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ถาม : เรื่อง “กามราคะ อวชิชา” 

รบกวนหลวงพ่อช่วยแนะน าเกี่ยวกบักามราคะ อวชิชา ฟังเทศน์หลวงตาแลว้สนใจ 

แต่ยงัไม่เขา้ใจ ยงัตดิตามเทศน์ของหลวงพ่ออยู่ตลอดไปค่ะ ขอบคุณ 

ตอบ : น่ีเขาถามปัญหามาบ่อยมาก แลว้ตอบปัญหาไปจนเคลยีรห์มดแลว้ พอเคลยีร์

หมดแลว้กฟั็งเทศน์ 

เวลาเราฟังเทศน์ เราแสวงหา เรากม็ปีมในใจวา่ เราปฏบิตัไิปแลว้จะถูกต้องหรอื

เปล่า ท าแลว้มนัจะชอบธรรมไม่ชอบธรรม เรากม็คีวามสงสยัไป มคีวามสงสยักถ็ามมาเรื่อย 

กเ็คลยีรไ์ปเรื่อย เคลยีรท์ีละประเดน็ๆ เคลยีรไ์ปจนตอนน้ีไม่มปัีญหาแลว้ ไม่มปัีญหากไ็ปฟัง

เทศน์หลวงตา 

ฟังเทศน์หลวงตาเรือ่งกามราคะ อวชิชา แลว้สนใจ แตไ่ม่เขา้ใจ หลวงพ่ออธบิายท ี

น่ียงัดนีะ ยงัดวี่า การฟังธรรม การฟังธรรมคอืสิง่ทีช่กัน าเรา ธรรมะไง ธรรมะ 

ธรรมะมหียาบ มกีลาง มลีะเอยีด ธรรมะอยา่งหยาบๆ ดสู ิเช่น เราไปวดัไปวากนั คนทีไ่ปวดั

ได ้เขาไปวดัดว้ยความภูมใิจของเขานะ 

แต่คนทีเ่ขาไม่ไปวดั เขามองแลว้เขาขวางตา พวกน้ีไม่รูจ้กัทรพัยส์มบตั ิ ไม่รูจ้กั

ประหยดัมธัยสัถ์ ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย เอาไปใหค้นนู้นคนน้ี...คดิไปนู่นน่ะ เพราะจติใจเขาหยาบ 

ถ้าจติใจเขาสูงส่งนะ เขาท าไดทุ้กๆ อย่างแหละ สิง่ทีเ่ขาท ามนัของเลก็น้อยทัง้นัน้

น่ะ เพราะจติใจของเขา น ้าใจของเขามหาศาล ฉะนัน้ สิง่ทีแ่สดงออก แสดงออกอย่างไร น่ี

ใจของคนไง ใจคนหยาบ ใจคนละเอยีดน้ีแตกต่างกนันะ  

ทน้ีีเหมอืนกนั ถ้าใจคนมนัหยาบๆ มนัรบัอะไรไม่ได้เลย มนัคดิเป็นวทิยาศาสตรไ์ง 

ของเรากค็อืของเรา ของเขากค็อืของเขา ไม่เกี่ยวกนั 
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ของเราเป็นของเรา ของเราเป็นของเราโดยสมมุต ิของเราในปัจจุบนัน้ี ถ้ามนัหาย

จากเราไป มนัตกหาย เป็นของเราไหม ถ้าเราตายไปจากมนั เป็นของเราไหม น่ี

พระพุทธเจา้มองตรงน้ี มนัเป็นของเราชัว่คราวไง 

พระพุทธเจา้บอกขนาดน้ีนะ บอกวา่ คนเรามนัเปรยีบเหมอืนบา้น แลว้โดนไฟไหม ้

บา้นเราโดนไฟไหมน้ะ ถ้าคนฉลาดขนทรพัยส์มบตันัิน้ออกจากบา้นไปเท่าไร ไฟไหมบ้า้น 

เรากข็นของออกมา ใครขนของออกจากไฟไหมบ้า้นนัน้เท่าไรกไ็ดเ้ท่านัน้ 

ใครโงไ่ง บา้นของเราไฟไหมน้ะ โอย๋! ไฟไหม ้ ไฟไม่เกี่ยวกบัเรา ไฟอยู่นอกบา้น 

มนัไหมบ้า้นนัน้ไปหมดเลย ชวีติน้ีหาทรพัยส์มบตัไิวก้ข็องเราๆ ไฟกไ็หมบ้า้นคอือายุขยั ไหม้

บา้นจนหมดอายุขยัไป สมบตักิต็กอยู่ในโลกน้ี เอง็ไปแต่จติเอง็ทุกข์ๆ  ยากๆ ไปนัน่น่ะ 

แต่ถ้าเอง็ขนของเอง็ออก ขนของออกจากบา้น สละไป ท าบุญกุศลเสยีสละไป เสยีสละ

ไปนัน้มนัเป็นวตัถุ แต่จติใจ จติใจเป็นคนให้ น่ีทพิยส์มบตั ิจติใจเป็นคนให ้จติใจเป็นคนรู ้เวลา

ตายไป จติออกจากรา่งน้ีไป จติมนัเป็นคนให ้จติเป็นคนรู ้จติน้ีมนักเ็อาของมนัไป วตัถุนัน้ก็

ตกอยู่กบัโลกน้ี แต่ถ้าเราเกบ็ไวข้องเรา แล้วไฟไหม้หมดเลย จิตมนัไม่ไดใ้ห ้จติมนัไม่ไดใ้ห้ 

ตายไปมนักไ็ม่รูอ้ะไรเลย ไม่มทีพิยส์มบตัติามไป 

เราจะบอกว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จติใจท่านสูงส่ง ท่านรู้ อนาคตงัส

ญาณท่านแจ่มแจง้ แจง้โลกนอกโลกใน โลกนอก โลกนอกกโ็ลกของเรา โลกในคอืโลกทศัน์ 

คอืจติใจของเราน่ีกโ็ลกหน่ึง ท่านรูถ้งึว่าโลกในมนัจะเวยีนว่ายตายเกดิอย่างใด ท่านสอนไวไ้ง 

ท่านสอนไว ้

แตพ่วกจติใจเรามนัตาวทิยาศาสตร ์ ตาโลกไง ของกูๆๆ กูไม่ให ้ กข็องกู แต่ถา้

พระพุทธเจา้ ของเราโดยสมมุต ิโดยสมมุตน่ีิถกูต้องชอบธรรม เราไม่พลดัพรากจากเขา เขาก็

ต้องพลดัพรากจากเรา เราใชจ่้ายไป เขาพลดัพรากจากเราไป เราใชจ่้ายใชส้อย เขากพ็ลดั

พรากจากเราไป ถา้เราพลดัพรากจากเขา เรากต็้องตายไปเป็นธรรมดา แต่จติใจเราต ่า เรา

คดิอย่างน้ีไม่เป็น น่ีเพราะจติใจเราต ่าไง ถ้าจติใจเราสูงนะ เราจะคดิอย่างน้ีได ้ถ้าคดิอย่าง

น้ีได ้เหน็ไหม ฟังธรรม ฟังธรรมอย่างน้ี ถ้าเราพฒันาของเรา เราเสยีสละได ้ไอท้ีว่่าของกูๆ 

กรณีอย่างน้ีนะ ถ้าจติใจคนสูงส่งนะ มนัจะร่มเย็นเป็นสุข สงัคมจะชื่นบาน สงัคม

จะอบอุ่น สงัคมจะดงีามไปหมดเลย เพราะต่างคนต่างมนี ้าใจต่อกนัน่ะ น ้าใจ ถ้าไม่ฝึกอย่างน้ี
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มนัมาจากไหนล่ะ คนมนัตระหน่ี มนัยงังดัเอาในบา้นมนัเลย ไม่ให ้ เดีย๋วจะงดัใหห้มดเลย น่ี

ถ้าจติใจเขาต ่าเป็นอย่างนัน้ 

ทน้ีีมาฟังเทศน์ๆ กเ็หมอืนกนั ถ้าฟังเทศน์นะ ถ้าจติใจของเรา มนัมอีะไรล่ะ มนัมี

สิง่ใดทีม่นัเป็นปมในใจ สิง่ตา่งๆ มนักเ็คลยีรข์องมนัไป ถ้าเคลยีรไ์ปแลว้ พอหมดปมอนัน้ี

แลว้มนัจะภาวนากง็่ายนะ 

เวลาจะนัง่ภาวนา “ไม่มหีรอก มรรคผลมนัจะมไีดอ้ย่างไร ไม่มหีรอก เราน่ีฉลาด

มาก เรากพ็สิูจน์ได ้ มนัไม่มหีรอก มนัจะมมีาจากไหน” น่ีจะนัง่สมาธนิะ กเิลสมนัหลอกแลว้ 

ถ้าบอกไม่มนีะ ไม่มกีไ็ม่ต้องนัง่ไง ไม่มกีไ็ม่ต้องท าไง มนับอกว่าไม่ม ีแลว้มนักบ็อกว่ามรรค

ผลไม่มไีง “มนัเป็นนามธรรม ศีล สมาธิ ปัญญามนัเป็นนามธรรม นามธรรมมนักพ็สิูจน์ไม่ได ้

เออ! มนักไ็ม่ม”ี น่ีกเิลสมนัยุ ยุว่าไม่ม ี มนับอกว่าไม่ม ี ไม่มเีพื่ออะไรล่ะ ไม่มเีพราะเราไม่

ต้องท าดไีง 

แต่ถ้าบอกว่ามล่ีะ อา้ว! บอกวา่ม ี มกีต็้องอยากได ้ อยากไดก้ต็้องแสวงหา เออ! 

