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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

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

ถาม : เรื่อง “การปฏบิตัขิองฆราวาส” 

ขอถามหลวงพ่อค่ะ ตอนน้ีหนูอายุ ๒๓ แต่เหน็ว่าชวีตินี้มภียัมาก ตอนนี้

พยายามก าหนดพุทโธอยู่ พยายามท าทาน ถอืศลี ๘ ทุกวนั อยากทราบว่า ถ้ายงัอยู่ใน

สถานะของฆราวาสจะมสีทิธิบ์รรลุธรรมไหมคะ หรอืจะตอ้งมเีวลาภาวนามากๆ แบบพระ

อย่างเดยีว 

ปล. ใชช้วีติประจ าวนัเป็นกุศลยากมาก พอจะมทีางบา้งไหมคะทีไ่ม่อยากเวยีน

ว่ายตายเกดิ ไม่อยากเวยีนว่ายตายเกดิแล้ว 

ตอบ : นี่ค าถาม ค าถามน้ีเป็นค าถาม อายุ ๒๓ เพิง่วยัท างาน พอวยัท างานขึน้มา 

เหน็ไหม “ชวีติประจ าวนัเป็นกุศลได้ยากมาก” 

ถ้าชวีติประจ าวนัเป็นกุศลไดย้ากมาก เหมอืนกบัเด็กๆ เวลาเดก็ๆ ท าอะไร 

ครูบาอาจารยจ์ะยดัใส่เดก็ทัง้นัน้น่ะ นู่นกไ็ม่ด ี นี่กไ็ม่ด ี ยดัเยยีดใส่เดก็หมดเลย แลว้

โทษสงัคมเลยนะ เวลาสงัคมมปัีญหาขึน้มาตอ้งไปแกท้ีไ่หน ตอ้งไปแกท้ีเ่ดก็ มปัีญหา 

ไปแกท้ีเ่ดก็ จะไปอบรมเดก็ก่อน เดก็มนักร็บัอยู่คนเดยีวนัน่น่ะ อะไรกไ็ปโทษทีม่นั 

อะไรกไ็ปโทษทีม่นั 

นี่กเ็หมอืนกนั เราอายุ ๒๓ ปี “ตอนน้ีอายุ ๒๓ เหน็ว่าชวีตินี้มภียัมาก” 

ชวีตินี้มภียัมาก อายุ ๒๓ มนัแบบว่ายงัผา้ใสๆ อยู่ไง ยงัผา้ใสๆ ยงัแบบว่ายงัมี

ไฟ คนมไีฟ คนอยากจะท าคุณงามความด ีคนอยากจะพน้จากทุกข์ ชวีติใสๆ มนัมองสิง่

ใดมนัมองดว้ยความใสซื่อ ด้วยความไร้เดยีงสา 
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แต่เวลาโตขึน้มา ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ในภาคอสีานนะ เขาเรยีกผูเ้ฒ่าคอืผูท้ีม่อีายุยนื ผู้

ทีผ่่านโลกมามาก มสีิง่ใดขดัแยง้กนัในหมู่บา้นนัน้ เขาจะใหผู้เ้ฒ่าเป็นคนตดัสนิ เขา

ยอมฟังผูเ้ฒ่าไง ใหเ้หน็ว่าผูเ้ฒ่าเป็นผูท้ีผ่่านโลกมามาก จะวนิิจฉัยสิง่ใดไดถู้กตอ้ง จะ

ถามผูเ้ฒ่าๆ ผูเ้ฒ่านี้เหมอืนกบัรฐับาลเลย เป็นทัง้ฝ่ายปกครอง เป็นทัง้ฝ่ายกฎหมาย 

เป็นผูพ้พิากษา เป็นผูต้ดัสนิในหมูบ่า้นนัน้น่ะ นัน่เป็นผูเ้ฒ่า เพราะอะไร เพราะเขาผ่าน

ชวีติมามาก เขาเหน็โลกมามาก เหน็โลกมามากนะ เพราะโลกน้ีมมีารยาสาไถย มนัมี

เล่หม์เีหลีย่ม มเีล่หก์ลร้อยแปด เราผ่านโลกมามาก ชวีตินี้ผ่านโลกมามาก ถ้าชวีตินี้

ผ่านโลกมามาก สิง่ใดทีจ่ะวนิิจฉัยๆ เพราะว่าคนมปัีญหาขดัแยง้กนัมนัจะมขีอ้โตแ้ย้ง

กนั มคีวามเหน็แตกต่างกนั เขาจะวนิิจฉัย 

แต่นี่เรายงัผา้ใสๆ ไรเ้ดยีงสากม็องโลกอย่างนี้ มองโลกว่า “ชวีตินี้มภียัมาก 

ชวีตินี้จะสรา้งกุศลได้ยาก แล้วอยากจะพน้จากทุกข ์อยากจะพน้ทุกข ์ เราจะตอ้งปฏบิตัิ

ภาวนามากๆ แบบพระอย่างเดยีวใช่ไหม” 

ถ้าภาวนาแบบพระอย่างเดยีว พระเป็นพระอรหนัต์หมดเลย พระภาวนากนั ๔ 

แสนองค ์พระภาวนา พระบวชมาแลว้ก็มเีวลาภาวนา ๒๔ ชัว่โมง ถ้าภาวนามากๆ แบบ

พระอย่างเดยีว พระอรหนัต์เตม็ประเทศไทยเลย แต่นี่เราแสวงหาครูบาอาจารยก์นั 

แสวงหากย็งัไม่ได้ 

ปัญหาเมื่อ ๒ วนันี้ เหน็ไหม ภาวนา ๑๒ ปี ไปอยู่กบัพระ พระสอนมาอย่างไร

เชื่อหมดเลย สุดทา้ยแลว้พระปาราชกิสกึไปเลย จติใจตวัเองตกหมดเลย ภาวนาแบบ

พระใช่ไหม 

แลว้บอกว่า พระที่ดกีม็ ี พระทีท่ าไม่ถูกตอ้งกม็ ี แล้วท าแบบพระแบบไหน ถ้า

แบบพระเป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็นความถูกตอ้งดงีามหรอืไม่ ถ้าความถูกตอ้งดงีาม ภาวนา

อย่างไร 

ถ้าภาวนาถูกตอ้งดงีามแลว้ เหน็ไหม เวลาหลวงตาท่านเทศน์สอนพระๆ นะ 

เวลาเขา้พรรษา กรรมฐานเขาไปท าวตัรกนั เวลาครูบาอาจารยท์่านเทศน์ขึน้มา ท่าน

จะเทศน์ถงึพระจกัขุบาล พระโสณะ เป็นตวัยนืโรงเลย 
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เพราะพระจกัขุบาลอธษิฐานเขา้พรรษา บอกว่าจะไม่นอนภายใน ๓ เดอืน 

แลว้เป็นโรคตา หมอมารกัษา หมอบอกว่า ถ้าไม่นอนหยอดตานี่ตาบอด 

เวลาคนภาวนามนัปฏบิตัจิรงิจงั ปฏบิตัอิย่างทีว่่า ตอ้งภาวนาแบบพระมากๆ 

อย่างเดยีวใช่ไหม ภาวนาแบบพระอย่างเดยีวแลว้จะถูกตอ้งดงีามไหม 

พระจกัขุบาลยงัมคีวามห่วงใยตาของตวัว่าชาตนิี้ไม่อยากตาบอด อยากจะเป็น

คนตาด ี ถ้าเขาตอ้งนอนหยอดตา เขาตอ้งอะไร เพราะเขาไปรกัษาธาตุขนัธ์ใช่ไหม 

จติใจ จติใจมนัโดนอย่างนี้ลากไป มนักท็ะลุไปไม่ได้ มนักเ็ป็นพระอรหนัต์ไม่ได ้ กไ็ป

ห่วง ไปตดิ ไปห่วงอาลยัอาวรณ์อยู่นัน่ ไปตดิพนัอยู่นัน่น่ะ 

ทนีี้ขนาดหมอนะ หมอเขามชีื่อเสยีงมาก รกัษาใครกห็ายนะ หยอดตาทเีดยีว 

หายหมดเลย ทุกคนหายหมด พอมารกัษาพระจกัขุบาลมนัไม่หาย อยู่ในอรรถกถา มนั

รกัษาอย่างไรกไ็ม่หายเพราะว่ายาของเขาตอ้งนอนแล้วหยอด แต่พระจกัขุบาลท่านถอื

เนสชัชกิ พอถือเนสชัชกิ หลงัมนัแตะพืน้ไม่ได ้ พอหลงัแตะพืน้ไม่ได ้ เขากห็ยอด

เหมอืนกนั แต่นัง่หยอดอย่างนี้ แลว้หยอดแล้วหยอดอกีมนัไม่หาย พอมนัไม่หาย หมอ

กเ็ริม่ใจไม่ด ี พอใจไม่ด ี จะเสยีชื่อเสยีงเขา เขามาหาพระจกัขุบาลนะ บอกว่า ตอ้งนอน

