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ธุดงค์เพ่ือ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “เทียนกบัการธุดงคข์องพระ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อเจา้ค่ะ เวลาพระท่านเขา้ป่าธุดงค  ์ ท่านพกเทียนเล่มเล็กหรือ
เล่มใหญ่ หรือพกตะเกียงไปใชส้ าหรับการเดินจงกรมเจา้คะ และถา้เทียนหมด แต่ยงัตอ้งธุดงค์
หรือเดินจงกรมต่อ แลว้พระท่านจะท าอยา่งไรเจา้คะ 

ตอบ : เวลาคนมาถามปัญหาส่วนใหญ่จะบอกว่า “หลวงพ่อ เล่าตอนธุดงคใ์หฟั้งสิ” ทุกคน
ชอบไปธุดงค ์ชอบไปมีประสบการณ์ไง “หลวงพ่อเล่าตอนธุดงคใ์หฟั้งสิ” 

เวลาธุดงคไ์ปนะ เราบวชใหม่  ๆ มนัก็ดว้ยความอยาก ศึกษามาก่อน ศึกษามาก่อนว่าเรา
จะไปทางไหน แลว้พอบวชแลว้ก็อยากจะไปธุดงค ์ อยากจะไดม้รรคไดผ้ล พยายามเท่ียวไป 
แต่เท่ียวไปดว้ยความไม่รู้ เท่ียวไปดว้ยความไม่รู้เพราะว่าเราไม่ไดฝึ้กฝนมาแบบสมยัหลวงปู่
มัน่ 

สมยัหลวงปู่มัน่ ใครจะบวชเอาจริงเอาจงั ท่านจะใหเ้ป็นปะขาวถึง ๓ ปี การเป็นปะขาว
ถึง ๓ ปี มนัจะช านาญในการสวดมนต ์ตอ้งไดป้าฏิโมกข ์ตดัเยบ็ผา้ได ้ท่านถึงใหบ้วช 

แต่เราเวลาบวช เราบวชเลย พอบวชเลยมนัก็ไม่รู้เหนือรู้ใตห้รอก แต่ก็ยงัส าคญัตนว่า
เป็นคนรู้นะ เพราะอ่านประวติัหลวงปู่มัน่ อ่านประวติัครูบาอาจารยม์าแลว้ก็คิดว่าตวัเองเก่ง 
เวลาออกไปธุดงค ์ดว้ยความไม่รู้ไง มีความจ าเป็นไปหมด เตรียมของเตม็ไปหมดเลยนะ เวลาไป
ธุดงคม์นัจะเอาสิบลอ้ทุกไปดว้ยไง แบกไปดว้ย เอารถสิบลอ้ทุกไปดว้ย ฉนัจะไปธุดงค ์ มี
ความจ าเป็นไปหมด มีสบู่เอย เทียนเอย ทุกอยา่งขนไปหมดเลย จะไปธุดงค ์
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ไปจริงๆ เขา้แลว้ สบู่กอ้นหน่ึงใชก่ี้เดือน เทียนเล่มหน่ึงถา้ใชป้ระหยดัๆ ใชไ้ดน้าน
แค่ไหน แต่เราก็มีความจ าเป็น มีความจ าเป็น คิดวิตกวิจารณ์ไปหมด แลว้พอเดินไป เวลามนั
ทุกขม์นัยากข้ึนมา มนัเหน่ือยลา้ไปหมด แต่พอบวชมานานๆ เขา้ เราอยูก่บัวงการพระนะ เวลา
เขาไปธุดงคมี์บริขาร ๘ เท่านั้นน่ะ มีบาตร มีผา้ มีส่ิงจ าเป็นไปเท่านั้นน่ะ มีธมกรก ธมกรกน่ี
จ าเป็นมาก 

แลว้เวลาไปแลว้มนัมีประสบการณ์ไง พอประสบการณ์แลว้มนัด ารงชีวิตไดโ้ดยท่ี
ไม่ตอ้งเป็นพะวงว่าจะตอ้งเอาเทียนไปเท่าไร น่ีขนาดว่าตอ้งพกตะเกียงไปดว้ยไหม แต่มนัมีโคม
นะ สมยัก่อนโคมน่ีฮิตมาก ตอ้งท าโคม แลว้ก็เอาโคมไปดว้ยไง แลว้ก็จุดเทียนใส่ในโคมแลว้
แขวนไว ้แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่ค่อยไดใ้ช ้ไม่ค่อยไดใ้ช้ 

เวลาคนท่ีเขาไปธุดงคแ์ลว้ เวลาเขาแบบว่ามนัไม่ใช่มือใหม่หดัขบั มีผูช้  านาญแลว้นะ 
เวลาเดินจงกรม เดินในท่ีมืด พอเราอยูใ่นท่ีมืดป๊ับ สายตาเราเห็นทางลางๆ ไม่ตอ้งใชห้รอก 

เวน้ไวแ้ต่เวลาไปอยูว่ดันะ อย่างเช่นไปอยูบ่า้นตาด เวลาเดินจงกรม เพราะมนัอยูใ่นโคน
ตน้ไม ้ ใบไมม้นัจะคลุมหมด แลว้ก็จุดเทียน เพราะมนัมีใหจุ้ด แต่ถา้มนัไม่มี ไม่ตอ้งจุดเทียน 
เขาไม่ไดจุ้ดเทียนหรอก จุดเทียน จุดเทียนไวเ้วลาจะเก็บผา้ เวลาเอามุง้ลง เก็บมุง้ เก็บอะไร จุด
เทียน พอเก็บเสร็จแลว้รีบดบัพบัเลยถา้มนัขาดแคลน 

แลว้เวลาธุดงคไ์ป เวลาบา้นนอกนะ เวลาเขามาถวายจงัหนั เขาจะมีเทียนมาดว้ย 
เทียนเล่มเล็กๆ แลว้ถา้ท่ีไหนมนัขาดแคลน เราเคยขาดแคลนขนาดท่ีว่าเทียนไดม้าห่อหน่ึง ไป 
๒ องคก์็ตอ้งแบ่งคนละคร่ึง แมแ้ต่บางทีนะ เทียนเล่มหน่ึงตอ้งหารคนละคร่ึงถา้มนัไม่มี ถา้มนั
ไม่มี ไม่มีก็ไม่มีความจ าเป็นไง 

เขาไม่มีความจ าเป็น ถา้ธุดงคแ์ท้ๆ  นะ เร่ืองท่ีโยมถามไม่มีความจ าเป็นเลย พระธุดงค์
ขอแค่มีขา้วตกบาตรพอใหไ้ดด้  ารงชีวิตเท่านั้นน่ะ แลว้พระธุดงคเ์ขาหาแบบนั้น เขาหาแบบ
ท่ีว่าไม่คลุกคลี ไม่ตอ้งปฏิสันถาร ไม่ตอ้งโยมมาแลว้คุยกนัคร่ึงวนัค่อนวนั พระธุดงคอ์ะไรไป
คุยกนัคร่ึงวนัค่อนวนั ไม่มีหรอก 

บิณฑบาตเสร็จแลว้ไม่ตอ้งตามมา เพราะธุดงคแ์ลว้ ใส่บาตรแลว้ก็จบ เรากลบัไปท่ี
พกัของเราแลว้ เราฉนัอาหารเสร็จแลว้ เศษขา้วท่ีเหลือก็เก็บไวใ้หส้ัตว ์ ไปวางไวต้ามทางสัตว์
แลว้ลา้งบาตร เช็ดบาตร เขา้ทางจงกรมเลย แลว้ถา้เราจะเดินทางต่อ ลา้งบาตร เช็ดบาตรเสร็จ 
ผึ่งผา้ใหพ้อเสร็จแลว้พบั พบัเสร็จแลว้เก็บ เก็บบริขารเดินต่อไป 
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ไปธุดงค ์ เขาไปธุดงคเ์พื่ออะไร ถา้ไปธุดงคเ์พื่อก าจดักิเลส ไปธุดงคแ์บบพระ
กรรมฐาน ครูบาอาจารยส์มยัก่อนนะ เวลาธุดงคท่์านไปองคเ์ดียว ถา้ไปองคเ์ดียว เขาไปธุดงค ์
ไปธุดงคเ์พื่อคุณธรรม 

