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ถาม : เรื่อง “จิตแส่ส่าย”
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ ผมมีข้อสงสัยทีเ่ กิดขึน้ จากการภาวนาที่อยากจะ
เรียนถามหลวงพ่อครับ โดยปกติผมเป็ นคนทีน่ งั ่ สมาธิแล้วจะง่วงนอน และมักจะแพ้
ต่อนิวรณ์ทุกครัง้ ครับ ผมจึงหาวิธกี ารแก้ด้วยการเพิม่ การงานให้จติ โดยเพิม่ คาบริกรรม
ให้ยาวขึน้ ครับ จากเดิมใช้พุทโธ มาเป็ นคาบริกรรมว่า นิ พฺพานํ ปรมํ สุญฺ ํํ นิ พฺ
พานํ ปรมํ สุข ํ ซึ่งทาให้ผมดารงสติได้นานขึน้
แล้วการภาวนาครัง้ ล่าสุดของผม ผมพยายามอบรมจิตโดยการนึกภาพร่างกาย
ทีผ่ ุพงั (ผมใช้จนิ ตนาการนะครับ ไม่ได้เห็นด้วยสมาธิ) แต่ภาพทีผ่ มนึกนัน้ ก็กลับเป็ น
เพียงก้อนเนื้อแดงๆ เป็ นชิน้ ๆ ผมพยายามนึกภาพจากความเป็ นจริงของร่างกาย
มนุษย์ครับ โดยนึกถึงตับ ไต หัวใจ สมอง แต่ภาพทีเ่ ห็นเด่นชัดก็เป็ นก้อนเนื้อแดงๆ
ทีถ่ ูกควักออกจากพุงทีละชิน้ ครับ
ผมเห็นภาพก้อนเนื้อคู่หนึ่ง ก็ปรากฏภาพพระพุทธรูปในปางต่างๆ งดงาม
มากครับ แต่ผมก็นึกขึน้ ได้ว่า ผมพยายามนึกภาพกายอยู่ เลยพยายามดึงความคิดออก
จากภาพพระพุทธรูปครับ (ซึ่งผมมั ่นใจว่าผมไม่ได้พยายามนึกถึงภาพพระพุทธรูปเลย
ครับ
แต่ผมพอจะเดาได้ว่า
พระพุทธรูปในสถานทีต่ ่างๆ)

ภาพเหล่านี้เกิดจากสัญญาทีผ่ มได้เคยไปสักการะ

ในขณะนัน้ ความรูส้ กึ เหมือนจิตของผมแสดงภาพไวกว่าความคิดของผมครับ จน
ภาพทีป่ รากฏนัน้ ตีกนั มั ่วไปหมด จนผมนึกถึงคาสอนของหลวงพ่อว่าให้กลับมานึกคา
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บริกรรม ภาพเหล่านัน้ จึงหายไปครับ และผมก็ไม่ได้พยายามจะจินตนาการภาพใดๆ
ขึน้ มาอีก ผมจึงอยากจะเรียนถามหลวงพ่อดังนี้ครับ
๑. การทีผ่ มพยายามนึกภาพความเน่าผุพงั ของร่างกายโดยทีไ่ ม่ใช่เห็นด้วย
จิตเอง นี้ผดิ หรือเปล่าครับ และการทีผ่ มเห็นภาพพระพุทธรูปทีเ่ คยไปสักการะมาผุด
ขึน้ มาในหัว เกิดจากอะไรครับ และผมควรปฏิบตั อิ ย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ครับ หาก
ผมปฏิบตั ผิ ดิ ทาง กราบขอเมตตาหลวงพ่อชีแ้ นะผมทีครับ
๒. การทีผ่ มเลือกใช้คาบริกรรม นิ พฺพานํ ปรมํ สุญฺ ํํ นิ พฺพานํ ปรมํ สุข ํ
ในขณะทีน่ งั ่ สมาธิ แต่กาหนดพุทโธในเวลาอื่น เช่น การเดินจงกรม หรือในขณะทีผ่ ม
อยู่ทบ่ี า้ นคนเดียว อันนี้ผมสามารถทาได้ไหมครับ
ด้วยเหตุการณ์ทาให้ผมเห็นเลยครับว่า
จิตของเราแส่ส่ายไปได้ทุกทีจ่ น
ควบคุมได้ยาก และรูส้ กึ ว่าความคิดเป็ นนายของจิตเลยครับ ผมขอความเมตตาหลวงพ่อ
เท่านี้ก่อนครับ
ตอบ : นี่พูดถึงคาถามเนาะ จิตแส่ส่าย จิตแส่ส่าย เวลาเราภาวนา เราภาวนาสิง่ ใดก็
ได้ กรรมฐาน ๔๐ ห้อง มรณานุสติ เทวดานุสติ สิง่ ใดก็ได้ นี่กเ็ หมือนกัน นิ พฺพานํ
ปรมํ สุข ํ ก็ได้ อะไรก็ได้ สิง่ ต่างๆ คําว่า “ก็ได้ๆ” แต่ต้องมีสติ มีสติ มีคาํ บริกรรม
ถ้ามีคาํ บริกรรม จิตมันจะเกาะสิ่ งนี้ ไป
ทีน้พี อจิตเกาะสิง่ นี้ไป สิง่ ทีม่ นั จะเป็ นความจริงขึน้ มา เวลาจิตมันสงบลง คนคน
เดียวกันนี่แหละ ไม่ต้องคนอื่นหรอก บางทีกส็ งบลงเฉยๆ บางทีสงบลงแล้วมันอึดอัด
คือไปคาอยู่ ไม่สงบ บางทีไปๆ แล้วก็อยู่แค่น้ี แล้วมันก็ไปไม่รอดอยู่อย่างนัน้ น่ะ แต่บาง
