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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “กราบขอบพระคุณมาก” 

กราบเทา้หลวงพ่อครับ กราบขอบพระคุณมากท่ีหลวงพ่อเมตตาตอบค าถามผมใน
เทศน ์ “ผิดเป็นครู” มนัลา้งขอ้ขอ้งใจออกไปเลยครับ ผมไดฟั้งตั้งแต่วนัแรกท่ีหลวงพ่อเมตตา
ตอบไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ขียนมาขอบคุณ เพราะตั้งใจจะท าใหม้นัเป็นสมาธิก่อน คืออยากมี
ผลงานมาอวดครูบาอาจารยบ์า้ง สุดทา้ยก็ยงัไม่ได ้จึงเขียนมาก่อน เด๋ียวมนัจะนานครับ 

มนัมีค  าเทศนข์องหลวงพ่อท่ีเล่าเร่ืองเม่ือคร้ังท่ีอยูก่บัหลวงปู่ท่ีบา้นตาดท่ีฝังใจผมว่า 
“หลวงตาท่านอยูบ่นกุฏิ มึงท าใหไ้ดผ้ล แลว้เอาค  าถามไปถามท่านสิ” 

จากน้ีไปผมจะตั้งใจปฏิบติัใหม้นัไดผ้ล เม่ือติดขดัจะไดมี้ค  าถามท่ีเป็นสาระมาถาม
หลวงพ่อบา้ง 

ตอบ : กราบขอบพระคุณเนาะ กราบขอบคุณ ขอบคุณส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมๆ เพราะค  าถาม “ผดิเป็น
ครู” เพราะว่าเราปฏิบติัไปแลว้มนัคาใจไง เขามีส่ิงท่ีคาใจอยู ่พอปฏิบติัคาใจอยู ่พอปฏิบติัไปแลว้ 
คนเรามนัมีกิเลส เวลากิเลสไหว  ๆ กิเลสมนัมีอยูก่บัเราแลว้แหละ แต่เราไม่เขา้ใจว่ากิเลสมนัคือ
อะไร เวลาเราไปศึกษาธรรมะของพระพทุธเจา้ เวลาศึกษาธรรมะครูบาอาจารย ์ เราก็ว่าส่ิงนั้น
เป็นธรรมๆ เราลืมไป ลืมไปว่าใจเรามีกิเลส 

ส่ิงนั้นเป็นธรรม เป็นธรรมของครูบาอาจารย ์ พอธรรมของครูบาอาจารย ์ เราพยายาม
ไปปฏิบติั พอไปปฏิบติัแลว้มนัก็เหมือนเทียบเคียง พอเทียบเคียง มนัจะเป็นอยา่งนั้น มนัจะใช่
อยา่งน้ี มนัจะเป็นอย่างนั้น แลว้เราก็มัน่ใจของเราว่าจะตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งดีงามอยา่งนั้น 
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แต่ปฏิบติัไปแลว้มนัก็ไม่เป็นอยา่งนั้น ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเรามีอวิชชาอยูใ่นหวัใจ แต่
ธรรมะเราพยายามปฏิบติัข้ึนมา 

ทีน้ีพอปฏิบติัข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นความทุกขย์ากของเราอนัหน่ึงแลว้ ฉะนั้น พอเรามีส่ิง
ใดท่ีมนัตกตะกอนคา้งอยูใ่นใจ ตกตะกอนคา้งอยูใ่นใจ พอเราปฏิบติัไปนะ แลว้พอมนัไม่ไดผ้ล 
มนัจะอา้งอิงตรงนั้นแลว้ เพราะไอน้ัน่ เพราะไอน่ี้ เพราะอย่างนั้น เพราะอยา่งน้ี 

เหมือนเรา ถา้เราท าส่ิงใดท่ีผิดพลาดไว ้ เป็นอาบติัไว ้ หรือเราท ากรรมส่ิงใดไว ้ เช่น 
เม่ือก่อนพวกเราตอนเด็กๆ เคยไปขดัใจพ่อแม่ เคยไปท าส่ิงใดไวแ้ลว้มนัฝังใจ พอมนัฝังใจ พอ
ไปท าอะไรผิดพลาดนะ เพราะเหตุนั้นๆ เราจะอา้งตรงนั้นเลย เราเคยท าอะไรผิดพลาดไวไ้ง 
พอเราท าอะไรผิดพลาด เราก็ว่า เพราะเหตุน้ี เพราะเราเคยท าอยา่งน้ีไว ้ กรรมนั้นเลยตามมา เรา
เลยท าอะไรไม่ไดเ้ลย เราเลยทุกขเ์ลยยากอยูอ่ยา่งน้ี น่ีตะกอนในใจ 

ถา้คนมีตะกอนในใจ ตะกอนมนัไหว ถา้ตะกอนไหวข้ึนมา ท าส่ิงใดมนัก็ลม้ลุก
คลุกคลาน ทั้งๆ ท่ีการต่อสู้กบักิเลสโดยซ่ึงๆ หนา้มนัก็เป็นของยากอยูแ่ลว้ เราจะเอาใจเราให้
สงบมนัก็เป็นเร่ืองยากอยูแ่ลว้ เร่ืองยากอยูแ่ลว้เพราะอะไร เร่ืองยากอยูแ่ลว้ เรารู้ทนัทุกๆ คน 
เรารู้ทนัคนหมด เรารู้ทางวิชาการหมด แต่เราไม่รู้ทนักิเลสเรา เราไม่รู้ทนัหรอกว่าใจเราท าไม
มนัถึงเป็นแบบน้ี แต่เรารู้ทุกเร่ืองนะ เรารู้ทุกเร่ืองเลย ทีน้ีพอเราก าหนดพุทโธๆๆ หรือใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ มนัก็เป็นเหยือ่ เป็นเคร่ืองล่อ พุทธานุสติ ใหจิ้ตมนัเกาะไว้ๆ  แต่ตวัมนัเอง
ไม่รู้เร่ืองหรอก แลว้เราจะไปจ ้าจ้ีจ  ้ าไชใหค้นเขารู้กบัเรา จิตใหม้นัรู้ สมาธิเป็นอย่างน้ี ธรรมะ
เป็นแบบน้ี เราจ ้ าจ้ีจ  ้ าไชขนาดไหนมนัก็ไม่รู้หรอก แต่มนัจะรู้ข้ึนมาไดด้ว้ยการศึกษา พอศึกษา
มาน่ีเป็นปริยติั ศึกษาน้ีเป็นแนวทาง 

การศึกษาส าคญัไหม ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ การศึกษาน้ีส าคญันะ แต่ศึกษามาแลว้ หลวง
ตาท่านไปหาหลวงปู่มัน่ เป็นมหามา “มหา มหาเรียนมาจนเป็นถึงมหานะ ธรรมขององคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้สุดยอดมากเลย สูงส่งมาก เทิดใส่ศีรษะไว ้ แลว้ใส่ล้ินชกั ลัน่กุญแจมนัไว้
ก่อน อย่าใหอ้อกมา แลว้ใหป้ระพฤติปฏิบติัไป” การประพฤติปฏิบติั น่ีปริยติัแลว้ปฏิบติั การ
ปฏิบติัมนัจะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมาแลว้มนัจะเป็นอนัเดียวกนั เป็นอนั
เดียวกนักบัการท่ีศึกษามา 

แต่ถา้ปฏิบติัยงัไม่ได ้ มนัจะเตะมนัจะถีบกนั มนัจะขดัมนัจะแยง้กนั เพราะตามธรรม
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัเป็นขอ้เท็จจริง ของจริงๆ จากองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เรามีอวิชชา เรามีความไม่รู้ในหวัใจของเรา เราก็เทียบเคียง การเทียบเคียงเอา 
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การอนุมานเอา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมดน้เดา คาดหมาย มนัจะไดธ้รรมะท่ีคาดหมาย ดน้เดา มนัไม่
เป็นความจริงหรอก ฉะนั้น เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัเทียบเคียง เห็นไหม น่ีตะกอนมนัไหว กิเลสมนั
ไหว พอมนัไหวข้ึนมามนัก็เทียบเคียง เทียบเคียงอยากได ้อยากเป็น อยากดี แลว้พอไม่ไดข้ึ้นมา 
ตะกอนมนัไหวแลว้มนัก็ไปเอาตะกอนใหขุ้่นข้ึนมา ใหน้ ้าขุ่นไปหมดเลย 

น่ีก็เหมือนกนั พอปฏิบติัไป เห็นไหม ถึงบอกว่าผิดเป็นครู ส่ิงท่ีผิดพลาดมาแลว้เราก็
เสียใจ กรรมท่ีไดท้  ามาแลว้เป็นกรรมทั้งนั้นน่ะ กรรมดี กรรมชัว่ กรรมคือการกระท า ท าดีก็
กรรมดี ท าชัว่ก็กรรมชัว่ กรรมคือการกระท า เราไดก้ระท ามาแลว้ มนัเป็นอดีตมาแลว้ ส่ิงท่ี
เป็นอดีตมาแลว้ ถา้เรามีสตปัิญญานะ เราก็วางไว ้อดีตเราก็รับรู้ เราก็เสียใจ แต่ในปัจจุบนัน้ีเรา
จะท าคุณงามความดีของเรา เราก็ตั้งใจของเรา ตั้งสติของเรา เราท าไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหน เราก็
จงใจตั้งใจท าของเรา อยา่งน้ีตะกอนมนัจะไม่ไหว 

คือกิเลสมนัรุนแรงอยูแ่ลว้ กิเลสมนัเป็นศตัรูกบัเราอยูแ่ลว้ พญามารมนัเหยยีบย  า่เราอยู่
แลว้ แลว้ไม่ตอ้งไปกวนใหม้นัขุ่นข้ึนมาอีกหรอก ปฏิบติัมนัก็แสนยากอยูแ่ลว้ แลว้เรายงัไปกวน
ส่ิงท่ีมนัอยูใ่นหวัใจของเรา ส่ิงท่ีมนัมีความผิดพลาดมา ส่ิงท่ีเราพลั้งเผลอมา พอพลั้งเผลอ ตั้ง
สติได ้อนัน้ีเขาเรียกว่าเป็นบณัฑิตแลว้ล่ะ บณัฑิต น่ีอริยประเพณี 

