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ถาม : เรื่อง “การใชปั้ญญาใหถู้กเวลา” 

กราบนมสัการท่านอาจารย ์กระผมเพิง่ปฏบิตั ิไดฟั้งเทศน์ท่านอาจารยห์ลาย

เรื่อง แต่ไม่เจอเรื่องทีเ่กีย่วกบัการใชปั้ญญาทีถู่กตอ้ง กระผมหมายถึงการภาวนาพุท

โธไปเรื่อยๆ จนถงึจุดไหนเราจงึจะสามารถใชปั้ญญาพจิารณาไดค้รบั กระผมมคี าถาม

ปลกีย่อยดงันี้ครบั 

๑. เมื่อถงึเวลานัน้จะมสีิง่ทีท่ าใหต้อ้งใชปั้ญญาพจิารณาเกดิขึน้มาเองใช่ไหม

ครบั 

๒. การระงบัความโกรธ ความลุ่มหลง หรอืสิง่กระทบในขณะทีไ่ม่ไดภ้าวนา 

ถอืว่าเป็นการใชปั้ญญาหรอืเปล่าครบั 

๓. เวลาผมเจอผูห้ญงิสวย รูปร่างด ีมนัจะมกีารจดจ า แลว้ผมใชว้ธิจีนิตนาการ

ถลกหนังหญิงนัน้ พอจะเป็นแนวทางทีถู่กต้องหรอืเปล่าครบั 

๔. ทุกวนัน้ีเวลาเจอเรื่องอะไรมกัจะมองเหน็ภาพในใจว่าจะเกดิอะไรขึน้ เช่น 

หากท าไม่ดกีจ็ะเกดิเรื่องราวอย่างไร ถ้าท าดจีะเกดิเรื่องราวอย่างไร อย่างนี้เรยีกว่าสติ

ใช่ไหมครบั ตอ้งรบกวนใหพ้ระอาจารยช์่วยอธบิายให้กระจ่างดว้ยครบั 

ตอบ : อนันี้เขาว่าเขาเพิง่ภาวนาใหม่ “กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมเพิง่เริม่ปฏบิตั ิ

ไดฟั้งเทศน์ท่านอาจารยห์ลายเรื่อง แต่ไม่เจอเรื่องใดทีใ่ชก้บัปัญญาทีถู่กตอ้งเลย” เหน็

ไหม ฟังเทศน์ตัง้หลายเรื่องเลย แต่เรื่องไหนกแ็ล้วแต่ จบัประโยชน์ไม่ไดส้กัเรื่อง 

เวลาฟังเทศน์ ฟังเทศน์เพื่อกล่อมใจ แล้วถ้ามนัจะเกดิประโยชน์ขึน้มามนัจะ

เกดิค าเดยีว ค าทีก่ระเทอืนใจมาก แต่ถ้าเราไปฟังเทศน์โดยความคาดหมายสูงมาก 
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ถ้ามนัสูงมากว่าถ้าฟังเทศน์แลว้จะเป็นพระอรหนัต์เลย เพราะฟังเทศน์แล้วมนัเขา้ใจ

ไดจ้ะเป็นพระอรหนัต์เลย แล้วมนัไม่เป็น นี่กเ็หมอืนกนั เวลาฟังเทศน์ไปแล้วไม่มเีรื่อง

อะไรทีต่รงกบัความคดิผมเลย 

ไม่ตรงหรอก เพราะอะไร เพราะเวลาไปหาหมอเขาถามเลย หายไหมๆ หมอ

กร็กัษาตามอาการ เทศน์ของครูบาอาจารยถ์้าเป็นจรงินะ มนัจะเป็นสเตป็ ตัง้แต่เริม่ท า

ความสงบของใจ ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค 

สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล ท่านจะเทศน์ตาม

สจัจะ ตามความเป็นจรงิ มนัเป็นสเตป็มนัขึน้ไปเลย แต่ท่านไม่ไดร้ะบุ ท่านไม่ไดบ้อก

ว่าตรงไหนเป็นโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล ทา่นไมพู่ดหรอก ยิง่หลวงตาท่านไม่พูดเลย 

ยิง่ถ้าเป็นขา้งบนถ้าละเอยีดขึน้ไปท่านบอกว่าขา้ม ท่านกลวัมนัหมาย กลวัคนฟังไป

หมายแลว้เอาไปเป็นโทษ เป็นโทษคอืเอาไปสรา้งภาพ จตินี้มนัรา้ยอยู่แลว้ แลว้พอไป

เจออะไรทีม่นัรูโ้จทยอ์ยู่แลว้ โอ๋ย! มนัสรา้งเลย ฉะนัน้ ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงินะ 

ท่านไมบ่อกหรอกอะไรเป็นอะไร แต่คนฟังเป็นรู้ 

การเทศน์ของหลวงปู่ มัน่ การเทศน์ของครูบาอาจารยเ์ริม่ตน้ตัง้แต่เหมอืน

เครื่องบนิเลย มนัตัง้แต่แทก็ซี่เขา้จอด แลว้เครื่องบนิจะขึน้ เหนิฟ้าขึ้นไปจนถงึทีสุ่ด 

เป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป คนฟังรู้เลยล่ะ พอถงึตรงนี้แลว้ ถงึตรงนี้แล้ว ถงึตรงนี้แลว้ ไป

เรื่อย นัน่ล่ะเป็นจรงิของท่าน แลว้เรากฟั็งเทศน์นัน้ จติทีสู่งกว่าจะดงึจติเราขึน้ไป ถ้า

ดงึขึน้ไป ถ้าเราท าแล้วเราไดป้ระโยชน์ 

ถ้าจติของเรา เราหาหลกัหาเกณฑไ์ม่ได ้ เรากฟั็งไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจกเ็อาสิง่

นัน้กล่อมใจ เพราะฟังแล้วมศีรทัธามคีวามเชื่อ ฟังแลว้มนัดูดดื่ม อา้ว! กฟั็งสิง่นี้ไป 

ฉะนัน้ บอกว่า “ฟังเทศน์ท่านอาจารยม์าหลายเรื่อง ไม่เจอสิง่ใดทีใ่ชปั้ญญาที่

ถูกตอ้งเลย” 

ไม่มทีางถูกตอ้งได้ ไม่มทีาง แต่ถ้ามนัถูกตอ้งได้นะ เราท าของเราไป เวลาฟัง

เทศน์ไปมนัเจอ เพีย๊ะ! เลย ถ้าเราท าของเราแลว้เราเขา้ใจเลย เราเข้าใจเลย แต่เราท า

ของเราไม่เขา้ใจเลย 
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เวลาพูด ทหารเรอื ทหารเรอืเขากอ็ยู่ในเรอืของเขา ดูส ิ ออกเรอืไปทหีนึ่ง ๓ 

เดอืน ๔ เดอืนอยู่แต่ในเรอื ทหารบกเขาก็อยู่บนบกของเขา นี่กเ็หมอืนกนั จรตินิสยั

ของคนมนัไม่เหมอืนกนั ถ้าไม่เหมอืนกนั เพยีงแต่เราฟังเทศน์ครูบาอาจารยเ์อาสิง่ใด 

ฉะนัน้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลารือ้สตัวข์นสตัว ์ เลง็ญาณเลย 

เลง็ญาณนะ รือ้สตัวข์นสตัวน์ะ เขาไม่รื้อสตัวข์นสตัวว่์าไปตอ้นคนมา...ไม่ใช่ เขามอง

ไปในใจของสตัวโ์ลก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลง็ญาณไปทีส่ตัวโ์ลก เลง็ญาณ

ไปในความรูส้กึนัน้ ว่าความรูส้กึนัน้ จตินัน้มอี านาจวาสนาไหม จตินัน้ไดส้ร้างบารมมีา

พอหรอืเปล่า ถ้าจตินัน้สร้างบารมมีาพอ แล้วอายุเขาสัน้ หรอืว่าเขามโีอกาสทีจ่ะเป็น

อนัตรายไป ตอ้งไปเอาจติดวงนัน้ก่อน 

อยู่ในพระไตรปิฎกนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปบณิฑบาตใน

เมอืงอะไร จ าไม่ไดเ้มอืงอะไร มผีูเ้ฒ่า ๒ คนตายายนัง่ขอทานอยู่ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ยิม้ พอยิม้ พระอานนท์เหน็แลว้ เหน็ว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ยิม้ ตอ้งมปัีญหาแลว้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กลบัจาก

บณิฑบาต ท าภตักจิแล้วนะ พอถงึตอนเทศน์ญาตโิยมแลว้ ตอนเยน็ พอตอนหวัค ่าจะ

เทศน์พระ พระอานนท์ถงึไดโ้อกาสถาม “เมื่อตอนเชา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ยิม้ท าไม ตอนยิ้มทีไ่ปเจอ ๒ คนตายาย” 

“เหน็ ๒ คนตายายนัน้ไหมทีเ่ป็นขอทานทีน่ัง่อยู่ข้างทาง” 

“เหน็” 

“นัน่ล่ะแต่ก่อนเขาเป็นเศรษฐ ี เขาเป็นเศรษฐแีลว้มอี านาจวาสนามาก ถา้ตอนนัน้

เขาไดเ้จอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อย่างน้อยตอ้งไดเ้ป็นพระอนาคามคีู่น้ี” แต่

ตอนนัน้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้งานลน้มอืไง แลว้พอชวีติของเขา ไม่ไดม้าเอา 

