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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๒๑ มถุินายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “ชวีติฆราวาส” 

มคี าถามดงันี้ 

๑. ผูท้ีป่ฏบิตัภิาวนา ชวีติประจ าวนั ชวีติงานประจ าวนั แต่งหนา้ไดห้รอืไม ่

และเป็นอุปสรรคขวางการเจรญิภาวนาตดักเิลสไดไ้หมคะ (เมื่อตอ้งรกัษาศลี ๘ หา้ม

แต่งหน้า ใส่น ้าหอม) 

๒. ชวีติฆราวาสถ้าเลอืกไม่หาคู่แต่งงาน เพราะไม่อยากมหี่วงเพิม่ทุกข ์ เป็น

กเิลสไหม โดนสงัคมหาว่าขีข้ลาด กลวัเจบ็เลยไม่กลา้มคีู่ และเราคดิสุดโต่งส าหรบั

ชวีติฆราวาส 

๓. ไดส้นทนากบัเพื่อนทีป่ฏบิตัิ มคีวามเหน็ต่างกนั เช่น ถ้านัง่สมาธแิล้วรูต้วั

ว่าคดิ ใหต้ามดู ไม่ต้องฝืนบงัคบัดงึกลบัมา แต่ตวัดฉัินดงึกลบัมาทีพุ่ทโธ เขาบอกห้าม

บงัคบั จรงิๆ แล้วเป็นอย่างไร ควรบอกเพื่อนหรอืปล่อยไป ปฏบิตัขิองตวัใหร้อดก่อนค่ะ 

๔. ปัจจุบนัมฆีราวาสน าสอนปฏบิตัหิลากหลาย บอกว่ามกีารสอนธรรมะผดิๆ 

พระถูกดสิเครดติ เขา้วดัเป็นการหนีทุกข ์สอนวธิตีามดู รูอ้ารมณ์ เป็นผู้รู ้สงัเกตจติที่

เกดิดบัถี่ยบิ ความจรงิแลว้จติเกิดดบัทุกขณะ และอะไรคอืผูรู้ ้บางท่านสอนไม่ตอ้งพุท

โธ เดีย๋วตดิบรกิรรม ตอ้งมาถอนทหีลงั ยุ่งยาก การเรยีนธรรมะปฏบิตัภิาวนาจรงิแท้

ควรมอีาจารย์เป็นพระมากกว่าใช่หรอืไม่ และแบบไหนเชื่อได้ แบบไหนเชื่อไม่ได้คะ 

ขอบคุณค่ะ 
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ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ถ้าค าถาม ค าถามตัง้แต่เริม่ตน้เลยล่ะ เริม่ตน้ “ชวีติฆราวาส 

การปฏบิตัภิาวนาชวีติประจ าวนัแต่งหน้าไดห้รอืไม่ เป็นอุปสรรคการเจรญิภาวนาตดั

กเิลสหรอืไม่” 

ศลี ๘ เขาบอกว่าศลี ๘ หา้มฟังเพลง ห้ามขบักล่อมร้องร าท าเพลง หา้มนอนใน

ทีสู่ง หา้มนอนในทีอ่่อนนุ่ม หา้ม นี่ศลี ๘ ค าว่า “ศลี ๘” หา้มใช้เครื่องหอม ใชน้ ้าหอม

ต่างๆ เพราะเหน็ว่าเป็นการประมาทกบัชวีติ เป็นการเลนิเล่อไง ถ้าประมาทกบัชวีติ

เป็นอย่างนัน้ไป ศลี ๕ ท าได ้พอศลี ๘ ท าไม่ได ้ถ้าศลี ๘ ท าไม่ไดน้ะ เพราะว่าให้

ชวีติอยู่กบัตามความเป็นจรงิเพราะถอืพรหมจรรย ์ ถ้าถอืพรหมจรรย ์ ศลี ๘ ถอื

พรหมจรรย ์แต่ชวีติฆราวาส ถ้าชวีติฆราวาส ในชวีติประจ าวนัแต่งหน้าไดห้รอืไม่ 

ค าว่า “แต่งหน้าไดห้รอืไม่” ค าว่า “แต่งหน้า” เราเอาขดีจ ากดัแค่ไหน แต่ถ้าทา

หน้าปะแป้งนี่เราว่าได ้ แต่ถ้าเขยีนคิ้วโก่งๆ ทาปากแดงๆ เราว่าไม่ได ้ ถ้าอย่างนัน้มนั

เป็นการท าใหเ้พลดิเพลนิ 

แต่การปะแป้ง การแบบว่าเพื่อความเยน็ เพื่อก าจดัไขมนั เราถอืว่ามนัเป็นยา 

การปะแป้ง ความกนัโรคต่างๆ พืน้ๆ เราว่าได้ แต่ถ้าท าใหม้นัแบบทางโลกทีแ่ต่งหน้า

กนัดว้ยความเข้มขน้ อนันัน้เราว่าผดิแน่นอน 

แต่ชวีติฆราวาสไง ชวีติฆราวาส ชวีติประจ าวนัแต่งหน้าไดห้รอืไม่ 

ค าว่า “แต่งหน้า” แต่งแค่ไหน ทนีี้ค าว่า “ศลี ๘” หา้มใส่น ้าหอม ค าว่า “น ้าหอม 

เครื่องหอม” มนัท าใหค้นหลงใหล เหน็ไหม ท าใหค้นหลงใหล ท าใหค้นประมาท ท าต่างๆ 

ศลี ๕ ท าใหเ้ป็นอย่างนัน้ ถ้าชวีติฆราวาส เขาเรยีกว่ากามคุณ ๕ กามทีเ่ป็นคุณ เป็น

คุณเพราะอะไร เป็นคุณเพราะทางโลกเขา ถ้าเป็นคุณ อยู่ในศลี ๕ คู่ครองของเรา 

คู่ครองของเราไม่ผดิ ถ้าเราไปเสพกามกบัคนอื่นน่ีผดิ ถ้าคู่ครองของเรา นี่กามคุณ 

เพราะว่าโลกเป็นอย่างนี้ สตัวโ์ลกเป็นอย่างนี้ สตัวโ์ลกละสิง่นี้ไม่ได ้ละสิง่นี้ไม่ไดก้ต็อ้ง

มศีลี มศีลีคอืว่าในคู่ครองของตวั ในสทิธขิองตวั อย่างนี้ถูกตอ้ง แต่ถ้ามนัไม่ใช่สทิธิ

ของตวันี่ผดิ ฉะนัน้ ค าว่า “ผดิ” ฉะนัน้ เป็นกามคุณ 
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ทนีี้ในสมยัพุทธกาลมคีนเขาไปต่อว่าพระมาก บอกว่า สอนใหถ้อืพรหมจรรย ์

ต่อไปมนุษยจ์ะสูญจากโลกเลยแหละ มนุษยโ์ลกจะไม่ม ี

ทุกคนคดิอย่างนี้นะ พอคดิว่าจะถอืศลีปับ๊ ห่วงเลย ห่วงว่าต่อไปมนัจะเหลือแต่

สตัวเ์ดรจัฉานเตม็โลกเลย มนุษยจ์ะไม่มสีกัคนหนึ่ง เพราะคนมนัจะถอืศลี ๘ หมด คน

จะปฏบิตัหิมด นี่เวลาเขาคดิ คดิไปอย่างนัน้น่ะ แต่ความจรงิมนัเป็นไปไม่ได้ มนั

เป็นไปไม่ไดเ้พราะว่ากเิลสของคนมนัขบัดนั มนัเป็นอย่างนัน้ไปไม่ไดห้รอก นี่ถงึว่า

กามคุณ ๕ มนัอยู่ทีเ่รื่องของโลกเขา 

แต่ถ้าเป็นพรหมจรรย์ มนัเป็นโทษแลว้ ไม่เป็นคุณแล้ว ถ้าเป็นโทษเพราะอะไร 

เป็นโทษเพราะว่ามนัขบัดนัในใจ ถ้ามนัขบัดนัในใจ สิง่นี้เราถงึจะตอ้งละ ทนีี้ถ้าละ จะ

ว่าใชน้ ้าหอม ใชเ้ครื่องหอม สิง่นี้ท าใหป้ระมาทเลนิเล่อ ละหมด ศลี ๘ งดเวน้ๆๆ สิง่นี้

คอืการงดเว้น 

ทนีี้ชวีติฆราวาส ทนีี้คดิว่าชวีติประจ าวนั ชวีติฆราวาส ชวีติประจ าวนั เรา

จะตอ้งอยู่กบัสงัคม เวลาสงัคมไม่ไปเลยไดก้ด็ ี แต่มนัจะเป็นไปไดไ้หมล่ะ บางทมีนั

เป็นสงัคม เรากไ็ปของเรา เราไปของเรา เพราะคนถอืศลี เวลาเขาไปกนิเลี้ยง เขาไป

ในงานสโมสร เขามแีกว้น ้าแกว้หนึ่ง เขากส็งัสรรคไ์ปกบัเพื่อน เขาบอกว่า ท าไมไม่

ทานอาหารล่ะ อู๋ย! วนัน้ีทานมาแลว้ อิม่ตื้อเลย ทัง้ๆ ทีท่อ้งมนัรอ้งจ๊อกๆ เลย นี่ทาน

