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ถาม : ขอ้ ๒๑๒๕. เร่ือง “ผลกรรมของอตัวินิบาตกรรม” 

กราบเรียนถามหลวงพ่อท่ีเคารพอยา่งสูง ดิฉนัมีความสงสัยจากบทความต่างๆ ท่ีไดอ่้าน
มา ในทางการแพทย ์โรคซึมเศร้าถือเป็นอาการผดิปกติของสารเคมีในสมอง กรณีน้ีถา้เป็นโรคน้ี
ท าการอตัวินิบาตกรรมส าเร็จ ไม่ว่าจะโดยมีสติรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม ผลกรรมคืออะไร และผลจะ
เท่ากบัคนท่ีท าอตัวินิบาตกรรมทัว่ๆ ไปหรือไม่ แลว้ถา้เราอยากอุทิศส่วนกุศลไปให ้ ตอ้งท า
อยา่งไร เคยไดย้นิว่าตอ้งนัง่กรรมฐานระบุช่ือใหเ้ท่านั้น บุญหรือทานอ่ืนเขาจะไม่ไดรั้บ จริง
หรือไม่ ขอบพระคุณหลวงพ่อท่ีเสียสละเวลาตอบค าถามค่ะ  

ตอบ : อนัน้ีอตัวินิบาตกรรมเนาะ น่ีพูดถึงทางการแพทย ์ทางการแพทย ์โรคซึมเศร้า เขา
บอกว่าเป็นอาการผดิปกติของสารเคมีทางสมอง กรณีโรคอยา่งน้ีถา้ท าอตัวินิบาตกรรมส าเร็จ ที
น้ีพอท าอตัวินิบาตกรรมส าเร็จ เพราะเราอยูท่างโลก กรรมเป็นอจินไตย เราจะบอกกรรมน้ีเป็น
อจินไตย อจินไตยมนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัยาวนานมหาศาล เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีตน้ไม่มีปลายไง ค าว่า “ไม่
มีตน้ไม่มีปลาย” คือมนัยดืยาวมาก  

ทีน้ีค  าว่า “ยดืยาวมาก” การกระท าของจิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัไม่รู้ว่าท  าตั้งแต่
ภพใดกรรมใดไง ถา้ไม่รู้ว่าท  าตั้งแต่ภพใดกรรมใด เวลามาเกิดในชาติปัจจุบนัน้ี เวลาเกิดในชาติ
ปัจจุบนัน้ี เราอยูใ่นชาติปัจจุบนัน้ี เราก็จะเร่ิมตน้นบัหน่ึงกนัท่ีน่ีไง ส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้นบัหน่ึง
กนัท่ีน่ี พอเร่ิมตน้นบัหน่ึงกนัท่ีน่ี มนัก็เลยแบบว่าเหมือนผา้ขาว ว่าเร่ิมตน้ท่ีแลว้มนัจะเป็นไป
อยา่งไร 

แต่ถา้บอกว่า แบบว่าเขามีความผดิปกติทางจิต เวลาเขามาท าอตัวินิบาตกรรม เขาจะมีผล
เท่ากบัผูท่ี้เขาจิตปกติท่ีท าอตัวินิบาตกรรมหรือไม่  
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เหตุผลมนัอยูต่รงน้ีไง ตรงท่ีว่า ถา้เราคิดเขาท าไปโดยขาดสติ เขาท าไปโดยท่ีเจตนาของ
เขาไม่ไดป้รารถนาอยา่งนั้น เขาท าไปโดยไม่รู้ตวั น่ีว่าอยา่งนั้นเลย มนัจะมีผลเท่ากนัหรือไม่ ถา้มี
ผลเท่ากนัหรือไม่ มนัก็เหมือนกบัการกระท า ถา้กระท าโดยสติสมบูรณ์ เราก็ตอ้งมีผลตามนั้น ถา้
มีผลตามนั้น ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ ท่ีท่านพูดไวธ้รรม พูดไวใ้น
ธรรมว่าผลของมนั ผลของมนั ถา้ใครท าลายตวัเอง ใครฆ่าตวัตาย มนัจะตอ้งฆ่าตวัตายอีก ๕๐๐ 
ชาติ 

ค าว่า “๕๐๐ ชาติ” ฉะนั้น เวลา ๕๐๐ ชาติ ในชาติปัจจุบนัน้ี เวลาใครฆ่าตวัตาย เขาเร่ิมตน้
นบัหน่ึงมาจากท่ีน่ี หรือเขาฆ่ามาแลว้ ๕ ชาติ ๑๐ ชาติ แลว้มาชาติปัจจุบนัน้ีเขาจงใจตั้งใจว่าจะท า 
เขาจงใจและตั้งใจจะท านะ 

เราเคยเห็นจงใจและตั้งใจท่ีจะท า มนัมีพระกรรมฐาน เวลาเขามีความเครียด เขามีต่างๆ 
เขาเอาเชือกนะ เอาเชือกร่มไปผกูแขวนไวก้บัราวตากผา้ ตายไดเ้หมือนกนั มนัแปลกนะ แลว้คน
ท่ีมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งน้ีเราเห็นมา เราเห็นมา พระเณรเคยมาอยูด่ว้ย เขาจะพูดอะไร เขาจะท า
อะไร เขาจะจบลงท่ีตรงน้ี เขาจะจบลงว่าเขาจะท าร้ายตวัเอง เขาจะท าร้ายตวัเอง จะมีเร่ืองอะไรก็
แลว้แต่นะ มนัจะจบลงท่ีเขาจะท าร้ายตวัเขาเองตลอดเวลา แลว้พอเร่ิมมีพระเห็น พระรู้เขา้ ก็คอย
ดูแล สุดทา้ยแลว้เขาก็ไดผ้กูคอตายเหมือนกนั น่ีมนัเป็นอยา่งน้ี น่ีพูดถึงเวรกรรมก่อนนะ น่ีพูดถึง
เวรกรรม 

แต่เวลาเขาบอกว่า ไดอ่้านบทความมาว่า ในทางการแพทย ์ โรคซึมเศร้า ถา้มีอาการ
ผดิปกติของสารเคมีในสมอง ถา้สารเคมีในสมองมนัสั่ง มนัท าอยา่งน้ี มนัก็แบว่าโรคน้ีท า
อตัวินิบาตกรรมส าเร็จ 

ไม่ว่าจะโดยมีสติรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม เวลาส าเร็จมนัก็เป็นส าเร็จทั้งนั้นน่ะ แต่โดยปกตินะ 
ถา้เป็นผดิปกติทางจิต เขาจะท าร้ายตวัเองๆ มนัท าร้ายตวัเองอยา่งนั้นน่ะ แลว้ท าร้ายตวัเองของ
เขา ฉะนั้น เวลาเขาท าร้ายตวัเอง ส่ิงท่ีเขาท าร้ายตวัเองของเขา หรือคนปกติท่ีเขาท า
อตัวินิบาตกรรม อนันั้นเป็นเวรเป็นกรรมของเขา ทีน้ีเป็นเวรเป็นกรรมของเขา ทีน้ีพอเวรกรรม
ของเขา มนัเป็นคนใกลชิ้ด เป็นคนใกลชิ้ด เป็นคนของเรา เราก็จะช่วยเหลือเจือจานเขา เราก็จะ
ตอบแทนเขา ถา้ช่วยตอบแทนเขา โดยท่ีเขาท าอตัวินิบาตกรรม เราจะท าบุญกุศลใหเ้ขาได้
หรือไม่  
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เวลาท าบุญกุศลน่ีนะ ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีเปรตประเภท
เดียวท่ีอุทิศส่วนกุศลใหไ้ด ้แต่เวลาอุทิศส่วนกุศลให ้เราอุทิศส่วนกุศลใหก้บัเจา้กรรมนายเวร เรา
อุทิศส่วนกุศลใหก้บัสัมภเวสีตามสามแยกส่ีแยกท่ีเขารอส่วนบุญอยู ่ เราท าบุญอุทิศส่วนกุศล
อยา่งน้ี 

ทีน้ีเวลาในทางบาลี ในทางธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัมีปรทตัตูป
ชีวีเปรต เปรตท่ีว่ารับไดเ้ท่านั้น ถา้เปรตอย่างอ่ืนรับไม่ได ้ รับไม่ได้ๆ  รับอยา่งไร รับไม่ได ้ รับ
ไม่ไดแ้ลว้ท าบุญกนัท าไม เราท าบุญกนัท าไม เวลาคนตาย เราท าบุญกนัท าไม 

เราท าบุญกนั ท าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลใหเ้ขาไปดี ไปดีตรงไหน ไปดีท่ีว่า เวลาหลวงตา
ท่านไปเทศน์งานศพ เราจ าแม่นเลย เวลาจะไปเทศน์งานใครก็แลว้แต่ ท่านบอกว่า นาย ก นาย ข 
เป็นผูเ้สียชีวิต เหตุเพราะนาย ก นาย ข เป็นผูเ้สียชีวิต ท าใหพ้วกเราไดท้  าบุญกุศล 

