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เช่ือกรรม 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “ค าสาปแช่งมีจริงไหม” 

กราบเรียนท่านอาจารยค์่ะ หนูขอสอบถามขอ้สงสัยค่ะ 

ตามหลกัพระพุทธศาสนา ชีวิตของคนเราข้ึนอยูก่บัการกระท าคือกรรมของตนเองเป็น
หลกั แต่หากว่ามีคนสาปแช่งเราใหพ้บความวิบติัฉิบหายดว้ยแรงแคน้ ทั้งๆ ท่ีเราไม่ไดท้  าผิด
คิดร้ายกบัเขาเลย 

๑. ค าแช่งนั้นจะมีผลกบัเราไหม โดยเฉพาะยิง่คนท่ีแช่งเราชอบนัง่สมาธิ มีพลงัจิตท่ี
เขม้แขง็ ขณะท่ีเราไม่ไดน้ัง่สมาธิเลย 

๒. คนท่ีแช่งเราจะไดรั้บผลท่ีตนเองชอบแช่งคนอ่ืนไหม เช่น เขาแช่งใหค้นโดนรถ
ชน แลว้คนแช่งจะไดรั้บผลอยา่งไร เพราะหนูสงสัยว่า ระหว่างกรรมดีกบัค  าแช่ง อนัไหนจะ
ส่งผลมากกว่ากนัคะ ขอบพระคุณ 

ตอบ : น่ีพูดถึงค  าถามนะ ค าถามของเรา เห็นไหม โดยสัจจะ ค าถามมนัมีค  าตอบในตวั
มนัเองอยูแ่ลว้ บอกว่าในพระพุทธศาสนาสอนเร่ืองการกระท าไม่ใช่หรือ ในพระพุทธศาสนา
สอนเร่ืองกรรมไม่ใช่หรือ 

ในพระพุทธศาสนาก็สอนเร่ืองกรรม เร่ืองการกระท า คนเรามีการกระท า ท าดีมนั
ผลตอบสนอง ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ มนัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ น่ีค  าตอบมนัมีอยูใ่นค  าถามอยู่
แลว้ 
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แต่น้ีเพียงแต่ว่าเวลาถามมา ทุกคนถามแลว้ ทุกคนมีความสงสัยถึงไดถ้ามมา พอถาม
มาแลว้ ถา้เราจะตอบโดยท่ีว่าเป็นพระพุทธศาสนาลว้นๆ มนัก็บอกว่าน่ีใช่ 

การท า พระพุทธเจา้สอนใหเ้ช่ือเร่ืองกรรม เร่ืองการกระท า ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ สอน
ตรงน้ี แลว้สอนเร่ืองอริยสัจ สอนเร่ืองสัจจะความจริง สอนใหค้นพน้จากทุกข ์ถา้พน้จากทุกข ์
เร่ืองแบบน้ี เร่ืองค  าถามน้ีไร้สาระมากเลย ไร้สาระ เห็นไหม 

หลวงตาท่านสอนไว้ประจ า ให้ดูใจเรา ให้ดูตัวตนของเรา เร่ืองของคนอ่ืนเป็น
เร่ืองของเขา เร่ืองของคนอ่ืน เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา มนัเป็นเวรเป็นกรรมของสัตว์โลก 
เขาคดิอย่างไรมนัเร่ืองของเขา เร่ืองของเราคือดูใจของเรา น่ีพูดถึงนักปฏบิัติ 

แต่โดยสังคมทัว่ไปมนัก็มีความสงสัยเป็นธรรมดา ถา้มีความสงสัยเป็นธรรมดา มนั
ตอ้งยอ้นกลบัไปไง มนัยอ้นกลบัไปว่า ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะเขา้มาสู่สุวรรณภูมิ ใน
สุวรรณภูมิเขานบัถือศาสนาอะไร ก่อนจะมีศาสนาในโลกน้ีมนัก็มีศาสนาผี เขาเช่ือผีเช่ือสาง 
เขาเช่ือค  าสาปแช่ง เขาเช่ือเร่ืองอย่างน้ี เร่ืองพระเจา้ของเขา 

ฉะนั้น ในเม่ือศาสนาเร่ิมตน้มนัศาสนาเร่ืองผี ในปัจจุบนัน้ีก็ยงัถือผีกนัอยู ่ทั้งๆ ท่ีเป็น
ชาวพุทธ เห็นไหม ทรงเจา้เขา้ทรงน่ีผีทั้งนั้นน่ะ น่ีเร่ืองผีเร่ืองสางทั้งนั้นน่ะ พวกทรงเจา้
เขา้ทรง เร่ืองจิตวิญญาณเร่ืองผีทั้งนั้นน่ะ ท าไมคนเช่ือล่ะ 

ทีน้ีพอคนเช่ือเพราะอะไร เพราะความเช่ืออนันั้นมนัท าใหเ้ป็นความจริงข้ึนมาได ้ ถา้
เราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือมนัก็อยูข่า้งนอก มนัไม่เก่ียวอะไรกบัเราหรอก แต่เพราะเราไปเช่ือ ไปเช่ือ
คือการยอมรับ เห็นไหม เหมือนกฎหมาย กฎหมายถา้บงัคบัใชไ้ม่ได ้ กฎหมายก็บงัคบัเรา
ไม่ได ้ แต่กฎหมายน่ีกฎหมายบงัคบัใช้ เรายอมรับความบงัคบัใชอ้นันั้นมนัก็เป็นอนันั้น น่ีก็
เหมือนกนั เราไปเช่ือเร่ืองอยา่งน้ี เร่ืองผีเร่ืองสางไง เร่ืองค  าสาปแช่ง เร่ืองต่างๆ ทีน้ีค  าสาปแช่ง
มีไม่มีล่ะ 

ไม่มีพระพุทธศาสนาก็มีคนเกิดคนตาย มีพระพุทธศาสนาก็มีคนเกิดคนตายเหมือนกนั 
ไม่มีพระพุทธศาสนาก็มีคนเกิดคนตายมาแลว้ พระพุทธเจา้มาเกิด ไม่มีพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจา้ก็มาเกิด พอมาเกิดแลว้ พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ศาสนาพุทธถึงได้
เกิดข้ึน ก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะเกิดก็มีคนเกิดคนตายเหมือนกนั พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึน
มาแลว้สอนพวกเราก็มีคนเกิดคนตายเหมือนกนั น่ีไง เพราะว่ามีคนเกิดคนตาย ผลของวฏัฏะ 
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เราจะบอกว่า ผลของวฏัฏะมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น ถา้ผลของวฏัฏะมีอยูอ่ยา่งนั้น มี
คนเกิดคนตาย ก่อนท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้ธรรมก็มีคนเกิดคนตาย
เหมือนกนั เขาก็เช่ือถือของเขาไป เช่ือถือตามโบราณท่ีเขาเช่ือถือกนัมา 

แต่พอพระพุทธเจา้เกิดข้ึนนะ อทาสิ เม อกาสิ เมฯ เวลามีคนตาย พระพุทธเจา้สอนไง 
อยา่เสียใจ อยา่ร้องไห ้ อย่าคร ่าครวญ ส่ิงท่ีคนตายก็ตายไปแลว้ ใหท้  าคุณงามความดีแลว้แผ่
กุศลใหถึ้งกนั คนเกิดคนตายเขาก็ตายไปแลว้ เราจะคร ่าครวญต่อไปมนัเป็นอดีตอนาคต มนัไม่
เป็นปัจจุบนั 

ถา้เป็นปัจจุบนั เรามีสติปัญญาใช่ไหม ในเม่ือคนใกลชิ้ดเราตายไป เราก็เสียใจเป็น
ธรรมดา ส่ิงท่ีเรามีความกระทบกระเทือนเป็นธรรมดา แลว้ธรรมดา เราจะช่วยเหลือกนั
อยา่งไรล่ะ เราจะช่วยเหลือเจือจานกนัอยา่งไร ช่วยเหลือเจือจานกนัไป เราก็อุทิศส่วนกุศลไป 
น้ีเป็นเรานะ 

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยท่์านมีธรรม ธรรมของท่าน ท่านแผ่เมตตาของท่าน ท่านช่วย
ไดน้ะ ท่านท าใหพ้น้จากส่ิงท่ีตกนรกข้ึนมาเป็นชั้นๆ ได ้ มนัท าได ้ แต่กรณีอยา่งนั้นมนัเป็น
กรณีพิเศษของแต่ละบุคคล แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาสอนน่ีสอนอริยสัจ สัจจะ 
สัจจะคือความเสมอภาคท่ีเป็นอยา่งน้ีทุกๆ คน เท่าๆ กนั เท่าๆ กนัแลว้ เห็นไหม 

ทีน้ีว่าค  าสาปแช่ง ค าสาปแช่งมนัจะมีผลไหม ค าสาปแช่งจะมีผลไหมล่ะ ในเม่ือเรา
เช่ือกรรม เราท าดี ถา้ท าดีนะ ดูพระนะ ดูครูบาอาจารยเ์ราอยูใ่นป่า เวลาเขา้ป่าเขา้เขาไป คนท่ี
เขา้ป่าเขา้เขาเขามีวิชาอาคม ทางนายพรานเขามีวิชาอาคมของเขา แต่เวลาครูบาอาจารยเ์ราเขา้
ป่านะ เรามีศีลเป็นเคร่ืองคุม้ครอง มีศีล ศีลน่ีมนัปกป้องไดห้มดเลย เรามีศีล เรามีความสะอาด
บริสุทธ์ิ น่ีไง ท าดีไดดี้ไง 

