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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 

ถาม : เรื่อง “จติแส่ส่าย” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั ผมมขี้อสงสยัทีเ่กดิขึน้จากการภาวนาที่อยากจะ

เรยีนถามหลวงพ่อครบั โดยปกตผิมเป็นคนทีน่ัง่สมาธแิลว้จะง่วงนอน และมกัจะแพ้

ต่อนิวรณ์ทุกครัง้ครบั ผมจงึหาวธิกีารแกด้้วยการเพิม่การงานใหจ้ติ โดยเพิม่ค าบรกิรรม

ใหย้าวขึน้ครบั จากเดมิใชพุ้ทโธ มาเป็นค าบรกิรรมว่า นิพฺพานํ ปรม ํ สุญฺ ํํ นิพฺ

พานํ ปรม ํสุข ํซึ่งท าใหผ้มด ารงสตไิดน้านขึน้ 

แลว้การภาวนาครัง้ล่าสุดของผม ผมพยายามอบรมจติโดยการนึกภาพร่างกาย

ทีผุ่พงั (ผมใชจ้นิตนาการนะครบั ไม่ได้เหน็ด้วยสมาธ)ิ แต่ภาพทีผ่มนึกนัน้กก็ลบัเป็น

เพยีงกอ้นเนื้อแดงๆ เป็นชิน้ๆ ผมพยายามนึกภาพจากความเป็นจรงิของร่างกาย

มนุษยค์รบั โดยนึกถงึตบั ไต หวัใจ สมอง แต่ภาพทีเ่หน็เด่นชดักเ็ป็นก้อนเนื้อแดงๆ 

ทีถู่กควกัออกจากพุงทลีะชิน้ครบั 

ผมเหน็ภาพกอ้นเนื้อคู่หน่ึง กป็รากฏภาพพระพุทธรูปในปางต่างๆ งดงาม

มากครบั แต่ผมกน็ึกขึน้ไดว่้า ผมพยายามนึกภาพกายอยู่ เลยพยายามดงึความคดิออก

จากภาพพระพุทธรูปครบั (ซึ่งผมมัน่ใจว่าผมไม่ไดพ้ยายามนึกถงึภาพพระพุทธรูปเลย

ครบั แตผ่มพอจะเดาไดว่้า ภาพเหล่านี้เกดิจากสญัญาทีผ่มไดเ้คยไปสกัการะ

พระพุทธรูปในสถานทีต่่างๆ) 

ในขณะนัน้ความรูส้กึเหมอืนจติของผมแสดงภาพไวกว่าความคดิของผมครบั จน

ภาพทีป่รากฏนัน้ตกีนัมัว่ไปหมด จนผมนึกถงึค าสอนของหลวงพ่อว่าใหก้ลบัมานึกค า
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บรกิรรม ภาพเหล่านัน้จงึหายไปครบั และผมกไ็มไ่ดพ้ยายามจะจนิตนาการภาพใดๆ 

ขึน้มาอกี ผมจงึอยากจะเรยีนถามหลวงพ่อดงันี้ครบั 

๑. การทีผ่มพยายามนึกภาพความเน่าผุพงัของร่างกายโดยทีไ่ม่ใช่เหน็ดว้ย

จติเอง นี้ผดิหรอืเปล่าครบั และการทีผ่มเหน็ภาพพระพุทธรูปทีเ่คยไปสกัการะมาผุด

ขึน้มาในหวั เกิดจากอะไรครบั และผมควรปฏบิตัอิย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ครบั หาก

ผมปฏบิตัผิดิทาง กราบขอเมตตาหลวงพ่อชีแ้นะผมทคีรบั 

๒. การทีผ่มเลอืกใชค้ าบรกิรรม นิพฺพานํ ปรม ํสุญฺ ํํ นิพฺพานํ ปรม ํสุข ํ

ในขณะทีน่ัง่สมาธ ิแต่ก าหนดพุทโธในเวลาอื่น เช่น การเดนิจงกรม หรอืในขณะทีผ่ม

อยู่ทีบ่า้นคนเดยีว อนัน้ีผมสามารถท าไดไ้หมครบั 

ดว้ยเหตุการณ์ท าใหผ้มเหน็เลยครบัว่า จติของเราแส่ส่ายไปได้ทุกทีจ่น

ควบคุมไดย้าก และรูส้กึว่าความคดิเป็นนายของจติเลยครบั ผมขอความเมตตาหลวงพ่อ

เท่านี้ก่อนครบั 

ตอบ : นี่พูดถงึค าถามเนาะ จติแส่ส่าย จติแส่ส่าย เวลาเราภาวนา เราภาวนาสิง่ใดก็

ได ้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง มรณานุสต ิ เทวดานุสต ิ สิง่ใดกไ็ด ้ นี่กเ็หมอืนกนั นิพฺพานํ 

ปรม ํสุข ํกไ็ด ้อะไรกไ็ด ้สิง่ต่างๆ คาํว่า “กไ็ด้ๆ” แต่ต้องมีสติ มสีติ มีคาํบริกรรม 

ถ้ามีคาํบริกรรม จิตมนัจะเกาะส่ิงน้ีไป 

ทนีี้พอจติเกาะสิง่นี้ไป สิง่ทีม่นัจะเป็นความจรงิขึน้มา เวลาจติมนัสงบลง คนคน

เดยีวกนันี่แหละ ไม่ต้องคนอื่นหรอก บางทกีส็งบลงเฉยๆ บางทสีงบลงแลว้มนัอดึอดั 

คอืไปคาอยู่ ไม่สงบ บางทไีปๆ แลว้ก็อยู่แค่น้ี แลว้มนักไ็ปไม่รอดอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่บาง

คนเวลาลงมนัลงวูบไปเลยนะ บางคนมนัจะลงไป มนัรูม้นัเหน็ต่างๆ กรณีอย่างนี้เรา

เลอืกไม่ได ้มนัเป็นปัจจบุนัไง มนัเป็นปัจจุบนั มนัจะเกดิขึน้ในขณะนัน้ 

ฉะนัน้ว่าเราท าอย่างนี้จะไดผ้ลตอบอย่างนัน้ เพราะเราศกึษาทฤษฎไีง ธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถ้าจติสงบจะเป็นอย่างนัน้ จะรู้อย่างนัน้ แลว้เราก็

ว่านี่เป็นหลกั 
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แต่พอจติของเรามนัจะสงบ มนัไปเป็นธรรมชาต ิ มนัเป็นสจัจะ มนัรูม้นัเหน็ของ

มนัตามความเป็นจรงิ เรากก็ลบังงไง ฉะนัน้ มนัสงบนะ ถ้ามนัจะไปออกรูน้ิมติ ออก

ต่างๆ เรากพ็ุทโธไว ้หรอื ปรม ํสุข ํไว ้ของเราไว ้เราท าของเราไปอย่างนี้ 

ฉะนัน้ เวลามนัสงบลงไปแลว้ ถ้ามนัเป็นไปไดจ้รงินะ เป็นไปไดจ้รงิอย่างทีว่่า 

เราไม่ไดต้อ้งการสิง่ใดเลย แต่เวลามนัไปแลว้มนัไปเหน็เป็นก้อนเนื้อ เห็นเป็นสิง่ทีว่่า

