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ถาม : เรื่อง “ไม่มคี าถามค่ะ” 

ท่านคะ ดฉัินเสยีใจมากทีส่มเดจ็พระสงัฆราชสิน้พระชนม์ ท่านเคยใหค้วาม

เมตตากบัดฉัินเมื่อครัง้เป็นเดก็โง่เขลาเบาปัญญา เมื่อโตขึน้มา ดฉัินกเ็คยได้รบัความ

เมตตาจากหลวงพ่อองคห์นึ่งทีส่อนใหน้ัง่สมาธ ิ เพิง่จะมารูไ้ม่นานน้ีว่าท่านมชีื่อเสยีง

โด่งดงัมาก สมยันี้มผีูค้นแห่ไปวดัท่านอย่างลน้หลาม พอกลบัไปนมสัการท่านอกีครัง้ 

ท่านกป่็วยแลว้ ทุกอย่างในวดัเปลีย่นแปลงไป ทัง้พระลูกวดับางองคแ์ละญาตโิยมไม่มี

ความส ารวมเหมอืนเมื่อก่อน 

เมื่ออาทติยท์ี่แลว้ดฉัินไปทีว่ดัป่าสนัตพิุทธาราม มคีวามรูส้กึเช่นเดยีวกนั คอื

ทัง้พระลูกวดับางองค์และญาตโิยมไม่มคีวามส ารวมเลย โลกเปลีย่นไปแลว้ ถ้าเรายงั

ออกมาพบปะผูค้นอย่างนี้จะหาความสงบจากทีไ่หนคะ เพราะถ้าไม่ออกมาท าบุญ

อย่างเช่นในวนัออกพรรษาหรอืงานทอดกฐนิ เรากจ็ะไม่ไดบุ้ญเท่ากบัการนัง่สมาธอิยู่

ทีบ่า้นใช่หรอืไม ่

ตอบ : นี่ค าทีเ่ขยีนมานะ เขาบอกไม่มคี าถามค่ะ แต่เขยีนมาร าพนัว่าไปทีว่ดัป่าสนัติ

พุทธาราม รูส้กึว่าพระลูกวดับางองคแ์ละญาตโิยมไม่มคีวามส ารวมเลย นี่เป็น

ความเหน็ของเขาไง ถ้าความเหน็ของเขา ความเหน็ของเขาถ้าเหน็ตอนน้ีไง แต่ถ้า

เหน็ตอนทีค่นยงัน้อยอยู่ล่ะ ถ้าคนยงัน้อยอยู่ เรากม็เีวลาควบคุมดูแลได้ แต่ในเมื่อคน

มนัมากขึน้ พอคนมนัมากขึน้แลว้คนมคีวามศรทัธา พอมคีวามศรทัธาเชื่อกนัไปกป็าก

ต่อปาก 
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เราใชค้ านี้ประจ านะ ค าว่า “พระด ีพระด ีปากต่อปาก” ทนีี้ค าว่า “ด”ี ดขีอง

ใครล่ะ ถ้าดขีองเด็ก ถ้าเด็ก ถ้าผูใ้หญ่ด ีผูใ้หญ่กต็อ้งเอาใจเดก็ใช่ไหม ผูใ้หญ่กต็อ้งตาม

เดก็หมด แต่ถา้ดขีองผูใ้หญ่ล่ะ ดขีองผูใ้หญ่ ไปวดันะ พระเรยีบรอ้ย พระอยู่ในศลีธรรม

กด็ ีแต่ดขีองนักปฏบิตัลิ่ะ 

ดขีองนักปฏบิตันิะ ถ้าดขีองนักปฏบิตั ิ ดูส ิ ในสมยัพุทธกาลเขาไปวดั ไม่มี

พระเลย ไปถงึมโียมอุปัฏฐากอยู่แถวนัน้เขาบอกว่าใหเ้คาะระฆงั พอเคาะระฆงั เห็น

พระต่างคนต่างเดนิมา เห็นพระต่างคนต่างเดนิมา พระไม่พูดกนัเลย เขาเหน็แล้วเขาก็

เขา้ใจของเขา นี่ไง ดขีองใคร 

เขา้ใจว่าพระทะเลาะเบาะแวง้กนั พระไม่ถูกกนั กไ็ปฟ้ององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ บอกไปวดันัน้มา ดมีากเลย แต่เสยีอย่างเดยีว พระทะเลาะกนั พระ

ไม่พูดกนั นี่ไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการ นัน่ล่ะถกูต้อง เขา

ไม่ได้ทะเลาะกนั เขาส ารวมระวงัของเขา เขาประพฤติปฏิบติัของเขา 

เขารกัษาอายตนะของเขา ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย เขารกัษาของเขา เขาไม่

คลุกคล ีไม่สุมหวัคยุกนั ไมฟุ่้ งซ่าน 

นัน่เป็นความดขีองใคร ถ้าความดอีย่างนัน้กเ็รื่องหนึ่ง 

ฉะนัน้ ขณะทีว่่าเราไปวดั เวลาไปวดั ถ้าเมื่อก่อนเรากดู็แลอยู่ เพราะสมยัที่

ยงัมคีรูบาอาจารย์อยู่ คอืหลวงตาท่านมา ฉะนัน้ โยมของเราจะตอ้งอยู่ในหลกัในเกณฑ์

หมด เวลามาแล้วตอ้งใหน้ิ่งหมด ใหน้ิ่งหมดเพราะอะไร เพราะว่าเราอยู่กบัครูบา

อาจารยม์า ครูบาอาจารยท์่านรู ้ถ้ามกีารคลุกคล ีถ้ามกีารคลุกคลตีโีมงกนั มนัจะตอ้ง

แสดงออก 

ถ้าเราไม่คลุกคลตีโีมง พระเป็นพระ โยมเป็นโยม ต่างคนต่างมนัมรีะยะห่าง 

ฉะนัน้ พระ หลวงตาบอกว่า โยมจะมาทะลึง่กบัพระไม่ได ้ หลวงตาท่านบอกโยมจะมา
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ทะลึ่งกบัพระไม่ได ้โยมส่วนโยม พระส่วนพระ วดัไม่เหมอืนบา้น บา้นไม่เหมอืนวดั แต่

