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อนัน้ีค  าถามเขาเขียนมาตั้งนานแลว้นะ 

ถาม : ๑. ส าหรับฆราวาสท่ียงัไม่ไดบ้รรลุธรรมอนัใด แต่อยากมีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้
เดินเป็นทางตรงไปสู่พระนิพพาน (แมจ้ะชา้เพราะยงัไม่ไดบ้วช) สัมมาทิฏฐิน้ีสามารถสร้างได้
โดยการมีเพียงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง เป็นสรณะของชีวิต โดยการอธิษฐาน
พระนิพพานเพียงอยา่งเดียว และโดยการสวดมนตเ์พื่อท าความสงบของใจเพียงเท่านั้น มิได้
หวงัอานิสงส์จากการสวดมนตอ่ื์นๆ เช่น เพื่อใหท้  ามาคา้ข้ึน คาถาต่างๆ เช่น ตอนน้ีสวดธมัม
จกัฯ อยูค่่ะ 

๒. ดิฉนัใชว้ิธีพุทโธแลว้นบัเลขไปดว้ยในการท าสมาธิ ปรากฏว่าสามารถท าสมาธิได้
ดี แต่เวลาเวทนาเกิด บางคร้ังแรงมากจนไม่อยากจะนบั จึงเปล่ียนมาก าหนดพุทโธถ่ีๆ หรือได้
แต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา ดิฉนัท าถูกไหมคะ หรือควรจะฝืนพุทโธไป นบัเลขต่อไปค่ะ 

ตอบ : ขอ้ท่ี ๑ ก่อน “๑. ส าหรับฆราวาสท่ียงัไม่ไดบ้รรลุธรรมอนัใด แต่อยากมี
สัมมาทิฏฐิเพือ่จะไดเ้ดินเป็นทางตรงไปสู่พระนิพพาน แมจ้ะชา้เพราะไม่ไดบ้วช สัมมาทิฏฐิน้ี
สามารถสร้างไดโ้ดยการมีเพียงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง เป็นสรณะของชีวิต 
โดยการอธิษฐานพระนิพพานเพียงอย่างเดียว และโดยการสวดมนต”์ 

พูดถึงว่าความปรารถนา การปรารถนานะ เราสร้างบารมี การสร้างบารมี ทุกคน
ปรารถนามา เพียงแต่ว่าเรามีความคิดอยา่งน้ีมนัก็แบบว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นท่ี
ถูกตอ้ง เพราะเราปรารถนาสมบติัท่ีแทจ้ริง สมบติัท่ีแทจ้ริงคือ เห็นไหม เขาบอกว่าปรารถนา
ไปสู่พระนิพพาน ปรารถนาไปสู่ส้ินสุดแห่งทุกข ์แลว้เวลาเราปรารถนาแลว้ ดว้ยการสวดพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ดว้ยการสวดมนต ์ แลว้การสวดมนตน้ี์เราไม่ใช่ปรารถนาเป็นอย่าง
อ่ืน เช่น ท ามาคา้ข้ึน หรือคาถาต่างๆ 
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การท ามาคา้ข้ึน การต่างๆ มนัเป็นผลขา้งเคียง มนัเป็นผลว่า ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ถา้
เราท าคุณงามความดีอยา่งใด ผลตอบสนองมามนัเป็นความดีอยูแ่ลว้ ฉะนั้น ความดีอยูแ่ลว้ ท า
ส่ิงใดมนัก็ประสบความส าเร็จทั้งหมด มนัเป็นเคร่ืองล่อไง ประสบความส าเร็จหมดแลว้ ว่าจะ
ไปสู่นิพพาน ไม่อยากไปแลว้ อยากจะเฝ้าสมบติั อยากจะเฝ้าส่ิงน้ี 

แต่ถา้เราปรารถนานิพพานนะ ส่ิงท่ีเราท ามาเราท าของเราไป เราท าของเราไป เราท า
ของเราใหถู้กตอ้ง การสร้างบารมีนะ ดูสิ เวลาท่ีว่าใครบวชแลว้ ท่ีว่าฟังธรรมขององคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียวเป็นพระอรหนัต ์ เวลาเราปฏิบติัต่อไปขา้งหนา้ บอกว่าต่อไป
อนาคตกาลพระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้ พระศรีอริยเมตไตรยตรัสรู้แลว้คนจะภาวนาง่าย 
ทุกคนก็ปรารถนาจะไปเกิดพร้อมกบัพระศรีอริยเมตไตรย เวลาไปเกิดพร้อมพระศรีอริย
เมตไตรย เรามีสิทธิอะไรท่ีเราจะไปเกิดพร้อมพระศรีอริยเมตไตรย 

ถา้เราอยากไปเกิดพร้อมกบัพระศรีอริยเมตไตรย เราก็ตอ้งสร้างคุณงามความดี เราตอ้ง
ปรารถนา แลว้เราสร้างคุณงามความดีไป ถา้คุณงามความดีมนัสมควรมนัก็จะไปเกิดร่วม เห็น
ไหม ในการปฏิบติั เพราะพระศรีอริยเมตไตรย อนาคตกาล เพราะท่านไดส้ร้างบุญญาธิการมา
เยอะมาก 

ค าว่า “เยอะมาก” ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกเลย ในพระไตรปิฎก
พูดไวว้่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านพูดว่า ท่านเป็นคนท่ีมีอ านาจวาสนานอ้ย เพราะ
ท่านมีอายแุค่ ๘๐ ปี ท่านถึงวางธรรมวินยัไวอี้ก ๕,๐๐๐ ปี 

แต่พระศรีอริยเมตไตรย ขา้งหนา้จะมีอาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี เสวยเป็นกษตัริย ์เป็นจกัรพรรดิ 
๔๐,๐๐๐ ปี แลว้ออกบวชจะตรัสรู้เป็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ยงัจะมีอายอีุก 
๔๐,๐๐๐ ปี 

๔๐,๐๐๐ ปีมาหกัลบกบั ๕,๐๐๐ ปี มนัแตกต่างกนัเยอะมากเลย องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกว่า เรามีวาสนานอ้ย อายเุราแค่ ๘๐ ปี แลว้จะวางธรรมวินยัไวอี้ก 
๕,๐๐๐ ปี น่ีพูดถึงว่า ฉะนั้น เรายกอนัน้ีข้ึนมาใหเ้ห็นว่า ถา้เราปรารถนาอย่างนั้น เราตอ้งสร้าง
บุญกุศล เราตอ้งมีเหตุผลเพียงพอ ถา้มีเหตุผลเพียงพอ มีเหตุผลท่ีดีแลว้ถึงจะไปเกิดร่วม ไป
เกิดไดต้รัสรู้ง่ายๆ ไดถึ้งพระนิพพาน 

