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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 

ถาม : เรื่อง “ขอความอนุเคราะหค์รูบาอาจารยเ์รื่องแนะความถูกตอ้ง และแกไ้ขใหลู้ก

ดว้ยค่ะ” 

ลูกไดป้ฏบิตัติ่อเน่ืองมา ๘ วนั นัง่ครัง้ละ ๒-๓ ชัว่โมง พกัเป็นช่วงๆ ท าทัง้วนั 

ช่วงปฏบิตัทิ าความสงบของใจไดย้ากขึน้ ทัง้ๆ ทีเ่คยท าไดง่้ายและชดัเจน สมาธเิคยแรง

ดมีากๆ กม็พีอมพีอกนิ พจิารณาดูแล้ว เมื่อก่อนคงเป็นฌาน แต่ตอนน้ีท าไม่ได้แลว้ 

ช่างมนั แต่กฟั็งค าสอนทีว่่า ต้องซื่อตรงกบัปัจจุบนั ท าต่อไป เพราะทีผ่่านมาหลวงพ่อ

บอกว่ามสีมุทยัซ้อนชดัๆ 

ลูกท าอย่างตัง้ใจ แต่ไมป่รุงแต่งใดๆ แลว้ปรากฏว่ามเีวทนา มสีญัญา และ

สงัขารมา มนัมเีวทนาจติดว้ย มนัอยู่ตดิกบัจติทีสุ่ด แต่ไม่ใช่จติ อนัอื่นๆ แยกห่างกนั

ชดัเจนคนละมุมเลย ขนัธ์มนัมาแบบพรอ้มกนับา้ง แลว้แต่อะไรชดักจ็บัตวันัน้พจิารณา 

สิง่ทีจ่ติเรยีนรูพ้บว่า มนัเป็นอนิจจงั เวทนากายพจิารณาจนหายปวด มนั

ปล่อย แต่ไม่ขาด แต่ทีม่นัเปลีย่นไปคอืเมื่อปวด หายแบบขนัต ิ มนัไปดว้ยกนักบัจติ 

แต่ตอนน้ีปล่อยแบบไม่เกีย่วกนั มนัคนละส่วนกนั จติมนัสงบ และถ้าสตอ่ิอนเมื่อใด 

สญัญามนัมาทลีะหนึ่ง สอง สาม สีอ่ย่างมาพร้อมๆ กนั มนัจุกและมนึ เปรยีบเหมอืน

โดนต่อยปากคอเจ่อ ตอ้งรบีเอาจบัลมทนัท ีเหมอืนจะตาย เหนื่อยมาก สตอ่ิอนบ่อยๆ 

แลว้ถ้าพอแขง็แรง พจิารณาแต่ก าลงัด ี จบัได ้ มนัปล่อย หลายครัง้เรื่อง

สญัญา และกม็กีิเลสเกดิ คนอื่นๆ เขามธีรรมเกิด ลูกมกีเิลสเกดิ มนัด่าขณะที่

พจิารณาว่าเราเก๋าเจ๊ง 

หลวงพ่อ : เขาว่านะ 
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ถาม : มนัชดัมาก แลว้แปลทางความรูส้กึทนัทว่ีาอย่ามายุ่งกบักู กเิลสลูกรา้ยมาก 

คาดว่าจดักว่าคนอื่นแน่ 

แลว้มคีรัง้หนึ่งช่วงพจิารณา จติมนัวูบดงึทุกอย่างลง สุดวูบ จติกก็ลบัมาสงบ

มากกว่าเดมิ เหมอืนลูกรูแ้ลว้ทีห่ลวงพ่อบอกว่าลูกมสีมทุยั คราวนี้ชดัเจนว่าแยกขนัธ์กบั

จติ และจติกม็สีิง่ปนในจติทีแ่ปรปรวนอยู่ ลูกยงัขาดอยู่ แต่ปล่อยบ่อยพอสมควร ถ้าสติ

ดแีละเขา้ใจสมุทยัทีห่ลวงพ่อสอน รบีมาเรยีนเพราะกลวัว่าถ้าโง่อีก หลวงพ่อจะไดต้ี

มนักลบั กเิลสลูกรา้ยกว่าใคร กลวัมนัเลย กราบครูบาอาจารยถ์งึทีสุ่ด เมตตาลูกด้วย 

ตอบ : ไอน้ี่การภาวนามนักต็อ้งภาวนาอย่างนี้ การภาวนามนัเหมอืนกบัการฝึกฝน การ

ภาวนา เหน็ไหม ปรยิตัคิอืศกึษามา ศึกษามาได้แนวทาง แลว้เวลาปฏบิตั ิปฏบิตัไิปมนัก็

อยู่ทีจ่รตินิสยั จรตินิสยัหมายความว่า เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

บอกไว ้ในพระไตรปิฎกเหมอืนใบไมใ้นก ามอื 

ถ้าใบไมใ้นก ามอืกบัใบไมใ้นป่า ในป่ามนัจะมใีบไมไ้ปทัว่โลกเลย ในป่าทัว่โลก 

ใบไมม้นัเยอะแยะไปหมดเลย ใบไมใ้นก ามอื ค าว่า “ใบไมใ้นก ามอื” คอืสิง่ทีส่จัจะที่

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เอามาพูดมนัเป็นแค่ใบไมใ้นก ามอื 

แต่เวลาเราปฏบิตัไิป จรตินิสยัของเรามนัมหาศาลเลยทีม่นัจะแตกแขนงแยก

ย่อยออกไปอกีมาก ถา้อกีมาก เราท าอย่างไรกแ็ลว้แต่ โดยหลกั โดยหลกัอรยิสจัมนัตอ้ง

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนัตอ้งมศีลี สมาธ ิปัญญา โดยหลกัเราเขา้มาทีน่ี่ แต่อาการที่

เป็น โอโ้ฮ! มนัจะแตกไปอีกมหาศาลเลย 

ทนีี้แตกไปมหาศาล ตรงนี้ถ้ามนัแตกไปมหาศาล เรารบัรู ้เหน็ไหม มนัเป็นรส

ไง พอแตกมหาศาล รูท้ีว่่าหลวงปู่ ดูลยท์่านพูด นิมตินี้เหน็จรงิไหม จรงิ เราเหน็จรงิๆ 

เรารูจ้รงิๆ มนัแตกแขนงไป เรารบัรูท้ัง้นัน้น่ะ มนัเป็นความจรงิไหม เป็นความจรงิ เรา

รูจ้รงิๆ เราเหน็จรงิๆ แต่มนัเป็นอรยิสจัไหม ไม่เป็น มนัไม่เป็นเพราะอะไร เพราะมนัมี

สมุทยัไง 

มนัมสีมุทยักม็คีวามเหน็ของเรา มคีวามพอใจของเรา มสีรรพสิง่ของเรามนั

เจอืปนไปดว้ย แต่มนัมรีสชาตไิหม มสี ิ มนัมรีสชาตเิพราะอะไร เพราะว่าเวลาจติมนั
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สงบ เหน็ไหม เวลาจติสงบมนักต็ื่นเตน้แลว้ แลว้พอมนัฝึกหดัใชปั้ญญาไป มนัยิง่