ถา้เรามีศีลคือความปกติ เขาจะสาป เขาจะแช่ง เขาจะเล่นของ เขาจะปล่อยของ เร่ือง
ของเขา เราไปหา้มใจใครไม่ไดห้รอก เราท าดีนะ ก็มีคนไม่เห็นดว้ย เราท าความชัว่ เขาก็ไม่
เห็นดว้ย แต่เขาก็อยากใหเ้ราท า เพราะเราท าชัว่ แต่เขาก็ไม่เห็นดว้ย ท าดีท าชัว่มนัไม่มีใครเขา
เห็นดว้ยกบัเราหรอก ฉะนั้น เวลาเรามีศีล มีศีลคุม้ครอง ถา้มีศีลคุม้ครองนะ ส่ิงท่ีว่าค  าสาปแช่ง
อะไรน่ี ค าสาปแช่งจะมีผลไหม 

ถา้ค  าสาปแช่งในการปฏิบติัเขม้ขน้ ไม่มีผล มนัเป็นผลของการสาปแช่งของเขา แต่
ในทางวฏัฏะมนัมีผล มนัมีผล ค าว่า “มีผล” ของเขา เพราะเขาสาป เขาแช่ง เขามีกรรมใช่ไหม 
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เขามีมโนกรรม เขาท าของเขาแลว้ เขาท าของเขาแลว้นะ การท าร้ายคนอ่ืนเท่ากบัการท าร้าย
ตนเอง เพราะเราคิดว่าเราท าร้ายคนอ่ืน แต่ความจริงคือการท าร้ายตนเอง เราคิดอาฆาต 
พยาบาทอาฆาตมาดร้ายใคร เราเจ็บช ้ าน ้าใจก่อน 

เราคิดท าลายคนอ่ืน เท่ากบัเราท าลายตนเอง แต่คนเราไม่คิดตรงนั้นหรอก เราคิดว่าเรา
ท าลายคนอ่ืน ท าดว้ยความสะใจ เราไม่พอใจใคร เราไม่พอใจ เราอยากท าลายใครเราก็ท  าลาย
เขา ว่าน่ีคือจิตใจเราเรียกร้องใหท้  าลายเขา แต่เราท าลายใครก็แลว้แต่ กรรมมนัเกิดกบัเรา 
กรรมมนัเกิดกบัเรา เราเป็นคนคิด เราเป็นคนวางแผน เราเป็นคนกระท า กรรมมนัเกิดตรงน้ีไง 
น่ีท  าลายคนอ่ืน ท าลายใครก็แลว้แต่ เท่ากบัท าลายตนเอง ถา้เราไม่ท าลายใครเลย ถา้เราท าคุณ
งามความดีใหเ้ขา เราก็ท  าบุญกุศลกบัตวัเราเอง 

ฉะนั้น “ค าสาปแช่งจะมีผลไหม” 

มนัมีผลในการสาปแช่ง ในการอาฆาตมาดร้าย ความอาฆาตแคน้ ถา้บอกไม่มีเลย ไม่มี
เลยนะ มนัก็เหมือนกบัเราเอาฝ่ามือปิดกั้นฟ้าไว ้เพราะพระเทวทตั เร่ิมตน้ท่ีพระเทวทตักบัองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ผูกอาฆาตแคน้กนัมาตั้งแต่เร่ิมตน้ไปเป็นพ่อคา้ไง ตั้งแต่ก่อนจะ
เป็นพระโพธิสัตว ์ ไปเป็นพ่อคา้ ไปแลกเปล่ียนถาดทองค  า เอาทองค  าไปแลกเปล่ียน มี
ของเด็กเล่น เอาของเด็กเล่นไปแลกเปล่ียน แลกเปล่ียนสินคา้สมยัโบราณ 

เทวทตักบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพ่อคา้ดว้ยกนั แลว้ท่ีเป็นพ่อคา้ ไปถึง
จะไปแลกสินคา้ มนัมีผูเ้ฒ่าท่ีนัน่คนหน่ึง เด็กอยากไดสิ้นคา้นั้น แต่เขาไม่มีส่ิงใดแลก เขาก็จะ
เอาถาด ถาดท่ีว่าเป็นเช่ียนหมากมาแลก เป็นถาดใชข้อง เทวทตัเขาเห็นว่าเป็นทองค  า แลว้เขา
บอกว่าน่ีไม่มีราคา เขาก็ไปก่อนไง คิดว่าเด๋ียวจะกลบัมาเอา จะกดราคาเขา 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปดว้ย เป็นพ่อคา้เหมือนกนั ไปถึงก็มีสินคา้ไป
เหมือนกนั ของเด็กเล่น เด็กมนัอยากได ้ผูเ้ฒ่าผูเ้ป็นยา่ก็บอกว่าขอแลก พระพุทธเจา้บอก อูฮู้! 
เอาถาดนั้นมาแลก ถาดน้ีถาดทองค  านะ ค่ามหาศาลเลย เอามาแลกกบัสินคา้ สินคา้มีค่า
เล็กนอ้ยนกั 

ผูเ้ฒ่านั้นบอกว่า จะมีค่ามากมีค่านอ้ย ในเม่ือเด็กมนัอยากไดข้องเล่นนั้น เขาขอแลก
ของเล่นนั้นใหก้บัเด็ก 
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อา้ว! ถา้แลกอยา่งนั้น สินคา้ท่ีเอามามนัมีค่านอ้ยกว่าถาดน้ีเยอะมากเลย ถา้จะแลก
อยา่งนั้น สินคา้ทั้งหมดยกใหห้มดเลย แลกถาดทองค  านั้นไป เพราะว่าเป็นคนซ่ือตรงไง 
ซ่ือตรงก็แลกถาดนั้นไป ถาดนั้นเป็นถาดทองค  ามีค่ามาก 

เทวทตัก็ไปทัว่ ไปแลกสินคา้มาก็กะจะยอ้นกลบัมาเอาไง พอยอ้นกลบัมาก็จะมาแลก 
บอกถาดนั้นไม่มีค่า จะเอาสินคา้มาแลกเท่าน้ีก็พอ 

ผูเ้ฒ่านั้นบอกว่า พ่อคา้คนนั้นเขาไดแ้ลกไปแลว้ เขาไดเ้อาถาดทองค  าไปแลว้ 

เทวทตัมีความโกรธแคน้มาก ก าทรายข้ึนมาก าหน่ึง แลว้ปล่อยทรายท่ีก ามา ว่าจะ
อาฆาตแคน้ไปทุกภพทุกชาติ เหมือนกบัดัง่เม็ดทรายน้ี แลว้ก็ผูกอาฆาตแคน้มากบัองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ฉะนั้น พอการเวียนว่ายตายเกิดมา เทวทตักบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้เลยกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมกนัมาตลอด น่ีผลมนัมีไหม 

ถา้บอกว่ามนัไม่มี ผลการผูกโกรธมนัไม่มี ไม่มีหรอก ส่ิงท่ีการสาปแช่งดว้ยอาฆาต
แคน้น้ีมนัไม่มีผลหรอก มนัไม่มีผล ถา้ไม่มีผล เทวทตักบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ผูก
โกรธกนัมาตั้งแต่นัน่น่ะ เร่ิมตน้ตั้งแต่ผูกอาฆาตกนัมา แลว้ก็ส่งต่อมา เกิดตายๆ กนัมา ไม่มีตน้
ไม่มีปลาย จนชาติสุดทา้ย ชาติสุดทา้ยองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้มาเกิดเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ เทวทตัมาเกิดเป็นลูกพี่ลูกนอ้งขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็น
ลูกพี่ลูกนอ้ง 

ถึงเวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกบวช องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตรัสรู้เป็นพระอรหนัต ์เป็นศาสดา เทวทตัมาขอบวช น่ีเทวทตัมาขอบวช 

สุดทา้ยแลว้ เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้รู้ถึงอนาคตงัสญาณ 
แต่เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ การผูกโกรธกนัมา การเป็นคู่เวรคู่กรรมกนัมามนั
ส่งผลมามาก ทีน้ีส่งผลมามาก พอมาเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ เป็นศาสดา ไม่มีแรงอาฆาตแคน้ ไม่มีส่ิงใด มีแต่ความ
เมตตา มีแต่ความร้ือสัตวข์นสัตว ์ฉะนั้น เอาเทวทตัเขา้มาอยูด่ว้ย แลว้เทวทตัก็มาแผลงฤทธ์ิไง 

ถึงเวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ไม่มีโตต้อบส่ิงใด จนเทวทตัคิดไดเ้อง คิด
ไดเ้อง จะมาขอขมาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่มาแวะท่ีหนา้ประตูเชตวนั จะไปลา้ง
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ตวัก่อน พอกา้วลงจากแคร่ ธรณีสูบไปเลย เพราะไดท้  าร้ายองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
เยอะมาก น่ีพูดถึงว่ากรรม กรรมท่ีเขาท ามา แต่ผลมนัมีไหม ผลมนัมีไหม 

ผลมนัมีแต่เขา มนัไม่มีกบัเรา เพราะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม เราเอาท่ีปัจจุบนัน้ีไง เรา
เอาท่ีปัจจุบนัน้ี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีค  าถามเขาถามอารัมภบทมา เห็นไหม “หนูมีความสงสัยว่า ตามหลกั
พระพุทธศาสนา ชีวิตของคนเราก็ข้ึนอยูก่บัการกระท า เร่ืองกรรมของตนเองเป็นหลกัไม่ใช่
หรือ แลว้ค  าสาปแช่งของคนอ่ืนมนัจะมีผลไหม” 

