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ถาม : เรื%อง “ธรรมโอสถ” 

กราบนมสัการหลวงพอ่เจ้าคะ่ ขอหลวงพอ่เมตตาตอบปัญหาเกี%ยวกบัการป่วยของพอ่
คะ่ พอ่ป่วยตดิเชื Fอในกระแสเลอืดและมีไข้สงูบ้าง เนื%องด้วยข้อเท้าบวมทั Fงสองข้าง บวมนิ Fวกลาง
เท้าด้านขวามีหนอง โดยไมมี่สาเหตคุะ่ ไปโรงพยาบาลรักษาตวัอยู ่๑๓ วนัแล้ว 

เนื%องจากลกูๆ ทํางานตา่งจงัหวดั ไกลกนัมาก และชว่ยกนัสง่เสยีคา่ใช้จา่ยพอ่แมต่ลอด
ทั Fงเดือนคะ่ จงึต้องเปลี%ยนเวรกนัชว่ยมาเฝา้ไข้พอ่ เนื%องจากอยูต่ามลาํพงัสามคนพอ่แม ่ และ
หลานน้อยอีกหนึ%งคนคะ่ จงึคยุกนัวา่ต้องมีคนที%เสยีสละดแูลพอ่แมค่ะ่ เพราะทา่นแก่แล้ว แต่
โยมมีภาระทางด้านหนี Fสนิตอ่เนื%อง ก็เลยบอกให้พี%ชายคนโตดแูล เพราะไมมี่ครอบครัวที%
กรุงเทพฯ ขออนญุาตถามหลวงพอ่ดงันี Fเจ้าคะ่ ถามปัญหาธรรมคะ่ 

โดยฐานะเป็นลกู จะชว่ยพอ่ทางธรรมโอสถอยา่งไรดีเจ้าคะ ณ ตอนนี Fได้สวดมนต์แผ่
เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร เพราะเชื Fอโรคที%ทําให้ป่วย และฟังธรรมหลวงตาสอนพระ และธรรม
ของหลวงพอ่ตลอดเจ้าคะ่ พร้อมเอาหนงัสอืธรรมะไปอา่นเวลาพอ่นอนหลบั ปฏิบตัไิด้บ้างเวลา
เฝา้พอ่ที%โรงพยาบาลคะ่ อธิษฐานให้ตวัเชื Fอโรคที%ทําให้พอ่เท้าบวมโดยไมมี่สาเหต ุ คณุหมอ
เอกซเรย์ข้อเท้าแล้วไมมี่อะไร ไมท่ราบวา่เป็นโรคกรรมเก่าของพอ่หรือเปลา่เจ้าคะ 

โยมทกุข์ใจมากเจ้าคะ่ แตค่อยบอกตวัเองวา่ แม้เป็นพระอรหนัต์ยงัป่วยเลย ทกุคนหนี
ความเกิด แก่ เจ็บ ตายไมพ้่นคะ่ แตค่ดิวา่เราเป็นลกู ตอนนี Fชว่ยให้สดุความสามารถก่อนทกุๆ 
ด้านเจ้าคะ่ ขอหลวงพอ่เมตตาแนะนําสั%งสอนด้วยเจ้าคะ่ 

ตอบ : นี%พดูถงึธรรมโอสถ ธรรมโอสถไง เวลาพดูถงึธรรมโอสถนะ เวลาธรรมโอสถ เวลา
ที%องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาไปศกึษากบัเจ้าลทัธิตา่งๆ เจ้าลทัธิตา่งๆ ทกุลทัธิเขาก็
บอกวา่เขาเป็นพระอรหนัต์ คําวา่ “เป็นพระอรหนัต์ของเขา” เขาได้ฌานสมาบตั ิเขาได้อภิญญา 
เขาได้อะไร เขาวา่เขาเป็นพระอรหนัต์ เพราะเขาไมรู้่จกัวา่พระอรหนัต์เป็นอยา่งไร เพราะเขาไม่
มีสตสิมัปชญัญะรู้ความเป็นพระอรหนัต์ของเขาได้หรอก แตด้่วยเขาทํา ใครมีความสามารถ
ขนาดไหน สงูสง่ขนาดไหน เขาก็วา่เขาประพฤตปิฏิบตัสิิ Fนสดุกําลงัของเขา เขาก็วา่เป็นพระ
อรหนัต์ แตไ่มมี่เลย เวลาไมมี่เลย เหน็ไหม คําวา่ “ไมมี่เลย” ไมมี่เพราะอะไร 
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เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปศกึษากบัเขา ไปศกึษากบัเขา เพราะเขา
รับรอง เพราะศกึษากบัอาจารย์องค์ใดก็ศกึษาจนหมดไส้หมดพงุของครูบาอาจารย์องค์นั Fน แล้ว
ครูบาอาจารย์องค์นั Fนก็บอกวา่ หมดความสามารถแล้ว สอนถงึสิ Fนสดุความรู้ของเขาแล้ว แต่
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีสตสิมัปชญัญะวา่เรายงัมีกิเลสอยู ่

นั%นไง ถงึบอกวา่ทกุลทัธิศาสนา ที%วา่ไปศกึษากบัเขาๆ ที%เขาบอกเขาปฏิญาณตนวา่เป็น
พระอรหนัต์ เขาปฏิญาณตนวา่เขาเป็นศาสดา นั%นนะ่มนัเป็นความเชื%อของเขา มนัไมเ่ป็นความ
จริงเลย มนัไมมี่ มนัไมมี่ ถ้ามนัไมมี่ เหน็ไหม 

ฉะนั Fนบอกวา่ เวลาที%วา่ เวลาเราจะรักษาธรรมโอสถๆ เวลาธรรมโอสถ ถ้าเอาเป็น
แนวทางใหญ่ๆ มนัก็ ๒ นะ ธรรมโอสถที%เวลารักษาไข้กิเลส คือกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
นั Fนเป็นมรรค แตธ่รรมโอสถเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเรื%องร่างกาย มีธรรมโอสถ ครูบาอาจารย์ทา่นมี
กําลงัของทา่น ทา่นมีสตปัิญญาของทา่น ทา่นรักษาของทา่น 

เวลาหลวงตาทา่นป่วยไข้หลายรอบเลย แล้วทา่นใช้ธรรมโอสถของทา่น ขณะที%ทา่นใช้
ธรรมโอสถของทา่น ทา่นมีสตสิมัปชญัญะ เวลาที%วา่ทา่นไปป่วยที%บ้านผือ ที%หนองคายนะ่ ทา่น
วิตกกงัวลขึ Fนมาวา่ ถ้าเป็นพระอรหนัต์แล้วจะตายก็ไมว่า่ ถ้าเป็นพระอรหนัต์มนัก็จบใชไ่หม มนั
ได้หมดเรื%องหมดราวกนัไปเสยีที แตนี่ Fรู้ตวัเองวา่มนัยงัไมเ่ป็นพระอรหนัต์ ตอนนั Fนทา่นได้
อนาคามี ทา่นบอกรู้ในใจของตนวา่ ถ้าทา่นตายไปมนัต้องไปเกิดเป็นพรหม เป็นอนาคามี ทา่น
อยากไมเ่กิด ทา่นอยากจะให้สิ Fนสดุชาตนีิ Fเลย จะไมมี่การเกิดอีกหนึ%งภพ ไมมี่การเกิดเป็นพรหม
อีกครั Fงหนึ%ง ทา่นก็เลยไมอ่ยากตาย พอทา่นไมอ่ยากตาย ทา่นอยากจะประพฤตปิฏิบตัใิห้สิ Fนสดุ
แหง่ทกุข์ไง 

