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ทุกข์ไม่มี 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๙ 
ณ วดัป่าสันติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : ขอ้ ๑๙๔๙. เร่ือง “พระอรหนัตท่์านยงัมีทุกขท์างใจอยูห่รือไม่” (น่ีหวัขอ้เนาะ) 

กราบเรียนหลวงพ่อท่ีเคารพ (แหม! เคารพจริงหรือเปล่าวะ)  

๑. พระอรหนัตท่์านยงัมีทุกขท์างใจอยูห่รือไม่  

๒. ทุกขท์างใจเป็นขนัธ์หรือเป็นกิเลส 

ตอบ : โอ!้ พระอรหนัตท่์านจะมีทุกขห์รือไม่ มนักต็อ้งไปถามพระอรหนัตน่์ะ ไปถาม
หลวงตา หลวงตากต็บปากเลยล่ะ เวลาไปถามหลวงตานะ หลวงตาตบปาก ตบปากเสีย แต่ถา้
ถามเป็นประโยชนน์ะ ท่านกจ็ะตอบ ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ไปถามเร่ืองพระอรหนัตน่์ะ แลว้เร่ืองของ
เรา สมาธิท าเป็นหรือเปล่า เราท าสมาธิไดห้รือไม่ เรามีศรัทธาความเช่ือในศาสนาหรือไม่ ถา้เรามี
ศรัทธาความเช่ือในศาสนา มีศรัทธามีความเช่ือ มีศรัทธาไง ศรัทธาเป็นหวัรถจกัรจะชกัลากให้
เราเขา้มาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมา เราจะฝึกหดัปฏิบติัของเรา ถา้เราจะฝึกหดัปฏิบติัของ
เรานะ เพราะแค่จิตสงบนัน่น่ะ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต มนักจ็ะเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ีได ้ ถา้
เขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ีได ้น่ีในการประพฤติปฏิบติันะ 

แต่ถา้เป็นค าถาม ค าถามมาจากไหน ค าถามบางทีมนัเกิดจากพระท่ีพูด พระพูดกนั
พล่อยๆ พระพูดกนัไปนะ “พระอรหนัตเ์ป็นอยา่งนั้น พระอรหนัตเ์ป็นอยา่งน้ี”...เอง็เป็นหรือ เอง็
รู้หรือ ใครรู้ พูดถึงใครรู้ล่ะ ใครรู้เร่ืองของพระอรหนัต ์ 

น่ีกเ็หมือนกนั ไอเ้รากไ็ม่รู้หรอก แต่เราศึกษา เราพยายามคน้ควา้จากครูบาอาจารยข์อง
เรา ครูบาอาจารยข์องเราท่านสั่งสอนกนัมา เวลาพูดกต็อ้งครูบาอาจารยว์า่อยา่งนั้น เห็นไหม 
เวลาพระอานนทอ์ยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดวา่
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อยา่งไร องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีส่ิงใดพยากรณ์กไ็ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนจดัการ 

น่ีกเ็หมือนกนั พระอรหนัตท่์านยงัมีทุกขอ์ยูห่รือไม่ พระอรหนัตท่์านมีทุกขท์างใจอยู่
หรือไม่ 

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ถา้ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ ถา้จิต
น้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจแลว้ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ นิโรธดบัหมดเลย ดบัดว้ยมรรค แลว้มนัเหลือ
อะไรล่ะ มนัจะทุกขม์าจากไหน ไม่มีหรอก ทุกขไ์ม่มี ไม่มีเพราะอะไร ไม่มีเพราะไม่มีท่ีใหทุ้กข์
ตั้ง ทุกขต์ั้งอยูบ่นอะไร ทุกขม์าจากไหน ทุกขก์ต็ั้งอยูบ่นใจน่ีไง ทุกขม์นักบี็บคั้นหวัใจอยูน่ี่ 

ฉะนั้น เวลาบีบคั้นหวัใจข้ึนมา เวลาพระอรหนัต ์ พระอรหนัตม์นัตอ้งท าลายภวาสวะ 
ท าลายภพ ท าลายหมด ไม่มีท่ีตั้ง ไม่มีท่ีตั้ง ไม่มีรูปพรรณสัณฐาน ถา้ไม่มีรูปพรรณสัณฐาน แลว้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นพระอรหนัต ์ เป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้อีก ๔๕ ปีนัน่น่ะ ๔๕ ปี ดูสิ เทวทตัเอาคนมาฆ่า เทวทตัจา้งนายธนูมายงิ มี
ความทุกขห์รือไม่ มีความทุกขห์รือไม่ มนัไม่มี สอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์ยงัมีชีวติอยู ่
มนัส้ินกิเลสไปแลว้ ส้ินกิเลสแลว้จะเอาทุกขม์าจากไหน ทุกขไ์ม่มี ทุกขไ์ม่มี ไม่มีทุกข ์ เพราะ
ทุกขม์นัดบัหมดแลว้  

แลว้ทุกขม์นัดบัหมดแลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไปปรินิพพาน จะ
ปรินิพพาน ไปกบัพระอานนท ์ “อานนท ์ เรากระหายน ้าเหลือเกิน อานนท ์ เรากระหายน ้า
เหลือเกิน ตกัน ้ามาเถอะ” 

พระอานนท ์ ดว้ยความเคารพบูชานะ ดว้ยความเคารพบูชากอ็ยากใหอ้งคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไดฉ้นัน ้าใสๆ ฉนัน ้าฝนท่ีดี น ้าน้ีเกวยีนเพิ่งผา่นไป มนัขุ่นไง ไม่อยากจะเอาน ้า
ขุ่นๆ ไปถวายองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ 
“อานนท ์เรากระหายเหลือเกิน” 

พระอานนทจ์ าใจตอ้งลงไปตกั พอไปตกัข้ึนมา ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรงนั้นใสหมดเลย มนัยิง่ท าใหพ้ระอานนทท่ึ์งเขา้ไปใหญ่เลย พอพระ
อานนทท่ึ์งเขา้ไปใหญ่ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ส่ิงท่ีไม่เคยมีไม่เคยเป็น ไดเ้ป็น
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ข้ึนมาแลว้พระเจา้ค่ะ ส่ิงท่ีไม่เคยมี ไม่เคยเป็น ส่ิงท่ีไม่เคยเห็นมนัเห็นแลว้พระเจา้ค่ะ” โอโ้ฮ! มนั
ซาบซ้ึง มนัซาบซ้ึง 

“อานนทม์นัเป็นอยา่งน้ีเอง มนัเป็นเช่นน้ีเอง มนัไม่มีอะไรมหศัจรรยห์รอกอานนท”์ 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีทิฏฐิมานะ ไม่มีความอหงัการในหวัใจ ไม่มีอะไรใน
ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย แลว้ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กระหาย
ล่ะ อา้ว! กระหาย น่ีไง มนัมีทุกขไ์หม 

เม่ือก้ีโยมกินขา้วมีความทุกขไ์หม มีความทุกขห์รือมีความสุข กินขา้วเม่ือก้ีน้ี แลว้พรุ่งน้ี
ตอ้งกินอีกไหม กิน อา้ว! แลว้กินเสร็จแลว้นะ เวลาถ่ายตอ้งถ่ายไหม ถ่าย ถา้ถ่าย ถา้ส้วมมนัเตม็ 
คนยนืรอนาน โยมตอ้งอั้นไว ้ เป็นทุกขไ์หม อา้ว! ไอทุ้กขอ์ยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองของธาตุขนัธ์ไง 
ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ภาระหนา้ท่ีไง มนัเป็นภาระหนา้ท่ี มนัไม่ใช่ความทุกขค์วามยากไง มนั
เป็นส่ิงท่ีมนัมีอยูเ่พราะมนัมีธาตุมีขนัธ์ใช่ไหม มีธาตุมีขนัธ์มนักมี็อยูข่องมนั แต่มนัเป็นความ
ทุกขไ์หม เป็นความยดึมัน่ถือมัน่ไหม เป็นความเจบ็ช ้าน ้าใจไหม ไม่น่ะ  

