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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม    :    ขอ้ ๑๖๘๙. เร่ือง "พุทโธไม่ไดเ้ลยค่ะ" (ค าถามเนาะ "พุทโธไม่ไดเ้ลย
ค่ะ") 

 เม่ือวานงานบริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัยืน่ภาษี ผดิค่อนขา้งหนกัทีเดียว ปัญหาท่ีเกิด
พนกังานปล่อยปละหนา้ท่ี หนูไม่เขม้แขง็ คือเจอปัญหาเกิดแลว้หนูบอกพวกเขาวา่รู้
ปัญหาเกิดข้ึนแลว้ลว้นเป็นเพราะเราไม่ตั้งใจ ไม่ระวงั เราประมาท ซ่ึงถา้เราตั้งใจแลว้
ปัญหาเหล่าน้ีจะไม่เกิดเลย แลว้ปล่อยใหพ้วกเขาปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของตนเอง 
ปัญหาเม่ือวานก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดเม่ือวาน คือมีปัญหามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ มี
คนในบริษทัรู้ปัญหาตั้งแต่เน่ินๆ แลว้ ตอนนั้นเห็นปัญหาอยา่งน้ีก็คิดว่าทุกอยา่งมีทางแก ้
พอมาแกอี้กทีผดิหนกัจนแกย้ากเสียแลว้ ตกใจ กงัวลไม่นอ้ยเลย  

 ตอนเชา้ต่ืนมาประมาณตี ๔.๑๐ นาทีก็คิดจะปฏิบติัธรรมดว้ยการสวดมนต ์ เดิน
จงกรม นัง่สมาธิและอธิษฐานจิต แต่ปรากฏว่าสมาธิหาย เดินจงกรมท่องพุทโธจากใจ
ไม่ไดเ้ลยค่ะ หนูก็นัง่ท่องพุทโธก็ไม่ได ้ แลว้หนูก็นอนใหพ้ิจารณาว่าตอนน้ีเป็นเวลา
ปฏิบติัธรรม จึงปล่อยวางทุกเร่ืองใหจิ้ตว่าง เดือนกนัยายน ๒๕๕๗ ไดฟั้งเทศน์หลวงพ่อ
ท่ีหลวงพ่อสอนว่า "พุทโธไม่ไดก้็ธมัโมก็ได ้ สังโฆก็ได"้ และหนูก็เอามาประกอบใชก้บั
หลวงปู่ จนัทร์เรียนท่ีสอนว่า "ก่อนท าใหต้ั้งจิตว่าปล่อยวาง" จิตว่าง พุทโธ แลว้ใจมนั
สงบน่ิง พอดีหลวงพ่อกบัหลวงปู่ สอนไล่เรียงกนั 

 ช่วงแรกปฏิบติัเพลิดเพลินมาก พอท ามาหน่ึงเดือนเศษๆ ก็เร่ิมเส่ือม หนูก็ไม่
สนใจ เพราะช่วงน้ีฟังธรรมหลวงพ่อเยอะ หลวงพ่อบอกว่าพุทโธไป อยา่งอ่ืนไม่ตอ้ง
สนใจ ก็บงัคบัใหไ้ด ้ แต่วนัน้ีบงัคบัใจตวัเองไม่อยู ่ พุทโธไม่ออกเลย แลว้ดว้ย
ประสบการณ์ปฏิบติั หนูรู้ว่าพุทโธจากใจกบัพุทโธแค่ปากมนัคนละเร่ืองกนั พุทโธจาก
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ใจคือแค่นึกมนัจะพุทโธนบัไม่ถว้นเลย แต่ถา้แค่บงัคบัปากใหพุ้ทโธมนัจะออกมาค านึง 
อาจใช ้ ๑ วินาที หรือนานกว่านั้นก็เป็นได ้ เพราะไม่ใช่ออกจากใจ เพียงแต่ฝึกบงัคบั
ตวัเองว่าไม่ไดก้็ไม่เป็นไร อยา่ทิง้พุทโธก็แลว้กนั  

 รบกวนหลวงพ่อช่วยแกปั้ญหาใหห้น่อยค่ะ พยายามปล่อยวางแลว้ไม่ไดผ้ล กราบ
ขอบพระคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เทวดา อินทร์ พรหม กลัยาณมิตร สัตวโ์ลก
ทั้งหลาย รวมถึงเจา้กรรมนายเวรท่ีน าพาหนูมีวนัน้ี ท  าใหจิ้ตใจหนูในวนัน้ีไม่มีอาการ
โกรธแคน้อาฆาตต่อคนอ่ืน สัตวร่์วมโลก เห็นเขาดีกว่าเราก็อนุโมทนาบุญกบัเขาดว้ย 
เห็นเขาหลงอยูใ่นอาการโลภ โกรธ หลง กส็งสารพวกเขา ไม่ไดรั้งเกียจแต่อยา่งใด และท่ี
ส าคญัหนูรู้ว่าหนูเป็นคนโชคดีท่ีสุดท่ีเกิดมาเจอพุทธศาสนา  

 ตอบ   :   เขาเขียนยกยอ่ง มนักระดาก มนัไม่กลา้อ่าน 

 ถาม    :    หนูโชคดีท่ีสุด (ถา้เจอปัญหา ถา้ใจมนัมีธรรมะแลว้ ปัญหาทางโลกก็
กลายเป็นนอ้ยนิด ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ส าคญั แต่ปัญหาคร้ังน้ีอาจจะโดนปรับเงินเป็นแสน 
เป็นลา้น หรือโดนปิดบริษทัเลย ก็พยายามใหเ้ขา้ใจธรรมะใหไ้ด ้ กราบหลวงพ่อ กอ็าจ
ซาบซ้ึงบุญคุณ) 

 ตอบ   :  อนัน้ีพดูถึงบุญคุณนะ น้ีเราพดูถึงว่าปัญหามนัเกิด ปัญหามนัเกิดมนัสอง
ประเดน็ หน่ึงปัญหาทางโลกกบัปัญหาทางธรรม ปัญหาทางโลกคือบริษทัของตวัไง น่ีเรา
เห็นอยูแ่ลว้บริษทัมนัมีปัญหาเร่ืองบญัชี เขาบอกเขาเห็นมาก่อนหนา้นั้นแลว้ แต่ก็คิดว่า
มนัจะแกไ้ขได ้ ก็วางใจไง วางใจปล่อยมาๆ แต่พอตอนน้ีบอกมนัจะมาแกเ้ขาบอกมนัแก้
ยากแลว้ ถา้มนัจะแกย้าก เวลาค าว่าแกย้ากเพราะเราไปเห็นปัญหาไง แต่จริงๆ แลว้ปัญหา
ทุกปัญหาแกไ้ด ้ปัญหาแกไ้ด ้ เพราะปัญหาแกไ้ดม้นัก็แกไ้ปตามสรรพากรมนัจะว่านัน่ล่ะ 
แลว้เราจะแกไ้ขอยา่งไร  

 น่ีพดูถึงปัญหาทางบริษทันะ ถา้ปัญหาทางบริษทัมนัเป็นปัญหาท่ีเราอยูก่บัทาง
โลก การประกอบสัมมาอาชีวะมนัก็มีข้ึน มีลงทั้งนั้นแหละ คนเราเกิดมามนัมีปัญหา
ทั้งนั้น มนัมีปัญหา ถา้ปัญหาเราค่อยแกไ้ขของเราไป น้ีพดูถึงปัญหาทางโลกนะ แต่
ปัญหาทางโลกมนัจะหนกัหรือมนัจะเบามนัอยูปั่ญหาทางธรรมดว้ย ปัญหาทางธรรมคือ
ว่าจิตใจไง ถา้จิตใจมนัไม่วิตกกงัวล จิตใจมนัมีท่ีพึ่งอาศยั ปัญหานั้นเป็นปัญหาเลก็นอ้ย 
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มนัไปมองปัญหานั้น มนัจะแกปั้ญหานั้นได ้แต่ถา้จิตใจมนัไม่เป็นธรรมนะ จิตใจไม่เป็น
ธรรมเขาบอกเลย 

