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ถาม : เรื่อง “พุทโธกบัการท างาน” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั ผมขอถามปัญหาเรื่องการภาวนาครบั คอืเวลาเรา

ท างานอยู่ในชวีติประจ าวนั เราต้องใชค้วามคดิอยู่ตลอดเวลา ทัง้การวางแผนและแก้ไข

ปัญหา และเรื่องราวต่างๆ ในชวีติประจ าวนั กบัการเอาพุทโธเขา้มาบรกิรรมก ากบัไวท้ีใ่จ 

ผมมคีวามรูส้กึว่ามนัไม่ค่อยสอดคลอ้งกนัเท่าไรเลยครบั เพราะเมื่อผมภาวนาพุทโธๆ 

ความรูส้กึใชค้วามคดิไดไ้ม่เตม็ประสทิธภิาพ แต่ขอกราบเรยีนหลวงพ่อว่า ผมชอบภาวนา

พุทโธครบั แต่ต้องเป็นช่วงเวลาทีส่งวนไวเ้พื่อการภาวนาครบั อย่างน้ีผมควรท าอยา่งไรดี

ครบั จะเลอืกอย่างใดอยา่งหน่ึง หรอืท าสองอยา่งไปดว้ยกนัดคีรบั และถ้าท าควบคู่กนัไป ท า

อย่างไรหรอืครบั 

เคยฟังทีห่ลวงตาเทศน์ก่อนทีท่่านจะไดส้มาธิ ท่านเอาพุทโธมาแนบตดิไว ้มาแนบ

ไม่ใหพุ้ทโธหายเลย แต่คนทีต่อ้งมภีาระ มเีรือ่งตอ้งคดิ ต้องจดัการ มโีอกาสจะไดส้มัผสั

สมาธเิหมอืนอย่างท่านหรอืเปล่าครบั 

ตอบ : น่ีกรณีว่า เวลาภาวนาพุทโธ เราอยากภาวนา แต่คนภาวนาแลว้กม็หีน้าทีก่ารงาน

ประจ าวนั ถ้าเรามหีน้าทีก่ารงานประจ าวนัอย่างน้ี เราจะภาวนาอย่างไร ฉะนัน้ เวลาเขา

ปฏบิตักินัเขาถงึบอกว่า การปฏบิตัเิพื่อชวีติประจ าวนัๆ การเคลื่อนไหว การเหยยีดคู ้ ให้

รูส้กึตวัตลอดเวลา เขาถงึว่ารูส้กึตวัตลอดเวลา อย่างนัน้เขาเขา้ใจว่าอนันัน้เป็นวปัิสสนาคอื

การใชปั้ญญา การเคลื่อนไหว การรูส้กึตวัทัว่พรอ้มต่างๆ เขาบอกวา่นัน่น่ะคอืการใช้

ปัญญา 

แต่ถ้าก าหนดพุทโธๆ อย่างที่เราก าหนดพุทโธ เราพุทโธน่ีเป็นสมถะ ถ้าเป็นสมถะ 

มนัต้องการท าความสงบ แต่ท าความสงบแลว้เราต้องใชช้วีติประจ าวนั เราต้องใชค้วามคดิ

ตลอดเวลา ต้องมกีารวางแผน ต้องมกีารแก้ไขปัญหา ต้องมเีรื่องราวต่างๆ เขา้มาใน
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ชวีติประจ าวนั แลว้เราต้องมาพุทโธดว้ย เหมอืนกบัท างานสองอยา่ง ถา้ท างานสองอย่าง 

เราจะท าอย่างไร แลว้ท าอย่างไร 

ทน้ีีในการปฏบิตั ิ อย่างทีเ่ขาบอกว่ารูต้วัทัว่พรอ้ม หลวงปู่ มัน่ท่านกส็อนนะ สอน

ในมุตโตทยั การดื่ม การกนิ การเหยยีด การคู ้ การรูส้กึตวั ใหรู้ส้กึตวัตลอดเวลา การ

รูส้กึตวัแบบน้ีมนัรูส้กึตวัได้ ทน้ีีการพุทโธๆ เรากพ็ุทโธได ้แต่เวลาพุทโธแลว้ เวลาเราบอก

เราต้องใชช้วีติประจ าวนั ต้องใชค้วามคดิตลอดเวลา ต้องใชก้ารวางแผน ต้องมกีารแก้ไข

ปัญหา 

เวลาเราแก้ไขปัญหา เราใชค้วามคดิ เราอยู่กบัความคดินัน้ เพราะความคดินัน้ก็

คอืงาน เหน็ไหม งานทางโลก งานในชวีติประจ าวนั ในชวีติประจ าวนัถ้าเรามหีน้าทีก่าร

งานอยู่ เรามงีานประจ าวนัอยู่ แลว้เรากท็ างานอยู่ในประจ าวนันัน้ มนักเ็ป็นสตทิีง่าน ใหส้ติ

อยู่กบังานตลอดเวลา ถ้าสตอิยู่ทีง่านตลอดเวลามนักไ็ม่คดิแส่ส่ายไป 

แต่เวลาเราท างานนะ ท างานทีเ่ราเหน็ผลประโยชน์ เราเหน็ประโยชน์ เรามี

สตปัิญญา เราหวงัผลประโยชน์ เราอยู่กบังานนัน้ แต่เวลาคดิมนักค็ดิแฉลบๆ ไป ถ้าเราตัง้

สตแิลว้มนัอยู่กบังานนัน้ นัน่กเ็ป็นการฝึกหดัภาวนาอ่อนๆ การฝึกหดัภาวนาอ่อนๆ เราท า

ของเราได ้ ฉะนัน้ เวลาเราท างานของเรา เรากท็ างาน มสีตอิยู่กบังาน นัน้กเ็ป็นการหดั

ภาวนา 

ถ้าหดัภาวนานะ เพราะว่าการภาวนา อย่างทีห่ลวงตาท่านสอน มนัเป็นปัญญา

อบรมสมาธิๆ  ถ้าเราเขา้ใจว่าปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญา เหน็ไหม ปัญญาสามญัส านึก 

ปัญญาทีเ่ราคดิน่ีมนัเป็นปัญญา ทีน้ีถ้ามนัเป็นปัญญา ปัญญาอย่างไร 

ปัญญาทางโลก โลกยีปัญญา ปัญญาจากวชิาชพี ปัญญา เรามชีวีติประจ าวนั เรา

ต้องท างาน ต้องใชค้วามคดิ ต้องแก้ไขปัญหา ต้องมกีารวางแผน น่ีกค็อืปัญญา ถ้าปัญญา

อย่างน้ี ถ้ามสีตปัิญญา มสีตอิยู่กบังานๆ มนักจ็ะเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ มนัไม่ใช่เป็น

ปัญญาวปัิสสนา 

ถ้ามนัจะเป็นปัญญาวิปัสสนา ถ้าเป็นปัญญาวิปัสสนา เรากต้็องก าหนด

พทุโธ ท าสมถะขึ้นมาให้จิตมนัสงบเข้ามา ถ้าจิตสงบเข้ามา สติอยู่ท่ีงาน งานใน

ค าบริกรรม ค าบริกรรมพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ามีสติอยู่ท่ีงาน งานนัน้ก็
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เป็นเน้ืองานโดยสมบูรณ์ ถ้าเป็นเน้ืองานโดยสมบูรณ์นะ ธรรมทัง้หลายมาแต่

เหตุ ถ้าเหตุมนัสมบูรณ์มนัจะเกิดผล ผลของมนั ถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าสติ