อาหารมา เอาน ้าแก้วหนึ่ง เรากจ็บิน ้าของเราไป เพราะเราถอืศลี ๘ ไม่กินอาหารตอน

เยน็ 

เราไปงานของเขา เรากม็แีก้วน ้าแก้วหนึ่ง เพราะเรามสีตสิมัปชญัญะพอ เรา

เป็นคนคุมเกม ทนีี้พอคุมเกม เขาทานเลี้ยงกนั เรากจ็บิน ้า เขาบอกท าไมไม่ทาน

อาหาร 

โอ๋ย! ทานมาอิม่เลย 

บอกท าไมไม่ทานอาหาร 

โอ๋ย! ทานไม่ไดม้นัแพก้นั 
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นี่คนฉลาดเขาแกอ้ย่างนี้ เขาไม่บอกว่า ฉันถอืศลี ๘ ฉันเป็นคนมศีลี ฉันมา

ในงานน้ีฉันเก่ง อย่างนี้โลกเขาไม่รบั พอโลกเขาไม่รบัแลว้มนัจะมแีรงต่อตา้น คนเรา

มนัจะอวด ทุกคนอยากอวดดบิอวดด ี

ถอืศลีมนัเกบ็ไวใ้นใจ ถอืศลีมนัเกบ็ไว้ มนัตอ้งไปอวดใคร ถ้ามนัไม่อวดใคร 

พอถ้ามนัมคีวามจ าเป็น ความจ าเป็นหมายความว่า ในเมื่อญาตขิองเรา คนสนิทชดิ

เชือ้ของเรา เขามงีาน มคีวามจ าเป็น ไอไ้ม่ไปหรอื มนักส็งัคมใช่ไหม ไอไ้ปหรอืมนัก็

ศลีของเราใช่ไหม เรากท็ าของเราพอประมาณใช่ไหม ทางสายกลาง เราก็ไม่แสดงตน

ว่าฉันถอืศีล ๘ 

ฉันจะไปงานใครก็ไม่ได ้ ฉันเป็นคนด ี พวกคนทีม่าในสงัคมนี้เป็นคนทีไ่ม่ดี

หมดเลยเพราะเขาไม่มศีลี ฉันมศีลีอยู่คนเดยีว ไปนัง่อยู่ในงานกต็ดิป้ายไวบ้นหวัเลย 

คนนี้ถอืศลี ๘ ไอพ้วกทีม่าในงานนัน่เขาไม่มศีลีเหมอืนเรา ทฏิฐ ิทฏิฐมินัอยู่บนหวัไง 

แต่ถ้าเราถอืศลีของเราใช่ไหม เรากเ็กบ็ไวใ้นใจ ในเมื่องานสโมสรใช่ไหม งาน

ของเรา เรากไ็ป เราไปแลว้เขาทานอาหารกนั เขากนิสุรา เขาดื่มสุรากนั เขามคีวาม

รื่นเรงิกนั เรากม็นี ้าเปล่าแกว้หนึ่ง เออ! ชนแก้วกช็นกนั เขาทาน เรากด็ื่มน ้า กรึบ๊! 

โอโ้ฮ! ทัง้ๆ ทีอ่ยากกนิใจจะขาดเลย มนัหวิ แต่กด็ื่มน ้า กรึบ๊! วดัใจกนัไง วดัว่าศลีเรา

บรสิุทธิแ์ค่ไหนไง นี่ชวีติฆราวาสไง 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกว่า ชวีติฆราวาสเป็นทางคบั

แคบ คบัแคบเพราะว่าเขาไม่เปิดทางใหเ้ราหรอก จะไปวดัไปวาเขากว่็าคนนัน้หนีทุกข ์

คนนัน้ไม่จรงิไม่จงั มนัเสยีดสไีปทัง้นัน้น่ะเรื่องของกเิลส เหน็ไหม จะท าดไีม่กลา้ท า 

แต่ว่าท าตามเขาไปนี่ท าได้ 

ฉะนัน้ว่า “ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรม ชวีติประจ าวนัแต่งหน้าได้หรอืไม่” 

แต่งหน้า เราว่าท าไม่ไดห้รอก แต่งหน้าแบบว่ามนัเป็นไก่งามเพราะขนไง 

เวลาไก่นะ เวลามขีนง๊ามงามเลย เวลาเขาเชอืดไก่เสรจ็แลว้เขาถอนขน ไม่มขีน ไก่ไม่

สวยเลย 
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ไอน้ี่ก็เหมอืนกนั เขยีนหน้าทาปาก ไก่มนังามเพราะขน มนัจะแต่ง ขนไก่ ถ้ามนั

ขนไก่ เราไม่ตอ้งมขีนกไ็ด ้อา้ว! เรากเ็ป็นไก่เหมอืนกนั ไก่หนงัร่อน ไก่มแีต่หนัง ไม่มี

ขนเลยก็ไม่เป็นไร ถ้าขนมนัขึ้นหยอมแหยมๆ เราก็เขา้กบัฝงูไก่ ฝงูไก่ ไก่เขามขีน

สวยงาม ขนของเรามนัไม่สวยงาม แต่เรากเ็ป็นไก่เหมอืนกนั อา้ว! เรากเ็ป็นคน

เหมอืนกนัใช่ไหม 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า ชวีติประจ าวนัแต่งหน้าไดห้รอืไม่ 

เราว่าทาแป้งเพื่อกนัเหงื่อไคล ทาแป้งเพื่อรองพืน้เพื่อเป็นยารกัษา อย่างนี้เรา

ว่าได ้ เพราะมนุษยเ์ดีย๋วนี้แบบว่าพวกเครื่องประทนิผวิต่างๆ มนัท าใหก้ารรกัษาโรค 

การป้องกนัแดด อย่างนี้เราถอืว่ามนัเป็นยา มนัปกป้องผวิของเรา ถ้าผวิของเรา 

เขาบอกว่า อย่าไปอยู่กลางแดดนะ มนัมแีสงยูวนีะ เดีย๋วจะเป็นมะเรง็ผวิหนัง 

เรากท็าเครื่องกนั อย่างนี้เราไม่ถอืว่าเป็นการตบแต่ง อย่างนี้ถอืว่าเป็นการป้องกนั ถ้า

ถอืว่าสิง่นี้เป็นการป้องกนัว่าเราป้องกนัผวิหนังเราเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ป็นมะเรง็ผวิหนัง 

คนถอืศลี ๘ มนัจะเป็นมะเร็งผวิหนังหมดเลย ตอ้งทาแป้งกนัไว ้อย่างนี้เราถอืว่าไม่มี

เจตนาจะตบแต่ง แต่มเีจตนาจะรกัษา รกัษา เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนใหบ้รษิทั ๔ ฉลาด ในเมื่อเราเป็นคน

ฉลาดใช่ไหม เราเป็นคนฉลาด เราอยู่กบัแสง เราอยู่กบัแดด มนัจะท าใหเ้ราหมองคล ้า 

ท าใหผ้วิพรรณเราเสยีหาย เราแค่ป้องกนั เราไม่ใช่ตกแต่งใหม้นัสวยงาม ศลี ๘ เราว่า

ใชไ้ด ้เราว่าสิง่ทีเ่ป็นการป้องกนับ ารุงผวิเพื่อไม่ใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย อย่างนี้ใชไ้ด้ 

แต่ถ้าเป็นการแต่งหน้าทาแป้ง การเขยีนคิ้ว การตบแต่งแบบไก่งามเพราะขน 

จะเอาขนมาแซมอย่างนี้ เออ! อย่างนี้เจตนา อย่างนี้ผดิ 

ฉะนัน้ ทีบ่อกว่าขอ้ที ่ ๑ “ผูท้ีป่ฏบิตัภิาวนา ชวีติประจ าวนัแต่งหน้าได้หรอืไม่ 

และเป็นอุปสรรคขวางการเจรญิภาวนาตดักเิลสหรอืไม่คะ” 

เวลาภาวนา เขาพุทโธๆๆ เขาใชพุ้ทโธหรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิเขาไม่ใชก้าร

แต่งหน้าไม่แต่งหน้ามาตดักเิลส เขาใชม้รรคใชผ้ลตดักเิลส ฉะนัน้ การภาวนา 
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อุปสรรคของเราคอืกเิลสของเราทัง้นัน้ กเิลสของเรามนักไ็ปปรุงไปแต่งเรื่องนี้ขึน้มาให้

เป็นความวติกกงัวล อย่างนี้ท าใหเ้ป็นกงัวล 

แต่ถ้าเรามคีรูบาอาจารย ์ ถ้าเรามหีมู่คณะที่ด ี อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิ

ตานญฺจ เสวนา ปณฺฑิตานญฺจ นี่เราคบบณัฑติ เราคบในหมู่ชนทีน่ักปฏบิตั ิ นัก

ปฏบิตัเิขาท าตวักนัอย่างไร นักปฏบิตัทิีด่นีะ 

อย่าไปตามนักปฏบิตัทิีว่่าตามกระแส เวลาไปไหนกจ็ะไปปฏบิตั ิ เปิดกระเป๋า

มามแีต่เครื่องส าอางทัง้นัน้เลย นักปฏบิตัไิปไหน อย่างนัน้ไม่ใช่ นักปฏบิตันิะ มกีระเป๋า

