
วิปัสสนาเป็น ๑ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

วิปัสสนาเป็น 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 

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

ถาม : เร่ือง “ล้มลกุคลกุคลาน” 

กราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู เป็นเวลาเกือบ ๓ เดือนแล้วที่ลกูไม่ได้เขียนมากราบ
เรียนหลวงพ่อเลย การปฏิบตัิของลกูที่ผ่านมามีทัง้ยามที่มีก าลงัใจเต็มเป่ียม จนบางครัง้ก็เยอะ
เกินไป จนกลายเป็นมุ่งมัน่และคาดหวงั (กิเลสทัง้นัน้) ก็ต้องคอยปรับ บางครัง้ก็วุ่นวายจนไป
ท างานทางโลก จนหย่อนยานในการปฏิบตั ิ

แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะล้มลกุคลกุคลาน แต่ส่ิงที่ลกูได้เรียนรู้มากที่สดุคือหาสมดลุของใจ
ให้เป็นธรรมดา ให้มีความเพียรต่อเนื่อง ไม่คาดหวงัและไม่ย่อหย่อนในการปฏิบตัิ โดยอาศยัคติ
ค าสอนจากหลวงพ่อว่า เรายอมทกุข์เพ่ือจะพ้นทกุข ์

ลกูขอโอกาสกราบรายงานการปฏิบตัิ และความเมตตาหลวงพ่อสัง่สอนเจ้าค่ะ 

๑. ในบางครัง้ที่นัง่สมาธิและก าหนดภาวนาพทุโธแล้วรู้สึกว่า พทุโธนัน้ออกจากใจ การ
ภาวนาครัง้นีจ้ึงมีความสงบอ่ิมเอมและมีความสขุ ขณะนัน้มีสติรู้ตวัตลอด เม่ือครัง้ลกูลองน้อม
จิตนึกพิจารณา เช่น ให้นึกถึงร่างกายหรือนึกถึงความตาย พบว่าใจยงัอยากอยู่ในสมาธิ ไม่ยอม
พิจารณา เหมือนใจยงัไม่อ่ิมในสมาธิ อย่างนีค้ือว่าก าลงัสมาธิยงัไม่พอหรือเปล่าเจ้าคะ ลกูควร
ท าอย่างไรต่อไป 

๒. ลกูนัง่สมาธิตอนเช้าก่อนไปท างาน ถ้าเช้าวนัไหนที่นัง่ได้สงบด ี ในระหว่างวนัเม่ือ
ก าหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ ยาวๆ จะมีความรู้สึกนิ่งสงบอยู่ภายใน แต่ใจเรายงัติด แต่ถ้าใจ
เรายงัต้องใช้ชีวิตอยู่ทางโลก เราจะมีวิธีประคองให้ใจมีความสงบระงบัได้อย่างไรเจ้าคะ 



วิปัสสนาเป็น ๒ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ตอบ : ค าถาม ถาม ๒ ข้อ นี่ข้อที่ ๑. เห็นไหม ข้อที่ ๑. ถ้าเราต้องหาสมดลุของเรา นีก้าร
ประพฤติปฏิบตัิมนัก็เป็นแบบนี ้ เวลาปฏิบตัิแล้วมนัไม่เหมือนทางการเรียนการศึกษา พอการ
ศึกษาจบแล้วคือจบไง เวลาเรียนหมัน่ขวนขวายเรียนให้จบ สอบแล้วจบก็คือจบ จบแล้วความรู้
มีไม่มีก็อีกเร่ืองหนึ่ง แต่มนัได้ใบประกาศมาแล้ว 

แต่ในการประพฤติปฏิบตัิ ในการประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม เราจะต้องรกัษาใจเรา
ตลอดไป รักษาใจเราตลอดไปนะ ปฏิบตัิให้มนัเจริญก้าวหน้าของมนัไปตลอด นีก้าร
เจริญก้าวหน้า แม้แต่ปฏิบตัิเรารักษาดีๆ แล้วมนัยงัเสือ่ม  

ทีนีถ้้าอยู่ทางโลก เห็นไหม ถ้าอยู่ทางโลก เราต้องอยู่กบัโลกเขา ถ้าปฏิบตัิ ปฏิบตัเิพ่ือ
ประคองชีวิต ปฏิบตัิเหมือนต้นไม้ เหมือนต้นไม้ ถ้ามนัมีน า้ ภยัแล้ง ภยัแล้งเวลาแล้งมนัตาย
หมด ถ้ามนัตายหมดนะ เพราะมนัไม่มีน า้ ไม่มีสิ่งใดคอยรดน า้ คอยหล่อเลีย้งมนั 

ในการประพฤติปฏิบตัิเราก็เหมือนกนั ในการปฏิบัติเรานะ เวลาเรามีสติมีปัญญา
ปฏิบัติ เหมือนกับเรารดน า้ใจเราตลอดเวลา ใจมันก็ไม่แห้งแล้งจนเกินไป ถ้าเป็น
ต้นไม้มันตาย แต่จิตมันไม่เคยตาย จิตเวลามนัทกุข์ มนัทกุข์ยากขนาดไหน มนัทกุข์ของมนั 
เวลาทกุข์แล้วมนัประชด ประชดคือว่าถ้าทกุข์แล้วมนัก็จะดีดดิน้ของมนั มนัจะหาทางออกของ
มนั หาทางออกของมนัก็สร้างบาปสร้างกรรมไง มนักไ็ปสร้างเวรสร้างกรรมของมนัต่อเนื่องไป 

แล้วเวลาจะมาปฏิบตัินะ เวลาถ้ามนัสร้างเวรสร้างกรรมต่อเนื่องไป พอมนัคิดได้มนัจะ
มาปฏิบตัิ มนัก็ต้องมาลบล้าง มนัจะมาคอตกตรงนี ้ตรงว่าไม่น่าเลย ไม่น่าเลย ไม่น่าเลย ไม่น่า
เลยก็ท าไปแล้ว แต่ถ้าเราปฏิบตัิต่อเนื่องไป ต่อไปเนื่อง ต้นไม้มนัจะเหี่ยวมนัจะเฉา เราพยายาม
ฟืน้ฟูมนั เราพยายามรดน า้พรวนดินมนั ถ้ารดน า้พรวนดินมนั เห็นไหม มนัก็ดีขึน้มา 

นี่ก็เหมือนกนั ในการปฏิบตัิต้องปฏิบตัิต่อเนื่องเพราะเป็นสิ่งมีชีวิต ทีนีถ้้าสิ่งมีชีวิตท ามนั
ก็ต้องเป็นแบบนี ้ มนัต้องล้มลกุคลกุคลานของมนัตลอดไป ถ้าล้มลกุคลกุคลานนะ ถ้ารักษาไว้
ไม่ดี ถ้ารักษาดี ถ้าปฏิบตัิแล้วดีนะ พระไม่สึกหรอก พระจะอยู่ในวดัเต็มไปหมด เพราะเขา
ปฏิบตัิแล้วเขาได้  

แต่ใจมนัดิน้รน เวลาใจมนัดิน้รนแล้วกิเลสมนัมายมุาแหย่ พระปฏิบตัิดีๆ นะ มัน่ใจเลย 
องค์ไหนออกจากป่ามาก็พระอรหนัต์ทัง้นัน้ เวลาอยู่ไป อยู่ไป ไม่เหลือตกค้างไว้สกัองค์ สึกหมด 
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ก็เที่ยวป่าเทีย่วเขามาทัง้นัน้ ใจมนัเป็นแบบนีไ้ง มนัถงึบอกว่า การปฏิบัติมันแสนยากๆ ไง 
แต่ไม่พ้นวิสัยของมนุษย์ 

ถ้ามนัปฏิบตัิมนัแสนยาก ถ้ามนัแสนยากมนัต้องท าจริงของมนั ถ้าท าจริงของมนั มนัท า
จริง ถ้าเราไม่ท าสิ่งนี ้ เราไม่ประพฤติปฏิบตัินะ มนัก็ออกนอกเร่ืองนอกราว เพราะว่าเราแย่ง
เวลาของกิเลสที่มนัจะควบคมุหวัใจเราด้วยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ
เป็นการแข่งขนักนั เวลาหลวงตาท่านเทศน์ของท่าน ระหว่างกิเลสกบัธรรมแข่งกนัในใจ ระหว่าง
กิเลสกบัธรรม กเิลสกบัธรรม 

กิเลส กิเลสคือความท้อแท้ไง กเิลสคือความน้อยเนือ้ต ่าใจไง กิเลสคือปฏิบตัิแล้วคอตก
ไง กิเลส เวลาธรรม กิเลสกบัธรรมมนัแข่งกนั ถ้าปฏบิตัิดีสติดีๆ โอ้โฮ! มนัจิตดีมาก มหศัจรรย์
มาก แล้วมนัใช้สติปัญญาพิจารณาไป เวลาธรรม เหน็ไหม เวลาธรรมมนัเกิดขึน้ เวลาธรรมมนั
เจริญงอกงามขึน้มา ระหว่างกเิลสกบัธรรมแข่งขนักนัในหวัใจ ในหวัใจก็ภวาสวะก็ภพในหวัใจ 

