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ถาม : เรื่อง “ตะขดิตะขวงใจ” 

แต่ละชาตทิีผ่่านมา เพราะมกีายทีส่ร้างกรรม และผลกรรมทีส่นองเรากส็นอง

เราทีก่ายเรานี้เอง หาใช่สนองทีใ่จเราไม่ ตดัอะไรในกายเสยีได ้ ใจเราย่อมเป็นสุข 

กราบนมสัการหลวงพ่อชีแ้จงครบั แต่ละชาตทิีผ่่านมาเพราะมกีายทีส่รา้งกรรม และ

ผลกรรมทีส่นองเรากส็นองเราทีก่ายนี้ หาใช่ทีจ่ติไม่ 

ตอบ : นีพู่ดถงึวทิยาศาสตรไ์ง นี่พูดถงึมุมมองทางโลกไง ในเมื่อเราเกดิมาเรากค็ดิได้ 

กรณีอย่างนี้มนัคดิแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตอนที่ยงัไม่ตรสัรู้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัไม่ตรสัรูน้ะ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้สรา้งสมบุญญาธกิารมามาก เวลาเกดิทีส่วนลุมพนิี “เราจะเกดิชาตนิี้เป็นชาติ

สุดทา้ย เราจะเกดิชาตนิี้เป็นชาตสิุดทา้ย” แสดงว่าท่านกม็ัน่ใจมากว่าท่านไดส้รา้งบุญ

บารมมีาเตม็แลว้ 

เพราะเจา้ชายสทิธตัถะจะมาเกดิเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลา

เกดิมาเปล่งวาจาแรกเลย ตัง้แต่เกิดมาพูดไดเ้ลย “เราจะเกดิชาตนิี้เป็นชาตสิุดทา้ย” 

แค่นัน้น่ะ แลว้กก็ลบัมาเป็นทารก แล้วกเ็ตบิโตขึน้มาเป็นธรรมชาต ิ

แลว้เวลาออกไปประพฤตปิฏบิตั ิ เวลาออกไป ออกไปกไ็ปทรมาน เหน็ไหม ทุ

กรกริยิากค็อืทรมานร่างกายนี้ไง การท าทุกรกริยิาคอืการทรมานร่างกาย การทรมาน

กเิลส กเ็ขา้ใจว่ากเิลสมนัอยู่ทีร่่างกายนี้ 

เราเกดิมาเป็นมนุษยไ์ง มนุษยก์ม็ร่ีางกายเรานี่ ทุกคน มนุษยก์ส็ทิธขิองเรานี่ 

สทิธเิสรภีาพนี่ ทุกข์ร้อนกเ็พราะร่างกายนี้ เวลาสรา้งบา้นกส็รา้งบา้นสวยๆ ๔๐๐-๕๐๐ 
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ลา้นเพื่อจะบ ารุงร่างกายนี้ แลว้มนัก็นอนแค่ทีม่นันอนน่ะ มนักบ็ ารุงบ าเรอที่กายนี้ 

เวลาทุกขก์ท็ุกข์ทีก่ายนี้ กค็ดิไดแ้ค่น้ีไง กค็ดิไดแ้ค่นี้ คดิแบบโลกไง องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ทแีรกมุมมองของโลกกเ็ป็นแบบนี้ 

คดิว่า “ในแต่ละชาต ิ การทีเ่กดิมาเพราะมกีายสรา้งกรรม และผลของกรรมที่

สนองเรากส็นองเราทีก่ายนี้เอง หาใชส่นองทีใ่จเราไม”่ 

ถ้าหาใชส่นองทีใ่จเราไม่ เวลาตายไปแลว้มนักต็อ้งเอาร่างกายนี้ไปดว้ย แลว้

เวลาไปเกดิใหม่มนักเ็อากายนี้ไปเกดิ มนัไม่มหีรอก 

เวลาตายแลว้จตินี้ออกจากร่างเป็นนามธรรม ร่างกายนี้ไปเชงิตะกอน ไปเผา

มนัทิ้ง ร่างกายนี้ แต่เวลาเจบ็ช ้า เวลาเจบ็ช ้าน ้าใจ เวลาเจบ็ช ้ามนักเ็จบ็ช ้าทีห่วัใจ 

ฉะนัน้ เวลามุมมองทางโลกกม็องไดแ้ค่น้ี มองว่าแตล่ะชาตทิีเ่กดิมามนักเ็พราะมกีายที่

สรา้งกรรม และผลของกรรมทีส่นองเรากส็นองทีก่ายนี้ 

จรงิหรอื สนองทีก่ายนี้จรงิหรอื เวลาเราไปเจออุบตัเิหตุ แต่เราไม่เหน็บาดแผล 

เราไม่เจบ็นะ แต่พอใครชี้มา นี่แผลนะ โอ้โฮ! โอดครวญเลย 

ถ้าพูดถงึว่าถ้ามนัสนองทีก่ายนี้ เวลามนัเกิดบาดแผลมนักต็อ้งเจบ็ส ิแต่ถ้าจติใจ

มนัไม่รบัรู ้เราเกดิบาดแผล เราไปโดนอะไรขดีข่วน เราไม่รูห้รอก แต่พอมาเหน็เขา้นะ อู้

ฮู! เจบ็ทนัทเีลย เหน็ไหม เพราะจติมนัมารบั 

ถ้าจติไม่มารบันะ ร่างกายมนัไม่รู้เรื่องหรอก ธาตุไม่รู้เรื่องหรอก แต่ธาตุนี้โดย

ธรรมชาตมินัมเีสน้ประสาท มนัมรีะบบควบคุม มปีระสาทควบคุม สมองไปควบคุม

ร่างกายนี้ พอควบคุม เสน้ประสาทควบคุมร่างกายนี้เท่านัน้ แต่สมองจะท างานได้ไม่

ท างานไดม้นัตอ้งมพีลงังาน พลงังานกค็อืจติ ถ้าจติ ทุกอย่างมนักไ็ปลงสู่ทีจ่ติ ถ้าจติ

มนัเป็นของมนัไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่รามาพูด เวลาทางโลก เวลาไปศกึษาธรรมะแลว้มนัสบัสน สบัสน

เพราะอะไร สบัสนเพราะเวลาเราพจิารณา เป็นพระอรยิบุคคลคอืละสกักายทฏิฐ ิกาย

ไม่ใช่เรา ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ละ
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สกักายทฏิฐ ิ ทฏิฐใินเรื่องของกายนี้ กเ็ลยว่า ถ้าเราละกายนี้ไป เรากจ็ะไม่เป็นทุกข์ 

มนักย่็อมมแีต่ความสุข 

การคดิแบบนี้นะ ตอนเราบวชใหม่ๆ มนัมนีักศกึษาคนหนึ่งเขาเป็นเจา้ลทัธิ 

เจา้ลทัธทิีว่่าทุกขม์เีพราะมเีรา ทุกขม์เีพราะมเีรา ฉะนัน้ จะตอ้งก าจดัเราซะ เขามลีทัธิ

การฆ่าตวัตาย แลว้เขาประกาศดว้ย 

เราบวชใหม่ๆ ประมาณสกัเกือบ ๓๐ ปีทีแ่ล้ว เป็นนักศกึษาฝึกหดัมหาวทิยาลยั 

จ าไม่ไดแ้ลว้ เขาแสดงทางวชิาการแลว้เขายดึมัน่ เขาประกาศ แลว้เขาประกาศดว้ยว่า

เขาจะฆ่าตวัตายวนัไหนๆ โอ๋ย! สงัคมนี่ฮอืฮามาก ทุกขม์เีพราะมเีรา ถ้าท าลายเราก็

พระอรหนัต์ไง แลว้เขาว่าท าลายเรากค็อืการฆ่าตวัตาย การฆ่าตวัตายคอืการก าจดัชวีติ

นี้ไป มนักไ็ม่ม ีไม่มกีไ็ม่มทีุกข ์ความคดิแบบนี้มนัเคยมมีา ในสมยัพุทธกาลกม็ ีในสมยั

พุทธกาลทีค่วามคดิไอพ้วกทฏิฐติ่างๆ มเียอะมากมาย 

ฉะนัน้ เวลาเราไปศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้ากบ็อกว่า 

ถ้าเราละกายนี้ซะมนัก็จบ ทุกอย่างมนัสนองลงที่กาย 

มนัไม่ใช่หรอก มนัไม่ใช่ เพราะคนเราเกดิมามกีายกบัใจๆ ถ้ามกีายกบัใจ 

เวลาทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศน์เรื่องอรยิสจั ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค 

