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ถาม : เรื่ อง “กราบขอบพระคุณมาก”
กราบเท้าหลวงพ่อครับ กราบขอบพระคุณมากที่หลวงพ่อเมตตาตอบคาถามผมใน
เทศน์ “ผิดเป็ นครู ” มันล้างข้อข้องใจออกไปเลยครับ ผมได้ฟังตั้งแต่วนั แรกที่หลวงพ่อเมตตา
ตอบไว้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้เขียนมาขอบคุณ เพราะตั้งใจจะทาให้มนั เป็ นสมาธิก่อน คืออยากมี
ผลงานมาอวดครู บาอาจารย์บา้ ง สุ ดท้ายก็ยงั ไม่ได้ จึงเขียนมาก่อน เดี๋ยวมันจะนานครับ
มันมีคาเทศน์ของหลวงพ่อที่เล่าเรื่ องเมื่อครั้งที่อยูก่ บั หลวงปู่ ที่บา้ นตาดที่ฝังใจผมว่า
“หลวงตาท่านอยูบ่ นกุฏิ มึงทาให้ได้ผล แล้วเอาคาถามไปถามท่านสิ ”
จากนี้ไปผมจะตั้งใจปฏิบตั ิให้มนั ได้ผล เมื่อติดขัดจะได้มีคาถามที่เป็ นสาระมาถาม
หลวงพ่อบ้าง

ตอบ : กราบขอบพระคุณเนาะ กราบขอบคุณ ขอบคุณสิ่ งที่เป็ นสัจธรรมๆ เพราะคาถาม “ผิดเป็ น
ครู ” เพราะว่าเราปฏิบตั ิไปแล้วมันคาใจไง เขามีสิ่งที่คาใจอยู่ พอปฏิบตั ิคาใจอยู่ พอปฏิบตั ิไปแล้ว
คนเรามันมีกิเลส เวลากิเลสไหวๆ กิเลสมันมีอยูก่ บั เราแล้วแหละ แต่เราไม่เข้าใจว่ากิเลสมันคือ
อะไร เวลาเราไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า เวลาศึกษาธรรมะครูบาอาจารย์ เราก็ว่าสิ่ งนั้น
เป็ นธรรมๆ เราลืมไป ลืมไปว่าใจเรามีกิเลส
สิ่ งนั้นเป็ นธรรม เป็ นธรรมของครู บาอาจารย์ พอธรรมของครู บาอาจารย์ เราพยายาม
ไปปฏิบตั ิ พอไปปฏิบตั ิแล้วมันก็เหมือนเทียบเคียง พอเทียบเคียง มันจะเป็ นอย่างนั้น มันจะใช่
อย่างนี้ มันจะเป็ นอย่างนั้น แล้วเราก็มนั่ ใจของเราว่าจะต้องเป็ นอย่างนั้น ต้องดีงามอย่างนั้น
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แต่ปฏิบตั ิไปแล้วมันก็ไม่เป็ นอย่างนั้น
ธรรมะเราพยายามปฏิบตั ิข้ นึ มา

ไม่เป็ นอย่างนั้นเพราะเรามีอวิชชาอยูใ่ นหัวใจ

แต่

ทีน้ ีพอปฏิบตั ิข้ นึ มา สิ่ งนี้มนั เป็ นความทุกข์ยากของเราอันหนึ่งแล้ว ฉะนั้น พอเรามีสิ่ง
ใดที่มนั ตกตะกอนค้างอยูใ่ นใจ ตกตะกอนค้างอยูใ่ นใจ พอเราปฏิบตั ิไปนะ แล้วพอมันไม่ได้ผล
มันจะอ้างอิงตรงนั้นแล้ว เพราะไอ้นนั่ เพราะไอ้นี่ เพราะอย่างนั้น เพราะอย่างนี้
เหมือนเรา ถ้าเราทาสิ่ งใดที่ผิดพลาดไว้ เป็ นอาบัติไว้ หรื อเราทากรรมสิ่ งใดไว้ เช่น
เมื่อก่อนพวกเราตอนเด็กๆ เคยไปขัดใจพ่อแม่ เคยไปทาสิ่ งใดไว้แล้วมันฝังใจ พอมันฝังใจ พอ
ไปทาอะไรผิดพลาดนะ เพราะเหตุน้ นั ๆ เราจะอ้างตรงนั้นเลย เราเคยทาอะไรผิดพลาดไว้ไง
พอเราทาอะไรผิดพลาด เราก็ว่า เพราะเหตุน้ ี เพราะเราเคยทาอย่างนี้ไว้ กรรมนั้นเลยตามมา เรา
เลยทาอะไรไม่ได้เลย เราเลยทุกข์เลยยากอยูอ่ ย่างนี้ นี่ตะกอนในใจ
ถ้าคนมีตะกอนในใจ ตะกอนมันไหว ถ้าตะกอนไหวขึ้นมา ทาสิ่ งใดมันก็ลม้ ลุก
คลุกคลาน ทั้งๆ ที่การต่อสู ้กบั กิเลสโดยซึ่งๆ หน้ามันก็เป็ นของยากอยูแ่ ล้ว เราจะเอาใจเราให้
สงบมันก็เป็ นเรื่องยากอยูแ่ ล้ว เรื่ องยากอยูแ่ ล้วเพราะอะไร เรื่ องยากอยูแ่ ล้ว เรารู ้ทนั ทุกๆ คน
เรารู ้ทนั คนหมด เรารู ้ทางวิชาการหมด แต่เราไม่รู้ทนั กิเลสเรา เราไม่รู้ทนั หรอกว่าใจเราทาไม
มันถึงเป็ นแบบนี้ แต่เรารู ้ทุกเรื่ องนะ เรารู ้ทุกเรื่ องเลย ทีน้ ีพอเรากาหนดพุทโธๆๆ หรื อใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ มันก็เป็ นเหยือ่ เป็ นเครื่ องล่อ พุทธานุสติ ให้จิตมันเกาะไว้ๆ แต่ตวั มันเอง
ไม่รู้เรื่ องหรอก แล้วเราจะไปจ้ าจี้จ้ าไชให้คนเขารู ้กบั เรา จิตให้มนั รู ้ สมาธิเป็ นอย่างนี้ ธรรมะ
เป็ นแบบนี้ เราจ้ าจี้จ้ าไชขนาดไหนมันก็ไม่รู้หรอก แต่มนั จะรู ้ข้ นึ มาได้ดว้ ยการศึกษา พอศึกษา
มานี่เป็ นปริ ยตั ิ ศึกษานี้เป็ นแนวทาง
การศึกษาสาคัญไหม ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ การศึกษานี้สาคัญนะ แต่ศึกษามาแล้ว หลวง
ตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ เป็ นมหามา “มหา มหาเรี ยนมาจนเป็ นถึงมหานะ ธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุ ดยอดมากเลย สู งส่ งมาก เทิดใส่ ศีรษะไว้ แล้วใส่ ลิ้นชัก ลัน่ กุญแจมันไว้
ก่อน อย่าให้ออกมา แล้วให้ประพฤติปฏิบตั ิไป” การประพฤติปฏิบตั ิ นี่ปริ ยตั ิแล้วปฏิบตั ิ การ
ปฏิบตั ิมนั จะเป็ นความจริ งขึ้นมา ถ้ามันเป็ นความจริ งขึ้นมาแล้วมันจะเป็ นอันเดียวกัน เป็ นอัน
เดียวกันกับการที่ศึกษามา
แต่ถา้ ปฏิบตั ิยงั ไม่ได้ มันจะเตะมันจะถีบกัน มันจะขัดมันจะแย้งกัน เพราะตามธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็ นข้อเท็จจริ ง ของจริ งๆ จากองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เรามีอวิชชา เรามีความไม่รู้ในหัวใจของเรา เราก็เทียบเคียง การเทียบเคียงเอา
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การอนุมานเอา ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมด้นเดา คาดหมาย มันจะได้ธรรมะที่คาดหมาย ด้นเดา มันไม่
เป็ นความจริ งหรอก ฉะนั้น เวลาปฏิบตั ิข้ นึ มามันเทียบเคียง เห็นไหม นี่ตะกอนมันไหว กิเลสมัน
ไหว พอมันไหวขึ้นมามันก็เทียบเคียง เทียบเคียงอยากได้ อยากเป็ น อยากดี แล้วพอไม่ได้ข้ นึ มา
ตะกอนมันไหวแล้วมันก็ไปเอาตะกอนให้ข่นุ ขึ้นมา ให้น้ าขุ่นไปหมดเลย
นี่ก็เหมือนกัน พอปฏิบตั ิไป เห็นไหม ถึงบอกว่าผิดเป็ นครู สิ่ งที่ผดิ พลาดมาแล้วเราก็
เสี ยใจ กรรมที่ได้ทามาแล้วเป็ นกรรมทั้งนั้นน่ะ กรรมดี กรรมชัว่ กรรมคือการกระทา ทาดีก็
กรรมดี ทาชัว่ ก็กรรมชัว่ กรรมคือการกระทา เราได้กระทามาแล้ว มันเป็ นอดีตมาแล้ว สิ่ งที่
เป็ นอดีตมาแล้ว ถ้าเรามีสติปัญญานะ เราก็วางไว้ อดีตเราก็รับรู ้ เราก็เสี ยใจ แต่ในปัจจุบนั นี้เรา
จะทาคุณงามความดีของเรา เราก็ต้งั ใจของเรา ตั้งสติของเรา เราทาได้มากได้นอ้ ยแค่ไหน เราก็
จงใจตั้งใจทาของเรา อย่างนี้ตะกอนมันจะไม่ไหว
คือกิเลสมันรุ นแรงอยูแ่ ล้ว กิเลสมันเป็ นศัตรู กบั เราอยูแ่ ล้ว พญามารมันเหยียบยา่ เราอยู่
แล้ว แล้วไม่ตอ้ งไปกวนให้มนั ขุ่นขึ้นมาอีกหรอก ปฏิบตั มิ นั ก็แสนยากอยูแ่ ล้ว แล้วเรายังไปกวน
สิ่ งที่มนั อยูใ่ นหัวใจของเรา สิ่ งที่มนั มีความผิดพลาดมา สิ่ งที่เราพลั้งเผลอมา พอพลั้งเผลอ ตั้ง
สติได้ อันนี้เขาเรี ยกว่าเป็ นบัณฑิตแล้วล่ะ บัณฑิต นี่อริ ยประเพณี
ผูใ้ ดทาความผิด แล้วยอมรับผิด สารภาพผิด นั้นเป็ นอริ ยประเพณี ถ้าเป็ นประสาโลกก็
แบบว่าใครทาผิดแล้วรู ้ทนั ใครทาความผิดพลาดแล้วรู ้วา่ ผิดพลาด แล้วยอมรับ เขาว่าเป็ น
สุ ภาพบุรุษ
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเรามีความผิดพลาดในใจ ทีน้ ีเป็ นสุภาพบุรุษแล้ว เป็ นสุ ภาพบุรุษมันก็
จบไง นี้เป็ นสุ ภาพบุรุษแล้วกิเลสมันก็กระทืบซ้ าเลย กระทืบซ้ า เห็นไหม นี่ผิดเป็ นครู
มันไปเอาความผิดพลาดนัน่ น่ะ เป็ นเพราะเหตุน้ นั ๆ มันมาทาลายเราไง มันทาลาย
ความตั้งใจเรา ทาให้เราทุกข์ยากไปอีก นี่กิเลสมันจังหวะสอง จังหวะหนึ่งมันก็ล่อเราไปแล้วที
หนึ่ง มันยังมีจงั หวะสองซ้ าอีกทีหนึ่ง จังหวะแรกก็คอื ว่ามันก็ข่นุ มัวในใจเราอยูแ่ ล้ว มันก็ทาให้
เราทุกข์ยากอยูแ่ ล้ว นี่จงั หวะหนึ่ง พอจังหวะหนึ่งมันสาเร็จโทษแล้ว มันมีจงั หวะสองซ้ ามาอีก
ทีหนึ่ง เพราะไอ้นนั่ เพราะไอ้นี่ ก็ไปคว้ามาให้ทุกข์ยากเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ถึงบอกว่าผิดเป็ นครู
วางไว้ วางไว้แล้วเราปฏิบตั ิของเรา
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การปฏิบตั ิมนั ก็ทุกข์ยากพอแรงอยูแ่ ล้วแหละ ฉะนั้น สิ่ งที่จะปฏิบตั ิให้มนั มุมานะ นี่เรา
เห็นว่า สิ่ งที่เราตกตะกอนในใจ ที่เรายังคาใจอยู่ แล้วเราเอาสิ่ งนั้นมาปิ ดบังความเพียรของเรา
เอามาปิ ดบังความที่มนั จะเป็ นไปได้จริ ง
เวลาครู บาอาจารย์ท่านสอน ตัณหาซ้อนตัณหา ตัณหาจริ งๆ จิตใต้สานึกคนก็อยากได้
ดิบได้ดีท้ งั นั้นน่ะ เวลามาทาแล้วมันก็คาดหมายอีก นี่ตณั หาซ้อนตัณหา
ตัณหา เขาบอกว่า มีกิเลสปฏิบตั ิไม่ได้ มีตณั หาปฏิบตั ิไม่ได้
ก็มนั เป็ นกิเลส มันเป็ นอนุสัย มันเป็ นอวิชชาที่ความไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันอยูไ่ หน แล้วจะ
ไม่มีได้อย่างไรล่ะ มันก็มีของมันอย่างนั้นน่ะ แต่เราก็ต้ งั สติพุทโธของเราไป ปัญญาอบรม
สมาธิของเราไป

