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ถาม : เรื่อง “การปฏิบตั ขิ องฆราวาส”
ขอถามหลวงพ่อค่ะ ตอนนี้หนูอายุ ๒๓ แต่เห็นว่าชีวติ นี้มภี ยั มาก ตอนนี้
พยายามกาหนดพุทโธอยู่ พยายามทาทาน ถือศีล ๘ ทุกวัน อยากทราบว่า ถ้ายังอยู่ใน
สถานะของฆราวาสจะมีสทิ ธิ ์บรรลุธรรมไหมคะ หรือจะต้องมีเวลาภาวนามากๆ แบบพระ
อย่างเดียว
ปล. ใช้ชวี ติ ประจาวันเป็ นกุศลยากมาก พอจะมีทางบ้างไหมคะทีไ่ ม่อยากเวียน
ว่ายตายเกิด ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้ว
ตอบ : นี่คาถาม คาถามนี้เป็ นคาถาม อายุ ๒๓ เพิง่ วัยทางาน พอวัยทางานขึน้ มา
เห็นไหม “ชีวติ ประจาวันเป็ นกุศลได้ยากมาก”
ถ้าชีวติ ประจาวันเป็ นกุศลได้ยากมาก เหมือนกับเด็กๆ เวลาเด็กๆ ทาอะไร
ครูบาอาจารย์จะยัดใส่เด็กทัง้ นัน้ น่ะ นู่นก็ไม่ดี นี่กไ็ ม่ดี ยัดเยียดใส่เด็กหมดเลย แล้ว
โทษสังคมเลยนะ เวลาสังคมมีปัญหาขึน้ มาต้องไปแก้ทไ่ี หน ต้องไปแก้ทเ่ี ด็ก มีปัญหา
ไปแก้ทเ่ี ด็ก จะไปอบรมเด็กก่อน เด็กมันก็รบั อยู่คนเดียวนัน่ น่ะ อะไรก็ไปโทษทีม่ นั
อะไรก็ไปโทษทีม่ นั
นี่กเ็ หมือนกัน เราอายุ ๒๓ ปี “ตอนนี้อายุ ๒๓ เห็นว่าชีวติ นี้มภี ยั มาก”
ชีวติ นี้มภี ยั มาก อายุ ๒๓ มันแบบว่ายังผ้าใสๆ อยู่ไง ยังผ้าใสๆ ยังแบบว่ายังมี
ไฟ คนมีไฟ คนอยากจะทาคุณงามความดี คนอยากจะพ้นจากทุกข์ ชีวติ ใสๆ มันมองสิง่
ใดมันมองด้วยความใสซื่อ ด้วยความไร้เดียงสา

©2015 www.sa-ngob.com

หวังดี ๒

แต่เวลาโตขึน้ มา ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ในภาคอีสานนะ เขาเรียกผูเ้ ฒ่าคือผูท้ ม่ี อี ายุยนื ผู้
ทีผ่ ่านโลกมามาก มีสงิ่ ใดขัดแย้งกันในหมู่บา้ นนัน้ เขาจะให้ผเู้ ฒ่าเป็ นคนตัดสิน เขา
ยอมฟังผูเ้ ฒ่าไง ให้เห็นว่าผูเ้ ฒ่าเป็ นผูท้ ผ่ี ่านโลกมามาก จะวินิจฉัยสิง่ ใดได้ถูกต้อง จะ
ถามผูเ้ ฒ่าๆ ผูเ้ ฒ่านี้เหมือนกับรัฐบาลเลย เป็ นทัง้ ฝ่ ายปกครอง เป็ นทัง้ ฝ่ ายกฎหมาย
เป็ นผูพ้ พิ ากษา เป็ นผูต้ ดั สินในหมูบ่ า้ นนัน้ น่ะ นัน่ เป็ นผูเ้ ฒ่า เพราะอะไร เพราะเขาผ่าน
ชีวติ มามาก เขาเห็นโลกมามาก เห็นโลกมามากนะ เพราะโลกนี้มมี ารยาสาไถย มันมี
เล่หม์ เี หลีย่ ม มีเล่หก์ ลร้อยแปด เราผ่านโลกมามาก ชีวติ นี้ผ่านโลกมามาก ถ้าชีวติ นี้
ผ่านโลกมามาก สิง่ ใดทีจ่ ะวินิจฉัยๆ เพราะว่าคนมีปัญหาขัดแย้งกันมันจะมีขอ้ โต้แย้ง
กัน มีความเห็นแตกต่างกัน เขาจะวินิจฉัย
แต่นี่เรายังผ้าใสๆ ไร้เดียงสาก็มองโลกอย่างนี้ มองโลกว่า “ชีวติ นี้มภี ยั มาก
ชีวติ นี้จะสร้างกุศลได้ยาก แล้วอยากจะพ้นจากทุกข์ อยากจะพ้นทุกข์ เราจะต้องปฏิบตั ิ
ภาวนามากๆ แบบพระอย่างเดียวใช่ไหม”
ถ้าภาวนาแบบพระอย่างเดียว พระเป็ นพระอรหันต์หมดเลย พระภาวนากัน ๔
แสนองค์ พระภาวนา พระบวชมาแล้วก็มเี วลาภาวนา ๒๔ ชัวโมง
่
ถ้าภาวนามากๆ แบบ
พระอย่างเดียว พระอรหันต์เต็มประเทศไทยเลย แต่นี่เราแสวงหาครูบาอาจารย์กนั
แสวงหาก็ยงั ไม่ได้
ปัญหาเมื่อ ๒ วันนี้ เห็นไหม ภาวนา ๑๒ ปี ไปอยู่กบั พระ พระสอนมาอย่างไร
เชื่อหมดเลย สุดท้ายแล้วพระปาราชิกสึกไปเลย จิตใจตัวเองตกหมดเลย ภาวนาแบบ
พระใช่ไหม
แล้วบอกว่า พระที่ดกี ม็ ี พระทีท่ าไม่ถูกต้องก็มี แล้วทาแบบพระแบบไหน ถ้า
แบบพระเป็ นสัมมาทิฏฐิ เป็ นความถูกต้องดีงามหรือไม่ ถ้าความถูกต้องดีงาม ภาวนา
อย่างไร
ถ้าภาวนาถูกต้องดีงามแล้ว เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านเทศน์สอนพระๆ นะ
เวลาเข้าพรรษา กรรมฐานเขาไปทาวัตรกัน เวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ขน้ึ มา ท่าน
จะเทศน์ถงึ พระจักขุบาล พระโสณะ เป็ นตัวยืนโรงเลย
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เพราะพระจักขุบาลอธิษฐานเข้าพรรษา บอกว่าจะไม่นอนภายใน ๓ เดือน
แล้วเป็ นโรคตา หมอมารักษา หมอบอกว่า ถ้าไม่นอนหยอดตานี่ตาบอด
เวลาคนภาวนามันปฏิบตั จิ ริงจัง ปฏิบตั อิ ย่างทีว่ ่า ต้องภาวนาแบบพระมากๆ
อย่างเดียวใช่ไหม ภาวนาแบบพระอย่างเดียวแล้วจะถูกต้องดีงามไหม
พระจักขุบาลยังมีความห่วงใยตาของตัวว่าชาติน้ไี ม่อยากตาบอด

อยากจะเป็ น

คนตาดี ถ้าเขาต้องนอนหยอดตา เขาต้องอะไร เพราะเขาไปรักษาธาตุขนั ธ์ใช่ไหม
จิตใจ จิตใจมันโดนอย่างนี้ลากไป มันก็ทะลุไปไม่ได้ มันก็เป็ นพระอรหันต์ไม่ได้ ก็ไป
ห่วง ไปติด ไปห่วงอาลัยอาวรณ์อยู่นนั ่ ไปติดพันอยู่นนั ่ น่ะ
ทีน้ขี นาดหมอนะ หมอเขามีช่อื เสียงมาก รักษาใครก็หายนะ หยอดตาทีเดียว
หายหมดเลย ทุกคนหายหมด พอมารักษาพระจักขุบาลมันไม่หาย อยู่ในอรรถกถา มัน
รักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะว่ายาของเขาต้องนอนแล้วหยอด แต่พระจักขุบาลท่านถือ
เนสัชชิก พอถือเนสัชชิก หลังมันแตะพืน้ ไม่ได้ พอหลังแตะพืน้ ไม่ได้ เขาก็หยอด
เหมือนกัน แต่นงั ่ หยอดอย่างนี้ แล้วหยอดแล้วหยอดอีกมันไม่หาย พอมันไม่หาย หมอ
ก็เริม่ ใจไม่ดี พอใจไม่ดี จะเสียชื่อเสียงเขา เขามาหาพระจักขุบาลนะ บอกว่า ต้องนอน
หยอดตานะ ถ้าไม่นอนหยอดตานะ ถ้ามันไม่หาย ถ้าไม่นอนหยอดตา ขอพระคุณเจ้า
จงบอกเขาว่าพระคุณเจ้ารักษาเอง ไม่ใช่รกั ษาด้วยหมอคนนัน้
หมอพูดอย่างนัน้ เลยนะ หมอบอกเลย ถ้าอย่างนัน้ ให้พระคุณเจ้าบอกเขาเลยนะว่า
พระคุณเจ้ารักษากันเอง ไม่ใช่เอาชื่อหมอมาอ้าง เพราะเขากลัวเสียชื่อเสียงเขา
พระจักขุบาลก็รบั ปากเขาบอกว่า ต่อไปนี้เราจะไม่พูดถึงหมอเลย เราจะรักษาเอง
