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 เอาเนาะ ขอ้ ๑๖๘๘. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๘. เร่ือง "ปฏิบติั ปริยติั" (น่ีหวัขอ้เขาถามนะ ปฏิบติั ปริยติั) 

 ขอความเมตตาหลวงพ่อสอนแนะน าลูกในการปฏิบติัธรรม ท าสมาธิ ค าถามคือ 
เราจ าเป็นตอ้งอ่านพระไตรปิฎกคู่ไปกบัการปฏิบติัหรือไม่ ถา้ลูกไม่รู้เร่ืองปริยติั ไม่เคย
อ่านพระไตรปิฎก ไม่ไดศ้พัทบ์าลี อาศยัอ่านจากหนงัสือหลวงพ่อ ฟังเทศน์หลวงพ่อ 
หลวงตามหาบวั เพียงพอไหมคะ ขอบพระคุณคะ 

 ตอบ   :   เพียงพอไหมคะ น่ีพดูถึงว่าโดยหลกัการโดยทางโลก โดยทางโลกเห็น
ไหม โลกจะเจริญดว้ยตอ้งปัญญา ทุกอยา่งเจริญดว้ยปัญญาทั้งหมด ฉะนั้น เวลาการศึกษา
มีความจ าเป็นไหม? มีความจ าเป็น มีการศึกษา คนเรามีการศึกษาเพราะคนเรามีปัญญา 
มนัถึงมีอาชีพ มีปัญญาเอาตวัรอดได ้คนเราจะเอาตวัรอดไดห้รือไม่ไดม้นัอยู่ท่ีปัญญาของ
คน  

 ถา้ปัญญาของคน ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือปัญญา น้ีปัญญาทางโลกเขาไม่ไดแ้บ่ง
ออกเป็นโลกียปัญญากบัโลกุตตรปัญญา โลกียปัญญา ปัญญาของโลกคือโลกียปัญญา 
ปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ปัญญาทางวิชาชีพน่ีโลกียปัญญา โลกียปัญญาเพราะอะไร? เรา
คิดว่าโลกก็คือโลกเรา แต่ถา้เป็นธรรมะนะโลกคือโลกทศัน์ โลกคือภวาสวะ โลกคือภพ 
ภพคืออะไร? ภพคือหวัใจ ความคิดเกิดจากโลกคือความคิดเกิดจากหวัใจ เกิดจากหวัใจท่ี
มีอวิชชา เกิดจากหวัใจท่ีมีกิเลส ความคิดอยา่งน้ีเขาเรียกโลกียปัญญา โลกียปัญญามนัเกิด
ดบั มนัเกิดก็ได ้มนัดบัก็ได ้แลว้มนัเกิดแลว้มนัอนิจจงัดว้ย เกิดแลว้มนัยงัแปรปรวนดว้ย  
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 ฉะนั้น การศึกษา น่ีถา้ปัญญาทางโลก โลกียปัญญาเขาเรียกวา่ปัญญาทางโลก 
แลว้โลกุตตรปัญญา ปัญญาจะออกจากโลก ปัญญาจะพน้จากโลก ปัญญาจะท าลายกิเลส
เขาเรียกโลกุตตรปัญญา ถา้โลกุตตรปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดจากการภาวนา ปัญญา
อยา่งน้ีไม่เกิดออกมาจากต ารับต ารา ไม่เกิดออกมาจากใดๆ ทั้งส้ิน ปัญญาอยา่งน้ีเกิดจาก
การประพฤติปฏิบติั ปัญญาอยา่งน้ีเกิดจากประสบการณ์ ปัญญาอยา่งน้ีเกิดจากการฝึกหดั 
ปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมาถึงเป็นสมบติัส่วนตน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะ
ปรินิพพาน พระอานนทน่ี์คร ่าครวญมาก พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั อยากใหอ้งค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนตลอดไปไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า  

 "อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา แมแ้ต่ตถาคตก็ตอ้งตายในคืนน้ี"  

 เวลาเราตายไปเราเอาแต่สมบติัของเราไปเท่านั้น แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตายไปแลว้เราจะมีครูบาอาจารยท่ี์ไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้บอกว่าธรรมและวินยัท่ีเราไดบ้ญัญติัไวดี้แลว้ ธรรมและวินยัคือวิชาการท่ีเราไดบ้อก
ไว ้นัน่คือธรรมและวินยั ท่ีเราบอกไว้ๆ  วิธีการเราบอกไวน้ัน่ล่ะเป็นวิทยาศาสตร์ นัน่เป็น
ความจริง มนัเป็นพุทธศาสน์ มนัเป็นการปฏิบติัข้ึนมาใหม้นัรู้แจง้ ถา้ธรรมและวินยัเป็น
ศาสดาของเธอ ถา้เธอปฏิบติัไป  

 ฉะนั้น พอปฏิบติัไป พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ครูบาอาจารยต่์างๆ ท่าน
เป็นพระอรหนัต ์เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมาลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ปรินิพพาน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ว่าใหเ้ห็นสมควรแก่เวลาของเธอเถิด คือ
ใหส้มควร คือว่าใหเ้ป็นเร่ืองส่วนตวั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไป 
เวลาครูบาอาจารยนิ์พพานไป เอาสมบติัของส่วนตวัไป ไม่ไดเ้อาของใครไปเลย น่ี
ภาวนามยปัญญามนัเกิดอยา่งนั้น  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาว่าเราจะตอ้งศึกษาไหม? ตอ้งอ่านพระไตรปิฎกไหม? ตอ้งศึกษา
ไหม? ถา้ตอ้งศึกษาไหม? ตอ้ง ตอ้งศึกษา เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
เป็นศาสดาๆ ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาของเธอ ธรรมและวินยั เวลาหลวงตาท่านพดู 
เหยยีบหวัพระพุทธเจา้ไปแลว้แสดงธรรม คนก็ถามมาใหญ่เลย เออ เหยยีบหวั
พระพุทธเจา้ท าอยา่งไร? อะไรถึงเรียกเหยยีบหวัพระพุทธเจา้ไป เหยยีบหวัพระพุทธเจา้ก็
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อาบติัไง ลบหลู่ไง ไม่เช่ือฟังไง ไม่นอ้มใจลงเช่ือไง ไม่นอ้มใจลงเช่ือธรรมและวินยัของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือท าตวัเองเน่าใน แลว้ก็แสดงธรรม ธรรมตวัเอง น่ี
หลวงตาถึงใชค้  าวา่เหยยีบหวัพระพุทธเจา้ คือเหยยีบธรรมและวินยัแลว้แสดงธรรม  

 น่ีไงคนถามบอกอะไรคือเหยยีบหวัพระพุทธเจา้ อะไรคือเหยยีบหวัพระพุทธเจา้ 
เหยยีบหวัพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร พระพุทธเจา้นิพพานไปตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าปีแลว้ไม่เจอ
กนั แลว้จะไปเหยยีบหวัไดอ้ยา่งไร? ก็ธรรมและวินยัน่ีไง น่ีคือตวัแทนศาสดาไง ถา้เราท า
ตวัเน่าใน ท าตวัผดิพลาด แลว้ก็แสดงธรรมๆ แสดงธรรม น้ีวา่เราตอ้งศึกษาพระไตรปิฎก
ไหม? ตอ้ง ตอ้งศึกษาพระไตรปิฎก เพราะการศึกษา การศึกษาเป็นภาคปริยติั เวลาสังคม
น่ีนะ น่ีศาสนาจะมัน่คง มัน่คงเพราะการศึกษา ศึกษาเพราะอะไร? ศึกษาแลว้มนัท าใหค้น
รู้ทางวิชาการ ถา้คนรู้ทางวิชาการ เวลามองหนา้กนัมนัก็รู้ว่าเอง็ก็รู้ ขา้ก็รู้ เออ ศึกษามา
ดว้ยกนั 

 อา้ว พระไตรปิฎกก็เรียนมาดว้ยกนั อา้ว เรียนมาดว้ยกนั เห็นไหม เจอหนา้กนัก็รู้
ว่าเรียนมาดว้ยกนั แลว้เอง็ท าผดิหรือเปล่า เออ ท าผดิหรือเปล่าล่ะ? ท าผดิโดยท่ีเขาท าผดิ
โดยความพลั้งเผลอ ท าผดิโดยท่ีว่าเขาทนกิเลสของเขาไม่ไดห้น่ึง ท าผดิเพราะว่าเขาท า
ตวัเองเขาไม่ไดห้น่ึง ฉะนั้น เวลาเขาท าผดิ น่ีศึกษามาๆ เป็นความรู้เพื่อความมัน่คง เขา
บอกว่าเถรวาทเราท่ีการศึกษามา ศาสนาสืบต่อมาเพราะมีความรู้ มีการศึกษามา มนัก็ใช่ 
ฉะนั้น เวลาใช่มนัถูกตอ้งอยูแ่ลว้แหละ  

 ฉะนั้น เวลาท่ีว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ศาสนาจะเจริญอีกหน
หน่ึงนะ ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง ก่ึงพุทธกาล แลว้มนัเจริญท่ีไหนล่ะ? เรา
ก็ว่าเจริญในภาคปริยติัใช่ไหม ถา้เจริญ ภาคปริยติัพอศึกษามาแลว้มนัก็แบบว่ายงัสงสัย
อยูใ่ช่ไหม ศึกษามาขนาดไหนก็สงสัย แต่เวลามาภาคปฏิบติัสิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ท่านแกค้วามสงสัยของท่าน ท่านแกค้วามสงสัยของท่าน ในใจของท่าน ท่านก็ใชน่ี้ 
เพราะอะไร? เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ น่ีก่ึงพุทธกาลมนัมีต าราอยูแ่ลว้ แต่ศึกษามา
มนัก็ยงังงๆ อยู ่ ยงัไม่เขา้ใจอยู ่ ยงังงๆ อยู ่ ถึงว่าไปปรึกษากบัเจา้คุณอุบาลี เจา้คุณอุบาลี
ท่านช านาญในทางปริยติัมาก เพราะท่านเป็นคนวางรากฐานการศึกษาในเมืองไทยเลย 