ในหวัใจถ้ากเิลสมนัครอบครองก็ทกุข์ของมนัไป ถ้าใจมนัครอบครองมนัก็สขุมาชัว่คราว 
แล้วมนัจะแข่งขนักนัอยู่อย่างนี ้เพราะมนัยงัไม่จบสิน้ กีฬามนัยงัไม่จบสิน้ ยงัไม่รู้แพ้รู้ชนะ มนัก็
จะแข่งขนักนัอย่างนีต้ลอดไป ถ้าแข่งขนัตลอดไป ถ้ายงัเป็นนกักีฬาอยู่ เห็นไหม ดสู ิ นกักีฬา
อาชีพที่เขาอยู่ในวงการอยู่ เขายงัมีเงินเดือน เขายงัมีโบนสั เขายงัมีรายได้เขาตลอดไป  

ถ้านกักีฬาคนนัน้เวลาเขาหมดอายกุารใช้งาน เขาออกจากวงการนัน้ไป เขาจะไม่มี
ค่าตอบแทนใดๆ เลย นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราเลิก เราไม่ปฏิบตัิหรือเราท้อแท้ไป เราจะไม่ได้อะไร
เลย แต่ถ้าเรายงัประพฤติปฏิบตัิอยู่ เหมือนนกักีฬาอาชีพที่ยงัอยู่ในวงการนัน้อยู่อย่างไรๆ เขาก็
มีผลตอบแทน  

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราปฏิบตัิมนัต้องปฏิบตัิแบบนี ้ ถ้าปฏิบตัินีต้ามข้อเท็จจริง ถ้าไม่
ข้อเท็จจริงแล้วมนัก็เป็นแบบเขาไป เลิก แล้วเลิกไปนะ เวลามาถามปัญหา “ผมเคยเป็นอย่างนี”้ 
“เม่ือไหร่” “เม่ือ ๑๐ ปีที่แล้ว เม่ือ ๕ ปีที่แล้ว” จะเป็นอย่างนีห้มด เพราะเขาก็ท้อแท้ เขากเ็ลิก
ของเขาไป พอเลิกของเขาไป ไปอยู่ทางโลกแล้วมนัได้อะไรขึน้มา มนัไม่มีอะไรดีขึน้หรอก  

เพราะชีวิตนีมี้การพลดัพรากเป็นที่สดุ เราต้องตายไปข้างหน้าแน่นอน เราจะมีความดี
ความชัว่ขนาดไหน มนัจะเป็นเวรเป็นกรรมกบัใจดวงนีไ้ป แล้วถ้าออกไปมนัจะมีส่ิงใดดีไปกว่า
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การประพฤติปฏิบตัิ มนัจะมีส่ิงใดดีกว่าพทุธานสุติ เราอยู่กบัองค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
มนัจะมีอะไรดีไปกว่านี ้ ถ้ามนัไม่มีดีไปกว่านี ้ เราก็ต้องเกาะสิ่งที่ดีที่สดุ ถ้าดีที่สดุ ก็การหมัน่
เพียรของเรา  

การภาวนาของเรา มนัจะทกุข์มนัจะยาก แน่นอนทกุข์ยากทัง้นัน้ ท างานทางโลกก็ทกุข์
ยาก เวลาปฏิบตัิยิง่ทกุข์ยากใหญ่ แล้วยิ่งทกุข์ยาก ดสู ิ ระหว่างกเิลสกบัธรรมมนัแข่งขนักนันะ 
เวลาธรรมมนัมีคณุค่ามนัจะเอาให้ได้ เอาให้ได้ มนัอดนอนผ่อนอาหาร ครูบาอาจารย์ท่าน
ปฏิบตัิมาฟากตายทัง้นัน้ แต่ฟากตายแล้วเวลาชนะแล้วจบนะ เวลาชนะแล้วมนัเป็นขัน้เป็นตอน
ขึน้ไป เป็นขัน้เป็นตอน อกุปปธรรม ไม่เสื่อม ไม่แปรสภาพ แต่ถ้ามนัยงัไม่ได้ตรงนีม้นัก็ยงัเสื่อม 
ยงัแปรสภาพอยู่ของมนัไป  

นางวิสาขาได้เป็นพระโสดาบนั เห็นไหม เวลาหลานตายก็ยงัร้องไห้ ไปเฝา้องค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

“วิสาขา เธอเป็นอะไร” 

“ก็หลานตาย หลานตายก็เศร้าเสียใจ” 

“แล้วถ้าในโลกนี ้สิ่งมีชีวิตเป็นหลานเธอหมด แล้วตายทกุวนัๆ เธอจะไม่ร้องไห้ตลอดไป
เลยหรือ” 

ได้สติคิดขึน้มา จบเลย ถึงเวลาแล้ว เวลาเป็นพระโสดาบนัแล้วนะ อนันีม้นัไม่
เสื่อมสภาพ มนัคงที่ของมนั ขนาดพระโสดาบนัมนัสังโยชน์ ๓ ละสงัโยชน์ ๓ ไป แต่ยงัมีทิฏฐิ
มานะ ยงัมีความเห็นผิดเห็นชอบสงูๆ อยู่ ท่านก็ยงัมีความทกุข์ความยากร้องไห้นัน่นะ่ ร้องห่ม
ร้องไห้นะเวลาหลานตาย  

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเตือนขึน้มา นัน่น่ะอกุปปธรรมไม่เสื่อมสภาพ 
แต่ของเราถ้ายงัไม่สมจุเฉทปหาน ยงัไม่กิเลสขาดไป มนัจะเจริญแล้วเสื่อม เจริญแล้วเสื่อมอยู่
อย่างนี ้ถ้าเจริญแล้วเสื่อมอย่างนี ้มนัต้องมีสติมีปัญญาแล้วต่อสู้ เราพยายามต่อสู้ของเรา 

ฉะนัน้ เวลาที่ว่า “ค าถามข้อที่ ๑. บางครัง้ทีเ่รานัง่สมาธิ ถ้าก าหนดพทุโธ รู้สึกว่าพทุโธ
ได้ออกมาจากใจ การภาวนานัน้จะมีความสงบอ่ิมเอมและมีความสขุ ขณะนัน้มีสติรู้ตวัตลอด 
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และลกูขอน้อมจิตไปพิจารณากาย พิจารณากาย นึกถึงความตาย พบว่ามนัยงัอยู่ในสมาธิ ไม่
ยอมพิจารณา เหมือนกบัจิตที่ยงัไม่อ่ิมในสมาธิ” 

ตรงนีเ้วลาฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญานะ ทกุคนจะเรียกร้องว่า เราต้องท าสมาธิ
ก่อน ต้องท าสมาธิก่อนแล้วเม่ือไหร่จะฝึกหดัใช้ปัญญา  

ถ้าสมาธิมนัสงบนะ หรือเรามีก าลงัพอ เราฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญา
ต้องฝึกหดัใช้ ถ้าปัญญาไม่ฝึกหดัใช้ เวลาบอกว่า “เวลาเข้าสมาธิแล้วมนัอยู่ในสมาธิ เวลาจะ
ออกใช้ปัญญามนัเหมือนกบัก าลงัจะไม่พอ ตรงนีม้นัว่ายกขึน้สู่วิปัสสนาหรือไม่ยกขึน้วิปัสสนา” 

ถ้ายกขึน้วิปัสสนานะ จิตสงบแล้วสมถกรรมฐาน ฐานที่ตัง้แห่งการงาน มีฐานที่ตัง้แห่ง
การงาน คือเรามีสติมีปัญญา เรารู้จกัตวัตนของเรา ปถุชุน กลัยาณปถุชุน ปถุชุนคนหนา คน
หนาเป็นสมาธิก็ไม่รู้ว่าเป็นสมาธิ แล้วเป็นสมาธิก็เข้าได้ยาก มนัลุ่มๆ ดอนๆ ถ้ากลัยาณปถุชุน
ท าสมาธิได้ แล้วท าสมาธิได้ต้องฝึกหดัใช้ปัญญา พอจิตสงบแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา มนัถงึจะเป็น
ปัญญา หลวงตาท่านใช้ค าว่า “วิปัสสนาอ่อนๆ”  

การวิปัสสนา วิปัสสนาอ่อนๆ ฝึกหดัใช้มนั ถ้าฝึกหดัใช้มนันะ พอมนัฝึกหดัใช้แล้วมนั
ฟุ้งซ่านไป มนัติดขดัติดข้องไป เรากลบัมาพทุโธต่อ เวลากลบัมาพทุโธอีก ให้จิตมนัสงบแนบ
แน่นขึน้  

