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ถำม : เร่ือง “ขอวิธีแกอ้ำกำรตกภวงัค ์หรืออำกำรซึมหลบัในดว้ยค่ะ” 

กรำบนมสักำรพระอำจำรยท่ี์เคำรพ กรำบขอโอกำส ขอวิธีกำรแกอ้ำกำรตกภวงัคห์รือ
อำกำรซึมหลบัในดว้ยค่ะ 

๑. เวลำนัง่สมำธิแลว้สังเกตไดว่้ำมีอำกำรคอตก คอพบั กำยนอ้มลง รู้สึกตวัก็ยดืข้ึน แต่อีก
ไม่นำนก็กม้อีก ก็พยำยำมขึงคอไวใ้หก้ำยตรง คอตรง แต่ก็ไม่หำย จึงปล่อยใหน้ัง่กม้กำยนอ้มต ่ำ
อยูอ่ยำ่งนั้น แสดงว่ำขำดสติใช่หรือไม่คะ ขอวิธีแกไ้ขใหผ้ลถำวรดว้ยค่ะ 

๒. กำรท่ีเรำท ำควำมเพียรมำก ปฏิบติัมำก มีเวลำพกัผ่อนนอ้ย นอนนอ้ย นอนดึกตื่น
เชำ้ นอน ๔ ทุ่ม ๕ ทุ่ม ต่ืนตี ๒ เพื่อลุกข้ึนมำเดินจงกรม นัง่สมำธิ ส่งผลใหเ้วลำนัง่สมำธิมี
อำกำรซึมหลบัในใช่หรือไม่ มีวิธีแกอ้ยำ่งไร 

๓. เม่ือปฏิบติัธรรมเขำ้ถึงระดบัตน้ๆ แลว้ ยงัมีนิวรณ์เขำ้มำครอบง ำไดอ้ยูอี่กหรือไม่ 
ขอ้น้ีขอค  ำตอบชดัๆ ค่ะ 

ตอบ : ค ำตอบชดัๆ เอำตั้งแต่ขอ้ท่ี ๑ พื้นฐำนโดยกำรนัง่สมำธิน่ีเรำศึกษำมำ เรำศึกษำแลว้เรำ
เห็นผลนะ เรำเห็นผล เพรำะในปัจจุบนัน้ีสังคมโลก ทำงวิทยำศำสตร์เร่ิมเขำ้ใจแลว้ว่ำคนเรำ
มนัจะสุขมนัจะทุกข ์มนัอยูท่ี่ใจ ถำ้มนัสุขมนัทุกขอ์ยูท่ี่ใจ เขำเร่ิมแสวงหำกนั ในทำงตะวนัตกเขำ 
เขำมำศึกษำพระพทุธศำสนำกนั เขำตอ้งกำรสมำธิ ตอ้งกำรท ำควำมสงบของใจ 
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แลว้ตอ้งกำรสมำธิ ดูสิ ดูทำงโยคีเขำไปเผยแผ่ในทำงตะวนัตก เขำไปท ำสมำธิกนัๆ 
แลว้พระเรำก็ไปเผยแผ่ซ ้ ำเขำ ก็บอกว่ำศำสนำพุทธจะท ำสมำธิ ศำสนำพทุธต่ำงๆ แต่เขำลืมไป 
ลืมไปว่ำศำสนำพทุธ ศีล สมำธิ ปัญญำ มนัมีสมำธิแลว้เรำจะฝึกหดัใชปั้ญญำต่อไปขำ้งหนำ้ ถำ้
ฝึกหดัใชปั้ญญำต่อไปขำ้งหนำ้ ปัญญำอนันั้นมนัจะท ำใหห้ลุดพน้จำกกิเลสไปไดเ้ลย 

ฉะนั้น คนเรำถำ้ไม่มีพื้นฐำนในกำรปฏิบติั ไม่มีพื้นฐำนในกำรว่ำเห็นคุณสมบติัของ
มนั ถำ้คนท่ีมีพื้นฐำนกำรปฏิบติันะ ดูสิ ดูอยำ่งโคช้นกักีฬำท่ีเขำมีควำมสำมำรถมำกๆ เขำจะ
เร่ิมตน้จำกพื้นฐำนก่อนเลย พื้นฐำนว่ำเด็กคนนั้นจะมีพื้นฐำนมำไหม มีพรสวรรคไ์หม ถำ้มี
พรสวรรคแ์ลว้ เขำมีโอกำสแลว้ เขำจะวำงรำกฐำนใหอ้ยำ่งไร เด็กคนนั้นจะไปไดไ้กลมำกเลย 

ครูบำอำจำรยท่ี์ท่ำนปฏิบติันะ ท่ำนก็จะยอ้นกลบัมำตรงน้ี ตรงท่ีเรำจะท ำควำมสงบ
ของใจใหไ้ดอ้ยำ่งไร เรำท ำสมำธิใหเ้ป็นพื้นฐำน ใหมี้คุณสมบติัไดอ้ยำ่งไร 

แต่โดยท่ีว่ำ อย่ำงโยคีเขำไปเผยแผ่ไวว้่ำ “คนเรำมีควำมทุกขเ์พรำะขำดสมำธิ ถำ้ท ำ
สมำธิแลว้จะมีควำมสุข” พอพระไปเผยแผ่ซ ้ ำก็ไปสอนสมำธิซ ้ ำเขำ้ไปอีกว่ำ “น่ีศำสนำพุทธ
เป็นศำสนำแห่งปัญญำ ท ำสมำธิอยำ่งน้ีจะไดเ้ป็นปัญญำอยำ่งน้ีๆ” น่ีไปซ ้ ำกบัเขำไง 

แต่ถำ้มนัเป็นพระพทุธศำสนำนะ โดยพื้นฐำนคนเรำมีควำมรู้สึกนึกคิด โดยพื้นฐำน
คนเรำมีกำรศึกษำ โดยพื้นฐำนคนเรำมีอำชีพ กำรท่ีเรำคลุกคลีอยูก่บัควำมสำมญัส ำนึกอย่ำงน้ีจน
เคยตวั จนเคยตวั จนมนัเป็นสัจจะมนัเป็นควำมจริง เพรำะมนุษยมี์ธำตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ฉะนั้น พอ
เรำท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ เรำกจ็ะไปสร้ำงภำพว่ำ ถำ้ท ำควำมสงบของใจ เพรำะเรำมีปัญญำ
เรำรู้ได ้เรำรู้โจทยไ์ด ้เรำกพ็ยำยำมจะกดทบั จะท ำใหม้นัเป็นแบบนั้น มนัก็เลยไม่เป็นไง ถำ้มนัไม่
เป็น มนัก็เลยไม่เป็น พอมนัไม่เป็น มนัก็เลยไม่เป็นสัมมำสมำธิ ถำ้ไม่เป็นสัมมำสมำธิ เวลำเขำ
ไป ตอนท่ีว่ำพวกโยคีเขำสอนกนั เขำว่ำเดินฝึกสติ เดินฝึกสติ เดินท ำควำมสงบ เขำเดินของเขำ 
ยอ่งกนัไปยอ่งกนัมำไง สงสัยเศษสตำงคห์ำย มนัเดินหำเศษสตำงคก์นั มนัเลยหำเศษสตำงคไ์ม่
เจอ 

แต่เวลำครูบำอำจำรยข์องเรำสอนนะ เห็นไหม เขำบอกว่ำปฏิบติัธรรมแบบ
ชีวิตประจ ำวนั ชีวิตประจ ำวนัแลว้มีสติมีปัญญำอยูก่บัชีวิตประจ ำวนั อยูก่บัควำมเคล่ือนไหว
ของเรำอยูใ่นชีวิตประจ ำวนั น่ีสตมินัอยูก่บัเรำนะ พอสติมนัอยูก่บัเรำ กำรท ำส่ิงใด เร่ืองท่ีขำด
ตกบกพร่องนอ้ยลงแลว้ เพรำะเรำมีสติ ดูสิ คนขบัรถ ถำ้เขำมีสติปัญญำสมบูรณ์ของเขำ รถจะไม่มี
อุบติัเหตุ หรือจะมีอุบติัเหตุก็นอ้ยมำก แต่ถำ้คนเผอเรอ คนท่ีไม่มีสติปัญญำ เขำจะมีอุบติัเหตุ
เป็นประจ ำของเขำ 
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น่ีก็เหมือนกนั ในชีวิตประจ ำวนั กำรเคล่ือนไหวเรำมีสตปัิญญำ เพรำะหลวงปู่มัน่พูด
ไวใ้นมุตโตทยั กำรเหยยีด กำรคู ้กำรด่ืม กำรกิน ใหมี้สติอยูต่ลอดเวลำ มีสติอยูก่บัมนั ถำ้มีสติอยู่
กบัมนั มีสติอยำ่งน้ีเป็นพื้นฐำน 

หลวงตำบอกว่ำ เรำจะหำตวัโค เรำจะตำมรอยโคนั้นไป เรำตำมรอยโคนั้นไป พอไป
เจอตวัโคแลว้รอยนั้นจะไม่ส ำคญั เจอตวัโคแลว้ รอยโคนั้น เพรำะเรำเดินตำมรอยเทำ้โคนั้นไป 
ไปถึงตวัโคแลว้เรำตอ้งไปท่ีรอยเทำ้โคอีกไหม 

ฝึกหดัในชีวิตประจ ำวนั กำรเคล่ือนไหวในชีวิตประจ ำวนั เรำตอ้งมีสติสมัปชญัญะ
ตลอดไป น้ีคือร่องรอยของมนัเท่ำนั้นเอง เรำไปอยูท่ี่ร่องรอยของมนั ฤๅษีชีไพรเขำสอนอยูก่บั
ร่องรอยนั้น ร่องรอยนั้นจะเป็นโคข้ึนมำ ร่องรอยนั้นจะเป็นควำมจริงข้ึนมำ อยูก่บัร่องรอย เดิน
ตำมรอยไปเจอตวัโค...ไอน่ี้มนัรอยเทำ้โค มนัไม่ใช่ตวัโค แลว้ก็อยูก่บัร่องรอย ยอ่งกนัอยูอ่ย่ำง
นั้นน่ะ หำเศษสตำงคอ์ยูน่ัน่น่ะ เขำปฏิบติัเพื่อจิตสงบ เขำไม่ไดห้ำเศษสตำงค ์