หยอดตานะ ถ้าไม่นอนหยอดตานะ ถ้ามนัไม่หาย ถ้าไม่นอนหยอดตา ขอพระคุณเจา้

จงบอกเขาว่าพระคณุเจา้รกัษาเอง ไม่ใช่รกัษาดว้ยหมอคนนัน้ 

หมอพูดอย่างนัน้เลยนะ หมอบอกเลย ถ้าอย่างนัน้ใหพ้ระคุณเจา้บอกเขาเลยนะว่า 

พระคุณเจา้รกัษากนัเอง ไม่ใช่เอาชื่อหมอมาอา้ง เพราะเขากลวัเสยีชื่อเสยีงเขา 

พระจกัขุบาลกร็บัปากเขาบอกว่า ต่อไปนี้เราจะไม่พูดถงึหมอเลย เราจะรกัษาเอง 

แลว้กน็ัง่จะหยอดไม่หยอด สุดทา้ยวนัออกพรรษา เหน็ไหม ตาบอดพรอ้มกบัหวัใจ

เบกิบาน 

นี่กเ็หมอืนกนั พระโสณะ พระโสณะเวลาเดนิจงกรม พระโสณะเป็นผูท้ีม่ชี ื่อเสยีง

มาก ฝ่าเทา้บาง มนัมขีนไง ไปไหนเขาตอ้งใชเ้สลีย่งรบัไป จนเลื่องลอื เลื่องลอืไปถงึ

กษตัรยิ ์ พระเจา้พมิพสิาร เลื่องลอืไปถงึกษตัรยิน์ะ เพราะกษตัรยิ ์ เทา้ยงัไม่ประณีต

ขนาดนัน้ ขอดู เชญิเขา้มาในราชวงัมาขอดูฝ่าเทา้ 
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ทนีี้ชวีติของเขา เขากส็ุขสมบูรณ์เพราะเขาเป็นลูกมหาเศรษฐ ี สุดทา้ยแลว้ก็

อยากบวช อยากพน้ทุกขไ์ง เพราะว่าร าคาญน่ะ ชวีติเป็นอย่างนี้ สุขขนาดไหนมนัก็

ยงัมคีวามวติกกงัวลในใจ ก็มาบวชไง มาบวช เดนิจงกรม คนฝ่าเทา้นุ่มนวลอย่างนัน้

มาเดนิจงกรมมนัจะเหลือหรอื หนังกเ็ปิดหมด 

แลว้พระพุทธเจา้เหมอืนครูบาอาจารยเ์รา ท่านจะเดนิตรวจสอบพระ ดูว่าพระ

อยู่ในกรอบหรอืเปล่า พอเดนิไปถงึทางจงกรมของพระโสณะ นี่พระพุทธเจา้อุทานนะ 

เรากไ็ม่ไดย้นิหรอก แต่มนัอยู่ในอรรถกถา อยู่ในต าราทีเ่ขยีนกนัมา พระพุทธเจา้

อุทานบอกว่า “ทีน่ี่ทีเ่ชอืดโคของใคร” 

ค าว่า “ทีน่ี่ทีเ่ชอืดโคของใคร” แสดงว่าเลอืดมนัตอ้งแดงไปหมด พระพุทธเจา้

อุทานเลยนะ เวลาไปเดนิตรวจกุฏ ิ ไปเหน็ทางจงกรม เดนิจงกรมไป ฝ่าเทา้หนังมนั

เปิดหมด แลว้เลอืดแดงๆ เดนิไป ดูส ิ ความเขม้แขง็ของใจ เดนิไป จนพระพุทธเจา้

อุทานนะ “ที่นี่ทีเ่ชอืดโคของใครเน่ีย เลอืดมนัแดงไปหมดอย่างนี้” 

พระบอก “ไม่ใช่ ทีน่ี่เป็นทีเ่ดนิจงกรมของพระโสณะ” 

นี่พระโสณะเดนิจงกรมจนฝ่าเทา้แตกหมด พระพุทธเจา้เลยบอกว่าใหเ้บา 

เดนิจงกรมไม่ได ้ เอาจรงิเอาจงั จนพระโสณะนี่ก็เป็นพระอรหนัต์ไป พระจกัขุบาลตา

บอดกเ็ป็นพระอรหนัต์ไป 

เวลาเราเป็นพระกรรมฐาน ก่อนเขา้พรรษา เราจะไปท าวตัรครูบาอาจารยก์นั ที

นี้พอท าวตัรครูบาอาจารย ์ ไปท าวตัรคอืไปขมาลาโทษ แลว้ขมาลาโทษ ครูบาอาจารย์

ของเรา นี่บอกว่า พระมพี่อมแีม่ไหม พระมพี่อมแีม่ ไปท าวตัรครูบาอาจารย ์ ครูบา

อาจารยก์็เป็นห่วงใช่ไหม ครูบาอาจารย์กจ็ะเทศน์ให้ก าลงัใจ ใหก้ าลงัใจว่า ใน ๓ เดอืน

นี้ตอ้งมุมานะ ตอ้งท าจรงิ แลว้ตอ้งมสีตปัิญญา ตอ้งเป็นสมัมาทฏิฐ ิท าใหม้นัถูกตอ้งดี

งาม อย่าเอาทฏิฐมิานะของตวัเอาสขีา้งเขา้ถู ฉันท าอย่างนี้ฉันด ี ฉันท าอย่างนี้ฉันแน่ 

ฉันท าอย่างนี้ฉันถูก 

พระไตรปิฎกบอกไว้นะ แล้วพอมนัมทีฏิฐผิดิแล้วนะ มนักอ็้างเลย พุทธพจน์ว่า

อย่างนัน้ เพราะมนัเขา้ใจผดิ พอมนัเขา้ใจผดิปับ๊ มนัจะว่าตวัมนัเขา้ใจถูก มนักพ็ูดไม่ได ้
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พอเขา้ใจผดิปับ๊ มนักอ็า้งพระไตรปิฎกเลย อา้งว่า พุทธพจน์ว่าอย่างนัน้ พุทธพจน์ว่า

อย่างนี้ แต่ความจรงิมนัเขา้ใจผดิ มนัตคีวามผดิ พอตคีวามผดิ มนักแ็ถออกไปขา้ง

นอกน่ะส ิ แล้วปฏบิตัจิะปฏบิตัไิปไหน แต่ถ้าเรามคีรูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท์่านจะคอย

เตอืน 

แลว้เราอยู่ทางภาคอสีาน เวลาไปท าวตัร เกือบทุกองคเ์ลย เวลาไปท าวตัรนะ 

จะไดย้นิพระโสณะ พระจกัขุบาลเป็นพืน้เลย เพราะว่าท่านเอาจรงิ ท่านท าจรงิ ไมใ่ช่จรงิ

ขา้งนอกนะ มนัจรงิในหวัใจน่ะ หวัใจเขา้สู่สจัธรรม เขา้สู่ความสมดุล เขา้สู่

มชัฌมิาปฏปิทา มนัถงึจะเป็นจรงิ 

ถ้าเราเอาสขีา้งเขา้ถ ู เราคดิว่าเป็นอย่างนัน้ๆ เพราะว่าอะไร เพราะว่าม ีมใีน

พระไตรปิฎกเหมอืนกนั มพีวกเดยีรถยีเ์ขาถือวตัรเป็นหมา เขาถอืวตัรเป็นหมา คอืว่า

เขาด ารงชวีติเป็นหมาเลย กนิแบบหมา อยู่แบบหมา เวลากนิไม่ใชม้อื ใชป้ากกนิเหมอืน

หมา ใชด้ ารงชวีติเหมอืนหมาเลย แล้วกม็าเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ บอกว่า 

เขาท าวตัรอย่างนี้เขาจะไดบุ้ญมากอะไร 

พระพุทธเจา้บอกว่า อย่าใหเ้ราพยากรณ์เลย อย่าใหพู้ดเถอะ 

เขาขอรอ้งเป็นครัง้ที ่๒ 

พระพุทธเจา้ นี่เป็นประเพณีของคนโบราณเนาะ ถ้าถามครัง้แรก ถ้ามนัไม่ด ี

ท่านจะไม่ตอบ ทนีี้ไอส้ขีา้งเขา้ถูยงัไม่รู ้ มนักน็ึกว่ามนัเก่งไง มนักอ็อ้นวอนเป็นครัง้ที ่

๒ ท่านกบ็อกว่า อย่าใหเ้ราพูดเลย เรายงัไม่ตอบ 

กอ็อ้นวอนอกีนะ ก็ออ้นวอนเป็นครัง้ที ่๓ อ้อนวอนว่า ขา้พเจา้ถอืวตัรเข้มงวด

มาก ถอืวตัรแบบหมา อยู่แบบหมา กนิแบบหมา ขีแ้บบหมา นอนแบบหมา ท าแบบหมา

หมดเลยนึกว่ามนัด ี

พอออ้นวอนครัง้ที ่ ๓ พระพุทธเจา้บอกว่า ถ้าเธอปฏบิตัเิหมอืนหมา เธอ

ปฏบิตัเิหมอืนหมาในปัจจุบนัใช่ไหม เธอปรารถนาว่าความเป็นหมาประเสรฐิใช่ไหม 

เธอตายไปเธอกเ็กิดเป็นหมาไง 
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กย็งัไม่ตายมนัก็อยากเป็นหมาอยู่แลว้ อ้าว! คนดีๆ  ไปปฏบิตัวิตัรเหมอืนหมา 

อยากเป็นหมา แลว้ตายไปมนัจะไปไหนล่ะ ตายไปก็ไปเป็นหมาไง รอ้งไห้เลยนะ 

อา้ว! เป็นคนมนัประเสรฐิแลว้ใช่ไหม แล้วไปปฏบิตัวิตัรแบบหมา แลว้บอกว่า 

ฉันตายไปจะเป็นอะไร ฉันตายไปจะเป็นอะไร 

เอง็ยงัไม่ตายเลย เอ็งยงัอยากเป็นหมา เป็นคน เอง็ยงัใชช้วีติแบบหมาเลย 

แลว้ตายไป เอง็ไปไหน เอง็กเ็ป็นหมาน่ะส ิ

เหน็ไหม นี่เวลาเอาสขีา้งเขา้ถู ตวัเองผดิ แต่ตวัเองนึกว่าถูก แลว้ยอ้นกลบัไป 

ยอ้นกลบัไปองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาท าทุกรกิรยิาก็อย่างนี้ ท าทุกรกิรยิา

