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กรรม ๑ 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

วนันีจ้ะเทศนถ์งึเรื่องกรรมใหฟั้ง คนไม่คอ่ยจะคิดถึงกรรม 

คิดก็คิดไม่ละเอียดถ่ีถว้นเผินๆ เหน็วา่เวลาตายดว้ยประการ

ตา่งๆ อปัุทวเหตเุกิดขึน้ก็เรยีกวา่กรรมของคนนัน้ แทท่ี้จรงินัน้

กรรมมนัยงัลกึซึง้ไปกวา่นัน้อีก อยา่งท่านวา่  

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตตโิต มา วิคัจฉันตุ  

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ 

กัมมะพันธุ กัมมะปะฏสิะระณา 

ยัง กัมมงั กะริสสันต ิกลัยาณัง วา ปาปะกังวา ตัสสะ 

ทายาทา ภาวิสสันต ิ

อย่างนีเ้ป็นตน้ คนเราถา้ไม่มีกรรมก็ไม่เกิด มนัมีกรรมจงึ

คอ่ยเกิด ถา้หมดกรรมหมดเวรแลว้ก็หมดเรื่องกนั ถึงพระ

นิพพานเลย ตอนนีม้นัมีกรรมอยู่นั่นแหละ จงึไดม้าเกิดเป็นคน 

มาเป็นสตัวส์าราส่ิงทกุประการท่ีเกิดมานัน้ ลว้นแตเ่ป็นกรรม

ทัง้นัน้แหละ สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตตโิต มา วิคัจฉันตุ 
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เราทาํกรรมอะไรไวย้่อมไดร้บักรรมอนันัน้ ทาํกรรมดีกรรมชั่วก็

ตอ้งรบักรรมอนันัน้ท่ีเราทาํ ไม่ใช่คนอ่ืนทาํให ้ไม่ใช่ทาํใหค้นอ่ืน 

เราทาํเอง เราไดเ้อง อนันีเ้ป็นการตายตวัอยูใ่นนัน้ จะ

เปล่ียนแปลงพลิกไหวไปไม่ได ้ 

กมัมสัสะกา เราทาํ กมัมะทายาทา กรรมอนัท่ีเราทาํแลว้ 

เราตอ้งรบัเป็นทายาท คือวา่เป็นรบัผลกรรมนั่นเอง กัมมะโยนิ 

เรามีกรรมเป็นกาํเนิด คือไดเ้กิดมาเป็นมนษุย ์มาเป็นสตัว ์ท่ีเกิด

มาเรยีกวา่กรรม กัมมะพันธุ กัมมะปะฏสิะระณา เรามีกรรม

เป็นเผ่าพนัธุ ์กัมมะปะฏสิะระณา เราตอ้งอาศยักรรม คนเรา

เกิดขึน้มาตอ้งอาศยักรรม เด๋ียวนีก็้ตอ้งอาศยักรรมอยู่ คือการ

กระทาํนั่นเองเรยีกวา่กรรม เราทาํดีทาํชั่วก็ คือเราเกิดมาตอ้งทาํ 

ไม่ทาํอยู่เฉยๆไม่ได ้เหมือนกบัท่อนไมท้่อนฟืนนีไ้ม่ได ้คนไม่ทาํ

กรรมอะไรเรยีกวา่คนตาย มีจิตวิญญาณเขา้ครอบครองแลว้ตอ้ง

มีกรรมทกุคน เรยีกวา่กมัมะปะฏิสะระณา ทาํกรรมดีก็เรานั่น

แหละทาํ ทาํกรรมชั่วก็เรานั่นแหละทาํ 
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ยัง กัมมงั กะริสสันต ิเราจะทาํกรรมอนัใดไว ้ถา้เม่ือเป็น

เช่นนัน้เราจะทาํกรรมอนัใดไว ้ใหเ้ลือกเอา ดีหรอืชั่วใหเ้ลือกเอา 

ถา้เห็นวา่กรรมชั่วทจุรติ เป็นผลใหเ้กิดทกุข ์เราก็เวน้เสีย กรรมดี

เป็นเหตใุหเ้กิดสขุ นาํมาซึง่ความสขุ เราก็ประกอบแตค่วามดีอนั

นัน้ แตก็่ยงัเป็นกรรมอยู่นั่นแหละ ประกอบทัง้ดีและชั่วเป็นกรรม

ทัง้สองอย่าง แลว้จะไปพน้จากกรรมไดย้งัไง๊  

เราอาศยักรรมเช่นนีแ้ลว้ เหน็ชดัเจนดว้ยตนเอง วา่ไม่มีใคร

ทาํใหเ้รา เราเกิดมาตอ้งพึ่งกรรม อยู่ทกุวนันีก็้คือกรรม คือทาํดี

ทาํชั่ว เราก็ตอ้งไดร้บักรรมนัน้ตอ่ไปอีก ไมมี่ท่ีสิน้ท่ีสดุ (วฏั)

