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แต่สาํคญัตรงเขาไม่เคารพธรรมวนิยั  พระพุทธเจา้บอกใหเ้อาธรรมวนิยัเป็น
ศาสดาแทนพระองค ์  กแ็สดงเขาไม่เคารพในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์  กรรมตวันี-
ไม่มีทางบรรลุธรรม  เพราะคุณสมบติัของพระโสดาฯนี1เคารพพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ เคารพแน่นแฟ้นนะเป็นอจลศรัทธา  เกิดจากภาคปฏิบติั  เชื1อกรรมเชื1อผลแห่ง
กรรม  ศีล ๕ นี1บริสุทธิ7   การพดูการจาไม่มีพดูเทจ็ล่ะ  แต่พดูคาํหยาบ พดูส่อเสียด พดู
เพอ้เจอ้ยงัมีบา้งนะ  เพราะสติปัญญายงัไม่สมบูรณ์  ยงัเนื1องจากสังโยชนเ์บื-องสูงคือตวั
ปฏิฆะกบักามราคะ  จึงมีคาํหยาบกบัส่อเสียดเมื1อเผลอสติ  แต่โดยปกติไม่มี  เพอ้เจอ้
เพราะอะไร  เพราะยงัวจิยัไม่ออก  ยงัหลงในความรู้ความเห็น  จึงเป็นภูมิพระอรหนัต ์ จึง
พดูใหฟั้ง  ไม่นั-นสติไม่มี  เพราะนั-นยนิร้ายมนัเกิด  มนัติดสบายของกตูวักนูะกฏิุกอูยูน่ะ  
พอสบายกฏิุปั:บนี1  จริงๆฉนัไม่ตอ้งการจะทาํหอ้งนํ-าในกฏิุนะ  ลาํบากมากนะ  เดี=ยวเอง็
คอยดูสิ  วา่ลาํบากขนาดไหน  ที1จริงฉนัไม่ตอ้งการทาํหรอกนะ  จึงคิดไปคิดมา  ทาํในตวั
เพราะอะไร  เผื1อคนแก่นั-นน่ะ  เผื1อตอนแก่นะ  อยา่งท่านพุทธทาสไม่มีหอ้งนํ-ารวมนะ  มี
แค่อะไรรู้ไหม  มีอ่างกลมๆนี1กั-น  กั-นรั- วหมด  กั-นเป็นนี1เหมือนญี1ปุ่นน่ะ  มีถงันํ-าตรง
กลางอนัเดียว  แลว้กั-นรั- ว ๓ ดา้น  ดา้นหนึ1งดา้นเขา้  แลว้กเ็ป็นถงักลมๆนี1  
เส้นผา่ศนูยก์ลางสัก ๓ เมตรละมั-งถงันั1นน่ะ  เปิดนํ-าใส่  ไปยนืน่ะตอ้งนุ่งผา้เตียว  ไป
อาบนํ-าอยา่งนั-นสรงนํ-ากนัหมดพระ  พระเก่าๆเขาดูเห็นเรา  ฉนัไปสรงนํ-า  เขาเขา้มาเขา
ขออนุญาตสรงดว้ยนะ  เขากไ็ปสรง  ฉนัเห็นองคน์ั-นพาเณรพาไปทศันียภาพ  พระเก่า
ของเขาน่ะ  ไม่ไดมี้หอ้งนํ-าแยกเป็นของใครน่ะ  เป็นของส่วนรวมหมด  หอ้งส้วมมีแค่ ๒ 
หอ้ง  ขา้งหนา้ของโยม ๒ ขา้งหลงั ๒  พระใหไ้ปอยูต่รงนั1นน่ะตอ้งไปใช ้  ไม่ได้
สะดวกสบายนะ  แลว้บิณฑบาตเขาแยกกนั  อาคนัตุกะนี1เขาไม่สนใจ  เขาบอกนี1สายนี-
สายอาคนัตุกะแลว้แต่จะไปไม่ไป  ไปของตวัเอง  นี1จะบอกให ้ มนัมีอยา่งนั-นเพราะอะไร  
มนัจะไดรู้้เวลาสรงนํ-า  สรงตอนไหนเวลาเท่าไร  สรงกลางคืนกไ็ม่ได ้ ไม่เห็นแลว้นี1  ถึง
เวลาสรงนํ-าตอ้งรับผดิชอบ  ทาํความสะอาดตรงนั-น  ซกัผา้ตรงนั-นเสร็จแลว้ขึ-นไปตาก
เลย  จบเป็นเรื1องเป็นราว  เขาไม่ไดมี้หอ้งนํ-าเดี1ยวใหเ้ป็นแยกเป็นส่วนใครส่วนมนั  ไม่ใช่  



แยกเป็นสัดส่วนอยา่งนี-โซนพระโซนอนันี-อยู ่  แต่เป็นหอ้งนํ-ารวม  ไม่มีหอ้งนํ-าเดี1ยว  ไม่
มีของใคร  แลว้กไ็ม่มีที1กั-นหอ้งดว้ย  กั-นแบบไม่ใหค้นอื1นดู  ตอ้งนุ่งผา้อาบนํ-าฝนกนัหมด
พระ  หือ  นั1นล่ะ  ที1ราวแขวนผา้ยงัไม่มีเลยนะ  ตอ้งไปพาดอยูผ่นงั  ที1คนรอไปเปลี1ยน
ตรงนั-น  ไม่มีหรอกนะ  มีราวแขวนผา้ที1ใส่สบู่อยา่งดีๆอยา่งนี-ไม่มีหรอก  ไม่มีเลยนะ  
พระตอ้งอยูอ่ยา่งนั-นน่ะ  ถามพระลบสิใช่ไหม (ใช่ครับ) พาไปดูแลว้สมัผสัดูแลว้นี1  
หมอนกอ็นันั-นล่ะ  ไม่มีหรอก ลองนอนหมอนไมดู้สิ ใหห้นุนหมอนไมดู้สิ  เขาทาํหมอน
