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 ขอ้ ๑๖๖๗. เนาะ  

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๖๗. เร่ือง "ไฟกบัฟืน" 

 กราบหลวงพ่อ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่ีเมตตาเสมอมา ผมขอเรียนถาม
วิธีการจบัและพิจารณาความโกรธดว้ยครับ ชีวิตทางโลกแมจ้ะพยายามหลบหลีกเพียงใด
ก็ไม่อาจหลบหลีกการกระทบกระทัง่กบัคนอ่ืนได ้เม่ือก่อนน้ีหลายคร้ังท่ีใจผมถูกกระทบ
จนโกรธ และเกิดเพลิงความโกรธเผาผลาญจิตใจ แมรู้้วา่จิตใจตอนนั้นมนัจะลงไปต ่ากว่า
ภพของมนุษย ์แต่ก็หยดุย ั้งไม่ค่อยได ้ปล่อยใหไ้ฟโกรธเผาลนจิตใจ แต่ก็ยงัมีสติพอข่มใจ
ไวไ้ม่แสดงออกทั้งทางกายและวาจาใหใ้ครเห็น แต่ใจเรารู้ดีท่ีสุดคือความร้อนน้ี ถา้กลบั
บา้นแลว้ความโกรธยงัอยูก่บัผม จะเอาความโกรธตวัน้ีมาพิจารณานอนจนมนัวาง หรือ
หากมนัไม่วางก็ตามพิจารณาซ ้าวนัต่อๆ ไป  

 ระยะหลงัขณะท่ีผมโกรธ เวลาผมเร่ิมสัมผสัไดถึ้งกอ้นร้อนๆ ท่ีอยูบ่ริเวณหนา้อก
มนัจะรู้สึกกรุ่นๆ อยูภ่ายใน และเร่ิมจบัไดว้่าในช่วงท่ีไฟมนักรุ่นๆ น้ี อกน้ีหากเผลอไป
คิด ไฟตวัน้ีจะลามเขา้ไปเหมือนไฟไดเ้ช้ือ เผาไหมใ้หใ้จเราร้อนรนทวีคูณ และความคิดท่ี
ติดไฟน้ีจะเป็นความคิดท่ีจูงไปสู่ทุคติภพทั้งหมด ถา้ไปตามมนัคงไปลงนรกแน่ๆ แต่
เวลาน้ีผมยงัไดแ้ค่เฝ้าดูไม่ใหม้นัคิดโดยใชส้ติหรือปัญญาอบรมสมาธิ แต่ยงัไม่รู้วิธีดบัไฟ
กรุ่นๆ อนัน้ี ผมคิดว่าถา้เราดบัไฟตวัน้ีไดจ้ะดีกว่าไปตามเฝ้าไม่ใหเ้ช้ือความคิดติดไฟ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงขอถามอุบายหลวงพ่อในการดบัไฟ ความโกรธในทนัทีท่ีเราจะจบัได ้ หรือ
หากหลวงพ่อมีอุบายอ่ืนในการสู้โทสัคคินาน้ี ขอใหห้ลวงพ่อเมตตาสั่งสอนอบรมดว้ย 
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 ตอบ   :   น่ีพดูถึงความโกรธ ความโกรธน่ี ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็น
กิเลส เป็นแม่ทพั มนัมีจกัรพรรดิคือพญามาร ลูกของมนัคือนางตณัหากบันางอรดี คือ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นแม่ทพัใหญ่ แม่ทพัใหญ่มนัควบคุมหวัใจของสตัว์
โลกอยูใ่นอ านาจของมนั น้ีอยูใ่นอ านาจของมนันะ แลว้มนัก็ไปมีลูก มีหลาน มีเหลนอีก 
มีลูก มีหลาน มีเหลนคือว่ามนัออกมาเป็นสามญัส านึก ออกมาเป็นความคิด ถา้ออกมา
เป็นความคิดเราก็บอกเราเป็นคนคิดดี เราเป็นคนท่ีปรารถนาดี เราเป็นคนหวงัดี ทุกคนก็
คิดว่าปรารถนาดี หวงัดี 

 แต่หวงัดี ดีในอะไรล่ะ? ดีในกิเลสตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัปรารถนาดีไง 
แต่ถา้เรามีสติ มีปัญญา ถา้มีสติปัญญาคอยฝึกหดั มนัจะเร่ิมเขา้ไปเห็นไง เร่ิมเขา้ไปถาก
ไปถาง ไปถากไปถางคือว่าไปปรับปรุงทศันคติของลูกหลานมนัก่อน จากหลานมนั
ปรับปรุงทศันคติจากหลาน แลว้ปรับปรุงทศันคติจากลูกมนั แลว้ปรับปรุงเราข้ึนไป
จนกว่าจะไปเห็นแม่ทพัใหญ่ คือความโลภ ความโกรธ ความหลงไง  

 เราจะบอกว่าความโกรธ เห็นไหม ความโกรธมนัมาจากรากฐานของจริตนิสัย 
รากฐานของจริตนิสัยของคน โทสจริต โมหะจริต ราคะจริต จริตของคนมนัแตกต่าง
หลากหลายไง ถา้จริตของคนมนัแตกต่างหลากหลาย มนัไปกระทบกบัตวัตนของตน ถา้
การไปกระทบตวัตนของตนมนัจะแสดงออกมาโดยความพร่ังพรูออกมาโดยธรรมชาติ
ของมนัเลย  

 ฉะนั้น เวลาเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราบอกส่ิงน้ีมนั
เป็นเร่ืองของกิเลส ครอบครัวของมนั มนัมีปู่  ปู่ คือพญามาร คือเจา้วฏัจกัร มนัมีพ่อ พ่อคือ
คนควบคุมในครอบครัวทั้งหมด แม่ทพัใหญ่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง แลว้ก็มี
ลูก ลูกกก็ าลงัวยัรุ่น นัน่น่ะความเห็นผดิในธาตุ ถา้มีหลาน หลานก็ความคิดสามญัส านึก
น่ีไง ความคิดสามญัส านึกเป็นหลานมนั ลูกหลานของกิเลส ครอบครัวของมนั มนัยดึ
ครองหวัใจของสัตวโ์ลก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ มาเห็นพฤติกรรม
ของมนัอยา่งน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงมาตีแผม่นัไง  

 พอตีแผ ่ ตีแผอ่อกมาเป็นทางวิชาการใช่ไหม เราก็ไปศึกษาทางวิชาการมา เราก็วา่
เราเขา้ใจหมดแหละ กิเลสมนัเป็นอยา่งนั้น เป็นอยา่งน้ี พอกิเลสเป็นอยา่งนั้นป๊ับเราก็
เทียบอารมณ์ของเรา เทียบอารมณ์น้ีเขา้ไปสู่ทฤษฎีนั้นว่ากิเลสเป็นอยา่งน้ี กิเลสเป็นอยา่ง
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น้ี ไม่ใช่เลย อนันั้นไม่ใช่เลย อนันั้นช่ือมนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาศึกษา 
ศึกษาช่ือของกิเลสไง แต่เวลาผลกระทบจากความคิดไง ถา้ผลกระทบจากความคิดมนัก็
เป็นแค่สามญัส านึก เป็นสัญชาตญาณของมนุษยเ์ท่านั้นเอง ยงัไม่ท าอะไรกนัเลย ยงัไม่ท า
อะไรกนัเลย 

 ฉะนั้น เร่ืองความโกรธๆ มนัว่าจะดบัความโกรธ จะดบัความโกรธ มนัก็เป็นจริต
นิสัยนะ นิสัยของโทสจริต โทสจริตนะ ส่วนใหญ่โทสจริตธาตุไฟ คนธาตุไฟคนน้ีคนท่ีมี
เชาวน์ปัญญา แต่มนัเผาลนตวัเองดว้ย ไฟ ไฟใหป้ระโยชน์นะ ใหป้ระโยชน์กบัการ
ประกอบอาหาร เป็นพลงังาน เป็นความร้อนมนัใหเ้ป็นตน้ทุนในการท าธุรกิจ ท า
อุตสาหกรรมพลงังาน ไฟเป็นพลงังาน ถา้ไฟ เห็นไหม ตวัไฟ น่ีถา้คนมีตวัไฟมนัจะคิด
เร็ว คิดเร็ว คิดดี ความคิดน่ีธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุดินพื้นฐานเป็นคนหนกัแน่น เป็นคนหนกั
แน่น ถา้พ่อแม่มีลูกอยา่งน้ีก็บอก อ้ือฮือ เขน็มนัไม่เดิน ยใุหคิ้ดมนัก็ไม่คิด โอ๋ย มนั
ซ่ือบ้ือๆ อยูอ่ยา่งนั้นแหละธาตุดิน  

