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ถาม : เร่ือง “การพิจารณาความโกรธ” 

อยากใหห้ลวงพ่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเร่ืองวิธีการพิจารณาความโกรธค่ะ 
ขอบพระคุณ 

ตอบ : เพราะเขาถามมาบ่อย 

การพิจารณาความโกรธเนาะ โทสจริต โกรธนะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้
รวมแลว้เป็นกิเลส เวลากิเลสคืออวิชชา อวิชชาเป็นเรือนยอดของกิเลส อวิชชาคือความไม่รู้ 
เวลาเคล่ือนออกมาเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง น่ีคือแม่ทพันายกอง ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เห็นไหม แลว้ก็เร่ืองความอิจฉาริษยา เร่ืองต่างๆ มนัจรมา ส่ิงท่ีมนัจรมา 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัเป็นพื้นฐาน แต่ส่ิงท่ีความขดัขอ้งหมองใจมนัจร
มา ถา้มนัจรมา น่ีเขาเรียกว่ากิเลส ถา้เรียกว่ากิเลสป๊ับ กิเลส ใครไปแบ่งแยกเป็นกิเลสล่ะ 

คนขยนัขนัแขง็ คนท ามาหากิน เขาว่าอยา่งน้ีไม่ใช่กิเลส น่ีเป็นความเพียรชอบ ถา้
ความเพียรชอบ ความเพียรชอบทางโลกก็ได ้ความเพียรชอบทางธรรมก็ได ้

ความเพียรชอบในทางโลก เห็นไหม ทางโลก ความขยนัขนัแขง็ การท ามาหากิน น่ี
เป็นความเพียรชอบของเขา 

พระเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา การเสียสละ ใครเสียสละไดม้ากขนาดไหน ใครท า
ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ การเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาตลอดเวลา นัง่ตลอดรุ่ง 
นัง่ทีหน่ึงเป็นวนัเป็นคืน เขาบอกอยา่งน้ีท าไม่ได ้มนัเป็นอตัตกิลมถานุโยค มนัเป็นการท าเกิน
กว่าเหตุ 
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ความเกินกว่าเหตุ มนัเกินกว่าเหตุของใครล่ะ ความเกินกว่าเหตุของใคร ถา้มนัยงัอยา่ง
หยาบๆ มนัก็พอได ้แต่อยา่งละเอียดลึกซ้ึงของเขา เพราะความเพียรของเขาความเพียรชอบ น่ี
พูดถึงว่าการพิจารณาความโลภ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ใหอ้ธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณาความโกรธ 

ความโกรธคือโทสจริตนะ แลว้โทสะมนัเกิดจากใครล่ะ ธรรมขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกขนัติบารมี คนท่ีอ่อนแอกว่าเรา คนท่ีอ่อนดอ้ยกว่าเราติเตียนเราได ้ เรา
ทนได ้ น่ีขนัติอยา่งประเสริฐ คนท่ีเสมอเราติเตียนเราได ้ คือคนเสมอเราท าอะไร
กระทบกระเทือนเรา เราทนได ้ อนัน้ีขนัติอย่างกลาง คนท่ีมีอ านาจเหนือกว่า คนท่ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาเขาติเตียนเราได ้เราทนได ้น่ีขนัติอย่างหยาบๆ 

ขนัติอยา่งหยาบๆ คนท่ีมีอ านาจเหนือกว่าติเตียนเรา ท ากระทบกระเทือนต่อเรา ทนได ้
ขนัติอยา่งหยาบๆ คนท่ีเสมอกนั เราทนได ้คนท่ีต  ่าตอ้ยกว่า คนท่ีดอ้ยศกัยภาพกว่า แต่ติเตียน
เราได ้อนัน้ีขนัติอยา่งประเสริฐ เห็นไหม ขนัติธรรม ความอดทนได ้ความทนได ้

ค าว่า “กิเลสๆ” กิเลสมนัคืออะไร ถา้กิเลสมนัคืออะไร ค าว่า “กิเลส” กิเลสมนัมีตั้งแต่
เรือนยอดของมนัคือพญามาร พญามารมนัมีไพร่พลของมนั มนัมีแม่ทพัของมนั ถา้มนัมีแม่ทพั
ของมนั ถา้เราไม่ไปเผชิญตวัของมนั เราไดแ้ต่ช่ือ 

ไดแ้ต่ช่ือ เห็นไหม ศึกษา นัน่ก็กิเลส น่ีก็กิเลส ทุกอยา่งเป็นกิเลสหมดเลย แต่ไม่เคย
เห็นตวัมนัเลย เห็นแต่เวลามนัขบัถ่ายเอาไว ้ เวลามนัคิดข้ึนมา มนัตอ้งการของมนั มนัแสวงหา
ผลประโยชนข์องมนั มนัพอใจมนัแลว้มนัก็สบายแลว้ มนัสบาย กิเลสมนัอ่ิมหน าส าราญ มนัก็
ไปแลว้ มนัไปเพลิดเพลินของมนัแลว้ มนัท้ิงเอาไวแ้ต่ความโศกเศร้า ท้ิงไวแ้ต่ความทุกขใ์จกบั
เราไง มนัท้ิงเอาไวเ้รายงัไม่เห็นนะ ยงัไม่เห็น ยงัว่า “ชีวิตน้ีเกิดมามนัทุกขม์นัยาก เราก็ท  าบุญ
กุศลท าไมเราทุกขย์ากขนาดน้ี ชีวิตเราท าไมไม่ประสบความส าเร็จ” มนัยงัคิดอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
เพราะอะไร เพราะเราศึกษาธรรมะ เราไดแ้ต่ช่ือมนั 

ศึกษาก็ศึกษา สุตตนัตปิฎกคือนิยาย สุตตนัตะคือนิทาน นิทาน เห็นไหม เวลาเราศึกษา
วินยั วินยัเป็นขอ้กฎหมาย แต่สุตตนัตะคือนิทาน นิทานคือว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ท่านเล่าเร่ืองอดีตชาติ เร่ืองความเป็นไปของมนุษย ์ เร่ืองกรรม เร่ืองความพยาบาทอาฆาตของ
สัตวโ์ลก น่ีสุตตนัตปิฎก เป็นนิทาน เราศึกษามา เราศึกษา เราไดแ้ต่นิทาน เราไดแ้ต่ส่ิงท่ีเป็น
คติ แต่เรายงัไม่ไดต้วัมนัไง ถา้เราไดต้วัมนั 
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เขาบอกว่า อธิบายใหล้ะเอียดเร่ืองพิจารณาความโกรธ 

ความโกรธ ส่ิงท่ีเราว่าเราโกรธๆ นัน่น่ะกิเลสมนัขบัถ่าย มนัอ่ิมหน าส าราญ มนัไป
นอนตีพุงสบายอยูแ่ลว้ เรายงัทุกขย์ากอยูเ่ลย เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นมนัไง 

