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ถาม : เรื่อง “ข้องใจว่าผดิไหม” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ลูกขอ้งใจเรื่องบดิาเป็นพระ แลว้ลูกสาวมาแตะเน้ือตอ้ง

ตวัพระผูเ้ป็นบดิาในตอนอาพาธ ลูกอยากทราบว่าผดิหรอืเปล่าคะ และพระท ากบั

มารดาล่ะคะ 

ตอบ : นี่พูดถงึค าถามนะ แลว้กม็ภีาพมาใหดู้ดว้ย 

สิง่ทีท่ านี่ สิง่ทีท่ า เวลาเราศกึษาศาสนา ศกึษาพระพทุธศาสนา ตอนนี้เขาใหม้ี

การศกึษาเรื่องพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์ เขาจะไปเรยีนเรื่องนวโกวาท เรื่องพระควรท า

และพระไม่ควรท า เรื่องธรรมะในนวโกวาท เขาคดัลอกมาจากพระไตรปิฎก 

ถ้าเรารูเ้ราเขา้ใจบางอย่าง เรารูเ้ขา้ใจความจรงิขึน้มามนักจ็ะเป็นความจรงิ แต่

ถ้าเรายงัไม่รูไ้ม่เข้าใจ เวลาบอกว่าพระแตะเน้ือต้องตวัผูห้ญงิไม่ได้ ไม่ได้ 

แต่เวลาพระเราธุดงคไ์ปทางพม่า เขาใหผู้ห้ญงิหมอนวดมานวดใหพ้ระ จนครู

บาอาจารยเ์ราไป ท่านบอกว่าไม่ได้ๆ  นี่มนัเป็นวฒันธรรม วฒันธรรมของเขา แต่

วฒันธรรมของเราไม่ได้ 

ถ้าวฒันธรรมของเรา เพราะอะไร เพราะเวลาของเรา เวลาเราศกึษากนั 

มหามกุฏ มหาจุฬา เขาศกึษาทางวชิาการ ถ้าศกึษาทางวชิาการแลว้ เวลามขีอ้โตแ้ย้ง

ปับ๊ เขาจะเสนอเรื่องนี้เขา้ไปทีเ่ถรสมาคม เถรสมาคมเวลาเขาตดัสนิขึน้มาว่าท าไดแ้ละ

ท าไม่ได ้ ฉะนัน้ เวลาวนิัย พระในเมอืงไทยเรา บางอย่าง เหน็ไหม บางอย่างเถร

สมาคมเขาอนุญาต อนุญาตใหท้ าได ้ เช่นว่า พระส่วนใหญ่เขาฉันนมได ้ เขาอะไรได ้

เขาถอืว่าอนุโลม เขาอนุโลมนะ 
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แต่ค าว่า “อนุโลม” มนัอนุโลมเพราะว่าในความเหน็ของเถรสมาคมใช่ไหม เถร

สมาคมเขาอนุโลมใหท้ า แต่เขาไม่สามารถไปแกพ้ระไตรปิฎกได ้ พระไตรปิฎกบงัคบัไว้

เลยว่าไม่ได้ สิง่ใดทีเ่ลี้ยงทารกได ้ สิง่นัน้คอือาหาร ถ้าสิง่ใดเลี้ยงทารกได ้ สิง่นัน้เป็น

อาหารนะ ฉะนัน้ เวลาพระปฏบิตัเิรา เราถงึไม่ฉันไง เราฉันไม่ได้ แต่พระทัว่ไปเขาฉัน

ได ้เขาฉันไดเ้พราะมนัมฝ่ีายผูท้ีป่กครอง ผูท้ีบ่งัคบัใชก้ฎหมายเขาอนุโลม 

แต่พอเขาอนุโลม แต่พวกเรา เราสมคัรใจใช่ไหม เราสมคัรใจว่าเราไม่ท าแบบนัน้ 

เพราะกฎหมายนี้ยงัไม่ไดแ้กไ้ข พระไตรปิฎกไม่ไดแ้กไ้ข นี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะ สิง่ใดที่

เลี้ยงทารกได ้นมนี่เลี้ยงทารกได ้สิง่ใดเลี้ยงทารกได้ สิง่นัน้คอือาหาร ฉะนัน้ พอเป็น

อาหาร อาหารเราไปฉันตอนเยน็มนักผ็ดิศลีใช่ไหม เพราะว่ามนัยามวกิาล หา้ม นี่พูด

ถงึว่าถ้าสิง่ใดอนุโลมหรอืไม่อนุโลม 

ฉะนัน้ ค าถามไง ค าถามถามว่า “นมสัการหลวงพ่อ ลูกขอ้งใจว่า บดิาที่เป็นพระ 

แลว้ลูกสาวทีม่าแตะเนื้อตอ้งตวัพระผูเ้ป็นบดิาในตอนอาพาธ ลูกอยากทราบว่าเขาผดิหรอื

เปล่า แต่ท าไมพระท ากบัมารดาได”้ 

พระท ากบัมารดาไดเ้พราะอะไร เพราะมารดาใหช้วีตินี้มา มารดา 

พระพุทธเจา้อนุญาตนะ เราจ าชื่อไม่ได ้ ในพระไตรปิฎก พระบวชมาแลว้ ๑๐ กว่า

พรรษา ลูกเศรษฐเีป็นลูกชายคนเดยีว ไปปฏบิตัมิาในป่าในเขานะ สมบุกสมบนัมา

เตม็ทีเ่ลย อยากจะหลุดพน้ อยากจะสิน้กิเลส แต่มนัก็มคีวามวติกกงัวล เพราะลูกชายคน

เดยีวใช่ไหม แลว้พ่อแม่ นี่อยู่ในพระไตรปิฎก พ่อแม่เป็นเศรษฐ ี แลว้ก็เป็นห่วงพ่อห่วง

แม่เหมอืนกนั 

แลว้พอไปปฏบิตัอิยู่ในป่า พ่อแม่ชราภาพ พอพ่อแม่ชราภาพขึน้มา พวกคน

ใชโ้กงหมดเลย หลอกจนหมดเลย เศรษฐนีี้ เศรษฐ ี๒ คนพ่อแม่ตอ้งไปเป็นขอทาน 

พระไปปฏบิตัอิยู่ในป่า ข่าวจากชาวบา้นมนักม็า อะไรมา มนัภาวนาไม่ลง 

ภาวนาไม่ได้ กต็ดัสนิใจจะไปเยีย่มพ่อเยีย่มแม่ ไปถงึทางสองแพร่ง ตดัสนิใจว่า ถ้าไป

เยีย่มพ่อเยีย่มแม่ ใจคอือยากจะสกึ อยากจะสกึเพราะสงสารพ่อสงสารแม่ คอืจะไป
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เลี้ยงดูพ่อแม่ ว่าอย่างนัน้เถอะ ไปถงึทางสองแพร่งกค็ดิว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจา้ก่อน

หรอืจะไปหาพ่อแม่ก่อนค่อยสกึไป 

กไ็ปเฝ้าพระพุทธเจา้ก่อน ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ กไ็ปพูดถงึเหตุผลใหพ้ระพุทธเจา้

ฟัง พระพุทธเจา้บอกว่าเป็นพระกเ็ลี้ยงพ่อแม่ได้ กเ็ลยเอาพ่อแม่มาเลี้ยง แลว้ไป

บณิฑบาต บณิฑบาตมากใ็หพ้่อแม่ไดท้านก่อน แลว้เสรจ็แลว้พระถงึไดฉั้น 

อู๋ย! พระนี่ตเิตยีนมาก พระตเิตยีนว่าศาสนาอย่างนี้ท าใหเ้สื่อมส ิ เพราะศาสนานี้

เขาใส่บาตรมาเพื่อพระ เขาไมไ่ดใ้ส่บาตรมาเพื่อฆราวาส พระไปบณิฑบาตมาแลว้กม็า

เลี้ยงคน เลี้ยงฆราวาส ท าใหศ้าสนาเสื่อม ไปฟ้องพระพุทธเจา้ 

พระพุทธเจา้เรยีกมาทัง้หมดเลย แล้วพระพุทธเจา้บอกว่า ในเมื่อคนดตีอ้งมี

ความกตญัญูกตเวท ีพ่อแม่ใหช้วีติลูกมา ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าพระทีม่าประพฤตปิฏบิตักิห็วงั