อยู่กบังาน งานนัน้น่ะมนัจะกรอง กรองจิตมนัสงบเข้ามาได้ ถ้าจิตสงบเข้ามา

ได ้ถ้ามีสติปัญญา มีสติ ถ้ามนัสงบเข้ามาได้มนักเ็ป็นสมัมาสมาธิ 

แต่ถ้าโดยความเขา้ใจผดิ เขา้ใจผดิว่าน่ีมนัเป็นวปัิสสนา เราใชปั้ญญา รูต้วัทัว่พรอ้ม 

ทุกอย่างเคลื่อนไหวพรอ้มหมดเลย แลว้เวลามนัทนัแล้วมนักไ็ปสตา๊ฟไว ้ มนัไม่ไปไหนต่อ

เพราะเป็นมจิฉา มจิฉาเพราะความเขา้ใจผดิ เขา้ใจผดิว่าน่ีคอืปัญญา น่ีคอืวปัิสสนา พอมนัใช้

ปัญญาไปแลว้ พอถงึทีสุ่ดแลว้มจิฉาเพราะอะไร เพราะมนัเขา้ใจผดิไง 

ค าว่า “มจิฉา” คอืฝัง่ตรงขา้ม มจิฉา เหน็ไหม พอรูต้วัทัว่พรอ้มแลว้ท าอย่างไรต่อ ก็

อยู่อย่างนัน้น่ะ ไม่ไปไหนหรอก เพราะอะไร เพราะมนัอยู่ในขอบเขตงานทีเ่ป็นเรื่องโลกๆ 

ไง โลกยีปัญญา งานของโลก งานทีอ่ยู่กบัโลก 

เราเกดิมากบัโลก เราปฏเิสธโลกไม่ได้หรอก ดูเดก็ ความไรเ้ดยีงสาของเดก็ เวลามนั

หวินะ มนัเอาน้ิวหวัแม่มอืเขา้ปากแลว้ดูด เพราะความหวิของเดก็ โดยสญัชาตญาณของเดก็ 

โดยสญัชาตญาณของสิง่มชีวีติมนัตอ้งดิ้นรนแสวงหาเพือ่เอาชวีติรอด น่ีสญัชาตญาณของ

มนั น่ีคอืโลก โดยสญัชาตญาณของมนั ดว้ยความรูส้กึนึกคดิของมนั เวลามนัเขา้ใจแลว้มนัก็

ปล่อย มนัปล่อย น่ีโดยสญัชาตญาณ น่ีโลกยีปัญญา น่ีเรื่องปัญญาของโลกไง 

สตอิยู่ทีง่าน แลว้งานอะไร งานอย่างน้ีมนัเป็นการฝึกหดัการภาวนา การฝึกหดั

ภาวนา ถ้าเรามสีต ิ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ การเคลื่อนไหวถ้ามปัีญญากค็อืปัญญาอบรม

สมาธ ิ ถ้าปัญญาอบรมสมาธิ ผลของมนักค็อืสมถะไง ผลของมนักค็อืสมถะ ถ้าครูบา

อาจารยท่์านเป็นจรงิ ทีห่ลวงปู่ มัน่บอกแก้จติแกย้าก แกจ้ติแก้ยาก 

แก้จติแก้ยาก ยากแต่วา่หญ้าปากคอก คนฝึกหดัภาวนาใหม่ต้องหดัภาวนามา

อย่างน้ี แลว้มนัพฒันาเป็นสมาธแิลว้ พอเป็นสมาธแิลว้ ถ้าเราฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะเป็น

ภาวนามยปัญญา จะวปัิสสนาไปขา้งหน้า วปัิสสนาเกดิจากอะไร มนัเกดิจากการภาวนา เกดิ

จากจติ ปัญญาเกดิจากจติ ไม่ใช่เกดิจากสญัชาตญาณ สญัชาตญาณเป็นแบบนัน้น่ะ น่ีเรื่อง

โลกๆ ถ้าเรื่องโลก 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า รูต้วัทัว่พรอ้ม 
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เพราะความเขา้ใจผดิ เพราะความเขา้ใจผดิบอกใชปั้ญญาแบบน้ีคอืการภาวนา 

การภาวนาเสรจ็แลว้ ภาวนาแลว้มนัจะไดม้รรคไดผ้ลไป แลว้พอจะไดม้รรคไดผ้ลไป แต่มนั

ไม่ได ้ พอมนัไม่ไดปั้บ๊กบ็อกว่า “ภาวนาไป รูต้วัทัว่พรอ้มเป็นวปัิสสนา” แลว้ผลของมนัล่ะ 

ผลของมนั “พูดถงึผลไม่ไดน้ะ พูดถงึผล ผลมนัสูงส่งมาก พูดถงึไม่ได”้ แลว้ภาวนา มรรค

ผลเป็นอย่างไรล่ะ มรรคผลตอ้งไปเอาขา้งหน้า ชาตหิน้า ชาตนู้ินไป แต่ถ้ากรรมฐานไม่ใช่ 

กรรมฐานเอาเดีย๋วนี้ วปัิสสนาเอาเดีย๋วนี้ สูก้นัเดีย๋วนี้ เวลามนัสมุจเฉทปหานรูก้นั

ซึ่งๆ หน้าเลย เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก 

จะท าอย่างไรล่ะ 

ท าอยา่งไรกต็้องบอกว่า ถา้เราฝึกหดัภาวนาออ่นๆ การอยู่กบัโลกในชวีติประจ าวนั 

เหน็ไหม บอกว่า ในชวีติประจ าวนั เราต้องมกีารวางแผน มกีารแก้ไขปัญหา ต้องมกีาร

วางแผนแก้ไขปัญหา มเีรื่องราวต่างๆ เขา้มามากมายมหาศาล แลว้เราต้องมาก าหนดพุทโธ

ดว้ย มนัท าเหมอืนกบัว่ามนัไม่สอดคลอ้งกนั 

มนัสอดคลอ้ง สอดคลอ้งตอนทีว่่า เพราะค าน้ีมนัมคีนถามหลวงปู่ ฝ้ันว่า วนัๆ 

หน่ึงเราจะหดัภาวนาอย่างไร 

ท่านบอกว่า เวลาหายใจเขา้ใหนึ้กพุท หายใจออกใหนึ้กโธ อย่าหายใจทิ้งเปล่าๆ 

การทิ้งลมหายใจ นัง่รถเมล์ เวลาไปท างานนัง่รถเมล์ เราอยู่ในการขบัรถ เรากพ็ุทโธของเรา

ได ้ ถ้าเราพุทโธๆ ถ้าจติมนัสงบ เวลาจติมนัสงบเขา้ไป เราจะควบคุมพวงมาลยัอย่างไร 

เราไปห่วงว่าจติมนัจะสงบไง แต่ความจรงิมนัไม่สงบ มนัสงบไดย้าก 

การท าความสงบ แต่เราควบคุมดูแลหวัใจของเราไม่ใหม้นัคดิไปตามอสิระของมนั 

ไม่ใหม้นัคดิฟุ้งซ่านไป เราใหค้ดิอยู่ในพุทโธ เหตุการณ์เฉพาะหน้า เราแก้ไขของเราได ้แก้ไข

ได ้เราจะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา รถหน้า รถหลงั เรามสีตปัิญญา มนักลบัชดัเจนขึน้มาเพราะเราไม่

คดิประมาท คดิโดยขาดสต ิความประมาทคอืการขาดสต ิแลว้คดิโดยอุปาทานใหว้ติกกงัวล

ไป แต่เราคดิในเรื่องพุทโธไง 

เราจะบอกว่า เขาบอกว่า พุทโธกบัการท างาน แลว้วนัๆ หน่ึงเราต้องท างาน เรา

ก าหนดอย่างไร 



สติท่ีงาน ๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เรากอ็ยู่ที่งาน ถ้าเราก าหนดพุทโธนะ เราว่าง เราว่างหมายความว่า เราเดนิระหว่างที่