แต่ถา้เราจะพิจารณา เราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้เราจะ
ปฏิบติั โทสจริต เราเป็นคนข้ีโกรธ อะไรกระทบกระเทือนไม่ได ้ เราก็ตอ้งมีสติปัญญาของเรา
แลว้ เรามีสติรู้ตวัอยูก่บัเรานะ เรารู้ตวัอยูก่บัเรา 

คนเราเกิดมา เรามองคนในแง่บวก คนเกิดมา คนทุกคนเกิดมามีความทุกขเ์หมือนกนั 
คนปรารถนาดีเหมือนกนั ทุกคนปรารถนาอยากมีความสุข ทุกคนปรารถนาดี แต่ทุกคนก็ทน
แรงเร้า ส่ิงเร้ากิเลสของตวัเองไม่ได ้

โดยธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนใฝ่ดีหมดแหละ แต่ใฝ่ดีแลว้ ส่ิงท่ีใฝ่ดี ขณะใฝ่ดีแลว้เรา
ก็ตอ้งมีการกระท า เราก็ตอ้งแสวงหาเพื่อปัจจยัเคร่ืองอาศยั เพื่อหนา้ท่ีการงานของเรา คนท่ีมี
จิตใจท่ีเขาเป็นธรรมนะ เขาท าแต่เร่ืองความสุจริต ความถูกตอ้งดีงามของเขา เขาท าอยา่งนั้น
เขาก็ไม่กระทบกระเทือนใคร 

แต่คนท่ีเขามีกิเลส คนท่ีเขาเห็นแก่ตวั เขาก็ปรารถนาดีเหมือนกนั แต่ความดีของเขา
เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน แก่งแยง่ชิงดีคนอ่ืน เขาท าของเขาอยา่งนั้นน่ะ 

ถา้เรามีสติปัญญาพิจารณาความโกรธ 

เราจะบอกว่า ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านบอกว่า มนัมีเหตุมีปัจจยั 
มีท่ีมาทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีว่าท่ีมาท่ีไป มนัมีเหตุถึงมีปัจจยั มนัมีผลกระทบ มีความขดัขอ้งหมองใจ
มนัถึงมีความโกรธ 

ทีน้ีความโกรธ เราบอกว่าเวลามีความโกรธมนัก็โกรธแลว้ เพราะมีเหตุมีปัจจยั มีการ
กระทบกระเทือนมาในหวัใจ มนัถึงมีความโกรธ พอมนัโกรธจบแลว้เราถึงว่า โอโ้ฮ! โกรธ
แลว้ ไม่ทนัความโกรธสักที เราสู้มนัไม่ไดส้ักที เห็นไหม น่ีเพราะเราขาดการฝึกฝน 

เราศึกษามา เราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราไดแ้ต่ช่ือมา 
สุตตนัตปิฎกก็ไดนิ้ทาน นิทานคือตวัอยา่ง คือแบบแผนเป็นคติธรรม ท่านบอกใหเ้ห็นเลยว่า 
คนเรามนัมาอย่างน้ี มีเวรมีกรรมต่อกนัอย่างน้ี แลว้มนัเกิดกนัมามนัถึงมาไฟทก์นัอยูอ่ยา่งน้ี มี
ความทุกขย์ากอยา่งน้ี 
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เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านพูดนะ “เวรยอ่มระงบัดว้ยความไม่จองเวร” 
เขาจองเวรจองกรรมเรานะ ค าว่า “จองเวรจองกรรม” เขามีส่ิงใด ส่ิงใดพอเราเห็นแลว้มนัขดั
อกขดัใจไปทั้งนั้นเลย เขาจองเวรจองกรรม 

เวรย่อมระงบัด้วยความไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมกับใคร เราให้อภัย
ตั้งแต่ต้น ส่ิงที่มนัสร้างมามนัเป็นอดีต นิทาน สุตตันตปิฎก เราเกิดมามนัมคีวาม
บาดหมางขึน้มา มนัมเีวรมกีรรมกันมา เราอุทศิให้เขาไป เราให้อภัยให้หมด แล้วเราก็มาดู
หัวใจเรา 

คนเกิดมาเขาก็คิดดีทั้งนั้นน่ะ อยา่งท่ีว่า เขาก็คิดดี ปรารถนาดี แต่เพราะส่ิงท่ีจิตใจของ
เขาหยาบ เขาจะเอาความเลวของเขา อยากรวย อยากประสบความส าเร็จโดยฉบัพลนั เขาก็ตอ้ง
แข่งดี เขาก็ตอ้งเอารัดเอาเปรียบ มนัก็กระทบกระเทือนเราแลว้ แลว้พอกระทบกระเทือนแลว้ 
เราจะกระทบกระเทือนเขาไหมล่ะ 

ถา้เขากระทบกระเทือนเราแลว้ ถา้เราขาดสติ โทสจริตมาแลว้ โทสะมนัเกิด เราไม่ได้
ท  าอะไรผิดเลย ไม่มีส่ิงใดเลย เขากระทบกระเทือนเราหมดเลย เราโกรธดว้ยความชอบธรรม 
จะบอกว่าเราโกรธดว้ยความชอบธรรม เพราะเขาท าเรา เราโกรธดว้ยความชอบธรรม เราโกรธ
น่ีถูกตอ้งหมด เพราะว่ามนัมีเหตุมีผล เพราะมนักระทบกระเทือน เราถึงไดโ้กรธ 

ถา้พูดทางวิทยาศาสตร์ถูก แต่พูดทางธรรมผิด ผิดเพราะอะไร เพราะเราโกรธ เราจุด
ไฟเผาตวัเอง เราชอบธรรมตรงไหนล่ะ ชอบธรรม เราท าร้ายตวัเองน่ีชอบธรรมหรือ เราท าร้าย
ตวัเองน่ีเราชอบธรรมไหม เขาท าร้ายเราเพราะกิเลสของเขา เขาแก่งแยง่ชิงดีเพราะว่าความเห็น
แก่ตวัของเขา ถา้เราเป็นนกัธรรมะ เรามีสติปัญญา นัน่น่ะกิเลส นัน่น่ะมนตด์ า นัน่คือท า
ความผิด แลว้เขาท ากบัคนอ่ืนทัว่ๆ ไป แลว้เขาก็ท  ากบัเราดว้ย ถา้ท ากบัเราดว้ย เรามีสติปัญญา 
เรามีสต ินัน่น่ะผลของมาร วิธีของกิเลส วิธีของมารกระท าอยา่งนั้น แลว้เราเป็นมารดว้ยหรือ
เปล่า 