ถ้าอยากไดก้ต็อ้งบงัคบัตน ถ้าบงัคบัตนมนักเ็กดิการกระท าขึน้ ถ้าเกดิการกระท าขึน้มา ถา้

มนัมปีมมนักอ็า้งแลว้ นู่นกไ็ม่จรงิ น่ีกไ็ม่จรงิ มนัว่าตวัเองคดิดหีมดล่ะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกกาลามสูตร อย่าใหเ้ชื่อๆ แต่มนัเชื่อไปแลว้ 

เพราะเราคดิเอง เรากเ็ชื่อของเราไป พอเชือ่ของเราไปมนักร็วนเร ทีน้ีรวนเร มนัเรรวนไป

หมด 

เวลาปัญหาเขาถามมาๆ บอกเขา้ใจแลว้ เขา้ใจว่ามัน่ใจ เพยีงแต่ว่าท าใหเ้รามคีวาม

มัน่ใจ ท าใหเ้ราอยากกระท า 

อนัน้ีศรทัธา ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกวา่ อรยิทรพัยใ์นโลก

น้ี ศรทัธา 

ความเชือ่ บอกวา่ความเชื่อแกก้เิลสไม่ได้ๆ  แต่ถา้ไม่มคีวามเชือ่ ไม่มศีรทัธานะ 

เพราะศรทัธามนัเป็นหวัรถจกัร ศรทัธาดงึใหเ้รามาท าบญุ ศรทัธามนัใหเ้ราเปิดหู เปิดห ูถ้า

ไม่ศรทัธามนัปิดหู กูแน่ กูเก่ง กูยอด แต่ถ้ามศีรทัธา มนัเปิดหู เปิดน่ีเปิดฟัง เปิดรบัรู ้

ศรทัธาเป็นอรยิทรพัย ์ ศรทัธาเป็นหวัรถจกัรลากใหเ้ราไดแ้สวงหา ลากใหเ้รามกีาร

กระท า ลาก ลากมา ลากมาเพื่อใหศ้กึษา ศกึษาคน้ควา้ คน้ควา้เอาความจรงิไง 
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ถ้าศกึษาคน้ควา้ไป ศรทัธาแก้กเิลสไม่ได ้ สจัธรรมต่างหาก มรรคญาณต่างหาก

ถงึจะแก้กเิลสได ้แต่ถ้าไม่มศีรทัธาไม่มคีวามเชื่อ ไม่มจุีดเริม่ต้น ไม่มกีารแสวงหา เราจะท า

อะไรกนั 

เราจะเป็นคนดีคนชัว่มนัอยู่ท่ีการกระท า เหน็ไหม คนไม่ใช่ดีเพราะการ

เกิด ไม่ใช่ดีเพราะวดักนัด้วยวฒิุภาวะ ไม่ใช่ ดีท่ีการกระท า ใครท าดีได้ดี ท าชัว่ได้

ชัว่ ถ้ามนัท าดีของมนั แต่ถ้าจะท าอย่างนัน้ได้มนัต้องมีจิตใจท่ีเปิดโล่ง ถ้าเปิด

โล่ง ฟังธรรมๆ มาแล้วมนัเข้าใจ 

ทน้ีีพอไปฟังเทศน์หลวงตา หลวงตาท่านเทศน์เรื่องกามราคะ เรื่องอวชิชา “หนู

ฟังเทศน์หลวงตาแลว้หนูสนใจ แต่ไม่เขา้ใจ หลวงพ่อช่วยอธบิายท”ี 

โอโ้ฮ! อธบิายทนีะ กามราคะ กามคุณ วตัถุทีเ่ป็นกามกม็ ีวตัถุทีเ่ป็นกาม กามคุณ 

สิง่ทีข่า้วของวตัถุ กาม กามภพ กามคอืสิง่ทีเ่ราแสวงหา เราอยากได ้ นัน่คอืกาม น่ีพูดถงึ

ว่าเอากามหยาบๆ กไ็ด ้ แต่กามราคะมนัอกีไกลนัก กามราคะ ปฏฆิะ น่ีพระอนาคาม ี พระ

อนาคามจีะละได ้ถ้าละกามราคะไดก้ล็ะโกรธ ละโลภได ้

ความโลภ ความโกรธเกดิจากกามราคะ เกดิจากการแยง่ชงิ เกดิจากการยดึมัน่ถอื

มัน่ กามฉันทะ เพราะมตีวัตน มฉีัน พอมฉีันถงึมเีธอ ถ้าไม่มฉีัน จะมเีธอหรอื เออ! เพราะมี

ฉัน เพราะมเีรา เราถงึรกัเขา 

แต่ความจรงิไม่ใช่หรอก วา่เรารกัเขาๆ ไม่ใช่หรอก มงึรกัตวัมงึเอง ไม่มมีงึ มงึจะไป

รกัใคร ต้นไม้มนัรกัใครล่ะ ต้นไมม้นัไม่รกัใครหรอก เสากไ็ม่รกัใคร มนัไม่มชีวีติ แต่เสามนัมี

ชวีติ พอมชีวีติมนักเ็รยีกรอ้งแลว้นะ พอมชีวีติใช่ไหม กต็้องมอีาหาร ต้องมทุีกอย่างเลย น่ี

เพราะมเีรา ต้องมฉีันทะ มกีามฉันทะถงึมกีามราคะ ถ้ามกีามราคะ 

น่ีพูดถงึว่า ถ้าพดูถงึจะละกามราคะ 

ละกามราคะกล็ะกามภพ 

ฉะนัน้บอกว่า สนใจเรื่องกามราคะ เรื่องอวชิชา 

ถ้าอธบิายทางวชิาการ วชิาการกว็ชิาการ เวลาเขาเขยีน อทิปัปัจจยตา ปฏจิจสมุป

บาทนะ เขยีนเป็นโครงสรา้ง พวกเราศกึษากนันะ อูฮู้! ทึง่ อึ้งเลยนะ โอโ้ฮ! สุดยอดเลย 
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ไอพ้วกเราไปดูแลว้นะ มนัเหมอืนกบัวทิยาศาสตร ์ มนัเป็นสูตรใช่ไหม พอเป็น

สูตร เรากค็ดิถงึวทิยาศาสตรใ์นระดบัเดยีวใช่ไหม แต่ธรรมะน่ีนะ มนัมบีุคคล ๔ คู่ บุคคล 

๔ คู่ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค 

อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล ๔ คู่ เหน็ไหม บุคคล ๔ 

บุคคล ๔ คู่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถ้านิพพาน ๑ โสดาบนัเป็นอย่างไร 

โสดาบนัละสงัโยชน์ ๓ ตวั พระสกทิาคาม ีกามราคะ ปฏฆิะอ่อนลง พระอนาคามลีะกามราคะ 

ปฏฆิะเดด็ขาด แต่สงัโยชน์เบื้องบน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวชิชา สงัโยชน์อกี 

๕ ตวั ถ้าสงัโยชน์ ๕ ตวั ถ้าละตรงนัน้หมด น่ีอวชิชา ฉะนัน้ มนัมสีงัโยชน์เบื้องต ่าและ

สงัโยชน์เบื้องสูง น่ีพูดถงึในภาคปฏบิตั ิ

ทน้ีีในภาคปฏบิตั ิ เวลาพูดถงึเรื่องนี้เขาจะพูด เวลาพระคุยธรรมะกนันะ พระเขาจะ

วดัภูมกินั เวลาเขาวดัภูมกินั เขาจะพูดธรรมะกนั ถ้าพูดธรรมะกนั พูดน่ีเขาจะรูเ้ลยว่าคนไหน

อยู่ข ัน้ไหน คนไหนสูงต ่าแค่ไหน 

ถ้าคนไหนสูงต ่าแค่ไหนนะ เวลาเราพูด อย่างเรา เราเพิง่ปฏบิตัใิหม่นะ ก าลงัเสร่อ 

แหม! อวดดมีากเลย อู๋ย! จติสงบเลยนะ มนัละกามราคะ อวชิชาไม่มเีลย โอย๋! มนัเสรอ่ ไอ้

คนทีเ่ขาเป็นเขาฟังนะ โอย๋! ไอน่ี้เสร่อ เสรอ่เพราะอะไร เพราะพดูธรรมะทางวชิาการเพีย๊ะๆๆ 

เลย อา้ว! กามราคะ ปฏฆิะ อวชิชา ปฏจิจสมุปบาท โอ๋ย! ฉันรูห้มดเลย ฉันวางไดห้มดเลย 

ฉันปล่อยหมดเลย...เสร่อ เสร่อเลย อา้ว! กม็นัไม่มทีี่มาทีไ่ป มนัไม่มทีีม่าทีไ่ป 

ถ้ามทีีม่าทีไ่ป กรรมฐานเรา ครูบาอาจารย ์ เวลาท่านคุยกนั เวลาหลวงตาท่านไป

ถามหลวงปู่ แหวนไง ถามเลย เริม่ต้นถามหลวงปู่ แหวน เพราะเหน็หลวงปู่ แหวนเป็นลูกศษิย์