ผูใ้ดท าความผิด แลว้ยอมรับผิด สารภาพผิด นั้นเป็นอริยประเพณี ถา้เป็นประสาโลกก็
แบบว่าใครท าผิดแลว้รู้ทนั ใครท าความผิดพลาดแลว้รู้วา่ผิดพลาด แลว้ยอมรับ เขาว่าเป็น
สุภาพบุรุษ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีความผิดพลาดในใจ ทีน้ีเป็นสุภาพบุรุษแลว้ เป็นสุภาพบุรุษมนัก็
จบไง น้ีเป็นสุภาพบุรุษแลว้กิเลสมนัก็กระทืบซ ้ าเลย กระทืบซ ้ า เห็นไหม น่ีผิดเป็นครู 

มนัไปเอาความผิดพลาดนัน่น่ะ เป็นเพราะเหตุนั้นๆ มนัมาท าลายเราไง มนัท าลาย
ความตั้งใจเรา ท าใหเ้ราทุกขย์ากไปอีก น่ีกิเลสมนัจงัหวะสอง จงัหวะหน่ึงมนัก็ล่อเราไปแลว้ที
หน่ึง มนัยงัมีจงัหวะสองซ ้ าอีกทีหน่ึง จงัหวะแรกก็คอืว่ามนัก็ขุ่นมวัในใจเราอยูแ่ลว้ มนักท็  าให้
เราทุกขย์ากอยูแ่ลว้ น่ีจงัหวะหน่ึง พอจงัหวะหน่ึงมนัส าเร็จโทษแลว้ มนัมีจงัหวะสองซ ้ ามาอีก
ทีหน่ึง เพราะไอน้ัน่ เพราะไอน่ี้ ก็ไปควา้มาใหทุ้กขย์ากเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง ถึงบอกว่าผิดเป็นครู 
วางไว ้วางไวแ้ลว้เราปฏิบติัของเรา 
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การปฏิบติัมนัก็ทุกขย์ากพอแรงอยูแ่ลว้แหละ ฉะนั้น ส่ิงท่ีจะปฏิบติัใหม้นัมุมานะ น่ีเรา
เห็นว่า ส่ิงท่ีเราตกตะกอนในใจ ท่ีเรายงัคาใจอยู ่ แลว้เราเอาส่ิงนั้นมาปิดบงัความเพียรของเรา 
เอามาปิดบงัความท่ีมนัจะเป็นไปไดจ้ริง 

เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน ตณัหาซอ้นตณัหา ตณัหาจริงๆ จิตใตส้ านึกคนก็อยากได้
ดิบไดดี้ทั้งนั้นน่ะ เวลามาท าแลว้มนัก็คาดหมายอีก น่ีตณัหาซอ้นตณัหา 

ตณัหา เขาบอกว่า มีกิเลสปฏิบติัไม่ได ้มีตณัหาปฏิบติัไม่ได ้

ก็มนัเป็นกิเลส มนัเป็นอนุสัย มนัเป็นอวิชชาท่ีความไม่รู้ ไม่รู้ว่ามนัอยูไ่หน แลว้จะ
ไม่มีไดอ้ยา่งไรล่ะ มนัก็มีของมนัอยา่งนั้นน่ะ แต่เราก็ตั้งสติพุทโธของเราไป ปัญญาอบรม
สมาธิของเราไป 

เราพยายามพุทโธๆ ให้จติมนัเกาะ ปัญญาอบรมสมาธิท าของมนั เพราะเดี๋ยวมนั
มปัีญญา มนัแยกแยะ มนัจะละเอยีดเข้ามา ใครจะได้ไม่ได้มนัจะรู้ของมนัตามความเป็น
จริง 

ตณัหาซอ้นตณัหา ตณัหา คือจริงๆ ทุกคนใฝ่ดี ใฝ่ดีท่ีว่ามนัเป็นกิเลสๆ ส่ิงท่ีเป็นกิเลส 
แต่ถา้มนัเป็นมรรคล่ะ ความอยากมนัก็เป็นมรรค อยากหลุดพน้ อยากเป็นอริยบุคคล อยาก
ปฏิบติัใหส้ิ้นทุกข ์ น่ีก็กิเลส อา้ว! ความอยากเป็นกิเลสไหม เป็นกิเลส แต่หลวงตาบอกว่ามนั
เป็นมรรค มนัเป็นมรรคคือเป้าหมาย อธิษฐานบารมี เราตั้งเป้าหมายไว ้ แลว้ขวนขวายไปสู่ท่ี
เป้าหมายนั้น น่ีบารมีสิบทศัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ ก็มีความปรารถนา เป็นกิเลส
ไหม ก็เป็น แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็พยายามบ าเพญ็เพียรมา ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย บากบัน่พากเพียรไปจนกว่ามนัจะถึง มนัเป็นความอยากไหม เป็น แต่ถึง
ท่ีสุดแลว้ก็พน้ทุกข ์

น่ีก็เหมือนกนั แลว้มีตณัหาความทะยานอยากไหม มี เรามีของเราอยูแ่ลว้แหละ แต่
เราบริกรรมพุทโธใหม้นัสงบเขา้มาๆ มนัสงบได ้มนัเป็นเกลือจ้ิมเกลือ มนัเป็นกิเลสแกกิ้เลส 

บอกว่า กิเลสแกกิ้เลสไดห้รือ เขาบอกตอ้งท านะ มนัแกกิ้เลส 

มนัเป็นมรรค ค าว่า “เป็นมรรค” เป็นเป้าหมาย เป็นความหมัน่เพียรใหเ้รามุมานะ แต่
ถา้มนัไม่มีตรงน้ี เราก็ไม่มีความมุมานะเหมือนกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าตณัหาซอ้นตณัหา คือว่ากิเลสมนั
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ก็มีอยูแ่ลว้ แลว้ตะกอนมนัไหวข้ึนมา กิเลสมนัซอ้นมา จงัหวะสองกระทืบซ ้ า ฉะนั้น เราก็แนะน า
ใหว้างไว ้ ถา้กิเลสซ่ึงหนา้ก็สู้กบัมนั จงัหวะหน่ึง จงัหวะแรก สูก้บักิเลส แลว้ถา้มนัผิดพลาด
พลั้งไปอยา่งไรเราก็แกไ้ขไป อยา่ใหกิ้เลสมนัซ ้ าสองซ ้ าสาม อยา่ใหต้ะกอนมนัไหวข้ึนมาให้
ขุ่นมวัไปหมด อนันั้นเป็นเร่ืองท่ีว่าใน “ผิดเป็นครู” หน่ึง 

สอง ท่ีบอกว่า หลวงพอ่บอกว่าอยูก่บัหลวงตา อยูก่บัหลวงตาบอกว่า หลวงตาท่านอยู่
บนกุฏิ มึงท าให้ไดผ้ลสิ แลว้เอาค  าถามน้ีไปถามท่าน 

เพราะตอนนั้นตอนท่ีประพฤติปฏิบติัใหม่ ออกปฏิบติัใหม่ ทุกคนมนัก็มีความรู้เท่า
หางอ่ึงทุกคนน่ะ ความรู้ทางโลกก็อวดเก่ง รู้ไปหมด แต่ความรู้ทางธรรมไม่มีใครรู้หรอก แลว้
พอไปเจอคนนูน้สอนคนน้ีสอน มนัก็เช่ือเขาไง เราเห็นครูบาอาจารยท่์านมีพรรษาแลว้ท่าน
ปฏิบติั ดูกิริยาท่าทางจากสายตา ท่านก็เป็นอาจารยไ์ด ้ก็ไปศึกษากบัเขา เขาสอนมา เขาบอกมา 
แลว้พอเราปฏิบติัไปมนัผิดพลาดทั้งนั้นน่ะ ถามว่าไปไหนมา สามวาสองศอก ถามววั มนัตอบ
ชา้ง ถามชา้ง มนัตอบมา้ ถามมา้ มนัตอบงู มนัไปเร่ือยล่ะ มนัทุกขย์ากอยา่งนั้นมา 

มนัทุกขย์ากอยา่งนั้นมาจนไปเท่ียวภูทอก ไปเจอหลวงปู่จวน “เห็นไหม อวชิชา
อย่างหยาบของท่านสงบตัวลง อวชิชาอย่างกลางในหัวใจท่านอีกมหาศาลเลย อวชิชาอย่าง
ละเอียดในใจท่านท่วมหัวเลย” 

โอโ้ฮ! จริงเวย้ 

เม่ือก่อนไปถามใคร ตอบไม่รู้เร่ืองหรอก ถามชา้ง ตอบมา้ ถามมา้ ตอบควาย มนัมัว่
ไปหมด เพราะมนัผิดพลาดอยา่งนั้นมา มนัทุกขย์ากมา ทุกขย์ากมาเพราะปฏิบติัมา หาครูบา
อาจารยม์า ท่านไม่รู้ท่านก็ตอบประสาไม่รู้ แต่ท่านอวดว่าเป็นอาจารย ์ไอเ้ราก็ไม่รู้ เราก็เช่ือเขา 
พอปฏิบติัไปมนัก็งูๆ ปลาๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ พอไปเจออาจารยจ์วนทุบหวัทีเดียว ปลามนัโดน
ทุบหวัมนัตายเลย มนัด้ินตายเลย กิเลสมนัโดนทุบทีเดียวมนัสะอึกเลย ตั้งแต่นั้นมามนัถึงเห็น
โทษของการขาดอาจารย ์แลว้ก็พยายามปฏิบติัเตม็ท่ี 