ไมไ้วด้ว้ย  นั1นล่ะไม่นั-นมนัสบาย  มนัติดของกแูลว้นะ  ตวันี-มนับงัสัจจธรรมหมดเลย  
การกินการอยูก่ารอะไรต่างๆนี1ล่ะมนับงัสัจจธรรมหมด  ที1พกันะหอ้งนํ-าแยกออกไปใช่
ไหม  อยูข่า้งๆเลยสายป่าเขาอยูก่นัอยา่งนั-นน่ะ  เขาจะไม่ทาํหอ้งนํ-าอยูใ่นตวักุฏิ  ที1นอน
ส่วนที1นอน  เขาตอ้งเดินออกไปทั-งนั-นเลยนะ  ไปเขา้หอ้งนํ-า  นี1ฉนัเห็นวา่เผื1อแก่เท่านั-น
น่ะ  แลว้จะมาทาํหอ้งนํ-าแยกทีหลงัมนัจะลาํบาก  ฉนัจึงยอมทาํไปซะทีเดียวจบซะ  ทีแรก
จะไม่เอามนัติดสบาย  ฉนัจึงทาํ๘หอ้งไวนี้1  มาคิดดูแลว้ถา้แก่แลว้ทาํไง  คิดถึงสภาพตรง
นั-นกเ็ลยยอมทาํให ้ ฉนัไม่ติดน่ะ  เห็นชดัๆเลยเขา้มานี1  ตอ้งมีอนันั-นอนันี-   โอ๋ ไม่ไปดูไม่
ไปดู  ไม่ไดเ้ห็นน่ะ  อยา่งท่านพุทธทาสไมแ้ขวนยงัไม่มีเลยนะ  พาดแบบนั-นน่ะ  มี
ตรงไหนกพ็าดพาดผา้ไว ้ นี1ใหรู้้จกัเอาไว ้ พาดๆไวอ้ยา่งนั1นเอง  เขาอยูข่องเขาเพื1ออะไรรู้
ไหม  ปัจจยั ๔ เขาอยูเ่พื1ออะไรเอง็รู้ไหม  จริงๆฉนัไม่ตอ้งการพดูเรื1องนี-นะวนันี-   เขาอยู่
เพื1ออะไรรู้ไหม  เขาอยูเ่พื1อบาํเพญ็สมณธรรม  เพื1อหาโมกขธรรม คือธรรมที1ทาํใหพ้น้
ทุกข ์  เขายอมแลกทุกอยา่ง  ไม่ใช่อยูเ่พื1อจะเอาที1อยูสุ่ขสบายเป็นวลิิศมาหรา  ทาํใหม้นั
เหนือชาวบา้นแต่เอาเงินชาวบา้นมาทาํ  มนัความละอายแก่ใจมนัมีไหม  หือ เขาจึงยอม
แลกไง  ที1อยูจ่ะลาํบากอตัคดัอยา่งไร  มนัจะเห็นจิตเลยตวัขดัเคืองตวัไม่พอใจ  แลว้ตวั
นั-นล่ะถา้คนเอาธรรมะจะวจิยัตวัขดัเคืองทาํไมตอ้งขดัเคือง  ทาํไมไม่พอใจ  จะเห็นเลย 
ความเป็นอตัตาความเป็นตวักขูองกมูนัยดึเขา้ไป  นั-นล่ะจึงจะเห็นธรรมะ  จึงจะหาทางแก้
ออก  เอาสุขสบายสุขสบายของกตูวักมูนัแฝงอยูใ่นตวัตลอด  เลยไม่เห็นไง  ภาวนา
อยา่งไรกไ็ม่เห็น เพราะภาวนาเพื1อเอาอะไร  ไม่ใช่ภาวนานะ  อยูไ่ปวนัๆเพื1อเอาสุขสบาย
ไปวนัๆนะ  ไม่ใช่เพื1อความพน้ทุกขน์ะ  นี1ตวันี- ต่างหาก  ไปดูสิบา้นตาดเหมือนกนัน่ะ
พระอยู ่  มีแต่หลงัคาใชผ้า้จีวรมุงๆๆๆใหถู้กพระวนิยั  ใหมี้ที1มุงที1บงั  ผนงัน่ะ  ฝนตกจึง
หลบเป็นลิง  เพราะมนัสาด  ถา้ตกตรงๆกไ็ม่เป็นไร  นี1เขาจะตอ้งแกปั้ญหาเลยของมนั
เสียหายทาํไงล่ะตกเปียกน่ะ  ตอ้งเกบ็เขา้บาตร  ตอ้งเกบ็อะไร  ตอ้งเตรียมพร้อมหมดเลย



เวลาฝนมา  นั-นล่ะสติปัญญาสติมนัจะตื1น  ธรรมชาติมนัสอนตลอดบงัคบัตลอด  อนันี-
อะไร  สบาย  แค่ประโยคเดียวผกูเหลก็นี1คิดวา่เล่น  เสร็จเลย  คิดแบบนี-ตายเลย  นี1ล่ะตวั
ประมาท  ประมาทแลว้นะ  มนัสอน  นี1มนัใหฉ้นัเห็นเป็นรูปธรรมแลว้นี1  ไปผกูเชือกก ็
ทางกง็องอแง  ถา้เดินงอๆแงๆอยา่งนี-ไปไม่ไดแ้ลว้  ตนัแลว้นะ  ธรรมะมนัสอนแลว้นะ  
มนัเป็นรูปธรรมปรากฏแลว้นะ เขาเรียกสภาวธรรม  เขามาเตือนสติเราแลว้นะ  จะแกไ้ข
หรือไม่แกไ้ข  ธรรมะเขาเตือนสติแลว้นะจะแกไ้ขหรือไม่แกไ้ข  ถา้ไม่แกไ้ขกไ็ปไม่ได ้ 
ถา้แกไ้ขกไ็ปได ้  มีอยูแ่ค่นั-นน่ะ  คนอ่านสภาวธรรมออกไหม  หือ  อ่านออกไหม
สภาวธรรมตวันี-   คนฉลาดเขาเห็นปั:บเขาจะรู้เลย  เขาเรียกโอปนยโิกนอ้มมาสอนตน 
ทาํไมมนัถึงเป็นอยา่งนั-นน่ะ  ออ้ เขา้ใจผดิอยูเ่รายงัไปทาํอยา่งนั-น  นั-นล่ะเหตุมนัอยู่