ฉะนั้น ส่ิงน้ีอยูใ่นอนาคตงัสญาณ อยูใ่นพระไตรปิฎกท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้พยากรณ์ไว ้ถา้พยากรณ์ไว ้อนาคต เราบอกว่า เวลาคนเราเกิดมาไม่มีนรกไม่มีสวรรค ์ไม่มี
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ส่ิงใดเลย ไม่มีส่ิงใด มนัเป็นเร่ืองของศรัทธาความเช่ือ ถา้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเช่ือเลย แลว้ยิง่
ในปัจจุบนัน้ีดว้ยทิฏฐิของเรา เรามีการศึกษาของเรา พอมีการศึกษาข้ึนมาแลว้เป็นวิทยาศาสตร์
ตอ้งพิสูจนไ์ด้ๆ  พิสูจนท์างวิทยาศาสตร์ พิสูจนแ์ลว้ตอ้งเอามาเปิดเผย ไอน่ี้มนัเป็นเร่ืองโลก 
วิทยาศาสตร์มนัเป็นสสาร มนัเป็นส่ิงวตัถุท่ีมนัเห็นไดด้ว้ยตา ถา้อยา่งพวกส่ิงท่ีสสารท่ีเราไม่
เห็นดว้ยตา เขาก็เห็นดว้ยเทคโนโลยท่ีีสามารถพิสูจนไ์ด้ 

ทีน้ีความรู้สึกของคน จิต แลว้กิเลสท่ีมนัเป็นนามธรรมมนัละเอียดกว่าน้ีเยอะแยะมาก
เลย แลว้พอมนัละเอียดแลว้ ดูสิ จิตน้ี ธาตุรู้ สันตติท่ีมนัมีชีวิต ธาตุท่ีมนัมีชีวิต ธาตุท่ี
แปรปรวน ธาตุท่ีพลิกแพลง ธาตุท่ีปล้ินปลอ้น แลว้ปล้ินปลอ้นข้ึนมา แลว้สสารส่ิงท่ีเป็น
ทฤษฎีต่างๆ จะเขา้ไปจบัอยา่งไร 

อยา่งเช่นธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเป็นปริยติั เป็นการศึกษา ศึกษา
ก็ศึกษามา ศึกษาเป็นปริยติั แลว้เวลาปฏิบติัล่ะ เวลาปฏิบติัเขา้ไปมนัเป็นขอ้เท็จจริง เห็นไหม 
นามธรรมกบันามธรรม สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ การปฏิบติัไปโดยความเห็นชอบ งานชอบ 
งานชอบคืองานอะไร งานท่ีเราท าอยูน่ี่ไง งานชอบ เพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ความชอบ
ธรรม ความชอบธรรมมีหยาบละเอียด 

มรรค ๔ ผล ๔ กิเลสหยาบๆ ก็เร่ืองหน่ึงนะ เวลาท าความสงบของใจเขา้มา ใจไม่สงบ
ก็ทุกขย์ากมาก เวลาท าเราท าข้ึนมา แต่เวลามนัสงบเขา้มาแลว้ล่ะ สงบเขา้มาแลว้เราก็ไปติดมนั
อีก ติดอยูใ่นสมาธิ ถา้ติดในสมาธิ มนัเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาล่ะ ถา้เป็นสัมมา สัมมาสมาธิ 
เพียรชอบออกไปงานชอบ งานชอบมนัออกคน้ควา้ของมนั เห็นไหม งานมนัละเอียดลึกซ้ึงเขา้
ไป ถา้ลึกซ้ึงเขา้ไป เวลาปฏิบติัข้ึนไปมนัถึงว่ามนัเป็นพุทธศาสน ์

พุทธศาสนเ์ป็นสัจธรรม สัจธรรมท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึน
มาแลว้ แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมาแลว้ ท่านรู้จริงของท่าน ท่านปฏิบติั
ของท่าน น้ีท่านปฏิบติัของท่าน น่ีพูดถึงสัจธรรมอยา่งน้ี แต่เวลาท่ีว่าเรายงัปฏิบติักนัไม่ได ้ เรา
ก็มีความปรารถนา มีความเช่ือของเรา ถา้มีความเช่ือของเรา เวลาท าข้ึนไป เวลามนัจะพิสูจน์
เป็นวิทยาศาสตร์ๆ มนัเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆ วิทยาศาสตร์ถา้เราท าไดจ้ริง ถา้ท าไดจ้ริง 

เพียงแต่ว่า เขาบอกว่า “ถา้เป็นฆราวาสท่ียงัไม่บรรลุธรรมแต่อยากมีสัมมาทิฏฐิ” 
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อยากมีสัมมาทิฏฐิ มนัแบบว่าคบบณัฑิต มนัคอยโนม้นา้วไป คบบณัฑิต ไม่คบพาล 
คบบณัฑิต บณัฑิตขา้งนอก บณัฑิตก็มีครูมีอาจารย ์มีสังคมท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้คบพาล
ล่ะ พาลก็พา เห็นไหม นรกสวรรคไ์ม่มี ทุกอยา่งไม่มี มนัคบพาลไป น่ีบณัฑิตกบัพาลขา้งนอก 

บัณฑิตกับพาลข้างใน ถ้าบัณฑิตกับพาลข้างใน ถ้ามสีติสัมปชัญญะทีเ่ราจะ
ปฏบิัติ เราจะท าของเราเป็นสัมมาทฏิฐิ ถ้าสัมมาทิฏฐิ เราระลึกถึง มสัีมมาทฏิฐิระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นแก้วสารพัดนึกของเรา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
เราระลึก ระลึกอย่างไร ระลึกว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนอะไร พระ
ธรรม สัจธรรมเป็นอย่างไร เวลาพระสงฆ์ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ครูบาอาจารย์
ท่านประพฤติปฏบิัติตัวอย่างไร ถ้าเราเอาตัวนีเ้ป็นตัวตั้ง เอาเป็นเป้าหมาย แล้วเราปฏบิัติ
ตาม 

ไม่ใช่ระลึกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึกก็นึกว่าลูกแกว้ เป็น
ลูกแกว้ ลูกแกว้มนัไม่มีอะไรเทียบเคียงไง แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึก 
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านทุกขย์ากมาขนาดไหน ท่านออกคน้ควา้อยู่ ๖ ปี เวลา
ท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ท่านเป็นครูสอนตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมทั้งหมด ท่านมีวิมุตติสุข 
ท่านมีความจริงของท่าน น่ีพระพุทธ 

