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อันนี้คาถามเขาเขียนมาตั้งนานแล้วนะ

ถาม : ๑. สาหรับฆราวาสที่ยงั ไม่ได้บรรลุธรรมอันใด แต่อยากมีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้
เดินเป็ นทางตรงไปสู่ พระนิพพาน (แม้จะช้าเพราะยังไม่ได้บวช) สัมมาทิฏฐิน้ ีสามารถสร้างได้
โดยการมีเพียงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นที่พ่งึ เป็ นสรณะของชีวิต โดยการอธิษฐาน
พระนิพพานเพียงอย่างเดียว และโดยการสวดมนต์เพื่อทาความสงบของใจเพียงเท่านั้น มิได้
หวังอานิสงส์จากการสวดมนต์อื่นๆ เช่น เพื่อให้ทามาค้าขึ้น คาถาต่างๆ เช่น ตอนนี้สวดธัมม
จักฯ อยูค่ ่ะ
๒. ดิฉนั ใช้วิธีพุทโธแล้วนับเลขไปด้วยในการทาสมาธิ ปรากฏว่าสามารถทาสมาธิได้
ดี แต่เวลาเวทนาเกิด บางครั้งแรงมากจนไม่อยากจะนับ จึงเปลี่ยนมากาหนดพุทโธถี่ๆ หรื อได้
แต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา ดิฉนั ทาถูกไหมคะ หรื อควรจะฝื นพุทโธไป นับเลขต่อไปค่ะ

ตอบ : ข้อที่ ๑ ก่อน “๑. สาหรับฆราวาสที่ยงั ไม่ได้บรรลุธรรมอันใด แต่อยากมี
สัมมาทิฏฐิเพือ่ จะได้เดินเป็ นทางตรงไปสู่ พระนิพพาน แม้จะช้าเพราะไม่ได้บวช สัมมาทิฏฐิน้ ี
สามารถสร้างได้โดยการมีเพียงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นที่พ่งึ เป็ นสรณะของชีวิต
โดยการอธิษฐานพระนิพพานเพียงอย่างเดียว และโดยการสวดมนต์”
พูดถึงว่าความปรารถนา การปรารถนานะ เราสร้างบารมี การสร้างบารมี ทุกคน
ปรารถนามา เพียงแต่ว่าเรามีความคิดอย่างนี้มนั ก็แบบว่าเป็ นสัมมาทิฏฐิ เป็ นความเห็นที่
ถูกต้อง เพราะเราปรารถนาสมบัติที่แท้จริ ง สมบัติที่แท้จริ งคือ เห็นไหม เขาบอกว่าปรารถนา
ไปสู่ พระนิพพาน ปรารถนาไปสู่ สิ้นสุ ดแห่งทุกข์ แล้วเวลาเราปรารถนาแล้ว ด้วยการสวดพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการสวดมนต์ แล้วการสวดมนต์น้ ีเราไม่ใช่ปรารถนาเป็ นอย่าง
อื่น เช่น ทามาค้าขึ้น หรื อคาถาต่างๆ
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การทามาค้าขึ้น การต่างๆ มันเป็ นผลข้างเคียง มันเป็ นผลว่า ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ถ้า
เราทาคุณงามความดีอย่างใด ผลตอบสนองมามันเป็ นความดีอยูแ่ ล้ว ฉะนั้น ความดีอยูแ่ ล้ว ทา
สิ่ งใดมันก็ประสบความสาเร็จทั้งหมด มันเป็ นเครื่ องล่อไง ประสบความสาเร็จหมดแล้ว ว่าจะ
ไปสู่ นิพพาน ไม่อยากไปแล้ว อยากจะเฝ้าสมบัติ อยากจะเฝ้าสิ่ งนี้
แต่ถา้ เราปรารถนานิพพานนะ สิ่ งที่เราทามาเราทาของเราไป เราทาของเราไป เราทา
ของเราให้ถูกต้อง การสร้างบารมีนะ ดูสิ เวลาที่ว่าใครบวชแล้ว ที่ว่าฟังธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนเดียวเป็ นพระอรหันต์ เวลาเราปฏิบตั ิต่อไปข้างหน้า บอกว่าต่อไป
อนาคตกาลพระศรี อริ ยเมตไตรยจะมาตรัสรู ้ พระศรี อริ ยเมตไตรยตรัสรู ้แล้วคนจะภาวนาง่าย
ทุกคนก็ปรารถนาจะไปเกิดพร้อมกับพระศรี อริ ยเมตไตรย
เวลาไปเกิดพร้อมพระศรี อริ ย
เมตไตรย เรามีสิทธิอะไรที่เราจะไปเกิดพร้อมพระศรี อริ ยเมตไตรย
ถ้าเราอยากไปเกิดพร้อมกับพระศรี อริ ยเมตไตรย เราก็ตอ้ งสร้างคุณงามความดี เราต้อง
ปรารถนา แล้วเราสร้างคุณงามความดีไป ถ้าคุณงามความดีมนั สมควรมันก็จะไปเกิดร่ วม เห็น
ไหม ในการปฏิบตั ิ เพราะพระศรี อริ ยเมตไตรย อนาคตกาล เพราะท่านได้สร้างบุญญาธิการมา
เยอะมาก
คาว่า “เยอะมาก” ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเลย ในพระไตรปิ ฎก
พูดไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดว่า ท่านเป็ นคนที่มีอานาจวาสนาน้อย เพราะ
ท่านมีอายุแค่ ๘๐ ปี ท่านถึงวางธรรมวินยั ไว้อีก ๕,๐๐๐ ปี
แต่พระศรี อริ ยเมตไตรย ข้างหน้าจะมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี เสวยเป็ นกษัตริ ย ์ เป็ นจักรพรรดิ
๔๐,๐๐๐ ปี แล้วออกบวชจะตรัสรู ้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วยังจะมีอายุอีก
๔๐,๐๐๐ ปี
