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ถาม : เรื่อง “ตะขิดตะขวงใจ”
แต่ละชาติทผ่ี ่านมา เพราะมีกายทีส่ ร้างกรรม และผลกรรมทีส่ นองเราก็สนอง
เราทีก่ ายเรานี้เอง หาใช่สนองทีใ่ จเราไม่ ตัดอะไรในกายเสียได้ ใจเราย่อมเป็ นสุข
กราบนมัสการหลวงพ่อชีแ้ จงครับ แต่ละชาติทผ่ี ่านมาเพราะมีกายทีส่ ร้างกรรม และ
ผลกรรมทีส่ นองเราก็สนองเราทีก่ ายนี้ หาใช่ทจ่ี ติ ไม่

ตอบ : นีพ่ ูดถึงวิทยาศาสตร์ไง นี่พูดถึงมุมมองทางโลกไง ในเมื่อเราเกิดมาเราก็คดิ ได้
กรณีอย่างนี้มนั คิดแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ยงั ไม่ตรัสรู้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรูน้ ะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าสร้างสมบุญญาธิการมามาก เวลาเกิดทีส่ วนลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้เี ป็ นชาติ
สุดท้าย เราจะเกิดชาติน้เี ป็ นชาติสุดท้าย” แสดงว่าท่านก็มั ่นใจมากว่าท่านได้สร้างบุญ
บารมีมาเต็มแล้ว
เพราะเจ้าชายสิทธัตถะจะมาเกิดเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา
เกิดมาเปล่งวาจาแรกเลย ตัง้ แต่เกิดมาพูดได้เลย “เราจะเกิดชาติน้เี ป็ นชาติสุดท้าย”
แค่นนั ้ น่ะ แล้วก็กลับมาเป็ นทารก แล้วก็เติบโตขึน้ มาเป็ นธรรมชาติ
แล้วเวลาออกไปประพฤติปฏิบตั ิ เวลาออกไป ออกไปก็ไปทรมาน เห็นไหม ทุ
กรกิรยิ าก็คอื ทรมานร่างกายนี้ไง การทาทุกรกิรยิ าคือการทรมานร่างกาย การทรมาน
กิเลส ก็เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่ทร่ี ่างกายนี้
เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ไง มนุษย์กม็ รี ่างกายเรานี่ ทุกคน มนุษย์กส็ ทิ ธิของเรานี่
สิทธิเสรีภาพนี่ ทุกข์ร้อนก็เพราะร่างกายนี้ เวลาสร้างบ้านก็สร้างบ้านสวยๆ ๔๐๐-๕๐๐
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ล้านเพื่อจะบารุงร่างกายนี้ แล้วมันก็นอนแค่ทม่ี นั นอนน่ะ มันก็บารุงบาเรอที่กายนี้
เวลาทุกข์กท็ ุกข์ทก่ี ายนี้ ก็คดิ ได้แค่น้ไี ง ก็คดิ ได้แค่น้ี คิดแบบโลกไง องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทีแรกมุมมองของโลกก็เป็ นแบบนี้
คิดว่า “ในแต่ละชาติ การทีเ่ กิดมาเพราะมีกายสร้างกรรม และผลของกรรมที่
สนองเราก็สนองเราทีก่ ายนี้เอง หาใช่สนองทีใ่ จเราไม่”
ถ้าหาใช่สนองทีใ่ จเราไม่ เวลาตายไปแล้วมันก็ตอ้ งเอาร่างกายนี้ไปด้วย แล้ว
เวลาไปเกิดใหม่มนั ก็เอากายนี้ไปเกิด มันไม่มหี รอก
เวลาตายแล้วจิตนี้ออกจากร่างเป็ นนามธรรม ร่างกายนี้ไปเชิงตะกอน ไปเผา
มันทิ้ง ร่างกายนี้ แต่เวลาเจ็บช้า เวลาเจ็บช้าน้าใจ เวลาเจ็บช้ามันก็เจ็บช้าทีห่ วั ใจ
ฉะนัน้ เวลามุมมองทางโลกก็มองได้แค่น้ี มองว่าแต่ละชาติทเ่ี กิดมามันก็เพราะมีกายที่
สร้างกรรม และผลของกรรมทีส่ นองเราก็สนองทีก่ ายนี้
จริงหรือ สนองทีก่ ายนี้จริงหรือ เวลาเราไปเจออุบตั เิ หตุ แต่เราไม่เห็นบาดแผล
เราไม่เจ็บนะ แต่พอใครชี้มา นี่แผลนะ โอ้โฮ! โอดครวญเลย
ถ้าพูดถึงว่าถ้ามันสนองทีก่ ายนี้ เวลามันเกิดบาดแผลมันก็ตอ้ งเจ็บสิ แต่ถ้าจิตใจ
มันไม่รบั รู้ เราเกิดบาดแผล เราไปโดนอะไรขีดข่วน เราไม่รหู้ รอก แต่พอมาเห็นเข้านะ อู้
ฮู! เจ็บทันทีเลย เห็นไหม เพราะจิตมันมารับ
ถ้าจิตไม่มารับนะ ร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอก ธาตุไม่รู้เรื่องหรอก แต่ธาตุน้โี ดย
ธรรมชาติมนั มีเส้นประสาท มันมีระบบควบคุม มีประสาทควบคุม สมองไปควบคุม
ร่างกายนี้ พอควบคุม เส้นประสาทควบคุมร่างกายนี้เท่านัน้ แต่สมองจะทางานได้ไม่
ทางานได้มนั ต้องมีพลังงาน พลังงานก็คอื จิต ถ้าจิต ทุกอย่างมันก็ไปลงสู่ทจ่ี ติ ถ้าจิต
มันเป็ นของมันไป
ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ รามาพูด เวลาทางโลก เวลาไปศึกษาธรรมะแล้วมันสับสน สับสน
เพราะอะไร สับสนเพราะเวลาเราพิจารณา เป็ นพระอริยบุคคลคือละสักกายทิฏฐิ กาย
ไม่ใช่เรา ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข์ ทุกข์ไม่ใช่ขนั ธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนั ธ์ ๕ ละ
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สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิในเรื่องของกายนี้ ก็เลยว่า ถ้าเราละกายนี้ไป เราก็จะไม่เป็ นทุกข์
มันก็ย่อมมีแต่ความสุข
การคิดแบบนี้นะ ตอนเราบวชใหม่ๆ มันมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาเป็ นเจ้าลัทธิ
เจ้าลัทธิทว่ี ่าทุกข์มเี พราะมีเรา ทุกข์มเี พราะมีเรา ฉะนัน้ จะต้องกาจัดเราซะ เขามีลทั ธิ
การฆ่าตัวตาย แล้วเขาประกาศด้วย
เราบวชใหม่ๆ ประมาณสักเกือบ ๓๐ ปี ทแ่ี ล้ว เป็ นนักศึกษาฝึกหัดมหาวิทยาลัย
จาไม่ได้แล้ว เขาแสดงทางวิชาการแล้วเขายึดมั ่น เขาประกาศ แล้วเขาประกาศด้วยว่า
เขาจะฆ่าตัวตายวันไหนๆ โอ๋ย! สังคมนี่ฮอื ฮามาก ทุกข์มเี พราะมีเรา ถ้าทาลายเราก็
พระอรหันต์ไง แล้วเขาว่าทาลายเราก็คอื การฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายคือการกาจัดชีวติ
นี้ไป มันก็ไม่มี ไม่มกี ไ็ ม่มที ุกข์ ความคิดแบบนี้มนั เคยมีมา ในสมัยพุทธกาลก็มี ในสมัย
พุทธกาลทีค่ วามคิดไอ้พวกทิฏฐิต่างๆ มีเยอะมากมาย
ฉะนัน้ เวลาเราไปศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่า
ถ้าเราละกายนี้ซะมันก็จบ ทุกอย่างมันสนองลงที่กาย
มันไม่ใช่หรอก มันไม่ใช่ เพราะคนเราเกิดมามีกายกับใจๆ ถ้ามีกายกับใจ
เวลาทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์เรื่องอริยสัจ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค
สติปัฏฐาน ๔ มีกาย มีเวทนา มีจติ กาย เวทนา จิต ธรรม เวลาพิจารณาไป การ
พิจารณากาย ใครพิจารณา ถ้าจิตไม่พจิ ารณา ใครเป็ นคนพิจารณา
อย่างทีเ่ ขาบอกว่าเขาจะละกายของเขา เขาบอกทุกข์มเี พราะมีเรา ก็จะกาจัดเรา
ทิ้งเลย ฆ่าตัวตายแล้วก็จบ
ฆ่าตัวตายไปนะ มันทาลายชีวติ นี้ ทาลายภพชาติน้ี แต่จติ มันไม่ตาย มันก็ไป
เกิดใหม่ แล้วมันจะละทีไ่ หนล่ะ มันละไม่ได้หรอก มันละไม่ได้เพราะความเห็นทางโลก
ความเห็นทางโลก เห็นทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มคี วามเห็นได้อย่างนี้ พิสูจน์กนั
ทดสอบกัน วิจยั กันได้แค่น้เี อง แต่มนั ไม่สามารถทดสอบวิชาทางจิตได้ ฉะนัน้ ไม่
สามารถทดสอบทางจิตได้ มันก็แก้ไขสิง่ ใดไม่ได้ เวลามีความเชื่ออย่างนี้มนั ก็เป็ นทิฏฐิท่ี
เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ทิฏฐิทผ่ี ดิ ไปเลย
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ถ้าทิฏฐิทผ่ี ดิ ไปเลย ให้หลวงพ่อช่วยชีแ้ นะ ถ้าอาราธนาหลวงพ่อชีแ้ นะ
ชีแ้ นะมันก็บอกว่าเราเห็นผิดหมดแหละ แต่ละชาติท่พี าเกิดพาตาย จิตพาเกิด
ทัง้ นัน้ เพราะพาเกิดนะ เพราะไข่ของแม่ สเปิ รม์ ของพ่อ จิตปฏิสนธิ ปฏิสนธิข้นึ มา แล้วสิง่
นัน้ สิง่ ทีเ่ ป็ นเซลล์นัน่ น่ะ สิง่ นัน้ มันขยายตัว มันแบ่งตัวขึน้ มา พอแบ่งตัวขึน้ มามันก็เป็ น
ตัวอ่อน เป็ นตัวอ่อนมันก็เป็ นเด็กขึ้นมา แล้วมันแบ่งตัวตลอด มันถึงเป็ นมนุษย์ข้นึ มา
ถ้าเป็ นมนุ ษย์ขน้ึ มา มันก็แค่สสารในโลกนี้ มันมีท่มี าทีไ่ ปไง มันมีทม่ี าทีไ่ ปจากสืบ
พันธุกรรมจากพ่อจากแม่ แต่จติ จิตนัน้ เป็ นของเรา เวลาการเกิด การเกิดแบบนี้ นี่ก็
เป็ นวิทยาศาสตร์อกี ล่ะ
แต่เวลาจิต จิตอยู่ไหนล่ะ เวลาเราเกิดมาแล้ว ถ้าเราเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะ ถ้าเรา
เชื่อขึน้ มา เราก็จะมาศึกษา เราก็จะมาปฏิบตั ิ แล้วเราจะปฏิบตั ขิ น้ึ มา เราก็ปฏิบตั ทิ าง
โลกๆ ความเห็นของโลกคิดอย่างนี้ ความเห็นของโลก เห็นเรื่องสสาร เห็นเรื่อง
วิทยาศาสตร์ เห็นเรื่องทีพ่ สิ ูจน์ได้ แต่มนั พิสูจน์ไม่ได้เพราะมันทาสมาธิไม่เป็ น
ถ้าทาสมาธิเป็ น มันก็เห็นแล้วล่ะว่า ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านเป็ นอย่างนี้ จิตทีส่ งบมัน
เป็ นอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดภาวนามยปัญญาขึน้ มา ปัญญามันจะเกิดอย่างไร มันจะเห็น
ของมัน แล้วเวลาจะไปละสักกายทิฏฐิ ละตัวตนขึ้นมา มันละทีไ่ หน