แล้วพอบางทีแนบแน่นขึน้ เพราะกิเลสมนัต่อรองตลอด เวลาท าสมาธิมนัก็บอกว่ามนัจะ
ใช้ปัญญา เวลาจิตมนัเป็นสมาธิแล้วมนัก็บอกว่าสมาธิยงัไม่พอ เวลาท าสมาธิมนัก็อยากใช้
ปัญญา เวลาจิตสงบ กว่าจะใช้ปัญญาได้ มนับอกว่าตอนนีส้มาธิยงัไม่พอ ใช้ไม่ได้ ขณะท า
สมาธิมนัก็บอกว่าเป็นสมถะ ฆ่ากิเลสไม่ได้ ฆ่ากิเลสกต้็องใช้ปัญญา 

เวลาท ามนัก็ฟุ้งซ่าน ก็ปัญญาอย่างนัน้เป็นโลกียปัญญา ปัญญาที่เราคิด ปัญญาที่มนั
เกิดจากจิต ปัญญาสามญัส านึกมนัเกิดตลอดเวลา นี่เกิดตลอดเวลา เพราะเราศึกษาธรรมะของ
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่เราจะเอาคณุงามความดี เราจะเอาจิตสงบไง เราจะเอา
สมาธ ิ เวลาสมาธิมันก็มายุมาแหย่ให้เราเรรวน เวลาจิตมนัจะสงบขึน้มาบ้าง เวลาจิตสงบ
บ้างแล้วฝึกใช้ปัญญา มนัก็บอกว่าสมาธิยงัไม่พอ ต้องหยดุสมาธิก่อน 
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ฉะนัน้ ถ้าวิปัสสนาเป็น วิปัสสนาเป็นก็ฝึกหัดใช้ปัญญา คือทดสอบเราไป จิต
สงบแล้วฝึกหัดใช้ปัญญา ออกพิจารณา พิจารณาเร่ืองธรรม พิจารณาเร่ืองธรรมคือ
พิจารณาความสังเวชของโลกของวัฏฏะ ของสังคม ว่าอย่างนัน้เถอะ ในสงัคมที่มนัมี
กระทบกระเทือนกนัเพราะใครล่ะ ก็เพราะมนษุย์ มนษุย์มนัมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนัทัง้นัน้ 
แล้วมนัก็มีการกระทบกระเทือนกนัไป 

ถ้าจิตสงบแล้วนะ มนัมองแล้ว มนัเหมือนเราดเูขาเล่นกีฬา เราอยู่ข้างสนาม เราเห็น
หมด แต่ขณะที่จิตยงัไม่สงบ เหมอืนเราเล่นกีฬา เราอยู่ในสนาม งงไปหมดเลยนะ ท าอะไร
ผิดพลาดไปทกุเร่ืองเลย ไม่ท าอะไรประสบความส าเร็จสกัอย่าง แต่พอไปอยู่ข้างสนามเห็นหมด
เลย ควรท าอย่างนัน้ ควรท าอย่างนัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราจิตยงัไม่สงบ มนัก็เหมือนเราเลน่กีฬาอยู่ มนัผิดพลาดไปหมด แต่
ถ้าเราพทุโธๆ จนจิตสงบแล้ว เราอยู่ข้างสนาม แล้วเราดเูขาเล่น เราจะฝึกหดัใช้ปัญญาแล้ว 
แล้วเราอยู่สถานะไหนล่ะ สถานะผู้เล่นหรือสถานะของคนด ู 

ทีนีจ้ิตของเรามนัเปล่ียนแปลงตลอด นี่พดูถึงสถานะก็เป็นอย่างนัน้ ผู้เล่นก็อยู่ในสนาม
ตลอด คนดกู็อยู่ริมสนามตลอด แต่จิตมนัไม่อย่างนัน้น่ะสิ เดี๋ยวมนัคิดท่านู้น เดี๋ยวมนัคิดท่านี ้
เดี๋ยวมนัเล่ห์เหลี่ยมอย่างนัน้ เดี๋ยวมนัเล่หเ์หลี่ยมอย่างนี ้ แล้วมนัสอดตลอดไง มนัสอดตลอด 
ฉะนัน้ ถึงบอกว่า ตรงนีเ้ราฝึกหดั เราต้องหาทางของเราไง  

เวลาจะใช้ปัญญาอย่างนัน้ ถ้าโดยทัว่ไปสามญัส านึก คนเรานะ เวลาทกุข์เวลายากเราก็
หาที่พ่ึงใช่ไหม คนเรานะ ถ้าพดูถึงเรานบัถือพระพทุธศาสนาในทะเบียนบ้าน เราก็หาอยู่หากิน
ของเราอย่างเดียว เพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาต้องมีหน้าที่การงาน เราก็จะขวนขวายของเรา มนั
ก็อยู่กบัโลกนัน้ แต่ถ้าคนเขามีสติปัญญาบ้าง งานก็ท าของเราแล้ว ขณะท างานอยู่ถ้ามนัมีเวลา
ของเรา เราก็ก าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเรา เราก็ปฏิบตัิได้  

นี่พดูถึงว่า เวลาทางโลกเขาขวนขวายของเขาอย่างนัน้ เขายงัไม่ได้มีศรัทธามัน่คงพอ 
เขาก็ไม่มาประพฤติปฏิบตัิ เวลาจะมาประพฤติปฏบิตัิ เห็นไหม มนัก็คิดแล้วว่าท าอย่างไร
ถกูต้อง ท าอย่างไรมนัจะได้ผลประโยชน์ แล้วในการปฏิบตัิถ้าเขาปฏิบตัิของเขา เขาปฏิบตัิมา
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เพ่ือความสขุสงบในใจของเขา อนันัน้มนัก็ใช้ได้ มนัก็แบบว่าเป็นชาวพทุธ เราเกิดมาแล้วไม่ใช่
พทุธทะเบียนบ้าน เราเป็นชาวพทุธแล้วเราก็ขวนขวาย  

หลวงตาท่านใช้ค าว่า “ศาสนาพุทธเหมือนห้างสรรพสินค้า” ใครมีสติปัญญามาก
น้อยแค่ไหน เข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไง 

นี่ก็เหมือนกนั เราเป็นชาวพทุธ ถ้าระดบัของทาน เราก็ได้แค่ทาน มนัก็ได้อามิส ได้ผล
บุญ ถ้าเราจะปฏิบตัิภาวนา ปฏิบตัิภาวนา เห็นไหม ถ้าเราท าความสงบได้ เราก็ได้สมถะ เราได้
สมถะคือได้สมาธิ ได้ตวัตนของเราด้วยความมัน่คง ได้จิตมีก าลงัขึน้มา ถ้าเรายกขึน้สู่ใช้ปัญญา 
มนัก็เป็นวิปัสสนา ถ้าวิปัสสนาแล้วยกขึน้วิปัสสนา มนัก็จะเข้าบุคคล ๔ คู ่

บุคคล ๔ คู่ จิตดวงเดียวเป็นถึง ๘ อย่าง เป็นโสดาปัตติ-มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคลจิตดวงเดียว
เป็นได้ถึง ๘ บุคคล บุคคล ๔ คู่ได้ ๘ บุคคล มรรค ๔ ผล ๔ แล้วยงัเป็นนิพพาน ๑ อีก เป็น ๙ 
พอ ๙ แล้วมนัเป็นศนูย์ เวลามนัจะพฒันาไปอย่างนัน้น่ะ 

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เรากเ็หมือนทางโลก ทางวิทยาศาสตร์ จะท าอยู่อย่าง
นี ้ต้องเป็นอย่างนี ้แต่ถ้าทางโลกเขาท าอย่างนัน้ถกูต้องไหม ถกู เพราะวิธีการการกระท ามนัเป็น
วิธีการกระท า ในการศึกษา เห็นไหม ในการศึกษาเราก็ต้องเรียนทางวชิาการ แต่ถ้าเราจบแล้ว 
เราจบเป็นชัน้เป็นตอนขึน้มา เราเรียนจบ เราได้ความรู้ขึน้มา ถ้าเราเรียนจากทางวิชาการต ารา
นัน่น่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราปฏิบัติมันก็ปฏิบัติอย่างนี ้แต่จิตใจมันพัฒนาหรือไม่ จิตใจ
มันสูงขึน้มาหรือไม่ ถ้าจิตใจสูงขึน้มาเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป เวลาที่ว่าจิตใจมันไม่ยอม
วิปัสสนา มันไม่ยอมท า เหน็ไหม วิปัสสนามันท าเป็นหรือไม่เป็น ถ้าเป็นขึน้ไปแล้วมนั
จะรู้จะเห็น มันต้องฝึกหัด ส าคัญตรงนีม้าก ส าคญัที่ว่า ถ้าเราท าสมถกรรมฐาน เราท า
จิตใจให้สงบ ถ้าจิตใจไม่สงบมนัเป็นโลกียปัญญาทัง้หมด มนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็นเร่ือง
โลกๆ แล้วปฏิบตัิไปเถอะ ปฏิบตัิอย่างนัน้ 

แต่ทางโลกที่เขาปฏิบตัิกนั เราเห็นด้วยนะ ไม่ใช่บอกว่าคนปฏิบตัินีผ้ิดหมด แต่เวลาเขา
จะปฏิบตัิของเขา เขาปฏิบตัิของเขาเพ่ือความร่มเยน็เป็นสขุ มนัเหมือนกบัว่าเขาปฏิบตัิมา 
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ปฏิบตัิเพ่ือให้เขามีความร่มเย็นเป็นสขุเท่านัน้ แต่เร่ืองเอามรรคเอาผลยงัอีกไกล พดูอย่างนีเ้ลย 
มนัยงัอีกไกล  