แล้วทา่นก็วิตกกงัวล ไปสวดมาตกิาวนัหนึ%ง ๓ ศพ ๔ ศพ เป็นโรคนี Fมนัต้องตายหมด 
แล้วตอนนี Fทา่นมาเป็นของทา่นเอง ทา่นก็เอาไปวิตกกงัวลอยูต่รงนั Fนนะ่วา่ไมอ่ยากตาย จิตมนั
สง่ไปที%ความคดิความวิตกกงัวลอนันั Fน จนธรรมขึ Fนมาเตือนนะ “ทา่นก็เคยป่วยเคยไข้มาตั Fง
หลายรอบแล้ว ทา่นก็เคยพิจารณาจนความเจ็บไข้ได้ป่วยมนัก็หายมาหลายครั Fงแล้ว ทา่นจะมา
วิตกกงัวลทําไมกบัเรื%องอยา่งนี F ทา่นก็พิจารณาส”ิ ทา่นได้สตเิลย ได้สตขิึ Fนมา พิจารณา นี%ไง ที%
พิจารณาโรคภยัไข้เจ็บ เหน็ไหม นี%ธรรมโอสถ 

เวลาธรรมโอสถนะ เวลาธรรมโอสถ ขณะที%วิตกกงัวลขึ Fนมา เพราะวา่ถ้าตายไปก็ต้องไป
เกิดอีกรอบหนึ%ง ไปเกิดบนพรหมอีกครั Fงหนึ%ง ไมใ่ชร่อบหนึ%ง ครั Fงหนึ%ง แล้วถ้าจะพิสจูน์ที%นั%น 
เพราะตอนนั Fนทา่นมั%นใจวา่ทา่นได้อนาคามี ทา่นผา่นอสภุะมาแล้ว แตที่นี Fพอมาวิเวกออกมา 
มนัเหน็จดุและตอ่มที%ดอยธรรมเจดีย์แล้ว ก็วิเวกออกมา แล้วมาที%นี% มารักษาไข้ที%นี%กลบัไปก็กลบั
จากตรงนี F กลบัไปวดัดอยธรรมเจดีย์อีกหนหนึ%ง 
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พอกลบัไปวดัดอยธรรมเจดีย์ ทา่นอยูที่%หนองผือ ทา่นพิจารณาของทา่นจนโรคนี Fหาย
หมด เวลาพอธรรมะมาเตือนนะ “ทา่นก็เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาหลายรอบแล้ว ทา่นก็พิจารณามา
หลายครั Fงแล้ว แล้วคราวนี Fก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ Fนมา ทา่นจะวิตกกงัวลเรื%องอะไรอีก ก็กลบัมา
พิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั Fนส”ิ คืนนั Fนทั Fงคืนเลยพิจารณา 

แล้วมนัที%วา่มีชาวบ้านคนเป็นหว่งก็มาจดุมานอนอยูข้่างๆ นะ่ ทา่นเดนิจงกรมจน ๔ ทุม่ 
๕ ทุม่ โอ้โฮ! โรคมนัหายหมดเลย สิ%งที%เป็นโรคเสยีดอกหายหมด ถอดเสี Fยนถอดหนามหมดเลย 
โลง่หมดเลย พอโลง่หมดเลยนะ ทา่นไปเหน็คนที%มานั%งเฝา้อยูน่ั%นนะ่ ให้กลบั ไมย่อมกลบันะ พอ
พ้นจากโรคภยัไข้เจ็บ ทา่นกลบัไปวดัดอยธรรมเจดีย์ พอวดัดอยธรรมเจดีย์ ไปสิ Fนสดุกนัที%วดั
ดอยธรรมเจดีย์ อนันั Fนนะ่จดุและตอ่มตวัจริง อนันั Fนนะ่จิตเดมิแท้นะ่ ไปควํ%าจิตเดมิแท้ที%วดัดอย
ธรรมเจดีย์นั Fนอีกรอบหนึ%ง 

เราจะบอกวา่ เวลาเป็นมรรคเป็นผลนี%เรื%องหนึ%ง ถ้าบอกวา่มนัเป็นธรรมโอสถ มนัอีกเรื%อง
หนึ%ง แตม่นัก็เป็นกรณีที%วา่เวลาหลวงปู่ มั%น หลวงปู่ มั%นทา่นอยูที่%ถํ Fาสาริกา ทา่นเป็นโรคเสยีดท้อง 
เป็นโรคท้อง เวลาทา่นฉนัยาต้ม ฉนัสมนุไพร ฉนัแล้วมนัหาย แตค่ราวนั Fนฉนัเทา่ไรก็ไมห่าย พอ
ไมห่าย ทา่นก็โยนหม้อทิ Fงเลย ไมกิ่น เลกิ ตายเป็นตาย แล้วทา่นพิจารณาโรคเลย พิจารณา
โรคภยัไข้เจ็บ ทีนี Fจิตมนัพิจารณาใชไ่หม พิจารณาโรค พิจารณาโรคด้วย แล้วพิจารณากิเลส
ด้วย เวลามนัรวมลง เหน็ไหม รวมลง โรคภยัไข้เจ็บหายหมด 

แล้วทา่นบอก หลวงตาทา่นก็พิจารณาตาม เวลาหลวงตาทา่นพิจารณาเวทนามาก่อน 
แล้วทา่นมาพิจารณากาย พอทา่นพิจารณากายขึ Fนไป โลกนี Fราบหมดเลย ขึ Fนไปกราบหลวงปู่
มั%น หลวงปู่ มั%นบอก “เออ! มหาเหมือนเราที%ถํ Fาสาริกาเลย โลกนี Fราบหมดเลย แตข่องมหาไมมี่
ยกัษ์ ของเรามียกัษ์” นี%ตรงนี Fทา่นได้สกิทาคามี โลกนี Fราบหมด พิจารณาธาตหุมดเลย นี%ทา่น
พิจารณาโรคภยัไข้เจ็บของทา่นด้วย แล้วทา่นพิจารณากิเลสตณัหาความทะยานอยากด้วย แล้ว
เวลามนัหลดุไปแล้ว มนัขาดหมด จิตนี Fรวมลงหมด เหน็ไหม ที%เขาเป็นเทพารักษ์อยูที่%นั%นนะ่ เข้า
มากราบ เข้ามากราบ เข้ามาที%วา่จะเอากระบองมาตีนะ่ “ของเรามียกัษ์ด้วย แตข่องมหาไมมี่” 

แตห่ลวงปู่ มั%นทา่นพิจารณา ทา่นอยูที่%ถํ Fาสาริกาตอ่เนื%องไป แล้วทา่นพิจารณาตอ่เนื%อง
ไป ทา่นก็ไปเจออสภุะข้างบน แล้วทา่นก็พิจารณาอสภุะ ทา่นถงึได้อนาคามีอีกชั Fนหนึ%ง ทา่นได้
สองขั Fนที%นั%นนะ่ นี%เวลาทา่นได้ แตเ่ราได้อยา่งไร นี%พดูถงึวา่ เวลาธรรมโอสถกบัเวลาพิจารณา
มรรค ฉะนั Fน เวลาพิจารณามรรค 

