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ถาม : เร่ือง “การฝึกจิต” 

ขอค าอธิบายเพิ่มเติมอยา่งละเอียดเก่ียวกบัวิธีการฝึกหดัจิตใจใหเ้ขม้แขง็หน่อย วิธีการ
ฝึกหดัจิตใจใหเ้ขม้แขง็ทนต่อสภาวะต่างๆ ขอบคุณค่ะ 

ตอบ : การฝึกจิต ถา้การศึกษา การฝึกจิต เหล็กเขาเอามาหลอม เขาผสมส่วนผสมของ
มนัใหเ้ปล่ียนสภาพใหม้นัเป็นเหล็กกลา้ เหล็กท่ีมนัไม่มีคุณภาพ เขาเอาไปหลอมใหม่ หลอม
เพื่อใหม้นัเป็นเหล็กท่ีมีคุณภาพ จิตใจของเราน่ีนะ เรารู้ถึงวิธีการ การฝึกจิตใหเ้ขม้แขง็ แลว้จะ
เขม้แขง็ข้ึนมาไดอ้ยา่งไรล่ะ 

ถา้ฝึกจิตใหเ้ขม้แขง็ จิตท่ีเขม้แขง็มนัฝึกมา ผลของวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิด มนัฝึก
มาตั้งแต่นัน่ ถา้จิตใครท าบุญกุศลไว ้ใครท าคุณงามความดีไว ้มนัมีทศันคติท่ีดี 

แต่ถา้จิตใจของคนนะ จิตใจของคนมนัมีทศันคติเป็นลบ ถา้ทศันคติเป็นลบ ส่ิงใด
กระทบแลว้มนัมีแต่ผลลบทั้งนั้นน่ะ อนัน้ีมนัเป็นพนัธุกรรม เขาเรียกอดีตชาติ อยา่งเช่นพระ
โพธิสัตว ์พระโพธิสัตวท์  าส่ิงใด ทุกคน ดูสิ สมยัท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระเต
มียใ์บ ้ น่ีปรารถนาไง ขนัติบารมี บารมี ๑๐ ทศั ทานบารมี ตอนเป็นพระเวสสันดร ปัญญา
บารมี ขนัติบารมี เวลาขนัติบารมี เสวยภพเสวยชาติเป็นเตมียใ์บ ้ น่ีบ  าเพญ็ขนัติบารมี บอกว่า
ไม่พูด 

กษตัริยไ์ม่เช่ือ พอไม่เช่ือ ตดัหู ตดัจมูก ตดัเลยนะ ใหพู้ดออกมา ไม่พูด เห็นไหม ส่ิง
ท่ีว่าบารมี ๑๐ ทศั กว่าจะเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดูสิ เวลาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตั
ถะ แลว้ไปฝึกกบัอาฬารดาบส อุทกดาบส “เธอมีความรู้เหมือนเรา” คืออาจารยย์กยอ่งว่าตวัเอง
มีวุฒิภาวะ มีปัญญาเท่ากบัอาจารย ์สั่งสอนลูกศิษยไ์ด ้สั่งสอนคนท่ีมาศึกษาใหม่ได ้
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เจา้ชายสิทธตัถะบอกไม่เอา ไม่ใช่ ค าว่า “ไม่ใช่” สมาบติัมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 
ความสามารถของอาจารยสุ์ดแค่น้ี ความรู้เท่ากบัอาจารยจ์ริงๆ แต่เจา้ชายสิทธตัถะสร้างอ านาจ
วาสนาบารมีมา ปรารถนาจะเป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือปรารถนาจะฆ่ากิเลส 
ปรารถนาจะช าระลา้งกิเลส แต่ไอส้มาบติัน้ีมนัยงัช าระลา้งไม่ได ้ จิตใจมนัยงัขุ่นมวั จิตใจมนั
ยงัเศร้าหมอง จิตใจมนัยงัมีความทุกขอ์ยู ่ถึงบอกไม่รับ ก็มาคน้ควา้ๆ 

ค าว่า “จิตใจเขม้แขง็ๆ” มนัมีท่ีมาท่ีไปดว้ย เม่ือวานน้ีเราไดห้าเงินหาทองมาไวใ้นบา้น
เราเตม็บา้น วนัน้ีเรานัง่สุขสบายเพราะเรามีขา้วของเงินทองเตม็ท่ีจะจบัจ่ายใชส้อย เม่ือวานน้ี
เราเป็นหน้ีเป็นสินมา แลว้วนัน้ีเราก็นัง่รอใหเ้ขามาทวงหน้ี มนัเป็นความทุกข ์

อดีตชาติท ามาดี เกิดมาชาติน้ีจิตใจเขม้แขง็ จิตใจมีหลกัมีเกณฑ ์ น่ีถา้เราท ามาดี 
อดีตชาติเราเป็นหน้ีเป็นสินมา มาชาติปัจจุบนัน้ีมีแต่คนมาทวงหน้ี มีแต่ความทุกข ์ มีแต่ความ
อ่อนไหว มีแต่ความวิตกกงัวล แลว้บอกว่าฝึกจิตใหเ้ขม้แขง็ๆ 

การฝึกจิตใหเ้ขม้แขง็ฝึกอยา่งน้ีได ้ แต่น้ีพูดใหเ้ห็นว่าส่ิงท่ีพนัธุกรรมของจิตๆ 
ไม่อยา่งนั้นเวลาประพฤติปฏิบติั เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการจนลูก
ศิษยลู์กหามีความรู้มีความสามารถ แลว้ตั้งเป็นแขนงเลย เห็นไหม เอตทคัคะ ๘๐ องค ์ท าไม
ไม่เหมือนกนัล่ะ ๘๐ องค ์ ๘๐ ความช านาญ องคห์น่ึงก็ช านาญอย่างหน่ึง องคห์น่ึงก็ช านาญ
อยา่งหน่ึง ๘๐ ความช านาญ แต่พระอานนทไ์ดเ้ยอะหน่อย ได ้๓-๔ ความช านาญ น่ีไง ส่ิงท่ีว่า
จะเขม้แขง็ๆ 

น้ีพูดอยา่งน้ีใหเ้ห็นว่า เหล็กกลา้ เหล็กอ่อน เหล็ก คุณภาพของเหล็ก เขาเอามาหลอม
ใหม่ ส่วนผสมใหม่ เขาจะปรับปรุงใหเ้หล็กนั้นมีคุณภาพได ้

จิตใจท่ีอ่อนแอ เราจะท าจิตใจเราใหเ้ขม้แขง็ การท่ีปรับปรุงคุณภาพของเหล็ก การท่ี
ปรับปรุงคุณภาพของจิตเรา ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้คือไปศึกษาตวั
ยา ศึกษาธรรมโอสถ แต่เราจะเอายานั้นมาใชก้บัจิตใจเราอยา่งใด เราจะเอาส่ิงท่ีองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเอามาฝึกหดัจิตใจเราอย่างไร 

เหล็กกลา้ เหล็กเขามีเตาหลอมเหล็ก เขามีวิศวกรต่างๆ เขาก็หลอมของเขาข้ึนมาได ้แต่
จิตใจของเรา เราตอ้งท าของเราข้ึนมาเอง เราจะตอ้งปฏิบติัของเราข้ึนมาเอง เราจะท าของเรา
ข้ึนมาเอง ถา้เราท าของเราข้ึนมาเอง เขาถามมาว่าท าอยา่งไร 
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ใจของคน ใจของคนเวียนว่ายตายเกิด มนัมีเวรมีกรรมต่อกนัมา องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอนไง ท่ีบอกว่าใหเ้ช่ือกรรม ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ คนท าคุณงามความดี
ตอ้งไดดี้แน่นอน 

แต่น่ีว่า “ก็ชาติน้ีท  าดีทั้งชาติ” ส่วนใหญ่ทุกคนคิดอย่างนั้นนะ เรามีลูกศิษยห์ลายคนท่ี
จะมาประทว้งว่า “ตั้งแต่เกิดมานึกไม่ไดเ้ลยว่าท าความชัว่ท่ีไหน ท าไมชีวิตมนัเป็นแบบน้ีล่ะ 
เกิดมาน่ีท าดีทั้งนั้นน่ะ แลว้ไม่ใช่ดีท่ีผมนะ พ่อแม่ผมก็ดี ญาติของผมดีหมดเลย ผมก็เป็นคนดี 
ดีมาตลอดเลย ท าไมชีวิตของผมมนัไม่มีความสุขเลย ท าไมชีวิตของผมเป็นแบบน้ี” คนมาถาม
อยา่งน้ีเยอะ 

