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 เป็นประโยชนม์ากเลย   เวลาใครมาปฏิบติั เวลาเราปูพื้น ฟังนะ อยา่งเช่น “กายกบัใจ” 
อยา่งพวกเรา พวกท่ีไม่เขา้ใจน่ีกลวัผไีหม? เม่ือวานคนเขามาหา บอกวา่ “รับขนัธ์ ๕ รับขนัธ์๕” 
เขาจะมาแบบวา่ปรึกษาไง  

รับขนัธ์ ๕ น่ีเร่ืองของนามธรรม เร่ืองของจิตวญิญาณไง “จิตกบัวตัถุ”  

 เวลาจิตน่ีกไ็ปหลงมนัวา่เป็นผเีป็นสาง กลวัมนัไปหมดเลย แลว้อยา่งเม่ือก้ีน้ีพดูถึงวตัถุ 
เห็นไหม วตัถุกใ็หโ้ทษอีก มนัจบัไดน่ี้วตัถุ ร่างกายน่ีวตัถุ หวัใจน่ีวญิญาณ มนัเหมือนกบันรกกบั
สวรรคไ์ง แลว้ตวัเราน้ีเป็นมนุษยส์มบติัไง อนัน้ีกเ็หมือนกนั ถา้ตายไปกเ็ป็นวญิญาณหมดเลย 
แต่พอมาวญิญาณกบัวตัถุ มนัผสมกนัพอดีไง  

แต่พวกเราบอกวา่ ท่ีพฒันากนัอยูน่ี่ตอ้งบอกวา่วตัถุกบัจิตใจ ศีลธรรมถึงตอ้งใหไ้ป
ดว้ยกนัไง  

มนักพ็อดีกบัร่างกายมนุษย ์ มนุษยถ์า้มีชีวติอยูน่ี่พอดีเลย ร่างกายน้ีเป็นวตัถุ จิตน้ีเป็น
วญิญาณ เห็นไหม แต่เวลาเราแบ่งแยกกนั เราหลงไม่เขา้ใจไง มนัออกจากฐานไง ไม่มองมาท่ีตวั
เราไง ไปมองวญิญาณกไ็ปมองวญิญาณขา้งนอก กลวัผนีัน่ มีอะไรกเ็อามาใหเ้ราเดือดร้อน  

พอมองวตัถุกไ็ปมองพวกเคร่ืองกลไก ไม่ไดม้องวตัถุตรงน้ี  

ดูอยา่งเช่นแหวนเพชรน่ี วา่อยา่งนั้นเลยนะ แหวนเพชรน่ี เพชรเป็นวตัถุไหม? เป็นวตัถุ 
ถา้เราไม่ใช่เจา้ของ มนัตกอยูก่บัดิน อยูก่บัทราย มีค่าไหม? แต่พอเป็นของเราป๊ับ วญิญาณเขา้ไป
ยดึไง ความรู้สึกของเราเขา้ไปยดึใช่ไหม? เพชรนั้นกเ็หมือนกบัเดินไดเ้ลย เราตอ้งเกบ็มนัอยา่งดี 
เกบ็เขา้ตูเ้ซฟเลย   
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แต่น้ีมนัจะเห็นวา่การเขา้ไปรับรู้ ท่ีวา่มนัไม่ผสมกนัแบบธรรมชาติ แบบกายกบัมนุษยก์บั
จิตของคนไง จิตของคนปฏิสนธิมนัถ่ายทอดมาจากครรภข์องมารดา แลว้เกิดปฏิสนธิข้ึนมา
พร้อมกบัผสมกบัเร่ืองของกรรมท าใหเ้กิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา นั้นน่ะมนัเหมือนกบัเพชรท่ีตกอยูข่า้ง
นอกนัน่ล่ะ เพียงแต่วา่เราเป็นเจา้ของเขา้ไป 

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ร่างกายน่ี พวกวตัถุเป็นเพชรนะ เป็นเน้ือหนงัมงัสาของพ่อแม่ แต่ตอ้งมี
จิตปฏิสนธิเขา้ไปผสมกนัข้ึนมา มนัเลยมองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงกนัอยา่งในปัจจุบนัน้ีไง 
เลยมองขา้มปัจจุบนั มองขา้มสถานะของมนุษยไ์ง ไปติดในวญิญาณกติ็ดในวตัถุ เคล่ือนออกไป
จากตวัเรา ถา้สถานะของมนุษยม์นักเ็ท่ากบัท่ีวา่โลกพยายามพฒันาใหว้ตัถุกบัศีลธรรมไปพร้อม
กนั แลว้กเ็ลยยอ้นกลบัมาท่ีเราเลย เราลืมฐานตรงน้ีกนัเนาะ ลืมฐานตรงปัจจุบนั 