ตื่นเตน้ไปใหญ่ แต่มนัมสีมุทยัเจอืปนไปตลอดๆ มนัถงึตอ้งกลบัมาพุทโธ ตอ้งกลบัมา

ท าความสงบของใจ เวลาภาวนาไปอย่างนี้มนัภาวนาไปได้ 

มนักเ็หมอืนคนท างานน่ะ คนคนหนึ่งมนัมทีัง้ดแีละชัว่ คนจะดตีลอดทุกอย่าง 

หรอืคนเลวตลอดทุกอย่าง ไม่มหีรอก ในคนคนหนึง่จะมดีมีเีลวปนกนั ในการภาวนา

เป็นอย่างนัน้ มนักม็ธีรรม ธรรมเวลาปฏบิตัมินัเป็นธรรมกเ็ป็นขึน้มา กเิลสใตส้ านึกมนั

มอียู่ นี่สมุทยั มนัสะอาดไปไม่ไดไ้ง มนัจะมขีนาดไหนมนักเ็ป็นอย่างนี้ มนัรูไ้ดแ้ค่นี้ 

แลว้ถ้าเราไม่มคีรูบาอาจารยท์ีท่่านแทงทะลุไปแลว้ ท่านรูแ้จง้ไปแลว้ ท่านจะรูเ้ลยว่า

ตอ้งท าอย่างไร กา้วเดนิไปอย่างไร เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ ความสะอาดบรสิุทธิ ์๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์ 

แต่ในโลกนี้ไม่ม ีทองค ากไ็ม่ม ีม ี๙๙.๙๙ มนัไม่ม ี๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์หรอก ไม่ม ี

แต่ว่าถ้าเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นี่ม ีถ้าม ีตอ้งท าไปอย่างนี้ ถ้า

ท าอย่างนี้ปับ๊ เขาบอกว่าเขาเป็นทองค า เราไม่ต้องหรอก เราเป็นนากกไ็ด ้ เรามนีาก 

นากมนัมสี่วนผสมของทอง ทองแดง ทองเหลอืง มนักม็สี่วนผสมของทองเหมอืนกนั 

เออ! เขาใส่ทองกนั อา้ว! เราใส่นาก กม็ทีองเป็นส่วนผสมนะ เออ! เหมอืนกนั กม็ทีอง

อยู่ แต่มนัไม่เหลืองๆ เหมอืนเขาน่ะ มนัออกแดงๆ เพราะมนัมสี่วนผสมของทองแดง 

แต่มนักม็สี่วนของทอง 

นี่กเ็หมอืนกนั เราภาวนา เรากม็คีวามรู้ความเหน็ มนัมสี่วนผสมของทอง แต่

มนักม็สี่วนผสมอย่างอื่นดว้ย มนัมสี่วนผสม มนัไม่สะอาดบรสิุทธิไ์ง ฉะนัน้ เรารบัรูไ้ด้

ไหม คนทีเ่ขาไม่มอีะไรเลย เขาไม่มเีครื่องประดบัอะไรเลย เขาเอาใบไมใ้บหญ้า เอา

เปลอืกหอย เขาเอาไมม้าฉลุเป็นเครื่องประดบัของเขา เพราะเขาไม่ม ีเขาไม่มทีอง เขา

ไม่มเีงนิมทีองอย่างเรา แต่ของเราม ีแต่เรามมีนักไ็ม่บรสิุทธิ ์ท าอย่างไรล่ะ เรากม็ ีแต่

มนักไ็ม่ใช่ทองค าแท ้มนัมสี่วนผสมของอย่างอื่น 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาภาวนาไป มนัจะเป็นอะไรกแ็ลว้แต่ ใบไมใ้นป่า คอืความรู้

ความเหน็ของเรามนัแตกแยกย่อยออกไป ไออ้ย่างนี้มนัเป็นจรตินิสยั คอืหา้มไม่ได ้ เรา
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จะบอกว่า หา้มไม่ไดห้รอก สิง่ทีม่นัจะเกดิกบัเรา สิง่ทีค่วามรูส้กึจะเกดิกบัเรา เราหา้ม

ไม่ได ้แต่เราสามารถควบคุมได ้เราสามารถพฒันาได ้

สิง่ทีม่นัเกดิขึน้ มนับอกว่าจะหา้มไม่ใหเ้กดิขึน้ มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัมขีองมนั 

แต่มนัสามารถช าระลา้ง สามารถผ่อนคลายมนัได ้ มนัผ่อนคลายมนัดว้ยอะไร ผ่อน

คลายมนัดว้ยสต ิผ่อนคลายมนัดว้ยสมาธ ิผ่อนคลายดว้ยปัญญา เราพฒันาของเรา เรา

ท าของเราต่อเนื่องขึน้มา 

ฉะนัน้ สิง่ทีม่นัเป็นจรงิ อย่างทีว่่า เมื่อก่อนบอกว่า มนัเป็นสมาธ ิ สมาธเิราดี

มาก 

สมาธเิราดมีาก อนัน้ีมนัตน้ทุนเดมิ ตน้ทุนเก่า คนเรานะ บางทคีนเราสตดิีๆ  

มนัมสีตขิองมนั มนัรบัรูอ้ะไรต่างๆ ของเขาได ้ แต่ปัจจบุนัมนัพฒันาไหมล่ะ ถ้ามนั

พฒันามนักต็อ้งมาเขา้นี่ เขา้ศลี สมาธ ิ ปัญญา ถา้มนัศลี สมาธ ิปัญญา ถา้สมาธมินัด ี

ปัญญามนัจะเกดิขึน้ อย่างเช่นทีป่ฏบิตั ิ ครัง้หลงัทีม่นัวูบลง มอียู่ครัง้หนึ่งช่วงที่

พจิารณาอยู่มนัวูบ มนัดงึทุกอย่างลง 

นัน่น่ะมนัจะลง ถ้ามนัวูบ อาการที่วูบลงอย่างนี้ อาการที่ว่าจติมนัจะลงสมาธ ิ

บางทมีนัไหลจากทีสู่ง วูบๆๆ ไม่มวีนัทีส่ ิน้สุด ถ้าเรายิง่สงสยั ยิง่สตเิกาะมนัอยู่นะ มนั

จะวูบอยู่ทัง้วนัทัง้คนืเลย 

แต่ถ้าเรามาพุทโธๆ เอง็จะวูบกวู็บไปส ิ เดีย๋วมนัหยุดเอง พอมนัหยุดป๊ึก มนั

เขา้ไปสู่สมาธเิลย เขา้ไปสู่ฐานของมนัเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั ทีจ่ติมนัจะวูบๆ เพราะมนัมเีหตุ ไอวู้บลงอย่างนี้วูบโดยตก