ไง อะไรทีม่นัเขม้งวด ทีโ่ลกเขานับถอืเลื่องลอื เอากบัเขาหมดเลย 

แลว้พอเราปฏบิตักิรรมฐานล่ะ กรรมฐานว่าแต่เขา เวลาปฏบิตันิี่อตัตกลิมถานุ

โยคทัง้นัน้น่ะ ท าตนใหล้ าบากเปล่า อดนอนผ่อนอาหาร ท าเคร่ง 

อดนอนผ่อนอาหารพวกเรานี่นะ ท าเพราะอะไรรูไ้หม ท าเพราะว่า จติใจเรา

มนัอ่อนดอ้ย จติใจของพวกเรามนัอ่อนแอ พอมนัอ่อนแอ มนัสูส้ ิง่ใดไม่ได ้มนัเจออะไร

มนักล็ม้ลุกคลุกคลาน เจออะไรมนักก็ระทบื มนักล็ม้หมด ฉะนัน้ อดนอนผ่อนอาหาร

ฟ้ืนฟูมนั ฟ้ืนฟูใหม้นัแขง็แรง อดนอนน่ะ อดนอนจนมนัตื่นโพลงภายใน มนัตื่นโพลง

ภายใน เวลาอดอาหารใหร่้างกายมนัเบา จติใจมนัมกี าลงัขึน้มา นี่มนัเป็นอุบาย มนั

เป็นอุบายทีเ่ราจะมาท าความสงบของใจ เราท าศีล สมาธ ิ ปัญญานี่แหละ แต่การอดนอน 

การผ่อนอาหาร การฟ้ืนฟูร่างกาย การฟ้ืนฟูหวัใจใหม้นัเขม้แขง็ ฟ้ืนฟูหวัใจใหม้นัเป็น

เอกภาพ ใครท าเป็น 

“แหม! นี่เวลาว่า ว่าแต่เขา เวลาตวัเองท ากนั แหม! ด ี โอ๋ย! ดงีามน่ะ อตัตกิ

ลมถานุโยคเหมอืนกนั”...ไมใ่ช่ มนัอยู่ทีห่วัหนา้เป็น ถา้หวัหน้าเป็น ช่างทีช่ านาญเขาท า

อะไรสมบูรณ์ไปหมดแหละ 

ไอช้่างทีไ่ม่เป็นไปยนืเฝ้าเขาเลย ไปดูเขาเลย เวลาถอดออกมาเสรจ็แลว้

ประกอบไม่ได ้ฝรัง่ท าเกนิ ประกอบไม่เสรจ็ ไปยนืเฝ้า มนักท็ าไม่เป็น ถ้ามนัไม่เป็น แต่

ถ้ามนัเป็น มนัเป็นหมดแหละ 
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ฉะนัน้ ทีบ่อกว่า ปฏบิตัแิบบพระอย่างเดยีว ตอ้งเป็นพระอย่างเดยีวใช่ไหม 

เราสงัเวชนะ สงัเวชที่ว่า เวลาเรา เราเป็นฆราวาส เรามคีวามเชื่อมัน่ศรทัธา

กนัเราถงึมาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระ สงฆย์กเขา้หมู่ ญตัตจิตุตถกรรม ยกเขา้หมู่

เป็นพระมา พอเป็นพระมา ไดห้่มผา้กาสาวพกัตร์ ไดห้่มผา้คอืธงชยัของพระอรหนัต์ 

การเป็นพระมนัประเสรฐิขนาดนัน้น่ะ แล้วคนกห็วงัพึง่ว่า เพศของพระ เพศของพระตอ้ง

ท าคุณงามความด ีตอ้งท าถูกตอ้งทัง้หมด 

แลว้เวลาไอพ้ระปฏบิตัขิึน้มา ถ้ามนัความถูกต้องดงีามขึน้มา มนัตอ้งรูจ้กัส ิ

สมาธเิป็นอย่างไร ถา้ไม่เป็นสมาธ ิไอก้เิลสมนัครอบง าอยู่ ไอก้เิลสมนัเหยยีบย ่าหวัใจอยู่ 

มนัทุกขย์ากขนาดไหน เวลาท าลม้ลุกคลุกคลานขนาดไหน แลว้ถ้าเป็นสมาธขิึน้มา 

ท าไมถงึเป็นสมาธ ิ แลว้เป็นสมาธแิลว้ ถ้าไม่มสีตปัิญญา รกัษาไม่เป็นกเ็สื่อม ไม่เป็น

สมาธกิเ็กอืบตาย ท าสมาธขิึน้มาได้แลว้กเ็สื่อม แลว้เสื่อมแลว้จะแกไ้ขอย่างไร ถ้า

แกไ้ขไม่ได้นะ สกึ แกไ้ขไม่ไดก้ต็ายไปเลย แกไ้ขไม่ไดก้ส็ ามะเลเทเมาไปเลย 

แกไ้ขกเ็ป็นพระทีว่่านี่ เราเคยปฏบิตัไิด ้นี่ไง ปฏบิตัแิบบพระอย่างเดยีว ปฏบิตัิ

อย่างไร ปฏบิตัขิึน้มามนัยงัไม่เขา้สู่สมถะเลย ถ้าเขา้สู่สมถะ ถ้ามนัสงบแลว้ สงบแลว้

ถ้ามนัเสื่อม เสื่อมแลว้เราจะฟ้ืนฟูอย่างไร ตรงนี้ ตรงทีม่นัเสื่อมแลว้จะฟ้ืนฟูอย่างไร 

พอฟ้ืนฟู ถ้ามนัเสื่อม เสื่อมเพราะอะไร เพราะมนัรกัษาไม่เป็น เสื่อมเพราะว่าไม่

มกีารดูแลรกัษา เสื่อมเพราะเหตุปัจจยัมนัผดิพลาด ถ้าปัจจยัผดิพลาด เราจะตัง้ใจ

ท างาน เราจะตัง้ใจท างาน 

ดูส ิ เวลาท างานในออฟฟิศของเรา เราไม่ตอ้งการให้ใครมากวนเลย เห็นไหม 

คนท างาน แล้วใหลู้กมาร้องไหพ้นัแข้งพนัขาอยู่ ท างานไดไ้หม คนจะท างานอยู่ ใหเ้ด็ก

มนัมาคอยดงึความสนใจ ท างานไดไ้หม มนักท็ างานไม่ได้ มนัท างานมนักต็อ้งอยู่ในที่

สมควรแก่การท างาน 

เวลาจติมนัเสื่อมแลว้ๆ มนัเสื่อมเพราะอะไร เสื่อมเพราะหวัใจไม่มกีารดูแล

รกัษามนั เหน็ไหม อดนอนผ่อนอาหารกต็รงนัน้น่ะ ตรงทีท่ าใหม้นัเขม้ขน้ ตรงทีท่ าให้

มนัจงใจ ท าใหเ้ป็นเอกภาพ ท าใหห้วัใจมนัมงีานหน้าเดยีว มนัจะต่อสูก้บักเิลสเพื่อจะ
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ฟ้ืนฟูสิง่ทีม่นัเสื่อมขึน้มาใหม้นัเจรญิขึน้มา นี่ไง มนัมเีหตุมผีลทัง้นัน้น่ะ ถ้าคนท าเป็น คน

ท าเป็นจะรูเ้ลย อะไรมนัใชก้บัประโยชน์อะไร อย่างเครื่องมอื เครื่องมอือะไรจะใชก้บั

อะไร ดูส ิ เครื่องมอือย่างหยาบๆ เขากใ็ชอ้ย่างหยาบ ไออ้ย่างละเอยีดมนัตอ้งใช้

เครื่องมอือย่างไร เดีย๋วนี้ท างาน ท างานทีบ่า้นๆ ท างานน่ีกดอย่างเดยีว แลว้ผูค้ดิ

นโยบายเขาตอ้งคดินโยบาย กแ็ค่สัง่อย่างเดยีว เวลาท างานท าอย่างไร 

นี่บอกว่า ถ้าปฏบิตัอิย่างพระอย่างเดยีว 

ค านี้เราอยากพูดไว้ว่า ปฏบิตัแิบบพระอย่างเดยีว เวลาอยู่กบัพระนะ กาลาม

สูตร ไม่ใหเ้ชื่อ ไมใ่หเ้ชื่อแมแ้ต่อาจารยข์องเรา ไม่ใหเ้ชื่อสิง่ใดทัง้สิน้ 

เวลาหลวงตาทา่นพูดถงึ ท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่นะ หลวงตาท่านเป็นมหามา 

ท่านเรยีนมา ในพระไตรปิฎกมนัแปลได ้ มนัรือ้คน้ไดห้มด แลว้เวลาไปอยู่กบัหลวงปู่

มัน่ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านท าอย่างไร ท่านคดิอย่างไร ท่านกเ็คารพอยู่ แลว้ท่านยงัมา

เปิดพระไตรปิฎก พอเปิดพระไตรปิฎกมนัตรงเพยีะๆๆ เลย เพราะท่านบอกท่านท าอย่าง

นัน้ ยิง่ครูบาอาจารยเ์ราท าอย่างใด แลว้เรามาตรวจเชก็ของเราในต ารบัต ารา มนัยิง่เขา้

กนัไดน้ะ โอโ้ฮ! เรายิง่เคารพมาก เรายิง่เคารพมาก เหน็ไหม ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่อาจารย์

