
อาการขาดยา ๑ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

อาการขาดยา 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

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

ถาม : เร่ือง “ธรรมโอสถ” 

กราบเท้าหลวงพ่อ ลกูศิษย์ขอความเมตตาขอค าแนะน า มีเร่ืองอยู่ว่า ชีวิตประจ าวนังาน
มีมากขึน้ งานรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ ท าให้ความสงบน้อยลง ระยะหลงัประมาณ ๖ เดือน มีเหตุ
สะดดุใจ เร่ิมมีอาการทางกาย มีความดนัขึน้ เวียนหวับ่อยๆ ก็ไม่ได้สนใจมากกบัอาการ จนเป็น
บ่อยขึน้ กินยาก็ไม่ดีขึน้  

จึงกลบัมานัง่สมาธิ ปรากฏว่านัง่ไปประมาณไม่นานก็เบาเวียนหวั ลองมาวดัความดนั 
ผลก็ลดลง ค าถาม เป็นการเตือนจิตใต้ส านึกของเราที่ไม่ได้ท าการปฏิบตัินัง่สมาธิ จนท าให้มี
อาการทางร่างกายใช่หรือไม่ หรือเราจิตฟุ้ง ร่างกายไม่ดี แต่เม่ือท าจิตสงบเป็นธรรมโอสถ 

ตอบ : นี่ไง เขาถามปัญหามา “ธรรมโอสถ” คือเพลินน่ะ คือเพลินไปกบังานทางโลก 
เพลินไปกบังานทางโลก เห็นไหม เขาเคยปฏิบตัิ แล้วเวลาปฏิบตัิ ปฏิบตัิแล้วจิตมนัมีสติมี
ปัญญาไง ถ้ามีสติปัญญาดีขึน้กซ็าบซึง้ในพระพทุธศาสนา ซาบซึง้ในการประพฤติปฏิบตั ิ

แต่ว่าเดี๋ยวนีง้านมากขึน้ ชีวิตประจ าวนัมีงานมากขึน้ ความรับผิดชอบมากขึน้ ก็เลยห่าง
เหินกบัการปฏิบตัิไป พอห่างเหินการปฏิบตัไิป เห็นไหม นี่เกิดความดนัขึน้ มีการปวดศีรษะ
บ่อยๆ มีต่างๆ กินยาก็ไม่ดีขึน้ ฉะนัน้ เลยกลบัมานัง่สมาธิ พอนัง่สมาธิขึน้มาแล้วมนักลบัดีขึน้ไง 
ถ้ามนักลบัดีขึน้ มนัเบา การเวียนหวั ความดนัก็ลดลง ทกุอย่างก็ดีขึน้หมดเลย อย่างนีเ้ป็น
เพราะว่าเราจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่า เราคิดไปเองหรือเปล่า 

ฉะนัน้ ค าว่า “คิดไปเอง” หรือ “ไม่คิดไปเอง” มนัเป็นผลที่มนัแสดงออก มนัเห็นชดัเจน 
อย่างนีม้นัจะเป็นว่าเราฟุ้งซ่านไปหรือเปล่า เพียงแตว่่าถ้าเราไม่ฟุ้งซ่านไป เราต้องแบ่งเวลาไป
ปฏิบตัิ กลวังานมนัจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหม 
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งานก็ส่วนงานนะ ถ้างานทางโลก หน้าที่การงานของเรา เราต้องมีหน้าที่การงานของเรา
เป็นเร่ืองปกติ พอเราเป็นผู้ใหญ่ขึน้มา เห็นไหม คนทีเ่ขามีท าธุรกิจ เขามีความรับผิดชอบ เขาจะ
ผ่อนถ่ายให้ลกูเขาไป ถ้าผ่อนถ่ายให้ลกูได้ พ่อแม่ก็วางมือได้ ถ้าพ่อแม่วางมือได้ สิ่งนีก้็ให้ลกูเขา
ดแูลกนัไป 

เขาถึงเวลาแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ในสงัคมชาวพทุธ พอแก่เฒา่เขาจะเข้าวดัเข้าวา เข้าวดัเข้าวา
เพ่ืออะไร เพ่ือพร้อมที่จะไป แต่ในปัจจุบนันีก้ารเข้าวดัเข้าวามนัเป็นที่ว่ามนัเร่ืองสื่อสารมวลชน 
การเสนอข่าวต่างๆ ท าให้เราไม่กล้าไปวดัไหนเลยนะ ถ้าไปวดัไหนแล้ว เรากลวัเรามีความผิด
พลาดไปกบัเขาไง 

ฉะนัน้ ถ้าพดูถึงไปวดั เราไม่ต้องว่า เราไปวดัแล้วเราต้องไปผกูพนักบัวดัไหนทัง้สิน้ ที่เรา
ไปวดัไปวา เราเพ่ือจะไปวดัหวัใจของเรา เราไปวดัไปวาเพราะเราเป็นชาวพทุธไง วดัอารามเป็น
ที่อยู่ของผู้ทรงศีล ถ้าที่ไหนมีผู้ทรงศีล แล้วเป็นผู้ที่เราเห็นแล้วงามตางามหวัใจ เราก็ไปที่นัน่ ไป
ที่นัน่เพ่ืออะไร เพ่ือวดัหวัใจของเราไง 

ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิมนัเป็นความจริง ผู้เฒ่าผู้แก่เขาไปวดักนั ไปวดักนักเ็พ่ือเตรียมตวั
ไง เตรียมตวัเพ่ือเราจะเดินทาง เราต้องมีบุญกุศลเป็นเสบียงของเราไป ถ้าเป็นเสบียงของเราไป
นะ ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัินะ ถ้าถึงสิน้สดุแห่งทกุข์ มนัจบที่นี่เลย ถ้ามนัจบที่นี่ได้ ผู้ที่ไปวดัไปวามนั
มีประโยชน์อย่างนี ้

แต่เราเกิดมา คนเกิดมา เห็นไหม มีพ่อมีแม่ เกิดมาอยู่ในครรภ์ กินเลือดของแม่ อยู่ใน
ครรภ์กินน า้นมกินเลือดของแม่ เลือดเนือ้เชือ้ไขมนัมาอย่างนัน้ แล้วมนั ๙ เดือนกว่ามนัจะคลอด
ออกมา พอคลอดออกมาแล้วเป็นเด็กน้อย พ่อแม่ก็ต้องเลีย้งดมูา เลีย้งดมูา เรามีการศึกษา เรา
โตขึน้มา เรามีหน้าที่การงานของเรา เรามีครอบครัวของเรา เห็นไหม เรามีครอบครัวของเรา เรา
ก็มีลกูมีเต้าต่อไป แล้วเราก็ต้องชราภาพ มนัชราภาพตัง้แต่อยู่ในครรภ์ ๙ เดือนนัน่ มนัแก่มา
ตัง้แต่ในครรภ ์

แล้วพอเราเกิดมาเป็นมนษุย์ ถ้ามนษุย์มีสติปัญญาขึน้มา เห็นไหม สมบตัิทางโลกคือ
สมบตัิในปัจจุบนันี ้ สมบตัิทางโลกคือว่าเรามีบุญกุศล เราถึงได้เกิดเป็นมนษุย์ ถ้าไม่มีบุญกุศล
ไปเกิดเป็นไก่ในฟาร์ม ๔๕ วนัเชือด ไปเกิดในคอกหม ู๙ เดือน ๖ เดือนเชือด อายมุนัไม่ถึงปีนะ 
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แต่ของเราอายเุกือบร้อย ถ้าอายเุกือบร้อยนะ แล้วมีสติมีปัญญา เห็นไหม แล้วเราก็คดัเลือกเอา 
เราคดัเลือกเอา 

คนเรานี่นะ ถ้าเป็นนิสยั คนนิสยัรับผิดชอบนะ การงานก็รับผิดชอบ ท างานทกุอย่างจะ
ประสบความส าเร็จ พ่อแม่จะอบอุ่นหวัใจ เพ่ือนฝงูคบแล้วก็คบด้วยความเต็มใจ เพราะอะไร 
เพราะเขาเป็นคนจริง คนถ้าเป็นทางโลกเขาเป็นคนจริงนะ บวชมาเป็นพระกจ็ริง เพราะอะไร 
เพราะเขาจริงในหวัใจของเขา นิสยัเขาเป็นอย่างนัน้ เวลาเขามาบวชเป็นพระ เขากจ็ะมีสตัย์ เขา
จะมีความซื่อสตัย์กบัตวัเอง เขาจะตัง้กติกาของเขา เขาจะพยายามประพฤติปฏิบตัิของเขา 
แล้วจะได้ไม่ได้มนัอยู่ที่อ านาจวาสนา 

