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เราท ากรรม 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “อนันตรยิกรรม การโกหก และธรรมโอสถ” 

ลูกมคี าถามดงันี้ 

๑. ในกลุ่มเพื่อนๆ ของลูกมกีารถกเถยีงกนัเรื่องอนันตรยิกรรม ว่าดว้ยการฆ่า

พ่อแม่ในกรณีทีพ่่อแม่ไม่รูส้กึตวั สมองยงัไม่ตาย มชีวีติต่อไปดว้ยเครื่องช่วยหายใจ แต่

ไม่สามารถฟ้ืนขึน้มาไดต้ลอดชวีติ ชวีติของพ่อแม่อยู่กบัการตดัสนิใจของลูกว่าจะให้

ท่านไปหรอืจะยือ้ท่านไวด้ว้ยการต่อเครื่องช่วยหายใจ 

โดยเพื่อนของลูกมคีวามเหน็ว่า หากเป็นเชน่น้ีกถ็อืว่าเป็นกรรมของเราที่

จะตอ้งสูญเสยีทรพัยส์นิทีม่ทีัง้หมดเพื่อต่อเครื่องช่วยหายใจต่อไปจนกว่าเราจะไม่มี

ทรพัยห์รอืท าต่อไม่ไหว เพราะการสัง่ใหแ้พทยถ์อนเครื่องช่วยหายใจจะเป็น

อนันตรยิกรรมทนัท ี แม้การตัง้จติว่าเราไม่ตอ้งการฆ่าพ่อแม ่ แต่เจตนาของปุถุชนทีจ่ะ

ท าใหบ้รสิุทธิข์นาดนัน้ยากมาก รบกวนหลวงพ่อใหค้วามกระจ่างลูกดว้ย 

๒. พ่อแม่รกัลูกมาก สวดมนตใ์หลู้กทุกวนั แตไ่ม่ไดป้ฏบิตัธิรรม ลูกจงึออก

อุบาย (โกหก) พ่อแม่ไปว่า ระหว่างวนัทีไ่ม่ไดท้ าอะไรทีต่อ้งจดจ่อใชค้วามคดิ ขอให้

พ่อแม่สวดมนต์ใหลู้กตลอดเวลา ถ้าขีเ้กียจกใ็หน้ึกในใจแค่พุทโธ ธมัโม สงัโฆ

ตลอดเวลา จนกระทัง่หลบัไป จะท าใหต้อนสวดมนต์ใหลู้กจะไดร้บัประโยชน์มากขึน้ 

(ลูกไม่กลา้บอกว่าพุทโธอย่างเดยีว กลวัพ่อแมจ่ะรูท้นัใหม้าปฏบิตั)ิ จรงิๆ ลูก

ทราบว่าลูกไม่ไดป้ระโยชน์อนัใดเลยในการทีใ่หพ้่อแม่ท าเช่นน้ี เพราะท่านกไ็ดข้อง

ท่านเอง การโกหกพ่อแม่แบบนี้เป็นบาปหรอืไม่ 
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๓. ธรรมโอสถทีร่กัษาโรคไดค้อือรยิผลเท่านัน้หรอืไม่ ลูกไดท้ราบว่าหลวงปู่

มัน่หายป่วยจากโรคถ่ายเป็นเลอืดเพราะไดส้กทิาคามผิลทีถ่ ้าสารกิา (ถ้าจ าผดิขออภยั

ดว้ย) และหลวงตาหายจากโรคเสยีดอกได้อนาคามผิล เคยฟังหลวงพ่อเรื่องทดิประยูร

ทีเ่ป็นลูกศษิยห์ลวงตาหายป่วยจากมะเรง็ล าไส ้ ทีห่มอบอกว่าตายแน่ใน ๖ เดอืน หาย

ป่วยเพราะพุทโธ 

อยากทราบว่า ถ้าไม่ไดอ้รยิผล เพยีงแค่พทุโธจะเป็นธรรมโอสถทีร่กัษาโรคได้

หรอืไม ่หรอืแค่ท าให้รกัษาใจไม่ใหป่้วยไปตามกายแค่นัน้ กราบขอบพระคุณอย่างสูง 

ตอบ : อนัน้ีขอ้ ๑ ๒ ๓ นะ ทนีี้เอาข้อที ่๑ ก่อน 

“๑. กลุ่มเพื่อนของลูกถกเถยีงกนัว่าเรื่องอนันตรยิกรรม” 

อนันตรยิกรรม อนันตรยิกรรมในพระพุทธศาสนา เหน็ไหม ท าพระพุทธเจา้

ใหห้อ้เลอืด ฆ่าพระอรหนัต์ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ท าสงัฆเภท นี่อนันตรยิกรรม ค าว่า 

“อนันตรยิกรรม” มนัตอ้งสมบูรณ์ของมนัถงึเป็นอนันตรยิกรรม 

นี่เขาบอกว่า กลุ่มเพื่อนเถยีงกนัเรื่องอนันตรยิกรรม เรื่องการฆ่าพ่อฆ่าแม่ 

ฉะนัน้ ในการฆ่าพ่อฆ่าแม่ ดูส ิ ดูทีข่่าวในปัจจุบนัน้ีฆ่าพ่อฆ่าแม่ อย่างนัน้น่ะ

อนันตรยิกรรม เพราะเขาจงใจ เขาจงใจ เขาตัง้ใจ แลว้เขาวางแผน แลว้ท าประสบ

ความส าเรจ็ดว้ย สมบูรณ์เลย นี่อนันตรยิกรรม ฆ่าพ่อฆ่าแม่ 

แต่ขณะในปัจจุบนัน้ีโลกเขาเถยีงกนัเรื่องนี้มาก เรื่องว่าพ่อแม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย 

ถ้าพ่อแมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย เราจะรกัษากนัแบบใด ถ้ารกัษาไป ทีว่่าอย่างนี้เป็น

อนันตรยิกรรม 

ในวงการแพทยเ์ขาก าลงัถกเถยีงกนัเรื่องการุณยฆาต เขาเถยีงกนัอยู่ใช่ไหม ว่า

คนป่วยแลว้ มนัถงึทีสุ่ดแลว้เราควรจะใหเ้ขาหมดอายุไหม ทางการแพทยเ์ขาเถยีงกนั

หวัขอ้นี้ ถ้าหวัข้อนี้ นี่เขาเถยีงกนัไปอยู่ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเพื่อนลูกเถยีงกนั เรากเ็ถยีงไปกบัเขา อนันตรยิกรรม เวลาถ้าไม่

ศรทัธาในพระพุทธศาสนา เรากอ็ลีุ่ยฉุยแฉก ใชช้วีติเราไป อลีุ่ยฉุยแฉกไป แต่พอมา
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ศกึษาพระพุทธศาสนาปับ๊ ในประเดน็ศาสนา กเ็อามาเป็นประเดน็ท าใหเ้รากา้วเดนิไป

ไม่ได ้นี่ท าอย่างนี้เป็นอนนัตรยิกรรม 

มนัจะเป็นอนันตรยิกรรมไปทีไ่หน อนันตรยิกรรม ดูส ิทิ้งพ่อทิ้งแม่ ไม่ดูไม่แล 

ไม่คดิถงึเลย นัน่น่ะไม่สนใจเลย แต่นี่สนใจขนาดนี้ ถ้าสนใจขนาดนี้ เวลาพ่อแม่เจบ็ไข้

ไดป่้วย เรากอุ็ปัฏฐากอยู่ เรากดู็แลอยู่แลว้ ถ้าดูแลอยู่แลว้ มนัเป็นทางการแพทยน์ะ 

ทางการแพทย์เขาวนิิจฉัยว่าอย่างใด ทางการแพทยเ์ขาวนิิจฉัย เราไม่ไดว้นิิจฉัย ถ้า

วนิิจฉัย เหน็ไหม 

สิง่ทีว่่าในวงการเพื่อนๆ เถยีงกนัเองว่า ถ้าอนันตรยิกรรมเรื่องการฆ่าพ่อฆ่า

แม่ ทีว่่าพ่อแม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย ไม่รูส้กึตวั แต่สมองยงัไม่ตาย ยงัมชีวีติต่อไป ใช้

เครื่องช่วยหายใจ แล้วก็ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าท าไปแล้วมนัเป็นอนันตรยิกรรมๆ 

มนัไม่เป็นอนันตรยิกรรมหรอก เราดูแลพ่อแม่เรามาขนาดนี้ มนัอยู่ทีว่่า

ทางการแพทย์เขาวนิิจฉัยได้อย่างไร เราเคยมลีูกศิษยน์ะ เขามกีารศกึษา แลว้เขามี

เงนิมาก บา้นเขามเีงนิมาก บา้นเขาเป็นเศรษฐ ี เขาเอาแม่ของเขาไปไวใ้นโรงพยาบาล

เอกชน โรงพยาบาลเอกชนเขาสูบเงนิไปจนพอแรงแลว้ล่ะ 

เขาเป็นคนเล่าใหเ้ราฟังเอง เขาบอกว่าเขามพีีน่้อง ๓-๔ คน แต่เขาเป็นลูก

คนเลก็ คนสุดทอ้ง ลูกคนเลก็แลว้ ปรกึษาอย่างไรแลว้ พี่ๆ  น้องๆ ปรกึษากนัไม่ไดว่้า

จะท าอย่างใด เพราะว่าแม่เป็นเบาหวาน 

พอแม่เป็นเบาหวาน เริม่ตน้แม่เป็นคนรกัสวยรกังามมาก แลว้เขาเป็นลูกคน

เลก็ ผูห้ญงิด้วยนะ เขาจะพาแม่เขาไปเสรมิสวยตลอด แม่เขาเสรมิสวย ชอบความ

สวยงาม แลว้พอตวัเองเป็นเบาหวาน เขา้โรงพยาบาล หมอวนิิจฉัยแลว้ เพราะมนักนิ

เขา้มาแลว้ตอ้งตดัเทา้ พอตดัเทา้ แม่ไม่ยอมรบั แม่ท าใจไม่ได ้ เพราะรกัสวยรกังาม 

แลว้อยู่ดีๆ  จะมาตดัเทา้ทิ้ง แลว้กว็ติกวจิารณ์ว่า ถา้เขาตดัเทา้เราไป เราตายไปแลว้ 

