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ถาม : เร่ือง “ความคิด” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ทําอย่างไรเราจึงเลิกคิดแคร์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน 
ทําให้เขาได้ใจ มองว่าเราอ่อนแอ แต่ก็ไม่เท่ากบัเราเก็บเอาความคิดเหยียบยํ่าหวัใจ
ตนเอง โดนทัง้ผู้ อ่ืนและความคิดตวัเองช่วยกนัทําร้ายหวัใจ และการที่เราเกรงใจคนและ
อ่อนน้อมก็ยิ่งโดนกระทํามากยิ่งขึน้ เราควรระวงัตวัและรักษาใจตวัเองอย่างไรดีทีจ่ะไม่
โดนคนอื่นและความคิดตวัเองบีบคัน้หวัใจ เหมือนที่หลวงพ่อพดูว่าบีบบีส้ีไฟ หวัใจโดน
อย่างนีจ้ริงๆ ครับ ด้วยความเคารพ 

ตอบ : ถ้าพดูถึงเขาถามปัญหา “ทําอย่างไรถงึจะไม่คิดแคร์ความคิดของคนอ่ืน” 

ถ้าเราคิดถงึ พดูถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ เวลาเม่ือก่อน
เพ่ือนเราจะมาถามเราบ่อยมากว่า มนัเป็นปัญหาสงัคม เป็นปัญหาความคิด 

เราบอกว่า ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่า 
เหมือนบุรุษสองคนเดินไปด้วยกนั แล้วคนคนหนึง่โดนยิงด้วยธน ู เพ่ือนของเขานะ เพ่ือน
ของเขาถ้าเป็นคนฉลาด เขาจะไม่ไปสนใจใคร เขาจะพยายามจะถอนธนจูากเพ่ือนของ
เขา แล้วรักษาแผลในเพ่ือนของเขาให้หายจากแผลนัน้ 

แต่ถ้ามนัเดินไปสองคน แต่เพ่ือนเขาไม่ฉลาด เวลาเพ่ือนเขาโดนยิงด้วยธน ู เขา
จะปล่อยให้เพ่ือนเขานอนอยู่ที่นัน่ก่อน แล้วเขาจะวิ่งไปหาคนยิงธนวู่า เอ็งทําไมถงึมายิง
เพ่ือนข้า แล้วเอ็งยิงธนจูากไม้อะไร ลกูธนทูาํจากไม้อะไร จะไปหาเหตหุาผลไง แล้วพอ
หาเหตหุาผลเสร็จ กลบัมาถึงมาหาเพ่ือนเขา เพ่ือนเขานอนตายแล้ว ตายอยู่นัน่น่ะ 
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นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราคิดแคร์ความคิดของคนอ่ืน เวลาคนอ่ืนเขาพดูสิ่งใด
กระทบกระเทือนเรา นี่เราโดนยงิเข้าไปแล้ว เราโดนยงิด้วยคําพดูของเขา เราโดนยิงด้วย
เราแคร์ความรู้สึกของเขา แล้วเราก็ทกุข์ เห็นไหม แล้วเรากจ็ะไปถามว่า เอ็งยงิทําไม ยิง
ข้าทําไม ยิงด้วยลกูศรอะไร แล้วทําจากไม้อะไร นี่มนัจะไปหาเหตหุาผลไง เราไปคิดแต่
เร่ืองอ่ืนไง 

แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนไว้บอกว่า ถ้าเราโดนยิงด้วยธน ู เรา
จะต้องพยายามถอนลกูธนทูี่ปักกลางหวัใจเราออก แล้วรักษาบาดแผลนัน้ รักษา
บาดแผลนัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั นี่พดูถึงว่า “ทําอย่างใดเราถงึจะเลิกแคร์ความคิดของคนอ่ืน” 

ถ้าไปคิดถึงคนอ่ืนนะ ยิง่คิดถึงเขา เขายิง่มองว่าเราเป็นคนอ่อนแอ มนัก็เป็น
อย่างนัน้จริงๆ ฉะนัน้ เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านถึงบอกว่า 
คนที่มีคณุธรรมนะ อย่างหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ โดยจริงๆ แล้วท่านหลบท่านหลีกนะ 
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านจะแสดงธรรม เวลาท่านจะแสดงถงึสจัจะความจริง อนั
นัน้ถึงองอาจกล้าหาญมาก 

ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่า ฤทธ์ิที่ดีที่สดุคือการบนัลือสี
หนาท ฤทธ์ิที่ดีที่สดุ ฤทธ์ิที่สําคญัที่สดุคือคําสัง่สอน คือเทศนาว่าการ ฤทธ์ิอนันีสํ้าคญั
ที่สดุ เราไปเห็นฤทธ์ิ รู้วาระจิตของคน เหาะเหินเดินฟ้า นัน่เป็นฤทธ์ิ ฤทธ์ิอย่างนัน้ไม่มี
ความหมายเลย ความหมายสําคญัที่สดุคือฤทธ์ิเวลาแสดงธรรม 

ฉะนัน้ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านแสดงธรรมองอาจกล้าหาญมาก เพราะ
อะไร เพราะท่านแสดงจากความจริงของท่าน แต่โดยชีวิตประจําวนัของท่าน ไปดสู ิ
หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าพดูถึงคนที่ไม่มีค่า หลวงปู่ มัน่ท่านไม่มีค่าอะไรเลย อยู่ในป่าใน
เขาเหมือนผ้าขีริ้ว้ ไม่มีค่าสิ่งใดเลย แต่ถ้าในทางธรรมนัน้ประเสริฐที่สดุ 

คือว่า เราจะบอกว่าท่านอ่อนน้อมถ่อมตนไง ท่านหลีกเร้น ท่านพยายามหลบ
หลีก ท่านไม่ออกมาสงัคมหรอก ท่านออกมาสงัคม สงัคมมนัมีแต่ความวุ่นวาย แล้ว
สงัคมเขาไม่รู้สิ่งใดไปกบัเราหรอก แล้วถ้าเรารู้ เรารู้ เรามีวฒุิภาวะ เราเห็นสงัคมเขา
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พยายามเล่นกบัไฟ เหมือนแมลงเม่าเลย มนับินเข้าสู่กองไฟ แล้วคนก็ชื่นชมกนันะ 
แมลงเม่าบินเข้าสู่กองไฟ มนัจะเหลืออะไร ไฟไหม้มนัหมดน่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั สงัคมนะ เขามีการแขง่ขนั เขามีการแยง่ชิงต่างๆ มนัเหมือนแมลง
เม่าอยู่ในกองไฟ แล้วท่านออกมาท่านไม่ไปยุ่งกบัใครหรอก ท่านไม่ไปยุ่งกบัใครเพราะ
อะไร เพราะไปบอกเขา เขาก็ไม่เข้าใจ 