ถ้ามันละขึ้นมา ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก
ว่า ตัดป่ าทัง้ ป่ าเลย ตัดป่ านี่ ตดั ทัง้ หมดเลย ไม่ได้ตดั ต้นไม้แม้แต่ต้น
เดียว ตัดป่ าทัง้ หมดเลย ป่ ารกชัฏในใจไง ถ้าตัดป่ ารกชัฏในใจหมด มันตัด
ทัง้ หมดเลย แต่ต้นไม้อยู่ครบทุกอย่าง ไม่มอี ะไรบุบสลายไปเลย อยู่ครบ
หมดเลย แต่ตดั หมดเลย ตัดทิ ฏฐิ มานะ ตัดกิ เลสตัณหาความทะยาน
อยาก มันเป็ นนามธรรมทัง้ นัน้ น่ ะ ถ้าเป็ นนามธรรมขึ้นมา มันถึงบอก
ว่ามันเป็ นเรื่องมรรค เรื่องกิ ริยาของใจ กิ ริยา เหตุปัจจัยของมรรค มัน
เป็ นอีกอย่างหนึ่ ง
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แต่ถ้ามันเป็ นโลกๆ ก็เป็ นแบบนี้ มันเป็ นความเห็นผิดไง ความเห็นผิดว่า เวร
กรรมมันลงอยู่ทก่ี าย ทุกอย่างลงที่กาย ถ้ามันไม่ตอบสนองทีใ่ จเลย ถ้าไม่ได้
ตอบสนองทีใ่ จเลยนะ มีแต่เรื่องกาย มันก็เหมือนกับสายพานการผลิต สายพานการ
ผลิตทางโลก สายพานการผลิตทุกอย่าง ออกมา สายพานการผลิต ในเมื่อมัน
เป็ นล็อตเดียวกัน การผลิตในรุ่นเดียวกัน ออกมาเหมือนกันเปี๊ ยบเลย แต่พ่อแม่
สายการผลิต พ่อกับแม่คนเดียวกัน ลูกออกมานิสยั ไม่เหมือนกันสักคน ไม่เคยเหมือนกัน
เลย เวรกรรมมันอยู่ทน่ี นั ่
ถ้าพูดถึงนะ ถ้ามันสนองกาย กายคือวัตถุ ธาตุ ๔ แล้วจิตล่ะ ขันธ์ ๕ แล้วจิต
ล่ะ ตัวจิต ตัวปฏิสนธิ จิตคือเรา แต่การทีไ่ ด้ร่างกายมา พ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก
เพราะเราเกิดจากพ่อจากแม่ เราเกิดจากพ่อจากแม่ข้นึ มาแล้ว นี่สายบุญสายกรรม แต่
จิตของเราคือเรา
ถ้าเราทาดีขน้ึ มา พ่อแม่ช่นื ชมมาก พ่อแม่มคี วามสุขมาก เพราะลูกของเรา
เป็ นคนดี ลูกเราประสบความสาเร็จในชีวติ แต่ถ้าเราเกิดมานะ เราเกเรเกตุง พ่อแม่ก็
ทุกข์มาก เราเองก็ทุกข์ตวั เราเอง เพราะเราได้สร้างเวรสร้างกรรมของเราเอง
เวลาเกิดมา พ่อแม่เป็ นพระอรหันต์ของลูก เราได้สงิ่ นี้มา แต่จติ ของเรามัน
ไม่ใช่ จิตของเราคือของเรานี่แหละ แต่เพราะสายบุญสายกรรม มีเวรมีกรรมต่อกัน
เราเกิดร่วมกันมา ถ้าเกิดร่วมกันมา นี่ไง เขาบอกว่ามันสนองแต่ทก่ี าย ไม่สนองทีใ่ จ
หาใช่สนองทีใ่ จไม่
ใจนี่ตวั สาคัญ ใจเรานี่ตวั ซึมซับ ใจเรานี่ อย่างนี้มนั ก็เหมือนพระโพธิสตั ว์
พระโพธิสตั ว์แต่ละภพแต่ละชาติ แต่ละภพแต่ละชาติของพระโพธิสตั ว์สร้างคุณงาม
ความดี ใครเป็ นคนทา เราทาดีทาชัว่ ใครเป็ นคนทา จิตใจมันมีเจตนา มันทาของมัน
แล้วมันก็ซบั ลงทีใ่ จ
ถ้าพระโพธิสตั ว์สร้างคุณงามความดี คุณงามความดีมนั ก็ซบั ลงทีใ่ จๆ ซับแล้วมัน
ก็มอี านาจวาสนา จน ๑๐ ชาติสุดท้าย เห็นไหม ๑๐ ชาติสุดท้ายสร้างเวรสร้างกรรม พระ
เวสสันดรนี่สละจนหมดเลย สละทุกอย่างเลย ชาติสุดท้ายเลย พอบารมีเต็มขึ้นมาก็จะ
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มาตรัสรูเ้ ป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันซับลงทีไ่ หนน่ะ มันซับลงทีใ่ จทัง้ นัน้
น่ะ
ใจเป็ นคนทาๆ แต่ทาแต่ละภพแต่ละชาติ ภพชาติ ถ้าภพชาติแล้วมันก็เป็ น
ประวัตศิ าสตร์ทางโลก จิตดวงนี้เคยเกิดเป็ นคนนี้ แล้วได้ทาคุณงามความดีกบั โลกนี้ไว้ มี
ประวัตศิ าสตร์มาก แล้วเขาก็ตายไป เขาก็ไปเกิดใหม่
พอไปเกิดใหม่ขน้ึ มา ประวัตศิ าสตร์ท่เี ขาได้สร้างไว้แต่ละภพชาติ เห็นไหม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คานี้นะ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก
เราเคยเป็ นพระเวสสันดร เราเคยเป็ น เพราะจิตทีเ่ ป็ นพระเวสสันดรเกิดภพชาติน้ี เรา
ทาคุณงามความดีภพชาติน้ี แล้วเราตายไป สมบัติ สิง่ ทีเ่ ป็ นวัตถุคอื สิง่ ทีค่ ุณงามความดี
สิง่ ทีเ่ ราได้สร้างสมบัตทิ างโลกไว้ มันก็ตกอยู่กบั โลกนี้ ประวัตศิ าสตร์มนั ก็จารึกไว้อย่าง
นัน้ น่ะ แต่จติ ไปเกิดใหม่แล้ว เกิดใหม่เป็ นคนใหม่อยู่ในดินแดนนัน้ น่ะ เขาก็มาสร้างของ
เขา จิตของเขา เขาก็เป็ นปัจจุบนั ในชาติใหม่นนั ้ แต่เขาก็อยู่ในดินแดนนัน้ เขาก็เพิม่ คุณ
งามความดีของเขา ถ้าเขาทาชัวของเขาก็
่
เป็ นความชัวของเขา
่
พระโพธิสตั ว์เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ มันซับลงทีจ่ ติ มันซับลงทีใ่ จ ไม่ใช่ทก่ี าย
หรอก ที่กายนี้มนั เป็ นมิติ เป็ นภพชาติทใ่ี ห้เราเห็น จิตเวลามันเกิด เกิดเป็ นเทวดา มัน
ก็ไปภพเทวดา มันกายทิพย์ แต่กจ็ ติ นี้ไปเกิด เวลาจิตตายจากเทวดาไป มาเกิดเป็ น
อะไรล่ะ
เวรกรรมมันซับลงทีใ่ จ สังขาร สัญญา ความจา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ สัญญา สัญญาคือศึกษาทางโลก สุตมยปัญญา ทางวิชาการทีเ่ ราศึกษามานี่
สัญญาทัง้ นัน้ น่ะ มันจาของมัน มันจะมีสมอง มันวิจยั ขนาดไหน มันทาได้ขนาดไหน มัน
ก็อยู่ในสมองมันนัน่ น่ะ นี่ขนั ธ์ ๕ สัญญาในชาติปัจจุบนั

