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บูชาธรรม 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมวนัท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : ข้อ ๒๔๒๒. เร่ือง “ขอบคณุ” 

ตอบ : เขาขอบคณุมานะ จบ ขอบคณุมนัก็จบแล้ว 

ถาม : ข้อ ๒๔๒๓. เร่ือง “ธรรมโอสถ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ โยมได้นัง่สมาธิ ยงัไม่สงบดีเท่าไร จิตของโยมดีด
ออกมานัง่ดตูวัเองนัง่สมาธิ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ นัง่จ้องตวัเอง เห็นอยู่อย่างนัน้ 
สกัพกักลบัเข้ามาเหมือนเดิม ตอนจิตออกไปรู้ทกุขณะ แต่พอจิตกลบัเข้ามาเหมือนเดิม ไม่รู้
ตอนไหน พอรู้ก็ปกติแล้ว พอออกจากสมาธิแล้วบอกตวัเองว่าไม่น่าจะใช่ทางที่หลวงพ่อสอน ไม่
อยากให้เป็นแบบนัน้อีก จึงพทุโธจดจ่อเข้มข้นจนเครียด ไม่ให้เกิดอาการอย่างนัน้อีก 

ค าถาม 

๑. เดือนที่ผ่านมาโยมท าสมาธิอย่างจริงจงั ไม่ค่อยสงบเลย จะแก้ไขอย่างไรคะ 

๒. จ าตวัเก่าได้ เร่ืองเดิมๆ ที่เคยท าให้ พอท าไม่ได้ก็ท้อ มีมาตรฐานในการท าแล้วให้ได้
แบบนี ้แต่ท าไม่ได้ ขอหลวงพ่อช่วยชีแ้นะด้วยค่ะ 

ระหว่างวนัเห็นอารมณ์ชดัเจนขึน้ อารมณ์โมโห ไม่พอใจ เศร้าหมองในตวัเอง ใช้ปัญญา
คยุกบัตวัเองว่า เราไม่ได้อยากได้หรือคาดหวงัอะไรจากเขา ท าไมเราจึงไม่เมตตาเขา แล้วตอนนี ้
ใครเดือดร้อน 
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อาการของจิตตวัเองรุ่มร้อน เศร้า ไม่ได้ดัง่ใจ อารมณ์ต่างๆ ที่อยู่ในใจพิจารณาไม่หมด 
ยงัตกตะกอนอยู่ มนัจะดีดขึน้มาให้พิจารณาต่อในทางจงกรม พอจบัได้ก็มาตอบค าถามว่า เรา
ได้อะไร เรารู้สึกอะไร เราเดือดร้อนนี่เอง มนัจะบอกตวัเอง แต่ท าจิตให้สงบลงไปเบาบาง ไม่มี
ตวัตน ท าไม่ได้เลย ถ้าสงบกน็ิดเดียว 

(โยมมีปัญหาเร่ืองสขุภาพค่ะ) 

ตอบ : เขาว่ามีปัญหาสขุภาพของเขามาก ถ้ามีปัญหาสขุภาพ เจ็บไข้ได้ป่วยนะ เราก็
รักษาตามอาการนัน้ เวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะ เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วย มีปัญหาเร่ืองสขุภาพ สขุภาพ
นีส้ขุภาพร่างกายไง แต่มนัน่าเห็นใจนะ คนที่มีปัญหาเร่ืองสขุภาพจิต 

คนที่มีปัญหาเร่ืองสขุภาพจิต จิตของเขาเป็นจิตเภท จิตของเขามีความขาดตกบกพร่อง 
เขาไม่รู้ตวัเขาเลยนะ พอเวลาเขาไม่รู้ตวัเขา เวลาพวกนี ้ คนที่จิตมีการขาดตกบกพร่อง แต่ก็มี
การศึกษาก็ศึกษาธรรมะไง เวลาพดูคยุกนัเร่ืองพืน้ฐาน คยุกนัรู้เร่ือง เวลาเร่ืองการด ารงชีวิตนะ 
เราก็พยายามจะรักษาชีวิตเราไว้ให้ดี แล้วจะมาประพฤติปฏิบตัิ แต่ถ้าจิตเขาบกพร่อง พอจิต
เขาบกพร่อง ภาวนาไปแล้วมนัวิปัสสนา มนัสร้างภาพร้อยแปดพนัเก้า นี่พดูถึงจิตบกพร่อง 

เวลาสขุภาพกายของเราไม่แข็งแรง เรามีโรคประจ าตวั เราก็ให้หมอรักษา รักษาตามนัน้ 
แล้วเราก็พยายามจะประพฤติปฏิบตัิ เพราะนีเ่ป็นของจริง ธรรมโอสถ ธรรมโอสถเป็นที่พ่ึงของ
จริง เป็นที่พ่ึงของจริง ถ้าเป็นที่พ่ึงของจริง 

เวลาคนเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัแล้วแต่วาระของคน แต่จิตของเรา เรามีที่พ่ึงที่
อาศยัแล้ว เร่ืองการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย มนัองอาจกล้าหาญมาก มนัเป็นเร่ืองธรรมดา
ไง 

เราศึกษาธรรมะจนเข้าใจ จนเข้าถึงแนบแน่นในหวัใจแล้ว ถ้าเร่ืองอย่างนีเ้ป็นวาระของ
ใครทัง้สิน้ มนัเป็นเร่ืองกรรมของสตัว์ๆ สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม ใครสร้างเวรสร้างกรรมไว้มาก
น้อยขนาดไหน ผลของเวรของกรรมมนัให้ผลขนาดนัน้ เวลาให้ผลขนาดนัน้ แต่ในชาติปัจจุบนันี ้
เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ถ้าเกดิมาพบพระพทุธศาสนา เราจะประพฤติ
ปฏิบตัิของเรานะ เราพยายามแสวงหาของเรา ถ้าเราแสวงหาของเรา เราประพฤติปฏิบตัิของเรา 
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อย่าไปให้เร่ืองสขุภาพมาเป็นการบัน่ทอนๆ ไง นี่ปัญหาเร่ืองสขุภาพ เร่ืองหน้าที่การงานทีว่านัน่
เร่ืองหนึง่ แต่เร่ืองสขุภาพ เราก็ให้หมอรักษา 

เพราะเวลาหลวงตาท่านพดูถึงพระไง เวลาท่านอาจารย์สิงห์ทองไปเยี่ยมท่านอาจารย์ที่
นัน่ จ าชื่อไม่ได้ ท่านบอกว่าท่านทิง้ธุระ ท่านทอดธุระ ท่านไม่ยอมรักษา แล้วท่านก็ไปรายงาน
ผลกบัหลวงตาพระมหาบวั 

หลวงตาพระมหาบวัท่านบอกว่า ไปบอกให้ท่านไปรักษา เพราะว่ามนัยงัมีโอกาสรักษา
ได้ ถ้ารักษาไม่ได้แล้วเราถึงจะทอดธุระ แล้วท่านกเ็อากลบัมารักษาจนหาย 

