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ถาม : เรื่อง “ยอ้นจติ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูงยิง่ กระผมชอบฟังธรรมะของหลวงพ่อ

ก่อนนอนแทบทุกคนื และกระผมมคี าถามอยู่ 

กระผมชอบภาวนาดว้ยพุทโธ มอียู่ครัง้หนึ่งฝันว่าได้ไปในสถานทีแ่ห่งหนึ่ง พอ

ระลกึไดว่้าครูบาอาจารยท์่านสอนว่าเป็นจติส่งออก ท่านใหย้อ้นจติกลบัมาดว้ยค า

บรกิรรมพุทโธ กระผมกเ็ริม่บรกิรรมพุทโธในฝันนัน้ทนัท ี ท่องพุทโธเรว็ๆ จติกจ็ดจ่อที่

พุทโธ ทนัใดนัน้เหมอืนตวัเองหายแวบ็ไปในสถานทีแ่ห่งหนึ่ง (ในฝัน) กรู็ว่้ายงัคง

ส่งออกอยู่ กพ็ุทโธเขา้ไปอกี มนักห็มุนติ้วไปอกีแห่งหนึ่ง จากนัน้มนักถ็อนขึน้มา รูส้กึ

ว่าเหน่ือยมาก กระผมเลยอยากใหห้ลวงพ่อไดโ้ปรดช่วยชีแ้นะด้วยนะครบั 

ตอบ : นี่พูดดว้ยการชีแ้นะนะ ในการปฏบิตั ิทุกคน เราปฏบิตัแิลว้ครูบาอาจารยท์่าน

บอกว่าเราตอ้งพยายามท าใจใหส้งบก่อน 

ค าว่า “ท าใจใหส้งบก่อน” มนัเหมอืนกบัคนทุกคนร่างกายแขง็แรง คนทีแ่ขง็แรง 

คนทีแ่ขง็แรงแลว้มนัจะท าสิง่ใดกไ็ด้ คนที่ยงัอ่อนแอ คนทีไ่ม่มกี าลงัไปท าสิง่ใดมนัท า

ไดย้าก เราจะคลานไป เราจะกลิ้งไปท างาน มนัเป็นไดแ้บบโลกๆ ไง ฉะนัน้ เราตอ้ง

ท าความสงบของใจก่อน 

ทนีี้ค าว่า “ท าความสงบของใจ” คอืท าสมาธ ิ แต่สมาธมินัมสีมัมาสมาธกิบั

มจิฉาสมาธ ิ การท ามจิฉาคอืว่าท าใหค้วามหลงใหลไปโดยทีไ่ม่มสีตปัิญญา นัน่เป็น

มจิฉา มนักเ็ป็นความว่างๆ ความเวิง้วา้ง นี่มนัเป็นมจิฉาสมาธ ิ ค าว่า “มจิฉา” มนัก็

เขา้สู่สมัมาทฏิฐไิม่ได ้ฉะนัน้ ถ้าเป็นมจิฉากเ็ป็นมจิฉานะ 
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แต่ถ้าเป็นสมัมาล่ะ เราท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถ้าใจสงบแลว้ จติเราสงบ

แลว้ ความสงบ เหน็ไหม ความสงบคอืจติมนัปล่อยวาง ปล่อยวางความเป็นภาระรุงรงั

ทีม่นัคดิคน้ของมนัขึน้มา มนัปล่อยวางของมนั ถ้ามนัปล่อยวางของมนั มนัเป็นอสิระ เป็น

อสิระแลว้มนัจะมกี าลงั มนัมกี าลงั พอมกี าลงัท าสิง่ใดมนักจ็ะเป็นประโยชน์ในการ

ภาวนา 

๑. การท าความสงบของใจไดค้วามสุขก่อน จตินี้จะมคีวามสุข ความสงบ

ระงบั หนึ่ง 

๒. มกี าลงั มกี าลงัแลว้ตอ้งมเีชาวน์ปัญญา 

ถ้ามเีชาวน์ปัญญา ศลีแลว้เกดิสมาธ ิสมาธมินัจะคน้ควา้ฝึกหดัใชปั้ญญา มนั

กจ็ะเป็นวปัิสสนาไปขา้งหน้า 

แต่ดว้ยทางโลกเขาบอกว่า “ท าสมถะ ท าพุทโธเป็นสมถะ มนัไม่เกดิปัญญา” 

มนัเกีย่งงอนกนั มนัเกี่ยงงอนว่าควรท าอย่างนัน้ ควรท าอย่างนี้ พอเกี่ยงงอนแลว้ เรา

ปฏบิตัเิรากโ็ลเลอยู่แล้ว แต่พอเราปฏบิตั ิเราโลเลอยู่แลว้ หนึ่ง 

สอง เวลาเราปฏบิตัไิป การท าความสงบของใจนี่ท าแสนยาก 

ท างานสิง่ใดกท็ าไดง่้ายๆ ทัง้นัน้น่ะ แต่จะท างานด้วยการควบคุมใจ ท างานด้วย

การภาวนามนัแสนยาก แสนยากเพราะอะไร เพราะกเิลสมนัปลิ้นปลอ้น เพราะจติใจ

มนัมแีต่กเิลสครอบง าอยู่ มนัปลิ้นปลอ้น มนัท าใหเ้ราท าได้ยากทัง้นัน้น่ะ พอเวลาท า

ยากมนักล็ม้ลุกคลุกคลาน 

ทนีี้พอใครมาเสนอแนวทางทีม่นัสะดวก ใครมาเสนอแนวทางทีเ่ขา้กบักเิลสนี่

ชอบ “ไม่ตอ้งไปท า เราใชปั้ญญาไปเลย” ส่วนใหญ่เวลาทีพู่ดอย่างนี้มนัพูดไปเชงิกเิลส

น า กเิลสมนัใหพู้ดอย่างนัน้ กเิลสมนัมคีวามชอบอย่างนัน้ เวลาใครพูดอย่างนัน้แล้ว

มนักช็อบกนั มนักท็ าตามกิเลส ท าตามกเิลสสัง่ ท าตามกิเลสเปิดโอกาสใหเ้ราพอท าได ้

มนัได้แค่นัน้น่ะ 
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แต่ถ้าเราท าเป็นสมัมาสมาธิ เราก าหนดพทุโธของเรา เราใช้

ปัญญาอบรมสมาธิของเรา ถ้าจิตมนัสงบเข้ามา มนัไม่ใช่ท าตามกิเลส 

มนัฝืนกิเลส มนัฝืนกิเลส มนัจะปราบปราม มนัจะยบัยัง้กิเลส 

ทนีี้กเิลส กเิลสมนัเป็นเจา้อ านาจ ใครไปต่อตา้นมนั ใครไปฝืนมนั มนัไม่ชอบ 

มนัไม่พอใจหรอกทีใ่ครจะไปขดัขวางมนัน่ะ กเิลส ใครไปขดัขวางมนั มนัไม่พอใจคน

นัน้น่ะ มนัเกลียดขีห้น้าคนนัน้ แต่ถ้าท าตามมนันะ กิเลสมนัชอบ กเิลส ถ้ามนัไปอยู่ใน

พวกมนั มนัชอบหมดเลย 

ฉะนัน้ เวลากเิลสน า เวลาพูดกนั พูดไปเป็นในเชงิสญัญาอารมณ์ พูดในเชงิ

ทางวชิาการ ทางวชิาการ ทางทฤษฎ ีทฤษฎคีอืฉลากยา เอาฉลากยามาวเิคราะห์วจิยั

กนั แต่ไม่เคยไดร้บัเน้ือยา ไม่เคยไดก้นิยา ไม่เคยเหน็สรรพคุณของยา ไม่เคยเหน็สิง่

ใดๆ เลย ฉะนัน้ พอคนทีไ่ม่เคยเหน็มนัพูดสิง่ใดมนัก็ไปตามฉลากยา ฉลากยามนัแปะ

ทีข่วดยา มนัมอียู่แลว้ พอพูดขึน้ไป คนทีวุ่ฒภิาวะอ่อนดอ้ย พอเหน็ฉลากยากเ็ชื่อ ก็

เชื่อ เชื่อตามอย่างนัน้ไป มนัเป็นไปอย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้าเราจะฝืนกเิลส เราจะต่อสูก้บักเิลส เราจะตอ้งมสีต ิ เราตอ้งต่อสูข้องเรา 

