
ไม่รู้คืออวิชชา ๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ไม่รู้คืออวิชชา 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๑ มถุินายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “สงสยัในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมขีอ้สงสยัขอเรยีนถามดงันี้ครบั 

๑. บ่อยครัง้ทีผ่มพจิารณา มกัจะจบลงดว้ยความไม่รู ้ ผมจงึมคีวามสงสยัว่า

เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ครบั กราบขอบพระคุณอย่างสูง 

ตอบ : เดีย๋วนี้ปัญหากระชบัมาก เมื่อก่อนเขยีนเป็นหน้าๆ เลย อธบิายเป็นคุง้เป็น

แควเลย แต่การอธบิายเมื่อก่อนอธบิายมาเยอะมาก เพราะว่าเวลาภาวนาไป เวลา

ภาวนาไปมนัจะมคีวามสงสยั มนัจะมคีวามรูค้วามเหน็ต่างๆ มหาศาลเลย เขยีน

ปัญหาถามมาเยอะมาก แลว้เรากต็อบไปเรื่อยๆ ตอบไปเรื่อยๆ นะ เขากเ็ขา้ใจดขีึ้น 

พอเขา้ใจดขีึน้เพราะภาวนามนัเกดิความสงสยัไม่ได้ พอเกดิความสงสยัแลว้มนัไม่

กา้วหน้า 

ฉะนัน้ เวลาเราตอบปัญหาเป็นชัน้เป็นตอน เป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา เขากภ็าวนา

ต่อเน่ืองมาจนมาสรุปตรงนี้ เวลาภาวนาไปมนัเป็นแบบนี้ สรุปลงว่า “บ่อยครัง้ทีผ่ม

พจิารณา มกัจะจบลงดว้ยทีค่วามไม่รู”้ 

ความไม่รู ้ ไม่รูค้อือวชิชาไง ไม่รูก้ค็อือวชิชา เรามอีวชิชาโดยต้นเหตุอยู่แล้ว 

จติเรามคีวามไม่รู้โดยธรรมชาติอยู่แลว้ จติเรามอีวชิชาครอบง าอยู่โดยธรรมชาตเิลย 

ธรรมชาตกิค็อืมนัไม่รูไ้ง 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ นี่พระอรหนัต์ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ปฏญิาณตนว่าเป็นศาสดา เป็นพระอรหนัต์เลย เทศนาว่าการแจกแจง วถิี

แห่งจติแจกแจงไดห้มดเลย แลว้พวกเรากไ็ปเรยีนกนั ไปเขา้ใจกนั เรากจ็ าขีป้ากขององค์
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สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาพูดชดัเจนมากเลย เหมอืนเป๊ียะเลย พุทธพจน์อนั

เดยีวกนัเลย แต่จบลงทีค่วามไม่รู ้ไม่รู ้ไม่รูเ้พราะอะไร 

เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ส ารอกคายอวชิชาในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จบสิน้ไปแลว้ แต่

เราไปจ าวธิกีารนัน้มา แลว้เวลาปฏบิตัขิึน้มา เรากท็ าทุกอย่างพรอ้มเลย ท าทุกอย่าง

เหมอืนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลย มนัก็รูปแบบไง เลยีนแบบไง เลียนแบบมา 

แต่เราไม่ได้คดิค้น เราไม่ไดท้ าของเราขึน้มาเอง สดุทา้ยมนักจ็บลงตรงนี้ไง จบลงที่

ความไม่รู ้

“ผมจงึมคีวามสงสยั เหตุใดถงึเป็นเช่นนัน้” 

ไม่ตอ้งสงสยัหรอก มนัเป็นเช่นนี้อยู่แลว้ กม็นัเป็นอย่างนี้ ธรรมะเป็น

ธรรมชาตไิง ธรรมะเป็นธรรมชาตมินักจ็บลงดว้ยความไม่รูไ้ง กธ็รรมชาตไิง ก็ยกให้

ธรรมชาตไิง แต่เราไม่รู้ 

แต่ถ้าเรารูล้่ะ เหน็ไหม รูแ้จง้แล้ววางไว ้ อยู่เหนือมนั วางไวห้มดเลย วาง

ธรรมชาต ิวางวฏัฏะไว ้เราพน้จากวฏัฏะไป 

ถ้าจะพน้จากวฏัฏะ สิง่ทีป่ระพฤตปิฏบิตัมิามนัถูกตอ้งมาทัง้นัน้น่ะ ถูกตอ้ง

หมายความว่า เริม่ตน้เรากใ็ชปั้ญญาอบรมสมาธิ เพราะคนถามเขาใชปั้ญญาอบรม

สมาธมิา เหน็ความรูส้กึ เหน็ความนึกคดิ จบัตอ้งไดห้มด แลว้ปล่อยวางหมดเลย ปล่อย

ไปๆ ปล่อยมาเรื่อย พจิารณา พอพจิารณาบ่อยครัง้เขา้ พจิารณาบ่อยครัง้เขา้ 

พจิารณาสิน้สุดของมนัคอืความไม่รู ้จบลงทีค่วามไม่รู ้

จบลงทีค่วามไม่รูน้ี่สมุทยัมนัเจอืปนมา เวลาปฏบิตัไิป สมุทยัมนัเจอืปนมา 

พอจบลงที่ความไม่รูแ้ล้ววางไว้ วางเลย กลบัมาที่ความสงบ 

หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่หลวงตาไวเ้ลย “อย่าทิ้งผู้รู ้อย่าทิ้งพุทโธ” 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เราจะพจิารณา เราคดิว่าเราจะท างาน เราออกไปท างาน 

เราขวนขวาย เราอยากไดม้รรคไดผ้ลออกไปท างาน พอไปท างาน ท างานจนออกไป

อยู่กบังาน ออกไปส่งออกจนก าลงัไม่พอ แล้วจบลงดว้ยความไม่รู ้ เหน็ไหม หนัรหีนั
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ขวางแลว้ หนัรหีนัขวาง ไปขา้งหน้ากไ็ปไม่ถูก จะถอยกถ็อยไม่เป็น อา้ว! แลว้ท า

อย่างไรล่ะ จะไปขา้งหน้ากไ็ปไม่ได ้เพราะมนัจบลงทีค่วามไม่รู้ 

จบลงทีค่วามไม่รูเ้พราะเหตุใด 

จบลงทีค่วามไม่รู ้ พอมนัท าไปนะ กเิลสมนัอ่อนตวัลงๆ มนัหลบหลกี มนั

หลบหลกี มนัหลบไง กเิลสมนัหลบ กเิลสมนับงัเงา กเิลสมนัซ่อนอยู่ใตจ้ติส านึก แลว้

เรากพ็จิารณาของเราไป พจิารณาไปจบแลว้ไปไหนล่ะ กเิลสมนัหลบอยู่แล้วไปโดน

มนัไหม ไปโดนแลว้จบลงดว้ยอะไร จบลงดว้ยความไม่รู ้ไม่รู้เพราะอะไร 

ไม่รู้เพราะกิเลสมนัยงัหลบอยู่ภายใน เพราะอวชิชามนัท าให้ไม่รู้ มนัไม่รู้ 

อา้ว! กเ็ราพจิารณาอยู่นี ่กเ็ราพจิารณาอยู่ เราใชปั้ญญาอยู่ ทีเ่ขาบอกว่า “ใช้

ปัญญาไปเลยเป็นวปัิสสนา” ปัญญาของเขา สตปัิฏฐาน ๔ มนักเ็ป็นแบบนี้ 

ทัง้ๆ ทีป่ฏบิตัติามความเป็นจรงินะ ปฏบิตัติามความเป็นจรงิเพราะเราใช้

ปัญญาอบรมสมาธแิลว้เราเหน็ จบัอารมณ์ความรูส้กึได ้ จบัขนัธ์ได ้ จบัขนัธ์กเ็ป็น

ธรรมารมณ์ เหน็ไหม กาย เวทนา จติ ธรรม เราจบัจติได ้ เราจบัไดแ้ลว้พจิารณาไป 

แลว้มนัปล่อยวางๆ 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ แต่ถ้ามนั

พจิารณาไปแลว้มนัจะเป็นวชิชา ถ้าเป็นวชิชา ญาณํ อทุปาทิ ปญญฺา อทุปาทิ 

วิชฺชา อทุปาทิ อาโลโก อทุปาทิฯ เกดิญาณ เกดิวชิชา เกดิความรูแ้จ้ง แลว้เกดิ

ความรูแ้จง้ 

แลว้ท าอย่างไรถงึจะเกดิความรูแ้จง้ล่ะ ถ้าเกดิความรู้แจง้ 

เวลามนัไป มนัไปไม่ไหวแลว้ ปล่อย ปล่อยแลว้กลบัมาทีผู่รู้ ้กลบัมาทีพุ่ทโธ

มาสรา้งก าลงั ถ้าคนทีม่กี าลงักว่า ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ทีม่กี าลงัมากกว่าจะคุมเกมเวลาจะ