หลวงปู่ มัน่ แลว้มชีื่อเสยีง หลวงปู่ มัน่เชดิชูมา ท าไมหลวงปู่ แหวนออก “เราสู้ๆ ” หลวงตา

ท่านกแ็ปลกใจ เอ๊ะ! เราสู้ๆ เราสู้เป็นร้อยๆ รุ่น ท่านกเ็อ๊! น่ีเป็นเรื่องโลก แล้วเรื่องสจัจะ 

เรื่องอรยิสจัภายใน ท่านกข็ึน้ไปหาหลวงปู่ แหวน กไ็ปถาม หลวงปู่แหวนตอบเลย 

ถามค าแรก ท่านตอบไป ๑๐ กว่านาท ีพอเบื้องต้นถูกใช่ไหม ต้นทางถูก ท่านถาม

ซ ้าเขา้ไปเลย พอซ ้าไป หลวงปู่แหวนท่านอธบิายซ ้าเลย อกี ๔๕ นาท ีน่ีไง อวชิชา กามราคะ 

อวชิชา อธบิายเตม็ทีเ่ลย พออธบิายเสรจ็ ท่านพดูกบัหลวงตานะ “มหา มหาคา้นไหม มหา

มอีะไรสงสยัไหม คา้นมา” 
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หลวงตาท่านบอกว่า เกลา้กระผม พระผูน้้อยไง พระผูน้้อยกบัพระผูใ้หญ่ ผูท้ีม่ี

คุณธรรมกบัผูท้ีม่คุีณธรรม บณัฑติกบับณัฑติท่านสนทนากนั หลวงตาท่านกราบหลวงปู่

แหวน “เกลา้กระผมไม่คดัคา้นครบั เกลา้กระผมแสวงหาธรรมะอย่างน้ีครบั เกลา้กระผม

อยากแสวงหาธรรม ฟังธรรมะอย่างน้ีครบั” 

ท่านกราบ กราบเชดิชูธรรมของหลวงปู่ แหวนแลว้กจ็บ น้ีคอืสจัธรรมในใจของ

หลวงปู่ แหวน แต่ไอ ้ “เราสู้ๆ ” สิง่ทีก่ระท าน่ีท่านท าเพื่อโลก โลกเขาแสวงหากนั โลกไปขอ

ท่าน โลกไปใหท่้านท า ท่านกท็ าเพื่อโลก เพราะจติใจของสงัคม จติใจของโลกเขาเขา้ถงึสจั

ธรรมไม่ได ้ เขาจะอาศยัทีพ่ ึง่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจของเขา แต่ความจรงินัก

ปฏบิตัมินัต้องเขา้สู่สจัธรรมอนัน้ี น่ีไง เวลาธรรมะเขาคุยกนั เขาคุยกนัอย่างน้ี เขาคุยกนั 

เพราะคนถาม น่ีไง ปกหลงัประวตัหิลวงปู่ มัน่ “ไม่รู้ ถามไม่ได ้ ไม่รู ้ ตอบไม่ได ้ ไม่รู ้ ท า

ไม่ได”้ 

ไม่รูก้ถ็ามไม่ได ้ ถามน่ี เราจะใช้ค าพูดอย่างไร ถามเรื่องอะไร มนัเป็นนามธรรม 

เราจะถามเรื่องอะไร เรารูอ้ะไร แต่น่ีปฏบิตัใิหม่ยงัเซ่ออยู่ไง แหม! สุดยอดเลย กามราคะก็

วางได ้โอ๋ย! ปฏฆิะน่ีรู้หมดเลย โอ๋ย! อวชิชาไม่มใีนหวัใจเลย...เสร่อ 

ถ้าคนเป็นนะ เขาจะถามวา่ปฏบิตัอิย่างไร คอืเริม่ต้นนะ สิง่ทีท่ า โยมมา โยมจะมา

ทานขา้ว โยมมาท าบุญทีน่ี่ โยมจะมาทานขา้ว เราไม่มภีาชนะสิง่ใดใหโ้ยมไดต้กัขา้วทานเลย 

โยมจะทานขา้วไดไ้หม โยมจะเอามอืจบัอาหารใส่มอื แลว้กเ็ปิบกนัในมอืนี้หรอื ถา้โยมจะมา

ทานขา้ว เราเป็นเจา้ภาพ เรากต็้องมถี้วยมจีานทุกอย่างพรอ้มไวเ้พื่อใหโ้ยมไดต้กัขา้วมาใส่

จานใส่ชามเพื่อมาทานขา้วกนั 

เอง็จะประพฤตปิฏบิตั ิ หวัใจของเอง็ เอง็ท าความสงบของใจใหเ้ป็นภาชนะ ให้

เป็นสิง่ทีส่มควรแก่ธรรมหรอืยงั เอง็จะแสวงหาธรรม เอง็มภีาชนะ เอง็มสีิง่ใดทีจ่ะตกัตวง

มรรคผลนิพพาน เอง็มสีิง่ใดทีเ่อง็จะใหไ้ดส้มัผสัธรรม เอง็มสีิง่ใด เอง็มสีิง่ใด 

เอง็ไม่มสีิง่ใดเลย เอง็บอกวา่ เชญิประชาชนทัง้หลายมาใชส้อยทีน่ี่ ทีน่ี่อุดมสมบูรณ์ 

แต่มาแลว้ทุกคน โทษนะ ถ้าเป็นสงัคมเขากด็่าเอาเชด็เลย เพราะเชญิเขามาแลว้ไม่มอีะไรให้

เขาเลย ไม่มสีิง่ใดใหเ้ขาไดใ้ชส้อยเลย แลว้เชญิเขามาทัง้หมดเลย แลว้เขามาแลว้เขาไม่มี

อะไรใชส้อยเลย แลว้เราจะเหลอืหรอื เรากแ็หลกน่ะส ิกเ็ชญิเขามา 



ฟังธรรมเอา ๗ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

จติของเอง็ เอง็ไดท้ าความสงบของใจหรอืยงั ใจทีส่งบแลว้มนัสงบระงบัมาจาก

โลก ถ้าใจไม่สงบระงบัมาจากโลก เหน็ไหม หมอเวลาจะผ่าตดัคนไข ้คนไขต้้องท าอย่างไร 

ต้องท าความสะอาดใช่ไหม เครื่องมอืแพทยต์้องฆ่าเชื้อทัง้หมดใช่ไหม ถ้าเครื่องมอืแพทย์

ไม่ฆ่าเชื้อทัง้หมด เวลาเอาคนไขเ้ขา้ไปผ่าตดั มาผ่าตดันะ ไม่ใช่อยากมาตดิเชื้อ โรคกไ็ม่

หาย ไดต้ดิเชื้อกลบัไปอกีดว้ย 

จติ ถ้ามนัไม่มคีวามสงบของใจเลย คดิสิง่ใดมนัมตีณัหาอวชิชา มนัมกีเิลสของมนั

อยูแ่ลว้ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอกทีเ่อง็จะประพฤตปิฏบิตัมิา 

เราเป็นหมอเสร่อ มาไดเ้ลย คนไขม้าไดเ้ลย ผา่ตดัน่ีฉนัเก่งมาก ถ้ามดีของฉันก็

จอบไง ทัง้จอบทัง้เสยีมมาผ่าตดั มนัเป็นไปไดไ้หม มนัเป็นไปไม่ได้หรอก เรามจีอบมเีสยีม 

เขาเอาไวท้ าสวนท านา เขาไม่ได้เอาไปผ่าตดัคน เขาผ่าตดัคนเขาต้องมเีครื่องมอืแพทย์ ถ้า

เครื่องมอืแพทย ์เครื่องมอืแพทยเ์ขายงัต้องไปฆ่าเชื้อ 

ในการปฏบิตัมินัต้องเป็นแบบน้ี น่ีพูดถงึว่าเวลาผูท้ีธ่มมฺสากจฺฉา ผู้ทีม่คุีณธรรม

เขาคุยกนั เขาคุยกนัอย่างน้ีไง ถ้าคุยกนัอย่างน้ีเขาจะฟัง เวลาโต้ตอบธรรมะกนั จติสงบ

ไหม เพราะค าว่า “จติสงบ” ฟังใหด้นีะ จติสงบ ถ้าเป็นปุถุชน รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของ

มาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป รส กลิน่ เสยีงทีเ่ราสมัผสักนัอยู่น่ีมนัเป็นบ่วงของมาร 

เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

มนัเป็นบ่วงของมาร คนด่าเราเจบ็ไหม นัน่น่ะบ่วงมนัรดัคอ ถ้าคนมาชื่นชมล่ะ 

เป็นพวงดอกไมใ้ช่ไหม เขามาเยนิยอปอปั้น เขาจะมาหลอกไง เขาจะมาต้มมาตุ๋น เขายก

เราเตม็ทีเ่ลย จะลว้งกระเป๋า นัน่น่ะพวงดอกไมแ้ห่งมาร เขาหลอกเขาล่อดว้ยพวงดอกไม้ 

ดว้ยค ายกยอปอปั้น แต่ถ้าเขามาท าทุจรติกบัเรา นัน่น่ะบ่วงมนัรดัคอ แคน้ ใครมาตฉิินนินทา

น่ีแค้นมากเลย รูป รส กลิ่น เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร น้ีปุถุชนคนหนา

จะหลบเลีย่งสิง่น้ีไดย้าก 

เราฝึกหดัใชปั้ญญากนั เราฝึกหดัใชปั้ญญากนั เสยีงกค็อืเสยีง เหน็ไหม ธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ รูป รส กลิน่ เสยีงอนัวจิติรไม่ใช่กเิลส ตณัหาความ