สงสารน่ีวา่จะยืดยาวนานแสนนานท่ีสดุ ท่ีจะพน้จากกรรมได้

ยาก เกือบจะมองไม่เหน็ รบิหรี่เสียเลย กรรมเราทาํทกุคนท่ีทาํ

อยู่นะ แตไ่ม่ใช่ของเหลือวิสยัท่ีคนเราจะทาํใหพ้น้จากกรรมได ้

ดว้ยการประกอบคณุงามความดีอนัเป็นโลกตุรธรรม พระธรรม

ทัง้หลายทัง้เป็นโลกิยะและโลกตุตระ พระองคไ์ม่ไดผ้กูขาด ใคร

ทาํก็ได ้ถา้ตัง้ใจทาํ พระองคชี์ท้างเฉยๆท่ีเป็นโลกียะ โลกตุตระ 

พระองคชี์ท้างเฉยๆ พระองคไ์ม่ไดผ้กูขาด  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

คนไม่เช่ือกรรม หลงในกรรมของตนและของคนอ่ืนในโลก

อนันี ้อย่าไดพ้ากนัเห่อเหิมต่ืนเตน้ เรื่องไมดี่ตา่งๆ ข่าวเลา่ลือ

เอิกเกรกิเฮฮา ทางโนน้ทางนีอ้ะไรตา่งๆ ต่ืนเตน้กนัไปหมด บาง

ทีก็อาจารยน์ัน้ อาจารยน่ี์แกก้รรมแกเ้วรได ้โอโ้หย ตายแลว้ ใคร

จะไปแกไ้ดห้นอ เป็นอาชีพของเขาตา่งหาก แกก้รรมแกเ้วรมนั

ตอ้งมีคา่ยกครู อย่างนอ้ยตอ้ง ๔๐ ๕๐ บาทขึน้ไป มนัก็รวยนะสิ 

มนัแกก้รรมไดอ้ย่างนัน้ แลว้มนัแกไ้ดอ้ย่างไรหละ แลว้ปลท่ีสดุก็

ตายดว้ยกนัทัง้หมด ฉะนัน้นั่นแหละ จะตายนั่นแหละ รูปเหรยีญ

อาจารยนี์ดี้ วเิศษวิโส อยู่คงกระพนั อยูย่งคงกระพนัตา่งๆ ยิงไม่

ออก แทงไมเ่ขา้ ตีไม่แตกอะไรตา่งๆ ต่ืนเตน้กนั ตัง้เป็นรอ้ยเป็น

พนัก็ซือ้กนั  

บางทีรูปพระพทุธรูปนั่งอยู่ในโบสถอ์ยู่ดีๆ เอาไปเป็นเครือ่ง

คงกระพนั ไปบน ไปเซน่สรวง คนไม่มีลกูมีเตา้ ไม่มีลกูมีหลาน 

ไปบนบานศาลเจา้ เอาพระพทุธรูปนั่นแหละ อะไร ๊ทา่นจะรูจ้ะ

เห็นอะไรกนั ความต่ืนเตน้ความนิยมนบัถือ คือไม่เช่ือกรรมเรื่อง

ผลของกรรมนั่นเอง บางคนทาํไมจงึตอ้งไดล้กูไดห้ลาน บางคน
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ยงัตอ้งอยู่คงกระพนัพน้อนัตรายไดเ้ป็นบางครัง้บางคราว อนันัน้

