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ถาม : เร่ือง “ควรท าอยา่งไรดี” 

เพื่อนพี่ชายผม เดิมจบปริญญาเอกเป็นศาสตราจารยอ์ยูม่หาวทิยาลยัหลายมหาวทิยาลยั แก
มีนิสัยใจเร็ว อีโกสู้ง เม่ือ ๓ ปีก่อนแกมีปัญหากบัเพื่อนร่วมงานก็เลยมาคุยธรรมะกบัผม 

ผมฟังๆ ดู แกมกัจะพูดเร่ืองดูจิต และเป็นไปแนวทางของพระองคห์น่ึง ผมเลยบอก
แกไปว่า ขอใหดู้จิตตามแบบหลวงปู่ดูลยเ์ท่านั้น แลว้ก็ไม่ไดเ้จอกนัอีกเลย จนกระทัง่ทราบว่า
หลงัจากท่ีคุยกนัประมาณ ๓ เดือน แกไปบวชท่ีวดัหลวงปู่ลี ไม่บอกเพื่อนเลย ใจเด็ดมากๆ ผม
ก็ไดแ้ต่อนุโมทนาพระท่าน 

เม่ือวานน้ีท่านไดติ้ดต่อพี่ชายผมว่าก าลงัจะไปธุดงคท่ี์อุม้ผางองคเ์ดียว โดยไดรั้บ
อนุญาตจากครูบาอาจารยท่ี์วดัแลว้ เพราะเห็นว่าท่านมีความเพียรมาก สมควรไปหาความรู้
ดว้ยตวัเองได ้แมว่้าจะเพิ่งบวชได ้๓ ปี แต่ท่านคุยกบัพี่ชายผมว่าจิตเด็กเหมือนจิตพระอรหนัต ์
ท าใหผ้มคาใจว่าหากผมไดพ้บท่าน ผมควรบอกท่านเร่ืองน้ีหรือไม่ เพราะฐานะตอนน้ีท่าน
เป็นผูป้ฏิบติัจริงจงัมาก ผมกลวัว่าถา้บอกท่านจะท าใหเ้กิดเป็นสัญญากบัท่านหรือไม่ หรือควร
ปล่อยใหท่้านไดพ้ิจารณาผ่านไปเอง เพราะว่าถา้บอกไปก็เป็นความจ าท่ีผมจ าหลวงพ่อและ
หลวงตามา ผมก็อายท่ีจะบอกท่านว่าจิตเด็กกบัจิตพระอรหนัตไ์ม่เหมือนกนั แต่กลวัท่านจะหลง 
ผมควรจะท าอยา่งไรดีครับ ผมลุน้ท่านมากตอนน้ี 

ตอบ : ผมลุน้ท่านมากเพราะว่าเขามีความตั้งใจมาก แลว้เขาบวชมา ๓ ปี แลว้เขาออกประพฤติ
ปฏิบติั แต่เวลาความเห็นนะ ความเห็นน่ีเป็นค  าพูด ค าพูด ถา้ค  าพูดของคน บางทีกลอนมนัพา
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ไป ค าว่า “มนับอกว่าจิตพระอรหนัตเ์หมือนไร้เดียงสา จิตพระอรหนัตเ์หมือนจิตเด็กๆ” น่ีมีคน
พูดกนัไปแบบนั้น ฉะนั้น มีคนพูดไปแบบนั้นเพราะอะไร เพราะมนัเป็นทางวิชาการ 

ถา้ทางวชิาการ พวกเราจะเห็นว่าจิตเด็กๆ เราเห็นความไร้เดียงสาของเด็กไง พอความไร้
เดียงสาของเด็ก มีครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัหลายองคม์ากท่ีท่านเป็นครูบาอาจารยมี์ช่ือเสียงนะ 
นัน่ไม่ใช่ความเห็นผิด ท่านพูดเองเลยว่าจิตพระอรหนัตเ์หมือนจิตเด็กไร้เดียงสา เขาพูดอยา่งนั้น 

ถา้พูดอยา่งนั้นตรงๆ ใชไ้ม่ไดเ้ลย ถา้จิตพระอรหนัตเ์หมือนจิตเด็กไร้เดียงสา อย่างนั้นถา้
จิตพระอรหนัตเ์หมือนจิตเด็กไร้เดียงสา จิตเด็กไร้เดียงสาเกิดมาทุกคนก็เป็นพระอรหนัตห์มดน่ะสิ 
เพราะทุกคนผ่านจากเด็กมาก่อน ไม่ใช่ นัน่พูดถึงเวลาพระท่ีเห็นผิดนะ 

แต่ถา้เขาเป็นแบบกลอนพาไป คือค  าพูดมนัพาไป เวลาจิตเราว่าความไร้เดียงสา
เหมือนจิตพระอรหนัต ์ ถา้จิตพระอรหนัตคื์อว่าไม่ยดึมัน่ถือมัน่ ความไม่ยึดมัน่ถือมัน่มนัไม่มี
ตวัตน ไม่มีภวาสวะ ไม่มีภพ ไม่มีสถานท่ีใหย้ดึมัน่ถือมัน่ 

แต่ถา้จิตไร้เดียงสามนัมี มนัมีตวัตน มนัมีตวัตน แต่มนัเป็นเพราะความไร้เดียงสา ความ
แสดงออกไร้เดียงสา แต่มีตวัตน ถา้ไม่มีตวัตนมนัไม่ร้องไหห้รอก ไม่มีตวัตนมนัไม่ตีโพยตี
พายจะเอาอะไรหรอก มนัมีตวัตนของมนั ถา้มีตวัตนของมนั ฉะนั้น เพียงแต่ว่ามนัเป็นวยั มนั
ผ่านวยัไป 

ฉะนั้น พอมนัผ่านวยัไป จิตพระอรหนัตก์บัจิตเด็กไร้เดียงสาไม่เหมือนกนั แต่ความ
จริงเวลาเขาพูด คนท่ีเวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มาก็พูดท านองนั้น
ไงว่า ความไร้เดียงสา ความสะอาดบริสุทธ์ิก็เปรียบเทียบ เป็นธรรมะเปรียบเทียบ ถา้เปรียบเทียบ 
เขามีความเห็นแบบนั้น เพราะอะไร เพราะเขาจบปริญญาเอก เขาจบปริญญาเอกดว้ย แลว้เขา
สอนมหาวิทยาลยัตั้งหลายมหาวิทยาลยั ฉะนั้นแสดงว่าเขาตอ้งมีความรู้ ถา้เขามีความรู้แลว้เขา
ก็มีทิฏฐิ พอมีทิฏฐิแลว้ อยา่งท่ีว่าอีโกสู้งมาก อีโกสู้งมากก็ตอ้งใหเ้ขารู้ของเขา เขาปฏิบติัของ
เขา แลว้กรณีอยา่งน้ีมนัเป็นความเห็นว่าจิตพระอรหนัตเ์หมือนจิตไร้เดียงสา มนัเป็นความเห็น 
มนัยงัไม่เป็นความจริง 

ถา้เขาจะติด เขาจะอยา่งไรก็แลว้แต่ ถา้เขาท าสมาธิมาได ้ ถา้จิตเขามีสติมีปัญญาไป
ได ้ เขาพิจารณาของเขาไปไดเ้ป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เด๋ียวเขารู้ของเขาเอง ถา้เขารู้ของเขาเอง 
เป็นไปได ้แต่ถา้เราไปคุยตอนน้ี เหมือนเราหญา้ปากคอก เราเร่ิมปฏิบติักนัใหม่ แลว้เราก็บอก
ว่านิพพานจะเป็นอย่างนั้นๆ ทั้งๆ ท่ียงัท  าอะไรไม่เป็นเลย 
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ตอนน้ีนะ เราเร่ิมท ามาหากินกนั เร่ิมสมคัรงาน เร่ิมท างานได ้ ห่วงว่าไม่มีตูเ้ซฟเก็บ
สตางคไ์ง ไม่ตอ้งห่วง ท างานไปก่อน ประเด๋ียวมีเงินมีทองข้ึนมา ท่ีเก็บเยอะแยะไป 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั พอบวชแลว้กลวัเขาติด กลวัเขาอยา่งนูน้ ไม่ตอ้งกลวั ปล่อยใหเ้ขา
ปฏิบติัไป มีสติมีปัญญาข้ึนไป มนัจะเลาะ มนัจะคอยเลาะ คอยเคลียร์ทิฏฐิมานะความเห็นผิด
ของเราไปเร่ือยๆ เรามีจุดมุ่งหมาย มีความมุ่งหมาย มีความมุ่งมัน่ ว่านิพพานจะเป็นอยา่งนั้น พระ
อรหนัตจ์ะเป็นอย่างนั้น น่ีเป็นความมุ่งมัน่ของเรา ถา้ความมุ่งมัน่ของเรามนัมีความเห็นอยา่งน้ี 
มนัก็คิดของมนัอยา่งน้ี 

แต่เวลาเราปฏิบติัไป ความมุ่งมัน่ของเรามนัมีประสบการณ์แลว้ คนมีประสบการณ์
ท างาน คนมีประสบการณ์ในหนา้ท่ีการงาน เขาผ่านงานเขามา เขาจะ อ๋อ! เราเขา้ใจผิดหมด
เลย ใช่ ทางทฤษฎีว่าอยา่งนั้น เราตอ้งท าอยา่งนั้นๆๆ แต่เวลาไปหนา้งานแลว้ อูฮู้! มนัมี
อุปสรรค มนัร้อยแปดพนัเกา้เลย มนัตอ้งไปแกไ้ขเอาท่ีหนา้งานนั้น 

เวลาปฏิบติัไปก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัไป จิตมนัจะลงไม่ลง จิตลงแลว้มนัภาวนา
ไม่ได ้มนัจะใชปั้ญญาไดห้รือไม่ได ้จิตลงแลว้มนัไปติด จิตลงแลว้มนัไม่มีก าลงั จิตลงแลว้ อู๋ย! 
ร้อยแปดเลย แลว้ออกปัญญาไปก็เตลิดเปิดเปิงไปเลย ไม่ยอมกลบัมาท าความสงบของใจเลย 
มนัจะไปไม่มีเขตมีแดนเลย แลว้พอปฏิบติัไปมนัก็ลม้ลุกคลุกคลานไป จนมนัสมดุลของมนั มนั
เป็นของมนัไป น่ีถา้นกัปฏิบติัจะเป็นแบบน้ี 

ฉะนั้นเขาบอกว่า ผมเป็นห่วงมาก ผมเป็นห่วงว่าท่านจะติดของท่าน 

เออ! ถา้เขาปฏิบติัของเขา ถา้เขาจะติดของเขา ถา้เขามีอ านาจวาสนาของเขา เขาไปฟัง
เทศนค์รูบาอาจารยอ์งคใ์ดแลว้ไปสะกิดใจเขา เขาจะปล่อยของเขาได ้ แต่ถา้เราจะไปบอกกนั
ตอนน้ีมนัแบบว่า ธรรมดาวยัรุ่นมองหนา้กนั เด๋ียวก็ไดเ้สีย ไอน่ี้จะคุยกนั เด๋ียวก็ไดเ้สีย
เหมือนกนั 

