
ถา้รู้ ถา้เห็น ๑ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ถ้ารู้ ถ้าเหน็ 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

ถาม : เร่ือง “อนนัตริยกรรม” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ปัจจุบนันีผ้มมีทกุข์มากกบัการที่ต้องดแูลแม่ที่ป่วยหนกั 
ต้องวิ่งพาแม่ไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละ ๓-๔ วนั ภาระทางการงานก็ต้องท า บางที
เหนื่อยมากจนจิตมนัก็คิดอกุศลอยากให้แม่ไปสบาย ทัง้ๆ ที่ก็รู้ว่ามนัผิด เลยมีข้อถาม
หลวงพ่อดงันี ้

๑. การคิดเช่นนี ้หากว่าแม่ตายไป จะเป็นอนนัตริยกรรมหรือไม่ 

๒. ผมควรวางจิตอย่างไรดีครับเพ่ือไม่ให้มนัคิดอกุศลแบบนีอี้ก 

ขอความกรุณาหลวงพ่อแนะน าด้วย 

ตอบ : นี่เวลาหน้าที่ไง เวลาหน้าที่ของเรา ลกู พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกู เรา
มีชีวิตมาจากพ่อจากแม่นะ แล้วมีจากพ่อจากแม่ ถ้าแม่เป็นแม่ที่มีคณุธรรม แม่ที่ดีมาก 
เราจะมีความภูมิใจ แต่คนเรามนัเลือกเกิดไม่ได้ไง แต่พ่อแม่เรา เวลามนัทกุข์มนัยาก 
พ่อแม่เราไม่เทียมหน้าเทียมตาคนอ่ืน ก็พ่อแม่ของเรา ก็พระอรหนัต์ของเรา ถ้าพระ
อรหนัต์ของเราเป็นอย่างนีก้เ็ป็นอย่างนี ้ ท าไม ถ้าพระอรหนัต์ของเรา เราก็ต้องภูมิใจใน
พ่อแม่ของเรา 

ฉะนัน้ พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกู เราแสวงหาพระอรหนัต์นอกบ้านกนั เรา
แสวงหาคณุงามความดีจากนอกบ้านกนั เราก็แสวงหาความดีนอกจากร่างกายของเรา 
ถ้าเราแสวงหาความดจีากในบ้านของเรานะ แสวงหาความดีจากพ่อแม่ของเรา เราก็
เหมือนกบัเราปฏิบตัเิพ่ือแสวงหาความดีจากหวัใจของเรา 
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ทีนีพ้อเรามาศึกษา พอศึกษามาว่า พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลกู เราต้องมี
ความกตญัญ ู เราต้องดแูลพ่อดแูลแม่ สดุท้ายแล้วความทกุข์มนับีบคัน้เพราะเราต้องพา
พ่อพาแม่ไปโรงพยาบาล เราต้องดแูลรักษาพ่อแม่ 

เวลาพ่อแม่เจ็บหนกันะ ในทางการแพทย์ ผู้ที่เจ็บหนกัที่ใกล้จะเสียชีวิต บาง
โรงพยาบาลมนัรีด รีดเอาแต่ผลประโยชน์ เห็นอย่างนัน้มนัก็เศร้าใจนะ 

เรามีลกูศิษย์คนหนึ่งเขามีการศึกษานะ เขาเป็นดอกเตอร์ แล้วแม่เขาป่วยหนกั 
พอแม่เขาป่วยหนกั เขามีเงินมาก แล้วมีพ่ีน้องหลายคนไง พอพ่ีน้องหลายคน จนหมอ
มนัรีดเอาสตางค์จนหมอมนัไม่อยากได้สตางค์อีกแล้ว มนัพดูกบัครอบครัวของเขาบอก
ว่า พ่ีน้องให้ปรึกษากนั ให้ปรึกษากนัว่าจะปล่อยวางเม่ือไหร่ เพราะว่าถ้าจะให้ดแูลไป 
มนัดแูลนะ เขาเป็นเบาหวานด้วยไง เขาตดัมาจนเหลือแต่ตวั ตดัขา ตดัมาหมด เพราะ
เทคโนโลยีมนัสงูใช่ไหม มนัก็ดแูลได้มาตลอดใช่ไหม เขาบอกมนัตายแล้ว ตวัมนัเขียว
แล้ว แต่เขาก็ยงัใช้ท่อช่วยหายใจอยู่อย่างนัน้น่ะ 

ทีนีพ่ี้น้องตกลงกนัไม่ได้ เพราะพี่น้องบางคนก็รักแม่มาก คนนู้นก็รักมาก ถ้าเอ็ง
เอาออก มึงไม่รัก ไอ้นี่เขามีการศึกษาไง พอมีการศึกษา เป็นพ่ีน้องกนั เขาก็ดมูาตลอด 
แล้วพอตกลงได้ มนัหมดเวรหมดกรรม ตกลงกนัได้ พอตกลงกนัได้ พอชกัสายออก ตวั
เขียวหมดเลย แล้วทางการแพทย์บอกว่ามนัตายมานานแล้ว มนัตายมานานแล้วไง แต่
ตายมานานแล้ว เพียงแต่ว่าตรงนีเ้ขาเลยแบบว่าเศร้าใจมาก เขาเศร้าใจมาก 

พอสดุท้ายเขามาหาเราเลย เขาลาออกจากงานหมดนะ เขาจะบวชเลย เขาบอก
ว่า ไอ้การที่ว่าได้ดแูลพ่อแม่นี่แหละ ได้ดแูลแม่ มนัสะเทือนใจมาก เห็นถึงชีวิตไง เห็นถึง
ชีวิตว่ามนัเจ็บไข้ได้ป่วย มนัเป็นขนาดไหน กรณีนีม้นัมีมาตลอดใช่ไหม 

นี่ก็เหมือนกนั บอกว่า ถ้ากรณีพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ เราไม่ได้ติเลยนะ เราไม่ติว่าเขามี
ความคิดอย่างนี ้ เพราะความคิดอย่างนี ้ คิดดสูิว่า พ่อแม่เรา แม่ของเราเจ็บไข้ได้ป่วย 
แบบว่าทางการแพทย์รักษาไม่ได้แล้ว ว่าอย่างนัน้เถอะ แล้วถ้ารักษาไม่ได้ เพราะคน
ที่มาหาเรา เวลาพ่อแม่เขาเจ็บไข้ได้ป่วย เขาก็จะแบบว่ามาท าบุญ บงัสกุุลถึงพ่อถึงแม่
ให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย บางคนก็หายเจ็บไข้ได้ป่วย แต่บางคนมนัอาการหนกั เขาก็พดู
ท านองว่า ถ้าพ่อแม่หายได้ก็ขอให้หาย ถ้ามนัรักษาไม่ได้ก็ขอพ่อแม่ให้ไปสบาย 
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คือว่าถ้ารักษาหายก็ขอให้หายมาเลย ถ้ารักษาไม่หาย ภาษาเรานะ ก็ให้เสียชีวิต
ไปเลย จบ มีคนคิดอย่างนีเ้ยอะ ทีนีเ้ราจะย้อนกลบัมาค าถามนี่ไง เราจะบอกว่า ค าถาม 
พอเราศึกษาธรรมะแล้วมนัก า้กึ่งว่า อ้าว! ถ้าเราคิดอย่างนีแ้สดงว่าเรากเ็ป็นลกูอกตญัญู
น่ะส ิ

บางทีเราเห็น เห็นว่ามนัเหนื่อยมาก พาไปโรงพยาบาล ๓ วนั ๔ วนั ต้องไป
โรงพยาบาลตลอด ไอ้เร่ืองนีม้นัเป็นคณุธรรม เป็นหน้าที่นะ อย่าเสียใจ ตอนที่มีชีวิตแล้ว
รักษาอยู่อย่างนี ้เพราะเวลาท่านเสียไปแล้ว เราจะมาเสียใจทีหลงัว่าเราไม่ได้ท าคณุงาม
ความดีหรือเราไม่ได้ดแูลให้สมบูรณ์ 

ตอนที่มีชีวิตอยู่ขอให้ดแูลให้สมบูรณ์ ขอให้ดแูลให้สมบูรณ์ ให้สมกบัความเป็น
มนษุย์ แล้วถ้ามนัสมบูรณ์แล้ว เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนัน้ จ าเป็นว่าเขาต้องเสียชีวิตไป 
อนันัน้มนัก็กรรมของสตัว์ กรรมของเขาไง ก็กรรมของพ่อแม่เรา พ่อแม่เราท่านได้ท าบุญ
ท ากรรมมาแบบนี ้เรากไ็ด้ดแูลจนสดุความสามารถ สดุสายป่าน ว่าอย่างนัน้เลย 

มนัจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ชีวิตเราได้มาเพราะท่าน ได้ลืมตามองโลกก็เพราะ
ท่าน ได้มีชีวิตอยู่นีก้เ็พราะท่าน ฉะนัน้ มีสิ่งใดให้ได้ทัง้ชีวิต ว่าอย่างนัน้ แต่ก็ไม่ได้ให้ด้วย
ความโง่เขลาเบาปัญญา มนัต้องให้ด้วยความมีสติมีปัญญา ถ้ามนัมีความจ าเป็นว่ามนั
เป็นการรกัษาไม่ได้ มนัเป็นการที่ว่ามนัต้องถงึที่สดุแห่งชีวิต มนัก็ต้องให้เป็นอย่างนัน้ 
ไม่ใช่ว่าเราจะไปขวางความเป็นจริงใช่ไหมว่าท่านจะต้องเป็นอย่างนัน้ แล้วเรากตญัญ ู
เราจะขนืไว้ มนัเป็นไปไม่ได้ ถ้ามนัเป็นความจริงอย่างนีม้นัไม่เป็นอนันตริยกรรม ไม่เป็น 
ไม่เป็นหรอก 

การที่เป็นอนนัตริยกรรม เวลาทางโลกเขาท าความผิด องค์ความผิดเขาต้อง
สมบูรณ์ ศาลถึงตดัสินมีความผิดอย่างนัน้ 

ไอ้นี่พาพ่อแม่ไปโรงพยาบาล ควกัเงินควกัทองดแูลพ่อแม่ แต่เราคิดว่าพ่อแม่ให้
ไปสบายนี่เป็นอนนัตริยกรรม แล้วไอ้คนที่ไม่ดแูลพ่อแม่มนัเลยนัน่คนดีใช่ไหม 
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มีลกูศิษย์เขาดแูลพ่อแม่เขาคนเดียวตลอดนะ เวลาพ่อแม่เขาตาย พ่ีน้องเขามา
เต็มเลย มาปรึกษาเขาว่าจะจดังานศพอย่างใด เขาบอกว่า ตามความสบายของพวกเอ็ง
เลย ตอนมีชีวิตอยู่ ข้าได้ท าเต็มสมบูรณ์แล้ว 

ตอนนีม้นัเป็นงานศพไง ตอนมีชีวิตอยู่ เขาดแูลอยู่คนเดียว ดแูลอยู่คนเดียว อุ้ม
เช็ดขีเ้ช็ดเยีย่วอยู่คนเดียว ไม่มีใครมาสนใจเลย แตพ่อแม่ตายตมู โอ้โฮ! มีคนรักแม่
เยอะแยะเลย มาจดังานใหญ่โต เขาบอกพี่น้องเขา ใครมีความคิดอย่างไร เชิญตาม
สบายนะ เพราะเขาอปัุฏฐากแม่เขามาเต็มที่แล้ว เขาได้เห็นมาตลอดไง แล้วมนัสะเทือน
ใจ สะเทือนใจใช่ไหม เราดแูลอยู่คนเดียว ไม่ได้เรียกร้องอะไร แต่มนัสะเทือนหวัใจไง ทีนี ้
พอพ่อแม่เสียป๊ับ อู๋ย! เขามากนัเต็มเลย มานัน่ก็คือมาเพ่ือศกัด์ิศรีของเขา มาเพ่ือ
หน้าตาของเขา 

เวลาพ่อแม่อยู่ จริงๆ นะ ลกูทกุคนนะ พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย แค่ไปเยี่ยม พ่อแม่ก็
ภูมิใจแล้ว เวลาพ่อแม่ป่วย เอ็งเคยได้มาดมูาแลไหม เวลาพ่อแม่เอ็งตาย โอ้โฮ! ปรึกษา
กนัเลย จะจดังานใหญ่โตขนาดไหน ไอ้นัน่เป็นความคดิของเขานะ 

ฉะนัน้ กรณีนีท้ี่ว่าเขามีความคิดอย่างนีแ้ว็บขึน้มา “๑. การคิดเช่นนี ้ หากว่า
แม่ตายไป จะเป็นอนนัตริยกรรมหรือไม่” 

ไม่ ไม่เป็น ไม่เป็นเด็ดขาด ถ้าเป็นนะ หนึ่ง การฆ่าพ่อฆ่าแม่มนัต้องลงมือท า ไอ้นี่
มนัไม่ลงมือท า แต่ไอ้ความคิดอย่างนีม้นัเป็นความคิดที่ว่าเราคิดว่าดีไง เราคิดว่าดี เรา
คิดว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่หมดทางรักษาแล้ว ถ้าเขาจะไปด้วยความสะดวกสบาย เขา
เรียกมีบุญนะ คนนอนตายนีเ่ขามีบุญมาก ไอ้เราเจ็บกระเสาะกระแสะ โอ้โฮ! เจ็บปวด
ตลอด คนเขานอนหลบัไป ตายไปเลย ทกุคนต้องการอย่างนัน้น่ะ หลบัไปเลย นัน่น่ะเขา
มีบุญ 

เราก็คิดอย่างนีไ้ง คิดว่าถ้าแม่จะต้องเสีย แม่จะต้องไป ก็ให้ไปตามสะดวกไง คิด
อย่างนีม้นัจะเป็นอนนัตริยกรรมตรงไหน มนัไม่เป็นอนนัตริยกรรม ทีนีถ้้าพดูเลยเถิดไป
มนัจะเป็นเร่ืองคดีอาชญากรรมแล้ว เอาแค่ธรรมะ 
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กรณีอย่างนัน้เพราะใจคนมนัเจ้าเล่ห์แสนงอนนะ ใจคนนี่เจ้าเล่ห์มาก แล้วถ้าใคร
มีอะไรคิดอยู่อย่างนี ้ พอหลวงพ่อพดูอย่างนี ้ มนัจะเอาค าพดูเราไปหนนุความคิดอนันัน้ 
ใจคนนีเ้จ้าเล่ห์มาก แตเ่ราเอาแค่ค าถามว่า เป็นความวิตกกงัวลว่า ถ้าเราคิดอย่างนีแ้ล้ว
จะเป็นอนนัตริยกรรมหรือไม่ 

ไม่เป็น ไม่เป็น แต่เราต้องดแูลพ่อแม่ต่อไปนะ ต้องดแูลต่อไปให้ดี 

“๒. ผมควรวางจิตอย่างใดเพ่ือไม่ให้มนัเกิดอกุศลแบบนี”้ 

ก็วางจิตโดยปกติ มีสติไว้ พอมีสต ิ เราคิดแบบนี ้ เราคิดแบบทางการแพทย์ คิด
แบบเป็นวิทยาศาสตร์ไง แต่ถ้าเราจะไม่คิดแบบนัน้ เราจะดแูลต่อไปจนสิน้เวรสิน้กรรม
ของพ่อของแม่ เราก็มีสติไว้ เรามีสติของเรา เรามีสต ิ ความคิดอย่างนีค้วามคิดมนัเกิด
ดบัทัง้นัน้น่ะ แต่นีพ้อเรามีความคิดอย่างนี ้ แล้วเราเข้าใจว่ามนัผิด พอมีความคิดว่ามนั
ผิด มนัจะย า้คิดตรงนัน้ มนัจะคิดอยูเ่ร่ือยเลย มนัจะผดิ มนัไม่ดีๆ ก็จะคิดอยู่เร่ือย ไอ้ที่ดี
ไม่คิดนะ 

ฉะนัน้ มีสติไว้ว่า เราคิดแบบทางวิทยาศาสตร์ คิดแบบทางการแพทย์ แต่เรากร็ัก
แม่เราอยู่วนัยงัค ่า เราก็ยงัรักของเราอยู่นี่ เราก็ยงัดแูลของเราอยู่ เหนื่อยไหม เหนื่อย ทกุ
ไหม ทกุข์แน่นอน แต่มนัจะเหนื่อยมนัจะทกุข์ขนาดไหน มนัก็เป็นผลของวฏัฏะไง เป็น
ผลของวฏัฏะ เป็นผลของการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายแน่นอน พ่อแม่ของเราก็เป็น
แบบนี ้ เราก็เป็นแบบนี ้ ลกูของเรามาก็ต้องเป็นแบบนีต้่อไปข้างหน้า เพียงแตเ่วรกรรม
ของใครจะมากน้อยขนาดไหน เวรกรรมของใคร เวรกรรมใครสร้างสมมาอย่างใด อนันี ้
เราก็พยายามท าคณุงามความดีของเรา ตอนนีเ้ราท าของเรา 