เอ็งเกิดมาชาติน้ีเป็นคนดี ชาติตระกูลเราดีหมดเลย แลว้เราก็เป็นคนดีดว้ย สาธุ เราเกิด
ในชาติปัจจุบนัน้ีเราไดส้ร้างคุณงามความดี เพราะเกิดมาดว้ยสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ เราท า
อะไรก็ท  าแต่คุณงามความดี ฉะนั้น มนัจะทุกขจ์ะยากท่ีเราไม่ประสบความส าเร็จ แต่เราก็ยงัท า
ความดีของเราอยู ่ เรายงัไม่ทอดท้ิงไป ถา้ทอดท้ิงนะ เวลาประชดชีวิต ถา้ท าดีขนาดน้ีแลว้
ไม่ไดดี้แลว้ เลิก ท าอยา่งอ่ืนดีกว่า ไอน่ี้เราทอดท้ิงไป 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าท าดีแลว้มนัยงัทุกขย์งัยากอยู่ มนัก็ตอ้งกรรมเก่ากรรมใหม่ เห็นไหม 
กรรมเก่ามา องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
พราหมณ์นิมนตไ์ว ้ ท่ีขา้วยากหมากแพง น่ีอดอาหาร เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
แลว้นะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีลาภมหาศาล ใครๆ ก็อยากท าบุญกบัองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถึงเวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จ าพรรษา ท่ีอยูก่บัพราหมณ์ 
พราหมณ์นิมนตไ์วแ้ลว้ลืมใส่บาตรทั้งพรรษาเลย พระโมคคลัลานะเดือดร้อนมาก จะพาไป
บิณฑบาตทวีปอ่ืนเลยล่ะ พระพุทธเจา้ไม่ยอม พระพุทธเจา้ไม่ยอม 

ชีวิตของคนมนัมีแบบน้ี ถา้มีแบบน้ี เราถึงเช่ือกรรม ค าว่า “เช่ือกรรม” ไม่ใช่ว่าลทัธิ
ยอมจ านน แลว้ก็หลีกเล่ียง อะไรมาเป็นวิทยาศาสตร์แลว้ไม่ยอมรับเลย จะเอาแต่อารมณ์ตวัเอง
พอใจ...ไม่ใช่ อารมณ์ก็ไม่พอใจ เราพยายามจะฝืนทั้งนั้นน่ะ เราจะฝืนไปส่ิงท่ีดี 

แต่จงัหวะและโอกาสนะ บางคนฉลาดมาก ความฉลาดของเขา แต่มนัยงัไม่เหมาะสม
กบักาลเวลานั้น ความฉลาดนั้น เขาเป็นคนท่ีฉลาดมาก มีปัญญามาก ท าส่ิงใดก็แลว้แต่ ตลาด
มนัยงัไม่สมควรท่ีสินคา้นั้นจะออกได ้ เราน่ีลม้ลุกคลุกคลานเลย พอตลาดมนัก าลงัดีเลย คน
ไหนมาไม่รู้ เขามาท าธุรกิจของเขา เขาไปไดเ้ตม็ท่ีเลย เห็นไหม น่ีวาสนาของคน แต่วาสนาก็
ส่วนวาสนาสิ เราก็ตอ้งพยายามของเรา เราก็ตอ้งท าคุณงามความดีของเรา 
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น้ีเขาถามว่า “ขอค าอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัฝึกจิตใหเ้ขม้แขง็” 

ฝึกจะไดเ้ขม้แขง็ เหล็ก ส่วนผสมของเหล็ก เหล็กถา้มีคุณภาพของมนั เอามาหลอม
แลว้มนัก็เขม้แขง็ ไอน่ี้ไปเก็บมนัไม่เจอเหล็กเลย มนัเจอแต่ข้ีหมูข้ีหมานัน่น่ะ แลว้บอกจะ
หลอมใหเ้ป็นเหล็ก ข้ีหมูข้ีหมามาก็หลอมใหญ่เลย ตม้ใหญ่เลยนะ เม่ือไหร่จะเป็นเหล็กๆ 

ก็จิตใจของเราไง จิตใจของเรามนัเป็นเหล็กหรือเปล่าล่ะ จิตใจของเรามีคุณภาพมาก
ไหมล่ะ ถา้จิตใจเรามีคุณภาพ แลว้เราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พอ
ศึกษาไปแลว้นะ พอเขา้ใจทุกๆ อยา่ง ชีวิตน้ีมนัปล่อยวางได ้ชีวิตน้ีก็เป็นเช่นน้ีเอง 

ดูสิ ดูกษตัริยส์มยัพุทธกาลสละราชสมบติัออกมาบวชเป็นพระ  แลว้ออกมาบวชแลว้
อยูโ่คนไม ้สถานะของกษตัริย ์องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็เป็นกษตัริยเ์หมือนกนั ท้ิงมา 
เวลาท้ิงสถานะของความจะเป็นกษตัริยม์า พอพระเจา้พิมพิสารเห็นมานะ นึกว่าโดนปฏิวติัมา 
ใหก้องทพัคร่ึงหน่ึงใหก้ลบัไปเอาอ านาจคืน 

เจา้ชายสิทธตัถะบอกไม่ใช่ ไม่ใช่โดนปฏิวติัมา น้ีปรารถนาโพธิญาณเลย พระเจา้พิม
พิสารเลยสัญญาไวว้่าถา้ปรารถนามาจริง ถา้คน้ควา้ไดจ้ริงแลว้ ถา้ส าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้
ใหก้ลบัมาสอนดว้ย แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็ไปคน้ควา้ไดจ้ริง แลว้ก็กลบัไป
สอนพระเจา้พิมพิสารจนพระเจา้พิมพิสารเป็นพระโสดาบนั 

น่ีก็เหมือนกนั ในสมยัพุทธกาล กษตัริยส์ละสถานะของความเป็นกษตัริยม์าบวชมาก
เลย แลว้พอบวชเสร็จไปแลว้ไปอยูโ่คนไม  ้ เป็นกษตัริย ์ ค าว่า “กษตัริย”์ ดูสิ มนัมีพร้อมหมด 
ส่ิงใดความอุดมสมบูรณ์ เวลามาบวชเป็นพระแลว้ ไม่บิณฑบาตก็ไม่ไดฉ้นั บิณฑบาตมาแลว้
เขาไม่ไดใ้ส่ เขาใส่อะไรมาก็ไดต้ามนั้น แลว้ถา้เขาใส่มาแลว้ เราฉันแลว้เราอยู่โคนไม ้
เพราะว่าความเป็นอยูม่นัไม่สะดวก แต่เวลาปฏิบติั กษตัริยใ์นสมยัพุทธกาลท่ีปฏิบติัจบส้ินแลว้ 
เห็นไหม “สุขหนอ สุขหนอ” 

เพราะว่าสุขหนอ สุขหนออยูน่ัน่น่ะ จนพระดว้ยกนัคิดว่ากษตัริยอ์งคน้ี์คงคิดถึงอาลยั
อาวรณ์ความเป็นกษตัริย ์ไปฟ้องพระพุทธเจา้ 

พระพุทธเจา้ก็เรียกมาเลยว่า “เธอพูดอยา่งนั้นจริงหรือ” 

“จริงครับ” 

“แลว้ท าไมเธอว่าสุขหนอๆ” 
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“ก็มนัสุขจริงๆ สมยัเป็นกษตัริยน์ะ โอโ้ฮ! ภาระรับผิดชอบมนัเยอะมาก โอโ้ฮ! ทุก
อยา่งมนัมีแต่ภาระรุงรังไปหมดเลย” 

“แลว้เด๋ียวน้ีล่ะ” 

“เด๋ียวน้ีสุขหนอๆ นัง่อยูโ่คนไมมี้ความสุข” 

ฉะนั้น ประสาเรา มนัจะสุขไดอ้ย่างไร นัง่อยูโ่คนไม ้โอ!้ แค่ร้ินมากดัก็ยุง่แลว้ มนัจะมี
ความสุขจากไหน ก็เราไปหาเอาความสุขจากธาตุ ๔ ไง เราไปหาความสุขเอาจากเน้ือหนงัมงั
สาไง เราไม่ไดห้าความสุขเอาจากจิต เราไม่ไดห้าความสุขท่ีจิตใจท่ีมนัส ารอกกิเลสออก จิตใจ
ท่ีมีกิเลสมนัครอบง าอยูม่นัก็มีความวิตกกงัวลน่ะสิ ถา้จิตใจท่ีมนัส ารอกกิเลส คายกิเลสออก
แลว้ แมแ้ต่ร่างกายมนัยงัท้ิงเลย ร่างกาย จิตใจอยูใ่นร่างกายน้ีมนัยงัปล่อยวางไดเ้ลย 

ร่างกายน้ีก็อาศยัมนัอยูเ่ท่านั้น อาศยัเกิดเท่านั้น เกิดมาเป็นมนุษยก์็มีร่างกายกบัจิตใจ 
แลว้ถา้อยูเ่ป็นกษตัริยก์็มีร่างกายน้ี แต่จิตใจอยูใ่นร่างกายน้ีก็บริหารจดัการ สละราชสมบติัมา 
พอออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จิตใจน้ีก็พิจารณา พอพิจารณาถึงร่างกายแลว้มนัก็ปล่อยวาง 
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เห็นไหม ละสังโยชน ์๓ ก็เป็นพระโสดาบนั 
ละกามราคะปฏิฆะใหอ่้อนลงก็เป็นพระสกิทาคามี ถา้กามราคะปฏิฆะขาดไปก็เป็นพระ
อนาคามี ละอวิชชาในหวัใจ ละภวาสวะ ละภพในใจ เพราะมีภวาสวะ มีภพ มนัถึงสมานกบั
ร่างกายน้ี พอมนัท าลายภพชาติหมดแลว้ มนัมีธรรมธาตุอยูใ่นร่างกายน้ี อาศยัร่างกายน้ีอยู ่ สุข
หนอๆ 

