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ถาม : เร่ือง “ความสขุใจ” 

หลวงพ่อ : นี่เขาว่านะ ความสขุใจ ความสขุใจก็ต้องบอกเราด้วย เออ! แปลก 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู ลกูขอกราบขอบพระคณุหลวงพ่อที่ได้
เมตตาตอบค าถามทัง้ ๒ ครัง้ (“ใจร่วมเดิน” และ “พทุธปัญญา”) ท าให้ลกูมีก าลงัใจทีจ่ะท า
ความเพียรต่อไปเต็มที่ตามก าลงัและสติปัญญาที่ลกูมี 

ในทกุๆ วนั ลกูจะเปิดฟังเทศน์หลวงพ่อ ฟังไปเพลนิๆ ได้ความรู้และมีความสขุ ทัง้
ก าลงัใจจากค าสอนของหลวงพ่อและจากผู้ถาม ค าถามท าให้รู้สึกสขุใจว่ามีเพ่ือนร่วมทางเดิน
อีกมากมาย 

เท่าที่ปฏิบตัิมารู้สึกว่าลกูจะปฏิบตัิได้ดีเม่ือเดินจงกรมมากกว่านัง่สมาธิ แต่ลกูก็ยงัหมัน่
ฝึกนัง่สมาธิตามค าสอนของหลวงพ่ออยู่เจ้าค่ะ 

จากที่ฟังค าเทศน์ของหลวงพ่อ รู้สึกว่าตวัเองจะออกเป็นแนวปัญญาวิมตุติ เพราะจะ
ถนดัพิจารณาความคิดและอารมณ์มากกว่าใช้สมาธิพิจารณากาย แตจ่ะเป็นอย่างไรนัน้ก็
แล้วแต่จิตเขาจะเป็นเจ้าค่ะ คงได้แต่คอยสงัเกตดเูอาเท่านัน้ 

ครัง้นีล้กูขอรายงานการปฏิบตัิและขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชีแ้นะเจ้าค่ะ 

๑. มีครัง้หนึ่งลกูเดินจงกรมแล้วงว่งมาก เดินไปก็ง่วงไป ขณะเดินให้เร็วขึน้ก็ยงัง่วง ถ้า
ลงนัง่ตอนนัน้ก็หลบัแน่ แต่ฝืนเดินต่อไป แม้ใจไม่หงุดหงิด แต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี เลยได้แต่
เดินไปดไูปอยู่อย่างนัน้ เดินไปสกัพกัเกิดแว็บไปเห็นเหมือนเราถกูล้อมด้วยเมฆ และตวัเราก าลงั
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อยู่ในวงแขนของตวังวงทีก่ าลงักล่อมให้เราหลบั (เหมือนแม่กล่อมลกู) พอมนัรู้ตวัว่าเราเห็น มนั
หายแว็บเหมือนนินจาเลยเจ้าคะ่ ถึงตอนนัน้ความง่วงหายเป็นปลิดทิง้ เลยรอดมาได้เจ้าคะ่ 

๒. ในชีวิตประจ าวนั เวลาลกูเดนิไปตามปกติรู้สึกว่าใจกลบัมาอยู่ที่การเดินและมี
ความสขุ ท าให้ซึง้ใจในผลของการปฏิบตัิว่ามีอานิสงส์ที่คุ้มครองใจเราตลอดเวลา มีความสขุใจ
ได้ง่ายๆ อย่างนีเ้ลย ตอนนีเ้ลยฝึกรู้ตวัในชีวิตประจ าวนัไปด้วยเจ้าคะ่ เท่าที่ท าได้ ส่วนการนัง่
สมาธิคงต้องฝึกฝนต่อไปเจ้าค่ะ ขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามค าถามหนึ่ง ถ้าเขาปฏิบตัิแล้วมีความสขุ ฉะนัน้ เวลา
ค าถามส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยสมหวงั แต่ถ้าคราวนีส้มหวงั ค าว่า “สมหวงั” คือปฏิบตัิแล้วได้
อานิสงส์ ได้การปฏิบตัิ อนันีจ้ะดีมาก ค าว่า “ดีมาก” เห็นไหม 

เวลาเราจะปฏิบตัินะ คนที่มาประพฤติปฏิบตัิ เราจะมองไปทางไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะมี
เพ่ือนร่วมเดินทางหรือเปล่า แต่นี่เขาบอกเขาฟังในเว็บไซต์แล้ว มีเพ่ือนร่วมเดินทางมากมาย 

เวลามีเพ่ือนร่วมเดินทางมากมาย มนัท าให้เราอบอุ่นไง และเราอุ่นใจ ไม่อย่างนัน้มนั
เหมือนว่าเราเดินไปเดียวดาย เราเดินไปแล้วไม่มีใครดแูล แต่เวลาประพฤติปฏิบตัิจริงๆ แล้ว 
ปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโก เฉพาะตน เฉพาะตนคือให้เป็นความจริงของเรา 

เรามีเพ่ือนร่วมเดินทางแล้ว แต่ถ้าเรามีสติปัญญานะ เรามีเพ่ือนร่วมเดินทางแล้วไม่
เสียหาย แต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญานะ เรามีเพ่ือนร่วมเดินทาง แล้วเราไปพ่ึงพาอาศยัคนอ่ืน คือ
ฟังเขาตลอดไป คนนู้นก็ว่าอย่างนี ้คนนีก้็ว่า นีถ้่าเชื่อเขาไปนะ มนัไม่เป็นปัจจตัตงั 

เราไม่ใช่บอกให้รงัเกียจใครนะ เราไม่รงัเกยีจใคร สรรพสตัว์ทัง้หลาย จงเป็นเพ่ือนเกิด 
แก่ เจ็บ ตายด้วยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ จงเป็นสขุๆ เถิด เราไม่ได้รงัเกียจใคร เราไม่ได้พดูให้
หวาดระแวงใคร แตเ่วลาประพฤติปฏิบตัิ ความจริงแล้วมนัต้องเกิดจากเราใชไ่หม มนัต้องเกิด
จากใจของเรานะ 

เรามีเพ่ือนร่วมเดินทาง มีความอบอุ่น อย่างนีด้ีมาก แต่เวลาปฏิบัติแล้ว กาลาม
สูตร ไม่ให้เช่ือใครทัง้สิน้ ให้เช่ือการประพฤติปฏิบัติของเรา ให้เช่ือความจริงของเรา 
ถ้าเป็นความจริง ให้เช่ืออันนี ้
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แต่ถ้ามีเพ่ือนร่วมเดินทาง เรามีเพ่ือนร่วมเดินทางว่าเป็นเพ่ือนกนั ในความเป็นอยู่ ใน
ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เราเผื่อแผ่กนัได้ แต่เวลาปฏิบตัิมนัเผื่อแผ่กนัไม่ได้นะ 

เราเคยมีลกูศิษย์คนหนึ่ง เขาปฏิบตัิดีมากเลย แต่วนัหนึ่งมีคนมาถามปัญหา เราก็ตอบ
ปัญหาเขาไป เขาก็นัง่ฟังอยู่ด้วยนะ อีก ๒ วนั เขามาหาเลย 

“หลวงพ่อ ภาวนาแล้วมนัยุ่งมากเลย” 

“ท าไมล่ะ 

“ก็หลวงพ่อสอนคนนัน้ไป หนฟัูงอยู่ หนกู็ไปปฏิบตัิด้วย” 

