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ถาม : เรื่อง “สอบถามแนวทางปฏบิตั”ิ 

กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพ การที่เราหนีทุกขม์าจบัความดบัจะเป็นอุปาทาน

หรอืก่อใหเ้กดิภพชาตติ่อไปหรอืไม่ครบั การจดจ าอย่างหนึ่ง การละสิง่ทีจ่ดจ าอย่างหนึ่ง 

ท าอย่างไรจะถงึทีสุ่ดแห่งความสงบครบั 

ตอบ : “กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพ การที่เราหนีทุกข์มาจบัความดบัจะเป็น

อุปาทานไหม” 

การทีเ่ราจะหนีทุกข ์โดยความเป็นจรงิ ทุกข์ควรก าหนด สมุทยัควรละ พอละ

เสรจ็แลว้เกดินิโรธ นิโรธเกดิจากมรรค ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขค์วรก าหนด 

สมุทยัควรละ สมุทยัควรละ แต่นี่เราคดิกนัเองไงว่า หนึ่ง การหนีทุกข์ไง เราจะหนี

ทุกขม์าจบัทีค่วามดบั 

ถ้าจบัทีค่วามดบันะ เกดิดบัๆ จบัทีค่วามดบัเพื่อจะไม่ใหม้คีวามทุกข์ไง เรา

จะหนีจากทุกข ์เราหนีจากทุกข ์เราจะหนีไปไหนล่ะ เราจะหนีไปไหน 

ความจรงิเราเขา้ใจผดิ เราเขา้ใจผดิว่าสิง่ทีเ่ราเผชญิอยู่นี้เป็นความทุกข์ แลว้

เราจะหนีมนัไปเลย เราจะหนีไปเลย เราจะหนีไปไหน เราจะหนีความทุกขไ์ปไหน ใน

เมื่อยงัมตีวัตนเราอยู่ ความทุกข์มนัมทีีอ่ยู่ทีอ่าศยั ถ้าความทุกขม์นัมทีีอ่ยู่ทีอ่าศยั สิง่ที่

เราทุกข์ๆ  มนัเป็นวบิาก มนัเป็นวบิากคอืมนัเกดิแล้วไง มนัเกดิมาเป็นผลแลว้ ผลคอื

ความทุกขไ์ง 
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แลว้เราจะหนีทุกข ์หนีทุกขแ์ลว้เหตุมนัล่ะ เหตุใหเ้กิดทุกขม์นัอยู่ไหน เหตุให้

เกดิทุกขเ์รายงัไม่รู้ว่ามนัเกิดอยู่ทีไ่หน แลว้เราบอกว่าเราจะหนีทุกข ์ นี่ความเขา้ใจผดิ

ไง ความเข้าใจผดิ 

เวลาครูบาอาจารยท์่านเทศนาว่าการ เราฟังของเรา เราฟังของเรา เราว่าเรา

เขา้ใจของเรา ถ้าเราเขา้ใจของเรา เราเขา้ใจของเราแลว้เราจะท าตามนัน้ ท าตามความ

เขา้ใจ 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยท์่านบอกว่า ฟังธรรมเป็น ฟังธรรมไม่เป็น ถ้าฟังธรรม

เป็นนะ มนัจะฟังเป็นสเตป็ มนัเป็นระดบัขึน้มาเลย อย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านพูดถงึ

หลวงปู่ มัน่ท่านเทศนาว่าการ ถ้าหลวงปู่ มัน่ท่านเทศนาว่าการนะ ท่านเทศน์ถงึความ

สงบของใจเลย ถ้าเทศน์ความสงบของใจใช่ไหม 

แต่ทางปรยิตัเิขาบอกว่ากรรมฐานเทศน์ผดิ กรรมฐานเทศน์อะไรกไ็ม่รู ้ธรรมดา

เขาตอ้งเทศน์เรื่องศีลก่อน ตอ้งให้คนเข้าใจเรื่องศลี ถ้ามศีลีแล้วมนัถงึจะท าสมาธ ิ พอมี

สมาธแิลว้เราถงึจะเกดิปัญญา 

แลว้เวลากรรมฐานเราส่วนใหญ่แลว้เรื่องศลีไม่ไดพู้ดถงึ ไม่ไดพู้ดถงึในแง่

อะไร ในแง่ที่ว่า ศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ อธบิายศลีข้อที ่๑ ปาณาตปิาตา อทนินา อธบิายที

ละขอ้ๆ 

แต่โดยพระกรรมฐาน โดยที่ครูบาอาจารยน์ักปฏบิตัเิรานี่ เราบอกว่า ในเมื่อ

มนุษยม์ศีลี ๕ เป็นพืน้ฐานของมนุษย์ไง มนุษยม์ศีลี ๕ อยู่แลว้ ถ้าบวชเป็นพระ พระ

ศลี ๒๒๗ คอืศลีมนัสมบูรณ์แลว้ ถ้าไม่สมบูรณ์จะเป็นชาวพุทธอย่างไร 

ในวงกรรมฐานเขาบอกว่าศลีมนัเป็นปกติของใจ ใจของชาวพุทธมนัมศีลี ๕ 

เป็นพืน้ฐาน ทุกคนจะมศีีล ๕ ใช่ไหม เพราะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม เป็นพุทธมามกะ

ตอ้งมศีลี ๕ มศีลี ๕ ถ้ามาบวชพระ ใครเป็นนักปฏบิตักิม็ศีลี ๘ ถอืศีล ๘ ไง เพราะอะไร 

เพราะไม่กนิข้าวเยน็ ถือศลี ๘ พวกนี้มศีลี ๘ อยู่แลว้ สามเณร สามเณรกม็ศีลี ๑๐ พระ

กม็ศีลี ๒๒๗ ศลีเป็นความปกตขิองใจ เป็นพืน้ฐาน ศลีเป็นพืน้ฐานของชาวพุทธควรรู้ 
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ถ้าเป็นชาวพุทธตอ้งรูเ้รื่องศลี เป็นชาวพุทธตอ้งมศีีลมธีรรม มนัเป็นพื้นฐาน

อยู่แลว้ ฉะนัน้ พระกรรมฐานส่วนใหญ่แล้วจะไม่อธบิายว่าศลี ๕ คอืไอน้ัน่ ศลี ๘ คอืไอ้

นี ่ ศลี ๑๐ คอืไอน้ัน่ ศลี ๒๒๗ คอืไอนู่้น ไม่อธบิาย เพราะถอืว่าของรู้ๆ  กนัอยู่แลว้ 

เหมอืนชาวพุทธ เราเป็นชาวพุทธ เราเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เรากม็ี

รตันตรยั จะตอ้งอธบิายถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์กีไหม เพราะพืน้ฐานเรารู้

แลว้ 

แต่นักปฏบิตัอิยากรูเ้รื่องการปฏบิตัิ อยากรูว่้าท าอย่างใด กรรมฐานเราอยาก

รูว่้าท าอย่างใด ท าอย่างใดถงึจะมสีมาธ ิท าอย่างใดถึงเกดิปัญญา 

ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศนาว่าการ ท่านเทศน์ถงึความสงบเลย การท า

สมาธ ิการท าความสงบของใจ ทนีี้พอการท าความสงบของใจปับ๊ ใจมนัมกีเิลส พอท า

ความสงบของใจ เวลาถ้ากเิลสมนัรุนแรง กเิลสมนัดิ้นรน มนักบ็อกมนักม็คีวามทุกข์

ความยาก เวลากเิลสมนันุ่มนวลใช่ไหม มนับอกนี่เป็นสมาธ ิปล่อยหมดแลว้ ว่าง...มนั

ไม่เป็นสมาธเิลย ไมใ่ชส่มาธ ินี่เวลากเิลสมนับงัเงา กเิลสเขา้มาสวมรอยไง 

เวลาเราฟุ้งซ่าน เรารูว่้าเราฟุ้งซ่านเลย เวลาสบายใจ สบายใจเป็นสมาธไิหม 

นี่ไง โลกเขาท ากนัอย่างนี้ไง ทีโ่ลกเขาท ากนัอย่างนี้เพราะอะไร เพราะขาดผูน้ า เพราะ

ขาดผูน้ าที่รูจ้รงิ ขาดผูน้ าทีป่ฏบิตัแิลว้มคีวามจรงิขึน้มาจากใจ เพราะความจรงิมนัตอ้ง

ขึน้มาทัง้นัน้น่ะ 

เงนิทองนะ เงนิทองเป็นสมบตัสิาธารณะ เงนิทอง เงนิคงคลงั เงนิในธนาคาร

ชาตเิป็นของประเทศไทย มนัเป็นของสาธารณะ แต่ถ้าเงนิทองของเรา เราท ามาหากนิ

ของเรา เราท าหน้าทีก่ารงานของเรา เราไดเ้งนิทองมา เงนิทองนี้เป็นของเรา 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่ราศกึษาๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เท่านัน้น่ะ ทีช่าวพุทธๆ ทีรู่้ๆ  นี่รูธ้รรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นธรรม