ถำ้ไปถึงตวัโคแลว้นะ ถึงตวัโค เห็นไหม ชีวิตประจ ำวนั กำรเคล่ือนไหวใน
ชีวิตประจ ำวนั แต่พอจิตมนัละเอียดข้ึนๆ มนัรู้เท่ำกำรเคล่ือนไหวของเรำ รู้เท่ำทนัควำมเป็นอยู่
ของเรำ รู้เท่ำทนัควำมคิดของเรำ มนัก็ไม่คิดนอกเร่ืองนอกรำว คิดเฉพำะเร่ืองของงำน พอจบเร่ือง
งำนมนัก็พกั พอจบเร่ืองงำนก็พกั แลว้พกัแลว้ท ำอยำ่งไรต่อไป 

ถำ้พกั เรำเร่ิมมีปัญญำอบรมสมำธิ ถำ้พกั เรำพทุโธต่อเน่ืองกนัไป พทุโธต่อเน่ืองไป มี
สติปัญญำต่อเน่ืองไป ถำ้มนัมีสติพร้อมนะ เวลำเป็นสมำธิจริงๆ มนัมหศัจรรยม์ำก แมแ้ต่สมำธิ
น้ีมหศัจรรยม์ำก มนัปล่อยนะ มีควำมสุข สมำธิคือตวัสมำธิ สมำธิใหผ้ลเป็นควำมสุข ควำมสุข
คือใครปฏิบติัสมควำมปรำรถนำ 

เรำท ำหนำ้ท่ีกำรงำน งำนเสร็จ ทุกคนก็พอใจ แค่ท ำงำนเสร็จ เรำก็อุ่นใจแลว้ งำนเรำ
เสร็จแลว้ สบำย ถำ้งำนไม่เสร็จนะ มนัตอ้งละลำ้ละลงันะ งำนยงัไม่เสร็จนะ เรำตอ้งมำท ำใหม่นะ 
เห็นไหม แค่งำนเสร็จมนัก็จบแลว้ แต่น่ีมนัพุทโธๆ จนมนัปล่อยวำงของมนั มนัยิง่กว่ำงำน
เสร็จอีก ฉะนั้น มนัจะมีผลของมนัไง 

น่ีพูดถึงว่ำ ถำ้เรำไม่ตำมฤๅษีชีไพรว่ำ ท ำควำมสงบของใจ ใจมนัสงบไป แลว้พอสงบ
แลว้ถำ้เรำไม่มีสติปัญญำ โดยพื้นฐำนท่ีอ่อนแอ พอโดยพื้นฐำนท่ีอ่อนแอ มนัจะตกภวงัค ์ เห็น
ไหม พอเรำก ำหนดไปว่ำงๆ ว่ำงๆ แลว้ไม่บริกรรมต่อไป ไม่บริกรรมต่อไปคือไม่เอำจิตเกำะส่ิง
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ใดไว ้น ้ำนะ ดูน ้ ำในหยดน ้ ำ โดยธรรมชำติของมนั มนัตอ้งซึมไปในดิน ไม่ก็ระเหยไป จิตน้ีก็
เป็นนำมธรรม จิตน้ีเป็นนำมธรรม ถำ้ไม่มีสติดูแลไป มนัก็กระจำยออกเหมือนกนั เหมือนกนั 

แต่ถำ้เรำมีสติ น ้ำอยูใ่นภำชนะ ภำชนะเรำปิดฝำไว ้ ถำ้มนัจะระเหยของมนั มนัก็อยู่
ในภำชนะนั้น ถำ้เรำมีสติดูแลจิตใจเรำไว ้ น่ีไง พอดูแลจิตใจเรำไว ้ ถำ้พอเรำพิจำรณำไปหรือเรำ
ใชส้ติปัญญำไป มนัปล่อยวำงอยำ่งไร เรำพุทโธต่อเน่ืองไป อยำ่ท้ิง 

ถำ้พุทโธต่อเน่ืองไป เพรำะมนัรู้ว่ำงๆ อยู ่ยงัรู้อยู ่ยงัมีสติปัญญำอยู ่แต่ถำ้สักพกัหน่ึง ถำ้
ต่อไปเร่ือยๆ นะ เพรำะมนัไม่มีท่ีเกำะไง น ้ำตอ้งระเหยแน่นอน จิตมนัตอ้งส่งออกไป โดย
ธรรมชำติเขำเป็นแบบนั้นอยูแ่ลว้ แต่เพรำะมีสติมีปัญญำ 

ครูบำอำจำรยท่์ำนบอกว่ำ ถำ้มีสติ ควำมเพียรนั้นถึงเป็นควำมเพียร ถำ้ขำดสตินั้นเป็น
มิจฉำหมด ไม่มีควำมเพียร 

เรำท ำมำจนมนัว่ำงๆ ว่ำงๆ น่ีว่ำงๆ เห็นไหม เขำถำมว่ำ แกต้กภวงัคอ์ยำ่งไร เวลำเรำ
นัง่สมำธิไปแลว้สังเกตไดว่้ำมีอำกำรคอพบั นัง่นอ้มไปขำ้งหนำ้ พอรู้สึกตวัข้ึนมำก็ยดืข้ึน แลว้
อีกไม่นำนก็นอ้มไปอีก ก็พยำยำมจะขึงไวเ้พื่อใหม้นักำยตรง แต่ก็ไม่หำย จึงปล่อยใหน้ัง่กำยนอ้ม
ต ่ำไป แสดงว่ำขำดสติใช่ไหม 

น่ีแสดงว่ำขำดสติ ถำ้มีสตินะ มีสต ิแลว้สติอยูท่ี่ไหน สตินะ กำยนอ้มไป เรำมีสติฝืน
ได ้ ถำ้มนันอ้มเอียงไป เรำฝืนใหม้นันัง่ตรง เพรำะถำ้ท่ำนัง่ท่ีนัง่ตรงมนัท ำใหเ้ลือดลมในร่ำงกำย
ของเรำมนัผอ่นคลำยท่ีสุด กำรนัง่ท่ำสมำธิคือกำรนัง่ท่ีไดน้ำนท่ีสุด เรำถึงว่ำท่ำน้ีเป็นท่ำ
มำตรฐำน ถำ้ท่ำมำตรฐำนของเรำ ถำ้มนัจะเอียง มนัจะนอ้มไป ถำ้จิตมนัจะลง เรำไม่ตอ้งไป
กงัวลกบัมนั ไม่ตอ้งกงัวลกบัมนั เพรำะเรำนัง่สมำธิ เรำท ำใจเรำใหดี้ เรำตั้งใจท ำ เรำตอ้งกำรเอำ
หวัใจ เรำไม่ตอ้งกำรเอำร่ำงกำย เรำไม่ตอ้งกำรเอำร่ำงกำย 

ถำ้นัง่ตวัตรง แกะหุ่นยนตไ์วหุ่้นหน่ึง ป้ันหุ่นก็ได ้แลว้ตั้งไว ้มนัไม่ขยบัเลย อนันั้นก็
เป็นดิน เรำป้ันหุ่นข้ึนมำก็เป็นดิน มนัไม่มีชีวิต แต่น่ีเรำมีชีวิตจิตใจ จิตใจของเรำอยูใ่นร่ำงกำย
น้ี เรำจะบอกว่ำ ถำ้มนัจะคอพบั คออ่อน ถำ้สติเรำดี เรำอยูก่บัใจของเรำ ปล่อยมนัไป ไม่ตอ้ง
ไปรับรู้มนั ปล่อยมนัไป แต่ถำ้เรำยงัมีสติอยู ่มนักงัวล คนเรำมนัมีควำมกงัวล แลว้อยำ่งว่ำเนำะ 
ถำ้นัง่ท่ำน้ีแลว้เด๋ียวจะผิด นัง่ท่ำน้ีแลว้เด๋ียวมนัจะไม่ดี นัง่ท่ำน้ีแลว้มนัจะไม่ถูกตอ้ง นัง่ท่ำน้ี 
มนัเลยไปวิตกกงัวลอยูก่บัท่ำนัง่ มนัก็เลยไม่จริงจงัอยูก่บัใจของเรำ 
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เรำนัง่สมำธิเพื่อใหใ้จสงบ เรำนัง่สมำธิเพื่อเอำหวัใจของเรำ เรำไม่ไดน้ัง่สมำธิเพือ่จะ
ไปประกวดว่ำใครนัง่สวยกว่ำใคร เรำไม่ตอ้งวิตกกงัวลตรงนั้น ถำ้ไม่วิตกกงัวลตรงนั้น เร่ืองน้ีก็
เลยเป็นเร่ืองปลีกยอ่ยไปเลย 

เร่ืองท่ีว่ำร่ำงกำยเรำถำ้มนัจะกม้ กำรกม้ ถำ้กม้ไปแลว้ มนันัง่ไปแลว้มนัแบบว่ำเส้นเลือด
มนักดทบัอะไรต่ำงๆ เรำกใ็หม้นัข้ึนมำตรงได ้บอกว่ำไม่ตอ้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์ง แต่ก็ไม่ใช่ว่ำจะ
ปล่อยใหม้นัลม้ลุกคลุกคลำนไปอยำ่งนั้น ใหม้นัพอดี 

“แสดงว่ำขำดสติ” 

สติถำ้มนัอยูท่ี่ใจนะ สติเรำพร้อม ทุกอยำ่งมนัพร้อม มนัพอได ้สต ิ เพรำะทุกอยำ่งถำ้
เรำไม่คิดก่อน เรำท ำอะไรไม่ไดเ้ลย เพรำะควำมคิดท ำใหเ้รำมีกำรกระท ำ 

ถำ้มโนกรรม มโนกรรมถำ้มนัมีสติมีปัญญำของมนั มนัก็อยู่ของมนั เห็นไหม ร่ำงกำยก็
ส่วนร่ำงกำย ถำ้มนัท ำไดม้นัก็ท  ำแบบนั้น น่ีพูดถึงว่ำถำ้มนัจะคอพบัคออ่อนไป ปล่อยไป 
ปล่อยไป เรำนัง่ของเรำไว ้

ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๒ “กำรท่ีเรำท ำควำมเพียรมำก ปฏิบติัมำก มีเวลำพกัผ่อนนอ้ย นอนดึกตื่น
เชำ้ นอน ๔-๕ ทุ่ม ต่ืนตี ๒ ลุกข้ึนเดินจงกรม นัง่สมำธิ ส่งผลใหน้ัง่สมำธิมีอำกำรซึมหลบัในใช่
หรือไม่ มีวิธีกำรแกอ้ยำ่งใด” 