แต่เรา เราปฏิบตัิแล้ว ถ้าเราเชื่อมัน่ เรามีศรัทธาในพระพทุธศาสนา เรามีที่พ่ึง เราก็
ร่มเย็นเป็นสขุแล้ว แต่ถ้าจะเอามรรคเอาผล เราท าของเราจริงจงัขึน้มา ถ้าท าจริงจงั เพราะเรา
ท างานแล้วใช่ไหม เหมือนท างานแล้วเราต้องมีผลตอบแทน เราท างานแล้วเราต้องมีมรรคมีผล 
เราท างานแล้วเราต้องมีคณุธรรมในใจ แล้วคณุธรรมในใจเป็นกุปปธรรม อกุปปธรรม  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทัง้หลายต้องเป็นอนตัตา เราท าอะไรแล้วมนักเ็ป็นอนตัตา 
คือมนัว่างเปล่าไปหมด ไม่มีแก่นสาร อนันัน้มนัเป็นความเข้าใจของปริยตัิ  

แต่ถ้าเป็นความเข้าใจของปฏิบตัิ เหน็ไหม กุปปธรรม อกุปปธรรม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ

ตา ใช่ มนัเป็นกุปปธรรม กุปปธรรมก็สภาพความเป็นจริงไง ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ มนักเ็ป็นธรรมชาติของมนัจริงๆ นี่แหละ แล้วเราก็รับรู้อย่างนี ้ เรากรู้็หมด ทาง
วิทยาศาสตร์รู้หมด ใครมีการศึกษารู้เท่าหมด ธรรมชาติเป็นแบบนี ้ 

แต่อกุปปธรรมมันเหนือธรรมชาติ เพราะธรรมชาติไม่มีผลกับใจดวงนี ้
ธรรมชาติไม่มีผลกับใจดวงที่เป็นพระโสดาบันขึน้ไป เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี มี
เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป จนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเหนือธรรมชาติทัง้หมด เพราะ เพราะ
มันไม่เวียนไปธรรมชาติไง มันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ  

เพราะธรรมชาติมนัต้องเวียนว่ายตายเกิด สสารมนัแปรสภาพของมนัไป เป็นอนิจจงั 
ที่ว่าทางวิชาการมนัพิสจูน์ได้กเ็ท่านัน้ แต่ถ้าเป็นวิมตุติสขุแล้วจบ เหนือไปหมดเลย ถ้าเหนือไป
หมด สิ่งที่มนัท า ถ้ามนัเป็นจริงมนัจะเป็นอย่างนัน้  

กุปปธรรม อกุปปธรรม ถ้ากุปปธรรม ใช่ เพราะว่าทางปริยตัิจะบอกว่า ในพระไตรปิฎกก็
บอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นอนตัตา มนัเป็นอนตัตา เป็นธรรมชาติ ถ้าบอกว่าเหนือ
โลกไปเลย เหนือโลกเหนือสงสารไปเลย แล้วจะเดินกนัทางไหนล่ะ เอ็งจะไปสู่เป้าหมายอย่างไร
ล่ะ มนัก็ต้องเอาความดีเป็นเคร่ืองด าเนินไง เอาสจัจะความจริงเป็นเคร่ืองด าเนินไง แต่ถ้าเอา
ความจริงเป็นเคร่ืองด าเนิน ไม่ทิง้ความจริงนัน้ก็พ้นจากนัน้ไปไม่ได้ ขบัรถมา รถของฉัน รถของ
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ฉันอยู่นัน่น่ะ ไม่ลงจากรถ เป็นไปไม่ได้ ขบัรถมาต้องทิง้รถไว้ที่จอดรถนัน้ แล้วเราต้องออกจาก
รถนัน้ไป 

นี่ก็เหมือนกนั วิธีการทัง้หมดทีเ่ราใช้มา วิธีการทัง้หมดคือรถอนันัน้ สิ่งเคร่ืองด าเนินอนั
นัน้ ถึงที่สดุแล้วทิง้มนั ต้องทิง้มนั แล้วทิง้ให้เป็นด้วย เราทิง้มนัคือแกล้งลืมไว้ เออ! รถทิง้ไว้ 
เดี๋ยวพอมีอบุตัิเหตเุขาดทูะเบียนเลย รถของใคร ทิง้มนั ทิง้มนั ติดคกุครับ เขาไปปล้นไปจีอ้ยู่นัน่  

ทิง้มนั ต้องทิง้มนั ต้องโอนให้หมด สละทิง้ไปเลย ถ้าเป็นจริงอย่างนัน้นี่คืออกุปปธรรม 
ฉะนัน้ อกุปปธรรมมนัอีกเร่ืองหนึง่ ฉะนัน้ เวลาท ามนัต้องท าให้จริงจงัขึน้ไป 

ฉะนัน้ บอกว่า ถ้าวิปัสสนาเป็นหรือไม่เป็นนัน่อีกเร่ืองหนึ่ง ทางโลกเขามนันกแก้ว
นกขนุทอง มนัรู้เท่า รู้ธรรมะไปหมดล่ะ แต่ตวัตนของมนัไง ตวัตนของมนัไม่รู้ไม่เห็นเพราะมนั
เข้าสู่สมาธิไม่ได้  

เพราะเราบอกว่า ถ้าเราเข้าสู่สมาธิได้ แล้วสมาธยิกขึน้สู่วิปัสสนา ก็ตัวเราไปรือ้
ค้นตัวเราเอง จิตแก้จิต มันถึงละเอียดอ่อน แล้วมันเป็นเส้นผมบังภูเขา มันอยู่ในเราน่ี
แหละ แต่เราจับต้นชนปลายไม่ได้แล้วกันแหละ เร่ืองในใจเราน่ีแหละ แต่จับต้นชน
ปลายไม่ถูกสักอย่าง แล้วค่อยๆ ฝึกหัดไป ค่อยๆ ฝึกหัดไป ผิดบ้างถูกบ้าง ผิดบ้างถูก
บ้าง จนจับต้นชนปลายได้ ขึน้ต้นได้นะ  

ฉะนัน้ เวลาผู้ที่ช านาญ อย่างหลวงตาท่านพดู เวลาติดสมาธิ ติดสมาธิ เวลาออกใช้
ปัญญาไปแล้ว โอ้โฮ! พุ่งเต็มที่เลย แล้วไปหลวงปู่ มัน่ “ไอ้บ้าสงัขาร” คือว่าท าสดุโต่งไปอีกข้าง
หนึ่ง ท่านถึงบอกว่าต้องรัง้กลบัมา รัง้กลบัมา เห็นไหม รัง้กลบัมาให้อยู่ในพทุโธ รัง้กลบัมาให้
สงบ พอปล่อยผลวัะไปเลย เวลามนัท าเป็นแล้วนะ เวลามนัพิจารณาของมนั มนัจะไปท่าเดยีว
เลยๆ ต้องรัง้ไว้ ต้องรัง้ไว้ ผู้ที่รัง้ไว้เคยมีนะ แต่ของเราไม่คิดว่าเรารัง้ไว้หรอก เรายงัไม่ได้รัง้หรอก 
พอบอกรัง้ไว้ป๊ับ เดี๋ยวมนัจะคิดไปอีกอย่างหนึง่เลย 

นี่พดูถึงว่า “ถ้าพบว่าจิตมนัอยากอยู่ในสมาธิ มนัไม่ยอมพิจารณา เหมือนใจมนัยงัไม่อ่ิม
ในสมาธิ อย่างนีย้งัมีสมาธิมากไม่พอใช่หรือไม่” 
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ต้องฝึกหดั ก าลงับางทีถ้ากเิลสมนัไม่รุนแรง ก าลงัแค่นีก้็พอ แต่ถ้ากิเลสมนัรุนแรง 
เหมือนกระทบมารุนแรง สมาธิต้องแรงตาม มนัเหมือนกบัเวลาสตัว์เนือ้ ถ้ามนัมีกระดกูหรือไม่มี
กระดกูไง ถ้าเป็นเนือ้มนัเฉือนมนัก็ขาด แต่ถ้าเป็นกระดกู เฉือนอย่างไรก็ไม่ขาด มนัต้องสบั 
เวลาอารมณ์มนัแต่ละอารมณ์มนัไม่เหมือนกนั เราถงึต้องตัง้สติของเรา  

นี่พดูถึงว่า สมาธิพอหรือไม่พอ วิปัสสนาจะเร่ิมต้นอย่างไร มนัถึงท าของมนัได้ 

“๒. ลกูนัง่สมาธิตอนเช้าก่อนไปท างาน ถ้าเช้าวนัไหนที่นัง่สงบดี ในระหว่างวนัก าหนด
ลมหายใจเข้าออกยาว จะมีความรู้สึกนิ่งสงบอยู่ในใจ ถ้าเราต้องใช้ชีวิตในการอยู่ทางโลก เรา
จะมีวิธีการประคองใจให้มีความสงบระงบัอย่างไรเจ้าคะ”  