 น่ีธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม ธาตุไฟ เขาเรียกว่าธาตุ น่ีมนัเป็นวิชาการของหมอแผน
ไทย ธาตุ ๔ เขาดูธาตุ รักษาธาตุ ธาตุ ๔ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกธาตุ ๔ 
ธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ ถา้ดิน น ้า ลม ไฟ ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือความรู้สึกนึกคิดมนั
เก่ียวเน่ืองไป เก่ียวเน่ืองไปถึงความคิด เก่ียวเน่ืองไปถึงจิตวิญญาณ เก่ียวเน่ืองไปถึงจิต 
เก่ียวเน่ืองไปถึงพญามาร ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีไป แต่เวลาเทียบ
ไง เทียบมาเป็นหมอแผนไทย หมอแผนไทย 

 น่ีธาตุ ๔ รักษาตามธาตุ ถา้เราเป็นโทสจริตมนัมีประโยชน์ มนัมีประโยชน์ท่ีว่า
เป็นคนความคิดไว เป็นคนท่ีมีความคิด เป็นคนท่ีมีปัญญาว่าอยา่งนั้นเถอะ แต่ปัญญาถา้
กิเลสมนัเอาไปใชม้นัก็เป็นอยา่งน้ี มนัมีผลกระทบ มีผลกระทบถึงตวัเราเลยว่าเป็นคนข้ี
โกรธ แต่เป็นคนข้ีโกรธ ถา้ข้ีโกรธ ข้ีโกรธเพราะอะไร? อยา่งเช่นเราน่ีเส้ือผา้เรา เห็นไหม 
เดก็ๆ มนันุ่งเส้ือผา้ มนัเล่นอูฮู้ ออกไปคลุกฝุ่ นขนาดนั้นเลย พ่อแม่ปวดหวัเลยตอ้งไปซกั 
แต่เดก็มนัสนุกมนันะ เดก็มนัคึกคร้ืน มนัมีความสนุก กลบัมามนัยงัใหพ้่อแม่ชมนะ หนู
เก่งๆ หนูเก่งหนูไปคลุกฝุ่ นมา หนูเก่งๆ แต่พ่อแม่ปวดหวัเลย โอโ้ฮ ซกัผา้น่าดูเลย  

 เดก็ๆ หมายถึงว่าคนโดยทัว่ไปเขาไม่รู้หรอกว่าเขามีแรงขบัของกิเลส แรงขบัของ
พญามารในหวัใจ เขาก็เพลิดเพลินเหมือนเดก็ๆ ถา้เพลิดเพลินเหมือนเดก็ๆ เวลาเขาคิด 
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เวลาเขามีผลกระทบกบัชีวิตของเขาเหมือนเดก็ๆ มนัอ่ิมเอม มนัพอใจ มนัไดไ้ปคลุกฝุ่ น 
มนัไดไ้ปท าความสกปรกกบัเน้ือตวัของตวัเองมา มนัยงัมีความสนุกเพลิดเพลิน น้ีคือคน
ท่ีเขาไม่สนใจในหลกัธรรม คนท่ีไม่สนใจควบคุมใจตวัเอง คนท่ีไม่ไดภ้าวนาว่าอยา่งนั้น
เลย แต่น้ีคนเรามาภาวนา เห็นไหม มนัก็พฒันาใจข้ึนมา มนัก็เป็นผูใ้หญ่ข้ึน เราไม่อยาก
ไปคลุกฝุ่ นอยา่งนั้นอีกแลว้ เราไม่อยากลงไปคลุกกบัความโลภ ความโกรธ เวลามี
ผลกระทบแลว้มนัจะเกิดผลกระทบเรา  

 เราจะเปรียบเทียบว่าถา้เป็นผูใ้หญ่เขาเห็นไง พอเขาเห็นป๊ับ ทีน้ีพอเขาเห็นใช่ไหม 
พอเขาเห็นว่ามนัเป็นความสกปรก แต่ในชีวิตประจ าวนัเรา เห็นไหม น่ีค  าถามบอกว่าใน
เม่ือชีวิตในทางโลกพยายามหลบหลีกอยา่งไรก็แลว้แต่ มนัหลบหลีกผลกระทบกบัคนอ่ืน
ไม่ไดห้รอก ทีน้ีเราตอ้งประกอบสัมมาอาชีวะ เราตอ้งอยูก่บัสังคม มนัตอ้งมีการ
กระทบกระทัง่เป็นเร่ืองธรรมดา ถา้มีการกระทบกระทัง่เป็นเร่ืองธรรมดา แต่เวลาคนมนั
โทสจริต ถา้เราไม่มีสติปัญญามนัก็เหมือนเดก็ๆ กระทบกระทัง่กนั เขากระทบกระเทือน
เรามาเราก็เอาคืน เราก็ตอ้งรักษาศกัด์ิศรี รักษาเกียรติศพัท ์ เกียรติคุณของเรา มนัก็ตอ้งมี
การกระทบกระเทือนกนั  

 โลกกมี็กนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่พอเรามาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เขามีเวรมีกรรม เขามีผลกระทบต่อ
เรา แต่เรามีสติปัญญารักษาหวัใจของเรา รักษาฟืน รักษาไฟน้ีไม่ใหม้นัเผาลนออกไป 
ไม่ใหม้นัลุกลามออกไป น่ีเราก็ระงบัของเราไว ้ พอระงบัของเราไวเ้ราก็เห็นเลย โอโ้ฮ 
มนัโกรธ มนัทุกข ์มนัยาก น่ีมนัโกรธ ถา้มนัโกรธมนัมีผล มีผลกบัว่าเราศึกษาธรรมะแลว้
เรามาเปรียบเทียบ  

 น่ีธรรมโอสถ เห็นไหม ธรรมโอสถเราเอาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้มาใชป้ระโยชน์ เราใชป้ระโยชน์ เราเปิดขวดยา แลว้เรากินยาดว้ย แลว้เรา
พยายามจะรักษาเราดว้ย มนัถึงไดเ้ห็น ไดรู้้ว่าโกรธมนัเผาลนเราไง ถา้โกรธมนัเผาลนเรา 
เวลาไขข้ึ้นเขาตอ้งเอาผา้ชุบน ้าเยน็แลว้ลูบลดอาการไข ้เวลาไขข้ึ้นเขาจะลดอาการไข ้ 

 น่ีก็เหมือนกนั พอมนัโกรธข้ึนมาเรารู้เลยอาการโกรธ อาการไขข้ึ้นแลว้ เราตอ้ง
ลดอุณหภมิูลงแลว้ เราตอ้งลดอุณหภมิูลง มนัก็เลยเป็นความทุกขอ์ยา่งน้ีไง เห็นไหม 
เวลาปฏิบติัไปมนัเขา้ไปเผชิญกบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วย เผชิญกบักิเลสมนัก็มีปัญหาทั้งนั้น
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แหละ ถา้มีปัญหา ทีน้ีค  าว่ามีปัญหานะ เห็นไหม การแก ้ น่ีเวลาในธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยา่งหน่ึงนะ แต่เวลาอุบายของเรา เราก็ผลกระทบมนัก็รุนแรง ยิง่
เราเป็นพระบวชใหม่ๆ มนัมีผลกระทบไปหมดแหละ เพราะเป็นพระบวชใหม่มนัก็อยู่
ปลายแถว มนัก็ต  ่าสุด ต ่าสุดในสังคม เราก็ตอ้งอุปัฏฐาก เราก็ตอ้งดูแลหมด  

 มนัมีผลกระทบ มนัมีผลกระทบ ใจน่ีเราสอนตวัเราเอง เราจะสอนตวัเราเองใหแ้ผ่
เมตตา เพราะไปอ่านในบุพสิกขา อ่านในต าราเขาบอกว่าตอ้งแผเ่มตตา แผเ่มตตาไว ้ แผ่
เมตตาไวเ้พื่อใหเ้ห็น ไม่ใหกิ้เลสมนัหยบิฉวยไปเป็นประโยชน์กบัมนัไง แต่เราไม่แผ่
เมตตาไวน้ะผลกระทบแลว้มนัรุนแรง เขากระทบเราน่ี อ้ือฮือ แต่ถา้เขาบอกว่าเราแผ่
เมตตา เป็นญาติ เป็นเพื่อน เป็นผูท่ี้เขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราแผเ่มตตาของเราไว ้ แลว้เวลา
แผเ่มตตา น่ีเราแผเ่มตตาเพื่ออะไร? เราเมตตาตนก่อน เราเมตตา เราบอกว่าเราแผเ่มตตา
เราเป็นคนต ่าตอ้ย ใหค้นอ่ืนเขาเหยยีบย  า่แลว้เราทนได ้ น่ีวิทยาศาสตร์คิดอยา่งนั้น แต่ถา้
ในทางธรรมนะเราเมตตาตนเองต่างหาก  

 เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เขามีเวร มีกรรม เขามีผลกระทบ เวลาเขาบอกว่า
พุทธศาสนามีปัญหามากเลย อะไรก็กรรม อะไรก็กรรมไปหมดเลย น่ีไม่เช่ือก็กรรม 
ไม่ใช่ ความจริงในพุทธศาสนามีอิสรภาพมาก ไม่ใช่บงัคบัใหใ้ครเช่ือ ไม่ไดบ้งัคบั แต่
เวลาเราไม่เช่ือแลว้ เวลาเราไม่เช่ือ เห็นไหม อยา่งเช่นบอกว่าติเตียนพระอริยเจา้ องคน้ี์
เป็นพระอริยเจา้ เราก็ว่าชาวบา้นเขาเช่ือกนั เราไปเห็นแลว้ โอโ้ฮ พระอริยเจา้เป็นอยา่งน้ี
หรือ?  