อวิ ชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ ปัจจยาการอัน
ละเอียดในจิตนัน่ น่ะ นัน่ น่ะสัญญาอันละเอียด สัญญา มันมีสญ
ั ญาของขันธ์ ๕ สัญญา
ของภพชาติปัจจุบนั นี้ กับสัญญาจิตใต้สานึก อันนี้ทว่ี ่าเวรกรรมมันไม่ได้สนองกายๆ มัน
สนองอันนี้ มันสนองใจลึกๆ อันนี้ เพราะมันสนองใจลึกๆ อันนี้
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เวลากรรมนี้เป็ นอจินไตย อจินไตย เวลาเราเกิดมาแล้ว ทาดีตอ้ งได้ดี ทาชัว่
ต้องได้ชวั ่ เราก็ทาความดีทงั ้ ชีวติ เลย บางคนบอกว่าเราทาความดีตงั ้ แต่เกิด คิดไม่ได้
เลย เราไม่ทาความชัวอะไร
่
ทาไมชีวติ นี้เราไม่มบี ุญ ทาไมเราไม่ประสบความสาเร็จใน
ชีวติ เลย
กรรมที่เป็ นอจินไตย มันอจินไตยชาติไหนล่ะ สิง่ ที่มนั ทาไว้ตอนไหนแล้วมัน
ให้ผลในปัจจุบนั นี้ ให้ผลในปัจจุบนั นี้ เราเกิดมา เกิดมาเป็ นคนดี จิตใจ ความรูส้ กึ นึก
คิดนี้เป็ นคนดีหมดเลย แต่ทาอะไรขาดตกบกพร่องไปหมดเลย เป็ นเพราะอะไร นี่คา
ว่า “อจินไตย”
เขาแก้กรรม แก้กรรมแก้อย่างไร แก้กรรมก็เอาเงินไปให้เขาไง เอาเงินไปให้
เขา แล้วเขาก็พ่นน้าลายใส่หวั ทีหนึ่ง แล้วก็แก้กรรม แก้กรรมอย่างนัน้ หรือ แก้กรรม
อย่างนัน้ มันแก้อย่างไร
แต่ถ้ามันจะแก้ นัง่ สมาธินี่แก้กรรม นัง่ สมาธิจติ สงบไปแล้วถ้ามีปัญญาไปรือ้
ไปค้น ไปรือ้ ค้นสิง่ ทีต่ กผลึกในจิตในปกติน้ี เวลาละเอียดเข้าไปนะ มันจิตใต้สานึกเลย
จิตก่อนสานึกเลย ภวาสวะ ตัวภพเลย ตัวจิตเลย ตัวจิตเดิมแท้เลย มันจะสารอกมันจะ
คายมาเป็ นชัน้ เป็ นตอน เวลาจะได้ผลนะ เป็ นพระอริยบุคคลนะ มันเป็ นทีน่ ี่
ฉะนัน้ เขาบอกว่าเขาตะขิดตะขวงใจ
ตะขิดตะขวงใจเพราะมันเป็ นเรื่องโลกๆ ไง เพราะมองไปแล้วคิดเรื่องโลก
แล้วพิสูจน์กนั อย่างไรล่ะ จะหลับตา เราก็ไม่กล้า พอหลับตาขึ้นไปแล้วไปเห็นภูตผี
ปี ศาจขึ้นมา ไปเห็นจิตวิญญาณขึ้นมาก็ไม่กล้าพูดอีก เพราะอะไร เพราะถ้าพูดไปแล้ว
ความเชื่อถือทางสังคมหมดเลย โอ้โฮ! ไปเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ
ไอ้ภูตผีปีศาจมันไม่ใช่ แต่เวลาจิตไปเห็นนิมติ เห็นต่างๆ มันเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง
เลย ถ้าจิตเห็นนิมติ จิตไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง มัน
จะมีของมัน ถ้ามีของมัน
พอมีไปแล้ว สิง่ ทีเ่ รามีจริงนะ ถ้าใครมีการศึกษา มีวุฒภิ าวะทางโลกมาก
เวลาตัวเองไปรูไ้ ปเห็นสิง่ ใดๆ มา มันเอามาอธิบายได้ชดั เจน นักวิทยาศาสตร์เถียงไม่
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ขึน้ หรอก เถียงอย่างไรก็เถียงไม่ได้ เพียงแต่ว่าเวลาพูดไป รูจ้ าเพาะตน จะควักหัวใจ
ออกมาให้ใครดู จะควักความเห็นของตัวเองออกมาตีแผ่ให้ใครดู แต่หวั ใจทีม่ นั รูม้ นั
อธิบายได้หมด อธิบายอย่างไรก็ได้ แต่อธิบายไปแล้ว คนทีเ่ ขามีทฏิ ฐิมานะ คนที่เขา
ไม่มี เขาไม่เชื่อ เพราะเขาไม่เชื่อแล้วให้ทาอย่างไร จะควักหัวใจให้เขาดูหรือ มันก็
เป็ นไปไม่ได้ นี่ทโ่ี ลกคนละมิติ ความเห็นต่างนี่ไง
ฉะนัน้ การศึกษาทางปั ญญา เรามีสุตมยปัญญาคือการศึกษา จินตมยปัญญา
จินตนาการของใครจะเพริศแพร้วกว่ากัน เวลาภาวนามยปั ญญามีอนั เดียวเท่านัน้ น่ะ
เหมือนกันหมด จะเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ จะวิมุตติทางไหนก็แล้วแต่ มันอริยสัจอัน
เดียวกันทัง้ นัน้ น่ะ พูดนี่เข้าใจได้หมดเลย ถ้าพูดเข้าใจได้มนั ถึงเป็ นความจริงได้ ถ้า
พูดเข้าใจไม่ได้ มันจะเอาอะไรมาเข้าใจได้ ฉะนัน้ นี่เป็ นทิฏฐิของเขาไง เราใช้ว่าเป็ น
ความเห็นทางโลก
ความเห็นทางโลก เห็นไหม คาถาม “แต่ละชาติทผ่ี ่านมาเพราะมีกายทีส่ ร้าง
กรรม และผลกรรมทีส่ นองเราก็สนองทีก่ ายเรานี่เอง หาใช่สนองทีใ่ จเราไม่ ตัดอะไรใน
กายเสียได้ ใจเราย่อมเป็ นสุข”
ถ้าตัดอะไรได้ แล้วทาอย่างไรล่ะ วางยาสลบสิ พอสลบไปแล้วมันไม่รบั รู้
ร่างกาย มันก็เป็ นสุข เอาอย่างนัน้ หรือ นี่คดิ ทางนัน้ ไง