ถ้าไปเกดิใหม่มนัจะเป็นคนพกิารหรอืเปล่า เทา้เขาจะมหีรอืเปล่า แม่คดิมากไง 
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ลูกกเ็กลี้ยกล่อม ลูกก็อธบิายจนแม่ยอมรบัได ้ แม่ยอมรบัได ้ ใหต้ดันะ เป็น

เบาหวาน ตดัทลีะท่อนๆ นะ เพราะเขามสีตางค ์เขามสีตางคม์าก แลว้พี่ๆ  น้องๆ เขา

ดูแลรกัษา มสีตางค์ 

ลูกมาเล่าใหฟั้งนะ เขากร็กัแม่เขา เขามกีารศึกษา เขาดอกเตอร์นะ เขามี

การศกึษา เขาเหน็ว่ามนัเป็นไปไม่ไดน่้ะ แลว้เขาบอกว่าจนหมอทีโ่รงพยาบาล ฟัง

แลว้มนัเศรา้ หมอทีโ่รงพยาบาลเขามาประชุม เขามาประชุมกบัพวกญาติๆ  บอกว่า 

ญาตพิีน่้องใหป้รกึษากนันะ ใหป้รกึษากนั 

คอืเขาสงสารน่ะ เขาสงสารว่า เฮย้! เงนิเอ็ง กูเอาจนพอแล้วแหละ เงนิเอง็ กูสูบ

จนหมดแลว้ เงนิเอง็ กูเอาจนแบบว่ากูยงัเกรงใจเลย จนสุดทา้ยแลว้นะ เขากบ็อกว่า 

จนพีช่ายเขายอมรบัได ้กใ็หถ้อดเครื่องช่วยหายใจ 

เขาบอกว่า มนัตายตัง้นานแลว้แหละ มนัเขยีวมาตลอด นี่ลูกคนเลก็เขาพูดนะ

ว่ามนัเขยีวแลว้แหละ โดยสามญัส านึก แม่ตายแลว้แหละ แต่มนัอยู่ไดด้้วยเทคโนโลย ีอยู่

ไดด้ว้ยเครื่องเทคนิคใหด้ ารงชพีไวเ้ท่านัน้เอง พอเขาถอดเครื่องช่วยหายใจกเ็สยี มนั

เสยีมาแลว้แหละ ถอดกเ็สยี 

พอเสยีแลว้เขาลาออกจากงานเลย เขาท างานมตี าแหน่งดมีาก เขาท างาน

ต าแหน่งดเีพราะเขาจบมาจากนอก ท างานต าแหน่งดมีาก เขาลาออกจากงานมาหาเรา

เลย บอก หลวงพ่อ ลาออก เพราะอุปัฏฐากแม่ เหน็แม่ตัง้แต่เจบ็ไขม้ามนัแบบว่ามนั

สงัเวชว่าชวีติมเีท่านี้เองหรอื เขาสะเทอืนใจมาก จนเขาลาออกจากงาน เขาจะมา

ปฏบิตัธิรรมเลย แลว้เขากม็าปฏบิตัอิยู่พกัหนึ่ง แลว้ตอนน้ีกลบัไปท างานใหม่แลว้ 

พอมนัสะเทอืนใจใช่ไหม ใหม่ๆ มนัสะเทอืนใจมาก โอ๋ย! มนัเสยีใจมาก แลว้

มนัสงัเวช สงัเวชว่า โอโ้ฮ! แม่เป็นอย่างนี้ๆ มาหาเรานะ มาเล่าใหฟั้งหมด 

นี่กรณีนี้กรณีหนึ่ง จนหมอเขาบอกใหป้รกึษากนันะ หมอเขาเตอืนตลอด ให้

ปรกึษากนันะ คอืหมอเขาเอาเงนิจนเขาอาย หมอมนัยงัอายเลย แต่เพราะว่าความดนั

ทุรงัของพี่ๆ  น้องๆ ดนัทุรงัว่าจะเอาไว้ๆ  นี่กรณีหนึ่งนะ แลว้เราจะยกกรณีของครูบา

อาจารยใ์หฟั้ง 
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กรณีของหลวงปู่ ชา ตอนนัน้หลวงตาท่านยงัมชีวีติอยู่ แลว้ลูกศษิยห์ลวงปู่ ชา

มาหาหลวงตาทีส่วนแสงธรรม บอกว่า ตัง้แต่ผูว่้าจงัหวดัอุบลฯ กบัคณบดขีองชาวอุบล

ฯ บางฝ่ายเหน็ว่าหลวงปู่ ชาท่านเป็นแบบว่าช่วยตวัเองไม่ไดห้ลายสบิปี อยู่บนรถเขน็ 

เขากบ็อกว่า ฝ่ายหนึ่งกบ็อกว่าตอ้งปล่อยใหท้่านไปตามธรรมชาตแิลว้ล่ะ อกี

ฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ไม่ยอม อย่างไรกไ็ม่ยอม พอไม่ยอมปับ๊ กม็าหาหลวงตา 

หลวงตาท่านเทศน์ ท่านเทศน์ใหเ้หน็เลยว่า จะใหท้่านไปโดยสะดวกของท่าน 

หรอืเราจะดงึไว้ดว้ยศรทัธาดว้ยความเชื่อ แต่ใหท้่านทุกขท์่านทรมาน 

พระอรยิบุคคลมคีวามทุกขไ์หม แต่ในสายตาของท่าน ท่านเทศน์ไปนะ เขาก็

เอาเทศน์นี้ไปเปิดทีว่ดัหนองป่าพง เอาเทศน์หลวงตาไปเปิดทีว่ดัหนองป่าพง พอหลวง

ตาเทศน์ถงึใหเ้ป็นสจัจะเป็นความจรงิ ไอพ้วกเรากร็กันะ คนมกีเิลสกร็กัพ่อรกัแม่ ญาติ

พีน่้องกอ็ยากใหอ้ยู่นานๆ ทัง้นัน้น่ะ แต่ถ้าถงึเวลาแลว้มนักต็อ้งพลดัพรากไป เราก็

ตอ้งเสยีใจเป็นธรรมดาทัง้นัน้น่ะ 

แต่พระนักปฏบิตัเิขาปฏบิตัมิาแลว้ สจัจะความจรงิเขาพสิูจน์แลว้ว่าความตาย

เป็นเรื่องธรรมดา การเกิด แก่ เจบ็ ตายเป็นเรื่องธรรมดา แต่พวกเรา เพราะเรามกีเิลส 

เพราะเรามคีวามรกัมคีวามผูกพนั มนัไม่ธรรมดา เราก็อยากจะดงึไว ้เพราะคนมกีเิลสคดิ

อย่างนัน้ 

คนมคีุณธรรมเขาบอกเกิด แก่ เจบ็ ตายนี้เป็นเรื่องธรรมดา มนัเวยีนว่ายตาย

เกดิตามวฏัฏะ แต่ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัทิ่านปฏบิตัขิองท่าน ท่านเหน็ตามความเป็นจรงิ

ของท่านแล้ว ท่านเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ท่านไม่ตดิขอ้งอะไรหรอก แต่ลูกศษิยไ์ปดงึ

กนัไว ้ลูกศษิยไ์ปดงึกนัไว ้พอเอาเทศน์นี้ไปเปิด พอเปิดแลว้ ฟังเทศน์จบแลว้ ประชุม

ตกลงว่าใหป้ล่อยเป็นธรรมดา พอชกัเอาเครื่องช่วยหายใจทัง้หมด ท่านกไ็ปโดย

ธรรมชาตขิองท่าน 

นี่มนัเรื่องธรรมดา อนันตรยิกรรมตรงไหน ถ้าบอกว่าแม่เป็นอย่างนัน้ พ่อแม่

เป็นอย่างนี้ แล้วมนัจะเป็นอนันตรยิกรรม มนัอนันตรยิกรรมตรงไหน มนัคดิกนัไปเองไง 
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ถ้ามเีงนิทองเท่าไรนะ ตอ้งสูญเสยี ตอ้งยอมสูญเสยีจนหมดทรพัยห์มดสนิ 

หมดทรพัยส์นิไปแลว้เราต้องยอมรบัความเป็นจรงิ 

โอ๋ย! พระพุทธเจา้สอนใหม้ปัีญญานะ พระพุทธเจา้สอนใหม้ปัีญญาหรอื

พระพุทธเจา้สอนใหโ้ง่ พระพุทธเจา้สอนใหม้ปัีญญา หรอือย่าใชปั้ญญาโดยเล่หก์ลนะ 

อย่าใชปั้ญญาด้วยความฉ้อฉล 

ถ้าพูดอย่างนี้ปับ๊ ไอลู้กๆ ทีม่นัไม่ดูพ่อแม่บอก “หลวงพ่อพูดบอกใหท้ิ้งเลย” 

ไอค้นทีไ่ม่อยากดู มนัรอหลวงพ่อสนับสนุนนี่ ไอพ้วกฉ้อฉลมนัรอเลยนะ “ถ้าหลวงพ่อ

พูดอย่างนี้ แหม! เขา้ทางเลย ต่อไปนี้พ่อแม่กอ็ยู่ของพ่อแม่ไปเลยนะ ฉันไม่ม ีฉันจน” 