โอ๋ย! เรานี่ฟิวส์ขาดเลย บอกว่า เราบอกเขา เราไม่ได้บอกโยม เราบอกเขา บอกเขา เห็น
ไหม เหมือนกบัคนเป็นไข้ คนเป็นไข้ไปหาหมอใช่ไหม คนใดเป็นไข้ หมอก็ต้องรักษาตามอาการ
ของคนไข้นัน้ 

ไอ้เราไปนัง่ฟังอยู่ หมอรักษาใครก็แล้วแต่ เราจะเอามารักษาเราคนเดยีวหมดเลย มนั
เป็นไปได้อย่างไร เขารักษาคนนัน้ ก็คนนัน้มีอาการอย่างนัน้ เขาก็รกัษาคนนัน้ ไอ้เราไม่ได้เป็น
ไข้อย่างนัน้ เราไม่จ าเป็นต้องใช้ยาอย่างนัน้ แล้วเราไปเอายาอย่างนัน้มากินมาใช้ มนัเป็นเร่ือง
ของเราหรือไม่ล่ะ มนัไม่เป็น 

แต่ถ้าเราปฏิบตัิแล้ว เราไม่มีทางไป เราออกไม่ได้ ถ้าครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการ
หรือท่านสอนใคร เรานัง่ฟังอยู่ด้วย เราจบัเป็นอบุาย เป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็นประโยชน์กบั
เราไม่ได้ เราไม่ต้องไปยุง่ 

แต่ถ้าจริตนิสยั จริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั ความเห็นคนไม่เหมือนกนั ฉะนัน้ เวลา
ท่านสอนใคร เรานัง่ฟังได้ นี่เป็นประโยชน์กบัเรา เพราะอะไร เพราะคนคนนัน้เขาก็ปฏิบตัิของ
เขามา เพ่ือนร่วมเดินทางไง 

ฉะนัน้ เวลาเพ่ือนร่วมเดินทางมา เขาเดินทางมา เห็นไหม รถที่ไปด้วยกนั เวลาไป
ด้วยกนั รถของใครมีความช ารุดเสียหายสิ่งใด ช่างก็ต้องซ่อมรถคนันัน้เฉพาะทีช่ ารุดเสียหาย รถ
ของเราไม่ได้ช ารุดเสียหาย มนัไม่จ าเป็นต้องซ่อม รถของเรามนัสมบูรณ์อยู่ เรายงัเดินทางได้
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ต่อไป เราไม่ต้องซ่อมบ ารุง แต่รถของใครที่เดินทางร่วมกนัมา แล้วรถของเขามีความช ารุด
เสียหาย ก็ต้องซ่อมรถคนันัน้ บ ารุงรถคนันัน้เพ่ือเดินทางต่อไป 

ฉะนัน้ แต่ถ้ารถของเรามนัไม่เสียหาย รถของเราไม่เสยีหาย อยู่ดีๆ เรากจ็ะไปเปล่ียนล้อ 
อยู่ดีๆ เราก็จะเปล่ียนเคร่ือง รถเราไม่เสียหายอะไร เราจะไปซ่อมอะไร การซ่อม ดสู ิเวลาไปซ่อม
นะ อะไหล่ที่มากบัรถคณุภาพดีกว่าอะไหล่ทีเ่ราเปล่ียนแน่นอน นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่มนัมากบัเรา 
เราปฏิบตัิกบัเรานี่ของจริง อนันีส้ าคญั 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเพ่ือนร่วมเดินทางนี่ดี แต่เวลาเพ่ือนแนะแนวทางอย่างใด เราต้องดขูองเรา
ก่อน นี่พดูถึงว่าในการปฏิบตัเินาะ ถ้าเขาปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ แล้วเขาปฏิบตัิแล้วเขาได้ความ
มัน่ใจ อนันีโ้อเค 

ฉะนัน้ สิ่งที่ค าถามนะ ค าถามที่ ๑. เวลาเขาเดินจงกรมไปแล้ว นี่มนัเป็นการบอก ที่ว่า
เวลาง่วง ง่วงมาก ง่วง เวลาคนเราง่วงเหงาหาวนอนตา่งๆ มนัง่วงมาก แต่เวลาเราฝืนเดนิจงกรม
ไป ใช้สติปัญญาไป มนัเกิดการกระท า จิตมนัเกิดการกระท า มนัมีเหตมีุผลไง เกิดการกระท าว่า
เห็นเป็นงวงช้าง เห็นเป็นสิ่งที่ว่าความง่วงมนัเป็นเมฆหมอกเข้ามารวมตวัเรา แต่เราใช้ปัญญา
พิจารณาของเราไป พอมนัเห็นจริง พอเห็นจริง มนัคลายตวัออก เขาบอกว่าความง่วงหายเป็น
ปลิดทิง้ 

เวลาความง่วงเหงาหาวนอน พระเรานะ เวลาอดอาหาร คนอดอาหาร ธรรมชาติใช่ไหม 
มนัต้องหิวเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะในกระเพาะไม่มีอาหาร แต่เวลาพระทีเ่ขาอดอาหารนะ แล้ว
เขาใช้ปัญญาไล่ตามไป ล าไส้หรือหิว กระเพาะหรือหวิ ปากหรือหิว อะไรมนัหิว ที่หิวๆ นัน่อะไร
หิว ถ้าปัญญามนัไล่ทนัไปนะ ความหิวนีจ้ะหายหมดเลย ว่างหมดเลย แต่โดยข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงกระเพาะมนัก็ไม่มีอาหารหรอก แต่ว่าส่ิงทีม่นัหิวมนักระหาย มนัง่วงเหงาหาวนอน 
มนัเป็นที่อาการของจิตทัง้นัน้ 

เวลาจิตของเรา อาการของมนั มนัเสวยอารมณ์ มนัยดึมัน่อะไร มนัก็เป็นอย่างนัน้น่ะ แต่
ถ้าเวลาปัญญามนัไล่ต้อนเข้าไป มนัตีแผ่ออกไป ถ้ามนัปล่อยวางได้ จิตมนัเด่นขึน้มา พอจิต
เด่นขึน้มา ความหิวก็หายไป แต่หายไปขณะที่มนัมีสติปัญญา คือจิตมนัมีสมาธิ จิตมนัมี
ความสขุ มนัก็เลยปล่อยวางความหิวนัน้ 
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เพราะความหิวนัน้เกิดจากกระเพาะ ความหิวเกิดจากกระเพาะไม่มีอาหาร โดย
ธรรมชาติของมนั ความรับรู้มนัมี แต่เวลาความรับรู้มนัมาอยู่ที่พทุโธ มาอยู่ที่ความสงบ ความ
หิวนัน้หายไปเลย ทนีีค้วามหิวหายไป ความหิวมนัจะหายไปขาดเลยไหม ความหิวหายไป
เพราะจิตมนัไม่ไปรับรู้ 

นี่ก็เหมือนกนั ความง่วง จิตมนัง่วง เวลามนัง่วงเหงาหาวนอน เวลามนัพิจารณาไป มนั
เห็นความง่วงเป็นอาการ เหมือนกบัก้อนเมฆมนัล้อมตวัเรา เวลาเราใช้สติปัญญาเข้าไป ความ
ง่วง พอสติปัญญามนัตามเข้าไป มนัคลายตวัออก พอคลายตวัออก ความง่วงหายเป็นปลิดทิง้
เลย 

