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	 ทำ�กรรมฐ�นก็หวังผลอย่�งเดียวให้ใจเป็นสุข	 ให้ใจเร�

มีอ�รมณ์สบ�ย		อ�รมณ์เป็นสุข	หวังผลตรงนั้น	พอมันทุกข์เข้�

ม�ปั๊บ!	 ให้มันรู้ว่�..เร�ก็อย�กเอ�ออกแต่มันเก�ะใจนะ	 	 บ�งที

ใจเร�ไปเก�ะมัน	

	 ทีนี้วิธีเอ�มันออกก็คือ	มีวิธีไง	นั่นก็คือ	“ฝึกกรรมฐ�น		

วิธีต่�ง	ๆ ”		ให้หนูรู้ไว้อย่�งว่�	ใจเร�ปกติเนี่ย	ถ้�ไม่เก�ะร่�งก�ย	

เนี่ย	มันจะไม่ทุกข์	ร่�งก�ยเร�เองเนี่ยนะ	จะไม่ทุกข์..	 เช่นมอง

ใบไม้เขียว	ๆ	มองหม�ตัวน้อยๆ	กินนมแม่..	 ไม่เกี่ยวกับเร�เลย

นะ	ใจสบ�ยมั้ยลูก?		ถ้�บอก	“หม�เร�	แมวเร�	ใครไปขว้�งหัว

หม�?”	..ของเร�เข้�ม�แล้วใช่มั้ยลูก?	พอมันมีเรื่องของร่�งก�ย

หรือสิทธิของร่�งก�ยเข้�ม�นิดเดียวใจมันกังวลทันที	 ใจจะเป็น

ทุกข์ทันที		ให้หนูรู้ตรงนี้ไว้ก่อน	ว่�คว�มทุกข์ของใจเร�เนี่ย	เกิด

จ�กใจเร�ไปเก�ะร่�งก�ย	ให้ร่�งก�ยม�เป็นเจ้�ของม�เป็นใหญ่

เหนือใจเร�	ตรงนั้นมันจะกดทับเร�หนัก	ๆ	ให้จำ�ไว้ตรงนี้ลูก!	

พระครูภาวนาพิลาศ
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	 เพร�ะฉะน้ันถ้�ใครก็ต�มไม่เก�ะร่�งก�ยตัวเอง	 ไม่ทำ�																																																																																						

ผิดเพื่อร่�งก�ยตัวเองนี่	 คน	 ๆ	 นั้นไม่มีคว�มทุกข์หรือทุกข์ก็

แบบ..ฟิ้ว!	 (หลวงต�เป่�)..	 เหมือนฝุ่นม�แล้ว..ฟิ้ว!!	หน่อยเดียว

ใช่มั้ยลูก?	 สำ�คัญโคลนมันติดนะ	 (กลัวมันเป็นสนิมเก�ะค่ะ)		

กลัวไม่เป็นสนิม	 กลัวเป็นไฝเลยน่ะสิ!	 นะลูกนะ..	 ถ้�รู้ตรงนี้ก็

ง่�ยแล้วลูก	

	 เวล�เร�ทุกข์เร�ร้อนเนี่ย	 ส่วนใหญ่จะไปโทษคนอื่น	

โทษรัฐบ�ล	โทษพระ	โทษระบบก�รเมืองกัน..	แต่ไม่ใช่!	ที่เป็น

ทุกข์เพร�ะเก�ะร่�งก�ยตัวเอง	 เพร�ะร่�งก�ยนี่มันมีธรรมช�ติ	

เป็นรังของคว�มทุกข์			

	 ลองสังเกตดูนะลูกนะ	 ตื่นเช้�ขึ้นม�..	 อันแรกก็คือหิว

ข้�วหิวน้ำ�	 หลวงต�จะพูดซ้ำ�ตลอด	 เพร�ะพระท่�นจะสอนเร�

ว่�ให้พิจ�รณ�อริยสัจตรงนี้	 	คือคว�มจริงซึ่งแท้	ๆ	 เลยลูก	ตื่น

ขึ้นม�ทุกคนเลยต้องหิวข้�วหิวน้ำ�	 ไม่กินทนไม่ไหว	ต้องกินต้อง

บริโภคลงไป	 คำ�ว่�	 ‘ทนไม่ไหว’	 ภ�ษ�บ�ลีเข�เรียก	 ‘ทุกข์’	

ไม่ใช่เรื่องพิสด�รเลย	คือมันทนไม่ไหว	เหมือนหนูนั่งอยู่ท่�เดียว

มันเมื่อยฉิบห�ยเลยนะ	 ทนไม่ไหว	 มันต้องเปลี่ยนท่�ใช่มั้ยลูก?		

ถ้�ไม่เปลี่ยนหนูทุกข์ต�ย	ต้องเปลี่ยนอิริย�บถ	ให้คว�มทุกข์มัน

คล�ยตัว	
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	 พอใจมันไปเก�ะร่�งก�ย	 “โอย..	 กูนั่งท่�นี้น�นแล้ว												

อีห่�นี่ก็ม�นั่งบังกู	 ไอ้นี่ก็นั่งเบียดกู”	พอมันเป็นอย่�งนี้ปั๊บ!	มัน

จะทุกข์ใช่มั้ย?	พอเปลี่ยนท่�หน่อย	ทุกข์ก็คล�ยตัวนะ	

	 ขึ้นม�อีกอย่�ง	 หิวข้�วหิวน้ำ�	 เมื่อว�นกินม�แล้วนะ	

วันนี้ก็เลยปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว	 ทุกข์มั้ยลูก	 ถ้�ปวดทนไม่ไหวไม่

เอ�ออก	ไม่บริห�ร?	ของพื้น	ๆ	เลย	เร�ลืมมองว่�ทุกข์ทั้งหล�ย

เกิดจ�กตรงนี้!	(หลวงตัวชี้ไปที่ร่�งก�ยของท่�น)	หิวข้�ว	หิวน้ำ�	

ปวดอุจจ�ระ	ปัสส�วะ	ง่วงเหง�ห�วนอน	ทุกข์เน�ะลูกเน�ะ	ถ้�

ไม่งีบไม่หลับ	 ต�ยเลยทนไม่ไหว	 เจ็บไข้ไม่สบ�ย	 น้อยก็กินย�

ห�ย	 บีบนวดห�ย	 ถ้�ม�กก็เข้�โรงพย�บ�ล	 ถ้�ทนไม่ไหวก็คือ

ต�ย!	ต้องแก่!	เคยวิ่งได้	เดินได้คล่อง	ๆ	พออ�ยุม�กก็เมื่อยเข่�	

เมื่อยแขน	เข�รียก	‘ชร�’	คือมันแก่	คนนี่แก่ตั้งแต่	๓	ขวบก็แก่

แล้ว	 ..	๓	ขวบ	๑	วันก็แก่ไปวันนึงแล้ว	มันใกล้คว�มดับเข้�ไป	

ผลสุดท้�ย..	 ลงท้�ยด้วยคว�มทนไม่ไหวด้วยประก�รทั้งปวง

คือ	‘ต�ย!’	ร่�งก�ยนี้แตกสล�ย	จบ!	จบเรื่องของคว�มทุกข์ใน

ร่�งก�ยนี้	

	 พอร่�งก�ยคนต�ยปั๊บ!		มันหิวข้�วหิวน้ำ�มั้ยลูก?	โอ้โห!	

เศรษฐกิจไม่ดียังไง	 ไม่เกี่ยวกับคนต�ยเลย	ปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว

มั้ย?	เดินจะไปเยี่ยวหรือจะไปขี้ต�ยก่อนหน้�ส้วม	ไม่ต้องขี้แล้ว
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นะ	 จบกิจ!!	 เข�บอกจบกิจจ�กคว�มทุกข์	 เห็นไหมลูก?	 ถ้�เร�

พิจ�รณ�จริง	 ๆ	 แล้ว	 เอ๊ย..	 ใจเร�เริ่มมองเห็นท�งแล้ว	 มันอยู่

ตรงนี้!	แต่เร�มองไม่เห็น	 เร�ข้�มไป	ก็เลยแก้ปัญห�ไม่ถูก	มอง

ข้�มเหตุไป	

	 พอต�ยไปแล้ว..	 ง่วงนอนมั้ย?	 ไม่ง่วงใช่มั้ยลูก?	 ไม่สน

ที่นอนยี่ห้ออะไร	 โรงแรมว่�งไม่ว่�ง	 ส้วมว่�งไม่ว่�ง	 ปวดท้องขี้

ท้องเยี่ยวไม่เกี่ยวแล้ว	 แก่ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะ	 ไม่มีไม้เท้�นะ	 ต�ย

ก็ไม่มีต�ยครั้งที่	 ๒	 กระดูกมันเผ�ไปแล้วนะ	 แสดงว่�ทุกข์ทุก

อย่�งเข�เรียก	 ๑๐	 อย่�งที่มีอยู่ในร่�งก�ยคนเนี่ย	 อยู่ในโลกที่

มันฝังอยู่ในร่�งก�ยคนเนี่ย	มีอยู่	๑๐	อย่�ง	มันจะทำ�ให้ร่�งก�ย

เป็นทุกข์ได้ต่อเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่	 ถูกมั้ย?	 ถ้�เข�จบขบวนก�ร

ชีวิต	ทุกข์ก็จบกิจไปจ�กร่�งก�ยนี้ถูกมั้ยลูก?	

	 เออ..นี่ไง	 เข�ถึงให้นึกถึงคว�มต�ยบ่อย	 ๆ	 ไง	 “โอย..

ทุกข์โว้ยๆ	 ๆ”	 (เดี๋ยวก่อนเอ�อีกอันนึง!)	 นอกจ�ก	 ๑๐	 อย่�ง

มันต้องบริห�รมันทนไม่ไหวใช่มั้ยลูก?	 อย่�งหนูออกไปตล�ด	

หนูหิวข้�วหิวน้ำ�	 หนูเอ�หม้อข้�วไปหุงด้วยได้ไหมล่ะ?	 ..มันไม่

ได้		หนูต้องไปซื้อที่ตล�ด	ที่ร้�นใช่มั้ย?		ก็ต้องไปพึ่งบริก�รของ

มนุษย์ซึ่งมีทุกข์ด้วยกัน	

	 เป็นกระเป๋�รถเมล์	 เป็นคนขับแท็กซี่	 เป็นปลัดอำ�เภอ	
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เป็นตำ�รวจ	เป็นอะไร..	เข�ทำ�ง�นเพื่อจะบริห�รทุกข์	๑๐	อย่�ง

นั้น	เท่�นั้นเอง	ถูกไหมลูก?	ถูกไหมเล่�!	รัฐมนตรีก็หิวข้�วหิวน้ำ�

ต้องปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว	ส้วมทองคำ�มันก็ขี้นั่นแหละ	ใช่มั้ยลูก?		

	 เพร�ะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหล�ยที่ยังมีชีวิต	 มันก็ทุกข์ด้วย

กันทุกคน	 แล้วมันห�อ�ชีพเพื่อจะห�ปัจจัย	 เพื่อจะม�บำ�บัด

คว�มทุกข์นั้นก็ไปพึ่งบริก�รกัน	 ถ้�ไปในท�งเดียวกันก็ส่งเสริม

กัน	เรียกว่�คบกันได้	ประคองกัน	ไม่มีคว�มทุกข์เพิ่ม	ถ้�มันขัด

กันคนละเรื่องแล้ว	 ก็จะเกิดทุกข์ซ้อน	 ทุกข์ข้�งในมันอยู่ในก�ย

เร�	ทุกข์ซ้อนเหมือนไฟแดดเผ�เข้�ม�คือ	คว�มเศร้�โศกเสียใจ	

พิไรรำ�พัน	 อึดอัดใจ	 คับแค้นใจ	 เหี่ยวแห้งใจ	 ต้องพบกับของที่

ไม่รักไม่พอใจ	 ของที่รักที่พอใจก็ไปเสียอีกแล้ว	 ห�ยไปอีกแล้ว	

สรุปก็คือคว�มปร�รถน�ไม่สมหวังทุกอย่�งนั่นเป็นคว�มทุกข์

 

	 ถ�ม	:	ทุกข์	๑๐	อย่�งมีอะไรบ้�งคะ?