ไอพ้วกเราจะหาความสุขจากร่างกาย นัง่อยูโ่คนไมน้ะ ร้ินมา ไรมา โอโ้ฮ! ยงุกดัก็ไม่
ไหวแลว้ มดกดั อู๋ย! ร้องตายห่า จะเอาความสุขมาจากไหนล่ะ อู๋ย! อยูโ่คนไมสุ้ขไดอ้ย่างไร 

แต่น่ีอยูโ่คนไม ้สุขหนอๆ นะ  

น่ีไง ส่ิงท่ีอาศยัอย่างน้ี พูดถึงถา้มนัเป็นความสุข ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็แขง็แรง มนั
แขง็แรงอยา่งน้ีไง ค าว่า “แขง็แรง” จะท าจิตใจใหเ้ขม้แขง็ เขม้แขง็ก็ตอ้งรักษาเอา ดูแลเอา 

ทีน้ีถา้รักษาเอา ดูแลเอา ก็เหมือนกบัเราเขา้โรงเรียน เราศึกษาทางวิชาการใด เราศึกษา
จบวิชาการนั้นเราก็ว่าเรามีปัญญา น่ีก็เหมือนกนั พอเราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาจบแลว้เราก็นึกว่าเรามีความรู้ ศึกษาจบมา ศึกษามาเพื่อความเขา้ใจ
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แลว้มนัก็เขา้ใจเร่ืองชีวิต เขา้ใจเร่ืองวฏัฏะ คือเขา้ใจแผนท่ี มนัก็ยงัพอทน เรารู้จกัแผนท่ี เรามี
ปัญญาแลว้เราก็ไม่สงสัยในเร่ืองวิทยาศาสตร์ เราก็อยูไ่ดด้ว้ยความสบายใช่ไหม แต่
วิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ เพราะจิตน้ียงัเวียนว่ายตายเกิด ทีน้ียงัมีทุกขอ์ยู ่แลว้จะท าอยา่งไร 

ถา้ศึกษาธรรม ศึกษาธรรมใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา วิทยาศาสตร์รับรู้แลว้ เราซ้ืออุปกรณ์
การด ารงชีวิตแลว้มนัจะหมดอายกุารใชง้านของมนั พอหมดอายกุารใชง้าน เราก็เปล่ียนใหม่ 
มนัก็รับรู้ได ้มนัไม่ตีโพยตีพาย 

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั พอเราเขา้ใจเร่ืองชีวิต เห็นไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เราก็อาศยัใชม้นั เราใชม้นัแลว้ ถา้มนัมีก าลงัมนัก็ข่มขี่เรา ถา้เรามีสติปัญญา เรารู้ทนัมนั มนัก็
เขา้ใจทนักนั พอเขา้ใจทนักนั ในเม่ือของใชห้มดอาย ุเราก็เปล่ียนใหม่ได ้แต่อารมณ์ความรู้สึก
ท่ีมนัเกิดข้ึน มนัดบัไป แลว้มนัเกิดข้ึนมาใหม่ ท าอยา่งไร ถา้รู้เขา้ใจอยา่งน้ีป๊ับ มนัมีปัญญา
ข้ึนมามนัก็เขา้ใจในชีวิต แลว้ถา้มนัปฏิบติัข้ึนมา มนัเห็นจริงตามความเป็นจริง มนัจะเขม้แขง็
ไป 

การเข้าใจชีวติ การเข้าใจเร่ืองสัจธรรมนั้นเร่ืองหนึ่ง แต่การประพฤติปฏบิัติให้มนั
เป็นความจริงขึน้มา มนัเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ถ้าอีกเร่ืองหนึ่ง เราปฏบิัติไป มนัจะเข้มแข็ง
อย่างไรก็ต้องอาศัยท าของเราขึน้มา 

เราไปศึกษาจะใหรู้้แลว้จะใหเ้ป็น ก็เหมือนโรงถลุงเหล็กเลย จะเอาเหล็กคุณภาพใด
บอกมา เด๋ียวเขาถลุงใหห้มด จะเอาคุณภาพอยา่งไร มีเงินจ่ายหรือเปล่าเท่านั้นน่ะ จะเอา
คุณภาพดีขนาดไหน จะถลุงใหเ้ลย 

ไอ้นี่ก็เหมือนกัน จติใจของคน ศึกษาแล้วฝึกหัด ศึกษาแล้วปฏบิัติให้มนัเป็นความ
จริงของเราขึน้มา ถ้าเป็นความจริงได้มนัก็จะเป็นความจริงของเรา ถ้าเป็นความจริงของ
เราก็เป็นประโยชน์กับเรา นีจ้ติใจทีเ่ข้มแข็งขึน้มาเนาะ 

เขาถามว่า “การฝึกหดัจิต” 

ถาม : เร่ือง “คติพอเป็นไปไดบ้า้ง” 

กราบเรียนหลวงพ่อท่ีเคารพอยา่งสูง 
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๑. ความเกรงใจคนเป็นสมุทยัหรือพอเป็นมรรคไดอ้ยา่งไรบา้งครับ เพราะบางทีรู้สึก
เป็นห่วงเขาอยู ่เวลาเขามีจิตใจไม่ดีอยา่งนั้นเหมือนเราไม่แคร์ ก็จะเห็นว่าใจด าเกินไป 

๒. ปัจจุบนัน้ีมีพระรุ่นอาจารย ์จนกระทัง่พระใหม่ๆ ท่ีเร่ิมตน้ปรารถนาธรรมอยา่งแรง
กลา้ แต่พอสู้ไปสู้มา กลบัเปล่ียนลงมากนั เพราะเหตุอะไร ความตั้งใจมากไป เคร่งเกินไปแลว้
ไม่ไดด้ัง่ใจ หรือคิดถึงการกินอ่ิมนอนอุ่นอ่ืนๆ รบกวนหลวงพ่อเล่าประสบการณ์ครับ 

ตอบ : น่ีเป็นค  าถามเนาะ ค าถามค  าแรกก่อน ค าถามค  าแรกบอกว่า การเกรงใจคน การ
เกรงใจคนหรือความรู้สึกของคนเป็นสมุทยัหรือเปล่า การเกรงใจคนคือการมีมารยาท การให้
อภยั มนัเป็นสมุทยัหรือเปล่า หรือพอเป็นมรรค เป็นอย่างใดบา้งครับ เพราะบางทีรู้สึกเป็นห่วง
เขา ถา้ไม่เกรงใจก็ถือว่าเป็นคนใจด า 

ค าว่า “ใจด า” อย่างกรณีอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองถา้เราศึกษาแลว้เป็นวิทยาศาสตร์ ยดึ
เหตุผลตายตวั ถา้ยดึเหตุผลตายตวันะ เหตุผลตายตวัมนัเป็นอยา่งน้ี เหมือนวิทยาศาสตร์ เรา
บอกวิทยาศาสตร์แกกิ้เลสไม่ได้ๆ  แต่เวลาแสดงธรรมก็แสดงเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะ
วิทยาศาสตร์เป็นทฤษฎี ส่ิงท่ีพิสูจนไ์ดต้ามความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ 

ทีน้ีทางวิทยาศาสตร์ เราก็ตอ้งอา้งอิงทางวิทยาศาสตร์ ธรรมะตอ้งอา้งอิงทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ความรู้สึกของคนเรามีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ความรู้สึกของคนมนัแตกต่าง
หลากหลายมาก ความรู้สึกๆ ฉะนั้น ส่ิงท่ีธรรมะมนัละเอียดกว่าวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ดูสิ ความพอใจ ความพึงพอใจต่างๆ เราท าใหเ้ขาพอใจไดม้ากนอ้ยแค่
ไหน ถา้ความพอใจไดม้ากนอ้ยแค่น้ี แต่ถา้มนัเป็นเร่ืองปฏิบติัแลว้มนัยิง่กว่าน้ีอีก ไม่ใช่เป็น
ความพอใจ มนัตอ้งความขดุคุย้ แยกแยะ คน้ควา้ใหเ้ห็นสัจจะจริงตามในหวัใจเลย มนัยิ่งกว่า
วิทยาศาสตร์ไง 

ฉะนั้น พอเราบอกวิทยาศาสตร์แกกิ้เลสไม่ได ้ แต่เวลาแสดงธรรมก็แสดงเป็น
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เราส่ือกนัเป็นสุตมยปัญญา เป็นทางวิชาการท่ีเราตอ้งส่ือสารกนัได้ 
ท่ีเราตอ้งส่ือสารธรรมะกนัเพื่อความเขา้ใจกนัได ้ แต่คนท่ียงัปฏิบติัไม่ไดจ้ริงเขาจะรู้ตามความ
เป็นจริงไม่ได ้มนัตอ้งมีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกน่ีไง ถา้มีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นความจริง ความจริงมนัเป็นอยา่งนั้น ถา้เป็นความจริงอยา่งนั้นมนัมี
หยาบมีละเอียด คือว่ามนัจริตนิสัยอีกแหละ จริตนิสัยของคน คนท่ีเกรงใจคน คนท่ีเอาแต่ใจตวั 
คนท่ีคร่ึงๆ กลางๆ มนัเป็นไปไดอ้ย่างหน่ึง 



