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ถาม : เรื่อง “เป็นบาป เป็นมโนกรรมหรอืไม่” 

กราบนมสัการหลวงพ่อดว้ยความเคารพอย่างสูงยิง่เจา้ค่ะ โยมขออนุญาตส่ง

ค าถามมาเพื่อกราบขอความเมตตาสงเคราะหจ์ากหลวงพ่อ ขอไดโ้ปรดเมตตาชีแ้นะ 

และใหแ้ง่คดิทางสว่างแก่โยมดว้ยเจา้ค่ะ โยมกราบขอขมากรรมและขออภยัในค าถาม

ของโยมไม่ใช่ค าถามทีม่สีาระเกีย่วกบัการปฏบิตัธิรรมโดยตรงเจา้ค่ะ แต่เน่ืองจาก

ค าถามน้ีเป็นเหตุทีท่ าใหโ้ยมจติตก เสยีศรทัธา และรบกวนใจของโยมอยู่ตลอดเวลา 

จนรูส้กึไม่สบายใจเจา้ค่ะ 

โยมยา้ยมาอยู่จงัหวดัจงัหวดัหนึ่งทีม่พีระกรรมฐานในสายธรรมยุตใหเ้ลอืกไป

ท าบุญกุศลไดค้่อนขา้งน้อยมาก ซึ่งตลอดเวลาปีเศษๆ จนถงึปัจจุบนัน้ี เกอืบทุกวนั

เสารอ์าทติย ์ โยมขวนขวายทีจ่ะตอ้งไปท าบุญถวายจงัหนั และถวายปัจจยัไทยทาน

ตามสมควรใหเ้กดิเป็นอานิสงสกุ์ศลของตนเอง 

โยมไปวดัทีเ่จา้อาวาสท่านเป็นลูกศษิย์ของครูบาอาจารย์ และมคีนบอกว่า 

ตัง้แต่มาอยู่นี้ ท่านเจา้อาวาสวดันี้ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ท่านส าเร็จ

แลว้ บรรลุธรรมแล้ว ท่านจบกจิของท่านแลว้ 

ตอบ : นี่เป็นค าทีว่่าชาวบา้นเขาสรรเสรญิไง แต่ทนีี้ต่อไปนี้ค าถามจะยาวมาก 

เกีย่วกบัเรื่องพระวดันี้เลี้ยงสุนัข แล้วสุนัขมนัตาย พอมนัตายแลว้เขาใหเ้จา้อาวาสบอก

ใหลู้กศษิยไ์ปซื้อสุนัขมาเลี้ยง พอซื้อสุนัขมาเลี้ยง โยมเขาเหน็ เขาเลยจติตก จติตกก็

ยกค าถามเป็นขอ้ๆๆ มาเยอะมากเลย เกีย่วกบัเรื่องควรไม่ควร ควรอย่างไร เพราะด้วย
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ความเหน็ของโยม เพราะโยมคนนี้เขาบอกเขากเ็ลี้ยงสนุัขเหมอืนกนั เลี้ยงสุนัขแลว้ เวลา

เขาจะไปไหนเขาตอ้งไปจา้งคนอื่นเลี้ยง เพราะว่ามนัเป็นความรบัผดิชอบ 

ฉะนัน้ วดัทัว่ไปจะมาเลี้ยงสุนัข มนัมาเลี้ยงสุนัขแลว้ไปซื้อสุนัข เวลาสุนัขตาย

ไป เขามคีวามเสยีใจ มคีวามผูกพนั กอ็ยากไดสุ้นัขใหม่ ลูกศษิยก์ไ็ปซื้อสุนัขใหม่มา

ใหเ้ลี้ยง พอซื้อสุนัขใหม่มาใหเ้ลี้ยง เขากเ็ลี้ยงด้วยความทะนุถนอม ตรงนี้เขาถึงจติตก 

จติตกมาก เพราะเขาก็เลี้ยงสุนัข ทนีี้เขาเลี้ยงสุนัขแลว้ เพราะมนัเป็นความรบัผดิชอบไง 

นี่เราพูดถงึความเหน็ของโลก เหน็ไหม 

ถ้าความเหน็ของโลกนะ เรากต็อ้งเอาเรื่องธรรมและวนิยัเป็นตวัตัง้ ถ้าเป็นตวัตัง้

นะ การเลี้ยงชพี ถ้าการเลี้ยงชพี ในธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มอียู่

แลว้ว่า ถา้อย่างครูบาอาจารยข์องเราท่านออกประพฤตปิฏบิตั ิอย่างเช่นหลวงปู่ มัน่ท่าน

จะไปโดดเดีย่ว ท่านจะไปของท่าน ท่านจะขวนขวายของท่าน ท่านจะปฏบิตัติามความ

จรงิของท่าน 

ถ้าอย่างครูบาอาจารย์ของเรา อย่างเช่นหลวงตาท่านกพ็ูดบ่อยบอกว่าเรา

เสรจ็งานกนัหรอืยงั อย่างครูบาอาจารยท์่านจะไปเมอืงนอก ท่านจะไปลาทา่น ทา่น

บอกว่า งานของตวัเองท าไมไม่ท า ไปท างานของใคร 

นี่กเ็หมอืนกนั งานของตวัเองมหีรอืยงั เรากม็งีานตอ้งท าใช่ไหม เพราะเรามี

กเิลสในหวัใจใช่ไหม ถ้าเรามงีานต้องท า เราตอ้งท างานของเราใหจ้บก่อน ถ้าเรา

ท างานให้จบ เราท างานของเราจบแล้ว เราจะเมตตาใคร เราจะสงเคราะหส์ิง่ใดนัน้เป็น

อกีเรื่องหนึ่ง 

แต่ถ้างานของเรายงัไม่จบ เราตอ้งเร่งท างานของเรา อย่างเช่นครูบาอาจารย์

ของเรา ท่านจะเร่งท างานของท่านให้จบ พยายามจะท างานของท่าน ถ้ายงัไม่จบ ท่าน

จะขวนขวายของท่าน ท่านพยายามจะรือ้ถอนกเิลสในหวัใจของท่าน ถ้าท่านจบงานของ

ท่านแลว้ท่านจะสงเคราะห์ ท่านจะสงเคราะหโ์ลก ท่านจะมจีติใจเมตตากบัสตัวโ์ลก นัน้

เป็นอกีเรื่องหนึ่งนะ 
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แต่ถ้าครูบาอาจารยอ์ย่างเช่นหลวงปู่ มัน่ ท่านเป็นอาจารยใ์หญ่ ท่านตอ้งเป็น

ตวัอย่าง ท่านเป็นตวัอย่าง ชวีติของท่าน ท่านปฏบิตัใินป่า ท่านบรรลุธรรมในป่า เวลา

ท่านสอนครูบาอาจารยเ์ราท่านสอนอยู่ในป่า เวลาท่านสิน้อายุขยั ท่านออกจากป่ามา

เพราะมคีวามจ าเป็นว่า ท่านบอกว่า ถ้าท่านตายทีห่นองผอื พวกสตัวโ์ดยทัว่ไป เขาตอ้ง

มาท าอาหารเลี้ยงประชาชน มนัจะตอ้งตายตามท่านไปอกี ท่านถงึขวนขวายออกมาที่

วดัป่าสุทธาวาส มนัอยู่ชานเมอืงสกลนคร นี่ท่านมเีมตตาของท่านไง ท่านมเีมตตาของ

ท่านเพราะท่านท างานของท่านจบแลว้ ทา่นเป็นตวัอย่าง ท่านท าเป็นตวัอย่างกบัพวก

เรา 

ทนีี้ถ้าพวกเราล่ะ ถ้าเราบวชเป็นพระ งานของเรายงัมอียู่ไหม ถ้างานของเรา

ยงัมอียู่ เราตอ้งขวนขวายงานของเรา ทนีี้ถ้างานของเราไม่ม ี อย่างเช่นบอกว่า ไป

ท าบุญทีว่ดันี้ท่านบอกว่า พระองคน์ี้ท่านปฏบิตัชิอบมาก ท่านส าเรจ็แลว้ ท่านบรรลุ

ธรรมแลว้ ท่านจบกจิของท่านแลว้ พอท่านจบกจิของท่านแลว้ ดว้ยความศรทัธาดว้ย

ความเชื่อ เรากเ็คารพ พอเราเคารพ เราก็ยกไวสู้งมาก เพราะเราเคารพใช่ไหม เราก็

ตัง้ใจว่าต้องใหเ้ป็นอย่างทีเ่ราปรารถนา ตอ้งตัง้ใจอย่างทีเ่ราคดิว่าท่านตอ้งท าอยู่ใน