มรรคหวงัผลใช่ไหม ถ้าหวงัมรรคหวงัผลกค็อืความดเีหมอืนกนั แต่ความดทีีล่ะเอียดที่

ลกึซึ้งไปกว่ากนั แต่ความดอีย่างนี้ความดแีบบโลก พระทีจ่ะพน้จากทุกข ์ความดขีองโลก 

เรื่องพ่อเรื่องแม่ ยงัไม่เขา้ใจเรื่องของพ่อของแม่ได้ ยงัไม่รูจ้กักตญัญูกตเวท ีมนัจะท า

ความดอีย่างไร 

นี่พระพุทธเจา้อนุญาต การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่น่ีอนุญาต การดูแลพ่อแม่นี่

อนุญาตใช่ไหม แต่ทนีี้พอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะอะไร เพราะเราอุปัฏฐากพ่อแม่ เพราะ

พ่อแม่เป็นผูม้คีุณ 

ทนีี้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาเรื่องของปัญหา ปัญหานี้คอืว่าลูกมาอุปัฏฐากพ่อ

ทีเ่ป็นพระ 

อา้ว! ถ้าพระอุปัฏฐากพ่อแม่ แลว้ลูกทีม่าอุปัฏฐากพระ แลว้พระไป

โรงพยาบาลกม็คีนอุปัฏฐากอยู่แล้ว มนัต่างกนัไง 

ต่างกนัว่า เราเป็นพระใช่ไหม เราแสดงออกถงึความกตญัญูกตเวทจีากพ่อแม่

ของเรา ทนีี้เราบวชเป็นพระแลว้ เราเสยีสละมาแลว้ เราเหน็ภยัในวฏัสงสาร เราบวชมา

เพื่อมรรคเพื่อผล นัน่ลูกสาว ลูกสาวกล็ูกสาว ลูกสาวถ้าเหน็พ่อ กพ็่อของเราเป็นพระ 
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ถ้าเป็นพระทีด่ ี ลูกกต็อ้งภูมใิจ อา้ว! ถ้าลูกห่วงพ่อว่าทุกขว่์ายาก แลว้ทุกข์ยากมนักม็ี

โรงพยาบาล มนักม็บีุรุษพยาบาล มนักม็ทีุกอย่างพร้อม จะมาอ้างอย่างนัน้ไม่ไดห้รอก 

เราจะบอกว่าผดิ เพราะค าว่า “ผดิ” พระ ไม่ใช่ญาต ิ ไม่ใช่ปวารณา เราขอ

ไม่ไดน้ะ สิง่ใดทีเ่ราไดม้า ที่เราใชเ้ล่หก์ลใชเ้ล่หเ์หลีย่มไปใหเ้ขาท าบุญ สิง่ทีไ่ดม้าเป็น

นิสสคัคยิปาจติตยี ์สิง่ทีไ่ดม้า ของนัน้เป็นนิสสคัคยี ์ถ้าพระใชเ้ป็นปาจติตยี ์สิง่ทีไ่ดม้า 

ถ้าจะสละ ตอ้งสละของนัน้ทิ้งก่อน ถึงปลงอาบตัถิงึจะหาย ถ้าปลงอาบตั ิ ของยงัอยู่ ยงั

ปลงไม่หาย 

เหน็ไหม ไม่ใช่ญาต ิไม่ใช่ปวารณา ขอยงัไม่ไดเ้ลย ฉะนัน้ บอกถ้าเป็น ๗ ชัว่

โคตร พระบวชมาแลว้ พ่อแม่พีน่้อง ปู่ ย่าตายาย ขอได ้ขอเลย บอกพระอยากได้อะไร 

ขอไดเ้ลย ถ้าเป็นญาต ิญาตใินสายเลอืดนี่ขอได้ แต่ถ้าไม่ใช่สายเลอืดนี่ขอไม่ได ้ นี่ไง 

ไอน้ี่มนัป้องกนั นิสสคัคยิปาจติตยี ์

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเป็นเรื่องสกีา เรื่องผูห้ญงิกบัพระ มนัอนิยต ๒ อนิยต ๒ ถ้าพูด

ในทีล่บัหูลบัตา ทีล่บัหู พูดกนั ๒ คน ภกิษุมคีวามก าหนัดอยู่ พูดจาเกี้ยวหญงิ เป็น

อาบตัสิงัฆาทเิสส ถ้ามคีวามก าหนัด แลว้มนุษยม์คีวามก าหนัดไหม พฤตกิรรมทีท่ า

นัน้อย่างหนึ่งนะ แต่มนัอยู่ทีก่ิเลสในใจมหีรอืเปล่า 

ถ้ากเิลสมใีนใจ โดยธรรมชาตหิญงิกบัชาย พอมองไปแลว้มนัมคีวามจติใต้

ส านึกมนัรบัรูไ้หม ว่าอย่างนัน้เลย กามราคะ ปฏฆิะ ถ้าม ีภกิษุมคีวามก าหนัดอยู่ ทุก

คนมนัมคีวามก าหนัด มคีวามกระสนั มคีวามยนิดอียู่จติใตส้ านึก เพยีงแต่มนัจะโดน

คุย้ขึน้มาหรอืเปล่า แลว้มนัมาเหน็หญิงเหน็ชาย มนัคุย้ขึน้มาไหม 

ฉะนัน้ ถ้ามนัคุย้ขึน้มา ภกิษุมคีวามก าหนัดอยู่ พูดจาเกี้ยวหญงิ ภกิษุมคีวาม

ก าหนัดอยู่ ฉะนัน้ จะลูกสาวหรอืจะใครกแ็ลว้แต่จะมาจบั เรามคีวามก าหนัดหรอืเปล่า 

คดิหรอืเปล่า ถ้าคดิ อนิยต ๒ ไง 

อนิยต ๒ หมายความว่า ถ้าภกิษุกบัผูห้ญงิอยู่กนัตวัต่อตวัลบัหูลบัตา ถ้ามี

บุคคลทีเ่ชื่อได ้ อย่างเช่นนางวสิาขา ปรบัอาบตัอิย่างใด ใหเ้ป็นอย่างนัน้ ปรบัอาบตัิ
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อย่างใด ใหเ้ป็นอย่างนัน้ ตัง้แต่ปาราชกิลงมาเลย ปาราชกิกไ็ด้ สงัฆาทเิสสกไ็ด ้อนิยต 

๒ กไ็ด ้ปาจติตยีก์ไ็ด ้ปรบัอย่างไรกไ็ด ้ฉะนัน้ ถ้าปรบั มนัอยู่ในอนิยต ๒ ไง 

ถงึบอกว่า มนัจะบอกว่าผดิหรอืไม่ผดิมนัเป็นโลกวชัชะ โลกตเิตยีน ฉะนัน้ 

สิง่ทีธ่รรมดานะ ในสงัคมไทย ผูท้ีบ่วชมาเป็นหลวงพ่อ หลวงตากม็ลีูกมเีตา้มาเยอะมาก 

ฉะนัน้ เวลาเขา้มาเขาบอกว่าเป็นลูกเป็นเตา้อะไรกนัมนัเป็นทีน่่าไวใ้จๆ 

อนันี้มนัป้องกนัอาบตั ิ อาบตัเิลก็น้อยนี่ได ้ อย่างทีว่่าไม่ใช่ญาต ิ ไม่ใช่ปวารณา 

มนัมตีัง้แต่ทุกกฏ ปาจติตยี ์อนิยต ๒ สงัฆาทเิสส ปาราชกิ มนัอาบตัเิลก็น้อย เขากนั

ไว ้มนัป้องกนัตรงนัน้น่ะได ้แต่ถ้าบอกว่าจะมาท าได้ๆ นี่กล่าวตู่พุทธพจน์ 

กล่าวตู่พุทธพจน์ หมายความว่า ธรรมและวนิัย พระพุทธเจา้บญัญตัไิวแ้ลว้ 

แลว้พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค ์ ตอนสงัคายนาตัง้ญตัตขิึน้มาเลย เพราะเขาถามพระ

อานนท ์ พระอานนท์บอกว่า “พระพุทธเจา้สัง่ไวว่้า ต่อไปในอนาคตนะ วนิัยเลก็น้อย 

ถ้าโลกเจรญิแลว้มนัอาจจะไม่สะดวก ใหย้กเลกิได ้ใหย้กเวน้ได”้ 

พระกถ็ามพระอานนท์ว่า “ค าว่า ‘ยกเวน้’ มากน้อยแค่ไหน” 

