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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “เป็นพระอยู่ต่อหรือต้องสึกดีครับ” 

กราบนมสัการ ขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชีแ้นวทางด้วยครับ ผมบวชอยู่ครับ จะ
เข้า ๓ พรรษาแล้ว มีปัญหาอยู่ คือผมมีป้าอยู่ ๒ คน เป็นผู้หญิงอาย ุ๘๐ กบั ๗๘ เขาเลีย้งผม
มาตัง้แต่เด็กๆ เพราะผมก าพร้าพ่อแม่ครับ ผมจะดแูลทัง้ๆ ที่เป็นพระ หรือว่าควรสึกเพ่ือไปดแูล
ดีครับ 

ขอโอกาสเล่ารายละเอียดคร่าวๆ ให้หลวงพ่อฟังครับ คือผมเกิดมา พ่อแม่ไม่เลีย้งครับ 
แล้วน้องชายของป้าทัง้ ๒ คนนีเ้ขารับผมมาเลีย้ง ตอนนีน้้องชายคนนัน้ตายครับ ป้าผู้หญิง ๒ 
คนนีเ้ลยอยู่กนัตามล าพงัครับ 

ปล. ผมบวชเพราะผมรู้สึกเบื่อๆ กบัการใช้ชีวิตทางโลก ได้มีโอกาสฟังเทศน์พระหลวง
ตามหาบวัเร่ืองการปฏิบตัภิาวนา ผมเลยออกบวชแบบเงียบๆ เพ่ือลองท าภาวนาอยู่ตอนนีค้รับ 

ตอบ : นี่คือค าถามเนาะ ค าถามว่า “ผมเป็นพระอยู่ต่อหรือต้องสึกครับ” 

เวลามนัเป็นปัญหา เป็นปัญหาอย่างนี ้ถ้าเป็นปัญหานะ ถ้าคนดี คนดีนะ เวลาบวชเป็น
พระก็เป็นพระที่ดี คนดี หมายความว่า คนที่เอาถ่าน คนที่มีความขยนัหมัน่เพียร คนที่มีจิตใจที่
ดี พอบวชเป็นพระก็เป็นพระที่ดี คนไม่ดี คนที่สงัคมไม่ต้องการ คนที่ว่าเป็นคนเกเร เวลามาบวช
เป็นพระก็เป็นพระที่เกเร เหน็ไหมว่าคนดีอยู่ที่ไหนมนัก็เป็นคนดีไง ถ้าคนดีนะ ก็เป็นคนด ี

ทีนีพ้อเป็นคนดี คนดีคือคนกตญัญกูตเวที ใครมีคณุกบัเรา เห็นไหม แม้แต่น า้ขนัหนึ่ง 
ข้าวแม้แต่มือ้หนึ่ง เราเคยกินทีไ่หน เราเคยท าอย่างไร เราจะซาบซึง้บุญคณุเขานะ 
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นี่ปัญหาของเขาคือว่าเกิดมาพ่อแม่ไม่เลีย้ง คือเด็กก าพร้าไง แต่น้องชายของป้า ๒ คนนี ้
เก็บมาเลีย้ง ถ้าเก็บมาเลีย้ง เราก็ถือว่าเป็นพ่อแม่บุญธรรม พ่อแม่บุญธรรม พ่อแม่คือพ่อแม่ที่
ให้ชีวิตเรามา พ่อแม่ที่เลีย้งดเูรามาคือพ่อแม่บุญธรรม พ่อแม่ที่ชุบชีวิตเลีย้งดเูรามา มีบุญคณุ
ทัง้นัน้ พ่อแม่แท้ๆ ก็มีบุญคณุ มีบุญคณุกบัเราเพราะเขาให้ชีวิตนีม้า ทัง้ๆ ที่เขาจะไม่เลีย้ง มนัก็
มีบุญคณุกบัเราเพราะให้ชีวิตนีม้า แต่เขาไม่เลีย้งเรา 

แต่ถ้าเวลามาอยู่กบัพ่อแม่บุญธรรม พ่อแม่บุญธรรมเขารัก เขาเมตตา เขาเลีย้งดเูรานะ 
เขาก็เหมือนพ่อแม่เรา แต่เป็นพ่อแม่บุญธรรม เขามีคณุทัง้คู่ไง ถ้าเราสืบได้ว่าพ่อแม่เราอยู่จริง 
แล้วพ่อแม่บุญธรรมเราอยู่จริง เราเป็นคนเกิดมาที่มีทัง้พ่อแม่แท้และพ่อแม่บุญธรรม มีพ่อแม่ ๔ 
คน ต้องเลีย้งดมูากกว่าเขา ต้องรับผิดชอบมากกว่าเขา เพราะเราเป็นคนดี เราเป็นคนดไีง เป็น
คนดี เรายอมรับสจัจะความจริง 

แต่ในเม่ือโลกมนัเป็นแบบนี ้โลกมนัเป็นแบบนี ้เห็นไหม ดสูิ สถานที่เลีย้งเด็กก าพร้า เด็ก
ก าพร้าเยอะมาก แล้วเวลาเป็นเด็กๆ น่าสงสารมาก เขาขาดความอบอุ่น เขามีพ่อแม่บุญธรรม
ไปนะ เสาร์อาทิตย์เขาจะรอเลยว่าพ่อแม่จะมากอดเขาไหม เขาอยากได้สิ่งนัน้ไง 

ฉะนัน้ เวลาเราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เรามีพ่อมีแม่แล้ว เราควร
ภูมิใจ เราควรภูมิใจกบัชีวิตเราว่าชีวิตเรามนัก็ไม่ทกุข์ไม่ยากถึงขนาดนัน้ 

เวลาทกุข์ยากนะ เด็กก าพร้านะ พวกปัจจยัเคร่ืองอาศยัสมบูรณ์พออยู่อาศยั แต่เขาขาด
ความอบอุ่น เขาขาดความรัก เขาขาดน า้ใจ ขาดความระลึกถึง ความระลึกถึงนี่ส าคญั เห็นไหม 
น า้ใจๆ ส าคญั ถ้าน า้ใจส าคญั นี่สิง่ที่ส าคญั 

เราเกิดมา เขาเกิดมาแล้วมีคนเก็บไปเลีย้ง จนได้บวช เห็นไหม นี่มีความส านึก ถ้าเรา
เป็นคนก็ต้องเป็นคนดี เป็นคนดี เราต้องระลึกถงึบุญคณุ นึกถึงสิ่งที่ว่าเราจะต้องมีความกตญัญ ู
เขาให้น า้ ให้ข้าว ให้อากาศ ให้โอกาส ให้การศึกษา ให้ทกุอย่าง เขามีคณุกบัเรา มีคณุกบัเรา 
เราต้องทดแทนบุญคณุ แล้วบุญคณุอย่างนีด้้วย 

หลวงตาใช้ค าว่า “ใจจืดใจด า” ใจจืดใจด า ไม่เหลียวแลเขา ไม่รับรู้สิ่งใดเลย แต่เวลา
หลวงตาท่านพดูนะ ท่านบอกว่า ท่านเป็นภิกษุ ท่านเป็นพระ ท่านไม่มีทรัพย์สมบตัิ ถ้าท่านมี
ทรัพย์สมบตัินะ ท่านจะไม่กวนชาวบ้านชาวเมืองเลย ท่านจะเอาทรัพย์สมบตัิของท่านช่วยชาติ 
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แต่เพราะว่าท่านเป็นภิกษุ เป็นผู้ขอ ผู้เห็นภยัในวฏัสงสาร ท่านไม่มีทรัพย์สมบตัิ ท่านมีแต่คน
ศรัทธา ท่านถึงออกมากวนบ้านกวนเมือง ท่านถึงมาหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพ่ือไปค า้จุนชาติ เห็น
ไหม ถ้าเรามี ถ้าเรามี เราจะไม่กวนใครเลย แต่เพราะเราไม่มี เราไม่มี เราถงึต้องรบต้องกวนเขา
เพ่ือประโยชน์เขา นี่พดูถึงว่านี่ความเห็นท่านนะ 

แต่ถ้าความเห็นโดยข้อเท็จจริง เราเป็นผู้ท าบุญ เราเป็นผู้เสียสละ เราได้บุญ ค าว่า “ได้
บุญกุศล” แล้วก็มีโอกาสตอนนัน้ โอกาสตอนนัน้คือว่าเราท าเป็นสมบตัิสาธารณะเพ่ือประชาชน
ทัง้หมด 