ตรงไหน  ความเห็นผดินั-นคืออวชิชาใช่ไหม  เขาจะตอ้งแกท้นัทีเลย  เขาจะเตือนสติ
ตวัเองเลยคนฉลาด  ไม่ใช่มองขา้มนะ คนนั-นจึงมุ่งต่อการพฒันาตนตลอด หลวงพ่อจึง
ติดไง  สถานปฏิบติัธรรมพฒันาการทางจิตรเห็นไหม  พฒันานะไม่ใช่ดอ้ยนะ  มาอยู่
แบบนี- เอาติดสบายติดของกตูวักนีู1ดอ้ยลงเรื1อยๆนะ  หลวงพ่อฤาษีจึงไปดู  พวกพระชีอยู่
ในนรกมากที1สุดเลย  เพราะอะไร  เพราะไม่ภาวนาไง  กินของเขา  แลว้กพ็อกพนูโลภ
โกรธหลงไปตลอด  คาํวา่ภาวนาคืออะไร  ทาํใหเ้จริญคือการละโลภโกรธหลงนั1นเอง  
อยา่ลืมนะคาํวา่ภาวนาไม่ใช่ไปนั1งสมาธิเป็นผูว้เิศษนะ  คาํวา่ภาวนาจริงๆคือการเจริญ
ปัญญาเพื1อใหล้ะโลภโกรธหลง  กคื็อใหเ้จริญขึ-น  เจริญอะไรเจริญขึ-น  คือโลภโกรธหลง
เบาบางลง  ภาวนานี1เขา้ใจยงั  ถา้โลภโกรธหลงพอกพนูแลว้ไม่ใช่ภาวนานะ  จะเดินจน
ตีนแตกกไ็ม่ใช่  จะไปนั1งโชวเ์ขาอยา่งไรกไ็ม่ใช่  ไม่ใช่ภาวนา  หือ  เพราะศีลสมาธิ
ปัญญาเพื1ออะไร  เพื1อปล่อยวางละโลภโกรธหลงนะ  นั-นล่ะคือการภาวนา  ถา้
จุดมุ่งหมายไม่ไดแ้ลว้แสดงไม่ใช่แลว้  แค่นี-มนัจะเตือนสติเรา  ไม่นั-นจะหลงประเดน็นะ  
กดีูกเูด่นตลอดนะ  หลงนะ  ของกตูวักตูลอดนะ  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ  เพศเรา
ต่างจากฆราวาส  กายกิริยาอยา่งไรกต็อ้งใหแ้ตกต่างจากฆราวาส  เป็นกายกิริยาแบบ
บรรพชิตน่ะ  วาจาที1ยงัดีมีอยู ่ การประพฤติที1ยงัดียงัมีกวา่นี- อีก  ตอ้งพยายามแกไ้ข
ปรับปรุงขึ-น  นี1พระพุทธเจา้ตรัสใน ๑๐ ขอ้  ใหเ้ชื1อกรรม เชื1อผลแห่งกรรม  นี-มนัไม่มีเลย
ถา้เทียบ  เอาพระไตรปิฎกนี1เป็นแผนที1นะเอามาเทียบปั:บนี1  จะรู้ตวัเองทนัทีเลยวา่เราดอ้ย
ทนัทีเลย  เราไม่มีแลว้นี1  ถา้ไม่มีกแ็สดงวา่ สิ1งที1เราบวชมา ๑๐ กวา่ปีนี1เราประมาทแลว้  
ประมาทแลว้นะ  เมื1อประมาทแลว้ตอนนี-ยงัมีสิทธิ7 จะแกไ้ขนะ  จะทาํอยา่งไรจะแกไ้ข  



ใหรู้้ตวัเองซะ  ถา้รู้ตวัเองแลว้มนัจะแกไ้ข  ไม่ใช่ยงัจะเดินแบบรอยเดิม  เดินแบบรอยเดิม
อีก ๑๐ กวา่ปีกเ็หมือนเดิม  นั-นอาจจะแยก่วา่เก่าอีกนะ  เอง็วา่จริงไหม  คนฉลาดตอ้ง
พิจารณาแลว้นะ  วา่เรา ๑๐ กวา่ปีเราไดอ้ะไร  มนัเกิดอะไรขึ-น  ถา้เรามองไม่มีบุคคลปั:บ
เท่ากบัสภาวธรรมนั-นสอนเรานะ  เขา้ใจไหมล่ะ  หลวงปู่เทสกจึ็งบอก  ท่านเขียนอตัโน
ประวติั  ไม่ใช่ชีวประวติันะ  อตัโนประวติักบัชีวประวติันี- ต่างกนันะ  ต่างกนัตรงไหนรู้
ไหม  คาํวา่ชีวประวติันี1  คาํวา่ชีวชีพนี1ประวติัของชีวติหนึ1ง  คือคนอื1นเขียน  อตัโน
ประวติันี1คือตวัเองเขียน  แลว้ท่านบอกเหตุผลดว้ยวา่  ท่านทาํไมเขียนประวติัท่านเอง  
เพราะท่านบอกวา่  เมื1อท่านตายไปแลว้  คนกต็อ้งเขียนท่านดีๆลูกศิษยน่์ะ  ใช่ไหม  นั-น
คืออคติ  ท่านบอกท่านเขียนเองเลย  ดีไม่ดีท่านเขียนหมด  เอาชีวติตวัเองทั-งดีไม่ดีเขียน
หมด  เพราะนั-นใครจะมาวา่ไม่ได ้  ท่านเขียนเอง ใช่ไหม  ถา้ลูกศิษยเ์ขียนไม่ดีปั:บ  ก็
จะตอ้งเจอขอ้หาศิษยล์า้งครู  ศิษยอ์กตญัMู  จริงๆไม่ใช่  เขาเขียนตามความเป็นจริงทั-ง
บวกทั-งลบ  ท่านจึงเขียนตามความเป็นจริงทั-งบวกทั-งลบ  ไปดูสิ  หนา้ปกแรกที1ท่านเขียน