ท่านบอกว่าจะเอาคนตายเป็นเหตุ เอาคนเป็นเหตุ เป็นเหตุใหพ้วกเราไดท้  าบุญ ถา้เป็น
เหตุใหพ้วกเราไดท้  าบุญ เราท าบุญของเรา มนัก็เป็นบุญกุศลของเรา บุญกุศลของเรา ทีน้ีเพียงแต่
ว่าเราระลึกถึง เราก็อุทิศส่วนกุศลใหเ้ขา ถา้อุทิศส่วนกุศลใหเ้ขา มนัจะไปเขา้กบั อทาสิ เม อกาสิ 
เม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เวลาสวดศพ บอกว่า เวลาคนใกลชิ้ดของเรา คนของเราเวลา
เสียชีวิตไป อยา่คร ่ าครวญ อยา่ร้องไห ้ อยา่เสียใจใหม้ากเกินไปเลย ใหท้  าคุณงามความดีถึงกนั 
ใหท้  าคุณงามความดีถึงกนั เพราะจิตถึงจิตไง เพราะจิตมนัถึงจิต  

ฉะนั้นบอกว่า ท  าบุญกุศลแลว้เขาไดรั้บหรือไม่ เราช่วยเหลือเจือจานเขาไดห้รือไม่ 

ได ้เราระลึกถึงเขา เราระลึกความดีถึงกนั ระลึกความดีถึงกนั เหมือนเรา เวลาเราท าส่ิงใด
ก็แลว้แต่ เรามีพรรคพวก มีคนคอยเก้ือหนุน มนัสบายใจนะ กบัเราอยูค่นเดียวแหง้แลง้ ท  าอะไร
ไม่มีใครดูแล ฉะนั้น คนท่ีมนัคิดถึง มนัคิดถึง มนัอุทิศส่วนกุศล มนัเป็นส่ิงดีงามทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น 
ส่ิงท่ีว่าในบาลีเขาพูดไวอ้ยา่งนั้นจริง 

เด๋ียวตอ้งเตือนสติพระสงบก่อน ถา้ไม่เตือนสติ เด๋ียวบอกว่ากล่าวตู่พุทธพจน์น่ีเป็นอาบติั
นะมึง น่ีมนัอยูใ่นบาลีนะ เราอยากจะแจกแจงไง ในบาลีพูดไวอ้ยา่งนั้นจริงๆ แต่เราพูดถึง
ขอ้เทจ็จริง พูดถึงน ้าใจของคน พูดถึงการระลึกถึงกนั น่ีมนัเป็นเร่ืองหน่ึงนะ เป็นเร่ืองหน่ึงเพราะ
อะไร เวลาคนมีเวรมีกรรม อยา่งเช่นเวลาคนท่ีมีปัญหาในหวัใจ ท าส่ิงใดแลว้มนั
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กระทบกระเทือน ใหข้อขมาลาโทษๆ เวลาขอขมาลาโทษนะ เราท าไวต้ั้งแต่เม่ือไหร่ คนเรานะ 
บางทีจิตใจเวลาเขา้ถึงพระถึงเจา้มนัจะมีการต่อตา้นมีต่างๆ เราท าไวต้ั้งแต่เม่ือไหร่ แต่ถา้เราท า
ของเรานะ เราอุทิศส่วนกุศล เราขอขมาลาโทษ มนัดีข้ึนๆ ทั้งนั้นน่ะ เราจะบอกว่าท าความดีมนัก็
คือดี ท  าส่ิงท่ีดีงามมนัดีทั้งนั้นน่ะ  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีคนใกลชิ้ดของเรา เวลาเขาเสียชีวิตไปแลว้ โดยท่ีว่าเขาผดิปกติ เขาท า
ของเขาไป มนัจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ นัน่เขาท าของเขาไปแลว้ ฉะนั้น เวลาเขาบอกว่า เขา
ไดอ่้านบทความ ไดคิ้ดต่างๆ ทางการแพทยต่์างๆ เราก็จะมาคิดแบบทางศาลฎีกา ศาลชั้นตน้ ศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกาไง ตอ้งตดัสินกนัตามนั้นไง  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราอ่านไปแลว้ก็เป็นบทความ บทความมนัก็เป็นองคค์วามรู้ของเรา 
แลว้องคค์วามรู้ของเราจะมาตดัสินการกระท าของเรา แลว้ตดัสินการกระท าของเรา มนัก็อยูท่ี่เวร
ท่ีกรรมอีก อยูท่ี่การกระท าอนันั้น ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาท าของเขาแลว้ เราวางไว ้ นัน่ผลสรุปมนัจบ
แลว้ แต่น่ีมนักลบัมาท่ีเรา กลบัมาท่ีเรา 

“ถา้เราอยากจะอุทิศส่วนกุศลไปให ้ ตอ้งท าอยา่งไร เคยไดย้นิว่าตอ้งนัง่กรรมฐานระบุช่ือ
ใหเ้ท่านั้น บุญหรือทานอ่ืนเขาจะไม่ไดรั้บ จริงหรือไม่” 

ไอก้ารระบุช่ือมนัเป็นการอุทิศ การเจาะจง เวลาเจาะจงนะ อยา่งเช่นญาติเราเสียชีวิต เรา
อุทิศส่วนกุศลไป เราอุทิศส่วนกุศล เราระบุช่ือ ระบุช่ือน่ีมนัเจาะจงใหก้บัคนน้ี แลว้คนท่ีเสียสละ 
เราก็อุทิศส่วนกุศลต่อเน่ืองๆ ไป มนัเป็นว่าเขาไดรั้บเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป แต่ถา้เราท าบุญกุศล
นะ เราก็อุทิศใหเ้จา้กรรมนายเวร สรรพสัตวท์ั้งหลาย เขาก็ไดรั้บส่วนกุศลของเขาไป ส่ิงท่ีไดรั้บ
ส่วนกุศลมนัเป็นประโยชน์ไง แต่ถา้ระบุช่ือ มนัเจาะจง ค าว่า “เจาะจง” มนัเจาะจงเฉพาะตรงนั้น 
เจาะจงไดญ้าติของเราดว้ย แลว้ส่ิงท่ีการอุทิศส่วนกุศลมนัเป็นนามธรรม 

ค าว่า “นามธรรม” เรามีเงินหน่ึงบาท เราใหญ้าติเราหน่ึงบาทก็จบแลว้ หมด แลว้จะให้
ใครต่อ แต่ถา้เรามีเงินหน่ึงบาท เราใหญ้าติเราหน่ึงบาท ทีน้ีเงินหน่ึงบาทก็เป็นแบงก์หน่ึงบาทมี
มูลค่าเท่ากบัหน่ึงบาท ถา้บุญกุศลหน่ึงบาทก็คือหน่ึงบาท ใหญ้าติไปแลว้หน่ึงบาท เรากย็งัเหลือ
อีกหน่ึงบาท ใหส้รรพสัตวไ์ปหน่ึงบาท เราก็ยงัเหลืออีกหน่ึงบาท ใหใ้ครอีกหน่ึงบาท เราก็เหลือ
หน่ึงบาท เพราะธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่าอุทิศส่วนกุศลเหมือนเทียน
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เล่มหน่ึง เทียนเล่มหน่ึงไปจุดใหต่้อกบัเทียนเล่มต่างๆ เทียนเล่มนั้นก็ยงัอยูค่งเดิม เทียนเล่มนั้นก็
อยูค่งเดิม 

เรามีเทียนเล่มหน่ึงใช่ไหม เราก็จุดต่อๆๆ ใหค้นอ่ืนไป เทียนของเราดบัไหม ไม่ดบัหรอก 
น่ีก็เหมือนกนั เราอุทิศส่วนกุศลใหค้นนั้นๆ ยิง่อุทิศเท่าไรนะ มนัยิง่จุดเทียนเตม็ไปหมดเลย แต่
เราคิดไม่ถึงไง เราคิดว่าเงินหน่ึงบาทใหบ้าทจบก็จบแลว้ ทีน้ีพอเงินหน่ึงบาทอุทิศใหไ้ปเลยหน่ึง
บาท หน่ึงบาทเราก็ยงัคงเดิม ถา้ยิง่อุทิศต่อไปก็ยงัคนเดิม 

เออ! หลวงพ่อพูดเล่นหรือเปล่าเน่ีย 

น่ีพูดถึงจริงนะ พูดจริงๆ เพราะว่าเราอุทิศไปแลว้เราก็เท่าเก่านะ เราอุทิศไปแลว้เราก็
เหมือนเดิมนะ เราอุทิศไปๆ น่ีก็เหมือนกนั ค าว่าเวลาเราอุทิศเจาะจงไปแลว้ เราระบุช่ือไปแลว้ 
แลว้เราจะใหใ้ครต่อล่ะ 

เราระบุช่ือไปแลว้ เวลากรวดน ้า เขาจะว่าสรรพสัตวท์ั้งหลายใหใ้จกวา้งขวาง เวลาหลวง
ตาท่านภาวนาของท่าน ตอนท่านจะออกจากภาวนาท่านจะแผเ่มตตาไปครอบ ๓ โลกธาตุ ไม่มีท่ี
ส้ินสุด น่ีท่านแผเ่มตตาของท่านไป ท่านแผ่เมตตาของท่านไป น่ีก็เหมือนกนั เราอุทิศส่วนกุศลก็
อุทิศของเราไป อุทิศของเราไป  

