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ธรรมฆราวาส สัมมาคารวะน้ีเป็นบุญกุศลอยา่งหน่ึง การอ่อนนอ้มถ่อมตน เห็นไหม แมแ้ต่

การยกมือไหวม้นัก็เป็นบุญกุศล แต่เรามองกนัไม่ออก พอมองกนัไม่ออก มนัก็เลยเป็นเหมือนกบั

ว่ามนัเป็นความว่าเสียศกัด์ิศรี คาํว่า “เสียศกัด์ิศรี” เพราะใจมนัคิดอยา่งนั้นเอง เสียศกัด์ิศรี เสียอะไร 

เราไปอ่อนนอ้มถ่อมตนใหเ้ขา 

แต่ธรรมไม่เป็นอยา่งนั้นนะ คาํว่าการมีสมัมาคารวะมนัเป็นบุญกุศล หลีกทางใหผู้มี้ศีล

อยา่งน้ี หลีกทางให ้ เดินไปบนสะพาน เม่ือก่อนโบราณมนัเป็นอยา่งนั้นน่ีนะ เป็นสะพานไมอ้นั

เดียวอยา่งน้ี เราจะหลบใหก้นั ไม่หลบใหก้นัก็ไปมีเร่ืองอยูก่ลางสะพานนั้น น่ีตอ้งหลบใหก้นั พอ

หลบใหก้นั ไอค้นท่ีหลบให ้คนนั้นกลบัเป็นคนดี คนท่ีหลบให้ 

แต่ถา้พดูถึงทางโลกเขามองว่าคนท่ีหลบใหค้นนั้นเป็นคนท่ีว่าเสียศกัด์ิศรี เป็นคนแพค้น 

แพช้นะในโลกน่ีมนัแพช้นะมนัมีก่อเวรก่อกรรม แต่ธรรมะคือการสมานสามคัคี คือความอยู่

ร่มเยน็เป็นสุข ความร่มเยน็เป็นสุขเห็นไหม 

เม่ือวานคนมามาก ถามแต่วา่ทาํไม ธรรมรักษาอยา่งไร รักษาโมโหน่ี เพราะเป็นคนท่ีโมโห

มาก รักษาอยา่งไรใหห้าย 

เราอา้งท่ีว่าบุรุษ ๒ คน เร่ืองลูกศร เห็นไหม มนัเห็นภาพชดันะ ลูกศรหมายถึงว่า เราไปโดน

กระทบกระทัง่ข้ึนมาแลว้ ลูกศรไง คาํว่า “ลูกศร” ถา้ยงิดว้ยลูกศรมา บุรุษ ๒ คนไปดว้ยกนั แลว้คน

โดนยงิดว้ยลูกศรคนหน่ึง บุรุษอีกคนท่ีไปดว้ยโง่เขลา ตามไปหาเขาว่าน่ียงิดว้ยลูกศรอะไร 

แลว้มนัก็ยอ้นกลบัมา เขายงิเราดว้ยคาํพดู เขายงิเราดว้ยกิริยา แลว้เราก็โกรธตอบ พอเวลา

เราโกรธตอบ ความโกรธอนัน้ีมนัจะเกิดข้ึนตลอดเลย อนัน้ีพอมนัจบัได ้มนัเห็นภาพชดั เอาภาพนั้น

มาเทียบเคียง เทียบเคียงกบัอารมณ์ของเรา เวลาเขาว่าเรา เขาติเตียนเราอยา่งน้ี เหมือนกบัว่า พอเขา
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เร่ิมพดูถึงเรา คือเราโดนยงิแลว้ เราโดนยงิดว้ยคาํพดู เราโดนยงิดว้ยกิริยาท่ีเขาไม่พอใจเรา แลว้เรา

พยายามถอน พอโดนยงิแลว้เรารักษาแผลเรา 

ไม่ใช่โดนยงิ...ถา้พดูถึงโลก ถา้เขายงิเราดว้ยคาํพดู เราตอ้งบอกว่า “เราไม่ผดิ” น่ีตามลูกศร

