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 ผาปาชวยชาติวันท่ี ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๔๕ จังหวัดรอยเอ็ด ทองคําได ๓ กิโล ๙ 
บาท ๖๐ สตางค ดอลลารได ๑,๑๘๕ บาท เงินสดได ๑๘๖,๒๗๖ บาท จังหวัด
มหาสารคาม ทองคําได ๒ กิโล ๔๖ บาท ๓๔ สตางค ดอลลารได ๕๕๙ ดอลล  เงินสดได 
๒,๒๐๑,๔๒๔ บาท รวมทั้งสองแหงเปน ทองคําได ๕ กิโล ๕๕ บาท ๙๗ สตางค ดอลลาร
ได ๑,๗๔๔ ดอลล เงินสดได ๒,๓๘๗,๗๐๐ บาท  ทองคําท่ีมอบเขาคลังหลวงแลวเวลาน้ี 
๕,๐๕๙ กิโลคร่ึง ที่ไดหลังจากมอบคลังหลวงแลวเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๓๕๕ กิโล ๓๔ 
บาท ๔๓ สตางค ยังขาดทองคําอยูอีก ๑๔๔ กิโล ๓๑ บาท ๓๕ สตางค จะครบจํานวน 
๕๐๐ กิโล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๔๑๕ กิโลเวลาน้ี กรุณาทราบตามน้ี 

เราภูมิใจในการชวยชาติคราวน้ี บอกวาบาทหน่ึงเราไมเคยแตะนะ ขนาดน้ันแหละ 
เรามีความหวงใยสงสารชาติไทยของเรามากนอยเพียงไร คิดดูซิเงินบาทหนึ่งไมแตะเลย 
เงินบาทหนึ่งแตะปบนี่กระเทือนหัวใจคนไทยทั้งประเทศ น่ันฟงซิเสียหายขนาดไหน เราถึง
ทําไมได ดวยเหตุนี้เองที่ใครมาโจมตีอะไร ๆ เราก็มีแตฟงเฉย บางทีไมฟง ก็อะไรจะ
แนนอนย่ิงกวาเราทํา เขาวามาอยางไรก็ตามเปนเรื่องของเขา เขาไมไดไปเห็นเราทําใชไหม
ละ อันนี้ละที่เราไดพูดออกมาอยางโจงแจงไมสงสัยเลยวา ผูท่ีมาโจมตีเราวาอยางน้ัน ๆ กับ
การกระทําของเราอยางนี ้ๆ ของเราแนนอนรอยเปอรเซ็นต อันน้ันเอาความแนนอนมาจาก
ไหนมาโจมตีเรา 

เชน เงินจํานวนเทาไร ๆ น้ีไมเคยมาดูบัญชีเราใชไหมละ บัญชีรับ บัญชีจายของเรา
ไมเคยด ูแลวโจมตีมาเลย นี่หาหลักหาเกณฑไมได โจมตีสุมส่ีสุมหาแบบเจตนาทําลายโดย
ตรง เราดําเนินมาเราดําเนินดวยความบริสุทธ์ิใจทุกอยาง พอเห็นเร่ืองมากับเร่ืองความจริง
ของเราน้ีสวนทางกันปบ เห็นชัดเจนแลววาน้ีเจตนาราย เปนพระก็ไมใชภาษาของพระ น่ัน
เอาละนะ พระจะไมใชภาษานี้ จะใชภาษาตามความสัตยความจริง ผิดบอกวาผิด ถูกบอก
วาถูก ตรงไปตรงมาเลย น่ีไมใชภาษาพระ ภาษาโจมต ีภาษาใหราย ภาษามหาโจร ภาษา
มหาภัย ไมใชภาษาของพระ ถาพระพูดออกมาก็หมดสภาพความเปนพระวางี้เลยเรา อาว 
เราแนของเราอยางน้ีน่ี 



 ๒ 

เราไมไดทําเลน ๆ ทําอะไร เราทําดวยความจริงจังทุกอยาง ย่ิงการชวยชาติบาน
เมืองดวยแลว โห จริงจังมากนะไมใชธรรมดา หัวใจของคนทั้งชาติก็มาอยูกับเราดวยความ
ไววางใจ เราจะใหคนท้ังชาติมาเสียอกเสียใจเพราะความเลวรายของเราอยางน้ี เปนไปไม
ได ถึงขนาดน้ันนะ เราจึงไมเคย  ทําอะไรตรงไปตรงมา 

(วันน้ีโรงพยาบาลกระบ่ีมารับรถตูท่ีไดรับความเมตตาจากหลวงตา) เออ ใหรอไว
กอนนะ คือออกจากนี้เราจะไปดูรถเสียกอน เรงไหม ไมรีบดอกนา เพราะเรื่องที่เราจะไปดู
น้ีมันกวางขวางยืดยาวขนาดไหน เร่ืองราวใหญโตมากอยูกับจุดท่ีเราจะดูน่ีนะ รอไวกอนนะ 
เวลาไป พระทานเคยแลวเอาของบรรจุใสรถเต็มเลย ไมวารถโรงพยาบาลท่ีไหน ๆ มาเรา
ใหเต็มตามที่กําหนดไว โรงพยาบาลท่ัว ๆ ไปใหเสมอกันหมด อยางนี้ก็ใหเปนพิเศษอีก
เพราะมาจากกระบ่ี เชน อุบล มีก่ีโรงพยาบาลเราจะใหเปนพิเศษทุกโรงเลย แลวอุตรดิตถ
ใหเปนพิเศษทุกโรงเหมือนกันในเขตจังหวัดอุตรดิตถ สวนชัยภูมิใหสองโรงที่ไกลมาก นอก
น้ันใหเหมือนกันท่ัว ๆ ไป กับนาแหว เราส่ังไวอยางไรพระจะจดเอาไว ๆ  เวลาเห็นรถ
ประเภทน้ันมาหรือจังหวัดน้ันมาท่ีควรจะไดรับพิเศษ พระจะจัดใหตามท่ีเราเขียนไวเรียบ
รอยแลว 

