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ถาม : กราบเรียนหลวงพ่อครับ อารมณ์สืบต่อ เช่น บางทีครุ่นคิดไตร่ตรองมากๆ แลว้กดไม่ลง 
แบบน้ีเป็นกามอยา่งหน่ึงไหมครับ ผมเรียกปัญญาอยา่งน้ีเป็นสมุทยัไดไ้หมครับ กราบ
ขอบพระคุณ 

ตอบ : ทีน้ีค  าว่า “เป็นกาม” เขาพูดถึงเร่ืองของกาม ถา้เป็นกามนะ มนัมีวตัถุกาม วตัถุกามแบบ
ของสวยๆ น่ีก็เป็นกาม เป็นกามเพราะอะไร เป็นกามเพราะอยากได ้วตัถุกาม ถา้วตัถุกามมนัก็
เป็นกามคุณ ๕ รูป รส กล่ิน เสียงก็เป็นกาม ถา้พูดถึงจะวินิจฉยักนั ค าว่า “กาม” อะไรเป็นกาม
ไง กามคุณ กามราคะ กามต่างๆ 

ฉะนั้นเขาถามว่า อารมณ์สืบต่อท่ีครุ่นคิดแลว้ไตร่ตรองไม่ลง กดไม่ลงน่ีเป็นกามหรือ
เปล่า 

ทีน้ีเขาใชปั้ญญาไง ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ เราพจิารณาแยกแยะของเราไป เราจะแยกแยะ
ของเราไปดว้ยปัญญาของเรามีมากนอ้ยขนาดไหน ถา้ปัญญาเรามีมาก เราจะคิดไดก้วา้งขวาง คิด
ไดล้ะเอียดลึกซ้ึง อนันั้นก็เป็นภูมิของเรา แต่คนท่ีภูมิของเขาเป็นจริตนิสัยของเขา ภูมิของเขาก็
บอกว่า “ไอน้ัน่มนัเร่ืองปลีกยอ่ย เร่ืองภายนอก มนัจะเป็นกามไดอ้ย่างไรล่ะ กามก็ตอ้งมีแรง
ปรารถนาในใจของเราถึงจะเป็นกามสิ ถา้มีความปรารถนา มีความตอ้งการในใจของเราถึงจะ
เป็นกาม” 

ไอน้ัน่เป็นกามราคะ กามฉนัทะ ความพอใจก็เป็นกาม กามฉนัทะ ความพอใจ ความ
พอใจมนัท าใหเ้กิดทุกๆ ส่ิงเลย แต่พอมนัพอใจแลว้มนัแสวงหา มนัปรารถนา แลว้มนัว่ิงออกไป
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ก็เป็นกามราคะ เพราะกามราคะมนัก็เป็นเร่ืองของกาม กามราคะ ถา้เร่ืองของวตัถุกามล่ะ วตัถุ
กาม ทีน้ีเขาถามว่าเร่ืองของกาม 

สังคมมนักวา้งขวางไง คนมีการศึกษามาก มีการศึกษานอ้ย ถา้เราวินิจฉยัว่าอยา่งน้ี
เป็นเฉพาะอย่างน้ี มนัท าใหค้บัแคบ แต่ถา้เราวินิจฉยัออกไป ค าว่า “กาม” กามคุณ วตัถุกาม กาม
ราคะ กามมนัก็มีหลากหลายไปแลว้แต่คนหยาบคนละเอียด 

ถา้คนหยาบๆ เห็นไหม คนหยาบๆ ทุกๆ ส่ิงท าใหเ้ราเป็นภาระแบกหาม พอความเป็น
ภาระแบกหาม คือใจมนัแบกหาม ภาระแบกหามคือใจเขา้ไปแบกไปหาม ไปยดึไปมัน่ พอยดึ
มัน่มนัก็เกิดทุกขแ์ลว้ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญานะ อย่างน้ีเป็นเร่ืองปลีกยอ่ย เป็นเร่ืองพื้นๆ แต่ถา้มนัเป็นเร่ือง
หนกัหนาสาหสัสากรรจ ์เวลาเราจะขา้มภพขา้มชาติ เวลาละสังโยชน ์๓ ตวั สักกายทิฏฐิ ถา้มนั
กามราคะปฏิฆะอ่อนลง มนัละสังโยชน ์๓ ตวัเหมือนกนั แต่กามราคะปฏิฆะอ่อนลง 

แต่พอละสังโยชน ์๕ น่ีละกามราคะ พอละกามราคะไป ส่ิงท่ีต่อเน่ืองข้ึนไปล่ะ ส่ิงท่ี
ต่อเน่ืองข้ึนไป เห็นไหม สังโยชนเ์บ้ืองบน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา อนัน้ีมนั
เป็นนามธรรมหมดเลย หลวงตาท่านใชค้  าว่า “ขนัธ์ ๔” ขนัธ์ ๔ ของท่านคือเป็นนามธรรมไง 

ถา้ขนัธ์ ๕ มีรูป เห็นไหม มีรูป รูปมนัเป็นเร่ืองท่ีจบัตอ้ง รูปท่ีสมัผสัได ้แต่พอขนัธ์ ๔ 
มนัพน้จากอสุภะ พน้จากกามไปแลว้ ท่านใชค้  าว่า “ขนัธ์ ๔” เลยนะ ขนัธ์อนัละเอียด ขนัธ์ ๔ มนั
ก็เป็นปัจจยาการ 

น่ีเราพูดถึงว่าถา้คนภาวนาข้ึนไปมนัจะเป็นชั้นเป็นตอนๆ ข้ึนไป แต่ถา้เป็นหยาบๆ จะ
บอกว่าเป็นกามไดไ้หม ก็ได ้

ทีน้ีบอกว่า การศึกษาของคน ดูสิ คนถา้มีการศึกษา อยา่งเช่นศึกษาธรรมมากๆ เขา้ไป
มนัจะละเอียดไป เหมือนมีองคค์วามรู้ มนัมีองคค์วามรู้ เราวินิจฉัยส่ิงใดมนัจะมีองคค์วามรู้
รองรับ แต่ถา้อยา่งเราโดยพื้นฐานเราเป็นฆราวาส เราเป็นชาวพุทธ ทีน้ีการศึกษาทางศาสนาเรา
ไม่ละเอียด เราไม่ละเอียด แต่เราอยากท าความสงบของใจ เราอยากจะไดม้รรคไดผ้ล ถา้การศึกษา
ไม่ละเอียดจะไดม้รรคไดผ้ลไดอ้ยา่งไร 

ถา้การศึกษาของเรา การศึกษาออกไป ศึกษามาเพื่อปริยติั ศึกษามาเพื่อเป็นบรรทดั
ฐาน ศึกษามาเพื่อปฏิบติั แต่ถา้การศึกษามา ยดึว่าการศึกษาเป็นความรู้ของเรา น่ีความหลงใน
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การศึกษา ยดึมัน่ถือมัน่ อนันั้นจะท าใหเ้รายึดมัน่ถือมัน่ ปล่อยความยดึมัน่ถือมัน่ของโลก มายดึ
มัน่ถือมัน่ในธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้ยดึมัน่ถือมัน่โดยท่ีเราไม่มีความ
จริงข้ึนมา ถา้มีความจริงข้ึนมามนัจะเขา้ใจเร่ืองอย่างน้ีไง เร่ืองท่ีว่าเวลาภาวนาไปมนัจะมีปัญหา
แบบน้ี มนัอยูท่ี่ปัญญาของคน 