มนักค็ดิไปนู่น เหน็ไหม 

ถ้าเราคดิดว้ยความบรสิุทธิใ์จไง อกีกรณีตวัอย่างหนึ่ง กรณีอย่างหลวงปู่หลา้ 

หลวงปู่หลา้ ภูจอ้กอ้ ลูกศษิยล์ูกหาท่านกเ็ยอะ ท่านกใ็ชเ้ครื่องช่วยหายใจทัง้หมด 

แลว้พอสุดทา้ยเขานิมนต์หลวงตาไปดู หลวงตาไปดูแลว้หลวงตากเ็รยีกหมอมา คุยกบั

หมอทุกๆ คนเลยว่ากรณีของหลวงปู่หลา้เป็นอย่างไร 

หมอบอกว่า ถา้ชกัออกกต็ายทนัท ี อยู่ไดด้ว้ยเครื่องช่วยหายใจ ทุกคน

ตดัสนิใจไม่ได้ หลวงตาท่านปรกึษากบันายแพทยท์ัง้หมด ผูช้ านาญการทัง้หมด เสรจ็

แลว้หลวงตาสัง่เอาออก 

ท่านสลดใจ ท่านเทศน์ไว ้ ไปเปิดเทปเก่าๆ หลวงตาฟังใหด้ ี ท่านบอกว่า 

เวลาชกัสายเครื่องช่วยหายใจของหลวงปู่หลา้ออกมา ไอส้ิง่ทีม่นัเสยีอยู่ขา้งในมนัพุ่ง

ออกมาเลย ของเน่าในร่างกายมนัออกมาพร้อมสายนัน่เลย พอชกัออกมา ท่านกเ็สยี 

ท่านเสยีอยู่แล้ว กรณีหลวงปู่หลา้ ภูจอ้ก้อ หลวงตาไปสัง่เอง เพราะว่ากต็กลง

กนัไม่ได้เหมอืนกนั กค็รูบาอาจารย์ ลูกศิษย์เป็นผูช้ านาญการทางการแพทยเ์ยอะแยะ

ไปหมด แลว้ทุกคนก็อยากไดบุ้ญทัง้นัน้น่ะ เขากช็่วยกนัดูแลท่านเตม็ที่ 

แลว้หลวงตาท่านไปเยีย่ม ท่านบอกว่าไปดูครัง้แรกก็กลบัมา ท่านไปดู ๓ หน 

วนัที ่๓ ประชุมผูช้ านาญการทัง้หมด แพทยท์ัง้หมดบอกว่ามนัเสยีแล้วล่ะ อยู่ไดด้้วย

เครื่องช่วยหายใจเท่านัน้ 
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หลวงตาท่านสัง่ใหเ้อาออกเลย แล้วหลวงตาท่านยนืดูอยู่ดว้ย ท่านบอกว่า

สงัเวชมาก พอมนัชกัออกมา ของเสยีมนัพุ่งตามออกมาเลย 

อย่างนี้อนันตรยิกรรมหรอืเปล่า 

พ่อแม่เราเป็นพระอรหนัต์ของลูก ใช่ เป็นพระอรหนัต์ของลูก เป็น

อนันตรยิกรรม แต่นี่พระอรยิบุคคล เป็นอนันตรยิกรรมหรอืเปล่า 

ใหท้่านไปตามสจัธรรม สจัธรรม เกดิ แก่ เจบ็ ตายเป็นเรื่องจรงิ เกดิ แก่ เจบ็ 

ตายเป็นเรื่องธรรมดา เกดิ แก่ เจบ็ ตายเป็นของประจ าโลก มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นสจัจะ 

แลว้เราจะไปยนืขวางสจัจะ ยนืขวางความเป็นจรงิ ว่าฉันรกัมาก ฉันหวงแหนมาก ฉัน

ทะนุถนอมมาก โอ๋ย! ฉันกตญัญู ฉันเป็นคนดมีาก 

เอง็จะย้ือกรรมหรือ เอง็จะขวางกรรมใช่ไหม เอง็จะขวางความ

จริงใช่ไหม ไม่ให้ความจริงมนัแสดงตนใช่ไหม ความจริงมนัเป็นความ

จริงเว้ย เราเองเรากร็กั น่ีพดูถึงมชัฌิมาปฏิปทา อย่างน้ีมชัฌิมาปฏิปทา 

ตอนน้ีเขาเถยีงกนั ทางสายกลาง 

ไอก้ลางขี้ขา้ ไอ้กลางขี้ขลาด ไอก้ลางหลบหลกี นัน่หรอืทางสายกลาง นี่สาย

กลางไหม 

มชัฌมิาปฏปิทา ใหม้นัสมความเป็นจรงิของมนั แล้วมนัจะเป็นจรงิของมนั 

กรณีนี้เขาเถยีงกนัเยอะ เขาเถยีงกนัมากว่าเป็นอนันตรยิกรรม 

อนันตรยิกรรมทีไ่หน ดูแลมาขนาดนี้เป็นอนันตรยิกรรมทีไ่หน แลว้กเ็วลาพูด 

ไอต้รงนี้มนัฟังไมไ่ด ้ “เพื่อนๆ บอกลกูว่า ถอืว่าเป็นกรรม เราจะตอ้งสูญเสยีทรพัยส์นิ

ทัง้หมด...” โอโ้ฮ! “...เราจะตอ้งสูญเสยีทรพัยส์นิที่เรามทีัง้หมดเพื่อต่อเครื่องช่วยหายใจ

จนกว่าเราจะไม่มทีรพัยส์นิท าต่อไปไม่ไหว” 

พูดถงึถ้าแม่ยงัพูดไดน้ะ เอาแม่ขึน้มาแลว้ถามว่าแม่เหน็อย่างนัน้ดว้ยจรงิหรอื

เปล่า ถามแม่ซ ิเป็นอย่างนัน้จรงิหรอืเปล่า 
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เราตอ้งดูแลรกัษา มนัรกัษาดว้ยสุดความสามารถ แลว้ตอนน้ีเรื่องทรพัยส์นิๆ 

ถ้าเป็นตอนนี้นะ บตัรทองเขาดูแลให ้มนัจะไม่ตอ้งขนาดนัน้ ไอน้ี่พูดอย่างนี้ ถ้าพูดถงึมนั

พูดในทางชกัน าไปสุดโต่งทางหนึ่ง แต่ถ้าบอกว่า อย่างนี้เราไม่รกัพ่อรกัแม่ เราไม่ตอ้ง

ดูแลพ่อแม ่มนักไ็ม่ใช่ 

มนัเป็นความจรงิ มนัเป็นความจรงิ เรากม็เีวรมกีรรม พ่อแม่เรากม็เีวรมกีรรม 

ทุกคนมเีวรมกีรรมมา เวรกรรมของคน ดูส ิอย่างเช่นเตีย่เรานอนหลบัไปเฉยๆ อย่าง

นัน้น่ะ นอนหลบันี่ปกตไิม่เป็นอะไรนะ นอนหลบักไ็ปเลย นี่ไง มนัเป็นอย่างนี้ 

แต่แม่ แม่น่ีลม้หลายท ี แม่น่ีเจบ็หลายท ี แลว้สุดทา้ยตดิเชือ้ แม่กเ็สยีไป 

อย่างเตีย่ ทา่นเองทา่นไม่ค่อยสนใจเรื่องบุญกุศลนะ แตเ่วลาท่านเสยี ท่านเสยี โอ๋ย! 

สบาย เสยีแบบสุดยอดเลย นอนหลบัแลว้กไ็ปเลย พอบอกว่าเสยี เขามาบอกว่าเสยีนะ 

ชาวบา้นเขาไม่เชื่อ ก็ยงัเดนิไปเดนิมาปกต ิคนปกตนิอนหลบัไปเลย 

นี่เขากม็เีวรมกีรรมของเขา จะไปด ี ไปทุกข ์ ไปเจบ็ ไปไข ้แต่ละบุคคลมนัไม่

เหมอืนกนั ท่านกม็เีวรมกีรรมของท่าน เรากม็เีวรมกีรรมของเรา เราเกดิมาเป็นลกูใช่

ไหม เรามสีายบุญสายกรรมกต็อ้งมเีป็นเรื่องธรรมดา เรากดู็แลสุดความสามารถของ

เรา แต่ไม่ใช่ใครพูดอย่างนี้ว่า เรามทีรพัยส์นิแลว้เราตอ้งสูญเสยีใหห้มด แลว้ยงัจะตอ้ง

กูห้นี้ยมืสนิมาอกีทัง้หมด 

แต่ถ้ามนัมโีอกาสทีจ่ะรกัษาหาย เรากเ็หน็ด้วยนะ ถ้ามนัมโีอกาสรกัษาหาย 

เพราะชวีติมนัมคี่ากว่าเงนิทอง ชวีติทีม่นัมคี่า ชวีติทีอ่ยู่ได ้ เงนิทองไม่มคี่าหรอก แต่

ถ้าชวีติของเรามนัรกัษาไม่ได ้ นี่เขาบอก “ไม่สามารถฟ้ืนขึน้มาไดต้ลอดชวีติ อยู่ใน

เครื่องช่วยหายใจ ไม่สามารถฟ้ืนขึน้มาไดต้ลอดชวีติ ชวีติของพ่อแม่อยู่ในการ

ตดัสนิใจของลูก” 

มนัฟ้ืนไม่ไดแ้ลว้ มนัฟ้ืนไม่ได ้ทางการวนิิจฉัยของแพทยเ์ขาวนิิจฉัยอย่างนัน้

ได ้ ไอ้อย่างนี้ ภาษาเราเลย ตอ้งใหแ้พทยว์นิิจฉัย พอวนิิจฉัยจบแลว้นะ ท าอย่างไรก็

ท าตามนัน้ ท าตามนัน้เลย 
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นี่พูดถงึว่า อยู่กบัความจรงิ ค าว่า “อนันตรยิกรรม” แลว้เขาก็เอาค าว่า 