มนัก็เป็นเพราะกาํลงัใจของผูน้ัน้ตา่งหาก ความศกัดิสิ์ทธ์ิเพราะ

กาํลงัใจคนนัน้ตา่งหาก เช่ือแลว้ก็กาํลงัใจมนัแน่วแน่ลงไป มนัก็

เป็นไดบ้างครัง้ ไม่ใช่เป็นทั่วไป ขอโชคขอลาภก็เหมือนกนั ถา้ขอ

ได ้คนทัง้หลายก็ไม่ตอ้งทาํมาหากินแลว้ ถา้ขอโชคขอลาภก็รวย

ดว้ยกนัหมดทกุคนนั่นแหละ ขอแลว้ก็ลองดสิู ถา้ตนไมท่าํท่ีใด

จะไดมี้โชคมีลาภมาจากไหน คนท่ีขอโชคขอลาภนัน้ดว้ย

กาํลงัใจนั่นแหละ ขยนัหมั่นเพียรเขา้ มนัก็เลยบงัเอิญใหเ้กิดใหมี้ 

ใหไ้ด ้ใหรุ้ม่ใหร้วยขึน้เท่านัน้แหละ 

พระพทุธรูปไมใ่ช่ของมีวิญญาณ เป็นโลหะอนัหนึ่งตา่งหาก 

รูปเหรยีญก็เป็นโลหะอนัหนึง่ตา่งหาก จะไปศกัดิสิ์ทธ์ิวิเศษอะไร

กนั อาตมาอธิบายนกัหนา อธิบายจนขีเ้กียจอธิบาย ไม่เขา้ใจทัง้

เรื่องทัง้หลายเหลา่นี ้ถือรูป ถือคณุ อย่าไปถือเป็นของศกัดิสิ์ทธ์ิ 

ถือคณุนั่นแหละตลอดเวลา มีคณุประโยชนต์ลอดเวลา คณุ

อย่างนีพ้ระพทุธรูปอย่างนีเ้ป็นรูปพระพทุธเจา้ รูปอยา่งนีเ้ป็นครู

บาอาจารยข์องเรา เรานบัถือคณุของท่าน แลว้ทาํดีอยู่
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ตลอดเวลา เหน็รูปนัน้ก็ไม่กลา้ทาํความชั่ว ทา่นทาํความดีอย่าง

นี ้ท่านเลยไดเ้ป็นอย่างนี ้ไดเ้ป็นรูปอย่างนี ้อย่างนัน้เราก็ทาํ

ความดี เม่ือเราทาํความชั่ว เราก็ระลกึถงึคณุ นกึถึงรูปอนันัน้

แหละ แลว้ก็ละชั่ว อนันัน้ไมมี่เส่ือมตลอดเวลาเลย ทาํความดี

ตลอดเวลาเลย แตอ่ยากใหอ้ยู่คงกระพนั ไม่ใช่ อยู่ยงคงกระพนั

ดว้ยประการตา่งๆ ไม่ใช่ ใหเ้ขา้ใจโดยนยันีแ้หละ อธิบายใหฟั้ง

ใหเ้ขา้ใจโดยนยันี ้

พออาจารยอ์งคนี์เ้ก่ง ถือรูปถือศกัดิสิ์ทธ์ิ คือรูปคืออาจารย์

นั่นน่ะ ผูใ้ดถือก็ศกัดิสิ์ทธ์ิ ลองคิดดวูา่ คนชั่วก็ถือรูปอาจารยอ์งค์

นัน้ คนดีก็ถือรูปอาจารยอ์งคน์ัน้ ตา่งคนตา่งอา้งอาจารยค์น

เดียวกนั เคา้หํา้หั่นกนั ฆา่ฟันรนัแทงกนัดว้ยประการตา่งๆ 

เด๋ียวนีโ้ลกมนัวุน่วายก็เพราะถืออาจารยอ์งคเ์ดียวกนันั่นน่ะ 

ด่ืมสรุายาเมา เขา้ไปแลว้ก็อวดอา้งวา่รูปอาจารยข์องชัน้จรงิ 

คนนัน้ก็วา่รูปอาจารยข์องชัน้จรงิ ก็เลยฆา่ฟันกนั เกิดวนิาศฉิบ

หายไปประการตา่งๆ แทท่ี้จรงิก็อาจารยอ์งคเ์ดียวกนั อาจารย์

องคน์ัน้เลยเป็นเหตใุหโ้ลกยุง่ เป็นเหตใุหค้นวุน่วาย ไม่ใชค่วาม
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สงบเสียแลว้ อาจารยแ์ทนท่ีจะนาํมาซึง่ความสงบ อาจารย์