เขาบอกว่า ความครุ่นคิดไตร่ตรองแลว้กดไม่ลงมนัเป็นกามหรือเปล่า มนัเป็นกามหรือ
เปล่า 

ถา้มนัเป็นกามแบบหน่ึง แต่ปัญญาของผูถ้ามบอกว่า “ผมเรียกปัญญาอยา่งน้ีว่าเป็น
สมุทยั” 

ปัญญาท่ีเป็นสมุทยั เป็นสมุทยั สมุทยัคือตณัหา วิภวตณัหา คือว่าส่ิงท่ีไม่ตอ้งการจะ
ผลกัไส ส่ิงท่ีปรารถนาจะดึงเขา้มา ส่ิงท่ีมนักลาง  ๆอยู ่มนัก็ยงัยดึของมนั น่ีมนัเป็นสมุทยั ถา้เป็น
สมุทยั มนัถึงเกิดความยดึมัน่ถือมัน่ มีสมุทยัเพราะมีความเห็นของเรา มีต่างๆ เขา้ไป มนัก็ไม่
เป็นภาวนามยปัญญา ถา้ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนมา ถา้มนัมีปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึน เราตอ้ง
พยายามท าความสงบของใจแลว้ ถา้ใจมนัสงบข้ึนมาแลว้มนัจะใชปั้ญญา อยา่งท่ีว่า “ผมเรียก
ปัญญาอยา่งน้ีว่าสมุทยั” 

เราจะเห็นเลยว่า ส่ิงท่ีพอใจ ความผลกัไส แรงปรารถนาดึง ความดึงเขา้มา ความผลกั
ไส ความรับรู้ เป็นสมุทยัทั้งหมด เป็นสมุทยัทั้งหมดเลย ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ถา้เรา
จะละแรงปรารถนา แรงดึงเขา้มา แลว้แรงผลกั แรงผลกั แรงวิภวตณัหา แลว้แรงรับรู้ล่ะ ถา้แรง
รับรู้ แลว้ถา้ท าอยา่งนั้นจะภาวนาอย่างไร อู๋ย! ยิง่ยุ่งไปหมดเลย ทีน้ีงงใหญ่เลย ยิง่ภาวนาไม่ถูก 

ถา้จะภาวนาของเรานะ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพราะมนัมีสมุทยั เราท าความสงบของใจเขา้มา 
ถา้ใจสงบแลว้มนัจะเห็นจริงนะ เห็นจริงนะ เวลาเห็นจริง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
เทศนธ์มัมจกัฯ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา แต่เวลาเรารู้ของเรา มนัเกิดแลว้มนัไม่ดบัน่ะสิ เด๋ียวก็ไป
ครุ่นคิด เด๋ียวมนัก็ไปเอากลบัมาคิดอีกรอบหน่ึง 

เวลาผูท่ี้เห็นจริง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา เกิดแลว้มนัดบัไง การเกิดข้ึน 
เกิดแลว้ดบั ส่ิงในโลกน้ีมนัมีการเกิดและการดบั แต่ของเรามนัเกิดแลว้มนัไม่ดบั เพราะมนัเกิด
แลว้มนัครุ่นคิดไตร่ตรอง กดไม่ลง 



เกิดแลว้ไม่ดบั ๔ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

พอมนัปล่อยวาง ปล่อยวางเพราะเลิกภาวนา ปล่อยวางเพราะเราวางแลว้ วางจากการ
ภาวนา เด๋ียวก็กลบัมาคิดอีก เด๋ียวก็กลบัมา เกิดแลว้ไม่ดบั มนัไม่ดบัก็น่ีไง ท่ีว่าสมุทยัๆ ทุกขค์วร
ก าหนด สมุทยัควรละ ถา้มนัละสมุทยั แรงปรารถนา แรงผลกั แรงรับรู้ ถา้แรงปรารถนา แรงรับรู้ 
แรงต่างๆ น่ีควรละ แลว้ละแลว้มนัเกิดดบัโดยท่ีไม่มีความผูกพนั สังโยชนม์นัไม่มี แต่ถา้
สังโยชนม์นัมี แลว้ถา้แรงผลกั แรงปรารถนาไม่ตอ้งการ แลว้ภาวนาอย่างไรล่ะ ภาวนาอยา่งไร 

การภาวนาของเรา เราก็ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท าความสงบของใจเข้า
มาก่อน พอใจสงบเข้ามามนัเป็นอิสระ แล้วเราฝึกหัดพจิารณาของเรา เราพิจารณาของเรา 
วปัิสสนาเพ่ือจะก าจดัสมุทยั สมุทยัควรละ  ๆ แรงปรารถนา แรงผลัก แรงรับรู้ นี่ถ้าเราเห็น
ความเป็นจริงแล้วมนัขาดออกจากกัน ขาดออกจากกัน เห็นไหม 

ดูอวกาศสิ ดูดวงจนัทร์มนัก็ลอยของมนัอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั โลกก็ลอยอยูใ่นโลก 
แต่มนัมีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย ์ แต่มนัก็ลอยอยูข่องมนั มนัลอยอยูข่องมนั น่ีก็เหมือนกนั ถา้
พิจารณาไปแลว้เวลามนัวิปัสสนา เวลามนัขาด น่ีเกิดแลว้ดบั มนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัเกิดมนั
ดบั ธรรมชาติของมนั ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา แต่
ของเรามนัไม่ดบัน่ะสิ มนัเกิดแลว้มนัไม่ดบั พอมนัไม่ดบัมนัก็เลยกดกนัอยูน่ี่ 

ค่อยๆ ท า เพราะเราท านะ เราตั้งใจจงใจ ตั้งใจจงใจน่ีตณัหาซอ้นตณัหา เวลาคนไม่
ภาวนาเลยก็ไม่ภาวนา เวลาคนภาวนากอ็ยากไดม้รรคไดผ้ล น่ีตณัหาซอ้นตณัหา 

โดยธรรมชาติของคนมนัมีสมุทยัอยูแ่ลว้ แรงปรารถนา แรงผลกัมนัมีอยูแ่ลว้ แต่พอ
เวลามาปฏิบติัแลว้เราก็เพ่งเล็งจะท าลายแรงปรารถนาแรงผลกัน้ีใหไ้ด ้ การท าลายแรงปรารถนา
แรงผลกั มนัก็เลยกลายเป็นตณัหาซอ้นตณัหา มนัยิง่ท  าแลว้มนัยิง่สับสน ถา้เราก าหนดพุทโธ
ของเรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา ท่ีว่า “ผมเรียกปัญญาอยา่งน้ีว่าเป็นสมุทยั” 

เราใชปั้ญญาใคร่ครวญของเรา พิจารณาของเรา แยกแยะของเราไป ถา้มนัแยกแยะของมนั
ไป มนัปล่อยๆ ปล่อยอยา่งน้ีเป็นสัมมาสมาธิ พอมนัปล่อยแลว้เป็นสมถะ พอปล่อยแลว้ เป็น
สมถะแลว้ เป็นสมถะ เป็นสมาธิ เป็นสมาธิเพราะปล่อยแลว้เรามีตวัตน ปล่อยแลว้เรารู้ว่าปล่อย 
พอรู้ว่าปล่อย มนัเป็นสัมมาสมาธิ 