เราท าความเป็นจรงิของเรา ถ้าท าความเป็นจรงิของเรา มนัจะทุกขย์าก พอมนัทุกข์

ยากขึน้มา พอคนเสนอแนะมนัเป็นแนวทางนัน้ หนึ่ง 

สอง เวลาค าถามขึน้มา “ผมฟังเทศน์หลวงพ่อทุกคนืเลย ผมชอบฟังเทศน์หลวง

พ่อมากเลย แลว้เวลาผมปฏบิตัไิป ผมก าหนดพุทโธเหมอืนกนั แต่เวลาผมปฏบิตัไิปนี่

ผมหลบัไป ผมฝันไป” 

เหน็ไหม การว่านอนหลบัแลว้มนัฝัน มนัเป็นความฝัน ความฝันมนัเป็นนิมติ 

มนัเป็นความฝันอนัหนึ่ง มนัเป็นสิง่บอกเหตุอย่างหนึ่งได้ 

ฉะนัน้ ความฝัน แตพ่อเราฝันแลว้เรากย็งัฝัน ฝันว่าเราก าหนดพุทโธ เราฝัน

อยู่ครัง้หนึ่ง เราก าหนดพุทโธ พอเราก าหนดพุทโธ เราฝันว่าเราไปอยู่ในทีใ่ดทีห่นึ่ง ใน

ความฝันนะ นี่ยงัดอียู่ ในความฝันมสีตนิะ พอในความฝัน พอมนัฝันไปแลว้กบ็อกว่า 

ครูบาอาจารยท์่านบอกอย่างนี้เป็นการส่งออก รบีกลบัมาพุทโธ 
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อา้ว! มนักพ็ุทโธในความฝันนะ ฝันดว้ย แลว้ยงัฝันใหพุ้ทโธอกี ในฝันมนัท่อง

พุทโธ พอท่องพุทโธมนักก็ลบัมา เออ! มนัยงัมคีุณสมบตั ิพอฝันไปแลว้ พุทโธมนัยงั

กลบัมา กลบัมา พอขาดสตแิวบ็ ไปอกีแลว้ หมุนติว้ๆ มนักเ็ปลีย่นสถานะไปไง ฝัน

เรื่องนี้ ฝันเรื่องต่อเน่ืองไป อารมณ์เราคดิ คดิเรื่องหนึ่ง พอเรื่องหนึ่งจบแลว้กต็่อเรื่อง

สอง เรื่องสาม เรื่องสี ่นี่สญัญาอารมณ์มนัต่อเนื่อง มนัมอีารมณ์ความรูส้กึเกี่ยวเนื่องกนั

ไป 

นี่กเ็หมอืนกนั ถา้พุทโธๆๆ ถ้าเวลามนัสงบเป็นหนึ่ง มนัไม่ต่อเนื่อง พุทโธมนั

ตดัๆ มนัจะจบทีม่นั เหน็ไหม 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาบอกกลบัมาทีพุ่ทโธ พอพุทโธ มนักลบัมาพุทโธปับ๊ 

มนัแวบ็อกี มนักไ็ปอกี มนัไปอกี 

ฉะนัน้ จะบอกว่า สิง่ทีใ่จ เวลาครูบาอาจารย์ท่านพูดนะ ใจของคนมหศัจรรยน์ัก 

เวลามนัด ีมนัดไีดถ้งึว่าประเสรฐิจนคดิว่าเป็นถงึพระอรหนัต์ได้ เวลามนัคดิร้ายนะ ใจมนั

เป็นไดห้ลายหลาก คนทีภ่าวนาไปแลว้จะกลวัมาก กลวัใจของเราเอง 

ครูบาอาจารย์ท่านปฏบิตัไิปท่านไม่กลวัอะไรเลย เห็นไหม เราไปปฏบิตั ิกลวั

ภูตผปีีศาจ กลวัความทุกขค์วามยาก กลวัล าบาก แต่ถ้าครูบาอาจารยท์่านจะกลวัใจ

ตวัเอง 

ใจเรานี่นะ เวลาถ้าสตปัิญญามนัด ีมนัดมีากๆ เลย มนัคดิแต่เรื่องดีๆ  ทัง้นัน้

เลย เวลามนัรา้ยนะ มนัคดิ มนัคดิท าลายคนอื่น แม้แต่คดิท าลายตวัเราเอง คดิท าลาย

โอกาสของเราในการปฏบิตั ิ ใจมนัเป็นไดห้ลากหลาย เป็นไดร้อ้ยแปด เป็นได้

มหศัจรรยน์ัก 

ฉะนัน้ ถ้าใจมนัมกีเิลส แลว้ถ้ากเิลสมนัไม่มกีารควบคุม เวลามนัไปตาม

อ านาจของมนั เหน็ไหม ใจมนัเป็นไดทุ้กๆ อย่าง เป็นด ีดไีดสุ้ดๆ เป็นรา้ย รา้ยไดสุ้ดๆ 

เลย 

แต่ถ้าเวลาปฏบิตั ิ ถ้าเป็นด ี เราจะต่อสูก้บัมนั นี่ใจมนัเป็นไดห้ลายหลาก ถงึ

เวลาปฏบิตัแิลว้ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา มนักเ็ป็นความจรงิจากใจปฏบิตัขิึน้มา 
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แลว้เรานี่กป็ฏบิตั ิแต่มนัฝันไป ค าว่า “ฝัน” มนัมแีบบว่ามนัเป็นจรติ ถ้าคนจะ