มนัมีความทุกขห์รือไม่ ไม่มี ไม่มีเพราะอะไร ไม่มีเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มีสติมีปัญญา ปัญญามนัครอบคลุมหมดแลว้ ไม่มีส่ิงใดตกคา้ง ไม่มีส่ิงใดเลย เลยทุกขไ์ม่มี 

ทุกขไ์ม่มีแลว้กระหายท าไม 

อา้ว! กร่็างกายมนัเหน่ือย กค็นมนัเหน่ือย เหน่ือยกคื็อเหน่ือยไง เหน่ือยกไ็ม่ทุกข ์ ดูสิ พ่อ
แม่เล้ียงลูกอาบเหง่ือต่างน ้ า เหน่ือยไหม พ่อแม่เล้ียงลูกเหน่ือยไหมๆ ทุกขห์รือสุข โอ๋ย! ยิง่
เหน่ือยยิง่ชอบนะ กินเยอะๆ ยิง่ดีใหญ่ เออ! กินอ่ิมนอนอุ่น พอใจ หามาใหลู้กกิน ทุกขห์รือสุข 
ไอน่ี้เทียบถึงมนัเป็นโลกๆ นะ  

ฉะนั้นบอกวา่ พระอรหนัตย์งัมีทุกขอ์ยูห่รือไม่ ยงัมีทุกขท์างใจอยูห่รือไม่ 

มนัไม่มีหวัใจ หวัใจกไ็ม่มี ไม่มีภวาสวะ ใจคือภพ ไม่มี ฉะนั้นเวลาบอกวา่ใจพระ
อรหนัต์ๆ  พระอรหนัตมี์ใจดว้ยหรือ หลวงตาท่านถึงบอกวา่เป็นธรรมธาตุๆ เป็นธาตุของธรรม 
เอโก ธฺมโม เป็นธาตุ ธรรมทั้งแท่ง เป็นธรรมทั้งแท่ง ธรรมลว้นๆ ธรรมเหนือโลกดว้ย ธรรมท่ีไม่
เวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่างหาก มนัจะเอาทุกขม์าจากไหน ทุกขไ์ม่มี ทุกขไ์ม่มีหรอก พระอรหนัตไ์ม่
มีทุกข ์แต่พระอรหนัตมี์เหน่ือยนะ มีเหน่ือยนะ หลวงตาเหง่ือไหลไคลยอ้ยเลยเวลาท่านตอ้งแบก
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หามพวกเราไป ตอ้งท าใหเ้รา มีทุกขไ์หม ไม่ทุกขห์รอก ไม่ทุกขเ์พราะมนัเป็นภาระ ภารา หเว 
ปญฺจกฺขนฺธา 

แต่ของเราปุถุชนมนัไม่ใช่ภาระ มนัเป็นมาร ขนัธมารไง ถา้ขนัธมาร ขนัธม์นัเป็นมาร 
เป็นมารมีเวรมีกรรม มีการผกูอาฆาต มีการท าลายลา้ง มีการกลัน่แกลง้ มีการขดัขา มีการท าให้
เจบ็ช ้าน ้าใจ หลอกลวงใหไ้ปตกหลุมตกร่อง น่ีขนัธมาร แต่พระอรหนัตน่ี์ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 

ขนัธ์มีสะอาดบริสุทธ์ิดว้ยหรือ ขนัธ์น่ะ 

อา้ว! ขนัธ์ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิคือจิตใจท่ีใสสะอาด ธรรมธาตุท่ีสะอาดบริสุทธ์ิน่ะ มนัมีภารา 
หเว ปญฺจกฺขนฺธา ถา้ไม่มีขนัธ์นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปหา้มญาติ ญาติขา้งพ่อขา้ง
แม่รบกนัเพื่อแยง่น ้าน่ะ ท าไมจ าญาติไดล่้ะ ท าไมพระพุทธเจา้จ  าพระเจา้สุทโธทนะไดล่้ะ ไอน่ี้
คือสังขารทั้งนั้นน่ะ ไอน่ี้คือสัญญาทั้งนั้นน่ะ คือขนัธ์ทั้งนั้นน่ะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ส่ือสารกบัพวกเรา พวกเราคือประชาชนในสมยัพุทธกาลน่ะ นัน่กข็นัธ์ สังขารขนัธ ์
ความคิด ความปรุง ความแต่ง แต่มนัสะอาดบริสุทธ์ิไง ไม่มีหนา้ไม่มีหลงั ไม่มีลบัลมคมในไง น่ี
ไง ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ของพระอรหนัตไ์ง  

น่ีพูดถึงมีทุกขท์างใจหรือไม่ 

ไม่มี ไม่มีทุกข ์ถา้พระอรหนัตจ์ริงๆ นะ อยา่ใหห้ลวงตาวา่ล่ะ หนัซา้ย หนัขวาน่ะ หนัลง
หมอน โอ๋ย! หลวงตาท่านเหน็บเจบ็นะ พระอรหนัตห์นัซา้ย หนัขวา กลบัหลงัหนัเลย หนัไปทาง
โลกไง กลบัหลงัหนั หนัไปหลอกลวงเขา หลอกลวงตวัเองไม่พอยงัหลอกลวงคนอ่ืน กลบัหลงั
หนั นัน่พระอรหนัต ์

แต่ถา้พระอรหนัตแ์บบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอรหนัตแ์บบครูบาอาจารย์
ของเรานะ นัน่ อนันั้นประเสริฐ เราไดพ้บไดเ้ห็น เราไดเ้คารพบูชา เราไดเ้ห็นครูบาอาจารยข์อง
เรานะ โอโ้ฮ! เป็นบุญกศุลนะ  

การเห็นสมณะเป็นบุญกุศล สมณะท่ี ๑ พระโสดาบนั สมณะท่ี ๒ พระสกิทาคามี สมณะ
ท่ี ๓ พระอนาคามี สมณะท่ี ๔ เราไดเ้ห็นสมณะ สมณะประเภทใด เราไดเ้ห็นสมณะน่ีเป็นมงคล
ชีวติ แลว้เราไดอ้ยูก่บัครูบาอาจารยข์องเรา มนัมีมงคลชีวติไหม เรามีมงคลชีวติอยูแ่ลว้ แต่เรารู้
หรือไม่รู้นัน่อีกเร่ืองหน่ึง แต่เรามีมงคลชีวติ เราไดพ้บไดเ้ห็น เราไดอ้ยูก่บัท่าน เราไดอ้าศยั เรา
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ไดช่้วยเหลืองานท่าน น่ีเราไดอ้ยูข่องเรา เราภูมิใจของเรา เราภูมิใจของเรา น่ีถา้เป็นของแท ้ของ
แทคื้อพระธรรมดาไง กคื็อหลวงตาน่ีไง ปากเปียกปากแฉะด่าพวกเราอยูน่ี่ไง พระอรหนัตน์ะ ด่า
เจบ็ น่ีไง พระอรหนัตข์องเราไง พระอรหนัตข์องเราด่าเจบ็ๆ ดว้ย แลว้เรากพ็อใจ เห็นไหม น่ีหนั
แทไ้ง ไม่กลบัหลงัหนั โอ๋ย! สร้างภาพ ขดัผวิ อาบน ้านม นัน่น่ะกลบัหลงัหนั มนัคนละหนัน่ะ ถา้
หนัอยา่งนั้นนะ 

เขาเขียนถามเอง เขาถามมาเอง “๒. ทุกขท์างใจเป็นขนัธ์หรือเป็นกิเลส” 