ของเรา ไม่ใหเ้ชื่อใดๆ ทัง้สิน้ 

ฉะนัน้บอกว่า ปฏบิตัแิบบพระอย่างเดยีว 

น่ีพดูไว้ก่อนไง พดูไว้ว่า ปฏิบติัแบบพระอย่างเดียว ดพูระปฏิบติัจริง

หรือเปล่า แล้วพระปฏิบติั ถ้าปฏิบติั เวลาท่านปฏิบติัขึ้นมา ท่านเป็นจริงนะ 

ท่านจะบอกเราว่า วิธีท าสมาธิท าอย่างไร ท าสมาธิแล้ว มนัได้สมาธิแล้วมนั

เสื่อม มนัแก้อย่างไร ถ้าแก้สมาธิเสื่อมขึ้นมาให้เป็นสมาธิได้ ให้มัน่คงได้ แลว้

ออกวิปัสสนา จิตเหน็จิตเป็นอย่างไร จิตเหน็กายเป็นอย่างไร จิตเหน็เวทนาเป็น

อย่างไร จิตเหน็จิตเป็นอย่างไร จิตเหน็ธรรมเป็นอย่างไร 

ถ้าเหน็ธรรมแลว้ เหน็ธรรมแลว้กต็อ้งเป็นธรรมส ิเหน็ธรรม ท าไมไม่เป็นธรรม 
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เหน็ธรรมเป็นธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์คอืสจัธรรม ธรรมะเป็นธรรมชาตไิง 

ธรรมชาตนิี่ธรรมารมณ ์ธรรมชาต ิสรรพสิง่ทีม่นัมอียู่นี่ธรรมชาติๆ  แลว้ธรรมชาต ิใครไป

ดูแลมนั ธรรมชาต ิใครไปแกไ้ขมนั แลว้แกไ้ขอย่างไรถงึจะพน้จากมนัไป 

ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ ถ้าเป็นครูบาอาจารยท์ีท่่านท าจรงิ ท่านตอ้งแกเ้ราได ้ แก้

ไดเ้พราะอะไร แกไ้ดเ้พราะท่านท าแลว้ ท่านท าแลว้ ท่านพจิารณาแลว้ ท่านผ่าน

มาแลว้ 

คนจะผา่นไปไดม้นัตอ้งผดิก่อนใช่ไหม ผดิแลว้กท็ าใหม้นัถูก พอถูกแลว้ถ้ามนั

ยงัปล่อยวางไม่ไดม้นักไ็ม่สมุจเฉทปหาน 

นี่ท าถูกแลว้ เราบอกว่า เรากม็ทีุกอย่างพรอ้ม สตกิม็พีรอ้ม สมาธกิม็พีรอ้ม 

ปัญญากม็พีร้อม ทุกอย่างมพีรอ้มหมดเลย พรอ้มเพราะอะไร พรอ้มแบบเราคดิไง นี่ก็

เหมอืนกนั ทุกอย่างมแีลว้ๆ มแีลว้ใช้อะไร 

นี่ไง เวลาจะประกอบอาหารกไ็ปซื้อมา หมู เหด็ เป็ด ไก่ ซื้อมาพร้อมเลย แลว้

ท าอย่างไร อา้ว! ซื้อมากต็ัง้อยู่นัน่ กม็พีร้อมแลว้ แลว้ท าอย่างไรต่อ 

อา้ว! ท าให้เป็นแกงขึ้นมาส ิท าใหม้นัเป็นแกงขึ้นมา ท าใหม้นัเป็น จะท าอะไรกท็ า

ใหม้นัเป็นขึน้มา จะตม้ จะแกง จะท า ท ามาส ิอา้ว! กม็พีร้อม มพีรอ้มแลว้ท าอย่างไร

ต่อ มพีร้อมแลว้กูท าไม่เป็นน่ะ เออ! มพีร้อมแลว้กูกจ็ะซื้อถุงมาไง อาหารก็ซื้อมา

พรอ้มแลว้ จะกนิ ไปซื้ออาหารถุง เวลาไปหามา หมู เหด็ เป็ด ไก่มเีตม็เลย เวลาจะกนิ 

ไปซื้อเอาจากแผงลอย มนักินไม่เป็น มนัท าไม่เป็น 

ปฏบิตัแิบบพระอย่างเดยีวกต็อ้งดูก่อน ดูว่ามนัเป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงินะ เรา

ดู แต่มนัอย่างว่าแหละ วุฒภิาวะโดยวยั ในเมื่อวุฒภิาวะเราแค่นี้เราดูไม่ออก เราดูไม่รู้

หรอกว่าใครภาวนาไดห้รอืไม่ได ้แต่พอวุฒภิาวะเราดขีึน้ เราท าสมาธไิด้ แลว้จะไปถาม

ท่าน ท่านบอกว่าเราท าผดิ สมาธไิม่เป็นแบบนี้ สมาธเิขานอนหลบัเป็นสมาธ ิสมาธเิขา

ว่าว่างๆ เผลอๆ นัน่สมาธ ิของเอง็ไม่ใช่หรอก เพราะของเอง็มนัรูช้ดัเกนิไป ของเอง็ไม่

เป็นสมาธหิรอก สมาธขิองกูตอ้งเผลอๆ ไม่รูไ้ม่ชีน้ี่สมาธ ิแต่ของเอ็งไม่ใช่ ไม่ใช่สมาธ ิ

พูดแค่นี้มนักรู็แ้ล้ว มงึสมาธหิรอืไม่สมาธ ิ
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เพราะว่านะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดไวช้ดัเจนมาก 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ จะเป็นขัน้เป็นตอน จะส่งเสรมิกนั ไม่มี

ขดัไม่มแีย้ง สิง่ใดทีข่ดัทีแ่ยง้กนัไม่ใช่ธรรม ถา้ขดัถ้าแยง้กบัความเป็นจรงิไม่ใชธ่รรม 

ธรรมะจะเป็นขึน้ไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป มนัส่งเสรมิกนัตัง้แต่โสดาบนั สกทิาคาม ี

อนาคาม ี เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ไม่มขีดัไม่มแียง้ต่อกนั ถ้ามขีดัมแียง้นัน่ไม่ใช่ ถ้า

ไม่ใช่ เราตอ้งคดิแล้ว นี่พูดถงึปฏบิตัแิบบพระอย่างเดยีว 

นี่ค าถามเนาะ บอกว่า อยากจะปฏบิตัใิหม้าก อยากจะพน้จากทุกข ์ ชวีตินี้

พยายามพุทโธตลอด พยายามถอืศลี ๘ ทุกวนั อยากทราบว่า ถา้ยงัอยู่ในสถานะ

ฆราวาสจะมสีทิธิบ์รรลุธรรมหรอืไม่คะ 

มสีทิธิแ์น่นอน สทิธบิรรลุธรรม ในสถานะของบรษิทั ๔ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก 

อุบาสกิา ทุกบรษิทัมสีทิธบิรรลุธรรมไดทุ้กคน มสีทิธบิรรลุธรรมไดทุ้กคน ค าว่า “ความ

เป็นสทิธิ”์ 

เราไม่อยากจะพูดค าว่า “ประชาธปิไตย” เพราะค าว่า “ประชาธปิไตย” เขาไป

บดิเบอืนใชเ้พื่อผลประโยชน์ส่วนตวักนั 

เราใชค้ าว่า “ธรรมาธปิไตย” นี่ธรรมาธปิไตยมนัเป็นสทิธิ ์ มนัเป็นสทิธิข์องใจ

ทุกดวง มนัเป็นสทิธิป์ระจ าหวัใจ มนัเป็นสทิธิข์องใจ มนัเป็นสทิธิข์องผูน้ัน้ ถ้ามนัเป็น

สทิธิ ์เรามสีทิธิไ์หม 

มนัเป็นสทิธิต์ ัง้แต่มจีติ มนัเป็นสทิธิข์องเรา แลว้ท าไมจะบรรลุไมไ่ด ้ มนัเป็น

สทิธิ ์ ทนีี้มนัเป็นสทิธิแ์ลว้ เอง็ใชส้ทิธิห์รอืเปลา่ล่ะ มนัเป็นสทิธิ ์ แต่ไม่ใชส้ทิธิ ์ คอืไม่

ภาวนา มนัเป็นสทิธิ ์มนัเป็นสทิธิข์องเรา 

ฉะนัน้ ถ้ามนัเป็นสทิธิข์องเรา เขาบอกว่า “อยากทราบว่า ผูอ้ยู่ในสถานะของ

ฆราวาสจะมสีทิธิบ์รรลุธรรมไดห้รอืไม่” 

ได ้ได้ แต่บรรลุอย่างไร เออ! ตรงนี้ต่างหากล่ะ เออ! แต่บรรลุอย่างไร ถ้าการ

บรรลุ เราตอ้งท าใหเ้ป็นจรงิขึน้มามนัถงึจะบรรลุ มนัเป็นสทิธิข์องเรา แต่เราใชส้ทิธิข์อง

เราไม่ถูกตอ้ง เราใชส้ทิธิข์องเราไม่เป็น มนัจะบรรลุไหม เราใชส้ทิธิข์องเราไม่เป็น เรา
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ใชส้ทิธิข์องเราไม่ถูกตอ้ง หรอืใชส้ทิธิเ์ขา ใหเ้ขาจงูจมูกไปใชส้ทิธิด์ว้ย ถ้าเขาจูงจมูกไป

ใชส้ทิธิ ์เราไปใชส้ทิธิใ์หเ้ขา จูงจมูกไป เขาตอ้งการคะแนนเสยีง เขาตอ้งการสทิธ ิเขา

ตอ้งการการยอมรบัจากเรา 

สงัเกตไดไ้หม เวลาหลวงปู่ มัน่ หลวงตา ท่านเคยจูงจมูกใครไหม ท่านเคยหวัน่ไหว

กบัคนทีเ่ชื่อหรอืไม่เชื่อท่านไหม ถ้าเอง็มคีุณธรรมในหวัใจ เอง็ยงัตอ้งใหค้นคลอ้ยตาม ให้