มนัจะรกัษาไดต้่อเมื่อคนทีเ่ขาเคยมาวดัแลว้เขารูก้ติกา 

แต่ส่วนใหญ่แลว้คนทีม่าวดัทีน่ี่ เพราะวดัทีน่ี่เพราะมนัปากต่อปากกนัไปไง 

เสารอ์าทติยค์นจะเยอะ ถ้าคนจะเยอะ หอบลูกจูงหลานกนัมา ทนีี้กเ็ลยเป็นเนิรส์เซอรี

เลี้ยงเดก็ หรอืไม่ทีน่ี่กเ็ป็นบา้นบางแคเลี้ยงคนชรา ก็หอบกนัมา ถ้าหอบกนัมา 

คนชราใช่ไหม อย่างคนชรานะ หลวงตาท่านจะสงัเกตว่า ถ้าคนท่ี

มีอายุมากมาแล้วจะนัง่พบัเพียบได้ไหม ถ้านัง่พบัเพียบได ้ ท่าน

พยายามจะให้ทุกคน ให้หวัใจมนัมีคณุภาพมากกว่าร่างกาย คือหวัใจ

มนัเหนือรา่งกาย ถา้หวัใจเรา เรามีความเช่ือมีความศรทัธาของเรา เรา

ท าทุกอย่างกไ็ด้ นัง่พบัเพียบกไ็ด้ กราบพระกไ็ด้ ทุกอย่างกไ็ด้ แต่ถ้า

ร่างกายมนัเหนือจิตใจ ร่างกายมนัชราภาพ จิตใจของคนศรทัธาใหม่ 

ศรทัธาใหม่ อู้ฮู! กว่าจะมาวดัน่ีล าบากนะ มาตัง้ไกลนะ พวกน้ีในเมื่อ

ร่างกายเขาเหนือกว่า เขาจะนัง่อย่างนัน้ไม่ได้ 

หลวงตาท่านจะดู ดูว่าหวัใจมนัส าคญักว่าร่างกาย ถา้หวัใจศรทัธา หวัใจมคีวาม

เชื่อ ทุกอย่างมนัท าไดห้มด ถ้าท าไดห้มด สิง่นัน้ท่านจะคอยดูแลอย่างนี้เพื่อใหเ้ขา

เหน็คุณค่าของธรรม คุณค่าของธรรมคอืคุณค่าของหวัใจ แต่ในเมื่อคนมนัมากขึน้ๆ 

เวลาท่านออกมาโครงการช่วยชาต ิท่านผ่อนลงไปๆ ผ่อนลงไปว่าโลกเป็นใหญ่ โลกเป็น

ใหญ่กบัธรรมเป็นใหญ่ ถ้าธรรมเป็นใหญ่แลว้ทุกคนเขาตอ้งเคารพธรรม 

เคารพธรรม เหน็ไหม วดัเป็นท่ีอยู่ของผู้มีศีล ถ้าเราจะเข้าไปใน

เขตของวดั เราต้องส ารวมระวงัแลว้ เราจะส่งเสียงดงักไ็ม่ได ้ ไม่สมควร 

ไม่สมควรท าเสียงดงั ไม่สมควรต่างๆ แต่เวลาคนท่ีเขามาแล้วเขารู้

กติกาของเขา เขากร็กัษาส่ิงน้ีได้ 
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แต่คนทีม่าใหม่ล่ะ คนทีม่าใหม่ คนทีม่าใหม่ทุกคนมทีฏิฐนิะ แล้วไม่ใช่ทฏิฐิ

ธรรมดา ถ้าทฏิฐขิองตวัเอง เพราะตวัเองเคยไปวดัทัว่ไปใช่ไหม ถ้าวดัทัว่ไป เขา้ไป มี

คนมาพูดใหเ้ราฟังเยอะ ถ้าไปวดัไหนนะ เขาจะเชญิ เขาจะเชญิ เขาจะมคีนต้อนรบั 

เขาจะมสีิง่ต่างๆ ถ้าคนเขาเคยอย่างนัน้แลว้ พอเขาไปวดัไหนกแ็ล้วแต่ เขากห็วงั

ปรารถนาอย่างนัน้ แลว้พอมาวดัป่าอย่างเรา เขาไม่ไดร้บัความปรารถนาอย่างนัน้

หรอก ไม่มสีิง่อ านวยความสะดวกอย่างนัน้ 

แต่ถ้าไม่มสีิง่อ านวยความสะดวกอย่างนัน้ แต่กิรยิาของเขามนัก็เป็นเรื่อง

ธรรมดาของเขา เรื่องธรรมดาของเขา คอืเขาจะไม่ส ารวม เขาจะไม่ส ารวมของเขา 

เขาจะไม่เขา้ใจว่าวดัปฏบิตัมินัตอ้งสงบสงดั วดัปฏบิตัเิขาจะไมใ่หก้ระทบกระเทอืนกนั 

แต่ในเมื่อเขาเคยชนิกบัทีไ่ปทีไ่หนเขามแีต่การต้อนรบั มแีต่เรื่องปฏสินัถารทางโลกเขา 

สิง่นัน้เขาท าของเขาอย่างนัน้ 

นี้พูดถงึเราบอกว่า มองคนมนัแตกต่างหลากหลาย คน หวัใจของคนมนั

แตกต่างหลากหลาย ในเมื่อมนัแตกต่างหลากหลาย เราตอ้งมองพระ มองจุดทีเ่ป็น

ธรรม แต่เขาบอกว่า เมื่ออาทติย์ทีแ่ลว้ดฉัินไปทีว่ดัป่าสนัตพิุทธาราม รูส้กึ

เช่นเดยีวกนัว่า คอืพระลูกวดับางองค์ 

เราจะบอกว่าใหม้องทีพ่ระ อย่าใหม้องทีโ่ยม มองทีพ่ระ หนึ่ง โยมดกีม็ ีโยมที่

เอาแต่ใจกม็ ีโยมทีม่าเรยีกรอ้งความสะดวกกม็ ีนัน่กเ็รื่องของโยม ถ้าบอกใหม้องพระ 

พระลูกวดับางองค์ 

หลวงตาเวลาท่านไปเยี่ยมลูกศษิยน์ะ ท่านไปเยี่ยมลูกศษิย ์ ท่านจะไปดูข้อ

วตัร เวลาหลวงตาไปวดัใดกแ็ล้วแต่ ท่านจะดูความสะอาดในวดันัน้ ดูความสะอาดใน

หอ้งน ้า ในหอ้งน ้าในวตัรปฏบิตัขิองพระว่าพระอยู่ในหลกัเกณฑห์รอืไม่ ถ้าพระไม่อยู่ใน