แทนท่ีจะสอนใหค้นสงบ หรอืสอนใหค้นยุง่ ใหค้นเกิดมานะทิฐิ 

ฆา่ฟันกนั ประหตัถป์ระหารกนั อธิบายมาอย่างนีแ้หละ หลาย

ครัง้หลายหน นบัครัง้นบัหนไม่ถว้น แตม่นัก็คนกลวัตายวา่งัน้

เถอะ คนชอบอยากไดโ้ชคลาภ ฉนัไดรู้ปแลว้ก็เขา้ใจวา่อยู่ยงคง

กระพนั อยูย่งคงกระพนัดว้ยประการตา่งๆ มนักลวัตายอยู่ตรง

นัน้ เอาอนันัน้เป็นท่ีพึง่ อนัอ่ืนพึง่ไม่ได ้อยากโชคอยากลาภ 

อยากรุม่อยากรวย ก็เอาอนันัน้แหละ มาเป็นเครื่องเป็นโชคเป็น

ลาภ  

น่ีแหละพทุธศาสนามนัแตกออกมาอยา่งนี ้ของบรสิทุธ์ิหมด

จดแท้ๆ  แตเ่อามาเป็นของแปลกปลอม เขา้มาแทรกซมึดว้ย

ประการอย่างนีแ้หละ ศาสนาจงึไม่ถาวร ศาสนาจงึไม่ยั่งยืน 

เด๋ียวนีเ้รยีกวา่ ศาสนาปลอมแปลงไปหมด แทบทกุแห่งทกุหน ท่ี

พดูเช่ือมั่นเอาจรงิเอาจงัในพทุธศาสนานัน้ มีนอ้ยนกันอ้ยหนา 

คนท่ีเช่ือถือพทุธศาสนาแท้ๆ มนัมีลกัษณะอย่างนี ้เช่ือ

พระพทุธเจา้ ไม่ยกโทษ ดถูกู นินทา ประมาท เหยียดหยาม 
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ตลอดชีวิต บางคนเช่ือพระพทุธเจา้ ก็เช่ือกนัตายแหละ ถือ

พระพทุธเจา้ ถือคณุพระพทุธเจา้ ถือกนัตายอีกแหละ ถา้เวลา

เกิดอปัุทวเหตลุม้ตายหายสญูไปดว้ยประการตา่งๆ โอย้ คณุ

พระก็ไม่ช่วย เอาอีกแลว้  

ถือพระธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ พระธรรมไม่มีตนไม่มีตวั 

พระธรรมท่ีแนะนาํตกัเตือนเราใหล้ะชั่วทาํดี ไม่สามารถท่ีจะทาํ

ความชั่วไดเ้พราะพระธรรมตกัเตือน เรารูแ้ลว้ เราไดย้ินแลว้ เรา

ไดฟั้งแลว้ สอนไม่ใหเ้รากระทาํความชั่วความผิด เม่ือจะทาํ

ความผิด สะกิดใจพลบุขึน้มาเลย อนันัน้นะ่ตวัพระธรรม ทาํ

ความชั่วไม่ได ้อนันัน้นะ่ตวัพระธรรมตกัเตือน  

พระสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ ท่านปฏิบติัดีปฏิบติัชอบรู้

แจง้เหน็จรงิแลว้ นาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ เอาคาํสอน

นัน้น่ะ อนันัน้ท่ีทา่นรูเ้ห็นจรงิเอามาแนะนาํตกัเตือน น่ีเป็นสาม

แลว้ คือถือพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะท่ีพึง่จน

ตลอดชีวิต ไม่ประมาท ยกโทษ ดถูกู ไมนิ่นทาวา่รา้ยดว้ย

ประการตา่งๆ มีเพียงสาม  
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ขอ้ท่ีส่ี เช่ือกรรม เช่ือผลของกรรมดงัอธิบายใหฟั้งมาแลว้ ไม่