เราพยายามป้องกนันะ เวลาเราจุดไฟ เวลาฝนตก แมลงเม่ามนัมา เพ่ือจะไม่ให้
มนัเข้าสู่กองไฟ มนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัจะบินเข้าสู่กองไฟ 

นี่ก็เหมือนกนั สงัคมเขาแย่งชิงกนั เราจะไปบอกเขา บอกให้ละให้วาง มนัเหมือน
แมลงเม่า ถ้าเราคยุกบัแมลงเม่าไม่เข้าใจ เราก็ไปคยุกบัคนที่มีกิเลสอวิชชาในหวัใจ
มหาศาลนัน้ไม่เข้าใจ ถ้าการคยุการบอกเขาไม่เข้าใจ เราจะไปบอกเขาทําไม ถ้าเราไม่
บอกเขา นี่ไง คําว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน” มนัต้องมีปัญญาไง ถ้าเราไม่มีปัญญา เอาอะไร
ไปอ่อนน้อมถ่อมตน 

การที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนมนัต้องมีปัญญานะ ถ้าเรามีปัญญาขึน้มา เราเข้าใจ
ชีวิต เราเข้าใจเร่ืองสจัจะ เราเข้าใจทกุอย่างเลย แล้วเราจะหวัน่ไหวไปกบัอะไร นี่ไง แล้ว
เราไปแคร์กบัอะไร เราเห็นแมลงเม่ามนับินเข้าสู่กองไฟ ใครเห็นก็สงัเวช แต่โดย
ธรรมชาติของมนั โดยธรรมชาติของมนัเพราะมนัเกิดเป็นสภาวะแบบนัน้ เหมือนกบัที่
เขาบอกว่า เราถือศีล ๕ แล้วเสือมนัจะอยู่ได้อย่างไรละ่ เสือมนัต้องล่า 

อ้าว! แล้วทําไมเอ็งไปเกิดเป็นเสือล่ะ คําว่า “เกิดเป็นเสือ” มนัต้องมีเวรมีกรรม
มาเกิดเป็นเสือใชไ่หม พอเกิดเป็นเสือขึน้มา โตขึน้มามนัก็ต้องล่า เพราะมนักินเนือ้ เวลา
สตัว์กินพืช มนัโตแล้วมนัก็กินพืชของมนั มนัก็เป็นคณุสมบตัิของมนั 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่า เรามีปัญญาขนาดไหน เรามีความรู้อย่างไร แล้วถ้าเรามี
ความรู้ขึน้มา เรามีความรู้ ถ้าเรามีปัญญาขึน้มา แล้วมีปัญญาแล้วมนัมีปัญญาโดย
ธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนน้อมคือมีปัญญา คือคนกล้าหาญ 

ไอ้คนที่เที่ยวตีหวัหมา ด่าแม่เจ๊ก ไอ้นัน่คนขีข้ลาด คนขีข้ลาดมนัทําร้ายคนอ่ืน
ก่อน มนัป้องกนัตวัมนัก่อน แต่คนที่เขากล้าหาญ คนที่เขามีปัญญานะ คนที่เขาอ่อน
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น้อมถ่อมตน เขาเข้าไปสู่ในวิกฤติอย่างใด เขาแก้ไขได้หมด เขามีปัญญาของเขา เขามี
ความกล้าหาญของเขา เขาอยู่ในวิกฤติด้วยความนิ่ง เขาไม่ไปตีหวัใครก่อน 

เวลาคนขีข้ลาดมันขีข้ลาด มันระแวง มันทาํร้ายเขาก่อน มันเจอใครมัน
ทาํร้ายเขาก่อนทุกทีเลย ไอ้น่ันคนขีข้ลาด ไอ้คนที่มั่นคงสิ ไอ้คนที่อ่อนน้อมถ่อม
ตนสิ คนที่มีปัญญาสิ เขาให้อภัยคน เขาแก้ไขเหตุการณ์ได้ น่ันคือคนที่มีปัญญา 

เราจะบอกว่า เขาบอกว่า “ทําอย่างไรเราถึงจะเลกิคิดแคร์ความรู้สึกของคนอ่ืน” 

ในสงัคมนะ มนัต้องมีนํา้ใจต่อกนันะ ไม่ใชเ่ราแขง็กระด้าง เรานี่ เรากล้าบ้าบิ่น 
ไปทําลายคนที่เขาสขุสงบอยู่นี่ เราไปทําลายสงัคมเขา ระรานสงัคมเขาให้เดือดร้อนกนั
ไปหมด อนันัน้ไม่ใช่ความดีหรอก 

ความดี เห็นไหม ความดจีะไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอ่ืน เราจะไม่
เบียดเบียนใคร เราจะไม่เบียดเบียนเขา ถ้าเขาเป็นคนดีอยู่แล้ว เขาทําคณุงามความดี
อยู่แล้ว เราก็สาธุ เราก็ส่งเสริมเขา แต่ถ้าเขาเป็นคนทีค่ยุกนัได้ เขาทําสิ่งที่ผิดพลาด เขา
ทําสิ่งไม่ดี ถ้าเราพดูได้ก็พดู ถ้าพดูไม่ได้ เราก็นิ่งซะ เรานิง่ซะ เพราะว่าอะไร เพราะ
ปัญญาของคนมนัไม่เท่ากนั ปัญญาของคนมนัไม่เท่ากนัหรอก 

ฉะนัน้ ความคิดของคนอ่ืน เวลาเขาพดูมามนัมีเหตผุลไหม ถ้ามนัมีเหตผุล เรา
ฟัง มนัเป็นประโยชน์นะ ถ้ามนัไม่มีเหตผุล เราก็วางไว้ ถ้าวางไว้ เราก็ไม่ตื่นเต้นไง เราก็
นิ่งของเราไง เราจะอ่อนน้อมจะถ่อมตนนี่นะ มนัต้องมีปัญญา มีปัญญาเหนือเขา มี
ปัญญาทกุอย่างเลย แล้วมนัคมุเกมได้หมด 

ไอ้นี่บอกว่าเราไปแคร์เขาไง เราไปแคร์เขา ไปแคร์ความรู้สึกของคนอ่ืน 

ถ้าเขาเป็นคนดี เขาทําความถกูต้อง ต้องแคร์ เขาทําความถกูต้อง เขาทําดีงาม
นะ แล้วยิ่งเห็นสภาวะแบบนัน้นะ เราย้อนกลบัมาตวัเราเลย เราทําไม่ได้อย่างนี ้ เขาทํา
คณุงามความดีกนั เขาสร้างบุญกุศลกนั เขาพยายามแสวงหาสจัธรรมความจริงในหวัใจ
ของเขา ทําไมเขาทําได้ ทําไมเราไม่ทํา ถ้าเราจะทําคณุงามความดีอย่างนี ้ ถ้าแคร์อย่าง
นีแ้คร์สิ่งที่ถกูต้อง คือเขาทําคณุงามความดี มนัเป็นคติเป็นแบบอย่าง เป็นสิ่งที่เราควร
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ทําถ้าเราทําได้ แต่ที่เราไม่ทําเพราะเราทําไม่ได้ ถ้าเราทําไม่ได้ เรากเ็ป็นผู้เสียหายเอง 
เป็นผู้ที่ไม่ได้คณุงามความดีนัน้เอง 

