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ถาม : เรื่อง “นัง่สมาธกิ าหนดดูลมหายใจไปด้วย ฟังธรรมไปด้วย จะปฏบิตัิ

เจรญิกา้วหน้าหรอืไม่” 

๑. ขณะที่นัง่สมาธกิ าหนดดูลมหายใจไปดว้ย ฟังธรรมไปดว้ย กบันัง่ดูลมเฉยๆ 

อย่างไรจะท าใหธ้รรมะเจรญิกา้วหน้าไดเ้รว็กว่ากนัคะ 

๒. ขอแนวทางการวดัความเจรญิกา้วหน้าดว้ยตนเอง เราจะวดัจากอะไรคะ 

ปฏบิตัภิาวนามาพอสมควร เมื่อมแีรงกระทบ เช่น ถูกว่ากล่าวแรงๆ ต่อหน้าคนมากๆ 

หรอืมเีหตุการณ์อะไรมากระทบจติ แต่จติไม่หวัน่ไหว ไม่ท าใหจ้ติเกิดความยนิดยีนิรา้ย 

จตินิ่งเฉยเป็นอุเบกขา อย่างนี้ถอืว่าผลการปฏบิตักิา้วหน้าไดห้รอืยงัคะ 

ขอความเมตตาจากพระอาจารยโ์ปรดพจิารณาอธบิายใหด้ว้ยค่ะ กราบ

ขอบพระคุณ 

ตอบ : ใหอ้ธบิายนะ สิง่นี้อธบิายทุกวนั สิง่ทีอ่ธบิายนี่อธบิายทุกวนั เพราะพืน้ฐาน 

พืน้ฐานของการปฏบิตั ิ เราตอ้งมพีืน้ฐาน ถา้ไม่มพีืน้ฐานการปฏบิตั ิ เราจะปฏบิตัไิปโดย

สามญัส านึก 

ในโลกปัจจุบนัน้ีเขาบอกว่า เราเป็นชาวพุทธ การปฏบิตัเิป็นปฏบิตัธิรรมะใน

ชวีติประจ าวนั ทุกคนกค็ดินะ ทุกคนกว่็าเราปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัมนักด็ ีแตถ่้าปฏบิตัิ

จรงิจงั เราตอ้งหาเวลา เราตอ้งปลกีวเิวกไป มนัเป็นเรื่องที่ว่าเราแทบไม่มโีอกาสเลย 

แต่ถ้าเราปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั มนัเป็นโอกาสทีเ่ราปฏบิตัไิด ้ แลว้ธรรมะมนั

เป็นสาธารณะ ทุกคนมสีทิธิ ์ แลว้ทุกคนมสีทิธิ ์ ทุกคนกต็อ้งสามารถปฏบิตัไิด ้ ฉะนัน้ 
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เรามอีาชพี เรามหีน้าทีก่ารงานชวีติประจ าวนั เราปฏบิตัไิปพรอ้มกบัชวีติประจ าวนั 

อนัน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัเรา นี่เขาคดิกนัอย่างนัน้นะ 

แลว้ถ้าไปปฏบิตั ิ จะหาความสงบสงดัไป เราวเิวกไป ปฏบิตัเิอาจรงิเอาจงั ไอ้

อย่างนัน้มนัตอ้งเป็นนักบวช ตอ้งเป็นนักพรต เป็นผูท้ีใ่ฝ่พน้ทุกขเ์ขาถงึปฏบิตัแิบบนัน้ 

แลว้เราถ้าปฏบิตัเิป็นแนวทางชวีติประจ าวนั อย่างนี้ถูกตอ้ง ถ้าพูดถงึความถูกตอ้ง 

ถูกตอ้งไหม มนักถ็ูกตอ้ง แต่ถ้าหวงัผลล่ะ เขาว่าถ้าวดัผลๆ 

ถ้าวดัผล ในการปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัมนัเป็นการผ่อนคลาย เหน็ไหม ธรรมะ

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาเผยแผ่ธรรมไปไดทุ้กชนชัน้ ในแสงเดอืนแสง

ตะวนัเวลาสาดส่องมา ไม่ล าเอยีงว่าบา้นเรอืนของใคร สาดส่องไปทุกบา้นทุกเรอืน 

เสมอภาคหมด จะมคีนจน คนรวย คนทุกข ์ คนยาก สาดส่องไป แสงสว่างของ

พระจนัทรส์าดส่องไปทุกบา้นทุกเรอืนเลย 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กเ็หมอืนกนั จะรือ้สตัวข์นสตัว ์

แมแ้ต่มนุษย ์ แมแ้ต่เทวดา อนิทร ์ พรหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัไปโปรดไง 

โปรดสตัวไ์ดห้มด ถ้าโปรดสตัวไ์ดห้มด เพยีงแต่เขาจะสนใจหรอืไม่สนใจเท่านัน้เอง 

ฉะนัน้ เขาจะสนใจหรอืไมส่นใจเท่านัน้เอง 

ฉะนัน้ การปฏบิตัขิองเรา การปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั อนัน้ีมนัเป็นการปฏบิตัิ

เพื่อความผ่อนคลาย การผ่อนคลาย เหน็ไหม ดูส ิ ทางราชการเขาบอกว่า ตอ้งมกีาร

อบรมพนักงาน มกีารประพฤตปิฏบิตัธิรรม เพื่ออะไร เพื่อตน้ทุนของเขา เวลาเขามี

องคก์รของเขา ทรพัยากรของเขามคีวามขยนัหมัน่เพยีร ทรพัยากรของเขามคีวามซื่อสตัย ์

ทรพัยากรของเขา มนัลดตน้ทุนน่ะ แล้วงานกเ็จรญิงอกงาม ทุกอย่างมปีระโยชน์มาก

เลย นี่ประโยชน์อย่างนี้ประโยชน์กบัโลก 

แมแ้ต่บรษิทั ถ้าพนักงานในบรษิทันัน้มคีุณธรรม พนักงานในบรษิทันัน้เป็น

คนขยนัหมัน่เพยีร บรษิทันัน้กม็กี าไร มผีลประโยชน์มหาศาลเลย แล้วบรษิทันัน้เป็น

นิพพานไหม บรษิทันัน้จะไดม้รรคผลไหม...ไม่ได ้บรษิทันัน้ไดผ้ลก าไร ไดต้วัเลข นัน่คอื

บรษิทั 
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อนันี้กเ็หมอืนกนั ในการปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัๆ มนักเ็ป็นการผ่อนคลาย

ทรพัยากรมนุษย ์ เป็นการผ่อนคลาย เราไดธ้รรมะแค่นี้ ถ้าไดธ้รรมะแค่นี้มนัเป็น

ประโยชน์ไหม มนักเ็ป็นประโยชน์กบัว่าใหค้นมกีารผ่อนคลาย ใหค้นมคีวามสุข อนัน้ี

ปฏบิตัถิูกตอ้งไหม ถูก 

แต่ถ้าจะวดัผล เอามรรคเอาผลล่ะ 

ถ้าเอามรรคเอาผล สิง่นี้ แมแ้ต่คนจะมาปฏบิตัเิขายงัไม่อยากปฏบิตัเิลย แมแ้ต่

คนท าทานกท็ าทานไดย้าก แต่ถ้าเรามสีตปัิญญา เราจะเสยีสละของเรา ถ้าเราประพฤติ

ปฏบิตัขิองเรา ถ้าในชวีติประจ าวนัเราจะปฏบิตักิถ็ูกตอ้ง ในชวีติประจ าวนั เหน็ไหม 

เพราะเวลาครูบาอาจารยท์่านสอนนะ ใหเ้รามสีตใินทุกเมื่อ ในการปฏบิตัติอ้งมสีต ิถ้ามสีต ิ

ความผดิพลาดกไ็ม่มแีล้ว ชวีติของเรามนัก็ไม่ส ามะเลเทเมา มนัถูกตอ้งดงีามแลว้ล่ะ นี่