สตปัิฏฐาน ๔ มกีาย มเีวทนา มจีติ กาย เวทนา จติ ธรรม เวลาพจิารณาไป การ

พจิารณากาย ใครพจิารณา ถ้าจติไม่พจิารณา ใครเป็นคนพจิารณา 

อย่างทีเ่ขาบอกว่าเขาจะละกายของเขา เขาบอกทุกขม์เีพราะมเีรา กจ็ะก าจดัเรา

ทิ้งเลย ฆ่าตวัตายแล้วกจ็บ 

ฆ่าตวัตายไปนะ มนัท าลายชวีตินี้ ท าลายภพชาตนิี้ แต่จติมนัไม่ตาย มนักไ็ป

เกดิใหม่ แลว้มนัจะละทีไ่หนล่ะ มนัละไม่ไดห้รอก มนัละไม่ไดเ้พราะความเหน็ทางโลก 

ความเหน็ทางโลก เหน็ทางวทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตรม์คีวามเหน็ไดอ้ย่างนี้ พสิูจน์กนั 

ทดสอบกนั วจิยักนัไดแ้ค่น้ีเอง แต่มนัไม่สามารถทดสอบวชิาทางจติได ้ ฉะนัน้ ไม่

สามารถทดสอบทางจติได ้มนักแ็ก้ไขสิง่ใดไม่ได้ เวลามคีวามเชื่ออย่างนี้มนัก็เป็นทฏิฐทิี่

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิทฏิฐทิีผ่ดิไปเลย 
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ถ้าทฏิฐทิีผ่ดิไปเลย ให้หลวงพ่อช่วยชีแ้นะ ถ้าอาราธนาหลวงพ่อชีแ้นะ 

ชีแ้นะมนักบ็อกว่าเราเห็นผดิหมดแหละ แต่ละชาตทิี่พาเกิดพาตาย จติพาเกิด

ทัง้นัน้ เพราะพาเกดินะ เพราะไข่ของแม่ สเปิรม์ของพ่อ จติปฏสินธ ิปฏสินธขิึ้นมา แล้วสิง่

นัน้ สิง่ทีเ่ป็นเซลล์นัน่น่ะ สิง่นัน้มนัขยายตวั มนัแบ่งตวัขึน้มา พอแบ่งตวัขึน้มามนักเ็ป็น

ตวัอ่อน เป็นตวัอ่อนมนักเ็ป็นเดก็ขึ้นมา แลว้มนัแบ่งตวัตลอด มนัถึงเป็นมนุษยข์ึ้นมา 

ถ้าเป็นมนุษย์ขึน้มา มนักแ็ค่สสารในโลกนี้ มนัมทีี่มาทีไ่ปไง มนัมทีีม่าทีไ่ปจากสบื

พนัธุกรรมจากพ่อจากแม่ แต่จติ จตินัน้เป็นของเรา เวลาการเกิด การเกดิแบบนี้ นี่ก็

เป็นวทิยาศาสตรอ์กีล่ะ 

แต่เวลาจติ จติอยู่ไหนล่ะ เวลาเราเกดิมาแลว้ ถ้าเราเชื่อหรอืไมเ่ชื่อล่ะ ถ้าเรา

เชื่อขึน้มา เรากจ็ะมาศกึษา เรากจ็ะมาปฏบิตั ิ แลว้เราจะปฏบิตัขิึน้มา เรากป็ฏบิตัทิาง

โลกๆ ความเหน็ของโลกคดิอย่างนี้ ความเหน็ของโลก เหน็เรื่องสสาร เหน็เรื่อง

วทิยาศาสตร ์เหน็เรื่องทีพ่สิูจน์ได ้แต่มนัพสิูจน์ไม่ไดเ้พราะมนัท าสมาธไิม่เป็น 

ถ้าท าสมาธเิป็น มนักเ็ห็นแล้วล่ะว่า ถ้าจติมนัฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้ จติทีส่งบมนั

เป็นอย่างนี้ แลว้ถ้าเกดิภาวนามยปัญญาขึน้มา ปัญญามนัจะเกดิอย่างไร มนัจะเหน็

ของมนั แล้วเวลาจะไปละสกักายทฏิฐิ ละตวัตนขึ้นมา มนัละทีไ่หน 

ถ้ามนัละข้ึนมา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอก

ว่า ตดัป่าทัง้ป่าเลย ตดัป่าน่ีตดัทัง้หมดเลย ไม่ไดต้ดัต้นไม้แม้แต่ต้น

เดียว ตดัป่าทัง้หมดเลย ป่ารกชฏัในใจไง ถ้าตดัป่ารกชฏัในใจหมด มนัตดั

ทัง้หมดเลย แต่ต้นไม้อยู่ครบทุกอย่าง ไม่มอีะไรบบุสลายไปเลย อยู่ครบ

หมดเลย แต่ตดัหมดเลย ตดัทิฏฐิมานะ ตดักิเลสตณัหาความทะยาน

อยาก มนัเป็นนามธรรมทัง้นัน้น่ะ ถ้าเป็นนามธรรมข้ึนมา มนัถึงบอก

ว่ามนัเป็นเรื่องมรรค เรื่องกิริยาของใจ กิริยา เหตุปัจจยัของมรรค มนั

เป็นอีกอย่างหน่ึง 
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แต่ถ้ามนัเป็นโลกๆ กเ็ป็นแบบนี้ มนัเป็นความเหน็ผดิไง ความเหน็ผดิว่า เวร

กรรมมนัลงอยู่ทีก่าย ทุกอย่างลงที่กาย ถ้ามนัไม่ตอบสนองทีใ่จเลย ถ้าไม่ได้

ตอบสนองทีใ่จเลยนะ มแีต่เรื่องกาย มนักเ็หมอืนกบัสายพานการผลติ สายพานการ

ผลติทางโลก สายพานการผลติทุกอย่าง ออกมา สายพานการผลติ ในเมื่อมนั

เป็นลอ็ตเดยีวกนั การผลติในรุ่นเดยีวกนั ออกมาเหมอืนกนัเป๊ียบเลย แต่พ่อแม่ 

สายการผลติ พ่อกบัแม่คนเดยีวกนั ลูกออกมานิสยัไม่เหมอืนกนัสกัคน ไม่เคยเหมอืนกนั

เลย เวรกรรมมนัอยู่ทีน่ัน่ 

ถ้าพูดถงึนะ ถ้ามนัสนองกาย กายคอืวตัถุ ธาตุ ๔ แลว้จติล่ะ ขนัธ์ ๕ แลว้จติ

ล่ะ ตวัจติ ตวัปฏสินธ ิจติคอืเรา แต่การทีไ่ดร่้างกายมา พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก 

เพราะเราเกดิจากพ่อจากแม่ เราเกดิจากพ่อจากแม่ขึ้นมาแลว้ นี่สายบุญสายกรรม แต่

จติของเราคอืเรา 

ถ้าเราท าดขีึน้มา พ่อแม่ชื่นชมมาก พ่อแม่มคีวามสุขมาก เพราะลูกของเรา

เป็นคนด ีลูกเราประสบความส าเรจ็ในชวีติ แต่ถ้าเราเกดิมานะ เราเกเรเกตุง พ่อแม่ก็

ทุกขม์าก เราเองกท็ุกขต์วัเราเอง เพราะเราไดส้รา้งเวรสรา้งกรรมของเราเอง 

เวลาเกดิมา พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก เราไดส้ิง่นี้มา แต่จติของเรามนั

ไม่ใช่ จติของเราคอืของเรานี่แหละ แต่เพราะสายบุญสายกรรม มเีวรมกีรรมต่อกนั 

เราเกดิร่วมกนัมา ถ้าเกิดร่วมกนัมา นี่ไง เขาบอกว่ามนัสนองแต่ทีก่าย ไม่สนองทีใ่จ 

หาใช่สนองทีใ่จไม่ 

ใจนี่ตวัส าคญั ใจเรานี่ตวัซมึซบั ใจเรานี ่ อย่างนี้มนักเ็หมอืนพระโพธสิตัว ์

พระโพธสิตัวแ์ต่ละภพแต่ละชาติ แต่ละภพแต่ละชาตขิองพระโพธสิตัวส์รา้งคณุงาม

ความด ี ใครเป็นคนท า เราท าดที าชัว่ ใครเป็นคนท า จติใจมนัมเีจตนา มนัท าของมนั 

แลว้มนักซ็บัลงทีใ่จ 

ถ้าพระโพธสิตัวส์รา้งคุณงามความด ีคุณงามความดมีนักซ็บัลงทีใ่จๆ ซบัแลว้มนั

กม็อี านาจวาสนา จน ๑๐ ชาตสิุดท้าย เห็นไหม ๑๐ ชาตสิุดทา้ยสรา้งเวรสรา้งกรรม พระ

เวสสนัดรนี่สละจนหมดเลย สละทุกอย่างเลย ชาตสิุดทา้ยเลย พอบารมเีตม็ขึ้นมากจ็ะ
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มาตรสัรูเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัซบัลงทีไ่หนน่ะ มนัซบัลงทีใ่จทัง้นัน้

