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ถาม : เรื่อง “จติก่อนตาย” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ มขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัจติก่อนตายดงัน้ี 

๑. หนูเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ ศกึษาธรรมะ ถอืศลีตามทีต่ัง้ใจไวน้าน

พอสมควร แต่กย็งัไม่ไดอ้ะไรมากนัก มกัจะหาโอกาสมาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัป่าเขาแดงใหญ่

บ่อยๆ ตามทีเ่วลาจะอ านวย เน่ืองจากจะต้องท างานและมคีวามรบัผดิชอบต่องานสูง ถ้าไม่

ไดม้าทีว่ดักจ็ะปฏบิตัทิีบ่า้นเกอืบทุกวนั แต่เวลาทีป่ฏบิตัแิต่ละวนัไม่มากนัก ระหว่างทีป่ฏบิตั ิ

จติยงัไปนู่นไปนี่ตลอดเวลา ไม่ค่อยสงบ บางครัง้เวลานัง่สมาธจิะฟังเทศน์ไปดว้ย จติกค็ดิ

ตามพระเทศน์ กจ็ะไม่คดิไปทีอ่ื่น 

ค าถาม : การนัง่สมาธแิลว้ฟังพระเทศน์เป็นการปฏบิตัทิีผ่ดิหรอืไม่ หรอืต้องอยู่ใน

ทีเ่งยีบๆ เท่านัน้ 

๒. เวลาหนูนัง่สมาธหิรอืนอนหลบัจะพบภาพพระสงฆบ์่อยๆ เป็นนิมติหรอืเปล่า

คะ 

๓. หนูไดสู้ญเสยีพ่อไปเมื่อวนัที ่ ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างทีพ่่อป่วยที่

โรงพยาบาลไดอ้ยูก่บัพ่อตลอดเวลา หนูพยายามสวดมนต์ใหพ้่อฟังทุกวนั บอกใหพ้่อสวด

ดว้ย พยายามพูดในสิง่ทีพ่่อจะไปทีด่ี เช่น ใหนึ้กพุทโธ ใหนึ้กถงึหลวงตามหาบวั นึกถงึ

พระพุทธเจา้ ต่อมาพ่อดิ้นทุรนทุรายอยู่ ๒ วนั แลว้ค่อยๆ สงบลง ยงัใชเ้ครื่องหายใจอยู ่

แต่ไม่รูส้กึตวั ระหวา่งทีพ่อ่ไม่รูต้วั หนูไดน้ าผา้ไตรและพระพุทธรูปใหพ้อ่สาธุบ่อยๆ (พอ่หนู

จะรูห้รอืไม่กข็อใหไ้ดท้ าใหพ้่อ) และท าบุญซื้ออุปกรณ์การแพทยใ์หโ้รงพยาบาล เปิดเทป

หลวงตามหาบวับนหวันอน มอียู่ครัง้ทีพ่่อรบัรู ้ส่งเสยีงอือๆ ๒ ครัง้ พยาบาลบอกหูจะดบัเป็น

สิง่สุดทา้ย วนัทีพ่่อจะจากไป หนูไดส้วดมนต์ขา้งๆ หูพอ่ตลอดเวลา จนจติหนูน่ิงจนพ่อจาก

ไป 
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ค าถาม : การปฏบิตัดิงัน้ีถูกต้องหรอืไม่ พ่อจะรบัรูแ้ละไดร้บัผลบุญเพื่อน าไปภพ

หน้าทีด่หีรอืไม่ (พ่อเป็นคนถอืศลี แต่ไม่ไดนั้ง่สมาธ ิ เป็นผูน้ าสวดมนต์ของวดัและของบา้น

ทีท่ าบุญ) 

๔. คนที่ตายไปแลว้จะเกดิเลยใช่หรอืไม่ การจดังานศพใหผู้ต้ายจะรบัรูห้รอืไม่ จะ

ไดร้บัผลบุญทีท่ าใหห้รอืเปล่าคะ 

๕. การท าบญุใสบ่าตร นัง่สมาธ ิ อุทศิสว่นกุศลให ้ จะไดร้บัหรอืไม่ และวธิปีฏบิตัทิี่

ถูกต้องเป็นอย่างไรคะ 

ค าถามเกี่ยวกบัพ่อ เน่ืองจากหนูยงักงัวลและคดิถงึพ่ออยู่ ภาพทีพ่่อดิ้น มสีายยาง 

ยงัจดจ าอยู่ จงึขอความอนุเคราะหห์ลวงพอ่ดว้ยเจา้ค่ะ 

ตอบ : เอาทลีะขอ้เนาะ “ขอ้ที ่๑ หนูเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม นัง่สมาธอิยู่ตลอดเวลา” 

นัง่สมาธ ิเห็นไหม นัง่สมาธแิลว้ ทีเ่รานัง่สมาธิ นัง่สมาธแิลว้จติใจมนัฟุ้งซ่าน แลว้

เราฟังเสยีงเทศน์ไปดว้ย อย่างน้ีผดิหรอืถูกเจา้คะ 

การนัง่ปฏบิตัธิรรมนะ เราปฏบิตัขิองเรา เพราะเราเห็นแก่หวัใจของเรา ถ้าเรา

ปฏบิตันิะ ตามความเป็นจรงิ ตามความเป็นจรงิของทางโลก เราต้องแข่งขนั เราต้องท าหน้าที่

การงานใหป้ระสบความส าเรจ็ ท าหน้าทีก่ารงาน เรากท็ าของเรา หน้าทีก่ารงานนะ 

เราแข่งขนั เราแข่งขนัระหว่างกเิลสกบัธรรมในหวัใจของเรา แต่เราไม่แข่งขนัไป

กบัโลก โลกเป็นแบบนัน้ไง โลก เห็นไหม โลกพร่องอยู่เป็นนิจ โลกน้ีไม่มทีีส่ ิน้สุดหรอก 

ขา้ราชการทุกอย่างต้องเกษยีณ คนเรามนัต้องมเีกษยีณ มนัต้องมผีูท้ีท่ างานใหม่เขา้มา มนั

ต้องมผีูท้ี่เขา้มาสู่วงจร แลว้กม็ผีูท้ีอ่อกจากวงจรนัน้ไป น้ีมนัเป็นเรื่องธรรมดา มนัเป็นเรื่อง

ธรรมดา ฉะนัน้ โลกน้ีเป็นธรรมดา เรากม็อีาชพีของเรา เราท าหน้าทีข่องเรา เห็นไหม เราเป็นผู้

ทีร่บัผดิชอบสูง เรารบัผดิชอบมาก 

คนรบัผดิชอบมากมนัเป็นพนัธุกรรมของจติ พนัธุกรรมของจติคอืนิสยัของคน ถ้า

คนรบัผดิชอบมาก หน้าทีก่ารงานเขารบัผดิชอบมาก คนรบัผดิชอบนะ กลิ่นของศลีหอม

ทวนลม กลิน่ของคุณงามความดขีองคนมนัหอมทวนลม เราท างานอยู่ในองคก์รใดกแ็ลว้แต่ 

ถ้าเรารบัผดิชอบสูง หน้าทีก่ารงานเรารบัผดิชอบมาก ในทีท่ างานเขารูเ้องว่าใครรบัผดิชอบ
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มาก ใครรบัผดิชอบน้อย ใครมคีวามสามารถมาก ใครมคีวามสามารถน้อย เห็นไหม การ

ยอมรบักนัในองคก์รนัน้ 

น่ีกเ็หมอืนกนั หน้าทีก่ารงาน เรากท็ าของเราไป เราท าหน้าทีก่ารงานดว้ยจรติ

นิสยัคอืความรบัผดิชอบของเรา แต่ถ้าเรามสีตปัิญญา สตปัิญญาเราจะฝึกหดัภาวนาของ

เรา ถ้าฝึกหดัภาวนาของเรา ท าหน้าทีก่ารงานเวลาเหน่ือยยากขึน้มาแลว้เราต้องพกัผ่อน 

เขาใหพ้กัรอ้น เขาใหโ้บนัส ถ้าท าคุณงามความดตี่างๆ น่ีเขาใหร้างวลักบัการท างาน 

แต่เราท าสมาธขิองเรา เราจะใหร้างวลักบัชวีติของเรา เราจะใหร้างวลักบัความ

สงบรม่เยน็ของเรา หวัใจน้ีมนัเร่ารอ้น หวัใจทีม่นัไม่มทีี่ไดพ้ึง่พงิ เหน็ไหม ถ้าเราท าหน้าที่

การงาน 

จติเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ เราเกดิเป็นมนุษย ์หน้าที่การงานรบัผดิชอบ มนุษย์ 

ทางวทิยาศาสตรร์ูไ้ดแ้ค่น้ี แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สิง่ทีไ่ดม้า ไดม้า

จากบุญกุศล ผลของวฏัฏะ เราท าคุณงามความดเีราถงึไดเ้กดิมาเป็นมนุษย์ เกดิเป็นมนุษย์

แลว้ เรายงัมหีน้าทีก่ารงานดว้ย 

คนที่เกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ตกงาน ไม่มงีานท า เขากต็้องดิ้นรนของเขา เขากต็้องท างาน

ส่วนตวัของเขา คนเวลาเขาไม่มหีน้าทีก่ารงาน เขากไ็ปท าเกษตรกรรม ไปท าต่างๆ เพื่อ

เลี้ยงชพีเขา 

เราเป็นมนุษยด์ว้ย เรามหีน้าทีก่ารงานดว้ย เรามคีวามรบัผดิชอบดว้ย น่ีคอืบุญ

ของเรา ทน้ีีบุญของเราเพราะอะไร เพราะเราท าของเรามาอย่างน้ีมนัถงึไดบุ้ญกุศลส่งมา

อย่างน้ี แต่คนทีม่สีตมิปัีญญา เขาจะมาฝึกหดัภาวนาดว้ย เขาจะใหห้วัใจมทีีพ่กัพงิ 

ถ้าหวัใจมทีีพ่กัพงินะ เราฝึกหดัภาวนา จติใจร่มเยน็เป็นสุขใช่ไหม อย่างน้ีเงนิทอง

มนัซื้อไม่ได ้ อย่างน้ีองคก์รกใ็หเ้ราไม่ได ้ ใครกใ็หเ้ราไม่ได ้ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ยงับอกเราเป็นคนชี้ทางเท่านัน้ เราเป็นคนแนะวธิกีารเท่านัน้ 

เราประพฤตปิฏบิตั ิ คนทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ ถ้าคนไม่มคีวามรบัผดิชอบสูง เวลา

ปฏบิตัมินักป็ฏบิตัลุ่ิมๆ ดอนๆ ค าว่า “ลุ่มๆ ดอนๆ” คอืลม้ลุกคลุกคลานไง คนทีม่คีวาม

รบัผดิชอบสูง เวลาปฏบิตัมินักม็เีอกภาพ จติใจมนัมัน่คง มนัท าของมนัขึน้มามนัจะไดผ้ล

ของมนั ถ้าไดผ้ลของมนั มนักม็คีวามสงบบา้ง มคีวามสงบบา้ง แลว้มคีวามช านาญขึน้ ความ

สงบบา้งจนเป็นความสงบทีแ่นบแน่นไปกบัใจ ความสงบบา้งมนัเป็นครัง้เป็นคราวไง ท าได้
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ยาก ท าไดง้่าย แต่ถ้ามนัท าของมนับ่อยครัง้เขา้ๆ จนมนัมัน่คง เราจะมทีีพ่ ึง่ เรามทีีพ่ ึง่ของ