ถ้าเรามสีต ิ ถ้ามสีต ิ เราประพฤตปิฏบิตัขิองเราไป ถ้าเรามคีวามสามารถขนาดไหน 

มนัเป็นประโยชน์กบัเราทัง้นัน้น่ะ แต่ถ้าเอาจรงิเอาจงั เรื่องเอามรรคเอาผล มนัคนละ

เรื่องกนัเลยนะ ถ้าเอามรรคเอาผลมนัเป็นอกีเรื่องหนึ่งเลย 

อกีเรื่องหนึ่งคอืว่า เวลาสมัมาสมาธ ิสมาธทิีถู่กต้อง สมัมาปัญญา เป็นสมัมาทฏิฐิ 

ถ้ามนัเป็นมจิฉาทฏิฐลิ่ะ ในการประพฤตปิฏบิตันิี้ไม่ใช่ยกตนข่มท่านหรอืแบ่งแยกนะ 

ในการปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัมนักห็น้าทีก่ารงาน เราท างานของเรา แต่เอาธรรมะ 

ธรรมโอสถมาเป็นการบรรเทา เป็นการผ่อนคลาย แต่เรากด็ ารงชวีติมนุษย์ 

แต่ถ้ามนัจะปฏบิตัจิรงิ มนัจะลกึกว่านัน้ มนัจะท าไดม้ากกว่านัน้ คอืถ้าท าความ

สงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบแลว้มนัจะเป็นโลกุตตรปัญญา ถ้าโลกุตตรปัญญานี่เป็น

ภาวนามยปัญญา มนัเป็นอกีขัน้ตอนหนึ่ง 

ฉะนัน้ เป็นอกีขัน้ตอนหนึ่งปับ๊ ทนีี้เราจะย้อนกลบัมาทางโลก ถ้าทางโลกเขาท า

อย่างนัน้ถูกไหม ในการปฏบิตัธิรรมในชวีติประจ าวนั ถ้าเขาท าอย่างนัน้ไดม้นักเ็ป็น

ทรพัยากรมนุษยท์ีด่ ี มนัเป็นชาวพุทธ เป็นคฤหสัถ์ เป็นชาวพุทธทีม่แีก่นสาร มนัก็เป็น

ประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์ ถ้าเป็นประโยชน์อย่างนัน้ เพยีงแต่ว่ามนัจะกา้วเดนิอย่างไร

ล่ะ 
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ในการศกึษานะ นักเรยีน ในการศึกษา ถ้าเขามพีืน้ฐานมาเขม้แขง็ เวลาเขา

ศกึษาเจรญิเตบิโตขึน้ไป เขาจะไปไดง่้ายกว่า แต่ถ้าพืน้ฐานของเราอ่อนแอ ท าสิง่ใดมนั

อ่อนแอ เวลาจะเอาจรงิเอาจงัขึน้มา ลม้ลุกคลุกคลานทัง้นัน้น่ะ 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ถ้าเราจะเอาความจรงิขึน้มา สมัมาสมาธ ิ เราท าความสงบ

ของใจ ท าอย่างไร ถา้จติมนัสงบไมส่งบ ถา้จติสงบแลว้ เรามพีืน้ฐานแล้ว ถ้ามนัเกิด

ปัญญา มนัชดัเจนแจ่มแจง้แล้วมนัไม่ลงัเลสงสยั 

แต่ในปัจจบุนัน้ีเราลม้ลุกคลุกคลานกนัหมด แล้วท าอะไรๆ กห็่วงหน้าพะวง

หลงั สิง่ต่างๆ โลกกค็อืโลก หน้าที่การงานกต็อ้งมอียู่แลว้ ถ้ามอียู่แล้ว เราก็ท าของเรา 

เขาปฏบิตัใินชวีติประจ าวนักเ็รื่องของเขา แต่เราตัง้สตไิว ้

เวลาตัง้สตไิว ้ มนักเ็หมอืนกบัทีห่ลวงตาสอนว่า โคผูกไวก้บัโคปล่อย ถ้าโค

ผูกไวน้ะ ถงึเวลาปับ๊ เขาจะเอามาใชง้านได้เลย เพราะเราผูกเอาไว ้ถ้าโคปล่อย เราจะ

ใชง้านตอ้งแสวงหา 

ถ้ามสีต ิปฏบิตัธิรรมในชวีติประจ าวนั เรามสีตขิองเราไว ้ ในวนัหนึ่ง เรากผ็ูก

หวัใจของเราไวก้บัธรรมะ เวลาเราท าวตัรสวดมนต์ เราท าหน้าทีก่ารงานเสรจ็แล้ว เรา

จะนอน เราสวดมนต์แลว้ เราจะนัง่สมาธภิาวนา เราจะเอาโคมาใชแ้ลว้ ถ้าเราเอาโคมา

ใช ้เราก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิถ้ามนัลงสมาธไิป ถ้ามนัเกดิปัญญา เราใช้

งาน ใชง้านจติแลว้ โคคอืจติ 

ตามรอยโค ตามรอยโค ตามรอยโคไป พทุโธ  ๆตามรอยโคไป จนถึงเป็นตวั

โคกบัค าบริกรรมเป็นอนัเดียวกนั ไม่ใช่ตามรอย เป็นตวัมนัเลย พทุโธๆๆ จิต

มนัสงบเลย พอจิตสงบแล้วถ้าฝึกหดัใช้ปัญญาได้ ปัญญาคราวน้ีแหละเกิด

ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัถอดมนัถอน น่ีปัญญาของเราแล้ว ส่ิงน้ีมนัจะเป็น

ความส าคญัไง 

นี่พูดถงึว่า แนวทางปฏบิตั ิการนัง่สมาธ ิดูลมหายใจ และการฟังธรรมไปดว้ย

เจรญิหรอืไม่เจรญิ 
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เพราะคนเรามหีน้าทีก่ารงาน เราถงึพูดว่า กระแสสงัคมเป็นแบบนี้ แลว้เราก็

อยู่ในกระแสสงัคม ฉะนัน้ อยู่ในกระแสสงัคม เราจะประพฤตปิฏบิตั ิ เราจะไดม้รรคผล

แค่ไหน นี่มนัเป็นผลประโยชน์ของเรา 

ฉะนัน้ จะเขา้ค าถาม ค าถามว่า “๑. ขณะทีน่ัง่สมาธิก าหนดดูลมหายใจไปดว้ย

กบัฟังธรรมไปดว้ย กบันัง่ดูลมเฉยๆ อย่างใดจะไดธ้รรมะเจรญิมากกว่ากนั” 

เวลาเรานัง่สมาธกิ าหนดดูลมหายใจกส็่วนหนึ่งนะ แลว้ถ้าฟังธรรมไปดว้ยมนั

ไม่ชดัเจนไง ถ้าเรานัง่สมาธจิะฟังธรรม เรากน็ัง่สมาธฟัิงธรรมเลย 

เวลานัง่สมาธนิะ การฟังธรรม หลวงตาทา่นสอนว่า ในการประพฤตปิฏบิตั ิสิง่

ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืฟังเทศน์ คอืฟังธรรม ฟังธรรม เวลาหลวงปู่ มัน่เทศน์ เวลาหลวงตา

เทศน์ เวลาพระฟัง หลวงปู่ มัน่เทศน์ ๔ ชัว่โมง นัง่นี่ตวัแขง็เลย มนัฟัง โอโ้ฮ! มนัมทีี่

เกาะ มนัรื่นเรงิ เหมอืนกบัคน ทารก เวลาทารกเห็นแม่ จะไดด้ื่มน ้านมจากแม่ โอ๋ย! 