คนยอมรบั ใหค้นคอยเดนิตามเอ็ง เฮย้! ไรส้าระว่ะ ไรส้าระ 

ธรรมมนัเหนือโลก มนัเหนือทุกอย่าง เหนือการยอมรบั เหนือการเชิด

ชู เหนือประชาชนเฝ้ามองอยู่ เหนือ เหนือทัง้หมด ถ้าเหนือหมดแล้วมนัต้องไป

แครอ์ะไร มนัไม่เคยแคร์ 

ไอแ้ครน์ัน่แสดงว่า นัน่แน่ะ มวีาระซ่อนเรน้ ไอท้ี่แคร์คนนู้นแครค์นนี้แสดงว่ามี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน หวงัจะไดส้ิง่ใดอย่างหนึ่ง ถ้ายงัแครน์ะ 

ไม่ม ี ไม่มหีรอก มนัจะมอีะไรทีม่คี่ากว่าสจัธรรม ธรรมะนี่มคี่าสูงสุด ดูส ิ เวลา

หลวงตา หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ซามา พูดเหมอืนกนั “ไอห้ลงัลาย” ไอห้ลงัลายนี่มาจาก

หลวงปู่ซามา 

หลวงปู่ซามาท่านเหน็แบงก์ ท่านบอกไอห้ลงัลาย ไอห้ลงัลายคอืกระดาษมนั

เป้ือนหมกึ แลว้หลวงปู่ แหวนก็ว่าไอห้ลงัลาย หลวงตากว่็าไอห้ลงัลาย เหน็ไหม ถ้าจติใจ

มนัเป็นธรรม มนัเหนือทุกๆ อย่าง แลว้ในโลกนี้มนัมอีะไรวะทีม่นัจะมาเทยีบค่าได้ 

แลว้เราก็แปลกใจ ไปดูส ิออกไปถนนน่ะ ไปดูคทัเอาท์ทีม่นัขึน้ป้ายกนัน่ะ มนั

บา้บอคอแตกอะไรของมนันัน่น่ะ นัน่น่ะมนัตอ้งประกาศจบั ไอพ้วกอาชญากรไง ท าผดิ

ไวไ้ง เขาประกาศจบัตามถนนเตม็ไปหมดเลย มนับา้อะไรของมนันัน่น่ะ มนับา้ได้

ขนาดนัน้น่ะ แลว้มนัท าท าไมนัน่น่ะ นี่ไง พูดถงึถ้าสจัธรรมเขาไม่ท ากนัอย่างนัน้ แล้ว

ท าอย่างนัน้มนัท าได้อย่างไร ถ้ามนัท าอย่างนัน้เพราะนัน่ไง 

ทีบ่อกว่า ตอ้งปฏบิตัแิบบพระอย่างเดยีวใช่ไหม 

พระเขาก็ขึน้คทัเอาท์กนันัน่น่ะ เขาพยายาม คดิดูส ิ บวชมาเป็นพระ แลว้

กลบัมาวุฒภิาวะอ่อนดอ้ยกว่าฆราวาสเขา แลว้จะบอกว่าเป็นผูน้ าอกี 
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ถ้าเป็นผูน้ า เป็นผูน้ า การสอนอย่างสูงสุดนะ คอืการไม่สอน การสอนทีสู่งสุด

คอืไม่ตอ้งสอน ท าตวัเองใหเ้ป็นตวัอย่าง ไม่ตอ้งสอน 

หลวงปู่ มัน่นะ เวลาท่านสอน ท่านสอนพระ ท่านจ า้จี้จ ้าไชกบัพระ แต่เวลากบั

พวกฆราวาส ท่านไม่ยุ่งกบัใครหรอก มแีต่ฆราวาสเราไปซื้อนะ ซื้อคนันา ซื้ออะไรเขา้ไป 

นัง่เกวยีนกนัเขา้ไปหาท่าน 

ไม่ตอ้งสอน ประชาชนญาตโิยมกแ็ปลกใจนะ ท าไมท่านอยู่แต่ในป่า ท าไม

ท่านไม่ออกมาเลย เหน็ไหม ท่านไม่ต้องสอนใครหรอก แต่คนคดิถงึ คนทีร่ าพงึถงึ คนที่

ปรารถนา คนทีพ่ยายามขวนขวายไปหาท่านเอง 

นี่สอนโดยไม่ตอ้งสอน สอนโดยการด ารงชวีติของท่าน หลวงตาท่านชม ทุก

คนกช็มมากว่าหลวงปู่ มัน่ท่านใชผ้า้บงัสุกุล ไอเ้ราคหบดจีวีรคอืผา้ทีโ่ยมมาถวาย ของ

ท่านไม่ใชเ้ลยนะ ทัง้ชวีตินะ หลวงปู่ มัน่ใชผ้า้บงัสุกุลนะ คหบดจีวีรไม่ใชเ้ลย หลวงตา

บอกว่าเหน็อยู่อนัเดยีวเท่านัน้น่ะ เหน็อยู่ทีใ่ชเ้ป็นผา้องัสะของเจา้คุณจงัหวดักาฬสนิธุ์

อะไร ทีว่่าท่านทอกบัมอืเอง แล้วไปขอรอ้งท่านบอกว่านี่ทอกบัมอืเอง คอืทอผา้เอง เยบ็

เอง ตดัเยบ็เองมาถวายท่าน 

หลวงตาบอกทีเ่หน็อยู่กเ็หน็ใชผ้า้ ๒ ผนืนัน้ทีเ่ป็นของถวาย ของถวายคอื

คหบดจีวีร เจา้คณะจงัหวดักาฬสนิธุ์หรอือย่างไรนี่แหละเป็นผูม้าถวาย ๒ ชิน้ นอกนัน้

เกบ็เอา เกบ็ผา้บงัสุกุล เกบ็เอาของทิ้งของอะไร ท่านท าอย่างนัน้ หลวงปู่ มัน่น่ะ ท่าน

ท าเป็นตวัอย่าง แลว้ท่านท าเป็นตวัอย่าง ชวีติของท่าน ท่านไม่ไดส้อน แต่ท่านท า

ชวีติของท่าน แลว้คนทีไ่ปดู คนทีไ่ปเหน็ คนทีต่่างๆ จะศกึษาๆ นี่สอนโดยไม่ไดส้อน 

แลว้คดิดูส ิ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่ไดไ้ปจ ้าจีจ้ ้าไช ออกมาขึน้คทัเอาท์ ออกมา

ประกาศโฆษณาชวนเชื่อ ไม่มเีลย แต่ท าไมเขาเชื่อกนัทัว่โลก 

นี่พูดถงึปฏบิตัแิบบพระนะ หนึ่ง ปฏบิตัแิบบพระ 

แลว้เราเป็นฆราวาส เราจะมสีทิธิบ์รรลุธรรมหรอืไม่ 

ถ้าเรามสีทิธิบ์รรลุธรรม เรามสีทิธิบ์รรลุธรรมแน่นอน เรามสีทิธิบ์รรลุธรรม แต่

วธิกีารทีจ่ะบรรลุธรรม เราตอ้งท าใหม้นัถูกตอ้งดว้ย เพราะเราพูดบ่อยมากนะ เพราะ
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มนัสงัเวช สามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์น่ะ ในสมยัพุทธกาล ลูกศษิยพ์ระสารบีตุรเป็น

พระอรหนัต์ ๗ ขวบ โอ๋ย! ๗ ขวบมนัฉลาดขนาดนัน้น่ะ ๗ ขวบมนัใชภ้าวนามยปัญญา 

ปัญญาขา้งใน ปัญญาของจติ มนัใชไ้ดอ้ย่างไร มนัเป็นอย่างไร 

อ้าว! คนจะเป็นพระอรหนัต์ต้องเป็นด้วยมรรคญาณ มนัไม่ได้เป็นท่ี

ใครแต่งตัง้ให้ มนัไม่ได้เป็นท่ีการศึกษา ไม่ได้เป็นท่ีจดจ าของใครมา มนัจดจ า

มาไม่ได ้ เพราะจดจ าน่ีเป็นสญัญา สญัญาไม่ใช่ปัญญา ปัญญาท่ีมนัเกิดขึ้นมนั

ต้องเป็นภาวนามยปัญญา 

แลว้สามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์ แสดงว่าเขามปัีญญาของเขา เขามี

มรรคของเขา เขาถงึไดช้ าระลา้งกิเลสของเขาได้ นี่สามเณร ๗ ขวบนะ แลว้พวกเรา

มนักีข่วบ ไอเ้ดก็ ๗ ขวบมนัยงัมปัีญญารูไ้ดเ้ลย เดก็ ๗ ขวบมนัยงัมคีวามสนใจนะ มนั

เป็นสามเณรของพระสารบีุตร เป็นผูถ้อืบาตรตามพระสารบีุตรไปบณิฑบาต พอ

ออกไปนะ เหน็ชาวบา้นเขาชกัน ้าเขา้นาไง สมยัโบราณเขาท านากนั เขาชกัน ้าเขา้นา 

เดก็มนัไปดว้ย เดก็มนัคดิไง นี่มนัมปัีญญานะ 

เหมอืนทีห่ลวงตาท่านพูด ในสมยัพทุธกาล พระปฏบิตัอิงคห์นึ่งมปัีญหาเยอะ 

ปฏบิตัไิปแลว้มนัเกดิการโตแ้ยง้กนัภายใน นี่ภาวนามยปัญญา ก็จะไปถามองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ทนีี้พอไปถึงกุฏ ิฝนมนัตกแรง ฝนมนัตกแรง น ้ากเ็จิง่นองไปหมด แล้ว

เวลาฝนมนัตกลงมามนัเป็นฟองอากาศแตก พบั! พบั! 