หลกัเกณฑห์รอืว่าขอ้วตัรในห้องน ้า สิง่ต่างๆ ไม่สะอาด แสดงว่าหวัหน้าใชไ้ม่ได้ 

หลวงตาท่านใหดู้ทีห่วัหน้า ใหดู้ทีผู่น้ า ถ้าผูน้ าทีด่ ี ผูน้ าทีด่ ี เพราะผูน้ าทีด่ี

แสดงว่ามกีฎกตกิาดูแลพระในวดันัน้ ดูแลประชาชนในวดันัน้ ถ้าประชาชนในวดันัน้เขา้
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ไปในวดันัน้ พระหวัหน้านัน้จะตอ้งดูแลควบคุม ฉะนัน้ ถ้าผดิมนัตอ้งผดิทีห่วัหน้า ถ้า

ผดิทีห่วัหน้า 

ทนีี้อยู่ทีห่วัหน้า ปกตทิ่านกดู็แลของท่าน แต่ในเมื่อคนมนัมาก คนมนัมาก 

ก่อนทีจ่ะแจกอาหาร ในเมื่อมเีด็ก มคีนชรา มตี่างๆ เขากพ็ูดคุยกนัปฏสินัถารกนั

ประสาเขา เพราะทางโลก เราเขา้ใจทางโลก ทางโลกบอกว่า ๑ อาทติยม์าเจอกนัหน

หนึ่ง เวลาเสาร์อาทติยเ์ขาก็มาท าบุญทีน่ี่ เวลาจนัทร์ถงึศุกรเ์ขากก็ลบัไปท างานทีบ่า้น 

อาทติยห์นึ่งกม็าเจอกนัหนหน่ึง ใครมอีะไรในหวัใจ โอโ้ฮ! คุยกนัถูกคอ ถูก

ปากมาก แลว้มนัเป็นสิง่ทีด่มีาก เพราะว่า ๑ อาทติยไ์ดม้าเจอกนั มาเจอเพื่อนแท้ มา

เจอเพื่อนรกั อู๋ย! มคีวามถูกคอกนั คุยกนัเสยีงลัน่ไปหมดเลย 

เราเขา้ใจว่าอาทติยห์นึ่งเขากม็าเจอกนัหนหน่ึง เขากค็ุยกนัขณะทีเ่รายงั

ไม่ไดเ้ทศน์ แต่ถ้าเราจะเทศน์ เพราะตอ้งการความสงดั เราจะเริม่บงัคบัแลว้ สิง่ที่

บงัคบัมนัเป็นกจิจะลกัษณะ มหีนักมเีบาไง นี่พูดถงึว่าในความเป็นอยู่ของวดัป่าสนัตพิุ

ทธาราม 

ทีว่่า เดีย๋วนี้มนัเสื่อมลง เดีย๋วนี้มนัไม่เหมอืนก่อน 

ไม่เหมอืนก่อน ถ้าหวัใจเราดนีะ เรากลบัมาดูทีใ่จเรา ใจเราต่างหากจะดหีรอืไม่ด ี

ฉะนัน้บอกว่า โลกมนัเปลีย่นไปแลว้ เราตอ้งออกไปท าบุญ ถ้าไม่ไดเ้ป็นวนั

เขา้พรรษา ไม่ไดไ้ปทอดกฐนิ เรากจ็ะไม่ไดบุ้ญ 

ท าทานร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีล

บริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัมีสมาธิหนหน่ึง มีสมาธิร้อยหนพนัหน

ไม่เท่ากบัใช้ปัญญาหนหน่ึง ปัญญาท่ีมนัช าแรกเข้าไปในหวัใจ ช าระล้าง

กิเลส อนันัน้ประเสริฐท่ีสุด 

ฉะนัน้ ถ้าเราภาวนาทีบ่า้นไดจ้รงิ สุดยอดมากเลย เพราะมคีนถามมากว่า 

ท าไมตอ้งไปวดัไหม ต้องไปท าบุญไหม เราภาวนาที่บา้นกไ็ด ้ท าไมตอ้งไปวดัไหม 
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ถ้าการไปวดัมนักไ็ดฟั้งธรรม ไดฟั้งเทศน์ ฟังเทศน์ฟังธรรมมนักจ็ะปลุกให้

หวัใจชื่นบาน ถ้าเวลาเราปฏบิตัขิึน้มาแล้ว ธมมฺสากจฺฉา เราคุยกบันักปฏบิตัดิว้ยกนั 

ถ้าใครนักปฏบิตัดิว้ยกนั มนัไดแ้ง่คดิ มนัไดแ้ง่คดิไดมุ้มมอง ท าไมคนคนนี้ท าไมเขา

ปฏบิตัไิด ้ ท าไมคนคนนี้เขาทุกข์เขายาก ท าไมเขาขวนขวายมาปฏบิตัขิองเขา เวลาคน

คนนี้ท าไมเขาภาวนาของเขาได ้ สิง่นี้มนัเป็นคตธิรรม ถา้ไปวดัไปวาเขาเรยีกว่าคบ

บณัฑติ บณัฑติมปีระโยชน์ตรงนี้ แลว้อกีอย่างหนึ่ง อกีอย่างหนึ่งเวลาเราปฏบิตัไิปมนั

ตดิขดั ครูบาอาจารยเ์ป็นคนชีน้ า คนชีน้ าส าคญัมาก 

เขาบอกว่า ท าไมต้องไปวดั 

ท าไมตอ้งไปโรงพยาบาล เจบ็ไขไ้ดป่้วย เป็นหวดัเป็นไอไม่ตอ้งไปหรอก มนั

เป็นเอง หายเอง แตถ่้าเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราตอ้งหมอรกัษา เราตอ้งไปโรงพยาบาล นี่ก็

เหมอืนกนั เวลาเราภาวนา ถ้าจติยงัลงไม่ได ้ ยงัต่างๆ ไมจ่ าเป็นหรอก ถ้าเรามคีวาม

จรงิจงั เราท าได ้แต่เวลาเราไปเหน็นิมติ เวลาจติเราออกรูต้่างๆ นี่เริม่สงสยัแลว้ พอเริม่

สงสยั มนัเริม่สงสยั สงสยัแลว้ถ้าเราเดนิผดิทาง ไปแลว้ อย่างน้อยท าใหเ้สยีเวลา 

อย่างมากท าใหต้ดิ 

จติทีสู่งกว่าจะดงึจติทีต่ ่ากว่า ท าไมหลวงปู่ มัน่ท่านอยู่ป่าอยู่เขา ท่านอยู่ในป่า