เรา 

หน้าทีก่ารงานกห็น้าทีก่ารงาน เราต้องท า คนเกดิมาต้องท า แมแ้ต่พระ พระขี้

เกยีจขี้ครา้น มนัจะเป็นจรงิขึน้มาไดอ้ย่างไร เพราะสิง่ใดกแ็ลว้แต่มนัออกมาจากใจ ถ้าใจ

ของคนรบัผดิชอบ หน้าทีก่ารงานมนัจะออกมาโดยกริยิา มนัรูไ้ดเ้ลยว่าจติใจรบัผดิชอบ

มากน้อยแค่ไหน ฉะนัน้ ถ้าเราไม่ขีเ้กยีจขีค้รา้น เราท าของเรา เราท าของเราได ้

แต่มนัเป็นปัญหาไง มนัเป็นปัญหาว่า เวลานัง่สมาธไิปมนัชอบคดินู่นคดิน่ีไปเรื่อย 

ฉะนัน้ พอมาฟังเทศน์ มาฟังเทศน์หลวงตา มาฟังเทศน์ครูบาอาจารยแ์ลว้ ฟังเทศน์ไปดว้ย

มนัไม่คดิไปทีอ่ื่น มนัดกีว่า แลว้ถ้าท าอย่างน้ีผดิไหม 

ไม่ผดิ ท าอย่างน้ีกลบัถูก เพราะหลวงตาท่านเทศน์ไวบ้่อยมากบอกว่า ในการ

ปฏบิตัขิองกรรมฐาน การฟังเทศน์มนัเป็นการปฏบิตัิสุดยอดทีสุ่ด เพราะเวลาเรานัง่สมาธิ

นะ เวลาจติมนัจะสงบนะ จติมนัจะลงนะ มนัจะลงหรอืมนัจะไม่ลง มนัจะมาแลว้ สมาธกิ าลงัจะ

มา สมาธจิะไปหรอืสมาธจิะไม่ไป เหน็ไหม มนัวติกกงัวลไปหมดล่ะ 

แต่ถ้าฟังเทศน์ ฟังเทศน์นะ เพราะครูบาอาจารยท่์านผ่านของท่านมา แลว้ท่านจะ

บอกเลยว่า ถ้าก าหนดพุทโธๆ หรอืก าหนดอานาปานสต ิจะละเอยีดเขา้มา 

ความละเอยีดเขา้มา เราฟังน่ีเราเกาะไว ้ มนัเหมอืนกบัพุทโธไง ถ้าเราปฏบิตัโิดย

ส่วนตวั เราจะพุทโธของเราไปเรื่อย เพราะเราไม่มทีี่พึง่ไง เราต้องพึง่ตวัเอง เรามคี า

บรกิรรมเป็นทีพ่ึง่ มอีานาปานสตเิป็นทีพ่ึง่ 

แต่เวลาฟังเทศน์นะ เอาเสยีงธรรมนัน้เป็นทีพ่ึง่ เราก าหนดรูไ้วเ้ฉยๆ เราก าหนดรูไ้ว้

เฉยๆ เสยีงนัน้จะมากระทบเอง เราไม่ต้องนึกพุทโธ เราไม่ต้องก าหนดลมหายใจ เราก าหนดรู้

ไวเ้ฉยๆ ถ้ามนัมเีสยีงอยู่ เพราะเสยีงมนักระทบหูใช่ไหม เราเอาสตอิยู่กบัเสยีงจะชดัเจน

มาก 

แต่ถ้าเราบอกเราต้องมลีมหายใจดว้ย หายใจเขา้ หายใจออก พุทโธดว้ย แลว้จะ

ฟังเทศน์ดว้ย น่ีจบัปลาหลายมอื ถ้าฟังเทศน์ ถ้ามคีรูบาอาจารยเ์ทศน์ เอาเสยีงนัน้เป็นที่

เกาะ ถ้าเอาเสยีงนัน้เป็นทีเ่กาะ เราเกาะเสยีงนัน้ไว ้ถ้าเกาะเสยีงนัน้ไว ้ เกาะไวเ้ฉยๆ อย่า

ไปสนใจ อย่าส่งออก 
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เวลาฟังเทศน์ขึน้มา หลวงพ่อจะเทศน์อะไร ครูบาอาจารยจ์ะเทศน์อะไร กลวัจะ

ฟังเทศน์แลว้ไม่เขา้ใจ น่ีมนัส่งออกไป 

ให้ก าหนดรู้ไว้เฉยๆ เสียงนัน้จะมาเอง แล้วเสียงนัน้มาเอง ส่ิงท่ีมนั

กระเทือนใจ ค าไหน ค าเทศน์ไหนท่ีมนักระเทือนใจ ค าเทศน์ พอสะเทือนใจนะ 

พอสะเทือนใจมนัเข้าสู่ใจ เข้าสู่ใจขนพองเลย ขนลุกเลย ขนลกุเลย ตวัพองเลย 

เอาตรงนัน้ เอาค าเดยีว แต่เราฟังเสียงนัน้ไป คือเกาะไป เหมือนพทุโธๆ เวลาจิต

มนัจะลง มนัจะลงอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ ค าถาม “การนัง่สมาธแิลว้ฟังเทศน์เป็นการปฏบิตัผิดิหรอืไม่” 

ปฏบิตัถิูก ทน้ีีพอปฏบิตัถิกู ฟังเทศน์ๆ เวลาฟังเทศน์ ตอนน้ีเสยีงธรรมหลวงตา 

๑๐๓.๒๕ เปิดไดท้ัง้วนัเลย เราเกาะสิง่นัน้ไว้ๆ  ถ้าเกาะสิง่นัน้จนมนัคุน้เคย มนัคุ้นชนิ มนัก็

เหมอืนพุทโธ พุทโธจนพุทโธไม่รู้เรื่อง ถ้าพุทโธเราชดัเจน ถ้าสตเิราชดัเจนนะ พุทโธจะ

ชดัเจนมาก 

ทน้ีีเราฟังเทศน์ๆ เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์มา ถ้าเรามผีูรู้ไ้ว ้ เราฟังเสยีงนัน้มา

กระทบ แลว้ถ้าเสยีงนัน้ ค าพูดไหนทีม่นัสะเทอืนใจเราๆ การสะเทอืนใจน่ีรสของมนั 

เวลาฟังเทศน์ๆ ไปนะ ฟังเทศน์ไป เสยีงกส็กัแต่ว่าเสยีง จติน้ีมนัลงไดน้ะ จติน้ีมนั

ลงของมนัคอืมนัละเอยีดเขา้ไปๆ จนเทศน์น้ีไม่ไดย้นิเลย 

มนัก าหนดพุทโธๆ จนเราพุทโธไม่ได ้ เรานึกพุทโธๆๆ จนพุทโธละเอยีดขึน้ไป

เรื่อยๆ จนนึกพุทโธไม่ได ้แต่จติน้ีน่ิงเลย น่ีกเ็หมอืนกนั ฟังเทศน์ ฟังเสยีง เสยีงเทศน์ เราได้

ฟังอยู่ สตเิรารบัรูไ้ว ้ เสยีงนัน้มากระทบ รบัรูไ้ว้ๆ  มอียู่ทีผู่รู้น้ี้ชดัเจนไว ้ เดีย๋วมนัละเอยีดขึน้ๆ 

มนัลงได ้การฟังเทศน์ 

“การนัง่สมาธพิรอ้มฟังเทศน์ถูกหรอืผดิ” 

ถูก แต่ค าว่า “ถูก” ถูกอย่างไร ถ้าฟังเทศน์นะ จะรู้หมดเลยตัง้แต่ขึน้ นะโม ตสัสะ 

จนเอวงั จ าไดห้มดเลย จะอดัเทป นัน่มนัเทป เทปไม่มชีวีติ อย่างนัน้น่ะผดิ ผดิเพราะอะไร 

เพราะเป็นความกงัวล จะเกบ็ค าพูดทุกค าเลยนะ มนัเป็นความกงัวล มนัเป็นความรบัรู ้ไม่

ต้อง 
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ตัง้ผูรู้้ไว้เฉยๆ ตัง้สติไว ้ เสียงท่ีมา ค าไหนท่ีมนัสะเทือนใจ สะเทือนใจ

จริงๆ นะ เวลาฟังเทศน์ ถ้าอะไรมนัสะเทือนใจเรา เพราะอะไร เพราะเราเป็น

คนคิดเอง เราเป็นคนสะสมเอง แล้วเรากไ็ม่รู้เอง ครบูาอาจารยท่์านพดูมา พดู

มาเหมือนกบัต ารวจจบัขโมยได้ อู้ฮู! สะเทือนมาก ถ้าสะเทือนมาก เอาอนันัน้ 

ฟังเทศน์ไป การนัง่สมาธพิรอ้มฟังเทศน์ เป็นการปฏบิตัผิดิหรอืไม่ 

ไม่ การปฏบิตัถิูก แต่เวลาฟังเทศน์แลว้ เวลาเราไปอยู่ในทีว่เิวก ไม่มเีสยีงเทศน์นัน้ 

เขาฟังเทปกไ็ด ้ เปิดวทิยุกไ็ด ้ แลว้ถ้าไม่ม ี เรากพ็ุทโธของเรา แลว้ถ้าเราใชปั้ญญาอบรม

สมาธ ิ นัน่กค็อืเทศน์ เวลาเราคดิสิง่ใดไป เรามสีตติามความคดิไป ความคดิ จติมนัเทศน์ให้

จติฟัง จติเราเทศน์ให้จติเราฟังเอง เพราะจติมนัเสวยอารมณ์ เสวยอารมณ์ไปแล้วมนักร็ู้

ทุกขร์ูย้าก เสวยรูทุ้กขร์ูย้ากแลว้มนัรอ้นไหม ถ้าเรามสีตปัิญญาตามทนั ตามความคดิไป 

มนัจะเทศน์สอนตวัเอง เหน็ไหม ถ้าเทศน์สอนตวัเอง ถ้าคนปฏบิตัเิป็นมนัจะรูส้ ิง่น้ีได ้ ถ้า

คนปฏบิตัไิม่เป็นจบัต้นชนปลายไม่ถูก ขึน้ต้นกล็ม้ลุกคลุกคลาน ปฏบิตัไิปกผ็ดิไปทัง้นัน้ 

ปฏบิตัไิปกก็้าวไปไม่ไดเ้ลย 

ถ้าเราปฏบิตัขิองเราไปมนัจะจบัต้นชนปลายได้ เริม่ต้นของเราไปได ้ ท าให้

บ่อยครัง้เขา้ จากไม่เคยสงบเลยกส็งบเป็นบางครัง้บางคราว แลว้พอบางครัง้บางคราวเป็น

การยนืยนัว่าความสงบของจติมนัมอียู่ ความเป็นจรงิมอียู่ ถ้ามอียู่ มนัมคีวามมัน่คงมาก 

มนัมคีวามมัน่ใจมาก จะท าดขีึน้ ท าดขีึน้ ปฏบิตัใิหด้ขีึน้ไปเรื่อยๆ สิง่ทีท่ าน่ีถูก 