น่ีกย็งัคิดอยูน่ะวา่มีทุกขน่์ะ เพราะอะไร เพราะเวลาปริยติั เวลาการศึกษา เขาจะบอกวา่
พระพุทธเจา้ยงัมีทุกขอ์ยู ่ มีทุกขอ์ยูเ่พราะวา่ท่านยงับ่นกบัพระอานนทว์า่ท่านกระหายน ้า ท่านมี
ความทุกข ์เขาบอกวา่พระอรหนัตย์งัมีทุกขอ์ยูไ่ง 

มนัจะมีท่ีไหน จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ดบัส้ิน ดบัหมด ดบั
ไม่มีเศษเหลือ มนัจะเอาทุกขม์าจากไหน จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ กลัน่ออกมาจากสัจจะ
ความจริง ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง ทุกขม์นัมีอยู่
โดยดั้งเดิม ทุกขม์นัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ไดล้ะ
สมุทยั ไดล้ะไอต้วัยยุงส่งเสริม ละไอส่ิ้งท่ีเป็นเครือท่ีเป็นเถาท่ีไปเกาะทุกขไ์วน่้ะ ไดท้ าลาย
หมดแลว้ ไดถ้อดไดถ้อนหมดแลว้ มนัไม่มีสมุทยัไปเกาะเก่ียวกบัทุกข ์ ทุกขม์นัจะเกิดข้ึนได้
อยา่งไร 

ทุกขม์นัจะไม่เกิดข้ึนเพราะอะไร เพราะมนัเกิดนิโรธๆๆ นิโรธคือการดบั น่ีไง ท่ีหลวงปู่
จวนท่านพูดบอกวา่ นิโรธของหลวงปู่มัน่ไม่เหมือนนิโรธสมาบติัไง นิโรธคือการดบัทุกข ์ ดบั
ทั้งหมดไง มนัดบัส้ิน ดบัส้ิน ไม่มีส่ิงใดเหลือ ดบัหมด มนัจะทุกขม์าจากไหน ถา้มนัไม่มีทุกข์
แลว้น่ีจบ  

ไอส่ิ้งท่ีมนัเป็นภาระ ค าวา่ “เป็นภาระหนา้ท่ี” คนเรานะ ดูสิ เป็นถึงพระอรหนัตน่์ะ ไม่
รู้จกัการอยูก่ารกินหรือ เป็นถึงพระอรหนัตน่์ะ กินกกิ็นไม่เป็นหรือ ถ่ายกถ่็ายไม่เป็นหรือ อา้ว! 
มนักกิ็นไดถ่้ายได ้ พอกินไดถ่้ายได ้ ในมหายานไง หิวกกิ็นไง ปวดทอ้งกข็บัถ่ายไง น่ีพระ
อรหนัตข์องมหายานเขาพูดอยา่งนั้นนะ อา้ว! หิว หิวกกิ็น 

เขาถาม พระอรหนัตด์ ารงชีพอยูอ่ยา่งไร 
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อา้ว! พระอรหนัตหิ์วกกิ็น ปวดทอ้งกข็บัถ่ายท้ิง น่ีไง พระอรหนัตก์เ็ป็นเร่ืองธรรมดา พอ
เป็นเร่ืองธรรมดา มนัถึงว่าสอุปาทิเสสนิพพาน สะคือเศษส่วนท่ียงัมีอยู ่ตอ้งประคองธาตุขนัธ์ไป
ถึงท่ีสุด  

เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพาน 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีอ านาจวาสนามากนะ ท่านสร้างสมประสบการณ์ของท่าน 
ท่านฝึกหดัของท่าน อคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวาตอ้งตายก่อนท่าน มนัเหมือนกบัวา่ท่านป้ัน
มาทั้งนั้นเลยนะ แลว้กต็ายก่อนท่าน ไปหมดเลย เหลือท้ิงท่านไวไ้ง สุดทา้ยแลว้ท่านกต็อ้งท้ิงธาตุ
ขนัธ์ของท่านไป แลว้กท่็านท้ิงธาตุขนัธ์ของท่านไป มนักม็าไดพ้ระกสัสปะ พระกสัสปะมาบวช
เอาตอนแก่ ตอนแก่อาย ุ๘๐ “กสัสปะเอย เธอกอ็ายปุานเรา ท าไมเธอถือธุดงควตัร เธอกเ็ป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้” 

“อา้ว! ขา้พเจา้จะท าเพื่ออนุชนรุ่นหลงัไปไง” 

ฉะนั้น พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ๓ เดือน พระกสัสปะท า
สังคายนา ท าสังคายนา โอโ้ฮ! มนัเป็นสายบุญสายกรรมน่ะ มนัเป็นเวรกรรมของใครไง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่มนัเป็นภาระ เป็นหนา้ท่ี ทุกขไ์ม่มี พระอรหนัตไ์ม่มีทุกข ์ ทุกขท์างอะไร 
เขาบอกวา่ทางใจๆ ทางใจน้ีเป็นการส่ือสารกบัสังคมท่ีเขา้ใจวา่ทางใจ มนัไม่มีหรอก ใจกไ็ม่มี 
ทุกขก์ไ็ม่มี แลว้ไม่มีแลว้บ่นเหน่ือยบ่นทุกขท์ าไม 

โอโ้ฮ! เวลาหลวงตาท่านบ่นนะ บ่นน่าดูเลย บ่นเพราะมนัเป็นธาตุขนัธ์ไง ร่างกายน้ี ดู
ทางการแพทย ์ ทางการแพทยด์ ารงชีพอยา่งไรมนักจ็ะมีโรคภยัไขเ้จบ็อยา่งนั้น น่ีกเ็หมือนกนั ใน
เม่ือเรายงัตอ้งการอาศยัธาตุขนัธ์น้ีเพื่อจะส่ือสาร ส่ือสารเพราะอะไร เพราะเป็นโลกไง เราเขา้ใจ 
สบตา สบตา สบตากรู้็ใจ สบตากนัน่ะ สบตากนั สั่งงานกนั แค่สบตานะ จะเอาไอน้ัน่ จะเอาไอน่ี้ 
น่ีมนัเป็นเร่ืองของธาตุขนัธ์ มนัเป็นธรรมทั้งแท่งนะ ฉะนั้น ทุกขท์างใจไม่มี ทุกขท์างใจไม่มี 

เขาบอก “ทุกขท์างใจเป็นขนัธ์หรือเป็นกิเลส” 

นัน่แน่ เราถึงบอกวา่มนัเขียนมาน่ีมนัเคารพกจูริงหรือเปล่าวะ เพราะถา้ทุกขท์างใจมนัมี 
มนัเป็นใจกบัขนัธน้ี์เป็นอนัเดียวกนัหรือเปล่า ไม่เป็น แลว้คนภาวนาเป็นเขาจะรู้ ถา้อธิบายไป
แลว้มนักเ็ป็นแง่เป็นมุมท่ีคนจะโตแ้ยง้อีกน่ะ  
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ขนัธ์กคื็อขนัธ์ จิตกคื็อจิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์ไม่ใช่จิต เพราะวา่ขนัธ์มนัเกิดดบั รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วญิญาณมนัเกิดดบั แต่จิตมนัไม่ดบั เห็นไหม ขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ แลว้จิต
กบัใจแทนกนั แลว้ถา้ทุกขท์างใจมี มนัเป็นขนัธ์ ถา้เป็นขนัธ์ มนัเป็นกิเลสหรือไม่ เออ! 