เราเองเปนคนใหสั่งรถชนิดนี้ลองด ู ไดยินมาเลาใหฟง เราจะตองไปดูเองกอน รอ
ใหเรียบรอยกอนนะ ใหพูดอะไร ๆ เสียกอน เพราะงานเรามันมีหลายอยางหลายดาน 
สําหรับรถน้ีดูเหมือนจะรอยกวาคันแลวจนจําไมได บางโรง ๓ คันก็ม ี๔ คันก็ม ี สวนมาก
โรงละ ๑ คันตามปรกต ิถาสองคันหรือสามคันก็แสดงวาผิดปรกต ิ เราใหดวยเหตุผลกลไก
อยางน้ีนะ ถึงสี่คันอยางนี้ก็เหมือนกัน  ส่ีคันก็โรงพยาบาลศูนย แนะ สมควรไหมละกับรถ 
๔ คัน คันน้ันใชอยางน้ัน ๆ เราฟงเหตุฟงผลทุกอยางคอยใหไป ไมใชใหทีเดียวตูม ๔ คัน
นะ ใหเปนลําดับลําดามา แตจําไดวาโรงพยาบาลศูนยน้ีไดให ๔ คัน คายประจักษดูเหมือน
คันเดียว ที่ไดสองคันก็เหมือนกัน มีเหตุมีผลทุกอยาง เราทําอะไรเราไมไดทําเหลาะแหละ
นะ ทําจริงจังทุกอยาง ตรงกับเหตุกับผล จะใหมากนอยน้ีเราเปนคนส่ังเองเรียบรอยแลว
ดวยเหตุดวยผล เราไมไดใหสุมส่ีสุมหา ถาไมสมควรใหเราไมให พูดตรง ๆ อยางนี้ละ น่ี
ละภาษาธรรม ใหทานท้ังหลายจําเอานะ 

ภาษาธรรมตองแบบตรงไปตรงมา สมควรแลว เอา มากนอยเทาไร ควรทุม ๆ ลง
เลย ถาไมสมควรไมให บางอยางยังดุอีกดวยดุผูมาขอ คือเหตุผลกลไกไมพอ นอกจากมา
ขายตัวเทาน้ัน เราก็ดุเอาเสียบาง ตอไปอยาทําอยางนี้นะ แนะ อยางน้ันไมใหดวย ดุดวย มี
เปนขั้น ๆ นี่ละธรรมของพระพุทธเจา สอนเปนบทเปนบาททุกสิ่งทุกอยาง อยางที่พระพุทธ



 ๓

เจาสอนธรรมท่ีเปนแบบฉบับตอโลกตลอดมาน้ี คือเรื่องศีล สมาธ ิปญญา น้ีเปนหลักใหญ
ที่สอน แลวการภาวนา ภาวนายังไง ๆ ทานก็สอนวิธีการภาวนา เชน ในกรรมฐาน ๔๐ หอง
นี้อยูในอารมณทั้งสมถะและวิปสสนา 

อารมณสมถะคือจิตเม่ือเร่ิมแรกภาวนา ก็นําเอากรรมฐาน ๔๐ หอง แลวแตเราจะ
ถูกจริตจิตใจในบทใด ในธรรม ๔๐ หองหรือ ๔๐ วิธ ีทานบอกวากรรมฐาน ๔๐ หอง เราก็
วาหองไปตามก็ไมเสียความเขาใจกัน ถูกกับเราอันใดก็ทํา นําธรรมเหลาน้ันมาบริกรรมเพ่ือ
ความสงบของใจ เรียกวาธรรม ๔๐ หองนี้เปนสมถธรรมเพื่อความสงบของใจ ทีนี้เมื่อ
ความสงบของใจมีพอเปนบาทฐานของปญญาแลว ทีน้ีนํากรรมฐาน ๔๐ หองมาแยกขยาย
ทางดานปญญา กรรมฐาน ๔๐ หองนั้นจึงกลายเปนอารมณของวิปสสนาไป น่ีการปฏิบัติ
ธรรมทานปฏิบัติอยางน้ัน คืออารมณอันเดียวกัน แยกออกเปนวิปสสนา ธรรมเหลาน้ีก็
กลายเปนเครื่องมือของวิปสสนา ของปญญาไปเลย เปนขั้น ๆ ตอน ๆ อยางนี้ ทานไมได
สอนสุมส่ีสุมหา รูอยางรวดเร็ว รูอยางไมมีเหตุมีผล รูแบบน้ีก็รูขาศึกศัตรูทําลายศาสนาละ
ซิ  