พระธรรม พระธรรมคือสัจธรรมท่ีมนัเกิดข้ึนตามความเป็นจริงท่ีองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้รู้ได ้ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนธ์มัมจกัฯ พระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระสงฆมี์ดวงตาเห็น
ธรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

“ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะของชีวิต แลว้อธิษฐานถึงนิพพาน
อยา่งเดียว” 

อธิษฐานก็อธิษฐานตั้งไว ้ อธิษฐานบารมี บารมีสิบทศั อธิษฐานตั้งไว ้ น่ีบารมีธรรม 
เราอธิษฐานตั้งไวแ้ลว้สร้างคุณงามความดีไป ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

เราจะบอกว่า ก็ด ารงชีวิตเราปกติน่ีแหละ ด ารงชีวิตของเรา แต่มีสติสัมปชญัญะอยูก่บั
สัจธรรม อยูก่บัธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ประพฤติปฏิบติัธรรมจนจิตใจ
มนัเป็นธรรมข้ึนมา ก็เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัตค์ือนิพพาน
ไป ถา้มนัปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริงมนัก็เป็นแบบนั้น 
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แต่ถา้มนัปฏิบติั ถา้จิตใจเรามนัยงัไม่เป็นธรรม มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัแปรปรวน เป็น
ไตรลกัษณ์คือเกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ดบัไป เราก็พยายามท าของเราข้ึนมา 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “เพียงแต่ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆใ์ช่ไหม เป็นสรณะ
ของชีวิตแลว้อธิษฐานถึงนิพพานอยา่งเดียวหรือ” 

ระลึกก็ระลึกอยา่งน้ี ท าของเราไป ถา้จิตใจมนัดีมนัก็จะดีของมนั จิตใจเราดีนะ ส่ิงท่ี
เราท าอยูน่ี่มนัก็ชดัเจน ถา้จิตใจเราทอ้แท ้ จิตใจเรามนัหมดอ านาจวาสนา มนัก็บอกว่าจะไป
ทางอ่ืนดีกว่า ไปทางอ่ืนดีกว่าไง 

เราก็เกาะส่ิงน้ีไวใ้หเ้ห็นสัจธรรมในชีวิต ถา้จิตใจเรามนัทอ้แท ้ เราก็ว่าชีวิตน้ีก็มีเท่าน้ี 
เวลาเกิดมาเกิดจากพ่อจากแม่ เกิดมาแลว้มีหนา้ท่ีการงาน แลว้ท าหนา้ท่ีการงานของเรา 
ด ารงชีวิตของเรา ส่ิงใดท่ีหาไว ้หาไวเ้พื่อด ารงชีวิต ไม่ใช่หาไวด้ว้ยความอาบเหง่ือต่างน ้ าดว้ย
ความทุกขย์าก เป็นข้ีขา้มนั เป็นข้ีขา้คือดูแลรักษาแลว้ไม่ไดใ้ชส้อยประโยชนจ์ากมนั แลว้เวลา
ตายไปมีความกงัวล วิตกกงัวลอยูก่บัส่ิงนั้นอีก 

แต่ถา้เราหาไว ้ เราก็ใชชี้วิตของเรา ใชเ้พื่อประโยชนก์บัการด ารงชีวิต ส่ิงใดเป็น
ประโยชนก์บับุญกุศล เราก็ท  าของเรา แลว้ชีวิตของเรามนัไม่มีส่ิงใดมีคุณค่ากว่าการภาวนา 
ก าหนดลมหายใจเขา้นึกพุท ก าหนดลมหายใจออกนึกโธ พุทโธของเราไปเร่ือยๆ จิตใจของเรา
ไปเร่ือยๆ หาทรัพยส์มบติัก็หาทรัพยส์มบติัจากภายนอก จิตใจมนัมีพุทโธเขา้มา มนัไดส้ัมผสั
ของมนั 

ส่ิงท่ีเป็นสมบติัพสัถานหาซ้ือไดก้บัโลกน้ี แต่หวัใจของเราเป็นนามธรรม สัจธรรม
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆท่ี์เราว่าอยูน่ี่ ถา้
เราระลึกพุทโธๆ พุทโธเป็นท่ีใจข้ึนมา เห็นไหม พุทโธเป็นท่ีใจ พุทโธ พุทธานุสติในธรรม
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อยา่งหน่ึง เวลาพุทโธเป็นของเราๆ เพราะจิตใจมนัเป็น
ของมนัจริงๆ ถา้เป็นจริงๆ ส่ิงน้ีมนัจะเป็นเน้ือหาสาระ เป็นขอ้เท็จจริงในใจ น้ีมนัมีท่ีพึ่งจริงๆ 
ถา้น้ีมีท่ีพึ่งจริงๆ ก็ค  าถามท่ี ๑ มนัก็จะจบไปเลย โอ๋ย! เรารู้ของเรา เราเห็นของเรา เราเป็นจริง
ของเรา จิตเรามีท่ีพึ่งของเรา ถา้มีท่ีพึ่งของเรานะ เราก็เกาะส่ิงน้ีไป มนัมัน่คง ถา้จิตใจมนัได้
สัมผสัข้ึนมาแลว้มนัมัน่คง 
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แต่เราไดฟั้งของเขา เราไดฟั้งคนมา เราไดศึ้กษามา มนัไม่มัน่คงของมนั เห็นไหม น่ี
พูดถึงว่า “ส าหรับฆราวาสท่ียงัไม่ไดบ้รรลุธรรมอนัใด แต่อยากมีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะไดเ้ดินใน
ทางตรงไปสู่พระนิพพาน ถึงไม่ไดบ้วช” 

สัมมาทิฏฐิน้ีสามารถสร้างไดโ้ดยการ เห็นไหม สร้างไดโ้ดยการมีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆใ์ช่ไหม 

สัมมาทิฏฐิน้ีมนัเป็นความเห็นชอบ ด าริชอบ งานชอบ ถา้เรามีพระธรรม สัจธรรม สัจ
ธรรมนัน่น่ะสัมมาทิฏฐิ อนันั้นเป็นความจริง ฉะนั้น ส่ิงท่ีสัจธรรม สัจจะความจริงนัน่ล่ะ 

“เป็นท่ีพึ่งในชีวิต โดยอธิษฐานนิพพานเพียงอยา่งเดียว” 