แล้วเขาบอกว่า มนัไม่ได้ท าบุญกบัศาสนา มนัจะได้บญุที่ไหน 

ได้ ได้บุญเพราะอะไร เพราะการช่วยชาติ ศาสนา ศาสนจกัรตัง้อยู่บนอาณาจกัร เราท า
ให้อาณาจกัรเข้มแข็ง แล้วศาสนจกัรเขาจะสร้างโบสถ์สร้างวิหาร เขาจะสร้างอะไร เขาสร้างบน
อาณาจกัรนี ้ เขาสร้างบนแผ่นดินนี ้ เราคุ้มครองดแูลแผ่นดินนีไ้ว้ แล้วเขามาสร้างสิง่ที่เป็นบุญ
กุศลในแผ่นดินนี ้ แผ่นดินของเรา มนัไม่ได้บญุตรงไหน ได้บุญทัง้นัน้น่ะ ทีนีเ้พียงแต่ว่าโอกาส
ตอนนัน้ไง โอกาสที่ว่าเราได้ท าบุญ เราได้โอกาส นี่พดูถึงว่าโอกาสของเรา 

ทีนีย้้อนกลบัมาปัญหา ปัญหาว่าพระเขาถาม “ผมจะต้องสึกหรือผมจะต้องอยู่เป็นพระ
ดี” 

เราต้องสึกไหม เราจะบอกว่าอย่างนีน้ะ โอกาสของคน วาสนาของคน ถ้าวาสนาของคน
นะ ถ้าเขาเป็นพระที่ว่าเป็นพระผู้ใหญน่ิดหนึ่ง ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบ เราจะบอกว่า
ไม่ต้องสึก พระเลีย้งดไูด้ เลีย้งดพู่อแม่บุญธรรม เลีย้งดไูด้ 

เวลาในธรรมวินยันะ สมมตุิว่าพ่อแม่มีลกูคนเดียว มีลกูคนเดียว ลกูออกไปบวช พอ
ออกไปบวชแล้ว ถ้าเขามีความเข้มข้น เขามีความจริงจงั กรอบสมณเพศของเขา สิ่งนีมี้ค่ามาก 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอนญุาตให้เอาพ่อแม่มาเลีย้งได้ บิณฑบาตมาเลีย้งพ่อแม่ได้ 
ดแูลพ่อแม่ได้ เช็ดขีเ้ช็ดเยีย่วแม่ได้ ถ้าเราเป็นลกูคนเดยีว 

แต่ถ้ามีลกู ๒ คน ๓ คนนะ มีพ่ีมีน้อง มีคนดแูลอยู่นะ ไม่สมควร เพราะคนอ่ืนเขาท า
แทนเราได้ไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้เวลามนัจนตรอก สิ่งที่มนัท าไม่ได้ อนญุาตให้
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ท าได้ จนตรอก หมายถึงว่า มีลกูคนเดยีว ไม่มีใครอีกแล้ว เราเช็ดขีเ้ช็ดเยี่ยวแม่ได้เลย ไม่เป็น
อาบตัิ แล้วยงัเป็นบุญอีกด้วย 

พ่อแม่ เพราะเป็นพระอรหนัต์ของเรา เราบวชอยู่ เรายงัเป็นปถุชุนอยู่เลย เรายงัเป็นพระ
ที่มีความทกุข์บีบคัน้หวัใจเลย แต่พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของเรา เช็ดขีเ้ช็ดเยี่ยวได้ แต่ถ้ามีพ่ีมี
น้องมีญาติ ญาติดแูลแทนได้ เราหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัมาช่วยดแูลได้ แต่เราไม่ควรลงไปท า
อย่างนัน้ นี่พดูถึงว่าถ้ามีพ่ีน้องหลายคนนะ แต่ถ้าพ่ีน้องคนเดียว เราท าได้ 

ถ้าเป็นพระที่มีพรรษามากนิดหนึง่ ถ้าเรายงัเข้มข้น เรายงัมีจิตใจมัน่คง เราไม่ต้องสึก 

แต่ถ้าเขาบอกเขาเพ่ิง ๓ พรรษา ถ้า ๓ พรรษา ยงัเป็นพระผู้น้อย พระผู้น้อย เราจะเอา
พ่อเอาแม่ไปอยู่ในวดั เราต้องอาศยัภิกษุ อาศยัเจ้าอาวาส อาศยัผู้ที่เป็นหวัหน้า เขาจะคิด
อย่างไร เห็นไหม ถ้าจิตใจเขาเป็นธรรมนะ เขาจะสง่เสริม เขาจะช่วยเจือจานเราเลย ถ้าจิตใจ
เขาไม่เป็นธรรมล่ะ ถ้าเราเป็นพระผู้น้อย มนัโอกาสไง โอกาสจะน้อยกว่าเขา เพราะเราไม่ใชเ่ป็น
ผู้รับผิดชอบ มนัต้องเป็นการได้รับอนญุาตไง 

ฉะนัน้ ถ้าพรรษายงัไม่มาก แล้วความมัน่คงในสมณเพศมนัมัน่คงขนาดไหน ถ้ามัน่คง
นะ ถ้ามัน่คง ป้า ๒ คนอาย ุ๗๐ หรือ ๘๐ ถ้าเขายงัแขง็แรงอยู่ เราดแูลเขาได้ เราเป็นพระ เราไป
ให้ก าลงัใจ ถ้าช่วยเหลือตวัเองได้ ถ้าเขาช่วยเหลือตวัเองได้ เราจะดแูลโดยที่เราไม่ต้องสึก 

แต่ถ้าจิตใจเรายงัไม่มัน่คง จิตใจเรายงัไม่แน่ใจ เราบอกว่าสึกน่ะดี สึกเลย ตดัปัญหา จบ 
สึก สึกไปดแูลท่าน ไปรักษาท่านจนกว่าท่านจะล่วงหมดอายขุยัไป แล้วกลบัมาบวชใหม่ก็ได้ 
แล้วไม่ต้องเสียใจตอนนัน้ไง เพราะจิตใจเราไม่มัน่คงไง 

ถ้าจิตใจเราไม่มัน่คงนะ เวลาท่านเสียไปแล้วไง สมมตุิว่าเรายงัเป็นพระอยู่ แหม! ตอนนี ้
มัน่คงมาก โอ๋ย! ศรัทธามาก เราต่างคนต่างก็ดแูลกนัอย่างนี ้ แล้วท่านก็ต้องช่วยเหลือตวัเอง
จนกว่าท่านจะหมดอายขุยัไป พอหมดอายขุยัไป จติใจเรากเ็รรวน จิตใจเราก็ไม่มัน่คง แล้ว
สดุท้ายเราก็สึกไง เราสึกตอนนัน้มนัไม่มีค่าไง สึกตอนนัน้เขาเสียไปแล้ว 
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ถ้าจิตใจเราไม่มัน่คง อนาคตเราอยู่ไม่ได้ เราก็ต้องสกึใช่ไหม แต่ถ้าไปสึกตอนนัน้ เราก็
ไม่ได้ประโยชน์ไง แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราไม่มัน่คง สึกตอนนี ้ สึกเลย เพราะสึกไปมนัได้
ประโยชน์อยู่แล้ว ได้ประโยชน์คือได้ไปดแูลท่าน  

ทีนีเ้พียงแต่ว่าเราจะถามกลบั เขาไม่มีญาติพ่ีน้องเลยหรือ เขาไม่มีญาติไม่มีพ่ีน้องหรือ 
แล้วแบบประสาเรา ต้องถามท่านจริงๆ เลย ถามเลย ถามป้า ๒ คนนี ้บอกว่า อยากให้อาตมา
สึกหรือเปล่า 

จริงๆ เขาไม่อยากให้สึกก็ได้ จริงๆ เขาอยูเ่องก็ได้ คอืเราคิดไปเองไง เราวิตกของเราไป
เองไง ตอนนีค้นดีไง คนดี พอเราคิดถึง เรากจ็ะเป็นคนดี 