น่ีก็เหมือนกนั ยอ้นกลบัมาท่ีว่า เราจะอุทิศส่วนกุศล เราตอ้งท าอยา่งใด เราใส่บาตร เรา
ท าบุญกุศลของเรา เรากรวดน ้า เราอุทิศถึงเขา จบ เราท าคุณงามความดี เรานัง่สมาธิภาวนาอุทิศ
ถึงเขา เราอุทิศถึงเขา อุทิศถึงเจา้กรรมนายเวร อุทิศใหห้มดเลย ยิง่กวา้งขวางยิง่ดีทั้งหมด 

ฉะนั้น เขาบอกว่า เคยไดย้นิมาว่าตอ้งนัง่กรรมฐานระบุช่ือเท่านั้นถึงจะถึง 

นัง่กรรมฐาน นัง่กรรมฐานแลว้นัง่ก็คิดฟุ้งซ่าน นัง่แลว้ไม่ไดเ้ร่ืองเลย อุทิศก็ไม่ได้
เหมือนกนั เขาบอกว่านัง่กรรมฐาน กูก็นัง่บา้ง เขาอุทิศ กอุูทิศไม่รู้เร่ือง 

เรานัง่กรรมฐาน เพราะนัง่กรรมฐาน ถา้มนัดีนะ จิตมนัสงบ มนัก็เหมือนกบัแสงเลเซอร์ 
ถา้มีพลงังานมนัตรงนะ เพี๊ยะๆ แต่ถา้แสงเลเซอร์พลงังานมนัอ่อน ท่ีเขาบอกว่าใหน้ัง่ภาวนาๆ 
เพราะว่ายิง่ภาวนาแลว้จิตมนัดีข้ึน ตอนอุทิศส่วนกุศลตอนจิตดีๆ นัน่ล่ะมีคุณประโยชน์มาก แลว้
อีกเร่ืองหน่ึงก็สายบุญสายกรรม อีกเร่ืองหน่ึงแบบว่าเป็นเลือดเน้ือเช้ือไข เลือดเน้ือเช้ือไข
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โดยตรง น่ีกรรมมนัเป็นโดยอตัโนมติั ถา้เลือดเน้ือเช้ือไขส่ิงน้ีมนัจะถึงกนัไง เวลาเรามาเกิดกนั 
เรามาเกิดเป็นชาติเป็นตระกูลเดียวกนั น่ีสายบุญสายกรรม น่ีเร่ืองสายบุญสายกรรมนะ เวลาเรา
มาเกิดร่วมชาติน่ีเลือดเน้ือเช้ือไข ตรงน้ีมนัจะมีผลต่อเน่ืองกนัไป ทีน้ีเราอุทิศส่วนกุศล มนัก็เป็น
เร่ืองของเรา  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าตอ้งนัง่กรรมฐานระบุช่ือ 

ฉะนั้น ไอน่ี้แบบว่าเวลาเราไปอ่านหนงัสือ อ่านบทความต่างๆ ครูบาอาจารยต่์างๆ ท่านก็
มีทศันคติต่างๆ กนัไป มีทศันคติแบบว่า กรณีน้ีกรณีเราธุดงคไ์ปทัว่ เวลาธุดงคไ์ปทัว่ เวลาทาง
ภาคอีสาน ขา้วประดบัดิน ไปทางใต ้เดือนสิบเล้ียงเปรต ไปทางเหนือ มนัอยูท่ี่นกัปราชญใ์นพื้น
ถ่ิน นกัปราชญใ์นพื้นถ่ินตอนสมยัโบราณท่านมีจริตนิสัยท่านชอบอยา่งใด ท่านก็พาอยา่งนั้น 
แลว้เวลาในปัจจุบนักรรมฐาน เรามาเจอหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่ท่านท าเป็นสากล ท่านท าเป็น
สากล ท าโดยธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราอุทิศตามนั้นไปเลย มนัเป็น
สากลอยูแ่ลว้  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าในพื้นถ่ิน ในทอ้งถ่ินนั้น เขาเรียกว่าปัญญาทอ้งถ่ิน ปัญญาทอ้งถ่ินของใคร
มีท่ีไหน เราก็เคารพเขา เราเคารพความคิด เราเคารพประเพณีวฒันธรรมของพื้นท่ี แลว้เราเคารพ
ของเขา แต่เวลาเราท าของเรา เราท าโดยสากลของเรา โดยขอ้เทจ็จริง ถา้ท าอยา่งนั้นป๊ับ ไอส่ิ้ง
ท่ีว่านัง่กรรมฐานระบุช่ือ ไอก้รณีน้ีเวลาโดยทัว่ไป เวลากรรมฐานเราใหเ้รียบง่าย เรียบง่ายจนไม่
มีขอบไม่มีเขต เรียบง่ายจนจบัตอ้งอะไรไม่ไดเ้ลยหรือ  

ทีน้ีค  าว่า “เรียบง่าย” เวลาระบุช่ือ เราก็ระบุช่ือได ้ ระบุช่ือแลว้เรายงัอุทิศส่วนกุศลใหก้บั
สรรพสัตวท์ั้งหลายก็ได ้

เขาบอกว่า “โอโ้ฮ! อยา่งน้ีก็คา้ก าไรเกินควรน่ะสิ ท าบุญหนเดียว อุทิศไปแลว้อุทิศไปอีก
ไม่มีวนัจบวนัส้ินน่ะสิ” 

เวลามึงทุกขน์ะ มึงไม่เห็นคดัคา้นอะไรเลย เวลาจะท าความดีน่ีมึงคา้นทุกเร่ืองเลยนะ นู่น
ก็ไม่ได ้น่ีก็ไม่ได ้แต่เวลาท าความชัว่น่ีไดท้ั้งนั้นเลย  

การท าความดี การมีน ้าใจต่อกนั โอโ้ฮ! มนัยิง่ใหญ่ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้มนัจะมีส่ิงใดเขา้ไปสัมผสัไดน้อกจากหวัใจความรู้สึกของคน แลว้หวัใจความรู้สึกของ
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คนท่ีมนัยิง่ใหญ่ ท่ีมนัปรารถนาความดี มนัจะท าคุณงามความดี นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ เวลามนั
ทุกขม์นัยากข้ึนมา กิเลสบีบคั้นเขา้มา โอ๋ย! ยอมจ านนอยา่งน้ีได ้น ้ าหูน ้ าตาไหลอยา่งน้ีได ้แต่ท า
คุณงามความดีน่ีไม่ได ้ไม่ได ้ไอนู่้นก็ไม่ได ้ไอน่ี้ก็ไม่ได ้

ไม่ได ้ตอ้งเอาตงัคใ์หเ้ยอะๆ ใช่ไหมถึงได ้เซ็นเชค็เลขกลมๆ เยอะๆ นัน่แหละดี อยา่งนั้น
หรือ 

เซ็นเชค็เยอะๆ นัน่น่ะ แลว้พูดถึงมนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิ มนัจะดีอยา่งไร คนท าสลึงสอง
สลึงนะ แต่จิตใจเขาท่ียิง่ใหญ่ อนันั้นบุญกุศลมหาศาล ปฏิคาหก ผูใ้หใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ผูรั้บ
รับดว้ยความบริสุทธ์ิต่างหาก  

น่ีก็เหมือนกนั เขาบอกว่าเขาดูบทความมามาก แลว้นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ อุทิศส่วนกุศลก็
ไม่ได ้เพราะอะไร เพราะเขาท าอตัวินิบาตกรรม 

โอโ้ฮ! ท าอตัวินิบาตกรรมก็เลยท าอะไรใหใ้ครไม่ได ้ เพียงแต่ว่าอตัวินิบาตกรรม 
พระพุทธเจา้ใหเ้ห็นว่า แมแ้ต่เราท าร้ายคนอ่ืนมนัก็เป็นโทษ แลว้ถา้ท าร้ายตวัเองมนัเป็นโทษ
มากกวา่ ท่านใหเ้ห็นคุณค่าของหวัใจ ท่านใหเ้ห็นคุณค่าของจิตน้ี จิตน้ีมีคุณค่ามากใช่ไหม ถา้จิต
มีคุณค่ามาก เขายดึถือตวัตน กิเลสมนัปิดหูปิดตาก็เท่ียวรังแกเขา เวลามีปัญหาข้ึนมาก็ดนัมาท า
ร้ายตวัเองอีก มนัไม่ไดผ้ลดีอะไรทั้งส้ินเลย  

แต่ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม ใหเ้มตตาต่อกนั ให้
เสียสละต่อสังคม ใหมี้น ้าใจต่อกนั แลว้แต่สรรพสัตว ์แลว้เวลาตวัเรา ตวัเรายิง่มีคุณค่ามากเขา้ไป
อีกเพราะอะไร เพราะเราแผเ่มตตาใหเ้ขา เราใหเ้ขามีความสุขก็เป็นความสุขของเขา ถา้เขามี
ความสุขของเขาก็ความสุขในหวัใจของเขา แต่ในหวัใจของเรามีแต่ทุกขแ์ต่ยาก ถา้หวัใจเราทุกข์
เรายาก เราศึกษา เราประพฤติปฏิบติัธรรม เรามีสติปัญญา สติปัญญามนัก็ยบัย ั้ง กั้นคล่ืนกิเลสท่ี
มนัถาโถมในใจของเรา ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบระงบั สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบ
ไม่มี เวลาวิปัสสนาข้ึนมาเห็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีฟาดฟันกิเลสในหวัใจของเรา มนัท่ึง มนั
อ้ึงเลยล่ะ แหม! คนคนหน่ึงท าไมมนัวิเศษขนาดน้ี เวลาภาวนานะ เวลามนัเห็นมรรคเห็นผลในใจ 
โอโ้ฮ! คนคนหน่ึงนะ แต่จิตดวงหน่ึงท าไมมนัมหศัจรรยข์นาดน้ี 
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หลวงตาท่านถึงบอกไง บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 
สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล ๔ คู่ จิตดวงเดียว
เป็นไดห้ลากหลายนกั จิตดวงเดียวมนัพฒันาไดข้นาดนั้น เวลามนัรู้มนัเห็นอยา่งน้ีแลว้มนัยิง่
มหศัจรรยเ์ขา้ไปใหญ่ ท่านถึงใหเ้ห็นตรงน้ีไง ใหเ้ห็นหวัใจของเราไง  