 น่ีเวลาหาเหตุผล ติเตียนไง ค าวา่ติเตียนกบัความไม่เช่ือมนัคนละเร่ืองนะ ถา้ไม่
เช่ือก็คือไม่เช่ือใช่ไหม แต่ไม่เช่ือคนตอ้งหาเหตุผล ถา้เหตุผลมนัติเตียน พอติเตียน ติ
เตียนคือหาเหตุผล หาเหตุผลก็หาเหตุผลทางลบ นัน่ล่ะมนัจะเป็นเวร เป็นกรรม ฉะนั้น 
มนัจะเป็นเวรกรรม ในพุทธศาสนามีปัญหามากเลย มีปัญหามาก ไม่มีปัญหาเลย พทุธ
ศาสนาไม่มีปัญหาเลย เอง็ไม่เช่ือก็ได ้เอง็ท าตามอิสรภาพก็ได ้เอง็ท าอยา่งไรก็ได ้แต่เวลา
เอง็เช่ือในพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะ ยอมตนเช่ือในพุทธศาสนา พุทธมามกะคือเช่ือใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

 ทีน้ีพระธรรมๆ พระธรรมก็คือขอ้หา้ม ถา้เราเช่ือแลว้เราก็ตอ้งปฏิบติัตวัตามนั้น
ไง ปฏิบติัตวัตามศีล ตามธรรม เพื่อใครล่ะ? ก็เพื่อความเจริญงอกงามของเราไง ทีน้ีเวลา
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เราเช่ือแลว้เราปฏิบติัเราก็ตอ้งบงัคบัตวัเราเอง น่ีบอกว่ามีปัญหามากเลย มีปัญหามากเลย 
มีปัญหามากเพราะกิเลส มีปัญหามากเพราะว่าจบักิเลสมนัผกูไว ้ พอกิเลสไม่ผกูมนัก็
สบายใจของมนั มนัท าอะไรก็ไดไ้ง ไม่นัง่ภาวนาทุกคนบอกว่าอยา่งฉนัน่ีนะถา้ภาวนา
เป็นพระอรหนัตแ์น่ๆ เลยล่ะ ฉนัท าได ้ ใครก็คิด อยา่งฉนัน่ีนะถา้จะภาวนาเป็นพระ
อรหนัตแ์น่ๆ เลย ท าไดห้มดแหละ แลว้ไปนัง่แลว้ท าไดไ้หมล่ะ? พอไปนัง่จริงๆ เขา้ท า
ไม่ไดห้รอก  

 น่ีก็เหมือนกนั มนัคิดว่ามนัท าไดห้มด กิเลสถา้ปล่อยมนัสบายใจมนัว่ามนัท าได้
หมด อะไรมนัก็ท  าได ้ มนันัง่ข้ึนมาเด๋ียวมนัจะเป็นพระอรหนัตเ์ลย ถา้มนันัง่ข้ึนมาแลว้
เด๋ียวมนัมีปัญญาเลยล่ะ มนัจะเกิดวิปัสสนาเลย มนัจะแทงทะลุเลย มนัจะเป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมาพรุ่งน้ีเลย น่ีเวลามนัคิดนะ แต่เวลาพอไปนัง่เขา้ พอนัง่สมาธิมนัไม่ไดด้ัง่ใจ
มนัแลว้ มนัเร่ิมต่อตา้นแลว้ นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ เราตอ้งมีธุระ ว่านัง่แลว้จะเป็นพระ
อรหนัตเ์ลยเอาไวก่้อน เด๋ียวไวพ้รุ่งน้ีค่อยนัง่ก็ได ้ 

 ไอท่ี้ว่าจะเป็นพระอรหนัต์ๆ  ขอผดัวนัประกนัพรุ่งไปแลว้ พอมนัจะโดนผกูโดน
มดัข้ึนมามนัดีดดิ้นเลย เวลาปล่อยใหม้นัอิสระข้ึนมา โอ๋ย มนัเหยยีบย  า่เลย แลว้มนัดถููก
ดว้ย พอนัง่สมาธิไปพรุ่งน้ีกเูป็นพระอรหนัต ์ท าไมท าไม่ได ้โธ่ ใครท าไดก้กู็ท  าได ้กเูก่ง
ไปหมดเลย อา้ว ก็จริงๆ พอจริงๆ เขา้แลว้ มนัโดนผกูมดัมนัแสดงออกแลว้ น่ีพดูถึงว่า
เวลาถา้มนัไม่ท าส่ิงใดเลยมนัก็สะดวกสบายของมนั กิเลสไม่ไดโ้ดนผกู โดนมดัมนักอ็ยู่
สุขสบาย แต่ถา้เราเป็นพุทธมามกะ แลว้เราเป็นชาวพุทธเราอยากจะปฏิบติัข้ึนมา พอจะ
เอาจริงข้ึนมากิเลสมนัดิ้นแลว้ เราจะบอกว่าท่ีเราทุกข ์ เรายากอยูน่ี่ ล  าบากอยูน่ี่ไม่ใช่
ธรรมะ เร่ืองกิเลสทั้งนั้น  

 เวลากิเลสมนัดีดมนัดิ้นเราไม่บอกว่ากิเลสมนัดีดมนัดิ้นเลย เราบอกว่าปฏิบติั
ธรรมมนัยุง่ อู๋ย คนปฏิบติัธรรมวุ่นวายมาก ยิง่หลวงพ่อน่ีตวัร้ายเลย อะไรๆ ก็ไม่ได ้เสียง
ดงัก็ไม่ได ้ คลุกคลีก็ไม่ได ้ อะไรก็ไม่ได ้ หลวงพ่อน่ีตวัร้ายเลย อา้ว น่ีแหละเวย้ชาวสวน 
ชาวสวนเขาขุดร่อง เขาพรวนดิน เขาเตรียมดินของเขา เขาลงเมลด็พนัธ์ุพืชแลว้เขาตอ้งดู
แมลง เขาดูโรคของพืช เขาป้องกนั เขากนัแมลงมนัมากดักินเมลด็พนัธ์ุ ถา้มนังอกข้ึน
มาแลว้เขาก็มองสังเกตว่ามนัมีเช้ือราไหม?  
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 น่ีไงเขาดูสวนแปลงของเขา เขาผดิตรงไหน หลวงพ่อเป็นเจา้ของสวน วดัน้ีเป็น
เจา้ของสวน ดูแลสวน แลว้คอยดู คอยดูแมลงมนัจะมากดั มากินของมนั แลว้เอง็ยงัไม่
รู้ตวัเลยนะ เอง็เป็นเมลด็พนัธ์ุ ปลูกลงไปแลว้มึงจะใหแ้มลงมนัมากดักินใช่ไหม แลว้เวลา
เขาคอยดู คอยดูแลก็บอกว่าหลวงพ่อน่ี หลวงพ่อน่ียุง่น่าดูเลย หลวงพ่อน่ี เออ ยงัไม่รู้ตวั
หรอก ถา้วนัไหนรู้ตวัแลว้เอง็จะรู้ น่ีพดูถึงว่าถา้เราไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัก็อยา่งหน่ึง เวลา
เราจะประพฤติปฏิบติัก็ผกูโกรธ ความโกรธมนัเผาลนเรามาก ความโกรธมนัเผาลนเรา
มาก  

 ค าว่าความโกรธมนัเผาลนเรามาก ระยะการปฏิบติันะ เขาใหเ้มตตาตน เมตตาเรา 
ถา้เราเมตตาตวัเราแลว้นะ เราเมตตาเราไดน้ะจบเลย แต่ส่วนใหญ่คนเราเมตตาเราไม่ค่อย
ได ้ มนัเลยมองออกไง เพราะเมตตาเราคืออะไรล่ะ? เราไม่เห็นเราไง แต่ไปเห็นตณัหา
ความทะยานอยาก อยากไปกวา้นเอาทุกๆ ส่ิงขา้งนอก แต่ไม่เห็นตนเองเลยว่าเอง็มีความ
จ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งนั้นจริงหรือ? เอง็มีความจ าเป็นตอ้งไปกวา้นโลกทั้งโลกเป็นของเอง็
คนเดียวน่ีจริงหรือ?  

