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เราทากรรม
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺ โต
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วัดป่ าสันติพุทธาราม (วัดป่ าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ถาม : เรื่อง “อนันตริยกรรม การโกหก และธรรมโอสถ”
ลูกมีคาถามดังนี้
๑. ในกลุ่มเพื่อนๆ ของลูกมีการถกเถียงกันเรื่องอนันตริยกรรม ว่าด้วยการฆ่า
พ่อแม่ในกรณีทพ่ี ่อแม่ไม่รสู้ กึ ตัว สมองยังไม่ตาย มีชวี ติ ต่อไปด้วยเครื่องช่วยหายใจ แต่
ไม่สามารถฟื้ นขึน้ มาได้ตลอดชีวติ
ชีวติ ของพ่อแม่อยู่กบั การตัดสินใจของลูกว่าจะให้
ท่านไปหรือจะยือ้ ท่านไว้ดว้ ยการต่อเครื่องช่วยหายใจ
โดยเพื่อนของลูกมีความเห็นว่า
หากเป็ นเช่นนี้กถ็ อื ว่าเป็ นกรรมของเราที่
จะต้องสูญเสียทรัพย์สนิ ทีม่ ที งั ้ หมดเพื่อต่อเครื่องช่วยหายใจต่อไปจนกว่าเราจะไม่มี
ทรัพย์หรือทาต่อไม่ไหว
เพราะการสังให้
่ แพทย์ถอนเครื่องช่วยหายใจจะเป็ น
อนันตริยกรรมทันที แม้การตัง้ จิตว่าเราไม่ตอ้ งการฆ่าพ่อแม่ แต่เจตนาของปุถุชนทีจ่ ะ
ทาให้บริสุทธิ ์ขนาดนัน้ ยากมาก รบกวนหลวงพ่อให้ความกระจ่างลูกด้วย
๒. พ่อแม่รกั ลูกมาก สวดมนต์ให้ลูกทุกวัน แต่ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ลูกจึงออก
อุบาย (โกหก) พ่อแม่ไปว่า ระหว่างวันทีไ่ ม่ได้ทาอะไรทีต่ อ้ งจดจ่อใช้ความคิด ขอให้
พ่อแม่สวดมนต์ให้ลูกตลอดเวลา ถ้าขีเ้ กียจก็ให้นึกในใจแค่พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ตลอดเวลา จนกระทังหลั
่ บไป จะทาให้ตอนสวดมนต์ให้ลูกจะได้รบั ประโยชน์มากขึน้
(ลูกไม่กล้าบอกว่าพุทโธอย่างเดียว กลัวพ่อแม่จะรูท้ นั ให้มาปฏิบตั )ิ จริงๆ ลูก
ทราบว่าลูกไม่ได้ประโยชน์อนั ใดเลยในการทีใ่ ห้พ่อแม่ทาเช่นนี้ เพราะท่านก็ได้ของ
ท่านเอง การโกหกพ่อแม่แบบนี้เป็ นบาปหรือไม่
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๓. ธรรมโอสถทีร่ กั ษาโรคได้คอื อริยผลเท่านัน้ หรือไม่ ลูกได้ทราบว่าหลวงปู่
มั ่นหายป่ วยจากโรคถ่ายเป็ นเลือดเพราะได้สกิทาคามิผลทีถ่ ้าสาริกา (ถ้าจาผิดขออภัย
ด้วย) และหลวงตาหายจากโรคเสียดอกได้อนาคามิผล เคยฟังหลวงพ่อเรื่องทิดประยูร
ทีเ่ ป็ นลูกศิษย์หลวงตาหายป่ วยจากมะเร็งลาไส้ ทีห่ มอบอกว่าตายแน่ใน ๖ เดือน หาย
ป่ วยเพราะพุทโธ
อยากทราบว่า ถ้าไม่ได้อริยผล เพียงแค่พทุ โธจะเป็ นธรรมโอสถทีร่ กั ษาโรคได้
หรือไม่ หรือแค่ทาให้รกั ษาใจไม่ให้ป่วยไปตามกายแค่นนั ้ กราบขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ : อันนี้ขอ้ ๑ ๒ ๓ นะ ทีน้เี อาข้อที่ ๑ ก่อน
“๑. กลุ่มเพื่อนของลูกถกเถียงกันว่าเรื่องอนันตริยกรรม”
อนันตริยกรรม อนันตริยกรรมในพระพุทธศาสนา เห็นไหม ทาพระพุทธเจ้า
ให้หอ้ เลือด ฆ่าพระอรหันต์ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ทาสังฆเภท นีอ่ นันตริยกรรม คาว่า
“อนันตริยกรรม” มันต้องสมบูรณ์ของมันถึงเป็ นอนันตริยกรรม
นี่เขาบอกว่า กลุ่มเพื่อนเถียงกันเรื่องอนันตริยกรรม เรื่องการฆ่าพ่อฆ่าแม่
ฉะนัน้ ในการฆ่าพ่อฆ่าแม่ ดูส ิ ดูทข่ี ่าวในปัจจุบนั นี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ อย่างนัน้ น่ะ
อนันตริยกรรม เพราะเขาจงใจ เขาจงใจ เขาตัง้ ใจ แล้วเขาวางแผน แล้วทาประสบ
ความสาเร็จด้วย สมบูรณ์เลย นี่อนันตริยกรรม ฆ่าพ่อฆ่าแม่
แต่ขณะในปัจจุบนั นี้โลกเขาเถียงกันเรื่องนี้มาก เรื่องว่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย เราจะรักษากันแบบใด ถ้ารักษาไป ทีว่ ่าอย่างนี้เป็ น
อนันตริยกรรม
ในวงการแพทย์เขากาลังถกเถียงกันเรื่องการุณยฆาต เขาเถียงกันอยู่ใช่ไหม ว่า
คนป่ วยแล้ว มันถึงทีส่ ุดแล้วเราควรจะให้เขาหมดอายุไหม ทางการแพทย์เขาเถียงกัน
หัวข้อนี้ ถ้าหัวข้อนี้ นี่เขาเถียงกันไปอยู่
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าเพื่อนลูกเถียงกัน เราก็เถียงไปกับเขา อนันตริยกรรม เวลาถ้าไม่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เราก็อลี ุ่ยฉุยแฉก ใช้ชวี ติ เราไป อีลุ่ยฉุยแฉกไป แต่พอมา
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ศึกษาพระพุทธศาสนาปับ๊ ในประเด็นศาสนา ก็เอามาเป็ นประเด็นทาให้เราก้าวเดินไป
ไม่ได้ นี่ทาอย่างนี้เป็ นอนันตริยกรรม
มันจะเป็ นอนันตริยกรรมไปทีไ่ หน อนันตริยกรรม ดูส ิ ทิ้งพ่อทิ้งแม่ ไม่ดูไม่แล
ไม่คดิ ถึงเลย นัน่ น่ะไม่สนใจเลย แต่นี่สนใจขนาดนี้ ถ้าสนใจขนาดนี้ เวลาพ่อแม่เจ็บไข้
ได้ป่วย เราก็อุปัฏฐากอยู่ เราก็ดูแลอยู่แล้ว ถ้าดูแลอยู่แล้ว มันเป็ นทางการแพทย์นะ
ทางการแพทย์เขาวินิจฉัยว่าอย่างใด ทางการแพทย์เขาวินิจฉัย เราไม่ได้วนิ ิจฉัย ถ้า
วินิจฉัย เห็นไหม
สิง่ ทีว่ ่าในวงการเพื่อนๆ เถียงกันเองว่า ถ้าอนันตริยกรรมเรื่องการฆ่าพ่อฆ่า
แม่ ทีว่ ่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่รสู้ กึ ตัว แต่สมองยังไม่ตาย ยังมีชวี ติ ต่อไป ใช้
เครื่องช่วยหายใจ แล้วก็ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าทาไปแล้วมันเป็ นอนันตริยกรรมๆ
มันไม่เป็ นอนันตริยกรรมหรอก