“๒. เวลาหนูนัง่สมาธหิรอืนอนหลบัจะพบภาพพระสงฆบ์่อยๆ เป็นนิมติหรอืเปล่า

คะ” 

เป็น เป็นฝันดว้ย เป็นฝัน ถ้าเราฝันเหน็ เราฝันเหน็พระต่างๆ เป็นมงคล ถ้าเรานัง่

สมาธเิป็นนิมติ ถ้าเป็นนิมติ ถ้าเห็นพระ เห็นพระพุทธรูป เหน็ต่างๆ ไปเหน็แลว้มนัชื่นใจ 

คนเราเวลาด าน ้าไป เราด าน ้า เราไม่เหน็อะไรเลย แต่ถ้าเราใส่หน้ากากไป เราด า

น ้าไป เราไปเหน็ทวิทศัน์ในน ้า เราไปเหน็ความสวยงาม โอโ้ฮ! เราจะตื่นเต้นมาก จติ เราจติสงบ

แลว้ถ้ามนัเหมอืนด าน ้าไม่เห็นสิง่ใดเลย มนักไ็ม่มสีิง่ใดเป็นความรูข้องใจ ถ้าไปเหน็นิมติ เห็น

ต่างๆ มนักเ็หมอืนไปเหน็ภาพ เห็นภาพความสวยงามของใต้น ้า มนักม็คีวามชื่นใจ 
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ถ้ามนัมนิีมติเกดิขึน้ นิมติก็คอืนิมติ ถ้าจะเป็นนิมติเห็นพระพุทธรูป เหน็ต่างๆ เหน็

แลว้มนักช็ื่นใจ มนัเป็นมงคลชวีติ แลว้กว็างไว ้ อย่าไปตดิ อย่าไปตดิคอืว่าจะต้องเหน็ 

จะต้องเป็นอย่างนัน้ ไม่ต้อง เหมอืนกบัความเป็นไป ทุกคนทีเ่ราเกดิมาเป็นคน เราเคยเป็น

เดก็มาก่อน เราจะตดิความเป็นเดก็เราไดไ้หม มนัต้องโตขึน้มาไง 

จติกเ็หมอืนกนั พอเหน็เหมอืนกบัเดก็ๆ อนุบาล เราโตขึน้ไป พอเราเป็นผูใ้หญ่

ขึน้มา ภาพจากความเป็นเดก็มนักอ็ยูใ่นความทรงจ าของเรา แต่เราจะกลบัไปเป็นอย่างนัน้

ไม่ได ้

นิมิตกเ็หมือนกนั เราเหน็แล้วเรากป็ล่อยวางไว้ จิตมนัเข้มแขง็ จิต

มนัดีขึ้นมา มนัจะพฒันาของมนัขึ้นมา เพราะเราไม่ต้องการอย่างนัน้ เราต้องการ

เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรม เหน็สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบติัในแนวสติปัฏ

ฐาน ๔ ตามความเป็นจริงท่ีจิตมนัสงบแล้วเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็

ธรรมตามความเป็นจริง ตรงนัน้จะเป็นประโยชน์กบัเรา 

แต่ถ้ามนัจติสงบแลว้ หรอืเรานอนหลบัเห็นภาพต่างๆ อนัน้ีมนัเป็นผลของวฏัฏะ 

มนัเป็นที่จรตินิสยัของคน คนนอนแลว้ฝันเหน็กม็ ี บางคนนอนไม่เคยฝันเลย บางคนนัง่

สมาธไิปไม่เคยเห็นภาพใดๆ เลย แต่บางคนนัง่สมาธไิปเหน็รอ้ยแปดพนัเก้าเลย 

ความรูค้วามเห็น เห็นไหม คนทีไ่ม่เห็น ไม่เห็นกเ็พราะไม่เหน็ ไม่เหน็ ถ้าท า

ความสงบ จติมนักส็งบได ้คนที่รูท้ีเ่ห็น เวลามนัวางนิมติแลว้ท าใหส้งบเขา้ไปมนักส็งบเขา้

ไปได ้ เพราะเป้าหมายของเราคอืท าความสงบของใจ เป้าหมายของเราไม่ใช่ไปตดิคาอยู่

อย่างนัน้ ฉะนัน้ สิง่ทีเ่หน็กค็อืทีเ่ห็น มนัเป็นนิมติไหม เป็น มนัเป็นความหมายไหม เป็น 

เป็นแลว้กว็างไว ้

เราเป็นมนุษยใ์ช่ไหม มนุษยม์นักม็ธีาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัมขีองมนัอยู่อย่างน้ี แลว้เราจะ

ไปตดิอะไรล่ะ เพราะสิง่ทีม่นัเป็นอยู่มนัเป็นผลทีเ่ราไดม้า แลว้สิง่ทีไ่ดม้าเป็นต้นทุน ต้นทุนที่

จะท าคุณงามความดตี่อเน่ืองขึน้ไป ต่อเน่ืองขึน้ไปใหจ้ติมนัรบัรู ้ อนัน้ีจะเป็นประโยชน์กบั

เรา ถา้เป็นนิมติไหม เป็น แลว้วางไว ้

“๓. หนูไดสู้ญเสยีพ่อไปวนัที ่๖” 



ทุกชีวิต ๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ขณะทีเ่ราดูแลพ่อ สิง่น้ี เราอยากพดูขอ้นี้ เราอยากพดูขอ้นี้เพราะว่าเรามลูีกศษิย์

หลายคน ลูกศษิยเ์วลาเขาไปดูแลแม่นะ แม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย ดแูลแม่จนแม่ตายคามอืไป แลว้

พอแม่ตายคามอื คอืเราอปัุฏฐากแม่จนเสยีชวีติไป เขามาหาเรานะ เขามคีวามสะเทือนใจมาก 

เขาบอกชวีติน้ีเป็นอย่างน้ีหรอื ชวีติน้ีเป็นอย่างน้ีหรอื ตายไป พอเวลาตายไป เห็นความเจบ็

ไขไ้ดป่้วยมนัสะเทอืนใจ แลว้เราต้องเป็นอย่างน้ีหรอื 

น่ีกเ็หมอืนกนั เราดูแลอุปัฏฐากพ่อจนพ่อตายไป เหน็พอ่ เพราะพ่อเป็นคนถอืศลี 

เป็นคนสวดมนต์ เป็นคนเขา้วดั เป็นคนน าเขาสวดมนต์ในวดั แสดงว่าพอ่เขาท าความดมีา

ตลอด แต่ถงึทีสุ่ดแลว้กต็้องตาย เหน็ไหม จะท าความด ี จะท าสิง่ใดมา ชวีติน้ีมกีารพลดั

พรากเป็นทีสุ่ด 

ฉะนัน้ ถ้าคนมสีตมิปัีญญานะ เราอุปัฏฐากอยู่อยา่งน้ี เหมอืนเราเลย เหมอืนพระ

ทีไ่ปเทีย่วป่าชา้ เทีย่วป่าชา้ เขาไปท าไม เขาไปดูซากศพ ไปดูซากศพเพื่ออะไร คนกม็ี

เท่าน้ี เวลาคนตายไปแลว้กเ็หลอืแค่น้ี นอนอยู่ในโลงน่ี กม็เีท่าน้ีเอง 

น่ีกเ็หมอืนกนั น่ีพ่อของเราแท้ๆ  แลว้พ่อของเราเป็นคนดดีว้ย เป็นคนมศีลีมธีรรม

ดว้ย แลว้พ่อกต็้องจากไป เหน็ไหม เป็นคติธรรมดา เป็นคต ิทุกชวีติจะเป็นแบบน้ี 

ทน้ีีเพยีงแต่เป็นธรรมดา เป็นธรรมดา คนนะ ผูท้ี่มวีชิาชพีเป็นพยาบาล เป็นหมอ 

เขาเหน็คนตายทุกวนั หมอ พยาบาลบางคนเขาเหน็แลว้นะ เขาอยากเป็นแม่พระ เขา

อยากจะท าบุญกุศล เขาอยากจะเกื้อกูล แต่หมอ พยาบาลบางคนใช่ไหม อาชพี เหน็เป็น

เรื่องธรรมดา เห็นเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเหน็เป็นเรื่องธรรมดานะ บางทเีขายงัเหน็ว่าเป็น

อาชพีเขา เป็นเงนิเป็นทองของเขา มนักเ็ลยไม่ไดม้องเป็นเรื่องธรรมะไง ไม่ไดม้องเป็นเรื่อง

ธรรมะ จติใจมนักไ็ม่ไดส้รา้งบุญกุศล จติใจมนัไม่พฒันา 

ถ้าจติใจมนัมองแล้วมนัสะเทอืนใจนะ อย่างเช่นเราไปเทีย่วป่าชา้ เราไปอยู่ป่าอยู่

เขา เขาใหเ้สอืใหส้างมนัช่วยสอนจติน้ีไง เวลาเราอยู่ดว้ยตวัคนเดยีว เรากค็ดิฟุ้งซ่านไป

หมด คดิว่าเราจะถูกลอตเตอรีร่างวลัที ่๑ เราจะไปเทีย่วประเทศนัน้ อูย๋! มนัคดิไปทัว่ พอ

เขา้ไปในป่าชา้ มนักลวัผ ีมนัไม่กลา้คดิอะไร มนักพ็ุทโธๆ 

ไปอยู่ป่าอยู่เขาใหเ้สอืมนัช่วยสอน เสอืมนัมา ไปอยู่ เดีย๋วเสอืมนัจะเอาไปกนิ 

เดีย๋วมนัจะมเีหตุรา้ยอยา่งน้ี มนัไม่กลา้คดินอกเรือ่งนอกราว เหน็ไหม ถ้าจติใจทีด่มีนัเป็น
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อย่างน้ี จติใจทีด่เีหน็สภาพแบบนัน้แลว้มนัเป็นปัจจุบนั แลว้มนัสะเทอืนใจ มนัสะเทอืนใจ

นะ 

เขาอยากเป็นแม่พระ มพียาบาลหลายคนมากเขามาหาเรานะ “หลวงพอ่ เราจะมี

วธิกีารอยา่งไร คนใกลต้าย เราจะสวดมนต์ใหเ้ขาฟัง” คอือยากใหค้นตายมสีต ิคนทีเ่ป็นแม่

พระนะ เขาอยากใหค้นตายมสีต ิ ใหไ้ปพรอ้มกบัความสงบ ใหไ้ปสู่ทีค่วามดงีามของเขา 

เขามาปรกึษาว่าจะท าอยา่งไร 

เราบอกมนัเป็นไปไม่ได้หรอก มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะมนัคนละดวงใจ ไอท้ีแ่ม่พระเห็น

เขาเพราะเมตตา อยากใหเ้ขาเป็นอย่างที่เราคดิ แต่ไอ้คนทีเ่ป็นน่ะ เพราะอะไร เพราะจติใจ

เขาเป็นอย่างนัน้ เขามกีรรมนิมติ เขามกีรรมนิมตินะ 

คนถ้ามกีรรม เขามกีรรมนิมติ เวลาใกลจ้ะเสยีชวีติจะมภีาพที่เขาเคยท าสิง่ใดไว้

มนัจะตามมาถงึเขา เขาจะตกใจแลว้เขาเหน็อยู่คนเดยีว คนรอบขา้งไม่เหน็ แต่คนรอบขา้ง 

แม่พระอยากใหเ้ขาสงบเสงีย่ม อยากใหเ้ขาไปดีๆ  น่ีมองดว้ยจติใจทีสู่งส่ง แต่ขอ้เทจ็จรงิไง 