จะบอกวา่พระอรหนัตย์งัมีกิเลสใช่ไหม กก็ลบัหลงัหนันัน่ไง กลบัหลงัหนันัน่น่ะมนัมี
กิเลส กิเลสทั้งตวั หนัอยา่งนั้นน่ะ พอหนัอยา่งนั้นไม่มีประโยชนอ์ะไรหรอก เพราะวา่อาชีพนะ 
พระอาชีพ เราไม่ใช่อาชีพพระ พระอาชีพ อาชีพพระ มนักเ็พื่อเป็นอาชีพ แต่เราบวชจริงๆ เรา
บวชมาเพื่อช าระลา้งกิเลส  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ “ทุกขท์างใจเป็นขนัธ์หรือเป็นกิเลส” 

ทีน้ีพูดถึงถา้ทุกขท์างใจ มนักอ็ยา่งพวกเราน่ีได ้ ทุกขใ์จ ไอพ้วกอมทุกข ์ เออ! ถา้ทุกข์
อยา่งน้ีมนัเป็นกิเลสทั้งหมดเลย ถา้ทุกขข์องพวกเราน่ีนะ ไอพ้วกยงัมืดบอดอยูน่ี่ 

“ทุกขท์างใจเป็นขนัธ์หรือเป็นกิเลส” 

เป็นขนัธ์ดว้ย เป็นขนัธ์เพราะมนัตอ้งมีขนัธ์ มนัตอ้งมีขนัธ์ ๕ มนัถึงจะเขา้ใจของมนัได ้
ถา้เขา้ใจไดม้นักเ็ป็นกิเลสดว้ย น่ีขนัธมารไง ขนัธ์กบักิเลสเป็นอนัเดียวกนัไง แลว้ถา้มนัไปอยูท่ี่
ใจ อยูท่ี่จิตนะ มนักเ็ป็นอนุสัยไง มนักเ็ป็นอวชิชา เออ! ถา้จิตมนัมีอวชิชา ถา้ขนัธ์มนัมีขนัธมาร 
เออ! ถา้เป็นกิเลสนะ กิเลสมนักอ็อกมารูปอยา่งน้ี ถา้เป็นขนัธ์กข็นัธมาร ถา้เป็นใจ ใจกเ็ป็นอนุสัย 
อนุสัยมนันอนเน่ืองมากบัใจ อนุสัยมนัเป็นกิเลสท่ีละเอียดกวา่ เพราะถา้ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติั
แลว้ท่านกเ็ห็นกิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งกลาง กิเลสอยา่งละเอียด 

กิเลสหยาบๆ โมโหโทโสน่ีกิเลสหยาบๆ แลว้ถา้กิเลสโมโหโทโสกิเลสหยาบๆ นะ แลว้
พระอรหนัตท์ าไมเสียงดงั ยงัมีอารมณ์รุนแรง เออ! 

ไอน่ี้มนัไม่รู้จกั ไม่รู้จกัว่าเวลาธรรมพร่ังพรู ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่าน
บอกวา่ฤทธ์ิท่ีมีอ  านาจมากท่ีสุดคือบนัลือสีหนาท บนัลือสีหนาทกคื็อด่ามึงน่ี เออ! บนัลือสี
หนาทกคื็อการด่าคนน่ี 

เขาวา่ด่าใช่ไหม แต่ถา้เป็นธรรมกเ็ป็นเทศนไ์ง บนัลือสีหนาทน่ีฤทธ์ิมนัประเสริฐ น่ีไง 
บอกวา่เวลาบนัลือสีหนาท ราชสีห์ค าราม มนัเป็นประโยชนท์ั้งนั้นน่ะ กิเลสท่ีอยูใ่นใจมนัก็
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หมอบหมดน่ะ น่ีพูดถึงวา่ถา้คนเขา้ใจนะ ถา้คนเขา้ใจ เรามีครูมีอาจารย ์ เราจะเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี
ได ้แต่ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยไ์ง เราไม่มีครูบาอาจารย ์

เราจะบอกวา่ไอก้ลบัหลงัหนัมนัตั้งประเดน็มาเร่ือยๆ แลว้มนักแ็หยเ่ร่ือยๆ ไอพ้วกน้ีมนั
เป็นแง่มุมของเขา ไม่มีอะไรท ากต็ั้งประเดน็ข้ึนมา แลว้พวกเรากต็อ้งมาถกปัญหาบา้บอคอแตก 
สมาธิท าเป็นหรือเปล่า เป็นชาวพุทธแทไ้หม ถา้เป็นชาวพุทธแทม้นัตอ้งเคารพตน ถา้เคารพตน 
มนักต็อ้งมีสัจจะ พูดจริงท าจริง มนัตอ้งมีสัตย ์ คนซ่ือสัตย ์ คนมีสัตยท์  าอะไรท าจริง ไม่ใช่สัตว์
เดรัจฉาน มนุสสติรัจฉาโน มนุสสเปโต เท่ียวท าลายเขา เท่ียวข่มเหงคนอ่ืน 

แต่ถา้เป็นความจริงข่มกิเลสของตนใหอ้ยูสิ่ กิเลสในใจของตนน่ะ หนา้ท่ีของเราน่ะ เอา
ใจของเราไวใ้นอ านาจของเรานัน่น่ะ น่ีศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท าสัจจะความจริงข้ึนมาอยา่งน้ีมนัจะเป็นความจริง  

น่ีพูดถึงถา้มนัเป็นเร่ืองของกิเลสนะ แต่ถา้มนัเป็นเร่ืองของฟังเขาเล่าวา่ คือเป็นมุม แง่มุม
ของพระ เขากต็ั้งประเดน็กนัมาอยา่งน้ี โอ๋ย! ถา้จะรู้ ไปรู้ปฏิจจสมุปบาทนะ แหม! มนัปัจจยา
การน่ะ มีภพมีชาติน่ะ แลว้พอคนเขียนเป็นอยา่งน้ีป๊ับ ไออี้กฝ่ายหน่ึงกบ็อกเลย บอกวา่การ
ประพฤติปฏิบติัมนัเป็นชาติปัจจุบนัน้ี ไม่ใช่ขา้มภพขา้มชาติ โอ๋ย! ถกกนับา้บอคอแตก แต่มนัไม่
รู้จกัใจมนัหรอก มนัไม่รู้วา่ใจเป็นอยา่งไร มนัไม่รู้วา่ศาสนาเกิดท่ีไหน ชยัภูมิของการฟาดฟัน
ของกิเลสเขาท ากนัตรงไหน ท ากนัไม่เป็นหรอก ฉะนั้น ครูบาอาจารยข์องเราท่านท าเป็นของเรา
ไง  

ฉะนั้น ค  าถาม ถามในการหาแง่หามุมไง มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง แต่เรากพ็ูดแลว้ พูดจบ
แลว้ ฉะนั้น ถึงบอกวา่ ถา้มนัเป็นความจริงนะ เป็นแบบของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านท าจริง 
จิตน้ีมนันกัท่องเท่ียว มนัเท่ียวไปทัว่ มนัรู้รอบขอบชิด มนัร้อยแปด แลว้ท่านก าจดักิเลสจนส้ิน
ของท่านไป ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เป็นครูเอก
ของโลก หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ ท่านมาฟ้ืนฟูของท่าน แลว้พวกเรา
ประพฤติปฏิบติัตามกนัมา แลว้เรามีครูบาอาจารยท่ี์เป็นน ้าเป็นเน้ือใหพ้วกเราไดเ้ป็นแบบอยา่ง 
เราภูมิใจแลว้  
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ไอท่ี้หลบัตาแลว้มีแต่ข้ีโม ้ไอก้ลบัหลงัหนัน่ะ ไอน้ัน่ปล่อยเขาไป มนัเป็นเร่ืองแบบวา่ขน
โคกบัเขาโคไง คนโง่มากหรือคนฉลาดมากไง ถา้คนฉลาด คนฉลาดมนักต็อ้งหาเหตุหาผลสอน
เราไง ไอค้นโง่กเ็ช่ือตามๆ กนัไป เป็นอุปาทานหมู่ จบักนั จูงกนั แลว้กเ็ฮ เฮอยูน่ัน่น่ะ 

เออ! เราตั้งสติไวแ้ลว้เราไม่ไปกบัเขา เราตั้งสติของเรา เอาจริงเอาจงั หายใจเขา้นึกพุท 
หายใจออกนึกโธ พิสูจนก์ลางหวัใจน้ี 