ทะยานอยากของคนต่างหากเป็นกเิลส 



ฟังธรรมเอา ๘ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

ความผูกโกรธของเรา ความพอใจไม่พอใจของเราเป็นกเิลส แต่รูป รส กลิ่น เสยีง

มนักเ็ป็นอย่างนัน้น่ะ คนสรรเสรญิกค็อืเขาสรรเสรญิ คนด่ากค็อืคนด่า สรรเสรญิกช็อบ คน

ด่ากโ็กรธ แลว้มนัเป็นอะไรล่ะ ใครเป็นคนโกรธมนัล่ะ กโ็ง่ไง กด็นัไปโกรธเขาเอง ไปโกรธ

เขาเอง ไปหลงเขาเอง เหน็ไหม มาร รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้

แห่งมาร 

แต่เพราะปุถุชนคนหนา คนหนามนัรบัไม่ได ้ คนหนามนัตดิพนัไปหมด น่ีเพราะ

คนไม่ท าความสงบ แต่ถ้าคนท าความสงบ ท าสมาธินะ คนท าสมาธเิพราะอะไร เพราะมนั

วางรูป รส กลิน่ เสยีงได ้

นัง่สมาธไิง คดิแลว้ คนนัน้ว่าอย่างน้ี คนน้ีว่าอย่างนัน้ คนนัน้ว่าอยา่งนัน้นะ โอ๋ย! 

รอ้นไปหมดเลย พุทโธๆๆ มนัวางหมด มนัวางหมด มนัวางได ้พอมนัวางได ้พุทโธมนักช็ดั

ขึน้ ชดัๆๆ ขึน้ จนพุทโธมนัละเอยีดขึน้ จนจติมนัเป็นพุทโธเสยีเอง คอืมนัวางหมดเลย 

ถ้ามนัวางหมด มนัวางได ้มนัวางไดเ้พราะอะไรล่ะ มนัวางไดเ้พราะมสีต ิ เพราะมี

ปัญญา มสีตนิะ แมแ้ต่พทุโธกต็้องมสีต ิ เพราะอะไร ถา้มนัพุทโธ ถ้ามนัไม่มสีตนิะ มนับอก

พุทโธนะ เอง็โง่ พุทโธมนัมอีะไร ท าไมต้องมาพุทโธ ท าไมต้องมาพุทโธอยู่ดว้ย โง่ ไม่ใช้

ปัญญา น่ีเวลาถ้าไม่มสีต ิมนัจะมสีิง่ทีส่อดแทรกเขา้มา 

แต่ถ้าเรามสีตไิง เราพุทโธก่อน เป็นพุทธานุสต ิ เราต้องพุทโธใหจ้ติสงบก่อน 

ปัญญาเราจะฝึกทหีลงั ปัญญามนัจะเกดิขึน้ต่อเน่ืองไปขา้งหน้า เหน็ไหม ถ้าเรามสีตคิอืว่า

มนัจะมาล่อเราไม่ไดไ้ง ถ้าล่อเราไม่ได ้ เรากจ็ะพน้จากการเป็นปุถุชนไง ปุถุชน กลัยาณ

ปุถุชน 

กลัยาณปุถุชนเพราะว่ามนัรูเ้ท่าทนัรูป รส กลิ่น เสยีง มนัปล่อยวางรูป รส กลิน่ เสยีง 

จติกส็งบเขา้มา ถ้าจติสงบเขา้มาแลว้ สงบเขา้มาแลว้เวลามนัออกรู้ ออกรูเ้หน็กาย เหน็

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม เหน็สตปัิฏฐาน ๔ 

ทีเ่ขาพูดกนั ยกย่องยกยอปอปั้น เหน็ไหม “ทีน่ี่ปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

กรรมฐานไม่ใช่ปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ เพราะกรรมฐานก าหนดพุทโธน่ีเป็นสมถะ 

ไม่ใช่แนวทางสตปัิฏฐาน ๔” ...สตปัิฏฐาน ๔ นึกเอา ไม่ใช่สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ 
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สตปัิฏฐาน ๔ นึกเอา วทิยาศาสตรไ์ง เปิดต าราแลว้นกึเอาเลย นึกใหม้นัเป็นอย่าง

นัน้เลย แลว้กนึ็กไดด้ว้ย นึกไดเ้พราะอะไร เพราะมนัเป็นอุปาทาน เป็นบ่วงของมาร มนัเป็น

ความนึก มนัเป็นรูป รส กลิ่น เสยีง มนัเป็นความนึกคดิของเราเอง แต่เพราะกเิลสมนัไม่

รูเ้ท่า มนักไ็ปตดิไง 

แต่ถ้ากิเลสมนัรู้เท่า ของนึกไม่ใช่ของจริง ของคิดไม่ใช่ของจริง ทุก

อย่างไม่ใช่ของจริงหมดเลย พทุโธๆ จนจิตมนัสงบเข้ามา พอจิตสงบแลว้ พอมนั

ไปเหน็นะ ถ้าของจริงนะ เวลามนัเหน็ จิตถ้าสงบแล้วเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต 

เหน็ธรรม มนัเหน็จริง 

คนเห็นจรงินะ มอืเรา เราจบัของรอ้น เราต้องไดค้วามร้อน มอืเราจบัของเยน็ เรา

ต้องไดข้องเยน็ จติถ้ามนัไปเหน็สตปัิฏฐาน ๔ จติมนัรู ้จติมนัสะเทอืน ถ้าเหน็สตปัิฏฐาน ๔ 

ตามความเป็นจรงิ เห็นกายตามความเป็นจรงิมนัสะเทือนมาก เพราะอะไร เพราะสิง่น้ีมนั

เป็นสิง่ทีว่่ากเิลสมนัพาใชส้อย พาไปท าตามความพอใจของมนั พอเรารูเ้ราเหน็น่ะ 

เพราะเราไม่รูไ้ม่เหน็มนัถึงหลอก เพราะเราไม่รู้ไม่เหน็มนัถงึขี่คอ เพราะเราไม่รูไ้ม่

เหน็น่ะ 

“ทีน่ี่ปฏบิตัติามแนวสตปัิฏฐาน ๔” ไม่รูไ้ม่เหน็นะ “ที่น่ีปฏบิตัติามแนวสตปัิฏฐาน 

๔” แต่ไม่เหน็น่ะ ไม่เห็นมนักน่ี็ไง สิง่ที่เป็นอารมณ์นึกเอาไง 

แต่ถ้าเราเหน็ เหน็จริงนะ จิตสงบ จิตสงบ จิตสงบ เน้นเลย จิตต้องเป็น

สมาธิก่อน พอจิตสงบแล้วจิตมนัเหน็นะ พอมนัเหน็นะ จิตสะเทือนมาก จิตน้ี

ไหวมาก 

จติมนัไหวเพราะอะไร จติมนัไหวเพราะว่าเมื่อก่อนเราผดิ เราหลงผดิแลว้เราไม่

รูส้กึตวั เราไม่เคยรูส้กึตวัเลย ไปศกึษาธรรมะ ไปค้นควา้มาแลว้กไ็ดป้ระกาศมาคนละ ๒๐ 

ใบ แลว้กว็่ามนัเก่ง เก่งมากๆ แต่ไม่เห็นน่ะ เก่งมากๆ แต่ไม่เหน็ ไม่เห็น มนักไ็ม่มรีสไง ไม่

มรีสคอืไม่มคีวามรูส้กึไง 

แต่ถ้ามนัเหน็ มนัมรีส รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง รสของธรรมๆ รสของสตธิรรม 

รสของสมาธธิรรม รสของปัญญาธรรม พอรสของปัญญาธรรมมนัเห็นแล้วมนัไหว มนัสัน่

ไหว มนัสัน่ไหวเพราะมนัจะสลดัทิ้ง มนัสัน่ไหวเพราะมนัจะส ารอกมนัจะคาย มนัจะคายของ
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มนั ถ้ามนัรู้มนัเห็นอย่างน้ี น่ีแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ แต่ถา้มนัยงัเสร่อ มนัแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

นึกเอา คดิเอา อปุาทานเอา วทิยาศาสตร ์แต่ถ้าเป็นธรรมจะเป็นแบบน้ี ถ้าเป็นแบบน้ีมนัจะ

เป็นจรงิไง น่ีพูดถงึว่าแนวทางปฏบิตันิะ 

เขาบอกวา่ใหอ้ธบิายกามราคะ ไม่ใช่อธบิายเรื่องนี้ 

กามราคะ เราจะบอกวา่มนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ถา้เราปฏบิตัไิปแบบน้ี ทน้ีีกาม

ราคะ ถ้าจะพดูเป็นวทิยาศาสตร ์พดูเป็นทางทฤษฎกีบ็อกวา่กามคุณได ้กามคุณ ๕ สิง่ทีเ่ป็น

คุณ กามคุณ สิง่ทีเ่ป็นคุณกเ็ป็นทางเรื่องโลก วตัถุกาม ถ้าวตัถุกาม สิง่ทีเ่ป็นกาม เรากเ็ทยีบ