 ฉะนั้น เวลาภาคปริยติัเร่ิมตน้ เร่ิมตน้ภาคปริยติั หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
ปฏิบติัท่านยงัสงสัย ท่านยงัไม่ลงใจ เวลาปฏิบติัไปแลว้ความรู้ ความเห็นของตวัมนัยงัมี



ตอ้งศึกษา ๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

กิเลสอยู ่ มนัมีกิเลสอยู ่ มนัมีความสงสยัอยู ่ ปฏิบติัไปแลว้มนัเห็นอะไร เห็นนิมิต เห็น
ความเป็นไป เห็นแลว้มนัก็แกกิ้เลสไม่ได ้ เห็นแลว้มนัก็ยงัช าระลา้งอะไรไม่ได ้ กม็า
ปรึกษาเจา้คุณอุบาลี เจา้คุณอุบาลีท่านทางวิชาการ ถา้ทางวิชาการพยายามหาช่องทางให้
ได ้ หาช่องทางใหไ้ด ้ เวลาเราปฏิบติัแลว้ ในประสบการณ์แลว้ก็มาเทียบทางธรรมวินยั 
เทียบทางทฤษฏี เทียบแลว้กลบัไปปฏิบติั เทียบแลว้ เห็นไหม  

 ค าว่าเทียบคือก าลงัแสวงหา ก าลงัคน้หา แต่เวลาปฏิบติัคือการทดสอบ การ
ทดสอบ ทดสอบๆ ทดสอบจนหลวงปู่ มัน่ท่านผา่นไปๆ สุดทา้ยหลวงปู่ มัน่ท่านมาแกเ้จา้
คุณอุบาลี เร่ิมตน้ปริยติั ปริยติัน่ีพื้นฐาน เราปฏิบติัไปแลว้เราไปไม่ได ้เราไม่ไดเ้ราก็มี จะ
ไปเปิดตูพ้ระไตรปิฎกมนัก็เขา้ขา้งตวัเอง โอ๋ย เหมือนกนัเลย เหมือนกนัๆ มนัจะเขา้ขา้ง
ตวัเองตลอดไป แต่ไปเจอเจา้คุณอุบาลีใช่ไหม เจา้คุณอุบาลีท่านเป็นนกัปราชญ ์ เพราะ
นกัปราชญม์นัมีแง่มุม เวลาสนทนาธรรมมนัมีแง่มุม มนัมีส่ิงใดท่ีพยายามกระตุก กระทุง้
ใหไ้ดคิ้ด แลว้ไดคิ้ด เออ๊ะ ไดคิ้ด แต่ไม่ใช่ธรรม  

 หลวงปู่ มัน่ท่านกลบัเขา้ป่าไป กลบัเขา้ป่าไปปฏิบติัของท่าน ไปคน้ควา้ของท่าน 
จากท่ีเวลาตวัเองไปเจอมนัไปไม่ไดเ้ลย ไปไม่ไดเ้ลย ปัญญาของตวัเองขนาดไหน 
พยายามสร้างมาขนาดไหน พยายามปฏิบติั แต่มนัก็ยงัทะลุไปไม่ได ้ ทะลุไปไม่ไดก้็
กลบัมาปรึกษา กลบัมาขอธรรมะจากเจา้คุณอุบาลี เจา้คุณอุบาลีท่านก็ใหแ้ง่มุม เพราะ
นกัปราชญก์บันกัปราชญด์ว้ยกนั พอมนัไดช่้อง ไดช่้องก็กลบัไปปฏิบติัต่อ ไปปฏิบติัต่อ 
พอมนัผา่นเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปผา่นเลยนะ  

 พอผา่นข้ึนไป นกัปราชญ ์นกัวิชาการก็ศึกษาอยูเ่ขามีความรู้ไหม? ลูกศิษยม์าถาม 
ถามน่ีตอบเขาได ้ ตอบเขาไดต้อบอะไร? ตอบดว้ยประสบการณ์ ดว้ยการคน้ควา้ใน
การศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราก็ยงังงอยู ่  น้ีเวลาพองงอยู ่
พอเรางงอยู ่ เรายงัสงสัยอยู ่สงสัยอยูแ่ต่ตอบได ้ตอบไดเ้พราะอะไร? เพราะแง่มุม เพราะ
เชาวน์ปัญญา เชาวน์ปัญญาน่ีตอบไป พอตอบไปหลวงปู่ มัน่ท่านฟังแลว้ท่านไดคิ้ด ท่าน
เขา้ป่าของท่านไป ท่านไปคน้ควา้ของท่าน พอคน้ควา้ของท่าน ท่านว่ามนัทะลุไป ทะลุ
ไป  

 เวลาทะลุไป กลบัมา กลบัมาน่ีเวลามาคุยธรรมะ มาคุยธรรมะเราก็ศึกษามาเราก็
สงสัย แต่เราตอบไดด้ว้ยเชาวน์ปัญญา แต่เวลาเจา้คุณอุบาลีแกห้ลวงปู่ มัน่ เวลาแกห้ลวงปู่
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มัน่ เวลาแกน่ี้แกด้ว้ยเชาวน์ปัญญา เชาวน์ปัญญาจากการศึกษาจากพระไตรปิฎก เวลา
หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน ท่านไดป้ระสบความส าเร็จของท่าน ท่าน
กลบัมาคุยธรรมะกนั เวลาท่านแสดงธรรมมา เจา้คุณอุบาลีชกังงแลว้ล่ะ อา้ว กลบังงไง 
อา้ว ท าไมมนัมีแง่มุมอยา่งนั้นออกไปไดอ้ยา่งไร? เพราะงงอยา่งนั้นไงถึงไดย้อม เวลา
หลวงปู่ มัน่ท่านใหอุ้บายอะไร  

 อุบาย เห็นไหม เราบอกว่าจิตใจท่ีสูงกว่า เชาวน์ปัญญาท่ีดีกว่ามนัจะชกัน าข้ึนมา
ได ้ พอชกัน าข้ึนมาไดก้็มาแกเ้จา้คุณอุบาลี น่ีพดูถึงว่าในพระไตรปิฎกนะตอ้งศึกษาไหม? 
ศึกษา ศึกษามนัก็เป็นปริยติั น้ีว่าตอ้งอ่านพระไตรปิฎกคู่กบัการปฏิบติัไปหรือไม่ น่ีเวลา
ปฏิบติัไป เวลาปฏิบติัไป เวลาอ่านพระไตรปิฎกแลว้พร้อมกบัคน้ควา้พระไตรปิฎกมนัจะ
เป็นประเดน็ มนัจะเป็นประเดน็เพราะอะไร?  

 ดูอยา่งท่ีหลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงตาท่านศึกษาจนจบมหาแลว้ท่านจะไปปฏิบติัใช่
ไหม ท่านก็ยงัสงสัยว่ามนัจะมีจริงหรือเปล่า ทั้งๆ ท่ีว่าตั้งใจจริง สร้างอ านาจวาสนามา
มาก เพราะคนมีปัญญามากมนัก็คน้ควา้มาก เพราะคนมีปัญญามากมนัก็ตอ้งใหล้ะเอียด
รอบคอบ เพราะคนมีปัญญามากมนัก็เลยยิง่ระแวงมาก ก็เลยถา้มีใครช้ีไดว้่ามรรค ผล 
นิพพานมีอยูจ่ริง จะมอบชีวิตใหก้บัองคน์ั้นเลย พอไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่อธิบาย
เลยนิพพานมนัคืออะไร นิพพานอยูท่ี่ไหน นิพพานไม่ไดอ้ยูใ่นกระดาษ นิพพานไม่ไดอ้ยู่
ในพระไตรปิฎก นิพพานไม่ไดอ้ยูท่ี่ไหนทั้งส้ิน นิพพานอยูใ่นหวัใจของคน เพราะท่าน
คน้ควา้มาหมดแลว้ พอหลวงปู่ มัน่แกป๊ั้บลงเลย พอลงก็เลยปฏิบติั  

 น้ีเวลาจะปฏิบติันะหลวงปู่ มัน่ท่านบอก บอกว่า “มหา การศึกษานะเราศึกษา
พระไตรปิฎกมาจนไดเ้ป็นมหา ตอ้งศึกษาไหม? ตอ้ง แต่ถา้เวลาจะปฏิบติันะ เวลาจะ
ปฏิบติัไปพร้อมกนัมนัจะเตะ มนัจะถีบกนั” คือมนัจะขดัแยง้กนั ขดัแยง้กนัคือเรารู้โจทย์
ก่อน เราศึกษามาแลว้เราจะสร้างภาพ น้ีพอสร้างภาพไป เวลาปฏิบติัไปมนัจวนเจียนเขา้
ดา้ยเขา้เขม็มนัจะสร้างภาพใหเ้ราไขวเ้ขว  

 ตรงน้ีส าคญัมาก หลวงปู่ มัน่ท่านถึงบอกว่า การศึกษามาน่ีเราศึกษามาใช่ไหม 
ศึกษาจบมาแลว้เพราะไดใ้บประกาศมาแลว้ สอบผา่นแลว้ ท่านบอกว่าการศึกษาน่ี
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหใ้ส่ลิ้นชกัไว ้ แลว้ลัน่กุญแจไวด้ว้ยนะอยา่
ใหม้นัอออกมา คืออยา่เอาความคิดเดิมออกมา ท่ีเราศึกษามาแลว้อยา่เอาออกมา วางไว้
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ก่อนแลว้ใหป้ระพฤติปฏิบติัไป แลว้ถา้ปฏิบติัไป เพราะมนัเป็นจริงมนัจะเป็นอนัเดียวกนั 
มนัจะเป็นจริง  