เขาบอกว่า เขารอดมาได้ 

ค าว่า “รอดมาได้” ถ้าใครภาวนาแล้วมีประสบการณ์อย่างนี ้ มนัจะเป็นประสบการณ์
ของใจ ใจมนัจะมัน่คงมาก 

ว่าความง่วงมนัเป็นอนิจจงั สรรพสิ่งก็เป็นอนจิจงั 

สิ่งที่ว่าถ้ามนัไม่เคยว่าเป็นอนิจจงันะ ความง่วง ความหิวกระหาย มนัเป็นนิจจงั คือมนั
เป็นจริงเป็นจงั เป็นจริงเป็นจงัจนเราทกุข ์แล้วพอมนัเป็นจริงเป็นจงั มนัทกุข์ ความทกุข์มนัก็ไป
บีบคัน้ซ า้เข้าไปอีก นี่มนัทกุข์อยู่แล้วไง แต่ความเป็นจริงเป็นจงั เราไปยึดมนัไง มนัก็ยิง่ทกุขเ์ข้า
ไปใหญ่ 

แต่ถ้าพิจารณาไปๆ มนัเป็นอนิจจงั มนัไม่เป็นนจิจงั มนัไม่เป็นความจริงความจงั มนั
เป็นอนิจจงั มนัไม่เที่ยงแท้ มนัไม่เทีย่งแท้ แล้วมีปัญญาไล่ต่อเนื่องไป มนัเป็นอนตัตา มนัปล่อย
วางได้ มนัก็เป็นความจริง อนันีพ้ดูถึงว่าสมหวงั นี่เขาพดูถึงว่าสมหวงันะ  

๒. ในชีวิตประจ าวนัของเขา เขาบอกว่าในชีวิตประจ าวนัของเขา เขาว่าเขาเดินจงกรม
ไปแล้ว เวลาเดินไป ความสขุมนัยงัต่อเนื่องมา มนัมีผลต่อเนื่อง ถ้ามีผลต่อเนื่องนะ 

แต่เราจะบอกว่า เวลาจิตมนัดี เวลาเขาเรียกขาขึน้ เวลาหุ้นขาขึน้ ทกุคนมีความสขุมาก
เลย โอ้โฮ! ขายเม่ือไหร่ก็ได้ตงัค ์เวลาหุ้นขาขึน้ โอ้โฮ! สงัคมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสขุ แตเ่วลาหุ้น
ขาลง ทกุคนแตกตื่นเลยนะ 
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เราจะบอกว่า จิตมนัมีเจริญแล้วเสื่อม ถ้ามนัเจริญ เราก็อยู่กบัความเจริญนัน้ วนัไหนถ้า
มนัเสื่อมนะ เวลามนัเจริญขึน้มา เรายิม้แย้มแจ่มใส เรามีความสขุนะ คนเขามองนะ เอ๊ะ! คนนี ้
มนัเป็นอะไร มีแต่ยิม้ นัง่อมยิม้ทัง้วนัเลย เอ๊ะ! ขาดสติหรือเปล่า ก็ความสขุของเราไง เขาไม่สขุ
กบัเราด้วย แต่ถ้าวนัไหนหุ้นมนัตกนะ ไอ้เรานัง่คนเดียวหน้าหมอง เขามีความสขุอยู่นะ เขามอง
เรา เอ๊ะ! ท าไมคนนีท้ าไมวนันีน้ัง่หน้าเศร้าเลย นี่เวลาจิตมนัเสื่อมไง 

เราจะบอกว่า เวลาจิตมนัเจริญ เราก็มีสติปัญญา เราก็รักษาไว้ เราจะให้ถึงเวลาถ้าจิต
มนัเสื่อมนะ เรามัน่ใจว่าคนที่ภาวนามนัจะมีเจริญบ้างเสื่อมบ้างเป็นธรรมดา 

คนเราปฏิบตัินะ เวลามนัเจริญ มนัเจริญงอกงามขึน้มา มนัจะมีความสขุ ตรงนีใ้ครๆ ก็
ชื่นชม แต่เวลามนัเสื่อมนะ เรามีแต่ความทกุข์ มนัไม่มีใครชื่นชมนะ แล้วเราก็มีแต่ความทกุข ์
มนัแผดเผาหวัใจนะ 

ฉะนัน้ เราจะตัง้สติอย่างนีไ้ว้ เวลามนัเจริญขึน้มา เราก็ไม่ตื่นเต้นจนเกินกว่าเหต ุ เวลา
มนัเสื่อม เราก็ต้องมีสติปัญญารักษาตวั เวลามนัเสื่อมแล้ว แล้วถ้าเรารู้จกัการรักษาตวัเอง มนัก็
จะฟืน้กลบัมาเจริญ 

มนัจะเจริญแล้วก็เสื่อม เหมือนนกักีฬา นกักีฬาลงแขง่ขนัมนัมีทัง้แพ้และชนะ ถ้าวนัไหน
ชนะมานะ มีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลงั ถ้าวนัไหนลงจากเวทีมามีแต่ความพ่ายแพ้นะ ไม่มีใคร
มองหน้าเลยล่ะ วนันัน้นัง่ก้มหน้าเลยนะ เราเดินไปไหนต้องก้มหน้าเดินไป เพราะว่าเราแพ้เขา
มา แต่ถ้าวนัไหนเราชนะเขามา มีคนล้อมหน้าล้อมหลงัเต็มไปหมดเลย 

จิตถ้ามันเจริญงอกงามขึน้มา มันมีความสุข เวลามีความสุข พวกเราก็ช่ืนชมกัน 
แต่เวลาจิตมันเสื่อมนะ เวลาเราตอบปัญหา เวลาจิตเสื่อม เวลาทุกข์ตรอมหัวใจมา เรา
ก็ต้องปลุกปลอบหัวใจ ปลุกปลอบให้มีก าลังใจ ปลุกปลอบให้สู้ ให้สู้เพราะอะไร 
เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์นะ 

นกัมวย นกักีฬาไม่เคยแพ้เลย แล้วมนัจะชนะไปได้อย่างไร มนัจะชนะตลอดหรือ หรือ
มนัจะแพ้ตลอดไปหรือ เราไม่มีความสามารถพลิกแพลง ไม่มีความสามารถแก้ไขตวัเราให้มี
ความสามารถเลยหรือ มนัต้องมีสิ มนัจะแพ้อย่างไรนะ เราตัง้ใจของเรา มนักก็ิเลสในใจเรานี่
แหละ มนัก็เป็นกิเลสในหวัใจ เห็นไหม 



สมหวงั ๗ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ ที่ว่ามนัเจริญ เราสาธนุะ เวลามนัมีความสขุความเจริญ ปฏิบตัิธรรมต้องมี
ความสขุ ปฏิบตัิธรรมต้องมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน แต่ในหวัใจของคนมนัมีกิเลสด้วยไง วนั
ไหนที่กิเลสมนัฮึดฮดัขึน้มา กิเลสมนัจะหาทางต่อกรกบัเรา มนัท าให้เราล้มลกุคลกุคลานทัง้นัน้
น่ะ 

ไอ้พดูนีไ้ม่ใช่พดูให้เสียใจ ไม่ใช่พดูให้คนท้อแท้นะ แต่พดูให้คนระวงัตวั พดูให้คนรู้
ล่วงหน้าว่า ถ้ามนัเกิดอาการอย่างนี ้ เวลาเกิดการพ่ายแพ้ เราจะต้องมีความเข้มข้น มีความมุ
มานะต่อสู้กบัมนั 

