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ทกุปีท่ีหลวงพ่อมาพนสันิคม เร่ิมตัง้แต่ปีไหนไม่รู้ จําไม่ได้ หลายปี
แล้ว หลวงพ่อไปหลายแห่ง ไปทัว่ทุกภาคของประเทศไทย ตามปกติจะอยู่
วดัป่าบ้านค้อนาน 4 เดือน จากนัน้ก็ไปตามท่ีตา่งจงัหวดัตา่งภาค เพ่ืออบรม
สัง่สอนธรรมะแก่ประชาชน เหมือนกบัว่าขณะนีห้ลวงพ่อทํางานเพ่ือศาสนา
อย่างหนกั หนกัขึน้ทุกที แต่ละปีๆ ครูอาจารย์ผู้หลักผู้ ใหญ่ก็หมดไปสิน้ไป 
หลวงพ่อก็โตขึน้มาใหญ่ขึน้มา ทําหน้าท่ีแทนผู้หลักผู้ ใหญ่ต่อไป น่ีคือการ
สอนธรรมะปฏิบตัิ อบุายในการสอนการเตือนการบอกกนันัน้มนัมีหลายวิธี
หลายอบุาย มนัขึน้อยู่กบัคนผู้ ฟัง ผู้ รับจะรับไปได้แคไ่หน ถ้าไปอบรมคนแต่
ละกลุ่ม ก็ต้องเลือกก่อนว่า คนกลุ่มนีส้มควรท่ีจะให้ธรรมะต่ําสูงอย่างไรก็
ต้องพิจารณาก่อน 

 
ค าสอนพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น 2 หมวด 

การปฏิบัตินัน้มันมีขัน้หยาบ ขัน้กลาง ขัน้ละเอียด  คําสอน
พระพุทธเจ้าทัง้หมด ส่วนมากเราอ่านตามตํารา เม่ืออ่านไปแล้วก็ไม่เข้าใจ
วา่ ตําราท่ีอา่นไปนัน้ เป็นธรรมะสงูต่ําอย่างไรเราก็ไม่รู้ คําสอนพระพทุธเจ้า
ทัง้หมดมีแปดหม่ืนส่ีพันพระธรรมขันธ์ หลวงพ่อจะแบ่งเป็นธรรมะ 2 
หมวดหมู ่ 

หมวดท่ี 1 เป็นหมวดโยคาวจร เป็นคําสอนสําหรับบุคคลท่ีสร้าง
บารมีมาแล้วในอดีตสมบูรณ์ บริบูรณ์ พร้อมท่ีจะลุล่วงผ่านพ้นโลกนีไ้ปได้ 

ธรรมเทศนา หลวงพ่อทูล ขิปฺปปํโฺญ 
ที่ พนัสนิคม ชลบุรี   ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖   
 



2 

 

หรือผ่านพ้นจากภพทัง้ 3 นีไ้ปได้ ถ้าเป็นอย่างนีว้่าผู้ มีบารมีสมบูรณ์ คือ 
บารมีพร้อมแล้ว พระองค์เจ้าก็ต้องสอนธรรมะหมวดขัน้โยคาวจร หมายถึง 
ผู้จะข้ามพ้นไปจากวฏัฏสงสาร พดูง่ายๆ ว่า “ปฏิบตัิเพ่ือละ”  แตจ่ดุนีเ้อาไว้
ก่อน ทีหลงัจงึวา่กนั น่ีคําสอนของพระพทุธเจ้าหมวดหนึง่  

หมวดท่ี 2 เป็นคําสอนท่ีบุคคลยังไม่พร้อมด้วยบารมี กําลัง
เสริมสร้างบารมีอยู่  ยังไม่พร้อมท่ีจะเข้าถึงจุดพระอริยเจ้า หรือมรรคผล
นิพพานได้ พระองค์ก็ต้องให้เสริมสร้างบารมี พดูง่ายๆ ว่า “ปฏิบตัิเพ่ือเอา” 
มนัตา่งกนั ในระดบัสงูเขาว่า ปฏิบตัิเพ่ือละ เพ่ือวาง เพ่ือปล่อย อนัดบัแรกท่ี
เราต้องว่ากันนี ้คือปฏิบตัิเพ่ือเอา คําว่าเอา คือเอาอะไรบ้าง? หมายถึงว่า
เอาคณุงามความดี เอาความถกูต้อง เอาความประพฤต ิ 

เอาบุญกุศลไปเพ่ืออะไร? เอาไปเพ่ือเป็นสิ่งอํานวยความสะดวก
ของชีวิตในชาติปัจจุบนันีแ้ละชาติหน้า เป็นอุบายสร้างนิสัยให้เป็นไปเพ่ือ
ความสุขความเจริญ เพราะเราเช่ืออยู่ว่า คนเรานัน้ต้องเกิด มันต้องตาย 
ต้องเกิด ต้องตาย ต้องเกิด อยู่เร่ือยๆ ทีนีก้ารตาย การเกิด ในโลกใบนี ้ต้อง
อาศยับุญกุศลท่ีเราสร้างไว้มาทัง้หมดน่ีแหละ เป็นสิ่งอํานวยความสะดวก
ของชีวิตของตวัเอง  

ทีนีก้ารสร้างบารมี จะมีท่ีแหง่เดียวเท่านัน้ในโลกใบนี ้คือโลกมนษุย์  
ความจริงมนัมีอยู่แสนโกฏิจกัรวาล ในแสนโกฏิจกัรวาลนี ้มีจกัรวาลหนึ่งท่ี
สตัว์อยูไ่ด้นัน่คือจกัรวาลของมนษุย์ หมายถึงโลกเราท่ีอยู่ของมนษุย์ทัว่ๆ ไป  
จกัรวาลนีเ้ป็นจกัรวาลท่ีสตัว์โลกทัง้หลายอยู่ได้ มีพวกสตัว์โลกคือมีธาต ุ4 
ขนัธ์ 5 อยูไ่ด้ คือโลกมนษุย์ท่ีเทา่นัน้ คือโลกใบนีล้่ะ ผู้ ท่ีมาเกิดในโลกใบนีคื้อ
ผู้มาเสริมสร้างบารมี 
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ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้า
ของเรา เม่ือพระองค์สร้างบารมีครัง้
แ รก  นึกอยู่ ใน ใจว่ าอยาก เ ป็ น
พระพุทธเจ้า นึกนานเท่าไร? นึก
นาน 9 อสงไขย เม่ือคิดอยากเป็น
พระพุทธเจ้า เม่ือ 9 อสงไขยแล้ว ก็
ออ ก ปา ก อุท า นว่ า ข้ า พ เ จ้ า ข อ
ปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้าองค์หนึ่ง
ในโลก การออกปากมาอย่างนี ้
ยาวนานถึง 7 อสงไขย พระองค์ก็

สร้างบารมีต่อเน่ืองกันมาเร่ือยๆ บางทีก็ไปสวรรค์บ้าง บางทีก็ตกนรกบ้าง 
บางชาตบิางภพ คือคนเรามนัผิดได้ถกูได้ จนมาถึงสมยัพระพทุธเจ้าทีปังกร  
พระพทุธเจ้าของเราได้เกิดเป็นสเุมธดาบส พระพทุธเจ้าทีปังกรจึงพยากรณ์
ได้ว่าต่อไปสุเมธดาบสนี ้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งภายภาคหน้า นบั
แต่นีบ้ัดนี เ้ป็นต้นไป ยาวนานถึง 4 อสงไขย ใน 4 อสงไขยนี ้จะผ่าน
พระพทุธเจ้าไป 24 พระองค์  ก่อนท่ีจะมาเป็นพระพทุธเจ้าองค์นี ้พระองค์
เกิดกับโลกใบนีย้าวนานเท่าไร? นับไม่ถ้วนเลย แผ่นดินในโลกใบนี ้ทุก
กระเบียดนิว้ เป็นซากศพของพระพทุธเจ้ามาตลอด ทกุคนท่ีเกิดมาในโลกใบ
นีเ้หมือนกนั แผ่นดินทกุกระเบียดนิว้ เป็นซากศพของตวัเองท่ีเกิดตายอยู่ใน
โลกใบนี ้น่ีคือความยาวนานของคนท่ีมาเกิดกบัโลกใบนี ้ 

ฉะนัน้การสร้างบารมีน่ีเป็นสิ่งสําคญัมาก คือบารมีส่วนหนึ่งเป็น
บารมีในอุบายข้อปฏิบตัิเพ่ือจะเข้าสู่โยคาวจร น่ีคือสายทางหนึ่ง บารมีอีก
สายทางหนึ่ง เป็นบารมีสายทางท่ีปฏิบตัิหรือทําแล้วเพ่ือไปสู่สุคติสวรรค์ น่ี
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คืออีกสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งก็บารมีท่ีทําไปแล้วปฏิบัติแล้วไปสู่พรหมโลก  
นัน่หมายถึงพวกเขาทําภาวนาทําสมาธิกัน การสร้างบารมีท่ีจะไปสู่พรหม
โลกนัน้เขาทําสมาธิ ฝึกสมาธิ เข้าฌาณนั่นเข้าฌาณน่ีไปเร่ือยๆ เม่ือตาย
แล้วก็จิตเข้าสูพ่รหมโลกไปอีกยาวนาน เสียเวลาไปมากมหาศาลเลยทีเดียว 

 

 

 
 

การสร้างบารมีไปพักผ่อนบนสวรรค์ 

บารมีท่ีสร้างเพื่อจะไปสวรรค์น่ีก็ยาวนานพอสมควรอยู่แล้ว ก็ยงัดี ก็
ได้ไปพักผ่อน คําว่าเมืองสวรรค์นัน้ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนอารมณ์ 
เหมือนวา่เรามาทํางานในโลกใบนีเ้หน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า ทกุข์ยากลําบากมา
ยาวนานตัง้แต่วนัเกิดจนถึงวนัตาย ทีนีก้ารบําเพ็ญกศุลนีเ้พ่ืออะไร? เพ่ือจะ
ไปพักผ่อน เพ่ือไปพักแรม หรือไปท่องเท่ียว เมืองสวรรค์ เป็นท่ีพักผ่อน 
เหมือนเราไปอเมริกา หรือต่างเมืองต่างแดน การไปเราต้องมีทุนไหม 
หมายถึงว่าเราต้องไปเช่าโรงแรมเขา พกัชัว่ครู่ชั่วคราว เม่ือหมดทุนแล้วก็
กลบัมาบ้านเมืองไทยหาเงินตอ่ เม่ือหาเงินได้แล้วก็ไปตอ่ เอ้า! หมดเงินอีก 
กลับมาเมืองไทยอีก หาเงินอีก แล้วก็ไปต่อ วนอยู่อย่างนี ้ไปสวรรค์
เช่นเดียวกัน เรามาบําเพ็ญบุญ เพ่ือไปพกัผ่อนบนสวรรค์สกัระยะหนึ่ง มา
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พกัเหน่ือย ไปเล่นสนุกๆ กันระยะหนึ่ง หมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ มา
เกิดใหม่ก็มาสร้างบารมีใหม่ เม่ือสร้างบารมีใหม่ก็บุญบารมีสิ่งท่ีเราทํานัน้
ล่ะ จะพาไปอยู่ท่ีเดิมอีก คือพกัผ่อนบนสวรรค์ ก็อยู่อย่างนี ้น่ีคือคนฉลาด
หนอ่ย  

แต่หลายคนเม่ือมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว บุญเก่า กุศลเก่าท่ีสะสม
อบรมมาหลายชาติหลายภพ จึงยงัให้ตวัเองมีความสขุความเจริญ เม่ือบุญ
ส่งผลให้ความสะดวกแล้ว  ชาตินีเ้กิดลืมตวั ไม่อยากทํากศุลตอ่ ถือว่าเรามี 
ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้ว ก็ลืมตวัไปเสีย ไม่อยากสร้างบุญกุศลต่อไป น่ี
เรียกว่า “กินบญุเก่าของตวัเอง” ภพหน้าชาติหน้าเป็นยงัไงไม่สนใจ  หลง
แสงสีเมืองมนษุย์  หลงในกามคณุความอยาก คืออยากตามใจ บางทีอยาก
ไม่ถูกทาง จะไปทําความชัว่กบัเพ่ือนท่ีไม่ดี เขาเรียกว่า อะเสวะนา จะ พา
ลานงั  บางทีเกิดมาเจอเพ่ือนฝูงท่ีไม่เหมาะสม คืออนัธพาล พาไปทําความ
ชัว่ทางกายวาจา  ลืมเร่ืองการสร้างบารมีไปแล้ว  มาสร้างความชั่วตาม
ความอยากของตนเองกบัเพ่ือนฝงูไป  แล้วก็ติดเป็นนิสยั เม่ือตายไปแล้วลง
ท่ีไหน? ไปเสวยกรรมในอบายภูมิ นรกบ้าง เป็นเปรตบ้าง อสรูกายบ้าง หรือ
เป็นสตัว์เดรัจฉานบ้าง เป็นต้น ลืมตวัแล้ว แตก่่อนจะไปสวรรค์ ขึน้ๆ ลงๆ แต่
วนันีม้าพบเพ่ือนฝงูท่ีไมดี่แล้วก็ลงทางทคุติภูมิไปเลย สวรรค์ลืมไปเลย น่ีคือ
คนกลุม่อนัธพาล  

ในขณะนี ้เรายังไม่ถึงขัน้ท่ีจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้  เราต้อง
พยายามสร้างบารมีตวันีเ้อาไว้ เพ่ือจะไปพกัผ่อนสวรรค์แห่งใดแห่งหนึ่ง น่ี
เราก็ทําทกุวนั ท่ีวา่การทําทานก็ดี ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี รักษาศีลก็ดี ภาวนา
ก็ดี เสริมสร้างบารมีอยา่งตอ่เน่ือง ดงัท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้วา่  
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1. การไมทํ่าบาปทัง้ปวง  

2. การบําเพ็ญกศุลให้ถึงพร้อม 

3. พยายามทําใจตวัเองให้มีความผอ่งแผ้ว เบกิบานอยูเ่สมอๆ  

เม่ือแยกพิจารณาดสูิว่าการไม่ทําบาปทัง้ปวง น่ีมนัดีหรือยงั? ยงัไม่
ดี เพราะความดีเรายงัไม่ทํา ไม่ใช่ว่าคนไม่ทําบาปจะดีขึน้มา เป็นบญุขึน้มา 
ไม่ใช่นะ ยกตวัอย่างท่ีว่า วนันีเ้ราไม่ทําบาป ไม่ได้ลักทรัพย์ ไม่ได้ฆ่าสัตว์ 
ไม่ได้ผิดในกาม ไม่ได้พดูเท็จ ไม่กินเหล้าเมายา ทกุประเภท จะเหมาตวัเอง
ว่าเรามีศีลแล้ว  มนัไม่ใช่คนมีศีล นัน่คือคนไม่ฆ่าสตัว์เฉยๆ คนไม่ฆ่าสตัว์ 
คนไมล่กัทรัพย์เฉยๆ แตศี่ลยงัไมเ่กิดขึน้ชว่งนี ้ดงัคําวา่  

เจตะนาหัง สีลัง วะทามิ ศีลจะเกิดขึน้โดยเจตนา เราจะมีความ
ตัง้ใจงดเว้นจากการทําชัว่ พดูชัว่ ทกุประเภท นัน่คือเจตนา คือศีลเกิดขึน้  น่ี
คือภาคปฏิบตั ิ  

ถามวา่ คนไมกิ่นเหล้า ไมผ่ิดศีล 5 นะ่ เป็นบญุหรือยงั? …ยงัไมเ่ป็น  

ถามวา่ เป็นบาปไหม? …ก็ไมเ่ป็นเชน่เดียวกนั  

บาปก็ไมเ่ป็น บญุก็ไมเ่ป็น แล้วจะเป็นอะไร?…เป็นอพัภยากตกรรม   
คือกลางๆ ไมข่าดทนุ และก็ไม่สญูกําไร อยู่ตวั เหมือนเงินอยู่กระเป๋าเรา มนั
มีอยู่ 100 บาทในกระเป๋าเรา ถ้าไม่หายไปไหน ไม่ให้ยืม และไม่ออกดอก
ออกผล และก็ไม่ซือ้อะไรกิน เงินเท่าเดิม เงินท่ีว่านัน้ช่วยอะไรไม่ได้เลย 
เพราะมนัเท่าเดิม จะไปซือ้อาหารกินสกั 10 บาท ก็กลวัจะขาดทุน กลวัจะ
ขาด 100 ก็เลยไมกิ่นอะไร น่ีเขาเรียกวา่ อยูต่วั  
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ศาสนาพุทธเป็นบ่อเงินบ่อทอง 

น่ีคือว่าชีวิตเราเกิดมาในขณะนี ้ให้เราสํานึกตวัเองให้ดีว่า เรามา
สร้างบารมีกนัเดี๋ยวนี ้ให้ถือวา่เราโชคดีมากๆ ท่ีเรามาเกิดในเมืองไทย ความ
อดุมสมบรูณ์ของศาสนาพุทธในโลกของเรามีแห่งเดียวเท่านัน้คือเมืองไทย
สมบรูณ์ท่ีสดุ คือตรงนี ้สามารถท่ีจะปฏิบตัิให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ ในยคุนี ้
สมยันีก็้ยงัมีครูอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบําเพ็ญธรรม และก็
ได้รับผลการปฏิบตัิไปถึงท่ีสดุก็หลายองค์  ท่านนําเอาแนวทางปฏิบตัินัน้มา
สอนเรา ให้รู้จกัผิด รู้จกัถกู นัน่คือเรามีความโชคดีตรงนี ้ 

ในเมืองไทยของเรา เราคิดดูสิว่า มี ก่ีจังหวัด หลายจังหวัดทั่ว
ประเทศไทย ในจังหวัดหนึ่งแล้วแบ่งสิว่าคนท่ีเข้าวัดเข้าวา บําเพ็ญสมณ
ธรรม บําเพ็ญศีลต่างๆ มีก่ีคน อําเภอหนึ่งมีก่ีคน ตําบลหนึ่งมีก่ีคน หมู่บ้าน
หนึ่งมีก่ีคน น่ีเป็นต้น พอยังนึกได้ แล้วก็มาสรุปอีกอย่างหนึ่งว่า คนท่ีไม่
เข้าวดัเข้าวา ไม่สนใจทําบญุทําทานไหว้พระสวดมนต์ ทัง้สิน้น่ะ ในอําเภอ
เรามีไหม? มนัจะมีอยูบ้่างพอสมควร นัน่คือวา่ ถึงเกิดในท่ีบอ่เงินบ่อทอง แต่
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เอาบอ่เงินบอ่ทองมาทําประโยชน์ไมไ่ด้ คือคนไม่มีปัญญา คือนัง่ทบันอนทบั
อยู่บอ่เงินบอ่ทองนัน่แหละ จะเอาบอ่เงินบอ่ทองนัน่ไปทําหาประโยชน์กําไร
ในชีวิตตวัเองไมไ่ด้ น่ีก็นา่เสียดาย   

