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ถาม : เรื่อง “กามราคะ อวิชชา”
รบกวนหลวงพ่อช่วยแนะนาเกี่ยวกับกามราคะ อวิชชา ฟังเทศน์หลวงตาแล้วสนใจ
แต่ยงั ไม่เข้าใจ ยังติดตามเทศน์ของหลวงพ่ออยู่ตลอดไปค่ะ ขอบคุณ

ตอบ : นี่เขาถามปัญหามาบ่อยมาก แล้วตอบปัญหาไปจนเคลียร์หมดแล้ว พอเคลียร์
หมดแล้วก็ฟังเทศน์
เวลาเราฟังเทศน์ เราแสวงหา เราก็มปี มในใจว่า เราปฏิบตั ไิ ปแล้วจะถูกต้องหรือ
เปล่า ทาแล้วมันจะชอบธรรมไม่ชอบธรรม เราก็มคี วามสงสัยไป มีความสงสัยก็ถามมาเรื่อย
ก็เคลียร์ไปเรื่อย เคลียร์ทีละประเด็นๆ เคลียร์ไปจนตอนนี้ไม่มปี ัญหาแล้ว ไม่มปี ัญหาก็ไปฟัง
เทศน์หลวงตา
ฟังเทศน์หลวงตาเรือ่ งกามราคะ อวิชชา แล้วสนใจ แต่ไม่เข้าใจ หลวงพ่ออธิบายที
นี่ยงั ดีนะ ยังดีว่า การฟังธรรม การฟังธรรมคือสิง่ ทีช่ กั นาเรา ธรรมะไง ธรรมะ
ธรรมะมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ธรรมะอย่างหยาบๆ ดูสิ เช่น เราไปวัดไปวากัน คนทีไ่ ปวัด
ได้ เขาไปวัดด้วยความภูมใิ จของเขานะ
แต่คนทีเ่ ขาไม่ไปวัด เขามองแล้วเขาขวางตา พวกนี้ไม่รจู้ กั ทรัพย์สมบัติ ไม่รจู้ กั
ประหยัดมัธยัสถ์ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เอาไปให้คนนู้นคนนี้...คิดไปนู่นน่ะ เพราะจิตใจเขาหยาบ
ถ้าจิตใจเขาสูงส่งนะ เขาทาได้ทุกๆ อย่างแหละ สิง่ ทีเ่ ขาทามันของเล็กน้อยทัง้ นัน้
น่ะ เพราะจิตใจของเขา น้าใจของเขามหาศาล ฉะนัน้ สิง่ ทีแ่ สดงออก แสดงออกอย่างไร นี่
ใจของคนไง ใจคนหยาบ ใจคนละเอียดนี้แตกต่างกันนะ
ทีน้เี หมือนกัน ถ้าใจคนมันหยาบๆ มันรับอะไรไม่ได้เลย มันคิดเป็ นวิทยาศาสตร์ไง
ของเราก็คอื ของเรา ของเขาก็คอื ของเขา ไม่เกี่ยวกัน
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ของเราเป็ นของเรา ของเราเป็ นของเราโดยสมมุติ ของเราในปัจจุบนั นี้ ถ้ามันหาย
จากเราไป มันตกหาย เป็ นของเราไหม ถ้าเราตายไปจากมัน เป็ นของเราไหม นี่
พระพุทธเจ้ามองตรงนี้ มันเป็ นของเราชั ่วคราวไง
พระพุทธเจ้าบอกขนาดนี้นะ บอกว่า คนเรามันเปรียบเหมือนบ้าน แล้วโดนไฟไหม้
บ้านเราโดนไฟไหม้นะ ถ้าคนฉลาดขนทรัพย์สมบัตนิ นั ้ ออกจากบ้านไปเท่าไร ไฟไหม้บา้ น
เราก็ขนของออกมา ใครขนของออกจากไฟไหม้บา้ นนัน้ เท่าไรก็ได้เท่านัน้
ใครโง่ไง บ้านของเราไฟไหม้นะ โอ๋ย! ไฟไหม้ ไฟไม่เกี่ยวกับเรา ไฟอยู่นอกบ้าน
มันไหม้บา้ นนัน้ ไปหมดเลย ชีวติ นี้หาทรัพย์สมบัตไิ ว้กข็ องเราๆ ไฟก็ไหม้บา้ นคืออายุขยั ไหม้
บ้านจนหมดอายุขยั ไป สมบัตกิ ต็ กอยู่ในโลกนี้ เอ็งไปแต่จติ เอ็งทุกข์ๆ ยากๆ ไปนั ่นน่ะ
แต่ถ้าเอ็งขนของเอ็งออก ขนของออกจากบ้าน สละไป ทาบุญกุศลเสียสละไป เสียสละ
ไปนัน้ มันเป็ นวัตถุ แต่จติ ใจ จิตใจเป็ นคนให้ นี่ทพิ ย์สมบัติ จิตใจเป็ นคนให้ จิตใจเป็ นคนรู้ เวลา
ตายไป จิตออกจากร่างนี้ไป จิตมันเป็ นคนให้ จิตเป็ นคนรู้ จิตนี้มนั ก็เอาของมันไป วัตถุนนั ้ ก็
ตกอยู่กบั โลกนี้ แต่ถ้าเราเก็บไว้ของเรา แล้วไฟไหม้หมดเลย จิตมันไม่ได้ให้ จิตมันไม่ได้ให้
ตายไปมันก็ไม่รอู้ ะไรเลย ไม่มที พิ ย์สมบัตติ ามไป
เราจะบอกว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจท่านสูงส่ง ท่านรู้ อนาคตังส
ญาณท่านแจ่มแจ้ง แจ้งโลกนอกโลกใน โลกนอก โลกนอกก็โลกของเรา โลกในคือโลกทัศน์
คือจิตใจของเรานี่กโ็ ลกหนึ่ง ท่านรูถ้ งึ ว่าโลกในมันจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างใด ท่านสอนไว้ไง
ท่านสอนไว้
แต่พวกจิตใจเรามันตาวิทยาศาสตร์ ตาโลกไง ของกูๆๆ กูไม่ให้ ก็ของกู แต่ถา้
พระพุทธเจ้า ของเราโดยสมมุติ โดยสมมุตนิ ี่ถกู ต้องชอบธรรม เราไม่พลัดพรากจากเขา เขาก็
ต้องพลัดพรากจากเรา เราใช้จ่ายไป เขาพลัดพรากจากเราไป เราใช้จ่ายใช้สอย เขาก็พลัด
พรากจากเราไป ถ้าเราพลัดพรากจากเขา เราก็ต้องตายไปเป็ นธรรมดา แต่จติ ใจเราต่า เรา
คิดอย่างนี้ไม่เป็ น นี่เพราะจิตใจเราต่าไง ถ้าจิตใจเราสูงนะ เราจะคิดอย่างนี้ได้ ถ้าคิดอย่าง
นี้ได้ เห็นไหม ฟังธรรม ฟังธรรมอย่างนี้ ถ้าเราพัฒนาของเรา เราเสียสละได้ ไอ้ทวี่ ่าของกูๆ
กรณีอย่างนี้นะ ถ้าจิตใจคนสูงส่งนะ มันจะร่มเย็นเป็ นสุข สังคมจะชื่นบาน สังคม
จะอบอุ่น สังคมจะดีงามไปหมดเลย เพราะต่างคนต่างมีน้าใจต่อกันน่ะ น้าใจ ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้
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มันมาจากไหนล่ะ คนมันตระหนี่ มันยังงัดเอาในบ้านมันเลย ไม่ให้ เดีย๋ วจะงัดให้หมดเลย นี่
ถ้าจิตใจเขาต่าเป็ นอย่างนัน้
ทีน้มี าฟังเทศน์ๆ ก็เหมือนกัน ถ้าฟังเทศน์นะ ถ้าจิตใจของเรา มันมีอะไรล่ะ มันมี
สิง่ ใดทีม่ นั เป็ นปมในใจ สิง่ ต่างๆ มันก็เคลียร์ของมันไป ถ้าเคลียร์ไปแล้ว พอหมดปมอันนี้
แล้วมันจะภาวนาก็ง่ายนะ
เวลาจะนั ่งภาวนา “ไม่มหี รอก มรรคผลมันจะมีได้อย่างไร ไม่มหี รอก เรานี่ฉลาด
มาก เราก็พสิ ูจน์ได้ มันไม่มหี รอก มันจะมีมาจากไหน” นี่จะนั ่งสมาธินะ กิเลสมันหลอกแล้ว
ถ้าบอกไม่มนี ะ ไม่มกี ไ็ ม่ต้องนั ่งไง ไม่มกี ไ็ ม่ต้องทาไง มันบอกว่าไม่มี แล้วมันก็บอกว่ามรรค
ผลไม่มไี ง “มันเป็ นนามธรรม ศีล สมาธิ ปั ญญามันเป็ นนามธรรม นามธรรมมันก็พสิ ูจน์ ไม่ได้
เออ! มันก็ไม่ม”ี นี่กเิ ลสมันยุ ยุว่าไม่มี มันบอกว่าไม่มี ไม่มเี พื่ออะไรล่ะ ไม่มเี พราะเราไม่
ต้องทาดีไง
แต่ถ้าบอกว่ามีล่ะ อ้าว! บอกว่ามี มีกต็ ้องอยากได้ อยากได้กต็ ้องแสวงหา เออ!
ถ้าอยากได้กต็ อ้ งบังคับตน ถ้าบังคับตนมันก็เกิดการกระทาขึน้ ถ้าเกิดการกระทาขึน้ มา ถ้า
มันมีปมมันก็อา้ งแล้ว นู่นก็ไม่จริง นีก่ ไ็ ม่จริง มันว่าตัวเองคิดดีหมดล่ะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกาลามสูตร อย่าให้เชื่อๆ แต่มนั เชื่อไปแล้ว
เพราะเราคิดเอง เราก็เชื่อของเราไป พอเชือ่ ของเราไปมันก็รวนเร ทีน้รี วนเร มันเรรวนไป
หมด
เวลาปัญหาเขาถามมาๆ บอกเข้าใจแล้ว เข้าใจว่ามั ่นใจ เพียงแต่ว่าทาให้เรามีความ
มั ่นใจ ทาให้เราอยากกระทา
อันนี้ศรัทธา ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า อริยทรัพย์ในโลก
นี้ ศรัทธา
ความเชือ่ บอกว่าความเชื่อแก้กเิ ลสไม่ได้ๆ แต่ถา้ ไม่มคี วามเชือ่ ไม่มศี รัทธานะ
เพราะศรัทธามันเป็ นหัวรถจักร ศรัทธาดึงให้เรามาทาบุญ ศรัทธามันให้เราเปิ ดหู เปิ ดหู ถ้า
ไม่ศรัทธามันปิ ดหู กูแน่ กูเก่ง กูยอด แต่ถ้ามีศรัทธา มันเปิ ดหู เปิ ดนี่เปิ ดฟัง เปิ ดรับรู้
ศรัทธาเป็ นอริยทรัพย์ ศรัทธาเป็ นหัวรถจักรลากให้เราได้แสวงหา ลากให้เรามีการ
กระทา ลาก ลากมา ลากมาเพื่อให้ศกึ ษา ศึกษาค้นคว้า ค้นคว้าเอาความจริงไง
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ถ้าศึกษาค้นคว้าไป ศรัทธาแก้กเิ ลสไม่ได้ สัจธรรมต่างหาก มรรคญาณต่างหาก
ถึงจะแก้กเิ ลสได้ แต่ถ้าไม่มศี รัทธาไม่มคี วามเชื่อ ไม่มจี ุดเริม่ ต้น ไม่มกี ารแสวงหา เราจะทา
อะไรกัน