แล้วก็นงั ่ จะหยอดไม่หยอด สุดท้ายวันออกพรรษา เห็นไหม ตาบอดพร้อมกับหัวใจ
เบิกบาน
นี่กเ็ หมือนกัน พระโสณะ พระโสณะเวลาเดินจงกรม พระโสณะเป็ นผูท้ ม่ี ชี ่อื เสียง
มาก ฝ่ าเท้าบาง มันมีขนไง ไปไหนเขาต้องใช้เสลีย่ งรับไป จนเลื่องลือ เลื่องลือไปถึง
กษัตริย์ พระเจ้าพิมพิสาร เลื่องลือไปถึงกษัตริยน์ ะ เพราะกษัตริย์ เท้ายังไม่ประณีต
ขนาดนัน้ ขอดู เชิญเข้ามาในราชวังมาขอดูฝ่าเท้า
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ทีน้ชี วี ติ ของเขา เขาก็สุขสมบูรณ์เพราะเขาเป็ นลูกมหาเศรษฐี สุดท้ายแล้วก็
อยากบวช อยากพ้นทุกข์ไง เพราะว่าราคาญน่ะ ชีวติ เป็ นอย่างนี้ สุขขนาดไหนมันก็
ยังมีความวิตกกังวลในใจ ก็มาบวชไง มาบวช เดินจงกรม คนฝ่ าเท้านุ่มนวลอย่างนัน้
มาเดินจงกรมมันจะเหลือหรือ หนังก็เปิ ดหมด
แล้วพระพุทธเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์เรา ท่านจะเดินตรวจสอบพระ ดูว่าพระ
อยู่ในกรอบหรือเปล่า พอเดินไปถึงทางจงกรมของพระโสณะ นี่พระพุทธเจ้าอุทานนะ
เราก็ไม่ได้ยนิ หรอก แต่มนั อยู่ในอรรถกถา อยู่ในตาราทีเ่ ขียนกันมา พระพุทธเจ้า
อุทานบอกว่า “ทีน่ ี่ทเ่ี ชือดโคของใคร”
คาว่า “ทีน่ ี่ทเ่ี ชือดโคของใคร” แสดงว่าเลือดมันต้องแดงไปหมด พระพุทธเจ้า
อุทานเลยนะ เวลาไปเดินตรวจกุฏิ ไปเห็นทางจงกรม เดินจงกรมไป ฝ่ าเท้าหนังมัน
เปิ ดหมด แล้วเลือดแดงๆ เดินไป ดูส ิ ความเข้มแข็งของใจ เดินไป จนพระพุทธเจ้า
อุทานนะ “ที่นี่ทเ่ี ชือดโคของใครเนี่ย เลือดมันแดงไปหมดอย่างนี้”
พระบอก “ไม่ใช่ ทีน่ ี่เป็ นทีเ่ ดินจงกรมของพระโสณะ”
นี่พระโสณะเดินจงกรมจนฝ่ าเท้าแตกหมด พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้เบา
เดินจงกรมไม่ได้ เอาจริงเอาจัง จนพระโสณะนี่ก็เป็ นพระอรหันต์ไป พระจักขุบาลตา
บอดก็เป็ นพระอรหันต์ไป
เวลาเราเป็ นพระกรรมฐาน ก่อนเข้าพรรษา เราจะไปทาวัตรครูบาอาจารย์กนั ที
นี้พอทาวัตรครูบาอาจารย์ ไปทาวัตรคือไปขมาลาโทษ แล้วขมาลาโทษ ครูบาอาจารย์
ของเรา นี่บอกว่า พระมีพ่อมีแม่ไหม พระมีพ่อมีแม่ ไปทาวัตรครูบาอาจารย์ ครูบา
อาจารย์ก็เป็ นห่วงใช่ไหม ครูบาอาจารย์กจ็ ะเทศน์ให้กาลังใจ ให้กาลังใจว่า ใน ๓ เดือน
นี้ตอ้ งมุมานะ ต้องทาจริง แล้วต้องมีสติปัญญา ต้องเป็ นสัมมาทิฏฐิ ทาให้มนั ถูกต้องดี
งาม อย่าเอาทิฏฐิมานะของตัวเอาสีขา้ งเข้าถู ฉันทาอย่างนี้ฉันดี ฉันทาอย่างนี้ฉันแน่
ฉันทาอย่างนี้ฉันถูก
พระไตรปิ ฎกบอกไว้นะ แล้วพอมันมีทฏิ ฐิผดิ แล้วนะ มันก็อ้างเลย พุทธพจน์ว่า
อย่างนัน้ เพราะมันเข้าใจผิด พอมันเข้าใจผิดปับ๊ มันจะว่าตัวมันเข้าใจถูก มันก็พูดไม่ได้
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พอเข้าใจผิดปับ๊ มันก็อา้ งพระไตรปิ ฎกเลย อ้างว่า พุทธพจน์ว่าอย่างนัน้ พุทธพจน์ว่า
อย่างนี้ แต่ความจริงมันเข้าใจผิด มันตีความผิด พอตีความผิด มันก็แถออกไปข้าง
นอกน่ะสิ แล้วปฏิบตั จิ ะปฏิบตั ไิ ปไหน แต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านจะคอย
เตือน
แล้วเราอยู่ทางภาคอีสาน เวลาไปทาวัตร เกือบทุกองค์เลย เวลาไปทาวัตรนะ
จะได้ยนิ พระโสณะ พระจักขุบาลเป็ นพืน้ เลย เพราะว่าท่านเอาจริง ท่านทาจริง ไม่ใช่จริง
ข้างนอกนะ มันจริงในหัวใจน่ะ หัวใจเข้าสู่สจั ธรรม เข้าสู่ความสมดุล เข้าสู่
มัชฌิมาปฏิปทา มันถึงจะเป็ นจริง
ถ้าเราเอาสีขา้ งเข้าถู เราคิดว่าเป็ นอย่างนัน้ ๆ เพราะว่าอะไร เพราะว่ามี มีใน
พระไตรปิ ฎกเหมือนกัน มีพวกเดียรถียเ์ ขาถือวัตรเป็ นหมา เขาถือวัตรเป็ นหมา คือว่า
เขาดารงชีวติ เป็ นหมาเลย กินแบบหมา อยู่แบบหมา เวลากินไม่ใช้มอื ใช้ปากกินเหมือน
หมา ใช้ดารงชีวติ เหมือนหมาเลย แล้วก็มาเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกว่า
เขาทาวัตรอย่างนี้เขาจะได้บุญมากอะไร
พระพุทธเจ้าบอกว่า อย่าให้เราพยากรณ์เลย อย่าให้พูดเถอะ
เขาขอร้องเป็ นครัง้ ที่ ๒
พระพุทธเจ้า นี่เป็ นประเพณีของคนโบราณเนาะ ถ้าถามครัง้ แรก ถ้ามันไม่ดี
ท่านจะไม่ตอบ ทีน้ไี อ้สขี า้ งเข้าถูยงั ไม่รู้ มันก็นึกว่ามันเก่งไง มันก็ออ้ นวอนเป็ นครัง้ ที่
๒ ท่านก็บอกว่า อย่าให้เราพูดเลย เรายังไม่ตอบ
ก็ออ้ นวอนอีกนะ ก็ออ้ นวอนเป็ นครัง้ ที่ ๓ อ้อนวอนว่า ข้าพเจ้าถือวัตรเข้มงวด
มาก ถือวัตรแบบหมา อยู่แบบหมา กินแบบหมา ขีแ้ บบหมา นอนแบบหมา ทาแบบหมา
หมดเลยนึกว่ามันดี
พออ้อนวอนครัง้ ที่ ๓ พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเธอปฏิบตั เิ หมือนหมา เธอ
ปฏิบตั เิ หมือนหมาในปัจจุบนั ใช่ไหม เธอปรารถนาว่าความเป็ นหมาประเสริฐใช่ไหม
เธอตายไปเธอก็เกิดเป็ นหมาไง
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ก็ยงั ไม่ตายมันก็อยากเป็ นหมาอยู่แล้ว อ้าว! คนดีๆ ไปปฏิบตั วิ ตั รเหมือนหมา
อยากเป็ นหมา แล้วตายไปมันจะไปไหนล่ะ ตายไปก็ไปเป็ นหมาไง ร้องไห้เลยนะ
อ้าว! เป็ นคนมันประเสริฐแล้วใช่ไหม แล้วไปปฏิบตั วิ ตั รแบบหมา แล้วบอกว่า
ฉันตายไปจะเป็ นอะไร ฉันตายไปจะเป็ นอะไร
เอ็งยังไม่ตายเลย เอ็งยังอยากเป็ นหมา เป็ นคน เอ็งยังใช้ชวี ติ แบบหมาเลย
แล้วตายไป เอ็งไปไหน เอ็งก็เป็ นหมาน่ะสิ
เห็นไหม นี่เวลาเอาสีขา้ งเข้าถู ตัวเองผิด แต่ตวั เองนึกว่าถูก แล้วย้อนกลับไป
ย้อนกลับไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาทาทุกรกิรยิ าก็อย่างนี้ ทาทุกรกิรยิ า