ภวงัค ์ วูบแลว้ไม่รูต้วั วูบแลว้หายไปเลย รูต้วัอกีทเีหมอืนคนตื่นจากนอน ไอน้ัน่ตก

ภวงัค์ 

แต่ถ้ามนัวูบๆ มสีตพิรอ้มไปนะ สตพิรอ้มมนัไป พรอ้มไปตลอด แลว้ถ้ามนัถงึ

ทีสุ่ด ใหม้นัถงึทีสุ่ดเลย จะไปไหนใหไ้ป มนัเป็นอาการ อาการทีค่นจะไดด้ ี มนัจะล่อ 

ไอนู่้นดกีว่า ไอน้ี่ดกีว่าไง เหมอืนคนจะไปเทีย่ว จะไปทางไหนดลี่ะ ทางนู้นก็ด ีทางนี้ก็

ด ีทางนู้นกด็ ีทางนี้ก็ด ีมนัแยกกนัไปด ีไอน้ี่มนัวูบๆ มนักส็งสยัอยู่นัน่น่ะ มนัก็วูบอยู่
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นัน่น่ะ แต่ถ้าบอกว่า เราไม่ไปไหนเลย เราอยู่โดยตวัเรานี่ อาการนัน้ดบัหมด อาการ

วูบคอือาการ 

ฉะนัน้บอกว่า อย่างนัน้ถ้าลงสมาธทิุกคนตอ้งวูบใช่ไหม 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ มนัจะเป็นจ าเพาะบุคคล แลว้ในบุคคลคนเดยีวกนับางทมีนัก็วูบ

ซะแรงเลย แต่พอรูเ้ท่าแลว้มนัไม่มเีลย อาการอย่างนี้ไม่เกดิ แต่มนัจะละเอยีดเขา้มา 

ไออ้าการทีล่ะเอยีด จติละเอียดมนัจะรูทุ้กๆ คน เวลาพุทโธๆ มนัจะละเอียดขึน้มา มนั

จะละเอียดลกึซึ้งเขา้มา อย่างนี้ใช่ 

เพราะอาการวูบอย่างนี้มนัลงสมาธแิลว้ ถา้พน้จากนี้มาแลว้ พอใชปั้ญญาไป 

ทีว่่านี่มนัจะทะลุปรุโปร่งหมดเลย ทนีี้ใหม้นัท าอย่างนี้ไป มนัเป็นหนทางของเราไง มนั

เป็นทางสว่าง ทางอรยิสจั ทางมรรค 

แต่ถ้ามนัเป็นทางของกเิลส มนัลูบๆ คล าๆ แล้วท าไปแลว้มนัมคีวามอหงัการ

ว่าฉันรูฉั้นเหน็ไปหมดล่ะ แต่ใหพู้ดถงึธรรมะ พูดไม่ถูก พูดไม่ได้ พูดไม่จรงิ นี่มนัเป็นทาง

ของกเิลส แต่ถ้ามนัเป็นทางของธรรม ทางของมรรคนะ เราพยายามท าของเรา 

อย่างทีว่่า “เวลามนัปรากฏ มนัพจิารณาไปแลว้ขนัธ์มนัเป็นขนัธ์ มนัจะ

เปลีย่นแปลงอย่างไร” 

ใหม้นัเปลีย่นแปลงไป ถ้าเราศกึษาทฤษฎมีาแลว้มนัจะเป็นอย่างนัน้ 

เหมอืนกบัเราว่าเป็นอนัตตา มนัตอ้งแปรสภาพอย่างนี้ แลว้เราตอ้งการใหม้นัเป็นแบบ

นี้ เรายดึว่าเสน้ทางทางนี้ มนัมทีางอ้อมกไ็ด ้เขาจะขุดอุโมงคไ์ปกไ็ด ้เขาจะไปทางอากาศ

กไ็ด ้เขาขึ้นเครื่องบนิไป 

นี่กเ็หมอืนกนั มนัจะเกดิอะไรขึน้ใหม้นัเกดิ ใหม้นัเป็นปัจจุบนัไง เราท าอะไรก็

แลว้แต่ ตอนน้ีเราอยู่ทีไ่หน เราอยู่ในสถานทีท่ีว่่าไม่มถีนนหนทางเลย การคมนาคม

เขาไปทางเครื่องบนิ เรากต็อ้งพยายามหาเครื่องบนิ เพราะมนัตอ้งยกขึน้สงูพน้จากป่า

นัน้ไป แต่ถ้าเป็นหนทาง ดูส ิ ดูทางรถไฟ พอเจอภูเขา เขาเจาะอุโมงคไ์ปเลย เขาเขา้

อุโมงคไ์ปเลย 
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นี่กเ็หมอืนกนั มนัมอุีปสรรคอะไรขา้งหน้า มนัจะเป็นอย่างไรใหม้นัเป็นไปตาม

ความเป็นจรงิ ไม่ตอ้งไปคาดหมาย เราอยู่ในพืน้ทีร่าบ ภาคกลางมนัเป็นพืน้ทีร่าบ ถนน

หนทางมนัเชื่อมต่อกนัหมดเลย เรากว่็าทัว่โลกนี้มนัจะเป็นแบบนี้ มนัจะเป็นอย่างนี้ พอ

ขึน้ไปทางภาคเหนือนะ ภาคเหนือบางทเีขาเจาะอุโมงคไ์ป เขาตอ้งผา่นภูเขาไป อา้ว! ไม่

กลา้เขา้ เขา้อุโมงคไ์ม่ได ้เดีย๋วภูเขามนัทบัเอา 

นี่เพราะเราไปจนิตนาการ เราไปคาดหมายข้างหน้าไง แต่ถ้าเราปล่อยไปเลย 

เราท าโดยสจัจะความจรงิ สิง่ใดจะเกดิขึ้น ใหม้นัเกดิขึน้ในปัจจุบนัน้ี ท าตามนัน้ไป 

เวลาขนัธ์มนัจะเกดิ มนัจบัเวทนาได ้มนัจะเป็นสญัญาอะไร ตัง้สตไิว ้แลว้มนัจะ

พฒันาของมนัขึน้ไป เราจะไปสู่ทางมรรค เราจะไปสู่ทางคุณงามความดขีองเรา เราจะเพื่อ

ประโยชน์กบัเราเนาะ ค่อยๆ ท าไป 

เวลาพจิารณาไปแลว้ ดูส ิเวลาขนัธ์มนัเกดิ มนัแยกคนละส่วน เมื่อก่อนนะ เวลา

มนัดบัไป เขาบอกว่า ถ้ามนัพจิารณาไปแลว้ถ้ามนัเป็นขนัต ิ เวลาพจิารณาไปแลว้มนั

หายไปเลย มนัหายไปหมดเลย นี่จติเดมิเป็นเรา แต่ตอนนี้พจิารณาไปแล้ว เวลาขนัธ์มนั

หลุดออกไป พจิารณาไป รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณมนัดบั เหลอืแต่ผูรู้ ้มนัคนละ