ฉะนั้น เพราะเขาจบปริญญาเอก เป็นอาจารยส์อนมหาวทิยาลยัมาแลว้ดว้ย แลว้บวช
มาแลว้ถึง ๓ ปี อยูก่บัหลวงปู่ลีมา ๓ ปี มีอาจารยอ์ยูแ่ลว้ โอโ้ฮ! อีโกม้นัเตม็ท่ีเลย ทั้งสถานะ
การศึกษา ทั้งต  าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ทั้งไดบ้วชเป็นพระภิกษุ พระนะ พระ พระน่ีประเสริฐ
มาก ทั้งมีครูบาอาจารยห์นุนหลงั อูฮู้! กิเลสมนัตวัเท่ากบัชา้ง แต่ถา้ปฏิบติัไปๆ เด๋ียวเขารู้ของเขา
เอง ประสบการณ์ของเขา น่ีพูดถึงว่าจะท าอยา่งไรดี 
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ท าอยา่งไรดี เราก็ปรารถนาดีอยูแ่ลว้ อยา่งเช่นว่า เราก็อนุโมทนาไปกบัความมุมานะ
ของท่าน ท่านไดบ้วชจริง ท่านท้ิงสถานะของความเป็นอาจารยม์า ท่านท้ิงสถานะท่ีท่านไดเ้รียน
มาถึงจบปริญญาเอก แลว้ท่านมาบวชของท่าน แลว้ท่านมุมานะของท่าน อนัน้ีเราก็ตอ้ง
อนุโมทนาไปกบัท่าน แลว้ถา้ท่านท าไดจ้ริงข้ึนมา เราก็ยิ่งอนุโมทนาไปกบัท่านมากข้ึนไปอีก 

ฉะนั้น ใหเ้ขาพิสูจนต์วัเขา ความสะอาดบริสุทธ์ิมนัเป็นความรู้เฉพาะตน ไม่มีใครกา
รันตีความสะอาดบริสุทธ์ิใหค้นอ่ืนได ้ เขาจบถึงดอกเตอร์ แลว้เขาเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัมา แลว้
เขาปฏิบติัของเขาเอง เขาผ่านงานมาขนาดนั้น ถา้เขาจะใหกิ้เลสเขาหลอก ก็สาธุ หลอกไปเถอะ จบมา
ขนาดน้ียงัโง่ ก็ใหม้นัหลอกไป แต่ถา้เขาท าของเขาประสบความส าเร็จ เราก็อนุโมทนาไปกบัเขา 
น่ีพูดถึงจะท าอยา่งไรดีไง เพราะป่านน้ีเขาก็ธุดงคไ์ปแลว้ เราก็นัง่วิตกอยูท่ี่บา้น ก็ดูใจเราก็แลว้
กนัเนาะ 

ถาม : เร่ือง “เม่ือปฏิบติัธรรมถึงระดบัพระอริยะแมข้ั้นตน้ๆ แลว้ โอกาสท่ีจะเกิดอาการสมอง
เส่ือม หลงลืม มีหรือไม่” 

กราบนมสัการพระอาจารยท่ี์เคารพอยา่งสูง กราบขอโอกาสพระอาจารย ์ ขออนุญาต
ถามค าถามเพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานแก่ผูท่ี้ยงัขาดความเขา้ใจ เพื่อน าไปเป็นหลกัปฏิบติัให้
ถูกตอ้งเป็นธรรมดงัน้ี 

๑. นกัปฏิบติัธรรมมานานพอสมควร ถึงขั้นเป็นพระอริยะในระดบัตน้ๆ แลว้ โอกาส
ท่ีจะเกิดสภาวะสมองเส่ือม หลงลืม ขาดสติควบคุมตนเองไม่ได ้ มีหรือไม่ เช่น ในบางคร้ัง
เผลอฆ่ามด แมลง ยงุ สัตวต์วัเล็กตวันอ้ย หรือเกิดอุปาทานมีความรู้สึกว่ามีมดตวัใหญ่มาไต่ตาม
ตวัและข้ึนบนเตียงเตม็ไปหมด เป็นตน้ 

๒. เคยไดฟั้งมาว่า คนท่ีใกลต้าย หากมีกรรมมานิมิตใหเ้ห็น เช่น คนท่ีมีอาชีพเคยฆ่า
ไก่ ฆ่าหมู ฆ่าววั ฆ่าควายในโรงงานฆ่าสัตวเ์พื่อขาย เม่ือใกลต้ายจะเกิดอุปาทานว่ามีสัตว์
เหล่านั้นมาหาหรือมาร้องทวงชีวิต หรือมกัจะฝันถึงญาติท่ีตายไปนานแลว้บ่อยๆ เช่น พอ่แม่
หรือญาติพี่นอ้งคนใกลชิ้ด ดงัน้ีเป็นตน้ อาการเช่นน้ีแสดงถึงภพภูมิท่ีเขาจะไปหรือไม่ ขอความ
เมตตาจากพระอาจารยโ์ปรดพิจารณาใหค้วามกระจ่างในเร่ืองน้ีดว้ยค่ะ หลายๆ คนก าลงัฟังค  าตอบ
ท่ีชดัเจน 

๓. เราจะสังเกตไดอ้ย่างไรว่าผูท่ี้อยูว่ดัปฏิบติัธรรมอยา่งจริงจงัมานาน ไดอ้ริยภูมิขั้น
นั้นขั้นน้ีแลว้ ส่ิงท่ีจะบ่งบอกว่าเขามีภูมิธรรมจริง กา้วหนา้ในธรรม ผ่านเขา้ถึงธรรมขั้นสูงข้ึน
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แลว้ เราจะมีขอ้สังเกตง่ายๆ ไดอ้ยา่งไร เพื่อจะไดร้ะมดัระวงัตวัไม่ไปประมาทล่วงเกินใหเ้กิด
บาปกรรมแก่ตนต่อไป 

๔. การท่ีเป็นคนวดัมาท างานใหว้ดั รับใชค้รูบาอาจารย ์และมกัจะเก็บรวบรวมสะสม
ส่ิงของและน าของจากวดั เช่น อาหารบา้ง ของใชป้ระจ าวนับา้ง ไปฝากลูกหลาน ฝากคนใน
ครอบครัวของตน โดยอาจจะขอจากผูมี้หนา้ท่ีดูแลบา้งหรืออาจจะไม่ไดข้อบา้ง แต่ถือวิสาสะ
หยบิรวบรวมเอาเอง โดยถือตนว่าเป็นคนวดัคงไม่เป็นไร เช่นน้ีเป็นโทษอยา่งไรหรือไม่ การ
ท าเช่นน้ีท่ีถูกควรปฏิบติัอยา่งไร ควรขออนุญาตจากท่านใด เจา้อาวาสหรือเพียงผูดู้แลหอ้งเกบ็
ของอนุญาตก็เพียงพอแลว้ ใคร่ขอวิธีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม เพื่อไม่ใหเ้กิดบาปแก่
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยจะเป็นพระคุณยิง่ 

๕. กรณีท่ีเขา้ใจว่าตนเองบรรลุธรรมขั้นสูงสุด และไดบ้อกกล่าวกบัพ่อแม่หรือญาติพี่
นอ้งเพื่อนสนิทมิตรสหายไปแลว้ว่าตนหลุดพน้แลว้ และทุกคนก็พากนัช่ืนชมอนุโมทนา แต่
ในความเป็นจริงอาจจะเป็นเพียงจิตหลง เช่นน้ีจะท าใหญ้าติพี่นอ้งเกิดบาปดว้ยหรือไม่ ท่ีไดไ้ป
บอกกล่าวหรือโฆษณาว่าญาติตนเองบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ จึงชกัชวนเพื่อนฝูงญาติ
มิตรมาท าบุญ เช่นน้ีจะเป็นการหลอกทั้งตวัเองและผูอ่ื้นหรือไม่ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์
อยา่งสูง 

ตอบ : โอ!้ ค าถามเยอะเนาะ ไอค้  าถามทา้ยๆ มนัเป็นปัญหาสังคม แต่ค  าถามค  าแรก  ๆเออ! อนัน้ี
มนัเป็นเร่ืองมรรคผล ท่ีว่า “๑. นกัปฏิบติัธรรมนานพอสมควร ถึงขั้นเป็นพระอริยะในระดบัตน้ๆ 
แลว้ มีโอกาสจะเกิดสภาวะสมองเส่ือม หลงลืม ขาดสติ ควบคุมตนเองไม่ได ้มีหรือไม่ เช่น ใน
บางคร้ังมีมดมีปลวกอะไรมา” 

ในการปฏิบติั มนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ คือร่างกาย ขนัธ์ ๕ เป็น
ความคิด แต่มนัมีพลงังานตวัจิตอีกตวัหน่ึง ฉะนั้น ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตท่ีว่าระลึกอดีตชาติๆ 
กนั เพราะเราเขา้ไม่ถึงตวัน้ีกนั เราเขา้ไดแ้ต่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อารมณ์ความรู้สึกเราน่ีแหละ น่ีขนัธ์ 

แต่เวลาจิตถา้มนัสงบแลว้มนัเขา้ไปสู่ปฏิสนธิจิตคือฐีติจิต คือจิตเดิมแท ้ ถา้จิตเดิมแท ้
ตวันั้นน่ะตวัจิตเดิมแทเ้ป็นตวัซบั ตวัเก็บขอ้มูล ถา้คอมพิวเตอร์นะ มนัเป็นโปรแกรม ตวัน้ีมนัจะ
เก็บไวห้มดเลย พอเก็บไวห้มดใช่ไหม ถา้จิตเราสงบเขา้ไปถึงจุดน้ี อยา่งเช่นว่าฤๅษีชีไพรเวลาเขา
ท าฌานสมาบติั เขาท าสมาธิเขา้ไป เขาระลึกอดีตชาติได ้ น่ีเขาระลึกอดีตชาติได ้ พอเขา้ไปถึง
ขอ้มูลของเขา เขาจะยอ้นได ้
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น่ีไง เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณท่ีระลึกอดีตชาติ ไม่มีท่ีส้ินสุด แลว้พระพุทธเจา้ก็ดึงกลบัมา เวลา
ไปมนัไปอนาคต จุตูปปาตญาณไปอนาคต น่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ไดต้รัสรู้
ธรรมนะ ฉะนั้น พอดึงกลบัมา ถา้อาสวกัขยญาณ อริยสัจ อาสวกัขยญาณ อาสวกัขยั อาสวกั
กิเลส เราท าตรงน้ีมนัถึงจะเขา้ถึงมรรคผล 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกว่า ถา้กายกบัใจ คนเราเกิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มีกายกบัใจ ร่างกายน้ี
มนัแปรสภาพ มนัเปล่ียนแปลง มนัชราคร ่าคร่า เจ็บไขไ้ดป่้วยได ้ ผูท่ี้ปฏิบติัเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้
ไดท้ั้งนั้นน่ะ เช่นท่ีว่าเป็นพระอริยเจา้แลว้ เป็นอะไรแลว้ สมองเส่ือมไดไ้หม ได ้ ไดแ้น่นอน 
สมองเส่ือมได ้ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยไดต้ลอด เหมือนกนั 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีหมอชีวกเป็นหมอรักษา องคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้เจ็บไขไ้ดป่้วยหลายที เป็นโรคลม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มีหมอชีวกเป็น
ผูรั้กษา น้ีกรณีหน่ึงนะ น่ีพูดถึงกรณีเจ็บไขไ้ดป่้วยของกายก่อนนะ 