๒ คนนี้ก่อน พอไม่เอา ๒ คนนี้ก่อน เขากใ็ชช้วีติของเขาไป เขาเล่นการพนัน เขาโดน

โกง เขาเล่นการพนันเสยีหาย แลว้คนใชใ้นบา้นฉ้อโกง ฉ้อโกงจนหมดตวั จากมหา

เศรษฐี ไม่มทีี่อยู่ที่อาศยั มาเป็นคนขอทาน คนเขญ็ใจ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้เดนิผ่านไปบณิฑบาต เขากน็ัง่อยู่นัน่ 
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เวลาโอกาสไง โอกาสถ้าจติใจเขาด ีจติใจเขามคีวามสุข เพราะเขาเป็นเศรษฐี

ใช่ไหม เขามคีวามศรทัธาเขามคีวามเชื่อ เขาไดท้ าบุญกุศลของเขา เขาไดฟั้งเทศน์

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ จติใจเขาเบกิบาน เขาจะไดเ้ป็นพระอนาคาม ี

แต่เพราะไม่มเีวลา แต่ตอนเขาไปโดนโกง เล่นการพนนัจนหมดตวั โดนคดโดน

โกงจนหมดตวัเลย เป็นทุคตะเขญ็ใจ คนเป็นเศรษฐนีะ แล้วเรามานัง่ขอทานอยู่ขา้ง

ถนน จติใจเราเป็นอย่างไร เศรา้หมองไหม จติใจเราขุ่นมวัไหม องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้กเ็ดนิผ่านไป ถ้าจติใจเขาเบกิบาน นี่เล็งญาณรื้อสตัวข์นสตัว ์ นี่ไง 

เวลาจะเทศนาว่าการมนัมตีรงนี้เขา้มาบวก 

ฉะนัน้บอกว่า ฟังเทศน์หลวงพ่อหลายเรื่องแลว้ แต่ไม่มอีนัไหนเลยใชปั้ญญาที่

ถูกตอ้ง กไ็ม่เขา้ใจกไ็ม่ถูกตอ้ง กไ็ม่มอีะไรถูกเลย ก็หลวงพ่อเทศน์ผดิ โยมเป็นคนเก่ง 

เวลาพูดมนัเขา้ใจเรื่องอย่างนี้ไดไ้ง มนัข า มนัข าว่าถ้าฟังเทศน์แลว้เป็น

ประโยชน์กเ็ป็นประโยชน์แล้วล่ะ เพยีงแต่วุฒภิาวะเรามากน้อยแค่ไหน ถ้าวุฒภิาวะเรา

มาก เราจะไดผ้ลประโยชน์มาก วุฒภิาวะเราน้อย เรากไ็ดแ้ค่ฟังเสยีง หลวงตาบอกว่า

เวลาครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นธรรมเวลาแสดงออกมา เสยีงนัน้มคีุณธรรมมาด้วย แต่ถ้าครู

บาอาจารยท์ีไ่ม่มคีุณธรรม อะไรกเ็สยีงเหมอืนกนั แต่ไม่มคีุณธรรม ไม่มเีนื้อหาสาระ 

มนัแตกต่างกนั ฉะนัน้ เวลาฟังเทศน์ครูบาอาจารยแ์ตกต่างกนันะ แตกต่างกนัทีว่่ามนั

มรีสมชีาต ิมนัมคีวามหนักความเบา 

อนัน้ีพูดถงึว่า “ฟังเทศน์แลว้ไม่มปัีญญาทีถู่กตอ้ง” 

ม ี แต่ใหถ้งึเวลา ถงึโอกาส หลวงตาท่านยนืยนักบัพระ เวลาอยู่กบัท่านนะ 

ท่านบอกว่าเวลาท่านเทศน์ทีว่่าเขม้ข้น แลว้ท่านกพ็ูดกบัพระไว ้ บอกว่า “จ าค าพดู

ของผมไว้นะ ถ้าผมตายไปแล้ว ถ้าใครภาวนามาถึงจุดน้ีแล้วจะมา

กราบศพ” 

เพราะอะไร เพราะตอนทีท่่านเทศน์เรากฟั็งอยู่ แต่เราปีนบนัไดฟังไม่ถงึ เราไม่

เขา้ใจหรอก แต่ถ้าวนัไหนเราปฏบิตัไิปถงึจุดนัน้ปับ๊ โอโ้ฮ! จะไปกราบแลว้กราบเล่าๆ 

แบบทีห่ลวงตากราบหลวงปู่ มัน่นัน่น่ะ ถ้าคนปฏบิตัไิปถงึจุดนัน้แลว้มนัจะเป็นอนั
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เดยีวกนั จะกราบแลว้กราบเลา่ๆ มนัซาบซึ้งมากเลย แต่ตอนฟังอยู่นะ กพ็ูดอยู่นี่ ด่าอยู่

นี ่อู้ฮู! จนหูจะแตกอยู่นี ่ไม่รูเ้รื่อง ไม่รู ้ไม่เขา้ใจ หลวงตาว่าอะไรน่ะ โอโ้ฮ! ดุมาก ว่าอะไร

กไ็ม่รู ้แต่พอมนัภาวนาไปถงึจุดนัน้นะ มนัจะไปกราบแลว้กราบเล่าๆ นี่ครูบาอาจารยท์่าน

เป็นมาอย่างนัน้ นี่พูดถงึว่าธรรม เวลาภาคปฏบิตัมินัเป็นแบบนี้ กรรมฐานเขาตดิกนั 

ตดิกนัอย่างนี้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ราบอกว่าเราฟังเทศน์มาตัง้หลายเรื่องแลว้ ไม่มอีนัใดเป็นปัญญาที่

ถูกตอ้งเลย 

ม ีแต่เราค่อยๆ ท าไป เราค่อยๆ เขา้ใจไป 

เขาว่า จุดไหนถงึจะใชปั้ญญาล่ะ 

เดีย๋วจะอธบิายต่อเนื่องกนัไปเนาะ เขาบอกแลว้จดุไหนทีใ่ชปั้ญญา ปัญญาจะ

เกดิขึน้ไดอ้ย่างไรล่ะ นี่เขาบอกว่า การใชปั้ญญาทีถู่กเวลา “๑. เมื่อถึงเวลานัน้เราจะมี

สิง่ทีท่ าใหต้้องใชปั้ญญาพจิารณาเกดิขึน้มาเองใช่หรอืไม่” 

ไม่ใช่ เพราะความเขา้ใจผดิของโลกไง ความเขา้ใจผดิของวทิยาศาสตรไ์ง เอา

ตน้ไมไ้ปปักไว้แล้วตน้ไมม้นัจะโตเอง ถ้าตน้ไม้ไปปักไว้ทีด่นิชุ่มน ้า ตน้ไมก้็จะโตเอง 

ตน้ไมไ้ปปักบนหนิ ตน้ไมม้นัจะโตเองไดไ้หม ตน้ไมม้นัจะโตเอง ตน้ไมม้นักต็าย เพราะ

มนัไปปักไว้ไม่มใีครไปดูแลมนัไง แต่ถ้าไปปักไวท้ีด่นิงอกงามมนักโ็ตเองได้ นี่พูดถงึ

ตน้ไม ้

แต่ว่าปัญญาถงึเวลาแลว้มนัจะเกิดเองใช่ไหม นี่ความเขา้ใจผดิของโลกไง 

บอกว่า “ศลี สมาธ ิปัญญา เวลาภาวนาไปแลว้ ท าสมาธแิล้วปัญญามนัจะเกิดเอง”...อกี 

๕๐๐ ชาต ิ ถ้าปัญญามนัเกิดเองกปั็ญญาโลก ปัญญากเิลส ถ้าปัญญาโลกๆ ก็

เหมอืนกบัดูส ิ ความคดิเราเกดิเองใช่ไหม ความคดิเรากระทบเองกเ็กดิ ไม่ตอ้งท าอะไร

มนักเ็กดิปัญญานี้ แตปั่ญญานี้เป็นปัญญาโลกไง ปัญญาโลกมนัก็อยู่ในโลก เพราะ

ปัญญาอย่างนี้มนัอยู่ในอ านาจของมารไง อยู่ในอ านาจของอวชิชาไง 

แต่ถ้าปัญญาธรรมมนัจะเกดิเองไหม ถ้าเกิดเอง เกิดเองทีเ่ป็นอ านาจวาสนา

บางครัง้กส็ม้หล่นนัน่ล่ะ สม้หล่นคอืมนัเกดิเอง สม้หล่น ถ้าสม้หล่น ค าว่า “สม้หล่น” สม้
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มนัหล่นนะ มนัปลดิจากขัว้มา มนัตกดนิปับ๊ แลว้มนัไปไหนต่อ มนัไปไหนต่อ กส็ม้มนั