แต่ถา้เราจะเป็นธรรมะ เราจะเป็นฝ่ายธรรม ฝ่ายเทพ ฝ่ายเทพ เราตอ้งใหอ้ภยัเขา ทีน้ี
มนัใหอ้ภยัไม่ไดเ้พราะอะไรล่ะ เพราะจิตใจอ่อนแอ ถา้จิตใจท่ีเขม้แขง็นะ เรามองเด็กสิ ดูเด็ก
ไร้เดียงสาน่ารักไหม เด็กท าอะไรก็น่ารักไปหมดแหละ เรามองเขาเหมือนเด็กไร้เดียงสา เพราะ
เขาขาดสติ เพราะเขาไม่มีสติควบคุมเขา เรามองดว้ยสายตา ดว้ยสังเวชนะ ถา้เรามีสตินะ ถา้เรา
ขาดสติ เราโง่กว่าเขา 
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ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ใครโกรธใส่เรา เราโกรธตอบ เรา
โง่กว่าเขา” 

เขาโกรธ เขามีโทสะ เขามีความโลภ ความโกรธ ความหลง เขาโดนกิเลสครอบง าแลว้ 
เขาตอ้งแสดงอาการอย่างนั้นกบัเรา ถา้เรามีสติ เรามองเด็กๆ มนัไร้เดียงสา เรามีสติ เราจะมอง
แลว้สงสารเขาเลย 

แต่ถา้เราขาดสติ ก็เขาท าเรา เขาท าเรา เขากระทบกระเทือนเรา สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค เขากระทบกระเทือนเรา เราก็ตอ้งตอบโตไ้ดเ้ป็นธรรมดา เห็นไหม เราโง่กว่าเขา เรา
โง่เพราะอะไร เพราะเราโกรธตอบไง 

ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดอย่างนีจ้ริงๆ บอกว่า ถ้ามใีคร
โกรธเราแล้วเราโกรธตอบเขา เราโง่กว่าเขา เพราะเวลาเขาโกรธใส่เรา เขาท ากิริยากับเรา 
เราเห็น แต่ถ้าเราควบคุมสติได้ เราจะเห็นเลยว่ามนัน่าสังเวช มนัน่าสังเวชมากนะ เขาหา
เวรหากรรมใส่ตัวเขา แต่ถ้าเราโกรธตอบ เราโง่กว่าเขา 

แต่ถา้เรามีสติสัมปชญัญะ เราเห็นแลว้เราสังเวชเลยล่ะ ถา้สังเวช เราจะภูมิใจตวัเราเลย 
ถา้เราภูมิใจตวัเรา รายละเอียด น่ีพูดถึงรายละเอียดขา้งนอกนะ รายละเอียดขา้งนอกหมายความ
ว่าความกระทบกระเทือนกนัทางสังคม แต่ถา้เป็นรายละเอียดในใจมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึงเลย 

รายละเอียดในใจนะ เราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจเราสงบแลว้ ถา้ใจไม่สงบ
เพราะอะไร เพราะโดยธรรมดาน ้าเดือด น ้าเดือดทุกอยา่งมนัเร่าร้อนไปหมด โดยธรรมชาติ
ของเรา จิตใจมนัเสวยอารมณ์ จิตของเรามนัคิด มนัป่ันป่วนไปหมดในใจเราน่ี ในหวัใจเรามนั
เหมือนโป๊ะแตก เขาตม้โป๊ะแตก ทุกอยา่งตม้ย  าพร้อมไปหมดเลย มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
ความคิดเราก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เราพุทโธๆๆ เราท าความสงบของใจเขา้มา เห็นไหม น ้าใส ไม่ใช่โป๊ะแตก โป๊ะ
แตกมนัมีเคร่ืองแกง มนัมีกุง้หอยปูปลาตม้เดือดเลย น่ีความจริงเป็นแบบนั้น 

ถา้จิตเราสงบเขา้มา ถา้มนัสงบเขา้มา น ้า น ้าท่ีใสสะอาดกบัน ้าท่ีท  าเป็นอาหารมนั
แตกต่างกนั จิตใจของคนธรรมชาติมนัเป็นแบบนั้น ถา้จิตสงบเขา้มามนัเป็นเอกเทศเขา้มา ถา้
เอกเทศเขา้มาแลว้ ปุถุชน กลัยาณปุถุชน 
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ถา้เป็นกลัยาณปุถุชนนะ เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
นัน่ในการพิจารณากาย ถา้การพิจารณาปล่อยสักกายทิฏฐิ ถา้มนัพิจารณาบ่อยคร้ังเขา้ มนั
ส ารอกมนัคายออก สักกายทิฏฐิความเห็นผิด สังโยชนม์นัขาดไป 

พิจารณาซ ้ าเขา้ไปนะ ถา้จบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมไดต้ามความเป็นจริง มนัจะ
เห็นของมนัตามความเป็นจริง แลว้พิจารณาไปถึงท่ีสุดแลว้มนัจะกลบัสู่สถานะเดิมของมนั มนั
จะเป็นธาตุ กายกบัใจแยกออกจากกนัตามความเป็นจริง 

ถา้จิตสงบมากข้ึนไปเป็นมหาสติ มหาปัญญา จะไปเห็นอสุภะ ถา้เห็นอสุภะ ปฏิฆะ 
โกรธมนัอยูต่รงน้ี ความโกรธมนัอยูท่ี่ปฏิฆะ น่ีปฏิฆะ กามราคะ 

ถา้มีกามราคะ ถา้ไม่ถูกสเปก เราจะชอบไหม ถา้ไม่ถูกสเปกเรา เราไม่ชอบหรอก แต่
ถา้สเปกของเรา คือว่าขอ้มูลของเรา ใครกระทบกระเทือนไม่ได ้ โกรธมาก โกรธมาก ความ
โกรธมนัอยูต่รงน้ีไง ความโกรธคือเหมือนกบังู เขาตีหางงู งูมนัจะด้ินมากเลย ตีขดหางงู งูมนั
จะยอ้นมากดั 

หวัใจของเรา ถา้มีอะไรไปกระเทือนมนั ปฏิฆะ คือส่ิงน้ีมนัถนอมรักษาของมนั เห็น
ไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง อวิชชาคือพญามาร ความโลภ ความโกรธ ความหลง
คือกามราคะ ส่ิงท่ีกามราคะ แม่ทพัมนัอยูต่รงน้ี ถา้อยูต่รงน้ี น่ีไง 

เราจะบอกว่า ถา้ความโกรธจากภายใน คนจะละความโกรธได ้นกัปฏิบติัทัว่ๆ ไป คน
ท่ีปฏิบติัใหม่ๆ จะพูดอยา่งน้ีบ่อยมาก “แต่ก่อนนั้นผมเป็นคนท่ีโกรธมาก ผมเป็นคนท่ีโมโห
มาก เม่ือก่อนนั้นผมเป็นคนกินเหลา้เมายามาก เด๋ียวน้ีผมปฏิบติัธรรม ผมเลิกหมดเลย ผมเก่ง
หมดเลย” 

นัน่น่ะมนัยงัไม่โดนส่ิงใดไปกระทบกระเทือนใจด า ถา้กระทบกระเทือนใจด า ไอท่ี้ว่า
หายโกรธแลว้ เด๋ียวน้ีไม่โกรธแลว้ เด๋ียวน้ีเป็นคนดีแลว้ มนัก็แสดงออก คือความโกรธน้ีซุกไว้
ใตพ้รมไง เราเอาความโกรธน้ีเก็บไวโ้ดยมารยาทสังคม 