น่ะ 

ใจเป็นคนท าๆ แต่ท าแต่ละภพแตล่ะชาต ิ ภพชาต ิ ถ้าภพชาตแิลว้มนักเ็ป็น

ประวตัศิาสตรท์างโลก จติดวงนี้เคยเกดิเป็นคนนี้ แลว้ไดท้ าคุณงามความดกีบัโลกนี้ไว ้มี

ประวตัศิาสตร์มาก แลว้เขากต็ายไป เขาก็ไปเกดิใหม่ 

พอไปเกิดใหม่ขึน้มา ประวตัศิาสตรท์ี่เขาไดส้ร้างไว้แต่ละภพชาติ เหน็ไหม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใชค้ านี้นะ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก

เราเคยเป็นพระเวสสนัดร เราเคยเป็น เพราะจติทีเ่ป็นพระเวสสนัดรเกดิภพชาตนิี้ เรา

ท าคุณงามความดภีพชาตนิี้ แลว้เราตายไป สมบตั ิสิง่ทีเ่ป็นวตัถุคอืสิง่ทีคุ่ณงามความด ี

สิง่ทีเ่ราไดส้รา้งสมบตัทิางโลกไว้ มนักต็กอยู่กบัโลกนี้ ประวตัศิาสตรม์นัก็จารกึไว้อย่าง

นัน้น่ะ แต่จติไปเกดิใหม่แลว้ เกดิใหม่เป็นคนใหม่อยู่ในดนิแดนนัน้น่ะ เขากม็าสรา้งของ

เขา จติของเขา เขาก็เป็นปัจจุบนัในชาตใิหม่นัน้ แต่เขากอ็ยู่ในดนิแดนนัน้ เขากเ็พิม่คุณ

งามความดขีองเขา ถ้าเขาท าชัว่ของเขากเ็ป็นความชัว่ของเขา 

พระโพธสิตัว์เวยีนว่ายตายเกดิอย่างนี้ มนัซบัลงทีจ่ติ มนัซบัลงทีใ่จ ไม่ใช่ทีก่าย

หรอก ที่กายนี้มนัเป็นมติ ิเป็นภพชาตทิีใ่หเ้ราเหน็ จติเวลามนัเกดิ เกิดเป็นเทวดา มนั

กไ็ปภพเทวดา มนักายทพิย ์ แต่กจ็ตินี้ไปเกดิ เวลาจติตายจากเทวดาไป มาเกดิเป็น

อะไรล่ะ 

เวรกรรมมนัซบัลงทีใ่จ สงัขาร สญัญา ความจ า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ สญัญา สญัญาคอืศกึษาทางโลก สุตมยปัญญา ทางวชิาการทีเ่ราศกึษามานี่

สญัญาทัง้นัน้น่ะ มนัจ าของมนั มนัจะมสีมอง มนัวจิยัขนาดไหน มนัท าไดข้นาดไหน มนั

กอ็ยู่ในสมองมนันัน่น่ะ นี่ขนัธ์ ๕ สญัญาในชาตปัิจจุบนั 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ ปัจจยาการอนั

ละเอยีดในจตินัน่น่ะ นัน่น่ะสญัญาอนัละเอยีด สญัญา มนัมสีญัญาของขนัธ์ ๕ สญัญา

ของภพชาตปัิจจุบนันี้ กบัสญัญาจติใตส้ านึก อนันี้ทีว่่าเวรกรรมมนัไมไ่ดส้นองกายๆ มนั

สนองอนันี้ มนัสนองใจลกึๆ อนันี้ เพราะมนัสนองใจลกึๆ อนัน้ี 



ความเห็นทางโลก ๗ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เวลากรรมน้ีเป็นอจนิไตย อจนิไตย เวลาเราเกดิมาแลว้ ท าดตีอ้งได้ด ีท าชัว่

ตอ้งไดช้ัว่ เรากท็ าความดทีัง้ชวีติเลย บางคนบอกว่าเราท าความดตีัง้แต่เกดิ คดิไม่ได้

เลย เราไม่ท าความชัว่อะไร ท าไมชวีตินี้เราไม่มบีุญ ท าไมเราไม่ประสบความส าเรจ็ใน

ชวีติเลย 

กรรมที่เป็นอจนิไตย มนัอจนิไตยชาตไิหนล่ะ สิง่ที่มนัท าไวต้อนไหนแล้วมนั

ใหผ้ลในปัจจบุนัน้ี ใหผ้ลในปัจจบุนัน้ี เราเกดิมา เกิดมาเป็นคนด ีจติใจ ความรูส้กึนึก

คดินี้เป็นคนดหีมดเลย แต่ท าอะไรขาดตกบกพร่องไปหมดเลย เป็นเพราะอะไร นี่ค า

ว่า “อจนิไตย” 

เขาแกก้รรม แกก้รรมแกอ้ย่างไร แกก้รรมกเ็อาเงนิไปใหเ้ขาไง เอาเงนิไปให้

เขา แล้วเขากพ็่นน ้าลายใส่หวัทหีนึ่ง แล้วกแ็กก้รรม แกก้รรมอย่างนัน้หรอื แกก้รรม

อย่างนัน้มนัแกอ้ย่างไร 

แต่ถ้ามนัจะแก ้ นัง่สมาธนิี่แกก้รรม นัง่สมาธจิติสงบไปแลว้ถ้ามปัีญญาไปรือ้

ไปคน้ ไปรือ้คน้สิง่ทีต่กผลกึในจติในปกตนิี้ เวลาละเอยีดเขา้ไปนะ มนัจติใตส้ านึกเลย 

จติก่อนส านึกเลย ภวาสวะ ตวัภพเลย ตวัจติเลย ตวัจติเดมิแทเ้ลย มนัจะส ารอกมนัจะ

คายมาเป็นชัน้เป็นตอน เวลาจะไดผ้ลนะ เป็นพระอรยิบุคคลนะ มนัเป็นทีน่ี่ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่าเขาตะขดิตะขวงใจ 

ตะขดิตะขวงใจเพราะมนัเป็นเรื่องโลกๆ ไง เพราะมองไปแลว้คดิเรื่องโลก 

แลว้พสิูจน์กนัอย่างไรล่ะ จะหลบัตา เรากไ็ม่กล้า พอหลบัตาขึ้นไปแล้วไปเหน็ภูตผี

ปีศาจขึ้นมา ไปเห็นจติวญิญาณขึ้นมาก็ไม่กล้าพูดอกี เพราะอะไร เพราะถ้าพูดไปแลว้ 

ความเชื่อถอืทางสงัคมหมดเลย โอโ้ฮ! ไปเชื่อเรื่องภูตผปีีศาจ 

ไอภู้ตผปีีศาจมนัไม่ใช่ แต่เวลาจติไปเหน็นิมติ เหน็ตา่งๆ มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่ง

เลย ถ้าจติเหน็นิมติ จติไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนั

จะมขีองมนั ถ้ามขีองมนั 

พอมไีปแลว้ สิง่ทีเ่รามจีรงินะ ถ้าใครมกีารศกึษา มวุีฒภิาวะทางโลกมาก 

เวลาตวัเองไปรูไ้ปเหน็สิง่ใดๆ มา มนัเอามาอธบิายไดช้ดัเจน นักวทิยาศาสตรเ์ถยีงไม่
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ขึน้หรอก เถยีงอย่างไรก็เถยีงไม่ได ้ เพยีงแต่ว่าเวลาพูดไป รูจ้ าเพาะตน จะควกัหวัใจ