เราจะเป็ นคนดีคนชัวมั
่ นอยู่ที่การกระทา เห็นไหม คนไม่ใช่ดีเพราะการ
เกิ ด ไม่ใช่ดีเพราะวัดกันด้วยวุฒิภาวะ ไม่ใช่ ดีที่การกระทา ใครทาดีได้ดี ทาชัวได้
่
ชัว่ ถ้ามันทาดีของมัน แต่ถ้าจะทาอย่างนัน้ ได้มนั ต้องมีจิตใจที่เปิ ดโล่ง ถ้าเปิ ด
โล่ง ฟังธรรมๆ มาแล้วมันเข้าใจ
ทีน้พี อไปฟังเทศน์หลวงตา หลวงตาท่านเทศน์เรื่องกามราคะ เรื่องอวิชชา “หนู
ฟังเทศน์หลวงตาแล้วหนูสนใจ แต่ไม่เข้าใจ หลวงพ่อช่วยอธิบายที”
โอ้โฮ! อธิบายทีนะ กามราคะ กามคุณ วัตถุทเี่ ป็ นกามก็มี วัตถุทเี่ ป็ นกาม กามคุณ
สิง่ ทีข่ า้ วของวัตถุ กาม กามภพ กามคือสิง่ ทีเ่ ราแสวงหา เราอยากได้ นั ่นคือกาม นี่พูดถึง
ว่าเอากามหยาบๆ ก็ได้ แต่กามราคะมันอีกไกลนัก กามราคะ ปฏิฆะ นี่พระอนาคามี พระ
อนาคามีจะละได้ ถ้าละกามราคะได้กล็ ะโกรธ ละโลภได้
ความโลภ ความโกรธเกิดจากกามราคะ เกิดจากการแย่งชิง เกิดจากการยึดมั ่นถือ
มั ่น กามฉันทะ เพราะมีตวั ตน มีฉัน พอมีฉันถึงมีเธอ ถ้าไม่มฉี ัน จะมีเธอหรือ เออ! เพราะมี
ฉัน เพราะมีเรา เราถึงรักเขา
แต่ความจริงไม่ใช่หรอก ว่าเรารักเขาๆ ไม่ใช่หรอก มึงรักตัวมึงเอง ไม่มมี งึ มึงจะไป
รักใคร ต้นไม้มนั รักใครล่ะ ต้นไม้มนั ไม่รกั ใครหรอก เสาก็ไม่รกั ใคร มันไม่มชี วี ติ แต่เสามันมี
ชีวติ พอมีชวี ติ มันก็เรียกร้องแล้วนะ พอมีชวี ติ ใช่ไหม ก็ต้องมีอาหาร ต้องมีทุกอย่างเลย นี่
เพราะมีเรา ต้องมีฉันทะ มีกามฉันทะถึงมีกามราคะ ถ้ามีกามราคะ
นี่พูดถึงว่า ถ้าพูดถึงจะละกามราคะ
ละกามราคะก็ละกามภพ
ฉะนัน้ บอกว่า สนใจเรื่องกามราคะ เรื่องอวิชชา
ถ้าอธิบายทางวิชาการ วิชาการก็วชิ าการ เวลาเขาเขียน อิทปั ปัจจยตา ปฏิจจสมุป
บาทนะ เขียนเป็ นโครงสร้าง พวกเราศึกษากันนะ อูฮ้ ู! ทึง่ อึ้งเลยนะ โอ้โฮ! สุดยอดเลย
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ไอ้พวกเราไปดูแล้วนะ มันเหมือนกับวิทยาศาสตร์ มันเป็ นสูตรใช่ไหม พอเป็ น
สูตร เราก็คดิ ถึงวิทยาศาสตร์ในระดับเดียวใช่ไหม แต่ธรรมะนี่นะ มันมีบุคคล ๔ คู่ บุคคล
๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค
อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล บุคคล ๔ คู่ เห็นไหม บุคคล ๔
บุคคล ๔ คู่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถ้านิพพาน ๑ โสดาบันเป็ นอย่างไร
โสดาบันละสังโยชน์ ๓ ตัว พระสกิทาคามี กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง พระอนาคามีละกามราคะ
ปฏิฆะเด็ดขาด แต่สงั โยชน์เบื้องบน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชน์อกี
๕ ตัว ถ้าสังโยชน์ ๕ ตัว ถ้าละตรงนัน้ หมด นี่อวิชชา ฉะนัน้ มันมีสงั โยชน์เบื้องต่าและ
สังโยชน์เบื้องสูง นี่พูดถึงในภาคปฏิบตั ิ
ทีน้ใี นภาคปฏิบตั ิ เวลาพูดถึงเรื่องนี้เขาจะพูด เวลาพระคุยธรรมะกันนะ พระเขาจะ
วัดภูมกิ นั เวลาเขาวัดภูมกิ นั เขาจะพูดธรรมะกัน ถ้าพูดธรรมะกัน พูดนี่เขาจะรูเ้ ลยว่าคนไหน
อยู่ขนั ้ ไหน คนไหนสูงต่าแค่ไหน
ถ้าคนไหนสูงต่าแค่ไหนนะ เวลาเราพูด อย่างเรา เราเพิง่ ปฏิบตั ใิ หม่นะ กาลังเสร่อ
แหม! อวดดีมากเลย อู๋ย! จิตสงบเลยนะ มันละกามราคะ อวิชชาไม่มเี ลย โอ๋ย! มันเสร่อ ไอ้
คนทีเ่ ขาเป็ นเขาฟังนะ โอ๋ย! ไอ้นี่เสร่อ เสร่อเพราะอะไร เพราะพูดธรรมะทางวิชาการเพีย๊ ะๆๆ
เลย อ้าว! กามราคะ ปฏิฆะ อวิชชา ปฏิจจสมุปบาท โอ๋ย! ฉันรูห้ มดเลย ฉันวางได้หมดเลย
ฉันปล่อยหมดเลย...เสร่อ เสร่อเลย อ้าว! ก็มนั ไม่มที ี่มาทีไ่ ป มันไม่มที มี่ าทีไ่ ป
ถ้ามีทมี่ าทีไ่ ป กรรมฐานเรา ครูบาอาจารย์ เวลาท่านคุยกัน เวลาหลวงตาท่านไป
ถามหลวงปู่แหวนไง ถามเลย เริม่ ต้นถามหลวงปู่แหวน เพราะเห็นหลวงปู่แหวนเป็ นลูกศิษย์
หลวงปู่มั ่น แล้วมีช่อื เสียง หลวงปู่มั ่นเชิดชูมา ทาไมหลวงปู่แหวนออก “เราสูๆ้ ” หลวงตา
ท่านก็แปลกใจ เอ๊ะ! เราสู้ๆ เราสู้เป็ นร้อยๆ รุ่น ท่านก็เอ๊! นี่เป็ นเรื่องโลก แล้วเรื่องสัจจะ
เรื่องอริยสัจภายใน ท่านก็ขน้ึ ไปหาหลวงปู่แหวน ก็ไปถาม หลวงปู่แหวนตอบเลย
ถามคาแรก ท่านตอบไป ๑๐ กว่านาที พอเบื้องต้นถูกใช่ไหม ต้นทางถูก ท่านถาม
ซ้าเข้าไปเลย พอซ้าไป หลวงปู่แหวนท่านอธิบายซ้าเลย อีก ๔๕ นาที นี่ไง อวิชชา กามราคะ
อวิชชา อธิบายเต็มทีเ่ ลย พออธิบายเสร็จ ท่านพูดกับหลวงตานะ “มหา มหาค้านไหม มหา
มีอะไรสงสัยไหม ค้านมา”
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หลวงตาท่านบอกว่า เกล้ากระผม พระผูน้ ้อยไง พระผูน้ ้อยกับพระผูใ้ หญ่ ผูท้ มี่ ี
คุณธรรมกับผูท้ มี่ คี ุณธรรม บัณฑิตกับบัณฑิตท่านสนทนากัน หลวงตาท่านกราบหลวงปู่