สาธารณะทัง้นัน้น่ะ มนัไม่มอียู่จรงิไง ถา้ไม่มอียู่จรงิแลว้เป็นสมาธไิดอ้ย่างไร 

มนุษยม์สีมาธ ิ มนุษยม์สีมาธเิพราะอะไร เพราะสมาธขิองปุถุชน เวลาปฏบิตั ิ

ปุถุชน ถ้าคนขาดสมาธกิโ็รงพยาบาลบา้ไง เดก็สมาธสิ ัน้ เดก็สมาธสิ ัน้ สมาธยิาว 
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สมาธดิ ี เดก็สมาธดิีๆ  เดก็จะมกีารศกึษาที่ด ี เดก็ที่ไอควิสูงๆ ส่วนใหญ่พวกนี้มสีมาธิ

มัน่คง สมาธดิ ีสมาธดิมีนักเ็ป็นของปุถุชน ของเรื่องโลกๆ ของนักวทิยาศาสตร ์

แต่ถ้าจะปฏบิตัแิลว้ ปุถุชน กลัยาณปุถุชน นักปฏบิตัเิขาจะรู้เลยว่าปุถุชนคน

หนา หนาอย่างไร หนาเพราะอะไร อะไรก็ไม่ไดไ้ง เสยีงตฉิินนินทา เสยีงลม เสยีงแดด 

มนัโกรธเขาไปหมดแหละ นี่ปุถุชน กลัยาณปุถุชนมนัเป็นเรื่องธรรมชาติ 

พายุรุนแรง เวลาภยัแลง้ เวลาพายุฤดูแลง้ เวลาเกิดเฮอรเิคน เวลาเกดิพายุ 

มนัหนา้ของพายุ เรากรู็้ เราก็เขา้ใจได ้ แต่เรากเ็สยีใจนะ ถ้ามนัท าลายทรพัยส์นิของ

เรา เรากเ็สยีใจ แต่เรารู ้ เราเขา้ใจได ้ นี่เวลาพายุมนัรุนแรง สิง่ทีม่นัพดัขึน้มามนั

ท าลายเราหมดเลย แต่เวลามนัไม่เกดิพายุขึน้มามนัท าอย่างไรต่อ 

ปุถุชน กลัยาณปุถุชน นักปฏบิตัเิขารู ้ ฉะนัน้ หลวงปู่ มัน่เวลาเทศนาว่าการ 

ท่านถงึใหท้ าสมาธก่ิอน ทนีี้การท าสมาธกิต็รงนี้ ตรงทีว่่า เวลาท าสมาธไิปแล้ว ไม่ใช่

เราท าสมาธิแลว้ไดส้มาธิไง เหมอืนเราท าอาหารหรอืเราท างาน ถ้าเราท างาน มนัเป็น

วตัถุ อย่างเช่นเราจะสรา้งโต๊ะสร้างเตยีง มนัเป็นไม้ ไมเ้ราเลื่อย เราตดัเพื่อใหม้นัได้

ขนาด แลว้เราประกอบขึน้มาเป็นโต๊ะเป็นเตยีงไดท้ัง้นัน้น่ะ เพราะมนัไม่มชีวีติ ขนาดไม่

มชีวีตินะ เราจะต้องมฝีีมอื ถ้ามอืไม่ถงึท าแลว้มนัไม่ไดศู้นย ์มนัไม่สวย มนัไม่ถูกตอ้งดี

งาม นี่ขนาดเรื่องของวตัถุนะ 

แลว้จติใจล่ะ จติใจทีท่ าความสงบ เพราะอะไร เพราะจติใจมนัมกีเิลส 

สิง่มชีวีติมนัมแีรงต่อตา้น วตัถุธาตุมนัไม่มชีวีติ สิง่ไม่มชีวีติเราจะมาประกอบเป็นชิน้

เป็นอนัทุกอย่าง เราจะตอ้งมฝีีมอื เพื่อความเรยีบง่าย เพื่อความสวยงามของมนั 

แต่ถ้าเวลาเราท าสมาธ ิจติมนัมชีวีติ จตินี่มชีวีติ เพราะมนัมชีวีติ มนัเป็นธาตุรู ้

ธาตุรูแ้ลว้มนัมอีวชิชาดว้ย มนัมกีเิลสคอยกระตุน้ดว้ย 

ฉะนัน้ ท าไมบอกว่า ท าสมาธกิท็ าสมาธไิปเลย ท าสมาธกิเ็หมอืนกบัเรา

ประกอบเป็นโต๊ะเป็นเตยีง มนัเป็นวตัถุขึน้มา เราก็ตดัใหม้นัไดฉ้าก ตดัใหม้นัไดส้่วน

ของมนั เราประกอบมนักจ็บ ท าสมาธกิท็ าสมาธ ิกต็ัง้สมาธขิึน้มากจ็บ นี่เป็นความคดิ

ของโลกไง 
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แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารยน์ะ ทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ถงึท าความสงบของใจ ท า

สมาธกิเ็พราะเหตุนี้ไง ท่านรู้ว่ากเิลสมนัต่อตา้นอย่างใด กเิลสมนัมเีล่หก์ลอย่างใด 

กเิลสมนัมเีล่หก์ลของมนั มนัขุดหลุมพรางของมนั มนัใช้แง่งอนของมนัจะท าใหเ้รา

ลม้ลุกคลุกคลานตลอด ฉะนัน้ เวลาเราปฏบิตั ิเราถงึไม่รูจ้กัมนัไง 

พอเราไม่รูจ้กัมนั ครูบาอาจารยท์่านสอนท าความสงบของใจ ท่านจะบอกถึง

เล่หก์ลของมนั ใหเ้รามัน่คง เรามคีวามเพยีรของเรา เราท าของเราตามความเป็นจรงิ

ของเรา ถ้าจติมนัสงบเขา้มา เราจะไดร้สชาตขิองสมัมาสมาธ ิ เราจะได้รสชาตขิองความ

สงบ รสชาตขิองความสงบคอืความสุข 

เหน็ไหม มนัท าความสงบมนัท าอย่างนัน้ ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อน 

ถ้าใจมนัสงบแล้ว พอใจสงบแล้วใหห้ดัใชปั้ญญา หดัใชปั้ญญา เหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ การเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตาม

ความเป็นจรงิ สตปัิฏฐาน ๔ 

เราพูดกนัปากเปียกปากแฉะ “ปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔” มนัมแีต่ชื่อ มนั

ไม่มคีวามจรงิหรอก ความจรงิมนัไม่ม ีไม่มคีวามจรงิอยู่เลย 

ถ้ามคีวามจรงินะ จติมนัสงบแลว้จติเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตาม

ความเป็นจรงิ ขนพองสยองเกลา้ การเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตาม

ความเป็นจรงินะ โอโ้ฮ! ขนพองสยองเกลา้เลย มนัเหมอืนกบัเรา เรากนิตม้ย า ตม้ย า

รสชาตมินัจะเผด็ รสชาตมินัจะเผด็ มนัไม่เหมอืนกบัแกงจดื รสชาตมินัแตกต่างกนัไป 

น่ีกเ็หมือนกนั พอจิตมนัสงบแล้วมนัมีรสมีชาติของมนั มนัรู้

ของมนั รสของธรรมๆ มนัต้องมีของมนั ถา้จิตมนัสงบ ถ้าจิตสงบแล้ว

ไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง อนันัน้ถึง

จะเป็นการใช้ปัญญา ปัญญาทางปฏิบติั แนวทางปฏิบติัเขาท ากนัท่ีน่ี ถ้า

ท าท่ีน่ี ครบูาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงท่านจะสอนท่ีน่ี 
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ทนีี้บอกว่า นี่ค าถามไง ค าถามว่า “เราจะหนีทุกข”์ แน่ะ! “เราจะหนีทุกข”์ คดิ

เอาเอง “เราจะหนีทุกข”์ 

จะเอาจรวด จรวดทีม่นัมพีลงังานมากขนาดไหน ดูส ิ เขาไปอวกาศ เขาใช้

แรงขบัจากจรวดใหพ้น้จากแรงโน้มถ่วงออกไป ไอน้ี่เราจะหนีทุกข ์ เราจะใชก้ าลงัของ

จติเท่าไรจะวิง่หนีมนัใหพ้น้ ใหพ้น้จากทุกข ์เอง็ท าอย่างไร ท าอย่างไรล่ะ 

เราถงึว่า เขาสอบถามแนวทางปฏบิตั ิ นี่กต็อบในแนวทางปฏบิตั ิ เดีย๋วจะมี

ปัญหากนัไง 

ไม่มปัีญหา เวลาทีเ่ขยีนมา เวลาเราตอบไปแลว้เดีย๋วเขาจะเขยีนมาใหม่ 

“หลวงพ่อเขา้ใจผดิ ผมไม่ไดม้คีวามหมายอย่างนัน้” 

แต่นี้ตอบตามตวัอกัษรไง “การทีเ่ราจะหนีทุกข์ซึ่งมาจบัความดบั ถอืเป็น

อุปาทานหรอืไม่” 

เป็นอุปาทานอยู่แลว้ มนัเป็นอุปาทานอยู่แลว้ มนัไม่เป็นความจรงิเลย เพราะ

เราจะหนีจากทุกข ์เราจะหนีจากทุกขโ์ดยความเขา้ใจของเราไง 

แต่ในครบูาอาจารยท่ี์ท่านสอนแนวทางปฏิบติัท่านบอกให้ท า

ความสงบของใจเข้ามา พอใจมนัสงบแล้วมนัไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็

จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง เหน็ธรรมคือสจัธรรมส่ิงท่ีเกิดข้ึน สจั

ธรรมอารมณ์ความรู้สึกเป็นธรรมารมณ์ อารมณ์ความรู้สึก รู้สึกดี รู้สึก

ชัว่ เวลาจิตมนัสงบแล้วมนัไปจบัต้องได้แล้วมนัออกมาแยกแยะนัน่น่ะ น่ี

วิธีการท่ีเราจะปลดเปลื้องทุกข ์ เราจะเปลือ้งทุกข ์ เราจะพ้นออกจาก

ทุกข ์พ้นออกจากทุกขม์นัต้องใช้สติปัญญา 

นี่ใชค้ าไง ค าเขยีนเขยีนมาอย่างนี้ “การทีเ่ราจะหนี เราจะหนีทุกข์ๆ ” อย่างนี้

เขาเรยีกว่านักหลบ 

เวลาเราต่อสู ้ ดูส ิครูบาอาจารยท์่านสอนเรื่องการภาวนานะ ท่านบอกใหเ้ป็น

นักรบ นักรบจติสงบแลว้ใหเ้ผชญิกบัเวทนา ใหเ้ผชญิกบักาย ใหเ้ผชญิกบัจติ ให้เผชญิ
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กบัธรรม ให้เผชญิกบัความเป็นจรงิ ใหเ้ผชญิหน้ากบัมนั ใหเ้ผชญิหน้ากบัมนัแลว้

แยกแยะกบัมนั ต่อสูก้บัมนั แยกแยะมนัใหเ้ขา้ใจ ใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ ใหม้นัแปรสภาพ 

ใหเ้รารูใ้หเ้ราเหน็ นี่คอืวปัิสสนา 

แต่ถ้าเจอเวทนากห็ลบเลย หลบเขา้พุทโธ เจอกาย เจอกายกเ็ขา้สู่สมาธ ิ เจอ

อะไรกเ็ขา้สู่ความสงบหมดเลย ไมต่่อสูส้ ิง่ใดเลย มนักส็บาย เวลาเราเขา้สู่ความสงบมนัก็

โล่งนะ โล่ง อู๋ย! ว่างหมดเลย สบายหมดเลย...นักหลบ 

ครูบาอาจารยบ์อกว่า การหลบ การหลบกเิลส การหลบการหลกีนี้ไม่ใช่แนวทาง

ปฏบิตั ิ การหลบการหลกีนี้ไม่ใช่ความจรงิ ความจรงิคอืการเผชญิหน้า เขา้ไป

เผชญิหน้าประหตัประหารกนั ต่อสูก้นั แยกแยะกนัด้วยสตดิ้วยปัญญา ถ้าแยกแยะกนั

ดว้ยสตดิว้ยปัญญา ด้วยก าลงัของสมาธ ิ ด้วยก าลงัของปัญญา มนัจะเกดิเป็นมรรค เกดิ

เป็นมรรคคอืมรรค ๘ ด ารชิอบ งานชอบ สตชิอบ ระลกึชอบ ปัญญาชอบ ความชอบ

ธรรมเข้าไปแยกแยะ พอแยกแยะมนักเ็กดิสจัจะ เกดิสจัจะเกดิความจรงิ เกดิสจัจะ

ความจรงิตรงไหน เกดิสจัจะความจรงิ เหน็ไหม ไตรลกัษณะ พระไตรลกัษณ์ทีเ่รา

ตอ้งการกนัอยู่นี่ พระไตรลกัษณ์ทีเ่ราอยากรู้อยากเห็นกนัอยู่นี่ 

เราอยากรูอ้ยากเหน็เรากศ็กึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ไตรลกัษณ์คอือนิจจงั ทุกขงั อนัตตา ความเป็นอนัตตาคอืไตรลกัษณ ์ ไตรลกัษณเ์ป็น

อย่างไรล่ะ ไตรลกัษณ์กจ็นิตนาการ ไตรลกัษณ์กเ็ป็นสารคด ี ไตรลกัษณ์กเ็ราสรา้งขึน้ 

ไตรลกัษณ์กไ็ม่เป็นความจรงิ 

แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิ จติสงบแลว้จบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรมตาม

ความเป็นจรงิ แลว้แยกแยะมนั แยกแยะมนัถ้าก าลงัมนัพอนะ เวลาถ้าเหน็กายนะ 

พจิารณากายไปมนัจะแปรสภาพนะ แปรสภาพละลายไปต่อหน้า ถ้าเกดิเป็นไฟ ไฟจะ

เผาไปต่อหน้า มนัอยู่ทีมุ่มมอง มุมมองคอืจรตินิสยัคนมอี านาจวาสนา 

พอมนัท าลายไปต่อหน้า เหมอืนของเรา เราหวงัอะไร เช่น เพชร ใครไดเ้พชร

เมด็ใหญ่ๆ ทุกคนกป็รารถนา แลว้เพชรมนัละลายเหมอืนน ้าแขง็ เราตกใจไหม เรามี

เพชรอยู่ เพชร อูฮู้! ราคาเป็นหมื่นๆ ลา้นเลย เพราะเรารูเ้ราเหน็ตามความเป็นจรงิ
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ของเรา คนอื่นไม่เหน็ไม่ส าคญั จติเราเห็น แต่เราพจิารณาไปๆ เพชรมนัละลายลง มนั

ละลายแบบน ้าแขง็ น ้าแขง็มนัละลายจนหมดไปเลย นี่ไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์คอืการแปร

สภาพ 

แล้วไตรลกัษณ์ของคนอื่นกเ็ป็นไตรลกัษณ์ของคนอื่น ไตร

ลกัษณ์ของเรา เรารู้เราเหน็ เพราะอะไร เพราะกิเลสของเรา จิตของเรา 

ความหมกัหมมของเรา ความวิตกกงัวลของเรา ความยึดมัน่ถือมัน่ของ

เรา เวลามนัละลายลงเป็นไตรลกัษณ์ให้เราเหน็ มนัผงะเลย น่ีคือการ

สอนจิต น่ีเหน็ไตรลกัษณ์อย่างน้ี พอเหน็แล้วมนัพึ่งไม่ได ้ เหน็ไหม กาย

กพ็ึ่งไม่ได้ เวทนากพ็ึ่งไม่ได้ จิตกพ่ึ็งไม่ได้ ธรรมกพ็ึ่งไม่ได ้ มนัไม่มีอะไร

พึ่งได้เลย มนัย่อยสลายไป มนัสลายไปต่อหน้า น่ีเกิดไตรลกัษณ์ น่ีคือ

ปัญญา ปัญญาอย่างน้ี แล้วพอมนัเข้าใจแลว้มนัจะมทีุกขอ์ยู่ไหม พอมนั

เข้าใจแล้วมนัจะไปยึดมัน่ถือมัน่ไหม พอมนัไม่ยึดมัน่ถือมัน่มนัจะไป

เก่ียวข้องกบัอะไรไหม 

เพราะมนัละลายต่อหน้าเรา นี่การใชห้นี้ไง เวลามมีูลหนี้ตอ้งใชมู้ลหนี้ หนี้ก็

คอืกเิลสไง แลว้มนัละลายต่อหน้า มนัย่อยสลายไปต่อหน้า ไอค้นทีเ่หน็มนัจะท า

อย่างไร ไอค้นทีเ่หน็มนัจะท าอย่างไร 

เหน็น่ะ เหน็อาการทัง้หมดเลย แต่เวลาเป็นจรงิขึน้มา จติมนัเป็นจรงิ มนั

ส ารอกมนัคายสกักายทฏิฐ ิ ทฏิฐคิวามยดึมัน่ถอืมัน่ จติใตส้ านึกทีม่นัผูกพนัน่ะ มนั

ส ารอกมนัคาย มนัตอ้งมเีหตุมผีลน ้าหนักพอกนัมนัถงึจะส ารอกคายออกได ้ น ้าหนัก

ของปัญญา 

น ้าหนักของมรรคมนัไม่พอกนั มนัส ารอกมนัคายไม่ไดห้รอก ถ้ามนัคายไม่ได ้

ถ้ามนัอย่างสูงสุดมนักเ็ป็นตทงัคปหาน คอืมนัปล่อยวางชัว่คราวๆ เรากภ็าวนา

ต่อเน่ืองไป 
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นี่พูดถงึการหนีทุกขไ์ง เขาเขยีนมาอย่างนี้จรงิๆ “สอบถามแนวทางปฏบิตัิ

ครบั” 

“การทีเ่ราจะหนีทุกข ์เราไปจบัซึ่งความดบั” 

ไปจบัซึ่งความดบั ความดบัคอืมนัดบัลง มนัดบัมาน่ีมนัเป็นอนาคตดว้ย 

เพราะมนัเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป เกดิขึน้เป็นตน้น ้า ตัง้อยู่คอืกลางน ้า แลว้มนัดบัไป 