เนื้อนี้ถูกควกัออกมาจากพุงเลยล่ะ นี่ถ้ามนัเหน็ เพราะเรากไ็ม่ไดค้ดิถงึเน้ือแดงๆ ไง 

เรากไ็ม่ไดค้ดิถงึอะไรเลย แต่ถ้าจติมนัสงบ ถ้ามนัเหน็อย่างนัน้ 

นี่เพราะว่าฟังทีเ่ราตอบปัญหาไวเ้ยอะไง เพราะเราจะพูดไวป้ระจ าว่า จ าไว้ 

เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนสอนหลวงตาไว้ แลว้ตอนหลวงปู่ มัน่ท่านเสยีชวีติ หลวง

ตาท่านไปนัง่อยู่ปลายเทา้ เพราะพอเสยีชวีติปับ๊ คนกน็ัง่ล้อมเตม็เลย พอเขาจดัศพ

เรยีบรอ้ยแล้วทุกคนกแ็ยกไป ท่านกลบัไปนัง่อยู่ทีป่ลายเทา้คนเดยีว ร าพงึขึน้มา จตินี้

มนัดื้อนัก จตินี้คอืความรูส้กึของตวัเองจะรูว่้าเราตอ้งมเีหตุมผีล คนทีไ่ม่มเีหตุมผีลพูด

กบัเรา เราไม่ฟังหรอก จตินี้มนัดื้อนัก ถ้ามนัจะยอมลงกย็อมลงหลวงปู่ มัน่น้ีเท่านัน้น่ะ 

ตอนน้ีหลวงปู่ มัน่กน็ิพพานไปแลว้ แลว้ตวัเองจะเอาใครเป็นคนสอน มนัเสยีใจ มนั

เสยีใจ นัง่คร ่าครวญเลยล่ะ 

คนเรานี่นะ ถ้าเราไม่หวงัพึง่ใคร หรอืเราก าลงัแบบว่าคนจมน ้าตอ้งการใหค้น

ดงึขึน้จากน ้า หวงัจากคนคนนัน้น่ะ แลว้คนคนนัน้ไม่อยู่ มนัทุกขม์าก มนัทุกขม์ากๆ 

กร็ าพนัไปๆ จนถงึระลกึขึน้มาได้ว่า ท่านเคยสัง่สอนไว ้เพราะเวลาหลวงปู่ มัน่ 

เวลาท่านใกลช้่วงปลายของชวีติ ท่านจะสัง่ไวบ้อกไวทุ้กๆ อย่างใหค้นทรงขอ้วตัร ทรง

สิง่ทีท่่านวางรากฐานไว ้ทนีี้ท่านกบ็อกไวไ้งว่า ถ้าจติมนัมสีิง่ใด ใหเ้กาะพุทโธไว ้ไม่ให้

ทิ้งผูรู้ ้ไม่ใหท้ิ้งพุทโธ จะไม่เสยีไง 

เพราะจติของเราเวลาออกไปรู ้ ทีไ่ปออกรูนู่้นน่ี ถ้าออกไปรู ้ มนัออกไปโดย

ก าลงัของมนั มนัออกไปโดยจรตินิสยัของมนั มนัออกไปโดยสจัจะ ว่าอย่างนัน้เถอะ แต่

โดยสจัจะ สจัจะผดิกไ็ด้ เพราะคนเรามกีิเลสใช่ไหม คนเรามกีิเลส คนเรามคีวามเชื่อใจ

ตวัเอง คนมคีวามมัน่ใจ คนทีม่คีวามรูค้วามเหน็มนักเ็หน็ตามนัน้แหละ แต่ความเหน็
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ของเรามอีวชิชาครอบง าอยู่ มนักเ็หน็ตามกเิลสนัน่น่ะ ถ้ามนัเหน็ ถ้าเรายงัไม่มสีต ิเรา

กเ็พลดิเพลนิไปกบัมนั เรากอ็าจจะ เออ! สงสยั ท ามาเกอืบตาย หวิอาหารมากเลย 

พอมสี ารบัหนึ่งมาตัง้ขา้งหน้า จะไม่ใหก้นิเลยมนักไ็ม่ไหว ขอลองชมิสกัค าสองค าก็ยงั

ด ี

นี่กเ็หมอืนกนั พอไปรูไ้ปเหน็ไง เหน็นู่นเหน็น่ีกอ็ยากรูอ้ยากเหน็ตามไป เออ! 

ถ้าชมิสกัค าสองค านี่ได ้ แต่อย่ากนิทัง้หมดนะ กนิทัง้หมดเดีย๋วนัง่หลบั นี่กเ็หมอืนกนั 

พอไปรูไ้ปเหน็อะไร ถ้ามนัชมิสกัค าหนึ่งคอืรูเ้หน็ไป แต่ถ้ามนัไม่ใช่แลว้ล่ะ เพราะ

อาหาร อาหารเขาไวเ้ลี้ยงปาก เราตอ้งการสมาธ ิ เราตอ้งการสต ิ เราตอ้งการสมาธ ิ

เราไม่ตอ้งการอาหาร เราไม่ตอ้งการนิมติ เราไม่ตอ้งการรูเ้หน็อะไร เราตอ้งการความ

สงบ แต่เพราะความสงบแลว้จรตินิสยัมนัใหเ้หน็ เหน็เนื้อเป็นกอ้นแดงๆ มกีารควกัเนื้อ

ออกมาจากพุงเลย เป็นชิน้แดงๆ ไม่ไดน้ึกเลย มนัมาไดอ้ย่างไร 

มา มาตามจรตินิสยั แลว้อย่างทีเ่ขาท าน่ีถูก “คดิถงึหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่า

ถ้าเหน็อะไรใหก้ลบัไปพุทโธ ผมเลยกลบัไปพุทโธปับ๊ มนัหายหมดเลย” 

มนัหายอยู่แล้ว น่ีถ้าคนมีสติ ไม่ท้ิงพทุโธ ไม่ท้ิงผู้รู้ มนัไม่เสียน่ีไง หลวง

ปู่ มัน่ท่านสัง่ไว้ แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญานะ พอส่ิงใดเกิดขึน้ เราจะใช้ประโยชน์