แต่ถ้าคําพดูของเขาเป็นการทําสิง่ที่ไม่ดี ทําสิ่งทีเ่ป็นบาปอกุศล เราไม่ต้องไปแคร์ 
เราต้องมีสติปัญญายืนของเราได้ ยืนในจุดยืนของเราในความถกูต้องดีงาม ในความถกู
ต้องดีงามมีสติมีปัญญา เห็นไหม คําว่า “มีปัญญา” ไม่แคร์สิ่งใด ไม่หวัน่ไหวกบัส่ิงใด 
แล้วไม่หวัน่ไหวแล้วไม่เหยียบยํ่าเขาด้วย นีเ่ขาเรียกว่าอ่อนน้อมไง อ่อนน้อมถ่อมตน 
อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะมนัมีปัญญา มนัมีปัญญา มนัมีความรู้ มนัมีคณุสมบตัิในความ
เป็นจริงของเรา เราถงึอ่อนน้อมถ่อมตนของเรา 

คําว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน” มนัไม่ใช่กิเลสไง กิเลสอยากรู้ อยากอวด อยากใหญ่ 
อยากโต อยากโดยที่ไม่มีปัญญา อยากโดยที่ไม่มีปัญญา เดินไปเดี๋ยวก็ล้ม เดินไปเดี๋ยว
สะดดุขาตวัเองล้ม ไม่มีสิ่งใดหรอก สะดดุขาตวัเอง เพราะพดูไปไง พดูไปโดยความไม่รู้นี่
มนัเปิดแผลไปตลอด พดูไปโดยไม่รู้ เดี๋ยวเขาก็ชีม้าถงึแผลที่เราพดูนัน่น่ะ ฉะนัน้ ถ้าไม่มี
ปัญญา มนัจะอยากอวดตวัอวดตน แต่คนที่มีปัญญาเขาอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าคําว่า 
“อ่อนน้อมถ่อมตน” 

เขาบอกว่า “ทําอย่างใดเราจะเลิกแคร์ความคิดของคนอ่ืน ทําให้เขาได้ใจ” 

ก็เขาได้ใจอยู่แล้ว เร่ืองกิเลสมันเหยียบยํ่ากันอยู่แล้ว แต่ถ้าเราอ่อนน้อม
ถ่อมตน เห็นไหม เราไม่แคร์คนอ่ืนด้วย แล้วเขาจะได้ใจหรือไม่ได้ใจนัน้เป็น
นิสัยของเขา แล้วถ้าเขาจะมองว่าเราอ่อนแอ เราอ่อนแอ แต่เราเอาชีวิตรอดได้ 
เราอ่อนแอ เรามีสติสัมปชัญญะยับยัง้ความคิดเราได้ เราอ่อนแอ เราสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของเราได้ อย่างนีเ้รียกว่าอ่อนแอหรือ อย่างนีเ้ขาเรียกว่าคน
ที่มีคุณสมบัติผู้ดี คุณสมบัติที่เขาทาํของเขาได้ เขาไม่ใช่อ่อนแอ 

ถ้าอ่อนแอ ที่บอกเขาจะให้ตีหวัหมา ด่าแม่เจ๊กอย่างเขา อนันัน้มนัเป็นพวกขี ้
ขลาด พวกขีข้ลาด พวกที่พยายามจะเอาตวัรอด พวกที่จะทําร้ายคนอ่ืนก่อน คําวา่ 
“อ่อนแอ” ใครเป็นคนพดู 

ไอ้นี่ก็บอกว่าเราก็คิดเองไง เพราะเขาบอกว่า ถึงเวลาแล้วนะ ถ้าพดูถึงว่าเรา
เหยียบยํ่า เราไปเก็บเอาความคิดเขามาเหยียบยํ่าหวัใจตวัเองโดยที่ผู้ อ่ืนเขาคิดของเขา
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อย่างนัน้ แล้วเราทําร้ายตวัเราเองไง การกระทําโดยเกรงใจคน การอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่ง
โดนเขากระทํามากขึน้ 

ไม่โดน ถ้าเรามีสติมีปัญญา เรามีจุดยืนของเรา เขาทาํครัง้ที่ ๑ เรามีปัญญาแก้
ตวัรอด ทําครัง้ที่ ๒ เรายงัแก้ตวัรอด ครัง้ที่ ๓ เขาอายไปเอง เขาทําไม่ได้หรอก เขาทํา
อะไรไม่ได้หรอก ขอให้เรามีปัญญาจริง แต่เราต้องอธิบายได้ว่าเราไม่ไปกบัเขา เราไม่ให้
เขาชกันําไปเพราะเหตใุด นี่พดูถึงว่าถ้าเรามีปัญญาไง 

การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีงามมาก แต่การอ่อนน้อมถ่อมตนของ
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น การอ่อนน้อมถ่อมตนของครูบาอาจารย์เรา จริงๆ แล้ว
ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมาก เพราะว่าคุณธรรมมันเป็นแบบนัน้ คุณธรรมมันเป็น
คุณธรรมในหัวใจ แต่ท่านจะองอาจกล้าหาญมากตอนแสดงธรรม 

ครูบาอาจารย์ของเราเวลาแสดงธรรม เวลาชีถ้กูชีผ้ิดนีช่ดัเจนมาก กล้าหาญมาก 
แต่ถ้าเป็นเร่ืองสพัเพเหระนะ หลวงตาท่านบอกว่าชกัอย่างไรกไ็ม่ออก คือจะดึงท่าน
ออกไปยุ่งเกี่ยวอย่างนัน้ท่านไม่ไปหรอก มนัเป็นอย่างที่ว่า แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ แล้ว
อธิบายแมลงเม่าว่าเข้าไปกองไฟมนัตายนะๆ พดูอย่างไรแมลงเม่ามนัก็ไม่รู้หรอก 

แต่ถ้าแสดงธรรม แสดงธรรมเป็นการแสดงธรรม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
เวลาสจัธรรม แสดงธรรมเพ่ือความจริง เห็นไหม การให้ธรรมชนะซึ่งการให้ทัง้ปวง เราให้
ธรรม ให้สจัธรรม ให้ความจริงเขา เขาจะรู้ได้มากได้น้อยอยู่ที่อํานาจวาสนาของเขา มนั
เป็นกรรมของสตัว ์