ฝันนะ นอนที่ไหนกฝั็น ถ้าคนไม่ฝันนะ มนักแ็ปลกใจนะ เวลาคนไม่เคยฝันเลย เวลาคนที่

เขาฝันเขาคุยกนั เขาจะนัง่ฟังอา้ปากเลยนะ เอ๊! มนัเป็นไปไดอ้ย่างไรเพราะเราไม่เคย

เป็น 

คนไม่เคยเป็นกไ็ม่เคยเป็น จะไม่เป็นนะ ถ้าคนมนัจะเป็นน่ะ คนมนัจะเป็น นี่

จรติของใจ พนัธุกรรมของมนั ถ้ามนัจะเป็นมนักเ็ป็นของมนั ถ้าเป็นของมนั เหน็ไหม 

ก่อนนอน ครูบาอาจารยท์่านสอนนะ ก่อนนอน เราจะพุทโธๆ พรอ้มกบัหลบั

ไปเลย ถ้าหลบัไป หลบัไปโดยความมสีต ิหลบัไปโดยความมสีตสิมบูรณ์ มนัจะไม่ค่อย

ฝันนอกลู่นอกทาง 

เวลาแก ้ คนทีฝั่นนะ ฝันเรื่องนู้นฝันเรื่องนี้ เราจะแกอ้ย่างไร เราจะแกด้ว้ย

เวลานอน นอนพุทโธๆๆ ของเราไปเรื่อย พทุโธของเราไปเรื่อยจนกว่ามนัจะหลบัไป 

หลบัจนสนิทไป แล้วตื่นขึ้นมามนัจะแกม้นัไปเรื่อยๆ 

ถ้ามนัจะเหน็นิมติ มนัจะรูเ้หน็ในการประพฤตปิฏบิตั ิ มนัตอ้งรูเ้หน็พรอ้มกบั

การนัง่สมาธ ิ พร้อมกบัสตสิมบูรณ์ ถ้าเรามสีตสิมบูรณ์ เราจะบรหิารจดัการ การ

บรหิารจดัการคอืสตปัิญญามนัจะเป็นมรรค ถ้ามนัเป็นมรรคขึน้มา เราปฏบิตัมิาเพื่อ

มรรคเพื่อผล มคัโคคอืทางอนัเอก ทางใหห้วัใจนี้กา้วเดนิไป 

แต่ถ้ามนัฝัน ความฝันมนัขาดสต ิความฝันมนัควบคุมไม่ได ้ความฝันมนัเป็น

เรื่องสงัขาร สงัขารอนัละเอยีดในใจมนัปรุง เหน็ไหม ดูส ิ ครูบาอาจารยท์่านบอกว่า 

ตัง้แต่เราเกดิมาไม่เคยดบัเครื่อง ไม่เคยดบัเครื่อง เครื่องยนต์ตดิแลว้ไม่เคยดบัเลย 

คนเราเวลาเกดิมาแล้ว จติ ความรูส้กึมนัไม่เคยพกัเลย ไม่เคยพกัเลย แมแ้ต่เวลาหลบัก็

ยงัฝัน เหน็ไหม ในฝันมนักไ็ม่ไดพ้กัเครื่องไง 

แต่ถ้าเราท าสมาธ ิพุทโธๆ พอจติมนัสงบ เครื่องยนต์ทีม่นัตดิมาตัง้แต่เราเกดิ 

เวลาเขา้สมาธนิัน่น่ะคอืดบัเครื่อง เครื่องไดด้บัไดพ้กัไดผ้่อน ถา้เครื่องไดด้บัไดพ้กัได้

ผ่อน เวลาเราตื่นขึน้มา เครื่องกท็ างานต่อเนื่องกนัไป แต่เครื่องมนัไดพ้กั พอเครื่องได้

พกั มนักต็อ้งใชง้านไดม้ากขึ้น มนัเป็นประโยชน์มากขึน้ การท าสมาธมินัไดป้ระโยชน์
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แบบนี้ นี่ประโยชน์ในตวัของสมาธนิะ แลว้สมาธ ิ เวลาท าสมาธแิลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา 

วปัิสสนาเกดิภาวนามยปัญญา พอเกดิภาวนามยปัญญา มนัจะช าระลา้งกเิลสเป็นชัน้

เป็นตอนขึน้ไปไง 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ามนัเป็นความฝันน่ะ ยอ้นจติไปแลว้ ความฝันนัน่วางไวเ้ลย เรา

จะไปแกไ้ขกเิลสในความฝันไม่ไดห้รอก ถ้ามนัแกก้เิลสในความฝันไดน้ะ ในเมอืงไทย

จะมมีหาเศรษฐเียอะแยะไปหมดเลย เพราะเวลาทุกคนท าธุรกจิ คดิไดเ้ลยว่าเราจะร ่า

เราจะรวย เราจะประสบความส าเรจ็ แต่เวลาท าจรงิๆ ไปแลว้มนัประสบความส าเรจ็

เท่าไรล่ะ 

ในการท าธุรกจินะ เขาบอกว่า ถ้าฝึกหดัการตัง้ธุรกจิใหม่ ถ้ามนัเสยีหายไป 

๗๐ เปอรเ์ซน็ต์ คอืตัง้ ๑๐๐ บรษิทั เสยีหายไป ๗๐ บรษิทั อกี ๓๐ บรษิทัอยู่รอดได้ 

นัน่น่ะคอืสมบูรณ์ทีสุ่ด นัน่ดทีีสุ่ดแลว้ 

เขาใหเ้สยีหายถงึ ๗๐ เปอรเ์ซน็ต์น่ะ เราตัง้บรษิทัใหม่ ทีล่ม้ลุกคลุกคลานให้

ถงึ ๗๐ เปอรเ์ซน็ต์ ๓๐ เปอรเ์ซ็นต์ทีม่นัมาได้ ๓๐ เปอรเ์ซน็ต์ทีป่ระสบความส าเรจ็ นี่

ขนาดท ากนัโดยมสีตปัิญญานะ ฉะนัน้ สิง่ทีเ่วลาเราประสบความส าเรจ็ เราจะท า มนั

จะตอ้งมสีตมิปัีญญา 

ฉะนัน้ ไอท้ีว่่านอนฝันนะ “ผมชอบธรรมะหลวงพ่อมาก ฟังหลวงพ่อทุกคนื

เลย แลว้กห็ลบัไปเลย แลว้กฝั็นไปว่า” 

ฝันไปว่า ถ้ามนัฝัน มนัเป็นเหตุทีสุ่ดวสิยั เพราะหลบั แกไ้ขสิง่ใดไม่ได้ มนัจะมี

ประโยชน์อย่างเดยีวเท่านัน้น่ะ ประโยชน์ว่า เราฝันด ี เราฝันถงึอนาคตว่าเราจะประสบ

ความส าเรจ็อะไร มนัเป็นการบอกแนวทางของเรา ถ้าเป็นแนวทาง แนวทางกเ็ป็น

ความฝัน ยงัไม่เป็นความจรงิ แล้วถ้าท าความจรงิกต็้องตื่นขึน้มาแลว้ท าใหม้นัไดจ้รงิ 

ฉะนัน้ สิง่ที่ว่ามนัเป็นในความฝันทัง้หมดนี่ยกไว้ เพราะว่าค าถามถามว่า สิง่

ทีถ่ามมานี่เขาวงเลบ็ไว้เลยนะ “ในฝันนะ ในฝันไม่ใช่ความจรงิ” แลว้เอาเรื่องของ

ความฝันมาถามคนทีไ่ม่ไดน้อน ไม่ไดฝั้น ตอนน้ีพูดกนัสดๆ แลว้เรื่องความฝัน 
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แต่ทีเ่ราพูดนี่เราพูดใหเ้หน็ว่า จตินี้เป็นไดห้ลากหลายนัก จตินี้น่ากลวัมาก 

ทัง้ๆ ทีว่่าจติของเรานะ เวลาสุขเวลาทุกข์ เราสุขเราทุกข์เอง แลว้เรากป็รารถนาแต่

ความสุขทัง้นัน้น่ะ แต่ท าไมเราท าใจของเราใหม้นัเป็นปกตสิุขอยู่ตลอดเวลาไม่ไดล้่ะ 

ท าไมถงึเวลาแลว้มนัจะมแีต่ความทุกขเ์ผาลนใจของเราล่ะ 

ความทุกขเ์ผาลนใจเพราะใจเรายงัไม่ไดฝึ้กหดั พอใจเราไม่ไดฝึ้กหดั มนัไม่รู้

สิง่ใดว่าเป็นบวกเป็นลบ แต่สิง่ทีว่่าเป็นบวก ถ้าเป็นธรรม เป็นคุณธรรม มนัเป็นบวก 

เราตอ้งเหยยีบคนัเร่ง แต่เวลาเป็นลบ สิง่ใดทีม่นัเจบ็ช ้าน ้าใจ สิง่ใดทีม่นัเป็นแผล สิง่

ใดชอบคดินัก ชอบคดินัก สิง่ที่เป็นลบชอบคดินัก คดิแล้วมนักท็ุกขใ์จไง เหน็ไหม 

ขนาดว่าเรายงัไม่ฝึกหดั เรายงัไม่รู้เลยว่าสิง่ใดมนัเป็นบวกเป็นลบ แต่พอเราฝึกหดัไป

แลว้ เราไดฝึ้กหดัแลว้ เราจะแยกไดเ้ป็นแลว้ อะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบ 

ถ้าเราตรกึในธรรม ตรกึในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ตรกึใน