๔๐,๐๐๐ ปี มาหักลบกับ ๕,๐๐๐ ปี มันแตกต่างกันเยอะมากเลย องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบอกว่า เรามีวาสนาน้อย อายุเราแค่ ๘๐ ปี แล้วจะวางธรรมวินยั ไว้อีก
๕,๐๐๐ ปี นี่พูดถึงว่า ฉะนั้น เรายกอันนี้ข้ นึ มาให้เห็นว่า ถ้าเราปรารถนาอย่างนั้น เราต้องสร้าง
บุญกุศล เราต้องมีเหตุผลเพียงพอ ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ มีเหตุผลที่ดีแล้วถึงจะไปเกิดร่ วม ไป
เกิดได้ตรัสรู ้ง่ายๆ ได้ถึงพระนิพพาน
ฉะนั้น สิ่ งนี้อยูใ่ นอนาคตังสญาณ อยูใ่ นพระไตรปิ ฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพยากรณ์ไว้ ถ้าพยากรณ์ไว้ อนาคต เราบอกว่า เวลาคนเราเกิดมาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ ไม่มี
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สิ่ งใดเลย ไม่มีสิ่งใด มันเป็ นเรื่ องของศรัทธาความเชื่อ ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อเลย แล้วยิง่
ในปัจจุบนั นี้ดว้ ยทิฏฐิของเรา เรามีการศึกษาของเรา พอมีการศึกษาขึ้นมาแล้วเป็ นวิทยาศาสตร์
ต้องพิสูจน์ได้ๆ พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์แล้วต้องเอามาเปิ ดเผย ไอ้นี่มนั เป็ นเรื่ องโลก
วิทยาศาสตร์มนั เป็ นสสาร มันเป็ นสิ่ งวัตถุที่มนั เห็นได้ดว้ ยตา ถ้าอย่างพวกสิ่ งที่สสารที่เราไม่
เห็นด้วยตา เขาก็เห็นด้วยเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ได้
ทีน้ ีความรู ้สึกของคน จิต แล้วกิเลสที่มนั เป็ นนามธรรมมันละเอียดกว่านี้เยอะแยะมาก
เลย แล้วพอมันละเอียดแล้ว ดูสิ จิตนี้ ธาตุรู้ สันตติที่มนั มีชีวิต ธาตุที่มนั มีชีวิต ธาตุที่
แปรปรวน ธาตุที่พลิกแพลง ธาตุที่ปลิ้นปล้อน แล้วปลิ้นปล้อนขึ้นมา แล้วสสารสิ่ งที่เป็ น
ทฤษฎีต่างๆ จะเข้าไปจับอย่างไร
อย่างเช่นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็ นปริ ยตั ิ เป็ นการศึกษา ศึกษา
ก็ศึกษามา ศึกษาเป็ นปริ ยตั ิ แล้วเวลาปฏิบตั ิล่ะ เวลาปฏิบตั ิเข้าไปมันเป็ นข้อเท็จจริ ง เห็นไหม
นามธรรมกับนามธรรม สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ การปฏิบตั ิไปโดยความเห็นชอบ งานชอบ
งานชอบคืองานอะไร งานที่เราทาอยูน่ ี่ไง งานชอบ เพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ความชอบ
ธรรม ความชอบธรรมมีหยาบละเอียด
มรรค ๔ ผล ๔ กิเลสหยาบๆ ก็เรื่ องหนึ่งนะ เวลาทาความสงบของใจเข้ามา ใจไม่สงบ
ก็ทุกข์ยากมาก เวลาทาเราทาขึ้นมา แต่เวลามันสงบเข้ามาแล้วล่ะ สงบเข้ามาแล้วเราก็ไปติดมัน
อีก ติดอยูใ่ นสมาธิ ถ้าติดในสมาธิ มันเป็ นมิจฉาหรื อเป็ นสัมมาล่ะ ถ้าเป็ นสัมมา สัมมาสมาธิ
เพียรชอบออกไปงานชอบ งานชอบมันออกค้นคว้าของมัน เห็นไหม งานมันละเอียดลึกซึ้งเข้า
ไป ถ้าลึกซึ้งเข้าไป เวลาปฏิบตั ิข้ นึ ไปมันถึงว่ามันเป็ นพุทธศาสน์
พุทธศาสน์เป็ นสัจธรรม สัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้น
มาแล้ว แล้ววางธรรมวินยั นี้ไว้ ครู บาอาจารย์ท่านปฏิบตั ิมาแล้ว ท่านรู ้จริ งของท่าน ท่านปฏิบตั ิ
ของท่าน นี้ท่านปฏิบตั ิของท่าน นี่พูดถึงสัจธรรมอย่างนี้ แต่เวลาที่ว่าเรายังปฏิบตั ิกนั ไม่ได้ เรา
ก็มีความปรารถนา มีความเชื่อของเรา ถ้ามีความเชื่อของเรา เวลาทาขึ้นไป เวลามันจะพิสูจน์
เป็ นวิทยาศาสตร์ๆ มันเป็ นวิทยาศาสตร์จริ งๆ วิทยาศาสตร์ถา้ เราทาได้จริ ง ถ้าทาได้จริ ง
เพียงแต่ว่า เขาบอกว่า “ถ้าเป็ นฆราวาสที่ยงั ไม่บรรลุธรรมแต่อยากมีสัมมาทิฏฐิ ”
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อยากมีสัมมาทิฏฐิ มันแบบว่าคบบัณฑิต มันคอยโน้มน้าวไป คบบัณฑิต ไม่คบพาล
คบบัณฑิต บัณฑิตข้างนอก บัณฑิตก็มีครู มีอาจารย์ มีสังคมที่ประพฤติปฏิบตั ิข้ นึ มา ถ้าคบพาล
ล่ะ พาลก็พา เห็นไหม นรกสวรรค์ไม่มี ทุกอย่างไม่มี มันคบพาลไป นี่บณ
ั ฑิตกับพาลข้างนอก

บัณฑิตกับพาลข้ างใน ถ้ าบัณฑิตกับพาลข้ างใน ถ้ ามีสติสัมปชัญญะทีเ่ ราจะ
ปฏิบัติ เราจะทาของเราเป็ นสัมมาทิฏฐิ ถ้ าสัมมาทิฏฐิ เราระลึกถึง มีสัมมาทิฏฐิระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นแก้ วสารพัดนึกของเรา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เราระลึก ระลึกอย่ างไร ระลึกว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ านสอนอะไร พระ