ต่อสูก้บัเดก็ แต่ถ้าเราใชก้ าลงับ่อยครัง้เขา้ๆ ก าลงัเราอ่อนแอลง มนักเ็สมอกนั เหน็

ไหม คนทีม่วุีฒภิาวะเสมอกนักต็่อสูก้นัดว้ยความเสมอภาค 
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แต่เวลาจติมนัเสื่อมนี่เราด้อยกว่าเขาแลว้ กเิลสมนัเป็นผูใ้หญ่แลว้ ความเพยีร

เราเป็นเดก็แล้ว เวลาภาวนาไปกเิลสมนัเข้มแขง็ขึน้มาแลว้ เพราะมนัใชลู้กล่อลูกชน 

ใชลู้กหลบลูกหลกี เรากย็งัเขา้ใจว่ายงัอหงัการนะ วปัิสสนานะ โอโ้ฮ! นักปฏบิตันิะ สู้

ใหญ่เลย มุมานะนะ โอโ้ฮ! ท าเตม็ทีเ่ลย กเิลสมนักล็่อไปเรื่อย พาไปเรื่อย พาไปจนเรา

อ่อนลา้ พาจนจติเราเสื่อม พอจติมนัเสื่อมนะ มนัตลบหลงัมานี่ไง จบลงทีค่วามไม่รู ้ไม่รู้

แลว้หนัรหีนัขวาง หนัรหีนัขวาง 

แต่ถ้าครบูาอาจารยน์ะ ไม่ต้องไปเสียใจ ไม่ต้องไปแปลกใจ เราจะ

เลียนแบบเขาเลยล่ะ มนัเป็นเช่นน้ีเอง มนัเป็นเช่นน้ีเอง มนักเ็ป็นกิเลส

อยู่อย่างนัน้เองไง ความเพียรกเ็พียรกิเลสของเราเองไง มนัไม่มรรค

สามคัคีไง มนัไม่สมุจเฉทปหานไง มนัไม่ฟาดไม่ฟันเข้าไปท่ีอวิชชาไง มนั

ไม่เข้าไปต่อสู้กบักิเลสไง 

ถ้าเขา้ไปต่อสูก้บักเิลส มนัมกีารช าระลา้ง มนัมกีารฆ่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สรรเสรญิการฆ่าประเภทเดยีว 

เหน็ไหม การสร้างเวรสร้างกรรม การชนะ การระรานกนั 

พระพทุธเจ้าปฏิเสธหมด ปฏิเสธหมดนะ ศลี ๕ ปาณาติปาตา ไม่ให้ฆ่า

กนั ไม่ให้เบียดเบียนกนั ไม่ให้กลัน่แกล้งกนั ไม่ให้เสียดสีกนั ไม่ให้พดู

ถากถางกนั ไม่ให้ทัง้นัน้เลย สรรเสริญอยู่อย่างเดียวเท่านัน้น่ะ การฆ่า

กิเลสประเสริฐท่ีสุด พระพทุธเจ้าสรรเสริญการฆ่ากิเลส 

ฉะนัน้ ใชปั้ญญาไปเลย วปัิสสนาไปเลย สตปัิฏฐาน ๔ ไปเลย ไม่มกีาร

กระท าอะไรเลย ไม่มกีารท าอะไรเลย แลว้มนัคอือะไร กธ็รรมะเป็นธรรมชาตไิง 

ธรรมชาตมินักต็ัง้อยู่นัน่ไง ธรรมชาตอิยู่ขา้งนอก เรากอ็ยู่ของเราไง ทุกคนกต็่างคน

ต่างอยู่ กเ็ป็นธรรมชาตไิง แลว้อย่างไรต่อล่ะ 

แต่นี่ปฏบิตันิะ นีป่ฏบิตัหิมายถงึว่าเราต่อสูม้าเป็นชัน้เป็นตอนแลว้ แต่สุดทา้ย

แลว้มนัก็เป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้ นี่ขนาดท ามานะ ท ามาคอืว่าเราใช้ 
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“๑. บ่อยครัง้ทีผ่มพจิารณา มกัจะจบลงดว้ยความไม่รู”้ 

แต่เมื่อก่อนมนัจบลงด้วยอะไร จบลงด้วยความรู ้ จบลงด้วยความรูเ้พราะอะไร 

เพราะเราใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ เพราะเรารูถ้งึจติของเรา เราถงึวางอารมณ์ เพราะเรา

รูจ้ติของเรา เราถงึวางอารมณ์ เพราะเราไม่รูจ้ติของเรา เราถงึเสวยอารมณ์ เราเสวย

อารมณ์ เรากม็แีต่ความคดิ มแีต่ความผูกพนั เพราะอะไร เพราะเราไม่รูจ้ติของเรา 

แต่ถ้าเรามปัีญญาอบรมสมาธ ิ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ เราท าจติของเรา ตวั

พลงังานมนัเหน็โทษของมนั มนัปล่อยวางๆ เรารูจ้ติของเรา เรารูจ้ติของเราดว้ยรูแ้จง้ 

จติของเรามนักไ็ม่เสวยอารมณ์ จติของเรากเ็ป็นเอกเทศ จติของเราเป็นเอกเทศ จติ

ของเรากเ็ป็นสมัมาสมาธ ิ

พอเป็นสมัมาสมาธ ิจติเหน็อาการของจติ จติเหน็ขนัธ์ จติเหน็การกระท า จติ

เหน็อารมณ์ นี่จติเหน็ ถงึจบัแลว้พจิารณา 

พจิารณาไปๆ มนัจบลงดว้ยความไม่รูไ้ดอ้ย่างไร 

จบลงดว้ยความไม่รูเ้พราะสมาธมินัอ่อน จบลงทีค่วามไม่รูเ้พราะก าลงัไม่มี 

ถ้าก าลงัมนีะ จบลงไปดว้ยความรูแ้จง้ พจิารณาไป พจิารณาแยกแยะไป 

พจิารณาไปเหน็เป็นไตรลกัษณ์ มนัปล่อย นี่มนัปล่อยนะ ปล่อยตทงัคปหาน ปล่อยคอื

ปล่อยชัว่คราว ปล่อย ปล่อยแลว้ก็อยู่กบัความสุข ความสุขแลว้พอมกี าลงัขึน้มา พอ

มนัจบัความนึกคดิได ้จบัต่อ จบัต่อ พจิารณาต่อเน่ืองไป พจิารณาต่อเน่ืองไป 

จบัได ้ พจิารณาไปมนักป็ล่อยๆ ถ้ามกี าลงัมากขึ้น ปล่อยต่อเนื่องไป ถ้าก าลงั

มากขึน้นะ ถ้ามนัมกี าลงัหมายถงึว่ามนัปล่อยแลว้มนัมกี าลงั ถ้ามนัไม่ปล่อย มนัใช้

ก าลงัไปแลว้มนัเสื่อม กลบัมาทีพุ่ทโธ กลบัมาทีปั่ญญาอบรมสมาธ ิ กลบัมาทีส่รา้ง

ก าลงั สรา้งก าลงัแล้วกลบัไปพจิารณาต่อเน่ืองซ ้าแล้วซ ้าเล่าๆ หมัน่คราดหมัน่ไถ 

หลวงปู่ มัน่ส ัง่ประจ าเลย หมัน่คราดหมัน่ไถ 

ท านาตัง้แต่สมยัโบราณมา เขากต็อ้งคราดต้องไถเขาถงึจะหว่านขา้วได้ จะ

ปักกลา้หว่านเมลด็ขา้วได้ สมยัปัจจุบนัน้ีเวลาจะท านากต็อ้งคราดตอ้งไถจนกว่าทีด่นิ

เป็นเลนจนเหมาะสมกบัการหว่านกลา้ เหมาะสมกบัการปักกลา้หว่านขา้วได ้ อนาคต 
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อนาคตกาลต่อไปขา้งหน้าเขากต็้องหมัน่คราดหมัน่ไถอยู่อย่างนี้ เขาหมัน่คราดหมัน่ไถ