เราดูแลพ่อแม่เรามาขนาดนี้

มันอยู่ทว่ี ่า

ทางการแพทย์เขาวินิจฉัยได้อย่างไร เราเคยมีลูกศิษย์นะ เขามีการศึกษา แล้วเขามี
เงินมาก บ้านเขามีเงินมาก บ้านเขาเป็ นเศรษฐี เขาเอาแม่ของเขาไปไว้ในโรงพยาบาล
เอกชน โรงพยาบาลเอกชนเขาสูบเงินไปจนพอแรงแล้วล่ะ
เขาเป็ นคนเล่าให้เราฟังเอง เขาบอกว่าเขามีพน่ี ้อง ๓-๔ คน แต่เขาเป็ นลูก
คนเล็ก คนสุดท้อง ลูกคนเล็กแล้ว ปรึกษาอย่างไรแล้ว พีๆ่ น้องๆ ปรึกษากันไม่ได้ว่า
จะทาอย่างใด เพราะว่าแม่เป็ นเบาหวาน
พอแม่เป็ นเบาหวาน เริม่ ต้นแม่เป็ นคนรักสวยรักงามมาก แล้วเขาเป็ นลูกคน
เล็ก ผูห้ ญิงด้วยนะ เขาจะพาแม่เขาไปเสริมสวยตลอด แม่เขาเสริมสวย ชอบความ
สวยงาม แล้วพอตัวเองเป็ นเบาหวาน เข้าโรงพยาบาล หมอวินิจฉัยแล้ว เพราะมันกิน
เข้ามาแล้วต้องตัดเท้า พอตัดเท้า แม่ไม่ยอมรับ แม่ทาใจไม่ได้ เพราะรักสวยรักงาม
แล้วอยู่ดๆี จะมาตัดเท้าทิ้ง แล้วก็วติ กวิจารณ์ว่า ถ้าเขาตัดเท้าเราไป เราตายไปแล้ว
ถ้าไปเกิดใหม่มนั จะเป็ นคนพิการหรือเปล่า เท้าเขาจะมีหรือเปล่า แม่คดิ มากไง
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ลูกก็เกลี้ยกล่อม ลูกก็อธิบายจนแม่ยอมรับได้ แม่ยอมรับได้ ให้ตดั นะ เป็ น
เบาหวาน ตัดทีละท่อนๆ นะ เพราะเขามีสตางค์ เขามีสตางค์มาก แล้วพีๆ่ น้องๆ เขา
ดูแลรักษา มีสตางค์
ลูกมาเล่าให้ฟังนะ เขาก็รกั แม่เขา เขามีการศึกษา เขาดอกเตอร์นะ เขามี
การศึกษา เขาเห็นว่ามันเป็ นไปไม่ได้น่ะ แล้วเขาบอกว่าจนหมอทีโ่ รงพยาบาล ฟัง
แล้วมันเศร้า หมอทีโ่ รงพยาบาลเขามาประชุม เขามาประชุมกับพวกญาติๆ บอกว่า
ญาติพน่ี ้องให้ปรึกษากันนะ ให้ปรึกษากัน
คือเขาสงสารน่ะ เขาสงสารว่า เฮ้ย! เงินเอ็ง กูเอาจนพอแล้วแหละ เงินเอ็ง กูสูบ
จนหมดแล้ว เงินเอ็ง กูเอาจนแบบว่ากูยงั เกรงใจเลย จนสุดท้ายแล้วนะ เขาก็บอกว่า
จนพีช่ ายเขายอมรับได้ ก็ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ
เขาบอกว่า มันตายตัง้ นานแล้วแหละ มันเขียวมาตลอด นี่ลูกคนเล็กเขาพูดนะ
ว่ามันเขียวแล้วแหละ โดยสามัญสานึก แม่ตายแล้วแหละ แต่มนั อยู่ได้ด้วยเทคโนโลยี อยู่
ได้ดว้ ยเครื่องเทคนิคให้ดารงชีพไว้เท่านัน้ เอง พอเขาถอดเครื่องช่วยหายใจก็เสีย มัน
เสียมาแล้วแหละ ถอดก็เสีย
พอเสียแล้วเขาลาออกจากงานเลย เขาทางานมีตาแหน่งดีมาก เขาทางาน
ตาแหน่งดีเพราะเขาจบมาจากนอก ทางานตาแหน่งดีมาก เขาลาออกจากงานมาหาเรา
เลย บอก หลวงพ่อ ลาออก เพราะอุปัฏฐากแม่ เห็นแม่ตงั ้ แต่เจ็บไข้มามันแบบว่ามัน
สังเวชว่าชีวติ มีเท่านี้เองหรือ เขาสะเทือนใจมาก จนเขาลาออกจากงาน เขาจะมา
ปฏิบตั ธิ รรมเลย แล้วเขาก็มาปฏิบตั อิ ยู่พกั หนึ่ง แล้วตอนนี้กลับไปทางานใหม่แล้ว
พอมันสะเทือนใจใช่ไหม ใหม่ๆ มันสะเทือนใจมาก โอ๋ย! มันเสียใจมาก แล้ว
มันสังเวช สังเวชว่า โอ้โฮ! แม่เป็ นอย่างนี้ๆ มาหาเรานะ มาเล่าให้ฟังหมด
นี่กรณีน้กี รณีหนึ่ง จนหมอเขาบอกให้ปรึกษากันนะ หมอเขาเตือนตลอด ให้
ปรึกษากันนะ คือหมอเขาเอาเงินจนเขาอาย หมอมันยังอายเลย แต่เพราะว่าความดัน
ทุรงั ของพีๆ่ น้องๆ ดันทุรงั ว่าจะเอาไว้ๆ นี่กรณีหนึ่งนะ แล้วเราจะยกกรณีของครูบา
อาจารย์ให้ฟัง
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กรณีของหลวงปู่ชา ตอนนัน้ หลวงตาท่านยังมีชวี ติ อยู่ แล้วลูกศิษย์หลวงปู่ชา
มาหาหลวงตาทีส่ วนแสงธรรม บอกว่า ตัง้ แต่ผวู้ ่าจังหวัดอุบลฯ กับคณบดีของชาวอุบล
ฯ บางฝ่ ายเห็นว่าหลวงปู่ชาท่านเป็ นแบบว่าช่วยตัวเองไม่ได้หลายสิบปี อยู่บนรถเข็น
เขาก็บอกว่า ฝ่ ายหนึ่งก็บอกว่าต้องปล่อยให้ท่านไปตามธรรมชาติแล้วล่ะ อีก
ฝ่ ายหนึ่ง อย่างไรก็ไม่ยอม อย่างไรก็ไม่ยอม พอไม่ยอมปับ๊ ก็มาหาหลวงตา
หลวงตาท่านเทศน์ ท่านเทศน์ให้เห็นเลยว่า จะให้ท่านไปโดยสะดวกของท่าน
หรือเราจะดึงไว้ดว้ ยศรัทธาด้วยความเชื่อ แต่ให้ท่านทุกข์ท่านทรมาน
พระอริยบุคคลมีความทุกข์ไหม แต่ในสายตาของท่าน ท่านเทศน์ไปนะ เขาก็
เอาเทศน์น้ไี ปเปิ ดทีว่ ดั หนองป่ าพง เอาเทศน์หลวงตาไปเปิ ดทีว่ ดั หนองป่ าพง พอหลวง
ตาเทศน์ถงึ ให้เป็ นสัจจะเป็ นความจริง ไอ้พวกเราก็รกั นะ คนมีกเิ ลสก็รกั พ่อรักแม่ ญาติ
พีน่ ้องก็อยากให้อยู่นานๆ ทัง้ นัน้ น่ะ แต่ถ้าถึงเวลาแล้วมันก็ตอ้ งพลัดพรากไป เราก็
ต้องเสียใจเป็ นธรรมดาทัง้ นัน้ น่ะ
แต่พระนักปฏิบตั เิ ขาปฏิบตั มิ าแล้ว สัจจะความจริงเขาพิสูจน์แล้วว่าความตาย
เป็ นเรื่องธรรมดา การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็ นเรื่องธรรมดา แต่พวกเรา เพราะเรามีกเิ ลส
เพราะเรามีความรักมีความผูกพัน มันไม่ธรรมดา เราก็อยากจะดึงไว้ เพราะคนมีกเิ ลสคิด
อย่างนัน้
คนมีคุณธรรมเขาบอกเกิด แก่ เจ็บ ตายนี้เป็ นเรื่องธรรมดา มันเวียนว่ายตาย
เกิดตามวัฏฏะ แต่ผทู้ ป่ี ระพฤติปฏิบตั ทิ ่านปฏิบตั ขิ องท่าน ท่านเห็นตามความเป็ นจริง
ของท่านแล้ว ท่านเห็นเป็ นเรื่องธรรมดา ท่านไม่ตดิ ข้องอะไรหรอก แต่ลูกศิษย์ไปดึง
กันไว้ ลูกศิษย์ไปดึงกันไว้ พอเอาเทศน์น้ีไปเปิ ด พอเปิ ดแล้ว ฟังเทศน์จบแล้ว ประชุม
ตกลงว่าให้ปล่อยเป็ นธรรมดา
ธรรมชาติของท่าน