เราควรจะวางจิตอย่างไร 

วางจิต เราต้องมีสติไว้ ท าถึงที่สดุ ท าถึงที่สดุจนกว่าจะหมดวาระไป ถ้าท าอย่าง
นัน้ได้ก็จบ โดยที่ไม่ให้คิดอกุศล ค าว่า “ไม่ให้คิดอกุศล” เรายงัมีกิเลสอยู่ ไว้ใจไม่ได้
หรอก ค าว่า “ไม่ให้คิด” ก็คนตายแล้ว ซากศพคิดไม่ได้ แต่ความจริง จิตตายไปแล้วมนั
ยงัไปคิดอยู่นะ แต่ซากศพกองอยู่นัน่ แร่ธาตคุิดไม่ได้ แต่จิตมนัคิดได้ จิตนีม้หศัจรรย์นกั 
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จิตนีม้หศัจรรย์นกั หลวงปู่ มัน่บอกจิตนีม้หศัจรรย์นกั เป็นได้หลากหลาย เป็น
เทวดา อินทร์ พรหมได้เลย มนสุสเทโว เป็นมนษุย์เทวดา มนสุสติรัจฉาโน มนษุย์สตัว์ 
มนษุย์เปรต ใจนีม้นัเป็นได้หลากหลายเลย มนษุย์คนเดียวนี่แหละ เป็นเทวดาก็ได้ ดู
อย่างในหลวงเป็นเทวดาเลย ให้ทัง้ประเทศ ให้ทกุอย่างเลย จะเป็นเทวดาก็ได้ เป็น
พรหมก็ได้ เป็นเปรตก็ได้ เป็นผีก็ได้ เพราะความคิดมนัเป็น ความคิดนิสยัสนัดานมนัเป็น 

แต่ถ้าเรารักษาใจเราๆ รักษาใจเราให้เป็นคนดี รกัษาใจเราเป็นคนดี เราคนหนึง่ 
เดี๋ยวก็เป็นเปรต เดี๋ยวก็เป็นเทวดา เวลารักแม่ก็เป็นเทวดา เวลาคิดอย่างอ่ืนเป็นเปรต 
มนัเป็นเปรตแล้ว 

มีสติคิดไว้อย่างนีเ้พ่ือไม่ให้อกุศลเกิด คนเรายงัมีความคิดอยู่ คนที่จะไม่คิดเลย 
จะเท่าทนัความคิดได้ตลอดคือพระอรหนัต์เท่านัน้ แม้แต่พระอนาคามีก็ยงัมีความคิด
ลึกๆ นะ ฉะนัน้ เป็นพระอรหนัต์เทา่นัน้ 

เรายงัไม่ได้เป็นพระอรหนัต์ แต่เรามีเป้าหมายอยากเป็น ฉะนัน้ เราก็พยายามจะ
ท าทางของเรา คือดแูลพ่อดแูลแม่ ดแูลสรรพสิ่ง อย่าให้เป็นเวรเป็นกรรม ให้เป็นหนทาง
ที่โล่งโถง ให้เป็นหนทางเดินที่เราสะดวก เราท าของเราไว้ เพราะว่าถ้าเราไปท าสิง่ใดที่
เป็นบาปอกุศล มนัฝังใจไป ไปปฏิบตัิมนักไ็ปนัง่เสียใจไง ไม่น่าเลยๆ ไม่น่าเลยก็เป็นอดีต
ไปแล้ว ฉะนัน้ ตอนนีเ้ป็นปัจจุบนั ตัง้สตไิว้ ถ้าตัง้สติไว้ ไม่ท าอย่างนัน้ ถ้าไม่ท าอย่างนัน้ 
มนัก็เป็นว่า เป็นอนนัตริยกรรมหรือไม่ 

ไม่ ไม่เป็น จบ เดี๋ยวมนัจะยาวเกินไป อนันีส้ิยาวมาก 

ถาม : เร่ือง “กราบขอค าชีน้ า” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ วนันีผ้มขออนญุาตเล่าถวายสิ่งที่ผมพบและทราบ และ
กราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อตามความเห็นหลวงพ่อสมควร 

ในการภาวนาล่าสดุของผม ผมได้ท าสมาธิโดยการจบัที่ค าเทศน์ของหลวงพ่อ
เร่ือง “กิเลสเหยียบเมฆ” ครับ ระหว่างที่ฟังไปในขณะหนึ่งก็ปรากฏภาพร่างกายเป็น
ส่วนๆ ขึน้มา แต่ผมคิดในใจว่าจะฟังเทศน์ให้จบเสียกอ่น และเพราะผมไม่มัน่ใจว่านี่คือ
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ความเห็นจริงหรือไม่ อีกทัง้ผมรู้สึกว่าจิตของผมจดจ่อกบัค าเทศน์จนเกิดสมาธิใน
ขณะนัน้ครับ 

หลงัจากเทศน์หลวงพ่อจบ ผมก็ใช้ค าบริกรรมพทุโธ ธัมโม สงัโฆต่อครับ บริกรรม
ได้ไม่นานก็เกิดภาพของหวักะโหลกที่มีชิน้เนือ้ติดอยู่บ้าง ผมมองภาพนัน้จนปรากฏเป็น
ภาพใบหน้าของหญิงสาวที่สมบูรณ์ครับ และกลบัมาเป็นภาพกะโหลกอีกครัง้ ทีแรกผม
คิดว่าเห็นผีเข้าแล้ว จู่ๆ ผมก็ได้ยินเสียงของผมเองว่า เราก็ผีตวัหนึ่งเหมือนกนันี่แหละ 

หลงัจากได้พิจารณาค าพดูที่ว่าผมก็เป็นผีตวัหนึง่ ผมก็เห็นภาพโครงกระดกูครบั 
โครงกระดกูนัน้อยู่ในท่านัง่สมาธิประจนัหน้ากบัผมนัน้เลยครับ ผมนัง่ดโูครงกระดกูนัน้ที
ละส่วนๆ ครับ ผมไม่มีความรู้สึกกลวัภาพที่ปรากฏเลยครับ แต่กลบัรู้สึกดีใจและ
สะอิดสะเอียนไปพร้อมๆ กนั 

ผมก าหนดจิตไปตามร่างกายของผมครับ ก าหนดไปที่หวัก็เห็นภาพหวักะโหลก 
มองทะลเุข้าไปก็ไปเหน็ก้อนสมอง ผมเกิดปวดขาก็ก าหนดจิตไปที่ขา ที่หวัเข่า ก็เกิด
ภาพกระดกูท้องขาและเอ็นหวัเข่า ก าหนดไปที่หน้าท้องก็เกิดภาพตบัไตล าไส้เรียงกนั 

ผมพิจารณาว่า เม่ือเราตาย เรากเ็ป็นแบบนีน้ี่เอง แล้วผมก็ได้ยินเสียงตวัเองอีก
ครัง้ว่า ยงัไม่ทนัตายก็เป็นแบบนีแ้ล้ว กระดกูตบัไตล าไส้อยู่ในตวัเราทัง้หมดทกุขณะที่
ไปไหนมาไหนนี่แหละ 

ผมพิจารณาไปเร่ือยๆ จนภาพเห็นชดัเร่ิมรางๆ ลง และความรู้สึกขนลกุ
สะอิดสะเอียนคลายลง แล้วผมจึงออกจากสมาธิครับ 

ผมอยากขอความเมตตาหลวงพ่อพิจารณาอธิบายถึงภาพและอาการของผมที่
เล่ามาด้วยครับ และผมกราบขอค าแนะน าจากหลวงพ่อด้วย 

ปล. ผมเคยส่งค าถามถามหลวงพ่อว่าการวิปัสสนาคือปัญญาของใคร หลงัจาก
ได้ฟังเทศน์หลวงพ่อที่เมตตาตอบ ตอนนีผ้มพอรู้บ้างแล้วครับ ที่ยงัขาดก็คือความเพียร
และสมาธิของผมที่ยงัไม่ดีขึน้ครับ 
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ตอบ : อนันีเ้ขารายงานผลปฏิบตัิ ถ้ารายงานผลปฏบิตัิป๊ับ พอจิตเขาสงบแล้ว 
เห็นไหม เขาฟังเทศน์ ค าว่า “ฟังเทศน์” เวลาฟังเทศน์ เราเกาะเสียงของครูบาอาจารย์ไป 
เราจะได้ประโยชน์มาก 

เพราะธรรมดาความคิดเรามนัฟุ้งซ่านมาก แล้วเราพยายามพทุโธ ใช้ปัญญา
อบรมสมาธิเพ่ือจะควบคมุใจของเรา เราต้องลงทนุลงแรงเรามาก 

แต่ขณะที่เราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตัิแล้วท่าน
เทศน์เป็นสจัธรรม ถ้าเราอาศยัเกาะสิ่งนัน้ไปแล้วจิตมนัลง พอจิตมนัลงป๊ับ จิตเป็นสมาธิ
ป๊ับ พอเขาว่า ฟังเทศน์ไป จิตมนัจะลง ผมก็พยายามขืนไว้จนกว่าเทศน์หลวงพ่อจะจบ 
พอเทศน์หลวงพ่อจบแล้ว ผมก็พทุโธ ธัมโม สงัโฆต่อเนื่องไป พอต่อเนื่องไป จะเห็นเกิด
ภาพกะโหลก เห็นไหม ภาพกะโหลก มีชิน้เนือ้ติดมาด้วย 

ถ้าจิตมนัสงบ จิตมนัสงบ มนัจะเห็นนิมิตอย่างนัน้ได้ เห็นกายได้ 

การเห็นกาย การเหน็กายมนัเหน็ได้หลากหลายมาก เหมือนสายตาเรานี่ สายตา
เราจะเห็นภาพอะไรร้อยแปดพนัเก้าไปหมดเลย แต่มนัอยู่ที่วฒุิภาวะของคนมอง วฒุิ
ภาวะของคนมองว่ามีวฒุิภาวะแค่ไหน ถ้าคนที่มีวฒุิภาวะเขามองสิ่งใดแล้ววางหมดเลย 
เข้าใจหมด นกัวิทยาศาสตร์เขามองอะไรเขาเฉยหมด 

