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ถาม : เร่ือง “ยิ่งรู้ยิง่ทกุข์” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ตอนนีผ้มอาย ุ๔๐ ปีแล้วครับ ผมสนใจศึกษาและปฏิบตัิ
ธรรมมานานแล้วตัง้แต่ตอนเป็นวยัรุ่น ปัจจุบนันีผ้มปฏิบตัิด้วยการหมัน่เจริญมรณานสุติ 
และก าหนดรู้ทกุข์ในชีวิตประจ าวนัด้วยการระลึกรู้ไปที่ความไม่เที่ยงแท้ของรูปนาม
ทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ป็นสขุและเป็นทกุข์ 

ผลที่เกิดขึน้ตอนนี ้ ผมเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลก เบื่อชีวิตทางโลกอย่าง
มาก เพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรน่ายนิดีเลย ทกุอย่างเดินไปหาความเสื่อมทัง้สิน้ ทัง้คน
และสิ่งของ ยิ่งผกูพนัยึดมัน่ก็ยิง่ทกุข์หนกัเม่ือต้องจากไป รู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ในโลกเขานิยม
มนัมีสาระน้อย ไม่คุ้มกบัที่ต้องใช้เวลาทัง้ชีวิตเพ่ือดิน้รนไขว่คว้าให้ได้มา เกิดมาทัง้ทีดิน้
รนไขว่คว้าเหมือนๆ กนัหมด รู้ทัง้รู้ว่าจะลงเอยอย่างไร ตวัอย่างก็มีให้ดมูากมาย แต่ก็
ต้องดิน้รนไขว่คว้า ไม่เพ่ือตนเองก็เพ่ือครอบครัว เป็นทกุข์มากครับที่ต้องดิน้รนเพ่ือสิ่งที่
เราไม่ได้ต้องการ มนัเหมือนคนหมดไฟครับหลวงพ่อ ผมอยากจะปลีกวิเวกหรือออกบวช
ไปเลย แต่ก็ท าไม่ได้สกัอย่างเพราะมีครอบครัวแล้ว ผมรู้สึกเป็นทกุข์มากๆ อยากจะขอ
หลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยแนะน าผมด้วยว่าผมควรจะคิดและท าอย่างไรดี 

ตอบ : เห็นไหม คิดได้ต่อเม่ือสายไปเสียแล้ว เพราะว่าทางโลกเขาพดูกนัอย่างนี ้
คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า คนในก็อยากออก คนมีครอบครัวแล้วก็เบื่อหน่าย ไอ้
คนนอกมนัอยากเข้านะ คนนอกนี่สงสยั ยงัไม่รู้จกั คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า 
แต่พอเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างนี ้ความทกุข์เป็นแบบนี ้
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แต่ตอนนีก้รณีนีม้นัเป็นกรณีคู่เวรคูก่รรม คู่สร้างคู่สม คู่ทกุข์คู่ยาก มนัมีของมนั
มา ถ้ามีของมนัมานะ มนัมีของมนัมา ถึงเวลาแล้วมนัก็ต้องเป็นไปตามเวรตามกรรม 
เว้นไว้แต่ของเราถือพรหมจรรย ์

เวลาถือพรหมจรรยน์ะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเผยแผ่ธรรมใหม่ๆ 
มีคนมาติฉินนินทาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามากเลย บอกว่า ถ้าคนถือศีล ๕ 
โลกนีก้็จะไม่มีคนเกิดเลยสิ แล้วถือพรหมจรรย์ใหญ่เลย วนัหลงัมนษุย์จะไม่มีในโลกนี ้
เลย 

โอ้โฮ! ถ้าเราฟังเรากเ็ชื่อเนาะ เพราะถือศีล ๕ แล้ว เราถือพรหมจรรย์แล้ว เราไม่
มีครอบครัวกนั แล้วมนษุย์มนัจะเกิดที่ไหน มนษุย์มนัต้องไม่มีสิ นี่พดูถึงทางความคิด
ของโลกเขา แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านรู้แจ้งโลก มนัเป็นไปไม่ได้หรอก 
มนัเป็นไปไม่ได้ว่าคนถือศีล ๕ หรือคนไม่มีครอบครัวแล้วมนัจะทรงความรู้สึกนึกคิด
อย่างนีต้ลอดไป เพราะอะไร เพราะคนยงัไม่เคยปฏิบตัิยงัไม่รู้จกัไอ้เร่ืองกามราคะ เร่ือง
กามราคะปฏิฆะ ไอ้ความผกูพนัของใจนี ่

อย่างอ่ืนเจ็บไข้ได้ป่วย ไปหาหมอ หมอก็รักษาให้หายได้ เวลาโรคกิเลสในใจไม่มี
ใครรักษาให้ได้เลย เวลาประพฤติปฏิบตัเิอาจริงเอาจงัขนาดไหนก็ยงัสู้มนัไม่ได้ แล้วสู้
ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปปะทะกบัมนัล่ะ 

แล้วบอกว่าเวลาคนมาถือศีล ๕ คนถือพรหมจรรย์แล้ว แล้วอย่างนีโ้ลกนีก้็ว่าง
จากมนษุย์เลย 

ในพระไตรปิฎก ประเดน็นีเ้ขามาติเตียนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเยอะ
มาก ถ้าเป็นพวกเรา เราก็ใบ้เลยนะ พอเขาติเตียน ใบ้เลย เพราะอะไร เพราะรูปแบบเป็น
อย่างนัน้ แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านรู้วา่คนท าอย่างนัน้ได้ยาก เพราะคน
ที่จะท าอย่างนัน้ได้ต้องมีอ านาจวาสนาบารมี คนที่สร้างบุญญาธิการมาถึงจะท าขนาด
นัน้ได้ เพราะเวลาอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเรา เวลาตัง้สจัจะว่าเราจะนัง่ตลอดรุ่ง นัง่
ตลอดรุ่งเป็นสจัจะเราตัง้ขึน้มา แล้วเราท าได้ไหม ทกุคนอยากท างานความดี ทกุคนมี
เป้าหมายอยากจะพ้นจากทกุข์ แล้วเราไปท าจริงๆ ท าไหวไหม 
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มีพระนะ พระเพ่ือนเราเล่าให้ฟัง บอกว่าเวลาหลวงตาท่านชื่นชมว่าคนที่มีความ
เข้มแข็ง คนที่ประพฤติปฏิบตัิ ไอ้พระเราก็อยากจะเข้มแข็งให้หลวงตาได้ชม มนัก็ไปนัง่
ในกุฏินะ แล้วก็บอกวานให้พระเอาเชือกผกูที ผกูกบัเสากุฏิไว้เลย ไอ้พระก็ผกูเต็มที่เลย
นะ ผกูแบบว่าสดุความสามารถเลย แล้วก็กลบัไปกุฏ ิ ไปนัง่ภาวนาอยู่นะ เอ๊! เพ่ือนเรา
จะทกุข์ขนาดไหนเนาะ ตี ๒ ตี ๓ ลองแอบไปดซูิเพ่ือนจะทนได้หรือทนไม่ได้ ไปถงึมนันัง่
สบูบุหร่ีอยู่น่ะ เพ่ือนก็งงเลย บอกเฮ้ย! มดัไว้ขนาดนัน้ท าไมออกได้ล่ะ 