ไปคนละใบ เปิดมานักปฏบิตันิี่ โอโ้ฮ! มแีต่เครื่องส าอางทัง้นัน้เลย 

ถ้าเราไม่ตามนักปฏบิตัอิย่างนัน้ คบบณัฑติๆ ถ้าอยู่ในฝงูชนของบณัฑติมนั

จะเขา้ใจ มนัจะเขา้ใจแลว้มนัไม่ขดัแยง้กนั แต่นี้ดว้ยชวีติของเรา เราไปตกอยู่ที่

ไหนน่ะ เราไปตกอยู่สงัคมใดล่ะ 

เกดิในประเทศอนัสมควร ถ้าประเทศของเรา ในประเทศไทยของเรา ในหมู่

ชนของเรา ในลูกศษิยค์รูบาอาจารยเ์ดยีวกนั เหน็ไหม เกดิในประเทศอนัสมควร เกิด

ในประเทศสมควร หมู่ชนทีส่มควร นี่เป็นสปัปายะ แต่ถ้ามนัไม่เป็นสปัปายะ เรากต็อ้ง

พยายามหลบหลกีเอา พยายามหลบพยายามหลกีจะเอาชวีติรอด จะเอาตวัรอด 

“มนัจะเป็นอุปสรรคกบัการเจรญิภาวนาไหม” 

สรรพสิง่อย่างนี้ เครื่องส าอางมนัไม่มชีวีติหรอก มนัไม่ใหใ้ครไปส าเรจ็พระ

อรหนัต์และปิดกัน้ใครไม่ใหส้ าเรจ็พระอรหนัต์ เครื่องส าอางน่ะ แต่คนต่างหาก คนใช้

เครื่องส าอางปิดกัน้ กิเลสในใจของคนมนัปิดกัน้ ถ้ากเิลสในใจคนปิดกัน้ 

ถ้าเราไม่เชื่อตามๆ กนัมา เรามจีุดยนืของเรา เราไม่มคีวามวติกกงัวล เราไม่

มสีิง่ใดมาเป็นนิวรณธรรม ไม่ปิดกัน้ เราใชอ้ย่างทีว่่านี่ เราใชเ้พื่อเป็นการป้องกนั เรา

ใชเ้พื่อไม่ใหแ้ตกต่างไปจากโลกจนเกนิไปนัก แต่เรากไ็ม่ท าใหผ้ดิศลีของเรา ถ้าเราจะ

อยู่กบัเขานะ 
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แลว้ถ้าเราจะมาปฏบิตั ิเราปฏบิตัไิด ้เขาจะรื่นเรงิ เขาจะตื่นเตน้กบัสงัคมโลก นัน่

มนัเรื่องของเขา เราอยู่กบัเขา แต่เราจะเอาจรงิ ใจของเรา เอาหวัใจของเรา เอาความ

จรงิของเรา ถ้าความจรงิของเรา เหน็ไหม 

ศากยบุตรพุทธชโินรส เราเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เรา

เชื่อปากขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า 

มนุษยต์่างจากสตัวเ์พราะมศีลีธรรม ศลี ๕ ศลี ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เราต่างจากสตัว ์

มนุษยต์่างจากสตัว์เพราะมศีีลมธีรรมในใจ 

แต่ถ้าเขาไม่มศีลีไม่มธีรรม เขาจะใชช้วีติประจ าวนัของเขา อนันัน้เขาใชช้วีติ

แบบสตัว ์ เราไม่ไปสนใจเขา แต่ชวีติแบบสตัวส์งัคมเขามชีุมชนเขาใหญ่กว่า เวลาเขา

พูดจาเสยีดสเีรา เรากเ็สยีใจ 

แต่ถ้าเราบอกว่า เราเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เราเป็นบุตร

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า เราเช่ือปากขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เราเช่ือปากของครบูาอาจารยท่ี์ดี เรายึดตรงน้ี เราไม่ต้องไปฟังปากเขา 

เราไม่ต้องไปฟังปากของสงัคม เราฟังปากขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจ้า ศีล สมาธิ ปัญญา เอาอนัน้ีเป็นหลกั น่ีข้อท่ี ๑ 

“๒. ชวีติฆราวาสถ้าเลอืกไม่หาคู่แต่งงานเพราะไม่อยากมหี่วงเพิม่ทุกข ์ เป็น

กเิลสไหม โดนสงัคมกล่าวหาว่าขี้ขลาด กลวัเจบ็ ไม่กลา้มคีู่ เราคดิแบบสุดโต่ง เป็น

กเิลสไหม” 

ตอนน้ีมนัเป็นกเิลส ตอนคดินี่มนัเป็นกเิลส ว่าจะมคีู่หรอืไม่มคีู่นี่เป็นกเิลส ถ้า

ว่ามนัเป็นกเิลสไหม แต่ถ้าเราเลือกชวีติพรหมจรรย์ มนัเป็นกเิลสตรงไหนล่ะ ชวีติ

พรหมจรรย ์ชวีติของเรา ชวีติทีไ่ม่มคีู่ หนึ่งเดยีวนี่พรหมจรรย์ 

ชวีติคู่นัน่ล่ะทีเ่ขาหาคู่กนั เขาว่าชวีตินี้มคีู่เป็นฝัง่เป็นฝานะ แลว้องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกไวใ้นพระไตรปิฎกนะ วดิทะเลทัง้ทะเลเลย เอาปลาน้อยๆ 
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ตวัเดยีวไง กค็ดิว่าจะเป็นสุขไง จะเป็นสุขนะ วดิทะเลกท็ าหน้าทีก่ารงานอาบเหงื่อต่าง

น ้ามาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งอยู่น่ะ แลว้จะมคีวามสุขๆ เหน่ือยเกือบตาย เหน่ือยเกอืบ

ตาย เราหาความสุขไม่เจอหรอก วดิทะเลทัง้ทะเลเลย เอาปลาตวัหนึ่ง ก็ยงัหวงัว่าจะ

สุขไง หวงัว่ามนัจะสุข แลว้ไปหาทีไ่หนล่ะ หาไม่เจอหรอก หาความสุข 

แต่พอชวีติไม่มคีู่ เขาบอกว่ามนัเป็นกเิลส 

อา้ว! เป็นตรงไหนล่ะ ท าตามพระพุทธเจา้เป็นกเิลสตรงไหน ท าตาม

พระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอกอนุปุพพกิถา เวลาเทศนาว่าการสอนฆราวาสใหท้ า

ทาน ท าทานแลว้จะไดไ้ปสวรรค ์ พอไปสวรรคใ์หถ้อืเนกขมัมะ พอเนกขมัมะ จติใจ

ควรแก่การงานแลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึเทศน์อรยิสจั เทศน์อรยิสจั 

เทศน์ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

แต่เดีย๋วนี้ใครก็อรยิสจัๆ นะ แต่หวัใจมนัด ามดืเลย บอกอรยิสจั อรยิสจัอะไรก็

ไม่รู้ 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตอ้งเตรยีมพร้อมพืน้ทีก่่อน แลว้ถงึได้

หว่านไดไ้ถ นี่กเ็หมอืนกนั เตรยีมหวัใจของคนก่อน ใหเ้สยีสละ ใหท้ าทานใหจ้ติใจอ่อน

นุ่มควรแก่การงาน จติใจที่เป็นคุณธรรมควรแก่การงานแลว้ถงึเทศน์ นี่มนัเป็นความทุกข ์

ทุกขม์นัเป็นอรยิสจั ทุกขม์นัเป็นความจรงิ ท่านท าของท่านมา ท่านสอนของท่านเป็น

ชัน้เป็นตอนขึน้มา 

แลว้บอกว่า เราไม่เลอืกหาคู่ ไม่แต่งงาน มนัเป็นกเิลสไหม 

เป็นธรรม เวน้ไวแ้ต่กเิลสมนัเพิม่ขึน้มา “แหม! ถ้ารู้อย่างนี้มคีู่มาตัง้นานแลว้” 

อย่างนัน้เสยีดายไง เสยีดายพอแก่เฒา่แลว้ “แหม! เสยีดาย ถ้าเรามคีู่กด็ ีนี่เราไม่มคีู่” นี่

กเิลส อย่างนี้เป็นกเิลส 

แต่ถ้ามนัมศีลีมธีรรมนะ มนัไม่เป็นกเิลสหรอก ไม่เป็นกเิลสเพราะอะไร เรา

มองไปส ิ มองไปสงัคมโลกส ิ เขามคีวามสุขจรงิหรอื เพยีงแต่เขาอยู่อย่างเราไม่ได ้

ทุกขท์ัง้นัน้น่ะ อยู่คนเดยีวกท็ุกข ์ทุกขเ์พราะอะไร ทุกขเ์พราะกเิลสมนับบีคัน้ อยู่ ๒ คน
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ทุกขม์ากขึ้นเพราะมนัม ี๒ คนบบีคัน้ พอมลีูกขึน้มาก ็๓ คนบบีคัน้ มลีูกขึน้มา ๔ คน

บบีคัน้ 

คนเดยีวบบีคัน้กบั ๔ คนบบีคัน้ อะไรทุกขก์ว่ากนั ถ้า ๔ คนบบีคัน้ ๕ คนบบี

คัน้ อะไรมนัทุกขก์ว่ากนั แลว้เขาบอกว่าชวีติคู่มคีวามสุขๆ 

เพราะเขาเขยีนกนับ่อย บอกว่า “แหม! รู้อย่างนี้แต่งงานตัง้นานแลว้กด็ ี รู้

อย่างนี้แต่งงานตัง้นานแลว้” 