ค าสาปแช่งเป็นเร่ืองของเขา ใครท าร้ายคนอ่ืนเท่ากบัท าลายตวัเขาเอง เขาสาปแช่งมนั
ก็เป็นผลของเขาเอง ถา้ผลของเขา เขาจะสาปแช่งมนัเร่ืองของเขา เราจะไปหา้มว่า เราเกิด
มาแลว้จะไม่ใหค้นสาปแช่งเลย จะไม่ใหค้นผูกโกรธเราเลย จะไม่ใหมี้คนคิดร้ายกบัเราเลย มนั
ไม่มีหรอก 

ท าดีไดดี้ ท าดีกบัใคร ท าดีท่ีไหน ท าดีแลว้คนอ่ืนเขาเห็นว่าเราท าดี เขาก็ไม่พอใจ ไม่
พอใจมนัก็เร่ืองของเขา เราก็ตอ้งมีความหมัน่เพียรของเรา พอเราท าดี เขาบอกคนน้ีท าดีแลว้ไม่
ดี เราก็จะเลวไปเหมือนเขา มนัก็ไม่เป็นประโยชนอ์ะไรกบัเรา 

สังคมมนัเป็นแบบนั้นน่ะ ผลของวฏัฏะๆ เราจะมีหลกัใจมากไหม ถา้เรามีหลกัใจของ
เรานะ เราจะแกไ้ขปัญหาน้ี ปัญหาน้ีปัญหาเล็กนอ้ยมาก เขาเรียกโลกธรรม ๘ ไง เวลาครูบา
อาจารยข์องเรา ถา้มีใครติฉินนินทา มีใครต่างๆ มีใครจะปองร้ายอย่างไรก็เร่ืองของเขา 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทวทตักล้ิงหินลงมา มนัไม่โดนหรอก องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้รู้ทุกอยา่ง เพียงแต่ว่าสงสารว่าเทวทตัเขาผูกโกรธขนาดนั้น ก็เอา
เทา้ใหเ้ศษหินมนักระดอนมาโดน หอ้พระโลหิตคือหอ้เลือด เท่านั้นน่ะ ใหเ้ขาสมความ
ปรารถนาเขา เขาพยายามจะฆ่า เขาพยายามจะท า เขาจะแยง่ชิง เขาท าเตม็ท่ีของเขา นัน่มนั
เร่ืองของเขา สุดทา้ย ผล เห็นไหม ธรณีสูบเลย 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั มนัเร่ืองของเขา ๑. เราหา้มความท่ีเขาท าไม่ได ้ ๒. ในเม่ือเราเป็น
บริษทั ๔ อุบาสก อุบาสิกา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเรา ฝากศาสนา
ไวก้บัภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ค าว่า “ฝากศาสนาไว”้ มนัมีธรรมขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เรายึดอนันั้นไว ้
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เห็นไหม เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร แต่ท ายากเนาะ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่
จองเวร ใครจะมีเวรมีกรรม เราก็ใหอ้ภยัเขา อโหสิกรรมกบัเขา เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จอง
เวร ถา้เราจองเวรจองกรรมกนัต่อไป ไม่จบหรอก เราระงบั เราระงบัของเรา 

ถา้เราระงบันะ ใหม่ๆ มนัจะด้ินมาก วิทยาศาสตร์ไง ก็เขาท าๆ เราไม่ไดท้  า เขาท า เรา
ผิดไดอ้ยา่งไรๆ แต่ถา้มนัเป็นเวรเป็นกรรมนะ อืม! ยกให้เขาเถอะ มนัเป็นเวรกรรมของเราเอง 
จบส้ินกนัเท่าน้ี ท าแต่ความดีของเราไป จบ แค่น้ีจบ แลว้จบแลว้นะ แลว้เราก็ท  าดีของเรา ท าดี
ตรงไหนล่ะ 

ท าดี ชีวติเรา เราก็ปากกดัตีนถีบ เราก็ท าคุณงามความดี ท าดีคือท าความซ่ือสัตย์ 
ความซ่ือตรงนั่นล่ะคือความดี ความสุจริตคือความดี เราท าความสุจริต ความซ่ือตรง 
ความซ่ือสัตย์ของเรา เราท าคุณงามความดีของเราไป ชีวตินีม้นัจะทุกข์มนัจะยาก มนัจะ
ขาดแคลนอย่างไร เราก็ไปเส้นทางนีแ้หละ เพราะเราไม่สร้างเวรสร้างกรรมไปมากกว่านี้
อีกแล้ว แล้วถ้ามนัเข้าถึงทาง มนัปฏบิัติไปแล้วนะ ถ้ามนัส้ินสุดแห่งทุกข์ไปมนัก็จบ ถ้าไม่
ส้ินสุดแห่งทุกข์ไป เราก็สร้างอ านาจวาสนาบารมขีองเราไป 

น่ีพูดถึงว่า เขาว่า “มนัจะมีผลในพระพุทธศาสนาไหม” 

มนัมีผลในการผูกอาฆาตมาดร้าย ถา้เขาไม่ระงบัของเขา แต่ถา้ในเชิงปฏิบติัมนัไม่มีผล 
มนัไม่มีผลกบัเรา เราปฏิบติัของเราได ้ใครช่ืนชมเรา เราก็ปฏิบติั ถา้เราปฏิบติัไม่ดี ใครช่ืนชม
เรา เราก็ลม้ลุกคลุกคลาน ถา้เราปฏิบติัของเรา ใครสาปแช่งเราขนาดไหน ถา้เราปฏิบติัไดดี้
ของเรา เราก็ไปของเราได ้มนัอยูท่ี่เราปฏิบติัของเราเอง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาท ามนัเท่ากบัท าร้ายตวัเขาเอง ค าว่า “แรงแคน้” ถา้เราไม่ไดท้  าผิด
คิดร้ายจะเป็นอยา่งนั้นไหม 

ไม่เป็น เพราะค  าว่า “เราไม่ไดท้  าผิดคิดร้ายอยา่งนั้น” เขาจะว่าอยา่งไร เขาจะพูดขนาด
ไหน แต่เราไม่เป็นแบบนั้น น่ีโลกธรรม ๘ ถา้เราไม่เป็นแบบนั้น มนัก็เป็นลมปากของคน แต่
ถา้เราไม่มีจุดยนื เขาว่าอยา่งไรเราก็หวัน่ไหว เราก็ทุกขย์าก เราก็หวัน่ไหว แต่ถา้มีครูบา
อาจารยข์องเราท่านปฏิบติัแลว้ท่านจะไม่หวัน่ไหวกบัเร่ืองอยา่งน้ี ท่านบอกว่าลมปากของคน 
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ใส่เส้ือกนัหนาว ลมหนาวเวลามนัพดัมาหนาวขนาดน้ี แต่ลมปากของคนเวลามนัพดั
มาที อูฮู้! หวัใจน้ีสั่นไหวไปหมดเลยเนาะ ลมปากของคนมนัพูดมาที โอโ้ฮ! มนัเจ็บมาก โลก
ธรรม ๘ แต่ถา้เรามีจุดยนืแลว้นะ มนัไม่หวัน่ไหวไง ก็ไม่ไดท้  า 

ทีน้ีมนัเป็นเวรกรรมนะ ทางวิชาการเขาบอกว่า คนท่ีไม่ไดท้  าผิดติดคุกก็เยอะมาก 
ไม่ไดท้  าความผิดนะ แต่เขาสร้างหลกัฐานใหติ้ดคุก ไม่ไดท้  าเลยก็มี ถา้อยา่งนั้นเราไม่ไดท้  า แต่
ท าไมมนัมีผลอยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้ท าใจไม่ไดม้นัยิ่งทุกขใ์จไป ๒ ชั้น ๓ ชั้น แต่ถา้ท าใจไดน้ะ ใน
เม่ือเหตุการณ์อย่างนั้น มีคนปองร้าย มีคนสร้างหลกัฐาน สร้างหลกัฐานจนศาลเช่ือ ตดัสินให้
จ าคุกโดยท่ีไม่ไดท้  าความผิดเลย มนัยิ่งแปลกประหลาด 

น่ีพูดถึงว่า ในเม่ือเราไม่ไดคิ้ดร้ายอยา่งนั้น แลว้มนัจะมีผลไหม 

มนัมีโดยสังคม โดยเร่ืองโลก แต่เร่ืองธรรมไม่มี 

ฉะนั้น เขา้ค  าถาม “๑. ค าแช่งนั้นจะมีผลกบัเราไหม โดยเฉพาะอย่างยิง่คนท่ีแช่งเรา
ชอบนัง่สมาธิ มีพลงัจิตท่ีเขม้แขง็ ขณะท่ีเราไม่ไดน้ัง่สมาธิเลย” 

กรณีน้ีมนัยิง่น่ากลวัเขา้ไปใหญ่เลยเนาะ พอเขาจะสาปแช่ง เขานัง่หลบัตาเนาะ ยิ่งปาก
มุมมิบๆ ดว้ย โอโ้ฮ! กลวัใหญ่เลย ถา้เขานัง่หลบัตาแลว้ก็ปากมุมมิบๆ โอโ้ฮ! ตกใจ 