เวลาคนที่มนัจะออกแล้วมนัพดูอย่างนี ้ค าพดูของคนที่เวลาจะใกล้ตายไง คนเรา
มนัจะใกล้ตาย คนเรามนัทกุข์ทรมาน มนัต้องมีปัญญาหาทางดิน้รนออกจนได้ พดูอย่าง
นีเ้ลยนะ 

แล้วมาคิดดสูิ เรามาคิดดวู่าเวลาหลวงตาท่านตัง้สจัจะ ไม่มีอะไรผกูมดัเลย มนั
เป็นความเจตนาตวัเดียว มีเจตนา มีความมัน่คง แล้วนัง่สมาธิไป เห็นไหม เวลาเวทนา
มนัเกิด ท่านพดูเลยนะ เพราะท่านเปรียบเทียบ คนทีม่นัเป็นแล้วมนัถึงเปรียบเทียบได้ไง 
บอกว่า เหมือนเรานัง่อยู่นะ แล้วมนัมีคนเอาฟืนมาทับถมใส่ตวัเรา แล้วจุดไฟเผาตวัเรา 
เวลาเวทนา พ่อปู่ ย่าเวทนามนัมา มนัขนาดนัน้น่ะ แตท่ าไมท่านมีสจัจะ ท่านทนของท่าน
ได้ล่ะ ท่านทนของท่านได้ แล้วไม่ใช่ทนเฉยๆ ทนด้วยขนัติ ทนโดยเอาความกดทบัไว้ 
ท่านทนของท่านแล้วท่านใช้สติปัญญาของท่านแยกแยะ 

มนัทนอยู่เฉยๆ มนัทนอยู่ไม่ไหวหรอก มนัต้องมีสมาธิ มนัต้องมีหลกั แล้วมนั
พิจารณาแยกแยะให้เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา แล้วพอพิจารณาเวทนาจนมนัปล่อยวาง
เวทนาได้ มนัถึงจะข้ามพ้นเวทนาไปได้ 

เพราะว่าคนที่มีเจตนา มีเจตนามีความตัง้มัน่ ไม่มีเชอืก ไม่มีวตัถสุิ่งใดมาผกูมดั
เลย แต่ท่านมีเจตนาของท่าน ท่านท าของท่านได้ 

ไอ้ของเราเห็นท่านท า ปรารถนาอยากจะท าบ้างนะ แต่จิตใจเราอ่อนแอ เรากลวั
ตวัเราเอง เรากลวัเราทนไม่ไหวใช่ไหม ให้หมู่คณะผกูไว้นะ ผกูไว้เลย ผกูอย่างดีเลยว่า
แกะไม่ได้ แล้วเอ็งไป ข้าจะนัง่ตลอดรุ่ง มาหาอีกท ี นัง่สบายเลย ท าไมมนัออกได้ล่ะ 
เชือกหรือ โซ่หรือ สิ่งใดหรือ มดัไว้ไม่ได้ มดัไว้ไม่อยู ่
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นี่พดูถึงว่าคนที่เจตนาที่ดี คนที่ท าที่ดี แต่ถ้าเวลาคนที่สู้ไม่ได้ แล้วเวลาองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเผยแผ่ธรรม “ถ้าอย่างนีต้่อไปก็ไม่มีมนษุย์ในโลกนีเ้ลยส ิ
ออกบวชหมดเลย เป็นพระอรหนัต์หมดเลย ในโลกนีจ้ะไม่มีมนษุย์เลย” นี่เขาติเตียนใน
พระไตรปิฎก 

เราอ่านครัง้แรกเราก็เหน็จริงกบัเขานะ เพราะว่ายงัโงอ่ยู่ไง เวลายงัโง่ เห็นจริงกบั
เขาเลยนะ เออ! ถ้าคนมนัถือศีล ๕ ถ้าคนเขาถือศีล ๘ ถ้าคนถือศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เออ! 
มนัก็ไม่มีมนษุย์จริงๆ น่ะส ิแต่มนัเป็นไปได้ไหม ถ้ายงัโง่อยู่ก็เออ! ใช ่

แต่พอฉลาดขึน้มานะ มนัเป็นไปไม่ได้หรอก มนัเป็นไปไม่ได้ พระบวชแล้วยงัสึก
เลย พระบวชมา ๒๐-๓๐ พรรษา สึก สึกทัง้นัน้น่ะ ยงัอยู่ไม่ได้เลย มนัอยู่ไม่ได้เพราะเขา
ควบคมุกิเลสเขาไม่ได้ ถ้าควบคมุกิเลสแล้ว เวลามนัเป็นไปตามเวรตามกรรม แต่เวลา
เราไม่มีสติปัญญาจะต่อสู้ไง 

นี่พดูถึงว่าเวลาความเห็นทางวิทยาศาสตร์ ความเหน็ทางวิทยาศาสตร์เห็นเป็น
วตัถไุง แต่ถ้าความเห็นทางธรรม คนเรามีเวรมีกรรมมา เจตนาเดี๋ยวสงูเดี๋ยวต ่า คนเรา
นะ ตัง้ใจดีมา แต่เวลามนัผิดพลาด มนัผิดพลาดไป เวลากรรมบงัตานะ เวลากรรมบงัตา 
มนับงัตาอย่างไร 