 เวลาจิตใจเขาเป็นธรรม เขาบอกว่าเขาไม่โกรธแคน้ใคร เขาไม่โกรธเกลียดใคร 
เพราะปัญหาท่ีมนัเกิดข้ึนคือพนกังานในบริษทัมนัท าไง ถา้มนัท าแลว้มนัผดิพลาดข้ึนมา 
ถา้เราไปโทษคนอ่ืน เราไปโทษอยูต่ลอดไปมนัก็ไม่จบนะ ถา้จิตใจเราดีเราไม่โกรธแคน้
ใคร เราไม่ผกูพยาบาทใคร ไม่อาฆาตใคร ปัญหามีข้ึนมาแลว้เราก็แกต้ามปัญหานั้นไป ถา้
ปัญหาอยา่งน้ี จิตใจเราเป็นธรรมอยา่งน้ีเขาบอกว่าเป็นคนโง่ ในเม่ือมีคนท าผดิแลว้ คน
ผดินั้นรับผดิชอบ คนท าผดินั้นตอ้งเขา้มาแกไ้ข ไออ้ยา่งน้ีมนัพดูอยา่งน้ีมนัก็พดูได ้แต่ถา้
จิตใจมนัเป็นธรรม จิตใจท่ีเป็นธรรม น่ีปัญหาท่ีมนัใหญ่โตขนาดไหนก็เป็นปัญหาท่ี
เลก็นอ้ย ปัญหาท่ีพอแกไ้ขได ้ 

 ถา้แกไ้ขได ้ มนัตอ้งแกไ้ขได ้ อยา่งไรก็ตอ้งแกไ้ขได ้ เพราะ เพราะเรายงัมีชีวิตอยู ่
เรามีชีวิตอยู ่ ชีวิตเราตอ้งด าเนินไป ถา้ชีวิตเราด าเนินไป ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนเราตอ้งแกไ้ขอยู่
แลว้ เพราะว่าชีวิตมนัตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั เพราะมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัถึงมีชีวิตน้ีอยู ่
แลว้ถา้มีชีวิตอยู ่ ชีวิตก็ตอ้งอาศยักนั อาศยัปัจจยั ปัจจยัตอ้งอาศยัผูท่ี้บริหาร เราเป็น
ผูบ้ริหาร ถา้จิตใจเราดี ปัญหาน้ีเป็นปัญหาเลก็นอ้ยเลย ปัญหามนัเบาบางลงเพราะเรามี
ธรรมเป็นท่ีพึ่ง ถา้เรามีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ดูสิอยา่งเม่ือวานเขาถามว่าตอ้งศึกษาธรรมะไหม? 
จะตอ้งปฏิบติัไหม? เวลาบอกว่าตอ้งศึกษาๆ  

 น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษา ศึกษามาแลว้เราใชป้ระโยชน์มนัหรือเปล่า เราว่าเป็นชาว
พุทธทั้งนั้นแหละ เรามีครู มีอาจารย ์ น่ีลูกศิษยก์รรมฐานทั้งนั้นแหละ เรามีความรู้หมด
แหละ แต่เวลามนัเกิดปัญหาข้ึนมาน่ีธรรมะอยูไ่หนล่ะ? เอามนัมาใชห้รือเปล่าล่ะ? เรา
ศึกษาธรรมะมา เราตอ้งเอาธรรมะมาใชสิ้ เรามียา เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยเราก็ตอ้งเอายามาใช้
สิ เรามีหมอใช่ไหม หมอก็ตอ้งรักษาใหโ้รคน้ีหายสิ  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เวลาจิตใจเรามีปัญหาข้ึนมา ถา้เรามีธรรมะ ศึกษาธรรมะมา
ท าไม? ศึกษาธรรมะเพื่อผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตไง ศึกษามีคุณธรรมในใจไง ถา้มี
คุณธรรมนะธรรมโอสถไง ถา้ธรรมโอสถมนัก็รักษาใจเราได ้ถา้มนัรักษาใจเราได ้ ศึกษา
ธรรมะมาเพื่อประพฤติปฏิบติั ศึกษาธรรมะมาเพื่อใหมี้คุณธรรม ถา้มีคุณธรรมมนัจะ
ประกาศตวัมนัเองตอนเจอปัญหา 
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  พอเจอปัญหา ถา้มนัมีคุณธรรม เห็นไหม มนัท าใหใ้จเราร่มเยน็ ท  าใหใ้จเราไม่
เดือดร้อนจนเกินไป แต่ปัญหานั้นก็ตอ้งแก ้ ไม่ใช่ว่าใจเราร่มเยน็แลว้ปัญหามนัจะหายไป
เอง มนัก็ไม่หายหรอก ปัญหาตอ้งแก ้ แต่เราแกด้ว้ยสติ ดว้ยปัญญา ดว้ยคุณธรรมอยา่ง
หน่ึง ถา้ปัญหาท่ีเราตอ้งแก ้ ดูสิเวลาเขามีความขดัแยง้กนัเขาแก ้ เขาจา้งมือปืนเก็บกนั ฆ่า
กนั เขาแกอ้ยา่งนั้น แกอ้ยา่งนั้นไม่ถูกตอ้ง เพราะคนเรามนัมีเวรมีกรรมต่อกนั  

 เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เราไม่จองเวรจองกรรมต่อใคร แต่เราก็ไม่ใช่คน
ไม่มีหูมีตาไง คนท่ีเขาฉลาด เขามีหู มีตาเขาเขา้ใจทุกอยา่งนะ เขา้ใจแลว้เขาเก็บไวใ้นใจ 
เขาเก็บไวใ้นใจแลว้เขาพิจารณาแกไ้ขไปดว้ยสติปัญญาของเขา ไม่ใช่ว่า โอ๋ย คนมี
คุณธรรมนะ ตบแกม้ซา้ย แลว้กใ็หแ้กม้ขวาใหเ้ขาตบอีก เร่ืองอะไร ตบแกม้ซา้ยมากต็ั้ง
ท่าแลว้ เขา้มากส็วนแลว้ แหม ตบแกม้ซา้ยแลว้ก็ยืน่แกม้ขวาใหเ้ขาตบอีกมนัไม่ใช่ โดน
ตบมนัไม่รู้ตวัหรือ? เออ เราก็รู้ตวัแลว้นะ แกม้ขวาไม่ยอมใหต้บแน่ๆ ไม่มีทาง หลบเลย 
แหม ตบแกม้ซา้ยแลว้ก็เอียงแกม้ขวาใหเ้ขาตบ มนัไม่มีหรอก ถา้เรามีปัญญาเราตอ้งแก้
ของเราได ้ 