พอชักเอาเครื่องช่วยหายใจทัง้ หมด

ท่านก็ไปโดย

นี่มนั เรื่องธรรมดา อนันตริยกรรมตรงไหน ถ้าบอกว่าแม่เป็ นอย่างนัน้ พ่อแม่
เป็ นอย่างนี้ แล้วมันจะเป็ นอนันตริยกรรม มันอนันตริยกรรมตรงไหน มันคิดกันไปเองไง
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ถ้ามีเงินทองเท่าไรนะ ต้องสูญเสีย ต้องยอมสูญเสียจนหมดทรัพย์หมดสิน
หมดทรัพย์สนิ ไปแล้วเราต้องยอมรับความเป็ นจริง
โอ๋ย! พระพุทธเจ้าสอนให้มปี ัญญานะ พระพุทธเจ้าสอนให้มปี ัญญาหรือ
พระพุทธเจ้าสอนให้โง่ พระพุทธเจ้าสอนให้มปี ัญญา หรืออย่าใช้ปัญญาโดยเล่หก์ ลนะ
อย่าใช้ปัญญาด้วยความฉ้อฉล
ถ้าพูดอย่างนี้ปับ๊ ไอ้ลูกๆ ทีม่ นั ไม่ดูพ่อแม่บอก “หลวงพ่อพูดบอกให้ท้งิ เลย”
ไอ้คนทีไ่ ม่อยากดู มันรอหลวงพ่อสนับสนุนนี่ ไอ้พวกฉ้อฉลมันรอเลยนะ “ถ้าหลวงพ่อ
พูดอย่างนี้ แหม! เข้าทางเลย ต่อไปนี้พ่อแม่กอ็ ยู่ของพ่อแม่ไปเลยนะ ฉันไม่มี ฉันจน”
มันก็คดิ ไปนู่น เห็นไหม
ถ้าเราคิดด้วยความบริสุทธิ ์ใจไง อีกกรณีตวั อย่างหนึ่ง กรณีอย่างหลวงปู่หล้า
หลวงปู่หล้า ภูจอ้ ก้อ ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะ ท่านก็ใช้เครื่องช่วยหายใจทัง้ หมด
แล้วพอสุดท้ายเขานิมนต์หลวงตาไปดู หลวงตาไปดูแล้วหลวงตาก็เรียกหมอมา คุยกับ
หมอทุกๆ คนเลยว่ากรณีของหลวงปู่หล้าเป็ นอย่างไร
หมอบอกว่า ถ้าชักออกก็ตายทันที อยู่ได้ดว้ ยเครื่องช่วยหายใจ ทุกคน
ตัดสินใจไม่ได้ หลวงตาท่านปรึกษากับนายแพทย์ทงั ้ หมด ผูช้ านาญการทัง้ หมด เสร็จ
แล้วหลวงตาสังเอาออก
่
ท่านสลดใจ ท่านเทศน์ไว้ ไปเปิ ดเทปเก่าๆ หลวงตาฟังให้ดี ท่านบอกว่า
เวลาชักสายเครื่องช่วยหายใจของหลวงปู่หล้าออกมา ไอ้สงิ่ ทีม่ นั เสียอยู่ขา้ งในมันพุ่ง
ออกมาเลย ของเน่าในร่างกายมันออกมาพร้อมสายนัน่ เลย พอชักออกมา ท่านก็เสีย
ท่านเสียอยู่แล้ว กรณีหลวงปู่หล้า ภูจอ้ ก้อ หลวงตาไปสังเอง
่ เพราะว่าก็ตกลง
กันไม่ได้เหมือนกัน ก็ครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์เป็ นผูช้ านาญการทางการแพทย์เยอะแยะ
ไปหมด แล้วทุกคนก็อยากได้บุญทัง้ นัน้ น่ะ เขาก็ช่วยกันดูแลท่านเต็มที่
แล้วหลวงตาท่านไปเยีย่ ม ท่านบอกว่าไปดูครัง้ แรกก็กลับมา ท่านไปดู ๓ หน
วันที่ ๓ ประชุมผูช้ านาญการทัง้ หมด แพทย์ทงั ้ หมดบอกว่ามันเสียแล้วล่ะ อยู่ได้ด้วย
เครื่องช่วยหายใจเท่านัน้
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หลวงตาท่านสังให้
่ เอาออกเลย แล้วหลวงตาท่านยืนดูอยู่ดว้ ย ท่านบอกว่า
สังเวชมาก พอมันชักออกมา ของเสียมันพุ่งตามออกมาเลย
อย่างนี้อนันตริยกรรมหรือเปล่า
พ่อแม่เราเป็ นพระอรหันต์ของลูก ใช่ เป็ นพระอรหันต์ของลูก
อนันตริยกรรม แต่นี่พระอริยบุคคล เป็ นอนันตริยกรรมหรือเปล่า

เป็ น

ให้ท่านไปตามสัจธรรม สัจธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็ นเรื่องจริง เกิด แก่ เจ็บ
ตายเป็ นเรื่องธรรมดา เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็ นของประจาโลก มันเป็ นสัจจะ มันเป็ นสัจจะ
แล้วเราจะไปยืนขวางสัจจะ ยืนขวางความเป็ นจริง ว่าฉันรักมาก ฉันหวงแหนมาก ฉัน
ทะนุถนอมมาก โอ๋ย! ฉันกตัญญู ฉันเป็ นคนดีมาก

เอ็งจะยื้อกรรมหรือ เอ็งจะขวางกรรมใช่ไหม เอ็งจะขวางความ
จริงใช่ไหม ไม่ให้ความจริงมันแสดงตนใช่ไหม ความจริงมันเป็ นความ
จริงเว้ย เราเองเราก็รกั นี่ พดู ถึงมัชฌิ มาปฏิ ปทา อย่างนี้ มชั ฌิ มาปฏิ ปทา
ตอนนี้เขาเถียงกัน ทางสายกลาง
ไอ้กลางขี้ขา้ ไอ้กลางขี้ขลาด ไอ้กลางหลบหลีก นัน่ หรือทางสายกลาง นี่สาย
กลางไหม
มัชฌิมาปฏิปทา ให้มนั สมความเป็ นจริงของมัน แล้วมันจะเป็ นจริงของมัน
กรณีน้เี ขาเถียงกันเยอะ เขาเถียงกันมากว่าเป็ นอนันตริยกรรม
อนันตริยกรรมทีไ่ หน ดูแลมาขนาดนี้เป็ นอนันตริยกรรมทีไ่ หน แล้วก็เวลาพูด
ไอ้ตรงนี้มนั ฟังไม่ได้ “เพื่อนๆ บอกลูกว่า ถือว่าเป็ นกรรม เราจะต้องสูญเสียทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด...” โอ้โฮ! “...เราจะต้องสูญเสียทรัพย์สนิ ที่เรามีทงั ้ หมดเพื่อต่อเครื่องช่วยหายใจ
จนกว่าเราจะไม่มที รัพย์สนิ ทาต่อไปไม่ไหว”
พูดถึงถ้าแม่ยงั พูดได้นะ

เอาแม่ขน้ึ มาแล้วถามว่าแม่เห็นอย่างนัน้ ด้วยจริงหรือ

เปล่า ถามแม่ซิ เป็ นอย่างนัน้ จริงหรือเปล่า
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เราต้องดูแลรักษา มันรักษาด้วยสุดความสามารถ แล้วตอนนี้เรื่องทรัพย์สนิ ๆ
ถ้าเป็ นตอนนี้นะ บัตรทองเขาดูแลให้ มันจะไม่ตอ้ งขนาดนัน้ ไอ้นี่พูดอย่างนี้ ถ้าพูดถึงมัน
พูดในทางชักนาไปสุดโต่งทางหนึ่ง แต่ถ้าบอกว่า อย่างนี้เราไม่รกั พ่อรักแม่ เราไม่ตอ้ ง
ดูแลพ่อแม่ มันก็ไม่ใช่
มันเป็ นความจริง มันเป็ นความจริง เราก็มเี วรมีกรรม พ่อแม่เราก็มเี วรมีกรรม
ทุกคนมีเวรมีกรรมมา เวรกรรมของคน ดูส ิ อย่างเช่นเตีย่ เรานอนหลับไปเฉยๆ อย่าง
นัน้ น่ะ นอนหลับนี่ปกติไม่เป็ นอะไรนะ นอนหลับก็ไปเลย นี่ไง มันเป็ นอย่างนี้
แต่แม่ แม่นี่ลม้ หลายที แม่นี่เจ็บหลายที แล้วสุดท้ายติดเชือ้ แม่กเ็ สียไป
อย่างเตีย่ ท่านเองท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องบุญกุศลนะ แต่เวลาท่านเสีย ท่านเสีย โอ๋ย!
สบาย เสียแบบสุดยอดเลย นอนหลับแล้วก็ไปเลย พอบอกว่าเสีย เขามาบอกว่าเสียนะ
ชาวบ้านเขาไม่เชื่อ ก็ยงั เดินไปเดินมาปกติ คนปกตินอนหลับไปเลย
นี่เขาก็มเี วรมีกรรมของเขา จะไปดี ไปทุกข์ ไปเจ็บ ไปไข้ แต่ละบุคคลมันไม่
เหมือนกัน ท่านก็มเี วรมีกรรมของท่าน เราก็มเี วรมีกรรมของเรา เราเกิดมาเป็ นลูกใช่
ไหม เรามีสายบุญสายกรรมก็ตอ้ งมีเป็ นเรื่องธรรมดา เราก็ดูแลสุดความสามารถของ
เรา แต่ไม่ใช่ใครพูดอย่างนี้ว่า เรามีทรัพย์สนิ แล้วเราต้องสูญเสียให้หมด แล้วยังจะต้อง
กูห้ นี้ยมื สินมาอีกทัง้ หมด
แต่ถ้ามันมีโอกาสทีจ่ ะรักษาหาย เราก็เห็นด้วยนะ ถ้ามันมีโอกาสรักษาหาย
เพราะชีวติ มันมีค่ากว่าเงินทอง ชีวติ ทีม่ นั มีค่า ชีวติ ทีอ่ ยู่ได้ เงินทองไม่มคี ่าหรอก แต่
ถ้าชีวติ ของเรามันรักษาไม่ได้ นี่เขาบอก “ไม่สามารถฟื้ นขึน้ มาได้ตลอดชีวติ อยู่ใน
เครื่องช่วยหายใจ ไม่สามารถฟื้ นขึน้ มาได้ตลอดชีวติ
ชีวติ ของพ่อแม่อยู่ในการ
ตัดสินใจของลูก”
มันฟื้ นไม่ได้แล้ว มันฟื้ นไม่ได้ ทางการวินิจฉัยของแพทย์เขาวินิจฉัยอย่างนัน้
ได้ ไอ้อย่างนี้ ภาษาเราเลย ต้องให้แพทย์วนิ ิจฉัย พอวินิจฉัยจบแล้วนะ ทาอย่างไรก็
ทาตามนัน้ ทาตามนัน้ เลย
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นี่พูดถึงว่า อยู่กบั ความจริง คาว่า “อนันตริยกรรม” แล้วเขาก็เอาคาว่า
“อนันตริยกรรม” มาขู่ พอขู่เราแล้วเราก็วูบวาบไปกับเขา