ลกึๆ ทัง้นัน้น่ะ ครูบาอาจารยเ์ราตอ้งแสวงหา ต้องพยายามเขา้ไปหาท่าน เขา้ไปหาทา่น

เพราะตอ้งการตรงนี้ไง ตอ้งการคนทีจ่ติทีสู่งกว่าดงึจติของเราขึน้ ดงึจติของเราขึน้ไง ถ้า

จติใจของเราดนีะ จติทีเ่ราด ีนักปฏบิตัเิขาดูทีห่วัใจกนั ถ้าเราดทีีห่วัใจนะ หวัใจเรามนั

กระทบ ไปวดัสนัตพิุทธารามแลว้มนัเปลีย่นแปลงไป เดีย๋วนี้มนัไม่ส ารวมเลย 

ดใูจเราส ารวมไหม ย้อนมาดท่ีูใจเรา 

ถ้าเราอยู่ในสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เรายงัยืนของเราได้ เรา

รกัษาใจเราได้ ถ้าสงัคมท่ีมนัดีข้ึน จิตใจของเรา จิตใจของเราจะดีข้ึน

ตามเขาไหม จิตใจของเรา มนัต้องดท่ีูหวัใจของเรา ถ้าดท่ีูหวัใจของเรา

ประเสริฐท่ีสุด 
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เราไปวดัไปวาคือวดัใจ หลวงปู่ ฝัน้บอกแลว้ ข้อวตัรปฏิบติักว็ดัใจ

ของคน น่ีกเ็หมือนกนั เราไปวดักเ็พื่อวดัหวัใจของเรา ถ้ามนัเป็นจริง

นะ เวลาจริงนะ เราเหน็แล้วเราสงัเวช พอสงัเวชข้ึนมามนัท าให้เรา

ต่ืนตวั มนัจะต่ืนตวัเลย เหน็ไหม ถ้าเราท าไม่ดีกเ็ป็นแบบนัน้ ถ้าเราไม่

ดแูลตวัเอง เรากเ็ป็นแบบนัน้ 

ถ้ามองสิง่ใดเป็นคตธิรรม ว่าธรรมะเป็นธรรมชาต ิธรรมะเป็นธรรมชาต ิจติใจ

ทีเ่ป็นธรรมมองเหน็สิง่ใด เหน็ใบไมร่้วงใบหนึ่งมนัยงัสงัเวชเลย ใบไมเ้วลามนัเป็น

ใบไมอ่้อน พอใบมนัแก่ขึน้มา มนัแก่ พอมนัหมดอายุมนัก็ร่วงจากขัว้ แลว้มนัปลิวมา 

เหมอืนชวีติคน ถ้าธรรมะเป็นธรรมชาต ิ ถ้าจติใจของครูบาอาจารย์ทีท่่านเป็นธรรม 

ท่านมองสิง่ใดเป็นธรรมชาต ิ มองสิง่ใดเป็นธรรม คอืมนัสะเทอืนหวัใจไง มองใบไม้

หลุดจากขัว้ ท่านยงัปลงสงัเวชเลย ชวีติกเ็ป็นแบบนี้ 

สามเณรน้อยเป็นลูกศษิยข์องพระสารบีุตร ไปถอืบาตรเป็นปัจฉาสมณะตาม

พระสารบีุตรไปบณิฑบาต ไปถงึเหน็นายช่าง นายช่างเขาดดัคนัศร คนัศรมนัเป็นวตัถุ 

เขายงัดดัใหม้นัตรงได ้ แลว้ใจของเรามนัจะดดัตรงไดไ้หม ถามพระสารบีุตร พอพระ

สารบีุตรเหน็พูดอย่างนัน้ ใหก้ลบัเลย 

สามเณรอกีองคห์นึ่งไป เวลาไปเหน็ เหน็เขาชกัน ้าเขา้นา น ้าไม่มชีวีติ ท าไม

เขาชกัน ้าเขา้นาขึน้ไปใหเ้ป็นประโยชน์กบัตน้ขา้วเขาไดล้่ะ แลว้หวัใจเราควรไหม ถาม

พระสารบีตุรเลยว่าสิง่ทีเ่ขาท าเพื่อประโยชน์อะไร พอมนัสะเทอืนใจ ใหเ้ลยนะ บาตร

พระสารบีุตรใหพ้ระสารบีุตรไป แลว้ตวัเองขอกลบักุฏ ิกลบักุฏไิปกไ็ปนัง่พจิารณาต่อ ไป

นัง่พจิารณาการทดน ้าเขา้นา 

พระสารบีุตรไปบณิฑบาตกลบัมา คดิถงึสามเณรน้อย อยากเอาอาหารนี้ไป

ใหส้ามเณรน้อย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ดว้ยอนาคตงัสญาณ เหน็ว่า

สามเณรน้อยก าลงัใชส้ตปัิญญาเป็นมหาสติ มหาปัญญา ก าลงัพจิารณาปฏจิจสมปุบาท 

การทดน ้าเขา้นากบัการทดธรรมเขา้หวัใจ องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปยนืขวาง

พระสารบีุตรไว ้ พระสารบีุตรจะไปกุฏิของสามเณรน้อย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
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เจา้ไปยนืไว ้ ไปยนืทีท่างจะไปกุฏสิามเณรน้อย ถามพระสารบีุตร ชวนพระสารบีุตร

ถามเรื่องธรรมะ ถามใหพ้ระสารบีุตรตอบธรรมะ พระพุทธเจา้เป็นคนตัง้ปุจฉา พระสา

รบีุตรเป็นผูว้สิชันา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อนาคตงัสญาณ มองสามเณรน้อยก าลงั

พจิารณาปฏจิจสมปุบาทอยู่ ถงึทีสุ่ด สามเณรน้อยพจิารณาจนถงึทีสุ่ดช าระลา้งกเิลสเป็น

พระอรหนัต์ขึน้มา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปล่อยใหพ้ระสารบีุตรเขา้ไปหา

สามเณรน้อย เอาอาหารนัน้ไปถวายสามเณรน้อย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดู

หวัใจๆ มนัไดป้ระโยชน์อย่างนี้ 

สามเณรน้อยก าลงัพจิารณาปฏจิจสมปุบาทอยู่ ถ้าปล่อยพระสารบีุตรเข้าไป 

สามเณรน้อยจะไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต์ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปยนืขวางไว้