ท างานไป หรอืเราต้องการไปท ากจิส่วนตวั เรากพ็ทุโธของเราได ้ แต่เวลาเราเขา้มา

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราใชก้ารวางแผน การประชุมวางแผน มนัต้องใชปั้ญญา เราจะพุ

ทโธอยู่ไม่ไดห้รอก อยู่กบังานนัน้น่ะ สตอิยู่ทีง่าน 

งานหยาบๆ หน้าทีก่ารงานนัน้ถ้าเรามสีตอิยู่กบัมนั งาน เราอยู่กบังานกเ็ป็น

ปัจจุบนั แต่ถ้าพองานนัน้เราไม่ไดใ้ชส้มอง เราไม่ไดใ้ชอ้ะไร เราพุทโธได ้ เราพุทโธได ้ถ้า

เราพุทโธได ้เราพุทโธอย่างน้ี 

ถ้ามนัละเอยีด พุทโธๆ จนพุทโธมนัละเอยีดนะ แบบว่า ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธยิงั

พอพุทโธได ้ละเอยีดเขา้มาจนเป็นอปัปนา มนัสกัแต่ว่า มนัพุทโธไม่ได ้แมแ้ต่พุทโธเขายงั

วางเลย สตอิยู่ทีง่าน งานหยาบ งานปานกลาง งานละเอยีด 

แลว้เวลาออกใชปั้ญญาไปแลว้ สตกิบัปัญญามนัไปพรอ้มกนัแล้ว ถ้าไปพรอ้มกนั 

ปัญญาออกท างานแลว้ เวลาท าความสงบของใจ จติเขา้มาสงบ เขา้มาพกัผ่อน โอ๋ย! มคีวามสุข

มาก มคีวามรื่นเรงิมาก เวลาออกใชปั้ญญา โอโ้ฮ! มนัเหน่ือยมาก มนัเหน่ือยนะ ออกใช้

ปัญญา ดูนักบรหิารส ิเวลาบรหิารจดัการรบัผดิชอบ มนัรบัภาระมาก 

จิตเหมือนกนั จิตสงบแล้ว พอจิตสงบมีความรม่เยน็เป็นสุข เวลาสงบ

แล้ว เวลาออกใช้ปัญญานะ ออกใช้ปัญญามนัใช้ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ปัญญา

จากสมอง มนัปัญญาโดยปัจจุบนั ปัญญาในมรรค ปัญญาในอริยสจั ความจริง

มนัเข้าไป มนัแยกมนัแยะ มนัไปเหน็ 

ถ้าสมาธมิกี าลงัด ี มนัจะใชปั้ญญาไป มนัจะปล่อย มนัจะเขา้ใจ จบัต้องสิง่ใด

พจิารณาไปมนัโล่งมนัโถง โอ๋ย! มนัสุดยอดเลย แต่เพราะมนัใชก้ าลงัมาก พอใชก้ าลงั มนั

เหน่ือยมาก สมาธมินัอ่อนลง ทน้ีีพอจบัตอ้งสิง่ใดไป มนัคดิแลว้ คดิกเ็หมอืนเราคดิ เรากร็ู ้

เออ! เรากเ็คยคดิแลว้ ความคดิอยา่งน้ีเรากร็ูเ้ท่าแลว้ ความคดิอยา่งน้ีเรากเ็คยคดิแลว้ น่ี

สญัญาแลว้ น่ีคอืสญัญา ไม่ใช่ปัญญาหรอก เพราะเราเคยท าได ้แลว้เราท าซ ้า พอท าซ ้า แต่

ปัญญามนัไม่มสีมาธ ิเรากเ็คยคดิแลว้ เรากเ็คยรูแ้ลว้ แลว้ต้องท าอะไรอกี น่ีคอืสญัญา ทิ้งเลย 

กลบัมาท าความสงบของใจ 
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ถ้าใจสงบแลว้นะ พอจติสงบแลว้ พอมาจบัอกีนะ พอมาจบั มนัไม่บอกว่าเราคดิ

แลว้หรอก พอจบัปับ๊ มนัมเีหตุมผีลมนักป็ล่อย มนัทะลุทะลวงเลย เหน็ไหม ถ้ามนัเป็น

วปัิสสนามนัเป็นแบบน้ี น่ีถ้าด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ความชอบธรรมเป็นอย่างน้ี งาน

ชอบ ระลกึชอบ แต่ถ้าระลกึไม่ชอบไง ระลกึไม่ชอบ แต่ไม่ชอบ น่ีพูดถงึว่าผลของการปฏบิตั ิ

แต่ทน้ีีค าถามว่า แลว้พุทโธท างานท าอย่างไร 

เร่ิมต้นยงัไปไม่ได้ น้ีปฏิบติั ยกให้เหน็ว่าความจริงมนัเป็นแบบใด แล้ว

เราเร่ิมท าอย่างใด ถ้าเราเร่ิมท า เรายงัไม่เข้าใจส่ิงน้ี ถ้าเรามีเวลาว่าง เหมือน

เวลาท่ีเราไม่ได้ใช้ความคิด ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ใช่การวางแผน เรา

พทุโธได้ เราพทุโธของเราไป เพราะพทุโธมนัจะท าให้จิตสงบ พทุโธมนัเป็นการ

รกัษาใจไว้ไม่ให้เร่ร่อน ถ้าจิตสงบมีสมถะ มีสมถะแล้ว เราฝึกหดัใช้ปัญญาไป

แล้ว เราจะก้าวเดินตามธรรมขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ศีล สมาธิ 

ปัญญา 

ไม่ใช่ว่าเรารูต้วัทัว่พรอ้มอย่างทีเ่ขาว่ากนั นัน่เขาว่า พอเขาว่า เรามคีวามเชื่อ 

เชื่อตามๆ กนัไป แลว้ท าแลว้มนัด ี อา้ว! ดสี ิ การหดัภาวนาอ่อนๆ การหดัภาวนาออ่นๆ 

เวลาจติมนัฟุ้งซ่านมนักทุ็กข์ มนัไปกวา้นเอาทุกอย่างมาทบัถมใจ แต่เรามสีตปัิญญา

แยกแยะคดัแยก พอคดัแยกแลว้มนักโ็ล่งโถง กด็น่ีะส ิกด็แีค่น้ี น่ีผูห้ดัภาวนาอ่อนๆ มนักม็ี

ผลอย่างน้ี แต่ผลต่อเน่ืองไปมนัไม่ม ีไม่มเีพราะอะไร ไม่มเีพราะพืน้ฐานมนัไม่ม ีไม่มเีพราะ

มนัไม่มสีมัมาสมาธ ิมนัไม่มสีมัมาสมาธนิะ 

สมัมาสมาธ ิสมาธชิอบ มนัต้องมสีมาธชิอบ งานชอบ เพยีรชอบ ถ้าไม่มสีมาธชิอบ 

เขาบอกวา่ ใชปั้ญญาไปเลย เดีย๋วสมาธมินัเกดิเอง 

สมาธมินัเกดิเอง มนัเป็นมจิฉากไ็ด ้เป็นสมัมากไ็ด้ ถ้าเป็นมจิฉา เห็นไหม คนทีเ่ขา

ใชท้างไสยศาสตรเ์ขาต้องใชส้มาธเิหมอืนกนั เวลาคนเขาจะคดิวางแผนโจรกรรม เขากใ็ช้

สมาธเิหมอืนกนั สมาธมินัเป็นกลางๆ มนัเป็นมจิฉากไ็ด ้ เป็นสมัมากไ็ด ้ แต่เราท าของเรา 

เราท าสมาธขิองเราใหเ้ป็นสมัมา เพราะสมัมามนักป็ลอ่ยวางเขา้มา เป็นการหดัภาวนา

อ่อนๆ การหดัภาวนาเริม่ต้น เริม่ต้นภาวนามา เราหดัภาวนาของเราไป ฉะนัน้ สิง่ทีท่ าขึน้