สตัว์ที่มีอํานาจวาสนาเขาจะจบัได้ เขาจะได้ประโยชนไ์ด้ ถ้าสตัว์ประเภทนัน้ไม่มี
ใครชีน้ํา ไม่มีสจัธรรมให้เขาได้คิดได้ฉงนใจ เขาจะไม่ได้ประโยชน์ของเขา มนัอยู่ที่ว่า
กรรมของสตัว์ สตัว์ชนิดใดมีคณุประโยชน์อย่างใด หวัใจสงูส่งแค่ไหน เขาได้ประโยชน์
ของเขาอย่างไร นัน่เป็นเร่ืองของเขา ถ้าใจที่มนัตํ่าต้อย ใจที่ไม่มีคณุธรรม เขาจะไม่ได้สิ่ง
ใดเลย นัน้มนัก็เป็นอํานาจวาสนาของเขา มนัเร่ืองกรรมของสตัว์ๆ 

นัน้พดูถึงเวลาแสดงธรรม 
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ฉะนัน้ เขาบอกว่า “เราควรระวงัตวัเอง และรักษาตวัเองอย่างไรทีจ่ะไม่ให้คนอ่ืน
และความคิดตวัเองมาบีบบีห้วัใจ” 

ถ้ามีสติปัญญา ถ้าเรามีสติปัญญา ถ้ามีปัญญาขึน้มา ความคิดตวัเองมนัก็เข้า
มาบีบบีต้วัเราไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเราขาดสติขาดปัญญา มนัถึงเกิดการคิดเบียดเบยีน
ตวัเอง พอคิดเบียดเบียนตวัเอง พอตวัเองมีจุดบกพร่องก็แคร์คนอ่ืนไปหมดเลย ให้คน
อ่ืนเขายอมรับเรา เราเองเรายงัมีความบกพร่อง 

แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้ว ความคิดของเราเองเบียดเบียนเราไม่ได้นี่เพราะเรา
มีสตปัิญญา ความคิดเราเบียดเบยีนเราไม่ได้ แล้วเราจะไปกลวัอะไร คนอ่ืนก็ส่วนคนอ่ืน 
ไม่เกี่ยว แต่เพราะว่าข้างในเรามนับกพร่อง ข้างในเราว้าเหว่ ข้างในเราไม่มีจุดยืน เราไม่
มีจุดยืน เราก็จะหวงัพ่ึงสงัคม หวงัพ่ึงคนอ่ืน แต่ข้างในเรามีจุดยืนของเราแล้ว เรามี
สติปัญญาแล้ว มนัรอบรู้ในตวัเองแล้วมนัจะไปหวงัพ่ึงใคร มนัไม่กลวัสิ่งใดเลย 

บุรุษคนหนึ่งโดนยิงด้วยลกูธนู เขาจะถอนลกูธนจูากหวัใจของเขา แล้วรักษาใจ
ของเขา เขาจะไม่วิง่ไปหาใครหรอก ไม่วิ่งไปหาใคร นีก่็เหมือนกนั เรารกัษาใจเรา รักษา
ใจเราอย่างนี ้

นี่พดูถึงว่า ถ้ายิ่งอ่อนน้อมยิ่งโดนคนอื่นเขากระทํามากยิ่งขึน้ แต่ถ้ามีสติปัญญา
นะ เราอ่อนน้อมถ่อมตนของเรา แล้วเขาจะกลวัเรา เขากลวัเรา เขาไม่กล้ามายุง่กบัเรา 
เราต้องมีสติปัญญา ศึกษาธรรมะก่อน ศึกษาธรรมะนะ ศีลนี่พยายามท่องให้เข้าใจ แล้ว
อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ เราจะเข้าใจของเรา มนัอยูท่ี่สติปัญญา แล้วมนัอยู่ที่อํานาจ
วาสนาด้วย 

อํานาจวาสนาบางคนนะ ไบรต์มาก เข้าใจสิ่งใดได้ง่าย บางทีเราท่องแล้วท่องอีก 
เดี๋ยวมนัก็ลืม แล้วสิ่งต่างๆ ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้อะไรก็อยากจะไปอวดเขา อยากจะไป
สอนเขา อยากจะไปชกันําเขา แล้วเวลาเขาพดูสิ่งใดมาก็ไปเสียใจแทนกนั 

เขียนปัญหามาถามเยอะมาก เพ่ือนเป็นอย่างนัน้ เพ่ือนเป็นอย่างนี ้ปัญหาเพ่ือน
ทัง้นัน้เลย ปัญหาตวัเองไม่รู้อยู่ทีไ่หน คนนัน้ว่าอย่างนี ้ คนนีว้่าอย่างนัน้ คนนู้นว่าอย่าง
นู้น แล้วเอ็งน่ะว่าอย่างไร เอ็งน่ะ คนอ่ืนไม่เกี่ยว เอ็งนะ่ว่าอย่างไร เหน็ไหม มนัไปแคร์คน
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อ่ืนไง แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะของเรา เราปฏิบตัิของเรานะ เราแคร์หวัใจของเราเพ่ือ
ประโยชน์กบัเรา นีพ้ดูถึงว่าจะทําอย่างใด 

ถาม : เร่ือง “ลกูเจี๊ยบในไข่” 

กราบนมสัการหลวงพ่ออย่างสงู กราบขอโอกาสเรียนถามเร่ืองการปฏิบัติ 

๑. ในการนัง่สมาธิรู้สึกว่าตอนนีค้วามอยากในสมาธินัน้ลดลง แต่ก่อนก็บอก
ตวัเองตลอดว่าไม่ควรอยาก แต่ใจมนัก็ไม่ร่วมมือด้วย ด้วยความตัง้ใจอยู่กบัการปฏิบตัิ
เพ่ือบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าและครูบาอาจารย์แทน ฝึกทีจ่ะเอาจิตอยูก่บัพุ
ทโธอย่างเดียว มีฟุ้งบ้างก็กลบัมาใหม่ ใจยงัไม่เป็นสมาธิมากนกัก็พยายามทําต่อไป
เร่ือยๆ ทกุวนั และพยายามทบทวนและแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง ตอนนีเ้ลิกทาน
ข้าวเย็นแล้ว รู้สึกว่ามีสติไวขึน้ ไม่เข้าภวงัค์แล้วเจ้าค่ะ 

๒. มีครัง้หนึ่งนัง่สมาธิ พอเห็นว่าจิตฟุ้งคิด ก็ตดักลบัมาที่พทุโธ และทําไปเร่ือยๆ 
แล้วมีแว็บหนึ่งเหมือนเห็นความคิดเป็นคล้ายๆ แท่งและก้อน คือมนัเป็นก้อนความคิด
ลอยมา แล้วถกูตดัฉับหายไป กลายเป็นพทุโธโผล่แทน แต่เห็นครัง้เดียว แล้วก็ฟุ้งต่อไป
เจ้าค่ะ 