 ดูสิเวลาท่านสงสัยท่านไปปรึกษาเจา้คุณอุบาลี แลว้ท่านก็ไปปฏิบติั ท่านไป
ปรึกษาเจา้คุณอุบาลีแลว้ท่านก็เขา้ไปปฏิบติั สงสัยเขา้มากรุงเทพฯ เขา้มาคน้ควา้กบัเจา้
คุณอุบาลี คน้ควา้เสร็จเขา้ป่าไป ไปอยูใ่นป่างง อั้นตู ้ ตนั กลบัมาเขา้กรุงเทพฯ มาหาเจา้
คุณอุบาลี คน้ควา้ โตเ้ถียง โตแ้ยง้ สรุปใหไ้ด ้ สรุปเสร็จนะไม่จบหรอก สรุปเสร็จทาง
วิชาการ สรุปเสร็จเราตกลงโครงการกนัได ้ แต่เอง็ยงัไม่ท าอะไรเลย สรุปเสร็จเขา้ป่าไป 
ไปท าโครงการใหเ้กิดข้ึนใหไ้ด ้ 

 เราจะบอกว่าประสบการณ์ของท่านมี ท่านถึงเอาประสบการณ์ของท่านมาสอน
หลวงตา บอกว่าถา้ปฏิบติัไปพร้อมกนันะ น่ีเพราะท่านไม่ไดเ้รียนมา ท่านปฏิบติัของ
ท่าน แต่ท่านมาปรึกษาเจา้คุณอุบาลี แต่ถา้หลวงตาถา้เราศึกษามา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค 
แลว้เราปฏิบติันะ จินตนาการทั้งนั้นแหละ สร้างภาพทั้งนั้น นิพพานอยูแ่ค่เอ้ือม เอง็นัง่ไป
เถอะนิพพานมนัลอยมาสวมใหเ้ลย มงกฎุสวมหมบัเสร็จ เพราะมนัรู้หมดแลว้ หลอก
หมด กิเลสหลอกหมด ท่านถึงบอกว่าใหว้างไวแ้ลว้ใส่ลิ้นชกัไว ้ ลัน่กุญแจไวด้ว้ยนะแลว้
ปฏิบติัไป ถา้ไม่อยา่งนั้นมนัจะเตะมนัจะถีบ คือมนัจะสร้างภาพ มนัจะสร้างจินตนาการ  

 แลว้อีกอยา่งหน่ึงมนัส าคญั ตรงน้ีส าคญัมาก ส าคญัท่ีว่าเราสร้างจินตนาการเราก็
ไม่รู้ว่าเราสร้างจินตนาการ คนจะรู้ว่าสร้างจินตนาการต่อเม่ือคนเคยผา่นมนัมา คนเคย
ประสบการณ์อนันั้นถึงจะรู้ แลว้คนจะรู้คือหลวงปู่ มัน่ แลว้คนท่ีไม่รู้นะ เราไปอยูก่บัคน
ท่ีไม่รู้ เรียบร้อย สังคมนั้นซกักนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เป็นนิพพานเฉพาะกลุ่ม กลุ่มนั้นมี
นิพพานอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เขาสร้างนิพพานของเขามา แลว้ก็นิพพานของเขาอยูอ่ยา่งนั้น
แหละ วนอยูใ่นกลุ่มนั้นแหละ แลว้ถา้กลุ่มนั้นตายหมดแลว้ นิพพานนั้นก็จะหายไป ถา้
กลุ่มน้ียงัอยู ่ ก็นิพพานยงัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ เพราะนิพพานสร้างข้ึน นิพพานกลุ่มของเขา 
ถา้เขา้ไปเจอกลุ่มนั้น  

 น่ีพดูถึงว่าตอ้งอ่านพระไตรปิฎกไหม หรืออ่านควบคู่ไปกบัการปฏิบติั ตอ้งอ่าน
พระไตรปิฎก ตอ้งคน้ควา้ ตอ้งศึกษาใหมี้ปัญญา แต่พออ่านเสร็จแลว้ เวลาจะปฏิบติัตอ้ง
ลัน่กุญแจมนัไวน้ะ ลัน่ไวเ้ลย แลว้ปฏิบติัใหข้ึ้นมาตามความเป็นจริง แลว้ถา้มนัเป็นข้ึนมา
ตามความเป็นจริงนะมนัแตกต่าง ในภาคปฏิบติัในปัจจุบนัน้ีมาถึงก็ว่างๆ ว่างๆ น่ีเพราะ
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อะไร? เพราะรู้แลว้ ความว่างเป็นความสุข ความว่างเป็นส่ิงท่ีเราปรารถนา เราก็พยายาม
จะสร้างภาพความว่างกนัข้ึนมา แต่ไม่เป็นความจริง แต่ถา้เราวางไวก่้อน แลว้เราไปพุท
โธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ แค่ปัญญาอบรมสมาธิน่ีงงแลว้  

 ปัญญาอบรมสมาธินะ เราใชปั้ญญาไล่ความคิดเราไป เวลาความคิดเกิดข้ึน ตั้งสติ
ตามความคิดไปเลย ความคิดคืออะไร? ความคิดมาจากไหน? ถา้สติมนัทนันะมนัหยดุเลย 
ถา้ยงัไม่ทนันะความคิดมนัแฉลบไป คือมนัคิดเร่ืองอ่ืนต่อ เรายงัตามมนัไป มนัจะตามไป
เลยเพราะความคิดมนัเกิด น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัหยดุป๊ับ เอ๊อะ ก็เหมือนเราไล่จบั
ขโมย พอเราจบัได ้เรากอดอยูก่บัขโมย กบัเราวิ่งตามขโมยมนัต่างกนัไหม? น่ีพอมนัหยุด
ป๊ับ เอ๊อะ น่ีคือสมาธิ คือสมาธิมนัไม่เหมือนในต าราหรอก ในต าราเขียนอยา่งหน่ึง ถา้ไป
เจอความจริงอยา่งหน่ึง แลว้ถา้พุทโธ พุทโธ พุทโธละเอียดเขา้มาๆ ถา้มนัเป็นสมาธินะ 
โอโ้ฮ  

 ถา้คนไดส้มาธินะ คนๆ นั้นจะมีส านึกตวัดีข้ึนเยอะมาก เพราะอะไรรู้ไหม? 
เพราะส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด เราไม่เคยเห็นสมบติัท่ีมีค่าขนาดน้ี แลว้พอเราไปเห็นสมบติัท่ีมีค่า 
คือเราไปเห็นใจของเราเองไง เห็นสมาธิคือเห็นจิตเดิมแท ้ สมาธิคือตวัตนของเรา สมาธิ
คือตวัตน เขาเรียกสมาธิคือสารตั้งตน้ สมาธิคือสารตั้งตน้ของจิต เราจะไปเห็นสารตั้งตน้
ของจิตเลยล่ะ เออ๊ะ กบัท่ีว่าว่างๆ ว่างๆ เราไม่รู้ว่าสารตั้งตน้มาอยา่งไร เราไม่รู้ว่ามนัมา
อยา่งไร แต่กวู่าง กวูา่งๆ ว่างๆ  

 เด๋ียวน้ีนะท าสมาธิยงัท ากนัไม่เป็นเลย ถา้ท าสมาธิไม่เป็นมนัจะมีศีล มีสมาธิ มี
ปัญญาไดอ้ยา่งไร? ถา้มีสมาธิ ตวัสมาธิเป็นตวัพื้นฐานท่ีจะใหเ้กิดภาวนามยปัญญา ตวัไม่
มีสมาธิมนัจะเกิดโลกุตตรปัญญา ไม่มีสมาธิมนัจะเกิดปัญญาวิทยาศาสตร์ ปัญญาตวัตน
ไง อีโก ้ ถา้ไม่มีสมาธิจะเป็นอีโกห้มด ตวัตนของเรา ตวัสมาธิน่ีแหละ แลว้ถา้เป็นสมาธิ
แลว้มนัข้ึนปัญญาไม่เป็นหรอก ไม่เป็น สารตั้งตน้ ค  าว่าสารตั้งตน้มนัยงัไม่ไดท้  า สารตั้ง
ตน้เป็นตวัเหตุ แลว้เราจะท าอยา่งไรใหเ้ป็นสมาธิ น่ีครูบาอาจารยส์ าคญัตรงน้ี น่ีพดูถึง
ภาคปฏิบติันะ  

 เขาบอกว่าจะตอ้งอ่านพระไตรปิฎกคู่กบัการปฏิบติัไปหรือไม่ ตอ้งศึกษาไหม? 
ตอ้ง แลว้เวลามาปฏิบติัน่ีก็คือการศึกษาในภาคปฏิบติั การศึกษาในภาควิชาการนั้นเป็น
เร่ืองหน่ึงทางทฤษฎี น่ีการศึกษาตอ้งศึกษาไหม? ตอ้ง ถา้ไม่ศึกษานะเราจะเอาอะไรเป็น
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พื้นฐาน เวลาปฏิบติัไปศีล สมาธิ คืออะไร? ถา้ศีล สมาธิ ศีล สมาธิเวลาปฏิบติัไปแลว้ น่ี
เป็นภาคทฤษฎี  

 ฉะนั้น เวลาเราไปตรวจงานใช่ไหม เวลาเขาท างาน ท างานข้ึนมาแลว้ น่ีท  างาน
ข้ึนมา ศีล สมาธิเป็นอยา่งไร เวลาถา้มนัเป็นตวัจริงป๊ับ คิดดูสิงานน้ีเป็นเน้ืองานเน้ือจริง 
ถา้เราไปมองเน้ืองานนั้นโดยทางทฤษฎีมนัจะเห็นสมบรูณ์ไหม? ทฤษฎีเรายงัไม่เห็นเน้ือ
งาน พอเรามีทฤษฎีก็ไปเห็นเน้ืองาน โอโ้ฮ มนัเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ี มนัเขา้กนัหมด
เลย แต่ถา้เราศึกษาๆ ไดท้ฤษฎีหมดเลย แลว้ก็จะไปจ้ีเขาแลว้ตอ้งท าอยา่งน้ี ท  าอยา่งน้ี ไอ้
คนท างานมนัปวดหวัตายห่าเลย  

