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ถาม : ข้อ ๒๒๘๓. เร่ือง “ความกตญัญตู่อพ่อแม่ครูอาจารย์” 

หลวงพ่อ : โอ้โฮ! มนัถามมาแทงใจเลยนะ 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่ไกล ทางอีสาน ท่าน
เคยเมตตาอนเุคราะห์ผม ที่อยู่ที่กิน และค าแนะน าสัง่สอน เม่ือครัง้ผมไปบวชเรียน พระคณุของ
ท่านนัน้ผมคงไม่มีวนัตอบแทนได้หมด แต่ทกุวนันีผ้มต้องท ามาหากินอยู่ภาคกลาง นานๆ ครัง้ที่
จะได้มีโอกาสเดินทางไปกราบท่าน ที่ผมได้ท าอยู่เสมอๆ คือโอนเงินไปท าบุญถวายท่าน เงิน
จ านวนเล็กน้อย เพราะผมไม่ได้ร ่ารวย และมีภาระอยู่ 

ผมมาคิดดวู่ามนัดีพอหรือยงั ผมว่ามนัยงัไม่พอครับ มนัต้องตอบแทนมากกว่านี ้ ผมจึง
ตัง้ใจทีจ่ะฝึกตนเองให้คิดดี พดูดี ท าดีต่อทกุๆ คน คือพยายามท าตามค าสัง่สอนที่ท่านได้
เมตตาผมไว้ ผมมีโอกาสท าได้แค่นีเ้องจริงๆ 

ผมอยากขอความเห็นหลวงพ่อว่า มนัเพียงพอไหม หรือว่าผมควรท าสิ่งใดเพ่ิมเติม ได้
โปรดกรุณาชีแ้นะ ผมจะพยายามท าให้ได้ครับ กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : อนันีค้ าถามเฉยๆ ค าถามพืน้ๆ แต่ค าถามพืน้ๆ มนัก็เร่ืองทัว่ไปธรรมดา ถ้าเร่ือง
ทัว่ไปธรรมดา มนัคนจิตใจสงูสง่หรือจิตใจคนต ่าต้อย จิตใจของคนสงูส่ง เห็นของเล็กน้อยเป็น
ของมีคณุค่า จิตใจที่มนัต ่าต้อย ของมีค่าขนาดไหนมนัก็มองไม่เป็น มองไม่ออก 

แต่ถ้ามนัเป็นค าถามพืน้ๆ ค าถามทัว่ๆ ไป แต่ถ้ามนัเป็นสิ่งที่คนที่มีคณุธรรมในหวัใจนะ 
ของอย่างนีเ้ป็นของที่ยิง่ใหญ่ ยิง่ใหญ่มากนะ พระคณุของพ่อแม่ครูอาจารย์มนัเป็นของที่
ยิ่งใหญ่มาก ของทีย่ิ่งใหญ่มาก ดสูิ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนามารือ้สตัว์ขน
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สตัว์ เวลาคนที่ประพฤติปฏิบตัิ พระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ พระอรหนัต์ทัง้นัน้นะ ระลึกถึงบญุถึง
คณุของท่าน เป็นพระอรหนัต์ ทา่นยงัซาบซึง้บุญคณุขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ไป
เฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าโดยไม่ได้นดักนั ไม่ได้นดัไม่ได้แนะ ไม่ได้นดัแนะกนั แต่
หวัใจของพระอรหนัต์เหมือนกนั ระลึกถึงบุญถึงคณุของท่านที่ท่านได้อบรมสัง่สอนมาจนได้เป็น
พระอรหนัต์ ไม่ได้นดัไม่ได้หมาย ต่างคนต่างมาพร้อมกนั ๑,๒๕๐ องค์ ไปกราบองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า นัน่น่ะ พดูถึงเวลาระลึกถึงบุญถึงคณุของครูบาอาจารย์มนัสงูสง่ขนาดนัน้ ถ้า
มนัสงูส่งขนาดนัน้นะ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ แล้วเวลาท่านเป็นศาสดา เป็น
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านต้องการผลตอบแทนจากใคร ไม่หรอก นีก่็เหมือนกนั สิ่ง
ที่เป็นบุญเป็นคณุ บุญคณุๆ ครูบาอาจารย์ เขาบอกว่า “ครูบาอาจารย์ผมอยู่ทางภาคอีสาน ผม
อยู่ทางภาคกลางนี ้ ผมจะโอนเงินไปให้ท่านเป็นครัง้เป็นคราว ของเล็กน้อย เพราะผมไม่ได้ร ่า
ไม่ได้รวย แล้วผมมีภาระความรับผิดชอบ” 

โดยทัว่ไปเวลาคนท าบุญๆ ท าบุญมากได้บญุมาก ต้องท าบุญตวัเลขสงูๆ ถงึจะได้บุญ
มาก...ไม่ใช่ ท าบุญนะ ท าบุญด้วยเจตนา ถ้าเจตนาที่สะอาดบริสทุธ์ิ ปฏิคาหก ผู้ให้ ให้ด้วย
ความบริสทุธ์ิ ด้วยความสะอาดบริสทุธ์ินะ 

ดสูิ ในสมยัพทุธกาล ที่ว่าทคุตะเข็ญใจรับจ้างท านา รับจ้างท านานะ ถึงเวลาแล้ว ถึง
เวลาเช้า ภรรยาต้องเอาข้าวมาส่ง แล้ววนันัน้ภรรยามาสาย โอ้โฮ! โมโหมาก ไถนาไป เดี๋ยวมา 
ต้องเอาเร่ืองเต็มที่เลย เดี๋ยวมาต้องเต็มที่เลย 

แล้วพอมาสายๆ พระสารีบุตรหรือพระกสัสปะออกจากฌานสมาบตัิ เดินผ่านมา ทาง
ภรรยากเ็อาอาหารมาให้พอดี สดุท้ายแล้วด้วยโมโหหิว โมโหหิวนะ แต่เห็นพระแล้วศรัทธา
มากกว่า ถวายอาหารนัน้กบัพระไปเลย ถวายกบัพระสารีบุตรหรือพระกสัสปะ ท่านออกจาก
สมาบตัิมา ถวายเสร็จแล้ว ท่านฉันเสร็จแล้วท่านอนโุมทนา มนัก็อ่ิมบุญน่ะ จากที่โมโหหิว อ่ิม
บุญมาก ลงไปไถนา เวลาดินพลิกขึน้มาเป็นทองค าหมดเลย อนันีอ้ยู่ในพระไตรปิฎก ใครไม่เชื่อ 
เราเชื่อ เพราะมนัยืนยนัมาจากพระไตรปิฎก 
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แล้วมนัยืนยนัมาจากตวับุคคล เพราะพระเจ้าพิมพิสารนะ พอสดุท้ายแล้ว พอเห็น
แผ่นดินเวลาไถไปแล้วมนัพลิกขึน้มาเป็นทอง ไอ้คนไถมนัก็คงงงนะ คนทีไ่ถนา รับจ้างไถนา มนั
ไถนาอยู่ทกุวนั เราไถแผ่นดินทกุวนั เราท าอยู่ทกุวนั มนัก็เป็นดินทัง้นัน้น่ะ แต่เวลามนัพลิก
ขึน้มาเป็นทองค า คนที่ช านาญการไถนา แล้วเวลามนัพลิกขึน้มาเป็นทองค า คนคนนัน้จะสะอึก
ไหม คนคนนัน้จะมีความมหศัจรรย์ขนาดไหน 