				 หลวงต�	:	คว�มร้อน	คว�มหน�ว	หิวข้�ว	หิวน้ำ�	ปวด

ท้องขี้	 ปวดท้องเยี่ยว	 (ภ�ษ�บ�ลีเข�เรียก	 หิว	 กระห�ย	 ปวด

อุจจ�ระ	ปวดปัสส�วะ)	ง่วงเหง�ห�วนอน	เจ็บไข้ไม่สบ�ย	ป่วย			

ต้องแก่	ต้องต�ย

	 ทุกข์ประจำ�ก�ย	ภ�ษ�ธรรมเข�เรียก	‘ทุกข์ที่ต�มก�ย
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ไปในภพ’	 ยังมีภ�วะ	 ยังมีชีวิตอยู่	 ไอ้ทุกข์นั้นมันจะต�มไป	 อยู่

ใน..ฝังอยู่!	 มันทยอยเกิด	 เข้�ใจไหมลูก?	 ถ้�มันยังไม่หิวข้�วหิว

น้ำ�	 มันง่วงนอน	 มันก็ไม่รู้ว่�หิวข้�วหิวน้ำ�เป็นทุกข์ยังไง	 ใช่มั้ย	

ลูก?	กำ�ลังกินข้�วอิ่ม	ง่วงนอนก็ยังไม่ง่วง	มันจะไปทุกข์อะไรล่ะ!	

	 แต่เดี๋ยวในวันหนึ่ง	แกจะต้องเจอมัน	จะทยอยกัดแกที

ละคำ�	แล้วแกจะต้องบริห�ร	ไม่งั้นมันเอ�ต�ย	เอ�จนทนไม่ไหว	

ปวดท้องขี้นี่	ส้วมเต็มเนี่ย	ข�สั่นทนไม่ไหว	เข�เรียกทุกข์	เข้�ใจ

มั้ยลูก?	

	 “ชีวิตไม่เห็นเป็นทุกข์เลย”	 ไอ้บ้�นี่!	 มองไม่เป็น	 มีลูก

ศิษย์หลวงต�คนนึง	เก่งม�ก	ๆ 	เงินเดือนหล�ยแสนม�ก	เป็นคน

ก่อสร้�งโบสถ์	“หลวงต�ผมไม่เห็นทุกข์เลย	จะเอ�อะไรมันก็ใช้

คว�มเพียรของเร�ได้	 พระพุทธเจ้�บอกให้เร�มีวิริยะบ�รมี”	 กู

ก็บอก	 “กูไม่รู้จะสอนยังไง?”	 พูดอย่�งนี้มันก็บอก	 “ก็ไม่เห็น

เป็นไร	 ทุกข์ก็กินข้�ว	 หิวข้�วก็กินสิหลวงต�	 ง่วงนอนก็นอน	

อย่�ไปผิดศีลเข้�”	 มันก็พูดของมันถูก	 แต่มันทำ�แล้วทำ�เล่�มึง

ไม่เบื่อบ้�งเหรอ?		ใช่มั้ยลูก?	

	 แล้วทุกข์เข�ไม่ได้แปลว่�	เอ�ต�ยห่�เลย	บอก	‘ทนไม่

ไหว’	มันรำ�ค�ญ	ถ้�เร�นั่งกรรมฐ�นอยู่เนี่ย	 มันปวดท้องขี้ท้อง

เยี่ยว	 ตดป๊�ด!	 ออกม�หรือปวดท้องเยี่ยวม�	มึงอย�กจะนั่งต่อ
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มึงนั่งไม่ได้	มันต้องไปบำ�บัดเข�เรียก	‘ทุกข์’	มันไม่ถึงขน�ดที่ว่�	

คอข�ดกระเด็นอย่�งว่�หรอก	เอ�กันแค่อริยสัจ	คือคว�มจริงที่

มันปร�กฏอยู่

	 ทีนี้ในก�รบริห�รมันต้องไปอ�ศัยคนอื่นกับระบบอื่น

ในโลกเหมือนกัน	 ใช่มั้ยลูก?	 ทุกคนที่ออกม�นอกบ้�นเนี่ย	 ม�

บำ�บัดคว�มทุกข์ท้ังน้ันเลย	 แต่ไม่รู้ว่�ม�ทำ�เพื่อปลดคว�มทุกข์																																																																																												

อย�กมีรถเก๋งสักคันนึง	 อู้ย..	 ทำ�ได้ก็สบ�ยใจ	 ที่แท้มึงเป็นทุกข์

เพร�ะเดินท�งเข�ไม่ให้มึงขึ้นรถ	รถเก่�ก็เก่�แล้ว	เครื่องเสียย�ง

แตกวิ่งไม่ทันเข�	ใจมันก็เป็นทุกข์ใช่มั้ยล่ะ?	รถเล็กไป	ครอบครัว

ก็ใหญ่ขึ้น	 มันเป็นทุกข์มั้ยล่ะ?	 มันขนส่งไม่ได้น่ะ	 เออ..	 ก็ไปห�

ซื้อรถได้	 มีคว�มสุข!	 ทุกคนออกจ�กบ้�นนั้นมีคว�มทุกข์ทั้งนั้น

เลย	 ทีนี้ถ้�ห�กมันบริห�รกันไป	 มันก็สุขกันไป	 เงินเดือน

จ่�ยดี	 เจ้�น�ยชมเชย	 ลูกน้องก็รักเจ้�น�ย	 มันก็มีคว�มสุข	 ที่

จริงมึงทุกข์ทั้งนั้นแหละ!	 เงินเดือนออกช้�ไปวัน	 ก็ต�ยห่�แล้ว	

ด่�เจ้�น�ยแล้วใช่มั้ย?	 เจ้�น�ยกว่�จะเอ�เงินใส่ม�ในบัญชีของ

เงินเดือนได้เนี่ย	เข�จะคิด	“ฉิบห�ยแล้ว	ล้�นแปดแสน	ในเก๊มี

อยู่	๒	หมื่น”	มึงไม่รู้ว่�เข�ตัดเสื้อนอก	 เข�ทุกข์ขน�ดไหน	 เข�

จะต้องห�ท�งโทรศัพท์..	“มีมั้ย?	เดี๋ยววันที่	๑๕	เดือนหน้�	ผม

ตีคืนให้”	ถ้�เชื่อกันอยู่	มันรักษ�คำ�พูด	ก็เชื่อกัน..	เข�ก็โอนเข้�
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ม�ให้	“เอ้�!	 เซ็นชื่อ..”	ลูกน้องก็ได้	ลูกน้องก็ไม่รู้ว่�เจ้�น�ยหัว

แทบแตก	ใช่มั้ยลูก?	เนี่ย!..	บำ�บัดกันไป	ท�งเดียวกันก็ไม่ขัดกัน

	 ถ้�คนละท�งก็ขัดกัน	 มันจะเกิดทุกข์ซ้อน	 เหมือนไฟ

แก๊สเป่�เข้�ม�	 คือคว�มเศร้�โศกเสียใจ	 พิไรรำ�พัน	 บ่นอยู่นั่น

แน่ะ	อึดอัดใจ	กดดันกันคับแค้นใจ	ต้องพบกับของ	ๆ	คนหรือ

เก�ะอ�รมณ์ที่เร�ไม่พอใจ	 ก็บีบเข้�ม�อย่�งนั้นแหละนะ	 ของ

ที่พอใจก็เสือกห�ยไปเสียอีกแล้ว	 ต้องพบกับคว�มปร�รถน�ไม่

สมหวัง	 (ถึงตอนนี้	 ทุกข์กี่อย่�งก็ไม่รู้	 ไม่ได้นับ	 เอ�แค่พอเข้�ใจ

นะลูกนะ)

	 เมื่อเป็นอย่�งนี้ปั๊บ!	 มันทุกข์จนต�ย	 ถ้�ยังมีลมห�ยใจ

อยู่เนี่ย	 มันเป็นธรรมช�ติของมันต้องเป็นอย่�งนี้	 แต่ว่�ทุกข์น่ะ	

มันเป็นทุกข์ในร่�งก�ย	 หิวข้�วหิวน้ำ�ก็เพร�ะร่�งก�ย	 แต่ใจเร�

เป็นดวงแก้วใสม�แต่ช�ติก่อน	ละช�ติหม�	ช�ติคน	ช�ติเทวด�

ลงม�ปั๊บ!	ได้ร่�งก�ยนี้ปั๊บ!	มันก็ม�บริห�รตรงนี้	ถูกมั้ยลูก?	

 

	 พอเกิดม�	 แม่ก็ว่�	 “คนดีของแม่	 คนเก่ง	 กินข้�ว..	

เรียนหนังสือดี	 ๆ	 จะได้เงินเดือนเป็นแสน”	 ก็ยุให้..	 เข�เรียก	

‘อุป�ท�น’	ว่�นี่	คือ	“หนูนะ	คนดีของแม่”	แต่เป็นคว�มเมตต�

ของท่�น	 แต่นั่นก็คือลีล�ของมนุษย์ที่เข�ทำ�ให้ดวงจิตทั้งหล�ย	
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มีอุป�ท�นยึดมั่นว่�นี่คือ	 ‘ตัวกู’	 แล้วแม่ของกู	 กะจู๋ของกู	 ตูด

ของกู	เสื้อผ้�ของกู	เข้�ใจมั้ยลูก?	เพร�ะมันเป็นตัวเดียวกัน!

	 แต่จะมีใครเล่�ที่บอก	 “เออ..เบ�	 ๆ	 ๆ	 คล�ย	 ๆ	 ตัว

หน่อย	กินได้	ขี้ได้	เยี่ยวได้	ไปทำ�ง�นได้	แต่ดู	ๆ 	คว�มจริงหน่อย

ว่�มันเป็นยังไง?	ไอ้ที่เร�เลี้ยงน่ะเร�เลี้ยงอะไร?	 (ตอบ-ร่�งก�ย)	

เอ้อ..บำ�บัดคว�มทุกข์ให้ร่�งก�ย	แล้วร่�งก�ยมันก็ไม่ได้อยู่น�น	

ไม่เกิน	๗๐-๘๐	ปีก็ต�ย	ต�ยแล้วก็เป็นปุ๋ยลงดินไป	ลมก็ไปเป็น

ลมไป	 ไฟก็เป็นไฟ	 ดิน	 น้ำ�	 ลงไปเป็นปุ๋ยเป็นลูกมะม่วงเป็นลูก

มะกอก	กินแล้วก็ไปขี้ที่อื่น				

 

	 ถ�มว่�ร่�งก�ยนี่มันเป็นตัวใครของใครไหม?	 ..จิตนี่ใช้

ร่�งก�ยม�กี่พันล้�นร่�งแล้ว	 เปลี่ยน	 ๆ	 ๆ	 ม�เนี่ย	 เข�เปลี่ยน

อยู่ในกระแสของคว�มทุกข์ซึ่งเกิดขึ้น	 ทุกขัง	 แล้วเป็นอนิจจัง	

อนัตต�สล�ยไป	 บริห�รมันแล้วมันเล่�อีกเนี่ย..	 ถ้�บริห�รผิด

ไปคิดว่�	 “เป็นตัวกู	 ของกู!”	 ร่�งก�ยเนี่ยมันอย�กจะทำ�ก�ม	

อย�กจะได้ทรัพย์สิน	 อย�กจะได้เนื้ออันนี้ม�ใส่ทอง	 ให้มันกิน

เนี่ย	ร่�งก�ยมันทำ�อะไรไม่เป็นนะลูก	ถ้�ใจไม่สั่ง	ใจสั่งเข้�ไปใน

สมอง	สัญญ�	สังข�ร	อย่�งต�เห็นรูปก็สั่ง	“เอ�เลย	เล็งให้ตรง

หน้�ผ�ก	โป้ง!เลย”	เออ..นี่นะลูกนะ
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	 ถ�้ใจเน่ียไปเห็นทุกข์ของร่�งก�ย	 คือร่�งก�ยเป็นของ																																																																																				

เร�นี่	 (เอ�กันจบพระไตรปิฎกเลยนะ	จะได้เข้�ใจ	แล้วก�รสอน																																																																																				

กรรมฐ�นในเรื่องมโนมยิทธิเป็นส่วนเดียวกับอันนี้แหละ)	 มันก็																																																																																												

ไปเจตน�	 เจตน�มันก็ไปจับระบบของร่�งก�ย	 เหมือน

คอมพิวเตอร์	 คนเล่นคอมพิวเตอร์	 ก็ไปพิมพ์เจตน�ลงไป	 แล้ว

กดลงไป	ไอ้นี่มันก็	แป๊ด	ๆ	ๆ	คุยกัน	รับภ�พ	รับเสียง	ด่�กัน	ชม

กัน	

	 อันนี่น่ะลูก!	 กำ�ลังใจอยู่ที่เจตน�	 ถ้�เจตน�เลวมันก็

ชำ�น�ญ	 ทำ�ม�ตั้งกี่ล้�นร่�งแล้วเนี่ยนะ	 มันก็โหลดอยู่ในนี้นี่นะ	

เป็นผู้ชำ�น�ญในคว�มโกรธอย่�งยิ่ง	 ในร�คะอย่�งยิ่ง	 ในคว�ม

โลภอย่�งยิ่ง	พอเกิดไป	พอ	๗	ขวบ	แม่บอก	“รวย	ๆ	นะลูก”	