อนักนั อะไรไป อย่างนี้มนัพฒันาขึน้ไปแลว้มนัจะรู้ มนัจะพฒันาของมนัไป พฒันาใหด้ี

ขึน้ ท าใหด้ขีึน้ ท าขยนัหมัน่เพยีรไป ถา้ขยนัหมัน่เพยีรไป 

แต่ทีน้ีท าส่ิงใดกแ็ล้วแต่ ต้องกลบัมาสมัมาสมาธิ กลบัมาความสงบ

ของใจ กลบัมาท่ีต้นทุนเดิม กลบัมาผู้ท่ีจะเป็นหตูาสว่าง ท าด้วยหตูาสว่าง 

พิจารณาด้วยปัญญาท่ีหตูาสว่าง ไม่ใช่ใช้ปัญญาไปโดยท่ีหตูาพร่ามวั ใช้ปัญญา

ไป ถ้าเป็นการคาดเดา ผู้ใดปฏิบติัด้นเดาธรรม ได้ธรรมะด้นเดา ผู้ใดปฏิบติั

ธรรมสมควรแก่ธรรม มนัจะได้สจัจะความจริง เราท าความจริงของเรา ท าของ

เราไป 

เริม่ตน้กค็าดกห็มายไป นี่ธรรมะคาดหมาย มนักเ็ป็นโดยความคาดหมาย ถ้า

ธรรมะเป็นความจรงิ มนักเ็ป็นความจรงิ ใหข้ยนัหมัน่เพยีรอย่างนี้ พจิารณาอย่างนี้ 
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ปฏบิตัอิย่างนี้ต่อเน่ืองไป มนัจะไปสู่หนทางสว่างเนาะ ไอน้ี่พูดถงึการปฏบิตัิ ใหป้ฏบิตัิ

แบบนี้ จบ 

ถาม : เรื่อง “ครอบครวัล้มเหลว” 

หลวงพ่อ : นี่หวัขอ้เขาเขยีนมาอย่างนี้จรงิๆ 

ถาม : แต่งงานโดยทีส่ามใีหเ้ป็นแม่บา้น รอมลีูกและเลี้ยงลูก ไรง้าน ไรอ้าชพีค่ะ 

ตลอดเวลาอยู่กบัสาม ีเขาเอาแต่ใจ ใชก้ าลงัรุนแรง อารมณ์รา้ย เกรีย้วกราด ไรเ้หตุผล

กบัเรามานาน ระยะหลงัเขาขอเราแยกไปเชา่คอนโด เพราะงานมากมาย ตอ้งตดิต่องาน

เวลาดกึๆ ตดิงาน ตอ้งใชส้มาธ ิขอมพีืน้ทีส่่วนตวัอยู่ บวกกบัดว้ยเราคดิว่าเขาจะดขีึน้ 

เมื่อเขาคดิไดว่้าความรุนแรงไม่ควรมใีนครอบครวั 

แต่แลว้กลายเป็นว่าเขาไดช้วีติโสด เทีย่วไปบอกใครว่าเราเลกิกนัแลว้ ทัง้ที่

เรายงัคดิว่านี่คอืการถอยคนละกา้ว และแยกกนัอยู่มานาน ๒ ปีกว่า แฟนมกีลบัมาขอ

โทษ วนเวยีนแวะเยี่ยมเรา พอไดท้านขา้วนอกบา้นครัง้สุดทา้ยกไ็ปมหีญงิใหม่ ลงทุน

ซื้อคอนโดราคาแพงอยู่ดว้ยกนัโดยปิดบงัเรา จู่ๆ มาบอกใหเ้ราตาสว่าง เพราะเลกิกนั

กบัเรานานแลว้ ปัจจุบนัไม่มลีูกดว้ยกนั จนวนัน้ีเวยีนครบ ๑๑ ปีของเรา เหตุการณ์

เช่นนี้คอือะไรหรอืคะ เขาคดิเองเออเองขา้งเดยีว แบบนี้โยมไม่ทราบว่าความจรงิที่เป็น

สาเหตุเบื้องหลงัคอือะไร เราไม่รูส้าเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหา เพราะเขาไม่เคยใหโ้อกาส

เราไดพู้ดคุยไถ่ถามใดๆ 

เวลานี้จติใจเราคงคดิทบทวน เพราะเขาทิ้งภาระหนี้ผ่อนบา้นเรอืนหอทีซ่ื้อ

ดว้ยกนัไวน้ี้หลายลา้นบาท เราขอใหเ้ขาช่วยรบัผดิชอบหนี้ดงักล่าว กเ็ลีย่งบอกแค่ว่า

ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัแลว้ จบกนันานแล้ว เราควรใชว้ธิีทางโลกคอืฟ้อง หรอืวธิแีกปั้ญหา

อย่างไรเจา้คะ 

ตอบ : นี่พูดถงึว่าเขาถามถงึปัญหาชวีติ 

ความจรงิเวบ็ไซต์นี้ตอบแต่ปัญหาธรรมะ เวบ็ไซต์ไม่ไดส้รา้งเพื่อตอบปัญหา

ชวีติ แต่ในเมื่อมนัมปัีญหาชวีติ เราจะตอบใหม้นัเป็นปัญหาธรรมะ เพราะปัญหาธรรมะ

มนักค็อืปัญหาในครอบครวั ปัญหาในหวัใจนัน่แหละ 
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ฉะนัน้ ถ้าสิง่ทีเ่ป็นธรรมนะ มนัเริม่ตน้ตอ้งมปัีญญาไง มปัีญญานะ มปัีญญา

แลว้เราหาทีพ่ึง่อย่างนี้ เราจะไปในทางสว่าง 

นี้ดมีาก ค าว่า “ดมีาก” หมายความว่า ไม่หลงไปในทางมดืบอด ไม่หลงไป

ในทางอวชิชา ไม่หลงไปนะ ถ้าคนมคีวามทุกขค์วามยากอย่างนี้ มนัมคีวามกดดนั

อย่างนี้ กไ็ปหาหมอดู หาหมอท าคุณไสย หาหมอท าใหเ้ขากลบัมารกัเรา อย่างนี้มนัยิง่

ท าใหห้มดเนื้อหมดตวัไปขา้งหน้า มนัจะไปโดนหมอหลอก มนัตอ้งมคี่าใชจ้่าย 

ตวัเองกม็คีวามทุกขพ์ออยู่แล้ว ตวัเอง ความทุกขข์องเรามนักท็บัถมในหวัใจ

พออยู่แลว้ แลว้ถ้าไปในทางมดืบอด ไปในทางสงัคมโลก ไปในทางไสยศาสตร ์ไปทาง

ทีเ่ขาคดิว่าทางนัน้จะเป็นทางแกไ้ขของเขา ถ้าไปทางมดืบอดนะ เราจะตอ้งเสยีเงนิ

เสยีทอง เสยีเวลา เสยีอารมณ์ความรูส้กึ แลว้พอสุดทา้ยขึน้มา สมมุตว่ิาเขากลบัมา สมมุติ

สามกีลบัมาคนืดกีบัเรา โยมคดิว่าโยมจะไวใ้จได้ไหม สามเีขาจะกลบัมาหาเรา ตอนนี้

สามมีางอ้เลย บอกคดิไดแ้ลว้ จะมาอยู่กบัเราอีก โยมคดิว่าโยมท าใจไดไ้หม แลว้โยม

ไวใ้จเขาไดไ้หม 

นี่เหมอืนกนั ถ้าไปท าคุณไสย ไปท าสิง่ใด คดิว่าเขาจะกลบัมา เขาจะเป็นคนดี

ขึน้มา เราคดิว่าเขาจะดจีรงิหรอืเปล่า เราคดิว่ามนัจะเป็นประโยชน์กบัเราไหม นัน้เป็น