ออกมาใหใ้ครดู จะควกัความเหน็ของตวัเองออกมาตแีผ่ใหใ้ครดู แต่หวัใจทีม่นัรูม้นั

อธบิายไดห้มด อธบิายอย่างไรกไ็ด ้ แต่อธบิายไปแลว้ คนทีเ่ขามทีฏิฐิมานะ คนที่เขา

ไม่ม ี เขาไม่เชื่อ เพราะเขาไม่เชื่อแลว้ใหท้ าอย่างไร จะควกัหวัใจใหเ้ขาดูหรอื มนัก็

เป็นไปไม่ได ้นี่ทีโ่ลกคนละมติ ิความเหน็ต่างนี่ไง 

ฉะนัน้ การศกึษาทางปัญญา เรามสีุตมยปัญญาคอืการศกึษา จนิตมยปัญญา 

จนิตนาการของใครจะเพรศิแพรว้กว่ากนั เวลาภาวนามยปัญญามอีนัเดยีวเท่านัน้น่ะ 

เหมอืนกนัหมด จะเจโตวมิุตต ิ ปัญญาวมิุตต ิจะวมิุตตทิางไหนกแ็ลว้แต ่มนัอรยิสจัอนั

เดยีวกนัทัง้นัน้น่ะ พูดนี่เขา้ใจไดห้มดเลย ถ้าพูดเขา้ใจไดม้นัถงึเป็นความจรงิได้ ถ้า

พูดเขา้ใจไม่ได ้ มนัจะเอาอะไรมาเขา้ใจได ้ ฉะนัน้ นี่เป็นทฏิฐขิองเขาไง เราใชว่้าเป็น

ความเหน็ทางโลก 

ความเหน็ทางโลก เหน็ไหม ค าถาม “แต่ละชาตทิีผ่่านมาเพราะมกีายทีส่รา้ง

กรรม และผลกรรมทีส่นองเรากส็นองทีก่ายเรานี่เอง หาใช่สนองทีใ่จเราไม่ ตดัอะไรใน

กายเสยีได ้ใจเราย่อมเป็นสุข” 

ถ้าตดัอะไรได ้ แลว้ท าอย่างไรล่ะ วางยาสลบส ิ พอสลบไปแลว้มนัไม่รบัรู้

ร่างกาย มนักเ็ป็นสุข เอาอย่างนัน้หรอื นี่คดิทางนัน้ไง 

แต่เวลาในทางธรรมนะ ทาํความสงบของใจเข้ามาให้ได้ก่อน 

พอใจสงบแล้วใช้ปัญญาแยกแยะของมนั เวลามนัตดัสงัโยชน์ 

สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิเหน็ผิดในเรื่อง

ร่างกายน้ี วิจิกิจฉาคือความสงสยัในกายน้ี สีลพัพตปรามาสคือการลูบ

คลาํในกายน้ี ถ้ามนัรู้แจ้งหมด มนัตดัสงัโยชน์ออกไปแล้วมนัจะเหลือ

อะไรล่ะ กายกเ็ป็นกายจริงๆ จิตกเ็ป็นจิตจริงๆ ต่างคนต่างอยู่ อยู่

ด้วยกนั แต่ต่างคนต่างอยู่ 
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แต่ในปัจจุบนันี้กายกบัใจนี้อยู่ด้วยกนั แลว้กท็ะเลาะเบาะแว้งกนั เมื่อย พอมนั

เบื่อ เมื่อย จติกโ็ทษกาย กเ็อง็นัง่นานเอง็กเ็มื่อย เวลาหงุดหงดิใจ ร่างกายกบ็อกนี่อยู่

ในหอ้งแอรเ์ย๊นเยน็เลย ท าไมเอง็หงุดหงดิล่ะ ร่างกายมนัทะเลาะกบัจติใจ เวลาปกติ

จติใจกบัร่างกายมนัอยู่ดว้ยกนันะ มนักท็ะเลาะเบาะแวง้กนัอยู่ทุกวนัน่ะ มนัขดัแยง้กนั

ตลอดเวลาเลย แล้วผลของมนันะ กเ็ราทุกขไ์ง โอ๋ย! ทุกข์ๆ ๆ เลย 

แต่ถ้าจติมนัมสีตปัิญญา มนัพจิารณาตามความเป็นจรงิ จติมนักจ็ติเป็นจรงิ

ของมนั จติกเ็ป็นจรงิของมนั จติคอืนามธรรม คอืรบัรู ้ ร่างกายทีต่กผลกึได้ร่างกายนี้

มา มนักเ็ป็นร่างกายนี้ นี่ไง กอ็ยู่ดว้ยกนัไง อยู่ดว้ยกนั เขา้ใจกนั 

จติพอมนัมปัีญหาขึ้นมา อ้าว! ร่างกายนี้มนันัง่นาน เลอืดลมไม่เดนิ มนักข็บ

เมื่อยเป็นธรรมดา มนักข็ยบั เออ! ถ้ามนัหงุดหงดิในหวัใจนะ ถ้าหงุดหงดิในหวัใจ 

ร่างกายมนักรู็้ไง อา้ว! กห็งุดหงดิ กเ็อง็ไม่พอใจไง เอง็ไม่พอใจ ลูกของมาร เอ็งรูเ้ท่า

ทนัมนั พ่อของมาร ปู่ ของมาร เอ็งยงัไม่รูไ้ม่เหน็มนั เอง็กโ็ดนมนักระเซ้าเยา้แหย่เป็น

เรื่องธรรมดา อา้ว! มนักห็งุดหงดิ หงุดหงดิเพราะอะไรล่ะ หงุดหงดิกไ็ม่ไดด้ัง่ใจไง 

ร่างกายมนักไ็ม่เดอืดรอ้น ร่างกายกบัจติใจมนักไ็ม่ทะเลาะกนัไง ไม่ทะเลาะกนัมนักอ็ยู่

ดว้ยกนั เหน็ไหม เวลากายกบัใจ ถ้าจติมนัจรงิของมนั กายมนัจรงิของมนั ก็อยู่ของมนั

จรงิๆ 

แต่ตอนน้ีจติกป็ลอม ตณัหาความทะยานอยากมนัครอบง า กายกป็ลอม 

เพราะอะไร เพราะมนัจะอยู่ค ้าฟ้า มนัจะไม่เสื่อมสภาพ มนัจะไม่ปวดไม่เมื่อย มนัจะอยู่

กบัมนัตลอดไป มนัปลอมกบัปลอมอยู่ดว้ยกนัมนัก็ทะเลาะกนั มนักข็ดัแยง้กนัไปตลอด 

แต่ลองใชปั้ญญาแยกแยะในทางธรรมนะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่าเวรกรรมมนัจะลงเฉพาะที่กายนี่ผดิ กายนี้เป็นผลของ

วฏัฏะ การเกดิมา เกดิมาดว้ยบุญ เกดิมาดว้ยบุญนะ มรูีปสมบตัทิีส่วยงาม มสีิง่ต่างๆ ที่

สวยงาม เกิดมา ร่างกายเกดิมาดว้ยบาปอกุศล เกิดมาอปัลกัษณ์ เกดิมาแลว้ขาดตก

บกพร่อง เกดิมาพกิลพกิาร เวลาเกดิมา เหน็ไหม 
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ในร่างกายนี้นะ ในเรื่องร่างกายทีส่มดุลทีสุ่ดคอืองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ พุทธลกัษณะ มพีุทธลกัษณะ กบัมพีระนันทะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ไปตรวจเยีย่ม ไปตรวจวดั เขาเจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เสดจ็มา เขาจะ

ปูอาสนะไวเ้ลย บางทพีระนันทะเดนิมา เขาคดิว่าเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ เพราะประกายเปล่งปลัง่มาตลอด 

เรื่องรูปสมบตั ิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิทีสุ่ด นี่มนัมาจาก

ไหนล่ะ มนักม็าจากบุญกุศลไง มบีุญกุศล บุญกุศล บุญบาปมนัต่างกนั พอมนัต่างกนั 

รูปร่างของคน รูปลกัษณะคนจะไม่มเีหมอืนกนั ตอ้งมกีารแตกต่างกนั เพราะคนท าบุญ

เสมอกนั มอีารมณ์เดยีวกนั ใกลเ้คยีงกนั หาน้อยมาก มนัจะแตกต่างกนัตรงนี้ ถ้ามนั

แตกต่างตรงนี้ มนักม็เีหตุมผีลของมนัแลว้ 

แต่ของเรา เรากบ็อกว่ามนัจะเสมอกนั ถ้าทุกอย่างมนัตอบสนองลงทีก่าย มนัก็

จะเป็นเรื่องวทิยาศาสตรไ์ป ถ้าวทิยาศาสตรไ์ป เพยีงแต่ในปัจจุบนันี้เขากค็ดิของเขา

ไปอีกอย่างหนึ่ง ฉะนัน้ ถ้าเขาตะขดิตะขวงใจเพราะมคีวามเหน็ผดิ 

แต่ถ้าความเหน็ถูก เมื่อไหร่จะถูกล่ะ ถ้าความเหน็ถูก มนัตอ้งภาวนาเป็น ถ้า

ภาวนาเป็นขึ้นมานะ มนัจะเหน็เลย ปุถุชน ปุถุชนคนหนามัว่ไปหมดเลย กลัยาณ

ปุถุชนท าจติสงบง่ายขึน้ นี่กลัยาณปุถุชน ยกขึน้โสดาปัตตมิรรค ถ้ายกขึน้สู่โสดาปัตติ