พระอานนท์บอก “กไ็ม่ไดถ้ามพระพุทธเจา้ว่าแค่ไหนทีว่่ามนัเลก็น้อย” 

กเ็ลยตกลงตัง้ญตัตกินัว่า พระอรหนัต์ ๕๐๐ องค์ที่ท าสงัคายนาครัง้แรก ที่

พระกสัสปะเป็นหวัหน้า เป็นผูท้ าสงัคายนา ตัง้ญตัตกินัว่าเราจะไม่แก้ เราจะไม่แก้ 

หนึ่ง จะไม่แก้ 

ในพระไตรปิฎกมอียู่ทีว่่ากล่าวตู่พุทธพจน์ ในสงัฆาทเิสส มนัมพีระหลายๆ 

องคส์มยัพุทธกาล สมยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่ ไม่เชื่อเรื่องนิพพาน 

นิพพานเป็นอตัตา นิพพานเป็นอนัตตา พระพุทธเจา้ปรบัอาบตัทิัง้นัน้น่ะ ถ้ายงักล่าวตู่

พุทธพจน์ หมายถงึว่า ความเหน็นอกจากธรรมวนิัยของพระพุทธเจา้ ใหท้ าพรหม

ทณัฑ ์ไม่ใหค้บ ปรบัแยกออกจากหมู่ นี่มนัมมีาตัง้แต่สมยัพุทธกาลแลว้ ฉะนัน้ กล่าวตู่

พุทธพจน์คอืเหน็ผดิไปจากธรรมและวนิัย 
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ฉะนัน้ นี่กเ็หมอืนกนั นี่บอกว่า ถ้าเป็นญาต ิ เป็นปวารณา กบ็อกว่าญาต ิ

ปวารณา เขากใ็หแ้ค่ปวารณา ใหแ้ค่ปวารณาใช่ไหม ขอสิง่ใดกไ็ด ้ อะไรกไ็ด ้ แตบ่อก

ว่าใหม้านวดมาเฟ้น มนัไม่ม ีมนัไม่ม ีจะบอกว่าผดิหรอืไม่ผดิล่ะ 

ทนีี้ผดิหรอืไม่ผดินี่เป็นเรื่องหนึ่งนะ แต่เรื่องทีม่นัมปัีญหาทีสุ่ดกค็อืเรื่องโลก

วชัชะ โลกตเิตยีน ท าสิง่ใดทีโ่ลกตเิตยีน พระพุทธเจา้ไม่ใหท้ าอยู่แลว้ ท าสิง่ใดทีใ่ห้

โลกตเิตยีน แลว้โลกตเิตยีนไหม ถ้าโลกตเิตยีนมนัก็ท าไม่ได้ 

ฉะนัน้ นี่พูดถงึว่าถ้าบดิาเป็นพระ นี่อนัหนึ่งนะ เพราะว่า ธรรมดาถ้าเป็นพระ 

พระในวดัเยอะแยะ ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ มัน่ โอโ้ฮ! พระลอ้มหน้าลอ้มหลงั 

แลว้ลอ้มหลงั ท่านไม่ใหเ้ขา้มาใกลด้ว้ย เพราะอะไร เพราะว่าใครมนัจะมารูใ้จเรายิง่

กว่าเรา ใครมนัจะรู ้ พระเขาตอ้งใหพ้ระอุปัฏฐาก พระเขาตอ้งใหพ้ระดูแล พระเขา

ไม่ใหค้นนอกดูแลหรอก ถ้าใหค้นนอกมาดูแลนี่มนัแปลกแลว้ล่ะ มนัแปลก 

แลว้บอกว่า อา้ว! กน็ี่เป็นญาตกินั เป็นอะไรกนั 

การสงเคราะหญ์าตนิี่นะ ดูส ิ เวลาเอาพ่อแม่มาสงเคราะห ์ สิง่นี้พระพุทธเจา้

สรรเสรญิ การสงเคราะห ์ เพราะว่าเราเกดิจากพ่อจากแม่ ถ้าพ่อแม่ เราเป็นคนดูแล เป็น

คนเชด็ขีเ้ชด็เยีย่วพ่อแม่ เราเป็นคนเชด็เอง เชด็ขี้เชด็เยีย่วนี่ 

แต่นี่เราเป็นพระ แลว้ลูก ถ้าลูกเคารพบูชา เคารพบูชานัน่กอ็กีเรื่องหนึ่ง 

เพราะกรณีนี้มนัเป็นกรณีทีห่ลวงตาท่านพูดถงึหลวงปู่ มัน่นะ ทีว่่าท่านบอกว่าไอพ้วก

นี้มนัไม่ถงึธรรม พอถงึธรรม เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านชราภาพ เวลาท่านถ่ายทีไ่หน หลวง

ตาท่านเอามอืกอบเลยล่ะ ท่านไม่ตอ้งใชอ้ย่างอื่น ใช้เอามอืกอบเลย เพราะท่านเคารพ

ของท่านน่ะ นี่เวลามนัเป็น พระมนัดูแลกนัได้ 

แต่ถ้าแบบว่า เป็นพระสงัคม พระบา้น เขาไม่ดูแลกนั เขาทอดทิ้งกนั ทอดทิ้ง

กนั นัน่กเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่ง นัน่ว่ากนัไป แต่นี่พูดถงึโลกวชัชะ เราพูดถงึหลกัเกณฑ ์ฉะนัน้ 

สิง่ทีว่่า จะอา้งว่าใครกแ็ลว้แต่มาอย่างนี้ ถ้าเราบอกว่าผดิ ถ้าเป็นความเหน็เรานะ 
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แต่ถ้าเป็นความเหน็สงัคม ความเหน็ของพระที่ว่าเป็นสิง่ทีเ่ขาเหน็ว่าในเมื่อ

มนัมสีายเลอืด มนัถกูตอ้ง เราเชื่อพระพุทธเจา้ เราเชื่อสิง่ทีม่นัมเีหตุมผีล แต่เราไม่เชื่อว่า

สงัคมเขายอมรบัว่าเป็นสายเลอืดแลว้จะดูแลกนัได ้เราไม่เชื่อ 

ฉะนัน้ ถ้าในความเหน็เรา ผดิ 

แลว้ท าไมพ่อแม่ไม่ผดิล่ะ 

กพ็่อแม่ไม่ผดิ กอ็ธบิายมาแลว้ ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ เราเป็นลูก พ่อแม่ชราคร ่า

คร่า พ่อแมห่นังเหีย่วหนังย่น มแีต่เราไปเชด็ขีเ้ชด็เยีย่วใหท้่าน ไอน้ี่เป็นความกตญัญู 

แต่ถ้าเป็นตวัเรา เราอยากพน้ทุกข ์กเ็ราบอกแล้วนี่ว่าเรามคีุณธรรม ถ้าเรามคีุณธรรม ของ

แค่น้ี ถ้าของแค่นี้แลว้ แลว้ถ้ามคีุณธรรมนะ ใครๆ กอ็ยากไดบุ้ญ เขามาดูแลหมดแหละ 

ถ้าเขาดูแลหมด เหน็ไหม มนัไม่โลกวชัชะไง มนัไม่มใีครตเิตยีนไง มนัเปิดเผยไง 

ผดิ อย่างไรเราก็ว่าผดิ เป็นไปไม่ได ้ท าไม่ได ้แต่เขาจะว่าท าได้อย่างไรเรื่อง

ของเขา นัน่ข้อที ่ ๑ ไอน้ี่ปัญหาโลกแตก เพราะเรื่องนี้มนัจะเกดิไปขา้งหน้าอกีเยอะ

เลย เพราะถ้าคนหนึ่งท าไดน้ะ ประเดีย๋วท ากนัเป็นแถวเลย ปัญหาโลกแตก 

นี่ปัญหาของเรา ปัญหาธรรมะดกีว่า ปัญหาธรรมะคอืปัญหาปฏบิตันิะ 

ถาม : เรื่อง “สอบถามเรื่องการปฏบิตัคิ่ะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ หนูฟังเทศน์หลวงพ่อเป็นประจ า และพยายาม