ไง อะไรทีม่ นั เข้มงวด ทีโ่ ลกเขานับถือเลื่องลือ เอากับเขาหมดเลย
แล้วพอเราปฏิบตั กิ รรมฐานล่ะ กรรมฐานว่าแต่เขา เวลาปฏิบตั นิ ี่อตั ตกิลมถานุ
โยคทัง้ นัน้ น่ะ ทาตนให้ลาบากเปล่า อดนอนผ่อนอาหาร ทาเคร่ง
อดนอนผ่อนอาหารพวกเรานี่นะ ทาเพราะอะไรรูไ้ หม ทาเพราะว่า จิตใจเรา
มันอ่อนด้อย จิตใจของพวกเรามันอ่อนแอ พอมันอ่อนแอ มันสูส้ งิ่ ใดไม่ได้ มันเจออะไร
มันก็ลม้ ลุกคลุกคลาน เจออะไรมันก็กระทืบ มันก็ลม้ หมด ฉะนัน้ อดนอนผ่อนอาหาร
ฟื้ นฟูมนั ฟื้ นฟูให้มนั แข็งแรง อดนอนน่ะ อดนอนจนมันตื่นโพลงภายใน มันตื่นโพลง
ภายใน เวลาอดอาหารให้ร่างกายมันเบา จิตใจมันมีกาลังขึน้ มา นี่มนั เป็ นอุบาย มัน
เป็ นอุบายทีเ่ ราจะมาทาความสงบของใจ เราทาศีล สมาธิ ปัญญานี่แหละ แต่การอดนอน
การผ่อนอาหาร การฟื้ นฟูร่างกาย การฟื้ นฟูหวั ใจให้มนั เข้มแข็ง ฟื้ นฟูหวั ใจให้มนั เป็ น
เอกภาพ ใครทาเป็ น
“แหม! นี่เวลาว่า ว่าแต่เขา เวลาตัวเองทากัน แหม! ดี โอ๋ย! ดีงามน่ะ อัตตกิ
ลมถานุโยคเหมือนกัน”...ไม่ใช่ มันอยู่ทห่ี วั หน้าเป็ น ถ้าหัวหน้าเป็ น ช่างทีช่ านาญเขาทา
อะไรสมบูรณ์ไปหมดแหละ
ไอ้ช่างทีไ่ ม่เป็ นไปยืนเฝ้ าเขาเลย

ไปดูเขาเลย

เวลาถอดออกมาเสร็จแล้ว

ประกอบไม่ได้ ฝรังท
่ าเกิน ประกอบไม่เสร็จ ไปยืนเฝ้า มันก็ทาไม่เป็ น ถ้ามันไม่เป็ น แต่
ถ้ามันเป็ น มันเป็ นหมดแหละ
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ฉะนัน้ ทีบ่ อกว่า ปฏิบตั แิ บบพระอย่างเดียว ต้องเป็ นพระอย่างเดียวใช่ไหม
เราสังเวชนะ สังเวชที่ว่า เวลาเรา เราเป็ นฆราวาส เรามีความเชื่อมั ่นศรัทธา
กันเราถึงมาบวชเป็ นพระ พอบวชเป็ นพระ สงฆ์ยกเข้าหมู่ ญัตติจตุตถกรรม ยกเข้าหมู่
เป็ นพระมา พอเป็ นพระมา ได้ห่มผ้ากาสาวพักตร์ ได้ห่มผ้าคือธงชัยของพระอรหันต์
การเป็ นพระมันประเสริฐขนาดนัน้ น่ะ แล้วคนก็หวังพึง่ ว่า เพศของพระ เพศของพระต้อง
ทาคุณงามความดี ต้องทาถูกต้องทัง้ หมด
แล้วเวลาไอ้พระปฏิบตั ขิ น้ึ มา ถ้ามันความถูกต้องดีงามขึน้ มา มันต้องรูจ้ กั สิ
สมาธิเป็ นอย่างไร ถ้าไม่เป็ นสมาธิ ไอ้กเิ ลสมันครอบงาอยู่ ไอ้กเิ ลสมันเหยียบย่าหัวใจอยู่
มันทุกข์ยากขนาดไหน เวลาทาล้มลุกคลุกคลานขนาดไหน แล้วถ้าเป็ นสมาธิขน้ึ มา
ทาไมถึงเป็ นสมาธิ แล้วเป็ นสมาธิแล้ว ถ้าไม่มสี ติปัญญา รักษาไม่เป็ นก็เสื่อม ไม่เป็ น
สมาธิกเ็ กือบตาย ทาสมาธิขน้ึ มาได้แล้วก็เสื่อม แล้วเสื่อมแล้วจะแก้ไขอย่างไร ถ้า
แก้ไขไม่ได้นะ สึก แก้ไขไม่ได้กต็ ายไปเลย แก้ไขไม่ได้กส็ ามะเลเทเมาไปเลย
แก้ไขก็เป็ นพระทีว่ ่านี่ เราเคยปฏิบตั ไิ ด้ นี่ไง ปฏิบตั แิ บบพระอย่างเดียว ปฏิบตั ิ
อย่างไร ปฏิบตั ขิ น้ึ มามันยังไม่เข้าสู่สมถะเลย ถ้าเข้าสู่สมถะ ถ้ามันสงบแล้ว สงบแล้ว
ถ้ามันเสื่อม เสื่อมแล้วเราจะฟื้ นฟูอย่างไร ตรงนี้ ตรงทีม่ นั เสื่อมแล้วจะฟื้ นฟูอย่างไร
พอฟื้ นฟู ถ้ามันเสื่อม เสื่อมเพราะอะไร เพราะมันรักษาไม่เป็ น เสื่อมเพราะว่าไม่
มีการดูแลรักษา เสื่อมเพราะเหตุปัจจัยมันผิดพลาด ถ้าปัจจัยผิดพลาด เราจะตัง้ ใจ
ทางาน เราจะตัง้ ใจทางาน
ดูส ิ เวลาทางานในออฟฟิ ศของเรา เราไม่ตอ้ งการให้ใครมากวนเลย เห็นไหม
คนทางาน แล้วให้ลูกมาร้องไห้พนั แข้งพันขาอยู่ ทางานได้ไหม คนจะทางานอยู่ ให้เด็ก
มันมาคอยดึงความสนใจ ทางานได้ไหม มันก็ทางานไม่ได้ มันทางานมันก็ตอ้ งอยู่ในที่
สมควรแก่การทางาน
เวลาจิตมันเสื่อมแล้วๆ มันเสื่อมเพราะอะไร เสื่อมเพราะหัวใจไม่มกี ารดูแล
รักษามัน เห็นไหม อดนอนผ่อนอาหารก็ตรงนัน้ น่ะ ตรงทีท่ าให้มนั เข้มข้น ตรงทีท่ าให้
มันจงใจ ทาให้เป็ นเอกภาพ ทาให้หวั ใจมันมีงานหน้าเดียว มันจะต่อสูก้ บั กิเลสเพื่อจะ
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ฟื้ นฟูสงิ่ ทีม่ นั เสื่อมขึน้ มาให้มนั เจริญขึน้ มา นี่ไง มันมีเหตุมผี ลทัง้ นัน้ น่ะ ถ้าคนทาเป็ น คน
ทาเป็ นจะรูเ้ ลย อะไรมันใช้กบั ประโยชน์อะไร อย่างเครื่องมือ เครื่องมืออะไรจะใช้กบั
อะไร ดูส ิ เครื่องมืออย่างหยาบๆ เขาก็ใช้อย่างหยาบ ไอ้อย่างละเอียดมันต้องใช้
เครื่องมืออย่างไร เดีย๋ วนี้ทางาน ทางานทีบ่ า้ นๆ ทางานนี่กดอย่างเดียว แล้วผูค้ ดิ
นโยบายเขาต้องคิดนโยบาย ก็แค่สงอย่
ั ่ างเดียว เวลาทางานทาอย่างไร
นี่บอกว่า ถ้าปฏิบตั อิ ย่างพระอย่างเดียว
คานี้เราอยากพูดไว้ว่า ปฏิบตั แิ บบพระอย่างเดียว เวลาอยู่กบั พระนะ กาลาม
สูตร ไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อแม้แต่อาจารย์ของเรา ไม่ให้เชื่อสิง่ ใดทัง้ สิน้
เวลาหลวงตาท่านพูดถึง ท่านอยู่กบั หลวงปู่มั ่นนะ หลวงตาท่านเป็ นมหามา
ท่านเรียนมา ในพระไตรปิ ฎกมันแปลได้ มันรือ้ ค้นได้หมด แล้วเวลาไปอยู่กบั หลวงปู่
มั ่น เวลาหลวงปู่มั ่นท่านทาอย่างไร ท่านคิดอย่างไร ท่านก็เคารพอยู่ แล้วท่านยังมา
เปิ ดพระไตรปิ ฎก พอเปิ ดพระไตรปิ ฎกมันตรงเพียะๆๆ เลย เพราะท่านบอกท่านทาอย่าง
นัน้ ยิง่ ครูบาอาจารย์เราทาอย่างใด แล้วเรามาตรวจเช็กของเราในตารับตารา มันยิง่ เข้า
กันได้นะ โอ้โฮ! เรายิง่ เคารพมาก เรายิง่ เคารพมาก เห็นไหม ไม่ให้เชื่อแม้แต่อาจารย์
ของเรา ไม่ให้เชื่อใดๆ ทัง้ สิน้
ฉะนัน้ บอกว่า ปฏิบตั แิ บบพระอย่างเดียว
นี่ พดู ไว้ก่อนไง พูดไว้ว่า ปฏิ บตั ิ แบบพระอย่างเดียว ดูพระปฏิ บตั ิ จริง
หรือเปล่า แล้วพระปฏิ บตั ิ ถ้าปฏิ บตั ิ เวลาท่านปฏิ บตั ิ ขึ้นมา ท่านเป็ นจริงนะ
ท่านจะบอกเราว่า วิธีทาสมาธิ ทาอย่างไร ทาสมาธิ แล้ว มันได้สมาธิ แล้วมัน