เปนยังไง พระโสดา ทานสําเร็จยังไงบาง ทานบอกไวกลาง ๆ วา สําเร็จพระโสดา 
แลวการปฏิบัติของผูสําเร็จพระโสดาก็คือ พระพุทธเจาสําเร็จมากอนแลว ควรจะเปนโสดา 
สกิทาคา อนาคา อรหันต ก็มาจากพระพุทธเจาแลว ไอเรามันไมไดเปนศาสดา แตเปน
อาจารยใหญของศาสดา ฟาดเอาเลย โสดาละความโลภอยางเดียว เสร็จ ไดเลย มีที่ไหนใน
แบบในตํารับตํารา เราไดยินมาอยางน้ีน่ีนะ ฟงไมไดเลย แสดงวาผูพูดเชนนี้คือผูไมเคย
ภาวนา เชนอยางภาวนา อะไรๆ วาเอาอยางงาย ๆ รูอยางงาย ๆ ก็งายซิมันไมไดทํา มันมา
พูดหลอกโลก ตมโลกเฉย ๆ  

ผูที่ทานทําทานทํา พระพุทธเจาทําแลวบอกวิธีการทุกอยางไว ครูบาอาจารยทํามา
แลว สอนวิธีการใหเปนลําดับลําดามา น่ันแบบแผนตํารับตําราของทานมี เชนอยางที่วา ให
พิจารณาวิปสสนาเอาเลยอยางน้ี มันก็เปนขั้นตอนของศาสดาอีก ถาควรจะแสดงในทาง
วิปสสนาเลย ทานสอนวิปสสนาเลยอยางสอนเบญจวัคคียท้ัง ๕ น่ีสอนวิปสสนาเลยทีเดียว 
หรืออยางสอนมานพ ๑๖ คน โมฆราช สอนวิปสสนาเลย ดังที่เคยพูด วาใหพิจารณาโลก
เปนของวางเปลา ถึงขั้นควรที่จะออกแลวนั่น ทานจะมาสอนบริกรรมพุทโธ ธัมโม หรือสัง
โฆ หรือธรรมบทใดไดยังไง  

เม่ือสมควรท่ีจะกินแลวกินเลย สมควรที่จะตมจะหุงก็ตมหุงไปเรื่อย ๆ เมื่อสมควร
ที่จะควรกิน มันสุกแลวอะไรแลวกินเลย น่ัน มันเปนคนละขั้นละตอน แมแตแกงยังมีการริ



 ๔ 

เร่ิม หาผัก หาหญา หาปู หาปลา หาหมู หาหมามาแกง ถาใครเคยกินหมา ก็หาหมามาแกง 
มันมีคนกินหมาม ี เคยกินหมู หาหมูมาแกง เคยกินหมา หาหมามาแกง เคยกินปูกินปลาก็
เอาปูปลามาแกง กอนที่จะแกงก็เอาอะไรมาเตรียม มันเปนขั้นเปนตอนมา จนกระทั่งสุก
แลวควรจะกินก็กิน  น่ันเปนข้ันเปนตอน  

เรื่องศีล สมาธ ิปญญาน้ีก็แบบเดียวกันน่ันแหละ ในการอบรมเร่ืองภาวนาเพ่ือธรรม
ข้ันสูง ผูที่ปฏิบัติมีศีลมีธรรมตองปฏิบัติตอศีลใหเครงครัด ผูไมมีศีลนี้จริง ๆ แลวก็ไม
ทราบจะเอาอะไรมาปฏิบัติ เชนอยางพระพาหิยะ ทานก็เคยบําเพ็ญธรรมมา แตเวลาน้ัน
เปนเวลาท่ีทานจะเขาดายเขาเข็มของทาน เวลาพระพุทธเจาเสด็จบิณฑบาต ตามเสด็จพระ
พุทธเจาจะถามปญหา พระพุทธเจาก็บอกวายังไมควรแกกาลเวลา ก็ไมถอย ติดตามเรื่อย 
ถาม พระองคก็แสดงธรรมยอ ๆ ใหฟง เห็นไหม บรรลุข้ึนมาเลย จากน้ันก็บรรลุอรหัตผล
ข้ึนมาในเวลาน้ัน  

ทานไมไดพูดวาศีลอยางนั้น สมาธิอยางนี้ ปญญาอยางนี้ ถึงข้ันจะกินแลวใหกินเลย 
ถึงขั้นจะหุงจะตม ใหหุงใหตม ถึงขั้นจะเตรียมผักเตรียมหญาใหเตรียมมา มันเปนข้ันเปน
ตอนอยางนั้นนี่นะ แตเขาทําอาหารเขายังมีขั้นมีตอน ธรรมะก็มีขั้นมีตอน ผูท่ีควรจะอบรม
ตั้งแตตนก็ตองอบรมไป เรียกวาคืบคลานไปเสียกอน เอา คืบคลานไป ฝกหัด จนกระทั่ง
ชํานิชํานาญแลวมันก็พุงของมันไปเอง น่ีเปนธรรมท่ีทานสอนโลกมานมนาน เปนท่ีรับรอง
ยืนยัน  