ทีนี Fโยมถามวา่ “พอ่เจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บไข้ได้ป่วย อยากได้ธรรมโอสถ” 
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คําวา่ “ธรรมโอสถของเรา” ธรรมโอสถ แล้วแตจิ่ตใจของบริษัท ๔ เราเป็นบริษัท ๔ ภิกษุ 
ภิกษุณี อบุาสก อบุาสกิา เหน็ไหม อบุาสก อบุาสกิา ถ้าจิตใจที%ยงัเป็นระดบัของฆราวาส เรา
ศกึษาธรรมะๆ มนัก็เป็นระดบัของธรรมโอสถอนัหนึ%ง 

ธรรมโอสถ เวลาจิตใจของเราเวลาเราทกุข์เรายากขึ Fนมามนัมีความทกุข์ความยากในใจ 
เราศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัเป็นธรรมะ นี%ธรรมโอสถ ศกึษาแล้ว 
มนัศกึษามนัมีเหตมีุผลไง เหตผุลมนัมาคลี%คลาย คลี%คลายความยดึมั%นถือมั%น คลี%คลายความ
ทกุข์ยากในใจของเรา เหน็ไหม ความทกุข์ยากในใจของเรามนัไมมี่ทางออก มนัโดนสิ%งใดบีบคั Fน
ขึ Fนมามนัก็มีความทกุข์ในใจของมนั 

เราไปศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ศกึษาแล้วโดยข้อเทจ็จริงมนั
เป็นแบบนั Fน ถ้ามนัเป็นแบบนั Fน ถ้าเรารู้เทา่รู้ทนัแล้วเราปลอ่ยวางแล้ว มนัก็เป็นธรรมชาติ
อนัหนึ%ง แตถ้่าเราไปยดึไปมั%นของเรา เรามีแตค่วามทกุข์ความยากของเรา ถ้าเรายดึมั%นโดย
ความหลงผิดของเราไง 

พอเราศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า หตูาเราสวา่งกระจา่งแจ้ง มนั
ผิดเพราะเรายดึเรามั%นของเรา ถ้าเราไมย่ดึไมม่ั%น มนัก็เป็นข้อเทจ็จริงของมนัอยา่งนั Fนนะ่ 

ข้อเทจ็จริง คนยดึมั%นถือมั%นมากเทา่ไร มนัก็มีความทกุข์ยากมากเทา่นั Fน คนที%ยดึมั%นถือ
มั%นปานกลางก็มีความทกุข์ยากปานกลาง คนที%ยดึมั%นถือมั%นเบาบางมนัก็เป็นความทกุข์ยาก
เบาบาง ความทกุข์ความยากมนัเป็นเพราะความยดึมั%นถือมั%นของเรา เพราะกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากของเรา อวิชชาคือความไมรู้่ข้อเทจ็จริงของเรา มนัก็ไปยดึมั%นถือมั%น เหน็ไหม 

ไปศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เทศน์ถงึข้อเทจ็จริงในสจัธรรม เราศกึษาแล้ว เราเอามาเทียบเคียงแล้ว มนัก็เหน็วา่มนัก็เป็น
แบบที%องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูจริงๆ แตม่นัผิดที%เราไปยดึมั%นถือมั%นเอง มนัก็ปลอ่ย 
มนัก็คลาย เหน็ไหม เราจะบอกวา่อยา่งนี Fก็เป็นธรรมโอสถเหมือนกนั เป็นธรรมโอสถเพราะอะไร 

เพราะเราศกึษาสัจธรรมอันนั6นมา เราศกึษาสัจธรรมอันนั6นมา เพราะสัจธรรม
อันนั6นมันมีเหตุมีผลเหนือกว่าความยดึมัBนถอืมัBนของเรา มันเหนือกว่า มันเหนือกว่า
มันกป็ล่อยวางได้ๆ มันกเ็ป็นธรรมโอสถอันหนึBง 

นี%ก็เหมือนกนั ที%เราศกึษาธรรมๆ ธรรมโอสถ ในบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสกิา 
มนัมีวฒิุภาวะมีกําลงัมากน้อยแคไ่หน มนัก็จะได้ประโยชน์ตอ่ศาสนามากน้อยเทา่นั Fน 

หลวงตาทา่นบอกวา่ศาสนาพทุธมนัเหมือนห้างสรรพสนิค้า ใครเข้าไปห้างสรรพสนิค้า 
ใครมีทนุมาก ใครอยากจะซื Fอของที%มีคณุคา่มาก เขาก็ได้ทรัพย์สมบตัทีิ%มีคา่ไป คนที%เข้าไป เข้า
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ไปเงินมีน้อย เราก็แลกเปลี%ยนได้สิ%งของมีคา่น้อยมา คนที%เขาเข้าไปเที%ยวเลน่ เขาก็ได้ความสด
ชื%นมา ได้แคไ่ปเหน็ไง ไปเหน็ แตเ่ราไมไ่ด้ทรัพย์สมบตัใิดมา นี%มนัเหมือนห้างสรรพสนิค้าที%ใครมี
วฒิุภาวะแคไ่หนเข้าไปในห้างสรรพสนิค้านั Fน ก็จะได้ประโยชน์ในห้างนั Fนมา ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ใครศกึษามาก ใครประพฤตปิฏิบตัมิาก ใครมีวฒิุภาวะมากน้อย
แคไ่หน เขาก็จะได้ประโยชน์มากน้อยตามที%เขามีกําลงัของเขาออกไป นี%ก็เหมือนกนั นี%พดูถงึ
ธรรมโอสถในบริษัท ๔ 

ทีนี Fจิตใจของเราเวลาเราทกุข์เรายาก เราทกุข์เรายากขึ Fนมา เพราะเขาบอกวา่ “ฟังธรรม
หลวงตาสอนพระมาตลอด ฟังเทศน์มาตลอด” 

ฟังเทศน์มาตลอด เราเป็นลกูศษิย์มีครูไง เวลาครูของเรา ครูบาอาจารย์ของเรา ครูเอก
ของโลกก็คือองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดาเอก แล้วสอนครูบาอาจารย์เป็นชั Fนๆ 
ขึ Fนมา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%นทา่นก็รื Fอค้นของทา่นมา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%นทา่นก็ไปเอาแม่
ของทา่นมาดแูลอยูพ่กัหนึ%ง แล้วแมเ่ป็นภาระๆ ทา่นก็เอาแมข่องทา่นไปสง่ที%อบุลฯ แล้วทา่นขึ Fน
ไปเชียงใหม ่ เวลาครูบาอาจารย์ของเราทา่นมีอํานาจวาสนา ทา่นก็ไปเอาพอ่เอาแมม่าดแูล ถ้า
พอ่แมที่%มีความสนใจในการประพฤตปิฏิบตั ิ พอ่แมก็่จะมีความสขุ แตพ่อ่แมท่า่นยงัตดิโลกอยู ่
ทา่นก็ไมอ่ยากจะเข้ามา นี%มนัเป็นอํานาจวาสนาของคนนะ นี%เหมือนกนั เวลาครูบาอาจารย์ทา่น
ยงัทําเป็นตวัอยา่งไง 

ทีนี Fพอถงึผู้ถามใชไ่หม ผู้ถามบอกวา่ “พอ่เจ็บไข้ได้ป่วย ลกูแตล่ะคนก็มีภาระหน้าที% เราก็
จะมาชว่ยกนัดแูลพอ่ของเรา” 