สัมมาสมาธิก็เหมือนจกัรวาล เหมือนพระจนัทร์ เหมือนดวงดาว เหมือนดวงอาทิตย ์มนั
จะหมุนในตวัของมนั น่ีก็เหมือนกนั มนัปล่อยของมนั แต่มนัยงัมีแรงดึงดูด มีแรงโนม้ถ่วง มนัยงั
มีของมนัอยู ่ถา้เราพิจารณาของเรา เราแยกแยะของเราไป เด๋ียวเราเขา้ใจของเรา 
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ศาสนามนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรในโลกน้ี ความรู้สึกนึกคิดเราเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรใน
ใจของเรา เห็นไหม มนัมีของมนัโดยธรรมชาติของมนั แต่มนัไม่มีใครไปยดึมัน่ถือมัน่ แต่ของเรามี
ไง พอของเรามี มีเพราะอะไรล่ะ มีเพราะเรามี มีอวิชชา เรามีความไม่รู้ ถา้มีความไม่รู้ เราก็พิจารณา
ของเราไป 

น่ีพูดถึงว่า กราบเรียนถามเร่ือง “กราบเรียนหลวงพ่อครับ อารมณ์สืบต่อ เช่น บางที
ครุ่นคิดไตร่ตรองมากๆ แลว้กดไม่ลง แบบน้ีเป็นกามอยา่งหน่ึงไหมครับ ผมเรียกอยา่งน้ีว่าเป็น
สมุทยัไดไ้หมครับ” 

เป็นสมุทยัก็ได ้มนัยงัเป็นกิเลสอยู ่ถา้จบัได ้เราจบัได ้เรายงัมีงานท าอยู ่เราท าส่ิงใดก็ได ้
ฝึกหดัใจใหฉ้ลาด เราภาวนาของเราเพื่ออตัตสมบติั สมบติัของเราจริงๆ นะ สมบติัของใจเลย แต่
ตอนน้ีเป็นสมบติัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษามา ลิขสิทธ์ิขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ท่านใหใ้ชโ้ดยไม่เรียกค่าลิขสิทธ์ิ ใหเ้ราใชเ้ทคโนโลยขีองท่านคือ
อริยสัจสัจจะความจริง แลว้ท าของเราให้เป็นความจริงของเรา เด๋ียวเรารู้จริงข้ึนมาเป็นของเรา 
ไม่ใช่ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ของเรา 

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่์านบอกว่า แมแ้ต่นัง่อยูห่นา้องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก็ไม่ถาม เพราะมนัเป็นอนัเดียวกนั แต่ตอนน้ีเราถาม เราถาม เราอยากรู้ เราอยาก
ได ้อยากเป็นไป เราถามของเรา เราท าใหเ้ป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมามนัจะเป็นสมบติัของเรา 

น่ีพูดถึงว่ามนัเรียกว่าอะไร เราก็ว่าสมุทยัก็ถูกตอ้ง เราว่ามนัเกิดแลว้มนัไม่ดบั มนัไม่
ดบัเพราะมนัครุ่นคิด ไม่ดบั เด๋ียวมนัก็เกิดมาอีกรอบหน่ึง พิจารณาซ ้ าๆ ซากๆ ไป ท าของเรา
ต่อเน่ืองกนัไป ถา้ท าต่อเน่ืองไป เด๋ียวจะรู้ 

แลว้จะเป็นกามไม่เป็นกาม วางไว ้ เพราะวตัถุกามก็มี กามราคะ กามฉนัทะ ความเป็น
นามธรรมมนักมี็ความยดึมัน่ถือมัน่ มนัก็เป็นของมนั ถา้เป็นของมนั มนัอยูร่ะดบัของเรา เรา
ภาวนาของเรา เอาประโยชนก์บัเรา วางไว ้ เพียงแต่ว่าเอามาเป็นประเด็นในการใชปั้ญญาน้ี
ถูกตอ้ง แลว้ท าต่อเน่ืองเนาะ 

ถาม : เร่ือง “ปริวาสกรรม” 

หลวงพ่อ : ค าถามน่ีน่าสงสาร เขาเขียนค  าถาม “พระขาดท่ีพึ่ง” นามปากกาของเขา “พระขาดท่ี
พึ่ง” แลว้เขาเขียนถาม 
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ถาม : กระผมมีความสงสัยในเร่ืองปริวาสกรรมครับ ขอกราบหลวงพ่ออธิบายใหห้ายสงสัย
เพื่อจะไดท้  าสังฆกรรมใหถู้กตอ้ง 

๑. การสวดเพื่อเขา้ปริวาส สามารถสวดเขา้ทีละ ๓ รูปเหมือนตอนบวชไดไ้หมครับ 

๒. ตอนออกอพัภาน สามารถสวดออกทีละ ๓ รูปเหมือนตอนบวชไดไ้หมครับ 

ขอบพระคุณมาก 

ตอบ : กรณีน้ีเราตอ้งพูดโดยหลกัก่อนนะ โดยหลกัหมายถึงว่า ธรรมและวินยัขององคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่โดยสังคม สังคมท่ีเขาท ากนั ท่ีเขาอยูป่ริวาสกนั เขาสวดทีหน่ึงเขา
สวดเป็นร้อยเป็นพนัเลยล่ะ เพราะเวลาพระเขา้มาเขาก็สวดปริวาสดว้ยกนั อะไรดว้ยกนั เป็นหมู่
เป็นคณะไป อยูท่ี่เขาท ากนัไป อนันั้นเขาท าเอาธรรมและวินยั เอาพิธีกรรมนั้นมาชกัจูงสังคมว่า
พระอยูป่ริวาสมนัไดบุ้ญกุศลอยา่งนั้น แต่ธรรมวินยัไม่ใช่ พระท่ีอยูป่ริวาสเพราะว่าตอ้งมี
ความผิด ตอ้งมีความผิดนะ เราท าความผิดส่ิงใด ท าผิดแลว้ส านึกผิด 

พอคนท่ีท าความผิดเป็นอาบติัอยา่งน้ีแลว้เขาปกปิดกนัไว ้ เขาไม่รับรู้ส่ิงใดๆ เขาก็
บอกว่าเขาไม่เป็นความผิด เขาปกปิดเอง ผิด มนัผิดโดยสัจจะ ผิดโดยความจริง เพราะว่า
ความลบัไม่มีในโลก ผูใ้ดท า ผูน้ั้นเป็นผูรู้้เอง แต่เวลาถา้เขาท าแลว้เขาปกปิดไว ้เขาบอกว่าไม่มี
ใครรู้ใครเห็นกบัเขา แต่จิตของเขารู้ จิตของเขาเวียนตายเวียนเกิด เขาจะมีเวรมีกรรมไปกบัเขา 
ความลบัไม่มีในโลกไง ส่ิงน้ีเป็นความจริง 