แลวที่วาไมตองภาวนาเรื่องสมาธิเรื่องอะไร ใหกาวเดินทางดานปญญาเลย นี้ตัว
หลับตาหลอกโลกเขา หาทําลายโลกเขา ใหพิจารณาวิปสสนาเลย คนประเภทไหนจะควร
พิจารณาวิปสสนาเลย พระพุทธเจาก็สอนไว ทําไมถึงบอกวาไมตองใหทําภาวนาสมาธ ิ ให
วิปสสนาเลย นี่พูดทั่ว ๆ ไป มันก็เขากันไมไดใชไหม ประเภทท่ีควรจะพิจารณาทางความ
สงบทางสมาธิ ตองทําจิตใหสงบ ตองทําจิตใหเปนสมาธิ ถาควรแกปญญาแลวก็กาวทาง
ปญญา ใหพูดเปนขั้น ๆ อยางงั้นซิพูดอรรถพูดธรรม จึงชื่อวาผูปฏิบัต ิ 

อยู ๆ ก็วาไมตองภาวนาสมาธ ิเอาปญญาเลย นี่คือตัวหัวมันเองมันก็ไมเคยทํา มัน
ไมเคยมีสมาธิ ไมเคยมีทั้งปญญา ดีไมดีมันไมเคยมีทั้งศีลนั่นแหละจะวาไง จึงพูดออกมา
แบบน้ีได คนหมดยางอาย เอาแตช่ือแตเสียง อยากใหเขานับถือลือหนาเจาของวาดิบวาดี 
ตัดนั้นตัดนี้เขาไป ตัดหัวพระพุทธเจาเขาไป ไมไดสนใจวาผิดถูกชั่วดีอะไร ฟงไดยังไง คนผู
ฟงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออรรถเพื่อธรรมมีอยูมากนะในชาวพุทธของเรา มาพูดสุมสี่สุมหา
อยางนี้ไมได ถาควรใชวิปสสนาแลวไมตองบอก พระพุทธเจาสอนปงทีเดียวเลย ถึงขั้น
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วิปสสนา นี่จะออกแลว เปดประตูปบ เอาออก ไลออกทันที ผูที่อยูกลางคอกก็ไลออกมา ผู
ที่อยูกนคอกก็ลากมันออกมา มันไมออกก็ไลหนีทางกนคอกไปเลย มันหลายข้ันน่ีนะ  

วัวอยูในคอก วัวตัวหนึ่งกําลังปนคอกจะออก พอเปดประตูออก ผึงเลย วัวตัวที่สอง
ก็ดันกันไป อุคฆฏิตัญ ู วิปจิตัญู ตัวที่สองก็ดันกันไป ตัวที่สามนี่ทั้งยื้อทั้งแยงทั้งแขง
กิเลส แขงธรรมซัดกันไป ทั้งจะเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา ทั้งจะหวงเสื่อหวงหมอน มัน
แยงกันอยูอยางนี้ ประเภทท่ีสาม ประเภทเนยยะ ถาแปลตามน้ันแลวก็วา เปนผูควรพอ
แนะนําสั่งสอนฉุดลากไปได คือมันมีทั้งสองอยาง ลงก็ได ขึ้นก็ได มันอยูกึ่งกลาง แตปทปร
มะแลวไมมีทาง เหมือนคนตายทั้งเปน อยูในลมหายใจ อยูกับไอ.ซี.ยู ฝอด ๆ คอยแตลม
หายใจ ไมมีทางประเภทปทปรมะ สอนยังไงก็เทานั้นเอง 

น่ีเราก็สงสัย ใครมาสอนธรรมท่ีวาตองใชวิปสสนาไปเลย ไมตองใชสมาธ ิ บอกทั่ว 
ๆ ไปอยางนี้มันก็เทากับอยูในหองไอ.ซี.ยู มาสอนเขาทําไม ผูที่ฟงไมใชหองไอ.ซี.ยูหมด
ทุกคนนะ พอเราจะไสไอ.ซี.ยูเขาไปทันท ีถาเราไมใชเปนตัวไอ.ซี.ยู แลวนะ คือไอ.ซี.ยูมัน
ไมรูภาษีภาษาเลย หลับตาสอนคนตาดี คนตาบอดไปสอนคนตาด ี ตัวชนตนไมตนเสาไป
สอนเขาใหหลบหลีกตนไม แตตัวหัวแตก เลือดสาดน้ีใครจะเช่ือ น่ีคนหลับตาสอนโลกก็
เปนอยางน้ัน มันไมมีความรู 

ควรที่จะใชสติปญญา นักปฏิบัติทานรูของทานเอง เรื่องจิตไมมีความสงบ จะไปใช
วิปสสนา เอาโคตรพอโคตรแมมันมาใชก็ฉิบหายหมด อาว จริง ๆ นี่ละสูงหรือต่ํา หยาบ
หรือไมหยาบ เอานํ้าหนักใสกันซิ เพียงคนเดียวมาบอกใหวิปสสนาไปเลย ๆ ไมตองใช
สมาธ ิทั้งๆ ท่ีมันมืดหนาสาโหด ไมลืมหูลืมตาเลย อยางนี้มันเปนไปไมได เอาโคตรมันมา
ทําแบบเดียวกันก็จมแบบเดียวกัน ความหมายวาง้ันเขาใจไหม น่ีเทียบนํ้าหนัก คือศีลเปน
ความอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น ไมระแคะระคายในศีลของตนวา ไดทําความดาง
พรอยหรือเสียหายไปประการใด ก็ไมเปนอารมณจิตใจ ใจก็อบอุน มีศีลอยูนี่แลว ทีนี้จะ
ภาวนาใจก็ไมระแคะระคายกับศีล ก็สงบเย็น การภาวนาก็สะดวก ทานสอนไว จากนั้นจิตก็
เปนสมาธิไดงาย เมื่อจิตเปนสมาธิแลวจิตก็อิ่มอารมณ 