ถือมงคลต่ืนข่าว คือเช่ือกรรม เช่ือผลของกรรม ไม่ถือโชคลาภ 

ไม่ถือเครื่องลางของขลงั ดงัอธิบายใหฟั้งแลว้ เหน็วา่ตนทาํอนั

ใด ตนไดอ้นันัน้ เราทาํดีก็ไดดี้ ทาํชั่วก็ไดช้ั่ว จะใหใ้ครแกไ้ม่ได ้

จะมาแกเ้พราะขอใหไ้ม่ได ้บางคนนัน้ถือโนน่ ถือกระทั่งจนวา่

เจา้กรรมนายเวรไปโน่นอีก ทาํบญุใหเ้จา้กรรมนายเวร ใหล้ะ

กรรมละเวร อย่าใหเ้ป็นกรรมเป็นเวรตอ่ไป อนันัน้ก็ไม่จรงิ เจา้

กรรมนายเวรท่ีไหนมนัจะรบัรู ้เราทาํดว้ยความอิจฉารษิยา ดว้ย

ความโทมนสันอ้ยใจ ทาํกรรมอะไรตา่งๆ ทาํดว้ยจิตเจตสิกอนัท่ี

แก่กลา้แรงท่ีสดุ มาทีหลงัรูต้วัวา่ จะไปขอใหอ้โหสิกรรมให ้มนั

จะรูเ้รื่องอะไร คนจะพน้จากกรรมจากเวรกนัไดก็้ตอ่เม่ือยงัมีชีวิต

อยู่ ใหอ้โหสิกรรมกนัไดเ้ท่านัน้เอง ตายแลว้ไม่ไดห้รอก มนัไม่

ทราบวา่ไปเปรตโลก มนัไมท่ราบวา่ไปอยูไ่หน อายยืุนนานแสน

นาน เราตายอีก แลว้ชาติก่อนชาตินัน้ก็ไม่รูไ้ม่เห็นกนั ในเม่ือ

แลว้เหน็อยู่ดีๆเน่ียแหละ อโหสิกรรมใหก้นัเสีย อนันัน้นะ่จะพน้

กรรมได ้จงึวา่คนเราเกิดขึน้มา ใหอ้ภยักนัเสีย ถงึผิดพลาดอะไร
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กนันิดๆหน่อยๆ ก็ยงัใหอ้ภยักนัเสีย ดีกวา่ท่ีจะไปเสวยกรรม

ขา้งหนา้ ไม่รูแ้ลว้รูร้อดกนัซกัที อนัเนีย้เช่ือกรรม เช่ือผลของ

กรรม น่ีเป็นขอ้ท่ีส่ี  

ขอ้ท่ีหา้ ไม่ทาํบญุนอกพทุธศาสนา คือทาํบญุอย่างศาสนาค

รสิเตียน อิสลามอะไรตา่งๆ เคา้มาบอกบญุบอกกศุล เราใหไ้ป

โดยฐานเป็นกนัเอง เป็นเพ่ือนเป็นฝงู แตเ่ราไม่ไดถื้อวา่เป็นการ

ทาํบญุ นัน้เราก็ถือวา่การทาํบญุอนันัน้ไม่ใช่ทาํบญุใหศ้าสนา 

ทาํบญุใหแ้ก่บคุคล ในพทุธศาสนาใหท้าํบญุใหพ้ระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์เพ่ือบาํรุงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์อนันี ้

เรยีกวา่ทาํบญุในศาสนา อนันีแ้หละ หา้ขอ้นีแ้หละ นบัถือพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะจรงิๆจงัๆจนตลอดชีวิต อนันี ้

เป็นสามขอ้ รวมเป็นหนึ่ง ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว คือเช่ือกรรม เช่ือ

ของผลของกรรม วา่ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว อนันีเ้ป็นขอ้นงึ ไม่

ทาํบญุนอกพทุธศาสนา น่ีเป็นขอ้นงึ รวมเป็นหา้ขอ้  

ขอ้ท่ีหก ถา้คนนัน้เป็นคนเช่ือมั่นจรงิจงัในพระพทุธศาสนา

แลว้ ศีล ๕ ประจาํตวัเป็นนิจ ไม่มีผิดเลย คนเช่ือกรรม เช่ือผล



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

ของกรรมจรงิจงัแลว้ ไมก่ลา้ทาํความชั่ว ไม่ทาํความชั่วก็มีศีล ๕ 

อยู่ประจาํตวัเป็นนิจ อนันัน้เคา้เรยีกวา่ โสดาบนับคุคล โน่นเลย 

ขึน้อรยิภมู ิ 

คนในเมืองไทยของเรา ถือศาสนาไม่จรงิ ถือศาสนาไปนิดๆ

หน่อยๆ เกิดอปัุทวเหตอุะไร เกิดวิบติัขึน้มาดว้ยประการตา่งๆ 

ศาสนาไม่ชว่ย โนน่แน่ะ ไปโน่นแน่ะ คือไมจ่รงิ ไม่เช่ือตามผล

ของกรรม ใครจะไปช่วยได ้พระพทุธเจา้ก็ช่วยพระองคไ์ม่ได ้คิด

ดสิูพระเทวทตัลกูศิษยก์ลิง้กอ้นหนิลงมาจากบนภเูขามาทบัหวั

แม่เทา้พระองคจ์นเลือดหอ้ขึน้มา พระเจา้อชาตศตัรูก็ถกูพระ

ราชบตุรยดึราชสมบติั เรยีกวา่ขบถ พระเจา้ปเสนฯก็เป็น

อปัุฏฐากของพระพทุธเจา้จรงิๆ ก็ถกูพระราชบตุรขบถคือยดึเอา

สมบติัของพระองค ์ไดแ้ก่วฑิฑูภะ พระราชบตุรวิฑฑูภะ 

พระองคช์่วยยงัไงได ้ 

นอกจากนัน้อีก ในตระกลูของพระองค ์ศากยะราชในกรุง

กบิลพสัดุ ์มีศีล ๕ ประจาํเป็นนิจ ยอมสละชีวิตวิฑฑูภะไปรบ รบ

ก็ยงัไม่ใสก่ระสนุ ยงิกนั ยิงดว้ยปืนผาหนา้ไม ้แตไ่ม่ยอมใสล่กู
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กระสนุ ในผลท่ีสดุวิฑฑูภะขยีซ้ะจนเรยีบหมด นั่นหละยอมสละ

