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 เอาเนาะ อนัน้ีมนัขอ้ ๗๐๗. เลยล่ะ ขอ้ ๗๐๗. เนาะ 

ถาม  :   ๗๐๗. เร่ือง “พิธีเบิกบุญเก่ามาใชมี้จริงไหมคะ” 

หลวงพ่อ   :  น่ีเขาถามนะ 

ถาม  :   อาจารยต์อบสั้นๆ ก็ไดค่้ะ หนูกลวัเป็นประเดน็สังคม  

หลวงพ่อ   :  เขาว่านะ แต่ก็ถามมา 

ถาม  :   หนูกลวัเป็นประเด็นสังคม เพราะว่าเขาก าลงัมีการเบิกบุญเก่าของเขามาช่วยชาติ 
มีการอะไรต่ออะไร 

หลวงพ่อ   :   น่ีเขาพดูกนันะ เวลาเขาพดูกนัอยา่งน้ีป๊ับ น่ีคือค าถาม แลว้ก็บอกว่า 

ถาม   :  อยากสอบถามอาจารย ์ พิธีแบบน้ีมีจริงไหม? มนัเป็นการเขา้ข่ายฉอ้โกงไหม? 
(อนัน้ีเขาว่าของเขา) 

หลวงพ่อ   :   ทีน้ีค  าถาม ถา้ค าถามอยา่งน้ีมา แสดงว่าผูถ้ามก็ไม่แน่ใจอยูแ่ลว้ ว่าพิธีท่ีเขา
ท ากนัอยูน่ั้น ว่าเบิกบุญเก่า บุญใหม่มาใชก้นัเพื่อจรรโลงความมัน่คงของชีวิตมนัมีจริง
หรือเปล่า ฉะนั้น กรณีน้ี เพราะถา้ไม่อยา่งนั้นคงไม่ถามมา ถา้ถามมา ทีน้ีเราจะบอกว่า
สังคมเป็นแบบน้ี เราจะบอกว่ามนัเป็นชุดความคิด  

เวลาชุดความคิด เห็นไหม ดูสิโดยทัว่ไป เด๋ียวน้ีมนัจะมีมากเลย มีมากวา่พุทธ
พยากรณ์ พระพุทธเจา้พยากรณ์วา่อยา่งนั้น พระพุทธเจา้พยากรณ์อยา่งนั้น แลว้ก็พิมพ์
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แจกกนัไปทัว่ เป็นชุดความคิดของใครของมนั พอชุดความคิดเกิดข้ึนมาแลว้ก็เช่ือ พอมี
ความเช่ือก็แผก่ระจายกนัออกไป เราถึงว่ามนัเป็นชุดความคิด แลว้ชุดความคิดน้ีมาจาก
ไหน?  

ชุดความคิดน่ีก็เป็นพระพุทธเจา้ท่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก ท่ีบางทีมนัตกหล่นไป แลว้
มนัไม่มีใครเคยเอาส่ิงน้ีมาใช ้ หรือมนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎกแลว้ คนเขาไม่ค่อยไดส้นใจ 
มนัก็เลยอยูใ่นพระไตรปิฎก เด๋ียวน้ีมีครูบาอาจารยท่ี์มีบารมี มีวาสนา ไปร้ือคน้เขา้ ไปเจอ
เขา้ก็เอามาบอกกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์กบัสังคม มนัเป็นชุดความคิดไง ถา้ชุดความคิด
แบบน้ีมนัน่าสงสารนะ  

ทีน้ีพอมนัน่าสงสาร น่าสงสารหมายความว่าเวลาพวกเราน่ีเป็นชาวพุทธโดย
สายเลือด เราก็เช่ืออยูแ่ลว้รัตนตรัย เราเช่ือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ถา้บอกว่าเป็น
พุทธพยากรณ์เป็นเร่ืองของพระพุทธเจา้ น่ีพวกเราก็เช่ือไปแลว้คร่ึงหน่ึง พอเราเช่ือไป
แลว้คร่ึงหน่ึง แลว้เร่ืองมนัจะจริงหรือไม่จริงนัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ แต่เราเช่ือไปแลว้
คร่ึงหน่ึง พอเช่ือไปคร่ึงหน่ึงมนัก็มีปัญหาข้ึนมา  

ฉะนั้น กรณีอยา่งน้ี พดูถึงพระพุทธเจา้บอกว่าอจินไตย ๔ มนัเร่ืองของกรรม 
ฉะนั้น พระพุทธเจา้ใหเ้ช่ือเร่ืองกรรม ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ในเม่ือมนัท ามาแลว้มนัก็เป็น
กรรมทั้งนั้นแหละ ถา้เป็นกรรมแลว้ น่ีกรรมเก่า กรรมใหม่ ก็แกก้รรมกนันะ อู๋ย แกจ้น
ขาวสะอาดเลย แกจ้น แหม สะอาดบริสุทธ์ิเลย สะอาดบริสุทธ์ิมนัก็เป็นกรรม มนัจะเอา
ความสะอาดบริสุทธ์ิมาจากไหน? นิพพานเป็นเมืองแกว้ ถา้เมืองแกว้กถื็อผา้คนละผนืเวย้
ไปเชด็ เด๋ียวแกว้กจูะหมอง  

อา้ว นิพพานเป็นเมืองอะไร? อา้ว ถา้นิพพานเป็นเมืองแกว้ เตรียมสั่งผา้มาไดเ้ลย 
เด๋ียวฝุ่ นมนัจบัแกว้ น่ีแลว้ว่านิพพานเป็นความว่าง ความว่างเด๋ียวมนัก็ไม่วา่ง นิพพานมนั
ก็คือนิพพานนัน่ล่ะ แต่เวลาเป็นชุดความคิดของใครชุดความคิดของมนั พอเกิดชุด
ความคิดป๊ับสังคมก็ตอ้งเช่ือกนัอยา่งนั้น พอสังคมเช่ือกนัอยา่งนั้นนะ น่ีเราจะบอกว่า
ปัญหาน้ีมนัเป็นปัญหางูกินหาง  

“กบเอย๊ กบท าไมเธอถึงร้อง?”  
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“เพราะทอ้งมนัปวด” 

“อา้ว ทอ้งเอย๊ท าไมถึงปวด?” 

“ปวดก็เพราะกินขา้วดิบ” 

“ขา้วเอย๊ท าไมมนัถึงดิบ?” 

น่ีไงงูกินหาง เด๋ียวก็กลบัมาว่าท าไมฝนตก? ฝนตกเพราะกบมนัร้อง (หวัเราะ) 
เด๋ียวก็ฝนตก  ฝนตกเพราะกบมนัร้อง มนัร้องเพราะอะไร? ร้องเพราะปวดทอ้ง ปวดทอ้ง
ท าไม? ปวดทอ้งเพราะว่ากินขา้วดิบ มนักว็นกลบัมาท่ีกบมนัร้องนัน่แหละ ชุดความคิด
มนัไม่จบหรอก แลว้มนัเป็นงูกินหางอยูอ่ย่างน้ี ถา้มนัเป็นงูกินหางอยา่งน้ี เราจะบอกว่า
ชุดความคิดแบบน้ีมนัเป็นสูตรส าเร็จ แต่ค าว่าน่าสงสารน่ีเพราะว่าเรามีสติปัญญากนั เรา
มีสติปัญญาเราถึงมีความสังเวช มีความสงสาร แต่ถา้เป็นเร่ืองขอ้เทจ็จริงนะ  

ค าว่าขอ้เทจ็จริง เห็นไหม น่ีวุฒิภาวะ วุฒิภาวะของจิต จิตท ามาดี จิตท ามาไม่ดี ถา้
จิตท ามาดีนะ เขาก็มีสติ มีปัญญาของเขา แต่ส่วนใหญ่จิตเราอ่อนแอกนั พอจิตอ่อนแอ 
โทษนะ น่ีบอกว่าศาสนาพุทธท าไมรังแกกนั? ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ศาสนา
พุทธท าไมฉอ้โกง? มนับอกว่าศาสนาพุทธๆ หมดเลยนะ มนัไม่บอกว่าคนนะ มนับอกว่า
ศาสนาพุทธ แลว้ศาสนาพุทธมนัเก่ียวอะไรกบัเอง็ล่ะ?  