แหวน “เกล้ากระผมไม่คดั ค้านครับ เกล้ากระผมแสวงหาธรรมะอย่างนี้ครับ เกล้ากระผม
อยากแสวงหาธรรม ฟังธรรมะอย่างนี้ครับ”
ท่านกราบ กราบเชิดชูธรรมของหลวงปู่แหวนแล้วก็จบ นี้คอื สัจธรรมในใจของ
หลวงปู่แหวน แต่ไอ้ “เราสูๆ้ ” สิง่ ทีก่ ระทานี่ท่านทาเพื่อโลก โลกเขาแสวงหากัน โลกไปขอ
ท่าน โลกไปให้ท่านทา ท่านก็ทาเพื่อโลก เพราะจิตใจของสังคม จิตใจของโลกเขาเข้าถึงสัจ
ธรรมไม่ได้ เขาจะอาศัยทีพ่ ง่ึ ด้วยสิง่ ทีเ่ ป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเขา แต่ความจริงนัก
ปฏิบตั มิ นั ต้องเข้าสู่สจั ธรรมอันนี้ นี่ไง เวลาธรรมะเขาคุยกัน เขาคุยกันอย่างนี้ เขาคุยกัน
เพราะคนถาม นี่ไง ปกหลังประวัตหิ ลวงปู่มั ่น “ไม่รู้ ถามไม่ได้ ไม่รู้ ตอบไม่ได้ ไม่รู้ ทา
ไม่ได้”
ไม่รกู้ ถ็ ามไม่ได้ ถามนี่ เราจะใช้คาพูดอย่างไร ถามเรื่องอะไร มันเป็ นนามธรรม
เราจะถามเรื่องอะไร เรารูอ้ ะไร แต่นี่ปฏิบตั ใิ หม่ยงั เซ่ออยู่ไง แหม! สุดยอดเลย กามราคะก็
วางได้ โอ๋ย! ปฏิฆะนี่รู้หมดเลย โอ๋ย! อวิชชาไม่มใี นหัวใจเลย...เสร่อ
ถ้าคนเป็ นนะ เขาจะถามว่าปฏิบตั อิ ย่างไร คือเริม่ ต้นนะ สิง่ ทีท่ า โยมมา โยมจะมา
ทานข้าว โยมมาทาบุญทีน่ ี่ โยมจะมาทานข้าว เราไม่มภี าชนะสิง่ ใดให้โยมได้ตกั ข้าวทานเลย
โยมจะทานข้าวได้ไหม โยมจะเอามือจับอาหารใส่มอื แล้วก็เปิบกันในมือนี้หรือ ถ้าโยมจะมา
ทานข้าว เราเป็ นเจ้าภาพ เราก็ต้องมีถ้วยมีจานทุกอย่างพร้อมไว้เพื่อให้โยมได้ตกั ข้าวมาใส่
จานใส่ชามเพื่อมาทานข้าวกัน
เอ็งจะประพฤติปฏิบตั ิ หัวใจของเอ็ง เอ็งทาความสงบของใจให้เป็ นภาชนะ ให้
เป็ นสิง่ ทีส่ มควรแก่ธรรมหรือยัง เอ็งจะแสวงหาธรรม เอ็งมีภาชนะ เอ็งมีสงิ่ ใดทีจ่ ะตักตวง
มรรคผลนิพพาน เอ็งมีสงิ่ ใดทีเ่ อ็งจะให้ได้สมั ผัสธรรม เอ็งมีสงิ่ ใด เอ็งมีสงิ่ ใด
เอ็งไม่มสี งิ่ ใดเลย เอ็งบอกว่า เชิญประชาชนทัง้ หลายมาใช้สอยทีน่ ี่ ทีน่ ี่อุดมสมบูรณ์
แต่มาแล้วทุกคน โทษนะ ถ้าเป็ นสังคมเขาก็ด่าเอาเช็ดเลย เพราะเชิญเขามาแล้วไม่มอี ะไรให้
เขาเลย ไม่มสี งิ่ ใดให้เขาได้ใช้สอยเลย แล้วเชิญเขามาทัง้ หมดเลย แล้วเขามาแล้วเขาไม่มี
อะไรใช้สอยเลย แล้วเราจะเหลือหรือ เราก็แหลกน่ะสิ ก็เชิญเขามา
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จิตของเอ็ง เอ็งได้ทาความสงบของใจหรือยัง ใจทีส่ งบแล้วมันสงบระงับมาจาก
โลก ถ้าใจไม่สงบระงับมาจากโลก เห็นไหม หมอเวลาจะผ่าตัดคนไข้ คนไข้ต้องทาอย่างไร
ต้องทาความสะอาดใช่ไหม เครื่องมือแพทย์ต้องฆ่าเชื้อทัง้ หมดใช่ไหม ถ้าเครื่องมือแพทย์
ไม่ฆ่าเชื้อทัง้ หมด เวลาเอาคนไข้เข้าไปผ่าตัด มาผ่าตัดนะ ไม่ใช่อยากมาติดเชื้อ โรคก็ไม่
หาย ได้ตดิ เชื้อกลับไปอีกด้วย
จิต ถ้ามันไม่มคี วามสงบของใจเลย คิดสิง่ ใดมันมีตณ
ั หาอวิชชา มันมีกเิ ลสของมัน
อยูแ่ ล้ว มันเป็ นไปไม่ได้หรอกทีเ่ อ็งจะประพฤติปฏิบตั มิ า
เราเป็ นหมอเสร่อ มาได้เลย คนไข้มาได้เลย ผ่าตัดนี่ฉนั เก่งมาก ถ้ามีดของฉันก็
จอบไง ทัง้ จอบทัง้ เสียมมาผ่าตัด มันเป็ นไปได้ไหม มันเป็ นไปไม่ได้หรอก เรามีจอบมีเสียม
เขาเอาไว้ทาสวนทานา เขาไม่ได้เอาไปผ่าตัดคน เขาผ่าตัดคนเขาต้องมีเครื่องมือแพทย์ ถ้า
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์เขายังต้องไปฆ่าเชื้อ
ในการปฏิบตั มิ นั ต้องเป็ นแบบนี้ นี่พูดถึงว่าเวลาผูท้ ธี่ มฺมสากจฺฉา ผู้ทมี่ คี ุณธรรม
เขาคุยกัน เขาคุยกันอย่างนี้ไง ถ้าคุยกันอย่างนี้เขาจะฟัง เวลาโต้ตอบธรรมะกัน จิตสงบ
ไหม เพราะคาว่า “จิตสงบ” ฟังให้ดนี ะ จิตสงบ ถ้าเป็ นปุถุชน รูป รส กลิน่ เสียงเป็ นบ่วงของ
มาร เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร รูป รส กลิน่ เสียงทีเ่ ราสัมผัสกันอยู่นี่มนั เป็ นบ่วงของมาร
เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร
มันเป็ นบ่วงของมาร คนด่าเราเจ็บไหม นั ่นน่ะบ่วงมันรัดคอ ถ้าคนมาชื่นชมล่ะ
เป็ นพวงดอกไม้ใช่ไหม เขามาเยินยอปอปั้น เขาจะมาหลอกไง เขาจะมาต้มมาตุ๋น เขายก
เราเต็มทีเ่ ลย จะล้วงกระเป๋ า นั ่นน่ะพวงดอกไม้แห่งมาร เขาหลอกเขาล่อด้วยพวงดอกไม้
ด้วยคายกยอปอปั้น แต่ถ้าเขามาทาทุจริตกับเรา นั ่นน่ะบ่วงมันรัดคอ แค้น ใครมาติฉินนินทา
นี่แค้นมากเลย รูป รส กลิ่น เสียงเป็ นบ่วงของมาร เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร นี้ปุถุชนคนหนา
จะหลบเลีย่ งสิง่ นี้ได้ยาก
เราฝึกหัดใช้ปัญญากัน เราฝึกหัดใช้ปัญญากัน เสียงก็คอื เสียง เห็นไหม ธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูป รส กลิน่ เสียงอันวิจติ รไม่ใช่กเิ ลส ตัณหาความ
ทะยานอยากของคนต่างหากเป็ นกิเลส