 ถา้มีปัญญา เห็นไหม เรามีปัญญาแลว้ไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้อะไรเลย น่ีเขาบอกว่าคน
ท่ีปฏิบติัธรรมแลว้ปล่อยวางๆ เขาปล่อยวาง ปล่อยวางทิฐิมานะ ปล่อยวางความเจบ็ปวด
ในใจ แต่ของอยา่งนั้นเขาไม่ไดป้ล่อยวางหรอก เขาตอ้งใชต้อ้งสอยของเขา แลว้เขาใช้
สอยของเขา ใชส้อยดว้ยความประหยดัมธัยสัถ ์ ครูบาอาจารยท่ี์เป็นคุณธรรมนะท่านจะ
ประหยดัมธัยสัถม์าก ความประหยดั ความกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี ความ
ประหยดัมธัยสัถเ์ป็นเคร่ืองหมายของปัญญาชน เป็นเคร่ืองหมายของคนท่ีมีคุณธรรม ไอ้
ท่ีใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ไอท่ี้ใชจ่้ายอวดเขาว่าฉนัมีมาก ใชจ่้ายโดยสุรุ่ยสุร่าย นัน่กิเลสทั้งนั้น
แหละ  

 การท าอยา่งนั้นเป็นเร่ืองของกิเลส กิเลสมนัจะอวดกนั มนัจะใหค้นยอมรับมนั 
กิเลสน่ะ แต่คุณธรรมเขาไม่ตอ้งการใหใ้ครยอมรับ เพราะอะไร? เพราะเขารู้ อยา่งปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน คนท่ีมีคุณธรรมเขารู้ เขาเห็น เขาแกไ้ข เขารับรู้ เขาไม่ใช่ว่าคนท่ีปฏิบติัธรรม
แลว้ตอ้งไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นขอนไม ้ อะไรเกิดข้ึนมาก็ไม่รับรู้ เพราะปล่อยวางๆ 
มิจฉาทิฏฐิ ศึกษาธรรมะไวก้็ศึกษาไวเ้พื่อเป็นประโยชน์กบัเรา ศึกษาใหฉ้ลาด ฉลาดทั้ง
ขา้งนอกดว้ย ฉลาดทั้งขา้งในดว้ย  
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 ฉลาดทั้งขา้งนอก เห็นไหม หลบหลีก เราปฏิบติัใช่ไหม ท่ีไหนเขาไม่ปฏิบติัเราก็
หลบหลีกใช่ไหม ถา้เขาไม่ภาวนาเราก็ไปหาภาวนาท่ีสงบร่มเยน็ของเรา ถา้เขามากวนเรา
ก็หนีไปหาท่ีสงบ ถา้เขามากวนเรา เราก็จะทะเลาะกบัเขาเลย พอทะเลาะแลว้จิตใจมนัก็
ฟุ้งซ่าน แลว้ก็จะไปนัง่พุทโธมนัเสียเวลาใช่ไหม เราจะหาท่ีสงบสงดัเขามาก่อกวนเราก็
หนีของเราไป เราไม่ชวนใครทะเลาะ แลว้เราก็น่ีกรรมของสัตว ์ เขาไม่เห็นถึงคุณสมบติั 
เขาไม่เห็นถึงความวิเวก แต่ถา้เม่ือใดเขาซาบซ้ึงในศาสนา แลว้เขาจะมาประพฤติปฏิบติั 
เขาก็จะตอ้งการความวิเวกอยา่งน้ีเหมือนกนั แต่ในปัจจุบนัน้ีเขาเป็นคนพาล เขาไม่รู้จกั
ความวิเวกมนัมีคุณประโยชน์อยา่งไร  

 สัปปายะ ๔ เขาไม่เห็นว่าความเป็นสัปปายะน่ีเป็นการส่งเสริมคุณธรรม เรา
ประพฤติปฏิบติัอยูเ่ราตอ้งการความสงดั ความวิเวก ถา้เขาไม่เห็นดีเห็นงามดว้ย เขามา
ก่อกวนเราหนีๆ ต่อไปถา้จิตใจเขาเจริญข้ึนมา จิตใจเขาอยากจะประพฤติปฏิบติั เขาจะ
ปฏิบติัเขาก็ตอ้งการส่ิงท่ีเขาไปท าลายคนอ่ืน เวลาเขาคิดไดอ้ยา่งนั้นเขาจะเสียใจของเขา 
แลว้เวลาเขาจะไปปฏิบติัมนัจะมีเวรมีกรรมมาก่อกวนเขาโดยท่ีเราไม่ตอ้งไปท าอะไรเลย 
น่ีเวรกรรมมนัใหผ้ลแบบนั้น  

 ฉะนั้น ถา้เราว่าเรานกัปฏิบติั เราตอ้งการท่ีสงดั ท่ีวิเวก แลว้ไปเจอส่ิงใดท่ีไม่ถูกใจ
เราก็จะไปโตต้อบๆ การโตต้อบมนัเป็นสถานท่ี สถานท่ีท่ีใดมีหวัหนา้ มีผูท่ี้ดูแลรักษาเขา
ใหแ้จง้ผูน้ั้น เพราะผูน้ั้นเขามีหนา้ท่ี เหมือนเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี ถา้
เจา้หนา้ท่ีเขาปฏิบติัหนา้ท่ี แต่คนไม่มีหนา้ท่ีไปปฏิบติัหนา้ท่ีมนัเสียหายไง มนัไม่มี
กฎหมายรองรับ แต่ถา้คนมีหนา้ท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี เขาก็เสียหายเหมือนกนั  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีเจา้หนา้ท่ีเราตอ้งบอกเจา้หนา้ท่ีเขา ใหเ้จา้หนา้ท่ีเขาไป
จดัการ เราไม่ควรจะไปท าใหม้นัมีปัญหาข้ึนมา น้ีผูท่ี้มีปัญญา จะบอกว่าถา้มีปัญญาเขามี
ปัญญาอยา่งน้ี ไม่ใช่ตบแกม้ซา้ยแลว้ก็เอียงแกม้ขวาใหเ้ขาตบ ไม่ใช่ เขาจะตบแกม้ซา้ยเรา
หนีแลว้ กจูะไปบอกเจา้หนา้ท่ีจดัการใหจ้บ แลว้จดัการใหจ้บนะเราก็อยากจะประพฤติ
ปฏิบติัของเรา แต่ถา้ไม่มีเจา้หนา้ท่ีเราไปวิเวกของเราคนเดียวนะ พระเราเวลาวิเวกไปมนั
เป็นวาระ ท่ีน่ีมนัเป็นฤดูกาล ฤดูกาลท่ีเวลามนัแหง้แลง้ มนัก็สงบสงดัไปอยา่งหน่ึง ถา้
ฤดูกาลของฤดูฝน พืชพนัธ์ุธญัญาหารมนัสมบรูณ์ มนัมีผลไม ้มนัมีอะไร สัตวม์นัก็จะมา
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กิน มนัอยูท่ี่ฤดูกาลนะ มนัอยูท่ี่วาระ วาระท่ีไหนมนัสมควรแก่การปฏิบติั อนัน้ีอนัหน่ึง
นะ  

 น่ีพดูถึงว่าทางโลกไง น่ีว่าบริษทัมนัมีปัญหา ถา้บริษทัมีปัญหาเราจะแกอ้ยา่งไร 
เขาจะปรับ ปรับเป็นแสน หรือถึงปิดบริษทัไปไดเ้ลย ไออ้ยา่งน้ีมนัก็อยู่ท่ีเวรท่ีกรรม ค าว่า
เวรกรรมไม่ใช่งอมืองอเทา้นะ ค าว่าเวรกรรม ทุกอยา่งหลวงพ่อยกใหเ้วรกรรมหมดเลย 
มนัมีท่ีมาท่ีไป มีเหตุมีปัจจยั มนัมีท่ีมาท่ีไป ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ พระพุทธเจา้สอนให้
กลบัไปแกท่ี้เหตุนั้น เหตุมนัเกิดท่ีไหนตอ้งไปดบัท่ีนัน่ เหตุอะไรมนัเกิดข้ึน แลว้สาวหา
ปัญหา แลว้ดบัท่ีปัญหา จบ เหตุมนัเกิดข้ึนแลว้วิ่งหนี ไปเถอะ อีก ๑๐๐ ชาติก็แกไ้ม่ได ้
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ 