โทสจริต เราเป็นคนโทสจริต เราก็มีจริต ส่ิงใดกระทบ เราจะโกรธง่าย ความโกรธนั้น
มนัจะแผดเผาเรา ดว้ยการศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัเป็นประเพณี
วฒันธรรม มนัมีมารยาททางสังคม เราก็เก็บกนัไว ้ เราฝึกหดักนัไว ้ ฝึกหดักนัไวม้นัก็เป็น
มารยาทสังคม มนัเป็นจริตเป็นนิสัยเท่านั้นน่ะ แต่ถา้พูดถึงว่าโทสจริต ความโกรธท่ีจะฆ่ามนั 
จะท าลายจริงๆ มนัตอ้งไปท าลายขั้นท่ีอสุภะ 
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ปฏิฆะ กามราคะ ปฏิฆะคือขอ้มูลของใจ ปฏิฆะคือจิตใจท่ีมนัชอบ มนัไม่ชอบ คือส่ิงท่ี
มนัเก็บของมนัไวน้ัน่น่ะ ถา้มนัขดัใจมนั มนัก็เกิดกามราคะ มนัก็เกิดโทสะ ถา้มนัถูกใจ มนั
หลงไป มนัก็เกิดกามฉนัทะ มนัเป็นรายละเอียดภายใน 

ฉะนั้น เราจะบอกว่า เราปฏิบติัแลว้ เราเป็นชาวพุทธแลว้ ความโกรธมนัจะหายไป มนั
ไม่ใช่ซกัผา้ ซกัผา้ ผา้เอามาซกัมนัก็สะอาด เราจะซกัฟอกหวัใจมนัสะอาดจริงไดอ้ยา่งนั้นไหม
ล่ะ ถา้มนัสะอาดไดจ้ริงอยา่งนั้น ถา้มนัเป็นไดจ้ริงอยา่งนั้น มนัท าไดจ้ริงนะ มนัจะรู้จริง ถา้รู้
จริงแลว้มนัจะเขา้ใจเร่ืองน้ีหมดเลย เขา้ใจเร่ืองน้ีจริงๆ นะ เราจะไม่จุดไฟเผาตวัเราเอง เราจะ
ไม่ท าร้ายเรา 

ถา้เราท าร้ายเรา ท าร้ายตรงไหน 

ถา้จิตใจเราฟุ้งซ่าน เราก็มีแต่ความทุกขค์วามยาก ถา้จิตใจเราปล่อยวาง เราก็มีความสุข
ของเรา แลว้ถา้มนัปล่อยเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา ปล่อยสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส 
มนัเขา้ใจตามหมดแลว้ สักแต่ว่า มนัรู้มนัเห็นตามความเป็นจริงของมนั แลว้ถา้มนัรู้ของมนั ดู
สิ กามราคะปฏิฆะอ่อนลง แลว้ถา้มนัไปเห็นอสุภะ ถา้มนัท าลายท่ีนัน่ มนัยิง่สังเวชใหญ่ มนั
สังเวชแลว้มนัจะรักษาใจของตวัเอง 

ถา้ใจของตวัเอง ถา้รักษาใจตวัเอง เห็นไหม จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส รักษาแลว้มนัจะผ่อง
ใสของมนั ผ่องใสคืออวชิชา ผ่องใสคือส่งออก ผ่องใสคอืพลงังานท่ีมนัคลายตวั มนัคลายตวั
ออกไป มนัก็ออกไปเป็นธรรมชาติของมนั ถา้เขา้ไปตามความเป็นจริงแลว้มนัจะเห็นตาม
ความเป็นจริงอย่างนั้น 

ฉะนั้น ความโกรธมนัจะละไดต่้อเม่ือท าลายกามราคะปฏิฆะ ถา้มนัยงัท าลายปฏิฆะ
กามราคะไม่ได ้มนัจะมีของมนั ถา้มีของมนั 

ทีน้ีเราเป็นโทสจริต โทสะของเรา เราจะมีความโกรธง่าย มีส่ิงต่างๆ ง่าย วิธีการแก ้ น่ี
เขาบอกใหบ้อกรายละเอียด 

วธีิการแก้ เราก็สรรพสัตว์ ทุกคนรักตัวเอง เขาก็รักตัวของเขา เราก็รักตัวของเรา 
ถ้าตัวของเรา เรารักตัวของเรา ถ้าเรารักตัวของเรานะ มนัม ี๒ ประเด็น ประเด็นคือรักกัน
ทางสังคม สังคมก็เสมอภาค แต่ถ้าประเด็นทางธรรม เรารักเราจริงหรือเปล่าล่ะ ถ้าเรารัก
เราจริง เราต้องดูแลรักษาใจของเรา ถ้าเรารักษาใจจริง เพราะใจมนัมคุีณค่าทีสุ่ด 
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ทรัพยส์มบติัเราหามาเป็นมรดกตกทอดใหก้บัลูกหลานมนัไป ถา้เราไดใ้ชไ้ดส้อยก็
เป็นประโยชนก์บัเรา น่ีเป็นทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นทางโลกท่ีเราหามา แต่บุญกุศลคุณงามความดี
ของเรา ถา้คุณงามความดีของเรา เรารักษาใจของเรา ค าว่า “รักตวัเองจริง” 

ถา้รักตวัเองไม่จริงมนัรักแต่ปาก รักโดยกิเลส รักโดยโทสจริตมนัหลอก ถา้โทสจริต
มนัหลอกนะ “เรารักตวัเอง เราตอ้งประสบความส าเร็จทุกๆ อยา่ง” ประสบความส าเร็จมนั
ตะครุบเงา ไอน่ี้มนัเป็นสมบติัของโลก เป็นสมบติัสาธารณะ ไม่เป็นสมบติัของใครเลย มีลาภ
เส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีนินทาสรรเสริญ เป็นโลกธรรม ๘ มนัมีสภาวะไหนมนัก็เส่ือมเป็น
ธรรมดา มนัไม่มีอะไรเป็นของจริงเลย 

แลว้คิดดูสิ ถา้เรารักตวัเราเอง เราเอาของปลอมไหม ไดแ้บงกก์็อยากไดแ้บงกจ์ริง ถา้มี
เพชรนิลจินดาก็อยากไดเ้พชรจริง ไม่อยากไดเ้พชรเก๊ ทุกคนอยากไดข้องจริงหมดเลย แต่เวลา
บอกว่ารักตวัเอง แต่ไปเอาส่ิงท่ีเป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัของโลก ไม่ใช่สมบติัของเรา 