หา้ม หา้มท าร้ายตวัเอง หา้มฆ่าตวัตาย ค าสอนมนัมีความมุ่งหมายอยา่งน้ี แต่ความมุ่ง
หมายอยา่งน้ีป๊ับ ทีน้ีคนเรามนัมีเวรมีกรรมใช่ไหม พอมีเวรมีกรรมข้ึนมา มนัท าไปแลว้ ท าร้าย
ไปแลว้ เพราะมนัทุกขม์ากจนยบัย ั้งไม่ได ้ ท  าลายไปแลว้ ท าลายไปแลว้ คนมนัผดิพลาดไปแลว้ 
เราก็ช่วยเหลือเจือจานกนั ไม่ใช่คนผดิพลาดไปแลว้นะ เอง็ผดิ หา้มหมดเลย เอง็ไปอยู่ของเอง็คน
เดียว มนัไม่ใช่อยา่งนั้น เวลามนัผดิแลว้เราก็แกไ้ข เรากแ็กไ้ข เราก็ระลึกถึงกนั เราสร้างคุณงาม
ความดีใหก้นั มนัจะผดิไปไหน  

พระไตรปิฎกพูดอยา่งนั้น พูดอยา่งนั้นจริงๆ น่ีไม่ไดก้ล่าวตู่พุทธพจน์นะ เราเคารพพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไม่ใช่มากล่าวตู่พุทธพจน์อีก ไม่ใช่ พุทธพจน์พูดอยา่งนั้นจริงๆ ใน
ต าราว่าอยา่งนั้นในพระไตรปิฎก แต่เรามานึกถึงน ้าใจสิ นึกถึงความระลึกถึงกนั นึกถึงคุณงาม
ความดีท่ีเราจะยืน่ใหก้นัน่ะ มนัผดิตรงไหน 

“นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได”้ ไม่ไดก้็คบัแคบ เวลาบอกว่ากรรมฐานคบัแคบ กรรมฐานเอาแต่
พุทโธ กรรมฐานไม่รับฟังอะไรเลย กรรมฐานเอาของจริง ไม่ใช่คบัแคบ ไอท่ี้กวา้งขวาง 
กวา้งขวางจนจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ไม่มีอะไรส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนั  

เวลากรรมฐานข้ึนมา พุทโธๆ ใหจิ้ตมนัตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่เป็นจิตของเรา จิตของเราตั้งมัน่ 
จิตของเราคน้ควา้ของเรา จิตตั้งมัน่ใหช้ าระลา้งกิเลสในใจของเรา ถา้ช าระลา้งกิเลสในใจของเรา
นะ เป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกในใจดวงนั้น 
แลว้ใจดวงนั้นท าไมจะสั่งสอนคนอ่ืนไม่ได ้ ท าไมใจดวงนั้นจะบอกคนอ่ืนไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นมามนั
เป็นมาจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นรู้แจง้แทงตลอดจากการกระท าของจิตทั้งหมด แลว้จิตดวงอ่ืนท่ี
เขาทุกขเ์ขายากอยูน่ี่ เราจะบอกเขาใหเ้ป็นหนทางใหเ้ขาแกทุ้กข ์ ใหเ้ขาบรรเทาทุกข ์ มนัจะผดิ
ตรงไหน น่ีว่าอยา่งนั้นเลยนะ กล่าวตู่ 

ฉะนั้น ไอท่ี้เขาบอกว่าตอ้งระบุช่ือ 
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ไอร้ะบุช่ือ เราก็เขา้ใจได ้ระบุช่ือมนัก็เป็นอุทิศเจาะจง เราก็ระบุช่ือของเรา ระบุช่ือขณะท่ี
เราแผเ่มตตา ระบุช่ือต่อเม่ือเราอุทิศส่วนกุศล เราก็ระบุช่ือได ้ไม่ตอ้งเขา้กรรมฐานถึงระบุช่ือ แต่
ไอท่ี้ระบุช่ือๆ ไอน่ี้เวลาพูดไปไง ถา้ท าอยา่งนั้นป๊ับ เราก็ท  าสมาธิไม่ได ้ เราท าไม่ได ้ เราก็ตอ้งไป
จา้งพระใช่ไหม พระองคไ์หนท่ีท าสมาธิได ้เราก็เอาเงินใหเ้ขาใหร้ะบุช่ือหรือ 

เราก็ระบุช่ือได ้ไม่เขา้สมาธิก็ระบุช่ือได ้เวลาเรากรวดน ้า เรากอุ็ทิศเจาะจงก็ระบุช่ือ ต ารา
เขียนไวอ้ยา่งนั้น ใหอุ้ทิศเจาะจงระบุช่ือไปเลย แลว้ถา้เราจ าช่ือไม่ไดก้็ปู่ยา่ตายาย ถา้ระบุช่ือ
ไม่ไดก้็เจา้กรรมนายเวร เพราะคนมีเวรมีกรรมต่อกนั จากหวัใจของเรา ผูท่ี้มีเวรมีกรรม เราจะ
อุทิศใหผู้ท่ี้มีเวรมีกรรมต่อใจของเรา สายบุญสายกรรมมนัถึงหมดแลว้ ใครมีเวรมีกรรมต่อเราล่ะ 
แลว้ใจดวงน้ีมนัมีกรรมต่อเขา แลว้ใจดวงน้ีมีกรรมต่อเขา ใจดวงน้ีมนัท าความดี พอใจดวงน้ีท า
ความดี ใจดวงน้ีก็อุทิศส่วนกุศล อุทิศใหเ้จา้กรรมนายเวรแก่ใจของเรา น่ีไง ท าไมจะไม่ได ้ ได้
ทั้งนั้นน่ะ เพียงแต่ว่าการอุทิศเจาะจง ท่านก็สอนมา สอนใหท้  าคุณประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ท  าประโยชน์ใหเ้ตม็ท่ี แลว้ท าประโยชน์ต่อเน่ืองไป ไอน่ี้พูดถึงคนเช่ือนะ คนเช่ือยงัทะเลาะกนั
ขนาดน้ีเลย แลว้ไอท่ี้คนมนัไม่เช่ือ ไอค้นท่ีไม่เช่ือมรรคผล ไม่เช่ือนรกสวรรค ์ ไม่เช่ือเร่ืองภูติผี
ปีศาจ ไม่เช่ือเร่ืองจิตวิญญาณ โอ๋ย! มนัยิง่หวัเราะเยาะเราตายห่าเลย เราไปนัง่เถียงกนั อายไอค้น
ท่ีมนัไม่เช่ือ เอาคนเช่ือแลว้ท าคุณงามความดีของเราดีกว่าเนาะ  

น่ีพูดถึงว่ากรรมของสัตว ์ มนัเป็นกรรมของสัตว ์ เราเห็นใจมากนะ เราเห็นใจมาก 
เพราะว่าความผกูพนันะ ความรักความผกูพนัมนัมีต่อกนัทุกๆ คน แลว้คนท่ีเรารัก คนท่ีเรา
ปรารถนาดี แลว้มาท าอตัวินิบาตกรรมไป มนัสะเทือนใจนะ แต่เราตอ้งอยูก่บัปัจจุบนัน้ีไง ส่ิงน้ี
มนัผา่นไปแลว้ ผา่นไปแลว้ เราก็จะท าคุณงามความดีถึงกนั ถา้ท าคุณงามความดีถึงกนั ระลึกถึง
กนัได ้ท าได ้ 

มนัเป็นกรรมของสัตว ์ สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรมไง เขามีเวรมีกรรมของเขา เขาท าของ
เขาไปแลว้ เราก็ตั้งสติใหเ้ป็นเคร่ืองระลึก เราจะท าคุณงามความดี แลว้สร้างคุณงามความดีอุทิศ
ใหก้บัเขา แลว้เราท าตวัเราใหเ้ป็นประโยชน์ข้ึนมา ยิง่ปฏิบติัไป เขา้ใจไป เด๋ียวพอเกิดปัญญานะ 
มนัจะเขา้มาในส่ิงท่ีเราพูดไปน่ี เพราะเวลาคนเราสติปัญญามนัแจ่มแจง้นะ มนัชดัเจน พอ
สติปัญญาไม่แจ่มแจง้ มนัก็งงๆ อยา่งน้ี จบ  