น่ีพูดถึงวา่พระอรหนัตมี์ทุกขห์รือไม่มีทุกข ์

นัน่ 

ถาม : ๑๙๕๐. เร่ือง “เสียงดงัตูมคลา้ยระเบิดขณะสวดมนตคื์ออะไรครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพนบัถือ กระผมขอเรียนถามปัญหาดงัน้ี  

๑. ปกติผมจะสวดมนตท์ าวตัรเชา้เยน็ทุกวนั มีบางคร้ังท่ีจิตสัมผสัเสียงคลา้ยระเบิดดงัตูม 
คลา้ยเป็นพลงัอะไรสักอยา่งอดักระแทกใจ บางคร้ังแรงจนสะดุง้โหยงเลยครับ ท าใหนึ้กถึงหนงั
จีบบู๊ล้ิมท่ีจอมยทุธต่์อสู้กนัโดยใชก้  าลงัภายในอดักระแทกใส่กนั อาการน้ีมกัจะเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ี
ผมตั้งใจสวดมนตด์ว้ยสมาธิจิต แต่ถา้สวดแบบใจลอยหรือง่วงๆ จะไม่เกิดอาการแบบน้ีครับ เหตุ
เกิดขณะพกัอยูบ่นดอย แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่มากมาย แต่ก่อนแต่ไรอยูบ่า้นท่ีกทม. กเ็คยเป็น
เหมือนกนั แต่แค่แผว่ๆ กระผมอยากเรียนถามหลวงพ่อวา่ พลงัตูมท่ีกระแทกมานั้นคืออะไรครับ  

๒. ในบางคร้ังกรู้็สึกมีฝีเทา้เดินหนกัๆ รอบตวักระผม ไม่วา่จะนัง่หรือนอนสวดมนต ์
กระผมจะรอจนกวา่สวดมนตแ์ละภาวนาเสร็จ จึงอุทิศส่วนกุศลไปใหส่ิ้งเหล่านั้น กระผมมกัจะ
พูดลอยๆ วา่ท่านเป็นใคร มาท าไม ช่วยมาปรากฏในฝันแทนการมาใหเ้ห็นจะๆ ดว้ยเถิด กลวัก็
กลวั แต่กอ็ยากรู้อยากเห็นครับผม ค าถามคือท าอยา่งไรจึงจะส่ือสารกบัพวกเขาได ้ขอนอ้มกราบ
ขอบพระคุณหลวงพ่อครับ  

ตอบ : น่ี ๒ ขอ้ 

ขอ้ท่ี ๑. เสียงตูมๆ เสียงตูมเสียงส่ิงต่างๆ มนัมี อยา่งท่ีพูดเวลาเทศนาวา่การตลอด จะบอก
จริตนิสัยของคน คนเราน่ีนะ เวลาประสบการณ์ของคนไง ประสบการณ์ของคน ประสบการณ์
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ของคน ถา้คนท่ีมีวฒิุภาวะเสมอกนัมนัจะรู้เห็นเหมือนกนัได ้ ถา้ประสบการณ์ของคนวฒิุภาวะ
มนัแตกต่างกนัมนัจะรู้เหมือนกนัไม่ได ้

ไอเ้สียงท่ีกระแทกตูมๆ เวลาเราไปประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยข์องเราท่านไปปฏิบติั
ท่านจะหาท่ีแรงๆ ท่ีแรงๆ ถา้ท่ีแรงๆ มนัจะมีเจา้ท่ีเจา้ทาง วา่อยา่งนั้นเถอะ เจา้ท่ีเจา้ทาง พวกภูติผี
ปีศาจมนัมีของเขาอยูอ่ยา่งนั้น น่ีผลของวฏัฏะๆ จิตท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะมนัมีของมนัอยู่
อยา่งนั้น 

ทีน้ีเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม ชาวพุทธของเรา เราเกิดมาแลว้เราใหเ้ช่ือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ใหเ้ช่ือสัจธรรม ใหเ้ช่ือขอ้เทจ็จริงนั้น ส่ิงท่ีเขาเป็นภูตผปีีศาจ เขาเป็นเจา้ท่ีเจา้ทาง เขาก็
เสวยภพเสวยชาติของเขา เขากมี็ความทุกขค์วามยากของเขาทั้งนั้นน่ะ ทุกคนกเ็กลียดความทุกข ์
ปรารถนาความสุขทั้งนั้นน่ะ คนท่ีเกลียดความทุกข ์ปรารถนาความสุข ถา้มีผูท้รงศีล มีผูส่ิ้งใดไป 
ถา้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิ เขากเ็ชิดชูบูชา ถา้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิไง มิจฉาทิฏฐิ ท่ีของเขา เขากห็วงก็
แหน เขาไม่ตอ้งการใหเ้ราเขา้ไปในท่ีทางของเขา ฉะนั้น น่ีพูดถึงวา่ส่ิงท่ีผลของวฏัฏะนะ 

ฉะนั้น คนท่ีมีอ านาจวาสนาส่ิงใด ถา้โดยความด้ือร้ันโดยต่างๆ ถา้ไปเจอพวกท่ีแรงๆ 
โดนเหมือนกนัหมด แต่เวลาคนของเราจะรู้จะเห็น จะรู้จะเห็นมนัรู้เห็นจากจิตของเราไง ถา้จิต
ของเรา เราประพฤติปฏิบติั จิตของเรามีหลกัมีเกณฑ ์เราจะรู้เห็นส่ิงอยา่งน้ี บางคนเขากรู้็เห็นของ
เขาได ้บางคนเขาไม่รู้เห็นของเขา ถา้ไม่รู้เห็นของเขา เวลาส่ิงท่ีเรารู้เห็นของเรา เวลาเสียงท่ีมนัดงั
ตูมๆ ตูมกคื็อตูม แลว้ตูมทางซา้ยกจ็ะใหตู้มทางขวาอีกทีหน่ึง ตูมทางขวากจ็ะใหตู้มขา้งหนา้ ตูม
ขา้งหลงั ตูมกตู็ม ถา้เรามีสติปัญญา มนัเป็นเร่ืองนามธรรมทั้งนั้นน่ะ มนัไม่มีส่ิงใดมา
สั่นสะเทือนหวัใจของเราไดถ้า้เรามีสติปัญญาไง 

แต่ถา้เราไม่มีสติปัญญา ส่ิงใดเสียงตูมๆ ตูมๆ มนัคืออะไรล่ะ ตูมๆ มนัเป็นส่ิงท่ีกระทบ
ข้ึนมาใหเ้ราไปรับรู้ ถา้ไปรับรู้แลว้เราภาวนาๆ เพื่อจิตสงบ เราภาวนาเพื่อเป็นสัจธรรม เราไม่ได้
ภาวนาเอาเสียงตูมๆ เสียงตูมๆ กไ็ปดูซอ้มรบสิ ปืนใหญ่ยงิตูมๆ อยูน่ัน่น่ะ เขาซอ้มรบ เขายงิอยู่
นัน่น่ะ นัน่คืออะไรล่ะ น่ีเราเห็นอยา่งนั้นมนัเกิดจากกระสุนปืน 

แต่เสียงตูมๆ ตูมๆ นัน่มนัเกิดจากเรา เกิดจากเรามนัเกิดไดร้้อยแปด มนัเกิดไดห้ลาย
ช่องทาง ถา้มนัเกิดไดห้ลายช่องทางนะ ถา้มนัเกิด เกิดเป็นประโยชนก์บัเราหรือไม่ ถา้มนัเกิดเป็น
ประโยชนก์บัเรา เห็นไหม เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติั คนท่ีมีอ านาจวาสนา มนัมีเทวดา อินทร์ 
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พรหมมาเชิดชู คนท่ีเขารู้เขาเห็นเขาจะเกบ็ของเขาไวใ้นใจนะ เกบ็ไวใ้นใจแลว้เขาจะไปส่ือสาร
กบัครูบาอาจารยข์องเราไง ใหค้รูบาอาจารยข์องเราช่ืนใจดว้ยวา่ท าแลว้มนัมีส่ิงตอบสนองอยา่งน้ี 
ถา้ตอบสนองอยา่งน้ี ส่ิงท่ีตอบสนองส่ิงอยา่งไรมนักเ็ป็นผลกระทบจากอายตนะ ผลกระทบจาก
จิตของเรา แต่ถา้เราท าของเราๆ เราภาวนาเพื่ออะไร ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา  

ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรค เป็นมรรคเป็นการฝึกหดั เป็นการฝึกหดัใหใ้จ
มนัมีหลกัมีเกณฑน์ะ ถา้มีหลกัมีเกณฑม์นัจะเขา้มาท่ีน่ีไง แต่ถา้กวา่จะเขา้มรรคๆ มนัเขา้ไป
ในทางปลีกยอ่ย ในขา้งทาง มนัไม่เขา้สู่ทางๆ แลว้กไ็ปต่ืนเตน้ มนัอยูท่ี่วาสนาของคน วาสนา
ของคนนะ ถา้บารมีอ่อน เห็นอะไรกเ็ช่ือ เห็นอะไรกว็า่จริง เห็นอะไรกว็า่แน่...ไร้สาระ 

เราจะมีครูบาอาจารยอ์ยา่งน้ี ครูบาอาจารยข์องเราจะคอยคดัคอยแยก เสียงกคื็อเสียง ถา้
เสียงคือเสียง เสียงมนัเกิดกบัเราไง ถา้เรานัง่กนัอยู ่ ๑๐ คน เสียงตูมข้ึนมากต่็างคนต่าง เออ! ต่าง
คนต่างวางท่านะ ฉนัเป็นคนมัน่คง ฉนัเป็นคนไม่ต่ืนเตน้ ไม่สนใจเลย แต่ถา้อยูค่นเดียว แหม! 
ร้อยแปด คิดไปคนเดียวเลย ถา้อยูก่นั ๔-๕ คนนะ แหม! ต่างคนต่างมัน่คง ไม่สนใจ 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้อยูค่นเดียว ถา้เราคิดอยา่งน้ีกไ็ด ้เสียงกคื็อเสียง ถา้เราไม่สนใจมนั มนัก็
จบไปได ้ ทีน้ีคนเราแบบวา่มนัมีเวรมีกรรมไง ค าว่า “มีเวรมีกรรม” ถา้เกิดพวกเวรพวกกรรมอยู่
ขา้งเคียงกนั เขาจะขอส่ิงใดอีกเร่ืองหน่ึงไง ไอก้รณีอยา่งน้ี กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั การ
เกิดการตายของสัตวโ์ลกมนัแตกต่างกนัอยา่งน้ี ฉะนั้น ส่ิงใดท่ีมนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนกเ็ป็นกรรมท่ีเรา
ท ามา กรรมท่ีท ามา กย็อ้นมาท่ีเราพูด เราพูดถึงสัจธรรม เราพูดถึงมรรค เราพูดถึงสัจธรรมใน
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเราเช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรา
ไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว เราไม่เช่ือภูตผปีีศาจ เราไม่เช่ือเสียงตูมๆ ตูมๆ เสียงกคื็อเสียง กล่ินกคื็อกล่ิน 
รสกคื็อรส แลว้ประสาทสัมผสัมนัเกิดได ้ แลว้มนัเกิดไดข้ึ้นมา เกิดไดก้ว็าง รู้อะไรกว็าง คน
ภาวนามามนัรู้มนัเห็นทั้งนั้นน่ะ ถา้รู้เห็นกว็าง 

ถา้ไม่รู้เห็น อยา่งท่ีหลวงตาท่านพูด ท่านภาวนาของท่านไป พอจิตสงบแลว้เห็นมนัเป็น
เหมือนไฟพะเนียงข้ึนมาเตม็ท่ีเลย ท่านกอ็ยากจะพิสูจน ์ ท่านกไ็ปกบัมนั ไปกบัท่ีไฟพะเนียงมนั
พุ่ง กพ็ุ่งๆ พุ่งไปไม่จบไม่ส้ิน ท่านบอกท่านตามจนเหน่ือยเลย ไม่จบไม่ส้ินสักที เลิก กลบัมา เลิก 
จบ 
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ถา้พิสูจน์ๆ  กเ็ป็นอยา่งน้ี มนัล่อไง มนัล่อใหไ้ปไง ถา้คนมีสติปัญญาเขาไม่ไปหรอก เรารู้
กรู้็ เราเห็นกเ็ห็น อืม! กเ็ห็นนะ คนเรา ความคิดของคนหนกัแน่น บางคนอ่อนไหว มนักมี็ทั้งนั้น
น่ะ น่ีกเ็หมือนกนั เราไม่สนใจ เห็นกเ็ห็นนะ วดักอ็ยูท่ี่น่ีไง โยมมาวดัใช่ไหม เด๋ียวโยมกก็ลบั
บา้นโยมไป วดักท้ิ็งไวน่ี้ไง อยา่แบกวดัไปบา้นนะ เด๋ียวต ารวจจะจบั 

มาถึงกเ็ห็นวดัใช่ไหม เห็นเสร็จแลว้กลบับา้นกก็ลบัไปสิ วดักท้ิ็งไวน่ี้ น่ีกเ็หมือนกนั จิต
ไปรู้ไปเห็นอะไรกว็างไวสิ้ วางมนั มนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้นกว็างของมนัไว ้ มนัจะมีอะไร น่ีพูด
ถึงเสียงตูมๆ ไง 

แลว้เขาถามวา่เสียงตูมๆ มนัคืออะไร แต่มนักระแทกนะ กระแทกหวัใจเหมือนหนงัก าลงั
ภายในเลยล่ะ กระแทกดงัตูมเลย  

กระแทกกคื็อกระแทก มนัมีผลทั้งนั้นน่ะถา้เราไปรับรู้ เห็นไหม ในทางการแพทยน์ะ 
คนเราจะเจบ็ไขไ้ดป่้วยดว้ย ๓ อยา่ง อยา่งหน่ึงคือการเจบ็ไขไ้ดป่้วยดว้ยความเส่ือมสภาพของ
ร่างกาย น่ีเร่ืองจริง อีกอยา่งหน่ึงดว้ยกรรม กรรมของสัตว ์เวลาผลบุญผลกรรมมนัมามนัเป็น อีก
อยา่งหน่ึงคืออุปาทาน แลว้เวลาเป็นอุปาทาน พวกหมอมนัจะลอง เวลาเป็นอุปาทานนะ เขาฉีดยา 
เขาฉีดน ้ากลัน่ไง ฉีดยา อา้ว! ฉีดยาแลว้ หาย หายทนัทีเลย เพราะมนัเป็นอุปาทานน่ะ 

เวลาคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย พระพุทธเจา้บอกการเจบ็ไขไ้ดป่้วยของมนุษยเ์ป็น ๓ อยา่ง น่ีอยู่
ในพระไตรปิฎกเลย  

๑. เพราะความเส่ือมชราภาพเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองความจริง  

๒. กรรม  

๓. อุปาทาน 

น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นมนัเป็นความจริงกไ็ด ้ถา้เราเป็นอุปาทาน เราไปยดึมัน่มนัมาก
ข้ึนไป มนัเป็นไปทั้งนั้นน่ะ ถา้วางได ้ถา้จิตเป็นปกติ จิตปกติคือสมาธิ สมาธิคือจิตปกติ จิตตั้งมัน่ 
แต่ในปัจจุบนัน้ีจิตของเราเป็นปุถุชน จิตเราไหลไปกบัอารมณ์ความรู้สึก จิตเราไหลไปตลอด เรา
ถึงพยายามท าความสงบของใจเขา้มาใหเ้ป็นปกติ ปกติคือจิตเป็นสมาธิ สมาธิคือความปกติของ
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ใจ แต่ใจท่ีมนัเป็นอยูน่ี่มนัไม่ปกติไง แลว้ไม่ปกติมาตูมๆ ตามๆ อนัน้ีไปใหญ่เลย น่ีถา้พูดถึงเรามี
ปัญญาป๊ับ ส่ิงท่ีเป็นปัญหาจะจบ  