คนเวลาลงมันลงวูบไปเลยนะ บางคนมันจะลงไป มันรูม้ นั เห็นต่างๆ กรณีอย่างนี้เรา
เลือกไม่ได้ มันเป็ นปัจจุบนั ไง มันเป็ นปัจจุบนั มันจะเกิดขึน้ ในขณะนัน้
ฉะนัน้ ว่าเราทาอย่างนี้จะได้ผลตอบอย่างนัน้ เพราะเราศึกษาทฤษฎีไง ธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าจิตสงบจะเป็ นอย่างนัน้ จะรู้อย่างนัน้ แล้วเราก็
ว่านี่เป็ นหลัก
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แต่พอจิตของเรามันจะสงบ มันไปเป็ นธรรมชาติ มันเป็ นสัจจะ มันรูม้ นั เห็นของ
มันตามความเป็ นจริง เราก็กลับงงไง ฉะนัน้ มันสงบนะ ถ้ามันจะไปออกรูน้ ิมติ ออก
ต่างๆ เราก็พุทโธไว้ หรือ ปรมํ สุข ํ ไว้ ของเราไว้ เราทาของเราไปอย่างนี้
ฉะนัน้ เวลามันสงบลงไปแล้ว ถ้ามันเป็ นไปได้จริงนะ เป็ นไปได้จริงอย่างทีว่ ่า
เราไม่ได้ตอ้ งการสิง่ ใดเลย แต่เวลามันไปแล้วมันไปเห็นเป็ นก้อนเนื้อ เห็นเป็ นสิง่ ทีว่ ่า
เนื้อนี้ถูกควักออกมาจากพุงเลยล่ะ นี่ถ้ามันเห็น เพราะเราก็ไม่ได้คดิ ถึงเนื้อแดงๆ ไง
เราก็ไม่ได้คดิ ถึงอะไรเลย แต่ถ้าจิตมันสงบ ถ้ามันเห็นอย่างนัน้
นี่เพราะว่าฟังทีเ่ ราตอบปัญหาไว้เยอะไง เพราะเราจะพูดไว้ประจาว่า จาไว้
เพราะหลวงปู่มั ่นท่านเป็ นคนสอนหลวงตาไว้ แล้วตอนหลวงปู่มั ่นท่านเสียชีวติ หลวง
ตาท่านไปนัง่ อยู่ปลายเท้า เพราะพอเสียชีวติ ปับ๊ คนก็นงั ่ ล้อมเต็มเลย พอเขาจัดศพ
เรียบร้อยแล้วทุกคนก็แยกไป ท่านกลับไปนัง่ อยู่ทป่ี ลายเท้าคนเดียว ราพึงขึน้ มา จิตนี้
มันดื้อนัก จิตนี้คอื ความรูส้ กึ ของตัวเองจะรูว้ ่าเราต้องมีเหตุมผี ล คนทีไ่ ม่มเี หตุมผี ลพูด
กับเรา เราไม่ฟังหรอก จิตนี้มนั ดื้อนัก ถ้ามันจะยอมลงก็ยอมลงหลวงปู่มั ่นนี้เท่านัน้ น่ะ
ตอนนี้หลวงปู่มั ่นก็นิพพานไปแล้ว แล้วตัวเองจะเอาใครเป็ นคนสอน มันเสียใจ มัน
เสียใจ นัง่ คร่าครวญเลยล่ะ
คนเรานี่นะ ถ้าเราไม่หวังพึง่ ใคร หรือเรากาลังแบบว่าคนจมน้าต้องการให้คน
ดึงขึน้ จากน้า หวังจากคนคนนัน้ น่ะ แล้วคนคนนัน้ ไม่อยู่ มันทุกข์มาก มันทุกข์มากๆ
ก็ราพันไปๆ จนถึงระลึกขึน้ มาได้ว่า ท่านเคยสังสอนไว้
่
เพราะเวลาหลวงปู่มั ่น
เวลาท่านใกล้ช่วงปลายของชีวติ ท่านจะสังไว้
่ บอกไว้ทุกๆ อย่างให้คนทรงข้อวัตร ทรง
สิง่ ทีท่ ่านวางรากฐานไว้ ทีน้ที ่านก็บอกไว้ไงว่า ถ้าจิตมันมีสงิ่ ใด ให้เกาะพุทโธไว้ ไม่ให้
ทิ้งผูร้ ู้ ไม่ให้ท้งิ พุทโธ จะไม่เสียไง
เพราะจิตของเราเวลาออกไปรู้ ทีไ่ ปออกรูน้ ู่นนี่ ถ้าออกไปรู้ มันออกไปโดย
กาลังของมัน มันออกไปโดยจริตนิสยั ของมัน มันออกไปโดยสัจจะ ว่าอย่างนัน้ เถอะ แต่
โดยสัจจะ สัจจะผิดก็ได้ เพราะคนเรามีกิเลสใช่ไหม คนเรามีกิเลส คนเรามีความเชื่อใจ
ตัวเอง คนมีความมั ่นใจ คนทีม่ คี วามรูค้ วามเห็นมันก็เห็นตามนัน้ แหละ แต่ความเห็น
©2020 www.sa-ngob.com

ของมีอยู่ ๔

ของเรามีอวิชชาครอบงาอยู่ มันก็เห็นตามกิเลสนัน่ น่ะ ถ้ามันเห็น ถ้าเรายังไม่มสี ติ เรา
ก็เพลิดเพลินไปกับมัน เราก็อาจจะ เออ! สงสัย ทามาเกือบตาย หิวอาหารมากเลย
พอมีสารับหนึ่งมาตัง้ ข้างหน้า จะไม่ให้กนิ เลยมันก็ไม่ไหว ขอลองชิมสักคาสองคาก็ยงั
ดี
นี่กเ็ หมือนกัน พอไปรูไ้ ปเห็นไง เห็นนู่นเห็นนี่กอ็ ยากรูอ้ ยากเห็นตามไป เออ!