เลย แลว้ชวนพระสารบีุตรสนทนาธรรม ใหส้ามเณรนอ้ยพจิารณาไป นี่อยู่ในอรรถกถา 

เพราะตัง้แต่เชา้ไง สามเณรน้อยก าลงัพจิารณาปฏจิจสมุปบาท สิง่ทีต่ะวนัคลอ้ยไป

แลว้นะ ด้วยบุญด้วยกุศล เพราะมนัเป็นคุณงามความด ีเป็นบุญกุศล เพราะนักปฏบิตัเิขา

ดูกนัทีห่วัใจ สามเณรน้อยพจิารณาไปจนถงึเป็นพระอรหนัต์ 

พอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปล่อยใหพ้ระสารบีุตรเข้าไป พระสารบีุตร

เอาอาหารไปฝากสามเณรน้อย สามเณรน้อยฉันอาหารเสรจ็ ตะวนัไปบ่ายแลว้ ในธรรม

บทเป็นอย่างนัน้เลย นี่พูดถงึถ้าดูหวัใจนะ มนัจะเป็นประโยชน์ 

ฉะนัน้ เวลาไปวดั ถ้าวดัไหนเดีย๋วนี้มนัเสื่อมไป มนัเปลีย่นไป โลก

เปลีย่นแปลงไปมนักเ็รื่องของโลก แต่ถ้าหวัใจเราดขีึน้มานะ สิง่นี้มนัจะยอ้นกลบัมา

ทีน่ี ่

เขาบอกว่าไม่มคี าถาม เรากไ็ม่มคี าตอบ ไม่มคี าตอบหรอก แต่นี้มนัเป็นเรื่อง

สงัคม ในเมื่อสงัคม สงัคมมนัม ี สงัคมมเีรื่องของสงัคม ทนีี้เวลามองปัญหาอย่างนี้ไป 

ฉะนัน้ว่า ไปทีว่ดัสนัตพิุทธารามแลว้พระบางองคไ์ม่ส ารวมเลย 

จรตินิสยั ถ้าไปทีว่ดัอื่นนะ พระเขากย็งัอยู่ของเขา ยงัอยู่ของเขาโดยความเคย

ชนิ แต่เวลาพระของวดัเรา เราเองเราอยู่เป็นผูน้ า เรารูว่้าพระในวดัหรอืพระจากนอก
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กแ็ลว้แต่ เขาเกรงใจเรา เกรงใจเพราะอะไร เกรงใจเพราะถ้าผูน้ าเป็นหลกัทีด่ ี เขา

เกรงใจ ค าว่า “เกรงใจ” แต่ว่าพระบางองคไ์ม่ส ารวมเลย นัน้เขาเวลาต่อหน้าเราหรอือยู่

ในสายตาของเรา เขาจะอยู่ในหลกัในเกณฑ ์ แต่ขณะทีว่่าเราเห็น เช่น บณิฑบาต 

บณิฑบาตธุดงค ์ เราไปกลบั เรากลบัมาสายทีสุ่ด เราออกไปก่อนเขาเพื่อน แลว้เราก็

เดนิไปเดนิกลบัของเรา ๘ กโิลเมตร กว่าเราจะกลบัมา พระเขาบณิฑบาตเสรจ็

หมดแล้ว ฉะนัน้ ความเคยชนิของคน ลบัหูลบัตา ลบัหูลบัตาเรา 

พระบางองคไ์ม่ส ารวมเลย 

เออ! เรากรู็้ว่ามนัม ี มนัมเีพราะอะไร มนัมเีพราะว่าความรูส้กึของคน 

ความรูส้กึของคนมนัควบคุมยาก มนักค็ดิว่ามนัควบคุมดแีลว้ไง แต่คนอื่นเหน็น่ะ ใน

ความรูส้กึของคนมนัควบคุมยาก ฉะนัน้ ถ้าต่อหน้ามนักก็ลวั แต่ถ้าลบัหลงัมนักม็ี

แสดงออกบา้ง 

แต่นักปฏบิตัมินัตอ้งดูใจของตวั ถ้านักปฏบิตัไิปดูอย่างนัน้ ดูอย่างนัน้แลว้ติด

ใจอย่างนัน้ มนักเ็ป็นอย่างนี้ไปหมด เพราะโลกธรรม ๘ มลีาภเสื่อมลาภ มยีศเสื่อมยศ 

ตฉิินนินทา สรรเสรญินินทา มนัมขีองมนัอยู่อย่างนี้ ถ้ามขีองมนัอยู่อย่างนี้ มนัเป็น

ปัญหาสงัคม มนัไม่ใช่ปัญหาในการปฏบิตั ิ

ถ้าปัญหาในการปฏบิตั ิเหมอืนกนั เหมอืนคนไข ้หมอใหย้า ใหย้าตามอาการ

นัน้ ถ้าใหย้าตามอาการนัน้ ถ้ามนัผดิ ใหย้าผดิ แพย้า ชอ็ก ถงึกบัเสยีชวีติได ้ นี่ก็

เหมอืนกนั ในการปฏบิตัมินัส าคญัตรงนัน้ ถ้าส าคญัตรงนัน้นะ กลบัมาดูทีใ่จ เพราะ

เขาไม่พรอ้ม ถ้าเขาพรอ้ม เขาตอ้งดูแลใจเขาได้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาอนุปุพพกิถา เรื่องของทาน ให้

เขาเรื่องสวรรค ์เรื่องเนกขมัมะ นัน้จติใจเขาพรอ้ม 

แต่นี้เขาว่า พระบางองคย์งัไม่ส ารวม เขายงัแสดงกิรยิา คอืว่าเขายงัไม่พร้อม 

แลว้ยงัไม่พร้อม เราให้ยาไป ยามคีุณค่าไหม คนไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย เราใหย้าไป เสยีดาย

ยา ยานัน้เขาใหเ้วลาคนป่วยทีม่นัจ าเป็นจะตอ้งใชย้านัน้ ยาแพงนะ ตอ้งเสยีเงนินะ แลว้

ใชอ้ลีุ่ยฉุยแฉกไม่ได้ 
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ฉะนัน้ ถ้าคนเขาไม่พร้อม ไม่พร้อมกต็อ้งใหเ้ขาปรบัตวัเขา ถ้าเขาปรบัตวัเขา 

เขาพรอ้มของเขา แลว้ถ้าเขาตอ้งการสิง่นี้ ฉะนัน้ ตอ้งการสิง่นี้ เขาถึงจะเป็นพระที่

ส ารวม พระที่เราเชดิชู พระที่เราเคารพนับถอื ถา้เป็นอย่างนัน้ เราจะเหน็อย่างนัน้ 

ฉะนัน้ ไม่มคี าถามกไ็ม่มคี าตอบเหมอืนกนั แต่ปฏบิตัเิขาใหดู้ทีใ่จ 

ถาม : เรื่อง “ดูกระดูก” 