ทารกมนัจะดใีจมาก เวลาทารกมนัอยู่ของมนัเอง มนัหวิมนักระหาย มนัดิ้นรน มนัอยากกนิ

นม มนัไม่มนีมจะกนิ เวลาเหน็แม่มนั มนัจะไดด้ื่มน ้านมจากหวัอกแม่ มนัชื่นใจมาก 

พระกเ็หมอืนกนั วนัทัง้วนัภาวนาของเราเอง พยายามประพฤตปิฏบิตัขิองเราเอง

มนักระเสอืกกระสนไป แต่เวลาครูบาอาจารยจ์ะเทศน์ นี่ไดด้ื่มน ้านมไง ดื่มสจัธรรมอย่าง

นัน้ไง 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ ท่านเทศน์ถงึการประพฤตปิฏบิตัมิาตัง้แต่สมาธ ิ

ตัง้แต่เริม่ตน้เป็นโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล 

อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล เราฟังไป เหน็ไหม ไดด้ื่มสจัธรรม 

ดื่มสจัธรรมจากคนที่รูจ้รงิทีแ่สดงธรรมขึน้มา มนัเหมอืนกบัเรามชี่องทางไปไดเ้ลย 

หลวงตาท่านบอกว่า เวลาหลวงปู่ มัน่เทศน์น่ีนะ มรรคผลนิพพานน่ีหยิบ

เอาได้เลยนะ จบัหยิบเอาได้เลยเวลาหลวงปู่ มัน่เทศน์ เพราะคนรู้จริงเทศน์ใช่

ไหม คนรู้จริงบอกทางใช่ไหม เรากเ็หน็ช่องทางไปด้วยเลย พอหลวงปู่ มัน่เทศน์

จบปับ๊ ฟ้าปิดหมดเลย นิพพานหายหมดเลย เพราะมนัไม่มีคนชกัน า เหน็ไหม 
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ฉะนัน้ การฟังธรรมส าคญัมาก แต่การฟังธรรมจากครบูาอาจารยท่ี์เป็นจริงน่ี

ส าคญัมาก เพราะคนรู้จริงพาเราก้าวเดิน 

แต่ถ้าไป ฟังธรรม ดูส ิ ในเทศน์ปรยิตัเิขากแ็สดงธรรมๆ โดยจารมาจาก

พระไตรปิฎก เขากเ็อาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาอ่าน เราก็ได้

ประโยชน์เหมอืนกนั บางทเีราไดค้ต ิ ไอค้นทีอ่่านยงัไม่รูเ้รื่องเลย อ่านเป็นตามหน้าที ่

ไอค้นฟังอยู่นี่ แหม! ซาบซึ้งๆ นะ คนอ่านกอ่็านไปตามหน้าทีเ่พราะอะไร เพราะอ่าน

ธรรมของพระพุทธเจา้ ไม่ใช่ใจของตวัเอง 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราเทศน์นะ เทศน์มาจากใจ มนับอกถงึวธิีการ 

เพราะใจจะรูไ้ดต้้องมวีธิกีารอนันัน้ ตอ้งผ่านประสบการณ์อย่างนัน้ ถงึเอาประสบการณ์ที่

เราเคยลม้ลุกคลุกคลานมา แลว้มนัผดิมาอย่างไร แลว้ถูกอย่างไร เวลาถูกแลว้ เวลา

เขา้สู่ความจรงิ ความจรงิเป็นอย่างไร เป็นชัน้เป็นตอน เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

การฟังธรรมส าคญัมาก หลวงตาบอกว่า ในภาคปฏิบติั การฟังธรรม

ส าคญัท่ีสุด แต่ต้องฟังธรรมจากครบูาอาจารยท่ี์เป็นจริงนะ ถ้าฟังจากครูบา

อาจารยท์ีไ่ม่เป็นจรงิ เห็นไหม เครื่องยนต์กลไกทีม่นัช ารุด มนัตดิไม่ได ้ อะไรมนัเสยี

แลว้ อะไหล่ตวัใดเสยี เครื่องยนต์นัน้ตดิไม่ได้ 

เราท าสต ิ สมาธ ิ ปัญญา งานชอบ เพยีรชอบ มรรค ๘ สิง่ใดสิง่หนึ่งช ารุด 

เครื่องยนต์มนัไปไม่ไดห้รอก ถ้าอะไหล่มนัช ารุด เครื่องยนต์นัน้มนัจะตดิไม่ได ้ แล้ว

มนัจะไม่เป็นพลงังานขึน้มา 

แต่ถ้าเราฝึกหดัของเรา เครื่องยนต์มนัไม่ด ี เรากซ็่อม เอามาดูแล สตเิป็น

อย่างไร สมาธเิป็นอย่างไร งานน่ะ งานภายนอก งานภายใน งานโลกียปัญญา งานโลกุตตร

ปัญญา งานมนัมมีหาศาลเลย งานชอบ กฝึ็กหดัขึน้ไป พยายามปฏบิตัขิึน้ไปเป็นชัน้

เป็นตอนขึน้ไป มนัจะท าของมนัได ้ถ้าท าได ้มนัเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ สิง่นี้ถ้า

ผูท้ีป่ฏบิตัเิป็นเขาจะบอกวธิกีารของเขา ท าไดจ้รงิไง ท าไดจ้รงิมนัเป็นประโยชน์ ถ้า

ฟังธรรมๆ ฟังจากคนที่รูจ้รงิ 
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ทนีี้การฟังธรรมเป็นประโยชน์มาก ทนีี้พอการฟังธรรมเป็นประโยชน์มาก 

เป็นประโยชน์ ฉะนัน้ เวลาฟังธรรม ก าหนดดูลมหายใจพรอ้มกบัฟังธรรมมนัจะเจรญิ

ไหม 

ดูลมหายใจของเรา เราตัง้ใจนะ ก าหนดลมหายใจไว ้ แลว้เรากฟั็งธรรมด้วย 

เวลาหลวงตาท่านสอน คนทีป่ฏบิตัเิป็น ท่านจะสอนอย่างนี้ ถ้าจะฟังธรรมนะ ก าหนด

จติไวเ้ฉยๆ แลว้ฟังเสยีงทีม่ากระทบ ฟังเสยีงนัน้มา แลว้ไม่ตอ้งคดิว่าจะจ าทุกค า กลวั

ว่า โอ๋ย! อาจารยท์่านเทศน์มนัเป็นคุณประโยชน์มาก เหมอืนเทปเลย อดัทุกค าเลย 

มนัเป็นไปไม่ได้ 

เราท าใจเราใหส้งบ แลว้ก าหนดฟังเสยีงนัน้ ถ้าเสยีงนัน้มนัมานะ ถ้าค าใดค าหนึ่ง

เวลามนัตรงกบัจรตินะ มนัทิม่เขา้ไปในความรูส้กึนะ ฟังค านัน้น่ะขนลุกเลย ขนนี่ลุก

เลย ขนพองเลย ค านัน้น่ะมนัจะจ าไปตลอดชวีติเลย เขาฟังธรรมอย่างนี้ ถ้าขนลุกขนพอง 

จติมนัสลดมนัสงัเวช ฟังธรรมน่ีมนัสงบต่อหน้าไดเ้ลย 

หลวงตาท่านบอกว่า ท่านฟังธรรมหลวงปู่ มัน่ เวลาจติสงบ จติดบัถงึ ๓ วนั 

คอืว่า ดบัถงึ ๓ วนั มนัสงบนิ่งอยู่ ๓ วนั โอโ้ฮ! มนัมคีวามสุข เดนิไปไหนเหมอืนลอย

ไปตลอดเลย ถงึ ๓ วนัน่ะ จติดบัถงึ ๓ วนัคอืมนัไม่ออกไปยดึมัน่ถอืมัน่ นี่ฟังธรรม 

ฉะนัน้ เวลาขณะนัง่สมาธ ิดูลมหายใจไปดว้ยกบัฟังธรรมไปดว้ย กบันัง่ดูลมเฉยๆ 

อย่างใดจะไดธ้รรมะเจรญิมากกว่ากนั 

ค าว่า “เจรญิ” มนัก็อยู่ทีค่วามสงบไง ค าว่า “เจรญิ” คอืจติมนัพฒันา เหน็ไหม 

เดก็ๆ มนักม็คีวามรูแ้บบเดก็ๆ คนทีอ่่อนแอกย็กของไดน้้อย คนทีโ่ตขึน้มา เดก็มนัฉลาด

ขึน้ มนัโตขึน้ มนักท็นัคน ก าลงัหวัใจทีม่นัมกี าลงัขึน้มามนักม็กี าลงัของมนั 

น่ีกเ็หมือนกนั ท่ีมนัเจริญ เจริญตรงน้ีไง เจริญท่ีว่า หน่ึง ท าสมาธิได้ง่าย 

ส่ิงใดเข้ามากระทบกระเทือนแล้ววางได้ง่าย วางได้ง่าย ไม่ใช่ไม่รบัรู้นะ วางได้

ง่าย เพราะมนัมีปัญญารู้ทนัไง อะไรท่ีกระทบกระเทือนมนัจะท าลายเราแล้ว 

จิตใจดวงน้ีอุตส่าห์รกัษามาขนาดน้ี ลงทุนลงแรงมาขนาดน้ี แลว้จะไป

กระทบกระเทือนหรือว่าไปรบัรูส่ิ้งใด ไปสมัผสัใดๆ เลก็ๆ น้อยๆ แล้วให้มนัเสื่อม



จะวดัผล ๘ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ไป อู๋ย! ไม่เอาๆๆ เหน็ไหม มนัฉลาดไง มนัรู้เลยว่าอะไรจะกระเทือนใจ อะไรจะ

