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ถาม : เร่ือง “การห่างครูบาอาจารย์ มีผลต่อการปฏิบตัิจริงๆ” 

กราบเท้าครูอาจารย์ทีเ่คารพอย่างยิง่ ช่วงหลงัหนปูฏบิตัิไม่สม ่าเสมอ ละเลยไป
บ้าง และก็ผลที่ออกมาคือท าความสงบได้ยาก ท าให้ถอยหลงัลงคลอง มาส านึกได้ว่า
เสื่อมลงมากก็ตอนเกิดปัญหาที่ท างานที่เป็นปัญหาระดบักลาง แต่ท าไมทกุข์เกินเหต ุ

พอมาท าความสงบจึงชดัเจนว่า ธรรมเราอ่อนแอ กิเลสน าหน้านัน่เอง จะคลาย
ทกุข์ได้ต้องมาท าความสงบทกุครัง้ แล้วก็ดีขึน้เพราะมีธรรมมาสอน แต่พอห่างจากการ
ท าความสงบ เร่ืองที่ทกุข์ก็ผดุขึน้อีก จงึส านึกผิดที่หา่งการปฏิบตัิ ไม่อย่างนัน้คงไม่แพ้
ขนาดนี ้ตอนนีม้าท า มนัดีขึน้ แต่ก็ป่วยเสียแล้ว ลกูก็คงต้องเยียวยาตวัเองต่อไป และขอ
ก าลงัใจครูบาอาจารย์ด้วยนะคะ ที่พ่ึงที่ดีของลกูที่สดุ 

ตอบ : นี่พดูถึงว่าเขาปฏิบตัิ แล้วพอตอนนีจ้ิตมนัเร่ิมถอย พอจิตเร่ิมถอย เห็น
ทกุข์ เพราะก่อนหน้านัน้มา เขาจะมาหาบ่อย มาหาบ่อยแล้วมาถามเร่ืองภาวนา เพราะ
มนัเจริญก้าวหน้า เจริญก้าวหน้าจนแบบว่าเขาก็กระหยิ่มยิม้ย่องนะ เหมือนมรรคผลจะ
หยิบเอาได้ เขากระหยิ่มยิม้ย่องมากว่าเขาท าได้ เขาจะหยิบเอามรรคผลได้ 

แล้วเราก็พยายามจะบอกเขา บอกเขาว่าต้องท าความสงบ เขาจะไปมากน้อย
ขนาดไหนต้องกลบัมาที่ท าความสงบเพ่ือจะเดินไปข้างหน้า 

เขากระหยิ่มยิม้ย่องมาก แล้วเขาคิดว่าเขามัน่คงไง แต่วนันีส้ารภาพมาเองเลย 
วนันีส้ารภาพมาเลย สารภาพมาเพราะอะไร เพราะมนัทกุข์ ถ้าคนไม่ทกุข์ แบบว่าความ
ทกุข์ สวรรค์ในอก นรกในใจ 
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เวลามนัมีความสขุนะ มนัมีสวรรค์ในอก มนัเหมือนขึน้สวรรค์ทัง้เป็นเลย แล้ว
เวลามนัตกนรก เวลาตกนรก ถ้าตกนรกมนัทกุข์ยากมาก แล้วมนัตกนรกแล้ว นรกในใจ 
ใครจะรู้อะไรกบัเราล่ะ นรกในใจ เรานี่รู้เอง เห็นไหม ปัจจตัตงั ของมนัรู้เอง สวรรค์ในอก 
นรกในใจ 

ทีนีส้วรรค์ในอก นรกในใจ เพราะเรายงัมีชีวิตนะ เพราะเรายงัมีชีวิตอยู่ เราแก้ไข
ได้ ถ้าเรามีความสขุเหมือนเราขึน้สวรรค์ ถ้าเรามีความทกุข์ เราเหมือนตกนรก ไอ้นี่
สวรรค์ในอก นรกในใจ 

แต่เวลาคนตาย เวลาหมดอายขุยัเป็นอะไรตายไป นัน่น่ะนรกสวรรค์ในวฏัฏะ 
นรกสวรรค์ในวฏัฏะคือว่ามนัเสวยภพในโอปปาติกะ ไปเกิดบนสวรรค์ เกิดใน
โอปปาติกะ เกิดในนรกอเวจี เห็นไหม ก าเนิด ๔ ก าเนิดในครรภ์ ในไข่ ในน า้คร า ใน
โอปปาติกะ 

เราก าเนิดในไข่ เกิดในไข่ เกิดในไข่ด้วย เกิดในครรภด้์วย แล้วเวลาสตัว์มนัเกิด
ในน า้คร า พวกสตัว์ แล้วเกิดโอปปาติกะ พวกโอปปาติกะ นัน่น่ะสวรรค์แท้ๆ นรกแท้ๆ 
แต่เวลาเรายงัมีชีวิตอยู่ นี่มนษุย์สมบตัิ มนษุย์สมบตัิมันมีประโยชน์ ประโยชน์ตรงนี ้

ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยชีแ้นะคอยบอก สวรรค์ในอก นรกในใจ มนัเทียบเคียงได้
เลย แล้วมนัเทียบเคียงได้เลยเพราะมนัเป็นข้อมลู ความลบัไม่มีในโลก เราเป็นคนท า ถ้า
นรกในใจ เวลาตายตอนนัน้มนัก็ลงนรกแน่ๆ แล้วถ้ามนัสวรรค์ในใจ เวลามนัไป มนัไป
สวรรค์แน่ๆ 

แล้วเวลาไปสวรรค์ คนเราท ามนัก็มีบาปมีบุญท ามาร่วมกนั เวลาเราเสวย
อารมณ์ใด เสวยภพใด ภพในปัจจุบนั เวลาตายไปมนัก็ได้ภพในวฏัฏะอย่างนัน้ แต่เวลา
ภพในวฏัฏะอย่างนัน้ สิ่งที่มนัท าบาปไว้มนัก็อยู่ในนัน้น่ะ มนัอยู่ในนัน้ เวลาหมดโอกาส
นัน้มนัก็เวียนลงมา นี่ผลของวฏัฏะ เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

แต่ในการปฏิบตัิ เราทกุข์ยากขนาดนี ้ การทกุข์ยากขนาดนี ้ นี่พดูถึงว่าถ้าเห็น
ทกุข์ยากขนาดนี ้ เราจะย้อนกลบัไปน า้ใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ น า้ใจหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ น า้ใจของครูบาอาจารย์เราท่านวางข้อวตัรไว้ 
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เราไปมองไง วัดนัน้เคร่ง วัดนัน้มีกฎกติกา วัดนัน้ท าให้จู้จีจุ้กจิก วัดนัน้
ไม่มีประโยชน์ น่ีไง สิ่งนัน้เขาป้องกันตรงนีไ้ง สิ่งที่ว่าเขาเคร่งครัด เขาดูแล เขาก็
ป้องกันเวลาจิตมันจะเสื่อมน่ีไง ดูน า้ใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นสิ เพราะ
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านเคยล้มลุกคลุกคลานมาก่อน 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสิทธตัถะ องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าได้นางพิมพามาเป็นมเหสี เจ้าชายสิทธัตถะมีสามเณรราหลุเป็นบุตร 
นี่คืออะไรล่ะ นี่มนัก็มาจากปถุชุนทัง้นัน้น่ะ 

แล้วหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมาจากไหนล่ะ ท่านก็มาจากชาวอบุลฯ ท่านก็
มาจากปถุชุน ทา่นมาแบบเรานี่แหละ ท่านไม่ใช่เป็นพระอรหนัต์มาจากทีไ่หน ท่านไม่ได้
เป็นพระอรหนัต์มาตัง้แต่เกิด ไม่มีคนไหนเป็นพระอรหนัต์มาตัง้แต่เกิดเลย ทกุคนเกิดมา
ก็เป็นปถุชุนเหมือนเรานี่แหละ ถ้าเป็นปถุชุนเหมือนเรา มนัก็ต้องอาบเหงื่อต่างน า้ ต้อง
ปฏิบตัิเหมือนเรานี่แหละ 

ทีนีเ้วลาปฏิบตัิเหมือนเรา ท่านมีบารมี ค าว่า “ท่านมีบารมี” หมายความว่า เวลา
ทกุข์เวลายากขึน้มา ท่านก็พยายามจะขวนขวายหาทางออก มีครูบาอาจารย์ที่ไหน มี
คนชีแ้นะที่ไหน ท่านก็พยายามขวนขวายไปหาอาจารย์ของท่านเพ่ือจะหาทางออก แต่
อาจารย์ของท่านก็ไม่มีวฒุิภาวะจะสอนได้ นี่ส าคญัมาก 