กรอบนัน้ 

แต่พอเวลาท่านท าของท่าน จติเราตกเลย ถ้าจติเราตกแลว้ เพราะว่าท่านท า

โดยทีเ่ราเหน็ว่ามนัไม่สมควร ไม่สมควร เพราะว่าเขาพูดมามาก พูดบอกว่า ในวดันัน้

มนักม็สีตัว ์มหีมาจรจดั มหีมาวดัเยอะแยะไปหมด แต่เวลาไปซื้อ ไปซื้อหมาพนัธุ์มา 

แลว้เวลาเลี้ยง นี่ค าถามของเขา เขาบอกว่า เวลาเขาเลี้ยงสุนัขตวันัน้ เขาเอาไปนอนใน

กุฏ ิ เพราะกุฏทิ่าน ในกุฏขิองท่านทุกๆ ราตรหีรอืเปล่า หรอืว่ามนัครบ ๓ ราตรแีลว้

ตอ้งเอาออกมานอนขา้งนอก ๑ คนื 

เหน็ไหม เพราะเราเป็นชาวพุทธใชไ่หม เรารูน้ี่ว่าภกิษุหา้มนอนในทีมุ่งทีบ่งั

กบัอนุปสมับนัเกนิ ๓ คนื อย่างเช่นเราธุดงคไ์ป เราเทีย่วไป เราไปกบัสามเณร 

อนุปสมับนัคอืปุถุชนคนทัว่ไป เราจะมคีวามจ าเป็น นอนกนัได้ ๒ คนื คนืที่ ๓ ตอ้งไป

นอนทีอ่ื่น หา้มนอนกนัเกนิ ๓ คนื นี่วนิัยเขากศ็ึกษามา 
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แลว้นี่เอาสุนัขเขา้ไปนอน สุนัขมนันอนเกนิ ๓ คนืหรอืเปล่า ถ้าคนืที ่๓ ตอ้ง

ออกมานอกห้องหรอืเปล่า เพราะอะไร เพราะชาวบา้นเขาบอกไง เขาบอกว่า ท่าน

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ท่านบรรลุธรรมแลว้ บรรลุธรรมแลว้มนัผดิวนิัยไหม 

เพราะถ้ามนัผดิวนิัย เพราะถ้าเป็นสตวินิัย ถ้าเขายกว่าเป็นทีพ่น้แลว้ พน้แลว้

จะเป็นจรงิไหม มนัขดัขวางไปหมด มนัหนัรหีนัขวาง 

ฉะนัน้ เอาตรงนี้ เอาตรงทีว่นิัย ภกิษุ ถ้าเราจะเลี้ยงสตัว ์ เราเลี้ยงสตัวด์ว้ย

ความเมตตา อย่างเช่นหลวงตาท่านเคยเทศน์ไว้ว่า ท่านอยู่ในป่านะ เวลาท่าน

บณิฑบาตมา ท่านฉันเสรจ็แลว้ ทีเ่หลือนัน้ท่านกไ็ปวางไวเ้ป็นจุดๆ ใหก้ระรอก ใหส้ตัว์

มนัไดก้นิ นี่เราสงเคราะหเ์ขา สงเคราะหเ์ขาดว้ยความเป็นธรรม เราไม่ได้ยดึเขาเป็น

เจา้ของ 

แลว้อย่างสตัว ์อย่างสุนัข สุนัขจรจดั พระเขากเ็ลี้ยงของเขา เราบณิฑบาตไป 

ถ้าเราเหลอืสิง่ใด เรากเ็ทใหก้น้บาตร เรากก็องไวก้บัลานหนิใหห้มามนัไดก้นิ ใหต้่างๆ 

มนัไดก้นิ เรากเ็ลี้ยง 

ถ้ามนัไปอยู่วดั ถ้าวดัที่วดัโดยทัว่ไปเขาก็เลี้ยงของเขา แต่ถ้าวดัปฏบิตันิะ 

เขาจะเลี้ยง มนัตอ้งใหเ้ป็นทีเ่ป็นทาง เพราะอะไร เพราะวดัปฏบิตัเิขาต้องการเอาคน 

ตอ้งการสรา้งคนให้เป็นพระ ตอ้งการสร้างคนใหเ้ป็นพระ ความกงัวลพยายามจะให้

น้อย ความกระทบกระเทอืนกนั เสยีงต่างๆ จะใหน้้อยทีสุ่ด ถ้าน้อยทีสุ่ด สิง่นี้มนัท าได ้

ถ้ามนัท าไดน้ะ 

ฉะนัน้ ถ้าเราจะมองกนัตรงนี้ มองว่า ถ้าจติเราตก จติเราตกนะ เรารบัไม่ได้ 

รบัไม่ได ้ ถ้าพูดถงึนะ ถ้าครูบาอาจารยท์่านเป็นธรรมจรงิๆ นะ อย่างเช่นสุนัข ถ้าเป็น

สตัวต์วัเมยี ภกิษุจบัตอ้งไมไ่ด ้ มนัเป็นวตัถุอนามาส ภกิษุจบัตอ้ง ตอ้งเป็นอาบตัทิุก

กฏอย่างต ่า ถ้าสตัวต์วัเมยี ถ้าสตัว ์ เราจบัไมไ่ดอ้ยู่แลว้ ถ้าเป็นสตัวต์วัผู ้ เราจะจบั 

เพราะว่าถ้าเลี้ยงแลว้มนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราตอ้งดูแลมนั เราตอ้งแกไ้ขมนั เราจบัไดห้รอื

จบัไมไ่ด ้ นี่พูดถงึเอาวนิัยเป็นตวัตัง้ ไม่ตอ้งบอกเลยว่าพระองคน์ี้จะบรรลุธรรมแลว้ไม่

บรรลุธรรมแลว้ ตอ้งเอาวนิัยเป็นตวัตัง้ก่อน 
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ถ้าเอาวนิัยเป็นตวัตัง้ ถ้ามนัจบัไดห้รอืจบัไม่ได ้ ภกิษุกกัขงัสตัว ์ มนักเ็ป็น

อาบตั ิแลว้วดัทีเ่ขาเลี้ยงหมาจรจดั เขาเลี้ยงหมาโดยทัว่ไปเป็นรอ้ยๆ ตวั หลายๆ ร้อย

ตวั อนันัน้เป็นอาบตัหิรอืไม่เป็นอาบตัิ 

ถ้ามนัเป็นอาบตั ิ อาบตัขิองเขา บอกว่าอาบตัมินัเล็กน้อย แต่ชวีติสตัว ์ ชวีติ

สตัวห์นึ่งมนัไม่มอียู่มกีนิ ถ้ามนัมอียู่มกีนิ เขาจะเลี้ยงมนัเพื่อเอาบุญ เขามองกนัตรงนัน้

กไ็ด ้ ถ้าเขามองตรงนัน้ มนัเรื่องของโลกเขาไง ถ้าเรื่องของโลกเขา ดูส ิ เรื่องสาธารณะ 

