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ถาม : ถ้าอยู่กบัคนในครอบครวัทีพู่ดจาลบๆ ท าใหจ้ติตก เราควรปฏบิตัอิย่างไร ยา้ย

บา้นหนีดไีหม 

ตอบ : อนัน้ีคอืค าถามเนาะ ค าถามสัน้ๆ แต่ความหมายมนัลกึซึ้งไง ลกึซึ้งเพราะ

อะไร เพราะว่าอยู่ในครอบครวั คนในครอบครวัพูดจาดา้นลบๆ ท าใหจ้ติตก แลว้มนัตอ้ง

อยู่กนัทุกวนั มนัตอ้งเหน็หน้ากนัทุกวนั มนัตอ้งอยู่กนัตลอดเวลา มนัท าใหทุ้กขย์ากมาก

นะ ถ้าท าใหทุ้กขย์ากมาก 

แลว้เราควรปฏบิตัอิย่างไร ยา้ยบา้นดไีหม 

ฉะนัน้ ถ้าเราจะท าอย่างไร การท าของเรานะ เราตอ้งคดิก่อน ถ้าเราคดินะ ใน

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนไว ้ วฒันธรรมของชาวพทุธไง พ่อแม่เป็น

พระอรหนัต์ของลกู พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก ถ้าพ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก สิง่

ทีว่่าเป็นพระอรหนัต์ของลูกเพราะอะไร เพราะไดช้วีตินี้มา เราเกดิมาจากพ่อจากแม่ 

ถ้าเกดิมาจากพ่อจากแม่ ถ้าพ่อแม่เราเกิดมาด้วยบุญกุศล สมัมาทฏิฐิ พ่อแม่เป็น

สมัมาทฏิฐ ิท าสิง่ทีด่งีาม ฝึกใหเ้ราเป็นคนดขีึน้มา นี่มนัซาบซึ้ง ครอบครวันี้อบอุ่นมาก 

แต่เพราะพ่อแม่ พ่อแม่มคีวามเหน็ต่าง ดูส ิในสงัคม บางครอบครวับอกว่ามนัมี

ความจ าเป็น ไปหยบิของนู่น ไปหยบิของนี่ แล้วเวลามนัตอ้งโทษขึน้มามนัยุ่งไปหมด 

มนัยุ่งไปหมด เขาบอกว่ามคีวามจ าเป็น มคีวามจ าเป็นไง 

เราเกดิมา ถา้พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก คอืเราไดช้วีตินี้มา เราไดช้วีตินี้

มาจากพ่อจากแม่ แลว้พ่อแม่เป็นสมัมาทฏิฐ ิ พ่อแม่ทีด่งีาม พ่อแม่ทีต่่างๆ เรายิง่มี

ผลบวกมากขึน้ไป ถ้าเราเกดิมาจากพ่อแม่ พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก แต่พ่อแม่มี
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มจิฉาทฏิฐ ิ พ่อแม่มคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกบัพระพุทธศาสนา มคีวามเหน็แตกต่างกบั

สจัธรรม เรากม็คีวามทุกขใ์จ เรามคีวามทุกขใ์จนะ พอมคีวามทุกขใ์จ มลีูกศษิยห์ลาย

คนมากบอกว่าพยายามจะดงึพ่อดงึแม่ พยายามจะใหเ้หน็ เช่น ใหเ้ลกิเล่นการพนัน 

ใหเ้ลกิกนิเหลา้ 

ลูกๆ มคีวามทุกขม์ากนะ อยากใหพ้่อแม่ไม่กนิเหลา้ โอโ้ฮ! มปัีญหาเยอะมาก

เลย เพราะว่า หนึ่ง จติใจอ่อนแอใช่ไหมเขาถงึไดก้นิเหลา้ เขาถงึไดม้ปีระสบการณ์แบบ

นัน้ แต่จรงิๆ ในหวัใจลกึๆ ทุกคนกรู็ว่้ามนัเป็นความไม่ด ีผดิศลี ๕ สุราเมรยมชฺชป

มาทฏฺฐานา เหน็ไหม การดื่มสุราผดิศลี ผดิศลีนะ เพราะท าใหร่้างกายทรุดโทรม ท า

ใหเ้สยีทรพัย ์ทุกอย่างไม่ดทีัง้นัน้น่ะ แต่มนัท าจนชนิชา จติใจอ่อนแอ สูไ้ม่ไหว 

มลีูกๆ หลายคนมากอยากใหพ้่อเลกิจากเหลา้ อยากใหพ้่อเขา้วดัเขา้วา สิง่นี้เรา

คดิของเราเองไง เราคดิของเรา เราคดิของเราแล้วมนัก็มปัีญหา มปัีญหาความโตแ้ยง้กนั 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ป็นความจรงิเป็นพระอรหนัต์ของลูกคอืใหช้วีตินี้มา 

หลวงตาท่านพูดว่า “แมแ้ต่ท่านผดิกอ็ย่าเถยีง” หลวงตาท่านพูดอย่างนี้เลย

นะ เพราะเถยีงแลว้มนัจะเขา้ตวัไง เขา้ตวัเพราะเราเป็นลูก “แมแ้ตพ่่อแม่ผดิกอ็ย่า

เถยีง” ว่าอย่างนัน้เลยนะ 

โอ๋ย! แต่วทิยาศาสตร์รบัไม่ได้ วทิยาศาสตร์ยอมรบัไม่ไดเ้ดด็ขาดเลย กเ็ราถูก 

โอโ้ฮ! มนัยนืกระต่ายขาเดยีวมนัจะพูด แตถ่้าพดูเรื่องเวรเรื่องกรรม เรื่องเวรเรื่องกรรม

มนัเป็นเรื่องภายใน เรื่องเวรเรื่องกรรมมนัไม่ใช่เรื่องวทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตร์ 

อุบตัเิหตุเป็นวทิยาศาสตร ์อุบตัเิหตุพสิูจน์ไดว่้ามนัเกิดอุบตัเิหตุ แต่อุบตัเิหตุมนัมาจาก

ไหนล่ะ ท าไมมนัเกดิอุบตัเิหตุล่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่วลาเราอยู่กนัครอบครวั ถ้าครอบครวัพูดในทางลบแลว้จะ

ท าใหจ้ติตก จติตกเพราะอะไร เพราะเราศกึษาธรรม เราศกึษา เราศกึษาว่าสิง่ใด

ถูกตอ้งดงีาม แล้วเรากอ็ยากเอาไมบ้รรทดัไปวดัคนอื่นว่าควรจะเป็นแบบนี้ๆ แต่ใน

ครอบครวั ปู่ ย่าตายาย พ่อแม่ปู่ ย่าตายายเป็นผูเ้ฒ่าในครอบครวั ทุกคนตอ้งเคารพ 

พอทุกคนเคารพ มนัเป็นวฒันธรรมไง 
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นี่กเ็หมอืนกนั พ่อแม่ “กูเลี้ยงเอง็มาก่อนนะ อาบน ้ารอ้นมาก่อนนะ” มนั

เกดิทฏิฐไิดไ้ง การว่าเกดิทฏิฐขิึน้มาแล้วมนัเป็นสทิธิ ์ เป็นสทิธิท์างวฒันธรรม เป็นสทิธิ ์

ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นปู่ เป็นย่า เราเป็นลูกเป็นหลาน เราตอ้งเชื่อฟัง ไอต้รงนี้เราพูดสิง่