ทางมดืบอดไง 

แต่ทีบ่อกว่าถ้าเป็นทางสว่าง ทางสว่าง เรายอมรบัความจรงิ เรายอมรบัความ

จรงิ ตอนน้ีเหตุการณ์มนัเกดิขึน้มาแลว้ เขาบอกว่า เหตุการณ์นี้เกดิมาครบ ๑๑ ปีแลว้ 

แลว้เขากไ็ปมภีรรยาใหม่ แสดงว่าผูห้ญงิคนนัน้มดีกีว่าเรา แลว้ถ้ามดีกีว่าเรา เราขาด

ตกบกพร่องสิง่ใด เราขาดตกบกพร่องสิง่ใด 

มนัเป็นทีจุ่ดเริม่ตน้ เราคดิเป็นมุมกลบั เราเอากลบักนั เอากลบักนัว่า โยม

เวลาแต่งงานแลว้ โยมบอกว่าโยมจะออกไปท างานนอกบา้น โยมเป็นคนหาเลี้ยง

ครอบครวั แลว้ใหส้ามเีป็นพ่อบา้น โยมว่าเขายอมไหม เออ! อา้ว! กลบักนั กลบักนัว่า 

โยมเป็นคนออกไปท างานนอกบา้น แลว้ใหส้ามเีป็นพ่อบา้นอยู่กบับา้น อยู่กบัเหยา้ เฝ้า

กบัเรอืน เป็นคนท างานบา้น 
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เวลาอย่างนี้มนัตอ้งคดิตัง้แต่ตน้ ตัง้แต่ตน้ ถ้ามขีอ้ตกลง มนัมหีลาย

ครอบครวัทีเ่ขามขีอ้ตกลงอย่างนี้ แต่เขามขีอ้ตกลงอย่างนี้ต่อเมื่อเขามบีุตร ถ้าเรามี

บุตร เรารกัดว้ยกนั มนัเป็นโซ่ทองคล้องใจ มนัเป็นโซ่ทองของหวัใจทัง้สองหวัใจ ทุก

คนมนักจ็ะสละไดใ้ช่ไหมว่าคนใดคนหนึ่งอยู่บา้นเพื่อเลี้ยงดูลูกของเรา เพื่อใหลู้กของ

เราเป็นคนด ีใหลู้กของเรามคีวามสุข ถ้าอย่างนัน้มนักส็มเหตุสมผล 

ไอน้ี่เริม่ตน้กบ็อกว่า พอแต่งกบัสามกีใ็หอ้ยู่บา้น รอเลี้ยงลูก ลูกยงัไม่มเีลย จะ

ใหร้อเลี้ยงลูก แลว้เขากอ็อกไปขา้งนอก แลว้กไ็ม่มเีหตุมผีล 

อนัน้ีเขาถามว่า แลว้สิง่นี้มนัคอือะไร มนัคอือะไร เขาไม่มเีหตุผลทีไ่ดอ้ธบิาย 

เขาไม่มเีหตุผลจะไดอ้ธบิายเลย 

เวลาพูดถงึทางสว่างนะ ในทางสว่างขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่าน

บอกว่าเวรกรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ ถ้ากรรมเก่า ขณะทีก่รรมบงัตา เขาพูดอะไรก็

เชื่อ เขาท าอะไรดว้ยเหตุผลมนัไม่น่าฟังขึน้ มนักฟั็งขึน้ มนัยอมเขาไปทัง้หมด แลว้

พอยอมเขาไปหมด เพราะเราคาดหมายว่าเขาเป็นคนทีใ่ชอ้ารมณ์รุนแรง เขาเป็นคน

เกรีย้วกราด เขาเป็นคนทีม่คีวามโหดรา้ย เราคดิว่าถ้าเขาออกไปแลว้เขาจะเป็นคน

อารมณ์ดขีึ้น หวงัว่าเขาจะดขีึน้ หวงัว่าเขาจะดขีึน้ 

ถ้าหวงัว่าเขาจะดขีึน้ มนักต็อ้งตกลง ตอ้งคุยกนั ถ้าคุยกนั มนัมปัีญหาอย่าง

ใด เรากแ็กไ้ขกนัดว้ยหนทางสว่าง คอืหนทางของวทิยาศาสตร ์ หนทางของทาง

ธรรมะ 

เหน็ไหม บอกว่าวทิยาศาสตรแ์กก้เิลสไม่ได ้แต่เวลาเราพูดกนัหนทางสว่าง คอื

หนทางทางวทิยาศาสตร ์หนทางทางเหตุทางผล ถ้าเป็นธรรมะ ธรรมะทีส่ะอาดเข้าไปมนั

แกก้เิลส กเิลสคอืความเป็นตะกอนความขุ่นใจในใจของแต่ละบุคคล ถ้าในใจของบุคคล

มนัมกีเิลสตณัหาความทะยานอยากอยู่ในหวัใจ เราจะมปัีญญาอย่างไรเขา้ไปช าระลา้ง

กเิลสอนัน้ี อนันี้ธรรมะทีจ่ะแกก้เิลส แต่วทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตรม์นัเป็นสิง่ทีพ่สิูจน์

ได ้ทีทุ่กคนท าความเขา้ใจได ้นี่หนทางสว่าง 
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เราคุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผลส ิ ในเมื่อมนัมปัีญหาขึน้มา มนัมปัีญหาขึน้มา เขา

ผดิอยู่แลว้ล่ะ เขาผดิอยู่แลว้เพราะเขาขอไปอยู่คอนโด แลว้เขากไ็ปซื้อคอนโดใหก้บั

ภรรยาน้อย นี่มนัผดิ มนัผดิหลกัครอบครวัไง ผดิเพราะเขามเีลก็มนี้อย ถ้าเขามเีลก็มี

น้อย เขาผดิอยู่แล้ว 

ถ้าเขาผดิอยู่แลว้ สิง่ทีว่่า หนทางสว่าง หนทางสว่างเพราะเขาถามว่า อย่างนี้

ถ้าเราตอ้งการใหเ้ขามารบัผดิชอบเรื่องหนี้สนิด้วย เพราะหนี้สนิสรา้งมาด้วยกนั แต่

ตอนน้ีหนี้สนิยกใหเ้ราคนเดยีว แลว้เราจะท าอย่างไร 

มนักต็อ้งตามสทิธิไ์ง 

เขาบอกว่า อย่างนี้ตอ้งฟ้องทนายไหม อย่างนี้ตอ้งอะไรไหม 

มนัตอ้งตามสทิธิ ์แต่ระวงัใหด้ ี เขาจะตอ้งมขี้อมูล เขาตอ้งมหีลกัฐานโตแ้ย้งเรา

อยู่แล้ว เวลาไป จะใหต้ัง้ทนายฟ้อง ทนายมนักก็ินทัง้สองขา้งเลยล่ะ ทนายทีด่กีม็ ี

ทนายทีเ่ขาหาผลประโยชน์กม็ ี จะท าอะไรถ้าถล าไปแลว้มนัมแีตผ่ลเสยีหายทัง้นัน้น่ะ 

แต่มนัตามสทิธิข์องเรา เราตอ้งรกัษาสทิธิข์องเรา เรารกัษาสทิธิข์องเรา เราท าตาม

ความถูกตอ้งความดงีามของเรา มนัเป็นธรรม แต่ค าว่า “เป็นธรรม” ความเป็นธรรม 

แต่เพราะความไม่เท่าทนักนั เรากจ็ะเป็นเหยื่อเขาตลอดไป 

แต่ถ้าพูดถงึตามสทิธิ ์ เขาตอ้งมารบัผดิชอบเรื่องความเป็นหนี้ อนัน้ีเราเหน็

ดว้ย เขาตอ้งรบัผดิชอบความเป็นหนี้ แต่เขากอ็า้งว่า เราไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัแลว้ สมบตัิ