สม้หล่น แต่ถ้าเรานะ เราเป็นเจา้ของสวนใช่ไหม เราจะเกบ็สม้ใช่ไหม เรากม็ตีะกร้าใช่

ไหม เรากส็อยมาใช่ไหม เรากด็งึลงมาใช่ไหม แลว้เรากเ็อาสม้จากตะกรา้มาเป็นของเรา

ใช่ไหม 

นี่เหมอืนกนั เวลาปัญญาทีม่นัจะเกดิมนัมสีติ มสีมาธ ิแลว้มนัใชปั้ญญาไป เรา

เป็นคนใชปั้ญญา ปัญญาตอ้งฝึกฝน ถ้าปัญญามนัจะเกดิเอง หลวงตาท่านพูดประจ า ถ้า

ปัญญามนัจะเกิดเอง เราไม่ตดิสมาธ ิ๕ ปี เพราะสมาธนิี้แน่นป๋ึง สมาธพิรอ้มทุกอย่าง

เลย รอปัญญามาเกดิไง นี่ไง คนทีป่ฏบิตั ิคนทีค่วามเขา้ใจเอง 

เราไปเจอพระมาก พระเขาบอกว่าเขาท าสมาธนิะ เขานัง่สมาธ ิ นัง่ภาวนาทัง้

คนืๆ เลย เรากแ็ปลกใจ ท าไมเขาไม่ฝึกหดัใชปั้ญญา เราก็ไปพยายามคุยกบัเขาให้

ฝึกหดัใชปั้ญญา 

“อา้ว! ท่านนีภ่าวนาไม่เป็น อู๋ย! ปัญญามนัจะเกดิเอง เหมอืนกบัผลมะม่วง 

มะม่วงมนักต็อ้งเกิดเป็นเกสร เป็นดอก แลว้มนักจ็ะเกดิเป็นลูกมะม่วง” เขาจะรอลูก

มะม่วงไง กร็อปัญญามนัเกดิเอง โอโ้ฮ! ถ้าความเขา้ใจผดิของโลกของกเิลสมนั

ครอบง าคดิกนัอย่างนัน้ 

ไอน้ัน่มนัมะม่วง เวลาบุคลาธษิฐานเขาเอามาเปรยีบเทยีบ ฉะนัน้ เวลาคนคดิ 

เวลาในพระไตรปิฎก มพีระหลายองค์ เราไปคุยมาดว้ย เขาบอกว่า “เดีย๋วปัญญามนัจะ

เกดิเอง ท าใหน้ ้าใสแลว้จะเหน็ตวัปลา” มนักม็จีรงิๆ ในพระไตรปิฎก น ้าใสเป็นภาษา

บาล ีมบีาล ีน ้าใสแลว้จะเหน็ตวัปลา 

อา้ว! พอจติเป็นสมาธ ิพอจติมนัใสใช่ไหม ดว้ยจนิตนาการ พอจติสงบลงแลว้

มนัสว่างมนัไสว มนัใสไปหมดเลย แลว้กน็ัง่รอกเิลสมาชน จะจบัปลา รอไปเถอะ รอไป 

เพราะพอมนัสว่างแล้วเดีย๋วมนัก็เศรา้หมอง มนัผ่องใสแลว้เดีย๋วมนัก็เสื่อม รอไปเถอะ 

เอ็งรอไป เดีย๋วกิเลสมนัจะวิง่มาใหเ้อง็จบั ไม่มทีาง ไม่ม ี ปัญญาจะเกดิเองไม่ม ี ปัญญา

ตอ้งฝึกฝน หลวงตาท่านบอกตอ้งฝึกหดัใชปั้ญญาๆ เราฝึกหดัใชก้นั เราฝึกหดัใช ้
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อย่างเช่นปัญญาอบรมสมาธมินัเป็นปัญญาโลก ทีโ่ลกเขาใชก้นัในปัจจุบนั ใน

สงัคมทีป่ฏบิตั ิปฏบิตัติอนน้ีก าลงัมคีนสนใจมาก เขามพีวกคฤหสัถ์เขาสอนปฏบิตักินั 

เขาบอกว่าใชปั้ญญาของเขา ฝึกหดัใชปั้ญญากนัเป็นวปัิสสนา นัน่ล่ะมนัของเทยีม

ทัง้นัน้น่ะ ของเทยีมคอืมนัเป็นสตปัิฏฐาน ๔ ปลอม สตปัิฏฐาน ๔ ปลอมเพราะอะไร 

สตปัิฏฐาน ๔ เพราะเราคดิเรานึกกนัขึ้นมาเอาเอง เราคดิเรานึกกนัขึน้มา เราคดิถงึ

เรื่องกาย เราคดิเรื่องเวทนา เราคดิเรื่องจติ เราคดิเรื่องธรรม เราคดิกนัเองมนักเ็ป็น

สตปัิฏฐาน ๔ ปลอม 

แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราทา่นบอกว่าท าความสงบของใจเขา้มา 

พุทโธๆ เขา้มา จติมนัสงบไง พอจติสงบ จติสงบจติจรงิ จติมสีมาธจิรงิๆ จติมสีตมิี

ปัญญาจรงิๆ แลว้พอไปเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

อย่างนี้ถึงเรยีกว่าสตปัิฏฐาน ๔ จรงิ วปัิสสนาจรงิ วปัิสสนาจรงิ จติสงบแลว้เหน็กาย 

เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม มนัถงึจะเป็นวปัิสสนา 

สมถกรรมฐาน เขาว่า “พุทโธๆ เป็นสมถะ พุทโธไม่มปัีญญา” 

ท าทานยงัต้องมีปัญญาเลย โยมมาท าทานกนัอยู่น่ีโยมไม่มี

ปัญญาหรือ โยมไม่เลือกหรือ ท าทานยงัต้องมีปัญญาเลย รกัษาศีลก็

ต้องมีปัญญา ท าสมถะไมม่ีปัญญามนัจะสงบได้อย่างไร ท าสมถะไม่มี

ปัญญา ท าอีลุ่ยฉุยแฉกมนัจะสงบไหม มนัเป็นไปไม่ได้หรอก ท าสมถะก็

ต้องใช้ปัญญา แล้วมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ทีเ่ขาใชปั้ญญากนัว่าสิง่นัน้เป็นปัญญา ปัญญาในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา

แห่งปัญญา ปัญญาตรกึในธรรม ปัญญาตรกึในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ปัญญาตรกึในอรยิสจั 

ตรกึในอรยิสจั ใครเป็นคนตรกึล่ะ ใครเป็นคนตรกึ ก็ภพไง เพราะจติมนัตรกึไง 

เพราะตรกึแลว้มนัหดเขา้มาๆ นัน่น่ะถ้ามนัท าความเป็นจรงิมนัจะเป็นสมถะ เป็นสมาธ ิ

แลว้ถ้าท าจรงิมนัจะเป็นสมัมาสมาธ ิแต่ดว้ยความเข้าใจผดิ เขา้ใจผดิคอืสมุทยั เขา้ใจ
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ผดิคอืมาร คอืกิเลสมนัหลอก พอกเิลสมนัหลอกกบ็อกว่า “นี่เป็นธรรม นี่ใชปั้ญญา นี่

วปัิสสนา” อนันัน้กเ็ลยกลายเป็นมจิฉา เป็นโลกยีปัญญา 

บอกว่าถ้าปัญญาจะเกิดเอง มนัไม่มหีรอก ทนีี้ปัญญาทีเ่กดิ แลว้ท าอย่างไร

ต่อไปล่ะ 

ปัญญาทีเ่ราเกดิกนัอยู่นี้มนัเป็นก าปั้นทุบดนิ ก าปั้นทุบดนิหมายถงึเป็น

ขอ้เทจ็จรงิ ในเมื่อเรามสีตมิปัีญญา เรามคีวามคดิ เวลาเราพุทโธๆ เราเอาความคดิ

ทัง้หมดไปบรกิรรมให้มนัอยู่กบัพุทโธ เรารวบรวมความคดิทัง้หมดเป็นเอกภาพไปอยู่ที่

พุทโธ พุทโธๆๆ จนมนัคลายตวัของมนัออกมา มนัคลายสิง่ทีม่นัเสวยออกมา มนักเ็ป็น

ธาตุรู ้ธาตุรูม้นักเ็ขา้ไปสู่สมาธิ นี่พูดถงึพุทธานุสต ิ

ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ ใชปั้ญญาๆ ปัญญาที่ใคร่ครวญอยู่นัน่ แยกแยะอยู่

นัน่ นัน่เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิปัญญาอบรมสมาธ ิหมายถงึว่า ปัญญาทีม่นัคดิทางโลกๆ 

ปัญญาทีม่นัคดิไปโดยกเิลส เรามสีตปัิญญาแลว้น้อมมนัมา คดิใหม้สีต ิ เหน็ไหม รอบรู้

ในกองสงัขาร สงัขารคอืความคดิ แต่มสีตปัิญญาเท่าทนัมนั พอเท่าทนัมนั คดิไปๆๆ 

คดิจนเหน็ว่า เออ! มงึบา้ มงึไม่เหนื่อยบา้งเลยหรอื มงึคดิท าไม เออ! โง่ตายหา่เลย มนัก็

ปล่อย นี่ปัญญาอบรมสมาธ ิถ้ามสีตปัิญญามนัเป็นอย่างนี้ 

นี่พูดถงึว่า ถงึเวลาทีปั่ญญามนัจะเกิดขึน้เอง 

เพราะค าถามมนัท าใหแ้บบว่า โลก บอกมนัเป็นวทิยาศาสตร ์มนัเป็นโลกกค็ดิ

กนัตามวทิยาศาสตรอ์ย่างนัน้ เวลาปฏบิตั ิ ปฏบิตัมินัเป็นธรรม ปรยิตั ิ สมมุตบิญัญตั ิ

สมมุตกิค็อืโลกๆ บญัญตักิธ็รรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แลว้ปฏบิตัขิึน้ไป

มนัเป็นความจรงิขึน้มามนัอกีอย่างหนึ่ง 

ฉะนัน้ “ปัญญาจะเกดิเองใช่ไหม” 

ไม่ใช่ ปัญญา เวลาพุทโธ พุทธานุสตหิรอืปัญญาอบรมสมาธจิบลงทีส่มาธ ิ

สมาธนิี่น ้าลน้แกว้ น ้าลน้ฝัง่ เวลาสมาธกิค็อืสมาธ ิสูงส่งขนาดไหนกส็มาธ ิมนักล็น้ไป

ของมนั ถ้าไม่มสีตปัิญญาเดีย๋วกเ็สื่อม มนัตอ้งเสื่อมของมนัแน่นอน แต่เราจะฝึกหดัใช้
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ปัญญา ฝึกหดัใชปั้ญญา เราใชปั้ญญาของเราไป ฝึกหดัใชปั้ญญา ใชไ้ปเลย ไม่ใช่บอก