มันนึกออกเลยนะ	 มันจะโกงใครยังไง	 ขโมยตังค์แม่มันเป็นคน

แรกเลย	ไอ้คว�มที่มันชำ�น�ญในเรื่อง..	เข�เรียก	‘สังโยชน์’	คือ

กำ�ลังใจฝ่�ยไม่ดี	ฝ่�ยร้อน	ฝ่�ยดำ�นี่เข�เรียก	‘บ�ป’		

	 ส่วนกำ�ลังใจฝ่�ยดี	 “แม่จ๋�	 พ่อจ๋�	 หลวงต�	 หลวง

ปู่	 เลี้ยงลูกดี	 ๆ”	 เห็นลูกกระรอกมันกินนมแม่มัน	 แมวกินนม

หม�..	 ใจสบ�ย	นึกถึงแม่น้ำ�ต�ไหล	แล้วต�ยไปด้วยอ�รมณ์อัน

นั้น	 ใจของคว�มเมตต�มันก็โหลดเข้�ไปในนี้	มันจะมีน�มธรรม	

๒	อย่�งที่อยู่ในใจของแต่ละคน	คือตัวบุญกับตัวไม่บุญนะลูกนะ
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	 ทีนี้มันอยู่ที่ว่�	 อีตอนออกจ�กคอมพิวเตอร์ตัวนี้	 ใจมึง

เอ�อะไรออกหน้�?	 ชำ�น�ญอะไรลูก?	 มึงเล่นเว็บอะไร	 คล่องที่

สุดน่ะ?	 หลับต�ปั๊บ!	 เค�ะอะไรนั่นน่ะ	 เวล�ต�ยจะไปอย่�งนั้น

ก่อน	แล้วไอ้ส่วนที่อยู่ในก้นเข�เรียกอะไรอ่ะ?	(คอมพิวเตอร์เข�

เรียกข้อมูลที่มันอยู่ถ�วรน่ะ)	 ‘ฮ�ร์ดดิสก์’เหรอ?	 มันก็รอเวล�

ม�ใช้	 แต่โปรแกรมใหม่	 มันอย�กสนุก	 มันลืมนึกถึงของดีคือ	

‘บุญ’	 มันไปสนุกต�มสังคมเข�เสี้ยมสอนไง	 อย่�ไปว่�เข�เลย	

มันเสือกไปเชื่อเข�เอง	ไปซื้อม�ใช้เอง	ไปนั่นเอง	

	 ก็ไปเล่นอันนั้นเพลิน	 พอไปเล่นเพลิน	 มันก็โหลดตัว

เจตน�ใหม่เข้�ม�สั่งสมไว้	 ถ�มว่�	 วัน	 ๆ	 หนึ่ง	 ไอ้ตัวดำ�หรือตัว

ข�วม�กกว่�ลูก?	..ดำ�!!	แล้วถ้�มันต�ยตอนดำ�ไป	มันก็ไปดำ�ต่อ	

ตัวข�วอีก	๘		ช�ติเพิ่งนึกขึ้นออก	เพิ่งเจอพระพุทธ	พระธรรม	

พระสงฆ์	 โอ๊..	 พูดขึ้นม�	 สะเทือนใจ	 ร้องไห้น้ำ�ต�ไหล	 “อืม..

คว�มกตัญญูเป็นอย่�งนี้หนอ”	ที่แท้ท่�นไปไขกุญแจ	เสียบปลั๊ก

แป๊บเข้�ไปหน่อย	จอวับ	ๆ	“รักแม่	ๆ	กตัญญู	ๆ”		ธรรมด�แล้ว	

“ร�คะ	โทสะ	โมหะ”	เข้�ใจมั้ยลูก?

	 เพร�ะฉะนั้น	 กรรมฐ�นก็คือ	 ให้รู้ก่อนว่�	 ใจกับก�ยนี้

เป็นคนละตัว	 เข้�ใจไหมลูก?	 ก�ยนี่มันมีคว�มทุกข์มันเป็นของ

โลกเข�	เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	แล้วเดี๋ยวก็ดับไป	เร�ม�อ�ศัยเพื่อจะ	...
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	 ๑.	 ละเว้นคว�มชั่วที่เร�โหลดไว้ด้วยประก�รทั้งปวง	

แล้วอย่�ทำ�เพิ่ม	 ด้วยก�รติดโปรแกรมศีล	๕	 เสีย	ป้องกันไวรัส

ซะ	มันเข้�ม�..	มันรังเกียจ	เห็นเมียคนสวย	ผัวเข�หล่อ	พอนึก

อย่�งนี้ปั๊บ!	 ใจมันบอก	 “ไม่ได้”	 ให้มันต้�นออกไปเลย	 นั่นคือ

คนมีศีล	 เป็นคนดี	 แล้วคว�มชั่วถ้�ม�ใหม่ก็..	 ต้องกลัวครูบ�

อ�จ�รย์สั่งสอน..“อย่�ไปทำ�เดี๋ยวจะตกนรก”	 	 มโนมยิทธิ	 คือ		

จะสอนให้เห็นว่�นรกมันมีจริง	ๆ	มันจะได้กลัว	มันไม่กล้�จะผิด

ศีล	๕	คว�มชั่วเดิมก็ไม่นึกถึงล่ะ	คว�มชั่วใหม่อย่�ไปทำ�เพิ่ม	

	 ๒.	 เพร�ะคว�มชั่วมันหมดไปแล้ว	 	 เดี๋ยว!	 พูดตรงนี้

ก่อน	คนเร�ที่มันเกิดม�ได้	มันมีทั้ง	๒	อย่�งคือ	ดี-เลว	มันโชค

ดีอยู่อย่�งว่�	คว�มดีกับคว�มเลวเนี่ย	ทำ�สนุกกว่�กัน		แต่ว่�ให้

ผลตรงกันข้�ม	คว�มเลวทำ�ง่�ย...	

 

	 เอ�คว�มดีก่อน	คว�มดีทำ�ย�ก..	น�น	ๆ 	ทำ�ที	ก็เหมือน																																																																																										

กับเอ�แร่ทองคำ�ม�หล่อหลอม	“เจอพระพุทธเจ้�ช�ติใด	หนูจะ

เป็นพระอรหันต์”	พระอรหันต์มี	๓	ประเภท	ไม่เป็นพระพุทธเจ้�

เองก็เป็นพระปัจเจกฯ	 หรือเป็นพระส�วก	 อธิษฐ�นว่�เร�ว�ด

แบบในใจของเร�แล้ว	 ว่�เร�จะหล่อทองคำ�ให้เต็มแบบอันนี้	

ด้วยก�รทำ�คว�มดีทุกช�ติ	 ๆ	 พอเลวกลับม�ก็เป่�ออกไป	 พอ
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ทองซึ่งมีตะกั่วผสมเข�จะไม่เทเข้�ไปในเนื้อใจ	 เข�จะหลอม

ก่อนให้ออกไป	 ก็หม�ยคว�มว่�เอ�กิเลสไล่ขี้ออกไปก่อน	 แล้ว

ถึงจะหลอมเข้�ไป

	 ทีนี้คว�มดีน�น	 ๆ	 ทำ�ทีและทำ�ย�ก	 พอหล่อไปได้นิด

เดียวต�ยห่�เลย	 ก่อนจะต�ยมันสนุกอย่�งอื่น	 มันก็มีโคลนเข้�

ม�ทับทองคำ�ไว้อยู่ในแบบ	 เข้�ใจมั้ยลูก?	 ทีนี้ใจคนขณะที่มันดู

อะไรก่อน	 (ใจมันเป็นเอกัคต�รมณ์	 มันคิดได้ทีละอย่�ง)	 ถ้�มึง

เห็น	 “โคลนนี่หว่�	 โลภ	 โกรธ	 หลง	 กูทั้งทั้งตัวเลย”	 มันก็เพิ่ม

ตรงนี้..	 มันสนุก	 แล้วเวล�ต�ยด้วยอ�รมณ์อันนี้	 มันก็ไปใน

สถ�นที่มันจะเอ�ตรงนี้ออก		

 

	 เหมือนอย่�งเอ็งขับรถเนี่ย	 หน้�ต่�งกระจกมีรูปพระ

สงฆ์เป็นล�ยเส้น	 ข้�งในก็กลวง	 พอขับรถผ่�นต้นไม้	 พระสงฆ์

จะเป็นสีเขียวใช่มั้ย?	 ขับดูถนน	พระสงฆ์จะเป็นสีดำ�	 ใช่มั้ยลูก?																			

เออ	ๆ..	นี่ก็คือแบบของใจเร�

	 จะพูดให้ฟังว่�..	 คว�มดีคือแบบที่เร�หล่อไว้	 เป็น

ทองคำ�ม�	 แล้วคว�มเลวก็ทับถมเข้�ม�	 มันก็ผ่�นไปต�มเรื่อง

อะไร	 ทีนี้เวล�ต�ยจ�กร่�งก�ยนี่มันมีทั้งดีทั้งเลว	 มันอยู่ที่ว่�ใจ

เร�กำ�ลังเล่นโปรแกรมอะไรอยู่แล้วต�ย	เข้�ใจมั้ยลูก?	
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	 ถ้�ห�กเล่นของดี	 ก็ไปมีสภ�พว�ดเป็นเทวด�หรือเป็น

พระอยู่	 (ใจเร�ว�ด)	 พอต�ยไปปั๊บ!	 วัฏสงส�รมันก็คือพื้นน้ำ�

ทะเล	ลงไป	มันก็ไปได้ธ�ตุ	๔	ดิน	น้ำ�	ลม	ไฟ	ม�ปรุงเป็นตัว	ถ้�

มันเป็นตัวคน	กฎของคอมพิวเตอร์	คือกฎของกรรมอัตโนมัติ	ก็

จะไปได้เกิดในท้องคน	เพื่อที่จะปั๊มไอ้นี่เข้�ม�ในแบบของใจมัน	

	 ถ้�มันมี	๔	ข�	มันก็ไปอยู่ในท้องหม�	ถ้�งู	ๆ..ก็งู	ๆ	ถ้�

สัตว์นรกก็คือสัตว์นรก	แต่ก็ใช้กระแสส�ธ�รณะอยู่นี่แหละ	เข้�

ใจมั้ย?	 ก็เหมือนน้ำ�ในแม่น้ำ�	 มึงเอ�ก�ลักน้ำ�ยี่ห้อนกม�กดมันก็

เป็นนกน้ำ�	เป็นเหี้ยน้ำ�	แต่พอต�ยปั๊บ!	มันก็เป็นน้ำ�ธรรมด�	ดิน

ธรรมด�	ไฟธรรมด�	ลมธรรมด�	เข้�ใจมั้ยลูก?

	 ทีนี้เวล�ตกนรก	 หรือไปเป็นหม�	 เป็นแมวเนี่ย	 มันจะ

มีคว�มทุกข์ต�มสภ�พของมันนะลูกนะ	สมมติว่�จะเป็นหม�	๗	

ช�ติ	 เกิดไป	๖	ช�ติยังเหลืออีกช�ติหนึ่งถึงจะ	๗	เง�หม�ถึงจะ

หมดนะลูกนะ	ถ้�มันหมดเง�หม�ม�	หมดเง�สัตว์นรกม�	ม�ได้

รูปร่�งเป็นคน	 แสดงว่�หนี้ต่�ง	 ๆ	 ในอบ�ยภูมิเอ็งใช้หมดแล้ว	

ถ้�ไม่หมดเอ็งก็เกิดม�เป็นคนสมบูรณ์แต่นอกศ�สน�	 เพร�ะ

มิจฉ�ทิฐิ	 เรื่องไม่เชื่อฟังพ่อแม่	 “พ่อแม่แต่งง�นกันเพร�ะก�ม	

ไม่ได้รักเร�จริงหรอก”	 เออ..มันเป็นมิจฉ�ทิฐิเสีย	ก็ไม่ได้เกิดใน

เขตพระพุทธศ�สน�	 ไปเกิดในเขตแบบเดียวกันในอ�รมณ์ของ
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น�มธรรม	ถูกมั้ย?	มันก็ไปเกิดอย่�งนั้น

	 หรือเกิดม�ในเขตศ�สน�	 ไอ้กรรมอย่�งนั้นอ�รมณ์

อย่�งนั้นหมดเบ�บ�งไปแล้วช�ติแล้วช�ติเล่�	 ที่เคยฆ่�สัตว์ตัด

ชีวิตม�	มันก็ม�เกิดเป็นคนแขนด้วนแขนข�ด	ต�บอดข้�งเดียว	

พูดไม่ชัด	อะไรอย่�งนี่นะ	 เออ	ๆ..	 มันปรุงของมันม�เองทั้งนั้น	

แบบที่มันออกม�	 ด้วยก�รทำ�ร้�ยใจตัวเองทั้งนั้นเลย	 มนุษย์

นี่ลูก	 ที่ทำ�บ�ปไม่ได้ทำ�ร้�ยใครเลย	 ฆ่�หม�ก็ไม่ได้ทำ�ร้�ยหม�	

ทำ�ร้�ยใจมึงให้มีเง�หม�	ถูกมั้ย?	นั่นแหละทำ�ร้�ยตัวเอง!