อนัน้ีเขาพูดเป็นการเสยีดสกีนั แต่เขาท าไม่ได ้ ดูคนทีท่ าไดส้ ิ เพราะชวีติ

พรหมจรรยม์นัดกีว่าชวีติคู่แน่นอน ดกีว่า ค าว่า “ดกีว่า” แต่ธรรมชาตขิองหวัใจ 

ธรรมชาตขิองความรูส้กึมนักเ็หงา มนักเ็หงามนักว็า้เหว่ของมนั 

แต่ถ้าคนมหีลกัมนัไม่เหงา เราอยู่กบัเรา อยู่กบัความคดิเรา อยู่กบัใจเรา มนั

เหงาตรงไหนล่ะ แต่พอเหน็เขามชีวีติคู่ เรากค็ดิว่าเขาจะมคีวามสุข 

มคีวามสุขอะไร ไปดูหลงับา้นเขาส ิ ออกมานอกบา้นน่ีแหม! มคีวามสุขมาก

เลย พอเขา้ไปในบา้นนะ โอ๋ย! นัง่คอตกทัง้คู่เลย มนัมแีต่เรื่องความทุกข์ทัง้นัน้น่ะ แต่

ออกมาจากบา้น แหม! เราเหน็เขาแต่งตวัออกมาจากบา้น โอ้โฮ! ชวีตินี้มคีวามสุขมาก

เลย พอเขาเข้าบา้นนะ เขามคีวามทุกขท์ัง้นัน้น่ะ ไอน้ี่พูดถงึเรื่องจรงิ แต่เพยีงแต่เรา

อยู่สงัคมใดล่ะ 

เพราะธรรมชาตนิะ ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ คนโง่

มากกว่าคนฉลาด คนโง่ในโลกน้ี มแีต่คนโง่มากกว่าคนฉลาด ขนโคกบัเขาโค เขาใช้

ชวีติแบบเขาโดยธรรมชาตอิย่างนัน้ แต่เขาโคเขาจะทวนกระแส มนัมนี้อยไง ชวีติ

พรหมจรรยม์นัมนี้อยกว่าชวีติคู่แน่นอน 

ธรรมชาต ิ มนัเป็นธรรมชาตขิองสตัว ์ เขาว่าสิง่นี้เป็นเรื่องธรรมชาต ิ เรื่องกาม

ราคะเป็นเรื่องธรรมชาต ิฉะนัน้ พอมคีู่ เขากลบัไปสู่ธรรมชาต ิ

แต่ของเรา เราฝืนธรรมชาตไิง เราฝืนธรรมชาตเิพราะว่าเราถอืพรหมจรรย ์เรา

อยู่ของเราคนเดยีว เราถือพรหมจรรย ์มนัฝืนธรรมชาติ มนัถงึมนี้อยไง 
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ในเมื่อคนโง่มนัมากกว่า มนักพ็ูดประสาคนโง่ สงัคมคนโง่มนักพ็ูดกนัเสยีงลัน่

เลย ไอเ้ราสองคนคุยกนัซุบซบิๆๆ สูเ้ขาไม่ไดไ้ง เพราะถอืพรหมจรรยม์นัมอียู่ ๒ คน 

ไอ้คนทีม่คีู่มนัทัว่โลกเลยล่ะ มนัคุยกนัลัน่ๆ เลยว่ามนัมคีวามสุขๆ มนัพูดกนัว่ามี

ความสุข 

ถามว่า โยมสบายดไีหม 

สบายดคีรบั มคีวามสุขมากครบั 

ถามจรงิๆ มนัสุขจรงิหรอื 

จะฆ่ากนั เมื่อกี้เพิง่ทะเลาะกนัมา ตอนนี้จะมคีวามสุข เมื่อกี้ยงัทะเลาะกนัมา

หน้าด าคร ่าเครยีดเลย พอเจอ โยมสบายดไีหม 

โอ๋ย! มคีวามสุขๆ 

เพิง่ทะเลาะกนัเสรจ็ ทะเลาะกนัเสรจ็มาเมื่อกี้นี้จะมคีวามสุข 

แต่ไอ ้ ๒ คนทะเลาะกบัใคร พรหมจรรยจ์ะไปทะเลาะกบัใคร มี

แต่ตวัเราคนเดียว เราจะไปทะเลาะกบัใคร ถ้าทะเลาะกนั ธรรมกบักิเลส

ทะเลาะกนัในใจ ถ้าทะเลาะกนัในใจนะ มนัเป็นกิเลสไหม ไม่เป็นกิเลส

หรอก มนัเป็นส่ิงท่ีดีกว่าทางโลกอีก ทวนกระแสเข้าไปสู่ธรรม ทวน

กระแสเข้าไปสู่สจัจะ สู่พรหมจรรย ์

ชวีตินี้มาจากไหน มนักม็าจากพ่อจากแม่ ชวีติคู่นัน่แหละ มาจากพ่อจากแม่ 

จากพ่อจากแม่ เพราะพ่อแม่เสพกามกนัมนัถงึมาเกดิเป็นเรา แล้วเราเกดิมาแลว้ โดย

ธรรมชาตเิราเกดิมาจากพ่อจากแม่ เรากต็้องเป็นคู่จะใหม้ลีูกต่อเน่ืองกนัไป กลวัว่า

มนุษยน์ี้จะไม่มกีบัโลก จรงิหรอื มนุษยม์กีบัโลกเยอะแยะไปหมด เขาตอ้งมกีาร

ควบคุม เขาตอ้งมกีารบรหิารครอบครวัของเขาเพื่อควบคุม แต่ของเราไม่ตอ้ง ถ้าเราถอื

พรหมจรรยไ์ดน้ะ ถ้าเราท าไดจ้รงินะ 

แต่นี่เขาหาว่าขีข้ลาด หาว่ากลวัเจบ็ หาว่าไม่มคีู่ หาว่าสุดโต่ง 



เช่ือตามเขา ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

มนัไม่สุดโต่งหรอก มนัพอด ีสุดโต่งมนัสุดโต่งของใคร องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สอนไว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วางหลกัการไว ้ เหมอืนมกีฎหมาย มี

กฎหมาย เราท ากฎหมาย มนัสุดโต่งตรงไหนล่ะ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 

กฎหมายรฐัธรรมนูญ กฎหมายมนัมขีองมนัอยู่แลว้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ ศลี ๘ มนัมอียู่แลว้ ศลี ๑๐ มนัมอียู่แล้ว ศีล 

๒๒๗ มนัม ี มนัไปสุดโต่งตรงไหน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน

มชัฌมิาปฏปิทา ทางสายกลางๆ 

ทางสายกลางของโลกเขาเลือกอย่างนัน้ คนท่ีไม่มีศลีเลยเขา

เลือกแบบสตัว ์ เขาทาํลายกนั เลือกแบบสตัว ์ คนท่ีมศีีลเขากม็ีศีลของ

เขา เขามีศีล ๕ ของเขาเป็นมนุษยส์มบติั ถ้ามีศีล ๘ ของเขา ศลี ๑๐ 

ของเขา แลว้มีศลี ๒๒๗ เป็นพระ มนัไปสุดโต่งตรงไหน ถ้าสุดโต่งแสดง

ว่าพระพทุธเจ้าไม่ได้บอกไว้ เราสุดโต่งของเราไปเอง น่ีพระพทุธเจ้า

บอกไว้หมดแล้วเราทาํตามนัน้ มนัสุดโต่งตรงไหน 

เพยีงแต่ว่าสงัคมมนัคนโง่มากหรอืคนฉลาดมาก คนโง่เขาประพฤตปิฏบิตักินั

อย่างนัน้ แลว้เขากค็ุยกนัแบบนัน้ แลว้มเีราอยู่คนเดยีว พออย่างนัน้มนักเ็ลยแปลก

โลกไง 

ฉะนัน้ ไม่สุดโต่ง พอด ีชวีติพรหมจรรยน์ี่พอด ีชวีติเรานี่พอดกีบัเรา พอดกีบั

ชวีตินี้ แต่ชวีติคู่ของเขา เขาพอดขีองเขา ให ้๒ คนเขาไปทะเลาะกนั ใหม้นัไปทะเลาะ

กนัอยู่นัน่ พอดขีองมนั เราไม่ตอ้งไปทะเลาะกบัใคร ทะเลาะกบัตวัเอง เออ! กูทะเลาะ

กบักูนี่ เพราะกูอยู่คนเดยีว เออ! มนักพ็อดขีองเรา 

แลว้เราปฏบิตัไิปนะ กดู็พระส ิ พระเขาบวชแลว้ กบ็วชแลว้ มศีลีธรรมดแีลว้ 

กอ็ยู่วดักด็แีลว้ ท าไมเราตอ้งไปธุดงค ์ ธุดงคแ์ลว้กไ็ปอยู่โคนไม ้ มนัพอดขีองใคร นัน่

ธุดงควตัร มนัพอดขีองใคร พอด ีมนักพ็ฒันาขึ้น สูงขึน้ ดขีึน้ มนักพ็อดขีองใครล่ะ 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั มนัเป็นกิเลสไหม 



เช่ือตามเขา ๑๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เป็นธรรม ไม่เป็นกเิลส 