เอา 

แต่ถ้ากามราคะทีบ่อกว่าหลวงตาอธบิาย เราจะบอกว่า ฟังเทศน์หลวงตา ฟังธรรมๆ 

เป็นประโยชน์มาก ฟังธรรม ฟังธรรมจนแบบว่ามนัปลดเปลื้องความสงสยัในใจของเรา ปลด

เปลื้องความสงสยัไปหมดแลว้ แลว้ฟังธรรมหลวงตาท่านอธบิายเรื่องกามราคะ เรื่องอวชิชา 

แลว้กอ็ยากจะรูอ้ยากจะเขา้ใจ แต่ไม่เขา้ใจถงึมาถามหลวงพ่อ ใหห้ลวงพ่ออธบิาย 

อธบิาย มนัอยู่ที่มุมมอง อยู่ที่จรติ จรติของคนรู้มากน้อยแค่ไหน จรติของคนจะจบั

ต้องตรงไหน จรติไง ดูส ิพระอรหนัต์ เอตทคัคะ ๘๐ องค์ มคีวามถนัดคนละอย่าง พระอรหนัต์

เหมอืนกนั แต่มคีวามถนัดแตกต่างกนัไป พระอรหนัต์ พระอรหนัต์หมายถงึว่าเรยีนจบ เรยีน

จบมาดว้ยกนั แต่ความถนัดของคน จรติของคนมนัแตกต่างกนั ถ้ามนัแตกตา่งกนั จรติ

นิสยัมนัเป็นแบบนัน้ ถ้าเป็นแบบนัน้ ความแตกต่างมนักมุ็มมองต่าง ความแตกตา่งมนัก็

มทีฏิฐติ่าง ความทฏิฐติา่ง ถ้าตรงกบัทฏิฐ ิ ตรงกบัมุมมอง มนักเ็ขา้ไปช าระของตวั ถ้าช าระ

ของตวักต็รงนัน้ 

ฉะนัน้บอกว่า ใหอ้ธบิายเรื่องกามราคะ เรื่องอวชิชา 

เรากอ็ธบิายเรื่องสตปัิฏฐาน ๔ อธบิายสตปัิฏฐาน ๔ หมายความว่า จะท าอย่างใดก็

แลว้แต่ ต้องเขา้มาช่องทางน้ี ถ้าไม่เขา้มาช่องทางน้ีคอืไม่เขา้สู่ช่องทางของอรยิสจั ไม่เขา้

ช่องทางของธรรม ถ้าจะเขา้ช่องทางของธรรมจะเขา้มาช่องทางน้ี ใครจะพจิารณากาย 

พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม พจิารณาสิง่ใดกแ็ลว้แต ่จะเขา้มาช่องทางน้ี 

ถ้าเขา้มาช่องทางน้ี เวลาคุยกนั ดูส ิเวลาหลวงตาท่านไปถามหลวงปู่ แหวน “เกลา้

กระผมหาฟังเทศน์อย่างน้ีครบั เกลา้กระผมไม่คดัคา้น เกลา้กระผมๆ” 
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แต่ถ้าฟังไปแลว้ เวลาวสิชันากนัไปแลว้ถ้ามนัไม่ถูกต้อง “เกลา้กระผมจะคดัคา้น 

เกลา้กระผมจะบอกวธิกีาร เกลา้กระผมจะชี้น า” 

เกลา้กระผมเพราะอะไร เพราะวา่ใครชี้ช่องทางได ้ใครชี้ทางไดนั้น้ประเสรฐิทีสุ่ด อนั

น้ีกเ็หมอืนกนั เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรานะ 

น่ีพูดถงึว่า ใหอ้ธบิายเรื่องกามราคะ 

กามราคะ มนัจะรูเ้หน็ เพราะธรรมดาในการปฏบิตัทุิกคนเหน็ว่า ในเมื่อกามราคะมนั

เป็นเครื่องทีฉุ่ดกระชากในหวัใจเราทัง้นัน้น่ะ ท าสิง่ใดจะใหม้นัเบาบางลง ทุกคนถงึบอกว่า 

พอเหน็สิง่ใดทีม่นักวนหวัใจกจ็ะพจิารณาเป็นอสุภะ เป็นกามราคะ 

กามราคะมนัอยู่ขา้งหน้า แต่ถ้าพจิารณาอย่างนัน้ พจิารณาเป็นธรรมโอสถ เป็นสิง่

ทีม่าชกัจูง มาเลี้ยงหวัใจตวั เรากเ็หน็ดว้ยนะ 

แต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นกามราคะ มนัเหมอืนกบัทางทฤษฎีไง ทางทฤษฎบีอกวา่ โทษ

อย่างนัน้จะใหผ้ลอย่างนัน้ คุณอย่างน้ีจะใหผ้ลอยา่งน้ี แลว้เราไปพูดว่าอยา่งน้ีเป็นกามราคะ 

เราถงึคา้นวา่ ในการปฏบิตัเิริม่ต้นมนัจะเป็นการพจิารณากาย 

การพจิารณากาย สกักายทฏิฐ ิความเหน็ผดิในกาย ถ้าเราละสกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา 

สลีพัพตปรามาส กพ็ระโสดาบนั ใครปฏบิตักิแ็ลว้แต่ ทุกคนต้องเป็นพระโสดาบนัก่อน เป็น

พระโสดาบนั เป็นพระสกทิาคาม ี เป็นพระอนาคาม ี ถงึไดเ้ป็นพระอรหนัต์สิน้สุดแห่งทุกข์

ไป 

ฉะนัน้บอกวา่ เราปฏบิตัแิลว้เราจะไปละกามราคะเลย เราจะเป็นพระอนาคามเีลย 

แลว้โสดาบนั สกทิาคาม ี อนาคามมีนัจะกระโดดขา้มไปไหนล่ะ มนัเป็นไปไม่ไดไ้ง มนั

เป็นไปไม่ได ้ ถ้ามนัเป็นไปได ้ เรากป็ฏบิตัติามความเป็นจรงิ ขอให้เราไดห้ลกัตามความเป็น

จรงิเรากพ็อใจแลว้ ถ้าพอใจ มนัเป็นความจรงิของเรา 

ฉะนัน้ เขาว่าใหอ้ธบิายกามราคะเลย เรากจ็ะโดดขา้มไปเลย อธบิายกามราคะเลย 

แลว้พอแนวทางการปฏบิตั ิใครมาฟังเขา้กบ็อกว่า เออ! ไอห้งบมนัคงบา้แลว้ล่ะ มนัอธบิาย

อะไรกไ็ม่รูข้องมนั 

ทน้ีีพอเราอธบิาย เรากอ็ธบิายของเราอย่างน้ี แต่ถ้ากามราคะมนัละเอยีดนัก เวลา

หลวงตา ถงึบอกว่าหลวงตาท่านเทศน์กามราคะ อวชิชา แลว้เราไม่เขา้ใจ 
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ไม่เขา้ใจกเ็ป็นความไม่เขา้ใจแน่นอน เพราะองคห์น่ึงคอืพระอรหนัต์เทศน์ คน

หน่ึงเป็นปุถุชนฟัง ปุถุชนจะเขา้ใจในเรื่องเน้ือหาสาระของพระอรหนัต์ มนัเป็นไปไม่ได ้แต่

เรากร็บัฟังไวเ้ป็นคต ิ แลว้เราพยายามประพฤตปิฏบิตัขิองเราขึน้มาใหเ้รามคุีณธรรมขึน้มา 

พฒันาขึน้มา อนัน้ีมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีพดูถงึวา่ กามราคะ อวชิชา 

ถาม : เรื่อง “ขอโอกาสสอบถามหลวงพ่อเรื่องการภาวนาครบั” 

กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูง ผมขอโอกาสสอบถามขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการ

ภาวนา โดยขอเล่าคร่าวๆ ก่อนดงัน้ีครบั 

ปกตแิลว้ทุกวนัพระผมจะอดอาหาร และพยายามพกัเรื่องงานแลว้ปฏบิตัภิาวนา

ใหม้ากกว่าวนัธรรมดา ผมรูส้กึว่าอดอาหารแลว้ภาวนาดี เพราะตัง้สตไิดง้่าย 

เมื่อวนัเสารท์ี ่๘ มนีาคมทีผ่่านมา ผมอดอาหารเหมอืนเคย แลว้นัง่ภาวนาในตอน

เชา้ ผมใชว้ธิฟัีงเทศน์หลวงตาชุดหลกัใจในเครื่องเล่นเอ็มพสีาม แลว้ตัง้สตเิกาะค าเทศน์ของ

ท่านไป ผมคดิว่าวธิน้ีีท าใหจ้ติผมสงบไดง้่ายกว่าเวลาทีก่ าหนดพุทโธในใจโดยไม่มเีสยีง

เทศน์ของหลวงตา 

จติผมเริม่สงบบา้ง บางทจีติมนัปรุงขึน้มา ถ้าพอจะใชปั้ญญาใคร่ครวญได ้ผมก็จะ

ใชปั้ญญาไล่ไปเรื่องนัน้ พอมนัจบเรื่องเป็นเรื่องๆ ไปแลว้ ผมกก็ลบัมาเกาะทีเ่สยีงของหลวง

ตาอกี 

เวลาผ่านไปประมาณ ๒ ชัว่โมงกว่า เวทนาเริม่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผมจงึพยายามตัง้

สตบิรกิรรมชดัๆ ถี่ๆ ไม่ใหจ้ติเผลอส่งไปยุ่งกบัเวทนา ปรากฏว่าพอจะทนไดบ้า้ง เมื่อจติ