ในขณะท่ีเรามีความทุกข์อยู่นี ้ยงัมีคนชีแ้นะว่า บ่อเงินบ่อทองเอา
ไปขายได้นะ เอาไปหากําไรได้นะ เรายงัมีคนบอก เรายงัเอาบ่อเงินบ่อทอง
ไปหากําไรได้ ไปขายได้  นัน่คือศาสนาพทุธของเราเป็นบอ่เงินบอ่ทอง ครูบา
อาจารย์ยงัชีแ้นะแนวทางปฏิบตัิ ทําอย่างนีน้ะ เพ่ือสร้างบารมีให้แก่ตวัเอง
ให้มากขึน้  สร้างบารมีโดยการพยายามอย่าทําตวัเองให้เกิดความทุกข์ 
พยายามฝึกตวัเองให้เกิดความเบิกบาน เรียกว่า ผ่องแผ้วเบิกบาน ส่วนมาก
คนตีความ “จิตใจผ่องใสผ่องแผ้ว” แบบเกินไปก็มี เหมือนลลุ่วงไปด้วยจิต
บริสุทธ์ิบริบูรณ์ มันไม่ใช่ จิตมีความผ่องใสคําเดียวน่ี คือผ่องแผ้วนั่นเอง 
เพียงเทา่นี ้คือรากเดมิ จิตมีความสขุ 

 

 

ใจผ่องแผ้ว กายยิม้แย้มแจ่มใส 

ยกตวัอย่าง วันนีเ้รามาบําเพ็ญกุศล ทุกคนท่ีมา ไม่ว่าคนท่ีบ้าน 
หรือคนเพ่ือนบ้านมาร่วมงานนี ้ดูหน้าใครแล้ว ไม่มีหน้าบูด มีแต่ผ่องแผ้ว
ผอ่งใส ถ้าออกมาพร้อมยิม้แย้มแจ่มใสกนั กิริยาทางกายอย่างนี ้มนัเป็นตวั
ส่ือออกมาจากใจเลย นัน่คือใจเราผอ่งแผ้ว ใจผ่องใส ถ้าใจผ่องแผ้วผ่องใสดี
ออกมาอยา่งนี ้มนัจะเป็นส่ือออกมาทางกาย คือยิม้แย้มแจ่มใส หรือเป็นส่ือ
ออกมาทางวาจา การพูดต่อกันก็สนุกสนาน ไม่มีความบอบชํา้นํา้ใจซึ่งกัน
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และกัน มีแต่ความสนุกสนานต่อกัน อนัน่ีล่ะเขาว่าจิตผ่องแผ้วผ่องใส ผล
ออกมาก็คือยิม้แย้มแจม่ใสตอ่กนัทัง้กายทัง้วาจา น่ีคือภาคปฏิบตัพืิน้ๆ  

ส่วนมากก็ไปตีความหมายลึกเข้าไปอีกว่า จิตผ่องแผ้ว จิตผ่องใส 
เหมือนกับทําสมาธิจิตสงบแน่วแน่นิ่ง จิตเป็นหนึ่ง มนัตีไปโน่น ตีความไป
โนน่ มนัถกูไหม? ถกู แตม่นัสงูไปหน่อย จิตผ่องใส ร่าเริงผ่องแผ้ว ต้องเอาท่ี
เราอยูค่ณะร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ีแหละ ทําอยา่งไรถึงจะอยู่ด้วยกนัให้มี
ความสขุ มนัต้องสขุจากน่ีก่อน อย่าหวงัความสขุจากจิตสงบในสมาธิเพียง
อย่างเดียว มันไม่พอ เราต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่าง เอาทุกด้าน ทัง้ความสุขท่ี
เกิดจากการอยูร่่วมกนัเป็นหมูค่ณะ  ทัง้ความสขุท่ีเกิดจากการทําสมาธิ หาก
เรามีโอกาสตอนค่ําๆ 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม ภาระหน้าท่ีทางบ้านเรามีความสมบูรณ์
แล้ว  ก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาสกัระยะหนึ่ง ทําให้จิตใจมีความ
ผอ่งแผ้วร่าเริง น่ีก็สว่นหนึง่ คือทําเป็นกาล เรียกวา่ กาลญัํ ู  

สําหรับในช่วงขณะวันเวลาธรรมดาท่ีเข้าสังคมต่อกัน  มันมีเวลา
ยาวกว่าการพกันอน  มนัจะมีหลายๆ อย่างท่ีมัว่ๆ กนัอยู่ในเพ่ือนฝงู เพ่ือน
ฝงูหลายคนท่ีอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นคนดีทัง้หมด มนัรวมกันประสมประเส 
ท่ีว่าคนพาลบ้าง คนไม่พาลบ้าง รวมกันอยู่ น่ีเราเป็นผู้ปฏิบตัิธรรม เราต้อง
เตรียมตวัให้ดี วางแผนให้เป็น ดคูนแตล่ะคนให้ออก ว่าคนกลุ่มนีห้รือคนๆ นี ้
เป็นอย่างไร  การคบค้าสมาคมควรพูดจาพาทีอะไรกับเขาบ้าง  น่ีก็ต้อง
วางแผนกนัให้เป็น 
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อยา่งน้อยจริงๆ ถึงเขาจะไม่ดีอะไรก็แล้วแต ่ยิม้ไว้ก่อนดีท่ีสดุ ถึงใจ
เราจะมีอะไรกบัเขาบางสิ่งบางอยา่ง คือไมไ่ว้ใจเขาก็ตาม ลึกๆ ส่วนตวั เราก็
มีอิจฉาเขาอยู่นัน่แหละ  อนันัน้เอาไว้ก่อน เป็นส่วนของตวัเองมนัมีอยู่ ต้อง
แก้ไขภายหลงั สว่นการแสดงออกภายนอก คือแสดงยิม้ล่วงหน้า ยงัไม่พดูก็
ยิม้ล่วงหน้าไว้ก่อน ถึงมนัจะไม่ชุ่ม เอาแห้งๆ ก็ยงัดี ยิ ม้แห้งๆ ไว้ก่อนก็ยงัดี  
น่ีคือยิม้เป็นประตสูงัคม น่ีคือประตสูงัคมของใบหน้า ถ้าฝึกยิม้เก่งนัน่แหละ 
ไปไหนก็เหมือนกบัว่าดีหมด คนดเูราเหมือนจะดีหมด ถึงเราจะมีความโกรธ
อะไรก็แล้วแตเ่ถอะ แตค่นภายนอกดเูรา เห็นเราเป็นคนใจดี 
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ใครผิด ใครถูก ? 

ยกตวัอยา่งท่ีจงัหวดัอดุรธานี  มีผวัเมียคูห่นึ่ง ผู้ เมียน่ี แหม! จดัมาก
เลย เคม็ก็เคม็จดั  ถ้าเปรีย้ว-รสหวานปนไม่มีสกันิดนึง ทัง้ฝาดก็ฝาด เปรีย้ว
ก็เปรีย้ว เค็มก็เค็ม เผ็ดก็เผ็ด อยู่กับบ้านน่ี  โหย! มนัเป็นไฟลกุพรึบๆ ทัง้ผวั
ทัง้ลูก การทํากับผวันัน้ ใบหน้าน่ีไม่มีคําว่ายิม้แย้มแจ่มใส การพูดออกมา
เหมือนกบัเสียงขดุดนิ ฉึกฉกัๆ ร่วนเลย ไมมี่ก้อนเลย แตกกระจายไปเลย ขดุ
ดินเหมือนกบัเสียงขดุทรายก็แล้วกนั ไม่มีก้อน ท่ีผวัจําเป็นต้องอยู่เพราะลูก   
ทกุวนันีอ้ดทนอยูก่นัไป  

ทีนีต้อ่มาก็ไปในงานเลีย้งแห่งหนึ่ง พอดีไปเห็นเมียกบัเพ่ือนฝงู เห็น
เมียตวัเองยิม้กบัเพ่ือนฝงู  มนัแตกตา่ง  ทําไมอยู่บ้านไม่ยิม้อย่างนีห้นอ  ผวั
คิดในใจ ทําไมไม่ยิม้อย่างนีห้นอ มันน่าดู น่ารัก เห็นเพ่ือนเขาก็ยิม้แย้ม
แจ่มใส ผวัก็สงัเกตดเูมียตวัเอง ผวัก็เลยได้ข้อคิด คือเทียบกนัได้ว่า  ทําไม
อยูบ้่านเมียยิม้ไมเ่ป็น เสียงก็มีแตข่มๆ ข่ืนๆ ไปหมดเลย  เวลาเมียตวัเองพดู
กบัเพ่ือนฝูงท่ีงานต่างๆ แหม! จ๊ะจ๋าๆ อยู่นัน่แหละ ยิม้แย้มแจ่มใส นํา้อ้อย
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นํา้ตาลเทเป็นกระสอบเลย ไม่ใช่กิโลนะเป็นกระสอบเลย ผัวก็แปลกใจ 
ทําไมพดูกบัเราเป็นอยา่งนี ้ 

จากนัน้ผัวก็เลยสังเกตได้ เอ้อ! คนเรามันเปล่ียนแปลงได้ คือ 
อนิจจงั อนันีจ้ะโทษใคร? จะโทษเมียไม่ดี หรือโทษตวัเองไม่ดี ก็มาคิดหลาย
มมุ มาคิดทบทวนส่วนตวั จะโทษเมียไม่ดี หรือเราไม่ดี ทีแรกก็โทษเมียไม่ดี 
ไปๆ มาๆ ก็เลยเกิดแนวความคิดใหม่ขึน้มา ในความคิดใหม่ใครเป็นคนให้ 
คนแนะ คนคดิ หลวงพอ่เป็นคนแนะความคดิให้   

คนนัน้เขามีลูก 2-3 คน เคยมาพูดกับหลวงพ่อว่า ผมไม่สบายใจ
เลย ทีแรกนึกว่าเร่ืองอะไร หลวงพ่อบอกให้ภาวนาบ้างสิ ก็ยังไม่เปิดเผย
ความจริง ตอ่มาผู้ เป็นเมียเขา เขาพดูกนั 2 ตอ่ 2 เขาวา่ เราตดัขาดกนันะ ไม่
เอาแล้ว เมียก็ต้องไป บอกเมียว่านบัแตบ่ดันีน้ะเราจะไปหย่าร้างกนั ห้ามใช้
นามสกุลท่ีมีอยู่น่ี ห้ามเอามาใช้เด็ดขาด ตดัขาดจากกันเลย ผวัเอาจริงเอา
จงัด้วย ทีนีผู้้ เป็นเมียก็เลยยุ่ง  โทรไปหาหลวงพ่อท่ีวดัด่วนเลย ด่วนมากๆ 
ถึงกบัร้องหม่ร้องไห้  

“หลวงพ่อๆ หนูควรทําอย่างไร? เขาตดัหนูออกจากนามสกุลเลย 
คยุทีแรกเขาจะให้หย่า ลกูก็มี 2 คน 3 คน ทําอย่างไรล่ะ? เอาอย่างไร? ช่วย
หนไูด้อยา่งไร?” 

เอาแล้วทีนี ้ตวัเองไม่ดี ไม่พูด เวลาเขาจะหย่าจริงๆ ร้องห่มร้องไห้ 
เวลาจริงๆ แล้วดา่เขา พดูนัน่ พูดน่ี เหมือนกบัว่าเอาอํานาจไปว่าเขาหลาย
สิ่งหลายอย่าง เขาไม่มีความฉลาด ไม่มีความรู้อะไรสกัอย่าง เวลาเขาขึน้ 
เขาจะเอาจริงแล้ว เขาจะหยา่เลย เอาเป็นว่าเดือดร้อน พอดีจงัหวะหลวงพ่อ
จะไปเทศน์ เขาก็ให้ผัวมารับหลวงพ่อไปส่งท่ีงานเทศน์ หลวงพ่อก็เลยหา
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จงัหวะพอดีๆ ก็ยงัไม่พูดก่อนล่ะ ฟังๆ ดเูขาก่อนล่ะ นัง่รถไปด้วยกนัก็คยุกัน
ไป เขาก็พดูมาก่อน  

“หลวงพอ่ๆ ผมจะหยา่เมียนะ”  

“เอ้าเร่ืองอะไรกนั หยา่เขาทําไม อยูก่นัมาตัง้หลายสิบปีแล้ว” 

“ผมเหลืออดเหลือทนแล้ว หมดกําลงัอดทนแล้ว” 

“ลกู 2-3 คน จะเอาอยา่งไร?”  

“ผมเลีย้งเอง เอามนัมาอยู่กบัผม ผมอายคน อายเพ่ือนฝูง เวลาอยู่
กบัผมอีกเร่ืองหนึ่ง เวลาไปอยู่กบัเพ่ือนอีกเร่ืองหนึ่ง มนัไม่ดี ไม่เข้าเร่ือง ผม
ตดัสินใจ ผมต้องหยา่แนน่อน”  

“เขาผิดอยา่งไรวา่มาสิ”  

เขาก็ไล่เร่ืองความผิดของเมียน่ีล่ะ ผิดอย่างโน้น ผิดอย่างนี ้ไล่ไป
สารพดั ว่าเมียไม่ดี พอแกพูดจบแล้วก็ เอาล่ะ ฟังหลวงพ่อพดูนะ เร่ืองเมีย
ไม่ดี ท่ีว่าเขาไม่ดีนั่นล่ะ คือโชคดีของเรา ในโลกเรานี ้ใครบ้างจะได้เมีย
เหมือนเรา คนประเภทนี ้น่ีคือกระดานดําแผ่นสําคญั เขาว่าเป็นหนังม้วน
สําคญัก็แล้วกนั หาดยูาก เราได้หนงัม้วนนีม้าดูแล้วน่ี มนัโชคดีกบัเรา น่ีคือ
ของจริง น่ีคือธาตแุท้ของผู้หญิง จําไว้ น่ีของจริงล่ะ ผู้หญิงของจริงเลย ตวั
จริงเลย ไอ้จ๊ะจ๋าๆ นัน่นะของปลอม พวกเอาผกัชีโรยหน้า ของปลอมทัง้นัน้ 
ไม่มีของจริง เมียเราน่ะของจริง น่ีธาตแุท้ของผู้หญิงน่ะเป็นอย่างนี ้ฟังดีๆ 
ทุกคนท่ีว่าทํากันดีๆ น่ะ เขาแสดงกันพูดกันเฉยๆ เพ่ือเอาใจกันเท่านัน้ เอง 
เขาไม่ปล่อยเป็นตวัของเขา แต่เมียเราปล่อย น่ีคือของจริง เราโชคดี  ใคร
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บ้างได้เมียดีเหมือนเรา ไม่มีอีกแล้ว น่ีเราจะดธูรรมะ น่ีคือสจัธรรม คือความ
จริง  

หลวงพ่อถามเขาว่า “สมยัเราท่ีแต่งงานกันครัง้แรก เราพดูกันยงัไง 
มีหน้าตาอีกอย่างหนึ่งไหม? เคยพดูกนัอะไรบ้าง? กระทบกระทัง่แดกดนันะ
มีไหม?”  

“ไม่มี ยิม้แย้มแจ่มใสต่อกันตลอดเวลา มีครัง้หนึ่งเห็นหน้ากัน จน
เม่ือเราตดัสินใจวา่ผู้หญิงคนนีเ้ป็นผู้หญิงท่ีเราเลือกแล้ว ในชีวิตเรา เราเลือก
แล้ว”  

คําเดียวน่ี ใครผิด ใครถูก? ให้ถามตวัเองบ้างสิ ใครผิด? ใครถูก? 
เราเลือกเขานะน่ี ไมใ่ชเ่ขาเลือกเรา ใครผิดจริง เอ้า! เราวา่เขาผิด ใครผิด นัน่
นะเราโง่เสียเอง กรรมเราก็แล้วกัน วาสนาเรามันต่ําต้อย น้อยวาสนา 
วาสนาไม่สมบูรณ์เหมือนคนอ่ืนเขา เพราะว่าผู้ ชายต่ําต้อยน้อยวาสนาจึง
ได้มาเจออยา่งนี ้ถ้าผู้ชายดีๆ วาสนาสงูๆ เขาไม่เจออย่างนีห้รอก ขนาดถ่าน
ไฟยงักลายเป็นทองคําได้ น่ีเราเห็นทองคําเป็นถ่านไฟ มนัดกูระไรๆ อยู่ ผิด
ธรรมชาต ิจากนีไ้ป ถือวา่เราโชคดีแล้ว เป็นหลกัปฏิบตั ิ 

 

 

เมียจ๋า กูโชคดีแล้ว ! 

