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ถำม : เรื่อง “ท าบาป” 

ทีบ่า้นผมมกีารขดัแยง้ในครอบครวัเป็นประจ า โดยเฉพาะผมกบัแม่ วนัก่อน

ทะเลาะกนัรุนแรง แม่เขา้มาดุและจะมาตผีม ผมจงึท ารา้ยแม่โดยขาดสต ิ แมบ่าดเจบ็

และผดิหวงั ผมเสยีใจและสะเทอืนใจมาก ผมไดถ้อืดอกไมไ้ปกราบขอขมาแม่และพ่อแลว้ 

แม่กใ็หอ้ภยั แต่กย็งัโกรธอยู่ เหตุการณ์นี้ท าใหค้รอบครวัผมทุกคนเสยีใจ ผมตอ้งท า

อย่างไร ผมท าบาปมาก ทัง้ๆ ทีผ่มเป็นคนเขา้วดัมาแต่เดก็ ตอนนี้ผม ๓๓ มคีรอบครวั

แลว้ บา้นผมคา้ขาย ท าแต่งาน ถูกปลูกฝังใหท้ าแต่งาน หาแต่เงนิ ผมเครยีดและรูส้กึ

ผดิมาก 

ตอบ : นี่พูดถงึความรูส้กึไง ความรูส้กึ นี่ผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะคอืการเกดิมา 

การเกดิ เราเกิดในวฏัฏะ เราเกดิมาตอ้งมพี่อมแีม่ ไม่มพี่อมแีม่เป็นแดนเกิด เราจะไป

เกดิเป็นอะไร 

โอปปาตกิะไปเกดิเป็นเทวดา อนิทร ์พรหม นัน่โอปปาตกิะ เกดิโดยเวรโดย

กรรม เกดิในนรกอเวจ ีเกดิโดยโอปปาตกิะ เกิดโดยสตัวเ์ดรจัฉาน เกิดโดยเป็นมนุษย์

ตอ้งมพี่อมแีม่เป็นแดนเกดิ ถ้ามพี่อแม่เป็นแดนเกดินีผ่ลของวฏัฏะ ถ้าผลของวฏัฏะ ทุก

คนกต็ัง้ใจ ตัง้ใจท าคณุงามความด ี เพราะการเกดิเป็นมนุษยน์ี้แสนยาก ฉะนัน้ คนเกดิ

เป็นมนุษยเ์ป็นคนทีม่บีุญ มบีุญถงึไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ เพราะเกิดเป็นมนุษยต์อ้งมี

มนุษยส์มบตั ิ

มนุษยส์มบตัคิอือะไร คอืศลี ๕ ถา้มมีนุษยส์มบตัไิดเ้กดิเป็นมนุษย ์ถ้าขาดจาก

ศลี ๕ ขาดจากท าบาปท ากรรม มนักไ็ปเกิดเป็นโอปปาตกิะ ฉะนัน้ ผลของวฏัฏะ เรา



ก ำลงัใจ ๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เกดิมาแล้ว เกดิมาดว้ยบุญกุศล เราถงึมคีวามคดิทีด่ไีง ความคดิที่ดเีพราะว่า เขาท าสิง่

ใดผดิไปแลว้เขาเสยีใจ เขาเสยีใจ แลว้ไม่เสยีใจธรรมดาดว้ย เพราะอะไร เพราะผมเป็น

คนเขา้วดัมาตัง้แตเ่ดก็ ผมเขา้วดัมาตัง้แต่เดก็ แล้วท าไมผมยบัยัง้ความรูส้กึไม่ไดล้่ะ 

ท าไมเวลาแม่เขา้มาดุ ท าไมเรามอีารมณ์ไปอย่างนัน้ล่ะ 

ผลของวฏัฏะ หมายความว่า ทีบ่า้นผมท าการคา้มา ทีบ่า้นผมท าแต่งาน ถูก

ปลูกฝังมาใหท้ าแต่งาน การว่าถกูปลกูฝังมามนัอยู่ทีว่ฒันธรรม วฒันธรรมนะ ดูส ินี่พูด

ถงึกระแสสงัคมนะ เราไม่ไดค้ดิว่าเป็นอย่างนัน้ทัง้หมด อย่างทีเ่ขาว่าพวกยวิๆ 

พวกยวิเขาปลูกฝังกนัมาว่าอย่างไร ว่าเหน็แก่ตวั แต่เวลาพวกยวิพวกทีม่ปัีญญา ดูส ิ

อย่างทางเราทางเอเชยี คนจนีเป็นคนทีท่ ามาคา้ขาย เราคนไทย คนไทยเป็นพวกขุน

นาง พวกเอาความสะดวก นี่พูดถงึว่ามนัฝังกนัมาในสงัคม ฉะนัน้บอกว่า สิง่ทีว่่า ทีบ่า้น

ผมท าแต่งาน ถูกปลูกฝังมาใหท้ าแต่งาน เราเกิดมาในวฒันธรรมไหนล่ะ 

ถ้าวฒันธรรมอย่างนี้ การท างาน คนท างาน คนถ้ามงีานท า ดูส ิ ดูทางยุโรป

เขา เขาบอกว่าเขาต้องพยายามหาต าแหน่งงานใหม้ากทีสุ่ด ผูท้ีข่ึน้มาบรหิารตอ้ง

ไม่ใหค้นตกงาน เพราะคนท างานมนักม็เีงนิ คนท างานกม็อีาหาร คนท างานกม็ปัีจจยั

เครื่องอาศยั คนเราจะอาศยัมนักต็อ้งมหีน้าทีก่ารงานเป็นธรรมดา ถ้ามหีน้าทีก่ารงาน

เป็นธรรมดา 

ทีบ่า้นปลูกฝังมาใหท้ าแต่งาน ปลูกฝังมาใหท้ าแต่งาน ถ้าเราว่าปลูกฝังใหท้ า

แต่งาน ถ้าจติใจเราเครยีด จติใจเรามคีวามน้อยเน้ือต ่าใจ เรากเ็สยีใจไง เรากเ็สยีใจว่า

ท าไมเราตอ้งท าแต่งาน ท าไมดูขา้งบา้นเขายงัอยู่กนัแบบสุขสบาย อยู่กนัโดยที่เขาไม่

เคร่งเครยีด เขาไม่เคร่งเครยีด วฒันธรรมไง วฒันธรรม 

ฉะนัน้ ถ้าวฒันธรรม พ่อแม่ปลูกฝังมาใหท้ีบ่า้นท ามาคา้ขาย พ่อแม่ปลูกฝัง

มาใหท้ าแต่งาน พ่อแม่ปลูกฝังมาใหเ้ป็นคนรบัผดิชอบ ถ้ารบัผดิชอบแล้วเราเข้าวดัมา

ตัง้แต่เด็ก ถ้าเราเขา้วดัตัง้แต่เดก็ จติใจเรามศีลีมธีรรม มคีวามกตญัญูมกีตเวท ี มนั

ผ่อนคลายไดไ้ง 
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ถ้าเราท างาน เขาว่าคนทีท่ างานดว้ยความเป็นสุข ท างานดว้ยความเป็นสุข

เขาท าดว้ยความไม่ไดเ้คร่งเครยีด นี่ปลูกฝังมาท าแต่งาน ถ้าปลูกฝัง เราอยู่กบังาน เรา

อยู่กบังานมนัเป็นเรื่องปกต ิมนัท างาน อยู่กบังานจนเป็นความสุข ถ้าเป็นความสุขอยู่

กบังาน เหน่ือยกพ็กั เราเหน่ือยร่างกายเรากพ็กั แต่หวัใจส ิ หวัใจเวลามนัมอีะไร

ปลูกฝัง มนัพกัไม่ได ้ถ้ามนัพกัไม่ไดม้นัตอ้งมศีลีธรรม มศีลีมธีรรมเป็นที่อาศยั 

ถ้ามศีลีธรรมเป็นทีอ่าศยั เพราะว่าเราบอกว่าเราเขา้วดัมาตัง้แต่เดก็ ท าไมผม

กเ็ป็นคนเขา้วดัมาตัง้แต่เดก็ แลว้นี่ขาดสตไิป ไดท้ าบาป เหน็ไหม คดิได้อย่างนี้ คนเกิด

