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หลวงปูขา นองมายดมีทุกขคะ คุณแมไมยอมซื้อของเลนใหคะ
ทําอยางไรดีคะหลวงปู

หลวงปู

คุณแมไมยอมซื้อของเลนใหเพราะอะไร เหรอ

หนูมายด

ไมทราบคะ คือ คุณแมบอกวาไมจําเปนคะ

หลวงพอ

แลวหนูวาอยางไร

หนูมายด

ก็ไมไดวาอะไร คะ คือ พอแมพูดอะไร หนู ก็พูดตาม

หลวงพอ

หนูยังเล็กยังอยูในวัยนี้ นะ หนูยังไมทราบ ซือ้ ของเลนเนี่ย หนู
จําไว นะ มีประโยชน เขาถึงซื้อให ถาไมมีประโยชน มันอาจจะเปน
อันตราย บางอยางเปนอันตรายแกเราได คุณแมถึงไมใหเราซื้อ คุณแม
เขารักลูก ลูกจะเอาอะไรก็ใหทุกอยาง แมใหลูกได ทุกอยาง แลวใครรัก
หนูอยางบริสุทธิ์ หนูรไู หม แมกบั พอเทานั้น ที่รักเราอยางบริสุทธิ์ ใคร
หนอจะรักเราเทาพอแม ไมมีแลว ในเมื่อพอแมรักเราใหเราไดทุกอยาง ไม
มีอะไรทีพ่ อแมจะไมใหอะไรเราไดทุกอยาง หนูชอบอยางไร คุณแมจะซื้อ
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ใหทั้งหมด แตปญ
 หาจะมีอยางหนึ่ง ถาซือ้ ไปแลวหนูจะเอาไปเลนเปน
อันตราย จะเอาไปเลน หรือเอาไปฉีกเลน มันเปนอันตราย และไมมี
ประโยชน เลย แมเขาก็ไมใหซื้อ ปญหามันอยูตรงนั้น เขาใจหรือยัง หนู
หนูมายด

หลวงปูขาแลวทุกขเกิดจากอะไร คะ

หลวงพอ

ทุกขมันเกิดจากใจของเขาเอง มันทุกขอยูที่ใจ ทุกขเรื่องอะไร
ละ มันทุกขเรื่องอะไรมันเยอะแยะ มันทุกขแบบกวางๆ ทุกขรอน ทุกขนี่
มันเปนรอน สุขมันเย็น นี่ตอ งพูดใหหนูฟง ทุกขมันรอน นี่หนูโดยไฟมัน
รอนไหม หนู พอแมทะเลาะกัน พอแมตีกัน พอแมไมสมประดีกัน หนู
เปนทุกขไหม ถาหากหนูมีเพื่อนหลายคน หนูจะตองไปบอกเพื่อนนะ ลูก
ยกพวกตีกัน ตอยกัน พอแมมคี วามสุขไหม คุณพอคุณแม เปนทุกข
ทุกขอยูอยางนี้ จําไวทุกขคือไมสบายใจ ตอบอยางนี้ ไมตอ งไปเอา
ธรรมะสูง ๆ ตอบอยางที่หนูเห็นนี่ พอแมหนูใหสตางค ไปซื้อขนมกินที่
โรงเรียน เกิดหายไปแลว เพราะหนูขี้ลืมไมสนใจตัวเอง แลวเอาของไป
ทิ้ง เอาสรอยไปทิ้งอีก พอแมใหเอาไปทิ้งอีก หนูเปนอยางไร หนูก็ตอง
เปนทุกข หนูเปนทุกขเพราะอะไร เพราะหนูเอาของไปทิ้ง แลวเรากลัว
พอแมวา หนูก็จะเปนทุกข เพราะฉะนั้นอยาทําอยางนี้ ไปไหนอยาลืม
อยาประมาทอยาพลาด เอาของไปวางที่ไหนอยาลืม นี่ความทุกขเปน
อยางนี้ ถาหากไปอธิบายสูงกวานี่ หนูจะไมเขาใจเลย ทุกข คือ ไมสบาย
ใจ หนู วันหนึ่งเนี่ย ถาเราอารมณ ไมดี เราไมสบายใจไหม อารมณไมดี
และคิดไมดี มันเปนทุกข เนี่ยความดีมันเปนความสุข ความชั่วนั่นแหละ
เปนความทุกข อยาไปทําชั่วมันเลยทําแตความดีอยางเดียว