แล้วเวลาเจริญนะ เวลามนัดีขึน้มา ก็อย่างที่ค าถามมานี่แหละ เวลาง่วง หายงว่งแว็บ 
เวลามีความทกุข์ เวลาเท่าทนั ความทกุข์หายหมด เอ๊ะ! มนัท าไมเป็นอย่างนี ้ ความสขุหาได้
ง่ายๆ เขาเขยีนไว้เองนะ ความสขุหาได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย ความสขุหาได้ง่ายๆ 

มันก็เป็นอย่างนัน้จริงๆ ถ้าคนมีสติปัญญาพร้อม ความสุขไม่ต้องแลกมาด้วย
ข้าวของเงินทอง ไม่ต้องแลกมาด้วยอะไรเลย ความสุขหาง่ายๆ มีความสุข ความสงบ 
มีความระงับ มีความสุข แต่ความสุขอย่างนีม้ันเป็นความสุขเพราะว่าจิตมันสงบไง 

แต่เราจะมีงานการข้างหน้าอีกเยอะแยะเลย งานที่จิตสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา 
เพราะอะไร เพราะเราไม่ต้องการให้กิเลสมันหลบซ่อนอยู่ในใจอย่างนี ้ เราต้องการ
ส ารอก ต้องคายออก ต้องสลัดทิง้ เราจะช าระมันทิง้เลย เราไม่เก็บซ่อนไว้ในใจเรา ไม่
คบกันแล้วเดินทางไปด้วยกัน ไม่เอา เราจะท าเต็มที่ แล้วท าจนกว่ามันจะหมดไปสิน้ไป 
แล้วเราจะเดินไปด้วยคุณธรรมอย่างเดียวเลยล่ะ น่ีการประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่มนัมีความสขุ มีความดีมานี ้สาธุ ทีนีเ้พียงแต่ว่า พอเขามีความสขุมาก เรา
ถึงพดูถึงตรงนีไ้ว้นิดหนึง่ พดูถึงว่า จิตเจริญแล้วมนัต้องมีเสื่อม จิตเสื่อมแล้วมนัต้องมีเจริญ 
แน่นอน เพียงแต่อยู่ที่เรา อยู่ที่คนควบคมุดแูล อยู่ที่คนประพฤติปฏิบตัิมนัจะทกุขจ์ะยาก 

ถ้ามนัเจริญ เจริญตลอดไปๆ ถ้าเจริญตลอดไปมนัก็จบ เพราะว่าพระเราปฏิบตัิมา
เยอะแยะเลย บวชใหม่ๆ จะมีความสขุมาก ปฏิบตัิได้ดีมาก ๕ พรรษา ๖ พรรษา สึกหมดเลย 
๑๐ พรรษาแทบไม่มีเลย ไปเกลีย้ง มนัไปไหนนะ่ มนัมีเจริญแล้วเสื่อมนะ ฉะนัน้ อย่าชะล่าใจ 
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อนันีเ้พียงแต่ว่าเตือนไว้เฉยๆ เราอยากให้มีเจริญลกูเดียว ไม่มีเสื่อม เพราะว่าคนเวลา
จิตมนัเจริญแล้วคยุกนัมีแต่ความสขุ จริงไหม เวลาจติเสื่อมมนัคยุกนั โอ้โฮ! มีแต่น า้ตา มีแต่
น า้ตา มีแต่ความทกุข์ อนันัน้ไม่ดีเลย มีความสขุมาคยุกนัดีกว่า มนัจะมีความสขุ แต่โลก 
เหรียญมี ๒ ด้าน ไม่มีด้านเดียว เหรียญมีตัง้ ๒ ด้าน เราต้องรักษาดแูลตวัเรา 

ถาม : เร่ือง “เขียนจดหมายลาตาย แล้วไม่ได้ฆ่าตวัตาย กรรมนัน้ส าเร็จแล้วใชไ่หม” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ยิ่งรู้กรรมที่ตนเองท าไว้แล้วยิง่ทกุข์ จนจิตนีเ้ป็นทกุข์ตลอดเวลา 
พยายามฝึกก าหนดพทุโธก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ถึงกบัถอดใจเขียนจนหมายลาตาย แต่ไมไ่ด้ฆ่าตวั
ตาย กรรมนัน้ได้ส าเร็จแล้วใชไ่หมเจ้าคะ เพราะใจหนึ่งก็อยากบ าเพ็ญทาน ศีล ภาวนาต่อ ใจ
หนึ่งก็ห่วงลกู กรรมนีจ้ะติดตวัไปไหมคะ ขอความเมตตาหลวงพ่อได้โปรดชีแ้นะแก้ไขเจ้าค่ะ 
กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : ไอ้เร่ืองอย่างนี ้ เวลาเราคิดทางโลก สงสยัโยมจะจบกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้เนาะ 
โยมสงสยั คนเขียนน่าจะจบนิติศาสตร์ เพราะบอกว่ากรรมมนัส าเร็จแล้ว อนันีม้นัทางโลก มนั
เป็นทางโลก กรรมมนัส าเร็จแล้ว คือว่าเขาเป็นทกุข์ไง เพราะว่าเราไปรู้ 

ถ้าใครอ่านพระไตรปิฎก ผู้ใดฆ่าตวัตายจะมีกรรมมาก ถ้าฆ่าตวัตายแล้วจะฆ่าตวัตาย
อีก ๕๐๐ ชาติ ท านองนัน้น่ะ เขาไม่ให้ฆ่าตวัตาย เขาให้ฆ่ากิเลสตาย กเิลสต้องฆ่ามนั แต่ตวันี ้
ไม่ฆ่า 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า ท าลายป่าหมดเลย แต่ไม่ได้ตดั
ต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว เพราะกเิลสเป็นนามธรรม ท าลายป่า แต่ไม่ได้ตดัต้นไม้เลย 

ถ้ามีผู้บริหารนะ เขาสัง่ให้เราไปท าลายป่า แล้วไม่ให้ตดัต้นไม้เลย เราก็ต้องบอก
ผู้บริหารนัน้คงจะบ้าเนาะ ใช้เราได้อย่างไร ใช้ให้เราไปตดัป่า แต่ไม่ให้ตดัต้นไม้สกัต้นหนึ่ง 

แต่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านพดูอย่างนัน้ ท่านเป็น
บุคลาธิษฐาน บอกตดัป่าทัง้หมดเลย แต่ไม่ได้ตดัต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว คือตดักิเลส กิเลสเป็น
นามธรรม 
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ฉะนัน้จะว่าสิ่งทีก่ิเลสเป็นนามธรรม ไอ้นี่ก็เหมือนกนั บอกว่าเราคิดจะฆ่าตวัตาย เป็น
นามธรรม แต่ขนาดเขียนจดหมายลาตายแล้ว แต่ไม่ได้ฆ่าตวัตาย แต่กรรมมนัส าเร็จแล้ว อย่าง
นีท้กุข์ใหญ่เลย โอ้โฮ! 