ทนีี้มนัเป็นทีว่่าลมปากคน หมื่นคนแสนคนเขาพูดไง เขามคีู่กนั เขามาพูด 

แลว้เราคนเดยีว กเ็ลยกลายเป็นกเิลสเพราะใจเราไหวไง ใจเราไหวกเ็ลยเป็นกเิลส 

ถ้าใจเราไม่ไหว เขายิง่พูด เรายิง่ยิม้ใหญ่เลย ถามกลบัเลย ใครมาพูด ถาม

กลบัว่า เอง็สบายดหีรอื กลบัไปบา้นทะเลาะกนัไหม ถามกลบัเลย ถ้าเขาถาม ถาม

เขากลบัไป เพยีงแต่ว่าเราตอ้งอยู่ได้ เราอยู่ไดข้องเราหมายความว่า เพราะคนถา้ไม่มี

ชวีติคู่ มนัห่วงว่าแก่เฒ่าแลว้ใครจะดูแล ใครจะรกัษา 

หาสตางคไ์วเ้ยอะๆ เขามาดูแลเอง็ทัง้วนัเลย เอง็ไม่ตอ้งห่วงถ้ามสีตางค ์ ถ้า

เอง็มสีตางคน์ะ เดีย๋วคนเขามาดูแลเอง ไม่ตอ้งห่วง 

ไม่เป็นอย่างนัน้หรอก เราท าดนีะ คนท าดแีลว้มสีตมิปัีญญานะ ร่างกายมนั

สมบูรณ์แขง็แรง เราอยู่ไดต้ลอด อยู่ได้ของเราตลอด 

ไอค้นทีห่่วง แลว้คนทีม่คีู่ เสรจ็แลว้นะ ถ้ามสีามหีรอืภรรยาหรอืลูกทิ้งไป มี

มากเลยในข่าว ข่าว พอสามหีรอืภรรยาเจบ็ไขไ้ดป่้วย สามหีรอืภรรยาทิ้งไป ลูกทิ้งไป 

อยู่คนเดยีวนะ ประชาสงเคราะหเ์ขาไปดูบ่อย ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่อยู่คนเดยีว บางคนตาบอด บาง

คนพกิาร บางคนช่วยตวัเองไม่ได้ กพ็อตวัเองด ีหาเลี้ยงเขาได้ เขากอ็ยู่ด้วย พอหาเลี้ยง

เขาไม่ได้ เขาก็ทิ้งหนีไป แลว้ตวัเอง เหน็ไหม ลูกกม็ ี

ถาม มลีูกไหม ม ีมสีามภีรรยาไหม ม ีแลว้ไปไหนหมดล่ะ เขาทิ้งไป เขาไม่อยู่

เชด็ขีเ้ชด็เยีย่ว เขาทิ้งไป แลว้อยู่กบัใครล่ะ พ่อแม่มาดูแล คนขา้งบา้นเขาดูแล วดัวาพระ

เขาดูแล เขาใหอ้าหารมากนิ เยอะแยะไป ไปดูอย่างนัน้บา้งส ิถ้าไปดูอย่างนัน้ก่อนแล้ว

ค่อยกลบัมาว่า เราแก่เฒ่าแล้วจะไม่มใีครดูแล ไม่ต้องห่วง มคีนดูแล นี่ขอ้ที ่๒ 

“๓. ไดส้นทนากบัเพื่อนทีป่ฏบิตัธิรรมเหน็ต่างกนั เช่น ถ้านัง่สมาธไิปแลว้

รูต้วัว่าคดิ ใหต้ามดูความคดิ ฝึกบงัคบัไม่ใหด้งึกลบัมา แต่ดฉัินดงึกลบัมาพุทโธ เขา

บอกว่าห้ามบงัคบั จรงิๆ แล้วต้องเป็นอย่างไรคะ แลว้ควรจะบอกเขาไหม” 

ไอก้รณีปฏบิตัมินัปฏบิตักินัมาก พอปฏบิตักินัมากนะ คนทีป่ฏบิตังูิๆ ปลาๆ 

เขามาพูดกนั แต่เราเอาแบบหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เป็นพระ
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อรหนัต์ ฝึกสอนจนหลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ค าด ีหลวงปู่ตื้อ หลวงตามหาบวั ครูบาอาจารย์

ทีท่่านประพฤตปิฏบิตัไิป ท่านเป็นพระอรหนัต์ นี่ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นพระอรหนัต์ 

ท่านสอนใหพ้ระเป็นพระอรหนัต์ ถ้าสอนใหเ้ป็นพระอรหนัต์ ท่านบอกใหเ้ราบงัคบั 

ใหม่ๆ ตอ้งบงัคบั เดก็จะเป็นเดก็ดไีด ้ พ่อแม่ตอ้งใชอุ้บายบงัคบั ไม่บงัคบัเหมอืน

บงัคบั 

เดก็ๆ เราจะไม่บงัคบั เพราะบงัคบัแลว้เดีย๋วมแีรงตา้น เรากต็อ้งใช้อุบายของ

เรา อย่างนี้ดกีว่า อย่างนี้เราเสนอ เราคอยประคองมาใหเ้ดก็มนัรูถู้กรูผ้ดิมา นี่บงัคบั

ไหม บงัคบัแบบไม่บงัคบั 

แต่ถ้าเด็กมนัดื้อ เด็กมนัไม่มเีหตุมผีล เรากต็้องบงัคบั ตอ้งเฆี่ยนตอ้งตเีพื่อ

ลงโทษ ถ้าเขาดื้อจะท าแต่ความเสยีหายกต็อ้งบงัคบั แต่ถ้าเดก็มนัไม่ดื้อจนเกนิไป เดก็

มนัมเีหตุมผีล เรากใ็ชอุ้บายบงัคบั คอืใชอุ้บาย อุบายคอืว่า ใชเ้หตุใชผ้ลคุยกนั ใชเ้หตุ

ใชผ้ลจดัการมา 

บงัคบัทัง้นัน้น่ะ มนัต้องบงัคบัข้ึนมามนัถึงจะเป็นคนดีได้ เพราะ

มนับงัคบัข้ึนมามนัถึงทาํสมาธิได้ ใหม่ๆ ต้องบงัคบั พอบงัคบัไปๆ จน

มนัชาํนาญแล้วไม่ต้องบงัคบั เพราะมนัพอใจ มนัทาํแล้วมนัพอใจ มนั

อยากจะบงัคบัตวัเอง มนัอยากจะทาํตวัเองให้เป็นคนดี ต้องบงัคบั 

เริม่ตน้กไ็ม่ตอ้งบงัคบัเลย เวลาสอนเด็กกต็้องเอาเด็กเป็นตวัตัง้ๆ เด็กมนับอก

ว่ากลบับา้นๆ ไม่ต้องเรยีน กลบับา้น เอาเด็กเป็นตวัตัง้กป็ล่อยมนักลบับา้นใช่ไหม 

เอาเดก็เป็นตวัตัง้หมายความว่า เอาเดก็เป็นจุดศูนยก์ลาง แลว้เราจะสอน เรา

ตอ้งสอนเดก็ กต็อ้งบงัคบั แต่เอาตวัเขาบงัคบั เพราะเราตอ้งการใหเ้ดก็นัน้มปัีญญา 

นี่กเ็หมอืนกนั เราจะท าความสงบของใจ เราจะปฏบิตั ิ จติของเรามนัเร่ร่อน

ขนาดนี้ จติของเรามนัดื้อดา้นขนาดนี้ แลว้ไม่บงัคบั ไม่มสีตเิลย ปล่อยใหม้นัเร่ร่อนเลย 

ว่างๆ ว่างๆ 
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ว่างๆ กเิลสมนัสวมรอย พอมนัจะปฏบิตัมินักน็ึกว่าว่าง ว่าง นึกว่าว่าง นึก 

ธาตุรูค้อืธรรมชาตทิีรู่ ้ แลว้มนันึก นึกกค็อืความคดิ มนันึกใหว่้าง พอนึกใหว่้างมนัก็

จนิตนาการความว่าง แลว้มนัเอามาจากไหนล่ะ 

ฉะนัน้ บอกว่า “เวลานัง่สมาธไิป ถ้ารู้ว่าคดิแล้วใหต้ามดูต่อไป” 

ตามดูๆ ดูไปไหนล่ะ ดูใหม้นัหลบัใช่ไหม ดูใหม้นัหายไปใช่ไหม แต่ถ้าใช้

ปัญญาอบรมสมาธ ิเขาใชส้ต ิเขาใชส้ตใิชปั้ญญา เวลามนัคดิ เขาใชพ้จิารณาความคดิ 

ความคดิมนัเกดิดบั ความคดิมนัเป็นอะไร นี่ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ

แต่ถ้าใชบ้รกิรรมพุทโธๆ ตอ้งบงัคบั ใหม่ๆ บงัคบั บงัคบัจนละเอยีดเขา้มา 

บงัคบัจนมนัชดัเจนขึน้มา มนัเหน็ผลขึน้มา พอมนัปล่อยวาง มนัรูข้องมนัเอง ตอ้งท า 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาส

วกัขยญาณ ยงัมเีหตุมผีล ถงึเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ ครูบาอาจารย์

ท่านประพฤตปิฏบิตัขิึน้มา ศลี สมาธิ ปัญญา มนัตอ้งมขีัน้ตอนของมนัมา 

นี่บอกว่า ตามรูต้ามเหน็ ตามมนัไป 

ตามมนัไปมนักข็ีล้อยน ้าไง เวลามนัปฏบิตั ิปฏบิตักินัไปแบบนี้ 

ฉะนัน้ บอกว่า ถ้าเพื่อนเขาปฏบิตัอิย่างนี้ เราต้องไปบอกเพื่อนเขาไหม 

ไม่ตอ้งไปบอกเขาหรอก เขากอ็ยากบอกเรา อย่างว่าเมื่อกี้นี้ คนโง่มากหรอื

คนฉลาดมาก สงัคมเขาเป็นแบบนัน้ คนโง่มาก พอคนโง่มากนะ ทีไ่หนเขามกีระแส

สงัคม ไปหมดล่ะ ทีไ่หนลดัสัน้ ทีไ่หนสบาย ทีไ่หนไม่ตอ้งท าอะไรเลย มาถงึวดั มานัง่ 

เรากม็าวดัแลว้เรากก็ลบัไป แค่เฉียดมาวดัมานัง่คุยกนั มาโม ้มานินทากาเล มาเกบ็แต่

สญัญาอารมณ์แลว้กลบับา้น 

“ฉันเป็นนักปฏบิตั ิ ฉันเป็นนักปฏบิตันิะ ฉันปฏบิตัแิลว้ฉันไดม้รรคไดผ้ลนะ” 