เวลาถ้ามนัยงัมีโอกาสที่รักษาได้ เรากจ็ะรักษา นี่ก็เหมือนกนั เรามีโอกาสจะรักษาได้ 
เราก็รกัษาของเราไป แต่ความเป็นจริง ความเป็นจริงคือหวัใจ คือสจัธรรมอนันี ้ เพราะธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ต้องให้มีใครมาเคาะโลง ไม่ต้องให้มีใครมาอทุิศส่วน
กุศลให้ เราเอาไปเองหมด เรารู้ของเราเองหมด เราท าของเราเองหมด 

นี่พดูถึงว่า ถ้ามีเร่ืองสขุภาพร่างกาย ยกไว้ให้หมอ แล้วเราก็รกัษาตามอาการนัน้ แล้วเรา
ภาวนาของเราไป อย่าให้สิ่งนีม้าเป็นสิ่งที่กีดขวาง ให้การกระท าของเรานีไ้ด้มรรคได้ผลของเรา
ไป 

ย้อนกลบัมาที่เร่ืองค าถามเนาะ ถามว่า เขาหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ พอ
หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ เห็นจิตมนัดีดออกไป จิตที่มนัดีดออกไปแล้วมองกลบัมา
เห็นเรานัง่สมาธิภาวนา 

ไอ้นัน่มนัเป็นอาการของจิต อาการของจิตอย่างหนึง่ มีพระเป็นมากมาย มีพระเวลาเป็น
นะ เวลาท าสมาธิ ท าสมาธิสกัพกัหนึ่ง จิตมนัจะออกจากร่างนีไ้ป แล้วไปรู้ไปเห็นอะไร เขาก็
ส าคญัตนว่าเขามีคณุธรรม 

มาหาเรา เราก็บอกว่าไม่ได้หรอก ต้องพยายามรัง้ไว้ๆ อย่าให้มนัออก เพราะจิตถ้ามนั
สงบ มนัสงบโดยฐาน สมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แหง่การงาน ฐีติจิต ฐีตจิิตมนัอยู่ในร่างกายนี ้
เพราะเราเกิดด้วยเวรด้วยกรรม เราเกิดเป็นมนษุย ์ มนษุย์มีกายกบัใจๆ ถ้าเราจะรักษาใน
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ปัจจุบนันี ้ เราก็ต้องเข้าไปสู่จิตใจที่มนัเป็นปกต ิ จิตใจที่เป็นสถานะของความเป็นมนษุย์ เราให้
เขาดึงเข้ามาๆ เขาไม่ได้ดึงเข้ามา สดุท้ายพวกนีส้ึกไปหมดแล้ว 

นี่ก็เหมือนกนั ย้อนกลบัมา จิตที่มนัดีดออกไป 

มนัดีดออกไป เวลาดีดออกไปมนัด้วยอาการของจิต มนัด้วยวาสนาของคนไง อย่างเช่น
ธาตตุ่างๆ มนัก็มีคณุภาพตามแต่ธาตอุย่างนัน้ จะเป็นธาตทุองแดง ทองเหลือง มนัก็มีคณุภาพ
ตามธาตนุัน้ 

จริตนิสยั จริตนิสยัจิตที่สร้างมา มนัจะท าสิ่งใดมา มนัเป็นเวรเป็นกรรมของสตัว์ มนัฝัง
อยู่กบัจิตดวงนัน้ เวลามีอาการอะไรเกิดขึน้มามนัก็เป็นอาการนัน้ แต่ถ้าเรามีสติปัญญา เรารัง้
ของเราไว้ เราแก้ไขให้มนักลบัมาเป็นปกตไิง สมาธิคือจิตเป็นปกติ สิ่งทีเ่ป็นความเป็นปกติ 

แต่ตอนที่ปัจจุบนันีม้นัไม่ปกติ จิตเราปกติ ในปัจจบุนันีม้นัไม่ปกติ มนัไม่ปกติเพราะ
อะไร เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัห่อหุ้มหวัใจอยู่ แล้วมนัก็ดีดมนัก็ดิน้ มนัก็ชกัมนั
ก็จูง ดสูิ โทสจริต โมหจริต โลภจริต มนัไปตามก าลงักเิลสทัง้นัน้น่ะ นี่มนัไม่ปกต ิ

ถ้ามนัเป็นปกติ สมัมาสมาธิ นี่คือความปกติของใจ ถ้าใจปกติ ใจปกตินัน่น่ะสมัมาสมาธิ 
จิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้เป็นอย่างนัน้ แต่ทีเ่ป็นกนัอยู่ปัจจุบนันีม้นัไม่ใช่เดิมแท้ มนัสถานะเสวยภพ 
เสวยชาติ เสวยความเป็นมนษุย์ไง มนสุสติรัจฉาโน มนสุสเปโต มนสุสเทโว นี่เสวยภพเสวยชาติ
ตามแต่บุญกุศลของตน 

ฉะนัน้ เวลาถ้ามนัดีดออกไป บอกมนัเป็นจริตนิสยั แล้วเราก็รัง้ไว้ 

แต่นีบ้อกว่า เวลามนัดีดออกไป แต่เข้าตอนไหนไม่รู้ ถ้าเข้านะ มนัดีดออกไป ถ้ามนัเข้า
มา เราไม่เท่าทนันัน้ แต่มนัเข้ามาแล้ว เรารู้ว่าการเข้าแล้ว แล้วเขาก็พยายามจะรักษาไว้ พทุโธ
จดจ่อ พทุโธเข้มข้นจนเครียดเลย 

อย่าไปเครียดกบัมนั เพราะอะไร เพราะความรู้สึก ความรู้สึกเป็นนามธรรม ถ้าเป็น
นามธรรมนะ ถ้าเราไม่กดทบัเกินไป มนัก็ไม่เคร่งเครียด เราท าด้วยความพอดี เราท าด้วยสติ
สมบูรณ์ แล้วเราท าของเราด้วยความมชัฌิมา ความสมดลุพอดี ท าของเราไปเร่ือยๆ ท าบูชา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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เวลาท าบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เห็นตถาคต ถ้าจิตมนั
สงบระงบัเข้ามา เราบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า คือบูชาใจของเรา บูชาพทุธะนัน่
แหละ แล้วถ้าเป็นพทุธะแล้ว แหม! มหศัจรรย์ นีไ่ง ปฏบิตัิอย่างนัน้ 

เขาบอกว่า เวลานัง่สมาธิแล้วมนัดีดออกไป พอดีดออกไปแล้ว ตัง้สติไว้แล้วมนักลบัเข้า
มา แล้วมาคิดได้ว่ามนัไม่ใช่ทางที่หลวงพ่อสอน ไม่ใช่ทางที่หลวงพ่อสอน 