นี่เราไม่ได้ท า เพียงแต่ว่าเราตัง้ใจ เราตัง้ใจจะฆ่าตวัตาย แต่เราคิดได้ เราไม่ฆ่า พอเรา
ไม่ฆ่า มนัลบล้างหมด ค าว่า “ไม่ฆ่า” มนัฟืน้กลบัมาหมด มนักลบัเป็นคณุงามความดีไง มนั
กลบัเป็นบุญน่ะ เป็นบุญเพราะยงัไม่ได้ฆ่า 

เวลาคิดว่าจะฆ่าตวัตายมนัเป็นบาป แต่พอเรามาส านึกได้ เราไม่ฆ่า อ้าว! เวลาไม่ฆ่า 
บุญอนันีส้ าเร็จหรือยงั 

เวลาเขาบอกว่าเขาคิดจะฆ่าตวัตาย กรรมมนัส าเร็จแล้ว 

แล้วเวลาเราไม่ฆ่า บุญมนัไม่ส าเร็จบ้างหรือ อ้าว! บุญมนัก็ส าเร็จแล้วเนาะ อ้าว! บุญ
มนัส าเร็จแล้วมนัก็ไปลบล้างกรรมอนันัน้ก็จบไง อ้าว! แล้วจะมีอะไรอีก 

คนเวลากิเลสมนัหลอก หนึ่ง ปัญหานีเ้ราจะตอบเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นหนึง่คือกิเลส
มนัหลอก ประเด็นที่สองคือผู้เขียนจิตใจอ่อนแอมาก เวลาคนเราจิตใจอ่อนแอคิดอะไรแล้วมีแต่
ความท้อแท้ มีแต่ความน้อยเนือ้ต ่าใจ เพราะจิตใจอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ จิตใจไม่มีก าลงั จิตใจ
ไม่เป็นตวัของตวัเองเลย 

ถ้าจิตใจของเรานะ เป็นตวัของตวัเองบ้าง คนอ่ืนจะพดูสิ่งใด เราก็รับฟัง แต่เราก็มีจุดยืน
ของเรา ไม่ใช่ว่าจิตใจเราอ่อนแอจนใครพดูอะไรกเ็ชื่อหมด ใครจะชกัจงูไปทางใดกไ็ด้ จะเป็น
อย่างนัน้หรือ เราจะเป็นคนอย่างนัน้หรือ ใครมาจะชกัจูงไปอย่างไรกไ็ด้ ใครจะพดูอย่างไร เราก็
เชื่อเขาหมดเลยหรือ เขาบอกตงัค์ในกระเป๋าไม่ดี เอามาให้หมดเลย ควกัมา ตงัค์ในกระเป๋ามนั
ผิด มนัไม่ดี ควกัมาให้หมด แล้วเราก็จะควกัให้เขาหมดเลยหรือ 

ถ้าจิตใจอ่อนแออย่างนี ้ มนัอ่อนแอ ถ้าเรารู้ว่าเราจติใจอ่อนแอ เราต้องฝึกหดัให้เรามี
สติปัญญา อะไรควรฟังและอะไรไม่ควรฟัง อะไรฟังแล้วเราก็ต้องมาแยกแยะก่อนว่าถกูหรือผิด 
เราไม่ใช่ว่าฟังใครแล้วเราจะเชื่อเขาไปหมดไง 
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เวลาคน คนนัน้คนดีๆ นะ เวลาเขาสมัภาษณ์รับสมคัรคนงาน รับสมคัรงาน เขา
สมัภาษณ์เรา เขาก็ถามเรา เขาถามเรา ลกูล่อลกูชนเขาเยอะแยะ เขาไม่ได้ถามจริงๆ ก็มี เขา
ถามจริงๆ ทกุเร่ืองหรือ เขาถามเพ่ือลองเชาวน์ปัญญาของเราว่าเรามีเชาวน์ปัญญาหรือเปล่า 
มนัเป็นปัญหาเชาวน์ มนัไม่ได้เป็นปัญหาถกูผิด ถ้ามนัเป็นปัญหาเชาวน ์

ตอนนีเ้ราก็ฝึกของเราสิ เราจะเชื่อไม่เชื่อ ถ้าจิตใจเราไม่อ่อนแอมนัจะไม่ขนาดนี ้

ไอ้นี่ หนึ่ง จิตใจอ่อนแอเกินไป เวลาคิดอะไรพดูอะไรมนัก็มีแต่ผลท าลายตวัเอง แต่ถ้า
จิตใจมนัแข็งแรงนะ จิตใจมนัเข้มแข็งนะ อ้าว! การฆา่ตวัตายมนัเป็นกรรม มนัเป็นบาป เพราะ
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า เราไปท าลายคนอื่น มนัเป็นเร่ืองของคนอ่ืน 
ท าลายคนอ่ืน ฆ่าคนตาย ว่าอย่างนัน้เลย เวลาเราไปฆ่าคนอ่ืนตาย มนัก็มีกรรมไหม มี แต่กรรม
อนันีม้นัเป็นการบนัดาลโทสะ แล้วเราท าร้ายคนอ่ืน อนันีม้นัเป็นกรรมอนัหนึง่ 

แต่ถ้าท าร้ายตวัเองเป็นการบนัดาลโทสะ แล้วท าลายตวัเอง อนันีพ้ระพทุธเจ้าบอกว่ามี
กรรมมากกว่าเราบนัดาลโทสะแล้วท าลายคนอ่ืน เพราะมนัเป็นสมบตัิที่อ่ืน มนัเป็นของ
ภายนอก มนัยงัไม่ใช่ของที่ว่าควรสงวนรักษาเหมือนกบัชีวิตเรา 

ฉะนัน้ บนัดาลโทสะแล้วท าลายคนอ่ืนมีกรรมไหม มี มีกรรม ถ้าจบัได้ เจตนาฆ่าคนตาย 
๒๐ ปี 

ท าลายตวัเอง ทางโลกนะ ท าลายตวัเอง บนัดาลโทสะแล้วท าลายตวัเอง เขาบอกว่าไม่มี
กรรม เพราะอะไร ทางโลกนะ บอกไม่มีกรรม เพราะคนร้ายได้ตายไปแล้ว คนท าลายตวัเองได้
ตายไปแล้ว ผู้เสียหายไม่มี ไม่มีกรรม ทางโลกว่าอย่างนัน้ แล้วทกุคนก็ว่าอย่างนัน้นะ่ โอ๋ย! 
ท าลายคนอ่ืนมนัเป็นเวรเป็นกรรมนะ ท าร้ายตวัเองจะเป็นกรรมที่ไหน ไม่เห็นมีกรรมเลย 

แต่พระพทุธเจ้าบอกว่า การท าร้ายตวัเองมีกรรมหนกักว่า มีกรรมหนกักว่าบนัดาลโทสะ
ท าลายคนอ่ืน 

ท าลายคนอ่ืน ๒๐ ปี ท าร้ายตัวเอง ๕๐๐ ชาติ ๕๐๐ ชาติ เพราะเป็นสมบัติที่มีค่า 
เราถึงพูดบ่อย พระพุทธเจ้าบอกว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นอริยทรัพย์ มีคุณค่ามาก 
เพราะว่าความรู้สึก จิต ถ้ายังมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออก สามารถประพฤติ
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ปฏิบัติถึงเป็นพระอรหันต์ได้ ค าว่า “เป็นพระอรหันต์” เป็นสิ่งที่ว่าเลอเลิศ เป็นธรรมที่
เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือวัฏฏะ เทวดา อินทร์ พรหมยังปรารถนา แล้วเราท าลาย
สมบัติอันนัน้ สมบัติ จิตนีม้ันสามารถบรรลุธรรมได้ จิตนีม้ีคุณค่ามาก 