มนัดูได ้ ๒ กรณี กรณีหน่ึงถา้เขานัง่เป็นสัมมาสมาธิ คนท่ีนัง่สมาธินะ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ถา้มีศีล พอถา้จิตสงบเขา้มา เพราะมีศีลถึงเป็นสัมมาสมาธิ เพราะไม่มีศีล เวลาท าความ
สงบของใจ ท าความสงบของใจเขา้มา เห็นไหม อยา่งเช่นท่ีเขาท าของ ท าของกนัน่ีเพราะอะไร 
เพราะว่าการท านั้นมนัผิดศีลไง มนัผิดศีลเพราะอะไร เพราะเราไปท าร้ายเขา เราเบียดเบียนเขา 
เราท าใหค้นเขาแตกแยก เราใหโ้ทษกบัเขา แลว้เราท าสมาธิไปท าไมน่ะ ถา้ท าสมาธิมามนัก็
เป็นมิจฉาสมาธิ มิจฉาสมาธิมนัก็ใหผ้ลร้าย ใหผ้ลร้ายกบัตวัเอง ใหผ้ลร้ายกบัทุกๆ คนไง 

แต่ถา้เรามีสัมมาสมาธิใช่ไหม เรามีศีลของเรา ศีลคืออะไร เราสละมาทุกอยา่งเลย มา
ท าบุญกุศลกนั เราสละทุกๆ อยา่งเลย แลว้เราจะไปท าร้ายใคร ถา้เราไม่ท าร้ายใครนะ ถา้จิตมนั
สงบเขา้มาได ้มนัมีศีล มีสมาธิ แลว้ถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนไปมนัก็เป็นผลของมนั 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเขาชอบนัง่สมาธิดว้ย นัง่สมาธิ เขานัง่สมาธิเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมา 
แลว้เขานัง่สมาธิ นัง่สมาธิเพื่อท าไม เขานัง่สมาธิ แกว้แหวนเงินทองหามาเป็นสมบติัของเรา 
เราท างานอาบเหง่ือต่างน ้ามา หาเงินเป็นสมบติัของเรา แลว้เวลาเราภาวนา เราจะเอาอตัต
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สมบติั จะเอาสมบติัท่ีเป็นความจริง อกุปปธรรม ธรรมเหนือโลก ธรรมท่ีใหห้วัใจน้ีมนัมีท่ีพึ่ง
อาศยั แลว้พอท าสมาธิแลว้จะไปสาปแช่งคนอ่ืน จะไปท าร้ายคนอ่ืน มนัขดัแยง้กนัไง ถา้มนัไม่
เป็น 

ฉะนั้น นัง่สมาธิไม่นัง่สมาธิไม่ส าคญั ไม่ส าคญั น่ีบอกยิง่เขานัง่สมาธิดว้ย เขามีพลงั
จิตท่ีเขม้แขง็ดว้ย...เขม้แขง็ขนาดไหน เป็นเพชรนิลจินดาเลยไหม รู้ไดอ้ยา่งไรว่าเขาเขม้แขง็
หรือไม่เขม้แขง็ นัง่สมาธิแลว้เป็นคนดีก็มี นัง่สมาธิแลว้ไปท าลายคนอ่ืนก็มี แลว้มนัมีจิต
เขม้แขง็ตรงไหน 

พลงัจิตท่ีเขม้แขง็ พลงัจิตคืออะไร พลงัจิต ถา้เขามีพลงัจิตแสดงว่าเขาจะตอ้งไม่โดน
กิเลสโนม้นา้วไป ถา้เขามีพลงัจิตจริง เขาจะเป็นคนดี ถา้เขามีพลงัจิตจริง เขาจะไม่ท าอกุศล ถา้
เขามีพลงัจิตจริง เขาจะไม่ยอมใหม้ารในหวัใจข่มขี่เขา 

ไอน่ี้เขาไม่มีพลงัจิตจริง ถา้ไม่มีพลงัจิตจริง เขาถึงมาสาปแช่ง คนท่ีมีพลงัจิตเขาจะ
สาปแช่งท าไม คนท่ีเขาท าข้ึนมาเขาเห็น เพราะคนท าสมาธิ ท าจิตสงบไดน้ะ ท าจิตสงบได ้ดูสิ 
จิตสงบน้ี สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี พอจิตมนัสงบข้ึนมามนัมีความมหศัจรรย ์ มนัมีคุณค่า
มาก ถา้มนัมีคุณค่ามาก มนัจะเอาส่ิงท่ีมีคุณค่าไปแลกกบัการไปสาปแช่งคนอ่ืน การไปท าร้าย
คนอ่ืนหรือ 

มนัมีคุณค่ามาก แลว้คุณค่าอยา่งน้ีเสริมต่อข้ึนไป มีสมาธิก็เกิดปัญญาข้ึน ปัญญาน้ีมนั
สามารถถอดถอนกิเลสเราไดเ้ลย เห็นไหม ถอดถอนจากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน ถา้เดินมรรค
ก็เป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล เขาจะเป็นอริยบุคคลข้ึนมา แลว้เขาจะไปท าส่ิงท่ีว่าท าความอกุศล
อยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร เขาไม่ท าอกุศลอยา่งนั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เราเองไปต่ืนเตน้เอง เห็นแค่เขาท านัง่ขดัสมาธิหน่อยเดียวนึกว่าเขานัง่
สมาธิดีแลว้มีพลงัจิตแลว้จะมาแช่งเราอีกดว้ย เห็นไหม โลกธรรม ๘ เราไปกวา้นมาเผาลนใจ
เราเอง ถา้เราไม่กวา้นมาเผาลนใจเราเองนะ มนัเร่ืองของเขา เขาชอบนัง่สมาธิดว้ย ก็สาธุ คนน้ี
เป็นคนดี คนดีน่ีนะ เขาจะพยายามคน้ควา้หาความเป็นจริงในใจของเขา คนดีนะ เขาจะอยูข่อง
เขา เนกขมัมบารมี อยูโ่ดยเอกเทศ จะไม่เบียดเบียนใคร จะไม่ท าใหใ้ครเดือดร้อน เขาจะออก
อยูว่ิเวกของเขา น่ีคนดี เคร่ืองหมายของคนดี ถา้เขานัง่สมาธิ เคร่ืองหมายของคนดี แลว้คนดีจะ
ไปท าอกุศลไดอ้ยา่งไร 
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ฉะนั้นว่าเขาจะไดแ้ช่งหรือไม่แช่ง เราคิดไปเองหรือเปล่า ถา้เราไม่ไดค้ิดไปเอง ถา้เขา
คิด เขาว่าอย่างนั้น มนัก็เร่ืองของเขา มนัไม่เก่ียวอะไรกบัเราเลย มนัไม่เก่ียวอะไรกบัเราเลย น่ี
ผลของการปฏิบติัไง 

“ค าแช่งนั้นจะมีผลกบัเราไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแช่งชอบนัง่สมาธิ แลว้เราไม่ได้
นัง่สมาธิเลย” 

เราไปวิตกกงัวลเอง ใครจะแช่งใครจะไม่แช่งขนาดไหน มนัเป็นเร่ืองของเขา ทีน้ีมุม
กลบั มุมกลบันะ แลว้ไม่มีใครสรรเสริญเราบา้งเลยหรือ ไม่มีคนเขาบอกว่าเราเป็นคนดีบา้งเลย
หรือ ไม่มีเพื่อนของเราชมเราบา้งเลยหรือ 

เวลาโลกธรรม ๘ ค าช่ืนชมมนัก็เหมือนลมพดัผ่านไป แต่ค  าติฉินนินทามนัเจ็บแสบ
นกั เวลาใครติฉินนินทา เอามาคิดเป็นปี เวลาเขาชม คิดไม่ถึงวนั หายแลว้ น่ีก็เหมือนกนั ค าท่ี
ช่ืนชมเราไม่มีเลยเนาะ ค ามีแต่คนติฉินนินทาเนาะ 

ยกเวน้แต่เรา เราน่ีคนด่ากนัทั้งเมือง ไม่เก่ียว ด่าไปเถอะ ยิ่งด่ายิ่งชอบ ด่าไปเถอะ 
พิสูจนก์นั ไม่สน โลกธรรม ๘ จะติฉินนินทาอยา่งไรเชิญตามสบาย เชิญเลย ไม่สนเลย ถา้เรา
ไปสนของเขา ดูสิ ธรรมเหนือโลกๆ ถา้เอ็งเหนือโลกแลว้เอ็งจะไปต่ืนเตน้อะไรกบัเร่ืองโลกๆ 
น้ี เร่ืองโลกๆ น้ีมนัมีอะไร ไม่เห็นมีอะไรเลย ถา้จิตใจของเอ็งต  ่าอยา่งนั้นแลว้เอ็งจะไปสอน
ใคร ถา้จิตใจเอ็งจะสอนเขา เอ็งตอ้งมีจุดยืนของเอ็ง น่ีมนัเหนือ เหนือโลกธรรม ๘ ไง จะนินทา
กาเล จะท าอะไร เชิญ เชิญตามสบาย เอ็งรู้จริงหรือเปล่า 

แต่ถา้คนรู้จริงนะ ดูสิ แกว้แหวนเงินทองตกอยูท่ี่ไหน คนท่ีเขามีตานะ เขาเห็นว่า โอ๋ย! 
น่ีทองแท ้อนัน้ีเพชร เขาเห็นของเขาเอง ความเป็นอยูข่องเรามนัฟ้องเอง คนท่ีเขามีหูมีตาเขารู้ 
ไอค้นท่ีหูตาบอดนั้นมนัก็กรรมของสัตว ์ ถา้หูตาฝ้าฟางอนันั้นก็ช่วยไม่ได ้ ช่วยอะไรไม่ได้
หรอก ก็หูตาเขาเป็นแบบนั้น แต่ถา้หูตาเขาสว่างไสวนะ เขารู้เองๆ น่ีผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควร
แก่ธรรม น่ีขอ้ท่ี ๑ 