 ไอค้นท างาน หนา้งาน เห็นไหม การท างานคนท างานเป็น เขาเรียกคนท างานเป็น
กบัคนท างานไม่เป็น คนท างานเป็น งานของเขา จะบอกว่ามนัจะลกัไก่ไม่ใช่ เทคนิค ถา้
มนัมีเทคนิคท าใหง้านมนัจบ แต่มนัก็เป็นงาน มนัมีเทคนิคของมนั แต่ถา้เราบอกว่าตอ้ง
อยา่งน้ีๆ เหมือนคนท างานไม่เป็น คนท างานไม่เป็นนะมนัเอาสีขา้งถูไปเร่ือยจะใหง้าน
เสร็จ มนัไม่เสร็จหรอก ปริยติั ปฏิบติั ทีน้ีเวลาปฏิบติัข้ึนมาเราปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความ
จริง  

 ถา้เป็นความจริง เห็นไหม ตอ้งศึกษาไหม? ตอ้ง ศึกษาแลว้วางไว ้น่ีเขาบอกว่าเขา
ตอ้งเรียนพระไตรปิฎกคู่กบัการปฏิบติัไปดว้ยหรือไม่ ตอ้งเรียนพระไตรปิฎกไหม? ตอ้ง 
แต่เวลาปฏิบติัวางไว ้ ตรงน้ีส าคญัมาก ส าคญัท่ีว่าถา้ปฏิบติัแลว้มนัตอ้งมีครูบาอาจารย์
ดว้ย ถา้ครูบาอาจารยเ์ป็นนะจะแกเ้ร่ืองอยา่งน้ีได ้ 

 ถาม   :   ถา้ลูกไม่รู้เร่ืองปริยติั ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก ไม่ไดศ้พัทบ์าลี แต่อ่าน
หนงัสือหลวงพ่อ หนงัสือหลวงตา เพียงพอไหมคะ 

 ตอบ   :   มนัเกินพอดว้ย มนัไม่ใช่เพียงพอหรอก มนัลน้ มนัลน้ไป ภาคปฏิบติัน่ี
นะ ภาคปฏิบติัเวลาปฏิบติันัน่คือประสบการณ์ เราจะบอกว่าส่วนใหญ่เราพดูถึงครูบา
อาจารยน์ะ เราจะบอกว่าคนปฏิบติัจริง ถา้คนรู้จริงเหมือนคนจบปริญญาเอก คนจบ
ปริญญาเอกตอ้งมีวิทยานิพนธ์ แลว้เขาจะดูวิทยานิพนธ์ของแต่ละคน คนท่ีจบปริญญา
เอกนะ แลว้ถา้ใครเขียนวิทยานิพนธ์ไวท่ี้ว่ามีคุณค่ามาก วิทยานิพนธ์นั้นทางรัฐบาล ทาง
โลกเขาจะเอาวิทยานิพนธ์มาขยายความเพื่อความเจริญของโลก  
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 คนท่ีปฏิบติัไดจ้ริงมนัจะมีวิทยานิพนธ์ทุกคน เหมือนคนจบปริญญาเอก แต่
วิทยานิพนธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั เพราะวิทยานิพนธ์บางคนเขียนเพื่อแค่จบ บาง
คนเขียนแลว้เป็นประโยชน์ บางคนเขียนแลว้เป็นส่ิงท่ีโลกน้ีท่ึงมากเลยว่าท าไมเขียน
วิทยานิพนธ์ไดข้นาดน้ี เอาความรู้มาจากไหน? ท าไมเขียนออกมาไดข้นาดน้ี แลว้เขาจะ
เอาวิทยานิพนธ์นั้นมาขยายความเพื่อความเจริญของโลก  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าภาคปฏิบติั อยา่งเช่นประวติัหลวงปู่ มัน่ ประวติัของครูบาอาจารย์
เรา นัน่ล่ะวิทยานิพนธ์ของท่าน เวลาคนท่ีจะมาสอนก็สอนจากประสบการณ์อนันั้น เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์ก็เทศน์มาจากใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเทศน์ก็เทศน์ออกมาจากใจของพระสารี
บุตร พระโมคคลัลานะ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็เทศน์ออกมาจากใจของท่าน ครูบา
อาจารยท่ี์เป็นจริงท่านจะมีวิทยานิพนธ์ แลว้วิทยานิพนธ์น้ีซอ้นกนัไม่ได ้ เหมือนกนั
ไม่ได ้ถา้เหมือนกนัคือผดิ  

 แต่ของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ของท่านไม่เหมือนกนั เพราะ เพราะหลวงตาท่าน
เป็นผูท่ี้มีบารมีมาก ท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ แลว้เวลาลูกศิษยแ์ต่ละองคไ์ปหาหลวงปู่ มัน่ 
หลวงตาท่านนัง่อยูด่ว้ย วิทยานิพนธ์ของใครหลวงตารู้หมด เพราะไดอ้ยูร่่วมตรวจ
วิทยานิพนธ์นั้นดว้ย ไดร่้วมฟังดว้ย ฉะนั้น ใครมาโกหก ใครมาท าอยา่งไรจะรู้เลยว่าอนั
นั้นไปลกัวิทยานิพนธ์ของใครมา  

 อนัน้ีมนัก็เขา้กบัว่าตอ้งอ่านพระไตรปิฎกไหม? ตอ้งอ่านพระไตรปิฎกคู่กบัการ
ปฏิบติัไปหรือไม่? น่ีเหมือนกนั วิทยานิพนธ์ของครูบาอาจารยก์็เป็นของครูบาอาจารย ์
เราไดย้นิมาเป็นคติธรรม ไดย้นิมาเป็นแนวทาง แต่เวลาปฏิบติัตอ้งเป็นของเรา จะไปซอ้น
ไม่ได ้ มนัก็เหมือนกบัทางวิชาการหรือทางศิลปะเขาบอกว่าไดอิ้ทธิพลมาจากใคร เวลา
ไปดูภาพ ไปดูส่ิงท่ีเขาท า แลว้เรามาสร้าง เราก็อปป้ีเขามาไง แต่ถา้เราไม่ก็อปป้ีเรา
พยายามท าเอง แต่มนัก็ไดอิ้ทธิพลมา  

 ค าว่าไดอิ้ทธิพลมาก็คือการฟังไง การฟัง การรู้ การศึกษาเราไดอิ้ทธิพลมา ถา้ได้
อิทธิพลมามนัยงัมีของเขา มนัยงัไม่จริงของเรา ตอ้งซ ้ าๆๆ จนกว่าเราจะท าของเราข้ึนมา
โดยผลงานของเรา มนัไดอิ้ทธิพลมา ใช่เราไดอิ้ทธิพลมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ศึกษาพระไตรปิฎกน่ีอิทธิพลพระพุทธเจา้ทั้งนั้นแหละ แลว้เราพยายามท าของ
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เราข้ึนมาใหเ้ป็นของเราใหไ้ด ้ แต่ถา้เราไปศึกษาแลว้เราปฏิบติัคู่ไปดว้ยนะมนัก็อปป้ีไป
จนตาย ป้ันไดแ้ต่พระพุทธรูป ป้ันไดแ้ต่พระพุทธเจา้ ป้ันรูปตวัเองไม่ได ้ แต่ถา้มนัท าได้
มนัจะเป็นของมนัได ้

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลาวิทยานิพนธ์ น่ีของใครมนัจะเป็นประโยชน์กบัใคร ฉะนั้น 
เวลาคนเรียนจบปริญญาเอกจะตอ้งมีวิทยานิพนธ์ ใครปฏิบติัไดจ้ริงจะมีวิทยานิพนธ์ แลว้
วิทยานิพนธ์มนัตอ้งจบดว้ย มนัตอ้งมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เขาเห็นว่ามีคุณค่าเขาถึง
ใหผ้า่น แต่ถา้เขาไม่เห็นคุณค่าเขาไม่ใหผ้า่นหรอก น้ีกรรมการสอบนะ แต่เวลาปฏิบติันะ
จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค จิตน้ีกลัน่มาจากอริยสัจ จิตน้ีกลัน่
ออกมาจากธรรม ไม่มีกรรมการคนไหนล าเอียง ไม่มีศีล สมาธิอนัไหนล าเอียง เขา้ขา้ง 
ปิดกั้น ไม่มี ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคโคทางอนัเอก เราพยายามท าใหม้นัสะอาดบริสุทธ์ิ 
ท  าใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา  