ธรรม สัจธรรมเป็ นอย่ างไร เวลาพระสงฆ์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ครูบาอาจารย์
ท่านประพฤติปฏิบัติตัวอย่ างไร ถ้ าเราเอาตัวนีเ้ ป็ นตัวตั้ง เอาเป็ นเป้าหมาย แล้ วเราปฏิบัติ
ตาม
ไม่ใช่ระลึกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นแก้วสารพัดนึกก็นึกว่าลูกแก้ว เป็ น
ลูกแก้ว ลูกแก้วมันไม่มีอะไรเทียบเคียงไง แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แก้วสารพัดนึก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทุกข์ยากมาขนาดไหน ท่านออกค้นคว้าอยู่ ๖ ปี เวลา
ท่านตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา ท่านเป็ นครู สอนตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมทั้งหมด ท่านมีวิมุตติสุข
ท่านมีความจริ งของท่าน นี่พระพุทธ
พระธรรม
พระธรรมคือสัจธรรมที่มนั เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ งที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ารู ้ได้ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์ธมั มจักฯ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรม พระสงฆ์มีดวงตาเห็น
ธรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
“ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะของชี วิต แล้วอธิษฐานถึงนิพพาน
อย่างเดียว”
อธิษฐานก็อธิษฐานตั้งไว้ อธิษฐานบารมี บารมีสิบทัศ อธิษฐานตั้งไว้ นี่บารมีธรรม
เราอธิษฐานตั้งไว้แล้วสร้างคุณงามความดีไป ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่
เราจะบอกว่า ก็ดารงชีวิตเราปกตินี่แหละ ดารงชีวิตของเรา แต่มีสติสัมปชัญญะอยูก่ บั
สัจธรรม อยูก่ บั ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประพฤติปฏิบตั ิธรรมจนจิตใจ
มันเป็ นธรรมขึ้นมา ก็เป็ นโสดาบัน เป็ นสกิทาคามี เป็ นอนาคามี เป็ นพระอรหันต์คือนิพพาน
ไป ถ้ามันปฏิบตั ิธรรมตามความเป็ นจริ งมันก็เป็ นแบบนั้น
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แต่ถา้ มันปฏิบตั ิ ถ้าจิตใจเรามันยังไม่เป็ นธรรม มันเป็ นไตรลักษณ์ มันแปรปรวน เป็ น
ไตรลักษณ์คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เราก็พยายามทาของเราขึ้นมา
ฉะนั้น เขาบอกว่า “เพียงแต่ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ใช่ไหม เป็ นสรณะ
ของชีวิตแล้วอธิษฐานถึงนิพพานอย่างเดียวหรื อ”
ระลึกก็ระลึกอย่างนี้ ทาของเราไป ถ้าจิตใจมันดีมนั ก็จะดีของมัน จิตใจเราดีนะ สิ่ งที่
เราทาอยูน่ ี่มนั ก็ชดั เจน ถ้าจิตใจเราท้อแท้ จิตใจเรามันหมดอานาจวาสนา มันก็บอกว่าจะไป
ทางอื่นดีกว่า ไปทางอื่นดีกว่าไง
เราก็เกาะสิ่ งนี้ไว้ให้เห็นสัจธรรมในชีวิต ถ้าจิตใจเรามันท้อแท้ เราก็ว่าชีวิตนี้ก็มีเท่านี้
เวลาเกิดมาเกิดจากพ่อจากแม่ เกิดมาแล้วมีหน้าที่การงาน แล้วทาหน้าที่การงานของเรา
ดารงชีวิตของเรา สิ่ งใดที่หาไว้ หาไว้เพื่อดารงชีวิต ไม่ใช่หาไว้ดว้ ยความอาบเหงื่อต่างน้ าด้วย
ความทุกข์ยาก เป็ นขี้ขา้ มัน เป็ นขี้ขา้ คือดูแลรักษาแล้วไม่ได้ใช้สอยประโยชน์จากมัน แล้วเวลา
ตายไปมีความกังวล วิตกกังวลอยูก่ บั สิ่ งนั้นอีก
แต่ถา้ เราหาไว้ เราก็ใช้ชีวิตของเรา ใช้เพื่อประโยชน์กบั การดารงชีวิต สิ่ งใดเป็ น
ประโยชน์กบั บุญกุศล เราก็ทาของเรา แล้วชีวิตของเรามันไม่มีสิ่งใดมีคุณค่ากว่าการภาวนา
กาหนดลมหายใจเข้านึกพุท กาหนดลมหายใจออกนึกโธ พุทโธของเราไปเรื่ อยๆ จิตใจของเรา
ไปเรื่ อยๆ หาทรัพย์สมบัติก็หาทรัพย์สมบัติจากภายนอก จิตใจมันมีพุทโธเข้ามา มันได้สัมผัส
ของมัน
สิ่ งที่เป็ นสมบัติพสั ถานหาซื้อได้กบั โลกนี้ แต่หวั ใจของเราเป็ นนามธรรม สัจธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่เราว่าอยูน่ ี่ ถ้า
เราระลึกพุทโธๆ พุทโธเป็ นที่ใจขึ้นมา เห็นไหม พุทโธเป็ นที่ใจ พุทโธ พุทธานุสติในธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง เวลาพุทโธเป็ นของเราๆ เพราะจิตใจมันเป็ น