ไปมนัท าได ้ท าได ้
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“เพราะเมื่อผมภาวนาพุทโธๆ ผมรูส้กึใชค้วามคดิไดไ้ม่เตม็ประสทิธภิาพ แตข่อ

กราบเรยีนหลวงพ่อวา่ผมกช็อบภาวนาพุทโธนะครบั แต่ต้องในช่วงเวลาทีส่งวนไวเ้พื่อการ

ภาวนา” 

ถูกต้อง เราสงวนไวเ้วลาภาวนา ภาวนาเรากท็ าเตม็ที ่ เพราะท าเตม็ทีม่นัท าเตม็

ไมเ้ตม็มอื แต่ขณะทีเ่ราท างาน เรากร็กัษาไว ้ หลวงตาท่านพูดไว้เป็นวรรคเป็นตอน ท่าน

บอกว่า จติของคนเหมอืนกบัโค เหมอืนกบัววั เหมอืนกบัควาย 

ววัควายน่ีนะ ถ้าคนบา้นนอก เราเคยธุดงคอ์ยู่ในป่า คนบ้านนอกนะ เวลาเขาเลี้ยงโค

เลี้ยงควาย ถงึเวลาหมดหน้าใชง้าน เขาจะปล่อยทิ้งไวใ้นป่า เขาเลี้ยงปล่อย เลี้ยงปล่อยนะ 

แลว้ถงึเวลาสกัอาทติยห์น่ึง สองอาทติย ์ เขาจะไปดูของเขาท ี เขาจะเอาเกลอืไป เอาอะไร

ไป ไปใหม้นักนิ เขาจะรกัษาไว ้ถึงเวลาใชง้านเขากไ็ปต้อนววัเขากลบับา้น น่ีเขาเรยีกว่าววั

ปล่อย แต่ถ้าเป็นววัผูกไว ้ดูส ิเราชาวภาคกลาง เราเลี้ยงววั เราจะปักหลกัไว ้เราผูกไว ้มนั

จะหากนิหญ้าในวงของเชอืกนัน่น่ะ 

หลวงตาท่านพูดไวเ้ป็นวรรคเป็นตอนว่า จิต จติถ้าเราก าหนดพุทโธ เรารกัษาไว ้เรา

ท างานอยู่ เรากท็ างานของเราไป เวลาว่างเรากพ็ุทโธไป น่ีววัควายของเรา เราเลี้ยงผูกไว ้

เวลาจะใชง้าน เราไปจบัเชอืก เรากไ็ดว้วัควายมาเลย จรงิไหม แต่ถ้าววัปล่อย เวลาเรา

ต้องการววัควายนัน่ เราต้องไปต้อนเอาในป่าใช่ไหม 

จติใจของเรา ถ้าเราพุทโธของเราไว ้เรารกัษาของเราไว ้เราผูกเชอืกไว้ เรารกัษาใจ

ของเราไว้ เวลาเราจะภาวนาใช่ไหม เวลาท าหน้าทีก่ารงานเสรจ็ ถงึเวลาหวัค ่า เราสวดมนต์

เสรจ็ เราจะภาวนาต่อ เรากต็่อเน่ืองเลย น่ีเป็นวรรคเป็นตอน 

น่ีกเ็หมอืนกนั เวลาเราท างานของเรา เรากท็ างานของเราไป พอว่างขึน้มา เราก็

พุทโธไว ้ รกัษาไว ้ เอาเชอืกผูกไวไ้ม่ใหม้นัไปไกล เวลาภาวนามนักภ็าวนาง่าย กม็เีท่าน้ี 

การมสีตริะลกึรูอ้ยู่มนักม็เีท่าน้ีเพื่อรกัษาใจของตวั 

แลว้เขาบอกว่า “ถา้จะควบคุม ท าอย่างไรครบั ผมฟังเทศน์หลวงตาท่านเอาพุทโธ

ไวแ้นบตดิกบัใจ พุทโธจนพุทโธหาย แต่ต้องมภีาระทีต่้องคดิ” 
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แต่คนทีม่ภีาระ เหน็ไหม คนที่มภีาระ เรากม็ภีาระ มภีาระ เวลาท างาน เราก็

ท างาน เวลาภาวนาเรากมุ็มานะภาวนาของเราเป็นชัน้เป็นตอนของเรา เพราะว่าทางของ

คฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ คบัแคบเพราะเรามหีน้าทีก่ารงาน 

ทางทีก่วา้งขวางกท็างของนักบวช นักบวชก ็๒๔ ชัว่โมง แลว้ถ้าไปอยูใ่นหมู่คณะ

ทีด่ ี สปัปายะไง หมู่คณะเป็นสปัปายะ อาจารยเ์ป็นสปัปายะ ท่านจะเปิดถนนหนทางโล่ง

โถงใหเ้ราไดป้ฏบิตัเิลย 

แต่ถ้าครูบาอาจารยท่์านปฏบิตัไิม่เป็น อา้ว! พูดจรงิๆ เลยนะ ถ้าครูบาอาจารย์

ท่านปฏบิตัไิม่เป็น เวลาเอง็มาปฏบิตัท่ิานกจ็ะพาเอง็ลม้ลุกคลุกคลานไปอย่างนัน้น่ะ เพราะ

อะไร เพราะเดีย๋วเอง็ปฏบิตัเิกนิหน้าเกนิตาไปแลว้เดีย๋วกูไม่รู้ ครูบาอาจารยท์ีไ่ม่เป็นนะ ท่าน

จะไม่พาเราปฏบิตั ิหรอืพาปฏบิตั ิท่านพาปฏบิตัใินทางทีผ่ดิ เพราะท่านไม่เคยปฏบิตั ิ

น่ีสปัปายะ ฉะนัน้ เวลาเราแสวงหาครบูาอาจารย ์ เราแสวงหาครบูา

อาจารยท่ี์รู้จริง รู้จริงดว้ยอะไร รู้จริงดว้ยปฏิภาณไง เวลาเราถามปัญหาท่าน ท่าน

ตอบเราไดห้รือไม่ได้ ถ้าตอบเราไม่ได้ ท่านไม่รูห้รอก 

ถ้าตอบเราได้นะ ถ้าตอบเราได้เพราะอะไร เพราะครบูาอาจารยท่์าน

ต้องการสร้างสทัธิวิหาริก ต้องการสร้างศาสนทายาท ใครท่ีมีเชาวน์มีปัญญา มี

แววนะ ครบูาอาจารยท่์านพยายามจะดแูลรกัษาเพื่อให้เป็นศาสนทายาทต่อไป 

เราส่งต่อกนั ส่งต่อศาสนากนัเป็นช่วงๆ ไป ฉะนัน้ ถ้ามีครบูาอาจารยท่์านเป็น

ความจริง แล้วเราปฏิบติัจริง เราอยากรู้จริง ท่านดแูลเราเตม็ท่ีเลย น่ีเราต้อง

แสวงหาแบบนัน้ 

ฉะนัน้บอกว่า สตอิยู่ทีง่าน 

เขาบอกว่า การภาวนา พุทโธๆ มนัต้องมหีน้าทีก่ารงาน เราต้องมคีวามรบัผดิชอบ 

การงานของเราต้องใชปั้ญญาทัง้วนั ต้องมกีารวางแผน มกีารแก้ไข มเีรื่องต่างๆ เขา้มาใน

ชวีติประจ าวนั 

ขณะทีว่่างจากการวางแผน ว่างจากการแก้ไขปัญหา วา่งจากเรื่องราวต่างๆ เราก็

พุทโธของเราไป แต่ถ้าต้องการวางแผน เราวางแผนเตม็ที่เลย สติอยู่ทีง่าน นัน้ก็เป็นการ
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ภาวนาเหมอืนกนั ปัญญาอบรมสมาธ ิ นัน่เป็นงานเหมอืนกนั แลว้ถ้ามสีมาธแิลว้ การ