เรื่องประโยชน์สาธารณะทีเ่ราจะช่วยเหลอืเจอืจานกนั ประโยชน์สาธารณะ ถ้ามนั

เป็นไปได ้ใครท าไดม้นักเ็ป็นประโยชน์กบัเขา นี่เป็นเรื่องของทาน 

ทนีี้พอเรื่องของทาน เรากบ็อกว่าพวกเราตอ้งเมตตา สตัว ์ เราตอ้งเมตตามนั 

เรากม็เีมตตามนั แต่เราตอ้งดูสมณสารูป เราเป็นอะไร เราเป็นอะไร 

ถ้าโดยฆราวาสเขาท ากนั เขารบัเลี้ยงสตัว์ เขาเลี้ยงสตัวดู์แลสตัว์ ดว้ยคนทีเ่ขา

มาช่วยเหลอืเจอืจานกนั อนันัน้กด็ว้ยเขาขวนขวาย เขาอยากไดข้องเขา 

แลว้ถ้าจะเป็นพระ พระเขามคีวามคดิอย่างนัน้น่ะ นี่พูดถงึเอาวนิัยเป็นตวัตัง้

ก่อน ถ้าเอาวนิัยเป็นตวัตัง้ปับ๊ เรากม็องของเรา เพราะว่าเขาบอกว่า เรากเ็ลี้ยงสตัว์

เหมอืนกนั แลว้มนัมปัีญหามาก เพราะว่าเราเลี้ยงสตัวแ์ลว้มนัเป็นภาระ ถ้ามนัเป็น

ภาระแลว้เราจะท าอย่างใด แล้วถ้าไปวดั เขาท าอย่างนัน้แลว้เราจะไปท าบุญกบัเขา 

นี่เพราะเขาพูดมา เขาบอกว่า สิง่ทีจ่ติเขาตกนะ เขารูส้กึหดหู่ จติเขาตกมาก 

ตกมากเพราะว่าอะไร เพราะว่ามนัท าโดยทีเ่ขาไม่เห็นดว้ยไง เพราะว่าในวดันัน้มนักม็ี

สุนัข แลว้มสีุนัขแลว้เขาบอกว่า “เวลาพระบณิฑบาตมา อาหาร บางทสีุนัขมนักไ็ม่มี

จะกนิ บางวนัโยมน าอาหารไปถวายพระแลว้ โยมกย็งัน าอาหารส าหรบัสุนัขต่างหาก 

แยกไปฝากไวท้ีโ่รงครวัด้วยเช่นกนั” 

เพราะจติใจของคนมนัแยกไม่ได ้มนัแบ่งแยกไม่ได ้ ดูส ิ เราไปท าบุญกบัพระ

ได ้ แต่ปล่อยใหสุ้นัข ปล่อยใหทุ้กๆ อย่างมนัหวิโหย เรากท็ าใจไม่ได ้ แลว้เวลาผูท้ีม่ ี

ธรรม ท าไมเขาเลี้ยงดูสุนัขของเขาเอานอนในหอ้งแอร ์ แลว้สุนัขในวดันัน้ปล่อยใหม้นั

อดๆ อยากๆ ใจเขากต็กเลย ใจเขารบัไม่ได ้ถา้ใจเขารบัไม่ได ้มนัเป็นนานาจติตงั สิง่
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ทีเ่ป็นนานาจติตงั สิง่ทีม่นัเป็นเรื่องโลกๆ นะ หนึ่ง มนัเป็นโลกๆ แตจ่ติเราตก ถา้จติ

เราตก ความดแีค่นี้ไง 

ความดขีองโยมทีโ่ยมบอกว่าโยมกเ็ลี้ยงสุนัขเหมอืนกนั แลว้ทีเ่จา้อาวาสเขา

ว่าเขาบรรลุธรรมแลว้ เขามคีณุธรรมในหวัใจ ถ้ามคีุณธรรมในหวัใจ โยมกต็อ้งดูเอา 

แลว้ถ้าดูเอา ถ้ามนัเป็นไปไดห้รอืเป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ได้

หมายความว่าเรารบัไม่ได ้เรารบัไม่ได ้เราก็รกัษาใจเราซะ 

หลวงตาท่านสอนบ่อย ใหร้กัษาใจเรา นัน่เป็นเรื่องของเขา ถ้าเขาท าของเขา 

เพราะว่ามนัเป็นค าถามน้ีมนัขดัแย้งกนัไง มนัขดัแย้งกนั บอกว่า เพราะว่าพระองคน์ี้

ส าเรจ็แลว้ บรรลุธรรมแลว้ 

ถ้าบรรลุธรรมแลว้ เราตัง้เป้าไวสู้งส่ง ฉะนัน้ เวลาเขาท าสิง่ใด เราเห็นแล้วมนั

ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรมมนัก็เรื่องของเขา ถ้าเขาเป็นธรรม จติใจเขาเป็นธรรม เขาท า

ไดข้นาดนัน้กเ็รื่องของเขา แลว้เราแยกตวัเราออกมา เรารกัษาหวัใจของเรา เพราะเรา

ไม่สามารถทีเ่ราจะไปใหใ้ครตอ้งมจีติเมตตาเหมอืนกนั แลว้คดิเหมอืนกนั มนัหายาก

มาก เพราะคนมุมมองมนัแตกต่างกนั จรตินิสยัของคนมนัแตกต่างกนั ถ้าจรตินิสยัของคน

แตกต่างกนั เขาจะเลี้ยงของเขา เขาจะท าของเขา มนัเรื่องของเขา ถ้ามนัเรื่องของเขาใช่

ไหม มนัเรื่องของเขา แลว้เราเองเราจะตอ้งหาทางรกัษาใจเราต่างหาก เพราะว่าถ้าท า

ไป จะคดิไปกค็ดิไม่ได้ไง 

เพราะเขาเขยีนมา “ถ้าหากว่าท่านเจา้อาวาสท่านส าเรจ็แลว้ ท่านบรรลุธรรม

แลว้จรงิๆ ท่านกอ็าจจะไม่มอีาบตัทิีไ่ม่อาบตัอิกีต่อไปแลว้ หรอืท่านอาจจะพน้ไปจาก

บุญและบาปแลว้ แตต่วัโยมต่างหากทีจ่ะเป็นบาปจากจติของตวัเองทีบ่งัเอญิไปรบัรู ้ แลว้

กไ็ปคดิปรุงแต่งไปเอาเอง เป็นเหตุใหไ้ม่เหมาะไม่สมควร ไม่ใช่กจิอนัควร ทุกวนัน้ีโยม

ยงัไปวดันี้อยู่ พบสุนัขตวันัน้” 

มนัไปเหน็แลว้มนักค็ดิอยู่อย่างนี้ ถ้ามนัไปเห็น มนัคดิอยู่อย่างนี้ เราท าใจเรา

เอง เพราะเขากบ็อกว่าเขาเป็นลูกศษิยห์ลวงตาเหมอืนกนั เพราะเขายา้ยมาอยู่
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จงัหวดันี้ เหน็หลวงตาเลี้ยงเหมอืนกนั แต่เวลาเหน็หลวงตาเลี้ยง ท าไมโยมไม่ขดัใจล่ะ 