เพราะคนปัญญามนัหมุนอยู่แลว้ ปัญญามนัหมุนอยู่แลว้ พอไปเจอฟองมนั

แตก พบั!...เอ๊อะ! มนัเป็นไตรลกัษณ์ 

เหน็ไหม น ้าอยู่เป็นฟองขึน้มา เป็นฟองอากาศขึน้มา พอมนัตก มนักเ็ป็น

ฟองอากาศขึน้มา แลว้มนักแ็ตก พอแตกขึน้มา เพราะปัญญามนัหมุนแลว้มนัป๊ิง! เป็น

พระอรหนัต์เลย กลบักุฏ ิไม่ถามพระพุทธเจา้เลย 

นี่กเ็หมอืนกนั สามเณรไปกบัพระสารบีตุร เหน็ชาวบา้นเขาชกัน ้าเขา้นา ชกัน ้า

เขา้นา ดูส ิ ที่เขาชกัน ้าเขา้นา กงัหนัทีเ่ขาชกัน ้าเขา้นา โบราณเขาท า เดนิไป มนัมี

ความคดิขึ้นนะ เดก็อายุ ๗ ขวบ ถามอาจารยเ์ลย “น ้ามชีวีติไหม” กเ็ดก็มนัตอ้งคดิใช่
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ไหม คนทีม่ชีวีติ คนดถีงึท าความด ีแลว้น ้ามชีวีติหรอืเปล่า น ้าไหลเขา้มา ท านา มนัมี

ขา้วมปีลาใหก้นิ 

ถามพระสารบีุตรว่า “ท่านอาจารย ์น ้ามชีวีติไหม” 

พระสารบีุตรบอก “มนัไม่มชีวีติ” 

คดิเลยนะ มนัไม่มชีวีติมนัยงัเป็นประโยชน์ มนัไม่มชีวีติ เขายงัชกัมนัเขา้มา 

น ้าเอามาดื่มกนิกไ็ด ้ เอามาบรโิภคกไ็ด ้ เอามาท าเกษตรกรรมกไ็ด ้ โอ๋ย! น ้ามปีระโยชน์

ขนาดนี้ พอปัญญามนัหมุนปับ๊นะ ถอืบาตรอยู่ ยื่นบาตรใหพ้ระสารบีุตร บอกว่า “ท่าน

อาจารย์ ท่านอาจารยเ์อาบาตรบณิฑบาตเองเนาะ ตอนนี้ขา้งในมนัก าลงัปัน่ป่วน” ใหร้บี

กลบักุฏเิลย ไปนัง่ต่อ เพราะปัญญามนัตดิแลว้ ปัญญามนัหมุนแลว้ นี่ธรรมจกัร จกัรมนั

เคลื่อนแลว้ กลบัไปกุฏกิไ็ปนัง่ภาวนาต่อ ต่อจากนี้เสรมิต่อขึน้ไป 

พระสารบีตุรกไ็ปบณิฑบาตนะ บณิฑบาตเสรจ็กก็ลบั กลบัมา ฉันเสรจ็แลว้กเ็ป็น

ห่วงเณรไง กจ็ะเอาอาหารไปใหเ้ณร พระพทุธเจา้รูน้ะ อนาคตงัสญาณ พระพุทธเจา้รู้ 

ไปดกัหน้าพระสารบีุตรไวก่้อน ชวนพระสารบีตุรคยุ เพราะว่าถ้าพระสารบีตุรเขา้ไป

แลว้ เพราะเณรก าลงัใชปั้ญญา ปัญญาก าลงัหมุนมาก ถ้าเขา้ไปมนัจะไปขดัจงัหวะ ก็

ไปดกัหน้าพระสารบีุตร 

ทนีี้การจะไปดกัหน้า จะบอกว่าฉันไปดกัหน้าเธอ มนักไ็ม่ใช่นักปราชญ์ใช่

ไหม กช็วน “สารบีุตร เธอจะไปไหน” กช็วนพระสารบีุตรคุย คุยไปเรื่อย กค็ุยไป แต่

จติกม็องดูเณร เณรก าลงัเข้าดา้ยเข้าเขม็ ก าลงัเตม็ทีไ่ป ยงัไม่ส าเรจ็ กช็วนพระสารี

บุตรคุยต่อๆ คุยจนเณรส าเรจ็ เพราะดว้ยปัญญาญาณ พอปัญญาญาณเสรจ็กป็ล่อย

พระสารบีุตรใหเ้ขา้ไปหาเณร พอพระสารบีตุรเขา้ไปกไ็ปนิมนต์เณรฉันอาหาร พอฉันเสรจ็ 

มนัเทีย่ง เพราะพระไม่ถงึเพล นี่อยู่ในพระไตรปิฎกหรอือรรถกถา พอฉันเสร็จ พอลา้ง

บาตรเสร็จ พระอาทติย์นู่น บ่ายไปแลว้ นี่ไง ด้วยฤทธิด์ว้ยเดชของครูบาอาจารย์ 

ทีม่นัฝังใจ ฝังใจตรงไหนรูไ้หม ฝังใจว่าเดก็ ๗ ขวบ เดก็อายุ ๗ ขวบมนัยงัมี

ความขยนัหมัน่เพยีรน่ะ มนัยงัมคีุณงามความด ี มนัยงัท ามรรคญาณจนมนัส าเรจ็เป็น
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พระอรหนัต์ได ้ แลว้เราอายุกนัเท่าไร มงึไม่อายเดก็ ๗ ขวบหรอื ถ้าอายเด็ก ๗ ขวบ

ตอ้งขวนขวาย ตอ้งท าใหด้ ีตอ้งมสีตปัิญญา ท าได้ 

สามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์ ตรงนี้มนัฝังใจมาก ฝังใจทีว่่ายกย่องไง ๗ 

ขวบยอด ๗ ขวบ มงึยงัเก่งกว่ากูอกี ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์น่ะ โอ๋ย! ๗ ขวบนี่ใชไ้ด้

เลย แลว้เรากีข่วบ 

เวลาอ่านหนังสอืไป เราอ่านพระไตรปิฎก อ่านอะไรกแ็ลว้แต่นะ พอมนัมอีะไรที่

มนัแทงใจ มนัจ าแม่น มนัฝังใจมากนะ สิง่ใดทีว่่าค าไหนทีม่นัแทงใจ มนัจ าจนตาย 

แลว้พอจ าจนตาย มนัดูดดื่ม เอามาพูดบ่อย 

นี่กเ็หมอืนกนั ฉะนัน้บอกว่า เป็นฆราวาสมนัจะส าเรจ็ไดไ้หม 

แน่นอน ฆราวาสในสมยัพุทธกาล พระเจา้สุทโธทนะเป็นพระอรหนัต์ นาง

วสิาขาเป็นพระโสดาบนั ในปัจจุบนัน้ีฆราวาส ดูส ิถ้าบอกเป็นฆราวาสกเ็ป็นแม่ช ีแม่ชี

แกว้ เป็นฆราวาสกม็ ี ฆราวาสส าเรจ็ได ้ แต่ไปดูชวีติส ิ เราศกึษาประวตัชิวีติของเขา 

ถ้าเขาเป็นพระอรหนัต์ เราศกึษาประวตัชิวีติของเขาว่าเขาท าตวัอย่างใด เขาภาวนา

อย่างใด เขาท าตวัอย่างใดเขาถงึส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ เขาถงึมคีุณธรรม 

พอเราศกึษาประวตัชิวีติเขาแล้วปับ๊ เรากม็าศึกษาว่ามรรคญาณ นัน่ประวตัชิวีติ

ของเขาคอืประสบการณ์ของเขา คอืบุญอ านาจวาสนาของเขาใช่ไหม แลว้นี่คอืการ

ด ารงชวีติของเขา 

แลว้เราล่ะ เรา เรากจ็ะมาศกึษา นี่ชวีติของเรา เราพอใจ ชวีติของเรา เราเป็น

เจา้ของชวีติ เราจะใชช้วีติอย่างไร ถ้าเราอายุ ๒๓ ก าลงัท างานเลย ก าลงัวยัใสๆ เลย 

มองโลกสวยงามไปหมดเลย การด ารงชวีตินี้แสนยาก ชวีติประจ าวนัน้ีทุกขย์ากมาก 

จะท ากุศล เพราะมนัท าธุรกจิ มนัท าหน้าทีก่ารงาน มนัถงึเวลา ถ้าเราไม่ไดต้ัง้ใจจะคด

โกงใคร เขาเรยีกว่าอุบาย 

ค าว่า “อุบาย” เหมอืนเดก็ เดก็เวลามนัจะผดิพลาดขึน้มา ถ้าบอกมนัตรงๆ 

มนัไม่ฟัง เขาตอ้งใชอุ้บาย “ต ารวจจบันะ” พอต ารวจจบั มนัหยุดเลย แล้วต ารวจจะมา

จบัอะไรเดก็ เดก็มนัท าอะไรผดิ แต่เวลาผูใ้หญ่จะขู่นะ “ต ารวจจบันะ” ทุศลีไหม ศลี
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ขาดหรอืเปล่า โกหกหรอืเปล่า แต่มนัโกหก โกหกนี่อกีเรื่องหนึ่ง แต่ต ารวจจบันะ เรา

บอกไม่โกหกหรอก 

ทนีี้ไอพ้วกเถรตรงบอกอย่างนี้ผดิศลี พ่อแม่อะไรโกหกลูก “ต ารวจจบัๆ” 