 ถา้เป็นจริงข้ึนมา จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ พระอรหนัตทุ์กองคต์อ้งผา่น พระ
อรหนัตทุ์กองคถ์า้ไม่ผา่น หรือพระอรหนัต์ทุกองคพ์ดูตรงน้ีไม่ถูก ไม่มี ไม่มีพระอรหนัต์
อยูจ่ริง พระอรหนัตต์อ้งมีตรงน้ี ฉะนั้น ท่ีว่าอ่านหนงัสือหลวงพ่อ อ่านหนงัสือหลวงตา
เพียงพอไหม? เราพดูถึงอ่านหนงัสือหลวงตาแลว้กนั หนงัสือหลวงพ่อเอาไวก่้อน เด๋ียว
อยา่งว่าน่ีอะไรนะ เขาเรียกว่าเขียนเอง ตรวจสอบเอง รับประกนัเอง มนัไม่มีค่า อา้ว เรา
เขียนเอง แลว้เราใหค้ะแนนเอง แลว้เราก็ใหผ้า่นเอง โอ๋ย หนงัสือมีค่าไดอ้ยา่งไร? มนัไม่
มีค่าหรอก หนงัสือมนัจะมีค่าต่อเม่ือมีคนเขาใหค้ะแนนมนัถึงจะมีค่า ของเราใหร้าคาเอง
ไม่มีค่าหรอก  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าอ่านหนงัสือหลวงพ่อ เออ อนัน้ีแขวนไว ้ แต่ถา้อ่านหนงัสือหลวง
ตาดว้ยน่ีเหลือพอ เหลือ เกินพอดว้ย แต่ท าไมตอ้งอ่านหนงัสือพระไตรปิฎกดว้ย เพราะ
หนงัสือพระไตรปิฎกมนัเป็นสากล มนัเป็นศาสดา เป็นกลาง แลว้ถา้เราส่ือสารโดยผา่น
พระไตรปิฎก แมแ้ต่ไปลงักา ชาวพุทธดว้ยกนัส่ือสารผา่นพระไตรปิฎก ส่ือสาร น่ีเขา
ศพัทบ์าลี แลว้บาลีเราไม่ไดท้  าอยา่งไร? เราก็ไม่ได ้ แลว้ถา้พดูถึงบาลีไดน้ะ เราบอกเลย
คนท่ีศึกษามาแลว้ แลว้ปฏิบติั ท่ีศึกษาแลว้ปฏิบติัไดผ้ล ท่ีเรายอมรับนะมีหลวงตา เจา้คุณ
เขียน มหาป่ิน แลว้คนท่ีศึกษามา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคเตม็ประเทศไทย แลว้เขาปฏิบติั  
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 ท าไมปฏิบติัแลว้ในความเห็นสังคมเช่ือ ใครเช่ือก็แลว้แต่ แต่เราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือ
เลย นัน่เขาไดบ้าลีทั้งนั้นเลย ไดบ้าลีเรายอมรับท่ีว่าปฏิบติัแลว้เราเห็นดว้ย หลวงตาเป็น
พระมหา เจา้คุณเขียน ๙ ประโยค แลว้ก็มหาป่ินนอ้งหลวงปู่ สิงห์นั้น ๗ ประโยค แต่ท่ี
ไม่ไดเ้รียน ไม่ไดบ้าลี หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ ฝ้ัน อาจารยสิ์งห์ทอง 
หลวงปู่ ลี หลวงปู่ จวน หลวงปู่ ผาง หลวงปู่ เยอะแยะเลย หลวงปู่ ต้ือไม่ไดบ้าลี ไม่ไดบ้าลี 
ผา่นหมดเลย แลว้ไดบ้าลีนะ ท่ีไดบ้าลีนะเรายอมรับหลวงตา ๓ ประโยค หลวงปู่ เขียน ๙ 
ประโยค หลวงปู่ มหาป่ิน นอ้งหลวงปู่ สิงห์นะตอ้งย  ้าๆ เพราะมนัมีช่ือซ ้ าๆ กนัเยอะ ได้
บาลี ไดบ้าลีมนัก็อนัเดียวกบัท่ีว่าปฏิบติัแลว้ตอ้งอ่านพระไตรปิฎกไหม? ไดบ้าลีปัญญา
มนัเยอะ ยากนะ การแกไ้ขน่ีแกไ้ขยากมาก  

 ฉะนั้น เราไม่ไดบ้าลี แต่ค าวา่ไม่ไดบ้าลีเขาเรียกว่าไดอ้รรถ กบัไดพ้ยญัชนะ ได้
พยญัชนะกบัไดอ้รรถมนัต่างกนัไหม? อรรถคือเน้ือความ หลวงปู่ มัน่ไม่ไดบ้าลี แต่เวลา
หลวงตาท่านไดบ้าลี หลวงปู่ มัน่เวลาแปลบาลีนะ เพราะของอยา่งน้ีมนัอยูท่ี่ผูท่ี้ปฏิบติั 
เวลาปฏิบติัเวลาธรรมเกิด ธรรมเกิดคืออ านาจวาสนาบารมี คือสัจจะเวลาเกิดจากใจ 
หลวงตาท่านบอกท่านเกิดเป็นภาษาไทย หลวงปู่ มัน่ท่านเกิดเป็นภาษาบาลี เวลาหลวงปู่
จวนเกิดเป็นบาลี พระท่ีเกิดเป็นบาลี มนัเกิดเป็นภาษาบาลี เวลามนัแปลขยายความมนัจะ
กวา้งมาก แต่หลวงตาเวลาท่านผดุข้ึนมาเป็นภาษาไทย หลายองคม์ากเวลาข้ึน เวลาข้ึนมา
  

 น้ีเวลาข้ึนมาหลวงปู่ มัน่ท่านข้ึนมาเป็นบาลีเลย แลว้บาลีเวลาแปลออกมาหลวงตา
บอกว่าไม่เคยไดย้นิเลยในภาคปริยติัท่ีจะแปลแลว้มนักินใจความ แลว้มนักินใจมาก
เท่ากบัหลวงปู่ มัน่แปล เวลาแปลมนัแปลจากประสบการณ์ แปลจากของแทไ้ง แต่ว่าได้
ภาษาบาลีมาก็ไดอิ้ทปัปัจจยตา มนัไดศ้พัท ์ แลว้พอไดศ้พัท ์ พอเวลาจะแปลมนักลวัผดิ 
มนักลวัผดิศพัทผ์ดิแสง แต่มนัไม่กลวัผดิเน้ือความ น่ีพดูถึงว่าไดบ้าลีไง  

 ไดบ้าลีดีไหม? ดี ดีสิไดภ้าษาท าไมจะไม่ดี ตอนน้ีเราได ้๓ ภาษา ๔ ภาษาเก่งนะ 
เดก็คนไหนได ้๓ ภาษาน่ีโอโ้ฮ ตอ้งใหเ้หรียญทองไง ไดภ้าษาบาลีก็ไดอี้กภาษาหน่ึง ก็ได้
ภาษาองักฤษ ทีน้ีไดภ้าษาบาลีมนัก็ไปขยายความ เห็นไหม เขาบอกภาษาบาลีจะเป็น
กุญแจไขตูพ้ระไตรปิฎก ใช่ ไขตูพ้ระไตรปิฎกก็ไขภาษา แต่ศีล สมาธิ ปัญญามนัจะไข
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หวัใจ มนัจะไขกิเลส มนัจะเอากิเลสออกจากใจ ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไปแลว้ ตรงน้ีไม่มี
ปัญหา ไม่มีปัญหา เพียงแต่ว่าน่ีเขาเขียนมา เห็นไหม อ่านเตม็ๆ เลยนะ 

 ถาม   :    ค  าถามคือ เราจ าเป็นตอ้งอ่านพระไตรปิฎกคู่ไปกบัการปฏิบติัหรือไม่ 
ถา้ลกูไม่รู้เร่ืองปริยติั ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก ไม่ไดศ้พัทบ์าลี อ่านหนงัสือหลวงพ่อกบั
หลวงตาเพียงพอไหมคะ  

 ตอบ   :   ไม่รู้ปริยติั ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกน่ีฉบบัประชาชนใคร
ก็อ่านได ้ ฉบบัประชาชนเล่มเดียว หลวงปู่ มัน่ท่านคน้ควา้พระไตรปิฎกหลายรอบ แลว้
เวลานิมิตท่านเห็นตูพ้ระไตรปิฎกดว้ย หลวงตาท่านคน้ควา้เป็นมหา เราไดย้นิว่าครูบา
อาจารยท่์านคน้ควา้ เราก็คน้ควา้ พระไตรปิฎกเราดู ๒ รอบ ทั้งตูเ้ราดู ๒ รอบ แต่มาดู
ตอนหลงันะ มาดูตอนปฏิบติัแลว้ แลว้ค่อยไปดู เพราะว่าตอนปฏิบติัใหม่ๆ ไปอ่านอย่าง
น้ี อ่านประวติัครูบาอาจารย ์อ่านแลว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั แลว้พอมาปฏิบติัจนไดห้ลกั
แลว้ไปอ่านพระไตรปิฎก โอโ้ฮ มนัซาบซ้ึง มนัซาบซ้ึงกบัตวัเอง  

 ถา้เอง็ไม่ปฏิบติัมาก่อน อ่านอยา่งไรก็ไม่รู้ ไม่รู้หรอก ยิง่อ่านยิง่งง แต่พอปฏิบติัมี
พื้นฐาน พอไปอ่านนะ โอโ้ฮ ตาพองเลยนะ แต่ตาพองคนเดียว เพราะอ่านคนเดียวไม่มี
ใครเห็น ตาน่ีพองเลยนะ เพราะมนัสะเทือนใจ เพราะไปอ่านเจอไง สอุปาทิเสสนิพพาน 
อนุปาทิเสสนิพพาน ท่านอธิบายมนัจะเป็นหวัขอ้เฉยๆ แลว้แบบว่าจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิต
เดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส แลว้
ตอนนั้นเขาก็เถียงกนัว่าจิตเดิมแทน้ี้เป็นพระอรหนัต ์ จิตเดิมแทน้ี้เป็นนิพพาน พอเราอ่าน
เจอนะ เอะ๊ ไอค้นเถียงท าไมมนัไม่ใช่สุภาพบุรุษ ท าไมมนัไม่อ่านใหเ้ตม็เน้ือความ จิตเดิม
แทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส  