แม้แต่ร่างกายของเรา ชีวิตเรามีค่ามากนะ จะมีเงินบาท จะมีเงินแสน จะมเีงินล้าน 
เพราะมีเรา เราถงึเป็นเจ้าของทรัพย์นัน้ ทรัพย์นัน้ตกอยู่ที่ถนน ๑ บาท ๑ ล้านตกที่ถนน ไม่มีค่า
กบัใครเลย เพราะมนัตกอยู่ที่กลางถนน ไม่มีเจ้าของ แต่ถ้ามีชีวิต ใครไปเก็บได้ ใครไปเจอ คน
นัน้จะเป็นเจ้าของทรัพย์ 

ฉะนัน้ จิตนีถ้้ามนัท าสมาธิได้ มนัจะมีสมัมาสมาธิ จตินีถ้้าพิจารณาได้ วิปัสสนาได้ มนั
จะเกิดมรรค เกิดธรรมจกัร เกิดจกัรทีไ่ม่มีเกิดที่ไหน เวลาสจัธรรมที่มนัเกิดในหวัใจนีจ้ะส าคญั
มาก 

แล้วถ้าจกัรนี ้ ธรรมจกัรที่มนัสมบูรณ์ของมนั ดสู ิ ธรรมจกัร ญาณทสัสนะ มนัเกิดขึน้ 
เวลามนัช าระล้างกิเลส จิตนี ้ จิตนีเ้ป็นพระอรหนัต์ขึน้มาได้ ฉะนัน้ จิตนีถ้ึงมีค่ามาก 
พระพทุธเจ้าถงึพดูเร่ืองจิตนีมี้ค่ามาก แล้วเราท าลายมนั เราตกทกุขไ์ด้ยาก เรามีความบีบคัน้
หวัใจ จนท าลายตวัเอง 

ทางโลกบอกว่าท าลายตวัเองไม่มีบาป เพราะว่าผู้ที่ท าลายตวัเองมนัได้ตายไปแล้ว ไม่มี
กรรม แต่พระพทุธเจ้าบอกว่า ๕๐๐ ชาต ิ

ฉะนัน้ เวลาพดูถึง นี่พดูถึงข้อเทจ็จริงไง เวลาข้อเทจ็จริง ท าลายตวัเองบาปที่สดุ ฉะนัน้ 
พระพทุธเจ้าถงึไม่ให้ท า ถ้าไม่ให้ท าแล้ว ทีนีไ้ม่ให้ท า มนัก็เป็นแบบว่าธรรมและวินยัคือศาสดา 

หลวงตาบอก เราเคารพพระพทุธเจ้าแล้วแสดงธรรม เราเคารพครูบาอาจารย์แล้ว เรา
เคารพความจริง แล้วเราถงึพดูความจริงกนั 

แต่เวลาหลวงตาท่านบอกว่าเหยยีบหวัพระพทุธเจ้าไป แล้วแสดงธรรม 

เขาก็ถามมาอีกนะ เหยียบหวัพระพทุธเจ้าเป็นอย่างไร 



สมหวงั ๑๒ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

เหยียบหวัพระพทุธเจ้ากเ็หยียบข้อเทจ็จริงนี่ไง เหยียบหวัพระพทุธเจ้ากไ็ม่เชื่อธรรมะไง 
ไม่เชื่อธรรมวินยัที่พระพทุธเจ้าบญัญัติไว้นีไ่ง 

ถ้าเราเชื่อพระพทุธเจ้าบญัญัติไว้ พอเชื่อพระพทุธเจ้าบญัญัติไว้ ก็จิตใจอ่อนแอ พอเชื่อ
บญัญัติไว้ก็เชื่อแบบเถรตรง เชื่อแบบสดุโต่ง 

พระพทุธเจ้าไม่ให้เชื่ออย่างนัน้ พระพทุธเจ้าให้เชื่อด้วยปัญญา ให้เชื่อแล้ววิเคราะห์วิจยั 
ให้วิเคราะห์วจิยัให้เป็นสมบตัิของเรา ไม่ได้เชื่อตามๆ กนัมา ไม่ให้เชื่ออย่างนัน้ ถ้าไม่ให้เชื่อ
อย่างนัน้ป๊ับ มนัก็จะเข้ามาค าถามไง 

ทกุข์มาก อยากจะฆ่าตวัตาย ยิง่รู้ว่ากรรมที่ตวัเองท านี่ยิ่งทกุขเ์ข้าไปใหญ่ 

ทกุข์อะไร ก็จะฆ่าตวัตาย แล้วไม่ฆ่า มนัก็จบแล้ว ไม่มี เพราะเราไม่ได้ท า 

เขาบอกว่าไม่ใช่ เพราะคิดว่าฆ่าตวัตายขนาดเขียนจดหมายลาตายนะ แต่ไม่ได้ฆ่าตวั
ตาย กรรมนัน้ได้ส าเร็จแล้ว 

เวลากิเลสมนัได้ช่องนะ มนักระทืบซ า้เลยล่ะ เวลากิเลสมนัได้ช่อง บอกว่าตวัเองคิดจะ
ฆ่าตวัตาย กรรมมนัส าเร็จแล้ว 

ตอนนีน้ะ ถ้าพดูถึงพยายามอยู่แต่อารมณ์อย่างนี ้ ให้กิเลสอย่างนีค้รอบง าหวัใจ ทกุข์
อยู่น่ะ เศร้าหมองอยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้าเป็นเรานะ อ้าว! ก็คิดจะฆ่าตวัตายแล้วไม่ได้ฆา่ ไม่ได้ฆ่า นี่บุญมนัมาช่วยไว้ ถ้า
บุญกุศลมาช่วยไว้ กรรมนีก้็ส าเร็จแล้วเหมือนกนั กรรมที่มนัส าเร็จแล้ว กรรมอนันีไ้ม่มีแล้ว 
เพราะไม่ได้ท า 

เขาบอกว่า อ้าว! ก็ผลมนัส าเร็จแล้ว 

ส าเร็จตรงไหน ไอ้นี่เป็นความคิดมโนกรรม มโนกรรม ความคิดเกิดขึน้ เกิดวจกีรรม เกิด
กายกรรม มโนกรรมเกิดขึน้ แต่วจีกรรมก็ไม่มี กายกรรมก็ไม่มี แล้วมนัส าเร็จตรงไหนล่ะ 
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แต่มโนกรรม มโนวิญฺ าเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผส ฺ
มโนกบัความคิดเกิดขึน้ นิพฺพินฺทติ เรารู้ทนั เราก็ปล่อย แล้วกรรมเกิดตรงไหนล่ะ 

เวลาบอกว่ามโนกรรมๆ นะ เวลากรรมมนัเกิดขึน้ มโนกรรม ย า้คิดย า้ท าจนเป็นจริตนิสยั 
ไอ้นัน่เขาคิดไม่ดีตลอด ไอ้นี่มาคิดไม่ดี แล้วเราก็มาคดิดีของเราไง ถ้าคิดดีของเรามนัก็จบไง ถ้า
มนัคิดไม่ดีมนัก็จบ 