จิตจะแขง็แรง ๘ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

“ความเกรงใจเป็นสมุทยัหรือเปล่า” 

สมุทยัมนัมีอยูแ่ลว้ สมุทยัมนัเจือเขา้ไปหมด แมแ้ต่เวลาหลวงตาท่านอยูก่บัหลวงปู่มัน่ 
ว่าติดสมาธิ ๕ ปี เวลาติดสมาธิ ๕ ปี เวลาไปหา หลวงปู่มัน่บอกว่า สมาธิอยา่งนั้นเป็นสมาธิ
เศษเน้ือติดฟันเท่านั้น ความสุขอยา่งน้ีเป็นความสุขเศษเน้ือติดฟัน ความสุขกว่าน้ียงัมีมากข้ึน 

ทีน้ีคนท่ีมีปัญญาท่ีอ่อนกว่า เห็นไหม “อา้ว! ถา้ไม่อยา่งนั้น สัมมาสมาธิท าอยา่งไรล่ะ 
สัมมาสมาธิ ก็สมาธิเป็นความจริง สัมมาสมาธิก็ถูกตอ้งดีงามไง” 

หลวงปู่มัน่ท่านแก ้ “สัมมาสมาธิขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัไม่มีสมุทยั
เจือปนเวย้ สัมมาสมาธิของท่านมนัมีสมุทยัอยูด่ว้ย” 

ทีน้ีสมุทยั สมุทยัก็คือตณัหาความทะยานอยาก มนัมีสมุทยัเจือปนอยูด่ว้ย ฉะนั้น ถา้มี
สมุทยัเจือปนอยูด่ว้ย มนัจะเป็นสัมมาไหมล่ะ สมุทยัมนัก็กิเลส ถา้สมาธิมีกิเลสปนอยู ่ มนัจะ
เป็นสัมมาสมาธิไหมล่ะ 

อนัน้ีมนัเป็นการโตต้อบกนัระหว่างนกัปราชญ ์ นกัปราชญคื์อหลวงปู่มัน่น้ีเป็น
นกัปราชญ ์ หลวงตาท่านเป็นนกัศึกษา ท่านก็เป็นนกัปราชญ ์ การตอบโตข้องนกัปราชญม์นั
เป็นคติธรรม เราเอามาอา้งอิงบ่อย เพราะใหเ้ห็นว่า นกัปราชญท่ี์เขาโตต้อบกนั เขาโตต้อบกนั
ดว้ยเหตุดว้ยผล โตต้อบกนัดว้ยขอ้เท็จจริง 

ไอพ้วกเรา ไอป้ราศจาก ไอพ้วกเขียดพวกปาด มนัไดแ้ต่โดดไปโดดมา มนัไม่มีเหตุมี
ผล มนัเถียงเอาขา้งๆ คูๆ เอาสีขา้งเขา้ถูตลอด ฉะนั้น ถา้เอาสีขา้งเขา้ถู มนัก็ไม่ใช่นกัปราชญท่ี์
ครูบาอาจารยท่์านนกัปราชญ ์

นกัปราชญเ์ขาโตต้อบกนัดว้ยเหตุดว้ยผล ไอน้กัปราชญอ์ยา่งเราเอาสีขา้งเขา้ถู ฉนัจะ
เอาชนะ ฉนัจะเอาความจริง จะเอาความจริง ฉนัจะเอาความถูกตอ้ง เอ็งไม่จริง ขา้จริง 

แลว้จริงแลว้ไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ จริงแลว้มนัแกกิ้เลสไหมล่ะ ถา้จริงของเรา จริงแกกิ้เลส
มนัก็เป็นประโยชนก์บัเราใช่ไหม ไอจ้ริงของคนอ่ืนมนัก็จริงของเขา 

ฉะนั้น ค าว่า “ความเกรงใจเป็นสมุทยัหรือเปล่า” 

เป็น มนัมีสมุทยัเจือปนมาตลอด 

“แลว้พอจะเป็นมรรคไดไ้หม” 
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ถา้พอเป็นมรรคไดไ้หม ถา้เป็นมรรคข้ึนมาก็น่ีไง แบบว่าพูดเป็นวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ป๊ับ มนัเป็นเหตุผล เป็นสูตรส าเร็จ สูตรตายตวัมนัแกอ้ะไรไม่ได ้อยา่งพ่อแม่สอน
เด็กก็เหมือนกนั เราจะวางบรรทดัฐานอย่างน้ีแลว้ใหลู้กเดินใหเ้ป๊ียะอยา่งน้ี มนัเป็นไปไม่ได้
หรอก 

เราจะสอนลูก เราตอ้งมีอุบายใช่ไหม “หนู ไอน่ี้มนัไม่ดีเนาะ ไอน่ี้ท าแลว้มนัจะให้
โทษอยา่งน้ีเนาะ ถา้ไม่เช่ือหนูลองท าดูสิ” ถา้ท าแลว้มนัร้องไห ้“เห็นไหม บอกแลว้ไม่เช่ือ” น่ี
มนัตอ้งมีเทคนิค แต่ถา้บอกว่า ขีดไมบ้รรทดัเลย ใหเ้ขาเดินตามนั้นเลย แลว้มนัจะเอาท่ีไหนล่ะ 

อนัน้ีถึงเป็นมรรค แต่ถา้เป็นสมุทยัล่ะ สมุทยัน่ีนะ มนัมีอยูแ่ลว้ โดยธรรมชาติจิต
ส่งออกหมด เพราะอวิชชาคือความไม่รู้อยูใ่นใจ จิตใตส้ านึกมนัมีพญามารอยูนู่่นเลย ฉะนั้น 
การเคล่ือนไหวออกมา พญามารมนัส่งต่อมาตลอด ฉะนั้น มนัส่งต่อมาตลอด ในการปฏิบติั
ของเราก็ปฏิบติัโดยมาร 

ในอภิธรรมบอกว่า “ถา้มีความอยากปฏิบติัไม่ได ้พวกเราปฏิบติัดว้ยความอยาก ก็เลย
ไม่ไดอ้ะไรกนัเลย ถา้มีความอยากปฏิบติัไม่ได”้ 

แต่ความอยากอนัน้ีมนัเป็นความอยากจิตใตส้ านึก ความอยากอนัน้ีท่ีไม่มีใครสามารถ
ไปแกไ้ขมนัได ้ฉะนั้น เวลาในภาคปฏิบติัเขาถึงพยายามใหก้ าหนดพุทโธๆ ใหจิ้ตมนัสงบ 

จิตสงบ ท่ีว่าหลวงตา นกัปราชญก์บันกัปราชญท่์านโตต้อบกนั 

“ถา้ความสุขเกิดจากจิตมนัตอ้งเป็นสัมมาสมาธิ” 

“อา้ว! แลว้สัมมาสมาธิของพระพุทธเจา้ไม่มีสมุทยั ของท่านมีสมุทยั” 

สมุทยัเป็นอยา่งไรล่ะ สมุทยัอยา่งหยาบๆ 

คนท่ีไม่รู้เหนือรู้ใตเ้ลยเขาก็มีความคิดของเขาไปอย่างหน่ึง คนท่ีพอมีเหตุมีผลเขาก็มี
ความคิดของเขาระดบัหน่ึง คนท่ีเป็นผูบ้ริหาร คนท่ีผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามาก เขาก็มี
ประสบการณ์อยา่งหน่ึง คนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตดว้ย แลว้ไดส้ ารอกคายกิเลสออกจากใจไป
ดว้ย เขาก็มีประสบการณ์อีกอยา่งหน่ึง เห็นไหม เราจะช้ีใหเ้ห็นว่าสมุทยัมีหยาบ มีละเอียดไง 

อยา่งหยาบๆ โดยพื้นฐาน ออกมาสมุทยัทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เราก าหนดพุทโธๆๆ จิตสงบ
เขา้มาแลว้ เห็นไหม สมุทยัมนัเบาบางลง ถา้เบาบางลงแลว้มนัออกฝึกหดัใชปั้ญญา ภาวนามย
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ปัญญา มนัถึงเป็นปัญญาโดยอริยสัจ ปัญญาโดยสัจธรรม ไม่ใช่ปัญญาบวกดว้ยสมุทยั คือบวก
ดว้ยความเห็นของเรา 

ไอท่ี้เราปฏิบติักนัอยูน่ี่ ว่าใชปั้ญญาๆ ปัญญามนับวกไง ถา้ชอบก็ใช่ ไม่ชอบก็ผิด อา้ว! 
ถา้ชอบก็ถูก ไม่พอใจก็ไม่ใช่ อา้ว! มนับวกตรงน้ีเขา้ไปไง 

ถา้มนัท าความสงบของใจเขา้มา ฉะนั้น ท าความสงบของใจเขา้มาเพื่อละสมุทยัใหม้นั
เป็นจิตโดยสัมมาสมาธิ สมาธิโดยขอ้เท็จจริงของเขา แลว้ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาเกิดท่ีนัน่ 
ถา้ปัญญาเกิดท่ีนัน่มนัก็เขา้ไปท่ีนัน่ 

น่ีพูดถึงว่า “การเกรงใจคนเป็นสมุทยัหรือเปล่า” 