ถ้าสอนมา ดสู ิเวลาหลวงตาท่านบอก จิตของท่านดือ้นกั ค าว่า “ดือ้นกั” คือท่าน
มีเหตผุล ท่านเรียนมา ท่านมีอ านาจวาสนามา ถ้าใครที่มาพดูไม่มีเหตมีุผล แล้วมนัจะ
เป็นอาจารยเ์รา มนัจะยอมลงได้อย่างไร อย่างพวกเรานี่นะ มีคนที่ไม่รู้แล้วมาบอกกล่าว
เรา ชีแ้นะเราไปถลูู่ถกูงั เรายอมฟังเขาไหม เราไม่ฟังเขาหรอก 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเสีย ท่านไปนัง่อยู่ปลายเท้านะ ร้องไห้นะ 
เวลาหลวงตาท่านเป็นคนที่องอาจมาก ท่านเป็นสภุาพบุรุษ ท่านเป็นคนที่องอาจกล้า
หาญมาก เวลาต่อหน้าใครก็ไม่กล้าท าไง 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเสีย นัง่ล้อมวงกนัเต็มเลย ก็อยู่นัน่น่ะ เวลาเขาท าธุระเสร็จ
แล้วเขาหลบไป ท่านองค์เดียวไปนัง่อยู่ปลายเท้าหลวงปู่ มัน่ แล้วไปนัง่ร้องไห้ที่นัน่นะ่ 
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ร้องไห้เพราะอะไรล่ะ ร้องไห้เพราะอะไร เหมือนเรา เรานะ ถ้าเราท าอะไรผิดพลาดแล้วมี
ใครมาชกัน าให้เราไปทางที่ถกู เราเห็นบญุคณุเขาไหม 

แล้วหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นอาจารย์ใช่ไหม แล้วดสูิ ท่านบอกว่าท่านจิตเสื่อม มาอยู่
กบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็สอนนะ จิตนีเ้หมือนเดก็น้อย เด็กน้อยต้องมีพ่อแม่เลีย้งดมูนั 
เด็กน้อยมนัต้องการอาหาร เด็กน้อยมนัก็เที่ยวเล่นไปประสาเด็กน้อยไป เราไม่ต้องไป
ห่วงมนั เราเตรียมอาหารไว้ เดี๋ยวเด็กน้อยมนัหิวกระหาย มนัต้องกลบัมา แล้วให้ก าหนด
ระลึกพทุโธๆ ไว้ พทุโธคืออาหารของใจ ท่านก าหนดพทุโธๆ ไว้ แล้วมนัก็กลบัมาจริงๆ  

จากจิตเสื่อมนะ จากจิตที่มนัจิตเสื่อม พอจิตเสื่อม พอมนัดีขึน้มา ท่านก็ภาวนา
ขึน้มา มีปัญหาก็ขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ตลอด สดุท้ายแล้วเวลาท่านว่าท่านอยากได้อีก 
เวลาพิจารณาไปแล้วกายกบัใจมนัแยกออกจากกนัโดยสจัจะโดยข้อเทจ็จริงเลย มนัมี
ความสขุมาก มีความสขุมากก็ไปรายงานท่าน แล้วพอปฏิบตัิแล้วมนัไม่ได้ความสขุ
อย่างนัน้ก็ขึน้ไปหาท่านอีก บอกอยากได้อย่างนัน้อีก 

“มนัจะบ้าหรือ มนัก็หนเดียวเท่านัน้นะ่ เวลามนัขาดกข็าดหนเดียว มนัจะมาขาด
ซ า้สองซ า้สาม คนมนัตาย ตายครัง้เดียว ตายสองหนสามหนไม่มีหรอก” 

ติดอยู่ ๕ ปี ค าว่า “ติดอยู่ ๕ ปี” ค าว่า “ติดแล้ว” คิดดสู ิ ค าพดูของท่านเอง 
เพราะความเคารพบูชา เคารพบชูาหลวงปู่ มัน่มาก ทีนีเ้คารพบูชามาก ท่านพดูสิ่งใดมนั
ก็ต้องเป็นจริงหมดไง 

พอท่านพดูแล้ว ความเป็นจริงของหลวงปู่ มัน่ก็อย่างหนึ่ง ความจริงในใจท่านก็
อย่างหนึ่ง ความจริงมนัคนละระดบักนั มนัก็ไปยึดมัน่ว่าเป็นความจริงไง ติดอยู่ ๕ ปี 

เราท าอย่างไรมนัจะเอาออกมา โอ้โฮ! ต้องสบัต้องโขกกนั โอ้โฮ! ท ากนัเต็มที ่
สมัปยตุกนัตลอดเวลาเพ่ือแก้ไขให้ได้ เพ่ือดึงออกมาให้ได้ เพ่ือแก้ทิฏฐิ เพ่ือความเห็นให้
เห็นถกูต้อง แล้วเวลาท่านออกมาได้ โอ้โฮ! มนัไปใหญ่เลย 

สมาธิแก้กิเลสไม่ได้ เวลาปัญญา ปัญญากเ็ตลิดเปิดเปิง พอปัญญาเตลิดเปิด
เปิง ขึน้ไปหาท่าน บอกว่า “ให้ออกใช้ปัญญาๆ ตอนนีก้็ออกใช้แล้วนะ ออกใช้จนไม่ได้
หลบัไม่ได้นอนเลย โอ้โฮ! นอนไม่ได้เลย” 
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“นัน่แหละไอ้บ้าสงัขาร” 

ก็ยงัจะเถียงนะ แตเ่ถียงแล้วมาระลึกได้ไง อ๋อ! เดี๋ยวก็เหมือน ๕ ปีอีกแหละ มนั
แหยงไง มนัไม่กล้า พอจะเถียงไปมนัก็แหยงแล้ว เพราะอะไร เพราะมนัผิดพลาดมา
เยอะ มนัผิดพลาดมาเยอะ แต่ค าว่า “ผิดพลาด” ผิดพลาดมนัมีธรรมะที่ปฏิบตัิมา กาย
กบัใจแยกออกจากกนั มนัมีคณุธรรมหนนุอยูไ่ง พอมีคณุธรรมอุ้มอยู่ มนัก็คิดว่านี่คือ
นิพพาน มนัไม่ใช่ผิดพลาดลงมาจนเป็นปถุชุนอย่างเราจนทกุข์ยากขนาดนี ้มนัผิดพลาด
มาขนาดไหน มนัมีธรรมะขัน้สองรับไว้ มนัก็ว่านี่นิพพานๆ แล้วใครมนัจะสามารถแก้ไข
ได้ สามารถที่จะเอาออกมาได้ 

ทีนีพ้อเอาออกมาได้ มนัระลึกถึงบุญคณุไง แล้วพอออกมาการใช้ปัญญาๆ หลวง
ปู่ มัน่ท่านก็ป่วยหนกั แล้วท่านก็เสียไป แล้วใครจะแก้เราล่ะ ไปร้องไห้ ไปนัง่ร้องไห้อยู่
ปลายเท้านะ ท่านเล่าเอง ไปนัง่ร้องไห้ เราฟังท่านพดูทีไรเราก็น า้ตาจะไหลทกุที 

น า้ตาจะไหลเพราะมันคิดถึงหัวใจ คิดถึงของคนที่มันไม่มีที่พ่ึง คิดถึง
หัวใจที่มันบ้านแตกสาแหรกขาด ครูบาอาจารย์เราเพ่ิงนิพพานไป แล้วมันไม่มี
ทางไป หลวงปู่ มั่นท่านก็นิพพานของท่านไป ท่านก็เหน่ียวรัง้ธาตุขันธ์ของท่าน
ไว้เพ่ืออายุ ๘๐ นะ ไม่เกิน ๘๐ นะ ไม่เกิน ๘๐ นะ ท่านก็เหน่ียวรัง้ชีวิตของท่าน
ไว้เพ่ือจะสร้างศาสนทายาท ท่านพูดกับพระนะ “หมู่คณะให้ปฏิบัติมานะ แก้จิต
มันแก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” 

ท่านรักษาชีวิตมาเพ่ือจะแก้หัวใจ แก้ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติติดข้อง ท่าน
อยากจะแก้ ท่านเหน่ียวรัง้ชีวิตไว้ก็เพ่ือแก้ไข เพ่ือเป็นผู้ชีน้ า แล้วถึงเวลาที่สุด
แล้วมันเหน่ียวรัง้ไว้ไม่ได้ หมดอายุขัย ท่านก็ต้องนิพพานไป 