ฉะนัน้บอกว่า ถ้ากรรมมนัส าเร็จแล้ว อนันัน้มนัต้องสมบูรณ์ของเขา ไอ้นี่มนัไม่ส าเร็จ
หรอก ไอ้นี่มนัเพียงแต่มีมโนกรรม แต่ส าเร็จแล้ว เขาเขียนจดหมายลาตาย แต่ไม่ได้ฆ่าตวัตาย 
นี่กรรมส าเร็จแล้ว ตอนนีเ้ลยเป็นทกุข์ใหญ่เลย 

โอ้โฮ! เวลากิเลสมนัหลอกนะ เวลากเิลสมนัหลอก หลอกให้ตวัเองหวัป่ันเลย แล้วก็
ความทกุข์ นี่คิดดสูิ ถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนีน้ะ มีแต่ความคิดอย่างนี ้แล้วจะไปท างานอะไร 
ไปท างานอะไรมนัก็ท างานไม่ได้หรอก เพราะใจมนัทกุข์ คิดอะไรก็คิดไม่ออก มนัมีแต่กิเลสมนั
แผดเผาหวัใจ 

สิ่งนี ้ ความจริงธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมะเป็นธรรมโอสถเพ่ือ
หวัใจ เพ่ือความดีความงาม แต่เวลาไปศึกษามาแล้วก็เอาอย่างนีม้าเป็นโทษกบัตวัเอง แล้วก็
บอกว่าตวัเองท าอย่างนี ้คิดเอาเอง ท าเอาเอง โดยเทยีบเคียงกบัทางกฎหมาย 

ทางกฎหมายนัน้น่ะ เวลาเขาสู้กนัในศาล เขาต้องสู้กนัด้วยเหตดุ้วยผล ข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงมนัไม่มี ข้อเท็จจริงกบัข้อกฎหมาย ถ้าข้อเท็จจริงมนัสมบูรณ์ จะชกัเข้ากฎหมายข้อ
ใดก็ได้ 

ไอ้ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายกบัธรรมวินยัมนัมีอยู่แล้ว แต่ข้อเท็จจริงมนัไม่ใช ่
ข้อเท็จจริงมนัเป็นมโนกรรม ไม่มีกายกรรม มนัไม่มีการกระท า แตเ่รายงัคิดมมุกลบัด้วย คิดมมุ
กลบั ที่ไม่ได้ฆ่านี่บุญ มโนกรรมอนันีม้นักเ็ป็นประโยชน์ขึน้มา แต่มนัมีแผลในใจไง พอมนัมีแผล
ในใจมนัก็คิดย า้คิดย า้ท าให้มนัเจ็บช า้อยู่อย่างนัน้น่ะ ถ้าอย่างนีแ้ล้วจบ เราบอกว่าไม่มี 

“เพราะใจหนึ่งก็อยากบ าเพ็ญทาน ศีล ภาวนาต่อ ใจหนึ่งก็ห่วงลกู กรรมนีจ้ะติดไป
หรือไม่เจ้าคะ” 
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ถ้าเรามีกรรมดีอยู่ มนัก็ไม่ติด แต่ถ้าใจเรานะ ไม่ติด ไม่มี มนัเป็นแต่คน มีคนเยอะแยะ
มากในโลกนีเ้คยคิดฆ่าตวัตาย แต่ไม่ได้ท า เยอะแยะ เวลาคนเรามีความทกุข์ความยากขึน้มา 
มนัไม่มีทางออกก็คิดว่าจะไปโลกหน้า ไปโลกหน้าก็ไปทกุข์อยู่ข้างหน้า 

ถ้าใครเจอปัญหาสิง่ใด เป็นหนีเ้ป็นสินนะ เข้าเผชญิกบัเจ้าหนี ้พดูกบัเขาดีๆ จบ จะฆ่าก็
ฆ่าซะ พดูกบัเจ้าหนีน้ะ ถ้าไม่มีให้ จะฆ่าก็ฆ่าเลย อ้าว! บริสทุธ์ิใจ จะหนีไปไหน เวลามีทกุข์จะ
วิ่งหนีไปไหน จะเผชิญหน้า เผชิญหน้าเลย จะฆ่าก็ฆ่าซะ เป็นหนีอ้ยู่ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ฆ่าเลย 

เขาจะฆ่าอะไร เขาไม่ฆ่าหรอก เขาจะเอาตงัค์ ไม่มีใครเขาฆ่าลกูหนีห้รอก ธนาคารมนั
ดแูลอย่างดีเลย ลกูหนีน้่ะ กลวัด้วย เขาไม่ท าหรอก แต่เราคิดไปเองไง เพราะจิตใจของคนมนั
หยาบหนาต่างกนั หยาบบางต่างกนั บางคนจิตใจมนัแบบว่ารับผิดชอบสงู เล็กๆ น้อยๆ คิดไป
หมดเลย กลวัเขาจะว่าอย่างนัน้ กลวัเขาจะว่าอย่างนี ้แต่ไอ้คนที่มนัคิดจะฉ้อโกง โอ้โฮ! ไม่กลวั
หรอก มนัจะตะครุบเอาเลย ทีนีม้นักเ็ป็นปัญหาโลกแตก นีปั้ญหาโลก ไม่ใช่ปัญหาเรา ฉะนัน้ สิ่ง
ที่เขาบอกว่า ถ้าจิตใจเขาเป็นอย่างนีก้็เป็นอย่างนีไ้ง 

เพราะครัง้ที่แล้วเขาเขียนมา แต่เขียนมา เราก็ตอบไปพอประมาณ เขียนอนันี ้ ปัญหานี ้
เม่ือ ๒ วนันี ้จ าไม่ได้แล้ว ที่เขียนว่าเขียนจดหมายฆ่าตวัตายแล้วไม่ได้ตาย เขียนมาแล้วหนหนึ่ง 
เราก็ตอบไปแล้ว สงสยัมนัไม่ถึงใจ วนันีเ้ขียนมาอีก ปัญหาเดิมนี ่

ทีนีถ้ึงตอบว่า 

๑. ใจอ่อนแอ ใจอ่อนแอแล้วให้กิเลสมนัครอบง า แล้วก็เพียงแต่หาเหตผุลมาท าลาย
ตวัเองตลอด ใจอ่อนแอ 

๒. ข้อเท็จจริงมนัไม่มี ข้อเท็จจริงพระพทุธเจ้าบญัญัตไิว้ 

ในสมยัพทุธกาลนะ ดสู ิ อย่างภิกษุณีท้อง บวชมากบัพระเทวทตั ท้อง แล้วไปบอกพระ
เทวทตั พระเทวทตัให้สึกเลย แต่เขาบอกเขาไม่ได้ท าผิด เขาไม่ยอม เขาไปฟ้องพระพทุธเจ้า 
พระพทุธเจ้ารู้อยู่แล้วว่ามนัไม่มีการเสพกามตัง้แต่บวชมา มนัจะท้องไม่ได้ แต่ที่ท้องเพราะมนั
เป็นเชือ้ตกเก่ามาก่อน ทีนีเ้พียงแต่ท่านรู้ด้วยอนาคตงัสญาณของท่าน แต่มนัไม่เป็นข้อเท็จจริง
ทางสงัคมให้คนเหน็ได้ ท่านเลยตัง้ให้นางวิสาขา เป็นพระโสดาบนั ให้เป็นประธานสอบ ให้
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ผู้หญิงตรวจสอบด้วยกนั ทีนีพ้ระโสดาบนัมาตรวจสอบภิกษุณีแล้ว ภิกษุณีไม่ผิด ไม่ผิด ท าไม
ต้องสึก 