แต่ถา้เขามีหิริมีโอตตปัปะ เขาท าความผิดแลว้เขายอมรับผิดของเขา ถา้ยอมรับผิดของเขา 
เขาจะมาปลงอาบติั เขาจะแกไ้ขความผิดของเขา ถา้แกไ้ขความผิดของเขา เขาก็ตอ้งบอกกบั
พระไง พอบอกกบัพระป๊ับ ความท่ีปกปิดไวม้นัไม่มี ความท่ีปกปิดไวไ้ม่มี การสืบต่อมนัไม่มี 

การสืบต่อ ถา้เป็นอาบติัตั้งแต่วนัใด ถา้เป็นวนัน้ี บอกในวนัน้ี ปริวาสไม่ตอ้งอยูก่รรม 
ถา้บอกว่าถา้ท าไวแ้ลว้ปกปิดไวก่้อน ๑ เดือน ยงัไม่แน่ใจ ปกปิดไว ้๒ เดือน ถา้แน่ใจแลว้ค่อย
มาบอก ตอ้งอยูป่ริวาส ๒ เดือน ปกปิดไวเ้ท่าใดตอ้งอยูเ่ท่านั้น ถา้อยู่เท่านั้น เพราะถา้ปกปิด 
เวลามนัสืบต่อ เวลามนัยงัไม่หยดุ 

แต่ถา้เราบอกกบัพระเลยว่าเราสงสัยว่าเราเป็น เราเขา้ใจว่าเราเป็นสังฆาทิเสสใน
สังฆาทิเสสขอ้ใด ถา้บอกป๊ับ เวลาหยดุ พอหยดุป๊ับ เราตอ้งอยูป่ริวาส อยูใ่นเวลาท่ีปกปิดไว ้
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แลว้ถา้ปกปิดไว ้ พออยูป่ริวาสครบจ านวนแลว้ ครบจ านวนแลว้เขาถึงไปอยูม่านตั อยูม่านตัน่ีไป
อยูรั่บใชส้งฆ ์ใหส้งฆม์องว่าหมดทิฏฐิมานะ เพราะการอยูม่านตัตอ้งไปอุปัฏฐากกบัสงฆ ์

อยูป่ริวาส อยูโ่ดยตวัแทนของสงฆไ์ด ้อยูม่านตั ไม่ได ้ตอ้งอยู่ในสงฆ ์พออยูใ่นสงฆเ์สร็จ
แลว้ก็ตอ้งไปอพัภาน น่ีพูดถึงว่าธรรมวินยันะ 

แต่เวลาทางโลกเขา เขาไปอยูป่ริวาสกนั อนันั้นมนัเป็นการตลาด เวลาสวดปริวาส สวด
เขา้ทีหน่ึง ๕ รูป ๑๐ รูป ๑๐๐ รูป เขา้มาพร้อมกนั อพัภานพร้อมกนั ท าเหมือนกนั เขาบอกมีเคา้
ลางของธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ท าเป็นการตลาดไม่ใช่ความจริง 
แลว้คนท่ีมาอยูม่นัเป็นอาบติัจริงหรือเปล่า อย่างเช่นเราไม่ไดท้  าความผิด เรายอมใหท้างฝ่ายรัฐ
ลงโทษไหม เราไม่มีความผิด เราไม่ไดท้  าอะไรผิด เราไม่ไดห้ลบหนีภาษี เราจะใหเ้สียภาษี
ยอ้นหลงั เรายอมไหม อยู่ดีๆ เขาจะมาเก็บภาษียอ้นหลงั เรายอมไหม เราไม่ยอมหรอก เพราะเรา
ไม่ไดป้กปิด เราเสียภาษีสมบูรณ์ครบถว้น มีแต่เอาภาษีคืน เสียมากเกินไป เอาคืน น่ีถูกตอ้ง น่ีก็
เหมือนกนั ถา้เราไม่ไดเ้ป็นอาบติั ไปอยูป่ริวาสอยา่งไร 

อยูท่ี่การตลาด เขาบอกว่า พระท่ีไหนเขามาอยูป่ริวาสกนั น่ีพูดถึงการตลาดนะ ทีน้ีถา้
พูดถึงการตลาด เพราะว่าค  าตอบน้ีมนัจะไปขดัแยง้กบัการกระท าการตลาดนั้น เพราะการตลาด
นั้นมนัไม่มีมูลไง มนัไม่มีมูลหน้ี มนัไม่มีส่ิงใดเลย แลว้กม็าใชห้น้ีกนั มาเอาผลประโยชนต่์อกนั 
มนัไม่มีมูล เขาเรียกว่ามนับงัคบัใชไ้ม่ได ้ มนัไม่มีส่ิงใดเป็นเหตุเป็นผล แต่ถา้จะเอาเร่ืองปริ
วาสนะ ถา้เหตุผล เขา้ตรงน้ีแลว้ 

“๑. การสวดเขา้ปริวาสสามารถสวดเขา้ทีละ ๓ รูปเหมือนตอนบวชไดห้รือไม่ครับ” 

ไม่ ไม่มีทาง มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะคน
ท าความผิดต่างขอ้หา ต่างเวลา ต่างวตัถุ มนัท าเหมือนกนัไม่ไดห้รอก คนจะเขา้ปริวาสมนัผิด
ขอ้ไหนล่ะ กล่าวตู่พุทธพจน ์สร้างกุฏิโดยท่ีว่าสร้างเกินกว่าก าหนด น ้าสุกกะเคล่ือน แลว้เวลา
น ้าสุกกะเคล่ือน เวลาพระ เวลาสวดเขา้ปริวาสมนัอยูท่ี่วตัถุไง เอ็งผิด เอ็งผิดจากอะไร อา้ว! เรา
ไปฉอ้โกงเขามา แต่บอกว่าเราโดนลงโทษ เป็นโทษ บอกว่าเราผิดขอ้อ่ืน มนัเป็นไปไม่ได ้พอมนั
เป็นไปไม่ได ้การสวด การสวดปริวาสเขา้ทีละ ๓ รูป ผิดเหมือนกนัหรือ ผิดเหมือนกนัหรือ 

ฉะนั้น เวลาผิดไม่เหมือนกนั เวลาท่ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านเดินตามรอยองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านก็ตอ้งบอกว่าเอ็งผิดอะไร เอ็งท าอะไร ถา้น ้าสุกกะเคล่ือน เคล่ือนอะไรล่ะ 
เคล่ือนอยา่งไร ถา้นอนฝัน เวน้ไวแ้ต่ฝัน ในธรรมวินยับอก เพราะมนัเป็นเร่ืองธรรมชาติ เร่ือง
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สุดวิสัย ในเม่ือมนุษย ์ ความเป็นอยูกิ่นอ่ิมนอนอุ่นมนัมีของมนั มนัฝันของมนั มนัฝันโดยท่ี
ไม่ไดต้ั้งใจ เพราะคนนอนหลบัแลว้ฝันไป อยา่งน้ีถือว่าไม่เป็นอาบติั แต่เวลาฝันแลว้ก ้าก่ึง 
สงสัยอยู ่แลว้ไปจบัตอ้ง อา้ว! ก ้ าก่ึง แลว้บางคนเขาตั้งใจท า 