“อนันตรยิกรรม” มาขู่ พอขู่เราแล้วเรากวู็บวาบไปกบัเขา 

เราท ากรรมนะ เราเกิด เหน็ไหม มีกรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มีกรรม

เป็นท่ีพึ่งอาศยั เราเกิดมาเพราะเรามีเวรมีกรรม เราถึงมาเกิด แลว้เราก็

มาท าดีท าชัว่กนัอยู่น่ี เราเกิดมาจากกรรม แล้วเรากย็งัท ากนัอยู่น่ี ท าดี

กก็รรมดี ท าชัว่กก็รรมชัว่ ใครท าส่ิงใดได้เช่นนัน้ เราท ากรรมดีกรรมชัว่

อยู่น่ี แล้วเรากท็ าของเราอยู่ เรากท็ าดีของเราอยู่ แลว้จะต้องให้ใครมา

ตะคอก มาขู่ขนาดน้ี เป็นอนันตริยกรรม 

กเ็ราท าเอง เรารู ้เรารู ้เราเป็นคนท าเอง เราไม่มเีจตนาท าอย่างนัน้ ไม่เป็น บอก

เลยว่าไม่เป็นอนันตรยิกรรม แล้วถ้าเราเป็นลูก เราดูแลพ่อแม่เราสุดความสามารถแลว้ 

ถ้ามนัแบบฟ้ืนไม่ไดแ้ลว้ ทุกอย่างไม่ไดแ้ลว้ อยู่ที่วนิิจฉัยทางการแพทย์ 

อย่างทีเ่ราพูด ลูกศษิย์คนหนึ่งมาพูดใหฟั้งนะ โรงพยาบาลเอกชนนะ มี

โรงพยาบาลเอกชนทีไ่หนบา้งเขาบอกว่า ใหญ้าติๆ  ปรกึษากนันะ เพราะฉันอาย เอา

สตางคเ์อง็จนฉันอายแลว้นะ ฉันเอาสตางคข์องแกจนฉันยงัอายเลย นี่ขนาด

โรงพยาบาลเอกชนเขายงัพูดอย่างนัน้เลย เขาบอกว่าใหญ้าตปิรกึษากนัๆ 

ไอน้ี่ของเรา เรากป็รกึษาทางการแพทย์ เราดูทางการแพทยใ์หต้ามความเป็น

จรงิ แพทยเ์ป็นเครื่องยนืยนันะ เขาช านาญการ วชิาชพีของเขา เขาดูแลของเขา เขา

วนิิจฉัยอย่างไร เราช่วยเตม็ทีเ่ลย เราช่วยสุดความสามารถของเราเลย เราไม่ทิ้ง

หรอก 

แต่ถ้าพูดอย่างนี้บอกว่า อูฮู้! จะตอ้งให้หมดสิน้ทรพัยส์นิอะไรไปเลย มนั

ทะแม่งๆ มนัแปลกๆ เหมอืนกบัคนตายไปแลว้มพีธิศีพ คนนู้นจะจดัพธิอีย่างนัน้ คนนี้

จะจดัพธิอีย่างนัน้ เวลาพ่อแม่อยู่ ไม่เคยดูพ่อแม่เลยนะ พ่อแม่อยู่ ไม่เคยมาเหลียวมา

แลเลย พอพ่อแม่ตายนะ ตอ้งจดัพธิกีงเต๊ก ๕๐ ชัน้เลย ตอ้งเผาปราสาท ๕๐๐ ชัน้เลย 

เพื่อว่าฉันรกัแม่มาก 
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ทุเรยีนสกัลูกหน่ึง กลว้ยสกัใบหนึ่ง มงึเคยใหแ้ม่มงึกินไหม มงึเคยมาดูพ่อแม่

มงึไหมตอนมชีวีติ เคยมาป้อนน ้าป้อนขา้วพ่อแม่มงึไหม ตรงทีเ่อง็มาป้อนขา้วป้อนน ้า

พ่อแม่มงึนี่มนัส าคญักว่าไอ้มงึจะท างานศพใหญ่โตอีก ถ้ามงึท างานศพซะใหญ่โตเลย 

แต่ตอนพ่อแม่เอง็อยู่ เอ็งเคยมาดูพ่อแม่เอง็บา้งไหม นีค่นตายขายคนเป็นไง 

เวลาตายไปแลว้จะจดังานใหญ่โต มนัจดัเพื่อใคร กจ็ดัเพื่อหน้าเอง็ ไม่ไดจ้ดัเพื่อ

พ่อแม่เอง็ ถ้าเอง็จดัเพื่อพ่อแม่เอ็ง เอง็ท าบุญกุศลอุทศิใหพ้่อแม่เอง็ส ิ คนเจบ็คนป่วย

ในโรงพยาบาลเยอะแยะ เอ็งช่วยเขาส ิช่วยอุทศิใหแ้ม่เอง็ จะไปจดังานศพเอาหน้าเอา

ตา ไอน้ัน่มนัเกนิไป นี่พูดถงึเวลาโลกคดิกนัอย่างนัน้ไง 

น่ีพดูถึงอนันตริยกรรม เราดนูะ เราดท่ีูใครรกัพ่อรกัแม่ ใครท า

อย่างนัน้ เพราะอะไร เพราะว่าเขารกัพ่อรกัแม่คือเขารกัตวัเขา เขารกั

หวัใจของเขา หวัใจของเขาเรียกร้อง หวัใจของเขามนัสะเทือนใจ เขาก็

ดแูลพ่อแม่เขา แสดงว่าจิตใจของเขามีคณุธรรม แต่ถ้าเขาไม่ดแูล เขา

ไม่รกัษา เขาไม่ดแูล นัน่จิตใจของเขาเป็นอย่างนัน้เอง 

ฉะนัน้ ถ้าเป็นอย่างนัน้ เราเป็นคนท ากรรมเอง ไม่ตอ้งเชื่อ ไอเ้พื่อนพูดอย่าง

นัน้ เพื่อนมนัมอีะไร เพื่อนกบัเรา เรากย็งัเขยีนมาถามหลวงพ่อ แสดงว่าเพื่อนกโ็ง่

เหมอืนเรา ถ้าเราไม่โง่ เราไม่เขยีนมาถามหลวงพ่อหรอก เพื่อนมาพูดอย่างนัน้ อดั

เพื่อนมนัไปเลย บอกเงนิของกู เรื่องอะไรของเอ็งจะตอ้งท าอย่างนัน้ นี่พูดไม่ใหเ้ป็น

เหยื่อไง 

“๒. พ่อแม่รกัลูกมาก สวดมนต์ใหทุ้กวนั แต่ไม่ได้ปฏบิตัธิรรม ลูกจงึออก

อุบาย (โกหก) พ่อแม่ไปว่า ระหว่างวนัทีไ่ม่ไดท้ าอะไรทีต่อ้งจดจ่อใชค้วามคดิ ขอให้

พ่อแม่สวดมนต์ใหลู้กตลอดเวลา ถ้าขีเ้กียจกใ็หน้ึกแค่พุทโธ ธมัโม สงัโฆตลอดเวลา

จนกระทัง่หลบัไป จะท าใหต้อนสวดมนต์ใหลู้กจะได้ประโยชน์มากกว่านี้” 

นี่วงเลบ็ เขาไม่กลา้บอก นี่เขาเขยีนว่าโกหกไง พอโกหกแลว้กไ็ม่สบายใจ นี่

เขากเ็ขยีนเองว่าออกอุบาย ออกอุบายใหพุ้ทโธ 
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กรณีนี้ถ้าพูดถงึโกหกนะ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านไปกบัมูเซอ ท่านไปอยู่นัน่น่ะ 

ท่านเดนิจงกรมของท่าน พวกมูเซอเขาบอกว่าเสอืเยน็ เสอืเยน็ หวัหน้าเขาบอกว่า

เสอืเยน็ เสอืเยน็คอืพวกเสอืสมงิ เขาจะมาหลอกจบัคนไปเป็นเหยื่อ ฉะนัน้ เขากบ็อก

ใหไ้ปเฝ้าไปดูไปแล เขากม็าเฝ้าดูแล ท่านกเ็ดนิจงกรมอยู่นัน่น่ะ 

จนสุดทา้ยแลว้เขาบอกว่าไม่เหน็มโีทษอะไรเลย ท่านกเ็ดนิไปเดนิมา กไ็ป

ถามว่าท่านเดนิท าไม 

ท่านบอกว่าท่านเดนิเพราะพุทโธท่านหาย ท่านเดนิหาพุทโธของท่าน พอเดนิหา

พุทโธของท่านแลว้พวกชาวบา้นกบ็อกว่า แลว้ถ้าผมช่วยหาไดไ้หม เพราะช่วยหาเจอ

แลว้จะไดไ้ปๆ ซะ เพราะกลวัว่าเป็นเสอืเยน็ 

กบ็อกว่า ชาวบา้นช่วยหายิง่ดใีหญ่ เพราะมนัหาไม่เจอ ถ้าชาวบา้นช่วยหา 

อาจจะไดพ้บพทุโธเรว็ขึน้ ชาวบา้นเขากไ็ปเดนิพุทโธบา้ง เดนิพุทโธ อย่างนี้โกหกหรอื

เปล่า โกหกหรอืเปล่า 

ชาวบา้นเขาบอกว่าพุทโธหายๆ ฉะนัน้ พอผูใ้หญ่บา้นเขาไปเดนิจงกรมของ

เขา ก าหนดพุทโธของเขา แลว้จติเขาลง พอจติเขาลงตมู! จติเขาลงแล้วมนัสว่างไป

หมด มนัรู ้พุทโธไม่หาย พุทโธท่านไม่หาย มาหาหลวงปู่ มัน่นะ “พุทโธตุ๊ไม่หาย พุทโธ

สว่างไสว ตุ๊โกหก ตุ๊โกหก” 