ถ้าชิมสักคาสองคานี่ได้ แต่อย่ากินทัง้ หมดนะ กินทัง้ หมดเดีย๋ วนัง่ หลับ นี่กเ็ หมือนกัน
พอไปรูไ้ ปเห็นอะไร ถ้ามันชิมสักคาหนึ่งคือรูเ้ ห็นไป แต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วล่ะ เพราะ
อาหาร อาหารเขาไว้เลี้ยงปาก เราต้องการสมาธิ เราต้องการสติ เราต้องการสมาธิ
เราไม่ตอ้ งการอาหาร เราไม่ตอ้ งการนิมติ เราไม่ตอ้ งการรูเ้ ห็นอะไร เราต้องการความ
สงบ แต่เพราะความสงบแล้วจริตนิสยั มันให้เห็น เห็นเนื้อเป็ นก้อนแดงๆ มีการควักเนื้อ
ออกมาจากพุงเลย เป็ นชิน้ แดงๆ ไม่ได้นึกเลย มันมาได้อย่างไร
มา มาตามจริตนิสยั แล้วอย่างทีเ่ ขาทานี่ถูก “คิดถึงหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่า
ถ้าเห็นอะไรให้กลับไปพุทโธ ผมเลยกลับไปพุทโธปับ๊ มันหายหมดเลย”
มันหายอยู่แล้ว นี่ ถ้าคนมีสติ ไม่ทิ้งพุทโธ ไม่ทิ้งผู้รู้ มันไม่เสียนี่ ไง หลวง
ปู่ มันท่
่ านสังไว้
่ แต่ถ้าเรามีสติ มีปัญญานะ พอสิ่งใดเกิ ดขึน้ เราจะใช้ประโยชน์
จากสิ่งนัน้ เราไปรูว้ าระ รู้อะไร เรามีสติ เราส่งออก เรารู้ได้ ถ้าเราควบคุม
ตัวเองได้
ผูใ้ หญ่ไปไหนก็ได้ ผูใ้ หญ่จะไปติดต่อธุรกิจการค้า จะไปยุโรป ไปอเมริกา จะไป
ไหนไปได้หมด ผูใ้ หญ่ไปได้เพราะเราไปทาธุรกิจของเรา
จิตของเรา จิตของเราถ้ามันมั ่นคง มันมีคุณธรรม ไปรูไ้ ปเห็นอะไร มันใช้
ประโยชน์ได้ทงั ้ นัน้ น่ะ มันเป็ นประโยชน์กบั จิตดวงนัน้
แต่เด็กๆ ไปไหนไม่ได้นะ เดีย๋ วรถตูม้ นั มาจอด มันฉุดขึน้ รถนะ เด็กๆ ไปไหน
ต้องระวังตัว เดีย๋ วนี้ไอ้แก๊งลักเด็กมันจะเอาเด็กไปทาให้พกิ าร มันจะไปขอทานน่ะ
เด็กๆ ไปไหน พ่อแม่ตอ้ งดูแล
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นี่กเ็ หมือนกัน จิตมันเพิง่ ฝึกหัดใหม่ มันยังเด็กๆ มันยังไม่แข็งแรง มันยังทาสิง่
ใดไม่เป็ น เกาะผู้ร้ไู ว้ เกาะพุทโธไว้ เกาะพุทโธไว้ เกาะพุทโธไว้ก่อน หาความ
ป้ องกันตัวไว้ หาป้ องกันตัวไว้ นี่เป็ นคาสอนของหลวงปู่มั ่น
แล้วถ้าทาอย่างนัน้ มันโดยสัจจะ จิตนี้รไู้ ด้หนึ่งเดียว
แต่พวกเรายังทาอะไรไม่เป็ น หนึ่งเดียวได้อย่างไร คิดซับคิดซ้อนอยู่นี่ มัน
หนึ่งเดียวได้อย่างไรล่ะ เออ! ถ้ามันเอาไฟมาเผาตัวเอง มันเอาเยอะๆ
แต่ถ้ามันจะเอาพุทโธ มันได้หนึ่งเดียว ถ้าพุทโธหนึ่งเดียว พอมันไปอย่างอื่น
ถ้าพุทโธชัดๆ ภาพนัน้ จะหายไป อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้หรอก เพียงแต่พวกเราศึกษามา
แต่ไม่มั ่นใจ พอไม่มั ่นใจ ทาอะไรก็ทาโลเล ทาอะไรก็ทาแต่สกั แต่ว่า แต่จะเอาผลจริงๆ
“พุทโธก็ชดั แล้วนะ ทาอะไรก็ทาดีแล้วนะ โอ๋ย! มันไม่ได้สกั ที”...นี่ทาสักแต่ว่าทา แต่
ผลจะเอาเต็มๆ ผลจะเอาให้ได้ทุกอย่างไง มันไม่จริงหรอก
แต่ถ้ามันจริง ปัจจัตตัง รูจ้ าเพาะตน รูจ้ ริงเห็นจริง เป็ นจริงๆ มันเป็ นอย่างนัน้
จริงๆ แต่เราจะทาของเราได้หรือไม่ได้นัน่ อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม ฉะนัน้ นี่มนั เป็ นแบบนี้
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่า มันไปเห็นเป็ นก้อนเนื้อ พอเห็นเป็ นก้อนเนื้อ เห็นเป็ น
พระพุทธรูป แล้วเป็ นพระพุทธรูปขึน้ มาก็ไม่ได้นึกพระพุทธรูปเลย มันมาได้อย่างไรล่ะ
มันมาได้อย่างไร ก็ไม่ได้นึกอะไรเลย นึกพุทโธ ก้อนเนื้อก็มา พอก้อนเนื้อมาก็เป็ นรูป
พระพุทธเจ้ามา
มันเป็ นได้ทงั ้ นัน้ จิตนี้เป็ นได้หลายหลากนัก เป็ นได้มหัศจรรย์นัก เป็ นได้
ทุกๆ อย่างถ้ามันเป็ นนะ แต่เป็ นถูกหรือผิด เป็ นแล้วเป็ นประโยชน์หรือไม่เป็ นประโยชน์
เพราะจิต ธาตุรมู้ นั ก็รอู้ ย่างนี้ รูโ้ ดยสามัญสานึกก็รดู้ ว้ ยตานี่ ถ้าด้วยสมองด้วยความคิดก็
รูไ้ ด้อย่างนี้ แต่ถ้ามันพุทโธๆ จิตมันเป็ นอิสระ มันรูข้ องมัน มันก็รอู้ ย่างนัน้ น่ะ รูอ้ ย่าง
นัน้ รูโ้ ดยกิเลสไง
แต่ถ้าเราพุทโธ ได้ตงั ้ สติไว้ สงบเข้ามามันปล่อย ไม่ปล่อยก็บงั คับให้มนั
ปล่อย ยึดพุทโธไว้ มันจะไปให้มนั รูไ้ ป ไปไม่ได้หรอก