ของมันจริ งๆ ถ้าเป็ นจริ งๆ สิ่ งนี้มนั จะเป็ นเนื้อหาสาระ เป็ นข้อเท็จจริ งในใจ นี้มนั มีที่พ่งึ จริ งๆ
ถ้านี้มีที่พ่งึ จริ งๆ ก็คาถามที่ ๑ มันก็จะจบไปเลย โอ๋ ย! เรารู ้ของเรา เราเห็นของเรา เราเป็ นจริ ง
ของเรา จิตเรามีที่พ่งึ ของเรา ถ้ามีที่พ่งึ ของเรานะ เราก็เกาะสิ่ งนี้ไป มันมัน่ คง ถ้าจิตใจมันได้
สัมผัสขึ้นมาแล้วมันมัน่ คง
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แต่เราได้ฟังของเขา เราได้ฟังคนมา เราได้ศึกษามา มันไม่มนั่ คงของมัน เห็นไหม นี่
พูดถึงว่า “สาหรับฆราวาสที่ยงั ไม่ได้บรรลุธรรมอันใด แต่อยากมีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้เดินใน
ทางตรงไปสู่ พระนิพพาน ถึงไม่ได้บวช”
สัมมาทิฏฐิน้ ีสามารถสร้างได้โดยการ เห็นไหม สร้างได้โดยการมีพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ใช่ไหม
สัมมาทิฏฐิน้ มี นั เป็ นความเห็นชอบ ดาริ ชอบ งานชอบ ถ้าเรามีพระธรรม สัจธรรม สัจ
ธรรมนัน่ น่ะสัมมาทิฏฐิ อันนั้นเป็ นความจริ ง ฉะนั้น สิ่ งที่สัจธรรม สัจจะความจริ งนัน่ ล่ะ
“เป็ นที่พ่งึ ในชีวิต โดยอธิษฐานนิพพานเพียงอย่างเดียว”
นี่เขาว่าการสวดมนต์ สวดมนต์แล้วไม่ใช่การอย่างอื่น
ใช่ การสวดมนต์เราสวดมนต์เป็ นการเจริ ญพุทธคุณ สิ่ งนี้เป็ นคาสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็สวดมนต์ของเรา การสวดมนต์มนั ก็เหมือนพุทโธนัน่ แหละ เราก็
สวดมนต์เพื่อประโยชน์กบั เรา ก่อนนอนเราก็สวดมนต์ของเราเพื่อจิตใจมันสรรเสริ ญพุทธคุณ
ให้มีพระพุทธ พระธรรมในหัวใจ แล้วเราก็อยูข่ องเราโดยดารงชีวิตของเราไป ทาคุณงามความ
ดีของเราไป ปฏิบตั ิไป ถ้ามันจะได้ผลมันจะได้ผลของมัน นี่พูดถึงว่าข้อที่ ๑ ถูกไหม

ขอให้ มหี ัวใจ มีน้าใจ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้า ระลึกพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ถูก จิตใจของเรานะ ทีพ่ ึ่งทีจ่ ริง อย่ างอื่นไม่มที พี่ ึ่งเลย เห็นไหม เธอ
จงมีธรรมเป็ นทีพ่ ึ่งเถิด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นทีพ่ ึ่ง คือใจมันเกาะเกีย่ วมันก็
มีทพี่ ึ่งของมัน ไม่มอี ย่ างอื่นหรอก ตารับตาราก็เป็ นแค่การศึกษาเท่านั้น ปริยัติ เวลา
ปฏิบัติขึน้ มา เราพุทโธ เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นทีพ่ ึ่ง ก็มพี ระธรรมเป็ นที่
พึ่ง ถ้ าเป็ นทีพ่ ึ่ง ถ้ าใจมันเป็ นจริงขึน้ มา เราจะมัน่ คงมาก แล้ วเราจะมีหลักเกณฑ์ มาก
อันนี้พูดถึงว่าจะทาอย่างไรให้เป็ นสัมมาทิฏฐิ เพราะคาถามเขาถามเหมือนว่า กลัวว่า
ตอนนี้ยงั คิดดีอยูไ่ ง ถ้าต่อไปอนาคตมันจะเหลวไหลไปทางไหน มันจะออกนอกทางไปไง ถึง
ได้ถามว่าจะทาอย่างไรต่อไป

จะทาอย่ างไร คือสุ คโตในปัจจุบันนี้ คือในปัจจุบันนีเ้ รายังคิดดีทาดีอยู่ มี
สติสัมปชัญญะอยู่ อนาคตดีแน่ นอน แต่ ถ้าในปัจจุบนั นีเ้ ราคิดดีอยู่ แต่ เราไม่มสี ติ ไม่มี
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การดูแลรักษาต่ อไป อนาคตอะไรจะเกิดขึน้ เรายังไม่รู้ไง แต่ ถ้าเราปัจจุบันดี อนาคตมัน
ต้ องดีขึน้ มาแน่ นอน ฉะนั้น สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้ องดีงาม แล้ วรักษาของเราไป
“๒. ดิฉนั ใช้วิธีพุทโธแล้วนับเลขไปด้วยในการทาสมาธิ ปรากฏว่าสามารถทาสมาธิ
ได้ดี แต่เวลาเวทนาเกิดบางครั้งแรงมากจนไม่อยากจะนับ จึงเปลี่ยนมากาหนดพุทโธถี่ๆ หรื อ
ได้แต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา ดิฉนั ทาถูกไหมคะ หรื อจะฝื นพุทโธนับเลขต่อไป”
ทีน้ ีการว่าพุทโธนับเลข อันนี้เขาเรี ยกว่าเป็ นประสบการณ์ เป็ นปัจจัตตัง รู ้จาเพาะตน
อันนี้ถูกต้องแล้วดีดว้ ย พุทโธแล้วนับเลข พุทโธหนึ่ง พุทโธสอง พุทโธสาม พุทโธสี่ นับเลข
ไปเรื่ อยๆ ถ้าเรานับเลขแล้วดี ทาสิ่ งใดก็แล้วแต่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมฐาน
๔๐ ห้อง วิธีการ ๔๐ วิธีการ ทาอะไรก็ได้ ขอให้จิตใจของเราสงบ ทาอะไรก็ได้ ขอให้เราได้