แต่ถา้เป็นพระอริยเจา้แลว้ ไอเ้ร่ืองสมองเส่ือมมนัเป็นเร่ืองสมองเส่ือม แต่จิตมนัไม่เส่ือม 
เป็นพระอริยเจา้แลว้จิตไม่เส่ือม หลวงตาท่านพูด เห็นไหม หลวงตาท่านบอกว่า ดูสิ ดูหลวงตาสิ 
หลวงตาท่านอายุ ๙๐ กว่า ท่านจะหลงลืม 

พระอรหนัตห์ลงลืมในอะไร หลงลืมในสมมุติบญัญติั น้ีอยูใ่นมิลินทปัญหา พระ
อรหนัตจ์ะหลงลืม หลงลืมในสมมุติบญัญติั สมมุติอยา่งเช่นถนนสายน้ีช่ือถนน ก แลว้พอถึง
คราวหน่ึงเขาก็เปล่ียนถนน ก เป็นถนน ข แต่เราเคยรับทราบว่าถนนสายน้ีช่ือ ก แลว้ทางเทศ
บญัญติัเขาเปล่ียนช่ือถนนใหม่ อย่างน้ีสมมุติมนัเปล่ียนไปแลว้ อย่างน้ีพระอรหันตจ์ะหลงลืม
เร่ืองอยา่งน้ี เร่ืองสมมุติบญัญติั 

แต่พระอรหันต์ไม่หลงลืมในเร่ืองอริยสัจ ไม่หลงลืมในความเป็นพระโสดาบัน 
ในความเป็นพระสกิทาคาม ีในความเป็นพระอนาคาม ีในความเป็นพระอรหันต์ 

ในการเป็นพระอรหนัตค์ืออริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคญาณมนัช าระลา้ง
กิเลส อนัน้ีตายตวั อกุปปธรรมไม่มีหลง ไม่มี แต่หลงในสมมุติบญัญติั คือขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
เขาเปล่ียนช่ือ เขาอะไร เราไม่รู้ได ้แต่อริยสัจชดัเจนมาก ไม่มีหลง 
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หลวงตา ถา้ไปถาม ดูสิ เวลาท่านบอกว่าท่านออกจากกุฏิแลว้กลบักุฏิไม่ไดเ้ลย แต่
ใครไปถามเร่ืองภาวนาสิ ตอบไดฉ้บัๆๆ เลย ถา้เร่ืองภาวนา เร่ืองของใจ ตอบไดต้ลอดเวลา ไม่
มีหลง แต่ร่างกายเส่ือมสภาพได ้เส่ือมสภาพได ้

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เป็นพระอริยบุคคลชั้นตน้แลว้ เกิดสภาวะสมองเส่ือม หลงลืมไดไ้หม 

หลงลืมได ้ หลงลืมไดด้ว้ยสมมุติบญัญติั หลงลืมไดด้ว้ยทฤษฎีหลงลืมได ้ แต่ความรู้
จริงหลงลืมไม่ได ้ ความรู้จริงในใจนั้นคงท่ีตายตวั ถา้ไม่คงท่ีตายตวั มนัไม่เป็นอกุปปธรรมไง 
มนัไม่คงท่ีตายตวั 

เป็นพระโสดาบนัคงท่ีตายตวั เป็นพระสกิทาคามีคงท่ีตายตวั เป็นพระอนาคามีคงท่ี
ตายตวั เป็นพระอรหนัตย์ิง่คงท่ีตายตวัใหญ่ 

แลว้ถา้คงท่ีตายตวัไม่เป็นอตัตาหรือ อา้ว! มนัก็เป็นอตัตาสิ มนัคงท่ีตายตวั มนัคงท่ี
ตายตวัไดอ้ยา่งไร พระพุทธเจา้สอนอนตัตา แลว้น่ีมนัเป็นอตัตาหรือ 

อนตัตาคือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา น่ีกุปปธรรม อกุปปธรรม ไอน้ัน่กรณีนั้นนะ 
เพราะมนัพูดกรณีท่ีว่าสมองเส่ือมแลว้หลงลืม แลว้พระอริยบุคคลชั้นตน้จะหลงลืมไดไ้หม มนั
ตอ้งดูตรงน้ีไง เพราะตรงน้ีมนัถึงบอกว่าค  าถามถามว่า แลว้จะไดศึ้กษา แลว้จะไดป้ฏิบติัใชจ้ะ
ไดไ้ม่ผิดพลาด จะไดไ้ม่เป็นบาปเป็นกรรม 

ทีน้ีมนัเป็นกรรมๆ ทีน้ีความเห็นของเรา ความเห็นของโลกไง ความเห็นของเรา
ความเห็นเป็นโลก วิทยาศาสตร์เป็นโลก คงท่ีตายตวัทางทฤษฎี แต่ถา้คงท่ีตายตวัทางทฤษฎี
เขาเอาไวท้  าไม ส่ิงท่ีทฤษฎี เราศึกษาไวท้  าไม 

ศึกษาไวเ้พื่อวิชาชีพ ศึกษาไวเ้พื่อไปท างานใหม้นัส าเร็จข้ึนมา ถา้มนัส าเร็จข้ึนมา 
ผลงานกบัทฤษฎีอนันั้น ผลงานท่ีเกิดข้ึน อยา่งเช่นทางวิศวะเราเขียนแบบเขียนต่างๆ แลว้เรา
จะสร้างบา้น น่ีดว้ยทฤษฎี แต่เวลาส าเร็จรูปมาแลว้มนัเป็นบา้น ทฤษฎีเป็นทฤษฎี 

โลกก็เหมือนกนั คงท่ีตายตวัแบบโลกมนัเป็นแบบน้ี แต่ถา้คงท่ีตายตวัแบบธรรม 
เห็นไหม มนัส าเร็จเป็นบา้น ส าเร็จเป็นธรรม ส าเร็จเป็นความส าเร็จในหวัใจ มนัไม่ใช่คงท่ี
ตายตวัแบบทฤษฎี มนัคงท่ีตายตวัเพราะผลมนัส าเร็จแลว้ ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเราจะศึกษาเพื่อรู้มนั
ถึงจะรู้ไดย้าก 
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ฉะนั้นบอกว่า “นกัปฏิบติัธรรมพอสมควรแลว้ พอถึงขั้นพระอริยะในระดบัตน้ๆ เกิดมี
อาการสมองเส่ือมไดไ้หม” 

สมองเส่ือมน่ีได ้สภาวะร่างกายมนัเส่ือมสภาพได ้แต่สมองเส่ือม ร่างกายเส่ือม แต่ใจ
ไม่เส่ือม ถา้เป็นพระอริยะจริงนะ แต่ถา้มนัเป็นไม่จริงน่ะสิ แลว้มนัจริงแลว้มนัมหศัจรรยม์าก
ดว้ย มหศัจรรยม์ากนะ 

ถา้มีหลกัมีธรรม มีคุณธรรมในหวัใจ ร่างกาย สภาพร่างกายเส่ือมไปแลว้ แต่ยงัคง
ชีวิตอยูไ่ด ้ ธรรมโอสถ ร่างกายเส่ือมสภาพไป มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถเอาจิตฟอกใหร่้างกายน้ี
กลบัมาแข็งแรงสมบูรณ์ไดด้ว้ย ถา้เป็นความจริงนะ มีครูบาอาจารยท์  าไดจ้ริงๆ อยา่งเช่นหลวงปู่
มัน่ หลวงตา หลวงปู่มัน่ท่านจะนิพพาน ท่านจะออกมาจากหนองผือ เราตายท่ีน่ีไม่ได ้ เราตาย
ท่ีน่ีไม่ได ้ เพราะเราตายท่ีน่ีแลว้สัตวม์นัจะตายเพราะเราเป็นตน้เหตุอีกมหาศาลเลย ใหเ้ราตายท่ีน่ี
ไม่ได ้ เราตอ้งออกไปตายท่ีวดัป่าสุทธาวาส เพราะวดัป่าสุทธาวาสมนัอยูใ่นจงัหวดัสกลฯ มนัมี
ตลาดร้านคา้ท่ีนัน่ 

สัตวท่ี์มนัจะตายอย่างนั้นเพราะว่าผูท้  าธุรกิจของเขา เขาท าวิชาชีพของเขา เขาฆ่าเป็ด
ฆ่าไก่ขายก็เร่ืองของเขา เราจะไปตายท่ีนัน่ เพราะส่ิงนั้นเขาตายของเขาดว้ยโลกอยูแ่ลว้ แต่ถา้
เราตายท่ีหนองผือ มนัไม่มีตลาด ประชาชนท่ีนัน่เขาตอ้งไปขวนขวายหาววัหาควายมาเพื่อ
เล้ียงดูคนท่ีมางาน เราจะตายท่ีน่ีไม่ไดเ้พราะจะเป็นตน้เหตุใหส้ัตวอ่ื์นตายกบัเราไปดว้ย ตอ้ง
ออกไปตายท่ีวดัป่าสุทธาวาส 

ก็หามกนัมา หามกนัมาดว้ยวุฒิภาวะของลูกศิษยไ์ม่เท่าทนัครูบาอาจารย ์ก็คิดว่าท่าน
ยงัสบายดีอยู ่ ท่านยงัแข็งแรงอยู ่ ก็ยงัไม่ใหท่้านไป ก็ไปพกัไวท่ี้วดับา้นภู่ หลวงตาท่านเล่าให้
ฟังนะ ท่านบอกว่าใหเ้อาไปเด๋ียวน้ีๆ 

น่ีจะบอกว่า คน ถา้พูดถึงมนัตายไปแลว้ แต่ท่านยงัร้ังของท่านไว ้แลว้บอกหลวงตาให้
ท  าเป็นคติเลย เอาเราลุกข้ึนนัง่ เพราะร้ังไวไ้ง ถา้นอนมนัจะตาย มนัจะไปเลย เหมือนเราเป็น
ลม นอนก็วูบไปเลย 