ว่าจติสงบแลว้ค่อยใชปั้ญญา 

ยืนยนัว่าจิตสงบแล้วใช้ปัญญา หมายถึงว่า เป็นสมาธิจริง มนัจะ

เป็นวิปัสสนา แต่ถ้ามนัยงัไม่วิปัสสนาก็ใช้ปัญญาได้ ถ้าปัญญาได้กเ็ป็น

ปัญญาอบรมสมาธิ กใ็ช้ปัญญาไป ท าอย่างน้ี 

เขาว่า “เมื่อไหร่ตอ้งใชปั้ญญา แลว้ปัญญาจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร” 

ปัญญาทีเ่กดิขึน้ ใชปั้ญญาไปไดเ้ลย ใชไ้ปเลย แต่มสีตริบัผดิชอบเขา้มา แลว้

มนัปล่อยเขา้มา ยงัมตี่อเน่ืองเขา้ไป ละเอียดเข้าไป 

ทนีี้ถ้าเป็นโลก ใชปั้ญญาไปแลว้ พอปัญญารอบหนึ่งจบกโ็สดาบนั นี่ไง ทีเ่ขา

บอกใชปั้ญญาๆ ไป เขาคดิกนัอย่างนี้ พอมปีมในใจ มปีระเดน็ในใจ คดิใหม้นัจบ พอจบก็

โสดาบนั พอมปีระเดน็ที ่๒ คดิจบ สกทิาคาม ีพอคดิจบเป็นอนาคาม ีคดิจบเป็นพระ

อรหนัต์ โฮ!้ เวยีนหวั เวลาเจออย่างนี้แลว้เวยีนหวั แต่มพีระหลายกลุม่เชื่อกนัแบบนี้ 

แลว้ปฏบิตักินัแบบนี้ แลว้กใ็หข้ัน้ใหต้อนกนัแบบนี้ 

แลว้พวกเรา เราอยู่กบัครูบาอาจารยท์ี่ท่านบอกว่าเป็นโสดาบนัอย่างนี้ 

สกทิาคาม ีอนาคามอีย่างนี้ แลว้เราพูด เขาขบปัญหาแตกแลว้เขาเป็นโสดาบนั ค าว่า 

“โสดาบนั” ของเขา กบัค าว่า “โสดาบนั” ของครูบาอาจารยเ์ราเป็นอนัเดยีวกนั ค าพูด

เดยีวกนั เราก็เชื่อไงว่าเขาไดโ้สดาบนั 

แต่ความจรงิโสดาบนัของเขานะ โสดาบนัของเขาคอืขบปัญหาแตกเป็นโสดาบนั 

อย่างนี้ถ้าเรามอีะไรในใจ เราขุ่นมวั เรามคีวามโกรธ เราพจิารณาความโกรธ เรา

ปล่อย เราเป็นโสดาบนัไหม ไม่เป็น เพราะอารมณ์ แค่อารมณ์ อารมณ์มนัปล่อยอารมณ์

เท่านัน้น่ะ มนัไมเ่ป็นอะไรเลย แต่ของเขาว่าเป็นกนั มหีลายกลุ่มมากทีค่ดิกนัแบบนัน้ 

ถ้าคดิกนัแบบนัน้ พอเอามาพจิารณามนักรู็ไ้ด ้ ถ้าคนภาวนาเป็นมนัแยกไดห้มดเลย 

มนัเขา้ใจไดห้มดเลย แต่คนไม่ภาวนาเขา้ใจไม่ได้ เขา้ใจวธิกีารไม่ได้กไ็ปสรุปเอาที่

ค าพูดไง สรุปเอาทีต่ าแหน่งไง โสดาบนั สกทิาคาม ีอนาคาม ีแลว้โสดาบนัของใครกไ็ม่รู ้
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โสดาบนัอย่างไรกไ็ม่รู ้ เอ๊ะ! เป็นโสดาบนัได้อย่างไรวะ เอ๊ะ! เป็นโสดาบนัตอบอะไร

ไม่ได ้อา้ว! เป็นโสดาบนักต็อบมาส ิ

อา้ว! โยมนัง่รถมา มาจากกรุงเทพฯ มาจากสระบุร ี มาจากระยอง มาจาก

จนัท์ฯ อา้ว! มาจากไหนล่ะ มาถนนอะไรล่ะ ตอบไดส้ ิ

ไอน้ี่มานัง่อยู่นี่บอกว่ามาจากระยอง 

มาอย่างไร 

ไม่รู ้ไม่รู้ 

อา้ว! มาจากสระบุรมีาอย่างไร 

ไม่รู้ 

นี่ปัญญาจะเกิดเอง 

แต่ถ้าปัญญามนัจะเกิดนะ เรามสีตมิปัีญญา เราเข้าใจของเราได ้ เราพจิารณา

ของเราได ้ นีพู่ดถงึปัญญาทีม่นัเกดิเองไม่ม ี แต่นี้ปัญญาทีเ่กดิเองไม่ม ี แลว้ทีบ่อกใหใ้ช้

ปัญญา ปัญญาอย่างไรล่ะ 

มนักบ็อกว่าเริม่ตน้เดก็อนุบาล เริม่ต้นจากทารก เด็กทารก ดูส ิผูใ้หญ่คนไหน

บา้งทีไ่ปเอาจรงิเอาจงักบัเดก็ทารก จะเอาเป็นเอาตายกบัเดก็ทารก เดก็ทารกไร้

เดยีงสา เขาก็รูเ้หน็จนิตนาการของเขา เรากเ็ลี้ยงดูเขามา ฝึกหดัใหม่กเ็หมอืนเด็ก

ทารก จะใชปั้ญญาอย่างไรก็ไม่เป็น มาเถอะ ขึน้มาก่อน แต่พอเราโตขึน้มา อายุบรรลุ

นิตภิาวะ ท าสิง่ใดผดิกฎหมายหมดนะ เดก็ต ่ากว่าอายุ ๑๘ ปี กฎหมายยกเว้น ต ่ากว่า 

๑๐ ปีลงไปท าความผดิถอืว่าไม่ผดิ กฎหมายเขายงัไม่บงัคบัใชก้บัเดก็ทารกเลย เด็กทารก

ท าอะไรผดิ กฎหมายยกเวน้นะ แต่เขากต็อ้งควบคุมดูแล แต่กฎหมายยกเวน้ในการ

ลงโทษ 

แลว้นี่เราฝึกหดัใหม่ เราปฏบิตัใิหม ่ จะฆ่ากนัเลยหรอื จะฆ่าทิ้งเลยหรอื ท า

ผดิกไ็ม่ไดเ้ลยหรอื ผดิกไ็ม่เป็นไร เริม่ตน้ฝึกหดั ปฏบิตัเิถอะ ท าใหจ้ติมนัสงบ 

พยายามขวนขวายกนั ท ากนัใหม้นัจรงิขึ้นมา แต่ถ้าจะเอามรรคเอาผลนัน่แหละ



มงคลต่ืนข่าว ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

กฎหมายบงัคบัแลว้ จะเขา้สู่อรยิสจัแลว้ ถ้าเขา้สู่อรยิสจัอนันัน้น่ะความจรงิ อา้ว! 

บรรลุนิตภิาวะ ปฏเิสธกฎหมายไม่ได ้ ท าผดิกต็อ้งคอืผดิ นี่เหมอืนกนั ถ้าลองยกขึน้

วปัิสสนา ถูกผดิมนัตามหลกัแลว้ 

เวลาบอกทีว่่าปัญญามนัเป็นโลกยีะๆ ทุกคนจะเบื่อมากนะ หลวงพ่อพูดซ ้าๆ 

ซากๆ น่าเบื่อหน่ายมาก แต่ค าถามกถ็ามทุกวนั ถามมาทุกวนั 

ฉะนัน้ว่าปัญญาจะเกิดเอง ถ้าปัญญาเกดิเองไม่ม ี ถ้าปัญญาเกดิเองมนัเป็น

ปัญญาโลกๆ โดยสามญัส านึกของเรามนัมปัีญญา ถ้าปัญญาอย่างนี้ปัญญาโลก โลกีย

ปัญญา ถ้าท าทีสุ่ดของมนัสงบเขา้มา แลว้ถ้าสงบแลว้จะใชปั้ญญา นัน้จะเป็นโลกุตตร

ปัญญา ภาวนามยปัญญา 

โลกุตตรปัญญา ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาทีฆ่่ากเิลส โลกยีปัญญาเป็นปัญญา

ของกเิลส โลกียปัญญา ปัญญากเิลสพาใช ้

แลว้กเิลสพาใชแ้ลว้ใหค้ดิท าไม 

กเิลสพาใช ้ เพราะกเิลสพาใชจ้ะถากถางตวัมนั จะเขา้สู่ความสงบ เพราะมนัก็

ตอ้งใชปั้ญญา จะโค่นตน้ไผ่ ตอ้งใชไ้มท้ีท่ าจากดา้มไมไ้ผ่ จะโค่นตน้ไผ่ตอ้งใชม้ดีที่

ดา้มมนัท าจากดา้มไมไ้ผ่ จะท าใหจ้ติสงบกต็อ้งอาศยัจติท าใหต้วัมนัสงบเขา้มา นี่ไง 

จะใหจ้ติสงบกต็อ้งเอาความรูส้กึนึกคดิในจติท าใหม้นัสงบเขา้มา แลว้ท าอย่างไรต่อล่ะ 

สงบนี่เป็นเรื่องโลกๆ ไง จะโค่นตน้ไผ่กต็อ้งใชม้ดีทีด่า้มท าจากไมไ้ผ ่ อา้ว! 