มนัเป็นสมุทยั แต่มนัเป็นบวกหรือลบล่ะ การเกรงใจ การเห็นน ้ าใจกนัเป็นของดี
ทั้งนั้นน่ะ ทีน้ีบอกว่าไม่ใช่สมุทยั ไอน่ี้เป็นบวก 

อา้ว! เป็นบวกก็ไปติดพนัไง ถา้ติดพนัอย่างน้ี เจา้ชายสิทธตัถะก็เกิดไม่ได ้ เจา้ชาย
สิทธตัถะท้ิงลูกท้ิงเมียมา สละลูกสละเมียมา อา้ว! ถา้มนัถูก ถูกก็ตอ้งเกรงใจ ก็ตอ้งอยูสิ่ อา้ว! 
ในเม่ือเราเกรงใจภรรยาใช่ไหม จะท้ิงภาระใหภ้รรยาไดอ้ยา่งไร เราจะท้ิงลูกไวไ้ดอ้ย่างไร 
อยา่งน้ีก็แสดงว่ามนัมีหยาบมีละเอียดไง เราตอ้งท้ิงก่อน ค าว่า “ท้ิงก่อน” คือวางไวก่้อน แลว้
ไปคน้ควา้หาความจริงมา 

พอองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สละนางพิมพา สละสามเณรราหุลมา ออกไป
คน้ควา้อยู ่ ๖ ปี จนตรัสรู้เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เทศนาว่าการจนสังคมยอมรับ 
แลว้กลบัข้ึนไปไง กลบัไปเอานางพิมพา กลบัไปเอาสามเณรราหุล เอาราหุลใหพ้ระสารีบุตร
บวชจนเป็นพระอรหนัตห์มด 

แต่ถา้ไม่มีการกระท าเลย ไม่มีปัญญาท่ีจะเอาตวัรอดเลย ไม่มีปัญญาท่ีเราจะสร้างฐาน
เลย แลว้เราจะเอาส่ิงใดไปแกไ้ข ไปยกยอ่ง เหมือนเรา ในปัจจุบนัน้ีเขาจะไปท างานกนั ไป
ท างานต่างประเทศเพื่อหาทุนหารอนกลบัมา แลว้ถา้ไม่ไปจะไดต้งัคไ์หม ถา้ไม่ไป ครอบครัว
จะเขม้แขง็ไหม แต่พอไปแลว้ครอบครัวก็แตกกระสานซ่านเซ็นก็มี เวรกรรมของคนนะ มนั
ซบัซอ้นนกั 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า “เกรงใจคนเป็นสมุทยัไหม” 

เป็น 
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“แลว้มนัเป็นมรรคหรือเปล่า” 

เป็น เป็นมรรค มรรคอยา่งหยาบๆ เป็นมรรค ถา้ท าความสงบของใจมากข้ึน มรรคก็จะ
ชดัเจนข้ึน พอมรรคชดัเจนข้ึน พอมีภาวนามยปัญญา เกิดภาวนามยปัญญา เกิดมรรคความเป็น
จริงนะ เราจะเห็นเลยว่า มรรคอยา่งหยาบๆ ความด าริชอบ การด ารงชีวิตชอบ สังคมโลกท่ี
ด ารงชีวิตถูกตอ้ง อ๋อ! น่ีมรรคแบบโลก 

แลว้ถา้มรรคแบบธรรม ดูสิ ท่ีมนัเกิดภาวนามยปัญญา อ๋อ! มนัเกิดอยา่งน้ี มนัรู้มนัเห็น 
มนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เพราะมนัรู้มนัเห็นเป็นชั้นเป็นตอน มนัถึงอธิบายแยกแยะอย่างน้ีได้
ไง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เกรงใจคนเป็นสมุทยัหรือเปล่า หรือเป็นมรรคเพราะอะไร 

เพราะคนใกลชิ้ด เราไม่แคร์เขาก็หาว่าใจด า ถา้เขาชวนเราไปปลน้ ใจด าไหม ถา้เรา
แคร์ เราก็แคร์ แต่วิธีการนะ เวลาวิธีการจะแกไ้ขคน แกจิ้ตแกย้ากมาก ยิ่งถา้เขารู้นะ เวลาเราอยู่
กบัหลวงตา ท่านจะดดัแปลงใคร ท่านจะไม่ใหค้นนั้นรู้ตวัเลย ถา้คนนั้นรู้ตวัแลว้นะ 
เหมือนกบัคนเรารู้โจทยแ์ลว้มนัแกย้าก การแกน้ะ แต่พอแกถึ้งท่ีสุดแลว้เรารู้ว่าเราไดรั้บการ
แกไ้ขมานะ มนัจะซาบซ้ึง 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาเล็งญาณ จะร้ือสัตวข์นสัตว ์ ท่านก็ไปแกข้อง
ท่าน แลว้เอาของท่านมา ไออ้ย่างน้ีมนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน อ านาจวาสนาของคนถา้มี
ความสามารถท าไดก้็ได ้ ถา้อ านาจวาสนาของคน เราไม่มีความสามารถขนาดนั้น เราก็มีน ้าใจ
ไง เรามีน ้าใจต่อกนั เราท าน ้าใจต่อกนั น ้าใจของเรา 

เวลาฝ่ายบริหารเขาตอ้งมีอุเบกขา ถา้เราไม่มีอุเบกขานะ เราเครียด เพราะว่าเราจะ
บริหารจดัการคนทุกคนใหเ้หมือนท่ีเราตอ้งการ มนัเป็นไปไม่ได ้ ถา้มนัเป็นไปไม่ได ้ เขา
เรียกว่าอุเบกขา คือเราช่วยเตม็ท่ี เราท าเตม็ท่ี อยา่งเช่นพ่อแม่รักลูก พอ่แม่รักลูกมากนะ 
พยายามจะส่งเสริมลูกใหถึ้งท่ีสุดเลย บางคนส่งเสริมมนัไดม้ากกว่าพ่อแม่ส่งเสริมอีก แต่บาง
คนส่งเสริมไดส้มความปรารถนา บางคนส่งเสริมแลว้เขาลม้ลุกคลุกคลาน เห็นไหม เราตอ้ง
อุเบกขา คือท าใจของเรายอมรับความจริงไง 

ถา้เรามีอุเบกขา ค าว่า “อุเบกขา” เขาว่า อุเบกขาเป็นธรรมหรือเปล่า อุเบกขาเป็นธรรม
หรือเปล่า 
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มนัก็เป็นธรรมอนัหน่ึง แต่อุเบกขามนัเป็นแค่เรารู้เท่า คือเราไม่เดือดร้อนไปกบัส่ิงท่ี
เป็นจริงนั้น เรารู้เท่าในหวัใจของเรา คือเรารักษาหวัใจของเรา เพราะมนัไม่ไดส้มความ
ปรารถนา 

เราปรารถนาจะใหเ้ขามีความสุข เราจะปรารถนาใหเ้ขามีความเขา้ใจ แต่เขามีวุฒิภาวะ
แค่นั้น เขารู้ไม่ได ้เขารู้ไม่ไดน้ะ ถา้เขารู้ไม่ได ้เราช่วยเตม็ท่ีแลว้ ค าว่า “อุเบกขา” ไม่ใช่ปฏิเสธ 
ไม่ท าอะไรเลย 

ท าเตม็ท่ีเลย แต่อุเบกขาใหห้วัใจมนัไม่หมุนไปกบัเขา ท าเตม็ท่ีแลว้วาง อุเบกขา น้ีเป็น
ธรรมของผูบ้ริหาร 

ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๒ “ปัจจุบนัน้ีมีพระรุ่นอาจารย ์จนกระทัง่พระใหม่ๆ ท่ีเร่ิมตน้ปรารถนา
ธรรมอยา่งแรงกลา้ แต่พอสู้ไปๆ แลว้กลบัเวียนลงมาเพราะเหตุอะไร ความตั้งใจมากไป เคร่ง
เกินไป แลว้ไม่ไดด้ัง่ใจ หรือคิดถึงการกินอ่ิมนอนอุ่น” 

ไอกิ้นอ่ิมนอนอุ่น ทุกคนก็ปรารถนาทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้คนมีเป้าหมายนะ เวลาองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้มีเป้าหมาย ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ไปเท่ียวสวนนัน่น่ะ
เป็นตวัจุดประเด็น 

ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เอ๊ะ! เราตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายอย่างน้ี
ดว้ยหรือ ถา้เราเป็นจกัรพรรดิ เราก็ตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายอยา่งน้ีเหมือนกนั มนัก็
ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดอยา่งน้ี ท่านถึงเสียสละ แลว้ท่านเอาจริงเอาจงัของท่าน 

การสมบุกสมบนัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นัน่น่ะเป็นคติเป็นตวัอย่าง ครู
เอกของโลก เป็นศาสดา เราเอาตวัน้ีเป็นตวัตั้ง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้จะไดเ้ป็น
กษตัริย ์ แลว้ถา้ไดเ้ป็นกษตัริยแ์ลว้จะไดเ้ป็นจกัรพรรดิเพราะมีปัญญามาก จะรวบรวมแว่น
แควน้ในอินเดียเป็นประเทศข้ึนมา 