ขอ้ท่ี ๒ “คนท่ีแช่งเราจะไดผ้ลท่ีตนเองชอบแช่งคนอ่ืนหรือไม่ เช่น เขาแช่งใหค้นโดน
รถชน แลว้คนแช่งจะไดรั้บผลอยา่งนั้นหรือไม่” 

อนัน้ีมนัเป็นท่ีเราคิดไปเอง เราคิดไปเองไงว่าคนสาปแช่ง ไอน่ี้มนัก็เหมือนกบัคนท่ีว่า
เขาจริตนิสัยเป็นแบบนั้น คนชอบเปล่งอุทาน อุทานเร่ืองอะไรก็แลว้แต่ น่ีเขาแช่งใหร้ถชน 
แช่งอะไร ถา้พูดอยา่งน้ีเราบอกว่า โทษนะ ผูห้ญิงเยอะไง 
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มนัเร่ืองของผูห้ญิงมั้ง ผูห้ญิงเขาชอบพูดกนัอยา่งนั้น เร่ืองของผูห้ญิง เร่ืองของผูห้ญิง
ก็ตอ้งติฉินนินทากนัไป แต่เขาแช่งอยา่งใดก็เร่ืองของเขา ถา้เราไม่มีเวรไม่มีกรรมมนัมีไม่ผล
อยา่งนั้นหรอก ถา้มนัมีเวรมีกรรมต่อมา อุบติัเหตุมนัมีอยูต่ลอดเวลา ถา้อุบติัเหตุนะ องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงสอนไง สอนว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ย
ความไม่ประมาทเถิด” 

ถา้เราไม่ประมาทพลั้งเผลอกบัชีวิตของเรา คนนะ มีสติปัญญาไม่พลั้งเผลอกบัชีวิตนะ 
ไอเ้ร่ืองอุบติัเหตุ ไอเ้ร่ืองต่างๆ มนันอ้ยมาก ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ารถชนๆ อะไรน่ี พอรถชนป๊ับ มนั
เหมือนเลยนะ พอรถชน ไปไหนรถมนัจะวูบมาหาเราตลอดเลย มนัหวัน่ไหวไปหมด ถา้ปกติก็
ไม่เป็นไรนะ พอเขาบอกน่ีรถจะชนนะ เห็นรถมา ตกใจไปก่อน เขาขบัมา เราก็ไปต่ืนเตน้กบั
เขา มนัต่ืนเตน้กบัเขาไปเอง 

“แลว้คนแช่งจะไดรั้บผลอยา่งนั้นไหม” 

อนัน้ีน่าสนใจ เราใหร้้ายแก่เขา เราใหร้้ายแก่คนอ่ืน ความร้ายเขา้ถึงตวัเรา เราใหร้้ายแก่
คนอ่ืนนะ ดูสิ สาปแช่งเขาๆ แลว้เวลาตวัเองประมาทพลาดพลั้งไปมนัก็จะไปโดนอยา่งนั้นน่ะ 
เวลาตวัเองจะไปโดนอยา่งนั้น นัน่น่ะมนัถึงจะเห็นโทษของมนั ถา้เห็นโทษของมนัแลว้นะ 
เพราะอะไรรู้ไหม ถา้ใครเกิดอุบติัเหตุรถชนหรืออุบติัเหตุอยา่งไรก็เร่ืองเวรเร่ืองกรรม เร่ือง
ความประมาท เร่ืองอุบติัเหตุ นัน่เร่ืองหน่ึง 

แต่ถา้เราคิดเจตนาใหค้นอ่ืนเป็นอย่างนั้นๆ เราใหร้้ายกบัเขาตลอดไปเลย จิตใจของเรา
มนัมืดด าอยา่งนั้นไปเลยหรือ แลว้พอมืดด าอยา่งนั้นไปแลว้ ถึงเวลาแลว้มนัขาดสติ เวลาเรา
พลาดพลั้งไป เราจะไปโดนของเราเอง เพราะอะไร เพราะเราพลาดพลั้งของเรา เราขาดสติของ
เราไปเอง อนันั้นอีกเร่ืองหน่ึง ฉะนั้น กรณีอยา่งน้ีมนัเป็นคนท่ีจิตใจต ่า จิตใจปานกลาง จิตใจ
สูงส่ง 

จิตใจสูงส่ง ดูสิ มูลนิธิร่วมกตญัญูท าไมเขาเสียสละกนัล่ะ เขาเสียสละกนั จิตใจของ
เขา จิตใจเขาเป็นสาธารณะ เห็นไหม คนท่ีจิตใจเขาสูงส่งเขาจะช่วยเหลือเจือจานคนอ่ืน เขา
ป้องกนัอุบติัเหตุ ถนนหนทางท่ีไหนช ารุดเสียหาย เขาจะไปซ่อมแซมให ้ ท่ีไหนช ารุดเสียหาย 
เขาจะเอาธงไปปักไวเ้ลย ตรงน้ีเป็นหลุมเป็นบ่อนะ คนท่ีจิตใจเขาเป็นคนดี เขาปรารถนาดีกบั
คนอ่ืน เขาปรารถนาดีกบัผูค้นอ่ืน นัน่น่ะจิตใจเขาสูงส่ง 
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จิตใจปานกลางเขาก็บอกว่า เออ! ไม่ใช่เร่ืองของเรา นัน่เร่ืองของเขา ไม่รับผิดชอบ
อะไรเลย 

จิตใจของคนท่ีต  ่าทราม เวลารถมา เขาเอาถัว่เขียว เอาน ้ ามนัไปราดไวใ้หร้ถคว  ่าซะ เขา
จะไดผ้ลประโยชน์ 

จิตใจของคนน่ะ จิตใจของคนมนัเลวทรามมนัก็มี จิตใจคนปานกลาง จิตใจคนท่ีมี
เมตตา เขาท าเพื่อประโยชนก์็มี แลว้จิตใจแบบน้ี จิตใจดวงเดียว เด๋ียวดีเด๋ียวร้ายมนัก็เป็นแบบ
น้ีเหมือนกนั ถา้เป็นแบบน้ี 

กรณีน้ีมนัเป็นแบบว่าเป็นวาระ ถา้เขาคิดไม่ดี คิดไม่ดีก็เร่ืองของเขา แต่ถา้วนัไหนเขา
ส านึกได ้ เห็นไหม น่ีเร่ืองกรรม กรรมดี กรรมชัว่ ถา้มารมนัมาครอบง า เขาคิดร้าย ถา้ธรรมะ
เขา้มาสู่ใจ จิตใจเขาสูงส่งข้ึน ส่ิงท่ีเขาท ามาเขาเสียใจ เราไม่ควรท าส่ิงน้ีเลย เราเคยท าส่ิงท่ีไม่ดี
มามากแลว้ ต่อไปน้ีเราจะเป็นคนดี เราจะท าเพื่อสังคม เราจะท าเพื่อส่วนรวม ถา้จิตใจเขา
เปล่ียนแปลงไปมนัก็เป็นไปได ้ ถา้มนัเป็นไปได ้ มนัก็เป็นประโยชนก์บัคนคนนั้น มนัก็เป็น
ประโยชนก์บัสังคม เราคิดของเราอยา่งน้ีสิ ไม่ใช่ว่ามนัจะอยูอ่ยา่งนั้นเลย ใหเ้ช่ือกรรมๆ เช่ือ
ผลของกรรม ฉะนั้น จิตใจคนมนัเปล่ียนแปลงได ้ เราท าความดีของเราไป ถา้เขาคิดของเขา
อยา่งนั้นก็เป็นเร่ืองของเขา 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “เพราะหนูสงสัยว่า ระหว่างกรรมดีกบัค  าสาปแช่ง อนัไหนจะส่งผล
มากกว่ากนั” 

ค าว่า “ส่งผลมากกว่ากนั” มนัตอ้งแบบว่าตอ้ง ๒ ฝ่ายตอบสนองไง ยิ่งอาฆาตแคน้กนั 
แลว้ท าลายต่อกนั ผลมนัก็รุนแรง แต่ถา้เราอโหสิ เราไม่ท าส่ิงใดเลย เขาท าเราฝ่ายเดียว มนัยิ่ง
แรงเขา้ไปใหญ่ส าหรับเขา แต่เราไม่มีส่ิงใดเลย เราก็แค่รับวิบาก คือรับส่ิงการกระท าของเขา 
แต่ถา้เราไม่มีส่ิงใดเลย เราอุทิศหมด เราปล่อยหมด เราใหเ้ขาหมด เราท าดีของเรา องคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นตวัอยา่ง เป็นพระ
โพธิสัตวเ์สียสละมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย จึงมีอ านาจวาสนา อ านาจวาสนาคือ
บารมีนะ 

อ านาจวาสนาคือบารมี คือโอกาสเท่านั้นเอง แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
ออกปฏิบติัคน้ควา้ นัน่น่ะผลการกระท าความจริงอนันั้นน่ะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ สัจจะความจริงอนันั้นเกิดในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
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พุทธเจา้ถึงเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ขณะไดเ้กิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ไดส้ร้าง
อ านาจวาสนามา บารมีเตม็ แต่บารมีเตม็ก็คือบารมี แต่เวลาปฏิบติัข้ึนไปเป็นความจริงข้ึน
มาแลว้มนัถึงเป็นความจริงข้ึนมาในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ แลว้วางธรรม
วินยัน้ีไว ้