เวลาพระอานนท์ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนาจะรือ้สตัว์ขน
สตัว์ แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านท าได้ทัง้นัน้น่ะ แล้วถึงเวลาพยายามท า
อบุายให้พระอานนท์เข้าใจว่า ถ้ามีคนอาราธนาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไว้ 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านสามารถอยู่อีกกปัหนึ่งหรืออยู่อีกเท่าไรก็ได้ เพราะ
ท่านมีอิทธิบาท ๔ ผู้ที่มีอิทธิบาท ๔ จะอยู่กี่กปัๆ ก็ได้ จะอยู่เท่าไรก็ได้ 

ทีนีพ้ยายามท าอบุายให้พระอานนท์รู้ถึง ๑๕ ครัง้นะ ถึงครัง้ที่ ๑๖ บอกพระ
อานนท์แล้วพระอานนท์ก็ยงัมารดลใจ กรรมบงัตา พระพทุธเจ้าก็บอก อืม! มนัคงจะ
หมดโอกาสแล้วแหละ ถึงได้ปลงอายสุงัขารไง มารดลใจวนัมาฆบูชา มารดลใจ มารดล
ใจก็มาสนทนากบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นบุคลาธิษฐาน องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าถึงปลงอายสุงัขาร โลกธาตนุีไ้หวหมดเลย 
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พอโลกธาตไุหว พระอานนท์เห็นแล้วว่ามนัแปลกประหลาด ก็เข้าไปถามองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะมนัเชื่อมัน่กนัมาตัง้แต่ต้น “สิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคย
เป็นได้เป็นแล้วพระเจ้าค่ะ สิ่งนีม้นัคืออะไรพระเจ้าค่ะ” 

“อานนท์ มนัเป็นอย่างนีเ้องแหละ มนัเป็นตัง้แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าเกิด องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปลง
อายสุงัขาร องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรินิพพาน โลกธาตจุะหวัน่ไหว” 

พระอานนท์นี่เศร้าเลยนะ รู้เลยว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปลงอายุ
สงัขารแล้ว ตัง้แต่นัน้มา โอ๋ย! ทีนีค้ร ่าครวญเลย อาราธนาแล้วอาราธนาอีก แต่ก่อนหน้า
นัน้ท าเป็นอบุายถึง ๑๖ ครัง้ ท าไมพระอานนท์คิดไม่ได้ แต่พอท่านปลงอายสุงัขารไป
แล้ว เวลามนัสะเทือนใจแล้ว ท าไมคร ่าครวญเรียกร้องล่ะ ใจคนทัง้นัน้น่ะ ก็ใจพระ
อานนท์นัน่ล่ะ 

ท าอบุายถึง ๑๖ ครัง้ให้พระอานนท์รู้นะ ๑๕ ครัง้ที่แล้ว ถ้าพระอานนท์ ท่านพดู
เลย “อานนท์ ถ้าเธออาราธนาเราครัง้แรก เราจะปฏเิสธ แล้วถ้าเธออาราธนาครัง้ที่ ๒ 
เรากจ็ะปฏิเสธ ถ้าเธออาราธนาครัง้ที่ ๓ เราจะยอมรับการอาราธนาของเธอเพ่ืออยู่อีก
กปัหนึ่ง เพ่ืออยู่รือ้สตัว์ขนสตัว์ แต่เธอไม่อาราธนาเราเลย เราบอกเธอถึง ๑๖ หน เธอไม่
อาราธนาเราเลย แต่พอเราปลงอายสุงัขารแล้วมาคร ่าครวญหาอะไร มาคร ่าครวญหา
อะไร” 

เวลาว่าหมดเวรหมดกรรม เวลากรรมมนับงัตาๆ “กรรมบงัตาเป็นอย่างไรหลวง
พ่อ” จะถามอีกนะ “หลวงพ่อ กรรมบงัตามนัเป็นอย่างไร” 

ก็บงัตาแบบนีไ้ง บงัตาแบบเซ่อๆ นี่กรรมบงัตา แต่พอรู้แจ้งขึน้มา พอจะมา
อาราธนา จนคร ่าครวญนะ เสียใจมากเพราะเป็นพระโสดาบนั แต่ก็ด้วยบุญของพระ
อานนท์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่า “อานนท์ เธอไม่ต้องคร ่าครวญไปเลย เธอ
ได้ท าคณุงามความดีไว้มาก องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแต่อนาคต ถ้าจะมีผู้
อปัุฏฐากองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าข้างหน้า ก็จะไม่มีใครอปัุฏฐากองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้มากกว่าพระอานนท์ไป จะท าได้อย่างมากก็เท่าพระอานนท์ ไม่
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มีใครสามารถจะท ามากกว่าพระอานนทไ์ปได้ เธอได้สร้างคณุงามความดีไว้มาก เราปริ
นิพานไปแล้ว ๓ เดือนจะมีการสงัคายนา ในวนันัน้ เธอจะได้เป็นพระอรหนัต์ในวนันัน้” 

แต่ตอนพระอานนท์คร ่าครวญ เพราะเป็นพระโสดาบนัอยู่ ก็อยากจะเป็นพระ
อรหนัต์ไง อยากจะสิน้กิเลสไง อยากจะมีคนชีน้ าประพฤติปฏิบตัิให้สิน้กิเลสไง แล้วก็
เป็นพระโสดาบนัมา ๒๐-๓๐ ปี อยู่กบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาตลอด ก็รู้ว่า
ตวัเองไปไม่ได้ 

แล้วมนัมีในพระไตรปิฎกเยอะนะ เวลาพระอานนท์ถึงเวร ถึงเวรจะต้องไป 
เพราะว่าภิกษุณจี าพรรษาที่ไหนต้องมีพระ จ าพรรษาอยู่กบัพระ แล้วจ าพรรษาอยู่กบั
พระ ๑๕ ค ่าต้องมีพระเข้าไปเทศน์สอนภิกษุณีตลอด 

แล้วเวลาถึงคราวถงึเวรของพระอานนท์ต้องเข้าไปเทศน์ภิกษุณี พระอานนท์ไม่
กล้าไป พระอานนท์เป็นพระโสดาบนั เพราะพระอานนท์เป็นผู้ที่ฉลาดไง รู้ว่าภิกษุณีที่
เป็นพระอรหนัต์เยอะแยะ ภิกษุณีที่เกง่ ภิกษุณีเป็นพระอรหนัต์ แล้วพระโสดาบนัไปมนัก็
ไปปล่อยไก่ใช่ไหม 