เสื่อม มันแก้อย่างไร ถ้าแก้สมาธิ เสื่อมขึ้นมาให้เป็ นสมาธิ ได้ ให้มนคงได้
ั่
แล้ว
ออกวิปัสสนา จิตเห็นจิตเป็ นอย่างไร จิตเห็นกายเป็ นอย่างไร จิตเห็นเวทนาเป็ น
อย่างไร จิตเห็นจิตเป็ นอย่างไร จิตเห็นธรรมเป็ นอย่างไร
ถ้าเห็นธรรมแล้ว เห็นธรรมแล้วก็ตอ้ งเป็ นธรรมสิ เห็นธรรม ทาไมไม่เป็ นธรรม
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เห็นธรรมเป็ นธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์คอื สัจธรรม ธรรมะเป็ นธรรมชาติไง
ธรรมชาตินี่ธรรมารมณ์ ธรรมชาติ สรรพสิง่ ทีม่ นั มีอยู่นี่ธรรมชาติๆ แล้วธรรมชาติ ใครไป
ดูแลมัน ธรรมชาติ ใครไปแก้ไขมัน แล้วแก้ไขอย่างไรถึงจะพ้นจากมันไป
ถ้ามีครูบาอาจารย์ ถ้าเป็ นครูบาอาจารย์ทท่ี ่านทาจริง ท่านต้องแก้เราได้ แก้
ได้เพราะอะไร แก้ได้เพราะท่านทาแล้ว ท่านทาแล้ว ท่านพิจารณาแล้ว ท่านผ่าน
มาแล้ว
คนจะผ่านไปได้มนั ต้องผิดก่อนใช่ไหม ผิดแล้วก็ทาให้มนั ถูก พอถูกแล้วถ้ามัน
ยังปล่อยวางไม่ได้มนั ก็ไม่สมุจเฉทปหาน
นี่ทาถูกแล้ว เราบอกว่า เราก็มที ุกอย่างพร้อม สติกม็ พี ร้อม สมาธิกม็ พี ร้อม
ปัญญาก็มพี ร้อม ทุกอย่างมีพร้อมหมดเลย พร้อมเพราะอะไร พร้อมแบบเราคิดไง นี่ก็
เหมือนกัน ทุกอย่างมีแล้วๆ มีแล้วใช้อะไร
นี่ไง เวลาจะประกอบอาหารก็ไปซื้อมา หมู เห็ด เป็ ด ไก่ ซื้อมาพร้อมเลย แล้ว
ทาอย่างไร อ้าว! ซื้อมาก็ตงั ้ อยู่นนั ่ ก็มพี ร้อมแล้ว แล้วทาอย่างไรต่อ
อ้าว! ทาให้เป็ นแกงขึ้นมาสิ ทาให้มนั เป็ นแกงขึ้นมา ทาให้มนั เป็ น จะทาอะไรก็ทา
ให้มนั เป็ นขึน้ มา จะต้ม จะแกง จะทา ทามาสิ อ้าว! ก็มพี ร้อม มีพร้อมแล้วทาอย่างไร
ต่อ มีพร้อมแล้วกูทาไม่เป็ นน่ะ เออ! มีพร้อมแล้วกูกจ็ ะซื้อถุงมาไง อาหารก็ซ้อื มา
พร้อมแล้ว จะกิน ไปซื้ออาหารถุง เวลาไปหามา หมู เห็ด เป็ ด ไก่มเี ต็มเลย เวลาจะกิน
ไปซื้อเอาจากแผงลอย มันกินไม่เป็ น มันทาไม่เป็ น
ปฏิบตั แิ บบพระอย่างเดียวก็ตอ้ งดูก่อน ดูว่ามันเป็ นจริงหรือไม่เป็ นจริงนะ เรา
ดู แต่มนั อย่างว่าแหละ วุฒภิ าวะโดยวัย ในเมื่อวุฒภิ าวะเราแค่น้เี ราดูไม่ออก เราดูไม่รู้
หรอกว่าใครภาวนาได้หรือไม่ได้ แต่พอวุฒภิ าวะเราดีขน้ึ เราทาสมาธิได้ แล้วจะไปถาม
ท่าน ท่านบอกว่าเราทาผิด สมาธิไม่เป็ นแบบนี้ สมาธิเขานอนหลับเป็ นสมาธิ สมาธิเขา
ว่าว่างๆ เผลอๆ นัน่ สมาธิ ของเอ็งไม่ใช่หรอก เพราะของเอ็งมันรูช้ ดั เกินไป ของเอ็งไม่
เป็ นสมาธิหรอก สมาธิของกูตอ้ งเผลอๆ ไม่รไู้ ม่ชน้ี ี่สมาธิ แต่ของเอ็งไม่ใช่ ไม่ใช่สมาธิ
พูดแค่น้มี นั ก็รแู้ ล้ว มึงสมาธิหรือไม่สมาธิ
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เพราะว่านะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไว้ชดั เจนมาก
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ จะเป็ นขัน้ เป็ นตอน จะส่งเสริมกัน ไม่มี
ขัดไม่มแี ย้ง สิง่ ใดทีข่ ดั ทีแ่ ย้งกันไม่ใช่ธรรม ถ้าขัดถ้าแย้งกับความเป็ นจริงไม่ใช่ธรรม
ธรรมะจะเป็ นขึน้ ไปเป็ นชัน้ เป็ นตอนขึน้ ไป มันส่งเสริมกันตัง้ แต่โสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี เป็ นชัน้ เป็ นตอนขึน้ ไป ไม่มขี ดั ไม่มแี ย้งต่อกัน ถ้ามีขดั มีแย้งนัน่ ไม่ใช่ ถ้า
ไม่ใช่ เราต้องคิดแล้ว นี่พูดถึงปฏิบตั แิ บบพระอย่างเดียว
นี่คาถามเนาะ บอกว่า อยากจะปฏิบตั ใิ ห้มาก อยากจะพ้นจากทุกข์ ชีวติ นี้
พยายามพุทโธตลอด พยายามถือศีล ๘ ทุกวัน อยากทราบว่า ถ้ายังอยู่ในสถานะ
ฆราวาสจะมีสทิ ธิ ์บรรลุธรรมหรือไม่คะ
มีสทิ ธิ ์แน่นอน สิทธิบรรลุธรรม ในสถานะของบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ทุกบริษทั มีสทิ ธิบรรลุธรรมได้ทุกคน มีสทิ ธิบรรลุธรรมได้ทุกคน คาว่า “ความ
เป็ นสิทธิ ์”
เราไม่อยากจะพูดคาว่า “ประชาธิปไตย” เพราะคาว่า “ประชาธิปไตย” เขาไป
บิดเบือนใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวกัน
เราใช้คาว่า “ธรรมาธิปไตย” นี่ธรรมาธิปไตยมันเป็ นสิทธิ ์ มันเป็ นสิทธิ ์ของใจ
ทุกดวง มันเป็ นสิทธิ ์ประจาหัวใจ มันเป็ นสิทธิ ์ของใจ มันเป็ นสิทธิ ์ของผูน้ นั ้ ถ้ามันเป็ น
สิทธิ ์ เรามีสทิ ธิ ์ไหม
มันเป็ นสิทธิ ์ตัง้ แต่มจี ติ มันเป็ นสิทธิ ์ของเรา แล้วทาไมจะบรรลุไม่ได้ มันเป็ น
สิทธิ ์ ทีน้มี นั เป็ นสิทธิ ์แล้ว เอ็งใช้สทิ ธิ ์หรือเปล่าล่ะ มันเป็ นสิทธิ ์ แต่ไม่ใช้สทิ ธิ ์ คือไม่
ภาวนา มันเป็ นสิทธิ ์ มันเป็ นสิทธิ ์ของเรา
ฉะนัน้ ถ้ามันเป็ นสิทธิ ์ของเรา เขาบอกว่า “อยากทราบว่า ผูอ้ ยู่ในสถานะของ
ฆราวาสจะมีสทิ ธิ ์บรรลุธรรมได้หรือไม่”
ได้ ได้ แต่บรรลุอย่างไร เออ! ตรงนี้ต่างหากล่ะ เออ! แต่บรรลุอย่างไร ถ้าการ
บรรลุ เราต้องทาให้เป็ นจริงขึน้ มามันถึงจะบรรลุ มันเป็ นสิทธิ ์ของเรา แต่เราใช้สทิ ธิ ์ของ
เราไม่ถูกต้อง เราใช้สทิ ธิ ์ของเราไม่เป็ น มันจะบรรลุไหม เราใช้สทิ ธิ ์ของเราไม่เป็ น เรา
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ใช้สทิ ธิ ์ของเราไม่ถูกต้อง หรือใช้สทิ ธิ ์เขา ให้เขาจูงจมูกไปใช้สทิ ธิ ์ด้วย ถ้าเขาจูงจมูกไป
ใช้สทิ ธิ ์ เราไปใช้สทิ ธิ ์ให้เขา จูงจมูกไป เขาต้องการคะแนนเสียง เขาต้องการสิทธิ เขา
ต้องการการยอมรับจากเรา
สังเกตได้ไหม เวลาหลวงปู่มั ่น หลวงตา ท่านเคยจูงจมูกใครไหม ท่านเคยหวันไหว
่
กับคนทีเ่ ชื่อหรือไม่เชื่อท่านไหม ถ้าเอ็งมีคุณธรรมในหัวใจ เอ็งยังต้องให้คนคล้อยตาม ให้