ค าว่า “อ านาจวาสนา” นะ ค าว่า “อ านาจวาสนา” เห็นไหม ใครสร้างมามากน้อยแค่ไหน 
เวลาอ านาจวาสนาของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ตัง้ให้เป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้งขวา เวลาพระติเตียนๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
บอกว่า  

“ไม่ใช่ เราไม่ได้ว่าเราสามารถจะมอบให้ใครได้หรอก สิ่งนัน้มนัเป็นสมบตัิของเขา พระ
สารีบุตร พระโมคคลัลานะ ตัง้แต่อดีตชาติเขาปรารถนาเป็นอคัรสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้งขวา 
เขาถึงได้สร้างบุญกุศลของเขา เขาปรารถนาของเขา แล้วเขาสร้างบุญกุศลของเขามา” 

พระองค์อ่ืนเขาก็สร้างบุญกุศลของเขามา พระสีวลีท่านก็สละทานของท่าน ท่านเป็น
เอตทคัคะในระดบัของทาน ใครสร้างบุญกุศลอย่างใดมา ใครท าอย่างใดมา เขาท ามาทัง้นัน้ๆ 
เพราะเขาท าของเขามา พอเราจะมาประพฤติปฏิบตั ิ มนัก็อยู่ตรงนี ้ เราท าอะไรมา ถ้าเราท า
สมัมาทิฏฐิ เราท าความเห็นถกูต้องดงีามมา เราไปเจอครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นธรรมนะ โอ้โฮ! ฟัง
แล้วมนัชื่นใจ ไปฟังอะไรที่มนัขดัแย้งนี่ไม่เอา  

แต่ถ้าเราเคยเป็นสายบุญสายกรรมกบัพวกนอกคอกมา พอเจอพวกนอกคอกมนัเข้ากนั 
มนัไปด้วยกนัเลย มนัชอบ สงัเกตได้ไหมเวลาคนพดูอะไรกบัเรา เราจะชอบ ชอบเร่ืองอย่างนี ้
ชอบเร่ืองอย่างนี ้บางอย่างมนัต่อต้าน มนัไม่เอา  
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แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญานะ เรามีธรรมะขององค์สมเด็จพระ-สมัมาสมัพทุธเจ้า คือ
พระไตรปิฎกเทียบเคียงวดัเคยีงแล้ว เราเอาตรงนัน้ๆ ถ้าจิตใจมนัไม่ยอมนะ พยายามหาเหตผุล 
หาเหตผุลที่จิตใจมนัยอมรับขึน้มา ถ้าจิตใจมนัยอมรบัขึน้มา เห็นไหม ยอมรับความจริง สจัจะ
ความจริง แล้วมนัพิสจูน์ได้ไง มนัพิสจูน์ได้ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตา
เห็นธรรม ท่านมีพยาน ที่มนัมีพยานที่มนัทดสอบได้ ทดสอบได้ นี่ก็เหมือนกนั เวลาประพฤติ
ปฏิบตัิ หลวงปู่ มัน่ท่านพดูถึงนะ ท่านบอกว่า หลวงปู่ ขาว เราได้คุยแล้ว ครูบาอาจารย์ท่าน

ได้คุยกันแล้ว ท่านได้ตรวจสอบ ได้ทดสอบแล้ว นี่ถ้าเราปฏิบตัิมนัรู้ทนัได้ มนัรู้เท่าได้ ถ้า
มนัรู้เท่าได้ สิ่งนีม้นัเป็นประโยชนไ์ง นี่พดูถึงว่า คนถ้าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า เวลาตอนทีเ่ขาเคยปฏิบตั ิ แล้วเขาบอก เขามีความสขุมาก เขามี
ความสขุมาก เขามีความพอใจมาก แต่ตอนนีม้นัทิง้ระยะไป มนัท าให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไง แล้ว
เวลามานัง่สมาธิแล้วมนัดีขึน้  

ถ้ามนัดีขึน้ ธรรมโอสถของมนัดีอยู่แล้ว ของดีอยู่แล้ว เห็นไหม ค าว่า “ของดีอยู่แล้ว” 
เวลาพวกเราท าสมาธิพอจิตสงบทีหนึง่ก็คิดว่าสมาธิจะอยู่กบัเราตลอดไป เราพดูบ่อย สมาธิมนั
เกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วก็แปรปรวนไป ไม่มีอะไรคงที่หรอก สมาธิก็ไม่คงที่  

สมาธิจะคงที่ได้ เราต้องรักษาไง รักษาความช านาญในการเข้าและการออก ถ้าเรา
รักษาเหตไุว้ เหมือนเรารักษาอณุหภูมิไว้ เราตัง้เตาไฟรักษาไฟไว้ อะไรไปตัง้มนัก็ก าหนด ถ้าไฟ
มนัดบัล่ะ ของที่ตัง้ไว้มนัก็บูด นี่กเ็หมือนกนั สมาธิถ้าเราไม่ก าหนดพทุโธ เราไม่มีสติรักษานะ 
เดี๋ยวมนัก็เสื่อม พอมนัเสื่อมไป พอมนัเสื่อม พอมนัเสื่อมแล้วมนัก็กลบัมา พอเสื่อมแล้ว ท าแล้ว
ก็ได้แค่นี ้ท าแล้วไม่เห็นจริงเห็นจงั ทีนีไ้ปแล้ว คิดฟุ้งซ่านไปเร่ือย คิดโทษตวัเอง คิดโทษท าร้าย
ตวัเอง นี่เวลากเิลสมนัคิดไง  

แต่ถ้ามนัเป็นธรรมนะ ธรรม เราคิดถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า คือ ท าให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าวิมุตติสุข พ้นจากทุกข์ไป ถ้าเรามีเป้าหมายตรงนัน้ แต่เรายงัท าไม่ถงึ หน้าที่การงานเรา
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รับผิดชอบ แต่เราก็แบ่งเวลาของเรา คนที่มีสติมีปัญญา ทรัพย์สมบตัิ ทรัพย์ที่เป็นความจริง คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญาในใจของเรา เราเอาตรงนีเ้ป็นตวัตัง้ ถ้าเอาตรงนีเ้ป็นตวัตัง้ เรากลบัมาที่นี ่

ฉะนัน้ เขาถามว่า ค าถามคือว่า “สิ่งที่เขาท า ที่ว่าประพฤติปฏิบตัิไปแล้ว มนัใช่การ
ฟุ้งซ่านหรือไม่ มนัเป็นทีจ่ิตมนัฟุ้งไปเองหรือไม่ ร่างกายที่มนัรับมนัเป็นจริงหรือเปล่า”  

เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง เป็นปัจจตัตงั เพราะเวลาเขาเป็น คนเราเป็นนะ เวลาจิตมนัสงบ
หรือว่ามนัมีความสขุ ขนลกุเลย เวลาขนลกุ เวลามนัเวิง้ว้างนี่ ไอ้นี่มนัเป็นข้อเท็จจริง แต่มาถาม
เรา ไอ้นี่มนัลมปาก มาถามเรา ต้องให้เรายืนยนัไงว่าสิง่นัน้เป็นจริงหรือเปล่า 

มนัเป็นจริงตัง้แต่ตอนที่มนัเป็นนัน่นะ่ ถ้ามนัเป็นจริง เห็นไหม เราจะบอกว่าระดบั
สติปัญญาของคน ถ้าระดบัสติปัญญาของคนนะ เวลาถ้าจิตมนัสงบมนัรับรู้ได้เลย ถ้าระดบั
สติปัญญาของคนที่มัน่คง ระดบัสติปัญญาของคนทีมี่สจัจะ มนัจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มนัต้อง
ตรวจสอบ  

ถ้าระดบัสติปัญญาของเราอย่างนี ้ ถ้ามนัเกิดกบัเรา ระดบัสติปัญญาอย่างนีเ้รารู้ไม่ได้
หรือ เรารู้ได้ ถ้าระดบัสติปัญญาเรารู้ได้ นี่มนัเป็นเคร่ืองเตือน ธรรมะมาเตือน ธรรมะมาเตือน 
เตือนเราเลยว่าเราควรท าตวัอย่างไร เราควรจะวางตวัอย่างไร เราควรจะขวนขวายสิ่งใด เราจะ
ขวนขวายเร่ืองโลก หรือเราจะขวนขวายเร่ืองธรรม 

แต่ถ้าเราอยู่ทางโลกใชไ่หม เราก็ต้องขวนขวายเร่ืองโลกด้วย เร่ืองโลกเพราะว่าความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของเรามนัต้องมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่อาศยัแล้วเราก็แบ่งเวลา แบ่งให้
ถกูแบ่งให้ต้อง แบ่งให้ดี ให้ช่วงเวลา แล้วเราก็มาปฏบิตัิของเราบ้าง ถ้าปฏิบตัิแล้วมนัอยู่กบัจิต
ที่ว่าจิตมนัเวิง้ว้าง จิตไม่รับรู้ นี่ระดบัสติปัญญาของจติ ระดบัสติปัญญาของจิตมนัก็อยู่กบัจิต 