©2014 www.sa-ngob.com

ฟังธรรมเอา ๘

ความผูกโกรธของเรา ความพอใจไม่พอใจของเราเป็ นกิเลส แต่รูป รส กลิ่น เสียง
มันก็เป็ นอย่างนัน้ น่ะ คนสรรเสริญก็คอื เขาสรรเสริญ คนด่าก็คอื คนด่า สรรเสริญก็ชอบ คน
ด่าก็โกรธ แล้วมันเป็ นอะไรล่ะ ใครเป็ นคนโกรธมันล่ะ ก็โง่ไง ก็ดนั ไปโกรธเขาเอง ไปโกรธ
เขาเอง ไปหลงเขาเอง เห็นไหม มาร รูป รส กลิน่ เสียงเป็ นบ่วงของมาร เป็ นพวงดอกไม้
แห่งมาร
แต่เพราะปุถุชนคนหนา คนหนามันรับไม่ได้ คนหนามันติดพันไปหมด นี่เพราะ
คนไม่ทาความสงบ แต่ถ้าคนทาความสงบ ทาสมาธินะ คนทาสมาธิเพราะอะไร เพราะมัน
วางรูป รส กลิน่ เสียงได้
นั ่งสมาธิไง คิดแล้ว คนนัน้ ว่าอย่างนี้ คนนี้ว่าอย่างนัน้ คนนัน้ ว่าอย่างนัน้ นะ โอ๋ย!
ร้อนไปหมดเลย พุทโธๆๆ มันวางหมด มันวางหมด มันวางได้ พอมันวางได้ พุทโธมันก็ชดั
ขึน้ ชัดๆๆ ขึน้ จนพุทโธมันละเอียดขึน้ จนจิตมันเป็ นพุทโธเสียเอง คือมันวางหมดเลย
ถ้ามันวางหมด มันวางได้ มันวางได้เพราะอะไรล่ะ มันวางได้เพราะมีสติ เพราะมี
ปัญญา มีสตินะ แม้แต่พทุ โธก็ต้องมีสติ เพราะอะไร ถ้ามันพุทโธ ถ้ามันไม่มสี ตินะ มันบอก
พุทโธนะ เอ็งโง่ พุทโธมันมีอะไร ทาไมต้องมาพุทโธ ทาไมต้องมาพุทโธอยู่ดว้ ย โง่ ไม่ใช้
ปัญญา นี่เวลาถ้าไม่มสี ติ มันจะมีสงิ่ ทีส่ อดแทรกเข้ามา
แต่ถ้าเรามีสติไง เราพุทโธก่อน เป็ นพุทธานุสติ เราต้องพุทโธให้จติ สงบก่อน
ปัญญาเราจะฝึกทีหลัง ปัญญามันจะเกิดขึน้ ต่อเนื่องไปข้างหน้า เห็นไหม ถ้าเรามีสติคอื ว่า
มันจะมาล่อเราไม่ได้ไง ถ้าล่อเราไม่ได้ เราก็จะพ้นจากการเป็ นปุถุชนไง ปุถุชน กัลยาณ
ปุถุชน
กัลยาณปุถุชนเพราะว่ามันรูเ้ ท่าทันรูป รส กลิ่น เสียง มันปล่อยวางรูป รส กลิน่ เสียง
จิตก็สงบเข้ามา ถ้าจิตสงบเข้ามาแล้ว สงบเข้ามาแล้วเวลามันออกรู้ ออกรูเ้ ห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นสติปัฏฐาน ๔
ทีเ่ ขาพูดกัน ยกย่องยกยอปอปั้น เห็นไหม “ทีน่ ี่ปฏิบตั ใิ นแนวทางสติปัฏฐาน ๔
กรรมฐานไม่ใช่ปฏิบตั ใิ นแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เพราะกรรมฐานกาหนดพุทโธนี่เป็ นสมถะ
ไม่ใช่แนวทางสติปัฏฐาน ๔” ...สติปัฏฐาน ๔ นึกเอา ไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริง
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สติปัฏฐาน ๔ นึกเอา วิทยาศาสตร์ไง เปิ ดตาราแล้วนึกเอาเลย นึกให้มนั เป็ นอย่าง
นัน้ เลย แล้วก็นึกได้ดว้ ย นึกได้เพราะอะไร เพราะมันเป็ นอุปาทาน เป็ นบ่วงของมาร มันเป็ น
ความนึก มันเป็ นรูป รส กลิ่น เสียง มันเป็ นความนึกคิดของเราเอง แต่เพราะกิเลสมันไม่
รูเ้ ท่า มันก็ไปติดไง

แต่ถ้ากิ เลสมันรู้เท่า ของนึ กไม่ใช่ของจริง ของคิ ดไม่ใช่ของจริง ทุก
อย่างไม่ใช่ของจริงหมดเลย พุทโธๆ จนจิตมันสงบเข้ามา พอจิตสงบแล้ว พอมัน
ไปเห็นนะ ถ้าของจริงนะ เวลามันเห็น จิตถ้าสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต
เห็นธรรม มันเห็นจริง
คนเห็นจริงนะ มือเรา เราจับของร้อน เราต้องได้ความร้อน มือเราจับของเย็น เรา
ต้องได้ของเย็น จิตถ้ามันไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ จิตมันรู้ จิตมันสะเทือน ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔
ตามความเป็ นจริง เห็นกายตามความเป็ นจริงมันสะเทือนมาก เพราะอะไร เพราะสิง่ นี้มนั
เป็ นสิง่ ทีว่ ่ากิเลสมันพาใช้สอย พาไปทาตามความพอใจของมัน พอเรารูเ้ ราเห็นน่ะ
เพราะเราไม่รไู้ ม่เห็นมันถึงหลอก เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นมันถึงขี่คอ เพราะเราไม่รไู้ ม่
เห็นน่ะ
“ทีน่ ี่ปฏิบตั ติ ามแนวสติปัฏฐาน ๔” ไม่รไู้ ม่เห็นนะ “ที่นี่ปฏิบตั ติ ามแนวสติปัฏฐาน
๔” แต่ไม่เห็นน่ะ ไม่เห็นมันก็นี่ไง สิง่ ที่เป็ นอารมณ์นึกเอาไง

แต่ถ้าเราเห็น เห็นจริงนะ จิตสงบ จิตสงบ จิตสงบ เน้ นเลย จิตต้องเป็ น
สมาธิ ก่อน พอจิตสงบแล้วจิตมันเห็นนะ พอมันเห็นนะ จิตสะเทือนมาก จิตนี้
ไหวมาก
จิตมันไหวเพราะอะไร จิตมันไหวเพราะว่าเมื่อก่อนเราผิด เราหลงผิดแล้วเราไม่
รูส้ กึ ตัว เราไม่เคยรูส้ กึ ตัวเลย ไปศึกษาธรรมะ ไปค้นคว้ามาแล้วก็ได้ประกาศมาคนละ ๒๐
ใบ แล้วก็ว่ามันเก่ง เก่งมากๆ แต่ไม่เห็นน่ะ เก่งมากๆ แต่ไม่เห็น ไม่เห็น มันก็ไม่มรี สไง ไม่
มีรสคือไม่มคี วามรูส้ กึ ไง
แต่ถ้ามันเห็น มันมีรส รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ ปวง รสของธรรมๆ รสของสติธรรม
รสของสมาธิธรรม รสของปัญญาธรรม พอรสของปัญญาธรรมมันเห็นแล้วมันไหว มันสั ่น
ไหว มันสั ่นไหวเพราะมันจะสลัดทิ้ง มันสั ่นไหวเพราะมันจะสารอกมันจะคาย มันจะคายของ
©2014 www.sa-ngob.com