 เวลามนัไม่เห็นตวัมนัหรอก แต่ถา้เมตตาตนนะมนัมีปัญญาข้ึนมานะ เฮย้ เอง็คนๆ 
เดียวน่ีนะเอง็จะเอาโลกทั้งโลกเป็นของเอง็คนเดียวเชียวหรือ? มนัสลดเลยนะ ใหเ้มตตา
ตนนะ ความโกรธก็เหมือนกนั ความโกรธมนัเกิดมาจากไหนล่ะ? เกิดมาเพราะขาดสติ 
ค าว่าขาดสติก็คือลืมตน เราจะบอกว่าลืมตวัเลยล่ะ คนลืมตวัมนัเดินออกไปมนัก็ล่ืนลม้ 
เพราะมนัไม่มีสติของมนั น่ีก็เหมือนกนั เวลาความโกรธข้ึนมนัเกิดเพราะอะไรล่ะ? เกิด
เพราะเราไดย้นิเสียงกระทบ แต่เราขาดสติมนัถึงเกิดเป็นฟืนไฟข้ึนทนัที แต่ถา้เรามีสติเรา
เมตตาตน เรารู้จกัตน  

 ไอค้  าพดูมนัอยูข่า้งนอก เห็นไหม มนัจะพดูก็พดูอยูข่า้งนอก เพราะกไูม่เอา กไูม่
ฟัง กฟัูงก็สกัแต่ว่าตกตรงนั้น เสียงสักแต่ว่าเสียง ไม่เก่ียว มนัจะว่าอะไรก็ว่าไป วา่ไป
เถอะ ถา้เราเมตตาตน เราเห็นตนนะ แต่น้ีไม่เห็นตนไง เราเห็นแต่ในต ารา บอกว่าเมตตา
ตนเราก็คิดเอา นึกเอา กน่ีูเมตตา ใครๆ ก็วา่รักตวัเองหมดแหละ แต่พฤติกรรมมนัไม่ใช่ 
ถา้พฤติกรรมจะใช่นะ ความโกรธก็คือความโกรธไง  

 ความโกรธก็คือความโกรธ แต่ความโกรธมนัเกิดข้ึนจากอะไรล่ะ? เกิดข้ึนมาจาก
เสียงกระทบใช่ไหม เกิดข้ึนมาจากเสียงกระทบ เกิดข้ึนจากความไม่พอใจของเราใช่ไหม 
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ไม่มีอะไรกระทบเลย นัง่อยูน่ี่ไม่พอใจ ไม่พอใจ นัง่อยูน่ี่ไม่พอใจ แลว้ไม่พอใจมนัเกิด
บนอะไรล่ะ? เพราะเราลืมตนไง เพราะไม่รู้จกัตนมนัก็เกิดไง แต่ถา้เราเมตตาตน เรามีสติ
อยูน่ะ อา้ว ไม่พอใจอะไรล่ะ? ไม่พอใจอะไร? จะบา้แลว้ใช่ไหม อะไรก็ไม่พอใจ ไม่
พอใจแมแ้ต่นัง่อยูน่ี่ ไม่พอใจแมแ้ต่ความไม่พอใจน่ี จะบา้แลว้หรือ? ถา้มนัทนัตวัเราไง 
เมตตาคนอ่ืนมาทัว่แลว้ เมตตาเขาหมดเลย แลว้เมตตาตนบา้งไหม? เมตตาหวัใจเราบา้ง
หรือเปล่า ตวัเราน่ีเมตตามนับา้งหรือเปล่า  

 น่ีโยมศรัทธาโยมก็เมตตา เพราะโยมเมตตาโยมถึงมาประพฤติปฏิบติักนัไง 
เพราะเราใฝ่ดี หวงัดี อยากไดดี้ น่ีก็เป็นพิธีกรรมไง เห็นไหม หลวงตาท่านบอกว่าปฏิบติั
พอเป็นพิธีกนั เด๋ียวน้ีก าลงัเห่อมากปฏิบติั ปฏิบติัพอเป็นพิธี มนัไม่เอาจริงไง มนัไม่เขา้สู่
ความจริงไง ถา้เขา้สู่ความจริงมนัจะเห็นอยา่งท่ีเราพดู ใหเ้มตตาตน ใหเ้มตตาตน บอก
ตวัเองเลยฟืนไฟทั้งนั้น ไปหยิบฉวยมาท าไม เราโกรธน่ีมนัโกรธมาจากไหนล่ะ?  

 น่ีพดูถึงเขาพดูเองไงว่าหลวงพ่อมีอะไรช่วยบอกดว้ย เราจะบอกว่าสัจจะมนัเป็น
อยา่งน้ี แต่ แต่เวลาคนท่ีอ่อนดอ้ย การอ่อนดอ้ยทางปัญญา การอ่อนดอ้ย พละคือก าลงั
ของใจ ใจยงัอ่อนดอ้ยอยูม่นัหาตวัตนไม่เจอหรอก ถา้มนัหาไดม้นัก็หาไดส้ภาวะแวดลอ้ม
คือความคิด ความคิดเป็นเงานะ ความคิดเกิดจากจิตไม่ใช่จิต ถา้ความคิดเป็นจิต จิตเป็น
ความคิดนะ เวลาเราหยดุคิด หรือเราไม่ไดคิ้ดเร่ืองอะไรเลย ท าไมจิตมนัยงัอยูล่่ะ?  

 ความคิดไม่ใช่จิตนะ แต่ความคิดเกิดจากจิต แลว้ความคิดเกิดจากจิตเท่านั้น เกิด
จากพลงังานท่ีมีชีวิตน้ีเท่านั้น ความคิดไม่ไดเ้กิดจากขอนไม ้ ความคิดไม่ไดเ้กิดจากแร่
ธาตุ แร่ธาตุคิดไม่ได ้แมแ้ต่ส่ิงมีชีวิตตน้ไมมี้วิญญาณครอง มนัยงัมีความรู้สึก แต่มนัไม่มี
ความคิด น่ีความคิดเกิดจากจิต ถา้ความคิดเกิดจากจิต เห็นไหม ถา้ความคิดเกิดจากจิต ถา้
เราเห็นแค่ความคิดเรา เรารับรู้ไดแ้ค่ความคิดเราไง เพราะเรายงัไม่เคยท าสมาธิไง เรายงั
ไม่เคยสงบเขา้มาถึงตวัเราไง ถา้สงบเขา้มาถึงตวัเรา เราจะเห็นตวัเรา ถา้เห็นตวัเรา พอเรา
เห็นตวัเราน่ีเราเขา้ใจแลว้ เขา้ใจว่า อ๋อ ตวัตนมนัอยูต่รงน้ีเนาะ  

 ถา้สติมนัทนัตรงน้ี เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เห็น
ไหม สติเป็นอตัโนมติั เพราะ เพราะเวลาจะขยบัสติมนัพร้อมไง ถา้ไม่ขยบัมนัก็อยูธ่รรม
ธาตุ น่ีวิมุตติ มโนมิงปิ นิพพินทะติ เวลามนัจะแสดงตนข้ึนมาไง จะแสดงตนตอ้งมีมโน 
ถา้ไม่มีมโนมนัจะแสดงตนข้ึนมาไหม? น่ีมโนเจตนาหารไง อาหารท่ีว่ามนัจะเสวยไง ผูท่ี้
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มีสติพร้อมเขาพร้อมอยูนู่่น มนัไม่ใช่สติเซ่อๆ อยา่งเราน่ีหรอก ตาแป๋วๆ บอกว่ามีสติ
พร้อม สติอะไรของมึง สตินู่น ถา้เห็นอยา่งนั้นนะ  

 น่ีพดูถึงถา้ผูท่ี้ปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ แต่ของเราน่ีเราเห็นใจมากนะ เราเห็นใจมา
กว่าชีวิตทั้งชีวิตเราจะตอ้งเดินหนา้ไปทั้งชีวิต แลว้มนัจะมีผลกระทบกบัชีวิตเราทั้งชีวิต 
ถา้มีผลกระทบเราทั้งชีวิตใหเ้มตตาตนใหม้ากๆ ถา้เมตตาตน เมตตาตนแลว้ตั้งสติไว ้
ระลึกพุทโธไว ้ พอมนัเขา้มาสู่ความสงบมนัเหมือนเราเขา้ไปพกัในบา้นของเรา แลว้เรา
ตอ้งออกมาเผชิญกบัโลก เราตอ้งอยูก่บัโลก ฝึกหดัอยา่งน้ี แลว้เวลาสติมนัดีนะ ถา้วนั
ไหนมีสติ มีปัญญา อะไรมนัก็คิดเป็นผลบวก สวยงามไปหมด แต่วนัไหนจิตมนัเส่ือม 
อะไรเขาพดูดีๆ ก็โกรธเขานะ เขาพดูชกัชวนไปดีก็โกรธเขานะ เวลาก าลงัใจเราไม่ดี  