ศาสนาคือตวัศาสนาใช่ไหม? สังคมคือสังคมใช่ไหม? ทีน้ีสังคมเช่ือศาสนา สังคม
ท าตามศาสนาหรือเปล่าล่ะ? สังคมไม่ท าตามศาสนาน่ี สังคมท าตามไสยศาสตร์ สังคมท า
ตามความเช่ือของตวั สังคมไม่ไดท้  าตามศาสนา ถา้สังคมท าตามศาสนานะ ศาสนาเขา
สอนอยา่งไรล่ะ? ศาสนาเขาสอนอยา่งไร? ศาสนาเขาไม่ใหเ้ช่ือ น่ีเขาไม่ใหเ้ช่ือ ใหเ้ช่ือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ น่ีชุดความคิด เห็น
ไหม พุทธพยากรณ์  

เราไปท่ีไหนเราก็เจอนะ เด๋ียวน้ีไปท่ีไหนก็เจอ เขาจะพิมพไ์ว ้พิมพไ์วแ้ลว้ไปวาง
ไวใ้หค้นหยบิกนั น่ีเด๋ียวก็ไปวางไวน้ัน่กองหน่ึง เด๋ียวก็ไปวางนัน่กองหน่ึง พุทธ
พยากรณ์ โลกน้ีจะแตกนะ น ้าจะท่วมโลกนะ โอ ปลาจะกินดาวนู่นน่ะ ก็ว่ากนัไป เร่ือง
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วิทยาศาสตร์นะ เวลาบ๊ิกแบง เวลาเกิดหลุมด า โดยจกัรวาลการเกิดของโลก โลกมนัก็มี
ชีวิตของมนั น่ีวิทยาศาสตร์เขายงัพิสูจน์ไดเ้ลย ฉะนั้น วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดม้นัก่ีลา้นๆๆ 
ปีล่ะ?  

ทีน้ีพระพุทธเจา้บอกว่าส่ิงน้ีมนัไม่มีท่ีส้ินสุด ส่ิงน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด เห็นไหม ส่ิงใดท่ี
ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจา้ไม่พยากรณ์ ค าว่าไม่พยากรณ์ถึงว่าโลกน้ีเป็นอจินไตย 
โลกเป็นอจินไตยคือมนัจะมีของมนัอยู่อยา่งน้ี น่ีค  าว่าอจินไตยมนัคาดหมายไม่ไดเ้ลย 
แลว้น่ีว่าอจินไตย ๔ เร่ืองโลกพระพุทธเจา้พยากรณ์ไวแ้ลว้ แต่มนัก็ไปเอามาอีกนะ เอา
มานะ พุทธพยากรณ์น่ีโลกจะแตกๆ  

พระพุทธเจา้ก็พยากรณ์ไวแ้ลว้อจินไตย ๔ อจินไตย ๔ ก็คือโลกดว้ย โลก กรรม 
พุทธวิสัย ฌาน อจินไตย ๔ น่ีเป็นอจินไตย แลว้พยากรณ์ตรงไหน? พยากรณ์ตรงไหน? น่ี
พยากรณ์ น่ีพดูถึงว่าบุญเก่า บุญใหม่ กรรมเก่า กรรมใหม่ เบิกบุญกนั เอาบุญเก่ามาเสริม
บุญใหม่ ว่ากนัไปนะ เราบอกว่ามนัน่าสังเวช น่าสังเวช ค าว่าน่าสังเวช น่าสังเวชท่ีว่า
พระพุทธเจา้สอนไวแ้ลว้ เราท าตามหลกัของเรา เราเป็นชาวพุทธใช่ไหม? เรามัน่คงของ
เรา  

น้ีเราเป็นชาวพุทธของเรา เราก็ไปเช่ือเร่ืองอยา่งนั้น พอไปเช่ือท่ีว่าท  าอยา่งนั้น
แลว้จะไดบุ้ญอยา่งนั้น ท าอยา่งนั้นแลว้ไดบุ้ญอยา่งนั้น แลว้เวลาเราดูเขา เห็นไหม ทรง
เจา้เขา้ผ ี เราวา่นัน่ไม่ใช่พุทธศาสนา ไม่ใช่พุทธศาสนา น่ีเป็นศาสนาถือผ ี ถือผเีขาก็เช่ือ
กนันะ เขามีคนเช่ือ มีคนศรัทธาของเขา เขาก็ท  าได ้ แลว้เวลาวา่เราเป็นชาวพุทธๆ แลว้
ผูน้ าท  าอยา่งน้ีมนัเป็นศาสนาผไีหมล่ะ? มนัเป็นความจริงในพุทธศาสนาไหมล่ะ? แลว้ถา้
มนับอกว่าพุทธศาสนา พุทธศาสนาแลว้พสูิจน์กนัดว้ยวิธีใดล่ะ? มนัเป็นชุดความคิดของ
เขาใช่ไหม?  

แต่ถา้มนัเป็นศาสนานะ เวลาพระพุทธเจา้เทศน์ฆราวาสน่ีอนุปุพพิกถาก่อน เร่ือง
ของทาน เร่ืองบุญกุศล เร่ืองของเทวดา เร่ืองของสวรรค ์เห็นไหม น่ีเร่ืองของวฏัฏะไง พอ
เร่ืองของวฏัฏะแลว้ ค าว่าเร่ืองของวฏัฏะ เร่ืองของเนกขมัมะ พอเนกขมัมะป๊ับ น่ีอนุปุ
พพิกถาเสร็จแลว้นะ ถา้จิตใจมนัเห็นภาพแลว้ คือเราเห็นภาพไง เห็นภาพของการเกิด



ชุดความคิด ๕ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

และการตาย เห็นภาพว่าจิตน้ี ถา้ท าบุญกศุลมนัไปเกิดดี ไปเกิดบนสวรรค ์ ถา้เกิดบน
สวรรคม์นัก็เป็นอนิจจงั  

แลว้ถือเนกขมัมะ เนกขมัมะก็หมายถึงว่าเราออกบวช ออกประพฤติพรหมจรรย ์
ฉะนั้น ถือเนกขมัมะ พอถือเนกขมัมะ เห็นไหม ก็เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้เวลาออกเท่ียวสวน เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย แลว้เห็นสมณะ พอเห็น
สมณะข้ึนมาก็อยากออกประพฤติปฏิบติัใช่ไหม?  

อนุปุพพิกถา อนุปุพพิกถาน่ีท าบุญกุศล เห็นไหม ท าบุญกุศลแลว้มนัไดส้วรรคใ์ช่
ไหม? ไดส้วรรคแ์ลว้เรากถื็อเนกขมัมะใช่ไหม? ถือเนกขมัมะก็เหมือนกบันกับวช น่ีเห็น
สมณะ พอเห็นสมณะแลว้จิตใจอ่อน จิตใจควรแก่การงาน การงานคืออะไร? การงานคือ
จิตใจนั้นมนัจะเร่ิมช าระลา้งของใจดวงนั้น ก็ตอ้งเทศน์อริยสัจ เทศน์อริยสัจก็อยา่งเช่นท่ี
หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยเ์ราเทศน์กนัอยูน่ี่ เทศน์อยูน่ี่คือเทศน์อริยสัจ เห็นไหม เทศน์
อริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขเ์ลย ชีวิตน้ีเป็นทุกข ์เพราะว่าพื้นฐานไง  

พื้นฐาน ดูสิสังคมท่ีว่าชุดของความคิด น่ีเขาว่าท าบุญกุศลแลว้เป็นอยา่งนั้น เอา
เสริมบุญกนั เสริมเพื่อความมัน่คงๆ มัน่คงมนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ถา้เร่ืองโลก เห็นไหม 
เวลาเราศึกษาข้ึนมา อยา่งเช่นปริยติัน่ีธรรมและวินยั พอธรรมวินยั วินยัธรธรรมกถึก 
วินยัธรธรรมกถึกเก่ียวกบัเร่ืองวินยั เร่ืองการปกครอง เร่ืองการปกครองก็ศึกษาธรรมของ
พระพุทธเจา้  

ทีน้ีพอเร่ืองธรรมกถึก ธรรมกถึกน่ีพดูถึงเร่ืองอริยสัจ เร่ืองท่ีปฏิบติัไปแลว้จิตมนั
สัมผสัอะไร? พอจิตสัมผสัอะไรข้ึนมามนัไปอีกชั้นหน่ึง เห็นไหม ทีน้ีส่ิงท่ีว่าชุดของ
ความคิด ท่ีเขาบอกว่าเร่ืองพุทธพยากรณ์มนัก็เป็นเหมือนกบัต าราท่ีใหเ้ราศึกษา ถา้เรา
ศึกษาข้ึนไปมนัก็เป็นปริยติั ถา้เป็นปริยติัข้ึนมามนัก็หมุนไปกบัโลก โลกมนัก็หมุนกนัอยู่
อยา่งนั้นแหละ  