เริม่มกี าลงั ผมจงึพยายามใชปั้ญญาว่า เวทนาทีเ่กดิขึน้เกดิทีก่ายของเรา กายของเราเป็น

ซากศพ แถมซากศพอนัน้ียงัเป็นธาตุดนิ น ้า ลม ไฟ แลว้เราไปยุ่งกบัดนิ น ้า ลม ไฟท าไม 

เรามขีองเราอยู่แลว้ ใชปั้ญญาไล่ไปในลกัษณะน้ีครบั สกัพกัจติรวมลงแน่วแน่ เวทนาตรง

ขาตอนแรกรุนแรงมากเริม่จางลง แทบไม่เจบ็เลย ตวัท่อนบนเหมอืนหายไปในความรูส้กึ 

จติน่ิงสว่างเยน็สบายอยู่สกัพกั พอถอนออกมารูส้กึว่าเจบ็ขามากจนทนไม่ไหว จงึออกจาก

สมาธเิมื่อเวลาผา่นไป ๓ ชัว่โมงพอด ี

ค าถามคอื 
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๑. พอจติสงบแบบน้ี ผมควรอยู่กบัความสงบเฉยๆ หรอืใหใ้ชปั้ญญาไล่ซ ้าเขา้ไป

อกีครบั 

๒. อนัน้ีเป็นตทงัคปหานหรอืว่าเป็นแค่ปัญญาท าใหจ้ติสงบมากขึน้เฉยๆ ครบั 

กราบรบกวนหลวงพ่อ 

ตอบ : ขอ้ ๑ จติถา้มนัสงบนะ เราพจิารณาของเราไป การพจิารณาอนัน้ี การพจิารณาเวทนา 

การพจิารณาต่อสูเ้วทนาน้ี อนัน้ีส าคญัมาก ส าคญัตรงไหน ส าคญัทีว่่าเราฝึกหดัใชปั้ญญา

ไง 

เหมอืนเราหลงทางหรอืเราไปเจอสิง่ใดทีม่นัขวางทางเราไว้ เราไปไม่ได้ๆ  เราแพ้

ทุกทเีลยๆ แต่ถ้าสิง่ทีข่วางทางเราไว ้เราบุกเบกิได ้เราผ่านสิง่นัน้ไปไดห้นหน่ึง มนัจะเป็น

ก าลงัใจเราสูงมาก 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเราพจิารณาเวทนา เวทนาทีเ่ราพจิารณามาแลว้ แลว้มนัปล่อยวาง 

ใช่ เราเคยผ่านมนัไปไดห้นหน่ึง อนัน้ีส าคญัมาก พอมหีน่ึง แลว้ต่อไปถ้าเราสูไ้ด ้ เราจะสู้

ของเราไปไดอ้กี 

ทน้ีีพอสูผ้่านไปไดแ้ลว้ ถ้ามนัสงบ เวลามนัเป็นความสงบแลว้ สงบ เรากอ็ยู่กบัความ

สงบนัน้ พอจติมนัสงบ แต่มนัคลายตวัออกมาไง พอสงบแลว้เดีย๋วมนัจะคลายตวัออกมา 

ถ้าคลายตวัออกมา ถ้าเรามสีตปัิญญาพอ เราจบั จบัไดแ้ลว้พจิารณาต่อ 

ถ้าเราจบัไม่ได ้ อย่างเช่นเวลาเราพจิารณาเวทนา มนัปล่อยเวทนาแลว้ ถ้าจติมนั

สงบ มนัเหน็อะไรล่ะ มนัเหน็กายกไ็ด ้เหน็เวทนากไ็ด ้เหน็จติกไ็ด ้เหน็ธรรมกไ็ด ้

เหน็ธรรม เห็นธรรมมนักค็ดิว่า แหม! วนัน้ีภาวนาสูเ้วทนา ผ่านเวทนาไปไดน่ี้สุด

ยอดเลย คนเก่งกนั็ง่อยู่น่ีไง คนน้ีเป็นคนเก่ง น่ีคอืธรรม ธรรมหมายถงึว่ามคีวามสุขไง ธรรม 

เหน็ไหม พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม 

ธรรม ถ้าเราพจิารณาไปแลว้ สิง่ใดกแ็ลว้แต่ เราผ่านมา เราเอาสิง่น้ีมาพจิารณาได ้

กาย เวทนา จติ ธรรม ถ้ามนัพจิารณาอย่างน้ี ถ้ามนัคลายออกมา พจิารณา ถ้าไม่คลาย

ออกมา อยู่กบัผูรู้นั้น้ 
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เวลาหลวงตาท่านสอนนะ เวลาท าความสงบของใจ พทุโธๆ จติสงบแลว้ บางคน

สงบแลว้สงสยั สงสยักอ็ยากจะออก ท่านบอกว่า การเขา้การออกโดยทีว่่าเราไปดงึ วนัหลงั

จะเขา้ไดย้าก 

ถ้าเราพุทโธจนจติสงบแลว้อย่าสงสยั อยู่อย่างนัน้น่ะ ถ้ามนัคลายตวั มนัจะคลายตวั

ออกมาเอง อย่างเช่นถ้าใครเคยจติสงบนะ สงบน่ีมนัจะสกัแต่ว่า มนัจะแน่วแน่มาก แลว้

เอ๊ะ! สงสยัๆ เวลามนัคลายตวัออก คลายตวัมนัจะออกรบัรู ้ คลายตวัคอืว่าจติมนัรบัรู้

ออกมา จติมนัรบัรู ้รบัรูส้ ิง่กระทบ 

แต่ถา้มนัพุทโธๆ มนัหดเขา้มาจนมนัเป็นตวัของมนั รูต้วัมนัเอง แลว้ถ้ามนัสกัแต่

ว่า มนัจะปล่อยความรูส้กึตวัมนัเองเลย เป็นสกัแต่ว่ารู ้ รูใ้นรูอ้กีทหีน่ึง แต่ถ้าอย่างนัน้ เรา

จะอยู่กบัผูรู้อ้ย่างน้ี ถ้าสงบ อยู่กบัความสงบ เวลามนัคลายตวัออกมาเราค่อยพจิารณา 

เขาถามขอ้ที ่๑ ไงว่า “ถา้จติสงบแลว้ควรจะท าอย่างไร” 

ค าว่า “อยู่เฉยๆ” มสีตพิรอ้ม รบัรูพ้รอ้ม เวลามนัคลายตวัออกมานะ คลายตวั

ออกมา ถ้าเรามสีตปัิญญาทนันะ เราน้อมไปทีก่าย ที่เวทนา ทีจ่ติ ทีธ่รรม เราต่อสูเ้ลย 

เพราะอะไร เพราะจติมนัสงบ 

แต่น่ีไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะเวลามนัคลายตวัออกมาแลว้มนัปวดมาก ผม

เลยเลกิเลย 

เออ! เลกิกจ็บ เพยีงแต่ถามไวว้่า ต่อไปถ้าเจอจะท าอย่างไรต่อไป 

ถ้าเจอนะ ถ้าเราพุทโธไดม้นักส็งบมา 

ทน้ีีขอ้ที ่๒ น่ีส ิ“อนัน้ีเป็นตทงัคปหานหรอืเปล่า” 

เวทนานอก เวทนาใน ถ้าเวทนานอก เวทนานอกหมายถงึว่าเรานัง่ไปแลว้มนัเกดิ

เวทนา น่ีเวทนานอก การพจิารณาเวทนานอกเหมอืนกบัพจิารณากายนอก 

กายนอกหมายถงึวา่เราไปดูซากศพ คนทีไ่ปเทีย่วป่าชา้ ไปดูซากศพ น่ีกายนอก 

ไปดูซากศพ ไปคดิถงึความตายแลว้มนัสลด มนัหดเขา้มาๆ น่ีกายนอก กายนอกเพื่อความ

สงบของใจ 

เวทนานอก เวทนานอกคอืเวทนาปกตน่ีิ เวทนาปกต ิ เวลาจติมนัสงบเขา้มา 

เวทนานอก เวทนานอกคอืว่าสามญัส านึก ความรูส้ามญัส านึกน่ีเป็นนอก ความรูส้ามญั
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ส านึกเราน่ีเป็นของปกต ิ เป็นของนอก เป็นของโลก เป็นของประจ าตน เป็นของประจ าทีม่ี

อยู่ น่ีเขาเรยีกโลก 

เราใชปั้ญญาพจิารณาของเราไป เราใชพุ้ทโธของเราไป มนัจะปล่อยสิง่ทีเ่ป็นสามญั

ส านึกทีเ่ป็นปัญญานอกๆ เขา้มาเป็นความสงบ ถ้าความสงบแลว้มนัออกรูก้าย ออกรูก้ายมนั

ถงึจะเป็นใน 

น่ีเวทนาเหมอืนกนั เวทนานอก เวทนานอกคอืเสยีใจไง ตอนน้ีนัง่เสยีใจ ทุกคน

บอกว่าเราเสร่อ เสยีใจมาก เสยีใจมาก เสยีใจ เสยีใจคอือะไร พอมนัปล่อย มนัปล่อย มนั

ปล่อยนอกเขา้มา มนัปล่อยเขา้มา พอปล่อยเขา้มา ถ้ามนัสงบแลว้เวลามนัจะจบั จบัปม 

นัน่น่ะเวทนาใน เวทนานอก เวทนาใน เวทนาในเวทนา น่ีพูดถงึเวทนานอก 

ฉะนัน้ ทีว่่า “๒. อนัน้ีเป็นตทงัคปหาน หรอืว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธ”ิ 

เราจะบอกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิถ้าเป็นตทงัคปหานมนัจะลกึกว่าน้ี 

น่ีไง เวลานัง่ไปแลว้ เราเคยเจออปุสรรคแลว้เราผ่านไม่ไดส้กัทหีน่ึง น่ีเป็นเรื่องสามญั

ส านึก แลว้เราเคยผ่านมาสกัทหีน่ึงเรากภ็ูมใิจ น่ีเรื่องธรรมดา เรื่องธรรมดาคนฝึกหดั 

ในการปฏบิตั ิหลวงตาจะสอนว่า ในการปฏบิตัมิยีากอยู่ ๒ คราว คราวหน่ึงคอืคราว

เริม่ต้น คราวหน่ึงคอืคราวเริม่ต้นที่จะออกปฏบิตัน่ีิยากมาก กบัอกีคราวหน่ึง คราวจะสิ้นสุด

แห่งทุกข ์ คราวนัน้ยากมาก เพราะอะไร เพราะเวลามนัว่างหมดเลย มนัว่างจนไม่มอีะไร

เลย ว่างหมดเลย จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส แลว้ว่างแลว้ท าไมไม่เป็นพระอรหนัต์ล่ะ 

อา้ว! แลว้เป็นพระอรหนัต์มงึงงท าไม เพราะมงึงงถงึไม่เป็นพระอรหนัต์ไง กม็นั

ว่างหมดน่ีไง มนัยาก หลวงตาบอกมนัยากอยู่ ๒ คราว คราวหน่ึงคอืคราวเริม่ต้น ทีน้ีคราว

เริม่ต้นมนัยากอย่างน้ี เรากพ็ยายามของเรา 

ฉะนัน้ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าความเหน็ของเรานะ แต่ถ้าเป็นต

ทงัคปหานคือว่าจิตมนัช านาญแลว้ จะเป็นตทงัคปหานคือจิตมนัตัง้สงบแล้วมนั

ฝึกหดัใช้ คือเราท างานจนคล่องแคล่วแลว้ ท างานจนก้าวเดินไปแล้ว ท างานจน

เราท าได้ แต่มนัยงัไม่เสรจ็สกัที น่ีตทงัคปหาน 

แต่ยงัฝึกหดังาน ยงัเริม่จากท างาน น่ีปัญญาอบรมสมาธ ิ เริม่ต้นของพวกเราส่วน

ใหญ่แลว้จะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 
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เราพูดเริม่ต้นไงว่าเราเสร่อ เริม่ต้นปฏบิตักิว็่า แหม! กูน่ีเก่งมาก น่ีเสร่อไง เริม่ต้น

ปฏบิตัไิง กเ็ริม่ต้นปฏบิตั ิพอเริม่ปฏบิตัขิึน้มากอ็ูฮู้! ฉันน่ีแน่มาก กามราคะ ปฏฆิะไม่มเีลย 

โอ๋ย! ดบัหมดเลย วา่งหมดเลย...เสร่อ เพราะไม่มทีีม่าทีไ่ป แต่ถ้าเวลาปฏบิตัแิลว้จะเป็น

อย่างน้ี มนัจะมทีีม่าทีไ่ป ถ้ามทีีม่าทีไ่ป มนัจะเริม่จากปุถุชน กลัยาณปุถุชน 

จากปุถุชนคนหนาน่ีปฏบิตัไิม่ไดห้รอก ปุถุชนกพ็ยายามท าความดกีนัอยู่น่ี แต่ถ้า

เริม่ปฏบิตัมินัจะเขา้สูก่ลัยาณปุถชุน กลัยาณปุถชุนคอืว่าชนะรูป รส กลิ่น เสยีง ชนะสิง่ที่มา

ลากหวัใจเราไป สิง่ทีห่วัใจทีม่นัโดนลากไปน่ี เราชนะมนั น่ีกลัยาณปุถุชน คนอย่างน้ีจะ

เริม่ต้นเขา้สู่โสดาปัตตมิรรค คอืเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ 

เพราะจติสงบแลว้ ถ้าเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงินัน่คอืโสดาปัตตมิรรค 

บุคคล ๔ คู่ คู่แรกจะเกดิขึน้ ถ้าโสดาปัตตมิรรคปฏบิตัไิปจะเป็นโสดาปัตตผิล ถ้ามนัจบั

เป็นสกทิาคามมิรรคมนัจะเป็นสกทิาคามผิล ถ้าจบัไดเ้ป็นอนาคามมิรรคจะเป็นอนาคามผิล 

ถ้าจบัไดอ้รหตัตมรรคจะเป็นอรหตัตผลไปขา้งหน้า บุคคล ๔ คู่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 

น้ีการปฏบิตัไิป 

ฉะนัน้ถงึบอกว่า อนัน้ีมนัจะเป็นตทงัคปหานหรอืเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

เราว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิแต่ถ้าผูป้ฏบิตั ิเจา้ของค าถามว่าจะเป็นตทงัคปหาน 

ต ารวจกไ็ม่จบันะ ถ้าเราจะบอกว่าเป็นอะไรกไ็ด ้ เพราะเราเป็นคนท าเองใช่ไหม โธ่! 

สายสะพาย เราจะใหต้วัเอง จะใหช้ัน้ไหนกไ็ด ้ ถ้าสายสะพายไปขอขา้งนอกมนัยาก ถ้า

สายสะพายฉันท าเอง ชัน้ไหนกไ็ด ้

อนัน้ีมาพูดไปแลว้มนัจะเป็นประเดน็ว่าชัน้ไหนๆ เราจะเป็นเหมอืนว่าเรายกย่อง

แลว้เรากดกนัเอง ไม่จ าเป็น โลกธรรม ๘ สรรเสรญินินทาเป็นของประจ าโลก ใครจะว่า

อย่างไรเป็นเรื่องของเขา เราปฏบิตัขิองเราน่ีเรารู ้ ปัจจตัตงั กาลามสูตร อย่าใหเ้ชื่อใคร 

อย่าใหเ้ชื่อแมแ้ต่หลวงพ่อพูดอยู่น่ี อย่าเชื่อ ขีโ้มนั้ก อยา่เชื่อ ต้องพสิูจน์ขึน้มาใหไ้ด ้

ถาม : หลวงพ่อคะ ช่วงน้ีหนูโดนพีเ่กลยีด หนูพยายามคุยดว้ย แต่ไม่มปีระโยชน์เลย หนู

ควรท าอย่างไรดคีะ 

ตอบ : เวลาพูดถงึกรรมนะ มนัมกีรรมเก่ากรรมใหม่ ถ้าเป็นกรรมเก่า กรรมเก่าคอืสิง่ทีม่ี

การกระท ามาทีม่กีารบาดหมางกนัมา น้ีคอืกรรมเก่า กรรมเก่าแมจ้ะเกดิทีไ่หนกแ็ลว้แต่ 
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เราเจอคนน้ีท าไมมนัรูส้กึว่าเจอแลว้มนัไม่ค่อยชอบเลย มนัแปลกตัง้แต่เจอหน้าเลย แต่ถ้า

เป็นกรรมทีด่ ีเราไม่เคยเจอหน้าคนคนน้ีเลย พอเจอแล้วเหมอืนรกัมากเลย เหมอืนคนสนิท

ชดิเชื้อเลย กรรมเก่ากรรมใหม่มนัม ีกรรมอนัน้ีเป็นผลของวฏัฏะ น่ีผลของวฏัฏะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้มา ผลของวฏัฏะ เราจะไม่โทษกบัผลของวฏัฏะนะ ผลของ

วฏัฏะคอืกาแลก็ซ ี คอืบกิแบง มนัมขีองมนั เราเป็นส่วนหน่ึงทีอ่ยู่กบัจกัรวาลน้ี เราจะไปบง

การใหจ้กัรวาลน้ีเป็นอย่างทีเ่ราต้องการไม่ได ้ แต่ถ้าเราไม่ศกึษาธรรมะ เรากจ็ะเสยีใจน้อยใจ

ว่าเราขาดตกบกพร่อง หรอืไม่เสมอหน้า หรอืเทยีมหน้าเทยีมตาคนอื่น เราจะมคีวามเสยีใจอยู่

อย่างน้ี 

แต่ถ้าเราบอกว่า ปรากฏการณ์คอืบกิแบง คอืจกัรวาล วฏัฏะมนัมอียู่อย่างน้ี แต่ที

น้ีสิง่น้ีเวลาบกิแบงมนักระจายออกไป ดาวดวงใดมนัเกาะกลุ่มกนัก่อน ดาวดวงใดมนัเลอืก

สถานทีไ่ดก้่อน มนักอ็ยู่ในแรงโน้มถ่วงนัน้ 

น่ีกเ็หมอืนกนั พีก่บัน้อง ในเมื่อมาเกดิเป็นพีก่บัน้อง เรากบ็อกเป็นพีก่บัน้องชาตน้ีิ

ไง อา้ว! เขาเกดิเป็นพี ่เราเกดิเป็นน้อง เกดิมาจากพ่อแม่เดยีวกนัน่ะ ก็เกดิมาร่วมกนั อา้ว! 