ท าให้หวัใจน้ีมนัล้มลุกคลกุคลาน มนัจะวาง มนัจะหลบมนัจะหลีกของมนัไป น่ี

มนัเป็นประโยชน์ทัง้นัน้น่ะ ถ้าวดั วดัตรงน้ี 

ถ้าพูดถงึว่า ดูลมหายใจไปดว้ยกบัฟังธรรมไปดว้ย สิง่ใดจะเจรญิมากกว่ากนั 

ถ้าฟังธรรมนะ ถ้ามโีอกาสฟังธรรมนะ ต่อไปนี้ถ้าเปิดวทิยุหลวงตาฟังนะ แลว้

เราก าหนดจติฟังเฉยๆ แต่เวลาเราไม่ไดฟั้งธรรม เราอยู่ของเราตวัคนเดยีว เราปฏบิตัิ

ของเรา เราฟังธรรม เหมอืนกบัคนพกิาร คนตาบอดเขาตอ้งมไีมเ้ท้าน า ฟังธรรมกม็ธีรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มขีองครูบาอาจารย์เป็นผูน้ า แต่บางทเีรากต็อ้ง

ทดสอบดว้ยตวัเราเอง คอืเราจะเดนิดว้ยตวัเราเอง ไม่ตอ้งมไีมเ้ทา้น า เราก็ก าหนดลม

หายใจ ถ้าเราปฏบิตัดิว้ยตวัเราเอง 

ถ้าเราฟังธรรมได ้เรากฟั็งธรรม เอาสิง่นัน้น่ะ ฟังธรรมไม่ตอ้งก าหนดลมหายใจ 

ไม่ตอ้งพุทโธ ฟังธรรมเฉยๆ ฟังธรรมคอืฟังธรรม อนัน้ีจะเอาสิง่ใดสิง่หนึ่งแขนงเดยีว

ชดัๆ 

แต่เวลาเราไม่ไดฟั้งธรรม เราไม่ไดฟั้งธรรมอยู่ เราก าหนดลมหายใจเขา้นึก

พุท ลมหายใจออกนึกโธ หรอืลมหายใจเฉยๆ หรอืพุทโธเฉยๆ อนัน้ีตอ้งมคี าบรกิรรม 

ถ้าฟังธรรม จติมนัเกาะ จติมนัไม่เร่ร่อน จติมนัเกาะ มนัมทีีเ่กาะ แต่เวลาเรา

ก าหนดพุทโธๆ จติมนักม็ทีีเ่กาะ เกาะพุทโธไว ้ เกาะพุทโธไว ้ ปัญญาอบรมสมาธกิใ็ช้

ปัญญาควบคุมดูแลจติไว ้มนัตอ้งมทีีเ่กาะ มนัไม่มทีีเ่กาะ มนัเหลวไหล ไม่มทีี่เกาะ เดีย๋ว

มนักห็ายมนัไป แลว้ถ้าไปๆ มนัตกภวงัคไ์ปเลย มนัจะเสยีหายไง 

ฉะนัน้ ขณะทีฟั่งธรรม ก าหนดดูลมหายใจกบันัง่สมาธไิปดว้ย หรอืนัง่สมาธดูิ

ลมหายใจเฉยๆ 

ค าว่า “เฉยๆ” เราขดีเสน้ไวเ้ลย ค าว่า “เฉยๆ” ไม่ได้นะ ถ้าดูลมกต็อ้งมสีต ิถ้า

ไปดูเฉยๆ ค าว่า “เฉยๆ” มนัดูสกัแต่ว่าไง ท าแบบว่าท าพอเป็นพธิไีม่ได ้ ค าว่า 

“เฉยๆ” ไม่ได ้ ตอ้งชดัเจน แลว้ชดัเจนของเรา พุทโธชดัเจน ชดัเจนกค็อืกิรยิาชดัเจน 

ไม่ใช่ชดัเจนแลว้ตอ้งลุกขึน้มาชดัเจน ไม่ใช่ 
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ชดัเจนคอืความรูส้กึนี้มนัชดัเจนไว ้ ชดัเจนไว ้ ถ้าละเอยีด มนัจะละเอยีดเขา้

มา ถ้ามนัพุทโธๆ ถ้ามนัละเอยีด มนัจะรู้ของมนั 

แล้วถ้าความเจริญ เจริญกค็ือมนัสะดวกสบายใจ ความเจริญคือความโล่ง

โถง การท าสมาธิถ้ามนัเจริญนะ มนัจะโล่งโถง มนัจะมีความเบาของมนั มนัจะมี

ความพอใจของมนั น่ีคือความเจริญ วดัได ้

วดัไดท้ีว่่า ถ้ามนัเจรญิแล้ว กรณีอย่างนี้นะ ถ้าพูดถงึเราคดิแล้วว่า ทาง

วทิยาศาสตรน์ะ เราท างานจบแลว้กค็อืจบ แต่ถ้าทางปฏบิตันิะ วนันี้ภาวนาด ีท าแลว้ด ี

ค าว่า “ดวีนันี้” พรุ่งนี้จะใหด้นีะ พรุ่งนี้เหลวไหลเลย ภาวนาอย่างไรกไ็ม่ลง ท าไมค าว่า 

“ด”ี มนัไม่ดตี่อเน่ืองไปล่ะ 

ทางโลกนะ ท าสิง่ใด เราท าเสรจ็แลว้เรากเ็สรจ็ ท าต่อไป เราตอ้งท าใหด้กีว่านี้

ดว้ย เพราะเราเคยท ามาแลว้ แต่เรื่องของการปฏบิตัมินัมกีเิลสของเรา วนัน้ีอารมณ์ด ี

วนัน้ีมสีิง่ใดกระทบ ภาวนาน่ีด ีพรุ่งนี้จะเอาอกี อู้ฮู! วนันี้สุดยอดเลย พอพรุ่งนี้ ไปเลย 

ออกทะเลเลย ไม่ไดเ้รื่องเลย เหน็ไหม เพราะเวลาเราภาวนา คนมกีเิลส กเิลสมนักลวั

ธรรมะ แลว้เราปฏบิตัธิรรม เราจะมหีลกัยดึ กเิลสมนักลวัธรรมะมนัจะไดค้ะแนนในใจ 

เวลาผ่านไปแลว้มนัจะหาข้อต่อรอง หาสิง่ต่างๆ ท าใหเ้ราเหลวไหล แลว้เรากไ็ม่อยาก

เหลวไหล เรานักปฏบิตั ิ เราอยากไดค้วามดทีัง้นัน้น่ะ แต่ท าไมท าแลว้มนัเหลวไหลล่ะ 

กเิลสมนัแทรกมา เหน็ไหม เวลาปฏบิตัมินัมตีรงนี้ ฉะนัน้ ถ้าปฏบิตัมิตีรงนี้ปับ๊ เราตอ้งมี

สต ิเราตอ้งมกีารรกัษา ตอ้งดูแลของเรา ฉะนัน้ เฉยๆ ไม่ได ้ตอ้งมสีตชิดัเจน แลว้ดูแล

ของเรา 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่านะ การท าสมาธดูิลมหายใจพรอ้มกบัฟังธรรมไปด้วย 

ถ้าท ามาแลว้ไดผ้ลขนาดไหนนัน่อกีเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าจะเอาจรงินะ ดูลมหายใจกล็ม