โยมไม่ขดัใจเพราะว่าถา้เป็นความจรงิมนัไม่มมีารยาสาไถย 

ครบูาอาจารยข์องเราท่านไม่มีมารยาสาไถย ท่านท า เหน็ไหม 

เหมือนความไร้เดียงสา ไร้เดียงสาคือมนัสะอาดบริสุทธ์ิแบบไร้เดียงสา

ทางโลกนะ ทางโลกน่ีไร้เดียงสา แต่พระอริยเจ้าไม่ใช่ไร้เดียงสา ท่านมี

สติปัญญาของท่าน แล้วท่านมีเมตตาของท่าน ท่านท าของท่าน บางที

มนัมีเวรมีกรรมต่อกนั ท่านกร็กัษาของท่าน ท่านดแูลของท่าน ท่านท า

ของท่านโดยไม่มีมารยาสาไถย ไม่มีมารยาสาไถย ท่านรบัผิดชอบของ

ท่านเอง 

แต่ถ้ามนัมมีารยาสาไถย มารยาสาไถยมนัเอาสิง่นี้มาเป็นสิง่ทีค่วามสมัพนัธ์

ไง เอาสิง่นี้มาเป็นความสมัพนัธ์เขา้ไปหาญาตโิยม เอาสิง่นี้เป็นความสมัพนัธ์ว่าตอ้ง

หาอาหารมาใหส้ตัว ์ ตอ้งมาดูแลสตัว ์ เอาสตัวม์าเป็นอย่างนี้ ถ้ามมีารยาสาไถยกเ็อา

สตัวน์ี้เป็นขอ้อา้ง 

แต่ถ้าครูบาอาจารยท์่านไม่มมีารยาสาไถยนะ มนัเป็นภาระของท่าน มนัเป็น

เวรกรรมของท่านเอง เพราะท่านผูกพนัของท่านเอง ท่านกแ็กไ้ขของท่านเอง มนัไม่มี

มารยาสาไถย 

เราเหน็หลวงตาท่านกเ็ลี้ยงสุนัขเหมอืนกนั ครูบาอาจารยเ์รากเ็ลี้ยงสุนัข

เหมอืนกนั แต่ท่านเล่นของท่านด้วยไม่มมีารยาสาไถย ท่านเลี้ยงดว้ยจติใจทีส่ะอาด

บรสิุทธิ ์มนัท าแลว้มนัไม่ขดัหูขดัตา 

แต่ถ้าอย่างนี้มนัขดัหูขดัตาใช่ไหม ถ้ามนัขดัหูขดัตา เราบอกว่า ถา้มนัมี

มารยาสาไถย มารยาสาไถยนี่มนัรบัรูไ้ดไ้ง ดูส ิ เดก็ๆ คนทีร่กัมนัจรงิมนักร็บัรูไ้ดน้ะ 

อย่างสุนัข เราใหอ้าหารมนั มนัเหน็คุณ มนัจะซื่อสตัยก์บัคนคนนัน้มาก มนัจะซื่อสตัย์

กบัคนคนนัน้มาก 
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นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ามนัไม่มมีารยาสาไถย มนัท าแลว้เรารบัได ้ มนักจ็บ ถ้าเรา

รบัไม่ได ้ทิ้งเลย เรารบัไม่ได ้มนัมมีารยาสาไถย มนัมมีารยาสาไถย เรากว็าง เพราะ

เราไม่ตอ้งการไปเอาเวรเอากรรมอนันัน้เพื่อมาใหจ้ติของเรา เขาบอกจติตก ศรทัธา

ตกๆ 

ศรทัธาตก เราท าบุญที่ไหนกไ็ด ้ เวลามคีนเขาถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ เราควรท าบุญทีใ่ด 

ควรท าบุญทีเ่ธอพอใจ 

เพราะโดยธรรมชาตขิองเรา กเิลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรามนัก็

ครอบง าเราอยู่แลว้ มนัตระหนี่ถี่เหนียวของมนัอยู่แล้ว ถ้ามนัมคีวามศรทัธาทีไ่หน มนั

มคีวามเชื่อถอืที่ไหน ใหท้ าทีน่ัน่ 

ทนีี้ถ้าเอาบุญกุศลล่ะ 

ท่านบอก ถา้เอาบุญกุศล บุญกุศลตอ้งเอามาพูดกนัใหม่แลว้ว่าเน้ือนาบุญ 

ถ้าเน้ือนาบุญ ถ้าเอาบุญทีไ่หนเรากเ็ลอืกเอา ถ้าเน้ือนาบุญทีน่ี่ เราท าของเรา

ได ้เรากไ็ป ถ้าเน้ือนาท าไม่ได ้เราก็ไม่ไป 

เวลาสตัวน์ะ มนัเลี้ยงชพีมนัดว้ยอาหารของมนั เวลาพระเรา ถ้าเรามวีชิาชพี 

เวลาพระปฏบิตัเิขากม็คีุณธรรม เขาแสวงหาคุณธรรม 

แต่ถ้ามนัเลี้ยงชพี เลี้ยงชพีดว้ยศรทัธาดว้ยความเชื่อ เลี้ยงชพีดว้ยสตัวเ์ลี้ยง 

เลี้ยงสตัวแ์ลว้ตอ้งใครมาท าบุญกุศล จะเลี้ยงชพีอย่างไรล่ะ นี่มนัเป็นการเลี้ยงชพีไง 

ถ้าสมณะเรา เวลาเราบวชมาแลว้ ครูบาอาจารยท์่านบวชมาแลว้ นิสสยั ๔ 

อกรณียกจิ ๔ นสิสยั ๔ ท าอย่างนี้ ๔ อย่าง สิง่ทีท่ าไม่ไดเ้ลย ๔ อย่าง แลว้จะท าอะไร 

เขาจะเลี้ยงชพีด้วยคุณธรรมในหวัใจ ถ้าเลี้ยงชพีดว้ยคุณธรรมในหวัใจ ครูบา

อาจารยท์่านจะเป็นครูบาอาจารย ์เป็นผูน้ า ท่านตอ้งท าตวัท่านเป็นตวัอย่าง เรื่องการเลี้ยง

สตัวม์นัแยกกนัไม่ได ้ พอมนัแยกกนัไม่ได ้ เพราะว่ามนัเป็นผลของวฏัฏะ มนัมเีวรมี
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กรรมต่อกนั ถ้ามเีวรมกีรรมต่อกนันะ ดูส ิ เวลาคนรกันะ คนรกัสุนัขกร็กัมาก คนทีไ่ม่

ชอบสุนัขกไ็ม่ชอบเลย ไม่ชอบ จะต่อตา้นเลย เหน็ไหม จติใจคนไม่เหมอืนกนั 

แต่ทนีี้พอไม่เหมอืนกนั เราตอ้งสมัพนัธ์กบัเขา องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ถงึมวีนิัยไง สตัว ์ เราจะสมัพนัธ์กบัมนัไดม้ากน้อยขนาดไหน นี่พูดถงึวนิัยนะ วนิัย

แลว้แต่คนจะเขม้งวดกบัตวัเองมากน้อยแค่ไหน ถ้าความเขม้งวดกบัตวัเองมากน้อย

แค่ไหน ไอเ้รื่องการกระท ามนักท็ า มนัจะมรีะยะห่าง 

เราบวชมา ครูบาอาจารยท์่านบวชมาท าไม ท่านบวชมา ท่านส าเรจ็แลว้ท่าน

มาท าไม ท่านจะมารือ้สตัวข์นสตัว ์ท่านจะมาเทศนาว่าการ ท่านจะมาเอาคน 

เวลาคน เราต้องดูแลคน แลว้สตัวล์่ะ เราจะดูแลสตัวไ์ปอกีระดบัหนึ่งใชไ่หม 

ถ้าดูแลสตัวอ์กีระดบัหนึ่ง มนักม็ชีวีติเหมอืนกนั เรากต็อ้งดูแลเหมอืนกนั ถ้าดูแล

เหมอืนกนั ถ้าไม่มมีารยาสาไถย เขากดู็แลสุดความสามารถของคน 

คนมบีารมนีะ มนัมปัีจจยัเครื่องอาศยัทีจ่ะดูแลสตัวไ์ดอ้ิม่หน าส าราญ คนทีไ่ม่

มบีารม ีตวัเองก็ยงัทุกข์ๆ ยากๆ เลย แล้วจะเอาปัจจยั ๔ ไปบ ารุงสตัว ์มนักห็าไดย้าก 

แต่ถ้าคนมมีารยาสาไถย เขาเอาสตัวน์ัน้เป็นข้ออา้ง เอาสิง่นัน้เพื่อหาปัจจยั ๔ เพื่อ

สตัวน์ัน้ เหน็ไหม เลี้ยงชพีดว้ยอะไร 

ถ้าเลี้ยงชพีดว้ยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ รตันตรยั เรามรีตันตรยั เรามี