อา้ว! โกหกกอุ็บายใหเ้ขารูเ้อง เหน็ไหม พอเขารูข้องเขาขึน้มาเอง เขาซาบซึ้งนะ 

ตัง้แต่นัน้มานะ โอโ้ฮ! เขามาท าทางจงกรมให ้ เขามาดูแลให ้ เขาอุปัฏฐากดูแลให ้ แลว้

เขายงัตเิลย “แหม! เมื่อก่อนทางมนัแบบว่ามนัมแีต่รากไม ้ทางมนัเดนิไม่ได ้ตุ๊เดนิได้

อย่างไร” ยงัต าหนิอกีนะ ต าหนิว่าไม่บอก ไม่ใหเ้ขามาท าบุญน่ะ พอเขาศรทัธาแล้วเขา

มาท าใหห้มดเลย แต่ตอนนัน้เขากลวัว่าเป็นเสอืเย็น กลวัจะเป็นโทษกบัเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั พ่อแม่ พ่อแม่เห็นลูกไปปฏบิตักิไ็ม่อยากใหลู้กปฏบิตัิ กม็กีาร

ต่อตา้น ทนีี้จะบอกใหแ้ม่ปฏบิตักิก็ลวัแม่ไม่ยอม กเ็ลยใชอุ้บายบอกว่า ถ้าสวดมนต์

แลว้เหนื่อย เรากบ็อกใหพุ้ทโธบา้งก็ได ้พุทโธแทนก็ได ้พุทโธแลว้จะดขีึน้ เพราะเวลา

เราสวดมนต์จะไดบุ้ญใหลู้กมากขึน้ 
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เหน็ไหม ดว้ยความผูกพนั รกัลูก กย็อมท า ถ้ายอมท า จติกเ็ป็น อนัน้ีเป็นบาป

ตรงไหน เขาเขยีนมาไง ถ้าท าอย่างนี้จะเป็นบาปหรอืเปล่า เป็นการโกหกพ่อแม่ 

เวลาเราโกหกมดเทจ็กนั เราโดนเขาตม้ตุ๋นกนั นัน่น่ะโกหก เราไปตม้ตุ๋นคน

อื่น ตม้ตุ๋นเพื่อผลประโยชน์ มนัไม่เป็นประโยชน์อะไร นี่พ่อแม่เราจะไปตม้ตุ๋นไหม 

พ่อแม่นะ ถ้ามลีูกนะ พ่อแม่เสยีเมื่อไหร่ สมบตัขิองพ่อแม่กเ็ป็นของเราหมด พ่อแม่

เขาจะตม้ตุ๋นอะไรเรา แล้วเราจะไปตม้ตุ๋นอะไรพ่อแม่ 

พ่อแม่กบัลูกนะ ความรกัทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์ ความรกัระหว่างแม่กบัลูก พ่อแม่

กบัลูก ความรกันี้ความรกัที่ไม่เจอืด้วยอย่างอื่นเลย ความรกัของพ่อของแม่กบัลูก 

ความรกัทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์ แล้วเรามคีวามรกั แต่มนัก็เกดิทฏิฐ ิ ลูกของฉัน ฉันจะไม่ให้

ไปไหน ฉันจะไม่ใหไ้ปปฏบิตั ิลูกของฉันตอ้งอยู่บา้นฉัน ลูกของฉัน ฉันจะฝึกเอง มนัก็

มกีารต่อตา้น ไอน้ี่ทฏิฐอิย่างนี้มนัมธีรรมดา ฉะนัน้ เวลาพุทโธถงึไม่ยอมพุทโธไง กลวั 

กลวัลูกจะไปพุทโธซะ ตวัเองกเ็ลยต่อตา้นไม่ยอมพุทโธ 

ไอก้รณีนี้มนัเกดิทฏิฐ ิมนัเกิดการขดัแยง้กนัเรื่องความผูกพนั ฉะนัน้ ถ้าเรามี

สตปัิญญา เรากใ็ชอุ้บาย ถ้าจะสวดมนต์ใหลู้กมากๆ ถ้าสวดแลว้มนัเหน่ือยกพ็ุทโธกไ็ด ้

ถ้าพุทโธไปแลว้ นี่อย่างนี้มนัเป็นอุบาย 

จรงิๆ แลว้เขากรู็้ เขากเ็ขา้ใจได้ แต่ความผูกพนัระหว่างพ่อแม่ลูกมนัเรื่องอย่าง

นี้ พ่อแม่ลูก กอ็ยากจะใหลู้กเป็นฝัง่เป็นฝา อยากใหลู้กท าใหป้ระสบความส าเรจ็ทาง

โลก เพราะเขามปัีญญาเท่านัน้ 

แต่ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ สมบตัปัิจจุบนั สมบตัิ

อนาคต สมบตัทิีเ่ป็นอดตีมา มนุษยส์มบตัถิงึไดม้าเกดิเป็นมนุษย์ แลว้เกิดเป็นมนุษย์

แลว้ สมบตัปัิจจุบนัคอืท าสิง่ใดประสบความส าเรจ็ตามหน้าทีก่ารงานของตวั นี้เป็น

สมบตัปัิจจุบนั แลว้สมบตัอินาคต อนาคตบุญกุศลมนัจะส่งไปในอนาคต 

สมบตัปัิจจุบนั ถ้าคนมสีตปัิญญา อย่างที่เราสอนพ่อแม่ ถ้าพุทโธๆ เห็นไหม 

ชาวมูเซอเวลาเขาพุทโธ เขาลงแลว้ ทีว่่าถามว่าหลวงปู่ มัน่เดนิหาอะไร หาพุทโธ พุทโธ
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หาย เวลาจติเขาลงแลว้เขาไปหาหลวงปู่ มัน่นะ “พุทโธตุ๊ไม่หาย พุทโธตุ๊สว่างไสว พุท

โธตุ๊นี่สุดอยู่ในหวัใจเลย พุทโธตุ๊ไม่ไดห้าย” 

ท าไมเขาไม่บอกว่าหลวงปู่ มัน่โกหกเลย ท าไมเขาซาบซึ้งหลวงปู่ มัน่ 

กห็ลวงปู่ มัน่ใชอุ้บายใหเ้ขาไปเจอทรพัยส์มบตัิ ใหเ้ขาไปเจออรยิทรพัย์ ให้

เขาไปรูไ้ปเหน็ของเขาเอง เขาเหน็ทรพัยข์องเขาเอง พอเขาเจอทรพัยข์องเขา เขาไม่

โทษหรอกว่าคนอื่นท าใหเ้ขาเสยี มแีต่ซาบซึ้งบุญคุณ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถา้เราท าประโยชน์กบัพ่อแม่ได ้พ่อแมจ่ะซาบซึ้งบุญคุณ ถ้าเรา

ท าไม่ได ้มนัก็กรรมของสตัว์ ไอ้อย่างนี้มนักรรมของสตัวน์ะ ถงึเวลาแลว้จะรูจ้ะเหน็กนั

ไปเอง นี่ผลของวฏัฏะไง ความเหน็ต่างระหว่างพ่อแมก่บัลูก 

ท ากนัเองกแ็ลว้กนั เพราะเราเหน็นะ เราศึกษาพระไตรปิฎก เวลา

พระพุทธเจา้พูดถงึการครองเรอืนนี่แสนยาก ระหว่างสามภีรรยา ความรูส้กึนึกคดิก็

แตกต่างกนั แลว้ลูกเกดิมาแต่ละคนๆ กห็วัใจหนึ่งๆ การครองหวัใจ บรหิารความรูส้กึ

นึกคดิ โอ๋ย! แสนยาก ฉะนัน้ การกระทบกระทัง่นี่เป็นของธรรมดา 

ฉะนัน้ เวลาโยมกระฟัดกระเฟียดกนั เราจะเขา้กุฏ ิไม่สน เรื่องของใครของมนั 

เขาหากนัมาเอง เราไม่เกีย่ว เราไม่เกีย่ว นี่กเ็หมอืนกนั ระหว่างพ่อกบัแม่ ผลของวฏัฏะ 

อนัน้ีเราดูของเรานะ นี่ข้อที ่๒ 

ขอ้ที ่ ๓ นี่ส ิ ขอ้ที ่ ๓ “ธรรมโอสถทีร่กัษาโรคไดน้ัน้คอือรยิผลเท่านัน้หรอืไม่ 

ลูกทราบมาว่าหลวงปู่ มัน่ท่านหายจากโรคถ่ายเลอืดเพราะไดส้กทิาคามผิลทีถ่ ้าสารกิา 

(ถ้าจ าผดิ ขออภยั) และหลวงตาท่านหายจากโรคเสยีดอกเพราะอนาคามผิล เพราะ

เคยฟังหลวงพ่อพูดถงึทดิประยูร” 

ไอเ้รื่องธรรมโอสถ ธรรมโอสถมนัเป็นธรรมโอสถทีร่กัษาไข ้ แต่ถ้ามนัเป็น

ธรรมจกัร เป็นมรรค ถ้าเป็นมรรค เป็นมรรคจะช าระลา้งกเิลส ถ้ามรรค มรรคญาณ ดู

ส ิองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขย

ญาณ อาสวกัขยั ญาณทสัสนะทีท่ าลายกิเลส มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่ง 
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ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั สิง่ที่ว่าเป็นอรยิผลเท่านัน้ทีเ่ป็นธรรมโอสถ...ไม่ใช่ ไม่ใช่ อริ

ยผลคอือรยิผล ธรรมโอสถคอืธรรมโอสถ 

อรยิผลนะ อรยิผลทีจ่ติเราสงบแลว้เป็นสมัมาสมาธ ิ สมัมาสมาธนิี่เป็นกลัยาณ

ปุถุชน ยกขึ้นสู่โสดาปัตตมิรรค เห็นกาย เหน็เวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตามความเป็น