มา ผลของวฏัฏะ เกิดเป็นคน คนคดิใฝ่ดีๆ  แล้วท าไมเป็นแบบนี้ล่ะ มนัเป็นแบบนี้

เพราะเราไม่ไดฝึ้กไม่ไดฝ้นไง 

เวลาเขา้วดัตัง้แต่เดก็เราเขา้ไปท าไมล่ะ เขา้ไปวดั ไปวดัเขาไปวดัหวัใจ ถ้า

ไปวดั ไปวดัหวัใจใช่ไหม มนัจะพฒันาขึน้ ถ้าเราไปวดั เราบอกไปวดัๆ แลว้ไดบุ้ญ ดู

ประเพณีของเรา ฟังเทศน์เอาบุญ นัน่ไปถึง พอพระเทศน์กย็กมอืพนมกนันะ สปัหงก

กนัน่ะ นัง่เอาหวัโขกกนัไปโขกกนัมา เอาบุญๆ ไม่ไดเ้อาอะไรเลย ไปวดัไปท าไม ไป

ฟังเทศน์ ฟังเทศน์เอาบุญ 

ฟังเทศน์เอำปัญญำ ฟังเทศน์ให้สะกิดหวัใจเรำ 

ดูส ิ อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ลูกชายก็คดัคา้นบดิา คดัคา้นพ่อเหมอืนกนั พ่อใช้

อุบาย อุบายบอกให้ไปวดั นี่ไปวดัตัง้แต่เด็กๆ ไปวดันะ ไปวดักลบัมาแลว้ใหส้ตางค ์ไป

วดักลบัมากม็ารบัรางวลัทุกวนั แลว้พอไปวดั จติใจมนัชกัดขีึน้ พอจติใจดขีึ้น อนาถ

บณิฑกิเศรษฐกีต็ัง้เงื่อนไขขึน้ต่อเน่ืองไป ไปวดันะ แลว้ฟังพระพุทธเจา้เทศน์ว่าอะไร 

ไปฟังนะ ถ้าจ าค าพูดพระพุทธเจา้มาไดค้ าหนึ่งจะให้รางวลัเป็น ๒ เท่า 

อา้ว! กไ็ปวดั ไปวดักฟั็งพระพุทธเจา้เทศน์ กม็คีวามตัง้ใจฟัง ตัง้ใจฟังกเ็ปิด

หวัใจ ตัง้ใจฟังนะ พอฟังกลบัมา จ าว่าพระพุทธเจา้เทศน์เรื่องอะไร เรื่องอรยิสจั เรื่อง

อะไร ก็มารายงานพ่อ วนัน้ีพระพุทธเจา้เทศน์เรื่องนัน้ๆ อา้ว! ให ้๒ เท่า โอ๋ย! ดใีจได้

รางวลั 
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ทนีี้ฟังไปๆ มนัสะเทอืนใจ พอสะเทอืนใจ มนัไปเปิดตาของใจ บรรลุธรรม พอ

บรรลุธรรมขึน้ไป กลบับา้นนะ พ่อรอใหส้ตางค ์ รอใหส้ตางค์นะ เอ๊ะ! วนันี้มนัไม่เอา

สตางค์ ใหค้นไปตามมา อยู่ในพระไตรปิฎก พอตามมา โอ๋ย! อายมาก กลบัมากราบ

พ่อใหญ่เลย ร าพนัออกมา ร าพนัออกมาเลย อู๋ย! พ่อเลี้ยงมาตนีเท่าฝาหอยกไ็ม่รู้

บุญคุณพ่อแม่ พ่อแม่ท าอะไรก็มแีต่ความขดัแยง้ พ่อแม่ท าสิง่ใดกไ็ม่เหน็ด้วยกบัพ่อ

แม่ พ่อแม่กจ็า้งใหไ้ปวดั นี่เขาไปวดัตัง้แต่เดก็ จา้งใหไ้ปวดั พอจา้งใหไ้ปวดั ไปวดั

กลบัมากย็งัไปเอาสตางค ์ไปวดัมาเอาสตางคไ์ง 

พ่อฉลาดเพราะพ่อเป็นพระโสดาบนั พ่อฉลาด พ่อบอกว่าจะใหม้ากขึน้อกีถ้า

ฟังพระพุทธเจา้พูดว่าอะไร 

ค าว่า “พูดว่าอะไร” เพราะพระพุทธเจา้พูดถงึเรื่องกเิลส เรื่องธรรม เรื่องกิเลสคอื

เรื่องทีฝั่งใจ พอพระพุทธเจ้าเทศน์ จ าค าพูด จ าค าพูด มนัจ า มนัยงัไม่จรงิ พอมนัจ ามนั

กเ็ปิดหวัใจๆ พอมนัแทงหวัใจเท่านัน้น่ะ ไม่เอาสตางคแ์ลว้นะ ไม่เอาสตางคแ์ลว้ยงั

อายพ่อ อายเพราะอะไร อายเพราะรูว่้าตวัเองผดิ แต่ถ้าตวัเองยงัไม่รูว่้าตวัเองผดินะ 

ไม่อาย จะเอาสตางค ์จะเอาเยอะๆ จะเอา ๒ เท่า พ่อใหน้้อยไปจะเอา ๓ เท่า 

แต่พอดวงตาเหน็ธรรม อายนะ อาย เหน็คุณว่าพ่อเลี้ยงมาตนีเท่าฝาหอย 

ร าพนัเลยนะ พ่อเลี้ยงมาตนีเท่าฝาหอย พ่อรกัขนาดนี้กย็งัไม่รูจ้กัว่าพ่อรกั แล้วเวลา

ยงัมาโทษอีก เวลาไปวดักไ็ปเอาสตางค์ๆ  

จนพ่อว่า ถ้าไปวดัเอาสตางคแ์สดงว่าชกัดขีึน้แลว้ เพราะยอมไปวดัแลว้ ไป

วดัแลว้มาเอาสตางค ์ แต่พอไปวดัแลว้พอฟังค าเทศน์ เพราะพระพุทธเจา้เทศน์เรื่อง

กเิลส เรื่องการช าระลา้งกิเลส เรื่องความสุข เรื่องความดงีาม พอเทศน์มนัถงึใจ มนั

เปลีย่นโปรแกรม พอเปลีย่นโปรแกรมนะ คนมนัเปลีย่นความคดิ พอเปลีย่นความคดิ

ขึน้มา อายพ่อมาก อายพ่อมาก 

นี่กเ็หมอืนกนั เราขาดก าลงัใจไง เราขาดการฝึกฝนไง เราไม่ตอ้งเสยีใจ สิง่ทีท่ า

ไปแล้วเป็นอดตี สิง่ทีท่ าไปแล้วเป็นอดตี สิง่ที่ว่ามนัเป็นบาป อย่างนี้เราชมนะ เราชม



ก ำลงัใจ ๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ว่าโยมเป็นสุภาพบุรุษ เป็นสุภาพบุรุษเพราะว่า หนึ่ง ท าบาปแลว้ยอมรบัว่ามนัเป็น

บาป รูต้วั คนรูต้วันี่หายาก 

ถ้าคนที่ไม่รูต้วันะ โยมไปเป็นคนอื่นนะ เขาจะไปร าพนักบัเพื่อนเขา “พ่อแม่ไม่

รกั พ่อแม่ไม่รกั” แลว้กไ็ปสุมหวักบัเพื่อนเขา แลว้เพื่อนเขากช็กัน ากนัไป ชกัน าไป

ทางทีถู่กทีผ่ดิ กช็กัน ากนัไป ถ้าชกัน ากนัไปอย่างนัน้มนัจะไปไกลเลย แต่นี่เรายงัรูว่้า

เราท าบาป 

ไม่มใีครรกัเราเท่าพ่อแม่หรอก พ่อแม่อย่างไรกร็กัเรา นี่พ่อแม่เขา้มาดุ จะ

มาต ีผมจงึท ารา้ยแม่ไปดว้ยความขาดสต ิแม่บาดเจบ็และผดิหวงั 

นี่เราคดิได ้ เราคดิได้แล้วเรากเ็สยีใจ เรากส็ะเทอืนใจ เราคดิได ้ เราเสยีใจ เรา

สะเทอืนใจ แลว้เราไปขอขมาพ่อแม่ พ่อแม่กใ็ห้อภยั แต่ยงัโกรธอยู่ โกรธแน่นอน ก็

เกดิมนัมา หวงัดกีบัมนัทุกอย่าง สอนมนัทุกอย่าง ทุกอย่างท ามากจ็ะใหม้นันัน่แหละ 

แลว้มนัยงัมาท ารา้ยอกี 

ฉะนัน้ ท ารา้ยเพราะว่ามนัเครยีด ท างาน อนัน้ีเห็นใจนะ เหน็ใจเพราะอะไร 

เพราะว่าจติใจของเรา เรายงัคดิไง เราคดิของเราโดยวยั โดยวยัมคีวามขดัแย้ง แลว้อกี

อย่างหนึ่งคนใกลช้ดิ คนใกลช้ดิพ่อแม่นะ ลูกของเราๆ กพ็ูดโดยไม่ไดย้ัง้คดิ ความจรงิ

แม่พูดกบัคนอื่นกไ็ม่พูดเหมอืนเราหรอก ถ้าแม่เขาไปพูดกบัคนอื่น โดยมารยาท เขาก็

ตอ้งยบัยัง้ของเขาด้วยมารยาทของเขา แต่คดิว่าลูกไง ลูกของเรากพ็ูดอย่างไรกไ็ด้ 

พอพูดอย่างไรกไ็ด ้ ไอลู้กเกบ็กดไว้ๆ  มนัก็เจบ็ช ้าน ้าใจ ถ้าเจบ็ช ้าน ้าใจ แลว้อย่างว่า 