วางแผนเราจะชดัเจน การแก้ไขปัญหา เราจะหาทางออกได ้ เรื่องราวต่างๆ ใน

ชวีติประจ าวนัเราจะแก้ไขไดต้กหมดเลย เพราะอะไร เพราะมนัมสีติ มนัมสีมาธิ แบบว่ามนัมี

ความอบอุ่น มนัเป็นเอกภาพ จติใจมนัแก้ไขปัญหาได ้ แต่ถ้าเราไม่ไดภ้าวนาเลย เวลามี

ปัญหาขึ้นมา มนัล้า มนัเหน่ือย มนัวา้เหว่ มนัทุกขย์าก 

เหน็ไหม รสของธรรม ธรรมทีม่สีมบตัทิีจ่ะเชดิชูหวัใจของเรามปีระโยชน์ตรงน้ี 

แลว้ประโยชน์ทีว่่าจะใชว้ปัิสสนา อนันัน้ต้องเขา้สมาธิ ต้องท าสมาธใิหม้ัน่คง เอกคัคตา

รมณ์ จติตัง้มัน่ แลว้ค่อยใชว้ปัิสสนาไปขา้งหน้า 

ไม่ใช่ว่า การภาวนาในชวีติประจ าวนั ท างานกป็ระสบความส าเรจ็ ท าธุรกจิเงนิทองก็

ไหลมาเทมา แหม! ครอบครวัดงีามไปหมดเลย 

มนุษยน์ะ ผลของวฏัฏะนะ จติมนัมเีวรมกีรรมของมนัในวฏัฏะ การเวยีนว่ายตาย

เกดิทุกคนมกีรรมดกีรรมชัว่ กรรมดขีองเรากส็่งเสรมิใหจ้ติใจเราชื่นบาน จติใจเรามกีาร

ขวนขวาย เวลาภาวนาไปแลว้ กเิลส กรรม เวลามนัใหผ้ล เมฆหมอก เวลามนัมา มนับงั

แสงอาทติย ์มนัใหแ้ต่ความครึม้ มนัใหแ้ต่ความชื้น มนัไม่สะดวกสบายไปหมดเลย 

การปฏบิตั ิถงึเวลาแลว้มนัจะมอีุปสรรค มอีะไรต่างๆ แต่เมฆหมอกทีฤ่ดูกาลมนัตามด

วงอาทติยม์า เดีย๋วฤดกูาลมนักต็้องเปลีย่นแปลงไป แมแ้ตใ่นวนัเดยีว ใน ๑ วนัมนัมตีัง้ ๓-

๔ ฤด ูมนัมทุีกอยา่งเกดิในวนันัน้ น่ีกเ็หมอืนกนั การภาวนามนัมเีหตุมผีลอยา่งนัน้ น่ีพดูถงึ

จรตินิสยั แต่ถา้มนัเป็นบารมนีะ มบีารม ีสิง่ต่างๆ ไม่เป็นอุปสรรคเลย เราแก้ไขไดห้มด 

ฉะนัน้จะบอกว่า ใหม้สีตอิยู่ทีพุ่ทโธ พุทโธน้ีกเ็ป็นงานอนัหน่ึง งานค าบรกิรรม 

หน้าทีก่ารงานของเรา นัน่กเ็ป็นงานอนัหน่ึง งานของโลก งานทีเ่ราพุทโธ งานที่เราใช้

สตปัิญญา มนักเ็ป็นงานของโลกเหมอืนกนั เป็นงานของการหดัภาวนาออ่นๆ มนัเป็นเรื่อง

ของโลก คอืเป็นเรื่องของโลกยีปัญญาอยู่ ไม่มปัีญหา ไม่มปัีญหา 

แต่น้ีพอเราเลอืกปับ๊ เรากบ็อกวา่ อนัน้ีเราไม่ต้องการ เราต้องการภาวนามยปัญญา

เลย เราต้องการโลกุตตรธรรม เราต้องการธรรมทีม่นัสะอาดบรสิุทธิเ์ลย 
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มนัต้องเป็นการพฒันาขึน้ไป จติเราต้องพฒันาขึน้ไป จติเรา พอเราต้องการ

กระท า มนักท็ าใหเ้รามโีอกาสแลว้ แลว้ถ้ามโีอกาส เราท าของเราไป มนัพฒันาไป มนัต้อง

เป็นชัน้เป็นตอนอย่างน้ี 

ฉะนัน้ ถ้ามนัอยู่กบังาน เรามคีวามจ าเป็นต้องท างานกท็ างาน มสีตอิยู่กบังาน 

ว่างจากงานแลว้พุทโธเลย พุทโธแลว้รกัษาใจของเราไว ้ถ้าอยู่กบังาน ใชส้ตปัิญญา เพราะ

เดีย๋วมนัรูเ้อง 

เราท าอาหารเสรจ็แลว้เราใส่ภาชนะ เราจะเอาไวก้ิน เราจะรู้เลยว่าในจานของเรามี

อาหารหรอืไม่มอีาหาร น่ีกเ็หมอืนกนั เวลาภาวนา จิตของเรามนัปล่อยวางไหม มนัสงบ

ระงบัไหม มนัมคีวามชุ่มชื่นไหม เรารูท้นัทเีลย ถ้าเรารู้น่ีถูก 

แต่ถ้าเราท าอาหารแลว้ ในภาชนะไม่มนี ้าสกัหยด ไม่มอีาหารสกัเมด็ เอ๊! ท าแลว้

มนัไม่ประสบความส าเร็จ ท าแลว้เรายงัท าไม่ถูกทาง เรากห็าทาง หาช่องทางของเรา เรา

ฝึกหดัของเรา เราท าของเราไป 

ใหส้ตอิยู่กบังาน แลว้ถ้ามนัสงบแลว้ เดีย๋วเราจะรูข้องเราขึน้ไป แลว้เราท าของเรา

ไปได ้ท าไดก้เ็ป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป น่ีพูดถงึ “พุทโธกบัการท างาน” เนาะ ใหม้สีตอิยู่ทีง่าน 

ถาม : เรื่อง “กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครบั” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ไดฟั้งเทศน์ของหลวงพ่อออนไลน์ที่เทศน์บนศาลา วนัที่ 

๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ซาบซึ้งมากครบั สาธุครบั สาธุเป็นพนัๆ ครัง้เลยครบั ไม่เคยฟัง

เทศน์ทีไ่หนจบัใจขนาดน้ี ไม่เคยฟังเทศน์ทีไ่หนซาบซึ้งจนน ้าตาไหลขนาดน้ี 

ก่อนฟังเพิง่ผ่านจติตกและจติเสื่อมมา ทุกขย์ากมากครบั ใชเ้วลาพอสมควรกว่าจะกู้

สถานการณ์ได ้ ไดฟั้งเทศน์หลวงพ่อแทงหวัใจดวงน้ีทีสุ่ดครบั จะน าไปปฏบิตัคิรบั เป็นค า

เทศน์ทีม่ค่ีามาก กราบขอบพระคุณครบั 

ตอบ : เป็นค าเทศน์ทีม่ค่ีามากต่อเมื่อเราเหน็คุณค่า เพราะมนัเป็นทีว่่า จติทีแ่บบว่ามนัรบั 

จติทีม่นัรบัมนัสะเทอืนหวัใจ มนักเ็ป็นประโยชน์ 

แต่เทศน์เหมอืนกนั แต่จรตินิสยัไม่ตรงกนั ฟังแลว้มนัขดัแยง้ ฟังแลว้มนัไม่ลงใจ 

สิง่นัน้มนัเป็นกรรมของสตัว ์ แต่ทน้ีีทีว่่าผูท้ีถ่ามมาเขาถามปัญหาเขา้มาเอง เรื่อง “ปัญญา