ถา้มนัหมุนกนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้มาปฏิบติั เห็นไหม ถา้จิตมนัสงบไม่ได ้ ถา้จิต
สงบไม่ได ้ โลกุตตรปัญญามนัก็ไม่เกิด ถา้โลกุตตรปัญญาไม่เกิดมนัก็ไม่เขา้ใจส่ิงใดเลย 
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แต่ถา้โลกุตตรปัญญามนัเกิดนะ ส่ิงท่ีเขาบอกกนันัน่น่ะมนัเร่ืองโลก ค าว่าเร่ืองโลกๆๆ 
เร่ืองโลกคือความเป็นไปของเราน่ีไง  

ความเป็นไปของเรา เห็นไหม ความเป็นไปของเรา ถา้เรายงัหมุนวนกนัอยูอ่ยา่งน้ี
นะ  

“กบเอย๊ท าไมจึงร้อง?” 

“เพราะทอ้งมนัปวด” 

สรุปก็คือว่าเพราะฝนมนัตก ฝนมนัตกเพราะกบมนัร้อง เร่ืองโลกเป็นเร่ืองของ
วฏัฏะ มนัจบท่ีไหนล่ะ? มนัไม่จบหรอก เพียงแต่เราบอกว่าวุฒิภาวะ หมายความว่าสังคม
เวลาเกิด เวลาตายมนัมีความรู้สึกนึกคิดของคนมนัมีเยอะมาก น่ีจริตนิสัย ความแตกต่าง 
ฉะนั้น เวลาพดูถึงอริยสัจมนัมีหน่ึงเดียว แต่วิธีการท่ีมา  

หลวงตาท่านพดูบอกว่า สมยัท่ีว่าครูบาอาจารยท่์านยงัมีอยู ่ เห็นไหม หลกัการอนั
เดียวกนั คืออริยสัจอนัเดียวกนั ฉะนั้น อริยสัจอนัเดียวกนั มนัไม่แตกต่างกนัมากหรอก 
แต่จริตนิสัย โดยความถนดัของคนน่ีมีบา้ง แต่โดยหลกัมนัไม่เสียหาย คือโดยหลกัมนัไม่
ผดิไง  

ครูบาอาจารยทุ์กองคก์็สอนข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา จะดว้ยความถนดัของครูบา
อาจารยอ์งคไ์หนก็แลว้แต่ แต่ส่วนใหญ่แลว้บอกพุทโธ พุทโธนะ พุทโธลมหายใจเขา้
ออกนะ พุทโธเฉยๆ นะ พุทโธเร็วๆ นะ บอกว่าปัญญาอบรมสมาธินะ บางองคก์็อานา
ปานสตินะ เห็นไหม น่ีการกระท าโดยหลกัเพื่อความสงบของใจเหมือนกนั พอใจมนั
สงบแลว้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา มนัเกิดปัญญา หรือครูบาอาจารยท่ี์ท่านรู้อยูแ่ลว้ ท่านจะ
บอกว่าถา้พิจารณาอยา่งน้ีมนัจะเป็นอยา่งน้ี  

เหมือนเราเลย เดินทางมาน่ี ใครขบัรถมาจากบา้น เห็นไหม มนัจะผา่นระยะทาง
มา จะรู้เลยวา่ระยะทางมนัมาเท่าไร? แลว้ถา้เรามาสายทางเดียวกนั คนเดินทางไป น่ีเขา
จะรู้ก าหนดไดเ้ลยว่ามาถึงวดัน้ีใชร้ะยะทางเท่าไร? 
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การปฏิบติัก็เหมือนกนั พอจิตสงบแลว้มนัจะเกิดปัญญาอยา่งไร? แลว้ถา้จิตมนั
สงบใช่ไหม? พอสงบแลว้นะ ถา้เขาเกิดเขารู้ เขาเห็นของเขา นัน่ก็เร่ืองของเขา แต่มนัยงั
ไม่ถึงท่ีสุด มนัยงัไม่ถึงท่ีสุดหมายความวา่จิตมนัมีอาการอยา่งนั้น จิตมนัเป็นอยา่งนั้น แต่
เขาตอ้งท าพื้นฐานใหม้ัน่คงข้ึนมา แลว้เขาจะพฒันามา น่ีครูบาอาจารยค์อยช้ี คอยน าเขา้
มา ถา้ช้ีน าเขา้มาแลว้ เร่ืองบุญเก่า บุญใหม่มนัก็จะวางไวแ้หละ เร่ืองโลกก็คือเร่ืองโลกนะ 
น้ีเราติด เห็นไหม  

น่ีถา้ครูบาอาจารยบ์อกว่า “มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด” ถา้มรรคหยาบๆ น่ีเร่ือง
ของกรรมมนัเป็นเร่ืองของกรรม มนัเร่ืองของศาสนาไหม? ใช่ ถา้เร่ืองของกรรมนะ ถา้
เรายงัย  า่อยูก่บัท่ีอยูอ่ยา่งน้ี มนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ อยูอ่ยา่งน้ี แต่ถา้เราพฒันาของเราข้ึนไป 
เห็นไหม แมแ้ต่เราอนุโมทนา เชา้ข้ึนมาเราจะประพฤติปฏิบติัของเรานะ เราไม่มีเวลา เรา
ท าไม่ได ้ เราอนุโมทนาไปกบัเขา แมแ้ต่อนุโมทนาไปกบัเขามนัก็เป็นอนุโมทนาบุญ บุญ
ท่ีเกิดจากการเห็นร่วม การดีใจกบัเขา  

อนุโมทนาทาน เห็นไหม การเสียสละทาน น่ีทานมนัเสียสละไดม้หาศาลเลย น่ี
อยา่งน้ีไดบุ้ญหรือเปล่าล่ะ? เพราะถา้เราอนุโมทนาไปกบัเขา แลว้เราประพฤติปฏิบติัของ
เรา เราท าความดีของเรา ดสิูอยา่งท่ีเขาเกิดน ้าท่วม เขาบอกเลยนะน ้าท่วมหรือจะสู้น ้ าใจ
คน น่ีอนุโมทนาคือความรู้สึก คือหวัใจ ถา้ใจมนัอนุโมทนา ใจมนัระลึกดี ใจมนัท าคุณ
งามความดี มนัท าคุณงามความดีมนัดีท่ีน่ี แลว้ถา้มนัสงบมนัสงบท่ีน่ีนะ  

ไอท่ี้ว่าของเก่า ของใหม่มนัเร่ืองโลกๆ แลว้ เร่ืองขา้งนอกแลว้ ถา้เร่ืองขา้งนอกเรา
ก็วางของเราไว ้ เราวางของเราไว ้ แต่! แต่ถา้วุฒิภาวะมนัอ่อนดอ้ย เวลาเขาพดูส่ิงใดก็เช่ือ
ไปกบัเขา แลว้ท าไปน่ีมนัเป็นกระแสสังคมใช่ไหม? กระแสสังคมเขาชกัน ากนัไป พอชกั
น ากนัไปมนัก็เหมือนกบัท่ีว่าอุปาทานหมู่ ถา้อุปาทานคนเดียวมนัก็เป็นเร่ืองหน่ึงนะ ถา้
อุปาทานหมู่ หมู่ไปกนัหมดเลยนะ มนัก็ไปตามกนัหมด 

ฉะนั้น ส่ิงน้ี ถา้ความคิดเขาเป็นแบบน้ี แลว้มนัเป็นสูตรส าเร็จ เด๋ียวน้ีเป็นสูตร
ส าเร็จหมดเลย อะไรก็เป็นสูตรส าเร็จ เช่นการปฏิบติัก็เหมือนกนั จะท าอยา่งนั้น ท าอย่าง
นั้นแลว้จะเป็นอยา่งนั้น เป็นสูตรส าเร็จไปเลย พอสูตรส าเร็จข้ึนมา ท าครบสูตรแลว้ได้
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อะไร? ไดง้งนะ ปฏิบติัเตม็ไปหมดเลย ท าทุกอยา่งไปหมดเลย แลว้อยา่งไรต่อล่ะ? แลว้
อยา่งไรต่อ? งงนะ  

อา้ว ชุดความคิดมนัท าครบแลว้ อา้ว เป็นรูปแบบหมดเลย น่ีเพราะอะไรล่ะ? 
เพราะว่ามีการศึกษาใช่ไหม? เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหม? น่ีเวลาปฏิบติัใช่ไหม? จิตสงบ
พิจารณากายสิ เราไดย้นิบ่อยมาก จิตสงบแลว้พิจารณากายสิ แลว้พิจารณาอยา่งไรล่ะ?  