คือจิตน้ีหิวอารมณตลอดเวลา อารมณอะไรอยากทั้งนั้น อยากด ูอยากรู อยากเห็น 
อยากคิด อยากปรุง มีแตความอยาก น่ีเรียกวาจิตหิวโหยตออารมณ เพราะจิตไมมีสมาธ ิที
น้ีเวลามีความสงบเย็นลงไปแลว เอาธรรมเปนอารมณ ธรรมเปนอารมณมีความสงบเย็น 
สบายอยูน้ี ไมอยากคิดอยากปรุง ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณแลว เอา ทีน้ีพาจิตพิจารณาทางดาน
ปญญา มันก็ทําหนาที่ตามที่สติปญญาสั่งลงไป ก็ทําไปเลย พิจารณาทางดานไหนก็เปนสติ
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ปญญา คล่ีคลายไปเร่ือย ๆ เพราะมันอิ่มอารมณ ถาหากวาจิตยังหิวโหยอยู พาไปใชทาง
วิปสสนาน้ี เถลไถลเปนสัญญาอารมณไปหมดเลย ใหมันเปนอยางงั้นซ ิ ใหมันเห็นอยางง้ัน
ซิ การปฏิบัติธรรม 

จิตที่อิ่มอารมณนี้อิ่มจริง ๆ เวลามันหิวมันหิวจริง ๆ จะบังคับใหอยูกับคําบริกรรม
เทาน้ีซ่ึงเปนความปรุงเหมือนกัน แตมันสูความปรุงของกิเลสไมได มันชอบปรุงไปทาง
กิเลสเสีย มันเอาความปรุงทางกิเลสลากไปเสีย ความปรุงของธรรมเลยไมม ี จิตหาความ
สงบไมได น่ัน ไมสงบ ทีนี้จึงบังคับจิตใหมีความสงบดวยธรรมนี้กอน เม่ือธรรมมีอํานาจ
บังคับบัญชาหลายคร้ังหลายหน จิตจะสงบ ๆ ลงไปจนกระทั่งจิตเปนสมาธ ิ เวลาจิตเปน
สมาธิแลวไมอยากคิดอยากปรุงนะ คือจิตอ่ิมอารมณ น่ีละเรียกวาจิตอ่ิมอารมณ ไม
อยากคิดอยากปรุงอะไรเลย มีแตความสงบเย็นอยูใน เอกัคคตาจิต เอกัคคตาธรรม มี
อารมณอันเดียวกับความสงบน้ีเทาน้ัน น่ัน จิตสงบเต็มที่แลว ทีน้ีไมหิวอารมณ 

เอา ทีนี้เอาความสงบของจิตนี้ มันอ่ิมอารมณแลวใหออกพิจารณาคล่ีคลายทางดาน
ปญญา ออกทํางานตามนั้นเลย ไมเถลไถลเพราะความหิวโหยไมม ี เขาใจไหมละ จากนั้นก็
เปนปญญาไปเรื่อย เปนอยางน้ันน่ีนะการปฏิบัติธรรม ทานปฏิบัติมาอยางน้ัน จากนั้นก็
เปนปญญา นั่นถึงวา ศีล สมาธิ ปญญา จากโนนก็เขาหาขั้นวิมุตติหลุดพนไปไดเลย พอ
กาวเขาปญญาแลวจะกาวเขาสูความหลุดพนไมเปนอ่ืน ธรรมพระพุทธเจามีแบบมีแผน 
สอนสุมสุมสุมหาไดเหรอ อะไรก็งายนิดเดียว ๆ ก็งายละซิหาโกหกคน หาตมตุนคน 
หาทําลายหัวใจคน ถาต้ังหนาต้ังตาสงเสริมอรรถธรรมตองมีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ
มาสอนกัน ตองมีหลักมีเกณฑมาสอน มาพูดเอาอยางงาย ๆ ไดเหรอ มันมองเห็นข้ี
เทอของเจาของผูมาสอนน้ันแหละ จะไปมองเห็นที่ไหน คนผูเขาฟง คนโงก็มีคนฉลาดก็มี 
ไมใชจะหลับหูหลับตาฟงไปทุกอยางนี่นะ เหมือนผูท่ีสอนหลับหูหลับตาสอน หัวโดนตน
เสาเลือดสาดก็บอกใหเขาหลีกตนไม มันดูไดเหรออยางนั้น 