คนยอมรับ ให้คนคอยเดินตามเอ็ง เฮ้ย! ไร้สาระว่ะ ไร้สาระ
ธรรมมันเหนื อโลก มันเหนื อทุกอย่าง เหนื อการยอมรับ เหนื อการเชิ ด
ชู เหนื อประชาชนเฝ้ ามองอยู่ เหนื อ เหนื อทัง้ หมด ถ้าเหนื อหมดแล้วมันต้องไป
แคร์อะไร มันไม่เคยแคร์
ไอ้แคร์นนั ่ แสดงว่า นัน่ แน่ะ มีวาระซ่อนเร้น ไอ้ท่แี คร์คนนู้นแคร์คนนี้แสดงว่ามี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หวังจะได้สงิ่ ใดอย่างหนึ่ง ถ้ายังแคร์นะ
ไม่มี ไม่มหี รอก มันจะมีอะไรทีม่ คี ่ากว่าสัจธรรม ธรรมะนี่มคี ่าสูงสุด ดูส ิ เวลา
หลวงตา หลวงปู่แหวน หลวงปู่ซามา พูดเหมือนกัน “ไอ้หลังลาย” ไอ้หลังลายนี่มาจาก
หลวงปู่ซามา
หลวงปู่ซามาท่านเห็นแบงก์ ท่านบอกไอ้หลังลาย ไอ้หลังลายคือกระดาษมัน
เปื้ อนหมึก แล้วหลวงปู่แหวนก็ว่าไอ้หลังลาย หลวงตาก็ว่าไอ้หลังลาย เห็นไหม ถ้าจิตใจ
มันเป็ นธรรม มันเหนือทุกๆ อย่าง แล้วในโลกนี้มนั มีอะไรวะทีม่ นั จะมาเทียบค่าได้
แล้วเราก็แปลกใจ ไปดูส ิ ออกไปถนนน่ะ ไปดูคทั เอาท์ทม่ี นั ขึน้ ป้ ายกันน่ะ มัน
บ้าบอคอแตกอะไรของมันนัน่ น่ะ นัน่ น่ะมันต้องประกาศจับ ไอ้พวกอาชญากรไง ทาผิด
ไว้ไง เขาประกาศจับตามถนนเต็มไปหมดเลย มันบ้าอะไรของมันนัน่ น่ะ มันบ้าได้
ขนาดนัน้ น่ะ แล้วมันทาทาไมนัน่ น่ะ นี่ไง พูดถึงถ้าสัจธรรมเขาไม่ทากันอย่างนัน้ แล้ว
ทาอย่างนัน้ มันทาได้อย่างไร ถ้ามันทาอย่างนัน้ เพราะนัน่ ไง
ทีบ่ อกว่า ต้องปฏิบตั แิ บบพระอย่างเดียวใช่ไหม
พระเขาก็ขน้ึ คัทเอาท์กนั นัน่ น่ะ เขาพยายาม คิดดูส ิ บวชมาเป็ นพระ แล้ว
กลับมาวุฒภิ าวะอ่อนด้อยกว่าฆราวาสเขา แล้วจะบอกว่าเป็ นผูน้ าอีก
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ถ้าเป็ นผูน้ า เป็ นผูน้ า การสอนอย่างสูงสุดนะ คือการไม่สอน การสอนทีส่ ูงสุด
คือไม่ตอ้ งสอน ทาตัวเองให้เป็ นตัวอย่าง ไม่ตอ้ งสอน
หลวงปู่มั ่นนะ เวลาท่านสอน ท่านสอนพระ ท่านจา้ จี้จ้าไชกับพระ แต่เวลากับ
พวกฆราวาส ท่านไม่ยุ่งกับใครหรอก มีแต่ฆราวาสเราไปซื้อนะ ซื้อคันนา ซื้ออะไรเข้าไป
นัง่ เกวียนกันเข้าไปหาท่าน
ไม่ตอ้ งสอน ประชาชนญาติโยมก็แปลกใจนะ ทาไมท่านอยู่แต่ในป่ า ทาไม
ท่านไม่ออกมาเลย เห็นไหม ท่านไม่ต้องสอนใครหรอก แต่คนคิดถึง คนทีร่ าพึงถึง คนที่
ปรารถนา คนทีพ่ ยายามขวนขวายไปหาท่านเอง
นี่สอนโดยไม่ตอ้ งสอน สอนโดยการดารงชีวติ ของท่าน หลวงตาท่านชม ทุก
คนก็ชมมากว่าหลวงปู่มั ่นท่านใช้ผา้ บังสุกุล ไอ้เราคหบดีจวี รคือผ้าทีโ่ ยมมาถวาย ของ
ท่านไม่ใช้เลยนะ ทัง้ ชีวติ นะ หลวงปู่มั ่นใช้ผา้ บังสุกุลนะ คหบดีจวี รไม่ใช้เลย หลวงตา
บอกว่าเห็นอยู่อนั เดียวเท่านัน้ น่ะ เห็นอยู่ทใ่ี ช้เป็ นผ้าอังสะของเจ้าคุณจังหวัดกาฬสินธุ์
อะไร ทีว่ ่าท่านทอกับมือเอง แล้วไปขอร้องท่านบอกว่านี่ทอกับมือเอง คือทอผ้าเอง เย็บ
เอง ตัดเย็บเองมาถวายท่าน
หลวงตาบอกทีเ่ ห็นอยู่กเ็ ห็นใช้ผา้ ๒ ผืนนัน้ ทีเ่ ป็ นของถวาย ของถวายคือ
คหบดีจวี ร เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์หรืออย่างไรนี่แหละเป็ นผูม้ าถวาย ๒ ชิน้ นอกนัน้
เก็บเอา เก็บผ้าบังสุกุล เก็บเอาของทิ้งของอะไร ท่านทาอย่างนัน้ หลวงปู่มั ่นน่ะ ท่าน
ทาเป็ นตัวอย่าง แล้วท่านทาเป็ นตัวอย่าง ชีวติ ของท่าน ท่านไม่ได้สอน แต่ท่านทา
ชีวติ ของท่าน แล้วคนทีไ่ ปดู คนทีไ่ ปเห็น คนทีต่ ่างๆ จะศึกษาๆ นี่สอนโดยไม่ได้สอน
แล้วคิดดูส ิ หลวงปู่มั ่นท่านไม่ได้ไปจ้าจีจ้ ้าไช ออกมาขึน้ คัทเอาท์ ออกมา
ประกาศโฆษณาชวนเชื่อ ไม่มเี ลย แต่ทาไมเขาเชื่อกันทัวโลก
่
นี่พูดถึงปฏิบตั แิ บบพระนะ หนึ่ง ปฏิบตั แิ บบพระ
แล้วเราเป็ นฆราวาส เราจะมีสทิ ธิ ์บรรลุธรรมหรือไม่
ถ้าเรามีสทิ ธิ ์บรรลุธรรม เรามีสทิ ธิ ์บรรลุธรรมแน่นอน เรามีสทิ ธิ ์บรรลุธรรม แต่
วิธกี ารทีจ่ ะบรรลุธรรม เราต้องทาให้มนั ถูกต้องด้วย เพราะเราพูดบ่อยมากนะ เพราะ
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มันสังเวช สามเณร ๗ ขวบเป็ นพระอรหันต์น่ะ ในสมัยพุทธกาล ลูกศิษย์พระสารีบตุ รเป็ น
พระอรหันต์ ๗ ขวบ โอ๋ย! ๗ ขวบมันฉลาดขนาดนัน้ น่ะ ๗ ขวบมันใช้ภาวนามยปัญญา
ปัญญาข้างใน ปัญญาของจิต มันใช้ได้อย่างไร มันเป็ นอย่างไร
อ้าว! คนจะเป็ นพระอรหันต์ต้องเป็ นด้วยมรรคญาณ มันไม่ได้เป็ นที่
ใครแต่งตัง้ ให้ มันไม่ได้เป็ นที่การศึกษา ไม่ได้เป็ นที่จดจาของใครมา มันจดจา
มาไม่ได้ เพราะจดจานี่ เป็ นสัญญา สัญญาไม่ใช่ปัญญา ปัญญาที่มนั เกิดขึ้นมัน
ต้องเป็ นภาวนามยปัญญา
แล้วสามเณร ๗ ขวบเป็ นพระอรหันต์ แสดงว่าเขามีปัญญาของเขา เขามี
มรรคของเขา เขาถึงได้ชาระล้างกิเลสของเขาได้ นี่สามเณร ๗ ขวบนะ แล้วพวกเรา
มันกีข่ วบ ไอ้เด็ก ๗ ขวบมันยังมีปัญญารูไ้ ด้เลย เด็ก ๗ ขวบมันยังมีความสนใจนะ มัน
เป็ นสามเณรของพระสารีบุตร เป็ นผูถ้ อื บาตรตามพระสารีบุตรไปบิณฑบาต พอ
ออกไปนะ เห็นชาวบ้านเขาชักน้ าเข้านาไง สมัยโบราณเขาทานากัน เขาชักน้าเข้านา
เด็กมันไปด้วย เด็กมันคิดไง นี่มนั มีปัญญานะ
เหมือนทีห่ ลวงตาท่านพูด ในสมัยพุทธกาล พระปฏิบตั อิ งค์หนึ่งมีปัญหาเยอะ
ปฏิบตั ไิ ปแล้วมันเกิดการโต้แย้งกันภายใน นี่ภาวนามยปัญญา ก็จะไปถามองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทีน้พี อไปถึงกุฏิ ฝนมันตกแรง ฝนมันตกแรง น้าก็เจิง่ นองไปหมด แล้ว
เวลาฝนมันตกลงมามันเป็ นฟองอากาศแตก พับ! พับ!