การพิจารณากายนะ เหมือนกบัเราท าอาหาร น่ีเราท าอาหาร ดสิูเราป้ิง ยา่งอะไรก็
แลว้แต่ เราจะกลบัอยา่งไรล่ะ? พอเวลามนัโดนความร้อนเขา้ไป เห็นไหม มนัจะสุก มนัมี
กล่ิน มนัรู้ของมนั มนัจะสุก มนัจะไดท่ี้ หรือเราจะตอ้งการเท่าน้ี น่ีแลว้ถา้เป็นชุดของ
ความคิดมนัก็บอกว่าน่ีไงก็เอาข้ึนสิ เวลายา่งก็ยา่งสิ เวลาพลิกกพ็ลิกสิ แลว้พลิกอยา่งไร
ล่ะ? ท าอยา่งไร?  

แต่ถา้คนมนัท ามนัรู้ คนมนัท า มนัรู้มนัเห็นของมนั น่ีบางทีเราพลิกแพลงได ้อา้ว 
เด๋ียวไฟมนัอ่อน เด๋ียวไฟมนัแรงล่ะ? แลว้เด๋ียวถา้ไฟมนัแรง ๕ นาทีมนัไหมแ้ลว้ แลว้
บอกว่าตอ้ง ๕ นาทีนะ ๕ นาทีแลว้จะใหพ้ลิก ๕ นาทีมนัก็ลุกเป็นไฟไปแลว้ ๕ นาที
อยา่งไรล่ะ? น่ีไงถา้ชุดความคิดมนัเป็นชุดความคิด มนับอกเป็นสูตรส าเร็จ แต่เวลาท า
ข้ึนมามนัมีรายละเอียดนะ มนัมีโอโ้ฮ อีกเยอะเลย ฉะนั้น ถา้ท าแลว้มนัจะเขา้ใจ  

ทีน้ีพอเป็นชุดความคิด พอจิตสงบแลว้ก็พจิารณากายสิ พอพิจารณากายแลว้เป็น
อยา่งไรล่ะ? พิจารณากายแลว้ อา้ว พิจารณากายแลว้ก็ผา่นกายไง แลว้ผา่นกายแลว้ท า
อยา่งไรต่อล่ะ? อา้วผา่นกายแลว้ก็เป็นโสดาบนัไง อา้ว แลว้โสดาบนัยงังงขนาดน้ีล่ะ? 
อา้ว ก็งงอยา่งน้ีแหละเป็นโสดาบนั ถา้รู้มนัไม่เป็นโสดาบนัหรอก เพราะรู้เป็นโลก ตอ้ง
งงๆ อยา่งน้ีเป็นพระโสดาบนั เออ ชุดความคิดมนัส าเร็จมา แลว้มนัท าอะไรกนั?  

น่ีเพราะเรายดึกนัว่ามนัตอ้งเป็นทางวิชาการ เราปฏิบติัมนัตอ้งมีวิชาการ มนัตอ้ง
ชดัเจน มนัตอ้งเป็นปัญญา คนท่ีไม่มีปัญญาปฏิบติัไม่ได ้ มนัเป็นโลกุตตรปัญญานะ มนั
เป็นปัญญาเหนือโลก ปัญญาท่ีมนัถอดมนัถอนนะ ถา้ปัญญาอยา่งนั้น น่ีแลว้ครูบาอาจารย์
แต่ละองค ์เวลาเทศน์ เห็นไหม ครูบาอาจารยเ์ม่ือก่อนเวลาเทศน์มนัสรุปแลว้ลงท่ีเดียวกนั
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หมดเลย ถา้ลงท่ีเดียวกนัอนันั้นน่ะเหมือนกนั แต่พอชุดทา้ยๆ ชุดหลงัๆ มนัจะเร่ิมมีครูบา
อาจารยท่ี์เร่ิมแหวกแนวไง  

บอกว่าไม่ตอ้งท าความสงบเลย ใชปั้ญญาไปเลย ปัญญาจะเป็นอยา่งนั้น มีแหวก
แนวมาหลายองค ์ พอแหวกแนวมีคนไปถามหลวงตา พอไปถามหลวงตา ธรรมดาน่ี 
อยา่งว่าแหละมนัสะเทือนในหมู่คณะท่านก็ไม่ค่อยพดูหรอก แต่เวลาท่านบอก เขาจะอา้ง
ว่า  

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศน์ธรรมจกัรฯ ไม่ไดส้อนเร่ืองสมาธิ ฉะนั้น 
ปัญจวคัคียไ์ม่ไดท้  าสมาธิท าไมเป็นพระอรหนัตไ์ด?้” 

น่ีเวลาชุดความคิดของเขาส าเร็จมาแลว้ พอชุดความคิดเขาส าเร็จมาแลว้ เขาก็จะ
หาอา้งอิงใหส้มกบัความคิดเขา น้ีหลวงตาท่านก็บอกว่า 

“ปัญจวคัคียเ์ขาไม่ตอ้งท าสมาธิเพราะเขามีสมาธิอยูแ่ลว้”  

เขามีสมาธิเพราะเขาอุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยู ่ ๖ ปี คือเขาท า
สมาธิมา ๖ ปี พร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัอยู ่ ๖ ปี ปัญจวคัคียอุ์ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้อยู ่แลว้ปฏิบติัมาดว้ย เขาก็ท  าสมาธิมาพร้อมกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
นัน่แหละ  

ฉะนั้น คนท่ีมีสมาธิดว้ยกนั ท าไมตอ้งไปสอนสมาธิเขาอีกใช่ไหม? เรามาดว้ยกนั 
กินอ่ิมหน าส าราญมาแลว้บอกว่ากินขา้วๆ จะบา้ ก็กินมาดว้ยกนั แลว้จะมากินขา้วอะไร
อีก? น่ีเขาบอกว่าท าไมเขาไม่ตอ้งท าสมาธิ ท  าไมเขาใชปั้ญญาไปเลย ท าไมเขาส าเร็จเป็น
พระอรหนัตไ์ด?้ ใช่ เขาส าเร็จเป็นพระอรหนัตเ์พราะเขามีสมาธิอยูแ่ลว้ เพราะองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านรู้ของท่านอยูแ่ลว้ ท่านก็สอนเร่ืองปัญญาไปเลย 

แต่เวลาอนุปุพพิกถา เห็นไหม เร่ิมตั้งแต่ทานเลย ใหเ้สียสละทานก่อน เสียสละ
ทานแลว้ หลกัการมัน่คงแลว้ก็จะไดบุ้ญกุศล ก็จะไปเกิดเป็นเทวดา พอเกิดเป็นเทวดาก็จะ
มาตายอีกนะ ตายจากเทวดาแลว้มาเกิดอีกนะ ไปเป็นเทวดาเราก็ถือเนกขมัมะของเรา น่ี



ชุดความคิด ๑๐ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

เพราะยงัไม่ไปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมก็ถือเนกขมัมะ เนกขมัมะก็ถือบวช ถือบวชก็เป็น
สมณะ สมณะแลว้เทศน์ธรรมจกัรฯ  

น่ีไงมนัอยู่ท่ีบุคคล อยูท่ี่กาละ อยูท่ี่เทศะ อยูท่ี่บุคคลคนไหนเขาท าอยา่งไร เขาคิด
อยา่งไร แลว้จะแกไ้ขเขาเป็นขั้นเป็นตอน ถึงไม่ใช่ชุดความคิดไง ไม่ใช่ชุดความคิด มนั
เป็นประสบการณ์ มนัเป็นครูบาอาจารยท่ี์เป็นความจริงข้ึนมาไง ทีน้ีพอครูบาอาจารยท่ี์
ท่านเป็นธรรมข้ึนมา ท่านก็ไปถึงอริยสัจอนัเดียวกนั แต่เวลาพวกแหวกแนวข้ึนมาน่ี เห็น
ไหม ไม่ตอ้งใชค้วามคิด ไม่ตอ้งใชส้มถะ ไม่ตอ้งใช ้ 

มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะมรรค ๘ มนัมีสัมมาสมาธิ มีสติ มี
สมาธิ มีปัญญา มนัมีพร้อมในมรรค ๘ แลว้ไปบอกไงบอกว่าไม่ตอ้งท า มนัเป็นไปได้
อยา่งไร? ในเม่ือมรรคมนัมรรค ๘ แลว้บอกมรรค ๗ นะ สมาธิก็ไม่ตอ้ง สติต่อไปก็ไม่
ตอ้งเหลือมรรค ๖ นะ แลว้เด๋ียวไม่มีมรรคอะไรเลย มีอนัเดียวคือปัญญาลว้นๆ เลยนะ 
เป็นด าริชอบอยา่งเดียว เป็นปัญญาอยา่งเดียว แลว้ไอม้รรคอีก ๗ นั้นไม่ตอ้ง พอไม่ตอ้งน่ี
มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไรล่ะ? เพราะอะไร? เพราะมนัมรรคสามคัคีไง ถา้มรรคไม่สามคัคีมนั
จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัเป็นไปไม่ไดท้ั้งนั้นเลย  

น่ีความคิดใครมนัคิดโดยเฉพาะ แลว้มนัก็ไปเอาชุดความคิดของเขามา พอเอาชุด
ความคิดมานะ ลองไดข้ยายความไปเถอะ ลองไดข้ยายความเปรียบเทียบกบัธรรมวินยั
ของพระพุทธเจา้ น่ีมนัขดักนัไปหมดเลยล่ะ แต่ถา้เป็นความจริงนะธรรมก็คือธรรม องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นองค์ท่ี ๔ พระศรีอริยเมตไตรยเป็นองค์ท่ี ๕ อนาคตวงศ์
พระพุทธเจา้อีกเป็นสิบๆ องค ์ แลว้ตรัสรู้ข้ึนมาเป็นอนัเดียวกนั มนัจะไปขดัแยง้กนัได้
อยา่งไร? 

ฉะนั้น ผูท่ี้รู้จริงมนัจะไม่ขดัแยง้เลย มนัจะเป็นไปทางเดียวกนั น่ีเราไปศึกษา
อะไรมา ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนพดูอะไรข้ึนมา แลว้มาเทียบเลย เทียบเลย ถา้มนัขดั มนั
แยง้กนั มนัตอ้งมีการผดิแน่นอน ธรรมของพระพุทธเจา้จะไม่มีขดัแยง้ พระพุทธเจา้พดู
อยูใ่นพระไตรปิฎกบ่อยมาก  

“ธรรมของเรามนัจะไหลล่ืนไปเลย”  
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ทาน ศีล ภาวนามนัจะไปเป็นชั้น จะไม่มีส่ิงใดขดัแยง้กบัส่ิงใดเลย เพราะองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นผูเ้ทศนาว่าการเสียเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เป็นศาสดา เป็นคนวางไวเ้อง มนัจะมาขดัแยง้กนัอยา่งไร? มนัมีอยูอ่ยา่งเดียวเท่านั้น
แหละ มีมรรคหยาบ มรรคละเอียด มนัมีเร่ืองสเตป็ตั้งแต่โสดาบนั สกิทาคา อนาคา มนั
ละเอียด หยาบแตกต่างกนัเท่านั้นเอง แลว้แตกต่างหมายถึงว่าขั้นตอนของมนั แลว้พอมนั
ไปแลว้มนัส่งกนั เหมือนกนัหมดเลย มนัไปถึงท่ีสุดไดเ้ลย นัน่ถึงว่ามนัเป็นความจริง  

แหม วนัน้ีพดูเยอะนะ เพราะใหเ้ห็นว่าถา้เป็นสูตรส าเร็จ เป็นชุดความคิดมา แลว้
เราน่ีเราบอกว่าเป็นพุทธพยากรณ์ต่างๆ เราก็ไม่กลา้คิด ไม่กลา้แยง้นะ เราไม่ไดคิ้ดโตแ้ยง้
ดว้ยการเหยยีดหยาม ดว้ยอะไร เราคิดโตแ้ยง้เพื่อความสะอาดบริสุทธ์ิ น่ีไม่เป็นบาป
หรอก ถา้ส่ิงใดเราท าเพื่อจาบจว้ง ท าเพื่อความเสียหาย ข้ึนตน้ดว้ยอกุศลมนัก็ไม่ดีอยูแ่ลว้ 
แต่เราเป็นชาวพุทธใช่ไหม? เราอยากประพฤติปฏิบติัใช่ไหม? เราอยากไดค้วามจริงใช่
ไหม? เราจะคิดดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ คิดดว้ยความถูกตอ้งน่ีไม่บาปหรอก  

ฉะนั้น ว่าถา้เป็นพุทธพยากรณ์ พุทธพยากรณ์มาจากไหน? มาจากพระไตรปิฎก
หนา้ไหน? มาจากพระไตรปิฎกหนา้นั้น ท่านพดูเร่ืองอะไร? ท่านพดูกบัใคร? ท่านพดู
โดยปรารถนาอะไร? เพราะพระพุทธเจา้เวลาพดูจบแลว้จะมีอยูข่า้งหลงั พดูเพื่ออะไร? 
พดูท าไม? ท่านพดูบ่อยในนั้นมี  

ฉะนั้น ชุดความคิดมนัเฉพาะ แลว้มนักลมกลืนกบัธรรมวินยัของพระพุทธเจา้ไป
ไม่ได ้ เราไม่ตอ้งไปเช่ือแลว้เราวางไว ้ ถา้เราเป็นชาวพุทธ แลว้เราเอาความจริง เอาความ
จริง ความจริงเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย ความจริง เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
ว่า  

“ไม่มีก ามือในเรา พสูิจน์ได ้ตรวจสอบได”้ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาท ากนัมนัเป็นเร่ืองของคนท่ีจิตใจอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอแลว้เห็น
กระแส แลว้ติดกระแสสังคม แลว้พอเห็นว่าเป็นเร่ืองของพุทธศาสนา มนัมีมากนะ มนัมี
อยูอ่นัหน่ึงท่ีเขามาเผยแผใ่นเมืองไทยเม่ือก่อนนั้นน่ะ แลว้เขาเผยแผไ่ปแลว้มนัไม่เวิร์ค
เขาก็หยดุไป  
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สุดทา้ยแลว้เขาไปจา้งมหาท่ีสึกไปแลว้ไง จา้งมหาท่ีสึกไปแลว้มาเป็นท่ีปรึกษา 
พอมหาเป็นท่ีปรึกษานะ เขาบอกว่าถา้จะมาเผยแผใ่นเมืองไทยตอ้งอิงพุทธศาสนา ฉะนั้น 
ลทัธิท่ีเขามาเผยแผก่็เลยเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว ้ บอกว่าน้ีเก่ียวเน่ืองกบัพุทธศาสนา 
เท่านั้นแหละดงัเป็นพลุแตกเลย เด๋ียวหลงัไมคจ์ะเล่าใหฟั้ง 

ทีแรกนะเขามาเผยแผแ่ลว้มนัไปไม่รอด สุดทา้ยไปจา้งพวกมหาท่ีสึกเป็นฆราวาส
มาเป็นท่ีปรึกษา เขาบอกถา้จะมาเผยแผใ่นเมืองไทยตอ้งอิงพุทธศาสนา อิงพุทธะ อิง
พระพุทธเจา้ไว ้ แลว้สุดทา้ยแลว้ ทีน้ีเขาก็เลยเอาพระพุทธรูปมาตั้งไวว้่าเป็นพุทธศาสนา
เหมือนกนั โอโ้ฮ ดงัเป็นพลุแตก ดงัไปมาก  

ขอ้ ๗๐๘. (หวัเราะ) เปล่ียนเร่ืองแลว้  

ถาม   :   ๗๐๘. เร่ือง “สอบถามว่าเพี้ยนไปหรือเปล่าคะ?”  