แต่ถา้ในปัจจุบนัน้ีเขาไปธุดงคเ์พื่ออะไร ธุดงคเ์พื่อการตลาด ถา้ธุดงคเ์พื่อการตลาด
นะ ค าว่า “ธุดงค์ๆ ” มนัน่าเห็นใจนะ มือใหม่หดัขบั อยา่งเช่นมือใหม่หดัขบั เพราะเราก็เป็น
มือใหม่หดัขบัมาก่อน การเป็นมือใหม่หดัขบั ออกธุดงคไ์ม่เป็น เราวิตกวิจารณ์ มีความจ า
เป็นไปหมด จะใชเ้ทียนเล่มเล็กเล่มใหญ่ จะตอ้งพกเทียนอะไรไป 

เล่มเล็กก็ยงัไม่อยากพกเลย จะไปพกอะไรเล่มใหญ่ ยิง่ตะเกียงไม่ตอ้งพูดถึง ใชโ้คม
ไฟ โคมเทียนเขาจุดเทียนไดแ้ลว้แขวนไวไ้ด ้ แลว้อยา่งเช่นเทียนมนัมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ เวลา
จ าเป็นตอ้งใช ้เลก็ๆ นอ้ยๆ แต่เวลาเราไป เราไม่ใช่ไปหาความสว่าง 

ถา้หาความสว่าง เราก็อยูท่ี่น่ีก็ได ้ อยูใ่นเมืองแสงไฟสว่างตลอด ยิง่กลางวนัพระ
อาทิตยข้ึ์น เทียนดวงใหญ่เลย พระอาทิตย ์ สว่างไปหมด ถา้อยา่งนั้นแลว้มนัไม่มีความวิตก
กงัวลไง ไปน่ีเขาตดัปลิโพธ ความเป็นปลิโพธกงัวล เขาตดัท้ิงหมดเวลาไปธุดงค ์

แต่น่ีไม่อย่างนั้น เวลาไปธุดงคก์ลบัขนความปลิโพธกงัวลไปหมดเลย มีพระบางชุดนะ 
เวลาธุดงคไ์ป เขาเอาครัวไปตั้งไวข้า้งหนา้เลย เอาครัวไปตั้งไวก่้อน เดินไป พอเดินอยา่งน้ีป๊ับ 
ความปลิโพธกงัวล ความวิตกกงัวลมนัเป็นอะไร มนัเป็นเร่ืองขนัธ์ ๕ เร่ืองขนัธ ์เร่ืองจิตวิญญาณ 
เร่ืองกิเลส น่ีความวิตกกงัวล แลว้เราก็มีความวิตกกงัวล แลว้เราก็เอาความวิตกกงัวลนั้นมาสนอง
มนั หาอะไรมาใหพ้ร้อมๆ 

ธุดงคเ์พื่ออะไร ถา้ธุดงคเ์พื่อธุดงค ์ ธุดงควตัร หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่า
ในเขาทั้งชีวิตเลย แลว้ท่านไม่เดือดร้อนเร่ืองอย่างน้ี 

เราไปอยูจ่นช านาญ พออยูจ่นช านาญแลว้นะ เร่ืองเทียน เทียนเล่มเล็กเล่มใหญ่น่ีไม่
ตอ้ง ยิง่ตะเกียงน่ีหมดเลย เขามีแต่โคม 

แลว้ถา้เทียนหมดจะเดินธุดงคต่์อไปท าอยา่งไร 

เราจะเดินจงกรมต่อไป ถา้เดินจงกรมต่อไปนะ เวลาถา้เราไม่มีครูบาอาจารยน์ะ เรา
เคยเจอพระองคห์น่ึง ไปอยูด่ว้ยกนั ธุดงคม์า พอธุดงคม์าอยูด่ว้ยกนัเขาบอก โอโ้ฮ! เขาภาวนาดี



ธุดงคเ์พื่อ ๔ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 
 

มากเลย แต่เขาอยู่ไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะเขาไม่ฉนัเน้ือสัตว ์ ชาวบา้นไม่ใส่บาตรใหเ้ขา เราเห็น
แลว้เราเศร้าใจมากนะ เขาไม่ฉนัเน้ือสัตว ์ชาวบา้นไม่ใส่อาหารท่ีถูกใจเขา เขาอยูไ่ม่ได ้

เราบอกถา้พูดถึงเราไปถืออยา่งนั้น ภิกษุเป็นผูเ้ล้ียงง่าย ไดส่ิ้งใดมา ถา้มนัเป็นเน้ือท่ี
บริสุทธ์ิ มนัเป็นส่ิงท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ฉนัไดท้ั้งนั้นน่ะ แลว้เราภาวนาดี จิตมนัดี พอภาวนาแลว้
มนัเป็นสมาธิไดง่้าย อยากอยูท่ี่น่ี แต่อยูไ่ม่ได ้เพราะว่าเร่ืองอาหารไม่เป็นสัปปายะ 

เราฟังเร่ืองนีแ้ล้วมนัฝังใจมาตลอด ฝังใจว่าด้วยความเห็นผิด ถ้าความเห็นผิด เรา
ธุดงค์มาเอาเน้ือสัตว์ไม่เอาเน้ือสัตว์หรือ เราบวชมาเพ่ือเอาเน้ือสัตว์ไม่เอาเน้ือสัตว์ใช่ไหม 
เราบวชมา ก็เราบวชมา บวชมาเพ่ือธรรมวนิยั ถ้าธรรมวนิัยแล้วถ้าเราปฏบิัติขึน้มาเอา
ความจริง ยิ่งออกมาธุดงค์ด้วย เราต้องการความสงบของใจ เราต้องเกดิภาวนามยปัญญา 
เราต้องช าระล้างกิเลส ธุดงค์นีเ้ป็นแค่พธีิการเท่านั้นเอง 

ธุดงค ์ ธุดงคเ์พื่ออะไร ธุดงคเ์พื่อแสวงหา ธุดงคเ์พื่อความสงบของใจ แลว้ถา้จิตใจ
ของคน มโนกรรม ถา้จิตใจของคนนะ ใจท่ีมนัเห็นคุณค่าธุดงควตัร เวลามนัไปนะ มนัไปเพื่อ
การขดัเกลากิเลส 

แต่ถา้คนธุดงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ เพื่อความประกาศตน บางคนเขา้ป่าไปพกัหน่ึง
ออกมา “ฉนัเป็นพระธุดงค ์ออกมาจากป่าก าลงัขลงัเลย” ธุดงคม์าอวดชาวบา้นหรือ 

การธุดงค ์ธุดงคเ์พื่อขดัเกลากิเลสนะ เราธุดงคเ์พื่อตวัเรานะ ถา้เราธุดงคเ์พื่อตวัเรา ส่ิง
ใดท่ีเป็นปัญหาๆ ไม่เป็นปัญหาเลย ไม่เป็นปัญหาเลย ยิง่อยา่งว่าถา้เป็นมือใหม่หดัขบัมนัน่า
เห็นใจ เพราะเราก็เป็นมือใหม่หดัขบัมาก่อน พะรุงพะรังไปหมด มีแต่ความจ าเป็นไปหมดเลย 
แลว้พอออกเดินไปแลว้ น ้าหนกัมนัมาก มนักดถ่วง จะรู้เลยว่าจะไดใ้ชม้นัหรือเปล่า 

มนัไม่เหมือนกบัหลวงปู่ชอบเนาะ หลวงปู่ชอบเวลาท่านไปกบัปะขาว แลว้ชาวบา้น
ก็เป็นห่วงหลวงปู่ชอบมาก เขาตดัไมไ้ผ่แลว้เอาปลาร้าใส่ไป แลว้ใหป้ะขาวสะพายไปดว้ยว่า 
ถา้ท่ีไหนมนัมีความอตัคดัขาดแคลนก็เอาน่ีท าใหสุ้กแลว้ถวายหลวงปู่ชอบ เดินไปรอบประเทศ
ไทยเลย กลบัมาไม่ไดใ้ชป้ลาร้าแมแ้ต่นิดเดียว สะพายไปทัว่ประเทศไทยเลย เพราะท่าน
ประหยดัของท่านไง 