นี่พูดจริง ๆ ไมวาสมาธิ ไมวาทางดานปญญา พูดอยางตรงไปตรงมาเลย เต็มภูมิ
ของตัวเองนี ้ จะมาโกหกยากอยูนะ วาอยางน้ีเลยนะเรา โกหกยากอยูนะ มาปบสอนหมัด
ปบทันท ีพอแย็บออกมามันจับไดแลว ขอใหผานมาเถอะทางจิตใจนี ่อะไรจะไปลึกซึ้งกวาง
ขวางย่ิงกวาใจกับธรรมท่ีเขาประสานกัน เริ่มตั้งแตปญญาอัตโนมัติขึ้นไปถึงปญญาวิปสสนา 
สติปญญาอัตโนมัติเปนยังไงก็พูดไดอยางชัดเจน ออกจากสติปญญาเปนยังไง เขาถึงมหา
สติมหาปญญารูไดอยางชัดเจน ๆ หลุดพนจากทุกข รูประจักษ มันเปนอยางน้ันจากภาค
ปฏิบัต ิ ถาไมปฏิบัติวายังไงมันก็มีดน ๆ เดา ๆ เกาหมัด หลอกคนน้ันหลอกคนน้ี ดวย
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ความอวดตนอวดตัวเทาน้ันเอง คนประเภทนี้มันจะหาโลกอยูไมไดนะ สอนไมมีแบบไมมี
ฉบับ เจาของไมมีแบบจะเอาอะไรมาสอนเขา เจาของไมรูจะสอนคนอ่ืนใหรูไดเหรอ  

พระพุทธเจารูแลวถึงสอนคนอ่ืนใหรู สาวกท้ังหลายทานรูแลวทานจึงสอน เปน
สรณะของพวกเราอยางตายใจมาตลอด ไอเราไมไดหนาไดหลังอะไร จะไปเกงยิ่งกวาพระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ น้ีมันก็คือจมน่ันแหละ จะวายังไง พูดจริง ๆ การปฏิบัติ
ธรรม ถาลงภาคปฏิบัติไดเขาถึงใจแลวมันกระจางแจงออกไป ไมไดเชื่ออะไรงาย ๆ นะ ไม
ไดเหมือนความจํา ความจําคอยแตจะเช่ือ ใครวาอะไรก็เชื่อตามไป ๆ เพราะไมมีความจริง
เปนที่ยึดที่เกาะ ตางกันอยางนี้นะ ถาไดภาคปฏิบัติมีหลักมีเกณฑเปนที่เกาะ พูดมาผิด
พลาดรูทันท ีๆ เลย เพราะเจาของผานไปหมดแลว น่ีละภาคปฏิบัติ 

ขอใหพ่ีนองท้ังหลายไดฟงดวยความสนอกสนใจพิจารณาดวยดี อยาฟงสุมส่ีสุม
หา เช่ือสุมส่ีสุมหา ผูที่มาสอนไมไดเปนเหมือนกัน ผูมีความปรารถนาลามกก็ม ี ผูมีความ
ปรารถนาเปนอรรถเปนธรรม จากตนเองที่เคยปฏิบัติเปนธรรมมาแลวก็ม ี จากตนเองผูไม
เคยสนใจกับอรรถกับธรรม ภาวนาไมเคยเปนหนาเปนหลังแตสอนเขาใหเลยนิพพาน ให
ถึงนิพพาน เลยนิพพานก็มี ที่มันหยาบโลนไปอยางนั้นก็ม ี ใหพินิจพิจารณาดีดวยดีการฟง
เทศน ใครพูดหนักเบามากนอยเพียงไร เรามุงตออรรถตอธรรมแลว ธรรมท้ังหลายเราเคย
ไดยินไดฟงจากครูจากอาจารยมาแลว เทียบเคียงทันที ๆ ก็เขาใจกันไดทันท ี เขาใจเหรอ 
ไมใชวาฟงสุมสี่สุมหา เช่ือสุมส่ีสุมหาจมเลยนะ แลวมีอะไรอีก มีปญหาอะไรวามาจะตอบ 
เวลานี้กําลังจะตอบ มีปญหาอะไร 

โยม กราบเรียนครับผม เขาบอกที่สอนอันนั้น แบบปญญาวิมุตติ แตทั่ว ๆ ไปโดย
มากสอนแบบเจโตวิมุตตคิรับ 

หลวงตา ออ เขาสอนปญญาวิมุตติเหรอ มันมุดลงใตนรกอเวจีน่ี ปญญาวิมุตติ
อันน้ีมันมุดลงใตนรกอเวจีน่ันซิ เจโตวิมุตติทานก็สอนไวแลวในปริยัติเห็นอยูแลว 
ปญญาวิมุตติทานก็สอนไวแลว ผูปฏิบัติก็ปฏิบัติแลว ทีน้ีการดําเนินตามรูทานก็รู
ประจักษของทานแลว ทานจะสงสัยอะไร นอกจากหูหนวกตาบอดมาหาหลอกโลกเทา
น้ัน ตนเองไมไดทํา น่ัน แลวมีอะไรอีกวามา 

โยม ขอถามนิดหนึ่งคือวา เราภาวนาแลวจิตเราน่ิงแบบท่ีหลวงตาบอกวาเปน
อารมณ ไมอยากไดอะไร 