ขอ้เทจ็จรงิจติที่มนัรู้มนัเห็น กม็นัเห็นอยู่คนเดยีว 

เวลากรรมนิมตินะ อย่างเช่นเราชราภาพเตม็ทีแ่ลว้ เราใกลจ้ะตาย โอ๋ย! ถ้าเราท าบุญ

กุศลนะ โอโ้ฮ! รถทพิยม์นัมารอเลยล่ะ เชญิ โอโ้ฮ! เหมอืนกบัเราจะไปปิกนิก เราจะไป

เทีย่วเมอืงนอก มนักไ็ปแบบดใีช่ไหม 

แต่ถ้าเราไดส้รา้งบาปไวม้ากเลย โอโ้ฮ! พญายมบาลถอืหอกถอืหลาวมาก าลงัจะ

ทิม่จะแทง เราจะตกใจมาก ดิ้นพล่านๆ เลย แต่เหน็อยู่คนเดยีว แลว้แม่พระกบ็อกว่าอย่า

ไปกลวัส ิไม่ต้องกลวั แม่พระบอกไม่ต้องกลวันะ ใหนึ้กถงึพระไวน้ะ ไปดีๆ  นะ เขาจะทิม่จะ

แทงอยู่แลว้ น่ีพูดถงึกรรมนิมติ 

ฉะนัน้ เวลาคนทีเ่ขาเห็นนะ เขาเหน็ของเขา ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่เฉพาะตน ทน้ีีเวลา

จติมนัจะไป มนัไปอย่างนัน้ น่ีพูดมนัจะนอกเรื่องไปไกลเลย 

เพยีงแต่ว่าคนทีป่รารถนาดีเป็นแม่พระเขาอยากคดิดี อยากท าด ี ฉะนัน้ ใน

พระพุทธศาสนา ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ เขาท าของเขามา แลว้ถงึเวลาเขาต้องไดร้บัผลของ

เขา แต่เราเป็นคนยนืดูอยู่ขา้งนอก เป็นคนยนือยู่ขา้งนอก แต่เราปรารถนาดกีบัเขา เรา

อยากจะท าใหเ้ขาร่มเยน็เป็นสุขไปตามค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แต่
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มนัเป็นไปไม่ได ้ น่ีพูดถงึเวรกรรมของคน พูดถงึความเหน็ของคน แต่ความปรารถนาอย่าง

หน่ึง แต่เราคดิอยากจะช่วยไง อนัน้ีเป็นสิง่ทีเ่วลาพวกวชิาชพีของเขา 

แต่ของเราเป็นลูก ลูกกห็วงัดกีบัพ่อ ความปรารถนาดกีบัพ่อนี่สายบุญสายกรรม

นะ ถ้าเป็นคนอื่น เรามองแลว้เรากส็มเพช เขาเรยีกธรรมสงัเวช ถ้าเรามองดว้ยความสงัเวช

นะ เรากไ็ดป้ระโยชน์แล้ว แต่น่ีพ่อ พ่อเป็นพระอรหนัตข์องเรา เป็นสมบตัขิองเรา เราเกดิ

ชวีติน้ีมา เวลาพ่อจะพลดัพราก มนัสะเทอืนใจแน่นอน 

ทน้ีีความสะเทอืนใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน อทาสิ เม อกาสิ เม 

เธออย่าเสยีใจ อยา่คร ่าครวญ ชวีติน้ีมกีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นคติ

ธรรมดาของโลก ของวฏัฏะ มกีารเกดิกต็อ้งมกีารตาย แต่เวลาเราเกดิมาแลว้เราจะท าคุณ

งามความดมีากน้อยขนาดไหน เราเกดิมาแลว้ท าคุณงามความดขีองเรา ถา้เราจะตายไป

ขา้งหน้า เรามสีมบตัขิองเราไป เราพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความเป็นจรงิอนันัน้ ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า

ถ้าเรารูเ้ราเหน็อย่างนัน้ สิง่น้ีเราอุปัฏฐาก เราดูแลของเรา น่ีมนัสะเทอืนใจไง ถ้าสะเทอืนใจ

แลว้มนักลบัมาใหค้ดิ 

กลบัมาใหค้ดิว่า ถ้าชวีติมนัเป็นแบบน้ี แล้วเราจะเอาสิง่ใดเป็นทีพ่ึง่ ถ้าเราเอาสิง่ใด

เป็นทีพ่ึง่ เรากพ็ยายามจะภาวนาของเรา เราจะใหเ้หน็ตอนน้ีเลย เราจะเห็นการแปรสภาพ

ไปของกาย ถ้าจติมนัสงบแลว้นะ เหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตามความเป็นจรงิ 

มนัจะพจิารณาของมนัเป็นไตรลกัษณ์ เป็นความจรงิของเรา 

เวลาอุปัฏฐากพ่อ เราเห็นพ่อเป็นไป เหน็ไหม เวลาเขาอุปัฏฐากพ่ออุปัฏฐากแม่ เขา

ดูแลพ่อแม่ของเขา ชวีติน้ีมกีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด มนัเป็นคตธิรรมดาของโลก แต่เวลาเรา

ปฏบิตัธิรรม จติเราสงบ จติเราสงบ แลว้เรารูเ้ราเหน็กายของเรา เราจะรูเ้หน็กายของเราเอง 

ถ้ารูเ้หน็กายของเราเอง ระหว่างกายกบัใจมนัอยู่ดว้ยกนั ทน้ีีกายกบัใจอยู่ดว้ยกนัเพราะว่า

ผลของวฏัฏะเราเกดิเป็นมนุษยไ์ง มธีาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ แลว้มจีติ 

ถ้ามจีติ จติมนัจบัธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ พจิารณาของมนัตามความเป็นจรงิ มนั

พจิารณาของมนั ถ้าพจิารณา มนัเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณะ ถ้ามนัเป็นไตรลกัษณะความ

จรงิ มนัวางของมนัได ้ วางบ่อยครัง้ๆ จนมนัสละทิ้ง มนัขาดไป มนัขาดไปเลยนะ มนัละ

สงัโยชน์ไปเลย ละสงัโยชน์ไป จติเป็นอสิระต่างๆ มนัจะพฒันาไป 
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ธรรมขา้งนอก เหน็ไหม เราไปเทีย่วป่าชา้ดูกายนอก แต่เวลาเราพจิารณาของเรา 

เหน็กายของเรา มนัเป็นกายใน ถ้ากายในมนัเป็นความจรงิของเรา 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ราท ากบัพ่ออย่างน้ีถูกไหม 

ถูก เรากพ็ยายามท าดทีีสุ่ดกบัพ่อ ท าดทีีสุ่ด เพราะพอ่ของเรา เขาบอกว่า เขา

ดูแลพ่อของเขา สวดมนต์ใหพ้่อฟังทุกวนั ใหพ้่อคดิถึงต่างๆ แต่ธรรมดากต็้องเสยีดายเนาะ 

เขาเสยีดายของเขาว่า พ่อเป็นผูท้ าบุญกุศล พ่อเป็นคนด ี พ่อมศีลีมธีรรม แต่พ่อไม่ได้

ภาวนา ถ้าไดพ้่อภาวนาดว้ยยิง่ปลื้มใจใหญ่ 

เพราะภาวนามนัเป็น เวลาเราส่งไปรษณียไ์ป ท าบุญกุศล อุทิศส่วนกุศลส่ง

ไปรษณียไ์ป แต่ถ้าเขาท าของเขาเอง เขาตดิตวัของเขาไปเอง น่ีกเ็หมอืนกนั เวลาเรา

ประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา เวลาจติมสีต ิ เรากร็บัรูไ้ดโ้ดยสตปัิญญาของเรา ถา้เรามปัีญญาของ

เรา เราพจิารณาของเรา น่ีปัญญามนัเกดิ เวลามนัเกดิธรรมะ กปุปธรรม อกุปปธรรม อกุปป

ธรรม สจัธรรมที่มนัฝังไปกบัใจ ใครจะมาขโมย ใครจะมาแย่งชงิ มนัเป็นกบัใจดวงนัน้ ถ้าภาวนา

มนัไดผ้ลอย่างน้ี ถ้าภาวนานะ 

ถ้าภาวนาลม้ลุกคลุกคลาน ภาวนาไม่ได ้ ไม่ไดก้ค็อืไม่ได ้ ไม่ได ้ เรากป็ฏบิตัขิอง

เราไป เราประพฤตปิฏบิตัขิองเราเป็นตบะธรรมใหม้นัแผดเผากเิลสของเรา ถา้มนัท าไดก้็

เป็นประโยชน์ของเรา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเราท ากบัพ่อถูกไหม 

ถูก ท าวธิกีารถูกหมด เราท าของเราถกูแลว้ 

ฉะนัน้ พยาบาลเขาบอกวา่ สิง่สดุทา้ยแลว้หูจะดบัเป็นครัง้สุดทา้ย ฉะนัน้ เวลาเขา

สวดมนต์ใหพ้่อฟัง พ่อรอ้งออืๆ น่ีพ่อรบัรู ้ เหน็ไหม จะรบัรูส้ ิง่ใด รบัรูไ้ด ้ แมแ้ตพ่่อเสยีไป

แลว้ พ่อเสยีไปแลว้เราท าบุญกุศล มนัยงัรบัรูไ้ด ้ ถา้ความรบัรูไ้ด ้ ความผกูพนัน่ีรบัรูไ้ด้

ทัง้นัน้น่ะ ความรบัรูไ้ด ้ถา้มนัรบัรูไ้ด ้เขาจะรูก้นัไดอ้ยา่งไร รบัรูไ้ด ้แต่เวลามติ ิเวลาไปอยู่คน

ละภพคนละชาต ิฝ่ายทีทุ่กขท์ีย่าก หรอืจะใหร้บัรู ้แต่เรารบัรูไ้ม่ได ้ฉะนัน้ สิง่ทีม่คีรูบาอาจารย ์

เวลาท่านฝัน เวลาท่านฝันต่างๆ มนัผ่านกนัได ้ ถ้าเราท าของเรา เรารบัรูข้องเรากเ็ป็น

ประโยชน์กบัเรา 
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ฉะนัน้ สิง่ทีท่ าใหค้ดิอย่างน้ี ทุกชวีติไง เหน็ไหม ใหไ้ปเหน็คนเกดิ คนแก่ คนเจบ็ 

คนตาย เราไปเหน็แลว้มนัเกดิธรรมสงัเวชไหม เหน็แล้วเกดิธรรมสงัเวช เราต้องเป็นแบบนัน้ 

ถ้าเราเป็นแบบนัน้ปับ๊ ชวีติน้ีมนัมค่ีาแลว้ ชวีติน้ีมค่ีา มค่ีาตรงไหน มค่ีาว่า เราจะไม่เห็น