เอาเรานัง่ไว ้แลว้หนัหนา้เราไปทางวดัป่าสุทธาวาส 

ท่านท าถึงขนาดนั้น ท าใหนิ้มิตหมาย ใหค้นรู้ไดไ้งว่าเอาเราไปๆ เราร้ังใจเราไว ้ เราร้ัง
ไว ้มนัจะไปอยูแ่ลว้ น่ีเราร้ังไว ้แต่ก็ไม่มีใครรู้ 
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หลวงตาท่านว่า น่ีถา้เวลาจิตท่ีมนัดี เห็นไหม จิตท่ีมนัพฒันาแลว้ จิตท่ีเป็นพระอรหนัต์
ข้ึนมา แมแ้ต่จะตายก็ยงัร้ังไว้ๆ  จนสุดทา้ยแลว้ก็ดว้ยเทวดา ว่าอยา่งนั้นเลย ดว้ยเทวดาไปดลใจ
ใหโ้ยมท่ีจงัหวดัสกลนคร อยูท่ี่สกลฯ เขาก็เอารถมารับเลย มนัตอ้งมีคนไปดลใจมา พอดลใจ 
หลวงตาท่านสงสัย “อนัน้ีมากนัไดอ้ยา่งไรล่ะ” 

“ก็นึกอยากมาก็มาอยา่งนั้นน่ะ มาก็เอารถมารับ” 

หลวงปู่มัน่ยงัถามเลย “พระเยอะ จะไปไดอ้ย่างไรล่ะ” 

“ถา้พระเยอะจะไปไม่หมดก็จะขนทั้งวนัใหจ้นหมด แลว้อยา่งไรก็ตอ้งเอาหลวงปู่มัน่
ไปเท่ียวแรก” 

พอจะไปเท่ียวแรกป๊ับ ก็ใหห้มอฉีดยา ฉีดยาเพื่อใหว้างยาสลบ เอาข้ึนรถไป พอไป
ถึงวดัป่าสุทธาวาส ยามนัหมดฤทธ์ิ ท่านก็ลืมตาข้ึน มองซา้ยมองขวาว่าท่ีน่ีวดัป่าสุทธาวาส
แน่นอน กุฏิน้ี เพราะกุฏิของท่านเอง สุดทา้ยแลว้ท่านก็ปล่อยหมด นอนน่ิง น่ิง น่ิง จนไปเลย น่ีจิต
ท่ีดีมนัร้ังไวไ้ด ้จิตท่ีดี 

ฉะนั้นว่า พระอริยบุคคลแลว้สมองเส่ือม 

สมองส่วนสมอง สมองเส่ือมมนัก็เร่ืองความจ าพื้นๆ จากชีวิตประจ าวนั แต่เร่ือง
อริยสัจ ไม่มีทาง เร่ืองอริยสัจความจริงคงท่ีตายตวั 

ฉะนั้นว่า “พระอริยบุคคลชั้นตน้ๆ มีโอกาสมองเส่ือมแลว้หลงลืมไดไ้หม” 

สมองเส่ือมได ้ แต่ไม่หลงลืม ตรงน้ี เราจะตอบตรงน้ี ไอท่ี้ว่าลืมก็ลืมในขนัธ์ เพราะ
ขนัธ์มนัไม่ใช่จิต สัญญา สังขารไม่ใช่จิต ไม่ใช่ 

จิตเป็นภวาสวะ จิตเป็นภพ แลว้มนัท าลายแมแ้ต่ขนัธ์ แลว้มนัท าลายจิตอีก แลว้มนัจะ
หลงลืมไปไหน แต่มนัหลงลืม หลงลืมเร่ืองขา้งนอก 

หลงลืมไหม 

ไม่ 

สมองเส่ือมไดไ้หม สภาพร่างกายเส่ือมไดไ้หม 
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เส่ือม เส่ือม พระพุทธเจ้ายังนิพพานเลย ชราภาพแล้วพระพุทธเจ้ายังต้องทิง้
ร่างกายนีไ้ป เส่ือม แต่หลงลืม หลงลืมในเร่ืองโลก หลงลืมในเร่ืองสมมุติบัญญติั แต่ไม่
หลงลืมในอริยสัจเด็ดขาด คงทีต่ายตัว ไม่มหีลงลืม 

“ขาดสติควบคุมตนเองไม่ได ้ เช่น บางคร้ังเผลอฆ่ามด แมลง ยงุ สัตวต์วัเล็กตวันอ้ย 
หรือเกิดอุปาทาน” 

ตรงน้ีชดัเจนมากเลย “หรือเกิดอุปาทาน มีความรู้สึกว่ามีมดตวัใหญ่มาไต่ตามตวั” ไอน่ี้
อุปาทานแลว้ มีมดน่ีแสดงว่าหลุดแลว้ อนัน้ีพระอรหนัตข์องกิเลส กิเลสท าใหเ้ป็นอรหนัต ์
อรหนัตข์องมนั อรหนัตกิ์เลสมนัหลอกไง มนัถึงไดมี้อุปาทาน มีมดตวัใหญ่ มดตวัใหญ่มาไต่มา
ตอม จบแลว้ มนัไม่มี 

สติสมบูรณ์มาก เราไม่อยากจะพูดนะ เวลาหลวงตาท่านพดูถึง ใหดู้ตวัท่าน เวลาท่าน
แสดงธรรมท่านบอกว่าใหดู้ตวัท่านสิ อยา่งไรก็แลว้แต่ สติของท่านจะสมบูรณ์ ท่านจะเจ็บไขไ้ด้
ป่วยอยา่งไรท่านก็สมบูรณ์ของท่าน แต่ถา้เป็นการศึกษานะ มนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ท่านให้
เปรียบเทียบเอา ใหดู้ไงว่าถา้เป็น ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เวลามนัชราภาพมนัเป็นอยา่งนั้น 
สัญญาคือจ า สัญญาคือวิชาการท่ีจ ามา วิชาการ สัญญา สังขารท่ีศึกษามา เวลามนัเจ็บไขไ้ดป่้วย
มนัอยูข่า้งนอก มนัช่วยเหลือเราแทบไม่ไดเ้ลย 

แต่เวลาเราปฏิบติั อริยสัจมนัอยูท่ี่จิต จิตมนัเป็นเอง จิตมนัท าเอง จิตมนัเป็นเอง จิตมนั
ท าเอง จิตมนัรู้เอง แลว้เวลามนัชราคร ่าคร่า จิตมนัก็รับรู้ของมนัเอง มนัก็ควบคุมได ้ สติมนั
สมบูรณ์อยา่งน้ีไง แต่ถา้เป็นการศึกษานะ มนัเป็นสังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง มนั
ศึกษามา เวลามนัคิดปรุงแต่งเร่ืองธรรมพระพทุธเจา้ แต่เวลาเราทุกข ์ มนัแกไ้ขอะไรไม่ได ้
เหมือนยาเอาไวใ้นตู ้ เวลาป่วย กูป่วย กูเป็นทุกขเ์ป็นยากอยูน่ี่ แต่ยาอยูใ่นตูเ้อามากินไม่ได้ น่ีก็
เหมือนกนั แต่ถา้ของเรามนัเกิดข้ึนมาเองเลย น่ีมนัเป็นอย่างน้ีมนัถึงไม่มีอุปาทานไง 

ค าว่า “อุปาทาน” อยา่งน้ีชดัมาก “หรือบางทีมีอุปาทาน มีมดตวัใหญ่มาไต่มาตอม” 
จบแลว้ ถา้อยา่งน้ีจบเลย ฉะนั้น มนัไม่เก่ียวกบัภาวะสมองเส่ือมแลว้ สภาวะสมองเส่ือม เร่ือง
ร่างกายเส่ือมสภาพได ้แต่เร่ืองจิตไม่มีทาง จิตคงท่ี น่ีพูดถึงความคิดว่าพระอริยบุคคลมีคุณสมบติั
อยา่งไร 

“๒. เคยฟังมาว่าเม่ือคนใกลต้ายแลว้มีกรรมนิมิต” 
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ถา้มีกรรมนิมิตนะ ส่วนท่ีมีกรรมนิมิต ถา้มีภพมีภูมิ เราไม่ตอ้งไปคิด มนัผลของวฏัฏะ 
ผลของวฏัฏะ เวลาเกิด เกิดดีเกิดชัว่ เวลาตายไป ไปดีไปชัว่ ฉะนั้น กรณีท่ีว่า คนท่ีเขามีอาชีพ
อยา่งนั้น อยา่งอาชีพท่ีฆ่าสัตวข์ายน่ีมี มีหลายกรณีมาก เพราะแบบว่ามีลูกหลานของเขา เขามา
เล่าถึงญาติของเขาใหเ้ราฟัง ก็มีสภาวะแบบน้ีเหมือนกนั 

บอกว่า แต่เดิมอาชีพเขาอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาก่อน แต่สุดทา้ยแลว้เขาท าธุรกิจของเขามา 
เขาก็เปล่ียนอาชีพไปเร่ือยๆ ลูกหลานมาก็มารองรับ มารับช่วงต่อ แลว้พอปู่ยา่ตายายเขาเคยท ามา
อยา่งนั้น เขาก็คิดถึงปู่ยา่ตายายของเขา เขาพยายามจะเอาเทศนค์รูบาอาจารยเ์ปิดใหฟั้ง 

เวลาใกลจ้ะตายเขามีอาการแบบน้ี เขารู้ของเขา เขาเห็นของเขา แต่เวลาคนทัว่ไป คนท่ี
ท าไม่มากขนาดนั้น ไม่ใช่ว่าคนท าแลว้จะเป็นอยา่งน้ีทุกคน คนท า เวลาท าดว้ยความมุมานะ ท า
ดว้ยความจริงจงั มนัฝังใจมาก แลว้ฝังใจมาก เวลามีมนัจะมีอยา่งน้ี มีสภาพท่ีว่าไปรู้ไปเห็น
อะไรต่างๆ กรรมนิมิต ถา้กรรมนิมิตมา เขานิมิตอยา่งนั้นป๊ับ เร่ืองน้ีมนัจากอดีต เราแกอ้ดีตได้
ไหม ถา้เราแกอ้ดีตไม่ได ้ เราก็ตอ้งแกปั้จจุบนัน้ี เราก็ตอ้งพยายามท าอยา่งดีท่ีสุดเพื่อจะใหผ้่อน
หนกัเป็นเบา 

เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถา้เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราก็ท  าบุญกุศล 
อุทิศส่วนกุศลใหเ้วรกรรมมนันอ้ยลง ใหม้นัเบาลง เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร แต่ผูท่ี้จอง
เวร ผูท่ี้จองเวรจองกรรมเขายดึมัน่ของเขา เราก็ตอ้งใชก้รรมกนัไป ถา้ใชก้รรมกนัไป เราตอ้ง
อุทิศส่วนกุศลไป เพราะกรณีน้ีมนัอยูใ่นสุตตนัตปิฎก เห็นไหม ดูสิ ท่ีว่าเป็นแม่ไก่ เป็นอะไรท่ี
เอาลูกมากินกนั ไออ้ย่างน้ี พออยา่งน้ีป๊ับ มนัก็เหมือนกบัในโลกปัจจุบนัน้ี อยา่งเช่นสัตวน์กัล่า 
อาหารของเขา เขาไม่รู้เร่ืองหรอก เขาก็แสวงหาอาหารของเขา แต่อาหารของเขาก็ชีวิตชีวิตหน่ึง 
ถา้ชีวิตหน่ึง เขาเป็นสัตวน์กัล่า แลว้เขาบอกว่าท าไมเขาตอ้งเกิดมาเป็นสัตวน์กัล่าล่ะ 