เดมิ เวลาเดนิจงกรมหรอืนัง่สมาธจิะชอบดูกระดูกตวัเองอยู่นาน จนพบพระรูป

หนึ่งบอกใหดู้จนเป็นไตรลกัษณ์ เลยกลบัไปดูเผากระดูก (ศพ) แลว้เหลอือะไร เมื่อเหน็

แลว้กไ็ม่เพลนิอกี ตอนนี้เพลนิกบัพุทโธและดูอสภุะถูกไหมคะ 

ตอบ : การปฏบิตันิะ เริม่ตน้ การปฏบิตัเิริม่ตน้ ถ้าท าความสงบของใจ มกีารท าความ

สงบของใจ ๔๐ วธิีการ การท าความสงบของใจมนัมวีธิีการหลากหลาย มวีธิกีาร

หลากหลายเพื่อจรตินิสยัของคนทีห่ลากหลาย คนเรามคีวามชอบ ความไม่ชอบ มจีติที่

ล าเอยีง จติทีม่คีวามเขม้ขน้อย่างใด จติของคนมนัหลากหลาย ฉะนัน้ การท าความ

สงบของใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกให้ถงึ ๔๐ วธิกีาร ฉะนัน้ องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เปิดกวา้งมากเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตอ้งการรื้อ

สตัวข์นสตัว ์รือ้สตัวข์นสตัวค์อืรือ้สตัวข์นสตัวใ์นหวัใจของเรา 

ฉะนัน้ สิง่ทีจ่ะรือ้สตัวข์นสตัว์ สตัวต์วันัน้ตอ้งพร้อมทีจ่ะให้องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้รื้อยกไป ถ้าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้จะรื้อสตัวข์นสตัวย์กจติ

ดวงนัน้ จติดวงนัน้พุทธานุสต ิพุทโธๆๆ จนจตินัน้เป็นพุทโธ มนัเขา้กระแส ถ้าจติเป็น

สมัมาสมาธ ิฉะนัน้ ท าความสงบของใจมนัหลากหลายมาก 

ฉะนัน้ การหลากหลาย ใหจ้ติเข้ามา จะพุทธานุสต ิ ธมัมานุสต ิ สงัฆานุสต ิ

มรณานุสต ินึกกระดูก อฐัิๆ ๆ นึกกระดูก นึกสิง่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งนึก เพื่อใหจ้ติใจนัน้สงบ

ระงบัเขา้มา ถ้าสงบระงบัเขา้มา จะรื้อสตัวข์นสตัว์ รือ้สตัวข์นสตัวก์ร็ือ้หวัใจขนหวัใจ 

ขนบุญกุศลสิง่ทีเ่ป็นความสุข ความดงีาม จะรื้อสตัวข์นสตัวแ์บบนัน้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า เราจะท าความสงบของใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เปิด

กวา้ง ทนีี้การเปิดกวา้ง เรากป็ฏบิตัขิองเรา เรากพ็ุทโธของเรา ก าหนดลมหายใจกไ็ด้ 



ปฏิบติัดูใจ ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ท าสิง่ใดกไ็ด ้ ปัญญาอบรมสมาธกิไ็ด้ ท าสิง่ใด ๔๐ วธิกีาร แต่มนัแตกแขนงออกไป นี่

ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจมนัสงบแลว้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่า เขาเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิ ชอบดูกระดูกตวัเอง ดูกระดูก

ตวัเอง มนักถ็ูก ถ้าเราดูกระดูก อฐั ิ มนักถ็ูก ทนีี้มนักถ็ูก “จนไปเจอพระรูปหนึ่งท่าน

บอกใหดู้จนเป็นไตรลกัษณ์” บอกให้ดูจนเป็นไตรลกัษณ์ ถ้ามนัจะเป็นไตรลกัษณ์จติ

มนัตอ้งสงบก่อนไง 

ฉะนัน้บอกว่า พอเรามาเผากระดูก เขาใชค้ าว่า “กลบัมาเผากระดูกจนมนัไม่

มสีิง่ใด เลยกลบัไปเพลนิกบัพุทโธต่อ” นี่มนัเป็นความกงัวล ถ้าเราดูกระดูกของเรา 

เราใชจ้ติอยู่ในกระดูก อยู่ในกระดูกของเราใหม้นัอยู่ได้นานๆ มนักส็งบเขา้มา

เหมอืนกนั ทนีี้เราไปเผาเลย ก็หมดเหมอืนกนั พอหมดเหมอืนกนั เรากม็าเพลินในพุท

โธ ท าความสงบของใจเขา้มา ถ้ามนัสงบแลว้ พอมนัสงบ เรากอ็ยู่กบัความสงบนัน้ ถ้า

มนันึกพุทโธไดก้น็ึกพุทโธต่อไป 

ถ้าจติสงบแล้วออกฝึกหดัใชปั้ญญา ออกฝึกหดัใชปั้ญญาในอะไร ออกฝึกหดั

ใชปั้ญญาในชวีติประจ าวนัเรานี่แหละ ชวีตินี้เกดิมาท าไม ชวีตินี้อยู่เพื่ออะไร ชวีตินี้มา

จากไหน พจิารณาเขา้ไปบ่อยครัง้เขา้ๆ 

เราจะบอกว่า ถ้าจติสงบแลว้มนัตอ้งยกขึน้ใชว้ปัิสสนา ถ้าจติมนัสงบ สงบใช้

ปัญญาอบรมสมาธ ิมนัเป็นสมถะเขา้มา มนัปล่อยวางเขา้มามคีวามสุข 

นี่เขาเพลินมากตอนนี้ พอเห็นแล้วมนัเพลินมาก ตอนน้ีเพลินกบัพุทโธและดู

อสุภะไป ท าต่อไปนี่ถูก ถูกในขัน้ของท าความสงบของใจ ถ้าท าความสงบของใจ ถ้า

ใจมนัสงบแลว้ ถ้าใจสงบแลว้มนัมจีติจรงิ จติจรงิคอืจติทีส่งบระงบั จติทีส่งบระงบัแล้ว