อนันีม้นัฟังไว้ ฟังไว้จนเป็นสญัญา เวลามนัเทียบเคียงได้มนัก็เป็นประโยชน์ตรงนี ้ เห็น
ไหม ศึกษาพระไตรปิฎกมา ศึกษาพระไตรปิฎกกเ็ป็นอย่างนี ้ ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้ามา เวลามนัเป็นในใจขึน้มา นี่ตวัจริง ไอ้ศึกษามานัน่น่ะชื่อ เวลาเป็นนีเ่ป็นตวั
จริง 

นี่ก็เหมือนกนั หลวงพ่อเคยบอกไว้ มนัไม่ใช่ๆ เวลาเป็นสญัญา เวลาเป็นตวัจริง จิตมนั
ดีดออกไป แล้วมนักลบัเข้ามา เอ๊ะ! นี่ไม่ใช่ทาง ดีนะ 

ถ้าไปลุ่มหลงกิเลสนะ เวลาจิตมนัดีดออกไป ไปรู้ไปเห็นอะไรขึน้มา เป็นผู้วิเศษแล้วล่ะ 
ส าคญัตนนะ ทีนีก้ิเลสมนัยมุนัแหย่นะ มนักระตุ้นไปเลย มนัออกนอกทางไปไง ออกนอกทางไป
รู้ไปเห็นขึน้มา 

ในโลกเราเดี๋ยวนี ้ โลกนีม้นัสิ่งที่มนษุย์สร้างขึน้มากมายมหาศาลเลย เป็นธรรมชาติก็ม ี
ไปรู้ไปเห็นอะไรมา แล้วก็ไปติดพนัมนัอยู่อย่างนัน้น่ะหรือ นี่ส่งออก 

ทีนีบ้อกว่าถ้ามนัไม่ใช่ทางที่หลวงพ่อสอน ก็พทุโธไว้ พทุโธไว้เข้ามา มนัก็เป็นสจัจะเป็น
ความจริง ถ้าเป็นสจัจะความจริงนะ 

ทีนีเ้ข้าค าถาม “๑. เดือนที่ผ่านมาท าสมาธิอย่างจริงจงั ไม่ค่อยสงบเลย แก้ไขอย่างไร
คะ” 

เราปฏิบตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ คนเราเวลาตัง้ใจจะประพฤติปฏิบตัิ
ขึน้มานี่มีคณุค่าแล้วล่ะ คนที่ยงัไม่เห็นคณุค่าของธรรมะ ธรรมะคือสจัธรรม อริยสจั ทกุข์ เหตใุห้
เกิดทกุข์ ทกุข์ดบั วิธีการดบัทกุข์ ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค มนัเป็นเร่ืองสจัจะ ทางโลกเขาไม่มี
ตลาด ไม่มีสินค้า ไม่มีการซือ้ขาย 
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นี่ไง เวลาทางโลกๆ เวลาคนโดยปถุชุน รูป รส กลิ่น เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไม้แห่งมาร ชอบนกัรูป รส กลิ่น เสียงที่มีความสขุ ที่กามคณุ ๕ ที่พอใจกนัน่ะ เขาชอบ
กนัอย่างนัน้ แล้วใครถ้ามีมากนะ โอ้โฮ! นี่มีบุญเยอะ มีอ านาจวาสนา เห็นไหม คนที่จิตใจเขา
ต ่าต้อย จิตใจเขาต ่าต้อย เขาก็ไปต่ืนเต้นกบัรูป รส กล่ิน เสียง ต่ืนเต้นกบัยศถาบรรดาศกัด์ิ 
ตื่นเต้นกบัโลกธรรม ๘ 

เวลาคนที่จะประพฤติปฏิบตัิ เวลาจะประพฤติปฏิบตั ิ เราปฏิบตัิเพ่ือสมัมาสมาธิ เพ่ือ
ความสงบในใจของตน ไม่ใช่สงบในเร่ืองของโลก 

โลก เวลากลางวนัอึกทึกครึกโครม กลางคืนขึน้มาเงยีบกริบเลย เวลามีคนสญัจรไปมา
มนัก็มีเสียง มีต่างๆ ขึน้มา เวลาถึงกลางคืน คนเขากลบับ้านกลบัเรือนหมดแล้ว มนัก็เป็นที่สงบ
สงดั นี่มนัเป็นเร่ืองธรรมชาต ิ

แต่ในใจของเราล่ะ ในใจของเราที่เราจะประพฤติปฏิบตัิ เราจะบอกว่า คนทีจ่ะประพฤติ
ปฏิบตัิมนัก็มีอ านาจวาสนาแล้วล่ะ มีอ านาจวาสนาขึน้มาเพราะว่าสิ่งนีไ้ม่มีใครเห็นได้ ไม่มีใคร
จบัต้องได้ แล้วคนที่ขวนขวายก็แบบพวกเรานีไ่ง ขีท้กุข์ขีย้าก กรรมฐานขีท้กุข์นะ แบกกลดแบก
บาตรขึน้เขาลงห้วยไป โอ้โฮ! เหนื่อยมาก ไปหาหวัใจของตน 

ธุดงค์ไป ธุดงค์ไปกเ็พ่ือหาหวัใจดวงนี ้ อยู่ที่ไหนมนักป็ฏิบตัิไม่ได้ อยู่ที่ไหนมนัก็ท าอะไร
ไม่ได้ มนัก็ต้องไปตะลอนๆ ขึน้มา เปล่ียนบรรยากาศ หาโอกาส เปล่ียนให้สญัญาอารมณ์ใน
หวัใจมนัมีคณุค่าขึน้มา 

นี่ก็เหมือนกนั “๑ เดือนที่ผ่านมา โยมท าสมาธิอย่างจริงจงั ไม่ค่อยสงบเลย จะแก้ไข
อย่างไรดีคะ” 

เพราะว่าไปคาดไปหมาย ปล่อยหมดล่ะ เราปฏิบตัิเพ่ือเรา เราปฏิบตัิ แค่ปฏิบตัิก็มี
คณุค่าแล้ว ปฏิบตัิ เห็นไหม ปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า นัง่สมาธิ เดินจงกรม 
บุญกิริยาวตัถ ุ เราเสียสละสิ่งทีเ่ขาไปเทีย่วไปเล่น ไปชายทะเล ไปภเูขา ไปที่เขาชื่นชอบกนั เรา
อยู่ในทางจงกรมซ า้ไปซ า้มาๆ คนทางโลกเขาบอกสงสยัต้องส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วล่ะ 
ไม่รู้เดินไปเดินมาเหมือนคนบ้า แต่ไอ้คนพดูน่ะมนับ้า เราต่างหากที่มีสติมีปัญญา 
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นี่จะบอกว่า ๑ เดือนที่เดินมาไม่ได้สิ่งใดเลย มนัได้ ได้เจตนาทีเ่ราอยากจะปฏิบตัิ ได้
เจตนาทีเ่ราเดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนา ได้บุญกุศล บุญกิริยาวตัถ ุ เราเสียสละการกระท านัน้
เพ่ือบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เวลาเขาบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า บูชาด้วยลาภ ด้วยสกัการะ ด้วยสิ่งต่างๆ 
เราบูชาด้วยความเพียรของเรา เราปฏิบตัิบูชาแล้วพอใจ ยิม้ 