ไปแลว้ ลูกศรทาํดว้ยอะไร ทาํไมเขาถึงมาวา่เรา เห็นไหม ตามลกูศรออกไป มนัเป็นจริตนิสัยของ

เขา เขาคิดผดิอยา่งหน่ึง เขาเจตนาทุจริตอยา่งหน่ึง เขาตอ้งการทาํใหเ้ราโกรธอยา่งหน่ึง เขาทาํอะไร

ของเขานัน่มนัเร่ืองของเขา ถา้เร่ืองของโลกเขา เราทนัเขาแลว้เราเฉยไว ้

แต่เร่ืองของธรรมมนัไม่ใช่ตรงนั้น เร่ืองของธรรมคือการรักษาใจของเรา รักษาใจของเรา

คือว่าไม่ใหขุ้่นมวัไปก่อน แต่ไออ้ยา่งท่ีว่า เราทนัเขาหรือเราไม่ทนัเขา อนันั้นมนัเป็นประโยชน์

ต่อเม่ือเราออกไปโตต้อบกบัเขา แต่ถา้เรารักษาใจเราไวก่้อน ใจเราไม่ขุ่นมวั ใจเราใสสะอาด เราจะ

อ่านภาพนั้นออก เราจะมองภาพนั้นชดัเจน แลว้เราจะรักษาผลประโยชน์เราได ้ อนัน้ีอนัหน่ึง แต่

อนัน้ีมนัเป็นส่วนขา้งนอก 

แต่เขาถามเร่ืองความโกรธไง เราจะรักษาความโกรธ ถา้ความโกรธมนัไม่ทาํใหเ้ราโกรธ

ก่อน ไม่กวนใจเรา ถา้มนักวนใจเรา เราจะมีความกวนใจมาก 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัละเอียดลึกซ้ึงจนเรามองไม่ออกนะ มนัจะ

เอาโลกมาปกไวไ้ง ว่าเราไม่ทนัเขา เราเสียเชิงเขา เราแพเ้ขา เราเสีย เราดอ้ยโอกาส ไออ้ยา่งนั้นมนั

เป็นต่อเม่ือออกมาเป็นอารมณ์คิดออกมา แลว้ไปทาํเป็นธุรกิจหรือทาํเป็นการงานข้ึนมา มนัถึงจะ

เป็นอยา่งนั้น 

แต่ขณะท่ีว่าเรา อารมณ์ท่ีมนัขุ่นมวัข้ึนมา อนัน้ีมนัเผาเราก่อน อนัน้ีมนัทาํใหเ้ราก่อนเห็น

ไหม ถึงว่าตามออกไป พอตามออกไปมนัก็ตายก่อน บุรุษนั้นตอ้งตายไป อารมณ์นั้นตายไปอารมณ์

หน่ึงแลว้เราก็เสียทุกขไ์ป เราตอ้งทุกขร้์อนไปหน่ึงอารมณ์ เราก็ตอ้งทุกขย์ากไป 

ยอ้นกลบัมาท่ีมีสัมมาคารวะ ถา้เราเร่ิมมีสัมมาคารวะ เราเร่ิมอ่อนนอ้มถ่อมตน อนัน้ีมนัจะ

ทาํใหเ้รามีความสุขของเราเอง ถา้เราแขง็กระดา้งเห็นไหม พระเราถึงตอ้งทาํสัมมาคารวะกนั ตอ้ง

ทาํคารวะ ก่อนเขา้พรรษาน่ีทาํคารวะ เพื่อปวารณาตวัไง เขา้พรรษาน้ีมีเร่ืองอะไรใหต้กัเตือนกนั ให้

ว่ากนั 
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โยมก็เหมือนกนั ถา้เราคิดอยา่งนั้นได ้เราทาํของเรา มนัใหจิ้ตเราอ่อนควรแก่การงานนะ จิต