สมบตัอิื่นนอกจากชวีติน้ีไง สมบตัขิองเรา หวัใจของเรา ถ้าสมบตัอิื่น สมบตัสิาธารณะ 

สมบตัอิื่นขา้งนอก ถ้าสมบตัขิองเราล่ะ เรามสีตปัิญญาของเราไหม ถ้ามสีตปัิญญามนัจะ

ยอ้นกลบัมาทีน่ี่ ถ้าเหน็แบบน้ี แลว้ถา้ไปเหน็คนอื่นมนักไ็ม่สะเทอืนใจ 

เหน็พ่อ เหน็แม่ เหน็คนสนิท มนัสะเทอืนใจมาก เพราะเราผูกพนัไง ความผูกพนั

มนัสะเทอืนหวัใจ น่ีสายบุญสายกรรม ถ้าสายบุญสายกรรมเป็นอย่างน้ี เป็นได้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ ามาถูกไหม ใหท้ าดทีีสุ่ด เขาบอกวา่เขาเคยมาปฏบิตัทิีน่ี่ มาภาวนา

ทีน่ี่ เพราะสงัคมสงฆม์นัเป็นอย่างน้ี สงัคมนักปฏบิตัเิป็นแบบน้ี เรากเ็ขา้ใจได ้ ถ้าเขา้ใจได ้

มนักท็ าถูกแลว้ ท าถูกมนักเ็ป็นประโยชน์กบัเราใช่ไหม 

ฉะนัน้ “๔. คนทีต่ายไปแล้วจะไปเกดิเลยใช่หรอืไม่ การจดังานศพใหผู้ต้ายจะรบัรู้

หรอืไม่ และจะไดร้บัผลบุญทีท่ าไปหรอืเปล่าคะ” 

รบัรู ้ต้องรบัรู ้

คนทีต่ายจะเกดิเลยใช่ไหม 

ใช่ เพราะจติ จติเวลาเป็นมนุษย ์ จติน้ีอยู่กบัเรา แลว้เคลื่อนออกไป ทน้ีีมนัเป็น

วาระ ถ้าเกดิหมด จติออกไป จติออกจากร่างนี้ไป ถา้ยงัไม่เกดิกเ็ป็นสมัภเวส ี แลว้ไปเกดิที่

ไหนล่ะ ถ้าลงไปทีย่มบาลเขาไปคดัแยก ถ้าคดัแยก 

แต่ถ้าเราท าบุญกุศลของเรา เทวทตัไดส้รา้งบาปสรา้งกรรมไวม้าก ตกอเวจเีดีย๋วนัน้

เลย เวลาเราท าบุญๆ ไม่ต้องไปผ่านยมบาลเลย ถ้าคนมบีุญมากไปสวรรค์เลย ไปโดยก าลงั

ของบุญกม็ ีแต่ถ้าเป็นแบบว่าคนชัน้กลาง ดกีท็ า ชัว่กท็ า ส่วนใหญ่จะไปอย่างนัน้ ถ้าไปอย่าง

นัน้ 

น่ีพูดถงึว่า จติตายแลว้เกดิเลยใช่ไหม 

ใช่ แน่นอน 

ตายแลว้เกดิเลยใช่ไหม แลว้จดังานศพไปท าไม แลว้การท าบุญถงึผูต้าย ผูต้ายจะ

รบัรูไ้หม 
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จติถ้าเป็นสมัภเวสเีขารูไ้ด ้แต่คนทีเ่ห็นมติเิขาเห็นไดรู้ไ้ด้ แต่ทีท่ าบุญกุศลๆ อุทศิ

ใหเ้ขา อุทศิใหเ้ขา เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนใหท้ าคุณงามความดถีงึกนั 

เรามนี ้าใจต่อคนอื่น เหน็คนตกทุกขไ์ดย้าก เราอยากจะช่วยเหลอื เราจะไปช่วยเหลอืเขา เขา

ไม่ไวใ้จเรา เขาไม่ให้เราช่วยเหลอื แต่เราอยากช่วยเหลือเขา แต่ถ้าคนที่ตกทุกขไ์ดย้ากเขา

อยากใหเ้ราช่วยเหลอืเขา เราไปช่วยเหลอืเขา เขาพอใจ เขาไดร้บัความช่วยเหลอืจากเรา 

เขาพอใจไหม 

ทน้ีีพ่อแม่ เราท าบุญกุศล คนตาย เราอยากใหเ้ขาไดบ้ญุกุศล เราจะไปช่วยเหลอื

เขา ถ้าเขาไดร้บั เขากพ็อใจของเขา ถ้าเขาไม่รบั เรากท็ าบุญของเรา น่ีไง ฉะนัน้ เวลา

ท าบุญเขาบอกวา่ อา้งคนตายแลว้ท าบุญกนั แต่ถ้าเราไม่อา้งคนตาย เราท าของเราจรงิๆ 

ท าแลว้ไดไ้หม แลว้ผลบุญทีท่ าไปจะไดห้รอืเปล่า 

เวลาคนที่เขาท าบุญกุศลมหาศาลนะ เขาไปเกดิเป็นพรหม เป็นอนิทร ์ เขาได้

สมบตัดิกีว่าเรา น ้าใจของเรา สมบตัขิองเราหยาบกว่าเขา เราอุทศิใหเ้ขา มนัเป็นเจตนาดี

ของเรา แต่เขาไดท้ีด่กีว่าน้ีแลว้ คนเขามเีพชรนิลจนิดามหาศาลเลย เราเอาพลาสตกิไปให้

เขา เขากย็ิม้ๆ เออ! เอง็เอาพลาสตกิ เดก็ๆ เล่นพลาสตกิกนันะ มนัใหเ้รานะ เรามแีต่เพชร

นิลจนิดา เราก ็ เออ! เอาๆ แต่รบัไว ้ ถ้าเขาไดด้กีว่าเรา มนัเป็นไปอย่างนัน้ แต่ถ้าคนตก

ทุกขไ์ดย้ากล่ะ อะไรทีด่ ารงชวีติไดนั้น้สุดยอด 

ฉะนัน้ เขาจะไดร้บัไหม 

ถ้าเขาไม่ไดร้บัส่วนบุญกุศลอนันัน้เพราะเขาไม่ต้องการ แต่เขากไ็ดร้บัค่าน ้าใจจาก

เรา แลว้เราเป็นลูก เราเป็นญาต ิ เราเป็นญาตกินัโดยธรรม เรามจีติใจ น ้าใจทีด่ตี่อกนั เป็น

ความดทีัง้นัน้น่ะ เป็นความดทีัง้นัน้ 

เพยีงแต่ว่า ถ้าผูท้ีนั่กปฏบิตัเิขม้ขน้ เขาจะเอาจรงิเอาจงัของเขา เขาไม่เหน็สิง่น้ี

เป็นทีพ่ึง่ เขาจะเหน็อรยิสจัสจัจะความจรงิในใจเป็นทีพ่ึ่ง อนันัน้อกีกรณีหน่ึง อกีกรณีหน่ึง

หมายความว่าอาชาไนยอย่างนัน้หาไดน้้อย อย่างพวกเรามนัพวกสตัวส์งัคม อย่างน้ีมนัเป็น

เรื่องศีลธรรมจรยิธรรมในสงัคม เราต้องอยู่กบัเรื่องอย่างน้ีไปก่อน 

“๕. การท าบุญใส่บาตร นัง่สมาธอิุทศิบุญกุศลใหแ้ล้วจะไดร้บัหรอืไม่ วธิกีาร

ปฏบิตัทิีถู่กต้องท าอย่างไรคะ ค าถามทีเ่กี่ยวกบัพ่อ เน่ืองจากหนูกงัวลและคดิถงึพ่ออยู่ 

ภาพทีพ่่อดิ้น มสีายยาง ยงัจดจ าอยู่ จงึขอความอนุเคราะห”์ 
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ภาพทีพ่่อดิ้น พ่อดิ้นตอนนัน้ ธรรมดาคนเรามนัวกิฤตใินชวีติ มนัทิ้งเน้ือทิ้งตวั 

คนเราถ้ามสีตปัิญญา พระอรหนัต์เวลาตาย ตายไปดว้ยความสงบ เวลาพระอรหนัต์ตายนะ 

บางทมีกีารกระตุกตา่งๆ หลวงตาท่านบอกว่าขนัธ์มนัท างาน ธาตุขนัธ์ของคนมนักระตุก แต่

ใจมนัไม่กระตุก ใจมนัน่ิงไป อย่างทีห่ลวงปู่ มัน่ พระนัง่ล้อมรอบเลย ท่านน่ิงไปๆ จนพระไม่

รูว้่าท่านละขนัธ์ตอนไหนไง จนเจา้คุณจูมว่า “ท่านไม่ใช่ตายไปแลว้หรอื” มาดู ตายตอน

ไหนไม่รู้ 

แต่ถ้ามนักระตุกนะ มนัอาจจะมกีระตุกเพราะธาตุขนัธ์มนักระตุกของมนั ไอน่ี้เรื่อง

หน่ึง ทน้ีีบอกพ่อดิ้นๆ ความดิ้น เขาไม่รูส้กึตวั มนักด็ิ้นไปแบบวทิยาศาสตร์ สิง่ทีเ่คมใีน

ร่างกายมนัมปีฏกิริยิาอะไรต่างๆ 

แลว้มสีายยาง สิง่ทีจ่ดจ า สายยางทีส่อดใส่ตลอดเวลา 

กก็ารช่วยเหลอืของเขา การช่วยเหลอืของเทคโนโลยทีีเ่ขาพยายามจะด ารงชวีติ

ไว ้

ภาพน้ียงัจดจ าอยู ่

ถ้าภาพน้ียงัจดจ าอยู่ เรากใ็หเ้หน็โทษของมนั ถ้าตอนน้ียงัแขง็แรงอยู่ เราก็

พยายามใหม้จุีดยนื ใหใ้จมทีีพ่ ึง่ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถ้าเขาจะรกัษากร็กัษาไปตามแต่

โอกาสทีจ่ะเป็นไป ถ้าไม่รกัษา เรากด็ูแลใจของเรา ชวีติเป็นอย่างน้ี ชวีติน้ีเป็นแบบน้ี เวลา

เราไดม้า เราไดช้วีติน้ีมา เราไดร้่างกายน้ีมา เราดูแลร่างกายน้ีอยา่งไร แลว้เวลาเจบ็ไขไ้ด้

ป่วยล่ะ กร็กัษาไปตามอาการ 

ถ้าโรคยงัรกัษาไดก้ร็กัษา ถ้าโรครกัษาไม่ไดก้ธ็รรมโอสถ โรครกัษาไม่ไดก้พ็ุทโธ

แลว้ เอาธรรมเป็นทีพ่ึง่แลว้ เอาสจัธรรมเป็นทีพ่ึง่ ถ้าจิตใจมนัพึง่ไดน้ะ จติใจคนทีแ่ขง็แรง 

ธรรมโอสถสามารถรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ได้ ถ้าจติใจแขง็แรง แต่ถงึทีสุ่ด องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้กต็้องนิพพาน ครูบาอาจารยท่์านต้องตายหมดแหละ แลว้ตายไป ตายแบบ

ไม่เหลอืเศษทิ้งไวเ้ลย เหน็ไหม อนุปาทเิสสนิพพาน ตายทีไ่ม่เหลอืเศษส่วนทิ้งไวก้บัโลกน้ี