คาํนาํ  ทาํไมท่านเขียนอตัโนประวติั  ท่านกบ็อกเลย  ถา้เราตายไปแลว้เขากเ็ขียนแต่เรา
ดีๆ  ลูกศิษยล่์ะนะ  ใครเขียนไม่ดีคนอื1นกต็อ้งเพ่งโทษวา่  ไอนี้1มนัลา้งครู  กต็อ้งเขียนดี  
ถูกไหม  ท่านจึงบอก  ท่านเขียนเองซะทั-งดีไม่ดี  ท่านกมี็ทั-งดีไม่ดีท่านกเ็ขียนหมด  ใช่
ไหม  ท่านกเ็ขียนออกมาหมด  นั-นล่ะคือเหตุผลที1ท่านจึงเขียนเอง  อตัโนประวติั  จริง
ไหม  ท่านพดูน่าคิดนะ  นี1ล่ะคนจิตเป็นกลาง  เขาไม่ไดติ้ดดีไม่ดี  เขากเ็ขียนไปตามนั-น  
ทั-งดีไม่ดีเป็นคติสอนคนอื1นทั-งหมดเลย  เลยเป็นประโยชนต์ลอดไง  ไปอ่านไดนี้1ในคาํ
นาํหลวงปู่เทสกท่์านเขียนหลายๆอยา่ง  ฉนัอยูก่บัท่านมา ๒ ปีนะ  กาตม้นํ-ามีอะไร  สมยั
ฉนับวชใหม่ๆหลวงตาไม่ใหเ้อากาตม้นํ-าไวส่้วนตรงนั-นนะ  พอมีคนไปไวท่้านไม่ให้
เอาไวน้ะ  มนัจะเป็นที1กินที1ชุมนุม  กินไม่เป็นเวลา  เพราะนั-นสายวดัป่าเขาจึงบ่าย ๓ บ่าย 
๒ หรือบ่าย ๔ แลว้แต่  เวลาไหนเขาตั-งปั:บถึงเวลาเขาตอ้งกินรวมกนัหมด  ฉนันํ-า
ปานะน่ะ  เสร็จแลว้เลิกนะ  กฏิุกมี็แต่นํ-าเปล่า  เขาตอ้งกินเป็นเวลา  ตอ้งหดันิสัย  นั-น
ต่อไปถา้ที1นี1เขา้ที1เขา้รอยแลว้กต็อ้งจดั  การก่อสร้างลดลงแลว้ตอ้งจดั  ตอ้งรู้จกัที1กินที1อยู ่ 
ไม่นั-นจะไม่รู้แลว้มนัจะมั1วนะ  ตื1นเชา้ขึ-นมาชงกาแฟชงโอวลัตินกินแลว้  รู้ไหมวา่ชงกิน
ปั:บนี1  มนัยงัไม่สวา่งถา้กินอาหารปั:บนี1  มนัวิกาลโภชนาทนัทีรู้ไหม  หือ  แมแ้ต่
พระพุทธเจา้ไปดูพระวนิยั  ดูพระวนิยักไ็ดจ้ะรู้เลย  ท่านหดันิสัยการกินการอยู ่  ฉนัจึง
เห็นจึงพดูไง  ไอติมเหมือนกนั  ซื-อนั1นซื-อนี1ออกไปอยากจะซื-อของกินมา  แลว้มาแจกกนั  



นี1นิสัยทางโลกแลว้นี1  ฉนัซื-อบางทีฉนัซื-อช่วยเขาเฉยๆ  บางทีซื-อเพื1ออะไร  เลี-ยงคนงาน
เฉยๆหรอก  เลี-ยงคนงานกเ็ลยเลี-ยงเราไปบา้งเท่านั-นน่ะ  แต่ไม่ใช่เหตุผลที1ฉนัจะใหกิ้น  
เป็นเรื1องเหตุผลเฉพาะ  แลว้กแ็ลว้ไป  แลว้ไม่ใช่วา่เป็นประเพณีตอ้งทาํแบบนั-น  เป็น
รายๆไป  เพราะนั-นใหพ้จิารณาไปตามเหตุปัจจุบนัตรงนั-น  ไม่ใช่ทาํอะไรตามความเคย
ชิน  จึงพดูใหฟั้งชดัๆซะ  บางทีใหเ้ขากินเอาใจเขา  เขาช่วยทาํงานทาํอะไร  ใหเ้ขาสบาย
แลว้เขามีกาํลงัซะ  ทาํดว้ยเมตตาเราไม่ไดท้าํดว้ยอคติ  แต่เราน่ะตอ้งรู้ตวัเราวา่เราควรจะ
อยา่งไรแค่ไหน  เพราะเราเป็นสมณะเป็นนกับวช  กต็อ้งพิจารณาเรื1อยๆ  ไม่ใช่เอานิสัย
โลกมาใชห้มด  ตอ้งพิจารณาเรื1อยๆ  เพราะเราจะกลั1นออกจากโลกนะ  เหมือนนํ-ากลั1น  
มนักลั1นออกจากนํ-าเสียนี1  มนัตอ้งลอยสูงขึ-นมนัตอ้งบริสุทธิ7   นี1เราตอ้งกลั1นมนัออก  
เพราะนั-นกลั1นเลย  เวลาคิดเวลาพดูเวลากระทาํอะไรทุกอยา่งเราตอ้งกลั1น  ตอ้งวจิยัตวัเอง
ตลอด  วา่มนัมีอะไรแอบแฝงไหม  มีความเป็นของกตูวักแูอบแฝงไหม  เราเห็นถูกหรือ
เห็นผดิในเรื1องนั-นๆ  นี1ตอ้งกลั1นมนัตลอด  วจิยั  ฉนัจึงพดูใหฟั้งนะถา้จะพดูวธีิการแลว้ 
แลว้โอ๊ย พดูถึงตั-งแต่นี1จนถึงดึกถึงนอนกไ็ม่จบ  เพราะจิตมนัไม่รู้กี1ขณะ  ฉนัจึงพดูโดย
หลกัการใหไ้ปหดัไปวิจยัตวัเองวา่ ๑.เราบวชมาเพื1ออะไร  ถามตวัเองสิเราบวชมาเพื1อ
อะไร  หือ  เพื1ออะไร  เพื1อพน้จากกองทุกขไ์ม่ใช่เหรอ  คือละโลภโกรธหลง  ขอ้ที1 ๒.