นัน้เป็นของเขาหรอืของเราล่ะ นี่เราผ่อนบา้นจนจบนะ เดีย๋วเกิดถ้าเขาโดนผูห้ญงิคน

นัน้เฉดหวัมานะ เขาจะมาขออยู่ดว้ย เขาใหเ้ราผ่อนบา้นจบ ผ่อนบา้นจบแลว้พอเขา

ไดทุ้กขไ์ดย้าก เขาจะมาอยู่กบัเราอกี แลว้เราจะรบัเขาไดไ้หมล่ะ 

คนเรานะ ถ้าจติใจมนัมธีรรม มนัไม่ท าเสยีหายอย่างนี้ มนัตอ้งคดิถงึใจเขาใจเรา 

ตกลงดว้ยกนั เป็นสามภีรรยากนั ซื้อบา้นดว้ยกนั แต่งงานกนั แลว้อยู่ดว้ยกนั แลว้

เขาเอารดัเอาเปรยีบอยู่ฝ่ายเดยีว แลว้เวลาถงึทีสุ่ดแลว้ทิ้งปัญหาไวใ้หห้มดเลย แลว้เรา

กม็าทุกขม์ายากอยู่ แลว้อนัน้ีกรรมอะไรล่ะ 
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กรรมนะ มนัเป็นกรรมเก่า แต่กรรมปัจจุบนันี้ กเ็ราเลือกเองไง เราเลอืกเอง เรา

ยอมรบัเขาเอง เราแต่งงานกบัเขาเอง แล้วเราแต่งงานกบัเขาเอง แลว้มนัมปัีญหา

ขึน้มา มนัเป็นปัญหาครอบครวั ถ้าเป็นปัญหาครอบครวั 

เราชมอยู่อนัหนึ่งเท่านัน้น่ะ เราไม่ไปตามกระแสโลกนะ ถ้ากระแสโลก คนถ้า

มปัีญหาขึน้มาแลว้เขาจะไปหาหมอยา ไปหาหมอเสน่ห ์ ไปหาคุณไสย แลว้กดู็สงัคมส ิ

ในปัจจุบนันี้เรากท็ุกขอ์ยู่แล้ว เรามปัีญหาครอบครวัเราเตม็ทีอ่ยู่แลว้ แล้วเราพอไปอย่าง

นัน้มนัไปเพิม่ปัญหาใหม่ขึน้มา ไปเพิม่ปัญหาทีว่่าเราจะตอ้งไปเจอพวกหมอน่ะ จติใจ

เขาจะบรสิุทธิ ์จติใจเขาจะตกัตวงผลประโยชน์จากเราอกีมหาศาลเลย 

ถ้าเราไม่ไปทางมดืบอด เรามาทางสว่าง ถ้ามาทางสว่าง เราถงึตอบปัญหา 

เพราะทีน่ี่เขาตอบปัญหาภาวนา ไม่ไดต้อบปัญหาครอบครวั แตเ่ราเหน็ปัญหาอย่างนี้

มนัเป็นปัญหาทีว่่ามนัชกัเขา้สูธ่รรมได ้ชกัเขา้สู่ธรรมได ้ใหเ้หน็ว่า เวลาเราบอกว่า สิง่นี้

มนักรรมอะไร 

ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ สิง่ใดท าแลว้เสยีใจ สิง่ใดท าแลว้ไม่

ด ีสิง่นัน้ไม่ควรท าเลย สิง่นัน้ไม่ควรท าเลย 

แต่ภพชาตนิี้มนัยาวไกลนัก เราท าสิง่ใดมากไ็ม่รู ้ เราถึงไดม้าเจอผูช้ายคนนี้ เขา

จะพูดสิง่ใด ทัง้ๆ ทีผู่ช้ายคนนี้ไปพูดกบัใครกไ็ม่มใีครเชื่อถอืเลย แต่มาพูดกบัเรา 

ท าไมเราเชื่อไปหมดเลย ท าไมเราเชื่อ เราเชื่อแต่ผู้ชายคนนี้ เรายอมเชื่อเขาไปหมด

เลย แต่ท าไมเขาไปพูดกบัคนอื่น คนอื่นเขาไม่คบเลย คนอื่นเขารูว่้าคนนี้กะล่อน เขาไม่

เชื่อถอืเลย เอ๊! แต่ท าไมเรามนัเชื่อล่ะ ท าไมจติใจเรามนัเหน็ดเีหน็งามไปหมดเลย เหน็

ไหม 

มนัม ี เวรกรรมของคนมนัม ีมนัม ี เราไปเชื่อถอืเขาไดอ้ย่างไร ถ้าเราจะเชื่อถอื 

เรากเ็ป็นคนทีม่ปัีญญา ถ้าเป็นคนทีม่ปัีญญา เรากต็้องมปัีญญาใคร่ครวญ มนัถูกหรอื

มนัผดิ มนัจรงิหรอืมนัไม่จรงิ ถ้ามนัไม่จรงิ เราไปเชือ่เขาไดอ้ย่างไร เราไม่ตอ้งไปเชื่อ

เขา ถา้เราไม่เชื่อเขา ชวีติเรากเ็ป็นอสิระใช่ไหม 
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แต่ถ้าชวีติของเรา เรากค็ดิว่า ชวีติของเรา เรากต็้องมคีู่ ชวีติของเรากต็อ้ง

เป็นฝัง่เป็นฝา เป็นฝัง่เป็นฝา เรากห็าเป็นฝาไมท้ีด่สี ิอย่าไปหาฝาผุๆ ส ิ ไอฝ้าผุๆ ไอ้

ฝามนัจะพงัอยู่แลว้ เอามาเป็นฝาของเราไม่ได ้ลมพดั ไม่ตอ้งลมพดัหรอก มนัอยู่นี่มนั

จะผุ มนัจะหลุดจากเสาอยู่แล้ว 

จะเป็นฝัง่เป็นฝา มนัสญัชาตญาณของมนุษยเ์นาะ มนุษยก์ต็อ้งมคีู่ครองเป็น

เรื่องธรรมดา แต่มนุษยก์ต็อ้งเลือก ตอ้งเหน็ว่าเราพึง่พาอาศยักนัไดจ้รงิๆ ถา้เราพึง่พา