ถ้าเวลาจิตเวลามนัตายไป เด็กมนัก็จะถามว่า “ตายแล้วไปไหน” ตายแล้วก็ไปตามเวร
ตามกรรม คนโบราณเขาบอกว่าคนใกล้ตายให้ระลึกถึงพระไว้ก่อนนะ ระลึกถงึพระไว้ก่อน 
เพราะระลึกถงึพระกร็ะลึกถึงพระพทุธเจ้า ถ้าระลึกถึงพระ เวลาไปมนัไปทางนีก้่อน ถ้าไม่ระลึก
ถึงพระนะ เวลาจะตาย วิตกกงัวลไปทางอ่ืน 
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มนัมีพระสมยัพทุธกาลไง เขาเดินทางไปทางน า้ แล้วเขาเอามือราไปกบัเรือ มนัไปเกีย่ว
เอาสาหร่ายขาด เกี่ยวสาหร่ายขาด ภิกษุพรากของเขยีวเป็นอาบตัิปาจิตตีย์ ทีนีเ้ขาก็คิดอยู่ตรง
นีว้่าเขาเป็นปาจิตตยี์ๆ บงัเอิญเขาตายปัจจุบนัทนัด่วน ตายตอนนัน้ไปเกิดเป็นจระเข้ ไปเกิดอยู่
นัน่ 

นี่ไง ตายแล้วไปไหน ตายแล้วไปไหน เป็นพระแท้ๆ ปฏิบตัิมีศีล มีสมาธิ มีปัญญานะ แต่
เขาเดินทางทางเรือไง แล้วมือก็รากบัเรือไป บงัเอิญมนัไปเกี่ยวเอาสาหร่ายขาด พอเกี่ยวเอา
สาหร่ายขาด พอสาหร่ายขาด ภิกษุพรากของเขียว ท าให้ของเขียวหลดุจากขัว้ เป็นอาบตัิ
ปาจิตตีย์ เพราะระดบัปัญญามนัรู้ไงว่าไม่ได้ตัง้ใจ มือราน า้ไป ไปเกี่ยวเอาสาหร่ายขาด พอ
อย่างนัน้ก็วิตกกงัวล วิตกกงัวลกเ็กิดเป็นจระเข้ไปเลย  

นี่พดูถึงว่ากรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั แตเ่วลาคนโบราณเขาให้คิดถึงเร่ืองพระ
เร่ืองเจ้าก่อน ว่าเวลาตายไปแล้ว จะได้ตายแล้วไปด ี

นี่ก็เหมือนกนั เขาพดูถึงไงว่า “นี่เป็นธรรมโอสถหรือไม่” ถ้าเป็นธรรมโอสถ ธรรมโอสถก็
ก าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก อานาปานสติ ก าหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 
แล้วฝึกหดัใช้ปัญญา ตรึกในธรรมก็เป็นธรรมโอสถ ถ้าเป็นธรรมโอสถมนัเป็นจริงๆ เพราะธรรม
โอสถท าให้จิตใจร่มเย็น ธรรมโอสถท าให้ความดนัก็ลดลง ผลของการเวียนศรีษะก็หาย ทกุ
อย่างก็หาย สิ่งนีเ้ป็นไปได้ 

เวลาครูบาอาจารย์ท่านเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านใช้ธรรมโอสถรักษา พทุโธหรือใช้ปัญญา
อบรมสมาธิ เวลาจิตมนัเข้าสงบ ถ้าให้เข้าไปสู่อปัปนาสมาธิมนัสว่างโพลงหมดเลย ความเจ็บไข้
ได้ป่วยหายหมด ออกมาเหมือนกบัไม่เป็นอะไรเลย แล้วร่างกายแข็งแรงด้วย แต่ต้องจิตใจ
เข้มแข็งนะ ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็ง ธรรมโอสถ ธรรมโอสถ มนัเรียกร้อง แต่ท าแล้วไม่เป็นความจริง
นะ ร่างกายมนัจะทรุดไปเร่ือยๆ แล้วเวลาไปหาหมอ หมอก็จะติเลย โอ้โฮ! ปล่อยไว้จนป่านนี ้
แล้วค่อยมาหา 

ก็จะเอาธรรมโอสถไง แต่เราไม่มีคณุสมบตัิพอ เราท าของเราไม่ได้ไง พอท าไม่ได้ อาการ
ไข้ก็ทรุดไปเร่ือยๆ ไง เราถึงบอกว่าถ้าอาการไข้เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอซะ แล้วธรรมโอสถรักษา
หวัใจของเรา ถ้าหวัใจเราดีขึน้ หวัใจเราเข้มแข็งขึน้มา มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 
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นี่พดูถึงว่า “เป็นธรรมโอสถหรือไม่” 

เป็น แล้วพอเป็นธรรมโอสถแล้ว มนัต้องย้อนกลบัมาเลยว่า เราควรจะเอาอะไร เราควร
จะเอาสมบตัิทางโลก หรือเราจะเอาสมบตัิทางธรรม ถ้าสมบตัิทางธรรมก็สมบตัิภายในของเรา 
แล้วเขาก็จะบอกว่า ท างานก็ไม่มีเวลาอยู่แล้ว ยงัต้องไปปฏิบตัิอีก ยงัเสียเวลาอีก คนเกิด
มาแล้วไม่รู้จกัท ามาหากิน คนเขาพดูไปนู่น เรากเ็ชื่อเขา ฉะนัน้ เวลาถ้าใครพดูอย่างนัน้ ถ้าเรา
ส ามะเลเทเมา ใช่  

แต่ถ้าเราจะประพฤติปฏิบตัิของเรา เป็นความจริงของเรา อนันีเ้ราเชื่อองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เราเชื่อศาสดา เราไม่เชื่อโลกธรรม ๘ ไม่เชื่อเร่ืองการติฉินนินทา แตเ่ราเชื่อ
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่ต้องท าจริงนะ ไม่ใช่คนขีเ้กียจขีค้ร้าน ฉันจะปฏิบตัิ แล้วก็
ไปวดัก็ไปนัง่ไปนอนไม่ท าอะไรเลย ไม่ท าอะไรก็ไม่ได้อะไรเหมือนกนั ใครท ามาอย่างไรก็ได้
อย่างนัน้ ใครไม่ท าอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างที่ไม่ได้ท านัน่แหละ ถ้าใครท าก็ท าจริง ถ้าท าจริงกเ็ป็น
ความจริง 

ฉะนัน้ สิ่งนีท้ี่มนัเกิดขึน้แล้วให้เอามาเตือนตวัเองไง ให้เอามาเตือนตวัเอง ค าเตือน
ตวัเอง คนอ่ืนเขาชีข้มุทรัพย์ให้เรา เขาบอกถึงความผดิพลาดของเรา เรายงัโต้แย้ง นีเ่ราคิดได้
เองๆ เราเตือนตวัเราเองว่าเราควรท าอย่างไร ถ้าควรท าอย่างไร มนัเป็นการยืนยนัระดบัวฒุิ
ภาวะของสติปัญญามนัรู้ได้ ถ้ารู้ได้ เราแก้ไขของเราได้ จบ 

ถาม : เร่ือง “ขอหลวงพ่อเมตตา ถามปัญหาธรรมดงันี ้ ไม่ทราบว่าเป็นการฟังธรรมของ
โยมมากเกินไปหรือไม่”  

กราบนมสัการหลวงพ่อเจ้าคะ่ โยมได้มาภาวนาที่วดั และได้ถามปัญหาธรรมเม่ือวนัที่ ๒ 
มกราคม หลวงพ่อได้สอนแนะน าให้กลบัไปเชก็เร่ืองศีลและการทานอาหาร ซึ่ง ณ ปัจจุบนันีโ้ยม
ได้ท าบญัชีธรรม เชก็เร่ืองศีล ๕ การทานอาหาร การปฏิบตัิภาวนา ดคูวบคมุจิตให้เป็นกุศล ลง
รายวนัทกุวนัก่อนนอน และได้ทานข้าวเพ่ือเลีย้งร่างกาย ใช้จ่ายเงินน้อยลง และได้เงินใส่บาตร
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ตอนเช้าเกือบทกุวนัเจ้าค่ะ แล้วเอาปัจจยันัน้มาท าบุญกบัหลวง
พ่อและบุญอ่ืนๆ ค่ะ  
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ขอหลวงพ่อเมตตาตอบปัญหาดงันี ้