น่ีกรรมเรา ไมใ่ชก่รรมเขา กรรมเราสร้างมาไม่ดี จึงได้เจอคนอย่างนี ้
ของดีๆ มาท่ีเรา ชัว่หมด ขนาดลูกหมาเขาเลีย้งพนัธุ์ ดีราคาเป็นหม่ืนๆ พอ
เราเอามาเลีย้งกลายเป็นขีเ้รือ้นหมด อย่างนีเ้ป็นต้น น่ีวาสนาเราต้องสร้าง
บารมีใหม่แล้วล่ะ เพ่ือชาติหน้าจะได้มีอะไรเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง  ผู้หญิงใน
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โลกนีจ้ะเหมือนกนัทัว่โลก ธาตแุท้ก็ยงัเป็นผู้หญิง จากนีไ้ปเราอย่าไปพดูว่า
เขา นึกถึงหน้าเขาทีไร ให้นึกในใจว่า  กโูชคดีแล้ว ได้เมียอย่างนี ้ เมียจ๋า กู
โชคดีแล้ว โชคดีตรงไหน โชคดีว่าเราได้พบของจริง ไม่ต้องอ่านตํารา ตํารา
ไม่ต้องไปอ่านให้เสียเวลา อ่านเมียตวัเองทัง้วนัจบหรือเปล่า? นัน้ล่ะ จงฟัง 
นัน่ละ่ แล้วเอามาคดิกนั  

เราเกิดในอดีตมาก็ดี คือชาตินี ้เราจะเกิดภพหน้าชาติหน้าอีกหลาย
ชาติหลายภพอยู่ เราจะเจอผู้ หญิงอย่างนีอี้กไหม? แน่นอน…ถ้าเกิดมาก็
ต้องเจออีก เพราะวาสนาเราไม่ดี สร้างมาเป็นอย่างนี ้ถึงลกูสาวเขาเป็นผู้ ดี
สกัปานใดก็แล้วแต ่เป็นหวัแก้วเพชรนํา้หนึ่งก็แล้วแต ่พอมาถึงเรากลายเป็น
เพชรนํา้สิบไปแล้ว มนัเปล่ียนแปลงไปง่ายๆ เพราะเราวาสนาไม่ดี เราต้อง
คดิวา่เราวาสนาไมดี่ เราต้องสร้างบารมีเราให้มากขึน้กวา่นี ้ 

ตอ่จากนีไ้ปอย่าไปโทษว่าเขาไม่ดี พูดผิด พูดใหม่ มนัคือดีท่ีสุดน่ะ
เมียเรา ดีตรงไหน? ดีตรงท่ีเขาให้ธรรมะแก่เรา เปิดเผยความจริงให้เราเห็น 
นัน่คือของดี ผู้หญิงหลายคนต่อหลายคน เขาปิดความลบั ปิดความชัว่ของ
ตวัเองให้ผวัหลง ให้หลงใหลอยู่กับเมีย หากว่าได้เมียดีคอยออเซาะ ก็ต้อง
หลงโลกไปอีกยาวนาน  ต่อไปนีใ้ห้เอาเมียเป็นบนัไดไต่เต้าไปนิพพานเลย 
เอาให้เข็ดหลาบ  เมียดีๆ นัน้มีไว้สําหรับคนโง่ ไม่ใช่คนฉลาด นีเ้ราโชคดีแล้ว 
เขาเปิดของจริงให้ด ูจําไว้ และเรายกมือเขกหวัเราก็แล้วกนั ว่าเราโชคดีกว่า
ผู้ชายหลายล้านคนทัว่โลก เห็นของจริงจากผู้หญิง ให้เราคิดบอ่ยๆ ก็แล้วกนั 
จากนีไ้ปอยา่ไปตําหนิเขา ให้ตําหนิตวัเอง สอนตวัเองบอ่ยๆ ว่าเกิดชาติหน้า
เราจะซวยอีกไหม  จําไว้ คดิบอ่ยๆ  
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ขบัรถไป ฟังไป สอนไปจนกระทัง่ถึงงานท่ีได้รับกิจนิมนต์เทศน์  พอ
หลวงพ่อเทศน์จบกลบัมา หลวงพ่อก็ไม่พูดอะไรหรอก เฉยๆ พอกลบัมาถึง
วดั จากนัน้ 2-3 วนั เมียโทรมาหาหลวงพอ่อีก  

“หลวงพอ่ๆ หลวงพอ่เทศน์อยา่งไรให้เขาละ่ มนัผิดปกตนิะ”  

“ผิดปกตอิยา่งไรละ่?”  

“มนัเหมือนคนเกิดใหม่ หน้าบูดหน้าบึง้ของผัวไม่มีเลย มีแต่พูดดี
กบัหนูตลอด พูดด่าก็ไม่มี  การงานขยนัขนัแข็ง ไม่พูดเร่ืองหย่ากนัอีกเลย  
หลวงพอ่พดูอะไรนะ่”  

“หลวงพ่อทลูซะอย่าง การพูดให้คนหย่ากนัก็ได้ ให้คนดีกนัก็ได้ ให้
ดีก็ได้ ให้ชัว่ก็ได้ หลวงพ่อพดูอย่างนี ้ไม่ยากหรอก แคนี่เ้องเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ 
ทางโลก เป็นอนัว่าเราทําตวัใหม่ก็แล้วกนั วิธีทําตวัดีก็แล้วกัน เม่ือเขาดีเรา
ต้องดีตอบเขา”  

นบัแต่นัน้มา ผวัไม่เคยว่าเมียเลย แกภาวนาอย่างเดียว ดขูองจริง
อยา่งเดียว ภาวนาอยา่งเดียว บอกวา่เขาอยา่ไปคดิเร่ืองหย่า ให้เขาคิดซะว่า
ไหนๆ ก็เลือกแล้ว ของจริงเราเลือกแล้ว มนัมาด้วยวาสนาของเราเอง จงรับ
วาสนาตวัเองบ้าง ให้เราคิดอย่างนี ้อีกไม่ก่ีปีก็ต้องตายจากกัน แต่ให้เรา
สร้างบารมีให้มากท่ีสุด นัน่ล่ะเอาตวัเมียเราเป็นตวัฐานสร้างบารมีเรา นั่น
เขาเรียก ขนัติบารมี  อดทนอยู่ไปนะ อดทน อดตรงนีแ้หละ ไม่ใช่ว่านัง่บน
กองไฟอดทนไม่ไหวนะ…ไม่ถกู เวลาหิวข้าวมา อดทนไม่กิน…ไม่ได้นะ คน
ละเร่ืองกัน อดทนอดอย่างนี ้อดต่อเมียตวัเองให้เป็น นัน่คือขนัติบารมี เรา
สร้างบารมีให้เพิ่มมากขึน้ อธิบายเร่ืองบารมีด้วยกัน นบัแต่นัน้มาจนถึงทุก
วนันี ้ก็อยูก่นัดีมาตลอดเกือบร่วม 10 ปีมาแล้ว น่ีคือบารมีท่ีเขาสร้างกนัมา   
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คาถามหาเสน่ห์ 

นีพ้วกเราท่ีอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน กับครอบครัวก็มี กับเพ่ือน
ฝงูก็มี เรียกว่า ปริสญัํู ทุกคนเกิดขึน้มาแล้วต้องการความสุข ความสุขท่ี
เกิดขึน้จากตวัเราน่ี มนัเกิดขึน้หลายทาง ส่วนหนึ่งเกิดขึน้เฉพาะตวัเอง ทํา
ขึน้เอง  คือปฏิบตัทํิาใจตวัเองให้มีความร่าเริงเสมอๆ น่ีสว่นหนึง่  

อีกส่วนหนึ่งเป็นความสุขท่ีได้มาจากเพ่ือนฝูง คือ เม่ือเราทําดีไป
แล้ว การทํากายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี เป็นคนเสียสละ จะไม่เห็นแก่ตวั การให้
สิ่งของอะไรกับหมู่คณะ พยายามให้สิ่งท่ี ดีๆ สิ่งท่ีไม่ดีอย่าให้เขา ของทุก
ประเภท ต้องให้สิ่งท่ีดีๆ นัน่ล่ะผลท่ีเขาตอบรับมา คือตอบแทนเราเป็นของดี
ทัง้นัน้ล่ะ ถ้าเรายิม้ให้เขาก่อน ต่อมาเขาก็ยิม้ให้เราบ้าง แน่ะ มันตอบมา
อย่างนีน้ะ เวลาเราพูดดีกบัเขาอย่างนี ้ๆ  เวลาเขามาตอบแทนคณุเรา เขาก็
พดูดีกบัเรา อยา่งนีเ้ป็นต้น  
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คาถามหาเสนห์่ให้คนรักเรามีอยู่ว่า  โอมกึกกกั ควายเขาหกัชนกไูม่
เข้า ช้างอีเฒ่าไล่กไูม่ทนั ค้อนสามคนัตีหวิดแตไ่ม่ถกู ปืนไม่มีลกูยิงถกูแตไ่ม่
ตาย  มึงไม่มา-กไูป  มึงไม่ไหว้ก-ูกไูหว้มึง  มึงไม่พดูกับก-ูกูพดูกับมึงว่ะ …  
คาถาหลวงพ่อเอาไปใช้เลย ดีด้วย มึงไม่ทํา-กูทํา ใช้ได้กับทุกงาน  ช่วงต้น
ของคาถาเป็นกศุโลบาย แตช่ว่งปลายของคาถาเป็นภาคปฏิบตัิ ให้ทําบอ่ยๆ 
เราจะไปหวงัให้คนอ่ืนทกุคนมาเข้าใจเราอย่างเดียวไม่ได้ อย่าหวงัตวันัน้ ให้
เราฝึกตวัเราไปทําความเข้าใจผู้ อ่ืนบ้าง นัน่ล่ะ จดุสําคญัคือตรงนี ้อย่าหวงั
ผู้ อ่ืนจะมาหาเราอย่างเดียวนะ ต้องยกมือเราไหว้ก่อน  ผู้ปฏิบตัิธรรม คน
ไหนไหว้ก่อน คนนัน้ได้เปรียบ มนัตรงข้ามกบัคนพาลเลย  คนพาลน่ีเขาจะ
ว่ามึงต้องไหว้กูก่อน กูจะไหว้ตอบมึงทีหลงั ให้มึงถามกกู่อน กูจะตอบมึงที
หลงั วา่อยา่งนี ้น่ีคือคนพาล  

อธิกจัจงั ปริวาโร ใครอยากจะมีอํานาจวาสนามีบารมี  ใครอยากมี
เพ่ือนฝูงบริวารมากมายก่ายกอง  อธิกัจจัง หมายถึงอํานาจ ปริวาโร 
หมายถึงเพ่ือนฝงูบริวารมากมายก่ายกอง  

บารมีท่ีว่าอํานาจ ได้มาจากอะไร ได้มาจากเราแพ้คนเป็น อํานาจ
ตัวนี  ้ถ้าเราฝึกแพ้คนเป็นในชาตินี  ้นั่นล่ะในชาติหน้าเราจะมีอํานาจ
มหาศาลเลย อํานาจจะมาโดยท่ีเราไมไ่ด้บงัคบัเขา เขาจะยกให้เราเป็นใหญ่
เอง เขาจะขอหามเราเอง เขาจะเชิดชเูราเองเลย เขาจะยกย่องเราเอง คือได้
อํานาจมาโดยเป็นธรรม  น่ีอํานาจตวันี ้คือกลวัความดีเรา ความดีตวันี ้ เรา
อยู่เหนือเขา น่ีบารมีเก่ามาเสริม น่ีคือส่วนนี ้ถ้าใครอยากมีอํานาจวาสนา
สว่นนี ้ยอมแพ้คนในชาตนีิ ้ฝึกไปด้วย ฝึกบอ่ยๆ เราจะชนะเขาเอง  
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อนัท่ีสอง ปริวาโร ใครอยากมีเพ่ือนฝูงบริวารมากมายก่ายกอง ให้
รู้จกัการอ่อนน้อมถ่อมตวั และเสียสละ น่ีล่ะคือบริวารชาติหน้าจะมหาศาล
เลย น่ีการอ่อนน้อมถ่อมตวั คือไหว้คนเป็น อ่อนคือไม่ใช่ว่าอ่อนนิ่ม ไม่ใช่
ออ่นแอนะ หมายถึงออ่นโยน ออ่นน้อม  เราต้องการในภาคปฏิบตัิตวันี ้น่ีคือ
ภาคปฏิบตัิต่อสงัคมด้วยกนั เราต้องทําเสมอๆ น่ีล่ะคือความดี  ถ้าเราทํา
ต่อเน่ืองกันมาเร่ือยๆ มันจะเป็นผลออกมาทีหลัง คนอ่ืนเขาจะเห็นเราทํา
ตอ่เน่ืองกนั  

ไม่ใช่ว่าเห็นคนท่ีถกูใจ เราก็อ่อนน้อมถ่อมตวั เจ้าขา เจ้าค่ะ แตพ่อ
เห็นหน้าคนไม่ถูกใจ เราก็ทําหน้าบูดหน้าบึง้ใส่ ฟึดฟัดๆ ไม่ได้นะ ผิดตํารา 
ต้องทําตวัให้เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ทําเหมือนกันทุกคน 
ไม่ใช่ว่าฐานะเขาต่ําต้อยกว่าเรา  เขาต้องไหว้เราก่อน ไม่ใช่ ใครก็แล้วแต ่
เราไหว้เขาก่อนก็ได้ มือเราไหว้สูงกว่าเขา มนัเสียหายอะไร ใจจะขาดหรือ 
ขาดแค่ยกมือไหว้ ไหว้คนระดบัต่ํา ใจจะขาดหรือ ให้มันขาดซะ ตายเป็น
ตายซะ แล้วก็ให้บอกลูกเอาไว้ ว่าให้สวดกุสลาให้หน่อย ไหว้คนชัน้ต่ํา มือ
มนัขาด ใจมันขาดตาย ให้รีบตายเลย หลวงพ่อจะไปสวดกุสลาเอง ส่งไป
สวรรค์เอง  

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเร่ืองสําคญัในภาคปฏิบตัิ  ถ้าเป็นอย่าง
นีใ้นสงัคมเรา ในชาตนีิเ้ขาก็รักเรา ไปไหนมีแตค่นต้อนรับ ถึงไปนัง่ ท่ีไหนเขา
ก็พยายามดงึมานั่งหน้าอยู่นัน่ล่ะ เขาพยายามชวน  คนพาลเขากลวัตวันี ้
คนพาลกลวัคนออ่นน้อมถ่อมตวัและเสียสละ เขากลวัมากๆ คนพาล เขาทํา
ไม่ได้ แต่เราทําได้ น่ีคือทําอย่างนี ้ น่ี คือ เราปฏิบัติประจําวัน ประจํา
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ครอบครัวเรา ประจําเพ่ือนฝูงเรา น่ีคือปฏิบตัิง่ายๆ เป็นพืน้ธรรมดา ไม่ต้อง
ลงทนุลงแรงอะไรทัง้สิน้   

 

 
 

 

ยอมแพ้เป็น ท าตัวเป็นผ้าขีริ้ว้ 

หลวงปู่ ขาวท่านให้ธรรมะหมวดสําคัญ  ทําตัวเป็นผ้าขีริ้ว้  คือ
ผ้าขีริ้ว้น่ะ เป็นคนท่ีหนกัแน่น ใครจะดา่จะว่าเราอะไรก็แล้วแต ่เราเป็นคนท่ี
หนกัแน่นเอาไว้อย่าเป็นคนใจร้อน อย่าไปโต้ตอบอะไรง่ายๆ นะ เขาว่าเรา
อะไรก็แล้วแต ่เราอดไว้ก่อน พิจารณาก่อนว่า สิ่งท่ีเขาว่ามาน่ะมนัจริงไหม 
เขาเหยียบเราด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่-ต้องดเูรา เขานินทาเราทางไม่ดี เรามนั
ไมดี่จริงไหม เหมือนท่ีเขาว่าไหม ถ้าเราไม่ดีจริง-ก็อย่าไปโต้ตอบเขา คือ ฝึก
แพ้ให้เป็น การฝึกแพ้คนเป็นน่ะมนัมีความสขุกับส่วนตวั ถ้าผ้าขีริ้ว้ยงัไม่พอ
ต้องฝึกแพ้คนเป็นอีกที การแพ้คนเป็นน่ะมนัสบาย เราไปไหนก็ตาม-เราไม่
คดิวา่จะมีใครมาฆา่เรา-เพราะเราแพ้แล้ว น่ีเราสบายตรงนัน้  

หลวงพ่อเคยสงัเกตว่า แพ้แล้วไม่เจ็บตวั หลวงพ่อไปเห็นสนุขัไล่กดั
กนั ถ้าสนุขัตวัหนึ่งมนัยอมแพ้ซะ-ก็ไม่ต้องถกูกดั ลกัษณะยอมแพ้เป็นยงัไง 
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มนัเลียเขาบ้าง หางกระดิกบ้าง ล้มตวัลงบ้าง  อะไรต่าง ๆ คือยอมแพ้แล้ว 
สดุท้ายหมาตวัใหญ่ก็ไม่ได้กดั เพราะแพ้แล้ว ก็ไม่เจ็บตวั ถ้ายงัแยกเขีย้วใส่
กันอยู่แน่นอนล่ะต้องเจ็บปวดทุกทาง น่ีเราจะฝึกลักษณะยอมแพ้คน มัน
สบาย ไปไหนก็ไมมี่คนรังเกียจเรา ใครจะวา่เราก็วา่ไปสิ ก็มนัปากเขา เราแพ้
เขาแล้วน่ี น่ีฝึกตวัเองอย่างนี ้ถ้าคนยอมแพ้คนเป็นนัน่ล่ะคือผู้ชนะตวัเองได้ 
จําไว้ในจุดนี ้ถ้าหวังชนะคนอ่ืนอยู่เสมอนั่นล่ะหมายถึงว่าคนแพ้ตวัเองไป
แล้ว น่ีคือหลกัปฏิบตั ิ 

การฝึกแพ้คนเป็น เป็นตวับงัคบัให้ทิฏฐิอ่อนตวัลง ถ้าไปไหนมาไหน
กดีูอยา่งนัน้กดีูอยา่งนี ้มีแตจ่ะเป็นตวัเสริมมานะอตัตา  ตวัทําลายอตัตา คือ 
ไม่เท่ียง ทุกข์  ต้องรู้จักสอนตัวเอง  ความทุกข์เกิดจากอัตตาเป็นใหญ่ 
อตัตาธิปไตย ก้าวร้าว ถือว่าตนเก่ง ตนดี ทิฏฐิมานะทําให้เกิดอตัตา  บาง
คนเกิดจากเราเป็นนายเขานะ  ถือว่าเรามีอํานาจจะดา่ใครก็ได้  นัน่เพียงคํา
สมมติว่าเราเป็นเจ้านาย  คนอ่ืนเป็นลกูน้องทําอะไรเราไม่ได้  อีกอย่างหนึ่ง  
ฐานะตระกูลสูงกว่าคนอ่ืน  เท่ียวข่มคนอ่ืนเขา  น่ีก็อตัตา  อีกอย่างคือ เรา
เป็นเศรษฐี คนอ่ืนเป็นเพียงยาจก  เราก็เอาสมบัติข่มเขา   เราเรียนจบ
ดอกเตอร์ คนอ่ืนจบเพียงประถมส่ี   พระก็มีกิเลสตวัเดียวกนั  ถือว่าเราบวช
ก่อน ด่าพระพรรษาน้อยโดยไม่เกรงใจ ข่มเลย  ถือว่าเรามีเอกลาภมาก มี
ญาตโิยมศรัทธา  น่ีคือหลงตวั  อวิชชาปิดบงั   