มรรคมนัจะ อ๋อ! กลัยาณปุถุชนเป็นอย่างนี้ สมาธเิป็นอย่างนี้ ถ้ายกขึน้สู่โสดาปัตติ

มรรค จตินี้ออกเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนัจะใช้

ปัญญาของมนั นี่โสดาปัตตมิรรค บุคคลคู่ที ่๑ 

ถ้ามนัพจิารณาจนถงึทีสุ่ดมนัเป็นโสดาปัตตผิล แลว้ถ้ายกขึน้สู่สกทิาคามิ

มรรค มนัก็ไปสู่สกทิาคามผิล ถ้ายกขึ้นอนาคามมิรรค มนักไ็ปสู่อนาคามผิล ยกขึน้สู่

อรหตัตมรรค มนักไ็ปสู่อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แลว้มนัจะเขา้ใจเรื่องนี้

หมดเลย 

แต่ถ้ายงัไมส่ิน้สุด ยงัไม่สิน้สุดคอืมนัยงัตดิอยู่ ยงัตดิอยู่ตรงทีใ่ดทีห่นึ่ง มนักรู็้

ไดแ้ค่นัน้ไง รูไ้ดแ้ค่นัน้ สิง่ทีเ่หนือกว่ารูไ้ม่ได ้ถ้ารู้ไม่ไดม้นักจ็บไม่ได ้จบไม่ไดว่้าจตินี้
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มาจากไหน เวลาถ้ามนัจะจบ มนัจะจบทีจ่ติเดมิแท้ จบทีอ่วชิชา จบที่ภวาสวะ จบที่ภพ 

จบทีป่ฏสินธจิติ ถ้ามนัไม่จบ มนัจะไปเกิดบนพรหม อนาคามไีปเกดิบนพรหม ถ้าไป

เกดิบนพรหม เพราะอวชิชามนัพาเกดิ เพราะไม่รูถ้งึพาเกดิ แต่ถ้ารูแ้ลว้กจ็บหมด 

ฉะนัน้ ถ้าจะรู้แจง้ มนักต็อ้งพจิารณาจนถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ มนัจะเขา้ใจเรื่องนี้

หมดเลย แต่ถ้ายงัพจิารณายงัไม่สิน้สุดแห่งทุกขม์นัก็อย่างนี้ แบ่งกายกบัแบ่งจติ ทุก

อย่างกต็กลงทีก่าย เพราะร่างกายนี้เป็นวตัถุรบัดรีบัชัว่ได้ 

ร่างกายเป็นนามธรรม รบัอะไรไม่ได ้มนัไม่ถงึใจหรอก มนัรบัอะไรไม่ได ้นัน่ล่ะ

ตวัรบัแท ้ตวัรบัแท ้ตวัยดึมัน่ถอืมัน่ ตวันัน้น่ะตวัทุกขแ์ท ้ไอน้ี่มนัตวัทุกขเ์ทยีมๆ ไอน้ี่

พูดถงึว่ากายกบัใจนะ นี่ความเหน็ผดิไง ความเห็นทางโลก ถ้าความเหน็ทางธรรม 

อย่างทีเ่ราอธบิายนี้ 

ถาม : เรื่อง “กราบขอบพระคุณหลวงพ่อและสอบถามภาวนา” 

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อทีเ่มตตาตอบค าถาม ใหก้ าลงัใจ และช่วย

แกปั้ญหาทางใจของผมมาตลอด โดยเฉพาะหลวงพ่อสอนใหผ้มรูจ้กัส านึกรูใ้นหน้าที่ที่

ก าลงัท าอยู่ และอย่าแบกโลก ใหจ้ดจ่อกบัหน้าทีก่ารเรยีนของตนเอง 

ตอนน้ีผมส าเรจ็การศกึษาแล้ว และกลบัมาใชทุ้นได้ประมาณ ๑ เดอืนแลว้ 

ตอ้งปรบัตวักบัทีไ่ทยพอสมควร เพราะทีต่่างประเทศค่อนขา้งเงยีบ แม้งานจะมาก แต่ก็

ไม่คลุกคลีกบับุคคลอื่นๆ มากเหมอืนทีไ่ทย ท าใหเ้วลาภาวนาในแต่ละวนัน้อยลง ท าใจ

สงบได้ยากขึน้ บางวนักไ็ม่สามารถภาวนาได ้และตอ้งไปงานสงัคมตอนเยน็ ปัญหาเก่า

ของผมกค็งมอียู่ โลกธรรม ๘ ก็เขา้มาทดสอบเป็นระยะๆ โจทยก์ย็ากขึน้เรื่อยๆ ทัง้ทาง

โลกและทางธรรม ตอ้งใชส้ตแิละปัญญาอย่างมากในการแกปั้ญหา 

กลางอาทติยก่์อนไดภ้าวนาโดยใชปั้ญญาอบรมสมาธิ พอหยุดคดิกก็ลบัมาดูลม

หายใจกลบัไปกลบัมา ได้ความสงบพอประมาณ แล้วมนัมเีสยีงออกมาบอกว่า “จงท า

ตามหน้าทีโ่ดยทีไ่ม่มคีวามอยาก” แลว้ใจกเ็บาและนิ่งสงบ รูส้กึเยน็เลก็ๆ พอออกจาก

สมาธ ิ อาการสงบกย็งัคงอยู่ต่ออกีหลายวนั เวลาปัญหาเขา้มากแ็กไ้ป ไม่กระวน

กระวายใจเหมอืนก่อน แกไ้ดก้แ็ก ้แก้ไม่ได้กป็ล่อยมนัไป ท าเท่าที่ท าได ้ เราทุกข์เพราะ
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เราอยากใหม้นัเป็นอย่างทีใ่จเราตอ้งการนัน่เอง เราแยกความจรงิกบัความอยากไม่

ออก 

จนถงึวนันี้ ใจก็ยงัสงบอยู่ แต่กลวัมนัจะกลบัไปฟุ้งมากเหมอืนก่อน ความสงบ

ต่อเนื่องอนันี้เป็นผลของธรรมเกดิใช่ไหมครบั ผมเคยฟังหลวงพ่อบอกว่าธรรมเกิด

ไม่ใช่มรรค ควรปฏบิตัอิย่างไรต่อไปใหเ้ป็นมรรคครบั กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ากราบขอบพระคุณ ไอเ้รื่องทีว่่าหลวงพ่อสอนใหรู้จ้กัในหน้าที ่

เพราะก่อนนัน้ถามมากถ็ามแต่ว่าไปเรยีนอยู่แลว้มนัไปแบกโลก มนักเ็ลยมแีต่ความวติก

กงัวลไปหมดเลย 

ฉะนัน้ ถ้าเราท าหน้าทีข่องเราใหจ้บ จบเป็นวรรคเป็นตอน เดก็กค็อืเดก็ เดก็

กม็กีารศกึษา เดก็กต็อ้งท าหน้าทีข่องเดก็ใหส้มบูรณ์ โตขึน้มากม็คีวามรบัผดิชอบ จะ

โตขึน้ไปเป็นผูใ้หญ่ทีด่ ีผูใ้หญ่ทีด่กีท็ าหน้าที่ของผูใ้หญ่ใหส้มบูรณ์ ต่อไปเราจะชราภาพ 

เราจะมอบหน้าทีก่ารงานให้รุ่นต่อไป แลว้เรามสีมบตัสิิง่ใดตดิตวัไปล่ะ เราจะมสีมบตัิ

สิง่ใดเป็นสมบตัขิองเรา ถ้ามสีมบตัขิองเรา เราจะรกัษาใจเรา ถ้าใจเรามคีวามร่มเยน็

เป็นสุข ใจของเรา เหน็ไหม 

เพราะคนเกิดมา เกดิมาเวยีนว่ายตายเกิด การเกิด ชวีตินี้มกีารพลดัพราก

เป็นทีสุ่ด ชวีตินี้มกีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด เราจะปฏิบตัหิรอืไม่ปฏบิตั ิ คนเราตอ้งตาย