พอเคร่ืองบินตก เคร่ืองบินตก อาจารยจ์วนท่านเสีย โอ๋ย! มนัแบบว่าเควง้ควา้ง มนั
ไปไหนไม่ได ้ ทีน้ีพอเขา้ไปอยูบ่า้นตาดมนัก็คิดอยา่งน้ี คิดอยา่งน้ีเพราะอะไร เพราะมนัมี
ทุนเดิมมาไง ทุนเดิมโดนคนหลอกมาสะเปะสะปะ โดนคนหลอกมามหาศาล แลว้เวลามีครูบา
อาจารยท่ี์แทจ้ริงท่านก็นิพพานไปแลว้ พอเขา้ไปบา้นตาดมนัถึงเร่งตวัเอง มนัจะเร่งตวัเอง 
ก าหนดตวัเอง น่ีไง เอ็งห่วงว่าจะไม่มีคนสอนไง เม่ือก่อนเท่ียวมา คนสอนก็สอนแต่ผิดๆ พลาดๆ 
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ตอนน้ีหลวงตาท่านอยูบ่นกุฏิไง เอ็งมีอะไรจะไปถาม เอ็งกลวัจะไม่มีอาจารยส์อนเอ็ง เอ็งก็เตม็ท่ี
สิ น่ีมนักระตุน้ตวัเองอย่างน้ี มนัเร่งความเพียรมากเลย 

เพราะเราเป็นห่วงใช่ไหม เหมือนเราเจ็บไขไ้ดป่้วยไม่มีหมอรักษา ไอน่ี้หมอมีอยู ่ แต่
เอ็งไม่ป่วย เอ็งไม่ป่วย เวลาป่วยกก็ลวัจะไม่มีใครรักษา หมอก็นัง่อยูน่ี่ เพราะเม่ือก่อนเราไปหา
หมอมาก็หมอสัพเพเหระ เราก็ยงัไม่ใหเ้ขารักษามา แต่คราวน้ีหมอจริงๆ เลย หมอแท้ๆ  เลย 
เพราะว่าเราก็ไดศึ้กษากบัท่าน มนัก็เตม็ท่ีอยูแ่ลว้ ฉะนั้น มนัถึงทา้ทายตวัเองเลยนะ น่ีไง ท่านอยู่
บนกุฏิน่ีไง เอ็งมีอะไรเอ็งท าข้ึนมาสิ ท าข้ึนมา ข้ึนไปถามเลยๆ 

เม่ือก่อนปฏิบติัมาแลว้ไม่มีทางออก ปฏิบติัมาเวลาไม่มีทางออกมนัอดัอั้นตนัใจ ไป
เท่ียวแสวงหาครูบาอาจารยใ์หส้อน ท่านก็ชกัจูงใหไ้ปทางท่ีผิดทั้งหมด เวลาไปหาใคร ใครก็
ชกัจูงกนัไป ถามมา้ ตอบชา้ง ถามชา้ง ตอบมา้ ไม่เป็น ไม่เป็นก็คือไม่เป็น ทีน้ีพอไม่เป็น แต่เรา
ก็ไม่เป็น มนัก็เช่ือเขา เขาไม่เป็น แต่เราก็ไม่เป็น แลว้เอาอะไรไปจบัเขาล่ะ ก็เช่ือเขาไปก่อน แต่
พอมาปฏิบติั พอมีร่องมีรอย เฮย้! น่ีมนัหลอกน่ีหว่า หลอกทั้งนั้น แลว้พอมนัรู้ว่าอะไรหลอก
อะไรจริง พอเจอของจริงมนัก็พยายามมุมานะ พอมุมานะข้ึนมามนัก็คิดอยา่งน้ี ฉะนั้น ค าน้ีเรา
พูดเอง “น่ีไง หลวงตาท่านอยูบ่นกุฏิไง เอ็งมีอะไรข้ึนไปถามล่ะ เอ็งท าข้ึนมาใหจ้ริงสิ จริงแลว้ข้ึน
ไปถามท่าน” 

เวลาไม่มีมนัก็ละลา้ละลงันะ แต่เวลามนัมีจริงข้ึนมา เราก็ไม่มีอะไรจะไปถามท่าน
อีก ฉะนั้น มนัถึงทา้ทายตวัเอง แลว้ก็โอโ้ฮ! พยายามเตม็ท่ี ฉะนั้น น่ีค  าพูดเราเอง เขาเอามาพูด
ต่อ เราถึงพูดอธิบายถึงเหตุผลไงว่าท าไมคิดแบบนั้น ทุกขย์ากนะ 

ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านพูด อาจารยส์ าคญัมาก ผูน้  าส าคญัมาก แลว้เราเองเราไม่มีวุฒิ
ภาวะ แลว้เรารู้ไดอ้ยา่งไรว่าอาจารยอ์งคไ์หนจริงหรือปลอม แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้ อา้ว! พอ
จิตมนัเป็นไปนะ อา้ว! ไอท่ี้รับรู้มานัน่มนัเทจ็ทั้งนั้นน่ีนา พออยา่งนั้นป๊ับมนัก็ยิง่แสวงหา 
แสวงหามาก็เขา้มาน่ี ฉะนั้น พอเขาขอบคุณมา ขอบคุณมาน่ีเราก็ตอบ น่ีเราตอบไปแลว้นะ 

ถาม : เร่ือง “ลูกอยากรายงานการปฏิบติัและขอค าแนะน าจากหลวงพ่อ” 

ช่วงเขา้พรรษาอธิษฐานจิตไวว้่าจะไม่นอนในวนัพระ จะนัง่สมาธิจนถึงตี ๕ ท่ีตั้งจิต
เพราะไดก้  าลงัใจจากหลวงพ่อท่ีหลวงพ่อว่าลองท าดู แลว้ก็ท  าไดต้ลอดพรรษาตามท่ีตั้งใจ ผล
ของการปฏิบติั พอท าสมาธิจะไดแ้ค่ระดบักลางๆ ไม่เคยด่ิงจนดบั จะอยูก่บัสมาธิและผูรู้้ตลอด 
โดยอาศยัลมหายใจน า พอนัง่ไดป้ระมาณ ๒ ชัว่โมงจะมีเวทนาปวดแบบค่อยๆ รุนแรงข้ึน 
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ทรมานมากๆ ปวดแสบปวดร้อนจนอยากจะขยบั จึงพยายามสังเกตการเปล่ียนแปลง และใช้
ความอดทนเพ่งดูจนความปวดเร่ิมเปล่ียนจากความรู้สึกแตกต่างเร่ือยๆ และหายไปกลบัสู่สภาวะ
สมาธิปกติ เป็นอยูห่ลายคร้ัง หลายวนั จนช่วงหลงัไม่มีมา แต่ผูรู้้ก็รับรู้ไดต้ลอดว่าร่างกายมี
ความหนกัหน่วงตลอดเวลา สบายนอ้ย มาก ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสติและสมาธิ 

ช่วงหลงัพอนัง่ได ้๑ หรือ ๒ ชัว่โมง จะมีสัญญามาเป็นระยะ ใหดู้ก็ดูมนัไป มนัจะมา
ไปเป็นระยะ และถา้สติอ่อนมาก เร่ิมลา้ มนัจะมาบ่อยๆ และลูกก็จะลืมตาและขยบัตวัแลว้ค่อย
เร่ิมใหม่ ในคืนหน่ึงจะขยบัแบบน้ี ๓-๔ คร้ัง เพราะสติเร่ิมอ่อนค่ะ 

ในชีวิตประจ าวนั ปัจจุบนัจิตมีความรับรู้ ความรู้สึกท่ีเขา้มาท าลายความสงบเป็น
ระยะ มนัมากบัความคิดและสัญญา เม่ือเขา้มาตอ้งก าหนดท าความสงบทนัทีก่อนมนัจะ
ลุกลามและอยูน่านจนจิตเส่ือม และรับรู้ร่างกายท่ีหนกั อึดอดัแทบจะตลอดเวลา อนัน้ีคือความ
ทุกขท่ี์ละเอียดลึกๆ ของหนูค่ะ ขอเมตตาหลวงพ่อแนะน าท่ีเห็นสมควร และหนูถวายตวัเป็น
ลูกศิษยห์ลวงพ่อค่ะ 

ตอบ : “ช่วงเขา้พรรษาอธิษฐานจิตไวว้่าจะไม่นอนในวนัพระ และจะนัง่สมาธิถึงตี ๕” 

ท่ีตั้งใจท าใหไ้ดพ้รรษา ถา้ไดพ้รรษาแลว้ เห็นไหม เหมือนพระ เวลาพระจะเขา้พรรษา 
เขาเรียกอธิษฐานธุดงค ์ถา้อธิษฐานธุดงค ์ เราจะธุดงคเ์ป็นวตัร เราจะเนสัชชิกวนัไหนเป็นวนัๆ 
ไป หรือเราจะไม่นอนทั้งพรรษาเลย น่ีเขาตั้งจิตอธิษฐาน พอตั้งจิตอธิษฐาน พอครบออกพรรษา 
เราท าไดค้รบสมบูรณ์ เราก็ถือว่าเราท าได ้

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราตั้งอธิษฐานของเราไว ้ พระเขาท าของเขา ครบพรรษาได้
อานิสงส์ น่ีของเรา เราก็อธิษฐานจิตของเราว่าในพรรษาเราจะไม่นอนทุกวนัพระ แลว้นัง่
สมาธิถึงตี ๕ น่ีถือเนสัชชิก เห็นไหม เราท าของเราได ้ถา้เราท าของเราได ้มนัก็เป็นส่ิงท่ีว่า ขอ้
วตัรปฏิบติัของพระเพื่อใหพ้ระมีขอ้วตัรปฏิบติัเพื่อรักษาใจ 

น่ีก็เหมือนกนั เราอธิษฐานของเราแลว้เราปฏิบติัของเรา ส่ิงท่ีเราอธิษฐานไว ้เราปฏิบติั
ข้ึนมาเพื่อเป็นขอบเขตใหห้วัใจเราเร่งความเพียร ถา้เร่งความเพียร ออกพรรษาแลว้เราท าไดเ้ราก็
ภูมิใจ พอเราภูมิใจ แต่เวลาผลของการปฏิบติั รายงานผลการปฏิบติั มนัไม่เคยไดส้มาธิถึงกบั
ด่ิงลง มนัไดร้ะดบักลางๆ 