ถาม : ขอ้ ๒๑๒๖. เร่ือง “ไม่รู้ว่าควรปฏิบติัอยา่งไรต่อไปครับ” 
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กราบนมสัการหลวงพ่อ คราวท่ีแลว้ผมเขียนถามหลวงพ่อถึงแนวทางการปฏิบติัโดย
เปรียบเทียบกบักีฬาชกมวย เม่ือไดรั้บค าตอบจากหลวงพ่อ ผมก็ท  าต่อเร่ือยมา เม่ือพบเจอกิเลส
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัก็เก็บๆ ขอ้มูลไว ้สงัเกตความเช่ือมโยงของกิเลส วนัไหนขยนัก็ท  าสมาธิ 
พุทโธๆ แลว้หยบิปมรากนั้นข้ึนมาพิจารณา  

ผลของการท ารูปแบบน้ีคือผมจะไดบ้ทสรุปท่ีเป็นความเห็นเกิดจากใจของผมเอง มนั
อาจจะเหมือนธรรมะยอดฮิตทัว่ไปนัน่แหละ แต่เม่ือผมท าข้ึนเอง รสชาติมนัก็ต่างกนัมากๆ 
เพราะท าเอง มนัก็จะโจมตีกิเลสในใจตนเองโดยตรง จนถึงตอนน้ีผมเห็นชดัเจนว่ายงัไม่มีกิเลส
ตวัใดตายขาดไปจากหวัใจเลย แต่ท่ีท  ามาทั้งหมดนั้นมนับัน่ทอนก าลงักิเลสไปแน่ๆ มากบา้งนอ้ย
บา้ง  

ต่อมาวนัหน่ึง ผมเจอความแปลกอยา่งมาก วนันั้นผมพิจารณาเก่ียวกบัร่างกายผูห้ญิง ใจ
ผมเรียกตรงไหนว่าผูห้ญิง ผมพิจารณา ฉีก แยกส่วน เผา ทุบ เปล่ียนรูปร่าง ทะลวงไปทุกสัดส่วน
ดุดนัมากๆ สุดทา้ยไดบ้ทสรุปคลายใจของผมเอง ซ่ึงผมคุน้เคยกบัผลลพัธ์ลกัษณะน้ีได ้ แต่
หลงัจากไดบ้ทสรุปนั้น จิตกลบัมีความตั้งมัน่ท่ีละเอียดกว่าปกติอยา่งเห็นไดช้ดั ตั้งมัน่คนละแบบ
กบัท่ีผมท างานดงักล่าวมาทั้งหมด ผมพูดไม่ถูก ผมเห็นว่ามนัละเอียดและมีความต่าง และใน
ขณะนั้นส่ิงท่ีปรากฏคือเห็นจิตท่ีกอดรัดขนัธ์ ร้อยรัดยดึจบัร่างกายร่างน้ีไว ้มนัไม่ไดเ้ป็นความคิด 
ไม่ไดเ้ป็นค าๆ ออกมา แต่กิริยานั้นกลัน่ออกมาจากค าพูดภายในว่าขนัธ์น้ีเป็นของกู คือจิตเห็น
ขนัธ์น้ีเป็นของจริง ในขณะนั้นไม่ไดรู้้สึกวา่จิตคือผม (ผูถ้าม) แต่เห็นจิตคือจิต เห็นจิตยดึขนัธ์
เป็นของตวัเอง  

ผมไปต่อไม่ถูกครับ มนัไม่เหมือนกิเลสสวนกลบัเม่ือสมาธิอ่อน ส่ิงน้ีปรากฏในขณะท่ีตั้ง
มัน่ ผมไม่มีความมัน่ใจเลยวา่ไอก้ารพจิารณาท่ีเคยท ามาน้ีมนัจะไดผ้ลกบัส่ิงท่ีปรากฏน้ีไหม 
เพราะมนัเหมือนคนละเกม คนละกีฬา คนละอยา่งกนัเลย มนัเหมือนผมชกมวยมาตลอด วนัน้ี
บงัเอิญข้ึนเวทีผดิ เจอเพลงดาบฟาดมาเสียอยา่งนั้น ไม่เจบ็ ไม่ปวด แต่เลือดอาบอยูก่ลางเวที 
กราบหลวงพ่อช่วยช้ีแนะดว้ยครับ ถา้ผมเขา้ใจอะไรผดิ รบกวนแกผ้มดว้ยครับ จะไดไ้ปท าใหม่ 
กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : อนัน้ีกราบขอบพระคุณเนาะ ไอท่ี้ท าๆ มา ยอ้นกลบั มนัยอ้นกลบัว่าเวลาประพฤติ
ปฏิบติัส่วนใหญ่แลว้ก็เขา้ใจวา่ตวัเองมีสมาธิ แต่เวลาถา้ยงัไม่มีสมาธินะ ส่วนใหญ่แลว้เขาตอ้ง
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ใหท้  า ใหท้  าถา้มนัใชปั้ญญาๆ ตรึกในธรรมๆ มนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เป็นปัญญาอบรม
สมาธิ เวลาเป็นปัญญาอบรมสมาธิมนัก็มีรสมีชาติ แต่เพราะคนปฏิบติัใหม่ พอคนปฏิบติัใหม่
เวลาเกิดปัญญาแลว้ก็คิดวา่นัน่เป็นวิปัสสนา เวลาวิปัสสนาแลว้จิตน้ีเป็นไดห้ลากหลายนกั จิตน้ี
มนัก็ใหค่้าตวัเองมากเกินไป เวลาจิตใหค่้าตวัเองมากเกินไป ส่วนใหญ่เวลาคนปฏิบติัมาแลว้ 
เวลาปฏิบติัไปแลว้เขา้ใจว่า เขา้ใจว่าตวัเองส้ินกิเลส เขา้ใจว่าตวัเองมีคุณธรรม มีคุณธรรมเพราะ
จิตมนัว่างๆ ว่างๆ ไง ท่ีเขาบอกว่ามนัเป็นธรรมะยอดฮิตๆ เขาบอกเหมือนธรรมะยอดฮิตเลย แต่
น่ีมนัไม่เหมือน ท่ีท  าๆ มารสชาติมนัแตกต่างกนั รสชาติมนัแตกต่างกนัมาก เวลามนัแตกต่างกนั
มากเพราะมนัเห็นแลว้มนัแตกต่างกนั เวลามนัแตกต่างกนั แตกต่างกนัน่ีมนัดีข้ึน 

เวลาเราหยาบๆ โดยสามญัส านึกของคนเราเวลามีอารมณ์อะไรกระทบ เรารู้กนัได ้ แต่
โดยอารมณ์ของสมาธิ อารมณ์ของความสงบ ส่วนใหญ่แลว้ไม่ค่อยเขา้ใจ เวลาไปเป็นสมาธิจริงๆ 
กลบังงนะ “ไอท่ี้ผมเป็นนัน่มนัคืออะไร ไอท่ี้ผมเป็นนัน่คืออะไร” นัน่แหละคือสมาธิ ฉะนั้น 
เวลาถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ท่ีเราตรึกในธรรมๆ เราใหท้  าอยา่งนั้นมา 

เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านจะพุทโธของท่าน พุทโธของท่าน เวลา
พุทโธของท่านเพราะอะไร เพราะว่าความคิด ความเปรียบเทียบในเร่ืองปัญญา ในเร่ืองขอ้มูลมนั
นอ้ย สมยัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยเ์รามนัยงัไม่มีดาษด่ืนขนาดน้ีไง เด๋ียวน้ีมนัมี
ดาษด่ืนไปหมดไง แลว้ธรรมะร้อยแปด อยา่งเช่นท่ีเขาบอกว่าอ่านบทความ อ่านต่างๆ มนัมีการ
เสนอมาในสังคมทั้งนั้นน่ะ แต่ดว้ยวุฒิภาวะของเรา เราไปเจอแลว้เราก็ท่ึง  

แต่ส่วนใหญ่เวลาเราอ่านแลว้นะ ประสาเรานะ โทษนะ มนัทุเรศ เราอ่านหนงัสือเร่ือง
ธรรมะๆ อ่านแลว้มนัสะอิดสะเอียน มนัไม่มีเน้ือหาสาระ นิยายธรรมะมนัยงัดีกวา่นั้นน่ะ น่ีมนั
เขียนกนัมาไดอ้ยา่งไร มนัพูดออกมาโดยส่ิงท่ีวุฒิภาวะ วุฒิภาวะมนัอ่อนแอมาก 

นิยายนะ ละครทีวี ทวิภพ ๓ ภพ ๔ ภพอะไรเด๋ียวน้ี ไอเ้ร่ืองเด๋ียวน้ีนะ มนัจะพูดถึงเร่ือง
จิตวิญญาณ มนัจะเหมือนกบัทางตะวนัตก แวมไพร์ไง ก าลงัมาดงั เด๋ียวน้ีละครไทยเป็นอยา่งนั้น
หมดเลย มี ๒ ภพ ๓ ภพ อู๋ย! อ่านอยา่งนั้นยงัดีกว่าไปอ่านธรรมะท่ีขายตามทอ้งตลาดอีก ไอน้ัน่
มนัยงัมีคติความดีความชัว่อยูบ่า้งนะ ไอน่ี้มนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ น่ีบอกว่าธรรมะยอดฮิต เสียดาย
คนตายไม่ไดอ่้านน่ะ ธรรมะยอดฮิต แต่ถา้อยูแ่ลว้มนัดี ไอน่ี้เวลายอดฮิต 