ชีวิตจรงิๆ ในเริม่ตน้ท่ีวฑิฑูภะจะไปรบทีแรก พระองคก็์พจิารณา

แลว้วา่ เอ๊ จะไปช่วยไดป้ระการใด ไปสะกดัทาง ดกัอยูก่ลางทาง 

วิฑฑูภะเหน็ก็เขา้ไปกราบทลูถามปัญหาตา่งๆกบัพระองค ์วฑิฑู

ภะก็ไดก้ลบั ซกัสองหนสามหน หนท่ีสามเน่ียแหละ พระองคม์า

พิจารณาเหน็วา่กรรมของศากยราชเคา้เคยทาํไวอ้ย่างนัน้จะตอ้ง

ฉิบหายอย่างนัน้ พระองคก็์เลยไม่ไป อนันีก็้ทาํเนายกไว ้ 

พระโมคคลัลานะแลว้คราวนี ้โจรไปทบุเอาจนกระดกูแหลก 

เป็นจลุไม่จลุหมด มีแตห่นงัหุม้อยู่เหมือนกบัถงุขา้วสาร ทา่น

กลา่วไวอ้ย่างนัน้ เบือ้งตน้กอ่นเขาจะไปทบุพระโมคคลัลานะ 

พวกโจรเขา้ไปปองรา้ยท่านอยู่ถึงส่ีเดือนลว่งไปแลว้ เคา้มาเวลา

ใดท่านก็เหาะไป มีฤทธานภุาพขนาดนัน้ มาครัง้ใดก็เหาะหนี มา

ครัง้ไหนก็เหาะหนี เอ๊ มนัหลายครัง้หลายหนน่ี ถึงขนาดนัน้ท่าน

ยงัคอ่ยรูเ้รื่องวา่กรรมของทา่น ทีหลงัเลยไม่หนี ปลอ่ยใหม้นัทบุ

ซะจนแหลกเหลวหมด แตด่ว้ยอาํนาจปาฏิหารยิด์ว้ยฤทธ์ิเดช
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ของท่าน มาอธิษฐานกระดกูใหติ้ดประสานกนัแลว้ก็เหาะไป

กราบทลูลาพระพทุธเจา้นิพพาน  

อะไรอย่างคนพวกเราสมยันีจ้ะไปถืองมงายกนันกัหนา รูป

องคน์ัน้ดี อาจารยนี์ดี้ อะไรตา่งๆ โอโ้หย ไมฟั่งเลยพระพทุธเจา้ 

พระพทุธศาสนาสอนแลว้ไมรู่เ้รื่อง ก็นา่เหน็ใจเพราะคนเราใครก็

ไม่อยากตาย เพราะคนเราใครก็อยากรวย ก็นา่เห็นใจหรอก แต่

ควรท่ีจะพิจารณาตามท่ีพทุธศาสนาสอนไว ้อย่างครัง้หลงัมา

เกิดอปัุทวเหตตุา่งๆขึน้มากลบัเลยเส่ือมสญูเสีย จากการนบัถือ

อนันัน้ จากการนบัถือครูบาอาจารย ์จากการนบัถือ

พระพทุธศาสนา น่ีเพราะไมเ่ห็นจรงิ ไม่เหน็วา่กรรมของตนจรงิๆ 

พระพทุธเจา้สอนนั่นนะ่ไม่ใช่สอนแตเ่ราอยา่งเดียว พระพทุธเจา้

ก็เป็นอยา่งเดียวกบัพวกเรา สาวกก็เป็นอยา่งเดียวกบัพวกเรา 

ใครจะไปหา้มปรามได ้

ตวันีเ้กิดขึน้มาแลว้เรยีกวา่กรรม อธิบายใหฟั้งอยา่งนี ้ยงั

เหลืออยูน่ี่เรยีกวา่เศษกรรม ยงัเป็นตนเป็นตวัน่ีเรยีกวา่เศษกรรม 

เศษกรรมน่ียงัตอ้งติดตามอยู่อย่างนัน้ กรรมจะตอ้งติดตาม เม่ือ
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มีเศษเม่ือไรมนัก็ตอ้งติดตามเพราะใชก้รรมอยู่แลว้ ยงัไงก็ไม่พน้