เราพยายามพุทโธๆ ให้ จติ มันเกาะ ปัญญาอบรมสมาธิทาของมัน เพราะเดี๋ยวมัน
มีปัญญา มันแยกแยะ มันจะละเอียดเข้ ามา ใครจะได้ ไม่ได้ มนั จะรู้ของมันตามความเป็ น
จริง
ตัณหาซ้อนตัณหา ตัณหา คือจริ งๆ ทุกคนใฝ่ ดี ใฝ่ ดีที่ว่ามันเป็ นกิเลสๆ สิ่ งที่เป็ นกิเลส
แต่ถา้ มันเป็ นมรรคล่ะ ความอยากมันก็เป็ นมรรค อยากหลุดพ้น อยากเป็ นอริ ยบุคคล อยาก
ปฏิบตั ิให้สิ้นทุกข์ นี่ก็กิเลส อ้าว! ความอยากเป็ นกิเลสไหม เป็ นกิเลส แต่หลวงตาบอกว่ามัน
เป็ นมรรค มันเป็ นมรรคคือเป้าหมาย อธิษฐานบารมี เราตั้งเป้าหมายไว้ แล้วขวนขวายไปสู่ ที่
เป้าหมายนั้น นี่บารมีสิบทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้า ก็มีความปรารถนา เป็ นกิเลส
ไหม ก็เป็ น แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยายามบาเพ็ญเพียรมา ๔ อสงไขย ๘
อสงไขย ๑๖ อสงไขย บากบัน่ พากเพียรไปจนกว่ามันจะถึง มันเป็ นความอยากไหม เป็ น แต่ถึง
ที่สุดแล้วก็พน้ ทุกข์
นี่ก็เหมือนกัน แล้วมีตณั หาความทะยานอยากไหม มี เรามีของเราอยูแ่ ล้วแหละ แต่
เราบริ กรรมพุทโธให้มนั สงบเข้ามาๆ มันสงบได้ มันเป็ นเกลือจิ้มเกลือ มันเป็ นกิเลสแก้กิเลส
บอกว่า กิเลสแก้กิเลสได้หรื อ เขาบอกต้องทานะ มันแก้กิเลส
มันเป็ นมรรค คาว่า “เป็ นมรรค” เป็ นเป้าหมาย เป็ นความหมัน่ เพียรให้เรามุมานะ แต่
ถ้ามันไม่มีตรงนี้ เราก็ไม่มีความมุมานะเหมือนกัน ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าตัณหาซ้อนตัณหา คือว่ากิเลสมัน
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ก็มีอยูแ่ ล้ว แล้วตะกอนมันไหวขึ้นมา กิเลสมันซ้อนมา จังหวะสองกระทืบซ้ า ฉะนั้น เราก็แนะนา
ให้วางไว้ ถ้ากิเลสซึ่งหน้าก็สู้กบั มัน จังหวะหนึ่ง จังหวะแรก สูก้ บั กิเลส แล้วถ้ามันผิดพลาด
พลั้งไปอย่างไรเราก็แก้ไขไป อย่าให้กิเลสมันซ้ าสองซ้ าสาม อย่าให้ตะกอนมันไหวขึ้นมาให้
ขุ่นมัวไปหมด อันนั้นเป็ นเรื่ องที่ว่าใน “ผิดเป็ นครู ” หนึ่ง
สอง ที่บอกว่า หลวงพ่อบอกว่าอยูก่ บั หลวงตา อยูก่ บั หลวงตาบอกว่า หลวงตาท่านอยู่
บนกุฏิ มึงทาให้ได้ผลสิ แล้วเอาคาถามนี้ไปถามท่าน
เพราะตอนนั้นตอนที่ประพฤติปฏิบตั ิใหม่ ออกปฏิบตั ิใหม่ ทุกคนมันก็มีความรู ้เท่า
หางอึ่งทุกคนน่ะ ความรู ้ทางโลกก็อวดเก่ง รู ้ไปหมด แต่ความรู ้ทางธรรมไม่มีใครรู ้หรอก แล้ว
พอไปเจอคนนูน้ สอนคนนี้สอน มันก็เชื่อเขาไง เราเห็นครู บาอาจารย์ท่านมีพรรษาแล้วท่าน
ปฏิบตั ิ ดูกิริยาท่าทางจากสายตา ท่านก็เป็ นอาจารย์ได้ ก็ไปศึกษากับเขา เขาสอนมา เขาบอกมา
แล้วพอเราปฏิบตั ิไปมันผิดพลาดทั้งนั้นน่ะ ถามว่าไปไหนมา สามวาสองศอก ถามวัว มันตอบ
ช้าง ถามช้าง มันตอบม้า ถามม้า มันตอบงู มันไปเรื่ อยล่ะ มันทุกข์ยากอย่างนั้นมา
มันทุกข์ยากอย่างนั้นมาจนไปเที่ยวภูทอก ไปเจอหลวงปู่ จวน “เห็นไหม อวิชชา