เราอ่อนควรแก่การงานแลว้มนัจะเป็นสุขกบัเราเอง ถา้ไม่เป็นสุขกบัเราเอง เราทุกขก์ระดา้ง เราแขง็

กระดา้งของเราเอง มนัก็ขวางใจเราเอง 

หลวงตาบอก เหมือนหมามนัคาบไม ้คาบบอ้งขา้วหลามมา เวลามนัคาบมนัขวางมา ใจเราก็

เหมือนกนั ถา้มนัถือตวั มนัก็หยบิส่ิงใดส่ิงหน่ึงยดึไว ้ พอยดึไวม้นัจะขวางใจเราไปเอง มนัขดัขอ้ง

ใจเราไปเอง ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีใครทาํอะไรใหเ้รานะ เราขดัขอ้งใจไปเอง 

แต่ว่าหมามนัคาบบอ้งขา้วหลามมาน่ีคนอ่ืนเขาเห็น เห็นมนัฟุดฟิด ๆ มนัโกรธ มนัเจบ็ มนั

ปวด มนัร้อน มนัขดัขอ้งใจ เหมือนกบัคาบอารมณ์ตวัเอง แลว้ก็ขวางใจตวัเองไป ตวัเองไม่รู้สึกตวั

เลย แต่คนอ่ืนเขามองเขาเห็น คนท่ีเขารู้ทนัเขามองเขาเห็น หมามนัคาบบอ้งขา้วหลามมา 

เรามนัไม่รู้ตวัมนัถึงขวางใจของตวัเอง ถา้เราขวางใจของตวัเอง เราก็เป็นความทุกขข์องเรา 

ถา้เราไม่ขวางใจของตวัเอง มนัเป็นการฝึกฝนนะ มนัอยูท่ี่การฝึก ถา้เราไม่ฝึกฝนเลย เราไม่ทาํเลย ไอ้

เร่ืองน้ีพดูไปเถอะ พดูจนชินหูเห็นไหม พดูจนชินปาก ฟังจนชินหู แต่หวัใจมนัไม่รับรู้ มนัดา้นไป

เลย 

แต่ถา้วนัไหน ถา้จิตมนัควรแก่การงาน มนัจะสะเทือนใจนะ ใครพดูอะไรน่ีมนัสะเทือนใจ 

มนัรับหมดนะ แลว้มนัสะเทือนหวัใจมนั “เอะ๊ ! ทาํไมเม่ือก่อนเราไม่เห็นอยา่งน้ี เม่ือก่อนไม่เห็น

อยา่งน้ี” น่ีเวลาจิตมนัเปิดหรือจิตมนัไม่เปิด 

เวลาการภาวนาเหมือนกนั คนเราภาวนาเขา้ไป พอเราภาวนาเขา้ไปมนัคร่ึง ๆ กลาง ๆ ไง 

มนัไปคาอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่เป็นไป ทาํไมมนัเป็นอยา่งนั้นล่ะ ทาํไมมนัไม่ทะลุข้ึนไปเลย ? มนัไม่

ทะลุเพราะว่าอุบายวิธีการมนัไม่พอ การทาํอุบายวิธีการของเราไม่พอ จิตของเรามนัไม่พอ สติของ

เราไม่พอ ถา้สติของเรามนัพอข้ึนมา อุบายวิธีการของเราเขา้มาน่ีมนัจะทะลุข้ึนไปได ้ แลว้ก็อยูท่ี่

ความเพียรดว้ย ความเพียรของเราพยายามข้ึนไป ตอ้งมีความเพียร มีความเพยีรแลว้ก็มีอุบายวิธีการ 

ทาํสักแต่ว่าทาํ ถา้ทาํสักแต่วา่ทาํ ธรรมะนะ เวลาเราทาํข้ึนมาไม่ได ้ทุ่มเขา้ไปขนาดไหนนะ 