ก าหนดพุทโธเป็นแนวทางค่ะ อยากสอบถามปัญหาค่ะ 

๑. ตอนเดนิและนัง่ก าหนดพุทโธ และพจิารณาในกายแลว้เกดิทุกขเวทนาค่ะ 

ก าหนดไปแลว้จติมนัเหน็ความเจบ็มนัแยกจากเราค่ะ คอืเหน็ว่ามนัเกดิขึน้ของมนัเอง 

แลว้มนักเ็กดิแลว้กด็บัเรื่อยๆ พอสกัพกัสบายแลว้เดีย๋วกป็วดใหม่ ใจเลยไม่ไดส้นใจ 

อยู่กบัพุทโธเป็นหลกั อย่างนี้ถูกหรอืเปล่าคะ หรอืตอ้งบงัคบัใจใหเ้ขา้ไปสู่ความ

เจบ็ปวดคะ 

๒. เมื่อวานนัง่สมาธแิลว้เหน็ว่า ความคดิมนัเป็นความคดิแยกจากใจของเรา 

และเราก าหนดพุทโธอยู่ตลอด เวลานัง่ จติมนัอยู่กบัการก าหนดพุทโธ และความรูส้กึก็

รูอ้ยู่ในกาย แต่ส่วนของความคดิมนัเกดิของมนัเอง จติเราเขา้ไปยุ่งกบัมนั มนัเลยมี
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อารมณ์ร่วมกบัมนัตลอดเลยทุกข ์ทีผ่่านมาทุกขก์บัความคดิตลอด เพราะใจเราไม่เคย

รู ้คดิว่ามนัเป็นเรา สิง่ทีไ่ด้รูน้ี้ถูกตอ้งหรอืไม่คะ 

๓. การก าหนดพุทโธจ าเป็นตอ้งบงัคบัดูลมหายใจเขา้ออกหรอืไม่คะ หรอื

พจิารณาตามทีเ่ราถนัด แต่แค่ก าหนดพุทโธไดต้ลอดไป 

๔. เวลาง่วงนอนเป็นอุปสรรคในการภาวนามากค่ะ พอมวีธิชี่วยไหมคะ ขอ

ค าแนะน าในการปฏบิตัติ่อไปดว้ยค่ะ 

ตอบ : ในการปฏบิตั ิ เวลาเรามคีวามศรทัธามคีวามเชื่อ เราก็อยากจะประพฤตปิฏบิตั ิ

อยากจะพน้จากทุกข ์ แต่ถ้าเรามศีรทัธาความเชื่อแล้ว เราท าชวีติประจ าวนัของเราใหม้ี

คุณธรรมในใจนะ ถา้มคีุณธรรมในใจ 

เราตรกึในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ในธรรมขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ โลกธรรม ๘ สิง่ที่เกดิขึ้น เหน็ไหม ธรรมะมนัเก่าแก่ มนัมขีองมนั

อยู่อย่างนัน้ ชวีติมนัเป็นแบบนี้ แต่ของเราเวลามคีวามสุขแลว้เราก็อยากจะใหค้วามสุข

ความพอใจอยู่กบัเรา สิง่ทีข่ดัใจกไ็ม่อยากจะใหอ้ยู่กบัเรา สิง่นี้มนัเป็นโลกธรรมเก่าแก่ คอื

มนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่เพราะความลุ่มหลงของคน เพราะไม่เขา้ใจอย่างนัน้ 

เพราะความไม่เขา้ใจ เหมอืนกบัน็อต เกลยีวมนัคนละเกลยีว มนัเขา้กนัไม่ได้ 

สจัจะความจรงิมนัเวยีนว่ายตายเกดิ วฏัฏะมนัเป็นอย่างนี้ แต่ชวีติเราเกดิมา 

เกดิมาเวยีนว่ายตายเกดิ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดา พอ

เราเกดิมาแลว้ เรามคีวามพอใจแลว้ เราปฏเิสธการชราคร ่าคร่า เราปฏเิสธความเป็นไป

ของวฏัฏะ เราอยากอยู่คงที่ของเราไง มนัเป็นไปไม่ได ้

สิง่ทีเ่กดิๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เหน็แลว้ เวลาการเกดินี่อรยิทรพัย์ การเกดิเป็นมนุษย์นี้มคีุณค่ามาก 

มคีุณค่าเพราะอะไร เพราะมนุษยม์สีมอง ท าดกีไ็ด ้ท าชัว่กไ็ด ้แมม้นุษยเ์วลาประพฤติ

ปฏบิตัขิึน้มา สิน้สุดแห่งทุกขก์ย็งัไปได้ 

“ในบรรดาสตัวส์องเทา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิทีสุ่ด” 
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นี่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดไวอ้ย่างนัน้ ถ้าเราศกึษาธรรมะ ธรรมะ

แบบนี้ท าใหช้วีติของเราใหม้นัมทีีพ่ ึง่ ใหม้นัไม่เหี่ยวแหง้ 

ถ้าชวีติของเรามนัไม่มทีีพ่ ึง่ มนัเหีย่วแหง้นะ มนัวา้เหว่ มนักค็ดิแต่ทางโลก

ไป พยายามปากกดัตนีถบี พยายามจะท าหน้าทีก่ารงานใหป้ระสบความส าเรจ็ แลว้ก็

มคีวามเร่ารอ้นทัง้นัน้น่ะ 

เวลาท าหน้าทีก่ารงาน ดูเครื่องยนต์เวลาเราใชง้านไปมนักเ็กดิความรอ้น เขา

ตอ้งดบัเครื่อง เขาต้องพกัผ่อนมนั ชวีติของเรา เวลาเราพอใจสิง่ใด เรากจ็ะท าของเรา

ใหเ้ตม็ทีเ่ลย เวลาถ้ามนัประสบความส าเรจ็ เรากม็คีวามเพลดิเพลิน เรายิง่ท าให้มาก

ขึน้ไปอีก มนัก็อยากร ่าอยากรวย อยากไป มนักพ็ยายามฟุ้งเฟ้อเห่อเหมิไปเรื่อย แต่ถ้า

ท าไม่ประสบความส าเรจ็กม็แีต่ความทุกขค์วามยาก มแีต่ความแผดเผาไปในหวัใจ 

นี่ถ้าเราศึกษาธรรมแบบนี้ นี่มธีรรมะหล่อเลี้ยงหวัใจ หล่อเลี้ยงหวัใจนะ ธรรมะ

มนัเป็นธรรมโอสถ ถ้าเราศกึษาแลว้ เราเข้าใจแลว้ มนัมาผ่อนคลายบรรเทาทุกข์ๆ  

มนับรรเทาหวัใจของเรานี่ บรรเทา ธรรมะมปีระโยชน์อย่างนี้ 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนัเป็นเครื่องบรรเทา บรรเทา

หวัใจของเรา แต่เราอยากจะมคีุณธรรม เราอยากจะมคีวามสุข เราอยากวมิุตตสิุข เรา

อยากจะพน้จากทุกข ์เราตอ้งมาปฏบิตั ิเรากจ็ะมาเริม่ก าหนดพุทโธ 

ทีค่ าถามน้ีถามว่า “เวลาก าหนดพุทโธ ฟังเทศน์หลวงพ่อประจ าว่าใหก้ าหนด

พุทโธๆ หนูพุทโธตลอดเวลา แลว้เวลามนัเกิดเวทนาขึน้มามนัเจบ็มนัปวด” 

ถ้ามนัเจบ็มนัปวด ธรรมดามนัมขีองมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่จติใจเราไม่ได้

สนใจ จติใจเราไปเพลดิเพลนิกบัอย่างอื่นนะ แต่เวลาเราจะมาควบคุมใจปับ๊ ไอส้ิง่ทีม่นั

อยู่ใกลต้วัเรามนัแสดงตวัมนัชดัเจนไง อย่างเช่นเวทนา อย่างเช่นความขดัข้องหมองใจ

มนักม็ขีองมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่มนัไปเพลนิเรื่องอื่น กเิลสมนัไปเอาอย่างอื่นมาหลอกไง 

เออ! จะไดเ้งนิรอ้ยลา้น จะได้ยศถาบรรดาศกัดิ ์ อู๋ย! มนัเพลนินะ ทัง้ๆ ทีไ่อท้ีเ่วทนง

เวทนามนักม็อียู่อย่างนี้ 
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แต่พอเราไม่รบัรูส้ ิง่ขา้งนอก เราปล่อยวาง หมดหน้าที่การงานแลว้ เราจะปฏบิตัิ