ถ้ายกขึน้ใชปั้ญญามนัจะเป็นภาวนามยปัญญา แล้วพอมนัเป็นภาวนามยปัญญา อาการ 

รสของธรรมๆ มนัจะแตกต่างกบัทีว่่าเราเพลนิในพุทโธนี้ 

ขณะทีเ่ราเพลนิในพุทโธ ตอนน้ีเพลนิในพุทโธมากเลย แต่ถ้าจติมนัเสื่อมนะ 

เครยีดกบัพุทโธมากเลย จากที่เพลนิกบัพุทโธ เพราะมนัสงบระงบั มนัอยู่กบัพุทโธ
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ดว้ยความสุข แต่ถ้าจติมนัฟุ้งซ่าน พุทโธมนัเป็นของแสลงเลย มนัทุกขม์นัยาก มนัไม่

ยอมท า มนัโตม้นัแยง้ นี่มนัมเีจรญิแล้วเสื่อม 

ทนีี้พอถ้าจติมนัเพลนิกบัพุทโธคอืมนัสงบระงบั มนัดขีึน้มาแลว้ ฉะนัน้ ถ้ามนั

ออกฝึกหดัใชปั้ญญานะ เวลาไปดูอสุภะ เขาบอกตอนน้ีเขาเพลนิในพุทโธ เพลนิในอสุ

ภะ ถูกไหม 

ดูอสุภะต่อเน่ืองไปๆ ถ้าจติมนัจรงิ มนัเหน็กายจรงิ แลว้มนัพจิารณาจรงิ 

เวลาถ้ามนัปล่อยจรงินะ นี่รสของธรรม รสของปัญญา รสของมสีมาธเิป็นพืน้ฐานแล้ว

เกดิปัญญา รสของมนัจะแตกต่าง พอรสแตกตา่ง เราจะรูไ้ดไ้ง เป็นปัจจตัตงั เป็น

สนัทฏิฐโิก ปัจจตัตงั หมายความว่า ถ้าจติสงบ เรากรู็ว่้าความสงบเป็นอย่างนี้ นี่คอื

สมาธ ิ

แต่เราฝึกหดัใชปั้ญญา ใชปั้ญญาไปแลว้ เวลามนัใชปั้ญญามนัพจิารณาของ

มนัไป เวลามนัปล่อยวาง เราจะรูเ้ลยว่าถ้าใชปั้ญญามนัจะมคีวามสุขอย่างนี้ ถ้า

ความสุขอย่างนี้ อย่างนี้ ปล่อยอย่างนี้จนคนเขา้ใจว่านี่เป็นธรรมๆ แตค่วามจรงิมนัยงั

ไม่ใช่ มนัเป็นตทงัคปหาน 

พจิารณาซ ้าๆๆ เขา้ไป เวลามนัขาด มนัรู้ของมนัไดไ้ง นี่เป็นปัจจตัตงั 

สนัทฏิฐโิก ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิกเป็นแบบนี้ ฉะนัน้ เป็นแบบนี้ การดูกระดูกถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง เขาว่าถูกไหมคะ ถูก ท าต่อไปเถอะ เพราะค าว่า “ถูก” ถ้าท าสมถะ เริม่ตน้คน

ทีท่ ามนัมคีวามฟุ้งซ่าน มนัปฏบิตัแิลว้ไม่ไดผ้ล อย่างนี้มนักไ็ม่ถูก เพราะว่ามนัไม่

ไดผ้ลไง 

แต่เวลาจติมนัสงบถูกไหม ถูก ถ้าถูกแลว้ท าไมคนตดิล่ะ ถ้าถูกแลว้มนัต้อง

ถูกตลอดไปส.ิ..ถูก ถูกในขัน้ของสมถะ แต่ถ้าจติมนัจรงิแล้วมนัเห็นกาย เหน็เวทนา 

เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ อย่างนี้ถูกในการวปัิสสนา ถ้าถูกในวปัิสสนาแล้ว 

วปัิสสนาถูกแลว้มนัตอ้งถูกต่อไปส.ิ..มนัจะผดิ ผดิตรงไหน ผดิทีม่นัพจิารณาแล้วมนั

เป็นตทงัคปหาน มนัปล่อยชัว่คราว มนัปล่อยแล้วมนัไม่ถึงเป้าหมาย มนัปล่อยกึ่งๆ 

กลางๆ อย่างนี้มนัผดิ 
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มนัผดิกต็อ้งซ ้าๆๆ เขา้ไป พอซ ้าเขา้ไปมนัขาด มนัถกู พอถูกแลว้มนักต็อ้งถูก

ต่อไป นี่ผดิ ผดิเพราะอะไร ผดิเพราะมนัตอ้งยกขึน้สู่สกทิาคามมิรรค ยกขึน้สู่สกทิาคา

มมิรรคมนัตอ้งเป็นมรรคอกีระดบัหนึ่ง เวลามนัจะยกขึน้ได ้ ยกขึน้ไปถูกไหม ถูก ถ้า

ถูกแลว้ถ้าหลงกผ็ดิ แต่ถ้าพจิารณาถงึทีสุ่ดมนักถ็ูก 

การถูกและผดิมนัเป็นขัน้ตอน จติทีสู่งกว่าจะดงึจติทีต่ ่ากว่าเป็นชัน้เป็นตอน 

บุคคล ๔ คู่ไง คู่ที ่ ๑ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล 

อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล ๔ คู่ ถ้าเราเดนิถูกต้องดี

งามขึน้ไปมนักเ็ป็นชัน้เป็นตอนขึ้นไป 

ฉะนัน้ ค าว่าถกูว่าผิด ถกูของใคร ถกูผิดมนัถกูผิดระดบัไหน ถ้า

ถกูผิดระดบัพ้ืนฐาน ถ้าเร่ิมต้นโดยพ้ืนฐานถ้าเราปฏิบติั อะไรกไ็ด้ หลวง

ตา ครบูาอาจารยท่์านบอกว่า ท าอย่างไรกไ็ด้ขอให้มีสติ มีสติก าหนด

อะไรกไ็ด ้ ขอให้มีการก าหนด มีปัญญาอบรมสมาธิ อย่าเร่ร่อน อย่า

ปล่อยวาง 

ถ้าขาดสต ิ หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าขาดสต ิ การท าความเพยีรนัน้ถอืว่าเป็น