เราต้องพิจารณาบัน่ทอน ไม่ให้หลงตวัลืมตวั  ไม่เหย่อหยิ่งจองหอง  
ตนเตือนตนด้วยตนเอง  ทําตวัให้เป็นผ้าขีริ้ว้  หากเราทําได้แล้ว สบายมาก  
ไมเ่ดือดร้อน  ทําอยา่งไรจะแสดงความโง่ออกมาให้มากท่ีสดุ  แสดงให้เต็มท่ี  
ถ้าเราถือตวัว่ามีคณุค่า  เราจะลําบากมาก  เหมือนกับต้นไม้โดเ่ด่สูง  ก็จะ
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ต้านทานลมมาก  หากเป็นเพียงต้นไม้ใบหญ้าธรรมดา โอกาสต้านทานลมก็
น้อย  อย่าโผล่หวัสงูออกมา  วางตวัต่ําไว้  ใครเหยียบเรา เราก็ไม่ตายหรอก  
เราเกิดมากับโลกนี ้ไม่ใช่จะมาโดดเด่น แข็งกร้าว  ให้คนอ่ืนมายกยอเรา  
หากยอมแพ้เป็น-ไปอยู่ท่ีไหนสบายทัง้นัน้  ถึงมีความรู้ความฉลาดก็คมใน
ฝัก  ทําตวัเป็นผ้าขีริ้ว้ห่อทอง  มีทองอยู่แตก็่ไม่ได้ไปอวดอ้างใคร  คมในฝัก  
มีความฉลาดก็เก็บไว้ ไมจํ่าเป็นก็ไมแ่สดง ไมเ่อาออกมาใช้เลย  

น่ีคือการปฏิบตัิท่ีหลวงพ่ออธิบายมาตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงขณะนี ้ให้
เรานําไปปฏิบตัใิห้ตอ่เน่ืองอยูเ่สมอๆ  

เอวงั ก็มีด้วยประการฉะนี ้

  



23 

 

 
 

ชีวิตพระกรรมฐาน ออกธุดงค์ภาวนาปฏิบตัิ ตามเหว ตามป่า ตาม
ดง ไปเร่ือยๆ จากวนันัน้จนถึงวนันีก้ว่าจะเป็นครูอาจารย์คนได้น่ีก็เอาชีวิต
แทบไม่รอดเหมือนกัน  บางครัง้บางเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทุ่มเทเพ่ือ
ศาสนา แนวทางปฏิบตัิเพ่ือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างสมบูรณ์
ท่ีสุด อนัดบัแรกก็ต้องทําให้ตวัเองมีความสมบูรณ์ ต่อมาก็พยายามขยาย
ขอบเขตเข้าสูป่ระชาชนให้รับผลประโยชน์ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ 

 

ศาสนาจะออกดอกออกผล ต้องเร่ิมต้นจากปุ๋ย 

ส่วนใหญ่คนในยุคนี ้ ฆราวาสญาติโยมจะมีความเช่ือถือในครูบา
อาจารย์ผู้หลักผู้ ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั มีอายุพรรษามากๆ ส่วนพระเล็ก
เณรน้อยก็จะมองข้ามไป น่ีเป็นหลกัธรรมดา เป็นมาอย่างนี ้ท่ีเราเป็นพุทธ
บริษัทผู้นบัถือศาสนาพทุธจากปู่ ย่าตาทวดมาจนถึงปัจจบุนั น่ีพระผู้ ใหญ่จะ
ใหญ่มาได้ จะโด่งดงัมาได้ก็มาจากพระผู้ น้อยนั่นเอง เรามีหน้าท่ีส่งเสริม
พระพทุธศาสนา  

การสง่เสริมพระพทุธศาสนานีเ้หมือนกบัว่ารากแก้วอยู่ตรงไหน ราก
ฝอยอยู่ตรงไหน ลําพังไม้ต้นเดียวจะเอาแต่ผลอย่างเดียวไม่ได้ มนัโยงกัน
ทัง้หมดเลย ผลจะเกิดขึน้ได้ก็เพราะต้นไม้ท่ีสมบูรณ์ ต้นท่ีสมบูรณ์ก็เพราะ
รากต้นไม้ท่ีมีความสมบูรณ์ รากจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยปุ๋ ยท่ีรอบข้าง
ต้นไม้นัน่แหละเป็นตวัสําคญั ถ้าปุ๋ ยไม่มี หรือปุ๋ ยไม่ดี นํา้ก็ไม่ให้  ปุ๋ ยก็ไม่ได้

ธรรมเทศนา หลวงพ่อทูล ขิปฺปปํโฺญ 
ที่ พนัสนิคม ชลบุรี   ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖   
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แล้วละ่ก็ ต้นไม้นัน้ถึงวา่พนัธุ์ดีสกัปานใดก็แล้วแตจ่ะงอกงามขึน้ไม่ได้ นัน่คือ
ต้นไม้จะงอกงามขึน้ได้ ต้องอาศยัปุ๋ ยท่ีดี รากก็ต้องดีด้วย เพราะรากต้องใช้
ปุ๋ ย ต้นไม้ก็ต้องแข็งแรงด้วย สมบูรณ์ด้วย ใบ ยอด ก่ิงก้านสาขา ก็สมบรูณ์
ด้วย และผลออกมาก็ต้องสมบูรณ์เช่นเดียวกัน ฉะนัน้อย่าลืมว่า ต้นไม้ดี 
ต้นไม้ใหญ่ ลูกผลดก งดงามเอร็ดอร่อย มันมาจากอะไร มาจากปุ๋ ยและ
พืน้ดนินัน่เอง 

นีฉ้ันใด ครูบาอาจารย์ท่านท่ีมีความโด่งดัง มีความเป็นอยู่ แบบ
ฐานะของพระท่ีฐานะไม่เหมือนกนัก็ตาม แตอ่ยู่ดีก็แล้วกัน เรียกว่า  สปัปา
ยะ  แบง่เป็น อาหารสปัปายะ หรือเสนาสนะสปัปายะ หรืออตุสุปัปายะ ท่ีว่า
มานี ้พวกเราเป็นส่วนหนึ่ง เป็นตัวกองหลังพูดง่ายๆ ว่ากองเสบียง กอง
เสบียงนัน้สําคญัท่ีสุด ท่านเปรียบเทียบว่ากองรบ กองรบลักษณะแบบนี ้
ลักษณะ 3 ขุมด้วยกัน หนึ่งกองพล สองกองคลัง คือคลังแสง สามกอง
เสบียง ทีนีเ้ขารบกนัเขามุ่งกองเสบียงเป็นหลกั เพ่ือทําลายตวันีใ้ห้ได้ ถ้ายึด
กองเสบียงไว้แล้วน่ี กองทัพ กองพล หรืออาวุธทันสมัยก็ตามจะหมด
ความหมายทนัที เพราะตวัเสบียงส่งไม่ได้แล้ว น่ีว่ากองเสบียงกําลงัส่งเสริม
อดุมสมบรูณ์อยู ่ก็สง่เสริมให้พลงัรบเขามีพลงัตอ่สู้กนั  

นีฉ้นัใด เร่ืองพระภิกษุสามเณรท่ีเป็นกองรบ เป็นแนวหน้า หรือเป็น
ช้างเท้าหน้ารถล้อหน้าก็ตาม ต้องใช้กองเสบียง เรียกว่าปัจจยั 4 ปัจจยั 4 น่ี
เป็นตวัสําคญั ถ้าพระเณรไม่มีปัจจยั 4 อาศยั ก็อยู่ไม่ได้ ถึงจะมีความรู้ทาง
ธรรมะก็ปฏิบตัิตอ่ไปไม่ได้ เพราะขาดปัจจยั 4 นีเ้อง ตวัสําคญัฆราวาสท่ีให้
ปัจจัย 4 คืออาหารการบิณฑบาต น่ีคือหลัก อาหารการบิณฑบาตคือชีวิต
ของพระเณรทุกองค์ท่ีมาบวชแล้ว ท่านมอบกายถวายตวัให้เป็นศิษย์ของ
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พระตถาคตเจ้าแล้ว พวกเราเป็นแรงสนบัสนุน คือกองเสบียง กองส่งเสริม 
คือถวายปัจจยั 4 ให้ท่าน เช่น อาหารบิณฑบาต เป็นต้น เพ่ือให้ท่านมีพลงั
ใจ กําลงัใจเพ่ือจะศกึษาธรรมะเลา่เรียนและธรรมปฏิบตัิ เม่ือธรรมปฏิบตัิใน
สว่นท่ีทา่นปฏิบตัไิด้ผลไปแล้ว ทา่นจะนํามาสอนเราอีกครัง้หนึง่  

 

 
 

การท่ีเราให้ทานเสียสละปัจจยั 4 ท่ีว่ามานี ้เหมือนเป็นต้นราก หรือ
เป็นปุ๋ ยให้แก่ต้นไม้ทุกต้นก็แล้วกัน น่ีมันบํารุงต้นไม้ คือพวกปุ๋ ยเหมือน
อาหารนั่นเอง น่ีว่ามันโยงถึงกันหมด การปฏิบตัิศาสนาต้องปฏิบัติตนให้
รักษาต้นศาสนาให้ได้ ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทํา ต่างคนต่างอยู่ บางทีศึกษา
ธรรมะต่างๆ ไม่เข้าใจ ก็วุ่นวายไปหมด ทิง้หมดไม่ได้ ศาสนาจะมีความ
เจริญขึน้ก็เพราะใคร เพราะบริษัท 4 ทําให้เจริญ ภิกษุ สามเณร อุบาสก 
อบุาสิกา นีเ้องทําให้เจริญ ศาสนาจะเส่ือมสลายไป หรือเส่ือมโทรมลงก็ตาม 
ก็กลุ่มนีแ้หละ กลุ่มเก่า คือ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นีเ้องทําให้
เส่ือม  
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การช่วยพยุงรักษาศาสนา ส่งเสริมศาสนา คือเราอย่ามองข้ามว่า
พระเล็กเณรน้อย เนือ้นาบญุไม่สําคญั ไม่ใช่ น่ีแหละตวัสําคญั คือ หนึ่ง ไป
ก่อนนัน่แหละ ต้องเดก็ไปก่อนนัน่ล่ะ จึงเป็นผู้ ใหญ่ได้ ก็เหมือนเราทกุวนันี ้ก็
มีอาชีพนานาประการ มีเงินมีทองฐานะใหญ่โต มีความรู้ดีก็ตาม แตก่่อนมา
ก็เป็นเดก็มาก่อนก็ได้พอ่แมเ่ลีย้งดมูาตัง้แตบ่ดันัน้จนได้เติบโตขึน้มา คือเด็ก
เป็นฐานของผู้ ใหญ่ น่ีล่ะ พระเล็กเณรน้อยก็เป็นฐานของพระผู้ ใหญ่
เชน่เดียวกนั มนัต้องโยงให้กนัอย่างนี ้ฉะนัน้เราจึงว่าให้ความเคารพตอ่พระ
เณรทกุองค์ถึงท่านยงัไม่แก่พรรษา ท่านมีความมุ่งมัน่เพ่ือจะเชิดชศูาสนานี ้
ตอ่ไปตามกําลงัความสามารถของแต่ละท่าน ต้องให้ความเคารพ การนอบ
น้อมถ่อมตวัเป็นเร่ืองสําคญัมากเลย เคารพแตป่ากมนัไม่พอนะ ต้องเคารพ
ถึงใจด้วย  

 

“นะโม” สิ่งท่ีสังคมต้องการมากที่สุด 

มีคําหนึง่จะอธิบายให้ฟัง ท่ีเราพดูกนัทกุวนัๆ บางทีเราพดูกนัอยู่แต่
ไม่รู้จกัความหมายในภาคปฏิบตัิ เช่นว่า นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะ
โต สมัมาสมัพทุธธสัสะ งานทกุงานในศาสนา เราต้องว่านะโม จะไหว้พระก็
ต้องว่านะโม ถวายสงัฆทานก็ว่านะโม รักษาศีล รับศีลก็ว่านะโม นีเ้ป็นต้น 
ทําไมตวันะโมจึงเป็นตวันําหน้ามาตลอด ถ้าไม่ว่านะโมจะเป็นอะไรเกิดขึน้ 
เป็นเพราะอะไรคนถึงว่านะโม น่ีส่วนมากพวกเราทัง้พระก็ดี ฆราวาสก็ดี 
สว่นใหญ่ท่ีวา่นะโม วา่ตามๆ กนัไป เขาว่าเถรส่องบาตร ว่าตามปู่ ย่าตาทวด 
ตามครูบาอาจารย์ ว่ากันไปเท่านัน้ แต่ไม่รู้จักความหมายว่า  “นะโม” 
หมายถึงอะไร  
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นะโม แปลวา่ ออ่นน้อมถ่อมตวั  ตวันอบน้อมน่ีเองเป็นเร่ืองสําคญัท่ี
สงัคมเขาต้องการมากท่ีสุด การให้ทานก็เพ่ือการนอบน้อม รับศีลก็ว่าเพ่ือ
ความนอบน้อม ทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือนอบน้อมทัง้หมดเลย  ตวันอบน้อมตวั
เดียวน่ีเป็นทางท่ีดี ไมเ่หมือนทางโลกเขาฆ่ากนัตีกนั การโกรธกนั ทําลายกนั
ตา่งๆ ไม่มีนะโม ตวันะโมคือนอบน้อมถ่อมตวั เป็นเร่ืองของดีทัง้นัน้ น่ีว่าตวั
นะโมเป็นสิ่งสําคญัเบือ้งต้นต้องศกึษาและนําไปปฏิบตัิ ไม่ใช่ว่าพูดสวดนะ
โมอยา่งเดียวก็พอแล้ว มนัไมใ่ช ่ต้องไปปฏิบตัใิห้เกิดนะโมขึน้กบัตวัเราให้ได้ 
นะโมทางกายนอบน้อมกันแค่ไหน นะโมทางวาจา กล่าววาจานอบน้อม
ออ่นโยนเป็นยงัไง นะโมทางใจ ใจจะมีความนอบน้อมอ่อนถ่อมตวัเป็นยงัไง 
น่ีนะโม 3 สว่น พยายามฝึก พยายามปฏิบตั ิพยายามแสดงออก  

ยกตวัอย่าง การไหว้พระสวดมนต์ ไหว้พระแต่ละประโยค อะระหงั  
สมัมา สมัพุทโธ ภะคะวา ก็ตาม คือนอบน้อม ต้องกราบพระพทุธเจ้า นอบ
น้อมพระพุทธเจ้า นอบน้อมต่อพระธรรม นอบน้อมต่อพระสงฆ์ อันนีส้่วน
หนึ่ง ทีนีค้วามนอบน้อมแคนี่ม้นัไม่พอ มนักว้างไกลมากกว่านีอี้ก เช่น นอบ
น้อมตอ่ผู้ มีพระคณุ หรือนอบน้อมตอ่พอ่ตอ่แม ่อย่างนีเ้ป็นต้น การนอบน้อม
นีเ้องเป็นทางท่ีดี เหมือนกบัว่าเราเป็นคนไม่ถือตนถือตวั เคารพสิทธิมนษุย์
ทกุคน ถ้าไม่อย่างนัน้เราจะเกิดอตัตามานะขึน้มาโดยไม่รู้ตวั น่ีตวันะโมตวั
เดียวน่ีเป็นตวัทําลายมานะอตัตาให้ยอ่ยยบัไป หรือให้เบาบางไปได้  

การพิจารณานะโม ให้ดบูอ่ยๆ ทําบอ่ยๆ ถ้าว่านะโมอย่างเดียว แต่
ไม่รู้จกัการนอบน้อมต่อกัน นะโมก็ไม่มีความหมายอะไรเลย มนัเป็นนะโม
นกแก้ว นกขนุทองไปเฉยๆ อยา่งนกขนุทองวา่นะโมได้ไหม ว่าได้ คือสอนมา
สิ ก็วา่นะโมๆ ว่าได้เลย หรือสอนว่า พทุโธๆ นกแก้วนกขนุทองก็ว่าได้  แตไ่ม่
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รู้ความหมายอะไร เราเป็นมนุษย์ผู้ปฏิบัติ เราต้องว่านะโมแล้วนําเอามา
ปฏิบตัิ เพราะนะโมเป็นภาคพิธีกรรมเฉยๆ แต่ภาคปฏิบตัิ เรายังไม่ลงมือ
ปฏิบตัติามนะโมให้เกิดขึน้ คือความนอบน้อมถ่อมตวัยงัไม่มี อ่อนน้อมยงัไม่
มี ฉะนัน้จึงพยายามฝึกเราเองให้เป็นคนนอบน้อมกับทุกคน เออ! ไม่ใช่ว่า
เราเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นผู้ ใหญ่แล้วแหละ ไม่ต้องนอบน้อมใครทัง้สิน้ ไม่ใช ่
คือนอบน้อมตามฐานะของผู้ ใหญ่  เม่ือผู้ น้อยเขามาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ 
เม่ือเขายกมือใสห่วั  เราก็ต้องนอบน้อมต้องรับเขา น่ีคือนะโม  ดงัคําวา่ 

วนัทะโก ปริวนัทะนงั แปลว่า เม่ือคนอ่ืนไหว้เรา เราต้องไหว้ตอบ น่ี
ลกัษณะนะโมเป็นอย่างนี ้ ไม่ว่าผู้นัน้เป็นฐานะอะไรก็แล้วแต่ คนต่ําต้อย
ด้อยกว่าเราก็ตาม ไหว้ตอบเขา ไม่ใช่ว่า เออ! กูไม่ต้องไหว้มึงหรอก มึงคน
ฐานะขัน้ต่ํา กฐูานะขัน้สงูกว่ามึง กมีูเงินมากกว่ามึง มึงไหว้ก ูก็ไหว้กสูิ กไูม่
ต้องไหว้มึง ไม่ใช่ ลกัษณะอย่างนีคื้อคนมานะอตัตามนัสูง เอาใหม่ เราต้อง
สร้างความนอบน้อมขึน้มาในใจ  แตก็่มีบางคน เป็นนะโมโดยไม่รู้ตวั เห็นทํา
กนัอยูห่ลายคน  บางคนทําถกู แตไ่ม่รู้ในภาคปริยตัิ น่ีหลวงพ่ออธิบายให้ฟัง
ทัง้ 2 อยา่ง ทัง้ภาคปริยตั ิทัง้ภาคปฏิบตั ิน่ีเคียงคูก่นัไป  