จากส่ิงนัน้ เราไปรูว้าระ รู้อะไร เรามีสติ เราสง่ออก เรารู้ได้ ถ้าเราควบคมุ

ตวัเองได้ 

ผูใ้หญ่ไปไหนกไ็ด ้ผูใ้หญ่จะไปตดิต่อธุรกจิการค้า จะไปยุโรป ไปอเมรกิา จะไป

ไหนไปไดห้มด ผูใ้หญ่ไปไดเ้พราะเราไปท าธุรกจิของเรา 

จติของเรา จติของเราถ้ามนัมัน่คง มนัมคีุณธรรม ไปรูไ้ปเหน็อะไร มนัใช้

ประโยชน์ไดท้ัง้นัน้น่ะ มนัเป็นประโยชน์กบัจติดวงนัน้ 

แต่เดก็ๆ ไปไหนไมไ่ดน้ะ เดีย๋วรถตูม้นัมาจอด มนัฉุดขึน้รถนะ เดก็ๆ ไปไหน

ตอ้งระวงัตวั เดีย๋วนี้ไอแ้ก๊งลกัเดก็มนัจะเอาเดก็ไปท าใหพ้กิาร มนัจะไปขอทานน่ะ 

เดก็ๆ ไปไหน พ่อแม่ตอ้งดูแล 
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นี่กเ็หมอืนกนั จติมนัเพิง่ฝึกหดัใหม่ มนัยงัเดก็ๆ มนัยงัไม่แขง็แรง มนัยงัท าสิง่

ใดไม่เป็น เกาะผู้รู้ไว้ เกาะพทุโธไว้ เกาะพทุโธไว้ เกาะพทุโธไว้ก่อน หาความ

ป้องกนัตวัไว้ หาป้องกนัตวัไว้ นี่เป็นค าสอนของหลวงปู่ มัน่ 

แลว้ถ้าท าอย่างนัน้ มนัโดยสจัจะ จตินี้รูไ้ดห้นึ่งเดยีว 

แต่พวกเรายงัท าอะไรไม่เป็น หนึ่งเดยีวไดอ้ย่างไร คดิซบัคดิซ้อนอยู่นี่ มนั

หนึ่งเดยีวไดอ้ย่างไรล่ะ เออ! ถ้ามนัเอาไฟมาเผาตวัเอง มนัเอาเยอะๆ 

แต่ถ้ามนัจะเอาพุทโธ มนัไดห้นึ่งเดยีว ถ้าพุทโธหนึ่งเดยีว พอมนัไปอย่างอื่น 

ถ้าพุทโธชดัๆ ภาพนัน้จะหายไป อยู่ไม่ได ้ อยู่ไม่ไดห้รอก เพยีงแต่พวกเราศกึษามา 

แต่ไม่มัน่ใจ พอไม่มัน่ใจ ท าอะไรกท็ าโลเล ท าอะไรก็ท าแต่สกัแต่ว่า แต่จะเอาผลจรงิๆ 

“พุทโธกช็ดัแลว้นะ ท าอะไรกท็ าดแีล้วนะ โอ๋ย! มนัไม่ไดส้กัท”ี...นี่ท าสกัแต่ว่าท า แต่

ผลจะเอาเตม็ๆ ผลจะเอาใหไ้ดทุ้กอย่างไง มนัไม่จรงิหรอก 

แต่ถ้ามนัจรงิ ปัจจตัตงั รูจ้ าเพาะตน รูจ้รงิเหน็จรงิ เป็นจรงิๆ มนัเป็นอย่างนัน้

จรงิๆ แต่เราจะท าของเราไดห้รอืไม่ไดน้ัน่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม ฉะนัน้ นี่มนัเป็นแบบนี้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า มนัไปเห็นเป็นก้อนเน้ือ พอเห็นเป็นก้อนเนื้อ เหน็เป็น

พระพุทธรูป แลว้เป็นพระพุทธรูปขึน้มากไ็ม่ไดน้ึกพระพุทธรูปเลย มนัมาไดอ้ย่างไรล่ะ 

มนัมาไดอ้ย่างไร กไ็ม่ไดน้ึกอะไรเลย นึกพุทโธ กอ้นเนื้อกม็า พอก้อนเนื้อมากเ็ป็นรูป

พระพุทธเจา้มา 

มนัเป็นไดท้ัง้นัน้ จตินี้เป็นไดห้ลายหลากนัก เป็นไดม้หศัจรรยน์ัก เป็นได้

ทุกๆ อย่างถ้ามนัเป็นนะ แต่เป็นถูกหรอืผดิ เป็นแล้วเป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ 

เพราะจติ ธาตุรูม้นัก็รูอ้ย่างนี้ รูโ้ดยสามญัส านึกกรู็ด้ว้ยตานี ่ถา้ดว้ยสมองดว้ยความคดิก็

รูไ้ดอ้ย่างนี้ แต่ถ้ามนัพุทโธๆ จติมนัเป็นอสิระ มนัรูข้องมนั มนัก็รูอ้ย่างนัน้น่ะ รูอ้ย่าง

นัน้รูโ้ดยกเิลสไง 

แต่ถ้าเราพุทโธ ไดต้ัง้สตไิว ้ สงบเขา้มามนัปล่อย ไม่ปล่อยกบ็งัคบัใหม้นั

ปล่อย ยดึพุทโธไว ้มนัจะไปใหม้นัรูไ้ป ไปไม่ไดห้รอก 
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แต่คนเรานี่ “กพ็ุทโธแลว้ ก็มนัยงัเหน็น่ะ กพ็ุทโธแลว้”...ไอพุ้ทโธทีป่าก เวลา

ใจ ใจมนัเหน็ เพราะอะไร เพราะจติมนัโน้มไปทางเหน็ มนัไม่โน้มไปพุทโธหรอก จติ

มนัโน้มไปทีม่นัชอบ มนัโน้มไปทีม่นัรูม้นัเหน็ มนันึกว่าสิง่นัน้ด ีแต่เวลาพุทโธๆ นี่เหนื่อย 

พุทโธมนัไม่ดเีลย แลว้เขาบอกพุทโธ กพ็ุทโธแลว้ 

นี่พูดถงึความเป็นจรงินะว่าท าไมมนัถงึท าไดไ้ง มนัท าได ้ ของมนัเป็นอย่างนี้ 

มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นแบบนี้ มนัรูข้องมนัอยู่ 

“๑. การทีผ่มพยายามนึกภาพความเน่าผุพงัของร่างกายโดยทีไ่ม่ใช่เหน็ด้วย

จติเองนี่ผดิหรอืเปล่า และการทีผ่มเหน็ภาพพระพุทธรูปทีเ่คยไปสกัการะมาผุดขึน้มา

ในหวั เกดิจากอะไรครบั และผมควรปฏบิตัอิย่างไร สถานการณ์แบบนี้ครบั” 

เวลาไม่เหน็ ทุกคนกไ็ม่เหน็ เวลามนัเหน็ มนัเหน็ของมนัเอง ถ้าเหน็ของมนั

เอง เรานึกถงึภาพความผุพงัของร่างกาย นึกถงึภาพความผุพงัของร่างกาย นี่พจิารณา

กาย เอากายเป็นค าบรกิรรม เอากายโดยการแยกแยะกาย 

คนทีไ่ปเทีย่วป่าชา้ เวลาเหน็กายมนัเป็นอสุภะ กายเป็นต่างๆ เรานึกของเรา

ไป พอจติมนัเป็นจรงิมนักอ็ย่างทีว่่าเหน็เป็นกอ้นเน้ือ นี่จติมนัดขีึน้ แลว้ถ้ามนัดขีึน้นะ 