	 ทีนี้เมื่อต�ยไปแล้ว	พอพ้นจ�กเง�บ�ปอันนี้ม�	ทองคำ�

ที่เป็นรูปพระเนี่ยก็ลอยขึ้นม�	ฉวยโอก�สเจอแผ่นดินเนี่ยมีพุทธ

ศ�สน�สั่งสอนกันอยู่	 หรือพรหม	 เทวด�ที่มีกำ�ลังในก�รรักษ�

แผ่นดินอยู่	ท่�นก็ดูดวี้ด!..	เข้�ม�ในเขต	เกิดในท้องคนที่เหม�ะ

สมที่เร�จะไปฟังธรรม	 หรือเป็นลูกศิษย์วัด	 เป็นแม่ชี	 เป็นพระ	

เป็นเณร	ถูกมั้ยลูก?

	 ถ้�เกิดม�อย่�งนี้แสดงว่�	 บุญของเร�น่ะส่งเสริมแล้ว	

บ�ปเนี่ยห�ยไปได้	เหมือนโคลนเหมือนเลน	ถูกชำ�ระล้�งไป	คือ

คว�มเข็ดหล�บ	“ไม่เอ�อีกแล้วโว้ย!”	เนี่ยคือก�รชำ�ระล้�ง	มัน

หลุดไปจ�กใจ	แล้วอ�ยบ�ป	กลัวบ�ป	ใช่มั้ยลูก?	 	สิ่งนี้เหมือน

กับ..ไม่รักแล้ว!	 คว�มไม่รักไม่พอใจนั่นคือก�รหลุด	 ถ้�ยังรักยัง
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พอใจต้องแน่น	ถูกมั้ยลูก?	

	 ทีนี้พอออกม�เป็นคนอย่�งนี้ปั๊บ!	 ได้อวัยวะสมบูรณ์

เกิดในเขตพระศ�สน�	 นั่งพับเพียบได้	 อย�กม�วัดเนี่ย	 ไอ้หนู

บุญของเอ็ง	 เอ็งจำ�ไว้เลย	 วันนี้เป็นวันที่บุญของเอ็งสมบูรณ์

ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด	ม�กกว่�ทุกช�ติที่ผ่�นม�	เพร�ะช�ติก่อน

ถึงเป็นพรหมเทวด�	เป็นพระ	เป็นพระเจ้�จักรพรรดิ	ถ้�แน่จริง

ไปนิพพ�นแล้ว	 ไม่ตกนรกสลับให้ม�ลำ�บ�กถึงขน�ดนี้	 แล้ววัน

นี้ก็เพิ่งไปทำ�วัตรเย็นม�	 เพิ่งม�ฟังธรรมะกัน	 ถว�ยสังฆท�น

โมทน�กัน	 บุญอันนี้เป็นบุญปิดยอดอยู่แล้ว	 และเป็นเนื้อเดียว

กับบุญเดิม	 ถึงได้นั่งฟังหน้�บ�นกันอยู่อ่ะ	 ไม่งั้นมันคนละเนื้อ	

น้ำ�กับน้ำ�มัน	มันก็ไม่ฟังกัน	ใช่ไหมลูก?

 

	 เพร�ะฉะนั้นจำ�ไว้ว่�	 วันนี้	 ณ	 ปัจจุบันนี้	 ณ	 ที่นี้	 ใน

ร่�งก�ยร่�งนี้	 จิตของเร�มีกำ�ลังบุญเต็ม!	 สมบูรณ์ที่สุด	 เท่�ที่

เร�ทำ�ม�เต็มที่	 ที่เร�ทำ�	 ไม่เหมือนใคร	 แล้วใครก็ไม่เหมือนเร�	

เข้�ใจไหมลูก?	อันนี้จริงไหมคำ�นี้?

	 ทำ�อย่�งไรหนอ..?	 เร�จะนึกถึงบุญของเร�ออก	 แล้ว

หล่อหลอมบุญใหม่ให้มันถึงพร้อม	 ให้มันเป็นเง�เดียวล�ยเดียว	

เนื้อเดียวกับบุญเดิม	 ทำ�อย่�งไรหนอ..	 ใครหนอ..	 หนังสือเล่ม
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ไหนหนอ?	 จะให้เร�นึกถึงบุญเดิมของเร�ออก	 เหมือนกับหน้�

ต�ไม่เห็น	ใครหนอจะส่องกระจกให้เร�?	

	 มีจมูกอยู่ใต้ต�..			“ใช่	ๆๆ”			คิ้วอยู่เหนือจมูก..	

					 เข�ก็พูดไปต�มสูตร	ทีนี้มึงมีอยู่เอง	มึงก็ร้องไห้		“หลวง

ต�พูดถูกใจ”	ก็ถูกใจถูกคว�มจริง	แล้วเอ็งมีคว�มจริงอยู่	ถูกมั้ย	

ลูก?	พระท่�นเทศน์	ก	ไก่	ถึง	ฮ	นกฮูกนี่แหละ	ผสมกันไปผสม

กันม�	แล้วมึงไปเอ�อะไรม�พูดนักหน�	ผสมออกม�แล้วมันถูก

เลือดข้�งใน	เข้�ใจมั้ยล่ะ?

	 ทำ�อย่�งไรหนอ..?	 เร�ถึงจะนึกถึงบุญของเร�ออก	ใคร

หนอ..จะสอนให้เร�ทำ�เหตุเพ่ือให้เกิดบุญเพิ่มเติมขึ้นจนให้ถึง

พร้อม?	ไอ้หนูจำ�ไว้ลูก!	พอเร�ทำ�บุญปุ๊บ!	ใจมันจะเริ่มผ่องใส	แต่

ยังไม่บริสุทธิ์	 เข�เรียก	 ‘ประภัสสร’..ผ่องใส	 เพร�ะฝุ่นละออง..

(หลวงต�เป่�)ฟิ้วไป	ทำ�ยังไงหนอ?	นอกจ�กทำ�บุญใหม่แล้วเร�

ถึงจะรังเกียจบ�ปทั้งหมดข้�งหน้�	 ทั้งในอดีตและในปัจจุบันนี่	

อะไรเข้�ม�..	ฟิ้ว	ๆ	(เป่�ออก)	“ไม่ใช่	ๆ”	เหมือนแต่งตัวสวย	ๆ	

หนอนเก�ะ..“ไป๊!”	(ปัดออก)

	 ให้รังเกียจขน�ดนั้น	 โดยติดโปรแกรมอัตโนมัติเข้�ไป	

เข�เรียกโปรแกรมพระโสด�บันนี่นะ	ศีล	๕	บริสุทธิ์นี่นะ	เค�รพ

พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์โหลดเข้�ไปนะลูกนะ	 กตัญญูต่อ
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พ่อแม่	ปลูกตัวนี้เข้�ม�	พอคว�มอกตัญญูเข้�ม�	มันจะรังเกียจ

อ�ก�รอย่�งนั้น	เห็นคนอื่นทำ�..“ทำ�ไปได้ยังไง”	เข้�ใจมั้ยลูก?

	 ให้ถึงพร้อมต�มล�ยบุญที่เร�ทำ�ม�	 ถ้�ผิดจ�กล�ยบุญ

ไป..ท้อ!	 มันไม่ตรงกับเรื่องเดิม	 หลวงต�ยกตัวอย่�ง	 ถ้�เร�จะ

เป็นเสือทองคำ�	 หล่อม�อย่�งนี้นะ..	 นักบุญอีกคนเข�ก็เป็นช้�ง

ทองคำ�	 เป็นพญ�ร�ชสีห์ทองคำ�	 เป็นหม�ทองคำ�อะไรก็ช่�ง

เถอะ	ติ๋งต่�งคว�มเป็นทองคำ�คือคว�มบริสุทธิ์นะ	

 

	 ทีนี้แม่เสือนี่น่ะ	 มันก็เลี้ยงลูก	 อบรมลูก	 (เปรียบครูบ�

อ�จ�รย์สั่งสอน)	 สั่งสอนลูกเสือ	 คำ�ว่�	 สูตรเสือ	 ล�ยเสือ	 ช�ติ

เสือ	 ก็คือมุ่งคว�มบริสุทธิ์เหมือนกัน	 เพร�ะพุทโธ	 ธัมโม	 สังโฆ	

สัมม�อะระหัง	 ก็ตัดเหมือนกันเลย	 ต่�งกันตรงสัญช�ติของก�ร

ภ�วน�	ก�รทำ�ปัญญ�	

	 ทีนี้ไอ้	(เสือ)	ตัวนี้	มันเห็นช้�งเดินม�	โอ้โห!..ลูกช้�ง	พี่

ช้�ง	 เดินสง่�	 ไม่มีอะไรข้�งหน้�เลย	หักกิ่งไม้ดังเป�ะเอ�ม�กิน	

ก็เลื่อมใสช้�ง	คือ	ไปเลื่อมใสบุญของคนอื่นซึ่งไม่ตรงกับบุญของ

เร�	ก็น่�เลื่อมใส..ทองคำ�นี่ลูก!	แต่ไม่รู้จักสัญช�ติตัวเอง	แล้วมึง

จะไปห�อะไรม�เติมได้	 เห็นอะไรดีก็รักไปหมด	 มันก็เลื่อนไหล

ตกแถบช้�งทองคำ�
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	 ช้�งก็ไปกินหญ้�	ไปกินใบโพธิ์	 เสือก็เอ�มือน้อย	ๆ	ไป

หักใบไม้ม�ใส่(อ้วก!)	 มันกินได้แต่เนื้อ	 มันกินหญ้�ได้ที่ไหน	มัน

ผิดสัญช�ติ	 บุญอันนั้นมันเหม�ะกับจริตตรงนั้นเข�	 แล้วมึงไป

กินผิดกองแล้วมึงอ้วก..แสลง	มึงอย่�ไปโทษบุญเข�..	ไม่ได้	โทษ

ตัวเอง	ไม่รู้จักสัญช�ติตัวเอง	เข้�ใจมั้ยลูก?

	 เดินไป..พอไปถึงแม่น้ำ�	 เสือก็ต้องเลียน้ำ�กิน	 แผล็บ	 ๆ	

กินใช่มั้ย?	พ่อเสือบอก	“ดู	ๆ	มันแม่”	“ปล่อยมันเดี๋ยวแม่มันก็

ม�เองแหละ”(ประชดลูกเสือ)	 แม่ช้�งก็สอนลูกเอ�งวงดูดฟอด																																																																																																			

ไป..	ดูดม�พ่นผัว	พ่นตัว	พ่นลูก	ไอ้ลูกก็พ่นตัว	พ่นพ่อ	พ่นแม่ไป

ด้วย	ไอ้ลูกเสือสนุกเอ�ข�ขว�จุ่มไปในน้ำ�..	ดูดดังฟิ้ว	 ไม่ได้เลย!	

คนละสัญช�ติเลย	 ท้อใจ!	 คล�นกลับม�ห�แม่	 แม่ก็เค�ะหัวซะ

หน่อย	 “เป็นไงลูก?”..ท้อ!!	 จำ�ไว้บุญที่ไม่ตรงกับล�ยของเร�..			

ฟอดต�มไม่ไหว!