ตวันะโมท่ีว่ามานี ้มนัมีกบัทกุชาติทกุศาสนา นะโมไม่ได้ผกูขาดว่า
ชาติพุทธอย่างเดียว อิสลามก็ทําได้ คริสต์ก็ทําได้ ทกุคนทําได้ทัง้นัน้ ตวันะ
โมตวันี ้มนัเป็นหลกัสากล คําสอนของพระพทุธเจ้าเราตรัสไว้แล้วน่ีมนัคลุม
โลกทัง้หมดไว้เลย น่ีคือตวันะโมตวัเดียวน่ี มนัจะแปลไปมากมหาศาลทีเดียว 
อาตมาเคยศกึษา เคยพิจารณาตวันะโม พิจารณาทัง้คืนก็ไม่จบ มนัมากใน
ภาคปฏิบตัิ เราจะเอานะโมตัวเดียวมาเป็นตวัการปฏิบตัิ แนวทางปฏิบตัิได้
อย่างไรบ้าง ก็ต้องศึกษามาและปฏิบตัิตามนัน้  น่ีสําคญัมาก เราต้องฝึก
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ใหม่ เคารพต่อธรรม นอบน้อมต่อธรรม นอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ นอบ
น้อมตอ่พ่อแม่ นอบน้อมตอ่ผู้ มีพระคณุทัง้หลาย นอบน้อมตอ่เพ่ือน น่ีต้อง
ศกึษาตวันี ้ 

 

 

 

“การให้” เป็นยิ่งกว่าคาถามหานิยม 

อีกอย่างหนึ่ง ในโลกใบนี ้มีอะไรเป็นต้นเหตุท่ีจะให้คนเกิดความรัก
กัน ชอบกัน สงสารกันขึน้ได้ นั่น คือการให้ การให้น่ีเป็นจุดเด่น เป็น
จดุสําคญัมากจุดหนึ่ง คนจะเกิดความรักกันก็จดุนี ้ทีนีล้กัษณะการให้ เป็น
ลกัษณะเป็นดาบ 2 คมได้ ถ้านักปราชญ์หรือบณัฑิตให้ มันจะเป็นของท่ีมี
ค่ามีราคา มีสง่าราศี คือนกัปราชญ์ให้อะไรกับคนใดก็แล้วแต่ของนัน้จะมี
ราคามีคณุคา่ ทีนีว้่าถ้าหากคนพาลให้ มนัเป็นของท่ีเลวทราม น่ีคนพาลให้
เม่ือใด ไมเ่ป็นมงคลเลย  

ยกตวัอยา่งเร่ืองการให้ทาน การให้ทานน่ีมนัเป็นเสน่ห์แบบหนึ่ง คือ
เราไม่ต้องไปเรียนคาถามหานิยมอะไรทัง้สิน้ เพียงว่าให้ ให้ของเพ่ือท่าน
ชอบใจ ต้องดคูนนัน้ก่อนว่าของนีเ้ขาชอบใจไหม ถ้าเขาชอบใจเราก็ให้ของ
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สิ่งท่ีเขาชอบใจมนัมีคณุคา่ ทีนีค้นรับของท่ีให้ไปแล้ว น่ีจะนึกถึงบญุคณุกับ
ผู้ ให้อีกทีหนึ่ง ธรรมดาของคนเรา เร่ืองท่ีว่าบุญคุณน่ี เขาว่า กตญัํกูตเวที 
การนึกถึงคุณซึ่งกันและกัน และตอบบุญแทนคุณซึ่งกันและกัน มนัมีเป็น
นิสยัของคนไทยเราอยูแ่ล้ว คนไทยเราจะไมลื่มบญุคณุคนซึ่งกนัและกนั การ
นกึถึงบญุคณุมนัมีอยูเ่ป็นนิสยั ลกัษณะการให้มนัเป็นภาษายึดเหน่ียวนํา้ใจ
ซึ่งกนัและกนัได้ การให้อะไรกบัพระสงฆ์องค์เจ้า เขาเรียกว่าถวายทานการ
ให้  คําศัพท์ของพระเรียกว่าถวาย แต่ศัพท์ของฆราวาสว่าการให้ มี
ความหมายลกัษณะเดียวกนั คือให้  

 

“ให้” ให้เป็น  “รับ” ให้เป็น 

เราต้องศกึษาให้เป็นวา่ อะไรควรให้ใคร ในฐานะของคนอย่างนี ้เรา
ควรให้อะไรกบัเขา ให้ไปแล้วเขาชอบใจไหม หรือไม่ชอบใจ ต้องหาสิ่งท่ีเขา
ชอบใจให้เขา เขาจะยินดีมากทีเดียว การให้ตา่งๆ มนัจะเป็นโซ่ เป็นเชือกผกู
ซึ่งกันและกัน โยงซึ่งกันและกัน คือบุญคณุ มีอะไรเกิดขึน้เขาจะช่วยเราได้ 
เพราะมีหนีบ้ญุคณุกนั  คนไทยเราให้สิ่งใดลงไปก็นึกถึงบญุคณุคนนัน้ แต่
อย่าลืมว่าถ้าให้สิ่งไม่ดีกบัเขาล่ะ เขาก็ไม่ลืมเหมือนกัน เช่น ให้คําพูดท่ีไม่
เหมาะสม ท่ีดดุ่าว่ากล่าวเขา ว่าเสียดสีเสียดแทงเขา ว่าไล่เขาต่างๆ เขาจะ
ไมลื่มมนัฝังใจเหมือนกนั การให้ทางไม่ดี ต้องเลือกให้ให้เป็น ให้สิ่งใดท่ีเป็น
มงคลกบัตวัเรา กบัคนอ่ืนได้นัน่แหละ พยายามให้ตวันัน้  รักษากาย รักษา
วาจา หรือปฏิบตักิาย ปฏิบตัวิาจา เป็นสิ่งสําคญั 

ในชีวิตประจําวนั พอต่ืนขึน้มาแตล่ะวนั เราต้องมีทัง้การให้และการ
รับด้วย  มีคนอ่ืนหลายๆ คนให้เรา เราก็ต้องเลือกก่อนว่าสิ่งของให้เรามนั
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เป็นอย่างไรบ้าง สิ่งใดรับได้ก็รับไป สิ่งใดไม่ควรรับอย่าไปรับของสิ่งนัน้มา
ทบัถมใจตวัเองเป็นทกุข์ได้ พยายามเลือกรับเอาแต่สิ่งท่ีมีสาระมีประโยชน์ 
เลือกเฟ้นใน “การรับ” ให้เป็น 

การให้ทางวตัถขุ้าวของก็มี การให้ทางคําพดูก็มี นีเ้ราเป็นผู้หนึ่งท่ีมี
ครูบาอาจารย์อบรมสัง่สอนธรรมะ เราจะเลือกให้คนใดคนหนึ่ง ก็อยากให้มี
ประโยชน์ ให้เป็นมงคลกับเราด้วย เป็นมงคลกับเขาด้วย น่ีเลือกเสียก่อน
ท่ีว่า ธรรมวิจัย เลือกเฟ้นใน “การให้” ให้เป็น ให้เขาสิ่งนีก็้ต้องดูของท่ี
เหมาะสมกับคนๆ นัน้ น่ีการให้ น่ีคือการผูกพันกัน ความรักความสงสาร
เกิดขึน้จากการให้  

ยกตวัอยา่งง่ายๆ เราไมต้่องพดูเร่ืองของคนกบัคนละ่นะ เราพดูเร่ือง
คนกับสตัว์ดสูิ สตัว์ทกุประเภท เช่น สุนขั หรือแมว เป็นต้น ถ้าเราให้อะไร
บอ่ยๆ แล้ว มนัจะมีความรู้สึกอะไรกบัเราในการให้เขา ถ้าให้ทางท่ีดีกบัสตัว์
เหลา่นี ้สตัว์ก็ดีกบัเราได้ สอนเขาได้เลย น่ีคือวา่ให้ทางท่ีดีกบัหมู่สตัว์ เขาก็ดี
ขึน้มาได้ น่ีลกัษณะการให้สิ่งของ ให้อาหารเขาก็แล้วแต ่ถ้าเขากินอาหารดีๆ 
แล้วน่ี เขาให้อะไรกับเรา อย่างสุนัขเป็นต้น ทุกคนเคยเลีย้งสุนขั เคยเลีย้ง
แมว ต้องให้ของอะไรกับเขา น่ีคนเราก็เหมือนกนั ถ้าให้อะไรดีๆ ของกบัเขา
แล้ว มนัจะมีของดีมาตอบได้ เม่ือว่าให้สิ่งใดกับเขาอย่างไร สิ่งนัน้จะตอบ
คืนมาทีหลงัได้ ถ้าให้ทางท่ีดี ก็สนองตอบมาทางท่ีดี ถ้าให้ทางท่ีชัว่ ก็ตอบ
มาทางท่ีชัว่ เช่นว่าเราเป็นนิสยัชอบนินทาว่าร้ายคนนัน้ โกรธคนนี ้นัน่เป็น
ผลออกมาเขาก็ตอบแทนเราทางไม่ดีเช่นเดียวกัน จึงต้องพยายามเลือกให้
ในทางท่ีดีท่ีสดุ  
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น่ีคือวา่เราเป็นผู้ปฏิบตัธิรรม เป็นผู้ศกึษาธรรม เรียกว่านกัปราชญ์ก็
ว่าได้ นักปราชญ์บัณฑิตไม่ใช่เป็นพระอย่างเดียวนะ ฆราวาสก็เป็นได้ 
ผู้หญิงก็เป็นได้นะ นักปราชญ์ไม่เลือกว่าเป็นเฉพาะผู้ ชาย เป็นพระอย่าง
เดียว เราพยายามฝึกเป็นนกัปราชญ์อยูเ่สมอ เป็นคนท่ีมีเหตมีุผล 

 

 

 

“ลดส่วนเกิน” ธรรมะภาคปฏิบัต ิ

การศกึษาธรรมะ ส่วนมากศกึษาเอาแค่พทุโธมาพดูกันเฉยๆ พทุโธ
แปลว่าผู้ รู้  แต่จริงๆ มันไม่รู้ ไม่รู้ง่ายๆ เพราะการศึกษาเราน้อยไป ใน
การศึกษาธรรมะน่ี เราศึกษาตัง้แต่ขัน้หยาบ ขัน้กลาง ขัน้ละเอียด น่ีศึกษา
มาแล้วก็ต้องมาเลือกอีกว่าธรรมะหมวดไหนเราควรปฏิบตัิไปแค่ไหน มัน
ต้องปฏิบตัติามความสามารถเฉพาะตวั ไม่ใช่ว่าธรรมะทัง้หมดจะปฏิบตัิเอา
หมดทกุสิ่งทกุอย่างไม่ได้ บางสิ่งบางอย่างมนัเหลือกําลงัท่ีจะทําได้ก็ปล่อย
ไว้ก่อน เอาสิ่งท่ีพอทําได้พืน้ๆ ไปก่อนน่ีเป็นต้น น่ีหลวงพ่อจึงว่าการศึกษา
ธรรมะในตําราน่ีมนัเป็นอุบายวิธีหนึ่ง คือเป็นแผนท่ีธรรมะเฉยๆ แนวทาง
ธรรมะคือแผนท่ี น่ีเราศกึษาธรรมะในตําราเข้าใจแล้ว ก็น้อมมาหาตวัเองว่า
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ธรรมะตวัจริงอยู่ท่ีไหน อยู่ท่ีตวัของเรา เราต้องมาศึกษาตวัของเราตวันี ้มา
แก้ไขเราตวันี ้ 

บางครัง้มันมีส่วนเกินเกิดขึน้มากมายก่ายกอง แต่เราไม่ รู้ตัว 
สว่นเกินคืออะไร จดุออ่นก็มีไหม มีเหมือนกนั แตเ่ราไม่รู้จดุอ่อนคืออะไร นัน่
คือเราไมศ่กึษาตวัเอง ถ้าเรามาศกึษาตวัเองได้แล้วเม่ือไร เราจะจบัส่วนเกิน
ตวัเองได้ ถ้าส่วนเกินท่ีว่ามานัน้เกินบางสิ่ง มนัเกินความพอดี  ถ้าเกินความ
พอดีทกุอย่างจะมีปัญหา เกินกําลงั หรือเกินความพอดี   ส่วนเกินทางกาย
คืออะไรบ้าง สว่นเกินทางวาจามีอะไรบ้าง ส่วนเกินทางใจมีอะไรบ้าง แตล่ะ
อยา่งมาศกึษาแตล่ะจดุ ให้เข้าใจแยกแยะให้มนัถกู  

สว่นเกินทางกาย คือทําการงานตา่งๆ ทําไปแล้วเน่ีย ผลออกมาเป็น
ยงัไง หาความสขุไม่ได้ก็แล้วกนั น่ีว่ามนัไม่เหมาะสมในการกระทําอย่างนัน้ 
มนัผิดปกตไิปแล้ว  

สว่นเกินทางวาจา ถ้าอะไรมนัเกินความพอดี มนัจะมีปัญหา เช่นว่า
เราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน มันต้องดูเพ่ือนว่า เออ ! เพ่ือนกําลังนั่ง
ภาวนาปฏิบตัิกัน เราจะไปพูดไปเร่ือยๆ น่ีไม่ได้นะ มันเป็นส่วนเกินไปแล้ว 
เรียกวา่ กาลญัํ ูมนัผิดกาลผิดสมยัของหมูค่ณะ  

ส่วนเกินทางใจ เกินความคิด บางทีคิดเกินความพอดีก็มี เกิน
ขอบเขตก็มี กิเลสเป็นส่วนเกินไหม เป็นส่วนเกิน ตณัหาเป็นส่วนเกินไหม 
เป็นสว่นเกิน มนัจะเกิดเกินมากกวา่นีคื้ออะไร เกิดความโลภ เกิดความโกรธ 
เกิดความหลง น่ีคือส่วนเกินของมัน คือใจเรานั่นเอง ท่ีว่าราคะต่างๆ ก็ ดี 
ทัง้หมดน่ีเป็นส่วนเกินของใจทัง้นัน้เลย ทีนีใ้จเรามันเพลินตามส่วนเกิน
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เหล่านี ้มนัจึงเป็นทกุข์เกิดขึน้ มีปัญหาเกิดขึน้กบัตวัเรามากมายก่ายกอง น่ี
ต้องพยายามศกึษาตวัเราวา่สว่นเกินท่ีไมดี่นะ่ พยายามปิดฉากลงให้ได้  

สว่นเกินท่ีมนัดี เชน่ ไหว้พระสวดมนต์ เราเอา ไม่ไปไหน ไม่เสียหาย
อะไร แต่ส่วนเกินบางสิ่งบางอย่างมนัเป็นทุกข์ได้ พูดเกินความพอดี ทําให้
ขาดความเช่ือถือของคน ทําเกินความพอดีก็เช่นเดียวกัน ทกุอย่างมีปัญหา
กับร่างกายทัง้หมด การงานขนาดนี ้แต่กําลงัเรามีแค่นี ้ ต้องทําตามกําลัง
ของตวัเอง น่ีเรียกวา่การภาวนาปฏิบตั ิเราต้องศกึษาทกุขัน้ตอน ทกุบทบาท 

ยกตัวอย่าง หลวงพ่อท่ีไปเทศน์อเมริกา หลวงพ่อจะนําอุบาย
สอนใจตวัเองได้ หลวงพ่อไปอเมริกาไปปีละครัง้ ครัง้หนึ่งไปแค่ 2 เดือน 3 
เดือน ไปสอนเขา เขาก็รู้ว่าหลวงพ่อทูลไปเทศน์อเมริกา ไปปีละครัง้เอง ไป
เทศน์ท่ีไหนแหง่ใดน่ีเขาจะบนัทกึอดัเทปไปทกุท่ีทกุเมืองทกุประโยคข้อความ   
เขารู้วา่หลวงพอ่ทลูมาปีละครัง้ เขาต้องเก็บทกุสิ่งทกุอย่างไม่ให้ตกหล่น เขา
ก็แจกจ่ายกันไป นําไปวิจัย วิเคราะห์ นําไปปฏิบตัิ เขาเอาทุกสิ่งทุกอย่าง 
เหมือนอยู่ท่ีอเมริกา พระจะไปเทศน์อบรมกรรมฐานคนน่ีมีน้อยมาก แต่
หลวงพ่อทูลก็ไปเทศน์สอนท่ีนัน่ เขาจึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประโยคไม่ให้
ตกหล่น หลวงพ่อพดูยงัไง อธิบายยงัไง เขานําไปปฏิบตัิ เอาไปพิจารณาให้
เข้าใจทุกแง่ทุกมุม เหตุนั่นคนอเมริกาเขาตัง้ใจสูง เขาว่าให้มันคุ้มค่า ฟัง
เทศน์หลวงพอ่ทลูมาปีหนึง่ ให้มนัคุ้มปีหนึง่ไปเลย ปีหน้าวา่กนัใหม ่ 

ท่ีน่ีก็เหมือนกนั หลวงพอ่มาอยูท่ี่น่ี หลวงพอ่มาปีละครัง้เช่นเดียวกนั 
เหมือนอเมริกา อเมริกาก็ไปปีละครัง้ อนันีก็้มาปีละครัง้เช่นเดียวกนั เม่ือได้
ฟังหลวงพ่ออธิบายธรรมะเร่ืองอะไร พยายามเก็บหอมรอมริบให้มากท่ีสุด 
หลวงพ่อทูลว่าอะไรบ้าง ตํารามีอะไรบ้างก็ต้องศึกษา ศึกษาดูในตํารา
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ทัง้หมดกับหลวงพ่อเทศน์คงไม่แตกต่างกันอะไรหรอกเพราะเขียนออกมา
จากใจอนัเดียวกนั ฉะนัน้ถึงว่าพยายามศึกษาและนํามาปฏิบตัิให้มาก นัน่
คือปฏิบตัิตวัเอง ปฏิบตัิกาย ปฏิบตัิวาจา ปฏิบตัิใจ ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่เฉยๆ 
ไมไ่ด้นะ  

ศาสนาพุทธของเราเกิดขึน้ในโลกใบนี ้เกิดขึน้จากผู้ปฏิบตัิ เกิดขึน้
จากผู้ มีสตปัิญญาท่ีดี ไมไ่ด้เกิดขึน้จากความสงบของสมาธินะ จําไว้ เกิดขึน้
จากผู้ มีสติปัญญาท่ีดี นัน่คือพระพุทธเจ้า  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้ มี
ปัญญาท่ีสร้างขึน้มากบัโลกใบนี ้ทีนีส้าวกทัง้หลายท่ีผ่านพ้นไปถึงมรรคผล
นิพพานแล้วก็ตาม เป็นฆราวาสก็ดี เป็นพระก็ดี มากมายก็หลายแสนท่าน 
ท่านเป็นไปได้เพราะอะไร เพราะท่านมีปัญญาท่ีดี สติดี ปัญญาดี นั่นนะ
ผา่นได้เลย  