ลกูศิษย์เทวทตันะ บวชอยู่กบัเทวทตั พอไปรายงานเทวทตั เทวทตักลวัเสียหน้าไง โอ๋ย! 
ภิกษุณีบวชกบัเราแล้วท้อง โอ๋ย! หน้าแตกเลย สึกซะ จะได้กลบเร่ืองนัน้ไป ภิกษุณีไม่ยอม 
เพราะเขาไม่ได้ท าผิด เขาไม่ได้ท าผิดก็ไปฟ้องพระพทุธเจ้า บอกว่าบวชเพ่ือพระพทุธเจ้า ไม่ได้
บวชเพ่ือเทวทตั 

พระพทุธเจ้ารู้แล้วว่าไม่ผิด แต่ด้วยข้อเท็จจริง ด้วยข้อเท็จจริง เพ่ือให้ข้อเท็จจริงทางโลก
มนัเปิดเผยโดยที่ไม่มีเงื่อนง า ก็เลยตัง้นางวิสาขาเป็นประธาน แล้วก็ตรวจสอบภิกษุณีนี ้ นาง
วิสาขาบอกว่า ก าหนดวนัท้องกบัก าหนดวนับวช มนัท้องมาก่อนบวช ฉะนัน้ถงึว่าไม่มีความผิด 
ไม่มีความผิดก็เลยเป็นภิกษุณีที่ท้องอยู่นัน่ล่ะ จนคลอดออกมา พอคลอดออกมา ภิกษุณีก็เลีย้ง
ดอูยู่ จนส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ทัง้ภิกษุณีด้วย ทัง้ลกูชายด้วย 

นี่ข้อเท็จจริงมนัมี ในพทุธกาลเร่ืองอย่างนีม้นัก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าใครจะเผชญิหน้ากบั
ความจริง เอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผย ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนัน้แล้วมนัไม่มีใครผิด เพียงแต่มนั
เป็นวิบากกรรมที่มนัมาอย่างนัน้ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั มนัไม่มี มนัไม่มีหรอก แต่ครัง้ที่แล้วถามมา เราก็ตอบไปพอประมาณไง 
แต่คราวนีม้าอีก เราเลยคิดว่า บางอย่างเราไม่อยากจะพดูให้มนักระทบกระเทือนใครไง ฉะนัน้ 
เวลาเขียนมาวนันีเ้ลยพดูถึงว่าจิตใจอ่อนแอมาก เพราะว่าเร่ืองทีเ่ขียนมา เราดแูล้วมนัไม่มีอะไร
ที่เป็นโทษ 

ไอ้คนที่เวลาตกทกุข์ได้ยากแล้วคิดฆ่าตวัตายค่อนประเทศ ค่อนโลก แสดงว่าไอ้พวกนีมี้
กรรมหมด อ้าว! เยอะแยะไป มีคนมาหาเยอะแยะบอกว่าเคยคิดท าๆ แต่ไม่ได้ท าๆ ถ้าใครเคย
บอกว่าเคยคิดท า แต่ไม่ได้ท า เราบอกว่าไม่ควรท า เพราะเราเกิดมาเป็นมนษุย์นี่แสนยาก แม่
ท้องมา ๙ เดือนกว่าจะคลอดมาเป็นเรา แล้วอย่างนีเ้ราไม่รักษามนัหรือชีวิตนี ้รักษา แล้วถ้ามนั
มีทกุข์มียาก เราแก้ไขของเราไป เราดแูลของเรา 



สมหวงั ๑๖ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

เกิดมาเป็นคนมนัแสนยาก แค่อยู่ในท้อง ๙ เดือนนีม้นัก็ไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ แล้ว แล้วกว่าจะ
คลอดออกมา กว่าจะเลีย้งมาจนโตขนาดนี ้ แล้วมีอะไรกระทบใจหน่อยเดียวกจ็ะไป มีอะไร
กระทบใจหน่อยเดียวกจ็ะไป โอ้โฮ! อ่อนไหวขนาดนัน้เชียวหรือ มนัก็ต้องเข้มแข็งหน่อยสิ มี
อย่างใดก็คิดถึงหวัอกของแม่บ้าง หวัอกของพ่อของแม่ แล้วถ้าคิดถึงหวัอกของพ่อของแม่แล้วก็
คิดถึงหวัอกของเรา แล้วคิดถงึหวัอกของเราก็คิดถึงธรรมะ 

ถ้าคิดถึงธรรมะแล้ว สิ่งที่ว่านี่ไม่มี มีแต่กรรมดี กรรมดคีือยงัไม่ได้ฆ่าตวัตาย แต่ถ้าฆ่าตวั
ตายไปแล้วคงไม่ได้เขียนมาตอบ ถ้าฆ่าตวัตายไปแล้ว เออ! อย่างนัน้ถึงจะมีกรรม ถ้าฆ่าตวัตาย
ไปแล้วนัน่น่ะมีกรรม ไอ้นี่ยงัไม่ได้ฆ่า แล้วมนัจะมีกรรมที่ไหน เรายงัคิดว่าเป็นกรรมดีคือบวก 
กรรมดีคือคิดไม่ได้ฆ่า นี่เป็นกรรมดี กรรมดีคือจบ 

เขาบอกว่า ชีวิตนีอ้ยากจะภาวนาต่อไป ยงัห่วงลกูอีกด้วยนะ 

ถ้าลกูมนัรู้มนัคงบอกแม่นี่อ่อนแอมาก ลกูมนัจะบอกแม่เลย แม่ต้องมีปัญญาดีๆ เดี๋ยว
ลกูมนัจะสอน 

นี่ไปห่วงลกูไง ๑. ห่วงลกู ๒. อยากจะปฏิบตัิภาวนา แล้วมาภาวนาอย่างนี ้ แล้วเร่ืองที่
มนัผ่านๆ มาแล้วให้มนัแล้วกนัไป จบแล้วเนาะ เร่ืองฆา่ตวัตาย 

ไม่เห็นด้วยเลย แล้วไม่เหน็ด้วยต้องมีสติปัญญาให้มนัชดัเจน เป็นแงเ่ป็นกระทงว่าอะไร
ควรอะไรไม่ควร อะไรจริงอะไรไม่จริง อย่าให้กรรมมนัคลกุเคล้าเอามามัว่กนัหมดเลย แล้วหา
ทางออกไม่ได้ 

ให้มันเป็นจริงเป็นจังแล้วหาทางออกได้ ชีวิตนีย้งัต้องไปอีก เกิดมาเป็นมนุษย์ 
เราสร้างแต่คุณงามความดี ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว พยายามท าคุณงามความดีของเรา 
ใครจะติฉินนินทาน่ันเร่ืองของเขา หลวงตาบอกไว้ ใครจะติฉินนินทาเร่ืองของเขา เรา
จะพาลูกศิษย์ท าคุณงามความดีกันว่ะ 

หลวงตาท่านพดูประจ า เราจะท าคณุงามความดีอยู ่ ใครเขาจะติฉินนินทานัน่มนัเร่ือง
ของเขา เราจะท าคณุงามความดี ความดีเพ่ือท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ เพ่ือหวัใจของเรา เพ่ือความ
เป็นมนษุย์นี ้เอวงั 