มนัดขีึน้ ถ้าเราพจิารณาร่างกายไป ถ้ามนัถงึทีสุ่ดแลว้มนัสลดสงัเวช มนัปล่อยเขา้มา 

มนักเ็ป็นสมาธ ิเวลามนัปล่อยขึ้นมา ถ้ามนัไม่ปล่อยนะ มนัไพล่ไปเหน็เป็นพระพุทธรูป 

“แลว้สิง่ทีเ่หน็พระพุทธรูปขึน้มาทีม่นัผุดขึน้มาในหวั มนัเกดิจากอะไรครบั” 

มนักเ็กดิจากจรตินิสยั เกดิจากจติทีม่นัสรา้งบารมมีาอย่างนี้ ถ้าสรา้งบารมมีา

อย่างนี้ ถ้าเหน็ มนัสรา้งบารม ีอย่างเช่นเรามบีารม ีบารมหีมายถงึว่า เรามเีงนิทองอยู่

กอ้นหนึ่ง เรามบีารมแีลว้เราไดม้า แต่ถ้าเราไม่รูจ้กัรกัษา เราใชจ้่ายฟุ่มเฟือย เงนิน้ีก็

หายไป เราใชห้มด เงนินี้เราใชห้มดไป แลว้ท าอย่างไรล่ะ กต็อ้งหาเงนิใหม่ หาไม่ไดก้กู็้

เขา กูเ้ขาก็มดีอกเบี้ย 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่ป็นพระพุทธรูป สิง่ทีต่่างๆ มนัเป็นปัจจุบนัตอนนัน้ 

ตอนน้ีเป็นอดตีไปแลว้ ตอนน้ีเป็นอดตีไปแลว้นะ บอกว่า เราเคยเหน็พระพุทธรูป แต่

ตอนนี้ไม่เหน็ ตอนนี้ไม่เหน็แล้วล่ะ การภาวนามนัมาทเีดยีวแล้วกไ็ปแลว้ แลว้จะเอาให้
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ไดอ้ย่างนี้อกี เป็นไปไม่ไดห้รอก มนัไม่เหมอืนกบัทางวตัถ ุ มเีงนิ ๑๐๐ บาทแลว้ไมใ่ช ้

เกบ็ไว ้๑๐๐ บาทกอ็ยู่กบัเราตลอดไป แต่มนัเสื่อมค่าไปทุกวนัน่ะ เพราะว่าเงนิเฟ้อ 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่วลาเรารูเ้ราเหน็ต่างๆ วางไว ้สิง่ทีรู่ท้ีเ่หน็มนัเป็นจรตินิสยั 

มนัเป็นใหเ้ราไดรู้้ได ้ เรารูแ้ลว้ก็วางไว ้ เราวางไว ้ แลว้ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้จติ

สงบแลว้เหน็กายตามความเป็นจรงิ มนัจะเหน็ต่างกว่านี้ เหน็มาโดยที่ว่า คนถาม อูฮู้! อู้

ฮู! เลย แลว้รบีๆ ค่อยๆ ด้วยความรอบคอบ ค่อยๆ ท า โอโ้ฮ! มนัจะเป็นประโยชน์กบั

เรา 

ถงึตอนนัน้นะ เหมอืนกบัคนท างาน คนท างานตอ้งการความสงบสงดั 

คนท างานตอ้งการสถานทีท่ างาน คนท างานไม่ตอ้งการใหใ้ครมาพูดใหห้นวกหู

ขา้งเคยีง เวลามนัจ าเป็นตรงนัน้มนัจะเป็นอย่างนัน้ 

นี่พูดถงึว่า มนัท าไมถงึเป็นแบบนี้ เราจะท าต่อเนื่องไปอย่างใด 

“๒. การทีผ่มเลอืกใชค้ าบรกิรรม นิพฺพานํ ปรม ํสุญฺ ํํ นิพฺพานํ ปรม ํสขุ ํ

ในขณะทีท่ าสมาธ ิแต่ก าหนดพุทโธในเวลาอื่น เช่น เดนิจงกรมในขณะทีผ่มนัง่อยู่บา้น

คนเดยีว อนัน้ีสามารถท าไดไ้หมครบั ดว้ยเหตุการณ์ท าใหผ้มเหน็เลยครบัว่า จติของ

เราแส่ส่ายไปทุกที”่ 

นี่จติของเราแสส่่าย เรามสีตปัิญญา จติของเราแส่สา่ย แสส่่ายเพราะมสีต ิมสีติ

มปัีญญา เรารูว่้าจติของเราแส่ส่าย ถ้าเราไม่มสีตไิม่มปัีญญา มนัแส่ส่ายนี่เป็นความด ี

แส่ส่ายกม็นัสบายไง แส่ส่ายกเ็ป็นอสิระไง พอเราจะมาพุทโธ จะมาตัง้สต ิ โอ๋ย! 

ล าบาก อดึอดัขดัข้อง 

แต่ถ้าเวลาเราฝึกหดัแลว้ เวลาเราไดใ้ชส้ตใิชปั้ญญาแลว้ ดว้ยสตดิว้ยปัญญา 

ดว้ยสตธิรรม สมาธธิรรม ด้วยคุณธรรม ท าใหจ้ติใจเราพฒันาขึน้ พอพฒันาขึน้ มนัก็

เหน็ความผดิของตวัไง จตินี้มนัแส่ส่าย จติของเรามนัรา้ยกาจ จติของเราใหโ้ทษกบัเรา

เอง เหน็ไหม เพราะถ้าเรามธีรรมแลว้มนัจะเหน็เลยว่า สิง่ทีเ่ป็นโทษกบัเราคอืกเิลส สิง่

ทีเ่ป็นโทษในหวัใจเราคอืกิเลสตณัหาความทะยานอยากของเรา ไม่มใีครท าโทษใหเ้รา
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เลย ไม่มเีลย มแีต่คนปรารถนาด ีมแีต่คนอยากใหเ้ราเป็นคนด ีแต่ใจของเรามนัมโีทษ

กบัเราเอง ถ้ามสีตมิปัีญญามนัจะรูเ้หน็อย่างนี้ ถ้ารูเ้ห็นอย่างนี้กเ็ป็นประโยชน์กบัเราไง 

ฉะนัน้ สิง่ที่ว่า เราใชค้ าบรกิรรมว่า นิพฺพานํ ปรม ํสุญฺ ํํ นิพฺพานํ ปรม ํ

สุข ํผดิไหม 

ไม่ผดิ ไม่ผดิ เพราะว่าหลวงปู่ มัน่ท่านสอนหลวงปู่ ชอบกใ็ชบ้รกิรรมยาวๆ 

อย่างนี้ แต่ถ้าคนไหนภาวนาแลว้ถ้ามนัไม่ตกภวงัคไ์ม่อะไร กพ็ุทโธ พุทโธมนัสัน้ๆ แต่

หลวงปู่ ชอบท่านใหท้่องบาลยีาวๆ เลย 

นี่กเ็หมอืนกนั นิพฺพานํ ปรม ํสุข ํนิพฺพานํ ปรม ํสญฺุ ํํ ถ้ามสีต ินี้กเ็หมอืน

ค าบรกิรรม ใชไ้ดห้มด ใชไ้ดห้มด แต่ขอใหม้คี าบรกิรรม เพราะถ้ามคี าบรกิรรม จติมกีาร