คนที่นิพพานไป คนที่รู้อยู่ว่าลกูศิษย์เรายงัติดอยู่ แล้วลกูศิษย์เรามนัจะสร้าง
ประโยชน์กบัโลกมาก เพราะท่านเป็นคนพยากรณ์เอง “ต่อไปนะ หมู่คณะให้พ่ึงมหานะ 
มหาดีทัง้นอกทัง้ในนะ จะได้ประโยชน์นอก คือว่าสงัคมจะได้ประโยชน์จากมหานีม้าก 
ใน ในคือธรรมะ ผู้ที่จะอาศยัจะได้พ่ึงจากมหานีม้าก มหาดีทัง้นอกทัง้ใน หมู่คณะจ าไว้
นะ ถ้าผมตายไปแล้วให้พ่ึงมหานะ มหาดีทัง้นอกทัง้ใน” 
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แล้วคนที่จะให้คนอ่ืนพ่ึงมนัต้องมีวฒุิภาวะ มีคณุสมบตัิพร้อม แล้วพยายาม ผู้ที่
จะปลกุปัน้ ฟังส ิ หวัใจของคนที่จะปลกุปัน้คนมาเป็นผู้น าของคน แล้วท่านต้องนิพพาน
ไปก่อน คิดดซูิว่าในใจคิดอย่างไร นี่พดูถึงในใจคิดแบบเรานะ 

แต่เขาก็เถียงนะ เวลาพดูไปอย่างนี ้“หลวงพ่ออย่าอวดดี หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระ
อรหนัต์ พระอรหนัต์ท่านไม่ติดอะไรหรอก ท่านนิพพานไปด้วยความสขุสงบ หลวงพ่อ
เจ้ากีเ้จ้าการไปเองคนเดียว หลวงพ่อนี่ยุ่งมากเลย พระอรหนัต์นิพพานไป ท่านก็มี
ความสขุของท่านไปแล้ว แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัผู้น าๆ” 

ก็คิดแบบโลกไง ถ้าคิดแบบธรรม เห็นไหม เราคิดแบบธรรม เพราะเราฟังเวลา
ท่านพดูว่าท่านไปนัง่ร้องไห้ที่ปลายเท้าหลวงปู่ มัน่ แล้วคิดดสูิ เวลาเราฟังประวตัิครูบา
อาจารย์มา ท่านทกุข์ท่านยากมาขนาดไหน เวลาท่านทกุข์ท่านยากมาขนาดไหน แล้ว
หลวงตาท่านพดูนะ ตอนที่ท่านจะไปอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ เวลาไป ท่านเนตรๆ ท่านบอกวา่ 
ที่ว่าไปถามว่ามาจากไหน 

“มาจากหลวงปู่ มัน่” 

“อู๋ย! หลวงปู่ มัน่ท่านดนุะ ท่านไล่ออกเลยนะ ท่านไม่ให้ใครอยู่นะ” 

ท่านคิดขึน้มาในใจเลย ท่านอยากไปดกูบัตา ไอ้เสียงร ่าลือก็เป็นเสียงร ่าลือ เห็น
ไหม โลกธรรม ๘ เสียงร ่าลือ จะไปเห็นกบัตา พระอรหนัต์ที่จะท าร้ายคน พระอรหนัต์ที่
จะล าเอียง พระอรหนัต์ที่จะไปจบัผิดคนอ่ืน มนัเป็นไปไม่ได้ อยากจะไปดวู่าพระอรหนัต์
ท่านวินิจฉัยอย่างไร ก็เข้าไปหาท่าน พอเข้าไปก็ป๊ึง! หงายท้องเลย ผมหงายท้องเลย 

แต่หงายท้อง มันก็กลับไปแง่บวก หงายท้องด้วยเหตุด้วยผล หงายท้อง
โดยที่ไม่มีสิ่งใดโต้แย้งได้ว่าสิ่งที่พูดออกมานีเ้ป็นมารยาสาไถย ท่านพูดออกมา
เป็นข้อเท็จจริงทุกค า หลวงปู่ มั่นพูดออกมาเป็นข้อเท็จจริงทุกค า 

แต่เพราะความบกพร่องของเรา เราอยู่กบัสงัคมที่พดูโดยสามญัส านึก พดูโดย
มารยา พดูโดยการเอาอกเอาใจกนั แต่พอเราไปเจอพระอรหนัต์พดู ท่านพดูตรงๆ เวลา
ไปเจอหลวงปู่ มัน่ ท่านคิดบวกเลย มนัเป็นข้อเท็จจริง มนัไม่มีสิ่งใดโต้แย้ง เห็นไหม กลบั
เคารพกลบับูชา 
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นี่ไง เวลาเราไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านโขกท่านสบั ถ้ามนัเป็นคณุประโยชน์ เขา
มีแต่เคารพ เขามีแต่บูชา เขาจะเห็นเป็นคณุงามความดี 

ไอ้พวกเราไม่ใช่นะ โอ๋ย! ดมุาก ดมุาก ไปให้ไกลๆ เลย ไม่เข้าไปใกล้เลย นู่น ไป
อีกซีกหนึ่งเลย แล้วก็นู่น พระอรหนัต์อยู่นู่น เวลาตายไปแล้ว “อาจารย์ผมๆ ผมเคย
ศึกษากบัท่านมา” พดูไปอีกอย่างหนึ่งเลย 

เวลาท่านพดู เราจะพยายามจนิตนาการถงึความรู้สกึ ความรู้สึกของคนที่มนั
โหยหา แล้วมนัต้องพลดัพราก แล้วตวัเองก็ยงัไม่มีจติใจที่สมบูรณ์พอ ไปนัง่คร ่าครวญ
อยู่ปลายเท้า สดุท้ายแล้วพยายามทบทวนค าสอนของท่าน ท่านสัง่ไว้ว่า “เวลาผมตาย
แล้วนะ ถ้าไม่มีที่พ่ึง ให้พุทโธ อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ จะไม่เสีย” 

ค าว่า “จะไม่เสีย” ถ้าเราไม่ยึดผู้ รู้ ไม่ยึดพทุโธไว้ เวลากิเลสมนัครอบง าแล้วมนัจะ
จินตนาการไป นิพพานร้อยแปดพนัเก้า นิพพานซ า้นิพพานซากอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัไม่มี
ข้อเท็จจริงไง ท่านถงึบอกว่า อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ อย่าทิง้สามัญส านึกของเรา 
อย่าทิง้สิ่งที่เราจะสร้างสติขึน้มา รักษาตรงนีไ้ว้จะไม่เสีย 

ค าว่า “จะไม่เสียๆ” แต่มนัก็ไม่เจริญ ถ้ามนัไม่เสีย มนัก็ไม่เสียหายไป แต่ถ้ามนั
จะเจริญ มนัต้องมีปัญญา มนัต้องมีศีล มีสมาธิ ปัญญาขึน้ไป แต่ในเม่ือจะไม่ได้อยู่คอย
ดแูลแล้ว ก็สัง่เสียไว้ “อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ” แล้วไอ้ผู้ที่รับฟังมนัก็เศร้าใจ 

นีเ้ราร าพนัมาซะไกลเลย เพราะเขาถามปัญหา เขาไม่ได้ถามเร่ืองหลวงปู่ มัน่ แต่
ปัญหานีม้นัจะเกี่ยวเนื่องกนัแบบนี ้ เกี่ยวเนื่องกนัที่วิธีการรักษาใจไง เราจะรักษาจิต จิต
นีร้ักษายาก หลวงปู่ มัน่พดูประจ า แล้วมนัก็กินใจเรามาก จิตมนัแก้ยากนะ จิตมนัแก้
ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้วะ่ การแก้จิต จิตมนัเป็นได้หลายหลาก จิตเป็นความมหศัจรรย์มาก
นะ จิตนีเ้ป็นได้ทกุๆ อย่างนะ จิตเป็นได้ทกุอย่าง เป็นมนสุสเปโต มนสุสเทโว เป็นเทวดา 
เป็นพรหม เป็นได้หมดเลย เป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นผี เป็นได้หมดเลย จิตนีเ้ป็นได้
หลากหลายนกั จิตนีเ้ป็นได้ทกุอย่าง แล้วเราจะแก้ว่ะ เราจะแก้ว่ะ 