แกว้สารพดันึก เราเลี้ยงชพีหวัใจเราดว้ยอย่างนี้ 

ถ้าคนมนัมมีารยาสาไถยเขาเอาสตัวม์าเลี้ยงชพี เอาสตัวม์าเป็นขอ้อา้ง เอา

สตัวม์าเป็นความสมัพนัธ์ นี่การเลี้ยงชพี เลี้ยงชพีโดยกเิลสไง นี่พูดภาษาเรานะ 

ฉะนัน้ เราพูดโดยหลกัเลย 

แลว้ตอนน้ีกลบัมาทีต่วัผูถ้าม ผูถ้ามว่า โยมจติตก เสยีศรทัธา เสยีศรทัธา

หมดเลย แลว้ยงัตอ้งไปท าบุญทีว่ดันี้ เพราะไดร้บัการฝึกฝนมา เป็นลูกศษิย์กรรมฐาน 

แลว้โยมจะแกไ้ขจติใจของโยมอย่างไร นี่เขาถามนะ 

ถ้าจติใจมนัหดหู่ หดหู่เพราะว่าเราเอามาตรฐานของเราไง มาตรฐานของเรา 

เพราะเรากร็กัสตัวเ์หมอืนกนั เขาเขยีนว่าเขาก็เลี้ยงสตัวเ์หมอืนกนั เวลาเขาจะไป
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ต่างจงัหวดั เขาตอ้งเอาสตัวไ์ปฝากไวท้ีส่ านักรบัเลี้ยงสตัว์ มนัเป็นภาระไปหมด แลว้

ท าไมท่านเอาภาระมาใส่ตวัท่าน ท าไมท่านเป็นพระทีว่่าท่านบรรลธุรรมแลว้ แต่ท าไม

ท่านคดิไม่ได ้แต่โยมคดิได ้

“โยมหาทางแกไ้ขจติของตนอย่างไรเจา้คะ” 

ถ้าโยมหาทางแกจ้ติของเรา เรามองสิง่ที่ว่าเราเหน็ว่าเป็นแง่บวกทีเ่ราจะมอง

ได ้ ตรงนัน้เรายกไวใ้หเ้ป็นเหมอืนกบัผูท้ีเ่ป็นจ าเลย ศาลยงัไม่ตดัสนิ ถอืว่าจ าเลยนัน้

เป็นผูบ้รสิุทธิ ์

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราจ าเป็นตอ้งไปอย่างนัน้ สิง่ที่เรามองว่าเป็นประโยชน์ก็

เป็นประโยชน์กบัเรา สิง่นัน้ในเมื่อเราตดัสนิของเราไม่ได้ ในเมื่อศาลยงัไม่ตดัสนิ เขา

ถอืว่าผูน้ัน้ยงัเป็นผูบ้รสิุทธิอ์ยู่ ก็ยกใหเ้ขา ยกใหเ้ขา รกัษาใจเรา 

ทนีี้คนเรามนัมมีาตรฐาน มาตรฐานว่า เราเองยงัเป็นภาระขนาดนี้ แลว้เวลาท่าน 

ท่านจะเป็นภาระขนาดไหน ท าไมท่านหาภาระใส่ตวั เราไปแบกรบัแทนท่านไง ถ้าเรา

ไปแบกรบัแทนท่านกย็กไว ้ยกไว้ 

นี่พูดถงึการเลี้ยงสุนัข เพราะโดยส่วนมากพระเลี้ยงกนัเยอะมาก แล้วเราไดย้นิ

เอง มโียมมาพูดใหฟั้ง พูดกบัเราอยู่นี่บอกว่า “หลวงพ่อ เขาบอกว่าวดัไหนเลี้ยงหมา

ฝรัง่ อย่าไปวดันัน้” 

แลว้หลวงพ่อกเ็ลี้ยงเหมอืนกนั แต่เขาไม่เหน็ เพราะเราเลี้ยงอยู่หลงัวดั 

มคีนมาหาเรา แลว้พูดกบัเรา “หลวงพ่อ พวกเพื่อนๆ เขาบอกนะ วดัไหนเลี้ยง

หมาฝรัง่ อย่าไปวดันัน้ เพราะเลี้ยงหมาฝรัง่ถอืว่าฟุ่มเฟือย เพราะตอ้งไปซื้อหมาฝรัง่มา 

แลว้ยงัตอ้งซื้ออาหารหมามาเลี้ยงมนัอกี หลวงพ่อ วดัไหนเลี้ยงหมาฝรัง่นะ เขาอย่าให้ไป

วดันัน้ เพราะวดันัน้ฟุ่มเฟือย ไม่รูจ้กัประหยดัมธัยสัถ์” เขาพูดกบัเรานะ เขาไม่รู้ว่าเราก็

เลี้ยง อยู่หลงัวดัเรากม็ ี

ไอน้ัน่กเ็รื่องของเขา ถ้าเขาพูดของเขา เหน็ไหม เราเลี้ยงของเราเพราะว่า ไอ้

ปุ้ม ไอปุ้้ยของหลวงตานี่นะ เขาเอามาใหห้ลวงตา พอใหห้ลวงตาแล้วมนัดุ มนัไปกดั
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คนอื่น แลว้ไปใหใ้คร ใครกร็บัเลี้ยงไม่ได้ แลว้เอาไวท้ี่อื่นมนัอาจจะเสยีชวีติ เรารบัเลย เรา

รบัเลี้ยงแทนเลย ร็อตไวเลอร ์เรารบัเลี้ยงแทนหมด 

ไอปุ้้ม ไอปุ้้ย รบัของหลวงตาทีส่วนแสงธรรม เรามาเลี้ยงไว ้เพราะไม่อยากให้

ใครท ารา้ยมนั เพราะมนัพน้จากคนอื่นไป ถ้าคนมนัเป็นภาระ เขาก็ท ารา้ยมนัซะ เราเอา

มาเลี้ยง เลี้ยงมนัไป เลี้ยงใหม้นัจนกว่ามนัจะตายไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีไ่ดม้า เรากไ็ดม้าดว้ยว่าสงสารมนั สงสารเพราะเราคดิว่าคนทีเ่อา

มา เอามาใหพ้ระโดยไม่ไดค้ดิเลยว่า ถ้าหลวงตาเลี้ยง ท่านเลี้ยงลาบราดอร ์เลี้ยงพวก

นี้มนัไม่กดัคน รอ็ตไวเลอร์มนักดั พอรอ็ตไวเลอร์กดั หลวงตาท่านพูดเองว่ามนัไม่ได้

แลว้นะ มนัจะกดัคน ใหเ้อาออกไป แลว้ไม่มใีครดูแลมนัไง 

เวลาเราไปเอามา เรากไ็ม่คดิหรอกว่าพนัธุ์ไหนมนัดุ พนัธุ์ไหนมนัเขา้กบัคน

ได ้ แลว้สุดทา้ยแลว้มนักก็ดัจรงิๆ เราเอามาเลี้ยงไว้ มนัยงักดัพระเลย พระใหอ้าหาร

มนั มนัยงักดัเลยนะ ไอปุ้้ยกดัเลย 

แต่กดัแลว้เราก็ค่อยๆ ดูแลมนั เพราะเราคดิว่ามนัเสยีใจ คอืคนไปรงัแกมนั 

คนทีร่งัแกมนั มนัฝังใจ จติใจมนัเลยระแวง ฉะนัน้ มนัตอ้งค่อยๆ ดูแล ดูแลไป อนัน้ี

ออกตวัแทนพระแลว้นะ ตอนน้ีออกตวัแทนพระแลว้ล่ะ มนักม็บีาปมกีรรมของคนไป ที

นี้เราพูดเองไง 

“ทุกครัง้ทีโ่ยมมาวดันี้จะพบทีว่ดัเขาเลี้ยงสุนัขหลายตวั ทัง้เพศผู ้เพศเมยี” 