ใดไปมนัจะขดัแย้ง 

ฉะนัน้ จะบอกว่า ผลของวฏัฏะ มนัเป็นเวรเป็นกรรม เป็นเวรเป็นกรรม มนั

ตอ้งมเีวรมกีรรมต่อกนัถงึมาเกดิร่วมกนั 

ทนีี้เกดิร่วมกนั ถ้าเกิดเป็นสมัมาทฏิฐ ิ เกดิมาทีพ่่อแม่ทีด่งีาม พ่อแม่เป็นพระ

อรหนัต์ของลูกดว้ย พ่อแม่ท าตวัดดีว้ย เรากจ็ะปลื้มใจมากเลย แต่พ่อแม่เป็นพระ

อรหนัต์ของลูก เป็นพ่อแม่ของเรา ทนีี้ถา้เป็นมจิฉาทฏิฐ ิพูดจาสิง่ใด เราท าใจของเรา 

เราท าใจของเราเพราะเราเกดิจากพ่อจากแม่ เหน็ไหม พ่อแม่เป็นพระอรหนัต์ของลูก นี่

พูดถงึว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมนะ 

ฉะนัน้ เรื่องเวรเรื่องกรรม แลว้เราจะปฏบิตัอิย่างไรด ีเราจะปฏบิตัอิย่างไร 

เราปฏบิตัอิย่างไร เราท าตวัเราดนีี่ส าคญัมากเลย พ่อแม่น่ีนะ พ่อแม่รกัลูก

มาก ถ้ารกัลูก ถ้าลูกท าตวัด ีท าตวัทีถู่กตอ้งดงีาม พ่อแม่ยนืดูอยู่ พ่อแม่อายนะ 

ถ้าเราเหน็พ่อแม่ท าผดิ เราเกิดทฏิฐมิานะ เราเกดิความโตแ้ยง้ เรากท็ าของ

เราดว้ย มนัเกดิแรงปะทะ มนัเกดิแรงกระทบ ไม่มปีระโยชน์สิง่ใดเลย เหมอืนกบัไฟกบั

ไฟเขา้ปะทะกนัมนักย็ิง่เผาไหมลุ้กไหมไ้ปใหญ่เลย 

แต่ถ้าไฟใช่ไหม พ่อแม่เป็นฟืนเป็นไฟมา เราชกัฟืนออก เราท าคณุงามความ

ดขีองเรา เราท าตวัของเราดีๆ  ถ้าท าตวัด ีพ่อแมก่ต็้องมองว่า อมื! ลูกเราท าไมเป็นคน

ดไีด ้ ท าไมลูกเรามนัมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ท าไมเราเหน็ไม่ถูกตอ้ง นี่คอืการแกพ้่อแม่

นะ 

แต่นี้มนัท าไดย้ากเพราะอะไรรูไ้หม มนัท าไดย้ากเพราะอะไร เพราะมนัทุก

วนัไง มนัอยู่กนัทุกวนั มนัใกลช้ดิกนั ท าได้ยากมากเลย นานๆ หนหนึ่งมนัยงัพอทน 

ไอน้ี่เชา้ กลางวนั เยน็ อยู่ดว้ยกนัตลอดเลย แลว้พูดนี่มนักระเทอืนตลอด แต่ถ้าเราท า
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ได ้ เราตอ้งท าแบบนี้ นี่วธิกีารแก้ของเรานะ ถ้าแก้อย่างนี้ได ้ เหน็ไหม ในครอบครวั 

พระอรหนัต์ของลูก แต่ไม่ใช่พระอรหนัต์ของสาธารณะ 

ฉะนัน้ ถ้าเราบอกว่าเราจะยา้ยบา้นหนีดไีหม 

ความจะยา้ยบา้นหนีมนัจะยา้ยหนีไปทีไ่หน เราอยู่กบัพ่อกบัแม่นะ เราอยู่กบั

วงศ์ตระกูลของเรา มนัไวใ้จได้นะ ความรกัของพ่อของแม่เป็นความรกัทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์

ถงึจะพูดลบ ถงึจะมอีะไรกระทบกระทัง่กนั มนัปลอดภยัไง 

แต่ถ้าเรายา้ยไปทีไ่หนกแ็ล้วแต่ เราไปเจอคนแปลกหน้า เราไปเจอคนอื่น ถ้า

ดกีด็ไีป แต่ถ้าเลวล่ะ คดิว่าหนีไปแลว้จะพน้หรอื มนัหนีไม่พน้หรอก สงัคมเป็นแบบนี้ 

เพยีงแต่ว่ามนัอยู่ใกลช้ดิกนั เราเห็นขอ้มูลเราถงึวนิิจฉัยไดว่้าดหีรอืไม่ด ี แต่เราไปเจอ

คนอื่น เราเหน็แต่หน้า เรายงัไม่รูเ้ลยว่าคนนี้พฤตกิรรมดหีรอืไม่ด ี เราจะไปเชื่อใจใคร

ได ้เชื่อใจใครไม่ไดห้รอก 

ทีน้ีว่าย้ายบ้านหนีดีไหม จะย้ายไปไหน เพราะอะไรรูไ้หม เพราะ

มนัหนีตวัเราไม่พ้นไง มนัหนีมนุษยไ์ม่พ้น เพราะอะไร เพราะเราหนี

ตวัเองไม่ได ้เราหนีความเป็นมนุษยข์องเราไม่ได้ มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม 

มนุษยต้์องอยู่ด้วยกนั เราหนีตวัเราเองไม่ได้ เราจะหนีใคร เราหนีใคร

ไม่ได้หรอก เพราะอะไร เพราะเรายงัติดตวัเราอยู่น่ี 

ถ้าออกมาบวชส ิถ้าบวชแลว้อยู่กบัสงัคมสงฆ ์ขาดจากพ่อจากแม่ บวชมาแลว้

นะ บวชแลว้เป็นอย่างไร บวชแลว้กเ็จอพระ ถ้าเป็นผูห้ญงิบวชแลว้กเ็จอช ี เจอช ี

เดีย๋วเป็นปัญหากนัอกีแล้ว ไปเจอพระก็ว่าพระเอาเปรยีบ พระไม่เสมอภาค 

มนัหนีกิเลสเราไม่ได้นะ เราหนีส่ิงใดไม่พ้นหรอก จะย้ายหนีไป

ไหน 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ เวลาไปบณิฑบาต พวกเดยีรถยีม์นั

จา้งคนมาด่า จา้งคนมาด่าเลย จนพระอานนท์ทนไม่ไหวนะ ไปทีไ่หนกม็แีต่คนตเิตยีน 
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พระอานนท์บอกว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปเถอะ ยา้ยเมอืง ธุดงคไ์ปทีอ่ื่น

ดกีว่า 

พระพุทธเจา้ถามพระอานนท์ แลว้ถ้าไปขา้งหน้าแลว้เขายงัด่าอยู่ ไปไหนล่ะ 

กไ็ปต่อ 

แลว้ไปต่อขา้งหน้าเขายงัด่าอยู่ แล้วไปไหนล่ะ 

เวลาพระสารบีุตร พระโมคคลัลานะจะมาอยู่กบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ไปฟังพระอสัสช ิเป็นพระโสดาบนั ไปชวนสญัชยัไง สญัชยัถามพระสารบีุตร พระ

โมคคลัลานะ “โลกน้ีมคีนโง่มากหรอืคนฉลาดมาก” 

พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะกบ็อกว่า “ในโลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาด” 

“คนฉลาดมอียู่ส่วนหนึ่ง แต่คนทีปั่ญญาทีไ่ม่ฉลาดจะมเียอะกว่า เธอไปอยู่กบั

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไปเถอะ มนัชนกลุ่มเดยีวทีจ่ะเขา้พระพุทธศาสนา 

เราจะอยู่กบัคนโง่ คนโง่มนัเยอะ คนโง่มนัหลอกได้ง่าย เราจะอยู่กบัคนโง่ๆ เอง็ไปอยู่

กบัคนฉลาดเถอะ” 

ในโลกนี้มคีนโง่หรอืคนฉลาด ในเมื่อคนฉลาดมอียู่หยบิมอืหนึ่ง แลว้คนทีโ่ง่ 

นี่สญัชยัพูดนะ ไม่ใชเ่ราพูด เดีย๋วเวลาพูดจะดูถูกสงัคมไปอกี สญัชยัเป็นคนพูดเองว่า

คนโง่มากหรอืคนฉลาดมาก พระสารบีุตรบอกว่าคนโง่มาก ในโลกนี้มคีนโง่มากกว่า

คนฉลาด แลว้คดิดูส ิ เราไปอยู่กบัสงัคมอย่างนัน้เราจะปัน่ป่วนขนาดไหน นี่พูดถงึ

สงัคมนะ 

แต่จรงิๆ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อตฺตา หิ อตตฺโน นาโถ 

ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ถา้ตนเป็นทีพ่ึง่แหง่ตน ตนตอ้งมาแกท้ีต่นน้ี ถา้แกท้ีต่นน้ีแลว้

นะ พอแกท้ีต่นเราได ้อยู่กบัสงัคมโดยไม่ตดิไง ถ้าแกท้ีต่นไดน้ะ โอโ้ฮ! ท าไมหลวงตา

เวลาท่านบรรลุธรรม ท าไมท่านกราบแลว้กราบเล่า ถ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้นิพพานไปแลว้ ๒,๕๐๐ กว่าปี หลวงตาท่านกราบอะไรน่ะ ท่านกราบแลว้กราบ

เล่า น ้าตาไหลพราก กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า 
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อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ถ้าเราบอกว่าเราจะยา้ยหนีไปไหน ครอบครวัชอบพูดแต่

เรื่องลบ ท าใหจ้ติเราตก 

นัน่มนัเป็นจรติ แลว้มนัพูดจรงิหรอืพูดไม่จรงิ เพราะว่าเรามคีวามเหน็ต่าง 

พอความเหน็ต่าง ลูกจะไปทางนัน้จะไปทางนี้ พ่อแม่หา้มไวก้พ็ูดอย่างนี้ ความพูดเขา

พูดเพื่อเผดยีง เขาพูดเพื่อเขาหวงเรา ว่าอย่างนัน้เถอะ เขาพูดว่าทีเ่อ็งท าไม่ถูกหรอก 

ทีเ่อ็งท าไม่ดหีรอก ทัง้ๆ ที่เขารู้ว่าด ีแต่เขาพูด จติใตส้ านึก จติใตส้ านึกของคนรู้ดรูีช้ัว่ 

แต่เวลาความเหน็ต่าง เหน็ต่างปับ๊ เวลาเราจะท าสิง่ใดในความเหน็ต่างหรอืเขาตอ้งการให้

เราเชื่อเขา เขากจ็ะพูดในทางทีว่่าพูดโตแ้ย้งกบัความเหน็ของเรา แลว้เรากว่็าสิง่นัน้

เป็นพูดลบ 

ลบจรงิหรอืเปล่า ถ้ายงัลบไม่จรงิ ฉะนัน้ เราท าความดขีองเรา ถ้าจติใจเรา 

เราศึกษาความดขีองเรา เราปฏบิตัขิองเรา เราดูแลใจของเรา ท่านจะพูดอย่างไร ความ

ด ี ความสะอาดบรสิุทธิข์องพ่อของแม่ พ่อแม่มคีวามรกัทีเ่จตนาสะอาดบรสิุทธิ ์

แต่ทฏิฐมิานะไง ความเหน็ว่าแค่นัน้ ความเหน็ว่าอยากจะใหลู้กๆ เชื่อฟัง อยากจะให้

ลูกๆ เหน็ตาม 

แต่ถ้าเราปฏบิตัขิองเราแลว้ อภชิาตบุตร บุตรทีด่กีว่าพ่อแม่ ถ้าเราท าได้

ดกีว่า เราท าไดด้กีว่า ท าไดด้กีว่า ถ้าดกีว่าแลว้ท าไมพ่อแม่ขนาดนี้ท าไมเราดูไม่ได้ 

ถ้าเราดกีว่า เออ! ถ้าเราดกีว่า แลว้ถ้าเราปฏบิตัธิรรมล่ะ เราปฏบิตัธิรรม เราจะท า 

ทางสงัคมเขาถงึพูดไง พวกปัญญาชน พวกบรษิัท ๔ พยายามแสวงหา

นิพพานกนั แสวงหาครูบาอาจารย์กนั แต่ทิ้งพระอรหนัต์ทีบ่า้นไว ้ พระอรหนัต์ทีบ่า้น

ไม่ดูแล ถ้าเราดูแลพระอรหนัต์ทีบ่า้นดว้ย ถ้าดูแลพระอรหนัต์ แต่พระอรหนัต์ทีบ่า้น

ปากจดัน่าดูเลย พระอรหนัต์ทีบ่า้นงอแงน่าดูเลย ท าไมพระอรหนัต์ทีบ่า้นจูจ้ ี้น่าดูเลย 

อา้ว! กพ็ระอรหนัต์ทีบ่า้นแก่แลว้ พระอรหนัต์ทีบ่า้นแก่แลว้ พระอรหนัต์ที่

บา้นกต็อ้งจูจ้ ี้อย่างนี้เป็นธรรมดา จูจ้ ี้ เรากดู็แลพระอรหนัต์ของเรา เราดูแลพระอรหนัต์

ของเราในบา้นดว้ย แลว้เราแสวงหาของเราดว้ยนะ สงัคมเขาจะตฉิินนินทาเราไม่ได ้แต่ถ้า

เราไม่ท าของเรานะ สงัคมกต็ฉิินนินทาได้ 
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แลว้ถ้าจติใจเราปฏบิตัไิป จติใจเรามคีุณธรรมนะ เราจะดูแลพระอรหนัต์ใน

บา้นเรานี่สุดยอดเลย เพราะชวีตินี้ไดแ้ต่ใดมา เพราะไดช้วีตินี้มาถงึได้มาแสวงหา 

เพราะไดช้วีตินี้มาถงึไดส้ถานะทางสงัคมมา เพราะไดช้วีตินี้มา เอาชวีตินี้มาศึกษา

ธรรมะ แล้วถ้าประพฤตปิฏบิตัิเหน็คุณธรรม มนัเริม่ตน้ 

จุดเริม่ตน้ ชวีตินี้ไดแ้ต่ใดมา แต่ชวีตินี้เราบอกไดม้าจากกรรม เราท าดมีา มี

มนุษยส์มบตั ิเราถงึมาเกดิไง ใช่ เรามาเกิด แต่ไม่มทีีเ่กดิ เราจะเกิดที่ไหนล่ะ เหน็ไหม 

เพราะเรามทีีเ่กดิไง เราเกดิจากพ่อจากแม่ไง ถ้าไม่มพี่อแม่เป็นแดนเกดิ แลว้ไปเกดิที่

ไหนล่ะ 

ถ้าพ่อแม่เป็นแดนเกดิ ค าว่า “พระอรหนัต์” พระอรหนัต์ตรงนี้ไง แต่พระ

อรหนัต์แลว้ ในความสะอาดบรสิุทธิ ์ สิง่นี้ บุญคุณอนัน้ีมนัลน้ฟ้า พอลน้ฟ้าแลว้ อนัที่

ความเป็นอยู่มนัธรรมดา ลิ้นกบัฟันมนัยงัขบกนั แล้วคนอยู่ในบา้นด้วยกนัมนัท าไมไม่

มปัีญหากนั การมปัีญหากนัน่ีเรื่องธรรมดามากนะ นี่ธรรมดาแลว้ ถ้าจติใจเราสูงกว่า 

จติใจทีเ่ราดกีว่า เราท าของเรา 

ไอ้ท่ีว่าจะย้ายหนีไปไหน ย้ายกิเลสออกจากใจเราดีกว่า กิเลสใน

ใจน้ีย้ายมนัออกไป ถ้าย้ายกิเลสออกจากในใจไปแล้วนะ โอ้โฮ! เหน็พ่อ

เหน็แม่มีคณุค่าเลย ไอ้ค าพดูท่ีท่านพดูมนัผ่านหไูปหมดละ่ แล้วผ่านหไูป

หมด เราท าส่ิงใดได้ 

แต่ถ้าเราพูดนะ ท่านพูดสิง่ใดมา เรามปีฏกิริยิาโตแ้ยง้ มปีฏกิริยิาต่างๆ ท่าน

กพ็ูดบ่อย เพราะอะไร เพราะท่านคดิว่ายงัไม่เชื่อฟัง แต่ถ้าท่านพูดอะไรมา เราเออๆ 

เหน็ดว้ย แต่ในเมื่อจติใจทีสู่งกว่า จติใจทีสู่งกว่าจะดงึจติใจทีต่ ่ากว่าขึน้ไป ถ้าจติใจเรา