ฉะนั้น เขาถามวา่ตูมๆ มนัคืออะไร 

มนัมีท่ีมาเยอะแยะ มนัเป็นไปไดห้ลายอยา่ง ถา้มนัเป็นไปไดห้ลายอยา่ง เพราะพูดอะไร
ป๊ับมนัจะเป็นประเดน็ทนัทีเลย ต่อไปป๊ับ ใครตูมตามข้ึนมามนักจ็ะคิดเลย “โอ๋ย! เป็นอีก
แลว้ๆ”...ไม่เป็น ไม่ใช่ๆ ไอน่ี้มนัของคนถาม ไอข้องเรามนัอีกตูมหน่ึง เวลาเขาซอ้มรบมนักเ็ป็น
เสียงกระสุนปืนนะ เวลาเคร่ืองบินเอฟเวลามนัท าเสียงบ้ึมๆ ไอน้ัน่เสียงจากเคร่ืองบินนะ เวลาฝน
ตก เวลากอ้นเมฆมนัมีพลงังานของมนั มนัสันดาปกนั เสียงฟ้าร้อง เสียงทั้งนั้นเลย แต่มนัมาจาก
อะไรแตกต่างหลากหลาย น่ีกเ็หมือนกนั เสียง แต่เรามีสติปัญญาของเรา เราเอาใจของเราไวใ้น
อ านาจของเรา จบ  

“๒. ในบางคร้ังรู้สึกวา่มีเสียงฝีเทา้หนกัๆ ท่ีเดินมารอบตวัของเรา” 

กรณีอยา่งน้ี ถา้นกัปฏิบติัเรา เราเช่ือเร่ืองจิตเร่ืองวญิญาณอยูแ่ลว้ แต่จิตวญิญาณของสัตว์
โลก จิตวิญญาณของสัมภเวสี จิตวญิญาณของผูท่ี้เสวยภพเสวยชาติ นัน่เป็นจิตวญิญาณของเขา 
ถา้จิตวญิญาณของเขา ดูสิ ท่ีวา่หลวงปู่จวนๆ ท่านไปอุทิศส่วนกุศลใหเ้ปรต ๒ ตนท่ีภูสิงห ์ จาก
เปรต ๒ กลายเป็นเทวดาข้ึนมาเลย 

แลว้ในพระไตรปิฎกบอกวา่ผูท่ี้จะรับบุญกศุลไดต้อ้งเป็นปรทตัตูปชีวเีปรต เปรตชั้นหน่ึง
ท่ีรับบุญกศุลไดเ้ท่านั้นๆ เปรตอยา่งอ่ืนรับไม่ได ้ ไอน่ี้มนัเป็นขอ้เทจ็จริงไง แต่ดว้ยอ านาจวาสนา 
ดว้ยบุญบารมี ดว้ยคุณธรรม อีกเร่ืองหน่ึง มนัจะแยกออกจากพระไตรปิฎกแลว้ 

เคารพนะ พระไตรปิฎกเคารพมาก ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เคารพ
มาก แต่โดยขอ้เทจ็จริงไง แอก็ซิเดนต ์ คือส่ิงแปลกแยกเฉพาะมนัมีอยูบ่า้ง มนัครอบคลุมไดไ้ม่
หมดหรอก โดยหลกัเป็นแบบนั้น โดยหลกัคือผลของวฏัฏะน่ีโดยหลกั แต่คนท่ีมีคุณธรรมท าส่ิง
น้ีมนัท าได ้

ทีน้ียอ้นกลบัมาน่ีไง ท่ีวา่มนัมีเสียงกระทบ เสียงต่างๆ มนัเป็นกรรมของสัตว์ๆ  เราอุทิศ
ส่วนกศุล สพฺเพ สตฺตา เราสพฺเพ สตฺตาของเรา เพียงแต่กรรมแบบวา่มนัชดัแจง้ไง อยูใ่น
พระไตรปิฎกนะ มีบุคคลอยู ่๒ คนเป็นเพื่อนกนั ผลดักนัฆ่าคนละชาติ ผลดักนัฆ่ามาตลอด แลว้
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มีอยูช่าติสุดทา้ยเขาเกิดมา ๒ คน อยูใ่นพระไตรปิฎกน่ี พอเขาออกไปป่า เท่ียวป่าดว้ยกนั ไป
นอนอยูใ่นถ ้า อีกคนหน่ึงลุกข้ึนมาก าลงัจะฆ่าเพื่อน พระพุทธเจา้เสดจ็มาโดยฤทธ์ิ โดยฤทธ์ิ
พระพุทธเจา้เสดจ็ไปไหนเหมือนคูแ้ขนเหยยีดแขน พระพุทธเจา้ไปแลว้ จะไปไหนกไ็ดอ้ยา่งน้ี 
เร็วกวา่เคร่ืองบินอีก พบัๆ เลย พบั! มาเลย “หยดุก่อนๆ เธออยา่ท าอยา่งนั้น” พออยา่ท าอยา่งนั้น 
ใหป้ลุกเพื่อนไง ใหเ้พื่อนเขาปลุกเพื่อนเขาข้ึนมา 

พอปลุกเพื่อนข้ึนมาแลว้พระพุทธเจา้เทศน์เลย เธอ ๒ คนผลดักนัฆ่ามาอยา่งน้ี ชาติท่ีแลว้
ไอค้นท่ีนอนอยูฆ่่าคนน้ี แลว้คนน้ี ทุกชาติๆ จะผลดักนัฆ่ามาทุกภพทุกชาติเลย ชาติน้ีปลุกข้ึน
มาแลว้เทศนาวา่การใหเ้ห็นโทษของมนั เห็นโทษของมนัแลว้ใหข้มาลาโทษกนั ใหข้มาลาโทษ 
เห็นไหม เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถา้มนัเป็นเพื่อนกนั เป็นเพื่อนรักกนั แต่ฆ่ากนัอยา่งน้ี
มาทุกภพทุกชาติ แลว้ฆ่ากนัมายาวไกลเลย จนมาชาติท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปลุก
ข้ึนมา 

ทีน้ีบอกวา่ ไอท่ี้วา่เราเกิดเราตายเรามีของเราไง เราเกิดมาเรามีเวรมีกรรมกนัมาทั้งนั้น 
มนุษยท่ี์เกิดมาไม่เคยเป็นญาติ ไม่เคยเป็นพี่นอ้งกนัไม่มี การเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เราเคยมี
ความสัมพนัธ์อะไรต่อกนัมา ถา้มีความสัมพนัธ์ต่อกนัมา เรามาท าความสงบของใจเราเป็นสมาธิ
ข้ึนมา ไอเ้สียงท่ีมนัใกลชิ้ดข้ึนมากข็อบา้ง ขอหน่อย กเ็รารู้จกักนัไง เขารู้จกั แต่เราไม่รู้จกั เออ! 
เวลาคนมนัทุกขม์นัยากมนัรู้จกันะ คนติดคุกมนัตอ้งการใหค้นไปเยีย่ม คนติดคุก เอ๊! เม่ือไหร่
เพื่อนจะมาเยีย่มสักที เม่ือไหร่เพื่อนจะมาเยีย่มสักที ไออ้ยูข่า้งนอกมนัเพลินไม่เคยไปเลย ไอค้น
อยูใ่นคุกมนัรอเพื่อนมาเยีย่มเลย 