วตัถุส่ิงเดียวกนั การกระท าแตกต่างกนั วตัถุเดียวกนั การกระท าแตกต่างกนั แลว้สวดที
ละ ๓ รูปหรือ มนัไม่มี มนัไม่มีหมายความว่า เวลาครูบาอาจารยท่ี์เป็นนะ เวลาจะเขา้ปริวาสเขา
จะถามว่า มนัเป็นอาบติัขอ้ใด แลว้วตัถุ วตัถุอะไร ถา้วตัถุมนัไม่ถูกตอ้ง มนัจะท าไดอ้ยา่งไรล่ะ 

แลว้พระสวดเขา้ทีละ ๓ องค ์ เอ็งท ามาเหมือนกนัเป๊ียะเลยหรือ ไม่มีทาง มนัเป็นไป
ไม่ได ้คือความผิดมนัไม่เสมอกนั ความผิดไม่ใช่อนัเดียวกนั ถา้ความผิดอนัเดียวกนั แต่โทษ โทษ
สังฆาทิเสสเหมือนกนั แต่ท าผิดแตกต่างกนั แตกต่างเวลา แตกต่างวตัถุ แลว้ท าผิด ผิดอยา่งใด 

ฉะนั้น เวลาจะสวดเขา้ มนัตอ้งเขา้อยา่งน้ี ฉะนั้น เวลาสวดมนัตอ้งว่าความผิดอยา่งใด 
น่ีพูดถึงตามวินยันะ ถา้เขาสวดทีละ ๑ เวลาสวดนะ เด๋ียวอพัภานก็เหมือนกนั เวลาสวดแลว้ยิ่ง
อพัภานยิง่ไม่ไดเ้ลย ไม่ไดเ้พราะอะไร ไม่ได ้เขาจะบอกเลยนะว่า เขาสวดถึงว่าพระองคน้ี์ช่ืออะไร 
อยา่งเช่นบวช เราไปบวช เราไดฉ้ายาอะไร แลว้เราบอกว่าอุปัชฌายช่ื์อน้ี เราจะบวชแลว้เราได้
ช่ือน้ี น่ีก็เหมือนกนั เวลาอพัภานข้ึนมา ภิกษุช่ือน้ีๆ ไดส้วด ไดอ้ยูป่ริวาส แลว้อยูป่ริวาสสมบูรณ์
แลว้ ภิกษุช่ือน้ียกเขา้สู่หมู่ แลว้เขาตอ้งสวดระบุช่ือเลยนะเวลาสวดอพัภาน 

ฉะนั้น อยูป่ริวาสสวดเขา้ทีละ ๓ รูป ท่ีว่าไม่ได ้ไม่ไดเ้พราะว่าความผิดแตกต่างกนั การ
กระท าแตกต่างกนั มนัตอ้งพูดถึงความผิดอนัเดียวกนั ความผิดแต่ละบุคคล ฉะนั้น สวดเขา้ สวดที
ละรูป เพราะความผิดของคนมนัไม่เหมือนกนั ทีน้ีไอก้ารบวชมนัได ้ เพราะการบวชเขาบวชกนั
อยา่งนั้น แต่เวลาบางท่ีเขากบ็วชทีละองคน์ะ แต่ไอส้วดปริวาสยิง่ไปใหญ่เลย มนัไม่ได ้

ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๑ บอกว่า “การสวดเขา้ปริวาส สวดเขา้ทีละ ๓ รูปเหมือนตอนบวชไดไ้หม
ครับ” 

น่ีเราบอกตามธรรมวินยันะ แต่ท่ีเขาท า เขาอยูป่ริวาสกนัโดยการตลาด เขาสวดทีหน่ึง
เป็นสิบเป็นร้อยเลย แลว้ไม่รู้เขาสวดกนัอยา่งไร แลว้คน ๑๐๐ คนมนัท าความผิดอนัเดียวกนั เวลา
เดียวกนั เหมือนกนัหมดเลย ๑๐๐ คน ไม่รู้มนัท ากนัไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้เราจะเอาความสะอาดบริสุทธ์ิของบุคคลนะ แต่ถา้เป็นเร่ืองของการตลาดนั้น ท่ี
จะบอกว่า เวลาพูดไปแลว้ เร่ืองวินยัอย่างหน่ึง เร่ืองสังคมนั้นเป็นอีกอยา่งหน่ึง สังคมเขาท ากนั
อยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้น่ีถามมา เพราะเขาบอกว่าพระขาดท่ีพึ่ง พระขาดท่ีพึ่ง ถา้ท าแลว้ตั้งใจของเรา 
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ปรึกษา มนัตอ้งมีพระผูใ้หญ่ พระท่ีเคยผ่านมา เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แลว้เราจะมีความอาย ไม่
กลา้ปรึกษาใคร ไม่กลา้ท าอะไร ปรึกษานะ 

“๒. ตอนออกอพัภานสามารถออกทีเดียว ๓ รูปไดเ้หมือนตอนบวชไหมครับ” 

ก็เหมือนกนัอีกแหละ เหมือนกนัหมายความว่า เวลาเขาอยูป่ริวาสโดยการตลาด เขาเขา้ที
หน่ึงเป็นร้อยเป็นพนัเลย แลว้ก็อยูก่นัไป พอเวลาออกเขาก็สวด มนัท าเป็นพิธี ท าเป็นพิธี 

แต่คนเขาไปท ามนัไม่เป็นพิธีนะ อย่างเช่นเวลาพระเราบวช เวลาสึก เราไม่มีพยาน 
สิกฺข  ปจฺจกฺขามิ ไม่ไดบ้อกพระองคใ์ดเป็นพยาน สึกแลว้ก็ถอดผา้ไปเองเลย มนัพน้จากการสึก
ไหมน่ะ มนัสึกโดยเราถอดผา้เหลืองไป แต่เราไดญ้ตัติข้ึนมาเป็นสงฆ ์ แลว้ก็ถอดผา้เหลืองแลว้
ออกไปเลย แลว้ก็ไปแลว้ เวรกรรมมนัผูกพนัไปกบัชีวิตนั้นน่ะ ฉะนั้น เวลาจะสึก จะสึกก็ตอ้งมี
พระเป็นพยาน ก็แค่ปฏิญาณตนเท่านั้นเอง สิกฺข  ปจฺจกฺขามิ แต่ใหพ้ระองคใ์ดองคห์น่ึงรับรู้ไดว้่า 
จ าไวน้ะว่าขา้พเจา้เป็นคฤหสัถแ์ลว้ จ าไวน้ะ แค่นั้นเอง แต่มนัตอ้งมีพยานไง แต่ถา้คนไม่มีพยาน ละ
ผา้เหลืองไปเลย เวลาพยานๆ ใหพ้ยานรับรู้ มนัสึกออกไปมนัก็จบใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเขาไปอยูป่ริวาสโดยสังคม เขาเป็นกนัหรือเปล่า เขาไดเ้ป็นอาบติัไหม 
อยูดี่  ๆก็ไปรับสภาพตามกฎหมายว่าขา้พเจา้มีโทษอยา่งน้ี 

อา้ว! อยูดี่ๆ ก็ไปรับสภาพตามกฎหมายเนาะ ท าความผิดหรือไม่ท าความผิดไม่รู้ บาง
คนท าความผิดไม่กลา้บอก ก็อาศยัเวลาเขาอยูป่ริวาส ไปอยู่กบัเขา ก็คิดว่าอาศยัเขาออกไป แต่มนั
ก็ไม่ไดบ้อกเจาะจงว่าตวัเองผิดอะไร ท าอะไรมา 