กราบนมสัการหลวงพ่อ กราบเรียนท่านอาจารยว์่าท  าไมรู้สึกเบ่ือหน่ายมากคะ 
ทุกวนัน้ีก าหนดอารมณ์แทบทุกวินาทีเลย เห็นอะไรมนัก็เป็นขนัธ์ ๕ ไปหมด รู้ไดจ้าก
หวัใจค่ะ รู้ว่าส่ิงท่ีท  า มนัท าไปเพราะตอ้งท า ไม่เก่ียวกบัจิตเลย กายท าก็ท  าไป จิตก็อยู่
ส่วนจิตไป  

บางทีเดินอยูเ่หมือนเดินตวัเปล่าๆ ลอยๆ ข้ึนมา รู้ว่าแค่เดินอยู ่ ไม่มีอะไรเลย งง
เหมือนกนั ไม่ไดรู้้สึกอะไรเลย แต่มีสติรู้ว่าท  าอะไรอยูน่ะคะ แต่บางทีก็มีอารมณ์เหมือน
ท่ีจิตกบักายท างานกนัแบบเดิมๆ บางทีก็รู้ว่าเบ่ือเพราะไม่ไดอ้ยา่งใจ แต่ไม่บ่อย แต่ท่ีเบ่ือ
มากก็เพราะว่ามนัเป็นขนัธ์ ๕ ค่ะ 

ถา้ถามว่าท าไมรู้ว่ามองอะไรเป็นขนัธ์ ๕ เพราะเคยนัง่สมาธิเห็นตวัเองเป็น
กระดูก พอเห็นป๊ับ ถดัมาก็ป๊ิงข้ึนมาว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือเป็นวงจร
ค่ะ เหมือนวงจรของผเีส้ือท่ีออกไข่เป็นหนอนดกัแด ้ แลว้ก็เป็นผเีส้ือ รู้สึกไดม้าจากขา้ง
ในจากหวัใจเลยค่ะ หรือว่าเพี้ยนไปหรือเปล่าคะ?  

หลวงพ่อ   :   น่ีเวลาเขาเขา้ใจเขาคิดว่าเขาเพี้ยนไป ค าว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนน่ีนะ เราจะ
พดูอยา่งน้ี ถา้เห็นเป็นขนัธ์ ๕ ค าวา่เห็นเป็นขนัธ์ ๕ มนัก็ผา่นไปแลว้ น่ีส่ิงท่ีผา่นไปแลว้
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นะ ในการประพฤติปฏิบติั เวลาวนัน้ีเรากินขา้วอ่ิมแลว้ แลว้พรุ่งน้ีเราจะท าอยา่งไร
ต่อไป?  

ฉะนั้น ในปัจจุบนัธรรมใช่ไหม? เช่นถา้จิตเราสงบแลว้ เราเคยนัง่สมาธิจนเห็น
เป็นกระดูก แลว้มนัมีความรู้สึกวา่มนัเป็นขนัธ์ ๕ คือว่ากายน่ีมนัแยกออกจากกนั เรา
เขา้ใจ พอมนัแยกออกจากกนัแลว้มนัก็เป็นขณะนั้น ค าว่าเป็นขณะนั้นมนัก็ซบัมาอยูก่บั
ใจ ซบัมาอยูก่บัใจนะ อยา่งเช่นเราเคยนัง่สมาธิใช่ไหม? พอจิตเราเป็นสมาธิข้ึนมา น่ีความ
เป็นสมาธิกบัจิตมนัเป็นอนัเดียวกนั เรียกว่า “ปัจจตัตงั”  

พอปัจจตัตงั เวลาเราคิดถึงสมาธิของเรา เราจะมีความสุขของเราว่าสมาธิเป็น
อยา่งน้ี ความสุขเป็นอยา่งน้ี ความระงบัเป็นอยา่งน้ี แต่เวลามนัฟุ้งซ่านมนัก็ทุกข ์ทีน้ีน่ีพดู
ถึงสมาธิ แต่น่ีพดูถึงขนัธ์ ๕ ถา้เรารู้ว่ามนัเป็นขนัธ์ ๕ มนัก็เป็นอดีตไปแลว้ เป็นขนัธ์ ๕ 
มนักเ็ป็นอดีตไปแลว้ ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ ๕ ใช่ไหม? น่ีส่ิงท่ีว่าเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายไปเบ่ือ
อะไร? เบ่ือหน่ายแลว้เบ่ืออะไร?  

ถา้มนัเป็นขนัธ์ ๕ ถา้จิตมนัสงบแลว้พิจารณากระดูก แลว้มนัเห็นเป็นขนัธ์ ๕ 
แลว้ ขนัธ์ ๕ ก็คือขนัธ์ ๕ ทีน้ีพอมนัมีปัญญาข้ึนมา น่ีปัญญามนัอยูก่บัเราใช่ไหม? เวลา
เรากา้วเดินไปไหน มนัแบบว่าถา้ปฏิบติัใหม่ๆ ปฏิบติัใหม่มนัปล่อยวางใหม่ ปล่อยขนัธ์ 
๕ ใหม่ๆ เวลามนัอยู ่๒-๓ วนัมนัรู้อารมณ์อยา่งน้ี แต่ถา้มนัหลายวนัเขา้ๆ อารมณ์อยา่งน้ี
มนัไม่เกิดกบัเราแลว้ อารมณ์อยา่งน้ีมนัเป็นสัญญาไง มนัเป็นสัญญาส่ิงท่ีเรารู้ ส่ิงท่ีเรารู้ น่ี
พอมนัเป็นอดีต อนาคต ส่ิงท่ีเรารู้ก็คือความจ า มนัไม่เป็นความจริงท่ีเกิดในปัจจุบนั  

ทีน้ีพอเกิดในปัจจุบนั เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา น่ีเดินจงกรมอยู ่ยงัภาวนาอยู ่
เวลาภาวนาข้ึนมามนัก็เป็นปัจจุบนั สู้กนัขณะนั้น แต่เวลาเราออกจากภาวนามาแลว้ เห็น
ไหม เวลาเราออกจากภาวนามนัก็ด  ารงชีวิตประจ าวนัน่ีแหละ ด ารงชีวิตประจ าวนัเราก็ใช้
ชีวิตประจ าวนัของเราไป ก็ท  าตามความเป็นจริงอยา่งน้ี  

ถา้ท าความเป็นจริงอยา่งน้ี ความเบ่ือหน่าย ถา้มนัเบ่ือหน่ายนะ เราจะบอกว่า
ธรรมะน่ีนะ ถา้เรามีสติปัญญามนัเป็นธรรมะ ธรรมะน่ีถา้กิเลสเอาไปใชม้นัก็อา้งธรรมะ
เหมือนกนันะ เวลากิเลสเอาไปใชม้นัก็อา้งธรรมะ บอกอนัน้ีเป็นธรรมนะ อนัน้ีเป็นขนัธ์ 
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๕ นะ อนัน้ีเบ่ือหน่ายนะ น่ีดูนะในสมยัพุทธกาล ในสมยัพุทธกาลมีพระนะ เวลาพระ
ภาวนาไป เห็นไหม ในปาราชิก ๔ การฆ่าคนตาย แมแ้ต่ฆ่าตวัตายก็เป็นปาราชิก  

ฉะนั้น เวลาพระในสมยัพุทธกาล พระเวลาภาวนาไปแลว้เห็นเป็นอสุภะ เห็นเป็น
อสุภะมากเลย แลว้สุดทา้ยนะก็ไปจา้งใหพ้วกช่างตดัผมเชือดคอ เชือดคอแลว้ใหเ้อา
บริขารเป็นค่าจา้ง น่ีมนัมีอยูค่ราวหน่ึงพระพุทธเจา้เขา้หลีกเร้น บอกพระอานนทว์่า  

“เราจะเขา้หลีกเร้นนะ หา้มใครเขา้มาหาเรา” 

พอหา้มใครเขา้มาหาเรา เพราะพระพทุธเจา้รู้อนาคตว่ามนัจะเกิดอะไรข้ึนไง 
ฉะนั้น พระก็มาปฏิบติักนั พอปฏิบติักนั น่ีเห็นเป็นอสุภะ เห็นเป็นความน่ารังเกียจ พอน่า
รังเกียจก็ฆ่าตวัตาย บางองคก์็ไปหาช่างกลับก ใหเ้ขาเอามีดเชือดคอตาย แลว้กใ็หบ้ริขาร
เขา ทีน้ีพอพระพุทธเจา้ออกมาจากหลีกเร้น เอะ๊ พระท าไมมนัพร่องๆ ไป ถามพระ
อานนท ์พระอานนทบ์อก โอโ้ฮ พระฆ่าตวัตายเยอะเลย 