อย่ างหยาบของท่านสงบตัวลง อวิชชาอย่ างกลางในหัวใจท่านอีกมหาศาลเลย อวิชชาอย่ าง
ละเอียดในใจท่านท่วมหัวเลย”
โอ้โฮ! จริ งเว้ย
เมื่อก่อนไปถามใคร ตอบไม่รู้เรื่ องหรอก ถามช้าง ตอบม้า ถามม้า ตอบควาย มันมัว่
ไปหมด เพราะมันผิดพลาดอย่างนั้นมา มันทุกข์ยากมา ทุกข์ยากมาเพราะปฏิบตั ิมา หาครู บา
อาจารย์มา ท่านไม่รู้ท่านก็ตอบประสาไม่รู้ แต่ท่านอวดว่าเป็ นอาจารย์ ไอ้เราก็ไม่รู้ เราก็เชื่อเขา
พอปฏิบตั ิไปมันก็งูๆ ปลาๆ อยูอ่ ย่างนั้นน่ะ พอไปเจออาจารย์จวนทุบหัวทีเดียว ปลามันโดน
ทุบหัวมันตายเลย มันดิ้นตายเลย กิเลสมันโดนทุบทีเดียวมันสะอึกเลย ตั้งแต่น้ นั มามันถึงเห็น
โทษของการขาดอาจารย์ แล้วก็พยายามปฏิบตั ิเต็มที่
พอเครื่ องบินตก เครื่ องบินตก อาจารย์จวนท่านเสี ย โอ๋ ย! มันแบบว่าเคว้งคว้าง มัน
ไปไหนไม่ได้ ทีน้ ีพอเข้าไปอยูบ่ า้ นตาดมันก็คิดอย่างนี้ คิดอย่างนี้เพราะอะไร เพราะมันมี
ทุนเดิมมาไง ทุนเดิมโดนคนหลอกมาสะเปะสะปะ โดนคนหลอกมามหาศาล แล้วเวลามีครู บา
อาจารย์ที่แท้จริ งท่านก็นิพพานไปแล้ว พอเข้าไปบ้านตาดมันถึงเร่ งตัวเอง มันจะเร่ งตัวเอง
กาหนดตัวเอง นี่ไง เอ็งห่วงว่าจะไม่มีคนสอนไง เมื่อก่อนเที่ยวมา คนสอนก็สอนแต่ผิดๆ พลาดๆ
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ตอนนี้หลวงตาท่านอยูบ่ นกุฏิไง เอ็งมีอะไรจะไปถาม เอ็งกลัวจะไม่มีอาจารย์สอนเอ็ง เอ็งก็เต็มที่
สิ นี่มนั กระตุน้ ตัวเองอย่างนี้ มันเร่ งความเพียรมากเลย
เพราะเราเป็ นห่ วงใช่ไหม เหมือนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีหมอรักษา ไอ้นี่หมอมีอยู่ แต่
เอ็งไม่ป่วย เอ็งไม่ป่วย เวลาป่ วยก็กลัวจะไม่มีใครรักษา หมอก็นงั่ อยูน่ ี่ เพราะเมื่อก่อนเราไปหา
หมอมาก็หมอสัพเพเหระ เราก็ยงั ไม่ให้เขารักษามา แต่คราวนี้หมอจริ งๆ เลย หมอแท้ๆ เลย
เพราะว่าเราก็ได้ศึกษากับท่าน มันก็เต็มที่อยูแ่ ล้ว ฉะนั้น มันถึงท้าทายตัวเองเลยนะ นี่ไง ท่านอยู่
บนกุฏินี่ไง เอ็งมีอะไรเอ็งทาขึ้นมาสิ ทาขึ้นมา ขึ้นไปถามเลยๆ
เมื่อก่อนปฏิบตั มิ าแล้วไม่มีทางออก ปฏิบตั มิ าเวลาไม่มีทางออกมันอัดอั้นตันใจ ไป
เที่ยวแสวงหาครู บาอาจารย์ให้สอน ท่านก็ชกั จูงให้ไปทางที่ผิดทั้งหมด เวลาไปหาใคร ใครก็
ชักจูงกันไป ถามม้า ตอบช้าง ถามช้าง ตอบม้า ไม่เป็ น ไม่เป็ นก็คือไม่เป็ น ทีน้ ีพอไม่เป็ น แต่เรา
ก็ไม่เป็ น มันก็เชื่อเขา เขาไม่เป็ น แต่เราก็ไม่เป็ น แล้วเอาอะไรไปจับเขาล่ะ ก็เชื่อเขาไปก่อน แต่
พอมาปฏิบตั ิ พอมีร่องมีรอย เฮ้ย! นี่มนั หลอกนี่หว่า หลอกทั้งนั้น แล้วพอมันรู ้ว่าอะไรหลอก
อะไรจริ ง พอเจอของจริ งมันก็พยายามมุมานะ พอมุมานะขึ้นมามันก็คิดอย่างนี้ ฉะนั้น คานี้เรา
พูดเอง “นี่ไง หลวงตาท่านอยูบ่ นกุฏิไง เอ็งมีอะไรขึ้นไปถามล่ะ เอ็งทาขึ้นมาให้จริ งสิ จริ งแล้วขึ้น
ไปถามท่าน”
เวลาไม่มีมนั ก็ละล้าละลังนะ แต่เวลามันมีจริ งขึ้นมา เราก็ไม่มีอะไรจะไปถามท่าน
อีก ฉะนั้น มันถึงท้าทายตัวเอง แล้วก็โอ้โฮ! พยายามเต็มที่ ฉะนั้น นี่คาพูดเราเอง เขาเอามาพูด
ต่อ เราถึงพูดอธิบายถึงเหตุผลไงว่าทาไมคิดแบบนั้น ทุกข์ยากนะ
ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านพูด อาจารย์สาคัญมาก ผูน้ าสาคัญมาก แล้วเราเองเราไม่มีวุฒิ
ภาวะ แล้วเรารู ้ได้อย่างไรว่าอาจารย์องค์ไหนจริ งหรื อปลอม แต่เวลาปฏิบตั ิไปแล้ว อ้าว! พอ
จิตมันเป็ นไปนะ อ้าว! ไอ้ที่รับรู ้มานัน่ มันเท็จทั้งนั้นนี่นา พออย่างนั้นปั๊บมันก็ยงิ่ แสวงหา
แสวงหามาก็เข้ามานี่ ฉะนั้น พอเขาขอบคุณมา ขอบคุณมานี่เราก็ตอบ นี่เราตอบไปแล้วนะ

ถาม : เรื่ อง “ลูกอยากรายงานการปฏิบตั ิและขอคาแนะนาจากหลวงพ่อ”
ช่วงเข้าพรรษาอธิษฐานจิตไว้ว่าจะไม่นอนในวันพระ จะนัง่ สมาธิ จนถึงตี ๕ ที่ต้งั จิต
เพราะได้กาลังใจจากหลวงพ่อที่หลวงพ่อว่าลองทาดู แล้วก็ทาได้ตลอดพรรษาตามที่ต้งั ใจ ผล
ของการปฏิบตั ิ พอทาสมาธิ จะได้แค่ระดับกลางๆ ไม่เคยดิ่งจนดับ จะอยูก่ บั สมาธิและผูร้ ู ้ตลอด
โดยอาศัยลมหายใจนา พอนัง่ ได้ประมาณ ๒ ชัว่ โมงจะมีเวทนาปวดแบบค่อยๆ รุ นแรงขึ้น
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ทรมานมากๆ ปวดแสบปวดร้อนจนอยากจะขยับ จึงพยายามสังเกตการเปลี่ยนแปลง และใช้
ความอดทนเพ่งดูจนความปวดเริ่ มเปลี่ยนจากความรู ้สึกแตกต่างเรื่ อยๆ และหายไปกลับสู่ สภาวะ
สมาธิปกติ เป็ นอยูห่ ลายครั้ง หลายวัน จนช่วงหลังไม่มีมา แต่ผรู ้ ู ้ก็รับรู ้ได้ตลอดว่าร่ างกายมี
ความหนักหน่วงตลอดเวลา สบายน้อย มาก ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสติและสมาธิ
ช่วงหลังพอนัง่ ได้ ๑ หรื อ ๒ ชัว่ โมง จะมีสัญญามาเป็ นระยะ ให้ดูก็ดูมนั ไป มันจะมา
ไปเป็ นระยะ และถ้าสติอ่อนมาก เริ่ มล้า มันจะมาบ่อยๆ และลูกก็จะลืมตาและขยับตัวแล้วค่อย
เริ่ มใหม่ ในคืนหนึ่งจะขยับแบบนี้ ๓-๔ ครั้ง เพราะสติเริ่ มอ่อนค่ะ
ในชีวิตประจาวัน ปัจจุบนั จิตมีความรับรู ้ ความรู ้สึกที่เข้ามาทาลายความสงบเป็ น
ระยะ มันมากับความคิดและสัญญา เมื่อเข้ามาต้องกาหนดทาความสงบทันทีก่อนมันจะ
ลุกลามและอยูน่ านจนจิตเสื่ อม และรับรู ้ร่างกายที่หนัก อึดอัดแทบจะตลอดเวลา อันนี้คือความ
ทุกข์ที่ละเอียดลึกๆ ของหนูค่ะ ขอเมตตาหลวงพ่อแนะนาที่เห็นสมควร และหนูถวายตัวเป็ น
ลูกศิษย์หลวงพ่อค่ะ