สูงกว่า เราท าดขีึ้นไป เขาก็ท าดตีามมา ท าดตีามมา เหน็ไหม 

เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เหน็ไหม ในทศชาต ิ สุวรรณสามทีว่่าหาบพ่อหาบแม่ไว ้ ๒ 

ขา้ง เวลาในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ เอาพ่อเอาแม่ไวบ้่าซ้ายและ

บ่าขวา ใหข้ีใ้หถ้่ายบนบ่าของเรา กบัทีเ่ราพาท าบุญแลว้ใหพ้่อแม่หูตาสว่าง ใหพ้่อแม่

ไดบ้รรลุธรรม 
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คดิดูส ิ มนัมคีุณสมบตัใิหเ้อาพ่อเอาแม่ไวบ้่าซ้ายและบ่าขวาเลยล่ะ ทีเ่ขาท า

อย่างนัน้ไดเ้พราะอะไรล่ะ เพราะพระโพธสิตัว ์ พระโพธสิตัวส์รา้งบุญกุศลมาทศชาติ 

๑๐ ชาตสิุดทา้ยท าอย่างนัน้ 

ไอน้ี่เหมอืนกนั เราอยากจะไดม้คีุณธรรม ตรงนี้เราท าไป ปัญหานี้เป็นปัญหา

โลกแตก ทุกครอบครวัมปัีญหานี้หมด ทุกครอบครวั ไม่มคีรอบครวัไหนไม่ม ี แมแ้ต่

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาจะออกบวช ออกมา หนีออกมา พระเจา้สุทโธทนะ

เจบ็ช ้าน ้าใจขนาดไหน เจบ็ช ้าน ้าใจนะ เพราะอะไร เพราะว่าพราหมณ์พยากรณ์ไวแ้ลว้

ว่าถ้าอยู่ทางโลกจะเป็นจกัรพรรด ิ คอืรวบรวมอนิเดยีทัง้หมดเป็นประเทศขึน้มา 

เพราะมนัเป็นแคว้นเลก็ๆ ถ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นกษตัรยิจ์ะรวบรวม

แว่นแควน้ขึน้มาเป็นจกัรพรรด ิ แต่ถ้าไดอ้อกบวชจะเป็นศาสดา พระเจา้สุทโธทนะ

พยายามนะ ดูแลรกัษาอย่างดเีลย อยากใหเ้ป็นจกัรพรรด ิ ถงึทีสุ่ดแลว้เจา้ชายสทิธตั

ถะกอ็อกมาบวช 

พอออกมาบวชนะ พอเป็นพระอรหนัต์ นี่ร ่าลือมาก ส่งมหาอ ามาตยไ์ปนิมนต์มา 

กลบัไปโปรด ไปโปรดอย่างไรนะ กอ็ยากใหส้ามเณรราหุลรบัช่วงต่อไป นางพมิพาก็

บอกใหส้ามเณรราหุลไปขอสมบตัอิงคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะใหส้มบตั ิ กใ็หพ้ระสารบีตุรบวชให ้ บวช

เป็นเณรซะ พระเจ้าสุทโธทนะพอรู ้ ลูกกไ็ปแลว้ หลานไปอีก โอ๋ย! เจบ็มาก เจบ็มาก 

ไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลย บอกต่อไปนี้ถ้าจะมกีารบวชตอ้งขอใหพ้่อ

แม่อนุญาตก่อน นี่พ่อแม่ยงัไม่อนุญาต บวชไป โอ๋ย! เจบ็ช ้าน ้าใจมาก สุดทา้ยแล้วองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปเทศนาพระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหนัต์เหมอืนกนั 

สุดทา้ยเทศน์เป็นพระอรหนัต์หมดเลย 

ครอบครวัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กย็งัมกีารกระทบกระเทอืนกนั

ขนาดนี้ แล้วครอบครวัของเราจะไม่มกีารกระทบกระเทอืนกนัเลย หนึ่ง 
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แลว้ความเหน็ของเราล่ะ ความเหน็ของเรา ความเหน็ของโลกทาง

วทิยาศาสตรไ์ง ถ้าอยู่ด้วยกนั พูดจาแลว้มนักระทบกระเทอืนกนั เรากจ็ะยา้ยบา้นหนีดี

ไหม เขาว่านะ ทุกคนคดิแบบนี้แหละ แต่ถ้าโตขึน้แลว้นะ จะเสยีใจทหีลงั 

เวลาวนัพ่อวนัแม่เขาจะพูดกนัเรื่อยนะ ถ้ามพี่อมแีม่ใหก้ราบนะ ยงัมบีุญกุศล

นะ แลว้กจ็ะบอกเธอไปกราบนะ พวกเราไปกราบนะ ถ้าวนัไหนพ่อแม่ตายไปแลว้ วนั

พ่อวนัแม่เขาไปกราบกนั เราไม่ม ี เพราะพ่อแม่เราเสยีไปแลว้ ถงึวนันัน้เราไดท้ าอะไร

มา ท าดแีลว้เรากภ็ูมใิจ แต่ถ้าเรามสีิง่ใดขาดตกบกพร่อง เรากจ็ะเสยีใจ มนัเสยีใจนะ 

คดิแลว้มนัจะเสยีใจภายหลงัไง 

แต่ตอนน้ีปรบัจูนความคดิเราซะ แล้วพยายามประพฤตปิฏบิตัิใหม้นัเหน็จรงิ

ขึน้มา ถ้าเห็นจรงิขึน้มานะ สิง่ทีท่่านพูดเป็นของเลก็น้อยนัก เป็นของเล็กน้อยนัก แต่

เวลาทีท่่านเลี้ยงดูเรามาตนีเท่าฝาหอย ส่งเสยีเล่าเรยีนมาจนโตมาขนาดนี้ แลว้เราท า

หน้าทีก่ารงานแลว้ ท่านส่งเสยีมาขนาดนี้ แลว้คุณงามความด ี ไอค้ าพูดค าจา เรา

เขา้ใจได้ 

แต่ถ้าเราปรบัหวัใจเรานะ ไอค้ าว่า “พูดลบๆ” มนัฟังแลว้มนัรื่นหูเลยล่ะ ฟัง

แลว้มนัชุ่มชื่นนะ ถ้าจติใจมนัดแีลว้นะ ไอ้ทีว่่าลบๆ มนัเป็นบวกทนัทเีลย แต่ถ้าจติใจ

เรา จติใจเราเป็นอย่างนี้นะ พูดบวกมนักเ็ป็นลบ พูดดขีนาดไหน อา้ว! เราจะไปวดั ไป

ปฏบิตั ิท่านไม่ใหไ้ป นี่กล็บแลว้ 

แต่ถ้าจติใจเราดแีล้วนะ ถ้าท่านไม่ใหไ้ป เรากเ็ขา้ใจได้ ท่านไม่ให้ไปเพราะท่าน

เป็นห่วงเรา ท่านไม่ใหไ้ปเพราะว่าท่านเป็นห่วง ท่านกลวัเราจะไปโดนหลอก เราก็

ตอ้งศกึษา เราก็ท าความจรงิใหเ้หน็ว่า เหน็ไหม ไปกลบัมาแลว้ไม่เหน็โดนหลอกเลย 

ไปกลบัมาแลว้ยงัเป็นคนดขีึ้นมาเลย ไปกลบัมาแลว้ท าใหด้ ี เมื่อก่อนเป็นคน

ส ามะเลเทเมา เดีย๋วนี้เป็นคนดหีมดเลย ไปแลว้มนัดอีย่างนี้ เหน็ไหม ถ้ามนัไม่หลอก

แลว้มนักจ็บไง 

นี่พูดถงึว่า ยา้ยบา้นดไีหม 
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ไม่ ย้ายหวัใจของเรา ย้ายกิเลสตณัหาในหวัใจของเราออกไป 

แล้วส่ิงน้ีจะดีข้ึนมา 

ทวนค าถามอกีทหีนึ่ง “ถ้าอยู่กบัคนในครอบครวัที่พูดจาลบๆ ท าใหจ้ติตก 

เราควรปฏบิตัอิย่างไร ยา้ยบา้นดไีหม” 