เราทากรรมนะ เราเกิ ด เห็นไหม มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็ นที่พึ่งอาศัย เราเกิ ดมาเพราะเรามีเวรมีกรรม เราถึงมาเกิ ด แล้วเราก็
มาทาดีทาชัวกั
่ นอยู่นี่ เราเกิ ดมาจากกรรม แล้วเราก็ยงั ทากันอยู่นี่ ทาดี
ก็กรรมดี ทาชัวก็
่ กรรมชัว่ ใครทาสิ่ งใดได้เช่นนัน้ เราทากรรมดีกรรมชัว่
อยู่นี่ แล้วเราก็ทาของเราอยู่ เราก็ทาดีของเราอยู่ แล้วจะต้องให้ใครมา
ตะคอก มาขู่ขนาดนี้ เป็ นอนันตริยกรรม
ก็เราทาเอง เรารู้ เรารู้ เราเป็ นคนทาเอง เราไม่มเี จตนาทาอย่างนัน้ ไม่เป็ น บอก
เลยว่าไม่เป็ นอนันตริยกรรม แล้วถ้าเราเป็ นลูก เราดูแลพ่อแม่เราสุดความสามารถแล้ว
ถ้ามันแบบฟื้ นไม่ได้แล้ว ทุกอย่างไม่ได้แล้ว อยู่ท่วี นิ ิจฉัยทางการแพทย์
อย่างทีเ่ ราพูด ลูกศิษย์คนหนึ่งมาพูดให้ฟังนะ โรงพยาบาลเอกชนนะ มี
โรงพยาบาลเอกชนทีไ่ หนบ้างเขาบอกว่า ให้ญาติๆ ปรึกษากันนะ เพราะฉันอาย เอา
สตางค์เอ็งจนฉันอายแล้วนะ
ฉันเอาสตางค์ของแกจนฉันยังอายเลย
โรงพยาบาลเอกชนเขายังพูดอย่างนัน้ เลย เขาบอกว่าให้ญาติปรึกษากันๆ

นี่ขนาด

ไอ้นี่ของเรา เราก็ปรึกษาทางการแพทย์ เราดูทางการแพทย์ให้ตามความเป็ น
จริง แพทย์เป็ นเครื่องยืนยันนะ เขาชานาญการ วิชาชีพของเขา เขาดูแลของเขา เขา
วินิจฉัยอย่างไร เราช่วยเต็มทีเ่ ลย เราช่วยสุดความสามารถของเราเลย เราไม่ท้งิ
หรอก
แต่ถ้าพูดอย่างนี้บอกว่า อูฮ้ ู! จะต้องให้หมดสิน้ ทรัพย์สนิ อะไรไปเลย มัน
ทะแม่งๆ มันแปลกๆ เหมือนกับคนตายไปแล้วมีพธิ ศี พ คนนู้นจะจัดพิธอี ย่างนัน้ คนนี้
จะจัดพิธอี ย่างนัน้ เวลาพ่อแม่อยู่ ไม่เคยดูพ่อแม่เลยนะ พ่อแม่อยู่ ไม่เคยมาเหลียวมา
แลเลย พอพ่อแม่ตายนะ ต้องจัดพิธกี งเต๊ก ๕๐ ชัน้ เลย ต้องเผาปราสาท ๕๐๐ ชัน้ เลย
เพื่อว่าฉันรักแม่มาก
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ทุเรียนสักลูกหนึ่ง กล้วยสักใบหนึ่ง มึงเคยให้แม่มงึ กินไหม มึงเคยมาดูพ่อแม่
มึงไหมตอนมีชวี ติ เคยมาป้ อนน้าป้ อนข้าวพ่อแม่มงึ ไหม ตรงทีเ่ อ็งมาป้ อนข้าวป้ อนน้า
พ่อแม่มงึ นี่มนั สาคัญกว่าไอ้มงึ จะทางานศพใหญ่โตอีก ถ้ามึงทางานศพซะใหญ่โตเลย
แต่ตอนพ่อแม่เอ็งอยู่ เอ็งเคยมาดูพ่อแม่เอ็งบ้างไหม นีค่ นตายขายคนเป็ นไง
เวลาตายไปแล้วจะจัดงานใหญ่โต มันจัดเพื่อใคร ก็จดั เพื่อหน้าเอ็ง ไม่ได้จดั เพื่อ
พ่อแม่เอ็ง ถ้าเอ็งจัดเพื่อพ่อแม่เอ็ง เอ็งทาบุญกุศลอุทศิ ให้พ่อแม่เอ็งสิ คนเจ็บคนป่ วย
ในโรงพยาบาลเยอะแยะ เอ็งช่วยเขาสิ ช่วยอุทศิ ให้แม่เอ็ง จะไปจัดงานศพเอาหน้าเอา
ตา ไอ้นนั ่ มันเกินไป นี่พูดถึงเวลาโลกคิดกันอย่างนัน้ ไง