เรำนัง่ ควำมเพียรของเรำ ถำ้เรำท ำต่อเน่ืองของเรำไปแลว้นะ ส่ิงท่ีว่ำอำกำรซึมเพรำะ
มนันัง่มำกแลว้ แบบว่ำท ำใหต้กภวงัคน่ี์ไม่ใช่ เพรำะเรำนัง่นะ คนเรำ คนท่ีเวลำนอนพกัผ่อน
นอนหลบัไม่ลึก นอนหลบัไม่เตม็ท่ี นอนแลว้ก็เหมือนไม่ไดน้อน บำงคนพกัผ่อนนะ พกัผ่อน
ไม่เตม็ท่ี พกัผ่อนแลว้ก็เหมือนไม่ไดพ้กัผ่อน แต่ถำ้ใครนอนหลบัลึกๆ หลบัทีเดียวนะ อูฮู้! สด
ช่ืนมำก 

จิต จิตถำ้มนัลงสมำธิ นัง่ จิตมนัลงสมำธิ มนัปล่อยวำงเฉยๆ เท่ำนั้นน่ะ พอมนัปล่อย
วำงน่ีมนัสดช่ืนมำก มนัไม่หลบัใน มนัไม่ซึม ไม่ต่ำงๆ ทั้งส้ิน แต่ถำ้มนัซึม แสดงว่ำมนัไม่ได้
หลบั ไม่ไดพ้กัผ่อนเลย ถำ้ไม่ไดพ้กัผ่อนเลย 

ฉะนั้นท่ีว่ำ “เพรำะเรำมีควำมเพียรมำก เรำปฏิบติัมำก” ถำ้เรำเพียรมำก เรำปฏิบติัมำก 
แลว้ท ำไมผลมนัไม่เป็นไปตำมนั้น ผลมนัไม่เป็นไปตำมนั้นเพรำะเรำวิตกกงัวล เห็นไหม เรำนัง่
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เพื่อปล่อยวำง นัง่เพื่อไม่ตอ้งกำรเอำกิเลส นัง่ไม่ตอ้งกำรเอำเวลำ ไม่ตอ้งกำรเอำกำรนัง่ไปอวด
กบัใครว่ำใครนัง่ไดม้ำกนัง่ไดน้อ้ย 

คนนัง่นอ้ย ถำ้จิตเขำสงบ เขำไดป้ระโยชนม์ำกกว่ำ แต่คนท่ีนัง่ไดม้ำก ถำ้จิตมนัสงบ
ยิง่ดีกว่ำ กำรนัง่มำกก็เหมือนนกักีฬำ นกักีฬำถำ้เขำมีเวลำมำกกว่ำ เขำท ำโอกำสไดม้ำกกว่ำ 
นกักีฬำเวลำเขำแข่งขนักนั เวลำตอ้งเท่ำกนั เท่ำกนัเพรำะแพช้นะอยูใ่นเวลำนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั ถำ้เรำนัง่มำก เวลำเรำไดม้ำกกว่ำ เรำไดเ้ปรียบอยูแ่ลว้ ท ำควำมเพียร 
ควำมวิริยะ ควำมอุตสำหะ เวลำน่ีเรำตอ้งกำรมำก เรำตอ้งกำรมำกเรำปฏิบติัของเรำไป ทีน้ีพูดถึง
นัง่มำกนัง่นอ้ยมนัเป็นเร่ืองหน่ึง ผลจำกกำรนัง่มนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ฉะนั้น ถำ้มนันัง่มำกแลว้ ถำ้
มนัเป็นควำมจริง อำกำรอยำ่งท่ีว่ำจะไม่มี 

แต่อำกำรซึม อำกำรท่ีหลบัใน ค ำว่ำ “หลบัใน” เรำคิดของเรำอยำ่งไร ถำ้ค  ำว่ำ “หลบั
ใน” ขำ้งในมนัไม่รับรู้เลยหรือ ถำ้ขำ้งในไม่รับรู้ เรำตอ้งร้ือเลย ร้ือหวัใจของเรำแลว้เร่ิมตน้ใหม่ 
วำงใหห้มด เพรำะท ำไปแลว้มนัเป็นอยำ่งน้ี ท ำไปแลว้ท ำไมไม่สดช่ืน ท ำแลว้อยำ่งน้ี วำงให้
หมดเลย แสดงว่ำวิธีกำรท ำน้ีถูกตอ้งหรือเปล่ำ แสดงว่ำเรำตั้งสติ สติเป็นสตจิริงหรือเปล่ำ 
ไม่ใช่เรำบอกเรำตั้งสติ พอนึกว่ำสติข้ึนมำนะ เรำก็ปล่อยเผลอไปหมดเลย แลว้ก็บอกว่ำ “หลวง
พ่อ หนูก็ตั้งสติแลว้นะ” อำ้ว! ก็ตั้งตอนเร่ิมตน้ไง พอผ่ำนไปแลว้สติเป็นอยำ่งไรก็ไม่รู้ 

ถำ้เรำตั้งสติแลว้ สติคือควำมระลึกรู้ คือรู้สึกตวั ถำ้รู้สึกตวั ถำ้มนัรู้สึกตวัอยู ่ พุทโธ
มนัรู้สึกตวัอยู ่ อำยตนะมนัรู้สึกตวัอยู่ แลว้ท ำต่อเน่ืองไป พอต่อเน่ืองไป เด๋ียวสติมนัก็อ่อนลง 
อ่อนลง เรำก็พยำยำมฝึกของเรำ ระยะเวลำของเรำ ถำ้เรำท ำของเรำไปอยำ่งน้ี ถำ้จิตมนัพกัไดน้ะ 
อำกำรซึม อำกำรหลบัในต่ำงๆ น้ีจะไม่มี อำกำรซึม นิวรณธรรม น่ีขอ้ต่อไป อำกำรซึม อำกำร
นิวรณธรรมมนัมีของมนัอยูแ่ลว้ น่ีพูดถึงว่ำกำรปฏิบติัใหม่นะ 

เพรำะว่ำเรำจะพูดอย่ำงนี ้ พูดว่ำ ศีล สมำธิ ปัญญำ สมำธินีเ้ป็นทีพ่ักของใจ เรำ
ไม่ใช่เอำสมำธินีเ้ป็นเป้ำหมำย แต่ถ้ำหัวใจของเรำ ถ้ำเรำไม่มสีมำธิ เรำไม่มกี ำลังของเรำ เรำ
จะท ำส่ิงใดไม่ได้ ฉะน้ัน ถ้ำเอำสมำธิเป็นเป้ำหมำย แล้วก็ย ้ำคดิย ้ำท ำอยู่กับตรงน้ันๆ แล้ว
หัวใจวติกกังวลไปท ำไม 

เรำจะบอกอยำ่งน้ีสิ เงิน เรำท ำสมำธิ เรำท ำงำนหำเงินกนัมำ เงินเอำมำท ำไม เงินเอำ
มำแลกเปล่ียนเป็นปัจจยัด ำรงชีวิต เงินเอำมำเป็นปัจจยัสร้ำงบำ้นสร้ำงเรือน เงินเอำมำเป็นปัจจยั
ในกำรศึกษำวิชำชีพเพื่อใหมี้ปัญญำมำกข้ึน เงินเรำหำมำเพื่อประโยชนก์บัเรำ 
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สมำธิก็เหมือนกนั สมำธิเป็นพื้นฐำน สมำธิเป็นสมถกรรมฐำน วิปัสสนำกรรมฐำน 
สมำธิเรำท ำใหใ้จเรำเขม้แขง็ ท ำใจใหร่้มเยน็เป็นสุข แลว้เรำจะฝึกหดัใชปั้ญญำต่อไปขำ้งหนำ้ 
เรำจะท ำประโยชนก์บัเรำ เรำจะวิปัสสนำของเรำ ใหห้วัใจดวงน้ี ไอท่ี้มนัไม่เขำ้ใจ มนัไม่รู้ มนั
ไม่รู้คืออวิชชำ คือมนัมีอวิชชำของมนัอยู ่ ใหม้นัไดถ้อดไดถ้อนส่ิงน้ีข้ึนมำ ถำ้เรำคิด
ต่อเน่ืองกนัไปอยำ่งน้ี ครบวงจร วงจรกำรปฏิบติัของจิตมนัยงักำ้วต่อเน่ืองไป ไม่ใช่ว่ำเรำท ำ
สมำธิแลว้มนัก็ตอ้งเป็นอยำ่งน้ีๆ 

ฉะนั้น หลวงตำท่ำนบอกว่ำ กำรปฏิบติัมนัยำกอยู ่๒ ครำว ครำวหน่ึงคือครำวเร่ิมตน้ 
ครำวเร่ิมตน้ลม้ลุกคลุกคลำน เหมือนคนท ำงำนฝึกหดั คนฝึกงำน คนฝึกงำนยงัท ำงำนไม่ได ้พอ
ฝึกงำนเป็นแลว้มนัจะกำ้วหนำ้ของมนัไป แลว้ก็ยำกอีกครำวหน่ึงคือครำวจบ คนฝึกงำนฝึกงำน
ก็แหม! ท ำอะไรก็ผิดไปหมดเลย แต่พอช ำนำญๆ แลว้มนัไปไดแ้ลว้ แต่ท ำงำนไปไดแ้ลว้
ผลตอบแทนจะไดห้รือเปล่ำล่ะตอนจบ น่ีมนัยำกอยู ่ ๒ ครำว กำรปฏิบติัมนัยำกอยู่ ๒ ครำว 
ครำวเร่ิมตน้เรำท ำของเรำแบบน้ี 

ท่ีพูดน้ีพูดเพื่อใหก้  ำลงัใจ แลว้ท่ีมนัซึม มนัหลบัใน หลบัในแสดงว่ำมนัขำดสติ หลบั
ในแปลว่ำมนัตกภวงัคไ์ปแลว้ เพรำะขำ้งในมนัหลบั ถำ้หลบัในแลว้เรำก็วำงไว ้ เพรำะคนหลบัใน
แลว้นะ มนัจะเคยตวั กำรตกภวงัคเ์ร่ิมตน้ก็เล็กนอ้ย ครำวน้ีหลบั ๕ นำที ครำวต่อไปนะ เดือนหนำ้
มนัจะเป็น ๑๐ นำทีแลว้ ถำ้ปีน้ียงัไม่ไดแ้กไ้ขนะ มนัจะหลบัทีหน่ึงคร่ึงชัว่โมง แลว้ถำ้ไม่แกไ้ข
ต่อไป มนัจะหลบัทีหน่ึงเป็นชัว่โมงๆ แลว้เวลำจะแกย้ิง่แกย้ำก เหมือนคนเจ็บไขไ้ดป่้วยท่ีมนั
ฝังเขำ้ไปในใจ 