เลย แต่พวกเราตายแลว้เหลอืเศษส่วน คอืความวติกกงัวล คอืสิง่ที่เกาะเกี่ยวในใจมนัตาย

ไปกบัเรา แล้วมนักต็้องเวยีนว่ายตายเกดิ 

ฉะนัน้ สิง่ทีภ่าพทีเ่ราเหน็ความดิ้นของพ่อมนัเจบ็ ทีว่่ามนัเจบ็ มนัมสีายยาง มี

ต่างๆ อนัน้ีมนัเป็นวธิกีารรกัษา เขารกัษากนัวธิน้ีี ฉะนัน้ ถ้าเราเวยีนว่ายตายเกดิ เราก็
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ต้องมสีภาพแบบน้ี จะต้องมาเจอหมอ จะต้องมามกีารดูแลรกัษาร่างกายน้ี แลว้หวัใจล่ะ 

หวัใจน้ีใครจะรกัษา หวัใจน้ีใครจะดูแล 

ทุกชวีติเป็นแบบน้ีนะ พ่อเป็นแบบน้ี ถ้าเรามสีตปัิญญา ประสบการณ์อนัน้ีจะมา

สัง่สอนเรา ประสบการณ์อนัน้ีจะมาตอกย ้าเรา แต่ถ้าเราไม่มสีตปัิญญานะ มนัมแีต่ความ

เศรา้ใจ ท าไมเป็นแบบนัน้ๆ...ทุกชวีติเป็นแบบน้ี เราจะแก้ไขของเราไปใหเ้ป็นประโยชน์กบั

เรา ถ้าเป็นอย่างน้ีแลว้จะเป็นประโยชน์กบัเรา 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ห็นนัน้ ภาพประทบัใจ ภาพน้ีจะทรงจ าเราตลอดไป เพราะเราเป็นคนที่

ดูแลเอง เพราะพ่อของเราเอง เรารกัษาเอง ฉะนัน้ สิง่น้ีเอามาเป็นประโยชน์กบัชวีติน้ี เอามา

เป็นประโยชน์ เอามาเป็นประโยชน์กระตุ้นใจเรา 

ทุกดวงใจ ทุกชวีติมสีทิธเิสรภีาพเท่ากนั เกดิมาเป็นญาตกินัโดยธรรม มกีายกบั

ใจ ร่างกายน้ีต้องการอาหาร จติใจน้ีต้องการธรรมะ เราเป็นญาตกินัโดยธรรม สทิธเิสรภีาพ

มเีสมอกนั แลว้เราพยายามท าของเราใหเ้ป็นความจรงิของเรา อนัน้ีเป็นประโยชน์กบัเรา

เนาะ จบ 

ถาม : เรื่อง “ตดิทีปี่ต”ิ 

กราบนมสัการพระอาจารย ์ กระผมมปัีญหาทีเ่กี่ยวกบัการภาวนา ต้องรบกวน

อาจารยช่์วยแนะน าครบั กล่าวคอื ผมภาวนาประจ า แต่ไม่คบืหน้า เพราะจติมนัตดิทีปี่ต ิไม่ไป

ไหนเลย ควรแก้ไขอย่างไรครบั รบกวนพระอาจารยด์ว้ย 

ตอบ : การว่าตดิปีต ิมนัเป็นปีตจิรงิหรอืเปล่า ถ้าวา่จติมนัไม่ไปไหนเลย มนัไม่ใช่ตดิปีต ิ น่ี

ตกภวงัค ์ค าว่า “ตกภวงัค”์ เหน็ไหม มนัไม่ไปไหนเลย พอเราก าหนดไปแลว้มนัจะวูบเขา้ไป

ตรงนัน้แลว้กห็ายไปเลย อยู่ตรงนัน้น่ะ แลว้เรากว็่าสิง่น้ีเป็นปีต ิเราว่าสิง่นัน้ 

ถ้าเป็นปีต ิปีติมนัไม่อยู่กบัเราหรอก ปีตจิะเกดิไดต้่อเมื่อเราก าหนดพุทโธ ปีตจิะเกดิ

ไดต้่อเมื่อเราก าหนดอานาปานสต ิ ถ้าจติมนัสงบเขา้ไปแลว้มนัจะเกดิวติก วจิาร ปีต ิ สุข 

เอกคัคตารมณ์ 

มนัเกดิวติก วจิาร คอืเกดิพุทโธ วติก วติกขึน้ พุทโธๆ วจิาร แยกแยะ แลว้ถ้ามนั

เกดิปีต ิ ปีตกิค็อืปีต ิ ปีตมินัเกดิจากการภาวนา แลว้ปีตมินัจะอยู่ตลอดไป มนัเป็นไปไม่ได ้

ปีตน้ีิเป็นอาการของใจ ถ้าเป็นอาการของใจ 
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แลว้บอกวา่ เราตดิอยู่ทีปี่ตแิลว้ไม่ไปไหนเลย 

ถ้ามนัตดิปีต ิ เพราะปีตมินัต้องเสื่อม ปีตมินัต้องหายไป ถ้าหายไปแลว้เราจะทน

อยู่สภาพนัน้ไม่ได ้ แต่ถา้บอกว่ามนัตดิตรงนัน้แลว้ไม่ไปไหนเลย น่ีภวงัค ์ เพราะมนัไม่มสีิง่

ใดเลย แต่เราพอใจ เราพอใจเพราะอะไร เพราะเราศกึษาธรรมมาวา่สิง่น้ีเป็นประโยชน์ๆ สิง่น้ี

เป็นธรรมๆ แลว้กเ็คลบิเคลิ้มอยู่กบัมนั 

วธิแีก้ ถ้าตกภวงัคน์ะ เราก าหนดพุทโธชดัๆ เราก าหนดพุทโธของเราไว ้ พุทโธ

ชดัๆ ไม่ใหม้นัลงสิง่ใดเลย ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ถา้อยูก่บัพุทโธนะ หรอืถ้าก าหนดอานาปานสตกิอ็ยู่

กบัลมหายใจชดัๆ ถ้าอยูก่บัลมหายใจชดัๆ ถ้าจติมนัเกาะลมหายใจชดัๆ เวลามนัจะละเอยีด

เขา้มา มนัปล่อยเขา้มา มนัมสีต ิมนัรูไ้ง 

ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ ถ้ามนัเป็นสมาธ ิ มนัจะเกดิ มนัจะมผีูม้สีต ิ มสีตดิูแลผูรู้ ้ มสีติ

ดูแล มนัดูแลบรหิาร มนัไม่หายวบัไป มนัไม่ตดิไง เพราะอะไร เพราะถ้ามนัเขา้ไปสงบ มนั

สงบอยู่พกัหน่ึงมนัต้องเสื่อม 

ความด ี ของดมีนัอยูก่บัเราไม่นานหรอก ไอค้วามหมกัหมมของใจมนัอยู่กบัเรา

ตลอดไป น่ีกเ็หมอืนกนั ถ้ามนัเป็นปีต ิปีตมินักต็้องเสื่อม ปีตมินัไม่อยู่คงทีห่รอก 

น่ีบอกมนัตดิปีตแิลว้อยูก่บัปีตติลอดไป 

สรรพสิง่ในโลกน้ีเป็นอนิจจงั มนัเป็นอนิจจงั มนัไม่คงที ่ ถ้ามนัเป็นอนิจจงั มนัไม่

คงที ่แลว้ไปตดิมนัๆ ตดิของทีเ่ป็นอนิจจงั มนัตดิอยู่ไดอ้ย่างไรล่ะ แต่ถ้ามนัเป็นภวงัค ์ภวงัค์

น้ีรา้ยกาจมาก ภวงัค ์ เวลาตกไปแลว้มนัเป็นสุญญากาศ ไปแลว้ไม่รูอ้ยู่ทีไ่หน หายไปอยู่

อย่างนัน้น่ะ แลว้กภ็ูมใิจดใีจว่าเป็นอย่างนัน้ แลว้กใ็ส่ชื่อไง ชื่อว่านู่น ชื่อว่าน่ีกนัไป 

แต่ถ้ามนัเป็นอย่างนัน้นะ พุทโธไว้ พุทโธ ถ้ามนัเป็นสมาธนิะ มนัมสีต ิมนัรบัรูข้อง

มนั แลว้ถา้อานาปานสต ิมนักจ็ะละเอยีดของมนัเขา้ไป 

วธิแีก้ เวลาพระ ถ้าเราจะแก้นะ ต้องอดนอนผ่อนอาหาร ถ้ามนัจะลงปีต ิถ้าเราว่า

ปีตเิป็นภวงัค ์ถ้าไม่กนิขา้ว ไม่ใหก้นิ อดอาหารเลย ใหร้่างกายน้ีเบา จติใจน้ีเบา แลว้ถ้ามนั

ยงัเป็น ไม่กนิ ใหต้ายไปเลย พอมนัจะตายจรงิๆ มนัไม่กลา้ลง มนัไม่กลา้ลงภวงัค ์ไม่กลา้

ลงภวงัคม์นักด็ขีึน้ๆ เดีย๋วจะแก้ได ้พอแก้ไดน้ะ คนที่เคยเป็นแลว้หายจากการเป็นอนันัน้จะ

ชดัเจนมาก 
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แต่น้ีเราเป็น เราตดิไง แลว้เราบอกวา่อนัน้ีเป็นความจรงิ อนัน้ีเป็นปีต ิตดิปีตนิาน

แลว้ มนัไม่ไปไหนเลย 

ถ้าเวลาภาวนาไปแลว้มนัไม่ไปไหนเลยคอืเราภาวนาไม่ได ้ กเ็รื่องหน่ึง แต่เพราะเขา

บอกว่าจติน้ีไปตดิทีปี่ต ิ

ค าว่า “ตดิทีปี่ต”ิ เราไปใหช้ื่อ พอใหช้ื่อปับ๊ เรากต็ดิทีช่ื่อนัน้ อารมณ์อะไรกแ็ลว้แต่ 

เรากใ็ส่ชื่อน้ีๆ แลว้มนักพ็อใจ คอืกเิลสมนัหลอกไง คอืเราน่ีหลอกตวัเองไง หลอกว่าน่ีคอืปีต ิ

โอ๋ย! เราภาวนาแลว้ถงึปีต ิตดิอยู่ตรงน้ี เราใหช้ื่อมนัเอง ใหช้ื่อมนัเอง แลว้มนัเป็นจรงิหรอื

เปล่าล่ะ 

ถ้ามนัเป็นจรงินะ มนัเป็นจรงิ เงนิ เงนิอยู่กบัเรา ไม่ใชไ้ม่สอยเลย อยู่ไดอ้ย่างไร มนั

ต้องใชส้อย ใชส้อยกต็้องหมดไป ปีต ิอาการของปีตมินัอยู่กบัเรา มนัอยู่กบัเราไม่ไดห้รอก 

มนัอยู่กบัเราไม่นานหรอก มนัอยู่ เดีย๋วมนักต็้องเสื่อมไป แลว้ท าไมมนัตดิ มนัไม่เสื่อมสกัที

ล่ะ ท าไมมนัอยู่กบัเราตลอดไปล่ะ เออ! มนักแ็ปลก เหน็ไหม 

เราถงึว่า แต่ถ้าเป็นภวงัค ์ใช่ ภวงัคก์ห็ลุมด าไง มาเถอะ ดูดเกลี้ยงเลย ถ้าหลุมด า

นะ อะไรมากห็ายไปหลุมด าหมด ถ้าเป็นภวงัค์นะ อะไรก็ตกไปหมด ภวงัคม์นัดูดไวห้มดเลย 

จะอย่างไรกต็กภวงัคห์มด มนัหายไปหมด อนัน้ีตดิ 

ถ้าตกภวงัค ์ค่อยๆ แก ้ถ้าแกข้ึน้มาไดม้นักจ็ะดขีึน้ 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ ลูกขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะ ที่