แล้วคนแก้จิตที่ไหนล่ะ 
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ทีนีพ้อจะแก้จิต เราแก้กนัไม่ได้ เราแก้กนัไม่ได้ เราภาวนาไป เราไม่มีครูบา
อาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่ดี เราก็กลวัท่าน เราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ท่าน เวลาเราปฏิบตัิขึน้มา
มนัก็จะล้มลกุคลกุคลาน 

เราจะบอกเลยว่า การแก้จิต การรักษาจิตน่ีรักษายาก ถ้ารักษายาก ครู
บาอาจารย์ท่านรักษา ท่านถึงต้องมีวิธีการของท่าน ท่านมีข้อวัตรของท่าน ท่าน
ไม่ให้คลุกคลีกัน ท่านให้รักษากัน ถ้าไม่คลุกคลีกนัแล้วพยายามปฏิบัติขึน้มา 

ถ้ามนัปฏิบตัิได้ จากทารกมนัก็เป็นคนขึน้มา เป็นวยัรุ่นขึน้มา จากวยัรุ่นเป็นคนที่
อารมณ์รุนแรง ถ้ามีประสบการณ์ขึน้ไปมนัก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไป ผู้เฒ่าผู้แก่ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตมามากเขาจะอ่านเกมออก เขาก็จะไม่เป็นเหยื่อของใคร จิตใจมนัก็
ต้องพฒันามาอย่างนี ้

ถ้าจิตใจมนัพฒันามาอย่างนี ้ ถ้ามีครูบาอาจารยท์่านก็คอยรักษา ถ้าเรา 
กรรมฐานเราเรียกพ่อแม่ครูจารย์ เป็นทัง้พ่อทัง้แม่ เพราะเลีย้งดเูรามา เป็นทัง้ครูเป็นทัง้
อาจารย ์

พ่อแม่เราก็เลีย้งเรามาเท่านัน้นะ่ แล้วก็ส่งไปเรียนโรงเรียน พ่อแม่ก็เลีย้งแต่ตวัมา 
หวัใจเราต้องพฒันาขึน้มา 

นี่เลีย้งทัง้ตวันะ เลีย้งทัง้อาหาร เลีย้งทัง้วิชา จิตภาวนาผิดภาวนาถกู ดกัหน้าดกั
หลงั ไปไม่รอดหรอก ต้องฟังท่านหมดแหละ ถ้าฟังท่านหมด มนัก็จะเข้ามาตรงนี ้เข้ามา
ค าถาม 

ค าถามว่า “หนปูฏิบตัิไม่สม ่าเสมอ ปล่อยปละละเลย พอปล่อยปละละเลย ผล
ของมนัเวลามนัถอยหลงัก็ยงัไม่รู้ว่าถอยหลงั ต่อเม่ือมนัเกิดปัญหา มนัเกิดปัญหา
กระทบที่ท างานถึงได้มาคิดได้ว่ามนัทกุข์มากๆ” 

แต่ถ้ามนัมีสติมีปัญญา มนัแยกได้ บอกว่าคนตัง้สติไว้ ถ้าท าสมาธิได้ ถ้าไปเห็น
กาย เห็นกายเพราะจิตมนัจริง เห็นกายมนัก็เป็นวิปัสสนา 
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แต่คนเราไม่มีสติ สติเรากร็ะลึกเอา สติเราก็เคลมเอาว่าเป็นสติ แล้วพอมนัว่างๆ 
ก็ว่าเป็นสมาธิ พอไปนึกสติปัฏฐาน ๔ บอกว่าปฏิบตัแินวทางสติปัฏฐาน ๔ ด้วยเกลียด
ตวัอยากกินไข่ ถ้าท าพทุโธไปแล้วมนัจะเป็นสมาธิ จะเป็นสมถะ มนัจะเกิดนิมิต มนัจะ
ไม่ได้ประโยชน์ เขาจะใช้ปัญญาไปเลย พอใช้ปัญญาไปเลย ปัญญามนัเป็นโลกีย
ปัญญา ปัญญาจากสมอง ปัญญาจากประสบการณ์ ปัญญาจากปฏภิาณไหวพริบ 

ปัญญาจากปฏภิาณ จากความรู้ของตวั มนัก็ดี จิตมนัเป็นได้หลากหลายนกั จิต
นีม้หศัจรรย์นกั ถ้าคิดได้อย่างนัน้ก็เป็นคนดี คนดีคิดดีๆ ทางโลกคนที่คิดดีท าดีก็เป็นคน
ดี 

นี่ก็เหมือนกนั พอเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามา เราก็
ตรึกในปัญญา มนัก็เป็นโลกียปัญญา แต่มนัมีจิต มีความรู้สึกไง จิตคือความรู้สึกมนั
หนนุขึน้มา หนนุความคิด “โอ้โฮ! พระอรหนัต์เป็นอย่างนีเ้อง” เวลามนัคิดขึน้มานะ 
“โอ้โฮ! พระอรหนัต์มีอารมณ์เป็นอย่างนีเ้อง”...ก็อารมณ์ มนัไปคิดในธรรมะของ
พระพทุธเจ้า นี่อารมณ์ ปฏิภาณไง 

มนัคิดไป มนัตรึกในธรรมของพระพทุธเจ้า แล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะมีอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ของเรา ถ้าเป็นของเรา
นะ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา นี่มนัเป็นของสาธารณะ เพราะเราเกิดมาในวฏัฏะกเ็ป็น
สาธารณะเหมือนกนั 

เราเกิดจากเวรจากกรรมมา เกิดเป็นมนษุย์ มนษุย์ก็เกิดเป็นมนษุย์ได้ มนษุย์ก็
เกิดตายเหมือนกนัหมด มนษุย์เป็นญาติกนัโดยธรรม เกิดมามีกายกบัใจ ต้องหาอยู่หา
กินเหมือนกนั นี่มนัเท่ากนัหมด แล้วธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็เพ่ือ
มนษุย์ทัง้หมด แล้วเราก็ไปศึกษามา แล้วเราจินตนาการมา มนัก็เป็น “โอ้โฮ! พระ
อรหนัต์เป็นอย่างนีเ้อง” พอมนัเสื่อม พอมนักระทบ อ๋อ! เราทกุข์ พอมนัเสื่อม 

พอมนัเสื่อม ความเสื่อม จิตมนัไม่มีหลกั พอจิตไม่มีหลกั ไปกระทบ มนัไม่มีหลกั 
มนัจะกระทบอะไรล่ะ ก็กระทบกิเลสไง มนักก็ระทบกบัตณัหา ตณัหาคือการคาดหวงั 
อยากได้ อยากให้มนัเป็นอย่างที่เราตัง้ใจ ท างานแล้วก็ประสบความส าเร็จทัง้หมด ท า
สิ่งใดแล้วก็ต้องหวงัผลประโยชน์ทัง้สิน้ มนัคิดของมนัตลอด นี่คือกิเลส 
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ฉะนัน้ พอจิตมนัเสื่อม พอกิเลสมนัไปกระทบ กระทบกบัความหวงั ความ
จินตนาการ ความต้องการ ความอยากได้ของตวั แล้วไม่สมความปรารถนา ทกุข์ ทกุข์
มากๆ 

แต่ถ้าเราพยายามรักษาใจของเรา พทุโธๆ จิตมนัสงบขึน้มา ตณัหาความทะยาน
อยากมนัโดนครอบคลมุครอบง าไว้ด้วยสติ ก าหนดพุทโธๆ จิตมนัสงบ พอจิตสงบนะ จิต
มนัเป็นธรรม สมัมาสมาธิมนัเป็นธรรม สิ่งใดถ้ากระทบ ถ้ากระทบ สรรพสิ่งในโลกนีเ้ป็น
อนิจจงั ค าว่า “เป็นอนจิจงั” จะไม่มีสิ่งใดสมความปรารถนา เพราะมนัเป็นอนิจจงั ถ้าท า
ได้ถกูต้อง มนัก็เป็นผลตามความปรารถนา ถ้าท าแล้วมีความผิดพลาด มีสิ่งใด
คลาดเคลื่อนไป อนันัน้มนัก็เป็นเหตเุป็นผลของเขา มนัมีสติ มนัมีสมาธินะ มนักลัน่กรอง 
มนัคดัแยก อารมณ์อย่างนีม้นัไม่กระทบไง อารมณ์อย่างนีม้นัไม่กระทบจิตรุนแรง ความ
ทกุข์นัน้มนัก็ไม่เกิดขึน้ 