ฉะนั้น ถำ้เรำแก ้คือไม่ใหห้ลบั พุทโธๆ ไวช้ดัๆ ชดัๆ พุทโธชดัๆ หรือก ำหนดลมหำยใจ
ชดัๆ ชดัๆ น่ีคือไม่หลบั พอไม่หลบั เห็นไหม เร่ิมตน้ ท่ำมกลำง ท่ีสุด ถำ้ไม่หลบันะ เด๋ียวผลมนั
มำ 

ไอน่ี้พอไม่หลบัแลว้นะ “โอ๋ย! มนัหยำบไง มนัตอ้งใหล้ะเอียด ละเอียดคือมนัจะ
เคล้ิมๆ”...นัน่ล่ะมนัจะลงหลบัตรงนั้นน่ะ เรำเองเขำ้ใจผดิไง “โอ๋ย! ไอพุ้ทโธชดัๆ น่ีมนัหยำบ มนั
ตอ้งละเอียดสิ”...เออ! ละเอียดก็เอำหมอนมำไวข้ำ้งๆ ละเอียดเด๋ียวมนัก็จะหลบั 

พุทโธชดัๆ นะ เวลำมนัลงนะ โอโ้ฮ! มนัต่ืนเตน้ มนัมหศัจรรยม์ำก จิตน้ีมหศัจรรยม์ำกถำ้
คนท ำไดจ้ริงนะ เอำชดัๆ แบบน้ี พูดเพือ่ใหก้  ำลงัใจนะ 
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“๓. เม่ือปฏิบติัธรรมเขำ้ถึงระดบัตน้ๆ แลว้ยงัมีนิวรณ์มำครอบง ำอยูอี่กหรือไม่ ขอ้น้ี
ขอใหต้อบชดัๆ ครับ” 

มี นิวรณ์อยำ่งหยำบ นิวรณ์อยำ่งละเอียด นิวรณ์มีเพรำะอะไร เพรำะพระโมคคลัลำนะ 
พระสำรีบุตรฟังธรรมพระอสัสชิไดเ้ป็นพระโสดำบนั พระสำรีบุตรไปบอกพระโมคคลัลำนะ 
ธรรมทั้งหลำยมำแต่เหตุ องคส์มเด็จพระสัมมำสมัพทุธเจำ้ใหแ้กท่ี้เหตุนั้น พระสำรีบุตรฟังธรรม
ของพระอสัสชิมำเป็นพระโสดำบนั ไปบอกพระโมคคลัลำนะ พระโมคคลัำนะเป็นพระโสดำบนั 

พระสำรีบุตร พระโมคคลัลำนะชกัชวนหมู่คณะจำกสัญชยัไปบวชกบัองคส์มเด็จ
พระสัมมำสัมพทุธเจำ้ แลว้องคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ใหก้รรมฐำน พระโมคคลัลำนะรีบ
ปฏิบติัใหญ่เลย นัง่พิจำรณำกำยใหญ่เลย แลว้ก็นัง่โงกง่วง น่ีไง มีนิวรณธรรมไหม 

พระโมคคลัลำนะเป็นพระโสดำบนั ยงันัง่หลบั นัง่โงกง่วง พระพุทธเจำ้ไปโดยฤทธ์ิ 
โดยฤทธ์ิหมำยควำมว่ำยื้อแขนออกไป หดแขนเขำ้มำ น่ีไปแค่น้ีถึงแลว้ ไปโดยฤทธ์ิ ไปต่อหนำ้
พระโมคคลัลำนะ “โมคคลัลำนะ ถำ้เธอง่วงเหงำหำวนอนใหต้รึกในธรรม ใหต้รึกในธรรมนะ 
ใหเ้อำน ้ำลูบหนำ้ ใหแ้หงนดูดำว” น่ีก็แกนิ้วรณ์ไง แกนิ้วรณ์ของพระโมคคลัลำนะ 

“แลว้ถำ้เธอท ำ ๔ อยำ่งแลว้มนัยงัง่วงนอนอยู ่ โมคคลัลำนะ เธอจงนอนเสีย นอน
พกัผอ่นก่อน พกัผอ่นเสร็จแลว้เด๋ียวคอ่ยมำปฏิบติัใหม่” 

นิวรณ์นะ ถำ้นิวรณธรรมมนัมีควำมสงสัย สงสัยตลอดไปตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ ท่ำมกลำง 
ท่ีสุด ท่ำมกลำงก็สงสัยเร่ืองท่ำมกลำง ท่ีสุดก็สงสัยเร่ืองท่ีสุด ควำมลงัเลสงสัย เพรำะเกิดควำม
ลงัเลสงสัยถึงไดเ้กิดย  ้ำคิดย  ้ำท  ำ เพรำะควำมลงัเลสงสัยท ำใหเ้รำวิตกกงัวล เพรำะควำมลงัเลสงสัย
ท ำใหเ้กิดนิวรณ์ นิวรณ์ก็เกิดไง ทีน้ีพอเกิด 

ฉะนั้น พอปฏิบติัเร่ิมตน้ น่ีเรำไปคิด น่ีวิทยำศำสตร์ เห็นไหม เรำมีควำมสกปรกท่ีมือ 
เรำลำ้งแลว้ก็สะอำดเลย หมดแลว้ ควำมสกปรกน้ีหมดไปแลว้ น่ีก็เหมือนกนั เรำมีนิวรณ์ เรำมี
ควำมสงสัย แลว้เรำศึกษำธรรม เรำเขำ้ใจแลว้ จบแลว้ นิวรณ์ไม่มี ไปคิดแบบวทิยำศำสตร์ไง 
วิทยำศำสตร์เป็นแบบน้ีไง ท ำอะไรท ำจบแลว้คือจบ 

ถำ้มนัท ำแลว้จบแลว้คือจบนะ เวลำเรำโกรธใครนะ แลว้เรำคิดไดว้่ำเรำเขำ้ใจผิดแลว้อยำ่
ไปโกรธเขำอีกนะ เด๋ียวมนัก็โกรธอีก อำ้ว! ก็เขำ้ใจแลว้ท ำไมโกรธอีกล่ะ มนัก็ยงัโกรธอยูอ่ยำ่ง
นั้นน่ะ อำ้ว! เร่ืองน้ีรู้หมดแลว้ท ำไมยงัโกรธอยูล่่ะ ก็โกรธอยูอ่ยำ่งนั้น เพรำะอำหำรเก่ำอำหำร
ใหม่ไง อำรมณ์ถำ้มนัสดๆ ร้อนๆ มนัก็ท  ำใหเ้รำโกรธมำก แต่ถำ้อำรมณ์มนัเคยผ่ำนมำแลว้นะ 
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พอเด๋ียวมนัผ่ำนไป ถำ้ไปคิดใหม่ข้ึนมำ ถำ้มนัสดๆ ร้อนๆ ก็โกรธอีก น่ีมนัก็มีอำรมณ์
ควำมรู้สึกอีก นิวรณธรรม 

ฉะนั้นบอกว่ำ “เม่ือปฏิบติัธรรมถึงระดบัตน้ๆ แลว้ นิวรณธรรมจะครอบง ำไดอ้ยูอี่ก
หรือไม่” 

ได ้ถำ้เรำปฏิบติัธรรมแบบตน้ๆ แลว้ ถำ้เรำมีสติปัญญำ ธรรมทั้งหลำยมำแต่เหตุ ถำ้
เหตุมนัดี นิวรณ์ไม่มี บอกว่ำสมำธิ สมำธิเป็นอนิจจงั สมำธิเกิดข้ึน ตั้งอยู่ แลว้ดบัไป สมำธิเกิด
กบัใจดวงไหน เด๋ียวมนัก็เส่ือมไป แลว้ถำ้เรำมีสติมีปัญญำ ธรรมทั้งหลำยมำแต่เหตุ ถำ้เรำรักษำ
เหตุของเรำไว ้ เรำมีสติ เรำก ำหนดพุทโธไว ้ เรำมีอำนำปำนสติไว ้ สมำธิมนัจะเส่ือมไหม มนัไม่
เส่ือม ไม่เส่ือมเพรำะอะไร ไม่เส่ือมเพรำะมีสติมีปัญญำ ไม่เส่ือมเพรำะมีค  ำบริกรรม 

น่ีก็เหมือนกนั ถำ้บอกว่ำ เรำมำปฏิบติัเร่ิมตน้แลว้เรำมีควำมสว่ำงกระจ่ำงแจง้ในใจ
แลว้ ถำ้เรำมีควำมกระจ่ำงแจง้ในใจแลว้นะ ถำ้เรำใชปั้ญญำรักษำไว ้แลว้ใหม้นัมีปัญญำคน้ควำ้
ไวไ้ปตลอด เพรำะมนัสวำ่งกระจ่ำงแจง้เร่ืองน้ี แต่เร่ืองท่ียงัสงสัยอยู่ เร่ืองท่ียงัไม่เขำ้ใจมนัยงัมี
อีกเยอะแยะเลย 

เขำ้ใจเร่ืองน้ี อำ้ว! เขำ้ใจเร่ืองขำ้ว ปลูกขำ้ว สีขำ้ว หุงขำ้ว ขำ้วสุกในจำน แลว้กบัขำ้ว
ล่ะ เออ! แกงอยำ่งไรล่ะ อำ้ว! ไปเร่ืองแกง แลว้ผดัอยำ่งไรล่ะ มนัมีไปหมด เพรำะส่ิงท่ียงัไม่
เขำ้ใจนัน่แหละมนัจะท ำใหเ้กิดนิวรณ์ ส่ิงท่ีเรำยงัสงสัยอยู่ท  ำใหเ้กิดนิวรณ์ 

ฉะนั้น ตอบใหช้ดัๆ ชดัๆ นะ มีไปตลอด เพียงแต่ว่ำพอปฏิบติัไปแลว้นะ น่ีเพียงแต่ว่ำ
แลว้นะ น่ีมนัจะออกตวัแลว้ ปฏิบติัไปแลว้นะ โสดำปัตติมรรค สกิทำคำมิมรรค พอ
อนำคำมิมรรคน่ีมหำสติมหำปัญญำ มหำสติมหำปัญญำมนัชดัเจนมำก 