๓. ลกูเห็นชีวิตในโลกนีเ้หมือนตวัละคร ทัง้คนและสตัว์ที่ต้องเล่นบทบาทชีวิต
ตวัเอง ส่วนใหญ่ก็เล่นไปตามบทบาทโดยที่ไม่รู้ว่าตวัเองที่แท้จริงเป็นใคร และทําไมต้อง
เล่นบทนี ้ เวลาพบเห็นอะไร ลกูก็มกัจะมีความคิดผดุขึน้มาอยู่ตลอด เห็นคนที่เขามีชีวิต
ลําบากก็นึกถึงกรรม แล้วก็เตือนให้ตวัเองหมัน่ทํากุศลและภาวนาเพ่ือโอกาสหลดุพ้น
จากวฏัฏะในที่สดุ หรือเห็นคนรวย คนที่ขวนขวายหาทรัพย์ทางโลก แต่ไม่มีโอกาส
ภาวนา ก็นึกเสียดายแทน 

มีครัง้หนึ่งลกูเดินจงกรมอยู่ และมีหมานอนอยู่ใกล้ๆ เราเดินไปมาอยู่นาน มนัก็
ยงันอนอยู่อย่างนัน้ ความคิดมนัก็ผดุขึน้มาว่า เราได้เปรียบตัง้ชาติหนึ่งเลยนะเนี่ย ไม่
เสียเวลาไปเปล่า ก็มีกําลงัใจเดินต่อไป 

ตอบ : นี่พดูถึงว่าเขามีปัญญาเกิดคิดได้อย่างนีเ้นาะ ถ้ามีปัญญาคิดได้อย่างนี ้
ปัญญาคิดได้อย่างนีค้ือว่าเวลาธรรมมนัเกิด เวลาธรรมมนัเกิดนะ มนัจะมีความคิดดีๆ 
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ตลอดไป แต่ถ้าเวลากิเลสมนัเกิดนะ ทําเท่าไรกไ็ม่ได้ผล ทําเท่าไรก็มีแต่ความทกุข์ความ
ยาก นี่เวลากิเลสมนัเกิดนะ มนัก็มีแต่ความน้อยเนือ้ตํ่าใจไปทัง้นัน้น่ะ 

แต่เวลาธรรมมนัเกิด เวลามนัเกิดเพราะเหตใุดล่ะ เกดิเพราะเราหมัน่ฝึกฝน เรา
หมัน่ทําสมาธิ เราหมัน่รักษามนั มนัก็เกิดในสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราปล่อยนะ เวลาคนภาวนา
ดีๆ แล้ว เวลาไปทํางานพกัหนึง่ เผลอไปนะ พอรู้สึกตวัอีกทีหนึ่ง หายไปหมดแล้ว ต้อง
กลบัมาฟืน้ฟูใหม่ๆ การฟืน้ฟูใหม่ เห็นไหม 

เวลาสจัธรรม เขาบอกว่า ธรรมะมีอยู่โดยดัง้เดิม แล้วสจัธรรมมีอยู่โดยดัง้เดิม...มี
อยู่จริงๆ มีอยู่จริงๆ แต่เวลาเราจะได้ความจริง เราต้องประพฤติปฏิบตัิขึน้มาให้เป็น
ความจริงอนันัน้ 

มีอยู่โดยดัง้เดิม แต่พวกเราอ่อนแอ วุฒิภาวะของเราก็อ่อนแอ เหมือนมนุษย์กบั
สตัว์ มนษุย์มีสื่อภาษากนัได้ เข้าใจกนัได้ เวลาสตัว์ มนัสามารถรู้กนัได้โดย
สญัชาตญาณ สตัว์มนัรู้ความคิดเรานะ แต่มนัพดูกบัเราไม่ได้ แต่มนัรู้ความคิดได้ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาสตัว์มนัก็อยู่ส่วนสตัว์ แต่มนษุย์มีสติมีปัญญา ถ้ามนษุย์มี
สติปัญญา สื่อสารกนัได้ ทกุอย่างทําสิ่งทีเ่ป็นประโยชน์ได้ ฉะนัน้ เวลาสตัว์มนัก็มี
ความรู้สึกเหมือนกนั แต่มนัทําอย่างเราไม่ได้ มนัทําอย่างเราไม่ได้ มนัก็ทําได้ประสามนั 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ระหว่างกิเลสกบัธรรม เวลากเิลส มนัก็ประสาเหมือนสตัว์ มนั
สญัชาตญาณทัง้นัน้น่ะ แตเ่วลาเราปฏิบตัิ เราปฏิบตัิคณุงามความดี มนษุย์ เวลาเรา
สนทนากนั มีแต่เร่ืองดีๆ ทําสิ่งดีๆ แต่มนัไม่ทําตามที่มนัพดูน่ะสิ เวลามนัพดู มนัพดูดี
ทัง้นัน้น่ะ แตเ่วลามนัทํา มนัไม่ทําสิ่งที่มนัพดู เวลาทาํนะ เวลาทําความผิด มนัแอบทํา
นะ ต้องแอบด้วย มนัชอบทํา แต่เวลาทําความดี ต่อหน้ามนัไม่ทํากนั 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาส่ิงที่ว่าสจัธรรมมีอยู่โดยดัง้เดิมๆ มนัก็เหมือนคนกบัสตัว์ สตัว์
มนัก็รู้ได้ แต่มนัทําไม่ได้ มนษุย์ สจัธรรมมีอยู่โดยดัง้เดมิ แต่มีอยู่ด้วยการขวนขวาย มีอยู่
ด้วยการกระทําของเราสิ เราทําได้มนัถึงจะเป็นไปได้ ถ้าทําได้ถึงจะเป็นไปได้ นี่พดูถึงเข้า
ไปถึงว่าความคิดความเห็นของเขา ถ้าความคิดความเห็นของเขามนัเป็นอย่างนีม้นัก็ดี 
มนัดี มนัดีเพราะว่าเรายงัดแูลหวัใจเราได้ ฉะนัน้ ถ้าดแูลหวัใจเราได้ เราเข้าใจถงึชีวิตได้ 
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แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบตัินะ เราประพฤติปฏิบตัิ เรามีแต่คณุธรรม ทําความสงบ
ของใจเข้ามา ถ้าทําความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบแล้วมนัยกขึน้สู่วิปัสสนา มนั
จะเดินมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล 

แต่ความคิดอย่างนีม้นัความคิดแบบโลก ความคิดแบบวฒันธรรม คนที่มี
วฒันธรรม คนที่เป็นคนดี รฐับุรุษเป็นคนดีทัง้นัน้น่ะ รัฐบุรุษเขาพยายามสร้างสม เขา
พยายามชกันํา เขาพยายามปกครองให้ประเทศชาตนิัน้ ภูมิภาคนัน้มีความร่มเย็นเป็น
สขุ แต่เขาก็ต้องตายไป 