ตอบ : “ช่วงเข้าพรรษาอธิษฐานจิตไว้ว่าจะไม่นอนในวันพระ และจะนัง่ สมาธิถึงตี ๕”
ที่ต้งั ใจทาให้ได้พรรษา ถ้าได้พรรษาแล้ว เห็นไหม เหมือนพระ เวลาพระจะเข้าพรรษา
เขาเรี ยกอธิษฐานธุดงค์ ถ้าอธิษฐานธุดงค์ เราจะธุดงค์เป็ นวัตร เราจะเนสัชชิกวันไหนเป็ นวันๆ
ไป หรื อเราจะไม่นอนทั้งพรรษาเลย นี่เขาตั้งจิตอธิษฐาน พอตั้งจิตอธิษฐาน พอครบออกพรรษา
เราทาได้ครบสมบูรณ์ เราก็ถือว่าเราทาได้
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราตั้งอธิษฐานของเราไว้ พระเขาทาของเขา ครบพรรษาได้
อานิสงส์ นี่ของเรา เราก็อธิษฐานจิตของเราว่าในพรรษาเราจะไม่นอนทุกวันพระ แล้วนัง่
สมาธิถึงตี ๕ นี่ถือเนสัชชิก เห็นไหม เราทาของเราได้ ถ้าเราทาของเราได้ มันก็เป็ นสิ่ งที่ว่า ข้อ
วัตรปฏิบตั ิของพระเพื่อให้พระมีขอ้ วัตรปฏิบตั ิเพื่อรักษาใจ
นี่ก็เหมือนกัน เราอธิษฐานของเราแล้วเราปฏิบตั ิของเรา สิ่ งที่เราอธิษฐานไว้ เราปฏิบตั ิ
ขึ้นมาเพื่อเป็ นขอบเขตให้หวั ใจเราเร่ งความเพียร ถ้าเร่ งความเพียร ออกพรรษาแล้วเราทาได้เราก็
ภูมิใจ พอเราภูมิใจ แต่เวลาผลของการปฏิบตั ิ รายงานผลการปฏิบตั ิ มันไม่เคยได้สมาธิ ถึงกับ
ดิ่งลง มันได้ระดับกลางๆ
ระดับกลางๆ ถ้าพุทโธ เราพุทโธต่อเนื่องกันไปๆ แล้วถ้าเราไม่ปล่อยๆ ถ้าพุทโธๆ
ไปนะ เราเกาะพุทโธไป ถ้ากาหนดลมหายใจ เรากาหนดลมหายใจ ถ้าเป็ นกลางๆ กลางๆ มันยัง
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รับรู ้อยู่ มันรับรู ้เสี ยงได้ รับรู ้ได้ จิตเป็ นสมาธิ อุปจารสมาธิมนั รับรู ้ได้ ตรงนี้เป็ นตรงที่
วิปัสสนา แต่ถา้ มันจะดิ่งลงนะ พุทโธๆ ต่อไป หรื อกาหนดลมหายใจเข้าออกตลอดไป ลมหายใจ
จะละเอียดขึ้นๆ จนลมหายใจมันไม่มี แต่รู้อยู่ จิตรู ้อยู่ สงบอยู่ อันนั้นดิ่งลง ถ้ามันดิ่งลงมันก็คือ
ดิ่งลง ถ้ามันไม่ดิ่งลง มันก็ไม่จาเป็ นจะต้องดิ่งลง ก็เหมือนเรามีสถานะแบบใด เราก็ยอมรับ
สถานะแบบนั้น เรามีสถานะแบบนี้ เราอยากได้สถานะอื่น มันก็เป็ นไปไม่ได้
แต่ถา้ เรามีสถานะแบบนี้ ถ้าเรานัง่ จนถึงตี ๕ ได้ เรารับรู ้ของเราได้ รับรู ้ได้ จิตมันมีความ
เจ็บปวด เจ็บปวดรุ นแรงมาก มันทรมานมาก
ถ้าทรมานมาก เรากาหนด ถ้ามันปล่อยแล้วมันทรมานมาก เราก็จบั มันสิ จิตถ้ามัน
เป็ นเวทนาที่เจ็บปวด ถ้าพอสงบลงแล้ว พอมันออกรู ้ ที่อุปจาระนี่จบั เลย จับที่ความเจ็บปวด
เห็นไหม
ดูหลวงตาท่านนัง่ ตลอดรุ่ งก็เหมือนกัน ท่านบอกว่า ๒-๓ ชัว่ โมง ลูกเวทนามันมา ๔๕ ชัว่ โมงไป พ่อมันจะมา แล้ว ๗-๘ ชัว่ โมงไป ปู่ มันจะมา เวทนามันมาแตกต่างกัน แต่มา
แตกต่างกัน มันมาแล้วเราจับมันพิจารณาได้ มันจับพิจารณา เหมือนกัน ทุกคนทาธุรกิจ ทา
การค้า ก็อยากมีลูกค้า อยากมีผสู ้ งั่ สิ นค้านั้นไป แล้วเขาได้จ่ายเงินเรามา เราก็จะประสบ
ความสาเร็จของเรา
นี่ก็เหมือนกัน จิตสงบแล้ว จิตนี้เป็ นตัวประธาน จิตนี้เป็ นตัวตั้ง ถ้ามันจะวิปัสสนา มัน
จะวิปัสสนาในสิ่ งใด มันก็วิปัสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม มันเป็ นลูกค้าไง มันเป็ น
สิ่ งที่เราจะแลกเปลี่ยนสิ นค้า มันเป็ นสิ่ งที่เราจะวิปัสสนา ธุรกิจมันจะประสบความสาเร็จได้
มันต้องมีท้ งั ผูข้ ายและผูซ้ ้ือ ถ้าผูซ้ ้ือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมันก็จบขึ้นมา
นี่ก็เหมือนกัน เวลาจิตมันสงบแล้ว ถ้ามีเวทนา เราจับที่เวทนานัน่ ไง จับที่เวทนา ทีน้ ี
เวทนามันปวดนัก เวทนามันปวดแล้วมันรุ นแรงมาก พอรุ นแรงมากมันก็ฝังใจ ก็ไม่อยากจะ
เจอ ไม่อยากจะมี ถ้าไม่อยากจะมีก็ไม่อยากจะไปคุย้ เขี่ยดูมนั ถ้าไม่คุย้ เขี่ยดูมนั เราทาสิ นค้าแล้วเรา
ไม่มีลูกค้ารับซื้อไป สิ นค้ามันก็จะกองอยูน่ นั่ แต่ถา้ เป็ นสมาธิ เราทาสมาธิ เราทาความสงบของใจ
ใจมันสงบแล้ว เวลามันเสื่ อมมามันก็หมดไป มันไม่มีสินค้าเหลือไว้ให้เราดู มีแต่
ประสบการณ์ไง
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ถ้าเรากาหนดพุทโธ อัปปนาสมาธิท้ งั คืน เรามีเหตุข้ ึนมา จิต
มันก็สงบขึ้นมาได้ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ นี่เหตุมนั เกิดขึ้นมา พอมันมีเหตุข้ นึ มามันก็เกิดผล
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ขึ้นมา ผลคือสมาธิ พอสมาธิน้ ีเป็ นนามธรรม มันเป็ นกิริยาของจิต มันเป็ นอาการอาการหนึ่ง
เวลามันเสื่ อมไปแล้วสมาธิอยูไ่ หน สมาธิมนั ก็หายไป
แต่ถา้ การทาสิ นค้า สิ นค้าถ้าเราทาสิ นค้าสิ่ งใด สิ นค้าต้องมีคลังเก็บสิ นค้า ถ้าคลังเก็บ
สิ นค้า มันต้องมีตน้ ทุนอีก มันก็เสื่ อมสภาพไปเป็ นธรรมดา แต่จิตมันเสื่ อมไปมันก็หมดไป ถ้า
เป็ นสัมมาสมาธิ ถ้าสมาธิ ถ้าเจอเวทนาก็จบั เวทนา ถ้าจับเวทนาแล้วพิจารณาต่อไปไง นี่กรณี
ผลไง
ทีน้ ีเขาบอกว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงไป มันสงบไป มันมีผรู ้ ู ้ มันมีความหนักหน่วง
ของใจ
มันมีความหนักหน่วงก็พิจารณาต่อไป ทาต่อไปเรื่ อยๆ ถ้าทาต่อไปเรื่ อยๆ มันอยูท่ ี่
เชาวน์ปัญญา อยูท่ ี่เชาวน์ปัญญาที่ว่าจิตสงบแล้วเราจะจับสิ่ งใดได้ ถ้าจับสิ่ งใดได้มนั ก็เป็ น
ผลงานของเรา
ถ้ามันจับสิ่ งใดไม่ได้ มันก็ทาสมาธิเพือ่ ความสงบ สมาธิเพือ่ พัฒนา สมาธิเพื่อให้จิตใจ
เข้มแข็ง ให้จิตใจมีเครื่ องอยู่ นี่มีสมาธิเป็ นเครื่ องอยู่ ถ้าสมาธิเป็ นเครื่ องอยูแ่ ล้ว ศีล สมาธิ
ปัญญา ถ้าปั ญญามันเกิดขึ้นมันก็จะออกไป
ทีน้ ีสิ่งที่ว่าเรารักษาสมาธิ พอสมาธิ ถ้ารักษาสมาธิ ถ้าทาได้ เราฝึ กหัดใช้ปัญญาไปเลย
จับเวทนานี่แหละ ฉะนั้น เพียงแต่ว่า เพราะธรรมดาเขาจับเวทนาอยูแ่ ล้ว ผูถ้ ามเขาเป็ นลูกศิษย์ เขา
เคยมาหาบ่อยๆ ว่าเขาเคยใช้ปัญญาไป เขาก็บอกว่า ทาไมผลมันไม่เกิด
เราบอกขาดสมาธิ ถ้าขาดสมาธิ พอสมาธิเป็ นอย่างนี้ คาว่า “ขาดสมาธิ ” ขาดสมาธิ
หมายความว่าจิตมันไม่ละเอียดพอ จิตไม่ละเอียดพอ สิ่ งที่พิจารณามันก็เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
มันก็ปล่อยมา
ถ้าจิตมันเป็ นสมาธิแล้วเราก็พิจารณาไป ถ้าเป็ นสมาธิ สมาธิเป็ นมรรค เป็ นองค์มรรค
๑ ในมรรค ๘ ถ้า ๑ ในมรรค ๘ มันก็เหมือนกับสมมุติเราจะทาอาหาร เราขาดเกลือ เราก็ไปเอา
สิ บล้อขนเกลือมาเลย ขนเกลือมามันก็เป็ นเกลือในสิบล้อนั้น ฉะนั้น ได้เกลือมา เกลือนี้เราจะมา
ทาอาหาร เราใช้เฉพาะจาเป็ นที่ใช้กบั อาหาร อาหารสิ่ งใดให้รสเข้มข้น เราก็ใช้เกลือมากนิดหนึ่ง
แต่ไม่ใช่ใส่ ท้ งั สิ บล้อ เขาใส่ นิดเดียว
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สมาธิในองค์มรรค ๘ มันมีสติ มีสมาธิ มีงานชอบ เพียรชอบ มีความชอบธรรม เขา
ใส่ พอดี เขาใส่ พอดี ฉะนั้น ความเข้าใจ พอเราบอกขาดสมาธิ ทีน้ ีก็เลยทาสมาธิให้เต็มที่เลย
สมาธิก็เหมือนเกลือใส่ เต็มรถสิ บล้อเลย มันก็อยูบ่ นรถสิบล้อนัน่ น่ะ เขาใช้ประโยชน์
ต่อเมื่อเวลาศีล สมาธิ ปัญญา พอมีสมาธิแล้วเราก็ฝึกหัดใช้ปัญญาๆ เห็นไหม มรรคสามัคคี
ความสมดุลของมัน เขาว่าทางสายกลางๆ ความพอดีของปัญญาที่มนั หมุนไป ถ้าความพอดีของ
ปัญญาที่มนั หมุนไป มันสมดุลต่อมัน มันก็ตทังคปหาน จะปล่อยของมันๆ ถ้ามันไม่ปล่อย
ฝึ กหัดตรงนี้ ฝึ กหัดตรงนี้ ถ้ามันเป็ นขึ้นไปมันก็เป็ นประโยชน์ข้ นึ มา
ฉะนั้น ชีวิตประจาวัน เขาว่า ชีวิตประจาวันเขาจะรู ้สึกตลอดเวลา ทาความสงบของใจ มี
ความคิดขึ้นมาก็พยายามจะแยกแยะมันไม่ให้มนั ลุกลาม อย่างนี้ก็เป็ นเครื่ องอยู่ สิ่ งนี้เป็ น
ประโยชน์ เรารู ้เท่าทัน สิ่ งใดที่ลุกลามมา เราจะตัด ใช้ปัญญาตัดแล้วรักษาใจไป แต่รักษาใจไป
ถ้าจิตมันต้องก้าวเดินไปเป็ นชั้นเป็ นตอน
อย่างเช่นที่ว่า ถ้าในพรรษา กลางคืนดีมากๆ เลย เพราะเวลากลางวัน หน้าที่การงาน
เราก็ทาของเราไป แล้วใช้ตรงนั้นไป อันนั้นมันเป็ นชีวิตประจาวัน แต่เวลาถ้านัง่ กลางคืน ขณะที่
จิตมันสงบกลางๆ นัน่ น่ะ ถ้ามันสบายใจแล้วออกฝึ กหัดใช้ปัญญาเลย แล้วตรงนั้นจะเห็นเลยว่า
ถ้าเป็ นภาวนามยปัญญา ปัญญาที่มนั แยกแยะความเห็นถูกเห็นผิดของกิเลสกับธรรม อันนั้นน่ะ
มันจะดูดดื่มมาก
ถ้าบอกว่าในพรรษา ทีน้ ีมนั ออกพรรษาไปแล้ว ขอพรรษาหน้าเนาะ