ไอโ้ยมก็เป็นห่วง ห่วงว่าหลวงปู่ชอบท่านจะอตัคดัขาดแคลน ก็อุตส่าห์ใหป้ะขาว
สะพายไปดว้ย เผื่อถา้ท่ีไหนอตัคดัขาดแคลนจะไดท้  าถวายท่าน ก็สะพายไปรอบประเทศไทย
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เลย กลบัมายงัเหลือเท่าเก่า ไม่ไดใ้ชเ้ลย ไม่รู้แบกไปท าไม แบกรอบประเทศไทย ดว้ยความ
เป็นห่วงของผูท่ี้ศรัทธา แต่ตวัของพระเอาไปแลว้มนัไม่ไดใ้ชส้อยเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มือใหม่หดัขบั นู่นก็จ  าเป็น น่ีก็จ  าเป็น มีความจ าเป็นไปหมด เทียน
ก็จะเอาไปสัก ๒ ห่อ 

แค่เล่มสองเล่มก็พอแลว้ ขนกนัไปมนัไม่มีความจ าเป็น แลว้ถา้ไปอยู่ตามชนบท เวลา
เขามาจงัหนั เขาจะมีเทียนมาดว้ย เขามีส่ิงน้ีมาดว้ย พระธุดงคน์ะ พระเวลาออกธุดงค ์ ออกวิเวก 
เขาแค่ขอใหมี้อาหารตกใส่บาตรเพื่อด ารงชีวิตเท่านั้น แลว้ชอบความสงบสงดั เพราะท่ีออกธุดงคก์็
ออกธุดงคเ์พือ่ความสงบสงดั เราอยูว่ดัอยูว่ามนัมีหมู่มีคณะ เวลาปฏิบติัไปแลว้ถึงเวลาจะออกวิเวก 
ออกวิเวกไปก็เพื่อความสงบสงดั ออกวิเวกไปไม่ใช่เพื่อการคลุกคลี แลว้จะไปห่วงอะไร 

ทีน้ีไอพ้วกเราพวกศรัทธาใช่ไหม เพราะเด๋ียวน้ีโลกมนัเจริญไง สาธารณูปโภคมนั
สมบูรณ์หมด น ้าไฟทุกอยา่งเราอยูส่มบูรณ์หมด ถา้ไฟดบันะ อยูไ่ม่ไดเ้ลย แลว้มนัก็เป็นห่วง
พระเนาะ แลว้พระจะอยูอ่ยา่งไร เอ๊ะ! แลว้ท่านจะอยูอ่ยา่งไร เพราะเราอยูสุ่ขอยูส่บายไง เราก็เลย
ไปห่วงวิตกกงัวลแทนท่านไง 

เพราะท่านจะออกธุดงค ์ ท่านท้ิงแลว้ ออกไปป่า ป่ามนัจะมีอะไร ป่าไม่มีอะไรหรอก 
แลว้ไปหาท่ีสงดัท่ีวิเวกดว้ย ไปหาท่ีมีสัตวมี์เสือ ไปหาส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เป็นอนัตรายเพื่อ
ควบคุมใจไม่ใหม้นัคิดมากไง ถา้มนักลวัผี มนัไม่คิดไปนอกเร่ืองนอกราวไง แลว้ถา้มนัไปอยู่
ส่ิงใด เขาอาศยัส่ิงนั้นช่วยควบคุม ไอน่ี้จะขนกนัไปนะ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าธุดงคเ์พื่ออะไรนะ ธุดงคเ์พื่อขดัเกลากิเลสเป็นเร่ืองหน่ึง ธุดงคเ์พื่อ
ประชาสัมพนัธ์ตวัเองเป็นเร่ืองหน่ึง ธุดงคเ์พื่อหลอกลวงชาวบา้นเป็นเร่ืองหน่ึง 

ธุดงคน์ะ เด๋ียวน้ีมนัมีอีกอยา่งหน่ึงนะ ธุดงคค์ือธุดงคน์ะ แต่ธรรมยาตราไม่ใช่ธุดงค ์
ธรรมยาตรา เขาเดินธรรมยาตรากนั เด๋ียวน้ีพระเขาไปเดินธรรมยาตรา เราเห็นแลว้เราสลด
สังเวชมากนะ ไปเดินธรรมยาตราแลว้ก็บอกว่าอยา่งน้ีเป็นเหมือนธุดงค ์เพราะเขาไป มีโยมเขา
ไปแลว้มาเล่าใหเ้ราฟัง บอกว่ามนัดีไปหมดเลย โอ๋ย! คนเราไม่เคยเดินไดก้็เดินได ้

ธรรมยาตราเขาเดิน มนัมีส่ิงใดข้ึนมาเขาเดินประทว้ง เดินเพื่อใหค้นสนใจ เขาเดินปลุก
ระดม การธรรมยาตราเขาเดินปลุกระดมเพื่อใหค้นมาสนใจปัญหาใดปัญหาหน่ึง เขาปลุก
ระดมเร่ืองอย่างนั้น น่ีเป็นเร่ืองของโลกเขา แต่พระไปเดินธรรมยาตรา 
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าวางธรรมวนิัยเป็นศาสดา ต้องให้มใีครมาธรรมยาตรา มนัมขีองมนัจริงอยู่แล้ว แต่
ธุดงค์นีธุ้ดงค์เพ่ือหัวใจ ธุดงค์เพ่ือตัวเรา ไม่ใช่ธุดงค์เพ่ือประกาศตน ธุดงค์เพ่ือประกาศ
ตนก็ธุดงค์เพ่ือให้กเิลสมนัฟูน่ะสิ 

ฉะนั้น ถา้ธุดงคเ์พื่อก าจดักิเลสนะ เขาไปในป่าในเขา เขาไม่เดินหรอกบนถนน
หนทาง เวน้ไวแ้ต่มือใหม่หดัขบัมนัก็ลองดูก่อน เดินไปตามทางรถไฟ เดินไปตามทางรถไฟ
ตั้งแต่กรุงเทพฯ ไปถึงภาคใต ้เดินตามทางรถไฟไป มีก็พกัตามขา้งทางกนัไป เพื่อใหฝึ้กหดั 

แต่พอมนัจะเอาจริงเอาจงั เขาเขา้ป่าแลว้ เพราะเขา้ป่าไปมนัมีท่ีสงบวเิวก มนัมีท่ีสงบ
วิเวกแลว้มนัเป็นการวดัค่าของใจว่าใจเรามีอ านาจวาสนาแค่ไหน ถา้มีอ านาจวาสนานะ ครูบา
อาจารยข์องเราสมยัหลวงปู่มัน่ หลวงปู่สีทาท่ีอยูก่บัหลวงปู่มัน่ไง เดินจงกรมอยู ่ เห็น เอ๊ะ! มนั
มีอะไรแปลกๆ อยูข่า้งทาง พอหนัไป อูฮู้! เสือตวัใหญ่มาก 

เสือตวัใหญ่ๆ เสือตวัท่ีผิดธรรมชาติของเสือส่วนใหญ่แลว้เป็นเสือเทพ มนัจะมีเสือจาก
เทพ เสือจากส่ิงท่ีพวกเทพบนัดาลใหม้าเป็นอุบาย มาเป็นการเสริมบารมี ถา้อยูใ่นป่าในเขามนั
จะมีอยา่งน้ี 