น่ีเขาว่าการสวดมนต ์สวดมนตแ์ลว้ไม่ใช่การอยา่งอ่ืน 

ใช่ การสวดมนตเ์ราสวดมนตเ์ป็นการเจริญพุทธคุณ ส่ิงน้ีเป็นค  าสอนขององคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราก็สวดมนตข์องเรา การสวดมนตม์นัก็เหมือนพุทโธนัน่แหละ เราก็
สวดมนตเ์พื่อประโยชนก์บัเรา ก่อนนอนเราก็สวดมนตข์องเราเพื่อจิตใจมนัสรรเสริญพุทธคุณ 
ใหมี้พระพทุธ พระธรรมในหวัใจ แลว้เราก็อยูข่องเราโดยด ารงชีวิตของเราไป ท าคุณงามความ
ดีของเราไป ปฏิบติัไป ถา้มนัจะไดผ้ลมนัจะไดผ้ลของมนั น่ีพูดถึงว่าขอ้ท่ี ๑ ถูกไหม 

ขอให้มหัีวใจ มนี ้าใจ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ถูก จติใจของเรานะ ทีพ่ึ่งทีจ่ริง อย่างอ่ืนไม่มทีีพ่ึ่งเลย เห็นไหม เธอ
จงมธีรรมเป็นทีพ่ึ่งเถิด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นทีพ่ึ่ง คือใจมนัเกาะเกีย่วมนัก็
มทีีพ่ึ่งของมนั ไม่มอีย่างอ่ืนหรอก ต ารับต าราก็เป็นแค่การศึกษาเท่านั้น ปริยัติ เวลา
ปฏบิัติขึน้มา เราพุทโธ เรามพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นทีพ่ึ่ง ก็มพีระธรรมเป็นที่
พึ่ง ถ้าเป็นทีพ่ึ่ง ถ้าใจมนัเป็นจริงขึน้มา เราจะมัน่คงมาก แล้วเราจะมหีลักเกณฑ์มาก 

อนัน้ีพูดถึงว่าจะท าอย่างไรใหเ้ป็นสัมมาทิฏฐิ เพราะค  าถามเขาถามเหมือนว่า กลวัว่า
ตอนน้ียงัคิดดีอยูไ่ง ถา้ต่อไปอนาคตมนัจะเหลวไหลไปทางไหน มนัจะออกนอกทางไปไง ถึง
ไดถ้ามว่าจะท าอย่างไรต่อไป 

จะท าอย่างไร คือสุคโตในปัจจุบันนี ้ คือในปัจจุบันนีเ้รายังคดิดีท าดีอยู่ มี
สติสัมปชัญญะอยู่ อนาคตดีแน่นอน แต่ถ้าในปัจจุบนันีเ้ราคดิดีอยู่ แต่เราไม่มสีติ ไม่มี
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การดูแลรักษาต่อไป อนาคตอะไรจะเกิดขึน้เรายังไม่รู้ไง แต่ถ้าเราปัจจุบันดี อนาคตมนั
ต้องดีขึน้มาแน่นอน ฉะน้ัน สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องดีงาม แล้วรักษาของเราไป 

“๒. ดิฉนัใชว้ิธีพุทโธแลว้นบัเลขไปดว้ยในการท าสมาธิ ปรากฏว่าสามารถท าสมาธิ
ไดดี้ แต่เวลาเวทนาเกิดบางคร้ังแรงมากจนไม่อยากจะนบั จึงเปล่ียนมาก าหนดพุทโธถ่ีๆ หรือ
ไดแ้ต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา ดิฉนัท าถูกไหมคะ หรือจะฝืนพุทโธนบัเลขต่อไป” 

ทีน้ีการว่าพุทโธนบัเลข อนัน้ีเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน 
อนัน้ีถูกตอ้งแลว้ดีดว้ย พุทโธแลว้นบัเลข พุทโธหน่ึง พทุโธสอง พุทโธสาม พุทโธส่ี นบัเลข
ไปเร่ือยๆ ถา้เรานบัเลขแลว้ดี ท าส่ิงใดก็แลว้แต่ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้กรรมฐาน 
๔๐ หอ้ง วิธีการ ๔๐ วิธีการ ท าอะไรก็ได ้ขอใหจิ้ตใจของเราสงบ ท าอะไรก็ได ้ขอใหเ้ราได้
ผลประโยชน ์ท าอะไรก็ได ้เห็นไหม 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง พุทธานุสติ ธมัมานุสต ิ
สังฆานุสต ิมรณานุสติ เทวตานุสติ พุทโธก็ได ้ธมัโมก็ได ้สังโฆก็ได ้ คิดถึงเทวดาก็ได ้คิดถึง
ความตายก็ได ้อะไรก็ได ้

ทีน้ีเพียงแต่ว่า เพราะอนัดบัหน่ึงพุทโธไปก่อน แต่ถา้พุทโธแลว้ พุทโธๆ พทุโธดว้ย
ความเคยชิน ถา้พุทโธหน่ึง พุทโธสอง นบัเลข นบัเลขแลว้ดี นบัเลขแลว้ดี ท าสมาธิไดดี้ ก็ดี ก็
นบัเลขต่อไป แต่ถา้เวทนามนัเกิด เราก็นบัเลข ถา้เวทนาเกิดนะ เราก็พุทโธๆ นบัเลขอยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ ชดัๆ ไวอ้ยา่งนั้นน่ะ เวทนาเกิดข้ึนโดยขอ้เท็จจริง 

ลมพดัมาแลว้ ลม อากาศ ความร้อนของมนั อากาศท่ีมนัร้อนมนัลอยตวัข้ึน ลมมนัก็
พดัผ่านไป มนัเป็นธรรมดา น่ีก็เหมือนกนั พอนัง่ไปมนัเกิดเวทนาเป็นธรรมดา พอเกิดเป็น
ธรรมดา ถา้เราพุทโธๆ ต่อไป เวทนามนัเกิดแลว้ก็ดบัไปเป็นธรรมดา ถา้เราพุทโธหน่ึง พุทโธ
สอง เวทนามนัดบั 

ทีน้ีว่า ถา้เวทนามนัเกิดแลว้บางคร้ังมนัแรง มนัแรง มนัไม่ธรรมดาแลว้ล่ะ ถา้ลมมนั
พดัมา ถา้ลมเยน็พดัมามนัก็ธรรมดา แต่ถา้ลมพายพุดัมา ไม่ได ้บา้นเรือนพงัหมดเลย เราจะท า
อยา่งไรจะรักษาบา้นเรือนของเรา 