จากเงือ้มมือของกรรม ท่ีจะพน้จากเงือ้มมือของกรรมเพราะ

จิตใจไม่มีตนมีตวันัน้ตา่งหาก มนัจิตใจนั่นน่ะมนัไม่มีตนมีตวั

หรอก ท่ีจะพน้จากกรรมนัน้เพราะใจนัน้แหละ ครัน้ใจมายดึมา

ถือน่ีอยู ่มนัก็ยงัเป็นกรรมเป็นเวรนีอ้ยู่ ครัน้ใจไม่ยดึไม่ถือ มนั

ปลอ่ยวางเสียแลว้ นั่นหละจะพน้จากกรรม กรรมตามไมท่นัแลว้ 

เพราะใจไปยดึ มนัถงึไดก้ระเทือนถึงใจ ถือวา่กวูา่มงึ ถือวา่

เราวา่เขาอะไรตา่งๆ มนัไปยดึ มนัก็เลย มนัทาํอนันีจ้รงิหรอก ตวั

กรรมนีเ้ศษกรรมนีจ้รงิ แตไ่ปถึงใจ กระเทือนถึงใจ เศรา้โศก

เสียใจอาลยัอาวรณ ์ไมพ่ออกพอใจสารพดัทกุอย่าง

เกิดขึน้  กิเลสเกิดขึน้มา โนน่น่ะไปเกิดขึน้ท่ีใจ ตวักายไมมี่กิเลส 

แตเ่ป็นเหตใุหเ้น่ืองถงึใจ ถา้เม่ือใจนัน้ไมย่ดึไม่ถือ ปลอ่ยวางละ

ถอนได ้สว่นกายอนันีถ้งึกรรมจะตามทนั ถงึเขาจะทบุจะตีจน

แหลกเหลวมนัก็ช่างมนั อยา่งพระโมคคลัลาเป็นตน้ ไมถ่ึงใจ ใจ

นัน้ไม่ถงึ ทบุแหลกเหลวจนกระดกูน่ีเป็นจลุไม่จลุหมด แตใ่จไม่
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ตาย ท่านยงัอธิษฐานใหป้ระสานกนัแลว้เหาะมากราบไหว้

พระพทุธเจา้ อนันีเ้ป็นตวัอยา่ง 

เพราะฉะนัน้คนท่ีจะพน้จากทกุขไ์ด ้พน้จากโลกนีไ้ดก็้เพราะ

ใจอนัเดียว จงยดึใจ จงถือใจนัน้เป็นสาํคญั จะมาเกิดก็เพราะใจ 

จะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจ เป็นทกุขก็์เพราะใจ ถา้ใจไมท่กุข ์ไม่

ยดึ ไม่ถือ ก็ปลอ่ยทิง้เสีย กายนีไ้ปตามเรือ่งของกาย ใจก็เป็น

เรื่องของใจ หมดเรื่องหมดราวกนั เอาละอธิบายเท่านี ้

 

กรรม ๒ 

ทกุคนใครก็ตอ้งการพน้จากทกุข ์คือตอ้งการดบักรรมนั่นเอง 

คือตอ้งการพน้จากทกุขคื์อตอ้งการดบักรรมนั่นเอง แตด่บัไม่ถกู 

เหมือนกบัไฟฟ้าน่ีนะ โรงใหญ่มนัดงักึก้ๆๆกระจายอยู่ทั่วหมด 

ตอ้งการดบั ไปดบัหลอดเลก็หลอดนอ้ย มนัก็ดบัไดเ้ฉพาะอนันัน้

สิ แตไ่ฟมนัยงัเดินอยู่อะ้ดิ ดบัตน้ตอก็แลว้ดบัปุ๊ บหมด เปิดมนัก็

ไม่ติดให ้ตวักรรมเท่านัน้หละเป็นเหต ุถา้จะดบัทกุขก็์ตอ้งดบั

กรรมอนันัน้ อย่างอธิบายใหฟั้งมาแลว้ ครัน้เม่ือไม่กระทาํกรรม 
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คือคนพดู ใจนัน้ไม่กระทาํ งัน้ก็หมดเรื่องกนัไป มนัก็ดบัหมด