เคลื่อนไหว จติมกีารกระท า จติมนัอยู่กบัเรา 

ถ้าไม่มกีารกระท า มนัไปนะ นัน่กเ็ป็นเรา เรากเ็ป็นความว่าง ความว่างกเ็ป็น

เรา เรากเ็ป็นกเิลส กเิลสกเ็ป็นเรา เรากเ็ป็นธรรม ธรรมกเ็ป็นเรา อะไรเป็นเราไปหมด

เลย แลว้แยกไม่ถูก พอถงึเวลาใหแ้ยก แยกไม่ถูก เพราะมนัจบัจด 

แต่ถ้าพทุโธๆๆ ไป ไมใ่ช่ อะไรจะเป็นเราไม่เป็นเรา ไม่เก่ียว ตอนน้ีกาํลงั

พทุโธ เพราะมนักาํลงับริกรรมอยู่ มนักาํลงัทาํดว้ยความจริงจงั จบัให้มัน่ คัน้ให้

ตาย เอาจริงเอาจงั พอเดี๋ยวมนัละเอียดเข้ามาๆ อนันัน้จะเหน็ผลเลย ถ้าเหน็

ผล อนันัน้จะเป็นความจริงของเรา 

นี่พูดถงึว่า จติมนัแส่ส่ายนะ 

ถาม : เรื่อง “ไม่ยดึถอืเรื่องนรกสวรรค”์ 

ผมเป็นคนทีไ่ม่เชื่อในนรกสวรรคค์รบั คอืแมม้จีรงิกไ็ม่ไดถ้อืเรื่องนี้ แต่เรว็ๆ นี้

ไดเ้ขา้ไปอ่านพบว่า พระสูตรทีเ่กีย่วกบันรกสวรรค ์ในใจเกดิความขดัแยง้ โดยส่วนตวัคดิ

ว่า ถ้าเราประพฤตดิ ีปฏบิตัแิลว้ไม่ตอ้งมนีรกสวรรคม์าเป็นตวัขู่กไ็ม่เป็นไร พจิารณาดว้ย

หลกัทีต่รวจดูจติใจว่าเรามัน่คงในสต ิ เรายดึมัน่ในตวัตนเราหรอืเปล่า ผมกลบัคดิว่า 

นรกสวรรคท์ าใหเ้ราเกิดการยดึมัน่ดว้ยซ ้า คอืกลวัว่าตายไปจะตกนรก ท าความดเีพราะ
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กลวัตวัเองไม่ประสบความสุข ไม่ไดท้ าความดเีพราะจติใจถูกขดัเกลามาจรงิๆ แต่บางคนก็

บอกว่าพระพุทธเจา้สอนเรื่องนี้ เพราะมนัเป็นทางหลดุพน้ไดเ้หมอืนกนั และถ้าเราใช้

กรรมในนรกแลว้ ท าไมยงัตอ้งมาเวยีนว่ายตายเกดิอกีครบั ทัง้ๆ ทีเ่รากโ็ดนลงทณัฑ์

ไปแลว้ 

ตอบ : “ตกนรกแล้วกค็วรจบ ท าไมตอ้งมาเกดิอกี” เหน็ไหม นี่บอกว่า “ผมเป็นคนทีไ่ม่

เชื่อนรกสวรรคค์รบั” 

โอ๋ย! สุดยอดเลย เรากไ็ม่เชื่อ ทุกคนเขากไ็ม่เชื่อ เพราะเราเป็นลูกศษิย์

พระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอกว่า กาลามสูตร อย่าใหเ้ชื่อ อย่าเพิง่เชื่ออะไรทัง้สิน้ นี่

เป็นลูกศษิยพ์ระพุทธเจา้จรงิๆ พระพุทธเจา้บอกไม่ใหเ้ชื่อ ไม่ใหเ้ชื่อ แต่ใหเ้ราประพฤติ

ปฏบิตัสิ ิใหเ้ราพสิจูน์ส ิถ้าพสิูจน์ มนัมจีรงิหรอืเปล่านรกสวรรค ์มจีรงิหรอืเปล่า 

นรกสวรรคน์ะ นรกสวรรคใ์นวฏัฏะ กามภพ รูปภพ มนัชวัรข์องมนัอยู่แลว้ พระ

อาทติยม์ไีหม พระจนัทรม์ไีหม ดาวพฤหสัมไีหม ดวงจนัทร์มหีรอืเปล่า โลก ดวงจนัทร์ 

ทุกอย่างมนัมหีมด จกัรวาลมไีหม ทางชา้งเผอืกมหีรอืเปล่า อา้ว! กม็ ีมนัมอียู่ ของมนัมี

อยู่ไง ของมนัมอียู่ แต่ใครไปรูไ้ปเหน็เท่านัน้น่ะ ตอนนี้ก าลงัจะไปดาวองัคารกนั จะเอา

แร่ธาตุมาใชใ้นโลกไง นี่มนัมขีองมนั ของเขามอียู่ แต่ของเขามอียู่ของเขาอยู่อย่างนัน้ 

ฉะนัน้ ทีว่่า เราเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์ 

อา้ว! ไม่เชื่อกไ็ม่เชื่อ ไม่เชื่อนี่ด ี เขาบอกว่า ทีไ่ม่เชื่อนรกสวรรค ์ ถ้าเรื่องนรก

สวรรค ์ สิง่ที่นรกสวรรคม์นัเป็นการถ้าเราจะท าคุณงามความดี ตอ้งประพฤตดิเีพราะ

กลวัตกนรก เอานรกสวรรคม์าขู่ 

มนัไม่ใช่มาขู่ อนาคตงัสญาณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อนาค

ตงัสญาณคอืญาณหยัง่รู ้ ญาณหยัง่รู้ว่าจติดวงนี้มนัจะเวยีนว่ายตายเกิดอย่างใด พระ

โมคคลัลานะไปเทีย่วสวรรคม์า ทีใ่นพระไตรปิฎก อยู่ทีร่าชคฤห ์ พระโมคคลัลานะไป

สวรรคม์า ชาวราชคฤหบ์า้นนี้ตายไปเกดิทีน่ัน่ บา้นนี้ตายไปเกดิทีน่ี่ ในเมื่อบา้นนี้ตาย

ไปเกดิทีน่ัน่ บา้นน้ีตายไปเกดิทีน่ี่ ไอบ้า้นนัน้คอืว่าจติดวงนัน้ตายไปแลว้ออกจากร่าง

ไป มนัมขีองมนัอยู่ไง เพราะมนัมขีองมนั มนัถงึไปเกดิทีน่ัน่ๆ แลว้พระโมคคลัลานะ 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมชาวราชคฤห ์ แลว้พระโมคคลัลานะก็