หมด จะตายวนัตายพรุ่ง 

แต่ถ้าเราปฏบิตัขิองเรา เราหาทีพ่ึง่ของเรา เรากต็อ้งตายเหมอืนกนั เราตอ้งตาย

เหมอืนกนั เรากต็อ้งเตรยีมตวัของเรา แต่ถ้าใครมคีวามคดิทีม่ัน่คง ใครมคีวามคดิทีจ่ะ

ประพฤตปิฏบิตัใิหถ้งึทีสุ่ดแห่งทุกข์ กพ็ยายามของตวัเองใหม้นัจบกนัทีน่ี่เลย ใหม้นั

จบ ใหม้นัเหน็กนั 

ชวีตินี้ ชวีตินี้มกีารพลดัพรากเป็นทีสุ่ด เราจะสรา้งคณุงามความด ี เราจะสรา้ง

สิง่ใดกแ็ลว้แต่ มนักจ็ะตกอยู่สมบตัขิองโลกสมบตัสิาธารณะ สมบตัขิองเรา เราจะหา

ของเราไป 
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ฉะนัน้ คนเราเกดิมา คนเรามปัีจจยัเครื่องอาศยักต็อ้งหาอยู่หากนิเป็นธรรมดา 

หาอยู่หากิน เห็นไหม ดูส ิ มนุษยต์่างจากสตัว ์ เพราะมนุษยม์นัมศีลีธรรมจรยิธรรม 

สตัวม์นักม็ขีองมนั มนักม็คีวามรบัผดิชอบในประสาสตัว ์ถ้าประสาสตัว ์มนักภ็พชาติ

หนึ่งเหมอืนกนั แต่เราเกิดเป็นมนุษย ์ เรามคีุณค่ากว่า เราท าสมบตั ิท าประโยชน์ของ

เราใหไ้ดม้ากกว่า สมบตัทิางโลกเรากท็ า เราท าหนา้ทีข่องเรา แต่สมบตัทิางใจล่ะ 

ฉะนัน้ จะบอกว่า เรากลบัมาแล้วมนัต้องมาปรบัตวักนัในเมอืงไทย เรากลบัมา

แลว้เราจะตอ้งเขา้งานสงัคม 

กเ็ลอืกเอา เราไม่ใช่เด็กแลว้ เราเลอืกเอา แลว้คนเรานะ เวลาจติใจถ้ามนัตดิ

กระแสสงัคม มนักอ็ยู่กบัเขาพกัหนึ่ง แต่ถา้วนัใดไดส้ต ิ มนัคดิไดน้ะ พอคดิไดม้นัก็

อยากจะหาสมบตัขิองตวั เป็นอย่างนี้ คนเราเป็นอยู่อย่างนี้ ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ปับ๊ เราก็

มสีตขิองเรา 

ถ้าคบบณัฑติ บณัฑติชกัจูงกนัไปในทางทีด่ ี เรากไ็ด้สตปัิญญาไปพกัหนึ่ง พอ

คบไปคบมาท าสิง่ใดไม่ได ้เรากค็บเพื่อน เพื่อนกบ็อกว่าไวแ้ก่ๆ ค่อยปฏบิตักิไ็ด ้ตอนน้ี

เรายงัหนุ่มๆ อยู่ เรากไ็ปอยู่สงัคมก่อน เออ! หาความรู้ทางสงัคมก่อน มนัก็ไปอยู่พกั

หนึ่ง พอมนัคดิไดเ้ดีย๋วก็กลบัมาอีก มนัเป็นอยู่อย่างนี้ 

ฉะนัน้ เราท าของเรา ไดส้ตแิลว้เรากป็ฏบิตัขิองเรา ปฏบิตัมิา เหน็ไหม 

“กลางอาทติยน์ี้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธแิลว้ไดร้บัความสงบใจพอสมควร” 

ธรรมะนี้มนัเป็นทีพ่ึง่อาศยั เธอจงมธีรรมเป็นทีพ่ึง่เถิด พอจติสงบแลว้มนักไ็ด้

ความสงบพอสมควร พอมคีวามสงบแลว้ จติใจเรามนัมคีวามสงบ ความสงบนี่นะ หา

ซื้อไม่ได้ เวลาคนทุกขค์นยาก คนเครยีด เวลาเครยีดกบัชวีติ เวลาแบกหามชวีติ มนั

เป็นความทุกข์อย่างนี้ ใครๆ กห็าได้ 

ถ้ามนัหาไม่ได ้ไปฟังเรื่องคนอื่นเยอะๆ ส ิถ้าเรายงัไม่มเีรื่องนะ ไปฟังเรื่องคน

อื่นเยอะๆ เดีย๋วคนนู้นกม็าเล่าเรื่องทุกข์ๆ  ใหฟั้ง เดีย๋วคนนู้นกม็าเล่าเรื่องนี้ใหฟั้ง เดีย๋ว

มนักจ็ะเครยีดแล้ว ถ้าเอง็ไม่รูจ้กันะ ไม่รูจ้กัจะแบกโลกนะ เอง็ไปฟังคนอื่นนินทาใหฟั้ง
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เยอะๆ เดีย๋วคนนู้นเรื่องนัน้ เดีย๋วคนนัน้เรื่องนี้นะ เดีย๋วเถอะ เดีย๋วมนักรู็เ้องว่า อ๋อ! มนั

เป็นอย่างนี้เอง 

แต่ความสงบหายาก แลว้ความสงบไปหาทีไ่หนล่ะ ไปหาจากเรื่องฟังคน

นินทา ไปฟังเรื่องคนอื่น มนัจะสงบไดไ้หม ไม่ได้ 

ฉะนัน้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึใหก้ าหนดพุทโธๆ ไง เราไม่

ตอ้งการเรื่องสิง่ใด เราต้องการพุทธานุสต ิ เราต้องการพุทโธของเรา พอพทุโธแลว้มนัก็

สงบ ถ้ามนัสงบแลว้มนักม็ทีีพ่ ึง่ มทีีพ่ ึง่ มทีีร่่มเยน็ 

เวลาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ ใครท าสมาธไิดค้อืมี

บา้นมเีรอืนหลงัหนึ่งเอาไวห้ลบแดดหลบฝน คนทีท่ าสมาธไิม่ไดเ้หมอืนคนอนาถาอยู่บน

ทีโ่ล่งแจง้ ฝนตกแดดออก จะทุกขอ์ยู่อย่างนัน้น่ะ แตก่ไ็ม่ตาย 

คนเรานะ โดยร่างกายมนัจะมบีา้นมเีรอืนทีอ่าศยั ไม่มบีา้นกเ็ช่าเขาอยู่ ถ้าไม่

มกีไ็ปอยู่ศาลารมิทางกไ็ด ้ เขาปลูกไวเ้ป็นทีส่าธารณะ มนักม็ทีี่หลบแดดหลบฝน แต่

จติมนัไม่เป็นอย่างนัน้ มนัไม่มทีีพ่ ึง่อาศยัเลย 

แต่ถ้าใครมพีุทโธ มปัีญญาอบรมสมาธ ิมนัจะมบีา้นมเีรอืน มทีีพ่ ึง่ที่อาศยั จติ

สงบ เรากม็พีอของเราแลว้ ฉะนัน้ ท าแบบนี้ ถ้ามนัไม่เจรญิกา้วหน้ามนักย็งัมทีีพ่ ึง่

อาศยั คนเรานะ ถ้าไม่มจีุดยนืเลยนะ เวลามนัเครยีดวติกกงัวลขึน้มา ไปหาจติแพทย ์

ตอ้งไปหาจติแพทย ์ตวัเองช่วยตวัเองไม่ได ้ตอ้งไปหาจติแพทยใ์หจ้ติแพทยขุ์ดให้ 

แต่ของเรา เราไม่ตอ้งหา เรามธีรรม เราเกดิมาเป็นชาวพุทธ มพีระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ เหน็ไหม เราเป็นชาวพุทธ มพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้

สารพดันึก เป็นทีพ่ึง่อาศยั เรามองขา้มกนัไง เราไปมองข้ามว่าเงนิจะเป็นทีพ่ึ่ง ทรพัย์