แต่เวลาในทางธรรมนะ

ทําความสงบของใจเข้ามาให้ได้ก่อน

พอใจสงบแล้วใช้ปัญญาแยกแยะของมัน

เวลามันตัดสังโยชน์

สักกายทิ ฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส สักกายทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ เห็นผิดในเรื่อง
ร่างกายนี้ วิ จิกิจฉาคือความสงสัยในกายนี้ สีลพั พตปรามาสคือการลูบ
คลําในกายนี้ ถ้ามันรู้แจ้งหมด มันตัดสังโยชน์ออกไปแล้วมันจะเหลือ
อะไรล่ะ กายก็เป็ นกายจริงๆ จิตก็เป็ นจิตจริงๆ ต่างคนต่างอยู่ อยู่
ด้วยกัน แต่ต่างคนต่างอยู่
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แต่ในปัจจุบนั นี้กายกับใจนี้อยู่ด้วยกัน แล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อย พอมัน
เบื่อ เมื่อย จิตก็โทษกาย ก็เอ็งนัง่ นานเอ็งก็เมื่อย เวลาหงุดหงิดใจ ร่างกายก็บอกนี่อยู่
ในห้องแอร์เย๊นเย็นเลย ทาไมเอ็งหงุดหงิดล่ะ ร่างกายมันทะเลาะกับจิตใจ เวลาปกติ
จิตใจกับร่างกายมันอยู่ดว้ ยกันนะ มันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ทุกวันน่ะ มันขัดแย้งกัน
ตลอดเวลาเลย แล้วผลของมันนะ ก็เราทุกข์ไง โอ๋ย! ทุกข์ๆๆ เลย
แต่ถ้าจิตมันมีสติปัญญา มันพิจารณาตามความเป็ นจริง จิตมันก็จติ เป็ นจริง
ของมัน จิตก็เป็ นจริงของมัน จิตคือนามธรรม คือรับรู้ ร่างกายทีต่ กผลึกได้ร่างกายนี้
มา มันก็เป็ นร่างกายนี้ นี่ไง ก็อยู่ดว้ ยกันไง อยู่ดว้ ยกัน เข้าใจกัน
จิตพอมันมีปัญหาขึ้นมา อ้าว! ร่างกายนี้มนั นัง่ นาน เลือดลมไม่เดิน มันก็ขบ
เมื่อยเป็ นธรรมดา มันก็ขยับ เออ! ถ้ามันหงุดหงิดในหัวใจนะ ถ้าหงุดหงิดในหัวใจ
ร่างกายมันก็รู้ไง อ้าว! ก็หงุดหงิด ก็เอ็งไม่พอใจไง เอ็งไม่พอใจ ลูกของมาร เอ็งรูเ้ ท่า
ทันมัน พ่อของมาร ปู่ของมาร เอ็งยังไม่รูไ้ ม่เห็นมัน เอ็งก็โดนมันกระเซ้าเย้าแหย่เป็ น
เรื่องธรรมดา อ้าว! มันก็หงุดหงิด หงุดหงิดเพราะอะไรล่ะ หงุดหงิดก็ไม่ได้ดงใจไง
ั่
ร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายกับจิตใจมันก็ไม่ทะเลาะกันไง ไม่ทะเลาะกันมันก็อยู่
ด้วยกัน เห็นไหม เวลากายกับใจ ถ้าจิตมันจริงของมัน กายมันจริงของมัน ก็อยู่ของมัน
จริงๆ
แต่ตอนนี้จติ ก็ปลอม

ตัณหาความทะยานอยากมันครอบงา

กายก็ปลอม

เพราะอะไร เพราะมันจะอยู่ค้าฟ้ า มันจะไม่เสื่อมสภาพ มันจะไม่ปวดไม่เมื่อย มันจะอยู่
กับมันตลอดไป มันปลอมกับปลอมอยู่ดว้ ยกันมันก็ทะเลาะกัน มันก็ขดั แย้งกันไปตลอด
แต่ลองใช้ปัญญาแยกแยะในทางธรรมนะ
ฉะนัน้ สิง่ ทีบ่ อกว่าเวรกรรมมันจะลงเฉพาะที่กายนี่ผดิ กายนี้เป็ นผลของ
วัฏฏะ การเกิดมา เกิดมาด้วยบุญ เกิดมาด้วยบุญนะ มีรูปสมบัตทิ ส่ี วยงาม มีสงิ่ ต่างๆ ที่
สวยงาม เกิดมา ร่างกายเกิดมาด้วยบาปอกุศล เกิดมาอัปลักษณ์ เกิดมาแล้วขาดตก
บกพร่อง เกิดมาพิกลพิการ เวลาเกิดมา เห็นไหม
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ในร่างกายนี้นะ ในเรื่องร่างกายทีส่ มดุลทีส่ ุดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า พุทธลักษณะ มีพุทธลักษณะ กับมีพระนันทะ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าไปตรวจเยีย่ ม ไปตรวจวัด เขาเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา เขาจะ
ปูอาสนะไว้เลย บางทีพระนันทะเดินมา เขาคิดว่าเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เพราะประกายเปล่งปลังมาตลอด
่
เรื่องรูปสมบัติ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐทีส่ ุด นี่มนั มาจาก
ไหนล่ะ มันก็มาจากบุญกุศลไง มีบุญกุศล บุญกุศล บุญบาปมันต่างกัน พอมันต่างกัน
รูปร่างของคน รูปลักษณะคนจะไม่มเี หมือนกัน ต้องมีการแตกต่างกัน เพราะคนทาบุญ
เสมอกัน มีอารมณ์เดียวกัน ใกล้เคียงกัน หาน้อยมาก มันจะแตกต่างกันตรงนี้ ถ้ามัน
แตกต่างตรงนี้ มันก็มเี หตุมผี ลของมันแล้ว
แต่ของเรา เราก็บอกว่ามันจะเสมอกัน ถ้าทุกอย่างมันตอบสนองลงทีก่ าย มันก็
จะเป็ นเรื่องวิทยาศาสตร์ไป ถ้าวิทยาศาสตร์ไป เพียงแต่ในปัจจุบนั นี้เขาก็คดิ ของเขา
ไปอีกอย่างหนึ่ง ฉะนัน้ ถ้าเขาตะขิดตะขวงใจเพราะมีความเห็นผิด
แต่ถ้าความเห็นถูก เมื่อไหร่จะถูกล่ะ ถ้าความเห็นถูก มันต้องภาวนาเป็ น ถ้า
ภาวนาเป็ นขึ้นมานะ มันจะเห็นเลย ปุถุชน ปุถุชนคนหนามั ่วไปหมดเลย กัลยาณ
ปุถุชนทาจิตสงบง่ายขึน้ นี่กลั ยาณปุถุชน ยกขึน้ โสดาปัตติมรรค ถ้ายกขึน้ สู่โสดาปัตติ
มรรคมันจะ อ๋อ! กัลยาณปุถุชนเป็ นอย่างนี้ สมาธิเป็ นอย่างนี้ ถ้ายกขึน้ สู่โสดาปัตติ
มรรค จิตนี้ออกเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง มันจะใช้
ปัญญาของมัน นี่โสดาปัตติมรรค บุคคลคู่ท่ี ๑
ถ้ามันพิจารณาจนถึงทีส่ ุดมันเป็ นโสดาปัตติผล