เรากเ็ป็นคนไปวดั เรากต็อ้งเขา้ใจ ถ้าเราเขา้ใจอย่างนี้นะ เขา้ใจ หมายความว่า เรา

ปล่อยวางได้ สิง่นัน้เราปล่อยวางได้ เรามองในความมุ่งดปีรารถนาดขีองพ่อของแม่ แล้ว

ถ้าท่านพูดสิง่ใดกเ็ป็นความเคยชนิของท่าน เป็นความเคยชนิของท่าน 

หลวงตาท่านพูดซึ้งมาก หลวงตาท่านบอกว่า พ่อแม่ของเรานะ แมแ้ต่ท่านจะ

ผดิกอ็ย่าไปเถยีง หลวงตาท่านสอนอย่างนี้ พ่อแม่ของเราแมแ้ต่ท่านจะผดิ แม้แต่ท่าน

จะผดิ ไม่ใช่ถูกนะ แม้แต่ท่านจะผดิก็อย่าไปเถียง เพราะถ้าไปเถียงแล้ว สงัคมเขามอง

มาแล้วระหว่างลูกกบัพ่อแม่ ลูกเถียงพ่อแม่มนัมแีต่เสยีหายทัง้นัน้น่ะ ถงึท่านจะผดิ เรา
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กอ็ย่าไปเถยีง แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านอารมณ์ดแีลว้ ท่านอารมณ์ดแีลว้ ทา่นเป็นปกตแิลว้

ค่อยคุยกนัดว้ยเหตุด้วยผล อย่าไปโตอ้ย่าไปเถยีง เพราะเถยีงเท่าไรเราขาดทุน เพราะ

เขามองมาระหว่างลูกเถียงพ่อแม่ๆ เขาไม่มองว่าพ่อแม่ถูกหรอืผดิหรอก เขาว่าลูกเถยีง

พ่อแม ่

แต่เราอดกลัน้ไว ้ขนัตธิรรมอดกลัน้ไว ้ถงึเวลาแลว้เราค่อยอธบิายกนั อธบิาย

กนั คุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผล เราคุยได ้ ไม่ใช่ว่าผดิแล้วจะปล่อยใหผ้ดิ พ่อแม่ผดิแลว้จะ

ปล่อยพ่อแม่ไปเลย ไม่ใช่หรอก แต่ขณะทีม่กีารโตแ้ยง้กนั ทฏิฐเิกดิระหว่างพ่อแม่กบั

ลูก เจา้ของสทิธิ ์ เจา้ของสทิธิค์อืพ่อแม่เลี้ยงมาตัง้แต่ตนีเท่าฝาหอย เราไม่มสีทิธอิะไร

เลย เราไม่มสีทิธิห์รอก เราเถยีงอย่างไรกเ็ถยีงไม่ขึน้หรอก เจา้ของสทิธิเ์ขาใหเ้กดิ ให้

ชวีติมา เขาใหช้วีติมา เขาเลี้ยงดูมา เขาเหมอืนเจา้ของสทิธิ ์แลว้เจา้ของสทิธิเ์ขาจะท า

อะไร ถ้าเขามคีวามเห็นผดิ มนัก็เจา้ของสทิธิน์ัน้ใชส้ทิธผิดิ ทนีี้ถ้าเราเป็นลูก เรา

พยายามแกไ้ขๆ 

อนันี้พูดถึงเราพอใจไง เราพอใจที่เขาคดิได ้ ตรงนี้ส าคญัมากนะ “ผมตอ้งท า

อย่างไร เพราะผมท าบาปมาก ทัง้ๆ ทีผ่มกเ็ป็นคนเขา้วดัแต่เดก็ ตอนน้ีผม ๓๓ มี

ครอบครวัแลว้” 

ถ้าคดิได ้ ถ้าคดิไดน้ะ พอคดิได ้ พอเข้าไป เข้าไปถึงในวงจรนัน้ เรารกัษาสติ

ของเรา เราแกไ้ขของเรา ฉะนัน้ ขอขมาลาโทษแลว้ เราขอขมาลาโทษแลว้ เราท าคุณ

งามความดขีองเรา เรากลบัมาทีต่วัเรา ถ้าเราท าของเราได้ ในเมื่อเราตอ้งท างาน ใน

เมื่อการท างานมนัมกีารแข่งขนัในเรื่องงาน มนัเรื่องธรรมดานะ ฉะนัน้ ในการปลูกฝัง

มาใหห้าแต่เงนิ ปลูกฝังมาใหห้าแต่เงนิ เรากห็า เราหามา เพราะมนัเป็นวฒันธรรม 

วฒันธรรมของคนท ามาคา้ขาย เขาเรยีกว่าคนคา้ขายเป็น คนที่เป็นพ่อแม่ทีด่เีขา

ฝึกหดัลูกเขาคา้ขายตัง้แต่เดก็ๆ 

เดก็ๆ ไปโรงเรยีนกซ็ื้อของไปขาย เขาฝึกหดัลูกเขามา เดีย๋วนี้โรงเรยีนทุก

โรงเรยีนนะ เขาจะตัง้ใหเ้ดก็ท าโครงการ หดัให้เด็กค้าขายเป็น หดัใหเ้ดก็รูจ้กั ตอนน้ี

เขาฝึกหดักนัอยู่ โลกเขากต็อ้งการอย่างนัน้ พ่อแม่กต็อ้งการอย่างนัน้เหมอืนกนั 
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ฉะนัน้ ถูกปลูกฝังมาใหห้าแต่เงนิ เรากห็า แต่เราหาแลว้ หาเงนิส่วนหาเงนิ แลว้วางไว้ 

แต่เรากม็ศีีลธรรมไวใ้หห้วัใจของเราไดพ้กัผ่อน ถ้าเราไดพ้กัผ่อน มนัมทีีพ่ ึง่ไง เวลา

ท างานกท็ างาน มนัเป็นวฒันธรรม แลว้ผมเครยีด แลว้รูส้กึผดิ 

ถ้าเครยีด เวลาท างานกท็ างาน เวลาวางจากงานแล้วเรามาพุทโธของเรา มา

พจิารณาของเรา พจิารณาของเราแลว้เปลี่ยนใหจ้ติใจเราพกัตรงนี้ เวลาไปท างานตอ้ง

ทนัโลก เราจะบอกว่าถ้าไม่ทนัโลกมนักส็ูโ้ลกไม่ได้ ถ้าไม่ทนัโลก เราจะอยู่กบัสงัคมได้

อย่างไร ถ้าเราอยู่กบัสงัคม เราตอ้งทนักนั เราตอ้งทนักนั เราตอ้งมทีีม่าทีไ่ป เรามเีหตุ

มผีลของเรา แต่เวลาเราพกัตอ้งพกัเป็น ธรรมะเขาสอนตรงนี้ 

ดูพระส ิ หลวงตาท่านบอกนะ “ทุกคนว่าท างานหนักๆ ยงัไม่ไดภ้าวนา อย่า

เพิง่มาคุย” หลวงตาพูดอย่างนี้จรงิๆ เพราะเวลานัง่ภาวนาเอาชวีติเขา้แลก นัง่ตลอด

รุ่ง 

เวลำเจบ็ไข้ได้ป่วยเรำกพ็กั ท ำงำนนะ เวลำป่วยกล็ำป่วย เวลำ

คนท ำงำนกย็งัลำได้ แต่เวลำต่อสู้กบักำรภำวนำ เวลำมนัถึงท่ีสุด เวลำ

จะเอำจริงอยู่ฟำกตำยๆ มนัเอำตำยเข้ำแลกเลย ถ้ำเอำตำยเข้ำแลก 

มนัท ำจริงท ำจงัขนำดนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาท าจรงิท าจงักจ็ะโมอ้กีแหละ ว่า “พระไม่ท าอะไรเลย เชา้ก็