ไม่ต้องพรรษาหน้ า ปัจจุบันนีท้ กุ วันพระ กลางคืนวันพระให้ นั่งภาวนา ถ้ านั่ง
ภาวนา พอนั่งภาวนาไปสัก ๒-๓ ชั่วโมง ถ้ าจิตมันสงบกลางๆ ใช้ ปัญญาไปเลย แล้ วเอามา
เทียบกันว่า ปัญญาขณะทีม่ นั เป็ นสมาธิแล้ วเราฝึ กหัดใช้ ปัญญา กับปัญญาทีเ่ คยมาเล่ าให้
ฟังว่าเวลาทางานแล้ วเราก็ใช้ ปัญญาไป ให้ มาดูว่าปัญญาขณะอยู่ในสมาธิทเี่ ราแยกแยะมัน
จะมีรสชาติอย่ างใด มันจะเป็ นปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกอย่ างใด กับปัญญาทีบ่ อกว่าเวลาเราใช้
ชีวติ ประจาวัน เราทาหน้ าทีก่ ารงานมา สิ่งใดมากระทบเราก็ปล่อยได้ ๆ อันนีม้ นั เป็ นปัญญา
โลกียปัญญา
กลางคืน เวลานัง่ กลางคืน นัง่ ตลอดรุ่ งทุกคืน ถึงตี ๔ ตี ๕ เรานัง่ ตอนนั้นน่ะ ขณะที่นงั่
สมาธิ ใช้ตอนนั้นน่ะ ถ้ามันสงบแล้วใช้ตอนนั้นน่ะ แล้วพิจารณาไป แล้วเราจะเห็นว่าภาวนามย
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ปัญญา กับปัญญาที่เราใช้อยูน่ ี่ เพราะอะไรรู ้ไหม เพราะว่าถ้าผูป้ ฏิบตั ิรู้เองเห็นเองมันจะซาบซึ้ง
ไอ้นี่ถามหลวงพ่อ ให้หลวงพ่อบอก หลวงพ่อบอกมาทีไรหนูไม่รู้สักที หนูไม่รู้สักที
ก็คนพูดกับเจ้าของเรื่ องมันคนละคน ไอ้คนถามก็มีความเห็นอันหนึ่ง ไอ้คนตอบก็มี
ความเห็นอันหนึ่ง แล้วก็ถามกันไป ไอ้คนตอบก็ไม่เข้าใจเสี ยที
ตอนกลางคืน ตอนปฏิบตั ิ ถ้าจิตมันสงบแล้วเป็ นกลางๆ ถึงมันจะไม่ดิ่งลง ถ้ามันมี
สติปัญญาพอ จับพวกนี้มาแยกแยะ จับให้ได้ ถ้ามีเวทนา จับเวทนาเลย ถ้าจับเวทนา เวทนาไม่ใช่
เรา เพราะเราจับเวทนาได้ แต่ที่มนั เจ็บปวดรุ นแรงนัน่ มันเป็ นเรา เวทนากับเราเป็ นเนื้อเดียวกัน
แต่ถา้ จิตสงบแล้วนะ พอมันแยก มันปล่อยแล้วนะ มันจับเวทนานะ เราจับเวทนา เวทนา
ไม่ใช่เรา เหมือนกับว่าไข่ในจาน เห็นไหม จานก็คอื จาน ไข่ก็คือไข่ แต่มนั อยูใ่ นจานนั้น ไข่อยูใ่ น
จานนั้น เราใส่ ไข่ไว้ในจานนั้น นี่ถา้ จับได้ พิจารณาอย่างนี้ มันจะเป็ นประโยชน์ตรงนี้ อันนี้
รายงานผลปฏิบตั ิเนาะ
ทีน้ ีคาถามต่อไป

ถาม : พ่อของหนูเชื่อคาสอนของพระองค์หนึ่งที่ว่า ตายแล้วสู ญ ไม่มีนรกสวรรค์ หนูเคยอ่าน
หนังสื อของท่าน คิดว่าท่านเป็ นพระอริ ยบุคคล แต่ไม่ทราบว่าคาสอนดังกล่าวของท่านสอน
แบบนั้นจริ งหรื อไม่ คุณพ่อของหนูมีความเชื่อ หนูจะบอกพ่ออย่างไรดี หนูปฏิบตั ิไม่ได้เรื่ อง
เสี ยที ท้อมาก หนูข้ ีเกียจเองใช่ไหมคะ หนูจะสาเร็ จไหมในการกระทาต่อไปในชาติน้ ี