หลวงปู่ ขาวท่านเป็นพระอรหนัต์ ท่านมีทางจงกรม ๓ เส้น เช้าขึน้มาเดินจงกรมบูชาองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า กลางวนัเดินบูชาพระธรรม กลางคืนเดนิบูชาพระสงฆ ์ทัง้ๆ ทีท่่าน
เป็นพระอรหนัต์ การเดินจงกรมของท่าน ท่านบชูาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหนัต ์
เพราะจิตของท่านเป็นวิหารธรรม แล้วท่านเดินจงกรมขึน้มา บูชาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

แล้วเราเป็นใครล่ะ เราเป็นคนขีท้กุข์ขีย้ากไง เวลาเดินจงกรมขึน้มาเหงื่อไหลไคลย้อย
เชียว ทกุข์มากเชียว นีเ่วลามนัจะทกุข์มาก...ก็ทกุข์น่ะสิ 

แล้วเวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ เวลาทกุข์ใจเสียใจ ร ่าร้องคร ่า
ครวญ น า้ตาที่หลัง่ไหลออกมาจากดวงตาของตน ถ้าเก็บไว้ทกุภพทกุชาติ น า้ทะเลสู้ไม่ได้ ที่
ความทกุข์ความยากเรานี่ ที่มนัทกุข์ซ า้ทกุขซ์ากนี ่ ทีโ่หยหาอาลยัอาวรณ์ ร้องไห้คร ่าครวญกนั
อยู่นี่ แต่ละภพแต่ละชาติสะสมไว้ๆ มากกว่าน า้ทะเลอีก เข็ดไหม แล้วเดินจงกรมมนัแค่ไหนเอง 
เดินจงกรมมนัถึงสดุยอดไง เราเดินจงกรมมาบูชาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เขาถามว่า มนัไม่ค่อยสงบเลย จะแก้ไขอย่างไร จะแก้อย่างไร 

อย่าไปคาด อย่าไปหมาย อย่าไปตัง้เป้า บูชาองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เรา
ศรัทธา เรามัน่คง ศรัทธา อจลศรัทธา ศรทัธาแล้วบูชา เดินของเราไป พดูแล้วจะเป็นสญัญาไง 
ถ้ามนัสมดลุพอดี เดี๋ยวมนัลงนะ มนัเป็นของมนัไป แต่นี่มนั “อุ๊ย! จะเป็นแล้ว อุ๊ย! จะได้แล้ว 
อุ๊ย! อุ๊ย!”...ไม่ได้หรอก อย่าไปคาดหมายอะไรทัง้สิน้ 

แล้วเขาบอก “โอ๋ย! ท าอย่างนีก้็ไม่มีเป้าหมายน่ะสิ มนัไม่เหมือนทางวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เขามีเป้าหมาย ต้องบรรลเุป้าหมาย” 
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ไอ้นัน่วิทยาศาสตร์ ไอ้นี่ปฏิบตัิธรรม กเิลสมนัคอยยคุอยแย่ คอยกีดคอยขวางมากมาย
มหาศาล เราท าของเราไป นี่พดูถึงว่าจะแก้ไขอย่างไร 

“๒. จ าตวัเก่าได้ค่ะ แต่เดิมๆ ที่เคยท ามา พอท าไม่ได้ก็ท้อ มีมาตรฐานในการท าแล้วให้
ท าแบบนี ้ ยงัท าไม่ได้ หลวงพ่อเคยชีแ้นะแล้วค่ะ ช่วงระหว่างที่เห็นอารมณ์ชดัเจนขึน้ อารมณ์
โมโห อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้าหมอง อารมณ์ต่างๆ ปัญญาคยุกบัตวัเองว่าเราไม่ได้คาดหวงั 
จากนัน้ท าไมเราถงึไม่เมตตาเขา” 

นี่พดูถึงเมตตานะ เวลาใช้ปัญญาคยุกบัตวัเองได้ ใช้ปัญญาคยุกบัตวัเองได้นี่มี
สติสมัปชญัญะพอสมควรนะ ถ้ามีสติสมัปชญัญะพอสมควร นี่ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าปัญญา
คยุกบัตวัเองแสดงว่าตวัเองมีความคิดมีความเห็นสิ่งใด มนัมีปัญญาคยุกบัตวัเองได้ ถ้ามี
ปัญญาคยุกบัตวัเองได้นี่มีสติ ถ้ามนัขาดสตนิะ มนัคิดด้วยความเจ็บแค้น คิดด้วยความเจ็บปวด 
แล้วคิดที่จะจองล้างจองผลาญทีจ่ะแก้แค้นเขาด้วย 

แต่ถ้ามีสติปัญญา เราคยุของเราได้ เรามีสติปัญญาพอ แต่คนเรายงัไม่ช าระล้างกเิลส 
มนักิเลสในหวัใจ เวลามีสติปัญญาขึน้มา มีก าลงัขึน้มา กิเลสมนัก็เบาบางลงๆ พอกิเลสมนัรู้เท่า
ทนั มนัก็พลิกมนัก็แพลงขึน้มาไง พอพลิกแพลงขึน้มา เราก็บอกอาการมนัก็รุ่มร้อน มีความเศร้า
ใจ อารมณ์ต่างๆ นีม้า เดินจงกรมอยู่นี่เห็นมนัดีดขึน้มาในทางจงกรม แล้วเวลามนัดีดขึน้มามนั
มีความเดือดร้อน มนัจะบอกตวัเองว่าท าจิตให้สงบไม่ได้ ท าให้ตวัตนเบาบางลงไม่ได้ 

ค่อยๆ ฝึกหดัท าไป ค่อยๆ ฝึกหดัท าไป สิ่งที่สะสมในหวัใจ ความมีสติ มนัเป็นสมาธิ พอ
มนัมีปัญญาขึน้มา มีปัญญาคยุกบัตวัเองได้ ดสูิ เวลาคนที่เขามีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เวลาเพ่ือนฝงูตกัเตือนเขาก็ไม่เชื่อ เวลาคนที่ไปวา่กล่าวเขา เขาท าร้ายคนคนนัน้เลย เพราะ
อะไร เพราะเขาอยู่ในความโลภ ความโกรธ ความหลง ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นเรา 
เป็นของของเรา มนัยิง่เกิดความเคียดแค้น เกิดอารมณ์โทสะโมหะในหวัใจ 

แตน่ี่เรามีสติปัญญา เราเดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนา เวลาจิตใจมนัมีหลกัมีเกณฑ์ เรามี
สติปัญญาคยุกบัตวัเองได้ 
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คนอ่ืนเตือนเขายงัจะไปท าร้ายเลย เวลาคนจะมีปัญหากนั มีคนไปตกัไปเตือน ไอ้คนที่
ไปตกัไปเตือนคนนัน้จะโดนท าร้ายก่อน เพราะเขาโกรธไง อารมณ์ชัว่วบูไง อารมณ์โกรธทัง้
อารมณ์ไง มนัไปหมดเลย 