มนัก็เกิดขึน้ ค าว่า “เกิดขึน้” คือเหตกุารณ์มนัเกิดขึน้ แต่มนัไม่กระทบใจจน
รุนแรงเกินไป เพราะเรามีสติ มีสมาธิเป็นเคร่ืองรองรบั แต่ถ้าพอสมาธิมนัเสื่อมลง มนั
กระทบกบัตณัหา กระทบกบัสมทุยั กระทบกบัความคิดเราไง มนัไม่ได้กระทบกบัธรรม 
ธรรมไม่สามารถเข้ามากนัแรงกระแทกได้ ถ้าธรรมะไม่กนัแรงกระแทก พอมนัมา
กระแทกแล้วมนัถึงได้ทกุข์ไง 

ถ้ามนัทกุข์ นี่ขนาดว่าตบะธรรมนะ บ าเพ็ญเพียรตบะธรรม มนัก็เป็นเคร่ืองอยู่
เคร่ืองอาศยั เพราะธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า ถ้าใครท าสมาธิ
ได้ เหมือนมีบ้านมีเรือนได้อาศยั ถ้าใครไม่มีสมาธิ ใครท าสมาธิไม่ได้ เหมือนคนไร้บ้าน 

คนไร้บ้านต้องนอนกลางดิน กินกลางทราย ต้องนอนกลางถนน ต้องนอนตาก
แดด อะไรกระทบก็รุนแรง จิตมนัไม่มีสมาธิ มนัก็ไม่มีบ้าน ไม่มีที่พกั อะไรกระทบมนัก็
กระทบรุนแรง มนัก็ทกุข์อย่างนีไ้ง 

“พอจะรู้ตวัขึน้มาก็ต่อเม่ือมนัเสื่อมไปแล้ว แล้วพอจะกลบัมาปฏิบตัิ มนัก็เจ็บไข้
ได้ป่วยขึน้มาอีก แล้วเวลามนัไม่ปฏิบตัิ อยู่ห่างธรรมะค าสอน ทกุข์มนัจะผดุขึน้มาเร่ือยๆ 
เลย ทกุข์มนัจะผดุขึน้มาเร่ือยๆ” 
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ทกุข์เป็นอริยสจั ทกุข์เป็นความจริง ทกุข์คือความทนอยู่ไม่ได้ ถ้าทนได้ ทกุขก์็ไม่
มี ทกุข์เป็นความจริง ทกุข์มนัมีอยู่แล้วนะ ความไม่พอใจ ความขดัใจนี่คือทกุข์ แต่ถ้ามนั
มีสมาธิ มนัมีสมาธิ มนัทนได้ ทกุข์มนัก็ไม่มี 

ทกุข์คือความทนอยู่ไม่ได้ พอทนอยู่ไม่ได้ มนัก็กด มันก็กดทบั เพราะเราทนไม่
ไหว ยิ่งทนไม่ไหวมนัยิ่งกดทบั พอยิ่งกดทบั มนัก็ยิ่งใหญ่ขึน้โตขึน้ ยิ่งกดทบัใหญ่เลย 

แต่ถ้าเรามีสติปัญญานะ ทกุข์เป็นอริยสจั ทกุข์เป็นความจริง แตเ่ราไปละที่
สมทุยัไง พอละที่สมทุยั ทกุข์มนัเป็นอย่างนัน้เอง ทกุขม์นัเกิดขึน้ ทกุข์เป็นอริยสจั 

ค าว่า “ทกุข์เป็นอริยสจั” หนึ่ง เกิดมาต้องหายใจไหม อยู่ในท้องพ่อท้องแม่ก็
หายใจทางสายสะดือ พอคลอดออกมา หมอตบตดูเลย ผวัะ! แว้ๆ ร้องไห้ เออ! รอดแล้ว 
มนัต้องหายใจด้วยตวัเองไง การที่หายใจด้วยตวัเอง 

นี่ก็เหมือนกนั หายใจเป็นทกุข์ไหม เป็นหวดัเป็นไอเป็นทกุข์ไหม ทกุข์มนัเป็น
อริยสจั ทกุข์เป็นความจริง ในเม่ือมนัมีผลกระทบ มนัมีภพ ภวาสวะ มีภพ มีการรับรู้ มี
ทกุข์ทัง้นัน้น่ะ เพียงแต่คนมีปัญญาวางทกุข์ได้ 

คนมีปัญญา ทกุข์มนัเป็นสจัจะ ทกุขเ์ป็นความจริง แต่ไม่มีสมทุยัไง ตณัหาไง ไม่
มีตณัหาที่คาดการณ์คาดหมายไง หวงัต้องการไง ถ้ามีหวงัต้องการ นี่สมทุยั ถ้าติด
สมทุยั ทกุข์ตวัเบ้อเร่ิมเทิ่มเลย 

แต่ถ้าเรา ทกุข์ควรก าหนด ทกุข์เป็นความจริง สมทุยัควรละ สมทุยัควรละก็ละ
ตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาคือกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา เป็นสมทุยั ละที่
สมทุยั ละที่ความคิดเราอยากได้อยากดี อยากให้เป็น ละ ละตรงนี ้ถ้าละตรงนี ้ทกุข์ควร
ก าหนด สมทุยัควรละ นิโรธ เบาหมดเลย วางหมดถ้าเกิดนิโรธ 

นีเ้ป็นปัญญาอบรมสมาธินะ ยงัไม่ได้วิปัสสนาอะไรหรอก วิปัสสนาไปมนัจะรู้
จะแจ้ง พอวิปัสสนาไป มนัเป็นอริยทรัพย์ อริยภูมิ ภูมิที่สงูส่งกว่านี ้
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อนันีเ้ราพดูกนัสามญัส านึกของมนษุย์ พดูกนัถงึภพภูมิของมนษุย์ ไม่ได้คยุกนั
ด้วยภพภูมิของพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าจะไปมากกวา่นีไ้ง ถ้าไปมากกว่านี ้ นี่มนัเป็น
ความจริงขึน้มาไง ถ้าความจริงขึน้มานะ เรากลบัมาปฏิบตัิ 

สิ่งที่ผู้ถาม เวลาถามมา คนถามมาส่วนใหญ่แล้วจะเสียดายเวลา เสียดายเวลา 
เสียดายสิ่งที่ล่วงมาแล้ว แต่ถ้ามาคิดได้นะ ชาติที่แล้วเราไม่รู้เราท าอะไรมา แล้วเกิดมากี่
ภพกี่ชาต ิ

ถ้าบอกว่า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บพุเพนิวาสานสุติญาณ ไม่มี
ต้นไม่มีปลาย การเกิดการตายที่ผ่านมามนัมากมายมหาศาล ฉะนัน้ เวลาที่เรา
พลัง้เผลอไป เวลาที่เราผิดพลาดไปในชีวิตนีม้นัแค่เลก็น้อย 

แต่ถ้าเราคิดอย่างนีป๊ั้บ เราคิดว่า โอ้โฮ! ปฏิบตัิมาจนป่านนี ้ แล้วก็สิน้ไร้ไม้ตอก 
ไม่ได้อะไรเลย มีแต่ความทกุข์ความยาก เราเสยีดายไง เราเสียดายความทีเ่ราลงทนุลง
แรง เราพยายามท ามาไง เพราะเราไปเสียดายตรงนี ้เห็นไหม เพราะค าว่า “เสียดายตรง
นี”้ มนัก็ท าให้เราเข่าอ่อน ท าให้จิตใจเราอ่อนแอ ท าให้เรามีแต่ความทกุข์ความยาก อม
ทกุข์ต่อไปไง 

แต่ถ้าเราคิด เราจะพดูให้เห็นว่า บุพเพนิวาสานสุติญาณ อดีตชาติ ชาติที่ท า
อะไรมามนัมากไปกว่านีไ้ง ถ้าเราคิดได้อย่างนีน้ะ มนัก็เป็นสดๆ ร้อนๆ คือเป็นปัจจุบนั
ขณะนี ้ ถ้าเป็นปัจจุบนัขณะนี ้ เราจะเร่ิมกลบัมาฟืน้ฟู กลบัมาปฏิบตัิมนัก็ไม่น้อยใจไง 
มนัท าได้ มนัท าได้ ถ้ามนัท าได้มนัก็เป็นประโยชน์ได้ 

อย่าไปคิดน้อยใจว่าที่ท ามาแล้ว ลงทนุลงแรงมาเยอะ ปฏิบตัิมานี่ ถ้าเอาเหงื่อใส่
ป๊ีบไว้มนัคงหลายป๊ีบแล้วล่ะ อู๋ย! เสียดายๆ...ไม่ต้องไปเสียดายมนั พระโพธิสตัว์ท ามา
มากกว่านี ้สิ่งที่ท ามาก็คือประสบการณ์นัน่แหละ อย่าไปเสียดายไง 