อา้ว! กก็รรมอีกแหละ ท าไมเขาตอ้งไปเกิดเป็นสัตวอ์ยา่งนั้นล่ะ ท าไมเขาไม่เกิดเป็น
สัตวกิ์นพืชล่ะ ท าไมเขาเป็นสัตวกิ์นเน้ือล่ะ สัตวกิ์นเน้ือเขาก็ตอ้งล่าของเขา ทีน้ีเราเป็นคน เรา
เป็นคน เห็นไหม เวลาเรากินอาหารกนั ผูท่ี้กินมงัสวิรัติเขาก็ไม่กินเน้ือสัตว ์ ไอพ้วกกิน
เน้ือสัตวก์็อยากกินเน้ือสัตว ์มนัมีตลาด มีต่างๆ คนเขาอยากมัง่มี อยากมีอาชีพ อยูท่ี่เราเลือกไง 
สัมมาอาชีวะ ถา้สัมมาอาชีวะ น่ีพูดถึงสัมมาอาชีวะนะ 

ถา้พูดอยา่งน้ี “หลวงพ่อ พรุ่งน้ีฉนัมงัสวิรัตินะ” 
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หลวงพ่อน่ีฉนัไดทุ้กอยา่งเลย ฉนัขา้วเปล่าๆ ก็ได ้ มนัอยู่ท่ีคนจะเลือก มนัอยูท่ี่เลือก
นะ เพราะเวลาวนัพระ เห็นไหม เขาบอกว่า บาปอยูท่ี่คนท า กรรมอยูท่ี่คนกิน พระน่ีตวักินดีเลย 
พระน่ีบาปเตม็ตวัเลย พระน่ีกินทุกวนัเลย แต่ไม่ไดท้  าเลย พระน่ีตวัดีเลย 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกถึงเน้ือท่ีบริสุทธ์ิ เน้ือสามส่วน เราไม่ไดเ้ห็นหน่ึง 
เราไม่ไดย้ินดีหน่ึง เราไม่ไดส้ั่งฆ่า เราไม่ไดเ้ห็น เราไม่ไดย้นิดี เน้ือท่ีบริสุทธ์ิ เน้ือท่ีบริสุทธ์ิฉนัได ้

แต่ถา้บอกว่า “โยมๆ หลวงพ่ออยากกินแกงไก่” 

สั่ง สั่ง สั่งเขา สัตวน์ั้นตายเพราะพระองคน้ี์สั่ง ฉนัไม่ได ้ฉนัเป็นอาบติัปาจิตตียทุ์กค  า
กลืน ฉะนั้น เขาไปนิมนตพ์ระเขาถึงไม่บอกถึงเร่ืองเน้ือสัตว ์ เพราะมนัมีความสะอาดบริสุทธ์ิ 
เพราะว่าเร่ืองเวรเร่ืองกรรมมนัซบัซอ้นมาก เป็นอจินไตย เพราะในสมยัพุทธกาลนะ มีสัตว ์
เวลามนัโดนล่า โดนคนอ่ืนล่า แต่สัตวม์นัมีวุฒิภาวะ มนัไปเขา้นิมิตของครูบาอาจารยข์องพระ
สมยัพุทธกาลเลย บอกว่าเกิดเป็นสัตวแ์สนทุกขแ์สนยาก ไม่มีอะไรเป็นสมบติัเลย มีก็มีแต่เน้ือ
หนงัมงัสา แลว้น่ีก็ตายเสียแลว้เพราะความเผอเรอของเรา แลว้พรุ่งน้ีถา้มีคนท าอาหาร เอาเน้ือมา
ถวาย ขอใหฉ้นัใหห้น่อย ขอใหฉ้นัเน้ือหน่อยหน่ึง เพราะอยากไดบุ้ญมาก อยากเกิดเป็นมนุษย ์
เพราะมนุษยมี์กฎหมายคุม้ครอง เกิดเป็นสตัวไ์ม่มีอะไรคุม้ครองเลย สัตวม์นัมีความคิดอยา่งน้ี 
สัตวม์นัปรารถนาบุญของมนัน่ะ 

ถา้พูดอยา่งน้ีป๊ับ “พระเห็นแก่ตวั พระอยากกินถึงพูดอย่างน้ี” 

ไม่ใช่พระอยากกิน จิตวิญญาณของคนท่ีมนัคิดดี จิตวิญญาณของคนท่ีมีความคิดดี
เขาอยากไดผ้ลดีของเขา แต่จิตวิญญาณของสัตวท่ี์มนัไม่อยากตายแลว้คนไปฆ่ามนั มนัก็ด้ินรน
ของมนั มนัก็ไม่อยากตายเหมือนกนั ฉะนั้น ในธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึง
บอกว่า ชีวิตมีค่าเท่ากนั ชีวิตเสมอกนั อยา่ท าร้ายกนั อยา่เบียดเบียนกนั 

แต่น้ีมนัเป็นเร่ืองผลของวฏัฏะ มนัเป็นเร่ืองของสังคม มนัมีตลาด มนัมีอยา่งนั้นอยู่ 
ฉะนั้น พระอาศยัสังคมอยู ่ พระไม่เร่ืองมาก พระไม่เรียกร้อง พระไม่ตอ้งการ ใครจะหาส่ิงใดมา 
พระรับไดห้มด แต่พระไม่ใช่ว่าพระจะไปจ ้าจ้ีจ  ้าไชจะเอาตามใจของพระ 

“พระ ฉันไม่ฉนัเน้ือสัตว ์ฉันแต่มงัสวิรัติ” ใครเอาอะไรมาก็ไม่ยอม จะมงัสวิรัติๆ อนัน้ี
มนัก็เป็นทิฏฐิอนัหน่ึง พระพุทธเจา้ไม่ใหมี้ทิฏฐินะ 
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ถา้พูดอย่างน้ีไป เพราะอะไร เพราะพระได ้ เพราะพระฉนัเน้ือสัตว ์พระก็ชมแต่เน้ือสัตว์
ใหญ่เลย แต่พระเห็นใจความรู้สึกของสัตว ์ความรู้สึกของคน ความรู้สึกอนันั้นมีค่าท่ีสุด หลวง
ตาบอกใจของคนส าคญัท่ีสุด จิตนั้นมนัมีความสุขความทุกข ์ จิตนั้นมนัล าบากล าบน จิตนั้น
มนัด้ินรน 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลากรรมนิมิตๆ มนัไม่เป็นอยา่งน้ีทุกคน ไม่ใช่คนท าเสมอกนั คนท า
นะ คนท าน่ีเหตุการณ์เดียวกนั บาปไม่เหมือนกนั เพราะคนคนหน่ึงท าดว้ยอาฆาตมาดร้าย คน
คนหน่ึงท าดว้ยความจ าเป็น คนคนหน่ึงท าดว้ยความไม่รู้ ท าในหนา้ท่ีการงานเดียวกนั ผลของเวร
ของกรรมยงัใหไ้ม่เสมอกนัเลย 

แลว้เวลาท าอยา่งน้ี “ท าแลว้ตอ้งเหมือนกนัๆ” วทิยาศาสตร์ไง คิดแบบวทิยาศาสตร์ 
ทฤษฎีท่ีคงท่ีตายตวัไง แต่เร่ืองเวรเร่ืองกรรมมนัมีเร่ืองทิฏฐิมานะ เร่ืองความผูกโกรธ เร่ือง 
โอโ้ฮ! อีกร้อยแปดเลย ฉะนั้น ผลมนัแตกต่างกนั 

บอกว่า “อาการเช่นน้ีแสดงถึงภพภูมิท่ีเขาจะไปหรือไม่ ขอความเมตตาหลวงพ่อ
โปรดพิจารณาใหค้วามกระจ่าง” 

ใหค้วามกระจ่างนะ ให้ความกระจ่าง รักษาใจเรา ใหค้วามกระจ่าง ส่ิงใดท าแต่คุณงาม
ความดี ท่ีในวนัมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข ์ไม่ท าความชัว่ใดๆ ทั้งส้ิน ท าแต่คุณงามความดี แลว้
ท าจิตใจใหผ้่องแผว้ น่ีจุดหลกัเลย จุดหลกัของเราเลย 

แต่ไอเ้ร่ืองกรณีอยา่งน้ีมนัเป็นกรณีปลีกยอ่ย มนัเป็นกรณีหรือวฒันธรรม ภูมิประเทศ 
สังคมความเป็นอยู ่ ส่ิงน้ีมนัเป็นสภาวะแวดลอ้ม เป็นวฒันธรรมท่ีอยูแ่ถวชายทะเล ส่ิงต่าง  ๆความ
เป็นอยูข่องเขาอีกเร่ืองหน่ึง 

วฒันธรรมของชนเผ่าอยูบ่นภูเขา เพราะว่าไปธุดงคใ์นป่า เวลาเม่ือก่อนชนเผ่าเขาคุย
กนันะ “แหม! ถา้ฉนัมีฐานะข้ึนมานะ ฉันจะกินปลาทูเคม็ทุกวนัเลย ปลาทูเคม็น่ี ฉนัจะกินปลาทู
กบัน ้าผึ้งทุกวนัเลย” 

น ้าผึ้งกบัปลาทูเคม็เป็นอาหารท่ีสุดยอดของชนเผ่าในนั้นนะ เพราะส่ิงน้ีกว่าจะไปถึง
มนัยากมาก เห็นไหม มนัอยูต่รงน้ีดว้ยไง อยูท่ี่วฒันธรรม ภูมิประเทศต่างๆ มนัมีส่วนประกอบ 
แลว้เราน่ี เรามีสติปัญญาแค่ไหน เราจะท าอยา่งไรของเรา 
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น่ีพูดถึงเร่ืองศาสนานะ เร่ืองธรรมนะ ไม่ใช่ว่าซ่ือบ้ือๆ แล้วก็ถือไม้บรรทดัวดัเลย
นะ ผิดอย่างนี้ๆ เทีย่วเอาไม้บรรทดัไปวดัคนอ่ืนนะ แต่ไม่วดัหัวใจตัว ต้องวดัทีหั่วใจตัว ท า
ใจตัวของเราให้ดีขึน้ ท าใจตัวของเราให้มัน่คงขึน้ กรรมนิมติมนัมต่ีอเม่ือคนท าอย่างนั้น
แล้วผูกมดัอย่างน้ัน มนัก็เป็นแบบนั้น เราท าแต่เร่ืองความดีของเรา ท าคุณงามความดีของ
เรา จะเป็นคุณงามความดีของเรา 

เร่ืองกรรมนิมิตมนัจะมีนิมิตตามนั้น ไม่ใช่กรรมนิมิตแลว้เราจะตอ้งเปิดช่อง ๓ ช่อง ๔ 
ตอ้งออกมาอยา่งน้ีเลย แลว้เปิดช่อง ๔ เลย ไอน้ัน่เปิดช่อง ๓ เลย...ไม่ใช่ 