มนัพอดีน่ี วญิญาณกอ็ยูใ่นร่างกายเราน้ี ไปกลวัอะไรกบัขา้งนอก ถา้ไม่ไดภ้าวนา มนั
กลวันะ กลวัเร่ืองของขา้งนอก กลวัเร่ืองเปรต ผ ีเร่ืองวญิญาณ แต่พอมาถึงเราน่ี ทุกอยา่งเลย เห็น
ไหม อยา่งท่ีเอง็วา่ทุกอยา่งเลย อยา่งท่ีไปหวัหินน่ีไปล่อแลว้ มนัมีศาลไงเบอ้เร่อเลยไม่กลา้ “ร้ือ
เลยๆ เพราะเขากต็อ้งมาพึ่งเรานัน่แหละ” ปลูกศาลกป็ลูกศาลไวใ้หเ้ขาอยูใ่ช่ไหม?  

ผมีีจริง จิตวญิญาณน้ีแน่นไปหมด มีไปหมด ถา้ผดีี มีคุณงามความดีเรียกวา่เทพ เรียกวา่
เจา้ ถา้ผเีกเรเรียกวา่ผ ี แต่ทุกอยา่งน้ีมนัพน้จากสถานะปัจจุบนัของเราไป มนัไปเสวยบุญเก่าไง 
ไปเสวยผลท่ีเขาท ามา ทีน้ีพอเขามีอะไรเขาตอ้งมาขอเรา พอเขามาขอเรา เขาแปะๆๆ กบัเรา เรา
อยูใ่นสถานะสูงกวา่เขา เพราะเขามีสถานะเดียวคือสถานะของวญิญาณ เรามีสถานะของวญิญาณ
ในตวัของเราดว้ย มีสถานะของวตัถุท่ีเราสามารถท าไดด้ว้ย เขาถึงผา่นไง เขาตอ้งมาขอผา่น เขา
ถึงตอ้งมาขอส่วนบุญกศุลของเราไง 

อยา่งเช่น เขาเป็นหน้ีอยู ่แลว้เขาขอใหเ้ราใชห้น้ีแทน เห็นไหม เหมือนกนั เขาไม่มีสิทธิท่ี
จะใชร่้างกายน้ีมาในภพปัจจุบนัน้ีได ้ เพื่อท าคุณงามความดีต่อไปไง เขากต็อ้งมาขอเรา เขามาขอ
เรา  

แต่น้ีมุมกลบันะ เรากลบัไปขอเขาเนาะ เรากลบัไปขอเขา ขอใหช่้วยอยา่งนั้น ใหช่้วย
อยา่งนั้น.. ช่วยอยา่งนั้น..  

เขาส่ือกนัได ้เขาท ากนัได ้แต่พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้นเลยล่ะ  
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ไสยศาสตร์มีจริง อยา่งหมอดู อยา่งพรหมน่ีมีหมดเลยแหละ แต่เป็นไสยศาสตร์ ไสย
ศาสตร์มนัเหมือนกบัโยมข่ีรถมาท่ีน่ี ข่ีรถกนัมาวดัเรา ถา้โยมไม่เล้ียวหวัหกัเขา้มาในซอยน้ี โยมก็
ออกไปนู่นเลยหลงัคลองวดัใหม่   เห็นไหม ออกไปนู่นเลย 

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ไอพ้วกต าราหมอดู ฤกษย์ามอยา่งนั้นๆๆ แลว้ถา้มนัเคล่ือนไปนิดเดียว
มนักผ็ดิหมด ถึงบอกวา่ไสยศาสตร์ไง มนัไม่จริงแต่มนัรู้ สมมุติถา้เราข่ีรถเขา้มาตามสายทางท่ี
เขาบอกไป คนเกิดเดือนนั้น คนเกิดวนัน้ีมนัใหผ้ลไหม กใ็หผ้ลจริงๆ แต่เราสามารถพลิกแพลง
ไดสิ้ เขาถึงไม่กลา้ไง ไม่กลา้มาดูพระปฏิบติัไง  

ดูพระปฏิบติั เขาวา่เพียงแต่เราหลบัตาสงบไป แลว้จิตมนัสงบดว้ยบุญกศุล น่ีมนักเ็ปล่ียน
สถานะแลว้ สถานะของกรรมนั้นมนัเปล่ียนไปแลว้ มนัไดอ้นัน้ีมาเสริมไง  