แลว้เราเกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนา ฉะนั้น เราเช่ือไง เพราะมีร่องมีรอย มีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นตวัอยา่ง มีครูบาอาจารยป์ฏิบติัเป็นตวัอยา่ง ฉะนั้น ท ากรรมดี 
แลว้กรรมปัจจุบนั กรรมอดีต กรรมปัจจุบนั กรรมอนาคต 

เพราะมีอดีตมา การท ามามนัเป็นพนัธุกรรมของจิต จิตท่ีดีมา สร้างสมบารมีมา เกิด
เป็นคนก็คนท่ีดี จิตท่ีปานกลางมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนปานกลาง จิตท่ีเกิดมานะ เกิดเป็นคน 
เกิดเป็นคนท่ีต  ่าทราม มีอ  านาจวาสนาเกิดเป็นคน แต่ไดค้วามฝังใจมา ความอาฆาตมาดร้ายมา 
เกิดมาก็ยงัเกิดมาท าลายๆ ท าลายต่อไป เห็นไหม น่ีไง เกิดเป็นคนเท่ากนั แต่ใจไม่เหมือนกนั 
ฉะนั้น เราเอากรรมปัจจุบนั เราไดเ้กิดเป็นคนแลว้ แลว้มีกรรมปัจจุบนั 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีไดป้ระสบมา ส่ิงท่ีเขามีการกระทบกระเทือนมา ปล่อยเขาไป แลว้ยดึ
ธรรมะ รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแกว้สารพดันึก เป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั 
แลว้พยายามหาท่ีพึ่งอนัน้ีเป็นของเราใหไ้ด ้ ถา้ท าท่ีพึ่งของเราได ้ เราจะเป็นประโยชนก์บัเรา 
อนัน้ีพูดถึงค  าสาปแช่ง 

ค าถามน้ีสิ 

ถาม : เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรคะว่าเราควรจะฝึกแบบเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ อะไรท่ี
จะเป็นตวัช้ีบอกใหเ้ราไดท้ราบคะ 

ตอบ : การท่ีจะปฏิบติัแบบเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ การประพฤติปฏิบติัของเรา เรา
ตอ้งการปฏิบติัของเราเพื่อพยายามจะฝึกหดัใชปั้ญญาใหจิ้ตใจของเราใหมี้คุณธรรม ใหเ้ป็น
ธรรม ใหเ้ป็นธรรมข้ึนมา ถา้เป็นธรรมข้ึนมา จะเป็นธรรมขั้นใดก็ได ้ขอใหไ้ดมี้ธรรมเป็นท่ีพึ่ง 
ถา้มีธรรมเป็นท่ีพึ่งนะ มีธรรมความเป็นจริงในหวัใจของเราเป็นอกุปปธรรมแลว้ ส่ิงน้ีมนัจะ
ท าใหเ้ราวางใจไดว้่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรามนัจะไม่ไปตามวฏัฏะ แต่มนัมีคุณธรรมให้
เป็นท่ีพึ่ง 

ฉะนั้น เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัปฏิบติัใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา พอเป็นความจริงข้ึนมาแลว้ 
ทีน้ีในพระพุทธศาสนา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ตั้งเอตทคัคะ ๘๐ องค ์ เอตทคัคะ ๘๐ 
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องคค์ือพระอรหนัตท่ี์มีความช านาญแต่ละแนวทาง ทีน้ีพระอรหนัตท่ี์มีความช านาญแต่ละ
แนวทางมีจุดเด่นแต่ละแนวทาง ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไป เขาบอกว่า เราจะปฏิบติัเป็นเจโตวิมุตติ
หรือปัญญาวิมุตติ 

ค าว่า “เจโตวิมุตติ” เจโตวิมุตติเป็นแนวทางของพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะมี
ฤทธ์ิมีเดช เพราะอะไร เพราะใชส้มาธิมนัถึงเป็นเจโตวิมุตติ เพราะมีสมาธิ เอาสมาธิเป็นตวั
ฐาน เวลาเกิดปัญญาข้ึนมามนัก็มีมรรค ๘ เหมือนกนั แต่สมาธิเป็นตวัน า มีหลกัเป็นตวัน า 

พระสารีบุตร พระสารีบุตรมีปัญญามาก พอมีปัญญามาก มีความสงสัยมาก เวลาพระ
สารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นสหายต่อกนั แลว้ปรารถนาดว้ยกนั ปรารถนาว่าเป็นพระอคัร
สาวกดว้ยกนั ฉะนั้น เวลาพระสารีบุตรไปเจอพระอสัสชิ พระอสัสชิเทศน ์ เย ธมฺมาฯ ธรรม
ทั้งหลายมาแต่เหตุ เราตอ้งดบัท่ีเหตุนั้น พระสารีบุตรเป็นพระโสดาบนั เอาหลกัธรรมน้ีไป
บอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะไดฟั้ง ไดใ้ชปั้ญญาไตร่ตรองตามก็ไดเ้ป็นพระ
โสดาบนัดว้ยกนั น่ีพูดถึงว่าตน้ทุนเป็นพระโสดาบนัดว้ยกนั 

ทีน้ีก็เลยลาสัญชยัไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปขอบวชกบัองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พอบวชเสร็จแลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนพระโมคคลัลา
นะ ๗ วนัไดเ้ป็นพระอรหนัต ์พระสารีบุตรยงัไม่ไดเ้ป็นเพราะปัญญามาก บอกอะไรมา บอก
ส่ิงใดมาก็ใชปั้ญญามาก มนัยงัไม่เช่ือ ยงัไม่ลงใจ พิจารณาอยูน่ัน่น่ะ พิจารณาไม่ลงใจ ตอ้ง
สอน ไปคร้ังสุดทา้ยไปอยูท่ี่ถ  ้าเขาคิชฌกูฏ หลานพระสารีบุตรจะมาต่อว่าเอาพระสารีบุตรมา
บวชไง ว่าไม่พอใจ แต่ก็ไม่กลา้พูด ก็เลยบอกว่า ไม่พอใจส่ิงนั้น ไม่พอใจส่ิงน้ี 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “ถา้เธอไม่พอใจส่ิงใดๆ เธอตอ้งไม่พอใจ
อารมณ์ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะอารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนวตัถุ” 

เหมือนวตัถุเลย ถา้คนภาวนาเป็น อารมณ์ความคิดน่ีเหมือนวตัถุเลย “เพราะอารมณ์
ความรู้สึกของเธอก็เหมือนกบัส่ิงท่ีเธอไม่พอใจนั้นอนัหน่ึง เธอก็ตอ้งไม่พอใจอารมณ์ของเธอ
ดว้ย” 

พระสารีบุตรพดัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อยู ่ เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย น่ี
ปัญญาวิมุตติ มนัใชปั้ญญาเป็นตวัน า 

ฉะนั้น เจโตวิมุตติ พุทโธๆๆ ครูบาอาจารยเ์ราส่วนใหญ่พุทโธ พุทโธๆ เป็นเจโตวิมุตติ 
เจโตวิมุตติใชส้มาธิ ใชส้มาธิเป็นตวัฐาน แลว้สมาธิ ตวัจิตออกไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
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เห็นธรรมตามความเป็นจริงแลว้พิจารณาไป น่ีเป็นเจโตวิมุตติ เพราะสมาธิเป็นตวัน ามนัจะ
เห็นภาพ เห็นต่างๆ 

แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ ส่วนใหญ่ท่ีเป็นปัญญาวิมุตติ ส่วนใหญ่แลว้พุทโธไม่ค่อยได ้
พุทโธแลว้ก็ไม่ลง พุทโธแลว้ก็ปวดหวัอยูน่ี่ พุทโธแลว้เครียด เป็นสมาธิไม่ไดส้ักที แลว้
เม่ือไหร่จะไดว้ิปัสสนาสักที น่ีพุทโธไม่ลง 

อนัน้ีเขาเรียกจริต สัทธาจริต โดยพื้นฐานสมยัท่ีหลวงปู่มัน่ท่านสอน ท่านเทศนาว่า
การ ส่วนใหญ่แลว้คนเช่ือมัน่ในหลวงปู่มัน่มาก ความเช่ือมัน่นั้นเป็นสัทธาจริต ศรัทธาความ
เช่ือมัน่มนัเป็นเอกภาพ จิตใจน้ีมนัไม่ล่อกแล่ก มนัพุทโธๆ ไดช้ดัเจน มนัจะเป็นพุทโธข้ึนมา
ได ้

แต่ในปัจจุบนัน้ีโลกเจริญ โลกเจริญนะ มนุษยมี์การศึกษา พอมนุษยมี์การศึกษา 
มนุษยเ์ป็นปัญญาชน พอเป็นปัญญาชนมนัเกิดทิฏฐิ ปัญญามาก ใครพูดอะไรก็ไม่เช่ือ “เฮย้! 
เช่ือไม่ได ้เราเป็นคนมีปัญญา เราเป็นปัญญาชน” 

หลวงตาท่านบอกว่า ไอพ้วกชนดะ ชนแหลก ไอพ้วกปัญญาชนน่ีชนแหลกเลย เพราะ
ปัญญาชน ชนทุกประเด็น ชนทุกปัญหา มนัเลยพุทโธไม่ได ้ “พุทโธมนัไม่มีปัญญา พุทโธน่ี
มนักดไวเ้ฉยๆ มนัสงสัย พุทโธไม่ได ้ เฮย้! พุทโธมนัไม่ลง ไม่ลง อยา่งไรก็ไม่ลง” มนัจะ
ชนน่ะ มนัชนดะเลย ปัญญาชน 