 

	 เพร�ะฉะนั้นคนที่ชี้ให้เร�เอ�บ�ปออกจ�กใจ	 ชี้ให้เร�

เห็นบุญ	“นี้นะลูกนะ	ทำ�อย่�งนี้นะ!”	คนนั้นมีคุณที่สุด	คือพ่อ

แม่	ครูบ�อ�จ�รย์กับกัลย�ณมิตร	และคน	ๆ	นั้นจะต้องกล้�ด่�

เร�	“โคลนทั้งตัวจะไปเมคอัพได้อย่�งไร?	เอ�นี่เอ�..น้ำ�”	แต่เร�

ต้องก�รให้เข�ยื่นกับมือให้	ยื่นธรรมะให้	
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	 ถ้�คนเข�บอก	 “โอ๊..หล่อเหลือเกิน	 โคลนอันนี้	 ไฝ

อันนี้นะ	 โอ้โห..เป็นเสืออยู่ดี	 ๆ	 เอ�เข�คว�ยใส่ด้วยนะ..	 เข�

ทองคำ�	 เอ�ห�งเหี้ยใส่ด้วย”	 มันยุส่งเข้�ใจมั้ยลูก?	 ไอ้เร�ก็บ้�

ไปติดเครื่องต�มมันว่�	 แล้วมันอน�ถมั้ยล่ะ?	 รู้อะไรก็รู้หมดแต่

เอ�ดีไม่ได้เลย	 มีมั้ยอ่ะนักธรรมะน่ะ?	 ใครพูดอะไรติมันได้หมด

ทุกพันธุ์ทุกเผ่�	 แต่ถ�ม	 “มึงเผ่�อะไร?”	 “กูไม่รู้เหมือนกัน!”	

(หัวเร�ะ)	 ก็กลุ้มอยู่	 เข้�ใจมั้ยลูก?	 ฉะนั้นจึงต้องห�สัญช�ติ	 ห�

ครูบ�อ�จ�รย์	ห�ส�ยเลือดของเร�ให้เจอ	คือกระแสบุญแห่งตัว

เองนะลูกนะ	

	 ทีนี้จะรู้อย่�งไร?	 รู้ได้..	 พระพุทธเจ้�ท่�นจะบอก	 แต่

ท่�นก็ไม่ได้อยู่กับเร�ทุกปี	 ตอนนี้	 พ.ศ.	 นี้ท่�นไปแล้ว	 พระ

อรหันต์ทั้งหล�ยก็ไม่มีหน้�ที่เกินพระพุทธเจ้�	 ถึงท่�นอนุญ�ต

ให้ท�ยใจคนได้	บอกให้เลิกอันนี้	ให้ทำ�อันนี้มันก็ไม่เชื่อท่�น	

	 มีวิธีคือมันต้องรู้เอง	วิธีอื่นก็มี	๒	วิธี	คือ	ศึกษ�	อ่�นแล้ว

ก็ฟัง	 “โอ..”	 มันร้องไห้	 น่ันแหละมึงเจอของมึงแล้ว	 เข้�ใจมั้ย																																																																																											

ลูก?		เออ..รีบบันทึกเสีย!	แล้วอ่�นบ่อย	ๆ	อ่�นให้เข้�ใจ	กับอีก

อย่�ง..	ไอ้นี่มันก็ยังตอบปัญห�แทรกซ้อนไม่ได้	มันต้องรู้ด้วยตัว

เอง	เหมือนอินเทอร์เน็ตเข้�ไปในเครือข่�ย	พอเข้�เว็บได้แล้วมึง

จะถ�มอะไรมึงก็ถ�มต่อ	 เหมือนต้องมีญ�ณหยั่งรู้วิเศษบ้�ง	คือ	
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วิชช�	๓	อภิญญ�	๕	 เช่น	 รู้ช�ติก่อนเกิดเป็นอะไรม�	คนที่ทำ�

อย่�งนี้ควรไปเกิดเป็นอะไร	 ไปทำ�บุญทำ�บ�ปอะไรม�	 เข�เรียก

คว�มรู้	รวมแล้วเข�เรียก	‘มโนมยิทธิ’	เข้�ใจไหมล่ะ?	

	 มโนมยิทธินี่เป็นก�รพิสูจน์ให้รู้ได้ด้วยตัวเอง	 เช่น	 เคย

มั้ย	 ๆ	 ?	 เคยเป็นคนสวยคนรวยมีมั้ย?	 กดไปเลยนะสวยกว่�นี่

เลยรวยกว่�นี่เลย	ถ้�เอ็งเคยมีประวัติม�	เล่นละครม�	เล่นกีฬ�

ม�	 ปักกิ่งเกมส์	 มิวนิคเกมส์	 ลอนดอนเกมส์ม�	 มันถูกบันทึก

ไว้ในเครือข่�ยของวิทย�ศ�สตร์ท�งคลื่นเสียงคล่ืนแสงเข�																	

เอ็งพิมพ์	พ.ศ.	ให้ถูก	พิมพ์ชื่อกีฬ�ให้ถูก	‘เหรียญเงิน!..’(กดปัง)

กำ�ลังวิ่งลิ้นห้อยเลย	 เสียงเชียร์ก็ยังอยู่	 มันอยู่ตรงไหนวะ?	 มัน

อยู่ในระบบ..	ถูกไหม?	

	 คนรู้วิธีก็เอ�ระบบม�ใช้ได้	แล้วคนเลวเคยทำ�เลว	แล้ว

เอ�ม�ใช้ใหม่..	 ก็เอ�ม�โกงช�ติบ้�นเมืองก็เอ�ม�ได้	 ถ้�รู้ระบบ

ขน�ด..	 นิสัยเหี้ย	 ๆ	 มันยังเอ�ม�ทำ�เหี้ยต่อได้	 แล้วทำ�ไมของ					

ดี	ๆ	ที่เร�ทำ�น่ะลูก	บุญทั้งหมดที่ทำ�ม�ด้วยตัวเอง	พ่อแม่	พี่น้อง	

ครูบ�อ�จ�รย์เป็นเทวด�	 เป็นพรหมอยู่ข้�งบน	 กำ�ลังเชียร์มึง

มองไม่เห็นท่�น	มึงไม่เห็นแชท(คุย)กะท่�นไง	เออ..	มึงต้องรู้วิธี

	 อันนี้เข�เรียก	 ‘อภิญญ�สม�บัติ’	 เป็นกีฬ�สม�ธิ	 ที่จะ

ทำ�ให้เร�ส�ม�รถจะค้นคว้�คว�มเลวที่เร�ทำ�ม�	 และทำ�ม�ถึง
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ไหน	 เพื่อจะเอ�ม�ทำ�สติปัฏฐ�นปัจจุบัน	 เอ�ม�เอ�คว�มเลว

ออก	 เอ�คว�มดีเข้�ให้มันผ่องใสนี่แหละ!	 เพื่อจะทำ�หัวใจพระ

ศ�สน�ให้ชัดเจน	 แต่ว่�ไม่มีพระพุทธเจ้�ให้เร�ถ�ม	 ไม่มีพระ

อรหันต์ให้เร�ถ�ม	 แล้วมึงต้องถ�มอินเทอร์เน็ตธรรมะ	 ถ�ม

กระแสธรรม	 กระแสบุญกุศลที่มีอยู่ในวัฏสงส�ร	 รู้วิธีก็ได้	 ไม่รู้

วิธี..ก็ต้องถ�มหมอดู	 ก็เสียค่�อะไรต่ออะไร	 ก็ถูกเข�หลอกอีก

อะไรอีก	ถ้�รู้ด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไร	รู้ด้วยตัวเองก็ยังต้องเลือกใช้

ให้ถูกเวล�	ใช่ไหมลูก?

	 โรคนี้ต้องกินแก้อะไร	 ก็ต้องย�ยี่ห้อนี้	 ถ้�เป็นโรคแล้ว

ต้องกินย�แก้อะไร	 ก็ย�ยี่ห้อนี้	 แล้วมึงยังไม่เป็น	 มึงเสือกไปกิน

ย�ล่วงหน้�ได้ไหม?	เพร�ะฉะนั้นคว�มรู้วิเศษนี้ก็เหมือนกัน	จะ

ต้องรู้พอดีกับก�รชำ�ระกิเลส	 เมื่อมีเรื่องอยู่ในใจเร�	 เร�กำ�หนด

จิตเพื่อจะแก้ไขด้วยตัวเอง	ด้วยธรรมะ	เข้�ใจมั้ยลูก?	

	 หรือกำ�ลังคว�มผ่องใสของเร�มีอยู่	 ทำ�ยังไงถึงจะกิน

ย�เสริมบำ�รุงกำ�ลังเข้�ไป	 คือธรรมะด้�นดี	 ที่จะกินเข้�ไปนี่	

มันมีกำ�ลังเพื่อจะชำ�ระกิเลสให้หมดสิ้นไป	 ทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง

จำ�เป็นที่จะต้องใช้	ถ้�เอ็งทำ�ไม่ได้	เอ็งต้องไปห�หลวงปู่หลวงต�

ที่ดูให้เอ็งได้	แล้วเอ็งก็จะติดท่�น	พอหลวงต�ต�ย	หลวงปู่ต�ย		

“ฮือ..(ร้องไห้)	แล้วหนูจะไปพึ่งใคร?”	ทำ�ไมมึงไม่พึ่งธรรมะเล่�?	
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หลวงต�ท่�นก็พึ่งธรรมะ	

	 แล้วเวล�ถ�มท่�น	 ท่�นก็ไม่ได้โกงเร�	 ท่�นเอ�

คอมพิวเตอร์ของท่�นน่ะ	 “อีห่�นี่ม�ถ�มผมแล้วทำ�ไงนี่?	 ม�ที

ละทอด	 เข้�ใจมั้ยลูก?	 ท่�นกำ�หนดจิต..	 ไม่ได้รู้เอง!	 รู้เองเป็น

พระพุทธเจ้�	 พระพุทธเจ้�เองก็ทรงกำ�หนดถ�มธรรมะ	 อยู่ใน

เครือข่�ยรวม	 แต่พระองค์เป็นองค์แรกที่รู้วิธีนี้ในก�รใช้	 แล้วรู้

อย่�งคล่องแคล่วอย่�งยิ่ง	รู้แบบศ�สตร�จ�รย์	แบบครูใหญ่

	 เพร�ะฉะนั้นก็อธิบ�ยให้ฟังว่�	 ม�ปฏิบัติธรรมนี่	 ม�

เพื่อตัวเองนะลูกนะ..	ม�เพื่อตัวเอง	ครั้งแรก	สรุปเลยนี่	 ว่�เอ็ง

จะต้องรู้ว่�เอ็งเกิดม�ได้ร่�งก�ยร่�งนึง	 ใจดวงเดียว	 ร่�งก�ย

ร่�งเดียวนี่	 เอ็งคนละตัวนะลูกนะ	 ถ้�เป็นแน่นเกินไปเข�เรียก	

‘อุป�ท�น’	มันยึดแน่นเกินไป	

	 เข�ด่�มึง	 “อีสีฟ้�!”	 “เอ้�!..ด่�กูนี่หว่�”	 ที่แท้เข�ด่�	

เสื้อยืด	ด่�“คอมพิวเตอร์กล่องสีฟ้�!”	“แม่มึงสิสีฟ้�!”	ก็ไปปรุง

คำ�ด่�ด้วยคว�มโกรธ	 กดเข้�ไปในคอมพิวเตอร์คือลิ้น	 คือสมอง	

“แม่มึงน่ะสิ!	สีฟ้�”	เห็นเข�โกรธ..	“สะใจ	ดี	ๆ!”	อันนี้คือบ�ป

ใหม่ที่เร�โหลดเข้�ไป	คือเจตน�ใหม่	

	 เห็นหรือยังล่ะ	 ก�รทำ�ร้�ยคนอื่น	 มึงทำ�ร้�ยตัวเอง	

ทำ�ร้�ยพ่อแม่มึงด้วย	 เพร�ะว่�พ่อแม่มึงต้องเสียใจ	 ทำ�ร้�ยพ่อ
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แม่ข้�งบนด้วย	 “โห..ลูกกูทำ�ไมโง่อย่�งนี้”	 อุตส่�ห์ลุ้นโหลด

เชียร์ลงม�	“ว้�ย..แชทไม่ติด!”	เข้�ใจหรือยัง?