ผลประโยชน์ ทาอะไรก็ได้ เห็นไหม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรรมฐาน ๔๐ ห้อง พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
สังฆานุสติ มรณานุสติ เทวตานุสติ พุทโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ คิดถึงเทวดาก็ได้ คิดถึง
ความตายก็ได้ อะไรก็ได้
ทีน้ ีเพียงแต่ว่า เพราะอันดับหนึ่งพุทโธไปก่อน แต่ถา้ พุทโธแล้ว พุทโธๆ พุทโธด้วย
ความเคยชิน ถ้าพุทโธหนึ่ง พุทโธสอง นับเลข นับเลขแล้วดี นับเลขแล้วดี ทาสมาธิได้ดี ก็ดี ก็
นับเลขต่อไป แต่ถา้ เวทนามันเกิด เราก็นบั เลข ถ้าเวทนาเกิดนะ เราก็พุทโธๆ นับเลขอยูอ่ ย่าง
นั้นน่ะ ชัดๆ ไว้อย่างนั้นน่ะ เวทนาเกิดขึ้นโดยข้อเท็จจริ ง
ลมพัดมาแล้ว ลม อากาศ ความร้อนของมัน อากาศที่มนั ร้อนมันลอยตัวขึ้น ลมมันก็
พัดผ่านไป มันเป็ นธรรมดา นี่ก็เหมือนกัน พอนัง่ ไปมันเกิดเวทนาเป็ นธรรมดา พอเกิดเป็ น
ธรรมดา ถ้าเราพุทโธๆ ต่อไป เวทนามันเกิดแล้วก็ดบั ไปเป็ นธรรมดา ถ้าเราพุทโธหนึ่ง พุทโธ
สอง เวทนามันดับ
ทีน้ ีว่า ถ้าเวทนามันเกิดแล้วบางครั้งมันแรง มันแรง มันไม่ธรรมดาแล้วล่ะ ถ้าลมมัน
พัดมา ถ้าลมเย็นพัดมามันก็ธรรมดา แต่ถา้ ลมพายุพดั มา ไม่ได้ บ้านเรื อนพังหมดเลย เราจะทา
อย่างไรจะรักษาบ้านเรื อนของเรา
เวลาเฮอร์ริเคนจะมา ทางยุโรป หน้าต่างเขาต้องหาอะไรมาทาให้มนั่ คงแข็งแรงของ
เขา แต่ถา้ ความรุ นแรงของเขามาก บ้านทั้งหลังมันยกไปเลย นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเวทนามันมา ถ้า
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เราพุทโธได้เราก็พุทโธของเรา ถ้ามันพุทโธไม่ได้ เห็นไหม พุทโธไม่ได้ ถ้าเขาจะใช้ว่า
“บางครั้งมันแรงจนทนไม่ได้ ไม่อยากจะนับเลข จึงเปลี่ยนมากาหนดพุทโธถี่ๆ”
ก็ใช่ ก็ใช้ได้ พุทโธๆ พุทธานุสติ พุทโธๆๆ พุทโธพร้อมลมหายใจเข้าและลมหายใจ
ออก ลมหายใจเข้านึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ อานาปานสติกบั พุทธานุสติร่วมกัน
ถ้าพุทโธถี่ๆ มันเป็ นกาลัง พุทโธๆๆ เพราะไม่ให้จิตมันมีช่องว่างที่ออกไปรับรู ้เวทนา
เลย ทั้งๆ ที่เวทนามันเกิด มันรับรู ้อยูแ่ ล้วว่าเวทนามันเกิด พุทโธถี่ๆ สู ้กบั มันเลย ถ้าไม่มีปัญญา
แต่ถา้ มีปัญญา ถ้ามีปัญญาหรื อมีกาลังแล้ว เห็นไหม “พุทโธถี่ๆ หรื อได้แต่คิดว่าเวทนา
ไม่ใช่เรา”
หรื อได้แต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา “หรื อที่คิด” นี่คือใช้ปัญญา ถ้าสติมนั ดี พุทโธนับเลข
มามันมีกาลังมาแล้ว พุทโธนับเลขมา จิตใจมันมัน่ คง ถ้าพุทโธมาเรื่ อยๆ ยังนับเลขมา จิตใจมัน
ยังไม่มีหลักนะ เวลาเวทนามามันกระทบทีเดียวล้มเลย
แต่ถา้ พุทโธ พุทโธนับเลขมาเรื่ อยๆ เห็นไหม จิตใจมันมีกาลัง พอเวทนามันเกิด
เวทนามันแรง มันมีปัญญาคิดไงว่า เวทนาไม่ใช่เรา จะคิดว่ามันไม่ใช่เรา เราไม่ใช่มนั อย่างนี้
ถูกไหม
อย่างนี้ใช้ปัญญา ใช้ปัญญาในการพิจารณาเวทนา ถ้าไม่มีปัญญาในการพิจารณาเวทนา
เวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันพิจารณาไม่ได้ เหมือนคน คนไม่รู้ไม่เห็นสิ่ งใดมันจะไปคิดเรื่ องอะไร
แต่ถา้ มันรู ้มนั เห็นขึ้นมา บางทีมนั ก็กระทบรุ นแรง บางทีมนั รู ้มนั เห็นแล้วมันคิดได้
นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเวทนานี้ไม่ใช่เรา แสดงว่ามีสติปัญญา ไม่ใช่เรา คือต่อสู ้กนั ไหว คือมี
กาลังที่จะสู ้ได้ แต่ถา้ มันสู ้ไม่ได้นะ เวทนานี้มนั ท่วมท้นจนมันไม่ไหวเลย ถ้ามันไม่ไหวเลย
เดี๋ยวก็ลุกไง
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่า “ดิฉนั ทาถูกไหมคะ ควรจะฝื นพุทโธต่อไปหรื อนับเลข”
นับเลขก็ได้ ต้องอย่างนี้ ต้องแบบว่า หนึ่ง เวลาเราขับรถไป ข้างหน้าเป็ นทางร่ วมทาง
แยก เราจะไปทางไหน มีความจาเป็ นไปทางไหน เวลาเราขับรถไป นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราพุท
โธไป เราจะไปทางไหนได้ เราไปทางนั้น อย่างนี้คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ตอ้ งเป็ นปัจจุบนั