หายใจชดัๆ ถ้าขณะฟังธรรม เรากฟั็งธรรมอย่างเดยีวชดัๆ เอาตรงนี้ใหช้ดัเจนไปในการ

ปฏบิตั ิ

มนักเ็ริม่ตน้ไปแบบผูท้ีว่่า เขาดูลมหายใจไปแลว้เขามาฟังธรรม เหมอืนกบัคนที่

ยงัไม่เคยท า ท าแลว้มนัไม่ถนัด นัน่อกีเรื่องหนึ่ง แต่ท าๆ ไป เพราะคนถนัด เห็นไหม 
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เหมอืนนักกีฬา นักกฬีา เบสกิเขาพยายามฝึกใหด้เีลย แลว้ใหม่ๆ ใหด้ ีเพราะถ้าเล่นกฬีา

ไปแลว้เบสกิด ีเดีย๋วขา้งหน้ามนัจะด ีเวลาเริม่ตน้เลย เบสกิเราไม่ด ีพืน้ฐานเราไม่ด ี

นี่กเ็หมอืนกนั ดูลมหายใจ ลมหายใจชดัๆ ถา้ฟังธรรมชดัๆ เบสกิใหม้นัแน่น 

เบสกิใหม้นัดนีะ แล้วต่อไปข้างหน้ามนัจะด ีนี่พูดถงึสมาธนิะ 

“๒. ในแนวทางการวดัความเจรญิกา้วหน้าด้วยตวัเอง เราจะวดัจากอะไรคะ 

ปฏบิตัภิาวนามานานพอสมควร เมื่อมแีรงกระทบ เช่น ถูกว่ากล่าวแรงๆ ต่อหน้าคน

มากๆ หรอืมเีหตุการณ์อะไรมากระทบ จติไม่ค่อยหวัน่ไหวค่ะ ไม่ท าใหจ้ติยนิดยีนิรา้ย 

จตินิ่งเฉย มอุีเบกขา อย่างนี้ถอืว่าเป็นการปฏบิตักิา้วหน้าหรอืไม่คะ” 

การปฏบิตักิา้วหน้า เราตอ้งมสีตปัิญญาดูใจของเรา อย่างทีว่่า เวลาเขาวดั เขา

วดัอย่างนี้เขาวดัแบบโลก เพราะอะไร เราท าหน้าที่การงานใช่ไหม เราท างานอยู่ มนัก็

มสีงัคมใช่ไหม เวลาเราโดนคนต่อว่าต่อหน้ารุนแรง เรากไ็ม่โกรธ อนัน้ีมนัเป็นอานิสงส ์

ถ้าว่าเป็นบุญใช่ไหม เป็นบุญแลว้มนัมอีานิสงส ์ อานิสงสข์องนักปฏบิตั ิ นัก

ปฏบิตัมินัจะมสีต ิพอมสีต ิมอีะไรสิง่ใดกระทบ สตติวันี้มนัจะจบัสิง่นี้มาพจิารณา แต่ถ้า

อานิสงสข์องมนัใช่ไหม เราไม่มสีตใิช่ไหม เวลาเราโดนใครว่าต่อหน้ามนักโ็กรธเป็น

ธรรมดา เพราะเขาไม่ใหเ้กยีรตเิรา เรากต็อ้งรกัษาเกียรต ิเรากต็อ้งโตแ้ยง้เขาไป 

แต่ถ้าเรานักปฏบิตัธิรรมมนัมอีานสิงส ์ อานสิงสว่์า แรงกระทบอย่างนี้ แรง

กระทบ กระทบนี่เป็นส่วนหนึ่ง จติใจของเรามนัจะฟูหรอืมนัจะแฟบเป็นส่วนหนึ่ง เรามี

สต ินี่อานิสงส ์คนทีป่ฏบิตัเิขาจะมอีานิสงสอ์ย่างนี้ 

แลว้เขาจะเขา้ใจว่า สิง่ทีก่ระทบแลว้เราไม่มคีวามหวัน่ไหว ไม่ยนิดยีนิรา้ย 

อย่างนี้วดัผลไดไ้หม 

อา้ว! มนัเป็นอานิสงสก์ว็ดัได ้วดัไดร้ะดบัหนึ่ง แต่ถ้าเวลาปฏบิตัไิปแลว้ เวลา

ปฏบิตัถิ้าจติมนัเป็นจรงิขึน้มามนัละเอยีดกว่านี้ไง ฉะนัน้ อนัน้ีวดัไดร้ะดบัหนึ่งนะ แต่

สิง่ทีว่่าไม่ไดเ้ลยคอืว่า จติมนันิ่งเฉย มนัเป็นอุเบกขา มนัเป็นอุเบกขาไปเลย 

ความเป็นอุเบกขา อนันี้มนัเป็นการเข้าข้างตวัเอง ถ้าเป็นอุเบกขา อุเบกขาคอืวาง

เฉย วางเฉยได ้ แต่ถ้าอุเบกขา พออุเบกขามนัไม่มเีหตุมผีลนะ เราวางแลว้เราจะไม่
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คดิอะไรเลยหรอื เราวางแล้ว สิง่ทีเ่ราโดนกระทบมนัเป็นจรงิหรอืเปล่า ถ้ามนัเป็นจรงิ 

แลว้ถ้าเราท างานผดิพลาด เรากต็อ้งแกไ้ข แต่ถ้าเราท างานไม่ผดิพลาด มนัเป็น

เพราะว่าเขาอจิฉาตาร้อนเรา อนันัน้มนัเป็นผลของกเิลสของเขา มนักต็อ้งมปัีญญาสว่ิา

เหตุทีม่นัเกดิมนัเกดิเพราะอะไร แลว้ถ้ามนัเกดิ เกดิมาท าไม 

ถ้าอุเบกขา มนัเหมอืนกอ้นหนิน่ะ วนัหลงักท็ าอะไรกไ็ด ้ แล้วเราไม่พฒันา

อะไรเลยหรอื อนันี้อนัหนึ่งนะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีจ่ะวดัผลไง เราจะวดัผล ถา้เราจะวดัผล เราวดัผล จติใจเราเจรญิ

ขึน้มาไหม ถ้าจติเราเจรญิขึน้มา สิง่ทีผ่ลกระทบมนัเป็นทีว่่า ในเมื่อวุฒภิาวะเราแค่นี้ 

วดัผล เราก็วดัผลไดแ้ค่นี้ใช่ไหม 

แต่ถ้าเราปฏบิตัติามความเป็นจรงิ ตามหลกัเกณฑข์องกรรมฐาน ตามหลกัเกณฑ์

ของครูบาอาจารยน์ะ ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค 

สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล นี่วดัผล 

วดัผลเป็นอะไร 

วดัผลว่า ถ้าเป็นปุถุชนคนหนา มนัควบคุมอะไรไม่ไดห้รอก เดีย๋วมนักเ็จรญิ 

เดีย๋วมนักเ็สื่อมอยู่อย่างนี้ แตถ่้าเราพจิารณาของเราไปเรื่อย ใชปั้ญญาอบรมสมาธไิป

เรื่อย เวลามนัรูเ้ท่าทนั สิง่ทีว่่าผลกระทบ รูป รส กลิน่ เสยีง ผลกระทบมนัเป็นสงัคมใช่

ไหม ค าพูดมนักเ็ป็นรูปหนึ่ง ถ้ามนักระทบ ถ้าเรามสีตปัิญญา รูป รส กลิน่ เสยีงเป็น

บ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัตดัขาด พอมนัตดัขาดขึน้มา เหมอืนกบั

ผูใ้หญ่คุยกบัเดก็เลย 

เดก็มนัเล่นสนุกของมนัใช่ไหม แต่ผูใ้หญ่เห็นเลย เดก็มนัเล่นโดยสมมุต ิมนัท า

อะไรประสบความส าเรจ็ทัง้หมดเพราะมนัเขยีนบทมาตัง้แต่ก่อนทีม่นัจะเล่นแล้ว ไอค้น

นี้เล่นเป็นแม่คา้ ไอค้นนี้เล่นเป็นคนขายของ มนัเขยีนบทตัง้แต่ก่อนทีม่นัจะเล่น มนัก็