 

	 ครั้งแรกนี่เอ็งต้องรู้ก่อน	 เอ็งเกิดม�นี่	 เอ็งเกิดม�อยู่กับ

ร่�งก�ยซึ่งเต็มไปด้วยคว�มทุกข์	 แล้วร่�งก�ยนี้ไม่น�นนักหนอ	

มันก็ต้องต�ยไป	 แล้วเร�ก็ต้องเปลี่ยนร่�งใหม่	 ก่อนที่จะต�ยไป

นี่	 เร�มีหน้�ที่จะต้องเอ�ร่�งก�ย	 กับก�ลเวล�เฉพ�ะหน้�กับ

จิตใจ	 ลงทุนเอ�คว�มเลวออก..	 เอ�คว�มดีเข้�ม�ให้มันผ่องใส

ชำ�น�ญ..	จะต้องไปเกิดต่ออีก	ตอน	๗	ขวบจะได้รู้อะไรต่ออะไร

ขึ้นม�เลย							

 

	 เนี่ยรูปร่�งของบุญมันผ่องใสขณะนี้	 ก็โปรแกรมว่�จะ

ไปฟังพระอรหันต์ตอน	๗	ขวบ	โปรแกรมอัตโนมัติก็จะไปเลือก

ท้องพ่อแม่ที่ม�อยู่ใกล้วัด	 หรือนับถือพระอรหันต์อยู่แล้ว	 หรือ

ไปนับถือพระอน�ค�มี	อีก	๖	ปี	เป็นพระอรหันต์	พอ	๗	ปีท่�น

บรรลุ	 ไอ้นี่ก็ไปฟังพอดี	 คือคอมพิวเตอร์นี่มันอัตโนมัติ	 บุญยิ่ง

กว่�นั้น!	 	 มึงไม่ต้องไปอย�ก	 ถ้�ออกแบบให้ไปเจอพระที่พูด

เพร�ะ	 ๆ	 แสดงว่�มึงอย�กแล้ว	 ก็พอกับมึงนั่นแหละ	 พอที่จะ

ปร�บมึงได้นั่นแหละ!	
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	 ขอให้เชื่อระบบ	 อย่�สงสัย!	 อย่�อย�กออกแบบให้

ม�กกว�่ระบบ	เข�เรียก	‘ตัณห�’	ต้องยอมรับกฎธรรมด�ที่เป็น																																																																																										

ว�สน�ของเร�	 ใช้ให้เต็มที่!	 ใช้ด้วยคว�มไม่สงสัย	 มันก็จะ

คลี่คล�ยใน	๓	อย่�งไป	คือ	(๑)	คว�มเลว	คว�มชั่วมันจะหมด

ไป	ถ้�ไม่หมด	ก็จะรังเกียจม�กขึ้น	ให้ทำ�ต่อไป	กับ	(๒)	อิ่มใจใน

คว�มดีเดิมที่มี	แล้วมีคว�มมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ถึงพร้อม	(๓)	คนเร�

โคลนออกไป	 เลนออกไป	 เหลือแต่เนื้อทองคำ�	ขัดถู	พุทโธ	ธัม

โม	สังโฆ	นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโตฯ	ขัดแล้วมันบริสุทธิ์มั้ย	ล่ะ?		

เอ้อ...	ต้องก�รอันนี้

	 เพร�ะฉะนั้นพระจะภ�วน�อะไร	 มีวิธีฝึกยังไงก็ต�ม	

มันเป็นเรื่องของก�รขยำ�ขยี้	 ก่อนที่จะเอ�ใจม�แยกร่�งก�ย

ออก	 แล้วก็ทำ�	 ๓	 อย่�งนี้เท่�นั้นเอง	 นั่นเข�เรียก	 ‘กีฬ�สม�ธิ’	

อย่�ไปติกัน	

	 เป็นขี้กล�กอยู่นี่นะ	 เข�ก็มีย�ยี่ห้อซีม่�ไว้ท�นะ	 ดัง

ม�ก	ๆ	 เลย	 แล้วอีกคนเข�เป็นโรคกระเพ�ะเข�ต้องกินย�ยี่ห้อ

อีกอย่�ง	ไมเกรนต้องกินย�ยี่ห้ออีกอย่�ง	ขณะที่มึงป่วยและเข�

ป่วยพร้อมกันเนี่ย	 เข�กินย�ไม่เหมือนมึง	ๆ	อย่�เสือกไปว่�เข�	

มึงไม่รู้ในใจเข�ทุกข์ยังไงสุขยังไง	 เข�ต้องกินย�ตรงกับโรค	 ครู

เข�ให้อยู่แล้ว	หมอเข�จ่�ยม�	
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	 “ฮึ	 ๆ..	 อะไรเป็นโรคปวดท้องมันต้องท�ซีม่�	 ไอ้โง่”	

เข�ท่อง	 ‘สัมม�	อะระหัง’	ดี	 ๆ	ตรงกับโรคเข�อยู่	 บอกจะเอ�	

‘พุทโธ’	ให้เข�	มันดูดี	ๆ	ทั้งนั้นแหละ	ต้องรอให้มันตรงกันก่อน	

ใช่มั้ยลูก?	 จะได้เลิกไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเข�	 เลิกติคนอื่น	 และ

เลิกงมง�ยโดยไม่ตรงกับเรื่องของเร�

		 ถ้�เร�อย�กจะรู้ว่�อันไหนตรงไม่ตรง	 ถ้�ห�กเร�ไม่

ส�ม�รถจะรู้ได้	 ก็เข้�เน็ตสิลูก	 ล้�งใจให้สบ�ย	 บุญที่เร�มีในวัน

นี้สมบูรณ์ที่สุด	ผ่องใสจริง	ๆ	ศีลก็บริสุทธิ์ทั้ง	๕	ข้อ	พระพุทธ	

พระธรรม	พระสงฆ์	ก็เหนือเกศเหนือเกล้�	ร่�งก�ยก็ไม่เอ�แล้ว	

ถ้�ต�ยเมื่อไร	 ลูกจะไปอยู่ที่	 ๆ	 พระพุทธเจ้�กับพระอรหันต์ทั้ง

หล�ยอยู่	ภ�ษ�สมัยนี้เรียกว่�	‘นิพพ�น’	ลูกขอผูกพันมั่นหม�ย

เข้�จุดสุดท้�ยตรงนั้น	 อันนี้จะอีกกี่ล้�นช�ติกี่ล้�นวัน	 ช่�งมัน

เหอะ!	แต่ถึงแล้วด้วยใจ	

	 อันนี้เป็นเรื่องต่องแต่ง	 ๆ	 ชำ�ระล้�งกัน	 แต่ใจถึง

แล้ว	 ไม่ใช่ม�ล้�งกันวนแบบนี้ใหม่	 บุญทั้งหมดที่ลูกทำ�	 ที่ลูก

ปร�รถน�เป็นสัจธรรม	ขอถว�ยให้แด่สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธ

เจ้�	(อย่�งนี้ฉล�ด	แชทเลย	เสียบปลั๊กเลย	เข้�ใจมั้ยลูก?)	พระ

ปัจเจกพุทธเจ้�ทุกพระองค์	พระอรหันต์ทุกพระองค์	ที่เคยเป็น

พ่อแม่ครูบ�อ�จ�รย์กันม�ในสมัยก่อน	หรือพรหมเทวด�ซึ่งเคย
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เป็นคู่บ�รมีเคยอธิษฐ�นกันอย่�งนี้	 ว่�จะช่วยกันจนกว่�จะเข้�

พระนิพพ�น	ขอถว�ยกุศลให้ท่�นทั้งหล�ยจงโมทน�ด้วย	(ที่แท้

โกงท่�นจะให้ท่�นเปิดเว็บให้เร�	 เออ	 ๆๆ	 เข้�ใจหรือยังลูก?)	

ขณะนี้ขอให้โมทน�บุญ	

 

	 แล้วไม่ว่�บุญอะไร(หลอกท่�นอีก)ท่ีหนูทำ�ไปจนกว่�

จะเข้�พระนิพพ�น	 ติดต�มโมทน�โดยไม่ต้องบอกกล่�วเล่�

ข�นตลอดก�ลตลอดสมัยด้วย	 จะผูกไว้เป็นของถ�วร	 เข�เรียก																										

‘คนเข้�ถึงสรณะ’	 แต่ในเวล�เดียวกัน	 หนูผู้มีคว�มโง่หลงเหลือ

อยู่ม�กเลย	 คว�มดีก็มี..เท่�ไรก็ไม่รู้	 พระคุณองค์ไหนเคยเป็น

พ่อแม่ครูบ�อ�จ�รย์	 สอนตรงกับเรื่องที่เป็นโจทย์อยู่ในใจ	

เมตต�สอนม�เลย	ลูกขอน้อมยอมรับนับถือ	เข้�ใจมั้ยลูก?	มึงก็

จะได้ตรงกับเรื่องของเร�เอง	ได้ทีละอย่�ง	นี่คือ	‘มโนมยิทธิ’	ไง	

หรือ	‘ทิพจักขุญ�ณ’	ก็ได้

 

	 ถ้�ไม่งั้นมึงก็ต้องถ�มเข�	 “หลวงต�	 หลวงพี่	 หนูเป็น

ยังไง	 นั่งแล้วมันตัวโยก	 ตัวคลอน?”	 ถ�มไปยังงั้นแหละ	 มึงไม่

ต้องถ�มหรอก	 ถ้�มึงเข้�เน็ตได้	 ใช้ญ�ณหยั่งรู้หรือใช้กีฬ�สม�ธิ

ได้	 มันจะตรงโดยไม่ต้องใช้ภ�ษ�มนุษย์	 เข้�ใจมั้ยลูก?	 ตรง	 ๆ	
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เลย	ถ้�ภ�ษ�มนุษย์ต้องม�แปล	ยังงี้ไง	บ�งทีก็เข้�ม�ฝัน	ไปห�

อ�จ�รย์ไม่ทัน	 วันนี้ถ้�ไม่ได้อ�รมณ์นี่	 พรุ่งนี้กรรมใหญ่มันม�	

มันจะงับไปลงอีกรอบนึง

	 “ลูกกู	 ๖	 โมงเช้�จะต้องตั้งอ�รมณ์ได้”	 เพื่อให้กระแส

กรรมใหม่มันทำ�ไม่ได้	 ก็เข้�ม�เข้�ฝัน	 เข้�ฝันออกม�เป็นภ�ษ�

ทิพย์		“ลูกเอ้ย..รักษ�ศีล	๕	นะลูกนะ”	(ลูกก็งง	ๆ)..ไม่รู้อะไร	

	 ของง่�ย	 ของละเอียดพูดไม่รู้	 ก็ต้องเอ�นิมิตเป็นรูป

องค์พระกำ�ลังบวช	โยมสีข�ว	สม�ท�นศีลกร�บพระ	พระให้ศีล

มีต�ลปัตร	 เพื่อจะให้ใจมันรู้ว่�	 “หนูน่ะต้องรักษ�ศีล	 ๕	 นะให้

มั่นคงเข้มแข็ง”	แต่มึงแปลภ�ษ�ทิพย์ไม่ออก	มึงก็ต้องเอ�ภ�ษ�

นิมิต	ภ�ษ�ฝัน	เข้�ใจมั้ยลูก?	ก็เสือกแปลไม่ออก	รุ่งขึ้นก็ต้องไป

ห�พระ	 “ต�ลปัตรหม�ยถึงอะไร	 เลข	 ๘	 หรือเปล่�?”	 ไปโน่น

เลย..	แล้วมีคว�มโลภเก�ะใจอยู่ด้วย	เข้�ใจมั้ยลูก?

 

	 เพร�ะฉะนั้นหนูต้องเรียนแล้วช่วยตัวเองได้	ต้องฝึกฝน	

มันช่วยตัวเองได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่�	 เร�ม�ลืม	 ที่มันขว�งใจเร�

เพร�ะคิดว่�ร่�งก�ยเป็นของเร�	 ไม่คิดว่�มันจะต้องต�ย	 หรือ

ต้องเปลี่ยนร่�งอีกทีนึง	 แล้วก่อนมึงจะต�ย	 กูจะใช้มึงให้หนำ�

เลย	 ตั้งแต่เด็กม�จนม�โตป่�นนี้มึงใช้ใจกูแย่ซะแล้ว	 ต่อไปนี้ทำ�
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คืนบ้�งแล้ว	 มึงอย�กไปเดินเที่ยวช้อปปิ้ง	 ถ้�กูไม่จับมึงไปเนี่ย	

มึงไปเดินไม่ได้	กูต�มใจมึงม�น�นแล้ว	เดี๋ยวมึงเดินจงกรมกับกู

เลย	(หัวเร�ะ)	เพื่อใจกูจะได้มีสติ	เข้�ใจมั้ยลูก?