หลวงตา คือวา ความสงบของจิต มันอยูที่จิตเลย ถืออารมณความสงบน้ีแนบสนิท
อยูดวยกันเลย ไมอยากคิดอะไรมันสูอารมณความสงบนี้ไมได ความคิดตาง ๆ น้ีเปนการ
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กวนใจ เวลาธรรมเขาสูใจแลว มันปฏิเสธสิ่งที่มันเคยชอบแตกอน ปดออก คิดก็ไมอยาก
คิด ยุง อยูแนว เพราะฉะนั้นผูที่มีจิตเปนสมาธิจึงอยูที่ไหนอยูไดทั้งวันทั้งคืนสบายตลอด
เวลา แตไมมีความแยบคายย่ิงกวาน้ัน นี่ละจึงตองมีวิปสสนามาเปดทางอีกทีหนึ่ง พิจารณา
ทางดานปญญา พอกาวออกจากดานปญญานี้ความรูจะสูงขึ้นละเอียดลออมากยิ่งกวานี้ 
แลวเปนปญญาประเภทท่ีฆากิเลสเปนลําดับไปดวยนะ สมาธิฆากิเลสไมได เอา ฟง สมาธิ
เปนแตเพียงวาตีกิเลสใหสงบตัวลงไปเหมือนหินทับหญาเทาน้ันเอง พอเอาหินออก สมาธิ
มันก็แตกกระจายไปกลายเปนความฟุงซานวุนวายไปได เมื่อหินทับหญา เอาหินออกแลว
หญามันก็งอกไดใชไหมละ  

อันนี้เมื่อเราไมระมัดระวังอยางนี้มันก็ฟุงซานไปได กลายเปนจิตธรรมดาเลวกวา
โลกไปอีกก็ได มันเสื่อมไดเขาใจ แตเวลาเราประคับประคองหรือเรามีความเพลิดเพลิน 
ติดอยูในสมาธ ิ จิตก็เปนสมาธิมีอารมณอันเดียวกับความสงบ เอกัคคตาจิต เอกัคคตา
รมณ คือมีความสงบเปนอันเดียวกับจิตอยูดวยกัน อยูไหนอยูไดไมอยากคิด คิดเรื่องอะไร 
ๆ น้ีรําคาญ ไมอยากคิด มันกวนใจวาอยางน้ันเลย แตกอนมันเพลินมันไมไดวากวนใจ มัน
เพลิน  

ทีน้ีเวลาความสงบน้ีมันมีคุณคามากกวาน้ันแลว มาครอบครองใจแลว ความคิดทั้ง
หลายจึงเปนขาศึกไปไมอยากคิด นี่ขั้นสมาธ ิ ทีนี้พอกาวออกทางดานปญญา ทางดาน
ปญญาเปนทางแกกิเลสนะ สมาธิไมไดแกกิเลส ตีกิเลสใหสงบลง เพื่อปญญาจะไดกาวเดิน
หรือคล่ีคลายส่ิงท้ังหลายท่ีมันหมอบตัวอยูดวยสมาธิตีหัวมันน้ัน คลี่คลายออกมาดวย
ปญญา จากน้ันฆากิเลสละท่ีน่ี ฆากิเลสดวยปญญา สมาธิเพียงทําใจใหสงบ พอออกทาง
ดานปญญาคล่ีคลายออกแลวย่ิงแจงย่ิงขาวดาวกระจาง ยิ่งละเอียดลออ กิเลสขาดลง ๆ ๆ 
เห็นชัด ๆ ในใจ  

เพราะฉะน้ัน  จึงไดกลาพูดละซิวา โอโห เรื่องสมาธิมันนอนตายอยูเฉย ๆ ไมเห็น
แกกิเลสไดสักตัว มันบอกชัด ๆ ในหัวใจเจาของเอง มันนอนจมอยูอยางนั้น กิเลสตัวไหนก็
ไมเคยขาด อยูสบาย ๆ เพลินอยูกับความสงบเย็นใจ พอกาวออกทางดานปญญานี้ถอด
ถอนกิเลสเปนลําดับลําดาไป มันก็เห็นคุณคาของปญญาแลวก็มาโทษสมาธ ิ โอย.สมาธิมัน
นอนตายเฉย ๆ แกกิเลสตัวเดียวก็ไมได ทีนี้ก็ฟดทางดานปญญาละซิ เอา ทางปญญาถาไม
มีผูเตือนมันก็เตลิดเปดเปงไดเหมือนกัน ตองมีผูหามลอไดอีกนะ ผูมีความรูเหนือกวาจะ
กระตุกใหรูจักความพอเหมาะพอดีในการกาวเดินปญญา ถึงเวลาที่จะพักสมาธิใหพัก พอ



 ๙ 

ออกจากสมาธิแลว ถึงกาลเวลาที่จะกาวเดินทางดานปญญาไมตองหวงสมาธ ิ เอา กาวเดิน
ทางดานปญญาเรื่อยไป  

เมื่อปญญามีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เพราะการทํางาน ปญญาทํางานหมุนติ้ว ๆ 
ทํางานแลวใหพักสมาธิหรือพักผอนนอนหลับ จากน้ันมาแลวใหกาวเดินทางปญญาอีก ให
เปนวรรคเปนตอน ทั้งมีการพักสมาธิ ท้ังมีการกาวเดินทางดานปญญาเปนวรรคเปนตอน 
ถือเอาความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาเจาของเปนสําคัญท่ีจะใหพัก พักสมาธิหรือพักนอนก็แลว
แต มีเปนขั้นอยางนี้ น่ีการดําเนินทางดานปญญา จากน้ันแลวจะพุง ๆ น่ีละทานวาปญญา
อัตโนมัต ิสติปญญาอัตโนมัติพุง ๆ ๆ ไมมีเวลาท่ีจะพักผอนนอนหลับ มันเพลิน เพลิน
ทางดานปญญาเพลินแกกิเลสเร่ือย ๆ ตองไดหักเอาไว ตองไดกระตุกเอาไวใหพักเสีย
กอน 