ความคดิเรามนัท าใหเ้ราทุกขเ์รายาก ฉะนัน้ เราท าของเราขึน้มา 

“๒. การระงบัความโกรธ ความลุ่มหลง หรอืสิง่กระทบในขณะทีไ่ม่ไดภ้าวนาถอื

ว่าเป็นการใชปั้ญญาหรอืเปล่าครบั” 

เออ! อนันี้นะ “การระงบัความโกรธ ความลุ่มหลงที่การกระทบในขณะทีไ่ม่ได้

ภาวนา ถอืว่าเป็นปัญญาหรอืเปล่าครบั” อย่างนี้ถ้าบอกไม่ใช่ปัญญามนักเ็ป็นปัญญา 

กเ็รามคีวามโกรธ เรามคีวามลุ่มหลงอยู่ แลว้เรามสีตเิท่าทนัเรา มนัเป็นปัญญาหรอื

เปล่าครบั กเ็ป็นน่ะ เป็น เป็นปัญญา เป็น แต่กเ็ป็นปัญญาปุถุชนไง นี่ไง โลกียปัญญา 
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มนัเป็นปัญญาหรอืเปล่า เป็น แล้วปัญญาอย่างนี้ฆ่ากเิลสหรอืเปล่า ถ้าฆ่าแลว้

ท าไมผมคดิแลว้เดีย๋วมนัก็คดิอกีล่ะครบั พอผมคดิแล้วมนักห็ยุดครบั เดีย๋วผมกค็ดิอกี

ครบั แลว้มนัคดิไปๆๆ เพราะคดิไม่ทนัล่ะครบั เดีย๋วมนักล็ากผมไปครบั เพราะบางคน

กค็ดิไดพ้กัหนึ่ง พอเดีย๋วก็เหลวไหลอีกแล้ว อา้ว! นี่ไง โลกยีปัญญาเป็นอย่างนี้ ปัญญาที่

เกดิกบัเรา ปัญญาที่เชาวน์ปัญญา เราคดิเท่าทนัตวัเราไหม เท่าทนั แต่ถ้าสตมินัดกีท็นั 

แต่ถ้ากระทบ หรอืว่าจติใจเราอ่อนแอ พอมนักระทบมนัไม่ทนัหรอก แต่คดิไดก้ด็แีล้ว 

คดิไดก้ด็แีลว้ 

“ขณะทีร่ะงบัความโกรธ ความลุ่มหลง สิง่กระทบในขณะทีไ่ม่ไดภ้าวนา” 

คอืชวีติปกต ิชวีติปกตถิ้ามสีตปัิญญา เรากต็อ้งฝึกหดั การฝึกหดันะ การฝึกหดั

การปฏบิตัขิองเรา เวลามนักระทบสิง่ใดมนัจะมสีตยิบัยัง้ไว้อย่างนี้ มนัดกีว่าการไม่

ฝึกหดั เวลาการไม่ฝึกหดัเลย เวลากระทบไม่รูต้วั ท าเสรจ็แลว้ค่อยเสยีใจ คนทีไ่ม่มี

สตปัิญญาท าเสรจ็แลว้ แลว้เสยีใจทกุทเีลย ไม่น่าเลย ไม่น่าเลย แต่ท าไปแลว้ 

แต่ถ้าคนมสีตินะ มนัรูต้วั มนัใชปั้ญญา เวลาโกรธ เวลาลุ่มหลง มอีะไรกระทบ 

ใชปั้ญญา ใชปั้ญญามนักเ็ป็นประโยชน์กบัเรา มนัทนัน่ะ พอมนัทนัขึ้นมามนักย็บัยัง้ได ้

ถ้ามสีตปัิญญามนัยบัยัง้ได ้ นี่มนัเป็นปัญญา เหมอืนกบัมารยาทสงัคม ใครมมีารยาท 

ใครฝึกหดัได ้ เขามมีารยาทผูด้ ี เขาไม่ระรานใคร ไอน้ักเลงหวัไมก้เ็ที่ยวระรานเขาไป

ทัว่ ถ้ามสีตปัิญญามนักไ็ม่ระรานใคร กเ็ป็นคนดคีนหนึ่ง ฉะนัน้ เป็นคนดไีหม ด ี แต่ฆ่า

กเิลสไหม ยงัไม่ไดท้ าอะไรเลย แต่ถ้าท าอะไรก็ท าใหส้งบเข้ามา นี่พูดถงึการภาวนาไง 

มนัเป็นขัน้เป็นตอนขึน้มา มนัมภีาคปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ปรยิตัคิอืการศกึษา

เป็นสงัคม มารยาทสงัคมกนั ถ้าปฏบิตั ิ พอปฏบิตัขิึน้มาจะแรงกไ็ม่ไดน้ะ เวลาจะอด

อาหารบอกไม่ไดน้ะ มนัอตัตกลิมถานุโยค เวลาปฏบิตัแิลว้มนัรอ้ยแปดเลยทีเ่ราจะใช้

วธิกีารทีเ่อาชนะตวัเอง ถ้าปฏบิตัแิลว้ ถ้ามนัสมบูรณ์ของมนั เตม็ตวัของมนั มนัก็เป็น

ปฏเิวธ มนัเขา้ใจของมนัตามความเป็นจรงิ 

“๓. เวลาผมเจอผูห้ญงิสวย รูปร่างด ี มนักจ็ะจดจ า แลว้ผมใชว้ธิจีนิตนาการ

ลอกหนังนัน้ พอเป็นแนวทางทีถู่กตอ้งหรอืเปล่าครบั” 
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เป็น ถ้าลอกได้ ถ้าลอกไดข้ึ้นมา เป็น ถ้ามสีตปัิญญามนัลอกได้ มนัลอกหนัง

ไดน้ะ แต่ถ้าสตมินัอ่อนนะ มนัลอกไม่ออก ยิง่ลอกยิง่สวย ยิง่ลอกยิง่อยากไปหาเขา นี่

จติมขีึน้มลีง ถ้าจติมนัมกี าลงั โอ้โฮ! มนัลอกได้นะ โอโ้ฮ! ฉันท าได ้ฉันด ีฉันยอด แตเ่วลา

จติมนัเสื่อมนะ เอ๊ะ! ลอกไปลอกมา เราลอกมนัไม่ดเีนาะ สวยๆ อย่างนัน้ดกีว่า โธ่! 

กเิลสมนัออกลูกอย่างนี้ อย่างนัน้ดกีว่า ยิง่เขาสวยๆ ยิง่ชอบใหญ่เลย มนัเขา้กนัไง 

เราจะบอกว่าโดยสามญัส านึกคนเป็นแบบนี้ แลว้เราเอาสามญัส านึกมาแบ่ง

กนัเองว่าอนัน้ีเป็นกิเลส อนัน้ีเป็นธรรม ถ้าคดิดกีเ็ป็นธรรม คดิไม่ดกีเ็ป็นกเิลส มนักใ็ช ่

มนักใ็ช่เพราะอะไร เพราะว่าทารก ใช่เพราะเดก็นี้กฎหมายยงัไม่บงัคบัใชม้นั ถ้า

กฎหมายบงัคบัใช ้ยกขึน้วปัิสสนาถงึบงัคบัใช้ เขา้สูบุ่คคล ๔ คู ่โสดาปัตตมิรรค โสดา

ปัตตผิล แต่ถ้ายงัไม่ยกเข้าบุคคล ๔ คู่ ต ่ากว่าสงัฆะ ต ่ากว่าสาวกสาวกะ ถ้าต ่าไปมนัก็

เป็นแบบนี้ 

ฉะนัน้ว่าท าอย่างนี้ถูกตอ้งไหม ถูก วธิกีารเริม่ตน้เขาท ากนัมาแบบนี้ แต่ท า

ไปแลว้มนัเจรญิขึน้ไปมากน้อยแค่ไหน ท าไปแลว้เรารกัษา วุฒภิาวะ รกัษาใจเราได้

มัน่คงแค่ไหน ถ้ามนัมัน่คงขึน้ไปนะ แลว้ท าต่อไป ส่วนใหญ่แล้ว ดูส ิเวลาน ้ามา ยกของ

หนีน ้ากนั เราขนของหนีน ้ากนัหมดเลย เวลาน ้าลง ขนลง เบื่อเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั จติเวลาขึน้มา ดขีึน้มา อู๋ย! ดไีปหมดเลย เหน็ผูห้ญงิสวยๆ มา 

ผมลอกได้หมดเลย เวลาน ้าลงนะ มนัไปคาอยู่นัน่น่ะ พอจติมนัเสื่อมไง นี่มนัมเีจรญิ

แลว้เสื่อม เสื่อมแล้วเจรญิ แต่ถ้าเราเป็นเรอืนแพล่ะ น ้ามากข็ึน้ตามน ้า น ้าลงกล็งตาม

น ้า มนัช านาญกว่ากนั 

เราจะบอกว่า อย่างนี้ถูกไหม ถูก แลว้ถูกแลว้กเ็ลยตแีปลงเลย “อา้ว! หลวง

พ่อว่าถูกแลว้ อย่างนี้ถูกตอ้ง” 

ถูก หมายถงึว่า เรามสีตมิปัีญญาอย่างนี้ เรามสีามญัส านึกอย่างนี้ เราเอามาใช้

ฝึกหดัใจอย่างนี้ มนัเป็นการรเิริม่ทีด่ ี แต่เวลาปฏบิตัไิปนะ มนัละเอียดกว่านี้ขึน้ไปไง 

มนัจะผดิต่อเมื่อถ้ามนัเป็นมรรคละเอียด ถ้าหยาบๆ มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอยีด คอื