หนูมายด

หลวงปูขา วันนี้นะคะ ลูกมายด ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงปู
มากเลยคะ แลวลูกมายด จะพยายาม จะไมใหเกิดทุกขอีกแลว

หนูใบเตย

กราบนมัสการหลวงตาคะ วันนี้ใบเตย ก็มีเรื่องความทุกขตา งๆ
นา นา มาใหหลวงตา ชวยไขขอของใจของใบเตย คะ ขอเริ่มทุกขแรก
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ดีกวานะคะ เปนทุกขที่เกิดจากการสอบตก คะ เพื่อนใบเตยบางคน เขาก็
ตั้งใจเรียน ขยันแตเขาก็ยังสอบตกคะ อันนี้เราจะชวยเขาไดอยางไร
หลวงพอ

ชวยยาก หนู เรื่องการสอบตก มันเรื่องของใครของมัน การ
สอบการเรียนเนี่ยมันตัวใครตัวมันแนนอน คนที่สอบตกเพราะอะไรรูไ หม
ก็เพราะไมตงั้ ใจเรียน ๑.ไมไดตั้งใจ ๒.ไมไดตั้งฟงครูบาอาจารย ๓.ไม
ทบทวน ๔.ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ที่ในฐานะเปนนักเรียน ตกแนนอน อีก
ประการตอไป คนที่ไมสนใจการเรียนก็คือจากอะไร จากเขาไมมีคุณคา
ของชีวติ เลย ไมใชที่วา คนที่ขยันเรียนแตสอบตก มีนอ ยมาก ที่ขยัน
เรียนแลวสอบตก แตที่ขี้เกียจดูหนังสือไมสนใจงานในหนาที่ของเขาเอง
ในฐานะเขาเปนนักเรียน ไมสนใจตอตัวเขาเอง แลวกลับไปสนอยางอื่น
นอกประเด็น ขอตอบใหคุณหนูฟง ในระยะของอยูในวัยรุนนี้ ขยันนอก
หนาที่การงาน นาจะรับผิดชอบวาเขาเปนนักเรียน จะตองศึกษาจะตอง
แสวงหาความรู ทําไมไปคบเพื่อน ก็ขอฝากไวที่สอบตกสวนมากจะคบ
พาลไดผิด คบบัณฑิตไดผล คบคนชั่วทําตัวใหอับจน คบคนดีใหผลจน
วันตาย เมาเพศหมดคา เมาสุราหมดความสําคัญ เมาการพนันหมดตัว
เมาเพื่อนชัว่ หมดดี สวนมากวัยรุน ไปคบเพือ่ นอันธพาล สันดานบาป ก็
ขอประทานโทษคุณหนู อยาไปสนใจเรื่องยาเสพติด ไปสนใจยาเสพติด
แลวไปติดเขาแลว หมดทางที่จะเรียนหนังสือแน ไมใชวาเขาสอบตกแลว
เราจะไปชวยเขาไดอยางไร เราจะชวยแนะนําเขา ใหเขาสวดมนตไหวพระ
ถาเขาสอบตกก็วาเนี่ย คุณเปนเพื่อนกับเรา คุณตั้งใจเรียนหนังสือดี
เพราะเรียนดวยความตัง้ ใจ อยาประมาท แลวเราสวดมนตไหวพระ ก็ตงั้ ใจ