สมบัติของเรา นี่ไง สติปัญญานี่ไง สติปัญญาถ้ามนัทนั ส่ิงทีว่่าโทสจริตจะเกิด
ไม่ได้เลย ถ้าเรามสีติปัญญาเท่าทนัตลอดเวลา โทสะจะเกิดได้อย่างไร จะมส่ิีงใดกระทบก็
รู้เท่าหมด ส่ิงนีก้ระทบเพราะเขาท าๆๆ เขาท า ไม่ใช่เราท า เขาท า ถ้าเขา มนัอยู่ห่างไกล
มาก ไม่ใช่เราใช่ไหม เห็นไหม ถ้ามสีติปัญญา 

เราจะบอกว่า เราจะดีขนาดไหนนะ ส่ิงท่ีการกระทบกระเทือนกนัท่ีจะไม่มีเลย ไม่มี 
จะดีขนาดไหน จะเป็นเทวดา จะสะอาดบริสุทธ์ิขนาดไหน อยูก่บัสังคม โดนอยูแ่ลว้ ส่ิง
กระทบท่ีไม่กระทบเลย ไม่มี 

ฉะนั้น ถา้มนัจะกระทบใช่ไหม เรามีสติใช่ไหม เขา เขาท า เขากระทบ เรามีสติปัญญา
พร้อม มนัไม่ถึงเราไง มนัตกอยูเ่ท่านั้นน่ะ มนัไม่ถึงเรา 

แต่ถา้เราขาดสติ เขาไม่ไดก้ระทบหรอก เราไปเอามาเอง ท าไมวนัน้ีไม่มีใครด่าเราเลย 
ท าไมวนัน้ีไม่มีใครนินทาเราเลย อู๋ย! มนัไปกวา้นมาเอง เห็นไหม แต่ถา้มีสติ เขาท า ไม่ใช่เรา
ท า เขาท า มนัอยูข่า้งนอกนั้น เขาท า ถา้เขาท า 

หลวงตาท่านสอนว่า ในโลกน้ีคนโง่มากกว่าคนฉลาด 

ทีน้ีคนโง่เขาท าอะไรโดยขาดสติ เขาท าอะไรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คนโง่ท าอะไร 
เพราะคนโง่ท า ไม่มีประโยชนอ์ะไรกบัเราหรอก 
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แต่ถา้คนฉลาด คนฉลาดคือคนท่ีมีปัญญา คนฉลาดคือคุณลกัษณะของผูน้  า เขาเห็นถูก
เห็นผิด เราถูกผิดได ้ ถา้คนฉลาดเขาบอกว่าเราถูกเราผิด เราควรพิจารณา ถา้พิจารณาแลว้ ส่ิง
ใดถา้มนัเป็นความจริง เราผิดพลาดจริง เราก็แกไ้ข น่ีคนมีปัญญาพูด ถา้เรามีสติปัญญา เราเอา
ส่ิงท่ีคนมีปัญญามาเป็นคติธรรม เป็นส่ิงท่ีเราจะแกไ้ขตามนั้น คนฉลาดพูดตอ้งฟัง 

เขาท าๆ นี่คนโง่ คนโง่เขาท าก็เร่ืองของเขา ติฉินนินทา โลกธรรม ๘ แต่ถ้าคน
ฉลาด ท าไมเราใช้ชีวติแบบนี ้ ท าไมเราปล่อยให้วนัเวลาผ่านไปโดยทีเ่ราไม่ได้ประโยชน์
อะไรเลย ต่อไปก็จะเป็นไม้ใกล้ฝ่ัง รอแต่ทีม่นัจะพังทลายลงสู่แม่น ้าน้ันเท่าน้ัน 

ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด เราใหว้นัเวลาผ่านไปๆ โดยบอกว่า เรามีหนา้ท่ีการ
งาน เราตอ้งรับผิดชอบ เราตอ้งมีทุกอยา่ง 

มี มีทั้งนั้นน่ะ แต่เราหายใจอยูห่รือเปล่า ถา้เราหายใจอยู ่เรามีสติสัมปชญัญะพร้อมกบั
ลมหายใจเขา้ออกของเรา จิตใจเราก็มีท่ีพึ่ง งานก็ส่วนงาน จิตก็ส่วนจิต เราท าหนา้ท่ีการงานไป 
แต่เราก็มีสติปัญญาดูแลหวัใจของเราไป ถา้เรามีสติปัญญาดูแลหวัใจ ท างานก็ไม่เหน่ือยดว้ย 
ท างานไป หวัใจมนัไม่เหน่ือยไง 

ร่างกายอ่อนเพลีย นอนก็หาย พกัผ่อนก็หาย แต่เวลาหวัใจมนัทุกขย์ากข้ึนมา มนั
พกัผ่อนอยา่งไรมนัก็ไม่หาย แต่ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา มนัหายได ้ น่ีทรัพยส์มบติัมนัอยู่
ท่ีน่ี ถา้เราว่าเรารักตวัเราจริงไง รักตวัเราจริง เราเกิดมาจากไหน มาท าไม แลว้ตายแลว้ไปไหน 

เวลาเกิดมา เห็นไหม เกิดก็มีพ่อมีแม่น่ีไง เราก็มีความกตญัญูกตเวที ก็รักษาดูแลพ่อแม่
น่ีไง ใหชี้วิตน้ีมาไง ใหชี้วิตน้ีมาเพื่อชีวิตน้ีมาคน้ควา้ความจริงของเราไง ถา้เราคน้ควา้ความ
จริง ชีวิตเราก็ไดด้ว้ย แลว้เรายงัมีสมบติัของคนดี กตญัญูกตเวทีเป็นสมบติัของคนดี น่ีเป็น
เคร่ืองหมายบอกถึงความเป็นคนดี 

คนดี พ่อแม่ใหชี้วิตมา ท าไมไม่กตญัญู ครูบาอาจารยใ์หค้วามรู้มา ท าไมไม่กตญัญู อยู่
กบัสังคม สังคมเขาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เรา ท าไมเราไม่กตญัญู แต่ถา้คนเขาเบียดเบียนเราล่ะ 
เบียดเบียนเรา เราก็มีสติปัญญารักษาใจเรา เราจะเอาแต่ความดี ไม่มีหรอก ในโลกน้ี คนรักเท่า
ผืนหนงั คนชงัเท่าผืนเส่ือ ถา้เราท าแค่น้ีได ้มนัก็เป็นความดีกบัเรา 

น่ีเขาว่าการพิจารณาความโกรธไง น่ีโทสจริต 
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ถา้โมหจริต มนัก็ลุ่มหลงไป โลภะมีแต่จะโลภ จะเอา อยากได ้อยากดี อยากเด่น มนั
เป็นจริตของคน ทีน้ีว่าถา้เป็นโทสจริต โทสจริตน่ีธาตุไฟ พูดถึงธาตุไฟ เด๋ียวจะไปขา้งหนา้ 