เวลาเฮอร์ริเคนจะมา ทางยุโรป หนา้ต่างเขาตอ้งหาอะไรมาท าใหม้ัน่คงแขง็แรงของ
เขา แต่ถา้ความรุนแรงของเขามาก บา้นทั้งหลงัมนัยกไปเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้เวทนามนัมา ถา้
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เราพุทโธไดเ้ราก็พุทโธของเรา ถา้มนัพุทโธไม่ได ้ เห็นไหม พุทโธไม่ได ้ ถา้เขาจะใชว้่า 
“บางคร้ังมนัแรงจนทนไม่ได ้ไม่อยากจะนบัเลข จึงเปล่ียนมาก าหนดพุทโธถ่ีๆ” 

ก็ใช่ ก็ใชไ้ด ้ พุทโธๆ พทุธานุสติ พุทโธๆๆ พุทโธพร้อมลมหายใจเขา้และลมหายใจ
ออก ลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ อานาปานสติกบัพุทธานุสติร่วมกนั 

ถา้พุทโธถ่ีๆ มนัเป็นก าลงั พุทโธๆๆ เพราะไม่ใหจิ้ตมนัมีช่องว่างท่ีออกไปรับรู้เวทนา
เลย ทั้งๆ ท่ีเวทนามนัเกิด มนัรับรู้อยูแ่ลว้ว่าเวทนามนัเกิด พุทโธถ่ีๆ สู้กบัมนัเลย ถา้ไม่มีปัญญา 

แต่ถา้มีปัญญา ถา้มีปัญญาหรือมีก าลงัแลว้ เห็นไหม “พุทโธถ่ีๆ หรือไดแ้ต่คิดว่าเวทนา
ไม่ใช่เรา” 

หรือไดแ้ต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา “หรือท่ีคิด” น่ีคือใชปั้ญญา ถา้สติมนัดี พุทโธนบัเลข
มามนัมีก าลงัมาแลว้ พุทโธนบัเลขมา จิตใจมนัมัน่คง ถา้พุทโธมาเร่ือยๆ ยงันบัเลขมา จิตใจมนั
ยงัไม่มีหลกันะ เวลาเวทนามามนักระทบทีเดียวลม้เลย 

แต่ถา้พุทโธ พุทโธนบัเลขมาเร่ือยๆ เห็นไหม จิตใจมนัมีก าลงั พอเวทนามนัเกิด 
เวทนามนัแรง มนัมีปัญญาคิดไงว่า เวทนาไม่ใช่เรา จะคิดว่ามนัไม่ใช่เรา เราไม่ใช่มนั อยา่งน้ี
ถูกไหม 

อยา่งน้ีใชปั้ญญา ใชปั้ญญาในการพิจารณาเวทนา ถา้ไม่มีปัญญาในการพิจารณาเวทนา 
เวทนามนัเกิดข้ึนแลว้มนัพิจารณาไม่ได ้เหมือนคน คนไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใดมนัจะไปคิดเร่ืองอะไร 
แต่ถา้มนัรู้มนัเห็นข้ึนมา บางทีมนัก็กระทบรุนแรง บางทีมนัรู้มนัเห็นแลว้มนัคิดได ้

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เวทนาน้ีไม่ใช่เรา แสดงว่ามีสติปัญญา ไม่ใช่เรา คือต่อสู้กนัไหว คือมี
ก าลงัท่ีจะสู้ได ้ แต่ถา้มนัสู้ไม่ไดน้ะ เวทนาน้ีมนัท่วมทน้จนมนัไม่ไหวเลย ถา้มนัไม่ไหวเลย 
เด๋ียวก็ลุกไง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า “ดิฉนัท าถูกไหมคะ ควรจะฝืนพุทโธต่อไปหรือนบัเลข” 

นบัเลขก็ได ้ตอ้งอยา่งน้ี ตอ้งแบบว่า หน่ึง เวลาเราขบัรถไป ขา้งหนา้เป็นทางร่วมทาง
แยก เราจะไปทางไหน มีความจ าเป็นไปทางไหน เวลาเราขบัรถไป น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราพุท
โธไป เราจะไปทางไหนได ้ เราไปทางนั้น อยา่งน้ีคือเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ีตอ้งเป็นปัจจุบนั 
ถา้ใครฝึกจนช านาญแลว้นะ เวลาคนเขาขบัรถจนช านาญแลว้เขาจะไปถนน เขาเขา้เลนถูกตอ้ง 
แลว้เขาเล้ียวของเขาไปเลย เขาเขา้ถึงเป้าหมายของเขาเลย 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราพุทโธนบัเลขไปเร่ือยๆ ถา้มนันบัเลขไปได ้ถา้มนัไปไดม้นัก็ไป
ได ้ถา้พุทโธนบัเลขไปได ้คราวน้ีเรามาแลว้เรามีธุระอยา่งอ่ืน เราตอ้งไปทางอ่ืนก่อน เราก็พุท
โธถ่ีๆ หรือว่าถา้มนัจ าเป็นตอ้งไปธุระหลายท่ี เราจะใชปั้ญญา เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา 
มนัเป็นท่ีว่าเราจะใชอ้ะไรในปัจจุบนันั้น เรามีความจ าเป็นอยา่งไร เราตอ้งการส่ิงใด เราใช้
ปัจจุบนันั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีหนูท าถูกตอ้งไหม 

ถูก แต่ค  าว่า “ถูก” มนัถูกท่ีว่าเราใชง้านอะไร ใชง้านตอนไหนไง จะว่าถา้ถูกอยา่งน้ี 
บางคนเป็นเถรส่องบาตร ถา้พุทโธถ่ีๆ ถูกก็จะพุทโธถ่ีๆ 

พุทโธถ่ีๆ มนัเอาไวเ้วลาสู้กบัส่ิงท่ีเป็นนิวรณ์ สู้กบัจิตใจท่ีมนัจะตกภวงัค ์ เวลามนัไป
เจอส่ิงใด ถ่ีๆ น่ีท  าใหม้นัชดัเจน ทีน้ีพอถ่ีๆ บางทีจิตใจเราดีอยูแ่ลว้ มนัเบาลงก็ได ้ คือใหม้นั
นุ่มนวลอยา่งน้ีก็ได ้ จิตใจท่ีนุ่มนวลก็ควรจะไดส่ิ้งท่ีนุ่มนวล จิตใจท่ีแขง็กระดา้งมนัก็ตอ้งใช้
ส่ิงท่ีมีความรุนแรงต่อกนั 