จนสุดท้ายแล้วเขาถงึสมควรจะหว่านกลา้ จะหว่านข้าว จะปักกลา้ได้ 

เหมอืนกนั นี่กเ็หมอืนกนั เวลาพจิารณาไป ปล่อยแลว้ปล่อยเลา่ๆ ปล่อยกค็อื

ปล่อย อดตีกาลเขาเกี่ยวข้าวไปแล้ว ขา้วเขาเกี่ยวแล้วเขาด ารงชวีติในสมยัอดตีกาลมาแลว้ 

ปัจจุบนันี้เรากย็งัท านาหาขา้วเลี้ยงชวีติกนัในปัจจุบนันี้ อนาคต มนุษยใ์นอนาคตนัน้เขาก็

ตอ้งท านาเหมอืนกนั เขาตอ้งหาขา้วหากนิในอนาคตเขา นี่กเ็หมอืนกนั มนัเป็นอดตี 

เป็นปัจจุบนั เป็นอนาคต เรากท็ าของเราในปัจจุบนั 

ทีจ่บลงดว้ยความไม่รู ้ ไม่รู้กห็นัรหีนัขวางอยู่นี่ไง ถ้ามนัไม่รู ้ ไม่รู้กค็อือวชิชา 

แลว้อวชิชาท าไมถงึไม่รูล้่ะ กม็นัมอียู่แล้ว อวชิชามนัอยู่กบัเราอยู่แลว้ กไ็ปจบลงทีม่นัไง 

ไปจบลงทีม่นั ไปจบลงทีค่วามไม่รูไ้ง แลว้จบลงทีค่วามไม่รู้ 

นี่ยงัดนีะ จบทีค่วามไม่รูแ้ลว้ยงัสงสยั ยงัเขยีนมาถาม ถ้าไปจบทีค่วามไม่รูน้ะ 

คนบอกว่า “มรรคผลไม่มแีลว้ล่ะ เราท ามาขนาดนี้แลว้ วปัิสสนามา ปล่อยวางมา รู้

แจง้มาตลอดเลย สุดทา้ยมาลงทีค่วามไม่รู ้เออ! เราท าขนาดนี้ มรรคผลนิพพานคงไม่

มแีลว้ล่ะ” 

แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย์นะ มนักเ็ป็นเช่นนี้เอง กเิลสมนักเ็ป็นเช่นนี้เอง กเิลสมนัก็

ปัน่หวัเอง็เล่นไง กเิลสมนักปั็น่หวัผูป้ฏบิตัเิล่นไง ไหนบอกจะฆ่ามนัไง จะฆ่ามนั แล้ว

ถงึเวลาท าไมมาจบลง จบลงทีม่นั ไปจบลงทีค่วามไม่รู ้กจ็บลงทีอ่วชิชา 

แต่ถ้าเป็นธรรมะมนัไปจบลงท่ีวิชชา เกิดญาณ เกิดวิชชา เกิด

ความรู้แจ้งในธรรมจกัร ถ้าอย่างนัน้ถึงเป็นสมัมาทิฏฐิ งานชอบ เพียร

ชอบ 

ถ้างานไม่ชอบ มสีมาธแิลว้เถลไถล ส่งออกไปรูนู่้นรูน้ี่ นัน่ไม่ชอบ นี่งานไม่ชอบ 

งานส่งออก งานของโลก งานของมาร งานของกิเลส ไม่ใช่งานของมรรค ไม่ใช่งาน

ของธรรม 
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ถ้างานของธรรม มนัสงบระงบัขนาดไหน น้อมไปกาย น้อมไปเวทนา น้อมไป

จติ น้อมไปธรรม ไม่ส่งออก ไม่ส่งออกไปวติกวจิารณ์เรื่องนอกจากอรยิสจั นอกจาก

อรยิสจัแกก้เิลสไม่ได ้การแกก้เิลสมนัจะอยู่ในอรยิสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคก็

อยู่ในสตปัิฏฐาน ๔ ถ้าสตปัิฏฐาน ๔ แต่สตปัิฏฐาน ๔ ตอ้งจติจรงิ จติเป็นสมาธจิรงิ จติ

รูจ้รงิ จติตามความเป็นจรงิ มนัถงึจะช าระลา้งไดจ้รงิ 

ขนาดจติจรงิ รูจ้รงิ สมาธจิรงิ ท าขึ้นไปแลว้เป็นอย่างนี้ ท าไปแล้วนะ เพราะท า

ไปแล้วมนัเสื่อมสภาพเพราะก าลงัใชไ้ปแลว้ เทคโนโลย ีวตัถุสิง่ใดก็แล้วแต่ทีใ่ชป้ระโยชน์ 

พอใชไ้ปแล้วมนัเสื่อมค่าทัง้นัน้ พร้อมกบัอารมณ์ความรูส้กึดว้ย อารมณ์ของเราไปรูส้ิง่

ต่างๆ โอ๋ย! ครัง้แรกรสชาตเิขม้ขน้มากเลย พอคดิซ ้าคดิซาก จดืแลว้ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เวลาวปัิสสนาไปแรกๆ มนักเ็ขม้ขน้ชดัเจน แต่พอท าไปแลว้

กเิลสมนัยนืระยะที่ดกีว่า มนัยนืระยะไว ้ เบยีดไวเ้รื่อยๆ มรรคใชต้่อสูม้ามนักห็ลบหลกี 

ถงึเวลาแลว้พอมนัยนืระยะ ธรรมเรายนืระยะกส็ูไ้ม่ได ้ พอไปนี่ออกอาการแลว้ เป๋แลว้ 

ออกอาการ พอออกอาการ กเิลสมนัยิ้มแลว้ พอยิม้แลว้นะ ตอนนี้กเิลสมนัซ ้าเตมิแลว้ 

“ท ามาขนาดนี้แลว้ มรรคผล” นี่กเิลสมนัซ ้าเตมิแล้ว 

แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย์นะ เพราะครูบาอาจารย์ท่านผ่านวกิฤติอย่างนี้มากกว่านี้

อกี มนัหลอกมากกว่านี้อกี นี่ยงัดนีะ มาจบลงทีค่วามไม่รู ้ แต่ถ้ามนัเป็นกเิลสมนัสวม

รอยนะ “นิพพาน วปัิสสนาจบแลว้ ว่างหมดแลว้ นิพพาน” 

นิพพานอะไร ยงัสงสยัอยู่นี่ ยงัไม่รูอ้ยู่นี่ นิพพานอะไร ถ้าวปัิสสนาไปมนัจะ

เจอเหตุนี้ เจอแบบว่ากเิลสมนัหลอกมนัล่อ มนัพลกิมนัแพลง 

เวลาทีก่ารประพฤตปิฏบิตัิ ครูบาอาจารยท์่านจะบอกว่า ทีเ่ราทุกขย์ากกนัอยู่

นี่มอีนัเดยีวเท่านัน้น่ะ กเิลสเราเท่านัน้น่ะ กเิลสคอืมาร มารที่มนัครอบง าหวัใจนี้มนัไม่

ปล่อยใหใ้จนี้เป็นอสิระหรอก แลว้มนัครอบง ามาไม่มภีพไม่มชีาต ิ ไม่มตีน้ไม่มปีลาย มนั

ครอบง ามานานเนกาเล แลว้ในปัจจุบนัน้ีเราเพิง่มาหูตา เพิง่มาตื่นไง เพิง่มาระลกึได ้

เพิง่จะมาสูก้บัมนัไง 
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แต่เดมิถา้คนไมม่องกลบัมาตรงนี้นะ มนักม็องแต่หนา้ทีก่ารงานใช่ไหม เราจะ