แลว้ พอมาเผชญิหน้ากบัมนันะ เดนิกม็เีวทนา ความปวดกป็วดกบัเรา 

สิง่ทีม่นัเจบ็มนัปวดมนัมขีองมนัอยู่แลว้แหละ เพยีงแต่ว่าคนไม่มาศกึษามนั 

ไม่มาคน้ควา้มนั มนักม็อียู่กบัเรา นี่มนุษยส์มบตั ิมนุษยเ์กดิมามกีายกบัใจ มนัมกีบัเรา

อยู่แลว้ แต่เราไม่ศกึษา เราไม่คน้ควา้ เราอยากไดย้ศถาบรรดาศกัดิ ์ อยากไดก้าร

ยอมรบัจากขา้งนอก เราไม่ศึกษาตวัเราเอง 

ไอน้ัน่เขาใหม้ธีรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เป็นเครื่องบรรเทาทุกข ์ แต่เวลาเราจะ

เอาความจรงิ เราเผชญิกบัทุกขแ์ล้ว เผชญิกบัความจรงิ เผชญิกบัทุกข์ 

ฉะนัน้ เขาว่าเวลาเขาก าหนดพุทโธ เวลาก าหนดพุทโธ จติมนัเจบ็มาก 

พจิารณาไปแลว้มนัแยก 

เวลามนัแยก มนัเป็นไป พจิารณาไป เขาเรยีกว่าสม้หล่นๆ มนัมนีะ คนเราอยู่

ทีว่าสนา วาสนาบางคนท าอะไรแลว้มนัพอดไีปหมดเลย แต่ถ้าเวลาวาสนามนัไม่ทนัอย่างนี้ 

ท าอะไรไปขาดตกบกพร่องไปหมดเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าสิง่ใดทีม่นัท าแลว้มนัพอดีๆ  แต่มนัเป็นการสม้หล่น คอืมนั

พอดขีองมนัเอง เรายงัไม่บรหิารจดัการไง แต่พอเราจะบรหิารจดัการนี่หมดเลยนะ กรณี

นี้มนัเป็นกรณีของท่านอาจารยส์งิห์ทอง ท่านบอกว่าเวลาท่านจะบวช ญาตพิีน่้องบอก

ว่า “เป็นไปไม่ไดห้รอก บวชไดพ้รรษาหนึ่งจะใหม้าขีใ้นทีน่อนเลยล่ะ” ว่าอย่างนัน้เลย

นะ เพราะเขาไม่เชื่อว่าอาจารยส์งิหท์องจะบวชได้ 

ทนีี้พอท่านไปบวชเขา้ ท่านบอกนะ นัง่สมาธอิย่างไรมนักเ็ป็นสมาธ ิ อู๋ย! ท า

อะไรมนัประสบความส าเรจ็ไปหมด แลว้มนัมคีวามสุขมาก ท่านอธษิฐานเลยนะ เราจะ

บวชไม่สกึ เราจะบวชไม่สกึ 

นี่ท่านเล่าเอง พอบวชไม่สกึเท่านัน้น่ะ ตอนน้ีนะ นัง่สมาธกิไ็ม่ได ้ ท าอะไรก็

ไม่ได ้โอ๋ย! มนัไม่ไดส้กัอย่างเลย 

เหน็ไหม เวลาก่อนหน้านัน้เขาบอกว่าบวชไม่ไดห้รอก แต่คนมนัมวีาสนา ท่าน

บอกว่า สวดมนต์กเ็ป็นสมาธนิะ นะโม ตสัสะ ไม่ทนั นะโม ตสัสะเสรจ็เลย จติมนัลงแลว้ 
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ท าอะไรนี่มนัดไีปหมดเลย โอ๋ย! มนัสุขมาก โอ๋ย! ถ้ามนัสุขอย่างนี้แล้วจะสกึท าไมล่ะ 

ถ้ามนัสุขอย่างนี้ เรากจ็ะอยู่อย่างนี้ กเ็ลยอธษิฐานไง บวชไม่สกึ 

พออธษิฐานแลว้ บวชไม่สกึเท่านัน้แหละ โอโ้ฮ! กิเลสมนัยกพลมานะ ทนีี้

ภาวนาไม่ไดเ้ลย โอ้โฮ! ลม้เหลวหมดทุกเรื่องเลย ท าอะไรกล็ม้ลุกคลุกคลานเลย แต่

ท่านกพ็ยายามของท่าน เพราะจติใจท่านเดด็ขาด ท่านเป็นคนทีเ่ขม้แขง็มาก 

ทนีี้เพยีงแต่นิสยัท่านสุดโต่งมาก ฉะนัน้ พอตัง้สจัจะนะว่าบวชไม่สกึเท่านัน้

น่ะ ภาวนาไม่ไดเ้ลย ตอนน้ี โอโ้ฮ! ร้อนเป็นไฟ แต่ท่านกพ็ยายามของท่าน ดบัร้อนของ

ท่าน แลว้พอมนัเป็นมรรคเป็นผลขึน้มา เพราะว่าท่านเสยีชวีติไปแลว้ ไดฌ้าปนกจิไป

แลว้ พระธาตุของท่านนะ ธาตุของท่านเป็นพระธาตุหมด นี่ท่านอาจารยส์งิหท์อง นี่

เรายกตวัอย่าง เห็นไหม มนักลบักลอกตลอด ใจเราน่ะ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เวลาภาวนา สิง่ทีว่่าเวทนามนัแยกเลย ทุกอย่างมนัวางได้

หมดเลย 

สิง่นี้มนัเป็นทีว่าสนา เรายงับรหิารจดัการไม่ได ้ การปฏบิตัขิองเราตอ้งมสีติ

นะ พุทโธๆ จนละเอียดเขา้มา เราเขา้ใจได ้เราเหน็ได ้เราบรหิารจดัการได ้พอพุทโธๆ 

ละเอยีด เรากเ็หน็ใช่ไหม พอขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิ อปัปนาสมาธ ิ ถ้ามนัคลาย

ออกมา เรากเ็หน็ว่าคลายออกมา แลว้ถ้าเรายอ้นไป เรายอ้นไป จติเหน็อาการของจติ 

คอืเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติตามความเป็นจรงิ นัน่แหละจะเป็นวปัิสสนา นัน่แหละ

พระพุทธศาสนาสอนตรงนัน้น่ะ สอนวปัิสสนา วปัิสสนาคอืปัญญาการรูแ้จง้ รูแ้จง้ใน

ความเหน็เรา รูแ้จง้ในหวัใจของเราไง 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าพอมนัปล่อยมนัวาง มคีวามสุขใช่ไหม ทนีี้ค าถามถามอย่างนี้ส ิ

ค าถามถามว่า พอมนัสบาย พอมนัปล่อยวางมนักส็บายใช่ไหม ใจเลยไม่ไดส้นใจ อยู่

กบัพุทโธเป็นหลกั อย่างนี้ถูกตอ้งหรอืไม่ หรอืตอ้งบงัคบั บงัคบัจติใจใหอ้ยู่กบัความ

เจบ็ปวด 

ไม่ใช่ อยู่กบัพุทโธนี่ถูก ไม่ใช่บงัคบัใจใหไ้ปอยู่ทีค่วามเจบ็ปวด 
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ไอท้ีเ่ขาจะพจิารณาเวทนา เขาเหน็เวทนาของเขา เวลาจติมนัสงบแลว้จะไป

จบัเวทนาแลว้ค่อยพจิารณา ไม่ใช่บงัคบัไปอยู่ทีค่วามเจบ็ปวด ถ้าเราจะบงัคบัใหเ้ราไป

อยู่ทีค่วามเจบ็ปวด มนัเป็นขนัต ิความอดทน 

ถ้าเราบงัคบัไปอยู่ทีค่วามเจบ็ปวด เราเจบ็ปวดมากเลย แต่เรามสีตนิะ จบั

เวทนา จบัความเจบ็ปวดแลว้พจิารณา เราไม่ใช่บงัคบัใหไ้ปอยู่เฉยๆ นะ เราตอ้งจบั

เขาใหไ้ด ้ จบัเวทนาไดว่้า ไอส้ิง่ทีอ่ย่างเช่นปวดหวัเข่า ปวดตรงไหนกแ็ลว้แต่ จบั 

เวทนามนัคอือะไร ความเจบ็ปวดนัน้มนัคอือะไร ความเจบ็ปวดมนัมเีหตุมผีลอย่างไร 

ความเจบ็ปวดนี้เกดิขึ้น และตัง้อยู่ แลว้มนัจะดบัไประหว่างทีม่นัเจบ็ปวดไดอ้ย่างใด 

แลว้ไม่ใชบ่งัคบัไปอยู่กบัมนันะ ตอ้งจติสงบแลว้ตอ้งจบัใหไ้ด ้ การจบัใหไ้ดค้อื

การเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรม จบัเวทนากค็อืเหน็เวทนา เห็นสตปัิฏฐาน 