ทุ่มเขา้ไป ทุ่มเขา้ไป ทุ่มขนาดไหนก็เป็นความทุ่มเขา้ไป จนช็อก จนสลบ จนเขา้โรงพยาบาลกนัก็

มีมากเลย แลว้มนัทาํไม่ไดอ้ยา่งนั้นเพราะอะไร เพราะว่ามนัฝืนไปเฉย ๆ มนัไม่มีอุบายวิธีการไง 
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มนัต้องมอีบุายวธีิการเข้ามา ดูด้วยอบุายวธีิการ ต้องมอีบุาย ต้องเปลีย่นอารมณ์บ่อย ๆ ต้องทาํบ่อย ๆ 

ต้องพลกิแพลงออกไป ถ้าเราพลกิแพลงใจของเราขึน้มา เราพยายามดูของเรา มนัจะเป็นไปได้ 

เราไม่พลิกแพลงใจของเรา เราฝืนไป แลว้มนัใชแ้ต่ขา้งนอกเขา้ไป ความใชแ้ต่ขา้งนอกเขา้

ไป มนัไม่ถึงจุดสมควรของมนัท่ีมนัจะเป็น ถา้เขา้ไปถึงจุดสมควรท่ีมนัจะเป็น มนัจะเป็นไปเห็น

ไหม มนัเป็นไปได ้สร้างเหตุแลว้มนัตอ้งถึงผล “จุดท่ีมนัจะเป็น” หมายถึงมชัฌิมาปฏิปทา หมายถึง

ธรรมท่ีมนัเป็นกลางนั้น แต่อนัน้ีเราฝืนอย่างเดียว เราปิดหูปิดตาแลว้เราฝืนของเราเขา้ไป เราฝืน

ของเราเขา้ไปมนัก็จะไม่ไดข้องมนัอยา่งนั้น 

ธรรมมนัเป็นความเป็นจริง ถา้เราปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมมนัถึงจะเป็นไป ถา้ไม่ปฏิบติั

ธรรมสมควรแก่ธรรม มนัไม่สมควรแก่ธรรมเพราะเราไม่ไดท้าํของเราเป็น เราทาํตามความเห็น

ของเรา มนัเป็นความเห็นของกิเลส กิเลสมนัเห็นอยา่งนั้น กิเลสมนัเห็นตามความเป็นจริง กิเลสมนั

ว่ามนัเป็นไปไง เห็นเขาทาํได ้ เราตอ้งทาํได ้แลว้เราทาํไปน่ีกิเลสมนัหลอกใช ้ขนาดว่ากิเลสมนัใช้

เคร่ืองมือของมนัเห็นไหม เวลาเราโกรธ เราทุกข ์ เราปวด เราแสบ เราร้อน อนัน้ีมนัใชโ้ดยเตม็

ความสามารถ 

แต่ว่าขณะปฏิบติัธรรม เราปฏิบติัอยูเ่พื่อเราจะเขา้ถึง มนัก็ยงัหลอกใช ้ มนัหลอกใชว้ิธีการ 

มนัสวมรอยออกมา ถึงว่ามนัร้ายกาจ อุบายวิธีการก็เพื่อจะพลิกแพลงดูมนัน่ีแหละ พลิกแพลงดูมนั 

พลิกแพลงความเป็นไปของมนั...ว่าเราไม่เห็น น่ีปัญญาจะมากขนาดไหน ความเราพลิกแพลง

ขนาดไหนนะ กิเลสมนัหลอกใชท้ั้งหมดเลย พอมาถึงมนัหลอกใชแ้ลว้เราก็เช่ือมนั เราเช่ือมนั เรา

ถึงไม่เห็นมนั เพราะเราเช่ือมนั เราทาํตามมนั เราทาํเป็นไป แลว้ขดัอกขดัใจนะ 

วางไวไ้ง วางไว ้ เปล่ียนอุบายใหม่ อุบายวิธีการตอ้งใหม่ ปัญญาตอ้งใหม่ตลอดเวลา ถา้

ปัญญามนัเก่า แลว้เวลาธรรม ท่ีว่าธรรมมนัไม่เป็นไป มนัขดัขอ้งใจ มนัไปแลว้มนัไปคาอยูอ่ยา่ง