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เห็นไหม ถ้าอยู่ทางโลกจะได้เป็น
จกัรพรรดิ ละทิง้มาเลย แล้วเวลามาขวนขวาย มาขวนขวายหาโพธิญาณ เวลานัง่
ประพฤติปฏิบตัิต้องเอาชนะตนเอง เวลาเกิดสงคราม สงครามระหว่างธาตขุนัธ์ สงคราม
ระหว่างความคิด ขนัธ์ ๕ กบัเรา กิเลสกบัเรา เวลาเกิดสงคราม สงครามด้วยสติด้วย
ปัญญา แล้วสงครามด้วยสติปัญญาต่อสู้กนั 

ต่อสู้ ข้าศึกสงครามเขารบทพัจบัศึก เขาใช้วางแผนกลยทุธ์ร้อยแปดเพ่ือเอาชนะ
คะคานกนั กําลงัใครมากกว่า แต่เวลาสงครามของนกับวชเรา สงครามของผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบตัิ สงครามระหว่างความคิด คิดดีกบัคิดชัว่ สงครามระหว่างความเพียรของเรากบั
กิเลสที่มนัยแุหย่ ต่อสู้กนัๆ ฉะนัน้ กรณีอย่างนีม้นัถึงต้องมีหลกั มนัถึงต้องมีสมาธิไง 

ถ้ามีสมาธิมนัก็จะเกิดสจัจะ เกิดความจริง เกิดมรรคเกิดผล ถ้าไม่มีสมาธิ ทําได้ 
ที่เขาว่ามีสติปัญญากนัไป หนึ่ง ว่าทําสมาธิแล้ว เม่ือก่อนทําแล้วไม่ค่อยได้ ในปัจจุบนันี ้
ไม่หวงัแล้ว ก็ทําเพ่ือถวายองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มนัต้องพยายามทําตรงนี ้
ถ้าจิตมนัสงบเข้ามานะ เพราะมีพืน้ฐานอย่างนีม้นัถงึจะมีความคิดข้อที่ ๒. ข้อที่ ๓. ข้อที่ 
๔. ไปเร่ือยไง เพราะมนัมีพืน้ฐาน แต่เวลาถ้ามนัเสื่อมไปแล้วนะ มนัไม่เห็นสิ่งใดเลยนะ 
ไม่เห็นหน้าอินทร์หน้าพรหมเลย มนัทําลายได้หมด กิเลสนีร้้ายนกั 

หลวงปู่ มัน่บอกจิตนีเ้ป็นได้หลากหลาย เวลาจิตที่มนัเป็นมนสุสเทโว เป็นเหมือน
เทวดาเลย ร่างกายเป็นมนษุย์ แต่จิตใจเป็นเทวดา พอเวลามนัเสื่อม มนัเป็นมนสุสเปโต
เลยล่ะ ร่างกายเป็นมนษุย์ แต่ใจเป็นเปรต คนคนเดยีวกนันี่ เวลาถ้ามนัดีขึน้มามนัเป็น
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เทวดาเลย เวลามนัเสื่อม ทําไมเป็นเปรตเลย ใจนีเ้ป็นหลากหลายนกั ใจดวงนี ้ใจดวงนี ้
มนัหลากหลายนกั 

แต่ถ้าเราศึกษาเราค้นคว้าแล้วเราพยายามประพฤติปฏิบตัิอยู่นี่ เราดแูลรักษา 
มนัถึงได้มาเป็นอย่างนีไ้ง ถ้ามนัเป็นอย่างนีป๊ั้บ นี่ข้อที่ ๑. ถ้าเราทําสมาธิ เดี๋ยวนีท้ํา
สมาธิได้หรือไม่ได้ เราพยายามรักษาไว้ 

จะบอกว่า ถ้าไม่ได้สมาธิ เราจะไม่ทําเลย ถ้าได้สมาธินะ เราจะบอกว่า พืน้ฐาน
ของข้อที่ ๑. มนัถึงเกิดข้อที่ ๒. ข้อที่ ๓. ข้อที่ ๔. ถ้าไม่มีพืน้ฐานของข้อที่ ๑. บ้านนะ 
เวลาเขาจะปลกูบ้านกนั เขาตอกเสาเข็ม เสาเข็มอยูใ่นดิน ไม่มีใครเห็นมนัเลยนะ แต่
เสาเข็มมนัรองรับบ้านหลงันัน้ทัง้หลงัไว้เลย 

นี่ก็เหมือนกนั พืน้ฐานจากการเรากําหนดพทุโธ เราปัญญาอบรมสมาธิ ถึงจะได้
ไม่ได้ นัน่แหละเป็นเสาเข็ม ศรัทธาความเชื่อพืน้ฐานในใจมนัถึงมีข้อที่ ๒. ข้อที่ ๓. มา 

“๒. มีครัง้หนึ่งนัง่สมาธิแล้วพอไปเห็นปุ๊ บ เห็นความคดิเรามนัตดัๆ” 

ถ้ามีความคิด เพราะมนัตดัแล้ว เพราะมนัมีสติปัญญามนัก็ตดัได้ ถ้าไม่มี
สติปัญญา มนัคิดไปรอบโลกเลย มนัคิดไปจนภาวนาจบแล้วเลย แล้วมนัค่อยมาคิดได้ 
โอ๋ย! นี่คิดแล้ว แต่นี่มนัคิดไปจนจบแล้ว แต่ถ้ามนัเคยทําได้ มนัจะเกิดข้อที่ ๒. แล้วมนั
จะมาเกิดข้อที่ ๓. 

บอกว่า “ลกูเห็นชีวิตนีเ้หมือนตวัละคร” 

นี่เขาเรียกธรรมเกิด ธรรมเกิดคือว่ามนัมีความคิดเหมือนธรรมะนะ เวลาธรรม
เกิด ธรรมเกิดหมายถงึความคิดดีคิดชัว่ ว่าอย่างนัน้เลย ธรรมเกิดคือความคิดดีๆ เรา
เกิด แต่ถ้านกัปฏิบตัิขึน้มา เวลาสจัจะอริยสจัมนัเกิด ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค 