อาศยักนัไดจ้รงิๆ นะ บางคนนะ บางคนดแีต่ตน้ น่าจะพึง่พาอาศยักนัได ้ แต่พอไปๆ 

แลว้ เขาไปตดิการพนัน เขาไปเสยีคนขึน้มา มนักเ็ป็นเวรกรรมของเราเนาะ เวลาเลอืก 

เลอืกคนดี๊ดนีะ เวลาอยู่กนัแลว้นะ ท าไมมนัออกลายขนาดนี้กไ็ม่รู้ 

กาลเวลามนัเปลีย่นแปลงคนไปหมดเลย กาลเวลามนัเปลีย่นแปลงคนไดน้ะ 

เวลามนัเปลีย่นแปลงคนไป ถ้ามนัเปลีย่นแปลงไปอย่างนัน้ เรากเ็ลอืกแลว้ เรากท็ า

แลว้ แต่นี้มนัเริม่ตน้ตัง้แต่ตน้ เราถึงไดบ้อก สมมุตว่ิาใหก้ลบักนั ให้กลบักนัว่า ใหเ้ขา

เป็นพ่อบา้นซะ เราออกไปท างานขา้งนอกล่ะ เขาอยู่ในบา้น เขากเ็หน็เฉพาะในบา้น ท า

ความสะอาดในบา้นนัน้ เรากไ็ปเจอกบัสงัคม แต่กไ็วใ้จไม่ไดอ้กีแหละ เดีย๋วนี้อยู่ในบา้น 

ดูส ิเดีย๋วนี้พวกแก๊งตกทองมนักเ็ขา้ไปดูว่าบา้นน้ีมใีครอยู่บา้ง มนัมาหาถงึบา้นเลย 

เดีย๋วนี้โลกมนัซบัซ้อนขึ้นเยอะ ถ้ามนัซบัซ้อนขึน้เยอะ มนัตอ้งมศีลี ๕ ศลี ๕ 

กาเมสุมจิฉาจาร เราซื่อสตัยต์่อกนัในคูค่รองของตน เราซื่อสตัยต์่อกนั ถ้าเราซื่อสตัย์

ต่อกนั เหน็ไหม จะไปท างานทีไ่หน จะไปรอบโลกทีไ่หน มนักไ็วใ้จกนัไดไ้ง แตถ่้ามนัไม่

ซื่อสตัยต์่อกนั ศลี ศลีและธรรมมนัจะท าใหส้งัคมร่มเยน็เป็นสุข ศลีและธรรมท าให้

ครอบครวันี้มัน่คง จะท าใหค้รอบครวัไวว้างใจกนัได้ 

ถ้าครอบครวัมนัไวว้างใจกนัไม่ได้ ไอน้ี่พูดถงึโดยค าถาม มนัส่อแววตัง้แต่ตน้ 

ตัง้แตต่น้กบ็อกว่าใหเ้ป็นแม่บา้น พอเป็นแม่บา้น พอเบื่อแลว้กบ็อกว่ามงีาน

จ าเป็นตอ้งไปเช่าคอนโดอยู่ 

มนัเบื่อแลว้ มนัเบื่อแล้วมนัจะไปอยู่คนเดยีว มนักบ็อกว่าตอ้งมงีานมาก ตอ้ง

ไปเช่าคอนโดอยู่ต่างหาก ไอเ้รากย็งัเชื่อเขาเนาะ ออ้! เพื่อหวงัว่าเขาจะดขีึน้ พอไปอยู่
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คอนโดคนเดยีวมนักเ็หมอืนกบัปล่อยจระเขล้งน ้า ไอเ้ขม้นัลงน ้าไปแลว้มนักไ็ปหาเหยื่อ

ของมนั พอไอเ้ขม้นัไดเ้หยื่อมาแลว้ ตอนน้ีมนักท็ิ้งหนี้ไวใ้หแ้ลว้ 

เราจะพูดว่า เวรย่อมระงบัดว้ยความไม่จองเวร ตัง้สต ิ ตัง้สตแิลว้แกไ้ข

เหตุการณ์เฉพาะหน้าของเราไป แกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหน้า เขาสรา้งเวรสรา้งกรรม

ของเขา เขาท าลายหวัใจของเรา สกัวนัหนึ่งถ้าคนท าลายหวัใจของเขา เหยยีบย ่า

หวัใจของเขา เขาจะเจบ็ช ้าน ้าใจของเขา 

ในปัจจุบนัน้ีเขาเหยยีบย ่าหวัใจของเรา เขาท าใหเ้ราเจบ็ช ้า เขาเหยยีบย ่า

หวัใจของเรา แต่เรามสีตมิปัีญญา มศีลีมธีรรม เหน็ไหม เวรย่อมระงบัดว้ยความไม่จอง

เวร 

ค าว่าไม่จองเวรน้ีไมใ่ช่ไม่ท าอะไรเลยนะ ค าว่า “ไม่จองเวร” คือเอา

ธรรมะชโลมหวัใจของเรา แต่ท่ีเราพดู ตามสิทธ์ิ เราต้องหาช่องทางตามสิทธ์ิ 

รกัษาสิทธ์ิของเรา รกัษาสิทธ์ิของเรา ถ้ารกัษาสิทธ์ิของเรา เราต้องท า ไม่ใช่ว่า

เราจะงอมืองอเท้าไม่ท าอะไรเลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนถงึความเพยีรชอบ ความเพยีร ความ

วริยิะ ความอุตสาหะ การนัง่สมาธภิาวนากต็อ้งมคีวามเพยีร มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 

ชวีติครองเรอืนมนัตอ้งมอีาชพี กต็อ้งมคีวามขยนัหมัน่เพยีรท าเพื่อประโยชน์ของเรา 

เราท าของเรา เราท าความเพยีร ท าดว้ยศลีดว้ยธรรม ดว้ยความสุจรติชน มนั

สุจรติ ตอ้งท าของเรา ถ้าท าอย่างนี้ ไปตามทางสว่าง ไปตามทางธรรมะ ไปตามทาง

ธรรม 

ทางธรรมบอกว่า ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ เรากห็าเหตุสว่ิาเหตุมนัเกดิเพราะ

อะไร ถ้าเหตุมนัเกิดเพราะอะไร เรากต็อ้งแกไ้ขตามเหตุนัน้ ถ้าแกไ้ขไม่ได ้กเ็วรย่อม

ระงบัดว้ยการไม่จองเวร เรากอ็โหสกิบัเขา เวรกรรมเราไม่ผูกโกรธกนัไป เรารกัษาตวั

เรา รกัษาหวัใจของเรา เราดูแลหวัใจของเรา แลว้เราดูแลหวัใจของเรา เรากไ็ม่มคีวาม

อาฆาตมาดรา้ย ไม่มคีวามทุกขย์ากจนเกนิไป ทัง้ๆ ทีไ่ม่มมีนักย็ากนะ เพราะเขาท า

กบัเราขนาดนี้ มนัไม่มมีนัก็ยาก 
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นี่เขาบอกว่ามนั ๑๑ ปีแลว้ล่ะ ๑๑ ปีมนัเป็นอดตีไปแลว้ เราแกปั้จจุบนัน้ี แลว้