หลวงปู่ฝ้ันท่านไปเจอท่ีไหนมีแต่เสือนอนอยูเ่ตม็ไปหมดเลย ไปเจออยา่งนั้นน่ะ 

ไอพ้วกเราไม่ตอ้งเสือหรอก แค่มนัเสียงค  าราม เราก็ขนหวัตั้งแลว้ ขนหวัตั้งก็เพื่ออะไร
ล่ะ น่ีไง เขาธุดงคเ์พื่อส่ิงน้ีไง ธุดงคเ์พื่อใหห้วัใจของเราไดส้ัมผสั ไดก้ระทบส่ิงต่างๆ เพื่อหา
ประสบการณ์ หาประสบการณ์นะ เพราะเราธุดงคเ์พื่อช าระลา้งกิเลส ธุดงคเ์พื่อใหห้วัใจ
เขม้แข็ง ธุดงคเ์พื่อใหพ้ระเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส ใหเ้ขม้แขง็ แมแ้ต่ไม่มีใครเลย เรากอ็ยูไ่ด ้

พระท่ีธุดงค์ๆ  มานะ เคยธุดงคผ์่านอุปสรรคต่างๆ มา พอมาอยูว่ดัอยูว่ามนัอยูส่ะดวก
อยูส่บาย อู๋ย! มนัพร้อมไปหมด มนัเหมือนโรงแรม ๕ ดาวเลย มีทุกอยา่งพร้อม บริการเสร็จ 
แต่ไปอยูใ่นป่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีส่ิงใดเลย แลว้เราตอ้งหาเอง เราตอ้งด ารงชีวิตอยู่ได ้ เรา
ด ารงชีวิตอย่างนั้นอยูไ่ดเ้พื่อใหเ้ห็นว่า แมแ้ต่มนุษยบ์วชเป็นพระออกมาธุดงคเ์พื่อด ารงชีวิต ชีวิต
อยา่งน้ีมนัอยู่ไดแ้ลว้เราจะไปตอ้งการส่ิงใด เห็นไหม มนัท าใหต้ณัหาความทะยานอยาก มกั
มาก อยากใหญ่อยากโตมนัเบาลง 
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เพราะคนเราอยู่ป่าอยู่เขา เราไม่ใช่อยู่แบบสัตว์นะ สัตว์มนัอยู่โดยธรรมชาติของ
มนั แต่นีเ้ป็นมนุษย์มปัีญญา แล้วเป็นศากยบุตรด้วย บวชเป็นพระด้วย บวชเป็นผู้
ประเสริฐด้วย แล้วเข้ามาอยู่ป่าอยู่เขาเพ่ือด ารงชีวติ ถ้ามนัด ารงชีวติอยู่อย่างนีไ้ด้ มนัจะมี
อะไรอกี โลกนีม้นัยังต้องการอะไรอีก โลกนีม้นัขาดอะไรอกี มนักเ็ลยไม่ต้องขาดอะไรเลย 
ถ้าไม่ขาดอะไร ไม่ต้องการส่ิงใดเลย มนัก็เป็นสุภาพบุรุษ เป็นเอกบุรุษ เป็นอาชาไนย ไม่
ต้องพึ่งพาอาศัยใคร ไม่ต้องอาศัยชาวบ้าน ไม่ต้องให้ใครมาขี่คอ ไม่ต้องให้ใครมามอี านาจ 
มนัมคุีณธรรมในใจ 

ถา้พระท่ีผ่านธุดงคม์าแลว้จะเป็นหลกั พระธุดงคข้ึ์นมาแลว้ตอ้งมีธรรมดว้ยนะ ไม่ใช่
พระธุดงคเ์พื่อประกาศตน เดินผ่านป่ามารอบหน่ึง น่ีฉนัพระธุดงคน์ะ ออกจากป่ามาก าลงัจะ
ขลงัเลยล่ะ ก าลงัจะสร้างวดั อู๋ย! ใหญ่โต...นัน่ธุดงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ตวัเอง 

แต่ถา้ธุดงค ์ พระธุดงคด์ว้ยความซ่ือสัตยเ์ป็นสุภาพบุรุษ เขาธุดงคม์าเพื่อใหเ้ห็นการ
ด ารงชีวิต แลว้ชีวิตท่ีมนัด ารงมาไดแ้ลว้มนัจะไม่ฟูไปกบัสังคม ไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย ถา้มี
คุณธรรมจริงนะ น่ีเขาธุดงคเ์พื่อเหตุน้ี 

ฉะนั้นบอกว่า “ถา้เทียนหมดแลว้ยงัธุดงคต่์อไปหรือจะเดินจงกรมต่อไป ท่านจะท า
อยา่งไร” 

เด๋ียวน้ีมนัสะดวกมาก มนัสะดวกมากเพราะว่ามนัมี สมยัหลวงปู่มัน่ สมยัหลวงตาท่าน
บอกว่ากา้วเทา้ออกจากถนนไปก็เป็นป่าหมด สมยัเราเด็กๆ ๑๖ ลา้นนะ มนุษยมี์ ๑๖ ลา้น คนใน
เมืองไทยมี ๑๖ ลา้น สมยัเราเรียนน่ะ คน ๑๖ ลา้น แลว้คิดดูสิว่าเขาไม่ตอ้งท าอาชีพการเกษตร พื้นท่ี
ในประเทศไทยมนัจะเป็นป่าเท่าไร 

สมยัครูบาอาจารยเ์ราท่านบอกเลยนะ กา้วขาออกถนนไปมนัก็เป็นป่าแลว้ มนัไม่มี
ใครจบัจอง มนัเป็นป่าหมดเลย แลว้พวกสัตวเ์สือมนัอยูข่องมนัดว้ยความสุขสบายของมนั
เพราะมนัมีอาหารของมนัอุดมสมบูรณ์ แลว้เราไปวิเวกอย่างนั้นมนัวิเวกได ้

แต่ในปัจจุบนัน้ีนะ จะไปปักกลดท่ีไหนก็ไม่ได ้แลว้เวลาปักกลดไป เม่ือก่อนกรุงเทพฯ 
เขาออกเทศกิจเลยนะ กรุงเทพฯ น่ีพระหา้มปักกลด เม่ือก่อนธุดงคท่ี์ไหนก็จะปักใช่ไหม เห็น
สนามหญา้หนา้บา้นใครก็จะปักกลด มนัเป็นท่ีว่างไง มนัปักกลด แลว้ปักกลดมนัเป็นจริงไหม
ล่ะ 
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แต่ถา้เป็นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านจะอยูใ่นป่าในเขาลึกๆ แลว้ไม่มีใครรู้ใครเห็น
กบัท่าน คนจะไปหาท่านตอ้งขวนขวายไป นัน่ของจริงเขาเป็นแบบนั้น ฉะนั้น ถา้ธุดงคเ์พื่อขดั
เกลากิเลสเป็นอย่างหน่ึง แต่ถา้ธุดงคเ์พื่อกิเลส เพื่อศกัยภาพ 

ฉะนั้นบอกว่า “ถา้เทียนหมดแลว้ท่านยงัตอ้งธุดงคต่์อไป จะท าอยา่งไร” 

ถา้เทียนหมดแลว้เด๋ียวก็มีคนมาถวาย ถา้เทียนหมดแลว้นะ ถา้มนัเป็นศากยบุตร
ดว้ยกนั เป็นภิกษุมาดว้ยกนั เป็นบริษทั ๔ ดว้ยกนั วดัเยอะแยะไป เร่ืองเทียนน่ะ แต่ในสมยั
ปัจจุบนัน้ีเขาก็ใชไ้ฟฟ้าหมดแลว้เนาะ เทียนก็มีนอ้ยหน่อยหน่ึง แต่มนัใชไ้ด ้ เขาปรับตวัเขาได ้
ไม่มีปัญหาเลย ของอยา่งน้ีไม่มีปัญหาเลย 

แต่มนัมีปัญหาแต่ว่า เวลาเราอยูบ่า้น เวลาพระเขาเดินผ่านมาเขาจะบอกว่า “โยม 
อาตมาจะไปธุดงคน์ะ อาตมายงัขาดไอน่ี้ ขาดไอน้ัน่” มนัเป็นปัญหาอยูแ่ค่น้ี มีปัญหาเดียว เวลา
เขามาหาเรานะ ว่าเขาขาดอะไร 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่บอกว่า ถ้าเรายังมลีมหายใจเข้าและลมหายใจออก เรา
ไม่ขาดอะไรเลย 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกน้ีคืออานาปานสติ ลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออก
นึกโธ ถ้ายังมลีมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ เราไม่ขาดอะไรเลย 