ปากยงัไม่หยุด ยงันินทากนัอยู่นัน่ ยงัไม่จบ มนับอกว่ามนัได้มรรคไดผ้ล มรรคผลด้วย

การนินทาใช่ไหม มรรคผลดว้ยการเสยีดสเีขาใช่ไหม มรรคผลดว้ยการตเิตยีนเขาใช่

ไหม 
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แต่ของเราส ิมรรคผลของเรา มรรคผลของเรา เราบงัคบั บงัคบัใหใ้จมนัเป็น

ธรรม ใจมนัเป็นสมาธขิึน้มา ใจมนัเป็นจรงิขึ้นมา นี่ครูบาอาจารยท์่านบงัคบั 

ดูส ิ พวกเราอยากเจอพระอรหนัต์ แล้วครูบาอาจารยท์่านเล่าใหฟั้ง เรากเ็กดิไม่

ทนัหลวงปู่ มัน่ บอกหลวงปู่ มัน่นี่ดุมาก ใครเขา้ไปนีไ่ลอ่อกหมดล่ะ ผดินี่ไล่เลย ผดินี่ไล่

เลย แลว้พระอรหนัต์ อู้ฮู! ท าไมดุขนาดนัน้น่ะ 

กด็กิุเลสไง ดคุวามออเซาะฉอเลาะไง ดไุอ้คอยลูบหน้าปะจมูก

ไง ดคุอยมานัง่นินทากนัไง ดเุวลามาวดักม็าสุมหวักนัไง 

มาวดั เขามาวดัใจ มาทาํความสงบของใจ 

ไอน้ี่มาวดัก ็ “ไอน้ัน่กเ็ป็นพระอรหนัต์ ไอน้ี่กเ็ป็นพระอรหนัต์” ไม่รูม้นัหนัไป

ไหนกนัน่ะ เที่ยวตฉิินนินทาไป เอาอย่างนัน้หรอื 

ถ้าจะเอา บงัคบั บงัคบัให้เข้าท่ีสงบสงดั บงัคบัไม่ให้คลุกคล ี

ไม่ให้คลุกคลี ถ้าคลุกคลี มนัทางของกิเลส 

ในความรูส้กึของเรา ในใจเรามนัคลุกขี ้ ขี้ทุกข ์ ขีโ้ลภ ขีโ้กรธ ขีห้ลงอยู่แลว้ 

มนัคลุกอยู่กบัขีอ้ยู่แล้วในหวัใจของเรา แล้วเรากม็าสุมหวักนั เอาขีม้าป้ายกนั เอง็กเ็อาขี้

มากองหนึ่ง เรากเ็อาขีม้ากองหนึ่ง แลว้กม็าย ากนั แลว้พอย าเสรจ็ กลบับา้น ฉันเป็น

พระอรหนัต์ 

แต่ถ้าครูบาอาจารยส์อน เหน็ไหม ท่านใหว้เิวก ใหต้่างคนต่างอยู่ ใหเ้ชด็ขีเ้ช็ด

เยีย่วในใจ พุทโธๆๆ รกัษาขีโ้ลภ ขีโ้กรธ ขีห้ลง ขีห้ลง ขีล้มื ขีต้ฉิินนินทา ท่านใหท้ า

ตรงนัน้ ถ้าท าตรงนัน้มนัจะเป็นประโยชน์ไง ถ้าเป็นประโยชน์ เหน็ไหม 

เราไม่เช่ือตามเขา เราเช่ือตามครบูาอาจารย ์เราเช่ือตามหลวงปู่

เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ครบูาอาจารย ์หลวงปู่ ตื้อ หลวงปู่ ฝัน้ ครบูาอาจารยท่ี์

ท่านปฏิบติั 
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เวลาหลวงปู่ ฝัน้ พทุโธๆ ข้อวตัรให้วดัหวัใจของตวั วดัใจ ดใูจ 

รกัษาใจ เอาตรงนัน้น่ะ ถ้าเอาตรงนัน้ไดน้ะ เราถึงจะเป็นนักปฏิบติั 

ไอท้ีพู่ดกนัเรื่อย การปฏบิตัขิอ้ที ่๑ จะเป็นอุปสรรคไหม ขอ้ที ่๒ จะเป็นกเิลส

ไหม ไอข้อ้ที ่๓ กว่็ากนัไป ตฉิินนินทากนัไปทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ เราบงัคบัของเรา 

“แลว้ตอ้งไปบอกเพื่อนไหม” 

ทีถ่ามกเ็พื่อนถามมาใช่ไหม เพื่อนกรอกหูทุกวนัถงึถามมา แลว้คดิดูส ิขณะที่

ถามมา ถามมาเรื่องแต่งหน้า ถามมาเรื่องกเิลส ถามมาเรื่องพุทโธ นี่เพราะฟังเขามา 

เขาเสยีดสมีา เขาพูดกรอกหูมา ตวัเองกห็วัน่ไหวมา แลว้จะไปบอกใครล่ะ 

บอกตวัเองนี่ บอกตวัเราเอง บอกว่าเราจะท าความจรงิของเรา ไอส้งัคมของ

เขานัน่เรื่องของเขา นี่พูดถงึว่า การตฉิินนินทาในการว่าใครถูกใครผดิไง แลว้ยิง่ข้อที ่๔ 

นี่ส าคญักว่า 

“๔. ปัจจุบนัน้ีมฆีราวาสน าสอนปฏบิตัหิลากหลาย บอกว่ามกีารสอนธรรมะที่

ผดิๆ พระถูกดสิเครดติ เขา้วดักเ็ป็นการหนีทุกข ์ สอนวธิตีามดูรู้อารมณ์ ดูผูรู้ ้สงัเกต

จติทีเ่กดิดบั ความจรงิแล้วจติกเ็กดิดบัทุกขณะ และอะไรคอืผูรู้ ้ บางท่านสอนว่าไม่ตอ้ง

พุทโธ เดีย๋วตดิค าบรกิรรม แล้วมาถอนทหีลงัมนัจะยุ่งยาก” 

โอโ้ฮ! ตดิพุทโธแลว้มนัจะมาถอนด้วยหรอื นี่คนมนัภาวนาไม่เป็น เหน็ไหม คน

ภาวนาไม่เป็น คนไม่เคยรูม้นัถงึพูดอย่างนี้ไง 

มนัจะไปติดทีไ่หนทีพุ่ทโธล่ะ พุทโธๆๆ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนา

สมาธ ิพุทโธๆๆ จนพทุโธละเอยีดขึน้ ละเอยีดจนระลกึแทบไม่ได ้มนัละเอยีดจนมนัจะ

หลบั ถ้าละเอยีดแลว้มนัไม่มสีตปัิญญา มนัปล่อย พุทโธๆๆ แลว้กเ็งยีบหายไปเลย 

ตกภวงัคไ์ปเลย 

พุทโธๆๆ จนละเอยีดขึน้มา ละเอยีดจนมนัจะระลกึไม่ได ้ แต่เรามสีตขิึน้ไป 

มนัละเอียดจนพุทโธไม่ได ้ มนัละเอยีดจนพุทโธไม่ได ้ ไม่ใช่พุทโธมนัไม่ม ี มนัละเอยีด

คอืตวัมนัจรงิ 
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ธาตุรู ้จติเป็นธาตุรู ้แลว้สญัญาอารมณ์ ความคดิ จติเสวยอารมณ์ ขนัธ์ ๕ รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ความรูส้กึนึกคดิ อารมณ์ความรูส้กึมนัเป็นรูป ในรูป

ตอ้งมสีุขมทีุกขใ์ช่ไหม มเีวทนา มคีวามรูส้กึ มนัถงึมเีวทนา เวทนามนัจะเกดิไดม้นั

ตอ้งมสีญัญา สญัญาจ าว่าอารมณ์นี้คอือะไร สเีขยีว สแีดง ตอ้งมสีญัญา สญัญาเกดิได้

มนัตอ้งมสีงัขารปรุง สงัขารปรุงมนัตอ้งเกดิวญิญาณในขนัธ์ ๕ เหน็ไหม จติกบัขนัธ ์๕ 

จติมนัหุม้ เหมอืนกบัสม้ เปลอืกสม้ 

สม้มนัจะมเีปลอืกสม้หุม้ไว ้ ไอเ้ปลอืกสม้นัน่คอืเปลอืกสม้มนัขม ไอเ้น้ือสม้มนั

หวาน พุทโธ พุทธะ มนัคอืธรรมชาต ิ คอืธาตุรู้ ความคดิมนัคอืขนัธ์ ๕ มนัจะเสวย

อารมณ์ มนัถงึเป็นของคู ่มนัมคีวามคู่ เดีย๋วกค็ดิได้ เดีย๋วคดิไม่ได ้ เวลาคดิไม่ได้มนัก็

ปล่อยวาง เวลาคดิไดม้นัก็คดิขึน้มา ทนีี้ความคดิมนัอยู่กบัเราตลอดไป 

ทนีี้เรานึกพุทโธ พุทโธกค็วามคดิไง กรู็ปนี่ไง รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ สญัญา มนัมสีญัญา สญัญาว่าเราจะนึกพุทโธ เราสญัญาไว้ เราสญัญากบัจติใจ