ทางโลก ทางโลกตัง้สติไว้อย่างเดียว ท างานให้จบ ถ้างานจบไปแล้ว เวลาผลกระทบโลก
ธรรม ๘ ถ้าสติเราเท่าทนั เร่ืองที่กระทบมนัปล่อยวางได้หมดล่ะ แต่ถ้าสติเราเลือนรางหรือเราตึง
เครียดในหน้าทีก่ารงาน มนัต้องมีหลดุบ้าง ไอ้ค าว่า “มีหลดุ” หลดุแล้วเราก็ตัง้สติกลบัมา แล้ว
เราก็มาทบทวนของเรา  

ถึงเวลามนัผ่านไปแล้วนะ อย่างนีม้นัไม่ดี วนัหลงัไม่ท าอีก มนัก็อาศยัประสบการณ์ที่เรา
ผิดพลาดนัน่แหละ ถ้าไม่อาศยัประสบการณ์ที่เราผิดพลาด มนัเร่ืองของคนอ่ืนไง เร่ืองของคน
อ่ืนมนัคิดแล้วมนัก็จืดๆ แต่ถ้าเป็นเร่ืองของเรานะ มนัได้เสีย เราเป็นผู้ได้ผู้เสียในการกระท านัน้ 
มนัก็ต้องมาคิดของเรา  

นี่พดูถึงว่าเราอยู่ทางโลก ทางโลกเป็นทางคบัแคบ แต่คบัแคบขนาดไหนเราต้องอยู่กบั
เขา เราหนีคนไม่ได้หรอก เวลาจิตเราเบื่อหน่าย เราก็บอกเราอยากจะหนีออกไป เวลาออกไป
แล้ว โอ้โฮ! รู้อย่างนีอ้ย่าเพ่ิงมาก็ดี เอาไว้แก่ๆ แล้วค่อยมาท า เวลามนัอยู่คนเดียวมนัก็คิดไปอีก
อย่างนะ ความคิด โอ้โฮ! มนัร้อยแปด ฉะนัน้ เรารักษาของเราๆ ยงัมีสติปัญญารักษาของเราไป 
มนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเรา  

นี่อยู่ทางโลก ทางโลกเราก็อยู่ทางโลก มนัหนีโลกไม่ได้หรอก ขนาดตายไปแล้วว่าจะหนี
โลก ยงัต้องหาสปัเหร่อเลย สปัเหร่อต้องเผาให้ มนัเป็นเร่ืองของสงัคม เร่ืองของโลก ถ้ามนัจะหนี
จริงๆ มนัต้องหนีความรู้สึกนึกคิดของเรา ความรู้สึกนึกคิด อยู่กบัโลกโดยไม่ติดโลกไง อยู่กบั
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โลกนี่แหละ อยู่กบัสงัคมนี่แหละ แต่รักษาใจของเราได้ๆ จะรักษาใจของเราได้มนัต้องฝึกหดั 
รักษาใจของเราได้ เราต้องผ่านการฝึกหดัมา 

เวลาทกุคนรู้ธรรมะหมดเลย นี่มนัเป็นปริยตัิทัง้นัน้ เรารู้ธรรมะหมดเลย ท าไมเขาแก้ไข
กิเลสเขาไม่ได้ล่ะ เพราะยงัไม่ปฏิบตัิไง ถ้าลองปฏิบตัิขึน้ไปแล้ว ปฏิบตัิแล้วมนัก็เหมือนกบัเรา
ต้องแยกออกมาจากโลก ถ้าแยกออกจากโลกแล้วท าอย่างไร แยกออกจากโลก เราก็แยกเวลา
เราปฏิบตัิสิ เวลาเราไปท างานเราก็ท างานของเรา แล้วเราก็หาหลีกเร้นของเรา เราท าของเราจน
เขาเชื่อถือได้ เดีย๋วเขาเห็นน า้ใจเอง 

แล้วถ้าเราจะท าแล้ว ถ้าจิตใจเราเรียกร้องนะ โอ้โฮ! ทกุข์น่าดเูลย “ท าไมเป็นอย่างนัน้ 
ท าไมเป็นอย่างนี”้ จิตใจเราไม่ต้องเรียกร้อง เราท าอย่างนีม้าเอง กรรมของสตัว์ เม่ือก่อนเราก็
คลกุคลีอยู่กบัเขา เม่ือก่อนเราเป็นหวัหน้าพาเขาเที่ยวด้วย แล้วตอนนีเ้ราจะแยกตวัออกมา เขา
ไม่เชื่อหรอก เราต้องท าตวัให้เขาเชื่อถือได้ ถ้าเราเชื่อถอืได้นะ มนัถึงจะเป็นอย่างนัน้ไป 

เราอยู่กบัโลก เพราะจิตใจคนมนัจะพฒันาขึน้แล้วก็เสื่อมลง เวลาเสื่อมลงแล้ว “ไปไหน
ท าไมไม่ชวนเลยล่ะ ไปไหนไม่เหน็เรียกเลย” จะไปกบัเขาอีกแล้ว ถ้ามนัดีมนัก็อย่างหนึ่ง เวลาไม่
ดีก็อีกอย่างหนึ่ง แล้วอารมณ์มนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เร็วมาก ฉะนัน้ ถ้าอยู่กบัโลก เราก็มี
สติปัญญาของเราเพ่ือโลก จบ 

ถาม : เร่ือง “นอนฟังธรรมะ นอนฟังเทศนห์ลวงพ่อในเว็บไซต์” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ โยมฟังธรรมของหลวงพ่อในเว็บไซต์ บางทีนัง่ฟัง นอน
บ้าง จงึอยากกราบเรียนถามว่า ตอนนอนฟังจะเป็นบาปไหมคะ เนื่องจากเคยได้ฟังค าสัง่สอน
ตอนเด็กๆ ว่า ห้ามนอนฟังธรรม ตายแล้วจะไปเกิดเป็นงูเจ้าค่ะ 

ตอนนีโ้ยมก็มาปฏิบตัิภาวนาโดยวิธีหลวงพ่อสอนมาได้ ๓ - ๔ เดือนแล้วเจ้าค่ะ มี
ปัญญาอบรมสมาธิ โยมจะภาวนาตอนเช้าเวลาตี ๓ กว่าบ้าง ตี ๔ บ้าง บางวนัตี ๕ ส่วน
กลางคืนก็ก่อนนอนเจ้าค่ะ การภาวนาจิตสงบได้บ้างไม่ได้บ้าง เวลาสงบก็ตวัเบาได้นาน
ประมาณชัว่โมงกว่า โดยมากจะเป็นตอนเช้า ตอนเยน็จะไม่ค่อยได้ถงึชัว่โมงเจ้าค่ะ เพราะทาน
อาหารเย็น ส่วนทกุวนัพระจะสมาทานอโุบสถศีล 
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วิธีภาวนาของโยมเปล่ียนไปเร่ือยๆ บางทีก็มีสติตามลมหายใจเข้าออก ภาวนาพทุโธ
บางทีเพลินไปคิด จิตสง่ออก ก็ภาวนาว่าพทุโธ ธัมโม สงัโฆ บางทีก็รัวพทุโธไวๆ เพราะต้องการ
ให้จิตมนัสงบ ส่วนใหญ่จะสงบ และโยมไม่ค่อยได้เดินจงกรมเจ้าค่ะ เพราะยงัไม่เข้าใจวิธีเดิน
จงกรมว่าเดินอย่างไร ภาวนาอย่างไร จึงกราบเรียนถามเจ้าค่ะ กราบอาราธนาหลวงพ่อสอนวิธี
เดินจงกรมด้วย 

ตอบ : เดินจงกรมก็เหมือนนัง่สมาธิ ถ้านัง่สมาธิเราก าหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจ
ออก หรือเราก าหนดพทุโธ แต่เรานัง่ไว้ ไอ้นี่กเ็หมือนกนั เดินจงกรมเราก็เดิน ขามนัเดินไป เราก็
ก าหนดลมหายใจเข้าออก หรือพทุโธเหมือนกนั เพียงแต่ว่าเปล่ียนจากท่านัง่เป็นท่าเดนิ แล้ว
เดินไปไม่ต้องวิตกกงัวล เดี๋ยวจะรู้เอง เพราะเดินไปแล้ว พอช านาญแล้วจะเข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้ว
ก็จบ 

นี่พดูถึงว่า เขาจะเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนานะ แล้วเพ่ิงฝึกหดัปฏิบตัิไง  

แต่เร่ืองค าถาม ค าถามที่ว่า “นอนฟังธรรม นอนฟังธรรม เวลาเป็นเดก็เป็นเลก็ ผู้ใหญ่
เขาบอกไว้ว่าห้ามนอน ถ้านอนฟังธรรมแล้วเดี๋ยวจะเกดิเป็นงู”  