ไอน้ี่ว่ากนัไปนะ ทนีี้เรารบัผดิชอบของเรา นี่พูดถงึว่าพระเลี้ยงหมา แลว้ท าให้

โยมจติตก ถ้าโยมจติตกแลว้เรากต็อ้งยอ้นกลบัมาทีพ่ระ ยอ้นกลบัมาทีพ่ระ ถ้าพระ ถ้า

จติใจของโยมนานาจติตงั มุมมองของเขาแตกต่างหลากหลายไป มนักต็อ้งใหส้มควร

ไง ถ้าสมควรแก่การกระท ากจ็บนะ นี่พูดถงึการเลี้ยงชพี ถ้าคนจะเลี้ยงชพี 

เพราะหลวงตาท่านพูดบ่อย เริม่ตน้เวลาพระไปหาท่าน จะลาไปไหน ท่าน

บอกว่า “งานของตนท าใหจ้บก่อน งานของตนท าใหจ้บก่อน” 
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จะท าอะไร หน้าที่ของตวั งานส่วนตวัท าใหจ้บ แลว้งานอื่นจะท าสิง่ใดมนักท็ า

ได ้ ถ้างานของตนยงัไม่จบ ตอ้งเอางานของตนก่อน แลว้นี่เทีย่วไปรบัผดิชอบเรื่อง

อื่นๆ มนัเป็นภาระไปหมดนะ นี่พูดถงึว่าเลี้ยงชพีดว้ยทางโลก 

เลี้ยงชพีหวัใจ เลี้ยงทัง้ทางธรรม ถ้าทางธรรมจบแลว้จบเลย ถ้าทางธรรมจบ

แลว้ ท าอะไรกเ็ป็นประโยชน์หมดแหละ แลว้พอมนัจบแลว้ ดูส ิเขากเ็ขยีนมาว่า หลวงตา

กเ็ลี้ยง ท าไมมนัไม่ขดัหูขดัตาเลย เขาก็อยู่นัน่น่ะ นี่ถ้ามนัไม่มมีารยา มนัจบนะ ถ้ามี

มารยา มนัไม่จบ ไม่จบแลว้มนัเป็นแบบนัน้น่ะ 

ฉะนัน้ เลี้ยงชพีแลว้เลี้ยงธรรม เลี้ยงหวัใจ ท าใหส้มควรแลว้กนั นี่มนัเป็น

บรษิทั ๔ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา 

ภกิษุกบัอุบาสก อุบาสกิา เราเป็นบรษิทั ๔ เราเป็นศาสนทายาท เราร่วมกนั

ดูแลศาสนา แลว้เราจะท าอย่างไรใหม้นัมัน่คง ท าใหม้ัน่คง ท าใหจ้ติใจของบรษิทั

อบอุ่น จติใจของบรษิทั 

เหน็ไหม ถ้าภกิษุท าศรทัธาไทยใหต้กล่วงเป็นอาบตัปิาจติตยี์ ศรทัธาไทยคอื

ความเชื่อของเขา ต้องท าใหม้ัน่คง อย่าท าใหม้นัคลอนแคลน ท าใหค้ลอนแคลน เราท า

ดว้ยความจรงิใจของเรา 

เราเองเรากโ็ลเล พอโลเล เราท าสิง่ใดไปดว้ยมารยาสาไถย โลกเขาเหน็เขาก็

โลเล พอโลเลขึน้ไปมนักเ็ลยไม่มอีะไรเป็นทีพ่ึง่อาศยัเลย 

ฉะนัน้ เลี้ยงชีพ เลี้ยงชีพด้วยปัจจยัเครื่องอาศยั เลี้ยงชีพด้วยปลี

แข้ง เลี้ยงหวัใจด้วยมรรคด้วยผล เลี้ยงหวัใจของเรา ท าประโยชน์ตรงน้ี 

แล้วเรื่องอย่างอื่นมนัเป็นเครื่องอยู่อาศยั มนัเป็นเครื่องอยู่อาศยั มนั

เป็นปัจจยัเครื่องอยู่อาศยัเท่านัน้ 

อาศยั เหน็ไหม มวีหิารธรรมเพื่อสิน้สุด รอเวลาจะสิน้สุดแห่งชวีตินี้เท่านัน้ 

แลว้ถ้ามนัสิน้สุดแห่งชวีตินี้ ก่อนจะสิน้สุดชวีติ เป็นเนื้อนาบุญของโลก เขาไดเ้ป็นทีพ่ึง่

อาศยั เขาไดค้วามอบอุ่นใจ นี่พูดถงึการเลี้ยงชพี 
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ถาม : เรื่อง “กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ” 

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากทีเ่มตตาตอบค าถามเรือ่งจติสบัสน กลวั เมื่อ

วนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง “ไม่รูจ้กัจติ” เป็นเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์มากๆ เป็นสิง่มี

ค่าทางสมาธปิฏบิตั ิ

ตอบ : ถ้ามนัมคี่ากใ็หถ้อืสิง่นัน้แลว้ปฏบิตัติ่อเน่ืองไป ไอค้วามกลวั ความต่างๆ ไอ้

ความวติกกงัวลต่างๆ เวลาปฏบิตันิี่หญ้าปากคอก ในการปฏบิตั ิ หลวงตาท่านสอนอยู่

บ่อย บอกว่า การปฏบิตัมินัจะเริม่ตน้ยากตัง้แต่คราวเริม่ตน้ คราวเริม่ตน้คราวหนึ่ง 

กบัคราวทีจ่ะสิน้สุดนัน้คราวหนึ่ง 

ทนีี้คราวเริม่ตน้มนัยาก มนัหญ้าปากคอก เราไม่รู้ว่าเราจะเลือกกนิตรงไหน

ก่อน ไม่รูจ้ะเลอืกใชป้ระโยชน์ตรงไหนก่อน แลว้มนัหญ้าปากคอก มนัจบัจดไปหมด 

ฉะนัน้ สิง่ใดๆ หลวงตาท่านถงึเตอืนไว ้ แลว้เราเอาขอ้นี้มาพูดย ้าแลว้ย ้าอกี เหน็ไหม 

ไม่ทิ้งผูรู้ ้ไม่ทิ้งพุทโธ ไม่เสยี 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะเสยีนะ หลวงตาท่านก าลงัเร่งความเพยีรของท่าน ท่าน

ร าพงึร าพนักบัหลวงปู่ มัน่ว่า ถ้าครูบาอาจารย์ท่านจากไปแลว้ เราจะพึง่พาอาศยัใคร 

หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่ไวเ้ลย “ไม่ทิ้งผูรู้้ ไม่ทิ้งพุทโธ อย่าทิ้งผูรู้ ้อย่าทิ้งพุทโธ จะ

ไม่เสยี” 

นี่กเ็หมอืนกนั เราอย่าทิ้ง มนัจะเกิดขึน้สิง่ใด หญ้าปากคอก อะไรจะเกดิ

ขึน้มามนัสบัสนไปหมดแหละ เราพทุโธของเราไว ้ เราพทุโธไว ้ มนัจะมคีวามกลวั 

ความต่างๆ เราพุทโธของเราไว ้ พุทโธของเราไว ้ พอจติมนัสงบแลว้มนัราบรื่น มนัมี

ความสุขของมนั แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ถ้ามนัใชไ้ม่ได ้ กลบัมาพุทโธต่อ เรายงัเดนิ

ไม่ได ้เรายงัเดนิไม่ได ้เรายงักา้วเดนิไปไม่ได ้เราพุทโธต่อ 

เดก็ เดก็เวลาคลอดมาแลว้มนัตอ้งกา้วเดนิของมนั มนัตอ้งวิง่ของมนั มนัตอ้ง

เดนิของมนัได ้ แต่ถ้ายงัเดนิไม่ไดม้นักอ็าศยัคลานไปก่อน อาศยัแถไปก่อน กระเถบิ

ไปก่อน 
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นี่กเ็หมอืนกนั จติของเรายงัแกไ้ขอะไรไม่ได ้ ใหท้ าตรงนี้ไว ้ อย่างทีว่่าถ้ามนั