แล้วถ้ายกขึน้ สู่สกิทาคามิ

มรรค มันก็ไปสู่สกิทาคามิผล ถ้ายกขึ้นอนาคามิมรรค มันก็ไปสู่อนาคามิผล ยกขึน้ สู่
อรหัตตมรรค มันก็ไปสู่อรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แล้วมันจะเข้าใจเรื่องนี้
หมดเลย
แต่ถ้ายังไม่สน้ิ สุด ยังไม่สน้ิ สุดคือมันยังติดอยู่ ยังติดอยู่ตรงทีใ่ ดทีห่ นึ่ง มันก็รู้
ได้แค่นนั ้ ไง รูไ้ ด้แค่นนั ้ สิง่ ทีเ่ หนือกว่ารูไ้ ม่ได้ ถ้ารู้ไม่ได้มนั ก็จบไม่ได้ จบไม่ได้ว่าจิตนี้
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มาจากไหน เวลาถ้ามันจะจบ มันจะจบทีจ่ ติ เดิมแท้ จบทีอ่ วิชชา จบที่ภวาสวะ จบที่ภพ
จบทีป่ ฏิสนธิจติ ถ้ามันไม่จบ มันจะไปเกิดบนพรหม อนาคามีไปเกิดบนพรหม ถ้าไป
เกิดบนพรหม เพราะอวิชชามันพาเกิด เพราะไม่รถู้ งึ พาเกิด แต่ถ้ารูแ้ ล้วก็จบหมด
ฉะนัน้ ถ้าจะรู้แจ้ง มันก็ตอ้ งพิจารณาจนถึงทีส่ ุดแห่งทุกข์ มันจะเข้าใจเรื่องนี้
หมดเลย แต่ถ้ายังพิจารณายังไม่สน้ิ สุดแห่งทุกข์มนั ก็อย่างนี้ แบ่งกายกับแบ่งจิต ทุก
อย่างก็ตกลงทีก่ าย เพราะร่างกายนี้เป็ นวัตถุรบั ดีรบั ชัวได้
่
ร่างกายเป็ นนามธรรม รับอะไรไม่ได้ มันไม่ถงึ ใจหรอก มันรับอะไรไม่ได้ นัน่ ล่ะ
ตัวรับแท้ ตัวรับแท้ ตัวยึดมั ่นถือมั ่น ตัวนัน้ น่ะตัวทุกข์แท้ ไอ้นี่มนั ตัวทุกข์เทียมๆ ไอ้นี่
พูดถึงว่ากายกับใจนะ นี่ความเห็นผิดไง ความเห็นทางโลก ถ้าความเห็นทางธรรม
อย่างทีเ่ ราอธิบายนี้

ถาม : เรื่อง “กราบขอบพระคุณหลวงพ่อและสอบถามภาวนา”
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อทีเ่ มตตาตอบคาถาม ให้กาลังใจ และช่วย
แก้ปัญหาทางใจของผมมาตลอด โดยเฉพาะหลวงพ่อสอนให้ผมรูจ้ กั สานึกรูใ้ นหน้าที่ท่ี
กาลังทาอยู่ และอย่าแบกโลก ให้จดจ่อกับหน้าทีก่ ารเรียนของตนเอง
ตอนนี้ผมสาเร็จการศึกษาแล้ว และกลับมาใช้ทุนได้ประมาณ ๑ เดือนแล้ว
ต้องปรับตัวกับทีไ่ ทยพอสมควร เพราะทีต่ ่างประเทศค่อนข้างเงียบ แม้งานจะมาก แต่ก็
ไม่คลุกคลีกบั บุคคลอื่นๆ มากเหมือนทีไ่ ทย ทาให้เวลาภาวนาในแต่ละวันน้อยลง ทาใจ
สงบได้ยากขึน้ บางวันก็ไม่สามารถภาวนาได้ และต้องไปงานสังคมตอนเย็น ปัญหาเก่า
ของผมก็คงมีอยู่ โลกธรรม ๘ ก็เข้ามาทดสอบเป็ นระยะๆ โจทย์กย็ ากขึน้ เรื่อยๆ ทัง้ ทาง
โลกและทางธรรม ต้องใช้สติและปัญญาอย่างมากในการแก้ปัญหา
กลางอาทิตย์ก่อนได้ภาวนาโดยใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พอหยุดคิดก็กลับมาดูลม
หายใจกลับไปกลับมา ได้ความสงบพอประมาณ แล้วมันมีเสียงออกมาบอกว่า “จงทา
ตามหน้าทีโ่ ดยทีไ่ ม่มคี วามอยาก” แล้วใจก็เบาและนิ่งสงบ รูส้ กึ เย็นเล็กๆ พอออกจาก
สมาธิ อาการสงบก็ยงั คงอยู่ต่ออีกหลายวัน เวลาปัญหาเข้ามาก็แก้ไป ไม่กระวน
กระวายใจเหมือนก่อน แก้ได้กแ็ ก้ แก้ไม่ได้กป็ ล่อยมันไป ทาเท่าที่ทาได้ เราทุกข์เพราะ
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เราอยากให้มนั เป็ นอย่างทีใ่ จเราต้องการนัน่ เอง
ออก

เราแยกความจริงกับความอยากไม่

จนถึงวันนี้ ใจก็ยงั สงบอยู่ แต่กลัวมันจะกลับไปฟุ้งมากเหมือนก่อน ความสงบ
ต่อเนื่องอันนี้เป็ นผลของธรรมเกิดใช่ไหมครับ
ผมเคยฟั งหลวงพ่อบอกว่าธรรมเกิด
ไม่ใช่มรรค ควรปฏิบตั อิ ย่างไรต่อไปให้เป็ นมรรคครับ กราบขอบพระคุณ