บณิฑบาตฉัน มแีต่สอนคนอื่น ไม่เหน็สอนตวัเองเลย” แน่ะ ไม่เหน็พระเดนิจงกรม นัง่

สมาธทิัง้วนัๆ งานทีย่ากทีสุ่ด ทีบ่อกว่าผมเครยีดมาก ผมเครยีด 

งำนท่ียำกท่ีสุดคือเอำใจของตนเองไว้ในอ ำนำจของตน งำนท่ี

ยำกท่ีสุด เอำใจของเรำไว้ในอ ำนำจของเรำ แล้วถ้ำมนัเอำไวไ้ด้แล้วนะ 

ท่ีผมเครียดจะหำยทนัทีเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราโดนปลูกฝังมาหาแต่เงนิ เราก็หาแต่เงนิ แต่ถ้าถงึเวลา

แลว้เราหาทีพ่ึง่ของเรา เราเอาใจของเราไวใ้นอ านาจของเรา พุทโธๆ ไป แต่นี้พุทโธ

ไม่ไดส้ ิกห็าแต่เงนิ กห็่วงแต่เงนิไง ห่วงแต่งาน อา้ว! งานกท็ ามาแลว้ วางไว ้ เราพุท
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โธของเราก่อน เราพกัของเราก่อน ถ้ามนัท าได ้ถ้ามนัท าไดเ้พราะอะไร เพราะผมเขา้

วดัมาตัง้แต่เดก็ ถ้าผมเขา้วดัตัง้แต่เดก็ มนัไดเ้ทยีบเคยีง ไดเ้ทยีบเคยีงว่าอะไรควร

อะไรไม่ควร อะไรควรไม่ควรแล้วเราท าตรงนี้ไป ไอส้ิง่ทีเ่ครยีดตอ้งธรรมโอสถเท่านัน้ 

เงินทองเขำเอำไว้ใช้จ่ำย เอำไว้เพ่ือปัจจยัเครื่องอำศยั เงินทอง

ซ้ือทุกอย่ำงไม่ได้ ซ้ือบำงอย่ำงได้ แต่ซ้ือไม่ได้ทุกอย่ำง แต่ธรรมสิ ศลี 

สมำธิ ปัญญำ มนัมคี่ำกว่ำ ถ้ำมคี่ำกว่ำ มนัวดัเป็นเงินเป็นทองไม่ได้

ด้วย อริยภมิูวดัเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เลย แต่โลกเขำวดักนัด้วยเงิน

ด้วยทอง ฉะนัน้ เรำวำงตรงน้ีได ้ ถ้ำเรำวำงตรงน้ีได้แล้วมนัจะหำย

เครียดไง 

งานกค็อืงาน เราเกดิมาเราเป็นคนตอ้งมอีาชพีเป็นธรรมดา ถ้ามอีาชพีเป็น

ธรรมดา เราท าแล้วเรากท็ างานของเรา ฉะนัน้ ถ้าสิง่ทีใ่นครอบครวั ถา้มนัมคีวาม

ขดัแยง้ ค่อยๆ คุยกนั มนัเป็นเรื่องผลของวฏัฏะ จะใหค้นมคีวามคดิเหมอืนกนัไม่ม ี เขา

เรยีกประชาธปิไตย ความเหน็ต่างไง ฟังความเหน็ต่างของเขา แลว้คุยกนัดว้ยเหตุดว้ย

ผล แลว้เราท างานของเราไป ถ้ามนัมสีิง่ทีเ่ราท ามาด ี มนัจะเป็นดไีป แต่ถ้ามนัมสีิง่ใดที่

ขดัแยง้ ถงึทีสุ่ดแลว้มนักย็กใหก้รรม 

เวลาเกดิมาโดยกรรมนี่นะ เกดิในประเทศอนัสมควร แลว้เกดิมา เวลาเกดิมาอยู่

กบัคนพาล เวลาเกดิมานะ สิง่ทีทุ่กขท์ีสุ่ดคอือยู่กบัคนพาล คนพาลไม่มเีหตุผล คุยกบั

บณัฑตินี่คุยกนัรูเ้รื่อง คุยกบัคนพาลนี่ทุกขน่์าดูเลย ถ้ามนัเป็นอย่างนัน้ ถ้าพูดถึงมนัมี

ความขดัแย้ง ความทุกขท์ีสุ่ดของบณัฑติคอืทุกขเ์พราะอยู่ใกลค้นพาล ทุกขม์าก คน

พาลท าใหเ้ราทุกขม์าก เพราะมนัไม่มเีหตุผล แต่ถา้มนัเป็นบณัฑติดว้ยกนัคุยกนั นี่

พูดถงึจะยกใหก้รรมนะ แต่นี่มนัเป็นผลของวฏัฏะ เราเกดิมาเป็นครอบครวัตอ้งสมาน

ไว ้ ยิง่อายุเรา ๓๐-๔๐ แล้ว ต่อไปเราจะเป็นหวัหน้าครอบครวั พ่อแม่กห็วงัจะมอบให้

ทุกๆ อย่าง พ่อแม่กฝ็ากไว้กบัเราทัง้นัน้ 
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ฉะนัน้ ถ้าผลของวฏัฏะ มนัเป็นเวรเป็นกรรม เราก็พยายามหาเหตุผลคุยให้

ได ้ อนัน้ีมนัเป็นเวรเป็นกรรมทีห่ลีกไม่ได ้ อดตีเป็นอดตี ปัจจุบนัเป็นปัจจุบนั อนาคต

เป็นอนาคต รกัษาสิง่ทีด่งีามของเราใหส้มกบัเป็นเราชาวพุทธ 

ถำม : เรื่อง “สงสยัในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมขีอ้สงสยัในการภาวนาดงันี้ครบั คอืว่าเมื่อผม

พจิารณาเวทนา ถ้าในคราวใดทีผ่มสามารถพจิารณาจนจบ จะมผีลตามมา ๒ อย่าง

คอื 

๑. จติมอีาการหดตวัเข้าจนกระทัง่หยุดนิ่งแล้วรู้อยู่ อาการดงักล่าวเป็นปัญญา

อบรมสมาธใิช่ไหมครบั 

๒. จติมอีาการคลายตวัเหมอืนกบัเราเปิดน ้าในถงัออกอย่างรวดเรว็ และอาการ

เวทนากส็ลายไป และจติมอีาการเบา โล่ง สบายมาแทนที ่อาการดงักล่าวใช่อาการที่

เรยีกว่าปล่อยวางชัว่คราวหรอืเปล่าครบั 

ตอบ : ฉะนัน้ ค าถาม ถ้ามนัภาวนามาแลว้ ถ้ามนัมปีระสบการณ์ การถามอย่างนี้มนั

จะมา 

ค าถามจากการอ่านหนังสอืมาถามอย่างหนึ่ง ค าถามอย่างการปฏบิตัมิาแลว้

มนัมผีลกระทบต่างๆ แลว้ถามมาหนึ่ง ฉะนัน้ เวลาถามมา ถ้ามอีย่างนี้ปับ๊แสดงว่าจติ

มนัมกีารกระท า ถ้าจติมกีารกระท า เห็นไหม ขอ้ ๑. อาการทีห่ดตวัเขา้มา เขาบอกว่า

เขาภาวนาไป ภาวนาพจิารณาจนจบ มนัจะมผีล พจิารณาเวทนาจนจบมนัจะมผีล

อย่างนี้นะ จนจบ 

ค าว่า “จนจบ” มนัม ี๒ ประเดน็ เขาบอกว่ามนัมอีาการ ๒ อย่าง ข้อ ๑. ข้อ ๒. 