 น่ีท่านพดูถึงจิตแท้ๆ  ในพระไตรปิฎก แลว้มนัก็อีกตอนหน่ึง จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส 
จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส ถา้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส แสดงว่ามนัยงัมีกิเลสอยูใ่ช่ไหม จิต
เดิมแทย้งัมีกิเลสอยู ่ เพราะมนัเป็นผูข้า้มพน้กิเลส อยูใ่นพระไตรปิฎก เราไปอ่านดู มนัไม่
มีอะไรผดิเลย มนัไม่มีอะไรโตแ้ยง้เลย ท าไมพระมนัแบ่งเป็น ๒ ก๊กแลว้เถียงกนั มนั
อะไรของมนัวะ แลว้พอไปอ่านแลว้เจออยา่งน้ีเยอะ เจอประเดน็สังคมท่ีพระเราโตแ้ยง้
กนัเร่ืองธรรมะน่ีเยอะแยะไปหมดเลย แลว้เราก็ไปอ่านพระไตรปิฎก เอะ๊ มนัไม่น่าให้
โตแ้ยง้เลย พระพุทธเจา้พดูไวจ้บหมดแลว้  
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 มโนมยทิธิในพระไตรปิฎกก็มี เราก็ไปเจออยูใ่นพระไตรปิฎก ในมโยมยทิธิ 
มโนมยทิธิมนัก็เป็นวิธีการปฏิบติัอนัหน่ึง แลว้ท าไมเอามโนมยทิธิมาโตแ้ยง้กนั มาเชิดชู 
มโนมยทิธิมนัก็เหมือนฌานสมาบติั มนัก็อนัเดียวกนั เราไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านนะ 
อ่านเพราะมนัมีหลกัแลว้ไง ท่ีถึงบอกพอไปอ่านเจอเขา้น่ีตาพองเลย ประเด็นสังคมท่ี
เกิดๆ มนัไม่มีประเดน็อะไรเลย เพียงแต่พระท่ีไปอ่านแลว้ถือทิฐิของตวั ตีความเขา้ขา้ง
ตวั ใครมีทิฐิอนัใดก็ตีความอยา่งนั้น แลว้ก็เอาทิฐินั้นมาโตแ้ยง้กนั ต่างคนต่างอา้ง
พระไตรปิฎก มนัก็พระไตรปิฎกจริงๆ นัน่แหละ แต่มนับวกดว้ยทิฐิของพวกเอง็ไง  

 ฉะนั้น เวลาเถียงพวกน้ีเราบอกว่ายกพระไตรปิฎกไวก่้อนนะ แลว้เอง็กบัขา้เจอ
กนั ยกพระไตรปิฎกวางไว ้ แลว้เอาความเห็นมึงออกมา น่ีความเห็นของตวั เอา
พระไตรปิฎกบงัไว ้ แลว้ก็วา่พระไตรปิฎกว่าอยา่งนั้น พระไตรปิฎกว่าอยา่งนั้น 
พระไตรปิฎกมีชีวิตหรือ? พระไตรปิฎกร้องทุกขไ์ดห้รือเปล่า? มึงอา้ง แต่ถา้เอาจริงเรา
เคารพนะจบเลย น่ีพดูถึงว่าไดศ้พัทบ์าลีแลว้มนัจะเป็นจริง ไม่จริง น่ีมีครูบาอาจารยแ์ก้
ตรงน้ีได ้ ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ ประสาเรานะ ในสังคมทุกสังคมมีคนดีและคนเลวปนกนั 
เราจะหวงัใหค้นคิดดีทุกคนไม่ได ้ แลว้จะคิดว่าไม่มีคนคิดดีเลยก็ไม่มี จะหวงัว่าทุกคนจะ
คิดดีหมดมนัก็ไม่มี แลว้วา่คนจะเลวหมดท่ีไม่มีคนดีเลยมนัก็ไม่มีเหมือนกนั มนัก็มีคนดี
เหมือนกนั มนัก็อยูท่ี่วาสนาพวกเราน่ีแหละ เอง็เกิดมาแลว้เจอใคร  

 อยา่งเราภมิูใจมากนะ เราพดูกบัพวกโยมตลอด ตอนมาอยูโ่พธารามใหม่ๆ ตอน
เราออกมาจาป่าใหม่ๆ บอกว่าเราภมิูใจมากท่ีเกิดมาเจอหลวงตา เกิดมาเจอหลวงปู่ เจ๊ียะ 
ถา้ไม่เจอหลวงตา ไม่เจอหลวงปู่ เจ๊ียะนะ กกู็บา้คนหน่ึงเหมือนกนัแหละ มนัก็ตอ้งมีทิฐิ
เหมือนกนั ทีน้ีหลวงตากบัหลวงปู่ เจ๊ียะท่านกระทืบหวั เหยยีบจนลง หลวงตาข้ึนไปไม้
หนา้สามผลวัะ! เดียว ไมห้นา้สามคือค าพดูนะ ไม่ใช่มีไมห้นา้สามจริง ไมห้นา้สามคือ
ค าพดูของท่าน โอโ้ฮ มนัแรง เวลาพดูน่ีข้ึนไปนะ ผลวัะ! เดียวหงายทอ้งลงมาเลย เจอ
อยา่งน้ีตลอด หลวงปู่ เจ๊ียะน่ีค าพดูของท่านมนัคม ค าพดูของท่านคม ลึก แลว้ไม่มีสิทธ์ิ
โตแ้ยง้ กรรมฐานเขาสอนกนัอยา่งน้ี เขาสอนค าเดียว คือเชือดเลย เชือดป๊ึดตายแลว้ มนั
ยงัไม่รู้ตวัว่าตาย ยงัเถียงอยู ่มนัไม่รู้ว่ามนัตายแลว้นะ 

 น่ีครูบาอาจารยข์องเรา น่ีวงกรรมฐาน ข้ึนไปทีไรนะไมห้นา้สามฟาดทีเดียวหงาย
ทอ้งทุกทีเลย แลว้มนัก็ไดม้าอยา่งน้ี พอฟาดมาทีหน่ึง โอโ้ฮ งงเลยนะ เหมือนไก่โดนหกั
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คอ มนัไปไม่เป็น แต่น่ีพอโดนผลวัะ! กลบัไปทางจงกรม กลบัไปทางจงกรมเลยนะ ท่ี
ท่านพดูคืออะไรวะ? ท่ีท่านว่านัน่คืออะไร? ไปเรียบเรียงมา พอเรียบเรียงไดน้ะ โอโ้ฮ 
อยากจะกราบร้อยหน อยากจะกราบพนัหน มนัอยากจะกราบ อยากจะกราบๆ แต่ตอน
ข้ึนไปงงเลยนะ ลงมาน่ีไปไม่ถูกเลย เขา้ทางจงกรม ไปเรียบเรียง ไล่ใหท้นั เรียบเรียงๆ น่ี
คือประสบการณ์ ไดม้าจากครูบาอาจารย ์ถึงมาพดูกบัพวกโยมเรา  

 ตอนมาใหม่ๆ นะบอกว่าภมิูใจฉิบหายเลย เกิดมาเจอหลวงตา ไม่เกิดมาเจอหลวง
ปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ แต่ไดอิ้ทธิพล ฟังจากหลวงตากบัหลวงปู่ เจ๊ียะท่านพดูถึงหลวงปู่ มัน่ 
พดูทีไรท่านน ้าตาไหล เราก็น ้ าตาไหล มนัซาบซ้ึง ถึงว่าชีวิตเรามีค่าไง ถา้เราเกิดมาไม่เจอ
ล่ะ? ไปเรียนกบัพระองคอ่ื์นสิมนัก็ชกัเขา้ป่าไปหมดแหละ มนัก็อา้งพระไตรปิฎก เราก็
เช่ือนะ เราบวชใหม่มาเราเจอปัญหาน้ี เขาอา้งต ารับต ารา เช่ือหมดแหละ แต่พอมาศึกษา 
มาปฏิบติั เฮย้ มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่ก็คือโกหกน่ะสิ  

 จริงๆ เขาก็โกหกอยูแ่ลว้ เราไม่รู้เอง แต่พอรู้แลว้ เฮย้ มนัโกหก แลว้พอมาปฏิบติั
กบัครูบาอาจารยแ์ลว้นะ คนรู้จริงมนัมีก่ีคน หลวงตาใชค้  าว่าขนโคกบัเขาโค ขนโคมนัมี
เตม็ไปหมด แต่เขาโคมีอยูส่องเขา พระปฏิบติัเตม็ไปหมดเลย แต่ผูรู้้จริงมีก่ีคน แลว้มนั
เสียหายตรงไหนรู้ไหม? เสียหายตรงท่ีว่าพวกเรามนัไม่รู้ไง พวกเรามนัไม่รู้ เวลาคนรู้จริง
พดูเราเลยฟังไม่ออก เวลาคนรู้ไม่จริงพดูเราฟังออก ไอค้นรู้ไม่จริงพดูน่ีฟังออกหมดเลย 
เพราะอะไร? เพราะมนัเป็นภาษาสมมุติ ภาษาสมมุติคือตรรกะ คือปรัชญา ปรัชญาท่ีเรา
สามารถตีความได ้ 

 สังเกตไดเ้วลาอ่านหนงัสือสิ โอโ้ฮ มนัซาบซ้ึง ปรัชญาทั้งนั้น อ่านแลว้ซาบซ้ึง
มาก แต่พอไปเจอธรรมะของจริงนะ เฮย้ ไม่รู้เร่ือง ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้แลว้อยา่ทิง้ อยา่สลดัทิง้
เก็บไวก่้อน แลว้พยายามคน้ควา้ พอรู้ข้ึนมาอยา่งท่ีว่าน่ีอยากกราบร้อยหน อยากกราบพนั
หน เพราะอะไร? เพราะมนัเสียเวลานะ คน้ควา้เองทั้งชีวิตยงัไม่รู้ แลว้น่ีมีคนช้ีทางบอก
ให ้เขม็ทิศเนาะ มีคนช้ีทางบอกให ้มึงไปคน้ควา้เองมึงไปเถอะ กว่ามึงจะได ้แลว้น่ีมีคนช้ี 
มีคนบอก โอโ้ฮ อยากจะกราบร้อยหน อยากจะกราบพนัหน โอโ้ฮ น่ีพดูถึงความจริงนะ  

 ฉะนั้น เวลาเขาถามมาเราถึงบอกว่าตอ้งอ่านไหม? ตอ้ง แต่เขาอ่านไวเ้ป็นทฤษฎี 
อ่านไวเ้ป็นปัญญา แลว้เวลาปฏิบติัตอ้งวางไวก่้อน แลว้ท าใหไ้ดจ้ริง แต่ถา้ไปท ารวมกนั
เละนะ ถา้ภาษาจะใหพ้ดูเตม็ๆ ปากนะ ถา้อ่านพระไตรปิฎกคู่กบัปฏิบติัไปนะ ถา้ใหพ้ดู
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เตม็ๆ ปากก็ฉิบหายน่ะสิ ฉิบหายเลยนะ หมดโอกาสวา่อยา่งนั้นเลย เพราะอะไรรู้ไหม? 
เพราะกิเลสมนัร้าย เพราะกิเลสเราน่ีมนัร้าย มนัจะเอาพระไตรปิฎกมาสร้างภาพเป็น
สมบติัของเรา มนัจะเอาธรรมะอนันั้นมาท าใหเ้ป็นของเรา แลว้เราก็จะไม่ไดอ้ะไรเลย  