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แต่คนเรานี่ “ก็พุทโธแล้ว ก็มนั ยังเห็นน่ะ ก็พุทโธแล้ว”...ไอ้พุทโธทีป่ าก เวลา
ใจ ใจมันเห็น เพราะอะไร เพราะจิตมันโน้มไปทางเห็น มันไม่โน้มไปพุทโธหรอก จิต
มันโน้มไปทีม่ นั ชอบ มันโน้มไปทีม่ นั รูม้ นั เห็น มันนึกว่าสิง่ นัน้ ดี แต่เวลาพุทโธๆ นี่เหนื่อย
พุทโธมันไม่ดเี ลย แล้วเขาบอกพุทโธ ก็พุทโธแล้ว
นี่พูดถึงความเป็ นจริงนะว่าทาไมมันถึงทาได้ไง มันทาได้ ของมันเป็ นอย่างนี้
มันเป็ นสัจจะ มันเป็ นแบบนี้ มันรูข้ องมันอยู่
“๑. การทีผ่ มพยายามนึกภาพความเน่าผุพงั ของร่างกายโดยทีไ่ ม่ใช่เห็นด้วย
จิตเองนี่ผดิ หรือเปล่า และการทีผ่ มเห็นภาพพระพุทธรูปทีเ่ คยไปสักการะมาผุดขึน้ มา
ในหัว เกิดจากอะไรครับ และผมควรปฏิบตั อิ ย่างไร สถานการณ์แบบนี้ครับ”
เวลาไม่เห็น ทุกคนก็ไม่เห็น เวลามันเห็น มันเห็นของมันเอง ถ้าเห็นของมัน
เอง เรานึกถึงภาพความผุพงั ของร่างกาย นึกถึงภาพความผุพงั ของร่างกาย นี่พจิ ารณา
กาย เอากายเป็ นคาบริกรรม เอากายโดยการแยกแยะกาย
คนทีไ่ ปเทีย่ วป่ าช้า เวลาเห็นกายมันเป็ นอสุภะ กายเป็ นต่างๆ เรานึกของเรา
ไป พอจิตมันเป็ นจริงมันก็อย่างทีว่ ่าเห็นเป็ นก้อนเนื้อ นี่จติ มันดีขน้ึ แล้วถ้ามันดีขน้ึ นะ
มันดีขน้ึ ถ้าเราพิจารณาร่างกายไป ถ้ามันถึงทีส่ ุดแล้วมันสลดสังเวช มันปล่อยเข้ามา
มันก็เป็ นสมาธิ เวลามันปล่อยขึ้นมา ถ้ามันไม่ปล่อยนะ มันไพล่ไปเห็นเป็ นพระพุทธรูป
“แล้วสิง่ ทีเ่ ห็นพระพุทธรูปขึน้ มาทีม่ นั ผุดขึน้ มาในหัว มันเกิดจากอะไรครับ”
มันก็เกิดจากจริตนิสยั เกิดจากจิตทีม่ นั สร้างบารมีมาอย่างนี้ ถ้าสร้างบารมีมา
อย่างนี้ ถ้าเห็น มันสร้างบารมี อย่างเช่นเรามีบารมี บารมีหมายถึงว่า เรามีเงินทองอยู่
ก้อนหนึ่ง เรามีบารมีแล้วเราได้มา แต่ถ้าเราไม่รจู้ กั รักษา เราใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย เงินนี้ก็
หายไป เราใช้หมด เงินนี้เราใช้หมดไป แล้วทาอย่างไรล่ะ ก็ตอ้ งหาเงินใหม่ หาไม่ได้กก็ ู้
เขา กูเ้ ขาก็มดี อกเบี้ย
นี่กเ็ หมือนกัน สิง่ ทีเ่ ป็ นพระพุทธรูป สิง่ ทีต่ ่างๆ มันเป็ นปัจจุบนั ตอนนัน้
ตอนนี้เป็ นอดีตไปแล้ว ตอนนี้เป็ นอดีตไปแล้วนะ บอกว่า เราเคยเห็นพระพุทธรูป แต่
ตอนนี้ไม่เห็น ตอนนี้ไม่เห็นแล้วล่ะ การภาวนามันมาทีเดียวแล้วก็ไปแล้ว แล้วจะเอาให้
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ได้อย่างนี้อกี เป็ นไปไม่ได้หรอก มันไม่เหมือนกับทางวัตถุ มีเงิน ๑๐๐ บาทแล้วไม่ใช้
เก็บไว้ ๑๐๐ บาทก็อยู่กบั เราตลอดไป แต่มนั เสื่อมค่าไปทุกวันน่ะ เพราะว่าเงินเฟ้ อ
นี่กเ็ หมือนกัน สิง่ ทีเ่ วลาเรารูเ้ ราเห็นต่างๆ วางไว้ สิง่ ทีร่ ทู้ เ่ี ห็นมันเป็ นจริตนิสยั
มันเป็ นให้เราได้รู้ได้ เรารูแ้ ล้วก็วางไว้ เราวางไว้ แล้วทาความสงบของใจเข้ามา ถ้าจิต
สงบแล้วเห็นกายตามความเป็ นจริง มันจะเห็นต่างกว่านี้ เห็นมาโดยที่ว่า คนถาม อูฮ้ ู! อู้
ฮู! เลย แล้วรีบๆ ค่อยๆ ด้วยความรอบคอบ ค่อยๆ ทา โอ้โฮ! มันจะเป็ นประโยชน์กบั
เรา
ถึงตอนนัน้ นะ

เหมือนกับคนทางาน

คนทางานต้องการความสงบสงัด

คนทางานต้องการสถานทีท่ างาน
คนทางานไม่ตอ้ งการให้ใครมาพูดให้หนวกหู
ข้างเคียง เวลามันจาเป็ นตรงนัน้ มันจะเป็ นอย่างนัน้
นี่พูดถึงว่า มันทาไมถึงเป็ นแบบนี้ เราจะทาต่อเนื่องไปอย่างใด
“๒. การทีผ่ มเลือกใช้คาบริกรรม นิ พฺพานํ ปรมํ สุญฺ ํํ นิ พฺพานํ ปรมํ สุขํ
ในขณะทีท่ าสมาธิ แต่กาหนดพุทโธในเวลาอื่น เช่น เดินจงกรมในขณะทีผ่ มนัง่ อยู่บา้ น
คนเดียว อันนี้สามารถทาได้ไหมครับ ด้วยเหตุการณ์ทาให้ผมเห็นเลยครับว่า จิตของ
เราแส่ส่ายไปทุกที”่
นี่จติ ของเราแส่ส่าย เรามีสติปัญญา จิตของเราแส่สา่ ย แส่ส่ายเพราะมีสติ มีสติ
มีปัญญา เรารูว้ ่าจิตของเราแส่ส่าย ถ้าเราไม่มสี ติไม่มปี ัญญา มันแส่ส่ายนี่เป็ นความดี
แส่ส่ายก็มนั สบายไง แส่ส่ายก็เป็ นอิสระไง พอเราจะมาพุทโธ จะมาตัง้ สติ โอ๋ย!