ตอบ : ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่ากราบขอบพระคุณ ไอ้เรื่องทีว่ ่าหลวงพ่อสอนให้รจู้ กั ในหน้าที่
เพราะก่อนนัน้ ถามมาก็ถามแต่ว่าไปเรียนอยู่แล้วมันไปแบกโลก มันก็เลยมีแต่ความวิตก
กังวลไปหมดเลย
ฉะนัน้ ถ้าเราทาหน้าทีข่ องเราให้จบ จบเป็ นวรรคเป็ นตอน เด็กก็คอื เด็ก เด็ก
ก็มกี ารศึกษา เด็กก็ตอ้ งทาหน้าทีข่ องเด็กให้สมบูรณ์ โตขึน้ มาก็มคี วามรับผิดชอบ จะ
โตขึน้ ไปเป็ นผูใ้ หญ่ทด่ี ี ผูใ้ หญ่ทด่ี กี ท็ าหน้าที่ของผูใ้ หญ่ให้สมบูรณ์ ต่อไปเราจะชราภาพ
เราจะมอบหน้าทีก่ ารงานให้รุ่นต่อไป แล้วเรามีสมบัตสิ งิ่ ใดติดตัวไปล่ะ เราจะมีสมบัติ
สิง่ ใดเป็ นสมบัตขิ องเรา ถ้ามีสมบัตขิ องเรา เราจะรักษาใจเรา ถ้าใจเรามีความร่มเย็น
เป็ นสุข ใจของเรา เห็นไหม
เพราะคนเกิดมา เกิดมาเวียนว่ายตายเกิด การเกิด ชีวติ นี้มกี ารพลัดพราก
เป็ นทีส่ ุด ชีวติ นี้มกี ารพลัดพรากเป็ นทีส่ ุด เราจะปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ิ คนเราต้องตาย
หมด จะตายวันตายพรุ่ง
แต่ถ้าเราปฏิบตั ขิ องเรา เราหาทีพ่ ง่ึ ของเรา เราก็ตอ้ งตายเหมือนกัน เราต้องตาย
เหมือนกัน เราก็ตอ้ งเตรียมตัวของเรา แต่ถ้าใครมีความคิดทีม่ ั ่นคง ใครมีความคิดทีจ่ ะ
ประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ทีส่ ุดแห่งทุกข์ ก็พยายามของตัวเองให้มนั จบกันทีน่ ี่เลย ให้มนั
จบ ให้มนั เห็นกัน
ชีวติ นี้ ชีวติ นี้มกี ารพลัดพรากเป็ นทีส่ ุด เราจะสร้างคุณงามความดี เราจะสร้าง
สิง่ ใดก็แล้วแต่ มันก็จะตกอยู่สมบัตขิ องโลกสมบัตสิ าธารณะ สมบัตขิ องเรา เราจะหา
ของเราไป
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ฉะนัน้ คนเราเกิดมา คนเรามีปัจจัยเครื่องอาศัยก็ตอ้ งหาอยู่หากินเป็ นธรรมดา
หาอยู่หากิน เห็นไหม ดูส ิ มนุ ษย์ต่างจากสัตว์ เพราะมนุษย์มนั มีศลี ธรรมจริยธรรม
สัตว์มนั ก็มขี องมัน มันก็มคี วามรับผิดชอบในประสาสัตว์ ถ้าประสาสัตว์ มันก็ภพชาติ
หนึ่งเหมือนกัน แต่เราเกิดเป็ นมนุษย์ เรามีคุณค่ากว่า เราทาสมบัติ ทาประโยชน์ของ
เราให้ได้มากกว่า สมบัตทิ างโลกเราก็ทา เราทาหน้าทีข่ องเรา แต่สมบัตทิ างใจล่ะ
ฉะนัน้ จะบอกว่า เรากลับมาแล้วมันต้องมาปรับตัวกันในเมืองไทย เรากลับมา
แล้วเราจะต้องเข้างานสังคม
ก็เลือกเอา เราไม่ใช่เด็กแล้ว เราเลือกเอา แล้วคนเรานะ เวลาจิตใจถ้ามันติด
กระแสสังคม มันก็อยู่กบั เขาพักหนึ่ง แต่ถา้ วันใดได้สติ มันคิดได้นะ พอคิดได้มนั ก็
อยากจะหาสมบัตขิ องตัว เป็ นอย่างนี้ คนเราเป็ นอยู่อย่างนี้ ถ้าเป็ นอยู่อย่างนี้ปับ๊ เราก็
มีสติของเรา
ถ้าคบบัณฑิต บัณฑิตชักจูงกันไปในทางทีด่ ี เราก็ได้สติปัญญาไปพักหนึ่ง พอ
คบไปคบมาทาสิง่ ใดไม่ได้ เราก็คบเพื่อน เพื่อนก็บอกว่าไว้แก่ๆ ค่อยปฏิบตั กิ ไ็ ด้ ตอนนี้
เรายังหนุ่มๆ อยู่ เราก็ไปอยู่สงั คมก่อน เออ! หาความรู้ทางสังคมก่อน มันก็ไปอยู่พกั
หนึ่ง พอมันคิดได้เดีย๋ วก็กลับมาอีก มันเป็ นอยู่อย่างนี้
ฉะนัน้ เราทาของเรา ได้สติแล้วเราก็ปฏิบตั ขิ องเรา ปฏิบตั มิ า เห็นไหม
“กลางอาทิตย์น้เี ราใช้ปัญญาอบรมสมาธิแล้วได้รบั ความสงบใจพอสมควร”
ธรรมะนี้มนั เป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย เธอจงมีธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ เถิด พอจิตสงบแล้วมันก็ได้
ความสงบพอสมควร พอมีความสงบแล้ว จิตใจเรามันมีความสงบ ความสงบนี่นะ หา
ซื้อไม่ได้ เวลาคนทุกข์คนยาก คนเครียด เวลาเครียดกับชีวติ เวลาแบกหามชีวติ มัน
เป็ นความทุกข์อย่างนี้ ใครๆ ก็หาได้
ถ้ามันหาไม่ได้ ไปฟังเรื่องคนอื่นเยอะๆ สิ ถ้าเรายังไม่มเี รื่องนะ ไปฟังเรื่องคน
อื่นเยอะๆ เดีย๋ วคนนู้นก็มาเล่าเรื่องทุกข์ๆ ให้ฟัง เดีย๋ วคนนู้นก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เดีย๋ ว
มันก็จะเครียดแล้ว ถ้าเอ็งไม่รจู้ กั นะ ไม่รจู้ กั จะแบกโลกนะ เอ็งไปฟังคนอื่นนินทาให้ฟัง
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เยอะๆ เดีย๋ วคนนู้นเรื่องนัน้ เดีย๋ วคนนัน้ เรื่องนี้นะ เดีย๋ วเถอะ เดีย๋ วมันก็รเู้ องว่า อ๋อ! มัน
เป็ นอย่างนี้เอง
แต่ความสงบหายาก แล้วความสงบไปหาทีไ่ หนล่ะ ไปหาจากเรื่องฟังคน
นินทา ไปฟังเรื่องคนอื่น มันจะสงบได้ไหม ไม่ได้
ฉะนัน้ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงให้กาหนดพุทโธๆ ไง เราไม่
ต้องการเรื่องสิง่ ใด เราต้องการพุทธานุสติ เราต้องการพุทโธของเรา พอพุทโธแล้วมันก็
สงบ ถ้ามันสงบแล้วมันก็มที พ่ี ง่ึ มีทพ่ี ง่ึ มีทร่ี ่มเย็น
เวลาในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ

ใครทาสมาธิได้คอื มี

บ้านมีเรือนหลังหนึ่งเอาไว้หลบแดดหลบฝน คนทีท่ าสมาธิไม่ได้เหมือนคนอนาถาอยู่บน
ทีโ่ ล่งแจ้ง ฝนตกแดดออก จะทุกข์อยู่อย่างนัน้ น่ะ แต่กไ็ ม่ตาย
คนเรานะ โดยร่างกายมันจะมีบา้ นมีเรือนทีอ่ าศัย ไม่มบี า้ นก็เช่าเขาอยู่ ถ้าไม่
มีกไ็ ปอยู่ศาลาริมทางก็ได้ เขาปลูกไว้เป็ นทีส่ าธารณะ มันก็มที ่หี ลบแดดหลบฝน แต่
จิตมันไม่เป็ นอย่างนัน้ มันไม่มที พ่ี ง่ึ อาศัยเลย
แต่ถ้าใครมีพุทโธ มีปัญญาอบรมสมาธิ มันจะมีบา้ นมีเรือน มีทพ่ี ง่ึ ที่อาศัย จิต
สงบ เราก็มพี อของเราแล้ว ฉะนัน้ ทาแบบนี้ ถ้ามันไม่เจริญก้าวหน้ามันก็ยงั มีทพ่ี ง่ึ
อาศัย คนเรานะ ถ้าไม่มจี ุดยืนเลยนะ เวลามันเครียดวิตกกังวลขึน้ มา ไปหาจิตแพทย์
ต้องไปหาจิตแพทย์ ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องไปหาจิตแพทย์ให้จติ แพทย์ขุดให้
แต่ของเรา เราไม่ตอ้ งหา เรามีธรรม เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ มีพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ เห็นไหม เราเป็ นชาวพุทธ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นแก้ว
สารพัดนึก เป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย เรามองข้ามกันไง เราไปมองข้ามว่าเงินจะเป็ นทีพ่ ่งึ ทรัพย์
สมบัตจิ ะเป็ นทีพ่ ่งึ ทีพ่ ง่ึ จะเป็ นวัตถุทจ่ี ะหามา เพชรนิลจินดาจะเป็ นทีพ่ ง่ึ มีสมบัติ
เยอะๆๆ จะเป็ นทีพ่ ง่ึ เราไปมองทีน่ นั ่ เราไม่มองพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นที่
พึง่
พระธรรม สัจธรรมไง ความจริงแท้เป็ นทีพ่ ง่ึ ถ้าเป็ นทีพ่ ง่ึ เรามาปฏิบตั ขิ องเรา
มันก็มคี วามร่มเย็นของเรา ร่มเย็นนี่มนั มีทพ่ี ง่ึ แค่น้ี เราเปรียบเทียบได้เลย แล้วสิง่ ที่
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ความร่มเย็น เงินซื้อได้ไหม เงินเดือนออกมันจะร่มเย็นอย่างนี้ไหม เงินเดือนออก มัน
จะพากันไปกินเลี้ยงไง เงินเดือนออก มันจะพาไปเที่ยวไง แต่ถ้าจิตเราร่มเย็น แล้วใคร
ให้ได้ เราให้เราได้ นีพ่ ูดถึงว่ามีธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ เวลาทีม่ ปี ัญหากระวนกระวายใจ เราก็
ทาของเราได้
แล้วเขาถามว่า “ความสงบอันต่อเนื่องนี้เป็ นผลของธรรมเกิดใช่ไหม เคยฟัง
หลวงพ่อบอกว่าธรรมเกิดไม่ใช่มรรค ควรปฏิบตั อิ ย่างไรต่อไปให้เป็ นมรรคครับ”
สิง่ ทีว่ ่าเป็ นมรรคกับไม่เป็ นมรรค
ความจริงถ้าเป็ นมรรคของฆราวาสมันได้
ศีลธรรมจริยธรรม ความดีเป็ นมรรค มรรคหยาบๆ แต่คาว่า “ธรรมเกิดไม่ใช่มรรคของ
เรา” เพราะอะไร เพราะว่าคนปฏิบตั แิ ล้วมันจะเอามรรคเอาผลโดยให้กเิ ลสหลอกไง
ถ้าพูดถึง ถ้ามันจะเป็ นมรรค เวลาสุภทั ทะไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า บอกว่า “ศาสนาไหนก็ว่าดี แนวทางปฏิบตั ไิ หนก็ว่าดี ทุกอย่างก็ว่าดีหมด”
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า “ถ้าศาสนาไหนไม่มมี รรค ศาสนานัน้
จะไม่มผี ล”
คาว่า “ผล” นี้คอื โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหัตตผล ถ้ามันเป็ นผล มัน
ต้องมีมรรค
ทีน้เี วลาทีว่ ่าธรรมเกิดๆ นักปฏิบตั ใิ หม่ๆ มันเข้าใจผิด เวลาปฏิบตั ไิ ป
พิจารณาไปแล้วมันรูม้ นั เห็นไง อย่างเช่นมีความรู้สกึ เกิดขึน้ มีปรัชญาเกิดขึน้ มี
ความเห็นเกิดขึน้ สงสัยสิง่ ใดมีคาตอบเกิดขึน้ มีความขุ่นข้องหมองใจ เวลาพิจารณาไป
แล้วมันมีธรรมสนองมา ธรรมตอบเกิดขึ้น นี่มนั เป็ นธรรมเกิด ธรรมเกิดเพราะธรรมอันนี้
มันเข้าไปชาระล้าง เข้าไปให้ได้ความชุ่มฉ่ า ความชุ่มฉ่ าอย่างนี้มนั เป็ นธรรมเกิดๆ
ธรรมเกิดนะ หลวงตาท่านบอกว่ากิเลสเกิด กิเลสเกิดเพราะอะไร เพราะมันมี
ความชุ่มฉ่ า มันมีความดีแล้วมันอยากได้ ความอยากได้กค็ อื กิเลส เพราะมันไม่ใช่มรรค
แต่ถ้ามันเป็ นมรรค มรรคคืออะไร มรรคคือมัคโค มัคโคคือทางอันเอก ทางอัน
เอกคืออะไร คืองานชอบ เพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ความชอบธรรม ถ้ามรรค มรรค
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มันก็เหมือนที่ว่าธรรมจักรๆ มรรคมันเป็ นกงล้อ เห็นไหม กงล้อนี้มนั เคลื่อนไป เห็นไหม
มันหมุนของมันไป เห็นไหม
ถ้าศาสนาไหนมันมีมรรค มันมีวงล้อ มีธรรมจักร จักรนัน้ มันเคลื่อนไป พอ
เคลื่อนไป ปัญญามันก็เคลื่อนไป พอเคลื่อนไปมันก็หมุนของมันไป พอหมุนของมันไป
มันก็สารอก มันผ่อนถ่ายสิง่ นี้ออก ถ้ามันผ่อนถ่ายสิง่ นี้ออก มันเป็ นธรรมๆ ถ้ามันเป็ น
มรรค ถ้าเป็ นมรรค มันจะเป็ นโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
อรหัตตมรรค ถ้ามันมีมรรค มันก็มผี ล
ฉะนัน้ ว่าธรรมมันเกิดๆ สิง่ ทีว่ ่าหลวงพ่อพูดอย่างนัน้ นี่อธิบายอย่างนี้ จะ
อธิบายว่า เวลาสิง่ ใด ใครปฏิบตั แิ ล้วพอมาหาหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่า นี่สม้ หล่น
ธรรมเกิด มันไม่เป็ นผลสักที
เป็ นผลต้องเป็ นโสดาบัน เป็ นผลนะ ถ้ามันเป็ นผล เป็ นโสดาบัน เป็ น
สกิทาคามี เป็ นอนาคามี ฉะนัน้ โดยทัวไปเขาก็
่
ให้ค่ากัน ให้ผลกัน ใครมีปัญญาขบ
ปัญหาแตกเป็ นโสดาบัน แล้วเดีย๋ วโสดาบันก็เสื่อม แล้วพอโสดาบันเสื่อมขึน้ มาแล้ว
อาจารย์การันตี อาจารย์กต็ อ้ งผิด เพราะอะไร เพราะคนมันปฏิบตั ไิ ม่รจู้ ริง ไม่มี
คุณธรรมจริงในหัวใจ มันจะเข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้
พอเข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ ทีน้พี อการปฏิบตั มิ นั กว้างขวางไง พอกว้างขวาง
แนวทางปฏิบตั มิ นั เยอะมากไง แล้วก็ให้ค่ากัน หลับตา ๒ ทีเป็ นพระอรหันต์แล้ว หายใจ
เข้าหายใจออกทีเป็ นพระโสดาบันแล้ว แล้วมันเป็ นอะไรกันล่ะ เราถึงบอกมันไม่ใช่
มรรค ไม่ใช่มรรค
ถ้ามรรค ๘ มันต้องสมดุลของมัน มันมีมรรค ๘ สติชอบ สมาธิชอบ ปัญญา
ชอบ งานชอบๆ งานคืองานทาพอดี งานอะไร งานโลกก็งานหาเงินหาทอง งานบริหาร
จัดการก็ตอ้ งคิดวิธกี ารบริหารจัดการ แล้วงานอะไรล่ะ งานชอบ
งานรือ้ ภพรื้อชาติคอื งานชอบ งานชอบ สติชอบ ความชอบธรรม ถ้าความชอบ
ธรรมมันเป็ นมรรค ถ้าเป็ นมรรคมันจะรู้ได้ ฉะนัน้ คาว่า “รูไ้ ด้” เราจะบอกว่า สิง่ ใดที่
มันเป็ นธรรมเกิด มันปฏิเสธไม่ได้หรอก มันเป็ นแนวทางไง จากในการปฏิบตั ิ เราเป็ น
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ปุถุชน เราเป็ นคนหนา เราก็ทาของเราให้จติ สงบ พอจิตสงบแล้วเป็ นกัลยาณปุถุชน
ถ้ายกขึน้ โสดาปัตติมรรค มันก็ตทังคปหาน คือปล่อยชัวคราวๆ
่
แต่ถา้ มันถึงทีส่ ดุ แล้วมัน
สมุจเฉทปหาน มันปล่อยจริง อันนัน้ ก็เป็ นโสดาบัน ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็ นโสดาบัน
เวลาสิง่ ทีอ่ าการเกิดกับใจแต่ละคน สิง่ ทีเ่ กิดขึ้น เพียงแต่ว่าสิง่ ทีเ่ กิดกับเรา
เราให้ช่อื มันไม่ได้ มันบอกไม่ได้ว่านี่คอื อะไร เราถึงบอกว่านี่คอื ธรรมเกิด ธรรมมันมีไง
ธรรม สัจธรรม ทีว่ ่าธรรมะเป็ นธรรมชาติ ธรรมเกิดก็คอื ธรรมะเป็ นธรรมชาติ ธรรมชาติ
คือการแปรปรวน ธรรมชาติคอื การเปลีย่ นแปลง มันเปลีย่ นแปลงจากทุกข์มาเป็ นสุข
มันเปลีย่ นแปลง มันยังเปลีย่ นแปลงอยู่
ธรรมเกิดๆ ธรรมะเป็ นธรรมชาติ ธรรมชาติกเ็ ปลีย่ นแปลง แต่อกุปปธรรมที่
ไม่เปลี่ยนแปลง คงทีต่ ายตัวทีไ่ ม่เปลี่ยนแปลง มันคืออะไร แล้วมันเกิดอย่างไร แล้วมัน
มีอยู่อย่างไร ถ้ามันมีอยู่จริง นัน่ น่ะผล ผลอันนัน้ มันจะเกิดขึน้ ถ้าผลอันนัน้ เกิดขึน้ คน
ทีเ่ กิดขึน้ คนที่ได้เอง เป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก เขารูเ้ ลย เขารูช้ ดั เจนในใจของเขา
เลย
แต่ทนี ้สี ่วนใหญ่มนั ไม่รู้ พอมันไม่รู้ขน้ึ มามันก็เลยเป็ นเหยื่อไง ไปปฏิบตั กิ บั
ใครเขาก็ให้โสดาบันไง ให้นู่นให้นี่ ตัวเองก็ไปชื่นชอบไง
เราจะบอกว่านัน่ มันธรรมเกิด เพราะให้มา คนทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าในใจมันมีอยู่ มัน
เกิดจริง แล้วเขาให้รางวัล เราก็คดิ ว่าใช่เลย นัน้ คือการติด นัน้ คือการหลง ฉะนัน้ ธรรม
เกิดถึงไม่ใช่มรรค ไม่ใช่มรรคคือว่ามันไม่มมี รรค ๘
มรรค ๘ มันจะมีการบริหารจัดการของมันไป พอมันมีของมันไป ถ้ามันใช้กาลัง
ของมันเต็มทีแ่ ล้ว การใช้กาลัง สมาธิกต็ อ้ งอ่อนด้อยลง สมาธิมนั ก็เบาลง เบาลงก็ตอ้ ง
ทาสมาธิให้มากขึน้ ฉะนัน้ เวลาวิธกี าร เขาบอกว่า ควรทาอย่างไรต่อไป
ก็ภาวนาต่อไป ถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิได้ผล เราก็ใช้ของเราไป ถ้ามันจับได้
ก็พจิ ารณาไป พอพิจารณาไป ถ้ากาลังไปไม่ได้ เราก็กลับมาทาสมาธิ ทาสมาธิได้ก็
กลับมาพิจารณาต่อเนื่องไป สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานต้องไปด้วยกัน พอไป
ด้วยกัน พิจารณาไป ไอ้ท่วี ่า “ปฏิบตั อิ ย่างไรต่อไปมันถึงจะเป็ นมรรค”
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เป็ นมรรค ผลไม้เก็บแล้วต้องบ่ม บ่มให้สุก การทีเ่ ราเอามาบ่ม เราบ่ม ถ้าเรา
บ่มดีมนั ก็จะสุก ในการปฏิบตั ิ ถ้าจิตใจเราบ่มเพาะดี เราทาปัญญาอบรมสมาธิ เรามี
ผลไม้ เรามีมรรคมีผล จะบ่มเพาะหัวใจ
ถ้ามันไม่มเี ลย เราไม่มผี ลไม้ เราไม่มอี ะไรจะมาบ่ม แต่เรารูว้ ธิ กี ารบ่ม แต่เราไม่มี
ผลไม้ให้บ่ม มันจะมีอะไรสุกขึน้ มาล่ะ นี่ก็เหมือนกัน เรามีใจของเราใช่ไหม เราฝึกหัดของ
เราใช่ไหม มันมีความสงบใช่ไหม มันมี มีใจเป็ นผลไม้ มีวธิ กี ารคือสมาธิ คือปัญญา มัน
จะบ่มเพาะของมัน ถ้าบ่มเพาะของมัน มันต่อเนื่องไปมันก็จะเป็ นมรรคไง
ปฏิบตั อิ ย่างไรมันถึงจะเป็ นมรรค มรรคจะเกิดขึน้ มาได้อย่างไร จะทาอย่างไร
ให้มนั จะมีมรรคขึน้ มา
มี เราค่อยๆ ทา เราค่อยๆ ปฏิบตั ิ เราค่อยๆ ฝึกหัดขึน้ ไป นัน่ ล่ะคือมรรค ถ้า
มันเป็ นมรรคขึน้ มา มรรคมันก็มมี รรคอย่างหยาบ มรรคอย่างกลาง มรรคอย่างละเอียด
เวลาเป็ นมรรคแล้วเราก็ฝึกหัดของเราบ่อยครัง้ ขึน้ พยายามทาของเราขึน้ มา มันจะรู้
ชัดเจนขึน้ ไป รูช้ ดั เจนขึน้ ไปเพราะอะไร เพราะมันเป็ นปัจจัตตังไง มันเป็ นสันทิฏฐิโกไง
กาลามสูตรไง ไม่ให้เชื่อแม้แต่อาจารย์บอก ไม่ให้เชื่อแม้แต่คนการันตีว่านี่คอื มรรค นี่คอื
ผล ไม่เชื่อ ไม่ให้เชื่อใครทัง้ สิน้ แต่เราปฏิบตั ไิ ป มรรคมาบ่มเพาะเราเอง เรารู้ เรารู้ พอ
เรารูจ้ ริง ไม่ตอ้ งบอก ไม่เชื่อ