สมบตัจิะเป็นทีพ่ึ่ง ทีพ่ึง่จะเป็นวตัถุทีจ่ะหามา เพชรนิลจนิดาจะเป็นทีพ่ึง่ มสีมบตัิ

เยอะๆๆ จะเป็นทีพ่ึง่ เราไปมองทีน่ัน่ เราไม่มองพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นที่

พึง่ 

พระธรรม สจัธรรมไง ความจรงิแทเ้ป็นทีพ่ึง่ ถ้าเป็นทีพ่ึง่ เรามาปฏบิตัขิองเรา 

มนักม็คีวามร่มเยน็ของเรา ร่มเยน็น่ีมนัมทีีพ่ ึง่ แค่นี้ เราเปรยีบเทยีบไดเ้ลย แล้วสิง่ที่
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ความร่มเย็น เงนิซื้อไดไ้หม เงนิเดอืนออกมนัจะร่มเยน็อย่างนี้ไหม เงนิเดอืนออก มนั

จะพากนัไปกนิเลี้ยงไง เงนิเดอืนออก มนัจะพาไปเที่ยวไง แต่ถ้าจติเราร่มเยน็ แลว้ใคร

ใหไ้ด ้ เราใหเ้ราได ้ นีพู่ดถงึว่ามธีรรมเป็นทีพ่ึง่ เวลาทีม่ปัีญหากระวนกระวายใจ เราก็

ท าของเราได้ 

แลว้เขาถามว่า “ความสงบอนัต่อเน่ืองนี้เป็นผลของธรรมเกิดใช่ไหม เคยฟัง

หลวงพ่อบอกว่าธรรมเกิดไม่ใช่มรรค ควรปฏบิตัอิย่างไรต่อไปใหเ้ป็นมรรคครบั” 

สิง่ทีว่่าเป็นมรรคกบัไม่เป็นมรรค ความจรงิถ้าเป็นมรรคของฆราวาสมนัได้ 

ศลีธรรมจรยิธรรม ความดเีป็นมรรค มรรคหยาบๆ แต่ค าว่า “ธรรมเกดิไม่ใช่มรรคของ

เรา” เพราะอะไร เพราะว่าคนปฏบิตัแิลว้มนัจะเอามรรคเอาผลโดยใหก้เิลสหลอกไง 

ถ้าพูดถงึ ถ้ามนัจะเป็นมรรค เวลาสุภทัทะไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ บอกว่า “ศาสนาไหนกว่็าด ีแนวทางปฏบิตัไิหนกว่็าด ีทุกอย่างกว่็าดหีมด” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “ถา้ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้

จะไม่มผีล” 

ค าว่า “ผล” นี้คอืโสดาบนั สกทิาคาม ีอนาคาม ีอรหตัตผล ถ้ามนัเป็นผล มนั

ตอ้งมมีรรค 

ทนีี้เวลาทีว่่าธรรมเกิดๆ นักปฏบิตัใิหม่ๆ มนัเขา้ใจผดิ เวลาปฏบิตัไิป 

พจิารณาไปแลว้มนัรูม้นัเหน็ไง อย่างเช่นมคีวามรู้สกึเกดิขึน้ มปีรชัญาเกดิขึน้ มี

ความเหน็เกิดขึน้ สงสยัสิง่ใดมคี าตอบเกดิขึน้ มคีวามขุ่นขอ้งหมองใจ เวลาพจิารณาไป

แลว้มนัมธีรรมสนองมา ธรรมตอบเกดิขึ้น นี่มนัเป็นธรรมเกดิ ธรรมเกดิเพราะธรรมอนันี้

มนัเขา้ไปช าระลา้ง เขา้ไปใหไ้ดค้วามชุ่มฉ ่า ความชุ่มฉ ่าอย่างนี้มนัเป็นธรรมเกดิๆ 

ธรรมเกิดนะ หลวงตาท่านบอกว่ากเิลสเกิด กเิลสเกิดเพราะอะไร เพราะมนัมี

ความชุ่มฉ ่า มนัมคีวามดแีลว้มนัอยากได ้ความอยากไดก้ค็อืกเิลส เพราะมนัไม่ใช่มรรค 

แต่ถ้ามนัเป็นมรรค มรรคคอือะไร มรรคคอืมคัโค มคัโคคอืทางอนัเอก ทางอนั

เอกคอือะไร คอืงานชอบ เพยีรชอบ สตชิอบ สมาธชิอบ ความชอบธรรม ถ้ามรรค มรรค
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มนักเ็หมอืนที่ว่าธรรมจกัรๆ มรรคมนัเป็นกงล้อ เหน็ไหม กงลอ้นี้มนัเคลื่อนไป เหน็ไหม 

มนัหมุนของมนัไป เหน็ไหม 

ถ้าศาสนาไหนมนัมมีรรค มนัมวีงลอ้ มธีรรมจกัร จกัรนัน้มนัเคลื่อนไป พอ

เคลื่อนไป ปัญญามนัก็เคลื่อนไป พอเคลื่อนไปมนัก็หมุนของมนัไป พอหมุนของมนัไป 

มนักส็ ารอก มนัผ่อนถ่ายสิง่นี้ออก ถ้ามนัผ่อนถ่ายสิง่นี้ออก มนัเป็นธรรมๆ ถ้ามนัเป็น

มรรค ถ้าเป็นมรรค มนัจะเป็นโสดาปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

อรหตัตมรรค ถ้ามนัมมีรรค มนักม็ผีล 

ฉะนัน้ว่าธรรมมนัเกดิๆ สิง่ทีว่่าหลวงพ่อพูดอย่างนัน้ นี่อธบิายอย่างนี้ จะ

อธบิายว่า เวลาสิง่ใด ใครปฏบิตัแิลว้พอมาหาหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่า นี่สม้หล่น 

ธรรมเกิด มนัไม่เป็นผลสกัท ี

เป็นผลตอ้งเป็นโสดาบนั เป็นผลนะ ถ้ามนัเป็นผล เป็นโสดาบนั เป็น

สกทิาคาม ี เป็นอนาคาม ี ฉะนัน้ โดยทัว่ไปเขากใ็ห้ค่ากนั ใหผ้ลกนั ใครมปัีญญาขบ

ปัญหาแตกเป็นโสดาบนั แลว้เดีย๋วโสดาบนักเ็สื่อม แลว้พอโสดาบนัเสื่อมขึน้มาแล้ว 

อาจารยก์ารนัต ี อาจารยก์ต็อ้งผดิ เพราะอะไร เพราะคนมนัปฏบิตัไิม่รูจ้รงิ ไม่มี

คุณธรรมจรงิในหวัใจ มนัจะเขา้ใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ 

พอเขา้ใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ ทนีี้พอการปฏบิตัมินักวา้งขวางไง พอกวา้งขวาง 

แนวทางปฏบิตัมินัเยอะมากไง แล้วกใ็หค้่ากนั หลบัตา ๒ ทเีป็นพระอรหนัต์แลว้ หายใจ

เขา้หายใจออกทเีป็นพระโสดาบนัแลว้ แลว้มนัเป็นอะไรกนัล่ะ เราถงึบอกมนัไม่ใช่

มรรค ไม่ใช่มรรค 

ถ้ามรรค ๘ มนัตอ้งสมดุลของมนั มนัมมีรรค ๘ สตชิอบ สมาธชิอบ ปัญญา

ชอบ งานชอบๆ งานคอืงานท าพอด ีงานอะไร งานโลกกง็านหาเงนิหาทอง งานบรหิาร

จดัการกต็อ้งคดิวธิกีารบรหิารจดัการ แลว้งานอะไรล่ะ งานชอบ 

งานรือ้ภพรื้อชาตคิอืงานชอบ งานชอบ สตชิอบ ความชอบธรรม ถ้าความชอบ

ธรรมมนัเป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคมนัจะรู้ได ้ฉะนัน้ ค าว่า “รูไ้ด”้ เราจะบอกว่า สิง่ใดที่

มนัเป็นธรรมเกิด มนัปฏเิสธไม่ไดห้รอก มนัเป็นแนวทางไง จากในการปฏบิตั ิเราเป็น



ความเห็นทางโลก ๑๗ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ปุถุชน เราเป็นคนหนา เรากท็ าของเราใหจ้ติสงบ พอจติสงบแลว้เป็นกลัยาณปุถุชน 

ถ้ายกขึน้โสดาปัตตมิรรค มนักต็ทงัคปหาน คอืปล่อยชัว่คราวๆ แต่ถา้มนัถงึทีส่ดุแลว้มนั