ฟังธรรมเอา ๑๐

มัน ถ้ามันรู้มนั เห็นอย่างนี้ นีแ่ นวทางสติปัฏฐาน ๔ แต่ถา้ มันยังเสร่อ มันแนวทางสติปัฏฐาน ๔
นึกเอา คิดเอา อุปาทานเอา วิทยาศาสตร์ แต่ถ้าเป็ นธรรมจะเป็ นแบบนี้ ถ้าเป็ นแบบนี้มนั จะ
เป็ นจริงไง นี่พูดถึงว่าแนวทางปฏิบตั นิ ะ
เขาบอกว่าให้อธิบายกามราคะ ไม่ใช่อธิบายเรื่องนี้
กามราคะ เราจะบอกว่ามันเป็ นชัน้ เป็ นตอนขึน้ ไป ถ้าเราปฏิบตั ไิ ปแบบนี้ ทีน้กี าม
ราคะ ถ้าจะพูดเป็ นวิทยาศาสตร์ พูดเป็ นทางทฤษฎีกบ็ อกว่ากามคุณได้ กามคุณ ๕ สิง่ ทีเ่ ป็ น
คุณ กามคุณ สิง่ ทีเ่ ป็ นคุณก็เป็ นทางเรื่องโลก วัตถุกาม ถ้าวัตถุกาม สิง่ ทีเ่ ป็ นกาม เราก็เทียบ
เอา
แต่ถ้ากามราคะทีบ่ อกว่าหลวงตาอธิบาย เราจะบอกว่า ฟังเทศน์หลวงตา ฟังธรรมๆ
เป็ นประโยชน์มาก ฟังธรรม ฟังธรรมจนแบบว่ามันปลดเปลื้องความสงสัยในใจของเรา ปลด
เปลื้องความสงสัยไปหมดแล้ว แล้วฟังธรรมหลวงตาท่านอธิบายเรื่องกามราคะ เรื่องอวิชชา
แล้วก็อยากจะรูอ้ ยากจะเข้าใจ แต่ไม่เข้าใจถึงมาถามหลวงพ่อ ให้หลวงพ่ออธิบาย
อธิบาย มันอยู่ที่มุมมอง อยู่ที่จริต จริตของคนรู้มากน้อยแค่ไหน จริตของคนจะจับ
ต้องตรงไหน จริตไง ดูสิ พระอรหันต์ เอตทัคคะ ๘๐ องค์ มีความถนัดคนละอย่าง พระอรหันต์
เหมือนกัน แต่มคี วามถนัดแตกต่างกันไป พระอรหันต์ พระอรหันต์หมายถึงว่าเรียนจบ เรียน
จบมาด้วยกัน แต่ความถนัดของคน จริตของคนมันแตกต่างกัน ถ้ามันแตกต่างกัน จริต
นิสยั มันเป็ นแบบนัน้ ถ้าเป็ นแบบนัน้ ความแตกต่างมันก็มุมมองต่าง ความแตกต่างมันก็
มีทฏิ ฐิต่าง ความทิฏฐิตา่ ง ถ้าตรงกับทิฏฐิ ตรงกับมุมมอง มันก็เข้าไปชาระของตัว ถ้าชาระ
ของตัวก็ตรงนัน้
ฉะนัน้ บอกว่า ให้อธิบายเรื่องกามราคะ เรื่องอวิชชา
เราก็อธิบายเรื่องสติปัฏฐาน ๔ อธิบายสติปัฏฐาน ๔ หมายความว่า จะทาอย่างใดก็
แล้วแต่ ต้องเข้ามาช่องทางนี้ ถ้าไม่เข้ามาช่องทางนี้คอื ไม่เข้าสู่ช่องทางของอริยสัจ ไม่เข้า
ช่องทางของธรรม ถ้าจะเข้าช่องทางของธรรมจะเข้ามาช่องทางนี้ ใครจะพิจารณากาย
พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม พิจารณาสิง่ ใดก็แล้วแต่ จะเข้ามาช่องทางนี้
ถ้าเข้ามาช่องทางนี้ เวลาคุยกัน ดูสิ เวลาหลวงตาท่านไปถามหลวงปู่แหวน “เกล้า
กระผมหาฟังเทศน์อย่างนี้ครับ เกล้ากระผมไม่คดั ค้าน เกล้ากระผมๆ”
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แต่ถ้าฟังไปแล้ว เวลาวิสชั นากันไปแล้วถ้ามันไม่ถูกต้อง “เกล้ากระผมจะคัดค้าน
เกล้ากระผมจะบอกวิธกี าร เกล้ากระผมจะชี้นา”
เกล้ากระผมเพราะอะไร เพราะว่าใครชี้ช่องทางได้ ใครชี้ทางได้นนั ้ ประเสริฐทีส่ ุด อัน
นี้กเ็ หมือนกัน เราทาของเราเพื่อประโยชน์กบั เรานะ
นี่พูดถึงว่า ให้อธิบายเรื่องกามราคะ
กามราคะ มันจะรูเ้ ห็น เพราะธรรมดาในการปฏิบตั ทิ ุกคนเห็นว่า ในเมื่อกามราคะมัน
เป็ นเครื่องทีฉ่ ุดกระชากในหัวใจเราทัง้ นัน้ น่ะ ทาสิง่ ใดจะให้มนั เบาบางลง ทุกคนถึงบอกว่า
พอเห็นสิง่ ใดทีม่ นั กวนหัวใจก็จะพิจารณาเป็ นอสุภะ เป็ นกามราคะ
กามราคะมันอยู่ขา้ งหน้า แต่ถ้าพิจารณาอย่างนัน้ พิจารณาเป็ นธรรมโอสถ เป็ นสิง่
ทีม่ าชักจูง มาเลี้ยงหัวใจตัว เราก็เห็นด้วยนะ
แต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็ นกามราคะ มันเหมือนกับทางทฤษฎีไง ทางทฤษฎีบอกว่า โทษ
อย่างนัน้ จะให้ผลอย่างนัน้ คุณอย่างนี้จะให้ผลอย่างนี้ แล้วเราไปพูดว่าอย่างนี้เป็ นกามราคะ
เราถึงค้านว่า ในการปฏิบตั เิ ริม่ ต้นมันจะเป็ นการพิจารณากาย
การพิจารณากาย สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดในกาย ถ้าเราละสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลพั พตปรามาส ก็พระโสดาบัน ใครปฏิบตั กิ แ็ ล้วแต่ ทุกคนต้องเป็ นพระโสดาบันก่อน เป็ น
พระโสดาบัน เป็ นพระสกิทาคามี เป็ นพระอนาคามี ถึงได้เป็ นพระอรหันต์สน้ิ สุดแห่งทุกข์
ไป
ฉะนัน้ บอกว่า เราปฏิบตั แิ ล้วเราจะไปละกามราคะเลย เราจะเป็ นพระอนาคามีเลย
แล้วโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีมนั จะกระโดดข้ามไปไหนล่ะ มันเป็ นไปไม่ได้ไง มัน
เป็ นไปไม่ได้ ถ้ามันเป็ นไปได้ เราก็ปฏิบตั ติ ามความเป็ นจริง ขอให้เราได้หลักตามความเป็ น
จริงเราก็พอใจแล้ว ถ้าพอใจ มันเป็ นความจริงของเรา
ฉะนัน้ เขาว่าให้อธิบายกามราคะเลย เราก็จะโดดข้ามไปเลย อธิบายกามราคะเลย
แล้วพอแนวทางการปฏิบตั ิ ใครมาฟังเข้าก็บอกว่า เออ! ไอ้หงบมันคงบ้าแล้วล่ะ มันอธิบาย
อะไรก็ไม่รขู้ องมัน
ทีน้พี อเราอธิบาย เราก็อธิบายของเราอย่างนี้ แต่ถ้ากามราคะมันละเอียดนัก เวลา
หลวงตา ถึงบอกว่าหลวงตาท่านเทศน์กามราคะ อวิชชา แล้วเราไม่เข้าใจ
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ไม่เข้าใจก็เป็ นความไม่เข้าใจแน่นอน เพราะองค์หนึ่งคือพระอรหันต์เทศน์ คน
หนึ่งเป็ นปุถุชนฟัง ปุถุชนจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาสาระของพระอรหันต์ มันเป็ นไปไม่ได้ แต่
เราก็รบั ฟังไว้เป็ นคติ แล้วเราพยายามประพฤติปฏิบตั ขิ องเราขึน้ มาให้เรามีคุณธรรมขึน้ มา
พัฒนาขึน้ มา อันนี้มนั จะเป็ นประโยชน์กบั เรา นี่พดู ถึงว่า กามราคะ อวิชชา

ถาม : เรื่อง “ขอโอกาสสอบถามหลวงพ่อเรื่องการภาวนาครับ”
กราบเรียนหลวงพ่อทีเ่ คารพอย่างสูง
ภาวนา โดยขอเล่าคร่าวๆ ก่อนดังนี้ครับ

ผมขอโอกาสสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

ปกติแล้วทุกวันพระผมจะอดอาหาร และพยายามพักเรื่องงานแล้วปฏิบตั ภิ าวนา
ให้มากกว่าวันธรรมดา ผมรูส้ กึ ว่าอดอาหารแล้วภาวนาดี เพราะตัง้ สติได้ง่าย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคมทีผ่ ่านมา ผมอดอาหารเหมือนเคย แล้วนัง่ ภาวนาในตอน
เช้า ผมใช้วธิ ฟี ังเทศน์หลวงตาชุดหลักใจในเครื่องเล่นเอ็มพีสาม แล้วตัง้ สติเกาะคาเทศน์ของ
ท่านไป ผมคิดว่าวิธนี ้ที าให้จติ ผมสงบได้ง่ายกว่าเวลาทีก่ าหนดพุทโธในใจโดยไม่มเี สียง
เทศน์ของหลวงตา
จิตผมเริม่ สงบบ้าง บางทีจติ มันปรุงขึน้ มา ถ้าพอจะใช้ปัญญาใคร่ครวญได้ ผมก็จะ
ใช้ปัญญาไล่ไปเรื่องนัน้ พอมันจบเรื่องเป็ นเรื่องๆ ไปแล้ว ผมก็กลับมาเกาะทีเ่ สียงของหลวง
ตาอีก
เวลาผ่านไปประมาณ ๒ ชั ่วโมงกว่า เวทนาเริม่ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผมจึงพยายามตัง้
สติบริกรรมชัดๆ ถี่ๆ ไม่ให้จติ เผลอส่งไปยุ่งกับเวทนา ปรากฏว่าพอจะทนได้บา้ ง เมื่อจิต
เริม่ มีกาลัง ผมจึงพยายามใช้ปัญญาว่า เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เกิดทีก่ ายของเรา กายของเราเป็ น
ซากศพ แถมซากศพอันนี้ยงั เป็ นธาตุดนิ น้า ลม ไฟ แล้วเราไปยุ่งกับดิน น้า ลม ไฟทาไม
เรามีของเราอยู่แล้ว ใช้ปัญญาไล่ไปในลักษณะนี้ครับ สักพักจิตรวมลงแน่วแน่ เวทนาตรง
ขาตอนแรกรุนแรงมากเริม่ จางลง แทบไม่เจ็บเลย ตัวท่อนบนเหมือนหายไปในความรูส้ กึ
จิตนิ่งสว่างเย็นสบายอยู่สกั พัก พอถอนออกมารูส้ กึ ว่าเจ็บขามากจนทนไม่ไหว จึงออกจาก
สมาธิเมื่อเวลาผ่านไป ๓ ชั ่วโมงพอดี
คาถามคือ
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๑. พอจิตสงบแบบนี้ ผมควรอยู่กบั ความสงบเฉยๆ หรือให้ใช้ปัญญาไล่ซ้าเข้าไป
อีกครับ
๒. อันนี้เป็ นตทังคปหานหรือว่าเป็ นแค่ปัญญาทาให้จติ สงบมากขึน้ เฉยๆ ครับ
กราบรบกวนหลวงพ่อ

ตอบ : ข้อ ๑ จิตถ้ามันสงบนะ เราพิจารณาของเราไป การพิจารณาอันนี้ การพิจารณาเวทนา
การพิจารณาต่อสูเ้ วทนานี้ อันนี้สาคัญมาก สาคัญตรงไหน สาคัญทีว่ ่าเราฝึกหัดใช้ปัญญา
ไง
เหมือนเราหลงทางหรือเราไปเจอสิง่ ใดทีม่ นั ขวางทางเราไว้ เราไปไม่ได้ๆ เราแพ้
ทุกทีเลยๆ แต่ถ้าสิง่ ทีข่ วางทางเราไว้ เราบุกเบิกได้ เราผ่านสิง่ นัน้ ไปได้หนหนึ่ง มันจะเป็ น
กาลังใจเราสูงมาก
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าเราพิจารณาเวทนา เวทนาทีเ่ ราพิจารณามาแล้ว แล้วมันปล่อยวาง
ใช่ เราเคยผ่านมันไปได้หนหนึ่ง อันนี้สาคัญมาก พอมีหนึ่ง แล้วต่อไปถ้าเราสูไ้ ด้ เราจะสู้
ของเราไปได้อกี
ทีน้พี อสูผ้ ่านไปได้แล้ว ถ้ามันสงบ เวลามันเป็ นความสงบแล้ว สงบ เราก็อยู่กบั ความ
สงบนัน้ พอจิตมันสงบ แต่มนั คลายตัวออกมาไง พอสงบแล้วเดีย๋ วมันจะคลายตัวออกมา
ถ้าคลายตัวออกมา ถ้าเรามีสติปัญญาพอ เราจับ จับได้แล้วพิจารณาต่อ
ถ้าเราจับไม่ได้ อย่างเช่นเวลาเราพิจารณาเวทนา มันปล่อยเวทนาแล้ว ถ้าจิตมัน
สงบ มันเห็นอะไรล่ะ มันเห็นกายก็ได้ เห็นเวทนาก็ได้ เห็นจิตก็ได้ เห็นธรรมก็ได้
เห็นธรรม เห็นธรรมมันก็คดิ ว่า แหม! วันนี้ภาวนาสูเ้ วทนา ผ่านเวทนาไปได้นี่สุด
ยอดเลย คนเก่งก็นั ่งอยู่นี่ไง คนนี้เป็ นคนเก่ง นี่คอื ธรรม ธรรมหมายถึงว่ามีความสุขไง ธรรม
เห็นไหม พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
ธรรม ถ้าเราพิจารณาไปแล้ว สิง่ ใดก็แล้วแต่ เราผ่านมา เราเอาสิง่ นี้มาพิจารณาได้
กาย เวทนา จิต ธรรม ถ้ามันพิจารณาอย่างนี้ ถ้ามันคลายออกมา พิจารณา ถ้าไม่คลาย
ออกมา อยู่กบั ผูร้ นู้ นั ้
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เวลาหลวงตาท่านสอนนะ เวลาทาความสงบของใจ พุทโธๆ จิตสงบแล้ว บางคน
สงบแล้วสงสัย สงสัยก็อยากจะออก ท่านบอกว่า การเข้าการออกโดยทีว่ ่าเราไปดึง วันหลัง
จะเข้าได้ยาก
ถ้าเราพุทโธจนจิตสงบแล้วอย่าสงสัย อยู่อย่างนัน้ น่ะ ถ้ามันคลายตัว มันจะคลายตัว
ออกมาเอง อย่างเช่นถ้าใครเคยจิตสงบนะ สงบนี่มนั จะสักแต่ว่า มันจะแน่วแน่มาก แล้ว
เอ๊ะ! สงสัยๆ เวลามันคลายตัวออก คลายตัวมันจะออกรับรู้ คลายตัวคือว่าจิตมันรับรู้
ออกมา จิตมันรับรู้ รับรูส้ งิ่ กระทบ
แต่ถา้ มันพุทโธๆ มันหดเข้ามาจนมันเป็ นตัวของมัน รูต้ วั มันเอง แล้วถ้ามันสักแต่
ว่า มันจะปล่อยความรูส้ กึ ตัวมันเองเลย เป็ นสักแต่ว่ารู้ รูใ้ นรูอ้ กี ทีหนึ่ง แต่ถ้าอย่างนัน้ เรา
จะอยู่กบั ผูร้ อู้ ย่างนี้ ถ้าสงบ อยู่กบั ความสงบ เวลามันคลายตัวออกมาเราค่อยพิจารณา
เขาถามข้อที่ ๑ ไงว่า “ถ้าจิตสงบแล้วควรจะทาอย่างไร”
คาว่า “อยู่เฉยๆ” มีสติพร้อม รับรูพ้ ร้อม เวลามันคลายตัวออกมานะ คลายตัว
ออกมา ถ้าเรามีสติปัญญาทันนะ เราน้อมไปทีก่ าย ที่เวทนา ทีจ่ ติ ทีธ่ รรม เราต่อสูเ้ ลย
เพราะอะไร เพราะจิตมันสงบ
แต่นี่ไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะเวลามันคลายตัวออกมาแล้วมันปวดมาก ผม
เลยเลิกเลย
เออ! เลิกก็จบ เพียงแต่ถามไว้ว่า ต่อไปถ้าเจอจะทาอย่างไรต่อไป
ถ้าเจอนะ ถ้าเราพุทโธได้มนั ก็สงบมา
ทีน้ขี อ้ ที่ ๒ นี่สิ “อันนี้เป็ นตทังคปหานหรือเปล่า”
เวทนานอก เวทนาใน ถ้าเวทนานอก เวทนานอกหมายถึงว่าเรานั ่งไปแล้วมันเกิด
เวทนา นี่เวทนานอก การพิจารณาเวทนานอกเหมือนกับพิจารณากายนอก
กายนอกหมายถึงว่าเราไปดูซากศพ คนทีไ่ ปเทีย่ วป่ าช้า ไปดูซากศพ นี่กายนอก
ไปดูซากศพ ไปคิดถึงความตายแล้วมันสลด มันหดเข้ามาๆ นี่กายนอก กายนอกเพื่อความ
สงบของใจ
เวทนานอก เวทนานอกคือเวทนาปกตินี่ เวทนาปกติ เวลาจิตมันสงบเข้ามา
เวทนานอก เวทนานอกคือว่าสามัญสานึก ความรูส้ ามัญสานึกนี่เป็ นนอก ความรูส้ ามัญ
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สานึกเรานี่เป็ นของปกติ เป็ นของนอก เป็ นของโลก เป็นของประจาตน เป็ นของประจาทีม่ ี
อยู่ นี่เขาเรียกโลก
เราใช้ปัญญาพิจารณาของเราไป เราใช้พุทโธของเราไป มันจะปล่อยสิง่ ทีเ่ ป็ นสามัญ
สานึกทีเ่ ป็ นปัญญานอกๆ เข้ามาเป็ นความสงบ ถ้าความสงบแล้วมันออกรูก้ าย ออกรูก้ ายมัน
ถึงจะเป็ นใน
นี่เวทนาเหมือนกัน เวทนานอก เวทนานอกคือเสียใจไง ตอนนี้นั ่งเสียใจ ทุกคน
บอกว่าเราเสร่อ เสียใจมาก เสียใจมาก เสียใจ เสียใจคืออะไร พอมันปล่อย มันปล่อย มัน
ปล่อยนอกเข้ามา มันปล่อยเข้ามา พอปล่อยเข้ามา ถ้ามันสงบแล้วเวลามันจะจับ จับปม
นั ่นน่ะเวทนาใน เวทนานอก เวทนาใน เวทนาในเวทนา นี่พูดถึงเวทนานอก
ฉะนัน้ ทีว่ ่า “๒. อันนี้เป็ นตทังคปหาน หรือว่าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ”
เราจะบอกว่าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็ นตทังคปหานมันจะลึกกว่านี้
นี่ไง เวลานั ่งไปแล้ว เราเคยเจออุปสรรคแล้วเราผ่านไม่ได้สกั ทีหนึ่ง นี่เป็ นเรื่องสามัญ
สานึก แล้วเราเคยผ่านมาสักทีหนึ่งเราก็ภูมใิ จ นี่เรื่องธรรมดา เรื่องธรรมดาคนฝึกหัด
ในการปฏิบตั ิ หลวงตาจะสอนว่า ในการปฏิบตั มิ ยี ากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคือคราว
เริม่ ต้น คราวหนึ่งคือคราวเริม่ ต้นที่จะออกปฏิบตั นิ ี่ยากมาก กับอีกคราวหนึ่ง คราวจะสิ้นสุด
แห่งทุกข์ คราวนัน้ ยากมาก เพราะอะไร เพราะเวลามันว่างหมดเลย มันว่างจนไม่มอี ะไร
เลย ว่างหมดเลย จิตเดิมแท้น้ผี ่องใส แล้วว่างแล้วทาไมไม่เป็ นพระอรหันต์ล่ะ
อ้าว! แล้วเป็ นพระอรหันต์มงึ งงทาไม เพราะมึงงงถึงไม่เป็ นพระอรหันต์ไง ก็มนั
ว่างหมดนี่ไง มันยาก หลวงตาบอกมันยากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคือคราวเริม่ ต้น ทีน้คี ราว
เริม่ ต้นมันยากอย่างนี้ เราก็พยายามของเรา