ทนีี้มนัเกดิขึ้น มนัอยู่กลางน ้า เรากป็รารถนาถงึการดบัไป การดบัไปเพราะเราคดิว่า

ดบัแลว้มนัจะไม่เกิด ดบัแลว้จะไม่มไีง แต่มนัเป็นวงจรน่ะ พอดบัแลว้กไ็ปเกดิอีก พอ

ดบัแลว้ ความคดิดบัไปเดีย๋วกเ็กดิอีก มนัดบัไม่ไดห้รอก 

แต่เราไปถอน ถอนสกักายทฏิฐ ิ ถอนตน้เหตุเลย ถอนสิง่ทีม่นัจะเกิด มนัจะ

ตัง้อยู่ มนัจะดบัไป เราถอนตรงนู้นเลย กลบัไปถอนตรงนู้น นี่คอืการดบัทุกข์ 

ถ้าการหนีทุกขไ์ม่ม ีมแีต่การดบัทุกข ์การดบัทุกข์ ทุกข์ควรก าหนด สมุทยัควร

ละ ทุกขค์วรเผชญิหน้า ทุกข์ควรก าหนด ค าว่า “ทุกข์ควรก าหนด” ทุกขต์้องก าหนด ทุกข์

ตอ้งเผชญิหน้า 

เราเจอฝรัง่ ฝรัง่เขาบอกว่าเขาอยู่มหายาน เขาบอกว่าเขาสุขนิยม เถรวาทนี่

ทุกขน์ิยม ทุกข์เกดิขึน้ ทุกขต์ัง้อยู่ ทุกขด์บัไป ท าไมตอ้งทุกขล์่ะ 

เราบอกไม่ใช่ นี่คอืสจัจะนิยม 

เขาบอกเขาสุขนิยม สขุนิยมมนัอยู่ทีไ่หน มนัมสีุขนิยมอยู่ทีไ่หน เรา

เคลบิเคลิ้มไป เรากว่็าเป็นความสุขน่ะส ิแต่ความจรงิมนัเป็นความทุกขท์ัง้นัน้น่ะ 

ทุกข์เกิดขึน้ ทุกขต์ัง้อยู่ ทุกข์ดบัไป นี่เป็นสจัจะนิยม นี่เป็นอรยิสจั นี่เป็นความ

จรงิ เพราะเราจะปฏบิตัธิรรม เราตอ้งเผชญิกบัความจรงิ เราตอ้งการหาความจรงิ เรา

จะตอ้งหาจติจรงิๆ ของเรา สมัมาสมาธเิขา้ไปเผชญิกบัสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็น

จรงิ ตามความเป็นจรงิ มนัเป็นทุกขจ์รงิๆ พจิารณาจรงิๆ เป็นทุกขจ์รงิๆ มนัส ารอก

มนัคายทุกขอ์อกไปจรงิๆ มนัคายทุกขเ์พราะอะไร มนัคายทุกขเ์พราะมสีมุทยั เพราะ

มนัโง่ เพราะมนัไม่เขา้ใจมนัถงึได้ทุกข ์ เพราะมนัเหน็แตกต่าง เหน็แตกต่าง ยดึ
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แตกต่าง ปรารถนาแตกต่าง ตณัหาไง ปรารถนาใหอ้ยู่กบัเรา ปรารถนาให้เป็นแต่

ความสุข ปรารถนาความพอใจ มนัปรารถนา แล้วมนัจรงิไหมล่ะ 

แต่ถ้ามนัเกดิขึน้ มนัเกดิขึน้ตามความเป็นจรงิ เพราะมนัจรงิๆ มนัทุกขจ์รงิๆ 

ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะสมุทยั ตณัหา ความตอ้งการ ความปรารถนา ความผลกั

ไส มนัเป็นตณัหา แลว้เราพจิารณาทุกขเ์ขา้ไปแลว้เหน็มนัแปรสภาพต่อหน้า ไตร

ลกัษณ์มนัแปรสภาพต่อหน้า พอมนัเหน็ต่อหน้ามนักไ็ม่มตีณัหา เพราะตณัหาความ

เขา้ใจผดิอยากใหส้มความปรารถนา แลว้พอมนัเหน็จรงิ มนัไม่มอีะไรสมความ

ปรารถนาจากไตรลกัษณ์ จากสจัธรรม จากมรรค จากมรรคคอืจากปัญญา จาก

ภาวนามยปัญญา จากธรรมจกัรทีม่นัรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ ความจรงิมนัเป็นแบบนี้ 

แต่โดยปกตคิวามส านึกของเรามนัเป็นสมุทยั ความสามญัส านึกของมนุษย์

มนัเป็นเรื่องสมุทยั เรื่องความตอ้งการ เรื่องตณัหา เรื่องความปรารถนา เรื่องอยากให้

สมความปรารถนา อนันี้เป็นสมุทยั 

ทนีี้มนัเป็นสมุทยั มนัเป็นสมุทยัมนัถงึเกดิทุกข ์ แล้วเราพจิารณาของเราตาม

ความเป็นจรงิขึน้ไปแลว้ พจิารณาความจรงิ มนัเหน็ตามความเป็นจรงิแลว้ มนัเป็นไตร

ลกัษณ์ เป็นพระไตรลกัษณ์ ลกัษณะญาณ เกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไปต่อหน้า 

พอต่อหน้า มนัเกิดเพราะอะไรล่ะ เกิดเพราะศีล เกิดเพราะ

สมาธิ เกิดเพราะปัญญา มนัไม่เกิดเพราะอย่างอ่ืนเลย มนัไม่ได้เกิด

เพราะพระไตรปิฎก มนัไม่ได้เกิดเพราะพระพทุธเจ้าสอน มนัไม่ได้เกิด

เพราะอะไรเลย มนัเกิดเพราะเราท าจริง 

เราท าจริง เรารู้จริง เรารู้จากการกระท าของเรา เรารู้จาก

ความเหน็ของเรา ถ้ารู้จากความเหน็ของเรา จิตใจท่ีรูจ้ากความเหน็ของ

เรา มนัส ารอกมนัคายออกไปจากใจของเรา มนัขาดไปแล้ว จะต้องมี

ใครบอกไหม จะต้องมีใครมาสอนไหม มนัเป็นความจริง น่ีปัจจตัตงัไง 

สนัทิฏฐิโก ท่ีหลวงตาท่านบอกว่าพระพทุธเจ้ายกให้สนัทิฏฐิโก ยกให้รู้
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ตามความเป็นจริงในใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะ

ประกาศไว้กบัความรู้จริง เป็นสนัทิฏฐิโก สนัทิฏฐิโก ผู้ท่ีมารู้จริง ผู้ท่ีมา

รู้จริง แล้วผู้ท่ีมารู้จริงมนัไม่ใช่รู้จ า 

แต่ในปัจจบุนัน้ีเรารูจ้ า พอรูจ้ าขึน้มาแลว้เรากม็ปัีญญา เรากห็าทางออกกนั 

มนัถงึเขยีนมาอย่างนี้ไง เพราะค าเขยีนมาอย่างนี้เหมอืนครัง้ทีแ่ลว้เลย เขาเขยีนว่า

เกดิดบัๆ เรากบ็อกว่าเล่นปฏบิตัธิรรม 

เขาเขยีนมาใหม่เลย เขาบอกเขาไม่ไดเ้ล่นนะ เขาท าจรงิๆ อนัน้ีซ ้ารอยเลย 

อนัน้ีบอกว่าเราจะหนีทุกข ์ค าว่า “หนี” คอืนักหลบ หนีคอืการหลบ เรากูห้นี้ยมืสนิเขา 

แลว้เราหนหีนี้ เราไม่ใชห้นี้ เราหนีไปเลย เราจะใชห้นี้เขาไดไ้หม เราจะพน้จากเป็นหนี้

ไหม ไม่มทีาง 

เรากูห้นี้ยมืสนิมาแลว้หนีไป หนีไป เรากห็นีไป เราหนีไป เราหนีหนี้ เรากม็เีวรมี

กรรมกบัเจา้หนี้นัน้ไปทุกภพทุกชาติ ชาตปัิจจุบนัน้ีเราไม่ใช ้ เรากต็อ้งไปใชช้าตติ่อๆ 

ไป เพราะเราไปกูห้นี้ยมืสนิแลว้เราหนีหนี้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ใชค้ าว่า “หนี” ใชค้ าว่า “หน”ี คอืหลบ กรรมฐานเรา กรณีนี้ถ้า

เป็นครูบาอาจารยน์ะ ท่านเอาตายเลย ท่านเอาตายหมายความว่า อย่างนี้ถา้พูดถงึในวง

ปฏบิตันิะ เขาบอกว่าเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ทฏิฐคิอืความเหน็ผดิ เหน็ว่าเราหลบหนี เราหลกี

หนีไปแลว้เราจะพน้จากเขา แต่ในสจัจะในการปฏบิตัมินัเป็นไปไม่ได้ เราเป็นคนทุกข์

คนยาก เราไดส้รา้งหนี้สร้างสนิไวเ้ยอะ เรากต็้องปฏบิตัดิว้ยความทุกข์ความยาก 

จะตอ้งใชต้อ้งจ่ายจนกว่าจะหมดจากหนี้นัน้ บางคนเขาเป็นหนี้เลก็น้อย เขาเป็นหนี้ที่

เบาบาง เขามาปฏบิตัขิองเขา เขากใ็ช้หนี้เวรหนี้กรรมของเขาแค่ส่วนเบาบางนัน้ เขา

ถงึปฏบิตัง่ิายรูง่้าย 

อย่างเช่นเรา เราเป็นคนทีส่รา้งเวรสร้างกรรม สรา้งหนี้ไวม้หาศาลเลย แล้ว

เราจะมาปฏบิตั ิ เราตอ้งใชเ้วรใชก้รรม ใชห้นี้ของเรา อดนอนผ่อนอาหารสมบุกสมบนั

ขนาดไหน ใชเ้ขา้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะใชห้นี้ของเราหมด พอหมดขึน้มามนักจ็ะเป็น