ตอบ : ฉะนั้น เวลาเขาบอกว่า นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี เขาพูดอยู่ เขาก็พูดอย่างนั้น พระองค์น้ ีท่าน
พูดอย่างนั้นว่านรกสวรรค์ไม่มี มันจะมีก็มีสวรรค์ในอก นรกในใจ เป้าหมายของเขา เขาเห็น
สังคมไงว่าสังคมไปเชื่อ ไปเชื่อเรื่ องนรกสวรรค์ แล้วนรกสวรรค์มนั มีอยูจ่ ริ ง สังคมเชื่อส่ วน
สังคมเชื่ อ แต่ไอ้พวกที่มาใช้ประโยชน์กบั นรกสวรรค์นี่ไง เอานรกสวรรค์มาเป็ นสิ นค้าไง
เราก็เห็นว่าในสานักต่างๆ ต้องเอานรกสวรรค์เป็ นสิ นค้า ทาอย่างนั้นจะเป็ นอย่างนั้นๆ
แล้วมันเป็ นจริ งหรื อเปล่า ฉะนั้น พออย่างนั้นปั๊บ พระองค์น้ ีก็เลยมีแนวคิด แล้วพยายามจะหาทาง
ออก หาทางออกในเรื่ องพระพุทธศาสนา ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าสวรรค์ใน
อก นรกในใจ นรกสวรรค์ไม่มี
มันเป็ นไปไม่ได้ มันไม่มีได้อย่างไร ถ้ามันไม่มี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็ นพระโพธิสัตว์ แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะลงมาตรัสรู ้ อยูใ่ นชั้นดุสิตใช่
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ไหม แล้วมันไม่มีได้อย่างไรล่ะ ก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าก่อนที่ท่านจะจุติมา
เกิด ท่านก็อยูช่ ้ นั ดุสิต พระพุทธเจ้าก็พูดไว้ชดั ๆ แล้วมันจะไม่มีได้อย่างไรล่ะ ก็ก่อนที่ท่านจะ
ลงมาท่านก็ไปรอให้ถึงเวลา จากดุสิตก็มาเกิดกับนางมหามายา ก็มาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า
แล้วเวลาให้พระโมคคัลลานะ เห็นไหม อยูท่ ี่ราชคฤห์ พระโมคคัลลานะไปนรก
สวรรค์มา “ตระกูลนี้เกิดแล้วไปอยูท่ ี่นนั่ ” มาบอกพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกใช่ ใช่
นรกสวรรค์มี ทีน้ ีเพียงแต่นรกสวรรค์มีก็มีในสถานะ มันก็เหมือนกับว่า ดวงจันทร์มี
ไหม พระอาทิตย์มีไหม โลกมีไหม มันก็มี แต่นี่เราเห็นได้โดยวิทยาศาสตร์ไง แต่ถา้ เป็ นนรก
สวรรค์มนั เป็ นมิติ พอมันเป็ นมิติ ทีน้ ีผลของวัฏฏะๆ จิตเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะ ถ้าจิตเวียน
ตายเวียนเกิดในวัฏฏะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเคยตกนรก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์ เป็ นพรหม นี่เป็ น เรา
เคยเป็ น จิตดวงนี้มนั เคยเป็ น จิตดวงนี้มนั เคยไป พอจิตดวงนี้เคยไป พอมันสิ้ นอายุขยั จากภพ
ชาติใดมันก็จะไปเกิดอีก เห็นไหม
จิตไม่เคยตายๆ มันจะเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะ มันจะเวียนตายเวียนเกิดในภพชาติน้ ี
ทาดีก็ไปเกิดดี ทาชัว่ ก็ไปเกิดชัว่ แต่คนเราทาทั้งดีท้ งั ชัว่ บางทีเทวดาบางองค์ กลางคืนอยูบ่ น
สวรรค์ กลางวันอยูใ่ นนรก มันก็ยงั มีขนาดนั้น โดยหลักมันเป็ นแบบนี้ แต่มนั มีโดยข้อยกเว้น จิต
บางดวงมันมียกเว้นที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ แต่กรณีอย่างนี้มนั มีนอ้ ย แต่โดยธรรมดาจิต
เราเวียนตายเวียนเกิดแบบนี้ นรกสวรรค์มีแน่นอน แต่มีอย่างไรล่ะ มันมีต่อเมื่อเราหมดอายุขยั
เราก็จะไปอยูส่ ถานะอย่างนั้น มันมีอยูอ่ ย่างนั้น มันไม่ใช่ว่าใครจะไปสร้างขึ้น
ดูอย่างพระจันทร์ ดูอย่างดวงอาทิตย์ ดูอย่างโลก มันยังเป็ นยุคเป็ นคราว กาแล็กซี
ต่างๆ มันจะเปลี่ยนแปลง มันเป็ นอจินไตยมันก็จะมีของมันอยูอ่ ย่างนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็ น
อจินไตย แต่มนั จะเปลี่ยนแปลงของมันไป
วัฏฏะมันก็เหมือนดวงอาทิตย์ เหมือนพระจันทร์ เหมือนโลก มันมีของมันอยูอ่ ย่าง
นั้น ไม่มีใครไปสร้าง ไม่มีใครสร้างได้ ไม่มีใครสร้างได้เพราะอะไร เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ภัทรกัปนี้เป็ นองค์ที่ ๔ พระพุทธเจ้าเป็ นองค์ที่ ๔ แล้วพระศรี อริ ยเมตไตรยจะ
มาตรัสรู ้ไปข้างหน้า ใครจะมาสร้างไว้ล่ะ ไม่มีใครมาสร้าง มันมีของมันอยูใ่ ช่ไหม แต่
พระพุทธเจ้ามาอุบตั ิข้ นึ มาปฏิบตั ิข้ นึ มันมีของมันอยูอ่ ย่างนั้น แล้วเอาสิ่ งนี้มาเตือน มาบอกชาว
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พุทธว่า ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ทาดีก็ไปสวรรค์ ทาชัว่ ก็ไปตกนรก แล้วถ้าคนทั้งทาดีและทาชัว่ อัน
นี้มนั เป็ นของสัจจะความจริ งที่มีอยู่ ถ้ามีอยูป่ ั๊บ ฉะนั้น เรื่ องของส่ วนบุคคลล่ะ
เรื่ องของส่ วนบุคคลปั๊บ มันก็มาอยูท่ ี่ใจ ใครระลึกชาติได้ ระลึกเพราะจิตมันเคยเป็ น
เคยอยูเ่ คยเป็ น นี่บุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็ นสิ่ งใดมา ระลึกชาติได้
จุตูปปาตญาณ อนาคตจะไปเกิดที่ไหน อาสวักขยญาณ อันนี้มนั เป็ นเรื่ องเฉพาะ อันนี้มนั เป็ น
เรื่ องเฉพาะอานาจวาสนาของจิตแต่ละดวง จิตดวงใดที่มีอานาจวาสนา ใครที่มีอานาจวาสนาก็
ปฏิบตั ิถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็ นพระอรหันต์ไป ถ้าใครมีอานาจวาสนาอย่างนางวิสาขา นางวิสาขา
เป็ นพระโสดาบัน ปรารถนามาแค่น้ นั แต่พระอานนท์เป็ นพระโสดาบันสมัยที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก “อานนท์ เรานิพพานไปแล้ว ๓ เดือน เขา
จะมีการสังคายนา” นี่อนาคตังสญาณรู ้อนาคต “เธอจะเป็ นพระอรหันต์วนั นั้น”
พระโสดาบันบางคนปรารถนาเท่านั้น อย่างนางวิสาขาปรารถนาเป็ นพระโสดาบัน เป็ น
มหาอุบาสิ กา ก็ได้แค่โสดาบัน ปฏิบตั ิมาขนาดนั้น แต่พระอานนท์ถึงเป็ นพระโสดาบัน เวลา
พระพุทธเจ้าจะนิพพานยังเสี ยใจ อยากให้พระพุทธเจ้าสอนต่อ พระพุทธเจ้าบอกว่า “อีก ๓
เดือนข้างหน้า เธอจะได้เป็ นพระอรหันต์” ฉะนั้น ถ้าเป็ นพระอรหันต์ ปฏิบตั ิไปมันก็สิ้นสุ ด
แห่งทุกข์ ถ้าสิ้ นสุ ดแห่งทุกข์มนั จะเข้าใจเรื่ องนี้หมดเลย
นรกสวรรค์มนั มี คนชัว่ คนชัว่ ตกนรก ทีน้ ีคนชัว่ ตายแล้วไปไหนล่ะ ตายสู ญ
อ้าว! ถ้าตายสู ญนะ ถ้าตายสู ญมันก็เหมือนเราบอกเลย เราเปรี ยบเทียบมาจาก
พระไตรปิ ฎก เราเปรี ยบเทียบว่า โตโยต้าสายการผลิตรุ่ นใดก็แล้วแต่ โตโยต้าก็เป็ นโตโยต้า
หมด อ้าว! โตโยต้า นิสสัน ฮอนด้า สายการผลิตรุ่ นใดก็แล้วแต่ โรงงานผลิตนั้นเปี๊ ยะเลย เห็น
ไหม รุ่ นใดล่ะ พ่อแม่คนเดียวกันก็สายการผลิตหนึ่ง ลูกออกมาทาไมไม่เหมือนกัน ถ้าโตโยต้า
นะ ออกมาจากโรงงานผลิต สายการผลิตนั้นมันก็เป็ นโตโยต้ารุ่ นนั้นๆ มีคุณสมบัติอย่างนั้นๆ
พ่อกับแม่คนเดียวกัน ลูก ๒ คน ๓ คน ทาไมไม่เหมือนกัน นี่ไง ถ้ามันสู ญไง
อ้าว! โตโยต้า เครื่ องก็ประกอบจากเครื่ องของโตโยต้า เครื่ องอุปกรณ์แต่ละรุ่ น
แม่พิมพ์มนั ปั๊มมาอย่างนั้น พ่อกับแม่ก็คนเดียวกัน ก็แม่พิมพ์เดียวกันน่ะ อ้าว! พ่อก็คนนี้ แม่ก็
คนนี้ ลูกออกมา ๒ คนก็ไม่เหมือนกัน นิสัยไม่เหมือนกัน ลูกออกมา ๓ คนไม่เหมือนกัน มัน
แตกต่างกับโตโยต้าแล้ว โตโยต้ามันเป็ นวัตถุ แต่น้ ีจิต จิต เห็นไหม
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยูช่ ้ นั ดุสิต
เวลาปรารถนาเป็ นองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า จุติลงมาสู่ นางมหามายา เป็ นพุทธมารดา พอประสู ติองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าก็ตาย เพราะไม่มีใครมีบุญจะได้เกิดในครรภ์น้ ีอีก ครรภ์น้ ีเกิดเฉพาะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าคนเดียว
นี่ไง สายการผลิต ถ้าพูดถึงสู ญไง ถ้าพูดถึงว่า สู ญ เราก็ตอ้ งเปรี ยบเทียบแบบสู ญ
อย่างโตโยต้า เวลาโรงงานมันเจ๊ง เลิก หมด โตโยต้าไม่มี ถ้าโตโยต้าเขาเลิกผลิตก็คือเลิกผลิตใช่
ไหม เพราะมันเป็ นวัตถุ แต่จิตมันไม่มีวนั หยุด มันแตกต่างกัน แล้วพอไม่มีวนั หยุดปั๊บ ถ้ามัน
สู ญ มันจะอยูท่ ี่ไหน ถ้ามันไม่อยูใ่ นมนุษย์น้ ี มันมีที่ให้อยูไ่ ง คือสวรรค์ คือพรหมไง สวรรค์
พรหม ให้จิตนี้ไปพักไง เพราะของมันมีอยู่
ฉะนั้น ของมันมีอยู่ นรกสวรรค์มนั มีของมันจริ งอยู่ แล้วเวลาเราเห็นสังคม สังคมมี
ความเชื่อที่เขาแตกต่างหลากหลาย เราก็ไปคาดคั้นว่านรกสวรรค์ไม่มี แล้วเราจะบอกว่า ถ้า
นรกในพระไตรปิ ฎกมีอยูจ่ ริ ง เขียนไว้อยูจ่ ริ ง ก็บอกว่าเป็ นสวรรค์ในอก นรกในใจ
ถ้าสวรรค์ในอก นรกในใจ นักปฏิบตั ิยงิ่ รู ้เข้าไปใหญ่ พระปฏิบตั ิรู้เลยว่าสวรรค์ในอก
นรกในใจเป็ นอย่างไร เวลาภาวนาไม่ลง นัง่ สมาธิไม่ได้ นัน่ น่ะนรกชัดๆ เวลาจิตเสื่ อม ภาวนาดี
แล้ว แล้วมันเสื่ อม นัน่ น่ะขุมนรกเลย นัน่ น่ะขุมนรก แล้วเวลาภาวนาไป แล้วเวลามันพิจารณาไป
แล้วมันติดขัด นัน่ ก็ขมุ นรก
แล้วเวลาภาวนา พุทโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิแล้วมันลง นัน่ น่ะสวรรค์ โอ๋ ย! มัน
ปล่อยหมด มันว่างหมด โอ๋ ย! มันดีไปหมดเลย แล้วถ้าวิปัสสนาไป เกิดภาวนามยปัญญา นัน่ ก็
สวรรค์ แล้วนรกสวรรค์ เห็นไหม กิเลสกับธรรม แล้วเวลามันพ้นไปล่ะ
สวรรค์ในอก นรกในใจ นักปฏิบตั ิยงิ่ รู ้ดีกว่า กรรมดีทาอยูท่ ี่นี่ แล้วถ้ามันดับลง
เดี๋ยวนี้ จิตเราเข้าสู่ ฌานสมาบัติ ถ้ามันดับลงเดี๋ยวนี้ พรหมชัดๆ เลย มันหนึ่งเดียว ขันธ์เดียว
พรหมนี่ขนั ธ์เดียว เทวดาขันธ์ ๔ มนุษย์นี่ขนั ธ์ ๕ จิตเป็ นหนึ่ง จิตเข้าสัมมาสมาธิ จิตตั้งมัน่ มัน
หนึ่งเดียว มันจะไปไหนล่ะ นี่สวรรค์ในอก นักปฏิบตั ิรู้เลย ถ้าทาสมาธิอยู่ ถ้ามันดับเดี๋ยวนี้เป็ น
พรหม เกิดบนพรหม ถ้ามันมีบุญกุศล มันได้ทิพย์ มันได้ทิพย์สมบัติ มันไปเกิดบนสวรรค์
แล้วถ้ามันทุกข์ยาก เทวทัต ดูสิ ธรณีสูบสดๆ เลย เทวทัตนี่ธรณีสูบลงไปสดๆ เลย
สวรรค์ไม่มีหรื อ นรกสวรรค์ไม่มีใช่ไหม แล้วตายแล้วสู ญ สู ญแล้วเทวทัต องค์สมเด็จพระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเทวทัตลงอเวจี พ้นจากอเวจีข้ ึนมา ต่อมาเทวทัตจะได้เป็ นพระปั จเจกพุทธ
เจ้า ถ้ามันสู ญ เทวทัตจะมาเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า
นักปฏิบตั ิพอปฏิบตั ิจริ งมันมีขอ้ มูลในใจด้วยไง พระไตรปิ ฎกก็เขียนไว้ ตาราเขียน
ไว้ วางไว้เป็ นแนวทาง แล้วการไปศึกษามันศึกษาจากมุมมองของใคร แต่พระองค์น้ ีเขาใช้ทาง
ปริ ยตั ิไง ศึกษาตามตาราไง แต่ในทางปฏิบตั ิเราไม่เชื่อ อย่างที่บอกว่า ”หนูเข้าใจว่าท่านจะเป็ น
อริ ยบุคคล”
ไม่มี ไม่เชื่อ ถ้าเป็ นอริ ยบุคคลนะ เห็นกัน เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แสดงธัมมจักฯ เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็ นพระโสดาบัน “สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา สิ่ งทั้งหลายต้องดับไปเป็ นธรรมดา”
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่งอุทาน อุทานเพราะว่ามันปลื้มใจ เพราะว่าองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบตั ิมา เทศนาว่าการธัมมจักฯ ครั้งแรก ได้สงฆ์องค์
แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะ เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะเห็นตามความเป็ นจริ งในสัจธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทานว่า “อัญญาโกณ
ฑัญญะรู ้แล้วหนอ อัญญาโกณฑัญญะรู ้แล้วหนอ” มันมีพยานยืนยันไงว่านรกสวรรค์มีจริ ง
หรื อเปล่า มรรคผลมีจริ งหรื อเปล่า เห็นจริ งหรื อเปล่า ถ้าเป็ นพระอริ ยบุคคลมันเห็นแบบ
พระอัญญาโกณฑัญญะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่งอุทานปลื้มใจเลย แล้วคนที่เห็น
มุมมองเดียวกันมันจะปฏิเสธอย่างนี้ได้อย่างไร
ถ้าคนที่ยงั ปฏิเสธอยู่อย่างนี้ มุมมองไม่เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เขา
ว่าเขารู ้เหมือนพระพุทธเจ้า ไอ้พวกที่ว่านรกสวรรค์มี รู ้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้า แล้วจะเป็ น
อริ ยบุคคลได้ไหม ไม่ได้ ถ้ามันไม่ได้แล้ว ฉะนั้น ยกท่านไว้ ความเห็นของท่าน เรื่องส่ วนบุคคล นี่
เราพูดกันด้วยสัจจะ เป็ นไปไม่ได้ ไอ้ที่ว่าท่านเป็ นอริ ยบุคคลน่ะ ไม่เป็ น ไม่เป็ น
ถ้าคนเป็ นอริ ยบุคคล ธรรมะของพระพุทธเจ้า ถ้าใครแสดงก็แล้วแต่ มันจะเป็ นช่อง
เป็ นทางเดียวกัน ไม่มีการขัดการแย้งกัน ถ้ามีการขัดการแย้งกันนะ ผิดคนหนึ่ง ผิดคนหนึ่ง คน
หนึ่งถูก คนหนึ่งผิด แล้วเรื่ องนรกสวรรค์ ตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ เราเชื่อไหมว่าหลวงปู่ มัน่ เป็ นพระ
อรหันต์ แล้วเทวดามาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ เยอะแยะเลย เชื่อไหม อ้าว! แล้วไม่มีได้อย่างไรล่ะ
แล้วเทวดาอยูท่ ี่ไหนล่ะ ก็อยูบ่ นสวรรค์ อ้าว! พรหมก็มา แล้วเขาบอกไม่มี ขัดและแย้งกันไหม
ขัดและแย้งกัน ถ้าขัดและแย้งกัน ต้องมีคนผิดคนหนึ่ง ฉะนั้น ถ้ามีคนผิดคนหนึ่ง อ้าว! จะว่าใคร
ถูกใครผิดล่ะ
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อันนั้นว่าถูกว่าผิดเพราะว่าเราใช้ปัญญาไตร่ ตรองนะ แต่ถา้ เวลาจริ งแล้ว องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกาลามสู ตร อย่าเพิ่งเชื่อ ให้ทาจริ งขึ้นมา ถ้าเราทาจริ งขึ้นมานะ เรื่ อง
อย่างนี้ ปั ญหานี้ไม่มีเลย
ปัญหานี้มนั มีเพราะอะไรรู ้ไหม ปัญหามันมีเพราะว่า พระองค์น้ ีเป็ นนักปราชญ์ใน
เมืองไทยเลย แล้วประชาชนเชื่อถือศรัทธา แล้วคนที่เชื่อถือศรัทธามีศกั ยภาพทางสังคม ทุกคน
ฮือฮามาก
แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ ครู บาอาจารย์ของเรา คนที่เชื่อถือเป็ นบ้านนอกคอกนา เป็ น
ชาวไร่ ชาวนา เป็ นพวกสัทธาจริ ต ทางภาคอีสานเชื่อหลวงปู่ มัน่ มาก เคารพบูชากันมาก
ศักยภาพทางสังคมมันไม่ค่อยเหมือนกัน
แล้วเวลาพวกเราเชื่อด้วยหัวใจ
มันไม่เป็ น
วิทยาศาสตร์ คือเราไม่ใช่ปัญญาชนที่จะมาอธิบายกัน
แต่พระองค์น้ ีส่วนใหญ่แล้วปัญญาชนทั้งนั้น เพราะปัญญาชนแล้วเวลาพูดออกมาก็เลย
เล่านิทานไง สุ ตตันตปิ ฎกไง เล่านิทาน มันไม่เป็ นเหมือนหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านไม่ได้
เล่านิทาน ท่านเอาความจริ งออกมาจากหัวอกของท่าน เอาความจริ งพูดออกมา พวกเราฟั งแล้ว
เชื่อถือศรัทธา แล้วประพฤติปฏิบตั ิตาม นี่เวลาประพฤติปฏิบตั ิตาม
การศึกษา ใครจบดอกเตอร์ แล้วก็เป็ นศาสตราจารย์ ดูสิ เยอะแยะเลย คนจบดอกเตอร์
เดี๋ยวมันก็จบดอกเตอร์ จะบอกว่าการศึกษามันทันกันได้ ดอกเตอร์นี่ส่งเรี ยนแล้วให้มีความ
ขยันหมัน่ เพียร จบแน่นอน จบดอกเตอร์แล้วมาทาทางวิชาการ มันได้ศาสตราจารย์แน่นอน
มันได้ มันทันกันได้
แต่ในการปฏิบตั ิ ถ้ามันทันกัน มันก็เป็ นพระอริ ยบุคคลเหมือนกัน ถ้ามันสิ้ นทุกข์
เหมือนกัน มันจะรู ้ทนั กัน การปฏิบตั ิมนั ทันกันได้ จะบอกว่า อาจารย์องค์ไหนพูดอะไรก็แล้วแต่
เราทาของเราไปมันทันได้ มันทาทันได้
ฉะนั้น สิ่ งที่บอกว่า พ่อหนูเชื่อแบบนี้
ถ้าพ่อหนูเชื่อแบบนี้ มันเป็ นกระแสสังคม อย่างเรา บางที เราก็ลงั เลใจนะ เฮ้ย! กูก็ไม่
เชื่อนะ เฮ้ย! แต่สังคมเขาเชื่อกันหมดเลย แล้วเพื่อนกูนี่เชื่อหมดเลย แล้วถ้าอยูใ่ นมหาวิทยาลัยนะ
ถ้าทั้งมหาวิทยาลัยเขาก็เชื่อกัน เฮ้ย! กูไม่เชื่ออยูค่ นเดียวไม่ได้ กูตอ้ งเชื่อด้วย อย่างนี้ก็มี ส่ วน
ใหญ่เชื่อไปตามกระแสไง ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไง แต่ถา้ คนมีหลักมีเกณฑ์ ศึกษาเสี ยหน่อย แล้ว
ค้นคว้าเสี ยหน่อย มันจะเป็ นอย่างนั้นจริ งหรื อเปล่า ถ้ามันไม่เป็ นจริ ง มันจะเป็ นจริ งขึ้นมา
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นี่พูดถึงว่าในความเชื่อเรื่ องนรกสวรรค์นะ ถ้าพูดไปแล้วมันยาวมาก พูดได้ท้ งั วัน อันนี้
มันเป็ นเรื่ องโลก ฉะนั้น นรกสวรรค์มนั จะรู ้จริ งหรื อไม่จริ ง ทาสมาธิเข้ามา ถ้าจิตเป็ นสมาธิ จิต
เป็ นสมาธิเห็นตัวตนของตัว มันก็เห็นที่มาแล้ว แล้วถ้าพิจารณาไป ปฏิบตั ิไปนะ ถ้าล้างตรงนี้
ไม่ได้ เป็ นพระโสดาบันไม่ได้
เพราะจิตนี้มีค่าเท่ากัน คนเราเกิดมานี่เกิดตายเหมือนกัน พอเกิดตายเหมือนกัน มัน
ไปเส้นทางเดียวกันไง คือไปตามกรรม นรกสวรรค์ แต่พอเป็ นพระโสดาบันนะ เวลาปฏิบตั ิไป
มันถอนสังโยชน์แล้ว มันไม่ไปตามวัฏฏะ เพราะพระโสดาบันเกิดอย่างมากอีก ๗ ชาติ แต่จิตปกติ
มันไม่มีตน้ ไม่มีปลาย มันไม่มีกาหนดว่ามันจะเกิดกี่ชาตินะ มึงเกิดเวียนอยูน่ นั่ แหละ มึงเกิดอยู่
นัน่ แหละ ไม่มีจบหรอก จิตไม่เคยตาย แต่พอเป็ นพระโสดาบันอย่างมากอีก ๗ ชาติ
แล้วถ้าทาไปเป็ นพระสกิทาคามี เป็ นพระอนาคามี ไม่เกิดในกามภพแล้ว แล้วเอ็งคิด
สิ คนที่จะต้องเกิดอีกแล้วมันไม่เกิด ทาไมมันถึงไม่เกิด อ้าว! เมล็ดพืชลงไปที่ดินมันต้องงอก
แล้วทาไมมันไม่งอก อ้าว! จิตที่มนั เวียนตายเวียนเกิดมันต้องเกิด แล้วเป็ นพระอนาคามีมนั ไม่
เกิดในกามภพแล้ว ไปเกิดบนพรหม แล้วเวลาล้างหมดเลย พรหมมันก็ไม่ไปแล้ว มันจบแล้ว
มันเป็ นอย่างไร
เมล็ดพืช ข้าวหว่านไปที่นาต้องขึ้นหมด ถ้าดินน้ ามี แล้วมีเมล็ดข้าวอะไรที่มนั ทิ้งไป
ในนาแล้วมันไม่เกิด มีไหม แต่หลวงปู่ ขาวมี หลวงปู่ ขาวบอกว่า ถ้าเมล็ดข้าว ถ้ามันตกลงที่นา
มันต้องเกิดอีก เมล็ดข้าวนั้นได้สีแล้ว ได้หุงสุ กแล้ว เมล็ดข้าวนั้นสุ กแล้ว ได้ตม้ สุ กแล้ว มันจะ
เกิดอีกไม่ได้ นี่หลวงปู่ ขาว มันมีความจริ งไง ปฏิบตั ิมนั มีความจริ งอย่างนี้ นี่พูดถึงเรื่ องนรก
สวรรค์นะ
“๒. หนูปฏิบตั ิไม่ได้เรื่ องเสี ยที จนท้อมาก หนูข้ เี กียจเองใช่ไหมคะ หนูจะสาเร็จได้ไหม
คะในชาติน้ ี”