ลาบาก อึดอัดขัดข้อง
แต่ถ้าเวลาเราฝึกหัดแล้ว เวลาเราได้ใช้สติใช้ปัญญาแล้ว ด้วยสติดว้ ยปัญญา
ด้วยสติธรรม สมาธิธรรม ด้วยคุณธรรม ทาให้จติ ใจเราพัฒนาขึน้ พอพัฒนาขึน้ มันก็
เห็นความผิดของตัวไง จิตนี้มนั แส่ส่าย จิตของเรามันร้ายกาจ จิตของเราให้โทษกับเรา
เอง เห็นไหม เพราะถ้าเรามีธรรมแล้วมันจะเห็นเลยว่า สิง่ ทีเ่ ป็ นโทษกับเราคือกิเลส สิง่
ทีเ่ ป็ นโทษในหัวใจเราคือกิเลสตัณหาความทะยานอยากของเรา ไม่มใี ครทาโทษให้เรา
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เลย ไม่มเี ลย มีแต่คนปรารถนาดี มีแต่คนอยากให้เราเป็ นคนดี แต่ใจของเรามันมีโทษ
กับเราเอง ถ้ามีสติมปี ัญญามันจะรูเ้ ห็นอย่างนี้ ถ้ารูเ้ ห็นอย่างนี้กเ็ ป็ นประโยชน์กบั เราไง
ฉะนัน้ สิง่ ที่ว่า เราใช้คาบริกรรมว่า นิ พฺพานํ ปรมํ สุญฺ ํํ นิ พฺพานํ ปรมํ
สุข ํ ผิดไหม
ไม่ผดิ ไม่ผดิ เพราะว่าหลวงปู่มั ่นท่านสอนหลวงปู่ชอบก็ใช้บริกรรมยาวๆ
อย่างนี้ แต่ถ้าคนไหนภาวนาแล้วถ้ามันไม่ตกภวังค์ไม่อะไร ก็พุทโธ พุทโธมันสัน้ ๆ แต่
หลวงปู่ชอบท่านให้ท่องบาลียาวๆ เลย
นี่กเ็ หมือนกัน นิ พฺพานํ ปรมํ สุข ํ นิ พฺพานํ ปรมํ สุญฺ ํํ ถ้ามีสติ นี้กเ็ หมือน
คาบริกรรม ใช้ได้หมด ใช้ได้หมด แต่ขอให้มคี าบริกรรม เพราะถ้ามีคาบริกรรม จิตมีการ
เคลื่อนไหว จิตมีการกระทา จิตมันอยู่กบั เรา
ถ้าไม่มกี ารกระทา มันไปนะ นัน่ ก็เป็ นเรา เราก็เป็ นความว่าง ความว่างก็เป็ น
เรา เราก็เป็ นกิเลส กิเลสก็เป็ นเรา เราก็เป็ นธรรม ธรรมก็เป็ นเรา อะไรเป็ นเราไปหมด
เลย แล้วแยกไม่ถูก พอถึงเวลาให้แยก แยกไม่ถูก เพราะมันจับจด
แต่ถ้าพุทโธๆๆ ไป ไม่ใช่ อะไรจะเป็ นเราไม่เป็ นเรา ไม่เกี่ยว ตอนนี้กาํ ลัง
พุทโธ เพราะมันกําลังบริกรรมอยู่ มันกําลังทําด้วยความจริงจัง จับให้มนั ่ คัน้ ให้
ตาย เอาจริงเอาจัง พอเดี๋ยวมันละเอียดเข้ามาๆ อันนัน้ จะเห็นผลเลย ถ้าเห็น
ผล อันนัน้ จะเป็ นความจริงของเรา
นี่พูดถึงว่า จิตมันแส่ส่ายนะ
ถาม : เรื่อง “ไม่ยดึ ถือเรื่องนรกสวรรค์”
ผมเป็ นคนทีไ่ ม่เชื่อในนรกสวรรค์ครับ คือแม้มจี ริงก็ไม่ได้ถอื เรื่องนี้ แต่เร็วๆ นี้
ได้เข้าไปอ่านพบว่า พระสูตรทีเ่ กีย่ วกับนรกสวรรค์ ในใจเกิดความขัดแย้ง โดยส่วนตัวคิด
ว่า ถ้าเราประพฤติดี ปฏิบตั แิ ล้วไม่ตอ้ งมีนรกสวรรค์มาเป็ นตัวขู่กไ็ ม่เป็ นไร พิจารณาด้วย
หลักทีต่ รวจดูจติ ใจว่าเรามั ่นคงในสติ เรายึดมั ่นในตัวตนเราหรือเปล่า ผมกลับคิดว่า
นรกสวรรค์ทาให้เราเกิดการยึดมั ่นด้วยซ้า คือกลัวว่าตายไปจะตกนรก ทาความดีเพราะ
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กลัวตัวเองไม่ประสบความสุข ไม่ได้ทาความดีเพราะจิตใจถูกขัดเกลามาจริงๆ แต่บางคนก็
บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ เพราะมันเป็ นทางหลุดพ้นได้เหมือนกัน และถ้าเราใช้
กรรมในนรกแล้ว ทาไมยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครับ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็โดนลงทัณฑ์
ไปแล้ว
ตอบ : “ตกนรกแล้วก็ควรจบ ทาไมต้องมาเกิดอีก” เห็นไหม นี่บอกว่า “ผมเป็ นคนทีไ่ ม่
เชื่อนรกสวรรค์ครับ”
โอ๋ย! สุดยอดเลย เราก็ไม่เชื่อ ทุกคนเขาก็ไม่เชื่อ เพราะเราเป็ นลูกศิษย์
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่า กาลามสูตร อย่าให้เชื่อ อย่าเพิง่ เชื่ออะไรทัง้ สิน้ นี่
เป็ นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงๆ พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อ แต่ให้เราประพฤติ
ปฏิบตั สิ ิ ให้เราพิสจู น์ส ิ ถ้าพิสูจน์ มันมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์ มีจริงหรือเปล่า
นรกสวรรค์นะ นรกสวรรค์ในวัฏฏะ กามภพ รูปภพ มันชัวร์ของมันอยู่แล้ว พระ
อาทิตย์มไี หม พระจันทร์มไี หม ดาวพฤหัสมีไหม ดวงจันทร์มหี รือเปล่า โลก ดวงจันทร์
ทุกอย่างมันมีหมด จักรวาลมีไหม ทางช้างเผือกมีหรือเปล่า อ้าว! ก็มี มันมีอยู่ ของมันมี
อยู่ไง ของมันมีอยู่ แต่ใครไปรูไ้ ปเห็นเท่านัน้ น่ะ ตอนนี้กาลังจะไปดาวอังคารกัน จะเอา
แร่ธาตุมาใช้ในโลกไง นี่มนั มีของมัน ของเขามีอยู่ แต่ของเขามีอยู่ของเขาอยู่อย่างนัน้
ฉะนัน้ ทีว่ ่า เราเป็ นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์
อ้าว! ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อนี่ดี เขาบอกว่า ทีไ่ ม่เชื่อนรกสวรรค์ ถ้าเรื่องนรก
สวรรค์ สิง่ ที่นรกสวรรค์มนั เป็ นการถ้าเราจะทาคุณงามความดี ต้องประพฤติดเี พราะ
กลัวตกนรก เอานรกสวรรค์มาขู่
มันไม่ใช่มาขู่ อนาคตังสญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนาค
ตังสญาณคือญาณหยังรู