ถ้าชว่ยดแูลพอ่ เราก็มีนํ Fาใจไง เราพดูกนัด้วยนํ Fาใสใจจริง คนเราจะพดูด้วยนํ Fาใสใจจริง
วา่ใครมีกําลงัมากน้อยแคไ่หนก็จะมาชว่ยกนัดแูลพอ่ของตน ถ้าดแูลพอ่ของตน ทีนี Fพอ่ของตน
เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยการตดิเชื Fอ เวลาตดิแล้วมนัไมไ่ด้ กรรมเก่ากรรมใหม ่ถ้าเราเข้าใจได้ เรารักษา
หวัใจของเรา เหน็ไหม 

แตถ้่าบอกวา่ธรรมโอสถ ธรรมโอสถที%จะรักษาของเรา 

เวลาครูบาอาจารย์เราทา่นเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาหลวงปู่ ฝั Fนทา่นเป็น
โรคประจําตวัเหมือนกนั ทา่นไมค่อ่ยทนักบัหมูค่ณะ ไปไหนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทา่นจะปผู้าอาบ
ของทา่น แล้วทา่นนอนจนกวา่ไข้จะหาย ทา่นถงึจะไปตามหมูค่ณะทนั สดุท้ายทา่นนั%งสละตาย 
พิจารณา พทุโธๆๆ นี%แหละ เวลาจิตมนัรวมลง เหน็ไหม เพราะเราตั Fงใจของเรา เราตั Fงใจของเรา 
จิตมนัรวมลง 
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เราทําสมาธิก็เป็นสมาธิอนัหนึ%งนะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ Fนมา ความเจ็บไข้ได้ป่วยมนั
รุมเร้าเข้ามา พอรุมเร้าเข้ามา เราพทุโธของเรา พทุโธของเราด้วยความเป็นอิสรภาพของเรา ถ้า
จิตมนัปลอ่ยหมด เป็นอิสระหมด โรคภยัไข้เจ็บจะหลดุออกไป 

เวลาหลวงปู่ ฝั Fนทา่นพิจารณาของทา่น พทุโธๆ พอจิตมนัรวมลง โอ้โฮ! สวา่งหมดเลย 
แล้วทา่นเหน็ ทา่นพดูไว้ ทา่นเลา่ให้ลกูศษิย์ฟังไว้วา่ ธรรมโอสถมนัฟอกร่างกาย โรคภยัไข้เจ็บ
หายแล้ว มนัยงัเป็นการรองรับเป็นนิมิต เหน็กวางตวัหนึ%งโดดออกจากร่างกายนี Fออกไป นี%ทา่น
หายหมดเลย โรคประจําตวั โรคที%เคยเป็น โรคประจําตวัหายเลย นี%ธรรมโอสถอยา่งนี F มนัต้องมี
จิตใจที%เข้มแข็งมนัถงึทําได้ไง 

เวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหลวงตาไง บอกวา่อยากจะรักษาด้วยธรรมโอสถ ทา่นบอก
วา่คนที%จะรักษาด้วยธรรมโอสถได้ต้องมีกําลงั จิตต้องมีกําลงั ต้องมีสมาธิที%มั%นคง เพราะเวลา
นั%งสมาธิเรานั%งโดยปกตเิรายงัหงดุหงิด เรายงันั%งได้ยาก แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ความเจ็บไข้ได้
ป่วยมนัก็มาเร้าอีกตา่งหาก เหน็ไหม เราเองก็หงดุหงิดอยูแ่ล้ว แล้วสิ%งนั Fนมาเร้า นั%งสมาธิมนัจะ
ลง มนัก็กลบัไมล่งไง พอกลบัไมล่ง 

ดสู ิ เวลาหลวงตาทา่นนั%งตลอดรุ่ง ถ้าวนัไหนทา่นบอกพิจารณาพบัๆๆ พทุโธๆ ถ้าจิตมนั
ลงนะ ลงหนึ%งรอบ คลายออกมา พิจารณาซํ Fาก็ลงอีก คืนนั Fนลกุขึ Fน ออกจากสมาธิลกุขึ Fนเดนิได้
เลย เพราะร่างกายมนัไมบ่อบชํ Fา ถ้าวนัไหนนะ มนัไมล่ง ต้องพิจารณาตอ่สู้กนัด้วยความรุนแรง 
ความเจ็บปวดมนับีบคั Fน แตด้่วยจิตใจที%มั%นคง ทา่นก็ต้องตอ่สู้กบัมนัด้วยสตด้ิวยปัญญาจนจิต
มนัลงได้ แตจิ่ตลงได้ ลงได้ด้วยความบอบชํ Fา คืนนั Fนออกจากสมาธิแล้วลกุไมไ่ด้ ต้องตั Fงสต ิแล้ว
เอามือจบัเท้าออกไปก่อน ให้เท้าสองข้างยืดไปก่อน แล้วนั%งเฉยๆ ให้เลอืดลมมนัเดนิก่อน 

บางคืนร่างกายไมบ่อบชํ Fา ลกุไปได้เลย บางคืนร่างกายบอบชํ Fา บอบชํ Fามาก มนัต้องนั%ง
ก่อน ให้ร่างกายมนัฟืFนฟกู่อน ให้เส้นประสาทมนัสมบรูณ์ก่อน ถงึจะลกุขึ Fนไปได้ไง นี%คนคนเดียว
เวลาปฏิบตัแิตล่ะคราวมนัยงัไมเ่หมือนกนัเลย 

ฉะนั Fน เวลาธรรมโอสถๆ ถ้าจิตใจเข้มแข็งแล้ว จิตใจเข้มแข็งคือมนัเคยทําได้ เคยผา่น
ชอ่งทางอยา่งนี F เคยผา่นความลาํบากมา ถ้ามีความลาํบากมาขวางหน้าเทา่ไร มนัใช้สตปัิญญา
มนัแยกแยะขึ Fนไป มนัก็จะผา่นความลาํบากนั Fนเข้าไปสูค่วามสงบได้ นี%พดูถงึวา่ถ้าจิตใจคนที%มี
กําลงั 

จิตใจคนที%ไมมี่กําลงั มนัจะผา่นความลาํบากนั Fนมนัก็ยากอยูแ่ล้ว แล้วความเจ็บไข้ได้
ป่วยมาอีก ทา่นถงึบอกวา่ ถ้าจิตใจไมเ่ข้มแข็งให้ไปหาหมอซะ ไปหาหมอก่อน ร่างกายฝากไว้
กบัหมอ จนกวา่เราฝึกของเราได้ไง 
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ธรรมโอสถมนัรักษาอยา่งนั Fน แตถ้่าพดูถงึเวลาเป็นอริยมรรค เวลาที%จิตใจเราปฏิบตัศีิล 
สมาธิ ปัญญา มนัยากกวา่นี Fอีก ยากกวา่นี Fเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัมีชีวิต กิเลสมนัปลิ Fน
ปล้อน กิเลสมนัพลกิแพลง กิเลสมนัตอ่ต้าน กิเลสมนัหลบมนัซอ่น เดีiยวดีเดีiยวร้ายตา่งๆ มนั
ต้องมีความละเอียดรอบคอบเวลาเราจะสู้กบัมนั เหน็ไหม ถ้าสู้กบัมนั มนัถงึวา่ธรรมโอสถอยา่ง
หนึ%ง มรรคเป็นอยา่งหนึ%ง 