ธรรมของครูบาอาจารย์ของเรา เราฟังธรรมมาแล้วเราเอาคุณธรรมนัน้มาตรกึ มาคดิ

ค านึงถงึ นี่มคีวามสุข เหยยีบคนัเร่งๆๆ พยายามท าใหม้นัเกดิขึน้ดงีามขึน้มา คนเรามี

ความสุขไปภาวนามนักภ็าวนาไดง่้าย 

แต่เวลามนัไปคดิในลบ มนัคดิในลบ คดิถงึภาวนาแลว้ทุกขย์าก จะไปภาวนา

แลว้กว็ติกกงัวลว่าไม่มขี้าวจะกนิ ไปอยู่ในป่าในเขากก็ลวัผ ี เดีย๋วเสอืมนัจะเอาไปกนิ 

โอ๋ย! จะปฏบิตัมินัทุกขย์าก นี่คดิลบไง 

เรายงัไม่ไดเ้จอมนัเลย เรายงัไม่ไดเ้จอ ยงัไม่ไดส้มัผสัเลย สิง่ทีย่งัไม่ไดเ้จอ 

ไม่ไดส้มัผสัเลย เรามาเผาใจเราท าไม ถ้ามนัมสีตปัิญญามนัจะคดิอย่างนี้ไง มี

สตปัิญญา ปัญญามนัจะลบลา้งได ้ปัญญามนัจะเคลยีร ์เคลยีรใ์หใ้จของเราคดิแต่เรื่องดีๆ  

เรื่องทีไ่ม่ดเีรากค็ดิ แต่วางได ้วางไดด้้วยปัญญา 

ปัญญาคือเหตุผล เรามีเหตุมีผลท่ีเหนือกว่า เรามีเหตุมีผล

เหนือกว่าท่ีกิเลสมนัปลุกข้ึนมา กิเลสมนัแหย่ข้ึนมา เรามีเหตุมีผลท่ี

เหนือกว่าว่า เราอยากได้อะไร เราปรารถนาส่ิงใด เรายงัไม่เจออปุสรรค

อะไรเลย เราจะไปต่ืนเต้นกบัอะไร ส่ิงท่ียงัไม่เคยพบเคยเหน็ แต่เราก็
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ต้องปฏิบติัของเราไปก่อน ถา้ปฏิบติัไปไดจ้ริง มนัไปเคลียร ์ พอไป

เคลียรปั์บ๊ มนักว็างได้ มนักไ็ปคิดได ้ มนักไ็ม่เอาไฟมาเผาตวัเอง น่ีไง 

ถ้ามนัฝึกหดั ถ้าฝึกหดัจิตใจ จิตใจมนัเข้มแขง็ข้ึนมา มนัจะมีวฒิุภาวะ

แบบน้ี แบบท่ีพดูน่ี 

แต่ถ้าใครปฏบิตัแิลว้นะ มนัจะมวุีฒภิาวะอย่างนี้ปับ๊ มนักแ็ยกไดใ้ช่ไหม ถ้า

แยกว่า เราตรกึในธรรม เราระลึกถงึธรรมของครูบาอาจารย์ ระลกึถงึธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัปลื้มใจดใีจ เออ! อย่างนี้เราก็ระลกึอย่างนี้ 

แลว้ถ้าเราปฏบิตัพิุทโธๆ จติสงบดว้ย เราไม่ระลกึแลว้ มนัเป็นจรงิ ถ้าเป็นจรงิ 

มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทฏิฐโิก มนัเป็นจรงิ มนัจบัไดจ้รงิๆ ถ้ามนัเป็นจรงิมนัก็เป็น

ความจรงิของเรา ถ้าเป็นจรงิมนัยิง่มัน่คงเข้าไปใหญ่ แลว้ทนีี้มนัจะไปกลวัอะไรล่ะ นี่ถ้า

มนัปฏบิตั ิ

เราบอกว่า ถ้าจติใจมนัไดฝึ้กหดัอย่างนี้ มวุีฒภิาวะอย่างนี้ มนัจะเจรญิขึน้มา

อย่างนี้ มนัจะดงีามอย่างนี้ แต่ถ้ามนัไม่ไดฝึ้กหดั มนัหยบิจบั เวลาคดิดกี็รูว่้าคดิดกีด็ี

ใจ แต่เวลาคดิลบคดิชัว่มนัไม่รู ้ แลว้พยายามจะผลกัออก มนัไม่ออก มนัเลยเป็น

ตณัหา วภิวตณัหา 

ตณัหาคอืความแสวงหาอยากใหเ้ป็น วภิวตณัหาคอืพยายามผลกัออก แต่มนั

ไม่ออก นี่ตณัหา ๓ ถ้ามนัเป็นตณัหา มนัเป็นสมุทยั มนักอ็ยู่ในหวัใจ เราฝึกหดัอย่างนี้ 

ปฏบิตัอิย่างนี้ มนัจะดขีึน้ 

ทนีี้เขาถามมาว่า ย้อนจติของเขา 

เราจะบอกว่า สิง่ทีฝั่นกว็างไว ้ เอาจรงิๆ เอาเวลานัง่สมาธภิาวนา เอาเวลามี

สตปัิญญาควบคุมได ้ สิง่ทีเ่ป็นความฝันกแ็ค่เอาความฝันมาเป็นแนวทางว่าเราเคยฝัน 

เราเคยเป็นเคยไป แต่ถ้ามนัจะไม่ฝันกไ็ม่ได ้ ถ้าคนเคยฝันนะ คอืลายพมิพใ์จ 

ลายนิ้วมอืใครก็เป็นแบบนัน้ ลายพมิพใ์จเป็นอย่างนัน้ ถ้ามนัจะฝันมนักเ็หน็ของมนั 

แต่วาง 
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ไม่ตอ้งเขยีนมาถามอีกนะ ถ้าฝันอีก เขยีนมาอีก ความฝันกม็เีท่านี้ มนัจะดมีาก

ขนาดไหน มนักเ็ลยกลายเป็นการท านายฝันไปเลย ต่อไปฝันอะไรกถ็ามหลวงพ่อแลว้ 

หลวงพ่อจะท านายฝันไปหมดเลย 

เป็นความฝัน เกบ็ไว ้ เกบ็ไว้ว่าเราเคยฝัน เป็นจรงิของเรา แลว้ภาวนาใหจ้รงิ

ขึน้มา นีพู่ดถงึการปฏบิตัมินัตอ้งจรงิอย่างนี้ไง มนัตอ้งเป็นปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก เป็น

ปัจจบุนั รูเ้ท่าทนัตลอดเวลา นีถ่งึเป็นความจรงิขึน้มา มนัปฏบิตัจิะดขีึน้มา 

ฉะนัน้ สิง่นี้เป็นสมบตัขิองใจ ถ้าปฏบิตัไิดเ้ป็นอรยิทรพัย ์ สิง่ทีเ่ราแสวงหา 

หน้าทีก่ารงานนี้คอืปัจจยัเครื่องอาศยั คน เขาบอกว่า คน จะดูคนว่าดหีรอืไม่ด ี ดูที่

ผลงาน เขารบัผดิชอบงานของเขา เขาท าของเขา นัน่เป็นคนดขีองเขา คนเราจะดจีะ

ชัว่อยู่ทีก่ารกระท า ถ้าเขาท าดขีึน้มากเ็ป็นความดขีองเขา นี่การกระท าทางโลก 

แลว้กริยิาของใจ ก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิมนัเป็นการกระท าของ

ใจ ถ้าใจกระท า เรานัง่เฉยๆ นัง่สมาธนิี่นัง่เฉยๆ แต่ใจนี้มนัฟุ้งซ่านมาก ใจนี้มนัคดิ

รอ้ยแปดเลย 

แต่ถ้าเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา กายวเิวก จติกว็เิวก ถ้าจติวเิวกได ้นี่

เป็นพืน้ฐานของพระกรรมฐาน กรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน 