ถา้เราไปเช่ืออยา่งนั้นนะ เหมือนกบัเราเช่ือหลกัท่ีตายตวัไง มนัไม่เป็นธรรมชาติไง 
อยา่งเช่น บอกวา่เหมือนคอมพิวเตอร์ ลอ็กรถป๊ับแลว้ใหไ้ปเลย ไปตามทาง แต่ความจริงของเรา
เราเล้ียวซา้ย เล้ียวขวา ดว้ยจิตวญิญาณไง ดว้ยความเป็นไปไง น่ีคือตามธรรม  

แต่ไสยศาสตร์ตอ้งเป็นแบบนั้น แลว้มนัจริงไหมล่ะ? มนัจริงแบบท่ีวา่ “เม่ือชาติท่ีแลว้
เป็นอยา่งนั้นๆ” เขาพดูไดไ้หม? เขาพดูไดแ้ต่ปัจจุบนัไง เขาพดูดว้ยหลกัการ เหมือนเขารู้แผนท่ี 
แลว้เราน่ีเอาดวงวญิญาณของเรา เอาชะตาชีวติของเรา เอาไปใหเ้ขาค านวณไง เขาเรียนวชิา
พรหมศาสตร์มา วชิาหมอดู เขาเรียนอยา่งนั้น เรียนสถิติมาไง แลว้กเ็อาวนั เดือน ปีเกิดของเรา 
ตกฟากกไ็ม่เหมือนกนั อะไรกไ็ม่เหมือนกนั แต่วชิานั้นตายตวัไง  

ถึงบอกวา่เราไม่ไดป้ฏิเสธวา่มนัไม่มีนะ แต่ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหไ้ปเช่ือมนั เราเช่ือ
พระพุทธเจา้ เช่ือธรรมะของพระพุทธเจา้ ทุกอยา่งสรรพส่ิงน้ีเป็นอนตัตา ความเป็นอนตัตาไง 
มนัเป็นอนิจจงั ทุกอยา่งเป็นอนิจจงัคือไม่คงท่ี  

สภาพของเรา อยา่งเช่นวา่ ปัจจุบนักายกบัใจน่ี เห็นไหม ท่ีเขาพฒันาใหเ้ป็นเราน่ีเรา
เป็นอยูแ่ลว้ ท าไมเราไม่ใชส้ถานะปัจจุบนัน้ีท าคุณงามความดีล่ะ? สถานะน้ีพวกจิตวญิญาณยงั
ตอ้งมาขอ อยา่งท่ีวา่เทวดาตายนะ ยงับอกวา่ขอใหไ้ดเ้กิดเป็นมนุษย.์. เกิดเป็นมนุษยพ์บพุทธ
ศาสนา จะไดท้ าคุณงามความดี จะไดก้ลบัข้ึนไปเกิดเป็นเทวดาใหม่อีกไง เขาตอ้งการสถานะน้ี
เพื่อท าความดี แต่เราเอาสถานะท่ีเขาขอน่ีกลบัไปขอเขาเหมือนกนัเลย กลบัไปขอใหเ้ขาช่วย  
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ถึงบอกวา่ถา้เราไม่ลืมสถานะน้ี แลว้เราท าของเราเอง เราตั้งใจท าคุณงามความดี ตั้งใจ ไอ้
อยา่งท่ีวา่มนัเป็นทุกขน่ี์ความจริงมนัไม่เป็นหรอก ทุกคนเวลามองเขา้ไปหากนั อยากจะเป็นเรา
นะ ทุกคนมองคนอ่ืนวา่มีความสุขหมด อยากจะเป็นเรา แต่พอเราเขา้ไปอยูใ่นสถานะของเรา น่ี
เราเป็นทุกขเ์พราะอะไร? ใครๆ กม็องพวกน้ีมีความสุขมาก อยากจะเป็นพวกน้ี เชา้ข้ึนมากม็าวดั 
มีแต่ความสุข เชา้ข้ึนมากม็าวดั กลบัไปร่มเยน็เป็นสุข น่ีเขามองอยา่งนั้นแหละ แลว้เรามองใจเรา
ทุกขไ์หม?  