เราก าหนดอานาปานสติก็ได้ เราก าหนดพุทโธก็ได้ เรายังมโีอกาสได้ภาวนา ไม่
ขาดอะไรเลย เพยีงแต่ว่าทีข่าดๆ กันนั้นน่ะเขาตั้งใจให้ขาด ตั้งใจให้ขาด แล้วพอโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มา พวกโยมก็ต่ืนเต้น อู้ฮู! ได้ท าบุญกับพระธุดงค์นะ พระธุดงค์ขาดแคลน
มาก อู๋ย! มาขอไอ้นั่น มาขอไอ้นี ่น่ันธุดงค์ออเซาะ ธุดงค์ออเซาะ ธุดงค์ฉอเลาะ มนัไม่ใช่
ธุดงควตัร 

ถา้ธุดงควตัร เขาท าความดีเพื่อความดี เขาท าความดีเพื่อตวัของผูท่ี้ธุดงคน์ั้น เขาท าคุณ
งามความดีเพื่อช าระลา้งกิเลสของเขา เขาท าคุณงามความดีเพื่อธรรมวินยั เขาไม่ใช่ธุดงคฉ์อเลาะ 
ไม่ใช่ธุดงคอ์อเซาะ น่ีพูดถึงว่าธุดงคน์ะ น่ีถามเร่ืองธุดงคม์า 

ถาม : เร่ือง “หนงัสือธรรมะแปลเป็นภาษาองักฤษ และปัญหาภาวนาครับ” 

กราบเทา้หลวงพ่อครับ 
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๑. ผมมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติมาถามเก่ียวกบัการท าสมาธิ ผมก็ตอบไปว่าผมท่องพุท
โธ เขาก็อยากลองบา้ง แต่เขาเป็นคริสต ์ผมจึงบอกว่าอยา่งนั้นก็ใหท่้องช่ือตวัเองจนท่องไม่ได ้

พอแนะน าเขาไปแลว้มนัก็เพิ่งคิดไดค้รับ ไอเ้รามนัความรู้หางอ่ึง ไปแนะน าเขาได้
อยา่งไร ผมไม่อยากเป็นพวกซ้ือก่อนขายอยา่งท่ีหลวงตาท่านว่าไวค้รับ ผมใหห้นงัสือเขาไป 
๒ เล่ม เล่มหน่ึง ถามตอบปัญหาเม่ือคร้ังท่ีหลวงตาท่านมาลอนดอน ประเทศองักฤษเม่ือปี 
๒๕๑๗ และเล่มสอง “ปัญญาอบรมสมาธิ” ทั้ง ๒ เล่มน้ีเป็นภาษาองักฤษโดยอาจารยปั์ญญา 

ใหเ้ขาศึกษาเองจากหนงัสือดีกว่า ถึงจะเคล่ือนไปบา้งเพราะการแปลและภูมิของผู ้
แปล แต่ดีกว่าผมแนะน าเขาเองแน่นอน ผิดถูกอยา่งไรขอหลวงพ่อเมตตาดว้ยครับ 

๒. ช่วงน้ีภาวนาค่อนขา้งดี ถึงจะไม่ด่ิงลงไป แต่ก็ถึงอาการตวัใหญ่ หนา้หนาทุกคร้ัง 
บางคร้ังผมเผลอไปกลืนน ้าลาย หรือคิดเตือนตวัเองว่า เอาใหดี้นะ ใกลแ้ลว้ๆ มนัจะถอน
อาการเหล่าน้ี แต่เม่ือกลบัมาพุทโธหรือดูลมชดัๆ ไม่นานอาการกจ็ะกลบัมาอีก ผมลองไล่ขอ้
กระดูกท่ีน้ิวมือ พบว่าบางคร้ังก็ชดั บางคร้ังก็ไม่ชดั ผมพอจะยดึอาการตวัใหญ่ หนา้หนาเป็น
เคร่ืองหมายส าหรับการออกเดินปัญญาไดไ้หมครับ หรือควรจะใหด่ิ้งลงเป็นสมาธิก่อน ขอ
ความเมตตาหลวงพ่อดว้ย 

ตอบ : ๑. เรามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ แลว้ถา้เขาอยากท าสมาธิ เห็นไหม เขาอยากท าสมาธิ แลว้เรา
บอกใหเ้ขาท่องพุทโธ แลว้เราคิดไดว้่าเขาเป็นคริสต ์ ให้เขาท่องแต่ช่ือของเขา น่ีพูดถึงเป็น
ความคิดของเราไง 

แต่ถา้เราตั้งสติใหม่ เราตั้งสติใหม่ เขาเป็นคริสตใ์ช่ไหม ถา้เขาเป็นคริสต ์ เขามีพระ
เจา้ของเขา เราเป็นพุทธ เราก็มีศาสดาของเรา ถา้เรามีศาสดาของเรา เราคิดถึงพุทธานุสติ พุทธา
นุสติคือพุทโธๆ ธมัมานุสติ สังฆานุสต ิถา้บอกใหเ้ขาพุทโธ ธมัโม สังโฆ มนัก็แบบว่ามนัจะ
ขดัแยง้กนั ก็ใหเ้ขาก าหนดลมหายใจสิ ใหเ้ขาก าหนดลมหายใจก็ได ้ ใหเ้ขาท าส่ิงใดก็ไดใ้หจิ้ต
ของเขาไม่เร่ร่อน 

ถา้ใหจิ้ตของเขาไม่เร่ร่อนโดยท่ีเราไม่ตอ้งไปกงัวลส่ิงใด เราบอกเขาไปว่าใหเ้ขา
ก าหนดลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกก็ได ้แลว้ท่อง ๑ ๒ หรือท่องอะไรก็ได ้ท่องค  าว่า “ก็ได้ๆ ” 
เพราะค  าบริกรรม 
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จิตน้ีเป็นนามธรรม มนักระจายไปทัว่ มนัส่งไปทัว่ มนัแผ่ไปเหมือนเรดาร์ เห็นไหม 
คล่ืนวิทยมุนัแผ่ไปทัว่ ถา้เราพยายามก าหนดใหม้นัเป็นท่ีเกาะท่ีหมายไป มนัก็จะเป็นโอกาส
ของเขา แลว้ถา้เขาอยากทดสอบนะ ใหเ้ขาก าหนด 

ฉะนั้นท่ีว่าใหห้นงัสือเขาไป เล่มท่ีว่าหลวงตาไปองักฤษ ปัญญาอบรมสมาธิ ก็ใหเ้ขา
ศึกษาไปก่อน ถา้เขาศึกษาไปแลว้ ถา้เขาจบัแนวทางได ้พอศึกษาแลว้เขาจะมีปัญหาแลว้ เพราะ
เขาศึกษาแลว้เขาก็มีความคิดของเขา พอมีความคดิของเขา เขาก็จะมาถามเราร้อยแปดเลย ไอ้
อยา่งน้ีเป็นอะไร อยา่งน้ีคืออะไร อยา่งนั้นคืออะไร 

ถา้อยา่งน้ีคืออะไร อยา่งน้ีคืออะไร บอกใหว้างไวก่้อน อนัน้ีมนัเป็นแนวทางการตอบ
ปัญหา ปัญญาอบรมสมาธิก็บอกว่าจิตมนัควรจะท าอยา่งใด ฉะนั้น ถา้เขาสงสัย เขาท าส่ิงใดมา 
บอกเลย บอกว่าใหว้างไวก่้อน อนันั้นเราบอกเป็นภาคทฤษฎี แลว้ภาคปฏิบติั 

ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎีเราตอ้งศึกษา การศึกษา เราท าส่ิงใดตอ้งมีองคค์วามรู้ องค์
ความรู้เป็นภาคทฤษฎีท่ีเราศึกษามา แลว้เราจะปฏิบติัข้ึนมา มนัจะมีความจริงข้ึนมาหรือไม่มี
ความจริงข้ึนมา เรารอตรงน้ีไง 