สัตวมี์กรรม ๑๒ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

แต่เขาบอกว่าเวลาเขาท าแลว้ เวลาเขาท าเองข้ึนมา รสชาติมนัต่างกนั รสชาติมนัต่างกนั
มากๆ เวลาต่างกนัมากๆ พอเขาท าไป มนัมีก าลงัแลว้ไปโจมตีกิเลสในใจของตน กิเลสในใจของ
ตน พิจารณาไป น่ีรสชาติหน่ึงนะ ไอน่ี้ก็เป็นอีกรสชาติหน่ึง ถา้รสชาติ 

เราจะบอกว่า จะท าอะไรนะ ถา้ซา้ยหนั ขวาหนั ท าอะไรไม่ถูก พุทโธไว ้ พุทโธๆๆ ท า
ความสงบของใจไว ้ ถา้ใจมนัละเอียดแลว้ ถา้มนัรู้มนัเห็น มนัรู้ดว้ยก าลงัของจิตนะ จิตน้ี
มหศัจรรยม์าก เหมือนคนเลยนะ คนเรา ดูสิ ไม่มีการศึกษาก็ตอ้งเป็นกรรมกรแบกหาม ถา้คนมี
การศึกษาเขาก็ท  างานทางเอกสาร แลว้ผูท่ี้จะเป็นเจา้ของธุรกิจเขาก็ตอ้งเส่ียง ความเส่ียงของเขา 
เขาลม้ลุกคลุกคลานขนาดไหน เขาก็ท  า ลม้แลว้กลุ็ก ลม้แลว้กลุ็ก ไม่มีเศรษฐีคนใดบอกว่าท า
แลว้ประสบความส าเร็จง่ายๆ...ยาก เศรษฐีส่วนใหญ่ลม้แลว้กลุ็ก ลม้แลว้กลุ็ก ลุกจนท าแลว้
ประสบความส าเร็จของเขา น่ีก็เหมือนกนั น่ีคือการกระท า ถา้ท าจริงมนัเป็นแบบนั้น ไอน่ี้ก็
เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าเราท าแลว้ๆ ถา้ท าส่ิงใดแลว้มนัลม้ลุกคลุกคลาน ท าอะไรไม่ได ้พุทโธไว ้พุท
โธไว ้ถา้พุทโธไวจิ้ตมนัจะดีข้ึน พุทโธๆ 

ทีน้ีคนเรามนัพุทโธไม่ไดไ้ง มนัพุทโธไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะกิเลสมนัรู้ตวั หลวงตา
ท่านสอนประจ า ท่ีเราลม้ลุกคลุกคลานน่ีไม่ใช่ธรรมะนะ กิเลสทั้งนั้น กิเลสมนัตวัด้ือตวัดา้น ตวั
ท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน แต่ถา้เป็นจริงๆ จิตสงบนัน่แหละคือธรรม  

แลว้กิเลสมนักลวัธรรมมาก กลวัธรรมท่ีสุด แลว้เราปฏิบติัธรรมๆ พอปฏิบติัธรรม กิเลส
มนัก็บงัเงา มนัอา้งว่าน่ีเป็นธรรมๆ ไง เป็นธรรมคือธรรมะเราสร้างข้ึนมาเองไง ธรรมะเราคิดไป
เอง เราละเมอเพอ้พกไปเอง แลว้มนัก็ไม่เห็นไดป้ระสบความส าเร็จเลย มนัละเมอเพอ้พกไปก ็ อู ้
ฮู! ปฏิบติัแลว้จะส้ินกิเลสๆ พอมนัเส่ือม หมดเลย แลว้ก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ แลว้ก็ผดิพลาดไปตลอด  

แต่ถา้พุทโธๆ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านใหพุ้ทโธๆๆ ไว ้พอพุท
โธไว ้ จิตมนัละเอียดข้ึนๆ ละเอียดข้ึน พอมนัรู้มนัก็รู้เขา้มา น่ีผมท าเองนะ เวลาจิตผมสงบข้ึนมา 
ผมโจมตีเขา้ไปท่ีกิเลสเลย เออ! แลว้ อูฮู้! มนัดีข้ึนนะ มนัชดัเจนข้ึนเลย แต่รู้อยูว่่าไม่มีกิเลสตวัใด
ขาดไปจากใจเลย มนัเร่ืองธรรมดา เพราะอะไร เพราะเรายงัไม่เป็นกิจจะลกัษณะ แลว้เวลามนัจะ
เป็นกิจจะลกัษณะ น่ีเขาบอกว่า ต่อมาวนัหน่ึงเขาพิจารณาแบบรูปผูห้ญิง 
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น่ีก็เหมือนกนั พิจารณาแบบรูปผูห้ญิง เราพิจารณาฝึกหดัไดด้ว้ยปัญญา ปัญญาพิจารณา
ไปแลว้ถา้มนัสรุปลงมนักล็งสมาธิทั้งนั้นน่ะ มนัลงสู่สมาธิได ้ทีน้ีพอลงสู่สมาธิ เวลาเหตุมนัสรุป
ข้ึนมา เขาเห็นของเขาน่ีไง ท่ีว่าเห็นจิตมนัไปกอดขนัธ์น่ะ 

จิตเห็นอาการของจิตนะ เห็นจิตไปกอดขนัธ์ แลว้จิตมนัเป็นจิต จิตมนัไม่ใช่เป็นกิเลส จิต
มนัไม่เป็นเรา จิตมนัเป็นจิตจริงๆ ขนัธ์ก็เป็นขนัธ์จริงๆ เห็นไหม 

บอกว่าส่ิงท่ีตอบค าถามธรรมมา แลว้เขาพูดเอง เวลาคนปฏิบติัแลว้ เวลาคนไม่รู้พูดไม่ได ้
หลวงตาใชค้  าน้ีนะ คนไม่รู้พูดไม่ได ้คนไม่เห็นสมาธิพูดสมาธิไม่ถูก คนท่ีภาวนายงัไม่เห็นส่ิงใด
ท่ีเป็นช้ินเป็นอนั มนัพูดส่ิงนั้นไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนัศึกษามาคือจ ามา ส่ิงท่ีฟังครูบาอาจารยเ์ทศน์มาก็
จินตนาการ เวลาพูด พูดไปแต่จินตนาการ 

แต่ถา้ใครไปรู้ไปเห็นอะไรนะ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านพูด ท่านพูดถึงของท่าน เวลาจุดและ
ต่อม มนัเป็นมะพร้าวลูกหน่ึงมีสองขั้ว ดีและชัว่ ไอน่ี้มนัเป็นรูปธรรมท่ีรู้เห็นในรูปแบบนั้น ท่ีเรา
ใชค้  าว่า “วิทยานิพนธ์” วิทยานิพนธ์ของจิตมนัมี ของหลวงปู่ขาวอยา่งน้ี เห็นจิตของตนเปรียบ
เหมือนกบัเมลด็ขา้ว เมลด็ขา้วถา้มนัตกลงสู่พื้น ไดห้ว่าน ไดไ้ถ ตกสู่พื้น มนัก็จะงอกข้ึนใหม่ 
เมลด็ขา้วถา้ไดสี้ ไดหุ้ง แลว้เมลด็ขา้วนั้นไปปลูกไม่ไดอี้กเลย น่ีวิทยานิพนธ์ของจิตแต่ละคนไม่
เหมือนกนั แต่พวกเรามนัลูกศิษยลู์กหา อยา่งท่ีว่า ไดย้นิไดฟั้งมาบ่อย ไดรั้บบทความมาเยอะ มนั
ก็ไปเอาความรู้แลว้ก็ไปแต่งเติม ตบแต่ง แลว้ก็บอกว่าน่ีวิทยานิพนธ์ของเรา 

โธ่! กรณีอยา่งน้ีนะ เป็นกรณีแบบจิตท่ีมนัขาดวุฒิภาวะ ถา้วุฒิภาวะ เราท าของเราเอง
ข้ึนมามนัจะเป็นประโยชน์กบัเราจริงไหม ถา้เราไปหยบิไปฉวยอะไรมา แลว้กม็าดดัแปลงให้
เป็นของเรา เราก็โกหกตวัเอง เราโกหกตวัเองของเรา เราท าใหจิ้ตของเราท่ีควรมีโอกาสไดผ้ล
การปฏิบติัท่ีจะเป็นความจริง มนัก็เลยกลายเป็นความจอมปลอมไปเสีย จอมปลอมเพราะเราโลภ
มาก เรามกัง่าย เราอยากได ้ เราอยากใหม้นัเป็น แลว้เราก็ไปท าลายโอกาสของเราเอง เวลาเราคิด
เร่ืองน้ีแลว้เราเศร้านะ เพราะเราปฏิบติั เราอยูก่บัครูบาอาจารย ์ เราจะข้ึนไปหาครูบาอาจารย ์ เราก็
เปิดอกๆ เลย ของท่าน เราเคารพบูชามาก แลว้ของเรา เรามีอะไรเราก็พูดอยา่งนั้นน่ะ 