ธาตุไฟ ธาตุดิน คนแขง็แรงน่ีธาตุดิน ธาตุไฟนะ คนจะคิดไดเ้ร็ว แต่ความคิด พลงังาน
มนัแผดเผาตวัเราเอง คนท่ีฉลาดๆ ส่วนใหญ่แลว้มีแต่ความร้อน เพราะมนัฉลาดมาก ธาตุไฟ 
โทสจริต โมหจริต ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองของธาตุนะ 

เร่ืองธาตุมนัก็พนัธุกรรมของเราน่ีแหละ พนัธุกรรมของจิต จิตมนัไดพ้ฒันาของมนัมา 
มนัเป็นอยา่งน้ีมา จิตมนัเวียนว่ายตายเกิด ความสะสมของวฏัฏะ จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิด ทีน้ี
เวียนว่ายตายเกิด ท าดีขนาดไหน ท าดีก็ไดดี้ ท าชัว่ก็ไดช้ัว่ 

เวลาเราเกิดมา เกิดมาแลว้แต่สถานะ แมแ้ต่ชีวิตหน่ึงยงัลุ่มๆ ดอนๆ เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย 
ชีวิตเป็นแบบน้ี จิตก็เหมือนกนั จิตมนัเป็นมากกว่าน้ี แมแ้ต่ชีวิตหน่ึง ๑๐๐ ปี มนัหมุนเวียน
ขนาดไหน แลว้ในวฏัฏะไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัหมุนในวฏัฏะมนัถึงพฒันามาแบบน้ี แลว้เรา
เกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ธรรมโอสถท าใหเ้รามีท่ีพึ่ง 

คนเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไปโรงพยาบาล ไปหาหมอ รักษาเพื่อหายเจ็บไขไ้ดป่้วย จิตใจเรา
ป่วย จิตใจเรามีกิเลสตณัหา เพราะกิเลสพาใหเ้กิด เรามีธรรมโอสถคอยรักษาคอยดูแล อนัน้ีเรา
มีสต ิเห็นไหม ถา้เรารักตน เอาตรงน้ี 

ทางโลกบอกว่า “ไม่ได ้ เราเกิดมาเป็นคน หนา้ท่ีการงานเราตอ้งท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จ มนัจะมีเกียรติศพัทเ์กียรติคุณไป” 

โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ดูสิ ส่ิงท่ีแลว้แต่มุมมองของใครเขาจะช่ืน
ชมใครว่าใครเป็นรัฐบุรุษของเขา ใครเป็นฆาตกร เขาว่าของเขากนัไป ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองของ
โลก แต่เรารู้ของเรา 

น่ีพูดถึงว่าโทสจริตเนาะ แกอ้ยา่งไร แกอ้ยา่งไรก็แกอ้ยา่งท่ีพูดมาน่ี ฉะนั้น อนัน้ีจบ 

ถาม : เร่ือง “กระบวนธาตุ” 

หลวงพ่อ : ค าถามน้ีเขายกเลิก เขายกเลิกแลว้นะ ยกเลิกเพราะอะไร เพราะเขาถามมา 
พูดถึงธาตุ ยกเลิกดว้ยค  าถามน้ี 

ถาม : เร่ือง “ยกเลิกค  าถามท่ีแลว้” 
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เขา้ใจแลว้ค่ะ จากแพทยแ์ผนไทย ขอบคุณค่ะ 

ตอบ : คือเขาไปศึกษาไง ศึกษาเร่ืองธาตุ เห็นไหม เร่ืองธาตุไฟ ธาตุลม เร่ืองธาตุ ๔ 
เร่ืองของแพทยแ์ผนไทยมนัก็อีกเร่ืองหน่ึง 

ฉะนั้น ถา้เร่ืองของเรานะ เร่ืองโทสะ เร่ืองโมหะ นัน่เร่ืองของเรา ถา้เร่ืองความโลภ 
ความโกรธ ความหลงเป็นเร่ืองของเรา ถา้เร่ืองธาตุมนัก็เป็นแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยเขา
ดูแลรักษาของเขา น่ีก็เป็นวิชาชีพอนัหน่ึง แต่เวลาเราปฏิบติัของเรา ในพระพุทธศาสนา ธาตุ ๔ 
และขนัธ์ ๕ 

ธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ ถา้ดิน น ้า ลม ไฟ มนัเป็นวิทยาศาสตร์ ร่างกายของมนุษยเ์ป็น
วิทยาศาสตร์เลย แลว้ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น่ี
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงกายกบัใจ 

ถา้กายกบัใจ เห็นไหม เวลาร่างกาย เราก็รักษาไปตามทางการแพทย ์ ถา้จิตใจของเรา 
จิตใจเรารักษาโดยธรรมโอสถ ถา้จิตใจเรารักษาโดยธรรมโอสถ น่ีไง เราเกิดเป็นชาวพุทธ ถา้
พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งน้ี 

แต่ถา้เป็นไสยศาสตร์ล่ะ เป็นการถือผีล่ะ เป็นการนบัถือในลทัธิศาสนาอ่ืน ความเช่ือ
แตกต่างหลากหลาย ถา้ความเช่ือแตกต่างหลากหลาย เราเกิดมา ดูสิ พระพุทธศาสนาเผยแผ่เขา้
มาในสุวรรณภูมิ ในสุวรรณภูมิเขาถือผีอยูแ่ลว้ ในสุวรรณภูมิบางพื้นท่ีมีพราหมณ์เขา้มาก่อน 
พราหมณ์คือฮินดู ฮินดูเขามีมาตั้ง ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี มีก่อนพระพุทธศาสนา มนัมีพราหมณ์ 
พราหมณ์มีอยูแ่ลว้ ดูสิ โลชิ้งชา้ พราหมณ์ทั้งนั้นน่ะ 

แต่เวลาพระพุทธศาสนาเขา้มามนัก็มีพระพุทธศาสนาผสมกบัพราหมณ์ 
พระพุทธศาสนาเขา้ไป มหายาน พระพุทธศาสนาไปในทางทิเบต นัน่เขามีมหายานของเขา 
เขามีผีของเขา น่ีพระพุทธศาสนาเขา้ไปเขามีศาสนาดั้งเดิม 

น่ีก็เหมือนกนั ในเมืองไทย เราบอกว่า ทางธาตุ แพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยมนัก็มี
มาแต่โบราณ ทีน้ีแพทยแ์ผนไทยมนัก็พูดถึงทางการแพทย ์

แต่ถา้ในพระพุทธศาสนา เราจะบอกว่า ถา้พระพุทธศาสนานะ พระพุทธศาสนา 
วิทยาศาสตร์ พุทธศาสตร์ ไอน้ัน่วิทยาศาสตร์ แลว้ทางโลกล่ะ โลกก็เป็นสมมุตินะ โลกสมมุติ 
สมมุติของโลก โลกเป็นไปของโลก แลว้เราเกิดมากบัโลก พอเราเกิดมากบัโลก เราเป็นชาว
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พุทธ พอเราเป็นชาวพุทธ เราจะศึกษาพระพุทธศาสนา ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์เขา้ถึงสัจจะ ไม่
เขา้ถึงสัจจะความจริง 