ถ้าใครฝึ กจนชานาญแล้วนะ เวลาคนเขาขับรถจนชานาญแล้วเขาจะไปถนน เขาเข้าเลนถูกต้อง
แล้วเขาเลี้ยวของเขาไปเลย เขาเข้าถึงเป้าหมายของเขาเลย
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นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราพุทโธนับเลขไปเรื่ อยๆ ถ้ามันนับเลขไปได้ ถ้ามันไปได้มนั ก็ไป
ได้ ถ้าพุทโธนับเลขไปได้ คราวนี้เรามาแล้วเรามีธุระอย่างอื่น เราต้องไปทางอื่นก่อน เราก็พุท
โธถี่ๆ หรื อว่าถ้ามันจาเป็ นต้องไปธุระหลายที่ เราจะใช้ปัญญา เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา
มันเป็ นที่ว่าเราจะใช้อะไรในปัจจุบนั นั้น เรามีความจาเป็ นอย่างไร เราต้องการสิ่ งใด เราใช้
ปัจจุบนั นั้น
ฉะนั้น สิ่ งที่หนูทาถูกต้องไหม
ถูก แต่คาว่า “ถูก” มันถูกที่ว่าเราใช้งานอะไร ใช้งานตอนไหนไง จะว่าถ้าถูกอย่างนี้
บางคนเป็ นเถรส่ องบาตร ถ้าพุทโธถี่ๆ ถูกก็จะพุทโธถี่ๆ
พุทโธถี่ๆ มันเอาไว้เวลาสู ้กบั สิ่ งที่เป็ นนิวรณ์ สู ้กบั จิตใจที่มนั จะตกภวังค์ เวลามันไป
เจอสิ่ งใด ถี่ๆ นี่ทาให้มนั ชัดเจน ทีน้ ีพอถี่ๆ บางทีจิตใจเราดีอยูแ่ ล้ว มันเบาลงก็ได้ คือให้มนั
นุ่มนวลอย่างนี้ก็ได้ จิตใจที่นุ่มนวลก็ควรจะได้สิ่งที่นุ่มนวล จิตใจที่แข็งกระด้างมันก็ตอ้ งใช้
สิ่ งที่มีความรุ นแรงต่อกัน
เวลาพุทโธๆๆ ทุกคนจะพูดอย่างนี้นะ บอกพุทโธๆ พุทโธจนหายไปเลย
พุทโธมันหายไปเลย มันหายไปตรงไหนล่ะ พุทโธๆ เราชัดเจน มันชัดเจนตลอดจน
มันพุทโธไม่ได้ ที่มนั พุทโธไม่ได้แต่เราก็รู้อยู่ อย่างนี้ไม่ได้หาย
พุทโธไม่ได้แล้วมันชัดเจน นี่มนั เข้าสู่ สมาธิ คือจิตนี้มนั เป็ นเอกัคคตารมณ์ จิตมันเป็ น
หนึ่ง มันระลึกไม่ได้ มันเสวยไม่ได้ มันก็เป็ นตัวของมันเอง แต่ถา้ ยังพุทโธได้อยู่ พุทโธมีธาตุรู้
แล้วระลึกพุทโธ มันเป็ นสอง ก็ตอ้ งสองไปก่อน
แต่น้ ีบอกว่า “เวลาพุทโธๆ แล้วมันละเอียดลง ละเอียดจนหายไปเลย”...ภวังค์ ไอ้ที่ว่า
“พุทโธๆ จนพุทโธไม่ได้ พุทโธหายไปเลย” นัน่ น่ะตายหมด
พุทโธจนมันชัดเจนของมัน ละเอียดจนมันรู ้ของมัน ความจริ งมันเป็ นแบบนี้ คน
ภาวนาเป็ นมันจะรู ้
บางคนบอกว่า “พุทโธๆๆ จนพุทโธไม่ได้เลย”
เราจะบอกว่า “สมมุติว่านึกได้ไหม”
“ได้ค่ะ”
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คาว่า “ไม่ได้” คือปฏิเสธไง ไม่ได้คือเรี ยกร้องไง ไม่ได้คือเรารู ้อยูแ่ ล้วว่ามันจะไม่ได้
เราก็เลยไม่ได้ไว้ก่อนไง ทั้งๆ ที่มนั ยังไปสอนอยู่ เพราะไม่ได้ก็เกิดจากความรู ้สึก เราพุทโธมัน
ก็เสวยอารมณ์ ระลึกไง วิตก วิจาร องค์ของสมาธิ เราวิตก วิจาร พุทกับโธ พุทกับโธ วิตก วิจาร
แล้วไม่ได้กบั ได้ มันก็วิตก วิจาร ไอ้ที่ว่ามันละเอียด ละเอียดหรื อหยาบ มันก็วิตก วิจาร
เพียงแต่เราไปสวมชื่อของมันไงว่าเป็ นอย่างนี้ๆๆ ไง แล้วก็ไปเทียบเคียงกันไง
แต่ถา้ เราปฏิบตั ิไป พอมีประสบการณ์มนั จะรู ้เรื่ องอย่างนี้หมด จะพุทโธถี่ๆ ก็ได้ จะ
พุทโธนับเลขก็ได้ จะเป็ นเวทนาก็ได้ เพราะเป็ นแล้วมันใช้เป็ นหมด เหมือนแม่ครัว แม่ครัวพอ
เข้าครัวไป ของในครัวหยิบใช้ได้ทุกอย่างเลย เพราะเราเป็ นเจ้าของ เราทาได้หมดเลย
แต่ถา้ เราเข้าไปนะ อย่างเช่นเราจะยืมใช้ครัวอันนี้ เขาบอกว่าถ้าจะยืมใช้ให้ใช้มีดได้
เล่มเดียว ใช้มีดกับกระทะเท่านั้น ไอ้นนั่ เข้ามาแล้วใช้ชนิดเดียวอย่างนี้ แต่ถา้ เราเป็ นเจ้าของ
ครัว เราใช้ได้ทุกชนิดเลย เข้าไปในครัวเราใช้ได้ทุกชนิดเลย กรรมฐาน ๔๐ ห้อง การทาความ
สงบ ๔๐ วิธีการ
“ดิฉนั ทาถูกไหมคะ”
ถูก ถูกหมดเลย แต่ดิฉนั ทาถูกไหมคะ แล้วมันสงบไหมคะ มันสงบไหม มันดีไหม เอา
สิ่ งที่มนั สงบ มันดี นัน่ แหละถูก คือการปฏิบตั มิ นั ต้องมีความสงบ มีความระงับ มีความสุ ข มี
สัจจะ มีขอ้ เท็จจริ ง
ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม เวลาทุกข์ ทุกข์สิ่งที่เราพยายามกระทากันมันเป็ น
สัจจะเป็ นความจริ ง แล้วสมุทยั คือความลังเลสงสัย สมุทยั คือตัณหาความทะยานอยาก สมุทยั
คือการเทียบเคียง สมุทยั คือการอยากได้ผลโดยที่เหตุไม่สมควร แล้วโดยมรรค ดาริ ชอบ งาน
ชอบ เพียรชอบ นี่โดยมรรค