ไตรลกัษณ์ พอถงึไตรลกัษณ์แลว้ มนัส ารอกมนัคายหมดแลว้คอืจบ 
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นี่ไง ถงึว่าพนัธุกรรมของจติๆ การสรา้งเวรสรา้งกรรมมาแต่ละดวงจติไม่

เหมอืนกนั ไม่เหมอืนกนั ในวงปฏบิตัเิรา ครูบาอาจารยท์่านถงึแกจ้ติแต่ละดวงๆ ไม่

เหมอืนกนั ไม่มสีูตรส าเรจ็ 

เราถงึไม่ยอมรบัในสิง่ทีเ่ขาสอนเป็นสูตรส าเรจ็ เหน็ไหม เวลาปฏบิตัติอ้งท าให้

เหมอืนกนั แต่เวลาบอกว่าไม่มสีูตรส าเรจ็ ท าไมเราบอกพุทโธล่ะ 

พุทโธนี้เป็นเบสกิ พุทโธ คนเราก่อนจะลงเล่นกฬีา เขาตอ้งฟิต มคีวามฟิตให้

ร่างกายแขง็แรง พุทโธเป็นแค่ท าจติใหเ้ขม้แขง็เท่านัน้เอง มาพุทโธๆ ใหจ้ติเขม้แขง็ 

จติมสีมาธ ิ จติมหีลกัมเีกณฑ ์ ใหม้คีวามสงบขึน้มาได ้นี่มเีบสกิแลว้ มพีืน้ฐานแลว้ เรา

จะไปฝึกหดัเทคนิคแลว้ เทคนิคว่าเราจะท าอย่างไร จะใชปั้ญญาอย่างไร เราจะต่อสู้

อย่างไร 

เบสกินักกฬีาทุกประเภทเลย ตอ้งออกก าลงักายให้ร่างกายแขง็แรง แลว้เอง็เล่น

อะไรล่ะ เอง็จะเล่นกอล์ฟ เล่นฟุตบอล เล่นรกับี้ เล่นบาส เล่นอะไร เอง็ก็ไปเล่นตาม

กฬีาของเอง็ส ิ แต่เอง็ตอ้งมเีบสกิ มคีวามแขง็แรงของร่างกาย พุทโธมตีรงนี้ ฉะนัน้ 

เวลาคนอื่นเขาไม่ไดส้อนแบบนี้นี่ 

เขาบอกว่าของเขา เขาท าอย่างนี้แลว้กฬีามชีนิดเดยีว แลว้ท าอย่างนี้

ตลอดไปแลว้จบ...มนัไม่มอียู่จรงิ ถ้ามอียู่จรงิ พุทโธๆ แค่มาท าพืน้ฐาน แค่ใหทุ้กคน 

ใหน้ักกฬีาทุกประเภทร่างกายแขง็แรง มคีวามฟิต แลว้จะเล่นอะไร จะเล่นอะไร

หมายความว่า เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ เราจะท า

อะไรต่อเน่ืองไป 

ฉะนัน้ บอกท าไมตอ้งพุทโธๆ 

กเ็อ็งยงัคลานกนัมาเลย ก็เอ็งยงัยนืกนัไม่ได้เลย คนยนืไม่ได้เลย เอ็งจะไปท า

อะไรกนั จติใจเอง็ยงัโดนกเิลสข่มขี่อยู่ เอ็งยงัวติกกงัวลกบัชวีติตลอด จติใจของเอง็ เอง็

ยงัหมกมุ่นอยู่กบักเิลสอยู่ตลอดเลย แลว้เอ็งบอกเอง็จะปฏบิตัติามแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

เอง็จะปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ เอง็จะนอนปฏบิตัใิช่ไหม เอง็จะคลานปฏบิตักินัไป

หรอื ในเมื่อจติใจเอง็ยงัไม่แขง็แรงพอทีเ่อง็จะลุกยนืได้ เอง็จะเดนิเองได้ 
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นักกฬีาเขาตอ้งลุกยนืได้ เดนิได้ วิง่ได ้มกี าลงัได ้ เขาถงึไปเล่นกฬีาชนิดต่างๆ 

ได ้พุทโธๆ เพื่อใหจ้ติมกี าลงัเท่านัน้น่ะ เพื่อใหค้วามสงบ ตรงนี้เป็นพืน้ฐาน 

แต่เวลาคนอื่นเขาบอกว่าเป็นแนวทางเดยีวกนั เราต่อตา้น เวลาพุทโธ ใคร

มากพ็ุทโธๆ 

พุทโธมนัเบสกิ มนัท าใหจ้ติสงบ มนัท าใหค้นมคีวามฟิต แลว้ปฏบิตัติอ้งว่า

กนั กรรมฐานเขาสอนกนัตรงนี้ ใหพ้จิารณากาย พจิารณากายเหมอืนกนัยงัแตกต่าง

กนัเลย ดูส ิกฬีาแต่ละชนิด ต าแหน่งการเล่นของเขากย็นืคนละต าแหน่งอยู่แลว้ กฬีา

ทุกชนิด ตวัเล่นของเขามตีัง้กีต่ าแหน่ง 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาภาวนาไปเห็นกายเหมอืนกนั กีฬาชนิดเดยีวกนั เหน็กาย

เหมอืนกนั แต่เอง็ยนือยู่ต าแหน่งไหน เอง็พจิารณาอย่างไร เหน็กายอย่างไร พจิารณา

อย่างไร ถ้าพจิารณาแลว้มนัถงึเป็นการต่อสู้ 

นักรบ เวลาครูบาอาจารยท์่านสอนใหเ้ป็นนักรบ นักปฏบิตัใิหเ้ป็นนักรบ ไม่ใช่

นักหลบ อยากจะปฏบิตั ิอยากจะเป็นนักหลบอกี อยากจะเป็นโคช้ไง อยู่ข้างสนามแล้ว

เชยีรไ์ง แลว้จะชนะเขาอย่างเดยีวไง แล้วนักกฬีาเล่นไม่ถูกใจ ไม่พอใจอกีนะ แต่นักรบ

ลงไปเล่นเลย ลงไปสูก้บัเขาเลย มนัตอ้งเป็นความจรงิแบบนัน้ 

นี่พูดถงึการหนีทุกข์ แล้วมาจบัทีค่วามดบั มนัจะเป็นอุปาทานไหม 

จบัทีค่วามดบั จบัทีค่วามดบัมนัไม่มปัีญญา จบัทีค่วามดบั เกิดดบัมนัไม่มี

ปัญญา มนัเป็นความกดไว้เฉยๆ แล้วกดไวท้ าไมมนัสบายล่ะ อา้ว! กม็นัสบายส ิเพราะ

มนัขีเ้กยีจ ไม่ตอ้งท าอะไร มนัปฏเิสธหมดมนักส็บายน่ะส ิ จติมนัอย่างนัน้น่ะ นี่มนั

หลอกดว้ย พอสบายแลว้จะไดไ้ม่ตอ้งปฏบิตัไิง ถ้าสบายแลว้จะไม่ตอ้งเขา้ไปหากเิลส

ไง ถ้าสบายแลว้ไม่ตอ้งไปใชห้นี้ไง เจา้หนี้มนัรอรบัอยู่นัน่มนัยงัไม่ไดร้บัหนี้ไง แลว้ก็

บอกกูใชแ้ลว้ แลว้บอกสบายๆ 

ชกัดาบเขาแลว้ว่าสบาย เขาใชห้นี้ เขาไม่ไดช้กัดาบ ถ้ามนัชกัดาบมนักจ็บ มนั

ไปไมไ่ดห้รอก นี่ถา้ไม่ท ามนักเ็ป็นอย่างนี้ ถ้ารูจ้ากการกระท านะ รูจ้ากท า ถ้ารูจ้ากท า

มนัจะรูแ้จง้ 
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ฉะนัน้ ถ้ารูข้องเรา เขาจะไม่พูดอย่างนี้ ถ้าเราจะดบัทุกข ์ เราจะหนีจากทุกข ์

ค าว่า “หนีจากทุกข”์ มนัหนีโดยไม่มเีหตุมผีล ความหนีจากทุกข ์ หนีคอืปฏเิสธ แลว้

ไปจบัทีค่วามดบั ไปจบัทีอ่ดตีไง จบัทีค่วามดบั 

ถ้าเกดิเป็นความดบัเป็นอุปาทานไหม 

มนัยิง่กว่าอุปาทานอีก มนัเป็นมจิฉาทฏิฐไิปเลย แต่นี้เพยีงแต่ว่าถ้ามจิฉาทฏิฐิ

ไปเลย เวลาคนปฏบิตัใิหม่ คนทีป่ฏบิตัใิหม่ยงัปฏบิตัไิม่เป็น ปฏบิตัอิย่างใด ถ้านักกฬีา

ฝึกหดั เวลาเขาเล่นอย่างไร เขาบอกว่าให้เตม็ทีเ่ลย ถ้าคนมพีรสวรรค ์ ใหเ้ขาเล่นเตม็ที่