เวลามรรค เวลาธรรมจกัรมนัเคลื่อน เวลาปัญญามนัเคลื่อน นัน่คือภาวนามย
ปัญญา ถ้าภาวนามยปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา คือจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการ
ของจิตแล้วมนัจบัต้องไป 
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แต่นี่เวลาข้อที่ ๓. เราเหน็ชีวิตของคนนู้น เราเห็นชีวิตของคนนี ้มนัเหมือนกบัเรา
เทียบเคียง เราเทียบเคียง เห็นไหม เราเทียบเคียงแล้วมนัเป็นประโยชน์ไหม เป็น เป็น
เพราะอะไร เพราะเขายงัพลัง้เผลออยู่ เราเป็นคนปฏบิตัิแล้ว มนัก็บอกว่าเราสงูกว่า เรา
มีความเข้าใจได้มากกว่า เรามีความเข้าใจได้มากกว่า แต่มนัก็ยงัเป็นโลกียปัญญา เห็น
ไหม 

แต่ถ้ามนัทําสมาธิแล้ว ถ้าจิตเห็นอาการของจิต จิตมนัจบัความคิดได้ ไอ้ที่เรา
เห็นนี่เรารู้ทนัความคิด แต่ถ้าจิตมนัสงบนะ มนัจบัเลย พอจบัแล้วมนัเป็นอาการเลย เป็น
รูปเลย รูปนี่คือธรรมารมณ์ แต่ถ้ามนัเห็นเวทนามนัก็จบัเวทนาเลย ถ้ามนัเห็นจิตมนักจ็บั
จิตเลย ถ้าเห็นกายกจ็บักายเลย ถ้าจบักายแล้ว ถ้าวิปัสสนาไป นัน่เป็นมรรค ถ้ามรรค
มนัเกิดขึน้ มรรคเกิดขึน้ มรรคมนัเกิดขึน้นะ มนัเกิดภาวนามยปัญญา เวลามนัหมนุไป 
ขนาดนีย้งัละเอียดขนาดนีน้ะ แล้วถ้ามนัเห็นอย่างนัน้มนัจะละเอียดกว่านีไ้ง ถ้าละเอียด
กว่านีไ้ปมนัก็เป็นการภาวนาไป 

ถ้าภาวนาไป เวลาภาวนาไปโดยความรู้ความเห็นนี่นะ แล้วถ้าเรายงัมีตวัตนอยู่
ใช่ไหม เราก็บอกว่าอนันีป้ระเสริฐ อนันีส้ดุยอด อนันีด้ีมาก อนันีม้นัมหศัจรรย์มาก แต่
ถ้าเวลาภาวนาไป ภาวนาจนเรามีสติมีปัญญานะ พอจิตเห็นอาการของจิต คือจิตเห็น
สติปัฏฐาน ๔ แล้วมนัจบัได้ตามความเป็นจริงนะ เราไม่ค่อยกล้าพดูกบัใครแล้ว ไม่ค่อย
กล้าพดู เพราะพดูไปแล้วเขาหาว่าเราบ้า ถ้ามนัไม่กล้าพดูเพราะอะไรล่ะ 

ไม่กล้าพดูเพราะมนัเกิดข้อเทจ็จริง พอมนัเกิดข้อเท็จจริงขึน้มา มนัมีคณุธรรม 
ถ้ามีคณุธรรมป๊ับ มนัก็จะเข้าข้อที่ ๑. แล้ว มนัจะเกดิการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้ว คําว่า 
“อ่อนน้อมถ่อมตน” เพราะอะไร เพราะปัญญาอนันีม้นัมหศัจรรย์ พดูไปเขาต้องว่าเราบ้า
แน่ๆ เลย เขาต้องว่าเราบ้าแน่ๆ เลย 

แต่ถ้าเราไปเจอครูบาอาจารย์นะ ครูบาอาจารย์บอก “ทําเลย ทํามาๆ” ถ้าครูบา
อาจารย์ เพราะครูบาอาจารย์ท่านต้องผ่านอย่างนีม้าก่อน เขาเรียกว่า มีคณุธรรม มีองค์
ความรู้ มีความจริง 
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แต่ถ้าคนที่ไม่มีคณุธรรมมนัว่างเปล่า พอมนัว่างเปล่า เหมือนเราเวลาภาวนาไป 
ว่างๆ สบายๆ มนัไม่มีองค์ความรู้ คือมนัไม่มีข้อเท็จจริง พอไม่มีข้อเท็จจริง มนัก็ว่างๆ ก็
มีความสขุ ถ้าอย่างนัน้เขาไม่มีประสบการณ์ เขาไม่มีองค์ความรู้ เขาถึงบอกไม่ได้ 

ถ้าบอกไม่ได้ เขาพดูว่าอย่างไร “ว่างๆ ว่างๆ”...แล้วว่างอย่างไรล่ะ อะไรเป็น
ความว่าง ทําอะไรมนัถงึเกิดความว่าง ทําอะไรมา ทําอะไรมามนัถึงเป็นอย่างนี ้แล้วเป็น
อย่างนีม้นัเป็นขึน้มาได้เพราะอะไร แล้วถ้าเวลาคนเคยเป็นแล้วนะ เวลามนัเสื่อมนะ รู้
เลย “อ๋อ! มนัเสื่อมครับ มนัเสื่อม มนัถอยหลงัครับ” เวลาถอยน่ะมนัรู้ แตเ่วลาขึน้มา 
ขึน้มาอย่างไร ถ้ามนัขึน้มานะ มนัจะเป็นประโยชน์ ถ้าขึน้มามนัจะเป็นคณุงามความด ี

นี่พดูถึงว่าเวลาธรรมเกิดเป็นแบบนัน้ แต่ถ้าเป็นมรรค มนัเป็นอีกกรณีหนึง่ ฉะนัน้ 
สิ่งที่ว่ามนัถึงจาํเป็นไง จําเป็นต้องกลบัไปที่พทุโธ จําเป็นต้องกลบัไปที่ปัญญาอบรม
สมาธิ สิ่งที่เกิดขึน้มนัเกิดมาจากพืน้ฐานตรงนัน้ มนัถึงส่งขึน้มาให้มีความรู้ความเห็น
อย่างนี ้ เพราะความรู้ความเห็นอย่างนีม้นัเป็นปัจจุบนั มนัคิดโดยปัจจุบนั คิดโดยสจัจะ 
มนัก็เลยเตือนเรา 

แต่ถ้าเป็นทางโลกนะ วชิาชีพ มนัคิดในเนือ้งานไง ทางโลกเขาบอกว่าคิดงานๆ 
นัน่น่ะ คิดงานมนักเ็ป็นความคิด แต่คิดแล้ว องค์ความรู้ไปอยู่ที่งาน งานนัน้จะมี
ข้อเท็จจริง แล้วงานนัน้จะทํางานให้เป็นกิจจะลกัษณะ แล้วพอทําจบแล้วคือทําเสร็จงาน 
คิดเหมือนกนั แต่คิดโดยโลกียปัญญา คิดโดยวิชาชีพ คิดโดยคิดงาน 