เรียนหนังสือตั้งใจดูหนังสือ กอนดูหนังสือก็สวดมนตไหวพระ ไหวพอ ไหว
แม แลวออนนอมถอมตนไมเถียงพอ ไมเถียงแม ขยันมั่นเพียรและชวย
พอแมตลอดรายการ รับรองเรียนไมมีทางตก ไมมีการสอบตกแนนอน
แลวเขาสอบตกแลวจะไปชวยเขาไดอยางไร ถาชวยแนะนําเขาใหเขาสวด
มนต ใหเขาไหวพระ แลวก็ใหเขาตั้งใจเรียนหนังสือ ถาทําอะไรเนี่ย
คุณหนู ทําดวยความตัง้ ใจหนอยไดไหม ไมไดตั้งใจเลย ตั้งใจดวยความ
เคารพ เนีย่ รุนหนูเนี่ยรูแลว ทําดวยความเคารพ คืออะไร เคารพตัวเอง
พูดแลวตองทํา อยาผัดวันประกันพรุง คนที่ผลัดประเดี๋ยวๆ จะดูหนังสือ
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ก็ประเดี๋ยว และการดูหนังสือก็ตองไปดูหลายคน เอาเพือ่ นมานั่งลอมวง
แลวดูหนังสือ อยาทํา ตองดูหนังสือคนเดียว ดูคนเดียวถึงจะจําแมน ดู
หลายคนจําไมแมนหรอก นี่ขี้เกียจมันเปนเพราะอยางนี้ สอบจึงตก ดู
หนังสือตองดูคนเดียว ดูดวยสมาธิภาวนา อยาไปดูหลายคน คุยดวยดู
ดวย อยางนี้ใชไมได เสียการเรียน ไมใชนอย นี่คนขีเ้ กียจเปนอยางนี้
นอกเหนือจากนั้นเราแนะนําเขา จะชวยเขาที่เขาสอบตก ใหเปลี่ยนใจใหม
ตั้งใจดูหนังสือ ๑.เคารพตัวเอง พูดแลวตองทํา อยาผลัดวัน ประกันพรุง
อยาเดี๋ยวไมได ๒.เคารพสถานที่ เคารพครูบาอาจารย ที่เขาสอน ครูบา
อาจารยที่เขาสอน ตองเคารพ ตองตั้งใจฟง ครูที่สอนทุกประการ ๓.
เคารพกติกานัดหมายของโรงเรียน อีกดวย กติกาที่นัดไว ไมเคารพไมได
ทําใหสอบตก นอกเหนือจากนั้นแลว ตองทําอะไรตั้งใจเรียนดวย จิตสงบ
อยางวุนวาย อยาฟุงซาน อยาหละหลวมเลาะแหละเหลวไหล ตั้งใจเรียน
ดวยจิตสงบ สมาธิภาวนา สิ่งนั้นจะออกมาดวยความถูกตอง การสอบตก
จะไมมีแนนอน ก็ขอฝากคุณหนูไวไปบอกเพือ่ นฝูงดวย อยาทําอยางนั้น
เลย ขอเจริญพรอยางนั้น
หนูใบเตย

แลวอยางตัวหนูเองนะคะ ก็อยากจะมีอิสรเสรีภาพ แตบางทีก็
อยากจะมีให ผูใหญหรือคุณพอคุณแมมาดูแล คะทุกขอยางนี้ก็ไมรูจบรูส ิ้น
ซักที่ ก็อยากจะถามหลวงตา วาหนูจะทําอยางไรดีคะ