ดูสิ เวลำหลวงตำท่ำนบอกว่ำเวลำไปติดอยู ่ ๕ ปี เวลำหลวงปู่มัน่ใหเ้อำออกแลว้นะ 
ออกไปเจออสุภะ พออสุภะแลว้ เห็นไหม “มนัติดอยู่น่ีต ั้ง ๕ ปี สมำธิมนัแกกิ้เลสไม่ได ้ตอ้งใช้
ปัญญำ” 

ก็ใชปั้ญญำต่อเน่ืองไป พอใชปั้ญญำต่อเน่ืองไป มนัสว่ำงกระจ่ำงแจง้ น่ีใชปั้ญญำ น ้ำป่ำ 
มหำสติมหำปัญญำมนัรุนแรงมำก รุนแรงมำกจนไม่ไดพ้กัไม่ไดผ้่อน น่ีมนัเกิดนิวรณ์ไหม 

ถำ้นิวรณ์มนัก็ตอ้งง่วงเหงำหำวนอนใช่ไหม ง่วงนอนมนัตอ้งคอพบัคออ่อนใช่ไหม ไอ้
น่ีมนัเตม็ท่ีเลย มนัจะเอำอย่ำงเดียว มนัเตม็ท่ีไปเลย เสร็จแลว้มนัไม่ไหวแลว้ ตวัเองแกปั้ญหำน้ี
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ไม่ได ้ ก็ข้ึนไปหำหลวงปู่มัน่ “บอกใหอ้อกใชปั้ญญำๆ ตอนน้ีก็ใชปั้ญญำแลว้นะ ใชปั้ญญำจน
ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน” 

หลวงปู่มัน่บอกว่ำ “นัน่น่ะสมบติับำ้” 

“อำ้ว! ถำ้ไม่ใชปั้ญญำมนัก็แกกิ้เลสไม่ได”้ 

“นัน่ล่ะสมบติับำ้” 

นิวรณ์ไหม พอไปขั้นของมหำสติมหำปัญญำ ขั้นของปัญญำอตัโนมติัมนัไปอีกเร่ืองหน่ึง
เลย มนัไปอีกเร่ือง เห็นไหม เวลำภำวนำไม่ได ้ โอโ้ฮ! ลม้ลุกคลุกคลำนเลย พยำยำมจะส่งให้
มนัข้ึนไป พอมนัข้ึนไป พอจุดไฟติดแลว้นะ ไฟป่ำมนัติดแลว้ ไฟป่ำมนัเผำหมดเลย เผำบำ้น
เผำเรือน เผำทุกอยำ่งเลย ตอ้งดบัไฟป่ำใหไ้ด ้ไฟป่ำเผำเฉพำะส่ิงท่ีเป็นกิเลสตณัหำควำมทะยำน
อยำก แต่ไม่ใหเ้ผำบำ้นเผำเรือน ไม่ใหเ้ผำส่ิงท่ีดีงำม แลว้ท ำอยำ่งไรล่ะ 

น่ีท่ีพูดถึงว่ำ ปฏิบติัต่อไปขำ้งหนำ้เอำชดัๆ ชดัๆ ไวอ้ย่ำงน้ี ชดัๆ บอกว่ำ ถำ้มนัเป็น
นิวรณ์ มนัมีของมนั แต่ถำ้มนัละเอียดข้ึนไปล่ะ เห็นไหม ท่ีว่ำอุทธจัจะกุกกุจจะ สังโยชน์เบ้ือง
ต  ่ำ สังโยชนเ์บ้ืองสูง อุทธจัจะกุกกุจจะ นิวรณธรรม รูปรำคะ อรูปรำคะ มำนะ อุทธจัจะ อวิชชำ 
น่ีไง อุทธจัจะกุกกุจจะ นิวรณธรรม รูปรำคะ อรูปรำคะ มำนะ อุทธัจจะ อวิชชำ นัน่ไปอีกเร่ืองหน่ึง 
มนัไปอีกเร่ืองหน่ึง 

ฉะนั้น ธรรมะขั้นเร่ิมตน้พื้นฐำน เรำพยำยำมศึกษำให้เขำ้ใจก่อน ไอธ้รรมะชั้นสูงไวก้นั
ทีหลงั ถำ้พูดไป หนูปฏิบติัอยำ่งน้ีหนูยงัคอพบัคออ่อนเลย แลว้หลวงพ่อจะใหไ้ปสู้กบัเสือดว้ยมือ
เปล่ำๆ ยิง่ยุ่งเขำ้ไปใหญ่ ฉะนั้น เพียงแต่เขำถำมว่ำ “เม่ือปฏิบติัธรรมเขำ้ถึงระดบัตน้ๆ แลว้ยงัมี
นิวรณ์เขำ้มำครอบง ำไดอ้ยูห่รือไม่ ขอ้น้ีขอใหช้ดัๆ” 

นิวรณ์มนัก็มีแต่เร่ิมตน้เท่ำนั้นน่ะ นิวรณ์ เรำนิวรณ์อยำ่งน้ี แต่ปฏิบติัไปแลว้มนัมี
ควำมสงสัย มีอะไรอีกเร่ืองหน่ึง อนันั้นพูดถึงว่ำเรำพูดใหก้  ำลงัใจใหจ้บขอ้นั้นไป 

ถำม : เร่ือง “กรรมใหผ้ล” 

หลวงพ่อ : อนัน้ีน่ำสงสำรมำก แลว้มนัเป็นเร่ืองท่ีว่ำทุกคนเจออยำ่งน้ีหมดนะ 

ถำม : กรำบนมสักำรหลวงพ่อท่ีศรัทธำยิง่ หนูมีค  ำถำมสงสัย รบกวนหลวงพ่อเจำ้ค่ะ 
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๑. หนูขอสอบถำมเร่ืองแม่ของหนู ตลอดชีวิตของท่ำนพบแต่ควำมยำกล ำบำก หนูไม่
เคยเห็นท่ำนมีควำมสุขเลยแมแ้ต่นอ้ย ตั้งแต่หนูเห็นมำ (ไม่ไดต้อ้งกำรเอำบิดำมำรดำมำนินทำ
นะเจำ้คะ) 

แม่โดนพ่อทุบตีเกือบ ๑๐ กว่ำปี จำกนั้นก็มีอำกำรทำงจิต กลวัคนมำท ำร้ำย และบั้น
ปลำยของแม่ก็ประสบอุบติัเหตุ ท่ำนนอนนิทรำมำ ๔ ปี และเสียชีวิตในท่ีสุด ท่ีหนูสงสัยคือว่ำ 
ยำมท่ีแม่หนูมีชีวิตอยู ่ ท่ำนเป็นคนดีมำกๆ ไม่เคยท ำใหใ้ครเดือดร้อน ทั้งยงัช่วยคนตกยำก มี
คนมำขอเงินท่ำน ท่ำนสงเครำะห์ใหเ้สมอ ท ำไมบุญท่ีท่ำนสร้ำงไม่มำส่งผลเลยเจำ้คะ หนู
คิดถึงท่ำนแลว้น ้ำตำไหล ท ำไมบุญท่ีท ำแลว้ไม่มีผลในชำติน้ี มีแต่กรรมประดงัเขำ้มำมำกมำย
จนแทบรับไม่ไหวเจำ้คะ แลว้ชำติหนำ้ กรรมท่ีไดรั้บจะหมดไปหรือว่ำตอ้งรับผลของกรรมเป็น
โรคจิตอีกไหม หนูเป็นห่วงท่ำนมำก พยำยำมท ำบุญแผ่เมตตำใหท่้ำนอยำ่งมำกมำย จะพอช่วยได้
ไหมเจำ้คะ หนูไม่อยำกใหแ้ม่ล ำบำก เพรำะท่ำนเป็นคนดีจริงๆ เจำ้ค่ะ แต่กรรมประดงัเขำ้มำ
ตลอดชีวิตท่ำนจนรับไม่ไหวเจำ้ค่ะ 

ขอ้ท่ี ๒ คนท่ีพดูว่ำจะบวชแลว้ไม่ไดท้  ำ จะท ำอะไรไม่เจริญรุ่งเรือง ท ำอะไรไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จจริงหรือเปล่ำเจำ้คะ 

ตอบ : แลว้เขำก็มีขอ้นัน่อีกขอ้หน่ึง ขอ้เหตุผลท่ีว่ำบวชไม่บวช เอำขอ้แรกน้ีก่อน เอำขอ้แรก
ก่อนท่ีว่ำ ชีวิตคู่นะ ชีวิตคู่มนัมีคู่เวรคู่กรรม คู่สร้ำงคู่สม ถำ้เป็นคู่สร้ำงคู่สม เกิดมำจะมี
ควำมสุข เกิดมำแลว้ท ำส่ิงใดจะมีน ้ำใจต่อกนั ท ำส่ิงใดแลว้จะมีควำมสุขในครอบครัวนั้น น่ี
คู่สร้ำงคู่สม 

คู่เวรคู่กรรม ถำ้คู่เวรคู่กรรม เกิดมำ เห็นไหม คู่เวรคู่กรรมน้ีไม่ใช่ฝ่ำยหญิงหรือฝ่ำย
ชำยนะ ฝ่ำยหญิงก็ได ้ฝ่ำยชำยก็ได ้น่ีพูดถึงเร่ืองแม่ แม่โดนพ่อท ำร้ำยร่ำงกำยมำเป็นสิบๆ ปี เรำก็
เห็นของเรำ น่ีครอบครัวท่ีมีควำมรุนแรง พ่อเป็นฝ่ำยทุบตีเป็นสิบๆ ปี แต่ถำ้มนัเป็นบำง
ครอบครัว ถำ้ผูช้ำยท่ีมีคุณธรรม เขำโดนฝ่ำยผูห้ญิงท ำร้ำยเหมือนกนั น่ีคู่เวรคู่กรรมมนัมีเวรมี
กรรมต่อกนัมำ 