พระอานนท์ฉลาดมาก อยู่ในสตุตนัตปิฎก พระอานนท์ก็จะไปอาราธนาพระกสัส
ปะ คือพระอานนท์จะไปอาราธนา อาราธนาพระอรหนัต์ที่มีฤทธ์ิเข้าไปไง มีฤทธ์ิเข้าไป
เทศน์แทน ตวัเองรู้ไง 

แต่ถ้าอย่างเป็นเรานะ ถึงเวรไปเทศน์ภิกษุณนีะ โอ้โฮ! รีบๆ ไปเลย ฉันจะมา
เทศน์ภิกษุณี ฉันเข้าเวร ภกิษุณีต้องฟังฉัน 

มนัก็มีอีกแหละ มีพระองค์หนึ่งเป็นพระอรหนัต์ แตท่่านเป็นเจโตวิมตุติ ท่าน
พิจารณากายไง แล้วไปเทศน์ภกิษุณีบ่อยครัง้เข้าๆ อยู่ในสตุตนัตปิฎก แต่เราจ าชื่อไม่ได้ 
เวลาพระองค์นีเ้ข้ามาเทศน์ ภิกษุณเีบื่อมาก เวลาพระองค์นีม้าเทศน์ “พิจารณากาย 
พิจารณากาย ก าหนดกาย ดกูาย” ภิกษุณีฟังทกุวนัเลย เบื่อมาก 

ทีนีท้่านเป็นพระอรหนัต์นะ แล้วท่านมีฤทธ์ิด้วย พอวนันัน้ถึงเวรท่านเข้าไปเทศน์ 
เห็นภิกษุณีนัง่กนัหน้าเม่ือยหมดเลย พอเข้าไปนัง่ป๊ับ ก าหนดเข้าอภิญญา เข้าเตโช 
เหาะขึน้ไปบนอากาศ แล้วลงมานัง่ เหาะขึน้ไปบนอากาศ แล้วลงมานัง่ 
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ภิกษุณีตาพองเลย คราวนีก้็พิจารณากายอย่างเก่านัน่แหละ เพราะว่าเจโต
วิมตุติท่านเทศน์อย่างนัน้ เวลาเหาะเลยนะ เพราะทา่นพดู พดูโดยสจัจะ แต่พวกเรา
ปัญญาเข้าไม่ถึงไง พอเข้าไม่ถึง มาถึงก็ “ก าหนดท าความสงบของใจ ก าหนดท าความ
สงบของใจแล้วก็พิจารณากาย แยกกาย กายในกาย” มาอบรมบ่อยจนภิกษุณีจ าได้เลย
ว่าพระองค์นีจ้ะพดูเร่ืองอะไร พอเข้าเวรมาเห็นหน้าแล้ว อ้าว! มาอีกแล้ว หน้าเม่ือยเลย 

ท่านรู้เพราะท่านเป็นพระอรหนัต์ เหาะขึน้ไปบนอากาศนะ แล้วลงมา นัง่เสร็จ
แล้วเหาะขึน้ไปบนอากาศ แล้วลงมา เสร็จแล้วเทศน ์

โอ้โฮ! คราวนีท้ าไมพระองค์นีเ้ทศนเ์พราะน่าดเูลย ท าไมเทศน์ดี๊ดี โอ้โฮ! เทศน์นี ้
ซาบซึง้มาก 

จิตใจของคน เห็นไหม นี่พดูถึงเวลาผู้ที่ฉลาด อยู่ในสงัคมนะ ในสงัคมขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เอตทคัคะ พระอรหนัต์ พระอนาคามี พระสกิทาคามี พระ
โสดาบนัเต็มไปหมด แล้วเวลาเราไปแสดงออก ถ้าเราไม่มีวฒุิภาวะแสดงออกไปนี่เป่ิน
มากเลย คนเขายิง่รู้เขายิง่เก็บไว้ในใจ 

ฉะนัน้ เวลาพระอานนท์ถึงเวลาจะเข้าเวร ไปนิมนต์พระกสัสปะ ไปนิมนต์
พระองค์อ่ืนเข้าไป เพราะรู้อยู่ว่าภิกษุณีนี่พระอรหนัตเ์ยอะแยะเลย แล้วเข้าไป ท่านมอง
ทะลหุวัใจเลย แต่มนัเป็นธรรมวินยั มนัเป็นธรรมวินยัที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
บงัคบัไว้ว่าภิกษุณจีะจ าพรรษาต้องจ าพรรษาอยู่กบัภกิษุสงฆ์ด้วย แล้วทกุ ๑๕ ค ่าต้องมี
พระเข้าไปอบรมภิกษุณี ภิกษุณีบวชแม้แต่ ๑๐๐ พรรษาจะต้องกราบไหว้พระแม้แต่บวช
ในวนันัน้ ให้ภิกษุณีอยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์ ให้อยู่ในสงฆ์ นี่พดูถึงผู้ที่ฉลาดไง 
ถ้าเขาฉลาดอย่างนัน้มนัก็เป็นประโยชน์ 

นี่เรายกขึน้มามากเลย เพ่ือจะย้อนกลบัค าถามไง ค าถามว่า ผมปฏิบตัิธรรมมา
ตัง้แต่วยัรุ่น ปฏิบตัิธรรมไปแล้วมนัรู้สึกเบื่อหน่ายกบัโลกนีม้าก ปฏิบตัิไปแล้วมีความ
ทกุข์ความยาก 
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ทัง้ๆ ที่ปฏิบตัิธรรมเพ่ือเป็นธรรมโอสถ เพ่ือให้ธรรมนีม้าชโลมจิตใจของเราไง แต่
ท าไมเราปฏิบตัิไปแล้วท าไมมนัทกุข์มนัยากล่ะ เวลามนัทกุข์มนัยากเพราะอะไร เพราะ
มนัแบกโลกไง 

เขาปฏิบตัิมา เขาให้วางน่ะ เขาปฏิบตัิมา ดสู ิ เวลาเขาศึกษามา จบปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก กูไม่เห็นมึงเอาต ารามาด้วยเลย อย่างมากมนัก็เอาใบประกาศ
มาใบเดียว เรียนมาแล้วมนัก็อยู่ในสมอง ความรู้อยู่ในหวัมนัไปหนกัหวัใครล่ะ ความรู้
ท่วมหวัเอาตวัไม่รอดไง แล้วศึกษามาๆ เราปฏิบตัิมา ปฏิบตัิมาเพ่ือวางไว้ 