ถา้ปัญญาชนน้ีตอ้งเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะจริตของปัญญาชน ถา้ปัญญาชน 
ปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์เรามนัจบัอารมณ์ มีสติจบั
อารมณ์ เอ็งคิดเร่ืองอะไร คิดท าไม คิดแลว้เจ็บช ้ าน ้าใจ แลว้เอ็งท าไมโง่คิด คิดแลว้ก็คิดอีก ไล่
ตามไป น้ีคือปัญญาอบรมสมาธิ 

ถา้ปัญญาอบรมสมาธิน่ีจิตสงบไหม สงบ แต่ไม่ลงลึกแบบพุทโธ ถา้พุทโธมนัจะลงวืบ 
ลงลึก ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัลงของมนัเตม็ท่ีเลย แลว้เตม็ท่ีแลว้มนัมี
ความสุขมาก แลว้มีความสุขมาก ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ เวลาจิตมนัลงแลว้ถา้จริตของคนออกรู้
ต่างๆ มนัก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะ ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่ี์จะสั่งจะสอน ครูบาอาจารยต์อ้งเป็น 
จิตชนิดน้ีมนัมีอาการอยา่งใด จิตชนิดน้ีมนัมีทิฏฐิมานะอยา่งไร จิตชนิดน้ีมนัส่งออกไปแลว้
มนัไปรู้อะไร พอส่ิงท่ีไปรู้แลว้มนัยดึไม่ยดึ ถา้รู้แลว้มนัวาง จิตชนิดน้ีรู้แลว้วาง จิตชนิดน้ีมี
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ประโยชน ์ น่ีไม่มีเหมือนกนั ลายน้ิวมือของคนไม่เหมือนกนั ลายน้ิวมือป๊ัมแลว้ไม่เหมือนกนั
เลย จริตของคนไม่มีเหมือนกนั 

เราพูดบ่อยจนคนเอาไปพูดต่อว่า พระอรหนัตล์า้นองคก์็ลา้นชนิด ไม่มีเหมือนกนั 
พระอรหนัตไ์ม่มีเหมือนกนั ถา้เหมือนกนั ลายน้ิวมือเทียม 

พระอรหนัตไ์ม่มีเหมือนกนั แต่สะอาดบริสุทธ์ิเหมือนกนั เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั 
แต่ไม่เหมือนกนั ถา้เหมือนกนั วิทยานิพนธ์นั้นลอกมา วิทยานิพนธ์แต่ละคนไม่เหมือนกนั ไม่
เหมือนกนั ฉะนั้น พอไม่เหมือนกนั เวลาท าไป ท าตามนั้น 

ฉะนั้น ครูบาอาจารยถ์า้ภาวนาเป็นจะรู้ประเด็นน้ี แลว้รู้ประเด็นน้ีจะแกจิ้ตของแต่ละ
คนแตกต่างกนัไปเฉพาะ เหมือนหมอใหย้าเฉพาะโรค ไม่ใช่ครูพกัลกัจ า มาเถอะ ตูย้าทั้งหมด 
เอ็งกินหมดน่ีหาย เอ็งกินหมดน่ี น่ียารักษาโรค ไม่รู้โรคอะไร กินเลย หาย แต่ถา้เป็นหมอนะ 
เขาใหเ้ฉพาะๆ 

ฉะนั้น ถา้เป็นเจโตวิมุตติจะเป็นแบบน้ี ถา้เป็นปัญญาวิมุตติใช่ไหม ปัญญาวิมุตติมนัก็
พิจารณาเขา้ไป ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัหยดุ แต่แป๊บเดียวคิดอีก แป๊บเดียวคิดอีก แต่ถา้มี
สติปัญญาเร็วเขา้มนัจะเลาะทนั พอทนัป๊ับ คุมความคิดมนัคิดออกไปไดม้นัก็เป็นเฉพาะจิต
ลว้นๆ ท่ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ปัญญาอบรมสมาธิ เราจะบอกว่ามนัไม่ลงลึก มนัไม่ลงลึก แต่ถา้สติปัญญามนัพร้อม 
มนัมัน่คง พอมัน่คงได ้มนัจะออกรู้ ออกรู้เหมือนกนั ออกรู้สติปัฏฐาน ๔ เหมือนกนั เห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 

ท่ีว่า จิตเห็นจิต ท่ีดูจิต ดูจิตจนจิตเห็นจิต จิตเห็นจิต จิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทยั ผล
ของการส่งออกเป็นทุกข ์ จิตเห็นจิตเป็นมรรค ผลของการท่ีจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ ชดัเจน น่ี
ปัญญาวิมุตติ 

ชดัๆ เป็นหมดเลยถา้จิตพิจารณาปัญญาอบรมสมาธิจนจิตมนัสงบแลว้เห็นอาการของ
จิต จิตเห็นจิต จิตเห็นจิตก็เห็นอะไร เห็นอารมณ์ เห็นขนัธ์ เห็นกาย อยา่งน้ีเป็นวิปัสสนา 
วิปัสสนาไป ผลของมนั นิโรธๆ ผลของมนั นิโรธคือการดบัทุกข ์น่ีคือปัญญาวิมุตติ 

พูดเสียไกลเชียว ค าถามเขาถามว่า “แลว้อะไรท่ีเป็นตวัช้ีบอกล่ะ” ค าถามมนัอยูต่รงน้ี 
ค าถามมนัอยูต่รงว่า “แลว้อะไรจะเป็นตวับอกล่ะ” 
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ตวับอกนะ ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ มนัมีอยูใ่นอารมณ์ อยูใ่นจริตนิสัยของคน
โดยทัว่ๆ ไป ฉะนั้น เวลาเราพุทโธๆๆ พุทโธคือพุทธานุสติ แลว้ถา้เราเป็นปัญญาชน กิเลสมนั
บอกว่า “มึงน่ีโง่ อะไรๆ ก็พุทโธ พุทโธมนัก็แค่ค  าบริกรรม พุทโธมนัก็ค  าบ่น แลว้มนัจะมี
อะไรล่ะ เบ่ือฉิบหายเลย” 

มนัก็ใชปั้ญญาได ้ถา้ใชปั้ญญาไป พอปัญญามนัหยดุ ใชปั้ญญาไป ถา้ใชปั้ญญา ปัญญา
คืออะไร ปัญญาคือสติ สติปัญญามนัตามความคิด จบัความคิดแลว้พิจารณา พอมนัปล่อยแลว้
มนัก็หยดุ หยดุแลว้ท าอยา่งไรต่อ มีคนถามอยา่งน้ีเยอะมากเลย ท าอยา่งไรต่อ 

ก็พุทโธต่อไง พอจิตมนัปล่อยแลว้มนัทรงตวัไม่ได ้ จิตน้ีมนัเหมือนน ้าใสท่ีมนัไม่มีสีมี
แสง ไม่มีใครรู้ว่ามนัมีอะไรอยู ่ ถา้ใส่สีไปมนัก็จะรู้ว่าน ้ านั้นสีอะไร ถา้คิดเป็นอารมณ์ข้ึนมา 
พอเราคิดป๊ับมนัก็มีความรู้สึกข้ึนมา พอไม่คิดป๊ับมนัก็เป็นธาตุรู้ มนัทรงตวัไม่ได ้ ก็พุทโธ
ต่อไป 

เห็นไหม ถา้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิแลว้ถา้มนัหยดุ เราก็พุทโธต่อไป พอพทุโธมนัพทุ
โธไม่ไดอี้กแลว้ มนัเครียดอีกแลว้ ก็กลบัมาปัญญาอบรมสมาธิ มนัใชเ้ก่ียวเน่ืองกนัได ้แต่อยูท่ี่
จงัหวะ อยูท่ี่จงัหวะใชต้อนไหน ใชอ้ยา่งไร 

ท่ีเราท ากนัไม่เจริญก็ตรงน้ีไง ท าแลว้ไม่ต่อเน่ือง ใชต้อนไหน ใชอ้ยา่งไร มนัใชไ้ม่
เป็น มนัใชไ้ม่ถูก เวลาเขาจะใหใ้ชมี้ด มนัก็ใชค้อ้น เวลาเขาจะใหใ้ชค้อ้น มนัก็ไปใชส่ิ้ว มนัใช้
ไม่ถูกจงัหวะมนัสักทีหน่ึง แลว้มนัก็เลยไม่ไดผ้ลไง แต่เราสังเกตใหดี้ แลว้ท าของเราไปใหดี้ 

เขาถามว่า “อะไรเป็นตวัช้ีบอก” 

ตวัช้ีบอกคือไม่ฟุ้งซ่าน ตวัช้ีบอกคือท าแลว้เกิดปีติ ท าแลว้ ค าว่า “ปีติ” คือความสุขใจ 
มีความอ่ิมเอิบ มีความพอใจ น่ีตวัช้ีบอก ตวัช้ีบอกคือผลไง ตวัช้ีบอกคือว่าเรากินขา้วแลว้เรา
อ่ิมไง เรากินขา้วแลว้เราไม่หิวกระหายไง 

ถา้เราก าหนดใชปั้ญญาอบรมสมาธิหรือใชพ้ทุโธ ตวัช้ีบอกคือจิตมนัสงบไง ตวัช้ีบอก
คือมนัไม่ด้ินรนไง ตวัช้ีบอกคือมนัไม่เร่าร้อนไง น่ีคือตวัช้ีบอก 

น่ีมนัเร่าร้อนๆ พอมนัก าหนดแลว้ เออ! เยน็ลงเวย้ เออ! สบายข้ึน น่ีตวัช้ีบอกว่าเรา
มาแลว้ แต่ไดม้ากหรือไม่ไดม้ากมนัตอ้งมีอุบายต่อเน่ืองไป 