เราพดูบ่อย พวกที่มีชื่อเสียงเขาจะมาบวช พอมาบวชเสร็จแล้วนะ พอบวชสกั ๔ ปี ๕ ปี 
เขาบอก อู๋ย! ธรรมะนีส้ดุยอดเลย ธรรมะสอนให้รู้จกัรับผิดชอบ จะต้องสึกไปรับผิดชอบ เวลา
ธรรมะนี่สดุยอดเลย สอนให้รับผิดชอบนะ ฉะนัน้ เราต้องสึกไปรับผิดชอบ นี่เวลาบวชมาไง 

ฉะนัน้ มนัอยู่ตรงนี ้อยู่ที่ว่า ถามท่านตรงๆ เลย ถามท่านว่าอยากให้อาตมาออกมาดแูล
ไหม 

แต่เขาก็เกรงใจ เขาก็พดู แต่เราเข้าใจได้นะ แต่เราเข้าใจได้ว่ามนัจ าเป็นไม่จ าเป็น เพราะ
กรณีนีเ้ป็นกรณีสงัคม แล้วมนัเกิดอย่างนีม้าก ในวงการพระเรามี ครูบาอาจารย์ของเรา เวลามี
พระมาบวช พ่อแม่จะมาขอสึก แล้วครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะขอไว้ ทา่นบอก “โยมก็ลกู
หลายคนแล้ว ลกูทางโลกก็เยอะแยะแล้ว สละสกัคนหนึ่งมาไว้ในศาสนา” นี่เวลาครูบาอาจารย์
ท่านจะจรรโลงศาสนานะ 

แต่ส าหรับเรานะ เราปล่อยไปตามเวรตามกรรม กรรมของสตัว์ ถ้าใครดี เขาก็อยู่ของเขา
ได้ ถ้าใครเขาทนไม่ได้ เขาก็สึกของเขาไป เวลาสึกของเขาไปนะ ถ้าเราจะเป็นคนกเ็ป็นคนดี ถ้า
เป็นพระก็เป็นพระที่ดี ถ้าเป็นพระที่ดี มนักเ็ป็นประโยชน์ไง ถ้าเป็นพระที่ดี กรณีนีม้นัก็เป็นกรณี
ที่ต้องมีประสบการณ์นิดหนึง่ มีพรรษามากขึน้จะรู้ว่าอะไรควรท าได้ อะไรควรท าไม่ได้ไง 

เม่ือก่อนเราบวชใหม่ๆ มนัก็คิดอย่างนี ้ มนัท าอะไรไม่ถกู เขาถงึว่าต้องให้ได้นิสยั ให้ ๕ 
พรรษาขึน้ จะได้เข้าใจว่าอะไรถกูอะไรผิด อะไรควรไม่ควร เพราะมนัไปเห็นน่ะ เห็นเยอะมาก 
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เห็นว่าพระบางองคเ์ขาเอาพ่อเอาแม่มาเลีย้งได้ พระบางองค์นะ แล้วบางองค์ที่เป็นพระที่ดี พ่อ
แม่เขาดี โอ้โฮ! มีคนชื่นชม ชื่นชมมาก แต่ถ้าบางทีคนเรา พระที่ไม่ดีไปท าความผิด ไปท าความ
เสียหาย คนอ่ืนเขาไม่ชื่นชมไง เขาเรียกว่าท าศรัทธาไทยให้ตกล่วง ถ้าท าศรัทธาไทยให้ตกล่วง
นะ มนัเป็นอาบตัิ 

ฉะนัน้ เวลาเราเอาพ่อเอาแม่มาเลีย้ง ถ้าเราบอกว่า “นี่พ่อแม่เรา” ถ้าเราบอกเสียหน่อย
ว่าพ่อแม่เรานะ ทกุคนจะชื่นชม ถ้าเราไม่บอกเขา เขาว่า “เอ๊ะ! พระไปเก็บใครมาเลีย้งน่ะ” มนัมี
ความเข้าใจผิดได้นะ ในกรณีนีม้นัแบบนี ้ถ้าเรามีประสบการณ์ เราพดูตรงๆ พดูตรงๆ มนัก็จบไง 

นี่พดูถึงว่า เราจะต้องสึกไหม 

ถ้ามนัเป็นปัญหาสงัคมนะ ปัญหาสงัคม ถ้าปัญหาสงัคม แล้วเราจะคิดของเราอย่างไร 
ถ้าคิด คิดให้ได้ นี่พดูถึงพระ นี่พดูถึงแค่ความเป็นอยู่นะ ยงัไม่ได้ภาวนาเลย เวลาภาวนาไป 
เวลาภาวนาไป เร่ืองนีม้นัจะไปกวนมาก แต่ถ้าเป็นนกัภาวนานะ นัง่ลงไป เร่ืองนีจ้ะขึน้ทนัทีเลย
ล่ะ เวลาขึน้ทนัทีเลย แล้วมนัจะกวนตลอด แล้วกวนตลอดแล้วท าอย่างไร 

ฉะนัน้ เวลาคนที่ปฏิบตัิถงึว่าต้องจิตใจเข้มแข็ง จิตใจเข้มแข็ง สิ่งที่มนักระทบมนัทดสอบ
ใจเรา มนัทดสอบทกุอย่าง เช้าขึน้มาบิณฑบาตได้แตข่องดีๆ มาทัง้นัน้น่ะ แล้วเวลาบิณฑบาต
ไปนะ ไปเห็นพระที่อ่ืนนะ ท าไมเขามีแต่ของดีๆ เลย ของเรามีแต่ของไม่ดีทัง้นัน้เลย ทัง้ๆ ที่ของ
เขามนัไม่ดีกว่าเราหรอก เหมือนกนั แต่กิเลสมนัคิดไปเอง บิณฑบาตด้วยกนันี่แหละ “อู๋ย! 
ข้างหน้าได้แต่ของดีๆ ทัง้นัน้เลยน่ะ ไอ้ข้างหลงัไม่ได้อะไรเลยนะ่” นี่มนัคิดไปเองไง ถ้ามนัคิดไป
เอง สิ่งที่เวลาคิดไปเอง เวลาคิดไปเอง เวลามาภาวนาไม่ลง 

แต่ถ้าเป็นพระที่ดี ดสู ิ เวลาอยู่กบัหลวงตา เวลาแจกอาหาร ท่านให้แจกจากหวัไปท้าย 
บางทีท่านบอกให้แจกจากท้ายไปหวั ท่านบอกว่าสามเณรน้อยมนัท างานมากกว่าพระอีก 
เพราะพระมนัมีวินยัห้ามพรากของเขียว ห้ามขดุดิน เณรมนัฟันเอาๆ เลย ต้องใช้เณร ฉะนัน้ 
เวลาเณรมนัอยู่ท้ายแถว เวลาแจกอาหาร หวัหน้าเอาแต่ของดีๆ เหลือแต่น า้ต้มผกัไปให้เณรอยู่
ข้างหลงั แล้วเวลาใช้ก็ใช้แต่เณร ท่านถงึบอกว่าให้แจกตัง้แต่เณรขึน้มา 

ตัง้แต่บวชมาก็เห็นวดัป่าบ้านตาดนี่แหละ บางทีก็แจกหวัลงไปท้าย บางทกี็แจกท้าย
ขึน้มาหวั ท่านจะสบัเปล่ียนอย่างนีเ้พ่ือให้ความเป็นธรรมไง มนัมีปากมีท้องเหมือนกนั ถ้าเรา
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เจอครูบาอาจารยท์ี่เป็นธรรมนะ ไปอยู่แล้วมนัสบายใจ มนัไม่ล าเอียงเพราะรัก ไม่ล าเอียงเพราะ
ชงั ไม่ล าเอียงเพราะพวกเราพวกเขา ไม่มี ไม่มี 

เพียงแต่ว่าไม่มี แต่เวลาเราอยู่กบัท่าน ไม่มีนะ แต่เวลาเราโดนด่า เราโดนด่าเช้าสาย
บ่ายเย็น โดนวนัยงัค ่าเลย ไอ้นี่อย่างนีไ้ม่มีได้อย่างไร 

ไม่มี ไม่มี เช้าสายบ่ายเย็นน่ะท่านสอน ค าว่าด่าๆ นัน่คือเทศน์ แล้วเทศน์ที่จริงจงั แล้ว
เพียงแต่คนที่มีปัญญาหรือเปล่า ถ้ามีปัญญาหรือเปล่า มนัจะได้ประโยชน์หมด เวลาเทศน์
มานะ เวลาผิดพลาด เดินล้ม เดินลื่น เดินไถล ท่านใส่เลย “ไม่มีสต”ิ 