เขารกัลูกเขา พอบอกต ารวจจบั มนัดูการต์ูน มนัรูใ้ช่ไหมว่าต ารวจจบั มนักลวั 

บอกต ารวจจบั มนัหยุดเลย แต่จรงิๆ ต ารวจไม่จบัหรอก จะจบัอะไร กฎหมายมนับงัคบั

ใชเ้ยาวชน ถ้าเยาวชนท าผดิ กฎหมายยงัไม่บงัคบัใชเ้ลย แลว้บอกว่าต ารวจจบั มนั

สะดุดกึ๊กเลย แบบนี้เขาเรยีกว่าอุบาย อุบายการสัง่สอน อุบายการอบรมให้เด็กมนัส านึก 

เดก็มนัเป็นคนด ีอย่างนี้เป็นการโกหกไหม 

อุบาย ค าว่า “อุบาย” เรามเีจตนาด ี เราปรารถนาด ี เราอยากใหเ้ขาเป็นคนด ี

แต่บอกเขาด้วยความซื่อตรง กิเลสมนัครอบง า มนัต้องใชอุ้บาย ตอ้งใชอุ้บาย เราไม่ได้

เจตนาท าใหเ้ขาชัว่รา้ย ไม่ไดเ้จตนาท าเสยีหาย แต่เราเจตนาใหเ้ขาเป็นคนด ี แต่บอกเขา

ดีๆ  กิเลสมนัครอบง า กเิลสมนัไม่เชื่อ “ลูกอย่าท านะ มนัไม่ดอีย่างนัน้นะ” มงึพูดไป ๕ วนั

เลย มนันัง่ยิม้เฉย นัง่เลน่เฉยเลย มนัไม่ฟังมงึเลย บอกต ารวจจบั มนัปล่อยผวัะ! เลกิเลย 

แลว้เอง็จะเอาอย่างไรล่ะ แลว้กบ็อกว่าผดิศลี 

นี่ไอซ้ื่อบื้อ เวลามนัไปท าชัว่ มนับอกว่ามนัเป็นความด ี นี่ปฏบิตัธิรรม เวลา

มนัใชอุ้บายจะบอกใหค้นท าด ีมนับอกว่าผดิศลี เห็นไหม คนมนัมมีุมมองต่างกนัไง 

ของอย่างนี้เราบอกตัง้แต่ทแีรก ผูเ้ฒ่า ผูเ้ฒา่ประจ าหมู่บา้นเขาผ่านโลกมา

มาก เขาจะใหผู้เ้ฒ่านัน้เป็นผูพ้พิากษา เป็นทัง้ต ารวจ เป็นทัง้นักปราชญ์ประจ าหมู่บา้น

เลย แต่ของเราอายุ ๒๓ มนัยงัไม่รูเ้ท่า มนักเ็ลยมองว่าโลกนี้ยุ่งไปหมดเลย แบบว่ามนั

เถรตรงเกนิไปไง ความเถรตรง ความด ารงชวีติ มนักม็ขีองมนันะ 

ฉะนัน้ว่า ชวีติเกิดมา ถ้ายงัเป็นวยัใสอยู่ เพราะอะไร เพราะกรณีอย่างนี้มนั

ตอ้งทบทวน ถ้าคนผ่านโลกมาแลว้มนัจะเขา้ใจเรื่องนี้ 

พระบวชใหม่ทุกองค ์เราบวชใหม่ๆ กอ็ย่างนี้ บา้บอคอแตกอย่างนี้ ซื่ออย่างนี้ 

เป็นอย่างนี้หมด เรากเ็ป็น บวชใหม่ๆ โดนพระเขาหลอกจนหวัปัน่เลย เพราะอะไร 
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เพราะอยากศกึษา เขากบ็อกมาแต่ละเรื่อง เขากพ็ูดของเขาไปตามความเขา้ใจของเขา ไอ้

เรามนัคนเถรตรง เรากพ็ยายามท าจรงิของเรา 

สุดทา้ยแลว้พอภาวนาเป็นนะ โอโ้ฮ! กูนี่โดนหลอกมาหมดเลยนี่หว่า คอืคนไม่

เป็นมนัสอน คนท าไม่เป็นแลว้มนัสอน มนัฟังต่อๆ กนัมา มนัฟังต่อๆ กนัมา เล่าต่อๆ กนั

มา แลว้เรากฟั็งตามเขา แล้วเรากป็ฏบิตั ิ เวลามนัเป็นจรงิขึน้มา พอมนัเป็นจรงิขึน้มา 

โอโ้ฮ! นี่ไง มนัถงึท าใหเ้ราพยายาม ทีพู่ดๆ อยู่นี่เรารู ้เพราะอะไรรูไ้หม เพราะเราโดน

อย่างนี้ 

อายุ ๒๓ ชวีตินี้อายุ ๒๓ เหน็ว่าชวีตินี้เป็นภยัมาก ตอนน้ีพยายามก าหนดพุ

ทโธอยู่ พยายามท าทานถอืศลี ๘ ทุกวนั ถอืศลี ๘ ทุกวนั 

นี่มนัเป็นวยัใส มนัอยากดทีัง้นัน้น่ะ เราตอนบวชใหม่กเ็ป็นอย่างนี้ เหน็อะไรมนัดี

ไปหมด คดิว่าเขาคดิดหีมด คดิว่าผา้ขาว คดิว่าใครพดูอะไรมนัดหีมด มนัถูกหมด แต่

จรงิๆ เขาไม่รู ้นี่มนัวุฒภิาวะไง 

การศกึษาคอืการเล่าต่อๆ กนัมา คอืฟังนิทานมา ฟังเขาว่า จรงิไม่จรงิยงัไม่รู้ 

ฟังเขาว่า แล้วพูดต่อๆ กนัมา แลว้เรากไ็ปฟังต่อมา แลว้กเ็ชื่อ แลว้กพ็ยายามมุมานะ 

โอ๋ย! ทุกขม์าก โดนหลอกมาเยอะ แต่พอมนัเขา้ไปสู่ โอโ้ฮ! อนันัน้โดนหลอก 

นี่ไม่ใช่อวดนะ ตัง้แต่นัน้มานะ พอมนัโตขึน้มาหน่อย มนัปฏญิาณในใจเลย กู

ตอ้งอยู่กบัพระอรหนัต์เท่านัน้ กูไม่อยู่กบัใครทัง้สิน้ ฉะนัน้ เราถงึเขา้บา้นตาด ออกจาก

บา้นตาดไปอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ ไม่ไดห้ลวงปู่ เจี๊ยะ กูกไ็ปอยู่ป่าของกู ไปอยู่ในนัน้ ถ้าไม่มี

ใคร กูไม่อยู่กบัใคร ถ้ากูอยู่ กูตอ้งอยู่กบัพระอรหนัต์ อย่างน้อยๆ พระอรหนัต์เจตนา

ทุจรติไม่ม ี กูไวใ้จได ้ กูตอ้งอยู่กบัพระอรหนัต์เท่านัน้ นี่เราปฏญิาณของเราเองเลยนะ 

กูตอ้งอยู่กบัพระอรหนัต์เท่านัน้ นอกนัน้กูไม่อยู่ดว้ย ไม่อยู่ด้วย เรากไ็ปอยู่ของเราเอง 

จนสุดทา้ย พอดเีขาไปนิมนต์มาอยู่ทีโ่พธาราม เขาก็บอกเลย “ไอพ้ระบวชเมื่อ

วานซนืมาสรา้งวดั” เขาว่า “เพิง่บวชนะ ปากยงัไมส่ิน้กลิน่น ้านมเลย มนัจะมาสรา้งวดั

กนัแลว้” มนักท็ ามาไดข้นาดนี้ 
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นี่พูดถงึเขาถามไง เพราะมนัเหน็ใจ มนัเหน็ใจหลายเรื่อง เหน็ใจหลายเรื่อง

เพราะอะไร เพราะเราเจอ ตวัเราเองเป็นอย่างนี้มาก่อน เราโดนหลอกมาเยอะ แลว้พอ

เราบวชมาแลว้ มนัมนีะ พวกลูกศษิย ์ผูห้ญงิดว้ย เขาเรยีนวศิวะ เขาบอกเขาเรยีนจบ

แลว้เขาจะบวชภกิษุณีแลว้เขา้ป่าไปเลย 

โอโ้ฮ! ใจเราหายวาบเลยนะ เราพยายามคุยกบัเขาดว้ยเหตุดว้ยผลนะ เพราะ

เป็นผูห้ญงิ แลว้มนัดนัทุรงัอย่างนี้ มนัจะบวชภกิษุณีแลว้จะเขา้ป่าไปเลย กผ็า้ใสไง ก็

คดิว่ากูเขา้ไปแลว้กูเป็นพระอรหนัต์ มงึเขา้ไปส ิ เขา้ไป มงึจะซกัผา้ทีไ่หน มงึจะยอ้ม

ผา้ทีไ่หน มงึจะหากนิอย่างไร แลว้มงึกเ็พิง่บวชดว้ย 

เราเจออย่างนี้มาเยอะ หลายๆ คนถ้ามนัเป็นแบบว่า เป็นผูท้ีห่วงัด ี เจตนาด ี

ทุกอย่างด ี แต่โลกน้ีมนัซบัซ้อน เดีย๋วนี้เขาบอกว่าโลกนี้มนัซบัซ้อน เหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นมนัมคีวามซบัซ้อนมาก มนัมอีะไรหลายซบัหลายซ้อน เราจะเชื่อใคร จะอะไรใคร 

ยงัเชื่อไม่ได ้ พระพุทธเจา้ถงึสอนกาลามสูตร อย่าเพิง่เชื่อ อย่าเพิง่เชื่อใครทัง้สิน้ 

พยายามท าความจรงิของเรา 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เราบอกว่า นี่เป็นความหวงัด ี เป็นเจตนาด ี เป็นกุศลจติทีด่ ี