แต่การภาวนามนักม็ ี๒ อย่างเหมอืนกนั ๒ อย่าง หมายความว่า อย่างหนึ่งคอืว่าเรา

พจิารณาเวทนา ถ้าพจิารณาเวทนาตัง้แต่เริม่ตน้ มนัปล่อยเวทนาเขา้มามนักเ็ป็น

สมถะ 
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แต่พอจติมนัมกี าลงั จติเป็นสมาธแิลว้ ถ้ามนัจบัเวทนาโดยข้อเทจ็จรงิเป็นสติ

ปัฏฐาน ๔ สตปัิฏฐาน ๔ คอืจติมนัมสีมาธแิลว้ จติมนัจบัเวทนาได ้มนัพจิารณาเวทนา

ไป ถา้มนัปล่อยมามนัจะเป็นวปัิสสนา เขาว่ามนัเป็น ๒ อย่าง ๒ อย่างคอืสมถะกบั

วปัิสสนา ฉะนัน้ ถ้ามนัไม่มสีมถะมนักไ็ม่มวีปัิสสนา 

ฉะนัน้ ถ้ามนัเป็น ๒ อย่าง ๒ อย่างหมายถงึขอ้เท็จจรงิมนัเป็นอย่างนี้จรงิๆ 

ถ้าขอ้เทจ็จรงิเป็นอย่างนี้จรงิๆ แต่จติของเรามนัเป็นอย่างนี้หรอืเปล่าล่ะ ถ้าจติของเรา

ไม่เป็นอย่างนี้ เรากต็อ้งท าความสงบของใจเขา้มาโดยเน้ือหาสาระ โดยข้อเทจ็จรงิเลย 

ถ้าจติมนัไม่สงบเขา้มา จติมนัไม่จรงิ มนัจะเหน็สตปัิฏฐาน ๔ โดยความจอมปลอม 

จอมปลอมเพราะกิเลสมนัสรา้งภาพ จอมปลอมเพราะกเิลสเป็นสมุทยั สมุทยัมนัผสม

มาในการกระท าของเรา คอืมนัมกีเิลส มนัไม่เป็นสมัมาทฏิฐ ิมนัไม่เป็นความถูกตอ้งดี

งาม 

ฉะนัน้ ไม่เป็นความถูกตอ้งดงีาม ถ้าจติมนัสงบ ถ้าไม่ถูกตอ้งดงีาม ท าความ

สงบของใจได้อย่างไร ท าความสงบของใจเพราะมนัเป็นพืน้ฐานไง พืน้ฐานถ้าจติมนั

เป็นปุถุชน จติมนัเป็นปถุุชน มนัเป็นคนหนา มนัก็ตอ้งพจิารณาของมนัใหม้นัสมควร 

จติมนัสมควรแก่การงาน 

จติสมควรแก่การงานคอืว่าจติมนัสงบ พอจติมนัสงบควรแก่การงานแลว้องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถงึเทศน์อรยิสจั อรยิสจัคอืความจรงิไง ทุกข ์ทุกขม์นัเป็น

ความจรงิของมนั ทุกขม์นักเ็ป็นความทุกข ์แต่มนัมปัีญหาขึน้มาเพราะมนัเป็นสมุทยั มี

ปัญหาขึน้มาเพราะมนัเป็นสมุทยัเพราะอะไร เพราะเป็นตณัหา ถ้าทุกขม์นัเป็นทุกข ์

ทนีี้ทุกขเ์ป็นทุกข ์ เราไปปฏเิสธทุกขก์นั เราไปพยายามจะผลกัไสทุกขก์นั 

ทุกขม์นัเป็นความจรงิของมนัโดยธรรมชาตขิองมนั ทุกขม์นัเป็นทุกขอ์ยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่เพราะเราไปอยู่ทีต่ณัหา ไปอยู่ทีส่มุทยั ตอ้งการใหทุ้กขห์าย ตอ้งการปฏเิสธมนั 

ตอ้งการอยากไดผ้ล ปฏบิตักิอ็ยากไดผ้ลๆ มนักเ็ลยเป็นคนหนาๆ ไง 

แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิ ถ้าเป็นความจรงิ จติมนัพจิารณาไปแลว้มนัเป็น ๒ 

อย่าง ๒ อย่างคอืสมถะ ถ้ามนัเป็นสมถะแลว้ สมถะถ้าจติมนัสงบมากขึน้ๆ มนัออกไป
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มนักจ็ะเป็นวปัิสสนา ถ้าวปัิสสนา ถ้ามนัเหน็จรงินะ ถ้าไม่เหน็จรงิ เป็นสมถะ คนทีต่ดิ

สมถะคอืคดิว่าสมถะนี้คอืผลเป้าหมายของการปฏบิตั ิมนักต็ดิอยู่แค่นัน้น่ะ มนัติดสมาธิ

ของมนั ถ้าไม่ตดิสมาธขิองมนั พจิารณาไป 

ฉะนัน้ มนัมโีลกกบัธรรมๆ ศกึษาโดยโลก โลกียปัญญา ศกึษาโดยโลกไง 

ศกึษาโดยปรยิตันิี่โลกยีปัญญา ฟังธรรมๆ ก็เป็นโลก โลกเพราะอะไร โลกเพราะเราใช้

อายตนะ เราใชส้ามญัส านึกของเราฟังธรรม 

แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้นะ พอจติมนัสงบ สงบมนักม็หศัจรรยแ์ลว้ล่ะ พอ

มหศัจรรย ์ มใีครเขี่ย หลวงตาท่านบอกว่าเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ๆ ท่านเปรยีบจติ

ของเรามนัเหมอืนววั เหมอืนววัมนัอยู่ในคอก พออยู่ในคอก คอกววั ววัเตม็หมดเลย 

มนัอยู่ในคอก มนัออกไม่ได้ ถ้าใครเปิดปากคอก ววัตวันัน้ออกก่อน ใครอยู่ปากคอกใช่

ไหม ใครเปิดคอกววั ววักต็อ้งหลุดจากคอกเป็นธรรมดา 

จติของเรามนัปุถุชนคนหนา มนัโดนคอก โดนโลกยีปัญญา โดยสามญัส านึก

มนักัน้ไว้หมด ทนีี้พอท าความสงบของใจๆ ท าความสงบของใจ แลว้เวลาฟังเทศน์ๆ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาแสดงธรรม จะเปิดปากคอก เปิดปากคอกใหว้วั

ออก ถ้าเราใชจ้ติของเรา ถ้าจติมนัเป็นสมัมาสมาธ ิมนัจะเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ 

เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ ถ้าเป็นจรงิ เวลามนั

วปัิสสนาไป วปัิสสนาเป็นความจรงิ ผลมนัเป็นแบบนัน้ บอกว่าเป็น ๒ อย่าง 

ทนีี้พอเป็น ๒ อย่าง เอาตรงนี้เป็นประเดน็ก่อน เป็นประเดน็เพราะเวลาเขา้

มา เพราะเขา้มาตอบปัญหาไง “๑. จติทีม่อีาการหดตวัเขา้มาจนกระทัง่หยุดนิ่งแล้ว

รูอ้ยู่ อาการดงักล่าวเป็นปัญญาอบรมสมาธใิช่ไหมครบั” 

นี่พูดถงึถ้าโดยการปฏบิตัเิขาจะฟันธงเลย ใช่ เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ แต่ถ้าจติ

มนัสงบแลว้กท็ าอย่างนี้เหมอืนกนั 

เวลาตอบปัญหาจะบอกว่าหลวงพ่อตอบปัญหา เดีย๋วกร็บั เดีย๋วปฏเิสธ เดีย๋ว

ปฏเิสธ เดีย๋วกร็บั เดีย๋วกร็บั เดีย๋วปฏเิสธ 
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เพราะการปฏบิตัมินัเป็นแบบนี้ มนัเป็นแบบนี้ เพราะถ้าจติมนัสงบแลว้ ท าให้

สงบของใจนี่รบั รบัว่าใจมนัสงบเขา้มา แลว้ใจสงบเขา้มา เวลาต่อไปปฏเิสธ ปฏเิสธ

เพราะอะไร ปฏเิสธเพราะมนัไม่ยกขึ้นสู่วปัิสสนา แลว้ไม่ยกขึ้นสู่วปัิสสนา แลว้ถ้าไม่

ยกขึน้สู่วปัิสสนามนัจะกา้วเดนิไปอย่างไร แต่ถ้าพอจะยกขึน้วปัิสสนามนักต็อ้งมสีมถะ 

มนักต็อ้งมสีมาธขิึน้มาก่อน ถ้ามสีมาธเิขา้มาก่อน 

ทนีี้อาการแบบนี้ จติของคนมนัอยู่ที่วุฒภิาวะ อยู่ที่จติของคน จติของคนไม่

เคยสงบเลย จติของคนไม่มหีลกัฐานเลย มนักต็อ้งท าความสงบของใจ ตอ้งปัญญาอบรม

สมาธ ิ นัน่น่ะถูก นี่ถูก แต่เวลาบอกถ้าถูกแลว้ ถูกแลว้ก็คอืว่ามนัตอ้งต่อเนื่องไป ถูก

แลว้มนัถงึทีสุ่ดไป ผดิ นี่ปฏิเสธแล้ว ปฏเิสธเพราะอะไร ปฏเิสธเพราะมนัไม่ยกขึน้

วปัิสสนา 

ถ้าวปัิสสนา วปัิสสนาปับ๊ ถ้าวปัิสสนาไปมนักเ็ป็น ๒ เดีย๋วรบั เดีย๋วปฏเิสธ 

เดีย๋วปฏเิสธ เดีย๋วรบั ถ้ารบั รบัว่ามนัถูกในขณะนัน้ มนัถูกในขณะนัน้แลว้ต่อเน่ืองไป 