จิตของคนไม่เหมือนกนั ผลลพัธ์ไม่เหมือนกนั วาสนาคนไม่เหมือนกนั น่ีเราถึงบอก เรา
ใชค้  าว่า “พนัธุกรรมของจิต” จิตของคนไม่เหมือนกนั แมแ้ต่การภาวนา พระอรหนัตน่ี์ไม่มี
เหมือนกนัเลย แต่มีความสะอาดบริสุทธ์ิเป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั แต่ผลของการปฏิบติัให้
เป็นพระอรหนัตไ์ม่มีเหมือนกนัเลย ถา้มีเหมือนกนันะ ซ้อน วิทยานิพนธ์ซอ้นกนั ก็อปป้ีมา 
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่มี 

พระอรหันต์ต้ังแต่สมยัพุทธกาลมาจนปัจจุบัน พระอรหันต์แต่ละองค์ทีเ่ป็นพระ
อรหันต์ไม่มเีหมือนกันเลย แต่เป็นพระอรหันต์เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเลยด้วยวธีิการ
ปฏบิัติ ไม่เหมือนกันโดยอ านาจวาสนา ไม่เหมือนกนัโดยพันธุกรรมของจติ แต่สะอาด
บริสุทธ์ิเหมือนกัน อริยสัจมหีนึ่งเดียว 

“๓. จะสังเกตไดอ้ยา่งไรว่าผูท่ี้ปฏิบติัธรรมมาอยา่งจริงจงั นาน ไดอ้ริยภูมิขั้นน้ีๆ แลว้ 
ส่ิงท่ีบ่งบอกว่าเขามีภูมิธรรม เจริญกา้วหนา้ในธรรม ผ่านมาถึงธรรมขั้นสูงข้ึนแลว้ เราจะมี
ขอ้สังเกตง่ายๆ ไดอ้ยา่งไร เพื่อจะใหร้ะมดัระวงัตวัไม่ประมาทล่วงเกินใหเ้กิดบาปกรรม” 

ไม่เกิดบาปกรรม เราก็รักษาใจของเราไว ้ ใครปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ได้
คุณธรรมก็สาธุ แต่ถา้ประสาเรานะ เราก็ตอ้งรักษาใจเรา เห็นไหม ท่ีเขาบอก ท่ีว่าล่วงเกินพระ
อริยเจา้เป็นบาปเป็นกรรม ถา้ล่วงเกิน คือว่าพอเราสงสัยแลว้ เราเทียบเคียง เราใชปั้ญญา แต่เรา
ใชปั้ญญาโดยท่ีเราไม่ไดติ้เตียน ไม่ผิดหรอก ติเตียนพระอริยเจา้เป็นบาปเป็นกรรม แต่เรา
ไม่ไดติ้เตียน เราไม่ไดติ้เตียน เราอยากรู้ เราอยากรู้น่ีพิจารณา เพราะกาลามสูตร พระพุทธเจา้
ยงัไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือใดๆ ทั้งส้ิน ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องเรา ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่ท่ีเราเห็นซ่ึงๆ 
หนา้ว่าท่านดี เรายงัไม่ใหเ้ช่ือ แต่เราฟังท่ีท่านพูด ดูท่ีท่านท า แลว้เรามาปฏิบติัตามว่าจริงหรือไม่
จริง ถา้เราปฏิบติัไดจ้ริงหรือเราท าไดจ้ริง เรารู้ไดจ้ริง 
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พระพุทธเจา้ไม่ใหเ้ช่ือนะ พระพุทธเจา้ กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ืออะไรทั้งส้ิน เพราะถา้
เช่ือไป น่ีเขาว่าเขาปฏิบติัธรรมแลว้เขามีภูมิธรรม ภูมิธรรมแลว้ก็ชกัลากกนัไป 

น่ีไง ท่ีว่า คนนูน้ไดโ้สดาบนั คนน้ีได.้..ไดอ้ะไร ความสะอาดบริสุทธ์ิน่ีช้ีใหห้รือ โยมโต
ข้ึนมา โยมโตข้ึนมาเพราะอะไร โยมโตข้ึนมาเพราะอะไร เพราะกินอาหารใช่ไหม เพราะ
ด ารงชีวิตข้ึนมาใช่ไหม แลว้มนัโตเพราะอะไร เพราะปากเราน่ีเองไง เพราะอาหารเขา้ปากน่ีกูถึง
โตมา ใครท าใหกู้โตไดถ้า้กูไม่กิน 

น่ีก็เหมือนกนั ความสงบของใจมนัก็เป็นของมนัจริง ใครจะการันตีใหใ้คร ถา้เขาเป็น
จริงของเขา เขาเป็นจริงของเขา แลว้เราเห็นได ้เขาแสดงออก มนัมีเหตุมีผล แต่ถา้ไม่มีเหตุมีผล 
เช่ือไม่ไดห้รอก 

มีอริยภูมิขั้นไหน แลว้มีอยา่งไร ส่ิงท่ีมี เพราะอะไร เพราะมนัใกลเ้คียงกนั มนั
ใกลเ้คียงกนั แบบว่าฌานโลกีย ์พวกฌานสมาบติักบัเร่ืองความเป็นไป ความว่าง ว่างนอก ว่าง
ใน ว่างในตวัมนัเอง ว่างนอก ไม่ว่างใน ถา้ว่างนอกแลว้ว่างใน แลว้วางหรือเปล่า 

หลวงตาพูดบ่อย “ว่างแลว้วาง” 

ว่าง อา้ว! ว่าง เราก็ว่าง ใครก็ว่าง อะไรก็ว่างหมด แลว้ใครวา่งล่ะ ว่างตรงไหนล่ะ แลว้
ใครเป็นเจา้ของความว่าง ไม่มี เพราะมนัไม่ไดว้าง 

ว่างแลว้ตอ้งวาง วางทุกอยา่ง แลว้วางแลว้ใครเป็นคนวาง วางแลว้เหลืออะไร ไม่เป็น
หรอก เราอยูก่บัครูบาอาจารยม์านะ เวลาไปรายงานผล “แลว้เป็นอยา่งไร แลว้เหลืออะไร” เรา
ก็จ  าต  ารามานะ “โอ๋ย! มนัปล่อยหมดเลย โอ๋ย! มนัยอดเยีย่มเลย” 

“แลว้มนัเป็นอยา่งไรล่ะ” 

งง งง 

อา้ว! แต่ถา้เป็นหลวงตาท่านบอกนะ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ จิตมนั
รวมลง จิตมนัรวมลงน่ีส าคญั จิตมนัรวมลงเพราะมนัปล่อยไง มนัปล่อยกาย กายเป็นกาย จิต
เป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ มนัปล่อยหมด แลว้มนัปล่อยมาถึงตวัมนั เพราะมนัเป็นคนปล่อย ปล่อย
แลว้มนัเป็นอยา่งไร แลว้มนัเหลืออะไร แลว้ใครเป็นคนปล่อย น่ีมนัอยา่งน้ี 
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เด๋ียวน้ีมนัเป็นอย่างน้ีเยอะ เราเห็นมาเยอะ แลว้คนมาถามปัญหาน้ีเยอะมาก บอกว่า เรา
จะสังเกตอยา่งไร 

สังเกตว่า ถ้าคนมคุีณธรรมนะ พูดตรงไปตรงมา พูดนะ ไม่มเีล่ห์มเีหลี่ยม พูด
เบ้ืองต้น ท่ามกลาง ทีสุ่ด อันเดยีวกัน เห็นอย่างไรพูดอย่างน้ัน พูดอย่างไรท าอย่างน้ัน ท า
อย่างใดพูดอย่างน้ัน นี่สัจจะนีเ้ลย เห็นชัดๆ พอเข้าใกล้มนัรู้ได้ 

คิดดูสิ ไมห้ลกัปักข้ีควาย หวัใจมนัเรรวนขนาดไหน แลว้ก็ปักผลวัะ “ฉนัมีธรรม” เด๋ียว
ก็คลอนไป เด๋ียวก็แคลนมา มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ไมห้ลกัปักข้ีควายอยูไ่หม เด๋ียวมนัก็ลม้ น่ี
ก็เหมือนกนั ฉนัไดอ้ริยภูมินะ แลว้ขั้นไหนล่ะ ขั้นหลงน่ีไง ขั้นจะลม้อยูน่ี่ วนัแรกก็แหม! สติดี 
ถามปัญหา ตอบชดัเจนมากเลย พอพรุ่งน้ีถามไปถามมาชกังงเวย้ ตอบชกัไม่ได ้น่ีไง มนัเป็นไป
ไม่ไดห้รอก เพราะอะไร เบ้ืองตน้ ท่ามกลาง ท่ีสุด มนัไม่ตรงกนั ถา้เบ้ืองตน้ ท่ามกลาง ท่ีสุด
ตรงกนัน่ีใช่ ถา้เบ้ืองตน้ ท่ามกลาง ท่ีสุดไม่ตรงกนั ยาก ยากมาก ฉะนั้น สังเกตอย่างไรล่ะ 

มนัตอ้งผูรู้้จริงไง ฉะนั้น เวลาหลวงตาท่านพูดถึงในสงัคมปฏิบติั ท่านพูดบ่อย
เม่ือก่อนนะ เพราะเม่ือก่อนมีคนพูดมากว่านรกสวรรคไ์ม่มี สรรพส่ิงไม่มี 

ท่านบอกผูรู้้จริงมีนะ ผูรู้้จริงเห็นจริงมี แลว้ผูรู้้จริงเห็นจริงเขาเห็นตบัไตไส้พุงเรา
หมดนะ ผูรู้้จริงเห็นจริงมี ไอผู้พู้ดโกหกมดเท็จ คนรู้จริงเขาทนัหมด เพียงแต่ว่า เวรยอ่มระงบั
ดว้ยการไม่จองเวร คือท่านไม่พูดออกมา หลวงตาท่านมองสังคมท่านรู้หมด ท่านไม่พูดออกมา 
พอไม่พูดออกมา ไอค้นท่ีว่าตวัเองขี่หลงัเสือ โอ๋ย! อวดเก่ง ไอพ้วกหมาห่มหนงัเสือไง 

หมามนัห่มหนงัเสือ เสือมนัค  ารามกบัหมามนัเห่า มนัต่างกนัไหม เสือมนัค  าราม ใครๆ 
ก็กลวันะ แต่หมามนัเห่า มนัเอาหนงัเสือมาห่ม มนัคิดว่าเป็นเสือแลว้ก็เห่าออกมา เห่าคือเทศน์ไง 
มนัเห่าออกมามนัจะค  ารามเหมือนเสือไดไ้หม ไม่มีทาง เป็นไปไม่ไดห้รอก สังเกตเอา สังเกต
อยา่งไร 