ไอ้เราไปมอง ตื่นไปหมดนะ พอบวชมา ๔๐ ปีไม่เคยเห็นไง ออกไปถนน เห็น
อะไรก็ตื่นไปหมดเลย โอ้โฮ! เห็นแสงสียงัตกใจเลย เพราะไม่เคยเห็น 

แต่นกัวิทยาศาสตร์เขาเฉย เขามีค าตอบหมด มองเห็นสิ่งใดก็มีค าตอบหมด มนั
จะไปตื่นเต้นอะไรล่ะ แต่ถ้าเราไม่มีค าตอบสิ มองเห็นอะไรก็โอ้โฮ! อยากได้อยากด ี
ตื่นเต้น หวัใจนี่หวัน่ไหวไปหมดเลย 

นี่พดูถึงว่าการเห็นไง ถ้าการเห็น เราเห็นอะไร แต่ถ้าจิตมนัสงบแล้ว จิตมนัสงบ 
ที่มนัเห็น เห็นก็อย่างที่เขาว่า พอเห็นอย่างที่เขาว่า บอกเห็นกะโหลกที่มีชิน้เนือ้ติดมา 

เวลามองเข้าไป มองเข้าไปมนัย่อยสลายได้ การเหน็กายมนัไม่ใช่เหน็ผี อย่าง
ที่ว่าเขาตกใจ พอจิตมนัสงบแล้ว พอเห็นกะโหลกขึน้มา กลวั คนใหม่ๆ จะคิดอย่างนัน้ 
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เพราะคนที่ปฏิบตัิใหม่จะเขียนค าถามมาถามมากว่าไม่อยากเห็นกาย ไม่อยากเห็นผี แต่
อยากบรรลธุรรม 

เราบอกว่า นี่ความเข้าใจผิด ความเข้าใจผิด เราไปเห็นผีคือเห็นจิตวิญญาณคน
อ่ืน แต่จิตเราสงบแล้วเหมือนนกัวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ความรู้พร้อม แล้วทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ เราทดสอบเราท าวิจยัทกุอย่าง งานแต่ละชิน้เสร็จสิน้เป็นงานวิจยัของเรา 

จิตสงบแล้วเห็นกาย จิตสงบแล้วเห็นกาย พอเห็นกายแล้ว ถ้ามนัเปล่ียนแปลง
อย่างที่เขาว่า เห็นกะโหลกศีรษะมีหนงัติดอยู่ เวลามองเข้าไป เขามองไปด้วยจิตของเขา 
ไม่ได้มองด้วยตา ไม่ได้มองด้วยสมอง เขามองไปด้วยจิตของเขา พอมองด้วยจิตของเขา
ไป มนัจะไปเห็นก้อนสมอง ไปเห็นต่างๆ เห็นสมอง แล้วถ้ามนัมีก าลงัแล้วมนัจะย่อย
สลายของมนัไป นี่ถ้ามนัเห็นจริง คนเห็นจริง คนเห็นจริงมนัพดู มนัจะถกู ถ้าคนไม่เห็น
นะ มนัพดู พดูมนัก็พดูไปอย่างนัน้น่ะ 

ฉะนัน้ สิ่งที่เขาเห็น พอเขาเหน็แล้วเขาตกใจว่ามนัไม่อยากเห็นผี จู่ๆ กไ็ด้ยิน
เสียงตวัเอง 

ค าว่า “ได้ยินเสียงตวัเอง” นี่ธรรมะ ธรรมเกิดๆ เป็นอย่างนี ้ ธรรมเกิดๆ นะ สจั
ธรรม สจัธรรมนะ ดสู ิ ไฟฟ้าสถิตมนัมีอยู่แล้ว ถ้าเม่ือไหร่มีพาย ุ มีก้อนเมฆ มนัสนัดาป
กนั มนัจะเกิดพลงังานทนัทีเลย มนัมีของมนั เห็นไหม แต่เวลามนัปลอดโปร่ง มนัอยู่ไหน
ล่ะ แต่ถ้ามนัเกิดก้อนเมฆ มนัเกิดความชืน้ในก้อนเมฆ พอมนัเกิดสนัดาป มนัมีอะไรล่ะ 
ฟ้าแลบ 

จิต จิตถ้ามนัมีก าลงัของมนั จิตมีก าลงัของมนั ถ้ามีก าลงัแล้วมนัเห็นกายของมนั 
มนัเห็นกายมนัแยกสลายของมนัไป มนัเห็นนิมิต ท าไมมนัเป็นได้ล่ะ นี่เขาว่ามีคณุธรรม
ไง แต่ไอ้เราอยากเหน็โดยคิดไง ก็อยากเห็นฟ้าแลบใชไ่หม ก็เปิดไฟ มนัท าได้หมดแหละ 
อนันีเ้ขาเรียกจินตมยปัญญา จินตนาการมนัร้อยแปดพนัเก้า 

แต่ถ้าเป็นความจริง มนัเป็นความจริงนะ ถ้าความจริง คนไม่เป็น ความจริงไม่รู้ 
พดูไม่ได้ แต่ถ้าเป็นความจริงขึน้มา มนัเป็นขึน้มา ถ้าเป็นขึน้มา ฉะนัน้ เวลาเป็นจริง
ขึน้มา 
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เพราะมนัมีเราใช่ไหม มีเรา จิตมนัถึงได้บอกว่า เห็น คิดว่ากลวัผี จู่ๆ ก็มีเสียง
ขึน้มา เสียงบอกเสียงเตือนขึน้มา 

หลวงตา เวลาท่านพิจารณาของท่านสงูๆ นะ จิตนีม้นัพิจารณาไป นัง่อยู่อย่างนี ้
มองไป ว่างหมด ไม่มีวตัถอุะไรขวางได้เลย ท่านก็มหศัจรรย์ใจของท่านไง นีไ่ง ว่าจิต
เวลามนัภาวนามนัมหศัจรรย์ขนาดนี ้

เราเป็นคนเห็นเอง เราเป็นนกัวทิยาศาสตร์นะ เราเชื่อในความเห็นของเรานะ แต่
ของเราอยู่ทกุวนั เพราะเราอยู่ที่ไหนมนัจะคุ้นชินใช่ไหม เราอยู่นี่ เรากเ็ห็นภเูขาตัง้หลาย
ลกู แต่พอจิตมนัดี มนัมองไป ภูเขามนัไม่มี เราตกใจไหม มองไปนี่มนัทะลไุปเลย พอ
ทะลไุป มนัก็มหศัจรรยถ์ึงความเหน็ของตวั ไม่ใช่ตกใจนะ มหศัจรรย ์

ท่านบอกว่าธรรมะมาเตือน ธรรมะมาเตือนว่าสิ่งทีรู้่ที่เห็นนีเ้กิดจากจุดและต่อม 
สิ่งที่รู้ที่เหน็ มนัมีผู้ รู้ มีผู้ที่แสดงออก ท่านก็สะดดุเลย ก็ยงัหาไม่เจอ อะไรเป็นจุดอะไร
เป็นต่อม หาไม่เจอ นี่คนที่มีคณุธรรม เสียงที่มนัเกิดขึน้ หลวงตาท่านบอกว่าธรรมะมา
เตือน ธรรมะมาเตือน 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาตวัเองเห็นกะโหลก เห็นต่างๆ คิดว่าผ ีอยู่ดีๆ ได้ยินเสียงเกิด
ขึน้มา เสียง ได้ยินขึน้มาเอง ได้ยินเสียงตวัเองว่าเราก็เป็นผีตวัหนึ่ง เราก็เป็นผีนี่แหละ 
พอเป็นผีขึน้มา จิตตวันัน้มนัรับรู้ มนัไม่ตกใจ มนัไม่ส่งออก มนัก็เป็นประโยชน์ต่อเนื่อง
ไป นี่พดูถึงว่าเวลาเขาเหน็จริง เวลาเห็นจริงมนัจะเป็นประโยชน์อย่างนี ้ ถ้าเหน็เป็น
ประโยชน์ นี่เวลามนัเป็นไป 

เวลามนัเห็น เวลามนัพิจารณาไป มนัจะเกิดสิ่งที่ว่าเสียงที่เขาได้ยิน เขาเรียกว่า
ปัญญา เรามีความสงสยัอะไร เรามีความข้องใจสิ่งใด เวลาเห็นไปแล้วมนัเคลียร์หมดไง 
แล้วมนัเคลียร์หมดแล้วภาพนัน้มนัจะสลายลง พิจารณากาย กายนีร้าบหมดเลย ถ้าคน
พิจารณากายนะ 