เวลาพุทโธๆๆ ทุกคนจะพูดอยา่งน้ีนะ บอกพุทโธๆ พุทโธจนหายไปเลย 

พุทโธมนัหายไปเลย มนัหายไปตรงไหนล่ะ พุทโธๆ เราชดัเจน มนัชดัเจนตลอดจน
มนัพุทโธไม่ได ้ท่ีมนัพทุโธไม่ไดแ้ต่เราก็รู้อยู่ อยา่งน้ีไม่ไดห้าย 

พุทโธไม่ไดแ้ลว้มนัชดัเจน น่ีมนัเขา้สู่สมาธิ คือจิตน้ีมนัเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตมนัเป็น
หน่ึง มนัระลึกไม่ได ้มนัเสวยไม่ได ้มนัก็เป็นตวัของมนัเอง แต่ถา้ยงัพุทโธไดอ้ยู ่พุทโธมีธาตุรู้
แลว้ระลึกพุทโธ มนัเป็นสอง ก็ตอ้งสองไปก่อน 

แต่น้ีบอกว่า “เวลาพุทโธๆ แลว้มนัละเอียดลง ละเอียดจนหายไปเลย”...ภวงัค ์ ไอท่ี้ว่า 
“พุทโธๆ จนพุทโธไม่ได ้พุทโธหายไปเลย” นัน่น่ะตายหมด 

พุทโธจนมนัชดัเจนของมนั ละเอียดจนมนัรู้ของมนั ความจริงมนัเป็นแบบน้ี คน
ภาวนาเป็นมนัจะรู้ 

บางคนบอกว่า “พุทโธๆๆ จนพุทโธไม่ไดเ้ลย” 

เราจะบอกว่า “สมมุติว่านึกไดไ้หม” 

“ไดค้่ะ” 
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ค าว่า “ไม่ได”้ คือปฏิเสธไง ไม่ไดค้ือเรียกร้องไง ไม่ไดค้ือเรารู้อยูแ่ลว้ว่ามนัจะไม่ได้ 
เราก็เลยไม่ไดไ้วก่้อนไง ทั้งๆ ท่ีมนัยงัไปสอนอยู ่เพราะไม่ไดก้็เกิดจากความรู้สึก เราพุทโธมนั
ก็เสวยอารมณ์ ระลึกไง วิตก วิจาร องคข์องสมาธิ เราวิตก วิจาร พุทกบัโธ พุทกบัโธ วิตก วิจาร 
แลว้ไม่ไดก้บัได ้ มนัก็วิตก วิจาร ไอท่ี้ว่ามนัละเอียด ละเอียดหรือหยาบ มนัก็วิตก วิจาร 
เพียงแต่เราไปสวมช่ือของมนัไงว่าเป็นอย่างน้ีๆๆ ไง แลว้ก็ไปเทียบเคียงกนัไง 

แต่ถา้เราปฏิบติัไป พอมีประสบการณ์มนัจะรู้เร่ืองอยา่งน้ีหมด จะพุทโธถ่ีๆ ก็ได ้ จะ
พุทโธนบัเลขก็ได ้จะเป็นเวทนาก็ได ้ เพราะเป็นแลว้มนัใชเ้ป็นหมด เหมือนแม่ครัว แม่ครัวพอ
เขา้ครัวไป ของในครัวหยบิใชไ้ดทุ้กอยา่งเลย เพราะเราเป็นเจา้ของ เราท าไดห้มดเลย 

แต่ถา้เราเขา้ไปนะ อยา่งเช่นเราจะยมืใชค้รัวอนัน้ี เขาบอกว่าถา้จะยมืใชใ้หใ้ชมี้ดได้
เล่มเดียว ใชมี้ดกบักระทะเท่านั้น ไอน้ัน่เขา้มาแลว้ใชช้นิดเดียวอยา่งน้ี แต่ถา้เราเป็นเจา้ของ
ครัว เราใชไ้ดทุ้กชนิดเลย เขา้ไปในครัวเราใชไ้ดทุ้กชนิดเลย กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความ
สงบ ๔๐ วิธีการ 

“ดิฉนัท าถูกไหมคะ” 

ถูก ถูกหมดเลย แต่ดิฉนัท าถูกไหมคะ แลว้มนัสงบไหมคะ มนัสงบไหม มนัดีไหม เอา
ส่ิงท่ีมนัสงบ มนัดี นัน่แหละถูก คือการปฏิบติัมนัตอ้งมีความสงบ มีความระงบั มีความสุข มี
สัจจะ มีขอ้เท็จจริง 

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม เวลาทุกข ์ ทุกขส่ิ์งท่ีเราพยายามกระท ากนัมนัเป็น
สัจจะเป็นความจริง แลว้สมุทยัคือความลงัเลสงสัย สมุทยัคือตณัหาความทะยานอยาก สมุทยั
คือการเทียบเคียง สมุทยัคือการอยากไดผ้ลโดยท่ีเหตุไม่สมควร แลว้โดยมรรค ด าริชอบ งาน
ชอบ เพียรชอบ น่ีโดยมรรค 

โดยมรรค เห็นไหม โดยสมุทยัเป็นกิเลส น่ีสมุทยัเป็นกิเลส เวลาโดยมรรค โดยมรรค
คือธรรม ธรรมคือสัจธรรมความจริง โดยมรรค ถา้โดยมรรค ทีน้ีพิสูจนก์นัแลว้ ถา้มนัเป็น
ความจริง เกิดนิโรธคือการดบั คือการรู้แจง้ 

ถา้การรู้แจง้ข้ึนมา ถา้พุทโธนบั เวลามนัสงบข้ึนมามนัก็รู้แจง้ในระดบัของสมาธิ รู้แจง้
ว่าถา้พุทโธนบัเลขแลว้ท าสมาธิไดดี้ ค าว่า “ไดดี้” มนัรู้แจง้ รู้แจง้ในการนบันั้น แต่พอรู้แจง้
แลว้ ส่ิงท่ีต่อเน่ืองไป พอรู้แจง้แลว้ แจง้อะไร 
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แจง้ในการนบัเลขไดผ้ล แต่เวลาเวทนามนัเกิด เพราะโดยปกติเราปลูกตน้ไมไ้วใ้น
กระถาง ตน้ไมใ้นกระถาง ตน้ไมม้นัเล็กอยูใ่นกระถางนั้นมนัก็ปลูกตน้ไมน้ั้นได ้ ถา้ตน้ไมม้นั
โตข้ึน กระถางนั้นแตก เพราะมนัตอ้งเบ่งจนกระถางนั้นแตก 