จรงิ แลว้ใชปั้ญญาพจิารณาไป นี่เป็นมรรค มรรค มคัโค ทางอนัเอก ถ้าพจิารณา

แยกแยะไปแลว้ ถ้ามนัสมุจเฉทปหาน เวลามนัขาดไปแลว้ นี่โสดาปัตตผิล สกทิาคามิ

ผล อนาคามผิล อรหตัตผล ถ้าเป็นมรรคเป็นผลอย่างนัน้ นัน่เป็นมรรคเป็นผล ธรรม

โอสถเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ธรรมโอสถนะ จติสงบแลว้ ถ้าท าจติสงบแลว้ใชพ้ลงัของจติ ก าลงัของจติ

พจิารณา พจิารณาอะไร เจบ็ไขไ้ดป่้วย พจิารณาในการเจบ็ไขไ้ดป่้วยนัน้ ถ้ามนั

พจิารณาในการเจบ็ไขไ้ดป่้วย พอมนัเขา้ใจแล้วมนัปล่อยมนัวาง พอมนัวาง โรคภยัไข้

เจบ็นัน้หายเลย มนัหายเลย แต่จติตอ้งมกี าลงั 

ถ้าจติไม่มกี าลงันะ ยิง่พจิารณาไปนะ โรคภยัไขเ้จบ็นัน้ยิง่ท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็

มากขึน้ ท าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็นัน้แบบว่ามนัยิง่ถล าลกึไป แลว้เวลาไปหาหมอนะ หมอ

จะถามว่า ท าไมปล่อยถงึขนาดนี้ ท าไมไม่รบีมาหาหมอ มาหาหมอนี่เสยีแลว้ เพราะ

อะไร เพราะก าลงัของจติมนัไม่พอ 

หลวงตาท่านพูดบ่อย เวลาคนไปถามเรื่องนี้ หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าคนไม่มี

ก าลงันะ ใหไ้ปหาหมอซะ ถ้าคนจะใชธ้รรมโอสถต้องใหค้นทีม่กี าลงั คนทีจ่ติใจเขม้แขง็ 

คนทีจ่ติใจเขม้แขง็ ถ้าจติมนัสงบแลว้ เช่น เราเป็นไข ้ เราพจิารณาการไข ้ ไขน้ี้มาจาก

ไหน ไขน้ี้เกดิจากอะไร อาการไข ้พจิารณาไล่ไป พอถ้าจติมนัลง นัน่น่ะธรรมโอสถ 

ธรรมโอสถเป็นธรรมโอสถ อรยิผลเป็นอรยิผล มนัคนละประเดน็กนั แต่คนละ

ประเดน็กนั ทนีี้มนัเป็นอย่างนี้ไง มนัเป็นที่ว่า “ลูกทราบมาว่าหลวงปู่ มัน่ท่านหายจาก

โรคถ่ายเลอืดเพราะท่านไดส้กทิาคามผิลทีถ่ า้สารกิา” 

กรณีถ ้าสารกิา ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยใช่ไหม ท่านพจิารณา

อาการไขข้องท่าน ท่านพจิารณา เพราะจติท่านสงบอยู่แลว้ ท่านพจิารณากายของ
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ท่าน พจิารณากายของท่านพรอ้ม พรอ้มไปกบัการพจิารณาอรยิสจั พรอ้มกบัไป

พจิารณากาย การเจบ็ไขไ้ดป่้วย เรื่องกาย เรื่องเวทนา เรื่องจติ เรื่องธรรม พจิารณา

ไปพรอ้มกนั 

เวลาไปพรอ้มกนั พจิารณาของท่านไป พจิารณาของท่าน มนัรวมลง พอรวม

ลง มนัรวมลง พอรวมลง กเิลสมนัขาดไปด้วย สิง่ทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วยหายไปดว้ย แลว้จติ

ท่านรวมลงแลว้ สิง่ทีพ่วกเทวดา พวกเจา้ทีเ่จา้ทาง พวกเทวดาที่มาอนุโมทนากบั

หลวงปู่ มัน่ มาอนุโมทนา เห็นไหม เขาเป็นยกัษ์ ยกัษ์ทีอ่ยู่ดีๆ  เดนิเขา้มาหาหลวงปู่

มัน่ นี่เหน็ 

ฉะนัน้ กรณีนี้มนักจ็ะย้อนเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ว่า เวลา

หลวงตา หลวงตาทา่นพจิารณากายของท่าน พอพจิารณากายของท่าน พจิารณาแลว้

มนัปล่อย โลกน้ีราบหมด พอโลกน้ีราบหมด ท่านก็ขึ้นไปรายงานหลวงปู่ มัน่บอกว่าจติ

มนัเป็นอย่างนัน้น่ะ 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า “เป็นเหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิาเลย เหมอืนเราทีถ่ ้าสารกิาเลย 

แต่ของเรามยีกัษ์ ของมหาไม่มยีกัษ์” 

เพราะหลวงตาท่านพจิารณากายของท่าน พจิารณาของท่าน อนัน้ีเป็นอริ

ยผล แต่หลวงปู่ มัน่ท่านพจิารณาอรยิผล แลว้ท่านละถงึโรคถ่ายเลอืดของท่านดว้ย แต่

หลวงตาท่านพจิารณาของท่าน ท่านได้อรยิผลด้วย แต่ท่านไม่เหน็โรคภยัไขเ้จบ็ของ

ท่านทีม่หีรอืหายไปเลย มนัไม่เหน็ม ีนี่พูดถงึอรยิผล 

ในอนัเดยีวกนั ในอนัเดยีวกนัทีว่่าเวลาหลวงตาท่านพจิารณาโรคเสยีดอก 

ท่านบอกว่าท่านไดอ้นาคามผิล ผดิ ไม่ใช่ เพราะตอนทีท่่านเป็นโรคเสยีดอก ท่านได้

อนาคามผิลมาแลว้ ท่านไดอ้นาคามผิลมาก่อนหน้านัน้ โรคเสยีดอกไม่ใช่ได้

อนาคามผิล 

จบัประเดน็น้ีใหด้นีะ แลว้กลบัไปฟังเทศน์หลวงตาใหม่ หลวงตาท่านบอกว่า

ท่านเป็นโรคเสยีดอก เวลาท่านเป็นโรคเสยีดอก ท่านเป็นโรคเสยีดอกใชไ่หม ท่านบอก
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ท่านไม่ไดแ้ลว้ พูดกบัชาวบา้นไม่ไดแ้ลว้ เราเป็นโรคเสยีดอกแลว้ เราเป็นเองแล้ว 

ขอใหเ้รากลบัไปเถอะ กลบัไปพจิารณาของท่าน 

พอท่านไปพจิารณา ทีท่่านพจิารณาท่านบอกว่า ไม่อยากตาย ไม่อยากตาย 

เพราะตายแลว้มนัไดอ้นาคาม ีคอืมนัไปเกดิบนพรหม 

ท่านไดม้าก่อนทีเ่ป็นโรคเสยีดอก หลวงตาท่านไดอ้นาคามก่ีอนทีจ่ะเป็นโรค

เสยีดอก เพราะท่านบอกว่าท่านเป็นโรคเสยีดอก ถ้าท่านตายตอนนัน้ท่านตอ้งไปเกดิ

บนอนาคาม ีถ้าท่านตายตอนนัน้ เพราะตอนนัน้ท่านยงัไม่ไดพ้จิารณาใช่ไหม ถ้าท่าน

ตายตอนนัน้ ถ้าท่านเป็นโรคเสยีดอกแลว้ถ้าตายไป เพราะยงัไม่ไดพ้จิารณาโรคเสยี

ดอก ถ้าตายไป ท่านบอกว่าตอนนัน้มนัไดอ้นาคาม ียงัคาอยู่ ยงัไม่อยากตาย 

ไม่อยากตาย กเ็ลยดงึไว ้ไม่อยากตาย กพ็ยายามจะพจิารณา ไม่อยากตาย ก็

พจิารณาโรคนี้ พอพจิารณาโรคนี้ ท่านกพ็จิารณาของท่าน ท่านพจิารณาเวทนาของ

ท่าน ท่านพจิารณาของท่าน นี่ธรรมโอสถ อนัทีห่ลวงตาเป็นน่ีธรรมโอสถ ธรรมโอสถ

ตรงไหน 

ตรงทีว่่า ท่านได้อนาคามมีาก่อน ท่านไดม้าแลว้ แลว้พอเป็นโรคเสยีดอก 

ท่านบอกท่านไม่อยากตาย พอไม่อยากตายมนักก็งัวล พอกงัวลแลว้ธรรมะกม็าเตอืน 

ธรรมะมาเตอืนเลย ท่านกเ็คยพจิารณาของท่านมาแลว้ เวลาผา่นเวทนา

มาแลว้ ท่านจะมาตกใจเรื่องนี้ไดอ้ย่างไร พอท่านไม่ตกใจ ทา่นกก็ลบัมาพจิารณาโรค

เสยีดอก พจิารณาซ ้าพจิารณาซาก จนมนัรวมลงแลว้มนัหายหมดไง พอมนัหายหมดแล้ว

ท่านถงึออกมา ท่านถึงไปจุดและต่อม แลว้ไปสิน้สุดเอาทีว่ดัดอยธรรมเจดยี์ 

ท่านไดอ้นาคามมีาก่อนเป็นโรคเสยีดอก โรคเสยีดอกนี้เป็นการยนืยนั เพราะ

เวลาท่านเป็นโรคเสยีดอกแล้วท่านบอกไม่อยากตายๆ เพราะตายแลว้มนัยงัคาอยู่ ไม่

อยากตาย เพราะตายแลว้มนัไปเกดิบนอนาคาม ีบนพรหม 

ไปฟังเทศน์ใหม่นะ ไปฟังเทศน์ใหม ่แลว้เรยีงล าดบัจบัขัน้ตอนใหม ่นี่คนไม่เป็น

มนัอย่างนี้ คนไม่เป็นมนัฟังแลว้มนัไม่รูจ้งัหวะจะโคน หรอืว่าวงจรของมนัน่ีไม่เขา้ใจ
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หรอก นี่ไง คนไม่รูเ้ป็นแบบนี้ ฟังเทศน์ดว้ยกนั แต่ตคีวามไปคนละเรื่อง แต่ถ้าฟัง