ฉะนั้น มีเวรมีกรรมต่อกนัมำ ส่ิงน้ีเรำเป็นลูก เรำเกิดมำแลว้เรำก็สังเวช ทุกคนกส็ังเวช 
ถำ้สังเวชข้ึนมำ ถำ้สังเวชนะ เรำมีสติมีปัญญำนะ เรำเอง ชีวิตเรำ เรำก็ตอ้งตั้งสติ แต่ถำ้เรำสังเวช 
บำงคนสังเวช มนัเป็นปมในใจเลยล่ะ ถำ้เป็นปมในใจมนัก็ท  ำใหเ้รำสะเทือนนะ เห็นไหม น่ี
ผลของวฏัฏะ ผลของกำรเกิดกำรตำย ผลของกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ถำ้เวียนว่ำยตำยเกิด 
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ฉะนั้น ค ำถำม “เห็นว่ำท่ำนเป็นคนดีจริงๆ” เรำเป็นลูก เรำเห็นอยูว่่ำแม่ของเรำดีจริงๆ แม่
ของเรำท ำทุกอยำ่งจริงๆ แลว้ท ำไมแม่ท ำบุญขนำดน้ี แม่ก็ยงัสงเครำะห์ ท ำไมบุญไม่ช่วยแม่เลย
ล่ะ ท ำไมบุญไม่ช่วยแม่เรำเลย แม่เรำมีควำมทุกขอ์ยำ่งน้ีท  ำไมบุญไม่ช่วยแม่เรำเลย 

บุญนะ บุญเป็นเร่ืองของปัจจุบนั บุญเป็นเร่ืองของมีสติปัญญำ มีสติปัญญำรักษำชีวิต
น้ีใหไ้ม่ทุกขจ์นเกินไปนกั ฉะนั้น ส่ิงท่ีเกิดมำคือวิบำก ถำ้วิบำก ไดส้ถำนะมำ น่ีคู่เวรคู่กรรม 
คู่สร้ำงคู่สม ส่ิงน้ีเป็นวิบำก วิบำกมนัก็เหมือนเรำติดคุก ติดคุกก่ีปี ติดคุก ๓ ปี ติดคุก ๕ ปี ติด
คุก ๑๐ ปี ถำ้ติดคุก ก็เวลำของกำรติดคุกนั้น ถำ้ติดคุกนั้นนะ เร่ิมตน้ไง เร่ิมตน้ของภพชำติไง 
เร่ิมตน้ของภพชำติเรำมีภพชำติอยำ่งน้ี วบิำกกรรมมนัเป็นแบบน้ี ถำ้เป็นแบบน้ี แต่เรำยงัมี
สติปัญญำ นกัโทษในเรือนจ ำ บำงคนก็ท  ำคุณงำมควำมดี บำงคนเป็นนกัโทษชั้นดี บำงคนเป็น
นกัโทษแลว้ก็ยงัเกเร บำงคนเป็นนกัโทษแลว้ยงัมีปัญหำ 

น่ีก็เหมือนกนั ถำ้แม่ของเรำเป็นคนดี แม่ของเรำเป็นคนดี เรำท ำควำมดี นกัโทษท่ีดีก็
ท  ำส่ิงท่ีดีๆ เขำก็จะไดเ้ป็นนกัโทษชั้นดี เขำจะไดมี้กำรใหอ้ภยัโทษต่ำงๆ อนัน้ีมนัมีในตวัของ
มนัเองอยูแ่ลว้ แต่สถำนะ สถำนะท่ีว่ำระหว่ำงครอบครัวสำมีภรรยำ ชีวิตน้ีทั้งชีวิตมีควำมเห็น 
ทิฏฐิมำนะของคนเป็นแบบนั้น ถำ้เป็นแบบนั้น เรำท ำควำมดี ท ำดีน่ีนกัโทษชั้นดี นกัโทษชั้นดี
เขำท ำแต่ส่ิงท่ีดีๆ นั้นเปรียบนกัโทษชั้นดี 

อยำ่งนั้นมนุษยล่์ะ แลว้เรำเกิดมำภพชำติมนัก็ไดภ้พชำติหน่ึง ถำ้ภพชำติหน่ึงมนัไดผ้ล
มำจำกไหน ก็วิบำก ค ำว่ำ “วิบำกกรรม” ถำ้วิบำกมำ ทีน้ีวิบำกมำแลว้ ส่ิงท่ีมำเจอ เจอก็ส่วนเจอไป 
แลว้ท ำบุญล่ะ ท ำบุญก็ส่ิงท่ีดี 

เรำเป็นทุกขน์ะ เรำสงสำรแม่มำก คิดทีไรน ้ำตำไหลทุกทีเลย แต่แม่เขำก็รู้สถำนะของ
เขำ เขำรับสถำนะ ท ำควำมดีก็เพื่อปลอบใจแม่ เพรำะแม่ไม่มีบุญกุศลน้ีพึ่งพำอำศยั แม่ก็จะ
ทุกขก์ว่ำน้ี 

“มีควำมทุกขม์ำตลอดชีวิต บั้นปลำยชีวิตยงัประสบอุบติัเหตุอีก เป็นนิทรำอีก” 

ถำ้อยำ่งน้ีไปถำมองคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้นะ องคส์มเด็จพระสัมมำสัมพทุธ
เจำ้จะบอกเลย ท่ีมำท่ีไป กรรมน้ีเป็นอจินไตย คือมำจำกไหน ท ำอยำ่งใดถึงไดผ้ลแบบน้ี แต่น้ี
พวกเรำพวกคนตำบอดก็ตอบไดแ้ค่น้ี ตอบไดท่ี้ว่ำส่ิงท่ีผลท่ีเป็นอยำ่งน้ีเป็นวิบำก คอืตอบโดย
อริยสัจ ตอบโดยสัจจะ ตอบโดยอริยสัจ เห็นไหม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ตอบโดยอริยสัจจะ 
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สัจจะมนัเป็นแบบน้ี ฉะนั้น มนัเป็นแบบน้ีแลว้ แลว้บุญล่ะ แม่ท ำอยำ่งน้ีมำแลว้ไดบุ้ญมำกนอ้ย
แค่ไหน แลว้ต่อไปแม่จะเป็นอยำ่งน้ีอีกไหม 

หมดจำกน้ีไปแลว้ก็จบ พอผลจำกวฏัฏะ ผลกำรเกิดใหม่ ภพชำติใหม่ ส่ิงท่ีท  ำมำ 
ท ำบุญกนัมำ ไดใ้ช้เวรใชก้รรมแลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมำมนัจะเป็นผลดีก็ได ้ ถำ้เรำท ำคุณงำมควำมดี
ของเรำนะ ถำ้คุณงำมควำมดี เรำท ำของเรำ อยำ่งแม่ท่ีท ำแลว้ ไปเร่ืองแม่แลว้ 

ฉะนั้น ในธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้บอกว่ำ ถำ้พ่อแม่เรำเสียไปแลว้ 
ถำ้เรำคิดส่ิงใด คิดถึง ระลึกถึง อุทิศส่วนกุศลระลึกถึงพ่อถึงแม่ของเรำ เจำ้กรรมนำยเวร ผูมี้บุญ
มีคุณกบัเรำ เป็นแม่ของเรำ ใหชี้วิตกบัเรำมำ เรำระลึกถึงได ้นึกถึงได ้ถำ้นึกถึงแลว้ แต่นึกถึงแลว้
ตอ้งใหเ้ห็นโทษของวฏัฏะ เห็นโทษว่ำกำรเวียนว่ำยตำยเกิด แลว้เรำล่ะ แลว้เรำ เรำจะหำท่ีพึ่ง
ส่ิงใด 

ถ้ำหำทีพ่ึ่งส่ิงใดนะ เรำท ำคุณงำมควำมดีแล้วอุทศิส่วนกุศลให้พ่อแม่ ให้เจ้ำกรรม
นำยเวร แล้วท ำคุณงำมควำมดีเพ่ือเรำ ท ำคุณงำมควำมดีเพ่ือเรำ มสีติมปัีญญำ อย่ำใช้ชีวติ
ไปโดยทีไ่ม่มต้ีนสำยปลำยเหตุ เรำจะใช้ชีวติของเรำด้วยคุณงำมควำมดีไป มหีน้ำทีก่ำร
งำนก็ท ำหน้ำทีก่ำรงำนส่ิงทีด่ีไป 

คิดถึงพ่อถึงแม่ คิดถึงพ่อถึงแม่ได ้แต่ถำ้คิดถึงพ่อถึงแม่แลว้น ้ำตำไหล มนัมีควำมเสียใจ
ต่ำงๆ อนัน้ีใหเ้ป็นคติธรรมไง เห็นไหม ธรรมสังเวช ใหส้ลดสังเวชถึงชีวิต ใหส้ลดสังเวชกบั
กำรเวียนว่ำยตำยเกิด ใหส้ลดสังเวช พอสลดสังเวชแลว้มนัจะไม่ไปทำงอ่ืน 

เวลำค  ำบริกรรม นกัปฏิบติั มรณำนุสติ คิดถึงควำมตำย มนัไม่คิดนอกเร่ืองนอกรำว
จนเกินไปนกั ถำ้เรำไม่คิดถึงเร่ืองน้ี มนัคิดไปร้อยแปดพนัเกำ้เลย มรณำนุสติก็คิดเหตุน้ี 

น่ีก็เหมือนกนั ถำ้เรำเห็นชีวิตของพ่อแม่เป็นคติธรรม ใหค้ิดในแง่บวก คิดในคติ
ธรรม น่ีสิ ควำมรักควำมผูกพนัของพ่อของแม่ ถำ้ไม่มีควำมรักกนัจะแต่งงำนกนัท ำไม แลว้
เวลำแต่งงำนกนัแลว้ใชชี้วิตคู่ ท ำไมใชชี้วิตคู่กนัแบบนั้น 

แลว้เรำก็เกิดมำเป็นลูกอยูใ่นครอบครัวน้ี เรำไดเ้ห็นส่ิงน้ีมำ ใหเ้ป็นธรรมสังเวช ใหม้นั
สะเทือนหวัใจของเรำเพื่อประโยชนก์บัชีวิตของเรำ ถำ้ประโยชนก์บัชีวิตของเรำนะ 

แลว้เรำก็เป็นห่วงนะว่ำแม่จะล ำบำกๆ 
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แม่ท ำคุณงำมควำมดีของแม่ แลว้แม่ก็เสียชีวิตไปแลว้ ถำ้เสียชีวิตไปแลว้ ท ำดีไดดี้ ท ำ
ชัว่ไดช้ัว่ ส่ิงนั้นจะตอ้งใหผ้ลตำมผลนั้น แลว้เรำอุทิศส่วนกุศลในกำรกระท ำของเรำ เอำมำเป็น
ชีวิตของเรำ ถำ้ประโยชน์ตรงน้ีมนัเป็นแบบน้ี 