 น่ีก็เหมือนกนั เหตุมนัเกิดข้ึนมาเราแกไ้ข แกไ้ขเราตอ้งหาท่ีมาท่ีไป แลว้ดบัซะ 
ดบัซะคือว่ามีส่ิงใดผดิก็ท  าใหม้นัถกูตอ้ง กจ็บ น่ีพดูถึงมนัจบ ทีน้ีมนัตอ้งมีค่าปรับ มี
ความเสียหายเท่าไร อนันั้นก็อยูท่ี่ความผดิมาก ความผดินอ้ย ในเม่ือมนัผดิแลว้เราก็ตอ้ง
ยอมรับความผดินั้น เราแกไ้ขส่ิงนั้นมนัก็จบกนัไป น่ีพดูถึงเร่ืองบริษทันะ น้ีกลบัมาเร่ือง
ว่าศึกษามาท าไม? ศึกษามาปฏิบติั เขาบอกว่าส่ิงท่ีเวลาตอนท่ีมีปัญหาก็คิดมากจนมนัมี
ความวิตกกงัวล มีความวิตกกงัวล เห็นไหม ต่ืนมาตี ๔ เคยนัง่ภาวนา สวดมนต ์นัง่สมาธิ 
ภาวนา ตอนน้ีสมาธิมนัหายหมดเลย  

 สมาธิมนัหายอยูแ่ลว้ สมาธิมนัหายอยูแ่ลว้เพราะอะไร? เพราะสรรพส่ิงในโลกน้ี
เป็นอนิจจงั ความคิดของเรามนัเกิดดบั น้ีคนเราคิดว่าท าสมาธิไดแ้ลว้สมาธิอยูก่บัเรา น่ี
หาเงินไดบ้าทหน่ึงเก็บไว ้บาทมนัอยู่อยา่งน้ี ถา้มนัจะลดค่า เส่ือมค่า เงินบาทก็ยงัเป็นเงิน
บาท เงินเฟ้ือง เงินสตางคส์มยัโบราณเรากย็งัมีค่าเท่าเฟ้ือง เท่าสตางค ์ แต่สมยัปัจจุบนัน้ี
เขาใชเ้ป็นเงินบาทกนัแลว้ เงินเฟ้ือง เงินสตางคเ์ขาไม่ใชก้นัแลว้  

 น่ีก็เหมือนกนั เพราะเป็นสมาธิ เคยไดส้มาธิ สมาธิเป็นอนิจจงั สมาธิอยูก่บัเรา 
สมาธิมนัเกิดข้ึนมา เราท าดีมนัก็เป็นสมาธิ พอมนัผา่นไปแลว้สมาธิมนัก็จางไป จิตมนัก็
คายออกมาเป็นปกติ ถา้จิตคายปกตินะเราจะท าข้ึนมาเราก็ตอ้งก าหนดพุทโธ ธรรม
ทั้งหลายมาแต่เหตุ ถา้เหตุมนัสมควรจิตมนัก็ลงสมาธิ ทีน้ีจิตมนัลงสมาธิ ถา้จิตใจเราดี 
เราก าหนดพุทโธมนัก็ก าหนดพุทโธไดเ้ลย แต่ถา้เราตอ้งบริหารจดัการใช่ไหม พอเรา
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ออกไปบริหารจดัการบริษทั บริษทัมีปัญหาข้ึนมา น่ีสมาธิหายหมดเลย ถา้ผลกระทบมนั
รุนแรง  

 เวลาปฏิบติัถา้จิตใจเราดีนะเราก าหนดพุทโธก็ได ้ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ไดม้นั
ภาวนาง่าย แต่ถา้เรากระทบรุนแรง กระทบรุนแรงเราก็ตอ้งตั้งสติมากกว่านั้น เราตอ้งท า
ใหม้ากกว่านั้น น่ีสมาธิหายหมดเลย มนัท าส่ิงใดก็ไม่ไดเ้ลย ไม่ไดก้็คือไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ 
เพราะเวลาเราไปนอนท่ีกลางแจง้ ถา้บรรยากาศดี ไปนอนกลางแจง้ กางเต๊นทน์อนมนัก็ดี 
ถา้ลมพายมุนัมานอนไม่ไดน้ะ มนัพดัเอาเต๊นทน่ี์หลุดหมดเลย  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตใจเราไปกระทบรุนแรง มนัพดัเอาหวัใจน่ีหวัน่ไหวหมด
เลย ถา้มนัพดัเอาหวัใจหวัน่ไหวมนัก็เส่ือมหมด แลว้ค่อยๆ ตั้งสมาธิของเราใหม่ น่ีพดูถึง
ว่าสมาธิท าไม่ไดเ้ลย สมาธิหายหมดเลย แลว้ก็เลยพิจารณาใหม้นัเป็นความว่างต่างๆ ถา้
อยา่งน้ีเราใชปั้ญญาของเรา แกไ้ขของเรา ศึกษามาเพื่อปฏิบติั ศึกษามาแลว้ท าของเราให้
ได ้ ถา้ท าของเราใหไ้ดน้ะ แค่จิตสงบ หาท่ีพึ่งท่ีอาศยั ถา้จิตสงบเหมือนกบัคนเราไร้บา้น
ไม่มีท่ีพึ่งท่ีอาศยั เราตอ้งนอนกลางดินกินกลางทราย แต่ถา้เรามีฐานะข้ึนมาเราสร้างบา้น
ไดห้น่ึงหลงั เราจะมีท่ีนอนท่ีสะดวกสบายของเรา เราจะนอนดว้ยความอบอุ่น เวลาหนา้
หนาวเรานอนในบา้นเราก็ความอบอุ่น มีพาย ุมีฝนเราก็มีความอบอุ่น  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราท าสมาธิของเราได ้ เราท าความสงบของใจได ้ ใจมนัก็มีท่ีพึ่ง
ท่ีอาศยั ถา้ใจมีท่ีพึ่งท่ีอาศยัแลว้ ถา้มนัมีวาสนายกข้ึนวิปัสสนามนัก็จะใช ้ มนัเป็น
อริยทรัพย ์ ทรัพยภ์ายในของเรา แต่ในเม่ือเราท าหนา้ท่ีการงานน้ีก็เป็นหนา้ท่ีการงานน้ี 
มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัการด ารงชีวิตน้ี ชีวิตน้ีมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั พระ พระเชา้ตอ้งออก
บิณฑบาต เวลาบ่ายก็ฉนัน ้าร้อน ท าขอ้วตัรปฏิบติั พระก็ยงัมีหนา้ท่ี เพราะอะไร? พระก็
เป็นมนุษยค์นหน่ึง พระก็เป็นส่ิงมีชีวิต  

 ส่ิงมีชีวิต ดูสิเวลาของประเคนไม่ประเคนล่วงล าคอ ของไม่ประเคนกลืนล่วง
ล าคอทุกค ากลืน ถา้ของประเคนแลว้ มนัก็มีกติกาทั้งนั้นแหละ น้ีบริษทั ๔ วางธรรมวินยั
ไว ้บริษทั ๔ ใหเ้ก้ือหนุนกนั น่ีมนัส่งเสริมกนั มนัเจริญข้ึนไป ศาสนาเขาเจริญ สังคมเขา
เจริญ มนุษยอ์ยูใ่นสังคมนั้นก็มีความสุข ถา้มีความสุขนะ แต่น้ีความสุขเรามีสติ มีปัญญา
เรารักษาส่ิงน้ี น่ีพดูถึงว่าก าหนดพุทโธไม่ไดเ้ลย สมาธิมนัหายหมดเลย แลว้เวลาปฏิบติั น่ี
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เวลาปฏิบติัธรรม ถึงเวลาเขาว่าปฏิบติัธรรมแลว้ตอ้งปฏิบติั เราปฏิบติัก็เพื่อธรรมโอสถ
เพื่อใจของเรา 