แต่ถา้ตามการอยูป่ริวาสเขาตอ้งสวด เขาสวดตามนั้นเลย เราเป็นอาบติัอะไร วตัถุ
อะไร ขอ้ไหน เป็นซอ้นไหม ซอ้นหมายถึงว่าเป็นสองหนสามหนในทีเดียวกนั เป็นหนหน่ึงน่ี
วตัถุหน่ึง เป็นสองก็เป็นสองคร้ัง เป็นสาม ฉะนั้น เขาตอ้งสวดว่า ๑ คร้ัง ๒ คร้ังหรือ ๓ คร้ัง เรา
ผิดก่ีหน ท าก่ีหน มนัอยูน่ี่ ค าสวดคือยอมรับสภาพตามความเป็นจริง น่ีอยูป่ริวาส 

แลว้อยูป่ริวาส เวลาสวดแลว้ญตัติ สวดแลว้ก็รับสภาพ เพราะมนัสวดโดยสังฆาทิเสส 
สังฆาทิเสสคือสงฆน์ะ สงฆต์ั้งญตัติ น่ีอยูดี่ๆ ก็ไปรับสภาพกบัเขา แลว้เวลาออก เวลาออกก็ตอ้ง
ออกตามสภาพความเป็นจริง ก็ออกยกเข่งอีก เหมาเข่งเขา้มาเลย ปริวาส ออกก็ยกเข่งไปเลย แลว้
มนัออกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะออกอพัภาน ตอนออกอพัภาน ค าว่า “อพัภาน” คืออพัภานยก
เขา้สงฆ ์ แลว้เราเป็นสงฆใ์ช่ไหม พอเราสวดป๊ับ ทีแรกเป็นสงฆเ์สมอกนั สงฆศี์ล ๒๒๗ 
เหมือนกนั ลงอุโบสถ ท าสังฆกรรมได ้ พอสวดปริวาส เขา้ปริวาสป๊ับ ไม่ใช่ปกตตัตะภิกษ ุ มี
สถานะต ่ากว่าสงฆ ์ เขา้ท าสังฆกรรมไม่ได ้ท าสามีจิกรรมกบัสงฆ์ไม่ได ้ถา้เขา้ไปท าสามีจิกรรม
กบัสงฆ ์กิจกรรมนั้นเป็นโมฆะ เขา้ไม่ได ้เพราะมีสถานะต ่ากว่าสงฆ์ 

ฉะนั้น พออยูป่ริวาสครบแลว้ อพัภาน อพัภานคือยกกลบัเขา้มา ยกใหพ้ระสงฆอ์งคน์ั้น
ใหมี้สถานะเท่ากบัสงฆ ์ ให้เขา้กลบัมาเป็นปกตตัตะภิกษุ คือเท่ากบัสงฆ ์ พอเท่ากบัสงฆก์็ตอ้ง
อพัภานข้ึนมา ไม่ใช่ออกอพัภาน ยกเขา้สู่หมู่ 

ถา้ยกเขา้สู่หมู่ สวด ๓ องคไ์ดไ้หม 

เออ! อนัน้ียิ่งชดัเจนนะ เพราะเวลาสวดเขาสวดระบุ ระบุช่ือ ระบุฉายา ภิกษุองคน้ี์ช่ือ
อยา่งน้ี ฉายาอยา่งน้ี ไดอ้ยูป่ริวาสมาครบแลว้ ไดอ้ยูม่านตัมาสมบูรณ์แลว้ เห็นโทษของความเป็น
โทษแลว้ สงฆเ์ห็นสมควรยกเขา้หมู่ สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ 

สุณาตุ เม ตั้งญตัติยกเขา้มา พอยกเขา้มา น่ีพูดถึงตามธรรมวินยันะ แต่ถา้เป็นทาง
สังคม เราพูดแลว้มนัสะเทือนกนัเยอะเกินไป ถา้มนัสะเทือนเยอะเกินไป เขาถึงบอกว่า 
ยอ้นกลบัมาท่ีหลวงตาเลย หลวงตาบอกผูน้  าส าคญัมาก เวลาอยูก่บัหลวงตาท่านสร้างพระให้
เป็นผูน้  า คือพยายามใหพ้ระศึกษา พระเขา้ใจตามความเป็นจริงนะ ถา้ศึกษาตามธรรมวินยัแลว้
มนัก็มีความเห็นต่าง 

ความเห็นต่าง เห็นไหม ดูสังคมอ่ืนสิ เร่ืองภิกษุณี เขาจะมีความเห็นต่าง บวชได ้บวช
ไม่ได ้มีความเห็นต่างไปหมด แต่ถา้เราเถรวาท พระพุทธเจา้บอกแลว้ เวลาโคตมีมาบวช ถา้มา
บวชแลว้เป็นภิกษุณีจะอยูไ่ดก่ี้ปี ๕๐๐ ปีจะหมดไป พระพุทธเจา้พูดไวห้มดแลว้ 

ถา้เราเช่ือ เราเช่ือตามความเป็นจริงก็เป็นอยา่งหน่ึง ถา้เราเป็นทางสังคม แลว้ก็บอกว่า
เป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นสิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนา ถา้ไม่มีความเห็นดว้ยก็จะไปฟ้องยู
เอ็น 

ไปฟ้องยเูอ็น กบัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์กบัยเูอ็น ไม่รู้มนัมีความเก่ียวเน่ืองกนั
อยา่งไร ในศาสนาก็มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ มีธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดา ศาสดาคือ
ตวัแทนองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ยเูอ็นไม่รู้มนัมีอะไรเก่ียวขอ้งกบัองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาใครไม่มีความพอใจ สิทธิส่วนบุคคลก็จะไปฟ้องยเูอ็นๆ อา้ว! ก็ไปฟ้องกนั 
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เวลาไปฟ้องยเูอ็นก็บอกว่า ใหยู้เอ็นออกกฎออกมาเลยว่า ถา้ใครมีกิเลส ใหย้เูอ็นปลด
เปล้ืองให ้ยเูอ็นจะการันตีเลยว่าพระองคน้ี์ไดป้ฏิบติัแลว้ พน้จากกิเลสไป ยเูอ็นก็การันตี ตีตรา
ใหเ้ลยว่าพระองคน้ี์เป็นพระท่ีบริสุทธ์ิจากยเูอ็น 

มนัไม่ใช่จากองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีพดูถึงสิทธิเสรีภาพ เวลาเขาอา้งสิทธิ
เสรีภาพกนั แต่เวลาเราอา้ง เราอา้งความจริงนะ อา้งความจริง อา้งความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา 
อา้งความเห็นของเรา ถา้ของเราเป็นแบบน้ีได ้น่ีพูดถึงว่าเร่ืองอยูป่ริวาสเนาะ 