น่ีไง คนมีอ านาจวาสนาขนาดนั้นยงัเสียสละมา แลว้พวกเรามนัมีอะไร ถา้มนัไม่มี
อะไร เราวาง ถา้วางในหวัใจไดน้ะ ความด ารงเป็นอยูต่่างๆ ไม่มาเป็นประเด็นเลย 

แต่ถา้บอกว่า “หรือคิดถึงการกินอ่ิมนอนอุ่น” 

ถา้คิดถึงการกินอ่ิมนอนอุ่น เราจะเป็นพระอาชีพ หรือจะอาชีพพระล่ะ ถา้อาชีพพระ 
อาชีพว่าเป็นพระ เอาความเป็นพระนั้นมาเป็นอาชีพหรือ 
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ถา้เราเป็นพระอาชีพ ไม่ใช่อาชีพพระ เราเป็นพระเลย ถา้เราเป็นพระนะ ส่ิงต่างๆ ส่ิง
ความเป็นไปทางโลกมนัไม่เป็นประเด็นอยูแ่ลว้ ถา้ไม่เป็นประเด็นอยูแ่ลว้ เรามุมานะได ้ถา้เรา
มุมานะของเรา เราท าของเรา มนัจะเป็นประโยชนก์บัเรา ถา้ประโยชนก์บัเรานะ การกระท า
ต่างๆ มนัก็เป็นไปได ้

ฉะนั้น ไอเ้ร่ืองท่ีว่า “ปัจจุบนัน้ีมีพระรุ่นอาจารย ์หรือพระใหม่ๆ ท่ีเร่ิมปรารถนาธรรม
อยา่งแรงกลา้ แต่สู้ไปสู้มาท าไมกลบัเวียนลงมา” 

กลบัเวียนลงมา อนัน้ีอยูท่ี่วาสนาคน ถา้เวียนลงมานะ เราฟังเทศนก์็เขา้ใจได ้ การฟัง
เทศน ์ เวลาหลวงตาท่านบอกนะ ถา้พระจะรู้ว่ามีวุฒิภาวะขนาดไหน เวลาท่านเทศนาว่าการ
เหมือนเปิดอก ถา้เปิดอกนะ พูดถึงศีลถูกตอ้งไหม พดูถึงสมาธิถูกตอ้งไหม พูดถึงปัญญา 
ปัญญาขั้นไหน 

เวลาพูดถึงปัญญาๆ ในปัจจุบนัน้ีนะ โดยทัว่ๆ ไป เวลาเทศนาว่าการ พูดถึงธรรมะของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พูดถึงพระไตรปิฎก อู๋ย! ทุกคนซาบซ้ึงมาก อนันั้นเป็น
ธรรมะในพระไตรปิฎก อนัน้ีเป็นธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นปัญญา คือ
ทางวิชาการ คือทฤษฎีท่ีใครเอามาอา้งอิงไดท้ั้งนั้นน่ะ 

แต่เวลาอา้งอิงแลว้ เขาเรียกว่ามนัจะมีวิธีการ มนัจะมีอุบายกลเม็ดของการกระท า อนั
น้ีหลวงตาท่านบอกว่า ถา้คนท่ีมีคุณธรรมในหวัใจจะปิดอยา่งไรก็ได้ ฟังน่ะฟังออก 

ฟังออกหมายถึงว่า ก็เหมือนกบัเรา เราแนะวิธีการท างาน ถา้แนะวิธีการท างาน คนท่ี
ไม่เคยท างานมนัจะแนะวิธีการท างานนั้นถูกตอ้งไดไ้หม มนัจะแนะวิธีท  างานไม่ถูกตอ้ง แต่
คนท่ีท างานประสบความส าเร็จแลว้แนะวิธีการท างาน บอกไดถู้กตอ้งหมดเลย แลว้คนท่ีเคย
ท างานมาแลว้มนัฟังมนัรู้เลย 

คนท่ีเคยท างานอยา่งน้ีมาแลว้ เวลาเขาแนะการท างานอย่างน้ีๆ เพราะเราก็ท  าของเรา
มา พอเราท าของเรามา แนะวิธี ๑ ๒ ๓ ๔ โอ๋ย! มนัถูกตอ้งหมด บางคนแนะวิธีการท่ี ๑ ถูก ท่ี 
๒ ไม่มี ก็ได ้๑ 

ถา้แนะ ๑ ไดถู้ก แนะ ๒ ไดถู้ก แนะ ๓ ไดถู้ก แนะ ๔ ไดถู้ก มนัถูกตอ้งดีงามไปหมด 
ถา้มีคุณธรรมแลว้จะผิดอยา่งไรก็รู้ แต่ถา้ไม่มีคุณธรรมนะ พูดอยา่งไรก็ผูรู้้มี ถา้ผูรู้้มี เขาก็ท  า
ผิด เขาก็ไม่ไดจ้ริงของเขา ถา้เขาไม่ไดจ้ริงของเขา 
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น่ีพูดถึงว่า ส่ิงท่ีพระเขาพยายามปฏิบติัธรรมดว้ยแรงกลา้ สู้ไปสู้มาเลยเวียนกลบัมา 

ปรารถนาแรงกล้า เหล็กกล้า หลวงตาท่านพูดบ่อย กล้าจนบิ่นก็ไม่ถูกต้อง กล้า
ต้องกล้าหาญ แต่กล้าหาญในธรรมวนิัย กล้าหาญแล้วมนัมธีรรมวนัิยอยู่ กล้าหาญอยู่ในนี้
ไง มนัไม่เหมือนทางโลก ทางโลกเวลากล้าหาญมนัมุทะลุไปได้หมดเลย แต่น่ีเราจะมุทะลุ
ขนาดไหนมนัก็มศีีล ธรรมวนิัยคือศีล เรากล้าหาญขนาดไหนเราก็ไม่กล้าหาญทะลุถึงศีล
นีอ้อกไป เราจะกล้าหาญอยู่ในศีลในธรรม แต่มคีวามกล้าหาญ กล้าหาญทีไ่หน 

กล้าหาญ เวลาฉันแล้ว อยู่ในกุฏ ิ น่ังตลอดรุ่ง นั่ง ๒๔ ช่ัวโมง เดินจงกรม อด
อาหาร ๗ วนั ๗ คืน นี่กล้าหาญต้องกล้าหาญอย่างนี ้ เวลากล้าหาญ เรากล้าหาญของเรา 
เราปฏบิัติต่อเน่ืองของเรา เราต้องกล้าหาญอย่างนี ้ เวลากล้าหาญ นั่งสมาธิ เรากล้าหาญ
กับเรา เวทนาเกิดโหมขนาดไหน เราสู้กับมนั เรากล้าหาญทีน่ี่ เราไม่ใช่กล้าหาญจะไปอวด
ใคร จะไปกล้าหาญให้ใครยอมรับเรา ตายหมด 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ปรินิพพานไปแลว้ ใครจะยอมรับใครล่ะ จะสูงส่งดี
งามขนาดไหน ตายหมด เอาส่ิงนั้นมาอวดกนัไดอ้ย่างไร แต่ถา้กลา้หาญในหวัใจน้ีสิ กลา้หาญ
ท่ีน่ี 

เขาว่า “มีความปรารถนาแรงกลา้ สู้ไปสู้มาก็เวียนลงมา” 

เวียนลงมาน่ีมนัก็แบบว่า การประพฤติปฏิบติันะ ถา้เราเป็นพระท่ีดี รุ่นครูบาอาจารย์
หรือพระใหม่ๆ ก็แลว้แต่ ถา้อยูใ่นศีลในธรรม นัน่เป็นพระท่ีดีแลว้ เป็นส่ิงท่ีน่ากราบไหว ้ น่า
เคารพบูชาแลว้ มีศีลธรรม 

โบราณเขาบอกว่า อยา่ไปติเตียนพระนะ พระศีลท่าน ๒๒๗ เราแค่ศีล ๕ เราไม่ควร
ไปติเตียนเขา เพราะศีลเราอ่อนกว่า 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้พูดถึงผูบ้วชเป็นพระแลว้อยูใ่นศีลในธรรม เราก็น่าเคารพกราบไหว ้
เพราะศากยบุตรพุทธชิโนรส องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา จะ
มีพระ มีสมมุติสงฆบ์วชเขา้มาอยูใ่นสังฆะน้ี แลว้สืบต่อศาสนากนัมา เวลาบวชพระ อยา่งนอ้ย 
๕ องค ์ถา้โดยปกติ ๑๐ องคข้ึ์นไป บวชเป็นพระ 
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การบวชสืบต่อเป็นพระ บวชมาเพื่อจรรโลงศาสนา ส่ิงท่ีจรรโลงศาสนานะ ถา้เขาเป็น
พระท่ีมีศีลมีธรรม อยา่งน้ีก็เคารพบูชาไดแ้ลว้ อยูใ่นศีลในธรรมคือว่าเป็นพระโดยสมบูรณ์
แลว้ แต่ทีน้ีเป็นพระโดยสมบูรณ์แลว้ แต่จะเป็นพระแท ้ถา้จะเป็นพระแท ้พระในหวัใจ 