วธีิการที1เราคิด  เราคิดอยูนี่1  เราพดูเรากระทาํนี1ตรงกบัขอ้ ๑ ไหม  ถา้ไม่ตรงแกไ้ขซะ  นั1น
ล่ะคือสติสัมปชญัญะสมาธิมนัจะพุ่งเขา้มาดาํเนินการตลอด  นั1นล่ะเท่ากบัเราเจริญสติ
สมาธิปัญญาตลอด  เขา้ใจยงั  พอมนัไม่ตรงมนัผดิพลาดเรากแ็กไ้ขตวัเองซะ  ใหเ้ห็นซะ
วา่มนัมีอะไรเขา้ไป  คนนั-นจะเห็นตวัเองเรียนรู้ตวัเองอยูต่ลอด  นั1นล่ะดูตวัเองพึ1งตวัเองที1
หลวงตาวา่  เขา้ใจยงั  พวกเราฟังธรรมท่านกบ็อกฟังธรรมะไม่เป็นใชไ้ม่เป็น  เพราะ
อะไร  เพราะมนัใชด้ว้ยอตัตาตลอด  ฉนัจึงยกตวัอยา่งเรื1องชีใหฟั้ง  หลวงตาบอก  ไม่ควร
ไปนั1งโต๊ะกลม  มนักบ็อกวา่ตูดนั1งเหมือนกนั  เพราะวา่ท่านพดูมาในเทปนี1  จะนั1งเรือบิน 
นั1งสามลอ้ นั1งแทก็ซี1 นั1งอะไร กตู็ดนั1งเหมือนกนั  สิ1งที1ท่านพดูนั-นคือหมายความวา่ไม่ให้
ไปยนิร้าย  อยา่งเช่นตวัเรานี1  เห็นเขานั1งเรือบินเราไม่ไดน้ั1งมนักน็อ้ยเนื-อตํ1าใจ  ยนิร้าย
ไหม  หือ  หรือเรานั1งเรือบินเขานั1งสามลอ้  เรากย็กตนกเูหนือเขา  ใช่ไหม  กเ็ป็นมานะใช่
ไหม  นั-นท่านจึงแกใ้หว้า่ตูดนั1งเหมือนกนั  มนักเ็ลยลดนอ้ยเนื-อตํ1าใจลดมานะหมดนะ  นี-
ธรรมะเอาไปใชเ้พื1อละโลภโกรธหลง  แต่อะไรพอแม่ชีไปนั1ง  ตูดนั1งเหมือนกนั  อนันี-
เพื1ออะไร  เพื1อตวัมานะนั1นเองไม่ยอมแกไ้ข  ไม่ยอมรู้วา่ตวัเองผดิพลาด  นี- เป็นตวัมานะ



แลว้นะ  เอาธรรมะไปใชเ้พื1อมานะ  วธีิการคิดเขานั-นเขาเพื1อลดออกจากตวัมานะ  เขา้ใจ
ไหม  อนันี- เอาไปเพื1อเสริมมานะ  นี1มนัจึงเหมือนอยา่งนี-   เหมือนทางมนังอแงๆ  
เหมือนกนัเลยกะที1เอาตูดนั1งไปใช ้  นี1ล่ะใครใชข้นัธ์ ๕  สติปัญญาหรือกิเลสใช ้  หรือ
อวชิชาใช ้ นี1ฉนัเทียบใหฟั้ง  ฉนัแยกแยะเหตุผลใหฟั้งชดัๆเลย  เขา้ใจยงัทีนี- ที1ท่าน  ท่าน
ทาํไมตูดนั1งตูดนั1งเหมือนกนั  เขา้ใจไหมเหตุผลขอ้นี-   แต่ก่อนเขา้ใจไหม  (เขา้ใจแลว้ค่ะ)  
เออ้ แลว้วนันี-กระจ่างยงัล่ะ  นี1ปัญญาคนฟังเหมือนกนัแต่ไม่เท่ากนั  ความเห็นมนัไม่
เท่ากนั  มนัจึงเป็นปัญหาใหฉ้นัตอ้งมานั1งแยกแยะใหฟั้ง  ที1คนใชไ้ม่เป็น  ไปใชอ้ยา่งนั-น
มนักเ็ลยเป็นมานะ  มานะตวันี-กเ็ลยไปทิ1มท่านไง  ไปทิ1มหลวงตา  ท่านกจึ็งพูดออกมาอีก
ใช่ไหม  แต่ท่านไม่ค่อยอธิบาย  ท่านพดูหลกัๆทิ-งแลว้ใหเ้ราไปคิดเอง  แลว้มนัคิดไม่ถูก
ล่ะ  คิดวา่ตวัเองรู้เรื1องมนัรู้เรื1องตามความคิด  แต่อรรถแท้ๆ ไม่รู้จริงตามที1ท่านสื1อออกมา  
คืออรรถมนัคิดวา่เป็นตามความคิดเรา  แต่จริงๆอรรถที1ท่านสื1อออกมามนัลึกกวา่ของเรา
เยอะ  เรานึกวา่เราเขา้ใจท่านพดูหมด  จริงๆเราไม่เขา้ใจเลย  ทีแรกหลงไปหมดจึงเอา
ธรรมะมาใชแ้บบนี-    ตูดนั1งเหมือนกนั  แสดงคนนั-นฟังธรรมะไม่เป็น  เขา้ใจยงั  ไม่เห็น
อรรถมนั  และถา้เห็นท่านจะจํ-าจี-จ ํ-าไชพดูทุกเชา้เหรอ  เอาแค่นี- ง่ายๆ  ถา้คนฉลาดตอ้ง
เอะใจแลว้  ทาํไมท่านพดูแต่เรื1องเดิมทุกเชา้เลย  หือ แค่นี-จะรู้เลย  เขา้ใจยงั  แสดงวา่ไม่
เขา้  ท่านเห็นอยูแ่ลว้มนัไม่เขา้  ท่านจึงตอ้งพดูๆ เพื1ออธิบายใหม้นัเขา้  ใหม้นัไปขบคิด