เราจะมาระลึกถึงหลวงตาไง เวลาท่านข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ ท่านบอกว่าดว้ยความเคารพ 
เคารพหลวงปู่มัน่มาก แต่การปฏิบติัของเรามนัมีขอ้เทจ็จริง เราก็มีของเรา เราก็เอาของเราแผ่
ออกไป เหมือนกบัการโตเ้ถียงกนั การตรวจสอบกนั  
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ท่านบอกว่า เราก็มีของเรา ท่ีเวลาเราเถียงท่าน เราเถียงดว้ยความเคารพนะ เถียงเพราะว่า
เรามีความรู้ไง เราปฏิบติัมาแลว้เรามีประสบการณ์ไง แลว้ประสบการณ์น้ีมนัจริงหรือไม่จริงไง 
ก็เอาอนันั้นน่ะตีแผใ่หท่้านตรวจสอบไง น่ีเถียงดว้ยความเคารพ ถา้เคารพ เคารพอยา่งน้ี แลว้
บอกว่า เคารพทีไรก็หนา้หงายทุกที ไม่เคยชนะเลย แพ ้ กิเลสจะชนะธรรมะไปไม่ได ้ กิเลสไม่มี
ทางชนะธรรมะ แต่เพราะเรามีไง 

แต่น่ีไม่อยา่งนั้น เวลาไปหยบิไปจบัไปฉวยมาว่าเป็นสมบติัของเรา ไปหยบิไปจบัไปฉวย
มาแลว้ก็ดว้ยความอยากมีวฒิุภาวะ แลว้เขียนหนงัสือกนั เราดูหนงัสือแลว้ เพราะอยา่งท่ีพูดน่ี 
ส านวน ส านวนหลวงตาก็รู้เลย พอพูดน่ีรู้เลย มาจากหลวงตา อนัน้ีมาจากหลวงปู่ขาว รู้เลย เอง็
พูดมาเถอะ มนัเป็นส านวน ส านวนอยา่งน้ีป๊ับนะ น่ีคือสัญญา น่ีคือจ ามา วิทยานิพนธ์น้ีไปลกัเขา
มา แลว้ก็พยายามจะมาตกแต่งใหเ้ป็นวิทยานิพนธ์ของตน ใชไ้ม่ได ้แลว้คิดดูสิ มนัท าลายโอกาส
ของคนทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เราเป็นจริงนะ พุทโธๆ พุทโธน่ีจริงๆ เลยนะ เพราะจิตเราสงบจริงๆ แลว้เวลามนั
เกิดข้ึนนะ มนัเหมือนทอ้งนาของเรา ไร่นาของเรา เราเป็นคนไถเอง ท าเอง ถา้มนัเกิดผลข้ึนมา
จากน ้ามือ จากน ้ามือ น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราพุทโธๆ จากหวัใจของเรา ถา้หวัใจเราสงบแลว้ ถา้
มนัรู้มนัเห็น ทีน้ีมนัรู้มนัเห็นข้ึนมา ถา้มนัเห็นจริงๆ มนัจะเห็นอยา่งน้ี เห็นท่ีค าถามใช่ไหม เวลา
ผลของมนัท่ีเกิดข้ึน ขณะท่ีปรากฏข้ึนคืนนั้น เห็นจิตน้ีกอดรัดกบัขนัธ์ ร้อยรัดยดึจบัร่างกายน้ีไว ้
มนัไม่ใช่ความคิด มนัไม่ใช่เป็นค าๆ ออกมา แต่กิริยานั้นกลัน่ออกมาเป็นค าพูดภายหลงัไดว้่า 
ขนัธ์น้ีเป็นของกู ขนัธ์น้ีเป็นของกู 

เห็นไหม ขนาดไปเห็นยงัของกูๆ อยูน่ะ น่ีไปเห็น น่ีเห็นไง มนัจะเห็นดีข้ึนอยา่งน้ี น่ีเรา
บอกว่ามนัจะเห็นดีข้ึนอยา่งน้ี ท่ีเราบอกว่าเห็นกิเลสๆ น่ีเห็นมนัไง น่ีไง จิตเห็นอาการของจิตไง 
น่ีเห็นขนัธ์ไง 

เวลาขนัธ์ ขนัน ้าหรือ ขนัไก่หรือ เอก้อีเอก้เอก้ ขนัไก่ ขนัตกัน ้า แลว้ขนัธ์ ๕ ล่ะ แลว้รูป
ล่ะ แลว้เวทนาล่ะ สัญญาล่ะ สังขารล่ะ วิญญาณล่ะ ถา้เห็นวิญญาณจะรู้วา่วิญญาณในขนัธ์ ๕ กบั
วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทมนัแตกต่างกนัอยา่งไร เวลาปฏิบติัไปมนัจะลึกล ้าไปอยา่งน้ี พูดไป
เด๋ียวจะว่าบา้ น่ีเพียงแต่เวลามนัเห็นมนัก็เป็นประโยชน์ไง 
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เราจะบอกว่า คนท่ีประพฤติปฏิบติัพยายามท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ใจมนั
พฒันาข้ึนมา มนัจะรู้ละเอียดไปเร่ือยๆ ไง รู้จากสามญัส านึกของคน รู้จากอ านาจวาสนาของคน 
รู้จากละเอียดข้ึนไป จนจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกิเลส 

เวลาครูบาอาจารยถ์ามนะ รู้จกักิเลสไหม รู้จกักิเลสหรือเปล่า คนเราจะฆ่ากิเลสมนัตอ้ง
รู้จกักิเลส เห็นตวักิเลส แลว้ระหว่างกองทพัธรรมกบักองทพักิเลส กองทพัธาตุขนัธ์ เวลา
ภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึน ธรรมะกบักิเลสมนัฟาดฟันอยูบ่นหวัใจของเรา อยูบ่นสมถกรรมฐาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เวลาปัญญามนัเกิดนะ มนัฟาดมนัฟันนะ งานชอบ งานชอบ งานท่ีว่า
ธรรมะ ศีล สมาธิ ปัญญา สัจธรรมๆ สมาธิก็สมาธิธรรม ปัญญาก็ปัญญาธรรม สติกส็ติธรรม สัจ
ธรรม สัจธรรมท่ีเราขวนขวายฝึกหดัข้ึนมา มนัฟาดฟันกบักิเลส 

กิเลสคือครอบครัวของมารท่ีมนัยดึมัน่หวัใจเราน่ี เห็นตวัมนั จบัตวัมนัได ้ แลว้มีการ
พิจารณากนั ฟาดฟันต่อกนั นัน่น่ะภาวนามยปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีท่ีว่าจะแกกิ้เลสไง แลว้ปัญญา
อยา่งน้ีมนัเกิดท่ีไหนล่ะถา้มนัไม่เกิดจากสัมมาสมาธิ  

น่ีไม่มีสมาธิ เวลามนัเกิด มนัเกิดก็เป็นสัญญาทั้งนั้น เวลาเกิดมนัก็เป็นจินตนาการทั้งนั้น 
แลว้ถา้มนัไม่เกิด ไม่เกิดก็ไปขโมยจากครูบาอาจารยม์าไง 

เวลาครูบาอาจารยเ์ทศนาว่าการนะ ไม่ใช่ขโมย ท่านเทศนาว่าการสั่งสอนพวกเรา เราฟัง
แลว้ นัน่เป็นสมบติัของท่าน เราฟังแลว้เราตอ้งใชปั้ญญาของเรา เราตอ้งพลิกแพลงใหเ้ป็นสมบติั
ของเรา เราฟังแลว้เราพยายามเอาเป็นคติธรรม เป็นหวัเช้ือ เป็นสารตั้งตน้ แลว้เราพยายามฝึกหดั
ของเรา อนันั้นเป็นสารตั้งตน้แลว้ฝึกหดัใหม้นัข้ึนมาใหม้นัเป็น แลว้พอมนัเป็นข้ึนมา เป็นของ
เรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ส่ิงท่ีเป็นธรรมๆ พูดเม่ือไหร่ พูดท่ีไหน พูดไดท้ั้งนั้นน่ะ แลว้
ถา้มี ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได ้ถา้รู้ถา้เห็นก็พูดได ้

น่ีก็รู้เห็นขนัธ์ไง รู้เห็นขนัธ์มนัจริงๆ ขนัธ์น้ีเป็นของกูๆ เห็นไหม ถา้รู้เห็นอยา่งนั้น เห็น
แค่ไหนก็พูดไดแ้ค่นั้นน่ะ ถา้ไม่เห็นพูดไม่ได ้ แลว้ถา้คนอ่ืนมาพูดอยา่งน้ีกบัผูถ้ามนะ ผูถ้ามบอก
ว่า มึงอยา่มาโกหกนะ มึงไม่รู้ไม่เห็นอยา่มาโกหกนะ แต่เวลามนัรู้มนัเห็น มนัพูดโตง้ๆ เลย แลว้
รู้ดว้ย ทั้งรู้ทั้งเห็นเลย ฉะนั้น รู้เห็นอยา่งน้ีแลว้ อนัน้ีค  าถามเขาถามว่า แลว้ควรท าอยา่งไร 
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พูดเสียนานเชียว ก็อยากใหห้ลวงพ่อสอนว่าท าอยา่งไร พูดแลว้ แหม! หลวงพ่อพูดจบ
แลว้ผมยงัไม่รู้เร่ืองเลย ใหท้  าอยา่งไร 

ก็กลบัไปพุทโธ หลวงปู่เจ๊ียะเวลาท่านประพฤติปฏิบติั แลว้ท่านมีคุณธรรมของท่าน ท่าน
บอกไม่พูดใหใ้ครฟังเลย ยกเวน้หลวงปู่มัน่ ท่านข้ึนไปหาหลวงปู่มัน่ถึงเชียงใหม่ เวลาไดโ้อกาส
แลว้ก็ไปหาหลวงปู่มัน่นะ เล่าใหห้ลวงปู่มัน่ฟังจบเลย แลว้ก็ถามหลวงปู่มัน่ว่า “แลว้ใหผ้มท า
อยา่งไรล่ะ” 