ถา้พระในหวัใจ ถา้ท่านประพฤติปฏิบติัไดส้มความปรารถนา เราก็ยิง่สาธุ เพราะเป็น
เน้ือนาบุญของโลก เน้ือนาบุญท่ีสะอาด เน้ือนาบุญท่ีดี มนัจะท าใหเ้ราท าบุญกุศลไดผ้ลบุญ
เพิ่มพูนข้ึนมา ถา้เป็นเน้ือนาบุญของโลก เราก็สาธุ 

แต่ถา้ท่านประพฤติปฏิบติัเป็นเน้ือนาบุญของโลก เป็นพระแทข้ึ้นมาไม่ได ้ ท่านเป็น
พระท่ีอยูใ่นศีลในธรรม เราก็เคารพบูชาได ้ถา้ในศีลในธรรมนะ เพราะการประพฤติปฏิบติัมนั
อยูท่ี่อ  านาจวาสนาเหมือนกนั 

ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านบอกว่า เราน้ีเป็นคนอ านาจวาสนานอ้ย 
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดเองนะว่าตวัท่านเป็นคนท่ีอ านาจวาสนานอ้ย เพราะท่านมี
อายแุค่ ๘๐ ปี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้องคก่์อนมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี แลว้องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ พระศรีอริยเมตไตรยขา้งหนา้จะมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี 

เวลาพระศรีอริยเมตไตรยมาเกิดจะเป็นกษตัริย ์ เป็นจกัรพรรดิอยู ่ ๔๐,๐๐๐ ปี แลว้จะ
ออกบวช ออกบวชแลว้จะไดเ้ป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นพระศรีอริยเมตไตรย 
จะมีอายยุนือีก ๔๐,๐๐๐ ปี แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มีอายุ ๘๐ ปี ท่านถึงบอกเรา
เป็นคนมีอ านาจวาสนานอ้ย 

เราพูดอยา่งน้ีใหเ้ห็นว่า การแข่งขนักนัดว้ยอ านาจวาสนา การแข่งขนักนัดว้ยบุญกุศล 
มนัแข่งขนักนัไม่ได ้การท่ีคนท่ีปฏิบติัแลว้มนัจะมีอ านาจวาสนา เพราะเขาไดส้ร้าง 

เห็นไหม เม่ือวาน เม่ือวานอดีตชาติ เขาไดท้  าของเขามา ถา้ท าของเขามา จิตใจของเขา 
พนัธุกรรมของเขา เขามีทศันคติท่ีดีอยา่งน้ี เขามีความรู้ความเห็นท่ีว่าเขาจะเป็นแนวทางน้ี 
เวลาความคิดของเขา แลว้คิดบวก ท าสัมมาสมาธิแลว้บวกเขา้ไปในมรรคในผล ในมรรคใน
ผลคือธรรมจกัร คือภาวนามยปัญญา ความคิดแบบน้ีบวกกบัธรรมท่ีเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ 
บวกกบัสัจธรรม บวกกบัมรรค อริยสัจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ กบัจิตใจประเภท
น้ีมนัเขา้รวมกนั มนัพฒันาต่อกนั มนัก็ช าระลา้งกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป น่ีคืออ านาจ
วาสนาของเขา 
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แต่เรา เราสร้างอ านาจวาสนาเหมือนกนั เกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั อยากบวช
เหมือนกนั บวชมาแลว้นะ แต่อ านาจวาสนาของเรามนัลุ่มๆ ดอนๆ อ านาจวาสนาของเรามนัยงั
ไม่มชัฌิมา คือว่ามนัไม่สมดุลของมนั เวลาปฏิบติัแลว้มนัก็กระเท่เร่ มนัก็เอียง มนัก็พลิก มนัก็
คว  ่า เราก็พยายามอยูน่ี่ แลว้ปฏิบติัไม่ไดส้ักที ท าอยา่งไรล่ะ 

ไอว้าสนาอย่างน้ี เราจะไปบงัคบัหรือเราจะไปก็อปป้ี เราจะใหม้นัเป็นไป มนัไม่ได ้
ปลูกทุเรียนก็ไดทุ้เรียน ปลูกเงาะก็ไดเ้งาะ ปลูกหญา้คามนัก็ไดห้ญา้คา น่ีก็เหมือนกนั จิตใจท่ี
ท าส่ิงใดมา ตรงน้ีมนัมีกรรมเก่าน่ีไง พระพุทธเจา้ถึงใหเ้ช่ือกรรมๆ 

พระพุทธศาสนาให้เช่ือกรรม เช่ืออย่างนี ้เช่ือกรรม เช่ือทีม่าทีไ่ป เช่ือในปัจจุบันที่
มนัมกี าลังมากน้อยขนาดไหน เช่ือถึงกรรมดีกรรมช่ัวส่งไปในอนาคต นี่เช่ือกรรม คือเช่ือ
เหตุ เช่ือผล เช่ือความจริง 

แต่ในพระพุทธศาสนาบอกใหเ้ช่ือกรรม ไอพ้วกเราก็เช่ือกรรม เลยงอมืองอเทา้ไง ถา้
เช่ือกรรมก็ เออ! กรรมก็ลอยมาเอง เด๋ียวกรรมมนัก็ลอยมาบนฟ้าก็ตกใส่หวั โอ๋ย! เด๋ียวกรรม
จะดีข้ึนมาเอง...มนัไม่มี พระพุทธศาสนาไม่มีของฟรี ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ใครท าส่ิงใดได้
อยา่งนั้น ท าทางโลกก็ไดท้างโลก ท าทางธรรมก็ไดท้างธรรม ถา้มีอ านาจวาสนาน้ี 

เพราะเขาถามว่า “พระท่ีปฏิบติัแรงกลา้ แลว้ท าไมมนัเวียนกลบัมา” 

ถา้เวียนกลบัมา มนัก็ดว้ยเหตุผลมากมาย คือว่าเขาถามว่ามนัตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่า 
เคร่งเกินไปหรือเปล่า 

ไม่เคร่ง เคร่งเกินไปน่ีดี เหมือนกบัเราเคร่งเกินไปคือว่าเราระวงัตวัมากท่ีสุด ดีท่ีสุด 
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดไวก่้อนนิพพาน “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ย
ความไม่ประมาทเถิด โลกน้ีจะไม่ว่างจากพระอรหนัตเ์ลย” 

ความไม่ประมาทเลินเล่อ พระพุทธเจา้ฝากไวเ้ป็นค  าสุดทา้ย ค าสุดทา้ยขององคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะปรินิพพาน อยา่ประมาท อย่าประมาท 

ถา้ไม่ประมาทป๊ับ เคร่งเกินไปดีแลว้ ไม่ประมาท ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เขาตั้งใจมากเกินไป
หรือเปล่า เคร่งเกินไปหรือเปล่า 

อนัน้ีถามเพราะว่าอยากใหเ้ขาเป็นอยา่งท่ีเราหวงัใช่ไหม อยากใหพ้ระทุกองคเ์ป็นพระ
ท่ีดีหมดเลย ก็ตอ้งไปท่ีโรงหล่อเนาะ โรงหล่อหล่อพระ พระแกว้มรกตน่ีเนาะ หล่อมาแลว้ก็
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เรียงเลยนะ ต่อไปเวลานิมนตพ์ระไปฉนัท่ีบา้นก็เอาพระแกว้ไปตั้งไว ้ ๕ องค ์ น่ีพระแท ้ พระ
แกว้ ไม่ใช่พระคน เอาพระแกว้ 

คือเราหวงั เราคาด ทุกคนก็คาดก็หวงัอยากไดข้องดีทั้งนั้นน่ะ ฉะนั้น เขาเรียกว่าเกิด
ร่วม เกิดสหชาติ เกิดร่วมกบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

เราภูมิใจมากนะ เม่ือก่อนพูดมาก เด๋ียวน้ีไม่ค่อยกลา้พูด เพราะเด๋ียวน้ีค  าพูดเรา คนเอา
ไปวินิจฉยัเยอะไง เม่ือก่อนจะพูดบ่อยมากตอนท่ีมาอยูโ่พธารามใหม่ๆ บอกว่าเราภูมิใจมาก 
ภูมิใจท่ีไดเ้กิดมาเป็นลูกศิษยค์รูบาอาจารย ์ เพราะถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ ในการปฏิบติัของเรา 
เรารู้ว่าเราจะตอ้งเป็นไอโ้คถึก มนัจะตอ้งขวิดเขาไปทัว่ อยูใ่นป่ามนัจะขวิดตน้ไมไ้ปทัว่ เพราะ
ตามประสาของโคถึก ตามประสาของการปฏิบติัท่ีเราไม่รู้เห็นรู้จริง มนัก็จะดนัไปตาม
ความรู้สึกของตวั 

แต่น้ีเพราะเรามีครูบาอาจารยท่์านก็กระทืบเอาหวัแบะหวัแบนเลย เวลาข้ึนไปโตเ้ถียง
กบัท่าน ท่านล่อเอาจนหวัแบะหวัแบน แลว้ถา้ท่านไม่มีความรู้จริง เราจะยอมใหเ้ขากระทืบ
ไหม ถา้ท่านไม่รู้จริง ท่านไม่มีเหตุมีผล ดว้ยเหตุดว้ยผลท่ีชนะเหตุผลในหวัใจของเรา เราจะ
ยอมรับไหม 