เราก็เลยกลวัว่าจะเกิดเป็นงูไง เป็นงูคือมนันอนซมทัง้วนัไง นี่ก็เหมือนกนั นอนฟังธรรม 
นอนฟังธรรม เราจะบอกว่าถ้าเป็นปัญญาชนนะ นอนฟังธรรมได้ไหม ได้ ถ้าบอกไม่ได้เลยเดี๋ยว
มนัไม่ฟัง เวลานัง่ไปเม่ือยๆ แล้วมนัก็อยากนอน นอนฟังธรรมได้ไหม ได้ ถ้าไม่ได้นะ หายไป
คร่ึงหนึ่งเลย ไอ้อยากเปิดฟังเทศน์ไม่กล้าเปิดเลย เพราะเดี๋ยวมนันอนไม่ได้ มนัจะนอนฟังธรรม
ไง  

แต่โดยที่เราอยู่กบัหลวงตานะ หลวงตาท่านไม่ให้ท าเลย ถ้าเป็นกรรมฐานเป็นผู้ที่มี
คณุธรรมในใจ ท่านพดูว่ามนัเป็นการไม่เคารพ เห็นไหม เวลาเขาเรียกเคารพศีล เคารพธรรม 
ท าไมต้องเคารพ ถ้าเราเคารพแล้ว ที่อยู่ของผู้ทรงศีลเขาจะเคารพนะ ในประวตัิหลวงตา เห็น
ไหม ที่แม่ชีแก้วท่านบอกว่า เวลาหมามนัชื่ออะไรทีจ่นัทบุรี ทางเดินจงกรมของพระมนัไม่เดิน
ข้ามนะ แม้แต่หมานะ สนุขัมนัจะเดินผ่าน มนัเดินอ้อมทางจงกรมมา  
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ถ้าหมาที่มนัมีความคิดดีๆ เห็นไหม แม้แต่ทางจงกรมมนัยงัไม่เดินข้ามเลย แล้วสงัเกต
ได้เวลาทางจงกรมของหลวงปู่ มัน่ ทางจงกรมของครูบาอาจารย์เรา เขาจะเอาเชือกกัน้ขึงไว้
ไม่ให้คนเดินข้าม เพราะว่าเป็นการไม่เคารพไง แล้วคนที่เคารพบูชา มนัเหมือนเหยยีบย ่าน า้ใจ
เขา ถ้ามนัคิดอย่างนัน้ป๊ับ จิตใจมนั เห็นไหม จิตใจมนัลง จิตใจมนัลง เวลาประพฤติปฏิบตัิมนั
จะง่าย จิตใจมนัลงมนัเชื่อฟัง 

จิตใจคนทีเ่ชื่อฟัง กบัจิตใจที่แข็งกระด้างที่ทฏิฐิมานะไม่เชื่อฟังอะไรเลย แล้วเวลากิเลส
มนัเกิดในใจดวงนัน้เพราะมนัมีทิฏฐิมานะ มนัไม่เชื่อฟังใคร เวลามนัเกิดอปุสรรคขึน้มาแล้วมนัก็
ฟังใครไม่ได้ แล้วมนัก็หาที่อยู่ไม่ได้ แล้วมนัก็หาที่พ่ึงไม่ได้ เพราะอะไร เพราะด้วยทิฏฐิมานะ 
ประชาธิปไตยไง กูมีสิทธ์ิ สิทธิเสรีภาพ ก็สิทธิเสรีภาพมนัก็เป็นสิทธ์ิ แต่เราก็ต้องฟังคณุธรรม ฟัง
วิธีของครูบาอาจารย์ที่ท่านท าของท่าน แล้วมนัเคารพบูชาไง 

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอานนท์นะ จะไม่ก้าวก่าย 
จะไม่เข้าไปสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าเคยน่ังเลย ท่านจะเช็ดจะถู จะ
ปฏิบัติเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังด ารงชีพอยู่เลย ที่เคยน่ัง เคยนอน
นะ จะท าความสะอาดอย่างดีเลย น่ันเคารพ เคารพแม้แต่ว่าท่านนิพพานไปแล้วก็ยัง
เคารพสถานที่นัน้  

นี่พดูถึงว่า เคารพสถานที่ เคารพสิ่งที่ผู้ที่ทรงศีล แล้วถ้าเคารพธรรมๆ มนัท าด้วยความ
เคารพ เหมือนไปหาหมอจะฉีดยานิ่งเลย กลวัหมอฉีดผิด ไอ้นี่ก็เหมือนกนั จะฟังธรรมๆ ถ้าจิต
มนันิ่ง จิตมนัดี ที่มนัเคารพมนัจะได้ความดีไหม  

หมอจะฉีดยา หมอจะผ่าตดั ดิน้ใหญ่เลย อ้าว! ผ่าเลย ผ่าเลย อย่างไรก็ได้ ไอ้นี่จะฟัง
ธรรม นอนก็ได้ ตีลงักาก็ได้ แตถ้่าเรานัง่ฟังธรรม เหน็ไหม เหมือนหมอจะผ่าตดัเราก็ให้ความ
ร่วมมือกบัหมอเพ่ืออะไร เพ่ือบาดแผลเพ่ือการผ่าตัดนัน้มนัจะปลอดภยั การผ่าตดันัน้มนัจะ
ประสบความส าเร็จ ฟังธรรม ฟังธรรมด้วยความเคารพ เขานัง่  

อยู่บ้านตาดขนาดเดินจงกรม ถ้าลองมือแกว่งมือนะ หรือเอามือไขว้หลงันะ ประชุมพระ 
ใส่เลย ท่านบอกว่าดไูม่ได้ มนัเป็นการท าด้วยความไม่เคารพ การท าด้วยความไม่เคารพมนัจะ
ไม่ได้ผล ถ้าได้ผลมนัก็เป็นมิจฉา  
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ถ้าท าด้วยความเคารพ ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยความเคารพ จิตใจมนันอบน้อม เวลา
เป็นขึน้มามนัก็เป็นสมัมา คือมนัไม่คิดออกนอกเร่ืองนอกราว ถ้าเป็นมิจฉา เห็นไหม มนัทิฏฐิ
มานะอยู่แล้ว เร่ืองของกู กูเกง่ กูแน่ เวลามนัเป็นสมาธิมนัก็นู่น อยู่บนพระจนัทร์นู่น มนัไปดาว
องัคารนู่นเลย มนัไม่อยู่กบัตวัหรอก 

นี่พดูถึงว่าครูบาอาจารย์ทีท่่านเป็น ท่านเห็นประโยชน์กบัคนฟังนัน่แหละ ท่านเห็น
ประโยชน์กบัคนที่รับฟัง เห็นประโยชน์กบัคนกระท า แต่เวลาพดูไปแล้ว “นู่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ 
โอ้โฮ! ยุ่งมากเลย” เวลาเอ็งเจ็บไข้ได้ป่วยมนัยุง่กวา่นี ้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเอ็งต้องไปหาหมอ 
หมอเขาจะผ่าตดัดแูลรักษาเอ็งกเ็พ่ือประโยชน์กบัเอ็งนัน่แหละ 

นี่ก็เหมือนกนั เราจะฟังธรรม ทีนีเ้ขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ ใหญ่เขาสอนไว้ว่าถ้านอนฟังธรรม
แล้วมนัจะเป็นงไูง ไอ้นี่มนัก็เหมือนกบัค าพงัเพยเนาะ เวลาเขาสอนเด็ก นู่นก็ไม่ได้ นี่กไ็ม่ได้ แล้ว
เด็กมนัไม่มีเหตผุลเขาก็สอนอย่างนี ้ว่าถ้าฟังธรรมแล้วมนัจะเกิดเป็นงู เรากเ็ห็นด้วยนะ เกิดเป็น
งู แต่นอนฟังธรรมได้ไหม ได้ ถ้าไม่ได้หายไปคร่ึงหนึง่แน่ๆ เลย ไอ้คนจะฟังๆ มนัไม่ฟังเลย แต่
เหตผุลไง เหตผุล 

เราเคยอยู่กบัหลวงตามา เราเคยเห็นสภาพแบบนีม้า เราเหน็ท่านสัง่สอนมา แล้วเรามา
ประพฤติปฏิบตัิ เรามาปฏิบตัิ เอาผลของการปฏิบตัมิาเทียบเคียงไง อ๋อ! มนัให้ผลร้ายอย่างนี ้
มนัให้ผลลบอย่างนี ้มนัให้ผลลบกบัตวัเราเองไง แต่เวลาท่านเมตตาเรา ท่านสัง่สอนเราก็เพ่ือตวั
เรา เพ่ือประโยชน์กบัเรานี่แหละ แต่กิเลสของเรามนักเ็อาแต่ค าสอนของท่านมาพลิกแพลง เป็น
อย่างนู้น เป็นอย่างนี ้ เบื่อหน่าย โอ๋ย! น่าเบื่อหน่าย แต่ความจริงท่านก็พดูเพ่ือเรานี่แหละ พดู
เพ่ือประพฤติปฏิบตัิ 