แต่เขาก็มีปัญญานะ ถ้าเขาบอกทองนีเ้ป็นของเขา เขาจะต้องโดนคนเพ่งโทษ เพราะ
ชาวนาจะไม่มีทองค าเป็นก้อนๆ หรอก จะไม่มีทองค าได้ขนาดนัน้ แต่ด้วยความฉลาดของเขา 
เขาไปเฝา้พระเจ้าพิมพิสาร บอกเขาเป็นคนทคุตะเขญ็ใจ เขาไถนาอยู่ที่ต าบลนัน้ แล้วเวลาไถ
นาไปแล้ว เวลามนัพลิกขึน้มาแล้ว ดินนัน้เป็นทองค าหมดๆ 

พระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบนั ท่านกรู้็ ถ้าไปบอกกบัพวกนกัวิทยาศาสตร์ 
ปัญญาชนสมยัปัจจุบนันี ้มนับอกเป็นไปไม่ได้ ดินจะเป็นทองเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ นี่ถ้าพดู
ถึงเป็นวิทยาศาสตร์ 

แตน่ี่เขาเป็นพระโสดาบนั เขารู้จกับญุรู้จกักุศล รู้จกัอริยทรัพย์ เขาถึงบอกว่า มีประมาณ
เท่าไร 

ประมาณ ๘๐ เล่มเกวียน 

ก็ให้มหาดเล็กเอาเกวยีนไปเข็นมา พอมหาดเล็กไป พอยกทองค าขึน้มากลายเป็นดิน ก็
กลบัไปเฝา้พระเจ้าพิมพิสาร บอกว่า เวลาไป ใช่ มนัเป็นทองค าอยู่ เวลายกขึน้มาเป็นดินหมด
เลย มนักลบัไปเป็นดินอย่างเดิม 

พระเจ้าพิมพิสารบอกว่าให้กลบัไปใหม่ ให้ไปบอกว่า ไปเอาทองค าของทคุตะเข็ญใจคน
นี ้ไม่ใช่ทองค าของพระเจ้าพิมพิสาร ไม่ใช่ทองค าของรัฐ ไม่ใช่ไปยึดของเขา มนัเป็นสิทธิของคน
คนนัน้ 

เขาก็ไปบอก ไปถงึ ไปทีเ่ดิม ไปยกทองค า บอกว่าจะมาเอาทองค าของทคุตะเข็ญใจคน
นี ้ ไม่ใช่ทองค าของใคร ยกขึน้มาเป็นทองค าเหมือนเดิม ทกุมา ๘๐ เล่มเกวียน มาวางอยู่ใน
พระราชวงัของพระเจ้าพิมพิสาร 
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พระเจ้าพิมพิสารถามว่า ในอาณาจกัรของตน ใครมีทองค ามากเท่านีไ้หม 

ไม่มี 

ฉะนัน้ ตัง้ให้ทคุตะเขญ็ใจคนนีไ้ด้เป็นเศรษฐีประจ ารัชกาล 

นี่อยู่ในพระไตรปิฎก 

นี่พดูถึงว่า เวลาเราท าบุญกุศลกนัมา เราก็บอกว่า เราเป็นคนจน เราไม่มีเงินทองที่จะ
ท าบุญมากมาย เราจะไม่มีเงินท าตวัเลขได้เท่ากบัชาวบ้านเขา คนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาก็ต้องโกย
บุญไปหมดเลย เราเป็นคนจน เราจะไม่มีบุญกุศลเลย...มนัไม่ใช่ เห็นไหม นี่อยู่ในพระไตรปิฎก
นะ 

ฉะนัน้จะบอกว่า ไอ้เร่ืองบุญเร่ืองกุศล มนัท ามนัอยูท่ี่เจตนา ในพระพทุธศาสนาท่าน
สอนถึงการกระท า สอนถึงเร่ืองหวัใจ เร่ืองถงึความเชือ่มัน่ เร่ืองถึงการกระท านัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า ผมโอนเงินไปให้ท่านทกุเดือน แต่ก็โอนให้ได้เล็กน้อย เพราะผมมีภาระ
รับผิดชอบ 

อนันีเ้ราแค่โอนเงินไปบาทเดียว เราก็เป็นบณัฑิตแล้ว เพราะอะไร เพราะเราระลึกถึง
บุญคณุของท่าน คนที่ได้ระลึกถงึบุญคณุของผู้มีบุญคณุ นัน่น่ะยิ่งใหญ่ หวัใจที่ระลึกถงึ หวัใจที่
นึกถึง หวัใจทีเ่ราระลึกถึงคณุของท่านนี่ยิ่งใหญ่ ไอ้เงินทีจ่ะโอนไปๆ เล็กน้อย เล็กน้อยมาก 
ฉะนัน้ สิ่งส าคญัคือหวัใจของเราไง ขอให้เราท าคณุงามความดีไง 

แล้วยิ่งบอกว่า ผมมาคิดว่าสิ่งที่ท าแล้วมนัยงัน้อยไป แต่ผมพยายามคิดดี ท าดี พดูดี 

อนันีส้ าคญัมาก เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนาตรงนี ้ แล้วเวลาองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์ก็รือ้สตัว์ขนสตัว์ให้คนมีความสขุมี
ความร่มเย็น ให้คนคิดดีท าดี คนมีสติมีปัญญา 

แล้วพอสติปัญญาทางโลก สติปัญญาทางธรรม สติปัญญาทางโลกก็รู้เท่าทนัสงัคม 
รู้เท่าทนัทกุๆ อย่าง สติปัญญาทางธรรม กท็ าให้จิตใจของคนสงูสง่ขึน้ จิตใจของคนรู้จกั
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ประพฤติปฏิบตัิ จิตใจของคนมนัมีคณุธรรมในใจขึน้ นี่ถ้าสติปัญญาทางธรรม องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนาตรงนัน้ 

ถ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนาตรงนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
สัง่พระอานนท์ไว้ “อานนท์ เธอบอกเขาเถอะ ให้ปฏิบตัิบูชาเราเถิด ปฏิบตัิบูชาเราเถิด” 

นี่ไง ถ้าจะบูชาบุญคณุของครูบาอาจารย์นะ ถ้าเราคิดดี ท าดี พดูดี อนันีส้ าคญัที่สดุ ถ้า
ส าคญัที่สดุ เราเป็นคนดีคนหนึ่ง แล้วคนดีคนหนึง่ ถ้าระลึกถึงบุญคณุพ่อแม่ครูอาจารย์ แล้วเรา
เป็นคนดีคนหนึ่ง แล้วสอนลกูของเรา สอนหลานเราไป สงัคมมนัต่อเนื่องไปไง 