ประสบความส าเรจ็ตลอด 

แต่ถ้าเราเป็นผูใ้หญ่ เราเหน็เรากเ็ขา้ใจ เดก็มนัท าอะไร มนัเขยีนบทตัง้แต่

ก่อนทีม่นัจะเล่น คนไหนเล่นเป็นอะไรกเ็ขยีนบทตัง้แต่เล่นใช่ไหม เขากเ็ล่นอย่างนัน้
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ตัง้แต่ตน้จนจบ แต่ถ้าเราเป็นผูใ้หญ่ไปมอง เออ! เดก็มนัเขยีนบทตัง้แต่เล่น มนัเป็น

อย่างนัน้ เพราะเป็นโลกของเด็ก เป็นโลกของจนิตนาการของเขา เป็นโลกของความไร้

เดยีงสา 

จติของเรากเ็หมอืนกนั เวลามนัมผีลกระทบ ปถุุชนมนัเหมอืนโลกเดก็  ๆมนัไม่รู้

ตน้ชนปลายใด  ๆทัง้สิน้ มนัไปกบัเขา แต่ถา้เรามปัีญญาพจิารณาของเรา ใชปั้ญญาอบรม

สมาธขิองเรานะ เวลาสตมินัทนัแลว้ เวลามนัขาดนะ รูป รส กลิน่ เสยีง มนัเป็นอยู่อย่าง

นัน้ มนัเป็นเพราะว่าเราไปยดึไปถอื เราๆๆ ไอต้วัเรานี้ส าคญัมากเลย เรา เรา ถ้าเรา

ตดัตรงนี้ได ้เพราะเราตดัเอง พอเราตดัเอง เราก็ควบคุมไดเ้อง 

แต่เราตดัไม่ได้ เราตดัเราได ้ เรารูไ้ม่ได ้ เรารูไ้ม่ได ้ เรากไ็ปรูเ้รื่อง รูป รส กลิน่ 

เสยีงไง เราไปรูส้ิง่ทีผ่ลกระทบไง แต่เราไม่รูถ้งึตณัหาไง เราไม่รูถ้งึข้อเทจ็จรงิที่ยาง

เหนียวทีม่นัไปเกาะไง มนัถึงตดัไม่ได ้ถ้าพุทโธๆ พุทโธบ่อยครัง้เขา้มนัจะเหน็ตรงนี้ไง 

ถ้าเหน็ตรงนี้ใช่ไหม เรา เราต่างหาก รูปอนัวจิติรไม่ใช่กเิลส ตณัหาความ

ทะยานอยากของคนตา่งหาก ความพอใจและความไมพ่อใจต่างหาก อย่างเช่นสิง่กระทบ

จากสงัคม ถ้าเราเขา้ใจผดิ เขาตฉิินนินทาเรา แต่เราเขา้ใจว่าเขาชมเรา เรากด็ใีจเนาะ 

เขาเสยีดสเีรา เราก ็ อู๋ย! ภูมใิจเนาะ เขายกย่องเรา เขายกย่องเรา เหน็ไหม เราเขา้ใจ

ผดิ เรา เรา ตณัหาความทะยานอยาก เราเขา้ใจผดิเขา้ใจถูก เราทัง้นัน้เลย เพราะเรา

เขา้ใจผดิใช่ไหม เขาพูดจาดูถูก แต่เราเขา้ใจความหมายไม่ได ้เราคดิว่าเขามาชม ใจเรา

กฟ็ูนะ ใจเรากฟ็ู เหน็ไหม เรา เราทัง้นัน้น่ะ 

แต่ถ้ามนัตดัตรงเราๆ ความเขา้ใจ เขา้ใจผดิ เขา้ใจถูก มนัเขา้ใจไดห้มด รูป 

รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

วดัผล ถ้าจะวดัผลตามมรรคตามผล ค าว่า “ผล” ตรงนี้ ถ้าปุถุชนคนหนา ท า

สมาธ ิ“หนูปฏบิตัมิานานพอสมควร มแีรงผลกระทบทีถู่กว่าเช่นน้ีมนัวดัผลไดไ้หม” 

มนัวดัผลได ้มนัเป็นอานิสงส ์วดัผลได ้วดัผลทางโลกๆ แต่ถ้าจะวดัผลในการ

ปฏบิตั ิอย่างเช่น ยกทุกวนัว่า หลวงตาไปคุยกบัหลวงปู่ แหวน หลวงตาไปคุยกบัหลวง
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ปู่ ขาว เขาวดัผลกนั วดัผลกนัดว้ยการสนทนาธรรม นักปราชญ์กบันักปราชญ์เขาวดัผล

กนั เวลาวดัผล จรงิจงัเลย ความจรงิเลย 

ทนีี้สิง่นัน้วดัผล นี่ของจรงิ แต่อารมณ์ สมาธิเจรญิแลว้เสื่อม มนัวดัผลกนั

ตรงไหนล่ะ ถ้ามนัวดัผลมนัก็วดัผลทีว่่าเราท าแลว้ดขีึน้ไม่ดขีึน้ แลว้ท าแลว้มนักเ็ป็น

อานิสงส ์ อย่างทีว่่าเป็นอานิสงสท์ีใ่หเ้รามสีตมิปัีญญา เรารูเ้ท่าทนัของเรา มนัเป็น

อานิสงส ์มนัเป็นอานิสงส ์แต่มนัอยู่ในอนิจจงัไง สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา มนัยงัเวยีนว่าย

ตายเกิดอยู่ มนัเป็นอนัตตาอยู่ มนักเ็ป็นสจัธรรม สจัธรรมเป็นเครื่องบรรเทา 

แต่ถ้าจะเอาอกปุปธรรม ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มนัจะวดัผลอย่างน้ี 

มนักอ็ย่างท่ีว่า ปุถชุน กลัยาณปุถชุน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิ

มรรค สกิทาคามิผล อนัน้ีมนัเป็นอริยสจั มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นความจริง แลว้มี

หน่ึงเดียว ใครปฏิบติัเข้ามาถึงมนัต้องเป็นอย่างน้ี ถ้าคนท่ีปฏิบติัไม่เข้ามาเป็น

อย่างน้ีมนักอ็ยู่ในวงนอก อยู่ในการสร้างสมบารมี อยู่ในการปฏิบติั ปฏิบติับูชา มนั

กอ็ยู่ของมนัอย่างน้ี น่ีวดัผล วดัผลตามความเป็นจริง 

แต่วดัผลทางโลก วดัผลทางโลกที่เขาบอกว่า โอโ้ฮ! เขาเป็นครูบาอาจารย ์ มี

คนนับหน้าถอืตามาก อนันี้วดัผล วดัผลกนัจ านวนหวัของลูกศษิย ์ วดัผลกนัทีค่นเขา

เชื่อถอืศรทัธา อนันัน้วดัผลไม่ได ้สิง่นัน้วดัผลไม่ได ้สิง่นัน้มนัเป็นกระแสสงัคม 

พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เวลาฟังธรรมขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์แลว้ ไปเอาพระมนัตานีบุตร หลานของ

พระอญัญาโกณฑญัญะองคเ์ดยีวเป็นพระอรหนัต์ แลว้เขา้ป่าเขา้เขาอยู่ตลอดเลย อยู่คน

เดยีวเลย อยู่องค์เดยีวอยู่ในป่าตลอดชวีติเลย แลว้จะนิพพาน มาลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ไม่มคีนไปยุ่งดว้ยเลย องคเ์ดยีวเลย สงฆอ์งคแ์รกของโลก ไม่ไดว้ดัผล

ดว้ยจ านวนหวัของลูกศษิย ์ไม่ไดว้ดัผลด้วยมลีูกศษิยล์ูกหามาก ไม่ไดว้ดัผล 

ดูส ิแมแ้ตพ่ระห่มผา้มา ใชผ้า้บงัสุกุลยอ้มดว้ยสหีนิ สลีูกรงั อยู่ในป่าเพราะมนั

ไม่มสี ี ไม่มอีะไรเลย ไม่มลีูกศษิย ์องคเ์ดยีว ใชผ้า้ชบุกบัสหีนิ สหีนิแดงๆ หนิลูกรงั ใช้

ชุบส ีแลว้ห่มผา้สนีี้ เวลาจะนิพพานมาลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระแตกตื่น
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กนัหมดเลย เพราะพระเขาอยู่วดัมคีนอุปัฏฐาก ไดส้ยีอ้มน ้าฝาด ไดส้เีหลอืงทอง แหม! 