ฉะนัน้ มันเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าความเห็นของเรานะ แต่ถ้าเป็ นต
ทังคปหานคือว่าจิตมันชานาญแล้ว จะเป็ นตทังคปหานคือจิตมันตัง้ สงบแล้วมัน
ฝึ กหัดใช้ คือเราทางานจนคล่องแคล่วแล้ว ทางานจนก้าวเดิ นไปแล้ว ทางานจน
เราทาได้ แต่มนั ยังไม่เสร็จสักที นี่ ตทังคปหาน
แต่ยงั ฝึกหัดงาน ยังเริม่ จากทางาน นี่ปัญญาอบรมสมาธิ เริม่ ต้นของพวกเราส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
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เราพูดเริม่ ต้นไงว่าเราเสร่อ เริม่ ต้นปฏิบตั กิ ว็ ่า แหม! กูนี่เก่งมาก นี่เสร่อไง เริม่ ต้น
ปฏิบตั ไิ ง ก็เริม่ ต้นปฏิบตั ิ พอเริม่ ปฏิบตั ขิ น้ึ มาก็อฮู้ ู! ฉันนี่แน่มาก กามราคะ ปฏิฆะไม่มเี ลย
โอ๋ย! ดับหมดเลย ว่างหมดเลย...เสร่อ เพราะไม่มที มี่ าทีไ่ ป แต่ถ้าเวลาปฏิบตั แิ ล้วจะเป็ น
อย่างนี้ มันจะมีทมี่ าทีไ่ ป ถ้ามีทมี่ าทีไ่ ป มันจะเริม่ จากปุถุชน กัลยาณปุถุชน
จากปุถุชนคนหนานี่ปฏิบตั ไิ ม่ได้หรอก ปุถุชนก็พยายามทาความดีกนั อยู่นี่ แต่ถ้า
เริม่ ปฏิบตั มิ นั จะเข้าสูก่ ลั ยาณปุถชุ น กัลยาณปุถชุ นคือว่าชนะรูป รส กลิ่น เสียง ชนะสิง่ ที่มา
ลากหัวใจเราไป สิง่ ทีห่ วั ใจทีม่ นั โดนลากไปนี่ เราชนะมัน นี่กลั ยาณปุถุชน คนอย่างนี้จะ
เริม่ ต้นเข้าสู่โสดาปัตติมรรค คือเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริง
เพราะจิตสงบแล้ว ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริงนั ่นคือโสดาปัตติมรรค
บุคคล ๔ คู่ คู่แรกจะเกิดขึน้ ถ้าโสดาปัตติมรรคปฏิบตั ไิ ปจะเป็ นโสดาปัตติผล ถ้ามันจับ
เป็ นสกิทาคามิมรรคมันจะเป็ นสกิทาคามิผล ถ้าจับได้เป็ นอนาคามิมรรคจะเป็ นอนาคามิผล
ถ้าจับได้อรหัตตมรรคจะเป็ นอรหัตตผลไปข้างหน้า บุคคล ๔ คู่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
นี้การปฏิบตั ไิ ป
ฉะนัน้ ถึงบอกว่า อันนี้มนั จะเป็ นตทังคปหานหรือเป็ นปั ญญาอบรมสมาธิ
เราว่าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ แต่ถ้าผูป้ ฏิบตั ิ เจ้าของคาถามว่าจะเป็ นตทังคปหาน
ตารวจก็ไม่จบั นะ ถ้าเราจะบอกว่าเป็ นอะไรก็ได้ เพราะเราเป็ นคนทาเองใช่ไหม โธ่!
สายสะพาย เราจะให้ตวั เอง จะให้ชนั ้ ไหนก็ได้ ถ้าสายสะพายไปขอข้างนอกมันยาก ถ้า
สายสะพายฉันทาเอง ชัน้ ไหนก็ได้
อันนี้มาพูดไปแล้วมันจะเป็ นประเด็นว่าชัน้ ไหนๆ เราจะเป็ นเหมือนว่าเรายกย่อง
แล้วเรากดกันเอง ไม่จาเป็ น โลกธรรม ๘ สรรเสริญนินทาเป็ นของประจาโลก ใครจะว่า
อย่างไรเป็ นเรื่องของเขา เราปฏิบตั ขิ องเรานี่เรารู้ ปัจจัตตัง กาลามสูตร อย่าให้เชื่อใคร
อย่าให้เชื่อแม้แต่หลวงพ่อพูดอยู่นี่ อย่าเชื่อ ขีโ้ ม้นัก อย่าเชื่อ ต้องพิสูจน์ขน้ึ มาให้ได้

ถาม : หลวงพ่อคะ ช่วงนี้หนูโดนพีเ่ กลียด หนูพยายามคุยด้วย แต่ไม่มปี ระโยชน์เลย หนู
ควรทาอย่างไรดีคะ