๔ 

แต่ถ้าเราไปบงัคบัว่าไปอยู่กบัมนั คอืว่าจติใจของเรายงัไม่เขม้แขง็พอ เรายงั

จบัสิง่ใดไม่ได ้เราจะท าอะไรไมถู่ก ฉะนัน้ ไม่ใช่วา่บงัคบัใหไ้ปอยู่กบัความเจบ็ปวด แต่

บงัคบัใหอ้ยู่กบัพุทโธ 

ถ้าบงัคบัใหอ้ยู่กบัพุทโธ เพราะบงัคบัให้อยู่กบัพุทโธ พุทโธๆ จติมนัจะมคี า

บรกิรรม มนัจะรกัษาตวัมนัเองจนมกี าลงั มกี าลงัมนัถงึจบัได้ ตอ้งใชส้ตปัิญญาจบั แลว้

พจิารณา ไม่ใช่บงัคบัให้อยู่อย่างนัน้ แลว้ถ้าบงัคบัพุทโธนี่ถูก นี่ขอ้ที ่๑ 

“๒. เมื่อวานนัง่สมาธไิปแล้ว ความคดิมนัแยกจากใจของเรา ก าลงัพุทโธอยู่” 

ไอก้รณีนี้เราเพิง่ปฏบิตัใิหม่ เวลาคนท างานใหม่ๆ นะ เวลาคนเรยีนจบมา

ท างานไดเ้งนิเดอืนเดอืนแรก อู้ฮู! ภูมใิจมากเลย เพราะอะไร เพราะเงนิมนักอ้นหนึ่งเลย 

แลว้พอทุกเดอืนๆ เดีย๋วเงนิเดอืนไม่พอใช้ 

เดอืนแรกเลย ใครท างานเดอืนแรกนะ ได้เงนิเดอืนเดอืนแรก ภูมใิจมากเลย 

โอโ้ฮ! เดอืนแรก โอโ้ฮ! เงนิเยอะมาก ชวีตินี้คงจะราบรื่นแลว้ล่ะ แต่พอต่อไปๆ นะ 

เขาเพิม่เงนิเดอืนใหด้ว้ย เงนิเดอืนขึน้ตลอดเลย ชกัหน้าไม่ถงึหลงั ตอ้งกูเ้ขาใชเ้ลยล่ะ 
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อนัน้ีกเ็หมอืนกนั บอกว่า ถ้ามนันัง่สมาธไิปแลว้ ถ้าจติมนัแยกแลว้ เราจะ

เขา้ใจอย่างไร 

เวลาท า ถ้ามนัเหน็ทแีรกมนักไ็ด้อย่างนัน้ แต่ถ้าเราท าไปๆ นะ เราตอ้งพฒันา

มากกว่านี้ เพราะขอ้ที ่๒ ถามว่า “เวลาความคดิมนัแยกจากใจแลว้ แลว้เราจะพุทโธ

ไปอย่างไร” 

พอมนัแยก มนัแยกแลว้นะ พอเราคดิ พอเราท าอะไรเสรจ็แลว้กค็อืเสรจ็ แต่

ความจรงิ ใจ อารมณ์ของคนมนัเปลีย่นแปลงตลอดเวลา แลว้ โอโ้ฮ! มนัละเอยีดมาก 

คอืมนัเรว็มาก เดีย๋วกแ็ยก เดีย๋วกย็ดึ เดีย๋วกจ็บั พอแยกแล้วนะ มนัก็คดิแต่ตอนแยก แต่

ตอนทีม่นัเผลอไปจบั แลว้มนัไปเจบ็ปวดนี่ไม่ไดค้ดิเลย แต่พอมนัแยก ภูมใิจนะ เราเคย

แยกได้ 

เราเคยแยกได้มนัเป็นอดตีไปแลว้ ไม่รูช้าตไิหน แต่ชาตนิี้เดีย๋วมนัจะไปเจอ

กบัความเจบ็ปวด มนัแยกแลว้ก็วางไว้เพราะอารมณ์มนัเรว็ไง สิง่ทีผ่ดิพลาดเยอะแยะไป

หมดเลย เราไม่เหน็ พอมนัสม้หล่น มนัหลุดไปทเีดยีว โอ๋ย! ยดึเลยว่าเราเคยแยกได้ 

เราเคยแยกได ้ มนักแ็ยกไปแลว้ มนัตอ้งให้อยู่ปัจจุบนัไง สิง่ทีแ่ยกแลว้มนัก็

เป็นการยนืยนัว่าเราเคยรูเ้คยเหน็ นี่นักปฏบิตัใิหม่ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาท าต่อไป มนัตอ้งผ่านทุกขใ์ช่ไหม ความคดิตลอดไป เพราะใจ

เราไม่เคยรู ้คดิว่ามนัเป็นเรา เขาบอกว่าสิง่ใด 

มนัยงัสบัสนน่ะ ตอนน้ีเริม่ตน้นะ พยายามท าความสงบของใจเขา้มาใหใ้จมนั

สงบเขา้มาก่อน เพราะจติสงบแลว้จะมคีวามสุข แลว้พอความสุขแลว้ ตัง้สตไิวช้ดัๆ 

แลว้ถ้ามนัรูเ้หน็เวทนา เหน็กาย เราจบัอย่างนี้พจิารณาของเราไป ไอน้ี่มนัจะเป็น

วปัิสสนาของเรา คอืมนัจะเป็นการฝึกปัญญาของเราไง 

“๓. การก าหนดพุทโธจ าเป็นตอ้งบงัคบัใหดู้ลมหายใจเขา้ออกหรอืไม่ หรอื

พจิารณาตามทีเ่ราถนัด แต่ใหก้ ากบัพุทโธไวต้ลอด” 

ก าหนดลมหายใจ เราก าหนดลมหายใจอย่างเดยีวกไ็ด ้จะท าอะไรนะ แบบว่า

มนัสบัสนไง ทัง้ลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ 
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ใหม่ๆ ลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธนี่ดมีาก เพราะมนัเป็น

รูปธรรม เพราะคนท าใหม่ๆ มนัเป็นนามธรรมทีเ่ราจบัอะไรไม่ไดเ้ลย ถ้าลมหายใจเขา้

นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ เออ! รูส้กึว่ามนัเป็นตวัเป็นตนหน่อย เริม่ตน้พืน้ฐานเขา

ฝึกกนัอย่างนี้ 

แต่พอมนัต่อๆ ไปแลว้ พอมนัช านาญขึน้ แหม! พุทโธมาหลายเดอืนแล้ว กว่า

จะพุททหีนึ่ง แลว้กว่าจะโธนี่ อูฮู้! มนันานมาก อู๋ย! มนัคดิมาก 

นี่มนัจะมอุีปสรรคไปขา้งหน้านะ กว็างอนัใดอนัหนึ่ง วางลมหายใจ พุทโธ

เรว็ๆ พุทโธๆๆ ไป หรอืวางพุทโธ อยู่แต่กบัลมหายใจอย่างเดยีว สตมินัจะชดัเจน 

อย่างใดอย่างหนึ่งชดัๆ ชดัๆ เหน็ไหม มนัจะละเอยีดเขา้ไป ถ้าละเอยีดเขา้ไป 

เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ลมหายใจตอ้งพุทเขา้ โธออก พุทเขา้ โธออก เขา

เอาไวส้อนคนหดัเริม่ตน้ แต่ถ้าคนเวลาจะใช ้ มนัก็เหมอืนรถเกียร ์ ๑ รถเบาเขาออก

เกยีร ์๒ กนั เขาไม่ออกเกียร ์๑ หรอก แต่มนักต็อ้งมเีกยีร ์๑ อยู่ใช่ไหม รถนี้เขาออก

เกยีร ์๒ เลย แต่มนักม็เีกยีร์ ๑ อยู่ ถ้ารถหนัก เขาก็ออกเกียร์ ๑ รถเบาๆ กอ็อกเกยีร ์