แต่ถ้ามีสมัมาสมาธิ เราทําความสงบของใจเข้ามา เวลามนัคิด มนัคิดถึง
ความคิด เห็นไหม คิดถึงความคิด ภาวนามยปัญญา จิตเห็นอาการของจิต เห็นอาการ 
เห็นความเป็นไปของความคิด ถ้าเหน็ความเป็นไปของความคิด ถ้าจิตมนัสงบ มนัจะคิด
ได้ มนัจะเห็นความคิด แล้วถ้าทําความสงบให้มนัมัน่คงได้ มนัจะจบัได้ พอจบัได้ เห็น
ไหม จบักบัปล่อย จบัคือเสวย ปล่อยคือปล่อยสญัญาอารมณ์ จบัคือเสวย ฉะนัน้ นี่
อาการของมนั นี่อาการของมนันะ ถ้าอาการของมนั มนัก็เป็นอยู่อย่างนี ้ คือเหมือน
ไฟฟ้า 
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พลงังานไฟฟ้ามนัไปตามสายส่งอย่างนี ้ แล้วเราจะแยกแยะส่วนอย่างไร 
แยกแยะ ถ้าจิตมนัจบัได้แล้วมนัใช้ปัญญาพิจารณาไป คําว่า “เป็นไตรลกัษณ์” ไฟฟ้ามนั
เป็นประโยชน์อะไร มนัทําสิ่งใด นี่ไฟฟ้านะ 

แต่ถ้าเราจบัสติปัฏฐาน ๔ ได้ เพราะสิง่นีม้นัเป็นสิ่งทีอ่าศยัของจิต จิตอาศยัสิ่งนี ้
แยกแยะสิ่งนี ้พิจารณาซํา้ๆ สิ่งนี ้จบัได้แล้วพิจารณา พิจารณาแล้วมนัปล่อย ปล่อย มนั
ก็ยงัมีอยู่ ไฟฟ้ามีอยู่ตลอดไป เราไม่เกิดมามนัก็มีอยูแ่ล้ว เราตายไป มนัก็มีอยู่อย่างนี ้
ความคดิของคนมนัก็มีอยู่อย่างนี ้ มนัมีอยู่อย่างนี ้ แต่เวลาอวิชชาที่มนัยัว่ย ุ มนัเป็น
อย่างไร พิจารณาไป มนัปล่อยๆ มนัปล่อยไปแล้ว อะไรมนัปล่อย เห็นไหม เวลามนัขาด
มนัถึงจะเห็น มนัถึงจะเห็นผลตามนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า เรามีความคิดอย่างนี ้ มีความเห็นอย่างนี ้ความเห็นที่ว่า เวลาคน
ที่เขามีโอกาสปฏิบตัิ เราก็เห็นว่าเขาคนดี เวลาคนเขาแสวงหาทางโลก เรากเ็สียดาย
แทนเขา เวลาเรามาเห็นสตัว์ มนัเกิดเป็นสตัว์กช็ีวิตหนึ่งชาติหนึง่จริงๆ มนัจะต้องทําคณุ
งามความดีของมนั แล้วตายไปเกิดเป็นมนษุย์หรือเทวดา อินทร์ พรหม ถ้าเทวดา อินทร์ 
พรหมนะ เพราะว่าท้าวโฆสกๆ เขาเกิดจากสนุขัเหมือนกนั จากสนุขัไปเกิดเป็นเทวดา 

ถ้าเขาเป็นเทวดา แล้วเทวดามีศรัทธามีความเชื่อมาฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ มา
ฟังเทศน์ผู้ที่มีคณุธรรม ถ้าผู้ที่มีคณุธรรมสอนเขาให้เขาพยายามหกัใจเขาเข้าสู่อริยสจั 
พยายามให้ใจเขาค้นคว้าในอริยสจั ถ้ามนัเป็นได้จริง เขาก็สําเร็จได้ สําเร็จได้ทัง้นัน้น่ะ ผู้
ที่เวลาเขาจะสําเร็จได้ ถ้าเป็นโอกาสของเขา 

แต่ถ้าเขาเกิดเป็นสนุขั เขาเกิดเป็นสตัว์แล้วเขายงัล่าอยู่ เขายงัทําความผิดของ
เขาอยู่ เขาก็จะเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะอย่างนัน้ ถ้าเรามีสติปัญญา มนัก็เป็น
สติปัญญาของเรา แล้วเราแก้ไขของเราตรงนี ้ ถ้าเราย้อนกลบัมาที่นี่นะ เราถึงบอกว่าถ้า
มนัเป็นความจริง 

เขาถามถึงว่า ลกูเจี๊ยบในไข่ หมายความว่า ยงัเตาะแตะอยู่ ถ้าเตาะแตะอยู่นี ่
เราก็พดูตามข้อเท็จจริง ถ้าตามข้อเท็จจริงนัน้ เวลาปฏิบตัิมนัข้อที่ ๑. เขายงัไม่ได้ปฏิบตัิ
เลย แต่เขาศึกษาธรรมะ แล้วเวลาศึกษาธรรมะแล้ว ความดีก็คือความดี ไปแคร์
ความคิดของคนอ่ืน ก็อยากช่วยเขา อยากให้เขาเป็นคนดี อยากให้เขาอยู่ในกรอบ 
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อยากให้เขาเป็นคนทําสิง่ใด แต่เวลาเราไปช่วยเขาแล้วเราไม่มีกําลงั เราไม่มีกําลงัไปยก
ของหนกั เรากเ็ลยทรุดไปกบัเขา เราช่วยตวัเองไม่ได้ 

แต่ถ้ามนัจะเป็นความจริง เราจะต้องมีสติมีปัญญา เราต้องเข้มแข็งก่อน เราต้อง
มีกําลงัก่อน เราถงึจะไปช่วยคนอ่ืนได้ ถ้าช่วยคนอ่ืนได้แล้วนะ เร่ืองที่ว่ามนัจะจบไป 
เพราะมนัมีปัญญาแล้วมนัแยกแยะได้เอง มนัแยกแยะได้เองว่าอะไรควรอะไรไม่ควร 
อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา ถ้าอะไรไม่ควรทํา เรากป็ล่อยวางไว้ซะ เราพยายามทําตวั
ของเราให้มีกําลงัมากขึน้ 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิไปเหมือนข้อที่ ๑. แล้วข้อที่ ๒. ปฏิบตัิไปแล้ว ถ้ามนัเป็นธรรม
เกิดก็ทําต่อเนื่องไปให้เป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็นประโยชน์กบัเราแล้ว นี่นกัปฏิบตัิ ฟัง
ธรรมๆ เพ่ือเหตนุี ้ ฟังธรรมเพ่ือสอนหวัใจของเรา ปฏบิตัิ ปฏิบตัิให้ใจเราเจริญงอกงาม
ขึน้มา ให้ใจเรามีคณุธรรมขึน้มา เพ่ือประโยชน์กบัใจดวงนัน้ เอวงั 