หลวงพอ

อิสรเสรี คืออะไร ตองเขาใจกอน การอิสรเสรีตองไมเชือ่ พอแม
นั้น ไมใช พอแมตองดูแลลูก ดูลูกกลัววาจะไปเสียหาย พอแมตอ งฝงลูก
ใหดี ปลูกลูกใหดี เหมือนปลูกตนไม ปลูกในกระถางขึ้นในกระถาง ปลูกถี่
ขึ้นถี่ ปลูกหางขึ้นหาง ตนไมที่โตขึ้นแลว ไมมีระเบียบ ใครมาวา ตนไม
ขึ้นไมมีระเบียบ เดี๋ยวจะยอนไปหาพอแม วาใครเปนคนปลูก แตพอแม
จะปลอยใหหนูไปตามใจชอบไมได เขาใจไหม ตองแปลคําวาอิสระ เสรี
กอน อิสรเสรี แปลวาอะไร ไมใชไปตามคําใจชอบตองใหพอแมคอย
ดูแล แตตามใจชอบไมได อิสรเสรีควรจะแปลวา ชนะใจตัวเอง เขาใจ
ไหม ตองตนเปนที่พึ่งของตน ตนเปนที่พึ่งไมไดแลวจะไปพึ่งใคร อิสรเสรี
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อยางนี้ ไมใชอิสรเสรี จะไปที่ไหนก็ไปได นึกจะไปก็ไป นึกจะไปเทีย่ วก็
ไป ไมใชอิสระ อิสระตัวนี้ แปลวาชนะใจตัวเอง จะไมสรางความชัว่ อีก
ตอไปแลว จะสรางแตความดีตอ ไป แตวาจะไมอยูในโอวาทของพอแม
ไมได พอแมตองดูลูกตลอดรายการ พอแมรักลูกคิดปลูกฝง พอแมเลี้ยง
ลูกเหมือนปลูกตนโพธิ์ ไวใหญไวโตจะไดอาศัย นี่อยางนี้ตางหาก พอแม
เลี้ยง ลูกใหโต โตดวยวิชาการหลักฐานมีงานทํา ถาพอแมไมดูแลแลว หนู
อาจจะ เดินทางผิดก็ได เพราะฉะนั้นอิสรเสรีไมใชแปลวาตามใจตัว
อิสรเสรีตาใจตัวไดอยางไร ตามใจตัวเสียคนเลยนะ อิสรเสรีในทางธรรมะ
แปลวาชนะใจตัวเอง อยาขี้เกียจ อยานอนตื่นสาย อยาไปหนายหากิน
อยาไปหมิ่นเงินนอย อยาไปนั่งคอยวาสนา มาเองไดเหรอ นอนนานงาน
นอย กินบอยเงินหมด มีเงินหนาสด หมดเงินหนาแหง แลงน้ําใจ จะเปน
อิสรเสรีไดอยางไร
หนูใบเตย

เพื่อนๆ อยาลืมนะคะ อิสรเสรี คือการชนะใจตนเองคะ และอีก
อยางหนึ่งใบเตยอยากจะฝากไววา ถาเพื่อนๆ ไมอยากมีทุกขที่เกิดจาก
การสอบตกเนี่ย เพื่อนๆ ก็ตั้งใจเรียนตั้งใจอานหนังสือ ตามหลักที่หลวง
ตาไดบอกเอาไววันนี้

ดร.ฉัตรสุมาลย

ทานผูชมทางบานเคยรูสึกเหมือนดิฉันไหมคะ วาบางทีเรารูสึก
วาเหว รูสึกเหมือนไมมีคนรักเรา และเราก็เปนทุกขเหลือเกิน หลวงพอ
ขาทุกขอยางนี้ เราจะแกอยางไร