มจิฉาหมด แต่ถา้มสีตขิึน้มา มสีต ิถา้มสีต ิสตกิ าหนดในอะไร ถ้าสตกิ าหนดในอะไรมนั

กก็ าหนดของมนั มนัมคีนท างาน มนัมงีานท า มนัมกีารพจิารณาของมนั มนัมปัีญญา

ของมนั ถ้ามนัปล่อยวางเขา้มา มนัท าอย่างนี้ถูก ถ้าถูกขึน้มา มสีตสิมัปชญัญะ ถูก 

ถูกแลว้ปฏบิตัไิป ถ้ามนัถูกแล้วมนักเ็ป็นการปฏบิตัเิพื่อความสุขความสงบ แล้วถ้ามนั

จะเป็นโสดาปัตตมิรรค มรรคคอืว่าเริม่ภาวนาเป็น มนักเ็ป็นอกีขัน้ตอนหนึ่ง 

ฉะนัน้ว่า “มพีระรูปหนึ่งบอกใหดู้จนเป็นไตรลกัษณ์” 

จะเป็นไตรลกัษณ์หรอืไม่เป็นไตรลกัษณ์มนัตอ้งจติสงบก่อน พอจติสงบแลว้

พจิารณาไปมนัถงึรูว่้าเป็นไตรลกัษณ์ แลว้เป็นไตรลกัษณ์จะเป็นอย่างไร 
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ถ้าเป็นไตรลกัษณ์นะ เป็นไตรลกัษณะมนัปล่อย มนัชัว่คราวๆ ตทงัคปหาน 

แต่ถ้ามนัเหน็ตามความเป็นจรงินะ เวลามนัปล่อยของมนั เวลาสงัโยชน์มนัขาด เหน็

ตามความจรงิอนันัน้มนัจะเป็นความจรงิ ถ้าความจรงิอนันัน้ 

เขาว่าการดูกระดูกถูกไหม ถูก ถูกหมดแหละ ใหท้ าไปก่อน ทนีี้พอท าไปแลว้

มนัตดิขดัอย่างใด นัน่ล่ะทีบ่อกว่าเวลาปฏบิตัแิลว้ตอ้งไปวดัไหม ตอ้งไปวดัไหม เวลา

ปฏบิตัไิปแลว้ถ้ามนัตดิขดัอย่างใด 

แต่ถ้ายงัไม่ตดิขดั มนัไม่มปัีญหาอะไรตดิขดัจะไปตอบอะไร ยงัไม่มปัีญหา

อะไรเลย เขาว่า “ตอนน้ีหนูเพลนิในพุทโธมาก” เหน็ไหม มนัไม่มปัีญหาอะไรเลย มนัมี

แต่ความสุข เออ! มคีวามสุขกถ็ูก ท าไปเลย 

แต่ถ้ามนัตดิขดั มนัท าไปแลว้มนัไปไม่ได ้ หรอืท าไปแลว้จะไปเหน็อะไรแลว้

ตกใจ เหน็สิง่ใดแลว้มนัท าใหเ้ราไม่แน่ใจ ถงึตอนนัน้ถงึมคีรูมอีาจารย์คอยบอกคอยชี้

ใหเ้ราพฒันาขึ้นไป แต่ถ้าตอนน้ีดูกระดูก ถูกไหม ถูก แลว้ตอนนี้พจิารณาไปแลว้ อยู่

กบัพุทโธมนัเพลินมาก ถูกไหม ถูก ดูสิง่ใดถูก 

แต่ถ้าเป็นปัญหาอื่น ปัญหาอื่น หมายความว่า เวลาถูกๆ เวลาคนไปคุยกบัผู้

ปฏบิตัทิีสู่งกว่าเขากบ็อกว่ามนัควรละเอียดกว่านี้ ฉะนัน้ เวลาเราท าสิง่ใดอย่าไปเอา

ของคนอื่นมาเทยีบเคยีง คนทีป่ฏบิตัยิงัไม่ไดถ้งึระดบันี้เขากไ็ม่เชื่อเรา คนที่เขาสูงไป

กว่านี้เขากบ็อกว่าเราเพิง่ปฏบิตัใิหม่ ฉะนัน้ วุฒภิาวะ แมแ้ต่จรติของคนมนักไ็ม่

เหมอืนกนั การปฏบิตัขิองคน อุปสรรคของคนไม่เหมอืนกนัหรอก แมแ้ต่จติดวงเดยีว

เดีย๋วดเีดีย๋วร้าย บางทปีฏบิตัดิ ีดมีากๆ เลย เวลามนัเสื่อมแล้วเดีย๋วมนัก็รา้ย 

จติเราเองนะ อุบายเก่าใช้ไม่ได ้ อุบายเก่าถ้ามนัใช ้ กเิลสมนัรูท้นั เราเคยใช้

อุบายอย่างนี้แลว้ไดผ้ล จะใชอ้กีกิเลสมนัหวัเราะเลยว่าท าไมเราเอาอุบายเดมิมา

หลอกกเิลสตวัเก่า กเิลสมนัรูอ้ยู่แลว้น่ะ อุบายเราตอ้งเปลีย่นตลอด พลกิแพลงเป็น

ใหม่ๆ เป็นปัจจุบนั เป็นสดๆ รอ้นๆ ตลอด ถ้าสดๆ รอ้นๆ กเิลสมนัคดิไม่ทนั เออ! มนั

กล็งได ้มนักเ็บาได ้มนักส็งบระงบัได ้แมแ้ต่จติดวงเดยีว จติของเราแท้ๆ  มนัยงัตอ้งมี

อุบายเปลีย่นแปลงตลอดเวลา แล้วจติของคนมนัหลากหลายมาก 
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ฉะนัน้ เวลาที่ว่าถูกไหม ถูกหรอืผดิ ถูกหรอืผดิ มคีนโตแ้ยง้กนัมาก ทนีี้ถูกหรอื

ผดิมนัอยู่ที่วุฒภิาวะ อยู่ที่ระดบัของเรา ถูกหรอืผดิขัน้ของมนั ถ้าขัน้อย่างนี้ถูกกถ็ูก

ของมนั เวลาพฒันาไปแลว้ แลว้สูงขึน้ไปมนัตอ้งละเอียดกว่านัน้ เช่น สต ิ มหาสต ิ

ปัญญา มหาปัญญา มนัมหีลายระดบัของมนั ครูบาอาจารยจ์ะรู้ 

แต่ทางวทิยาศาสตรม์นัเหมอืนกบัท าตามวทิยาศาสตร ์ ตอ้งอย่างนี้ตลอดไป แก้

กเิลสไม่ไดห้รอก กเิลสมหีนักมเีบา มซีบัมซี้อน กเิลสมนัมพีลกิมแีพลง ฉะนัน้ เวลาปฏบิตัิ

ไปแลว้มอุีปสรรค ถงึตอนนัน้เราค่อยถามมาใหม่เนาะ ตอนนี้บอกว่าถูกไหม ถูก เอวงั 