๑. ทกุวนันีโ้ยมได้ฟังธรรมของหลวงพ่อและหลวงตาชว่งกลางวนั เวลาประมาณ ๔ - ๕ 
ชัว่โมง นอกจากใช้ความคิดด้านตวัเลขและตวัเงินเทา่นัน้ จะเสียบหตูลอดในขณะที่ปฏิบตัิงาน
ประจ าวนั ในช่วงหวัรุ่งได้ฟังธรรมหลวงตาเป็นหลกั พร้อมเดินจงกรมและนัง่สมาธิก่อนไป
ท างาน  

จิตดวงนีข้องโยมมนัไม่มัน่คงไม่แข็งแรงค่ะ เคยบอกตวัเองว่าให้เปรียบเหมือนตวัเอง
เป็นต้นไม้ในป่าที่ทนแดดทนฝน และไม่ใช่ต้นไม้ในกระถางที่คอยรดน า้พรวนดินใส่ปุ๋ ย
ตลอดเวลา  

ค าถาม ไม่ทราบว่าการฟังธรรมของโยมมากไปหรือเปล่าคะ เพราะไม่ได้ภาวนาพทุโธ
เลย เพราะพกัหลงันีพ้ทุโธไม่แนบนิ่งค่ะ จิตมนัจะชอบฟังธรรมอย่างเดยีว ไม่ได้ฝึกฝนในสนาม
ค่ะ 

๒. การปฏิบตัิธรรมจะเจอทางโลก เจอโลกธรรม ๘ เยอะ โดยเฉพาะหมู่ท างาน โดยท า
แบบทดสอบอยู่เสมอ เพราะอยู่กบัผู้หญิงด้วยกนั ลบูหน้าปะจมกู มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก โยม
ก็คยุเฉพาะเร่ืองงานที่ต้องเชื่อมโยงกนัเป็นหลกั ไม่คลกุคลีกนัมาก  

พกัเที่ยงต้องไปปลีกวเิวก ไปปฏิบตัิเพ่ือผ่อนคลายจากการเครียดที่ท างานค่ะ ฟังธรรม
หลวงตาค่ะ โยมบอกตวัเองว่ามาท างานเพ่ือท ามาหากินและรับผิดชอบงานให้ดีที่สดุ ชีวิตแบบ
นีเ้หมือนใส่หน้ากากกนั หวงัผลประโยชน์และของแถมกนัทัง้นัน้ ขอกราบหลวงพ่อเมตตาให้
ก าลงัใจเพ่ือสู้กบัชีวิตโลกที่มีแต่ความแข่งขันแย่งแขง่ดีกนัค่ะ 

ตอบ : พดูถึงการฟังธรรม ฟังธรรมนะ การฟังธรรม พดูถึงว่าถ้าโยมฟังมากไป ไม่มาก 
การฟังธรรมนี่ส าคญัมาก เพราะการฟังธรรม ฟังธรรม เวลาหลวงตาท่านเทศน์ประจ า เวลาสิ่ง
ที่อันดับหนึ่งในวงกรรมฐานเรา หนึ่งคือการเทศน์ การเทศน์คือการแสดงออกของครู
บาอาจารย์  
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อย่างเช่น หลวงปู่ มัน่ท่านจะเทศน ์ แล้วคนที่จะหาฟังเทศน์อย่างนีม้นัหาได้ยาก หาได้
ยากเพราะอะไร เพราะจิตใจอย่างหลวงปู่ มัน่ จิตใจแบบครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงมนัหาได้ยาก 
ถ้าหาได้ยากนะ ครูบาอาจารย์ท่านแก่เพราะกินข้าว คอืท่านแก่เพราะอายพุรรษา  

เวลาเราบวชมาแล้วเราลงธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมา-สมัพทุธเจ้า เราเชื่อฟัง
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะธรรมวินยัเป็นศาสดาของเรา ให้เคารพกนัที่
อาวโุส ภนัเต เราก็เคารพนะ เราเคารพกนัตามกฎหมายไง 

เวลากฎหมายเราเคารพนะ คนที่มีพรรษามากกว่าคอืคนที่บวชมาก่อน เราจะเคารพ
ด้วยความอาวโุส ภนัเต ถ้าเราไม่เคารพ เราจะผิดธรรมวินยั แต่คนที่อาวโุส แต่จิตใจเขาไม่
เหมือนหลวงปู่ มัน่ อย่างหลวงปู่ มั่นท่านอาวุโสด้วย แล้วท่านมีคุณธรรมในหัวใจของท่าน
ด้วย เขาเป็นอาวุโส แล้วเขามีคุณธรรมในใจ เขาพูดสิ่งใดมันถูกต้องดีงามไปหมดเลย 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศนาวา่การนะ ต้องท าสมาธิก่อน ท าความสงบของใจเข้ามา 
พอใจสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนาแล้วซ า้แล้วซ า้เล่า ซ า้แล้วซ า้เล่า จากกุปปธรรม
เป็นอกุปปธรรม ท่านจะบอกเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป แล้วท่านจะบอกว่า “ต้องเป็นอย่างนัน้ ต้อง
เป็นอย่างนัน้ ต้องเป็นอย่างนัน้” ค าว่า “ต้องเป็นอย่างนัน้” คือท่านท าของท่านมาถกูต้องดีงาม
แล้วไง  

แต่เราท าไป พอเราท าป๊ับ กิเลสมนัจะมายมุาแหย่ มนัจะมาท าให้แตกแถว ท าให้มนัมี
ปัญหา ท าให้มนัท าแล้วไปไม่ได้ ท าแล้วมีแต่ความเศร้าหมอง ท าไปแล้วมีแต่ตรอมใจ แล้วทีนี ้
มนัก็แตกแขนงไปเยอะแยะแล้ว แล้วเราจะไปทางไหน แต่หลวงปู่ มัน่ท่านรู้แล้วว่าสิ่งที่พอไปแล้ว
มนัแตกแขนงหมดเลย ต้องมีความสงสยั มนัมมุานะ มนัท าแล้วมนัมีแต่ความท้อแท้ แล้วเราจะ
ไปทางไหนๆ จะไปทางไหน มนัแตกแล้ว แตกประเด็นไปมหาศาลเลย  

ฉะนัน้ หลวงปู่ มัน่ท่านก็เคยเป็นอย่างนี ้ หลวงปู่ มัน่พรรษาแรกท่านออกไปกบัหลวงปู่
เสาร์ก็เป็นแบบนี ้ ท่านกลบัไปหาหลวงปู่ เสาร์เลย บอกว่าท่านมีปัญหาเยอะมากเลย หลวงปู่
เสาร์ตอบเลย “ปัญญาท่านเยอะ ท่านต้องแก้ตวัท่านเอง เราแก้ท่านไม่ได้ ท่านต้องแก้ตวัเอง” 

ฉะนัน้ พอหลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบตัิของท่านไป ท่านอาวโุสด้วย แล้วท่านมีคณุธรรม คือ
ท่านรู้จริงของท่านด้วย ฉะนัน้ เวลาท่านเทศน์ท่านสอนพวกเรา “ต้องเป็นอย่างนัน้ ต้องเป็น
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อย่างนัน้ ต้องเป็นอย่างนัน้เลย” ไอ้เราน่าจะ มนัหลากหลายมาก โอ้โฮ! มนัมีให้เลือกเยอะแยะ
ไปหมดเลย แล้วเราจะไปทางไหนล่ะ แต่หลวงปู่ มัน่บอก “ต้องเป็นอย่างนัน้ ต้องเป็นอย่างนัน้” 

เราจะบอกว่า ถ้าเป็นอาวุโสด้วย ถ้ามีคุณธรรมด้วย เราเคารพสุดหัวใจเลย  

แต่ถ้ามนัอาวโุสแต่ไม่มีคณุธรรม นี่ไง แก่เพราะกินข้าว แต่พระพทุธเจ้าให้เคารพนะ 
อาวโุส แก่เพราะกินข้าว ก็แก่กว่าก็แล้วกนัแหละ ถ้าแก่กว่า เราเคารพด้วยธรรมวินยั คือเรา
เคารพตามประเพณีไง ธรรมวินยัเขาต้องเคารพนะ อาวโุสก็ต้องอาวโุส แต่เขามีความรู้จริงหรือ
เปล่า เขาบอกเราได้ไหม เขาแก้ไขเราได้หรือเปล่า มนัไม่ได้ ถ้ามนัไม่ได้ เห็นไหม 

ฉะนัน้ เวลาฟังธรรม ฟังธรรมที่ว่า เราฟังธรรมที่มนัต้องแสวงหา พระสมยัหลวงปู่ มัน่ 
สมยัครูบาอาจารย์เราท่านจะขวนขวายมาก จะขวนขวายไปหาครูบาอาจารยท์ี่ถกูต้อง มีปัญหา
ไปก็ให้ท่านเทศนท์่านสอน ให้ท่านชีท้างให้ ถ้าชีท้างให้มนัก็เป็นความจริง นี่การฟังธรรมๆ นะ  