ไม่ได ้ถา้เอาความบริสุทธ์ินะ ถา้เอาความบริสุทธ์ิ เอาความออกอาบติัไดจ้ริง ถา้ออก
อาบติัไดจ้ริง เพราะเขาสวดบุคคล สวดฉายา สวดระบุทุกอยา่ง อพัภาน แลว้ถา้เหมาเข่ง คนท า
ความผิดแลว้ยกข้ึนมาเป็นความบริสุทธ์ิ แลว้เหมาเข่ง แลว้เราน่ีก็เทาๆ น่ะสิ เอ!๊ เขากส็วดเรายก
อพัภานอยูเ่หมือนกนั แต่เขาก็ไม่ไดอ้อกช่ือเรา เอ๊! เราจะออกหรือไม่ออกนะน่ี ตอ้งไปถามยู
เอ็น 

น่ีพูดถึงตามธรรมวินยัเนาะ แต่ถา้ตามสังคม ตามท่ีเขาอยูป่ริวาสกนั อนันั้นเป็นเร่ืองของ
ตลาดเนาะ พูดไปมนัอยา่งว่าแหละ เด๋ียวจะหาว่าหลวงพ่อหากินไม่ไดแ้ลว้ก็เท่ียวมาว่าเขา เขาหา
กินกนัเอร็ดอร่อย หลวงพ่อไม่ท าเอง อิจฉาเขาอีกดว้ย...อนัน้ียกใหส้ังคมเป็นผูต้ดัสิน ฉะนั้น อนั
ต่อไป 

ถาม : กราบเทา้หลวงพ่อครับ ผมนัง่สมาธิแลว้เปิดฟังเทศน์ของหลวงพ่อดว้ย โดยตั้งใจว่าจะนัง่ฟัง
เทศนจ์นจบ นัง่ไปสักระยะมนัเร่ิมปวดท่ีขา และปวดมากข้ึนเร่ือยๆ พอปวดมากๆ ฟังเทศน์ไม่รู้
เร่ืองเลยครับ จึงท่องพุทโธสู้มนั แต่ก็ไม่ไดผ้ล เพราะมนัไหลไปไหลมาระหว่างพุทโธและขาท่ี
ปวด 

ผมจึงปลุกใจตวัเองและทดลองไล่มนัดว้ยปัญญาท่ีจ ามาจากครูบาอาจารย์ เจ็บปวดมา
ทีไรลุกหนีมนัทุกคร้ัง แพม้นัทุกที คราวน้ีก็จะแพม้นัอีกหรือ หลวงตาท่านนัง่ตลอดรุ่ง ท่านอายุ
ตั้ง ๙๐ กว่าก็ยงัเดินได ้ขาน้ีมนัจะปวดไดม้ากขนาดไหน เราขอดู ขอแลกกบัธรรม 

ไล่กนัไปมา ความเจ็บปวดมนัก็หายได ้ มนัดีใจ มนัคึกคกั มนัชนะเป็นเหมือนกนั 
เทศนห์ลวงพ่อจบไปแลว้มนัก็ไม่สนใจเลิกนัง่ ผมนัง่พุทโธไปไดส้ักระยะ แลว้มนัสว่างวาบ
ข้ึนมา ตรงน้ีแหละครับท่ีมนัโง่ ใจมนัไปไหวกบัแสงนั้น เพราะก่อนจะเร่ิมนัง่สมาธิ ไฟฟ้ามนั
ดบั ผมไม่ไดปิ้ดสวิตช์ พอมนัสว่างวาบข้ึนมาก็สงสัยว่ามนัเป็นไฟฟ้าติดหรือเราเห็นจริง จริงๆ 
ทนความสงสัยไม่ไดจึ้งลืมตาข้ึนดู ก็พบว่าไฟฟ้ายงัไม่ติด 



เกิดแลว้ไม่ดบั ๑๒ 
 

©2013 www.sa-ngob.com 

ตอนแรกนึกดีใจว่าเราเห็นแสงจริงๆ พอคิดไปคิดมาก็ไดรู้้ว่าเราน่ีโง่อีกแลว้ แทนท่ีจะ
พุทโธต่อใหม้นัละเอียดเขา้ไปอีก ดนัไปหลงแสงนั้น กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : น่ีเวลาท าไป เวลาลม้ลุกคลุกคลาน เราก็ลม้ลุกคลุกคลาน เวลาเราเอาจริง เอาจริงก็ไดจ้ริง 
ถา้เราเอาไม่จริง เวลานัง่ไปแลว้ก็เจ็บปวดทุกที แต่น่ีปลุกใจตวัเอง ทดลองไล่มนัดว้ยสัญญา 
ดว้ยสัญญา ส่ิงท่ีเป็นสัญญา สัญญาถา้มนัไล่ไปๆ ถา้มนัตดัช่วงระยะ ถา้จิตละเอียดเขา้มามนัก็เป็น
ปัจจุบนั เป็นปัจจุบนัมนัก็เป็นความจริง ถา้ไม่เป็นความจริง ส่ิงท่ีมนัปวด หายไม่ได ้

ส่ิงท่ีเป็นความจริง เราปวดมาก เวลาเรานัง่ไปมนัจะมีความเจ็บปวดมาก เจ็บปวดมาก
เพราะอะไร เพราะมนัเสวยอารมณ์ เหมือนรถมนัเขา้เกียร์อยู ่ ว่ิงไปเตม็ท่ีเลย ปลดเกียร์ว่างสิ 
ปลดเกียร์ว่างเหยยีบเคร่ือง มนับ้ึมๆๆ มนัไม่ถ่ายก าลงัไปหรอก 

น่ีก็เหมือนกนั ความรู้สึกกบัเวทนามนัถ่าย มนัยดึกนั เวลาถา้เราทนัป๊ับ มนัปล่อยหมด 
พอมนัปล่อยหมด มนัเขา้เกียร์ว่าง มนัก็ปลดกนั ถา้มนัปลดกนัไดจ้ริงนะ อนัน้ีมนัเป็นเราก าหนด
พุทโธๆ จิตมนัเป็นแบบนั้น พอเป็นแบบนั้นมนัก็ว่าง มนัก็หายปวด เห็นไหม 

ความหายปวด มนัหายได ้ พอมนัหายไดม้นัเป็นการยืนยนัว่า ส่ิงท่ีมนัเจ็บมนัปวด
เพราะจิตมนัไปเสวยอารมณ์เอง แต่ถา้มนัเป็นความจริงแลว้ พอมนัเป็นจริง มนัก็จะละเอียดข้ึนไป 
ละเอียดเขา้ไป พอถึงเวลาเขาจะเอาอนัน้ีมาเป็นปัญญาอีก มนัก็ไม่เป็น 

กิเลสมนัมากบัเรา มนัมีความรู้สึก มนัอยูห่ลงัความคิดเรา เราคิดส่ิงใดกิเลสมนัรู้ทนั
หมดแหละ แต่ถา้เรามีสติปัญญาไล่ไปๆ ถา้มนัเป็นปัจจุบนั มนัจะคิดหรือไม่คิดมนัเป็นอนั
เดียวกนั มนัไม่มีอดีตอนาคต มนัเป็นปัจจุบนั เป็นความจริงมนัก็ปล่อย พอปล่อยมนัก็เป็น
ความจริงข้ึนมา เห็นไหม ความจริงเพราะเขาบอกว่าเขาเอาจริงเอาจงั 