น่ีก็เหมือนกนั พอพุทโธนบัเลขมนัได ้ตน้ไมม้นัก็ดีข้ึน แต่เวลามนัโตข้ึน มนัมีเวทนา 
มนัมีการรับรู้ เห็นไหม ตน้ไมม้นัใหญ่ข้ึน ตน้ไมม้นัเจริญงอกงามข้ึน กระถางมนัเล็กเกินไป
แลว้ เราตอ้งเอาลงดิน เราตอ้งเปล่ียนจากตน้ไมต้อ้งเอาลงดิน 

ฉะนั้น ถา้ลงดินไปแลว้ ถา้ลงดินปลูกใหม่ ตน้ไมม้นัโตแลว้จะค  ้ายนัอย่างไร แลว้ถา้
ลงดินไปแลว้ ถา้รากแกว้มนัยดึแลว้ มนัเจริญเติบโตของมนัไปได ้ มนัจะต่อเน่ืองไป น่ีจิตมนั
เป็นแบบน้ี ในการภาวนาจิตมนัจะเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าขอ้ ๒ นะ “ดิฉนัใชว้ิธีพุทโธและนบัเลขไปดว้ยในการท าสมาธิ ปรากฏ
ว่าสามารถท าสมาธิไดดี้ แต่เวลาเวทนาเกิด บางคร้ังแรงมากจนไม่อยากจะนบัเลข” 

ถา้เวทนามนัเกิดนะ ถา้นบัเลขต่อเน่ืองไป ถา้มนัดบัไดม้นัก็ดบัได ้ ถา้ดบัไม่ได ้ เราก็
หนัหนา้มาสู้มนั เห็นไหม “บางคร้ังมนัแรงจนไม่อยากจะนบัเลข จึงเปล่ียนมาก าหนดพุทโธ
ถ่ีๆ” 

ก็ได ้

“หรือไดแ้ต่คิดว่าเวทนามิใช่เรา ดิฉนัท าถูกไหมคะ” 

ดิฉนัท าถูกไหมคะ อยูท่ี่ว่าถา้เปล่ียนมานบัเลขหรือถา้เปล่ียนมาถ่ีๆ มนัสู้ไหวไม่ไหว 
ถา้ไม่ไหว เราชดัๆ ข้ึนมา อยา่งเช่นกลบัไปนบัเลขก็ได ้ เพราะนบัเลขมนัช านาญกว่า แต่ถา้
ไม่ได ้หรือไดแ้ต่คิดว่าเวทนาไม่ใช่เรา 

ความคิดนั้นคือปัญญา มนัไม่ใช่เราจริงๆ แยกกบัมนั ถา้มีก าลงัต่อสู้มนั ถา้ปัญญามนั
เท่าทนันะ แวบ! หายหมดเลย ถา้ทนันะ แลว้เด๋ียวก็มาอีก เพราะอะไร มนัเร็วมาก 

ฉะนั้น “ดิฉันท าถูกไหม” 

ถูก 

“หรือควรท่ีจะพุทโธนบัเลขต่อไป” 
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หรือจะควรหรือไม่ควร หรือจะควรมนัก็อยูท่ี่ว่าเราท าแลว้ ออกไปถ่ีๆ แลว้สู้ไหวไหม 
ถา้สู้ไม่ไหว เวทนาเจ็บมากข้ึน ถา้มากข้ึน กลบัไปนบัเลขดีกว่า เพราะนบัเลขมนัมีหลกัเกณฑ ์
แต่ถา้นบัเลขไม่ได ้กลบัมาท าความสงบ 

“อยา่งน้ีหลวงพ่อไม่สับสนหรือ อยา่งน้ีหลวงพ่อสับสนแยเ่ลย” 

สับสนต่อเม่ือเราท าแลว้เราไม่มีหลกัเกณฑ์ แต่ขณะท่ีเราต่อสู้ เห็นไหม เราต่อสู้ เราจะ
ต่อสู้กบัเสือ เสือมนัจะตบเอา เราจะใชอ้ะไรต่อสู้กบัเสือ 

กิเลส เราพุทโธนบัเลขมาเร่ือยๆ มนัมีอาวุธแลว้ แลว้กิเลสมนัหลอกดว้ยการเกิดเวทนา 
กิเลสมนัหลอกดว้ยความสับสน กิเลสมนัหลอก เราจะหาวิธีการต่อสู้กบัเสือ ต่อสู้กบักิเลส 
อยา่งน้ีเป็นการสับสนไหม 

แต่ถา้เราไม่มีเสือเลย เราไม่มีอะไรเลย เราไม่ไดต่้อสู้อะไรเลย เราสับสนกบัตวัเราเอง 
เรายา้ยไปยา้ยมา อยา่งน้ีคือสับสน แต่ถา้เราปฏิบติัแลว้มนัไปเจอกิเลส มนัไปเจอเสือ มนัเจอ
การต่อตา้น เราจะมีสติปัญญาไหม เห็นไหม ในการปฏิบติัไม่ใช่ว่าจะยา้ยแลว้มนัจะสับสนไป
หมดเลย 

ถา้เราไม่มีส่ิงใดเลย เราสับสนตวัเราเอง แต่เราท าของเรา เรามีสติปัญญาแลว้เราสับสน
ไหม เราไม่สับสน แต่ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึน เวทนามนัเกิดข้ึน ทุกอยา่งมนัเกิดข้ึน กิเลสมนัแสดงตวั 
เราจะต่อสู้กบัมนั อยา่งน้ีไม่ใช่สับสน อยา่งน้ีเป็นอุบาย ถา้มีสติปัญญาจะมีอุบายต่อสู้ มีอุบาย
จดัการกบัมนั แลว้การภาวนามนัก็จะราบร่ืนไป 

ขอ้ท่ี ๑ อยากเป็นสัมมาทิฏฐิ 

ขอ้ท่ี ๒ ภาวนาพุทโธถูกตอ้งไหม 

ถา้เราท าคุณงามความดี เราท าความเพียรของเรา ถูกตอ้ง ถูกตอ้งก็เป็นสัมมาทิฏฐิ แต่
ถา้มนัเป็นกิเลสมนัก็เป็นมิจฉา มิจฉาคือความสงสัย มิจฉาคือความใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน อนั
น้ีมนัเป็นค  าถามเนาะ อนัน้ีค  าถาม ๒ ค าถาม ค าถามน้ีจบ ทีน้ีค  าถามน้ีเนาะ 