เราหาฐาน หาทีท่ างานของใจ ถ้าจติเป็นสมาธ ินัน่น่ะกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่ง

การงาน ฐานทีต่ ัง้ของเราจะกา้วเดนิไปโดยการสรา้งมรรคสรา้งผลขึน้มาในใจของเรา 

จนถงึทีสุ่ดสิน้แลว้ ท าลายทัง้หมดแล้ว เราจะเหน็ผลตามความเป็นจรงิ 

นี่พูดถงึว่ายอ้นจตินะ จบ 

อนัน้ีกเ็ป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ 

ถาม : เรื่อง “ความลมื” 

กราบนมสัการหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูง วนันี้หนูเขยีนมากึง่รายงาน กึง่สงสยัค่ะ 

หนูเคารพหลวงพ่อมากค่ะ แต่หนูจะไม่อารมัภบทใหม้ากความนะคะ หนูว่าไปเลยนะคะ 
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๑. หนูไม่ได้มาภาวนาที่วดัได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่กย็งัท าทีบ่า้นตลอด นัง่สมาธิ

บา้ง นอนสมาธบิา้ง เวลานัง่ไป หนูกพ็จิารณาอารมณ์ความรูส้กึเสมอๆ ค่ะ 

๒. หนูกรู็ส้กึว่าตวัเองเปลีย่นไปเรื่อยๆ วนไปวนมา ช่วงนี้หนูจะวนเวยีนอยู่ 

๒ เรื่อง คอืเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสญัญา และอีกเรื่องหนึ่งหนูเฝ้าดูอาการอยู่ค่ะ 

๒/๑. หนูถูกพีท่ีบ่า้นต่อว่าว่าหนูไม่มสีตเิพราะหนูจ าอะไรไม่ค่อยได้ (เขาเหมอืน

เยาะหน่อยๆ เพราะเหน็หนูภาวนา แต่กลบัจ าอะไรไม่ค่อยได ้ เลยเป็นคนไม่มสีตใิน

ความรูส้กึของเขา) แต่ส าหรบัหนู สญัญา อนัตตา เมื่อก่อนหนูจะเหน็ว่าเมื่อก่อนบาง

เรื่องมนัจ าได ้มนักจ็ าได ้บางเรื่องมนัจ าไม่ได้ มนักจ็ าไม่ไดเ้อง เราจะจ าไดทุ้กเรื่องดงั

ใจมนัท าไม่ได ้แลว้หนูกไ็ม่รูส้กึทุกขร์อ้นดว้ยค่ะ 

แต่เมื่อผ่านมาระยะหนึ่ง หนูรูส้กึว่า สญัญาของหนูมนัท างานอย่างไร เมื่อหนู

ไดย้นิอะไรหรอืมเีหตุการณ์อะไรเกดิขึน้ ถา้หนูไม่แปลมนัเป็นภาษา (บญัญตั)ิ มนักจ็ะ

เลอืนๆ แลว้หนูกจ็ะลมืมนัไป คอืนึกไม่ออกว่าเมื่อวานหรอืวนันัน้เกดิอะไรขึน้ ยกเวน้แต่

เหตุการณ์ทีม่นัเป็นผลกบัจติใจมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกแปลแบบซ ้าหลายรอบจะจ าได้ 

แต่กแ็ค่แป๊บเดยีว ถ้าเลยไปนิดหนึ่ง หนูจะจ าไดว่้าพูดจาไม่ดเีลย แตจ่ าไม่ไดว่้าพูดว่า

อย่างไร แลว้กค็รา้นจะไปนึกว่าเขาพูดว่าอย่างไรค่ะ มนักเ็ลยพากนัลมืไปหมด แต่ไม่

ท าใหทุ้กขน์ะคะ หนูกเ็ลยคดิว่าสญัญาเป็นตวัท าใหเ้กดิทุกข์ 

ทีห่นูถามหลวงพ่อกค็อืหนูคดิไม่ผดิใช่ไหมคะว่า ความจ าไดไ้ม่ไดแ้ปลว่ามสีติ

เสมอไป แต่มสีตคิอืระลึกรู้ รูต้วัว่าท าอะไรอยู่ และรูส้กึตวัว่าจติรูส้กึอะไรอยู่ ไม่ใชจ่ะให้

หลวงพ่อรบัรองว่าหนูคดิไม่ผดินะคะ เพยีงแต่เผื่อหลวงพ่อจะมคี าแนะน า หรอืหนูควร

ตอ้งแกไ้ขตรงไหน จบแลว้ค่ะ 

ตอบ : นี่เขาว่าของเขานะ ปัญหามนัไม่ใช่ปัญหาทีบ่อกตัง้แต่ทแีรก แต่ปัญหามนั

เกดิขึน้เพราะว่า ทีบ่า้นมพีีน่้อง พีน่้องเขาไม่ไดภ้าวนา แต่เราเป็นคนภาวนา พอเรา

เป็นคนภาวนา เขาก็คาดหมายว่าคนภาวนาตอ้งมสีตติอ้งมสีมัปชญัญะดกีว่าคนไม่

ภาวนา แต่เราเป็นคนภาวนา แต่พีน่้องเขาพูดแลว้เขายิม้ๆ เยาะๆ ด้วยว่าคนภาวนา

ขีห้ลงขีล้มื 
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ถ้าเราขีห้ลงขีล้มื ขีห้ลงขีล้มืในเรื่องอะไรล่ะ ถ้าเราขี้หลงขีล้มืในเรื่องเป็นการ

สื่อภาษา เป็นสิง่ทีว่่าสงัคมเราอยู่ดว้ยกนัมนักต็อ้งสื่อกนั ตอ้งท าหน้าที่การงานในบา้น 

เราควรจะมสีตสิมัปชญัญะ เพราะเขาคาดหวงักบันักปฏบิตัไิง 

เวลาสงัคมเขาโทษ เขาโทษว่าสงัคมมปัีญหาขึ้นมาก็เพราะพระ กเ็พราะพระนี่ 

พระในเมอืงไทย ๔-๕ แสนองค ์ไม่ส ัง่สอนสงัคม ไม่ส ัง่สอนประชาชน ประชาชนกเ็ลยจี้

ปลน้ มแีต่ผูร้า้ยในสงัคมไทย สงัคมชาวพทุธมนัควรจะเป็นสงัคมทีร่่มเย็นเป็นสุข สงัคม

ชาวพุทธไม่ร่มเยน็เป็นสุขก็เพราะพระนี่ พระ ๔ แสนองค ์ พระ ๔ แสนองคไ์ม่รูจ้กัส ัง่

สอนศลีธรรมจรยิธรรมประชาชน ถ้าประชาชนไดร้บัการสัง่สอนจากพระ ๔ แสนองค ์

เป็นคนดขีึน้มาแลว้ ประเทศชาตกิจ็ะมคีวามร่มเยน็เป็นสุข 

นี่อะไรล่ะ กเ็ขาคาดหวงักบัพระไง กพ็ระกอ็วดเขาว่าศลี ๒๒๗ พระมศีลีตัง้ 

๒๒๗ โยมกม็ศีลี ๕ ศลี ๑๐ ฉะนัน้ เขากค็าดหวงักบัพระ แลว้เขากม็าเรยีกร้องเอากบั

พระ เออ! แลว้พระท าอย่างไรล่ะ 

อา้ว! เวลาบวชเป็นพระขึ้นมา ครูบาอาจารยก์ส็อนว่าตอ้งเอาตวัใหร้อดใหไ้ด ้

ถ้าเราไม่รูส้ ิง่ใดเลย เราจะไปสอนอะไรเขา ถ้าเรารูถ้งึความสงบของใจ ถ้าใจมนัดิ้นรนมนั