 

 

 

ความเหน็ผิดว่า โลกนีน่้าอยู่น่าอาศัย 

พระองค์เจ้าสอนให้คนเข้าใจความเห็นท่ีถูกต้อง เรียกว่าปัญญา
ความเห็นชอบ  คนธรรมดาบนโลกเรานี ้พืน้ฐานจริงๆ ลึกๆ แล้ว มันเป็น
มิจฉา คือความเห็นผิด ความเห็นผิดเห็นอย่างไร? เห็นว่าโลกนีเ้ป็นสิ่งท่ีน่า
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อยู่น่าอาศยั รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คือสิ่งท่ีน่ากอดน่าชม น่ารักน่า
ชอบ เชน่เดียวกนั สิ่งตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในโลกใบนี ้ เงินทองกองสมบตัิตา่งๆ ก็ยึด
มั่นถือมั่นว่าน่ีเป็นของๆ เรา น่ีคือความเห็นผิด  ความเห็นอย่างนีเ้ป็น
ความเห็นของกิเลสตัณหา มันก่อให้เกิด ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย มัน
ก่อให้เกิดความยึดมัน่ถือมัน่ผกูพนั เขาเรียกว่า อปุาทาน อปุาทานความยึด
มั่นถือมั่นสิ่งใด ใจจะวนมาเกิดกับของสิ่งนัน้ น่ีเรียกว่าจิตมันเวียนตาม
กระแสโลก ตวัมาเกิดน่ีแหละ จะทําให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย  

พระองค์จึงได้วางวิธีการคิดอย่างนีซ้ะ ให้มองดสูิ่งทัง้หลายทัง้ปวง
ในโลกใบนี ้เป็นธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี ้สมบตัิของโลกทัง้หมดท่ีเรามี
อยู่ก็ดี หรือใครมีก็ตาม ไม่มีสมบตัิส่วนใดเป็นของเราท่ีแท้จริง   ไม่มีเลย น่ี
เอาความจริงมาพดูกนั ท่ีวา่เป็นของเรา เพียงแคส่มมตุวิา่เป็นของเราตามแง่
กฎหมายเทา่นัน้  เป็นกรรมสิทธ์ิชัว่คราวขณะท่ีมีชีวิตอยู่เท่านัน้เอง เม่ือชีวิต
เราหมดไป หรือตายไปแล้ว  สิ่งท่ีเราพดูว่าเป็นของเราน่ะ  ไม่จริงเลย ทิง้ไว้
กบัโลกทัง้หมด ไมมี่ใครจะหาบเงินทองข้าวของสมบตัิท่ีมีอยู่  เอาไปสู่ท่ีไหน
ได้เลย ไปแตต่วัล่อนจ้อน ถ้าเป็นของเราจริงๆ ก็เอาไปด้วยสิ  น่ีเอาไปไม่ได้ 
สมบตัิของโลกต้องทิง้กับโลกใบนี ้ต้องถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบทอดต่อกัน
ไป ลูกหลานเอาได้ไหม? เอาไม่ได้เช่นเดียวกัน ถึงกาลเวลาเขาก็ปล่อยทิง้
กับโลกใบนี ้เขาก็ไปของเขาเอง เม่ือตายไปแล้ว แล้วหลานเอาไปได้ไหม? 
ไม่ได้ สมบัติในโลกใบนี ้ไม่มีคนใดคนหนึ่งจะได้เป็นกรรมสิทธ์ิแม้แต่คน
เดียว มนัไมมี่ น่ีคือความจริง  

ให้เราคิดบ่อยๆ ให้เราคิดว่า เออ ! สมบัติในโลกนีม้ันเป็นปัจจัย
อาศยั หรือว่าสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ชีวิตเราเท่านัน้เอง ถ้าเราไปยึด
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ติดว่าน่ีเป็นของๆ เรา  เราจะมาเกิดได้เพราะเร่ืองของตณัหาไง เรียกว่า
ตณัหา สดุท้ายก็หาตนั หาตนัทางตวัเองไปไหนไม่ได้ ติดข้องตวั น่ีเราคิดให้
ดี น่ีพระองค์เจ้าสอนในครัง้พุทธกาล สอนให้คนรู้จริง เห็นจริง ตามหลัก
ความเป็นจริงของไตรลกัษณ์  อนิจจงั ทกุข์ขงั อนตัตา  

คําวา่ “ทกุขงั” เกิดจากอะไรบ้าง? อะไรเป็นต้นเหตขุองมนั เกิดจาก
ความหลงผิดเข้าใจผิดน่ีเอง ท่ีเป็นเหตใุห้เกิดเป็นทุกข์ได้ สิ่งท่ีเรายึดติดว่า
เป็นของๆ เรา  นัน้คือหลงผิด ไม่เข้าใจว่าสิ่งนีเ้ป็นอนิจจัง มันเป็นของไม่
เท่ียง มันเปล่ียนแปลงไปได้ ในโลกใบนีม้ันเป็นอย่างนี ้สิ่งท่ีเป็นจริง คือ
ความไมเ่ท่ียง คืออนิจจงั 

ถามว่า ท่ีเรามาเกิดนี ้ เราจําเป็นท่ีจะต้องหาสมบตัิในโลกใบนีม้า
พึ่งพิงอิงอาศยัหรือไม่?  มนัจําเป็น เพราะธาตขุนัธ์เรามนัเป็นธาตส่ีุ มนัต้อง
อาศยัธาตภุายนอกมาจนุเจือเอาไว้ หาอยู่หากิน เป็นวนัเป็นคืน เอาไปให้อยู่
ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านัน้ แต่วตัถุสมบตัิในโลกใบนี ้มันจะไม่ทําให้ธาตคุน
หรือตวัคนเราน่ี มีชีวิตยืนยาวเป็นกัปเป็นกัลป์ได้ แต่ธาตุขันธ์มันหนุ่มมัน
สาวเสมอต้นเสมอปลายไปก็ไม่ได้ จะมีอาหารดีเลิศเลอสกัปานใดก็ตามกิน
แล้วก็แก่ตามเดิม  อาหารดีหรือไม่ดี มนัก็แก่อยู่อย่างนัน้ล่ะ หรืออาหารก็ดี 
ท่ีอยู่ท่ีอาศยับ้านเรือนก็ดี ทกุอย่างเราสร้างขึน้มาเพ่ือพกัอาศยัเฉยๆ มนัไม่
ทําให้คนหนุม่ขึน้ได้ น่ีคือของจริง  

น่ีเรามาคิดความจริงเหล่านีว้่า โอ! คนเกิดมาเพราะมาหลงผิดกับ
สิ่งเหลา่นีน้ะ คือตณัหาตวันีน้ะ พระองค์จึงว่าทวนกระแสให้มากท่ีสดุ ไม่ให้
ใจไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี ้ นีคื้อตวัสติปัญญาเป็นตวัแก้ปัญหาทุกประเภท 
ปัญหาเกิดขึน้จากอะไรบ้าง สิ่งภายนอกก็มี ปัญหาภายในก็มี ก็ต้องแก้กนั 
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การแก้ปัญหา ต้องโทษตัวเราเองที่หลงผิด 

ปัญหาภายในเกิดขึน้ บางสิ่งเกิดขึน้โดยธรรมชาติของมนั เราไม่ให้
เกิดขึน้ มนัก็เกิดขึน้เอง เช่นว่าทุกข์ เป็นต้น คือทกุข์ท่ีว่ามานีม้นัเกิดขึน้โดย
ธรรมชาตขิองมนั โดยไมต้่องสร้างขึน้มาก็เป็นเองของมนั นัน่คือ สภาวะทกุข์ 
น่ีทุกข์ประจําขนัธ์ ขนัธ์ตวัเรา คือ ธาต ุ4 เราน่ี เราดสูินัง่นานๆ ไป ปวดแข้ง
ปวดขาขึน้มาเอง โดยไม่ต้องไปมีอะไรเข้ามาเก่ียว บางทีนอนนานๆ ก็เป็น
ทกุข์ขึน้มาได้ เดนินานๆ ก็เป็นทกุข์ขึน้มาได้ หรือยืนนานๆ เป็นทกุข์ขึน้มาได้ 
เชน่เดียวกนั นัน่คือวา่ สภาวะทกุข์ ทกุข์ประจําขนัธ์เรา มีอยา่งนี ้ 

ทกุข์อีกอยา่งหนึง่คือ ปกิณกะทกุข์ ทกุข์ท่ีจรมา เหมือนกบัอะไรบ้าง 
เหมือนกบั หนาวไปหน่อย ร้อนไปหน่อย อย่างนีเ้ป็นต้น ทกุข์จร หรือทกุข์ไป
ตามอาการวา่ อตุขุองธาตน่ีุมนัเปล่ียนแปลงไป มนัเปล่ียนแปลงไปหลายสิ่ง
หลายอยา่ง ทัง้หนาว ทัง้ร้อน ทัง้เย็นมีสลบัไป หรือโรคภยัตา่งๆ จรมาทัง้นัน้
เลย คือเสียงตา่งๆ เข้ามาก็เหมือนกัน มาใส่หูเราก็เป็นทุกข์ได้เช่นเดียวกัน
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นั่นแหละ ทุกข์ภายนอกมันจรมาหาเราน่ีมากมายก่ายกองเหลือเกิน 
พยายามปกป้องตวัเองให้มากท่ีสดุ จะให้ว่าตวัเองไม่มีทกุข์น่ีไม่ได้ แต่ทกุข์
จรน่ีพยายามรักษาเอาไว้ อยา่ให้เข้ามาใกล้มากนกั  

ทุกข์ภายในเราเองมนัมีอยู่ พยายามให้รู้เท่าเอาไว้ อย่าไปละทุกข์ 
การเจ็บแข้ง เจ็บขา ปวดหลงั ปวดเอว ไม่ให้มีไม่ได้ มนัต้องมีอยู่อย่างนี ้ดู
อย่างพระอริยเจ้าอรหนัต์ก็ยงัมีทกุข์อยู่ ก็ยงัฉันยาได้อยู่ มนัยงัเปล่ียนได้อยู ่
คือ เปล่ียนยืนเดินนัง่นอนได้ ทกุข์ประจําขนัธ์เราน่ะมนัมีอยู่ แตใ่ห้รู้เท่าทกุข์ 
เม่ือรู้เท่าแล้ว ก็ให้พิจารณาว่าคนเกิดมากับโลกนี ้ทกุคนต้องเจอความทกุข์  
เราก็ต้องสู้กนัไปอยู่กนัไปอย่างนีต้ลอดเวลา ทีนีจ้ะหาเวลาอย่างอ่ืนมากลบ
เกล่ือนเร่ืองทกุข์ กลบได้ชัว่คราว เช่นว่าหิวกระหายเป็นทกุข์ เป็นต้น เม่ือหิว
ก็กินข้าวซะ ก็หายได้ชัว่ขณะ หายทกุข์ชัว่ขณะ บางทีหิวนํา้มากก็เป็นทกุข์ ก็
กินนํา้ซะ ก็หายชั่วขณะ บางทีปวดหนัก ปวดเบา ไปถ่ายทุกข์ซะ ก็หาย
ชั่วขณะ เด๋ียวก็ทุกข์ใหม่อยู่นั่นแหละ น่ีความทุกข์ของร่างกายเรา มัน
กระทบกระเทือนถึงใจทัง้หมด เพราะใจกับกายอยู่ร่วมกัน ต้องพิจารณา
ความทกุข์อยา่งนีอ้ยูเ่สมอๆ  

สว่นความทกุข์ท่ีจรมา เราต้องพยายามปกป้องตวัเอง นัน่คือ หนาว
มาก็หม่ผ้าซะ แก้ไขอยา่งนัน้ ร้อนมาก็อาบนํา้ซะ แก้ไขก็เทา่นัน้เอง  

โลกทัง้หมดคืออยา่งนี ้เราจะไปว่าเขาไม่ได้ โลกอนันีม้นัเป็นอย่างนี ้
มนัต้องโทษเราเอง เราเองทําไมมาเกิดกับโลกใบนีล้่ะ มนัต้องถือโทษเราว่า
เรามาเกิดท่ีน่ี เรามาเกิดเพราะอะไร เพราะเราหลงโลกใบนีม้ายาวนานร้อย
กปัพนักลัป์มาแล้ว หลงเพราะอะไร เพราะเราสตปัิญญาไมดี่ ไม่ฉลาดพอตวั 
มนัยังหลงโลกหลงสงสารอันนีม้าตลอดเวลา เพราะนัน้คือว่าเรามาช่วงนี ้
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ขณะนี ้ให้ถือว่าเรามาสร้างบารมี มาหากอบโกยหาทุน เพ่ือท่ีจะไปสู่ท่ีอ่ืน
ภพอ่ืนให้มนัได้ ไม่มีคนใดจะอยู่บนโลกนีต้ลอดไปหรอก คือธรรมดาจริงๆ 
แล้วใจเราน่ี หาท่ีอยูแ่นน่อนไม่ได้ ใจเราน่ี จะหาบ้านพกัท่ีเป็นสาระแก่นสาร
เอาแน่ไม่ได้เช่นเดียวกัน มนัจะเวียนวนไปตามภพทัง้ 3 น่ีแหละ น่ีใจเราไป
อยูส่วรรค์ไปอยู่นานไม่ได้อีก เวียนท่ีใหม่อีก มามนษุย์อีก มาน่ี ก็ไปเวียนอีก 
เวียนไปสู่ไปอบายภูมิอีก น่ีเป็นต้น คือเวียนไปตามกรรม เราสร้างกรรมมา
อยา่งไร ใจเราจะเป็นไปอยา่งนัน้ คือเวียนไปตามภพ  

 

การกระท าของเราเป็นตัวก าหนด 

คําว่า กัมมุนา วัตตะติ โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่ีเรา
สร้างไว้ทัง้หมด มันเปรียบเทียบได้ว่า เหมือนกับคนนั่งอยู่ในแพกลาง
มหาสมทุร คือแพท่ีว่ามานี ้ไม่มีเคร่ืองยนต์กลไกในแพนัน้เลย ทีนีเ้ราจะไป
ทางทิศใต้ ทิศเหนือ ตามชอบใจไม่ได้ เพราะกําลงัเรือกําลังพายเราไม่พอ 
มนัไปได้เพราะอะไร ไปได้เพราะลมท่ีจะพดัเรือให้เป็นไป คือพดัแพให้เป็นไป 
เม่ือลมพดัแพไปถึงจดุไหนเราต้องอยูจ่ดุนัน้ ถึงท่ีแห่งนัน้เราไม่อยากจะอยู่ ก็
ต้องได้อยู ่เพราะจะถึงฝ่ังแล้ว ถ้าไมถ่ึงก็โชคร้ายไป ถ้าบางแพบางท่านไปถึง
หาดทรายท่ีอ่อนนุ่มสําราญดี เออ! โชคดีไปอย่างนัน้ ลม เป็นตวักําหนดให้
แพเป็นไป  

น่ีเหมือนกนัคือใจเราน่ี จะเอาตามใจชอบไม่ได้นะ เราจะไปดีก็ตาม 
ไปชัว่ก็ดี กรรมเป็นตวักําหนดให้เราเป็นไป เราจะปรารถนาอย่างเดียวนะ 
มนัเป็นความอยากเฉยๆ ขอปรารถนาว่า “สาธุ! ขอให้ข้าพเจ้าไปสู่สวรรค์
เถิด”  แตค่วามจริงจะไปดีหรือไม่ดีมนัไม่ได้อยู่ท่ีความปรารถนา  มนัอยู่กบั
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การกระทําของเราเป็นตวัตดัสินพาไปไมใ่ชค่วามปรารถนา คําปรารถนาเป็น
เพียงคําประกอบเฉยๆ สว่นมากก็ไมไ่ด้ตรงเป้าหมายเท่าไรหรอกตณัหาตวันี ้
บางทีปรารถนาไปอย่างหนึ่ง แต่การทําอีกอย่างหนึ่ง การทําน่ีสําคญักว่า 
การทําสําคญักว่าความปรารถนา บางทีเราปรารถนาจะไปสวรรค์ แตไ่ปทํา
ความชัว่ซะน่ีสวรรค์ก็ไม่ได้ไป ปรารถนาก็ไม่ได้ไป นัน่คือพยายามทําให้ดี
เอาไว้ให้มากท่ีสดุ การทําดีพดูดีทัง้หมด พยายามทําให้ดีเอาไว้  

 

 

 

“ดี” และ “ไม่ดี” ต้องศึกษาทัง้สองฝ่าย 

คําวา่ “ดี” คําเดียวน่ี ดีคืออะไร เอาอะไรมาเป็นตวัวดัว่าดี เอาคําว่า 
“ไมดี่” น่ีเอง สิ่งท่ีไมดี่มนัเป็นยงัไงบ้าง ต้องศกึษา 2 ฝ่าย ศกึษาสิ่งท่ีดี และก็
มาศกึษาสิ่งท่ีไม่ดี เพ่ือมาหกัล้างกนัได้ คือคําว่า “ดี” เป็นอย่างนีน้ะ  “ไม่ดี” 
เป็นอยา่งนีน้ะ มนัต้องเลือกทางเลือกได้ ถ้าเรารู้เอาดีอย่างเดียว แตไ่ม่ดีไม่รู้ 
เราจะหลงทางไมดี่ไมรู้่ตวัน่ี ทกุคนทกุวนัอยากได้ดีอยู่ แตไ่ปหลงทําทางไม่ดี
ก็ได้มากมายก่ายกอง น่ีเราต้องศึกษาทางว่าดีคืออะไร ไม่ดีคืออะไร หลวง
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พอ่แจกแผน่ธรรมะ 2-3 วนัท่ีผ่านมาน่ี ธรรมะสัน้ๆ มี 16 ข้อ รวมแล้ว 32 ข้อ 
ให้ข้อคิดเอาไว้ ให้เราคิดทางท่ีดี แล้วก็ต้องคิดทางไม่ดี  ดสูิว่าทางไม่ดีมี
อะไรบ้าง เหตดีุมีอะไรบ้าง เหตไุม่ดีมีอะไรบ้าง ต้องศกึษาเหตทุัง้ 2 ฝ่ายให้
เข้าใจ เพ่ือวา่เราจะเลือกได้ ถ้าเอาอยา่งหนึง่อยา่งเดียวไม่ได้ เพราะเหตไุม่ดี
เราไมรู้่  