สมุจเฉทปหาน มนัปล่อยจรงิ อนันัน้กเ็ป็นโสดาบนั ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ป็นโสดาบนั 

เวลาสิง่ทีอ่าการเกดิกบัใจแต่ละคน สิง่ทีเ่กดิขึ้น เพยีงแต่ว่าสิง่ทีเ่กดิกบัเรา 

เราใหช้ื่อมนัไม่ได ้มนับอกไม่ไดว่้านี่คอือะไร เราถงึบอกว่านี่คอืธรรมเกิด ธรรมมนัมไีง 

ธรรม สจัธรรม ทีว่่าธรรมะเป็นธรรมชาต ิธรรมเกดิกค็อืธรรมะเป็นธรรมชาต ิธรรมชาติ

คอืการแปรปรวน ธรรมชาตคิอืการเปลีย่นแปลง มนัเปลีย่นแปลงจากทุกขม์าเป็นสุข 

มนัเปลีย่นแปลง มนัยงัเปลีย่นแปลงอยู่ 

ธรรมเกิดๆ ธรรมะเป็นธรรมชาต ิ ธรรมชาตกิเ็ปลีย่นแปลง แต่อกุปปธรรมที่

ไม่เปลี่ยนแปลง คงทีต่ายตวัทีไ่ม่เปลี่ยนแปลง มนัคอือะไร แลว้มนัเกดิอย่างไร แลว้มนั

มอียู่อย่างไร ถ้ามนัมอียู่จรงิ นัน่น่ะผล ผลอนันัน้มนัจะเกดิขึน้ ถ้าผลอนันัน้เกดิขึน้ คน

ทีเ่กดิขึน้ คนที่ไดเ้อง เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เขารูเ้ลย เขารูช้ดัเจนในใจของเขา

เลย 

แต่ทนีี้ส่วนใหญ่มนัไม่รู ้ พอมนัไม่รู้ขึน้มามนักเ็ลยเป็นเหยื่อไง ไปปฏบิตักิบั

ใครเขากใ็หโ้สดาบนัไง ใหนู่้นใหน้ี่ ตวัเองกไ็ปชื่นชอบไง 

เราจะบอกว่านัน่มนัธรรมเกดิ เพราะใหม้า คนทีม่ปีฏกิริยิาในใจมนัมอียู่ มนั

เกดิจรงิ แล้วเขาใหร้างวลั เรากค็ดิว่าใช่เลย นัน้คอืการตดิ นัน้คอืการหลง ฉะนัน้ ธรรม

เกดิถงึไม่ใช่มรรค ไม่ใช่มรรคคอืว่ามนัไม่มมีรรค ๘ 

มรรค ๘ มนัจะมกีารบรหิารจดัการของมนัไป พอมนัมขีองมนัไป ถ้ามนัใชก้ าลงั

ของมนัเตม็ทีแ่ล้ว การใชก้ าลงั สมาธกิต็อ้งอ่อนด้อยลง สมาธมินักเ็บาลง เบาลงกต็อ้ง

ท าสมาธใิหม้ากขึน้ ฉะนัน้ เวลาวธิกีาร เขาบอกว่า ควรท าอย่างไรต่อไป 

กภ็าวนาต่อไป ถ้าเราใชปั้ญญาอบรมสมาธไิดผ้ล เราก็ใชข้องเราไป ถ้ามนัจบัได้

กพ็จิารณาไป พอพจิารณาไป ถ้าก าลงัไปไม่ได ้ เรากก็ลบัมาท าสมาธ ิ ท าสมาธไิดก้็

กลบัมาพจิารณาต่อเน่ืองไป สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐานตอ้งไปด้วยกนั พอไป

ดว้ยกนั พจิารณาไป ไอท้ี่ว่า “ปฏบิตัอิย่างไรต่อไปมนัถงึจะเป็นมรรค” 
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เป็นมรรค ผลไมเ้กบ็แลว้ตอ้งบ่ม บ่มใหสุ้ก การทีเ่ราเอามาบ่ม เราบ่ม ถ้าเรา

บ่มดมีนักจ็ะสุก ในการปฏบิตั ิ ถ้าจติใจเราบ่มเพาะด ี เราท าปัญญาอบรมสมาธ ิ เรามี

ผลไม ้เรามมีรรคมผีล จะบ่มเพาะหวัใจ 

ถ้ามนัไม่มเีลย เราไม่มผีลไม ้เราไม่มอีะไรจะมาบ่ม แต่เรารูว้ธิกีารบ่ม แต่เราไม่มี

ผลไมใ้หบ้่ม มนัจะมอีะไรสุกขึน้มาล่ะ นี่ก็เหมอืนกนั เรามใีจของเราใช่ไหม เราฝึกหดัของ

เราใช่ไหม มนัมคีวามสงบใช่ไหม มนัม ีมใีจเป็นผลไม ้มวีธิกีารคอืสมาธ ิคอืปัญญา มนั

จะบ่มเพาะของมนั ถ้าบ่มเพาะของมนั มนัต่อเน่ืองไปมนักจ็ะเป็นมรรคไง 

ปฏบิตัอิย่างไรมนัถงึจะเป็นมรรค มรรคจะเกิดขึน้มาไดอ้ย่างไร จะท าอย่างไร

ใหม้นัจะมมีรรคขึน้มา 

ม ีเราค่อยๆ ท า เราค่อยๆ ปฏบิตั ิเราค่อยๆ ฝึกหดัขึน้ไป นัน่ล่ะคอืมรรค ถ้า

มนัเป็นมรรคขึน้มา มรรคมนักม็มีรรคอย่างหยาบ มรรคอย่างกลาง มรรคอย่างละเอยีด 

เวลาเป็นมรรคแลว้เรากฝึ็กหดัของเราบ่อยครัง้ขึน้ พยายามท าของเราขึน้มา มนัจะรู้

ชดัเจนขึน้ไป รูช้ดัเจนขึน้ไปเพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัจจตัตงัไง มนัเป็นสนัทฏิฐโิกไง 

กาลามสตูรไง ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่อาจารยบ์อก ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่คนการนัตว่ีานี่คอืมรรค นี่คอื

ผล ไม่เชื่อ ไม่ให้เชื่อใครทัง้สิน้ แต่เราปฏบิตัไิป มรรคมาบ่มเพาะเราเอง เรารู ้เรารู้ พอ

เรารูจ้รงิ ไม่ตอ้งบอก ไม่เชื่อ 

หลวงปู่ มัน่ท่านถึงบอกเลย แม้แต่นัง่อยู่หน้าองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า สาธ ุกไ็ม่ทลูถามท่าน เพราะมนัเป็นความจริง ถ้าถามก็

อนัเดียวกนั ถ้าเป็นความจริงจะเป็นอย่างน้ี ไม่ถามใครเลย ไม่ถามใคร 

ไม่อะไร แล้วเป็นความจริงด้วย แล้วอหงัการด้วย 

แต่ตอนน้ีถ้ามนัเป็นธรรมนะ ไม่ถามใครเลย อหงัการดว้ย แต่วธิกีารบอกไม่

ถูก บอกไม่ได ้เพราะมนัไม่ใช่มรรค 
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ธรรมเกิดมนัเหมอืนฟลุก เหมอืนสม้หล่น มนัมาเองไปเอง เราไม่ไดบ้รหิาร

จดัการมนั แต่ถ้าเป็นมรรคนะ เราจะบรหิารจดัการมนั พจิารณามนั แยกแยะมนั ถ้าต

ทงัคปหาน มนัปล่อยของมนั ถา้เวลามนัขาด มนัขาดเหน็ๆ เลย 

แต่ถ้าเป็นธรรม เหมอืนฝันน่ะ มนัมา มาเอง อยู่กบัเราชัว่คราว แลว้กห็ายไป

เอง เออ! เหน็ไหม มนัมาเองไปเอง อะไรเอง เราไม่ไดบ้รหิารจดัการอะไรเลย นี่ธรรม

เกดิ 

แต่ถ้ามรรคนะ เราดูเราแล เราจดัการ เราพจิารณา เราแยกเราแยะ มนัเป็น

ชัน้เป็นตอนขึน้ไป นัน่น่ะเดีย๋วจะรูจ้ะเหน็ นี้ถงึจะเป็นมรรค นี้ท าอย่างไรใหเ้ป็นมรรค 

ฝึกหดัไป แลว้มนัจะเป็นมรรค เอวงั 