ถามปัญหาพระพุทธเจา้ต่อหน้าประชาชน พระพุทธเจา้บอกเป็นอย่างนัน้ๆๆ 

นี่ไง มนัเป็นอย่างนัน้ มนัมอียู่จรงิไง มนัมอียู่จรงิ แต่พระโมคคลัลานะไป

พสิูจน์มาไง แลว้มาพูดกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง แต่ชาวราชคฤหไ์ม่ไดไ้ป 

ไม่ไดไ้ป ไม่ไดไ้ปเหน็นรกสวรรคม์าหรอก ไม่ไดเ้ห็น แต่พระโมคคลัลานะท่านถาม

ปัญหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ขึน้มา เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เป็นผูว้สิชันาว่ามนัเป็นอย่างนัน้ๆ 

มนัเป็นของมนัอยู่อย่างนัน้เพราะของเขามอียู่ ฉะนัน้ ของเขามอียู่ มนัเป็น

อนาคตใช่ไหม เราท าคุณงามความด ี ถ้าเราไม่สิน้สุดแห่งทุกข ์ เรากม็าเกดิเป็นมนุษย์

หรอืไปเกดิบนสวรรค ์หรอืไปเกดิทีไ่หน เพราะจติมนัตอ้งเกดิ ถ้าจติมนัตอ้งเกิด ฉะนัน้ 

นรก ของมนัมอียู่ไง ถ้าของเขามอียู่อย่างนัน้น่ะ ทนีี้ว่าจะเชื่อไม่เชื่อมนักเ็ป็นแลว้ 

พระทีด่ ีพระทีด่เีขาพยายามเตอืน เตอืนประชาชนทัว่ไปว่าท าดไีดด้ ีท าชัว่ได้

ชัว่ ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ ชัว่ปัจจุบนันะ ถ้าท าชัว่ จติใจมนักท็ุกข ์มนันัง่ทบัสิง่ทีม่นัท า

ทุจรติไว ้ท าความด ีมนัสุจรติ มนักม็แีต่ความสุข เห็นไหม ท าดไีด้ด ีท าชัว่ไดช้ัว่ 

แต่ถ้าท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ มนักเ็ป็นสจัจะไง มนัเป็นสจัจะ พอเป็นสจัจะ เวลา

มนัหมดอายุขยัไป คอืคนเรามนัตอ้งตายหรอืเปล่า คนเรามนัตอ้งตาย ตายแลว้จติมนัไป

ไหนล่ะ จติมนัไปไหน จติมนักต็อ้งไปตามสถานะของจติไง ถ้าจติมนัด ี มนักไ็ปเกดิบน

สวรรค ์หรอืจะเกดิเป็นมนุษยก์ไ็ด้ ไม่ไปไหนกไ็ด้ แต่ถ้ามนัเวยีนว่ายตายเกดิ เพราะจติ

เราเป็นอย่างนี้ เราท าอย่างนี้ มนัหมดวาระของความเป็นมนุษยแ์ลว้มนัไปไหนล่ะ มนั

ไปมนักไ็ปสวรรคไ์ปนรกนี่ไง แลว้ใครเอามาขู่ล่ะ มนัไม่มใีครเอามาขู่ 

แต่ถ้าพระทีเ่ขาเอาเรื่องนรกสวรรค์มาเป็นธุรกจิ เออ! ถ้าอย่างนี้เขาเอานรก

สวรรคม์าเป็นธุรกจิ อนันัน้นรกสวรรคซ์ื้อได ้นรกตคี่าเป็นเงนิ 

พระเรามนักม็พีระที่เป็นพระทีซ่ื่อสตัย์ ซื่อสตัยม์คีุณธรรม เอาสจัจะความจรงิ

มาตแีผ่ใหช้าวพุทธเราไดเ้หน็ แต่พระเราถ้าไม่มคีุณธรรม กเ็อาสิง่นี้มาท าเป็นเพื่อ

ผลประโยชน์กบัตวัเอง นรกสวรรคซ์ื้อได ้ ถ้าไม่อยากตกนรกกท็ าบุญใหเ้ยอะๆ แลว้
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มนัจะไม่ตกนรก ท าบุญเสรจ็แลว้จะไปท าชัว่อย่างไรกไ็ม่เป็นไร นรกนี่ซื้อได ้นรกนีล่ง

ทณัฑบ์นได ้

นี่พูดถงึถ้าเราจะบอกว่านรกสวรรคม์อียู่จรงิ แลว้ตอ้งเป็นอย่างนัน้จรงิๆ มนั

เป็นจรงิ แลว้ท าไมพระผูท้ีส่ ัง่สอนท าไมเขาท าอย่างนัน้น่ะ ท าไมเขาเอานรกสวรรค์

มาตคี่าเป็นวตัถุ เป็นสนิคา้ แลว้มาท าอย่างนัน้ มนักเ็ลยท าใหค้วามเชื่อของชาวพุทธ 

คนทีม่ปัีญญาเขาก็แปลกใจ เออ! นรกสวรรคม์นัซื้อได ้นรกสวรรค์มนัคอร์รปัชนัได ้มนั

ทุจรติได ้มนัเปลีย่นค่าได ้แต่ถ้าเป็นสจัธรรมไม่ใช่ ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ ทนีี้ค าว่า “ท า

ดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่” มนัเป็นไปตามนัน้ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า เขาเหน็ว่า นรกสวรรคท์ าใหเ้กิดความยดึมัน่ดว้ยซ ้า แลว้

ท าใหก้ารกลวัการตกนรก ท าความดกีท็ าความดดี้วยทุจรติ คอืไม่ไดท้ าความดดีว้ย

สจัจะ ไม่ไดท้ าความดดีว้ยปัญญาของตวั ไม่ใช่ท าความดเีพราะเราเหน็ว่าด ี เราถงึท า

ความด ีเราท าความดเีพราะเรากลวันรก 

โยมตอ้งคดิสว่ิา มนุษย์คนคนหนึ่งเกดิมามนัเป็นทารก พ่อแม่ไม่เลี้ยงกต็าย 

กว่าทารกนัน้จะเลี้ยงมาจนมนัจะเดนิได้ กว่ามนัจะยนืได ้ เดนิได ้ กว่าจะมกีารศกึษา

ขึน้มา คนคนหนึ่งจะเป็นผูใ้หญ่มา มนัผ่านชวีติมายาวไกลเท่าไร จติของสงัคม สงัคม 

เรื่องของสงัคม สงัคมทีอ่่อนแอเขาไม่มทีีพ่ ึง่อะไรเลย สงัคมนะ คนทีม่ปัีญญา สงัคมที่

อ่อนแอ คนทีด่อ้ยวุฒภิาวะเป็นเหยื่อของสงัคมตลอด เขาเอาเรื่องนรกสวรรคม์าหลอก

กไ็ด ้เขาเอาเรื่องนรกสวรรคม์าขู่เขญ็กไ็ด้ 

แต่ถ้าครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นธรรม ในเมื่อเดก็มนัเป็นทารก มนัยงัพึง่พา

อาศยัไม่ได ้กบ็อกว่า ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ กน็ัน่แหละ แต่ถ้าท าไม่ดมีนัตกนรก เห็น