 เราจะบอกว่ามนัมีดี มีเส่ือมไง มีดี มีเลว จิตใจเราน่ีเด๋ียวมนัก็ดีข้ึน เด๋ียวมนัก็เลว
ลง ถา้จิตใจเลวลงความโกรธมนัก็เขา้ง่าย จิตใจเราดีข้ึนความโกรธก็เขา้มาไม่ถึงเรา แลว้
เราก็หดัภาวนาของเราไป พดูถึงความโกรธนะ เวลามนัมีความโกรธเราหลีกเล่ียงไม่ได้
ในชีวิตประจ าวนั แต่ปัจจุบนัน้ีเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เวลามนัคิดมนัเผาผลาญหวัใจ
ของเรา เรารู้เลยว่ามนัจะตกต ่า ตกต ่ากว่าภพของมนุษยอี์ก ตกต ่า เพราะอะไร? เพราะ
จิตใจมนัหนกั ความโกรธมนัเหมือนกอ้นหิน แต่ถา้เวลาเป็นบุญกุศล บุญกุศลมนัเบา 
ความสุขมนัเป็นความเบามนัจะลอยข้ึน แลว้ถา้เราใชปั้ญญาบ่อยๆ เขา้มนัถึงเห็น 

 ถาม   :   ระยะหลงัน้ีเวลาความโกรธเกิดข้ึนมนัรู้อยูท่ี่บริเวณหนา้อก มนักรุ่นๆ 

 ตอบ  :  ไอน่ี้มนัพยายามหาเหตุผล วางเลย มนัจะเป็นส่ิงใดก็แลว้แต่นะมนัเป็น
นามธรรม เราวางได ้ถา้แบบว่ากรุ่นๆ เรากจ็ะไปจบัตรงกรุ่นๆ นั้นบอกว่าเพราะมนัโกรธ
จากตรงน้ี เพราะมนัโกรธจากตรงน้ีก็พยายามจะท าตรงน้ีไม่ใหมี้ มนัจะไดไ้ม่โกรธไง 
มนัจะไม่โกรธ เวลาเขา้มาพกัมนัว่างมนัก็จะไม่โกรธ เด๋ียวพอมนัเส่ือมมนัก็ไปโกรธอีก 
มนัยงัแกไ้ม่จบหรอก ถา้มนัแกจ้บพระอนาคามีนู่น แกไ้ม่จบ น้ีเพียงแต่ว่าเรามีสติปัญญา
รักษาของเราไว ้ รักษาของเราไวแ้ลว้เดินหนา้ปฏิบติัต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ แลว้มนัจะเบาลง 
มนัจะเบาบางลง เบาบางลงเพราะมนัมีธรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยัไง มนัมีความสงบระงบัเป็นท่ี
พึ่งอาศยั  
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 มนัมี เห็นไหม น่ีเวลาท าสมาธิข้ึนมามนัมีบา้น มีเรือน มีท่ีพกั เวลาจิตเขา้ไปพกั
ไปผอ่นข้ึนมามีก าลงัแลว้ เวลามนัจะกระทบกบัความโกรธมนัก็วางได ้ อืม เอาไวก่้อนๆ 
เอาไวเ้วลาจิตใจเราเขม้แขง็แลว้นะเด๋ียวไดเ้ผชิญหนา้กนั ถา้เวลาจิตใจเขม้แขง็แลว้นะ 
เด๋ียวจะปราบปรามกนั เวลาจะปราบปรามกนั เวลาจะถอดถอนกนัมนัตอ้งไปถอดถอนท่ี
กามราคะ ปฏิฆะ ปฏิฆะคือขอ้มูล คือความชอบและไม่ชอบ สเปคของใจ รูปแบบของใจ 
โครงสร้างของใจแต่ละคนไม่เหมือนกนั โครงสร้างของใคร โครงสร้างของมนั จิตสงบ
แลว้เขา้ไปถึงโครงสร้าง แลว้จะไปท าลายโครงสร้างอนันั้น ถา้ไปท าลายโครงสร้างอนั
นั้น นัน่แหละความโกรธจะจบลงตรงนั้น แลว้พอมนัละเอียดเขา้ไปมนัก็จะเป็นผ่องใส 
เป็นผ่องใส เศร้าหมองมนัก็เป็นไฟสุมขอน  

 จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทผ้อ่งใส จิตเดิมแท้
ขา้มพน้กิเลส มนัจะไปเศร้าหมอง ไปผ่องใสกนัอยูน่ัน่ ความโกรธมนัก็จะเบาบางลง มนั
ก็จะเป็นเร่ืองความผอ่งใส เศร้าหมองอยูน่ัน่ อนัน้ีความทุกขอ์นัละเอียด ฉะนั้น อนัน้ีถา้
มนักรุ่นๆ อนันั้นวางไว ้พิจารณาของเราต่อเน่ืองไป มนัอยู่ท่ีความถนดัใช่ไหม  

 ฉะนั้น  

 ถาม   :   ในเวลาน้ีผมเฝ้าดูอยู ่ไม่ใหม้นัคิดโดยใชส้ติปัญญาอบรมสมาธิ แต่ยงัไม่
รู้วิธีดบักรุ่นๆ อนัน้ี ผมคิดว่าถา้ดบัไฟตวัน้ีไดจ้ะดีกว่าไปเฝ้ามองมนั  

 ตอบ   :   การไปเฝ้ามองคือการใชปั้ญญานะแลว้ถา้การดบั การดบัดบัอยา่งไร? 
เห็นไหม เขาว่าเกิดดบัๆ อะไรเกิด? เวลาเกิดน่ีทุกขร้์อนนกั เวลาดบังง เงียบหายไปเลย 
อะไรเกิด อะไรดบั เราใชปั้ญญาใคร่ครวญของเราไป เอาตามความเป็นจริงไง เอาตาม
ความเป็นจริง เอาความรู้จริง เอาความเห็นจริง เราพิจารณาของเราใหเ้ห็นชดัเจนของเรา 
เร่ืองของความโกรธ เวลาเราไม่โกรธนะมนัก็เอาเคร่ืองมาล่อ เวลาเราตั้งท่าจะโกรธมนั
มนัก็หลบหลีก มนัยงัไม่เผชิญกบัความจริง ไม่ใช่เป็นอริยสัจ  

 ถา้เป็นอริยสัจ การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมนัน่แหละ พิจารณาเป็นชั้นเป็น
ตอนเขา้มา โสดาบนัพิจารณาแลว้ทิง้กายนอกเขา้มา พอทิง้กายมนัสมุจเฉทปหานทิง้กาย
นอกเขา้มา พิจารณากายซ ้าเขา้ไปมนัก็จะเป็นธาตุ ๔ เป็นธาตุเขา้สู่ธรรมชาติ เขา้สู่สภาวะ
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เดิมของเขา เวลามนัขาดเขา้ไปแลว้เขา้ไปถึงตวัจิตมนัจะไปเกิดอสุภะท่ีนัน่ ถา้เกิดอสุภะ
ท่ีนัน่ นัน่ล่ะสุภะ อสุภะ  

 สุภะคือความลุ่มหลง อสุภะ อสุภะคือคุณธรรม คุณธรรมเพราะอะไร? คุณธรรม
เพราะจิตมนัสงบ จิตมนัสงบแลว้มนัมีคุณธรรม มนัไปเห็นกายมนัถึงไปเห็นอสุภะ 
เพราะอสุภะมนัเป็นสัจจะ สัจจะเพราะอะไร? เพราะสรรพส่ิงในโลกน้ีมนัจะสวยสด
งดงามขนาดไหนมนัตอ้งเส่ือมสภาพ มนัตอ้งแปรปรวน พอแปรปรวนก็เป็นอสุภะ อสุ
ภะคือมนัท าลายตวัมนัเอง ถา้เห็นอยา่งนั้นไดเ้พราะมีคุณธรรม ถา้ไม่มีคุณธรรมมนัเห็น
เป็นสุภะ เพราะสุภะมนัชอบอยูแ่ลว้ มนัเป็นทางไหลล่ืนของกามอยูแ่ลว้ มนัว่าสุภะดีงาม
ไปหมด ชอบไปหมด ร่ืนเริงไปหมด แลว้ไม่มีอะไรจริงเลย เป็นสุภะๆ ไปแกก้นัท่ีนัน่ ถา้
จบท่ีนัน่ เห็นไหม นัน่ล่ะมนัถึงดบัได ้ถา้มนัเกิดดบัๆ มนัเกิดดบัอยา่งไร?  