พิจารณาใหม้นัเห็น  แต่มนักลบั  เห็นหมดแลว้  เขา้ใจหมดแลว้  พดูแต่เรื1องเก่าซํ- าๆซากๆ   
น่าเบื1อหน่าย  นี1มนัไปแบบนี- เห็นยงั  เพราะมนัไม่เห็นไงท่านจึงตอ้งพดู  พอพดูแลว้มนัก็
สลดัอยา่งนี- อีกล่ะ  มนักเ็ลย ๑๐ ปีกเ็ลยตอ้ง ๑๐ ปีไม่ไดป้ระโยชน ์ กเ็ลยเหมือนนํ-าฝนน่ะ  
ธรรมะที1ท่านพดูออกมาเหมือนนํ-าฝน  ฝนมนัตกแต่ไม่หาภาชนะรองไว ้  ตอนนี- ท่านสิ-น
แลว้จะไปเอาไดที้1ไหน  ใช่ไหม  จริงไหม  มนัผา่นไปแลว้นี1ฝนไม่มีมาแลว้  หือ แทนที1
ท่านอยูจ่ะไดป้ระโยชนเ์ลยไม่ไดป้ระโยชน ์ นี1มนัจึงเป็นปัญหา  เขา้ใจยงั  ท่านเคยพดูไว้
ไหม  ฝนตกกต็อ้งหาภาชนะรองไวเ้ผื1อแลง้  นี1เผื1อมนัตอนมนัไม่มี  เขา้ใจยงัทีนี-   ฉนัพดูนี1
ฉนัตอ้งมาอธิบายอรรถธรรมใหฟั้งอีก  อยา่งนั1นมนัเขา้ใจใหถู้กซะ  ฝึกสติสัมปชญัญะจะ
ทาํอะไร  แค่คิดอยา่งนี-กผ็ดิแลว้นะ  ผดิแลว้ตอ้งยอมรับตวัเองคิดผดิ  ถา้คนไม่ยอมรับจะ
แกไ้ขไม่ได ้  ถา้คนยอมรับยงัมีทางแกไ้ข  หดัคิดใหม่หดัคิดสิฉนัจึงพดูใหฟั้ง  หดั
พิจารณา  วา่งๆตอ้งพิจารณาตวัเองสิ  ผมมนัวา่มนัเป็นเราไหม  ขนมนัวา่เป็นเราไหม  
เลบ็ฟันหนงัมนัวา่มนัเป็นเราไหม  หือ  แลว้ทาํไมมนัถึงขดัเคือง  ทาํไมมนัตอ้งร้องไห ้ 



ทาํไมไม่ถามมนั  การที1ยกมนัขึ-นมาถามนี1เท่ากบั  ผูรู้้กบัสิ1งที1ถูกรู้กาํลงัจะถูกแยกออกจาก
กนันะ  จะเขา้สู่ตวัรูปนามนะจะบอกให ้  แลว้ไม่เอารูปนามเป็นอารมณ์  นี1คือวปัิสสนา
ญาณนะไม่เอา  อารมณ์ของวปัิสสนาคือรูปนามนะ  เขา้ใจไหม  ยกมนัขึ-นมาถาม  ทาํไม
มนัตอ้งร้องไห ้  ทาํไมมนัเป็นอยา่งนั-น  ทาํไมมนัเป็นอยา่งนี-   มนัจะเห็นเลย อ๋อ มนัมีตวั
เขา้ไป  แลว้ตวัมนัอยูต่รงไหนถามมนัไปอีก  หือ จะเห็นเลย  พอเห็น เราติดกุฏิน่ะ  ติดกฏิุ
เรากย็อมสละกฏิุ  ทาํไมตอ้งยอมสละกฏิุรู้ไหม  เพราะเราไม่ตอ้งการเอากฏิุ  ไปเกิดเป็น
จิ-งจกอยูที่1กฏิุ  เป็นเปรตเฝ้ากฏิุ  เราตอ้งการไปพระนิพพาน  พระนิพพานไม่มีกฏิุนะ  เชื1อ
ฉนัไหมพระนิพพานไม่มีกฏิุนะ  พวกนี-มนัวตัถุธรรมทั-งหมด  ไม่ไดเ้ขา้ถึงพระนิพพาน
หรอก  เราตอ้งการธรรมชั-นสูงกวา่นี-   ไอป้ระโยชนแ์ค่นี-มนัเรื1องเลก็  เขาจึงบอก ละ
ประโยชนอ์นันอ้ย  เพื1อประโยชนอ์นัไพบูลยคื์อพระนิพพาน  ละความสุขอนัเลก็นอ้ย 
เพื1อความสุขอนัไพบูลย ์ นี1เขา้ใจยงั  เขาจึงยอมเสียสละทุกอยา่งเพื1อไปตรงนั-น  ที1ทาํนี1ทาํ
ไปเพื1อตรงนั-นนะ  ที1ยอมเสียสละทุกอยา่งเพื1อหดัสละขนัธ์ ๕  สละใหรู้้จกั  เท่ากบัคือให้
ขนัธ์ ๕ เป็นทาน  ความหมายน่ะคือละหรือไม่กว็างภาระขนัธ์ ๕ นั-นน่ะ  ที1เขายอมทุก
อยา่งกคื็อตวันี- เองนั1นล่ะ  พดูใหฟั้งชดัๆซะ  เหมือนเราจะเอาตรงไหน  นี1มนัตอ้งหยบิ
ขึ-นมาวจิยั  ตอ้งยอ้นไปสู่อดีต  ทีนี- เอาไปสู่อดีต  หลวงตาบอกยอ้นอดีต  อดีตมนัผา่นมา
เป็นอยา่งไร  ที1มนัขดัขอ้งมนัเป็นอะไร  มนัไม่กา้วหนา้เพราะอะไร  ยอ้นไปสู่อดีตมนัจะ
เขา้ใจวา่เราผดิพลาดตรงไหน  พอยอ้นผดิพลาดกใ็หย้อ้นไปสู่กุศลอดีตที1กุศล  ที1ความ
ตั-งใจเราเป็นกศุลเป็นอยา่งไร  เรามาบวชเพื1ออะไร  ความกศุลเราเพื1ออะไร  เจตนาเรา