แตน่ี่พอมีสติมีปัญญาขึน้มาบ้าง เรามีปัญญาคยุกบัตวัเองได้ มีปัญญาคยุกบัตวัเองได้ 
มีสติปัญญาเท่าทนั เท่าทนัอารมณ์ความรู้สึก มนัก็ดีขึน้มาพอสมควร แล้วเราก็ฝึกหดัของเราไป 
พอคยุกบัตวัเองได้จนเหตผุลมนัจบแล้ว ก็พทุโธต่อไป พทุโธต่อไป 

พทุโธๆๆ เวลาพทุโธแล้วถ้ามนัมีความคิดมนัโหมเข้าใส่ ก็ใช้ปัญญาคยุกบัตวัเองไง 
ปัญญาอบรมสมาธิต่อเนื่องไปๆ ฝึกหดัท าของเราอย่างนี ้ ฝึกหดัท าของเรา เราปฏิบตัิธรรมของ
เรา เราดแูลหวัใจของเรา พทุธะ ผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

เวลาเขาจะเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เขาซือ้ตัว๋เคร่ืองบินไปสงัเวชนียสถาน
ทัง้ ๔ ที่ประเทศอินเดยี เราชาวพทุธเราจะพทุโธ เราจะก าหนดลมหายใจเข้าออก เราจะบชูา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากลางหวัใจของเรา พทุธะ ผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน แล้วฝึกหดัของ
เราไป ท าของเราได้มากน้อยแค่ไหน 

แล้วเร่ืองสขุภาพ เร่ืองสขุภาพเราก็ดแูลสขุภาพตามความจ าเป็น เราดแูลสขุภาพตาม
ความจ าเป็นแล้วถ้าเรามีสติมีปัญญานะ ธาตขุนัธ์ไม่ทบัจิตไง ร่างกายนัน้มนัไม่ท าให้หวัใจเรา
หวัน่ไหว ถ้าจิตใจเราอ่อนแอ เวลาเร่ืองสขุภาพมนัวิตกวิจารณ์ มนัยิง่ก าเริบเสิบสาน 

แต่ถ้าเรามีใจเป็นธรรมๆ นะ ในเม่ือองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้ว 
ครูบาอาจารย์ของเราก็นิพพานไปหมดแล้ว เราเองเกดิมามีชีวิต เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา แล้วมีคณุค่า มีคณุค่าที่เรามีศรัทธาความเชื่อ แล้วเราจะประพฤติปฏิบตัิของ
เราอยู่นี ้

งานทางโลกใครๆ กท็ าได้ งานการเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาต้องบุคคลคนนัน้ต้องเป็น
ผู้ท าเอง คนที่จะมีสติมีปัญญาจนตัง้ศรัทธาความเชื่อ เชื่อมัน่ ศรัทธา อจลศรัทธาเพ่ือประพฤติ
ปฏิบตัิ มนัคงที่ มนัมีน้อย 
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มีมากที่มาหาเรา “หลวงพ่อ หลวงพ่อช่วยพดูให้ผมกลบัมาภาวนาใหม่สิ ผมทิง้มา ๒๐ 
ปีแล้ว” คนที่ทิง้มา ๑๐ ปี ๒๐ ปีเยอะแยะไปหมด 

เวลาภาวนาไปทีแรกมนัมีศรัทธาความเชื่อมนัก็มัน่คงของมนั เวลาไปเต็มที่แล้ว 
สดุก าลงัของตนแล้ว เลิก เลิกไปเยอะแยะเลย 

นี่บอกว่าศรัทธาความเชื่อความมัน่คงของเรา แล้วเราปฏิบตัิต่อเนื่องของเราไป ได้มาก
ได้น้อย บูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา บุญกิริยาวตัถ ุวตัถทุี่
เรามีอิสรภาพ มีเสรีภาพที่จะนอนอย่างไรก็ได้ จะท าอย่างไรก็ได้ มาเดินจงกรม มานัง่สมาธิ 
ถวายองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า บูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วยการประพฤติ
ปฏิบตัิของเรา จบ 

ถาม : ข้อ ๒๔๒๔. เร่ือง “กราบขอบพระคณุหลวงพ่อ” 

หลวงพ่อ : กราบขอบพระคณุเหมือนกนัเลย แต่กราบขอบพระคณุเม่ือกีน้ี ้ กบักราบ
ขอบพระคณุแบบว่าทางโลกๆ  

ถาม : กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะ จากเหตวุนันีล้กูนัง่สมาธิ ใจก็เกิดคิดถงึการไปกราบหลวง
พ่อครัง้แรก ครัง้นัน้ลกูได้น าบาตรไปถวายด้วย หลวงพ่อเมตตาลกูมาก บอกลกูว่า “การถวาย
บาตรนีเ้หมือนเป็นบุญกุศลที่ใช้เท่าไรก็ไม่หมด เหมือนคอนโด” ลกูมีความสขุมากทกุครัง้ที่นึก
ถึง จนน า้ตาไหลก็มี แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม 

บางครัง้เวลานัง่ภาวนาเกิดโยกคลอนหรือเกิดอาการเอียงต่างๆ ถ้าความคิดถงึตอนที่ได้
กราบหลวงพ่อครัง้นัน้ผดุขึน้มาเอง แล้วตวันี่ตรงเลย นัง่ได้อีกนานเหมือนคืนนี ้ ลกูก็เลยตัง้ใจ
ปฏิบตัิบูชาหลวงพ่อ แล้วก็คิดถึงหลวงพ่อ ลกูก็เลยเขยีนมากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะ แต่ลกูยงัคงนัง่
สมาธิตกหลมุตกบ่อเหมือนเดิม แม้ว่าจะปฏิบตัิมาหลายปีแล้ว 

ลกูเคยไปกราบถามหลวงพ่อที่วดัเร่ืองนิมิตที่โดนผีมาหลอกในนิมิต ที่กลวัผีมากจนลืม
กลวัหลวงพ่อเจ้าค่ะ แต่พอถึงเวลาเจอหลวงพ่อจริงๆ กลบักลวัหลวงพ่อจนตวัสัน่หมด ต่อมาลกู
ก็เลยใช้วิธีเขียนมาถาม แต่วนันัน้พอได้ค าตอบจากหลวงพ่อแล้ว ความกลวัต่างๆ นาๆ มีปัญหา



บูชาธรรม ๑๑ 

©2020 www.sa-ngob.com 

อะไรก็หายหมดจนน่าอศัจรรย ์ ภาวนาดีไปอีกหลายวนั แต่หลงัจากนัน้บางครัง้ความกลวัมนัก็
กลบัมาใหม่ เร่ืองแบบนีม้นัเป็นเร่ืองธรรมดาใชไ่หมเจ้าคะ 