เขำบอกว่ำ ท ำไมผลบุญมนัไม่ใหเ้ลย 

เรำว่ำให ้ ใหแ้ม่ในหวัใจนั้นมีเคร่ืองอยู ่ ใหเ้ป็นไปได ้ เพรำะเรำยงัช่วยเหลือเขำ ถำ้มี
สติปัญญำท่ียงัช่วยเหลือเขำได ้ แต่ในเม่ือมนับีบคั้นมำจนเป็นขนำดน้ี น่ำเห็นใจนะ ส่ิงน้ีเห็นใจ 
กรรมเป็นอจินไตย กรรมเป็นอจินไตยมำตั้งแต่ครำวไหน น่ีพูดถึงขอ้ท่ี ๑ 

ขอ้ท่ี ๒ “คนท่ีพูดว่ำจะบวชแลว้ไม่ไดท้  ำ จะท ำอะไรไม่เจริญรุ่งเรือง จะท ำอะไรไม่
ประสบควำมส ำเร็จจริงหรือไม่เจำ้คะ” 

เขำก็พูดถึงว่ำ ส่ิงท่ีว่ำเขำเคยไปท่ีวดัส ำนกัหน่ึงแลว้บอกว่ำตอ้งบวช แลว้ไม่ไดบ้วช เขำ
บอกว่ำจะมีเวรมีกรรม เพรำะวิญญำณท่ีจะรับบุญจำกท่ีเรำบวชนั้นไม่ได ้ ไม่ไดส่ิ้งนั้น อนัน้ี
เป็นควำมคิดของเขำ 

ถำ้เรำคิดอยำ่งนั้น เรำตั้งใจท ำดี เรำตั้งใจท ำดี เห็นไหม มีคนคิดมำกเลย บอกว่ำนดักนั
พรุ่งน้ีไปท ำบุญนะ แลว้ไม่ไป แสดงว่ำถำ้ไปท ำบุญ วิญญำณนั้นเขำจะไดบุ้ญ แสดงว่ำเรำก็มี
กรรมเหมือนกนัน่ะสิ 

อำ้ว! เรำคิดว่ำจะท ำควำมดีแลว้เรำไม่ไดท้  ำ เรำไม่ไดท้  ำ พอเรำคิดถึงควำมดี เขำ
อนุโมทนำรออยูแ่ลว้ แลว้เรำไม่ไดท้  ำ เรำเป็นกรรมไหม มนัก็เป็นกรรม 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ำ เรำคิดว่ำเรำจะบวช แลว้เรำไม่ไดบ้วช ท ำอะไรแลว้จะไม่เจริญรุ่งเรือง 

เรำไม่ไดบ้วช ถำ้เรำคิดว่ำจะบวชแลว้เรำไม่ไดบ้วช แต่เรำท ำส่ิงใดท ำดว้ยควำมจริงจงั
ของเรำนะ มนัก็มีควำมเจริญรุ่งเรืองเหมือนกนั ถำ้เรำจะบวช ถำ้เรำบวชแลว้เรำไดบ้วชจริงมนั
ก็ดี ไดบ้วชเพรำะอะไร บวชเขำ้ไปศึกษำ ไดบ้วชแลว้กจ็บ แต่ถำ้ไม่ไดบ้วช ไม่ไดบ้วชก็ท  ำ 
เพรำะเด๋ียวน้ีนะ เขำบวชใจกนั บวชใจ บวชใจไม่ตอ้งมำบวชเป็นนกับวช บวชใจเลย อยูท่ี่
สถำนะไหนก็ได ้พยำยำมปฏิบติัหวัใจของเรำใหเ้ป็นจริงข้ึนมำ ถำ้เป็นจริงข้ึนมำ 

ดูนำงวิสำขำไม่ไดเ้ป็นนกับวช เป็นพระโสดำบนั องคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ยงั
เช่ือมัน่ในนำงวิสำขำ ถำ้มีส่ิงใดเกิดข้ึนใหน้ำงวิสำขำเป็นผูวิ้นิจฉยั เห็นไหม เขำไม่ใช่นกับวช เขำ
เป็นพระโสดำบนั เขำก็บวชใจของเขำ 
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ไอเ้รำว่ำเรำจะบวช บวชมำแลว้ยงัท ำใจของเรำไม่ไดเ้ลย พอบวชมำแลว้ก็ยงัวิตก
กงัวลหมดเลย เรำจะบอกว่ำ ส่ิงท่ีเขำพูด เรำไม่เช่ือว่ำจะมีผล ถำ้เรำบอกว่ำจะบวช เพรำะกรณี
อยำ่งน้ีมนัมีกรณีท่ีว่ำ อย่ำงเรำ เรำจะเอำใครบวชเรำก็ไปพูดกบัเขำว่ำใหบ้วช ใหเ้ขำรับปำก จะ
เอำชีวิตของเขำทั้งชีวิตเลยมำเป็นเคร่ืองมือหำผลประโยชนก์บัตวั มี มีบำงท่ีจะเอำพระมำบวช 
พระมำบวชแลว้ก็กกัไว ้เหมือนกบัฟำร์มเล้ียงพระ เอำพระมำท ำฟำร์ม 

ฉะนั้น หลวงปู่มัน่นะ จะมีใครไปอยูก่บัท่ำนนะ ท่ำนใหอ้ยูห่่ำงๆ ใหอ้ยูข่ำ้งๆ แลว้จะ
บอกว่ำใหไ้ปอยูท่ี่นัน่ๆ หลวงปู่มัน่ไม่เอำพระไวข้ำ้งตวัท่ำนเลย ใหไ้ปประพฤติปฏิบติั พอ
ปฏิบติัแลว้ถำ้ใครมีปัญหำข้ึนมำใหม้ำหำท่ำน ท่ำนจะแก ้

เรำมำรวมกนัเหมือนปลำกระป๋อง อดัไวใ้นกระป๋องเลย เวลำเปิดกระป๋อง ไดกิ้นปลำ
กระป๋องนั้น เอำพระมำอดักนัไว ้ อดัไวใ้นวดัเยอะๆ แลว้พระก็อดัแน่นไปหมดเลย จะเดิน
จงกรมก็ไม่ได ้ หัวมนัจะชนกนั จะนัง่ฉนัอำหำรก็หวัจะท่ิมกนั แลว้พระมนัจะเป็นพระข้ึนมำ
ไหม 

แต่พระนะ พอบวชแลว้นะ อำ้ว! ไปอยูท่ี่นัน่ ไปอยูท่ี่น่ี แลว้ปฏิบติันะ ถำ้มนัมีปัญหำ
มำถำม มีปัญหำมำแกไ้ขกนัไป น่ีครูบำอำจำรยท่์ำนอยำ่งนั้น 

ไอน่ี้เหมือนกนั มี มีส ำนกัหลำยท่ีท่ีพระไปบวชแลว้ อูฮู้! เหมือนกบัทำส ทั้ง  ๆท่ีว่ำกำร
บวชเขำบวชมำเพื่อควำมอิสระ เวลำองคส์มเด็จพระสัมมำสมัพทุธเจำ้บอกว่ำ นกับวชเหมือนนกมี
ปีกกบัหำง มีบริขำร ๘ ธุดงคไ์ป บิณฑบำตฉนัแลว้บิน เหมือนนกเก็บบริขำรแลว้บินไป ไม่ติด 
ไม่ติดขอ้งท่ีไหน ไม่ยดึติดส่ิงใดทั้งส้ิน ใหเ้ป็นอิสระ 

แต่น้ีพอบวชมำแลว้ โอโ้ฮ! ตอ้งลงทะเบียนนะ เหมือนโคเลย ตอ้งตีตรำว่ำคอกไหน
ไง คอกไหน พนัธุ์ไหนเลยนะ น่ีโคพนัธุ์น้ีอยูค่อกน้ี น่ีเขำก็คิดกนัอยำ่งนั้น มี เรำเห็นเขำท ำกนั
อยู ่ ถำ้ท ำอยำ่งนั้นแลว้ ค ำถำมมนัตรงน้ีไง “คนท่ีเคยพูดว่ำจะบวช แลว้ท ำไม่ได ้ ไม่ไดท้  ำ จะไม่
เจริญ มนัจะมีโทษไหม ไม่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิต” 

อนัน้ีเหมือนกบัทำงโลกเขำว่ำนะ นรกสวรรคไ์ม่มี เขำบอกนรกสวรรคเ์ขำเขียนเสือ
ใหว้วักลวั นรกสวรรคไ์ม่มีจริงนะ แต่เขำบอกว่ำผูท่ี้ไม่เช่ือไง เขำบอกว่ำนรกสวรรคเ์ขำเขียนเสือ
ใหว้วักลวั คอืเอำนรกสวรรคม์ำขู่ มำขู่ใหก้ลวั 

แต่ถำ้เรำเช่ือ เรำเช่ือของเรำดว้ยเรำมีครูบำอำจำรย ์ เรำมีศำสดำ มีองคส์มเด็จพระ
สัมมำสมัพทุธเจำ้บอกว่ำมี นรกสวรรคมี์จริง เพรำะนรกสวรรคเ์ป็นผลของวฏัฏะ จิตน้ีเวียนว่ำยตำย
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เกิดในวฏัฏะ นรกสวรรคต์ั้งแต่พรหมลงมำ จิตน้ีเวียนตำยเวียนเกิด มนัมีของมนัอยูจ่ริง ถำ้มนัมี
อยูจ่ริง ท ำดีก็ไดดี้ ท ำชัว่ก็ไดช้ัว่ ท ำดีก็ไปเกิดบนสวรรค ์ไดม้ำเกิดเป็นมนุษย ์ท ำชัว่ก็เกิดในนรก 
นรกมนัมีจริง แต่เขำบอกว่ำเอำนรกสวรรคม์ำขู่ เขียนเสือใหว้วักลวั 

มนัมีอยูจ่ริง คนท ำดีตอ้งไดดี้ คนท ำชัว่ตอ้งไดช้ัว่ มนัมีอยูจ่ริง ไอน่ี้กำรบวชก็
เหมือนกนั ถำ้กำรบวช ถำ้เรำบวชมำแลว้ เรำบวชของเรำ เรำท ำคุณงำมควำมดีของเรำ เรำบวช
มำจริง มนัก็เป็นควำมดี 