 ฉะนั้น เขาบอกว่าขออุบายวิธีการดบัความโกรธ ดบัความโกรธก็เมตตาตน 
เมตตาไวม้ากๆ เนาะ จะดบัความโกรธ ดบัชัว่คราว ดบัอารมณ์ ดบัอารมณ์ชัว่คราว มนั
ไม่ไดถ้อดถอนตน้เหตุ ตน้เหตุคือภวาสวะ คือภพ คือสถานท่ีเกิด ความคิดเกิดจากจิต 
แลว้ถา้มนัไปท าลายมนัไปท าลายท่ีจิต ไปท าลายท่ีจิตมนัท าลายโครงสร้างของมนัหมด
เลย ท าลายโครงสร้าง กิเลสมนัออกหากินไม่ได ้ เพราะกิเลสมนัออกทางธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ 
ไปเพื่อหาผลประโยชน์ของมนัใช่ไหม พอมนัท าลายโครงสร้างแลว้จิตมนัก็เกอ้ๆ เขินๆ 
มนัไปไม่ได ้ 

 เราตดัถนนหนทางหมด เราตดัหมดเลยมนัไปอยูใ่นคูหาของใจ มนัจะหดสั้นเขา้
ไปอยูท่ี่ตวัมนัเอง มนัไปไม่ไดแ้ลว้เพราะเราตดัถนนหนทาง เราท าลายโครงสร้าง
หมดแลว้ แลว้เราก็ตะล่อมเขา้ไปสู่ตวัมนั แลว้พิจารณาถึงท่ีสุด ตรงนั้นไปแกก้นัท่ีนัน่ น่ี
แกก้นัโดยการปฏิบติัโดยแทจ้ริงนะ แต่ส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัเราแกด้ว้ยสติ ดว้ยสติ ดว้ย
ปัญญาของเรา เราดูแลรักษาของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา ดูแลรักษากคื็อการภาวนาไปน่ี
แหละ ระยะทางไง ระยะระหว่าง ระหวา่งท่ีเราจะปฏิบติั ระหว่างท่ีเราต่อสู้กบักิเลส มนัมี
ระยะทาง เราตอ้งสู้กบัมนันะ ใครสู้มาก สู้นอ้ยไดข้นาดไหนจะเป็นสมบติัของคนๆ นั้น 

 เราท าบุญกุศลเราสละไปเท่าไรมนัเป็นทิพย ์ เป็นทิพยเ์พราะอะไร? เพราะเราเป็น
คนให ้ เราเป็นคนสละออกไปเรารู้หมดเลยเราสละไปเท่าไร เราสละไปท่ีไหน สละ
อยา่งไร น่ีมนัเป็นทิพย ์เป็นทิพยเ์พราะอะไร? เพราะมนัฝังอยูท่ี่ใจเรา คนอ่ืนไม่รู้อะไรกบั
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เราหรอก น่ีเราสละ ปฏิบติัก็เหมือนกนั ปฏิบติัถา้เราถากเราถางไดม้ากนอ้ยขนาดไหน 
ปฏิบติัท่ีเราต่อสู้มามากนอ้ยขนาดไหน นัน่ล่ะเป็นสมบติัของเรา สมบติัของเรา ระหว่างท่ี
เราต่อสู้ ระหว่างท่ีเราปฏิบติั ระหว่างท่ีเราก าลงัพิจารณาอยู ่น่ีสมบติัของเราๆ  

 สมบติัถา้เป็นอกุปปธรรม เป็นโสดาบนัก็เป็นสมบติัของเรา คนอ่ืนไม่รู้เร่ืองกบั
เราหรอก เรารู้ของเราคนเดียว ถา้ปฏิบติัข้ึนไปเป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี น่ีเรารู้ของเรา 
เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เวน้ไวแ้ต่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาแลว้ ท่านเคยผา่น
มาแลว้ท่านรู้ เราเคยผา่นมาแลว้ เราเคยผา่นอ าเภอน้ี ต าบลน้ีมาแลว้ เวลาเขาผา่นมาก็ผา่น 
อ  าเภอ ต าบล เดียวกบัเรา ท าไมเราจะไม่รู้ น่ีเป็นเส้นทางเดียวกนั ถา้เราปฏิบติั น่ีพดูถึงว่า
ผลการปฏิบติัเป็นผลของเรา เป็นประโยชน์กบัเราไง ถา้เป็นประโยชน์กบัเรา อนัน้ีเป็น
ประโยชน์กบัเรา 

 น่ีพดูถึงว่าการดบัฟืน ดบัไฟ เขาถามมาเลยล่ะ  

 ถาม   :   หลวงพ่อ มนัเป็นฟืน เป็นไฟ แลว้จะดบัมนัอยา่งไรล่ะ? ทุกขม์ากเลย 

 ตอบ   :   ทุกขม์าก แกไ้ขอยา่งน้ี ใหเ้มตตาตน ใหห้าตวัเราเองได ้เราเมตตาเรานะ 
คุมท่ีใจเรานะจบหมดเลย ขา้งนอกมนัเกอ้ๆ เขินๆ มนัอยูข่า้งนอก มนัอยูน่อกบา้น เราอยู่
ในบา้น เปิดแอร์ดว้ยเยน็สบาย มนัอยูข่า้งนอกใหม้นัตากแดด ใครมาด่ามาว่า ใครจะมา
เสียดสีใหม้นัตากแดดอยูข่า้งนอกนู่น เราเขา้บา้นเปิดแอร์เยน็ฉ ่า น่ีรักษาอยา่งน้ี เยน็ฉ ่ามนั
เยน็ฉ ่าจนจิตมนัดีนะ ถา้จิตไม่ดีมนัก็ร้อน ไอน่ี้พดูถึงว่าเราท าอยา่งไรไง  

 น้ีค  าถามสด  

 ถาม   :   ลูกของหนูอยากมีเงินไวท้  าบุญ แต่ไม่มีโอกาสไดเ้งินใดๆ เลย หนูจึง
แนะน าลูกใหน้ัง่ภาวนาและจะใหเ้งินเพื่อเอาไปท าบุญ จ านวนมากนอ้ยข้ึนอยู่กบั
ระยะเวลาท่ีอดทนนัง่และสละเวลาอนัมีค่าของลูก ลูกหนูชอบนัง่ภาวนาอยูแ่ลว้ แต่ไม่
เป็นกิจจะลกัษณะ และไม่สม ่าเสมอทุกวนั เลยหวงัจะไดบุ้ญจากลูกภาวนาบา้ง แต่ลูกไม่
ยอมเพราะคิดว่ามนัไม่ดีค่ะ  
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 ถา้ท าบุญช่วยเหลือญาติใหเ้ขาหลุดจากการยดึติดและทุกขใ์นใจในทรัพย ์ แต่เป็น
เงินเยอะมากส าหรับหนู ถา้ถือการท าบุญน้ีถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆจ์ะถือว่า
เป็นบุญเท่ากบัท าบุญศาสนาหรือไม่คะ 

 ตอบ   :  โอโ้ฮ ๒ ประเด็นเนาะ ประเดน็หน่ึงเร่ืองลูกก่อน เร่ืองลูกน่ี เดก็นะหรือ
ธรรมชาติของมนั เวลาถา้จิตมนัใสสะอาด เขาเรียกวา่ไร้เดียงสา ถา้มนัมีบุญวาสนามา ถา้
มนันัง่ของมนันะมนัลงสมาธิง่ายๆ เลยล่ะ เพราะมนัไร้เดียงสาไง มนัคิดโดยตรงๆ ถา้ท า
ไดจ้ริงมนัก็ไดจ้ริงของมนั แต่พอมนัโตข้ึนมาป๊ับมนัอยูก่บัเพื่อน เขา้สังคมแลว้ มนัตอ้ง
เท่าทนัสังคม มนัก็เร่ิมดินพอกหางหมูจิตแลว้ แลว้พอภาวนาไปมนัจะยากข้ึนเร่ือยๆ  

 ส่วนใหญ่เวลาดีดีตอนเดก็ๆ เพราะเราเคยเห็นเดก็ภาวนาดีน่ีดีมากเลย แต่โตข้ึน
มาแลว้นะเขากย็งัคบเพื่อนคบฝงูของเขาเป็นธรรมดา เดก็ๆ มาหาเราน่ีเราจะแจกทอ็ฟฟ่ี 
แจกทุกๆ อยา่งเลยเพื่อใหม้นัฝังใจมนัไป เพราะ เพราะระยะเวลาโตข้ึนมามนัตอ้งคบ
เพื่อนมนั มนัตอ้งโตข้ึนมา มนัจะอยูก่บัเราไม่ได ้ถา้มนัอยูก่บัเรานะมนัจะไม่มีปัญญา มนั
จะไม่ทนัสังคม เดก็ทุกคน มนุษยทุ์กคนตอ้งมีการศึกษา ตอ้งมีปัญญาเพื่อไวป้ระกอบ
สัมมาอาชีวะ ถา้เขามีสัมมาอาชีวะเพื่อเล้ียงชีพของเขา ชีพในปัจจุบนัน้ีส าคญั แลว้ถา้เขา
เล้ียงชีพในปัจจุบนัน้ีได ้ แลว้ถา้เขาฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบติั เขาฝักใฝ่โดยทรัพยข์อง
เขาโดยอีกชั้นหน่ึง นั้นเป็นสมบติั เป็นคุณประโยชน์กบัเขามาก  