ถ้ามนัวางไว้ เห็นไหม มนัยิง่เศร้าใจนะ มนัยิ่งเศร้าใจมนัยิ่งวาง พอวางไว้แล้ว 
มนัเสียใจ มนัสะเทือนใจแน่นอน มนัสะเทือนใจว่า ถ้าเรามีโอกาส เราอยากจะประพฤติ
ปฏิบตัิให้มนัลลุ่วงไป เราปฏิบตัจิะเป็นอย่างนัน้ แต่นีเ้ราไปไม่ได้ เราไปไม่ได้เพราะเรามี
ความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ดีงาม ถ้าความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ดสู ิ เวลาคนใน
พระพทุธศาสนาเรา ผู้เฒ่าผู้แก่มาวดัมาวามาบวชพระกนั ดสู ิผู้ที่รับราชการพอเกษียณ
แล้วเขาก็มาบวชพระ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั อาย ุ๔๐ แล้ว มีครอบครัวด้วย มีลกูด้วย ส่งให้มนัเรียนให้จบ 
จบแล้วมาบวช ไปบวชตอนนัน้ก็ได้ถ้าอยากจะบวช แต่ถ้าไม่ได้บวช เราก็อยู่ได้ไง 

เราจะบอกว่า ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัเป็นธรรมโอสถ 
มนัเป็นยา มนัเป็นการรักษาโรค มนัไม่เป็นการเพ่ิมโรค แต่เราใช้ไม่เป็น เห็นไหม 
ผลข้างเคียงไง เวลาเราปฏิบตัิเรารู้สึกเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายไปหมดเลย เบื่อหน่ายไปแล้ว
อย่างนีใ้ห้วางไว้เลย แล้วมาบวชพระ พอมาบวชพระนะ “เอ๊! ที่บ้านเขาจะท าอย่างไรก็
ไม่รู้เนาะ สงสยัเขาเอาตวัไม่รอด เอ๊! ลกูมนัคงจะกวนแม่มนัน่าดลู่ะ” 

มนัเหมือนหลวงตา หลวงตาที่ถ า้สาริกาไง หลวงปู่ มัน่ก าหนดจิตไปดทูีไรนะ 
โอ๋ย! คิดถึงแต่บ้าน จนหลวงปู่ มัน่ท่านจะไปเตือนนะ เช้าขึน้มากไ็ปหาหลวงตา “หลวง
ตา แหม! แต่งงานใหม่กบัแม่บ้านคนเก่าเม่ือคืนตัง้หลายรอบเนาะ” จนเขาตกใจ เพราะ
เขาคิดของเขาอยู่คนเดียว วิตกวิจารณ์อยู่คนเดียว เช้าขึน้มา เก็บของ หนีไปเลย 
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หลวงปู่ มัน่ท่านสะเทือนใจมาก สะเทือนใจว่า ค าพดูจะพดูเพ่ือประโยชน์ พดูเพ่ือ
ประโยชน์ให้เขาได้สติ เขามีสติป๊ับ สติมนัจะยบัยัง้ความคิดนัน้ ถ้ายบัยัง้ความคิดนัน้
เพ่ือประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เขาอาจจะมีคณุธรรมขึน้มา แต่เราไปพดูเพ่ือเป็นประโยชน์ให้
เขาได้สติ แต่เขากลบัอายความคิดของเขาเอง 

เขาอายว่าความคิดของเขา เขาคิดว่าเขาไปแต่งงานกบัแม่บ้านคนเก่าที่บ้าน เขา
คิดว่าเป็นความลบั ไม่มีใครรู้ แล้วเวลาหลวงปู่ มัน่รู้ความคิดเขาหมดเลย เขาอยู่ไม่ได้ 
เขาเก็บของหนไีปเลย เห็นไหม ทัง้ๆ ทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านบอกท่านจะท าเพ่ือประโยชน์นะน่ะ 
ท่านท าเพ่ือหลวงตาองค์นัน้ เพ่ือให้หลวงตาองค์นัน้มสีติปัญญา ให้หลวงตาองค์นัน้เป็น
ประโยชน์ แต่ค าพดูที่จะเป็นประโยชน์ คนที่ฟังไม่ได้ประโยชน์ มนัเอาไปเป็นโทษ เก็บ
ข้าวเก็บของหนีไปเลย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเรามาบวชนะ ถ้าบวช เราเห็นว่าเป็นโทษเป็นภยั สิ่งทกุอย่าง
ไม่ดีหมดเลย แต่ถ้าเรายงัหกัห้ามใจเราไม่ได้ เรามาบวชเป็นพระ ไอ้ความคิดอย่างนีม้นั
ก็จะมาเผาเราในเพศของพระน่ะ 

แต่นี่เรายงัไม่ใช่เพศของพระ เราประพฤติปฏิบตัิใช่ไหม ถ้ามนัเบื่อหน่ายมาก มนั
เบื่อหน่ายมากนะ มนัเบื่อหน่ายทางโลก เบื่อหน่ายในชีวิต สิ่งที่เราชีวิตทัง้ชีวิตมีแต่ดิน้
รนขวนขวายได้มาสิ่งที่มนัรู้ๆ อยู่ เขาว่าได้มาสิ่งที่รู้ๆ อยู่ว่ามนัจะลงเอยอย่างใด แต่ก็
ต้องแสวงหา มนัแสวงหาเพ่ืออะไรล่ะ แสวงหามาเพ่ือเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัด ารงชีวิตไง 
หน้าที่ของโลกไง งานของโลกไง 

แต่ถ้าเวลาเราปฏิบตัิใช่ไหม เรามีสติใช่ไหม เรามีปัญญาใช่ไหม เวลาเกิด
ภาวนามยปัญญาใชไ่หม เวลามนัเกิดคณุธรรมขึน้มา เห็นไหม ที่ว่ามนษุย์ต่างจากสตัว์
เพราะว่ามนษุย์มีศีลธรรม แต่ของเรามนษุย์ มนษุย์ที่มคีณุธรรมในหวัใจ 