ระดบักลางๆ ถา้พุทโธ เราพุทโธต่อเน่ืองกนัไปๆ แลว้ถา้เราไม่ปล่อยๆ ถา้พุทโธๆ 
ไปนะ เราเกาะพุทโธไป ถา้ก าหนดลมหายใจ เราก าหนดลมหายใจ ถา้เป็นกลางๆ กลางๆ มนัยงั
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รับรู้อยู่ มนัรับรู้เสียงได ้ รับรู้ได ้ จิตเป็นสมาธิ อุปจารสมาธิมนัรับรู้ได ้ ตรงน้ีเป็นตรงท่ี
วิปัสสนา แต่ถา้มนัจะด่ิงลงนะ พุทโธๆ ต่อไป หรือก าหนดลมหายใจเขา้ออกตลอดไป ลมหายใจ
จะละเอียดข้ึนๆ จนลมหายใจมนัไม่มี แต่รู้อยู ่ จิตรู้อยู ่สงบอยู ่อนันั้นด่ิงลง ถา้มนัด่ิงลงมนัก็คือ
ด่ิงลง ถา้มนัไม่ด่ิงลง มนัก็ไม่จ าเป็นจะตอ้งด่ิงลง ก็เหมือนเรามีสถานะแบบใด เราก็ยอมรับ
สถานะแบบนั้น เรามีสถานะแบบน้ี เราอยากไดส้ถานะอ่ืน มนัก็เป็นไปไม่ได ้

แต่ถา้เรามีสถานะแบบน้ี ถา้เรานัง่จนถึงตี ๕ ได ้เรารับรู้ของเราได ้รับรู้ได ้จิตมนัมีความ
เจ็บปวด เจ็บปวดรุนแรงมาก มนัทรมานมาก 

ถา้ทรมานมาก เราก าหนด ถา้มนัปล่อยแลว้มนัทรมานมาก เราก็จบัมนัสิ จิตถา้มนั
เป็นเวทนาท่ีเจ็บปวด ถา้พอสงบลงแลว้ พอมนัออกรู้ ท่ีอุปจาระน่ีจบัเลย จบัท่ีความเจ็บปวด 
เห็นไหม 

ดูหลวงตาท่านนัง่ตลอดรุ่งก็เหมือนกนั ท่านบอกว่า ๒-๓ ชัว่โมง ลูกเวทนามนัมา ๔-
๕ ชัว่โมงไป พ่อมนัจะมา แลว้ ๗-๘ ชัว่โมงไป ปู่มนัจะมา เวทนามนัมาแตกต่างกนั แต่มา
แตกต่างกนั มนัมาแลว้เราจบัมนัพิจารณาได ้ มนัจบัพิจารณา เหมือนกนั ทุกคนท าธุรกิจ ท า
การคา้ ก็อยากมีลูกคา้ อยากมีผูส้ั่งสินคา้นั้นไป แลว้เขาไดจ่้ายเงินเรามา เราก็จะประสบ
ความส าเร็จของเรา 

น่ีก็เหมือนกนั จิตสงบแลว้ จิตน้ีเป็นตวัประธาน จิตน้ีเป็นตวัตั้ง ถา้มนัจะวิปัสสนา มนั
จะวิปัสสนาในส่ิงใด มนัก็วิปัสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม มนัเป็นลูกคา้ไง มนัเป็น
ส่ิงท่ีเราจะแลกเปล่ียนสินคา้ มนัเป็นส่ิงท่ีเราจะวิปัสสนา ธุรกิจมนัจะประสบความส าเร็จได้
มนัตอ้งมีทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อ ถา้ผูซ้ื้อมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัมนัก็จบข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัสงบแลว้ ถา้มีเวทนา เราจบัท่ีเวทนานัน่ไง จบัท่ีเวทนา ทีน้ี
เวทนามนัปวดนกั เวทนามนัปวดแลว้มนัรุนแรงมาก พอรุนแรงมากมนัก็ฝังใจ ก็ไม่อยากจะ
เจอ ไม่อยากจะมี ถา้ไม่อยากจะมีก็ไม่อยากจะไปคุย้เขี่ยดูมนั ถา้ไม่คุย้เขี่ยดูมนั เราท าสินคา้แลว้เรา
ไม่มีลูกคา้รับซ้ือไป สินคา้มนัก็จะกองอยูน่ัน่ แต่ถา้เป็นสมาธิ เราท าสมาธิ เราท าความสงบของใจ 
ใจมนัสงบแลว้ เวลามนัเส่ือมมามนัก็หมดไป มนัไม่มีสินคา้เหลือไวใ้หเ้ราดู มีแต่
ประสบการณ์ไง 

ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เราก าหนดพุทโธ อปัปนาสมาธิทั้งคืน เรามีเหตุข้ึนมา จิต
มนัก็สงบข้ึนมาได ้ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ น่ีเหตุมนัเกิดข้ึนมา พอมนัมีเหตุข้ึนมามนัก็เกิดผล
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ข้ึนมา ผลคือสมาธิ พอสมาธิน้ีเป็นนามธรรม มนัเป็นกิริยาของจิต มนัเป็นอาการอาการหน่ึง 
เวลามนัเส่ือมไปแลว้สมาธิอยูไ่หน สมาธิมนัก็หายไป 

แต่ถา้การท าสินคา้ สินคา้ถา้เราท าสินคา้ส่ิงใด สินคา้ตอ้งมีคลงัเก็บสินคา้ ถา้คลงัเก็บ
สินคา้ มนัตอ้งมีตน้ทุนอีก มนัก็เส่ือมสภาพไปเป็นธรรมดา แต่จิตมนัเส่ือมไปมนัก็หมดไป ถา้
เป็นสัมมาสมาธิ ถา้สมาธิ ถา้เจอเวทนาก็จบัเวทนา ถา้จบัเวทนาแลว้พิจารณาต่อไปไง น่ีกรณี
ผลไง 

ทีน้ีเขาบอกว่า มนัมีความเปล่ียนแปลงไป มนัสงบไป มนัมีผูรู้้ มนัมีความหนกัหน่วง
ของใจ 

มนัมีความหนกัหน่วงก็พิจารณาต่อไป ท าต่อไปเร่ือยๆ ถา้ท าต่อไปเร่ือยๆ มนัอยูท่ี่
เชาวนปั์ญญา อยูท่ี่เชาวนปั์ญญาท่ีว่าจิตสงบแลว้เราจะจบัส่ิงใดได ้ ถา้จบัส่ิงใดไดม้นัก็เป็น
ผลงานของเรา 

ถา้มนัจบัส่ิงใดไม่ได ้ มนัก็ท  าสมาธิเพือ่ความสงบ สมาธิเพือ่พฒันา สมาธิเพื่อใหจิ้ตใจ
เขม้แขง็ ใหจิ้ตใจมีเคร่ืองอยู ่ น่ีมีสมาธิเป็นเคร่ืองอยู ่ ถา้สมาธิเป็นเคร่ืองอยูแ่ลว้ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมนัก็จะออกไป 

ทีน้ีส่ิงท่ีว่าเรารักษาสมาธิ พอสมาธิ ถา้รักษาสมาธิ ถา้ท าได ้ เราฝึกหดัใชปั้ญญาไปเลย 
จบัเวทนาน่ีแหละ ฉะนั้น เพียงแต่ว่า เพราะธรรมดาเขาจบัเวทนาอยูแ่ลว้ ผูถ้ามเขาเป็นลูกศิษย ์ เขา
เคยมาหาบ่อยๆ ว่าเขาเคยใชปั้ญญาไป เขาก็บอกว่า ท าไมผลมนัไม่เกิด 

เราบอกขาดสมาธิ ถา้ขาดสมาธิ พอสมาธิเป็นอยา่งน้ี ค าว่า “ขาดสมาธิ” ขาดสมาธิ
หมายความว่าจิตมนัไม่ละเอียดพอ จิตไม่ละเอียดพอ ส่ิงท่ีพิจารณามนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 
มนัก็ปล่อยมา 

ถา้จิตมนัเป็นสมาธิแลว้เราก็พิจารณาไป ถา้เป็นสมาธิ สมาธิเป็นมรรค เป็นองคม์รรค 
๑ ในมรรค ๘ ถา้ ๑ ในมรรค ๘ มนัก็เหมือนกบัสมมุติเราจะท าอาหาร เราขาดเกลือ เราก็ไปเอา
สิบลอ้ขนเกลือมาเลย ขนเกลือมามนัก็เป็นเกลือในสิบลอ้นั้น ฉะนั้น ไดเ้กลือมา เกลือน้ีเราจะมา
ท าอาหาร เราใชเ้ฉพาะจ าเป็นท่ีใชก้บัอาหาร อาหารส่ิงใดใหร้สเขม้ขน้ เราก็ใช้เกลือมากนิดหน่ึง 
แต่ไม่ใช่ใส่ทั้งสิบลอ้ เขาใส่นิดเดียว 



ตะกอนไหว ๑๐ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

สมาธิในองคม์รรค ๘ มนัมีสต ิ มีสมาธิ มีงานชอบ เพียรชอบ มีความชอบธรรม เขา
ใส่พอดี เขาใส่พอดี ฉะนั้น ความเขา้ใจ พอเราบอกขาดสมาธิ ทีน้ีก็เลยท าสมาธิใหเ้ตม็ท่ีเลย 

สมาธิก็เหมือนเกลือใส่เตม็รถสิบลอ้เลย มนัก็อยูบ่นรถสิบลอ้นัน่น่ะ เขาใชป้ระโยชน์
ต่อเม่ือเวลาศีล สมาธิ ปัญญา พอมีสมาธิแลว้เราก็ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ เห็นไหม มรรคสามคัคี 
ความสมดุลของมนั เขาว่าทางสายกลางๆ ความพอดีของปัญญาท่ีมนัหมุนไป ถา้ความพอดีของ
ปัญญาท่ีมนัหมุนไป มนัสมดุลต่อมนั มนัก็ตทงัคปหาน จะปล่อยของมนัๆ ถา้มนัไม่ปล่อย 
ฝึกหดัตรงน้ี ฝึกหดัตรงน้ี ถา้มนัเป็นข้ึนไปมนัก็เป็นประโยชนข้ึ์นมา 