ไม่ด ี

ทนีี้ถ้าพูดถงึจะดนีะ ดอีย่างนี้ ถ้าดทีีเ่ศรษฐกจิ เช่น เราท าหน้าทีก่ารงานยา้ยไป

ต่างจงัหวดั เรากต็อ้งไปหาทีพ่กัใหม ่ หรอืว่าถ้าเศรษฐกจิเราด ี เราจะซื้อบา้น เขาจะมี

บา้นเป็นส่วนตวั อนันี้เป็นเรื่องเศรษฐกจินะ ถ้าเรื่องเศรษฐกจินัน่เป็นอกีเรื่องหนึ่ง 

แต่ถ้าเป็นเรื่องความรูส้กึ นี้เราพูดเฉพาะความรูส้กึ ธรรมะ ธรรมะมนั

เกีย่วกบัความรูส้กึ 

หลวงตาท่านสอนว่า ไม่มีส่ิงใดสมัผสัธรรมได้เลย เว้นไวแ้ต่

หวัใจของคน คอืความรูส้กึมนัสมัผสัธรรมได ้สมัผสัธรรมไดเ้พราะอะไร เพราะมนัทุกข์

มนัสุข จติใจ ความรูส้กึมนัมสีขุมทีุกข ์ เพราะสุขทุกขอ์นัน้ีมนัจะสมัผสัธรรม สมัผสั

ความสุขกบัความทุกข ์ ถ้าสมัผสัความสุขมนักเ็ป็นคุณงามความด ี ถ้าสมัผสัความทุกข์

กค็อืกเิลส จติใจของคนมนัสมัผสัไดก้เิลสกบัธรรมๆ ถ้าถงึทีสุ่ดแลว้มนัถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์

ไปเลย นัน่เป็นวมิุตตสิุขเลย วมิุตตสิุขอนันัน้เป็นเรื่องความรูส้กึ ฉะนัน้ เวลาตอบนี่ตอบ

ถงึความรูส้กึ 

แต่ถ้ามนัเป็นเรื่องทางโลก เป็นเรื่องเศรษฐกจิ เป็นเรื่องว่าถ้าเรามบีา้นใหม ่มี

อะไรใหม่ดไีหม เออ! อนันัน้อกีเรื่องหนึ่งนะ เดีย๋วบอกว่า แหม! มทีุกอย่างพรอ้มเลย แล้ว

จะมบีา้นใหม่กไ็ม่ได้ ไม่ใช่ ไอน้ัน่เป็นเรื่องเศรษฐกจิ แต่อนัน้ีเป็นเรื่องของเวรของกรรม 

เป็นเรื่องของความทุกข ์เป็นเรื่องของธรรมะ 

ฉะนัน้ อนัน้ีแบ่งเป็น ๒ อย่างเนาะ 

ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกจิ โอเค 



หนีเราไม่พน้ ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้าเป็นเรื่องทีว่่าเราจะหลบ หลบเรื่องผลกระทบ หลบเรื่องผลของวฏัฏะ 

เรื่องเวรเรื่องกรรมน่ีไม่ใช่ อย่างนี้ไม่ถูกตอ้ง 

ถ้าถูกตอ้งเพราะว่า พระอรหนัต์ของเรา อย่างทีพู่ด เวลาท่านล่วงไปแลว้เรา

จะเสยีใจทหีลงั ถ้าตอนน้ีเราไม่ท าอะไร ตอนน้ีมโีอกาสท า ใหท้ าเตม็ที่ ถงึเวลาท่านล่วง

ไปแล้วกจ็บ เราไดท้ าดแีล้ว แต่ตอนนี้ไม่ท าดดี้วย จะย้ายหนีดว้ย ไม่ถูก 

เอานะ อนัน้ีประเดน็หนึ่ง ประเดน็ต่อไป 

ถาม : เมื่อเดนิจงกรมจนอารมณ์ฟุ้งซ่านเหลอืน้อยลงแลว้ จนรูส้กึว่าจติเริม่เขา้สู่สมาธ ิ

รูส้กึว่าเทา้ทีว่างบนลานจงกรมนัน้เบา สมัผสัถงึความนุ่มของพืน้ดนิทรายทีเ่ดนิ ขอ

ความกรุณาใหห้ลวงพ่อแนะน าขอ้ธรรมหรอืหลกัธรรมทีใ่ชพ้จิารณาระหว่างทีจ่ติเป็น

สมาธคิ่ะ 

ตอบ : ระหว่างทีจ่ติเป็นสมาธ ิ ศลี สมาธ ิ ปัญญา ถ้ามนัเป็นมรรค เป็นมรรคคอื

เป็นมคัโค ทางอนัเอก ทางอนัเอกทีว่่าใหจ้ติมนัก้าวเดนิต่อไป จากปุถุชน เราท าความ

สงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบมากขึน้จนมเีอกคัคตารมณ์ จติตัง้มัน่ นี่เป็นกลัยาณปถุุชน 

พอเป็นกลัยาณปุถุชนแลว้พยายามท าจติใหส้งบเป็นสมัมาสมาธแิลว้ยอ้นไปดูกาย 

ยอ้นไปดูเวทนา ยอ้นไปดูจติ ยอ้นไปดูธรรม นี่สตปัิฏฐาน ๔ อนันัน้จะเป็นปัญญา ศลี 

สมาธ ิปัญญา นี่เป็นมคัโค เป็นทางอนัเอกทีใ่หจ้ติใจนัน้กา้วเดนิไป 

ฉะนัน้ เวลาเราท าความสงบของใจเขา้มา จากเริม่ทีใ่ครมาท าความสงบของ

ใจ พยายามฝึกหดั เดนิจงกรมตัง้แต่จติทีม่นัฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านน้อยลง จติเริม่เขา้สู่

สมาธ ิพอเขา้สู่สมาธ ิเวลาเทา้ทีม่นัเดนิไปในทางจงกรม 

เวลาถา้จติใจทีภ่าวนาแลว้มนัไม่ลง เดนิจงกรม นัง่สมาธภิาวนามนัมแีต่ความ

เบื่อหน่าย มนัมแีต่ความอดึอดัขดัขอ้งไปหมด แตถ่้าจติมนัสงบ แมแ้ตเ่ทา้ทีว่างบนลาน

จงกรมมนัเบา มนัสมัผสั มนันุ่มน่ิมไปหมดเลยน่ะ เพราะสุขแลว้จติสงบมนัจะมคีวามสุข 

ความสุข สุขอื่นใดเท่ากบัจติสงบไม่ม ี

เราไปหาความสุขขา้งนอก หากนัมหาศาลเลย หามามนักห็าไปปรนเปรอ

ตณัหา ตณัหา มนัพอใจมนักม็คีวามสุขชัว่คราว เดีย๋วพอมนัชนิชาแลว้มนักอ็ยากได้
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ใหม ่แต่ถ้าจติมนัสงบ มนัปล่อยวางหมด มนัสุขในตวัมนัเอง เวลาเดนิจงกรมไป พืน้

นุ่มไปหมด ดนิ ทราย โอโ้ฮ! มนัมคีวามนุ่ม มนัมคีวามชุ่มชื่นไปหมดเลย ถ้าจติสงบ

แลว้จะมคีวามสุข 

ถ้าความสุขแลว้ ถ้ามคีวามสุขแลว้เรารกัษาไว ้รกัษาไวค้อืตัง้สตใิหด้ ีก าหนด

พุทโธใหด้ ี เดีย๋วมนักจ็ะสงบอย่างนี้ สงบเดีย๋วมนัก็คลายออก เพราะสมาธ ิ สมาธมินั

ตัง้อยู่กบัเรานะ ถา้สมาธมินัดีๆ  ทรงได ้๒ วนั ๓ วนั เดีย๋วก็คลายออก แต่ถ้าคลาย

ออกไปแลว้ ถ้าเราพุทโธของเรา ปัญญาอบรมสมาธิของเราต่อเน่ืองไป ธรรมทัง้หลาย

มาแต่เหตุ ถ้าเหตุมนัมัน่คงขึน้มา สมาธมินัจะแนบแน่นของมนัขึน้ไป แต่โดย

ธรรมชาตขิองมนั ถ้าแนบแน่นขนาดไหน เพราะมนัไม่ใช่อกุปปธรรม 

สรรพสิง่ในโลกนี้เป็นอนิจจงั สิง่ใดเป็นอนิจจงั สิง่นัน้เป็นทุกข ์สิง่ใดเป็นทุกข์ 

สิง่นัน้เป็นอนัตตา เราถงึกลวัไง กลวัว่าท าดีๆ  คนที่ท าด ีท าดตี่อเนื่องไป พอถงึทีสุ่ด