มงคลต่ืนข่าว ๑๔ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ความคดิหยาบๆ ว่าดีๆ  มนัละเอยีดไปไม่ได ้แต่ถา้พอมนัละเอยีดไป อา้ว! มรรคหยาบ

นัน่ไม่ใช่แลว้ มนัอยู่ทีล่ะเอียดกว่าแลว้ แลว้ไหนว่าที่หยาบๆ มนัถูกล่ะ 

อา้ว! กถ็ูกตอนนัน้ไง ถูกตอนทีเ่ราฝึกหดัไง ดูนักกีฬาส ิ เวลาลงซ้อมถูกไหม 

กถ็ูก มนัซ้อมอยู่ เวลาลงแข่ง เฮย้! ลงแข่งมงึเหยาะแหยะอย่างนี้ไม่ไดน้ะ เวลาแข่งตอ้ง

เอาจรงินะ มนัถูกตอนไหนล่ะ มนัถูกตอนไหน 

แต่เวลาถา้มนัละเอยีดขึน้ไป ไอส้ิง่ทีท่ ามามนัเป็นอุบาย เราคดิไดอ้ย่างนี้เรากม็ี

อุบายเพื่อจะเอาชนะใจเรา ไม่ใหใ้จเราหลงใหลไปสิง่ทีเ่รารูเ้ราเหน็ อย่างนี้มนักเ็ป็น

อุบายวธิกีารที่เราจะเอามาต่อรองชนะใจเรา ถูก ถูกตอนนัน้ แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้นะ 

เดีย๋วมนัรู ้ไปเหน็กายไม่เป็นอย่างนี้หรอก โอโ้ฮ! เวลาจติเหน็กายกต็อ้งไปเหน็ผูห้ญงิ

ก่อนแลว้ค่อยเหน็กายใช่ไหม ตอ้งเห็นรูปสวยๆ มานะ แลว้จะไปเหน็...ไม่ใช่ 

เวลาจติมนัเหน็กายขึน้มามนัเหน็จากภายใน สตปัิฏฐาน ๔ ไง สตปัิฏฐาน ๔ 

จรงิ สตปัิฏฐาน ๔ ปลอม สตปัิฏฐาน ๔ ปลอมนึกภาพเอา สตปัิฏฐาน ๔ จรงิ จติมนัรู้

เหน็จรงิๆ จติมนัจรงิ เหมอืนกบัผูต้อ้งหา เอาขึน้ศาลแลว้ศาลนัง่บลัลงัก์ อยู่ในคอก 

มนัเป็นจรงิ มนัจะตดิคุกหรอืมนัจะพน้จากคุก มนัเป็นจรงิ ถ้าจติมนัมจีรงิ มนัเหน็จรงิ 

เหน็กายมนัจะเหน็อย่างนัน้ ไม่ใช่เหน็ผูห้ญงิสวยๆ โอโ้ฮ! อย่างนัน้เดีย๋วใหช้่างภาพ

มนัเขยีนใหส้วยกว่านี้อีก แลว้ก็ว่าฉันมเีลย นี่ไง อสุภะไง หนังสอือสุภะนัน่น่ะ แต่มนั

เป็นอสุภะจรงิหรอืเปล่าล่ะ 

อนันี้บอกว่าถูก แต่ถูกแบบทารก ถูกแบบเด็กๆ เนาะ แล้วเราค่อยท าไป 

เพราะเขาตมิากเลยว่าหลวงพ่อสบัสน เดีย๋วกถ็ูก เดีย๋วกผ็ดิ 

กค็นถามวุฒภิาวะเหมอืนเดก็น้อย กบัผูใ้หญ่ กบัผูท้ีเ่ขานักวชิาการมนัแตกต่าง

กนั นักวชิาการเขาพูดกนัค าเดยีว พระปฏบิตัเิขาพูดค าเดยีว ค าเดยีวพอ แต่นี้มนัมี

แต่นักปราชญ์ทัง้นัน้เลย จะตอ้งอธบิายกนัยดืเยื้อ 

“๔. ทุกวนัน้ีเวลาเจอเรื่องอะไรมกัจะมองเหน็ภาพในใจว่าจะเกดิอะไรขึน้ เช่น 

หากท าไม่ดกีจ็ะเกดิเรื่องราวเป็นอย่างไร ถ้าท าดจีะเกดิเรื่องราวเป็นอย่างไร อย่างนี้

เรยีกว่าสตใิช่ไหมครบั” 
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ใช่ มสีต ิมสีมัปชญัญะ มสีตคิอืรู ้สมัปชญัญะคอืรอบรู ้รูเ้ท่าทนัอารมณ์ ถ้ามสีติ

มนัยบัยัง้ สมัปชญัญะมนัรูอ้ย่างนี้ ถ้าไม่ดที าไปจะเกิดอย่างนี้ ถ้าดที าไปจะเกดิอย่างนี้ 

ฝึกหดัไป 

ถ้าพดูถึงผลของการฝึกหดัภาวนา การชนะคนนะ ชนะกองทพั 

ชนะใครกแ็ล้วแต่ ออกรบทพัจบัศึกชนะคณูด้วยร้อยด้วยพนั สร้างเวร

สร้างกรรม แต่ชนะใจตวัเอง ชนะใจตวัเองว่าถ้าคิดไม่ดี ท าไปแล้วมนั

จะเกิดเรื่องราวส่ิงใด ถ้าคิดดีท าดีไปมนัจะเกิดเรื่องราวส่ิงใด เหน็ไหม 

ชนะตนเองประเสริฐท่ีสุด ชนะคนอื่นคณูดว้ยล้าน สร้างเวรสร้างกรรม 

ไม่มปีระโยชน์ส่ิงใดเลย ชนะใจตวัเองประเสริฐท่ีสุด องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าสอนท่ีน่ี สอนให้ชนะใจตวัเอง ฉะนัน้ ถ้ามี

สติสมัปชญัญะอย่างน้ี รู้เท่ารู้ทนัจิตของตวัเอง มนักเ็ป็นคนดีข้ึน

มาแล้ว ดีข้ึนมา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าวางธรรมวินัยน้ีไว้ แล้วชาว

พทุธ พระพทุธศาสนาในประเทศไทยเรามีพระสงฆ์ นักปฏิบติัเยอะมาก 

ฉะนัน้ ถ้านักปฏิบติัเยอะมาก ใครท่ีปฏิบติัได้ผลอย่างน้ีแสดงว่า

คณุสมบติัไง คณุสมบติัของธรรมยงัมีคณุสมบติั ยงัให้ผลอยู่ ถ้าให้ผล

อยู่ เราปฏิบติัของเรา ถ้าเหน็ผลอย่างน้ี ได้ประโยชน์อย่างน้ี 

ฉะนัน้ สิง่ทีท่ าไป ตอบ ตอบอนัแรกบอกว่า “การใชปั้ญญาใหถู้กเวลา ถูก

อย่างใด” 

การใชปั้ญญาใหถู้กคอืว่าเราใชข้องเราเอง เราใชข้องเราเองเป็นประโยชน์ใน

ปัจจุบนัของเราเองจะเกดิประโยชน์กบัเรา แต่เราจะใชปั้ญญา ใชปั้ญญาแต่เราไป

เทยีบเคยีงเอาปัญญาคนนู้น เอาปัญญาคนนี้ มนัไปยมืมา ไปกูม้า ไปท าอะไรมามนั

ชกัชา้ ฉะนัน้ มนัเลยไม่ถูกจงัหวะ ไม่ถูกเวลา เรากเ็ลยไม่ไดผ้ล ค่อยๆ ฝึกหดัไป 
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ค่อยๆ ใชไ้ป พอเดีย๋วมนัเกดิกบัเราปัจจุบนัเราจะเข้าใจเลย อ๋อ! อ๋อ! เลย ถงึหนองอ้อ 

อ๋อ! จบ 

ถ้ายงัไม่อ๋อ! หลวงพ่อ หลวงพ่อเลยนะ แต่ถ้าอ๋อ! แลว้นะ หลวงพ่ออย่ายุ่งนะ 

หลวงพ่อยุ่งมากเลย อยากจะอยู่คนเดยีว อยากปฏบิตั ิถ้าถงึอ๋อ! ถ้าไม่อ๋อ! กเ็ป็นอย่าง

นี้ เดีย๋วเขยีนมาอกี อนัน้ีจบนะ 

หลวงพ่อ : ค าถามเรื่อง “สบัสน” ค าว่า “สบัสน” ของเขา อธบิายเขยีนมาเป็นเรื่อง

ส่วนตวั 

ถาม : ค าถามทีถ่ามนัน้ดฉัินรูค้ าตอบอยู่แล้ว แต่ดว้ยกเิลสในใจท าใหท้ าใจยอมรบั

ไม่ได ้ จงึอยากใหห้ลวงพ่อแนะน าค าสัง่สอนใหห้ายรุ่มรอ้นดว้ย เพราะดฉัินยงัปฏบิตัไิม่

ถงึไหนเลย และเคยถามผูห้ยัง่รูผู้ห้นึ่งว่า ดฉัินจะส าเรจ็มรรคผลตามทีต่อ้งการหรอืไม่ 

เขาตอบว่า ดฉัินกบัสามเีป็นได้เพยีงแค่หมาสองตวัวิง่เล่นกนัอยู่เท่านัน้ 

ค าถามคอืกรรมใดๆ ทีบ่ดิามารดาท ากบัเรา แม้ว่าจะไม่ยุตธิรรมกบัเรา ท าให้

เราตอ้งปวดใจจนวนัตาย ทุกขท์รมาน จนส่งผลถงึลูกเรานัน้ เรากต็้องยอมรบัใช่หรอืไม่ 

เราจะหลุดพน้จากความรูส้กึที่คดิไม่ดตี่อพ่อแม่ได้อย่างไร 

ตอบ : นี่พูดถงึค าถามเนาะ ค าถาม เหน็ไหม ค าว่า “พ่อแม่” พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์