สมีนัแวววาว มนัมศีกัยภาพ 

เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะมาลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระเณร

แตกตื่นเลย เอ๊ะ! นัน่ใครน่ะ นัน่ใคร ไม่มใีครรูจ้กั มาลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

กลบัไปกไ็ปนิพพาน แตพ่ระกถ็ามว่านัน่ใครน่ะ 

พีช่ายใหญ่ เป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เป็นพระอรหนัตอ์งคแ์รกของโลก ไม่มลีูก

ศษิยเ์ลย ไมม่คีนไปหาเลย ไม่มใีครไปนบัหน้าถอืตาเลย แต่ดว้ยคุณงามความดขีอง

ท่าน กลิน่ของศลีหอมทวนลม มจีดจารกึอยู่ในพระไตรปิฎก ๒,๐๐๐ กว่าปี ชื่อเสยีงของ

พระอญัญาโกณฑญัญะกย็งัฟุ้งกระจายไปตดิปากนักเทศน์ชาวพุทธหมดเลย ใครเทศน์

กต็อ้งพระอญัญาโกณฑญัญะ ใครพูดกพ็ระอญัญาโกณฑญัญะ ชื่อเสยีงของพระอญัญา

โกณฑญัญะ จนปัจจุบนันี้พระก็ยงัเอาชื่อของท่านมาแสดงธรรมกนัอยู่ 

นี่ไง วดัผลไง ถ้าวดัผลของธรรมมนัวดัผลกนัทีน่ี่ วดัผลของการมคีุณธรรมใน

หวัใจ ไม่ใช่วดัผลกนัทางโลกๆ วดัผลกนัจ านวนหวัของลูกศษิย ์วดัผลกนัจ านวนสิง่ที่

ท าประโยชน์กบัโลก 

ท าประโยชน์กบัโลก หลวงตาท าเยอะแยะ ทา่นท ามหาศาล แลว้ท่านก็

นิพพานไปแลว้ หลวงปู่ มัน่ท่านไดส้รา้งศากยบุตรไว้มาก อนัน้ีพูดถงึการวดัผลนะ 

เพราะโยมถามมา เราเป็นพระ เวลาพูดออกไปมนัมคีนฟังเยอะ ทัง้ฆราวาสกพ็วก

ญาตโิยมฟัง การวดัผลกแ็ค่ความสงบของใจ แค่ใหใ้จมคีวามรื่นเรงิ ใหใ้จเรามคีวามสุข 

ใหใ้จเราไม่ทุกขย์าก มนักเ็ป็นคนทีไ่ม่กระเสอืกกระสน กว็ดัผลของโยม 

วดัผลของนักปฏบิตั ิ นักปฏบิตัเิขามเีป้าหมาย เกดินี้เกดิมาจากไหน เกดิมา

แสนทุกขแ์สนยาก เกดิมาท าไม แลว้การเกดิมนัทุกขย์ากมาก แลว้เกดิมาแลว้เป็น

มนุษย ์ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา แลว้กึง่กลางพระพุทธศาสนา หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่

มัน่ท่านบุกเบกิมา มนัเหมอืนคนไขม้ยีา ยาคอืธรรมโอสถในปัจจบุนัน้ี ฉะนัน้ สิง่ทีผู่ท้ ี่

อยากประพฤตปิฏบิตัเิขากต็อ้งมเีป้าหมายของเขา 
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ฉะนัน้ เวลาเรื่องของญาตโิยม ญาตโิยมกแ็ค่มธีรรมโอสถเป็นทีบ่รรเทา เป็นที่

ผ่อนคลาย อนันี้ก็เป็นสิง่ทีใ่ครแสวงหาได้ขนาดนี้ ชวีติเขากไ็ม่ทุกข์ยากจนเกนิไป 

แต่ถ้าจะปฏบิตัใิหไ้ด้มรรคไดผ้ล มนัจะลงลกึกว่านี้ไง ลงลึกกว่านี้หมายความว่า 

เราต้องท าความสงบของใจ จากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน จากกลัยาณปุถุชน ฝึกหดัจติ

สงบแลว้ใหอ้อกเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติตามความเป็นจรงิ ตามความเป็นจรงิเพราะ

จติมนัสงบเป็นจติจรงิๆ 

แต่ถ้ามนัยงัไม่สงบ มสีมุทยั คอืมตีณัหาความทะยานอยากมนัคละเคลา้กนั 

คนเราเกดิมามอีวชิชา มกีเิลสมนัคละเคล้ากนัอยู่กบัหวัใจ เราท าสิง่ใดเดีย๋วกค็ดิดเีดีย๋ว

กค็ดิรา้ย เวลาคดิรา้ย มนัคดิ เรากห็กัหา้มมนั แตเ่ราพยายามคดิด ีคดิด ีเราท าไป พอ

คดิดไีปแลว้ เดีย๋วสิง่ที่กเิลสมนักเ็หนี่ยวรัง้ มนัลม้ลุกคลุกคลานอยู่อย่างนี้ เพราะอะไร 

เพราะมนัยงัมอีวชิชาอยู่ในหวัใจไง 

แต่พยายามท าความสงบของใจ พุทโธๆ ถ้าจติมนัสงบขึน้มา พอจติมนัสงบขึน้

มาแลว้ จติมนัจรงิแลว้ ถ้าจติมนัจรงิเพราะอะไร เพราะมนัไม่มสีมุทยั ไม่มสีิง่ใดเข้ามา

ครอบง า นี่จติมนัจรงิ พอจติมนัจรงิ เราเหน็กาย เห็นเวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตาม

ความเป็นจรงิ ถ้าจติมนัจรงิ เหน็จรงิ มนัก็เกดิวปัิสสนา วปัิสสนา นี่มนัเป็นมรรค เป็น

มรรคเพราะอะไร เป็นมรรคเพราะว่าด ารชิอบ งานชอบ เพยีรชอบทีว่่าเป็นมรรคๆ 

เพราะมนัมสีมาธชิอบ 

เป็นมรรค พอมนัเหน็กายจรงิ เพราะจติมนัจรงิ มนัเหน็จรงิ เหน็จรงิมนักเ็ป็น

โสดาปัตตมิรรค เหน็ไหม ถ้าโสดาปัตตมิรรคมนัพจิารณาของมนัไป ถ้าพจิารณามนัก็

ปล่อยวาง มคีวามมุมานะ เวลามนัขาดไปกเ็ป็นโสดาปัตตผิล นี่ตามความเป็นจรงิมนั

เป็นอย่างนี้ มคีวามขยนัมคีวามหมัน่เพยีรพจิารณาไป จากโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตติ

ผล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค 

อรหตัตผล 
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นี่เขาพูดถงึการวดัผลไง ถ้าการวดัผลปับ๊ เราบอกว่า โยมปฏบิตัอิย่างนี้ มสีิง่

ใดกระทบ มคีนมาว่าต่อหน้า เราก็ไม่หวัน่ไหว เรากน็ิ่งเฉย เรากอุ็เบกขาเลย อย่างนี้จะ

เป็นอะไร 

มนักเ็ป็นอานิสงส ์ อานิสงสท์ีเ่ราปฏบิตัมิา เราไดป้ระพฤตปิฏบิตัมิา เราได้

ฝึกหดัมา เหมอืนเรากม็ร่ีองมรีอย เหมอืนเราลูกศษิยก์รรมฐาน เราลูกศษิย์กรรมฐาน 

เรามคีรูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยก์ฝึ็กฝนมา เรามาฝึกหดัขอ้วตัร เราก็รูป้ระเพณี

วฒันธรรมของพระกรรมฐาน ถ้าเราประพฤตปิฏบิตัิ เรากม็ร่ีองมรีอย 

กรรมฐานเขาปฏบิตัใินป่าในเขา ในทีส่งบสงดั เขาพยายามไม่มกีารกระทบกนั 

เราไดน้ิสยัมา เราไดน้ิสยัมา เราไดส้ภาวะแวดลอ้มมา แลว้เราจะมาปฏบิตั ิ เรากป็ฏบิตัดิี