เพราะถูกในขณะนัน้ บางคน คนทีเ่หน็แก่ตวั คนทีพ่ยายามจะเอาแต่ความด ี จะไป

ถามหลวงตาว่าอย่างนี้ถูกไหม แล้วกอ็า้งว่าหลวงตาบอกว่าถูก แลว้กบ็อกว่าถูก ถูก

ไปนัน่น่ะ ถูกอะไรล่ะ ถูกในขัน้ของสมถะ 

รบัแลว้ปฏเิสธไง เวลารบัใช่ไหม ใช ่รบัว่าถูก แลว้ถา้ต่อไปล่ะ พอถูกแลว้มนั

กไ็ม่ท าอะไรต่อแลว้ ถูกแล้วมนักล็อยนวลเลย พอลอยนวล พอมนัเสื่อมไป กเิลสมนัก็

กลบัมาอกี อา้ว! ถ้าถกูแลว้ท าไมมนัไม่กา้วหน้าล่ะ ถา้ถูกแลว้ท าไมมนัไม่ไปต่อล่ะ เหน็

ไหม รบัแลว้ปฏเิสธ เพราะมนัเป็นสมถะ มนัยงัไม่วปัิสสนา ถ้าวปัิสสนามนัไป 

ฉะนัน้ เวลากเิลสมนัหลอกไง คนภาวนาส่วนใหญ่คดิอย่างนี้ เวลาไปหาหลวง

ตา เขาบอกเขาถามหลวงตามาทัง้นัน้น่ะ 

ไปอย่างไร 

กไ็ปนัง่ทีศ่าลา แลว้อธษิฐานจติถาม แลว้ท่านกต็อบมาตรงเป๊ียะเลย 

อย่างนี้คอืว่าไม่เป็นสภุาพบุรุษ คอืไม่เปิด ไม่คุยกนัตามขอ้เทจ็จรงิ ไปคุยแบบ

จนิตนาการ ไปคุยแบบสรา้งภาพ ไปนึกเอาเอง 



ก ำลงัใจ ๑๓ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ไปทีศ่าลาบอกว่าท าอย่างไรนะ 

กไ็ปหาหลวงตาทีศ่าลา เวลาหลวงตาท่านเทศน์กน็ึกในใจ 

ถ้านึกในใจมนักต็อบในใจอยู่แลว้ ในใจกน็ึกขึน้มาเองใช่ไหม แลว้กต็อบเสรจ็

เลย แลว้กก็ลบัมาว่าถามหลวงตามาแลว้ หลวงตาว่าถูก 

เป็นอย่างนี้รอ้ยทัง้ร้อย เพราะเวลาคุยธรรมะกนัเขาไม่เป็นอย่างนัน้หรอก 

ฉะนัน้ ถ้าเป็นอย่างนี้ร้อยทัง้รอ้ย เวลาทีบ่อกว่าหลวงตาบอกว่าถูกกอ็้างว่าถูกๆ หลวง

ตาว่าถูก ถูกในขณะนัน้ ถูกโดยที่ว่าคนทีภ่าวนาไม่เป็น ถ้าใครไปฝึกหดัภาวนา ใครได้

สมาธ ิ คนนัน้กภ็าวนาถูกไหม ถูก ใช่ แลว้ท าอย่างไรต่อล่ะ ท าอย่างไรต่อไป ท า

อย่างไรต่อไปมนักต็อ้งพฒันาขึน้ไป ถ้าพฒันาขึน้ไปจะเป็นวปัิสสนาถ้าท าไดน้ะ 

ฉะนัน้ กลบัมาข้อที ่ ๑. จติทีม่นัหดตวัเขา้มาจนกระทัง่หยุดนิ่งแลว้รูอ้ยู่ 

อาการดงักล่าวเป็นปัญญาอบรมสมาธใิช่หรอืไม่ 

ใช่ ถ้าใช่แลว้ พอใช่แลว้ แลว้ท าอย่างไรต่อไปล่ะ เวลาต่อไป จติมนัหดตวัเขา้

มา หดตวัเพราะอะไร หดตวัเพราะพจิารณาเวทนา เวทนามนักพ็จิารณาแลว้ โดยทีว่่า 

โดยปฏบิตัแิบบโลกๆ ปฏบิตัพิอเป็นพธิ ี เขากบ็อกว่าพจิารณากาย พจิารณาเวทนา 

พจิารณาจติ พจิารณาธรรม 

นี่ค าถาม ผมพจิารณาเวทนาจนมนัหดตวัเขา้มา ผมพจิารณาเวทนามนัปล่อย

แลว้ นี่เป็นอะไร 

ถ้าไปปฏบิตัโิดยพธิกีบ็อกว่าอนัน้ีกส็ตปัิฏฐาน ๔ ไง กพ็จิารณาเวทนาแลว้ไง 

สตปัิฏฐาน ๔ ไง 

แต่ถ้ามนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิพจิารณาเวทนาโดยสามญัส านึก สามญัส านึก

ทุกคนมเีวทนา ทุกคนมคีวามรูส้กึ ความรูส้กึคอืเวทนา ความรูส้กึดชีัว่คอืเวทนา ผดิ

ถูกนี่เวทนา แลว้ถ้ามนัปล่อยเวทนาเขา้มา มนัปล่อย มนัปล่อยเขา้มา ปล่อยมนัก็

สมถะ เพราะมนัโดยสามญัส านึก 
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แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้ จติสงบแลว้ ถ้ามนัสงบเขา้ไปจบัเวทนา ถ้าจบัเวทนานะ 

ทนีี้เวทนามนัจะไม่เจบ็ปวดจนเกนิไปแลว้ จบัเวทนามาสูก้บัเวทนาได ้ มนัมจีติจบั

เวทนา 

แต่ถ้าเริม่ตน้ขึน้มา จติเราอยู่ไหนเราไม่รู ้ มนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็น

ความรูส้กึของมนุษย ์มนุษยรู์ส้กึไดห้นึ่งเดยีว กรู็ส้กึเวทนา แลว้จติมนัอยู่ไหนไม่รู ้แต่

มนัพจิารณาเวทนาๆ คอืมนัปล่อยเขา้มามนักเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ พอปัญญาอบรม

สมาธ ินี่เป็นตวัของมนั เป็นสมัมาสมาธ ิ แลว้สมัมาสมาธมินัเหน็ของมนั อนันัน้ถงึเป็น

วปัิสสนา 

ฉะนัน้ อนัทีห่นึ่งบอกว่าถูกไหม ถูก ทีเ่ราพูดนี้เพราะบอกว่า ถ้าบอกว่าเป็น

ปัญญาอบรมสมาธิ แล้วว่าเป็นสมาธิ นี่รบัแลว้ แลว้เดีย๋วจะปฏเิสธ ปฏเิสธว่า แลว้ถ้า

มนัรบัคอืมนัพจิารณาเวทนามาแลว้ มนัปล่อยเวทนามาแลว้ พจิารณาเวทนาจนจบ

แลว้ แลว้ท าอย่างไรต่อไป 

ท าอย่างไรต่อไป มนักต็อ้งไปจบัเวทนาอกีไง 

อนัน้ีรบั นี่ถูกตอ้ง ปัญญาอบรมสมาธ ิ แลว้ต่อไปล่ะ ต่อไปจติสงบแลว้กจ็บั

เวทนาไปบ่อยครัง้เขา้ๆ จนจติมนัจบัเวทนาได ้จติเหน็อาการของจติ จติตามความเป็น

จรงิจะเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ ถา้เหน็ตามความเป็นจรงิ พอภาวนาไปมนัไม่

เป็นแบบนี้แลว้ เพราะมนัจะมปัีญญา 

ปัญญาอบรมสมาธนิี่ปัญญาของเรา ปัญญาดบิๆ ปัญญาแบบสามญัส านึก 

ปัญญาแบบโลก แต่เพราะจติมนัสงบแลว้มนัถงึมปัีญญาของมนั ปัญญาอนันัน้มนัจะเป็น

ภาวนามยปัญญา 

ถ้าภาวนามยปัญญามนัเกดิขึ้นมา มนัเกิดขึน้มาจากอะไร มนัเกดิขึน้มาจาก

ปัจจุบนั เกดิขึน้มาจากมรรค มรรคคอือะไร งานชอบ เพยีรชอบ การกระท าชอบของ

จติ การกระท าชอบของจติเป็นอย่างไร การกระท าชอบของจติเพราะจติสงบแลว้จติไม่

ส่งออก จติไม่ส่งออกมนักพ็จิารณาสตปัิฏฐาน ๔ คอืพจิารณารูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ พจิารณาในตวัของมนัเอง จติ อาการของจติมนักระทบกนั นี่งานมนั
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ชอบของมนั ความเพยีรชอบธรรมของมนั ความเพยีรชอบธรรมของมนั มนัอยู่ของมนั 