แต่ถำ้เรำไม่ไดบ้วชเพรำะเรำมีควำมจ ำเป็น หรือเรำมีควำมจ ำเป็น แต่ยงัไม่ถึงเวลำท่ีจะ
บวช เรำจะบวชอนำคตขำ้งหนำ้ก็ได ้ เรำบอกว่ำเรำจะบวช แต่ตอนน้ีเรำยงัมีภรรยำอยู ่ เรำจะบวช
ขำ้งหนำ้ก็ได ้ ท ำไมตอ้งเอำเร่ืองควำมประสบควำมส ำเร็จมำขู่กนั ไอน่ี้เขำถือว่ำขู่ แต่นรก
สวรรค ์เขำเอำนรกสวรรคม์ำขู่ มนัมีจริงนะ เขำเอำมำขู่ 

น่ีก็เหมือนกนั มนัก็มีจริงเหมือนกนั มนัจะไม่ประสบควำมส ำเร็จ มนัมีเวรมีกรรม 
เพรำะมีจิตวิญญำณ อนันั้นเอำมำขู่กนั เอำมำขู่กนั 

เรำไม่บวช แต่เรำปฏิบติัดีกว่ำนกับวชก็ได ้ เรำไม่บวช เรำท ำคุณงำมควำมดี จิตสงบแลว้
อุทิศส่วนกุศลดีกว่ำนกับวชอีก เรำไม่บวช วิญญำณท่ีเขำจะขอส่วนบุญ เรำนัง่สมำธิ เรำอุทิศส่วน
บุญน้ีใหวิ้ญญำณ วิญญำณนั้นเขำบอก สำธุ ท่ำนไม่บวชน่ีด๊ีดีเลย เพรำะท่ำนไม่บวชแลว้ท่ำนท ำ
สมำธิได ้ท่ำนส่งมำใหม้นัมำกกว่ำนกับวชใหม้ำตั้งเยอะเลย อำ้ว! เอำมุมกลบัเลย มนัมุมกลบัก็
ได ้

มนัไม่เป็นอยำ่งนั้นหรอก มนัไม่เป็นอย่ำงท่ีเขำว่ำ ว่ำถำ้ไม่ไดบ้วชแลว้มนัจะมีปัญหำมำก
เพรำะเรำเคยพูดว่ำจะบวช 

ทุกคนคิดว่ำจะท ำดี แลว้ท ำควำมผิดกนัเยอะแยะเลย ทุกคนบอกว่ำจะท ำแต่คุณงำมควำมดี 
แต่ก็ยงัท ำผิดกนัมหำศำลเลย แลว้อนันั้นเวรกรรมจะใหผ้ลมำกไปกว่ำนั้นอีกไหม 

ฉะนั้น ท่ีว่ำ “คนท่ีเคยพูดว่ำจะบวชแลว้ท ำไม่ได ้จะท ำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรือง จะท ำ
อะไรก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จจริงหรือไม่” 

ถำ้ไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่ประสบควำมส ำเร็จเพรำะเรำขำดสต ิ ไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่
ประสบควำมส ำเร็จเพรำะเรำประมำท ไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่ประสบควำมส ำเร็จเพรำะเรำไม่ใช้
ปัญญำใหร้อบคอบ 
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เรำใชปั้ญญำใหร้อบคอบ เรำมุมำนะท ำควำมจริงของเรำ ถำ้ท ำได ้ ท ำควำมจริงของเรำ 
มนัอยูท่ี่อ  ำนำจวำสนำเหมือนกนั อ ำนำจวำสนำโดยส่วนหน่ึง อ ำนำจวำสนำเขำเรียกว่ำ
พรสวรรค ์พรสวรรคก์บัพรแสวง พรสวรรคเ์รำตอ้งขยนัหมัน่เพียร มีพรสวรรคไ์ม่ท ำอะไรเลย 
พรสวรรคช่์วยอะไรไม่ไดห้รอก 

พรสวรรคก์็คือพรสวรรค ์ พรสวรรคค์ือบุญอนัหน่ึง แต่ถำ้มีควำมขยนัหมัน่เพียร มี
กำรกระท ำ พรสวรรคน์ั้นก็ช่วยส่งเสริมดว้ย กรรมเก่ำกรรมใหม่ กรรมใหม่น่ีส ำคญั กรรม
ปัจจุบนัน้ีส ำคญั ฉะนั้น ถำ้เรำท ำของเรำนะ พิสูจนสิ์ โยมพิสูจนเ์ลย ตอนน้ีท ำใหม้ัน่คง
แขง็แรง ท ำใหดี้จริงเลย แลว้ท ำใหป้ระสบควำมส ำเร็จเลย แลว้โยมกลบัไปบอกส ำนกัท่ีบอก
ว่ำจะเป็นอย่ำงนั้น ไปบอกเขำเลยว่ำ น่ีไง ฉนัไม่ไดบ้วช ฉนัรวยขนำดน้ี ฉนัไม่ไดบ้วช ฉนั
ประสบควำมส ำเร็จขนำดน้ี...ท ำได ้ ฉะนั้น ส่ิงท่ีประสบควำมส ำเร็จไม่ประสบควำมส ำเร็จนั้น
มนัเร่ืองโลกๆ 

ทีน้ีค  ำว่ำ “บวช” บวชแลว้ถำ้ประพฤติปฏิบติัไดต้ำมควำมเป็นจริง มรรคผล อตัตสมบติั
มนัส ำคญั มนัเป็นควำมส ำคญั แต่ชีวิตของคน แต่ผลของวฏัฏะแต่ละคนมนัไม่เหมือนกนั ถำ้
ไม่เหมือนกนั มนัอยูท่ี่จงัหวะและโอกำสของคนคนนั้นท ำไดม้ำกไดน้อ้ยแค่ไหน ถำ้ไดม้ำกได้
นอ้ยแค่ไหน มนัก็เป็นผลอยำ่งนั้น 

แต่ชีวิตของเรำ เรำมีสติมีปัญญำ เรำมีรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ี
พึ่ง เรำอย่ำใหใ้ครมำขู่ เรำอยำ่ใหใ้ครเอำเร่ืองบุญเร่ืองกุศลมำขู่เรำ อยำ่ใหใ้ครเอำเร่ืองบุญเร่ืองกศุล
มำขม่มำขู่ อยำ่ใหเ้ขำมำขู่ มำหลอกลวง 

เรำมีสติปัญญำ กำลำมสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ตอ้งไปเช่ือใครทั้งส้ิน ท ำคุณงำมควำมดี
ของเรำเพื่อประโยชนข์องเรำ ถำ้เป็นควำมจริงของเรำ เรำท ำไดน้ะ มนัเป็นควำมจริงของเรำ เรำ
ท ำจริง เห็นไหม ท ำเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชนก์บัตวัตน เพื่อเป็นควำมจริงของเรำ ท ำใจเรำ
ใหดี้ 

ปฏบิัติก็ปฏบิัติเพ่ือใจ ท ำคุณงำมควำมดีก็ท ำควำมดีเพ่ือใจ เพรำะใจเป็นใหญ่ ใจ
เป็นประธำน ใจท ำให้เรำเกิดมำ เรำมหัีวใจในร่ำงกำยนี ้เวลำปฏบิัติขึน้มำ ถ้ำไม่มหัีวใจเป็น
คนรับผล บุญกุศลมนัตกทีไ่หน ถ้ำไม่มใีจให้รับผล โสดำบัน สกิทำคำม ี อนำคำม ี พระ
อรหันต์ มนัเกิดทีไ่หน มนัเป็นอย่ำงใด อะไรรองรับมรรคผลอันนี ้ อะไรเป็นคน
รองรับอัตตสมบัติอันนี ้
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มนัมีอยูจ่ริง ใจเรำก็มีอยูจ่ริง สรรพส่ิงก็มีอยูจ่ริง แต่โลกธรรม ๘ มีลำภเส่ือมลำภ มียศ
เส่ือมยศ สรรเสริญนินทำมนักรอกหูทุกวนั ธรรมะเก่ำแก่ เรำจะไปเช่ืออะไรกบัโลกธรรม ๘ 
สรรเสริญนินทำ นินทำกำเล กำรนินทำกำเลกนั กำรกล่ำวร้ำย กำรใหร้้ำยมนัมีประโยชนอ์ะไร 

แต่ถ้ำเรำมสีติปัญญำ กำรกล่ำวร้ำย กำรให้ร้ำย ใครว่ำส่ิงใด เรำเอำส่ิงนีม้ำเป็นคติ 
เอำส่ิงนีม้ำแยกแยะว่ำเขำพูดมำ เอำมำเสริมก ำลังใจ ใครพูดส่ิงใดเอำมำหนุนเรำ เอำมำให้
เรำมกี ำลังใจ ให้ชีวติเรำมกี ำลัง มกีำรกระท ำ กำรกล่ำวร้ำยเอำมำท ำเพ่ือประโยชน์ อย่ำเอำมำ
เป็นโทษ 

ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองโทษ มนัเร่ืองโลกธรรม มนัไม่ไดท้  ำจริงๆ ถำ้ท ำจริงๆ นะ เขำจะเห็น
ใจเรำ เขำจะช่วยส่งเสริมเรำ เขำจะแกไ้ขให้เรำ อำ้ว! ถำ้บวชไดก้็บวช อำ้ว! ถำ้บวชไม่ได ้บวช
ไม่ไดก้็บวชใจ 

ครูบำอำจำรยท่ี์ดีท่ำนจะเป็นหลกัชัยท่ีดี ท่ำนจะคอยส่งเสริมเรำท่ีดี ท่ำนจะท ำใหชี้วิตเรำ
ดีๆ ท่ำนท ำแต่ส่ิงท่ีดีให้เรำ ท่ำนไม่มำขู่มำเข็ญอย่ำงน้ี ดูสิ พ่อแม่ก็ทุกขย์ำกขนำดน้ี ตวัเองก็ทุกข์
ยำกขนำดน้ี แลว้ยงัมำขู่อีกว่ำถำ้ไม่บวชแลว้จะไม่ประสบควำมส ำเร็จ ไอเ้รำก็ไปทุกขอ์ยูใ่น
หวัใจ 

ไม่ตอ้งทุกข ์ท ำดีไดดี้ ท ำชัว่ไดช้ัว่ ท ำดีเพื่อควำมดีของเรำ เอวงั 