่ ้ ญาณหยังรู
่ ้ว่าจิตดวงนี้มนั จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างใด พระ
โมคคัลลานะไปเทีย่ วสวรรค์มา ทีใ่ นพระไตรปิ ฎก อยู่ทร่ี าชคฤห์ พระโมคคัลลานะไป
สวรรค์มา ชาวราชคฤห์บา้ นนี้ตายไปเกิดทีน่ นั ่ บ้านนี้ตายไปเกิดทีน่ ี่ ในเมื่อบ้านนี้ตาย
ไปเกิดทีน่ นั ่ บ้านนี้ตายไปเกิดทีน่ ี่ ไอ้บา้ นนัน้ คือว่าจิตดวงนัน้ ตายไปแล้วออกจากร่าง
ไป มันมีของมันอยู่ไง เพราะมันมีของมัน มันถึงไปเกิดทีน่ นั ่ ๆ แล้วพระโมคคัลลานะ
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เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมชาวราชคฤห์ แล้วพระโมคคัลลานะก็
ถามปัญหาพระพุทธเจ้าต่อหน้าประชาชน พระพุทธเจ้าบอกเป็ นอย่างนัน้ ๆๆ
นี่ไง มันเป็ นอย่างนัน้ มันมีอยู่จริงไง มันมีอยู่จริง แต่พระโมคคัลลานะไป
พิสูจน์มาไง แล้วมาพูดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง แต่ชาวราชคฤห์ไม่ได้ไป
ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปเห็นนรกสวรรค์มาหรอก ไม่ได้เห็น แต่พระโมคคัลลานะท่านถาม
ปัญหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึน้ มา เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็ นผูว้ สิ ชั นาว่ามันเป็ นอย่างนัน้ ๆ
มันเป็ นของมันอยู่อย่างนัน้ เพราะของเขามีอยู่ ฉะนัน้ ของเขามีอยู่ มันเป็ น
อนาคตใช่ไหม เราทาคุณงามความดี ถ้าเราไม่สน้ิ สุดแห่งทุกข์ เราก็มาเกิดเป็ นมนุษย์
หรือไปเกิดบนสวรรค์ หรือไปเกิดทีไ่ หน เพราะจิตมันต้องเกิด ถ้าจิตมันต้องเกิด ฉะนัน้
นรก ของมันมีอยู่ไง ถ้าของเขามีอยู่อย่างนัน้ น่ะ ทีน้วี ่าจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็ นแล้ว
พระทีด่ ี พระทีด่ เี ขาพยายามเตือน เตือนประชาชนทัวไปว่
่ าทาดีได้ดี ทาชัวได้
่
ชัว่ ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่ ชัวปั
่ จจุบนั นะ ถ้าทาชัว่ จิตใจมันก็ทุกข์ มันนัง่ ทับสิง่ ทีม่ นั ทา
ทุจริตไว้ ทาความดี มันสุจริต มันก็มแี ต่ความสุข เห็นไหม ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่
แต่ถ้าทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่ มันก็เป็ นสัจจะไง มันเป็ นสัจจะ พอเป็ นสัจจะ เวลา
มันหมดอายุขยั ไป คือคนเรามันต้องตายหรือเปล่า คนเรามันต้องตาย ตายแล้วจิตมันไป
ไหนล่ะ จิตมันไปไหน จิตมันก็ตอ้ งไปตามสถานะของจิตไง ถ้าจิตมันดี มันก็ไปเกิดบน
สวรรค์ หรือจะเกิดเป็ นมนุษย์กไ็ ด้ ไม่ไปไหนก็ได้ แต่ถ้ามันเวียนว่ายตายเกิด เพราะจิต
เราเป็ นอย่างนี้ เราทาอย่างนี้ มันหมดวาระของความเป็ นมนุษย์แล้วมันไปไหนล่ะ มัน
ไปมันก็ไปสวรรค์ไปนรกนี่ไง แล้วใครเอามาขู่ล่ะ มันไม่มใี ครเอามาขู่
แต่ถ้าพระทีเ่ ขาเอาเรื่องนรกสวรรค์มาเป็ นธุรกิจ เออ! ถ้าอย่างนี้เขาเอานรก
สวรรค์มาเป็ นธุรกิจ อันนัน้ นรกสวรรค์ซ้อื ได้ นรกตีค่าเป็ นเงิน
พระเรามันก็มพี ระที่เป็ นพระทีซ่ ่อื สัตย์ ซื่อสัตย์มคี ุณธรรม เอาสัจจะความจริง
มาตีแผ่ให้ชาวพุทธเราได้เห็น แต่พระเราถ้าไม่มคี ุณธรรม ก็เอาสิง่ นี้มาทาเป็ นเพื่อ
ผลประโยชน์กบั ตัวเอง นรกสวรรค์ซ้อื ได้ ถ้าไม่อยากตกนรกก็ทาบุญให้เยอะๆ แล้ว
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มันจะไม่ตกนรก ทาบุญเสร็จแล้วจะไปทาชัวอย่
่ างไรก็ไม่เป็ นไร นรกนี่ซ้อื ได้ นรกนีล่ ง
ทัณฑ์บนได้
นี่พูดถึงถ้าเราจะบอกว่านรกสวรรค์มอี ยู่จริง แล้วต้องเป็ นอย่างนัน้ จริงๆ มัน
เป็ นจริง แล้วทาไมพระผูท้ ส่ี งสอนท
ั่
าไมเขาทาอย่างนัน้ น่ะ ทาไมเขาเอานรกสวรรค์
มาตีค่าเป็ นวัตถุ เป็ นสินค้า แล้วมาทาอย่างนัน้ มันก็เลยทาให้ความเชื่อของชาวพุทธ
คนทีม่ ปี ัญญาเขาก็แปลกใจ เออ! นรกสวรรค์มนั ซื้อได้ นรกสวรรค์มนั คอร์รปั ชันได้ มัน
ทุจริตได้ มันเปลีย่ นค่าได้ แต่ถ้าเป็ นสัจธรรมไม่ใช่ ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่ ทีน้คี าว่า “ทา
ดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชว”
ั ่ มันเป็ นไปตามนัน้
ฉะนัน้ เขาบอกว่า เขาเห็นว่า นรกสวรรค์ทาให้เกิดความยึดมั ่นด้วยซ้า แล้ว
ทาให้การกลัวการตกนรก ทาความดีกท็ าความดีด้วยทุจริต คือไม่ได้ทาความดีดว้ ย
สัจจะ ไม่ได้ทาความดีดว้ ยปัญญาของตัว ไม่ใช่ทาความดีเพราะเราเห็นว่าดี เราถึงทา
ความดี เราทาความดีเพราะเรากลัวนรก
โยมต้องคิดสิว่า มนุษย์คนคนหนึ่งเกิดมามันเป็ นทารก พ่อแม่ไม่เลี้ยงก็ตาย
กว่าทารกนัน้ จะเลี้ยงมาจนมันจะเดินได้ กว่ามันจะยืนได้ เดินได้ กว่าจะมีการศึกษา
ขึน้ มา คนคนหนึ่งจะเป็ นผูใ้ หญ่มา มันผ่านชีวติ มายาวไกลเท่าไร จิตของสังคม สังคม