เพราะคนปัญญามันหมุนอยู่แล้ว ปัญญามันหมุนอยู่แล้ว พอไปเจอฟองมัน
แตก พับ!...เอ๊อะ! มันเป็ นไตรลักษณ์
เห็นไหม น้าอยู่เป็ นฟองขึน้ มา เป็ นฟองอากาศขึน้ มา พอมันตก มันก็เป็ น
ฟองอากาศขึน้ มา แล้วมันก็แตก พอแตกขึน้ มา เพราะปั ญญามันหมุนแล้วมันปิ๊ ง! เป็ น
พระอรหันต์เลย กลับกุฏิ ไม่ถามพระพุทธเจ้าเลย
นี่กเ็ หมือนกัน สามเณรไปกับพระสารีบตุ ร เห็นชาวบ้านเขาชักน้าเข้านา ชักน้า
เข้านา ดูส ิ ที่เขาชักน้าเข้านา กังหันทีเ่ ขาชักน้าเข้านา โบราณเขาทา เดินไป มันมี
ความคิดขึ้นนะ เด็กอายุ ๗ ขวบ ถามอาจารย์เลย “น้ามีชวี ติ ไหม” ก็เด็กมันต้องคิดใช่
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ไหม คนทีม่ ชี วี ติ คนดีถงึ ทาความดี แล้วน้ามีชวี ติ หรือเปล่า น้าไหลเข้ามา ทานา มันมี
ข้าวมีปลาให้กนิ
ถามพระสารีบุตรว่า “ท่านอาจารย์ น้ามีชวี ติ ไหม”
พระสารีบุตรบอก “มันไม่มชี วี ติ ”
คิดเลยนะ มันไม่มชี วี ติ มันยังเป็ นประโยชน์ มันไม่มชี วี ติ เขายังชักมันเข้ามา
น้าเอามาดื่มกินก็ได้ เอามาบริโภคก็ได้ เอามาทาเกษตรกรรมก็ได้ โอ๋ย! น้ามีประโยชน์
ขนาดนี้ พอปัญญามันหมุนปับ๊ นะ ถือบาตรอยู่ ยื่นบาตรให้พระสารีบุตร บอกว่า “ท่าน
อาจารย์ ท่านอาจารย์เอาบาตรบิณฑบาตเองเนาะ ตอนนี้ขา้ งในมันกาลังปัน่ ป่ วน” ให้รบี
กลับกุฏเิ ลย ไปนัง่ ต่อ เพราะปัญญามันติดแล้ว ปัญญามันหมุนแล้ว นี่ธรรมจักร จักรมัน
เคลื่อนแล้ว กลับไปกุฏกิ ไ็ ปนัง่ ภาวนาต่อ ต่อจากนี้เสริมต่อขึน้ ไป
พระสารีบตุ รก็ไปบิณฑบาตนะ บิณฑบาตเสร็จก็กลับ กลับมา ฉันเสร็จแล้วก็เป็ น
ห่วงเณรไง ก็จะเอาอาหารไปให้เณร พระพุทธเจ้ารูน้ ะ อนาคตังสญาณ พระพุทธเจ้ารู้
ไปดักหน้าพระสารีบุตรไว้ก่อน ชวนพระสารีบตุ รคุย เพราะว่าถ้าพระสารีบตุ รเข้าไป
แล้ว เพราะเณรกาลังใช้ปัญญา ปัญญากาลังหมุนมาก ถ้าเข้าไปมันจะไปขัดจังหวะ ก็
ไปดักหน้าพระสารีบุตร
ทีน้กี ารจะไปดักหน้า จะบอกว่าฉันไปดักหน้าเธอ มันก็ไม่ใช่นักปราชญ์ใช่
ไหม ก็ชวน “สารีบุตร เธอจะไปไหน” ก็ชวนพระสารีบุตรคุย คุยไปเรื่อย ก็คุยไป แต่
จิตก็มองดูเณร เณรกาลังเข้าด้ายเข้าเข็ม กาลังเต็มทีไ่ ป ยังไม่สาเร็จ ก็ชวนพระสารี
บุตรคุยต่อๆ คุยจนเณรสาเร็จ เพราะด้วยปัญญาญาณ พอปัญญาญาณเสร็จก็ปล่อย
พระสารีบุตรให้เข้าไปหาเณร พอพระสารีบตุ รเข้าไปก็ไปนิมนต์เณรฉันอาหาร พอฉันเสร็จ
มันเทีย่ ง เพราะพระไม่ถงึ เพล นี่อยู่ในพระไตรปิ ฎกหรืออรรถกถา พอฉันเสร็จ พอล้าง
บาตรเสร็จ พระอาทิตย์นู่น บ่ายไปแล้ว นี่ไง ด้วยฤทธิ ์ด้วยเดชของครูบาอาจารย์
ทีม่ นั ฝังใจ ฝังใจตรงไหนรูไ้ หม ฝังใจว่าเด็ก ๗ ขวบ เด็กอายุ ๗ ขวบมันยังมี
ความขยันหมั ่นเพียรน่ะ มันยังมีคุณงามความดี มันยังทามรรคญาณจนมันสาเร็จเป็ น
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พระอรหันต์ได้ แล้วเราอายุกนั เท่าไร มึงไม่อายเด็ก ๗ ขวบหรือ ถ้าอายเด็ก ๗ ขวบ
ต้องขวนขวาย ต้องทาให้ดี ต้องมีสติปัญญา ทาได้
สามเณร ๗ ขวบเป็ นพระอรหันต์ ตรงนี้มนั ฝังใจมาก ฝังใจทีว่ ่ายกย่องไง ๗
ขวบยอด ๗ ขวบ มึงยังเก่งกว่ากูอกี ๗ ขวบเป็ นพระอรหันต์น่ะ โอ๋ย! ๗ ขวบนี่ใช้ได้
เลย แล้วเรากีข่ วบ
เวลาอ่านหนังสือไป เราอ่านพระไตรปิ ฎก อ่านอะไรก็แล้วแต่นะ พอมันมีอะไรที่
มันแทงใจ มันจาแม่น มันฝังใจมากนะ สิง่ ใดทีว่ ่าคาไหนทีม่ นั แทงใจ มันจาจนตาย
แล้วพอจาจนตาย มันดูดดื่ม เอามาพูดบ่อย
นี่กเ็ หมือนกัน ฉะนัน้ บอกว่า เป็ นฆราวาสมันจะสาเร็จได้ไหม
แน่นอน ฆราวาสในสมัยพุทธกาล พระเจ้าสุทโธทนะเป็ นพระอรหันต์ นาง
วิสาขาเป็ นพระโสดาบัน ในปัจจุบนั นี้ฆราวาส ดูส ิ ถ้าบอกเป็ นฆราวาสก็เป็ นแม่ชี แม่ชี
แก้ว เป็ นฆราวาสก็มี ฆราวาสสาเร็จได้ แต่ไปดูชวี ติ สิ เราศึกษาประวัตชิ วี ติ ของเขา
ถ้าเขาเป็ นพระอรหันต์ เราศึกษาประวัตชิ วี ติ ของเขาว่าเขาทาตัวอย่างใด เขาภาวนา
อย่างใด เขาทาตัวอย่างใดเขาถึงสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ เขาถึงมีคุณธรรม
พอเราศึกษาประวัตชิ วี ติ เขาแล้วปับ๊ เราก็มาศึกษาว่ามรรคญาณ นัน่ ประวัตชิ วี ติ
ของเขาคือประสบการณ์ของเขา คือบุญอานาจวาสนาของเขาใช่ไหม แล้วนี่คอื การ
ดารงชีวติ ของเขา
แล้วเราล่ะ เรา เราก็จะมาศึกษา นี่ชวี ติ ของเรา เราพอใจ ชีวติ ของเรา เราเป็ น
เจ้าของชีวติ เราจะใช้ชวี ติ อย่างไร ถ้าเราอายุ ๒๓ กาลังทางานเลย กาลังวัยใสๆ เลย
มองโลกสวยงามไปหมดเลย การดารงชีวติ นี้แสนยาก ชีวติ ประจาวันนี้ทุกข์ยากมาก
จะทากุศล เพราะมันทาธุรกิจ มันทาหน้าทีก่ ารงาน มันถึงเวลา ถ้าเราไม่ได้ตงั ้ ใจจะคด
โกงใคร เขาเรียกว่าอุบาย
คาว่า “อุบาย” เหมือนเด็ก เด็กเวลามันจะผิดพลาดขึน้ มา ถ้าบอกมันตรงๆ
มันไม่ฟัง เขาต้องใช้อุบาย “ตารวจจับนะ” พอตารวจจับ มันหยุดเลย แล้วตารวจจะมา
จับอะไรเด็ก เด็กมันทาอะไรผิด แต่เวลาผูใ้ หญ่จะขู่นะ “ตารวจจับนะ” ทุศลี ไหม ศีล
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ขาดหรือเปล่า โกหกหรือเปล่า แต่มนั โกหก โกหกนี่อกี เรื่องหนึ่ง แต่ตารวจจับนะ เรา
บอกไม่โกหกหรอก
ทีน้ไี อ้พวกเถรตรงบอกอย่างนี้ผดิ ศีล พ่อแม่อะไรโกหกลูก “ตารวจจับๆ”
เขารักลูกเขา พอบอกตารวจจับ มันดูการ์ตูน มันรูใ้ ช่ไหมว่าตารวจจับ มันกลัว
บอกตารวจจับ มันหยุดเลย แต่จริงๆ ตารวจไม่จบั หรอก จะจับอะไร กฎหมายมันบังคับ