แต่ความทีด่เีป็นทีด่ใีช่ไหม ทีด่เีราตอ้งท าด ี ไม่ใช่ดแีลว้เราจะเป็นเหยื่อนะ เพราะดว้ย

ความคดิดขีองเรา เราคดิว่าดไีง แตค่นทีค่ดิไม่ดเีขาปรารถนาประโยชน์ เขาเอา

ความคดิว่าเราเป็นคนดนีี่เป็นเหยื่อเขาเลย 

แต่ถ้าเราปฏบิตั ิเราปฏบิตัขิองเรา แลว้บอกว่า ถ้าบอกว่า เราเป็นฆราวาสจะ

บรรลุธรรมไดไ้หม 

ได ้ได ้แต่วธิกีาร พอไดปั้บ๊ ทนีี้กเ็อาแลว้ กห็ลวงพ่อว่าได ้ไดก้ไ็ปเลยนะ ใคร

จะหลอกอย่างไรกช็อบ หลวงพ่อว่าไดน้ี่ 

ได ้มนัไดอ้ยู่ทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐ ิ วธิีการทีถู่กตอ้ง ถ้ามนัมจิฉาทฏิฐ ิมนัความเหน็

ผดิ มนัจะไดไ้ด้อย่างไรล่ะ มนักเ็ขา้รกเขา้พงไปน่ะส ิ

มนัได้ ได้ แต่กต็อ้งท าใหถู้กตอ้งดงีามด้วยมนัถึงจะได ้ ถ้าไดแ้ลว้มนัก็

ส ามะเลเทเมากนัไป ไปลม้ลุกคลุกคลานกนัอยู่อย่างนัน้แลว้บอกว่าได ้มนักไ็ม่ใช่ 
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ได ้ มนักต็อ้งถูกตอ้งดงีามมนัถงึจะไดใ้ช่ไหม คนบอกได ้ ได้ ถ้ามนัไม่ดงีาม 

มนัไม่ถูกตอ้ง มนัจะไดไ้ดอ้ย่างไรล่ะ ถ้ามนัได ้มนัดงีามมนักไ็ดไ้ง 

ฉะนัน้ “ป.ล. ชวีติประจ าวนัน้ีมนัสรา้งกุศลได้ยากมาก” 

เขายากของเขา ถ้าเราท าของเรา มนัก็ง่ายของเราไง 

เราบอกว่า “ชวีติประจ าวนัมนัสรา้งกุศลไดย้าก” 

ยากเพราะอะไร เพราะสงัคมมนัซบัซ้อน สงัคมมนัเห็นแก่ตวั สงัคมมนัเอารดั

เอาเปรยีบ มนักท็ าอกุศลกนัอยู่อย่างนัน้น่ะ แล้วเราไปอยู่กบัเขา เราจะไปกบัเขา มนั

กย็ากใช่ไหม 

แต่ถ้าท าใหเ้ราง่ายใช่ไหม เขาอกุศล เขาท าแต่ประโยชน์ของเขา เราเป็นกุศล 

เราหวงัด ี เราท าของเรา ท าของเรา แต่มนัอย่างทีว่่า สงัคม ถ้าสงัคมเขาท ากนัอย่างนัน้ 

เราไม่ท า มนักอ็ยู่ยาก อยู่ยากกต็อ้งหา หาวธิกีารหลบหลกี จะท าความด ี เรากท็ าของ

เรา ท าความด ีเราก็ท าในใจกไ็ด ้ไม่ตอ้งท าความดแีลว้ตอ้งบอกเขา อย่างฉันถอืศลี ๕ 

สลกัหน้าผากเลย คนคนนี้ถือศลี ๕ นะ...ไปแลว้ ไอ้นู่นกก็นิไม่ได ้ไอ้นี่กไ็ม่ได้ เพราะ

ฉันถอืศลี ๕ 

โอ๋ย! ถอืศลี ๕ ไวใ้นใจกไ็ด ้ไม่ตอ้งสลกัไวท้ีห่น้าผากเลย ฉันถอืศลี ๕ นะ ไป

ตลาดกป็ลาเป็นกก็นิไม่ได ้ไอ้นู่นกก็นิไม่ได้ 

ปลาในซองเยอะแยะ ในซอง ปลาแห้งกม็ ี ไปซื้อเอาที่ปลาแหง้กไ็ด ้ ของในซอง

เยอะแยะ ไม่ตอ้งไปซื้อไอต้ลาดสดหรอก มนัอยู่ทีเ่ราจะใชช้วีติ 

ทนีี้คนเรามนัคดิอย่างนี้ไง ถ้าท าความดแีลว้ทุกคนก็ตอ้งดกีบัเราไง ทุกคนคดิ

อย่างนี้นะ คดิว่าเราท าความดแีลว้กเ็ชื่อว่าทุกคนจะดหีมดไง มองสงัคมอย่างนัน้มนัไร้

เดยีงสาเกนิไป ถ้าเราไม่ไรเ้ดยีงสาเกนิไป 

“ชวีติประจ าวนัท ากุศลไดย้ากมาก” 

เขาท าของเขา ใครท าใครได ้ เขากวา้นฟืนกวา้นไฟใส่ใจเขากเ็รื่องของเขา เรา

กท็ าดขีองเรา แต่ท าดขีองเรา เพราะเรามนัจ านวนน้อย ยกทไีรกแ็พเ้ขาทุกท ี เขาชนะทุก
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ท ี แต่เราจ านวนน้อยกต็อ้งทนเอาส ิ เราจ านวนน้อย กุศล คนด ี เขาโคกบัขนโค 

จ านวนเราน้อย แต่เราท าความด ี

แต่ถ้าเราทนไม่ไหว จ านวนเราน้อย เรากเ็ลิก ไปอยู่จ านวนมากซะ แลว้กบ็อก

ชวีติประจ าวนัท ากุศลแสนยาก ตอนน้ีมนัง่ายแลว้ เพราะไปเป็นพวกเขาแลว้ พอไป

เป็นพวกเขานี่ง่ายเลย ไปหมดเลย 

นี่ไง ปลาเป็นว่ายทวนน ้า การปฏบิตัคิอืการทวนกระแส แมแ้ต่ปกตมินักท็ุกข์

ยากพอแรงแลว้ แลว้ปฏบิตัยิงัทวนกระแส ทวนกเิลส ทวนทุกอย่าง มนัทุกขท์ัง้นัน้น่ะ ถ้า

พูดถงึเรามาคดิว่าเป็นทุกข์ 

แต่ถ้าเรามสีตมิปัีญญา เราคดิว่าสิง่นี้มนัเป็นการสรา้งกุศล ท าดไีดด้ ีท าชัว่ได้

ชัว่ เราท าคุณงามความดตีอ้งเป็นความดขีองเรา เราท าความดขีองเรา ใครจะชัว่จะชา้

อย่างไร ช่างเขา เราจะท าความดขีองเรา ท าความดขีองเรา ฝืนท าของเราไป ท าไปๆ จน

อ านาจวาสนาบารมเีกดิขึน้ ทุกคนยอมรบั วนัหลงัมานะ เขาจะเตรยีมใหพ้ร้อมเลย คนนี้

ตอ้งใหอ้ยู่ในศลีธรรม เขาจะจดัไวใ้หเ้ลย ถ้าเป็นเพื่อน เพื่อนกบ็อกว่า คนนี้เขาจะใชอ้ย่าง

นี้ ทดลองกนัมาหลายปีแลว้ เขาเป็นอย่างนี้ ฉะนัน้ เพื่อนเขาจะจดัให้ ถ้ากนิเลี้ยง เขา

จะจดัของเราใหเ้ลยต่างหาก ไอพ้วกนี้มนัถอืศลี ๕ มนัไม่กนิปลาเป็น มนักนิปลาตาย 

เอาปลาตายใหม้นั เขาจดัไวใ้หเ้ลย เหน็ไหม ถา้เราท าจรงินะ ถ้าท าจรงิมนัท าได ้ แต่

กว่าจะได ้ต้องมวีาสนา นี่ไง เราถงึบอกวุฒภิาวะของใจ ใจมวุีฒภิาวะจะท าได้ 

ฉะนัน้ อ่านค าถามค านี้แลว้มนัสงสารไง สงสารว่า หนึ่ง หนูอายุ ๒๓ เพิง่

ท างาน ก าหนดพุทโธ 

มนัเป็นผา้ใสไง มนัเป็นความไร้เดยีงสาไง ความไร้เดยีงสา แลว้มองสิง่ใดก็

มองไป ความไรเ้ดยีงสาแลว้ปรารถนาดหีวงัด ีก็ยงัคดิว่าด ีฉะนัน้ หวงัด ีคดิว่าด ีมนั

ตอ้งมปีระสบการณ์ชวีติ เราประสบการณ์ชวีติไป 

ฉะนัน้ ทีว่่า ถ้าเป็นฆราวาสบรรลุธรรมไดไ้หม 

ได ้ แลว้ถา้ปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งดงีาม รกัษาไว ้ รกัษาอุดมการณ์อนันี้ไว ้ รกัษา

อุดมการณ์ รกัษาความตัง้ใจของเราอนันี้ เราสาธุอนันี้นะ แต่ว่าอุดมการณ์มนัจะยกเลิก
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เมื่อไหร่ไม่รู ้ อุดมการณ์ชวีตินี้ เวลามนัทุกข ์ “เลกิเถอะ ไม่เอาแลว้ ท าดไีม่ไดด้ ี ทุกข์

น่าดูเลย” 

อุดมการณ์อนัน้ีใหร้กัษาไว ้ ด ารงไว ้ ความหวงัดนีี้ไวใ้หเ้ป็นกุศลกบัใจดวงนี้ 
เอวงั 