หลวงตาท่านพิจารณากาย พิจารณาของท่าน พิจารณา มนัละลายไป หนงัมนั
เป่ือยเน่าไป ทกุอย่างมนัเป่ือยเน่าไป มนัย่อยสลายไป มนัหายไป จนเหลือแต่โครง
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กระดกู โครงกระดกูมนัแขง็ มนัไม่สลาย ท่านร าพึงต่อเลย ขอให้โครงกระดกูมนัหายไป 
ท่านบอกว่าดินมนัจะกลบ พรึบ! หายไปเลย อนันีม้นัเป็น 

เวลาพดูอย่างนี ้แล้วถ้าใครฟังธรรมะท่อนนีแ้ล้วไปภาวนาแล้วมาบอกเราว่า “ผม
เห็นเป็นเนือ้มนัละลายหมดเลย เห็นโครงกระดกูเลย แล้วผมเห็นแผ่นดิน”...เราไม่เชื่อคน
นีเ้ลย เพราะหลวงตาท่านพดูไว้แล้ว มนัเป็นสญัญา 

เวลาคนเป็นหรือไม่เป็น เวลาหลวงตาท่านพดูนะ พอเป็นโครงกระดกู ท่านร าพึง
ในใจ คนเป็น มนัเหมือนกบัที่ว่าเวลามีฟ้าครึม้ฟ้าคะนอง มนัจะมีพลงังาน จิตมนัสงบ
แล้วมนัมีของมนั มนัเป็นไปของมนั เวลามนัพิจารณาไป พอมนัให้กระดกูกลายเป็นดนิ 
ดินกลบทบักระดกูไปหมดเลย ราบหมด ไม่เหลือเลย แล้วมนัเหลืออะไรล่ะ มนัเหลือ
อะไร มนัก็สงัเวชไง มนัก็สงัเวช มนัก็เป็นไป นี่พดูถงึการภาวนานะ  

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเขาท า เขาเขียนมาบอกว่าให้หลวงพ่อให้เมตตาแนะน าต่อเนื่อง 

ถ้ามนัเห็นอย่างนีแ้ล้วนะ เราจะบอกว่า สิ่งที่เขาเห็นมานี่คืออ านาจวาสนา ค าว่า 
“อ านาจวาสนา” พวกเราเคยไปกินอาหารร้านอาหารที่อร่อยๆ เนาะ พอกินจบแล้ว แล้ว
อยากกินอีก ต้องไปไหน อยากกินอีกก็ต้องไปร้านเดิม 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั พอภาวนาผ่านไปแล้วมนัก็จบแล้ว อาหาร วิปัสสนาคราวนีเ้รา
ใช้ปัญญาแล้วก็จบแล้ว เราได้เสพแล้ว แล้วเราอยากได้ดิบได้ดี ท าอย่างไรต่อ มนัก็ต้อง
อยากกินอาหารที่ดี อยากกินอาหารโรงแรม ก็ต้องไปที่โรงแรมนัน้ แล้วจะกินห้องอาหาร
ไหนก็ต้องเลือกให้ถกูด้วย เดี๋ยวเข้าห้องผิด เข้าร้านอาหารให้ถกูไง 

นี่ก็เหมือนกนั กลบัมาท าให้จิตสงบเหมือนเดิม แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนาเหมือนเดิม 
ยกขึน้สู่วิปัสสนา ถ้ามนัจะเห็นสิ่งใด มนัจะรู้สิ่งใด มนัจะรู้ของมนั ถ้ารู้ถ้าเห็น ถ้ารู้ถ้าเห็น
มนัจะเป็นประโยชน์แบบนี ้

อนันีพ้ดูถึงว่ากราบเรียนหลวงพ่อให้ชีท้างนะ 

ถ้ารู้เห็น สิ่งที่เหน็มาๆ ค าที่เห็นมานะ ธรรมะมนัสอนแล้วแหละ เพราะ
เราจะบอกว่า ผู้ที่ปฏิบัติ เราจะมีนิสัย เราจะมีความเชื่ออันหนึ่ง แต่เราพอไป
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ปฏิบัต ิ มันไปเจอความจริงอันนัน้น่ะ ความจริงอันนัน้น่ะมันจะมาลบความเชื่อ
อันนี ้ ที่เอ็งเช่ือมันมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่มันมีส่วนไม่จริงเยอะเลย มันจะมาลบ
ล้างเร่ือยๆ จนความเห็นของเรามันจะตรง 

เร่ิมต้นเราทกุคนศึกษามา เรียนธรรมะมา มนัมีข้อมูลของตวัเองทัง้นัน้นะ่ แล้ว
พอปฏิบตัิ ข้อเท็จจริงมนัเกิดขึน้ เฮ้ย! มนัไม่เหมือนที่เรียนมาเลย เอ๊ะ! มนัไม่ค่อย
เหมือนกนัเลย มนัไม่เหมือนกนัเลย 

ให้ปฏิบัติซ า้ ปฏิบัติซ า้ ข้อเท็จจริงมันจะเกิดขึน้ 

ฉะนัน้ เวลาค าถามเวลาเขาถามว่าให้ชีแ้นะต่อไป ชีแ้นะต่อไป 

ให้ท าความสงบของใจเข้ามา แล้วท าต่อเนื่องๆ ท าต่อเนื่องไป มนัก็จะปฏิบตัิไป 
ให้รู้จริงเห็นจริง ไอ้นี่รู้เห็น ถ้ารู้ถ้าเห็นมนัยงัไม่จริงมนัก็จะเป็นแบบนี ้ ถ้ารู้ถ้าเห็นจริงมนั
จะเป็นความจริงของเราขึน้มานะ 

อ้าว! เดี๋ยวมนัจะยาวเกินไป 

ถาม : ผู้หญิงคนหนึ่งมีลกูอาย ุ ๑๕ ปี โดนลกูแทงเม่ือวนัที่ ๒๗ นี ้ ควรท าใจ
อย่างไร ทางโลกและทางธรรม 

ตอบ : ทางโลก ถ้าคนโดนแทงไม่เอาความ มนัคงจะไม่เป็นคดีเนาะ เพราะเป็น
ญาติ แต่มนัอยู่ที่ทางกฎหมาย กฎหมายถ้าพดูถงึอะลุ่มอล่วยก็อีกเร่ืองหนึ่ง ถ้าเขาไม่
อะลุ่มอล่วย มนัก็เป็นเร่ืองของเขานะ 

แต่ถ้าเป็นทางธรรม ทางธรรมก็ลกูเราเอง ลกูเราเอง กเ็ราเลีย้งมนัมา เราเลีย้งมนั
มา 

มนัมีนะ เราดขู่าวอยู่ เม่ือเร็วๆ นี ้พ่อ ลกูชาย จงัหวดัทางภาคเหนือ เขาไปขอเงิน
พ่อ เอาเงินพ่อไปซือ้ยาจนพ่อหมดเนือ้หมดตวั วนันัน้ก็เอารถเคร่ืองไปจอดหน้าบ้าน 
แล้วบงัคบัให้พ่อขึน้รถ รถจกัรยานยนต์ พ่อนัง่ท้ายรถแล้วจะไปหาเงินหาทองให้ลกูชาย
คนนีไ้ปซือ้ยาบ้าอีก พอลกูชายขึน้คร่อมรถติดเคร่ือง พ่อถือขวานมานะ ขึน้ซ้อนท้ายรถที่
ลกูบงัคบัให้นัง่ไป แล้วพ่อใช้ขวานฟันหวัลกูเลย ตายคาที่ 
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เจ้าหน้าที่มา ต ารวจมาถาม บอกว่ามนัรงัแก มนัท าร้ายมาตลอด มนัไถเงิน มนั
ท าร้ายมาตลอด แล้วตอนนีม้นัจะให้ไปท าร้ายคนอ่ืนอีก เราเป็นคนท าให้เขาเกิดมา ต้อง
รับผิดชอบ ตดัสินใจฟันไปที่ศีรษะ ตายคาที ่ นัน้พ่อฆ่าลกู ฆ่าเพราะมนัสดุ
ความสามารถที่จะรักษา กรณีนีก้รณีเวรกรรม นัน่กรณีหนึ่ง 

ทีนีก้รณีลกูแทงแม่ ถ้าแม่ก็ต้องอโหสิ ว่าอย่างนัน้เถอะ แล้วมนัก็มาตรงนี ้ถ้าเป็น
ทางธรรมนะ ก็ลกูเราเอง ถ้าลกูเราเองนะ เราก็เลีย้งมาดี เราจะโทษว่าพ่อแม่ไม่สัง่สอน 
พ่อแม่ไม่เลีย้ง ไม่ใช่ พ่อแม่สัง่สอนแล้วพยายามดดูีมาก 