ฉะนั้น เวลาเราพูดนะ เม่ือก่อนจะพูดบ่อยมากว่าภูมิใจมากท่ีเกิดมาพบครูบาอาจารย ์
ถา้เราเกิดมาไม่พบครูบาอาจารย ์ เราก็ตอ้งดนัของเราไปเอง ความรู้ความเห็นในใจมีมากนอ้ย
ขนาดไหน เราก็ตอ้งดนัไปตามทิฏฐิมานะของเราน่ีล่ะ 

รู้นะ หลวงปู่ดูลยบ์อก เห็นจริงไหม จริง แต่ความเห็นนั้นไม่จริง ลองไปปฏิบติัดูสิ 
เห็นจริงไหม จริง เกิดนิมิต เกิดความเห็นจริงไปหมดเลย แต่ความเห็นนั้นไม่จริง แลว้เรา
แยกแยะไดอ้ยา่งไรล่ะ จริงหรือไม่จริง แต่พอมีครูบาอาจารยท่์านกระทืบเอาจนตอ้งยอมรับว่า 
เออ! จริง 

ใหม่ๆ ก็ยงังงๆ อยูน่ะ เวลากระทืบมาก็ยงังงๆ อยู ่ เพราะอะไร เพราะเรารู้เราเห็นมา
อยา่งน้ี แลว้ท่านบอกว่าของเราเก๊ อู๋ย! มนัไม่ยอมหรอก แต่เพราะท่านจริง ท่านจริงเพราะท่าน
มีหลกัเกณฑ ์ท่านมีเหตุผล ท่านอดัเราจนเราตอ้งยอม พอยอมข้ึนมาก็ โอโ้ฮ! 

อยา่งท่ีหลวงตาว่า เวลาท่านไปบรรลุธรรมท่ีดอยธรรมเจดีย ์ จะกราบพระพุทธเจา้ร้อย
หน จะกราบพระพุทธเจา้พนัหน โอ๋ย! มนัจะกราบ มนัซาบซ้ึง 
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ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาท่านกระทืบจนเราหูตาสว่างข้ึนมา อูฮู้! แต่ตอนท่ียงัไม่หูตา
สว่างนะ ไอค้วายตูม้นัจะชนนะ ฮ่ึมๆๆ มนัจะขวิด แต่ถา้เหตุผลมนัลงแลว้ อ๋อ! 

ท่ีเราเกิดมาทนัครูบาอาจารย ์เกิดร่วมสมยั แลว้ต่อไปเราถึงพูด ต่อไปอนาคตนะ ครูบา
อาจารยท่ี์เป็นจริงท่ีพระแท้ๆ  มนัไม่มี มนัมีแต่พระท่ีอยูใ่นศีลในธรรม เราก็น่าเคารพบูชา
แหละ แต่ถา้พระแทม้นัมี มนัมีในหวัใจ 

แลว้ต่อไปพระแทม้นัฝึกยาก มนัจะฝึกไดม้นัก็ตอ้งไปหล่อพระแกว้นัน่น่ะ หล่อเอา
โรงหล่อท่ีหล่อแกว้ แต่พระแทม้นัจะหาไดย้ากข้ึนเร่ือยๆ แลว้คนท่ีเกิดมาไม่พบมนัตอ้งปฏิบติั
เอาเองไง ถา้ไม่ไดพ้บ เราตอ้งปฏิบติัเอาเอง 

เราพูดถึงหลวงปู่มัน่นะ หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัแลว้ท่านติดขดั ท่านไปหาหลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่เสาร์บอกว่า “เราแกท่้านไม่ไดห้รอก ปัญญาท่านเยอะท่านตอ้งแกต้วัเอง” 

ทีน้ีหลวงปู่มัน่ ในประวติัหลวงปู่มัน่ท่านก็บอกว่า มนัไม่มีใครเป็นท่ีปรึกษา ไม่มีใคร
คอยบอกคอยแนะ ก็ตอ้งพยายามคน้ควา้ของตวัไปเอง แลว้ก็ตอ้งระวงัเอง ระวงัว่ามนัจะหลุด
ไปทางไหน ปฏิบติัเองมนัก็ยากอยูแ่ลว้ ยงัจะตอ้งระวงัใจของตวัเองอีก ไม่ใหม้นัแฉลบไปทาง
ไหนๆ น่ีหลวงปู่มัน่นะ แลว้พอท่านส าเร็จแลว้ท่านเป็นครูบาอาจารย ์ ท่านจะสอนพวกเรา 
ท่านถึงบอกว่าการแกจิ้ตแกย้ากนะ 

ค าว่า “แกย้าก” เพราะท่านเคยแกท่้านมา ค าว่า “แกย้าก” เพราะท่านทุกขท่์านยากมา 
ไอค้นท่ีไม่เคยทุกขไ์ม่เคยยากมามนัไม่รู้อะไรแกง่้าย อะไรแกย้ากหรอก มนัพูดไปปากพล่อยๆ 

แต่ไอพ้วกท่ีแกจิ้ตมา ไอพ้วกท่ีดูแลมา การแกจิ้ตแกย้าก หลวงปู่มัน่ท่านพูดบ่อย 
หลวงตาท่านพูดใหฟั้ง ยิง่เวลาช่วงสุดทา้ยของท่านนะ “หมู่คณะใหป้ฏิบติัมานะ แกจิ้ตแกย้าก
นะ ผูเ้ฒ่าจะแกว้่ะ ผูเ้ฒ่าจะแกว้่ะ” เพราะอะไร เพราะท่านแกข้องท่านมา ท่านลม้ลุกคลุกคลาน
มา คนท่ีท ามานะ โอโ้ฮ! มนัทุกขย์ากมามาก มนัระวงัมาก 

แต่ในปัจจุบนัน้ี “ท าอยา่งไรก็ได ้ ไม่ตอ้งพุทโธ ท าอะไรก็ได”้ เพอ้เจอ้ทั้งนั้น เพอ้เจอ้ 
ไม่มีเหตุมีผล ไม่มีท่ีมาท่ีไป แต่เอาความมกัง่าย เอาความสุขเอาเผากิน เอาอยา่งนั้นแลว้มาพูด
กนั ใหเ้ป็นพระท่ีมีศีลยงัเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

พระท่ีมีศีลมีธรรมเป็นพระท่ีดีอยูใ่นศีลในธรรม ก็น่าเคารพบูชาแลว้ถา้เป็นพระท่ีดี ไอ้
บอกว่า ท าไดดี้ ท าไดง่้าย ลดัสั้น โกหกหรือเปล่า ถา้โกหกมนัก็ไม่มีศีลไง 
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เขาว่าเป็นพระแท ้ พระแทม้นัเป็นพระแทใ้นใจ แต่ถา้บอกว่ามนัลดัมนัสั้น มนัปฏิบติั
ไดง่้าย มุสาหรือเปล่า ถา้มุสาน่ีผิดศีลไหม เราจะมีศีลมีธรรมไหม 

น่ีไง เพราะค  าถามเขาบอกว่า แลว้พระท่ีเขาเคร่ง เขาเกร็ง อนัน้ีเราพูดเพราะว่าเขาพูด
กนัไปไง ฉะนั้น เขาบอกว่า “ใหห้ลวงพ่อเล่าประสบการณ์” 

ประสบการณ์ เราก็เจอมาเยอะ เราก็ไปเจอพระหลอกเรามาเยอะ บวชใหม่ๆ เราโดน
หลอกมาเยอะ เพราะโดนหลอกมามาก แลว้พอปฏิบติั จะรู้ว่าโดนหลอกต่อเม่ือปฏิบติัแลว้เขา้
ทาง พอมาถูกทาง เพราะคนเดินหลงทาง แลว้คนมาเดินถูกทาง จะรู้เลยว่าท่ีหลงทางน้ีเป็น
อยา่งใด 

คนเราหลงทางไป แต่ยงัไม่เดินถูกทาง จะไม่รู้เลยว่าไอท่ี้หลงทางมานั้นหลงหรือเปล่า 
เพราะมนัเดินไป แต่คนท่ีหลงทางไปแลว้ แลว้เดินมาถูกทาง มนัจะรู้เลย ท่ีเดินมานั้นหลง มนั
ถึงไดห้ลงทางไป พอเดินมาถูกทาง อ๋อ! ทางจริงมนัเป็นแบบน้ี 

ถึงไดบ้อกว่า กูโดนหลอกมาเยอะไง กูโดนหลอกมาเยอะ แต่พอกูมาเจอครูบาอาจารย์
ของกู ของจริง ถึงไดภู้มิใจ ภูมิใจมาก 

ฉะนั้น เวลาเราพูดถึงธรรมะ เราพูดเพราะเรามีความรู้สึกอยา่งน้ี มีความคิดอย่างน้ี 
เวลาพูดมนัถึงพูดรุนแรง ค าว่า “รุนแรง” รุนแรงกบักิเลสไง รุนแรงกบัความรู้สึกภายในใจ 
รุนแรงกบัไอค้วามคุน้เคย ไอกิ้เลสมนัพอกหวัใจ ถา้ไม่รุนแรง มนัไม่ไดข้ยบัเขยื้อน มนัไม่
ต่ืนตวั ไม่ยอมแกไ้ข ไม่ยอมเป็นจริง น่ีไง การแกจิ้ตมนัเลยแกย้าก เอวงั 