ถ้าไปเสียดาย โอ้โฮ! ท ามาขนาดนีแ้ล้ว จะเอาตรงนัน้เป็นต้นทนุเลย แล้วก็ต้อง
เอามาทบดอกทบเบีย้ ดอกเบีย้จะเอาให้ได้เดี๋ยวนัน้เลย...ท าอย่างนีม้นัยิง่ท าให้เกิด
ตณัหาซ้อนตณัหา คือกิเลสซ้อนกเิลส ความอยากซ้อนความอยาก แล้วซ้อนไปซ้อนมา 
เราจะท าดี กลายเป็นว่าไปหลงกลกเิลสหมดเลย ไปหลงกลครอบครัวมารเลย 
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วางไว้ แล้วเราเร่ิมต้นของเราใหม่ ท าของเราใหม่ไง ท าของเราใหม่ก็อยู่ที่วาสนา
ของเรา ถ้าท าได้นะ 

เขาบอกว่าเวลาจะกลบัมาปฏิบตัิใหม่ เขาบอกว่า “เม่ือนึกได้ก็ห่างจากการ
ปฏิบตัิไปอย่างมาก ถ้าปฏิบตัิอยู่ คงไม่แพ้ขนาดนี ้ ตอนนีม้นัจะดีขึน้ แต่ก็ป่วยเสียแล้ว 
ลกูก็ต้องเยียวยาตวัเองไปก่อน” 

ไอ้ค าว่า “เจ็บไข้ได้ป่วย” เวลาคนปฏิบตัิจะมาถามว่าควรท าอย่างไร เวลาปฏิบตัิ
ไปแล้วมนัมีส่ิงใดมนัตกทกุข์ได้ยาก 

เราบอกว่า ถ้าเอาความจริงกนั เวลาเราแนะน า เราแนะน าด้วยข้อเท็จจริง คือ
แนะน าให้รู้เท่าทนักิเลสนะ บอกว่า ถ้าเราไม่แน่ใจว่าร่างกายเราสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ ไป
หาหมอเลย ให้หมอเช็กหมดเลย บอกว่าสมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คราวนีก้ิเลสอย่า
หลอกกูนะ เพราะหมอบอกแล้วว่าไม่เป็นไร 

ไม่อย่างนัน้มนังงไง พอจะนัง่ทีไร โอ๋ย! จะปวดขาปวดแข้ง โอ๋ย! เดี๋ยวจะเป็นไอ้
นัน่เดี๋ยวจะเป็นไอ้นี่ ถ้าไม่แน่ใจ ไปหาหมอเช็กร่างกายเลย พอเชก็ร่างกายเสร็จแล้วจบ
แล้ว ร่างกายสมบูรณ์ กิเลส มึงอย่าหลอกกูนะ กิเลสอย่าหลอกกูนะ พอไปนัง่ ถ้ามนัเจ็บ 
เจ็บก็ต้องสู้กนั เป็นอะไรก็สู้กนั เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเลย ร่างกายสมบูรณ์ๆ กิเลสอย่า
มาหลอก 

ถ้าไม่ไปให้หมอตรวจก่อนนะ “โอ้โฮ! น่าจะไม่สบายนะ พรุ่งนีเ้ช้าจะลกุไม่ไหว 
โอ๋ย! ถ้านัง่อย่างนีไ้ป ขานีพิ้การแน่ๆ เลย” มนัยอุยู่วนัยงัค ่าเลย แล้วคนก็มาหานะ 
“หลวงพ่อ เวลาปฏิบตัิอย่างนีเ้ป็นอย่างนี ้ๆ  ท าอย่างไร” 

ไปหาหมอๆ ไปหาหมอเลย 

ถ้าเราพดูไป เราจะพดูเร่ืองกิเลส กิเลสเป็นนามธรรม พอกิเลสเป็นนามธรรม พอ
เราคิดถึงกิเลสเป็นนามธรรม แต่เราจะคิดเป็นรูปธรรม คิดเป็นวิทยาศาสตร์ ถ้า
วิทยาศาสตร์ มนัก็โดยธรรมชาติของมนั คนถ้าลองนัง่แล้วเลือดลมมนัเดินไม่สะดวก มนั
ก็มีการมึนชาแน่นอน เรานัง่สมาธิหลายๆ ชัว่โมง มนัเป็นไปได้อย่างไรที่มนัจะไม่เจ็บไม่
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ปวด มนัเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว ถ้าเป็นแน่นอนอยู่แล้ว มนัเป็นโดยการนัง่สมาธิ มนัไม่ได้
เป็นไปด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วย 

แต่เราก็ไปคิดถงึการเจ็บไข้ได้ป่วยเอามาเทียบเคียงไง เราคิดทางวิทยาศาสตร์
ด้วย คิดไปถึงธรรมะด้วย แล้วเวลาจะบอกให้เท่าทนักิเลสนะ “หลวงพ่อนี่พดูอะไรไม่มี
เหตผุลเลย ไปหาหมอ หมอก็บอกแล้ว” 

ในเม่ือเราท าตวัอย่างนีม้นัก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้ว แล้วเขาให้ท าอย่างไรละ่ 
เขาให้เข้าฟิตเนสไง เขาให้ท าให้ร่างกายแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง จิตใจอ่อนแอหรือเปล่า
ล่ะ 

นี่พดูถึงเวลาใครมาจะบอกว่าท าอย่างไร มนัเจ็บไข้ได้ป่วย 

เวลามนัจะเจ็บจะปวดอะไรเพราะมนัอ่อนแอ พอมันอ่อนแอ เราจะพดูเป็น
นามธรรมก็จะว่า อู้ฮู! ตอนนีน้ะ เวลาพดูถึงธรรมะ เขาจะพดูเป็นสองประเดน็ ประเด็น
หนึ่ง ถ้าคนเหน็ว่าเป็นประโยชน์ เขาจะเห็นเป็นประโยชน ์

แต่คนที่พอเห็นไม่เป็นประโยชนเ์ขาจะบอกว่า “อู้ฮู! กรรมฐานต้องปฏิบตัเิข้มข้น
ขนาดนัน้เชียวหรือ อู๋ย! ถ้าอย่างนัน้เราไม่ปฏิบตัิดกีว่า อู๋ย! ทกุข์ขนาดนีไ้ม่กล้าสู้ 
กรรมฐานต้องปฏิบตัิเข้มข้นอย่างนัน้หรือ เราปฏิบตัทิางอ่ืนดีกว่า ไปนัง่อยู่ในห้องแอร์
เลย เขาติดห้องแอร์ให้” คิดไป นี่กิเลสมนัเข้ายแุหย่อย่างนีเ้ร่ือยเลย แต่คนโดยทัว่ไปไม่รู้
ว่านี่กิเลสมนัยแุหย่นะ 

แต่ว่าถ้าเป็นนกัปฏิบตัิธรรมเขาจะรู้เลยว่านี่กิเลสมนัยแุหย่ แล้วสิ่งใดที่พดูแล้ว
กิเลสมนัฟังแล้วปลืม้ใจ กิเลสมนัฟังแล้วมนัชื่นชม นัน่น่ะเขาคยุกนัเร่ืองธรรมะอย่าง
นัน้น่ะ ธรรมะทีก่ิเลสมนัตบมือให้ ธรรมะที่กิเลสมนัโยนบ่วงให้ โยนบ่วงให้เลยว่าเอ็งคิด
ได้แค่นี ้เอ็งท าได้อย่างนี ้แล้วเอ็งว่าเอ็งเป็นการปฏิบตัิธรรม แล้วเขาก็ชื่นชมกนันะ 

แล้วพอเวลาบอกว่า “อู้ฮู! กรรมฐานจะปฏิบตัิขนาดนัน้เชียวหรือ”...ไปหมดเลย 
ไปเกลีย้งเลย แล้วไอ้ที่จะปฏิบตัิจริงๆ เหลือสองคน เหลือสองคน ไอ้พวกนัน้ไปเกลีย้ง
เลย 
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ฉะนัน้ เวลาจะพดูอะไรรุนแรงไป มนัก็จะเข้าทางเขา “ต้องอย่างนัน้ๆ นะ” ทกุคน
ร ่าลือเลยนะ อู้ฮู! หลวงพ่อเคร่งครัดมาก เขามาหาเรานะ “อู้ฮู! เขาบอกหลวงพ่อนี่
เคร่งครัดมาก” 