เรื่องของสังคม สังคมทีอ่ ่อนแอเขาไม่มที พ่ี ง่ึ อะไรเลย สังคมนะ คนทีม่ ปี ั ญญา สังคมที่
อ่อนแอ คนทีด่ อ้ ยวุฒภิ าวะเป็ นเหยื่อของสังคมตลอด เขาเอาเรื่องนรกสวรรค์มาหลอก
ก็ได้ เขาเอาเรื่องนรกสวรรค์มาขู่เข็ญก็ได้
แต่ถ้าครูบาอาจารย์ทท่ี ่านเป็ นธรรม ในเมื่อเด็กมันเป็ นทารก มันยังพึง่ พา
อาศัยไม่ได้ ก็บอกว่า ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่ ก็นนั ่ แหละ แต่ถ้าทาไม่ดมี นั ตกนรก เห็น
ไหม มันก็ไม่อยากทา ถ้ามันทาความดี มันได้ความดีของมันอยู่แล้ว แล้วมันได้ขน้ึ
สวรรค์ นี่มนั เป็ นการหล่อหลอมไง มันเป็ นการหล่อหลอมให้คนมันวิวฒ
ั นาการ
พัฒนาการของมัน มันก็โต เหมือนทารกกลับโตมาเป็ นวัยรุ่น โตมาเป็ นผูใ้ หญ่ พอวัย
ชราคร่าคร่า หลอกกูไม่ได้แล้วล่ะ เพราะกูโดนหลอกมาเยอะ หลอกกูไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะกว่ากูจะโต กูโดนเขาหลอกมาเยอะเลย พอโดนหลอก มันรูข้ น้ึ มา มันก็ให้ใคร
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หลอกไม่ได้ใช่ไหม อันนี้พูดถึงปัญหาสังคม คือปัญหาเรื่องโลกๆ มีการทุจริต มีการ
คอร์รปั ชัน มันมีอะไร มันมีไปหมด มันก็ทาให้นรกสวรรค์ค่ามันอ่อนลง
แต่ถ้าเป็ นความจริง ความจริงของมันมีอยู่น่ะ ความจริงทีม่ อี ยู่ ครูบาอาจารย์ท่ี
ท่านบอกว่าท่านทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวไง
ั่
นี่ไง บอกว่า “ถ้ามันเอามายึดมั ่นต่างๆ มันก็ไม่ด”ี
ถูกต้อง
ฉะนัน้ มันจะเข้ามาตรงนี้ ไฮไลต์มนั อยู่ตรงนี้ “และถ้าเราใช้กรรมในนรกแล้ว
ทาไมยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครับ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็โดนลงทัณฑ์มาแล้ว”
โดนลงทัณฑ์ เห็นไหม กมฺมพนฺ ธุ กมฺมปฏิ สรโณ กรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ กรรม
เป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย กรรม การกระทา เรามีกรรม การกระทา กรรม เวลาทากรรม กรรมสิง่ ใด
ต้องให้ผลตามนัน้ ถ้าให้ผลตามนัน้ เราไปตกนรก เราโดนลงทัณฑ์มาแล้ว ทาไมต้อง
มาเกิดอีกล่ะ อ้าว! ก็เราโดนลงทัณฑ์ไปแล้ว
อ้าว! ต่อไปนี้นะ เวลาคนติดคุกนะ ติดคุกเสร็จแล้วห้ามออกจากคุก ขังมัน
ตายไปเลย ห้ามออกจากคุก ทาไมมันต้องออกจากคุกล่ะ
ออกจากคุกเพราะเขามีบุคคลใช่ไหม มีนักโทษเข้าไปติดคุก แล้วนักโทษพ้น
จากคุกก็ออกจากคุก
จิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ จิตนี้มนั เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ มันไปเกิดบน
สวรรค์ มันได้ไปงานรื่นเริง หมดจากงานรื่นเริงแล้วมันก็ออกจากงานรื่นเริงนัน้ มาเกิด
ใหม่
จิตนี้ไปตกนรก มันไปติดคุกติดตะราง พอมันหมดโทษแล้วมันจะไปไหนล่ะ
จะขังมันไว้หรือ ก็มนั หมดโทษแล้ว
“ทาไมคนเราเวียนว่ายตายเกิด ทัง้ ๆ ทีเ่ ราโดนลงโทษทัณฑ์แล้ว เราตกนรกแล้ว
ทาไมต้องมาเกิดอีก”
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อ้าว! ไม่เกิดก็ตกนรกตลอดไปหรือ นี่ไง มันไม่ใช่ ผลของวัฏฏะมันอนิจจังไง มัน
เวียนว่ายตายเกิดไง แล้วถ้าเราไปตกนรก พอเราลงทัณฑ์แล้ว หมดจากกรรมแล้ว แล้ว
จะไปไหนต่อล่ะ เราจะไปไหนต่อ
เพราะมันมีภวาสวะ เพราะมันมีภพ เพราะมันมีใจ เพราะมีใจ เพราะใจมันเวียน
ว่ายตายเกิด เพราะมีปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ วิญญาณมันมี เห็นไหม เราไม่สามารถทาลาย
ได้ไง มันจะทาลายได้ด้วยมรรคญาณนี่ไง ถ้าเราจะทาลายตรงนี้ได้ ทีเ่ รามาปฏิบตั ิ
ธรรมๆ ก็ตรงนี้ไง
ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ถ้าเรามีศลี สมาธิ ปั ญญา ปัญญามันจะไปใคร่ครวญ
มันจะไปละสังโยชน์ สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดของใจ ถ้าละสังโยชน์นะ สักกายทิฏฐิ
วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส เป็ นพระโสดาบันเกิดอีก ๗ ชาติ
ถ้ามันพิจารณาต่อเนื่องไปๆ กามราคะ ปฏิฆะมันอ่อนลง มันอ่อนลง พออ่อน
ลง มันก็เกิดอีก ๓ ชาติ ถ้าเราพิจารณาต่อเนื่องๆ กันไป ถ้าจับต้องได้ พิจารณา
ปฏิฆะ กามราคะนี่ขาดไป กามราคะขาดไป นี่เสพกามๆ กามราคะขาดไป ไม่เกิดตัง้ แต่
สวรรค์ลงมา นี่กามภพ กามภพตัง้ แต่สวรรค์ลงมา สวรรค์ลงมา มนุษย์ เกิดไม่ได้อกี
แล้ว จะไปเกิดบนพรหม เพราะมันยังมีอยู่ เห็นไหม นี่ไง พอมันพ้นนรกแล้วจะไปไหน
ต่อ นี่ไปเกิดบนพรหมก็ยงั ไปอยู่บนพรหมอีกไง
แต่ถ้าเราพิจารณาต่อเนื่องไป พิจารณาภวาสวะ พิจารณาภพ เพราะมัน
พิจารณากามราคะมาแล้ว มันทาลายกามราคะทัง้ หมดแล้ว มันก็เหลือแต่จติ เดิมแท้
จิตเดิมแท้น้ผี ่องใส ภวาสวะ ตัวภพ ถ้ามันทาลายตัวภพ ทาลายตัวตน ทาลายบุคคล