ใช้เยาวชน ถ้าเยาวชนทาผิด กฎหมายยังไม่บงั คับใช้เลย แล้วบอกว่าตารวจจับ มัน
สะดุดกึ๊กเลย แบบนี้เขาเรียกว่าอุบาย อุบายการสังสอน
่
อุบายการอบรมให้เด็กมันสานึก
เด็กมันเป็ นคนดี อย่างนี้เป็ นการโกหกไหม
อุบาย คาว่า “อุบาย” เรามีเจตนาดี เราปรารถนาดี เราอยากให้เขาเป็ นคนดี
แต่บอกเขาด้วยความซื่อตรง กิเลสมันครอบงา มันต้องใช้อุบาย ต้องใช้อุบาย เราไม่ได้
เจตนาทาให้เขาชัวร้
่ าย ไม่ได้เจตนาทาเสียหาย แต่เราเจตนาให้เขาเป็ นคนดี แต่บอกเขา
ดีๆ กิเลสมันครอบงา กิเลสมันไม่เชื่อ “ลูกอย่าทานะ มันไม่ดอี ย่างนัน้ นะ” มึงพูดไป ๕ วัน
เลย มันนัง่ ยิม้ เฉย นัง่ เล่นเฉยเลย มันไม่ฟังมึงเลย บอกตารวจจับ มันปล่อยผัวะ! เลิกเลย
แล้วเอ็งจะเอาอย่างไรล่ะ แล้วก็บอกว่าผิดศีล
นี่ไอ้ซ่อื บื้อ เวลามันไปทาชัว่ มันบอกว่ามันเป็ นความดี นี่ปฏิบตั ธิ รรม เวลา
มันใช้อุบายจะบอกให้คนทาดี มันบอกว่าผิดศีล เห็นไหม คนมันมีมุมมองต่างกันไง
ของอย่างนี้เราบอกตัง้ แต่ทแี รก ผูเ้ ฒ่า ผูเ้ ฒ่าประจาหมู่บา้ นเขาผ่านโลกมา
มาก เขาจะให้ผเู้ ฒ่านัน้ เป็ นผูพ้ พิ ากษา เป็ นทัง้ ตารวจ เป็ นทัง้ นักปราชญ์ประจาหมู่บา้ น
เลย แต่ของเราอายุ ๒๓ มันยังไม่รเู้ ท่า มันก็เลยมองว่าโลกนี้ยุ่งไปหมดเลย แบบว่ามัน
เถรตรงเกินไปไง ความเถรตรง ความดารงชีวติ มันก็มขี องมันนะ
ฉะนัน้ ว่า ชีวติ เกิดมา ถ้ายังเป็ นวัยใสอยู่ เพราะอะไร เพราะกรณีอย่างนี้มนั
ต้องทบทวน ถ้าคนผ่านโลกมาแล้วมันจะเข้าใจเรื่องนี้
พระบวชใหม่ทุกองค์ เราบวชใหม่ๆ ก็อย่างนี้ บ้าบอคอแตกอย่างนี้ ซื่ออย่างนี้
เป็ นอย่างนี้หมด เราก็เป็ น บวชใหม่ๆ โดนพระเขาหลอกจนหัวปัน่ เลย เพราะอะไร
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เพราะอยากศึกษา เขาก็บอกมาแต่ละเรื่อง เขาก็พูดของเขาไปตามความเข้าใจของเขา ไอ้
เรามันคนเถรตรง เราก็พยายามทาจริงของเรา
สุดท้ายแล้วพอภาวนาเป็ นนะ โอ้โฮ! กูนี่โดนหลอกมาหมดเลยนี่หว่า คือคนไม่
เป็ นมันสอน คนทาไม่เป็ นแล้วมันสอน มันฟังต่อๆ กันมา มันฟังต่อๆ กันมา เล่าต่อๆ กัน
มา แล้วเราก็ฟังตามเขา แล้วเราก็ปฏิบตั ิ เวลามันเป็ นจริงขึน้ มา พอมันเป็ นจริงขึน้ มา
โอ้โฮ! นี่ไง มันถึงทาให้เราพยายาม ทีพ่ ูดๆ อยู่นี่เรารู้ เพราะอะไรรูไ้ หม เพราะเราโดน
อย่างนี้
อายุ ๒๓ ชีวติ นี้อายุ ๒๓ เห็นว่าชีวติ นี้เป็ นภัยมาก ตอนนี้พยายามกาหนดพุ
ทโธอยู่ พยายามทาทานถือศีล ๘ ทุกวัน ถือศีล ๘ ทุกวัน
นี่มนั เป็ นวัยใส มันอยากดีทงั ้ นัน้ น่ะ เราตอนบวชใหม่กเ็ ป็ นอย่างนี้ เห็นอะไรมันดี
ไปหมด คิดว่าเขาคิดดีหมด คิดว่าผ้าขาว คิดว่าใครพูดอะไรมันดีหมด มันถูกหมด แต่
จริงๆ เขาไม่รู้ นี่มนั วุฒภิ าวะไง
การศึกษาคือการเล่าต่อๆ กันมา คือฟังนิทานมา ฟังเขาว่า จริงไม่จริงยังไม่รู้
ฟังเขาว่า แล้วพูดต่อๆ กันมา แล้วเราก็ไปฟังต่อมา แล้วก็เชื่อ แล้วก็พยายามมุมานะ
โอ๋ย! ทุกข์มาก โดนหลอกมาเยอะ แต่พอมันเข้าไปสู่ โอ้โฮ! อันนัน้ โดนหลอก
นี่ไม่ใช่อวดนะ ตัง้ แต่นนั ้ มานะ พอมันโตขึน้ มาหน่อย มันปฏิญาณในใจเลย กู
ต้องอยู่กบั พระอรหันต์เท่านัน้ กูไม่อยู่กบั ใครทัง้ สิน้ ฉะนัน้ เราถึงเข้าบ้านตาด ออกจาก
บ้านตาดไปอยู่กบั หลวงปู่เจี๊ยะ ไม่ได้หลวงปู่เจี๊ยะ กูกไ็ ปอยู่ป่าของกู ไปอยู่ในนัน้ ถ้าไม่มี
ใคร กูไม่อยู่กบั ใคร ถ้ากูอยู่ กูตอ้ งอยู่กบั พระอรหันต์ อย่างน้อยๆ พระอรหันต์เจตนา
ทุจริตไม่มี กูไว้ใจได้ กูตอ้ งอยู่กบั พระอรหันต์เท่านัน้ นี่เราปฏิญาณของเราเองเลยนะ
กูตอ้ งอยู่กบั พระอรหันต์เท่านัน้ นอกนัน้ กูไม่อยู่ดว้ ย ไม่อยู่ด้วย เราก็ไปอยู่ของเราเอง
จนสุดท้าย พอดีเขาไปนิมนต์มาอยู่ทโ่ี พธาราม เขาก็บอกเลย “ไอ้พระบวชเมื่อ
วานซืนมาสร้างวัด” เขาว่า “เพิง่ บวชนะ ปากยังไม่สน้ิ กลิน่ น้านมเลย มันจะมาสร้างวัด
กันแล้ว” มันก็ทามาได้ขนาดนี้
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นี่พูดถึงเขาถามไง เพราะมันเห็นใจ มันเห็นใจหลายเรื่อง เห็นใจหลายเรื่อง
เพราะอะไร เพราะเราเจอ ตัวเราเองเป็ นอย่างนี้มาก่อน เราโดนหลอกมาเยอะ แล้วพอ
เราบวชมาแล้ว มันมีนะ พวกลูกศิษย์ ผูห้ ญิงด้วย เขาเรียนวิศวะ เขาบอกเขาเรียนจบ
แล้วเขาจะบวชภิกษุณีแล้วเข้าป่ าไปเลย
โอ้โฮ! ใจเราหายวาบเลยนะ เราพยายามคุยกับเขาด้วยเหตุดว้ ยผลนะ เพราะ
เป็ นผูห้ ญิง แล้วมันดันทุรงั อย่างนี้ มันจะบวชภิกษุณีแล้วจะเข้าป่ าไปเลย ก็ผา้ ใสไง ก็
คิดว่ากูเข้าไปแล้วกูเป็ นพระอรหันต์ มึงเข้าไปสิ เข้าไป มึงจะซักผ้าทีไ่ หน มึงจะย้อม
ผ้าทีไ่ หน มึงจะหากินอย่างไร แล้วมึงก็เพิง่ บวชด้วย
เราเจออย่างนี้มาเยอะ หลายๆ คนถ้ามันเป็ นแบบว่า เป็ นผูท้ ห่ี วังดี เจตนาดี
ทุกอย่างดี แต่โลกนี้มนั ซับซ้อน เดีย๋ วนี้เขาบอกว่าโลกนี้มนั ซับซ้อน เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นมันมีความซับซ้อนมาก มันมีอะไรหลายซับหลายซ้อน เราจะเชื่อใคร จะอะไรใคร
ยังเชื่อไม่ได้ พระพุทธเจ้าถึงสอนกาลามสูตร อย่าเพิง่ เชื่อ อย่าเพิง่ เชื่อใครทัง้ สิน้
พยายามทาความจริงของเรา
ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน เราบอกว่า นี่เป็ นความหวังดี เป็ นเจตนาดี เป็ นกุศลจิตทีด่ ี
แต่ความทีด่ เี ป็ นทีด่ ใี ช่ไหม ทีด่ เี ราต้องทาดี ไม่ใช่ดแี ล้วเราจะเป็ นเหยื่อนะ เพราะด้วย