ฉะนั Fน เวลาผู้ถามถามถงึพอ่ มนัสะเทือนใจ เพราะเราเป็นลกูใชไ่หม แล้วเราเป็นชาว
พทุธใชไ่หม พอ่แมเ่ป็นพระอรหนัต์ของลกูๆ เราก็เป็นภาระหน้าที%เราจะต้องดแูล มนัละอายใจ 
ถ้าละอายใจ เราจะชว่ยทา่น เพราะมนัก็ต้องจิตใจของทา่น ถ้าเป็นธรรมโอสถ จิตใจทา่นก็ต้อง
เข้มแข็ง จิตใจของทา่นต้องพิจารณาของทา่นเอง เพราะจิตใจของทา่นเป็นผู้ ป่วย ผู้ ป่วยนั Fนจะ
เป็นผู้ ทําให้จิตมนัเป็นอิสระหายป่วยนั Fนเอง แตเ่ราเป็นลกูๆ เราไมส่ามารถที%จะเข้าไปชี Fนําในใจ
ของทา่นได้ เราก็ดแูลของเราด้วยกําลงัของเราไง 

บริษัท ๔ จิตใจที%สงูจะทําอยา่งใดมนัก็ทําด้วยวฒิุภาวะด้วยกําลงันั Fน ทําอยา่งไรก็ได้
ประสบความสาํเร็จ จิตใจปานกลางก็ได้แคป่านกลาง จิตใจที%ตํ%าต้อย แตอ่ยา่งใดๆ ก็ยงัมีธรรม
โอสถเป็นที%พึ%งไง ถ้าเป็นที%พึ%ง 

คําถาม คําถามเขาถามเลย เขาถามวา่ ธรรมโอสถที%เขาศกึษามามนัจะชว่ยประโยชน์
กบัพอ่ได้อยา่งไร เราก็แผเ่มตตา แผเ่มตตา ที%วา่เป็นเชื Fอโรคเป็นอะไรตา่งๆ เป็นเวรเป็นกรรม
ของทา่น 

มนัเป็นสายบญุสายกรรมนะ เวลาสายบญุสายกรรม ผู้ ที%มีเวรมีกรรมอนันั Fน ถ้ามาไมไ่ด้ 
ลกูหลานเป็นสายบญุสายกรรมตอ่เนื%องกนัได้ แตถ้่าเจ้าตวัมนัดีที%สดุ ถ้าเจ้าตวั เวลาพอ่แมข่อง
เราทา่นจะเชื%อหรือไม ่ แล้วถ้าทา่นเชื%อ คนเชื%อก็แล้วแตน่ะ แตเ่วลาที%จะมีภยัมาถงึตน ภยัคือ
มรณภยั ถ้ามรณภยัมา มนัทําสิ%งใดมนัหวาดเสยีว เราก็ต้องคอ่ยๆ ดแูลกนั คอ่ยๆ ดแูลกนั 

อนันี Fพดูถงึธรรมโอสถ แล้วธรรมโอสถของเรา เราก็ดแูลรักษาใจของเรา เพราะเขาบอก
วา่ “โยมก็ทกุข์ใจมาก คอยแตจ่ะบอกตวัเองวา่ แม้แตพ่ระอรหนัต์ก็ยงัป่วยเลย ทกุคนจะหนี
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายไปไมพ้่น” 

เราก็คดิของเรา มนัก็บรรเทาใจของเราไง ถ้าบรรเทาใจของเรา เหน็ไหม ผู้ ป่วย ดพูระ 
เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกวา่ ถ้าอยากอปัุฏฐากองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า ให้อปัุฏฐากพระภิกษุที%ป่วยไข้เถิด เพราะพระภิกษุที%ป่วยไข้มนัก็อยูใ่นสงฆ์นี%แหละ 

ฉะนั Fน เวลาจะอปัุฏฐากพระภิกษุที%ป่วยไข้ พระภิกษุที%ป่วยไข้ก็ต้องเป็นภิกษุที%พดูงา่ย 
พดูเข้าใจ คือไมใ่ชว่า่จะเอาแตใ่จตนเอง เหน็ไหม เวลาผู้ ที%อปัุฏฐากตอ่กนั ผู้ ที%ดแูลตอ่กนั ผู้ ป่วย
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กบัผู้ ที%ดแูลผู้ ป่วย เหน็ไหม ในสมยัปัจจบุนันี Fเขาต้องฝึกหดั ผู้ ที%จะไปดแูลผู้ ป่วยนะ ฝึกหดัเป็น
วิชาชีพเลย ไปดแูลผู้ ป่วย 

นี%ก็เหมือนกนั เราจะดแูลพอ่เรา จิตใจเราต้องเข้มแข็ง จิตใจเราก็ต้องมีเมตตา จิตใจของ
เรานะ คนป่วย คนป่วยจะเอาแตใ่จ เพราะคนป่วยจะงอแง แตเ่ราก็ต้องมีใจของเรา เราต้อง
รักษาใจเรา ถ้ามีธรรมโอสถมนัก็ทําใจเราได้ ทําใจเราได้ แล้วถ้าผู้ ที%เข้าใจตอ่กนั โอ้โฮ! มนัยิ Fม
แย้มแจม่ใส อนันี Fมนัเป็นวาสนานะ 

คําวา่ “วาสนา” สายบญุสายกรรม พอ่แมเ่ป็นพระอรหนัต์ของลกู ถ้าพอ่แมเ่ป็นพระ
อรหนัต์ของลกู แล้วเป็นพระอรหนัต์ที%ดีด้วย สดุยอดเลย พอ่แมเ่ป็นพระอรหนัต์ของลกู แล้วพอ่
แมจ่ะเอาแตใ่จตนเอง เราก็ต้องทําใจเราๆ ดแูล 

นี%พดูถงึวา่ธรรมโอสถ ธรรมโอสถเป็นอยา่งนั Fนจริงๆ ธรรมโอสถเป็นชั Fนเป็นตอนขึ Fนมา 
แล้วเป็นชั Fนเป็นตอนขึ Fนมา เป็นขั Fนเป็นตอนขึ Fนมา แตค่น คนที%ทํามามนัมีกรรมเก่ากรรมใหมทํ่า
มาทั Fงนั Fนนะ่ เราชว่ยกนัดแูลตรงนี F เพราะเวลาพระพทุธศาสนาสอนให้เชื%อเรื%องกรรมๆ อะไรที%ทํา
อะไรไมไ่ด้ โยนให้กรรมหมดเลย โยนให้กรรม...ไมใ่ช ่

สอนให้เชื%อเรื%องกรรมๆ กรรมคือการกระทํา ทําดีต้องได้ดี ทําชั%วต้องได้ชั%ว ให้ทําคณุงาม
ความดีของเรา แม้มนัจะทกุข์มนัจะยากก็ฝืนทนเอา เดนิจงกรม นั%งสมาธิภาวนา มนัเฉี%ยวไป
เฉี%ยวมา จะลงไมล่ง จะได้ไมไ่ด้ โอ้โฮ! ทกุข์นา่ดเูลยนะ แล้วถ้าคนไมร่อบคอบนะ มนัลงได้ยาก 
มนัเป็นความรู้สกึ มนัเฉียดฉิว จะได้จะไมไ่ด้ อูย๋! มนัก็ต้องพยายาม 

คนเราได้หรือไมไ่ด้นี%จบเลย บอกมาคําเดียว ให้หรือไมใ่ห้ เลกิ ไอ้นี%ยื%นไปก็ยื%นมา เฉียด
ไปก็เฉียดมา เหมือนจะให้ แตไ่มใ่ห้ วา่ไมใ่ห้หรือก็จะให้ อู้ฮ!ู ภาวนานี%ใชไ่หม ต้องมีความ
รอบคอบ เวลาเราจะปฏิบตัขิองเรา ให้รอบคอบกบัเรา 