ของลูกมนักจ็บแลว้ มนักจ็บแลว้ สิง่ทีท่ ามาๆ เราคดิของเราเองทัง้นัน้น่ะ ทีว่่ามคีวาม

เจบ็ปวดต่างๆ อนันี้มนัเป็นความคดิของเรา เราจะยอ้นกลบัไปทีธ่รรมขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไม่ให้ถือมงคลต่ืนข่าว 

ไอน้ี่มนัถอืมงคลตื่นข่าว ถ้ามงคลตื่นข่าว เรื่องเวรเรื่องกรรมใครจะไม่ม ี เวลา

พระเจา้พมิพสิารกบัอชาตศตัรู พระเจา้พมิพสิารเป็นพอ่นะ เวลาเกดิอชาตศตัรูขึน้มาเขา

สัง่ใหฆ่้าทิ้งทัง้นัน้น่ะ บอกว่าเอาไวจ้ะฆ่าพ่อๆ พระเจา้พมิพสิารกพ็ยายามดดัแปลง 

พยายามแกเ้คล็ดมาตลอด สุดทา้ยแลว้อชาตศตัรูก็ฆ่าพ่อวนัยงัค ่า ดูส ิ พ่อเขาใหม้า

อย่างนัน้ แลว้เวลาพ่อฆ่าลูกล่ะ ดูส ิ พ่อแม่ในสมยัปัจจุบนัน้ีเวลาลูกเกดิขึน้มากเ็อาไป
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ทิ้งกนั ไอน้ัน่เป็นเรื่องของเขา ฉะนัน้ ค าว่า “มงคลตืน่ข่าว” ไอน้ัน่มนัเป็นเรื่องเวรเรื่อง

กรรมไง แต่ถ้าเรื่องของเรานะ เรารกัษาใจของเรา 

ยอ้นกลบัไปว่า “ดฉัินเคยไปหาผูห้ยัง่รูผู้ห้นึ่ง” 

เพราะเราไปคดิกนัอย่างนี้ เราไปหาผูห้ยัง่รู ้ ผูห้ยัง่รูว่้าเราจะส าเรจ็มรรคผล

หรอืไม่ เขาบอกสามภีรรยาเป็นแค่หมาสองตวัวิง่เล่นกนัอยู่ 

ถ้าพูดอย่างนี้แลว้เรากม็าพสิจูน์ความจรงิกนัสว่ิาเราสองคนกบัสามเีป็นหมาวิง่

เล่นกนัอยู่หรอืเปล่าล่ะ ถ้าเราไม่เป็นหมาวิง่เล่นกนัอยู่ เรามสีตมิปัีญญา เราตัง้ใจของ

เรา เราจะล่วงพน้ทุกขด์้วยความเพยีร ถ้าเรามคีวามเพยีร เรามคีวามวริยิะ ความ

อุตสาหะ เราไม่ไปตื่นกระแสโลก 

นี่ไปตื่นกระแสโลกไง รอบขา้งคนนัน้ก็ว่าไม่ด ี คนนี้กว่็าไม่ด ี จะเอาใจคน

อื่นน่ะ โยมตอ้งหาเงนิไวแ้สนลา้น แลว้ไปแจกมนัคนละลา้น แล้วใหม้นัชมว่าเป็นคนด ี

ลองแจกมนัส ิ บอกคนละล้านแล้วมงึชมกูนะว่าด ี มนัชมตอนใหเ้งนิมนัน่ะ เวลาใหเ้งนิ

ไปแลว้มนัชมอกีไหม 

เราไปวิตกกงัวลกนัว่าสงัคมเขาจะเช่ือเราไม่เช่ือเรา สงัคมจะดี

หรือไม่ดี สงัคม เราไปเช่ือสงัคม มงคลต่ืนข่าว สงัคมจะมีความสุข

ความทุกขก์บัโยมไหมล่ะ สงัคมมนัเกิดข้ึนจากใคร เกิดข้ึนจากมนุษย์

รวมกนัข้ึนมา ถ้ามนุษยร์วมกนัข้ึนมา สงัคมกค็ือสงัคม โลกธรรม ๘ มี

ลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ สรรเสริญนินทา มนัมีสรรเสริญนินทาอยู่

แล้ว จะไม่ให้คนติไม่ให้คนเตียน ไม่ให้คนมองหน้าเลย ไปถึง เดินมา

ปับ๊ ทุกคนต้องเหลียวหน้า ก้มหน้าหมดเลย ให้เราเดินไปคนเดียว โลก

น้ีมีท่ีไหน โลกน้ีมนัไม่มีอยู่แลว้ เราต้องกลบัมาแก้ท่ีเรา 

ไปดูส ิไปเดนิตามหา้งสรรพสนิคา้ส ิ เขาเบยีดกนั อู้ฮู! เบียดกนัจนไม่มทีางไป 

นี่กเ็หมอืนกนั ชวีติของเรา เราอยู่กบัสงัคม ในเมื่อสงัคมทีค่นมนัแน่นหนาอย่างนัน้ 
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เดนิไปมนัมกีารอดึอดัอย่างนัน้ เรากอ็ยู่อย่างนัน้ เรากแ็ยกออกไปส ิ ไปอยู่ตามไร่ตาม

นาไม่มคีนส ิเวลาเราจะปลอดโปร่งเรากท็ าอย่างนัน้ คอืเราบงัคบัใจเราไดห้มดแหละ 

ดูส ิถ้าพูดถงึว่าเราชนะใจเราได ้ทุกอย่างจบหมด ทนีี้เราชนะใจเราไม่ไดเ้ราก็

ไปเทีย่วโทษคนนู้นคนนี้ โทษเขาไปหมดเลย โทษเขาไปหมด เรากย็อ้นกลบัมา 

ยอ้นกลบัมาจติวทิยาแลว้ จติวทิยา ค าถามคอืว่า “เมื่อบดิามารดาเคยไม่มคีวาม

ยุตธิรรมกบัเราไว”้ 

อา้ว! มนัเป็นจติวทิยา จติวทิยาว่าคนถ้ามคีวามรู้สกึอย่างนี้เพราะเกิดจาก

การเลี้ยงดูมา เดก็ ดูส ิ ถ้าเดก็ทีม่ปัีญหาพ่อแม่เลี้ยงดูมา อนัน้ีทางจติวทิยานะ แต่

ยอ้นกลบัไปว่าเวรกรรมทีข่้ามภพขา้มชาตมิาล่ะ ใครท าใครมา ใครท าใครมา มนัมา

ชาตนิี้ปัจจุบนันี้ใช่ไหมว่าเราเกิดเป็นลูกเป็นหลานกนักแ็ค่ชาตนิี้ เราเกดิมา แม่เรากไ็ม่

จรงิจงักบัเรา แค่นี้ แลว้ก่อนหน้านัน้ล่ะ แล้วก่อนหน้านัน้ล่ะ 

นี่ไง คดิแบบโลก คดิแบบวทิยาศาสตร ์กม็เีท่านี้ กเ็หน็กนัเท่านี้ไง เราพ่อแม่ลูก

กนั ทนีี้ทางจติวทิยาเขาจะแกไ้ข ธรรมดาอ านาจรฐั การปกครองของรฐั ถ้าอ านาจรฐั

เขากพ็ยายามพฒันาของเขาใช่ไหม เขาท าวจิยักนั เขาวจิยักนัไดแ้ค่น้ีไง วจิยักนัไดว่้า 

เดก็ถ้าเราเลี้ยงดูมาดตีา่งๆ เดก็มนัจะไม่เป็นปัญหาสงัคม เด็กถ้าเราเลี้ยงมาโดยมปีม

ของมนั มนัจะประชดสงัคม มนัจะท าลายสงัคม อนันัน้กม็สี่วนทางวทิยาศาสตร ์แต่ถ้า

ทางธรรมล่ะ ทางธรรมมนัมเีวรมกีรรมต่อเนื่องกนัมา ถ้ามเีวรกรรมต่อเน่ืองกนัมา 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึบอกว่า เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร 

นี่กเ็หมอืนกนั พ่อแม่เราท ากบัเรามาแลว้ ตอนน้ีเรามลีูกแลว้ เราจะดูแลลูก

ของเรา สิง่ทีช่วีติของเรามนัมปัีญหามา พ่อแม่ท ากบัเรามา แลว้ตอนน้ีกม็าอยู่กบัเรา 

แลว้เรากจ็ะถ่ายทอดไปถงึลูก แลว้ลูกเรากจ็ะมปัีญหาอะไรกบัเรา 

โอ้โฮ! พ่อแม่ท ามากบัเรานะ เราไปถ่ายให้ลูกอีกหรือ พ่อแม่ท า

มากบัเรากจ็บ เวรกรรมระหว่างเรากบัพ่อแม่ แลว้เวรกรรมระหว่างเรา

กบัลูก ถ้าเวรกรรมระหว่างเรากบัลูก เราท าดีกบัเขา ถึงเขาจะท าให้เรา

เจบ็ช า้น ้าใจขนาดไหน ท าดีกบัเขาไปเรื่อยๆ ท าดีเท่าท่ีเราจะท าดีได ้
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เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร เรามีเวรมกีรรมต่อกนักเ็อาไป เอาไป