แล้วลกูอยากทราบว่า ถ้าเราตัง้ใจปฏิบตัิบชูาใครก็ตาม แม้กระทัง่พระพทุธเจ้า ท่านจะรู้
ไหมเจ้าคะ กราบขอบพระคณุหลวงพ่อมาก 

ตอบ : ไอ้นี่กราบขอบคณุเร่ืองถวายบาตรเนาะ การถวายมนัเป็นเร่ืองทางโลก ดสูิ เวลา
ในเอตทคัคะไง พระสีวลีเป็นพระที่มีลาภสกัการะมากที่สดุ แล้วมีพระ เราจ าชื่อไม่ค่อยได้ ที่ว่า
เกิดมา เป็นพระอรหนัต์ ไม่มีโรคภยัไข้เจ็บเลย เพราะท่านเคยได้ถวายหยกูยากบัพระพทุธเจ้าใน
อดีตกาลมา 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่าเราถวายสิ่งใดๆ มนัเป็นเหมือนกบัที่เขาสร้างพระพทุธรูปปาง
นัน้ๆๆ ปางที่พระพทุธเจ้าปางห้ามญาติ ปางสะดุ้งมาร ปางนัง่สมาธิ ปางต่างๆ เพราะมนัมีเหตุ
เกิดในพระไตรปิฎกเป็นเร่ืองนัน้ก็เลยท าอย่างนัน้ ไอ้นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่าเราท าบุญอย่างนัน้ 
เราจะได้อย่างนัน้ มนัมีที่มาที่ไป เป็นเร่ืองกรรม แต่ในปัจจุบนันีค้นเราพยายามจะท าสิ่งใดแล้ว 
จะอยากได้สิ่งใดต่างๆ เอาอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาที่ว่าถวายบาตรๆ กถ็วายบาตรให้พระ เวลาพระท่านบิณฑบาตทกุวนัๆ มนั
ได้ใช้ตลอด เหมือนกบัสร้างกฏุิ เวลาสร้างวดัสร้างวา ขอให้พระจตรุทิศที่ยงัไม่ได้มา ให้มาเถดิ 
ถ้ามาแล้วขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสขุไง เราสร้างไว้เป็นสาธารณประโยชน์ ถ้าใครได้ใช้ประโยชน์สิ่ง
ใดแล้วมนัมีบุญกุศลตลอดไป ถ้ามีบุญกุศลตลอดไป 

ตอนนัน้เวลาท าสิ่งใด ถ้ามนักระทบ เราก็พดู ถ้ามนัไม่กระทบนะ ท าแล้ว สิ่งที่ได้ท าแล้ว
มนัจบแล้ว แล้วให้มนัเป็นปัจจุบนั 

แต่อนันีม้นัเป็นผลดีไง ผลดีเพราะเวลาคิดถงึทีไรแล้วมนั แหม! มนัมีความสขุ 

ความสขุมนัก็เป็นบุญกุศล เป็นเร่ืองคณุงามความดี คณุงามความดีที่เราท าไปแล้ว มนั
เป็นอดีตไปแล้ว ทีนีเ้ราจะท าปัจจุบนันีใ้ห้มนัดีขึน้ ถ้าท าปัจจุบนัให้ดีขึน้ ฝึกหดัภาวนาของเรา 
ถ้าเวลาจะฝึกหดัภาวนามนัภาวนาได้มากหรือได้น้อย 
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แล้วสิ่งที่ว่า บางครัง้นัง่แล้วตวัโยกตวัคลอน เวลาคิดถึงหลวงพ่อขึน้มาแล้วมนักลวัไง 
มนักลวัมนัก็นัง่ไปได้อีกหลายวนัเลย มนัก็ดีไง 

หลวงพ่อเลยกลายเป็นแม่นาคพระโขนงคอยไปหลอกไง หลอกให้นัง่สมาธิ เวลาคิดถึง
แม่นาค อู้ฮู! ตวัตรงเลย คิดถงึหลวงพ่อ 

อนันัน้ถ้าอะไรเขาเรียกว่ามนัเป็นคติ มนัเป็นอบุาย ถ้าเป็นประโยชน์ใช้ได้ ถ้าเป็น
ประโยชน์นะ เวลานัง่สมาธิภาวนาง่วงเหงาหาวนอน ถ้ามีสิ่งใดมนักระตุ้นไง เวลาองค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปสอนพระโมคคลัลานะไง พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนัมาจากฟัง
พระสารีบุตรฟังเทศน์พระอสัสชิมา เวลานัง่ไปแล้วง่วงเหงาหาวนอน นี่ไง นี่พระโมคคลัลานะนะ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปด้วยฤทธ์ิ ให้เอาน า้ลบูหน้า ให้แหงนดดูาว ให้ตรึก
ในธรรม นี่เวลาจะแก้ไข เวลาแก้ไขท่านสอน ๕ อย่าง แก้ง่วง ถ้าแก้ง่วงนอนขึน้มา ถ้ามนัเป็น
จริง 

นี่พระโสดาบนันะ พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบัน เวลาท่านไปเฝา้องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ไปประพฤติปฏิบตัิยงัสปัหงกโงกงว่ง นี่ไง กเิลสมนัร้ายไหม กิเลสอนัที่
ละเอียดมนัร้ายไหม แล้วเวลาเราปฏิบตัิกนั จะฆ่ากิเลสๆ 

ก็เขียนสิ ก-ไก่ สระอิ สระเอ ร-เรือ ส-เสือ แล้วก็ขีดมนัเลย จะฆ่ากิเลส กิเลสอยู่ที่ไหน 
รู้จกักเิลสไหม 

ถ้ามนัจะรู้จกักิเลส เร่ิมต้นจากเรานัง่สมาธิภาวนา ถ้าจิตมนัไม่สงบ มนัก็ฟุ้งซ่าน เวลา
มนัฟุ้งซ่าน ความคิดของเราเดิมๆ ความคิดเราเดิมๆ ความคิดทางโลกๆ มนัแผดมนัเผาหวัใจ ถ้า
เวลาวนัไหนเดนิจงกรม นัง่สมาธิภาวนา จิตมนัสงบเข้ามาบ้าง มนัเย็นไง 

จิตมนัสงบ มนัเย็นนะ แล้วเวลามนัปล่อยมา โอ้โฮ! โล่งหมดเลย เวลาเดินจงกรมไป
เหมือนลอยไปลอยมาเลยน่ะ เวลาพดูอย่างนีแ้ล้วไอ้คนข้างนอกมนัก็อิจฉา มนัอิจฉามนัก็บอก
ว่าไอ้พวกนีย้กย่องกนัเอง 