เป็นอย่างไร มนัใหค้วามทุกขอ์ย่างไร ถ้าใจท าความสงบแลว้มคีวามสงบอย่างไร ถ้า

ใจสงบแลว้มนัเกดิปัญญาขึน้ เกิดวปัิสสนาญาณขึ้นมา เกดิวปัิสสนาขึน้ได้อย่างไร พอ

เกดิวปัิสสนาญาณขึน้แล้ว ถ้ามนัช าระลา้งกเิลส มนัถอดถอนกเิลสไปเป็นสมุจเฉท

ปหาน เวลาส ารอกคายสงัโยชน์ออกไปเป็นชัน้เป็นตอน มนัท าอย่างไร 

พอท าได้แลว้ พอรู้จรงิขึ้นมา รูจ้รงิกจ็ะไปสอนเขา โอ้โฮ! เอาสิว่กบัค้อนไปยา้ย

ภูเขา เหน็ภูเขาลูกหนึ่งกเ็อาสิว่กบัค้อนไปแลว้กต็อกๆ สงสยัจะไม่มใีครตอกสูเ้ราได้ 

มนัจะไปสอนกนัได้อย่างไร ประชาชนมนัจะเอาสิว่เอาคอ้นไปยา้ยภูเขา

ตะนาวศรทีัง้ภูเขา จะยา้ยมนัเลย จะเอาไปตอก มนัท าไม่ได ้พอมนัท าไม่ได ้เขากไ็ม่มี

ก าลงัใจ 

แต่พระท าได้ พระยา้ยภูเขา ภูเขาในหวัใจย้ายออกหมด ย้ายกเิลสออกหมด 

ท าลายกิเลสออกหมด แล้วจะไปสอนเขา พอปฏบิตัถิงึทีสุ่ดแล้วมนักส็อนได้ยาก พอ
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สอนได้ยาก มนักส็อนแค่ศีลธรรมจรยิธรรม ศีลธรรมจรยิธรรมกบ็อกเลย อา้ว! ถ้าพระ

สอนเขา พระกต็้องท าเป็นตวัอย่าง 

พระท าเป็นตวัอย่าง พระไม่ไดไ้ถนา พระไม่ไดท้ าคา้ขาย พระไม่มธีุรกจิ พระ

ไม่ท าอะไรเลย แล้วพระจะไปสอนอะไรล่ะ 

พระกส็อนศลีธรรม 

พระกส็อนศีลธรรม เขากโ็ทษเลย โทษพระ ๔ แสนองค์ไม่ส ัง่สอนประชาชน 

ประชาชนกเ็ลยมแีต่ปัญหา เวลาสัง่สอนมนักไ็ม่ฟัง สัง่สอนมนักไ็ม่ท า 

ทุกคนมาถามเลยว่า ท าสมาธอิย่างใด ท าสมาธอิย่างไร 

กส็อนทุกวนัน่ะ แต่มนัไม่ท า แลว้มนัท าไม่ได้ พอท าไม่ไดม้นักไ็ม่เชื่อ 

เหมอืนกนัเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั อยู่ในบา้นเขากไ็ม่เชื่อ ไม่เชื่อว่านักปฏบิตัจิะมสีติ นักปฏบิตัิ

อะไรมแีต่หลงๆ ลมืๆ ไอเ้รานักปฏบิตั ิ เรากบ็อกเลยนะ สญัญา อนัตตา นักปฏบิตักิ็

บอกเลย สญัญา อนัตตา 

สญัญา อนัตตา มนัตอ้งบอกกบัตวัเอง เวลาเราบอกกบัตวัเอง สญัญาเป็น

อนัตตา ถ้าเรารูไ้ดว่้าสญัญา สญัญาคอืความจ า ความจ าเป็นอนัตตา แต่เป็นอนตัตา

ต่อเมื่อเราปฏบิตัสิ ิ แต่ถา้เวลาเราท าหน้าทีก่ารงาน สญัญามนัเป็นอนัตตา สญัญานัน้

ตอ้งสื่อความหมายกบัเขา เขาจะถามเรื่องการเรื่องงาน เรากต็อบกบัเขา 

ถ้าสญัญาเป็นอนตัตา แบงก์กเ็ป็นอนตัตา เวลาแบงก์รอ้ยกเ็ป็นอนัตตา กเ็ผา

มนัทิ้ง แบงก์รอ้ยมนัเป็นอนัตตา แบงก์รอ้ยมคี่ารอ้ยหนึ่งนะ แบงก์พนักม็คี่าพนัหนึ่ง 

แต่ถ้าแบงก์ไม่เป็นอนัตตาแลว้ แต่ถ้าเป็นสญัญาเป็นอนัตตา 

ค าว่า “จะเป็นอนัตตาจรงิไหม” พระพุทธเจา้กส็อนอย่างนัน้ ขนัธ์ ๕ เป็น

อนัตตา รูปเป็นนิจจงัหรอือนิจจงั เวทนาเป็นนิจจงัหรอืเป็นอนิจจงั เวลาถามพระปัญจ

วคัคยีไ์ง สญัญาเป็นนิจจงัหรอืเป็นอนิจจงั 

เป็นอนิจจงัเจา้ขา้ 
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ถ้าเป็นอนิจจงั มนัเป็นสุขหรอืเป็นทุกขล์่ะ 

เป็นทุกขเ์จา้ขา้ 

เป็นทุกขแ์ลว้เธอหยบิไวท้ าไมล่ะ เธอยดึไวท้ าไมล่ะ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนปัญจวคัคยี์ อนัตตลกัขณสูตร ขนัธ ์

๕ เป็นนิจจงัหรอืเป็นอนิจจงั มนัเป็นสุขหรอืเป็นทุกข์ 

มนัเป็นทุกขเ์จา้ขา้ 

เป็นทุกขแ์ลว้เธอยดึไว้ท าไมล่ะ เธอยดึมนัไวท้ าไมถ้าเป็นทุกข ์ ท าไมเธอไม่

ปล่อย 

นี่ถ้าปัญญามนัไล่กนันะ เวลาปัญญาไล่กนัมนัเป็นเรื่องภายใน เป็นเรื่องมรรค

ของเราในหวัใจ แต่ถ้าเป็นเรื่องอาชพี เรื่องสงัคม เรื่องความเป็นอยู่ทางโลก เขา

คาดหมายไปคนละเรื่องกนัน่ะ ทางโลกเขาคาดหมายว่าเราจะตอ้งมสีต ิเราตอ้งสื่อสาร

กบัเขาเขา้ใจ เราท าอะไรกต็อ้งใหม้นัเรยีบร้อย เออ! ถงึว่าเป็นคนทีม่สีตมิปัีญญา 

แต่เราบอกว่าเราท าอะไรก็ได ้ มนัผดิพลาดพลัง้เผลอไปตลอดเลย แล้วเวลา

ความคดิของเรา ความคดิของเรากส็ญัญา อนัตตา เออ! กถ็ูก กส็ญัญาเป็นอนัตตา 

แลว้เป็นจรงิหรอืเปล่าล่ะ 

สญัญาเป็นอนัตตา มนักว็างส ิพอวางแลว้มนักม็สีต ิสตมินักเ็ป็นมหาสต ิมหา

สตกิเ็ป็นสตอิตัโนมตั ิสตมินักร็ะลกึดขีึน้ มนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้นะ 

พอสญัญาเป็นอนัตตา อนัตตาจากไหนล่ะ อนัตตาจากไหน นี่เป็นความคดิ

ของเราหมดนะ 

แต่ถ้าเป็นความจรงิ เป็นความจรงิ เขาคาดหวงักบัเรา เขาคาดหวงั เพราะเป็นพี่

เป็นน้อง คนอยู่ในบา้นเดยีวกนักพ็ีน่้องกนั พ่อแม่เดยีวกนั เขากค็าดหวงัจากเรา เราก็