เรามองใจเราสิ เราจะช้ีให้เห็นว่าความจริงมนัไม่ทุกข์หรอก ความจริงเป็นสถานะทีเ่ขา
อยากจะเป็นแบบเรา เพราะเขาไม่ได้เอากเิลสของเราไปคดิไง เขาเอาแต่สถานะทีเ่ราท าอยู่ไง เช้า
ขึน้มาได้ท าบุญกศุล มาวดัมาวา แต่ในใจเรา เรายงัไม่สามารถสงบตัวนีไ้ด้ไง เช้ือไฟ ยางเหนียวที่
อยู่ในใจ ยางเหนียวทีม่นัสุมมากบัใจไง เราต้องให้ตัวนียุ้บยอบลงไง ถ้าตัวนียุ้บยอบลงเท่าไหร่ 
เราจะมอีสิระมากขึน้เท่าน้ัน แล้วเราจะมคีวามสุขเท่าน้ัน 

จิตท่ีเป็นสมาธิ เรามาก าหนดพุทโธ หรือก าหนดอะไรกแ็ลว้แต่ ตั้งสติไว ้ไม่ใหค้วามคิดท่ี
มนัคิดข้ึนมาจากกิเลสอนัน้ี ใหม้นัฟุ้งข้ึนมาได ้เห็นไหม ก าหนดพุทโธ พุทโธ จนจิตสงบ นัน่ล่ะ
คือจิตลว้นๆ ท่ีตวักิเลสมนัสงบตวัลง ขนน่ีพองหมดเลย ตวัน่ีพองใหญ่ โลกน้ีเหมือนกบัปลาย
เขม็ เราน่ีใหญ่กวา่โลกธาตุนะเวลาจิตสงบ ปีติมนัเกิด เรามีความสุขมาก แค่มนัสงบตวัลงเฉยๆ 
นะ ยงัไม่ไดฆ่้ามนัเลย  

น่ีไงถึงบอกวา่ท่ีมนัทุกข ์ มนัทุกขต์รงน้ีไง มนัทุกขเ์พราะความฟุ้งซ่านของกิเลสไง 
ความคิดท่ีไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ถา้ความคิดตามความเป็นจริงกอ็ยา่งท่ีพระพุทธเจา้วา่นัน่ 
สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั โลกน้ีมนัแปรสภาพไป เราไดส้ถานะท่ีเป็นมนุษยม์า ไดส้ถานะท่ี
เรามานัง่ฟังอยูน้ี่ เพราะเราสร้างบุญกศุลมา ถึงไดม้าตกจงัหวะท่ีเจอแจ๊คพอตท่ีเรา เหมือนปา
ลูกศร มนัมีช่วงเวลานิดเดียวไง  

ชีวติน้ี ๘๐ - ๑๐๐ ปี แลว้เราตกช่วงน้ีพอดีไง แลว้โลกน้ีมนัก่ีลา้นๆ ปี โลกน้ีเป็นลา้นๆ ปี 
เราเกิดมาก่ีภพก่ีชาติแลว้ เราเกิดมาหมด แลว้เราลืมสถานะน้ีไดอ้ยา่งไร? สถานะปัจจุบนัท่ีเราพบ
พุทธศาสนา พบครูบาอาจารย ์สถานะอนัน้ีเยีย่มท่ีสุดแลว้ น่ีคือบุญกศุลอยา่งมหาศาลเลย แลว้เรา
พบ แลว้เราจะเคล่ือนไปไหนล่ะ? มองไปขา้งหนา้ มองไปแต่เขา มองไปแต่เขาเลยนะ  
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เห็นเขามาหาเรา มนัพดูแลว้เราสะทอ้นใจนะ แลว้เรากม็องแปลกดว้ย แปลกท่ีวา่เขาเห็น
วา่เราเป็นเดก็ๆ เนาะ แหม.. เขาคุยนะ “มีขนัธ์ ๕ รับขนัธ์ ๕ มีองค”์ โอโ้ฮ.. จะใหเ้ราถามเลยวา่
งวดน้ีออกอะไรมั้งน่ี มาคุยวา่มีองคน์ะ เร่ืองน้ีไร้สาระ! ไร้สาระทั้งหมดเลย เพราะเราอยูป่่ามนั
หนกักวา่น้ีมากนกั แต่ทีน้ีพดูไปกเ็หมือนกบัยกยอ่งตวัเอง  

อยูป่่ามาเจอสภาพแบบน้ีเตม็ไปหมด เพราะอยูป่่าไอเ้ร่ืองอยา่งน้ีมนัจะเห็นชดั เพราะป่า
เป็นท่ีอยูข่องจิตวิญญาณไง เทวดาเขาจะอยูป่่ากนั อยูลึ่กๆ เพราะเขาไม่คลุกคลีกบัมนุษยไ์ง ถา้อยู่
แบบนั้นจะเห็นสภาพแบบน้ีหมด อยา่งเช่นวา่ ลบัลงลบัแล เห็นไหม ท าไมมนับงักนัล่ะ? แลว้มา
คุย ถึงบอกวา่เขาลืมสถานะของปัจจุบนัไง ลืมสถานะของตวัปัจจุบนัน้ีไง  