ฉะนั Fน พดูถงึธรรมโอสถ ทีนี Fธรรมโอสถ ถ้าจะบอกวา่เอาเป็นแบบวิทยาศาสตร์ ต้อง
อยา่งนั Fนๆ นะ วิทยาศาสตร์ ก็ดดูจากไซริงค์ไง ดดูจากหลอดยา ไซริงค์ดดู ฉีดเลย จบ งา่ยๆ 
วิทยาศาสตร์ นี%ก็เหมือนกนั ทําอยา่งนั Fนๆ จบ...ไม ่

กิเลสนะ ความพอใจของคน อารมณ์ความรู้สกึของคนมนัวบูวาบ มนัร้อยแปด แล้วเรา
ต้องทําให้นิ%งๆ ทําให้มั%นคงได้ สมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิแล้วฝึกหดัของเรา ทําของเรา เดีiยวก็
เข้มแข็ง เดีiยวก็ออ่นแอ เดีiยวก็ได้ เดีiยวก็ไมไ่ด้ ใจคนนะ่ ใจคน เราพยายามรักษาของเรา 

นี%พดูถงึธรรมโอสถไง มนัไมเ่ป็นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มนัเป็นทฤษฎีที%คงที%ตายตวัไง 
แตค่วามรู้สกึของคน เวรกรรม กรรมเก่ากรรมใหม ่แล้วมนัหยาบมนัละเอียด โอย๋! มนัร้อยแปด
เลย 
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ถ้าพดูอยา่งนี Fแสดงวา่พดูเพื%อจะไมรั่บผิดชอบอะไรเลยใชไ่หม 

ก็ไมใ่ช ่ มนัมีอยูจ่ริง ทําได้จริง ทําได้จริง ความรู้สกึจริงๆ แล้วรักษาได้จริงๆ รักษาได้
จริงๆ มนัถงึละเอียดออ่น พอละเอียดออ่นขึ Fนมา ครูบาอาจารย์เราถงึอยูป่่าอยูเ่ขาไง อยูใ่นที%
สงดั อยูใ่นที%วิเวก เพราะเรารักษาใจเราเอง คนอื%นจะรู้กบัเราได้อยา่งไร ฉะนั Fน ถงึเวลาจําเป็น
จะต้องมาเข้าหมูค่ณะ เราก็รักษาใจของตนของเรา นี%พดูถงึวา่ธรรมโอสถ 

ถาม : เรื%อง “กามวิตก” 

ทําไมนบัวนักามวิตกมนัยิ%งมากขึ Fน กวนใจตลอดครับ แตจ่ะออกไปหามนัจริงๆ มนัก็ไม่
ไป หลวงพอ่ใช้วิธีระงบัมนัอยา่งไรครับ ขอแคร่ะงบัพอภาวนาได้ครับ ทกุข์ใจมากเรื%องนี F เรื%อง
กาม 

ตอบ : กามวิตกๆ ไง นี%พดูถงึเขาเขียนเลยนะวา่นี%พระนะ พระถาม พระทกุข์ พระวิตก
แตเ่รื%องของกาม แล้วมนัวิตก เหน็ไหม “นบัวนัมนัจะวิตกมากขึ Fนๆ มนักวนใจครับ มนักวนใจ
ครับ แตจ่ะออกไปหามนัจริงๆ มนัก็ไมไ่ป หลวงพอ่ใช้วิธีไหนครับ จะขอให้ระงบัให้พอภาวนาได้
บ้าง ทกุข์ใจมากจริงๆ” 

ทกุข์ใจมากจริงๆ เหน็ไหม เวลากินอิ%มนอนอุน่มนัเป็นอยา่งนั Fนนะ่ เวลาที%วา่ธรรมโอสถๆ 
เขาแสวงหาธรรมโอสถกนัเพื%อชําระล้างกิเลส ไอ้นี%เป็นพระ เราบวชมา เวลาบวชมา อปัุชฌาย์
ให้เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ให้รุกขฺมูลเสนาสนํ ให้ประพฤตปิฏิบตัขิึ Fนมา เวลาเราจะ
ประพฤตปิฏิบตัขิึ Fนมา เราก็ต้องวางรากฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วถ้าเราจะมีศีลของเรา ศีล
ของเราบวชมา ศีลของเรา ๒๒๗ อยูแ่ล้ว ถ้า ๒๒๗ มนัอยูที่%พฤตกิรรมของเราไง ถ้าพฤตกิรรม
ของเรา การอยูก่ารกิน 

หลวงตาทา่นบอกทา่นบวชมาทา่นเป็นมหานะ บวชมาเรียนใหม่ๆ  ไปบณิฑบาตมา เขา
ใสน่มเนยมา พอฉนัเข้าไปแล้วมนัมีอารมณ์ความรู้สกึเลย ฉะนั Fน เวลาทา่นมีอารมณ์ความรู้สกึ 
ทา่นมีสตปัิญญาของทา่น เวลาทา่นเป็นพระหนุม่ๆ ทา่นไปบณิฑบาตได้นมได้เนยมานะ ทา่น
ไปหาพระหลวงตา ในวดัมีหลวงตา ไปให้พระหลวงตา ทา่นคดัเลอืกเอาแตพ่วกฉนัแล้วกินแล้ว
มนัไมไ่ปเสริม ไมไ่ปเสริมไปยั%วไปยกิุเลส 

คนที%บอกวา่กามวิตก กามวิตกที%มนัจะเกิดขึ Fนมนัต้องอยูที่%พฤตกิรรมตั Fงแตก่ารดํารงชีวิต
ไง ดํารงชีวิต ศีลของเราให้บริสทุธิo เราอยา่ไปคลกุคล ี

นี%บอกเลย บอกวา่กามมนัวิตกเลย อยากจะประพฤตปิฏิบตั ิ แตชี่วิตของเรา เราไปเสพ
อะไรบ้างละ่ เราไปเสพขา่วสาร เราไปเสพสิ%งอยา่งนั Fน 



บริษัท ๔  ๑๐ 
 

©2023 www.sa-ngob.com 

นี%ไง เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนท์ถามเอง ถามองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า บอกวา่ “ถ้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 
ในสงัฆมณฑลมนัต้องเกี%ยวข้องกบัผู้หญิง ผู้หญิงก็ต้องเข้ามาหา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าบอกภิกษุควรทําอยา่งใด” 

“เธออยา่ดอูยา่เหน็เลย ดีที%สดุ อยา่ดอูยา่เหน็เลย ดีที%สดุ” 

“อ้าว! แล้วตอ่ไปนี Fถ้าเขาเข้ามา เขาเป็นพี%เป็นน้องเป็นญาต ิ เขาเข้ามาหาลกูหลานเขา 
จะทําอยา่งไร” 

“เธอจงตั Fงสตไิว้ ถ้าควรพดูกบัเขา พดูด้วยสตสิมัปชญัญะ พดูกบัเขากี%คํา” 

นี%ไง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไว้หมดแล้ว ถ้าบอกไว้หมดแล้ว ถ้าบอกวา่เรา
เป็นพระ แล้วบอกวา่ถ้าเราจะไประงบักามวิตก สิ%งที%มนัวิตกเรื%องกามตลอดเวลา เราก็ต้องตดั
ตั Fงแตต่อนนู้น 