มรรคมนัเดนิตวัของมนั มรรคเดนิตวัของมนั นี่วปัิสสนาเกดิตรงนัน้ 

ฉะนัน้ เพราะว่าค าถามพอถามขึน้มาแลว้ เพราะพวกเราเป็นปัญญาชน พระ

ตอ้งพูดจรงิ พอพระพูดจรงิ ค าพูดพระมนัตายตวัไง มนัฟังค าพูดแลว้ตอ้งเอาน็อตขนั

ไวเ้ลย แล้วมนักอดตายเลยนะ คอืมนัเถรส่องบาตร มนัไม่ใชปั้ญญาแยกแยะ มนัไม่ใช่

ปัญญาพจิารณาว่ามนัเป็นขัน้ตอนไหน 

ขัน้ตอนของสมถะมนัเป็นอย่างหนึ่ง ขัน้ตอนของวปัิสสนาอย่างหนึ่ง บุคคล ๔ คู่

นะ ขัน้ตอนของโสดาบนั ขัน้ตอนของสกิทาคาม ี ขัน้ตอนของอนาคาม ี ขัน้ตอนของ

อรหตัตผล แตกต่างกนัอกีเยอะแยะ ขัน้ตอนครูบาอาจารยท์่านมอีย่างนี้ ท่านพจิารณา

อย่างนี้ท่านถงึจะไปของท่านอย่างนี้ 

ฉะนัน้ ข้อที ่๑. บอกว่าถูกไหม “จติทีม่อีาการหดเขา้มาจนกระทัง่หยุดนิ่งแลว้

รูอ้ยู่ อาการดงักล่าวเป็นปัญญาอบรมสมาธใิช่ไหม” 

ใช่ พอเป็นปัญญาอบรมสมาธแิลว้ท าอย่างไรต่อไป ซ ้าๆๆ เขา้ไปเรื่อยๆ ท า

อย่างนี้บ่อยครัง้เข้าจนมนัช านาญของมนั พอจติสงบแลว้ แลว้สงัเกตใหด้ ีถ้าสงัเกตให้

ด ี จติเหน็อาการของจติ จติถ้ามนัจบัไดอ้กีทหีนึ่งนะ อนันัน้น่ะเป็นสนัทฏิฐิโกแล้ว มนั

เป็นปัจจุบนัธรรม แต่อนันี้มนัเป็นทีว่่า หนึ่ง เราฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้มา ฟังธรรมของครูบาอาจารยม์า แลว้เราพยายามท า มนักไ็ดผ้ลนี่แหละ มนั

ไดผ้ลตามความเป็นจรงิ นี่ประสบการณ์ของเรา นี่ประสบการณ์นะ 

แล้วถ้ำปฏิบติัไปแล้วถ้ำเป็นควำมจริงข้ึนมำแล้วนะ เวลำ

เทียบเคียงเข้ำไปในพระไตรปิฎกมนัจะซำบซ้ึงมำก แล้วพอซำบซ้ึงแล้ว

เรำมีองคค์วำมรู้ เรำมีควำมจริงในใจ เรำรู้จริงเหน็จริงในใจของเรำ ฟัง

ครบูำอำจำรยอ์งคไ์หนเทศน์รู้เลยว่ำอำจำรย์องคน้ี์เทศน์จริงหรือเปล่ำ 

อำจำรยอ์งคน้ี์พดูมำจำกควำมจ ำหรือควำมจริง ใจเรำรู้แล้วเรำฟังออก

หมดเลยว่ำใครพดูจริงหรือพดูไม่จริง 
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แต่ถ้าเรายงัไม่รู้นะ มนัพูดแบบตามต าราหมดไง พูดทางวชิาการ 

นักวทิยาศาสตรก์ค็ุยทางวทิยาศาสตร์ แหม! แจ๋ว แต่นักวทิยาศาสตรท์ีไ่ดพ้สิูจน์

ขอ้เทจ็จรงิตามทีน่ักวทิยาศาสตรไ์ดท้ดสอบแลว้นะ มนัมอีงคค์วามรูท้ีม่นัไดพ้สิูจน์

แลว้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ อนัน้ีเราท าซ ้าเขา้ไปๆ เดีย๋วจะรู้ไปเรื่อยๆ 

ขา้งหน้า เพยีงแต่ว่า นี่คอืปัญญาอบรมสมาธใิช่ไหม ใช่ 

“๒. จติมอีาการคลายตวัเหมอืนกบัเปิดถงัน ้าออกอย่างรวดเร็ว และอาการ

เวทนากห็ายไป และมอีาการเบา โล่ง สบาย” 

นี่ผลของมนัไง ธรรมโอสถนัน้เป็นมรรค นี่ธรรมรส รสของธรรม ยถาภูตงั เกดิ

ญาณทสัสนะ ถ้าเกิดยถาภูตงั นี่พูดถงึเวลามนัคลายตวั ทีว่่าเวลาพจิารณาไปแลว้มนั

เป็นปัญญาอบรมสมาธใิช่ไหม แต่เวลาอาการทีม่นัเป็น อาการทีม่นัเป็นมนัคลายตวั 

ความรูส้กึทีว่่าเวลาพจิารณาไปแลว้ถ้ามนัปล่อย มนัปล่อยเขา้มามนักเ็ป็นสมัมาสมาธ ิ

ถ้าปล่อยเขา้มาเป็นสมัมาสมาธ ิถ้าจบัเวทนาอกีส ิจบัเวทนาอกี แลว้พจิารณาอกี มนั

จะเหน็เหตุเหน็ผลมากกว่านี้ เหน็เหตุเหน็ผลมากกว่านี้มนัมทีีม่าทีไ่ป ทุกข ์ เหตุให้

เกดิทุกข ์ ทุกขด์บั วธิีการดบัทุกข ์ มนัเหน็ตลอดสายเลย ถ้าเหน็ตลอดสาย จตินี้มนั

กลัน่ออกมาจากอรยิสจั 

แต่นี้ถ้าปัญญาอบรมสมาธ ิ พจิารณามนัคลายตวั พอมนัคลายตวั มนักพ็รัง่พรู

ออกมา เหมอืนเปิดถงัน ้าเลย เวทนาหายหมดเลย เบา โล่ง สบาย อย่างนี้เรยีกว่ามนั

เป็นการปล่อยวางชัว่คราวหรอืเปล่า อนันัน้เป็นสมถะ ถ้าว่าอนัสองคอืวปัิสสนา คอืว่า

ถ้าวปัิสสนาแล้วมนัมกีารปล่อยวางชัว่คราว 

เวลาจติถ้าเป็นสมถะ ปัญญาอบรมสมาธ ิ สมาธคิอืมนักป็ล่อย ปล่อยรูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณออกไป ขนัธ์ ๕ ปล่อยรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ เกดิแลว้ดบั เกดิแลว้ดบั นี่คอือาการ อาการเกดิดบัจากจติ เวลามนัปล่อยรูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณขึน้มา มนัเป็นตวัมนั พอเป็นตวัมนักเ็ป็นตวัจติลว้นๆ 

สมัมาสมาธ ิอนัน้ีคอือาการปล่อย ถ้าปล่อยอย่างนี้เป็นสมถะ 
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แต่ถ้าเวลาจติมนัสงบแลว้ถ้ามนัจบัได้ ทีว่่าจติเหน็อาการของจติ ถ้ามนัจบั

เวทนาได ้ เวลามนัพจิารณาไปมนัมปัีญญาแยกแยะไง เวทนาคอือะไร เวทนาคอื

อาการรู ้อาการที่รูเ้วทนา เวลามนัปล่อยเวทนาแลว้ ปล่อยไปแลว้มนัรูอ้ะไร รูว่้าตวัมนั

เองมนัปล่อย แลว้เวทนามนักเ็กอ้ๆ เขนิๆ อยู่ขา้งนอก เวทนาเก้อๆ เขนิๆ อยู่นู่น แต่ตวั