ฉะนัน้ โยมเขาถามว่า “โยมฟังธรรมมากไปหรือเปล่า”  

เวลาฟังธรรมนะ ฟังธรรมหลวงตา หลวงตายืนยนัได้ เพราะหลวงตา หลวงปู่ มัน่
รับประกนัแล้ว เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านสัง่กบัพระมาเลย บอกหมู่คณะจ าไว้นะ เวลาท่าน

นิพพานไปแล้วให้พ่ึงมหานะ มหาดีทัง้นอกทัง้ใน ทัง้นอก นอกก็คือวตัรปฏิบตั ิ นอกก็คือ
กิริยาคือความเป็นอยู่ ใน ในก็คือในใจ ก็เหมือนหลวงปู่ มัน่ ดีทัง้นอกทัง้ใน ถ้าดีทัง้นอกทัง้ในนี ้
เราฟังเทศน์หลวงตาฟังได้ตลอดเลย  

นีฟั้งเทศน์หลวงตาสมยัแกงหม้อเล็ก คือสมยัที่ว่าทา่นยงัไม่ออกมาโครงการช่วยชาติฯ 
ท่านจะพดูเร่ืองสจัจะ เร่ืองอริยสจั เร่ืองสจัธรรมหมดเลย แต่พอเวลาท่านออกมาโครงการช่วย
ชาติฯ พอโครงการช่วยชาติฯ ประชาชนมนัหลากหลาย ประชาชนท้องไร่ ท้องนาเขามีแตจ่บักุ้ง
จบัปลาอยู่ แล้วเขาจะมาฟังธรรม มนัคงไม่เข้าใจมาก ท่านเลยเทศนเ์ป็นแกงหม้อใหญ่ คือเทศน์
เร่ืองระดบัของทาน 

ฉะนัน้ เวลาท่านเทศน์อย่างนี ้เรากเ็ปรียบเทียบไง เดีย๋วจะบอกว่า “อู้ฮู! บอกว่าเป็นพระ
อรหนัต์เลย แต่เวลาเทศนก์็เทศนเ์ร่ืองพืน้ๆ เทศนเ์ร่ืองคณุงามความดี” แกงหม้อใหญ่ไง แต่ก่อน
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หน้านัน้ก่อนที่ท่านจะออกมาโครงการช่วยชาติฯ นัน่น่ะแกงหม้อเล็กๆ หม้อจิ๋วๆ นัน่น่ะ เวลา
เทศน์บนศาลากบัพระ ซดักนัในเร่ืองกิเลสอย่างเดียว  

ทีนีพ้อออกมาโครงการช่วยชาติฯ เราจะบอกว่า เวลาฟังธรรม ฟังธรรม เราต้องดดู้วย 
อย่างเช่น ตอนกลางคืน เขาจะเอาเฉพาะเทศน์บนศาลาของท่าน นัน่น่ะเทศน์มเีนือ้หาสาระ
หน่อยหนึ่ง แต่เวลากลางวนัท่านจะเทศน์โครงการช่วยชาติฯ โครงการช่วยชาติฯ ท่านก็ไปหา 
หาเงินหาทองเพ่ือมาค า้ชาติ แล้วก็คนที่ทกุข์ยากก็มีตรงนัน้  

นี่พดูถึงฟังธรรมไง ทีนีพ้อฟังๆ ไปแล้ว พอกิเลสมนัตีกลบันะ ไอ้นู่นก็ฟังแล้ว ไอ้นี่ก็รู้แล้ว 
ไอ้นัน่ก็เข้าใจ ถ้าเวลากิเลสมนัตีกลบั ต่อไปมนัจะถอยร่นไปเร่ือยๆ ไง 

ฉะนัน้ บอกว่าการฟังธรรมฟังจากสจัธรรม หาฟังได้ยาก แต่ในปัจจุบนัมนัดีขึน้เพราะมนั
มีเทป มนัมีวิทยไุง สมยัพทุธกาลต้องฟังจากปากองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ฟังจากปาก
ของพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ในสมยัหลวงปู่ มัน่ก็ต้องฟังจากปาก ฟังจากปากเลย 

เพราะหลวงตาท่านบอกว่า เทปเคร่ืองแรกทีจ่ะมาอดัเทปตอนหลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไป
แล้ว หลวงตาถึงเห็นเทปเคร่ืองเบ้อเร่ิมเทิ่มเลย สมยันัน้เทคโนโลยีเพ่ิงมี แต่ก่อนหน้านัน้ไม่มี ถ้า
ก่อนหน้านัน้ไม่มี มนัก็ต้องฟังกนัจากปากต่อปาก ฉะนัน้ มนัถึงแสนยากไง ฟังเทศน์นี่แสนยาก 
แล้วฟังเทศน์ที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงด้วย โอ้โฮ! มนัต้องกระเสือกกระสนนะ ต้องแสวงหาจริงๆ  

แต่ในปัจจุบนันีเ้ทคโนโลยีมนัเจริญขึน้ เราถึงได้ฟังกนั ถ้าฟังแล้ว เห็นไหม มนัเป็นน า้ 
มนัเป็นสจัธรรมทีเ่ข้ามาช าระล้างไอ้ความตระหนี่ถีเ่หนียว ไอ้ความคิดเฉพาะตน ไอ้ความคิดว่า
ไอ้นัน่ก็ถกู ไอ้นัน่ก็ด ีไอ้นี่ก็ดี ถ้าไม่มีเทศน์คอยมารัง้ไว้ เดี๋ยวเราก็ไปบริโภคนิยม ไปตามกิเลสมนั
ต้องการ แต่ถ้าเราฟังเทศนไ์ว้ อย่างน้อยมนัก็รัง้ไว้  

แล้วเขาบอกว่า “เพราะฟังเทศน์มากไป เขาไม่ได้ภาวนาพทุโธ เดี๋ยวนีพ้ทุโธไม่แนบ มนั
ไม่นิ่งเหมือนเดิม”  

ฟังเทศน์ไปก่อน พอเทศน์ถ้าจิตใจมนักลมกล่อม จิตใจมนัไม่ฟุ้งซ่าน แล้วเราค่อยมาพทุ
โธ ถ้าพทุโธถ้าจิตใจมนัฟุ้งซ่าน จิตใจมนัโดนกระทบมารุนแรง พอกระทบรุนแรง พทุโธก็ไม่อยู่
หรอก พทุโธคือว่าเราต้องใช้ก าลงัเราต่อสู้กบัมนัเองเลย 
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แต่ถ้าเราฟังเทศน์ ฟังเทศน์ เราอาศยัครูบาอาจารย ์ อาศยัพี่เลีย้งให้น า้ๆ เราโดนมา
รุนแรง พ่ีเลีย้งก็ให้น า้หน่อยหนึ่ง เราก็มีพ่ีเลีย้งคอยดแูลหน่อยหนึ่ง มนัก็ดีขึน้ เห็นไหม แล้วพอ
จิตใจมนักลมกล่อม จิตใจมนัพอช่วยตวัเองได้ พ่ีเลีย้งลงเวทีได้ ชกเองได้แล้ว แล้วเราก็มาพทุโธ
ของเรา หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ฟังธรรม ฟังธรรม จิตสงบได้ 

หลวงตาบอก การฟังธรรมน่ีประเสริฐมาก เวลาหลวงปู่ มัน่เทศน์ โอ้โฮ! ทกุพระยิม้
แย้มแจ่มใสมากเพราะอะไร เพราะเหมือนมนัมีคนมาคอยชีท้าง มนัมีไม้เท้าอยู่ข้างหน้า มีสิ่งใด
มาจะมาให้เป็นภยัต่อเรา ไม้เท้าเขี่ยทิง้ก่อน แล้วทางเดินเราสะดวก เห็นไหม การฟังธรรม ฟัง
ธรรม 

ฉะนัน้ บอก “โยมฟังมากไปหรือเปล่า” ค าถามเขากงัวลว่าเขาฟังเทศน์มากไปหรือเปล่า 
เพราะเดี๋ยวนีเ้ขาพทุโธแล้วมนัไม่แนบนิ่ง เพราะเดีย๋วไปค าถามที่ ๒ ไง เพราะเรามีอปุสรรค เรา
มีสิ่งกระทบหวัใจ พอมีสิ่งกระทบหวัใจ พทุโธมนัก็ไม่ลง สิ่งใดมนัก็ไม่ลง 