มนัทิ้งนะ เลวไดสุ้ดๆ เลย บางคนดมีากเลย ดมีาทัง้ชวีติเลย เวลามอีะไรกระทบ มนั

ทิ้งเลยนะ มนัทิ้งเลย มนัไปทางอื่นเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั สมัมาสมาธ ิ ถ้าสมาธมินัดีๆ  พอท าขึน้ไปมนัเป็นสมาธ ิ พอ

สมาธ ิพอท าขึน้ไปแลว้ พอมนัเสื่อมแลว้นะ ขนาดนี้ รกัษาขนาดนี้มนัยงัเป็นอย่างนัน้ 

นี่ประชด มนัไปเลยไง 

ฉะนัน้ บอกว่า ขอใหห้ลวงพ่อแนะน าข้อธรรม หลกัธรรมทีจ่ะใชพ้จิารณา

ต่อเน่ืองไป 

ถ้าการพจิารณา ถ้าจติสงบแลว้พจิารณาสิง่ใดกไ็ดท้ี่จติมนัจบั 

เวลาบอกใหห้ลวงพ่อแนะน า ค าว่า “แนะน า” มนัก็เป็นความเหน็จากภายนอก 

แต่ถ้าเป็นจติของเรานะ จติสงบแลว้ถ้าเรามสีตปัิญญาใช่ไหม เราคดิถงึความคดิ เรา

คดิถงึความคดิ ฟังแลว้มนังงเนาะ เราคดิถงึความคดิ กเ็ราคดิกเ็ป็นความคดิแลว้ ท าไม

ตอ้งเราคดิถงึความคดิล่ะ 
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เพราะเราคดิ แต่เราไม่เหน็ความคดิเราไง เวลาเราคดิ เรามอีารมณ์ เราคดิ แต่เรา

ไม่รูว่้าเราคดินะ มนั เออ! เราคดิเรื่องนัน้เรื่องนี้ เรื่องนี้เรื่องนัน้ ทุกข์ไปหมดเลย แต่ไม่รู้ว่า

ตวัเองคดิ รู้แต่เวลามนัทุกข ์นี่เวลาเราคดิ เห็นไหม 

แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้นะ ถ้าเราคดิ ถ้าจติสงบแลว้เราจบัความคดิเราได ้ จติ

สงบแลว้เราจบัความคดิเราได ้จบัอารมณ์ความรูส้กึ มนัเป็นปัจจุบนั ฝึกปัญญาอย่างนี้ 

ถ้าจติสงบแล้วนะ ถ้าสงบ เรากพ็ุทโธไว้ ใชปั้ญญาอบรมสมาธไิว ้จติกส็งบเขา้มา 

แต่ถ้ามนัสงบแลว้เราอยากวปัิสสนา เราอยากจะฝึกหดัปัญญา จบั มนัคดิ

เรื่องอะไรล่ะ มนัเหน็อะไรล่ะ นัน่น่ะ พอมนัเหน็ปับ๊ เพราะจติมนัสงบแลว้เหมอืนกบัผา้

ขาวมนัสะอาด พอสิง่ใดสกปรกมาตกจะเหน็ไดช้ดั ถ้าจติมนัสงบแลว้ พอมนัคดิอะไร

มนัจะรูค้วามคดิมนั 

ทัง้ๆ ทีเ่ราคดิ เราคดิทุกเรื่องเลย คดิพทุโธ คดิปัญญาอบรมสมาธ ิคดิทุกอย่าง

เลย คดิเพื่อใหส้งบ พอสงบแลว้ท าอย่างไรต่อ ท าอย่างไรต่อ 

มนักเ็หน็ความคดิไง เหน็ทีม่นัคดิ ถ้าเหน็ทีม่นัคดิ ทีบ่อกว่า “ความรูส้กึ

เท่านัน้ทีส่มัผสัธรรมได ้ความรูส้กึเท่านัน้ทีส่มัผสัธรรมได”้ ความรูส้กึมนัเหน็ความคดิ 

พอความรูส้กึเหน็ความคดิ มนักแ็ปลกใจไง พอมนัแปลกใจ มนัจบัได ้ มนัเหน็นะ อ๋อ! 

เมื่อก่อนทีเ่ราบา้บอคอแตกกอ็นันี้ไง อนัทีม่นัคดิๆ อยู่นี่ ทีม่นัทุกขม์นัยากกอ็นันี้ไง แต่เรา

ไม่เหน็ไง เราไม่เหน็หรอก 

แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้มนัเหน็ ถ้ามนัเหน็มนักจ็บั พอจบัแลว้มนักใ็ชปั้ญญา

แยกแยะไปไง อ๋อ! เมื่อก่อนทุกขเ์พราะเอ็งเนาะ เมื่อก่อนทุกขเ์พราะเอง็นี่ เมื่อก่อนไม่

รูเ้ลย เมื่อก่อนทุกขเ์พราะเอง็ พอจบัไดแ้ลว้มนัข าๆ นะ แลว้ดใีจมาก 

กาย เวทนา จติ ธรรม ธรรมารมณ์ ความรูส้กึนึกคดินี้เป็นอารมณ์ อารมณ์นี้มนั

เป็นธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์กเ็ป็นสตปัิฏฐาน ๔ สตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ 

ธรรมารมณ์ อารมณ์ทีเ่ป็นธรรมะ 

แต่ถ้าเป็นโลก อารมณ์ทีเ่ป็นสญัญาอารมณ ์ อารมณ์ของตณัหาความทะยาน

อยาก อนันัน้อารมณ์ของกเิลส 
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แต่ถ้าจติสงบแล้วมนัเป็นอารมณ์ของธรรมะ ธรรมารมณ์ ธรรมะเพราะมนัสงบ 

มนัธรรมารมณ์ มนัถงึมสีตปัิญญาทีรู่ท้ี่เหน็ 

แต่ถ้าไม่มสีมาธมินัไม่ใช่ธรรมารมณ์หรอก มนัเป็นเพชรฆาต มนัเป็นอารมณ์

เพชรฆาตประหตัประหารใจเรา แต่ถ้าจติสงบแลว้มนัจะเหน็ เหน็ธรรมารมณ์ เพราะจติ

เราสงบ เราเหน็อารมณ์ความรูส้กึ มนัจบัได ้พอจบัได ้พจิารณา นี่ค าแนะน า 

เขาว่า “ถ้าจติมนัสงบแลว้ หลวงพ่อแนะน าว่าจะท าอย่างไรต่อไป จะมี

หลกัธรรมอย่างใดทีใ่หใ้ชพ้จิารณา” 

เพราะอย่างนี้ เหน็ไหม ไปตามวดัตามวา เขาจะมโีครงกระดูกแขวนไว ้ เขา

จะมแีขวนไว ้เขาว่าไวพ้จิารณา อนัน้ีมนัเป็นรูปแบบ ในทางทฤษฎสีอนไวอ้ย่างนัน้ 

แต่ในภาคปฏบิตันิะ ไอโ้ครงกระดูกทีแ่ขวนไวใ้นตูเ้ขาแขวนไวส้อนอนาโตมี

นักเรยีนแพทย ์ แต่ของเรานักเรยีนธรรม นักเรยีนธรรมตอ้งเหน็จากจติ มนัไม่ไดเ้หน็

จากตาเน้ือ 

ตาเน้ือ นี่กเิลสมนัหลอกแลว้ เพราะจติเวลามนัออกไป มนัออกไปทีศู่นย์

ประสาทคอืสมอง แลว้สมองมนักส็ ัง่การของมนัไป มนัส่งออกไป ๕ โยชน์แลว้เรายงัไม่

รูเ้ลยว่าจติส่งออก แลว้ถ้าจติส่งออกแลว้มนัจะไปรู ้ มนัจะไปรูอ้ะไร ไอท้ีรู่้ๆ  นัน่มนัก็