เหมือนอยางเราทํางาน ทํางานขุดดิน ฟนไมอะไรก็แลวแต มันเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา 
ผลของงานไดไปเรื่อย ๆ เพลินกับผลของงานเจาของจะตายไมรู เอา ถึงจะไดงานก็ตามพัก
เสียกอน เวลาน้ีเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาเต็มท่ีพักเสียกอน ต่ืนข้ึนมาหรือวารับประทานอาหาร
มันจะสิ้นเปลืองไปบางก็ตาม สิ้นเปลืองไปเพื่อกําลังที่จะกาวเดินตอไป น่ัน เขาใจเหรอ อัน
นี้ปญญาก็เหมือนกัน ถึงเวลาพักใหพัก เมื่อพักทางดานปญญา พักสมาธิแลวไมตองยุงทาง
ดานปญญา ใหจิตแนวลงจุดเดียวน่ีเรียกวาพักเคร่ือง หรือพักเอากําลัง พอออกทางดาน
สมาธิแลวทีนี้กาวสูปญญา ปญญาจะหารายไดละท่ีน่ี สมาธิการพักผอนเวลานี้ไมยุง เอา ทํา
หนาที่ทางปญญาไป เปนพัก ๆ อยางนี้ พากันเขาใจ 

โยม สมาธิเราไมตองมาพิจารณา ที่เปนหนอนตามตัวนี้ไดไหมคะ กลัวเห็นผีแลวมัน
กลัว พิจารณาแบบวา เรามาพิจารณาอยางน้ีไดไหมคะวา เอ.ทําไมเราเกิดมาทุกวันมันก็
ทุกขอยูแลว เกิดมาเราตองเกิดมาแบบผจญกับปญหาทุกอยางอะไรอยางนี ้ แลวเราก็คิด
กลับมาวา เราไมควรจะมาสรางภพตอไดไหมคะ เราไมตองมาพิจารณา เอ็น เน้ือ หนังที่
มันมีหนอน ๆ  

หลวงตา เอา ถูกตองแลว ใหพิจารณาเร่ืองหนอน เปนส่ิงปฏิกูลโสโครก นาเบ่ือ นา
เกลียด ๆ เทาไร ใหพิจารณาออกไปจิตมันจะถอยออก ๆ คือมันจะปลอยความยึดมั่นถือ
มั่น ที่แตกอนถือวาเปนของสวยของงาม ถือเปนเราของเรา พอมันกลายข้ึนมาเปนสวม 
เปนถานข้ึนมาแลวมันจะขยะ มันจะถอย ความยึดมั่นถือมั่นก็เบาไป ๆ น้ําหนักคืออุปาทาน
ทําใหหนักมาก กดถวงจิตใจลง  

โยม กลัวเห็นผี  



 ๑๐ 

หลวงตา โอย.มันไมกลัว มันกลา คนอยางนี้ประเภทกลา กลาแบบบา กลาไมรูจัก
เปนจักตาย วากลัวผีตรงไหน มันจอเขาไปหาแตผีนะ มันกลัวอะไรจะไปหาผี ถาวากลัวผีก็
วิ่งเขามาอยาออกไปหาปาชาซ ิ พอคิดถึงเรื่องปาชามันกลัวถอยเขามาซ ิ จึงเรียกวากลัวผี 
อันนี้กลัวผีในปาชายิ่งจอเขาไปหาแตปาชา เขาใจไหม มันกลัวอะไรมันเปนบา กลาเกินเหตุ
เกินผล กลาไมรูจักประมาณ วากลัวผีจิตสายหาแตผี กลัวเสือสายหาแตเสือ กลัวอะไรสาย
หาแตน้ัน น่ันจิตกลาไมรูจักตายเขาใจไหม ถากลัวตองถอยเขามาซิ เขาใจเหรอ เชน อยาง
ทานสอน กลัวเสืออยาไปนึกถึงเสือ ใหนึกถึง  พุทโธ ๆ น่ีไมใชธรรมนากลัว 

นึกพุทโธ ๆ ติดแนบเขา ๆ เรื่องเสือก็จางไป ๆ พุทโธเดนขึ้น ๆ ทีนี้แมแตคิดถึง
เสือก็ไมกลัว แนะ ไดหลักแลว เขาใจไหม อันนี้มันอะไร กลัวผีคิดหาแตเรื่องผ ี ปาชาอยู
ไหนไปซอกแซกเห็นหมดเลย แลววากลัว ๆ มันกลัวบาอะไรอยางนั้น มันกลาหาญไมเขา
ทา กลาหาญไมรูจักตาย เอาเทาน้ันละนะ วันนี้ไมมีอะไรมากนะ พอ ใหพากันนําไปปฏิบัติ
นะ อยาฟงสุมส่ีสุมหาใครสอนก็ตาม ใหถือหลักถือเกณฑ ครูอาจารยท่ีสอนเปนหลักเปน
เกณฑมายังไง ใหจับอันน้ันไวใหดี ไอสอนสุมส่ีสุมหาแบบสุกเอาเผากิน อยางยอม ๆ สุก
เอาเผากินไมเปนทานะ  ย่ิงต้ังหนาโกหกโลกแลวย่ิงเปนมหาภัยนะ ใหจําเอานะ พอ  
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