ตอ้งการอะไร  ยอ้นเขา้ไปถามตวัเองแลว้นะ  มนักย็อ้นไปมนัจะเห็นเลย  เมื1อเห็นแลว้มนั
กจ็ะพิจารณา  ออ้ ที1เราตอ้งการคืออะไร  ทีนี-มนัจะรู้แลว้  แลว้ๆเราจะเดินอยา่งไรปัจจุบนั
ทีนี-   เขา้มาอยูปั่จจุบนัแลว้นะทีนี-   แลว้ไปสู่อนาคตอีก  อนาคตเราจะไปไหน  กต็อ้งแก่
เจบ็ตาย  หนีพน้ไหม  แลว้ตอนแก่เจบ็ตายฉนัพดูอยูเ่รื1อย  พระพุทธเจา้น่ะเตือนสาวก  ไฟ
จะไหมบ้า้น  ใหรี้บขนสมบติัออกจากบา้น  กคื็อเมื1อลมดบันั1นเอง  ไฟไหมบ้า้นคือลมดบั  
แลว้ตอนนั-นเราจะไปอยา่งไร  เราไม่มีธรรมะ  ไม่มีอะไรสมบติัอะไรเป็นที1พึ1งแลว้นี1  นี1
พอไปเห็นตรงนั-นปั:บ  มนักจ็ะกลบัมาที1ปัจจุบนั  ปัจจุบนัเราจะทาํไง  ตอ้งหาทรัพยแ์ลว้  
อริยทรัพยน์ะ  ตอ้งหาทรัพยแ์ลว้  เพื1อจะเตรียมตวัไปแลว้นะ  เขา้ใจยงัทีนี-   นี1ยอ้นอดีต
ยอ้นไปขา้งหนา้มาปัจจุบนัเพื1อหาทรัพยแ์ลว้  มนัจะรู้วา่เราผดิพลาดตรงไหน  เราจะรู้ 
เจตนาเราจะไปอยา่งไร  เหตุนั-นแลว้ทีนี-   เรากรู้็แลว้วา่ เราทาํอยา่งนี-มนัจะไปอยา่งไร  ทาํ



อยา่งนั-นจะไปอยา่งไร  ไดป้ระโยชนไ์ม่ไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร  เสียประโยชนอ์ยา่งไร  พอ
เห็นแจง้ตรงนี- ปั:บมนัจะมาปัจจุบนั  จะรู้เลยวา่เราจะไปไหน  ทีนี- เราจะทาํอะไร  มนักไ็ม่
ประมาทแลว้ทีนี-   มนัจะรู้แลว้ทีนี-วา่เราจะเดินอยา่งไร  พอเดินอยา่งไรปั:บเขาพดูนี1  ฉนั
พดูนี1มนัจะไม่ขดัเคืองเลย  มนัมีแต่ดีใจ  เพราะเขาส่งเสริมเจตนาเรา  เขาช่วยเหลือเรา
ตลอดนะ  เขาไม่ไดท้าํร้ายเรานะ  มนักเ็ลยมีกาํลงัใจขึ-นทีนี-   รีบทาํรีบทาํแลว้  หือ  ทาํ
อะไรกฝึ็กสติอยูใ่นนั-น  ทาํอะไรกฝึ็กสัมปชญัญะอยูน่ั-น  ทุกอยา่งเลยไม่ใช่งาน  เป็น
หนา้ที1ของอายตนะทั-ง ๖  แลว้เป็นการปฏิบติัธรรมหมด  ไม่มีอะไรเป็นงาน  ทาํไปทิ-งไป
ทาํไปวจิยั  ทาํเพื1อ  อยา่งนอ้ยไม่ไดปั้ญญากไ็ดส้ติอยูต่รงนั-น  ไดต้วัเสียสละตรงนั-น  ก็
เลยเป็นกศุลหมด  จิตนั-นถูกหล่อเลี-ยงดว้ยกุศลตลอด  มนักเ็ลยตรงกบัพุทธพจน ์  ละชั1ว 
ประพฤติดี คือทาํกศุลใหถึ้งพร้อมนั1นเอง  คาํวา่ประพฤติดีเราถา้แปลตามภาษากก็สุะลสั
สูปะสัมปะทา คือ สัมปทาคือความถึงพร้อม  ทาํกศุลใหถึ้งพร้อมไง  คาํวา่พร้อมคือเตม็
เปี1 ยม  ทาํกศุลใหเ้ตม็เปี1 ยมนั1นเอง  ทุกขณะจิตนั1นเอง  เขา้ใจยงั  จะคิดจะพดูจะทาํอะไร
เป็นกุศลหมด  มนัเลยถึงพร้อม  มนักเ็ลยเป็นพลงัใหไ้ปสู่ความหลุดพน้  เขา้ใจยงั  แลว้
ไม่ตอ้งกลวัดว้ย  นิสัยที1มนัเป็นกุศลถึงพร้อม  มนัจะไปของมนัตลอด  หือ  ใช่ไหม  มนั
จะไปของมนัตลอด  แลว้เราจะไม่กลวัเลย  ไม่สงสัยเลย  เพราะเรารู้อยูแ่ลว้ว่าเราจะเดิน
ตรงไปตรงไหน  แลว้เรากรู้็วา่เราเดินตามพุทธพจน ์ พระพุทธเจา้กบ็อก ละชั1ว ประพฤติ
ดี ทาํจิตนี- เป็นคาํสั1งสอนของพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์  นี1ท่านยนืยนัขนาดนี-   นั-นเรากรู้็
วา่เราเดินตามรอยพระพุทธเจา้อยูแ่ลว้  เรากไ็ม่มีความลงัเลความสังสัยเดิน  มีแต่ความ
ภาคภูมิใจที1จะเดิน  มีแต่ความอาจหาญกลา้หาญที1จะเดิน  มีแต่ความเชื1อมั1นที1จะเดิน  