โดยมรรค เห็นไหม โดยสมุทยั เป็ นกิเลส นี่สมุทยั เป็ นกิเลส เวลาโดยมรรค โดยมรรค
คือธรรม ธรรมคือสัจธรรมความจริ ง โดยมรรค ถ้าโดยมรรค ทีน้ ีพิสูจน์กนั แล้ว ถ้ามันเป็ น
ความจริ ง เกิดนิโรธคือการดับ คือการรู ้แจ้ง
ถ้าการรู ้แจ้งขึ้นมา ถ้าพุทโธนับ เวลามันสงบขึ้นมามันก็รู้แจ้งในระดับของสมาธิ รู ้แจ้ง
ว่าถ้าพุทโธนับเลขแล้วทาสมาธิได้ดี คาว่า “ได้ดี” มันรู ้แจ้ง รู ้แจ้งในการนับนั้น แต่พอรู ้แจ้ง
แล้ว สิ่ งที่ต่อเนื่องไป พอรู ้แจ้งแล้ว แจ้งอะไร
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แจ้งในการนับเลขได้ผล แต่เวลาเวทนามันเกิด เพราะโดยปกติเราปลูกต้นไม้ไว้ใน
กระถาง ต้นไม้ในกระถาง ต้นไม้มนั เล็กอยูใ่ นกระถางนั้นมันก็ปลูกต้นไม้น้ นั ได้ ถ้าต้นไม้มนั
โตขึ้น กระถางนั้นแตก เพราะมันต้องเบ่งจนกระถางนั้นแตก
นี่ก็เหมือนกัน พอพุทโธนับเลขมันได้ ต้นไม้มนั ก็ดีข้ นึ แต่เวลามันโตขึ้น มันมีเวทนา
มันมีการรับรู ้ เห็นไหม ต้นไม้มนั ใหญ่ข้ นึ ต้นไม้มนั เจริ ญงอกงามขึ้น กระถางมันเล็กเกินไป
แล้ว เราต้องเอาลงดิน เราต้องเปลี่ยนจากต้นไม้ตอ้ งเอาลงดิน
ฉะนั้น ถ้าลงดินไปแล้ว ถ้าลงดินปลูกใหม่ ต้นไม้มนั โตแล้วจะค้ายันอย่างไร แล้วถ้า
ลงดินไปแล้ว ถ้ารากแก้วมันยึดแล้ว มันเจริ ญเติบโตของมันไปได้ มันจะต่อเนื่องไป นี่จิตมัน
เป็ นแบบนี้ ในการภาวนาจิตมันจะเป็ นชั้นเป็ นตอนขึ้นไป
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าข้อ ๒ นะ “ดิฉนั ใช้วิธีพุทโธและนับเลขไปด้วยในการทาสมาธิ ปรากฏ
ว่าสามารถทาสมาธิได้ดี แต่เวลาเวทนาเกิด บางครั้งแรงมากจนไม่อยากจะนับเลข”
ถ้าเวทนามันเกิดนะ ถ้านับเลขต่อเนื่องไป ถ้ามันดับได้มนั ก็ดบั ได้ ถ้าดับไม่ได้ เราก็
หันหน้ามาสู ้มนั เห็นไหม “บางครั้งมันแรงจนไม่อยากจะนับเลข จึงเปลี่ยนมากาหนดพุทโธ
ถี่ๆ”
ก็ได้
“หรื อได้แต่คิดว่าเวทนามิใช่เรา ดิฉนั ทาถูกไหมคะ”
ดิฉนั ทาถูกไหมคะ อยูท่ ี่ว่าถ้าเปลี่ยนมานับเลขหรื อถ้าเปลี่ยนมาถี่ๆ มันสู ้ไหวไม่ไหว
ถ้าไม่ไหว เราชัดๆ ขึ้นมา อย่างเช่นกลับไปนับเลขก็ได้ เพราะนับเลขมันชานาญกว่า แต่ถา้
ไม่ได้ หรื อได้แต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา
ความคิดนั้นคือปัญญา มันไม่ใช่เราจริ งๆ แยกกับมัน ถ้ามีกาลังต่อสู ้มนั ถ้าปัญญามัน
เท่าทันนะ แวบ! หายหมดเลย ถ้าทันนะ แล้วเดี๋ยวก็มาอีก เพราะอะไร มันเร็วมาก
ฉะนั้น “ดิฉันทาถูกไหม”
ถูก
“หรื อควรที่จะพุทโธนับเลขต่อไป”
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หรื อจะควรหรื อไม่ควร หรื อจะควรมันก็อยูท่ ี่ว่าเราทาแล้ว ออกไปถี่ๆ แล้วสู ้ไหวไหม
ถ้าสู ้ไม่ไหว เวทนาเจ็บมากขึ้น ถ้ามากขึ้น กลับไปนับเลขดีกว่า เพราะนับเลขมันมีหลักเกณฑ์
แต่ถา้ นับเลขไม่ได้ กลับมาทาความสงบ
“อย่างนี้หลวงพ่อไม่สับสนหรื อ อย่างนี้หลวงพ่อสับสนแย่เลย”
สับสนต่อเมื่อเราทาแล้วเราไม่มีหลักเกณฑ์ แต่ขณะที่เราต่อสู ้ เห็นไหม เราต่อสู ้ เราจะ
ต่อสู ้กบั เสื อ เสื อมันจะตบเอา เราจะใช้อะไรต่อสู ้กบั เสื อ
กิเลส เราพุทโธนับเลขมาเรื่ อยๆ มันมีอาวุธแล้ว แล้วกิเลสมันหลอกด้วยการเกิดเวทนา
กิเลสมันหลอกด้วยความสับสน กิเลสมันหลอก เราจะหาวิธีการต่อสู ้กบั เสื อ ต่อสู ้กบั กิเลส
อย่างนี้เป็ นการสับสนไหม
แต่ถา้ เราไม่มีเสื อเลย เราไม่มีอะไรเลย เราไม่ได้ต่อสู ้อะไรเลย เราสับสนกับตัวเราเอง
เราย้ายไปย้ายมา อย่างนี้คือสับสน แต่ถา้ เราปฏิบตั ิแล้วมันไปเจอกิเลส มันไปเจอเสื อ มันเจอ
การต่อต้าน เราจะมีสติปัญญาไหม เห็นไหม ในการปฏิบตั ิไม่ใช่ว่าจะย้ายแล้วมันจะสับสนไป
หมดเลย
ถ้าเราไม่มีสิ่งใดเลย เราสับสนตัวเราเอง แต่เราทาของเรา เรามีสติปัญญาแล้วเราสับสน
ไหม เราไม่สับสน แต่สิ่งที่มนั เกิดขึ้น เวทนามันเกิดขึ้น ทุกอย่างมันเกิดขึ้น กิเลสมันแสดงตัว
เราจะต่อสู ้กบั มัน อย่างนี้ไม่ใช่สับสน อย่างนี้เป็ นอุบาย ถ้ามีสติปัญญาจะมีอุบายต่อสู ้ มีอุบาย
จัดการกับมัน แล้วการภาวนามันก็จะราบรื่ นไป
ข้อที่ ๑ อยากเป็ นสัมมาทิฏฐิ
ข้อที่ ๒ ภาวนาพุทโธถูกต้องไหม
ถ้าเราทาคุ ณงามความดี เราทาความเพียรของเรา ถูกต้อง ถูกต้องก็เป็ นสัมมาทิฏฐิ แต่