เมตตาต่อลูกในการตอบค าถามของลูกทีผ่่านมา ถงึแมว้่าลูกจะไม่เขา้ใจทุกสิง่ทุกอย่างที่

หลวงพ่อบอก แต่ลูกกพ็อเขา้ใจหวัใจส าคญัหลกัๆ ค่ะ 

ทัง้หมดทัง้ปวงไม่ใช่หลวงพ่อเทศน์ไม่ดหีรอกนะคะ แต่เป็นเพราะลูกมปัีญญาน้อย 

ถงึอย่างไรกด็ ี ลูกพอไดลู่้ทางแลว้ค่ะ ตัง้แต่เริม่แรกจรงิๆ การหดันัง่สมาธขิองลูก ทีจ่รงิแลว้

ลูกเริม่ต้นทีท่่องพุทโธนะคะ แต่เป็นเพราะลูกรูส้กึว่ามนัมพีลงัหรอืมกี าลงัมาก เหมอืนลูก

ควบคุมไม่ได ้ ลูกจงึไม่รูว้่าลูกอยู่ทีไ่หน (เหมอืนลูกหลุดไปอยู่ทีไ่หนสกัแห่งหน่ึงค่ะ) กเ็ลย

ท าใหลู้กกลวัมาก เลยไม่กลา้ท่องพุทโธอกีค่ะ 
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ลูกเคยถามหลวงพ่อที่หมู่บา้น ท่านว่าดูเหมอืนพุทโธแรงไป เขา้เรว็ ออกเรว็ ลูกจ า

ไดค้ร่าวๆ เหมอืนหลวงพ่อท่านว่าพุทโธส าหรบัพระป่า ดงันัน้ลูกจงึเปลีย่นมาท าแบบอานา

ปานสตแิทน และกท็ าเรื่อยมาตัง้แต่นัน้ 

พอมาวนัน้ีลูกลองเริม่ต้นแบบอานาปานสตกิ่อน พอใจเริม่สงบลงเลก็น้อย ลูกลอง

เปลีย่นเป็นท่องพทุโธในใจบา้งค่ะ เพราะอยากจะมอีะไรเกาะไวน้ะคะ (ทีผ่่านมาไม่มอีะไร

เกาะเลยค่ะ) 

ผลกค็อืการท่องพุทโธน้ีท าใหลู้กรูส้กึเหมอืนตอนแรกค่ะ คอืว่ามนัเขม้แขง็มาก ลูก

อยากจะกราบถามหลวงพ่ออกีสกัครัง้ว่าชดัๆ นะคะ ลูกมสีทิธิใ์ชก้ารท่องพุทโธไหม ลูกเป็น

แค่คนธรรมดาเท่านัน้ ลูกถอืเพยีงศีล ๕ ไม่มคีวามบรสิุทธิผ์ุดผ่องเหมอืนพระทัง้หลายที่

ท่านๆ มศีีลมากกว่าค่ะ และลูกกไ็ม่ไดส้วดมนต์คาถาต่างๆ เหมอืนพระดว้ยค่ะ สวดแต่อะ

ระหงั สมัมา สมัพุทโธธรรมดาเท่านัน้ค่ะ ขอบพระคุณ 

ตอบ : อนัน้ีถามมา ถามมาทแีรกกต็อบไป พอตอบไปกว็่าพอดขีึน้ ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าดขีึน้ 

เวลาภาวนา น่ีค าถาม หวัใจของมนักค็อืว่า เวลาท่องพุทโธแลว้ เขาท่องพุทโธมาก่อน แต่

เกดิพลงั เกดิพลงัเหมอืนหลุดออกไป 

เหมอืนหลุดออกไป อนันัน้ไม่ต้องไปตกใจส ิ พอเราไปตกใจ ตกใจกบัความเหน็

ของเรา แลว้กเ็ลยกลวั แลว้ไม่กลา้ท าอกี แลว้กม็าท าอานาปานสตเิพราะกลวัสิง่นัน้ มนัก็

เหมอืนคนปฏบิตับิอกว่า อยากพจิารณามาก อยากจะเป็นพระอรหนัต์ แตก่ลวัผ ี ไม่อยาก

เหน็กาย 

ไม่อยากเหน็กายเพราะเขาคดิวา่กายเป็นผไีง พอคดิว่าเหน็กาย กายต้องน่า

ขยะแขยง กายตอ้งน่ากลวั กเ็ลยไม่อยากเหน็กาย กลวัมาก แต่ความเป็นจรงินะ ถ้าจติเรา

สงบแลว้ไปเหน็กาย นัน่น่ะคอือรยิทรพัย ์ นัน่คอืสมบตัิ เพราะกายกค็อืกาย กายไม่ใช่ผ ีผี

คอืจติวญิญาณ กายคอืกายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน มนัเป็นสตปัิฏฐาน ๔ กายานุปัสสนาสติ

ปัฏฐาน อนัน้ีมนัเป็นกาย ถ้าพจิารณากาย แต่เขากก็ลวั 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั เวลาเราท่องพุทโธๆ เวลามนัเขม้แขง็มาก มนัหลุดออกไป เราก็

ตัง้สตไิว ้บางทมีนัวูบ วูบจะลงอะไรอย่างน้ี ถ้ามนัวูบไป เรากพ็ุทโธของเราไว ้ฉะนัน้ ถา้มนั

มสีต ิถ้ามนัวูบลง เรากพ็ุทโธไว ้อยา่ตกใจ อย่าตกใจ มสีตสิมัปชญัญะไว ้ถ้าเป็นพุทโธนะ 

แต่ถ้าพอใชอ้านาปานสตไิปแลว้ต่างๆ เขาวา่ของเขาไป 
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ฉะนัน้ เขามาถามว่า แลว้เขาไปถามพระ พระบอกว่าพุทโธมนัแรงไป พุทโธไว้

ส าหรบัพระป่า ไออ้ย่างเรามนัเป็นคนธรรมดาไม่สมควรท่องพุทโธ 

กรณีน้ีมนัเหมอืนกรณีของเรื่องวฒันธรรม เขาบอกวา่เวลาท าบุญสรา้งโบสถ์คน

เดยีวไม่ไดน้ะ บุญมนัมาก เดีย๋วจะตายก่อน สรา้งโบสถ์ต้องช่วยๆ กนัสรา้ง อย่าสรา้งคน

เดยีว เดีย๋วบุญมนัใหญ่เกนิไป 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ประเพณีเขาคดิกนัอย่างนัน้ไง เขาว่าถ้าสรา้งสิง่ใดถ้ามนัเป็นบุญ

ใหญ่ เราจะอยู่ไม่ได.้..เราไม่เชื่อ เราท าคุณงามความด ีท าคุณงามความดกีค็อืความด ีถ้าท า

ความด ีความดทีีท่ าไดม้าก ท าของเรา มนักเ็ป็นของเรา 

น่ีกเ็หมอืนกนั พุทโธเป็นของพระ เป็นของโยมไม่ใช่ 

เราจะบอกว่า พุทโธเป็นของทุกๆ คน เพราะพทุโธคือพทุธะ พทุโธ ธมัโม 

สงัโฆ พทุธะคือผูรู้้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน พทุธะคือธาตุรู้ แล้วเรามีธาตุรู้ไหม เรามี

หวัใจไหม 

พทุโธกห็วัใจไง พทุโธคือธรรมชาติท่ีรู้ แล้วมนัมีอยู่ในตวัเราอยู่แล้ว 

แต่เพราะเราหามนัไม่เป็น หามนัไม่ได้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึง

สอนถึงอุบาย อุบายให้ระลึกพทุโธ ธมัโม สงัโฆ พทุธานุสติ ธมัมานุสติ 

สงัฆานุสติ อนุสติ ๑๐ ถ้ามีสติปัญญามนัจะเข้าไปหาตวัจริง คือจิตใจของเรา 

ทน้ีีเราพุทโธๆ เวลาพุทโธแลว้ถ้ามนัเข้มแขง็ มนัวูบ เราพุทโธไว้ เราพุทโธของเรา

ไว ้มสีตไิว ้มนัจะเป็นอย่างไร เราพุทโธของเราไว ้ไม่เป็นไร มสีตปัิญญาเฉยๆ  

ทน้ีีเราไปตกใจ พอพุทโธมนัเขม้แขง็ มนัหลุดออกไปแลว้เราไปตกใจ เหมอืน

คนเรา คนเราใครมาท าใหต้กใจ เขาจะฝังใจมาก เรากต็อ้งพยายามท านะ พยายามท าสตไิว ้

พุทโธๆ ของเราไป แต่ถา้ใชอ้านาปานสตติา่งๆ มนักเ็หมอืนกนั ปัญญาอบรมสมาธกิ็

เหมอืนกนั 

แต่ถ้ามนับอกว่าพุทโธท าแลว้ไดง้่ายกว่า ถ้าลองพุทโธ เพราะเขาอยากมพีุทโธ

เป็นทีเ่กาะ ฉะนัน้ พุทโธท าไดไ้หม 

เราว่าได ้
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แลว้เราเป็นคนธรรมดา เราไม่ใช่พระ เราแค่ถอืศลี ๕ 

เวลาพุทโธ พุทโธน่ีเป็นชื่อ พุทธานุสต ิเราก าหนดพุทโธ ระลกึพุทโธไวเ้ป็นชื่อ ถา้

เวลาพุทโธ คนโบราณของเราเวลาตกใจกพ็ุทโธๆ พุทโธระลกึถงึพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้

เป็นศาสดาของ ๓ โลกธาตุ ถ้าเราระลกึถงึพุทโธ เทวดา อนิทร ์พรหมเขาเขา้ใจสิง่น้ีได ้เขา

ถงึพุทโธ 

ทน้ีีบอกว่า ถ้าเราพุทโธแลว้มนัเป็นของสูงส่ง เรานึกอย่างอื่นกไ็ด ้นึกถงึความตายๆ 

กไ็ด ้ นึกอะไรกไ็ด ้ มนักเ็ป็นทีเ่กาะเหมอืนกนั แต่เราบอกว่า คนธรรมดาจะนึกพุทโธไดไ้หม 

ท าไมจะไม่ได ้คนธรรมดากนึ็กได ้คอืเป็นคน เป็นสิง่มชีีวติ นึกไดห้มด เพราะอะไร เพราะมี

ธาตุรู ้มพีุทโธอยู่ในตวัเราอยู่แลว้ 

พทุโธคือจิตใจ จิตใจคือพทุธะ พทุธะคือผู้รู ้ธรรมชาติท่ีรู้มนัอยู่ในใจเรา

อยู่แล้ว แล้วบอกคนธรรมดาท าไมจะระลึกพทุโธไม่ได้ กม็นัอยู่กบัเรา กม็นั

สมบติัของเรา กม็นัคือหวัใจของเรา กม็นัอยู่ในตวัเรา เพียงแต่ว่าอยู่ในตวัเรา

แล้วเราหามนัไม่เป็นใช่ไหม เราใช้ค าบริกรรมพทุโธๆ เอาใจหาใจไง พอเราพทุ

โธๆๆ จนพทุโธไม่ได้ พทุโธไม่ได้กป็ล่อย ระลึกคิดไมไ่ด้ พอคิดไม่ได้ ถ้า

สติปัญญามนัพร้อม มนักเ็ด่นชดัขึ้นมา เด่นชดัในตวัมนัเอง เหน็ไหม 

พุทโธเป็นชื่อของพุทโธ เวลามนัเขา้ถงึตวัพุทโธ มนันึกพุทโธไม่ไดเ้พราะตวัมนัเอง

ชดัเจน พอมนัชดัเจน น่ีตวัพุทธะ พทุธะทีอ่ยูใ่นใจเราน่ะ ของทีม่นัอยู่ในใจของเรา เราหา

ของเราไม่ไดห้รอื เราเป็นคนธรรมดา เรามจีติใจ แล้วเราจะระลกึพุทโธถงึตวัเราเอง เรา

ระลกึไม่ได ้ เป็นหน้าทีข่องพระ พระป่าเท่านัน้ถงึจะนึกได ้ เราเป็นคน เรานึกไม่ได.้..เออ! 