 ฉะนั้น เขาบอกว่ายอ้นกลบั ยอ้นกลบัไปเดือนกนัยายนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ นัน่น่ะ 
ฟังเทศน์หลวงพ่อ เวลามนัภาวนาไม่ไดห้ลวงพ่อบอกใหธ้มัโม สังโฆ เวลาพุทโธไม่ได ้
ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ได ้ เวลาภาวนาไม่ลงมนัคือไม่ลงนะ ถา้ไม่ลงเราก็เปล่ียนของเรา 
ศึกษามาท าไม ศึกษามาท าไม เวลาศึกษาธรรมะ ศึกษาปริยติั ปริยติัก็ศึกษามาใหป้ฏิบติั 
เวลาปฏิบติัข้ึนมา ไม่ปฏิบติันะ คนเราพอศึกษามานะ ฉนัรู้หมดเลย ถา้ไปภาวนาพรุ่งน้ี
ฉนัเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ เพราะมนัรู้ก่อนไง แต่เวลาไปภาวนาจริงๆ ภาวนาไม่ได ้ 

 โอ๋ย มนัรู้แนวทางหมดแหละ อ่านหนงัสือน่ีเขา้ใจหมดเลย ทฤษฎีรู้หมดเลย น่ีถา้
ปฏิบติัฉนัก็ท  าได ้ ครูบาอาจารยป์ฏิบติัมาฉนัก็ท  าได ้ พอไปท าจริงมนัท าไดห้รือเปล่า มนั
ท าไม่ได ้ มนัท าไม่ไดม้นัมีอุปสรรคแลว้ ถา้ท าไม่ได ้ น่ีเขาเรียกปริยติั ศึกษามาแลว้ให้
ปฏิบติั เวลาปฏิบติัก็ตอ้งวางปริยติัไวก่้อน ถา้ไม่วางปริยติั ขนาดว่าไม่ศึกษาก็งง ศึกษา
มาแลว้ก็จะเอาส่ิงนั้นมาเป็นแนวทางแลว้ปฏิบติัตามนั้นมนัก็เป็นจินตนาการ พอ
จินตนาการข้ึนมาแลว้มนัก็เคลิบเคลิ้มหลงใหลไปตามมนั  

 แลว้ตอนน้ีศาสนาเป็นอยา่งนั้นมนัก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกอ้น กลุ่มกอ้นน้ีสอน
อยา่งน้ี กลุ่มกอ้นนั้นสอนอยา่งนั้น กลุ่มกอ้นๆ แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้ความจริงคือความ
จริงอนัเดียวกนั ถา้ความจริงอนัเดียวกนันะไอก้ลุ่มกอ้นนั้นมนัสลายไปหมดเลย เพราะ
หลวงปู่ มัน่บอกเลย ไก่มนัยงัมีช่ือ เขายงัตั้งใหเ้ลย สุนขัมนัยงัมีช่ือ น่ีไปตั้งช่ือใหม้นั 
แบ่งเป็นกลุ่มเป็นกอ้น พวกใครพวกมนั แต่สัจธรรมอยูไ่หน หลวงปู่ มัน่ท่านเอาสัจธรรม 
ท่านเอาคุณธรรม  

 ดูสิเวลาพระมาปฏิบติักบัท่าน องคไ์หนควรใหญ้ตัติท่านใหญ้ตัติ องคไ์หนไม่
ญตัติท่านไม่ใหญ้ตัติ ท่านบอกไม่ตอ้งญตัติเพื่อกลุ่มกอ้นของท่านเพื่อประโยชน์กบักลุ่ม
กอ้นนั้น เพราะเวลาท่านปฏิบติัแลว้ท่านไดคุ้ณงามความดีแลว้ท่านตอ้งกลบัไปอยู่ใน
ชุมชนนั้น ชุมชนนั้นจะไดป้ระโยชน์กบัท่าน หลวงปู่ มัน่ท่านคิดอยา่งนั้น ท่านไม่เคย
แบ่งแยกเลยกลุ่มกอ้นใด พวกใครไม่แบ่งแยกเลย ขออยา่งเดียวขอใหมึ้งท าไดจ้ริง เพราะ
ถา้ท าไดจ้ริงแลว้ ในเม่ือสังคมใดมนัมียาใช่ไหม มีธรรมโอสถใช่ไหม สังคมนั้นเจบ็ไขไ้ด้
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ป่วย สังคมนั้นเขาจะดูแลกนั สังคมไหนเจบ็ไขไ้ดป่้วยมา ไม่มีส่ิงใดดแูลเลย ตอ้งวิ่งไป
หาสังคมอ่ืนใหส้ังคมอ่ืนช่วยดูแล  

 น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าเวลาปฏิบติั ถา้มนัแยกเป็นกลุ่มเป็นกอ้นข้ึนมา น่ีปริยติั 
ปฏิบติั ถา้ปฏิบติัข้ึนมา ถา้ถึงความจริงแลว้นะมนัละคายตรงน้ีหมดเลย แลว้มนัซาบซ้ึง
นะ ซาบซ้ึงดูหลวงตาสิ หลวงตาเวลาท่านบรรลุธรรม ท่านกราบแลว้กราบเล่า ท่านกราบ
ซาบซ้ึงในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมารู้ไดอ้ยา่งไร แลว้เวลารู้ไดอ้ยา่งไร แต่ท่านกระเสือกกระสนมาดว้ย
การปลุกป้ันมา ดว้ยการชกัน าของหลวงปู่ มัน่มา เวลาท่านเขา้ไปถึง เห็นไหม ท่านกราบ
แลว้กราบเล่าๆ ท าไม ๒,๐๐๐ กว่าปีมนัยงัซาบซ้ึงขนาดนั้น 

 น่ีไงถา้เขา้ไปถึงธรรมแลว้มนัเป็นแบบนั้น มนัไม่มีกลุ่มมีกอ้น ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สาวก สาวกะดว้ยกนั ศึกษามาดว้ยกนั ปฏิบติัถึงธรรมแลว้
มนัก็ถึงธรรมเหมือนกนั แลว้ถา้ถึงธรรมแลว้มนัไม่มีอะไรขดัแยง้กนัเลย ท่ีมนัขดัแยง้ 
ขดัแยง้เพราะว่าทิฐิมานะ แบ่งกลุ่มแบ่งกอ้น ศึกษามา ศึกษามาแลว้ก็ตีความกนั พอ
ตีความกลุ่มใครเห็นดว้ย กลุ่มใครเห็นดีงามดว้ยก็ยดึกลุ่มนั้นกนัไป แลว้มนัเป็นความจริง
ไหมล่ะ? ถา้ความจริงมนัท าลายหมด ท าลายทิฐิมานะหมด ถา้ท าลายทิฐิมานะหมดแลว้ 
แลว้วิธีท  าลายนั้นน่ะส าคญั วิธีท  าลายเอามาสอนกนั เอามาสอนใหผู้ท่ี้ปฏิบติัตามไง 

 น่ีเขาบอกว่า 

 ถาม   :   เม่ือก่อนเวลาปฏิบติัพุทโธไม่ได ้ฟังเทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อบอกใหธ้มั
โมก็ได ้สังโฆก็ได ้ช่วงท่ีปฏิบติัดีมนัก็ดีข้ึนมา ถา้ช่วงปฏิบติัไม่ดี  