สาเร็จในชาตินมี้ นั ก็อยู่ทอี่ านาจวาสนาของเรา แต่ ในการทาบุญกุศลนะ ทาทาน
ร้ อยหนพันหนไม่เท่ากับถือศีลบริสุทธิ์หนหนึ่ง ถือศีลบริสุทธิ์ร้อยหนพันหนไม่เท่ากับทา
สมาธิได้ หนหนึ่ง ทาสมาธิร้อยหนพันหนไม่เท่ากับเกิดภาวนามยปัญญาทีช่ าระล้ างกิเลส
ได้ หนหนึ่ง
เห็นไหม ทาทานร้อยหนพันหนไม่เท่ากับถือศีล แล้วถ้าศีลร้อยหนพันหนก็เป็ นหมื่น
แล้ว ถ้าศีล มันจะลงสมาธิ แล้วถ้าทาสมาธิเท่ากับเราทาทานเป็ นหมื่นๆ หน ก็ทาสมาธิหนหนึ่ง
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เราจะบอกว่า นัง่ สมาธิ เราทาบุญกุศลมันมีค่ามหาศาลไง ถ้ามันมีค่ามหาศาลเหมือนกับทาทาน
เป็ นพันๆ ครั้ง กับเรานัง่ สมาธิ แล้วเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาขึ้นมา
บอกว่า ชาติน้ ีจะปฏิบตั ิได้หรื อไม่ได้
สิ่ งที่เราทาอยูน่ ้ ีมนั เป็ นสุ ดยอด
สุ ดยอดของการทาตบะธรรมที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเรา เห็นไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระอานนท์
“อานนท์ เธอบอกเขานะ” เวลาคนเข้ามา คนเขามาถวาย พวกโยม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าจะนิพพาน เขามีดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาเต็มเลย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระ
อานนท์ “อานนท์ เธอบอกเขานะว่า อย่ าบูชาเราด้ วยอามิสเลย ให้ ปฏิบัติบูชาเราเถิด ให้