อบรมสมาธใิช่หรอืไม่ใช่” 
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ทน้ีี “ปัญญาอบรมสมาธใิช่หรอืไม่ใช่” เราปฏบิตัเิอง เราไม่เขา้ใจเอง แตข่ณะทีถ่าม

มาแลว้อธบิายไป เพราะจติมนัตกอยูไ่ง เหมอืนคนหวิกระหาย คนทีห่วิกระหายมาก แลว้มนั

ไดด้ื่มน ้า ไดอ้าหารสกัมือ้หน่ึง มนัเพื่อให้เราพน้จากการหวิกระหาย อนันัน้มนัจะซาบซึ้ง

มาก ฉะนัน้ ถ้ามนัฟังแลว้เป็นประโยชน์มนักเ็ป็นประโยชน์ 

มนัเป็นกรรมของสตัว ์ เวลาเทศน์ออกไป คนฟังแล้วเข้าใจกไ็ด้ ใครฟัง

แล้ว อืม! มนัไม่เข้าใจ เพราะถ้าเราศึกษาทฤษฎีมามาก ศึกษาทางปริยติัมามาก 

เวลามาฟังเทศน์ปฏิบติั เทศน์ปฏิบติัเขาเอาความรู้สึก เอาผลกระทบของจิต เอา

ความเป็นจริง ฉะนัน้ ความเป็นจริงมนัออกมาจากหวัใจ ออกมาจากหวัใจ เวลา

สื่อออกมา สมมติุมนัอาจแตกต่างกนั แต่เราไปรู้ทฤษฎีไว้ก่อน รู้สมมุติไว้ก่อน 

ฉะนัน้ เวลาพดูมาต้องให้ตรงเป๊ียะๆๆ น่ีคนท่ีเขาศึกษามาแล้ว เขาฟังแล้วเขา

ขดัหขูองเขา เขาฟังแล้วเขาไม่สะดวกใจของเขา 

แต่ถ้าเขาฝึกหดัปฏบิตั ิ เขาปฏบิตัเิป็นนะ เขาจะเขา้ใจ อ๋อ! นัน่เป็นปรยิตั ิ นัน่เป็น

ทฤษฎ ีแต่ความจรงิมนัเป็นอย่างน้ี รสชาตเิป็นอยา่งน้ี เหมอืนน ้า เขยีน น หนู สระอ า ไม้โท 

น ้า แต่ถ้าเราไดด้ื่มน ้า มนัแตกต่างกนั น่ีพูดถงึว่าเขาไดป้ระโยชน์แลว้กค็อืไดป้ระโยชน์ไป 

กราบขอบพระคุณกจ็บ 

ถาม : เรื่อง “จ าค าสอนถงึชาตหิน้า” 

กราบเทา้หลวงพ่อครบั กระผมอาราธนาศลี ๕ ดว้ยตวัเอง และกนั็ง่สมาธิเชา้มดื

และก่อนนอนตามโอกาส ตามค าสอนของหลวงพ่อว่า ไม่บบีใหต้งึเกนิไป บรกิรรมชดัๆ ให้

ท าความสงบของใจและใชปั้ญญาขบัรถหรอืท างานกต็ามโอกาสสมควร (รกัษาววัทีร่ะลกึ

ขึน้ได)้ 

กระผมขอกราบถามหลวงพ่อว่า ถ้าความเหน็น้ีถูก จะจ าไปใชต้่อชาตหิน้า ถ้าได้

เกดิเป็นมนุษย ์สญัญาน้ีจะเกดิกบัเราไหมครบั กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : เวลาเราคดิถงึผลคุณงามความดตีัง้แต่ชาติน้ี ขนาดคดิว่าชาตน้ีินะ แลว้เป็นคุณงาม

ความดทีีม่นัฝังใจ อยากจะใหค้วามคดิน้ีไปถงึชาตหิน้า อยากใหช้าตหิน้าคดิอยา่งน้ีอกี 



สติท่ีงาน ๑๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถ้าชาตหิน้ามนัคดิอย่างน้ีอกีมนัคดิไดน้ะ เพราะภพชาตมินัจะเกดิขึน้ เกดิขึน้จาก

การกระท า พนัธุกรรมของจติๆ ถ้ามคีวามคดิอย่างน้ี ความคดิอย่างน้ีไม่ต้องชาตหิน้า

หรอก ใหช้าตน้ีิ ตอนปัจจุบนัน้ีนะ เรามคีวามคดิทีด่ ีเพราะเหมอืนเราสรา้งศิลปะเอง เราท า

ของเราเอง แลว้ใหบ้รกิรรมชดัๆ ของเราเอง แลว้มนัรกัษาใจของเรา 

แลว้ความเหน็น้ีถกู แลว้จ าไปชาตหิน้าไดไ้หม เพราะเขาเหน็วา่อย่างน้ีมนัด ี เวลา

เกดิเป็นมนุษย ์ต่อไปมนัจะเป็นอย่างน้ีอกีไหม 

ถ้าเราเหน็ว่าด ี เราจะเหน็ดมีากกว่าน้ีอกี ถ้าเราเหน็มากกว่าน้ี เวลาเราปฏบิตัไิป 

เราไปรูจ้รงิของเราขึน้มา อนันัน้น่ะมนัฝังใจเลย มนัฝังใจอยู่กบัใจ เวลาตทงัคปหาน เรา

พจิารณาของเรา มนัปล่อยวางๆ น่ีมนัชัว่คราว เวลามนัสมุจเฉท เหมอืนดงัตดัแขนขาด คอืมนั

ตดักเิลสขาดออกไป พอตดักเิลสขาดออกไป เป็นกุปปธรรม อกุปปธรรม 

กุปปธรรมคอื สพฺเพ ธมมฺา อนตตฺา น่ีกปุปธรรม กุปปธรรมคอืมนัแปรสภาพ 

มนัยงัเปลีย่นแปลงของมนัอยู่ ถ้ามนัอกุปปธรรม น่ีมนัฝังใจไปเลย มนัไม่มกีาร

เปลีย่นแปลงเลย อย่างน้ีเดด็ขาด แต่ถา้มนัเป็น สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา อนัตตาคอืแปร

สภาพ มนัยงัเปลีย่นแปลงของมนัอยู่ แลว้ชาตหิน้า ความคดิอย่างน้ีมนัยงัจ าไปไดไ้หม 

จ าแน่นอน เพยีงแต่จ าแน่นอนแลว้ กรรมเป็นอจนิไตย ค าว่า “กรรมเป็นอจนิไตย” 

คนเรามนัท าบาปมากเ็คยท ามา ไม่รูภ้พชาตใิดเคยท ามา ท าคุณงามความดกีเ็คยท ามา แลว้

มนัให้ผลวาระใดล่ะ วาระใดมนัใหผ้ลก่อน ถ้าใหผ้ลก่อน สิง่นัน้มนัจะเกดิก่อน แต่ความดี

ของเรามนักอ็ยู่ทีนั่น่น่ะ มนัยงัไม่ถงึวาระทีม่นัจะใหผ้ล น่ีกรรมเป็นอจินไตย อจนิไตยตรงน้ี 

เพราะเวลาเกดิเหตุการณ์ขึน้มา อา้ว! บอกมาส ิมนัเป็นเพราะอะไร มนัเป็นเพราะอะไร 

มนัเป็นเพราะกรรมแน่นอน แต่เป็นภพชาตใิด แลว้นัน่เป็นกรรมเก่านะ แลว้กรรม

ใหม่ล่ะ กรรมใหม่ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจะปรนิิพพาน “ภกิษุทัง้หลาย เธอ

จงพจิารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถดิ โลกน้ีจะไม่ขาดพระอรหนัต์เลย” 

“เธอจงพจิารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาท” ดว้ยความไม่ประมาท ถ้าเราไม่มี

ความประมาทนะ สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้มนัเบาบางลง ถ้าเป็นกรรมเกา่ กรรมเก่ากค็อืกรรมเก่า แต่

ถ้าเรามสีตมิปัีญญา เราแยกแยะขึน้ไป สิง่น้ีมนัจะใหผ้ลกระทบไม่มาก ใหผ้ลกระทบไม่มาก 

แลว้ถ้ามผีลกระทบ จติใจของเรามนักป็ล่อยวางได ้ ถ้าจติใจเราไม่ปล่อยวางได ้ จะเกดิพระ
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โสดาบนัไม่ได ้ เกดิพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหนัต์เกดิไม่ได ้ ไม่ได้

เพราะกรรมมนัตายตวัไง 

คนเกดิมามอีวชิชา คนเกดิมามกีรรมอยู่แลว้ แลว้ท าไมเรามาลบลา้งกรรมไดล่้ะ 

ท าไมเรามาเป็นโสดาบนัได ้ ท าไมเป็นสกทิาคามไีด ้ เป็นอนาคามไีด ้ ท าไมเป็นพระอรหนัต์

ไดล่้ะ เพราะมนัลบลา้งกรรมหมดเลย ลบลา้งกรรมในหวัใจ ลบลา้งในปัจจุบนัน้ี ลบลา้ง ดูส ิ

พระโมคคลัลานะเคยไดท้ าโทษ ไดฆ่้าแม่ไว ้ตกนรกอเวจ ีตกนรกอเวจแีลว้กส็รา้งบุญกุศล

ต่อเน่ืองมาๆ จนไดม้าเกดิเป็นพระโมคคลัลานะ เวลาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ พระโมคคลัลานะ พระสารบีุตรเป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา มฤีทธิม์เีดชมาก 

ฉะนัน้ เวลาเขาจะท าลายศาสนาพุทธ พวกลทัธอิื่นๆ เขาอจิฉาว่า พระพุทธเจา้

เทศนาว่าการไป คนศรทัธามากเลย อยากจะกดีกนั อยากจะท าลาย ท าลายกบ็อกวา่ ถ้าจะ

ท าลายต้องท าลายพระโมคคลัลานะก่อน พระโมคคลัลานะมฤีทธิม์าก เพราะมฤีทธิ ์ ไป

เทีย่วสวรรคต์่างๆ กม็าพยากรณ์ต่อหน้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ในกรุงราชคฤห ์

บอกวา่ วนันัน้คนนัน้ตายแลว้ไปเกดิบนชัน้นัน้ คนนัน้ตายแลว้ตกนรกอย่างนัน้ 

พระพุทธเจา้พยากรณ์วา่ถกูๆๆ ตลอด ฉะนัน้ คนกศ็รทัธามาก เพราะวา่เผยแผ่

ธรรม ลทัธิศาสนาอื่นเขาจะท าลายต้องท าลายพระโมคคลัลานะก่อน กจ็า้งคนมาท ารา้ย 

จา้งคนมาท ารา้ยกเ็หาะหนีๆ เพราะรู้ แต่ถงึสุดทา้ยแลว้มาระลกึว่าเป็นเพราะเหตุใด อ๋อ! 

กรรมเก่า น่ีกรรมเก่า 

เราจะบอกว่า ในปัจจุบนัพระโมคคลัลานะท่านไดใ้ชม้รรคญาณ ไดใ้ชม้รรค ไดใ้ช้

อรยิสจัสจัจะความจรงิช าระลา้งกรรมในหวัใจของพระโมคคลัลานะหมดสิน้จนเป็นพระ

อรหนัต์ ไม่มสีิง่ใด ไม่มเีศษกรรมตดิอยู่ในใจของพระโมคคลัลานะเลย สอุปาทเิสสนิพพาน 

พระอรหนัต์ทีย่งัมชีวีติอยู่ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เศษเหลอืทิ้ง น่ีไง กรรมเก่า 

กรรมเก่ามนัตามไดแ้ต่เน้ือหนังมงัสา มนัตามไดแ้ต่ขนัธ์ ๕ ไง แต่มนัตามใจทีพ่น้ 

มนัตามใจภวาสวะ ภพที่ท าลายอวชิชาแลว้ มนัท าลาย น่ีกรรมปัจจุบนั ถ้าปัจจุบนัพระโมคคลั

ลานะช าระลา้งจนเป็นพระอรหนัต์แล้ว เป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายผูท้ีม่ฤีทธิม์เีดช เหาะหนีกไ็ด ้ท า

สิง่ใดกไ็ด ้ ไม่ใหเ้ขาฆ่ากไ็ด ้ แต่มาระลกึถงึ เพราะวา่พระอรหนัตไ์ม่หนักหน่วงไปทางใดทาง

หน่ึง มนัอยู่โดยสจัธรรม 
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สจัธรรมนะ เขาจะมาฆ่า เหาะหนีกไ็ด ้ รูด้ว้ยว่าใครจะมาท า หนี หนีตลอด แต่ถงึ

เวลาแลว้มนัเศษกรรมทีไ่ดเ้คยท าไว ้ แลว้ไดใ้ชม้าแลว้ ใชไ้ดห้มด ถ้าไม่ไดใ้ช ้ ไม่ไดช้ดใช ้

ไม่ไดท้ าสิง่ใด จะมาตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัต์ไดอ้ย่างไร จะมจีติใจทีท่ าคุณงามความดมีาตลอด

ไดอ้ย่างไร น่ีพูดถงึว่า กรรมเก่า กรรมใหม่ 

กรรมเกา่ เศษกรรมอนันัน้ไดช้ดใชแ้ลว้ ไดช้ดใชแ้ลว้ ไดบ้ าเพญ็ความดขีึน้มาแลว้

ถงึไดเ้ป็นอคัรสาวกเบื้องซ้าย แลว้มฤีทธิม์เีดชดว้ย ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอคัรสาวกเบื้องซ้ายกด็ว้ย

กรรมปัจจุบนั ดว้ยทีไ่ปอยู่กบัสญัชยั ทิ้งสญัชยัมา มาอยู่กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ แลว้เวลาปฏบิตัจินถงึสิ้นสุดแห่งทุกข ์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตัง้ให้เป็นอคัร

สาวกเบื้องซ้าย 

น่ีเกดิขึน้มาจากภาวนามยปัญญา เกดิขึน้มาจากสจัธรรม เกดิขึน้มาโดยกรรมปัจจุบนั 

กรรมปัจจุบนัมนัช าระลา้งท าลายอวชิชาในใจหมดสิน้ ท าลายจนหมดสิน้ถงึเป็นพระ

อรหนัต์ น่ีพูดถงึกรรมปัจจุบนั 

ฉะนัน้ สิง่ทีถ่ามว่า “ความเหน็ถูกน้ีจะจ าไปต่อชาตหิน้า ถ้าไดเ้กดิเป็นมนุษย ์

สญัญาน้ีจะเกดิกบัเราไหมครบั” 

แน่นอน เกดิกบัเรา เพยีงแต่เกดิกบัเราแลว้เรากบ็อกเกิดกบัเรา แลว้กต็้องชดัเจน

อย่างน้ี เราคดิแบบวทิยาศาสตรไ์ง คดิแบบเถรตรงไง แต่การเวยีนวา่ยตายเกดิ ผลของ

วฏัฏะ เหน็ไหม มนัมปัีญหาสงัคม สภาวะแวดลอ้ม สิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เพราะอนาคตกาล 

พอความเชื่อ ความมัน่คงของจติใจของมนุษยต์่อเน่ืองกนัไป จะเสื่อมทรามไปเรื่อยๆ เสื่อม