นั้นน่ะ เหมือนว่ามนัจะไปไม่ได ้ มนัจะไปไม่ไดแ้ลว้มนัก็คาอยู ่ ๆ แต่มนัก็ทาํมาอยูอ่ยา่งนั้น คาอยู่

อยา่งนั้นน่ะ แลว้ก็นอ้ยเน้ือตํ่าใจกนันะ คาอยูอ่ยา่งนั้นเพราะอะไร แลว้ก็ทาํอยู ่แลว้มนัคาอยูเ่พราะ

อะไร เพราะว่ากิเลสมนัตามมาหน่ึง 

ความเคยชินของใจ ความเคยชินมนัก็เหมือนกบัหนา้ท่ี เวลานัง่ตอ้งนัง่หน่อยหน่ึง นัง่พกั

ถึงเวลาสุดแลว้ก็นัง่แลว้ก็จบกนั เราก็นัง่แลว้...มนัทาํอยูแ่ค่นั้นเอง ทาํอยูแ่ค่นั้นเอง ไม่เปล่ียนวิธีการ 

ไม่เปล่ียนเดิน ไม่เปล่ียนดูอารมณ์ของตวัเอง ดูอารมณ์ของตวัเองเขา้ไป ดูอารมณ์ของตวัเองเขา้ไป 
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การอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามา มนัจะทาํให้เราพลกิแพลงง่าย ถ้าไม่มกีารอ่อนน้อมถ่อมตนเข้า

มา มนัแขง็กระด้างมา มนัแขง็กระด้างมาแล้วกย็ดึของมนัไป แลว้ก็ตวัเองว่าตวัเองทาํผดิ แต่เขา้ใจ

ว่าเป็นความทาํถูก เพราะว่าเห็นเขาเดินเราก็เดินตามเขา เถรส่องบาตรไง เห็นเขาส่องบาตรข้ึนมา 

เขาดูเพื่อมีรอยร่ัวไหมอะไรไหม เห็นเขาส่องบาตรก็ยกบาตรข้ึนมาส่อง ยกบาตรข้ึนมาส่องทาํตาม

เขา 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบติั เวลาไอท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราประพฤติกนั บาํเพญ็เพียร

กนั มนัเป็นเหตุ มนัเป็นเหตุใหส้ร้างจิตใหส้งบใช่ไหม ถา้เราสร้างเหตุใหส้งบ ไอค้วามเพียรมนั

เป็นเหตุท่ีทาํเขา้ไป แต่เราทาํความเพียรข้ึนมาเพื่อเอาความเพียรนั้นเป็นเหตุไง เอาเหตุท่ีจะเป็นเหตุ 

นัน่เป็นผล 

อยา่งท่ีอดอาหาร ครูบาอาจารยอ์ดอาหาร อดอาหารเพื่ออะไร ? อดอาหารเพื่อจะเอาเป็น

อุบายวิธีการจะเขา้ไปหาความหิวกระหาย ความหิว ความอยากในใจอนันั้น มนัเป็นวิธีการ  แต่บาง

คนอด อดเอาเวลาไง ๕ วนั ๑๐ วนั ถา้อดครบ ๑๐ วนัถือว่ามีความสาํเร็จไง เราอดอาหารได ้๑๐ วนั 

เห็นไหม ไปเอาผลของการอดอาหารนั้นเป็นผล แต่วิธีการท่ีเราจะเขา้ไปหาความสงบนั้น 

ใจมนัก็เหมือนกนั พยายามปฏิบติักนั ปฏิบติัเพื่ออะไร ? ปฏิบติัเพื่อความสงบของใจ ไม่