การภาวนาปฏิบัติต้องเป็นอุบายการแก้ปัญหา ไม่ใช่การสร้าง
ปัญหานะ การสร้างปัญหาเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหา แตห่ลกัปฏิบตัิเป็นหลกั
แก้ปัญหา ดงัคําวา่ ตนเตือนตนด้วยตนเอง เตือนทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเราทําไม่ดี 
ตนเตือนตนได้เพราะอะไร มนัต้องรู้จกัตวัเองผิดซะก่อนถึงเตือนตวัเองได้ ถ้า
เราไมรู้่จกัความผิดตวัเอง เตือนตวัเองได้ยงัไง มนัเตือนไมถ่กู เตือนไม่ได้ มนั
ต้องรู้จกัความบกพร่องตวัเองซะก่อน จงึเตือนตวัเองถกู  
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เหมือนกบัเราสอนลกูสอนหลาน ก่อนจะสอนเขาเราต้องเห็นความ
บกพร่องของเขาซะก่อนสิ ไอ้ลกูหลานคนนี ้ทําอย่างนี ้ๆ  มนัไม่ดีอย่างนี ้ๆ  นัน่
แหละเอาข้อมลูมาสอนเขา ไม่ใช่ว่าสอนเดาๆ ไม่ได้นะ  เด็กเขารู้จกัผิด รู้จกั
ถกู บางทีเด็กไม่มีความผิดอะไรเลย เด็กเรียบร้อยดีตลอดเวลา แตพ่่อแม่ไป
อบรมไปสอนว่าเขาไม่ดี ไม่ได้นะ มนัต้องเอาสิ่งท่ีเขาบกพร่อง  มาสอนเขา 
มาเตือนเขา อนันีค้วรทํานะ อนันีไ้ม่ควรทํานะ ต้องบอกต้องกล่าว ต้องสอน
เขาอยา่งนี ้ น่ีเชน่เดียวกนั เร่ืองปัญญาสอนใจ มนัต้องศกึษาใจเราว่า ใจเรา
ดีอะไร ไม่ดีอะไร ตรงไหนบกพร่อง ตรงไหนเป็นส่วนเกิน เป็นต้น เห็นแล้วก็
เอามาสอนใจอีกครัง้หนึง่ น่ีตวัปัญญาสอนใจโดยเฉพาะเลย  

แต่ถ้าเรามีปัญญาไม่ดีก็สอนใจตัวเองไม่ได้ เพราะใจมันมีกิเลส
ตณัหาสอนเขาอยู่แล้ว แต่ละวนัๆ ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบนั ต่ืนเช้ามา
แต่ละวัน กิเลสตัณหาสอนใจตลอดเวลา  คิดเพ่ือได้ เพ่ือเอา คิดไปตาม
สงัขารการปรุงแต่ง  ดงัแผ่นธรรมะท่ีแจก ข้อความวรรคต้นเป็นฝ่ายสมทุยั 
คือ คดิผกูตนเอง  หลอกตวัเองให้หลง 

เราสร้างปัญหาเอง เราต้องแก้เอง คิดหาวิธีหักล้าง ดังข้อความ
วรรคปลาย คือคิดแก้ตนเอง เป็นฝ่ายนิโรธ รู้แจ้งเห็นจริง ดับสูญสิน้จาก
ความเข้าใจผิด  เราต้องคิดสองแง่สองมุม กิเลสคิดเร่ืองสวย ทําให้ใจเห่อ
เหิมไปในทางรักใคร่จนลืมตวั ปัญญาก็ต้องคิดอีกมุมคือความไม่สวยงาม  
เอาความคิดลบล้างความคิด คือฝึกปัญญาทวนกระแส  เม่ือฝึกปัญญา
อย่างนีจ้นชํานาญ ตวันีแ้หละจะกลายเป็นวิปัสสนา  นีคื้อใจเราน่ีถูกสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมาสอนบ่อยๆ แล้ว มันจะเป็นไปตามนัน้ น่ีคือการสอน เขาว่า
สิ่งแวดล้อมเป็นตวัสําคญัมากเลย 
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นกแก้วยังสอนได้ แล้วใจเราล่ะ? 

พระพทุธเจ้ายกนิทานขึน้มาเร่ืองลกูนกแก้ว 2 ตวั แม่นกออกไปหา
กินยงัไม่กลบัมา ลกูนกทัง้ 2 ตวั ถกูลมพดัออกไปจากรัง  นก 2 ตวัก็พอบิน
ได้นิดๆ หน่อยๆ ยงัไม่แข็งแรง แตไ่ม่สามารถต้านทานลมได้ ลมพดันกแก้ว 
2 ตวัน่ีไปคนละทิศคนละทางกนัเลย ตวัหนึ่งลมพดัไปตกท่ีกลุ่มพวกฤๅษีเขา
อยู ่อีกตวัหนึง่ลมพดัปลิวไปตกท่ีมหาโจรเขาอยู่ ท่ีนีเ้ขาก็ไปเลีย้งเอาไว้ ฤๅษี
ก็เอาลกูนกแก้วตวันีไ้ปเลีย้ง เอาไปฝึกไปหดัให้มนัพดู ให้มนัว่าไหว้พระเป็น
บ้าง สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้จักการนอบน้อมถ่อมตัว จากการไหว้ก็ดีทุก
ประเภท นัน่คือฤๅษีเขาสอนตวันัน้ทางท่ีดีทัง้หมด แตต่วัท่ีไปตกในกลุ่มมหา
โจร เขาสอนเร่ืองอะไร เขาสอนเร่ืองการปล้นการลกั มนัเป็นส่ือเพ่ือหาข่าว 
ในดงใหญ่ป่าใหญ่ใครจะเข้ามายงัไงๆ นกแก้วจะไปหาดตู้นทาง บ้านไหนมี
เงินน้อยเงินมาก นกแก้วจะไปด ูแล้วมาบอกหวัหน้าไปปล้นกนั  

ถ้านกแก้วยงัสอนได้ ใจเราเช่นเดียวกนั มนัถกูกิเลสสอนตามกําลงั
กิเลสนั่นแหละ นั่นว่าใจเราแต่ละวันๆ อย่าให้กิเลสตัณหาสังขารสอนใจ
อะไรมากมายขนาดนัน้ พยายามเอาปัญญาฝืนใจไว้หน่อย ปัญญาสอนใจ
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ไว้หน่อย ฝืนบอ่ยๆ ปัญญาสอนใจ ไม่ใช่ว่าสอนทีเดียวดีขึน้แล้วดีนะ ให้ดสูิ
วา่กิเลสสอนใจตัง้แตเ่ราเกิดมากบัโลกนีห้ลายกปัหลายกลัป์ มันสอนทกุกปั
ทกุกลัป์มา สอนทกุวนั สอนทกุชัว่โมง จนใจมนัหลงไปขนาดไหน แตปั่ญญา
จะมารือ้ฟืน้สอนใจแคคํ่าสองคํามนัไมไ่ด้ มนัไมพ่อกนั  

เปรียบได้กับเร่ืองอาหาร  อาหารหม้อใหญ่ใส่นํา้ปลาแค่ช้อนเดียว
มันจะมีความหมายอะไร ไม่มีคุณค่าอะไรเลย มองไม่เห็นอะไรเลย น่ี
เหมือนกนัวา่เรามีความผิดมากมายก่ายกองขนาดนี ้แตเ่ราจะมาสอนเราแค่
นิดเดียวมนัไม่ได้ หรือเราซกัผ้าซกัผ่อน เสือ้ผ้าเราสกปรกโสโครก เป็นคราบ
มอมแมมมาหลายปีมาแล้วน่ี เอาผงซกัฟอกใส่นิดเดียวเอง แคห่ยิบมือเดียว
ไปใส่มันจะมีความหมายอะไร มันใส่ไม่ได้  มันแก้กันไม่ลง มันต้อง
สมเหตสุมผลถึงจะแก้กนัได้  ใจเรามนัหลงสิ่งตา่งๆ มากมายก่ายกอง เราจะ
มาสอนใจเราให้มันรู้เห็นง่ายๆ มันไม่ได้นะ ต้องสอนบ่อยๆ จนใจเรารู้จริง
ตามความเป็นจริงด้วยปัญญา  

เปรียบได้กบัเร่ืองการสอนลกู ทกุคนท่ีน่ีเป็นพ่อเป็นแม่คน เราสอน
ลกูเราเร่ืองเดียวกันสอนก่ีครัง้ ประโยคเดียวกันสอนลกูก่ีครัง้ มนันบัไม่ถ้วน 
ขนาดนัน้ลกูก็ยงัฝ่าฝืนทํา นัน่คือเราสอนใจอยู่ก็จริง มนัก็เพียงส่วนหนึ่ง  แต่
กิเลสมันหลอกสอนอยู่ตลอดเวลา จนฝังใจมาแล้ว นั่นคือว่าถูกกิเลสล้าง
สมองมายาวนาน มันล้างใจเรามายาวนานเหลือเกิน มันไปตามกิเลส
ตลอดเวลา น่ีความเคยชินของใจ ทําก็ไปตามกิเลส การคิดการพูดไปตาม
กิเลสทัง้หมด น่ีความเคยชินของใจไปทางนีม้ากแล้ว จะทําอย่างไรจะฝึกใจ
ให้หวนไปทางธรรมะให้ได้  
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เหมือนกับใช้ปัญญาลงทุนให้มาก ให้มากท่ีสุด เราก็ต้องไปศึกษา
มาลงทุนสอนใจตัวเองระวังใจให้มาก คําว่าสติปัญญาอันนีคื้อเป็นหลัก
สอนใจตวัเอง คือมองศึกษาทางดีเอาไว้ ถ้าใจไปในทางไม่ดีก็กักเอาไว้ กัน
เอาไว้ซะ อยา่ไปทางนัน้ ถ้าใจไปทางดีก็พยายามจะสง่เสริมดีมากท่ีสดุเท่าท่ี
จะมากได้ นัน่คือวา่ต้องฝืน  ฝืนทางโลกให้มากท่ีสดุเอาไว้  

ธรรมะแต่ละหมวดๆ ถ้านํามาปฏิบตัิแล้วมนัมีคณุคา่ได้ง่าย เช่นว่า 
“หิริ” คําเดียวน่ี เรานํามาปฏิบตัิแคห่มวดเดียวน่ีก็มีคณุค่า “หิริ” แปลว่า
อะไร แปลวา่ละอาย ละอายอะไร ละอายในการทําชัว่ทกุชนิด ละอายในการ
พูดชัว่ทุกชนิด ละอายในการคิดชัว่ หรือในการเห็นชัว่ทุกชนิดนัน่เอง น่ีเรา
มาปฏิบตัิในธรรมะหมวดเดียวมีคณุค่ามากเลย แต่เราไม่นํามาปฏิบตัิ คํา
สอนของพระพทุธเจ้าแตล่ะประโยคมนัมีคณุคา่ เช่นว่า “ขนัติ” ความอดทน 
ก็มีคณุคา่มากแตล่ะประโยค อดทนดซูิ อดทนตอ่สิ่งท่ีมากระทบเราทางกาย
ก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี อดทนต่อสู้ ไปก่อน มนัก็มีความกระทบกระแทกกันอยู่
นัน่แหละก็อดทนเอาไว้ อดทนทางกายเรา อดทนทางวาจาเรา อดทนตอ่คํา
ตา่งๆ คนภายนอกออกมาตฉิินนินทาเราอะไรก็แล้วแต ่อดทนตอ่สู้   

 

บัณฑติกับคนพาล 

เราเกิดขึน้มาในโลกใบนี ้มนุษย์เราไม่ใช่ว่าจะดีทัง้หมด ทุกวนันีมี้
คน 2 กลุ่มด้วยกนั ดงัคําว่า “อะเสวะนา จะ พาลานงั ปัณฑิตานญัจะ เสวะ
นา”  คนมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ แต่กลุ่มไหนจะมากกว่ากัน  ยุคใดสมัยใดมี
นกัปราชญ์บณัฑิตมาก ในยคุนัน้สงัคมจะมีความสขุความเจริญอยู่ดีกินดี มี
ความรักกัน ถ้ายคุใดสมยัใดมีคนพาลมากขึน้นัน่แหละ ยคุนัน้จะส่อไปทาง
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ท่ีต้องหายนะวุ่นวาย มีความทุกข์เดือดร้อนมากขึน้ๆ จากนีไ้ปมันจะมีคน
พาลมากขึน้เต็มบ้านเต็มเมือง นกัปราชญ์จะมีน้อยอยู่ลดลงอยู่ นกัปราชญ์
จะมีบ้างแตไ่มม่ากนกั ถ้านกัปราชญ์มากก็เอาชนะเอาคนพาลได้   

คําโบราณว่า นํา้น้อยย่อมแพ้ไฟ คือไฟกองมหึมา แตนํ่า้ขนัเดียวไป
เทใสมี่ความหมายไหม ไมมี่ความหมายอะไรเลย มนัต้องให้นํา้เหนือไฟน่ีมนั
จะทําลายไฟได้ ดไูฟกําลงัไฟมีเทา่ไร นํา้ประมาณเท่าไร ถึงจะลบกนัได้ ล้าง
กันได้ ไม่ใช่ว่าไฟกองมหึมา เอานํา้ไปขันเดียวไปเทใส่ มันดบัไม่ได้ ถ้านํา้
น้อย-ไฟมาก-นํา้แพ้  ถ้านํา้มาก-ไฟน้อย-นํา้ชนะ น่ีลกัษณะนี ้ของสองอย่าง
เป็นคู่แข่งกัน นํา้ชนะไฟได้ ไฟชนะนํา้ได้เช่นเดียวกัน ดูสิว่าใจเราตัวนี ้  
แนวความคิดปัญญาเราจะชนะกิเลสได้-แพ้ได้เช่นเดียวกัน น่ีพยายามฝึก
ปัญญาให้มากขึน้  

พวกเรามีปัญญาไหม? …มีอยู ่แตเ่ดี๋ยวนีปั้ญญาเรายงัไม่ได้ฝึกทาง
ธรรมะเทา่ท่ีควร เป็นธรรมะท่ีศกึษามาเฉยๆ เป็นธรรมะท่ีศกึษาตามตํารามา
วนัตอ่วนัๆ ธรรมะหมวดนัน้หมวดนีก็้พอรู้ แตค่วามรู้อย่างนีม้นัละกิเลสไม่ได้ 
มนัต้องนําไปปฏิบตัิ เหมือนความรู้ทัง้หมดท่ีเรารู้ เป็นวัตถุดิบ เหมือนกับ
นํา้มนั ถ้าเราดดูขึน้มาจากพืน้ดินขึน้มาแล้ว จะมาใส่รถใหม่ๆ ใส่ไม่ได้เลย 
เอานํา้มันมากลัน่มากรองซะก่อนสิ มาแยกอะไรเป็นซุปเปอร์ เป็นเบนซิน 
เป็นดีเซล แยกก่อนสิจึงจะไปใส่รถได้ ไม่ใช่ว่าเอานํา้มนัท่ีดดูขึน้มา ไปใส่รถ  
ไม่ได้นะ ธรรมะก็เหมือนกัน เราศึกษาธรรมะหมวดนีม้า จะให้เป็นดีขึน้มา 
เป็นพระอริยะขึน้มาไม่ได้นะ เราต้องเอาธรรมะมากลัน่มากรองซะก่อน มา
ศกึษาแยกแยะซะก่อนว่าเราเหมาะสมกับธรรมะหมวดไหนแค่ไหนอย่างไร 
มากลั่นกรองธรรมะให้เป็น ธรรมะมีหลายหมวดน่ี ธรรมะขัน้ระดบัสูงก็มี 
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กลางๆ ก็มี พืน้ฐานก็มี มันต้องศึกษาธรรมะตัวนี ้ น่ีคือส่วนธรรมะใน
การศกึษา  

แตจ่ดุสําคญัคือเรามาศกึษาเราเองนัน่แหละ คือมนักระทดัรัดดี สัน้
ดี นัน่คือวา่มาศกึษาสว่นเกิน และส่วนขาดของตวัเอง ถ้ามนัขาดส่วนนีเ้ราก็
เพิ่มมนัซะ ถ้ามนัเกินไปก็ตดัออก ให้อยูพ่อดีๆ นัน่ละ่มนัจะเหมาะสม  

 

วิธีชนะใจคนพาล 

เราก็รู้แล้วว่าทุกคนต้องการความดี ต้องการความสุข ต้องการ
ความเจริญ ทกุคนก็มีความต้องการอย่างนีอ้ยู่แตก็่ทําไม่ได้  กลุ่มนัน้เขา
เรียกว่าคนพาล อยากได้ดีแตก็่ทําไม่ได้ แตไ่ปโทษคนพาลไม่ได้นะ ถ้าไม่มี
คนพาลในโลกใบนีจ้ะเอาคนดีมาจากไหน มนัไมไ่ด้ มนัต้องมีคนพาลแฝงอยู ่
ถึงว่าคนดีเป็นอย่างนี ้โลกของเรามีได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเราทําดีไปแล้วน่ีคน
พาลก็ยอมแพ้ได้เหมือนกนันัน่แหละ ยอมแพ้เราได้ เราพยายามศกึษาตวัเรา
ให้มากท่ีสุด นั่นเราจะเอายังไง จะเอาหัวใจเราไปนั่งในใจคนพาลให้มาก
ท่ีสุด ต้องหาวิธีการเอง เอาชนะคนขีต้ระหน่ีด้วยการให้ เอาชนะคนขีโ้กรธ
ด้วยความเมตตาหรือความรัก เอาชนะคนพาลด้วยอะไร หาดสูิ เอาชนะใจ
เขาให้ได้ โดยเอาใจเราไปนัง่ในใจเขาให้ได้ ทํายงัไง  

หลวงพอ่เคยมีคนพาลเป็นเพ่ือนไหม? … มีเยอะ หลวงพ่อเป็นคนมี
เพ่ือนฝูงมาก มีทุกสิ่งทกุอย่าง แต่หลวงพ่อก็นัง่ในหวัใจเขาได้ เราต้องรู้จกั
วิธีแก้ปัญหา มนัมีหลักนิดๆ หน่อยๆ คนพาล ปล่อยเขาไป ไม่ยาก เราเอา
เพ่ือน เพ่ือนเป็นเพ่ือน พาลเป็นพาล ต้องแยกกนัให้เป็น  ถ้าเจอคนพาล ให้
มองจดุดี เพ่ือส่งเสริมเขา ส่วนข้อไม่ดี ให้เขารับผิดชอบเอง  แตเ่ราสามารถ
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สงัเกตสิ่งท่ีเขาทําไม่ดีมาเป็นกระจกส่องตวัเรา  ถ้าเจอว่าเรามี เราจะได้ไม่
ทําลกัษณะนัน้ๆ  ส่วนถ้าเจอบณัฑิต พยายามสงัเกตลกัษณะของคนดี เพ่ือ
เราจะได้ฝึกเลียนแบบ เพ่ือปรับปรุงตวัเราให้ดีขึน้   

ขณะนีเ้ราอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆ ส่วนใหญ่ท่ีมาฟังธรรม 
เหมือนกับว่าเรียบร้อยดีสงบดี ไม่มีอะไรมากมาย เร่ืองทางโลกทางอะไร
ต่างๆ ท่ีวุ่นวายไม่ค่อยมี มีน้อยมาก เราควรพยายามกอบสิ่งต่างๆ ทาง
ธรรมะให้มากท่ีสุดเอาไว้ ให้เกิดความรักกันสงสารกนัให้มากท่ีสุด เพราะ
ความรักกันสงสารกันเป็นรากแก้วของโลก ถ้าตัวนีส้ั่นคลอนเม่ือใด โลก
สะเทือนเม่ือนัน้  ครอบครัวเดียวกนัถ้ามีความรักกนัสงสารกนัอยู่ ครอบครัว
นัน้จะอบอุ่น ผวัเมียจะมีความสุข มีความเจริญ ลกูหลานครอบครัวก็เจริญ 
หรือสงัคมเราถ้ามีความรักกันสงสารกันมากเท่าใด สงัคมเราบ้านเราจะมี
ความสุขมากเท่านัน้ หลวงพ่อจึงให้ข้อคิดเอาไว้เพ่ือนําไปปฏิบตัิประจําวนั
ของเรา  

ขอให้ทกุคนมีความสขุความเจริญในธรรมตลอดไปชัว่กาลนาน  

เอวงั ก็มีด้วยประการฉะนี ้
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วัดและศูนย์ปฏิบัตธิรรมในต่างประเทศ 

วดัซานฟรานธัมมาราม (สหรัฐอเมริกา) โทร (1) (415) 753 0857 

KPY Redwood Valley (สหรัฐอเมริกา) โทร (1( (707) 485 0833  

วดันิวยอร์คธัมมาราม (สหรัฐอเมริกา) โทร (1) (718) 335 3409….  