แต่ถ้าคนมีเวรมีกรรมต่อกนันะ มนัมีที่ว่า มีอยู่ครอบครัวหนึ่งพามาหาเรา เขาพา
ลกูชายมาหาเรา เขาบอก “หลวงพ่อ ไปหาพระที่ไหน พระเขาว่ากรรมๆๆ ทัง้นัน้นะ่ 
หลวงพ่อพดูมาซิว่ามนักรรมอะไรเนี่ย ผมนะ...” เขาว่าเขาเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ 
ภรรยากเ็ป็นแพทย์ นายแพทย์ ลกูชายกเ็ป็นนายแพทย์ แต่ลกูชายเสียสติไป “...ผมไม่
เคยเห็นเลยว่าผมท าความผิดอะไร ผมเป็นคนดีคนหนึ่ง ภรรยาผม ผมก็มัน่ใจว่าเขาเป็น
คนดีคนหนึ่ง ลกูชายผม ผมก็มัน่ใจว่าเขายิง่เป็นคนดีใหญ่ เขารักเพ่ือน เขาเป็นคนด ี
เพ่ือนฝงูเยอะแยะ รักเพ่ือนหมด ท าไมลกูชายผมเป็นแบบนี ้หลวงพ่อบอกมาว่ามนัเป็น
กรรมอะไร” 

โอ้โฮ! จนตรอกเลย ไม่รู้กรรมอะไร เราบอกมนัต้องมีส ิมนัต้องมีที่มา เราอธิบาย
ให้เขาฟังว่า โยมก็เห็นเฉพาะชาติปัจจุบนันีไ้ง คนเรามนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่ใช่ไหม 
อย่างที่ว่า นิสยัๆ ค าว่า “นิสยั” เพราะเราภาวนา เราภาวนานะ เวลาจริตนิสยั เวลา
ภาวนา จริตของคนมนัไม่เหมือนกนั พิจารณากายเหมือนกนัก็ไม่เหมือนกนั เพราะอะไร 
เพราะว่าอดีตชาติมนัไม่เหมือนกนั แล้วองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย พระอรหนัต์ต้องแสนกปั แล้วของเรา อดีตชาติมา ร้อยชาติ กี่พนั
ชาติ 

อยู่ในธรรมบท เห็นไหม พระองค์หนึง่ มีร ่าลือว่ามีภกิษุณี ภิกษุณเีป็นคนที่เกง่
มาก จะรู้วาระจิตของคนหมด พระองค์ไหนจะไปปฏิบตัิที่นี่แล้วจะได้ผลไง พระองค์นัน้ก็
อยากไปบ้าง พอไป อยากจะกินอะไร เช้ามาแล้ว รู้วาระจิตหมด จนพระองค์นี ้ โอ้โฮ! 
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กลวั เขารู้จนกลวั เพราะตวัเองยงัไว้ใจตวัเองไม่ได้ ก็กลบัเลยนะ กลบัไปหาพระพทุธเจ้า 
พระพทุธเจ้าไลเ่ลย ต้องกลบัไปอยู่ที่เก่า กก็ลบัไปอยู่ทีน่ัน่ ภิกษุณีนัน้ก็ก าหนดจิต 

กลวัมาก กลวัมากก็ภาวนา ภาวนาจนส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ ระลึกถงึคณุเขา
มาก ระลึกถึงบุญคณุเขามากเลย เขาดแูลหวัใจของเรา เพราะเรากลวัมากใชไ่หม เรา
ต้องรักษาใจใชไ่หม เขายงัเอาอาหารมาให้ทกุอย่าง เขาดแูลเราหมดเลย จนเป็นพระ
อรหนัต์ ก็คิดถึงคณุเขา ย้อนอดีตไปว่าเรามีบุญคณุอะไรต่อกนั เขาถึงมีคณุกบัเราขนาด
นี ้

ก าหนดไปที่ชาติแรก โดนภิกษุณีนีฆ้่า ไปชาติที่สองก็โดนภิกษุณีนีฆ้่า เป็น
คู่ครองกนัมา โดนฆ่า พิจารณาไป ๙๙ ชาติ โดนฆ่ามา ๙๙ ชาติ เสียใจมาก ทัง้ๆ ที่เขามี
คณุนะ 

ภิกษุณีบอกว่าขออีกชาติหนึ่งๆ ย้อนกลบัไปชาติที่ ๑๐๐ พระองค์นีฆ้่าภิกษุณ ี
พระองค์นีเ้คยฆ่าภิกษุณีมาแตช่าตินัน้ แล้วกรรมจะตอบสนองมา พระองค์นีโ้ดนภิกษุณี
นีฆ้่ามาอีก ๙๙ ชาติ ชาติที่ ๑๐๐ มาส าเร็จทัง้ภิกษุณแีละภิกษุนัน้ ส าเร็จไปด้วยกนัทัง้คู ่
ผลดักนัฆ่า 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั “ลกูผมท าอะไร ไม่มีความผิดๆ” 

เราบอกว่า แล้วอดีตชาติล่ะ เขาเคยท าสิ่งใดมา โทษนะ เราย้อนกลบัไปตอนนี ้
วงการแพทย์ แพทย์ที่ดีเขาได้บุญกุศล จริงไหม แพทย์ที่เห็นแก่ตวัล่ะ เขาได้อะไรไป แล้ว
พอไปเกิดชาติใหม่ก็จะเอาเท่ากนัหรือ เอาเท่ากนั ต้องเสมอภาคเท่ากนั ก็ท ามาไม่
เหมือนกนัน่ะ 

ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ยังยืนยันอยู่ ใครท าใครได้ ใครจะเช่ือหรือไม่เช่ือก็
แล้วแต่ ท าไป ท าน่ันแหละ มนัจะได้ของมัน 

ฉะนัน้ นี่พดูถึงว่า เฉพาะที่ว่าแม่โดนลกูสาวแทงเนาะ ถ้าโดนลกูสาวแทง อย่าง
ที่ว่า ก็ลกู ท าใจไม่ได้หรอก ก็ต้องไปโอ๋มนัอยู่วนัยงัค ่าน่ะ 
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นี่พดูถึงทางธรรมนะ ทางธรรมคือว่ารักษาหวัใจของแม่ไง แม่ก็ต้องกลบัมาดแูล
หวัใจของตวัเอง ลกูเราแท้ๆ ดี ให้มนัท าเรา อย่าไปท าคนอ่ืน แล้วหนัหน้ามาปรับกนั หนั
หน้ามาคยุกนัน่ะ คยุกนั คยุกนั พยายามหาทางท าความเข้าใจกนั 

มนัมีกรรมเก่ากรรมใหม่ พอกรรมเก่ากรรมใหม่ กรรมเก่ามนัมีเชือ้มา แล้วพอ
กรรมใหม่ท าอะไรให้ขดัใจกนั ไอ้ของกรรมเก่ามนักระตุ้น แล้วเต็มที่เลย แล้วถ้ากรรมดี
มา เห็นไหม กรรมดี ดสู ิลกูที่ดีๆ นะ แม่ๆ จะให้แม่ท าดีตลอด ถ้าลกูที่ดีๆ มา 

อนันีล้กูก็คือลกู ตดัไม่ขาดหรอก แต่ทีนีไ้อ้เร่ืองเวรเร่ืองกรรมนี่แขวนไว้ แต่ในชาติ
ปัจจุบนันีม้นัต้องดแูลกนัถงึที่สดุ ปฏเิสธไม่ได้ มนัปฏเิสธความรับผิดชอบไม่ได้ ไอ้นี่พดู
ถึงว่าแม่โดนแทงเนาะ 

เพราะว่าถ้าพดูไป มนัเป็นบรรทดัฐาน เพราะคนจะฟังแล้วเอาไปวดัคนอ่ืน มนั
อธิบายให้หนกัไปทางแม่ก็ได้ อธิบายให้เป็นกรรมของลกูก็ได้ จะอธิบายอย่างไร แต่เรา
พดูเป็นกลางๆ 

ถาม : การมีสติกบัท าจิตให้ว่าง ต่างกนัอย่างไร 

ตอบ : การมีสติเป็นพืน้ฐานนะ การท าจิตให้ว่าง ถ้าไม่มีสต ิว่างไม่ได้หรอก การ
มีสติกบัการท าจิตให้ว่าง จิตให้ว่าง จิตมนัจะว่างอย่างไรถ้าไม่มีการควบคมุดแูลมนั 

ตอนนีไ้ม่ใช่ว่าท าให้จิตว่างนะ ปล่อยวางตวัเอง เผอเรอ ปล่อยให้ว่าไม่มี แล้วคิด
ว่าว่าง ไม่รับผิดชอบ คนไม่รับผิดชอบ คนเอาจิตตวัเองโยนทิง้ แล้วบอกว่าว่าง ปฏเิสธ
ว่ามนัไม่มี ปฏิเสธว่ามนัไม่รับรู้ มนัว่างหรือ 

เพราะว่ามนัต้องมีสติ สติเป็นพืน้ฐาน ถ้าเป็นโดยข้อเท็จจริงนะ ถ้าเราเป็นคน
ขาดสต ิ เราเป็นคนบ้า เราท าอะไรจะเป็นชิน้เป็นอนัไหม พระสงบบ้าไปแล้ว ก าลงัโม้อยู่
นี่ เทศน์อยู่นี่ ไอ้พวกนีฟั้งคนบ้าพดู เพราะอะไร เพราะขาดสติไง ถ้ามีสต ิ พระสงบฟืน้
มาแล้ว หายบ้า 