นี่ พดู ถึงอนันตริยกรรม เราดูนะ เราดูที่ใครรักพ่อรักแม่ ใครทา
อย่างนัน้ เพราะอะไร เพราะว่าเขารักพ่อรักแม่คือเขารักตัวเขา เขารัก
หัวใจของเขา หัวใจของเขาเรียกร้อง หัวใจของเขามันสะเทือนใจ เขาก็
ดูแลพ่อแม่เขา แสดงว่าจิตใจของเขามีคณ
ุ ธรรม แต่ถ้าเขาไม่ดแู ล เขา
ไม่รกั ษา เขาไม่ดแู ล นัน่ จิตใจของเขาเป็ นอย่างนัน้ เอง
ฉะนัน้ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ เราเป็ นคนทากรรมเอง ไม่ตอ้ งเชื่อ ไอ้เพื่อนพูดอย่าง
นัน้ เพื่อนมันมีอะไร เพื่อนกับเรา เราก็ยงั เขียนมาถามหลวงพ่อ แสดงว่าเพื่อนก็โง่
เหมือนเรา ถ้าเราไม่โง่ เราไม่เขียนมาถามหลวงพ่อหรอก เพื่อนมาพูดอย่างนัน้ อัด
เพื่อนมันไปเลย บอกเงินของกู เรื่องอะไรของเอ็งจะต้องทาอย่างนัน้ นี่พูดไม่ให้เป็ น
เหยื่อไง
“๒. พ่อแม่รกั ลูกมาก สวดมนต์ให้ทุกวัน แต่ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ลูกจึงออก
อุบาย (โกหก) พ่อแม่ไปว่า ระหว่างวันทีไ่ ม่ได้ทาอะไรทีต่ อ้ งจดจ่อใช้ความคิด ขอให้
พ่อแม่สวดมนต์ให้ลูกตลอดเวลา ถ้าขีเ้ กียจก็ให้นึกแค่พุทโธ ธัมโม สังโฆตลอดเวลา
จนกระทังหลั
่ บไป จะทาให้ตอนสวดมนต์ให้ลูกจะได้ประโยชน์มากกว่านี้”
นี่วงเล็บ เขาไม่กล้าบอก นี่เขาเขียนว่าโกหกไง พอโกหกแล้วก็ไม่สบายใจ นี่
เขาก็เขียนเองว่าออกอุบาย ออกอุบายให้พุทโธ
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กรณีน้ถี ้าพูดถึงโกหกนะ เวลาหลวงปู่มั ่นท่านไปกับมูเซอ ท่านไปอยู่นนั ่ น่ะ
ท่านเดินจงกรมของท่าน พวกมูเซอเขาบอกว่าเสือเย็น เสือเย็น หัวหน้าเขาบอกว่า
เสือเย็น เสือเย็นคือพวกเสือสมิง เขาจะมาหลอกจับคนไปเป็ นเหยื่อ ฉะนัน้ เขาก็บอก
ให้ไปเฝ้ าไปดูไปแล เขาก็มาเฝ้ าดูแล ท่านก็เดินจงกรมอยู่นนั ่ น่ะ
จนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นมีโทษอะไรเลย ท่านก็เดินไปเดินมา ก็ไป
ถามว่าท่านเดินทาไม
ท่านบอกว่าท่านเดินเพราะพุทโธท่านหาย ท่านเดินหาพุทโธของท่าน พอเดินหา
พุทโธของท่านแล้วพวกชาวบ้านก็บอกว่า แล้วถ้าผมช่วยหาได้ไหม เพราะช่วยหาเจอ
แล้วจะได้ไปๆ ซะ เพราะกลัวว่าเป็ นเสือเย็น
ก็บอกว่า ชาวบ้านช่วยหายิง่ ดีใหญ่ เพราะมันหาไม่เจอ ถ้าชาวบ้านช่วยหา
อาจจะได้พบพุทโธเร็วขึน้ ชาวบ้านเขาก็ไปเดินพุทโธบ้าง เดินพุทโธ อย่างนี้โกหกหรือ
เปล่า โกหกหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาบอกว่าพุทโธหายๆ ฉะนัน้ พอผูใ้ หญ่บา้ นเขาไปเดินจงกรมของ
เขา กาหนดพุทโธของเขา แล้วจิตเขาลง พอจิตเขาลงตูม! จิตเขาลงแล้วมันสว่างไป
หมด มันรู้ พุทโธไม่หาย พุทโธท่านไม่หาย มาหาหลวงปู่มั ่นนะ “พุทโธตุ๊ไม่หาย พุทโธ
สว่างไสว ตุ๊โกหก ตุ๊โกหก”
อ้าว! โกหกก็อุบายให้เขารูเ้ อง เห็นไหม พอเขารูข้ องเขาขึน้ มาเอง เขาซาบซึ้งนะ
ตัง้ แต่นนั ้ มานะ โอ้โฮ! เขามาทาทางจงกรมให้ เขามาดูแลให้ เขาอุปัฏฐากดูแลให้ แล้ว
เขายังติเลย “แหม! เมื่อก่อนทางมันแบบว่ามันมีแต่รากไม้ ทางมันเดินไม่ได้ ตุ๊เดินได้
อย่างไร” ยังตาหนิอกี นะ ตาหนิว่าไม่บอก ไม่ให้เขามาทาบุญน่ะ พอเขาศรัทธาแล้วเขา
มาทาให้หมดเลย แต่ตอนนัน้ เขากลัวว่าเป็ นเสือเย็น กลัวจะเป็ นโทษกับเขา
นี่กเ็ หมือนกัน พ่อแม่ พ่อแม่เห็นลูกไปปฏิบตั กิ ไ็ ม่อยากให้ลูกปฏิบตั ิ ก็มกี าร
ต่อต้าน ทีน้จี ะบอกให้แม่ปฏิบตั กิ ก็ ลัวแม่ไม่ยอม ก็เลยใช้อุบายบอกว่า ถ้าสวดมนต์
แล้วเหนื่อย เราก็บอกให้พุทโธบ้างก็ได้ พุทโธแทนก็ได้ พุทโธแล้วจะดีขน้ึ เพราะเวลา
เราสวดมนต์จะได้บุญให้ลูกมากขึน้
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เห็นไหม ด้วยความผูกพัน รักลูก ก็ยอมทา ถ้ายอมทา จิตก็เป็ น อันนี้เป็ นบาป
ตรงไหน เขาเขียนมาไง ถ้าทาอย่างนี้จะเป็ นบาปหรือเปล่า เป็ นการโกหกพ่อแม่
เวลาเราโกหกมดเท็จกัน เราโดนเขาต้มตุ๋นกัน นัน่ น่ะโกหก เราไปต้มตุ๋นคน
อื่น ต้มตุ๋นเพื่อผลประโยชน์ มันไม่เป็ นประโยชน์อะไร นี่พ่อแม่เราจะไปต้มตุ๋นไหม
พ่อแม่นะ ถ้ามีลูกนะ พ่อแม่เสียเมื่อไหร่ สมบัตขิ องพ่อแม่กเ็ ป็ นของเราหมด พ่อแม่
เขาจะต้มตุ๋นอะไรเรา แล้วเราจะไปต้มตุ๋นอะไรพ่อแม่
พ่อแม่กบั ลูกนะ ความรักทีส่ ะอาดบริสุทธิ ์ ความรักระหว่างแม่กบั ลูก พ่อแม่
กับลูก ความรักนี้ความรักที่ไม่เจือด้วยอย่างอื่นเลย ความรักของพ่อของแม่กบั ลูก
ความรักทีส่ ะอาดบริสุทธิ ์ แล้วเรามีความรัก แต่มนั ก็เกิดทิฏฐิ ลูกของฉัน ฉันจะไม่ให้
ไปไหน ฉันจะไม่ให้ไปปฏิบตั ิ ลูกของฉันต้องอยู่บา้ นฉัน ลูกของฉัน ฉันจะฝึกเอง มันก็
มีการต่อต้าน ไอ้นี่ทฏิ ฐิอย่างนี้มนั มีธรรมดา ฉะนัน้ เวลาพุทโธถึงไม่ยอมพุทโธไง กลัว
กลัวลูกจะไปพุทโธซะ ตัวเองก็เลยต่อต้านไม่ยอมพุทโธ
ไอ้กรณีน้มี นั เกิดทิฏฐิ มันเกิดการขัดแย้งกันเรื่องความผูกพัน ฉะนัน้ ถ้าเรามี
สติปัญญา เราก็ใช้อุบาย ถ้าจะสวดมนต์ให้ลูกมากๆ ถ้าสวดแล้วมันเหนื่อยก็พุทโธก็ได้
ถ้าพุทโธไปแล้ว นี่อย่างนี้มนั เป็ นอุบาย
จริงๆ แล้วเขาก็รู้ เขาก็เข้าใจได้ แต่ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกมันเรื่องอย่าง
นี้ พ่อแม่ลูก ก็อยากจะให้ลูกเป็ นฝัง่ เป็ นฝา อยากให้ลูกทาให้ประสบความสาเร็จทาง
โลก เพราะเขามีปัญญาเท่านัน้
แต่ปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ สมบัตปิ ัจจุบนั
สมบัติ
อนาคต สมบัตทิ เ่ี ป็ นอดีตมา มนุษย์สมบัตถิ งึ ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ แล้วเกิดเป็ นมนุษย์
แล้ว สมบัตปิ ัจจุบนั คือทาสิง่ ใดประสบความสาเร็จตามหน้าทีก่ ารงานของตัว นี้เป็ น
สมบัตปิ ัจจุบนั แล้วสมบัตอิ นาคต อนาคตบุญกุศลมันจะส่งไปในอนาคต
สมบัตปิ ัจจุบนั ถ้าคนมีสติปัญญา อย่างที่เราสอนพ่อแม่ ถ้าพุทโธๆ เห็นไหม
ชาวมูเซอเวลาเขาพุทโธ เขาลงแล้ว ทีว่ ่าถามว่าหลวงปู่มั ่นเดินหาอะไร หาพุทโธ พุทโธ
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หาย เวลาจิตเขาลงแล้วเขาไปหาหลวงปู่มั ่นนะ “พุทโธตุ๊ไม่หาย พุทโธตุ๊สว่างไสว พุท
โธตุ๊นี่สุดอยู่ในหัวใจเลย พุทโธตุ๊ไม่ได้หาย”
ทาไมเขาไม่บอกว่าหลวงปู่มั ่นโกหกเลย ทาไมเขาซาบซึ้งหลวงปู่มั ่น
ก็หลวงปู่มั ่นใช้อุบายให้เขาไปเจอทรัพย์สมบัติ ให้เขาไปเจออริยทรัพย์ ให้
เขาไปรูไ้ ปเห็นของเขาเอง เขาเห็นทรัพย์ของเขาเอง พอเขาเจอทรัพย์ของเขา เขาไม่
โทษหรอกว่าคนอื่นทาให้เขาเสีย มีแต่ซาบซึ้งบุญคุณ
นี่กเ็ หมือนกัน ถ้าเราทาประโยชน์กบั พ่อแม่ได้ พ่อแม่จะซาบซึ้งบุญคุณ ถ้าเรา
ทาไม่ได้ มันก็กรรมของสัตว์ ไอ้อย่างนี้มนั กรรมของสัตว์นะ ถึงเวลาแล้วจะรูจ้ ะเห็นกัน
ไปเอง นี่ผลของวัฏฏะไง ความเห็นต่างระหว่างพ่อแม่กบั ลูก
ทากันเองก็แล้วกัน เพราะเราเห็นนะ เราศึกษาพระไตรปิ ฎก เวลา
พระพุทธเจ้าพูดถึงการครองเรือนนี่แสนยาก ระหว่างสามีภรรยา ความรูส้ กึ นึกคิดก็
แตกต่างกัน แล้วลูกเกิดมาแต่ละคนๆ ก็หวั ใจหนึ่งๆ การครองหัวใจ บริหารความรูส้ กึ
นึกคิด โอ๋ย! แสนยาก ฉะนัน้ การกระทบกระทังนี
่ ่เป็ นของธรรมดา
ฉะนัน้ เวลาโยมกระฟัดกระเฟี ยดกัน เราจะเข้ากุฏิ ไม่สน เรื่องของใครของมัน
เขาหากันมาเอง เราไม่เกีย่ ว เราไม่เกีย่ ว นี่กเ็ หมือนกัน ระหว่างพ่อกับแม่ ผลของวัฏฏะ
อันนี้เราดูของเรานะ นี่ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๓ นี่ส ิ ข้อที่ ๓ “ธรรมโอสถทีร่ กั ษาโรคได้นนั ้ คืออริยผลเท่านัน้ หรือไม่
ลูกทราบมาว่าหลวงปู่มั ่นท่านหายจากโรคถ่ายเลือดเพราะได้สกิทาคามิผลทีถ่ ้าสาริกา
(ถ้าจาผิด ขออภัย) และหลวงตาท่านหายจากโรคเสียดอกเพราะอนาคามิผล เพราะ
เคยฟังหลวงพ่อพูดถึงทิดประยูร”
ไอ้เรื่องธรรมโอสถ ธรรมโอสถมันเป็ นธรรมโอสถทีร่ กั ษาไข้ แต่ถ้ามันเป็ น
ธรรมจักร เป็ นมรรค ถ้าเป็ นมรรค เป็ นมรรคจะชาระล้างกิเลส ถ้ามรรค มรรคญาณ ดู
สิ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขย
ญาณ อาสวักขัย ญาณทัสสนะทีท่ าลายกิเลส มันเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง
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ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน สิง่ ที่ว่าเป็ นอริยผลเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นธรรมโอสถ...ไม่ใช่ ไม่ใช่ อริ
ยผลคืออริยผล ธรรมโอสถคือธรรมโอสถ
อริยผลนะ อริยผลทีจ่ ติ เราสงบแล้วเป็ นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธินี่เป็ นกัลยาณ
ปุถุชน ยกขึ้นสู่โสดาปัตติมรรค เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ น
จริง แล้วใช้ปัญญาพิจารณาไป นี่เป็ นมรรค มรรค มัคโค ทางอันเอก ถ้าพิจารณา
แยกแยะไปแล้ว ถ้ามันสมุจเฉทปหาน เวลามันขาดไปแล้ว นี่โสดาปัตติผล สกิทาคามิ
ผล อนาคามิผล อรหัตตผล ถ้าเป็ นมรรคเป็ นผลอย่างนัน้ นัน่ เป็ นมรรคเป็ นผล ธรรม
โอสถเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง
ธรรมโอสถนะ จิตสงบแล้ว ถ้าทาจิตสงบแล้วใช้พลังของจิต กาลังของจิต
พิจารณา พิจารณาอะไร เจ็บไข้ได้ป่วย พิจารณาในการเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้ ถ้ามัน
พิจารณาในการเจ็บไข้ได้ป่วย พอมันเข้าใจแล้วมันปล่อยมันวาง พอมันวาง โรคภัยไข้
เจ็บนัน้ หายเลย มันหายเลย แต่จติ ต้องมีกาลัง
ถ้าจิตไม่มกี าลังนะ ยิง่ พิจารณาไปนะ โรคภัยไข้เจ็บนัน้ ยิง่ ทาให้โรคภัยไข้เจ็บ
มากขึน้ ทาให้โรคภัยไข้เจ็บนัน้ แบบว่ามันยิง่ ถลาลึกไป แล้วเวลาไปหาหมอนะ หมอ
จะถามว่า ทาไมปล่อยถึงขนาดนี้ ทาไมไม่รบี มาหาหมอ มาหาหมอนี่เสียแล้ว เพราะ
อะไร เพราะกาลังของจิตมันไม่พอ
หลวงตาท่านพูดบ่อย เวลาคนไปถามเรื่องนี้ หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าคนไม่มี
กาลังนะ ให้ไปหาหมอซะ ถ้าคนจะใช้ธรรมโอสถต้องให้คนทีม่ กี าลัง คนทีจ่ ติ ใจเข้มแข็ง
คนทีจ่ ติ ใจเข้มแข็ง ถ้าจิตมันสงบแล้ว เช่น เราเป็ นไข้ เราพิจารณาการไข้ ไข้น้ีมาจาก
ไหน ไข้น้เี กิดจากอะไร อาการไข้ พิจารณาไล่ไป พอถ้าจิตมันลง นัน่ น่ะธรรมโอสถ
ธรรมโอสถเป็ นธรรมโอสถ อริยผลเป็ นอริยผล มันคนละประเด็นกัน แต่คนละ
ประเด็นกัน ทีน้มี นั เป็ นอย่างนี้ไง มันเป็ นที่ว่า “ลูกทราบมาว่าหลวงปู่มั ่นท่านหายจาก
โรคถ่ายเลือดเพราะท่านได้สกิทาคามิผลทีถ่ า้ สาริกา”
กรณีถ้าสาริกา ท่านเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหม ท่านพิจารณา
อาการไข้ของท่าน ท่านพิจารณา เพราะจิตท่านสงบอยู่แล้ว ท่านพิจารณากายของ
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ท่าน พิจารณากายของท่านพร้อม พร้อมไปกับการพิจารณาอริยสัจ พร้อมกับไป
พิจารณากาย การเจ็บไข้ได้ป่วย เรื่องกาย เรื่องเวทนา เรื่องจิต เรื่องธรรม พิจารณา
ไปพร้อมกัน
เวลาไปพร้อมกัน พิจารณาของท่านไป พิจารณาของท่าน มันรวมลง พอรวม
ลง มันรวมลง พอรวมลง กิเลสมันขาดไปด้วย สิง่ ทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วยหายไปด้วย แล้วจิต
ท่านรวมลงแล้ว สิง่ ทีพ่ วกเทวดา พวกเจ้าทีเ่ จ้าทาง พวกเทวดาที่มาอนุโมทนากับ
หลวงปู่มั ่น มาอนุโมทนา เห็นไหม เขาเป็ นยักษ์ ยักษ์ทอ่ี ยู่ดๆี เดินเข้ามาหาหลวงปู่
มั ่น นี่เห็น
ฉะนัน้ กรณีน้มี นั ก็จะย้อนเปรียบเทียบให้เห็น เปรียบเทียบให้เห็นว่า เวลา
หลวงตา หลวงตาท่านพิจารณากายของท่าน พอพิจารณากายของท่าน พิจารณาแล้ว
มันปล่อย โลกนี้ราบหมด พอโลกนี้ราบหมด ท่านก็ข้นึ ไปรายงานหลวงปู่มั ่นบอกว่าจิต
มันเป็ นอย่างนัน้ น่ะ
หลวงปู่มั ่นบอกว่า “เป็ นเหมือนเราทีถ่ ้าสาริกาเลย เหมือนเราทีถ่ ้าสาริกาเลย
แต่ของเรามียกั ษ์ ของมหาไม่มยี กั ษ์”
เพราะหลวงตาท่านพิจารณากายของท่าน พิจารณาของท่าน อันนี้เป็ นอริ
ยผล แต่หลวงปู่มั ่นท่านพิจารณาอริยผล แล้วท่านละถึงโรคถ่ายเลือดของท่านด้วย แต่
หลวงตาท่านพิจารณาของท่าน ท่านได้อริยผลด้วย แต่ท่านไม่เห็นโรคภัยไข้เจ็บของ
ท่านทีม่ หี รือหายไปเลย มันไม่เห็นมี นี่พูดถึงอริยผล
ในอันเดียวกัน ในอันเดียวกันทีว่ ่าเวลาหลวงตาท่านพิจารณาโรคเสียดอก
ท่านบอกว่าท่านได้อนาคามิผล ผิด ไม่ใช่ เพราะตอนทีท่ ่านเป็ นโรคเสียดอก ท่านได้
อนาคามิผลมาแล้ว
อนาคามิผล