เท่านัน้ มีใจอยู่ตราบใด มนัตอ้งทาํอยู่ตราบนัน้ ถา้มีใจซะแลว้ 

ดบัตวัใจนั่นแหละ อนัท่ีไมมี่นั่นแหละ ดบัตวัใจนั่นแหละ อนัท่ีไม่

มีนั่นแหละ ดบัตวัใจตรงไม่มีใจนั่นแหละ กรรมมนัก็ดบัหมด ไม่

ไปตอ่ท่ีไหน มนัไม่เกิดอีก มนัก็ไม่มีกรรมตอ่อีกหละสิ จงึใหเ้หน็

ตวัใจ ตวัใจแท ้ 

อะไรตวัใจท่ีแทน้ะ คือความไม่นกึไม่คิด ความรูส้กึอยู่แตไ่ม่

นกึไม่คิด ใหท้าํเป็นตวัอย่าง สาธิตใหด้วูา่ เรากลัน้ลมหายใจน่ะ

นะ ไมห่ายใจ กลัน้ซกัพกัหนึง่ มนัมีอะไรในท่ีนั่น ไม่ใช่สมอง 

ไม่ใช่ประสาท ไม่ใช่เซล ตวันัน้มนัมีอะไร มนัไม่มีอะไร มี

ความรูส้กึเฉยๆ ไม่คิด ไม่นกึ ไม่สง่ไม่สา่ย อนัตวันัน้นั่นนะ่ตวัใจ 

ตวัใจแทน้่ะ แตม่นัอยู่ไม่ไดน้าน พอหายใจออกมนัก็ไปตามเรื่อง

ตามราวนั่นแหละ หดัตวันัน้ จบัมนัใหไ้ดเ้สียก่อน มนัคิดมนัสง่

สา่ยไป ออ๋ มนัออกไปจากใจน่ีตา่งหาก มนัก็จิตนั่นน่ะ  

สติควบคมุจิตนั่นใหอ้ยู่ มนัไม่อยู่ก็คมุใหอ้ยู่นั่นน่ะ มนัคิด

อะไร มนัสง่สา่ยไปทาํไม มนัปรุงมนัแตง่อะไร ใหรู้เ้ทา่รูเ้รือ่ง 
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รูเ้ท่ารูท้นัมนั อย่าไปรูต้ามมนั ใหรู้เ้ท่าทนัมนั ใหรู้เ้ทา่กบัมนัเกิด

ก็ใหรู้เ้ทา่ คือใหรู้เ้ทา่ตวัมนันั่นเอง อย่าไปรูต้าม ถา้รูต้ามมนัไม่

ทนัหรอก ไปตามกน้ ตามหลงัมนั ตามกน้มนัไปไม่ทนัหรอก 

เหมือนตามรอยววัรอยความเน่ีย ตามรอยสตัวเ์น่ีย ถา้มนัรูเ้ทา่น่ี 

รูเ้ท่าขา้งหนา้ขา้งหลงัหมด รูต้วัเลย ใหรู้เ้ท่าอยา่งนัน้ แลว้มนัจะ

เขา้มาเป็นใจอีก จิตอย่างนัน้จะรวมมาเป็นใจอีก คราวหลงัเม่ือ

มนัจะคิดจะนกึจะปรุงจะแตง่ก็รูเ้ทา่อยา่งนัน้ มนัก็ไม่เป็นเหตใุห้

เกิดก่อกิเลสตา่งๆ อนันัน้มนัจงึจะหมดกรรมหมดเวร จงึจะหมด

ทกุข ์มนัจะสิน้ทกุข ์อยากสิน้ทกุข ์แตท่าํไมถ่ึงทางสิน้ทกุขซ์กัที 

เราเกิดขึน้มา โอย้ หลายภพหลายชาตินบัภพนบัชาติไมถ่ว้น แต่

อยากพน้ทกุข ์แตไ่ม่ทาํใหพ้น้ทกุขซ์กัที เราทาํขนาดนีเ้วลานี ้

อย่างท่ีอธิบายใหฟั้ง จะชั่วครูข่ณะหนึ่งยงัดีอยู่ ใหม้นัทาํเอาให้

ชาํนิชาํนาญ มนัก็อาจสามารถท่ีจะระงบัดบัทกุขไ์ด ้ความโกรธ

เกิดขึน้ ความอิจฉารษิยาเกิดขึน้ กลัน้ลมหายใจก็ดีเหมือนกนันะ 

หยดุหายซกัพกัหนึ่ง ก็จะเหน็ตวัใจของเรา ออ๋ ตวัใจไม่มีโกรธ
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หรอก มีความรูส้กึแตม่นัไมโ่กรธ นั่นหละ นั่นน่ะหดัดบูอ่ย ใหม้นั

ไดบ้อ่ยๆ มนัจะคอ่ยระงบัได ้เอาละ ทาํความเพียรภาวนา 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/xJEWx6yZWQ8  

 

https://youtu.be/xJEWx6yZWQ8