ฉะนัน้ การนอนฟังธรรม ถ้ามนัเม่ือยมนัเหนื่อยนกัจะนอนฟังก็โอเคเนาะ แต่ถ้ามนัจะ
เป็นงูหรือไม่เป็นงู มนัเป็นเวรเป็นกรรม  

แต่ถ้าครูบาอาจารยเ์ราสอน ท่านสอนอย่างนี ้ ท่านพดูด้วยเหตผุลนะ เพราะอยู่กบัท่าน 
ท่านประชุมเร่ืองนีห้ลายรอบ ประชุมเร่ืองพระเดินจงกรมโดยที่สติแตก เดินจงกรมโดยที่ไม่
ส ารวมระวงั ประชุมพระเลย แล้วใส่เต็มทีเ่ลย ท่านบอกว่า เห็นแล้วมนัดไูม่ได้ ท่านมองไม่ได้
เลยเพราะว่าท่านเคารพธรรมไง 
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กว่าท่านจะได้คุณธรรมมามันแสนทุกข์แสนยาก แล้วถ้าท่านได้มาแล้วท่านก็
อยากให้คนอ่ืนได้ด้วย แล้ววิธีการที่มันจะได้มันควรท าอย่างนีม้ันถึงจะได้ ไอ้ท าอย่าง
นัน้มันจะไม่ได้ ถ้าได้มันกเ็ป็นมิจฉา ได้ความหลงผิด ได้อะไรไป ท่านกลับสงสาร ท่าน
กลับป้องกันเรา ท่านป้องกันพวกที่ประพฤติปฏิบัติ ท่านป้องกัน แต่ไอ้เราไม่รู้ ไม่รู้แล้วยงั
เพ่งโทษท่านอีกนะ นี่พดูถึง การฟังธรรมด้วยความไม่เคารพ 

ฉะนัน้ ของท่านไม่ได้นะ เวลาจะเทศน์ขึน้มาต้องเงียบกริบ มนัมีปัญหาก็ตอนโครงการ
ช่วยชาติฯ นี่แหละ รถวิ่งขนาดไหนท่านก็ต้องเทศน์ เพราะว่ามนัต้องการปัจจยัมาเพ่ือสงัคม แต่
ถ้าจริงๆ แล้วเพราะท่านได้ท ามา ท่านขวนขวายมาทัง้ชีวิต ท าไมท่านจะไม่เคารพ แล้วคนอ่ืนจะ
ไม่เคารพมนัเร่ืองของเขา เพราะเขาไม่เคยรู้ไม่เคยเหน็ เขาเคารพแต่เงินทอง เคารพแต่ยศถา-
บรรดาศกัด์ิ แต่เขาไม่ได้เคารพคณุธรรมในใจของคน 

แล้วคณุธรรมอนันัน้ท่านได้ของท่านมา ท่านเคารพของท่าน แล้วท่านเหน็พวกเรา ท่านมี
ลกูศิษย์ พวกเราเป็นลกูศิษย์ ท่านกจ็ะสอน สอน ไอ้พวกเรายงัไม่มีคณุธรรมในใจมนัก็เลยจืดชืด
ไง มนัก็ไม่รู้รสไง มนัก็เลยเอ๊อะ! อยู่นัน่น่ะ ลองใครได้ใครเป็นสิ มนัจะเคารพบูชาขนาดไหน แต่
พวกเรายงัไม่เป็นมนัก็เป็นแบบนี ้นี่พดูถงึนะ  

แล้วเวลาเขาบอกว่า “จริงหรือไม่ นอนฟังธรรมแล้วจะเป็นงู” เป็น “แล้วนอนฟังธรรมได้
ไหม” ได้ เพราะมนัจะไม่มีใครฟัง แล้วมนัจะไม่มีใครปฏิบตัิไง ได้ทัง้นัน้ แต่มนัก็เป็นจริงของมนั  

แล้วถ้าเดินจงกรม เดินจงกรมเราพยายามท าของเรา ท าเพ่ือประโยชน์กับเรา 
ท าเพ่ือประโยชน์กับเราเนาะ เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนาเพ่ือเป็นศาสนทายาทให้หัวใจ
เราเป็นธรรม มันจะเห็นคุณค่าของศาสนา ถ้ามีคุณค่าของศาสนา ศาสนาจะเป็น
ประโยชน์กับสัตว์โลกไง จบ 

ถาม : เร่ือง “กรรมใดหนอที่ท าให้ข้าได้เจอย่าอย่างนี”้ 

นมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ชีวิตผมนัน้โดนย่าท าร้ายจิตใจมามากเหลือ ทัง้เร่ืองค าพดู 
การกระท า ผมเบื่อเหลือเกิน ผมท ามาหลายครัง้หลายคราวก็ไม่เคยปรับปรุง บอกคนนู้นว่าไม่ด ี
บอกว่าผมเป็นคนนิสยัไม่ดี ท าแต่เร่ืองเสยีหาย ขโมยของบ้าง ผมเบื่อนะครับหลวงพ่อ แล้วผม
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จะเอาคืนในสิ่งทีเ่ขาท ากบัผม แม่ก็พดูว่า เมตตาเขาเถอะ เราประเสริฐกว่าเขา แล้วผมก็ทนมา
ตลอดจนผมไม่ไหว ผมอยากให้หลวงพ่อเทศน์ในสิ่งทีท่ าให้ผมไม่ต้องมาทกุข์กบัย่าคนนีค้รับ 

ตอบ : เรามนัเหมือนคนที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นวิทยาศาสตร์นะ เหมือนคนติดคกุ ติดคกุ 
๒๐ ปี เขาต้องโทษ ๒๐ ปี เขาจะพ้นจากโทษ ถ้าติดคกุ ๖ เดือน เขาต้องติดคกุครบ ๖ เดือน เขา
จะพ้นความติดคกุนัน้ 

ไอ้เราก็เหมือนกนั เราเกิดมานะ เกิดมาจากพ่อจากแม่ แต่ย่าเป็นแม่ของพ่อ แล้วย่าเป็น
แม่ของพ่อ เห็นไหม เราเกิดมา เกิดมาโดยเวรโดยกรรมไง เราเกิดมามีเวรมีกรรม เราถงึมาเกิด
เป็นสายเลือดกนัไง ถ้าเราเกิดเป็นสายเลือดกนั สิง่นัน้เป็นสายเลือด มนัท าใจยาก มนัท าใจยาก
เพราะอะไร  

เพราะจิตใจเราเป็นโลก คือว่าคนที่มีมมุมอง มีคณุค่าเท่ากนั มนัถึงกระทบกนัไง แต่คนที่
จะวางสิ่งนีไ้ด้ คนต้องจิตใจที่เป็นธรรม จิตใจที่เป็นธรรม จิตใจเห็นว่าเร่ืองนีเ้ป็นโลกธรรม ๘ 
เห็นว่าเร่ืองนีม้นัเป็นเร่ืองโลกไง จิตใจที่เราสงูกว่าคือใจที่จะวางได้มนัต้องพฒันา มนัต้องท าใจ
ของเราวางได้  

แต่ถ้าอย่างนี ้ “ย่าของผมติเตียนผมมาตลอด” เหมือนกนัทัง้นัน้นะ่ วยัรุ่นทนไม่ได้หรอก 
วยัรุ่นที่บ้านแตกสาแหรกขาด ที่ออกจากบ้านกเ็พราะเหตนุี ้ เพราะว่าเหตทุี่ในบ้าน
กระทบกระเทือนไง ในบ้านมีส่ิงใดบีบคัน้แล้วมนัทนไม่ไหวนะ หนีออกจากบ้าน หนีออกจาก
บ้าน 

ฉะนัน้ เราจะบอกว่า เราจะเอาเร่ืองของสงัคมมาให้โยมเห็นไง แต่เราไม่ได้ยใุห้โยมออก
จากบ้านนะ ไม่ออก เราไม่ออกจากบ้าน ถ้าออกจากบ้านไปมนัท าให้ชีวิตของเราเปล่ียนแปลง
ไป เราเกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลไง ด้วยจากพ่อจากแม่ มีปู่  มีย่า มีตา มียาย สิ่งนีท้ี่กระเทือนมา 
แต่คนคิดอย่างนีเ้ยอะ คนคิดอย่างนีห้มายความว่า ย่าที่คิดอย่างนีเ้ขาถือว่าเขาเป็นสมบตัิของ
เขา เขาถือว่าเขาเป็นแม่ของพ่อ แล้วพ่อเป็นพ่อของเรา โดยทิฏฐิมานะเขาถือกนัมาอย่างนี ้ 

แต่จริงๆ แล้วใจของเขา เขากเ็มตตา เพราะว่าไม่มีความรักที่สะอาดบริสทุธ์ิ ความรัก
ของพ่อของแม่กบัลกู ความรักที่สะอาดบริสทุธ์ิ ไม่ได้หวงัผลตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ แล้วลกูประสบ
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ความส าเร็จอย่างไรก็ประสบความส าเร็จ แต่ตอนนีท้ี่ว่าเขายงัตเิตียนเรา เขายงัคอยติเตยีน 
คอยว่าให้เราเจ็บช า้ เราก็คิดว่าเขาปรารถนาดี ถ้าเขาปรารถนาดีของเขา เราก็ด ารงชีวิตของเรา 
แล้ววางใจเราไง ท าใจเราให้ได้ไง 