เป็นปรยิตัไิง กเ็อาโครงสรา้ง เอาโครงกระดูกมาสอนว่ามนุษยเ์ป็นอย่างนี้ๆ ไอค้นทีน่ัก

ปฏบิตัแิลว้กไ็ปเอานักเรยีนแพทย ์ อาจารยใ์หญ่ของแพทย ์ เอามาเป็นกรรมฐาน แลว้ก็

บอกว่านี่เป็นกรรมฐาน 

แต่เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนใหเ้ทีย่วป่าชา้ สอนไป

เทีย่วป่าชา้ ไปเทีย่วป่าชา้เพื่อใหจ้ติสงบเท่านัน้น่ะ 

แต่ถ้าเหน็กายนะ ถ้าเหน็กายจะเหน็ของเรา ไปเที่ยวป่าชา้นะ จติสงบแลว้ให้

เพ่งไปทีซ่ากศพแลว้หลบัตา ตรงนี้ ค านี้ส าคญั ใหห้ลบัตา ภาพนัน้มอียู่ไหม ถ้าภาพ

นัน้มอียู่ ใหก้ลบัมาทีพ่กัของตวั แลว้มาวปัิสสนา คอืขยายส่วนแยกส่วน แลว้ถ้าภาพ

นัน้หายไป เรายงัตัง้ไวไ้ม่ได ้กใ็หไ้ปเทีย่วป่าชา้อกี ท าใหจ้ติสงบแลว้เหน็ภาพนัน้ แลว้

หลบัตา ภาพนัน้คงทีไ่หม ถ้าภาพนัน้คงที ่นัน่น่ะอุคคหนิมติ แลว้กลบัมาขยาย วภิาคะ 
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แลว้ถ้ามนัเดนิไปกลบัมนัไกลเกนิไปนัก ใหเ้อากลบัมาไวใ้กล้ๆ  ทีพ่กัตวั 

กลบัมาใกลท้ีพ่กัตวั อย่าเอามอืไปจบันะ เดีย๋วมนัจะคุน้ชนิ อ๋อ! เป็นอย่างนี้เอง มนัจบ

เลย 

ท่านบอกว่า ใหเ้อาไม้คบี อย่าไปท าคุน้เคยกบัมนั เอาไมค้บี คบีพวกซากศพ

มาไวข้า้งๆ ตวั คอือย่าไปท าคุน้เคย 

พวกเราที่เสยีหายเพราะความคุ้นเคย ความคุ้นเคย ความคุ้นชนิ ก็เหมอืนเมื่อ

กี้นี้ ในครอบครวัมนัสนิทชดิเชื้อกนัมนัเลยพูดเตม็ทีเ่ลย คนทีอ่ยู่ดว้ยกนัเขากพ็ูดแบบ

ไม่ยัง้คดิเลย พูดเตม็ทีเ่ลย ไอค้นฟังเจบ็น่าดูเลย เพราะมนัความคุ้นชนิ 

สมบตัขิองเราไง ยดึว่าเป็นของเรา พูดอะไรก็ได้ แต่คนทีอ่ยู่ใกลช้ดิกนั 

เพราะความใกลช้ดินี่แหละมนัท าใหท้ าอะไรกไ็ม่ได้ 

จติกเ็หมอืนกนั เวลาถ้ามนัคุน้ชนิแลว้หมดเลยนะ ท่านถงึใหเ้อาไมค้บีมาไว้

ขา้งๆ แลว้ไปมองภาพนัน้ ถ้ามองภาพนัน้นะ เวลาตดิ นี่กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน 

เหน็กาย พจิารณากาย ทนีี้ถ้าเห็นกายอย่างนี้มนัเหน็กายอย่างไร เหน็กายทีจ่ติมนั

สงบแลว้มนัเหน็ตามความเป็นจรงิ ถ้าจติสงบไง เพราะอะไร 

เพราะเขาบอกว่าเขาเดนิสมาธ ิ ความฟุ้งซ่านกน็้อยลง เกดิเป็นสมาธขิึน้มา 

ทางจงกรมมนัเป็นเบาๆ สมัผสัความนุ่ม สมัผสัความดงีาม พืน้หนิพืน้ทรายมนัดไีป

หมดเลย 

ถ้าไม่ดนีะ แดดมนัร้อนนะ โอโ้ฮ! มนัมแีต่ความกระวนกระวาย แต่ถ้ามนัดนีะ 

มนัดไีปหมดเลย แลว้อยากท าต่อเน่ือง 

อนัหนึ่งนะ สมาธเิกดิขึน้ สมาธติัง้อยู่ สมาธดิบัไป เราพยายามท าของเรา ท า

สมาธใิหม้ัน่คง แลว้ถ้าฝึกหดัใชปั้ญญา กอ็ย่างทีเ่ราพูด ฝึกหดัใชปั้ญญา เอาปัจจุบนั 

จติสงบแลว้พจิารณา ถ้าเหน็กายกไ็ดก้าย ถ้าเหน็เวทนา เหน็ความหงุดหงดิ ใจมนั

หงุดหงดินัน่น่ะเวทนาของจติ ถ้าจติมนัสงบ มนัชุ่มชืน่ มนัดมีากเลย 
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แต่ถ้าไม่ไดด้ัง่ใจ มนัหงุดหงดิ ไอห้งุดหงดินัน่น่ะเวทนาจติ จบัเลย เอาสตจิบัเลย 

อะไรหงุดหงดิ ท าไมมนัถงึหงุดหงดิ หงุดหงดิคอือะไร จบัเลย พจิารณาไปนะ มนัทนั มนั

ปล่อยอกีนะ นี่ฝึกหดัใชปั้ญญา 

เวทนากาย เวทนาจติ ถ้ากาย เวทนา จติ ธรรม จติมนัผ่องใส มนัผ่องใสมนัก็

ด ีพอมนัเศรา้หมองไม่พอใจ แต่ถ้าเวลาพจิารณาธรรม จบัอย่างนี้พจิารณาของเราไป 

มนัเป็นปัจจุบนัไง 

ฉะนัน้ ข้อธรรมที่จะเกิดขึ้นมนัอยู่ทีจ่รตินิสยั อยู่ทีค่นชอบ คนชอบหมายถงึว่า

มนัเกดิขึน้กบัเรา ผูท้ีพ่จิารณากายใหพ้จิารณาจติมนักไ็ม่สะดวก ผูท้ีพ่จิารณาจติจะให้

พจิารณากายกไ็ม่สะดวก 

แต่คนทีส่ะดวก ขณะทีว่่าสะดวก จติเราสงบแลว้สะดวกมนัยงัท าไดย้าก แลว้

ถ้าจติเราไม่สงบดว้ย แลว้ไม่สะดวกด้วย เวลาท าไปมนัยิง่ยุ่งใหญ่เลย ฉะนัน้ ใหม้นั

สะดวกใหม้นัสบายของมนั แลว้ค่อยๆ ท าไป ถ้าท าไปมนัจะพฒันาไป 

แต่เราจะบอกว่า ถ้าท าสมาธไิด้นะ ท าสมาธใิหม้ัน่คง รกัษาสมาธิไว้ ถ้าสมาธถิ้า

มนัเสื่อมไปมนัจะทุกข์ ถ้าสมาธมินัดแีล้ว ถ้าฝึกหดัพจิารณานะ พจิารณาอย่างนี้ 

พจิารณาอย่างทีว่่า “ระหว่างทีจ่ติเป็นสมาธคิ่ะ” 

จติเป็นสมาธ ิเรากพ็จิารณาของเราไป นี่เป็นธรรม ถ้าจติเราไม่เป็นสมาธ ิเรา

กพ็ยายามก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธเิขา้สูส่มาธ ิเพราะนี้คอืสมบตัแิทข้องเรา 