ไอ้เราก็ โอ้โฮ! ล้มก็ต้องโอ๋สิ ต้องอุ้มขึน้มาสิ ท าไมกระทืบซ า้ 

ท่านใส่เลยๆ กรณีอย่างนีม้นัไม่ใช่ล าเอียง กรณีอย่างนีเ้ขาจะดวู่าคนคนนัน้มีวฒุิภาวะ 
มีความสามารถที่จะรับข้อนีไ้ด้ไหม เห็นไหม ดสู ิเวลาท่านพดูถึงหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่นะ เวลา
พระที่ภาวนานะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านจะบอกเลย ไปเอาผ้าถงุมาใส่ ไม่เข้มแข็ง 

ทีนีเ้วลาท่านไปเทศน์มหาอะไรนะ ที่อีกมหาหนึง่ จ าชื่อไม่ได้ ท่านบอกว่าเวลาไปพดู
เสียงดงั ร้องไห้เลยนะ พอร้องไห้ ท่านบอกว่าไม่ได้ ยานีใ้ช้ไม่ได้ กลบัไปคราวนีโ้อ๋ใหญ่เลยนะ 
โอ๋ย! เดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวก็ดี หายเลย ยามนัมีหลายชนิด 

ฉะนัน้ เวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นมนัอยู่ที่ว่าคนรับได้หรือไม่ได้ ถ้าคนรับนะ เวลาเรามอง 
มองว่าเป็นการด่า เป็นการตเิตียน แต่เวลาความจริง ท่านยื่นดาบให้เลย ยื่นเกร็ด ยื่นวิธีการ ยื่น
ให้เลยนะ แต่เพราะของเรา เวลาเราเผชิญอะไรก็แล้วแต่ เราไม่ทนั เราไม่ทนั 

ท่านใช้ค านี ้ ท่านบอกว่า “เราจะสู้เสือด้วยมือเปล่าหรือ” เสือ เวลาเราจะสู้กบัเสือ เรา
ต้องมีอาวธุไปสู้กบัมนั กิเลสนีม้นัยิ่งกว่าพญาเสือโคร่ง แล้วมนัตะปบหวัใจเราทกุวนัๆๆ เลย 
แล้วเราไม่มีอะไรไปสู้มนัเลย ไม่มีเลย 

เวลาท่านด่านัน่น่ะ เฮ้ย! นี่ปืนๆ สู้มนัๆ ด่านะ เฮ้ย! นี่มีด มีดนะ สู้มนั ถ้าเรามมุมอง
อย่างนี ้ เช้าสายบ่ายเย็นนัน้ท่านให้อบุายตลอด ท่านไม่เคยด่า แต่ถ้าคนไม่ได้คิดอย่างนี ้ โอ้โฮ! 
เช้าสายบ่ายเย็น แล้วเรานี่โดนเช้าสายบ่ายเย็น แล้วโดนเป็นประจ า โดนจนเขาร ่าลือ ร ่าลือมาก 
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อยู่ด้วยกนัน่ะ ของเรานี่ร ่าลือมาก เช้าสายบ่ายเย็น จนพระมนัสงสยั “ไอ้หงบ มึงท าอะไรผิดวะ 
มึงโดนทกุวนัเลย” มนัถามอย่างนีจ้ริงๆ นะ “เฮ้ย! มึงท าอะไรผิดวะ โดนด่าทกุวนัเลย” 

โทษนะ แล้วหน้าด้านด้วย ด่าแล้วก็ไม่อาย ด่ากลางศาลา คนทัง้ศาลาเลย เฉย หน้า
ด้านอีกด้วย โดนด่าแล้วยงัหน้าด้านอีก พระเขางงกนันะ แต่เขาไม่รู้หรอกว่าในหวัใจ ในหวัใจ
เขามีอะไรกนัอยู่ ในหวัใจ ท่านยื่นดาบยืน่ปืนให้ โธ่! ยิ่งด่านะ ระหว่างท่านกบัเรา โอ้โฮ! มนัได้
อาวธุ มนัได้กระสนุ มนัได้ปืนไปต่อสู้กิเลส เพราะด่าเสร็จแล้วกเ็ข้าทางจงกรมทัง้วนัเลย ออก
จากทางจงกรมขึน้มา โดนอีกแล้ว หนัรีหนัขวาง เข้าทางจงกรมใหม่ ออกจากทางจงกรมมา โดน
อีกแล้ว เป็นอย่างนี ้ตอนอยู่กบัท่านเป็นแบบนี ้ 

นี่พดูถึงบอกว่า เวลาถ้าเรามองมมุไหนล่ะ เข้มแข็งพอหรือเปล่าล่ะ เรามีมมุมองอย่างใด 
เรามีวฒุิภาวะแค่ไหน ถ้าเรามีวฒุิภาวะ ถ้าเราเข้มแขง็ เราบอกเลย ไม่ต้องสึก ไม่ต้องสึก เรา
ดแูลได้ แต่ถ้าวฒุิภาวะเราอ่อนแอ มนัไม่ต้องไปสึกหรอก มนัไปกว้านมาเอง นัง่ก็คิดถงึแล้ว ป้า 
๒ คนจะนอนหรือยงั จะกินหรือยงั ท่านจะคลานเข้าห้องน า้หรือเปล่า...โอ๋ย! ตาย ตายเลย  

ฉะนัน้ว่าสึกหรือไม่สึกมนัอยู่ที่ก าลงัของเรา อยู่ที่ความคิดของเรา ถ้าบอกว่า ถ้าเป็นคนก็
คนดี คนดีคือคนรับผิดชอบ คนรับผิดชอบ คนมีสามญัส านึกนี่เป็นคนดี ถ้ามาบวชเป็นพระก็
เป็นพระที่ดี ถ้าเป็นพระที่ดี พระที่ดีมนัต้องมีวฒุิภาวะไม่ให้กิเลสมนัมาหลอกเอา 

ความดีก็คือความดีนะ ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ ท าดีคือได้ดี แต่ท าดีมนัมีกาลเทศะ เวลาไม่
บวช เวลาอยู่กบัท่าน ดแูลหรือเปล่า เวลาอยู่บ้านก็เที่ยวทัง้วนัเลย ไม่เคยเข้าบ้าน ปล่อยให้ป้า 
๒ คนนีอ้ยู่บ้าน ตวัเองก็ไปอยู่กบัเพ่ือน ออกไปก็นู่นน่ะ อยู่ศนูย์การค้านู่น บอกสึกไปจะไปดแูล
ป้า ๒ คน มนัไม่เคยอยู่บ้านเลย ไปไหนก็ไม่รู้ เวลามาบวช อู๋ย! คิดถึงป้า เวลามาบวช เวลาอยู่
บ้านมนัไม่เคยดแูลเลย 

นี่พดูถึงว่าคนนะ เวลากเิลสมนัพลิกแพลง ไม่ได้ว่านะ แต่บอก “แหม! หลวงพ่อ ถาม
หลวงพ่อ เอาก าลงัใจจากหลวงพ่อ หลวงพ่อประจานใหญ่เลย” 

ปัญหาสงัคม มีทกุคน เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม เพราะมนษุย์เป็นสตัว์สงัคม เรา
อยู่กบัโลก เรามีความรู้สึกเหมือนกนัทกุๆ คน เห็นไหม จากใจดวงหนึง่สู่ใจดวงหนึ่ง ใจที่มี
ก าลงัใจ ใจที่มีวฒุิภาวะนะ มนัสามารถผ่าวิกฤติอย่างนีไ้ปได้ ของเล็กน้อย 
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แต่ถ้ามนัอ่อนแอนะ โอ้โฮ! มนัเหยียบย ่า แล้วชีวิตของเรานะ มนัหน้าชื่นอกตรม มนัหน้า
ชื่นอกตรม ถ้าหน้าชื่นอกตรมนะ แล้วเวลากิเลสมนัเบียดเบียนหวัใจ มนัทกุข์ยากมาก นี่พดูถงึ
เป็นปัญหาแต่ละบุคคลนะ 