ถ้ามนษุย์มีคณุธรรมในหวัใจ บวชพระขึน้มาแล้วศีล ๒๒๗ เท่ากนั แต่เวลาครูบา
อาจารย์ของเราท่านเคารพ เคารพที่ไหน เคารพคณุธรรมในหวัใจไง ถ้าคนไหนมี
คณุธรรมในหวัใจ เขาเคารพกนัตรงนัน้ ถ้าเคารพกนัตรงนัน้เพราะอะไร เพราะเวลามนั
ต่อสู้มา การต่อสู้นะ คนที่ยงัไม่ประพฤติปฏิบตัิมนัก็คิดว่าตวัเองท าได้ๆ เวลาคน
ประพฤติปฏิบตัิขึน้มาแล้ว โอ้โฮ! มนัแก่นของกิเลสเวลาจะสู้กบัมนัน่ะ 
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แต่นีเ้วลาผู้ที่ค าถาม เห็นไหม ยิง่รู้ยิง่ทกุข ์

เขารู้ไว้ รู้ไว้ปล่อยวางไง รู้แล้ววางมนั รู้แล้ววางไว้ อย่าไปแบก เพราะยิง่รู้ยิง่ไป
แบก เราไปเพ่ิมความทกุข์ให้ตวัเราเองไง 

เราปฏิบตัิ เราศึกษามา ศึกษามาเพ่ือความรู้ ความรู้เขาใช้เพ่ือประโยชน์กบัชีวิต
วิชาชีพ ถ้าวชิาชีพเพ่ือด ารงชีวิต แล้ววชิาชีพที่มีคณุธรรมด้วย เพ่ือองค์กรนัน้ เพ่ือหมู่
คณะนัน้ เพ่ือประเทศชาติ เพ่ือครอบครัว เพ่ือชาตติระกูล นี่ถ้ามนัมีคณุธรรมไง ถ้า
วิชาชีพอนันัน้ถ้ามนัมีกิเลส เดือดร้อนกนัไปหมด 

แต่เวลาถ้าเรามาปฏิบตัิ ถ้ามนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงอย่างนีจ้ริงๆ ถ้า
เป็นความจริงนะ มนัสงัเวช ถ้ามนัสงัเวชนะ มนัสงัเวชก็เตือนตนไว้ เตือนตนไว้ เราเป็น
คนที่ดี เราเป็นคนที่ดี ในครอบครัวเราก็ดแูลครอบครวัเราที่ดี มีลกูมีหลานเราก็สอนสิ่งที่
ดี 

ถ้าเราสอนนะ เราตัง้ใจดีมากเลย สอนมนัอย่างเต็มที่เลย แล้วถ้ามนัเก๊ขึน้มา มนั
ผิดพลาดขึน้มานะ เราก็เสียใจสองชัน้เลย หนึ่ง เราสอนแล้วเขาผิด เราก็ติตวัเราด้วย เรา
สอนคนไม่ดี อู๋ย! ไปใหญ่เลย 

เราสอนเขาแล้ว เราบอกเขาแล้ว เราทุ่มเททกุอย่างเลย แต่ถ้าธาตเุขากเ็ป็นอย่าง
นัน้ เขามีความรู้อย่างนัน้ เขาฝืนอยู่อย่างนัน้ มนัต้องอเุบกขาไง ดธูรรมะขององค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าสิ ธรรมะของผู้ปกครอง เห็นไหม เราขวนขวายเต็มที่ เราบอกเขา
เต็มที่ ถึงที่สดุแล้วมนัเป็นกรรมของสตัว์ สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม ถ้ากรรมของสตัว์มนั
ให้ผลอย่างนัน้ เราก็ต้องวางอเุบกขาไง เราต้องปลงวางได้ ถ้าเราปลงวางได้ นี่ธรรมของ
ผู้บริหารไง ถ้าเราปลงวางไม่ได้ เราก็โทษเรา ผิดเพราะเราๆ โลกนีผ้ิดเพราะเราคนเดียว 
คนอ่ืนดีหมดเลย เราผิดคนเดียว 

มนัต้องวางได้ แต่ไม่ใช่วางตัง้แต่ต้นไง เร่ิมต้นเราเป็นคนไม่เอาไหนเลย แล้วบอก
เราวางหมดแล้ว เราเป็นคนดี กูไม่รับผิดชอบอะไรเลย กูก็ไม่รับผิดชอบอะไรเหมือนกนั 
กูวางหมดเลย กเูป็นคนดี...อย่างนีก้็ไม่ถกู เห็นไหม 
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กาลเทศะ ควรใช้ตอนไหน ควรใช้อย่างใด เราต้องใช้ให้ถกู ใช้ให้ถกูที่ ถกูที่ถกู
เวลามนัจะเหมาะสม ถ้าใช้ไม่ถกูที่ไม่ถกูเวลา น่าเกลยีดทัง้นัน้น่ะ เหน็ไหม เด็กๆ เด็กๆ 
มา โอ้โฮ! ไร้เดียงสานี่น่ารกัมากนะ แต่ถ้าผู้ใหญไ่ร้เดียงสานี่ใช้ไม่ได้ ผู้ใหญ่ต้องมี
การศึกษา ผู้ใหญ่ต้องมีวฒุิภาวะ ผู้ใหญ่ต้องมีมารยาท 

เราเป็นผู้ใหญน่ะ แต่เด็กมนัไร้เดียงสา มนัเป็นธรรมชาติของเขา มนัต้องใช้ให้ถกู
ที่ถกูเวลา มนัดดูีไปหมด ถ้าใช้ไม่ถกูที่ไม่ถกูเวลา มนัเสียหายอย่างนี ้

น่ีก็เหมือนกัน เรามาปฏิบัติใช่ไหม ถูกต้องดีงาม เห็นด้วย แต่ปฏิบัติมา 
รู้เท่าแล้วให้วางไว้ไง วางไว้ อย่าเผาตัวเอง อย่าเผาหัวใจของตัวเอง ธรรมะนีเ้ขา
ไว้ดับไฟ เขาไม่ได้ไปเสริมไฟ ถ้าธรรมะเขาไว้ดบัไฟ วางไว้ ไม่แบกโลก อย่าไป
แบกโลก ถ้าไม่แบกโลกเลย ถ้าไม่มีธรรมะนะ ทกุข์กว่านี ้ถ้าไม่มีธรรมะนะ ทุกข์
กว่านี ้ถ้ามันคิดได้ คิดได้กึ่งๆ 