สบัสน เราถงึพยายามพูดใหม้นัมหีลกัมเีกณฑ ์ ไม่ทิ้งผูรู้ ้ ไม่ทิ้งพุทโธ จบัตรงนี้ไว ้ถ้า

มนัเป็นประโยชน์กบัการภาวนา กพ็ูดเพื่อประโยชน์ไง กพ็ูดเพื่อภาวนาไง กพ็ูดเพื่อ

บรษิทั ๔ เพื่อผูท้ีจ่ะกา้วเดนิต่อไป จบัหลกัอนัน้ีได ้ ใหม้นัเป็นประโยชน์ ใหม้นัเป็น

ประโยชน์ตอนน้ี 

จตินะ เวลามนัฟัง มนัยอมฟังมนักว่็าเป็นประโยชน์ ประเดีย๋วพอมนัดื้อมนั

ดา้นขึน้มานะ ไอป้ระโยชน์ๆ มนัโยนทิ้งเลย แลว้มนัไปกวา้นอะไรมาเผาใจอกีแล้ว 

ฉะนัน้ อย่าทิ้งผูรู้ ้ถ้าจติมนัยอมรบั มนักเ็ป็นประโยชน์ มนัยอมไง ถ้าวนัไหนมนั

ดื้อ วนัไหนมนัดื้อ มนัไม่ยอมขึน้มา ไอท้ี่เป็นประโยชน์ๆ มนัไม่เป็นประโยชน์อกีแลว้ 

“หลวงพ่อวนันัน้พูดดเีลย วนัน้ีท าไมพูดไม่เอาไหนเลย” 

กอ็นัเดยีวกนันัน่แหละ เพราะจติใจมนัต่อตา้น เวลาจติใจมนัต่อตา้นนะ มนั

ต่อตา้นเพราะกเิลสมนัต่อตา้น มนัต่อตา้นกพ็ุทโธ พุทโธสูก้บัมนั พุทโธไปเรื่อยๆ พุท

โธไปเรื่อยๆ เหน็ไหม 

ไม่ท้ิงพทุโธ ไม่ท้ิงผู้รู ้ เวลาอะไรจะเกิดข้ึน ยึดหลกัอนัน้ีไว ้ ต่อสู้

อนัน้ีไว้ ถ้ามนัเป็นประโยชน์กเ็ป็นประโยชน์กบัการปฏิบติั 

เขาบอกว่า “มนัไม่มปีระโยชน์อะไรเลย พุทโธๆ มนัไม่มปัีญญา” 

มนัไม่มปัีญญา มนัใชก้ าลงั มนัใชค้วามศรทัธาต่อสู้กบัไอค้วามดื้อดา้นของใจ

เราเอง คนอื่นเขาจะมปีระโยชน์อะไรกบัเรา ใครท ามาหากนิขนาดไหน เขาก็ไดป้ระโยชน์

ของเขา ใครภาวนาดขีองเขากไ็ดภ้าวนาดขีองเขา ใครลม้ลุกคลุกคลานก็เรื่องของเขา 

แลว้เราล่ะ เราล่ะ เราเวลามนัดมีนัก็ด ีเวลามนัดื้อมนักเ็ป็นแบบนี้ ดื้อมนัก ็อา้ว! พุทโธ

ซะ พุทโธซะ เหน็ไหม มนัมทีีเ่กาะ มนัมทีีไ่ป เหมอืนกบัมพี่อมแีม่คอยเลี้ยงดูแล ลูกมี

พ่อมแีมค่อยดูแล มนัจะมสีิง่ใดมนักม็าปรกึษาพ่อแม่ มอีะไรที่ยงัสงสยักม็าปรกึษาพ่อ

แม่ 

นี่กเ็หมอืนกนั เรามพีุทโธ มศีาสดาประจ าใจของเรา แลว้เรามคีวามกลวั เรา

มอีะไรเราก็กลบัมาหาพุทโธของเราซะ เราอยู่กบัพุทโธของเราไป 
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เขาบอกว่ามนัโง่ มนัไม่มปัีญญา 

เออ! ไม่มปัีญญานี่แหละมนัไม่เสยี ไอม้ปัีญญา ปัญญาเหน็แถไถลไปไหน

แลว้กไ็ม่รู้ 

อยู่กบัผูรู้ ้ อยู่กบัพุทโธ มนัไม่เสยี เอาตรงนี้ไว ้ ถา้มนัเป็นประโยชน์ เป็น

ประโยชน์มากๆ กพ็ูดเพื่อประโยชน์ไง ทีพู่ดกพ็ูดเพื่อประโยชน์นะ 

ถาม : เรื่อง “ใจเป็นปกตแิลว้ค่ะ” 

กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ขณะนี้ทุกอย่างกลบัเป็นปกตแิลว้ค่ะ ลูกสามารถ

กลบัมาท าสมาธไิดโ้ดยทีไ่ม่ตดิแลว้ค่ะ และไม่มอีาการทีเ่คยเล่าใหฟั้งแล้วค่ะ ลูกนอนได้

แลว้ หลบัสบายไดแ้ล้ว ฉะนัน้ ขณะทีพ่ยายามจะควา้สิง่ต่างๆ มา แต่ลูกพยายามใหน้ึก

ถงึค าว่า “พุทโธๆ” อยู่ตลอดไปค่ะ 

ตอบ : เขาท าไดแ้ลว้ เขาเป็นประโยชน์แลว้ กเ็ป็นประโยชน์มาก เพราะว่าเขาเขยีน

มา อนัน้ีเขาเขยีนมาบอก “การเลี้ยงชพี” การเลี้ยงชพี เลี้ยงชพีดว้ยปัจจยัเครื่องอาศยั 

เลี้ยงชพีดว้ยค าขา้ว เราเลี้ยงชพีของเราด้วยค าบรกิรรม เราเลี้ยงชพีของเราด้วย

สตปัิญญา ถ้าเราเลี้ยงชพีด้วยสตปัิญญา ถ้าเราเลี้ยงชพีด้วยสตปัิญญา มนัเป็น

อรยิทรพัย ์มนัเป็นปัญญาขึ้นมา 

ฉะนัน้ สิง่ที่ค าถามมานี่เหมอืนกนั ลม้ลุกคลุกคลานมา ลม้ลุกคลุกคลานมาก็

หาทีพ่ึง่ หาทีพ่ึง่ เราก็พยายามท าของเรา ถ้าเป็นประโยชน์กบัเรา เราไดท้ีพ่ ึ่งแล้ว เรา

หาของเรา ไดป้ระโยชน์แล้วเราเอาทีพ่ึ่งของเรา 

แลว้ทีพ่ึง่เราอย่าทิ้ง ใครจะพูดอย่างไร ใครจะภาวนาอย่างไร เขาภาวนา เขา

มเีหตุผลสิง่ใด เขามคีวามจรงิอะไรมาเป็นเครื่องยนืยนั สิง่ทีเ่ขาพูดกนัทางโลก ทาง

โลกเขาพูดกนัด้วยทฤษฎ ีด้วยโลกียปัญญา เขาไม่รู้ตวัของเขานะ คนทีม่ปัีญญามากๆ 

โดยเป็นสญัญา สญัญา สงัขาร ความคดิ ความปรุง ความแต่ง 

สิง่ทีเ่ขาว่าเป็นปัญญามนัเป็นโลกยีปัญญา ปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลก

คอืจ า คอืคน้ควา้ มนัไม่เป็นปัญญาทางธรรม 
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ถ้าเป็นปัญญาทางธรรม เราพุทโธๆ ถ้ามนัท าจติสงบเขา้มาได ้ถ้าจติมนัสงบ

แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ปัญญาทีม่นัเกดิขึน้ ปัญญามนัจะแยกแยะ มนัถอดถอน อนัน้ี

เป็นปัญญาโดยธรรม ปัญญาโดยธรรมมนัเป็นธรรมโอสถ มนัเป็นธรรมจกัร มนัฟาดฟัน

กเิลส มนัผ่อนถ่ายออกไป แลว้พอมนัจบสิน้กระบวนการของมนัเป็นอกุปปธรรม คอื

มนัคงทีต่ายตวั 

แต่ไอพ้วกสญัญา พวกทีว่่าบอกว่า เราใชปั้ญญาไปเลย เรามปัีญญา เรามกีาร

ปฏบิตักินัอยู่นี่ เรามคีวามรูข้องเรา เรามปัีญญามากๆ ปัญญาทีเ่ราคน้ควา้กนัอยู่นี่...

ปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ มนัไม่ผดิ มนัไม่ผดิหมายความว่า จุดเริม่ตน้

ของเรา เราเกิดมาเป็นคน เราเกดิมาเป็นคนนะ แลว้มสีามญัส านึกรบัรูถ้งึว่าคนมนัมี

กายกบัใจ แลว้เวลาเราท างาน ท างานประกอบอาชพี ท างานดว้ยน ้ามอืของเรา มนัเป็น

การท างานทางโลก แล้วเวลาผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการบรษิทัต่างๆ เขาใชปั้ญญาของเขา 

ปัญญานัน้เป็นโลกยีะ การบรหิารจดัการ แต่เวลาบรหิารจดัการมนัเป็นเรื่องโลกๆ เกิด

จากจติ เกดิจากตณัหาความทะยานอยาก เกดิจากกิเลส 

แต่เวลาท าความสงบของใจ พุทโธๆ จติมนัสงบเขา้มา ถ้าสงบเขา้มาแลว้นะ 

ถ้าฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาอนันี้ต่างหาก ปัญญาอนันี้ต่างหากทีว่่ามนัเป็นปัญญา แต่

โลกเขา้ใจไม่ได ้ เขากบ็อกว่าเขาใชปั้ญญาของเขา ปัญญาการบรหิารจดัการ โลกเขา

บรหิารจดัการหน้าทีก่ารงานของเขา การบรหิารจดัการในงานของเขา 

แต่เวลาปัญญาอบรมสมาธมินัเป็นปัญญาทีบ่รหิารจดัการความคดิ เอาความคดิ

มาเรยีงใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง พอเขา้ทีเ่ขา้ทาง มนัสงบระงบัขึน้มา นี่ปัญญาอบรมสมาธ ิ

แมแ้ต่ปัญญาทางโลก ปัญญาทีค่ดิกนัมนัเป็นปัญญา แลว้เอาปัญญาอย่างนัน้

มาเป็นปัญญา แลว้เขากบ็อกว่าสิง่ทีเ่ราท ากนัน่ีมนัไม่เป็นปัญญา เราเลยไม่กลา้พุทโธ

กนัไง หนึ่ง พุทโธแลว้จติมนัไม่ใชปั้ญญา พุทโธเป็นสมถะ พุทโธไม่เป็นประโยชน์ 

แต่เพราะพุทโธนี่ไง เพราะพุทโธ เห็นไหม “จติกลบัมาปกตแิลว้ค่ะ นอนได้แลว้

ค่ะ” แต่ก่อนนอนไม่ได้เลย มนัฝัน มนัรูม้นัเห็นอะไรจนตกอกตกใจไปทัว่ แลว้กจ็ะ
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ภาวนาต่อเน่ืองไป นี่ดนีะ ถ้าไปเจอส านักปฏบิตัทิีเ่ขาบอกว่า ตอ้งแกอ้ย่างนัน้ ตอ้งแก้

อย่างนี้ แกไ้ปแกม้า แกจ้นลงิแก้แห แกไ้ม่ตกเลย 

การแก้ง่ายๆ เลย พทุโธ กลบัมาพทุโธ เชือกมนัเส้นเดียวเลย 

จบแล้ว ไม่ต้องไปแก้ท่ีไหนเลย ไมต้่องไปลิงแก้แห ท้ิงเลย พทุโธอย่าง

เดียว กลบัมาพทุโธๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเราต้องท าความ

สงบของใจ ถ้าใจมนัสงบระงบัแล้วนะ มนัจะถกูต้องดีงาม 

ถ้าใจมนัยงัไม่สงบมนักท็ุกขย์ากอย่างนี้ ท าใจของเราใหด้ ี นี่พูดถงึเริม่ตน้

ตัง้แต่ว่าเรื่องโลกๆ 

เขาบอกว่า ค าถามน้ีไม่ใช่ปัญหาภาวนา แต่มนัเป็นปัญหาทีว่่าไปพบไปเหน็ 

เราไปพบไปเหน็น่ีระดบัของทาน 

ปัญหาที ่ ๒ แกค้วามสบัสน ถ้าจติมนัสบัสนแลว้กลบัมาเป็นประโยชน์กบัการ

ภาวนา เหน็ไหม นี่จะเลี้ยงหวัใจแล้ว แล้วถ้าปฏบิตัแิลว้จติมนัปกตแิล้วค่ะ ถ้าปกตแิล้ว 

เรากม็ัน่คง จติของเรามจีุดยนื มนัไม่โลเล ไม่ตื่นเตน้ไปกบักระแสโลก แลว้เราท าของ

เรา 

กระแสโลกมนัรุนแรงนะ ยิง่สงัคมมนัมกีารส่งเสรมิกนั มกีารสมัพนัธ์ มี

ประชาสมัพนัธ์ การชกัน ากนัไปหมดนะ 

เวลาพระสารบีุตรกบัพระโมคคลัลานะจะชวนสญัชยัมาอยู่กบัองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ไง 

“โลกน้ีคนโง่มากหรอืคนฉลาดมาก” สญัชยัถามพระสารบีุตร “โลกน้ีมคีนโง่

มาก ถ้าเธอจะไปอยู่กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อยู่กบัผูฉ้ลาดมนัมนี้อย เรา

จะอยู่กบัคนโง่” 

แต่นี่ในมมุกลบักนั ในปัจจุบนันี้ ในแนวทางปฏบิตัใินชาวพุทธเรา คนโง่มาก

หรอืคนฉลาดมาก ถ้าคนฉลาดมาก มนักต็อ้งรู้อะไรผดิอะไรถูกส ิ แต่นี่ไม่อย่างนัน้น่ะ 
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ไปไหนมา สามวาสองศอก พุทโธไม่ได ้ อะไรกไ็ม่ได ้ แต่ถ้ามนัเถลไถลไปน่ะได ้ เถล

ไถลไปถลอกปอกเปิก ล้มลุกคลุกคลานไปได้ 

แต่เพื่อความสงบของใจ เพื่อความสงบระงบั เพื่อเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ขึน้มา เพื่อ

มจีุดยนืของใจบอกท าไม่ได ้แตถ่้ามนัลม้ลุกคลุกคลานไปนะ ถลอกปอกเปิกไปนะ ไม่ได้

อะไรมาเลย มนับอกว่าได ้อย่างนัน้น่ะด ีไม่รูว่้าคนโง่หรอืคนฉลาด 

ฉะนัน้ เวลาบอกพุทโธ มนัว่าคนโง่ ไม่มปัีญญา พุทโธไม่มปัีญญา แต่ถ้ามนั

ถลอกปอกเปิกใหเ้ขาหลอกใหเ้ขาลวง ใหเ้ขาลว้งกระเป๋าไป นัน่น่ะคนฉลาด 

คนฉลาดท าตวัอย่างนัน้หรอื คนฉลาดมนัตอ้งมจีุดยนืส ิคนฉลาดมนัตอ้งเอาใจ
ของเราไวใ้นอ านาจของเราส ิ มนัตอ้งอยู่ด้วยความสงบระงบัได้ มนัตอ้งมคีวามสุขใน
ใจ มนัตอ้งมจีุดยนืส ิ แลว้จุดยนืมนัเกดิจากไหนล่ะ กเ็กดิจากพุทธะ ผูรู้ ้ ผูต้ื่น ผูเ้บกิ
บาน เอวงั 