น่ีกเ็หมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เราสวดมนต ์ เรานัง่สมาธิ
ภาวนา ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัเกิดข้ึนนะ สพฺเพ สตฺตา เพราะเรากรู้็ไม่ไดว้า่มนัมีส่ิงใดท่ีมนัผกูพนักนั
มา เราสพฺเพ สตฺตาไป สพฺเพ สตฺตาไปเพื่อประโยชนก์บัเราไง น่ีพูดถึงท าอยา่งน้ี 

ทีน้ีเพียงแต่วา่เราดูหนงัจีนมามาก เพราะวา่ขอ้ท่ี ๑. เสียงมนัยงัพูดถึงหนงัจีนเลย ขอ้น้ีก็
เหมือนกนั อยากรู้อยากเห็น แต่กลวั ฉะนั้น ใหม้าบอกในฝันนะ อยา่มาต่อหนา้ มาต่อหนา้ไม่ได ้
น่ีเวลาเขาเขียนมา เห็นไหม มนัเป็นจินตนาการ เป็นความคิดของเราไง มนักเ็ป็นท่ีเราคิดมากคิด
นอ้ยไดข้นาดไหน แต่ถา้เราตั้งใจดีของเรา เรากท็  าคุณงามความดีของเรา ท าคุณงามความดีของ
เรานะ เพราะค าถาม “ท าอยา่งใดถึงจะส่ือสารกบัพวกเขาได”้ 
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ส่ือสารกค็วามรู้สึก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไง เวลาญาติของเราเสียชีวติไป 
เราจะส่ือสารกบัเขาไง อยา่ร้องไห ้อยา่เสียใจ ใหท้ าคุณงามความดีแลว้อุทิศส่วนกศุลใหก้นั ใจถึง
ใจไง น่ีกเ็หมือนกนั เราระลึกถึงเขา มนัระลึกถึงกนัไดด้ว้ยความรู้สึก ดว้ยใจไง เราก ็สพฺเพ สตฺตา 
สัตวท์ั้งหลายเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน จงเป็นสุขๆ เถิด จงเป็นสุขๆ เถิด 
เราพยายามอุทิศส่วนกศุลใหเ้ขา น่ีพูดถึงวา่เป็นประโยชนก์บัเราไง 

น่ีพูดถึงขอ้ท่ี ๑. ขอ้ท่ี ๒. แลว้กจ็บ  

ถาม : ๑๙๕๑. เร่ือง “กระผมเมตตาขอหนงัสือจากหลวงพ่อครับ” 

ตอบ : ฉะนั้น เขาขอหนงัสือมา ฉะนั้น เราไดส้ั่งเจา้หนา้ท่ีใหเ้ขาห่อเนาะ แลว้จะส่งไปให ้
ส่งไปใหไ้ง เพราะวา่เราท าหนงัสือเรากอ็ยากแจก แต่เขาเขียนมานะ 

ถาม : กระผมไม่มีโอกาสไดเ้ดินทางไปท่ีวดั อาศยัฟังธรรมของหลวงพ่อทางเวบ็ไซต ์ มี
ประโยชนม์ากๆ ครับ  

ตอบ : น่ีพูดถึงเขานะ คนท่ีฝักใฝ่ คนท่ีแสวงหามนักไ็ดป้ระโยชนไ์ง คนท่ีเขาไม่แสวงหา
มนักเ็ร่ืองกรรมของสัตว ์ น้ีเราท าของเราข้ึนมา ท าของเรา กเ็หมือนกบัน ้าใจของเราน่ะ เพราะวา่
ก่อนจะบวช กวา่จะไดบ้วชกเ็กือบตาย บวชมาแลว้ยงัโดนพระหลอกอีกเยอะแยะเลย กวา่จะจบั
หลกัได ้กวา่จะมีครูบาอาจารย ์เพราะมนัวกิฤติมาอยา่งน้ีไง เพราะชีวติของเราน่ีแหละ เอาชีวติเรา
เป็นท่ีตั้ง  

ฉะนั้น เวลาคนท่ีเขาบอกวา่เขาไม่เคยมาวดัเลย 

ไม่ตอ้งมา ไม่ตอ้งมาหรอก ขอหนงัสือกใ็ห ้ แต่เดิมแต่ก่อนคนขอมาบางทีไม่ให ้ ไม่ค่อย
ใหเ้พราะเราคิดวา่เขาไม่ไดข้อจริง บางคนเขาไม่ตอ้งการ เขาไม่ตอ้งขอ แลว้แบบประสาโลก ให้
ธรรมเป็นทานๆ กย็ดัเยยีดกนั ไอค้นนูน้กน็ัง่แอ๊ก คนนูน้มาให ้คนน้ีมาให ้เราแจกของเรา ถา้ใคร
ปรารถนา ใครอยากได ้ให ้ถา้ใครไม่อยากได ้ไม่เป็นไร หนงัสือของผมไม่เน่า หนงัสือไม่เสียไม่
หาย ไม่เป็นไรทั้งส้ิน 

แต่ท าเพราะอะไร ท าเพราะเราโดนหลอกมาเยอะ เราโดนหลอกมาเยอะ ฉะนั้น ส่ิงท่ีเรา
โดนหลอกมาแลว้ ท่ีเราพูดมนัจะจริงหรือไม่จริงกต็อ้งพิสูจนเ์อา เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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พุทธเจา้บอกกาลามสูตร อยา่เช่ือ อยา่เช่ือวา่ไอห้งบมนัพูด อยา่เช่ือ แลว้พิสูจนก์นั พิสูจนค์วาม
จริง เพราะเราเป็นนกัพิสูจน ์เราพิสูจนค์วามจริงข้ึนมา เราท าเพื่อประโยชนน้ี์ 

ถา้เป็นคนอ่ืนเขาจะมีวาสนา เขาไม่เคยโดนใครหลอกเลยกส็าธุ แต่เราโดนหลอกมาเยอะ 
โดนหลอกมาเยอะจริงๆ นะ โดนหลอกมาเยอะเพราะเรามีสติปัญญามาใคร่ครวญวา่ ท่ีเขาสอน
เรา ท่ีเขาบอกเราถูกหรือผิดไง แต่เดิมไม่รู้ แต่พอมามีหลกัมีเกณฑ ์ มาพิจารณาดู ถึงบอกวา่โดน
หลอกมาเยอะ หลอกทั้งนั้น หลอกทั้งนั้น 

มาจริงตั้งแต่หลวงปู่จวน มาจริงตั้งแต่หลวงตา มาจริงตั้งแต่หลวงปู่เจ๊ียะ หลวงปู่เจ๊ียะ
พวกไอเ้นียน ไอเ้ขียวมนัรู้ เถียงทุกคืนเลย เถียงกนัทุกคืนเลย เถียงเพราะอะไร เถียงเพราะหาเหตุ
หาผล 

หลวงตาท่านวา่ เวลาครูบาอาจารยท่์านเคารพหลวงปู่มัน่มาก แต่เวลาพูดท่านกพ็ูดดว้ย
จริงจงั 

น่ีกเ็หมือนกนั ท่ีเถียงๆ เถียงเพราะมนักอ็ยากรู้ มนักอ็ยากจะเขา้ใจ ท่ีเถียงเพราะเหตุน้ี 
ไม่ไดเ้ถียงเพราะจะเอาชนะคะคานหรอก เอาชนะคะคานอะไรกนั พระ ๒ องค ์ ชนะกไ็ม่ได้
อะไร ชนะมนัเป็นกิเลสเท่านั้นน่ะ แต่น่ีมนัอยากรู้ มนัอยากรู้ มนัอยากเขา้ใจ เถียง เถียงใหญ่เลย 
เพราะงงมาก โดนหลอกมามาก เลยงงใหญ่เลย น่ีไง เวลามนัจะจริงกจ็ริงอยา่งน้ี 

ฉะนั้น ถึงวา่ขอหนงัสือมา ให ้แลว้เด๋ียวจะใหเ้จา้หนา้ท่ีเขาจดัส่งไปใหเ้นาะ เอวงั 