เขา้ใจได ้เขาคาดหวงัแบบทางโลก เวลาคนไปวดั เขาบอกว่าคนทีไ่ปวดัตอ้งเป็นคนด ี

แลว้เราเป็นคนไปวดั เราดจีรงิหรอืเปล่าล่ะ ความดขีองเรา เราก็ดขีองเรา เรา

ดเีพราะเราไม่ท าอะไรผดิเลย เราถอืศลีสะอาดบรสิุทธิค์รบหมด 
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แต่ความดขีองเขา เขาคดิว่าเขาตอ้งมปีระโยชน์นะ คนทีไ่ปวดัแลว้เขาไม่ได้

ไปวดัไปวา เขาท าหน้าทีก่ารงาน เขาประสบความส าเรจ็ทัง้หมด เราไปวดัมแีต่คน

ทุกขค์นยาก อนัน้ีมนัจะวดักนัดว้ยบารม ีโลกเขาคดิกนัอย่างนัน้ 

เราจะพดูความหมายว่า โลกเขาคาดหมายกบันักปฏบิตัอิย่างใด แลว้นัก

ปฏบิตั ิเราจะคาดหมายกบัคุณธรรมอย่างใด 

เรากค็าดหมายคุณธรรมใช่ไหม เราปฏบิตัแิลว้เรากอ็ยากไดม้รรคไดผ้ลใช่ไหม 

ถ้ามรรคผล เราเห็นสมบตัขิองอรยิทรพัย์ดกีว่าวตัถุธาตุ แต่โลกเขาหวงัวตัถุธาตุ 

ฉะนัน้ เราอยู่ในบา้น ทางคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบนี่ไง ในพระไตรปิฎกบอกนะ 

ทางของนักบวช ทางของพระนี่ทางกว้างขวางมาก ฉันเสรจ็ไปแลว้ ๒๔ ชัว่โมง ทางของ

นักบวช ทางของนักพรต ๒๔ ชัว่โมง ปฏบิตัไิดต้ลอดเวลาเลย ฉันเสรจ็ไปแลว้ ไปแลว้ 

ไปปฏบิตัแิลว้ เวน้ไวแ้ต่คนทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ หรอืเวลาขอ้วตัรปฏบิตั ิมนัดูแลรกัษา

ของเขา 

ทางของคฤหสัถ์คบัแคบ คบัแคบ ๘ โมงกท็ างาน เทีย่งหยุด บ่ายท างานต่อ 

๔ โมงเลกิ กลบับา้นแลว้ค่อยภาวนา นี่ทางของคฤหสัถ์ ทีม่นัคบัแคบ คบัแคบเพราะ

โอกาสของเรา คบัแคบเพราะเวลาของเรา โอกาสเราน้อย ทางของคฤหสัถ์เป็นทาง

คบัแคบ 

ทางของนักบวชเป็นทางกวา้งขวาง กวา้งขวาง ๒๔ ชัว่โมง ครูบาอาจารย์

ท่านรบัมาแลว้ บวชมาแลว้ใหภ้าวนาได ้ ๒๔ ชัว่โมงเลย ๒๔ ชัว่โมง ออกมา

บณิฑบาตเพื่อด ารงชวีติเท่านัน้ เพื่อรกัษาชวีติไว ้แล้วปฏบิตัติลอดไป 

การคาดหมายของคนมนัแตกต่างกนั ฉะนัน้ เวลาเราอยู่ในบา้น ความ

คาดหมายตอ้งคดิอย่างนัน้ ไมใ่ช่ตดัพอ้กบัชวีติของใครนะ ชวีติของทุกๆ คนเป็นอย่าง

นี้หมด เพราะทุกคนเกดิจากพ่อจากแม่ มพี่อแม่กม็พีอ่แม่พาท ามาหากนิ แลว้เราจะมา

ประพฤตปิฏบิตั ิพ่อแม่กค็ดิทางโลก นี่พระอรหนัต์ของลูกนะ นี่ขนาดเป็นพระอรหนัต์

ของลูกก็ยงัคดิแบบนี้ แต่คดิแบบนี้ เรากต็อ้งอยู่กบัโลก 
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นี่พูดถงึปัญหานี้มนัเป็นปัญหาโลกแตก เพราะเขาว่า “หนูไม่ไดป้ฏบิตัทิีว่ดั

แลว้ เดีย๋วนี้หนูปฏบิตัทิีบ่า้นอยู่” 

ปฏบิตัทิีบ่า้น ปฏบิตัทิีบ่า้นมนักต็้องเวลาของเรา ส่วนตวัของเรา แต่เวลา

ท างาน เราตอ้งท างานรบัผดิชอบของเขา เพราะเราอยู่ในบา้น เราตอ้งกนิตอ้งใชใ้น

บา้นเหมอืนกนั 

แต่ถ้าในทีบ่า้นเราท ามากกว่าเขา อย่างนี้โอเค เรารบัผดิชอบมากกว่าเขา 

เราท าดกีว่าเขา เพราะอะไร เพราะเรานักปฏบิตัธิรรม เรานักปฏบิตัธิรรม เรามจีติใจที่

กวา้งขวาง เรามจีติใจที่รบัผดิชอบมากกว่า ฉะนัน้ นี่เรื่องความเป็นอยู่ทางโลกไง 

แต่พฤตกิรรมของเรา ทางบา้นเขากว่็าเราขาดสต ิ เราเป็นนักภาวนาแลว้มนั

เป็นการคาดหมาย เราไม่ตอ้งไปเสยีใจ เขาคาดหมาย เขาคาดหวงัจากเรา ถ้า

คาดหวงัจากเราแลว้ ค าถามมา แต่หนูไม่ทุกขน์ะ ไม่รูส้กึทุกขร์้อนอะไร 

ถ้าไม่รูส้กึทุกขร์้อนอะไรกว็างไว้ เพราะมนัเป็นความรูส้กึของเขา เหน็ไหม 

หลวงตาสอนว่า หวัใจของเขา เขาคดิอย่างนัน้ หวัใจของเรา เรารกัษาใจเรา รกัษาใจ

เรา 

ถ้าไม่ทุกขไ์ม่ร้อน เราไม่ทุกขไ์ม่ร้อน ถงึจะทุกขจ์ะร้อน เรากต็้องหาทางออก

ของเรา ถงึมนัจะทุกขจ์ะรอ้น นี่ผลของวฏัฏะ เพราะการเกดิ เพราะมสีถานะ เพราะมี

เรา เราถงึตอ้งแบกรบัภาระทุกๆ เรื่องเลย แลว้จะไม่มเีรา ท าอย่างไร ไม่มเีรากด็นัไป

ฆ่าตวัตายอกี กไ็ม่ใช่นะ 

ไม่มเีราคอืไม่มทีฏิฐมิานะ ไม่มตีวัตน แต่ม ีองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่

มตีวัไม่มตีน ไม่มกีเิลสเลย แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มชีวีติอยู่อกี ๔๕ ปี ไม่มี

ตวัไม่มตีน แต่ม ีมสีิง่ทีเ่ป็นสอุปาทเิสสนิพพาน มสีิง่ทีเ่หลอืเศษส่วนอยู่ แต่กเิลสไม่ม ี

เหน็ไหม เราไม่มตีวัไม่มตีน เราไม่มสีิง่ใดทีจ่ะใหก้เิลสมนัเหยยีบย ่า แต่ม ียงัมี

ชวีตินี้อยู่ ถ้าไม่ทุกขไ์ม่รอ้น เรากไ็ม่ทุกขไ์ม่รอ้น แต่มอียู่ รบัผดิชอบอยู่ ดูแลอยู่ เราท า

ของเราไป หน้าที่การงานกห็น้าที่การงานไป หนูกท็ าของเราไปประสาของเรา 

เขาบอกว่า หนูขีล้มืเลย 
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มนัตอ้งตอกย ้านะ มนัเป็นภาษา มนัเป็นบญัญตั ิ มนัเป็นอะไร อนัน้ีมนัเป็น