ท่านได้อนาคามิผลมาก่อนหน้านัน้

โรคเสียดอกไม่ใช่ได้

จับประเด็นนี้ให้ดนี ะ แล้วกลับไปฟังเทศน์หลวงตาใหม่ หลวงตาท่านบอกว่า
ท่านเป็ นโรคเสียดอก เวลาท่านเป็ นโรคเสียดอก ท่านเป็ นโรคเสียดอกใช่ไหม ท่านบอก
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ท่านไม่ได้แล้ว พูดกับชาวบ้านไม่ได้แล้ว เราเป็ นโรคเสียดอกแล้ว เราเป็ นเองแล้ว
ขอให้เรากลับไปเถอะ กลับไปพิจารณาของท่าน
พอท่านไปพิจารณา ทีท่ ่านพิจารณาท่านบอกว่า ไม่อยากตาย ไม่อยากตาย
เพราะตายแล้วมันได้อนาคามี คือมันไปเกิดบนพรหม
ท่านได้มาก่อนทีเ่ ป็ นโรคเสียดอก หลวงตาท่านได้อนาคามีก่อนทีจ่ ะเป็ นโรค
เสียดอก เพราะท่านบอกว่าท่านเป็ นโรคเสียดอก ถ้าท่านตายตอนนัน้ ท่านต้องไปเกิด
บนอนาคามี ถ้าท่านตายตอนนัน้ เพราะตอนนัน้ ท่านยังไม่ได้พจิ ารณาใช่ไหม ถ้าท่าน
ตายตอนนัน้ ถ้าท่านเป็ นโรคเสียดอกแล้วถ้าตายไป เพราะยังไม่ได้พจิ ารณาโรคเสีย
ดอก ถ้าตายไป ท่านบอกว่าตอนนัน้ มันได้อนาคามี ยังคาอยู่ ยังไม่อยากตาย
ไม่อยากตาย ก็เลยดึงไว้ ไม่อยากตาย ก็พยายามจะพิจารณา ไม่อยากตาย ก็
พิจารณาโรคนี้ พอพิจารณาโรคนี้ ท่านก็พจิ ารณาของท่าน ท่านพิจารณาเวทนาของ
ท่าน ท่านพิจารณาของท่าน นี่ธรรมโอสถ อันทีห่ ลวงตาเป็ นนี่ธรรมโอสถ ธรรมโอสถ
ตรงไหน
ตรงทีว่ ่า ท่านได้อนาคามีมาก่อน ท่านได้มาแล้ว แล้วพอเป็ นโรคเสียดอก
ท่านบอกท่านไม่อยากตาย พอไม่อยากตายมันก็กงั วล พอกังวลแล้วธรรมะก็มาเตือน
ธรรมะมาเตือนเลย ท่านก็เคยพิจารณาของท่านมาแล้ว เวลาผ่านเวทนา
มาแล้ว ท่านจะมาตกใจเรื่องนี้ได้อย่างไร พอท่านไม่ตกใจ ท่านก็กลับมาพิจารณาโรค
เสียดอก พิจารณาซ้าพิจารณาซาก จนมันรวมลงแล้วมันหายหมดไง พอมันหายหมดแล้ว
ท่านถึงออกมา ท่านถึงไปจุดและต่อม แล้วไปสิน้ สุดเอาทีว่ ดั ดอยธรรมเจดีย์
ท่านได้อนาคามีมาก่อนเป็ นโรคเสียดอก โรคเสียดอกนี้เป็ นการยืนยัน เพราะ
เวลาท่านเป็ นโรคเสียดอกแล้วท่านบอกไม่อยากตายๆ เพราะตายแล้วมันยังคาอยู่ ไม่
อยากตาย เพราะตายแล้วมันไปเกิดบนอนาคามี บนพรหม
ไปฟังเทศน์ใหม่นะ ไปฟังเทศน์ใหม่ แล้วเรียงลาดับจับขัน้ ตอนใหม่ นี่คนไม่เป็ น
มันอย่างนี้ คนไม่เป็ นมันฟังแล้วมันไม่รจู้ งั หวะจะโคน หรือว่าวงจรของมันนี่ไม่เข้าใจ
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หรอก นี่ไง คนไม่รเู้ ป็ นแบบนี้ ฟังเทศน์ดว้ ยกัน แต่ตคี วามไปคนละเรื่อง แต่ถ้าฟัง
เทศน์ดว้ ยกันนะ
ฉะนัน้ คาว่า “โรคเสียดอก” นี่ธรรมโอสถของหลวงตาล้วนๆ เลย แล้วตอนทีท่ ่าน
ไปอยู่ทห่ี นองผือ เวลาจบแล้วไปทีห่ นองผือ แล้วเวลาท่านท้องร่วง แล้วอาเจียน ๒ หน
ทีว่ ่าจะตายน่ะ นัน่ น่ะท่านไม่ตกใจเลย ท่านไม่มมี รรคมีผลให้รกั ษาแล้ว มันจบแล้ว
มันธรรมธาตุแล้ว จบแล้ว แต่ท่านก็ใช้พจิ ารณาของท่านเป็ นธรรมโอสถ