ถ้ามันเป็ นกิเลสมันก็เป็ นมิจฉา มิจฉาคือความสงสัย มิจฉาคือความให้เราล้มลุกคลุกคลาน อัน
นี้มนั เป็ นคาถามเนาะ อันนี้คาถาม ๒ คาถาม คาถามนี้จบ ทีน้ ีคาถามนี้เนาะ

ถาม : เรื่ อง “เข้าใจแล้วดีจงั ”
ขอบคุณค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ หลวงพ่อตอบดีมาก
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ตอบ : คาว่า “หลวงพ่อตอบดีมาก” คาถามเขาถามเรื่ อง “ไปไอซีย”ู ใช่ไหม ไปไอซียู
ไปโรงพยาบาลไปเห็นคนป่ วย พอเห็นคนป่ วยแล้วไปคิดแทนคนป่ วยไง ไปคิดแทนคนป่ วยว่า
คนป่ วยน่าจะทาอย่างนี้ น่าจะมีสติปัญญาอย่างนี้ จะได้ไม่ตอ้ งทุกข์ยากอย่างนี้ แล้วมีความเห็น
ว่าเราควรจะให้คนป่ วยทาอย่างไรมันถึงจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย นี่พูดถึงคาถาม
เราก็ตอบไปว่า ตอบไปแล้วเนาะว่าเราไปเยี่ยมคนป่ วย แล้วเราได้ไปเห็นคนป่ วย มัน
เป็ นประโยชน์มาก มันเป็ นประโยชน์ นี่ไง เขาไปเที่ยวป่ าช้า เขาไปพิจารณาอสุ ภะ พิจารณา
ต่างๆ ก็เพื่อประโยชน์น้ ีไง เพื่อประโยชน์กบั หัวใจเรา เพื่อให้เราสานึกตน เพื่อให้เรามี
สติสัมปชัญญะ
คนเราเวลาศึกษาธรรมมันรู ้ชดั ตอนที่เราศึกษา แต่สุดท้ายแล้วมันก็จางไป มันก็คิด
นอกเรื่ องนอกราวไป แต่เวลาเราไปเห็น เราไปเห็นคนป่ วย เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย มันสะเทือน
มาก เพราะเราก็ตอ้ งเป็ นแบบนั้น
แต่เราเป็ นแบบนั้นแล้วเราอยากจะช่วยเหลือเขา อยากจะช่วยเหลือเขา อยากจะให้ทุก
อย่างเป็ นอย่างที่เราคิด มันไม่ใช่ มันเป็ นอย่างที่เราคิดไม่ได้ มันจะเป็ นอย่างที่เราคิดได้อย่างไร
แต่ถา้ มันเป็ นอานาจวาสนาบารมีของคน แต่ถา้ คนเขามีสติปัญญาเขาจะดีกว่าเราก็ได้ อย่างครู
บาอาจารย์เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ท่านไปโรงพยาบาล ท่านไปโดยธรรมนะ ท่านไป
โดยธรรม สิ่ งที่ยงั รักษาได้ก็รักษามันไป แต่ถา้ รักษาไม่ได้แล้วท่านก็วางของท่าน ถ้ารักษาโดย
ธรรมคือว่าจิตใจมันไม่หวัน่ ไหวไง นี่ธรรมสังเวช
แต่ถา้ เราไปดูเขา ถ้าจิตใจของเขาสู งส่ ง มันก็เรื่ องของเขา ถ้าจิตใจเขาต่าต้อย เราอยาก
ให้รู้เหมือนเรา เราอยากให้เห็นเหมือนเรา แต่เรานี่ได้ เราได้เพราะอะไร เราได้เพราะว่าเรา
ศึกษาธรรม แล้วเราศึกษาธรรม เราเป็ นชาวพุทธ เราไปเห็นอย่างนั้นปั๊บ มันสะเทือนใจเรา เรา
ถึงได้เตือนสติไง
ฉะนั้น ตอบแบบนี้ไง ตอบแบบนี้ว่า นานาจิตตัง จิตใจของเขาสู งต่าแตกต่างกัน ถ้า
จิตใจของคนที่มนั สู งมันก็สูงส่ งอยูแ่ ล้ว จิตใจคนที่ต่าต้อย แล้วเราอยากจะให้มีความรู ้เหมือน
เรา ให้สูงเหมือนเรา เราคิดแบบโลกไงว่าทางวิชาการให้การศึกษา เขาต้องเข้าใจ เขาเข้าใจแล้ว
เขาใช้ไม่เป็ น เขาเข้าใจแล้วเขาใช้ประโยชน์ไม่ได้ นี่ก็เหมือนกัน เราจะพูดอย่างไรนะ ถ้าจิตใจ
ของเขาไม่เปิ ดกว้าง จิตใจเขาไม่รับรู ้ มันก็เป็ นอย่างนั้นน่ะ
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ฉะนั้น เราถึงพูดว่า เราเห็นสิ่ งใดแล้วย้อนกลับมา ย้อนกลับมาใจของเราให้เป็ นธรรม
สังเวช เห็นสิ่ งใดแล้วสะเทือนใจ มันเตือนใจเราไง มันเป็ นธรรมสังเวช แต่เราจะไปคาดหมาย
ว่าคนคนนั้นควรได้ประโยชน์อย่างนั้น คนคนนี้ควรได้ประโยชน์อย่างนี้ เราทาอย่างนั้นไป
เราไปแบกโลก พอแบกโลกแล้วมันจะมีปัญหาขึ้นมา
ฉะนั้น เวลาตอบปัญหา ปัญหาอย่างนั้น ถ้าไม่ตอบปัญหาอย่างนั้นมันก็จะบอกว่า ทุก
อย่างเราแก้ไขได้ ทุกอย่างเราทาได้
ใช่ ทาได้จริ งๆ เราก็ทาได้ ทาได้ตามกาลังของเราเลย แต่ผลตอบสนอง ถ้าเขาได้
ประโยชน์จากเราหรื อเขามีจิตใจที่เป็ นธรรม เขาก็ขอบคุณ แต่ถา้ จิตใจเขาเป็ นกิเลส จิตใจเขา
เห็นแก่ตวั จิตใจเขาไม่ตอ้ งการ เขาก็หาว่าเราไปยุง่ กับชีวิตเขา
เราทาได้ เราทาได้แน่นอน แต่ผลตอบมาอยูท่ ี่ว่าเขาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มันเป็ น
ประโยชน์กบั ไม่เป็ นประโยชน์เท่านั้น ถ้าเท่านั้น นี่ธรรมสังเวช กลับมาดูที่ใจของเรามันก็จบ
ไง เอวัง
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