เลย แลว้โคช้เขาจะคอยดูว่าเดก็คนนี้มพีรสวรรคไ์หม 

นักปฏบิตัใิหม่เวลาหดัพจิารณา เตม็ทีเ่ลย อะไรกไ็ด ้ เอาเตม็ทีเ่ลย แลว้เวลามา

ส่งเขาจะคอยจบัว่า เอ๊ะ! มนัมเีชาวน์อย่างไร มนัมปัีญญาอย่างไร ครูบาอาจารย์เขาจะ

สอนอย่างนี้ มนัควรเล่นต าแหน่งใด มนัควรจะท าอย่างใด 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าพูดถงึฝึกหดัใหม่ เพราะเวลาเราตอบถงึปัญหา คนทีภ่าวนา

ไม่เป็นเลย เรากพ็ูด อะไรกไ็ด ้อะไรกไ็ด ้ท าใหพ้อมแีนวทาง 

แต่ถ้าพอพูดถงึว่า เราจะดบัทุกข ์เราจะหนีจากทุกข์ 

ไออ้ย่างนี้พอมแีนวทางแลว้เรากลบัมา กลบัมาเป็นนักหลบ กลบัมาเป็น

นักกฬีาทีไ่ม่มคีวามฟิต นักกฬีาทีไ่ปในสนามกฬีาแลว้ไปนัง่ขวางกลางสนามกฬีา นัน่

ไม่ใช่นักกฬีา 

นักกฬีาเวลาเขาแข่งขนักนัแล้ว ทุกวนิาทใีนเวลาการแข่งขนัมคี่าทัง้นัน้น่ะ ถ้า

ยงัไม่หมดเวลาการแข่งขนั เรายงัมโีอกาสทีจ่ะชนะ ฉะนัน้ เวลานักรบเขารบกนัอย่าง

นัน้ 

ถ้านักหลบ การหนีจากทุกข ์ นี่หลบแลว้ แลว้หลบแลว้ยงัไปจบัทีค่วามดบัอีก 

โอโ้ฮ! จบัไปที่ความดบั มนัเหมอืนสญัญา เรารูว่้าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

ปรนิิพพานมา ๒,๕๖๐ กว่าปีใชไ่หม เรากจ็ะนึกถงึนิพพานขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้เลย แลว้มนั ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้ เราไม่ใชปั้ญญาของเราเลย มนัจะ

เป็นปัจจุบนัไดอ้ย่างไร มนัจะช าระลา้งกเิลสเราได้อย่างไร อนันี้กรณีหนึ่ง 
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อกีกรณีหนึ่ง “การจดจ าอย่างหนึ่ง การละสิง่ทีจ่ดจ าอย่างหนึ่ง ท าอย่างไรถงึ

จะหยุดความสงบได ้ท าอย่างไรจะถงึทีสุ่ดแห่งความสงบได”้ 

“การจดจ าอย่างหนึ่ง” นี่คอืปรยิตั ิคอืการศกึษา “การละสิง่ทีจ่ดจ าอย่างหนึ่ง” 

หลวงปู่ มัน่นะ เวลาท่านเทศน์ ท่านเทศน์ถงึวธิีการ แต่ถงึเวลามนัจะสรุป 

เวลามนัจะมผีล ท่านบอกตรงนี้ส าคญั ท่านจะขา้ม 

หลวงตาเวลาท่านเทศน์ ท่านเทศน์ถงึอสุภะ เวลาถงึทีส่ าคญัๆ ท่านจะบอกว่า

ตรงนี้มนัส าคญั ท่านจะเวน้ไว ้ขา้มไปเลย เพราะกลวัคนทีฟั่งจะจ าเป็นสญัญา 

ถ้าเป็นสญัญานะ อย่างเช่นเราไปตวิขอ้สอบ เรารูถ้งึขอ้สอบ เราเกง็ข้อสอบ 

เวลาเราไปสอบ เรารูข้้อสอบ แต่ถ้าขอ้สอบเขาตัง้ข้อสอบใหม่ล่ะ นี่ไง เพราะเราไปรู้

แลว้เรายิง่ท ายาก 

นี่กเ็หมอืนกนั “การจดจ าอย่างหนึ่ง” การจดจ านี่เป็นปรยิตั ิการจดจ านี่ปรยิตั ิ

ปรยิตัเิขาจดจ า จดจ ามาเป็นแนวทาง แต่เวลาจะปฏิบตั ิท่านวางไวก่้อน เห็นไหม วาง

ไวก่้อนแล้วปฏบิตัติามความเป็นจรงิ 

กรณีนี้ทีเ่วลาหลวงตาท่านเป็นมหาแลว้ท่านจะปฏบิตัิ ท่านยงัสงสยัว่า

นิพพานมนัจะมจีรงิหรอืเปล่า ทัง้ๆ ทีเ่รยีนจบมหา 

ทนีี้เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอก “มหา มหาเรยีนมาถงึเป็นมหา เรยีน

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นี่สุดยอดมาก ฉะนัน้ ธรรมอนัน้ีใหใ้ส่ใน

ลิ้นชกัไว ้แลว้ลัน่กุญแจมนัไวก่้อน แลว้มหาปฏบิตัไิปนะ ปฏบิตัไิป ถ้ามนัถงึความเป็น

จรงิแลว้ปรยิตักิบัปฏบิตัมินัจะมาเป็นเนื้อเดยีวกนัเลย เป็นอนัเดยีวกนัเลย” 

แต่ถ้าเวลาปฏบิตัไิป “ความจดจ าอย่างหนึ่ง” เอาความจดจ าเป็นตวัตัง้ เพราะ

เราจดจ ามาเป็นแนวทาง แลว้เรากจ็ าแนวทางนัน้มาใช่ไหม จ าแนวทางมา เวลาปฏบิตัิ

ไปนะ “มนัจะเป็นอย่างนัน้ มนัจะเป็นอย่างนี้ จติมนัเป็นอย่างนี้ มนัน่าจะเป็นอย่างนัน้ 

มนัน่าจะเป็นอย่างนี้” มนัท าใหเ้ราเน่ินชา้ หลวงปู่ มัน่ท่านใชค้ าว่า “มนัจะเตะมนัจะถบี

กนั” คอืมนัจะขดัมนัจะแยง้กนั 
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ทัง้ๆ ทีเ่วลาเราจดจ ามา เราจดจ ามา ศกึษามาเพื่อเอาใบประกาศ เรยีนใหจ้บ  ๆ

เวลาจบแลว้วางไว้ วชิาการของเราวางไว้ เรามคีวามรูข้องเราแล้ว แต่ปฏบิตั ิเราปฏบิตัใิห้

เป็นความจรงิขึ้นมา อย่าไปวติกกงัวล อย่าใหค้่า อย่าไปใหค้่า อย่าไปหมาย อย่าไป

เดา อย่าไปสรา้งเป้าหมาย สิง่นี้มนัเป็นการเตะการถบี คอืการขดัการแยง้กบัความ

เป็นจรงิ 

ความขดัความแย้งเพราะกเิลสเรามใีนใจของเราใช่ไหม กเิลสมนักค็าดมนัก็

หมาย มนักต็อ้งการไปทัง้นัน้น่ะ แล้วความจรงิเป็นอีกอย่างหนึ่ง มนัจะคาดมนัจะหมาย 

มนัจะขดัมนัจะแยง้ มนัจะท าใหเ้ราหวัปัน่เลย มนัปฏบิตัยิากขึน้ 

แต่ครูบาอาจารยท์ีท่่านปฏบิตัมิาแล้วท่านสงสารนะ ท่านบอกว่า ทีเ่ราศกึษา

มาแลว้ใหใ้ส่ลิ้นชกัไว ้แลว้ลัน่กุญแจไว ้อย่าใหม้นัออกมา 

อย่าใหอ้อกคอือย่าไปนึกถงึมนั วางมนัไวเ้ลย แลว้เราปฏบิตัขิองเราไป พุทโธ

ของเราไป ใชปั้ญญาของเราไป ถ้ามนัเป็นจรงิขึน้มา เหน็ไหม 

“สิง่ทีจ่ดจ าอย่างหนึ่ง สิง่ทีล่ะการจดจ าอย่างหนึ่ง” แลว้ท าอย่างไรๆ 

เวลามนัปฏบิตัไิปเป็นความจรงิขึน้มามนัจะเป็นความจรงิ การจดจ านี้เป็น

สญัญาทัง้นัน้น่ะ แลว้การจดจ า การจดจ าเป็นสญัญา สญัญา สญัญาความจ าไดห้มาย

รู ้ การศกึษาทางโลกเขาตอ้งใชส้ญัญา ใชก้ารจ า ใชก้ารวจิยั ใชก้ารวเิคราะหข์ึน้มา

เพื่อเป็นทางวชิาการของเขา แลว้วชิาการแล้วเขาตอ้งไปลองเป็นภาคปฏบิตัิ เวลา

ปฏบิตัมินัจะไดจ้รงิหรอืไม่ไดจ้รงิเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

แต่ของเรา เราจดจ า จดจ าธรรมของพระพุทธเจา้มามนัส าเรจ็รูปมาแลว้ เพราะ

พระพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์มาแลว้ พระพุทธเจา้วางธรรมวนิัยนี้ไวข้องจรงิอยู่แล้ว 