ฉะนั้นบอกว่า ถา้ศึกษาส่ิงใดมา พอเขารู้แลว้บอกใหว้างไวก่้อน เขาก็บอกว่าจองไว้
ก่อน แต่พอเขานัง่สมาธิมนัก็วางไม่ได ้มนัก็ผุดข้ึนมาหมดเลย 

ถา้ผุดข้ึนมาหมดเลย ใหก้  าหนดลมหายใจก็ได ้ ท าส่ิงใดก็ได ้ ถา้เขาท าของเขาไป 
เพราะเขาเป็นคริสต ์ใหเ้ขาพิสูจนข์องเขาเอง แต่เราคิดไดข้องเรา 

มนัเป็น ธมฺมสากจฺฉา ธมฺมสากจฺฉา เป็นมงคลชีวิต มงคลชีวิตคือการสนทนาธรรม 
การปรึกษากนั การสนทนาธรรม ใครประพฤติปฏิบติัไดส่ิ้งใดมา เราก็มาแชร์กนั มาคุยเผื่อแผ่
กนั เผื่อแผ่กนัก็เป็นจริตนิสัยของใคร น่ีธมฺมสากจฺฉา ธมฺมสากจฺฉาเพราะมีสติ เห็นไหม นัน่เป็น
ประสบการณ์ของเขา เป็นความรู้ของเขา เขาอุตส่าห์มาพูดใหเ้ราฟัง เรามีส่ิงใดเราก็พูดใหเ้ขาฟัง 
ดว้ยสติดว้ยปัญญา อย่าโตแ้ยง้ อยา่ดูถูก อย่าเหยยีดหยาม เราฟังดว้ยเหตุดว้ยผล ของใครเป็น
ประโยชน ์ เราก็เอามาใช ้ ถา้ของไม่เป็นประโยชนก์็วางไวข้องเขา เพราะเป็นจริตเป็นนิสัยของ
เขา น่ีธมฺมสากจฺฉาเป็นมงคลชีวิต 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราสนทนากบัเขา เขาเป็นคริสต ์ เขามีความสนใจ เราสนทนา
ธรรมกนั แลว้เรามีส่ิงใดเราแนะน าเขา แลว้วางไวต้ามความเป็นจริงของเขา เขาจะมีปัญญารับรู้
ไดม้ากนอ้ยแค่ไหนมนัก็อ  านาจวาสนาของเขา แลว้ถา้เป็นไปไดก้็อานาปานสติ 

ถา้ยงัเป็นเพื่อนกนั ยงัจะตอ้งคุยกนั เพราะใหห้นงัสือไป ๒ เล่ม ก็ยงัไม่จบ เด๋ียวเขา
อ่านจบเขามาคุยดว้ย เด๋ียวเขาตอ้งมาถามอีก ถา้ถามแลว้เราค่อยคุยกบัเขา พูดกบัเขาอย่างน้ี คือ
ใหเ้ขาวางไวก่้อน แลว้เราก าหนดลมหายใจก็ได ้

ค าบริกรรม บางคนบอกว่า ถา้ยงับริกรรมอยู ่ เราใชไ้ม่ได ้ถา้คนท่ีไม่บริกรรมนัน่คือ
แบบว่าภาวนาไปไดไ้กล 

กลายเป็นข้ีลอยน ้าไง กลายเป็นเรือไม่มีหางเสือ 

เรือเขามสีมอ ยิ่งเรือล าใหญ่นะ เรือสินค้า เรือรบเขามสีมอนะ เวลาเขาจะไป
ทอดสมอทีไ่หน เขาจอดเรือทีไ่หนเขาจะมสีมอยดึเรือของเขา จติถ้ามนัมหีลักมเีกณฑ์ มคีรู
มอีาจารย์ รัตนตรัย แก้วสารพัดนึก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นศาสดาของเรา 
เวลาหลวงตาท่านปฏบิัติไป พุทธ ธรรม สงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียว เวลาท่านปฏบิัติท่านยัง
ก าหนดของท่าน ท่านยังดูแลจติของท่าน วหิารธรรม 

เขาบอกว่า ไอค้นท่ียงัมีค  าบริกรรมอยูม่นัต  ่าตอ้ย มนัต ่าตอ้ย มนัไร้เดียงสา ฉนัปฏิบติั
ไปไกลแลว้นะ ไกลไหน 

ไกลข้ีลอยน ้า วนอยูน่ัน่น่ะ ไกล วนกลบัมาท่ีใจน่ะ มนัไม่ไปไหนหรอก ลองไม่มีหลกั ไม่ไป
ไหนหรอก เรือไม่มีสมอจอดท่ีไหนมีแต่เกยต้ืน ชนหินโสโครก เรือมนัจะไปไหนถา้ไม่มีสมอ เรือ
อะไรมนัก็มีสมอทั้งนั้นน่ะ ยิ่งเรือใหญ่ขนาดไหน สมอเขายิง่ ๒ ตวั ๓ ตวั ทา้ยเรือ หวัเรือเลย 
สมอของเขา เขาจอดเรือของเขา 

ฉะนั้น ค าบริกรรมมนัจะแบบว่า มนัจะเป็นคนดอ้ยค่า มนัจะไม่มีราคา มนัจะโดนเขา
เหยยีดหยาม เราท าไปก่อน เด๋ียวจะรู้ว่าค  าบริกรรมมนัส าคญัไม่ส าคญั แลว้ส าคญัอยา่งไร ควรไม่
ควร เด๋ียวจะรู้เอง น่ีพูดถึงว่าใหเ้ขาบริกรรมไปก่อน 

เราไดย้นิมา เขาบอกว่า “ไอท่ี้บริกรรมมนัไร้สาระ ค าบริกรรมคือมนัอ่อนดอ้ย คือไร้
เดียงสา ภาวนาไม่เป็นถึงตอ้งมีค  าบริกรรม ฉนัน่ีนกัภาวนาไม่ตอ้งใชค้  าบริกรรม”...โอโ้ฮ! เก่ง 
เก่งมาก 
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“๒. ช่วงน้ีภาวนาค่อนขา้งดีครับ ถึงจะไม่ด่ิงลงไป แต่ก็ถึงอาการตวัใหญ่ หนา้หนา
ทุกคร้ัง บางคร้ังผมเผลอไปกลืนน ้าลาย หรือคิดเตือนตวัเองว่าเอาใหดี้นะ ใกลแ้ลว้ๆ มนัก็ถอน
ออกมาเหล่าน้ี กลบัมารวมไดช้ดัอีก” 

ฉะนั้นบอกว่า ถา้เราภาวนา ถา้จิตสงบแลว้ จิตสงบน่ีเราไวพ้กั เอาไวพ้กัคลายเครียด 
เวลาคนเราเครียด มนัตึงเครียดต่างๆ เราก็มาพกั เรามาพกัดว้ยการท าความสงบของใจ ถา้ใจมนั
สงบ มนัมีก าลงัแลว้มนัก็เอามาพิจารณาได ้

เขาถามว่า บางทีพิจารณาไปแลว้อาการมนัดีข้ึน แลว้ก็มาดูกระดูกท่ีน้ิวมือ บางคร้ังก็
ชดั บางคร้ังก็ไม่ชดั 

ดูกระดูกก็ได ้ถา้มนัดูไม่ได ้ เราใชส้ติปัญญากบัชีวิตประจ าวนัของเราน่ีแหละว่าชีวิต
น้ีมนัมาอยา่งไร ใหม้นัสลดสังเวช สลดสังเวชแลว้จิตมนัไม่คิดไปนอกเร่ืองนอกราว มนัจะอยู่
กบัเรา จิตของเราอยูใ่นอ านาจของเรา เราดูแลรักษาง่าย 

แต่ถา้เราไม่มีสติปัญญานะ เวลาภาวนาดีนะ ดีก็อยูก่บัเราน่ิงเลย เวลาภาวนาไม่ดีมนัไป
หมดเลยนะ มนัดีดด้ินในใจ มนักระทุง้กลางหวัใจเลย เพราะอะไร เพราะเราไม่มีปัญญาควบคุม 