 มนัร้ายขนาดนั้น ไม่ใช่พระไตรปิฎกร้ายนะ กิเลสเราร้าย กิเลสคนปฏิบติัร้าย ร้าย
นกั แลว้คนจะรู้เท่ามนัคือคนท่ีเคยผา่นแลว้ หลวงตา หลวงปู่ มัน่ผา่นแลว้ท่านบอกไว ้
ตอ้งศึกษาไหม? ตอ้ง แลว้คู่กบัปฏิบติัไหม? ไม่ ศึกษาอยา่งเดียว แลว้ปฏิบติัไม่เก่ียวกบั
การศึกษา ปฏิบติัมนัตอ้งเก่ียวกบัประสบการณ์ ประสบการณ์ท าใหไ้ดจ้ริง แลว้ท่ีว่าไม่รู้
ปริยติัเลย ไม่รู้ปริยติัเลย เวลาเป็นมนัจะรู้ข้ึนมากลางหวัใจ ถา้มนัของจริงนะ ของจริง
หลวงตาบอกว่าน ้าอมตะธรรม น ้าอมฤตอยูก่ลางหวัใจ ตกัไม่มีวนัหมด ถา้รู้จริงแลว้นะ  

 ดูสิอกุปปธรรม เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัต์ 
อกุปปธรรม มนักุปปธรรมกบัอกุปปธรรม กุปปธรรมรคือสัพเพ ธมัมา อนตัตา อกุปป
ธรรมไม่ใช่อนตัตา แลว้มนัคงท่ีตายตวั ฝังอยูก่ลางหวัใจนัน่ล่ะ คนท่ีมีสมบติัอยา่งนั้นมนั
จะไปเผลอไหม? มนัจะหลงไหม? มนัจะไม่เขา้ใจไหม? แลว้ท าไมถึงบอกว่าหนูไม่รู้เร่ือง 
มนัจะรู้ข้ึนมาถา้เป็นความจริง ไม่รู้ปริยติัเลย ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลย ไม่รู้ศพัทบ์าลี
เลย ถา้คนไม่ไดภ้าษาองักฤษ แสดงว่าคนนั้นไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตใช่ไหม คน
ไม่รู้ภาษาองักฤษเขาก็ประสบความส าเร็จในชีวิตเหมือนกนัใช่ไหม คนไม่ไดบ้าลีเลยรู้
ธรรมก็มีเยอะแยะไป  

 คนไม่ไดบ้าลี น่ีครูบาอาจารยเ์ราส่วนใหญ่ท่านไม่ไดเ้รียน ประสบความส าเร็จ
เยอะมาก แลว้ในสังคมไทยมนัเรียนอยูเ่ท่าไร ปีๆ หน่ึงเขาจบกนัเท่าไร มนัยงังงๆ กนัอยู่
นะ มนัก าลงัจะสร้างส านกัปฏิบติักนัอยู ่ เพราะอะไรรู้ไหม? เรียนปริยติัมาแลว้มนัตอ้ง
ปฏิบติัไง เขาก าลงัจะสร้างส านกัปฏิบติักนัอยู ่ แลว้ดูซิมนัจะไดไ้หม? อนัน้ีพดูถึงปริยติั 
ปฏิบติัเนาะ เอาค าถามน้ี  

 ถาม   :   ท าอยา่งไรใหพ้่อแม่ฟังและคิดส่ิงท่ีเรารู้ เราเห็น และเช่ืออยา่งท่ีเราเช่ือ
บา้งครับ (ในทางท่ีดีนะครับ ในการถือศีล ในการคบมิตร รวมถึงการท าธุรกิจ) และถา้
ท่านด่าเรากลบัมา เราควรท าใจอยา่งไร ประพฤติตวัอยา่งไรใหค้รอบครัวเดินหนา้ต่อไป
อยา่งมีความสุขครับ 
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 ตอบ   :   อยากมีความสุขนะ เราน่ีธรรมดาพ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูกนะ เรา
ตอ้งตั้งประเดน็น้ีไวก่้อน พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ถา้เป็นพ่อแม่ท่ีดี เป็นสัมมาทิฏฐิ
เราจะภมิูใจมาก เพราะเราเกิดในประเทศอนัสมควร เกิดจากพ่อแม่ท่ีดี ถา้พ่อแม่ของเรา
เป็นมิจฉาทิฏฐิ อยา่งเช่นนบัถือศาสนาอ่ืน เราเกิดมาน่ีเราเกิดในครอบครัวนั้นพ่อแม่เป็น
มิจฉาทิฏฐิ เราจะมาวดัน่ีล  าบากมากเลย มีมานัง่อยูท่ี่น่ีเป็นคริสต ์ เป็นอิสลามมานัง่อยูท่ี่น่ี
เยอะ แมแ้ต่เขาเป็นคริสตด์ว้ยนะ เขามาคนเดียว แลว้เขาไปเอาแม่เขามา เอาพ่อแม่เขามา 
แม่เขาก็พยายามดึงลูกเขากลบั ไอเ้ขาก็พยายามดึงแม่มาเป็นพุทธ  

 กรณีน้ีมี น่ีพดูถึงว่าถา้เราเกิดในครอบครัวอยา่งนั้น เราจะมีความทุกขม์ากกวา่น้ี 
ฉะนั้น เวลาตอ้งตั้งประเดน็ไวก่้อนว่าพ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก คือเราไดชี้วิตน้ีมา
จากพ่อแม่นะ เราตรวจดีเอน็เอ พนัธุกรรมของพ่อแม่หมด แต่เวรกรรมของเรา จิตน้ีของ
เรา แต่ร่างกายน่ีมาจากพ่อแม่หมด ตอ้งมีเวรมีกรรมต่อกนั ถึงมาเกิดร่วมกนั ถา้มาเกิด
ร่วมกนั ทีน้ีพ่อแม่เป็นพระอรหันตข์องลูกคือเขาเป็นเจา้ของชีวิตเราว่าอยา่งนั้นเลย  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าพ่อแม่มีความเห็นอยา่งใด ถา้เราเป็นคนดี เรามีหลกัเกณฑไ์วเ้ราก็
ยนืของเราไว ้ การท่ีจะชกัน าพ่อแม่น่ีแสนยาก แสนยาก เพราะพ่อแม่เขาบอกว่ากเูล้ียงมึง
มา จะไปบอกว่ากเูล้ียงมึงมา กอูาบน ้าร้อนก่อนมึง ไม่ฟังหรอก ถา้จะไดผ้ลนะ ท่านพดู
อะไรเราก็รับฟังไวเ้ฉยๆ แต่เราตอ้งมีจุดยนืของเรา แลว้ท าตวัเราใหดี้ พ่อแม่จะสงสัยมาก 
เม่ือเชา้ไม่ไดพ้ดูเนาะ เม่ือก่อนนะเรามีลูกศิษยไ์อเ้ดก็ๆ อยา่งน้ีเขามาวดั แลว้เราก็แจก
ขนม แลว้มนักฟั็ง เพราะเดก็มนัสอนง่ายนะ เวลากลบัไปบา้นนะ เวลาท าอะไรผดิ ไม่ได้
นะหลวงพ่อว่า พอท าอะไรผดิ ใครท าผดิ ไม่ไดน้ะหลวงพ่อว่า จนพ่อแม่พี่นอ้งตอ้งมาดู
ว่าหลวงพ่อคนไหนวะ ปู่  ยา่ ตา ยายมากนันะ  

 ไอพ้ีน่ี พอไปท าผดิท่ีบา้นไม่ไดน้ะ พ่อแม่สอนยงัไม่ฟัง พ่อแม่ว่าลูกผดิๆ ไม่ฟัง
หรอก แต่เวลามนัท าอะไรผดินะ ไม่ไดเ้ด๋ียวหลวงพ่อว่า ถา้พ่อแม่เห็นอยา่งน้ี เห็นความ
เปล่ียนแปลงของลูกพ่อแม่ท่ึงนะ ฉะนั้น เราจะสอนพ่อแม่ท าตวัเราใหดี้ ใหอ้ยูใ่น
หลกัเกณฑ ์ พ่อแม่จะพดูอยา่งไรอีกเร่ืองหน่ึง ถา้เราท าความดีเขาเห็นความดี พ่อแม่น่ี
อาบน ้าร้อนมาก่อนเราแน่นอนอยูแ่ลว้ ถา้เราท าตวัเราดีเขาจะเอะ๊ ท  าไมลกูเราเด๋ียวน้ีมนัดี
ข้ึนตั้งเยอะ มนัดีเพราะอะไร? เขาตอ้งหา สงสัยมนัคบเพื่อน เพื่อนมนัคงพาไปท าอะไร
ไม่รู้ สืบหาซิเพื่อนคนไหนวะ น่ีเขาตอ้งรู้ 
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 น่ีพดูถึงเขาบอกจะแกพ้่อแม่อยา่งไร? ยาก จะแกพ้่อแม่เราตอ้งวดัดว้ยคุณภาพของ
เราว่าเราดีข้ึน เราดีข้ึนๆ พ่อแม่จะนัน่ แต่ถา้บอกว่าอยา่งน้ีดีกว่า มนัไม่มีส่ิงใดพสูิจน์ไง 
ฉะนั้น อยากดึงมาใหถื้อศีล เราน่ีดีท่ีสุด เราท าของเรา ท าเป็นตวัอยา่งก่อน ถา้ท าเป็น
ตวัอยา่ง แลว้ถา้มนัดีข้ึน แต่ถา้อยา่งน้ีเห็นไหม ถา้ท่านด่าล่ะ? อา้ว ด่าก็ถา้จะไปบงัคบัให้
เขาท าดีตามเราไง น่ีดีกว่านะ น่ีดีกว่า เถียงอยา่งไรก็โดนด่าอยูแ่ลว้ ถา้พ่อแม่ด่าล่ะ? ถา้พอ่
แม่ด่าก็ใหพ้รไง ตั้งสติใหดี้นะ  