น่าเสียดายมากนะ คนมองขา้มตรงน้ีไป ไปมองแต่วา่ทุกขไ์ง ลืมตวัเอง แต่ไปมองไปเสพ
วา่ตวัเองน้ีไปทุกขใ์นจิตวิญญาณท่ีความคิดอนันั้นไง แต่ไม่ไดม้องวา่ใตค้วามทุกขอ์นันั้น มนัมี
สมบติัพิเศษของมนุษยอ์ยูอ่นัหน่ึง คือหวัใจไง หวัใจท่ีมนัเป็นรูปร่างท่ีสามารถจบัตอ้งความรู้สึก
ได ้ กบัหวัใจหยาบของเขาท่ีตายไปกบัวญิญาณ เป็นหวัใจท่ีล่องลอยนะ เป็นหวัใจท่ีไม่สามารถ
จบัตอ้งไดไ้ง มนัไปตามกระแสกรรมไง 

อยา่งเช่นวา่หิวน่ีหิวนะ พวกท่ีท าความทุกขว์า่หิวจะแยน่ะ อยา่งท่ีวา่ปากเท่ารูเขม็ แต่ไม่
ตาย ฟังสิ ท่ีวา่ล่องลอยไปไง มนัเป็นความรู้สึก มนัหิวแต่มนัไม่ตาย อยา่งพวกท่ีวา่มีความทุกขน่ี์ 
ทุกขม์าก ทุกขอ์ยา่งไรกไ็ม่ตาย มนัเป็นนามธรรม อยา่งไรกแ็ลว้แต่ มนัไม่ถึงกบัดบัขนัธ์ได ้ แต่
มนุษยน่ี์ ถา้ร่างกายมนัแอคซิเดนส์ข้ึนมา อยา่งเลือดมนัคัง่น่ีตายได ้ลมตียงัตายเลย  

ถา้ร่างกายน้ี ความเป็นไปของสรีระมนัไม่สมควรนกั มีสารเคมีเขา้ไป อยา่งกินยาเขา้ไปก็
ตอ้งตาย ทั้งท่ีจิตมนัไม่อยากตายมนักต็อ้งตาย เพราะมนัมี ๒ สถานะรวมกนั อยา่งเช่น เวลา
ร่างกายแขง็แรงเตม็ท่ีเลย แต่ใครมาใหข่้าวน่ีช็อกทีเดียวกต็าย เห็นไหม จิตรับรู้อะไรท่ีเกินกวา่
เหตุกต็าย จิตดบักต็าย ร่างกายวกิาลกต็าย แต่ของเขาอยา่งนั้นเขามีแต่วญิญาณ เขาอยูใ่นภพอยา่ง
นั้น เขาอยูใ่นสถานะอยา่งนั้นเขาไม่ตาย  

ฉะนั้น มนัถึงวา่ล่องลอยไง มนัถึงวา่จบัตวัใจไม่ไดไ้ง ถึงวา่เป็นมนุษยน่ี์ตวัใจมนั
เหมือนกบัเราตอ้นเขา้มาอยูใ่นกรอบผวิหนงัแลว้ เราสามารถท าคุณประโยชน์ สามารถจะภาวนา 
สามารถจะท าประโยชนข์องมนัไดม้าก กบัของเขาน้ีไม่มีขอบเขต มนัถึงวา่ต่างกนัไง  
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ถึงใหก้ลบัมาดูสถานะตวัเอง แลว้ดูวา่เราพบอะไร? เราควรจะเป็นประโยชน์ขนาดไหน? 
มองไปไกลเกินไปไง มองไปไกลเกินไปกไ็ม่เห็นเลย ทั้งนั้นนะ เพียงแต่คนจะคิด คนจะ
รอบคอบขนาดไหน เพราะนกัการเมืองกม็องไปอยา่งหน่ึง เวลาพดูกอ็ยา่งนั้นแหละ แต่จริงๆ 
แลว้กต็อ้งใหเ้จริญ เมืองกต็อ้งใหเ้จริญ ประเทศชาติกต็อ้งใหเ้จริญ แต่เจริญแลว้ถา้มนัมีสติ มี
ความยบัย ั้งดว้ย มนักเ็จริญทั้ง ๒ อยา่ง แผน่ดินธรรม แผน่ดินทองไง ไม่ใช่แผน่ดินทองแลว้ฆ่า
กนั แผน่ดินธรรมและแผน่ดินทอง  

 

 