ฉะนั้น ชีวิตประจ าวนั เขาว่า ชีวิตประจ าวนัเขาจะรู้สึกตลอดเวลา ท าความสงบของใจ มี
ความคิดข้ึนมาก็พยายามจะแยกแยะมนัไม่ใหม้นัลุกลาม อยา่งน้ีก็เป็นเคร่ืองอยู ่ ส่ิงน้ีเป็น
ประโยชน ์เรารู้เท่าทนั ส่ิงใดท่ีลุกลามมา เราจะตดั ใชปั้ญญาตดัแลว้รักษาใจไป แต่รักษาใจไป 
ถา้จิตมนัตอ้งกา้วเดินไปเป็นชั้นเป็นตอน 

อยา่งเช่นท่ีว่า ถา้ในพรรษา กลางคืนดีมากๆ เลย เพราะเวลากลางวนั หนา้ท่ีการงาน
เราก็ท  าของเราไป แลว้ใชต้รงนั้นไป อนันั้นมนัเป็นชีวิตประจ าวนั แต่เวลาถา้นัง่กลางคืน ขณะท่ี
จิตมนัสงบกลางๆ นัน่น่ะ ถา้มนัสบายใจแลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญาเลย แลว้ตรงนั้นจะเห็นเลยว่า 
ถา้เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัแยกแยะความเห็นถูกเห็นผิดของกิเลสกบัธรรม อนันั้นน่ะ
มนัจะดูดด่ืมมาก 

ถา้บอกว่าในพรรษา ทีน้ีมนัออกพรรษาไปแลว้ ขอพรรษาหนา้เนาะ 

ไม่ต้องพรรษาหน้า ปัจจุบันนีทุ้กวนัพระ กลางคืนวนัพระให้นั่งภาวนา ถ้านั่ง
ภาวนา พอนั่งภาวนาไปสัก ๒-๓ ช่ัวโมง ถ้าจติมนัสงบกลางๆ ใช้ปัญญาไปเลย แล้วเอามา
เทยีบกันว่า ปัญญาขณะทีม่นัเป็นสมาธิแล้วเราฝึกหัดใช้ปัญญา กับปัญญาทีเ่คยมาเล่าให้
ฟังว่าเวลาท างานแล้วเราก็ใช้ปัญญาไป ให้มาดูว่าปัญญาขณะอยู่ในสมาธิทีเ่ราแยกแยะมนั
จะมรีสชาติอย่างใด มนัจะเป็นปัจจตัตัง สันทฏิฐิโกอย่างใด กับปัญญาทีบ่อกว่าเวลาเราใช้
ชีวติประจ าวนั เราท าหน้าทีก่ารงานมา ส่ิงใดมากระทบเราก็ปล่อยได้ๆ อันนีม้นัเป็นปัญญา
โลกียปัญญา 

กลางคืน เวลานัง่กลางคืน นัง่ตลอดรุ่งทุกคืน ถึงตี ๔ ตี ๕ เรานัง่ตอนนั้นน่ะ ขณะท่ีนัง่
สมาธิ ใชต้อนนั้นน่ะ ถา้มนัสงบแลว้ใช้ตอนนั้นน่ะ แลว้พิจารณาไป แลว้เราจะเห็นว่าภาวนามย
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ปัญญา กบัปัญญาท่ีเราใชอ้ยูน่ี่ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าถา้ผูป้ฏิบติัรู้เองเห็นเองมนัจะซาบซ้ึง 
ไอน่ี้ถามหลวงพ่อ ใหห้ลวงพ่อบอก หลวงพ่อบอกมาทีไรหนูไม่รู้สักที หนูไม่รู้สักที 

ก็คนพูดกบัเจา้ของเร่ืองมนัคนละคน ไอค้นถามก็มีความเห็นอนัหน่ึง ไอค้นตอบก็มี
ความเห็นอนัหน่ึง แลว้ก็ถามกนัไป ไอค้นตอบก็ไม่เขา้ใจเสียที 

ตอนกลางคืน ตอนปฏิบติั ถา้จิตมนัสงบแลว้เป็นกลางๆ ถึงมนัจะไม่ด่ิงลง ถา้มนัมี
สติปัญญาพอ จบัพวกน้ีมาแยกแยะ จบัใหไ้ด ้ถา้มีเวทนา จบัเวทนาเลย ถา้จบัเวทนา เวทนาไม่ใช่
เรา เพราะเราจบัเวทนาได ้แต่ท่ีมนัเจ็บปวดรุนแรงนัน่มนัเป็นเรา เวทนากบัเราเป็นเน้ือเดียวกนั 

แต่ถา้จิตสงบแลว้นะ พอมนัแยก มนัปล่อยแลว้นะ มนัจบัเวทนานะ เราจบัเวทนา เวทนา
ไม่ใช่เรา เหมือนกบัว่าไข่ในจาน เห็นไหม จานก็คอืจาน ไข่ก็คือไข ่แต่มนัอยูใ่นจานนั้น ไข่อยูใ่น
จานนั้น เราใส่ไข่ไวใ้นจานนั้น น่ีถา้จบัได ้ พิจารณาอยา่งน้ี มนัจะเป็นประโยชนต์รงน้ี อนัน้ี
รายงานผลปฏิบติัเนาะ 

ทีน้ีค  าถามต่อไป 

ถาม : พ่อของหนูเช่ือค  าสอนของพระองคห์น่ึงท่ีว่า ตายแลว้สูญ ไม่มีนรกสวรรค ์หนูเคยอ่าน
หนงัสือของท่าน คิดว่าท่านเป็นพระอริยบุคคล แต่ไม่ทราบว่าค  าสอนดงักล่าวของท่านสอน
แบบนั้นจริงหรือไม่ คุณพ่อของหนูมีความเช่ือ หนูจะบอกพ่ออยา่งไรดี หนูปฏิบติัไม่ไดเ้ร่ือง
เสียที ทอ้มาก หนูข้ีเกียจเองใช่ไหมคะ หนูจะส าเร็จไหมในการกระท าต่อไปในชาติน้ี 

ตอบ : ฉะนั้น เวลาเขาบอกว่า นรกไม่มี สวรรคไ์ม่มี เขาพูดอยู่ เขาก็พูดอย่างนั้น พระองคน้ี์ท่าน
พูดอยา่งนั้นว่านรกสวรรคไ์ม่มี มนัจะมีก็มีสวรรคใ์นอก นรกในใจ เป้าหมายของเขา เขาเห็น
สังคมไงว่าสังคมไปเช่ือ ไปเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์ แลว้นรกสวรรคม์นัมีอยูจ่ริง สังคมเช่ือส่วน
สังคมเช่ือ แต่ไอพ้วกท่ีมาใชป้ระโยชนก์บันรกสวรรคน่ี์ไง เอานรกสวรรคม์าเป็นสินคา้ไง 

เราก็เห็นว่าในส านกัต่างๆ ตอ้งเอานรกสวรรคเ์ป็นสินคา้ ท าอยา่งนั้นจะเป็นอย่างนั้น  ๆ
แลว้มนัเป็นจริงหรือเปล่า ฉะนั้น พออยา่งนั้นป๊ับ พระองคน้ี์ก็เลยมีแนวคิด แลว้พยายามจะหาทาง
ออก หาทางออกในเร่ืองพระพุทธศาสนา ว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้สอนว่าสวรรคใ์น
อก นรกในใจ นรกสวรรคไ์ม่มี 

มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัไม่มีไดอ้ยา่งไร ถา้มนัไม่มี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
เป็นพระโพธิสัตว ์ แลว้เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะลงมาตรัสรู้ อยูใ่นชั้นดุสิตใช่



ตะกอนไหว ๑๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ไหม แลว้มนัไม่มีไดอ้ยา่งไรล่ะ ก็องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าก่อนท่ีท่านจะจุติมา
เกิด ท่านก็อยูช่ั้นดุสิต พระพุทธเจา้ก็พูดไวช้ดัๆ แลว้มนัจะไม่มีไดอ้ยา่งไรล่ะ ก็ก่อนท่ีท่านจะ
ลงมาท่านก็ไปรอใหถึ้งเวลา จากดุสิตก็มาเกิดกบันางมหามายา ก็มาเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ 

แลว้เวลาใหพ้ระโมคคลัลานะ เห็นไหม อยูท่ี่ราชคฤห์ พระโมคคลัลานะไปนรก
สวรรคม์า “ตระกูลน้ีเกิดแลว้ไปอยูท่ี่นัน่” มาบอกพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอกใช่ ใช่ 

นรกสวรรคมี์ ทีน้ีเพียงแต่นรกสวรรคมี์ก็มีในสถานะ มนัก็เหมือนกบัว่า ดวงจนัทร์มี
ไหม พระอาทิตยมี์ไหม โลกมีไหม มนัก็มี แต่น่ีเราเห็นไดโ้ดยวิทยาศาสตร์ไง แต่ถา้เป็นนรก
สวรรคม์นัเป็นมิติ พอมนัเป็นมิติ ทีน้ีผลของวฏัฏะๆ จิตเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ ถา้จิตเวียน
ตายเวียนเกิดในวฏัฏะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลยว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้เคยตกนรก องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม น่ีเป็น เรา
เคยเป็น จิตดวงน้ีมนัเคยเป็น จิตดวงน้ีมนัเคยไป พอจิตดวงน้ีเคยไป พอมนัส้ินอายขุยัจากภพ
ชาติใดมนัก็จะไปเกิดอีก เห็นไหม 

จิตไม่เคยตายๆ มนัจะเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ มนัจะเวียนตายเวียนเกิดในภพชาติน้ี 
ท าดีก็ไปเกิดดี ท าชัว่ก็ไปเกิดชัว่ แต่คนเราท าทั้งดีทั้งชัว่ บางทีเทวดาบางองค ์ กลางคืนอยูบ่น
สวรรค ์กลางวนัอยูใ่นนรก มนัก็ยงัมีขนาดนั้น โดยหลกัมนัเป็นแบบน้ี แต่มนัมีโดยขอ้ยกเวน้ จิต
บางดวงมนัมียกเวน้ท่ีแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ แต่กรณีอยา่งน้ีมนัมีนอ้ย แต่โดยธรรมดาจิต
เราเวียนตายเวียนเกิดแบบน้ี นรกสวรรคมี์แน่นอน แต่มีอยา่งไรล่ะ มนัมีต่อเม่ือเราหมดอายขุยั 
เราก็จะไปอยูส่ถานะอย่างนั้น มนัมีอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่ใช่ว่าใครจะไปสร้างข้ึน 