ปฏิบติัเพื่อจะว่าเราปฏิบติัได ้ เราปฏิบติัได ้ น่ีมนัติดขอ้งอยูท่ี่เหตุนั้น เอาเหตุมาเป็นผล แลว้ผลมนั

เลยไม่มี ถา้เราสร้างเหตุ เราทาํเหตุแลว้เหตุมนัเปล่ียนได.้..ก็เหตุ ฟังสิ เหตุวิธีการ เหตุมนัพลิกแพลง

ได ้กรรมฐาน ๔๐ หอ้งเห็นไหม กรรมฐานมีตั้ง ๔๐ อยา่งใหเ้ราทาํเขา้ไป จะทาํอยา่งไรก็ไดใ้ห ้๔๐ 

อยา่ง แลว้อุบายวิธีการเร่ืองของปัญญาน้ีมนัไม่มีขอบเขต มนัยิง่กวา้งเขา้ไปใหญ่เลย ขอบเขตมนัไม่

มี มนักวา้งขวางท่ีมนัจะพลิกแพลงไดต้ลอด เราก็ตอ้งพลิกสิ พลิกแพลงไป ๆ 

ถา้ไม่พลิกแพลงไปมนัก็คาอยูอ่ยา่งนั้น ความคาอยูอ่ยา่งนั้นมนัทาํใหท้อ้ถอยนะ แลว้มนั

ยอกใจ “เราทาํขนาดนี ้ เราทาํขนาดนี”้ แลว้คิดดูสิ คนท่ีทาํจริงจงัก็ทาํมากกว่าน้ี ทาํจริงจงั ทาํจน

แบบว่า ถูไถไปโดยท่ีว่าไม่ดูตามา้ตาเรือ เหมือนคนท่ีว่าทาํผดิแลว้พยายามฝืนไป พยายามฝืนไปมนั

ก็เป็นอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมา 

เหตุความเพียรมนัมีอยู ่เหตุความเพียร ความเพียร ตอ้งมีความเพียรก่อน ตอ้งมีเหตุก่อน มนั

ถึงมีผลใช่ไหม แต่เหตุตอ้งถูกดว้ย ถา้เหตุไม่ถูก ความเพยีรนั้นทาํใหเ้ราตกทะเลไปเลย ตกไปอีก

ซีกหน่ึง เห็นไหม อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ไม่เขา้มชัฌิมาปฏิปทา มนัก็เป็นไป 
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แต่ถา้เขา้มชัฌิมาปฏิปทา มนัตอ้งลง แลว้ลงอนัน้ีมนัก็ยดึติด ยดึติดไป ตณัหาซอ้นตณัหาไป

เร่ือย จนกว่ามนัจะปล่อย ปล่อยอนัน้ีแลว้ทาํตามธรรมชาติของมนั สักแต่ว่าทาํไปใหม้นัเป็นไป 

ไม่อยากในผลน้ัน แต่อยากในเหตุน้ัน แต่เหตุนั้นก็ตอ้งมีวิธีการ เปล่ียนแปลงวิธีการไม่ให้

กิเลสมนัรู้ทนัแลว้มนัก็ดกัหนา้ก่อนไง มนัดกัหนา้ก่อนว่าจะทาํอยา่งน้ี รู้ว่าทาํอยา่งน้ี มนัก็สร้าง

เหตุก่อน ทาํอยา่งน้ีนะ แลว้ถึงท่ีสุดแลว้ก็จบ พอถึงท่ีสุดมนัก็จบ มนัก็เลยไดค้าอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

ไม่ไปไม่ได ้ ถา้ไปไดม้นัจะมีความสงบของใจ มนัจะมีความสุขของใจ ใจน้ีจะสงบ มี

ความสุขร่มเยน็เป็นใจ นัน่เป็นภาคปฏิบติั ทานเป็นทาน ศีลเป็นศีล ภาวนาเป็นภาวนา บุญกุศลมนั

คนละอยา่งกนั แต่อยูท่ี่ใจดวงเดียวนั้นเป็นผูท้าํ เอวงั 
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