เทศน์ดว้ยกนันะ 

ฉะนัน้ ค าว่า “โรคเสยีดอก” นี่ธรรมโอสถของหลวงตาล้วนๆ เลย แลว้ตอนทีท่่าน

ไปอยู่ทีห่นองผอื เวลาจบแลว้ไปทีห่นองผอื แลว้เวลาท่านทอ้งร่วง แล้วอาเจยีน ๒ หน 

ทีว่่าจะตายน่ะ นัน่น่ะท่านไม่ตกใจเลย ท่านไม่มมีรรคมผีลใหร้กัษาแลว้ มนัจบแลว้ 

มนัธรรมธาตุแลว้ จบแลว้ แต่ท่านกใ็ชพ้จิารณาของท่านเป็นธรรมโอสถ 

ธรรมโอสถเป็นธรรมโอสถนะ อริยผลเป็นอริยผล มนัไม่ใช่อนั

เดียวกนั แต่ถ้าผูท้ีพ่จิารณา พจิารณาไปพรอ้มกนั พจิารณาจุดเดยีว แต่มนัไดท้ัง้อริ

ยผลดว้ย ไดท้ัง้สิง่ที่เจบ็ไข้ไดป่้วย อย่างเช่นหลวงตาท่านนัง่ตลอดรุ่งพจิารณาเวทนา 

เวทนา ท่านบอกเลย เหมอืนกบัว่าเอาไฟสุมใส่ตวัตลอดเวลา ความเจบ็ปวดมนัรุนแรง

ขนาดนัน้น่ะ 

พอพจิารณาเวทนา แยกไปเรื่อย แยกไปเรื่อย พอพจิารณาเวทนาจนหมด 

เวทนาหายหมด จตินี้รวมลง ท่านพูดเองเลย “ต่อไปนี้มนัจะเอาเวทนาหน้าไหนมา

หลอกเราวะ เวทนานี่เรารูเ้ท่าหมดแล้ว มนัจะเอาอะไรมาหลอกเราอกี” เวลามนัขาดแลว้ 

พจิารณาเวทนา พจิารณาเวทนารวมลง ปล่อยหมด ขาดหมด มนัจบไป นี่อรยิผล 

แต่เวลาพจิารณาความเจบ็ไข้ไดป่้วย ถ้ามนัเกีย่วพนักบัเรื่องอรยิผลไปดว้ย 

อย่างเช่นทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านไดท้ีถ่ ้าสารกิา ท่านได้ที่ถ ้าสารกิาเพราะท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

แลว้ท่านพจิารณาไปดว้ย แลว้มนัไดม้รรคผลไปดว้ย นี่กรณีอย่างนี้ 

แลว้เวลากรณีอื่น เวลาท่านไปเจบ็ไขไ้ดป่้วยทีเ่ชยีงใหม่ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านเล่าให้

ฟัง ไปอยู่เชยีงใหม่นะ เจบ็หนัก เจบ็หนักส่งเข้าโรงพยาบาลแมคคอรม์คิ หมอ

โรงพยาบาลแมคคอรม์คิทัง้หมดเลย หลวงปู่ มัน่ตอ้งตายเดด็ขาด หมอวนิิจฉัยเลยว่า

ตาย 

แลว้เจา้คุณราชกวทีีเ่ป็นสมเดจ็ฯ ท่านเป็นเจา้ของไข ้ ท่านกไ็ปคุยกบัหมอ 

หมอเขาวนิิจฉัยเลย หลวงปู่ มัน่น่ีจบ ไม่มทีางรอด 



เราท ากรรม ๑๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

หลวงปู่ มัน่ท่านนอนอยู่ นี่หลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหฟั้ง หลวงปู่ มัน่ท่านนอนอยู่ หลวง

ปู่ เจี๊ยะเป็นคนอุปัฏฐาก หลวงปู่ มัน่กเ็รยีกเจา้คุณราชกวเีขา้มา “หมอเขาว่าอย่างไร” 

เจา้คุณราชกวไีม่กลา้พูดนะ แต่หลวงปู่ มัน่รู ้หลวงปู่ มัน่นี่รูห้มดนะ หลวงปู่ มัน่พูด

เอง “ไม่ตายหรอก เจา้คุณไม่ตอ้งตกใจ ไม่ตาย อย่างไรก็ไม่ตาย มนัยงัไม่ถงึเวลาตาย 

ฉะนัน้ เอาเราออกจากโรงพยาบาล” 

เอาหลวงปู่ มัน่ออกจากแมคคอรม์คิไปไวท้ีบ่า้นผูใ้หญ่หนานแดง หลวงปู่ เจี๊ยะ

เป็นคนอุปัฏฐากทีน่ัน่ หลวงปู่ เจี๊ยะ เขาถวายเงนิมา ๑ บาท หลวงปู่ เจี๊ยะไปซื้อนมมา 

แลว้บอกว่ามาบ ารุงใหห้ลวงปู่ มัน่แขง็แรงขึ้นมา 

หลวงปู่ มัน่ไม่ยอม หลวงปู่ มัน่ไม่ยอมฉัน หลวงปู่ มัน่จะเกบ็หอมรอมรบิเรื่อง

วนิัย จะไม่ยอมผดิเลย หลวงปู่ เจี๊ยะออ้น ออ้นอย่างกบัลูกอกี “ผูใ้หญ่เจบ็ไขไ้ดป่้วยก็

ตอ้งบ ารุงขึน้มา” 

หลวงปู่ มัน่ท่านไม่ยอม แลว้ท่านกฟ้ื็นฟูขึน้มาจนหาย 

นี่นายแพทย์เขาบอกเลยว่าหลวงปู่ มัน่ไม่รอดหรอก เพราะเป็นไขป่้า ออกมาจาก

ป่า แลว้อาการหนักมาก แลว้พอพูดไปแลว้ เจา้คุณราชฯ เป็นเจา้ของไข ้ หมอไปคุย

กบัเจา้ของไข ้พวกหมอบอกว่า หลวงปู่ มัน่ตายแน่นอน ไม่มทีางหาย 

หลวงปู่ มัน่เรยีกเจา้คุณราชฯ เข้ามาถาม “หมอว่าอย่างไร” 

“หมอบอกตาย” 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า “ไมต่าย ไม่ตายหรอก ไมต่าย เอาเราออกจากโรงพยาบาล” 

ออกจากโรงพยาบาลกม็าอยู่บา้นหนานแดง หลวงปู่ เจี๊ยะอุปัฏฐากมาจนหาย 

หายเสรจ็แลว้ออกจากโรงพยาบาลยงัเที่ยวเชยีงใหม่อยู่พกัหนึ่ง จนกลบัไปอสีานยงั

ไปเผยแผ่ธรรมทีอ่สีานอกีเกือบ ๑๐ ปี 

พอถงึเวลา ๑๐ ปี บอกหลวงตาไวเ้ลย “เราป่วยแล้วนะ ป่วยครัง้นี้ครัง้สุดทา้ย 

คราวนี้ตาย แต่ไม่ตายง่ายๆ” 
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เพราะเป็นวณัโรค ๘ เดอืน เวลาตายท่านบอกเลยว่าท่านตาย เวลาหมอ

วนิิจฉัยว่าท่านตอ้งตาย ท่านบอกว่าไม่ตาย ท่านบอกไม่ตาย หมอบอกว่าตาย ท่าน

บอกไม่ตาย นี่ธรรมโอสถ 

ฉะนัน้บอกว่า ธรรมโอสถแลว้มนัตอ้งอรยิผล 

เพราะถ้าโยมคดิกนัอย่างนี้ โยมกเ็อาเรื่องอรยิผลกบัเรื่องธรรมโอสถมาคลุกเคลา้

กนั ทนีี้พอคลุกเคลา้กนั มนัท าใหไ้ขวเ้ขว ในการปฏบิตักิเ็ลยปฏบิตัเิพื่ออะไร ปฏบิตัิ

เพื่อกลวัเป็นกลวัตายใช่ไหม หรอืปฏบิตัเิพื่อช าระลา้งกเิลส ถ้าช าระลา้งกเิลสไปแลว้

นะ ไอค้วามกลวัเป็นกลวัตายมนัไปไหน มนัไม่ไปไหนหรอก 

ฉะนัน้ ส่ิงน้ีเราท ากรรม กรรมเราท ากนัเอง กรรมดี เราท ากบั

มือ เวลาจิตของเรา มรรคผลมนัเป็นกิริยาของจิต จิต อาการของจิต 

วิธีการเป็นวิธีการ จิตมนัการกระท า พอมนัได้มรรคได้ผล มนัรู้ของมนั 

มนัเป็นจริงของมนั แล้วคนอื่นไม่รู้กบัเรา คนอื่นไม่รู้หรอก ฉะนัน้ คน

อื่นไม่รู้กบัเรา ถ้ารู้จริงไม่จริง พดูออกมาอย่างน้ี 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่า “เคยฟังหลวงพ่อพูดถงึทดิประยูร” 