โธ่! ไปเดินจงกรมเถอะ เดินไปเดินมาถ้าจิตมนัดีๆ มนัเหมือนมนัเดินอยู่นัน่แหละ กิริยา
ภายนอกมนัเดิน แต่ความรู้สึกภายในเหมือนปยุเมฆลอยไปลอยมาเบาๆ เลยล่ะ โอ๋ย! มนัเป็น
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ร้อยแปด ถ้ามนัเป็นนะ แต่ก็อาการมนัเป็น มนัจะเป็นอะไรไป มนัเป็นก็คือมนัเป็นไง แต่คนที่เขา
ปฏิบตัิแล้วเขารู้ เขารู้เขาเห็นไง ปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโกไง จะให้ใครมาหลอกไง 

จิตไม่สงบเป็นอย่างไร รู้ทกุคน ในโลกนีรู้้หมดเลย ทกุข์เป็นอริยสจั จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน 
ทกุข์ยาก มีการบีบคัน้ในใจทัง้สิน้ 

แล้วจิตสงบเป็นอย่างไร 

ว่างๆ ว่างๆ 

ว่างๆ ก็คิดให้ว่าง ไม่ใช่จิตสงบ จิตสงบมนัมีสติสมัปชญัญะในตวัมนัเอง มนัได้วาง
อารมณ์ทัง้หมด วางอาการความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่มนัรู้สึกนึกคิดแล้วมนัอยู่ที่จริตนิสยั โทสจริต 
โมหจริต โลภจริต มนัก็ชอบแตกต่างกนัไป แล้วยึดมัน่แตกต่างกนัไป เวลามนัปล่อยวางหมด 
มนัเป็นอิสระในตวัมนัเอง มนัเป็นอย่างไร ว่างๆ หรือ ว่างจริงหรือ มนัว่างๆ ว่างๆ สญัญา
อารมณ์ สญัญาว่าว่าง เวลามนัเป็นของมนัจริง โอ้โฮ! นีเ่วลามนัเป็นจริงขึน้มา ถ้ามนัเป็นจริง
ขึน้มา เห็นไหม 

เรานกัปฏิบตั ิเราบอกว่า เวลาตวัโยกตวัคลอน เวลานัง่ไป เวลาคิดถงึหลวงพ่อขึน้มา มนั
ผดุขึน้มา คืนนัน้นัง่ได้ไปอีกนานเลย 

ถ้ามนัเป็นประโยชน์นะ ในปัจจุบนันีเ้วลาเราออกประพฤติปฏิบตัิ เวลาเราทกุข์เรายาก 
เรามีความทกุข์ความยาก เวลากเิลสมนัย ่ายีในหวัใจเรา เราระลึกถงึองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า ๖ ปีมนัทกุข์แค่ไหน ๖ ปี ไอ้เรายงัไม่เคยเจอความทกุข์มากขนาดนัน้ แล้วเวลามนั
ท้อแท้นะ หลวงปู่ มัน่ท่านมีอ านาจวาสนา ท่านปรารถนาเป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
อ านาจวาสนาขนาดนัน้น่ะ แล้วเวลาท่านประพฤติปฏบิตัิของท่าน ท่านจริงจงัของท่าน 

นี่พดูถึงว่าเราระลึกถึงใคร เวลามนัจนตรอก เวลามนัทกุข์มนัยาก ถ้าเราระลึกถึงครูบา
อาจารย์เป็นที่พ่ึง ไอ้ความเพียรที่ว่าเม่ือกีม้นัหนกัหนว่งหายหมดเลย หายหมดเลย เหมือนกนั 
สดชื่นได้หลายวนัเลย เข้าทางจงกรมได้ตลอด เดินทัง้วนัทัง้คืน 

มีพระเขาเคยคยุกบัเรานะ เขาแปลกใจ “เอ๊ะ! ท าไมท่านเดินได้ทัง้วนัทัง้คืนๆ ไอ้ผมแค่
ฟังเทปคาสเซ็ตแค่หน้าเดียวผมยงันัง่หลบัเลย อ๋อ! แสดงว่าท่านมีงาน” 
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ค าว่า “มีงาน” จิตมนัมีการกระท าของมนั มนัไม่ง่วงเหงาหาวนอน มนัไม่บีบคัน้ตวัมนั
เอง อู้ฮู! มนัโล่งมนัโถง อู้ฮู! สดุยอด ถ้ามีงานท านะ  

นี่พดูถึงว่าถ้าเวลาระลึกถึงมนัเป็นประโยชน์กเ็ป็นประโยชน์ เวลานัง่สมาธิเขาบอกว่ายงั
ตกหลมุตกบ่ออยู่ เราก็ฝึกหดัของเราไป 

“นัง่สมาธิยงัตกหลมุตกบ่อเหมือนเดิม แม้ว่าจะปฏิบตัมิาหลายปีแล้ว” 

การปฏิบตัิมาหลายปีแล้วมนัก็เป็นประโยชนก์บัเราไง การปฏิบตัิมาหลายปีแล้ว เป็น
จริตเป็นนิสยัฝังไปในหวัใจนีไ้ง ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราหาเงินมาได้ ๑ 
บาท เลีย้งพ่อเลีย้งแม่สลึงหนึ่ง เราใช้ในครอบครัวของเราสลึงหนึ่ง เราท าการค้าต่อไปสลึงหนึง่ 
เหลืออีกหนึ่งสลึงฝังดินไว้คือการท าบุญกุศล ฝังดินไว้ในหวัใจ 

ในหวัใจมนัมีเจตนา มีความตัง้ใจที่จะท าบุญ เสยีสละท าบุญไปในพระพทุธศาสนา 
ท าบุญในพระพทุธศาสนามนัก็เป็นเร่ืองถาวรวตัถหุรือเป็นเร่ืองใช้ในชาติปัจจุบนันัน้ แตเ่จตนา
อนันัน้มนัฝังลงไปที่ใจไง ใจเป็นผู้เสียสละ ใจเป็นผู้กระท า นี่หนึง่สลึงฝังดินไว้ ฝังในหวัใจไว้ไง 
ถ้าฝังในหวัใจแล้วมนักเ็ป็นจริตเป็นนิสยัไง ถ้ามนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะมนักเ็ป็นทิพย์สมบตัิไง 
ทิพย์สมบตัิที่มนัฝังลงไปในใจๆ 

ถ้าไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม อยู่ที่สมบตัิใครมากสมบตัิใครน้อยไง ถ้าสมบตัิใคร
มาก ได้วิมานที่ใหญ่กว่า เป็นทองค า ถ้าคนมีวาสนาน้อยก็ได้วิมานที่ด้อยกว่า บางคนได้วิมาน
ที่ว่าเป็นทองค าส่วนหนึ่ง เป็นวตัถกุ่อสร้างส่วนหนึ่ง มนัอยู่ที่ฝังลงดินเท่าไรนะ ฝังมากฝังน้อย
มนัอยู่ที่วาสนาของคนไง 