มันไม่มบี ุคคลแล้วมันไปไหนล่ะทีน้ี เออ! มันไปไหน
แต่นี่มนั มีบุคคลอยู่ไง ก็บอกว่า “ถ้าเราใช้กรรมในนรกแล้ว ทาไมเรายังต้องมา
เวียนว่ายตายเกิดอีกครับ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็โดนลงทัณฑ์มาแล้ว”
ก็เอ็งทาผิด เอ็งทากรรม ก็สนองตามกรรมนัน้ หมดจากกรรมนัน้ มา ตัวจิตมัน
ยังมี ตัวเรายังอยู่ เราทาผิด เขาก็ลงโทษตามนัน้ เราทาดี เราก็ได้ผลตามนัน้ นี่ผลของ
นรกสวรรค์ไง เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไง ผลของวัฏฏะไง จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดใน
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วัฏฏะไง ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะชาระล้างได้ มันต้องด้วยอริ ยสัจอย่างเดียว ด้วยมรรคอย่าง
เดียว มัคโค ทางอันเอกอย่างเดียว ถ้าอย่างเดียว เราก็ปฏิ บตั ิ นี่ไง ถ้าเราปฏิ บตั ิ
ของเรา ไอ้นี่มนั จะเข้าใจหมด
มันเข้าใจเพราะอะไร เพราะอัตตสมบัติ สมบัตปิ ระจาหัวใจ เพราะเราทาเวร
กรรมอย่างนี้ เราถึงเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ ถ้าเราปฏิบตั ติ ามความเป็ นจริงของเรา
เราชาระล้าง เราผ่อนคลายเป็ นชัน้ ๆ
นรกสวรรค์ของเขามีอยู่ ของมีอยู่ ถ้าใครปฏิบตั แิ ล้ว อย่างที่ว่า ตัง้ แต่ปัญหาข้อ
แรก เขาไปเห็นพระพุทธรูป เห็นต่างๆ
ถ้าจิตของเรา ดูส ิ ของพระโมคคัลลานะไปได้หมด พระมาลัยทีว่ ่าไปโปรดสัตว์ใน
นรก ที่อย่างนี้ เขาทาอย่างนี้กนั ได้มนั เฉพาะบุคคล เฉพาะคนทีท่ าอย่างนัน้ เอตทัคคะมี
หนึ่งเดียว ทีท่ าเพราะว่าเขาได้สร้างของเขามา พระโมคคัลลานะเป็ นผูท้ ม่ี ฤี ทธิ ์มีเดช
เขาสร้างวาสนาของเขามา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสมบุญญาธิการมาเป็ น
พระโพธิสตั ว์ เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ตอ้ ง
อธิษฐาน อธิษฐานแล้วก็พยายามสร้างสมบุญญาธิการมา เขาสร้างมาเป็ นสมบัตขิ องเขา
ไอ้ของเราไม่เชื่อมาๆ สร้างมา สร้างโดยความไม่เชื่อมา ในปัจจุบนั นี้กย็ งั ไม่
เชื่ออยู่ แล้วก็ยงั งงๆ อยู่นี่ ก็เราสร้างมาแบบนี้เหมือนกัน เราสร้างความไม่เชื่อ
เราจะบอกว่าเราเป็ นคนพาลนะ เราพาลพาโลมาตลอด จิตมันเป็ นพาล พอจิต
มันเป็ นพาล เราก็มสี มบัตขิ องความเป็ นพาลมา แล้วเกิดมาชาติน้กี จ็ ะมาพาลพาโล
พาลกับตัวเองไม่พอ ยังจะมาพาลกับธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้า
เป็ นหลวงตา หลวงตาบอกหมาบ้า หมาบ้ามันกัดพระไตรปิ ฎก หมาบ้ามันจะกัดธรรม
มันกัดไปหมด
แต่นี่มนั เป็ นสัจจะ มันเป็ นความจริง ของมันมีอยู่ แต่เราไม่เห็นเฉยๆ นรก
สวรรค์นี่เป็ นผลของวัฏฏะ มันก็เหมือนทวีป ไปอยู่ทวีปไหนก็ทวีปนัน้ ของเขามีอยู่
แต่เราไม่รไู้ ม่เห็นเท่านัน้ เอง ถ้าไม่รไู้ ม่เห็นก็ยกผลประโยชน์ให้กบั ความไม่เห็น ก็บอก
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ว่ามันไม่มี เออ! ไม่มกี ็ไม่มี อ้าว! ไม่เชื่อ ไม่เชื่อยิง่ ดีใหญ่ เพราะพระพุทธเจ้าบอกกาลาม
สูตร ไม่ให้เชื่อ
แต่ถ้าคนไปรูไ้ ปเห็นมันพูดไม่ออกนะ คนไปรูไ้ ปเห็น เวลาพระพุทธเจ้าเปิ ด
โลกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีอานาจวาสนาบารมีคนละ
ครัง้ เพราะได้สร้างมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเปิ ดโลกให้นรกสวรรค์กบั
โลกเราเห็นครัง้ หนึ่งในบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ใครได้เห็นอย่าง
นัน้ น่ะ ไม่ได้เห็นด้วยความสามารถของตัว เห็นเพราะด้วยบุญญาธิการขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าได้เห็นอย่างนัน้ แล้วนะ มันจะเข้าใจ แล้วมันจะรูจ้ ริง ถ้ายังไม่ได้
เห็น ยังไม่ได้เห็น ยังไม่ได้รเู้ ห็น เก็บเอาไว้ก่อน แล้วปฏิบตั ไิ ป
ถึงรูเ้ ห็นก็อย่างทีว่ ่า ลงนรกแล้ว ใช้เวรใช้กรรมหมดแล้ว มาเกิดอะไรอีกล่ะ
เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องสัจจะ ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะ ไม่เข้าใจเรื่องสังโยชน์ ไม่
เข้าใจเรื่องการกระทา ไม่เข้าใจการชาระล้างกิเลสเป็ นชัน้ เป็ นตอนเข้ามา ถ้าการชาระ
ล้างกิเลสเป็ นชัน้ เป็ นตอนเข้ามา สวรรค์ในอก นรกในใจไง มันรูท้ น่ี ี่หมด มันรูใ้ นใจนี่
มันชาระล้างหมด มันสารอกมันคายหมดแล้ว แล้วมันจะไปนรกสวรรค์ทไ่ี หนอีกล่ะ ใน
เมื่อมันจบแล้วมันจะไปไหน มันไม่ตกนรกด้วย ไม่ไปสวรรค์ดว้ ย ไม่ไปใดๆ ทัง้ สิน้
แล้วก็ไม่ไปมีขา้ งหน้า ไม่มขี า้ งหลัง แล้วไม่ไปไหนเลย มันจะอยู่ของมันอย่างนัน้ น่ะ นี่
สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอวัง
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