คดิอะไรแปลกๆ 

เราระลกึได ้ แต่ทีว่่า ทีพ่ระเขาบอกว่ามนัเป็นของสูง มนัเป็นของพระป่า มนัเป็น

ความเชื่อ เรากค็ดิว่าพระเป็นผูป้ระเสรฐิ เราคดิว่าพระเป็นผูป้ระเสรฐิ แลว้โยมมาบวชพระ 

โยมกเ็ป็นพระขึน้มา โยมประเสรฐิไหมล่ะ เป็นผูป้ระเสรฐิ ทุกคนกม็สีทิธิท์ าไดใ้ช่ไหม ฉะนัน้ น่ี

พูดถงึเพศ พดูถงึผูท้ีถ่อืศลีมากน้อยขนาดไหน 
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แต่ถ้าเราจะเอาความจรงิ เราปฏบิตัน้ีิเราจะเอาความจรงิของเรา ถ้าเราเอาความจรงิ

ของเรา เราเอาทีใ่จน้ี ถา้เอาใจน้ี ได ้ใครกร็ะลกึพุทโธได ้เพยีงแต่วา่ระลกึพุทโธแลว้ ใครกนึ็ก

พุทโธได ้

ถ้านึกพุทโธสกัแต่วา่ นึกพุทโธดว้ยไม่มสีต ิ นึกพุทโธดว้ยไม่มคีวามตัง้ใจ มนักเ็ป็น

พุทโธสกัแต่ว่า มนัไม่มผีลประโยชน์กบัใครขึน้มา 

แต่ถ้าเรามสีต ิ เราตัง้ใจระลกึพุทโธขึน้มา พุทโธเป็นสมบตัขิองเรา เพราะมเีจตนา 

จติมนัเป็นเจา้ของ จติมนัพยายามจะระลกึพุทโธ แลว้ระลกึพุทโธ มนักม็คี าบรกิรรมพุทโธ 

พุทโธๆ จนมนัพุทโธไม่ได ้ มนักว็างค าบรกิรรมนัน้เขา้มาเป็นตวัของมนั ถ้าเรามสีตมิปัีญญา 

เราตัง้ใจท าของเรา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

ฉะนัน้ พระทีท่่านพูดอย่างนัน้มนักเ็รื่องของท่านไป เรื่องของท่านไป เพราะสิง่ที่เขา

ถอืเป็นประเพณีวฒันธรรม เหน็ไหม เวลาไปธุดงค ์ เวลาจะปักกลดแลว้นะ ปักแลว้ต้องมี

คาถา พอมคีาถาแลว้จะถอนกลดไม่ได ้

เรากธุ็ดงคม์า เวลาเราเขา้ป่าไป เวลาเราเหน็ทีร่าบเรยีบพอจะนอนได ้ เรากก็างที่

นอนของเรา แลว้กแ็ขวนกลดของเรา ตกกลางคนืมดมาเตม็เลย เรากย็า้ยของเรา เรายา้ย

ตลอด เขาบอกยา้ยไม่ได ้ปักกลดแลว้หา้มยา้ยๆ เราน่ียา้ยมาตลอด เราไปอยู่ในถ า้ เวลาฝน

มนัตก น ้าไหลมา เรากย็า้ยขึน้ไปอยู่ทีสู่ง เรากย็า้ย 

แต่น่ีมนัเป็นความเช่ือไง เขาถือเคร่งไง ถือเกรง็ไง แต่ถ้าเราปฏิบติั เรา

เอาความจริงของเรา เราเข้าป่าเขา้เขาเพื่อหาหวัใจของเรา เราธดุงคก์เ็พื่อหา

หวัใจ เราปฏิบติักเ็พ่ือหาหวัใจของเรา หาพทุธะกลางหวัอก 

ฉะนัน้ ประเพณีที่เขาเชื่อกนัมาอย่างนัน้น่ะ เวลาเขาเชื่อขลงักนั เถรสอ่งบาตร เหน็

เขาส่องกส็่องตามกนัไป แลว้ไม่รูว้่าเขาส่องท าไม น่ีกเ็หมอืนกนั เชื่อกเ็ชื่อตามกนั ความ

เชื่อแก้กเิลสไม่ได ้ความเชื่อเป็นศรทัธา เพราะมคีวามเชื่อเป็นหวัรถจกัรให้เรามาศกึษา ศกึษา

แลว้กาลามสูตร ไม่ให้เชื่อแมแ้ต่อาจารยเ์ราสอน ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่ว่ามนัจะเขา้กนัไดก้บั

ความเหน็ของเรา ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่อนุมานเอาเองได ้ ไม่ใหเ้ชื่อ แต่ถ้าพุทโธๆๆ จนมนัเป็น

ความจรงิน่ีเราเชื่อ 
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กน่ี็พุทโธแลว้ไง พุทโธจนมนัแขง็ พุทโธจนมนัหลุดไป หนูกต็กใจ หนูกเ็ลยเชื่อทีห่นู

เหน็ไง 

ไอต้กใจมนัเป็นเพราะเรายงัขาดสต ิ เรายงัไม่มปีระสบการณ์ เหมอืนเดก็ฝึกหดั

ใหม่ มนักม็กีารท าความผดิเป็นธรรมดา แต่ถ้าเราตัง้ใจจะท าความด ี เราเหน็สิง่นัน้แลว้เรา

ตัง้สต ิเราแก้ไข เราแก้ไข เราท าใหม้นัเทีย่งตรง ท าใหม้นัถูกต้อง เดีย๋วมนัจะดงีามขึน้ไป 

เพราะไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่อาจารยข์องเรา ไม่ใหเ้ชื่อต่างๆ แต่หนูท าแลว้มนัเป็นอย่าง

นัน้จรงิๆ แลว้พอไปเจอพระ พระกบ็อกว่า ไม่ไดห้รอก มนัเป็นของพระป่า ไม่ใช่ของเรา เรา

เป็นฆราวาส เราพุทโธไม่ได ้

เขาสอนกนัทัว่โลก เขาสอนกนัมาตัง้แต่ ๒,๐๐๐ กว่าปี ท าไมจะพุทโธไม่ได ้พุทโธ

ได ้เป็นธรรมดากพ็ุทโธได ้

น่ีเขาบอกว่า “ใหห้ลวงพ่อพูดชดัๆ นะคะ ลูกมสีทิธิใ์ช้ท่องพุทโธไหมคะ ลูกเป็น

แค่คนธรรมดาเท่านัน้ ลูกถอืเพยีงแค่ศลี ๕ ไม่มคีวามบรสิุทธิผ์ุดผ่องเหมอืนพระทัง้หลายที่

ท่านมศีีลมากกว่าค่ะ ลูกจะพุทโธไดไ้หมคะ” 

ได ้ แลว้เขาบอกว่ามนัเป็นเรื่องของพระๆ นิพพานกไ็วก้บัพระ บุญกุศลกไ็วก้บั

พระ แลว้เราจะเอาอะไรล่ะ เรากจ็ะเอาบุญกุศลเหมอืนกนัใช่ไหม เรากจ็ะเอานิพพานใช่ไหม 

เรื่องของพระ พระถา้ท าดกีเ็ป็นเรื่องของพระ พระกไ็ดข้องพระไป เรื่องของเรา เรา

ท าของเรา เรากไ็ดข้องเราไป เราท าความดขีองเราน่ี มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เป็น

ของของเรา 

ท าได ้ พุทโธกบัเราได ้ พุทโธกบัใครกไ็ด ้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ฝากศาสนาไวก้บัภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อบุาสกิา อุบาสกกผ็ูช้าย อบุาสกิากผ็ูห้ญงิ 

พระพุทธเจา้บอกเลย “มารเอย เมื่อใดภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิาของเรายงัไม่เขม้แขง็ 

สามารถกล่าวแก้ค าหลอกลวงจากลทัธติ่างๆ ได ้เราจะไม่ยอมนิพพาน” 

แลว้พอถงึวนัมาฆบูชา พอเขม้แขง็ “มารเอย บดัน้ีภกิษ ุภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา

ของเราเขม้แขง็ สามารถกล่าวแก้ค าจาบจว้งของลทัธติ่างๆ ได ้ สามารถกล่าวแก้คนที่

หลอกลวงหวัใจเราได”้ 
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น่ีมนักล่าวแก้ พระพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัภกิษุ ภกิษณีุ อุบาสก อุบาสกิา ฝาก

ไวก้บัเราอยูแ่ลว้ แลว้ท าไมเราจะท าไม่ได ้ ไม่ไดท้ า พระพุทธเจา้ยงัฝากไวเ้ลย มอบไวก้บั

เราเลย ฉะนัน้ เราถงึพุทโธได้ 

เพยีงแต่ว่าถา้พทุโธแลว้มนัเจรญิกา้วหน้ากไ็ด้ กด็ ี ถา้พุทโธแลว้ไม่เจรญิก้าวหน้า 

อานาปานสตกิไ็ด ้ ธมัมานุสตกิไ็ด ้ มรณานุสตกิไ็ด ้ สงัฆานุสตกิไ็ด ้ ท าสิง่ใดกไ็ดถ้า้มสีตมิี

ปัญญา ท าแลว้พฒันาจติใจของเราดขีึน้ ท าเพื่อใหจ้ติใจของเรามคุีณธรรม ท าเพื่อใหจ้ติใจ

ของเรามศีลี มสีมาธ ิ มปัีญญา แลว้เกดิตบะธรรมแผดเผากเิลสของเรา ใหจ้ติใจของเรามี

คุณธรรมขึน้มา ท าสิง่ใดกไ็ดเ้พื่อประโยชน์กบัเรา 

ฉะนัน้ เราเป็นคนธรรมดาจะพุทโธไดไ้หม ได ้ ได ้ ท าแลว้ถ้ามนัเป็นประสบการณ์ 
เป็นความจรงิ เป็นประโยชน์กบัเรา ท าไดท้ัง้นัน้ แลว้ถ้ามปัีญหาสิง่ใด มสีิง่ใดท าแลว้ขอ้งใจ
แลว้ค่อยถามมาใหม่ เอวงั 