 ตอบ   :   การปฏิบติัดีหรือปฏิบติัไม่ดีมนัเป็นประสบการณ์ เห็นไหม เขาบอกว่า
ถา้พุทโธจากใจ เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้มนัพุทโธจากใจนะ มนัไม่ตอ้งพุทโธเลย มนัไหล
ไปเลย สติมนัพร้อม แต่เวลาพุทโธจากปาก พยายามใหม้นัท่อง ท่องทีหน่ึงมนัแฉลบแลว้ 
ท่องทีหน่ึงมนัแฉลบ ถา้พุทโธจากใจ พุทโธ พุทโธ พุทโธมนัไหล คือว่ามนัคิดอยา่งอ่ืน
ไม่ได ้ ใจมนัยดึพุทโธไวอ้ยา่งเดียวเลย เพราะธรรมชาติของมือน่ีหยบิของไดที้ละช้ิน 
ธรรมชาติของจิตมนัคิดไดที้ละความคิด ทีน้ีมนัคิดเร่ืองเดียวกนัไหลไปเลยมนัก็อยูใ่นค า
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บริกรรม มนัเป็นค าบริกรรม น่ีมนัมีท่ีพึ่ง มนัไม่แฉลบ แต่ถา้มนัคิด เวลาบงัคบัพุทโธท่ี
ปาก ท่ีปากพุทโธ แต่ใจมนัจะไปหยบิอยา่งอ่ืน มนัแฉลบไปคิดอยา่งอ่ืน มนัไม่ต่อเน่ือง 

 น่ีเวลาปฏิบติัไป คนปฏิบติัมนัจะรู้อยา่งน้ี มนัจะเขา้ใจ แลว้มนัจะซาบซ้ึง ซาบซ้ึง
ถึงค าบริกรรม ซาบซ้ึงถึงว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่ีสอนมา ยิง่
พระปฏิบติันะยิง่ซาบซ้ึงถึงขอ้วตัรปฏิบติั มนัเป็นเคร่ืองอยู ่ จิตของเรามนัเป็นนามธรรม
แลว้มนัเร็วมาก เวลามนัไปไหน ถา้เราไม่มีอะไรใหม้นัอาศยัเลย ปล่อยปะละเลย เดก็ 
เห็นไหม ลูกเรา เราปล่อยตามใจมนั แลว้วนัหลงัจะสั่งใหม้นัอยูใ่นอ านาจเรามนัจะฟังเรา
ไหม? สัตวท่ี์เราเล้ียงไวเ้ราไม่เคยฝึกมนัเลย เราปล่อยใหม้นัไปตามก าลงัของมนัเลย สัก
วนัหน่ึงบอกว่า เฮย้ เอง็มาเขา้คอก เอง็มาอยู่ดีๆ สัตวต์วัไหนมนัจะฟังเอง็ ไม่มีหรอก  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราไม่มีขอ้วตัรปฏิบติั ไม่มีเคร่ืองอยู ่ ใจของเรา พระท่ีมีครูบา
อาจารย ์ ครูบาอาจารยท่ี์ดี เห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติัในวดัถึงเวลาท าพร้อมกนั อยูก่บัหลวง
ตา หลวงตาท่านบอกเลยนะ เวลาท ามาไม่มีการเคาะระฆงั ไม่มีการบอก พระตอ้งส านึกรู้
เหมือนกนั โตแลว้ เวลาจะรวมเทศน์บอกเทศน์ รวมพระ พระทั้งวดัเลยมารวมท่ีศาลา 
ท่านลงมาก็เทศน์เลย ท าอะไรมนัจะฉบัไวมาก ท าอะไรสติสมัปชญัญะพร้อมมาก นั้นมนั
เป็นการบอกว่าวดัปฏิบติัเป็นอยา่งนั้น   

 วดัปฏิบติั เห็นไหม เพราะอะไร? เขามีสติ เขามีสติ เขามีความพร้อมเพรียง เขา
หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์มาประชุมพร้อมกนั เลิกประชุมพร้อมกนั นัน่ล่ะมนัเป็นเคร่ือง
บอกเลยว่าถา้ยงัมีการกระท าแบบน้ี สังคมสงฆจ์ะเจริญรุ่งเรือง สังคมสงฆจ์ะมีความ
สามคัคีไง สังคมสงฆใ์นการปฏิบติัมนัมีเคร่ืองอยู่อยา่งน้ี จิตใจมนัไม่เร่ร่อนมนัจะดี แต่ถา้
สังคมไหนนะในวดันั้นมีแต่เจา้พ่อ นัน่ก็เจา้พ่อหน่ึง น่ีก็เจา้พ่อหน่ึง เวลาจะประชุม แหม 
เจา้พ่อมาถึงตอ้งมีลูกศิษยล์ูกหายกขบวนกนัมาเลย หลายเจา้พ่อมารวมกนัในสังฆกรรม 
มนัก็เลยเป็นก๊กเป็นเหล่า  

 อนันั้นมนัเป็นท่ีว่าหลวงตาท่านพดู มีคนถามไง บอกว่าหลวงตาบอกว่าเหยยีบหวั
พระพุทธเจา้ไปแลว้แสดงธรรม อยา่งนั้นแหละ มนัเป็นอยา่งนั้นแหละ เพราะอะไร? 
เพราะไม่เคารพธรรมวินยั ถา้เคารพธรรมวนิยันะมนัไม่มีเจา้พ่อ เคารพกนัดว้ยอาวุโส ภนั
เต ผูใ้ดบวชก่อนตามสิทธิของเขา แมแ้ต่การฉนั การเขา้ไปนัง่ในพื้นท่ี ถา้อาวุโสตอ้งให้
อาวุโสนัง่หนา้ ภนัเตนะ อาวุโสไม่อนุญาตไปนัง่หนา้เป็นอาบติัทุกกฎ อาบติัปรับทนัที
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เลย เวน้ไวแ้ต่พระอาวุโสนั้นอนุญาต แบบว่านิมนตใ์หท่้านนัง่ตรงนั้น แต่ถา้พระอาวโุส
ไม่ไดบ้อก เราไปนัง่หนา้ท่ีสูงกว่า นัง่ขา้งหนา้ปรับอาบติัทนัที  

 ถา้ไม่เหยยีบหวัพระพุทธเจา้ไปมนัจะไม่มีการแบ่งแยกอยา่งนั้น มนัจะเคารพกนั
เป็นชั้นเป็นตอน มนัเคารพกนัตามธรรมวินยั ตามสิทธ์ิ ศาลปกครองๆ ตามการปกครอง
เลย ธรรมวินยัน้ีปกครองเลย แลว้ทุกคนศึกษามาดว้ยกนั ทุกคนเคารพเหมือนกนั มนัตอ้ง
มาเถียงกนัไหม? มนัจะมีกลุ่มมีกอ้นไหม? น่ีพดูถึงเวลาปฏิบติันะ  

 ฉะนั้น เวลาปริยติัส่วนปริยติั เวลาปฏิบติั ท่ีศึกษามา ท่ีท่องมานัน่ล่ะเขาถือหมด 
เขาเช่ือหมด แลว้เขาท าตามหมด แลว้มนัเลยไม่มีกลุ่มมีกอ้นไง มนัเป็นกอ้นเดียวกนัไง 
มนัเป็นลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ดว้ยกนัหมดไง มนัไม่มีกลุ่มมีกอ้นไง ถา้ไม่มีกลุ่มมีกอ้นก็
บอกว่าแลว้น่ีเวลาลงอุโบสถ ลงอุโบสถกนัไม่ได ้ มนัเป็นพระนานาสังวาส อนันั้นมนัก็
เป็นนานาสังวาสจริงๆ นานาสังวาสมนัก็ถือศีลต่างกนัมนัก็เป็นนานาสังวาส นานา
สังวาสพระพุทธเจา้กใ็หป้ฏิบติัตามนั้น นานาสังวาสใหต่้างคนต่างลงอุโบสถมนัก็ลง
อุโบสถเหมือนกนั อาวุโสภนัเตก็อาวุโสภนัเตเหมือนกนั  