พระพทุธศาสนาตัง้แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรินิพพานไป สงฆ์ยงัไม่ขาดไป
จากโลก สงฆ์ขาดไปจากโลกไม่ได้ ถ้าสงฆ์ขาดไปจากโลก เราจะบวชพระสงฆ์ต่อไปไม่ได้ มนัส่ง
ต่อกนัมา ๒,๐๐๐ กว่าปี ๒,๐๐๐ กว่าปี ส่งต่อกนัมาจากคณุงามความดี จากความกตญัญู
กตเวที จากการรู้บุญรู้คณุขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า นี่มนัสืบต่อกนัมาๆ แล้วมนัจะ
สืบต่อกนัไป สืบต่อกนัไปด้วยคณุธรรมอนันี ้อนันีย้ิ่งใหญ่ 

ที่เขาบอกคิดดี พดูดี ท าดีต่อทกุๆ คน 

สิ่งแค่นี ้แล้วเขาบอกว่า ผมมีโอกาสท าได้แค่นีจ้ริงๆ ครับ 

ของแค่นีม้นัยิ่งใหญ่นะ มนัยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ถ้าจิตใจเป็นธรรม จิตใจเป็นธรรมนี่ยิง่ใหญ่
มาก ร่มโพธ์ิร่มไทร องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์เดียวนะ สอน ๓ แดนโลกธาต ุ
สอนตัง้แต่เทวดา อินทร์ พรหม สอนมนษุย์ พระมาลัยไปโปรดพวกนรกอเวจีนัน่น่ะ ไปจากไหน
ล่ะ ก็ไปจากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ไปจากศาสดา 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเรา ถ้าเป็นผู้ที่มีบุญคณุกบัเรานะ เราปฏิบตัิ
บูชาท่าน เราปฏิบตัิบูชาบุญคณุของท่าน ถ้าเราระลกึถึงบุญคณุของท่าน มนัเป็นกรรมของสตัว์ 
กรรมของสตัว์เพราะอะไร เพราะเรามีครูบาอาจารย์องค์นี ้ เราไปศรัทธาครูบาอาจารย์องค์นี ้มนั
เป็นสายบุญสายกรรม 
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แต่ถ้าครูบาอาจารย์ ต้นขัว้ใหญ่ก็มาจากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มาจากพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วเวลาเผยแผ่ธรรมาๆ ใครมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ใครจะท า
คณุประโยชน์แค่ไหน ใครชอบอย่างใด 

ดเูวลาอย่างพระ เวลาพระเราเวลาธุดงคไ์ปๆ ต้องขอนิสยันะ ถ้าขอนิสยั ให้ดกูนั ๗ วนั 
ถ้าดกูนั ๗ วนัแล้วเข้ากนัไม่ได้ ให้เก็บบริขารไป ถ้า ๗ วนัแล้วว่าเข้ากนัได้ ถึงให้ขอนิสยั เห็นไหม 
เขายงัต้องให้ดนูิสยัเลย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์องคใ์ด ถ้าครูบาอาจารย์ที่ถกูจริตนิสยั
เรา เราท าได้ก็เป็นประโยชน์กบัเรา ประโยชน์กบัเรานะ แล้วถ้าท าต่อเนื่องไป ถ้าเป็นครูบา
อาจารย์ที่ดีนะ ครูบาอาจารย์ที่ด ี

เพราะครูบาอาจารย์ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะ ไอ้เร่ืองที่ว่าเร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยั 
ภาษาเรา ล้นเหลือ ท่านมีมากมายมหาศาล แต่ท่านต้องการให้ลกูศิษย์ของท่านเป็นคนดี 
ต้องการให้ลกูศิษย์ของท่านเป็นผู้ที่มีปัญญา 

ถ้ามีปัญญาไปแล้ว ดสูิ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะปรินิพพาน “มารเอย 
เม่ือใด ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกาของเรายงัไม่เข้มแข็ง กล่าวแก้ค าจาบจ้วงของลทัธิต่างๆ 
ได้ เราจะไม่นิพพาน” องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ปรารถนาตรงนี ้ ปรารถนาตรงให้ลกู
ศิษย์ลกูหา บริษัท ๔ เข้มแข็ง ฉลาด สามารถกล่าวแก้ค าลบหลู่ค าดหูมิ่นของลทัธิอ่ืนๆ ได้ 

เวลามาฆบูชา มารก็มานิมนต์อีก องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่า “มารเอย บดันี ้
ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกาของเราเข้มแข็ง สามารถกล่าวแก้ค าต่างๆ ได้ อีก ๓ เดือน
ข้างหน้าเราจะนิพพาน” นี่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงที่สดุแล้วปรินิพพาน แต่
ปรินิพพานไปด้วยผลงานของท่าน ผลงานของท่านมาถึงในปัจจุบนันี ้

นี่ก็เหมือนกนั บอกว่า ผมท าได้แต่คิดดี พดูดี ท าดี ผมจะคิดดี พดูดี ท าดีต่อทกุๆ คน 

ท าตรงนีไ้ด้ประเสริฐ ประเสริฐเพราะอะไร ประเสริฐเพราะว่า สิ่งต่างๆ ทางโลกเขา 
ทรัพยากรมนษุย์ส าคญัที่สดุ ถ้าทรัพยากรมนษุย์ส าคญัที่สดุ ทรัพยากรมนษุย ์ มนษุย์เรามี
คณุค่า มนษุย์เรานี่นะ มีสติมีปัญญา สติปัญญา สติปัญญาของเรา เราเกิดจากพทุธะ เกิดจาก
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสัง่สอนมา สัง่สอนเข้ามา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ให้มี
การเสียสละ ให้เหน็คณุค่า ไม่แก่งแยง่ไม่ชงิดีกบัใคร ท าดีเพ่ือความดีของเรา 

ท าดีเพ่ือความดีของเรานะ มนัจะทกุข์จนเข็ญใจขนาดไหน เราก็พยายามท าของเราเพ่ือ
ประโยชน์กบัเรา เพ่ือประโยชน์กบัเรา คนเราเกิดมา หน้าที่การงานมนัมีของมนัโดยธรรมชาติ
ของมนั ถ้าธรรมชาติของมนันะ เราไม่ไปเปรียบเทียบกบัใคร ไม่ไปแข่งขนักบัใคร เราท าของเรา 
เราท าของเราเพ่ือประโยชน์กบัเราๆ 

ทีนีส้ตัว์โลกเป็นไปตามกรรม มนัมีเวรมีกรรมต่อกนั มนัมีผลกระทบกระทัง่ต่อกนั ถ้าเรา
มีสติปัญญา เราก็พาชีวิตของเราให้มนัราบร่ืนไป ถ้าเราไม่มีสติปัญญาขึน้มา เราก็มาน้อยเนือ้
ต ่าใจของเราว่าเรามีทกุข์มียากอย่างนัน้ๆ ทกุข์ยากอยา่งนัน้เพราะเราห่างเหินจากธรรม 

ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดี ครูบาอาจารย์ที่สัง่สอนเรามาได้ขนาดนี ้ สิ่งที่เราจะโอนไปถึง
ครูบาอาจารย์ของเรา ถ้าเราท าได้ มนัก็เป็นการประกาศ ประกาศความดี ถ้าเราโอนไปได้ ท่าน
เห็นว่าเราโอนไป ท่านก็ยงัดีใจวา่ เออ! สัง่สอนไปแล้วมนัยงัมีผลตอบกลบัมา มนัก็เป็น
ประโยชน์กบัน า้ใจของคน ว่าอย่างนัน้เถอะ 

แต่ส าคญัที่สดุคือชีวิตของเรา ครูบาอาจารย์ทกุองคต้์องการให้เรามีความสขุ ต้องการ
ให้เรามัน่คง ต้องการให้เราเป็นคนดี ถ้าเราท าสิง่นีม้นัขจรขจายไป “ลกูศิษย์ใคร ลกูศิษย์ใคร” 

เวลาพระในสมยัพทุธกาลไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าถามว่า “ใครทรมานมา ใครทรมานมา” ใครทรมานคืออาจารย์ของเขาสัง่สอน
มาๆ ถ้าลกูศิษย์ของเขามามากๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะภูมิใจเลยว่า ลกูศิษย์ของ
ท่านมีคณุภาพ ลกูศิษย์ของท่านได้ท าประโยชนก์บั ๓ แดนโลกธาต ุ

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราเป็นคนดีๆ แล้วเราเป็นลกูศิษย์ใคร เราท าแล้ว ไอ้คนนีใ้ครอบรมสัง่
สอนมา เห็นไหม ที่ว่าคิดดี พดูดี ท าดี มนัเป็นการประกาศว่าอาจารย์เราดี อาจารยเ์รามี
คณุภาพ มนัถึงสามารถสอนให้เราเป็นคนดไีด้ แล้วเราเป็นคนดี เรามีจุดยืนด้วย แล้วเราท า
ความดีต่อเนื่องไป 
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แล้วเราท าความดี จากหนึ่งความดี เราท าความดีกบัทกุๆ คน ถ้าเขาได้ค าพดูที่ดี การ
กระท าที่ดีจากเราไป ถ้าเขาคิดได้ เขาระลึกได้ เขาท าต่อไปๆ สงัคมมนัก็จะร่มเย็นเป็นสขุขึน้ 

สงัคมจะบอกเลย “คนนัน้ก็เห็นแก่ตวั คนนัน้ก็เหน็แกต่วั คนนัน้ก็เอาเปรียบ” สงัคมมีแต่
บ่นอย่างนี ้ สงัคมไม่มีบ่นบอกว่าคนนัน้เขาช่วยเหลือเจือจานเรา สงัคมไม่เคยบ่นเลยว่า โอ้โฮ! 
คนนัน้เขาค า้ชเูรา 

ถ้ามนัมีการค า้ชู มีการส่งเสริมกนั ตรงนัน้แหละมนัจะเป็นการต่อเนื่องไปว่า เออ! เรา
เคยได้รับการค า้ชู ได้รับการสนบัสนนุจากครูบาอาจารย์อย่างนัน้ๆ มนัระลึกถึงแล้วมนัซาบซึง้
ใจ 

แต่มนัก็เป็นกรรมของสตัว์นะ เราไปเกิดในชุมชนใด เกิดในหมู่บ้านใด ถ้ามนัเป็นความดี 
มนัก็เป็นดีไป ถ้าไปเกิดในหมู่บ้านนัน้ ถ้าคนมีสติมีปัญญาก็พยายามสร้างตวัเราให้ดีขึน้มา ถ้า
มนัดีได้ 

นี่พดูถึงว่าปฏิบตัิบูชา ความกตญัญกูบัครูบาอาจารย์ส าคญัมาก ถ้าส าคญัๆ ครูบา
อาจารย์ที่เป็นธรรมๆ ท่านจะเคารพครูบาอาจารย์ ค าว่า “เคารพครูบาอาจารย์” มนัย้อนกลบัมา
ที่จิตใจเรานี่แหละ 

จิตใจเรานะ เวลาปฏิบตัิที่มนัผิดพลาด จิตใจเราเวลากิเลสมนับีบคัน้นี่เจ็บมาก แล้วเรา
หาทางออกไม่ได้ แล้วครูบาอาจารย์ของเราพยายามให้อบุายนะ “ท าอย่างนัน้ๆ” อย่างหลวงปู่
มัน่ เวลาพระที่เวลาปฏิบตัิแล้วยงัไม่ได้เร่ืองได้ราว ให้ไปอยู่ในป่านัน้ เสือมนัเยอะๆ เดี๋ยวเสือมนั
จะคาบไปกิน ให้ไปอยู่ในถ า้นัน้ ผีดุๆ  

ไอ้คนจะไปเกือบตาย แต่พอเวลาไปแล้วไปนัง่แล้วพยายามใช้สติปัญญา สงบลงได้ อู้ฮู! 
มนัยิ่งระลึกถงึบุญคณุๆ นะ นีเ่วลาหลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านอย่างนัน้น่ะ ท่านส่งลกูศิษย์ไปหา
ที่สงดัหาที่วิเวกเพ่ือให้ไปเผชิญกบัความจริง แล้วพอมันเป็นความจริงในใจของลกูศิษย์ของท่าน 
ลกูศิษย์ของท่านกลบัเคารพบูชาท่านมาก กลบัเคารพบูชาท่านมาก 
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ไปที่ไหน เห็นไหม ดสูิ ในสงัคมพระให้เจ้าฟ้าเจ้าคณุกนั ให้ยศถาบรรดาศกัด์ิ หลวงปู่ มัน่
เคยให้อะไรใคร ให้แตไ่ปเจอเสือเยอะๆ ไปเจอผีดุๆ  แต่ท าไมลกูศิษย์ของท่านมัน่คง ท าไมลกู
ศิษย์ของท่านเคารพบูชาหลวงปู่ มัน่มาก 

หลวงตาท่านพดูประจ า “หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรามา หลวงปู่ มัน่เป่ากระหม่อมเรา
มา” หลวงตาท่านพดูนี่ 

แต่วดัโดยทัว่ไปนะ เขาให้เจ้าฟ้าเจ้าคณุ ให้ตาลปัตร ให้พดัยศ แต่หลวงปู่ มัน่ท่านให้
อบุายวิธีการประพฤติปฏิบตัิ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามชีท้างให้พาหวัใจให้รอด 

นี่ไง ความกตญัญกูตเวทีมนัแตกต่างกนัอย่างนี ้ มนัแตกต่างกนั เราระลึกถึงแล้ว โอ้โฮ! 
น า้ตาไหล ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี่น า้ตาไหล น า้ตาไหลเลย เพราะเวลามนัทกุข์มนัยากนะ เรา
หนัหน้าเข้าหากนัแล้วระบายความทกุข์สิ มนัไม่จบเลย 