ฉะนั้น พอพระฆ่าตวัตาย พระพุทธเจา้ก็เอาเหตุนั้นเป็นเหตุไง เอาเหตุนั้นเป็นเหตุ 
น่ีไงประชุมสงฆ ์ประชุมสงฆว์่าเหตุท่ีเขาท าอยา่งนั้น แลว้ก็ถามว่าท าไมเขาท าอยา่งนั้น น่ี
เขาท ากรรมอะไรมาถึงเป็นอยา่งนั้น เขาท ากรรมมา น่ีถา้จ  าไม่ผดินะว่าหมู่บา้นๆ นั้นเขา
เคยเป็นชาวประมง หรือเขาท าอะไรกนัมาน่ีแหละ คือว่าเร่ืองกรรมของเขา สุดทา้ยแลว้
เวลาภาวนาไปมนัเกิดความรังเกียจ เกิดความรังเกียจก็เชือดคอๆๆ  

 น้ีพดูถึงเวลามนัเกิดนะ ตั้งแต่นั้น พอเหตุนั้นเกิดข้ึนมาพระพุทธเจา้เลยบญัญติัไง 
หา้มท าร้ายตวัเอง หา้มหมดเลย การปาราชิก ๔ ฆ่าเขา ฆ่าเรา น่ีหา้มหมดๆ ฉะนั้น อนันั้น
เป็นเร่ืองกรรม น้ีเราจะบอกว่าการภาวนา เหตุการณ์อยา่งน้ีมีอยูใ่นสมยัพุทธกาล ถา้เหตุ
คร้ังพุทธกาล พดูถึงว่าเวลาเขารังเกียจตวัเองไง มนัรังเกียจจนทนไม่ไหว จนท าลายตวัเอง 
อนันั้นเพราะมนัมีเวรมีกรรม แต่อนัของเราน่ีถา้มนัเป็นแบบนั้น  

แน่ะ ถา้มนัเป็นแบบนั้น เห็นไหม น่ีมนัเบ่ือหน่าย มนัเบ่ืออารมณ์ เบ่ือความรู้สึก
นึกคิด มนัเบ่ือไปหมดเลย เบ่ือชีวิตหมดเลย ถา้กิเลสมนัเอามาใช ้ เหมือนกบัพระพวกนั้น
ท่ีว่ากิเลสเอามาใช ้กรรมของเขาเป็นกรรมของเขาอนัหน่ึงนะ แต่เวลากิเลสเอามาใช ้มาร
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มนัดลใจนะ มารมนัดลใจ พอเบ่ือหน่าย คนเบ่ือหน่าย ค าว่ามารดลใจมนักใ็หเ้ราคิดไป
ทางนั้น คิดไปทางว่าพอเบ่ือหน่ายแลว้ก็ท  าลายมนัซะ พอมนัเบ่ือหน่าย  

ในสมยัปัจจุบนั เม่ือหลายปีท่ีแลว้มนัมีลทัธิหน่ึงบอกว่า “โลกน้ีมีเพราะมีเรา” 
ฉะนั้น ถา้ไม่มีเราโลกน้ีก็เป็นพระอรหนัต์ไง ก็ฆ่าตวัตายกนั แลว้สุดทา้ยแลว้มนัไม่ใช่
ศาสนา เพราะพระพุทธเจา้ไม่ใหฆ่้าตวัตาย พระพุทธเจา้ใหฆ่้ากิเลส การฆ่ากิเลสคือฆ่า
ตณัหาความทะยานอยาก ไม่ใช่ฆ่าชีวิต ไม่ใช่ฆ่าชีวิต ฆ่ากิเลส ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลามารดล
ใจ มนัดลใจใหพ้ระพวกนั้นคิดออกไปทางนั้น  

ฉะนั้น เวลาเราเบ่ือหน่าย เห็นไหม เวลากิเลสมนัดลใจ (หวัเราะ) อนัน้ีกิเลสมนั
ดลใจ ดลใจใหเ้บ่ือหน่าย ทั้งๆ ท่ีเราปฏิบติั ทีน้ีพอเขาถามมาว่า “มนัเพี้ยนไปหรือเปล่า?” 
ถา้มนัไม่เพี้ยนนะเรากลบัมาท าความสงบของใจ เรากลบัมาท าความสงบนะ แลว้เรา
ตรวจสอบเอง ตรวจสอบว่าเวลาเราเห็นเป็นขนัธ์ ๕ เราก็รู้เท่า เราก็เห็นโทษของมนั แต่
ในปัจจุบนัน้ีกิเลสมนัก็เอาส่ิงท่ีเป็นสัญญา มนัเอาส่ิงน้ีมาเป็นฉากบงั แลว้ก็ท  าใหเ้รา
สับสน 

เวลาภาวนาไป ถา้มีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยจ์ะคอยช้ี คอยแนะ คอยเตือน คอย
บอก แต่ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยน์ะ แลว้เราก็บอกว่าน่ีก็ภาวนานะ น่ีก็เห็นขนัธ์ ๕ นะ น่ีก็
เบ่ือหน่ายนะ น่ีก็ทุกขน์ะ อา้ว ก็เลยกลายเป็นว่าการภาวนาไปน่ีมีแต่ความทุกข ์ความยาก
ทั้งนั้นเลย ท ามาขนาดน้ีแลว้ยงัมาทุกขอี์ก แลว้พอท าไปแลว้ น่ีเวลาไปเห็นเป็นขนัธ์ ๕ 
น่าเบ่ือ แลว้เดินไปมนัมีแต่ความทุกข ์ความยาก มีแต่ความงุนงง มีแต่ความสงสัย  

ความงุนงง ความสงสัย เพราะวา่น่ีมนัเป็นเร่ืองของกิเลส กิเลสคืออวิชชา คือ
ความไม่รู้จริง พอความไม่รู้จริงมนัก็สงสยัอยูแ่ลว้ พอความสงสัยข้ึนมามนักคิ็ดซอ้นๆ 
คิดซอ้นเขา้ไป เราวางสิ เราวางส่ิงน้ีเลย ถา้เราเคยนัง่ภาวนาจนเห็นกระดูก เห็นร่างกายน้ี
เป็นกระดูกหมด เราเห็นแลว้มนัก็สังเวช สงัเวชแลว้มนัก็วาง ฉะนั้น วางแลว้น่ีเราก็ตอ้ง
ท าซ ้ าอีกใหเ้ห็นความถนดั วนัน้ีเราไดย้า่งเน้ือ เราไดท้  าอาหาร พรุ่งน้ีเราท าอีกก็ช านาญ
ข้ึน ช านาญข้ึนก็ท  าไดค้ล่องแคล่วข้ึน ท าไดดี้ข้ึน  
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาเคยเห็นกระดูกมาแลว้เราก็ภาวนาอีก ถา้มนัจะเห็นก็เห็นอีก 
ถา้ไม่เห็นมนัก็เห็นในรูปแบบอ่ืน เราก็ท  าของเราใหจ้ริงใหจ้งั ถา้ไม่จริง ถา้มนัท าแลว้มนั
ทุกขย์ากนกัเราก็แค่ท าความสงบของใจ พกัใจ ท างานเหน่ือยลา้นกัเราก็มาพกัผอ่น พกัใน
สมาธิ พอเราพกัในสมาธิ จิตใจเรามีหลกัมีเกณฑแ์ลว้เราก็ใชปั้ญญาในการวิปัสสนา พอ
วิปัสสนาแลว้ พอมนัเหน่ือยอ่อนเราก็กลบัมาพกัในสมาธิ พอพกัในสมาธิจนสดช่ืน 
เขม้แขง็ มีก าลงัใจเราก็ไปวิปัสสนา มนัก็ท  าไป น่ีมนัเป็นผลงานของเรา 

“เราจะล่วงพน้ทุกขไ์ดด้ว้ยความเพยีร” 

ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะของคน ความเป็นจริงข้ึนมาน่ี มนัก็กลบัมา
ถอด มาถอน ตวัมนัจะเบา มนัจะลอยอยา่งไร? เบาโดยมีสติปัญญานะ เพราะว่าเบาโดย
มนัถอดถอนกิเลส กิเลสมนัเบาลงเราก็เบาไปดว้ย แต่ถา้มนัเบาโดยไม่มีหลกัการ เบาโดย
ว่าวเชือกขาด เบาโดยเคร่ืองบินเคร่ืองดบั เคร่ืองบินไปอยู่บนท่ีสูงเลยนะ แลว้เคร่ืองดบั
หมดเลยนะ เบาร่อนไปเลยนะ มนัจะเอาหวัปักโลกไง น่ีถา้มนัจะเบาอยา่งไรเราก็มีสติ 
เราก็รับรู้ของเรา เราแกไ้ขอยา่งน้ีไง  