ธรรมโอสถเป็ นธรรมโอสถนะ อริยผลเป็ นอริยผล มันไม่ใช่อนั
เดียวกัน แต่ถ้าผูท้ พ่ี จิ ารณา พิจารณาไปพร้อมกัน พิจารณาจุดเดียว แต่มนั ได้ทงั ้ อริ
ยผลด้วย ได้ทงั ้ สิง่ ที่เจ็บไข้ได้ป่วย อย่างเช่นหลวงตาท่านนัง่ ตลอดรุ่งพิจารณาเวทนา
เวทนา ท่านบอกเลย เหมือนกับว่าเอาไฟสุมใส่ตวั ตลอดเวลา ความเจ็บปวดมันรุนแรง
ขนาดนัน้ น่ะ
พอพิจารณาเวทนา แยกไปเรื่อย แยกไปเรื่อย พอพิจารณาเวทนาจนหมด
เวทนาหายหมด จิตนี้รวมลง ท่านพูดเองเลย “ต่อไปนี้มนั จะเอาเวทนาหน้าไหนมา
หลอกเราวะ เวทนานี่เรารูเ้ ท่าหมดแล้ว มันจะเอาอะไรมาหลอกเราอีก” เวลามันขาดแล้ว
พิจารณาเวทนา พิจารณาเวทนารวมลง ปล่อยหมด ขาดหมด มันจบไป นี่อริยผล
แต่เวลาพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วย
ถ้ามันเกีย่ วพันกับเรื่องอริยผลไปด้วย
อย่างเช่นทีห่ ลวงปู่มั ่นท่านได้ทถ่ี ้าสาริกา ท่านได้ท่ถี ้าสาริกาเพราะท่านเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วท่านพิจารณาไปด้วย แล้วมันได้มรรคผลไปด้วย นี่กรณีอย่างนี้
แล้วเวลากรณีอ่นื เวลาท่านไปเจ็บไข้ได้ป่วยทีเ่ ชียงใหม่ หลวงปู่เจี๊ยะท่านเล่าให้
ฟัง ไปอยู่เชียงใหม่นะ เจ็บหนัก เจ็บหนักส่งเข้าโรงพยาบาลแมคคอร์มคิ หมอ
โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ ทัง้ หมดเลย หลวงปู่มั ่นต้องตายเด็ดขาด หมอวินิจฉัยเลยว่า
ตาย
แล้วเจ้าคุณราชกวีทเ่ี ป็ นสมเด็จฯ ท่านเป็ นเจ้าของไข้ ท่านก็ไปคุยกับหมอ
หมอเขาวินิจฉัยเลย หลวงปู่มั ่นนี่จบ ไม่มที างรอด
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หลวงปู่มั ่นท่านนอนอยู่ นี่หลวงปู่เจี๊ยะเล่าให้ฟัง หลวงปู่มั ่นท่านนอนอยู่ หลวง
ปู่เจี๊ยะเป็ นคนอุปัฏฐาก หลวงปู่มั ่นก็เรียกเจ้าคุณราชกวีเข้ามา “หมอเขาว่าอย่างไร”
เจ้าคุณราชกวีไม่กล้าพูดนะ แต่หลวงปู่มั ่นรู้ หลวงปู่มั ่นนี่รหู้ มดนะ หลวงปู่มั ่นพูด
เอง “ไม่ตายหรอก เจ้าคุณไม่ตอ้ งตกใจ ไม่ตาย อย่างไรก็ไม่ตาย มันยังไม่ถงึ เวลาตาย
ฉะนัน้ เอาเราออกจากโรงพยาบาล”
เอาหลวงปู่มั ่นออกจากแมคคอร์มคิ ไปไว้ทบ่ี า้ นผูใ้ หญ่หนานแดง หลวงปู่เจี๊ยะ
เป็ นคนอุปัฏฐากทีน่ นั ่ หลวงปู่เจี๊ยะ เขาถวายเงินมา ๑ บาท หลวงปู่เจี๊ยะไปซื้อนมมา
แล้วบอกว่ามาบารุงให้หลวงปู่มั ่นแข็งแรงขึ้นมา
หลวงปู่มั ่นไม่ยอม หลวงปู่มั ่นไม่ยอมฉัน หลวงปู่มั ่นจะเก็บหอมรอมริบเรื่อง
วินัย จะไม่ยอมผิดเลย หลวงปู่เจี๊ยะอ้อน อ้อนอย่างกับลูกอีก “ผูใ้ หญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็
ต้องบารุงขึน้ มา”
หลวงปู่มั ่นท่านไม่ยอม แล้วท่านก็ฟ้ื นฟูขน้ึ มาจนหาย
นี่นายแพทย์เขาบอกเลยว่าหลวงปู่มั ่นไม่รอดหรอก เพราะเป็ นไข้ป่า ออกมาจาก
ป่ า แล้วอาการหนักมาก แล้วพอพูดไปแล้ว เจ้าคุณราชฯ เป็ นเจ้าของไข้ หมอไปคุย
กับเจ้าของไข้ พวกหมอบอกว่า หลวงปู่มั ่นตายแน่นอน ไม่มที างหาย
หลวงปู่มั ่นเรียกเจ้าคุณราชฯ เข้ามาถาม “หมอว่าอย่างไร”
“หมอบอกตาย”
หลวงปู่มั ่นบอกว่า “ไม่ตาย ไม่ตายหรอก ไม่ตาย เอาเราออกจากโรงพยาบาล”
ออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่บา้ นหนานแดง หลวงปู่เจี๊ยะอุปัฏฐากมาจนหาย
หายเสร็จแล้วออกจากโรงพยาบาลยังเที่ยวเชียงใหม่อยู่พกั หนึ่ง จนกลับไปอีสานยัง
ไปเผยแผ่ธรรมทีอ่ สี านอีกเกือบ ๑๐ ปี
พอถึงเวลา ๑๐ ปี บอกหลวงตาไว้เลย “เราป่ วยแล้วนะ ป่ วยครัง้ นี้ครัง้ สุดท้าย
คราวนี้ตาย แต่ไม่ตายง่ายๆ”
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เพราะเป็ นวัณโรค ๘ เดือน เวลาตายท่านบอกเลยว่าท่านตาย เวลาหมอ
วินิจฉัยว่าท่านต้องตาย ท่านบอกว่าไม่ตาย ท่านบอกไม่ตาย หมอบอกว่าตาย ท่าน
บอกไม่ตาย นี่ธรรมโอสถ
ฉะนัน้ บอกว่า ธรรมโอสถแล้วมันต้องอริยผล
เพราะถ้าโยมคิดกันอย่างนี้ โยมก็เอาเรื่องอริยผลกับเรื่องธรรมโอสถมาคลุกเคล้า
กัน ทีน้พี อคลุกเคล้ากัน มันทาให้ไขว้เขว ในการปฏิบตั กิ เ็ ลยปฏิบตั เิ พื่ออะไร ปฏิบตั ิ
เพื่อกลัวเป็ นกลัวตายใช่ไหม หรือปฏิบตั เิ พื่อชาระล้างกิเลส ถ้าชาระล้างกิเลสไปแล้ว
นะ ไอ้ความกลัวเป็ นกลัวตายมันไปไหน มันไม่ไปไหนหรอก