เราจะบอกว่า ถา้ท าจริงท าจงัมนัไดอ้ยา่งน้ี ท าจริงท าจงัมนัไดอ้ยา่งน้ี แต่ท าจริงท าจงั
ข้ึนมา เพราะเอาชนะคนอ่ืน เรายงัพอชนะไดง่้ายกว่าเอาชนะตนเอง เอาชนะตนเองคือเอาชนะ
ความสงสัยน่ีไง ความสงสัยนะ พอมนัปล่อยมนัวางข้ึนไป มนัคึกคกั มนัมีความสุข มนันัง่ไป นัง่
ต่อเน่ืองไปจนเกิดแสง เกิดแสงสว่างวาบ 

เกิดแสงสว่างวาบ แสงอะไรกแ็ลว้แต่ มนัจะเกิดไม่เกิด บางคนก็เกิด บางคนก็ไม่เกิด 
ไม่ส าคญัเลย แต่น่ีพอมนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาเพื่อบอกว่าจิตของเรามนัดีข้ึน แต่เราก็ไปติด
อีก เราก็ยงัสงสัย อยากรู้อยากเห็น มนัก็เป็นไปอยา่งน้ี 
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เวลาภาวนาไม่ไดเ้ลย มนัก็จะไม่ไดส่ิ้งใดเลย เวลาภาวนาไดข้ึ้นมา มนัก็ยงัมีกิเลสมา
หลอกอีก ถา้มาหลอกอีก มนัก็ตอ้งตั้งสติแลว้ท าใหดี้ข้ึน อนัน้ีมนัเป็นผลท่ีการปฏิบติัไง น่ีเขา
รายงานผลการปฏิบติั 

ถา้มนัไดแ้ลว้ มนัพิสูจนแ์ลว้ ถา้มนัพิสูจนแ์ลว้มนัก็เป็นประโยชนก์บัเรา ประโยชน์
กบัเรามนัก็เป็นประโยชนก์บัเรา มนัก็ใชไ้ด ้ เพราะค  าถามมนัไม่มีส่ิงใด เพียงแต่รายงานผลเนาะ 
ถา้รายงานผลแลว้เราก็พูดต่อ พูดต่อว่า ส่ิงท่ีเวลาปฏิบติัไป มนัรู้ส่ิงใดแลว้ รู้แลว้วาง รู้แลว้วาง 

เวลาเราจะเขา้บา้นนะ ถา้เขา้สมาธิคือเขา้บา้นของตนเอง เขา้สมาธิคือเขา้ไปสู่ฐีติจิต 
เขา้ไปสู่จิตเดิมแท ้ เขา้ไปสู่ตวัตนท่ีเป็นจริงของเรา ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นจริงๆ ตวัตนของเรา โลก 
กฎหมายต่างๆ ทุกอยา่งต่างๆ เขาก็บญัญติัออกมาจากความเป็นจริง สิทธิของคน ความเป็นอยู่
ของคน ทีน้ีความเป็นอยูข่องคนมนับญัญติัเป็นกฎหมายเพื่อใหส้ังคมร่มเยน็เป็นสุข 

ฉะนั้น เวลาท่ีเราศึกษากนัอยูน่ี่ เราก็ศึกษาส่ิงน้ี ศึกษาว่า สิทธิของเราเป็นอยา่งไร 
ตวัตนของเราเป็นอยา่งไร ส่ิงต่างๆ เป็นอย่างไร เราก็ศึกษา แต่เรายงัไม่รู้จริงของเรา แต่ถา้เรา
ภาวนาของเราไป มนัจะเขา้สู่จิตเดิมแท ้เขา้สู่จิตของเรา ถา้เขา้ไปสู่จิตของเรา มนัจะเป็นแบบน้ี 
มนัปล่อยหมด มนัเป็นตวัตนของเราๆ 

ส่ิงท่ีผลบงัคบัทางกฎหมายนั้นเขาเพื่อสังคม เพื่อสังคมโลก ส่ิงท่ีเราศึกษาธรรมของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมวินยัท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไวม้นัก็เป็น
เร่ืองโลกียปัญญา เร่ืองของโลกเหมือนกนั แต่เพราะเราเป็นโลก เราก็ศึกษาเร่ืองของโลก ศึกษา
เร่ืองโลกเป็นปริยติั แต่เราปฏิบติัเขา้ไป เราจะเขา้สู่ความจริงของเรา ถา้เขา้สู่ความจริงของเรา พอ
มนัรู้จริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีรู้จริง ปริยติั ปฏิบติั ปฏิบติัมนัก็เป็นความจริง 

กฎหมายเขาบงัคบัไว ้บงัคบัไวเ้พื่อสังคม สถานะต่างๆ เพือ่สังคม แต่ความเป็นจริงล่ะ 
สังคม เวลาถึงท่ีสุดแลว้เวลาคนตายจ าหน่ายออก จ าหน่าย คนน้ีตายแลว้ คดัออกจากทะเบียน
บา้น 

เวลาคนตายจากโลกไป จตินี้มนัไม่ได้คดัออก จตินีเ้วยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ แต่
ปฏบิัติธรรมๆ ท าความรู้จริงมนัจะรู้ตรงนีไ้ง จะมารู้ใจของตัว ถ้ารู้ใจของตัว เข้าไปสู่ใจ
ของตัว เป็นความจริงของเรา 
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น่ีต่อเน่ือง ถา้มนัเขา้ไป แต่มนัก็ไปสงสัย ไปเห็นแสงอะไรก็ไปสงสัยมนัอีก ถา้มี
สติปัญญามนัจะเขา้ตวัของมนัได ้ ถา้เขา้ตวัของมนัไดม้นัเป็นประโยชนก์บัเรา น่ีพูดถึงผลการ
ปฏิบติั ปริยติั ปฏิบติั ถา้เห็นความจริง เวลาเกิดแลว้มนัดบัของมนัตามความเป็นจริงของมนั 

ถา้เกิดไม่ดบัเป็นอยา่งน้ี เกิดแลว้ไม่ดบั พอรู้ส่ิงใดไปมนังงไปหมดเพราะมนัเกิดแลว้ไม่
ดบั แมแ้ต่แสงข้ึนมามนัยงัหลอกได ้ความเห็นของเรามนัหลอกหมดเลย เกิดแลว้ไม่ดบั 

แต่ธรรมขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดดบั ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา 
ส่ิงนั้นตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา เกิดแลว้มนัดบั แต่น้ีเกิดแลว้ไม่ดบั มนัยิง่ปฏิบติัมนัก็ยิง่สงสัย 
สงสัยอยา่งไรมนัตอ้งพยายามปฏิบติัเพื่อชนะตนเอง 

ชนะคนอ่ืน ชนะใคร ชนะได้ง่าย ชนะตนเองชนะได้ยาก แล้วช าระกิเลสไม่มใีคร
ท าให้ใครได้ แล้วเราต้องช าระของเราเอง เราต้องส ารอกคายของเราเอง เราต้องปฏบิัติ
ตามความเป็นจริงของเราเอง อันน้ันเกิดแล้วมนัถึงดับตามความเป็นจริง 

ถา้เกิดไม่ดบั กิเลสมนัพาเกิดพาดบั มนัยงังงอยูน่ี่ แลว้ถา้ท าความเป็นจริงแลว้นะ ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา เอวงั 