อนันี้กเ็หมอืนกนั ตอนทดิประยูรเขาอยู่บา้นตาดแลว้เจบ็ไขไ้ดป่้วย หลวงตาเอา

มาส่งโรงพยาบาลเอง แล้วผ่าออกมา ผ่าแลว้ แล้วหมอบอกว่าเยบ็กลบัเลย เพราะมนั

รุนแรงแลว้ 

หลวงตาเป็นคนถามเองว่าจะตายบา้นหรอืจะตายวดั ถ้าตายทีบ่า้นกใ็หส้กึแลว้

กลบัไปทีบ่า้น ไปตายทีบ่า้น ถ้าจะตายทีว่ดั เรากลบัวดัป่าบา้นตาดกนั 

บอกตายวดั ก็กลบัไปทีว่ดัป่าบา้นตาด พอกลบัวดัป่าบา้นตาดกพ็ุทโธๆ มา 

เขามกี าลงัไง ก าลงัรกัษา จนอยู่มา พน้ ๖ เดอืนไปแลว้กเ็ฉย สุดทา้ยแลว้เขาสกึไป 

หายแลว้ หายจากโรค แลว้มาสกึ สกึทหีลงั สกึแลว้กลบัไปอยู่เมอืงจนัท์ คนเมอืงจนัท์ 

ทดิประยูร นี้ตอนอยู่ทีบ่า้นตาดไดเ้หน็มา ไดเ้หน็มาอย่างนี้ เรื่องนี้ นี่ธรรมโอสถ 
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ถ้าเขามมีรรคมผีล เขาจะสกึไหม ถ้าเขามมีรรคมผีล เพราะเขาไม่มมีรรคไม่มี

ผล เหน็ไหม เขาน้อยใจไง เขาน้อยใจหลวงตา พอน้อยใจหลวงตา เขากไ็ปขอสกึ ไป

ขอสกึกบัหลวงปู่หลา้กไ็ม่กลา้ใหส้กึ ไปขอใครสกึกไ็ม่ใหส้กึ ใหก้ลบับา้นตาด สุดทา้ย

เขาสกึไป ตอนนัน้เราบวชใหม่ๆ เราไดข่้าวมา อนัน้ีเป็นอนัหนึ่ง 

ค าถามนะ “อยากทราบว่าถ้าไม่ไดอ้รยิผล เพยีงแค่พุทโธ จะเป็นธรรมโอสถ

รกัษาโรคไดห้รอืไม่ หรอืแค่ท าใหร้กัษาใจไม่ใหป่้วยไปกบักายแค่นัน้ กราบ

ขอบพระคุณ” 

ถ้าเราไม่ไดอ้รยิผลใช่ไหม ถ้าเรามกี าลงัพอ กรณีนี้นะ หลวงตาเวลาอยู่ในวง

ปฏบิตั ิถ้าจติใจเราเขม้แขง็ มนัเขม้แขง็เขม้ขน้ มนัสูก้บัเวทนา สูก้บัสจัธรรม สูก้บัความ

เป็นจรงินี่นะ มนัสามารถชนะได้ 

แต่ส่วนใหญ่แลว้พวกเราอยากได ้แต่เวลาความเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัยงัไม่รุนแรง 

เราได้ๆ ๆ พอพจิารณาไป พอมนัรุนแรงมานะ “ไปหาหมอเถอะ ไปหาหมอกไ็ปแลว้ 

มนัไม่ไหวแลว้แหละ” แต่ทแีรกกเ็ก่ง ใหม่ๆ เก่งนัก อู๋ย! ธรรมโอสถๆ พอจะตายขึน้มา 

“ไปหาหมอไหม” 

“เออ! ไปกไ็ป” 

ทแีรกบอกไปหาหมอไหม “ไม่ๆๆ ธรรมโอสถ” มนัยงัไม่รุนแรงไง พอรุนแรงมา

ถามอกีท ี“ไปหาหมอไหม” ไอจ้ะพูดกเ็สยีหน้าเนาะ พดูอ่อยๆ “ไปกไ็ป” พอไป หมอบอก

ว่า “โอโ้ฮ! ปล่อยจนมา” ถา้ใจเราไม่เขม้แขง็นะ 

ฉะนัน้ หลวงตาจะบอกว่า ถ้าจติใจเราเขม้แขง็นะ ธรรมโอสถแกโ้รคแกภ้ยัได ้

แต่ตอ้งเขม้แขง็นะ ถ้าไม่เขม้แขง็ หลวงตาจะบอกว่า ไปหาหมอเถอะ ไปหาหมอนะ 

เดีย๋วมนัรุนแรงไปแลว้มนัจะรกัษายาก ไปหาหมอซะ 

แต่ถ้าคนจรงินะ ธรรมโอสถสูไ้ด้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจรงิแต่ปาก เราจรงิกนัแต่

ปาก เพราะเราไมจ่รงิ เราไมจ่รงิ เราถงึโดนกเิลสมนัขีค่ออยู่นี่ไง เพราะเราไม่จรงิ เราถงึ

ทุกขย์ากกนัอยู่นี่ไง 
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แต่ถ้าเราจรงินะ ของอย่างนี้ผ่านไดห้มด มนัผ่านไดห้มด ทนีี้ผ่านไดห้มด 

เวลาพูดถงึคนอื่นกผ็่านไดห้มด กไ็ม่กลา้ยนืยนั เราไม่อยากจะคุยนะ เจบ็ไข้ไดป่้วย 

เราผ่านเรื่องนี้มาเยอะมาก มาลาเรยี เขาตายกนัต่อหน้า นอนดว้ยกนั ตายต่อหน้าเลย 

เขาจะมาฉีดยาเรา เราบอกไม่มทีาง มงึเป็นเองกต็้องหายเอง สูก้บัมนั พูด

อย่างนี้มนักเ็หมอืนกบัขีโ้ม ้ มนัตอ้งพูดกบัพระทีอ่ยู่ดว้ยกนั ตอนเป็นไม่ไดเ้ป็นคน

เดยีว มนัเป็นทัง้วดั แล้วตายกต็ายกนัต่อหน้าน่ี อยู่ดว้ยกนั ๔-๕ องค ์ องคน์ี้ตายๆ 

เดีย๋วกูกต็าย เพราะนอนอยู่ด้วยกนั เป็นอย่างนี้มาตลอด 

เวลานักปฏบิตักิบันักปฏบิตัเิขาอยู่ดว้ยกนั เขาเหน็ไง นักปฏบิตักิบันักปฏบิตัิ

โตมาดว้ยกนั เหน็มาด้วยกนั ใครขีโ้ม ้ใครดแีต่โม ้ใครดแีต่พูด ใครท าจรงิ เขารู้กนั เขา

เหน็กนั 

ฉะนัน้ พุทโธนี่ได ้แต่ตอ้งมจีติใจเขม้แขง็ ค าว่า “พุทโธ” เขยีนค าว่า “พุทโธ” 

แลว้แขวนคอไว้ แลว้โรคภยัไขเ้จบ็จะวิง่หนีเลย ไม่กลา้เขา้มา ไม่มหีรอก เขยีนค าว่า 

“พุทโธ” แลว้แปะไวน้ะ ฉันมพีุทโธนะ โรคภยัไข้เจบ็เขา้มาไม่ได ้เดีย๋วพวกนี้ตายหมด 

แต่ถ้ามนัเขม้แขง็จากภายใน เป็นไปได ้ฉะนัน้ พุทโธ ถ้าเขม้แขง็นะ ธรรมโอสถ

ส่วนหนึ่ง แลว้อรยิผล เรื่องการประพฤตปิฏบิตัิ เรื่องอรยิสจันี่อกีเรื่องหนึ่ง แต่ถ้า

อรยิสจั กบัเรื่องอรยิผล กบัเรื่องการเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถ้ามนัไปดว้ยกนั อนันัน้กเ็ป็นอกี

เรื่องหนึ่ง มนัเป็นอีกเรื่องหนึ่ง มนัมหีลายๆ เรื่อง หลายๆ เรื่อง หลายๆ แนวทาง 

หลายๆ วธิกีาร 

แต่เรานี่ เวลาวทิยาศาสตร ์พูดแลว้ตอ้งสตูรนัน้ตอ้งเป็นอย่างนัน้ๆ วทิยาศาสตร ์

เหน็ไหม วทิยาศาสตรต์ายตวั ทฤษฎตีายตวั 

แต่ถ้าเป็นการปฏบิตั ิ จรตินิสยั เรื่องเวรเรื่องกรรม เรื่องหนักเรื่องเบา เรื่อง

ความเขม้แขง็ เรื่องการพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรมแต่ละแขนง แต่ละอย่าง มนัไม่

เหมอืนกนัทัง้นัน้น่ะ 
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เราถึงได้พดูไง พระอรหนัต์ล้านองคก์ล็้านอย่าง ไม่เหมือนกนั ไม่

เหมือนกนัหรอก แต่อริยสจัอนัเดียวกนั ตรสัรู้เหมือนกนั แต่วิธีการ จริต

นิสยัไม่เหมือนกนั 

ฉะนัน้ เวลาจะไปเลยีนแบบนะ ก็อปป้ีมานะ ตายเปล่าครบั ตอ้งท าใหเ้ป็นจรงิ

ของเราขึน้มา ใหม้นัเป็นสจัจะของเราขึ้นมา มนัถงึจะเป็นความจรงิขึน้มา นี่พูดถงึว่า 

เราท ากรรมเอง 

อนันตรยิกรรม ใครจะว่า ใครจะพดูอย่างไร ถ้าการเสยีดสขีองเขาเป็นเรื่องของ

เขา เรื่องเราใหอุ้บายพ่อแม่ไม่ใช่เป็นบาปเป็นกรรม เรื่องพุทโธ เรื่องธรรมโอสถ ถ้าเรา

ปฏบิตัขิองเรา จติใจเราเขม้แขง็ เราพจิารณาของเราไป เป็นไปได ้

แลว้ถ้าเราจะธรรมโอสถดว้ย แลว้เราปฏบิตัไิป สตปัิฏฐาน ๔ เหน็กาย เหน็เวทนา 
เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิดว้ย อนันัน้เรารูจ้รงิเหน็จรงิ เราจะเขา้ใจความเป็น
จรงิหมด เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก ยนืยนักลางหวัใจ เอวงั 