นีเ้ราประพฤติปฏิบตัิ ปฏิบตัิมาหลายปีแล้ว นี่ไง ฝังดินไว้ๆๆ สิ่งที่จะได้เป็นอริยทรัพย ์
เป็นสจัจะเป็นความจริงของเรา จะเชื่อไม่เชื่อ ถึงเวลาพิสจูน์กนั นรกสวรรค์มีหรือไม่ ชาติหน้า
ชาตินีมี้หรือไม่ เชื่อหรือไม่เชื่อกเ็ร่ืองของความเชื่อ ความจริงเป็นความจริงวนัยงัค ่า นรกสวรรค์
มนัก็เป็นนรกสวรรค์ตัง้แต่เรายงัไม่เกิด เกิดมาแล้วตายไปก็ยงัเป็นนรกสวรรค์อยู่เหมือนเดิม สิ่ง
ที่ว่าเราปฏิบตัจิะได้ผลหรือไม่ได้ผล นี่ไง มนัมีอยู่โดยดัง้เดิม มนัมีอยู่ของมนัโดยปกติอยู่แล้ว 
แล้วถ้าเราปฏิบตัิไปๆ ไง นี่ไง ฝังไว้ในใจๆ เป็นอ านาจวาสนาบารมีของตน 
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นี่พดูถึงว่า ปฏิบตัิมาหลายปีแล้ว แล้วบอกว่าเคยไปหาหลวงพ่อ เล่าเร่ืองนิมิต เร่ืองกลวั
ผีไง 

กลวัผีส่วนกลวัผี กลวัผี เวลาคนเรา นีไ่ง ที่ว่าจริตนิสยั มนัเป็นกรรมของสตัว์ สตัว์แต่ละ
คนนะ สิ่งที่คนภาวนา เวลานัง่สมาธิภาวนาไปเห็นนิมติ นัน่น่ะวาสนาของคน กรรมจ าแนกสตัว์
ให้เกิดต่างๆ กนั ไม่ใช่เราขีดเส้นแล้วจะให้ทกุคนเป็นอย่างนีห้มด เป็นไปไม่ได้ หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาวา่การ อยู่ที่จริตนิสัยของเขา 

เวลาอนปุพุพิกถา ให้ท าทานเสียก่อน ถ้าท าทานแล้ว ถ้าจิตเขาซาบซึง้ในบุญกุศลของ
เขา เขาจะไปเกิดเป็นเทวดา อย่างนีท้ี่ว่าเราซาบซึง้ในบุญในคณุ เป็นอจลศรัทธาไง ถ้าจิตเขา
ควรแก่การงานแล้วถึงเทศน์อริยสจัไง เวลาเทศน์อริยสจั จิตควรแกก่ารงานแล้วไง 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าจิตใจของคนเวลามนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป มนัมีเหตมีุผลของมนั ธรรม
ทัง้หลายมาแต่เหตไุง เวลาผู้ที่มีเหต ุเวลาผู้ที่ประพฤตปิฏิบตัิ นี่ไง สิ่งที่ว่าศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็เป็นศีล ศีลคือความปกติของใจ ถ้าศีลคือความปกติของใจ ถ้า
เราเป็นปกติจริงมนัก็จะศีลบริสทุธ์ิ เวลาศีลมนัมีด่างมีพร้อยก็วิตกกงัวล เวลามนัขาดแล้วมนั
คอยหลอกตวัเองๆ ไง มนัคอยทิ่มคอยต าตลอด 

ฉะนัน้ เวลาพระกรรมฐานเราถึงต้องปลงอาบตัิๆ ไง เวลาปลงอาบตัิ ศีล สมาธิ สมาธิมนั
ความสงบของใจ ใจถ้ามนัเป็นจริงเป็นจงัขึน้มา แล้วมนัเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่กิดขึน้ 
มนัมีมาตรฐานของมนั โอ้โฮ! ร้อยแปด 

นี่พดูถึงกลวัผีไง กลวัผี เวลามาเจอหลวงพ่อ กลวัหลวงพ่อมากกว่า แต่สดุท้ายแล้วสิ่งที่
เขาท าของเขาไป มนัก็เป็นความมหศัจรรย์ ถ้ามนัเป็นความดีๆ เราว่าความดีก็เป็นความดี แต่
บอกว่า “เวลาประพฤติปฏิบตัิบูชาครูบาอาจารย์องค์ใดก็แล้วแต่ แม้กระทัง่บูชาองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านจะรู้ไหมคะ” 

โอ้โฮ! ถ้าเป็นหลวงตาพระมหาบวันะ ใครมีความสงสยัเร่ืองอย่างนีท้่านบอกว่า “ไป เรา
จะพาไปถามพระพทุธเจ้า” ท่านจะพาลกูศิษย์ไปถามพระพทุธเจ้าเลย 

ไอ้ที่ว่าบูชาๆ ท่านจะรู้หรือเปล่า 



บูชาธรรม ๑๖ 

©2020 www.sa-ngob.com 

เราบูชาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลาท าความ
สงบของใจเข้ามา พอใจสงบระงบัเข้ามา เห็นไหม พทุธะ ผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เราบชูาพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ รู้หรือไม่รู้ล่ะ เรานะ่รู้ชดัๆ เลย 

เวลาปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านรู้หรือเปล่า 

เวลาคนมีความปรารถนาสิ่งใด เวลากราบพระกราบเจ้า ระลึกถึงองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า อทุิศส่วนกุศลนะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านรู้หรือเปล่า มนัเป็น
การสร้างสมบุญญาธิการในใจ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาปฏิบตัิบูชาครูบาอาจารย์องค์ใด เวลาบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะรู้หรือไม่ 

หลวงปู่ ขาวท่านเป็นพระอรหนัต์ ท่านสร้างทางจงกรม ๓ เส้น เช้าขึน้มาเดินจงกรมบชูา
พระพทุธเจ้า กลางวนัเดินบูชาพระธรรม กลางคืนเดินบูชาพระสงฆ์ รู้หรือเปล่า ตวัท่านเองก็เป็น
พระอรหนัต์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็เป็นพระอรหนัต์ ท่านยงับชูากนัเลย นี่ไง บูชา
ธรรมๆ ความบูชาธรรมนัน้ประเสริฐไง 

แล้วนี่บอกท่านจะรู้หรือไม่ 

คนถามต่างหากรู้หรือไม่ คนถามมนัสงสยัน่ะ แล้วเราปฏิบตัิบูชาพระพทุธเจ้า 
พระพทุธเจ้าจะรู้หรือเปล่า 

ถ้ามนัสงบ รู้ ถ้าเป็นสมาธินี่ชดัๆ เลย รู้เลยนี่สมาธิ บูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าถ้าเป็นสมาธิ พทุธะรู้ ถ้ามนัไม่เป็น มนัได้แต่ความเร่าร้อน แต่ก็บชูาท่าน บชูาด้วยกิริยา แต่
มนัยงัไม่เป็นผล ถ้าเป็นผลขึน้มา รู้ 

นี่ไง เวลาปฏิบตัิบูชาครูบาอาจารย์ ปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านจะ
รู้หรือเปล่า 

ปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโก รู้ชดัเจนตามความเป็นจริง เอวงั 