“๔. การท่ีเป็นคนวดัมาท างานวดั รับใชค้รูบาอาจารย ์ มกัจะเก็บรวบรวมสะสม
ส่ิงของน าจากวดั เช่น อาหารบา้ง ของใชป้ระจ าวนับา้ง ไปฝากลูกหลาน ฝากคนในครอบครัว
ตนเอง โดยอาจจะขอจากผูมี้หนา้ท่ีดูแลบา้ง หรืออาจจะไม่ไดข้อบา้ง แต่ถือวิสาสะหยบิรวบรวม
เอาเอง ถือตนว่าเป็นคนวดัคงไม่เป็นไร เช่นน้ีเป็นโทษอยา่งไร การท าเช่นน้ีท่ีถูกควรท าอย่างใด ขอ
อนุญาตจากเจา้อาวาสหรือใครเนาะ” 
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ไอก้รณีอยา่งน้ีเขาเรียกว่าศาสนสงเคราะห ์ เวลาในทางปกครองของสงฆ์เขาจะถามว่า 
มีการศึกษา เผยแพร่การศึกษา แลว้มีศาสนสงเคราะห์ อย่างเช่นเจ็บไขไ้ดป่้วย พวกเราไปวดัใน
ทัว่ๆ ไป เราบอกว่าวดัตอ้งมีโรงพยาบาลในวดั ส่วนใหญ่เขาจะสร้างโรงพยาบาลกนั เพื่ออะไร 
เพื่อดูแลประชาชน น่ีเขาเรียกว่าศาสนสงเคราะห์ ศาสนาน่ีสามารถสงเคราะห์บริษทั ๔ ได ้ศาสนา 
ครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านมีอ านาจวาสนา ถา้ท่านท าเพื่อสงเคราะห์ ดูสิ พระหลายๆ องค์
สร้างโรงพยาบาล ส่วนใหญ่แลว้ไปสร้างโรงพยาบาลจากพระองคน์ั้นๆ เช่น หลวงปู่แหวนก็
สร้างไวท่ี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ ตึกหลวงปู่แหวน น่ีศาสนสงเคราะห์มนัมีได ้

ทีน้ีศาสนสงเคราะห์มีได ้ เขาท าเพื่อสังคม ฉะนั้น เวลาเราเป็นคนวดั แมแ้ต่ศาสน
สงเคราะห์น่ีสงเคราะห์คนอ่ืนได ้ แลว้คนวดัมาท างานวดั วดัไม่สามารถจะใหอ้าหารไปกินได้
หรือ ในเม่ือเขาเอามาใหว้ดันั้นนะ วดัใชจ่้ายในวดั แลว้พระก็ไดฉ้นัแลว้ ไดแ้ลว้ แลว้คนมา
ท างานวดัเขาตอ้งมีอาชีพใช่ไหม เขาก็ตอ้งมีอาหารเหมือนกนัใช่ไหม ในเม่ือถา้เราเอาไปโดยท่ี
เป็นศาสนสงเคราะห์ ไม่เสียหาย แต่ถา้เป็นธุรกิจ น่ีเป็นของวดั แลว้ก็รวบรวมไป ไปแลว้ก็ไป
ซ้ือไปขายกนั อย่างน้ีสงเคราะห์ไหม มนัอยู่ใกล้ๆ  กนัไง ถา้ท าเป็นสัมมาทิฏฐิ ท าความเห็น
ถูกตอ้งดีงามมนัก็ถูก แต่ถา้อาศยัตรงน้ีดว้ยความโลภ ดว้ยความเห็นแก่ตวั 

ดว้ยเอาไป เอาไปก็ไปเล้ียงลูก เล้ียงครอบครัว อยา่งน้ีถูก เล้ียงได ้ เพราะเขาก็มีอาชีพ 
เขาก็มีครอบครัวของเขา แลว้เขาเสียสละมาช่วยงานวดั เขาควรจะมีอาหารเพื่อด ารงชีพของเขา 
น่ีศาสนสงเคราะห์ ถูก แลว้จะขอใครล่ะ ก็ขอเจา้อาวาส 

ถา้เจา้อาวาสท่ีดี อยา่งเช่นหลวงตา ดูสิ รถเขาไปขน ขนเสบียงไปวดันั้นๆ ท่านก็มีคลงัไว้
เพื่อศาสนสงเคราะห์ เพือ่สงเคราะห์นกัปฏิบติัดว้ยกนั คนท่ีอยูป่่าอยูเ่ขา เขาไม่ตอ้งวิตกกงัวล เขา
ตอ้งมีอาหารด ารงชีวิตของเขา แลว้ใหเ้ขาปฏิบติัของเขา ท่ีบา้นตาดเขาก็มีคลงัไว ้แลว้วดัไหนท่ี
ขาดแคลนก็มาเอา แลว้ท่านก็อนุญาต ท่านบอกท่านเปิดโล่งอยูแ่ลว้ น่ีคือว่าท่านอนุญาตอยูแ่ลว้ 
คือไม่มีเวรไม่มีกรรม เพราะเจา้ของเขาให ้ อยา่งเช่นท่ีว่า เห็นไหม ว่าคนเราเขาไปในป่าในเขา 
เขาหิวกระหาย เขาอยากได ้ เขาขอ เขาไปขอไว ้ เขาขอได ้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้ขออนุญาตแลว้จบ
นะ 

แต่ของของสงฆ ์ เวลาไปเอามาโดยท่ีไม่ไดข้ออนุญาต อนันั้นน่ะท่ีว่าของของสงฆม์นั
ส าคญันะ ของของสงฆค์ือของสาธารณะ เอาของสาธารณะเป็นของส่วนบุคคล มนัมีกรรมอยู ่
แต่ถา้เป็นของของสงฆ ์ ของสาธารณะ แต่พวกสาธารณะไดใ้ชไ้ดส้อยแลว้ แลว้ศาสน
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สงเคราะห์คือศาสนาสงเคราะห์ ส่ิงท่ีสงเคราะห์ชีวิตเรา เรามาวดัมาวาช่วยท างานของเรา เราตอ้งมี
อาหาร 

อา้ว! รถไปส่งหลวงพ่อหน่อย หลวงพ่อจะไปกรุงเทพฯ แลว้รถไม่มีน ้ามนัไปอยา่งไร
ล่ะ หลวงพอ่เขน็รถไปไง หลวงพ่อจะเขน็รถน้ีไปกรุงเทพฯ 

ไม่ใช่ อยากใหเ้อารถมารับไปกรุงเทพฯ ถา้เอารถไปกรุงเทพฯก็ตอ้งจ่ายค่าน ้ ามนัสิ 
อา้ว! น่ีสงเคราะห์ เห็นไหม อา้ว! ถา้จะมารับเรา เราก็เติมน ้ามนัให ้มนัก็ไปไดใ้ช่ไหม 

อา้ว! เอารถมารับฉนั แลว้ฉนัจะไปกรุงเทพฯ แลว้ท าอยา่งไร เขน็ไป เพราะไม่มี
น ้ามนั เอาคนมาใชง้าน เอาคนมาใชง้านแลว้จะใหเ้ขากินไหม ถา้ไม่ใหเ้ขากิน เขาจะท างาน
อยา่งไร น่ีพูดถึงถา้มนัเป็นธรรมนะ แต่ถา้มนัไม่เป็นธรรมมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

“แลว้จะมีวิธีปฏิบติัอยา่งไร” 

เราก็ขอซะ บอกเขา แลว้บอกนะ บอกเจา้อาวาสท่ีดี บอกพระท่ีดี เขาก็จะให ้ถา้ไปเจอเจา้
อาวาสท่ีตระหน่ีนะ ไม่ให้ๆ  เก็บไวใ้หเ้น่า เก็บกองไว ้ไปดูตามวดัสิ เคร่ืองสังฆทานเก็บไวเ้ตม็
เลยนะ ไม่แจกใคร ถา้ไปเจออยา่งนั้นก็ปวดหวัเหมือนกนั อยา่ว่าแต่โยมมาเอาของวดัไปเลย 
เจา้อาวาสท่ีดี เจา้อาวาสท่ีดูแลวดั ถา้เขาเป็นธรรมนะ ไม่ตอ้งใครมาขอ ของท่ีไดม้ามนัเก็บไว ้
มนัหมดอาย ุ เด๋ียวมนัก็เสีย ถา้มนัยงัดีอยู ่ควรใหค้นอ่ืนไดใ้ชไ้ดส้อย ถา้ท่ีไหนมีประโยชน ์ ควร
ให ้

เห็นไหม ครูบาอาจารยเ์ราท่านจะไปตามโรงเรียน โรงพยาบาลใช่ไหม เอาของไป
แจกๆ ของมนัยงักินได ้ยงัใชไ้ด ้ควรใหเ้ขาใชส้อย อยา่ตระหน่ีเก็บไว ้พอมนัเน่าแลว้ไม่มีใคร
เอานะ ใหใ้ครดี ใหใ้ครดี มนัเน่าแลว้ มนัไม่มีใครเอาแลว้ จะใหเ้ขา เพราะตวัเองใชไ้ม่ไดแ้ลว้
ไง แต่ถา้มนัยงัดีอยูน่ี่ของฉนัๆ ไม่ใหใ้คร แต่พอมนัเน่าแลว้จะใหค้นอ่ืน คนอ่ืนก็ไม่เอา
เหมือนกนั 

น่ีก็เหมือนกนั น่ีพูดถึงว่าจะดูแลอยา่งไร ถา้มนัเป็นธรรมๆ นะ กรณีอย่างน้ีมนัเป็น
เร่ืองเวรเร่ืองกรรม วุฒิภาวะของใจ ถา้ใจท่ีมนัสูงส่ง ใจท่ีมนัดีนะ ไม่เป็นปัญหาเลย แต่ถา้จิตใจ
ท่ีมนัเรรวน จิตใจท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ เร่ืองน้ีจะเป็นปัญหาไปหมด ฉะนั้น มนัก็อยูท่ี่ว่าอ  านาจ
วาสนาไปเจอกบัใคร ถา้ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ดี เราก็ดีดว้ย ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์จะพากนัเขา้
รกเขา้พง มนัก็เขา้รกเขา้พงหมดแหละ อนัน้ีเป็นหลกั สังเกตอยา่งไร เพื่อประโยชนอ์ย่างไร น่ี
ขอ้ท่ี ๔ 
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“๕. กรณีท่ีเขา้ใจว่าตนเองบรรลุธรรมขั้นสูงสุด แลว้ไดบ้อกกล่าวกบัพ่อแม่หรือญาติพี่
นอ้งเพื่อนสนิทมิตรสหายไปแลว้ว่าตนหลุดพน้แลว้ และคนอ่ืนก็พากนัช่ืนชมอนุโมทนา แต่ใน
ความเป็นจริงเป็นเพียงแค่จิตหลง เช่นน้ีท าใหญ้าติพี่นอ้งเกิดบาปหรือไม่ ท่ีไดบ้อกกล่าวและ
โฆษณาว่าญาติของตนบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ จึงไดช้กัชวนเพื่อนฝูงญาติพี่นอ้งมา
ท าบุญ เช่นน้ีจะเป็นการหลอกตนเองและผูอ่ื้นหรือไม่” 