ถา้เรามีปัญญาควบคุม ชีวิตเราดีก็ได ้ ร้ายก็ได ้ เด๋ียวก็ดี ดีกค็ือเราดี เวลาร้ายก็กิเลสมนั
พาร้าย เด๋ียวก็ดี เด๋ียวก็ร้าย มนัมีสติมีปัญญา มนัไม่สะเทือนจนเกินไปนกั ถา้สติปัญญามนัมีอยู ่
มนัรักษาไวอ้ยา่งน้ีไง 

แลว้พอเราภาวนา ถา้ตวัมนัใหญ่ หนา้มนัหนาข้ึน ทุกอย่างมนัมีอาการข้ึน น่ีคือปีติ ถา้
ปีติ มนัมีปีติ แต่มนัจะมาหรือไม่มา ปีติพอมนัมี ต่อไปถา้จิตมนัสงบแลว้ไม่มีก็ได ้ถา้ไม่มีก็ได ้ก็
กลวัอีก ภาวนาแลว้หนา้ไม่หนาสักที ตวัไม่พองสักที 

มนัจะพองน่ีเป็นอาการ อาการมนัรับรู้แลว้วางไว ้ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ จิตมนัตั้งมัน่ 
พุทโธต่อเน่ืองไป หรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิต่อเน่ืองไป 

แลว้เวลาบอกว่า พออาการดีข้ึนเขาก็มาดูท่ีกระดูกน้ิวมือ น่ีใชไ้ด ้หดัมาดูกระดูกท่ีน้ิว
มือ 
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กระดูกน้ิวมือ เราดูเพือ่ใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็น
สติปัฏฐาน ๔ แต่เราใชส้ติปัญญาแยกแยะก็ไดน้ะ ในชีวติประจ าวนั เราดูของเรา เราใชปั้ญญา
ของเรา ถา้เราใชปั้ญญาของเรา เห็นไหม 

ฉะนั้น บางคนบอกว่า ถา้ใชปั้ญญาทีแรก ใชปั้ญญาไปแลว้มนัลม้ลุกคลุกคลาน ถา้เรา
ใชปั้ญญาจนฟ่ันเฝือ เราไม่มีสมาธิ หรือไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ ปัญญาท่ีใชไ้ปแลว้ เหมือนมีด ชกั
ออกมาแลว้เก็บไม่เป็น เอามาท าใหเ้กิดบาดแผลกบัตวัเองทัว่ไปหมดเลย น่ีไง ใชปั้ญญาๆ แลว้
ปัญญาน้ีก็พาไปลม้ลุกคลุกคลานหมดเลย 

แต่ถา้เราฝึกหดัสติ เรามีสมาธิข้ึนมาแลว้ มีดเอามาใชก้็ใช ้ เวลาเก็บก็เก็บเขา้ฝัก น่ีก็
เหมือนกนั จิตถา้มีสติ มีสมาธิ ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาจะใชต้อนไหนก็ได ้ถา้ปัญญามนัใชต้อน
แรกก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ถา้มนัมีสมาธิข้ึนมาแลว้ใชปั้ญญาไปแลว้ มีดเราใชแ้ลว้เรารู้จกัเก็บ รู้จกัใช ้ รู้จกัรักษา 
น่ีก็เหมือนกนั พอมนัมีปัญญาข้ึนมาแลว้ มนัมีปัญญา มนัเป็นอาวุธ เราใชป้ระโยชนไ์ด ้ เราใช้
ประโยชนไ์ปแลว้มนัก็เขา้มาท าใหทุ้กอยา่ง ชีวิตน้ีดีข้ึน ทุกอยา่งดีข้ึน การภาวนาดีข้ึน ท า
ต่อเน่ืองกนัไปแบบน้ี 

ทีน้ีคนมนัมีความนอ้ยใจ ตอ้งท าใหส้มาธิเกิดน่ิงเลย ดีเลย แลว้เราใชปั้ญญา ถา้สมาธิ
ยงัไม่เกิด ใชปั้ญญาไม่ได ้

ก่อนท่ีใชปั้ญญาก็ใชปั้ญญาแบบเอามีดออกมาแลว้เก็บไม่เป็น ก็ท  าใหต้วัเองมี
บาดแผล คือคิดนอกเร่ืองนอกราว คิดจนมีความทุกข ์คิดจนแบกหาม คิดจนนอ้ยเน้ือต  ่าใจ คิด
จนบอกฉนัท าภาวนาไม่ได ้คิดจนไม่ภาวนาเลย 

ท าปัญญามนัเพื่อถากถางใหค้นมนัเจริญกา้วหนา้ แต่น่ีความคิด คิดใหต้วัเองมีแต่อ่อน
ดอ้ย คิดใหต้วัเองมีแต่ความทุกข ์ คิดใหต้วัเองมีแต่ความนอ้ยใจ ไอน่ี้มนัเป็นปัญญาหรือ มนั
เป็นสัญญา มนัเป็นส่ิงท่ีกิเลสเอาไปใชไ้ง แต่เราท าความสงบของใจ พอมนัมีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ใช้
ปัญญาได ้ แต่ใหรู้้ว่าปัญญาอย่างน้ีท  าเพื่อใหเ้ราปฏิบติัง่ายข้ึน คือมีดชกัออกมาใชก้็ได ้ เก็บให้
เรียบร้อยก็ได ้ท าทุกอยา่งดีข้ึนมา ใชอ้ยา่งน้ีได ้

ฉะนั้นบอกว่า ถา้บางทีก็กลบัมาดูลมชดัๆ แลว้บางทีท าของเรา พุทโธของเรา ถา้มนัดี
ข้ึนนะ มนัท าแลว้พอมนัใกล ้เด๋ียวใกลแ้ลว้ ดีแลว้ 
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ไอ้อย่างนีม้นัอยู่ทีนิ่สัยของคนเนาะ ถ้าใกล้แล้ว ดแีล้ว เราก็ท าของเราไปเร่ือยๆ ดู
สิ เราท าหน้าทีก่ารงานก็เพ่ือหาเลีย้งชีพ เราภาวนาเพ่ือหาเลีย้งใจ ถ้าใจมนัได้ลิม้รสของ
ธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ถ้ามนัได้ลิม้รสของธรรม มนัก็พัฒนาของมนัขึน้ 

ฉะนั้นบอกใกลแ้ลว้ ดีแลว้ ก็เหมือนจะกินแลว้ไม่กินสักที จะกินแลว้ๆ เด๋ียวก็ไดกิ้น 
ใหม้นัไดต้ามความเป็นจริงไง ท าของเราไปเร่ือยๆ 

น่ีพูดถึงว่าการภาวนา งานการภาวนาแสนยาก งาน ท าหนา้ท่ีการงานทางโลกนะ งาน
ทางเอกสาร ถา้ท าไม่เสร็จมนัก็กองอยูน่ัน่น่ะ เห็นชดัๆ แลว้มนัท าเสร็จก็จบ ไอภ้าวนาน่ีเด๋ียวก็
เจริญ เด๋ียวก็เส่ือม แลว้เด๋ียวก็พลิกแพลงไป เด๋ียวก็ตั้งใจท า เด๋ียวก็ไม่ตั้งใจท า มนัไม่ใช่เอกสาร 
ท าเสร็จแลว้เอกสารหาย พอมนัเส่ือมแลว้ไม่มีเหลือเลย พุทโธตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ การภาวนามนัเป็น
แบบน้ี มนัถึงเป็นงานแสนยาก มนัไม่เหมือนงานทางโลก ท าไม่เสร็จ เด๋ียวมาท าต่อ ไอน่ี้ท าไม่
เสร็จแลว้มาเร่ิมตน้ แลว้เร่ิมตน้ใหม่ เวน้ไวแ้ต่ผูท่ี้ช านาญ ช านาญในวสี 