แต่ไอจ้ าของเราจ าดว้ยกเิลสของเรา กเิลสของเรามนักใ็หค้่าไง ถ้ามนัพอใจ มนัเหน็

ดว้ย มนัก็ว่าด ี ถ้ามนัไม่เห็นด้วยมนักบ็อกว่าสิง่นี้พระไตรปิฎกเขาแต่งเตมิกนัมา มนั

ขดัแยง้ไปหมด แลว้เวลาปฏบิตัเิขา้ไป จติมนัยิง่หลอกเขา้ไปใหญ่ 

จติมนัหลอกเพราะอะไร เพราะมนัมกีิเลส มนัมพีญามาร มนัพยายาม

บดิเบอืน เหน็ไหม เวลาเราปฏบิตัจิะเขา้ดา้ยเขา้เขม็ มนัชกัน าไปเลย เวิง้วา้งไปหมด
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เลย มนัถล าไปขา้งหน้านัน่เลย แลว้ความจรงิตรงนี้มนัจะเป็นประโยชน์ มนักถ็ล าไป

ก่อน แลว้ถล าไปแลว้กเ็ตลดิเปิดเปิงไปเลย เสื่อมหมดเลย พอจะเอาจรงิกต็อ้งกลบัมา

ฟ้ืนฟูใหม่ การปฏบิตัมินัจะลม้ลุกคลุกคลานอย่างนี้ เจรญิแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจรญิ 

ปฏบิตัแิลว้รูง่้าย ปฏบิตัแิลว้รูย้าก ในแนวทางปฏบิตัมินัจะมมีหาศาลเลย 

ทนีี้ “การจดจ าอย่างหนึ่งและการละสิง่จดจ าอย่างหนึ่ง” 

การละไง “การละสิง่จดจ าอย่างหนึ่ง แลว้ท าอย่างไรมนัถงึทีสุ่ดแห่งความสงบ” 

ศกึษามาแลว้เป็นปรยิตั ิ พอเป็นปรยิตักิว็างไวเ้ลย วางไว้ๆ  อย่าเอาภาค

ปรยิตัมิาเป็นตวัตัง้ ถ้าเป็นตวัตัง้นะ กเ็หมอืนเรานี่ เรานะ เรานี่ขีทุ้กข ์ เราเป็นพระ

บา้นนอก เป็นพระอยู่ชายป่าชายเขา โอโ้ฮ! ไปเหน็เขานัง่รถเบนซ์น่ะ ไปเหน็เขามี

เฟอรน์ิเจอรก์นัมหศัจรรย ์อยากไดก้บัเขา นี่ไง เพราะเราไปเหน็ของเขา ไปเหน็ของเขา 

เราอยากได้อย่างเขา แล้วเราขีทุ้กข์ขีย้ากอย่างนี้ เราจะมเีบนซ์ไปกบัเขาไดไ้หม เราจะมี

เฟอรน์ิเจอร์อย่างดงีามไปกบัเขา เราทุกขต์ายเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั “การจดจ าอย่างหนึ่ง” การจดจ ามนัก็จ าธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา แลว้เรากค็าดกห็มายเนาะ 

โดยธรรมชาตคินทีเ่ขาร ่ารวยเขามเีงนิมทีองเขากข็ีร่ถเบนซ์ เขาก็ขี่รถแบบว่า

รถโรลสร์อยซ ์รถคนัละ ๔๐-๕๐ ลา้นน่ะ ไอน้ัน่เขามสีตางค ์มเีงนิ เขากท็ าได ้ไอ้อย่างเรา

นะ โตโยตา้เก่าๆ สกัคนัหนึ่ง กูยงัซื้อไม่ไดเ้ลย แลว้กูจะไปมอีะไรกบัเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั “การจดจ าอย่างหนึ่ง” จดจ ามาจดจ าถึงนิพพานน่ะ จดจ าถงึทีสุ่ด

ของพระพุทธเจา้มา แลว้เราจะท าไดห้รอืวะ ทอ้ใจเนาะ โอโ้ฮ! คนัหนึ่ง ๔๐-๕๐ ลา้น 

แลว้จะเกบ็สตางคเ์มื่อไหร่จะได ้ เงนิเดอืนยงัไม่ชนเดอืนเลย แลว้กูจะมเีงนิอะไรไปซื้อ

ขนาดนัน้น่ะ 

“การจดจ าอย่างหนึ่ง” ทุกขไ์หม แล้วละการจดจ าล่ะ 

เราจะมัง่มศีรสีุขจะทุกขจ์นเขญ็ใจ เรามสีองเทา้ ไปไหนกเ็ดนิเอา รถเมล์กม็ ี

รถไฟฟ้ากม็ ี ตัว๋กซ็ื้อเอา อา้ว! เรากม็สีองเทา้นี่ กูกไ็ปประสากูนี่ มนัไม่ตอ้งไป

เทยีบเคยีงกบัใคร เขามกีส็าธุ เอง็สรา้งบุญกุศลมากเ็รื่องของเอง็เถอะ ของเรากส็อง
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เทา้นี่แหละวะ ไปไหนกูกเ็ดนิของกูไปนี่ เออ! ถ้ามรีถเมล์ กูกไ็ปรถเมล์กูน่ี เออ! ถ้าไม่

ม ีกูกไ็ปเกวยีนกูกไ็ด ้อา้ว! ท าไปๆ นะ เราอาจจะดกีว่าเขากไ็ดถ้้าจติใจเราด ี

เหน็ไหม “การจดจ าอย่างหนึ่ง” จดจ ามานี่มนัเป็นสญัญานะ แลว้เป็นความ

ทุกขค์วามยากเลยล่ะ 

แลว้ “ละสิง่ทีจ่ดจ าอย่างหนึ่ง” ละสิง่ทีจ่ดจ ากต็ณัหาความทะยานอยากของเรา

นี่ไง แล้วตณัหาความทะยานอยากท าอย่างไรล่ะ 

โดยพื้นฐานนะ โดยการปฏิบติั โดยกรรมฐานเรารู้จากการท า 

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนให้ท าความสงบของใจเข้ามา ต้องท า

ใจให้สงบระงบัเข้ามาก่อน ถ้าใจสงบระงบัแล้วนะ ไปเหน็สติปัฏฐาน ๔ 

นัน้คือเหน็การเหน็งานของเรา แล้วถ้าท าการท างานของเราส าเรจ็ 

นัน่น่ะคือละทุกข ์ นัน่ล่ะละสงัโยชน์ นัน่น่ะละคือเครื่องร้อยรดัจิตกบั

กิเลสท่ีมนัรดัไว ้

กเิลสมนัไม่ใชจ่ติ มนัอยู่กบัจติ จตินี้เป็นจติ เหน็ไหม จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส หมอง

ไปดว้ยอุปกเิลส หมองไปดว้ยตณัหาความทะยานอยาก นี่กิเลสมนัละได ้ มนัเป็น

นามธรรม แต่มนัอาศยัจตินี้อยู่ 

ฉะนัน้ จตินี้ ถ้าจติเราสงบแลว้เราพจิารณาของเราแลว้ เราจะละมนัออกไป 

ละมนั ละชัว่คราว ตทงัคปหาน ถ้ามนัสมุจเฉทปหาน มนัจะตดัขาด ตดัขาด ถา้มนัไม่

ตดัขาด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ขึน้มาไม่ได้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ขึน้มาแลว้ แลว้สัง่สอนลูก

ศษิยล์ูกหา เอตทคัคะเป็นพระอรหนัต์หมดเลย หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านปฏบิตัขิอง

ท่านเป็นพระอรหนัต์หมดเลย 

นี่ไง “ท าอย่างไรถงึจะถงึทีสุ่ดแห่งความสงบ” 
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ท าอย่างไร กท็ าอย่างครูบาอาจารยส์อน ถ้าโยมมวีาสนานะ ประวตัหิลวงปู่

มัน่ม ีประวตัหิลวงปู่ มัน่ ประวตัหิลวงปู่ เสารท์่านท าของท่านอย่างไร เอาตามนัน้น่ะ เรา

ปฏบิตัขิองเราใหไ้ด้ 

รูจ้ากการกระท าไง สิง่นัน้ถ้าเป็นประวตัหิลวงปู่ มัน่ ประวตัหิลวงปู่ เสาร ์นัน่ก็

เป็นสมบตัสิ่วนตนของท่าน แต่ท่านท าแล้ว ครูบาอาจารยท์่านไดก้ารเล่าไดก้ารบอก

กล่าวมาจากหลวงปู่ มัน่ แลว้ท่านเขยีนประวตัขิองท่านไว ้ การสมบกุสมบนัของท่าน 

ท่านท าของท่านขนาดไหน นัน่น่ะรถโรลสร์อยซ์ นัน่น่ะเฮลคิอปเตอร ์ นี่เป็นของท่าน

เพราะท่านมอี านาจวาสนาไง 

แลว้เราไปจดไปจ ามา นี่มนัเป็นความจ าๆ เราจะเอาขนาดนัน้ไหม แต่เราเอา

แนวทาง แลว้เราจะปฏบิตัขิองเรา ถ้าเป็นความจรงิของเรานะ เรามเีกวยีนสกัเล่มหน่ึง

กย็งัดแีล้ว ไม่ตอ้งเดนิด้วยสองเทา้ อย่างน้อยกน็ัง่เกวยีนไปใหโ้คมนัลากไป ถ้าโคมนั

ลากไปมนักพ็อเป็นไปไดน้ะ 

นี่พูดถงึว่า “สอบถามแนวทางปฏบิตั”ิ 

เราจะตอบรูจ้ากการกระท า รูจ้ากธรรมของเราเนาะ 

อกีขอ้หนึ่ง ใหม้นัหมดไปเลย 

ถาม : เรื่อง “ขณะฟังธรรมท าไมถงึรอ้งไห้ออกมา” 