ถ้าหนัหน้าเข้าหากนั พดูถึงสมาธิมนัยงัทะเลาะกนัเร่ืองสมาธิเลย สมาธิถกู สมาธิผิด แต่
ถ้ามนัคยุกนัเร่ืองทกุข์นะ โอ๋ย! เหมือนกนัหมดเลย มนัคยุกนัได้ตัง้คร่ึงวนัเลย ระบายความทกุข์ 
แค่ท าสมาธิมนัยงัท าถกูท าผิดเลย 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เรา ไม่ ถ้ามนัเป็นความจริงคือความจริง ถ้ามนัไม่ใช่ มนัก็แค่
ภวงัค์เท่านัน้น่ะ อยู่ตรงนัน้แหละ แล้วมนัไปไหนไม่ได้แค่นัน้แหละ เพราะท่านรู้ถึงต้นสายปลาย
เหต ุ จิต จริตนิสยัของคนมนัแตกต่างกนั จริตนิสยัอยา่งนีม้นัจะเข้าได้หรือไม่ได้ ถ้าจริตนิสยัมนั
เข้าได้แล้ว ถ้ามนัเคยเข้าได้ มนัเคยเข้าไปแล้ว มนัจะท าอย่างนัน้ได้อีกหรือไม่ ถ้ามนัท าอีกไม่ได้ 
ถ้ามนัเสื่อมไปแล้ว เสื่อมไปแล้วเอากลบัมาได้ยาก ขนาดท าครัง้แรกมนัยงัเกือบตายเลย แล้ว
มนัจะท าครัง้ที่สองให้ได้เหมือนเดิม ไม่มีทาง 

ท าไปเถอะ แต่ถ้าคนเรามีอ านาจวาสนา ถ้ามนัเสื่อมไปแล้วให้มนัเสื่อมไป แล้วถ้าท า
ไม่ได้ ไม่ได้ สู้กบัมนั เพราะครัง้แรกมนัท าได้ ของมนัท าได้คือของมนัมีอยู่ ท าไมเราท าไม่ได้ ถ้า
ท าไม่ได้แสดงว่าเราก็ก้าวหน้าไปไม่ได้ ถ้าเราจะก้าวหน้าได้ มนัก็ท าของมนัจนได้ ถ้าท าจนได้
แล้วรักษาให้ได้ รักษาให้ดี พอรักษาให้ดี 

เราก็ย้อนกลบัมาว่า ท าบุญไม่ได้บุญๆ 
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ท าบุญหรือไม่ได้บุญก็ตรงนีแ้หละ ตรงที่บารมีของสตัว์โลก ถ้าคนที่เขามีบุญกุศลของ
เขา เขารักษาได้ง่าย เขามีปัญญาแยกแยะได้ถกูต้อง แล้วเขาพยายามจะพาจิตใจของเขาให้เข้า
สู่สมาธิ ให้เข้าสู่ปัญญาได้ตามข้อเท็จจริง 

ไอ้คนที่ไม่ได้ ไม่ได้มนัก็สัน่ไหว ไม่ได้มนัก็โลเล พอไม่ได้มนัโลเลขึน้มาแล้ว มนัก็เป็น
สญัญา เป็นการจ า เป็นตรรกะคิดเอาเอง เออเอาเอง แล้วเออเองก็เอออยู่ตรงนัน้น่ะ แล้วไม่
ก้าวหน้า ไปไม่ได้ แต่พยายามจะยกตวัเองให้ได้ พอยกตวัเองให้ได้แล้ว “เอ๊! พระไตรปิฎกมา 
๒,๐๐๐ กว่าปี พระไตรปิฎกเขียนผิด เราถกู” มนัไปนูน่แล้วนะ ไปถึงบอกต าราผิดเลย กูถกู มนั
จะเกง่กว่าต าราไปเลยนะ นัน่น่ะคนที่บารมีอ่อนแอ 

อ่อนแอไปทางนู้น ไปว่าต าราผิดแล้วกนัแหละ กูนี่ถกู แล้วพอกูถกูแล้วไปออกนอกลู่นอก
ทางไปเลย ถ้าออกนอกลู่นอกทางไปเลย ถ้าเขามีสติเสียหน่อยหนึ่ง แล้วเขาเอามาเปรียบเทียบ
กบัพวกฌานโลกีย์ ถ้าเขาไปเปรียบเทียบกบัไอ้พวกเกจิอาจารย์มนัจะเหมือนกนัไหม มนัไปทาง
นู้นแล้ว เวลาออกนอก ออกนอกไปนู่นหมดแหละ นี่ส่งออก ออกนอก 

เข้าใน เข้าสู่จิต เข้าสู่สมัมาสมาธิ นี่พดูถึงว่าถ้ามีอ านาจวาสนา นี่พดูถึงครูบาอาจารย์ที่
ท่านเป็นจริงท่านรู้ ทีนีท้่านรู้แล้วมนัแก้อะไรไม่ได้ มนัแก้อะไรไม่ได้เพราะมนัแก้อดีตชาติไม่ได้ 
มนัแก้ต้นเหตไุม่ได้ ต้นเหตคุือมนัสร้างมาจนเป็นน่ะ เมล็ดพนัธุ์พืชที่มนัไม่มีคณุภาพ เมล็ดพนัธุ์
พืชที่มนัอ่อนแอ ปลกูแล้วมนัปลกูไม่ขึน้ 

เมล็ดพนัธุ์พืชที่จะลงมนัต้องแก่ ต้องสมบูรณ์ ลงสู่ดินแล้วมนัถึงจะเกิดเป็นต้นขึน้มาได้ 
เมล็ดพนัธุ์ที่มนัมีเชือ้โรค เมล็ดพนัธุ์ที่มนัพิการ เมล็ดพนัธุ์อย่างไรก็ปลกูขึน้ไม่ได้ นีไ่ง ถ้ามนัเป็น
ข้อเท็จจริง มนัเป็นข้อเทจ็จริงอย่างนัน้ ฉะนัน้ มนัก็เป็นกรรมของสตัว ์

แต่ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นผู้ที่ดงีาม เขาพยายามฝึกฝนของเขา พยายามกระท าของเขา 
ท าของเขาขึน้มาเพ่ือให้เขาก้าวหน้าขึน้ไปให้ได้ แล้วก็ไม่ถอยลงต ่า ไม่ถอยลงไปจนเป็นฤๅษีชี
ไพร เป็นพวกศาสนาถือผีไปนู่นน่ะ แก้กรรมร้อยแปด ออกนอกไปเลย อนันัน้มนัก็กรรมของสตัว์ 
ถ้าสตัว์มนัมีความเห็นการกระท าอย่างนัน้มนักเ็ป็นกรรมของสตัว์ 
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แต่ถ้าสตัว์ยงัมีอ านาจวาสนา เขาก็พยายามจะดัน้ด้นของเขา รักษาคณุภาพในใจของ
เขาให้เป็นสมัมาทิฏฐิถกูต้องดีงามต่อเนื่องไป นี่พดูถึงว่าความกตญัญกูตเวทีแด่ครูบาอาจารย์
ของตนนะ จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๘๔. เร่ือง “ความกลวัขณะนัง่สมาธิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมได้ฟังธรรมของพระหลวงตามหาบวัและหลวงพ่อ แล้วเกิด
ความศรัทธาในการประพฤติปฏิบตัิธรรม จงึเร่ิมประพฤติปฏิบตัิธรรมอย่างจริงจงัตามก าลงัของ
ตนประมาณคร่ึงปีแล้วครับ โดยมีพทุโธเป็นหลกัให้จติเกาะ และการรู้ถึงลมหายใจเข้าออกเป็น
ตวัประคองสติรู้ตวัครับ 