ปฏิบัติบูชาเราเถิด”
แล้วเราปฏิบตั ิกนั อยูน่ ี่เราบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรื อเปล่า

เราจะทาได้ หรื อไม่ได้ ก็แล้ วแต่
เราจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รัตนตรัยของเราด้ วยการทาความเพียรของเรา ถ้ าเราทา
ความเพียรของเรา มันจะสาเร็จไม่สาเร็จ เราได้ บูชา ได้ บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสั ม
พุทธเจ้า หนึ่ง การปฏิบัติบูชา ผลมันมากกว่ าการทาอามิสบูชา เราบูชาด้ วยอย่ างนี้ มันจะ
ทุกข์ มนั จะยาก เราก็สู้ ทน
อ้าว! เราหาเงินหาทองมาซื้อมาทาบุญปันผลมันเป็ นเงินเท่าไร กับเราปฏิบตั ิบูชา เรา
ลงทุนลงแรงด้วยสติ ด้วยความเพียรของเรา มันทุกข์ไหม ก็ทุกข์ แล้วถ้ามันเป็ นไปไม่ได้ มัน
เป็ นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มชั ฌิมาปฏิปทา ไม่ถูกต้องชอบธรรม
เราก็หาเหตุหาผลของเราสิ ใช้ปัญญาเดินสมาธิแล้วเป็ นอย่างนี้ มันเป็ นเพราะอะไร
นัง่ สมาธิแล้วมันไม่ได้เพราะอะไร ดูพระเรา พระเราถ้ามันไม่ได้ เราก็ใช้อุบายวิธีการหลบหลีก
หาทางไปให้ได้ นี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ ท่านสอนอย่างนี้ เราก็ทาของเราอย่างนี้
ทีน้ ีเพียงแต่เรายืนยันไม่ได้ไงว่าปฏิบตั ิแล้ว เออ! ถ้าเอ็งปฏิบตั ิชาติน้ ีแล้วเอ็งเป็ นพระ
อรหันต์เลย ไอ้นี่มนั เป็ นการชี้นา แต่ความจริ งมันอยูท่ ี่การปฏิบตั ิ

ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้าบอกว่า
ของเฉพาะตน ไม่มใี ครการันตีความบริสุทธิ์ของคนอื่นได้
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ความบริสุทธิ์มนั เป็ นเรื่ อง

ตะกอนไหว ๑๙

ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตแต่ ละดวงมันเป็ นความรู้เฉพาะตน มันสะอาดบริสุทธิ์
หรื อมันเศร้ าหมองก็เฉพาะจิตนั้น มันเป็ นเรื่ องเฉพาะตน แล้ วถ้ าเฉพาะตน ตนทาได้ ตาม
ความเป็ นจริง เออ! แล้ วถ้ าเราจริงแล้ ว ไปหาครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ ท่านรู้จริง เออ!
ท่านบอกว่าใช่ เป็ นจริงตามนั้น
ความสะอาดบริ สุทธิ์ มันไม่มีใครจะบอกว่าต้องเป็ นอย่างนั้น แต่มนั อยูท่ ี่การกระทา
ของเราต่างหากว่าจะเป็ นหรื อไม่เป็ น ถ้ามันเป็ นของเรา เราทาได้จริ งมันก็เป็ นความจริ งของเรา
ถ้าเป็ นความจริ งของเรา มันก็ถูกต้องชอบธรรม มันก็เป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโกของเรา
ฉะนั้น ปฏิบตั ินี่สุดยอดอยูแ่ ล้ว
เวลาคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็เสี ยดาย เพราะเขาไม่ได้ศึกษา เขาไม่เสี ยดาย เขาไม่
รู ้เรื่ องของเรา แต่พอเขามารู ้เรื่ อง พอเขาศึกษาแล้วเขาจะเสี ยดายเลยว่า ถ้าเขาไม่ได้ศึกษา เขา
เสี ยดาย เห็นไหม ถ้ารู ้แล้ว รู ้แล้วมันจะรู ้ ถ้าไม่รู้มนั ก็ไม่สนใจ ถ้ารู ้แล้วนะ โอ้โฮ! เสี ยดายมาก
เลย อู๋ย! มันสุ ดยอดๆ ไปมากเลย
ปฏิบตั ิก็เหมือนกัน พอปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ิยงั ไม่รู้ มันก็เป็ นเรื่องหนึ่ง พอปฏิบตั ิมนั รู ้ มันก็
เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ถ้ามันรู ้แล้วมันจะมุมานะ ฉะนั้น ครู บาอาจารย์ของเรา ถ้าเป็ นครูบาอาจารย์
ของเราที่ท่านเป็ นจริ ง ความเพียรท่านสุ ดยอดมาก ครู บาอาจารย์ของเราแต่ละองค์ที่เป็ นจริ ง
ความเพียรท่านเสมอต้นเสมอปลาย แล้วปฏิบตั ิโดยชอบธรรม แล้วจะเป็ นหลักชัยของพวกเรา
ฉะนั้น เราไม่ตอ้ งไปหวัน่ ไหว เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า สัตว์
โลกจะล่วงพ้นทุกข์ดว้ ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ เราทาของเราได้เพื่อ
ประโยชน์กบั เรา เอวัง
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