ทีน้ีตวัช้ีบอก ถา้ตวัช้ีบอก อยากใหห้ลวงพอ่บอกมาเลย 
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ถา้หลวงพ่อบอกมาเลยก็ตอ้งองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อนาคตงัสญาณของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะรู้ว่าสัตวน้ี์เกิดมาจากอะไร สัตวต์วัไหนมนัสร้างเวรสร้าง
กรรมมาอยา่งใด สร้างเวรสร้างกรรมมาอยา่งใดท่านถึงจะใหอุ้บายตรงกบัจริตนิสัยนั้น 

แต่สาวกสาวกะ คนท่ีมีอ านาจวาสนาท่ีสุดตอ้งหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่รู้ แต่ครูบา
อาจารยข์องเราบารมีมนัแตกต่างกนัไป แค่บอกเหตุบอกผลก็จะเป็นจะตายอยูแ่ลว้ บอกเหตุ
บอกผลมนัยงับอกว่าหลวงพ่อข้ีบ่นเลย หลวงพ่อบ่นทุกวนัเลย 

น่ีขนาดบอกเหตุบอกผลมนันะ แลว้จะไปบอกจริตนิสัยมนัอีก 

บอกว่า “รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ไดอ้ยา่งไร” มนัเถียงเลย “รู้ไดอ้ยา่งไร รู้ไดอ้ย่างไร” 

คนเรานะ อุบายของหลวงปู่มัน่ท่านถึงบอกว่า ท่านจะพูดจะบอกใครท่านจะบอกเป็น
อุบาย ถา้บอกตรงๆ นะ กิเลสมนัต่อตา้น แลว้ถา้ต่อตา้นแลว้มนัจะเป็นผลเสียกบัผูรั้บ เพราะ
ผูรั้บ ถา้เราหลงใหลไปกบัส่ิงใด เราก็ไม่รู้ว่าหลงใหล ถา้ไปบอกว่ามนัหลงใหลส่ิงนั้น 

“ไม่ไดห้ลง” 

น่ีมนัยดึ ๒ ชั้นแลว้ พอไม่ไดห้ลง มนัปฏิเสธ แลว้มนัก็ยดึเขา้ไปอีกชั้นหน่ึงไง ตณัหา
ซอ้นตณัหา การแกจิ้ตน้ีแสนยาก แลว้คนจะแกจิ้ตตอ้งมีอุบาย คนแกจิ้ตรู้เลยว่าจิตของเรากว่า
จะหลุดพน้ออกมาแต่ละช่วงๆ มนัหลงใหลอยา่งไร มนัยึดติดอยา่งไร แลว้เราผ่านมามีใครคอย
สะกิด มีใครคอยบอก หรือไม่มีใครสะกิด ไม่มีใครคอยบอก แต่กว่าเราจะรู้เองได ้กว่าจะรู้เอง
ได ้กว่าจะมาค  านึงถึงว่าตรงน้ีมนัเป็นปัญหา เกือบเป็นเกือบตาย แลว้จะไปบอกเขา ใครจะเช่ือ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทอดธุระเลย “ใครจะรู้ไดอ้ย่างไร ใครจะรู้ได้
อยา่งไร” ไม่มีใครรู้ไดห้รอก แต่ก็รู้ได ้แต่ยากฉิบหายเลย แต่ท าได ้

น้ีจะบอกว่าตวัช้ีบอกไง “หลวงพ่อ แลว้อะไรเป็นตวัช้ีบอกล่ะ” 

ตวัช้ีบอกคือเราท าแลว้มนัราบร่ืน ท าแลว้มนัเป็นไปได ้ แลว้พอราบร่ืนแลว้ กิเลสพอ
มนัโดนธรรมะหรือโดนความเพียรของเราไปแผดเผามนันะ ประเด๋ียวมนัซอ้นกลกลบัมาแรง
กว่าอีก 
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กิเลสพอมนัแพแ้ลว้นะ หรือว่าพอสงบไดแ้ลว้เราท าต่อไป สังเกตไดไ้หมเวลาคน
ภาวนาพอจิตสงบแลว้จะท าคร้ังท่ี ๒ ท ายากกว่าคร้ังแรก แลว้คร้ังต่อๆ ไปยิง่ยากข้ึนไปอีกนะ 
นัน่ล่ะกิเลสมนัรู้ทนั พอกิเลสมนัรู้ทนัแลว้มนัก็ตอ้งพลิกแพลงนะ 

โอ๋ย! ครูบาอาจารยท่์านจะพลิกแพลง นกัปฏิบติัเราอดนอนผ่อนอาหาร มุมานะ ไอ้
พวกเราก็ “อืม! ท าไมตอ้งท าขนาดนั้น อืม! ท าไมตอ้งท าขนาดนั้น” 

ก็เอ็งไม่รู้จกักิเลส เอ็งไม่เคยเห็นของจริง พวกเอ็งเห็นแต่ตวัหนงัสือ แลว้ก็คนบอกว่า 
“ท าง่ายๆ โธ่! ของอยา่งน้ีท าสะดวกมาก” เอ็งก็เห็นแต่ตวัหนงัสือ แลว้คนท่ีมาสอนเอ็งก็โกหก
มดเท็จทั้งนั้น 

แต่ถ้าเป็นความจริง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเห็นกิเลส ท่านสู้กันมา ท่านถึง
ให้ หลวงตาบอกว่า นิวเคลียร์ นิวตรอน ท่านให้อาวุธ ให้สติให้ปัญญา พระเณรมาเดิน
เซ่อๆ หลวงปู่ มัน่ท่านด่าเลย ซากศพเดินได้ นี่ซากศพเดินได้ ไม่ใช่คน ขาดสติน่ี เพราะ
อะไร เพราะท่านรู้ว่ากิเลสมนัรุนแรงขนาดไหน ถ้าครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นจริง อู้ฮู! ท่านให้
อาวุธ ให้ทุกๆ อย่าง 

แต่ถา้เราไปเจอไอพ้วกกะล่อนปล้ินปลอ้น “เอ็งนอนอยู่น่ี เด๋ียวพรุ่งน้ีเอ็งก็เป็นพระ
อรหนัต ์เอ็งนอนสบายๆ ไม่ตอ้งท าหรอก เพราะนิพพานมนัมีอยูแ่ลว้ เอ็งอยูเ่ฉยๆ เด๋ียวเอ็งก็ได้
เป็นพระอรหนัต ์ เพราะเอ็งมีสามญัส านึกแลว้ เอ็งจะคน้หาพระอรหนัตข์องเอ็งแลว้ เด๋ียวเอ็งก็
ได”้ น่ีมารยาสาไถยเป็นแบบน้ี เพราะอะไร 

เพราะเขาไม่ไดเ้ผชิญกบัความจริงมา เขาไม่ไดเ้ผชิญซ่ึงหนา้กบักิเลสมา เขาไม่เคย
เผชิญหนา้กบักิเลส เขาไม่ไดต่้อสู้กบัมนัมา เขาไม่รู้หรอกว่ามนัรุนแรง มนัหนกัหนาสาหสั
สากรรจแ์ค่ไหน แต่ครูบาอาจารยข์องเรารู้ ครูบาอาจารยข์องเราท ามาแลว้ 

น่ีเขาถามว่า “แลว้อะไรเป็นตวัช้ีบอกล่ะ” 

ตวัช้ีบอกก็ผลท่ีเราปฏิบติัท่ีมนัเป็นไปได ้ แลว้ถา้เจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ ถา้เรามี
สติมีปัญญา มนัจะส่งเสริมกนั มนัไม่ใช่แยกกนัเด็ดขาด มนัไม่ใช่แยกกนัเด็ดขาดแลว้ท าเฉพาะ
อยา่ง แต่ถา้เราปฏิบติัมนัจะส่งเสริมกนั เช่น เทา้ซา้ยและเทา้ขวาเดินไปพร้อมกนั ซา้ยกา้ว ขวา
กา้ว ซา้ยกา้ว ขวากา้ว มนัก็จะเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมๆ กนั เพียงแต่เราหาช่องทาง 
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เพียงแต่บอกว่าพอมีเจโตวิมุตติ มีปัญญาวิมุตติ ก็จะเอาช่องไหนท่ีมนัสะดวกไง จะเอา
ช่องไหนท่ีมนัจะสไลดเ์ขา้ไปเลยไง มนัก็เลยไม่เจอทั้ง ๒ ขา้ง แต่ถา้มนัขยนัหมัน่เพียรมนัจะ
ส่งเสริมกนั ท าคุณงามความดีต่อเน่ืองกนัไป ปฏิบติัมีความเพียรชอบ ท าความชอบไป มนัก็จะ
เป็นประโยชนก์บัเรา 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัครูบาอาจารยข์องเราบอกว่า มนุษยจ์ะล่วงพน้
ทุกขด์ว้ยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ 

มนัเป็นมรรคองคห์น่ึงในมรรค ๘ ความเพียรชอบ ความเพียรชอบเป็นมรรคองคห์น่ึง 
ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะเป็นความเพียรชอบ แลว้ชอบในอะไร ชอบ ปัญญาชอบ 
งานชอบ ระลึกชอบ สตชิอบ ฉะนั้น เราตอ้งขวนขวายประพฤติปฏิบติัของเราใหเ้ป็นความจริง
ของเรา ถา้เป็นความจริง น้ีคือตวัช้ีบอก เอวงั 