ร ่าเราจะรวย เราจะมัง่จะม ี เราจะท าหน้าที่การงาน มนักไ็ปกวา้นเอาขา้งนอก กเิลส

มนัอยู่ในเรอืนมนักย็ิม้สบาย นอนสบาย เอง็ไปหามาปรนเปรอขา้ไป เอง็ไปหามาเพื่อ

ปรนเปรอกเิลสอ้วนๆ ไง อย่างนี้สบาย 

แต่ถ้าเราลมืหูลมืตา งานกค็อืงาน เราท าแล้ว แต่เราทวนกระแสกลบัแลว้ ท า

สมาธคิอืยอ้นกลบัไปทีจ่ติ ถ้ายอ้นกลบัไปทีจ่ติ จะไปรือ้คน้มนัแลว้ ตอนนี้มนัเดอืดรอ้น

แลว้ ถ้ามนัเดอืดร้อนแล้วมนักต็อ้งวางลวดลายของมนัแลว้ ลวดลายของมนักน็ี่ไง ท าไป

แลว้เรายนืระยะระหว่างธรรมกบักเิลสต่อสูก้นัในใจ ยนืระยะไม่ไหวกเ็สื่อม 

ถ้ายืนระยะมาอย่างน้ีแล้วเรากต้็องกลบัมาฟิตความเข้มแขง็ของ

เราเอง กลบัมา ถ้าไปไม่รอด กลบัมาพทุโธ พทุโธน่ียาประจาํบ้านเลย

ล่ะ ทาํอะไรไม่ออก ทาํอะไรไม่ได้ให้คิดถึงพทุโธไว้เลย กลบัมาพทุ

โธๆๆ 

ทนีี้พุทโธ กเิลสมนัสวมรอยนะ “โอโ้ฮ! วปัิสสนามาขนาดนี้ ใชปั้ญญามาขนาด

นี้ แยกแยะไดห้มดเลย ขนัธ ์ ความรูส้กึแยกไดข้นาดนี้ ตอนนี้เราขึน้ไปยอดเขาเอเวอ

เรสตแ์ลว้ เราขึน้ไปจนสุดยอดสูงสุดในโลกแลว้ เราจะถอยกลบัมาไดอ้ย่างไร” 

เวลาจะกลบัมาพุทโธมนัเป็นสมถะไง พอบอกสมถะ ทุกคนจะบอกว่า “อู๋ย! 

เราท ามาแลว้ พืน้ทีร่าบเราส ารวจมาหมดแลว้ ตอนนี้เราขึน้จุดสูงสุดของโลกแล้ว แลว้

จะถอยกลบัมาไดอ้ย่างไร” นี่กเิลสมนัหลอกซ ้าสองซ ้าสาม 

ยอดเขาเอเวอเรสต์มนัสูงทีสุ่ดในโลก เขาปีนขึน้ไปเขาจะไปเอาชื่อเอาเสยีงกนั

ว่าไดไ้ปถงึจุดสูงสุดของโลก อนันัน้มนักแ็ค่สมมุตอินัหนึ่ง 

แต่ในจติใจของเรา เราวปัิสสนามาขนาดไหน เรารูแ้จง้ขนาดไหน อนันัน้กค็อื

การฝึกงานของเรา เราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา แต่ในเมื่อมนัยงัไม่สมุจเฉทฯ มนัยงัไม่

สมดุลของมนั เราตอ้งใชก้ าลงัต่อเนื่องไป เราตอ้งใชก้ าลงัต่อเน่ืองไป เรายงัตอ้ง

ด ารงชวีติต่อไป เราตอ้งมคีุณธรรมประจ าใจของเราต่อไป เราจะตอ้งมศีลี เราตอ้งมี
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สมาธ ิเราตอ้งมปัีญญาเพื่อเป็นเสบยีง เป็นมรรค เหน็ไหม มรรค ๘ มนัตอ้งม ี๘ องคก์ร 

ด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ระลึกชอบ สตชิอบ ปัญญาชอบ มนัตอ้งเกื้อหนุนกนั 

ฉะนัน้ เกื้อหนุนกนั เรากก็ลบัมาสรา้งสมของเราเพื่อกองก าลงัของเรา เพื่อจะเขา้ไป

ต่อสูช้ าระลา้งมนั ถ้ามนัคดิไดอ้ย่างนี้ กเิลสมนักไ็ม่ซ า้เตมิไง 

ถ้ากเิลสมนัซ ้าเตมินะ “โอโ้ฮ! เราไปไกลแลว้ เราวปัิสสนาไปจนจะจบอยู่แลว้ 

จะตอ้งกลบัมาพุทโธอกี” 

กองทพัไหนเขาต้องเดนิดว้ยท้องทัง้นัน้น่ะ กองทพัไหนเขาตอ้งมเีสบยีง

ทัง้นัน้น่ะ แหม! ไปไกลแลว้ไม่ตอ้งส่งเสบยีงเลย เอง็หากนิเอาเองนะ กนิลมเอากแ็ลว้กนั 

อา้ว! รบไป กนิลมไปดว้ย ลมนัน่น่ะกนิได ้อากาศกนิเขา้ไปแลว้ไม่ตอ้งส่งเสบยีง 

เวลากเิลสมนัพลกิแพลงนะ มนัพลกิแพลงของมนัอย่างนัน้ เวลากเิลสมนัใช้

ดุลพนิิจของมนั แต่ถ้าปัญญาเราไม่ทนั มนัทอ้แท้ 

นี่ไง เวลาปฏบิตัมินัถงึตอ้งมเีหตุมผีล มคีรูมอีาจารยค์อยสนบัสนุน คอย

สนับสนุนแล้ว เหตุผลของท่านชดัเจนอยู่แล้วแหละ แต่เหตุผลของเราเหตุผลขา้งๆ คูๆ 

เหตุผลจะเรยีกร้องเอาความเห็นใจ 

มนักน่็าเหน็ใจจรงิๆ นะ มนัทุกข์มนัยากนะ โอโ้ฮ! ลงทุนลงแรงมาก การปฏบิตัิ

โอโ้ฮ! เหน่ือยอ่อนมาก 

หลวงตาท่านพูดประจ านะ ใครว่าท างานแล้วเหน่ือย ท างานแลว้เหน่ือย งาน

ทางโลก ถ้ายงัไม่ไดภ้าวนา อย่าเพิง่มาคุยนะ เพราะงานทางโลกมนัไม่ถงึสละชวีติ การ

บ าเพญ็เพยีรมนัสละชวีติแลว้สละชวีติเล่านะ เวลากเิลสมนัมาพลกิแพลง มนับอกจะตาย 

อะไรตายก่อน ทุ่มเลย ชวีตินี้แลกเลย แลกกบัความมมุานะของเรา เอาธรรมแลกกบักเิลส

มา แลกกนัมาประจ า 

มนัถงึบอกว่า ถ้ามนัทอ้มนัแท ้ มนัทุกขม์นัยาก ครูบาอาจารยท์่านกเ็หน็ใจ 

เหน็ใจ เพราะเหน็ใจ ท่านถงึไดพ้ยายามจะบอกถงึว่าใหเ้รามสีตมิปัีญญารกัษาใหด้ ี

เวลาท าน่ีแสนทุกขแ์สนยาก แลว้รกัษาไวน้ี่ยากมาก เงนิทองเอาใส่เซฟไว ้ถ้า

มนัเสื่อมค่ากเ็สื่อมค่าตามเงนิเฟ้อ แต่ถ้าสมาธ ิมนัไม่รูจ้ะไปใส่เซฟไหน ปัญญาไม่รูจ้ะ
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ใส่เซฟไหน เวลามนัดมีนักด็อียู่อย่างนี้ เวลามนัถอยกรูดๆๆ หมดเลย เขน็ครกขึน้

ภูเขา เวลามนัไหลลงมามนัทบัตายเลย นี่กเ็หมอืนกนั ภาวนาเกอืบเป็นเกอืบตายกว่า

จะดขีึน้มา เวลามนัเสื่อม พรดื! หมดเลย ฟืด! เกลี้ยงเลย นี่เวลามนัเสื่อมนะ 

นี่ไง ครูบาอาจารยเ์ขาถงึไม่ใหค้ลุกไม่ใหค้ลไีง ไม่ใหค้ลุกคลกีนั พระภกิษุผู้

ปฏบิตัใิหอ้ยู่วเิวก ใหอ้ยู่ทีส่งบสงดัรกัษาใจของตวั ดูแลไว ้ มนัไดม้านี้แสนยาก แลว้