สิง่ทีม่นัเกดิขึน้มนัเกดิขึน้มาแลว้ มนัเกดิขึน้เพราะผลของกรรม ผลของวฏัฏะ บางคน

เขาเป็นคนโชคด ี บางคนเขามสีามทีีแ่หม! เป็นที่ทะนุถนอม สามเีขาดูแลของเขา 

โอโ้ฮ! เขามคีวามโชคดมีาก เขามคีวามโชคด ี ความโชคด ี เขาว่าโชคดกีค็อืดวง ใน

พระพุทธศาสนาไม่สอนเรื่องดวง เขาสอนเรื่องผลของกรรม เรื่องผลของวฏัฏะ แต่ค าว่า 

“โชคด”ี เขาท าของเขามา เขาไดผ้ลของเขา แต่เขาก็ตอ้งท าต่อเน่ืองไป 

อนัน้ีของเรา เราเคยท าคุณงามความดมีาขนาดไหน เราเคยโชคดมีามากมาย

แลว้ แต่ในชาตปัิจจุบนันี้ ในปัจจุบนันี้เราก าลงัเจอวกิฤต ิ เราเจอวกิฤตใินชวีติ เราตอ้ง

หาเงนิใชห้นี้ เราตอ้งหาเงนิมาผ่อนบา้น เราตอ้งหาเงนิหาทองมา ตอ้งท า ตอ้งท าเพื่อ

ด ารงชวีติ เพื่อด ารงชวีตินี้ไว้ แลว้สิง่ทีเ่กดิขึน้มนัเป็นคตธิรรมสอนชวีติเราได้ เหน็ว่า 

การเวยีนว่ายตายเกดิ เกดิจากพ่อจากแม่มากท็ุกข์ยากพอแรงอยู่แลว้ เวลาเราจะมี

ครอบครวั มเีหยา้เรอืน มนักย็งัมาทุกข์ซ ้าทุกขซ์้อนกบัเราอีก 

ฉะนัน้ ตัง้สตไิว ้ตัง้สตไิว ้จะมอีะไรเกดิขึน้ขา้งหน้า เราใชปั้ญญาของเราแยกแยะ 

ใชปั้ญญาของเรา เรามปีระสบการณ์แลว้เราจะไม่เชื่อใครง่ายๆ เราจะเชื่อน ้ามอืของเรา 

เราจะท าคณุงามความดขีองเรา เราจะท าเพื่อประโยชน์กบัชวีติของเรา เราจะท าเพื่อใช้

หนี้ใชส้นิอนัน้ีใหห้มด แลว้ชวีตินี้เลอืกเดนิเอา เลอืกเดนิเอา จะเดนิทางโลกกไ็ด ้ จะ

เดนิทางธรรม เรากป็ระพฤตปิฏบิตั ิไม่ตอ้งบวชกป็ฏบิตัไิด ้อยู่ทีไ่หนกป็ฏบิตัไิด ้ชวีติมนั

อยู่ได ้ชวีติมนักแ็ค่ขา้วมื้อหนึ่ง มปีากมทีอ้ง เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพยีงแต่คนเรามนัตดิ

ทีศ่กัดิศ์รไีง ตดิทีเ่รายอมแพไ้ม่ได ้ เราเสยีหายไม่ได้ เราใหใ้ครเหยยีบย ่าไม่ได ้ อนันี้

มนัเป็นความทุกข์ซ ้าทุกขซ์้อนไง 

อนัน้ีมนัแลว้กนัไป มนัแลว้กนัไปเพราะเราเลือกกนัมาเอง แลว้เราเชื่อใจเขา

เอง เขาใหอ้ยู่บา้นกอ็ยู่ เขาใหท้ าอะไรกเ็ชื่อ แลว้พอเขาทิ้งเราไป ตอนน้ีไม่เชื่อแลว้ ไม่

เชื่อแลว้ เราจะมาเอาคนื 

กเ็ราเชื่อเขามาเอง เราเชื่อเขามาเอง ตอ้งโทษบอกว่า ท าไมเราเชื่อคนง่าย

อย่างนี้ล่ะ ท าไมเราไม่มเีหตุผลต่อรองกบัเขาเลยหรอื เราไม่ไดพู้ดอะไรกบัเขาบา้งเลย
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หรอื แลว้พอเขาทิ้งภาระไวใ้ห ้ ทิ้งภาระไวใ้ห ้ แลว้ก็อย่างว่า ถ้าจะฟ้องจะอะไรก็ว่ากนั

ตามแต่หลกัฐานเนาะ แต่เราห่วงว่าถ้าไปแลว้เขาจะบอกว่าสนิสมรส อา้ว! กเ็รายกให้

แลว้ มนัไปสูก้นั มนัเสยีหายไปขา้งหน้านะ แต่ถ้ามนัเป็นสทิธิท์ีเ่ราจะแบ่งเบาภาระได้ 

อนันัน้เราเหน็ดว้ย แต่เหน็ดว้ย เราคดิว่าอย่าถล า อย่าถล าไปใหม้นัทุกขม์ากไปกว่านี้ 

ถ้าเรามธีรรมะไวช้โลมหวัใจของเรา เรามปีระโยชน์กบัหวัใจของเรา 

เราชมอนัหนึ่ง เราชมอนัหนึ่งว่า ไม่ไปทางมดื ไม่ไปทางมดืบอด ไม่ไปทาง

คุณไสย ไม่ไปทางท าเสน่หย์าแฝด ไม่ไปท าทางจะดงึใหเ้ขาคนืมา เพราะเขาคนืมา 

เราจะไวใ้จเขาไดไ้หม ถ้าท าเสน่ห์ยาแฝดกลบัคนืมา เดีย๋วตอ้งไปท าอีก ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ 

เดีย๋วมนัไปอีก 

แต่ถ้าคุณงามความดขีองเรา เรารกัษาที่นี่ เราไปทางสว่าง ไปทางธรรมะ ไป
ทางเหตุและผล หาเหตุหาผล รกัษาตวัเรา รกัษาหวัใจของเรา แลว้ถ้าประพฤตปิฏบิตัิ
ไดน้ะ มนัทุกข ์ทุกขอ์ย่างนี้นะ หายใจเขา้ใหน้ึกพุท หายใจออกใหน้ึกโธ ถ้ามธีรรมะใน
หวัใจ จะขอบคุณเลยนะ ขอบคุณสามเีลยนะ อุตส่าหท์ิ้งฉันไป เดีย๋วนี้ฉันภาวนาเป็น
แลว้นะ เมื่อก่อนมสีามอียู่ ฉันภาวนาไม่เป็น ฉันทุกขฉั์นยากนะ เพราะสามที าใหฉั้น
เจบ็ช ้าน ้าใจ เดีย๋วนี้ฉันหนัมาภาวนา เดีย๋วนี้ฉันมคีุณธรรมในหวัใจนะ คดิถงึคุณสามี
นะ กลบัคดิถงึคุณเขาอกีนะ เห็นไหม เราจะไปทางสว่าง เราไม่ไปทางมดืบอด เอวงั 