แมแ้ต่ในปัจจุบนัน้ี พูดไปแลว้มนัสะเทือนเนาะ เวลาพระหมอดู พระเป็นหมอ พระ
เป็นอะไรอย่างน้ี เพราะในพระพุทธศาสนาสอนเร่ืองติรัจฉานวิชา วิชาท าใหเ้น่ินชา้ 
พระพุทธศาสนาสอนเร่ืองอริยสัจ ใหเ้ขา้สู่สัจจะความจริง 

แต่ถา้พูดถึงติรัจฉานวิชา มนัเป็นวิชาท าใหเ้น่ินชา้ วิชาอย่างนั้นมนัเป็นประโยชนไ์หม 
มนัเป็นประโยชนเ์พราะอะไร เพราะมนัเป็นการเก้ือกูลกนั ทางการแพทย ์ทางการดูฤกษดู์ยาม 
ทางโลกเขาถือว่าส่ิงนั้นเป็นการช่วยเหลือสังคม 

แต่ถา้เป็นทางพระพุทธศาสนา ถา้พูดถึงศาสนา กรรมฐานเลยนะ ติรัจฉานวิชา ดูฤกษ์
ดูยามต่างๆ กรรมฐานถือว่าไม่เก่ียวกบัพระพุทธศาสนาเลย ถือว่าอยูว่งนอกเลย น้ีพูดถึงขนาด
ถือฤกษถื์อยามนะ แต่น้ีเราไปถึงแพทยแ์ผนไทยเลย 

เราจะพูดว่า ถ้าเราเป็นชาวพุทธ ถ้าเป็นชาวพุทธตามประเพณ ี ไปวดัทัว่ไปก็ต้อง
ท าตามประเพณ ี แม้แต่ประเพณแีต่ละภาคก็ไม่เหมือนกัน เพราะว่าพระพุทธศาสนาเข้า
ไปในทีใ่ด ในทีลุ่่ม การคมนาคมทางน ้าก็อย่างหนึ่ง ในป่า ในเขา ในทีด่อน ดูพระสิ ความ
เป็นอยู่ของพระก็แตกต่างกันไป มนัอยู่ทีก่ารคมนาคม อยู่ทีค่วามเป็นไปของพ้ืนที ่ อัน
นั้นถ้าเรามองตรงนั้น มองตรงนั้นน่ีเป็นส่ิงปลีกย่อย แต่ถ้าเราเอาความจริง อริยสัจ ทุกข์ 
สมุทยั นิโรธ มรรค เขาท าจริงหรือเปล่า เขามมีรรคหรือเปล่า เป็นจริงหรือเปล่า 

ดูสิ สุภทัทะท่ีไปถามองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะนิพพานไง เขามีปัญญามาก เขาศึกษาทางลทัธิต่างๆ มามาก เวลาองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะนิพพาน เขาถือตวัถือตนว่าเขามีปัญญามาก เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้จะนิพพานคืนนั้น ข่าวมนัมา ถา้วนัน้ีเราไม่ไปพบองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรา
จะไม่ไดพ้บอีกแลว้ เขาถึงไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระอานนทไ์ม่ใหเ้ขา้ กนั
ไวเ้ลย องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าใหเ้ขา้มา ปล่อยเขา้มา 

พอปล่อยเขา้มา เพราะว่าเขาเป็นคนท่ีมีปัญญามาก ไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ก าลงัจะนิพพานนะ ถามเลยว่า ในลทัธิศาสนาต่างๆ 
คือว่าในศาสนาในสมยัพุทธกาลท่ีเขาเผยแผ่อยู ่เขาว่าอนันั้นสุดยอดๆๆ ทั้งนั้นเลย แลว้ไปถาม
พระพุทธเจา้ว่า องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีความเห็นว่าอยา่งไร 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล 
ศาสนาไหนไม่มีเหตุ ศาสนานั้นไม่มีผล” 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค มรรคคืออะไร มรรค เห็นไหม งานชอบ เพียรชอบ สติชอบ 
ระลึกชอบ งานชอบ ความชอบธรรมไม่มี ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล 

ฉะนั้น เขามีปัญญามาก เขาโตต้อบกบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกเราเวลานอ้ย จะตายอยูแ่ลว้ ใหพ้ระอานนทบ์วชคืนนั้น เพราะเขามี
ปัญญามาก แลว้ใหด้ าเนินการตามท่ีมรรค ๘ คืนนั้นเขาเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย เป็นพระ
อรหนัตอ์งคสุ์ดทา้ยท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูส้อนเอง 

น่ีไง ถา้พูดถึงว่า ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แมแ้ต่สมยัพทุธกาลก็มี
แบบน้ี น้ีเราเกิดมา เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ฉะนั้น ว่าตอนน้ีศาสนสัมพนัธ์ เขาบอกว่า ตอ้งเคารพ
ความเห็น ศาสนาไหนก็ตอ้งเคารพความเห็น 

ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ใช่ ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี แต่ดีกับโลกไง ดีกบั
ความเป็นมนุษย์ไง แต่พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนดีด้วย สอนให้จติใจนีห้ลุดพ้นจาก
กิเลสด้วย สอนให้จติใจพ้น จติใจถ้ามนัมสีติมปัีญญา มนัจะพ้นจากอวชิชาความไม่รู้ใน
หัวใจ พระพุทธศาสนาสอนทีน่ี่ ถ้าสอนทีน่ี่ขึน้มาแล้ว แพทย์แผนไทย ดูฤกษ์ดูยาม มนั
เป็นการด ารงชีวติ มนัเป็นเร่ืองเปลือกๆ มนัเป็นเร่ืองของสังคม มนัเป็นเร่ืองของความ
เป็นอยู่ มนัไม่ใช่เร่ืองของจติวญิญาณเลย 

ถา้เร่ืองของจิตวิญญาณ เกิด เกิดมาอย่างไร ทุกคนก็สงสัยใช่ไหม ทุกคนถามเลย 
“หลวงพ่อ เม่ือชาติท่ีแลว้ผมเป็นอะไร แลว้ตอนน้ีผมเป็นอะไร” 

ก็เป็นมึงอยูน่ี่ มึงไม่รู้จกัตวัมึงหรือ แลว้ตายแลว้มึงจะไปไหนล่ะ 

“แลว้ตายผมจะไปไหนล่ะ” 

อา้ว! ก็ท  าดีท  าชัว่ไง 

แต่ถา้เอ็งภาวนาไปแลว้นะ พอจิตสงบมนัก็ท่ึงแลว้ พอจิตมนัสงบ โอโ้ฮ! จิตมนัสงบ
นะ เราเป็นอย่างน้ีเอง ความสุขเป็นอย่างน้ีเอง แลว้ถา้จิตเวลามนัออกใชปั้ญญา ออกเห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกบัสุภทัทะไง “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนา
นั้นไม่มีผล” 

เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง น่ีไง สติปัฏฐาน ๔ มนัเป็น
มรรค พอมรรคมนัเดิน ธรรมจกัรมนัเคล่ือน 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แต่ของพวกเรา ถา้ยงัจิตสงบไม่เป็น ไม่เห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัก็ไม่มีมรรคเหมือนกนั มนัจะมีมรรค
ต่อเม่ือจิตเราสงบ เราไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง นัน่น่ะมรรค
มนัเคล่ือน นัน่น่ะปัญญามนัเกิด น่ีภาวนามยปัญญา 

ท่ีบอกว่าภาวนามยปัญญา ท่ีเขาบอกว่า “สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา
เป็นอยา่งไรไม่รู้ มนัมาอยา่งไรก็ไม่รู้ มนัไม่น่ามีอยูจ่ริง มนัควรจะแบบว่ามนัเพิ่มเติมเขา้มา
โดยภายหลงั” 

แต่ความจริงตวัน้ีแหละตวัหลกัเลย ตวัน้ี ภาวนามยปัญญามนัจะเป็นความจริงเลย ถา้
มนัเห็นตามความเป็นจริง เห็นไหม เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
มรรคมนัเป็นความจริงของมนั ถา้ความจริงของมนั มนัพิจารณาของมนั มนัแยกแยะของมนั
ตามความเป็นจริงของมนั มนัก็เกิดผล ถา้มนัเกิดผล 

น่ีไง ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล ถา้ศาสนาไหนมีมรรค มรรค พุทธ
ศาสนม์นัตอ้งเป็นอยา่งน้ี ถา้พุทธศาสนเ์ป็นอยา่งน้ีป๊ับ ไอส่ิ้งท่ีเราเห็นมนัเป็นท่ีว่าศาสนาน้ีเขา้
มาในสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิมนัมีความเช่ือ ลทัธิความเช่ืออยูด่ั้งเดิม ถา้ลทัธิความเช่ืออยูด่ั้งเดิม 
ศาสนาเขา้มาแลว้มนัก็บวกเขา้ไป แลว้เราจะเอาความจริง 

ความเช่ือดั้งเดิมมนัก็มีอยูแ่ลว้ ศาสนาแรกของโลกคือศาสนาถือผี ถือจิตวิญญาณ 
อะไรก็แลว้แต่ ถือจิตวิญญาณ แลว้มีลทัธิต่างๆ ข้ึนมาก็เพิ่มเติมข้ึนมาๆ 

แต่พระพุทธศาสนา ถา้มีครูมีอาจารยอ์ยูต่ามความเป็นจริง องคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้วางอริยสัจตามความเป็นจริง เราก็เขา้สู่สัจธรรม มีคนช้ีน าได ้แต่ถา้ต่อไปแลว้มนัเป็น
จินตนาการ เป็นการจินตนาการ เป็นการคาดหมาย มนัจะเขา้ถึงใกล้ๆ  ผีแลว้ล่ะ ใกล้ๆ  การคาด
เดา มนัก็เป็นไปเร่ือย น่ีพูดถึงความเป็นไปนะ 
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แต่ทีน้ีค  าถามน้ีเราเห็นว่า ทั้งๆ ท่ีศาสนามนัก็มัน่คง ทั้งๆ ท่ีในการปฏิบติัมนัก็มี แต่เรา
ไปเห็นเอง เราก็เลยมีความคิดไปเอง มนัเป็นเร่ืองของแพทยแ์ผนไทย ค าพูดมนัค  าเดียวกนั 
ธาตุเหมือนกนั ธาตุ ๔ เหมือนกนั แต่เวลาธาตุ ๔ เขารักษาธาตุ เขาดูแลธาตุ 

แต่เวลาพระพุทธศาสนาเขาใหเ้ห็นธาตุ ๔ ตามความเป็นจริง มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัมี
การท าลายใหจิ้ตใจมนัพิจารณาปล่อยวางของมนั 

เห็นไหม ธาตุเหมือนกนั แต่เห็นจากความเป็นจริงจากภายใน เห็นกายมนัแปรสภาพ 
มนัเน่ามนัเป่ือย มนัพุมนัพองไป มนัท าลายกนัโดยมรรค โดยมรรคหมายถึงว่าโดยความเห็น
จากภายใน น่ีมนัแตกต่างกนั พอมนัแตกต่างกนั มนัก็เขา้ใจไดว้่ามนัแตกต่างกนัอย่างไร 

แต่ถา้เรายงัเขา้ใจไม่ได ้ เราก็คิดว่ามนัจะเป็นธาตุ ๔ เหมือนกนั คือค  าพูดเหมือนกนั 
อยา่งเช่นลทัธิศาสนาอ่ืนเขามีศีลเหมือนกนั เขาก็มีศีล ทุกศาสนาบอกว่าสอนท าสมาธิ ทุก
ศาสนาเขาก็มีภาวนา ทุกศาสนาเขามีทั้งนั้นน่ะ แต่ความดีของเขาเป็นความดีโลก ความดีอยูก่บั
โลก 

แต่พระพุทธศาสนาพูดถึงความดีโลกดว้ย ความดีโลกหมายถึงว่า บริษทั ๔ สอนให้
เสียสละทาน สอนใหมี้ความสามคัคีกนั สอนใหอ้ยูร่่วมกนั น่ีทางโลก 

แลว้ถา้ใครมีจิต พอเทศนไ์ปแลว้ อนุปุพพิกถา ใหเ้ร่ืองทาน เร่ืองศีล เร่ืองภาวนา เร่ือง
ศีล เร่ืองทาน เร่ืองเนกขมัมะ แลว้พอจิตสมควรแก่การงาน องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ถึงเทศนอ์ริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เทศนอ์ริยสัจ จิตใจท่ีมนัมีวุฒิภาวะแลว้ มนัเขา้ใจได้
แลว้ พอพูดแลว้มนัเขา้ใจได ้ แลว้มนัพิจารณาต่อเน่ืองกนัไป มนัภาวนาข้ึนไป เราถึงเป็น
อริยบุคคลไง ปุถุชน กลัยาณปุถุชน แลว้มนัเป็นอริยบุคคล แลว้จิตใจมนัพน้ไป มนัพน้ไปทั้งๆ 
ท่ีเป็นมนุษยน่ี์ พน้ไปทั้งท่ีรู้อยูน่ี่ ถา้พน้อยา่งน้ี น่ีถา้มนัเกิดสัจจะเกิดความจริงมนัเป็นแบบน้ี 
ฉะนั้น ถา้เป็นแบบน้ีแลว้เราจะเขา้ใจ แลว้ก็ไม่เผลอเขียนมาไง 

พอเขียนเสร็จแลว้ก็นึกได ้ มนัเป็นแพทยแ์ผนไทย มนัไม่ใช่เร่ืองศาสนา แลว้ก็ยกเลิก
ค  าถาม เอวงั 