 น่ีพดูถึงถา้มนัมีธรรมวินยัเป็นศาสดามนัไม่มีอะไรขดัแยง้ มนัท าตามนั้นแลว้จบ 
แต่น่ีก็ขดัแยง้อีกแหละ อา้ว นานาสังวาสตอ้งรวมกนัสิ รวมกนั นัน่ก็จะไปหลบหลู่
ธรรมะพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ก็นานาสงัวาสมนัอยูใ่นธรรมวินยั นานาสังวาสมนัก็มี 
เพราะนานาสังวาสบงัคบัไวอ้ยา่งนั้น ก็วินยัมนับงัคบัไวอ้ยา่งนั้นเราก็จะไปฝืน เวลา
บงัคบัก็จะไปฝืน เวลาเขาไม่ใหท้  าก็จะท า น่ีไงเหยยีบหวัพระพุทธเจา้ไป แต่ถา้ไม่เหยยีบ
ล่ะ? อา้ว ถา้ไม่เหยยีบนะเราเคารพ น่ีเคร่ืองหมายของคนดี กตญัญูกตเวที ความสามคัคี น่ี
พดูถึงความสามคัคีนะ  

 ฉะนั้น เขาบอกว่าเม่ือเดือนกนัยายนตอน ๒๕๕๗ เห็นไหม ช่วงแรกๆ ปฏิบติั
เพลิดเพลินมาก โอโ้ฮ ปฏิบติัแลว้ดีไง แลว้ตอนน้ีพอเดือนเศษๆ มนัเส่ือมหมดเลย มนั
เส่ือมหมดเลย สมาธิมนัไม่มี ค  าว่าเจริญแลว้เส่ือม เวลาเราปฏิบติันะจิตใจเรามนัสามญั
ส านึกของมนุษย ์ เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้มนัยกข้ึนสู่สมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัป
นาสมาธิ ถา้เป็นสมาธิแลว้ความสุขสงบระงบัแลว้น่ียกข้ึนสู่วิปัสสนา น่ีปัญญาการรู้แจง้ 
การรู้แจง้คือโลกุตตรปัญญา ถา้ปัญญารู้แจง้ ถา้เราไม่รู้จกับ ารุงรักษามนัเส่ือมหมดแหละ  
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 มนัตอ้งเจริญแลว้เส่ือมเพราะมนัเป็นสัพเพ ธมัมา อนตัตา สภาวะท่ีเป็นอนตัตาคือ
สภาวะท่ีแปรปรวน ส่วนชีวิตเรา ความเป็นไปของเรามนัก็อยูใ่นวงอนตัตาอยูแ่ลว้ แลว้
เวลาปฏิบติัไป การปฏิบติัเราก็เป็นอนตัตา น้ีความเป็นอนตัตามนัจะคงท่ีตายตวัมนั
เป็นไปไม่ได ้ แต่มนัจะเป็นไปไดด้ว้ยความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ การระวงั
รักษา ระวงัรักษา เห็นไหม ฉะนั้น เวลาพระปฏิบติัเราท่านถึง ถา้เวลาคนไปเห็นนะท่าน
บอกว่าหนา้บ้ึงเลย แหม ระวงัตวัเตม็ท่ีเลย นัน่ล่ะพระท่ีดี พระท่ีเขาระวงัตวัของเขา พระ
ท่ีเห็นภยัไง ดูสัตวสิ์ สัตวป่์าเวลามนัรักษาชีวิตมนั มนัระวงันะ มนัไม่ใหค้นเห็นตวัมนั ถา้
เห็นตวัมนันะมนัโดนล่าทนัที  

 น่ีก็เหมือนกนั เรามีสติ มีปัญญารักษาดูแลใจของเรา ในเม่ือมนัเป็นสัพเพ ธมัมา 
อนตัตา มนัยงัไม่เป็นอกุปปธรรม มนัไม่เป็นธรรมแท ้ธรรมแทท่ี้ไม่เส่ือมสภาพ เราก็ตอ้ง
ดูแลรักษา ถา้เราดูแลรักษา เวลามนัเส่ือมมนัก็ตอ้งหาเหตุหาผล มนัเส่ือม เจริญแลว้ตอ้ง
เส่ือม ถา้มนัเจริญ น่ีคนเราส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ไดส้มาธิแลว้เหมือนมีเงินหน่ึงบาท เงินหน่ึง
บาทจะอยูก่บัเราตลอดไปเลย เงินหน่ึงบาทน่ีจะไม่ใชเ้ลยใช่ไหม เงินหน่ึงบาทซ้ือน ้าแขง็
เปล่าก็หมดแลว้ เงินหน่ึงบาทมนัใชไ้ม่มีค่าเลยตอนน้ี ทีน้ีพอเงินหน่ึงบาทนะ เรามีหน่ึง
บาทใช่ไหม เราเก็บบาทท่ีสอง สองบาท สามบาท ส่ีบาท หา้บาท หกบาท เจด็บาท เราก็มี
เงินร้อยบาท เออ เก็บสองร้อย สามร้อย ส่ีร้อยก็มีหน่ึงพนั หน่ึงพนั สองพนั สามพนัก็มี
หน่ึงหม่ืน อา้ว สองหม่ืน สามหม่ืนก็มีหน่ึงแสน  

 น่ีไงสมาธิมนัท าอยา่งน้ีไง มนัสะสม มนัดูแล สมาธิถึงจะอยูก่บัเรา แต่ถา้เราบอก
เรามีสมาธิแลว้นะเราก็เร่ร่อนของเรา เราคิดร้อยแปดไป เงินหน่ึงบาทวางไวเ้ดก็มนัลกัไป
แลว้ เงินหน่ึงบาทท าตกหายไปไม่มีสักสลึง แลว้สมาธิก็หายไปแลว้ หายแน่นอน โดย
ธรรมชาติสมาธิเป็นแบบน้ี มนัอยู ่ อยูเ่พราะมีเหตุปัจจยั หายไปเพราะรักษาไม่เป็น แลว้
ถา้รักษาเป็น รักษาเป็นก็หาเหตุหาผล แลว้พยายามรักษาของเรา น่ีศึกษามาท าไม ศึกษา
มาท าไม ศึกษามาปฏิบติัไง ถา้ปฏิบติัข้ึนมาแลว้ น่ีท่ีว่าเม่ือก่อนมนัดีมาก เด๋ียวน้ีมนัเส่ือม
ไปหมดเลย เราก็พุทโธใหม่ ถา้พุทโธใหม่ เห็นไหม แลว้ถา้ไม่ไดก้็ปัญญาอบรมสมาธิ เรา
พยายามฝึกฝนของเรา ถา้เราฝึกฝนของเราไดม้นัก็เป็นของเราไปได ้ 