ไหม มนักไ็ม่อยากท า ถ้ามนัท าความด ี มนัไดค้วามดขีองมนัอยู่แลว้ แล้วมนัได้ขึน้

สวรรค ์ นี่มนัเป็นการหล่อหลอมไง มนัเป็นการหล่อหลอมใหค้นมนัววิฒันาการ 

พฒันาการของมนั มนักโ็ต เหมอืนทารกกลบัโตมาเป็นวยัรุ่น โตมาเป็นผูใ้หญ่ พอวยั

ชราคร ่าคร่า หลอกกูไม่ไดแ้ล้วล่ะ เพราะกูโดนหลอกมาเยอะ หลอกกูไม่ไดแ้ลว้ล่ะ 

เพราะกว่ากูจะโต กูโดนเขาหลอกมาเยอะเลย พอโดนหลอก มนัรูข้ึน้มา มนักใ็หใ้คร
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หลอกไม่ไดใ้ช่ไหม อนัน้ีพูดถงึปัญหาสงัคม คอืปัญหาเรื่องโลกๆ มกีารทุจรติ มกีาร

คอร์รปัชนั มนัมอีะไร มนัมไีปหมด มนักท็ าใหน้รกสวรรค์ค่ามนัอ่อนลง 

แต่ถ้าเป็นความจรงิ ความจรงิของมนัมอียู่น่ะ ความจรงิทีม่อียู่ ครูบาอาจารยท์ี่

ท่านบอกว่าท่านท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ไง 

นี่ไง บอกว่า “ถ้ามนัเอามายดึมัน่ต่างๆ มนักไ็ม่ด”ี 

ถูกตอ้ง 

ฉะนัน้ มนัจะเขา้มาตรงนี้ ไฮไลต์มนัอยู่ตรงนี้ “และถ้าเราใชก้รรมในนรกแล้ว 

ท าไมยงัตอ้งมาเวยีนว่ายตายเกิดอกีครบั ทัง้ๆ ทีเ่ราก็โดนลงทณัฑม์าแลว้” 

โดนลงทณัฑ ์ เหน็ไหม กมมฺพนฺธ ุ กมมฺปฏิสรโณ กรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ กรรม

เป็นทีพ่ึง่อาศยั กรรม การกระท า เรามกีรรม การกระท า กรรม เวลาท ากรรม กรรมสิง่ใด

ตอ้งใหผ้ลตามนัน้ ถ้าใหผ้ลตามนัน้ เราไปตกนรก เราโดนลงทณัฑม์าแลว้ ท าไมตอ้ง

มาเกดิอีกล่ะ อา้ว! กเ็ราโดนลงทณัฑไ์ปแลว้ 

อา้ว! ต่อไปนี้นะ เวลาคนตดิคุกนะ ตดิคุกเสรจ็แล้วหา้มออกจากคุก ขงัมนั

ตายไปเลย หา้มออกจากคุก ท าไมมนัตอ้งออกจากคุกล่ะ 

ออกจากคุกเพราะเขามบีุคคลใช่ไหม มนีักโทษเขา้ไปตดิคุก แลว้นักโทษพน้

จากคุกกอ็อกจากคุก 

จติเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ จตินี้มนัเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ มนัไปเกดิบน

สวรรค ์มนัไดไ้ปงานรื่นเรงิ หมดจากงานรื่นเรงิแล้วมนักอ็อกจากงานรื่นเรงินัน้มาเกิด

ใหม ่

จตินี้ไปตกนรก มนัไปตดิคุกตดิตะราง พอมนัหมดโทษแลว้มนัจะไปไหนล่ะ 

จะขงัมนัไวห้รอื กม็นัหมดโทษแล้ว 

“ท าไมคนเราเวยีนว่ายตายเกดิ ทัง้ๆ ทีเ่ราโดนลงโทษทณัฑแ์ลว้ เราตกนรกแลว้ 

ท าไมตอ้งมาเกิดอกี” 
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อา้ว! ไม่เกดิกต็กนรกตลอดไปหรอื นี่ไง มนัไม่ใช่ ผลของวฏัฏะมนัอนิจจงัไง มนั

เวยีนว่ายตายเกดิไง แลว้ถ้าเราไปตกนรก พอเราลงทณัฑแ์ลว้ หมดจากกรรมแลว้ แลว้

จะไปไหนต่อล่ะ เราจะไปไหนต่อ 

เพราะมนัมภีวาสวะ เพราะมนัมภีพ เพราะมนัมใีจ เพราะมใีจ เพราะใจมนัเวยีน

ว่ายตายเกดิ เพราะมปีฏสินธวิญิญาณ วญิญาณมนัม ี เหน็ไหม เราไม่สามารถท าลาย

ไดไ้ง มนัจะท าลายไดด้้วยมรรคญาณนี่ไง ถ้าเราจะท าลายตรงนี้ได ้ ทีเ่รามาปฏบิตัิ

ธรรมๆ กต็รงนี้ไง 

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ถ้าเรามศีลี สมาธ ิปัญญา ปัญญามนัจะไปใคร่ครวญ 

มนัจะไปละสงัโยชน์ สกักายทฏิฐ ิ ความเหน็ผดิของใจ ถ้าละสงัโยชน์นะ สกักายทฏิฐิ 

วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส เป็นพระโสดาบนัเกดิอกี ๗ ชาต ิ

ถ้ามนัพจิารณาต่อเน่ืองไปๆ กามราคะ ปฏฆิะมนัอ่อนลง มนัอ่อนลง พออ่อน

ลง มนักเ็กิดอกี ๓ ชาต ิ ถ้าเราพจิารณาต่อเน่ืองๆ กนัไป ถ้าจบัตอ้งได ้ พจิารณา

ปฏฆิะ กามราคะนี่ขาดไป กามราคะขาดไป นี่เสพกามๆ กามราคะขาดไป ไม่เกดิตัง้แต่

สวรรคล์งมา นี่กามภพ กามภพตัง้แตส่วรรคล์งมา สวรรคล์งมา มนุษย ์ เกดิไม่ไดอ้กี

แลว้ จะไปเกดิบนพรหม เพราะมนัยงัมอียู่ เหน็ไหม นี่ไง พอมนัพน้นรกแลว้จะไปไหน

ต่อ นี่ไปเกดิบนพรหมกย็งัไปอยู่บนพรหมอกีไง 

แต่ถ้าเราพจิารณาต่อเนื่องไป พจิารณาภวาสวะ พจิารณาภพ เพราะมนั

พจิารณากามราคะมาแลว้ มนัท าลายกามราคะทัง้หมดแลว้ มนักเ็หลอืแต่จติเดมิแท ้

จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส ภวาสวะ ตวัภพ ถ้ามนัท าลายตวัภพ ท าลายตวัตน ท าลายบุคคล 

มนัไม่มบีุคคลแลว้มนัไปไหนล่ะทนีี้ เออ! มนัไปไหน 

แต่นี่มนัมบีุคคลอยู่ไง กบ็อกว่า “ถา้เราใชก้รรมในนรกแลว้ ท าไมเรายงัตอ้งมา

เวยีนว่ายตายเกดิอกีครบั ทัง้ๆ ทีเ่รากโ็ดนลงทณัฑม์าแลว้” 