เพราะเรารู้แลว้เราเดินตามรอยพระพุทธเจา้ทุกๆพระองคเ์ลยนะ  นี1ล่ะสัพพะพทุธานุภาเว
นะ  อานุภาพของพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์  สัพพะคือมากๆ  เขา้ใจยงั  นี1ล่ะ
เพราะฉะนั-นใหพ้ิจารณาใหถ่้องแท ้  ใหรู้้จุดยนืตวัเอง  แลว้มนัจะไม่ลงัเลไม่สงสัย  
เหมือนเรากาํลงัปักเสาเขม็แลว้นะ  ถา้พิจารณาอยา่งนี- เท่ากบัปักเสาเขม็แลว้นะ  เสาเขม็ที1
จะสร้างบา้น  บา้นนั-นคืออะไร  ถา้พดูโดยสมมติบา้นนั-นล่ะคือ  เมื1อสมบูรณ์เสร็จกคื็อ
ความพน้ทุกขน์ั1นเอง  หือ  ทีนี-อะไรมามนักไ็ม่หวั1นไหว  เพราะเสาเขม็มนัมั1นคงแลว้นี1  
เมื1อวานพดูใหฟั้งแลว้เรื1องโอฆะ  เมื1อเสาเขม็มั1นคงเจตนามั1นคง  ต่อไปอะไรมากระทบ 
โอฆะ  มนักไ็ม่หวั1นไหว  เพราะมนัมีหลกั  มีความเห็นที1ถูกตอ้งแลว้  มีความตั-งตนไว้
ชอบแลว้  แลว้ไดพ้ิจารณาถ่องแทแ้ลว้  ไม่ไดเ้ชื1อใครดว้ย  เชื1อพระธรรมนั1นเอง  คือ



พิจารณาเตม็ที1แลว้  และเขา้ใจเหตุผลตรงนั-นเตม็ที1เตม็เปี1 ยมหวัใจแลว้  จะอะไรมาลบมา
ลา้งกไ็ม่ไดแ้ลว้  เพราะมนัเป็นเหตุผล เป็นสัจจธรรมที1เตม็อยูใ่นกลางอกตวัเองแลว้นะ  
มนัเลยเท่ากบัปักเสาเขม็ใหม้ั1นคง  เพราะนั-นโมหะมายาธรรมที1มนัแทรกเขา้มา  โอฆะ
อวชิชากระแสลบเขา้มา  มนักไ็ม่หวั1นไหว  เพราะมนัไม่เอนเอียงแลว้  เพราะมนัแยกออก
แลว้เหมือนไมต้รง  พอเรามีไมต้รงแลว้ไมค้ดมามนัจะรู้ทนัที  วา่นี1ไมค้ด  เพราะตวัไม้
ตรงนั-นล่ะมนัวดัไมค้ด  เขา้ใจยงั  หลวงตาจึงบอกเรื1อยไง  วา่ไมต้รงมนัวดัไมค้ดใช่ไหม  
ไมส้ั-นมนักบ็อกไมย้าวใช่ไหม  ไมย้าวกบ็อกไมส้ั-น  มนัมีเครื1องวดัแลว้นี1  เราเหมือนกนั  
เมื1อวจิยัตรงนี- ถ่องแทแ้ลว้มนัมีเครื1องวดัแลว้นี1  มนัมีหลกัแลว้นี1  ปักเสาเขม็มั1นคงแลว้มนั
ไม่มีหวั1นไหวแลว้  ทีนี- ใครจะพดูอยา่งไร  กระแสอะไรจะมามนัไม่หวั1นไหวแลว้  มนัมี
แต่หนา้ที1จะเดินอยา่งเดียวเพื1อใหถึ้งจุดหมายปลายทาง  เขา้ใจยงั  เพื1อจะเดินใหถึ้ง
จุดหมายปลายทางอยา่งเดียวแลว้  ไม่สนใจใครแลว้  ใครจะวา่อยา่งไรกช่็าง  สนใจกคื็อ
หมายถึง  งานการพดูปรึกษาหารือกนัเฉยๆแลว้กท็าํไป  กเ็พื1อจุดหมายปลายทางอีก  ทีนี-
มีแต่ทาํเสียสละแลว้นะ  ทาํเพื1อละของกตูวักหูมดแลว้นะทีนี-  มนัจะมุ่งเพื1อละของกตูวักู
หมดแลว้  เพราะมนัเห็นถ่องแทแ้ลว้วา่เอาตรงนี-มนัไดไ้หม  เอาตรงนี-มนัไดไ้หม  มนั
ไม่ไดส้ักอยา่ง  ไม่ไดส้ักอยา่งหนึ1งแลว้มีแต่ความทุกขต์ามมา  อะไรที1ได ้  กคื็อความ
เสียสละของกตูวักมีูแต่เบา  มนัเห็นชดัแจง้  มนัเชื1อมั1นแลว้นี1  เชื1อมั1นในพระธรรมแลว้นี1  
คืออริยสัจ ๔ ที1มนัแสดงใหเ้ราเห็นในอกเราน่ะ  เห็นแลว้ใช่ไหม  ถา้มีสมุทยัมีของกตูวักู
มนัทุกข ์ ถา้ปล่อยวางมนัไม่ทุกข ์ มนัเห็นแลว้นี1จะเอาทางไหน  มนักจ็ะเดินของมนัแลว้
ทีนี-   ใครจะพดูอีกดา้นหนึ1งเอาของกตูวักซูะจะไดสุ้ข  มนัเห็นชดัๆวา่เป็นทุกขไ์ม่ใช่สุข
มนัจะเชื1อเขาไหม  กไ็ม่เชื1อแลว้นะ  มนัจะมุ่งเลยทีนี-   เป็นอยา่งไรมนักไ็ม่หวั1นไหวแลว้  
มนัเดด็เดี1ยว  เขา้ใจยงั   พดูแค่นี-แลว้นะจะกินขา้วแลว้เอามา. 