จติมนัเป็นแบบนี้ ถ้าตวัจติเป็นแบบนี้ มนัปล่อยเขา้มา มนัปล่อยเขา้มามนัปล่อยด้วย

อะไร 

ถ้ามนัไม่มปัีญญามนัปล่อยไม่ได ้ เพราะจติ อาการของจติ จติกบัรูป เวทนา 

รูป เวทนาเป็นอนัเดยีวกนั เพราะมนัเสวยอารมณ์มนัเป็นอนัเดยีวกนั แต่เวลาเราใช้

ปัญญา ถ้าเราจบัของเราได ้ จติเหน็อาการของจติแลว้พจิารณาไป แลว้มนัปล่อย มนั

ปล่อย เวทนาอยู่ขา้งนอกนัน่ เวทนา เวลาปล่อยกาย กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็น

ทุกข ์ปล่อยขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกข์ไม่ใช่ขนัธ์ 

๕ ถ้ามนัปล่อยอย่างนี้มนัปล่อยดว้ยปัญญา มนัตอ้งมปัีญญา มนัมปัีญญา มนัมงีาน

ชอบ เพยีรชอบ มนัปล่อยแลว้ ปล่อยแลว้มนัเกอ้ๆ เขนิๆ 

เหมอืนเรากบัเงา ถ้าเดก็ๆ มนัเห็นเงา โอ๋ย! มนัดใีจ มนัเหน็เงา ผูใ้หญ่รูท้นั

หมด ผูใ้หญ่ถ้าเขา้ทีร่่มกไ็ม่มเีงา ถ้าออกไปทีแ่สงกม็เีงา แสงมนัเกดิจากอะไร เกิดจาก

จติ อา้ว! อาการทุกอย่างกเ็กดิจากจติ ถ้าปัญญามนัรู้เท่าทนัหมดแล้ว มนัปล่อยวาง

หมดแล้ว มนัเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย ถ้าอกีเรื่องหนึ่ง อนันี้ถงึเป็นการปล่อยวางชัว่คราว 

แต่ทีม่นับอกว่าเหมอืนทีถ่งัน ้าพรัง่พรูออกมา เวทนามนัสลายตวัไป มนัปล่อยไง 

ทีว่่าปัญญาอบรมสมาธมินัปล่อยความเกดิดบั มนัเป็นอสิระโดยตวัของมนั มนัปล่อย

เขา้มาเป็นอสิระโดยตวัมนัแล้ว เราตัง้ใจดูเรา เราตัง้ใจ ถ้าใชปั้ญญาอบรมสมาธไิดก้ใ็ช้

ปัญญาอบรมสมาธไิป ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ แล้วถ้าจติสงบแล้วอาการมนัเกิด เวลาเรา

ปฏบิตัมิาเกอืบเป็นเกอืบตาย อนันัน้เป็นอย่างหนึ่ง แต่พอเราท าไดจ้รงิ อาการมนัเป็น

อย่างนี้ ปรยิตั ิ ปฏบิตั ิ ปฏบิตัติอ้งมอีงค์ความรู้อย่างนี้ มกีารปฏบิตัอิย่างนี้ แลว้องค์

ความรู้อย่างนี้ ทีจ่ติพจิารณาจนจบแลว้มนัเป็นอาการแบบนี้ แลว้ถ้าเรามอี านาจ

วาสนานะ มอี านาจวาสนาแลว้ท าต่อเน่ืองไป 
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ค าว่า “มอี านาจวาสนา” เพราะขณะท าแบบนี้ กว่าจะไดอ้ย่างนี้ท าเกือบเป็น

เกือบตาย แล้วกส็ิง่นี้เป็นผลของการปฏบิตั ิ เป็นผลของธรรม เราตบะธรรมทีม่นัให้

จติใจนี้ไดร้บัผล แลว้จะท าต่อไป 

“อูฮู้! ท าขนาดนี้กเ็หน่ือยขนาดนี้แลว้ ตอ้งมากกว่านี้อกีหรอื” 

เวลาพระปฏบิตั ิ เวลาปฏบิตัไิป สต ิมหาสต ิ ปัญญา มหาปัญญา มนัจะมคีวาม

เขม้ขน้มากกว่านี้ ถ้ามคีวามเข้มข้นมากกว่านี้ เขาจะแยกตวัของเขาออกไป เขาจะออก

วเิวกของเขาออกไป ไปอยู่คนเดยีว ไปปฏบิตัคินเดยีว จะคร ่าเคร่งคร ่าเครยีดกบัการ

ปฏบิตัมิาก 

ถ้าคร ่าเคร่งกบัการปฏบิตั ิถ้าคร ่าเคร่งกบัการปฏบิตัมินักต็กไปสู่อตัตกิลมถานุ

โยค ถ้ามสีตปัิญญาขึน้มาก็คร ่าเคร่งในการปฏบิตั ิ แต่วางใจเป็นกลาง ถ้าวางใจเป็น

กลางมนักม็ชัฌมิาปฏปิทา ถ้ามนัขีเ้กยีจขีค้รา้น นี่กามสุขลัลกิานุโยค คดิว่าไดผ้ลแลว้ 

มนักท็ าใหเ้หลวไหลไป ฉะนัน้ ปฏบิตัขิึน้ไปมนัจะตอ้งละเอยีดลกึซึ้ง แลว้ใชปั้ญญา

แยกแยะใหม้นัรอบคอบ ถ้ารอบคอบขึน้ไป ท าขึน้ไป 

ฉะนัน้ “อย่างนี้ใช่การปล่อยวางชัว่คราวหรอืเปล่า” 

ถ้าว่าการปล่อยวางชัว่คราวจะเป็นสมถะ จะใชค้ านี้ก็ได ้ ใชค้ าว่า “ปล่อยวาง

ชัว่คราว” ฉะนัน้ การปล่อยวางชัว่คราว สิง่ทีว่่าเป็น เวลาใชปั้ญญาไปแลว้ อนันัน้มนั

เป็นตทงัคปหาน กบัสมุจเฉทปหาน แต่ถ้ามนัเป็นสมถะ สมถะคอืว่ามนัปล่อยวางเป็น

สมาธ ิ ถ้ามนัไม่ปล่อยวางมนัก็เป็นปุถุชน มนัเป็นโลก เป็นโลก สถานะของมนุษย์ 

สถานะของโลกมนัรบัไว้ สถานะของโลกมนัเป็นอย่างนี้ ถ้ามนัเป็นอย่างนี้มนักเ็ป็นแบบ

นี้ นี่พูดถงึการปฏบิตั ิ

ก ำลงัของใจ ถ้ำก ำลงัของใจมนัมี อย่ำงกำรปฏิบติัเร่ิมต้น ค ำถำม

แรก ถ้ำเรำฝึกหดั เรำมีก ำลงัใจ เรำท ำส่ิงใดได้เรำกท็ ำให้ชีวิตของเรำ

มนัไม่ทุกขย์ำกจนเกินไป แล้วถ้ำจะออกปฏิบติัแล้ว ก ำลงัของใจ ก ำลงั
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ของสติ ก ำลงัของสมำธิ ถ้ำก ำลงัไม่มีเลยมนัท ำส่ิงใดไม่ได้ แต่ถ้ำก ำลงั

มนัเข้มข้นเกินไป มนักไ็ม่ลงสู่มชัฌิมำ ไม่ลงสู่ปัญญำท่ีสมดลุ 

ถ้ำสมดลุข้ึนมำ มนัต้องฝึกหดัอย่ำงน้ี ฝึกหดัให้เป็นควำมสมดลุ

ของคน จริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั กำรปฏิบติัถึงไม่เหมือนกนั ถ้ำ

ใครตัง้ใจท ำแลว้ได้ผลประโยชน์ มนัจะเป็นปัจจตัตงั แล้วก้ำวเดินตำมนัน้

ไปจนถึงท่ีสุดได ้จนถึงท่ีสุดได้ บุคคล ๔ คู่ถำ้ปฏิบติัไป 

แต่ถ้ายงัไมไ่ดก้า้วเดนิเลย มนักม็แีต่ชื่อมแีตน่าม มแีต่ต ารบัต ารา ไดอ่้านได้

คน้ควา้จากต ารบัต ารามา แต่ไม่มอีงค์ความรูจ้รงิ ไม่มขีอ้เทจ็จรงิในใจ 

ถ้าปฏบิตัมิขีอ้เทจ็จรงิในใจ ปฏบิตัแิลว้ถ้าถงึทีสุ่ดแห่งทุกข ์ ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กบัการปฏบิตัสิิน้สุดแห่งทุกข์ ไม่มกีารขดัแยง้กนั ถ้ามกีาร

ขดัแยง้กนัตอ้งมฝ่ีายเราผดิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่มผีดิอยู่แลว้ ฉะนัน้ ถา้

เราผดิแลว้เราปฏบิตั ิ เราตรวจสอบของเรา ถา้ท าถงึทีสุ่ดแลว้มนัจะเป็นสมบตัขิองเรา 

เอวงั 