กเ็อง็ท าผดิ เอง็ท ากรรม กส็นองตามกรรมนัน้ หมดจากกรรมนัน้มา ตวัจติมนั

ยงัม ีตวัเรายงัอยู่ เราท าผดิ เขากล็งโทษตามนัน้ เราท าด ี เรากไ็ดผ้ลตามนัน้ นี่ผลของ

นรกสวรรคไ์ง เวยีนว่ายตายเกดิอย่างนี้ไง ผลของวฏัฏะไง จตินี้เวยีนว่ายตายเกิดใน
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วฏัฏะไง ไม่มสีิง่ใดทีจ่ะช าระลา้งได ้มนัต้องด้วยอริยสจัอย่างเดียว ด้วยมรรคอย่าง

เดียว มคัโค ทางอนัเอกอย่างเดียว ถ้าอย่างเดียว เรากป็ฏิบติัน่ีไง ถ้าเราปฏิบติั

ของเรา ไอ้น่ีมนัจะเข้าใจหมด 

มนัเขา้ใจเพราะอะไร เพราะอตัตสมบตั ิ สมบตัปิระจ าหวัใจ เพราะเราท าเวร

กรรมอย่างนี้ เราถงึเวยีนว่ายตายเกดิอย่างนี้ ถ้าเราปฏบิตัติามความเป็นจรงิของเรา 

เราช าระลา้ง เราผ่อนคลายเป็นชัน้ๆ 

นรกสวรรค์ของเขามอียู่ ของมอียู่ ถ้าใครปฏบิตัแิลว้ อย่างที่ว่า ตัง้แต่ปัญหาข้อ

แรก เขาไปเหน็พระพุทธรูป เหน็ต่างๆ 

ถ้าจติของเรา ดูส ิของพระโมคคลัลานะไปไดห้มด พระมาลยัทีว่่าไปโปรดสตัวใ์น

นรก ที่อย่างนี้ เขาท าอย่างนี้กนัไดม้นัเฉพาะบุคคล เฉพาะคนทีท่ าอย่างนัน้ เอตทคัคะมี

หนึ่งเดยีว ทีท่ าเพราะว่าเขาไดส้รา้งของเขามา พระโมคคลัลานะเป็นผูท้ีม่ฤีทธิม์เีดช 

เขาสรา้งวาสนาของเขามา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สรา้งสมบุญญาธกิารมาเป็น

พระโพธสิตัว ์ เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อคัรสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวากต็อ้ง

อธษิฐาน อธษิฐานแลว้กพ็ยายามสรา้งสมบุญญาธกิารมา เขาสรา้งมาเป็นสมบตัขิองเขา 

ไอข้องเราไม่เชื่อมาๆ สร้างมา สรา้งโดยความไม่เชื่อมา ในปัจจุบนัน้ีกย็งัไม่

เชื่ออยู่ แล้วกย็งังงๆ อยู่นี่ กเ็ราสรา้งมาแบบนี้เหมอืนกนั เราสรา้งความไม่เชื่อ 

เราจะบอกว่าเราเป็นคนพาลนะ เราพาลพาโลมาตลอด จติมนัเป็นพาล พอจติ

มนัเป็นพาล เรากม็สีมบตัขิองความเป็นพาลมา แลว้เกดิมาชาตนิี้กจ็ะมาพาลพาโล 

พาลกบัตวัเองไม่พอ ยงัจะมาพาลกบัธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถ้า

เป็นหลวงตา หลวงตาบอกหมาบา้ หมาบา้มนักดัพระไตรปิฎก หมาบา้มนัจะกดัธรรม 

มนักดัไปหมด 

แต่นี่มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นความจรงิ ของมนัมอียู่ แต่เราไม่เหน็เฉยๆ นรก

สวรรคน์ี่เป็นผลของวฏัฏะ มนักเ็หมอืนทวปี ไปอยู่ทวปีไหนกท็วปีนัน้ ของเขามอียู่ 

แต่เราไม่รูไ้ม่เห็นเท่านัน้เอง ถ้าไม่รูไ้ม่เหน็กย็กผลประโยชน์ใหก้บัความไม่เหน็ กบ็อก
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ว่ามนัไม่ม ีเออ! ไม่มกี็ไม่ม ีอา้ว! ไม่เชื่อ ไม่เชื่อยิง่ดใีหญ่ เพราะพระพุทธเจา้บอกกาลาม

สูตร ไม่ใหเ้ชื่อ 

แต่ถ้าคนไปรูไ้ปเหน็มนัพูดไม่ออกนะ คนไปรูไ้ปเห็น เวลาพระพุทธเจา้เปิด

โลกธาตุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แต่ละพระองคจ์ะมอี านาจวาสนาบารมคีนละ

ครัง้ เพราะไดส้รา้งมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะมาเปิดโลกใหน้รกสวรรคก์บั

โลกเราเหน็ครัง้หนึ่งในบารมขีององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ใครไดเ้หน็อย่าง

นัน้น่ะ ไม่ไดเ้หน็ดว้ยความสามารถของตวั เหน็เพราะดว้ยบุญญาธกิารขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถา้ไดเ้หน็อย่างนัน้แลว้นะ มนัจะเขา้ใจ แลว้มนัจะรูจ้รงิ ถ้ายงัไม่ได้

เหน็ ยงัไม่ไดเ้หน็ ยงัไม่ไดรู้เ้ห็น เกบ็เอาไวก่้อน แล้วปฏบิตัไิป 

ถงึรูเ้หน็กอ็ย่างทีว่่า ลงนรกแลว้ ใชเ้วรใชก้รรมหมดแลว้ มาเกดิอะไรอกีล่ะ 

เพราะยงัไม่เขา้ใจเรื่องสจัจะ ไม่เขา้ใจเรื่องธรรมะ ไม่เขา้ใจเรื่องสงัโยชน์ ไม่
เขา้ใจเรื่องการกระท า ไม่เขา้ใจการช าระลา้งกเิลสเป็นชัน้เป็นตอนเขา้มา ถ้าการช าระ
ลา้งกเิลสเป็นชัน้เป็นตอนเขา้มา สวรรคใ์นอก นรกในใจไง มนัรูท้ีน่ี่หมด มนัรูใ้นใจนี่ 
มนัช าระลา้งหมด มนัส ารอกมนัคายหมดแลว้ แลว้มนัจะไปนรกสวรรคท์ีไ่หนอกีล่ะ ใน
เมื่อมนัจบแลว้มนัจะไปไหน มนัไม่ตกนรกด้วย ไม่ไปสวรรคด์ว้ย ไม่ไปใดๆ ทัง้สิน้ 
แลว้กไ็ม่ไปมขีา้งหน้า ไม่มขีา้งหลงั แลว้ไม่ไปไหนเลย มนัจะอยู่ของมนัอย่างนัน้น่ะ นี่
สจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เอวงั 