วดัฮ่องกงธัมมาราม (ฮ่องกง) โทร (852) 226 5166  

 

 

 

ศูนย์เพาะชาํปัญญา และศูนย์ปฏิบัตธิรรมในประเทศไทย  

 

ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขิปปปัญโญ KPY @ พนัสนิคม โทร. (081) 590 3388  

ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขิปปปัญโญ KPY @ เขาใหญ่  โทร (081) 826 6786  

ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขิปปปัญโญ KPY @ สมัมากร โทร (089) 444 2489 . 

ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขิปปปัญโญ KPY @ บางไทร โทร (081) 372 4493  

ศนูย์เพาะชําปัญญาขิปปปํญโญ KPY @ เชียงใหม่ (081) 568 3931 

ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขิปปปัญโญ KPY @ ประจวบคีรีขันธ์ (089) 609 0562 

ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขิปปปัญโญ KPY @ รัชโยธิน (085) 366 2233  

ศนูย์เพาะชําปัญญาขิปปปัญโญ KPY @ บางแค (02) 455 1836 

ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขิปปปัญโญ KPY @ ชลบุรี (086) 341 6955  
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	ส่วนมากก็ไปตีความหมายลึกเข้าไปอีกว่า จิตผ่องแผ้ว จิตผ่องใส เหมือนกับทำสมาธิจิตสงบแน่วแน่นิ่ง จิตเป็นหนึ่ง มันตีไปโน่น ตีความไปโน่น มันถูกไหม? ถูก แต่มันสูงไปหน่อย จิตผ่องใส ร่าเริงผ่องแผ้ว ต้องเอาที่เราอยู่คณะร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละ ทำอย่างไรถ...
	สำหรับในช่วงขณะวันเวลาธรรมดาที่เข้าสังคมต่อกัน  มันมีเวลายาวกว่าการพักนอน  มันจะมีหลายๆ อย่างที่มั่วๆ กันอยู่ในเพื่อนฝูง เพื่อนฝูงหลายคนที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นคนดีทั้งหมด มันรวมกันประสมประเส ที่ว่าคนพาลบ้าง คนไม่พาลบ้าง รวมกันอยู่ นี่เราเป็นผู้ปฏิ...
	/
	อย่างน้อยจริงๆ ถึงเขาจะไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ ยิ้มไว้ก่อนดีที่สุด ถึงใจเราจะมีอะไรกับเขาบางสิ่งบางอย่าง คือไม่ไว้ใจเขาก็ตาม ลึกๆ ส่วนตัว เราก็มีอิจฉาเขาอยู่นั่นแหละ  อันนั้นเอาไว้ก่อน เป็นส่วนของตัวเองมันมีอยู่ ต้องแก้ไขภายหลัง ส่วนการแสดงออกภายนอก คือแสด...
	/
	ใครผิด ใครถูก ?
	ยกตัวอย่างที่จังหวัดอุดรธานี  มีผัวเมียคู่หนึ่ง ผู้เมียนี่ แหม! จัดมากเลย เค็มก็เค็มจัด  ถ้าเปรี้ยว-รสหวานปนไม่มีสักนิดนึง ทั้งฝาดก็ฝาด เปรี้ยวก็เปรี้ยว เค็มก็เค็ม เผ็ดก็เผ็ด อยู่กับบ้านนี่  โหย! มันเป็นไฟลุกพรึบๆ ทั้งผัวทั้งลูก การทำกับผัวนั้น ใบหน้า...
	ทีนี้ต่อมาก็ไปในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง พอดีไปเห็นเมียกับเพื่อนฝูง เห็นเมียตัวเองยิ้มกับเพื่อนฝูง  มันแตกต่าง  ทำไมอยู่บ้านไม่ยิ้มอย่างนี้หนอ  ผัวคิดในใจ ทำไมไม่ยิ้มอย่างนี้หนอ มันน่าดู น่ารัก เห็นเพื่อนเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ผัวก็สังเกตดูเมียตัวเอง ผัวก็เลยไ...
	จากนั้นผัวก็เลยสังเกตได้ เอ้อ! คนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ คือ อนิจจัง อันนี้จะโทษใคร? จะโทษเมียไม่ดี หรือโทษตัวเองไม่ดี ก็มาคิดหลายมุม มาคิดทบทวนส่วนตัว จะโทษเมียไม่ดี หรือเราไม่ดี ทีแรกก็โทษเมียไม่ดี ไปๆ มาๆ ก็เลยเกิดแนวความคิดใหม่ขึ้นมา ในความคิดใหม่ใคร...
	คนนั้นเขามีลูก 2-3 คน เคยมาพูดกับหลวงพ่อว่า ผมไม่สบายใจเลย ทีแรกนึกว่าเรื่องอะไร หลวงพ่อบอกให้ภาวนาบ้างสิ ก็ยังไม่เปิดเผยความจริง ต่อมาผู้เป็นเมียเขา เขาพูดกัน 2 ต่อ 2 เขาว่า เราตัดขาดกันนะ ไม่เอาแล้ว เมียก็ต้องไป บอกเมียว่านับแต่บัดนี้นะเราจะไปหย่าร้...
	“หลวงพ่อๆ หนูควรทำอย่างไร? เขาตัดหนูออกจากนามสกุลเลย คุยทีแรกเขาจะให้หย่า ลูกก็มี 2 คน 3 คน ทำอย่างไรล่ะ? เอาอย่างไร? ช่วยหนูได้อย่างไร?”
	เอาแล้วทีนี้ ตัวเองไม่ดี ไม่พูด เวลาเขาจะหย่าจริงๆ ร้องห่มร้องไห้ เวลาจริงๆ แล้วด่าเขา พูดนั่น พูดนี่ เหมือนกับว่าเอาอำนาจไปว่าเขาหลายสิ่งหลายอย่าง เขาไม่มีความฉลาด ไม่มีความรู้อะไรสักอย่าง เวลาเขาขึ้น เขาจะเอาจริงแล้ว เขาจะหย่าเลย เอาเป็นว่าเดือดร้อน...
	“หลวงพ่อๆ ผมจะหย่าเมียนะ”
	“เอ้าเรื่องอะไรกัน หย่าเขาทำไม อยู่กันมาตั้งหลายสิบปีแล้ว”
	“ผมเหลืออดเหลือทนแล้ว หมดกำลังอดทนแล้ว”
	“ลูก 2-3 คน จะเอาอย่างไร?”
	“ผมเลี้ยงเอง เอามันมาอยู่กับผม ผมอายคน อายเพื่อนฝูง เวลาอยู่กับผมอีกเรื่องหนึ่ง เวลาไปอยู่กับเพื่อนอีกเรื่องหนึ่ง มันไม่ดี ไม่เข้าเรื่อง ผมตัดสินใจ ผมต้องหย่าแน่นอน”
	“เขาผิดอย่างไรว่ามาสิ”
	เขาก็ไล่เรื่องความผิดของเมียนี่ล่ะ ผิดอย่างโน้น ผิดอย่างนี้ ไล่ไปสารพัด ว่าเมียไม่ดี พอแกพูดจบแล้วก็ เอาล่ะ ฟังหลวงพ่อพูดนะ เรื่องเมียไม่ดี ที่ว่าเขาไม่ดีนั่นล่ะ คือโชคดีของเรา ในโลกเรานี้ ใครบ้างจะได้เมียเหมือนเรา คนประเภทนี้ นี่คือกระดานดำแผ่นสำคัญ ...
	หลวงพ่อถามเขาว่า “สมัยเราที่แต่งงานกันครั้งแรก เราพูดกันยังไง มีหน้าตาอีกอย่างหนึ่งไหม? เคยพูดกันอะไรบ้าง? กระทบกระทั่งแดกดันนะมีไหม?”
	“ไม่มี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันตลอดเวลา มีครั้งหนึ่งเห็นหน้ากัน จนเมื่อเราตัดสินใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เราเลือกแล้ว ในชีวิตเรา เราเลือกแล้ว”
	คำเดียวนี่ ใครผิด ใครถูก? ให้ถามตัวเองบ้างสิ ใครผิด? ใครถูก? เราเลือกเขานะนี่ ไม่ใช่เขาเลือกเรา ใครผิดจริง เอ้า! เราว่าเขาผิด ใครผิด นั่นนะเราโง่เสียเอง กรรมเราก็แล้วกัน วาสนาเรามันต่ำต้อย น้อยวาสนา วาสนาไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขา เพราะว่าผู้ชายต่ำต้อย...
	เมียจ๋า กูโชคดีแล้ว !
	นี่กรรมเรา ไม่ใช่กรรมเขา กรรมเราสร้างมาไม่ดี จึงได้เจอคนอย่างนี้ ของดีๆ มาที่เรา ชั่วหมด ขนาดลูกหมาเขาเลี้ยงพันธุ์ดีราคาเป็นหมื่นๆ พอเราเอามาเลี้ยงกลายเป็นขี้เรื้อนหมด อย่างนี้เป็นต้น นี่วาสนาเราต้องสร้างบารมีใหม่แล้วล่ะ เพื่อชาติหน้าจะได้มีอะไรเป็นอี...
	เราเกิดในอดีตมาก็ดี คือชาตินี้ เราจะเกิดภพหน้าชาติหน้าอีกหลายชาติหลายภพอยู่ เราจะเจอผู้หญิงอย่างนี้อีกไหม? แน่นอน…ถ้าเกิดมาก็ต้องเจออีก เพราะวาสนาเราไม่ดี สร้างมาเป็นอย่างนี้ ถึงลูกสาวเขาเป็นผู้ดีสักปานใดก็แล้วแต่ เป็นหัวแก้วเพชรน้ำหนึ่งก็แล้วแต่ พอมา...
	ต่อจากนี้ไปอย่าไปโทษว่าเขาไม่ดี พูดผิด พูดใหม่ มันคือดีที่สุดน่ะเมียเรา ดีตรงไหน? ดีตรงที่เขาให้ธรรมะแก่เรา เปิดเผยความจริงให้เราเห็น นั่นคือของดี ผู้หญิงหลายคนต่อหลายคน เขาปิดความลับ ปิดความชั่วของตัวเองให้ผัวหลง ให้หลงใหลอยู่กับเมีย หากว่าได้เมียดีค...
	ขับรถไป ฟังไป สอนไปจนกระทั่งถึงงานที่ได้รับกิจนิมนต์เทศน์  พอหลวงพ่อเทศน์จบกลับมา หลวงพ่อก็ไม่พูดอะไรหรอก เฉยๆ พอกลับมาถึงวัด จากนั้น 2-3 วัน เมียโทรมาหาหลวงพ่ออีก
	“หลวงพ่อๆ หลวงพ่อเทศน์อย่างไรให้เขาล่ะ มันผิดปกตินะ”
	“ผิดปกติอย่างไรล่ะ?”
	“มันเหมือนคนเกิดใหม่ หน้าบูดหน้าบึ้งของผัวไม่มีเลย มีแต่พูดดีกับหนูตลอด พูดด่าก็ไม่มี  การงานขยันขันแข็ง ไม่พูดเรื่องหย่ากันอีกเลย  หลวงพ่อพูดอะไรน่ะ”
	“หลวงพ่อทูลซะอย่าง การพูดให้คนหย่ากันก็ได้ ให้คนดีกันก็ได้ ให้ดีก็ได้ ให้ชั่วก็ได้ หลวงพ่อพูดอย่างนี้ ไม่ยากหรอก แค่นี้เองเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทางโลก เป็นอันว่าเราทำตัวใหม่ก็แล้วกัน วิธีทำตัวดีก็แล้วกัน เมื่อเขาดีเราต้องดีตอบเขา”
	นับแต่นั้นมา ผัวไม่เคยว่าเมียเลย แกภาวนาอย่างเดียว ดูของจริงอย่างเดียว ภาวนาอย่างเดียว บอกว่าเขาอย่าไปคิดเรื่องหย่า ให้เขาคิดซะว่าไหนๆ ก็เลือกแล้ว ของจริงเราเลือกแล้ว มันมาด้วยวาสนาของเราเอง จงรับวาสนาตัวเองบ้าง ให้เราคิดอย่างนี้ อีกไม่กี่ปีก็ต้องตายจ...
	/
	คาถามหาเสน่ห์
	นี้พวกเราที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน กับครอบครัวก็มี กับเพื่อนฝูงก็มี เรียกว่า ปริสัญญู ทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วต้องการความสุข ความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเรานี่ มันเกิดขึ้นหลายทาง ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเฉพาะตัวเอง ทำขึ้นเอง  คือปฏิบัติทำใจตัวเองให้มีความร่าเริ...
	อีกส่วนหนึ่งเป็นความสุขที่ได้มาจากเพื่อนฝูง คือ เมื่อเราทำดีไปแล้ว การทำกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี เป็นคนเสียสละ จะไม่เห็นแก่ตัว การให้สิ่งของอะไรกับหมู่คณะ พยายามให้สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เขา ของทุกประเภท ต้องให้สิ่งที่ดีๆ นั่นล่ะผลที่เขาตอบรับมา...
	คาถามหาเสน่ห์ให้คนรักเรามีอยู่ว่า  โอมกึกกัก ควายเขาหักชนกูไม่เข้า ช้างอีเฒ่าไล่กูไม่ทัน ค้อนสามคันตีหวิดแต่ไม่ถูก ปืนไม่มีลูกยิงถูกแต่ไม่ตาย  มึงไม่มา-กูไป  มึงไม่ไหว้กู-กูไหว้มึง  มึงไม่พูดกับกู-กูพูดกับมึงว่ะ …  คาถาหลวงพ่อเอาไปใช้เลย ดีด้วย มึงไม่...
	อธิกัจจัง ปริวาโร ใครอยากจะมีอำนาจวาสนามีบารมี  ใครอยากมีเพื่อนฝูงบริวารมากมายก่ายกอง  อธิกัจจัง หมายถึงอำนาจ ปริวาโร หมายถึงเพื่อนฝูงบริวารมากมายก่ายกอง
	บารมีที่ว่าอำนาจ ได้มาจากอะไร ได้มาจากเราแพ้คนเป็น อำนาจตัวนี้ ถ้าเราฝึกแพ้คนเป็นในชาตินี้ นั่นล่ะในชาติหน้าเราจะมีอำนาจมหาศาลเลย อำนาจจะมาโดยที่เราไม่ได้บังคับเขา เขาจะยกให้เราเป็นใหญ่เอง เขาจะขอหามเราเอง เขาจะเชิดชูเราเองเลย เขาจะยกย่องเราเอง คือได้...
	อันที่สอง ปริวาโร ใครอยากมีเพื่อนฝูงบริวารมากมายก่ายกอง ให้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตัว และเสียสละ นี่ล่ะคือบริวารชาติหน้าจะมหาศาลเลย นี่การอ่อนน้อมถ่อมตัว คือไหว้คนเป็น อ่อนคือไม่ใช่ว่าอ่อนนิ่ม ไม่ใช่อ่อนแอนะ หมายถึงอ่อนโยน อ่อนน้อม  เราต้องการในภาคปฏิบั...
	ไม่ใช่ว่าเห็นคนที่ถูกใจ เราก็อ่อนน้อมถ่อมตัว เจ้าขา เจ้าค่ะ แต่พอเห็นหน้าคนไม่ถูกใจ เราก็ทำหน้าบูดหน้าบึ้งใส่ ฟึดฟัดๆ ไม่ได้นะ ผิดตำรา ต้องทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ทำเหมือนกันทุกคน ไม่ใช่ว่าฐานะเขาต่ำต้อยกว่าเรา  เขาต้องไหว้เราก่อน ไ...
	ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องสำคัญในภาคปฏิบัติ  ถ้าเป็นอย่างนี้ในสังคมเรา ในชาตินี้เขาก็รักเรา ไปไหนมีแต่คนต้อนรับ ถึงไปนั่งที่ไหนเขาก็พยายามดึงมานั่งหน้าอยู่นั่นล่ะ เขาพยายามชวน  คนพาลเขากลัวตัวนี้ คนพาลกลัวคนอ่อนน้อมถ่อมตัวและเสียสละ เขากลัวมากๆ คนพา...
	เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้