หลวงปู่ มันท่
่ านถึงบอกเลย

แม้แต่นงั ่ อยู่หน้ าองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า สาธุ ก็ไม่ทลู ถามท่าน เพราะมันเป็ นความจริง ถ้าถามก็
อันเดียวกัน ถ้าเป็ นความจริงจะเป็ นอย่างนี้ ไม่ถามใครเลย ไม่ถามใคร
ไม่อะไร แล้วเป็ นความจริงด้วย แล้วอหังการด้วย
แต่ตอนนี้ถ้ามันเป็ นธรรมนะ ไม่ถามใครเลย อหังการด้วย แต่วธิ กี ารบอกไม่
ถูก บอกไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่มรรค
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ธรรมเกิดมันเหมือนฟลุก เหมือนส้มหล่น มันมาเองไปเอง เราไม่ได้บริหาร
จัดการมัน แต่ถ้าเป็ นมรรคนะ เราจะบริหารจัดการมัน พิจารณามัน แยกแยะมัน ถ้าต
ทังคปหาน มันปล่อยของมัน ถ้าเวลามันขาด มันขาดเห็นๆ เลย
แต่ถ้าเป็ นธรรม เหมือนฝันน่ะ มันมา มาเอง อยู่กบั เราชัวคราว
่
แล้วก็หายไป
เอง เออ! เห็นไหม มันมาเองไปเอง อะไรเอง เราไม่ได้บริหารจัดการอะไรเลย นี่ธรรม
เกิด
แต่ถ้ามรรคนะ เราดูเราแล เราจัดการ เราพิจารณา เราแยกเราแยะ มันเป็ น
ชัน้ เป็ นตอนขึน้ ไป นัน่ น่ะเดีย๋ วจะรูจ้ ะเห็น นี้ถงึ จะเป็ นมรรค นี้ทาอย่างไรให้เป็ นมรรค
ฝึกหัดไป แล้วมันจะเป็ นมรรค เอวัง
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