แน่นอน แน่นอนเพราะอะไร เพราะถา้พูดถึงว่า ถา้ญาติพี่นอ้งของเราเขาปฏิบติัแลว้
เขาบรรลุเป็นพระอรหนัต ์แลว้เขามาบอกเรา เราก็รับรู้ได ้ เราก็ตื่นเตน้ดีใจเป็นเร่ืองธรรมดา ที
น้ีพอเป็นธรรมดาแลว้ เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นพระอรหนัตห์รือไม่อรหนัต ์ เขาบอก
อรหนัต ์ เราก็อรหนัตด์ว้ยใช่ไหมล่ะ แต่พออยูด่ว้ยกนัมนัเห็นน่ะ พระอรหนัตอ์ะไรมนัข้ีโลภ 
พระอรหันตอ์ะไรมนัด่ากูทุกวนัเลย พระอรหนัตท์  าไมมนัเป็นอย่างน้ี 

ถา้เรารู้แลว้ใช่ไหม เราก็ตอ้งบอกเขาสิว่าไม่ใช่ ถา้เราเขา้ใจอยา่งนั้น เราพูดไปนะ เราพูด
ไปดว้ย น่ีไง เขาเรียกว่าการกระท าผิดไม่มีเจตนา เราไม่ไดมี้เจตนาหลอกลวงใคร เราเขา้ใจว่าเขา
เป็นพระอรหนัต ์เราก็บอกว่าเป็นพระอรหนัต ์แต่พอเราเห็นว่าพระอรหนัตม์นัจะฆ่ากู มนัไม่ใช่
พระอรหันตแ์ลว้ กูบอกว่ามนัไม่ใช่พระอรหันต ์ แต่ส่วนใหญ่แลว้คนไม่กลา้พูด พอบอกว่าเป็น
พระอรหนัตไ์ปแลว้นะ ไม่กลา้บอกว่าไม่ใช่พระอรหนัตอี์กแลว้ 

น่ีไง ท่ีหลวงตาบอก อรหนัตน์กหวีด เวลาพระเขาไปธุดงคด์ว้ยกนั ตอนกลางคืนเป่า
นกหวีดป๊ีดๆ เลยนะ ว่ิงไปเลย นึกว่ามีเหตุร้าย 

“ท าไมล่ะ” 

“อา้ว! ก็เป็นพระอรหนัต ์เพิ่งส าเร็จ” 

“ท าไมถึงส าเร็จล่ะ” 

“ก็ภาวนาส าเร็จ” 

“แลว้ท าไมตอ้งเป่านกหวีดดว้ย” 

“อา้ว! ก็มาดว้ยกนัก็ตอ้งบอก” 
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โอโ้ฮ! ไอค้นท่ีไปฟังงงเลย พระอรหนัตอ์ะไรมนับา้อยา่งน้ี กลบัมาก็มาเดินจงกรม
อยู ่ ๒-๓ วนันะ เอาอีกแลว้ ป๊ีดๆ อีกแลว้ ไม่อยากไปเลย แต่ดว้ยสุภาพบุรุษไง มาดว้ยกนั 
คนเราทุกขย์ากดว้ยกนั เป่าป๊ีดๆ เดินคอตกมาเลย วนัน้ีกูจะเจออะไรก็ไม่รู้ พอข้ึนไปนะ 

“อา้ว! วนัน้ีเป่าท าไมล่ะ” 

“อา้ว! ก็เป่าบอกว่าไม่เป็นพระอรหนัตไ์ง” 

“อา้ว! ท าไมตอ้งเป่าล่ะ” 

“อา้ว! ก็เม่ือ ๒ คืนก่อนเป่าป๊ีดๆ มาว่าเป็นพระอรหนัตก์็บอกว่าเป็นพระอรหนัต ์
ตอนน้ีพอมนัพิจารณาไป ๒-๓ วนัแลว้มนัไม่ใช่” 

พอมนัไม่ใช่มนัส านึกผิดไง มนัก็เป่าอีกป๊ีดๆ น่ีก็ไป ๒ คน ไปถึง “เป็นอยา่งไรล่ะ 
ท าไมถึงเป่านกหวีดล่ะ” 

“อา้ว! ก็เป่ามาบอกไง” 

“บอกว่าอยา่งไร” 

“บอกว่าไม่เป็นพระอรหนัต”์ 

“โอ๋ย! บอกวนัหลงัก็ได ้ ท าไมตอ้งเป่านกหวีดกลางคืนล่ะ กลางคืนมนัเดินมนั
ล าบาก” 

“อา้ว! ก็ตอ้งเป่าบอกสิ ก็เวลาเป็นพระอรหนัตย์งับอกว่าเป็นพระอรหนัต ์ น่ีก็บอกว่า
ไม่เป็นพระอรหนัต”์ 

หลวงตาท่านชมว่า อยา่งไรเขาจะเซ่อขนาดไหน แต่เขาก็ยงัซ่ือตรง 

เขาบอกว่าพระน่ีเซ่อมาก เขา้ใจว่าเป็นพระอรหนัตก์็เป่าป๊ีดๆ เก็บไวก้็ได ้ เด๋ียวบอก
พรุ่งน้ีเชา้ก็ได ้ พอบิณฑบาตก็ไปเจอกนัอยูแ่ลว้ ท าไมตอ้งบอกใหม้า พอบอกมาว่าเป็นพระ
อรหนัต ์ เขาไม่เช่ืออยูแ่ลว้ เขาไม่เช่ือหรอก แต่ดว้ยความเซ่อของตวันะ ก็ยงัพิจารณาอยู ่๒-๓ 
วนั พอพิจารณาอยู่ ๒-๓ วนัเสร็จแลว้นะ มนัรู้ว่าไม่ใช่พระอรหนัตแ์ลว้ ก็เป่าอีกป๊ีดๆ ป๊ีดมาอีก
แลว้ 

“อา้ว! เป่าท าไมล่ะ” 
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“ก็มาบอกว่าไม่ใช่พระอรหนัต”์ 

ดว้ยความเซ่อนะ แต่เขาก็ยงัถือน ้าใจว่า เขา้ใจว่าเป็นพระอรหนัตก์็ประกาศตนว่าเป็น
พระอรหนัต ์ พอเขา้ใจตนเองว่าไม่ใช่กป็ระกาศตนเองว่าไม่ใช่ น่ีสุภาพบุรุษ เขาซ่ือของเขา มนั
ตอ้งท าอยา่งน้ี 

น่ีก็เหมือนกนั ญาติของตนเป็นพระอรหนัต ์โอโ้ฮ! บรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์สาธุ 
สาธุไปหมดเลย แลว้ก็ไปบอกชาวบา้นเขาทัว่ไปหมดเลย แลว้พอเขา้ใจว่าเขาไม่ใช่แลว้ท าอยา่งไร
ล่ะ 

ก็บอกเขาสิว่าไม่ใช่ ก็เวลาเอ็งบอกเขาว่าเป็นพระอรหนัต์ เอ็งยงักลา้บอกเลย เวลา
บอกไม่ใช่พระอรหนัต ์ท าไมเอ็งไม่กลา้บอกล่ะ เอ็งก็บอกเขาไปสิว่าไม่ใช่ 

เวลาเอ็งบอกเขาว่าเป็นพระอรหันต ์แหม! ตีฆอ้งร้องป่าวเชียว เวลาจะบอกว่าไม่ใช่น่ี
ไม่กลา้พูด อยา่งน้ีมนัไม่ซ่ือตรง ถา้มนัไม่ซ่ือตรง แลว้เป็นบาปไหมล่ะ 

“จะเป็นการหลอกตนเองหรือเปล่า” 

หลอกแน่นอน ถา้หลอกอยา่งน้ีทุจริต สุจริตชน ถา้มนัทุจริตข้ึนมา ถา้เราจะเป็นนกั
ปฏิบติั ศีล ไม่โป้ปดมดเท็จ คนท่ีโป้ปดมดเท็จพูดโกหกอยู ่จะท าความชัว่อยา่งอ่ืนอีก ท าไม่ได ้
ไม่มีเลย ถา้ลองโป้ปดมดเท็จ ความชัว่ส่ิงใด  ๆก็ท  าได ้ถา้เราไม่โป้ปดมดเท็จ ท าชัว่อยา่งท่ีมากกว่า
น้ี เราจะไม่ท าอีกเลย ถา้อยา่งน้ีเขารู้ๆ กนัอยู่ 

น่ีถามมาไง แลว้กรณีน้ีบรรลุธรรมแลว้ แลว้บอกเขาไปแลว้ แลว้เขาช่ืนชมไปหมด 
แต่มารู้ทีหลงั อา้ว! รู้ทีหลงัก็ตอ้งบอกเขาสิ บอกเขาซะ ไม่ก็หลบหลีกไป ถา้ท าอยา่งน้ีนะ 
เพราะอะไรรู้ไหม เรามีบาดแผลนะ ถา้เราไม่รักษา มนัจะเน่าไปเร่ือยๆ น่ีก็เหมือนกนั ไป
ประกาศตนว่าอยา่งนั้น แลว้พฤติกรรมความเป็นอยูม่นัจะแสดงออกเร่ือยๆ เขาตอ้งรู้ตอ้งเห็นสักวนั
หน่ึง เขาตอ้งรู้ตอ้งเห็น ถา้เขาตอ้งรู้ตอ้งเห็น เราไปบอกเขาแลว้เราถล าไป เราบอกเขาซะไม่ดี
หรือว่ามนัไม่ใช่ ใหจ้บกนัไปซะ แลว้ผิดถูกอยา่งไรเราก็ขออภยัต่อกนัก็จบ แต่ถา้เราปกปิดไว้
นะ ไปตลอด แลว้จะเสียหายไปตลอด แลว้เสียหายไปตลอด แลว้ไปถึงตอนนั้นแลว้แกไ้ข
กนัเอาเองเนาะ อนัน้ีพูดถึงว่าค  าถาม ๕ ขอ้ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า “เม่ือปฏิบติัธรรมถึงระดบัพระอริยะขั้นตน้แลว้ โอกาสท่ีจะเกิดสมอง
เส่ือมมีหรือไม่” น่ีพูดถึงสมองเส่ือม 
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ไอข้อ้ตน้ๆ มนัเป็นเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม เราพูดใหช้ดัเจน ใหเ้ห็น ใหแ้ยกใหแ้ยะว่าส่ิง
ใดเป็นธรรม ส่ิงใดไม่เป็นธรรม แลว้สังคมมนัอยูก่นัแบบน้ี เห็นไหม ไม่มีของจริงก็ไม่มีของ
ปลอม เพราะมีของจริง ของปลอมถึงเกิดข้ึน มีครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัไดจ้ริงจนสังคมเขาเช่ือถือ
ศรัทธา ไอข้องปลอมมนัก็เกิดข้ึน 

ทีน้ีของปลอม ของเทียมมนัท าดีกว่าของจริงอีก ไปซ้ือของเทียมสวยกว่าของจริงอีก 
ของจริงสู้ของเทียมไม่ได ้แลว้เราจะดูกนัดว้ยวิธีใด เห็นไหม เราจะดูกนัอยา่งไร 

ฉะนั้น กาลามสูตร อยา่เพิ่งเช่ือใดๆ ทั้งส้ิน ยบัย ั้งชัง่ใจไวก่้อน พิจารณาของเราก่อน 
ใหเ้ห็นความเป็นจริงแลว้เราค่อยเช่ือทีหลงั เอวงั 