ฉะนัน้ เราแนะน าอย่างนี ้ แนะน าที่ว่า ถ้าเรายงัไม่แนใ่จในสมณเพศของเรา สึกไปดแูล
ท่านให้จบก่อน แล้วจะกลบัมาบวชใหม่กไ็ด้ กลบัมาบวชใหม่ก็ได้ แต่ถ้าเราเข้มแข็ง เราเข้มแขง็ 
เราบวชมาแล้ว ๓ พรรษา ปฏิบตัิมาแล้วจิตมนัสงบบ้าง มีหลกัมีเกณฑ์บ้าง มัน่ใจว่าจะไม่สึก 
แต่มัน่ใจหรือเปล่าล่ะ ถ้ามัน่ใจว่าจะไม่สึกนะ ได้เลย 

แต่นีข้้างหน้ามนัไม่แน่นอนน่ะ ยิ่งเวลามีโอกาสไปดแูลอปัุฏฐากท่าน ไม่ได้ท า แล้วเวลา
ท่านเสียไปแล้วค่อยไปสึก มนัเสียโอกาส ถ้าพดูถึงเราไม่แน่ใจ สึกเลย แล้วไปดแูลท่านให้จบ
เสีย ดแูล เพราะชีวิตนีเ้ราได้นัน่มา แล้วชีวิตของเรา เพราะอะไร เพราะเขาพดูเอง น่าสงสารนะ 
เกิดมาเป็นเดก็ก าพร้า พ่อแม่ทิง้ แล้วเขาเก็บมาเลีย้ง 

เห็นไหม เรามีทัง้พ่อแม่จริงๆ และเรามีพ่อแม่บุญธรรม แล้วชีวิตนีไ้ด้มา เพราะถ้าพ่อแม่
ทิง้ ไม่มีใครดแูลก็ตาย ถ้าตายไป ไปเกิดทีไ่หนก็ไม่รู้ แต่นี่ยงัเป็นคนอยู่ แล้วได้เติบโตมาด้วย 
แล้วฟังเทศน์หลวงตา แล้วถึงมาประพฤติปฏิบตัิ บวชเงียบๆ เลยนะ บวชเงียบๆ แล้วเราท าของ
เรา ถ้าบวชเงียบๆ ถ้าเราท าของเราได้ 

เราจะบอกว่า ป้าเขากช็ื่นใจกบัเราถ้าเรามีชายผ้าเหลอืงไปให้ท่านดนู่ะ ท่านเลีย้งเรามา 
แล้วสิ่งที่ท่านท าประโยชน์มาค า้จุนศาสนา ค า้โพธ์ิ ค า้โพธิ ค า้ศาสนาไว้ด้วยภิกษุสงฆ์ ภิกษุสงฆ์
มาอยู่ในศาสนา ท่านเห็นท่านก็ชื่นใจ ท่านได้อาศยัชายผ้าเหลือง ได้อาศยัสิ่งนีเ้ป็นบุญกุศล ถ้า
เขาเห็นนะ เห็นเราไปเยี่ยม เห็นพระห่มผ้าเหลืองมาน่ะ เขาก็มีความสขุของเขา 

ถาม พดูกนัตรงๆ เลย เปิดใจคยุกนั จะให้สึกหรือให้อยู่ ถ้าอยู่ เราก็อยู่ไป พอเขาให้อยู ่
แหม! นึกว่าบอกสึก จะได้รีบๆ สึก พอบอกให้อยู่ เสียใจเลย ไปถามว่าจะให้อยู่หรือจะให้สึก 
“ท่านอยู่ต่อไปก็ได้” โอ๋ย! ใจนีแ้ป้วเลย นึกว่าจะได้สึกแล้ว ไม่ได้สึก 

คยุกนัให้จบ มนัปัญหาสงัคมนะ นี่พดูถงึว่าพระที่ดี พระดี คนดีก็เป็นพระที่ด ี

ถาม : เร่ือง “ผู้สงสยักบัอาการ” 
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กราบนมสัการหลวงพ่อ เกล้ากระผมมีข้อสงสยัอยากเรียนถามขอความเมตตาจาก
หลวงพ่อชีท้างเพ่ือแก้ไขข้อติดขดัดงันีค้รับ เม่ือเกล้ากระผมภาวนาพทุโธ แล้วฟังธรรมเกี่ยวกบั
การปฏิบตัิเป็นเวลานาน มกัจะเกิดอาการอย่างนีค้รับ 

๑. เม่ือรู้ตวัว่าฝัน สติถอยจากฝันมาสู่สภาวะปกติ จะเกิดอาการยือ้ๆ กนัอยู่ แล้วมี
เสียงพดูว่า “กลวัตาย” ค าเดียว ท าให้เกิดความคิดของเกล้ากระผมหยดุนิ่ง เสยีงภายนอกได้ยิน
ชดั ภาพที่มองเห็นก็ชดั ทัง้เสียงและภาพดบัลงพร้อมกนัเป็นความมืด มีเพียงอาการและผู้สงสยั 
๒ สิ่งนี ้อาการเร่ิมหมนุ เกล้ากระผมจึงบริกรรมพทุโธ ยิ่งพทุโธ อาการยิ่งหมนุเร็วเข้า สดุท้ายคือ
คลายกลบัมาสู่สภาวะปกติ 

๒. หลายวนัต่อมา อาการดงัเดิม สภาวะเดิมเกิดขึน้มาอีก แต่ไม่ได้ดึงกลบัจากอาการ
ฝัน เกล้ากระผมจงึจดจ่อเพ่งดอูาการนัน้โดยไม่บริกรรมพทุโธ อาการนัน้ไม่หมนุ แต่กลบัพุ่ง
ทะยานขึน้ ยิ่งจ่อเข้า อาการยิง่พุ่งทะยานเร็วขึน้ ผลสดุท้ายก็คลายออกมาเหมือนเดิม 

ไม่รู้ว่าเกล้ากระผมท ามาถกูต้องหรือไม่ และจะแก้ไขอย่างใด จึงจะใคร่ขอความเมตตา
จากหลวงพ่อโปรดชีท้าง และเป็นที่พ่ึงแก่ผู้ด้อยปัญญาด้วยครับ 

ตอบ : ชีท้างก็นี่ พอค าถามนะ “๑. เม่ือผมรู้ตวั”...แสดงว่านัง่หลบั 

เราบอกเราภาวนาพทุโธๆ เราก็พทุโธจริงๆ นี่แหละ ถ้าพทุโธๆ ไปแล้ว ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิ 
พทุโธๆ สมัมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถกูต้อง สมัมาสมาธิ สมาธิที่ดีงาม พทุโธๆ พอพทุโธเข้าไปนะ 
คนเรานะ ถ้าพทุโธเข้าไป พทุโธๆ พทุโธจนขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัจะเป็นชัน้
เป็นตอนเข้าไป 

พทุโธๆๆ เวลามนัจะเป็นมิจฉา มนัมีก าลงัขึน้มา เพราะพทุโธๆๆ จิตมนัเกี่ยวกบัพทุโธ 
ธรรมดาจิตมนัจะคิดของมนัไป ความคิด ความคิดเกิดจากจิต พทุโธก็เป็นความคิดอนัหนึ่ง แต่
เรามีสติปัญญา เราถึงบงัคบัให้จิตเราคิดพทุโธ เพราะพทุโธมนัเป็นวิตก วิจาร เราระลึก ระลึกว่า
พทุโธๆ เราระลึกขึน้มา เพราะเราระลึก เรามีสติระลกึอยู่ จิตมนัถึงคิดเป็นพทุโธ แต่ถ้าเราไม่
ระลึก เราปล่อย มนัก็คิดไปสพัเพเหระ คิดไปตามเร่ืองของมนั 
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แต่เพราะเรามีสติปัญญาใช่ไหม เรามีสติปัญญา เราอยากภาวนา เราก็วิตก วจิาร ระลึก
วิตกขึน้มา วิตกคือระลึกความรู้สึกขึน้มา วิจาร พทุโธๆ วิตก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตารมณ์ ถ้ามนั
เป็นอารมณ์อย่างนีม้นัเป็นอารมณ์ของสมาธิ แต่ถ้าเราพทุโธๆ โดยมีสติปัญญา เห็นไหม พทุโธๆ 