	 คืนม�!	 มึงอย�กจะไปเดินดู	 ไอโฟน	 ไอแพด	 บอกมึง

ไม่ต้องเลย	นั่งดูร่�งก�ยหัวจรดตีน	ๆ	จรดหัวไป	 เอ�มึงมั่ง!	ถ้�

เร�ไม่ได้มันเร�ก็ไม่มีธรรมะดู(หลวงต�ตีตัวเอง)	 เทวด�อยู่ข้�ง

บนไม่รู้จักคว�มหิวคว�มกระห�ยเป็นยังไง	ปวดท้องขี้ท้องเยี่ยว

เทวด�ไม่รู้อริยสัจตรงนั้น	 ต้องใช้ญ�ณหยั่งรู้	 “สมัยเป็นมนุษย์

ปวดท้องขี้เป็นยังไงวะ?”	ถึงจะรู้เข้�ใจไหมล่ะ?	แต่เร�นี่มีพร้อม

ทุกอย่�งไง	 เป็นเหตุให้เร�เบื่อหน่�ยมันได้	 เร�เรียก	 ‘อริยสัจ’	

ก�รบริห�รทุกข์ไง	นั่นแหละลูก

 

	 เพร�ะฉะนั้นก�รบริห�รร่�งก�ยนี่	โดยเจตน�เนี่ย	อย่�

ไปสั่งให้มันไปหยิบของใครม�กินก็ได้	 เพร�ะเจตน�	 “ของใคร

ก็ได้โว้ย!”	ตัวนี้คือมันจะทำ�ร้�ยใจของเร�	 ให้เร�เป็นคนไม่มีศีล	

เป็นคนไม่ยุติธรรม	 ต�ยออกไปมึงก็ต�ยด้วยบ�รมีของคว�ม

ไม่ยุติธรรม	 มึงก็ไปเกิดในท้องในตระกูลซึ่งออกม�ก็ชำ�น�ญใน

เรื่องคว�มไม่ยุติธรรม	 สอนหน่อยเดียวเป็นศ�สตร�จ�รย์เลย	

เข้�ใจมั้ย?
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	 เพร�ะฉะนั้นเวล�จะทำ�อะไร	 ต้องรู้ว่�	 เมื่อมึงต�ยไป

แล้วนี่	 (เข�เรียก‘วิปัสสน�ญ�ณ’)	 อีกไม่น�นหนอ..ร่�งก�ยนี่	

เมื่อวิญญ�ณออกจ�กร่�ง	 ก็ต้องนอนทับถมแผ่นดิน	 (ตัวเร�เอง

นี่)	 เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์..เน่�!	 ไม่มีใครเข�สนใจใยดี	

สวด	๓-๗	วันก็เผ�แล้ว	ลมก็เป็นลม	ไฟก็เป็นไฟ	ดินน้ำ�ก็ลงเป็น

ปุ๋ยไป	ห�อะไรที่เป็นคน	เป็นพระ	เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้!

	 เข้�ใจหรือยังล่ะ?	 เมื่อถึงที่สุดแล้วไม่มีผู้หญิงผู้ช�ยคือ

อันนี้	 ไม่มีคว�มดี	 คว�มเลว	 ก็คือขี้เถ้�มันจะดีเลวอะไรเล่�	 ดี

เลวมันอยู่ที่เจตน�นะ

 

	 เพร�ะฉะน้ัน	ก�รท่ีมึงมีทุกข์เน่ีย	กูบริห�รให้ได้	เพร�ะ																																																																																																											

กูจะเอ�มึงเดินจงกรมด้วย	 เพร�ะก�รกินข้�วกินน้ำ�	 มึงห�กิน

เองไม่ได้	 กูจะต้องคิดด้วยใจ	 เอ�เจตน�จับมือมึงไปเอ�ข้�วใน

หม้อ	 หรือจับมือมึงเอ�ก�ร์ดไปรูด	 จับมือมึงหยิบสต�งค์ม�นับ	

เกิดจ�กใจสั่งผ่�นสมอง	ผ่�นขันธ์	๕	แล้วถึงผ่�นไปสู่ก�รกระทำ�	

	 ถ้�กูไปทำ�เลวแทนมึงเนี่ย	 พอมึงต�ยกล�ยเป็นดินไป	

กูตกรกแทนมึง	 ไม่มีดินสักเม็ดช่วยกูแบ่งตกนรกสักกัปสักกัลป์	

ไปเป็นหม�ถูกเตะ	 มึงก็ไม่ถูกเตะ	 ใจกูเจ็บในร่�งใหม่ต่อไป	 ถ้�

หนักหน�ถึงสัตว์นรกกูก็ต้องไปหมกไหม้ในร่�งคอมพิวเตอร์
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สัตว์นรกอีก	 ส่วนมึงนี่หัวไปเป็นปุ๋ย	 เป็นดอกบัว	 ตีนเป็นผัก

ก�ด	ถูกดูดเข้�ไปในดิน	คนไทยเอ�ดอกบัวไปไหว้พระธ�ตุ	ฝรั่ง

กินผักก�ดไปขี้ที่นิวยอร์ค	 มึงไม่มีอะไรที่เป็นส�ระเลย	 แต่กูไป					

ตกนรกแทนสิ่งเหล่�นี้ทั้งหมดเลย	

 

	 เพร�ะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกข์นี่กูรู้	แล้วกูต้องจ�กมึง	ทุกข์กู

ต้องบริห�ร	รับรองกูไม่ผิดศีล	๕	ของกูแทนมึงเพร�ะมึงเป็นอัน

ข�ด	เมื่อรู้อย่�งนี้แล้วถึงไม่ผิดศีล	๕	ไง	เมื่อไม่ผิดศีล	๕	ปั๊บ!	ใจ

จะผ่องใส	ถ้�มันมั่นคงจริง	ๆ	บอก	“เร�เป็นผู้รู้ต�มพระธรรม”	

นี่ก็ไม่ใช่ของเร�	อ�ศัยชั่วขณะเดียว	แล้วไม่มีวันพล�ดเข้�ม�อีก	

โอ๊ยเนี่ย..	 ศีลลูกหม�ตัวน้อย	 ๆ	 อย่�งเร�ยังอิ่มขน�ดนี้	 ถ้�ใคร

ม�บอกว่�เร�ไปเป็นชู้กับเมียใครผัวใคร	หรือไปขโมยใครเข�ม�	

เร�จะบอก	 “ข้�แต่ท้�วสหัมบดีพรหมและพรหมทุกเหล่�ชั้น	

พญ�อินทรร�ช	 เทพเจ้�ทั้งหล�ย	 มนุษย์	 อัยก�รทั่วโลกทั่วทุก

ภ�ษ�	สัตว์นรก	พญ�ยมร�ช	ม�สอบเร�	 เร�จะรออยู่ตรงที่ถูก

กล่�วห�นี่!”	 เร�รู้ว่�เร�ทำ�หรือไม่ทำ�อะไรไง	 คนมีศีลอ�จห�ญ

อย่�งนี้ไง	ตอบข้อกล่�วห�ที่ไม่ใช่ที่เร�ทำ�	

	 ขน�ดไอ้ลูกเป็ดลูกหม�อย่�งเร�ยังอ�จห�ญขน�ด

นี้	 โอ๊ย..	 ถ�้หลวงต�บัว	 หลวงพ่อฤๅษีฯ	 พระอรหันต์ทั้งหล�ย..																																																																																																	
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เจ้�ประคุณ	ศีลของท่�นจะขน�ดไหนหนอ..?	เข้�ใจมั้ยลูก?	คว�ม

มั่นคงในใจท�่นจะม�กกี่ล้�นเท่�น้อ..?	 เอ้�!..	 แล้วพระพุทธเจ้�																																																																																																														

ที่สอนพระอรหันต์ม�	 “เจ้�ประคุณ	 พุทโธ	 อัปม�โณ”	 (น้ำ�ต�

ซึม..	กร�บแล้ว)	

		 ผู้ใดเห็นธรรมในใจตัวเองผู้น้ันถึงจะเห็นพระตถ�คต

กับพระอรหันต์ว่�เป็นอย่�งไร	 ไม่ได้เห็นด้วยต�	 เห็นด้วยจิต

วิญญ�ณ	ด้วยปัญญ�ญ�ณ	ว่�เป็นที่พึ่งของเร�ได้แน่	แต่เร�ต้อง

เป็นที่พึ่งของตัวเร�ได้ก่อนถึงจะอนุม�น..เห็นได้!	

	 ถ้�มึงยังไม่รู้ศีลข้อนั้น	ไม่เคยอิ่ม	ไม่เคยออก	ไม่เคยเย็น	

ไม่เคยร้อนอะไรกับเข�เลย	 ให้เทศน์ให้ต�ยห่�มันก็หูด้�น	 ก็ยัง

วิจ�รณ์พระองค์เทศน์	ยังอ่�นหนังสือ	เขียนหนังสือวิจ�รณ์พระ

ไตรปิฎกกันอยู่นั่นแหละ	ต้องเข้�ถึงอย่�งนี้	แล้วถึงจะ	“โอ..เจ้�

ประคุณหนอ..	 เขียนหนังสือตั้งเล่มนึง	 อ่�นแล้วผมไม่ชอบเลย	

อ�รมณ์เหล่�นี้	 ท่�นก็เขียนผิดพระไตรปิฎก	 อูย..	 แต่ประโยค

นี้เจ้�ประคุณเอ้ย..	 ว่�ร่�งก�ยไม่ใช่เร�ของเร�นี่มันถูกน้อ..ทั้ง

เล่มนี่	ขอบูช�	๒	ประโยคนี้อย่�งเดียว	ขอขอบคุณที่ท่�นเกิดม�

เขียนหนังสือเลอะ	ๆ	เทอะ	ๆ	แต่ดีอยู่หน่อยเดียว”	(วงเล็บซะ)	

ก็ไม่ไปด่�กัน	เข้�ใจมั้ยลูก?	

	 ถ้�คนเห็นคว�มดีในตัวเอง	 มันจะเห็นคว�มดีรอบ	 ๆ	
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ตัวได้	 ไม่ติใคร	 เลือกเฉพ�ะคว�มดีที่เร�จะชื่นชมเข้�ม�	 ส่วน

คว�มเลวที่เข�อ่�นเข�เขียนเนี่ย	 “จิ๊บ	 ๆ	 กูเนี่ยทำ�ม�ม�กกว่�

มึงทั้งนั้นแหละในอดีตน่ะ”	 ใช้ไอ้นี่ดูเข้�ไป	 เข้�เน็ต..	 เอ้�!	 มึง

ฉิบห�ยแล้ว	

	 เพร�ะฉะนั้นเมื่อเข้�ถึงตรงนี้	รู้ร่�งก�ยไม่ใช่เร�ของเร�

นะลูกนะ	 มันเป็นกองทุกข์บริห�รด้วยศีลที่บริสุทธิ์	 “นะพ่อจ๋�

หนูเป็นลูกพ่อ	ศีลบริสุทธิ์	เห็นคุณพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	

ต�ยแล้วหนูไม่อย�กเกิด	 หนูอย�กไปอยู่กับพ่อ	 ถ้�พ่อเหมือน

ดวงอ�ทิตย์เต็มองค์ทรงกลดมีแสงสว่�งรอบตัว	 หนูเป็นแสง	 ๆ																																																																																	

หนึ่ง	 ในองค์พ่อพระรัตนตรัยของพุทธเจ้�	 บัดนี้หนูเอ�แสงของ																																																																																							

จิตเชื่อมโยง	 ผูกพันมั่นหม�ยไว้แล้ว	 แล้วปล�ยแสงก็ม�จับ

ร่�งก�ยด้วยสติ	ด้วยศีล	พ่อต้องช่วยหนูนะ”	

	 เข้�ถึงพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง	 มี

นิพพ�นเป็นที่ไป	 มีศีลบริสุทธิ์	 และมีสติอยู่กับร่�งก�ยต�ม

คว�มเป็นจริง	 วันแล้ววันเล่�	 สงสัยเร�ก็เข้�เน็ต	 “พ่อจ๋�	 อันนี้

เอ�ไงดี?”	เพื่อจะม�ทำ�หน้�ที่ปัจจุบันให้ได้	ไม่ใช่ไปดูผัวดูเมีย	ดู

ทิฐิม�นะ	ไม่ใช่!	ดูก็ดูให้รู้ว่�	“สวยต�ยห่�แล้ว	หนอนตัวเบ้อเริ่ม

เลย	 ช�ติก่อน	 แล้วตอนนี้อีนั่นมึงอยู่ตรงไหน?	 ตูดมึงอยู่ตรง

ไหน?	 ...ไม่มีเลย!	 มงกุฎกษัตริย์	 ที่ดิน	 เคยเป็นของเร�	 ตอนนี้
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เป็นโฉนดประเทศพม่�ไปแล้ว	มันไม่มีอะไรเลยนี่หว่�”	

	 ดูเพื่อ..	 เพร�ะฉะนั้นช�ตินี้	 เดี๋ยวต�ยไปก็ไม่มีอะไร

เหลือ	เกิดม�อีกกี่รอบก็ไม่มีอะไรเหลือ	“พ่อ..หนูไม่เอ�แล้ว	วน

หนูไม่เอ�แล้ว	 หนูขึ้นแล้ว	ณ	 บัดนี้หนูขอผูกพันมั่นหม�ยไว้กับ

พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 กับพระนิพพ�น	 จิตของหนูไป

อยู่เบื้องสูง”	 เข�เรียกขึ้นสู่กระแสพระนิพพ�น	 เข�เรียก	 ‘พระ

โสด�บัน’

 

	 ถ�้เร�ทำ�ก�รบ้�นหนักเข้�	 รังเกียจร่�งก�ย	 หมดรัก																																																																																	

คว�มโกรธ	 คว�มพอใจ	 หมดมัน	 เข�เรียกจบกิจแล้ว	 เป็นพระ

อรหันต์	 ต�ยแล้ว	ป๊อก!	 เข้�ไปเต็มที่	 ถ้�ยังค้�งเศษอยู่บ้�งเป็น

พระโสด�บัน	ก็ขึ้นไปปั๊บ!	ละถึงนี่แล้ว..	ขึ้นไม่ได้!	กิเลสมันบังไว้	

จะลงม�เป็นสัตว์นรกก็เป็นไม่ได้เพร�ะมันเหนือสัตว์นรก	ก็ต้อง

เป็นเทวด�อริยะ	พรหมอริยะ	ฟังธรรมอยู่บนนั้น	เข�เทศน์กันที่

จุฬ�มณีก็ไป	แต่ถ้�เทศน์ในโลกมนุษย์เทศน์เรื่องปวดท้องขี้ปวด

ท้องเยี่ยว..ไม่เข้�ใจ	 ถ้�เทศน์เรื่องฌ�นเรื่องอ�รมณ์โกรธ..เข้�ใจ	

น�มธรรมด้วยกันเนี่ย	เข้�ใจมั้ยลูก?	