วนัหนึ่งผมได้นัง่สมาธิตามปกติครับ แต่เกิดสภาวะทางจิตบางอย่างให้เกิดความ
หวัน่ไหวและตื่นกลวั สภาวะตอนนัน้ร่างกายนิ่งประหนึ่งหินหรือเหล็ก จิตเองก็นิ่งโดยไม่
วอกแวกไปเร่ืองใด มีความรู้สึกว่าจิตอยู่ในภาชนะสกัอย่าง (รู้สึกเหมือนกายเป็นภาชนะ) ตอน
นัน้ทกุอย่างขาวโพลนไปหมดทกุทิศทาง ผมรู้สึกได้วา่เราไม่เคยเป็นอย่างนีม้าก่อน สกัพกัผม
เร่ิมรู้สึกกลวั แต่ก็พยายามเฝา้มองการเปล่ียนไปของจิต ของกาย และตัง้มัน่ในพทุโธมากขึน้ 
ความหวัน่ไหวและความกลวัเร่ิมทวีมากขึน้ ร่างกายเองก็รู้สึกซ่าไปทัว่ตวั เหงื่อเร่ิมออกที่ฝ่ามือ 
น า้ตาเร่ิมซึม สดุท้ายทนความกลวัไม่ได้ เลยลืมตาออกจากการนัง่สมาธิ 

ผมอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ผมประพฤติปฏิบตัิอะไรผิดไปหรือเปล่าครับ กลวั
ตวัเองเดินผิดทาง หรือผมควรท าอย่างไรดีถ้าเจอแบบนีอี้ก สดุท้าย หลวงพ่อเมตตาสัง่สอนผู้
เร่ิมต้นด้วยครับ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถาม ถ้าให้นัง่หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ หายใจเข้า
นึกพทุ หายใจออกนึกโธ นี่คือค าบริกรรม ถ้าค าบริกรรม จิตนีม้นัได้บริกรรมของมนั ค าบริกรรม
ของเรา เราตัง้อยู่โดยข้อเท็จจริง เราอย่าไปคาด อย่าไปอยากได้ อย่าไปเพ่ือกดดนัตวัเอง พทุโธ
ของเราไปเร่ือยๆ พทุโธของเราไปเร่ือยๆ ถ้ามนัจะเป็นสิ่งใดให้มนัเป็นตามข้อเท็จจริงนัน้ ถ้าตาม
ข้อเท็จจริงนัน้นะ คนนัน้มีสติมากน้อยแค่ไหน 

ทีนีเ้ขาบอกว่า เวลาเขานัง่ไปแล้วประมาณ ๖ เดือน วนัหนึ่งนัง่ไปแล้วเกิดสภาวะอย่าง
ที่ว่าความรู้สึกนะ รู้สึกว่าเหมือนกายนีเ้ป็นภาชนะ 
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ถ้าเหมือนกายเป็นภาชนะ กายเป็นภาชนะ ความรู้สึกมนัอยู่ในภาชนะนัน้ จิตที่มนัดีขึน้ 
จิตที่มนัดีขึน้มนัอยู่ในภาชนะนัน้ 

แต่ถ้าเวลาจิตมนันิ่งเหมือนหิน เหมือนเหล็กอะไรนี่ อนันีเ้วลามนัเป็นสิ่งใด มนัเป็น มนั
เป็นอาการของจิตๆ แตเ่วลาเรานัง่สมาธิ เรานัง่สมาธิเพ่ือค้นหาใจของตน ค้นหาใจของตนก็
ค้นหาสมาธิ 

สมาธิคือจิตที่ตัง้มัน่ จิตที่ตัง้มัน่ จิตที่มนัไม่มีเวรไม่มีกรรมสิ่งใดที่เข้ามาระราน มนัจะพทุ
โธๆๆ มนัจะละเอียดเข้ามาเป็นขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ 

ถ้าเป็นสมาธิขึน้มา ถ้าเป็นขณกิสมาธิ จิตที่มนัรู้นี่มนัพอแล้ว ถ้าอปัปนาสมาธิเข้าไปนี่
สกัแต่ว่ารู้เลย นี่พดูถึงผลของสมาธิ 

เพราะศีล สมาธิ ปัญญาใชไ่หม ทีนีบ้อกว่า ศีล แล้วบอกสมาธิ สมาธิจะเป็นอย่างนี ้ๆ  ถ้า
ปัญญา ภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนี ้นี่พดูถึงโดยหลกัการ 

แต่โดยการกระท าของคน โดยที่ว่าจิตมนัสงบแล้วมนัหดัใช้ปัญญาก็ได้ ปัญญาอย่างนี ้
มนัเป็นปัญญาโลกๆ มนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ก็ฝึกหดักนัไป ถ้าฝึกหดักนัไป ถ้าจิตมนัพฒันา 
คนเราฝึกหดั คนฝึกงานๆ ถ้าฝึกงาน ถ้าท างานผิดแล้ว เราท าแล้วไม่ประสบความส าเร็จ คือว่า
มนัผิด ขัน้ตอนมนัต้องมีความที่ผิดพลาด เราก็ท าใหม่ๆ ท าใหม่จนเห็นว่าเราผิดตรงไหน เราท า
เสร็จแล้วมนัสมบูรณ์ตรงไหน ถ้ามนัสมบูรณ์ขึน้มาแล้ว ผลมนัต้องให้ตามความเป็นจริงไง ถ้า
ผลให้ตามความเป็นจริงนัน้มนักเ็ป็นศีล สมาธิ ปัญญา 

แตน่ี่บอกว่า เวลาภาวนาไป เราเร่ิมท าความสงบของใจเข้ามา พยายามท าความสงบ
ของใจ ปฏิบตัิธรรม ปฏิบตัิพทุโธๆ เป็นหลกั แล้ววนัหนึ่งมนัเกิดสภาวะแบบนัน้ พอมนัเกิด
สภาวะแบบนัน้แล้วมนัเกิดอาการกลวั พอเกิดอาการกลวัขึน้มา อาการที่กลวัมาก เราทนสิ่งนัน้
ไม่ได้ๆ 

อาการกลวั เห็นไหม แสดงว่าพืน้ฐานของเรายงัไม่มัน่คงพอ ถ้าพืน้ฐานเรามัน่คงพอ ศีล 
๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ถ้าเรามีศีลสมบูรณ์ของเรา ฐานมนัมัน่คงพอ ถ้าอะไรจะเกิดขึน้ก็ให้
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มนัเกิด พทุโธไปเร่ือย พทุโธไปเร่ือย พทุโธไปจนเกิดเป็นสภาวะแบบนี ้ ถ้าเกิดสภาวะแบบนี ้ เรา
ยงัพทุโธได้อยู่ เรายงัพทุโธได้อยู่ เรายงัพทุโธต่อเนื่องๆ 