ถาม : เร่ือง “เขา้ใจแลว้ดีจงั” 

ขอบคุณค่ะ เขา้ใจแลว้ค่ะ หลวงพ่อตอบดีมาก 
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ตอบ : ค าว่า “หลวงพ่อตอบดีมาก” ค าถามเขาถามเร่ือง “ไปไอซีย”ู ใช่ไหม ไปไอซียู 
ไปโรงพยาบาลไปเห็นคนป่วย พอเห็นคนป่วยแลว้ไปคิดแทนคนป่วยไง ไปคิดแทนคนป่วยว่า
คนป่วยน่าจะท าอยา่งน้ี น่าจะมีสติปัญญาอยา่งน้ี จะไดไ้ม่ตอ้งทุกขย์ากอยา่งน้ี แลว้มีความเห็น
ว่าเราควรจะใหค้นป่วยท าอย่างไรมนัถึงจะไดไ้ม่เจ็บไขไ้ดป่้วย น่ีพูดถึงค  าถาม 

เราก็ตอบไปว่า ตอบไปแลว้เนาะว่าเราไปเยี่ยมคนป่วย แลว้เราไดไ้ปเห็นคนป่วย มนั
เป็นประโยชนม์าก มนัเป็นประโยชน ์ น่ีไง เขาไปเท่ียวป่าชา้ เขาไปพิจารณาอสุภะ พิจารณา
ต่างๆ ก็เพื่อประโยชน์น้ีไง เพื่อประโยชนก์บัหวัใจเรา เพื่อใหเ้ราส านึกตน เพื่อใหเ้รามี
สติสัมปชญัญะ 

คนเราเวลาศึกษาธรรมมนัรู้ชดัตอนท่ีเราศึกษา แต่สุดทา้ยแลว้มนัก็จางไป มนัก็คิด
นอกเร่ืองนอกราวไป แต่เวลาเราไปเห็น เราไปเห็นคนป่วย เห็นคนเจ็บไขไ้ดป่้วย มนัสะเทือน
มาก เพราะเราก็ตอ้งเป็นแบบนั้น 

แต่เราเป็นแบบนั้นแลว้เราอยากจะช่วยเหลือเขา อยากจะช่วยเหลือเขา อยากจะใหทุ้ก
อยา่งเป็นอย่างท่ีเราคิด มนัไม่ใช่ มนัเป็นอยา่งท่ีเราคิดไม่ได ้มนัจะเป็นอย่างท่ีเราคิดไดอ้ยา่งไร 
แต่ถา้มนัเป็นอ านาจวาสนาบารมีของคน แต่ถา้คนเขามีสติปัญญาเขาจะดีกว่าเราก็ได ้ อย่างครู
บาอาจารยเ์วลาท่านเจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมา ท่านไปโรงพยาบาล ท่านไปโดยธรรมนะ ท่านไป
โดยธรรม ส่ิงท่ียงัรักษาไดก้็รักษามนัไป แต่ถา้รักษาไม่ไดแ้ลว้ท่านก็วางของท่าน ถา้รักษาโดย
ธรรมคือว่าจิตใจมนัไม่หวัน่ไหวไง น่ีธรรมสังเวช 

แต่ถา้เราไปดูเขา ถา้จิตใจของเขาสูงส่ง มนัก็เร่ืองของเขา ถา้จิตใจเขาต  ่าตอ้ย เราอยาก
ใหรู้้เหมือนเรา เราอยากใหเ้ห็นเหมือนเรา แต่เราน่ีได ้ เราไดเ้พราะอะไร เราไดเ้พราะว่าเรา
ศึกษาธรรม แลว้เราศึกษาธรรม เราเป็นชาวพุทธ เราไปเห็นอยา่งนั้นป๊ับ มนัสะเทือนใจเรา เรา
ถึงไดเ้ตือนสติไง 

ฉะนั้น ตอบแบบน้ีไง ตอบแบบน้ีว่า นานาจิตตงั จิตใจของเขาสูงต  ่าแตกต่างกนั ถา้
จิตใจของคนท่ีมนัสูงมนัก็สูงส่งอยูแ่ลว้ จิตใจคนท่ีต  ่าตอ้ย แลว้เราอยากจะใหมี้ความรู้เหมือน
เรา ใหสู้งเหมือนเรา เราคิดแบบโลกไงว่าทางวิชาการใหก้ารศึกษา เขาตอ้งเขา้ใจ เขาเขา้ใจแลว้
เขาใชไ้ม่เป็น เขาเขา้ใจแลว้เขาใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้น่ีก็เหมือนกนั เราจะพูดอย่างไรนะ ถา้จิตใจ
ของเขาไม่เปิดกวา้ง จิตใจเขาไม่รับรู้ มนัก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ 
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ฉะนั้น เราถึงพูดว่า เราเห็นส่ิงใดแลว้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาใจของเราใหเ้ป็นธรรม
สังเวช เห็นส่ิงใดแลว้สะเทือนใจ มนัเตือนใจเราไง มนัเป็นธรรมสังเวช แต่เราจะไปคาดหมาย
ว่าคนคนนั้นควรไดป้ระโยชนอ์ย่างนั้น คนคนน้ีควรไดป้ระโยชนอ์ยา่งน้ี เราท าอยา่งนั้นไป 
เราไปแบกโลก พอแบกโลกแลว้มนัจะมีปัญหาข้ึนมา 

ฉะนั้น เวลาตอบปัญหา ปัญหาอยา่งนั้น ถา้ไม่ตอบปัญหาอยา่งนั้นมนัก็จะบอกว่า ทุก
อยา่งเราแกไ้ขได ้ทุกอยา่งเราท าได ้

ใช่ ท าไดจ้ริงๆ เราก็ท  าได ้ ท าไดต้ามก าลงัของเราเลย แต่ผลตอบสนอง ถา้เขาได้
ประโยชนจ์ากเราหรือเขามีจิตใจท่ีเป็นธรรม เขาก็ขอบคุณ แต่ถา้จิตใจเขาเป็นกิเลส จิตใจเขา
เห็นแก่ตวั จิตใจเขาไม่ตอ้งการ เขาก็หาว่าเราไปยุง่กบัชีวิตเขา 

เราท าได ้ เราท าไดแ้น่นอน แต่ผลตอบมาอยูท่ี่ว่าเขาเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย มนัเป็น
ประโยชนก์บัไม่เป็นประโยชนเ์ท่านั้น ถา้เท่านั้น น่ีธรรมสังเวช กลบัมาดูท่ีใจของเรามนัก็จบ
ไง เอวงั 