๒ 

นี่กเ็หมอืนกนั วนัไหนอารมณ์ดีๆ  นะ เรากพ็ุทโธอย่างเดยีว หรอืลมหายใจไป

เลย แต่ถ้าวนัไหนมนัแย่ โอโ้ฮ! วนัน้ีกระทบรุนแรง ออกเกียร ์ ๑ หายใจเข้านึกพุท 

หายใจออกนึกโธ เอาชดั  ๆถ้าออกเกยีร ์๒ เดีย๋วมนัดบั ออกเกียร ์๑ ออกเกียร ์๑ เลย ชดัๆ 

เลย สูดแรงๆ พุท แลว้คลายออก โธ เอาให้อยู่ เอาใหอ้ยู่ เอาใจไวใ้ห้อยู่ 

เพราะการปฏิบติัเขาปฏิบติัเพ่ือเอาหวัใจเรา เอาความรู้สึกของเรา ไม่ใช่

ปฏิบติัว่าเพ่ือจะไปเทียบเคียงกบัใคร ใครท าอย่างนัน้ดี ท าอย่างน้ีดี เราจะต้องดี

เหมือนเขา...ไม่ใช่ 

เอาหวัใจของเรา เอาหวัใจของเรา 

ถ้าวนัไหนรถหนักออกเกียร์ ๑ ถ้าวนัไหนรถมนัเบา ออกเกยีร ์ ๒ ได้ ลม

หายใจอย่างเดยีว พุทโธอย่างเดยีว ชดัๆ ชดัๆ มนัเป็นสเตป็อย่างนี้ แลว้ท าใหด้ ีท า

ของเราไปใหด้ ีท าไปใหด้ ีแลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 
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“๔. เวลาง่วงนอนเป็นอุปสรรคในการภาวนามากค่ะ พอมวีธิชี่วยไดไ้หมคะ” 

เวลามนัง่วงนอน พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั เวลาไปเอาจรงิเอาจงัก็

ยงัง่วงนอน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปสอนนะ ใหต้รกึในธรรม ใหต้รกึใน

ธรรมใช่ไหม ใหแ้หงนหน้าดูดาว ใหเ้อาน ้าลูบหน้า แลว้อกีข้อหนึ่ง แล้วขอ้สุดท้าย ถ้า

มนัยงัง่วงอยู่ ใหน้อนซะ นอนเลย นอนตื่นแลว้ค่อยท าใหม่ 

ทนีี้ถ้ามนัง่วงนอน ทนีี้เพยีงแต่ว่าถา้เราไปนอน คนนีแ่ปลกนะ เวลาจะนอนให้

หายง่วงนอน ยิง่นอนยิง่ง่วง บางคนนอนทัง้วนันะ บางคนขีเ้ซาจะนอนตลอดเลย แลว้

ไม่กระฉับกระเฉง แลว้นอนอยู่อย่างนัน้น่ะ 

เราจะบอกว่า นอนใหอ้ิม่ ไม่มหีรอก นอนใหเ้ตม็ทีแ่ลว้หายง่วงนอน ไม่มี

หรอก ยิง่นอน เอง็ไปนอนดูส ิเพราะอะไรรูไ้หม เพราะมคีนมาถาม มาปรกึษาเราบ่อย 

พวกขา้ราชการ “หลวงพ่อ หนูมนัชอบนอน นอนแล้วนอนอีกมนักไ็ม่เคยอิม่สกัท”ี 

มคีนมาปรกึษาแกเ้รื่องนอนเยอะนะ เขาบอกว่าเขากน็อน คดิว่านอนแลว้มนั

จะหายง่วง หรอืนอนต่อไปแลว้มนัจะสดชื่น มนัก็นอนอย่างนัน้น่ะ นอนไปนอนมา 

นอนเหมอืนคนขีเ้กียจ มกัมากในการนอน คอืจะนอนอยู่อย่างนัน้น่ะ 

เราถงึไดเ้หน็นะว่า ไอท้ีว่่าง่วงนอนแลว้จะนอนใหอ้ิม่ๆ ไม่มหีรอก ยิง่นอนไป

กลายเป็นคนเกยีจครา้น กลายเป็นคนขีเ้ซา เป็นคนทีไ่มเ่อาไหน 

แต่เวลาเราง่วงนอน เราจะภาวนา มนักเ็ป็นอุปสรรค ถ้าเป็นอุปสรรคนะ สูก้บั

มนั ถ้าค าว่า “สูก้บัมนั” เวลาพระกรรมฐานจะสูก้บัง่วงนอน เราอดอาหารนี่จบหมดนะ 

โอโ้ฮ! ท้องมนัรอ้งจ๊อกๆ จะไปง่วงนอนตรงไหน เวลามนัหวินี่ โอ๋ย! ท้องมนัรอ้งจ๊อกๆ 

อยู่ เอง็จะนอนหรอื นอนไปกจ็๊อกๆ อยู่นัน่ แต่หวิไหม หวิ มนัตอ้งลงทุนไง 

ค าว่า “หวิ” แต่เวลาใชปั้ญญาไล่เลย กระเพาะหวิ ล าไสห้วิ ปากหวิ ปอดหวิ 

ผวิหนังหวิ มอีะไรหวิ 

ไม่มอีะไรหวิเลย กระเพาะมนัหวิได้อย่างไร ล าไสม้นัหวิไดอ้ย่างไร มนัไม่มกีค็อืไม่

มธีรรมชาตขิองมนั มนัหวิเป็นหรอื กระเพาะมนัมชีวีติทีไ่หน มนัไม่มคีวามรูว่้าหวิสกั

อย่างหนึ่ง พอมนัไล่เขา้ไป มนัปล่อยหมดนะ มนัอาย พอปล่อย ฟ้าบ! ว่างหมดเลย 
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ความหวิกไ็ม่ม ี ทุกอย่างหายหมดนะ นี่นักปฏบิตัเิป็นอย่างนี้ เขาเคยท ามา ถ้านัก

ปฏบิตัจิรงิๆ เขาท าของเขามา 

แต่ไม่เคยปฏบิตัมินักย็งับอกว่า “มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นวทิยาศาสตร ์มนัไม่

กนิมนักต็้องหวิเป็นธรรมดา”...นี่มนัเขา้ขา้งกเิลสไง มนัเขา้ขา้งฝ่ายแพ ้มนัไม่เขา้ขา้งฝ่าย

ชนะหรอก พอฝ่ายแพ ้ มนัเขา้ขา้งเลย “อา้ว! คนมนักต็อ้งกนิขา้ว คนไม่กนิขา้วมนัก็

บา้น่ะส”ิ...แน่ะๆ มนัออกไปนู่นน่ะ 

เขาไม่ไดถ้ามว่ากนิขา้วไม่กนิขา้ว เขาถามว่าง่วงนอนหรอืไม่ง่วงนอน เขา

ถามว่ามกีเิลสหรอืไม่มกีเิลส เขาไม่ไดถ้ามว่าหวิหรอืไม่หวิ แต่พวกเราไม่เคยภาวนา 

มนัยงัไม่ท าถงึทีสุ่ด มนัไม่เชื่อหรอก แล้วคา้นในใจ 

แต่ถ้าคนท าจบแลว้นะ เออ! จรงิว่ะ เออ! จรงิๆ เนาะ แต่กว่าจะจรงิๆ นี่โอโ้ฮ! 