ทีนีค้ าถามที่ ๑. เม่ือรู้ตวัว่าฝัน 

นี่แสดงว่ามนัตกภวงัค์ แสดงว่าถ้ารู้ตวัว่าฝัน ยงัดนีะ ยงัคิดว่ารู้ตวัว่าฝัน แสดงว่ามนัตก
ภวงัค์ นี่มนัส่งออกแล้ว พอตกภวงัค์ไปแล้ว เราไม่สามารถควบคมุได้ เหมือนขบัรถ เวลาขบัรถ 
เราขบัรถ เรามีปลายทางทีไ่หน เราตัง้สติขึน้มา เราก็พารถเราไปถึงปลายทางนัน้ 

ไอ้นี่ขบัรถไป เร่ิมต้นก็สตาร์ตรถออกไปดี พอปล่อยแล้วนะ มนัเหมือนรถที่ไร้คนขบั กูเกลิ 
มนัปล่อยเลย อ้าว! มึงไปตามสบายของมึง มนัขบัรถไปถึงสี่แยก มนับอก เออ! มึงไปเลย หมนุ
เอาเลย ตรงไหนก็ได้ ไปเลย 

นี่ไง “เม่ือรู้ว่าฝัน” แสดงว่าขบัไปถงึสี่แยกแล้วปล่อยไหลเลย อ้าว! จะไปทางไหนกไ็ด้ 
จอดคาไฟแดงนัน่น่ะ แล้วอะไรจะเกิดขึน้ คนัไหนจะชน พอชนก็อาการนีเ้กิดไง พอมีอาการป๊ับ 
“เม่ือรู้ว่าฝัน สติถอยจากฝันมาอยู่ที่สภาวะปกติ” 

เพราะ “เม่ือรู้ตวัว่าฝัน” เพราะมนัเห็นไปแล้วมนันึกวา่ฝัน ถ้านัง่อยู่แล้วมนัไปเห็นนิมิต 
พอเห็นนิมิตขึน้ไปแล้ว เขาก็ยือ้กนัแล้ว เขาบอกว่า พอรู้ว่าฝันนะ พยายามก าหนดพทุโธให้
กลบัมาสู่สภาวะปกติ พอรู้ตวัว่าฝัน ถอยเข้ามา พอถอยเข้ามา มนัมีเสียงดงัขึน้ด้วย มนักย็งัดี มี
เสียงดงัขึน้มาว่า “กลวัตายๆ” ค าว่า “กลวัตาย” นะ พอกลวัตายขึน้มา เสียงมนัชดัขึน้มา มนั
เห็นทัง้ภาพทัง้เสียง ทัง้ภาพทัง้เสียง สิ่งที่มนัเห็นนะ สิง่ที่เห็น ถ้ามนัขาดสติมนัเป็นอย่างนี ้

แต่ถ้าเราพทุโธๆ เราเกาะอยู่กบัพทุโธเลยนะ เราเกาะอยู่กบัพทุโธ ถ้ามนัสงบก็คือสงบ
เข้ามา พทุโธๆๆ มนัไม่ส่งออกหรอก เพราะจิต ธรรมดาจิตนีม้นัเหมือนวตัถธุาต ุมนัคิดได้อย่าง
เดียว มนัคิดได้ทีเดียวไง ถ้ามนัคิดเร่ืองอะไรอยู่ ถ้าโดยชดัเจนนะ 

แต่นีเ้วลาเราพทุโธมนัแฉลบ มนัแลบ มนัพทุโธไม่ชดัไง เหมือนเราท าสิง่ใด มือท างานได้
ชนิดเดียว แต่มนัท าสิ่งนีแ้ล้วมนัท าสองอย่างสามอย่างพร้อมกนั มนัก็เลยแฉลบ มนัเลยออก 
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ถ้าพทุโธชดัๆ มนัไปไหนไม่ได้ ถ้าเราท างานอยู่ชดัๆ มือท างานอยู่ชดัๆ มือนีท้ าอย่างอ่ืน
ไม่ได้ พทุโธๆ แต่พทุโธๆ แล้วมนับางลงจางลง มนัไปแล้วพทุโธจางลง ถ้ามนัตกภวงัค์นะ เพราะ
ค าว่า “เม่ือรู้ตวั” แสดงว่าหลบัแล้ว “เม่ือรู้ตวั” ก่อนรู้ตวันัน่หายไปแล้ว “เม่ือรู้ตวั” แล้วเม่ือที่ยงั
ไม่รู้ไปไหน ก็กรนอยู่ไง 

พอมนัรู้ตวั รู้ตวันะ เพียงแต่ว่า ถ้ามนัเป็นสมัมา มนัถกูต้องดีงามไปทัง้หมด มนัจะ
ละเอียดเข้ามา พทุโธๆๆ เข้ามา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ เพราะพอละเอียดเข้ามา สดุท้ายแล้ว 
พทุโธๆ จนพทุโธไม่ได้เลย ถ้าพทุโธไม่ได้ 

เพราะพทุโธนีเ้ป็นค าบริกรรม พทุโธนีม้นัเป็นวิธีการ แต่เป้าหมายคือความสงบ 
เป้าหมายคือจิตมนัสงบระงบั แต่ไอ้นี่คือวิธีการเข้าไป มนัเป็นสอง เห็นไหม แต่ถ้าเป็นสอง ถ้า
มนัถกูต้องดีงาม มนัก็ต้องฝึกหดัไปอย่างนี ้จะบอกว่า มนัก็เป็นธรรมดาที่มนัจะผิดพลาดบ้าง 

ฉะนัน้บอกว่า “เม่ือรู้ตวัว่าฝัน พยายามก าหนดสภาวะให้กลบัมา” 

เม่ือรู้ตวัว่าฝัน มนัก็เป็นอย่างนี ้นี่พดูถึงว่าเวลาแก้ไข เวลาแก้ไขนะ เราก็ระลึกพทุโธของ
เรานี่แหละ ระลึกพทุโธตลอดไป ถ้ามนัจะรู้สิง่ใด เรากลบัมาระลึกพทุโธ จบหมด พวกนีจ้บหมด 

แต่อาการที่เขาเป็นไง อาการที่เขาเป็นบอกว่า เวลาเขาระลึกพทุโธแล้วเขาดึงกลบัมา ดึง
กลบัมาด้วยสติปัญญา ภาพนีด้บัหมดเลย แล้วมนัมีอาการหมนุ มีอาการหมนุนะ สิ่งที่ว่า
กระผมยิ่งพทุโธ อาการหมนุก็ยิ่งเร็วขึน้ 

นี่เวลาสมทุยัมนัซ้อนเข้ามามนัเป็นแบบนี ้ เวลามนัหมนุใช่ไหม เวลามนัหมนุ เพราะว่า
เหมือนกบัเวทนาเป็นเรา ทกุข์เป็นเรา สรรพสิ่งเป็นเรา นี่ก็อาการหมนุเป็นเรา เรากบัหมนุก็เป็น
อนัเดียวกนั มนัก็หมนุใหญ่เลยไง 

แต่ถ้าตัง้สติ กลบัมาพทุโธนะ หยดุหมด ถ้ากลบัมาพทุโธ หมนุไม่ได้ มนัไม่หมนุ ไม่มี
อาการอะไรทัง้สิน้ ถ้ามนักลบัมาพทุโธนะ แต่ถ้าเวลามนัยิ่งหมนุ เพราะว่าสติเราไม่พร้อม ถ้าสติ
ไม่พร้อม มนัยิ่งหมนุยิ่งเร็วขึน้ เร็วขึน้โดยปกติ แล้วถ้าตามไปนะ 

เพราะกรณนีี ้ ทกุคนเวลาฟังคนอ่ืนพดู เวลาครูบาอาจารย์พดูก็เป็นเร่ืองหนึง่นะ แต่ถ้า
เราเจอเอง มนัเป็นประสบการณ์ของเรา ถ้าประสบการณ์ของเรา อาจารย์พดูอย่างนัน้กเ็ชื่อ แต่
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ก็อยากลอง เวลาหมนุ อ้าว! หมนุก็หมนุกนัวะ ลองดซูิ หมนุไปที่ไหน หมนุไปสกัพกัหนึ่ง ไม่มีวนั
จบหรอก มนัหมนุอยู่อย่างนัน้น่ะ ไม่มีวนัจบ ทีนีไ้ม่มีวนัจบ มนัอยู่ที่นิสยั นิสยับางคนมนัจะไป
เห็นอะไรที่แปลกมหศัจรรย์ บางคนจะไปรู้อะไรแปลกๆ 