ให้หมด ยอมเสียสละต่อกนั 

เราธุดงค์อยู่ในป่านะ เวลามนัไปเจอสตัวร์า้ย ถ้าเป็นธรรมดา เพราะเราศึกษา

มาก่อนกบัครูบาอาจารย์ ท่านบอกอยู่ในป่าถ้าเจอสตัวร์า้ยอย่าวิง่หนีนะ ถ้าวิง่หนีไปจะ

มอีนัตรายมาก ถ้าคนตกใจแลว้วิง่หนี มนัอาจจะไปตกเหวตกบ่อไดใ้นป่า ฉะนัน้ ถ้า

อยู่ในป่า ถ้าเจอ เราเคยปรกึษาครูบาอาจารยม์า 

ฉะนัน้ เวลาไปอยู่ในป่านะ เราไปเจอเสอืเจอสาง เจอมาเยอะแยะ ไม่ใช่เจอที่เรา

ไปคนเดยีวนะ เราไปมพีระเป็นพรรคพวกเข้าไปเหน็ดว้ยกนั เวลาเสอือย่างนี้ เรานัง่

เฉยเลย ถ้ามเีวรมกีรรมต่อกนั เชญิ ตามสบายเลย แต่ถ้าไม่มเีวรกรรมต่อกนันะ ให้

คลาดแคลว้กนั 

ไม่ม ีเสอืไม่เขา้มา เฉียดไปเฉียดมา ไม่เขา้มาใกล้ 

ชา้งอย่างนี้ นัง่ขวางเลย ถ้ามเีวรกรรมต่อกนั เชญิ ยอมตาย แต่ถ้าไม่มเีวร

กรรมต่อกนันะ ใหค้ลาดแคลว้กนัไป 

มาขีอ้ยู่ขา้งๆ มาขีอ้ย่างนี้แลว้ก็ออกไป แต่เราไม่เห็นนะ เราหลบัตาอยู่ กลวั 

ลมืตาแลว้ถงึเหน็ ลมืตาถงึเหน็กองขี้อยู่ แต่ตอนมนัเขา้มาไม่เหน็หรอก 

เราก็เชื่อมัน่ของเราอย่างนี้ เพราะเราศึกษาจากครูบาอาจารย์มา เราเชื่อมัน่ใน

ศลีของเรา เราเชื่อมัน่ในคุณงามความดขีองเรา แล้วอย่างนี้ประชดชวีติไหม ไปใหม้นั

เหยยีบตายในป่าเสยีไปเปล่าๆ เลย ชวีตินี้ใหช้า้งเหยยีบตายไปเลย 

เราไม่ตโีพยตพีายไปกบัใครไง เราไม่เอาชวีติเราชวีติหนึ่งแลว้ไปเหนี่ยวรัง้

สงัคมทัง้หมดเลย แลว้ก ็ “ตอ้งท าอย่างฉัน ตอ้งท าอย่างฉัน ตอ้งท าอย่างฉัน”...จะบา้

หรอื เอ็งมอี านาจอะไรเหนือเขา เขาก็เป็นเขา เรากเ็ป็นเรา เรากม็เีวรมกีรรมอยู่ ก็

ทุกขอ์ยู่นี ่กจ็ะมาแกอ้ยู่นี่ 

นี่กเ็หมอืนกนั พ่อแม่ท ากบัฉัน พ่อแม่ท ากบัเรามนัถงึมวีนัน้ี ทุกข์ทรมาน 

แลว้ตอนน้ีเราส่งไปถงึลูก เราจะท าอย่างไร 
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ถ้าพูดอย่างนี้แลว้ เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร ถ้าพ่อแม่ยงัอยู่ พ่อแม่ก็

ยงัอยู่กบัเรา ถ้าพ่อแม่เสยีไปแลว้เรากท็ าบุญกุศลอุทศิใหท้่านไป พ่อแม่กค็อืพ่อแม่ 

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร ถ้าเอาชนะใจตนได ้ชนะคนทัง้ ๓ โลกธาตุ 

แพใ้จตวัเองยงัไปโกรธแค้นพ่อแม่อกี แพใ้จตวัเองยงัไปคดิถงึพ่อแม่ คดิถงึ

ลูก ถ้าชนะใจตวัเอง พ่อแม่ใหช้วีตินี้มามคีุณค่า ลูกของเรา สายเลือดของเรา เรารกั

ปรารถนาของเรา ถ้าใจคดิบวก ใจคดิดจีะมคีวามสุขในใจ แลว้คนรอบขา้งกอ็บอุ่น 

คดิลบ เผาลนใจตวัเอง คดิลบ เผาใจตวัเอง พ่อแม่กเ็ดอืดร้อนเพราะพ่อแม่

อยากใหลู้กคดิด ีอยากใหลู้กมคีวามสุข ลูกของเราเอง แม่ แม่มแีต่ความทุกข ์แม่มแีต่

หน้าเศร้า แม่มแีต่ความบบีคัน้ใจ ลูกมนัเหน็แม่ ลูกมนักไ็ม่สบายใจ แลว้เราบอกเราจะ

ไปถ่ายใหลู้กอกี 

ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนมา เวรย่อมระงบัดว้ยการไมจ่องเวร หลวงตาท่าน

สอนว่าให้ดใูจเรา ให้ดูใจเรา ใจของเขา เราจะไปบริหารจดัการไม่ได ้ใจ

ของเรา เรามีสติ เรามีโอกาสบริหารใจของเราได้ ใจของเรา เราบริหาร

ได้ด้วยสติ ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ฉะนัน้ เพราะใจของเราบริหารได ้

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงสอนให้เราบริหารใจของเรา เรา

ดแูลใจของเรา อย่าไปถือมงคลต่ืนข่าว 

อย่างนี้เขาเรยีกว่ามงคลตื่นข่าว คอืไม่เชื่อธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ คอืถอืมงคลตื่นข่าว ถอืมงคลตื่นข่าว ตอ้งใหส้งัคม ใหค้นอื่นยอมรบันับถอืเรา 

นัน้ไปถอืมงคลตื่นข่าวแบบนักการเมอืง ท าการเมอืงใชเ้งนิมาก ท าการเมอืงต้องใชเ้งนิ

แจก ท าการเมอืงต้องใชเ้งนิไปสรา้งสาธารณูปโภคใหค้นยอมรบัว่าเราด ี การท า

การเมอืง เขาเรยีกท าการเมอืงตอ้งใชทุ้นมาก แล้วพยายามท าเป็นคนดีๆ  ใหเ้ขา

ยอมรบั จะท าการเมอืงไง แต่ถ้าจะท าธรรม ไม่ตอ้งท าสิง่ใด ปฏบิตัติวัเราด ีท าตวัเรา

ใหด้ ีรกัษาใจเราใหด้ ี
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ฉะนัน้ เวลาถอืมงคลตื่นข่าวนี่ไปท าการเมอืงกนัแลว้กไ็ปหวงัผลทีน่ัน่ ท าไมไม่

ยอ้นกลบัมาดูใจของตวัล่ะ ทุกขห์รอืสุขล่ะ ถ้าทุกขห์รอืสุข สิง่ทีเ่ราเกดิมาเราตอ้ง

ล าบากล าบน เราตอ้งท างาน ไปถามผูห้ยัง่รู ้ หยัง่รูท้ีไ่หน ถ้าหยัง่รูม้นัไม่พูดอย่างนี้

หรอก เออ! ถามผูห้ยัง่รู ้ผูห้ยัง่รูเ้ขาตอ้งรูใ้จเขา ผูห้ยัง่รูเ้ขาตอ้งรูใ้จของตวัเอง ไม่ตอ้ง

รูใ้จเรา ใจเราทุกขข์นาดนี้ 

แลว้ผูห้ยัง่รู ้ทีใ่นหลวงบอกว่า เวลาเศรษฐกจิมนัตกต ่าแลว้ เหมอืนเศรษฐกจิ

ก าลงัเจรญิ เขากส็งสยั ขนาดตอนตม้ย ากุง้เศรษฐกจิตกต ่ามากเลย ในหลวงบอกว่า

เศรษฐกจิก าลงัเจรญิ 

ทนีี้พวกประชาชนกถ็ามในหลวงว่า มนัเจรญิตรงไหนล่ะ 

เจรญิตรงหมอดูไง หมอดูเจรญิมาก เศรษฐกจิตกต ่า คนวิง่ไปหาหมอดูหมดเลย 

หมอดูมนัทายใหญ่เลย มงึจะรวยๆ 

ใครรวย หมอดูรวย หมอดูมนัรวย นี่ไง ไปถามผูห้ยัง่รู้ๆ  เอาเงนิไปใหเ้ท่าไร

ล่ะ ขึน้ค่าครูเท่าไร ๑๕ บาทหรอื นึกว่า ๑๕ บาท ๑๖ บาทจะไม่มากนะ ๑๐๐ คน

เท่าไร ถอืมงคลตื่นข่าวน่ะ 

พระพุทธเจา้ใหพ้ึง่ตวัเอง ใหถ้อืตวัเอง อย่าไปถอืมงคลตื่นข่าว นี่พูดถงึมงคล

ตื่นข่าวนะ ใหก้ลบัมาทีเ่รา รกัษาทีเ่รา 

แลว้เรื่องพ่อ เรื่องแม่ เรื่องลูก เรื่องในครอบครวั โยมมสีาม ีมลีูก เราไม่มใีคร

เลย แลว้มาถาม ถามคนไม่รู ้ อา้ว! คนมคีรอบครวัมาถามคนไม่มคีรอบครวั แลว้จะ

ตอบอย่างไรล่ะ อา้ว! คนมคีรอบครวัแลว้มาถามเรา เราตอบไม่ไดห้รอก เราไม่รู ้เอวงั 