ดูอยา่งพระจนัทร์ ดูอยา่งดวงอาทิตย ์ ดูอยา่งโลก มนัยงัเป็นยคุเป็นคราว กาแล็กซี
ต่างๆ มนัจะเปล่ียนแปลง มนัเป็นอจินไตยมนัก็จะมีของมนัอยูอ่ย่างน้ี พระพุทธเจา้บอกว่าเป็น
อจินไตย แต่มนัจะเปล่ียนแปลงของมนัไป 

วฏัฏะมนัก็เหมือนดวงอาทิตย ์ เหมือนพระจนัทร์ เหมือนโลก มนัมีของมนัอยูอ่ย่าง
นั้น ไม่มีใครไปสร้าง ไม่มีใครสร้างได ้ ไม่มีใครสร้างไดเ้พราะอะไร เพราะองคส์มเด็จพระ
สัมมาสมัพทุธเจา้ ภทัรกปัน้ีเป็นองคท่ี์ ๔ พระพุทธเจา้เป็นองคท่ี์ ๔ แลว้พระศรีอริยเมตไตรยจะ
มาตรัสรู้ไปขา้งหนา้ ใครจะมาสร้างไวล่้ะ ไม่มีใครมาสร้าง มนัมีของมนัอยูใ่ช่ไหม แต่
พระพุทธเจา้มาอุบติัข้ึน มาปฏิบติัข้ึน มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้เอาส่ิงน้ีมาเตือน มาบอกชาว
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พุทธว่า ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ท าดีก็ไปสวรรค ์ท าชัว่ก็ไปตกนรก แลว้ถา้คนทั้งท  าดีและท าชัว่ อนั
น้ีมนัเป็นของสัจจะความจริงท่ีมีอยู ่ถา้มีอยูป๊ั่บ ฉะนั้น เร่ืองของส่วนบุคคลล่ะ 

เร่ืองของส่วนบุคคลป๊ับ มนัก็มาอยูท่ี่ใจ ใครระลึกชาติได ้ ระลึกเพราะจิตมนัเคยเป็น 
เคยอยูเ่คยเป็น น่ีบุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติไดว่้าเคยเป็นส่ิงใดมา ระลึกชาติได ้
จุตูปปาตญาณ อนาคตจะไปเกิดท่ีไหน อาสวกัขยญาณ อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองเฉพาะ อนัน้ีมนัเป็น
เร่ืองเฉพาะอ านาจวาสนาของจิตแต่ละดวง จิตดวงใดท่ีมีอ านาจวาสนา ใครท่ีมีอ านาจวาสนาก็
ปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกขเ์ป็นพระอรหนัตไ์ป ถา้ใครมีอ านาจวาสนาอยา่งนางวิสาขา นางวิสาขา
เป็นพระโสดาบนั ปรารถนามาแค่นั้น แต่พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนัสมยัท่ีองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มีชีวิตอยู ่

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “อานนท ์เรานิพพานไปแลว้ ๓ เดือน เขา
จะมีการสังคายนา” น่ีอนาคตงัสญาณรู้อนาคต “เธอจะเป็นพระอรหนัตว์นันั้น” 

พระโสดาบนับางคนปรารถนาเท่านั้น อย่างนางวิสาขาปรารถนาเป็นพระโสดาบนั เป็น
มหาอุบาสิกา ก็ไดแ้ค่โสดาบนั ปฏิบติัมาขนาดนั้น แต่พระอานนทถึ์งเป็นพระโสดาบนั เวลา
พระพทุธเจา้จะนิพพานยงัเสียใจ อยากใหพ้ระพุทธเจา้สอนต่อ พระพุทธเจา้บอกว่า “อีก ๓ 
เดือนขา้งหนา้ เธอจะไดเ้ป็นพระอรหนัต”์ ฉะนั้น ถา้เป็นพระอรหนัต ์ ปฏิบติัไปมนัก็ส้ินสุด
แห่งทุกข ์ถา้ส้ินสุดแห่งทุกขม์นัจะเขา้ใจเร่ืองน้ีหมดเลย 

นรกสวรรคม์นัมี คนชัว่ คนชัว่ตกนรก ทีน้ีคนชัว่ตายแลว้ไปไหนล่ะ ตายสูญ 

อา้ว! ถา้ตายสูญนะ ถา้ตายสูญมนัก็เหมือนเราบอกเลย เราเปรียบเทียบมาจาก
พระไตรปิฎก เราเปรียบเทียบว่า โตโยตา้สายการผลิตรุ่นใดก็แลว้แต่ โตโยตา้ก็เป็นโตโยตา้
หมด อา้ว! โตโยตา้ นิสสัน ฮอนดา้ สายการผลิตรุ่นใดก็แลว้แต่ โรงงานผลิตนั้นเป๊ียะเลย เห็น
ไหม รุ่นใดล่ะ พ่อแม่คนเดียวกนัก็สายการผลิตหน่ึง ลูกออกมาท าไมไม่เหมือนกนั ถา้โตโยตา้
นะ ออกมาจากโรงงานผลิต สายการผลิตนั้นมนัก็เป็นโตโยตา้รุ่นนั้นๆ มีคุณสมบติัอยา่งนั้นๆ 
พ่อกบัแม่คนเดียวกนั ลูก ๒ คน ๓ คน ท าไมไม่เหมือนกนั น่ีไง ถา้มนัสูญไง 

อา้ว! โตโยตา้ เคร่ืองก็ประกอบจากเคร่ืองของโตโยตา้ เคร่ืองอุปกรณ์แต่ละรุ่น 
แม่พิมพม์นัป๊ัมมาอยา่งนั้น พ่อกบัแม่ก็คนเดียวกนั ก็แม่พิมพเ์ดียวกนัน่ะ อา้ว! พ่อก็คนน้ี แม่ก็
คนน้ี ลูกออกมา ๒ คนก็ไม่เหมือนกนั นิสัยไม่เหมือนกนั ลูกออกมา ๓ คนไม่เหมือนกนั มนั
แตกต่างกบัโตโยตา้แลว้ โตโยตา้มนัเป็นวตัถุ แต่น้ีจิต จิต เห็นไหม 
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องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูช่ั้นดุสิต เวลาปรารถนาเป็นองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ จุติลงมาสู่นางมหามายา เป็นพุทธมารดา พอประสูติองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ก็ตาย เพราะไม่มีใครมีบุญจะไดเ้กิดในครรภน้ี์อีก ครรภน้ี์เกิดเฉพาะองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้คนเดียว 

น่ีไง สายการผลิต ถา้พูดถึงสูญไง ถา้พูดถึงว่า สูญ เราก็ตอ้งเปรียบเทียบแบบสูญ 
อยา่งโตโยตา้ เวลาโรงงานมนัเจ๊ง เลิก หมด โตโยตา้ไม่มี ถา้โตโยตา้เขาเลิกผลิตก็คือเลิกผลิตใช่
ไหม เพราะมนัเป็นวตัถุ แต่จิตมนัไม่มีวนัหยดุ มนัแตกต่างกนั แลว้พอไม่มีวนัหยดุป๊ับ ถา้มนั
สูญ มนัจะอยูท่ี่ไหน ถา้มนัไม่อยูใ่นมนุษยน้ี์ มนัมีท่ีใหอ้ยูไ่ง คือสวรรค ์ คือพรหมไง สวรรค ์
พรหม ใหจิ้ตน้ีไปพกัไง เพราะของมนัมีอยู่ 

ฉะนั้น ของมนัมีอยู ่นรกสวรรคม์นัมีของมนัจริงอยู่ แลว้เวลาเราเห็นสังคม สังคมมี
ความเช่ือท่ีเขาแตกต่างหลากหลาย เราก็ไปคาดคั้นว่านรกสวรรคไ์ม่มี แลว้เราจะบอกว่า ถา้
นรกในพระไตรปิฎกมีอยูจ่ริง เขียนไวอ้ยูจ่ริง ก็บอกว่าเป็นสวรรคใ์นอก นรกในใจ 

ถา้สวรรคใ์นอก นรกในใจ นกัปฏิบติัยิง่รู้เขา้ไปใหญ่ พระปฏิบติัรู้เลยว่าสวรรคใ์นอก 
นรกในใจเป็นอยา่งไร เวลาภาวนาไม่ลง นัง่สมาธิไม่ได ้นัน่น่ะนรกชดัๆ เวลาจิตเส่ือม ภาวนาดี
แลว้ แลว้มนัเส่ือม นัน่น่ะขมุนรกเลย นัน่น่ะขมุนรก แลว้เวลาภาวนาไป แลว้เวลามนัพิจารณาไป
แลว้มนัติดขดั นัน่ก็ขมุนรก 

แลว้เวลาภาวนา พุทโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิแลว้มนัลง นัน่น่ะสวรรค ์ โอ๋ย! มนั
ปล่อยหมด มนัว่างหมด โอ๋ย! มนัดีไปหมดเลย แลว้ถา้วิปัสสนาไป เกิดภาวนามยปัญญา นัน่ก็
สวรรค ์แลว้นรกสวรรค ์เห็นไหม กิเลสกบัธรรม แลว้เวลามนัพน้ไปล่ะ 