ทีนีเ้ขาบอก “ผมเบื่อเหลือเกิน คอยว่าผมเสียๆ หายๆ คอยท าลายผม”  

ไอ้อย่างนีม้นัเป็นเวรเป็นกรรมๆ นะ เราเจอคนแบบนีไ้ง เราถึงยกขึน้ไง ติดคกุ ๒๐ ปี พ้น
จากคกุ ไอ้นี่กเ็หมือนกนั เราเกิดมา เห็นไหม เป็นเวรเป็นกรรม เวรกรรมมนัครอบง าไว้ในสถานะ
อย่างนี ้ แล้วเราหนีไปอย่างไรก็ไม่พ้นหรอก มนัต้องจบสิน้กนัไง มนัต้องหมดเวรหมดกรรมมนัก็
จบกนัไป 

หมดเวรหมดกรรมนะ ค าว่า “หมดเวรหมดกรรม” ถ้าวนัไหนย่าระลึกได้ว่า “อ้อ! ฉันเป็น
คนจ า้จีจ้ า้ไชกบัหลานคนนีเ้หลือเกนิ ฉันมีความผิดพลาด ต่อไปนีฉ้ันจะเป็นคนดี” จบเลยนะ ถ้า
เขาคิดของเขาได้ ถ้าเขาคิดของเขาไม่ได้ เขาก็มองอยา่งนัน้ เพราะมนัไม่มีกฎหมายไปตดัสินไง 
กฎหมายในครอบครัวที่จะไปตดัสินอย่างนัน้ไม่มี เว้นไว้ท าผิดอาญา 

ฉะนัน้ จะบอกว่า ถ้ามันจะแก้ได้ แก้ได้ที่ใจของเรา ใจที่สูงกว่า ใจที่สูงกว่า ค าว่า 
“ใจที่สูงกว่า” มันมองเห็นปัญหาอย่างนีเ้ป็นปัญหาที่เข้าใจได้ มันวางได้  

แต่ใจที่ไม่สงูกว่า แล้วยิง่เป็นวยัรุ่นนะ วยัรุ่นนี่พลงังานเยอะ มนัจะมีปัญหา ถ้ามีปัญหา
ในบ้าน ในครอบครัวมนัเป็นปัญหา ฉะนัน้ เราแก้อยา่งนี ้ เหน็ไหม ดสู ิ เราดสูิ ตอนนีน้ะ เขามี
สามเณรน้อย เขาเอาเด็กน้อยไปบวช แล้วค่อยฝึกหดั ยิม้แย้มแจ่มใส มนัมีธรรมในหวัใจ เราดู
รายการทีวีทีเ่ขาเอาเดก็ๆ ไปบวชกนั เขายงัท าคณุงามความดีได้เลย 

ฉะนัน้ กรณีของเรา เราก็ท าคณุงามความดีของเราเพ่ือเรา ถ้าย่าจะมีมมุมองอย่างไรมนั
เร่ืองของย่า มนัเร่ืองของย่าเขา แล้วถ้าเขาจะมาพดูสิ่งใด ตัง้สติไว้ อย่าหลดุ ไม่ใช่ว่าใครจะพดู
อะไร เขาเดินเข้ามาก็กลวัจนวิง่หนีแล้ว เพราะคนมนัเข็ดเนาะ คนมนัเข็ด แต่เราก็รักษาใจของ
เราไง มนัเป็นเร่ืองในบ้าน แล้วอีกอย่างหนึ่งชีวิตของเราๆ ถ้ามนัยงัเป็นย่า มนัมีพลงังานเหลือ
ใช้ๆ เราต้องหาทางออกของเรา เป็นเวรเป็นกรรมนะ  



วิปัสสนาเป็น ๑๘ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ เป็นเวรเป็นกรรม กรรมจ าแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั แล้วเวรกรรมมนัเป็นอจินไตย 
มนัมีมาเก่ามาแก่ แล้วเราบอกว่าเร่ืองกรรมๆ กรรมเป็นอจินไตยเลยล่ะ ถ้าเป็นอจินไตย 
อจินไตยคือว่าไม่ควรคิดเลยว่ามนัจะมาเกิดเม่ือไหร่ มนัมาอย่างไร แต่มนัต้องมีที่มาที่ไปของมนั  

ถ้าไม่มีที่มาที่ไปนะ ย่าจะรักเราน่าดเูลย ถ้าเป็นกรรมดีนะ ย่าจะรักเรามาก เพราะอะไร 
เพราะย่าก็รกัพ่อ แล้วพ่อมนัก็มีหลาน มีหลานแล้วเขาก็อยากให้หลานเป็นหลานที่ดี เป็นเชิดชู
สกุล ย่าเขาคิดอย่างนัน้ แต่ด้วยจริตด้วยนิสยัของคนอย่างนี ้ นี่ยงัดีนะไม่ไปเจอปู่ เจอย่าขีเ้มา 
แล้วขีเ้มาอยู่กลางถนน โอ้โฮ! อย่างนีน้่าอาย กรณีอยา่งนีม้นัก็มีของมนั เห็นไหม  

เราจะบอกว่า เราเห็นใจมาก เราเห็นใจมากนะ เราเหน็ใจมาก มนัเหมือนกบัทางโลก ถ้า
เจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลเขาจะให้ยา โรคอะไร หมอจะฉีดยารักษา ถ้ามนัควรผ่าตดัก็ผ่าตดั 
แล้วมนัหายก็จบ เป็นโรคเป็นภยัมนัรกัษาแล้วหายเลย แต่นี่มนัเป็นโรคเวรโรคกรรมอยู่ในบ้าน 
มนัรักษาเราไม่ได้ หมอที่ไหนจะรักษาล่ะ แล้วหมอคนไหนจะไปผ่าตดัหวัใจย่า แล้วหมอคนไหน
จะไปพดูให้ย่าได้คิด  

เราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลยงัจบนะ มีอะไรผ่าตดั ควรผ่าตดั มีอะไรแก้ ควรแก้เลย 
ไอ้เร่ืองความเจ็บไข้ได้ป่วย แตเ่ร่ืองเวรเร่ืองกรรมมนัจะไปจบกนัตรงไหนล่ะ ถ้ามนัจบไม่ได้ 
กลบัมารักษาใจเรา รักษาใจเรา เอาธรรมะเป็นที่พ่ึง เอาธรรมะเป็นที่พ่ึงนะ  

ถ้าคิดอย่างนี ้ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ญาติข้างพ่อกบัญาติข้างแม่ เห็น
ไหม แย่งน า้ท านากนันะ่ ไปห้ามถึงสองหน น า้กบัชีวติอนัไหนมีคณุค่ากว่ากนั ว่าชีวิตมีคณุค่า
กว่า ก็เลิกกนัไป ครัง้ที่สองไปห้ามอีก ครัง้ที่สามพระพทุธเจ้าไม่ได้ไป รบราฆ่าฟันกนัตายทัง้สอง
ฝ่าย ตายเกลื่อนหมดเลย เกิดศึกเกิดสงคราม 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าห้ามญาติ ปางห้ามญาติ อย่าทะเลาะอย่าเบาะแว้งกนั 
ไอ้เรานี่ย่า มนัเป็นเวรเป็นกรรม พระพทุธเจ้ายงัห้ามญาติของตนรบกนัไม่ได้เลย เห็นไหม 
อจินไตย เร่ืองเวรเร่ืองกรรม นี่เร่ืองเวรเร่ืองกรรม ฉะนัน้ กลบัมาที่ใจเรา รักษาใจเรา เอาธรรมะ
รักษาใจเรา เราพยายามแผ่เมตตา แผ่เมตตา แล้วถ้าใจมนัสงบระงบัได้ เร่ืองนีจ้ะจบ  
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เหมือนเข้าโรงพยาบาล ถ้าหมอมีฝีมือรักษาแล้วโรคหาย โรคหาย เราก็กลบัมาปลอดภยั 
นี่ก็เหมือนกนั ไอ้โรคเวรโรคกรรม โรคน า้ใจ มนัเบื่อหนา่ย แล้วเรารักษาไม่หาย  

แต่ถ้าเราดแูลรักษาหวัใจด้วยธรรมะ เดี๋ยวรักษาหาย รักษาหายแล้ว ย่าจะพดูอย่างไรก็
เร่ืองของย่า ไอ้เรานัง่เย็นๆ ใจร่มๆ นัง่สขุสบาย ตอนนีย้่าเครียดเลย พดูอย่างไรมนักไ็ม่สะเทือน 
พดูอย่างไรเราก็ยิม้แย้มแจ่มใส เดี๋ยวมนัจะกลบัไปหาย่าเอง เห็นไหม  

เรารักษาใจเรา เพ่ือประโยชน์กบัเราเนาะ เอวงั 