ทรามไปจนหมดอายุขยัของศาสนา พอหมดอายุขยัของศาสนาแลว้ จนไม่มสีิง่ใดเป็น

เครื่องหมายของพระพุทธศาสนา พระศรอีรยิเมตไตรยจะมาตรสัรูข้า้งหน้า น่ีพดูถงึพทุธ

ภาษติขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

แต่เราพูดถงึทางวทิยาศาสตร์ โลกน้ีกี่รอ้ยลา้นปี กี่พนัลา้นปี กว่าทีม่นัจะพฒันา

มาจากมหาทวปี แยกออกมาเป็นแต่ละทวปี ความเคลื่อนไปของแผ่นดนิมนัแยกตวั

ตลอดเวลา น้ีทางวทิยาศาสตร ์

แต่ทางเรื่องธรรมะล่ะ เวลามนัเป็นของมนัไป สิง่น้ีมนัเป็นสจัจะทีเ่วลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พุทธภาษติ พุทธพยากรณ์ ไดพ้ยากรณ์สิง่น้ีไว ้เราท าของเรา เราท า

ของเรา สทิธิข์องเรา 
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เราจะบอกว่า สิง่ทีเ่ป็นสญัญาอนัละเอยีด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขา

ราปจฺจยา วิญฺ าณ  เรื่องภพ เรื่องชาต ิบุพเพนิวาสานุสตญิาณ เวลาจติสงบเขา้ไปแลว้

จะไปเจอตรงนัน้ มอียู่แน่นอน เพราะมนัมเีหตุมผีล มกีารกระท า มนัต้องมขีองมนั เพยีงแต่

ว่าถา้มขีองมนัแลว้ มนัถงึเวลาแลว้มนักต็อ้งท าสมความปรารถนาของเราขึน้มา ๑ ๒ ๓ ๔ 

ต้องถงึทีสุ่ด 

แต่ ๑ ๒ ๓ ๔ ทน้ีี ๑ ๒ ๓ ๔ ในปัจจุบนัที่เราระลกึไดส้ ิแลว้ของเก่าล่ะ ของเก่าล่ะ 

แลว้ของอนาคตทีเ่ราจะท าต่อไป เราคดิว่าเราจะท าดตีลอดไปหรอื ถ้าความรูส้กึนึกคดิน้ีมนั

เสื่อมลงล่ะ แมแ้ต่ในปัจจุบนัน้ี อารมณ์ความรูส้กึเรา เรายงัรกัษาไวไ้ดย้ากเลย เดีย๋วด ี เดีย๋ว

รา้ย มนัมปีกตขิองมนัตลอดไป 

น่ีเราพูดถงึว่า เพราะเขาถามว่า ถ้าจะบอกวา่ชาตหิน้าไม่ได ้ อะไรไม่ได ้ มนัก็

เหมอืนกบัศาสนาพุทธสอนเรื่องนรกสวรรค ์สอนเรื่องผลของวฏัฏะ เวยีนว่ายตายเกดิ แลว้

ไม่มภีพชาต ิ เรากม็ ี ถ้ามภีพชาต ิ เรากต็้องตายตวัอยา่งน้ีตลอดไปเป็นวทิยาศาสตรเ์ลย ก็

ไม่ใช่ มนัเป็นอจนิไตย มนัเป็นบาปกรรม เจตนามาก เจตนาน้อย การกระท าในปัจจุบนั องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึไดบ้อกไง เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรนิิพพาน 

“ภกิษุทัง้หลาย เธอจงพจิารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถดิ” 

ถ้าเราไม่มคีวามประมาท ไม่มคีวามพลัง้เผลอ เราจะรกัษาอารมณ์ของเราได ้ เราจะ

รกัษาความรูส้กึดีๆ  ของเราได ้ เราจะดูแลชวีติของเราใหป้ระสบความส าเร็จ ใหอ้ยู่ในร่องใน

รอย ใหส้มความปรารถนาของเราได้ 

ฉะนัน้ ค าถามว่า “จ าค าสอนถงึชาตหิน้าหรอืไม่” 

มนัละเอยีดลกึซึ้งอยู่ในใต้จติส านึกจนเราจะรู้ไดห้รอืไม่ได้ต่างหากล่ะ ตวัเราน่ีแหละ 

เราเองเราจะไม่รูห้รอกว่าเรารูไ้ดห้รอืไม่ได ้

แต่ถ้าคนทีภ่าวนานะ เวลาจติสงบเขา้ไปแลว้ระลกึอดตีชาตยิอ้นกลบัไปกี่รอ้ยกี่

พนัชาต ิบางคนระลกึได ้๕ ชาต ิบางคนระลกึได ้๑๐ ชาต ิ๒๐ ชาต ิอยู่ทีบ่ารมขีองคนที่

สรา้งมามากมาน้อย ถ้าระลกึไดอ้ยา่งนัน้จ าไดแ้น่นอน เพราะมนัระลกึได ้ มนัรูเ้ลยวา่ภพ

ชาตใิด รูห้มด ท าไมจะระลกึไม่ได ้
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แต่ถ้าโดยปกต ิ โดยสามญัส านึก ไม่ได ้ ไม่ไดเ้พราะอวชิชามนัครอบง าไว ้ มนั

ครอบง า เราไม่รูว้่าชาตหิน้าเป็นอะไร แลว้เคยไดส้รา้งกรรมอะไรมา เรารูแ้ต่ปัจจุบนัน้ีเรา

เกดิเป็นคน แลว้เราศรทัธาในพระพุทธศาสนา 

แต่ถ้าเราท าของเราไปส ิ ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก จะรูเ้องเหน็เองในใจหมด มนัเป็น

ขอ้เทจ็จรงิอย่างน้ี เพยีงแต่เราท าไดห้รอืไม่ไดต้่างหาก ขอ้เทจ็จรงิ สจัธรรมทีอ่งคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มาแลว้วางธรรมและวนัิยไว ้ อย่างน้ีชดัเจนมากเลย เพยีงแต่

เราท าไดห้รอืท าไม่ได ้เรามคีวามสามารถถงึหรอืความสามารถไม่ถงึเท่านัน้เอง 

ถ้าความสามารถถึงไปแลว้ กอ็ย่างทีว่่า พอความสามารถถงึแลว้ คนที่มอี านาจ

วาสนามากกไ็ด ้๕ ชาต ิ ได ้๑๐ ชาต ิ แต่ถ้าคนทีแ่บบวา่ปกต ิ ไม่สงสยัในภพชาต ิ เขากไ็ม่

ต้องไประลกึหรอก เพราะปัจจุบนัน้ี เพราะมนัสิน้สุดกนัทีปั่จจุบนัน้ี 

ทน้ีีเพยีงแต่ถามว่า ความคดิดีๆ  อย่างน้ีมนัไปถงึชาตหิน้าไหม 

ความคดิดีๆ  มนัซบัลงทีจ่ติหมด จติน้ีรบัไวห้มด ความดคีวามชัว่ทีท่ าไว ้ความลบัไม่

มใีนโลก จติน้ีเป็นคนท า แลว้มนัอยู่กบัจติน้ี ทัง้กรรมดแีละกรรมชัว่ แลว้เวลาเราปฏบิตั ิ เรา

ปฏบิตั ิ สจัธรรม ภาวนามยปัญญาลบลา้งขา้มพน้ดแีละชัว่ ขา้มพน้ทัง้หมด วางหมด ดกี็

วาง ชัว่กว็าง ปล่อยละวางหมดเลย เขา้ไปสู่สจัจะความจรงิ เขา้ไปสู่วมุิตตสิขุ เขา้ไปสู่ความ

จรงิอนันัน้ ท าอย่างน้ีถงึจะเป็นความจรงิ แลว้จะประสบความส าเร็จกบัชวีติ เอวงั 