ถ้าเราไม่มีธรรมะ คิดไปประสาเรา คิดประสาเราก็เหมือนที่ว่าพระอานนท์ว่านัน่
แหละ ถ้าคิดแบบโลกคิดแบบนัน้ มนัสดุโต่ง มนัไม่มีพอดีหรอก 

ถ้าคิดแบบธรรมนะ ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลามี
เหตกุารณ์เกิดขึน้ในคณะสงฆ์จะไปถามองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท าไมมนัเป็น
เช่นนี ้ ท าไมมนัเป็นเช่นนี ้ ท าไมพระองค์นีเ้ป็นอย่างนี ้ อย่างเทวทตั ท าไมเทวทตัเป็น
อย่างนี ้

โอ๋ย! เธออย่าถามให้มากไปเลย เทวทตัเป็นมาตัง้แต่เดิม เป็นมาตัง้แต่นู่น ตัง้แต่
ก่อนที่เราปรารถนาเป็นพระโพธิสตัว์อีก มนัเป็นมาตัง้แต่นู่น แล้วเร่ืองนีท้ าไมเป็นมา
ตัง้แต่นัน่ มนัเป็นมา 

เวลามีเหตกุารณ์เกิดขึน้ในคณะสงฆ์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า อยู่กบั
พระจะไปถามเลย ท าไมมนัเป็นอย่างนีล้่ะ ท าไมพระองค์นีฟั้งเทศน์องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าหนเดียวเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาล่ะ ดสู ิ คนนีค้นทคุตะเข็ญใจ ชีวิตเขา
เร่าร้อนนกั ท าไมมาปฏิบตัิทีเดียวเป็นพระอรหนัต์ล่ะ 
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกเลย เม่ือชาตินัน้เขาท าอย่างนัน้ เม่ือชาติ
นัน้เป็นอย่างนัน้ 

ไอ้เราก็บอกว่าภพชาตเิป็นอย่างนัน้ แล้วเวลาพวกสิบแปดมงกุฎมนัก็อ้างภพอ้าง
ชาติ ถ้าใครมานัง่อยู่ที่นี่มีฐานะนะ เม่ืออดีตชาติเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกนันะ ถ้าขอทานมา
บอกไม่รู้จกั ถ้าขอทานมานะ เฮ้ย! กูไม่รู้จกัเอ็ง ขอทาน เอ็งไม่รู้จกั ไอ้นี่มนัอ้างไป 

เวลาเราเชื่อไง เราเชื่อสจัจะ เราเชื่ออนาคตงัสญาณขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า แต่มนัเป็นโอกาส เป็นกรณีนัน้ แต่กรณีที่เราจะอ้างอย่างนัน้ตลอดไป 
เราอ้างไม่ได้ ถ้ามนัเป็นปัจจุบนั มนัเป็นปัจจุบนัที่นี ่

นี่เราพดูอย่างนี ้พดูอย่างนีเ้พราะว่า ถ้ามีสต ิถ้าค าถามนีเ้ขามีสตินะ พอเขามีสติ
ป๊ับ ความรู้สึกของเขามนัจะเกิดความสงัเวช พอมนัเกดิความสงัเวช มนัจะเกิดธรรม เขา
เรียกธรรมสงัเวชไง 

เวลาเราเห็นสิ่งใดนะ แล้วท าไมมนัเศร้าหมอง มนัสะเทือนหวัใจ น า้ตาไหล มนั
ท าให้เราเกิดสงัเวช แล้วถ้าเรามีสติปัญญาต่อเนื่องไปนะ มนัจะเกิดปีติ เกิดปีติก็เกิด
น า้ตาไหลพรากอีกนะ 

เกิดปีติว่า เราเกิดมาเป็นมนษุย์คนหนึง่ เกิดมาพบ พระพทุธศาสนา เราได้ศึกษา
ร ่าเรียนมา แล้วเราได้ประพฤติปฏิบตัิมา จิตใจของเรามนัได้สมัผสัไง มนัได้สมัผสันะ 
ความสงบของใจแล้วมนัใคร่ครวญของมนั มนัเกิดธรรมสงัเวช เกิดปีติ เห็นไหม พอเกิด
ปีติ มนัเป็นธรรมโอสถ มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทิฏฐิโกกบัใจดวงนัน้ กบัใจดวงที่
ประพฤติปฏิบตัิ ถ้าจากใจดวงที่ปฏิบตัิ สิ่งนีม้นัก็เป็นประโยชน์ไง 

มนัสถานะอย่างไร เพราะสถานะเราเป็นฆราวาส สถานะเรามีครอบครัว เราไม่
ต้องรับผิดชอบ สถานะอย่างนี ้ เราปฏิบตัิอย่างนี ้ ได้คณุสมบตัิอย่างนี ้ มนัก็สมฐานะไง 
สมฐานะของเรา แล้วเราก็สร้างบุญญาธิการไป 

เขาบอก “ผมอยากปลีกวิเวก ผมอยากออกบวชไปเลย แต่ผมท าไม่ได้สกัอย่าง” 
นี่ค าถาม เห็นไหม 
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เรามีความปรารถนาทัง้นัน้น่ะ เราอยากท า เรามีเจตนาอยากท าสิ่งที่ดีๆ ทัง้หมด
เลย แต่เพราะว่ากรรมของสตัว์ไง เราได้สิ่งนีม้า 

มนัมีเยอะนะ เวลาสมยัที่เราอยู่กบัหลวงตา มนัมีพวกลกูศิษย์บางคนไปหาท่าน 
แบบขอลาออกจากราชการ ท่านเห็นด้วย เออ! ใช่ แต่บางคนไปลากบัท่าน ท่านไม่ให้
ออกนะ ท่านบอกไม่สมควร แสดงว่าท่านรู้ว่าปฏิบตัิไปแล้วมนัจะไปทกุข์ข้างหน้า ท่าน
บอกว่าให้รับราชการไป แล้วปฏิบตัิไปด้วย มนัพออยู่ได้ มนัไม่ใช่ว่าจะเหมือนกนัหมด 