สมบตัทิีเ่ราหานะ เราท าหน้าทีก่ารงานขึน้มานี่สมบตัสิาธารณะ เราไดส้ิง่ใดมา 

โลก ใครมปัีญญากท็ าธุรกจิการคา้ ท าหน้าที่การงานขึน้มา เขากไ็ดผ้ลตอบแทนขึ้นมา

เป็นปัจจยัเครื่องอาศยั นี่สมบตัสิาธารณะ สมบตัสิาธารณะเพราะอะไร เพราะเราท ากไ็ด ้

เราไม่ท ากไ็ด ้ถ้าเรามบี าเหน็จบ านาญพอใชแ้ลว้เราไม่ท างาน เราก็ยงัเอาสิง่ทีเ่ราแสวงหา

มาไวใ้ชเ้มื่อยามชรากไ็ด้ 

แต่ถ้าเราท าสมาธ ิสมาธ ิหนึ่ง เป็นความสุข สมาธิเป็นความสุข ถ้าเรามสีตมิี

ปัญญา เรารกัษาของเราได ้ ถ้ารกัษาของเราได ้ ถ้าจติสงบเป็นอย่างนี้ แลว้เวลาดบั

ขนัธ์ลงทีน่ี่ อย่างน้อยเกิดเป็นพรหม เพราะพรหมมขีนัธ์เดยีว สมาธคิอืขนัธ์หนึ่ง 
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สมาธ ิจติตัง้มัน่เป็นหนึ่งเดยีว เอกคัคตารมณ์ จติตัง้มัน่ ถ้าเราอยู่กบัสมาธ ิแลว้เกาะ

สมาธไิว ้ เวลาจะดบัขนัธ์นี่เกดิบนพรหม ถ้าเกดิบนพรหม ถ้าเราท าคุณงามความดไีป

เกดิบนสวรรค์ จติมนัเวยีนว่ายตายเกิดไง นี่คอืสมบตัขิองเราๆ นี่คอืเสบยีงกรงัของ

เราทีเ่ราจะไป 

แต่เราใชปั้ญญาได ้เราพจิารณาของเราไป เวลาพจิารณา มนัปล่อยวางๆ สติ

ปัฏฐาน ๔ เวลามนัขาด เป็นโสดาบนัขึน้มา ถ้าเป็นโสดาบนัขึ้นมานี่อีก ๗ ชาต ิ เรารู้

เลย มนัองอาจ มนัองอาจ มนักลา้หาญ มนัไม่หวัน่ไหวเลย ไม่หวัน่ไหวเพราะอะไร 

เพราะธรรมดาของคน คนตาบอด คนทีไ่ม่มคีวามรู ้ออกไปขา้งนอกจะหวัน่ไหว ออกไป

ขา้งนอกจะท าสิง่ใด คนไม่มวีชิาความรูใ้นแขนงวชิานัน้จะท างานนัน้ไม่ได้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจติมนัไม่รูข้องมนั มนักต็อ้งเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะคอื

คนตาบอด แต่ถ้าพอมนัละสกักายทฏิฐ ิมคีวามเห็นชอบขึ้นมา อกี ๗ ชาตมินัรู ้มนัรูว่้า

มนัเกดิอกี ๗ ชาต ิคนเรามนัรูท้ีม่าทีไ่ป มนัตื่นเตน้กบัอะไร มนัไม่หวัน่ไหวแลว้ เพราะ

คนมนัรู้ 

แต่ถ้าคนไม่รู ้เราไม่รู ้เราจะไปไหนล่ะ อา้ว! เวลาตาย เอง็จะไปไหนล่ะ อา้ว! 

กแ็ลว้แต่เวรแต่กรรมมนัดนัไป แลว้แต่เวรแต่กรรม 

แต่ถ้าพจิารณาไปแลว้พอมนัขาด อา้ว! กูจะไปตามสทิธขิองกูไง อา้ว! กูจะไป

ตามสทิธขิองกู กส็ทิธิ ์สทิธิเ์ป็นสทิธิ ์อา้ว! โสดาบนัเป็นสทิธิข์องเรา อกุปปธรรม ใคร

จะมาแย่ง ใครจะมาดงึรอนสทิธิข์องเรา เราไปตามสทิธิข์องเรา อกี ๗ ชาต ิ

เหน็ไหม มนัแตกต่างกนัไง มนัจะเป็นจะตาย มนัแตกต่างกบัคนทีไ่ม่มตีน้ไม่

มปีลายเลย ฉะนัน้ เราท าอย่างนี้ของเราไป นี่ปฏบิตั ิปฏบิตัเิพื่อเหตุนี้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีอ่นัแรกเขาบอกว่าเขาจะย้ายบา้นหนี 

เราหนีใครไปไม่ได ้ แต่เวลาเราหนีตวัเองไม่พ้น แต่เวลาเรา

ปฏิบติั เราจะย้ายกิเลสหนีออกจากใจเราเลย เราจะย้ายกิเลสออกจาก

ใจของเรา เราจะอยู่ของเราด้วยความเป็นจริง ถ้าอยู่ด้วยความเป็นจริง 
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เราปฏิบติัอย่างน้ีมนัจะได้สจัธรรม ได้ผลของธรรม ส่ิงท่ีสมัผสัธรรมตาม

ความเป็นจริงจะได้เกิดอนัน้ีข้ึนมา น่ีถ้าปฏิบติัแล้วได้อย่างน้ี 

อนัแรกปฏบิตัขิึน้มาแลว้มนัยงัเป็นผลลบกบัหวัใจของตวั ตดิขดัไปหมด แต่อนั

ทีส่องปฏบิตัไิปแลว้ไดผ้ลขึน้มา เป็นการปฏบิตัเิหมอืนกนั แต่ท าไมมนัไม่เหมอืนกนั เหน็

ไหม ปฏบิตัเิหมอืนกนัแต่ไม่เหมอืนกนั 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมกบัปัญจวคัคยี์ แสดงธมัมจกั

ฯ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผูแ้สดงเอง พระอญัญาโกณฑญัญะรู้องคเ์ดยีว 

ปัญจวคัคยี ์๕ แต่เวลาแสดงธมัมจกัฯ จบ “อญัญาโกณฑญัญะรูแ้ลว้หนอ” มพีระอญัญา

โกณฑญัญะเป็นพระโสดาบนัองคเ์ดยีว 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมต่อเนื่องจนปัญจวคัคยี์เป็นพระ

โสดาบนัทัง้หมด แสดงอนัตตลกัขณสูตรถึงเป็นพระอรหนัต์ขึ้นมาทัง้ ๖ รวมทัง้องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไปเทศน์สอนยสะอกี ๕๕ 

ถงึเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึบอกว่า “เธอทัง้หลายพน้จากบ่วงที่

เป็นโลกและเป็นทพิย”์ 

บ่วงทีเ่ป็นโลก โลกธรรม ๘ บ่วงทีเ่ป็นโลก 

บ่วงทีเ่ป็นทพิยค์อืวฏัฏะ คอืเทวดา อนิทร ์พรหม 

“เธอพน้จากบ่วงที่เป็นโลกและเป็นทพิย ์ เธออย่าไปซ้อนทางกนั โลกนี้เร่ารอ้น

นัก เธออย่าไปซ้อนทางกนั” โลกเขาตอ้งการสจัธรรม คณุธรรม เผยแผ่ธรรมมา 

ฉะนัน้ จิตใจคนไม่เหมือนกนั แต่ถึงท่ีสุดแล้วอริยสจัมีหน่ึงเดียว 

เรามีความขยนัหมัน่เพียร เราท าหน้าท่ีการงานของเรา เราปฏิบติัของ

เรา ใครปฏิบติัไดส้มเหตุสมผลของเขา สาธ ุของเราต้องเป็นของเรา เรา

จะทุกขจ์ะยากมนัเป็นของของเรา เราท าของเราเอง เราอยากได้ผล

ของเราเอง 



หนีเราไม่พน้ ๑๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ของคนอื่นเราฟังไว้เป็นคตธิรรม ใครว่าสิง่ใดเราฟังไว ้ สาธุ เป็นบุญกุศลของ

เขา แต่ของของเรา เราอยากได้เป็นผลของเรา เราตอ้งท าเพื่อประโยชน์กบัเราเอง เอวงั 