 เร่ิมตน้ตอ้งใหเ้ขามีการศึกษา ตอ้งมีการเล่าเรียน ตอ้งใหเ้ขาเอาตวัรอดของเขาได ้
แลว้ถา้เราจะปลูกฝัง ปลูกฝัง เห็นไหม ดูสิตอนน้ีเขายงัปลูกฝัง เขาพยายามจะดึงศีลธรรม 
จริยธรรมกลบัมาสู่เดก็ เดก็สมยัปัจจุบนัน้ีเขาพยายามจะปลูกฝังใหเ้ดก็เป็นเดก็ดี แลว้เดก็
มนัร้องกนัอยู่น่ีมนัร้องอะไรนะ ไอคื้นความสุข หนูอยากเห็นผูใ้หญ่ไม่ทะเลาะกนั หนู
อยากเห็น ผูใ้หญ่มนัเป็นตวัอยา่งไง เขาพยายามฝึกฝน เขาพยายามปลกูฝังศีลธรรมใหม้นั
เขา้ไปสู่ในใจ ถา้เขา้สู่ในใจสังคมจะร่มเยน็เป็นสุข  

 ถา้ร่มเยน็เป็นสุขอนันั้นเพราะความปลูกฝังของผูใ้หญ่เรา แต่เดก็ ถา้เดก็ของมนั
นะมนัก็ตอ้งท าของมนัตามประสามนั ตามประสา ตอ้งตามประสาเพราะเดก็มนัโตข้ึน 
เดก็มนัโตข้ึนมนัตอ้งมีเพื่อน แลว้พอมนัมีเพื่อน เห็นไหม อยูก่บัพ่อกบัแม่มนัก็ดว้ย
สายเลือดมนัก็อยูใ่นโอวาท ไปอยูก่บัเพื่อนเพื่อนจะบอกเลย มึงน่ีโง่ ไปฟังพ่อแม่อยูไ่ด ้
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พวกเราเวย้ฉลาด เวลามนัคุยกนันะ พวกเราเวย้ฉลาด เฮย้ ไปเท่ียวดว้ยกนัดีกว่า อยา่ไป
เช่ือแม่มึง แม่มึงใหก้ลบับา้นไม่ดีหรอก มนัไปแลว้ แต่เราก็ฝังใจของเราไวไ้ง  

 เขาบอกว่าเขาเล้ียงลกูเป็นเพื่อน เพราะเพื่อนพดูอยา่งนั้นแม่ก็พดูได ้แม่ก็พดูได ้มี
เหตุผลแม่ก็พดูได ้ ถา้เราเป็นเพื่อนกบัเขา เราสนิทคุน้เคยกบัเขา ใหทุ้กอยา่ง อนัน้ีพดูว่า
ความหวงัไง เราจะคาดหวงัอยา่งท่ีพดูเม่ือก้ีน้ี โอ๋ย ภาวนาไม่ไดห้รือ? ใครๆ ก็ท  าได ้ นัง่
คืนน้ี พรุ่งน้ีเป็นพระอรหนัตเ์ลย  

 น่ีก็เหมือนกนั ก็คาดหวงัเรายงัภาวนาไม่ไดเ้ลยแต่จะใหล้กูเป็นพระอรหนัต ์จะให้
มนัภาวนาใหดี้ มนัก็วาสนาของคน ชีวิตของเขา เขาตอ้งเป็นอิสระของเขา ชีวิตของเราเรา
ก็อยากจะพน้จากทุกข ์ ชีวิตของเขาเราก็ดูแล เราเป็นแม่ ใครไม่อยากใหลู้กเป็นคนดี ทุก
คนอยากใหเ้ป็นคนดีหมดแหละ เราทุ่มเทเตม็ท่ี แต่ก็ไม่ใช่ว่าขีดเส้นใหเ้ดิน เราไม่ใช่ขีด
เส้นอยา่งน้ีใหเ้ดิน น่ีเราก็หวงั ถา้เขาโตข้ึนมาเขาปฏิบติัได ้ เขามีความสุขได ้ สาธุ แต่เรา
ขีดเส้นมนัเป็น พอขีดเส้นนะ พอมีเส้นป๊ับนะมี ๒ ฝ่ายแลว้ เขากบัเราแลว้ ทะเลาะกนั
เร่ืองเส้น  

 แต่เราไม่ขีดเส้น ยกเส้นทิง้เลย ขอใหเ้ป็นคนดีเนาะ ขอใหมี้ความสุข น่ีฝัง ปลูกฝัง
เขาใหเ้ป็นคนดี แลว้ถา้เขาปฏิบติัไดเ้ร่ืองของเขา น่ีพดูถึงเร่ืองการปฏิบติั เขาก็อยาก
ปฏิบติัอยูแ่ลว้ เขาก็ปฏิบติัตามก าลงัของเขา เราก็ส่งเสริมเขา แลว้ถา้เขาไปเจอของดีเอง 
โอโ้ฮ เขาขวนขวาย น่ีพดูถึงการปฏิบติั พดูถึงเงิน เขาไม่มีรายไดท้างอ่ืนเลย โอโ้ฮ เวลา
ใหส้ตางคไ์ปกินขนม เดก็มนัยงัหยอดใส่กระปุกนะ แลว้มนัก็แคะกระปุกมาถวายหลวง
พ่อ ดีน่ามนัใหเ้ป็นกระปุกเลย เงินส่วนตวัของมนัเลยนะ เดก็ๆ หลายคนมนัแคะกระปุก
มาถวายหลวงพ่อ เพราะอะไรรู้ไหม? เวลาท าบุญเดก็มนัพดูนะ เงินของหนู ไม่ใช่เงินของ
แม่  

 เวลาท าบุญ ท าบุญแทนแม่ไง แม่ใหท้  าบุญนะมนัก็ท  าบุญ น่ีเงินของแม่ อนัน้ีเงิน
ของหนู เพราะแม่ใหห้นูมาแลว้ หนูใส่ออมสิน แลว้หนูก็แคะของหนูมา น่ีบุญของเขา 
หลายคน ถา้มนัโตข้ึนมาเขาบอกว่า เขาไม่มีเงินจะท าบุญเลย เขาอยากท าบุญ คนท าบุญ
นะ ท าทานร้อยหน พนัหน ไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหน พนั
หน ไม่เท่ากบัท าสมาธิข้ึนมาไดห้นหน่ึง ท าสมาธิร้อยหน พนัหน ไม่เท่ากบัปัญญาญาณ
ข้ึนมาหนหน่ึง  
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 น่ีในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้การท าบุญตอ้งวดักนัดว้ย
เมด็เงินหรือ? ไม่ไดว้ดักนัดว้ยการปฏิบติับชูาบา้งหรือ? เราปฏิบติับชูาของเราสิ เรา
ปฏิบติัของเรา แลว้บุญหรือบาปใจเรารู้อยูแ่ลว้ ท  าไมตอ้งไปวดับุญกนัดว้ยตวัเลขอนันั้น
เชียวหรือ? เพราะวดับุญกนัดว้ยตวัเลข เอาสายสะพายกนัไง ทางโลกเขาถึงไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์ ท  าบุญแลว้เด๋ียวเราจะท าเร่ืองขอความดี ความชอบให้  

 ความดี ความชอบอนันั้นกบับุญเอง็เอาอะไรวะ เห็นไหม น่ีว่าท  าบุญทิง้เหวๆ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหท้  าบุญทิง้เหว ท าแลว้จบ ท าแลว้ ท าบุญเพื่อ
สร้างบารมี สร้างความเขม้แขง็ของใจ ถา้ใจเขม้แขง็นะ มานัง่ภาวนามนันัง่ภาวนาได ้ ถา้
เราไม่มีทานเป็นตวัหนุนนะ น่ีทาน ศีล ภาวนา เวลามีสามเส้า เราตั้งหมอ้ไวบ้นสามเส้า
นั้น เวลาหุงขา้วนะมนัจะสุก ถา้มีสองเส้า บางคนขาดบารมี อยากภาวนานะ พอภาวนา
ไป  

 มีลูกศิษยม์าหา เขาบอกว่าทานไม่ส าคญั เพราะเขาศึกษาทางฝ่ายมหายานบอก
ทานน่ีเร่ืองเลก็ๆ เลก็มาก เราปฏิบติับูชาสุดยอดๆ แลว้เขานัง่สมาธิไป พอนัง่สมาธิไปนะ
เขาไปเห็นกามราคะ เขาบอกเขาสู้ไม่ได ้ เขาไปใหก้ามราคะเหยยีบย  า่ แลว้เขาก็มาหาเรา 
หลวงพ่อ นัง่ไปเจอกามนะเหมือนกบัเอาหนา้ใหม้นัชก ยืน่หนา้ไปใหม้นัชก สู้มนัไม่ไหว 
เราก็ถามว่าแลว้ไหนมึงบอกว่าทานไม่ส าคญัไง มนัเป็นสามเส้า ทาน ศีล ภาวนา มนัมีผู ้
ปฏิบติัคนหน่ึงเขาบอกว่าเขาหล่อพระพุทธรูป ๒ องค ์องคห์น่ึงเขาไวท้างภาคเหนือ องค์
หน่ึงเขาไวท้างภาคใต ้ แลว้เวลาเขาภาวนาไปนะปัญญาเขาเกิด เห็นพระพุทธรูปองค์นั้น
มาช่วย มนัมีนะ  