ความคิดดีของเรา เราคิดว่าดีไง แต่คนทีค่ ดิ ไม่ดเี ขาปรารถนาประโยชน์ เขาเอา
ความคิดว่าเราเป็ นคนดีนี่เป็ นเหยื่อเขาเลย
แต่ถ้าเราปฏิบตั ิ เราปฏิบตั ขิ องเรา แล้วบอกว่า ถ้าบอกว่า เราเป็ นฆราวาสจะ
บรรลุธรรมได้ไหม
ได้ ได้ แต่วธิ กี าร พอได้ปับ๊ ทีน้กี เ็ อาแล้ว ก็หลวงพ่อว่าได้ ได้กไ็ ปเลยนะ ใคร
จะหลอกอย่างไรก็ชอบ หลวงพ่อว่าได้นี่
ได้ มันได้อยู่ทเ่ี ป็ นสัมมาทิฏฐิ วิธีการทีถ่ ูกต้อง ถ้ามันมิจฉาทิฏฐิ มันความเห็น
ผิด มันจะได้ได้อย่างไรล่ะ มันก็เข้ารกเข้าพงไปน่ะสิ
มันได้

ได้

แต่กต็ อ้ งทาให้ถูกต้องดีงามด้วยมันถึงจะได้

ถ้าได้แล้วมันก็

สามะเลเทเมากันไป ไปล้มลุกคลุกคลานกันอยู่อย่างนัน้ แล้วบอกว่าได้ มันก็ไม่ใช่
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ได้ มันก็ตอ้ งถูกต้องดีงามมันถึงจะได้ใช่ไหม คนบอกได้ ได้ ถ้ามันไม่ดงี าม
มันไม่ถูกต้อง มันจะได้ได้อย่างไรล่ะ ถ้ามันได้ มันดีงามมันก็ได้ไง
ฉะนัน้ “ป.ล. ชีวติ ประจาวันนี้มนั สร้างกุศลได้ยากมาก”
เขายากของเขา ถ้าเราทาของเรา มันก็ง่ายของเราไง
เราบอกว่า “ชีวติ ประจาวันมันสร้างกุศลได้ยาก”
ยากเพราะอะไร เพราะสังคมมันซับซ้อน สังคมมันเห็นแก่ตวั สังคมมันเอารัด
เอาเปรียบ มันก็ทาอกุศลกันอยู่อย่างนัน้ น่ะ แล้วเราไปอยู่กบั เขา เราจะไปกับเขา มัน
ก็ยากใช่ไหม
แต่ถ้าทาให้เราง่ายใช่ไหม เขาอกุศล เขาทาแต่ประโยชน์ของเขา เราเป็ นกุศล
เราหวังดี เราทาของเรา ทาของเรา แต่มนั อย่างทีว่ ่า สังคม ถ้าสังคมเขาทากันอย่างนัน้
เราไม่ทา มันก็อยู่ยาก อยู่ยากก็ตอ้ งหา หาวิธกี ารหลบหลีก จะทาความดี เราก็ทาของ
เรา ทาความดี เราก็ทาในใจก็ได้ ไม่ตอ้ งทาความดีแล้วต้องบอกเขา อย่างฉันถือศีล ๕
สลักหน้าผากเลย คนคนนี้ถือศีล ๕ นะ...ไปแล้ว ไอ้นู่นก็กนิ ไม่ได้ ไอ้นี่กไ็ ม่ได้ เพราะ
ฉันถือศีล ๕
โอ๋ย! ถือศีล ๕ ไว้ในใจก็ได้ ไม่ตอ้ งสลักไว้ทห่ี น้าผากเลย ฉันถือศีล ๕ นะ ไป
ตลาดก็ปลาเป็ นก็กนิ ไม่ได้ ไอ้นู่นก็กนิ ไม่ได้
ปลาในซองเยอะแยะ ในซอง ปลาแห้งก็มี ไปซื้อเอาที่ปลาแห้งก็ได้ ของในซอง
เยอะแยะ ไม่ตอ้ งไปซื้อไอ้ตลาดสดหรอก มันอยู่ทเ่ี ราจะใช้ชวี ติ
ทีน้คี นเรามันคิดอย่างนี้ไง ถ้าทาความดีแล้วทุกคนก็ตอ้ งดีกบั เราไง ทุกคนคิด
อย่างนี้นะ คิดว่าเราทาความดีแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะดีหมดไง มองสังคมอย่างนัน้ มันไร้
เดียงสาเกินไป ถ้าเราไม่ไร้เดียงสาเกินไป
“ชีวติ ประจาวันทากุศลได้ยากมาก”
เขาทาของเขา ใครทาใครได้ เขากว้านฟื นกว้านไฟใส่ใจเขาก็เรื่องของเขา เรา
ก็ทาดีของเรา แต่ทาดีของเรา เพราะเรามันจานวนน้อย ยกทีไรก็แพ้เขาทุกที เขาชนะทุก
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ที แต่เราจานวนน้อยก็ตอ้ งทนเอาสิ เราจานวนน้อย กุศล คนดี เขาโคกับขนโค
จานวนเราน้อย แต่เราทาความดี
แต่ถ้าเราทนไม่ไหว จานวนเราน้อย เราก็เลิก ไปอยู่จานวนมากซะ แล้วก็บอก
ชีวติ ประจาวันทากุศลแสนยาก ตอนนี้มนั ง่ายแล้ว เพราะไปเป็ นพวกเขาแล้ว พอไป
เป็ นพวกเขานี่ง่ายเลย ไปหมดเลย
นี่ไง ปลาเป็ นว่ายทวนน้า การปฏิบตั คิ อื การทวนกระแส แม้แต่ปกติมนั ก็ทุกข์
ยากพอแรงแล้ว แล้วปฏิบตั ยิ งั ทวนกระแส ทวนกิเลส ทวนทุกอย่าง มันทุกข์ทงั ้ นัน้ น่ะ ถ้า
พูดถึงเรามาคิดว่าเป็ นทุกข์
แต่ถ้าเรามีสติมปี ัญญา เราคิดว่าสิง่ นี้มนั เป็ นการสร้างกุศล ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่
ชัว่ เราทาคุณงามความดีตอ้ งเป็ นความดีของเรา เราทาความดีของเรา ใครจะชัวจะช้
่ า
อย่างไร ช่างเขา เราจะทาความดีของเรา ทาความดีของเรา ฝืนทาของเราไป ทาไปๆ จน
อานาจวาสนาบารมีเกิดขึน้ ทุกคนยอมรับ วันหลังมานะ เขาจะเตรียมให้พร้อมเลย คนนี้
ต้องให้อยู่ในศีลธรรม เขาจะจัดไว้ให้เลย ถ้าเป็ นเพื่อน เพื่อนก็บอกว่า คนนี้เขาจะใช้อย่าง
นี้ ทดลองกันมาหลายปี แล้ว เขาเป็ นอย่างนี้ ฉะนัน้ เพื่อนเขาจะจัดให้ ถ้ากินเลี้ยง เขา
จะจัดของเราให้เลยต่างหาก ไอ้พวกนี้มนั ถือศีล ๕ มันไม่กนิ ปลาเป็ น มันกินปลาตาย
เอาปลาตายให้มนั เขาจัดไว้ให้เลย เห็นไหม ถ้าเราทาจริงนะ ถ้าทาจริงมันทาได้ แต่
กว่าจะได้ ต้องมีวาสนา นี่ไง เราถึงบอกวุฒภิ าวะของใจ ใจมีวุฒภิ าวะจะทาได้
ฉะนัน้ อ่านคาถามคานี้แล้วมันสงสารไง สงสารว่า หนึ่ง หนูอายุ ๒๓ เพิง่
ทางาน กาหนดพุทโธ
มันเป็ นผ้าใสไง มันเป็ นความไร้เดียงสาไง ความไร้เดียงสา แล้วมองสิง่ ใดก็
มองไป ความไร้เดียงสาแล้วปรารถนาดีหวังดี ก็ยงั คิดว่าดี ฉะนัน้ หวังดี คิดว่าดี มัน
ต้องมีประสบการณ์ชวี ติ เราประสบการณ์ชวี ติ ไป
ฉะนัน้ ทีว่ ่า ถ้าเป็ นฆราวาสบรรลุธรรมได้ไหม
ได้ แล้วถ้าปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องดีงาม รักษาไว้ รักษาอุดมการณ์อนั นี้ไว้ รักษา
อุดมการณ์ รักษาความตัง้ ใจของเราอันนี้ เราสาธุอนั นี้นะ แต่ว่าอุดมการณ์มนั จะยกเลิก
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เมื่อไหร่ไม่รู้ อุดมการณ์ชวี ติ นี้ เวลามันทุกข์ “เลิกเถอะ ไม่เอาแล้ว ทาดีไม่ได้ดี ทุกข์
น่าดูเลย”
อุดมการณ์อนั นี้ให้รกั ษาไว้ ดารงไว้ ความหวังดีน้ไี ว้ให้เป็ นกุศลกับใจดวงนี้
เอวัง
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