จะท าสิ่งใดก็แล้วแต่ หลวงตาท่านสอนไว้เลย งานทุกประเภท ท าทุก
อย่างต้องมีสติเป็นพืน้ฐาน ถ้าขาดสติ งานนัน้ถือว่าไม่เป็นงาน 
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แล้วถ้าจิตมนัว่าง ว่างจากอะไร อะไรท าให้มนัว่าง เพราะอะไรจิตถึงว่าง ถ้าไม่มี
การกระท า มนัว่างมาจากอะไร ถ้าไม่มีการกระท าเลย มนัว่างมาจากอะไร ตอบมา 

มนัไม่มี เพราะจิตนีเ้ป็นนามธรรมอยู่แล้ว จิตนีเ้ป็นนามธรรมอยู่แล้ว ถ้ามีสติป๊ับ 
จิตมนัก็จะสมบูรณ์ขึน้มา ถ้าขาดสติ จิตมนัมีอยู่ แต่มนัรับรู้ตวัมนัเอง แล้วเราเข้าใจว่านี่
เป็นความว่าง 

แต่ถ้าเป็นพทุโธ ปัญญาอบรมสมาธิ พอจิตมนัเร่ิมเป็นสมาธิ โอ้โฮ! ท าไมมนัเป็น
อย่างนี ้ท าไมมนัเป็นอย่างนี ้จิตมนัจะเด่นขึน้มา 

โยมเคยเข้าห้องแอร์เนาะ จะเย็นสขุสบาย พอจิตมนัเร่ิมปล่อย มนัวาง มนัจะมี
ความสขุขึน้มาอย่างนัน้น่ะ 

ฉะนัน้ เราถึงบอกว่า ที่ปฏิบตัิๆ กนัอยู่นี่ สมาธิมนัยงัไม่รู้จกั ถ้ามนัรู้จกัสมาธิ มนั
จะรู้ว่าสมาธิมาอย่างไร 

โยมหาเงินกนัใชไ่หม ยากไหม แล้วบอกอยู่ดีๆ โยมก็มีสตางค์เองโดยที่ไม่ต้องหา
สตางค์ โยมเชื่อไหม นัง่กนัอยู่นี่ ในกระเป๋าเงินเต็มไปหมดเลย โอ้โฮ! พวกนีมี้แต่เงิน
ทัง้นัน้ในกระเป๋า ถ้าคนไหนเชื่อ คนนัน้ขาดสติ แต่ถ้าโยมท าหน้าที่การงานแล้วโยมมีเงิน 
เออ! ใช่ๆ 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเอ็งพทุโธ เอ็งใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าจิตเอ็งสงบแล้วเอ็งมี
สมาธิ นัน่ใช่ 

ฉันไม่ได้ท าอะไรเลย ไม่รู้จกัอะไรเลย งานการก็ไม่รู้จกั แม้แต่เงินยงัไม่รู้จกัว่าเงนิ
จริงเงินปลอม แบงก์บาทยงัไม่รู้จกัมนัเลย แล้วบอกว่าเรารวย เออ! แปลกไหม 

นี่จะพดูค านีใ้ห้เป็นบรรทดัฐาน ถ้าเป็นบรรทดัฐานป๊ับ ไอ้ค าว่า “จิตว่าง” หรือถ้า
มีคณุธรรม มนัต้องมีพืน้ฐานมาจากตรงนี ้ ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ 
ปัญญาเกิดจากอะไร ปัญญาที่เกิดกนัอยู่นีก้็ไอน์สไตน์ไง ถ้ามีโอกาสให้เลือกนบัถือ
ศาสนาได้ ขอปรารถนานบัถือศาสนาพทุธ แต่กย็งัไม่ได้นบัถือ เขามีปัญญาไหม 
ไอน์สไตน์มีปัญญาไหม มี ปัญญาอย่างนัน้ปัญญาโลกียปัญญา ไม่ใช่ภาวนามยปัญญา 
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ภาวนามยปัญญาคือปัญญาถอดถอนกิเลส ภาวนามยปัญญาจะเกิดขึน้ต้องมี
ศีล สมาธิเป็นบาทฐาน ไม่มีศีล ไม่มีสมาธิเป็นบาทฐาน สิ่งที่เกิดขึน้เขาเรียกว่าโลกีย
ปัญญา โลกียปัญญาหมายถึงว่าปัญญาเกิดจากการศึกษาของเรา สิ่งที่เราศึกษา เรา
ต้องมีสต ิมีจิตสมบูรณ์ แล้วศึกษาผ่านทางสมอง นี่เขาเรียกโลกียะคือการศึกษา ถ้าเป็น
ปัญญาทางศาสนา เขาเรียกว่าสตุมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา การศึกษาแล้ว
เกิดมีการประพฤติปฏิบตัิ มีการฝึกหดั เกิดจากจินตนาการ เขาเรียกว่าจินตมยปัญญา 

โลกียปัญญา จินตมยปัญญา แก้กเิลสไม่ได้ เพราะกเิลสมนัอยู่เหนือความคิดนี ้

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจ้า เจ้าจะเกิดบนดวงใจ
ของเราไม่ได้อีกเลย” 

ค าว่า “ด าริกบัความคิด” โยมไปเปรียบเทียบค าว่า “ด าริกบัความคิด” ความคิด
เราคิดขึน้มาใช่ไหม ทีนีค้วามคิดเราคิดขึน้มา ด าริคือเจตนา ด าริมนัลึกกว่า พอด าริ
ระลึก กิเลสมนัเกิดแล้ว “มารเอย เธอเกิดจากความด าริ” พอจิตมนัขยบั กิเลสมนัก็เกิด
ตาม แล้วเราออกมาคิด กิเลสมนัคิดตามไหม 

ฉะนัน้ โลกียปัญญาที่เราศกึษานี่ถึงบอกว่าเป็นโลกไง ศึกษาทางวิชาการ ศึกษา
นี่โดยกิเลสหมด จะมีปัญญาสงูส่งขนาดไหนมนัก็เป็นปัญญาของกิเลส 

แต่ถ้าเราพทุโธๆ หรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พอจิตมันว่าง มนัไม่ไปด าริ มนัด าริ
อย่างไร ถ้าด าริ มนัก็ไม่ว่าง มนัไม่คิด มนัมีฐานของมนั แล้วฐานของมนั ถ้าคนภาวนา
ไม่เป็นก็บอกว่านี่เป็นพระอรหนัต์ เพราะจิตมนัว่างแล้ว ก็บอกว่านี่สมถะ เขาว่านี่สมถะ
ไง สมถะคือมนัติดไง 

เราพทุโธๆ จนจิตมนัสงบ จิตมนัว่าง สงบบ่อยครัง้เข้าจนเป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิ 
น้อมไป น้อมไป น้อมไปมนัก็เข้าสู่ค าถามนี่ไง การเห็นกาย เห็นโครงกระดกู การเห็น
อะไร การเหน็ ถ้ามีสมาธิเห็น มนัจะเป็นแบบนี ้ถ้าไม่มีสมาธิเห็น มนัเกิดจากจินตนาการ 

การเห็นกายนะ ทางโลกนีเ่ห็นได้ง่ายๆ เลย ตามวดัทัว่ไปเขาเอากระดกูไปแขวน
ไว้ อนาโตมีเขาให้ฝึกหดั อนาโตมีเขาไว้ฝึกหมอ เขาไม่ได้ให้นกัปฏิบตัิไปด ูนกัปฏิบตัิให้
เขาดโูครงกระดกูของตวัเอง เขาไม่ได้ไปดโูครงกระดกูของคนอ่ืน 
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ทางโลกเขาเวลาความเข้าใจผิดไง ทางโลกคิดแบบโลกไง แบบโลกแบบ
วิทยาศาสตร์ ก็อยากจะช่วยนกัปฏิบตัิ ก็ไปถ่ายรูปกนัใหญ่เลยนะ รูปซากศพ รูปอสภุะ 
อู๋ย! ถ่ายกนัใหญเ่ลยนะ บอกนี่อสภุะ 

บอกถ้าเป็นอสภุะนะ โรงพิมพ์เป็นพระอรหนัต์แล้ว เพราะโรงพิมพ์มนัพิมพ์อสภุะ
ออกมาให้มึงผวัะๆ เพราะโรงพิมพ์มนัพิมพ์หนงัสือออกมา โรงพิมพ์มนัเป็นพระอรหนัต์
แล้ว เพราะมนัพิมพ์อสภุะมาให้มึงไง 

มนัด้วยความเชื่อไง ความเชื่ออยากจะช่วยไง แต่คนภาวนาเป็น อสภุะมนัเกิด
จากจิต ถ้าจิตไม่สงบ จิตไม่เห็นกายตามความเป็นจริง อสภุะไม่มี คนเป็นกบัคนไม่เป็น
มนัต่างกนั ให้หนงัสืออีกแสนเล่มอีกล้านเล่ม หนงัสอืก็คือหนงัสือ เอาอสภุะมาแนบไว้ 
ไปไหนก็หนีบไปด้วย ฉันได้อสภุะมานี่ ฉันได้อสภุะมา...เศษกระดาษ 