เราไว้ จติใจเรามคีวามมุมานะว่าเราจะระลกึพุทโธ พุทโธๆๆ เราระลกึพุทโธ มนัเป็นขนัธ์ 

๕ มนัเป็นความคดิ 

ความคดิเราระลกึพุทโธ แลว้พุทโธๆๆ ถา้มนัละเอยีดขึน้ พุทโธมนัมทีีเ่กาะ 

ธรรมดาความคดิมนักค็ดิเรื่องร้อยแปด คดิเรื่องงูพษิ คดิเรื่องเสอืเรื่องสาง เรื่องปลน้

ชงิวิง่ราว มนัคดิไปรอ้ยแปด แลว้เราคดิพุทโธๆ มนักเ็ป็นความคดิเหมอืนกนั พุท

โธๆๆ มนัเป็นค าบรกิรรมพุทโธ เวลามนัเป็นหนึ่งเดยีว มนัยงัไม่ทิ้งหรอก มนัก็

เป็นขณิกสมาธ ิเพราะขณิกะมนัยงัคดิได้ 

มนัละเอยีดขึน้ไป พุทโธๆ ต่อเน่ืองไปมนักเ็ป็นอุปจาระ เพราะมนัน่ิงของมนั 

แต่มนัยงัรบัรูไ้ด ้การรบัรูก้ร็บัรูข้นัธ์ ๕ นี่ไง รบัรูข้นัธ์ ๕ มนักม็ขีองมนั สม้กบัเปลอืก

สม้มนัมขีองมนั กระทบกนั 

เราพุทโธๆๆ ต่อเน่ืองไป มนัจะละเอียดขึ้น เปลอืกส้มมนัจะคลายออก มนัจะ

ลอกเปลอืกสม้ออก มนัเหลือแต่เน้ือสม้ 
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มนัมเีปลือก มเีนื้อ มนัถงึกระทบกนั มนัเป็นของคู่ๆๆ ความคดิไม่ใช่จติ 

ความคดิมนัเกดิดบัจากจติ จติมนัเป็นธรรมชาตทิีรู่ ้ แต่ความคดิในสญัญาอารมณ์มนัรู้

ของมนั เห็นไหม 

พุทโธๆๆ จนละเอยีด ละเอยีดจนมนัพุทโธไม่ได ้ มนัเป็นตวัเนื้อสม้ มนัเป็นตวั

ธาตุรูน้ิ่งๆ เลย แล้วจะไปถอนพุทโธตรงไหนล่ะ ตรงไหนตอ้งไปถอนมนั พุทโธ 

“พุทโธไม่ไดน้ะ เดีย๋วตอ้งตามไปถอนพุทโธอกี” 

อา้ว! พุทโธจนพทุโธไม่ม ี พุทโธมนัละเอยีดจนเป็นอปัปนาสมาธ ิ เป็นหนึ่ง

เดยีว มนัจะไปถอนทีไ่หน 

นี่ไง เขาบอกว่า “พุทโธไม่ไดน้ะ บางท่านบอกว่าไม่ตอ้งพุทโธ เดีย๋วตดิ

บรกิรรม ตอ้งมาถอนพุทโธทหีลงั” 

โอโ้ฮ! อ๋อ! พุทโธนี่เป็นหมุดเนาะ ตอกมนัไปก่อนเนาะ ถ้ามนัจะว่างกต็อ้งถอน

พุทโธทิ้งหรอื มนัไม่มอียู่จรงิไง 

ความมอียู่จรงิ ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิมนัจะไปถอนตรงไหน 

มนัไม่ตอ้งถอน มนัเหมอืนเอน็เยบ็เน้ือทีม่นัละลายเลย มนัไม่ใช่เชอืก เวลาเราเยบ็แผล

ใช่ไหม เราใชด้้ายใช่ไหม ถงึเวลาเราตอ้งไปตดัดา้ยทิ้งใช่ไหม แต่นี่มนัเป็นเอน็ทีว่่ามนั

เยบ็ไปแลว้มนัละลายเลย มนัจะไปถอนตรงไหน พุทโธๆๆ จนมนัชดัเจน จนพุทโธไม่ได ้

แลว้มนัเป็นหนึ่งเดยีวไปเลย มนัจะไปถอนทีไ่หน 

มนัไม่มอียู่จรงิไง มนัไม่ใช่ดา้ยเยบ็แผล มนัเป็นเอน็ มนัละลายเป็นเนื้อ

เดยีวกนั มนัไม่มกีารถอน ไม่มีๆ ๆ นี่เขาหลอกใหเ้ชื่อกเ็ชื่อตามเขา 

“ปัจจุบนันี้มฆีราวาสทีส่อนเรื่องประมาณนี้หลากหลาย บา้งกบ็อกว่าหนทาง

ปฏบิตัธิรรมะแบบผดิๆ พระถูกดสิเครดติ” 

ถ้าพระมนัไม่รู้ มนัถูกดสิเครดติกด็ ี เพราะมนักไ็ม่รู้อยู่แลว้ มนักไ็ปหลอกเขา 

ไอพ้ระทีไ่ม่รูม้นัก็เยอะ ไอพ้ระไม่รู้โดนดสิเครดตินี่ดี ไม่อย่างนัน้เดีย๋วมนัจะไปหลอก

คนอื่นต่อ 
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แต่ครบูาอาจารยเ์ราท่ีรู้ ถ้าพระมนัรู้จริง มนัจะโดนดิสเครดิตได้

อย่างไร เขาจะเอาความจอมปลอมมาดิสเครดิตคนรู้จริง มนัเป็นไป

ไม่ได้ กาลเวลามนัพิสูจน์เอง อะไรจริงอะไรปลอม ถึงเวลาแล้วมนัต้อง

ชดัเจนข้ึนมา ถ้าถึงเวลาแล้วไอ้ความจอมปลอมนัน้มนัต้องมีของมนัจริง 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า พระโดนดสิเครดติ ถ้าพระมนัปลอมอยู่แลว้ โดนดสิเครดติก็

เรื่องของเขา 

“ถ้าไปวดัเป็นการหนีทุกข”์ 

เวลาไปรา้นอาหาร ไปท าไมล่ะ เวลาไปรา้นอาหาร ยิง่รา้นอาหารที่แบบว่าตดิ

ดาวเยอะๆ โอโ้ฮ! คนแย่งกนัเขา้เลยล่ะ เวลาไปอย่างนัน้บอกไม่หนีทุกขบ์า้งล่ะ ไปกนิ

อาหารอร่อยไง กนิอาหารอร่อยแลว้มคีวามสุขไง 

นี่ไปวดั ไปวดักไ็ปเพื่อปฏบิตั ิ ไปวดักเ็พื่อบุญกุศล มนัหนีทุกขต์รงไหนล่ะ 

อา้ว! ไปวดัก็เพื่อไปวดัใจของตวั 

ถ้าจติเรามหีลกัเกณฑน์ะ เราจะไม่ตื่นเตน้กบัเรื่องอย่างนี้ เรื่องอย่างนี้จะมา

ท าลายหวัใจเราไม่ได ้จะท าใหเ้ราสะเทอืนไม่ได้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาบอก เขาพูดต่อไป “ฆราวาสสอนปฏบิตัธิรรม” 

เราเหน็อย่างนี้จรงิๆ นะ ฆราวาสสอนปฏบิตัธิรรม ทางโลกเขาคดิกนัอย่างนัน้ 

การศกึษาจะท าใหโ้ลกเจรญิ ปัญญานี้ท าใหโ้ลกเจรญิ การส่งเสรมิการศกึษา เดีย๋วนี้

ประเทศไทย การศกึษาต ่าสุดในอาเซยีนนะ ทัง้ๆ ทีว่่างบประมาณมากทีสุ่ดด้วย แต่

ท าไมมนัเป็นแบบนัน้น่ะ 

ผูส้อนไง เวลาครูเอาจรงิเอาจงัมากน้อยขนาดไหน ครูมจีติใจความเป็นครู

มากน้อยขนาดไหน ถา้ครูมจีติใจทีเ่ป็นครู เขามจีติใจจะสอน มจีติใจทีร่กั มจีติใจทีเ่หน็

อนาคตของเดก็ เขาจะทุ่มเทปลุกปั้น 

แต่เดีย๋วนี้มนัเป็นอาชพี อาชพีท าใหม้นัครบเวลาเท่านัน้น่ะ เดก็ก็คอืเด็ก 

อาชพีครูกอ็าชพีครู ไปสอนแลว้กจ็ะกลบับา้น 
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นี่ไง แต่ถ้าครูโดยอาชพีนะ เขาจะตามคอยดูพฤตกิรรมลูกศษิยข์องเขา เขาจะ

ดูแลลูกศษิยข์องเขา เรอืจา้งจะพาลูกศษิยข์องเขาขึ้นฝัง่ นี่ถ้าเป็นคนทีม่อีาชพีครู นี่

พูดถงึศกึษา 

โลกเขาบอกว่าโลกจะเจรญิด้วยการศกึษา มนักศ็ึกษาของโลกไง มนัเป็น

ศกึษาของโลก ฉะนัน้ เวลาฆราวาสสอนธรรมๆ เขาพูดอย่างนัน้ บอกว่า ศาสนาจะ

เจรญิตอ้งมคีนสัง่สอนเยอะๆ ศาสนาเจรญิตอ้งมคีนเผยแผ่เยอะๆ ฆราวาสกเ็ลยสอน

ธรรมกนัใหญ่เลย 

ถ้าเขาสอนธรรมโดยทีจ่ติใจของเขาเป็นธรรม จติใจเขาเป็นธรรมนะ ดูนะ อย่าง

นักปฏบิตัขิองเรา ผูท้ีป่ฏบิตัจินมคีุณธรรมในใจ เขาจะสอนคน เขาตอ้งดู ดูว่าพวกทีจ่ะ

มาศกึษามาปฏบิตั ิ เขาปฏบิตัจิรงิหรอืเปลา่ เขามคีวามมุ่งมัน่ มคีวามมุมานะจรงิหรอื

เปล่า ถ้าเขามุมานะจรงิ เขามาอยู่ เวลาเขาเขา้เรยีน เรยีนแลว้เรยีนไม่จบ มนัเสยีทีน่ัง่