ไอ้นี%เวลาอยูชี่วิตประจําวนั โอ้โฮ! เสพสขุตามสบาย พอถงึเวลาแล้ว โฮ้! กามมนัวิตก ไม่
อยากให้มี ไมอ่ยากให้มี 

มนัต้องย้อนกลบัไปตรงนั Fน ย้อนกลบัไปตั Fงแตเ่ช้าขึ Fนมา ตื%นนอนขึ Fนมา ทําวตัรสวดมนต์
แล้ว ถ้าศกึษาเลา่เรียน เราศกึษาเลา่เรียนอยา่งไร ออกบณิฑบาตมาแล้ว บณิฑบาตมารักษา
อยา่งไร 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%นทา่นถงึบอกวา่ ไมใ่ห้พระอยูป่่าอยูเ่ขา ไมใ่ห้ไปรับกิจนิมนต์ ยิ%ง
วดัป่าบ้านตาด หลวงตาไมใ่ห้มีกิจนิมนต์เลย แล้วเราก็จําทา่นมานี% จําทา่นมา ในวดัของเรา เรา
ไมรั่บกิจนิมนต์ ไมรั่บกิจนิมนต์นี%ไมใ่ชเ่หน็แก่ตวั เพราะอะไร เพราะพระที%เขาจะรับกิจนิมนต์ทั%ว
ประเทศไทย ที%ไหนเขาก็อยากได้ทั Fงนั Fนนะ่ 

แตพ่ระของเรา พระของเราจะประพฤตปิฏิบตัไิง ถ้าพระเราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ Fนมา 
เวลาที%จะออกนั%งรถไปฉนั ไปสวดมนต์ที%บ้านเขา เพื%อไปทําบญุกศุลของเขา แล้วก็กลบัมา 
กลบัมากวา่จะล้างบาตรเสร็จครึ%งวนั ครึ%งวนันั Fน ถ้าพระอยูใ่นวดัครึ%งวนันี F พระได้เดนิจงกรม
หลายชั%วโมงแล้ว แล้วถ้าไปได้สิ%งใดมา ไปรู้ไปเหน็สิ%งใดมา ถ้ารู้เหน็สิ%งใดมา ในสมยัพทุธกาล 
นางอะไรที%ไปเหน็ ที%วา่ช็อก กินไมไ่ด้เลย ถ้าไปเหน็อยา่งนั Fนขึ Fนมามนัตดิขึ Fนมา 

นี%ไง พดูถงึเขาบอกวา่ “กามวิตกมนัมีมากครับ มนัยิ%งมากขึ Fนทกุวนัๆ มนักวนใจผมมาก” 
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คําวา่ “กวนใจ” มนัก็สว่นเรื%องกวนใจ กวนใจ เพราะคนเราเกิดมานี%สญัชาตญาณ 
สญัชาตญาณมนัมีของมนัอยูแ่ล้ว ถ้าสญัชาตญาณของมนั อวิชชามนัมีอยูใ่นใจอยูแ่ล้ว ทีนี Fเรา
บวชเป็นพระแล้ว ถ้าบวชเป็นพระ นี%ไง เวลาเราพดูถงึพระ เวลาเราเทศน์อบรมพระ เพราะเวลา
เราเทศน์อบรมพระ เราถือวา่พระปฏิบตั ิ เวลาพระปฏิบตั ิ ใสเ่ข้าไปเลย เพราะพระปฏิบตั ิ พระ
ปฏิบตัเิขารู้กตกิากนัอยูแ่ล้ว ถ้ารู้กตกิากนัอยูแ่ล้ว เวลาหลวงตาทา่นเทศน์สอนพระๆ สอนพระนี%
เป็นวงใน ใสไ่ด้เตม็ที%เลย ไมต้่องไปแปลศพัท์แปลอะไรให้มนัวุน่วาย 

แตถ้่าเป็นโยมสไิมไ่ด้ “โอ้โฮ! พดูอยา่งนี Fกิเลสทั Fงนั Fนเลย อาจารย์นี%กิเลสหนามาก พดูแต่
เรื%องกิเลส ไมเ่คยพดูถงึเรื%องความดีเลย” 

อ้าว! ก็จะชี Fหวัมนันะ่ จะตีมนันะ่ จะจบัมนันะ่ จะจบัมนัก็ต้องบอกมนัเป็นอยา่งไร จะจบั
กิเลส ไมพ่ดูถงึเรื%องกิเลส มงึจะจบัอะไร จะจบักิเลสก็ต้องคยุเรื%องกิเลสเว้ย จะจบักิเลส ไปบอก
วา่เป็นคณุธรรมๆ เป็นคณุธรรมก็โดนหลอกนะ่ส ิ

ถ้าจะจบักเิลสกต้็องลากกเิลส ต้องตหีวักเิลส ต้องชี 6หน้ามันเลย ถ้าชี 6หน้ามัน นีB
ไง เวลาพระปฏบิตัเิวลาเทศน์ หลวงตาท่านบอกว่าเทศน์ปฏบิตัเิทศน์ง่ายๆ เลย เทศน์
ง่ายๆ คือว่าภาษาเดยีวกัน ภาษาเดยีวกัน สืBอเหมือนกัน ใส่เหมือนกัน ทกุคนมีแรง
ปรารถนาเพืBอมาชาํระล้างกเิลส เพืBอจะถอดจะถอนมัน แล้วต่างคนต่างหามันไม่เจอไง 
แต่ครูบาอาจารย์ทีBแสดงธรรมท่านรู้จกัตวัมันไง ท่านพยายามชี 6หน้ามัน บอกตวัมันว่า
อยู่ตรงนั6นๆ ไง ให้ทาํไง 

ไอ้เราพอชี Fให้ทําขึ Fนมาก็ “โอ้โฮ! ไมมี่ดีเลยเนาะ มีแตเ่ลวทั Fงนั Fนเลย” 

ก็ตวัมนันะ่ ก็ตวัมนั ก็ชื%อมนันะ่ ก็จะเอาตวัมนันะ่ ถ้าเอาตวัมนั เหน็ไหม นี%เวลาเรื%อง
เทศน์พระ ถ้าเทศน์พระเขาเทศน์กนัอยา่งนั Fน นี%พดูถงึเวลาเทศน์พระป่า เวลาพระที%ปฏิบตัเิขา
เทศนาวา่การตอ่กนั ถ้าเทศนาวา่การตอ่กนั เขาก็ชี Fหน้าเลย ชี Fหน้าถงึมนันะ เหน็ไหม 

จากใจดวงหนึ%งสูใ่จดวงหนึ%ง ใจดวงนั Fนมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ใจดวงนั Fนได้
พลกิแพลงได้แก้ไขพฤตกิรรมของมนัแล้ว ใจดวงนั Fนถงึได้กําจดัมนัได้แล้ว นี%ไง จากใจดวงนั Fนยก
มาสูด่วงใจของผู้ปฏิบตัเิรา ทา่นก็ชี Fเข้ามาๆ เหน็ไหม เวลาใจของทา่นสวา่งไสว ทา่นพดูอะไรก็
แจม่แจ้งหมดนะ่ ไอ้ใจของเรามืดบอด ไอ้ห้องสวา่งๆ จะเก็บอะไร เก็บของสิ%งใด วางก็ชดัเจนใช่
ไหม ไอ้ห้องของเรามืดตึpดตืiอ เอามือคลาํยงัไมเ่หน็เลย จบัต้องไมไ่ด้เลย 