 ถา้เป็นไปได ้ น่ีบอกว่าเวลาทางโลก เห็นไหม หนา้ท่ีการงานของเรา บริษทัของ
เรา เราก็ดูแลรักษาเพื่อบริษทัของเรา แต่เราก็รักษาใจเราเพื่อใหใ้จเราร่มเยน็เป็นสุข มนั
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จะไปแกไ้ขท่ีบริษทันั้นไดง่้ายข้ึน แลว้เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนังานละเอียด มนั
เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็นงานส่วนตนไง เวลาบริษทัเรามีลูกนอ้ง มีพนกังาน
หมดเลย เราก็ตอ้งบริหารจดัการใช่ไหม น่ีเป็นบริษทั เพราะว่ามนัเป็นสังคม เป็นชุมชน 
แต่เวลาปฏิบติั อารมณ์มนัเกิดข้ึนร้อยแปดพนัเกา้เลย เราตอ้งบริหารความคิดเราหมด เรา
ท าของเราคนเดียว เราพุทโธของเราคนเดียว รักษาหวัใจของเราคนเดียว เวลามนัสะอาด
บริสุทธ์ิมนัสะอาดบริสุทธ์ิในหวัใจของเรา  

 หวัใจน้ีมนัส าคญั ระหว่างศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบติั แต่ในเม่ือเรามีหนา้ท่ีการ
งานทางโลกเราก็ท  าหนา้ท่ีการงานทางโลกของเราไป แลว้ถา้เราปฏิบติัก็ปฏิบติัแบบน้ี น้ี
ปฏิบติัของเรา เพื่อประโยชน์ไง เพื่อประโยชน์ เห็นไหม ฉะนั้น พอประโยชน์ เพราะว่า
ค าถามถามมาอยา่งน้ี แลว้พอตอนหลงัถามมาแลว้ก็บอกว่าส่ิงท่ีว่าเขามาไดข้นาดน้ี
เพราะว่าเขามีบุญกุศล ไดมี้ครู มีอาจารย ์มีครู มีอาจารยก์็เป็นประโยชน์กบัเรา ฉะนั้น ส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์แลว้ก็คือเป็นประโยชน์ ฉะนั้น เวลาคนเกิดมา ดูพระอรหนัตใ์นสมยั
พุทธกาลสิ เอตทคัคะแต่ละองค ์ มีความช านาญแต่ละองค ์ ความช านาญของพระแต่ละ
องคใ์ช่ไหม น่ีความช านาญ แลว้อุปสรรคของพระปฏิบติัแต่ละองคล่์ะ? อุปสรรคท่ีแต่ละ
องคม์นัมาแตกต่างกนั 

 น่ีก็เหมือนกนั เพราะเขาบอกว่าในเม่ือเขาเกิดมาแลว้เขามาพบพุทธศาสนา เขามี
บุญมาก ถา้ค าว่ามีบุญมาก ตอนน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัเราแลว้ แต่ในเม่ือเราด าเนินชีวิต
ทางโลก เราก็ตอ้งท าหนา้ท่ีการงานของเรา น่ียงัดีมากนะเพราะยงัมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ถา้ไม่
มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง เวลาเกิดปัญหาน้ีข้ึนมา มนักระทบกระเทือนกนัไปมนัจะทุกขม์ากกวา่น้ี 
น่ีก็ทุกข ์ทุกขเ์ป็นอริยสัจ ทุกขเ์ป็นความจริง แต่ทุกขน้ี์ไม่แผดเผาเราจนเกินไปนกั เพราะ
เราไดศึ้กษาธรรมะ สัจธรรมมนัช่วยชโลมหวัใจของเรา ผอ่นคลายใหห้วัใจเราไม่ทุกข์
จนเกินไป แลว้ถา้ปฏิบติัจริงจงัๆ ข้ึนมานะเราไดอ้ริยทรัพย ์นัน่ล่ะทรัพยจ์ริงๆ เลย นัน่ล่ะ
มนัไม่เส่ือม ไม่แปรสภาพ อนันั้นแหละท่ีเราแสวงหากนั  

 แต่ในเม่ือเราอยูท่างโลกใช่ไหม เราปฏิบติัอยู ่ เราปฏิบติัเพื่อบรรเทาทุกข ์ แลว้
ปฏิบติัน่ีเราท าหนา้ท่ีการงาน อนันั้นเป็นการด ารงชีวิต น้ีคือผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ
คือการเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
น้ีผลของวฏัฏะ มนุษยมี์ปัจจยัเคร่ืองอาศยั เทวดามีปัจจยัเคร่ืองอาศยัแบบเทวดา พรหมมี
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ปัจจยัเคร่ืองอาศยัแบบพรหม ด ารงชีวิตอย่างไร อยูภ่พชาติอยา่งนั้นกินอาหารอะไร อยู่
อยา่งใด ในผลของวฏัฏะไง  

 ฉะนั้น เราเกิดเป็นมนุษยม์นัเป็นผลของวฏัฏะ สถานะของมนุษย ์เราจะบอกว่าเรา
มาไกลมากแลว้นะ เราไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์ แลว้เรามองยอ้นกลบัไปในสังคมมนุษยสิ์เขา
สนใจแบบเราไหม? เขาขวนขวายแบบเราไหม? แลว้เขาก็ทะนงตนนะว่าเขามีความสุข 
เขาจะบอกเขามีความสุขมากเลย เขาทะนงตนของเขานะ แต่ถา้วนัไหนเขาคิดไดน้ะเขา
คอตกเลย แต่ของเราน่ีเราพยายามของเรา ขวนขวายของเรา เรามาไกลแลว้ มาไกลคือว่า
เราเปิดตาสองขา้ง  

 หลวงตาท่านใชค้  าว่าเปิดตาสองขา้ง ขา้งหน่ึงคือทางโลก ขา้งหน่ึงเราเปิดตาทาง
ธรรม แต่ทางโลกเขาเปิดตาขา้งเดียว เขาพยายามขวนขวายชีวิตของเขา แต่เขาไม่เปิดตาน้ี
ไง ตาน้ีคือตาใจ พยายามเปิดหวัใจของเรา หาท่ีพึ่งกบัใจของเรา มนัจะทุกข ์มนัจะล าบาก 
น่ีเวลาโยมว่าทุกข์ๆ  นะ ไปดูพระสิ พระออกพรรษาน่ีพระหายไปคร่ึงวดั ไปป่าไปเขากนั
เขาทุกขไ์หม? เขาแบกบริขารเขา้ป่าๆ ไป อยูน่ี่อยูสุ่ข อยูส่บายเขาเขา้ไปท าไม? น่ีพระ
หายไปคร่ึงหน่ึง ตอนน้ีอยูใ่นป่าหมด ป่าเมืองกาญจน์ไปหมดเลย แลว้โยมมาวดัทุกข์
ไหม แลว้พระเราเวลาออกธุดงคทุ์กขไ์หม? แลว้เขาท าอะไรกนั? เขาแสวงหาสจัธรรมไง 
เขาแสวงหาความจริงไง  

 ไม่ใช่ว่าโยมมาวดัน่ีทุกขน์ะ อูฮู้ ตอ้งขวนขวายมา พระเราอยูน่ี่ก็เขา้ป่าไปนู่น ก็ไป
แสวงหาเหมือนโยมท่ีมาวดัน่ีแหละ แต่โยมมาวดัมาหาบุญ มาประพฤติปฏิบติั ไอพ้ระเรา
หาคุณธรรม นู่นน่ะเขา้ป่าไปเลย ใกลเ้ขา้พรรษามนัจะวนกลบัมาไม่วนกลบัมาเร่ืองของ
มนั พอดีไปเจอท่ีอ่ืนดีก็ไปอยู่นู่นเลย ถา้มนัวนกลบัมา น่ีไงแสวงหาเหมือนกนั เขาก็
แสวงหา เราก็แสวงหา น่ีเรามาไกลมากแลว้ เรามาไกลมากแลว้ เราตอ้งมัน่ใจของเรา เพือ่
ประโยชน์กบัเรา เพื่อคุณธรรมของเรา เอวงั 

 