วุฒภิาวะ วุฒภิาวะของคนอ่อนด้อย ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตติ

ผล สกิทาคามมิรรค สกิทาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ วุฒภิาวะแตกต่างหมดนะ สงูต ่า บุคคล ๔ คู ่แตปุ่ถุชน กลัยาณ

ปุถุชนเป็นสามญัชน สามญัชนมนัพลกิไป 

นี่พูดถงึว่า มนัเป็นภาษา มนัเป็นบญัญตั ิตอ้งตอกย ้า นี่เขาบอกในปัญญาของ

เขาตอ้งคดิซ ้าๆ ได้ 

ถ้าเป็นสตนิะ มนัรูก่้อน มนัไม่ตอ้งคดิซ ้าๆ ถ้าคดิซ ้าๆ แสดงว่าเราเผอเรอ เรา

ตอ้งคดิซ ้าคดิซ้อน ถ้ามนัชดัเจนนะ สต ิมหาสต ิแลว้มนัจะเป็นของมนัไป นี่พูดถงึว่าผล

ของการปฏบิตันิะ 

แต่ผลของเรา ผลของโยมไม่ตอ้งเป็นอย่างนี้ นี่พูดถึงธรรมะไง แต่บอก โอ๋ย! 

ถ้าอย่างนี้แลว้แสดงว่า เดีย๋วนี้หนูมอีรหตัตมรรค อรหตัตผลเลยแหละเนาะ มคีน ๔ คู ่

คดิไปนู่นน่ะ ไม่ใช่ เพยีงแต่บอกว่า วุฒภิาวะคอืระดบัของจติทีม่นัพฒันาขึน้ไป ถ้า

พฒันาขึน้ไป มนัจะเป็นสมมุตบิญัญตั ิมนัเป็นสิง่ใด มนัเป็นวุฒภิาวะทีจ่ะรูไ้ด ้สิง่เรื่อง

โลกๆ กบัเรื่องธรรมะมนัจะแตกต่างกนัไป ฉะนัน้ เรากดู็แลใจของเรา ดูแลใจของเรา 

นี่นักปฏบิตัไิง 

จะบอกว่า เวลาใจมนัเป็นได้ ใจเป็นได้หลากหลายนัก เวลามนั

เป็นทางร้าย ร้ายได้สุดๆ เวลาจะเป็นทางดี ดีได้สุดๆ ใจน้ีน่ากลวัมาก 

น่ากลวัมาก แต่เวลาท าถึงท่ีสุดแห่งทุกขแ์ล้ว กเ็พราะใจน้ีแหละท าให้

ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ และเพราะใจน้ีแหละมนัท าส ารอกคายกิเลสออกไป 

แล้วกท็ าลายตวัตน ท าลายภวาสวะ ท าลายภพ แล้วท าลายภพแล้วมนั

เหลืออะไรล่ะ มนัจะเหลือ เหลือส่ิงท่ีมนัเป็นไป มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน 

๑ 
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ฉะนัน้ เราท าตรงนี้ของเราไป เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา ถ้าเราไม่

หวัน่ไหว เราไม่ทุกขไ์ม่ร้อน มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเราเนาะ ถ้ามนัเป็นประโยชน์กบั

เรา ท าตรงนี้ใหม้นัเป็นประโยชน์ ถ้าท าเป็นประโยชน์แลว้ เป็นนักปฏบิตัไิง 

ถ้าเราเป็นนักปฏบิตั ิ เกดิมาเป็นมนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา เวลาชาว

พุทธเขาบอกเลยนะ เกิดมาแลว้ไม่ไดบ้วช ไม่ไดป้ระพฤตปิฏบิตั ิ ในธรรมนะ ในธรรม

บอกว่าเหยยีบแผ่นดนิผดิ 

ค าว่า “เหยยีบแผ่นดนิผดิ” เราเกดิเป็นชาวพุทธ เหยยีบบนแผ่นดนิของ

พระพุทธศาสนา แลว้เราไม่ได้ขวนขวายท าความจรงิของเรา เราเกดิมาเหยยีบบน

แผ่นดนิของชาวพทุธ แผ่นดนิ เหน็ไหม ดูพระเจา้ตากฯ ดูพระพุทธยอดฟ้าฯ เอา

แผ่นดนิถวายกบัพระพุทธศาสนา จะยอยกพระพุทธศาสนา แผ่นดนิถวาย

พระพุทธศาสนา นี่ท าขนาดไหนกแ็ลว้แต่ เขายงัถวายพระพุทธเจา้ 

แผ่นดนิ เหยยีบแผ่นดนิผดิ แลว้เวลาเราปฏบิตั ิ สมัมาสมาธ ิ ภวาสวะ 

สมัมาสมาธ ิ ฐตีจิติ นัน่ล่ะแผ่นดนิของเรา แผ่นดนิของใจ ฐานของใจ สมถกรรมฐาน 

ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน 

เราเหยยีบแผ่นดนิ เหยยีบแผ่นดนิโดยเป็นธาตุไง เป็นแผ่นดนิ แต่ถ้าจติมนั

สงบเขา้ไป เราจะเหน็ภวาสวะ เห็นภพของเรา เหน็สมัมาสมาธ ิ เหน็ฐตีจิติของเรา เหน็

สจัธรรมของเรา เหน็ฐานทีต่ ัง้แห่งการงานของเรา แลว้เราจะเริม่ท างานจากตรงนัน้น่ะ 

ไม่เหยยีบแผ่นดนิผดิ ถ้าท าไดจ้รงิอย่างนี้นะ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

แต่ไอเ้รื่องการคาดหวงั ในเมื่อญาตพิีน่้องมนักค็าดหวงักนัมาอย่างนี้ ถ้าเป็นการ

คาดหวงัของเขา เราเขา้ใจได ้ เรากเ็ขา้ใจได ้ เรากว็างไว ้แลว้เราจะท าความจรงิของเรา 

แลว้ไม่ตอ้งไปเดอืดร้อนกบัทางโลก ไม่ตอ้งไปเดอืดร้อนกบัใคร เอาหวัใจของเราใหไ้ด้ 

ถ้าท าไม่ได ้เหน็ไหม ปัญหาทีไ่มใ่ช่เป็นปัญหาเลย มนัยงัไม่เป็นปัญหาปฏบิตัิ

อะไรเลย อีกคนหนึ่งก็นอนฝัน อีกคนหนึ่งพีน่้องกค็าดหวงัว่าขีห้ลงขีล้มื มนัไม่เกี่ยว

อะไรกบัการปฏบิตัเิลย แต่กต็อบปัญหา เพราะมนัเป็นหญ้าปากคอก มนัเป็นอุปสรรค

ของมนุษย ์ มนุษยท์ีจ่ะประพฤตปิฏบิตัมินัมอุีปสรรคไปหมด อุปสรรคในครอบครวั 
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อุปสรรคกบักเิลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจ มอุีปสรรคทัง้ขา้งนอก มอุีปสรรค

ทัง้ขา้งใน แลว้เรายงัตอ้งมุมานะท าของเราไปเพื่อใหไ้ดม้รรคไดผ้ลขึน้มาตามความ

เป็นจรงิ 

ผลของวฏัฏะ การเกดิเป็นมนุษย ์เหยยีบแผ่นดนิ เหยยีบแผ่นดนิของชาวพุทธ 
แลว้หาแผ่นดนิของเราใหเ้จอ หาสมัมาสมาธขิองเราใหเ้จอ แลว้เริม่ฐานกรรมฐาน 
ฐานทีต่ ัง้แห่งการงานตรงนัน้ ท าหวัใจของเราใหม้คีุณธรรมขึน้มา เราจะเหน็คุณค่า
ของพระพุทธศาสนา เอวงั 