พอเร่ิมตน้ก าหนดแลว้มนัก็จะเขา้ท่ี พอช านาญในวสี ดูแลสมาธิเรามัน่คงข้ึนมาได ้แลว้
ใชปั้ญญาข้ึนไป ลม้ลุกคลุกคลานก็ต่อสู้กนัไป แลว้มนัจะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป 

พอเห็นเป็นขั้นตอนต่อไป เป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นครูบาอาจารยข์องเรา ถึง
เป็นหลกัของในศาสนา เป็นหลกัใหพ้วกเราไดพ้ึ่งพาอาศยั ถา้ปฏิบติัไปมีความติดขดัติดขอ้ง
อยา่งใด เราก็จะปรึกษาครูบาอาจารยข์องเรา ใหค้รูบาอาจารยข์องเราคอยช้ีคอยแนะ คอยบอกเรา 
ส่ิงน้ีสมควร 

ฉะนั้น เขาถามว่า “เคร่ืองหมายส าหรับการออกเดินปัญญา เป็นอย่างน้ีถูกไหมครับ 
หรือควรจะใหม้นัด่ิงลงไปเป็นสมาธิก่อน” 

ด่ิงลงไปเป็นสมาธิก่อน ด่ิงเป็นสมาธิไปพกั แลว้ออกมาใชปั้ญญา พอด่ิงเป็นสมาธิพกั
แลว้ ถา้เป็นสมาธิแลว้มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงหรือไม่ พอ
ด่ิงลงสมาธิแลว้ ออกมาแลว้ ออกมาแลว้มนัก็เตลิดเปิดเปิงไปเลย 

เวลาจิตลงสมาธิลงไปเพื่อพกั ลงไปเพื่อสร้างก าลงั เวลาออกมาแลว้มนัก็ตอ้งมีวาสนา พอ
ออกมานะ ร าพึงไปท่ีกาย ท่ีเวทนา ท่ีจิต ท่ีธรรม แลว้ถา้ร าพึงไปแลว้มนัจบัตอ้งได ้พอลงสมาธิ
แลว้ พอมนัคลายตวัออกมามนัก็จบัเลย 
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คนเรานะ ถา้มนัจบักิเลสได ้ มนัจบัจ าเลยได ้ มนัจบัสังโยชนไ์ด ้ เวลาจิตสงบแลว้
ออกมามนัก็จบัส่ิงนั้นพิจารณาต่อเน่ืองกนัไป พอพิจารณาไปแลว้ถา้มนัเหน่ือยมนัลา้นกั มนัก็
วางงานไว ้ กลบัมาท าพุทโธๆ ใหม้นัด่ิงลง ให้ไปพกั พอพกัเสร็จแลว้ออกมามนัก็ใชปั้ญญา
ต่อเน่ืองกนัไป ถา้คนท าเป็นนะ 

ถา้คนท าไม่เป็น เวลาเขา้ไปพกั พอด่ิงลงไปแลว้ก็ด่ิงหายไปเลย ถา้มนัด่ิงลงอปัปนา
สมาธิก็สักแต่ว่ารู้ เวลาออกมา ออกมามนัก็เตลิดเปิดเปิงไปเลย น่ีมนัตรงน้ี เห็นไหม สมถกร
รมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน สมถะยกข้ึนวิปัสสนา ตรงยกข้ึน ตรงยกข้ึนตอนท าเป็นไม่เป็น 
พอมนัท าเป็นแลว้ มนัช านาญแลว้นะ เด๋ียวมนัคล่องตวั พอคล่องตวัไปแลว้มนัจะเดินไป 

คนเราม ี๒ เท้า ในการภาวนาก็มสีมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน มนุษย์ไม่มี
เท้าเดียว มนุษย์ม ี๒ เท้า ถ้ามนุษย์มเีท้าเดียว เขาต้องมขีาเทยีมมาใส่ มนุษย์ต้องม ี๒ เท้า 
การปฏบิัติภาวนามนัก็มสีมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐานเดินไปด้วยกัน จะไปอย่างใด
อย่างหนึ่งมนัก้าวเดินไปไม่ได้ 

จะบอกว่า “ฉนัท าวิปัสสนา วิปัสสนาอย่างเดียว แน่นอน กา้วไปเลย”...คนมีเทา้เดียว 
เอ็งจะว่ิงกระสอบใช่ไหม เอากระสอบมาใส่แลว้ว่ิงไป 

โดยธรรมชาติของคน คนกมี็ ๒ เทา้ เขาเดินของเขา เวน้ไวแ้ต่คนพกิารเขากมี็วีลแชร์
นัง่ เขาก็มีอะไร นั้นมนัเป็นกรณียกเวน้ น่ีก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัไป ถา้มนัจะออกใชปั้ญญาตอ้ง
ควรใหด่ิ้งลงสมาธิไหม 

ด่ิงลงสมาธิไปพกัเป็นคร้ังเป็นคราว แลว้มนัเป็นจริตเป็นนิสัย มนัไม่มีอะไรตายตวั 
การภาวนาไม่มีสูตรส าเร็จ มนัมีจริต มีนิสัย มีคนหยาบ คนหนา มีมรรคหยาบ มรรคละเอียด มี
การกระท า คนเรามนัตอ้งพฒันาของมนัตลอดเวลา การพฒันามนัถึงไม่มีสูตรส าเร็จไง ฉะนั้น 
เวลาเราท า ควรจะใหม้นัลงสมาธิไหม เราจะเดินปัญญาของเราอย่างใด 

ฝึกหดัไป ถา้จิตมนัลงอย่างน้ี ท่ีว่าอาการอย่างน้ีเป็นปีติ ปีติแลว้เราก็ภาวนาของเรา ท า
ของเราต่อเน่ืองไป ภาวนาไปใหมี้เหตุมีผล แลว้กลบัมาถามใหม่เนาะ แลว้ก็รอฟังข่าวว่าเพื่อน
ท่ีเป็นคริสตเ์ขาจะว่าอย่างไรต่อ แนะน ากนัไปเนาะ 

เราเป็นสัตวร่์วมโลก สพฺเพ สตฺตา สัตวท์ั้งหลาย เกิด แก่ เจ็บ ตายดว้ยกนัทั้งหมด
ทั้งส้ิน จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย เราปรารถนาความดีกบัมนุษยท์ั้งนั้น 
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จะลทัธิศาสนาไหนนั้นเป็นความเช่ือของเขา แต่ถา้เรามีหลกัมีเกณฑ ์ เราเห็นผลประโยชน์ของ
เรา เรามีเพื่อนมีฝูง เราจะคุยกนัไดเ้ป็นธมฺมสากจฺฉา คือการคุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผล ถา้เขาไม่ฟัง 
เขาทิฏฐิมานะในความเห็นของเขา นัน่ก็กรรมของสัตว ์

กรรมของสัตว ์ สตัวม์นัมีทิฏฐิมีมานะแตกต่างกนัไป เราอยูก่บัโลก เราท าเพื่อโลก ท า
เพื่อประโยชน ์ถา้ท าไดก้็ท  า เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์แต่ถา้ท าแลว้มนัไม่เป็นประโยชน์ มนัท า
แลว้ไม่เป็นคุณงามความดีส่ิงใดข้ึนมา เราก็ปล่อยวาง เราท าเพื่อประโยชนก์บัเรา 

หนา้ท่ีของเราไดท้  าแลว้ มนัเป็นหนา้ท่ีของเขาท่ีเขาจะคน้ควา้ ท่ีเขาจะแสวงหาเพื่อ
ประโยชนก์บัเขา เราท าเพื่อประโยชน ์ ไม่ตอ้งไปแบกรับภาระ ไม่ตอ้งไปแบบว่าท าแลว้ตอ้ง
เป็นความทุกขค์วามยาก ท าแลว้ตอ้งไปวิตกกงัวล 

ท าแลว้จบ ท าดีคือดี ท าดีแลว้สุดส้ินท่ีความดีของเรา เท่าน้ีเป็นคุณงามความดีของเรา 
ไม่ตอ้งเดือดร้อน เอวงั 