หลวงพอ

เจริญพร ทุกขนี่มันกวางขวางมาก แตวาจะขอเจริญพรวาสมัย
พุทธกาลนานมาแลว ตองอางเหตุผล คนเรามันมีทุกขเหลือเกิน หาที่พึ่ง
ทางใจไมได เปนคนแกกว็ าเหว เด็กก็วาเหว หาที่พึ่งไมไดแลว ตอนนั้น
ยังไมมีหลักฐาน มีหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา คนเราจึงไปหาสิ่งที่
ไมถูกตองมาเปนที่พึ่ง เชนไปหาผีเจาเขาทรงในสมัยพุทธกาล ยังไมมี
พระพุทธเจามาตรัส ไปหาเทวดาชวย ไปหาฤาษีชีไพร อยูในดงในปา หา
ผีเจาเขาทรง ใหเทวดาชวย ก็ไมรูจะเปนอยางไร เชน ยกตัวอยาง นุช
นาถ สุชาดา เอาขาวมธุปายาส ไปถวาย เทวดาดังนั้น อันนี้เปนหาที่พึง
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ไมไดเลย เมื่อหาที่พึ่งไมไดแลวจึงไปหาที่พึ่งไมดี อีกประการหนึ่ง ยุคใหม
ปจจุบันนี้ ไปหาสิ่งที่ไรสาระ มันเกิดทุกขในใจกลุมอกกลุมใจ ไมมีที่พงึ่ ก็
ไปเลนการพนัน สนุกแลวไปดื่มสุรายาเมาแลวไปเที่ยวในคลับ แลวก็ไป
เทียวหาความสบาย ไปชอปปงที่โนน ชอปปงทีน่ ี่ หาวามันจะไดหมดทุกข
กลับไปเพิ่มทุกขขึ้น ยุคใหมสมัยนี่เปนอยางนั้น ก็ขอเจริญพรใหได
รายละเอียดเขาไปอีก หิวก็เปนทุกข เหนื่อยก็เปนทุกข ลําบากอกลําบาก
ใจมันก็เปนทุกขทั้งนั้นเลย ความยากความลําบากก็เปนทุกข ทุกขทั้งนั้น
ก็ขอเจริญพรวา โลกนี้นี่หนอ ไมมคี วามสุขเลย มีแตความทุกขนอยทุกข
มากเทานั้น แตเราจะแกอยางไรดีหนอ วาความทุกขมันเกิดที่จิตใจ มัน
ไมใชเกิดที่อื่น และก็ไมใชคนอื่นทําให เราไปเขาใจผิดวาสามีทํา ใหเรา
ทุกข คือเราเปนภรรยา ฝายสามีก็บอกภรรยาทําใหเปนทุกข ฝายสามี
ภรรยา พอบานแมเรือน ก็วาลูกทําใหเราเปนทุกข ไมมีความสุขเลยลูกไม
เรียนหนังสือดังนี้ ก็ไปโทษอยางโนนอยางนี้ นี่แกไมถูกจุดดังนั้น ถาหาก
มันทุกขเรื่องอะไร
วาทุกขเกิดขึ้นกับเราแลว
ตองแกที่ตัวเรา
พระพุทธเจาสอนใหหาเหตุแหงทุกขใหได นี่งายๆ ทุกขเกิดขึ้นที่จิตใจ
แนนอน จะเกิดจากลูก เกิดจากสามีภรรยา ก็หาเหตุเกิดทุกข ดวยการ
ใหเขามาดา เขามาวา หรือสิ่งแวดลอมทําใหเราเกิดทุกข เราก็แกตรงทุกขที่
มันเกิด เกิดทุกขแรกคืออะไร ขอเจริญพร ทุกขที่จติ ใจ แกทใี่ จเรา
แนนอน อยาไปแกคนที่อื่นเลย เขาดาเราใหมีทุกข เราก็ไมสบายใจ อยู
ในวงลอมที่เขาดา เกิดจิตไมสงบ แลวเราไปแกที่คนอื่น มันตองแกทตี่ ัว
เรา ทําอยางไรหรือ ธรรมะสั้นๆ ชวยตัวเองใหได ๒. ตองพึ่งตัวเองใหได
๓.ตองสอนตัวเอง ตั้งสติเขาไว สวดมนตไหวพระแกปญหาทุกข ดวยการ
เจริญ พระกรรมฐานบาง ตั้งสติอารมยบาง แกแลวจิตใจก็จะดีขึ้น เมื่อ
จิตใจเย็นแลวมีธรรมะ มีคุณธรรมแลว ทุกขนนั้ จะหายไปเองโดยปริยาย
และทางออมดวย ก็ขอเจริญพรอยางนั้น งายๆ
ดร.ฉัตรสุมาลย

หลวงพอขาแตคนบางคน เวลาทุกขมากๆ
อยางไร ไมรูวาจะเริม่ ตนกรรมฐานอยางไร
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หลวงพอ