เกดิมาร่วมกนั พีน้่องกต็้องรกักนั สายเลอืดกเ็ป็นสายเลอืดเดยีวกนั น่ีพนัธุกรรมอนั

เดยีวกนั แตก่รรมไม่ใช่อนัเดยีวกนันะเวย้ กรรมต่างคนต่างสรา้งมา 

ทน้ีีต่างคนต่างสรา้งมา เราเกดิมาแลว้ เราเกดิมาเป็นคน เราเกดิมาเป็นชาวพุทธ 

แลว้เกดิมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนอย่างน้ีไง เวร เวรย่อมระงบัดว้ยการ

ไม่จองเวร เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร 

เราไปจองเวรจองกรรมกบัเขา น่ีไง เราไปกดถ่วง เราไปเพิม่ต่างหาก แต่เขาไม่ได้

ศกึษา หรอืเขาศกึษาแลว้เขามทีฏิฐมิานะ เขาไม่ยอมรบัฟัง สาธุ เรื่องของเขา แต่เราศกึษา 

เราศกึษาแลว้เราเชื่อ เราศกึษาแลว้เราเชื่อ 

พีเ่ราเกลยีดเรา รูไ้ดอ้ย่างไรว่าเขาเกลยีดเรา เขารกัเรากไ็ด ้ แต่เขาแสดงกริยิา

ท่าทางแบบน้ีใหเ้ราอยู่ในโอวาทกไ็ด้ เป็นอะไรไป เรารูใ้จเขาไดอ้ย่างไร เราต้องมาดูแลใจ

เรา 

ในเมื่อเขาเป็นพี ่ เขาเป็นพีใ่ช่ไหม เขาเป็นพีอ่ยู่แลว้ พีก่ต็้องรกัน้อง อา้ว! ถ้าน้อง

ท าด ีพีจ่ะว่าน้อง พีไ่ม่ดีๆ  สงัคมเขาตเิตยีนเอง เราท าความดขีองเรา เราท าความดขีองเรา 
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เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร ท าไดย้ากนะ ทีพู่ดน้ีเรายงัท าไม่ไดเ้ลย ด่าเขา

อยู่ทุกวนัน่ีท าไดอ้ย่างไร ทีพู่ดน่ียงัท าไม่ไดเ้ลย น่ีจ าพระพุทธเจา้มาพูด เวรย่อมระงบัดว้ย

การไม่จองเวร เรากท็ าความดขีองเราไป เราท าความดขีองเราไป เขาจะว่าอย่างไรมนัเรื่อง

ของเขา แต่ถ้าเราไปคดิไง พระพุทธเจา้สอนอย่างน้ีนะ กองฟืน กองฟืนตดิไฟท่วมเลย วธิี

แก้ของเรา ชกัฟืนออก ชกัฟืนออก ไฟนัน้จะดบัลง 

ถ้าเราจะดบัไฟนัน่น่ะ ดบัไฟเกลยีด ดบัไฟโกรธ แลว้เราจะท าอย่างไร โลกกบ็อก

ฉีดน ้าส ิฉีดน ้ามนัเขา้ไปมนักย็ิง่ลุกใหญ่ ท าอย่างไรล่ะ 

ชกัฟืนออก เราท าความดีของเรา ชกัฟืนออก ประเดน็อะไรท่ี

กระทบกระเทือน ไม่ท าๆๆ ชกัฟืนออก ชกัฟืนออก ถ้าไม่มีเชื้อ ไฟต้องดบั ถ้า

ไม่มีเชื้อ 

แต่เราบอกวา่ กไ็ฟมนัลุกโชน ต้องดบัๆๆ น่ียงัดนีะ เราเองเรายงัท าไม่ไดเ้ลย แต่

ถ้าไปหาพวกเขา้ทรงทรงเจา้นะ เรามกีารแก้กรรม จ่ายมาเลย แก้อยา่งน้ี เดีย๋วเขารกัเอง็ 

ท าอะไรนะ เสน่หย์าแฝด เดีย๋วเขาจะรกัเอง็ไดเ้ลย...หมดตวั 

พระพุทธเจา้สอนให้เชื่อกรรม เชื่อกรรมคอืการกระท า ถ้าเราคดิว่าเราจะท าอย่างไร 

ชกัฟืนออก เราชกัฟืนออก 

เราจะพดูอย่างน้ี เราบอกว่า ศกัยภาพของคนอยู่ท่ีความรู้สึกหวัใจของเรา 

ถ้าหวัใจของเรา เราเป็นคนท่ีประเสริฐ ในบรรดาสตัวส์องเท้าองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐท่ีสดุ เรากเ็ป็นสตัวส์องเท้าท่ีเป็นบริษทั ๔ เป็นสาวก

สาวกะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในบรรดาสตัวส์องเท้า แล้วศึกษา

ธรรมะ เราได้มาศึกษาธรรมะแล้ว เราถือว่าเรามีคณุธรรม เรามีธรรมโอสถท่ีสูง

กว่า เราจะต้องเป็นผู้ท่ีบริหารไง 

บรหิารพีไ่ง พีจ่ะโกรธกโ็กรธ เรื่องของเขา จะโกรธอยา่งไรกท็ าดกีบัเขา ถ้าเขา

บอกว่า ไป ไม่ชอบหน้า 

ไม่ชอบหน้ากไ็ม่เป็นไร เรากร็กัษาของเรา เพราะอะไร เพราะดว้ยสายเลอืด เขา

เป็นพีเ่รา เราจะตดัทิ้งไดอ้ย่างไร เราไม่ตดัทิ้ง แต่เรากไ็ม่เป็นเบี้ยล่างใหเ้ขาโขกสบั เราก็
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ท าดขีองเราๆๆ พระพุทธเจา้สอนอย่างน้ี พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนใหไ้ปปะทะคะคานกบัใคร

ทัง้สิน้ แลว้กไ็ม่ใช่เซ่อ เอาหน้าใหต้บขา้งซ้าย ไม่พอใจใหต้บขา้งขวา ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนใหเ้ซ่อขนาดนัน้หรอก พระพุทธเจา้สอนใหท้ าความด ี ไม่ต้องใหเ้ขา

ตบหน้าดา้นซ้าย แลว้กย็ื่นขา้งขวาใหเ้ขาตบอกี ไม่ต้องๆ ไม่ไดส้อนอย่างนัน้ โลกเขาพูด

กนัอย่างนัน้ไง 

เราท าความดี มนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นเรื่องหวัใจของเรา แล้วเรื่อง

หวัใจของคนย่ิงใหญ่นกั ย่ิงใหญ่นกัเพราะถึงท่ีสดุแห่งทกุขไ์ด้ แม้แต่เทวดา อินทร ์

พรหมยงัมาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ ถ้าหวัใจน้ีมนัไดแ้ก้ไขจบแล้วนะ มนัไม่มีส่ิงใด

ปิดบงัมนัได้เลย ย่ิงใหญ่นักหวัใจดวงน้ี 

แลว้ตอนน้ีหวัใจดวงน้ีอยู่กบัเรา แลว้โดนอวชิชา โดนมารครอบง า เราถงึทุกขย์าก

กนัอยู่น่ีไง ถา้ทุกขย์ากอยู่น่ี เหน็ไหม แมแ้ต่เป็นพีเ่ป็นน้องกนัมนัยงักระทบกระเทอืนกนั 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนนะ เราพดูบอ่ยเมื่อก่อน การครองเรอืนน้ี

แสนยาก เพราะการครองเรอืน พระพุทธเจา้บอกคอืการครองหวัใจ หวัใจดวงหน่ึงยงัครอง

ไดย้าก ยงัมหีวัใจอกีดวงหน่ึงใหเ้ราปกครอง ยงัมลูีกมเีต้ามาใหป้กครอง เท่ากบัปกครอง

หวัเมอืงหลายหวัเมอืง หวัเมอืงหน่ึงกทุ็กขห์น่ึง แลว้กี่หวัเมอืงจะกี่ทุกข ์

ฉะนัน้ น่ีผลของวฏัฏะไง พระพุทธเจา้บอกในวฏัฏะน้ี หาความสุขในวฏัฏะนะ ไปวดิ

ทะเลทัง้ทะเลเลยล่ะ แลว้เอาปลาเลก็ๆ ตวัหน่ึง ตวัเดยีว ชวีติการครองเรอืน วดิทะเลทัง้ทะเล

เลย ไดป้ลาสรอ้ยตวัหน่ึง 

ดูส ิ เราทุกขย์ากทัง้ชวีติเลย หาความสขุกนัทีไ่หน หาความสขุกนัทีไ่หน เพราะมี

อย่างน้ีเราถงึมาท าบญุกุศลกนั ท าบุญกุศลไม่ใช่ท าเพื่อใครนะ ท าเพื่อใหห้วัใจมนัเป็น

สาธารณะ ใหห้วัใจยอมรบัเหตุผลต่าง ใหห้วัใจเห็นอรยิทรพัย ์ แลว้มนัจะมคีวามหมัน่เพยีร 

ถ้าหมัน่เพยีรแลว้จะนัง่สมาธภิาวนา มนัถงึว่าท างานอย่างนัน้เป็นผลงาน 

ถ้างานอย่างนัน้เป็นผลงาน คอืงานเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา มสีตปัิญญารกัษา
หวัใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา แลว้ถ้าเกดิปัญญาขึน้ไป มนัจะช าระลา้ง มนัจะเกดิวปัิสสนา
จนถงึทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ด ้เอวงั 