หา? กูนี่นะเคร่งครัด ตอนนีกู้ก าลงัส ามะเลเทเมากบัพวกมึง อย่างนีเ้คร่งครัด
หรือ เขาบอก “อู้ฮู! หลวงพ่อนี่เคร่งครัดมากเลย” 

เพราะว่ามนัพดูอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้ากิเลสมนัชอบ กิเลสมนัชื่นชม มนัจะไปทาง
นัน้หมดแหละ แล้วเราจะเอาจริงเอาจงัขึน้มามนัก็บอกว่าอู้ฮูๆๆ เพราะกิเลสมนักลวั 
กิเลสมนักลวัโดนจ ากดัวง กเิลสมนักลวัโดนตรวจสอบ กิเลสมนักลวัโดนคนเข้าไป
เทียบเคียงมนั มนัไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้ตวัมนัไง มนัก็บอก “อู้ฮู! ต้องขนาดนัน้เชียว
หรือ แต่ถ้าปฏิบตัิแบบเรานี ่โอ๋ย! สบาย อย่างนีด้ี โอ้โฮ! นี่วิทยาศาสตร์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย 
มีน า้เย็นคอยดื่มตลอด มีห้องแอร์ด้วย เดินกนัก็มีเพ่ือนฝงูทกัทายกนั ปฏิบตัิก็ โอ้โฮ! มี
รถหวอน าหน้าเลย อู๋ย! สบายๆ ปฏิบตัิอย่างนีส้ดุยอดเลย โอ้โฮ! กรรมฐานมนัล าบาก 
กรรมฐานปฏิบตัยิุ่งมากเลย” นี่มนัเข้าทางกเิลสหมดไง 

มนัเข้าทางกเิลส แล้วเวลามนัจิตเสื่อม เวลาเราดีขึน้มา เราก็รู้ใช่ไหม เวลาจิตเรา
ดีขึน้มา เราก็พอใจ เราก็มีความสขุ สวรรค์ในอก นรกในใจ ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก รู้
จ าเพาะในหวัใจนัน้ 

คนทกุข์คนยากมาก็รู้ว่าทกุข์ยากมาขนาดไหน คนทีป่ฏิบตัิมาเขาก็มีธรรมโอสถ
เข้าไปเจือจานในใจนัน้ เรารู้ของเรา แล้วท าไมไปเชื่อสงัคมให้สงัคมเขาเป่าหลู่ะ อู้ฮู! เข่า
อ่อนเลย พอร้อง อู้ฮู! ได้เพ่ือนแล้ว กูมีเพ่ือนแล้ว เพราะใจไม่สู้เหมือนกูนี่ เพราะใจกูก็ไม่
เอาอยู่แล้ว พอมา อู้ฮู! ไปด้วยกนั ไปจิบน า้เย็นกนัดีกว่า ให้หลวงพ่อตากแดดไป ไม่
เกี่ยว 

เอ็งจะเอาธรรมะ เอาสจัจะความจริง หรือจะเอาสิ่งที่กิเลสเชิดชู ถ้ากิเลสเชิดชู
อย่างนัน้ 
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นี่ค าถามเวลาถามมา เพราะอะไร เพราะเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เพราะ
เวลาเขาปฏิบตัิเขาเคยมาคยุกบัเรานะ บอกว่า อู้ฮู! เขาเห็นกาย เขาพิจารณาแยกแยะ 
จนเขาพยายามจะให้เราโอเคไปกบัเขา 

เราบอกไม่ได้ ต้องตรวจสอบๆ ต่อไปเร่ือยๆ แล้วพอเวลามนัเสื่อมขึน้มา ผลของ
มนัเป็นอย่างนี ้ ครูบาอาจารย์ที่ท่านห่วงก็ห่วงตรงนี ้ จิตเสือ่มนีส้ าคญัมาก เพราะจิต
เสื่อมแล้วจะแก้จิตเสื่อมนี่แก้ยาก ธรรมดาจิตแก้ยากอยู่แล้ว แล้วพอจิตเสื่อมขึน้ไปแล้ว 
ดสู ิขนาดปฏิบตัิธรรมดายงัร้อง อู้ฮูๆ อยู่แล้วนะ ถ้าจติเสื่อมไปแล้วไม่ต้องอู้ฮู! หรอก มนั
ลกุไม่ขึน้ มนันอนแผ่สองสลึง ลกุไม่ได้เลย กล้ามเนือ้อ่อนแรง ต้องป้อนๆ พอจิตเสื่อม 
กล้ามเนือ้อ่อนแรง ยกแขนยกขาไม่ขึน้ แต่ถ้ามนัมีสติปัญญานะ ฮึกเหิมขึน้มานะ 
กล้ามเนือ้เป็นมดัๆ ขึน้มาได้เลย 

เวลาครูบาอาจารย์ของเรา อาจารย์สิงห์ทอง หลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงตาชมมากๆ เดิน
จนทางจงกรมเป็นร่อง หลวงปู่ ขาว ครูบาอาจารย์ท่านชื่นชมว่ามีทางจงกรม ๓ เส้น ทัง้ๆ 
ที่ท่านเป็นพระอรหนัต์นะ เช้าขึน้มาเดินถวายพระพทุธเจ้า ตอนเย็นเดินถวายพระธรรม 
กลางคืน ใครไม่เห็น ไปเดินถวายพระสงฆ์ ท่านจะเดนิจงกรมถึง ๓ เส้น ไอ้เราเส้นเดยีว 
ขดุใหญ่เลย จะให้เป็นร่องไว้อวดเขา 

หลวงปู่ ขาวท่านมี ๓ เส้น อาจารย์สิงห์ทองเดินจงกรม หลวงตาท่าน
ปฏิบัติเข้มข้น คนที่ไม่เข้มข้นกว่าท่าน ท่านจะไม่ชมหรอก หลวงปู่ เจี๊ยะท่าน
ปฏิบัติมาขนาดไหน ขนาดว่าเห็นชาวบ้านเขาปฏิบัติ ท่านบอกว่าเรากินข้าวเขา
เสียข้าวสุก คนเฒ่าคนแก่เขาอยู่วัดเขายังปฏิบัติดีกว่าเรา เราเป็นพระหนุ่มๆ 
ท าไมเราท าไม่ได้ ท าไมเราท าไม่ได้ เหน็ไหม ท่านพลิกแพลงด้วยปัญญาของ
ท่านจนท่านกลับมาฮึกเหิม จนมาปฏิบัติจริง ถ้าปฏิบัติจริง ดูส ิ เดินจงกรมจน
ทางเป็นร่องเลยล่ะ น่ีเขามุมานะ 

แล้วผลของมนั เห็นไหม อาจารย์สงิห์ทองท่านเสียไปแล้ว เผาแล้วเป็นพระธาต ุ
หลวงปู่ เจี๊ยะท่านเผาไปแล้วเป็นพระธาตุ หลวงตาท่านเผาไปแล้ว ท่านไม่เผาก็เป็นพระ
ธาตอุยู่แล้ว ตอนหลวงตาท่านเผาแล้วนะ พอออกมา หนงัสือพิมพ์ลงว่าไม่เป็นพระ
ธาตุๆ  
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ท่านมีชีวิตอยู่ยงัเป็นเลย ท่านมีชีวิตอยู่นี่ เกสาของทา่น เล็บของท่าน ลกูศิษย์
เอาไปเก็บไว้เป็นพระธาตหุมดล่ะ แล้วไปเผาท าไมมนัจะไม่เป็น มนัเป็นล้านเปอร์เซ็นต ์
แต่ตอนนีม้นัยงัไม่เป็น มนัไม่เป็นเพราะอะไร มนัเป็นเฉพาะส่วน 

ร่างกายของคน ดสู ิไฟฟ้าเวลามนัไป ไฟมนัสม ่าเสมอตรงไหน เวลาไฟ ส่วนทีจ่ะ
เป็น กลางหวัอกจะเป็นก่อน ส่วนบนนี่จะเป็น แล้วส่วนล่าง มนัเป็นระดบัของมนั 
เพราะว่าธรรมะ ใจทีเ่ป็นธรรมมนัฟอก มนัฟอกความเคลื่อนไหวของมนั มนัฟอกไม่
เท่ากนั มนัจะไม่เป็นพรึบเหมือนกนัหมดหรอก ไอ้เป็นพรึบเหมือนกนัหมดนัน่มนั
พลาสติก 