คือ เขาไมเขาใจ ไมมีใครสอน
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แลวเราจะชีแ้ นะอยางไร

หลวงพอ

ชี่แนะมันไมยากนัก ขอเจริญพร ขอ ๒ บางคนทุกขจนไมรูจะ
ไปทางไหนเลย นี่เมื่อกี้มารายงานวาเจาฆาตัวตาย เอามีดฆาตัวตายซะ
มันไมมีทางออก ทางออกเยอะแยะไปเลย ขอเจริญพรอยางนั้น ทางออกที่
มีทุกขคืออาตมากลาวแลว เมื่อครั้งกอนโนน คือพุทโธโลยี มันเปน
การแกปญหาชีวิตที่ดีที่สดุ แลว แตไมแกกลับไปสรางปญหา สรางทุกข
ระทมขมขื่นในชีวิต ตลอดรายการ อารมณไมดี ก็ไมแก ไมรูจักจะแกเขา
รายมานาจะรายตอกเหรอ ไมใชอยางนั้น เพราะฉะนั้น ผาไปในทางที่ผิด
หาทางออกดวยการฆาตัวตายเยอะ โดดตึกเยอะ ติดยาบา มีทุกขเขาไป
กินยาบา มีทุกขก็ผาไปกินเหลาคิดวามันจะหาย กลับไปเพิ่มทุกขหนักขึ้น
ขอเจริญพร จะประกาศใหทราบวาเราจะแกที่ตวั เรา อานตัวใหออกบอก
ตัวใหไดใชตัวใหเปนเห็นตัวตายจะไดคลายทิฐิ ดําริชอบ ประกอบกุศล
ไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญ ตองเจริญพระกรรมฐาน ตั้งสติอารมณ
ใหมากที่สุด เราจะแกหาจุดที่มาของทุกข วามันทุกขไมสบายใจ ไมสบาย
ใจก็ทําที่ใจเราเนี่ย ไมสบายใจหนอ ตั้งสติหายใจยาวๆ เดี๋ยวจะรูเอง มี
สติสัมปชัญญะทุกขจะหายไปเอง ทุกขตัวนี้หายไปไดแน คือ เวทนา มัน
เวทนาเหลือ มันไมสบายใจเหลือเกิน ก็เปนเวทนา ปวดเมือ่ ยก็เปนเวทนา
ไมเปนสุขเลย ความสุขของเราทานทั้งหลายเอย มันเจือดวยความทุกข
ตลอดรายการ หาความสุขที่แท และแนนอน ไมไดเลย เราตองแกที่ตวั เรา
ถาตัวเราทําดี คือนั่งกรรมฐาน ก็ขอเจริญพรพี่นอ งทุกคนวา การทํา
กรรมฐานเปนการแกปญหาชีวิต ที่ดี และการทุกขที่เกิดขึ้นจะแกได มันมี
ทุกขอยูในใจ ไมใชไปแกทุกขที่คนอื่น เราไปแกทุกขที่คนอื่นไดอยางไร
ไปแกผิดจุดทั้งนั้น มันทุกขที่เรา ใจเราไมสบายก็แกที่ใจเรา เราแกปญหา
บําบัดทุกขบาํ รุงสุขดวยพระกรรมฐาน ขอเจริญพร
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แทที่จริงนั้นทุกข อยูในตัวของเราเอง ที่วาตัวของเราเองนัน้ คือ
ที่จิต คุณภาพของจิตของเรามันคือทุกข วิธแี กก็คือแกทจี่ ิตนั้นเอง โดย
การใชกรรมฐาน งายที่สุดเวลาที่โมโหขึ้นมา โกรธขึ้นมาหายใจลึกๆ นี้
เปนเทคนิคเทคโนโลยี ของหลวงพอ ซึ่งดิฉันคิดวาทานผูชมทางบาน
และรวมทั้งตัวดิฉันเองดวย
ใชใหเปนประโยชนกบั ชีวิตจริงของเราได
ทุกๆ โอกาส นะคะ
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