ทีห่นึ่งเฉยๆ ไง นี่กเ็หมอืนกนั เขา้มาแลว้เสยีทีไ่ปเปล่าๆ ไง แต่ถ้าเขามุมานะของเขา 

เขาตัง้ใจของเขา ครูบาอาจารยส์อนอย่างนี้ คนอย่างนี้มโีอกาส 

ฉะนัน้ ฆราวาสสอนธรรม ฆราวาสสอนธรรมเขามวุีฒภิาวะแค่ไหน ฆราวาสมวุีฒิ

ภาวะแค่ไหน ฆราวาสรูจ้กัสมาธไิหม ถา้ฆราวาสยงัไมรู่จ้กัสมาธ ิจะสอนสมาธไิดอ้ย่างไร 

เราไม่เคยไปกรุงเทพฯ เราเอาต ารามาสอนเลย เขา้กรุงเทพฯ นะ เขา้ถนนป่ิน

เกลา้นะ พอขา้มสะพานป่ินเกลา้กล็งซงัฮี้นะ แต่กูไม่เคยไปสกัท ี กูไม่เคยเหน็หมดเลย 

แลว้พอซงัฮี้ พูดไปเรื่อย กรุงเทพฯ พูดไปเรื่อย 

นี่กเ็หมอืนกนั ฆราวาสสอนธรรมะนะ สมาธกิไ็ม่รูจ้กั มรรคผลกไ็ม่รูจ้กั แลว้

มนัจะสอนกนัอย่างไรล่ะ มนักส็อนแบบคนตาบอดสอนคนตาบอดไง เชื่อตามเขา มนั

เป็นความเชื่อ มนัไม่เป็นความจรงิหรอก ถ้าเป็นความจรงิมนัเป็นอกีอย่างหนึ่ง 

ฆราวาสสอนธรรม แลว้เวลาสอนธรรมยงัมาดสิเครดติพระอกีดว้ย “เออ! พระ

ไม่มกีารศกึษา วนัๆ หนึ่งกน็ัง่หลบัหูหลบัตา พระมนัจะไปรูอ้ะไร ฉันน่ีสเิทีย่วมารอบ

โลก แลว้เวลาปฏบิตัแิลว้ยงัจะพานักปฏบิตัเิทีย่วรอบโลกดว้ย การเที่ยวรอบโลกน้ีเป็น
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การทศันศกึษา การศึกษาใหหู้ตากวา้งไกล ถ้าหูตากวา้งไกลเขา้ใจโลก พอเขา้ใจโลก

แลว้มนักจ็ะเข้าใจธรรม” มนัไม่ไดอ้ะไรเลยนัน่น่ะ มนัอยู่กบัโลกน้ี 

แต่ครบูาอาจารยข์องเรา ถ้านักปฏิบติั ไม่ให้คลุกคลีกนั อยู่โคน

ไม้ อยู่ในเรือนว่าง แล้วกาํหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าจิตสงบ

เข้ามา จิตสงบเข้ามา เหน็ไหม ญาณํ อทุปาทิ ปญญฺา อทุปาทิ วิชฺชา อทุ

ปาทิ อาโลโก อทุปาทิฯ เกิดญาณ เกิดญาณทสัสนะ เกิดปัญญา เกิด

ความหยัง่รู้ น่ีพระสอนธรรม พระสอนการปฏิบติัธรรม เขาไม่เท่ียวรอบ

โลก เขาไม่ต้องทศันศึกษา เขาทศันศึกษาในจิตตนคร ในจิตของผู้ท่ี

ประพฤติปฏิบติั 

จติของผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัิ เพราะจตินี้เวยีนว่ายตายเกดิ จตินี้เวยีนว่ายตาย

เกดิ จตินี้จะตอ้งท าความสงบของจติเขา้มา จติเป็นจติจรงิ จติเป็นสมัมาสมาธทิี่

สมบูรณ์แบบแลว้จติออกใชปั้ญญา จติเหน็กาย จติเหน็เวทนา จติเหน็จติ จติเหน็ธรรม

เป็นสตปัิฏฐาน ๔ สตปัิฏฐาน ๔ พจิารณาโดยความเป็นจรงิมนัจะส ารอกมนัจะคาย

ออกไป นี่พระสอนปฏบิตัธิรรม ไม่ใช่ฆราวาสสอนปฏบิตัธิรรม 

ฆราวาสสอนปฏบิตัธิรรม “อา้ว! เราจะปฏบิตัธิรรมตอ้งลงทะเบยีน ลงทะเบยีน

เสรจ็แลว้ตอ้งซื้อบตัร ซื้อบตัร เราจะตอ้งไปสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ ไปเพื่อใหจ้ติใจนี้มนั

เศรา้ ใหจ้ติใจเหน็ตามความเป็นจรงิ ไปสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ เสรจ็แลว้เราจะตอ้งไปทศัน

ศกึษาว่าศาสนามนัจะเจรญิรุ่งเรอืงมาอย่างไร มนัเคยเจรญิรุ่งเรอืงในศรวีชิยั ในสุวรรณ

ภูม ิ มนัเคยเจรญิรุ่งเรอืงมาอย่างไร เราจะตอ้งไปทศันศกึษา เราจะตอ้งไปพสิูจน์กนั

เพื่อเหน็ว่าศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงแค่ไหน เดีย๋วนี้ศาสนารุ่งเรอืงในยุโรป ศาสนาไป

เจรญิรุ่งเรอืงในอเมรกิา เราจะตอ้งตามไปดูว่าศาสนามนัเจรญิรุ่งเรอืงขนาดไหน” นี่ฆราวาส

สอนธรรมๆ 

แต่ถ้าพระสอนธรรมนะ ก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิท าความสงบของ

ใจเขา้มา เราจะเกดิญาณ เกิดทสัสนะ เกดิความเหน็ทีถู่กตอ้ง 
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เราไม่ใช่เกิดปัญญา นี้โลกเขาว่ากนัอย่างนัน้ “มนัเป็นปัญญานะ ศาสนาพุทธ

เป็นศาสนาแห่งปัญญา คนถ้ามปัีญญา โลกเจรญิด้วยปัญญา” อนันัน้เป็นโลกียปัญญา 

ปัญญาของโลก อย่าหลงทาง พระอย่าหลงทาง 

หลวงตาท่านสอนบ่อย ทางยุโรปเขาวตัถุเจรญิ สิง่ทีเ่ป็นวตัถุ มนุษยส์รา้ง

ขึน้มากโ็ดยใชปั้ญญานัน่แหละ นี่วตัถุเจรญิ แต่หวัใจไม่เจรญิ 

ปัญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาของธรรม ปัญญาของใจ มนัไม่มอียู่กบัโลก

หรอก มนัมอียู่ในหวัใจของสตัวโ์ลก แลว้ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงิท่านจะสอนทีน่ี ่

แลว้จะยอ้นกลบัมาทีน่ี่ แลว้ไมต่อ้งเสยีสตางค ์ ไม่ตอ้งลงทะเบยีน เวน้ไวแ้ต่มนั

ลงทะเบยีนเขา้ออกเท่านัน้แหละว่าเขา้อยู่เมื่อไหร่ 

ไม่ตอ้งลงทะเบยีน ไม่ต้องซื้อตัว๋เที่ยวรอบโลก ไม่ต้องทศันศกึษา เอาตวัเอง

ใหร้อด เขา้ดูใจตวัเองใหไ้ด ้ นี้การสอนปฏบิตัโิดยพระ ไม่ใช่การสอนปฏบิตัโิดย

ฆราวาส พระเขาสอนอย่างนี้ พระสอนเรื่องสจัจะ เรื่องความจรงิ 

แลว้ถ้าพระมกีึน๋ พระมกีึน๋ พระมกีึน๋มนัรูถ้ึงวธิกีารสอน มนัรูถ้งึการเคลื่อนไหว

ของใจ ไอพ้ระไม่มกีึน๋ หลวงตาบอกว่าโง่อย่างกบัหมาตาย หมามนัตายแลว้ยงัโง่กว่า

มนัอกี แลว้สอนปฏบิตัธิรรม 

ถ้าจะสอนอย่างนัน้นะ ไปเรยีนกบัหมาตาย เวลาหมามนัตายอยู่ขา้งถนนน่ะ 

เอาดอกไมธู้ปเทยีนไปขอฝากเป็นลูกศษิย ์ไปเป็นลูกศษิยห์มาตายนะ มนัจะไดไ้ม่เสยี

สตางคอ์ย่างนี้ด้วย ถ้าฆราวาสสอนธรรมๆ มนัลว้งกระเป๋า มนัหาเงนิหาทองจากเรา 

แลว้เรายงัไปเชื่อเขา นี่ฆราวาสสอนธรรม 

นี่พูดแค่พอหอมปากหอมคอ พูดมากไปกว่านี้เดีย๋วจะอยู่เมอืงไทยไม่ได ้เอวงั 