สวรรคใ์นอก นรกในใจ นกัปฏิบติัยิง่รู้ดีกว่า กรรมดีท าอยูท่ี่น่ี แลว้ถา้มนัดบัลง
เด๋ียวน้ี จิตเราเขา้สู่ฌานสมาบติั ถา้มนัดบัลงเด๋ียวน้ี พรหมชดัๆ เลย มนัหน่ึงเดียว ขนัธ์เดียว 
พรหมน่ีขนัธ์เดียว เทวดาขนัธ์ ๔ มนุษยน่ี์ขนัธ์ ๕ จิตเป็นหน่ึง จิตเขา้สัมมาสมาธิ จิตตั้งมัน่ มนั
หน่ึงเดียว มนัจะไปไหนล่ะ น่ีสวรรคใ์นอก นกัปฏิบติัรู้เลย ถา้ท าสมาธิอยู ่ถา้มนัดบัเด๋ียวน้ีเป็น
พรหม เกิดบนพรหม ถา้มนัมีบุญกุศล มนัไดทิ้พย ์มนัไดทิ้พยส์มบติั มนัไปเกิดบนสวรรค ์

แลว้ถา้มนัทุกขย์าก เทวทตั ดูสิ ธรณีสูบสดๆ เลย เทวทตัน่ีธรณีสูบลงไปสดๆ เลย 
สวรรคไ์ม่มีหรือ นรกสวรรคไ์ม่มีใช่ไหม แลว้ตายแลว้สูญ สูญแลว้เทวทตั องคส์มเด็จพระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้บอกเทวทตัลงอเวจี พน้จากอเวจีข้ึนมา ต่อมาเทวทตัจะไดเ้ป็นพระปัจเจกพุทธ
เจา้ ถา้มนัสูญ เทวทตัจะมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ 

นกัปฏิบติัพอปฏิบติัจริงมนัมีขอ้มูลในใจดว้ยไง พระไตรปิฎกก็เขียนไว ้ ต าราเขียน
ไว ้วางไวเ้ป็นแนวทาง แลว้การไปศึกษามนัศึกษาจากมุมมองของใคร แต่พระองคน้ี์เขาใชท้าง
ปริยติัไง ศึกษาตามต าราไง แต่ในทางปฏิบติัเราไม่เช่ือ อยา่งท่ีบอกว่า ”หนูเขา้ใจว่าท่านจะเป็น
อริยบุคคล” 

ไม่มี ไม่เช่ือ ถา้เป็นอริยบุคคลนะ เห็นกนั เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
แสดงธมัมจกัฯ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นพระโสดาบนั “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา” 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เปล่งอุทาน อุทานเพราะว่ามนัปล้ืมใจ เพราะว่าองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ประพฤติปฏิบติัมา เทศนาว่าการธมัมจกัฯ คร้ังแรก ไดส้งฆอ์งค์
แรกคือพระอญัญาโกณฑญัญะ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะเห็นตามความเป็นจริงในสัจธรรมของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อุทานว่า “อญัญาโกณ
ฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” มนัมีพยานยนืยนัไงว่านรกสวรรคมี์จริง
หรือเปล่า มรรคผลมีจริงหรือเปล่า เห็นจริงหรือเปล่า ถา้เป็นพระอริยบุคคลมนัเห็นแบบ
พระอญัญาโกณฑญัญะ องคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้เปล่งอุทานปล้ืมใจเลย แลว้คนท่ีเห็น
มุมมองเดียวกนัมนัจะปฏิเสธอย่างน้ีไดอ้ยา่งไร 

ถา้คนท่ียงัปฏิเสธอยู่อย่างน้ี มุมมองไม่เหมือนองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เขา
ว่าเขารู้เหมือนพระพุทธเจา้ ไอพ้วกท่ีว่านรกสวรรคมี์ รู้ไม่เหมือนพระพุทธเจา้ แลว้จะเป็น
อริยบุคคลไดไ้หม ไม่ได ้ถา้มนัไม่ไดแ้ลว้ ฉะนั้น ยกท่านไว ้ความเห็นของท่าน เร่ืองส่วนบุคคล น่ี
เราพูดกนัดว้ยสจัจะ เป็นไปไม่ได ้ไอท่ี้ว่าท่านเป็นอริยบุคคลน่ะ ไม่เป็น ไม่เป็น 

ถา้คนเป็นอริยบุคคล ธรรมะของพระพุทธเจา้ ถา้ใครแสดงก็แลว้แต่ มนัจะเป็นช่อง
เป็นทางเดียวกนั ไม่มีการขดัการแยง้กนั ถา้มีการขดัการแยง้กนันะ ผิดคนหน่ึง ผิดคนหน่ึง คน
หน่ึงถูก คนหน่ึงผิด แลว้เร่ืองนรกสวรรค ์ ตั้งแต่หลวงปู่มัน่ เราเช่ือไหมว่าหลวงปู่มัน่เป็นพระ
อรหนัต ์ แลว้เทวดามาฟังเทศนห์ลวงปู่มัน่เยอะแยะเลย เช่ือไหม อา้ว! แลว้ไม่มีไดอ้ยา่งไรล่ะ 
แลว้เทวดาอยูท่ี่ไหนล่ะ ก็อยูบ่นสวรรค ์อา้ว! พรหมก็มา แลว้เขาบอกไม่มี ขดัและแยง้กนัไหม 
ขดัและแยง้กนั ถา้ขดัและแยง้กนั ตอ้งมีคนผิดคนหน่ึง ฉะนั้น ถา้มีคนผิดคนหน่ึง อา้ว! จะว่าใคร
ถูกใครผิดล่ะ 
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อนันั้นว่าถูกว่าผิดเพราะว่าเราใชปั้ญญาไตร่ตรองนะ แต่ถา้เวลาจริงแลว้ องคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกกาลามสูตร อยา่เพิ่งเช่ือ ใหท้  าจริงข้ึนมา ถา้เราท าจริงข้ึนมานะ เร่ือง
อยา่งน้ี ปัญหาน้ีไม่มีเลย 

ปัญหาน้ีมนัมีเพราะอะไรรู้ไหม ปัญหามนัมีเพราะว่า พระองคน้ี์เป็นนกัปราชญใ์น
เมืองไทยเลย แลว้ประชาชนเช่ือถือศรัทธา แลว้คนท่ีเช่ือถือศรัทธามีศกัยภาพทางสังคม ทุกคน
ฮือฮามาก 

แต่เวลาหลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเรา คนท่ีเช่ือถือเป็นบา้นนอกคอกนา เป็น
ชาวไร่ชาวนา เป็นพวกสัทธาจริต ทางภาคอีสานเช่ือหลวงปู่มัน่มาก เคารพบูชากนัมาก 
ศกัยภาพทางสังคมมนัไม่ค่อยเหมือนกนั แลว้เวลาพวกเราเช่ือดว้ยหวัใจ มนัไม่เป็น
วิทยาศาสตร์ คือเราไม่ใช่ปัญญาชนท่ีจะมาอธิบายกนั 

แต่พระองคน้ี์ส่วนใหญ่แลว้ปัญญาชนทั้งนั้น เพราะปัญญาชนแลว้เวลาพูดออกมาก็เลย
เล่านิทานไง สุตตนัตปิฎกไง เล่านิทาน มนัไม่เป็นเหมือนหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ท่านไม่ได้
เล่านิทาน ท่านเอาความจริงออกมาจากหัวอกของท่าน เอาความจริงพูดออกมา พวกเราฟังแลว้
เช่ือถือศรัทธา แลว้ประพฤติปฏิบติัตาม น่ีเวลาประพฤติปฏิบติัตาม 

การศึกษา ใครจบดอกเตอร์ แลว้ก็เป็นศาสตราจารย ์ ดูสิ เยอะแยะเลย คนจบดอกเตอร์ 
เด๋ียวมนัก็จบดอกเตอร์ จะบอกว่าการศึกษามนัทนักนัได ้ ดอกเตอร์น่ีส่งเรียนแลว้ใหมี้ความ
ขยนัหมัน่เพียร จบแน่นอน จบดอกเตอร์แลว้มาท าทางวิชาการ มนัไดศ้าสตราจารยแ์น่นอน 
มนัได ้มนัทนักนัได ้

แต่ในการปฏิบติั ถา้มนัทนักนั มนัก็เป็นพระอริยบุคคลเหมือนกนั ถา้มนัส้ินทุกข์
เหมือนกนั มนัจะรู้ทนักนั การปฏิบติัมนัทนักนัได ้จะบอกว่า อาจารยอ์งคไ์หนพูดอะไรก็แลว้แต่ 
เราท าของเราไปมนัทนัได ้มนัท าทนัได ้

ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกว่า พ่อหนูเช่ือแบบน้ี 

ถา้พ่อหนูเช่ือแบบน้ี มนัเป็นกระแสสังคม อยา่งเรา บางทีเราก็ลงัเลใจนะ เฮย้! กูก็ไม่
เช่ือนะ เฮย้! แต่สังคมเขาเช่ือกนัหมดเลย แลว้เพื่อนกูน่ีเช่ือหมดเลย แลว้ถา้อยูใ่นมหาวิทยาลยันะ 
ถา้ทั้งมหาวิทยาลยัเขาก็เช่ือกนั เฮย้! กูไม่เช่ืออยูค่นเดียวไม่ได ้ กูตอ้งเช่ือดว้ย อยา่งน้ีก็มี ส่วน
ใหญ่เช่ือไปตามกระแสไง ไม่มีหลกัไม่มีเกณฑไ์ง แต่ถา้คนมีหลกัมีเกณฑ ์ ศึกษาเสียหน่อย แลว้
คน้ควา้เสียหน่อย มนัจะเป็นอยา่งนั้นจริงหรือเปล่า ถา้มนัไม่เป็นจริง มนัจะเป็นจริงข้ึนมา 
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น่ีพูดถึงว่าในความเช่ือเร่ืองนรกสวรรคน์ะ ถา้พูดไปแลว้มนัยาวมาก พูดไดท้ั้งวนั อนัน้ี
มนัเป็นเร่ืองโลก ฉะนั้น นรกสวรรคม์นัจะรู้จริงหรือไม่จริง ท าสมาธิเขา้มา ถา้จิตเป็นสมาธิ จิต
เป็นสมาธิเห็นตวัตนของตวั มนัก็เห็นท่ีมาแลว้ แลว้ถา้พจิารณาไป ปฏิบติัไปนะ ถา้ลา้งตรงน้ี
ไม่ได ้เป็นพระโสดาบนัไม่ได ้