เพราะคนที่ปฏิบตัิ เห็นไหม เราปฏิบตัิใหม่ๆ ถ้าวนัไหนมนักระทบรุนแรงนะ เราเข้า
ภาวนา เดินจงกรมต้องเร็วๆ เลย เดินแบบเร็วสดุขีดเลย เดินจนเหงื่อแตกหมดเลย พอเหงื่อแตก
ป๊ับนะ มนัเร่ิมมีสติมาแล้ว พอเร่ิมสติมานะ ไอ้สิ่งที่กระทบมาเบา กระทบมาไม่เห็นมีอะไรเลย 
เป็นเหมือนขนนก เบาๆ แต่ตอนมาใหม่ๆ นะ มนัเหมือนภูเขาเลย มนัทบัเอาเกือบตาย 

พอมนัทบัเอาเกือบตายนะ เข้าทางจงกรมไวๆ เลย เพราะมนัก าลงัต่อสู้กนัรุนแรง ถ้า
ไม่อย่างนัน้นะ ภูเขามนัทบัแบนเลย แล้วมนัจะคิดแต่เร่ืองนัน้ พอเข้าทางจงกรมเดินไวๆ แล้วพทุ
โธ แต่เดินไวๆ เลย ประมาณซกั ๒ - ๓ ชัว่โมงนะ พอเหงื่อซกเลยนะ เอาแล้วไอ้ปัญหาที่เป็น
ภูเขามนัเร่ิมเบาเป็นขนนกแล้ว  

พอเบาเป็นขนนกนะ เราพทุโธได้ช้าลง เดินได้ช้าลง แล้วมนัก็เข้ามาสู่ความสงบได้ ไม่ให้
กิเลสตณัหาความทะยานอยากไปหยิบฉวยเอาสิ่งที่ฝังใจแล้วกระพือ กระพือในใจของเราไง 
กระพือขึน้มาแล้วท าลายเราตลอดโดยที่เราไม่รู้ตวัเลย 

แต่เราเดินไวๆ สู้กบัมนั สู้กบัมนั พอสู้กบัมนันะ เรามีสติปัญญาฟืน้ตวัมา พอฟืน้ตวั
มานะ สิ่งที่มนักระทบที่รุนแรง แล้วเราควบคมุกเิลสของเรา กิเลสมนัไปหยิบฉวยสิ่งนัน้มา
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กระพือในใจเราไม่ได้ไง พอมนัเอามากระพือใจเราไม่ได้มนัก็เบาลง เบาลง เรากเ็ดินสมาธิได้ช้า
ลง เพราะเราควบคมุใจได้แล้ว นี่พดูถงึว่า เวลาพทุโธแนบกบัใจหรือไม่แนบกบัใจ มนัอยู่ที่
ผลกระทบ มนัอยู่ในชีวิตประจ าวนั  

ที่เขาบอกว่า “หลวงพ่อสัง่ให้ไปดเูร่ืองศีล สัง่ให้ไปดเูร่ืองการขบฉัน” 

ไอ้เร่ืองนีม้นัมีผลต่อการปฏิบตัิไง เวลาคนที่มาถามเร่ืองการปฏิบตัิ “หนทู าอย่างนีก้็ไม่ได้ 
หนทู าอย่างนีก้็ไม่ได้ หนทู าอย่างนีแ้ล้วให้หนทู าอย่างไร” ถ้าท าอย่างไรไม่ได้นะ ผ่อนอาหาร 
ผ่อนอาหาร พอผ่อนอาหารหิวไหม หิว หิวแต่มนัเบา แต่ถ้าเรายงัทานอาหาร เรายงัทานแต่ของ
ที่พอใจ ธาตขุนัธ์มนัอ่ิมหน าส าราญ แล้วจิตใจมนัก็โดนทบัแบนแต๊ดแต๋อยู่อย่างนัน้ 

แต่ถ้าเราอยากให้จิตใจเราฟืน้ฟูขึน้มา การขบการฉันน้อยลง กินผกั กินผกัก็ได้ กินข้าว
เปล่าๆ ก็ได้ กินเพ่ือด ารงชีวิตเฉยๆ ไม่ได้กนิเพ่ือเอร็ดอร่อย กินเพ่ือไม่ให้ตาย กินเพ่ือประคอง
ชีวิต แล้วพอเข้าทางจงกรมไปภาวนานะ โอ้โฮ! จิตใจมนัเป็นไปได้ไง  

แต่นีไ้ม่ หมอเขาสัง่ครบ ๕ หมู่ ต้องร่างกายแข็งแรง หมอเขาสัง่ ไม่ใช่กิเลสสัง่ หมอเขา
สัง่ มนัอ้างไปทัว่ ฉะนัน้ อย่างนัน้ถ้าพอมนัติดขดัป๊ับ พระปฏิบตัินะ คนที่ปฏิบตัเิขาจะหาเหตหุา
ผลตลอด หาเหตหุาผลทกุๆ อย่าง แล้วเคลียร์ปัญหา แล้วมาปฏิบตัิมนัก็จะดีขึน้ 

ฉะนัน้ บอกว่า “โยมฟังธรรมมากไปหรือเปล่า” 

ไม่ ไม่มากไป เพราะธรรมะของครูบาอาจารย์ ธรรมะของหลวงตาก็เป็นธรรมอยู่นัน่
แหละ แต่เราฟังแล้วเราฟังเป็นพ่ีเลีย้ง แต่คนที่จะยืนอยู่ด้วยตวัเอง ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโกนะ อตฺ
ตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงแหง่ตน เราอาศยัครูบา-อาจารย์ อาศยัพี่เลีย้งทัง้นัน้น่ะ  

พระสารีบุตร เห็นไหม อาศยัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่เวลาพระสารีบุตรเป็น
พระอรหนัต์ขึน้มาแล้ว มีพระเขาถามว่า “พระสารีบุตรเชื่อองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
หรือไม่” นี่เป็นค าตอบของพระอรหนัต์นะ “ถ้าบอกว่าเราเชื่อ เราเชื่อ เราเชื่อแสดงว่าเราช่วย
ตวัเองไม่ได้ เราต้องพ่ึงพระพทุธเจ้าไปตลอดสิ ถ้าเรายงัมีกิเลสอยู่ เราพ่ึงแน่นอน เราช่วยตวัเอง
ไม่ได้ เราต้องพ่ึงอยู่แล้ว แต่เป็นพระอรหนัต์แล้วมนัไม่ต้องพ่ึงใครอยู่แล้ว” ท่านถึงบอกท่านไม่
เชื่อ พอไม่เชื่อ เขาไปฟ้องพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าก็เรียกพระสารีบุตรมาถามว่า 
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“เธอพดูอย่างนัน้จริงหรือ” 

“จริง” 

“ท าไมเธอพดูอย่างนัน้ล่ะ” 

“อ้าว! เม่ือก่อนข้าพเจ้ายงัปฏิบตัิไม่เป็น ข้าพเจ้าก็เชือ่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ก็เชื่อศาสดา เพราะองค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นคนเป่ากระหม่อมข้าพเจ้ามา แต่ใน
ปัจจุบนันีข้้าพเจ้ารู้เอง ข้าพเจ้ารู้ชดั ข้าพเจ้ารู้แจ้ง ข้าพเจ้ารู้แจ้งในใจของข้าพเจ้า แล้วจะเชื่อ
ท าไมล่ะ ถ้าเชื่อมนัก็ไม่รู้แจ้งน่ะสิ แล้วต้องเชื่อเขาตลอดไปหรือ แต่ในปัจจุบนัข้าพเจ้ารู้แจ้ง 
ข้าพเจ้าเลยไม่เชื่อใครเลย”  

พระพทุธเจ้าสาธุนะ “สาธุ” มนัเป็นจริง คนจริงต้องเป็นอย่างนัน้ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เราฟังเทศน์ของครูบาอาจารย์ เรายงัต้องอาศยัอยู่ เราก็อาศยัของเรา
ไป แต่ถ้าพอจิตใจเราดีขึน้ เราก็ปิดวิทยบุ้าง มาพทุโธบ้าง อะไรบ้าง ดวู่าใจของเรามนัสู้ได้ไหม 
ใจของเราเป็นได้ไหม มนัต้องพฒันาไง  

“แต่ฟังเทศน์มากไป”  