ฉะนัน้ สิ่ งนี้ เราทากรรม กรรมเราทากันเอง กรรมดี เราทากับ
มือ เวลาจิตของเรา มรรคผลมันเป็ นกิ ริยาของจิต จิต อาการของจิต
วิ ธีการเป็ นวิ ธีการ จิตมันการกระทา พอมันได้มรรคได้ผล มันรู้ของมัน
มันเป็ นจริงของมัน แล้วคนอื่นไม่ร้กู บั เรา คนอื่นไม่ร้หู รอก ฉะนัน้ คน
อื่นไม่ร้กู บั เรา ถ้ารู้จริงไม่จริง พูดออกมาอย่างนี้
ฉะนัน้ สิง่ ทีบ่ อกว่า “เคยฟังหลวงพ่อพูดถึงทิดประยูร”
อันนี้กเ็ หมือนกัน ตอนทิดประยูรเขาอยู่บา้ นตาดแล้วเจ็บไข้ได้ป่วย หลวงตาเอา
มาส่งโรงพยาบาลเอง แล้วผ่าออกมา ผ่าแล้ว แล้วหมอบอกว่าเย็บกลับเลย เพราะมัน
รุนแรงแล้ว
หลวงตาเป็ นคนถามเองว่าจะตายบ้านหรือจะตายวัด ถ้าตายทีบ่ า้ นก็ให้สกึ แล้ว
กลับไปทีบ่ า้ น ไปตายทีบ่ า้ น ถ้าจะตายทีว่ ดั เรากลับวัดป่ าบ้านตาดกัน
บอกตายวัด ก็กลับไปทีว่ ดั ป่ าบ้านตาด พอกลับวัดป่ าบ้านตาดก็พุทโธๆ มา
เขามีกาลังไง กาลังรักษา จนอยู่มา พ้น ๖ เดือนไปแล้วก็เฉย สุดท้ายแล้วเขาสึกไป
หายแล้ว หายจากโรค แล้วมาสึก สึกทีหลัง สึกแล้วกลับไปอยู่เมืองจันท์ คนเมืองจันท์
ทิดประยูร นี้ตอนอยู่ทบ่ี า้ นตาดได้เห็นมา ได้เห็นมาอย่างนี้ เรื่องนี้ นี่ธรรมโอสถ
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ถ้าเขามีมรรคมีผล เขาจะสึกไหม ถ้าเขามีมรรคมีผล เพราะเขาไม่มมี รรคไม่มี
ผล เห็นไหม เขาน้อยใจไง เขาน้อยใจหลวงตา พอน้อยใจหลวงตา เขาก็ไปขอสึก ไป
ขอสึกกับหลวงปู่หล้าก็ไม่กล้าให้สกึ ไปขอใครสึกก็ไม่ให้สกึ ให้กลับบ้านตาด สุดท้าย
เขาสึกไป ตอนนัน้ เราบวชใหม่ๆ เราได้ข่าวมา อันนี้เป็ นอันหนึ่ง
คาถามนะ “อยากทราบว่าถ้าไม่ได้อริยผล เพียงแค่พุทโธ จะเป็ นธรรมโอสถ
รักษาโรคได้หรือไม่
ขอบพระคุณ”

หรือแค่ทาให้รกั ษาใจไม่ให้ป่วยไปกับกายแค่นนั ้

กราบ

ถ้าเราไม่ได้อริยผลใช่ไหม ถ้าเรามีกาลังพอ กรณีน้นี ะ หลวงตาเวลาอยู่ในวง
ปฏิบตั ิ ถ้าจิตใจเราเข้มแข็ง มันเข้มแข็งเข้มข้น มันสูก้ บั เวทนา สูก้ บั สัจธรรม สูก้ บั ความ
เป็ นจริงนี่นะ มันสามารถชนะได้
แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราอยากได้ แต่เวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังไม่รุนแรง
เราได้ๆๆ พอพิจารณาไป พอมันรุนแรงมานะ “ไปหาหมอเถอะ ไปหาหมอก็ไปแล้ว
มันไม่ไหวแล้วแหละ” แต่ทแี รกก็เก่ง ใหม่ๆ เก่งนัก อู๋ย! ธรรมโอสถๆ พอจะตายขึน้ มา
“ไปหาหมอไหม”
“เออ! ไปก็ไป”
ทีแรกบอกไปหาหมอไหม “ไม่ๆๆ ธรรมโอสถ” มันยังไม่รุนแรงไง พอรุนแรงมา
ถามอีกที “ไปหาหมอไหม” ไอ้จะพูดก็เสียหน้าเนาะ พูดอ่อยๆ “ไปก็ไป” พอไป หมอบอก
ว่า “โอ้โฮ! ปล่อยจนมา” ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งนะ
ฉะนัน้ หลวงตาจะบอกว่า ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งนะ ธรรมโอสถแก้โรคแก้ภยั ได้
แต่ตอ้ งเข้มแข็งนะ ถ้าไม่เข้มแข็ง หลวงตาจะบอกว่า ไปหาหมอเถอะ ไปหาหมอนะ
เดีย๋ วมันรุนแรงไปแล้วมันจะรักษายาก ไปหาหมอซะ
แต่ถ้าคนจริงนะ ธรรมโอสถสูไ้ ด้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจริงแต่ปาก เราจริงกันแต่
ปาก เพราะเราไม่จริง เราไม่จริง เราถึงโดนกิเลสมันขีค่ ออยู่นี่ไง เพราะเราไม่จริง เราถึง
ทุกข์ยากกันอยู่นี่ไง
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แต่ถ้าเราจริงนะ ของอย่างนี้ผ่านได้หมด มันผ่านได้หมด ทีน้ผี ่านได้หมด
เวลาพูดถึงคนอื่นก็ผ่านได้หมด ก็ไม่กล้ายืนยัน เราไม่อยากจะคุยนะ เจ็บไข้ได้ป่วย
เราผ่านเรื่องนี้มาเยอะมาก มาลาเรีย เขาตายกันต่อหน้า นอนด้วยกัน ตายต่อหน้าเลย
เขาจะมาฉีดยาเรา เราบอกไม่มที าง มึงเป็ นเองก็ต้องหายเอง สูก้ บั มัน พูด
อย่างนี้มนั ก็เหมือนกับขีโ้ ม้ มันต้องพูดกับพระทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน ตอนเป็ นไม่ได้เป็ นคน
เดียว มันเป็ นทัง้ วัด แล้วตายก็ตายกันต่อหน้านี่ อยู่ดว้ ยกัน ๔-๕ องค์ องค์น้ตี ายๆ
เดีย๋ วกูกต็ าย เพราะนอนอยู่ด้วยกัน เป็ นอย่างนี้มาตลอด
เวลานักปฏิบตั กิ บั นักปฏิบตั เิ ขาอยู่ดว้ ยกัน เขาเห็นไง นักปฏิบตั กิ บั นักปฏิบตั ิ
โตมาด้วยกัน เห็นมาด้วยกัน ใครขีโ้ ม้ ใครดีแต่โม้ ใครดีแต่พูด ใครทาจริง เขารู้กนั เขา
เห็นกัน
ฉะนัน้ พุทโธนี่ได้ แต่ตอ้ งมีจติ ใจเข้มแข็ง คาว่า “พุทโธ” เขียนคาว่า “พุทโธ”
แล้วแขวนคอไว้ แล้วโรคภัยไข้เจ็บจะวิง่ หนีเลย ไม่กล้าเข้ามา ไม่มหี รอก เขียนคาว่า
“พุทโธ” แล้วแปะไว้นะ ฉันมีพุทโธนะ โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาไม่ได้ เดีย๋ วพวกนี้ตายหมด
แต่ถ้ามันเข้มแข็งจากภายใน เป็ นไปได้ ฉะนัน้ พุทโธ ถ้าเข้มแข็งนะ ธรรมโอสถ
ส่วนหนึ่ง แล้วอริยผล เรื่องการประพฤติปฏิบตั ิ เรื่องอริยสัจนี่อกี เรื่องหนึ่ง แต่ถ้า
อริยสัจ กับเรื่องอริยผล กับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ามันไปด้วยกัน อันนัน้ ก็เป็ นอีก
เรื่องหนึ่ง มันเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง มันมีหลายๆ เรื่อง หลายๆ เรื่อง หลายๆ แนวทาง
หลายๆ วิธกี าร
แต่เรานี่ เวลาวิทยาศาสตร์ พูดแล้วต้องสูตรนัน้ ต้องเป็ นอย่างนัน้ ๆ วิทยาศาสตร์
เห็นไหม วิทยาศาสตร์ตายตัว ทฤษฎีตายตัว
แต่ถ้าเป็ นการปฏิบตั ิ จริตนิสยั เรื่องเวรเรื่องกรรม เรื่องหนักเรื่องเบา เรื่อง
ความเข้มแข็ง เรื่องการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมแต่ละแขนง แต่ละอย่าง มันไม่
เหมือนกันทัง้ นัน้ น่ะ
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เราถึงได้พดู ไง พระอรหันต์ล้านองค์กล็ ้านอย่าง ไม่เหมือนกัน ไม่
เหมือนกันหรอก แต่อริยสัจอันเดียวกัน ตรัสรู้เหมือนกัน แต่วิธีการ จริต
นิ สยั ไม่เหมือนกัน
ฉะนัน้ เวลาจะไปเลียนแบบนะ ก็อปปี้ มานะ ตายเปล่าครับ ต้องทาให้เป็ นจริง
ของเราขึน้ มา ให้มนั เป็ นสัจจะของเราขึ้นมา มันถึงจะเป็ นความจริงขึน้ มา นี่พูดถึงว่า
เราทากรรมเอง
อนันตริยกรรม ใครจะว่า ใครจะพูดอย่างไร ถ้าการเสียดสีของเขาเป็ นเรื่องของ
เขา เรื่องเราให้อุบายพ่อแม่ไม่ใช่เป็ นบาปเป็ นกรรม เรื่องพุทโธ เรื่องธรรมโอสถ ถ้าเรา
ปฏิบตั ขิ องเรา จิตใจเราเข้มแข็ง เราพิจารณาของเราไป เป็ นไปได้
แล้วถ้าเราจะธรรมโอสถด้วย แล้วเราปฏิบตั ไิ ป สติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริงด้วย อันนัน้ เรารูจ้ ริงเห็นจริง เราจะเข้าใจความเป็ น
จริงหมด เป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก ยืนยันกลางหัวใจ เอวัง
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