ถ้าเรายงัก าหนดพทุโธต่อเนื่องไปๆ ไอ้สภาวะนัน้น่ะมนัจะเปล่ียนแปลงไปด้วยอ านาจที่
จิตมนัสงบมากน้อยแค่ไหน จิตเพราะอะไร เพราะสิง่ที่สภาวะทีเ่กิดขึน้ ใครรู้ล่ะ ก็จิตรู้ แล้ว
เม่ือก่อนท าไมมนัไม่รู้ล่ะ เม่ือก่อนมนัไม่รู้เพราะจิตมนัไม่สงบระงบัเข้ามาจนระดบัฐานที่มนัรู้ได้ 

เม่ือก่อนมนัก็เหมือนปกติ เราเป็นคนปกติใช่ไหม ตา ห ูจมกู ลิน้ กายเราก็ปกต ิหกู็ได้ยิน
ปกติ ตาก็มองเห็นปกต ิ มนัก็เป็นเร่ืองปกติ เป็นเร่ืองปกติก็เป็นเร่ืองสภาวะ ปกตกิ็เป็นเร่ืองของ
มนษุย์เราสภาวะปกติ แต่เราพทุโธๆ พอจิตมนัสงบเข้ามา เห็นไหม เพราะอะไร เพราะใน
ปาราชิก ๔ อตุตริมนสุสธรรม ฌานสมาบติันี่ก็อตุตริมนสุสธรรม ค าว่า “อตุตริมนสุสธรรม” คือ
ธรรมเหนือมนษุย์ไง คือธรรมะที่เหนือปกตินี่ไง ธรรมที่เหนือปกติ นี่อตุตริมนสุสธรรม มนัก็ต้อง
เหนือสิ สมาธิก็เหนือ เพราะในปาราชิก ๔ นี่ชดัๆ  

ฉะนัน้ เวลามนัดีขึน้ มนัจะดีขึน้ แต่เราตกใจ แล้วเราก็กลวั นี่อนัหนึ่งนะ แต่ถ้ามนัแบบ
ว่ามนัผิดปกติทางจิตใจอย่างนี ้ พอมีอะไรขึน้มนัก็หวัน่ไหว ความหวัน่ไหวนัน้มนัหวัน่ไหว
เพราะว่าเรามีทนุเดิมอยู่ แต่ถ้าเป็นโดยปกติ โดยปกติถ้ามนัมีศีล เรามัน่คงพอ ถ้ามีอะไรเกิดขึน้ 
พทุโธไปเร่ือยๆ สิ่งที่เห็นกเ็กิดจากพทุโธ 

เวลาใครมาหาเรานะ แล้วเขาบอกว่า เวลาเขาภาวนาแล้วไปเห็นนัน่ๆ แล้วบอกท าไมถึง
เป็นอย่างนัน้ แล้วท าไมเม่ือก่อนมนัไม่เห็นล่ะ 

เม่ือก่อนไม่เห็นก็คือความปกติไง คือความปกติ คือปกติธรรมดา ตากเ็ห็นรูป หกู็ได้ยิน
เสียงเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ถ้าจิตสงบแล้วมนัละเอียดกว่านัน้ มนัรู้ได้โดยไม่ต้องใช้ห ู มนัรู้ได้โดย
ไม่ต้องใช้ตา มนัรู้โดยตวัมนัเอง เวลาถ้ามนัเป็นอย่างนัน้ได้เพราะจิตมนัมีพทุโธ จิตมนัมีพทุโธ 
จิตมนัเป็นอิสระ จิตมนัไม่ต้องอาศยัตา ห ูจมกู มนัรู้โดยตวัมนัเอง ทีนีพ้อรู้โดยตวัมนัเอง มนัก็มี
คณุภาพของจิตแล้ว จิตที่เขามีอ านาจวาสนาขึน้มา เขามีหลกัของเขา เขาไม่กลวัอะไรเลย ยิง่รู้
อะไรยิ่งดีใหญ ่

แต่จิตของคน จิตนีเ้ป็นได้หลากหลายนกั มีนะ เวลาจิตมนัเป็นอะไรไปแล้ว สิง่ที่ว่ามีผู้
มาภาวนาที่นี่ บอกเวลาเดินจงกรมแล้วเห็นมีกายมาเดินอยู่ข้างหน้า เห็นกายมาเดินอยู่ข้างหลงั 
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เรารับฟัง แต่มนัไม่ใช่มาตรฐาน การที่จะเห็นได้อยา่งนัน้น่ะ จิตของคนมนัต้องดีมาก 
แล้วดีมาก เห็นได้อย่างนัน้มนัพิจารณาได้ แต่ส่วนใหญ่เวลาเห็นได้อย่างนัน้ เวลาเห็น จิตถ้ามนั
เห็นได้มนัก็เห็นโดยเพราะเราภาวนาพทุโธมนัถึงเห็นได้ 

ถ้าไม่พทุโธ ถ้าเห็นอย่างนีก้็ส่งโรงพยาบาลน่ะสิ อยู่ดีๆ ไปเห็นวิญญาณเดินอยูร่อบข้าง 
ก็ศรีธัญญาน่ะส ิ

แต่ถ้าเราพทุโธๆ จิตเราสงบได้ มนัเห็นได้ แต่เห็นได้อาการแบบนีม้นัยงัไม่มัน่คง แต่ถ้า
จิตมนัพทุโธๆ จนจิตมนัสงบระงบันะ สิง่ที่ว่าเห็นได้ เหน็ไหม อยู่ในพระไตรปิฎก พระเดินจงกรม
อยู่ในป่า สามีภรรยาเขาทะเลาะกนั ภรรยาหนีผ่านมาก่อน แล้วสามีตามมาเจอพระเดินจงกรม
อยู่ ถามว่า “เห็นคนเดินผ่านทางนีไ้ปไหม” 

“ไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดกูเดินผ่านไป” นี่จิตเขาสมบูรณ์ขนาดนัน้น่ะ เห็นแต่โครง
กระดกูผ่านไป ไม่เห็นเป็นหญิงเป็นชาย ถ้าพดูได้อยา่งนี ้ พดูอย่างนีอ้นาคามิมรรค เขาก าลงั
พิจารณาอสภุะของเขาอยู ่

แต่พระเราไปอ่านกนัแล้วนะ “โครงกระดกูๆ” พร ่าเพ้อ เพ้อกบัฝันไง ไม่เพ้อเจ้อก็ฝัน มนั
ไม่เป็นความจริงหรอก 

ถ้ามนัเป็นความจริงเห็นได้ขนาดนี ้ รู้ได้เลยว่าภูมิจิตของเขาอยู่ตรงไหน จิตของเขาอยู่
ตรงไหนถงึเห็นอย่างนี ้ถ้าจิตของเขาไม่มีภูมิ เขาเห็นอย่างนีไ้ม่ได้ แต่ไอ้ที่เห็นๆ เร่ือยไป เห็นด้วย
ความผิดปกติ ไอ้นี่พวกโรงพยาบาลศรีธัญญา เพราะอะไร เพราะเอ็งยงัไม่เป็นอะไรเลย เอ็งยงั
ไม่มีภูมิอะไรเลย เอ็งจะเหน็แบบที่ว่าภูมิของพระอนาคาม ี