เพราะจิตน้ีมีค่าเท่ากนั คนเราเกิดมาน่ีเกิดตายเหมือนกนั พอเกิดตายเหมือนกนั มนั
ไปเส้นทางเดียวกนัไง คือไปตามกรรม นรกสวรรค ์แต่พอเป็นพระโสดาบนันะ เวลาปฏิบติัไป
มนัถอนสังโยชนแ์ลว้ มนัไม่ไปตามวฏัฏะ เพราะพระโสดาบนัเกิดอยา่งมากอีก ๗ ชาติ แต่จิตปกติ
มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัไม่มีก าหนดว่ามนัจะเกิดก่ีชาตินะ มึงเกิดเวียนอยูน่ัน่แหละ มึงเกิดอยู่
นัน่แหละ ไม่มีจบหรอก จิตไม่เคยตาย แต่พอเป็นพระโสดาบนัอยา่งมากอีก ๗ ชาติ 

แลว้ถา้ท าไปเป็นพระสกิทาคามี เป็นพระอนาคามี ไม่เกิดในกามภพแลว้ แลว้เอ็งคิด
สิ คนท่ีจะตอ้งเกิดอีกแลว้มนัไม่เกิด ท าไมมนัถึงไม่เกิด อา้ว! เมล็ดพืชลงไปท่ีดินมนัตอ้งงอก 
แลว้ท าไมมนัไม่งอก อา้ว! จิตท่ีมนัเวียนตายเวียนเกิดมนัตอ้งเกิด แลว้เป็นพระอนาคามีมนัไม่
เกิดในกามภพแลว้ ไปเกิดบนพรหม แลว้เวลาลา้งหมดเลย พรหมมนัก็ไม่ไปแลว้ มนัจบแลว้
มนัเป็นอยา่งไร 

เมล็ดพืช ขา้วหว่านไปท่ีนาตอ้งข้ึนหมด ถา้ดินน ้ ามี แลว้มีเมล็ดขา้วอะไรท่ีมนัท้ิงไป
ในนาแลว้มนัไม่เกิด มีไหม แต่หลวงปู่ขาวมี หลวงปู่ขาวบอกว่า ถา้เมล็ดขา้ว ถา้มนัตกลงท่ีนา 
มนัตอ้งเกิดอีก เมล็ดขา้วนั้นไดสี้แลว้ ไดหุ้งสุกแลว้ เมล็ดขา้วนั้นสุกแลว้ ไดต้ม้สุกแลว้ มนัจะ
เกิดอีกไม่ได ้ น่ีหลวงปู่ขาว มนัมีความจริงไง ปฏิบติัมนัมีความจริงอยา่งน้ี น่ีพูดถึงเร่ืองนรก
สวรรคน์ะ 

“๒. หนูปฏิบติัไม่ไดเ้ร่ืองเสียที จนทอ้มาก หนูข้ีเกียจเองใช่ไหมคะ หนูจะส าเร็จไดไ้หม
คะในชาติน้ี” 

ส าเร็จในชาตินีม้นักอ็ยู่ทีอ่ านาจวาสนาของเรา แต่ในการท าบุญกุศลนะ ท าทาน
ร้อยหนพันหนไม่เท่ากับถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพันหนไม่เท่ากับท า
สมาธิได้หนหนึ่ง ท าสมาธิร้อยหนพันหนไม่เท่ากับเกิดภาวนามยปัญญาทีช่ าระล้างกิเลส
ได้หนหนึ่ง 

เห็นไหม ท าทานร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัถือศีล แลว้ถา้ศีลร้อยหนพนัหนก็เป็นหม่ืน
แลว้ ถา้ศีล มนัจะลงสมาธิ แลว้ถา้ท าสมาธิเท่ากบัเราท าทานเป็นหม่ืนๆ หน ก็ท  าสมาธิหนหน่ึง 
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เราจะบอกว่า นัง่สมาธิ เราท าบุญกุศลมนัมีค่ามหาศาลไง ถา้มนัมีค่ามหาศาลเหมือนกบัท าทาน
เป็นพนัๆ คร้ัง กบัเรานัง่สมาธิ แลว้เกิดสมาธิแลว้เกิดปัญญาข้ึนมา 

บอกว่า ชาติน้ีจะปฏิบติัไดห้รือไม่ได ้

ส่ิงท่ีเราท าอยูน้ี่มนัเป็นสุดยอด สุดยอดของการท าตบะธรรมท่ีองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สั่งสอนพวกเรา เห็นไหม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท์ 
“อานนท ์เธอบอกเขานะ” เวลาคนเขา้มา คนเขามาถวาย พวกโยม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะนิพพาน เขามีดอกไมธู้ปเทียนมาบูชาเตม็เลย องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกพระ
อานนท ์ “อานนท์ เธอบอกเขานะว่า อย่าบูชาเราด้วยอามสิเลย ให้ปฏบิัติบูชาเราเถิด ให้
ปฏบิัติบูชาเราเถิด” 

แลว้เราปฏิบติักนัอยูน่ี่เราบูชาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้หรือเปล่า 

เราจะท าได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ เราจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รัตนตรัยของเราด้วยการท าความเพยีรของเรา ถ้าเราท า
ความเพยีรของเรา มนัจะส าเร็จไม่ส าเร็จ เราได้บูชา ได้บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า หนึ่ง การปฏบิัติบูชา ผลมนัมากกว่าการท าอามสิบูชา เราบูชาด้วยอย่างนี ้มนัจะ
ทุกข์มนัจะยาก เราก็สู้ทน 

อา้ว! เราหาเงินหาทองมาซ้ือมาท าบุญปันผลมนัเป็นเงินเท่าไร กบัเราปฏิบติับูชา เรา
ลงทุนลงแรงดว้ยสติ ดว้ยความเพียรของเรา มนัทุกขไ์หม ก็ทุกข ์ แลว้ถา้มนัเป็นไปไม่ได ้มนั
เป็นไปไม่ไดเ้พราะว่ามนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา ไม่ถูกตอ้งชอบธรรม 

เราก็หาเหตุหาผลของเราสิ ใชปั้ญญาเดินสมาธิแลว้เป็นอยา่งน้ี มนัเป็นเพราะอะไร 
นัง่สมาธิแลว้มนัไม่ไดเ้พราะอะไร ดูพระเรา พระเราถา้มนัไม่ได ้เรากใ็ชอุ้บายวิธีการหลบหลีก
หาทางไปใหไ้ด ้น่ีครูบาอาจารยท่์านสอนอยา่งน้ี ท่านสอนอยา่งน้ี เราก็ท  าของเราอยา่งน้ี 

ทีน้ีเพียงแต่เรายนืยนัไม่ไดไ้งว่าปฏิบติัแลว้ เออ! ถา้เอ็งปฏิบติัชาติน้ีแลว้เอ็งเป็นพระ
อรหนัตเ์ลย ไอน่ี้มนัเป็นการช้ีน า แต่ความจริงมนัอยูท่ี่การปฏิบติั 

ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า ความบริสุทธ์ิมนัเป็นเร่ือง
ของเฉพาะตน ไม่มใีครการันตีความบริสุทธ์ิของคนอ่ืนได้ 
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ความสะอาดบริสุทธ์ิของจติแต่ละดวงมนัเป็นความรู้เฉพาะตน มนัสะอาดบริสุทธ์ิ
หรือมนัเศร้าหมองก็เฉพาะจติน้ัน มนัเป็นเร่ืองเฉพาะตน แล้วถ้าเฉพาะตน ตนท าได้ตาม
ความเป็นจริง เออ! แล้วถ้าเราจริงแล้ว ไปหาครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านรู้จริง เออ! 
ท่านบอกว่าใช่ เป็นจริงตามนั้น 

ความสะอาดบริสุทธ์ิ มนัไม่มีใครจะบอกว่าตอ้งเป็นอยา่งนั้น แต่มนัอยูท่ี่การกระท า
ของเราต่างหากว่าจะเป็นหรือไม่เป็น ถา้มนัเป็นของเรา เราท าไดจ้ริงมนัก็เป็นความจริงของเรา 
ถา้เป็นความจริงของเรา มนัก็ถูกตอ้งชอบธรรม มนัก็เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกของเรา 
ฉะนั้น ปฏิบติัน่ีสุดยอดอยูแ่ลว้ 

เวลาคนท่ีเขาไม่ไดศึ้กษาธรรมะเขาก็เสียดาย เพราะเขาไม่ไดศึ้กษา เขาไม่เสียดาย เขาไม่
รู้เร่ืองของเรา แต่พอเขามารู้เร่ือง พอเขาศึกษาแลว้เขาจะเสียดายเลยว่า ถา้เขาไม่ไดศึ้กษา เขา
เสียดาย เห็นไหม ถา้รู้แลว้ รู้แลว้มนัจะรู้ ถา้ไม่รู้มนัก็ไม่สนใจ ถา้รู้แลว้นะ โอโ้ฮ! เสียดายมาก
เลย อู๋ย! มนัสุดยอดๆ ไปมากเลย 

ปฏิบติัก็เหมือนกนั พอปฏิบติั ถา้ปฏิบติัยงัไม่รู้ มนัก็เป็นเร่ืองหน่ึง พอปฏิบติัมนัรู้ มนัก็
เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ถา้มนัรู้แลว้มนัจะมุมานะ ฉะนั้น ครูบาอาจารยข์องเรา ถา้เป็นครูบาอาจารย์
ของเราท่ีท่านเป็นจริง ความเพียรท่านสุดยอดมาก ครูบาอาจารยข์องเราแต่ละองคท่ี์เป็นจริง 
ความเพียรท่านเสมอตน้เสมอปลาย แลว้ปฏิบติัโดยชอบธรรม แลว้จะเป็นหลกัชยัของพวกเรา 

ฉะนั้น เราไม่ตอ้งไปหวัน่ไหว เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกว่า สัตว์
โลกจะล่วงพน้ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ เราท าของเราไดเ้พื่อ
ประโยชนก์บัเรา เอวงั 