แปลกๆ มนัก็คืออาการ มนัเหมือนเด็กเขียนการ์ตนูเลย มนัจะวาดภาพอะไรกไ็ด้ จิตนี ้
มนัจะวาดภาพอย่างไรก็ได้ มนัจะรู้อะไรกไ็ด้ ค าว่า “ก็ได้ๆ” มนัอยู่ข้างนอกหมดน่ะ 

ถ้าวิธีแก้ วิธีแก้ก็พทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ ดงึไว้ พทุโธชดัๆ แล้วภาวนาของเราไปนะ ให้จิต
สงบ พอจิตสงบแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา ให้เห็นกาย เหน็เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็น
จริง พิจารณาของเรา แยกแยะของเรา วิปัสสนา ใช้ภาวนามยปัญญา เวลาปัญญามนัช าระล้าง
กิเลส กิเลสมนัขาดไปแล้วนะ ถ้าเรามีวาสนาที่จะรู้จะเห็นอย่างนี ้เขาเรียกอภิญญา 

หลวงปู่ ตือ้ หลวงปู่ ตือ้ท่านสร้างอ านาจวาสนาของท่านมา ท่านท าจบแล้วท่านจะมี
อภิญญาของท่าน เวลาอาจารย์สงิห์ทอง หลวงตาทา่นบอกว่าอาจารย์สิงห์ทองนี่สกุขวิปัสสโก 
เวลาท่านท าของท่านเสร็จแล้วนะ ท่านท าของท่านเสร็จแล้วด้วยวิมตุติสขุ สขุสงบระงบัอย่างนัน้ 
แต่ท่านไม่มีความรู้ความเห็นอย่างนัน้ 

นี่เหมือนกนั ถ้าเราบอกว่ามนัหมนุติว้เลย มนัมีความรู้อะไรแปลกๆ เลย 

อนันัน้มนัเป็นอ านาจวาสนานะ แล้วถ้าเราอยู่กบัอ านาจวาสนา อยู่กบัเร่ืองกิเลสอย่างนี ้
เราจะไม่บรรลธุรรม เพราะอะไร เพราะอภิญญามนัไม่ใช่มรรค ไม่ใช่กจิจญาณ สจัจญาณ 
กิจจะ สจัจะ มนัเป็นอริยสจั จิตมนัต้องมาฝึกหดัใช้อริยสจั ถ้าอริยสจั มนัช าระล้างกิเลสไปแล้ว 
อ านาจวาสนาบารมีของเรามนัพร้อมกบัที่จิตสะอาด ไอ้นี่มนัอยู่กบัเราคงทีเ่ลย เหมือนกบัหลวง
ปู่ ตือ้ เหมือนกบัครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้อะไรแปลกๆ เลย ความรู้อย่างนีม้นัรู้ด้วยจิตที่สะอาด
บริสทุธ์ิ รู้โดยที่ไม่มีกิเลสยแุหย่ไง 

แต่เรามีกิเลสอยู่ เรารู้อยู่ แล้วเราพยายามจะใช้ก่อน...เสื่อมหมด แล้วไม่ได้อะไรด้วย ถ้า
มนัยงัไม่ได้เข้าอริยสจั เหมือนกบัคนเป็นไข้ คนเป็นไข้แล้วไม่ได้รักษาตวัเอง มีแต่พาไปเที่ยว พา
ไปเช็ดตวัล้างตวั เช็ดตวัให้มนัเย็นๆ ลดไข้ แล้วลดไข้มนัก็สบายๆๆ อ้าว! ลดไข้ไง ลดไข้ เอาผ้า
เย็นเช็ด เออ! สบายตวัดีไหม สบาย สบาย แล้วท าอะไรต่อ ไข้มนัไม่ได้รักษา แล้วมนัก็เป็นอยู่
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อย่างนัน้น่ะ แล้วอภิญญานีเ้สื่อม เสื่อมเพราะอะไร เพราะไข้มนัสงูขึน้ๆ มนัเข้าสมาธิไม่ได้ แต่
ถ้ามนัวางสิ่งนีไ้ง 

เวลาปฏิบตัิ ไอ้ที่ว่ามนัหมนุติว้ๆ สิ่งที่มนัเกิดขึน้ อาการทัง้หมด อาการทัง้หมดนะ แล้ว
กลบัมาพทุโธชดัๆ แล้วอย่างที่ว่า “เม่ือรู้ตวัว่าฝัน”...นัน่มนัไปแล้ว มนัไปแล้ว มนัเพ่ิงกลบัมาไง 
แต่กลบัมาก็รู้ตวัว่าอย่างนัน้ พอรู้ตวัอย่างนัน้ก็เข้าใจว่า เข้าใจว่าเราท ามาเสมอต้นเสมอปลาย
ไง เพราะต้นเราท าอย่างนี ้ท่ามกลางเราท าอย่างนี ้แล้วนี่ขัน้ปลายมนัอย่างนี ้แล้วเราจะต่อยอด
อย่างไร 

แต่ถ้ามนัเป็นข้อเท็จจริงนะ ขัน้ต้นเราภาวนาดี เราพทุโธๆ อยู่ ท่ามกลางนี่หลบัไป มนัวบู 
สะดุ้ง รู้สึกตวั ไปแล้ว ท่ามกลางมนัพลาด แล้วบัน้ปลายมนัหมนุติว้ๆ ก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลย 

วางไว้ แล้วก็ท าแบบนี ้ พุทโธแบบนี ้ เร่ิมต้นให้มันชัดเจน แล้วอย่าให้พลาดที่
ตรงกลาง อย่าให้วูบไป อย่าให้หายไป พุทโธไว้ชัดๆ ชัดๆ แล้วถ้ามันไม่ได้ วาง ใช้
ปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาแยกแยะเลย ท าไมเอ็งง่วงนอน ท าไมเอ็งท าแล้วท า
ไม่ได้ น่ีใช้ปัญญา พอปัญญามันแยกแยะ เหมือนกับเราท าความสะอาดพืน้ที่ แล้วเรา
จะมาพุทโธใหม่ มันก็เร่ิมชัดขึน้ มันไม่ใช่วูบหายไปไง ค่อยๆ ท าแบบนี ้ถ้าท าแบบนีม้ัน
ก็จะมาได้ ถ้ามาได้ มันก็ที่ว่าถ้าท าให้มันถกูต้อง 

ที่ท ามาผิดไหม 

วิธีการไม่ผิด แต่กิเลสมนัมาซ้อนให้ผิด กิเลสมนัมาพลิกแพลงให้ผิด วิธีการพทุโธๆ หรือ
ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไม่ผิด แต่กิเลสที่มนัสอดมาน่ะ กิเลสที่มนัเข้ามาแทรกนัน่น่ะมนัท าให้ผิด 
ฉะนัน้ เวลาท าเข้าไปแล้วเราก็ตัง้สติให้มากขึน้ ตัง้สตมิากขึน้ รอบคอบมากขึน้ แล้วท าให้ดีขึน้ 
มนัก็จะแก้ไขขึน้มา นี่ข้อ ๑. 