กราบนมสัการพระคุณเจา้เจา้ค่ะ สงสยัว่าเวลาฟังธรรมะ เรื่องเล่าต่างๆ ของ

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ก่อนทีจ่ะตรสัรู้ หรอืจะเป็นเรื่องเล่าขององคส์าวกทัง้หลาย หรอื

แมก้ระทัง่เรื่องเล่าเกีย่วกบัธรรมะของพระสงฆผ์ูเ้จรญิทัง้หลาย ตวัของดฉัินมอีาการ

รอ้งไหจ้ากการฟังธรรมนัน้ ถงึแมเ้รื่องเล่าจะไม่ไดเ้ศรา้เลย เป็นเพราะอะไรเจา้คะ 

นมสัการพระคุณเจา้อีกครัง้เจา้ค่ะ 

ตอบ : อนัน้ีมนัเป็นจรติ มนัเป็นทีว่่าจติของเราได้สรา้งสมบุญญาธกิารมาอย่างใด นี่

พูดถงึของโยมนะ ของโยมถ้าไดฟั้งเรื่องของพระคุณเจา้ ฟังเรื่องขององคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสมัพุทธเจา้ ทัง้ๆ ทีเ่รื่องของธรรมะก่อนทีจ่ะตรสัรูเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ฟังทไีรน ้าตาไหลทุกทเีลย มนัซาบซึ้ง 

เขาเรยีกว่าธรรมสงัเวช มนัเกิดธรรมะ มนัเกิดความสงัเวช มนัเกดิความ

ส ารอก มนัเกดิความอาลยัอาวรณ์ นี่ธรรมสงัเวช มนัเกดิความสงัเวช ธรรมสงัเวชไง 

แลว้ธรรมสงัเวช เวลาเราพจิารณา พจิารณา เราปฏบิตักินัน่ี เราเกดิความสงัเวชใน

ความทุกขค์วามยาก เราจะปล่อย เราจะละมนั 

นี่กเ็หมอืนกนั เราฟังเรื่องขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราฟังเรื่อง

ของครูบาอาจารย์แลว้มนัเกิดความสงัเวช มนัเกดิน ้าตาไหล มนักเ็ป็นคตธิรรมอนัหนึ่ง 

แต่นี้เรายกตวัอย่าง ตวัอย่างนะ มนัมเียอะมากเลยทีม่าหาเราบอกว่า เวลา

เขา้ใกลพ้ระพุทธรูป เขา้ใกลพ้ระสงฆ ์มนัจะเกดิแรงตา้น มนัจะเกดิการตฉิินนินทา มนั

จะเกดิในใจเกดิจาบจว้ง อย่างนี้เยอะเลย แลว้นี่มนัมาจากไหนล่ะ 

ม ี มเียอะมาก มพีระมาหาเราเยอะมากเลยบอกว่า เวลาคดิถงึครูบาอาจารย์

ขึน้มาแลว้มนัจะเกดิการต่อตา้น มนัจะเกิดการตฉิินนินทา ทัง้ๆ ทีผ่มกเ็คารพนะ ใน

ชาตปัิจจุบนันี้เราเคารพเพราะเราอยากประพฤตปิฏบิตั ิ เราอยากพึง่ครูบาอาจารย ์ แต่

เวลามนัคดิขึ้นมาในใจของตวัเอง มนัสบประมาท มนัต่อตา้น มาหาเราว่า หลวงพ่อแก้

อย่างไร 

นี้เรายกตวัอย่างใหเ้ห็นว่า จรตินิสยัของคน การสะสมของเวรของกรรมมนัมี

สะสมของมนัมา ถ้าเราไดส้รา้งคุณงามความดมีา สิง่ทีเ่ราได้ยนิไดฟั้งขึน้มาแลว้มนั

เกดิสงัเวช เกิดธรรมสงัเวช มนัร้องไห้ออกมา มนัน ้าตาไหล 

น ้าตาไหลกส็่วนน ้าตาไหล สิง่นี้มนัไม่น่าอาย ไม่น่ารงัเกยีจ ถ้ามนัสงัเวช เราก็

สงัเวช สงัเวชแลว้เรารบัรูไ้ว ้ เขาเรยีกว่าอารมณ์ความรูส้กึ มนัเป็นอารมณ์ความรูส้กึ 

เวลาอารมณ์ทุกขอ์ารมณ์ยาก อนัน้ีอารมณ์สงัเวช อารมณ์สะเทอืนใจ ถ้าอารมณ์

สะเทอืนใจ น ้าตาไหลกไ็หลไป เรากจ็บ 
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จติใจของเรา มนักเ็หมอืนสะเทอืนถงึองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

สะเทอืนถงึพุทธะ สะเทอืนถงึหวัใจไง หวัใจคอืพุทธะ สิง่นี้มนัเป็นประโยชน์ มนัไม่

เป็นโทษหรอก 

คนทีเ่ขาเป็นโทษนะ เวลาเขาเขา้ไปใกลพ้ระ เขาเข้าไปใกลพ้ระพุทธรูป มนั

เกดิแรงตา้น เกดิการตฉิินนินทา แลว้ท าใหเ้ศร้า มคีนมาหานะ เศรา้ คอตกเลย บอกก็

ไม่เคยคดิอย่างนัน้เหมอืนกนั จติใจเขาไม่อยากคดิอย่างนัน้ จติใจเขาไม่อยากใหเ้ป็น

อย่างนัน้ ท าไมมนัเป็นล่ะ แล้วอยากแกไ้ข อยากจะแกไ้ข อยากไม่ใหเ้ป็น 

เรากบ็อกว่า ถ้าอยากแกไ้ข มนัเป็นแต่สิง่ทีเ่ราสร้างมาแต่อดตี รากเหงา้

พนัธุกรรมของมนัมาอย่างนี้ พอมาอย่างนี้ปับ๊ ผลสะเทอืนมา แต่ตอนปัจจุบนัน้ีเรามี

สตมิปัีญญา เราก็ขอขมาลาโทษไง รตนตฺตเย ปมาเทน ทวารตฺตเยน กต ฯ ขอ

ขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์สิง่ทีไ่ด้กระท ามาทีม่นัมกีารผดิพลาดมา ขออภยัต่อ

กนั บดันี้ขา้พเจา้มคีวามส านึก มคีวามเหน็โทษแลว้ ขา้พเจา้จะขออภยั 

ขออภยัขอโทษไปเรื่อยๆ คนเรามกีารบาดหมางกนั เราขอโทษไปเรื่อยๆ ถา้

คนทีม่นัเป็นคูบ่าดหมางมนัไม่ยกโทษใหเ้รากไ็ม่เป็นไร เราส านึก เราขอโทษ เขาไม่ยก

โทษใหก้ไ็ม่เป็นไร ขอโทษๆๆ ขอโทษมนัทุกวนัน่ะ นี่ไง ขออภยัๆๆ ใหจ้ติใจเรามัน่คง

มาเอง นี่พูดถงึคนที่เขามแีรงตา้นอกีอย่างหนึ่งตรงข้ามกบัโยมนะ 

แต่ถ้าโยม ถ้าถงึว่าเวลาร้องไห้ รอ้งไหค้อืความซาบซึ้ง เหมอืนกบัเรา ญาติ

ผูใ้หญ่หรอืว่าญาตผิูใ้หญ่ของเรามคีวามทุกขค์วามยาก เรากม็คีวามสะเทอืนใจ เรา

ระลกึถงึองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาฟังธรรมในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ขึน้มา 

มนัสะเทอืนหวัใจ มนัเกดิธรรมสงัเวช อนัน้ีเป็นแง่บวก เราจะบอกว่าไม่ตอ้งแก้ 

“เวลาฟังธรรมแลว้มนัเกดิการร้องไห้” 

เกดิการรอ้งไหก้ผ็ลของการซาบซึ้ง เราก็รบัไว ้เอาน ้าตาเชด็แลว้กห็ยุดรื่นเรงิ 

ใครจะตฉิินนินทาเรื่องของเขา แต่ถ้าคนไม่เขา้ใจเขาจะหาว่าเป็นมารยา มนี ้าตาไหล 

โอ๋ย! มารยาสาไถย 
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นัน่เขาคดิ โลกธรรม ๘ สิง่ทีเ่ขาจะตฉิินนินทามนัมไีดร้้อยแปด เราไม่

สามารถไปหกัหา้มความรูส้กึนึกคดิของคน แต่ถ้าจติใจของเราเป็นธรรม เรารูไ้ดว่้าเรา

เป็นธรรม เราเป็นประโยชน์ เรารกัษาของเราไวเ้พื่อประโยชน์กบัเราเนาะ ตอบเท่านี้ 

เอวงั 