เวลาถ้ามนัเสื่อมถอยไปแลว้กม็าคอตก มาทุกขม์ายาก เพราะไม่รูจ้กัวธิรีกัษาไง 

แต่ครูบาอาจารยท์่านผ่านมาแลว้ เวลามนัเสื่อม เวลามนัทุกขม์นัยาก หลวง

ตาใชค้ าว่า “เศรษฐแีลว้ลม้ละลาย” ถ้าเป็นสมาธ ิ สมาธนิี่แจ่มเลย ดมีากเลย เวลามนั

เสื่อมนะ เหมอืนเศรษฐทีีล่ม้ละลาย ดูส ิ คนทีเ่ป็นเศรษฐแีลว้ลม้ละลายทุกขข์นาดไหน 

เหมอืนกนั อนันี้กเ็หมอืนกนั เวลาพูดมาอย่างนี้มนัชดัตรงนี้ไง 

“บ่อยครัง้ทีผ่มพจิารณา มนัจะไปจบลงทีค่วามไม่รู”้ 

แหม! สารภาพมาชดัๆ เลยนะ “ไปจบลงที่ความไม่รู”้ ไม่เขยีนมาแจ่มเลย แต่

ก่อนเขยีนมานี ่โอ้โฮ! แยกแยะหมดเลย รู้อย่างนัน้ เห็นอย่างนัน้ 

ทีรู่อ้ย่างนัน้ เหน็อย่างนัน้ มนัเป็นประสบการณ์ของผูท้ีป่ฏบิตัิ ใจดวงใดก็

แลว้แต่ไดแ้ยกแยะ ไดใ้ชปั้ญญาไปแลว้ นัน่คอืประสบการณ์ คนเราตอ้งมี

ประสบการณ์ เหน็ไหม มนัเป็นปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก คอืการกระท าทีม่คีวามเป็นจรงิใน

ใจของเรา มรรคผลมนัจะเกดิจากการกระท าแบบนี้ 

มรรคผลไม่ไดเ้กดิจากสญัญาคอืการจ า สญัญาไปจ าเขามา แลว้เกดิจาก

จนิตนาการ มนัไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลหรอก มนัลอยลม มนัไม่มเีหตุผล ไม่มขีอ้เทจ็จรงิ

ในหวัใจ 

แต่ในการประพฤตปิฏบิตัมินัมขีอ้เทจ็จรงิในหวัใจ เวลาทุกขน์ะ ทุกขย์ากแสน

เขญ็ เวลาลงสมาธมินัสงบนี่สุขพอใจเลย เวลาเกดิปัญญาขึ้นมา ปัญญาแยกแยะขึน้มา 

เหน็ไหม ผลก าไร ขาดทุนแลว้ เราไดก้ าไร ไดข้าดทุน เรารูแ้ลว้ ตอนวปัิสสนามนัจะได้

มรรคไดผ้ลมา ตอนนัน้เราท าไปแลว้ 
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นี่เรากท็ ามาแล้ว แต่เวลาเป็นอย่างนี้ เวลาถงึทีสุ่ดแล้วมนัเป็นอย่างนี้ มนัตอ้ง

กลบัมาใหม่ กลบัมานะ ไม่ใช่กลบัมารือ้ฟ้ืน กลบัมาแบบคนไม่มอีะไรเลย กลบัมาใหม่ 

มารื้อฟ้ืน กลบัมาสร้างก าลงัเท่านัน้เอง แต่สิง่ทีเ่ราท ามาแล้วเราก็รูแ้ล้วใช่ไหม เรา

ภาวนามาแลว้ เราเขา้ใจมาแล้ว เรารูม้าแลว้ อนันัน้กค็อืสมบตัขิองเราไง ไมต่อ้งไปตกใจ

ว่า “ถา้กลบัมาพุทโธมนัเหมอืนกบั อู๋ย! ไปเริม่ตน้ใหม่เลย โอ๋ย! มนัไม่ไหว โอ๋ย! ท ามา

ไกลแลว้น่ะ”...กเิลสมนัหลอก 

กองทพัมนัจะชนะกนัวนันี้พรุ่งนี้มนัยงัตอ้งการเสบยีงเลย มนัยงัตอ้งการ

อาหารอยู่ตลอดเวลา กองทพัเดนิดว้ยทอ้ง จะวปัิสสนาตอ้งมสีมัมาสมาธเิป็นเครื่อง

เกื้อหนุนตลอด สมัมาสมาธเิป็นสิง่ทีย่กขึ้นสู่วปัิสสนา ถ้าขาดสมัมาสมาธ ิ มนัจะเป็น

โลกยีปัญญา เป็นเรื่องโลก เป็นเรื่องสญัญา เป็นเรื่องความจ า เป็นเรื่องความเคยชนิ 

มนัไม่ใช่เป็นมรรคจรงิ 

มนัเป็นมรรคจริงมนัต้องมีสมัมาสมาธิเป็นตวัรองรบั เพราะ

สมัมาสมาธิมนัไมม่ีกิเลสเข้ามาเจอืปน ไมม่สีมุทยัเข้ามาเจือปน มนัเป็น

สมัมาสมาธิมนัถึงจะเป็นธรรม พอเป็นธรรมแล้วเกิดวิปัสสนา เกิด

ปัญญา มนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาคือโลกตุตรปัญญา 

โลกตุตรปัญญาคือปัญญาท่ีหลุดจากโลก ปัญญาท่ีพ้นจากโลก ปัญญาท่ี

จะกาํราบปราบปรามโลกทศัน์ความข้องในใจ 

ความขอ้งในใจเป็นปัญญาทางโลก ฉะนัน้ เวลาทีเ่ราไหลลงไป มนัจะไหลลง

ไปสู่สญัญา สู่ปัญญาทางโลก 

แต่ถ้าเราวปัิสสนาไป เวลาถงึทีสุ่ดมนัขาดนะ อกุปปธรรม อกุปปธรรมคอื

โสดาบนั ถ้ามนัวปัิสสนาต่อเน่ืองสูงขึน้ไป เวลาถ้ามนัไหลลงมานะ มนักไ็หลลงมาสู่ตรง

นี้ ไหลลงมาสู่โสดาบนั ไหลลงมาสู่อกุปปธรรม อกุปปธรรมคอืคงทีไ่ง อกุปปธรรมทีม่นั

รองรบัไวไ้ง 
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แต่ตอนนี้เราไม่มสีิง่ใดรองรบัไว ้ เวลาไหลลงไปมนัไหลไปทีปุ่ถุชนนู่นเลย ไหล

ลงไปทีส่ามญัส านึกของมนุษยเ์ลย สามญัส านึกของคน โลกยีปัญญา เรื่องโลกเลย ถ้า

ท าไป พจิารณาไป มนัจะรูม้นัจะเหน็ของมนัอย่างนี้ แลว้จะสูไ้ดไ้ง 

เขาถามต่อไง “แลว้ผมมคีวามสงสยัว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนัน้ กราบ

ขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูง” 

เหตุใดถงึเป็นเช่นนัน้ มนัเป็นเช่นนัน้เอง มนัเป็นเช่นนัน้เอง มนัเป็นผลงาน

ของกเิลส มนัเป็นพืน้ฐาน เป็นเบสกิเลย กเิลสมนัเป็นอย่างนี้ กเิลสมนัหลอกผูท้ี่

ประพฤตปิฏบิตั ิกเิลสมนัพลกิแพลง มนัหลอกลวงเพื่อใหส้มเป็นประโยชน์กบัมนั 

“เหตุใดถงึเป็นเช่นนัน้” 

มนัเป็นอย่างนี้แหละ กเิลสมนัเป็นอย่างนี้แหละ ถา้เป็นอย่างนี้ รูเ้พราะอะไร 

เพราะเราใชปั้ญญาไปแลว้นะ จบลงทีค่วามไม่รู ้นี่กเิลส อวชิชา 

แลว้ถ้ารูล้่ะ วชิชาล่ะ 

เหน็ไหม ถ้ามวีชิชา วิชฺชาจรณสมปฺนฺโน มวีชิชา มจีรณะ มคีวาม

รอบคอบ มทีุกอย่างพร้อม ชดัเจนมากเลย เพราะอะไร เพราะเวลามนัขาด ขาดด้วย

ความชดัเจน 

เวลาปล่อยกป็ล่อยไปดว้ยความรู้ แต่กย็งังงๆ เพราะอะไร เพราะมนัไม่ขาด 

เวลามนัขาด สงัโยชน์มนัขาดดัง่แขนขาด โอ๋ย! มนัขาด เวลามนัขาดตอ้งใชค้วามมุ

มานะ ความพยายามไป ถ้าความมุมานะ ความพยายามไป 

นี่ถามมาดว้ยความดมีาก ดมีากหมายความว่า มคีวามสงสยั มคีวามขอ้งใจ 

เปิดอกคุยกนัไง 

ธรรมดาแล้วคนที่เขาวปัิสสนา เขาใชปั้ญญาไปแล้วเขาไม่กลา้พูดอย่างนี้ไง 

ไม่ใช่ว่ามนัจบลงทีค่วามไม่รู ้ ความไม่รูค้อืเราไม่มมีรรคมผีล เราไม่มเีหตุมผีลไง ทุก