ทุกขเ์กอืบตาย เพราะทฏิฐิของคนนะ ถ้ามนัลองไม่เชื่อ มนัสงสยันะ มนัจะมเีหตุผล

อา้งองิไปตลอด แลว้กว่ามนัจะชนะไดน้ะ กว่าจะชนะทฏิฐขิองตวัเองได ้ โอโ้ฮ! ทุ่มกนั

เตม็ตวัเลยนะ ถงึทีสุ่ดแล้วนะ พระพุทธเจา้ไม่เคยโกหกหรอก พระพุทธเจา้พูดจรงิ

ทัง้นัน้ กเิลสเราทัง้นัน้มนัโกหก แลว้เชื่อดว้ย 

ฉะนัน้ ทีว่่า ง่วงนอนมนัเป็นอุปสรรคมากเลย 

ง่วงนอนกค็อืง่วงนอน เพราะว่าจรตินิสยันะ บอกว่าคนทีน่อนมากๆ นี่ตาม

ต ารานะ เราไม่ไดว่้า คนทีช่อบนอนเป็นชวีติจติใจ เขาบอกว่าชาตทิีแ่ลว้เป็นงู เกดิมา

จากงู ไอพ้วกนี้ ไอพ้วกมนันอนอยู่ในรูน่ะ มนัไม่ไปไหนนะ 

มนัมทีีม่าทีไ่ป บางคนเขาไม่นอน บางคนไม่ชอบ บางคน มนัอยู่ทีจ่รตินิสยั

ของคน ถ้ามนัยอ้นไป มนัมไีง แลว้พอมขีึน้มาแลว้มนัแกไ้ดไ้หม มนัตอ้งมทีีม่าทีไ่ปส ิ

นิสยัของคนมนัมทีีม่าทีไ่ป เดีย๋วนี้เหน็คอมพวิเตอรไ์หม หุ่นยนต์ เขาพยายามสรา้ง

หุ่นยนต์ใหม้ชีวีติ อยู่ทีอ่ะไรล่ะ อยู่ที่โปรแกรม เขาสร้างโปรแกรมอย่างไรมนักแ็สดงออก

ไดแ้ค่นัน้น่ะ 
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ชวีติเรากเ็หมอืนกนั ไอ้ทีน่ิสยัใจคอมนัมาจากอดตีทัง้นัน้น่ะ พนัธุกรรมๆ ไอ้

ทีส่รา้งมามนัท ามาทัง้นัน้น่ะ แล้วเราเป็นอะไรมา แลว้สิง่ทีเ่ป็นมามนัดหีรอืไม่ด ีถา้มนั

เจอธรรมะแลว้ จะด ีเรากแ็กก้นัทีน่ี่ไง ถ้าแกท้ีน่ี่มนักเ็ป็นประโยชน์ไง 

ฉะนัน้ การง่วงนอนมนัมวีธิแีก ้ เพยีงแต่ว่าใจถงึหรอืเปล่า แลว้อกีอย่างพอจะ

แก ้ กห็นูยงัตอ้งท างาน อดอาหารไดอ้ย่างไร กต็อ้งไปท างานไง ท างานกอ็ดได ้ ถ้า

เดีย๋วเป็นลม เป็นลม เดีย๋วกส็่งโรงพยาบาลเอง ท างาน เดีย๋วมนัเป็นลมไง 

ไม่เป็นหรอก แหม! เราเป็นคนอดเอง ขนาดหวิ มนัไม่เป็นลม มนัวิง่เขา้หา

อาหารก่อนแลว้ เดีย๋วมนัสัง่มากนิแลว้ มนัไม่ตอ้งเป็นลมหรอก 

เวลาปฏบิตั ิ ครูบาอาจารย์ท่านปฏบิตั ิ ถงึบอกว่าทางคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ 

เราตอ้งท าหน้าที่การงานอยู่ เรากป็ฏบิตัขิองเราเพื่อบรรเทาทุกขข์องเราไป แลว้ถ้าถงึ

เวลาแลว้เราเอาจรงิเอาจงัขึ้นมา เราก็มเีวลาของเรา พกัรอ้น หรอืเอาจรงิเอาจงัสกัพกั

หนึ่ง พสิูจน์กนัว่าความจรงิมนักม็อียู่ เรายงัเขา้ไม่ถงึ 

ไม่ใช่อย่างนี้ จบัปลาสองมอื มอืหนึ่งกย็งัอูฮู้! ตอ้งตื่นเชา้ไปท างาน ตอ้งอะไร 

อกีมอืหนึ่งกจ็ะเป็นพระอรหนัต์ใหไ้ดเ้ลย มนัจบัปลาสองมอืกเ็ลยจบัอะไรไม่ตดิสกัอย่าง 

เพยีงแต่ว่าปฏบิตัธิรรมเพื่อบรรเทาทุกขใ์หห้วัใจไม่ทุกขจ์นเกนิไป ใหม้คีุณธรรมหล่อ

เลี้ยงหวัใจ เราไม่ไดห้วงัมรรคหวงัผลขนาดทีว่่าเราตอ้งหลุดพน้ไป ยงัไม่ถงึเวลาใช่ไหม 

ถ้าปฏบิตัไิปๆ ถ้ามนัดขีึน้มา เดีย๋วเราหวงัผลเหมอืนอาจารยส์งิหท์อง เวลา

ท่านปฏบิตัพิรรษาแรก ท่านพูดเองนะ จะท าอะไรมนัจะลงสมาธอิย่างเดยีวเลยนะ นะ

โม ตสัสะ นี่มนัลงแลว้ จะท าอะไรเป็นสมาธหิมดเลย อู๋ย! มนัสุขมากเลย อย่างนี้จะสกึ

ท าไมล่ะ อธษิฐานเลย บวชตลอดชวีติ...หมดเลย ท าอะไรกไ็ม่ได ้ดูกเิลสมนัตลบหลงัส ิ

กเิลสรา้ยนัก 

นี่กเ็หมอืนกนั ปฏบิตัไิปเถอะ ถ้ามนัเป็นเพื่อหล่อเลี้ยงหวัใจ เกดิมาเป็นชาว

พุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ธรรมโอสถขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราได้

โอกาส ไดป้ระโยชน์จากธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
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ไม่ใช่เกดิมาเป็นชาวพุทธแลว้กไ็ปทุกข์รอ้นอยู่กบัทางโลก เจบ็ช ้าน ้าใจอยู่กบั

ทางโลก ไม่มธีรรมโอสถมาหล่อเลี้ยงหวัใจเลย เหน็ไหม เราอยู่กบัยา แต่เราไม่ใชย้า 

เราเกดิมาอยู่กบัธรรมะ แตเ่ราไม่ใชธ้รรมะของพระพุทธเจา้เป็นประโยชน์กบัเราเลย 

ไม่รูว่้าใครโง่ 

พระพุทธเจา้ไม่โง่หรอก พระพุทธเจา้ปรารถนารื้อสตัวข์นสตัว ์ วางธรรมวนิัยนี้

ไว ้เราน่ะโง่ อวดด ีอวดว่าตวัเองมปัีญญา อวดว่าตวัเองฉลาด แลว้ก็ทุกข์อยู่ในใจ ไม่

รูจ้กัตวัเอง ฉะนัน้ ปฏบิตัไิป ใหป้ฏบิตัสิมควรแก่ธรรมเพื่อประโยชน์กบัเรานะ 

“๕. ขอค าแนะน าทีต่อ้งท าต่อไปด้วยค่ะ” 

ขอค าแนะน าต่อไป กช็วีติน่ะ ชวีติเรา เรากป็ฏบิตัขิองเราไป ค าแนะน านะ มนั

ชวีตินักบวช เรานี่เป็นชวีตินักบวช ถ้าชวีตินักบวช สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบันักบวชคอืการ

วเิวก อยู่ทีส่งบสงดั วเิวกคอืความจรงิ ความจรงินะ อยู่กบัสจัจะความจรงิ 

แต่ถ้าชวีติทางคฤหสัถ์ ความจรงิของเขา กอ็ย่างทีว่่า มพี่อมแีม่ตอ้งดูแล อยู่ใน

วงศ์ตระกูล อนัน้ีเรากต็อ้งท าหน้าทีข่องเราไป เพราะเป็นเครื่องหมายของคนด ี

เราอยากเป็นคนด ี มนัมเีครื่องหมายบอกนะ เครื่องหมายของการท าด ี นี่

เครื่องหมายของคนด ี

คนเลว คนเลวปฏเิสธทุกอย่าง ไม่รบัผดิชอบอะไรเลย เอาแต่ไดข้องตวัเอง นี่

เครื่องหมายของคนเลว 

เราอยากเป็นคนด ีเรามเีครื่องหมายของคนด ีเราท าประโยชน์กบัเรา 

แนะน าดว้ย ท าอย่างไรต่อไปนะ 

เราปฏบิตัขิองเรา ถ้าท าไดน้ะ ปฏบิตัคิอือรยิทรพัย ์ทรพัยท์ีเ่ป็นทรพัยแ์ท้ 

ทรพัยข์องโลก ดูส ิเวลาเขาลดค่าเงนิ ทรพัยท์ี่อยู่กบัเรามนัลดค่าไปโดยทีเ่รา

ไม่รูเ้รื่องเลย 
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แต่ถ้าเป็นอรยิทรพัย ์ไม่มใีครลดค่าได ้มนัเป็นของเรา เราปฏบิตัขิองเรา เรา

รูข้องเรา เราเหน็ของเรา เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เป็นสมบตัสิ่วนตนของเรา 

เอวงั 