แต่บางคนไปขอท่านนะ บอกว่าจะลาออกจากราชการแล้วมาปฏิบตัิ ท่านบอก 
เออ! เอาเลย แต่บางคนท่านบอกไม่ได้ ไม่ควร ให้รับราชการไปอย่างนัน้น่ะ แล้วปฏิบตัิ
ไปด้วย เห็นไหม มนัไม่เหมือนกนัไง 

นี่ก็เหมือนกนั เราคิดเราปรารถนาว่าเราอยากท าๆ แต่ในเม่ือเรามีภาระ
รับผิดชอบแล้ว ถ้ามีภาระรับผิดชอบแล้ว ถ้าเราเป็นสภุาพบุรุษ เราก็ท าหน้าที่การงาน
ขวนขวายตรงนี ้ ตัง้ใจท าหน้าทีก่ารงานของเราให้ดี แล้วส่งเสียให้เขาขึน้ฝ่ังให้หมด มี
หน้าที่การงานแล้ว เราชราภาพแล้ว เราท าทกุอย่าง เขามีทางไปหมดแล้ว แล้วตอน
นัน้น่ะ ถ้าจะปฏิบตัิจริงๆ เอาตอนนัน้เลย ตอนนีท้ างานไปก่อน เรารับผิดชอบครอบครัว
ไปก่อน ท าสิ่งใดให้จบให้สิน้ไป 

เราจะบอกว่า อย่าไปแบกโลก ถ้ามันไปแบกโลกไง แบกโลก มันไม่เป็น
จริงอย่างที่เราคิดหมดหรอก แต่ถ้าเรามีธรรมะในหัวใจของเรา เราเข้าใจ ธรรม
โอสถ มันมีศีล มีสมาธิ มันมีปัญญาขึน้มา แล้วมันสังเวช มันวางไว้ วางไว้ วาง
โลกไว้ กลับมาดู กลับมาดูความมหัศจรรย์ของจิต กลับมาดูความมหัศจรรย์ของ
จิต จิตที่มีสติปัญญาไปแล้ว มันเห็นแล้วมันสังเวช มันวางได้ 

แล้วไปดคูนที่เขาไม่มีสติปัญญาแบบเราสิ เขาอาบเหงื่อต่างน า้เป็นทางโลกหมด
เลย เขาจะเครียด เขาจะจริงจงั เขาไม่ท าเหมือนเรา 

เรากจ็ริงจงั แต่เราจริงจงั เรามีหวัใจอีกชัน้หนึ่งที่บอกว่านี่เป็นหน้าที่ แต่จริงๆ 
แล้วเราอยากได้สจัธรรม เราอยากได้รสของธรรม เหน็ไหม มนัเป็นหน้าที่ มนัแตกต่าง
กบัที่ท าแบบหน้าเดียว ท าแบบโลก ท าแบบสดุโต่งหน้าเดียว 
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แต่ของเรา เราท าตามหน้าที่ แต่เรายงัขยกัหวัใจของเราไว้ว่ามนัมีสติมีปัญญา
รู้เท่าทนัการปฏิบตัิ รู้เท่าทนัสิ่งที่ดิน้รนค้นคว้าแสวงหา ทัง้ๆ ที่รู้ว่ามนัเป็นสมมตุิ ทัง้ๆ ที่รู้ 
เพราะอะไร นี่เพราะธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง เรามีสติปัญญา เรา
ไม่ได้สดุโต่งแบบเขา 

ถ้าสดุโต่งแบบโลกมนัสดุโต่งไปเลย แล้วเขาบอกว่านีเ่ป็นคนขยนั เป็นคนดีงาม 
แต่เป็นคนสดุโต่งไปเลย นี่เร่ืองโลกๆ 

แต่ของเรา เราก็เป็นโลกอยู่ เราท าหน้าที่ของโลกของเราอยู่ แต่เรามีสติปัญญา
ของเรา เราก็ยบัยัง้ของเราเพ่ือสติปัญญาของเรา วางไว้ อย่าไปแบกมนั อย่าให้ทกุข์
จนเกินไป 

เพราะเขาถามว่า “แล้วหลวงพ่อได้โปรดเมตตาช่วยแนะน าด้วย” 

ช่วยแนะน า นี่แนะน า แนะน าให้เห็นว่า คนเราเกิดมาเป็นผลของวฏัฏะ เป็นผล
ของเวรของกรรม แต่เราเกิดมาแล้วเรายงัมีศกัยภาพ เรายงัมีคนดี เรามีคนดี คนดี
หมายความว่ามีสติมีปัญญา คนดีวดักนัตรงนี ้ ปัญญาของคนมนัให้ค่าว่ามนษุย์คนนัน้
จะมีคณุสมบตัิมากน้อยแค่ไหน 

นี่เราเป็นชาวพทุธ แล้วเราประพฤติปฏิบตัิ มนัมีศีล สมาธิ ปัญญาขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่ในสมองเราบ้าง เราคิดได้ เราท าได้ เรามีสติปัญญาได้ 
เราจะพาชีวิตของเราไม่ให้เร่าร้อนจนเกินไป แล้วถ้ามนัมีโอกาสจะปฏิบตัิข้างหน้า 

เราสาธุนะ ถ้าโอกาสข้างหน้าเราจะได้ปฏิบตัิจริงๆ จงัๆ ขึน้มา ถ้าเราได้ส่งเสีย
ทางครอบครัวได้จบสิน้แล้ว ถ้าจะปฏิบตัิตอนนัน้ เอาตอนนัน้มาพดูกนัตามความจริง
ดีกว่า แต่ตอนนีเ้ป็นหน้าที่ หน้าที่ต้องรับผิดชอบ รับผิดชอบของเรา ท าหน้าที่การงาน
ของเรา แล้วก็ปฏิบตัิไปอย่างนี ้ แล้ววาง รู้แล้ววาง รู้แล้ววางให้ใจมนัผ่องแผ้ว ให้ใจมนั
ผ่องใส อย่าไปรู้แล้วเครียด อย่าไปแบก รู้แล้วทกุขย์าก รู้แล้วกดดนัตวัเอง ถ้ารู้แล้ว
กดดนัตวัเองนีเ้ท่ากบัแบกโลก 

ถ้ารู้แล้ววางนีเ้หนือโลก เรารู้แล้วเราวางไว้เพ่ือด ารงชีวิตของเรา เพ่ือประโยชน์
กบัเรา เอวงั 