 น่ีพดูต่อเม่ือบวชพระแลว้ ไม่บวชก็เถียงพ่อแม่เหมือนกนั เพราะยงัโง่อยูไ่ง ตอน
นั้นยงัโง่อยูม่นัก็เถียง เพราะสติปัญญาเราไม่พอหรอก แต่ท่ีพดูน้ีเพราะว่าประสบการณ์
อยา่งน้ีก่อนบวชเรามีมา แลว้เราหกัมานะ พ่อน่ีชอ็กเลย เขา้โรงพยาบาลเลยตอนบวช 
เพราะพ่อแม่ก็ไม่อยากใหบ้วช พ่อแม่ ลูกคนไหนพ่อแม่เล้ียงมา ลูกคนไหนมีแววเขารู้ 
แลว้พ่อแม่เขาก็หวงัเรามากว่าจะใหอ้ยูท่างโลกช่วยสืบต่อ แต่เราจะมาทางน้ี แลว้หกักนั 
ทีน้ีเวลาไปบวช พ่อแม่ไม่อนุญาตบวชไม่ไดใ้ช่ไหม เราก็หกั คือเราก็ประชด คือว่า
ท างาน แต่ไม่ใชส้อยในบา้น จนเขาทนไม่ไหวไง มึงจะไปไหนก็ไปซะ เราเอาค าน้ีบอก
ว่าอนุญาตแลว้  

 เวลาท่านโกรธมากไง มึงจะไปไหนก็ไปซะ ไปวดัเลย พ่ออนุญาตแลว้ บวชมา
ชอ็กเลย คือว่าหวัใจมนัหลุดไปเลยนะ เราปฏิบติัแลว้เราถึงมาเขา้ใจ เราปฏิบติัแลว้เรา
มาถึงหวัใจ เราถึงยอ้นกลบัไดว้่าของรักของหวง ของส่ิงท่ีจะใหสื้บทอด แลว้มนัพราก
จากไป ชอ็กเลย เขา้โรงพยาบาลซานคามิลโล แลว้เขาพยายามจะใหเ้รามาเยีย่ม เราก็จะ
ไม่ยอมมาเหมือนกนั ระหว่างพ่อแม่กบัลูกรักกนัโดยสายเลือด แต่จะเถียงกนัดว้ยความ
ใกลชิ้ด  

 รักกนัโดยสายเลือด พ่อแม่ลกูน่ีรักกนัแน่นอน ความรักของพ่อแม่สะอาดบริสุทธ์ิ 
ไม่มีส่ิงใดเจือปน ความรัก รักโดยสายเลือด แต่จะเถียงกนัมากเพราะความใกลชิ้ด เพราะ
ความใกลชิ้ด เพราะความคิดว่าเป็นสมบติัของตวั อยากใหส้มความปรารถนาของตวั 
ตวัเองคิดอยา่งใดก็อยากใหค้นอ่ืนเป็นอยา่งท่ีเราคิด มนัถึงมีการกระทบกระเทือนกนั น่ี
บวชแลว้ ปฏิบติัแลว้ยอ้นกลบั แต่ท่ีมาไดน่ี้พ่อแม่เจบ็ปวดมาก เจบ็ปวดสุดๆ เพราะเราอยู่
ในบา้นเรารู้ว่าพี่นอ้งเราเป็นอยา่งไร ถา้จะยกหางก็ว่าทั้งบา้นเก่งและดีอยูค่นเดียวว่าอยา่ง
นั้นเลย แลว้คนท่ีดีท่ีสุดมนัหนีไป มนัตดัช่องนอ้ยแต่พอตวั  
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 ความคิดทางโลกไง ตอนนั้นเขาคิดกนัอยา่งนั้นไง แต่ของเรา เราบวชแลว้ เรา
ปฏิบติัแลว้ไม่ใช่ เราสร้างมาอยา่งน้ี มนัเป็นเวรกรรมท่ีเราท ามาอยา่งน้ี มนัเป็นไปโดย
ตามกรรม โดยสัจจะ เวรกรรมท่ีมนัท ามาอยา่งน้ีมนัจะใหผ้ลตามอยา่งนั้น เพียงแต่เราจะ
ส่งเสริมมนัข้ึนไปหรือเปล่า เราสร้างบารมีมา เราสร้างคุณงามความดีมา แต่เรางอมืองอ
เทา้ เราจะไม่ไดอ้ะไรเหมือนกนั เราไดส้ร้างบารมีมา แต่เราตอ้งเขม้แขง็ เราตอ้งมีความ
เขม้แขง็ เราตอ้งมีการกระท าต่อเน่ืองข้ึนไปใหส้มกบัท่ีเราไดท้  ามา น่ีพดูถึงเร่ืองพ่อแม่ไง 
จะบอกว่า โอ๋ย หลวงพ่อก็พดูดีน่ะสิ หลวงพ่อบวชไปแลว้ ผมยงัทุกขอ์ยู ่ เจอมาก่อนแลว้ 
คนเจอมาทั้งนั้น เพราะคนเกิดจากพ่อจากแม่  

 เราพดูบ่อยนะ มีคนบางคนเห็นแก่ตวั เราบอกว่า เฮย้ เอง็ไม่ใช่เกิดมาจากกระบอก
ไมไ้ผน่ะมึง ทุกคนเกิดจากพ่อจากแม่ ใครบา้งเกิดจากกระบอกไมไ้ผท่ี่ไม่คิดถึงพ่อคิดถึง
แม่ วยัรุ่นไม่เคยคิดถึงหรอก มนัยงัเป็นวยัรุ่นอยู ่ แต่วนัไหนมนัมีลูก วนัไหนมนัมีลูก 
ความผกูพนัเกิดข้ึนมนัจะรู้ทนัที แต่ถา้มนัยงัไม่มี มนันึกไม่ถึงหรอก บอกกนัไม่ได ้ แต่
วนัไหนถา้มนัไปมีลูกนะ อ๋อ พ่อแม่รักกอูยา่งน้ีเอง แต่ถา้มนัยงัไม่มีมนัยงัไม่มีหรอก  

 ทีน้ีเพียงแต่ว่าเวลาท่านด่ามาล่ะจะแกอ้ยา่งไร ของอยา่งน้ีนะมนัแบบว่าเป็นเวร
เป็นกรรม ถา้มนัเวรกรรมท่ีดี ท  าท่ีดีมนัจะประสบความส าเร็จได ้ถา้มนัเป็นเวรเป็นกรรม 
ค าว่ากรรม อภิชาตบุตร บุตรท่ีดีกว่าพ่อแม่ไง แต่ถา้มนัมีเวรมีกรรมต่อกนัมนัจะมาไฟท์
กนันะ พ่อแม่กบัลูกมนัจะมีปัญหากระทบกระเทือนกนัมาก ถา้ลูกท่ีดีๆ จะไปดีมากเลย 
แต่ลูกท่ีบางทีมนัมาเกเร เกเรเพราะอะไรล่ะ? ก็ท  าใหพ้่อแม่เจบ็ปวดไง ก็ท  าใหพ้่อแม่
น ้าตาไหล มาเพื่อท าใหน้ ้ าตาไหล กบัมาเพือ่ส่งเสริม แลว้เราก็โดนเหมือนกนั เราก็น ้ าตา
ไหล  

 น่ีท  าดีตอ้งไดดี้ ท  าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ มนัเป็นการท่ีเราท ามา แลว้เราจะปฏิเสธว่าไม่มี 
หรือปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได ้ เพียงแต่ว่าถา้มนัเป็นอยา่งนั้นเราศึกษาธรรมะน่ีไง น่ีศึกษา
ธรรมะ แลว้เอาหลกัธรรมะชโลมหวัใจไว ้น ้ าตาไหลก็ไม่เป็นไร น ้าตาไหลก็เพราะเราท า
มา เราโง่มาก่อน ตอนน้ีฉลาดแลว้ ฉลาดแลว้ก็พยายามยบัย ั้ง ยบัย ั้งความคิดตวั อยา่ใหไ้ป
ท าสะเทือนใคร เพราะท าสะเทือนใครมนัก็จะกลบัมาสะเทือนเราอยา่งน้ี  

 น่ีพดูถึงว่าวิธีแกน้ะ วิธีแก ้ วิธีแกคื้อเราท าตวัเราดี แลว้ถา้ท าดีแลว้ท่านจะสนใจ 
ท่านจะศึกษา แต่ถา้เราจะไปเถียงกนัดว้ยเหตุผลปลีกยอ่ยอยา่งนั้น เหตุผลก็เพื่อแค่กลบั
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บา้น ไม่กลบับา้น ท างาน ไม่ท างาน มนัเป็นเร่ืองอาชีพ เราหวงัธรรมะกนั เราหวงัท่ีพึ่ง
ทางใจ เราหวงัมากกว่านั้น ถา้หวงัมากกว่านั้นเราท าตวัเราดีๆ อยา่ไปห่วงว่ามนัจะ
ประสบความส าเร็จ อนันั้นปัญหาด ารงชีพ โทษนะสัตวม์นัก็มี ววั ควายมนัก็กินหญา้ ววั 
ควายมนัก็ตอ้งด ารงชีวิตมนั เราเป็นคน เราก็ด  ารงชีวิตของเรา แต่เราหวงัมากกวา่นั้นไง 
เราหวงัเร่ืองความดีของเรา 

 น่ีพดูถึงว่าถา้โดนด่ามาเราจะท าใจอยา่งไร ประพฤติตวัอยา่งไรใหเ้ดินหนา้ต่อไป 
น่ีพดูตั้งยาวแลว้เนาะ ถา้อ่านแลว้เด๋ียวมนัจะตอบอีกรอบหน่ึง เอวงั 