คนจะบอกว่าเราเศรษฐธีรรม ทุกคนมธีรรมเตม็หวัใจเลย แต่ไอค้นบอกว่าความไม่รู ้

ความไม่ม ีไม่ค่อยมใีครพูดไง แต่ถ้าเราพูดออกมา เออ! ใช่ 
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เพราะความไม่รู ้ฝึกหดัดดัแปลงมนัให้มนัเป็นความรู้ เป็นความ

เข้าใจ เหน็แจ้ง รู้ชดั เวลาพิจารณาไปบ่อยครัง้เข้าๆ จนกว่ามนัจะถึง

ท่ีสุดมนักข็ณะจิตคือขาด ทาํอย่างนัน้ไป 

นี่พูดถงึ “ท าไมมนัเป็นเช่นนัน้” 

มนัเป็นอย่างนี้ 

นี่พูดถงึว่ามนัจบลงทีค่วามไม่รู้ คอืมนัจบลงที่อวชิชา ไปจบลงทีต่วัมนัจรงิ ไป

จบลงทีต่วักเิลสนัน่ล่ะ แต่เราพลกิกลบัมาใหม่ ถ้าอย่างนี้แลว้ ถ้าพูดถงึถ้าไปหาอภธิรรม 

อภธิรรมบอก “เหน็ไหม บอกแล้วพุทโธเป็นแบบนี้ พุทโธไปแล้วลม้ลุกคลุกคลาน พุทโธ

ปฏบิตัไิปแลว้ไม่มมีรรคมผีล เหน็ไหม สูม้าใชปั้ญญาอย่างเราดกีว่า ปัญญาอย่างเรา

มนัรูแ้จง้ นัน่น่ะรูแ้จง้” 

รูแ้จง้อย่างนัน้รูแ้จง้สิง่ทีว่่ามนัเป็นเช่นนัน้เองไง มนัไม่มสีิง่ใดประหตัประหาร

กนัไง มนัไม่มรีะหว่างธรรมกบักเิลสต่อสูก้นัไง มนัไมม่ธีรรมะเขา้ไปช าระลา้ง ไปส ารอก

ไปคายกเิลสออกไง นี่เวลาคนทีม่นัเพลีย่งพล ้า คนทีท่อ้แท ้ พอไปเจอสิง่ใดชกัจูงไป 

เราจะไปสิง่ทีม่คีุณค่าต ่าลงไปเรื่อยๆ คุณค่าต ่าคอืคุณค่าทางโลก ไม่มคีุณค่าทางธรรม 

ถ้าคุณค่าทางธรรมนะ เราตอ้งมุมานะกลบัมาใหม่ แล้วสูก้บัมนัใหม่ เอาใหเ้หน็

จรงิเหน็จงัขึน้มา กลบัไปใหม่ กลบัมาพุทโธ กลบัมาทีผู่รู้ ้

นี้สงสยัในเรื่องภาวนาเนาะ ต่อไป 

ถาม : เรื่อง “การเบยีดเบยีนผูอ้ื่น” 

ครอบครวัคนจนีจะมกีารท าฮวงซุ้ยบรรพบุรุษ แตถ่้าคนใดคนหนึ่งในครอบครวั

ท าการปรบัฮวงซุ้ยเพื่อผลประโยชน์เฉพาะครอบครวัตวัเองโดยไม่แจง้ให้ญาตพิีน่้อง

ทราบ การกระท าแบบนี้ถอืว่าเป็นการเบยีดเบยีนผูอ้ื่นและเป็นบาปหรอืไม่คะ 

ตอบ : อนัน้ีเป็นเรื่องความเชื่อนะ ความเชื่อทางโลก เวลาเราพูดเรื่องนี้ เวลาหลวงตา

ท่านพูด ท่านพูดดนีะ ท่านบอกว่า ท่านเรยีนถงึมหา เวลาท่านพูดถงึทางวชิาการ ท่าน
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บอกว่าวชิาการกค็อืวชิาการ ไม่ใช่การถอดถอนกเิลส ถ้าท่านไม่เรยีนมากห็าว่าไปว่า

คนอื่นไง 

ไอเ้ราก็เหมอืนกนั เวลาเราพูดถงึฮวงซุ้ย เรื่องประเพณี มนัเป็นเรื่องของคน

ไทยเชือ้สายจนี แลว้ดูหน้าเราส ิ เจ๊กทัง้ขีเ้ลยล่ะ เพราะพ่อนี่จนีนอกเลย เราก็

เหมอืนกนั 

ฉะนัน้ สิง่นี้มนัเป็นความเชื่อไง เรื่องฮวงซุ้ย เรื่องบรรพบุรุษ มนัเป็นความ

เชื่อ ถ้าความเชื่อมนักม็ทีีม่าทีไ่ป อย่างเช่นความเชื่อ ดูส ิ พระยสะ พระยสะฟังเทศน์

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดเ้ป็นพระอรหนัต์ แลว้กไ็ปเอาพรรคพวกมาบวช แลว้

เขาถามว่าท าไมพระยสะท าไดง่้ายขนาดนัน้ ไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า แต่เดมิเขาเป็นคนทีเ่ที่ยวเกบ็ศพไง 

เกบ็ศพไร้ญาต ิ เกบ็ศพกลางทางมาท าฌาปนกจิ เขาสรา้งบุญอย่างนี้มาพรอ้มกบัคณะ

ของเขา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าพวกเราลา้งป่าชา้ต่างๆ มนักม็าจากตรงนี้ไง มนัมทีี่มาทีไ่ปไง 

ทนีี้การว่ามทีีม่าทีไ่ป บรรพบุรุษเขาฝังกนั มฮีวงซุ้ย แลว้ฮวงซุ้ยแลว้เขากถ็อืไง เขา

ถอืฮวงจุย้ เขาถอืว่าการท าอย่างนัน้เป็นเคลด็เป็นต่างๆ อนัน้ีเป็นความเชื่อ เป็นความ

เชื่อใช่ไหม 

ฉะนัน้ ถ้าในครอบครวัเราคนใดคนหนึ่งไปปรบัปรุงฮวงซุ้ยเพื่อประโยชน์

เฉพาะครอบครวั 

ถ้าเขาไปปรบัฮวงซุ้ยเฉพาะครอบครวั ถ้าพูดถงึความเชื่อนะ ความเชื่อสิง่นัน้ 

ถ้ามองกนัอย่างนัน้ เอาสิง่นัน้มาเป็นคต ิ เอาสิง่นัน้มาเป็นรูปแบบ เรากจ็ะมคีวาม

บาดหมางกนั 

แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธ เพราะเขาถามเรา เราเป็นพระ ถ้าเป็นชาวพุทธ ชาว

พุทธใหถ้อืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ใหถ้อืรตันตรยั ใหถ้อืพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก ไม่เชื่อสิง่อื่นๆ ใดๆ เลย 
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ถ้าไม่เชื่อสิง่อื่นๆ ใดๆ เลย เรื่องฮวงซุ้ย เรื่องต่างๆ มนักเ็ป็นศาสตรศ์าสตร์

หนึ่งทีเ่ขาเชื่อกนั ถ้าเป็นศาสตรศ์าสตรห์นึ่งทีเ่ขาเชื่อกนั ถ้าเขาท าของเขาแล้วเขาได้