ขึน้ เพราะมนัเป็นการไดน้ิสยัมา ในการกระท ามา ถ้าเราปฏบิตัจิรงิขึน้ไป มนักจ็ะเป็น

การวดัผลของที่ว่าจะเขา้สู่สจัธรรมแล้ว ถ้าสจัธรรมอนัน้ีเป็นความจรงิ 

นี่พูดถงึการวดัผล แล้วการวดัผล “ขอความเมตตาหลวงพ่อพจิารณาอธบิาย

ดว้ยค่ะ” 

นี่อธบิายแลว้ อธบิายใหเ้หน็ว่า การท าอย่างนี้ การปฏบิตัมินัอยู่ทีอ่ านาจ

วาสนา ถ้ามอี านาจวาสนา เราพยายามขวนขวายของเรา ไดม้ากไดน้้อย เรากเ็กบ็หอม

รอมรบิ ถ้าพูดถงึเกบ็หอมรอมรบินะ เราจะคดิถงึหลวงตาท่านพูดบ่อย ท่านพูดว่า 

หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอะไร หลวงปู่ มัน่น่ะ ในลูกศษิยล์ูกหาเชื่อมัน่ว่าทา่น

เป็นพระอรหนัต์ แต่ตวัท่านเองท่านไม่เคยบอกว่าท่านเป็นอะไรเลย 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ ท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่กเ็ป็นพระ

อรหนัต์ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึน้มา หลวงตาท่านพยายามจะอุปัฏฐาก อะไรผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 

คนแก่แลว้ สมบุกสมบนัมากบัป่าเขามาก ท่านจะอุปัฏฐากใหพ้ออยู่ได ้ อะไรทีพ่อ

บรรเทาเรื่องความกระหาย หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เอาเลย 

แลว้หลวงตาท่านบอกว่า กท็ าไมจะไม่ไดล้่ะ 

ท่านบอกว่าไม่ไดห้รอก ตาด าๆ มนัมองอยู่ 
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ตาด าๆ คอืพระบวชใหม่ เหน็ไหม เวลาพระบวชใหม่ พระเขา้ไปอาศยัครูบา

อาจารยก์ต็้องบอกครูบาอาจารย์ของเราตอ้งสุดยอด ถ้าไปท าอะไรทีม่นัเหน็ว่าอ่อนแอ 

พระบวชใหม่มนักไ็ม่มจีุดยนื ท่านถงึบอกว่าไม่ไดห้รอก ไอต้าด าๆ มนัมองอยู่ ตาด า  ๆ

คอืพระบวชใหม่ พระทีอ่าศยัท่านมองอยู่ ท่านถงึเสยีสละ ท่านถงึท าของท่านนะ 

หลวงตาท่านบอกว่า ท่านเกบ็หอมรอมรบิ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอะไร ท่าน

เป็นพระอรหนัต์ พระอรหนัต์โดยวนิัยเขาเรยีกสตวินิัย 

สตวินิัย คนมสีตพิรอ้ม เรื่องเจตนาท าความผดิมนัไม่ม ีถ้าเจตนาท าความผดิ

ไม่ม ี สตวินิัยนี่ยกเวน้นะ การท าความผดิ การท าความผดิโดยไม่มเีจตนา การท า

ความผดิโดยไม่อะไร ถอืว่าไม่ผดิ มนัมอียู่ท้ายปาฏโิมกข์ สมมฺุขาวินโย ทาตพฺโพ สติ

วินโย ทาตพฺโพ อมูฬฺห คอืว่า ในเมื่อเกิดอธกิรณ์ แลว้ไดเ้คลยีรด์ว้ย อมูฬฺห ดว้ยการ

เคลยีรก์นั ดว้ยการพูดจา สตวินิัยมนัมอียู่ในพระไตรปิฎกว่า ๗ กรณีนี้ไม่เป็นอาบตั ิ

ฉะนัน้ พระอรหนัต์ยกเวน้เลยว่า ถ้าเป็นอาบตัมินัเลยปาปมุต สิง่ทีว่่าไม่เป็นอาบตั ิ

ค าว่า “ไม่เป็นอาบตั”ิ คอืตอ้งไม่ท าอะไรเลย นีเ่ขาว่าอย่างนัน้ ฉะนัน้ เวลาหลวง

ตาท่านบอกว่า เป็นผูท้ีเ่กบ็หอมรอมรบิเลก็น้อย ท าอะไรก็ท าเป็นคตติวัอย่าง ท่านเกบ็

หอมรอมรบิของท่านมา ท่านท าของท่านมาเพื่อประโยชน์กบัพวกเรา เพื่อประโยชน์

เป็นตวัอย่าง ฉะนัน้ เวลาเราจะประพฤตปิฏบิตัิ เราเหน็ครูบาอาจารยท์ าแบบนัน้ เราก็

พยายามท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา 

ฉะนัน้ นี่พูดถงึวดัผลนะ เขาเขยีนมาเอง เขาบอกว่า ใหว้ดัผล จะท าอย่างไร 

วดัผลดว้ยตวัเอง ความเขา้ใจดว้ยตวัเองไง 

ความเขา้ใจดว้ยตวัเอง ตวัเองมวุีฒภิาวะแค่นี้ เรากดู็ทีค่วามสงบของเรา ดู

ความสงบของเรา ดูอานิสงสข์องเรา ดูชวีติของเรา ชวีติของเราดขีึน้ ชวีติของเราไม่

ทุกขย์ากจนเกนิไป อย่างอื่นไม่เกีย่ว อย่างอื่นนะ อย่างอื่นมนัเป็นเรื่องโลกๆ ถา้

ธรรมะๆ ธรรมะเขา้กบัหวัใจ ธรรมะเขา้กบัความรูส้กึ ถ้าชวีติเราทุกขน์้อยลง ชวีติเราดี

ขึน้ ดขีึน้ทีค่วามสบายใจ ดขีึน้ ไอปั้จจยัเครื่องอาศยัมนัมาทหีลงั ปัจจยัเครื่องอาศยัอยู่ที่

เราแสวงหา 
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ไม่ใช่ดขีึน้ ดขีึน้ที่ว่า ถ้าชวีติเราดขีึน้ คอืใจเราดขีึ้น ทุกอย่างดขีึ้น แลว้ถ้า

ทรพัยส์มบตัมินัมาดว้ยกด็ ี ถ้าพูดถึงถ้าเราดขีึ้น จติใจเราดขีึน้ อย่างอื่นมนัยงัขาด

แคลนอยู่ เราท าไดด้ขีึน้ ไปแสวงหามนักแ็สวงหาได้ง่าย มนัมสีตมิปัีญญา มนัไม่ทุกข์

รอ้นจนเกนิไป 

ฉะนัน้ ถ้าว่าชวีติดขีึน้ไม่ดขีึน้ ปฏบิตัวิดัผล วดัผลทีน่ี่ เพราะปัจจยัเครื่อง

อาศยัเพื่อด ารงชวีติร่างกาย จติใจนี้อาศยัธรรมะ ธรรมโอสถเป็นทีพ่ึง่อาศยัของหวัใจ 

ฉะนัน้ วดัผล วดัผลทีใ่จ 

เวลาหลวงตาท่านไปไหน ท่านบอกไปเอาใจคน เอาใจคนคอืจติใจใหผ้่องแผว้ 
จติใจใหม้ทีีเ่กาะทีย่ดึ จติใจใหม้ธีรรมะเป็นทีพ่ึง่ มรีตันตรยั พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่ ถ้ามทีีพ่ ึง่แลว้ อย่างอื่นตามมาทหีลงั อย่างอื่นตามมาทหีลงั จติใจ
ของคนประเสรฐิ จติใจของคนมหีลกัมเีกณฑ ์ อย่างอื่นจะตามมาดว้ยความไม่ทุกขไ์ม่
รอ้นจนเกนิไป ฉะนัน้ วดัผลทีห่วัใจ เอวงั 