น่ีท่ีเราพดูมนัเป็น ๒ ประเด็น ประเดน็หน่ึงเขาว่าเพี้ยนไป ถา้คนภาวนาแลว้ ถา้
กิเลสมนัหลอกมนัก็บอกว่ามนัจะเพี้ยนไป แต่ถา้จิตไม่ปกติ มนัรู้ มนัเห็นของมนัไปโดย
สัญญาอารมณ์ อนัน้ีอีกเร่ืองหน่ึง คือเห็นโดยโลกไง เห็นโดยโลก พอเห็นไป เห็นเหมือน
นิมิต เห็นเหมือนเรารู้ แต่ความจริงมนัไม่ใช่ อนันั้นจิตไม่ปกติเราก็ตอ้งดูแล เพราะน่ีมนั
เป็นค าถามโดยกระดาษ มนัไม่มีคนใหต้รวจสอบว่าคนถามท ามาเป็นแบบใด มนัแค่
กระดาษแผน่หน่ึง อ่านกระดาษแลว้ก็ตอบกระดาษอยูน่ี่ มนัไม่มีอะไรใหต้รวจสอบ  

ฉะนั้น มนัไม่มีอะไรใหต้รวจสอบว่ามนัเป็นอยา่งท่ีเขาเขียนมาจริงหรือเปล่า? แต่
ถา้น่ีเราพดูตามแง่มุมท่ีตวัอกัษรมนัช้ีไปได ้ มนัช้ีไปได ้ ตวัหนงัสือมนัช้ีไปได ้ เห็นไหม 
ว่าภาวนาแลว้มนัเบ่ือหน่ายมาก ทุกวนัน้ีมนัก าหนดทุกอารมณ์ทุกวินาที ก็เหมือนกบัท า
อยู ่มนัเหมือนจะเป็นขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ก็เกิดจากเรา ขนัธ์ ๕ นะ ขนัธ ์๕ มนัเหมือนไฟฟ้า 
เห็นไหม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามนัไม่ใหโ้ทษใครหรอก ไม่ใหโ้ทษใคร 
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ขนัธ์ ๕ มนัก็ไม่ใหโ้ทษใครหรอก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่ใหโ้ทษ
ใครเลย มนัใหโ้ทษใครไม่ได ้แต่มนัมีกิเลสอีกตวัหน่ึงท่ีไปยแุหย ่เพราะถา้ขนัธ์ ๕ นะ น่ี
สังขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง คิดดีก็ได ้คิดร้ายก็ได ้คิดชัว่ก็ได ้คิดส่งเสริมกไ็ด ้
ฉะนั้น ค าว่าคิดไดใ้ครเป็นคนยแุหยล่่ะ? ไอกิ้เลสท่ีมายแุหยน่ัน่ล่ะ ฉะนั้น ขนัธ์ ๕ มนั
ไม่ใหโ้ทษใครหรอก ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่
ขนัธ์ ๕ ถา้ขนัธ์ ๕ กบัจิตแยกออกจากกนั พระโสดาบนั  

ฮึ มนัไม่ใช่น่ี ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่
ขนัธ์ ๕ สักกายทิฏฐิ ๒๐ สังโยชน์ตวัหลกัเลย ถา้สังโยชน์ตวัหลกัมนัขาดออกไปก็พระ
โสดาบนั อา้ว ขนัธ์ ๕ ก็ไม่ใช่เรา แลว้น่ีมนัเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายขนัธ์ ๕ แลว้ท าไมทิง้
ขนัธ์ ๕ ไดไ้หมล่ะ? ก็ทิง้ไม่ได ้ทิง้ไม่ได ้มนัไม่ใช่เรา แต่มนัก็เหมือนเรา (หวัเราะ)  

มนัไม่ใช่เราแต่เรากคิ็ด น่ีมนัไม่ใช่ๆ มนัก็ยงัมีอยู ่ ถา้เราพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่า พจิารณาไปเร่ือยๆ นะ อนัน้ีโดยหลกัมนัมาถูกแลว้แหละ โดยหลกัมนัมาถูก  

ฉะนั้น ท่ีถามว่า 

ถาม   :    ท าไมถึงมองว่าเป็นขนัธ์ ๕  

หลวงพ่อ  :   ถา้ถามนะ ถา้ว่านัง่เห็นเป็นกระดูก พอเห็นเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ คือเห็นเป็นวงจร น่ีค  าว่าเห็นเป็นวงจรคือปัญญามนัเกิด พอปัญญามนัเกิดมนั
เขา้ใจหมดไง ถา้ปัญญามนัเกิดป๊ับมนัตดัความสงสัยหมดเลย ถา้เห็นเป็นวงจรป๊ับมนัเป็น
วงจรของมนัเลย นัน่คือเห็นในขณะนั้น แลว้ถา้พิจารณาซ ้ าเขา้ไปนะ เด๋ียววงจรจะ
ละเอียดเขา้ไป  

พอวงจร น่ีวงจรน้ีเกิดจากอะไร? วงจรน้ีเกิดจากจิต แลว้จิตมนัมีอะไร? จิตมนัมี
อวิชชา แลว้อวิชชามนัอยูใ่นจิตไดอ้ยา่งไร? น่ีถา้พิจารณาปัญญามนัจะลึกเขา้ไปๆๆ เวลา
มนัขาดนะ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัขาด ขนัธ์กบัจิตขาดออกจากกนัเลย 
หลวงตาบอกว่า “แยกเป็น ๓ ทวีปเลย” ห่างกนั มาเช่ือมกนัไม่ไดอี้กเลย อยูก่นัโดยสัจจะ
เลย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ ต่างอนัต่างจริง จิตก็จริงของจิต กายก็คือจริง
ของกาย ขนัธ์ก็จริงของขนัธ์  
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ขนัธ์ก็จริงของมนันะ มนัเป็นความจริงของมนัอนัหน่ึง แต่น่ีมนัไม่จริงเพราะ
อะไร? เพราะเราไปรวบมารวมกนัไง แต่ถา้มนัแยกหมด ต่างอนัต่างจริง มนัเป็นความ
จริงเลย จิตก็จริง รู้ก็รู้จริง เห็นไหม เราถึงบอกว่าถา้จิตจริง สมาธิจริง โสดาบนัก็จริงๆ จิต
ปลอม สมาธิปลอม โสดาบนัก็โสดาบนัปลอมๆ เพราะมนัปลอมเอง มนัปลอมข้ึนมา ถา้
จิตจริง โสดาบนัจริงมนัจะเป็นความจริง ฉะนั้น ถา้ปฏิบติัไปมนัจะลงหลกัอยา่งน้ี น่ีถา้
ปฏิบติัมนัลงตรงน้ี 

น่ีพดูถึงเขาถามว่า “มนัจะเพี้ยนหรือเปล่า?” 

ท่ีเราตอบน่ีนะเราพยายามอธิบาย ถา้มนัปฏิบติัแลว้ไดจ้ริงมาตามหลกัการ เรา
อธิบายน่ีมนัจะเป็นการต่อยอด เป็นการปฏิบติัต่อเน่ืองไป แต่ถา้มนัไม่เป็นความจริง เขา
ปฏิบติัไม่ไดจ้ริง เขาฟังไม่รู้เร่ืองหรอก หลวงพ่อ ไปไหนมาสามวาสองศอก ถามอยา่ง
หน่ึงก็ตอบอยา่งหน่ึง ถา้คนไม่รู้ ไม่รู้หรอก แต่ถา้คนรู้จะรู้ ก็อยา่งท่ีว่าน่ี 

“กบเอย๊ท าไมถึงปวดทอ้ง?” 

“อา้ว ก็ฝนมนัตก” 

“ฝนท าไมถึงตกล่ะ?” 

“ก็กบมนัร้อง” 

ตอบไปตอบมาก็เลยเป็นกบปวดทอ้ง กบฝนตกอยูอ่ยา่งน้ีเนาะ เอวงั 