หลวงปู่มัน่บอกว่า “ก็ท  าเหมือนเดิม ท าเหมือนเดิม” น่ีหลวงปู่มัน่บอกหลวงปู่เจ๊ียะไง 

“แลว้ท าอยา่งไรล่ะ” 

“ก็ท  าเหมือนเดิม” 

เหมือนเดิมเพราะมนัท าอยา่งเดิมมามนัถึงไดผ้ลมาอยา่งน้ี ถา้ไดผ้ลมาอยา่งน้ีแลว้มนัก็
ตอ้งเร่ิมตน้จากพื้นฐานเดิมน่ีตอ้งรักษาไว ้ แลว้ท าใหม้นัเหมือนเดิม ใหมี้สติมีสมาธิมากข้ึน แลว้
ใชปั้ญญาฝึกหดัไป แลว้มนัจะเป็นสมบติัของตน มนัจะเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นสมบติั
ของตน  

อนัน้ีก็เหมือนกนั ใหท้  าอยา่งไรๆ แลว้จะทิง้อนัน้ีไปใช่ไหม ส่ิงท่ีเราท ามาๆ ขนัธ์น้ีเป็น
ของกูเพราะอะไรล่ะ ก็เพราะเราพิจารณาของเรามา พิจารณาผูห้ญิง แยกแยะแผดเผามนั นัน่น่ะ
ปัญญาอบรมสมาธิ พอมนัปล่อยแลว้ มนัปล่อยมนัก็มาเห็นเป็นขนัธ์ไง ไปกอดมนัไวเ้ลย แลว้มา
สรุปเอาเองทีหลงัว่าขนัธ์น้ีเป็นของกูไง 

แลว้พิจารณาไปแลว้ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ของกูไดไ้หม ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา 
เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้ขนัธ์ของกูมนัขดัแยง้กบัธรรมะของพระพุทธเจา้ไหม ถา้มนัขดัแยง้กบั
ธรรมะของพระพุทธเจา้คือปัญญาเรายงัไม่ถึงไง ถา้มนัเป็นสัจจะความจริง ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ สกักายทิฏฐิ ๒๐ แต่น่ีถา้เป็นของกู ของกูก็
ยดึมัน่ไง ขนัธ์ ๕ เป็นของกูๆ เราก็ค่อยท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาของเราไป 
น่ีพูดถึงมนัจะพฒันาไปเร่ือยๆ ไง 

เขาถามว่าใหท้  าอยา่งไรต่อไป 
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กลบัไปพุทโธนะ กลบัไปใชปั้ญญาอบรมสมาธิจนกวา่มนัจะมีก าลงัละเอียด เด๋ียวจะ
กลบัมาพิจารณาตรงน้ี กลบัมาแลว้มนัจะพิจารณาเห็นอยา่งน้ีต่อเน่ืองไป เพราะส่ิงท่ีสงบแลว้มนั
เห็นอยา่งน้ี แลว้ถา้เขา้ไปแลว้มนัก็จะเห็นอยา่งนั้น 

กรรมคือการกระท า ท  าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท่ีท  ามาผดิๆ พลาดๆ มนัก็เป็นสามญัส านึก 
เป็นขอ้เทจ็จริงของปุถุชน ก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ แต่เวลาเราท าข้ึนมามนัจะพฒันาข้ึน ดีข้ึน น่ีไง 
กรรมของสัตว์ๆ  กรรมของหวัใจดวงนั้น ดวงใจดวงนั้นมีความสามารถ มีความรู้สึกขนาดไหน ก็
จะท าใหไ้ดคุ้ณธรรม ไดพ้ฒันาข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้พฒันาอยา่งน้ี ท  าต่อเน่ืองไป  

น่ีเขาบอกว่า แลว้ใหท้  าอยา่งไรต่อไป ใหท้  าอยา่งไร 

กลบัไปท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ถา้มนัปรากฏผลเป็นอยา่งน้ีอีก เราก็พิจารณาแลว้ 
พิจารณาของมนั แลว้เขาบอกว่า แต่เดิม แต่เดิมเวลาเขาพิจารณาไปแลว้ เขาพิจารณาแบบนกัมวย 
นกักีฬา อู๋ย! สูม้นัไดท้ั้งนั้นน่ะ แต่คราวน้ีมนัเหมือนกีฬาคนละประเภทเลย 

โลกกบัธรรม โลกคือความจดจ า โลกคือส่ิงท่ีเราเคยฝึกหดั ธรรมะเหนือโลก เวลาธรรมะ
ข้ึนมา เขา้ไป เซ่อทั้งนั้นน่ะ ไอท่ี้คาดหมายไวไ้ม่ใช่ หลวงตาท่านเรียนถึงมหา เวลาท่านปฏิบติัไป
แลว้นะ ต าราอยา่งหน่ึง ความจริงเป็นอยา่งหน่ึง 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาฝึกข้ึนมา เวลาฝึกมนัจินตนาการทั้งนั้นน่ะ ว่าธรรมะจะเป็นแบบน้ี แต่
เวลาปฏิบติัไปแลว้นะ เหมือนกีฬาคนละประเภทเลย เหมือนกบัข้ึนเวทีผดิ แต่จะข้ึนเวทีผดิเวที
ถูกก็ข้ึนมาจากการกระท าของเรานัน่แหละ ข้ึนมาจากประสบการณ์ของเราท่ีเราท าข้ึนมานัน่
แหละ แต่มนัข้ึนมาแลว้มนัเป็นธรรมข้ึนมา พอเป็นธรรมข้ึนมา ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
ไม่ใช่คาดเดา ไม่ใช่คาดหมาย ไม่ใช่จินตนาการ ไอพ้วกเราน่ีคาดเดาหมดเพราะไม่เคยเห็นของ
จริง พอคาดเดาไปแลว้ก็คิดว่าจะเป็นอยา่งนั้น เวลาไปเจอความจริงต่างกบัท่ีคาดเดา ถา้เป็นจริง
นะ ถา้เป็นจริงต่างกบัคาดเดา แลว้เวลาเป็นจริงข้ึนมา กีฬาคนละประเภทเลย คนละประเภท อนั
นั้นเป็นธรรม ไอข้องเราท่ีคิดๆ เดิมคือกิเลส คือโลก ไอท่ี้เคยคิดมาแต่เดิม กิเลสทั้งนั้นน่ะ คือ
ความยดึติดความรู้ของตน แลว้ยดึคิดในความรู้ของตน เวลาไปเจอความจริงเขา้งงนะ กีฬาคนละ
ประเภทเลย ท าไปมนัคนละเร่ืองเลย น่ีระหว่างกิเลสกบัธรรม 
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แลว้พิจารณาบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนธรรมะมีมากข้ึน จนการกระท าเขม้แขง็ข้ึน เด๋ียวธรรมะจะ
เหนือกว่า ทีน้ีมนัจะไปเป็นธรรมแลว้ พอเป็นธรรมข้ึนมาแลว้ โอ๋ย! นัน่กิเลส โอ๋ย! ไม่เอา กิเลส
ไม่เอา น่ีเวลาไปรู้แลว้มนัจะไม่เอากิเลส แต่ยงัไม่เคยเจอธรรม อยูก่บักิเลสอยู ่ พอเจอธรรมก็งง
นะ งง  

น่ีไง ท่ีหลวงตาบอกว่า ไม่รู้ถามไม่ได ้ ไม่รู้ตอบไม่ได ้ ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได ้ แลว้ถา้รู้ถา้
เห็นก็พูดตามเท่าท่ีรู้ท่ีเห็น รู้มากก็พูดไดม้าก รู้นอ้ยก็พูดไดน้อ้ย ไม่เคยรู้อะไรเลย พูดแต่สัญญา 
พูดแต่ไปหยบิฉวยของคนอ่ืนมาว่าเป็นของของตน แลว้ก็จินตนาการไป ไม่เป็นความจริง ถา้เป็น
ความจริงตอ้งเป็นแบบน้ี น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก มนัเป็นความจริงของมนั แลว้เป็นความจริงแลว้
เราค่อยๆ ปฏิบติัต่อเน่ืองไป  

น่ีแค่เห็นไง แค่เห็นแนวทาง แค่เห็นตวัมนันะ ยงัไม่รู้เร่ืองเลย แลว้ค่อยๆ ท าไป เพราะเขา
ถามวา่ใหท้  าอยา่งไร 

กลบัมาพุทโธ ไปหามนัไม่เจอหรอก ยิง่ไปหามนั เด๋ียวมนัวิ่งหนี กลบัมาพุทโธ เด๋ียวจบั
มนัได ้กลบัมาพุทโธ กลบัมาท าความสงบของใจเขา้มา เพราะกิเลสมนัอยูก่บัเรา ไม่ไดอ้ยูท่ี่ไหน
หรอก เวลาวิ่งไปหามนั หาไม่เจอหรอก แต่ถา้อยูเ่ฉยๆ นะ พิจารณาของเราดีๆ นะ เด๋ียวมนัโผล่
มาใหเ้ห็น แลว้จะไดเ้ชือดมนัท่ีนัน่ น่ีพูดถึงการปฏิบติัธรรม เอวงั 