นี%ไง เวลาทา่นพดู ทา่นพดูถงึใจของทา่น ใจของทา่นมนัสวา่งไสว มนัสวา่งโพลง เหน็
ไหม ในชั Fนนั Fนมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาเก็บไว้ ชั Fนนั Fนมรรค ๘ ชั Fนนั Fนเป็นอวิชชา ทา่นจบัต้องชี Fให้
เราด ู ไอ้ห้องของเรามืดตึpดตืiอเลย ทา่นถงึบอกวา่ทําความสงบของใจเข้ามาก่อน จดุไฟๆ จดุไฟ
ให้ได้ ถ้าจดุไฟ 
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ทีนี Fเราจะบอกวา่ เวลาทา่นพดู ทา่นพดูชดัเจน เพราะในห้องของทา่น ในใจของทา่นมนั
สวา่งไสวใชไ่หม ในหวัใจของเรามนัมืดบอด แตก็่พยายามจะฟัง พยายามจะฟัง พยายามจะ
ฝึกหดั จะทําใจของเราให้ได้ ทําใจของเราให้ได้ 

นี%พดูถงึเวลาครูบาอาจารย์ทา่นเทศนาวา่การ ทา่นเทศน์จากใจของทา่น จากใจดวงที%
สวา่งไสวเปรียบเทียบมากบัใจที%มืดบอดของเรา ถ้าใจมืดบอดของเรา มรรค ๔ ผล ๔ จริตนิสยั
มนัก็เริ%มเป็นจริตนิสยั แตเ่วลาอริยสจัมนัเป็นหนึ%งเดียวกนั จะทําเจโตวิมตุต ิ ปัญญาวิมตุต ิ มนั
จะเหมือนกนั เหมือนกนัที%วา่เวลาจะขาด ขาดอนัเดียวกนั เพราะอริยสจั จิตนี Fกลั%นออกมาจาก
อริยสจั มนัต้องสรุปมา ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค มนันิโรธ มนัดบัหมด มนัทํามามนัจะกลั%น
ออกมาจากอริยสจั ถ้าอริยสจั มนัก็เป็นอนัเดียวกนั เหมือนกนั แตข่ณะที%มืดบอดมนัทําไมไ่ด้ 
มนัก็ต้องพยายามของเรา 

นี%พดูถงึเขาบอกวา่มนักวนใจๆ คําวา่ “กวนใจ” เขาถามวา่ “หลวงพอ่ทําอยา่งไรครับ” 

ทีนี Fทําอยา่งไรครับ มนัทําอยา่งไรครับ มนัเป็นปลายเหต ุ ที%เราพดูนี%เราพดูถงึวา่ เวลา
กามวิตก เวลามนัเกิดทกุข์เกิดยากขึ Fนมาแล้ว ทกุคนก็ไมรู้่ โอ้โฮ! มนัทกุข์มนัยากมนัลาํบาก 
แล้วเราจะแก้ไขอยา่งไรละ่ 

ไอ้นี%มนัปลายเหตไุง มนัเป็นวิบาก มนัเป็นผลนะ่ แตถ้่ามนัจะแก้ มนัก็ต้องเริ%มต้นกลบัไป
ที%ศีล ความดํารงชีพของเราดํารงอยูข่องเรา ถ้าดํารงอยูข่องเรา คนที%จะเข้าไปรู้เหน็กบัมนั ก็แบบ
ครูบาอาจารย์เราที%ทา่นวางข้อวตัรไว้นี% อยา่งหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%นทา่นทํานะ ทําไว้ก็เพราะ
เหตนีุ Fแหละ ถ้าเราเพลดิเพลนิ เราอยากอยูส่ขุอยูส่บาย เราจะอยูท่กุอยา่งให้ประณีตไปหมดเลย 
ผลของมนัก็กามวิตกนี%ไง ผลของมนันี%ไง 

แตเ่วลาถ้าจะเอาผลของเรา เริ%มต้นขึ Fนมา ศีลเราก็ต้องรักษาของเราให้ดี เราก็ต้องรักษา
อินทรีย์ ตา ห ูจมกู ลิ Fน กาย เราต้องรักษาของเรา เรารักษา ดสู ิจะขบจะฉนัก็ต้องดแูลของเรา 
จะดื%มจะกินอะไรก็ต้องดมูนัไปกระตุ้นไหม มนัเป็นประโยชน์ไหม เราต้องตดัทอนตั Fงแตต่อนนั Fน 
ถ้าตดัทอนตอนนั Fนขึ Fนมา แล้วถ้ามนัยงัเกิดขึ Fนมาอีก เกิดขึ Fนมาอีก นั%นก็มรณานสุต ิ มนัจะไป
ไหน มนัก็ตายทั Fงนั Fนนะ่ มนัก็ผพุงัทั Fงนั Fนนะ่ ดสู ิถ้าไมมี่กลิ%นนํ Fาหอม ไมมี่กลิ%นไอ้พวกนํ Fามาบํารุง
บําเรอนะ กลิ%นคนก็กลิ%นซากศพ มนัก็กลิ%นเดียวกนันะ่ เวลากลิ%นเนา่ กลิ%นซากศพ มนัจะหอมไป
ไหน 

ไอ้นี%พรมใหญ่เลย สงกรานต์นี%ใช้นํ Fาอบเลยนะ พรมแตนํ่ Fาอบเชียว จะกลบกลิ%นมนัไง จะ
กลบกลิ%นมนั จะไมใ่ห้ได้กลิ%นมนัไง นี%ไง ถ้ามนัยงัไมไ่ด้ก็ต้องคดิอยา่งนั Fน พิจารณาอยา่งนั Fน 
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นี%เขาถามไง “กามวิตก นบัวนักามวิตกมนัยิ%งมากขึ Fน กวนใจตลอดครับ แตจ่ะออกไปหา
มนัจริงๆ มนัก็ไมไ่ป หลวงพอ่ใช้วิธีไหนครับ ขอแคพ่อภาวนาได้ตอ่ไปครับ ทกุข์ใจมาก” 

คําวา่ “ทกุข์ใจมาก” ทกุข์ใจก็ทกุข์ใจเรานี% นี Fเราทําของเราเพื%อประโยชน์กบัเรานะ นี%พดู
ถงึธรรมโอสถ ธรรมโอสถของฆราวาส ของบริษัท ๔ เราก็พยายามรักษาหวัใจของเรา ไอ้นี%โดย
เพศนะ โดยเพศเป็นนกับวชเป็นนกัรบ ขนาดเป็นเพศนกับวชเป็นนกัรบ นี%บริษัท ๔ อบุาสก 
อบุาสกิา เหน็ไหม ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

นี%ภิกษุ ภิกษุก็ทกุข์ ภิกษุกําลงัขวนขวายดิ Fนรน อบุาสก อบุาสกิาก็ทกุข์ อบุาสก อบุาสกิา
ก็กําลงัดิ Fนรน ตา่งคนตา่งดิ Fนรน ดิ Fนรนเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัร้อยรัด กิเลสมนับีบคั Fน ถ้า
กิเลสมนับีบคั Fน นี%ธรรมโอสถ ทีนี Fธรรมโอสถมนัอยูที่%จิตใจใครสงูใครตํ%า ถ้าสงูตํ%าอยา่งไร เรา
พยายามของเรา ประพฤตปิฏิบตัขิองเรา เพื%อประโยชน์ของเรานะ นี%บริษัท ๔ เอวงั 