เราเหน็รูปนะ มนัก็กระอกักระอ่วนนะ เหน็รูป กระอกักระอ่วน ไปเห็นซากศพ 
กระอกักระอ่วนไหม จิตถ้าสงบแล้วถ้าไปเห็น ที่เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขากระอกั
กระอ่วน 

ถ้ากระอกักระอ่วนนีเ่ป็นโลก ถ้าเป็นธรรมนะ โอ้โฮ! มนัจะสงัเวช คนเป็นมนัรู้ 
อารมณ์อย่างนีเ้ป็นอย่างไร อารมณ์อย่างนีเ้กิดกระทบอย่างนี ้ เกิดจากอะไร อารมณ์
อย่างนี ้ๆ  เกิดจากอะไร อารมณ์กิเลสยแุหย่มนัเป็นอยา่งไร อารมณ์ของธรรมที่มนัเกิดขึน้ 
มนัส่งเสริมอย่างใด 

เพราะพระอรหนัต์แต่ละองค์นะ กว่าจะส าเร็จได้นะ ล้มลกุคลกุคลานมาขนาด
ไหน นกักีฬาที่เขามีเงิน มีหอเกยีรติยศต่างๆ เขาท ามาขนาดไหน แล้วมึงจบัพลดัจบัผลู
มาเป็นพระอรหนัต์ๆ ก็แท่นพิมพ์ยงัเป็นพระอรหนัตไ์ด้เลย ท าไมมึงจะเป็นไม่ได้ 

อันนีไ้ม่ใช่พูดแขวะใครนะ พูดให้สติ พูดให้สต ิ พูดให้เรารู้จักคิด แต่
จริงๆ แล้วเราปฏิบัติถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก
ว่า สิ่งที่จะเข้าถึงสัจธรรมได้คือหัวใจของสัตว์โลก คือความรู้สึกเราน่ี ทุกคนมี
สิทธ์ินะ ทุกคนมีสิทธ์ิ เรามีสิทธิเสรีภาพที่จะท าให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เท่ากัน แต่
เพียงแต่ว่าคนที่ท า ครูบาอาจารย์ที่ดีท่านก็จะชักน าให้เราไปทางที่ถูกต้อง 
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ถ้าครูบาอาจารย์ทีไ่ม่ดี เพราะเขายงัไม่รู้จกัตวัเขา เพราะเขาเข้าใจผิด เขาหลง
ผิดใช่ไหม เพราะเขาหลงผิดแล้วเขาก็มาสอนเรา แตพ่อเราปฏิบตัิไปถกูแล้ว อ้าว! มนั
เห็นต่าง ถ้าเห็นต่างมนัก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งนะ แต่ส่วนใหญ่แล้วบารมีเราไม่ถงึ มนัยงัไม่
ทนัเห็นต่างไง ไปเชื่อเขาก่อนไง พอเชื่อเขาก่อน เราก็เอาใจเราไปไว้ทีเ่ขา เพราะเชื่อ 
ศรัทธาความเชื่อมนัปิดหปิูดตาหมดนะ เพราะศรทัธาเพราะเชื่อ ไม่เคยคิดโต้แย้งเลย แต่
ถ้าวนัไหนคิดโต้แย้ง โอ้โฮ! นี่เชื่อมาได้อย่างไร เชื่อมาได้อย่างไร 

แต่ถ้าเวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ ท่านปฏิบตัิตามความเป็นจริงนะ อริยสจัมี
หนึ่งเดียว หลวงปู่ ค าดี หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ เจีย๊ะ หลวงปู่ บวั หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ฝัน้ 
ท่านพิจารณากายเหมือนกนัหมดเลย แตไ่ม่เหมือนกนัสกัอย่างหนึ่ง ท่านพิจารณากาย
เหมือนกนั 

เราซือ้รถยี่ห้อเดียวกนั รุ่นเดยีวกนั แล้วต่างคนต่างใช้ การบ ารุงรักษาต่างกนั รถ
นัน้อายใุช้งานต่างกนั การพิจารณากายเหมือนกนั แต่จิตนัน้มีอ านาจวาสนา จิตมี
ปัญญามากน้อยขนาดไหน พิจารณากายอย่างไร พิจารณาอย่างไร แต่เวลาสิน้สดุแล้ว
ไปถึงเป้าหมายเหมือนกนั พิจารณากายเหมือนกนันี่ ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ท่านคยุ
กนันะ มนัจะเข้าอนัเดียวกนั ถ้ามนัเป็นความจริงนะ 

อนันีม้นัพดูถึงไง เพราะบอกว่า การมีสติกบัท าให้จิตวา่ง ต่างกนัอย่างใด 

อนันีแ้บบว่าชงมาให้ตบเลยนะ ชงมาอย่างนีอ้ย่างดเีลย ดีมาก เราได้อธิบายให้
ฟัง เราได้พดูให้ฟังว่า ค าว่า “จิตว่าง” ทกุคนใครบ้างไม่อยากจิตว่าง แต่เราอยากจิตว่าง
ด้วยข้อเท็จจริง ด้วยคณุสมบตัิของความเป็นจิตว่าง เราไม่ต้องการการได้จิตว่างมาโดย
กิเลสมนัสอพลอ มนับอกว่าจิตว่าง แต่มนัไม่ได้ว่าง 

ทุกคนต้องการให้จิตว่าง ทุกคนต้องการจิตมีคุณภาพ ทุกคนต้องการให้
จิตเราดี แต่มันต้องดีงามมาด้วยข้อเท็จจริง ดีงามมาโดยความถูกต้อง มันเป็น
ความจริง 



ถา้รู้ ถา้เห็น ๒๐ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

มนัไม่ใช่ดีงามมาโดยการเสแสร้ง มนัไม่ได้ดีงามมาโดยที่เราไม่รับรู้ เราปฏิเสธ
มนัว่าอย่างนีค้ือจิตว่าง เพราะว่าอย่างนีเ้ป็นจิตว่าง เราถึงไม่ได้อะไรกนัเลย เราถงึไม่ได้
มีคณุสมบตัิ เราถึงไม่ได้ความเยน็ของจิต เราถึงไม่ได้ก าลงัของจิต เราถึงไม่ได้ 

หลวงตาใช้ค าว่า “นิวเคลียร์นิวตรอน” เวลามรรคมนัเดินน่ะ ถ้านิวเคลียร์
นิวตรอนนะ แร่ยเูรเนยีมอยู่ไหน นิวเคลียร์นิวตรอนมนัมีส่วนผสมของอะไร สิ่งที่จะไป
ช าระล้างกิเลส มนัมีมรรค มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มีคุณสมบตัิอย่างไร 

หลวงตาท่านบอกท่านไปไหนท่านพกนิวเคลียร์นิวตรอนอยู่ในย่าม แต่ไม่เคยเอา
ออกมา เพราะพวกนีม้นัไม่รู้ แล้วเวลาท่านท า ท่านบอกว่ามนัเป็นนิวเคลียร์นิวตรอน
เชียวนะ 

แล้วเราบอกว่าจิตว่าง...ไอ้นี่มนัโรงพยาบาลศรีธญัญา ไปดสูิ มนัว่างเต็มเลย ไอ้
พวกจิตว่างยงัอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญา หมอต้องให้คนประกบไว้เลย 

อนันีพ้ดูถึงจิตว่างนะ นี่พดูเป็นคตเินาะ พดูธรรมะเขาไม่ให้พดูเบียดเบียนคนอ่ืน 
ไม่ให้พดูเสียดสีใคร แต่ค าพดูของเรา เราอยากจะพดูในเชงิวิชาการ ในเชิงวชิาการ ใน
เชิงวเิคราะห์วิจยัให้พวกเราฉลาด 

ธรรมะท าให้พวกเราฉลาดขึน้ วฒุิภาวะของหวัใจฉลาดขึน้ วฒุิภาวะของใจดีขึน้ 
ฟังธรรมะต้องได้อย่างนีเ้พ่ือประโยชน์กบัใจของเรา ฉะนัน้ ขอให้ท าเป็นจริง 

แล้วบอกเวลาท า ท ายากไหม ยาก ถ้าท าง่าย มนัไปกนัหมดแล้ว ท ายาก ถ้าท า
ไม่ยาก พระพทุธเจ้าถงึไม่ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย พระพทุธเจ้าท ายาก แต่
มนษุย์ ไม่เหนือความสามารถของมนษุย์ มนษุย์ท าได้ แต่ท ายาก 

อนันีพ้อท าง่ายๆ อนันัน้มนัเป็นเงินกู้  กู้ธนาคาร มนัไปกู้นอกระบบ มนัเลยง่าย 
ไอ้เรากู้ธนาคารก็ยาก ไอ้ว่าง่ายๆ กู้นอกระบบ แล้วเดี๋ยวมนัมาทวงหนีแ้ล้วมนัอยู่ไม่ไหว
นะมึง ไอ้ว่าง่ายๆ นะ อนันีพ้ดูเพ่ือให้มีสติมีปัญญาเนาะ ฉะนัน้ เห็นสมควรเนาะ เอวงั 