อสภุะ การพิจารณาอสภุะ ตัง้แต่สกิทาคามจีะขึน้เป็นพระอนาคาม ี พิจารณาอสภุะ จะ
ละกามราคะ แล้วเอ็งเป็นอะไร กลัยาณปถุชุนก็ยงัไม่ได้เป็น เป็นปถุชุนคนหนาด้วย แล้วมนัจะ
เห็นแบบเขามนัเป็นไปได้อย่างไร นี่พดูถงึวฒุิภาวะนะ นี่พดูถึงภูมิของจิตนะ 

แต่ถ้าเวลาภูมิของจิต เวลาเขาเดินจงกรมแล้วเขาเหน็นู่นเห็นนี่ เราก็รับฟัง แล้วเราจะ
บอกด้วย เห็นเพราะพทุโธ แต่พทุโธแล้วมนัไม่มัน่คง พทุโธแล้วมนัก็มาแบบวบูวาบ พทุโธแล้ว
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มนัก็เหมือนมาเห็นชัว่คราว เห็นโดยอ านาจวาสนาบารมี เห็นโดยบุญโดยกรรม มนัไม่ได้เห็น
โดยอริยสจั 

ไอ้นี่เวลาถ้าเห็นกายๆ นะ ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเวลาเห็น ใครมาพดูให้ฟัง ถ้าจะเห็นก็เพราะพทุ
โธ แต่เห็นชัว่คราว เหน็ด้วยอ านาจวาสนา ไม่ใชเ่ห็นด้วยมรรค 

ถ้าเห็นด้วยมรรค มนัต้องเป็นโสดาบนั สกิทาคาม ีอนาคาม ีเขาถึงจะไปเห็นของเขาโดย
มรรค อย่างที่หลวงตาพดูไง หลวงตาติดสมาธิ ๕ ปี ผ่านสกิทาคามมีา แล้วติดสมาธิ ๕ ปี หลวง
ปู่ มัน่ท่านลากออกมาจากสมาธิ พอออกจากสมาธิก็ไปพิจารณาอสภุะไง จนไม่ได้หลับไม่ได้
นอนไง นัน่แหละอนาคามิมรรค 

“เวลาติดสมาธิก็ว่าเป็นสมาธินะ ให้ออกมาใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญา ตอนนีใ้ช้ปัญญาจน
ไม่ได้หลบัไม่ได้นอน” 

“นัน่น่ะไอ้บ้าสงัขาร” 

นัน่น่ะถ้ามนัออกมามนัจะเจออย่างนัน้น่ะ ไอ้ที่อสภุะๆ ถ้ามนัจะเกิดได้ มนัอยู่ที่วฒุิ
ภาวะ วฒุิภาวะขัน้ใดรู้ได้อย่างไร ระดบัใด มนัเร่ืองหนึง่ วฒุิภาวะมีหนึง่ สอง สาม สี่ สี่คู ่อริยสจั
มนัอยู่ตรงนี ้นี่เป็นธรรม เป็นธรรมตรงนี ้

นี่พดูถึงผู้ถามไม่ได้ถามเร่ืองอย่างนีเ้ลยเนาะ ผู้ถามมนัต้องถามให้หลวงพ่ออธิบายถึง
อนาคามิมรรค อนาคาเมิคอะไร จะถามว่าผมเป็นอย่างไร 

ถ้าผมเป็นอย่างไร นี่พดูถงึว่า เวลาถ้าจิตมนัเป็นอย่างนี ้พดูถึงว่าเวลาคนมนัเห็น ถ้าคน
มนัเห็นนะ ถ้าพืน้ฐานมนัมัน่คง เราพดูถึงว่า ถ้าพืน้ฐานมัน่คง ไอ้ความกลวัมนัก็น้อยลงหรือ
แทบไม่มีเลย 

แต่ถ้ามนัมีความกลวั ความกลวันี่พืน้ฐานมนัไม่มัน่คง ถ้าพืน้ฐานไม่มัน่คง เรากก็ลบัมา
พทุโธของเราต่อ ส่ิงที่ผ่านไปก็คือผ่านไป สิ่งที่ผ่านไปแล้ว 

“จิตที่มนัเกิดสภาวะร่างกายประหนึ่งเป็นหินเป็นเหล็กไปเลย” 



บูชาคุณ ๑๖ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เวลามนัเป็นปีตินี่นะ มนัเป็นได้หลากหลาย เวลาปีต ิ ขนาดรู้วาระจิตคนยงัได้เลย ปีติ
เล็ก ปีติใหญ่ ปีติมนักว้างขวางมาก ฉะนัน้ เวลาเป็นหินเป็นเหล็กไปมนัเป็นอย่างนัน้ แล้วเรา
พิจารณาไปมนัก็เลยเกิดความกลวัขึน้มา แล้วเขาก็ออก ออกจากการภาวนา 

แล้วเวลาจะภาวนา เราก็กลบัว่าให้กลบัไปภาวนาแบบเดิม คือหายใจเข้านึกพทุ หายใจ
ออกนึกโธ ไอ้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้ว เราไม่ต้องไปตกใจ ไม่ต้องไปหวัน่ไหวกบัส่ิงนัน้ 
เราอยู่กบัพทุธะ อยู่กบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะ
คุ้มครองดแูลผู้ที่ก าหนดพทุโธ เราก าหนดพทุโธๆ เราหายใจเข้านกึพทุ เราหายใจออกนึกโธ องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะคุ้มครองเรา คุ้มครองดแูล 

แต่ที่เรากลวันี ้ กิเลสมนัเข้ามาป่ันป่วน กิเลสมนัเข้ามาให้เราตกใจ กิเลสมนัเข้ามาอย่าง
นัน้ นี่เป็นเร่ืองของตณัหาความทะยานอยาก เป็นเร่ืองของกิเลสทัง้นัน้ ไม่ใช่เร่ืองของธรรม ถ้า
ไม่ใช่เร่ืองของธรรม เราก็กลบัมาประพฤติปฏิบตัิใหม่ กลบัมาหายใจเข้านึกพทุ หายใจออก
นึกโธ ประพฤติปฏิบตัิของเราขึน้ไป แก้ไขของเรา อยู่ทีพ่ทุโธ อยู่กบัพทุโธ 

หลวงปู่ มัน่สัง่หลวงตาไว้ อยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธไม่เสีย อยู่กบัพทุโธไม่ตกใจ ไม่ตกใจ ไม่
สะดุ้งกลวั เราอยู่กบัพทุโธของเราต่อเนื่องไปๆ สิ่งทีเ่กิดขึน้เป็นอาการของจิตทัง้นัน้ แล้วอาการ
ของจิตมนัท าให้เราสง่ออก ออกไปอยู่ใต้อ านาจของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ถ้าเรา
พทุโธๆ เราจะเข้าสู่พทุธะ เข้าสู่ความร่มเย็น เข้าสู่จิตของเรา เข้าสู่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะคุ้มครองดแูลผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เอวงั 