ตอบ : เวลาพูดถึงกรรมนะ มันมีกรรมเก่ากรรมใหม่ ถ้าเป็ นกรรมเก่า กรรมเก่าคือสิง่ ทีม่ ี
การกระทามาทีม่ กี ารบาดหมางกันมา นี้คอื กรรมเก่า กรรมเก่าแม้จะเกิดทีไ่ หนก็แล้วแต่
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เราเจอคนนี้ทาไมมันรูส้ กึ ว่าเจอแล้วมันไม่ค่อยชอบเลย มันแปลกตัง้ แต่เจอหน้าเลย แต่ถ้า
เป็ นกรรมทีด่ ี เราไม่เคยเจอหน้าคนคนนี้เลย พอเจอแล้วเหมือนรักมากเลย เหมือนคนสนิท
ชิดเชื้อเลย กรรมเก่ากรรมใหม่มนั มี กรรมอันนี้เป็ นผลของวัฏฏะ นี่ผลของวัฏฏะ
ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มา ผลของวัฏฏะ เราจะไม่โทษกับผลของวัฏฏะนะ ผลของ
วัฏฏะคือกาแล็กซี คือบิกแบง มันมีของมัน เราเป็ นส่วนหนึ่งทีอ่ ยู่กบั จักรวาลนี้ เราจะไปบง
การให้จกั รวาลนี้เป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ศกึ ษาธรรมะ เราก็จะเสียใจน้อยใจ
ว่าเราขาดตกบกพร่อง หรือไม่เสมอหน้า หรือเทียมหน้าเทียมตาคนอื่น เราจะมีความเสียใจอยู่
อย่างนี้
แต่ถ้าเราบอกว่า ปรากฏการณ์คอื บิกแบง คือจักรวาล วัฏฏะมันมีอยู่อย่างนี้ แต่ที
นี้สงิ่ นี้เวลาบิกแบงมันกระจายออกไป ดาวดวงใดมันเกาะกลุ่มกันก่อน ดาวดวงใดมันเลือก
สถานทีไ่ ด้ก่อน มันก็อยู่ในแรงโน้มถ่วงนัน้
นี่กเ็ หมือนกัน พีก่ บั น้อง ในเมื่อมาเกิดเป็ นพีก่ บั น้อง เราก็บอกเป็ นพีก่ บั น้องชาติน้ี
ไง อ้าว! เขาเกิดเป็ นพี่ เราเกิดเป็ นน้อง เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันน่ะ ก็เกิดมาร่วมกัน อ้าว!
เกิดมาร่วมกัน พีน่ ้องก็ต้องรักกัน สายเลือดก็เป็ นสายเลือดเดียวกัน นี่พนั ธุกรรมอัน
เดียวกัน แต่กรรมไม่ใช่อนั เดียวกันนะเว้ย กรรมต่างคนต่างสร้างมา
ทีน้ตี ่างคนต่างสร้างมา เราเกิดมาแล้ว เราเกิดมาเป็ นคน เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธ
แล้วเกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ไง เวร เวรย่อมระงับด้วยการ
ไม่จองเวร เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
เราไปจองเวรจองกรรมกับเขา นี่ไง เราไปกดถ่วง เราไปเพิม่ ต่างหาก แต่เขาไม่ได้
ศึกษา หรือเขาศึกษาแล้วเขามีทฏิ ฐิมานะ เขาไม่ยอมรับฟัง สาธุ เรื่องของเขา แต่เราศึกษา
เราศึกษาแล้วเราเชื่อ เราศึกษาแล้วเราเชื่อ
พีเ่ ราเกลียดเรา รูไ้ ด้อย่างไรว่าเขาเกลียดเรา เขารักเราก็ได้ แต่เขาแสดงกิรยิ า
ท่าทางแบบนี้ให้เราอยู่ในโอวาทก็ได้ เป็ นอะไรไป เรารูใ้ จเขาได้อย่างไร เราต้องมาดูแลใจ
เรา
ในเมื่อเขาเป็ นพี่ เขาเป็ นพีใ่ ช่ไหม เขาเป็ นพีอ่ ยู่แล้ว พีก่ ต็ ้องรักน้อง อ้าว! ถ้าน้อง
ทาดี พีจ่ ะว่าน้อง พีไ่ ม่ดๆี สังคมเขาติเตียนเอง เราทาความดีของเรา เราทาความดีของเรา
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เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ทาได้ยากนะ ทีพ่ ูดนี้เรายังทาไม่ได้เลย ด่าเขา
อยู่ทุกวันนี่ทาได้อย่างไร ทีพ่ ูดนี่ยงั ทาไม่ได้เลย นี่จาพระพุทธเจ้ามาพูด เวรย่อมระงับด้วย
การไม่จองเวร เราก็ทาความดีของเราไป เราทาความดีของเราไป เขาจะว่าอย่างไรมันเรื่อง
ของเขา แต่ถ้าเราไปคิดไง พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะ กองฟื น กองฟื นติดไฟท่วมเลย วิธี
แก้ของเรา ชักฟื นออก ชักฟื นออก ไฟนัน้ จะดับลง
ถ้าเราจะดับไฟนั ่นน่ะ ดับไฟเกลียด ดับไฟโกรธ แล้วเราจะทาอย่างไร โลกก็บอก
ฉีดน้าสิ ฉีดน้ามันเข้าไปมันก็ยงิ่ ลุกใหญ่ ทาอย่างไรล่ะ

ชักฟื นออก

เราทาความดีของเรา

ชักฟื นออก

ประเด็นอะไรที่

กระทบกระเทือน ไม่ทาๆๆ ชักฟื นออก ชักฟื นออก ถ้าไม่มีเชื้อ ไฟต้องดับ ถ้า
ไม่มีเชื้อ
แต่เราบอกว่า ก็ไฟมันลุกโชน ต้องดับๆๆ นี่ยงั ดีนะ เราเองเรายังทาไม่ได้เลย แต่
ถ้าไปหาพวกเข้าทรงทรงเจ้านะ เรามีการแก้กรรม จ่ายมาเลย แก้อย่างนี้ เดีย๋ วเขารักเอ็ง
ทาอะไรนะ เสน่หย์ าแฝด เดีย๋ วเขาจะรักเอ็งได้เลย...หมดตัว
พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรม เชื่อกรรมคือการกระทา ถ้าเราคิดว่าเราจะทาอย่างไร
ชักฟื นออก เราชักฟื นออก

เราจะพูดอย่างนี้ เราบอกว่า ศักยภาพของคนอยู่ที่ความรู้สึกหัวใจของเรา
ถ้าหัวใจของเรา เราเป็ นคนที่ประเสริฐ ในบรรดาสัตว์สองเท้าองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สดุ เราก็เป็ นสัตว์สองเท้าที่เป็ นบริษทั ๔ เป็ นสาวก
สาวกะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในบรรดาสัตว์สองเท้า แล้วศึกษา
ธรรมะ เราได้มาศึกษาธรรมะแล้ว เราถือว่าเรามีคณ
ุ ธรรม เรามีธรรมโอสถที่สูง
กว่า เราจะต้องเป็ นผู้ที่บริหารไง
บริหารพีไ่ ง พีจ่ ะโกรธก็โกรธ เรื่องของเขา จะโกรธอย่างไรก็ทาดีกบั เขา ถ้าเขา
บอกว่า ไป ไม่ชอบหน้า
ไม่ชอบหน้าก็ไม่เป็ นไร เราก็รกั ษาของเรา เพราะอะไร เพราะด้วยสายเลือด เขา
เป็ นพีเ่ รา เราจะตัดทิ้งได้อย่างไร เราไม่ตดั ทิ้ง แต่เราก็ไม่เป็ นเบี้ยล่างให้เขาโขกสับ เราก็
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ทาดีของเราๆๆ พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปปะทะคะคานกับใคร
ทัง้ สิน้ แล้วก็ไม่ใช่เซ่อ เอาหน้าให้ตบข้างซ้าย ไม่พอใจให้ตบข้างขวา ไม่ใช่ ไม่ใช่
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เซ่อขนาดนัน้ หรอก พระพุทธเจ้าสอนให้ทาความดี ไม่ต้องให้เขา
ตบหน้าด้านซ้าย แล้วก็ย่นื ข้างขวาให้เขาตบอีก ไม่ต้องๆ ไม่ได้สอนอย่างนัน้ โลกเขาพูด
กันอย่างนัน้ ไง

เราทาความดี มันเป็ นความรู้สึก มันเป็ นเรื่องหัวใจของเรา แล้วเรื่อง
หัวใจของคนยิ่งใหญ่นกั ยิ่งใหญ่นกั เพราะถึงที่สดุ แห่งทุกข์ได้ แม้แต่เทวดา อิ นทร์
พรหมยังมาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ ถ้าหัวใจนี้ มนั ได้แก้ไขจบแล้วนะ มันไม่มีสิ่งใด
ปิ ดบังมันได้เลย ยิ่งใหญ่นักหัวใจดวงนี้
แล้วตอนนี้หวั ใจดวงนี้อยู่กบั เรา แล้วโดนอวิชชา โดนมารครอบงา เราถึงทุกข์ยาก
กันอยู่นี่ไง ถ้าทุกข์ยากอยู่นี่ เห็นไหม แม้แต่เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกันมันยังกระทบกระเทือนกัน
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนะ เราพูดบ่อยเมื่อก่อน การครองเรือนนี้
แสนยาก เพราะการครองเรือน พระพุทธเจ้าบอกคือการครองหัวใจ หัวใจดวงหนึ่งยังครอง
ได้ยาก ยังมีหวั ใจอีกดวงหนึ่งให้เราปกครอง ยังมีลูกมีเต้ามาให้ปกครอง เท่ากับปกครอง
หัวเมืองหลายหัวเมือง หัวเมืองหนึ่งก็ทุกข์หนึ่ง แล้วกี่หวั เมืองจะกี่ทุกข์
ฉะนัน้ นี่ผลของวัฏฏะไง พระพุทธเจ้าบอกในวัฏฏะนี้ หาความสุขในวัฏฏะนะ ไปวิด
ทะเลทัง้ ทะเลเลยล่ะ แล้วเอาปลาเล็กๆ ตัวหนึ่ง ตัวเดียว ชีวติ การครองเรือน วิดทะเลทัง้ ทะเล
เลย ได้ปลาสร้อยตัวหนึ่ง
ดูสิ เราทุกข์ยากทัง้ ชีวติ เลย หาความสุขกันทีไ่ หน หาความสุขกันทีไ่ หน เพราะมี
อย่างนี้เราถึงมาทาบุญกุศลกัน ทาบุญกุศลไม่ใช่ทาเพื่อใครนะ ทาเพื่อให้หวั ใจมันเป็ น
สาธารณะ ให้หวั ใจยอมรับเหตุผลต่าง ให้หวั ใจเห็นอริยทรัพย์ แล้วมันจะมีความหมั ่นเพียร
ถ้าหมั ่นเพียรแล้วจะนั ่งสมาธิภาวนา มันถึงว่าทางานอย่างนัน้ เป็ นผลงาน
ถ้างานอย่างนัน้ เป็ นผลงาน คืองานเอาใจของเราไว้ในอานาจของเรา มีสติปัญญารักษา
หัวใจของเราไว้ในอานาจของเรา แล้วถ้าเกิดปัญญาขึน้ ไป มันจะชาระล้าง มันจะเกิดวิปัสสนา
จนถึงทีส่ ุดแห่งทุกข์ได้ เอวัง
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