นี่มนัเป็นด้วยคณุธรรม มนัเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ แต่มนัจะเป็นตอนไหน แล้วพระ
ธาตนุี ้ อฐิัธาตขุองท่านไปอยู่กบัใคร คนที่มีบุญมนักเ็ป็นเร็วใช่ไหม ไอ้คนที่ตอนท่านมี
ชีวิตอยู่ โอ้โฮ! จาบจ้วงท่าน ท าร้ายท่าน แล้วจะให้เป็นพระธาต ุ ไม่เป็นหรอก มนัก็เป็น
อฐิัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่ถ้าคนมีคณุธรรม คนมีความดี มนัเป็นอยู่แล้ว 

นี่พดูถึงว่าครูบาอาจารยเ์ราท่านชื่นชมคนที่ปฏิบตัิจริงจงั แล้วมนัจะได้ผลจริงไง 
แต่เพราะพวกเรา เราเป็นกระแสโลก กระแสโลกอ่อนแอ กระแสโลกเอาแต่ความ
สะดวกสบายกนั แต่ก็อยากปฏิบตัินะ อยากได้ๆ แต่อยากได้ ผู้ใดปฏิบตัิธรรมสมควรแก่
ธรรม 

ถ้าผู้ใดปฏิบตัิธรรมไม่สมควร คือไม่สมควรมนัอ่อนกว่า คณุสมบตัิคณุค่ามนัเข้า
กนัไม่ได้ มนัไม่มีหรอก 

ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะจะสถิตในใจของใจดวงนัน้ ผู้ใด
ปฏิบัติด้วยความคาดหมาย ด้วยความด้นเดา ด้วยความจินตนาการ ด้วยความ
อยากได้ กิเลสทัง้นัน้ แต่คนเราปฏิบัติมันก็มีกิเลสมาด้วยทุกคนน่ะ ไอ้กิเลสนี ้
มันคอยท าให้เราผิดพลาด ให้เราได้รับรู้ แล้วเราก็จะแก้ไขของเราไป 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะตวัเองก็เป็นหมออยู่แล้ว คนถาม
เป็นหมอเหมือนกนั เขาบอกว่า “ตอนนีล้กูก็ต้องเยียวยาตวัเองไปก่อน” 
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อ้าว! ก็เป็นหมอ ก็ต้องรักษาตวั รักษาตวัเสร็จแล้วเราก็ปฏิบตัิของเรา เราปฏิบตัิ
ของเราเพราะอะไรรู้ไหม เพราะค าถามนี ้ค าถามนีม้นัดีตรงไหน ดเีพราะว่าเขาเคยมาคยุ
กบัเราบ่อยๆ เพราะว่าเวลาทีเ่ขาภาวนาดี เขาฮึกเหิมมาก ฮึกเหิมจนดคูนอ่ืนปฏิบตัิ
อ่อนแอหมดเลย เขาฮึกเหิมมากนะ แล้วเขาว่าเขาปฏบิตัิได้ด้วย แล้วเขาพยายามจะให้
เรารับรอง เราบอกว่าต้องท าให้มากกว่านี ้

เขาพยายามจะให้เรารับรอง แล้วตอนนีเ้ราไม่ต้องรับรองเลย เขียนมาฟ้องเลย 
ตอนนีไ้ม่ต้องรับรอง มนัจริงๆ เลย ฉะนัน้ ฟืน้ฟูตวัขึน้มา 

ไอ้ที่พดูก็เพราะเขาว่า “ขอก าลงัใจครูบาอาจารย์ด้วยนะคะ เพราะไม่มีที่พ่ึง” 

เพราะค าถามแค่ถามมาว่าเคยท าได้ แล้วคิดว่ามนัมัน่คง แล้วเวลามนัเสื่อมไป
แล้ว เสื่อมยงัไม่รู้ตวันะ แต่เวลาที่ท างานมนัมีผลแล้ว ที่ท างานมนัมีปัญหา พอทกุข์จาก
งานนัน้ถงึได้รู้ว่าตวัเองจิตเสื่อม 

เพราะมีผลกระทบให้จิตใจมนัทกุข์ ถึงเข้าใจว่าจิตเสือ่มแล้วหลวงพ่อ แล้วหลวง
พ่อท าอย่างไรล่ะ ขอก าลงัใจหน่อย หลวงพ่อ ท าอย่างไร 

ผลกระทบ พอมนักระทบแล้วมนัถึงได้รู้ว่าเสื่อม แต่ตอนก่อนหน้านัน้ยงัคิดว่าไม่
มีอะไรกระทบ คิดว่าเราท าได้ๆ ไง แต่เวลากระทบขึน้มาแล้วรู้ตวั พอรู้ตวัขึน้มา เสียใจ 
ถ้าเสียใจ อนันีข้อคยุครัง้หนึ่ง เสียใจก็บอกว่า เม่ือกอ่นจะให้หลวงพ่อรับรองไง แล้วถ้า
เสียใจตอนนี ้ ถ้ามนัเป็นอย่างนีป๊ั้บ “โอ้โฮ! หลวงพ่อโกหก ไม่ไว้ใจหลวงพ่อแล้ว ก็หลวง
พ่อรับรองว่าของฉันแน่นอนแล้วไง แล้วท าไมมนัเสื่อมล่ะ ตอนนัน้จะมา หลวงพ่อต้อง
รับรองๆ” 

ถ้ารับรองไป ตอนนี ้“เอ๊! หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกนัเนาะ รับรองเราได้อย่างไร มนั
เสื่อมหมดแล้ว” 

มนัย้อนกลบัมาไง ย้อนกลบัมาที่เราวินิจฉัยมาแต่ต้น แต่เขาก็คิดไปอย่างหนึง่ 
เราก็วินจิฉัยเป็นอย่างหนึ่ง วนันีเ้ขียนมาบอกเลย แล้วเราก็ให้ก าลงัใจอย่างนี ้ให้ก าลงัใจ
นะ เพราะว่าเวลาคิดถงึเร่ืองนีต้้องคิดถึงหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านพดู
กบัหลวงตา “ให้พระใหม่ๆ มนัขึน้มา ให้มนัมีข้อวตัรติดหวัมนัไป” หลวงตาใช้ค านี ้
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แต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้ว “ติดหัวใจไป” ติดหัวใจคือติดความจ า ติดในหัวใจ 
ติดในจิตใต้ส านึก เราจะได้เอาสิ่งนีม้าหล่อเลีย้งใจเราได้ เราจะได้เอาอย่างนีม้า
เป็นแนวทางปฏิบัติได้ เห็นไหม 

“ให้พระใหม่ๆ มนัขึน้มา จะได้มีข้อวตัรติดหวัมนัไป พระเก่าๆ ไม่ต้องขึน้มา” 

ค านีม้นัเป็นการที่ท่านห่วงอนาคตของคณะสงฆ์ ทา่นห่วงถึงอนาคต ท่านพดู
อะไรไว้ ท่านวางข้อวตัรไว้ ท่านวางแนวทางไว้ อยากให้พระใหม่ๆ มนัได้รับรู้ จะได้ติด
หวัใจมนัไป อนาคตมนัจะได้มีแนวทางปฏิบตัิของมนัไป ท่านห่วงอนาคตของคณะสงฆ ์
แล้วหลวงตาท่านมาย า้ๆ 

หลวงตาท่านพดูอะไร เราก็ฟังนะ แล้วเราก็จินตนาการของเราไปไง เราถึงบอก
ว่าครูบาอาจารย์ท่านวางหลกัเกณฑ์ไว้ก็เพราะตรงนี ้ เพราะตอนที่ท าไปแล้วมนัจะเสื่อม 
ท าไปแล้วมนัจะมีปัญหา ท่านก็ห่วงอนาคต ห่วงนกัปฏิบตัิเราให้เราเข้มแข็ง 

ฉะนัน้ เวลาเสื่อมแล้ว ระลึกถงึครูบาอาจารย์แล้วมนัจะซาบซึง้ มนัเป็นอย่างนี ้
เอง ท่านถึงได้เคร่งครัด มนัเป็นอย่างนีเ้อง ท่านถึงได้ด่าเรา ท่านด่าเราก็เพราะเหตนุี ้
แหละ เหตกุลวัเราเสื่อมนี่ ที่ท่านด่า ทา่นดทู่านแล ก็เพราะมนัเป็นอย่างนีเ้อง มนัเป็น
อย่างนีเ้อง เสื่อมแล้วจะได้รู้ถึงคณุของท่าน เอวงั 