	 เพร�ะฉะนั้นต้องเจอพระพุทธเจ้�ตรัสรู้อีกองค์หนึ่ง																																																																																																																					

ประก�ศพระศ�สน�	 เทศน์ตรงกับเรื่องที่เข�..	 “ถ้�เรื่องนี้มี



55

กัณฑ์เทศน์ที่ไหนเร�ต้อง	 แว่บ	 ๆๆ!	 รู้เป็นองค์แรก”	 เพร�ะ

ฉะนั้น	พอพระพุทธเจ้�เทศน์กัณฑ์นี้ปั๊บ!	 เทวด�พรหมทั้งหล�ย

จะม�ยืน	 ณ	 ที่ควรส่วนข้�งหนึ่ง	 ฟังธรรมะเป็นพระอรหันต์ใน

กัณฑ์เดียวม�กกว่�มนุษย์ที่เห็นด้วยต�	 นี่คือกิจทั้งหล�ยซึ่งดับ	

แต่ยังเหลือเชื้ออยู่	

	 บ�งคนก็ยังต้องม�สร้�งวัดสร้�งว�ก็ม�เป็นพระอริยะ																																																																																		

ม�อยู่ในท้องของคนในเขตศ�สน�	 เป็นพระโสด�บัน	 บวชต่อ																																																																																						

ทำ�กรรมฐ�นต่อ	 ข้ีเกียจก็ยังไม่หมด	 ต้องเป็นอยู่อีกต้ัง	 ๗	 ช�ติ																																																																																								

มนุษย์อ่ะ	 ไม่เกิน	 ๗	 ช�ติมนุษย์อ่ะ	 อยู่ท่ีเร�ละ	 ถ้�สกิท�ค�มี																																																																																																																														

ก็ลงม�อีกช�ติเดียว	 มันจวนจะหมด	 เหลือเสลดพันคออยู่																																																																																																																																		

หน่อยเดียวต�ย	 พอได้กลิ่นย�นัตถุ์ซะหน่อยเหมือน	 (ไอ)	 ออก

ม�เสลดหมด	 เป็นพระอรหันต์..(เปรียบคว�ม)	 ฟังเทศน์หน่อย

เดียว	พระอรหันต์ทั้งหล�ยฟังประโยคเดียว	ใช่มั้ย?	มันจะเข้�ใจ

หมดเลย	นั่นแหละลูก

 

	 เพร�ะฉะนั้นสรุปนะลูกนะ	วันนี้เทศน์จบพระไตรปิฎก

นะ	 ลูกจะต้องตั้งใจว่�	 ก�ยกะใจนี่คนละตัว	 เร�อ�ศัยชั่วชีวิต

เข�	และเข�เป็นรังของคว�มทุกข์	ต�เห็นรูป	หูได้ยินเสียง	จมูก

ได้กลิ่น	 ลิ้นได้รส	 ก�ยถูกต้องสัมผัส	 ทำ�ให้อ�รมณ์ใจของเร�ไป
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ยึดมั่น	 แล้วเกิดโลภ	 โกรธ	 หลง	 แทนมัน	 เพร�ะมันทั้งนั้นเลย	

แล้วไปผิดศีลแทนมันอีกด้วย	 ระวังตัวนี้	 เข้�ใจมั้ยลูก?	 ระวังตัว

นี้	ต้องมีสติระวังตัวนี้ให้ดี!

 

	 นี่คือหน้�ที่ของปัจจุบัน	 ดูก�ย	 ดูใจ	 ดูอ�รมณ์	 เดิน

จงกรม	เดินอะไรไป	แต่ถ้�มันตัน	ก็นั่นน่ะ	เข้�เน็ตลูก!	ใช้ทิพจักขุ

ญ�ณ	หรือเบื่อเซ็งหนัก	ๆ 	เข้�ก็..	มันเต็มที่แล้ว..	อิ่ม	ไม่รู้จะทำ�ไร	

ก็ถ้�มันต�ย	มันก็ต�ยเน่�เละไปต�มกิจ	ห�ยไป	 เหลือแต่ใจเร�	

“ณ	 บัดนี้ขอเอ�ใจของเร�	 เหมือนแสงอ�ทิตย์กลับไปห�	 ดวง

อ�ทิตย์	สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ของเร�อยู่	ณ	ที่ไหน	เกล้�

หม่อมฉันขอเอ�จิตกร�บลงแทบพระบ�ทด้วยคว�มเค�รพ																																																																																							

เรียบร้อยแล้ว..”	 สระแอ๊ว..	 ไม่ทันจบให้เร�นึกว่�เร�นุ่ม..	 อยู่

ตรงเท้�ของท่�น	 ถ�มว่�ผู้หญิงขึ้นไป	 เอ�คว�มเป็นเพศไปด้วย

มั้ย?	 ..ไม่ได้เอ�อีนั่นไป	 ไม่ได้เอ�คว�มเป็นเพศไป	 เอ�แต่จิตซึ่ง

เค�รพพระไป..	 ไม่มีเพศ!	 นี่เข�เรียกว่�ถอดจิตออกจ�กคว�ม

เป็นผู้หญิงผู้ช�ยนะ	

	 ถ้�มึงมีอุป�ท�นว่�	 “กูเป็นผู้หญิง	 เดี๋ยวลงม�กูจะไป

ดูหมอให้ดีเชียว	 เดี๋ยวลงม�จะไปสอนแม่สอนพ่อให้ดี”	 ก็นึกว่�

เร�เป็นลูกส�ว	 มันก็เอ�อุป�ท�นคว�มเป็นเพศไปด้วย	 มึงก็ไม่
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กล้�กร�บเท้�พระพุทธเจ้�ไง	 กลัวท่�นเป็นอ�บัติ	 กลัวมึงบ�ป

ไง!	 ไม่ได้เอ�รูปไปแต่เอ�สัญญ�	สังข�รไปนะ	 ใช่มั้ย?	 เอ�ไปไม่

ครบ	๕	ขันธ์	แล้วเอ�ไป	๒	ขันธ์	สัญญ�กับสังข�ร	ใช่มั้ยลูก?	

	 บ�งคนออกไปได้แล้ว..	 บอกให้ไปไหว้มณฑปพระ														

พุทธบ�ท	 นึกอ้อมไปข้�งหน้�พระล�น	 วิ่งวื้ด..ไปอย่�งนี้	 เอ�

เวทน�ไปกลัวชนภูเข�หน้�แตก	มันต้องเห�ะให้สูงกลัวหินเกี่ยว

ข�เจ็บ	นั่นก็คืออุป�ท�นขันธ์	๕	เข้�ใจหรือยัง?	

 

	 ถ้�จะหมดอุป�ท�นก็ต้องนึกว่�ร่�งก�ยนี้ต�ยแล้ว	 ลม	

ไฟ	 ดิน	 น้ำ�ละล�ย	 เผ�ไปหมดแล้ว	 เหลือแต่จิตที่ไม่มีร่�งก�ย					

ต�นี้เอ็งจะนึกไปไหนเอ็งก็นึกได้	 อย่�งตอนนี้เอ็งนึกเข้�ไปใน

โบสถ์ไปกร�บพระเอ็งก็นึกได้	 	 ทำ�มั้ยเอ็งไม่นึกเปิดประตูอ่ะ?	

เพร�ะเอ็งไม่ได้คิดว่�เอ็งจะชนประตู	เอ�แต่ใจที่เค�รพไป	นี่คือ	

‘มโนมยิทธิ’	ไง	ก�รเคลื่อนจิตไง

	 เอ�ลูก..	พอดีเป๊ะเลย	๓	ทุ่ม	จบพระไตรปิฎกแล้ว	มึง

ไปเลือกทำ�เอ�เองนะ	 แล้วต่อไปข้�งหน้�ก็ม�ถ�มกันให้มันตรง

เรื่องกับเรื่องของตัวนะลูกนะ	

	 ด้วยบุญที่หลวงต�ทำ�ม�		บุญที่พวกเร�ทำ�ม�	เต็มต�ม

คว�มเป็นจริง	 สมบูรณ์ที่สุดแล้ว	 และบุญที่ได้ทำ�เพิ่มด้วยก�ร
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ฟังธรรม	ถว�ยสังฆท�น	โมทน�สังฆท�น	จงรวมตัวกัน	ให้จิตใจ

ของเร�เข้�ไปในบุญ	 ให้บุญคุ้มใจเร�	 เต็มกำ�ลังที่เร�ปร�รถน�	

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	นะลูกนะ..	(หลวงต�ให้พร	ยถ�ฯ)

	 แค่นี้..แค่เข้�ใจนะ	 แล้วทรงคว�มเข้�ใจไว้ให้ได้	 แล้ว

ขยันทำ�คว�มเข้�ใจให้มันต่อเนื่อง	 ไปย�กอะไรเล่�	 ย�กตรงขี้

เกียจ!		นั่งทำ�ไม?	ไป๊!	ไปพักผ่อนกันไปลูก..

 

	 อีหนู!	 เอ็งนั่งอยู่ตรงนี้	 ตอนนี้ดูม�เห็นตัวเองนั่งอยู่มั้ย	

เนี่ย?	 เอ็งเห็นท่�นั่งตัวเองมั้ย?	 แกยืนอยู่แล้วท่�นั่งเดิมห�ยไป

แล้วใช่มั้ย?	 เอ้อ	 ๆ..	 มันมีที่ไหนเล่�ลูก	 เพร�ะฉะนั้นคว�มปวด

คว�มเมื่อยเข�ถึงบอกว่�	 เดี๋ยวก็ห�ยไป	 พอไปยืนปั๊บ!	 เอ้�!..

ห�ยไปแล้วอีห่�	 ห�ยไปไหนล่ะน่ะ?	 เข�เรียกอนัตต�	 เอ็งเห็น

มั้ยเล่�?	เห็นมั้ยล่ะ?	

 

	 เพร�ะฉะนั้นเวล�นั่งปวดนั่งเมื่อย	 บอก	 “เดี๋ยวก็หมด

ไป!”	เข�เรียก	อดทนขันติไว้	มีปัญญ�เห็นว่�มันไม่มีตัวตนอะไร	

นี่เอ็งเปลี่ยนท่�นั่งแล้ว	ถูกไหมลูก?	เดี๋ยวเอ�ใหม่	เอ็งนั่งอย่�งนี้

อยู่ครึ่งชั่วโมงทนไม่ไหว	 เข�เรียก	 ‘ทุกข์’	 เอ็งก็ต้องเปลี่ยน	 ถูก

ไหมล่ะ?	แล้วเอ็งอยู่กับคว�มทุกข์หรือเปล่�เนี่ย?	เออ..ส�ธุ	เห็น



59

ทุกขณะ	 แต่อย่�ไปเครียดกับมัน	 เพร�ะฉะนั้นทุกก้�วที่เดินไป

นี่	 ถ้�คนเข�จับอิริย�บถเข�บอก	 “มันไม่เห็นเลยไง”	 ไหนเล่�?	

ข้�งหน้�ก็ไม่มีข้�งหลังก็ไม่มี	ระวังปัจจุบันให้ดี	อย่�ให้เกิดโทษ.		

 

   