ประโยชน์ของเขา เขาสนใจ เขาไปดูแล ถ้ามองมุมกลบั เขาไปดูแลฮวงซุ้ย เขาไปท า

ความสะอาด เขาไปดดัแปลง ถ้าเขาไปดูฮวงซุ้ยของพ่อแม่เราใหดู้สวยงาม เขากท็ า

ประโยชน์กบัเขา เพราะเขาขยนั เขาท าของเขา เขาประกอบสมัมาอาชวีะ เขาถงึ

เจรญิรุ่งเรอืง 

แต่เราไปคดิไงว่าเขาไปปรบัฮวงซุ้ยเฉพาะครอบครวัเขา เขาไปปรบัฮวงซุ้ย

เฉพาะครอบครวัเขา แลว้เขากเ็จรญิรุ่งเรอืงใช่ไหม ไอเ้ราไม่ไดไ้ปปรบัฮวงซุ้ย 

ครอบครวัเราก็เลยตดิขดัไปหมดเลย 

ไอค้ าว่า “ตดิขดัหรอืไม่ตดิขดั” ถ้าเราเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธเขาไม่ดูทีน่ัน่ 

เขาใหดู้ความเพยีร ความวริยิะ ความอุตสาหะ เหน็ไหม เชื่อในสจัจะ ถ้าเชื่อในสจัจะ 

เราเป็นชาวพุทธใช่ไหม ถ้าเขาไปท าฮวงซุ้ย เขาไปปรบัฮวงซุ้ยเพื่อครอบครวัของเขา 

เรากส็าธุ สาธุว่า เขาขยนัหมัน่เพยีร เขาอุตส่าหไ์ปดูแลฮวงซุ้ย เขายงัท ามาหากนิ 

ครอบครวัเขาเจรญิรุ่งเรอืง อา้ว! กส็าธุ เขาเป็นคนด ี

แลว้ของเราล่ะ ของเรา อา้ว! เรากไ็ปปรบับา้งกไ็ดถ้้าเราจะไปปรบั เออ! เราก็

ไปปรบัฮวงซุ้ยบา้ง ถ้าเราเชื่อว่ามนัท าแลว้มนัจะรวย ถ้าไปปรบัแลว้กลบัมาท าแลว้ท า

ไม่รวย อา้ว! ยุ่งเลย ฮวงซุ้ยกป็รบัแลว้ ท ามาหากินกท็ าแลว้ ท าไมไม่ร ่ารวยเหมอืน

เขาล่ะ 

ทนีี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะ เราเชื่อตรงนี้ไง เราเชื่อตรงที ่ หนึ่ง เรา

ขยนัหมัน่เพยีร เราขยนัหมัน่เพยีร เราไม่ประมาท เราไม่เลนิเล่อ เราใชส้ตปัิญญา 

ตรงนี้มนัจะท าใหเ้รามัน่คงในชวีติเรา 

เขาจะท าคุณงามความดขีองเขาขนาดไหน เขาจะปรบัฮวงซุ้ยของเขาเพื่อ

ประโยชน์ของเขา ความเชื่อของเขา ถ้าเขาเชื่ออย่างนัน้ เขาเชื่อกนัจรงิๆ นะ 

เพราะว่าในสงัคม ทางวชิาการต่างๆ แขนงต่างๆ มนัมเียอะแยะไปหมด อยู่ที่ใครจะ

ศกึษาไม่ศึกษา ถ้าเขาศกึษาเรื่องฮวงซุ้ย เขาเชื่อเรื่องฮวงซุ้ย บางคนเชื่อเรื่องฮวงซุ้ย 
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เขาเชื่อก็เรื่องของเขา เขาเชื่อของเขา แต่เขาท าไปๆ แลว้ เขาตอ้งไปปรบัฮวงซุ้ยของ

เขา เขาตอ้งไปดูแลของเขา เขาต้องดูแลอย่างนัน้ตลอดไป มนัไม่เป็นอสิระใช่ไหม 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่เชื่อใดๆ ทัง้สิน้ แมแ้ต่เทวดา อนิทร ์

พรหมยงัตอ้งมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ในลทัธศิาสนาอื่นเขา

เคารพใคร ในวฏัฏะนี้จะเคารพใคร 

ถ้าพูดถงึเคารพเทวดา อนิทร ์พรหม เขาว่า เทวดา อนิทร ์ พรหมเป็นพระจง

พระเจา้ มนักส็ูงสุดในวฏัฏะกม็เีท่านี้ ตัง้แต่พรหมลงมา ตัง้แตพ่รหมลงมานี่เป็นลกู

ศษิยอ์งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทัง้นัน้เลย มาฟังเทศน์ขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ 

แลว้เราเองเรากเ็ป็นลูกศษิย์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนเรื่องอะไร เหน็ไหม ถ้าสอนเรื่องท ามาหากนิ เรื่องคารวะ ๖ 

เรามคีวามคารวะ เรามคีวามนอบน้อม เรื่องทศิกไ็ด้ 

เวลามาบวชแลว้เป็นทดิ ทดิเพราะอะไร ทดิเพราะมกีารศกึษา บนศีรษะของ

เราทศิเหนือ ทศิสูง ทศิบนศีรษะของเราคอืสมณะชพีราหมณ์ ครูบาอาจารยข์องเรา ทศิ

เบื้องหน้าคอืพ่อแม่ของเรา ทศิเบื้องซ้าย ทศิเบื้องขวา เหน็ไหม เขาใหบ้รหิารทศิ ถา้เรา

บรหิารทศิ เราบรหิารอย่างนี้ เราจดัการอย่างนี้ เรากเ็ป็นชาวพุทธ ฉะนัน้ เราเป็นชาวพุทธ 

เรามปัีญญาแล้ว เรื่องอย่างนี้มนัเป็นเรื่องปลกีย่อย 

ฉะนัน้ แต่เรา เราเป็นคนขาดแคลน เราเป็นคนไม่มัน่ใจ เขาไปท าอย่างนัน้ เราก็

ไปมองเขาว่าเขาเบยีดเบยีน เพราะว่าถ้าเป็นฮวงซุ้ยนีเ่ป็นของตระกูล ทุกคนตอ้งมสีทิธิ

เสมอภาคเหมอืนกนั เราคดิของเราอย่างนี้ 

สทิธเิสรภีาพเหมอืนกนั แต่เขาท าของเขา เขาไปปรบัฮวงซุ้ยของเขา เขาไปท าดี

ของเขา ปรบัฮวงซุ้ยกเ็หมอืนเชงเมง้ เขาไปท าความสะอาด เขาไปท าความสะอาด 

ของคนไทยกส็งกรานต์ สงกรานต์กเ็อากระดูกพ่อกระดูกแม่มาท าความสะอาด นี่เขาท า

คุณงามความด ี คนท าคุณงามความดเีขาขยนัหมัน่เพยีรของเขา เขาถงึประกอบ

สมัมาอาชวีะ เขาถงึประสบความส าเรจ็ของเขา 
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ไอเ้รานี่ โอ๋ย! นักปฏบิตันิะ เป็นชาวพุทธนะ นัง่เฉยเลย นัง่พุทโธอย่างเดยีวเลย 

ไมท่ าอะไรเลย มนักไ็ดแ้ค่พุทโธนี่ ไดล้มหายใจนี่ ได้หวัใจนี่ แต่สิง่ทีจ่ะไดจ้ากภายนอก

มนักต็อ้งขยนัหมัน่เพยีร ถ้าขยนัหมัน่เพยีรมนักจ็ะไดส้ิง่นัน้มา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเขาเบยีดเบยีนไหม 

นี่ภาษาเรานะ ความคดินี้ ใจนี้มหศัจรรยม์าก เวลาคดิดนีี่คดิไดด้สีุดๆ เลย 

เวลามนัคดิรา้ยมนักค็ดิถงึกบัท ารา้ยตวัเองไดม้หาศาลเลย อนัน้ีกเ็หมอืนกนั นี่เราคดิ