ไม่มากหรอก เราจะบอกว่า ถ้าไม่มีเทศน์นะ เดีย๋วมนัไหลไป พอมนัไหลไปนะ อืม! 
เสียเวลาไปตัง้นาน รู้อย่างนีเ้ลิกตัง้นานแล้วแหละ ถ้ามนัไหลไปแล้วนะ แต่ถ้ามนัยงัไม่ไหลไปยงั
ดี ยงัดีอยู่ มนัจะไหลไปไหนก็แล้วแต่นะ ในโลกนีไ้ม่มีที่พ่ึงหรอก พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์
เท่านัน้  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากราบธรรม กราบธรรม พวกเรามีปัญญามากน้อยแค่
ไหน องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงักราบธรรม กราบธรรมอยู่ตลอดเวลา เขาถาม
พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากราบอะไร พระพทุธเจ้าเป็นศาสดา พระพทุธเจ้าเป็นคนรือ้ค้นขึน้มา 
พระพทุธเจ้ากราบอะไรน่ะ เรากราบธรรม เรากราบธรรม กราบสจัธรรมอนันัน้ พระพทุธเจ้ายงั
พ่ึงอย่างนัน้เลย  
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ฉะนัน้ เราเอาตรงนีเ้ป็นที่พ่ึง ฉะนัน้ บอก ฟังธรรม ฟังธรรมไม่มากไป ค าว่า “ฟังมาก” ไม่
มี เพียงแต่ฟังแล้วเราพฒันาตวัเราให้เข้มแข็งขึน้มา เราฟังแล้ว เราพฒันาให้ตวัเราเป็น อตฺตา 
หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้ขึน้มา  

เร่ิมต้นถ้ายงัพ่ึงตนเองไม่ได้ก็ต้องอาศยั เด็กๆ ต้องอาศยัพ่อ อาศยัแม่เลีย้งดมูา โตขึน้
มาแล้วเราจะต้องหาอยู่หากนิในตวัของเราให้ได้ อาศยัฟังเทศน์ครูบาอาจารย์มา แต่เราต้อง
ฟืน้ฟูตวัเรา จนเราจะพึ่งตวัเราเองได้ ถ้าเราพ่ึงตวัเราเองได้ เราก็มีคณุธรรมในใจของเรา พระ
ปฏิบตัิเขาสอนกนัอย่างนี ้

“จะฟังมากเกินไปไหม”  

ไม่ ถ้าจิตใจยงัพ่ึงตวัเองไม่ได้ต้องฟัง เว้นไว้แตจ่ิตใจเราพ่ึงตวัเองได้ แม้แต่พ่ึงตวัเองได้ 
เราไปกราบหลวงปู่ ลี ไปกราบหลวงปู่ ลีเม่ือไหร่ หลวงปู่ ลีก็เปิดเทศน์หลวงตาฟังทัง้วนัทัง้คืนเลย 
หลวงปู่ ลีเป็นพระอะไร หลวงปู่ ลีเป็นพระอรหนัต์นะ หลวงปู่ ลี ผาแดงเป็นพระอรหนัต์ ไปหา
หลวงปู่ ลีสิ วิทยเุคร่ืองหนึง่ติดอยู่กบัตวัท่านเลย ท่านฟังเทศน์หลวงตาทัง้วนัทัง้คืน หลวงปู่ ลี ฟัง
เทศน์มากไปไหม พระอรหนัต์นะ พระอรหนัต์ยงัฟังเทศน์ทัง้วนัทัง้คืนเลย นี่หลวงปู่ ลี นี่พดูถึงข้อ
ที่ ๑. 

“๒. การปฏิบตัิธรรมจะเจอทางโลก เจอโลกธรรม ๘ เยอะ โดยเฉพาะหมู่ที่ท างาน
ด้วยกนั มีบททดสอบอยู่เสมอ เพราะอยู่กบัผู้หญิงด้วยกนั ลบูหน้าปะจมกู” 

นี่พดูถึงการท างานนะ การท างานเรารกัษาใจเรา ถ้ารกัษาใจเรานะ ถ้าท างานแล้วเรามี
สต ิ เรามีสต ิ เราควบคมุตวัเราได้นะ เรามีจุดยนืของเรา ถ้ามีจุดยืนของเรา เดี๋ยวเขาจะเหน็คณุ
งามความดีของเรา แต่ถ้าเขาไม่เห็นคณุงามความดีของเรา เพราะในหน่วยงานมนัมีการแข่งขนั 
มนัมีการท างาน มีการแข่งขนัทัง้นัน้ 

ถ้าการแข่งขนั ถ้าการแข่งขนัเป็นธรรมนะ คือทกุคนอยากได้ของจริง อยากได้ของดี ถ้า
เราท าคณุงามความดี ถ้าจิตใจเขาเป็นธรรม เขาเห็นเราท าถกูต้องดีงาม เขาจะชื่นชมเรา ชื่นชม
ในใจนะ ลึกๆ โอ้โฮ! ไอ้นี่ใช้ได้ แต่ข้างหน้าไม่ยอมรับ ข้างหน้าไม่ยอมรับ แต่ข้างในมนัยอมรับ
นะ เราท าอยู่อย่างนีบ้่อยๆ จนกว่าเขาจะยอมรับ ถ้าเขายอมรับได้ เห็นไหม ท าดีต้องได้ด ี
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แต่ความดีมนัยอมรับกนัช้า ความดีเนี่ย แต่ถ้าความชัว่ มึงท าชัว่ทีเดียวตายเลยนะ เขา
ฟ้องเจ้านาย เขาสอบสวน เสียเลย แต่ท าความดี ความดีมนัต้องอาศยัเวลา อาศยัการยอมรับ 
เพราะในจิตใจของคนมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มีไฟลกุโชนอยู่ในใจทกุๆ ดวง ไอ้ไฟที่
ลกุโชนมนัยอมรับใครยาก  

แต่ถ้ามนัมีความดีตลอดเวลา ใจของเขามนัไม่มีไฟลกุโชนในใจของเขา ท าไมเราไม่
ยอมรับเขา เขาท าก็ถกูต้องดงีามไปทัง้หมด เขาท ากค็วามดีทัง้นัน้ ท าไมเราไม่ยอมรับเขา ลอง
ถามตวัเอง ถามตวัเอง ถ้าถามอย่างนีป๊ั้บ นี่ เห็นไหม คือน า้ดบัไฟ  

น า้ที่จะดบัไฟที่โชนในใจของเรา แล้วไฟโชนในใจมีทกุคน มนัมีอยู่ทกุคนโดยธรรมชาต ิ
ถ้าไม่มี ธรรมชาติมนัไม่มีไม่มานัง่อยู่นี่หรอก ไม่เกิดมาเป็นตวัเป็นตนอย่างนีห้รอก การเกิดมา
เป็นตวัเป็นตนมนัมี มนัม ีมนัมีมารทัง้นัน้ แล้วมารมนัลกุโชนทัง้นัน้  

ถ้าคิดอย่างนีแ้ล้วเขาจะน้อยใจไหม ถ้าใครเขาไม่ยอมรับเรา ในที่ท างานมนัก็ลบูหน้าปะ
จมกู นี่ก็สญัชาตญาณของมนษุย์ พฤติกรรมของสตัว์ สตัว์มนษุย์เป็นแบบนี ้แล้วเราอยู่ในสงัคม
ของสตัว์มนษุย์ เพราะเรากเ็ป็นมนษุย์คนหนึ่ง สงัคมมนัเป็นแบบนี ้ 

ถ้าเรารู้สงัคมเป็นแบบนีน้ะ เราอยู่กบัโลกโดยไม่ทกุข์ไง มนัต้องอยู่นะ ไม่มีใครหนีไปอยู่
คนเดียว พระบวชแล้วยงัต้องบิณฑบาตกบัโยมเลย เช้าขึน้มายงัเหน็หน้าโยมทกุวนั เกลียด
ขีห้น้าขนาดไหนก็ต้องเห็น ไม่เห็นไม่มีข้าวกิน มนัต้องอยู่กบัโลก ถ้ามนัอยู่กบัโลก นี่คือเร่ือง
ข้อเท็จจริง 

ถ้าเร่ืองข้อเทจ็จริง แล้วที่ธรรมะมนัมาเกิดที่ใจนี ้ ถ้าธรรมะมาเกิดที่ใจนี ้ ธรรมะมารดไฟ
ในใจนี ้ ถ้ามารดไฟในใจนีแ้ล้ว เราก็อยู่กบัเขา ถ้าเราเจอหมู่คณะที่ดี สาธ ุ วาสนาของเราเนาะ 
เพ่ือนที่ท างานก็ดี เจ้านายก็ดี ทกุอย่างดี โอ้โฮ! บุญกุศลของเรา  

ถ้าเราตกไปนะ โอ้โฮ! เจ้านายก็เคี่ยว เพ่ือนๆ ก็น่าด ู เออ! เราสร้างมาแบบนี ้ เราท าของ
เราด้วยขวนขวายของเรา เรามีธรรมะเป็นที่พ่ึง มีสจัธรรมเป็นที่พ่ึง มนัเป็นแบบนี ้มนัเป็นแบบนี ้
แต่เราไม่ไปอาฆาตมาดร้ายกบัใคร เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร เราจะไม่จองเวรจองกรรม
ใครนะ แต่ต้องฉลาดนะ เราฉลาด ฉลาดแล้วเราแยกแยะได้ ถกูผิด อะไรผิด อะไรถกู ถ้าไม่