 ฉะนั้น พดูอยา่งน้ีก็ไม่ใช่พดูใหต้ั้งใจท าทานจนตอ้งควกักระเป๋า ฉีกกระเป๋า คว  ่า
กระเป๋าถวายก็ไม่ใช่ เราตอ้งมีปัญญาสิ ไม่ใช่ว่าตอ้งควกักระเป๋า คว  ่ากระเป๋า ฉีกกระเป๋า
เลย อู๋ย จะสร้างบารมี พระพุทธเจา้ก็ไม่ไดส้อน พระพุทธเจา้บอกหาเงินไดแ้ลว้เก็บไวท้  า
ทุนสลึงหน่ึง เล้ียงพ่อ เล้ียงแม่สลึงหน่ึง เอาไวใ้ชจ่้ายสลึงหน่ึง ท่ีเหลือค่อยฝังดิน ท่ี
เหลือๆ เขาใหด้  ารงชีวิตน้ีใหม้นัสมฐานะใหด้ ารงชีวิตน้ีได ้ ด ารงชีวิตน้ีได ้ คนมีปัญญา
ข้ึนมาเขาก็ภาวนาของเขา คนท่ีไม่เห็นการท าทานเลย พอปฏิบติัไปแลว้อุปสรรคเขาก็มี
อุปสรรค ไอค้นท่ีท าทานๆ เลย ท าทานจนไม่ภาวนาเลย ท าทานจนทานจะท่วมหวัอยู่
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แลว้มนัยงัภาวนาไม่เป็นอยูเ่ลย อนันั้นก็เป็นอุปสรรค  มชัฌิมาปฏิปทา อะไรสมควร ไม่
สมควร  

 น่ีพดูถึงการว่าลูกหนูเขาอยากภาวนา แต่เขาไม่มีเงินท าบุญ โอโ้ฮ ศาสดาองคใ์หม่ 
คิดเองเออเองหมดเลย ศาสดาคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก 
ไอน่ี้กคิูดเองหมดเลย แลว้ขีดเส้นเดินใหเ้ป็นอยา่งน้ีเลย มนัไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ ท  าดว้ย
ความสมดุลเนาะ ลกูมนัยงัมีความคิดดีๆ เลย อา้ว ทีน้ี 

 ถาม   :   ถา้เราจะช่วยเหลือญาติใหเ้ขาหลุดจากการยดึติดในทุกขใ์นเร่ืองทรัพย ์
แต่เป็นเงินเยอะมากส าหรับหนู ถา้ถือวา่การท าบุญน้ีท าถวายพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์หรือถือว่าไดบุ้ญเท่ากบัท าบุญกบัศาสนาหรือไม่คะ 

 ตอบ   :   เวลาเราพดูถึงพ่อแม่นะ พ่อแม่เป็นพระอรหนัตข์องลูก ถา้เป็นพ่อแม่นะ
เราท าได ้ เป็นพระอรหนัตข์องลูก ท าบุญกบัศาสนา ศาสนาท่ีไหนล่ะ? ท าบุญกบัศาสนา
จะไดบุ้ญเท่าศาสนาไหม? ถา้เป็นญาติ เป็นโหติกา การช่วยเหลือเจือจานมนัก็เป็นบุญ 
การช่วยเหลือเจือจานกนั แลว้ท าบุญกบัศาสนาล่ะ? ท าบุญกบัศาสนาก็ศาสนา ท าบุญกบั
ศาสนา ดูสิเวลาหลวงตาท่านปฏิบติั พุทธ ธรรม สงฆร์วมลงท่ีใจ ศาสนากคื็อพุทธะ คือ
กลางหวัใจ ถา้เราท าท่ีน่ี เราภาวนาท่ีน่ี มนัก็ไดท่ี้น่ี  

 ไอน่ี้มนัอยู่ท่ีความสมดุล อยูท่ี่สายบุญสายกรรม ถา้มนัมีบุญ มีกรรมต่อกนั มนัมี
ความปรารถนาดีต่อกนั มนัช่วยเหลือกนัมนัก็จบ ถา้มนัมีความปรารถนาดีต่อกนั แต่ก็ยงั
ลงัเลอยู ่ ยงัคิด ๑๐๘ อยูน่ัน่ก็อีกเร่ืองหน่ึง อยา่งท่ีว่าถา้เงินเราจะช่วยเหลือใคร มนัก็อยูท่ี่
สายบุญสายกรรม สายบุญสายกรรมนะ อดีตชาติใครท าส่ิงใดมา ใครมีเวรมีกรรมต่อกนั
มา ในชาติปัจจุบนัน้ีเกิดมาเป็นลูก เป็นหลาน เป็นอะไรเราก็ตอ้งชดใชเ้ขา ชดใชเ้ขา 
ในทางกรรมนะ แต่ในวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ หนา้ท่ี อา้ว ก็เราท ามนัเกิดมา เราก็ตอ้งดูแล  

 มนัซบัซอ้นกนั ปัญหาน้ีซบัซอ้นหลายซบัซอ้น เราจะมองในแง่มุมใดล่ะ? แง่มุม
ทางวิทยาศาสตร์ แง่มุมศาสนา ถา้ศาสนามนัก็มองอีกว่าศาสนาน่ีศรัทธาเขม้แขง็ ศรัทธา
อ่อนแอมากนอ้ยขนาดไหน ฉะนั้น จะพดูถึงประเดน็อะไรก็แลว้แต่ ลองพดูออกไปถึง
สังคมแลว้ตอ้งมีการถกเถียงกนัเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะวุฒิภาวะของใจสูงต ่าแตกต่างกนั 
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คนหยาบ คนละเอียดน้ีมนัแตกต่างกนั อยูท่ี่คนจะเขา้ถึงไดม้าก ไดน้อ้ยขนาดไหน แต่ถา้
เขา้ไดสู้งสุดแลว้มนัจบ จบเลยนะ อยา่งหลวงตาท่านสูงสุดแลว้ก็จบ 

 ฉะนั้น อนัน้ีเราจะตอ้งเอามาพิจารณาโดยจริตของเรา จริตคือความชอบ 
ความชอบเก่ียวกบัสายบุญสายกรรม ความชอบ ความผกูพนักนั มนัเก่ียวเน่ืองกนัหมด 
แต่ถา้พอเราปฏิบติัมนัก็ตดัตรงน้ีหมดเหมือนกนั ตดัจนหมดเลย ตดัจนหมดจนเป็นอิสระ 
พอเป็นอิสระ เห็นไหม เหนือโลก เหนือโลก เหนือโลก ถา้อยูใ่นโลกคือในวฏัฏะ ในการ
วนเวียน ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็เปล่ียนแปลง แต่ถา้อกุปปธรรมน่ีเหนือโลก 
สุดไปเลย แต่กลบัมาเมตตาค ้าจุนโลก  

 น่ีพดูถึงถา้เป็นความจริงนะ อนัน้ีมนัเป็นแบบว่าบุญ กรรมของคน คนเกิดมาใน
ภพ ในสถานะใด พบอุปสรรคส่ิงใด นั้นคือการกระท ามา แต่ภพชาติใดก็แลว้แต่ แลว้ใน
ปัจจุบนัน้ีจะใหเ้ป็นสุคโต คือว่าถา้มนัเป็นกรรมเก่า กรรมใหม่ก็แลว้แต่ แต่ในปัจจุบนัน้ี
ตอ้งพิจารณาดว้ยปัญญา ใหส้มดุลดว้ยเหตุดว้ยผล เพราะมนัจะจบลงท่ีปัจจุบนัน้ีไง มนั
จะจบลงท่ีสุคโตน่ีไง ถา้ปัจจุบนัสุคโตคือท าถูกตอ้ง สุคโตคือถกูตอ้งดีงาม ถา้ตรงน้ีสุค
โต พรุ่งน้ีสุคโต มะรืนสุคโต ต่อไปขา้งหนา้สุคโตหมดเลย แต่ถา้มนัไม่สุคโต คือว่าอยาก
สุคติ มีความสุขมนัตอ้งสุขปัจจุบนั ตอ้งแกก้นัตรงน้ี แกท่ี้อดีต อนาคตไม่ได ้ แกก้นั
ปัจจุบนัน้ี แลว้ใชส้ติปัญญาของเรา ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของเราไดม้าก ไดน้อ้ยแค่
ไหนแกต้รงน้ี แลว้จบลงตรงน้ี เอวงั 