ของเราเองไง เราคดิว่าเป็นการเบยีดเบยีนไหม แลว้นี่ไม่กลา้ไปถามคนท าดว้ยนะ 

กลบัมาถามพระ พระเป็นคนสาธารณะไม่รูเ้รื่องอะไรเลย ทนีี้ไม่รูเ้รื่องอะไรเลยกพ็ูด

อย่างนี้ เราคดิเอาเองไง เราคดิว่าเขาไปท าเพื่อประโยชน์ของเขา เพื่อประโยชน์

ครอบครวัคนเดยีว 

ถ้าเราคดิ จติใจเราเป็นสาธารณะ ถา้เขาท าดแีลว้กเ็รื่องของเขา เขาท าด ีถ้าพี่

น้องเรา ชาตติระกูลของเรา เขาเจรญิรุ่งเรอืง เราก็พอใจนะ แต่ถ้าเขาตกทุกขไ์ดย้าก 

เรายิง่เศรา้ใจใหญ่ แต่ถ้าเขาท าดแีลว้เรากพ็อใจ 

แต่เรานะ ถ้าเรายงัไม่ดอีย่างเขา เรากข็ยนัหมัน่เพยีรของเรา เรากม็ุมานะ

บากบัน่ของเรา เราบรหิารจดัการของเราใหร้อบคอบ เราไม่มคีวามประมาทในชวีติ

ของเรา ไม่ประมาทในทรพัยส์นิของเรา เราท าของเรา ถ้าเราท าของเรามนักเ็ป็น

ประโยชน์กบัเรา ถา้เราท าอย่างนี้ปับ๊ รกัษาใจเรา 

หลวงตาท่านสอนบ่อย รกัษาใจเรา ใจของคนอื่นนะ บาปเวรมนั

กเ็รื่องของเขา ถ้าใจของเรา เรารกัษา มนักเ็ป็นเรื่องของเรา เป็น

ผลประโยชน์ของเรา 

ถ้าผลประโยชน์ของเรา ถ้าเราเป็นชาวพทุธด้วย เราใช้คาํว่า 

“เป็นชาวพทุธ” บ่อย เพราะคาํว่า “เป็นชาวพทุธ” พระพทุธศาสนาสอน

ให้เสียสละ เสียสละเรื่องภายนอก เสียสละเรื่องภายในคือความ

เบียดเบยีนตนเอง ความคิดท่ีมนัเบียดเบียนใจ เราต้องเสียสละให้เป็น 
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ถ้าเสียสละได้ เหน็ไหม การเสียสละน้ีเขาเรียกว่าสละกิเลส ถ้าสละ

กิเลสได้ 

ทีเ่ราภาวนากนัอยู่นี่เราภาวนาเพื่อสละกิเลส ช าระล้างกเิลส ทนีี้มนัช าระลา้ง

ไม่ได ้มนัถงึตอ้งวางพืน้ฐานเบสกิไปเริม่ตน้ตัง้แต่ทานไง ฝึกหดัดดัแปลงมาตัง้แต่ทาน 

ทาน ศลี แลว้มาภาวนา ถ้ามนัมพีืน้ฐานมาอย่างนัน้ปับ๊ มนักท็ าของมนัขึ้นไปได ้ถ้าท า

ขึน้ไปไดน้ะ 

ใครขยนัหมัน่เพยีร เราสาธุเลยนะ ใครท าคุณงามความด ี ใครเสยีสละ ใครท า

เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรานี่เห็นดเีหน็งามไปกบัเขาเลย เราช่วยส่งเสรมิเขาเลย แล้ว

เราจะท าด้วย 

แต่เราไม่ท าอย่างนัน้ เราท าอย่างนัน้ไม่ได ้ เรากไ็ปท าใจของเรา เราเสยีสละ

ไอค้วามตระหนี่ถี่เหนียว ไอเ้สยีสละทีค่อยจบัผดิคนอื่น ไอเ้สยีสละที่ว่าเขาท าความดี

แลว้เราไปกดีขวางเขา เราท าของเราบา้ง เราท าของเราบา้ง 

ไอเ้รื่องความมัง่มศีรสีุขนี่นะ ถ้าใครท าบุญกุศลมา ถ้าใครไม่ท าบุญกุศลมานะ 

มนัมมีากน้อยขนาดไหนก็รกัษาไวไ้ม่ได้นะ การรกัษาไวน้ี้กแ็สนยากนะ การแสวงหาเงนิ

หาทองมาน้ีก็ยากอย่างหนึ่ง 

คนเราคนทุกขค์นจนเวลามเีงนิมทีองก็มคีวามสุข มคีวามสบายใจ ยิง่มมีาก

ขึน้มา พอคนมเีงนิมทีองขึน้มากเ็ที่ยวเล่น เล่นการพนันสูญหายหมด เหน็ไหม การที่

แสวงหามากท็ุกข์อนัหนึ่ง การรกัษาไวทุ้กขก์ว่าอกี พอมเีงนิมทีองขึน้มา โอโ้ฮ! เพื่อน

มากเลย ญาตเิยอะเลย ถ้าไม่มเีงนิมทีอง ญาตไิม่มเีลย ลองมเีงนิมทีอง ญาตมิาแลว้ 

คนนู้นยมื คนนี้จบั คนนี้ตอ้ง หมด รกัษาไวก้แ็สนยาก ฉะนัน้ ถ้าเรามสีตมิปัีญญาขึน้มา 

เรารกัษาของเราเพื่อประโยชน์กบัเรานะ  

ฉะนัน้ ค าว่า “อย่างนี้เป็นการเบยีดเบยีนผูอ้ื่นหรอืเปล่า” 

การเบยีดเบยีน การเบยีดเบยีนผู้อื่น เราไปเบยีดเบยีนใหเ้ขาไดทุ้กขไ์ดย้าก 

อนันี้เขาแสวงหาความดขีองเขา เรากแ็สวงหาความดขีองเรา ฉะนัน้ เพยีงแต่ว่าเป็นญาติ

พีน่้องกนั เพราะฮวงซุ้ยของพ่อของแม่เป็นของส่วนรวม ถ้าของส่วนรวม เขาท านี่ เขาท า 
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เขาท าเขาตอ้งไดป้ระโยชน์ของเขา ถ้าเราท า เหน็ไหม เขาท าได ้ เรากท็ าได ้ เขาไปท า

ฮวงซุ้ยใหไ้ดป้ระโยชน์ เราก็ไปท าของเราบา้ง 

เขาท า เขาไดป้ระโยชน์ เราไปท า เราไม่ไดป้ระโยชน์ เพราะอะไร เพราะเราท า

แบบสกัแต่ว่า จติใจเราไม่มัน่คง จติใจเราไม่เคารพบูชาจรงิ ถ้าคนจติใจเคารพบูชา

จรงิ เขารกัจรงิ เขาไดจ้รงิ เขาท าแลว้เขาไดผ้ลประโยชน์ของเขาจรงิ 

ของเราท า เหน็เขาท ารวย เรากจ็ะรวยกบัเขาบา้ง แลว้ท าแลว้ท าไมถงึไม่รวย 

เขาขุดทอง เขาไดท้องกนัเยอะแยะเลย เราไปขุดไดแ้ต่ลมกลบัมา ไม่ไดอ้ะไรเลย 

มนัอยู่ทีค่วามมัน่คงของเรานะ ถามหลวงพ่อ ใหพู้ดถงึคนทีเ่ขาไปเบยีดเบยีน

คนอื่น ไม่ไดถ้ามใหห้ลวงพ่อพูดถงึคนเขยีน 

นี้พูดถงึเป็นสาธารณะ เป็นประโยชน์นะ 

ฉะนัน้ นี่เป็นความเชื่อนะ ความเชื่อ เห็นไหม พระพุทธเจา้สอนไม่ใหเ้ชื่อ

เรื่องฤกษ์เรื่องยาม ไม่ใหเ้ชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าว ไม่ใหเ้ชื่อนอกจากพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ 

พระธรรมคอืสจัจะ ท าดไีดด้ ีท าชัว่ไดช้ัว่ ศาสนาพุทธสอนอย่างนี้ ถ้าสอนอย่าง

นี้นะ พุทธมามกะ เราเชื่อมัน่ของเรา เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา 

สิง่นี้มนัเป็นปัจจยัเครื่องอาศยั ขา้วของเงนิทองเป็นการด ารงชวีติ ธรรมะเป็น

การด ารงหวัใจ หวัใจทีม่สีุขมทีุกข ์อนันัน้มคี่ากว่า ถ้าหวัใจมสีุขมทีุกข ์สิง่ทีถ่ามปัญหา

มาน่ีมนัวางหมดเลย เป็นเรื่องภายนอก 

นี่เรื่องภายใน ถ้าเรื่องภายในมนัตอ้งมธีรรมะ มคีุณธรรมเพื่อประโยชน์กบัหวัใจ
ของเรา เอวงั 