อาการขาดยา ๑๗ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ฉลาด เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร ไปกบัเขาเลย เขาจะจูงไปไหนก็ไป เขาจะพาไปไหนก็ไป 
อย่างนีไ้ม่เอา  

เราเกิดมามีศกัยภาพ เรามีศกัยภาพในตวัเรา เรามีสติมีปัญญา เราแยกถกูแยกผิดได้ 
แต่เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร เขาจะเป็นอย่างนัน้ เขาจะท าอย่างนัน้มนัเร่ืองของเขา เรา
ชกัน าเขาไม่ได้ เราชกัน าเราก่อน เราชกัน าเราก่อน เราท าของเราก่อน 

เราจะบอกว่า เร่ืองโลกมนัเป็นเร่ืองแบบว่า เวลา อเสวนา จ พาลาน  ไง เราไม่คบคน
พาล เราจะคบบณัฑิต แล้วจะคบบณัฑิตแล้วจะเอาบณัฑิตที่ไหนคบล่ะ มนัมีแต่พาลทัง้นัน้น่ะ 
แล้วความทุกข์ของบัณฑิตนะ ความทุกข์ของคนที่มีสติปัญญา คืออยู่กับคนพาลนะ อยู่
กับคนพาลเขาไม่มีเหตุผลไง เอ็งพดูไปเถอะ ปากฉีกเลย มนัฟังที่ไหน ความทกุข์ของบณัฑิต
คืออยู่กบัคนพาล คนพาล คนหน้าด้าน คนไม่ฟังเหตฟัุงผล แล้วมนัเป็นอย่างนีเ้กือบทัง้นัน้ 

เวลาเขาเขียนมามนัน่าสงสารไง ที่เรามาบวชก็ปัญหานีปั้ญหาหนึ่ง เบื่อฉิบหายเลย แล้ว
ยงัมาเจอที่อีกนะ พอเบื่อแล้วไปคนเดียวเลย แล้วพอบวชไปแล้วนะ  

มึงแน่จริงเอาให้ได้ ถ้ามึงแน่จริงนะ พระพุทธเจ้าก็มนุษย์ หลวงปู่ มั่นก็มนุษย์ มึง
ก็มนุษย์ ถ้าครูบาอาจารย์ท าได้ มึงต้องท าได้ แล้วถ้าท าได้ เราต้องท าจริง เราท าจริงๆ 
ด้วย โหมกับมัน เพราะอะไร เพราะมันจริง มันต้องจริงต่อตัวเราไง ตัง้สัตย์เลย น่ัง
ตลอดรุ่ง ต้องตลอดรุ่ง ไม่นอน ๓ เดือน ไม่ ๓ เดือน ๓ เดือนไม่นอนเลย บวชพรรษา
แรก 

เอามาอย่างนีเ้พราะอะไร เพราะโลกมนัอย่างนี ้ พดูถึงไง เพราะเราเห็นอย่างนี ้ เราถงึ
หลีกเร้นมา แล้วเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งด้วย แต่ผู้ถามหรือโยมทัว่ๆ ไป เราอยู่ในโลกเนาะ เราอยู่
ในโลก เราต้องอยู่กบัโลก ถ้าอยู่กบัโลกเราจะมีธรรมโอสถ เราจะมีสติปัญญาแค่ไหน ดบัไฟใน
ใจ ดบัไฟในใจเรา อย่าให้มนัร้อนจนเกินไป 

เราต้องอยู่กบัโลกนะ อยู่กบับ้านข้างเรือนเคียง เราต้องอยู่กบัมนษุย์ด้วยกนั ไม่ต้องใคร
หรอก พ่ีน้องในบ้านก็ทะเลาะกนัแล้ว ไม่ต้องคนนอกหรอก เอาเฉพาะในบ้าน ในบ้านยงัไม่เห็น
เหมือนกนัเลย เรากบัพ่ีชายยงัทะเลาะกนัเลย ทะเลาะกนัมาตลอด มนัเห็นต่างทัง้นัน้  
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นี่พดูถึงข้อที่ ๒. ไง เขาบอกว่ามนัมีแต่ปัญหาในที่ท างาน ถ้าที่ท างานเราคิดของเรา
อย่างนัน้นะ ฉะนัน้ เขาบอกว่า “โยมบอกตวัเองว่าเราท างานเพ่ือท ามาหากิน เพ่ือรับผิดชอบ
หน้าที่การงานให้ดีที่สดุ ชีวิตแบบนีใ้ส่หน้ากากเข้าหากนั หวงัแต่ผลประโยชน์ หวงัแต่ของแถม”  

เขาว่าอย่างนัน้ เพราะอย่างนีไ้ง ศนูยก์ารค้ามนัถงึทัง้แจกทัง้แถมไง มนัต้องการให้คน
เข้าไปซือ้ ซือ้หนึง่แถมหนึ่งเลยล่ะ ไม่ได้ต้องการใช้เลยก็ซือ้ ถ้าซือ้หนึง่แถมหนึ่ง เข้าไปเป็นแถว
เลย เพราะโลกเขาจบั โลกเขาจบัความรู้สึกของคนได้ เขาถึงเอาสิ่งนีม้าเป็นประโยชน์กบัเขา เรา
ก็ต้องจบัความรู้สึกของเราได้ แล้วเราก็เลือกเอา 

สิ่งที่เลือกเอานะ นีเ่ห็นใจ เพราะเวลาเราพดูเห็นใจมาก เห็นใจมากเพราะอะไร ที่ไหนมี
การเกิด ที่น่ันมีความทุกข์ การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่มันต้องเกิด มันเกิดเพราะมันมี
อวิชชา แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติของเราจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะ มันไม่เกิดอีก ถ้าที่
ไหนไม่เกิด มันกไ็ม่มีความทุกข์อีกแล้วล่ะ  

แต่ความทกุข์ขนาดนี ้ มนัทกุข์บีบคัน้หวัใจขนาดนี ้ ถ้าทกุข์บีบคัน้หวัใจขนาดนี ้ แล้ว
ทางออกทางอ่ืนไม่มี ถ้าทางออกทางอ่ืนมีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนแล้ว 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสร้างบารมีมาเป็นศาสดา แล้วรือ้ค้น ถ้าตวัเองก็ไม่
อยากจะทกุข์หรอก ตวัเองก็อยากจะไปทางที่มนัเรียบง่าย แต่มนัไม่มี มนัต้องเอาชนะตนเองให้
ได้ เอาชนะกเิลสในใจให้ได้ แล้วการชนะกเิลสในใจให้ได้มนัต้องมีศีล สมาธิ เพราะสมาธิท าให้
หวัใจมนัเป็นอิสระ ที่เราไม่เป็นสมาธิเพราะว่ากิเลสของเราคือความพอใจของเรามนัครอบง า 
เราถึงเป็นสมาธิไม่ได้ 

เราพทุโธๆ อยู่ เพราะมนัเป็นอิสระ พอเป็นอิสระขึน้มาเป็นสมัมาสมาธิ มนัถึงมาฝึกหดั
ใช้ปัญญา ปัญญาที่มนัเกิดขึน้มนัไม่ใช่เกิดจากกเิลส ไม่ใช่เกิดจากความพอใจ ไม่เกิดจาก
สญัชาตญาณ มนัเกิดจากข้อเทจ็จริง ถ้าข้อเท็จจริงมนัเข้าไปรือ้ค้น มนัไปส ารอก มนัไปคาย
อวิชชา มนัเป็นวิชชา วิชชาการ วิชชา สมัปันโน มนัเป็นวิชชาที่ถกูต้องดีงาม เวลาพิจารณาเข้า
ไปแล้วมนัจะส ารอก มนัจะคาย 

ถ้าเราท าที่นัน่มนัจบสิน้ได้ เห็นไหม จบสิน้ได้ เวลาจบสิน้ได้มนัก็จบที่หวัใจของเรา ไป
ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ จะไปให้ใครสัง่สอนก็แล้วแต่ เวลามนัจบ มนัต้องจบที่พฤติกรรมของเรา 
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จบที่การกระท าของเรา จบที่มรรคที่ผลของเรา จบทีบ่นหวัใจของเรา ท าที่นี่ สร้างก าลงัใจที่นี ่
แล้วสู้กบัชีวิต ต้องสู้ชีวิตไป  

ถามหลวงพ่อ ที่สดุแล้วหลวงพ่อก็บอกว่า ให้มีสติปัญญาสู้กับความจริง สู้กับชีวิต

ของเรา แล้วสู้กับความจริง เพ่ือชีวิตนี ้เอวงั 