“๒. หลายวนัต่อมา อาการสภาวะเดิมเกิดขึน้อีก แตไ่ม่ได้ดึงกลบั เป็นอาการฝัน เกล้า
กระผมจึงจดจ่อเพ่งดอูาการนัน้โดยที่ไม่บริกรรมพทุโธ อาการนัน้ไม่หมนุ แต่กลบัพุ่งทะยานขึน้ 
ยิ่งจ่อเข้า อาการยิ่งพุ่งแรง ทะยานขึน้เร็ว ผลสดุท้ายกค็ลายออกมา” 

เห็นไหม “ผลสดุท้าย” อาการ อาการที่มนัแสดงออกทัง้หมด ก็เหมือนอารมณ์เราถ้ามนั
ถึงที่สดุแล้วมนัก็จบไง เวลาโกรธ ถ้าเรานัง่เฉยๆ นะ เวลาเราโกรธแล้วเราบงัคบัตวัเองไว้ โกรธ
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แค่ไหนก็ไม่ไปไหน นัง่อยู่นี่ ให้มนัโกรธไปนะ โกรธถงึที่สดุแล้วมนัก็จบ พอจบแล้ว เออ! ถ้ากู
ตามมึงไปนะ กูก็ท าผิดอีกแล้ว 

โกรธแค่ไหนก็บงัคบัตวัเองนัง่อยู่นี่ ให้มนัโกรธไป แต่ไม่ไป นัง่อยู่นี่ เฉย เดี๋ยวมนัต้องจบ 
เดี๋ยวนะ แต่บางทีมนัไม่เดีย๋วน่ะสิ ๗ วนัยงัโกรธอยู่ ไม่จบ ยิ่งวนัที่ ๙ ยงัโกรธเลย เห็นไหม ถ้า
บงัคบัไว้ ถ้าโกรธแล้วไม่ตามมนัไป อยู่เฉยๆ เดี๋ยวกจ็บ 

นี่ก็เหมือนกนั อาการพุ่ง อาการพุ่ง อาการที่มนัพุ่งไปอะไรไป เวลาไม่มีก าลงัสง่มนัก็จบ 
แต่จบแล้วมนัก็เป็นปรากฏการณ์ทางจิตทีเ่รารู้เห็น แล้วถ้าคนไม่มีครูบาอาจารย์นะ “โอ้โฮ! เก่ง 
โอ้โฮ! รู้นะ มนัหมนุมนัติว้เลยนะ โอ้โฮ! มนัส่งออกเลยนะ” 

มนัเป็นเงา มนัเป็นอาการของจิต แล้วมนัมีอวิชชาเข้ามาเจือปน มนัก็ไม่สะอาดไง ท า
ด้วยเจือปน สมทุยัมนัซ้อนเข้ามา แต่ที่เราท ากนั เราต้องการธรรมะ สจัธรรม ตบะธรรมแผดเผา
กิเลส การแผดเผากเิลสต้องให้มนัสะอาดบริสทุธ์ิไง 

เห็นไหม ดกูารท าอาหารสิ แม้แต่ใช้เชือ้เพลิงแตกต่างกนั รสชาติของอาหารยงัแตกต่าง
กนัเลย เดีย๋วนีเ้ขาบอกต้องใช้ไฟถ่าน อาหารมนัจะได้อร่อย เม่ือก่อนใช้ไฟถ่านนี่ล้าสมยั ต้องใช้
แก๊ส ตอนนีต้้องกลบัไปใช้ไฟถ่านอีกแล้วนะ ถ้าไฟถ่าน อู้ฮู! อาหารจะกลมกล่อม แม้แต่มนัใช้
พลงังานแตกต่างกนัมนัยงัให้ผลแตกต่างกนัเลย 

อ้าว! แล้วของเราล่ะ ของเราถ้าท าให้ด ีฉะนัน้ เวลามนัพุ่งๆๆ มนัพุ่ง อาการทัง้นัน้ เราจะ
บอกว่า ถ้า ๒ ลกัษณะนีถ้้าเข้าใจแล้ว เดี๋ยวมนัก็มีอาการใหม่ เพราะกิเลสมนัเป็นตวัเชือ้ แล้ว
มนัสร้างภาพ มนัพลิกแพลง มนัหลอกลวงเราทัง้นัน้น่ะ มนัหลอกลวงเราตลอดเวลา อาการไง 
แล้วเราพดูเฉพาะประสบการณ์ของเราชนิดอนัเดียว แต่จิตนีม้นัพลิกแพลงได้ มนัมาได้หลาย
รูปแบบ มนัจะเปล่ียนแปลงเป็นอย่างไรก็ได้ แต่กเ็ชือ้อนัเก่านัน่แหละ เชือ้คืออวิชชานัน่น่ะ 
ฉะนัน้ ท าความสงบของใจเข้ามา 

เวลาหาครูบาอาจารยเ์รา มนัไม่มีรสชาติไง มนัไม่เป็นอภิญญาไปรู้เห็นอะไรแปลกๆ 
ชอบ แต่ไปหาครูบาอาจารย์เรา ท าความสงบของใจเข้ามา ต้องท าความสงบของใจเข้ามา 
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อาหารที่เขาท าประกอบอาหาร เขาต้องการน า้สะอาด น า้สะอาดใช้หงุข้าวก็ได้ ใช้
ท าอาหารก็ได้ ใช้ท าสรรพสิ่งได้ทัง้หมดเลย น า้สะอาด สมัมาสมาธิ จิตที่ใสสะอาด เราต้องการ
ตรงนี ้ต้องการตรงนี ้ถ้าต้องการตรงนีแ้ล้วเราท าได้ประโยชน์หมด 

ฉะนัน้ พทุโธ ท าให้จิตสงบเข้ามา น า้สะอาด เอาน า้สะอาด แล้วมนัจะใช้ประโยชน์ได้
ทกุๆ อย่าง เพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็น ถ้าใช้เป็น ครูบาอาจารย ์ ถ้ามนัมีอ านาจวาสนา จิต
สงบแล้ว น า้ที่ใช้ประโยชน์แล้วมนัจะมีกิจกรรมให้ท าต่อเนื่อง แต่ถ้าวาสนาของเรา น า้สงบแล้ว
มนัอยู่ในบึงอยู่ในสระ มนัก็อยู่ในบึงในสระนัน้น่ะ เราต้องร าพึง ร าพึงตกัน า้นัน้ขึน้มา ร าพึงไปที่
กาย ร าพึงไปทีเ่วทนา ร าพึงไปทีจ่ิต ร าพึงไปที่ธรรม ร าพึง 

วาสนาคนไม่เหมือนกนั บางคนนะ พอมีน า้ มนัอยู่ในที่สงูนะ มนัจะไหลลงมาเลย เป็น
สปริงเวย์นะ จะมีก าลงั จะมีทดทกุอย่าง จะเป็นประโยชน์หมดเลย นี่คนที่มีวาสนา คนที่มี
วาสนา พอจิตสงบแล้วมนัจะเกิดการกระท าต่อเนื่อง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นไปต่อเนื่องเลย 
แต่จิตของคนที่ไม่มีวาสนา เราต้องขวนขวาย 

จิตของคนไม่เท่ากนั อ านาจวาสนาของคนไม่เท่ากนั เพียงแต่ว่าเราปฏิบตัิแล้วเรามีวฒุิ
ภาวะ เรามีคณุอย่างไร เราต้องปรึกษาอาจารย์ ปรึกษาอาจารย์ที่ท่านเคยผ่านประสบการณ์มา 
ปรึกษาท่าน ท่านมอบให้ ท่านเคยผ่านมา ท่านรู้ จิตของคนไม่เหมือนกนั ก าลงัของคนไม่
เหมือนกนั คนคนเดียวท าแต่ละคราวก็ไม่เหมือนกนั คราวนีท้ าความสงบได้ง่าย คราวหน้าท า
ความสงบได้ยาก ท าความสงบแล้ววิปัสสนาได้หรือไม่ได้ มนัไม่เหมือนกนั 

อาหารเวลาท าไปแล้ว ดแูม่ครัวดงัๆ สิ ในร้านอาหารเขาเปล่ียนแปลงเมนทูกุเดือนนะ่ 
ไม่อย่างนัน้ไม่มีใครมากินหรอก มนัเปล่ียนแปลงตลอด เดือนหน้าเปล่ียนเมนใูหม่แล้วนะ สดๆ 
ร้อนๆ เรียกแขก นี่ไง แม่ครัวท าอาหาร เขายงัต้องเปลี่ยนเมนขูองเขาเลย แล้วเราปฏิบตัิอยู่ มนั
ยงัมีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท าอย่างนัน้ 

นี่พดูถึงเราค่อยๆ ท านะ ถ้ามนัพุ่งออกๆ พทุโธไว้ ถ้าจิตสงบแล้วมนัจะเป็นประโยชน์กบั
เรา ไอ้นี่เร่ืองของเขา เร่ืองของเขาคือเร่ืองของกิเลสไง เราท าของเรานะ นี่จบ 

ถาม : เร่ือง “กราบขอบพระคณุ” 
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ตอบ : กราบขอบพระคณุคือว่าเขาเขียนปัญหามาถามไง แล้วเขาบอกว่าเขาไปฟัง
เทศน์บนศาลาแล้ว แล้วจบแล้ว ฉะนัน้ เขาเขียนมา เราก็พดูให้รู้ว่าได้รับแล้ว เอวงั 


