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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

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

ถาม : ข้อ ๒๒๗๔. เร่ือง “จะบาปไหมครับ” 

กราบหลวงพ่อ ผมได้ดแูลมารดาตอนท่านป่วยเป็นอมัพฤกษ์อมัพาต มีอยู่วนัหนึ่งผม
ต้องล้วงเศษอาหารในปากท่าน แล้วท่านกดันิว้ผมไม่ปล่อย ผมจ าไม่ได้ว่าท่านโกรธผมเร่ือง
อะไร แต่ผมก็เลยตบไปที่แก้มท่านให้ท่านอ้าปาก ผมอยากถามหลวงพ่อว่าผมจะบาปไหมครับ 
แต่หลงัจากนัน้ก็ส านกึผิดและกราบขอขมาท่าน 

ตอบ : นี่มนัตกค้างในใจไง เห็นไหม เวลาพระอรหนัต์ของลกูๆ เราได้ชีวิตนีม้าจากพ่อ
จากแม่ เวลาเราได้ชีวิตนีม้าจากพ่อจากแม่ เราจะตอบแทนบุญคณุของท่านด้วยการเลีย้งด ู
ดแูลท่าน พยายามอปัุฏฐากท่าน ทีนีก้ารอปัุฏฐากมนัก็มีอปุสรรคเหมือนกนั มนัก็มีอบุตัิเหต ุมนั
มีสิ่งต่างๆ แล้วมนัมีส่ิงใดแล้วมนัจะตกค้างในใจ 

เวลามนัตกค้างในใจ ตกค้างในใจ เราก็พยายามขอขมาลาโทษ อย่างที่เขาท ามนัถกูต้อง
อยู่แล้ว ถ้ามนัถกูต้องแล้ว ผมจะบาปไหมๆ 

จะบอกว่าจะไม่มีเวรมีกรรมเลย กรรมคือการกระท า พอเราท าแล้วมนัมีกรรมดีกรรมชัว่ 
กรรมมนัมีอยู่แน่นอนอยู่แล้ว ถ้ากรรมมนัมีอยู่แน่นอนอยู่แล้ว คือการกระท าบอกมนัไม่มีอะไร
เลยๆ 

มนัไม่มีอะไรก็พระอรหนัต์เท่านัน้ พระอรหนัต์ไม่มีเวรมีกรรมใดๆ ทัง้สิน้ เป็นแค่กิริยา 
เป็นกิริยาเพราะพระอรหนัต์ไม่มีมารยาสาไถย อย่างพวกเรามี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มนัจะไม่มีเวรมี
กรรมต่อเม่ือพระอรหนัต์เท่านัน้ พระอรหนัต์ไม่มีเวรมีกรรมต่อกนัแล้ว เพราะว่าถ้าตดัอวิชชา ถ้า
พญามารขาดแล้วมนัไม่มีมารยาสาไถย มนัเพียงกิริยา มนัก็เหมือนกบัลมพดัไปลมพดัมามนั
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เป็นธรรมชาติ ดสูิ อบุตัิเหต ุ เวลาวาตภยัขึน้มา เราไปเรียกร้องความเสียหายจากใครไม่ได้เลย 
เพราะมนัเป็นภยัธรรมชาต ิ

นี่ก็เหมือนกนั พระอรหนัต์ไม่มีเจตนา ไม่มีการจงใจท าร้ายใครทัง้สิน้ ถ้ามีก็มีแต่เมตตา
ทัง้นัน้น่ะ ฝนตกท าให้ชุ่มชื่นขึน้มา นี่พดูถึงว่า ถ้าไม่มีเวรไม่มีกรรมคือพระอรหนัตเ์ท่านัน้ 
นอกนัน้มี มากหรือน้อย ถ้ามากหรือน้อยขึน้มาแล้ว เราเป็นปถุชุน เราเป็นชาวพทุธ เรามีพระ
อรหนัต์ในบ้าน เรามีพ่อมีแม่ เราอปัุฏฐากท่าน เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมัพฤกษ์อมัพาต มี
วนัหนึ่งเราป้อนอาหาร เศษอาหารมนัอยู่ในปาก เอานิว้ไปล้วงแล้วท่านกดันิว้ผม เจ็บน่ะสิเนาะ 
ก็เลยอย่างที่ว่าพยายามแกะออก แกะออกมาแล้ว แล้วมาคิดได้ว่ามนัตกค้างในใจของเรา แต่
เวลาตวัท่าน ท่านกจ็บแล้ว นี่เขาบอกว่าแม่เขาเสียไปแล้ว ถ้าแม่เสียไปแล้วมนัก็จบ แต่เขามา
คิดได้ทีหลงัว่ามนัจะบาปหรือไม่ 

ค าว่า “บาปหรือไม่” หนึ่ง เรามีเจตนาที่ดีทีจ่ะอปัุฏฐากที่จะดแูล นี่เจตนาที่ดี มนัเร่ิมต้น
ตัง้แต่เจตนาที่ดี เห็นไหม ดคูดีอาญาสิ เจตนาฆ่าคนตาย ฆ่าคนตายด้วยความบนัดาลโทสะ 
ฆ่าคนตายโดยแบบว่าวิสามญั เพราะว่ามนัอนัตรายต้องป้องกนัตวั มนัก็มีตรงนัน้ใช่ไหม 

อนันีก้็เหมือนกนั เรามีเจตนาที่ดี ถ้าเราไม่มีเจตนาที่ด ี เราจะไม่อปัุฏฐากดแูลพ่อแม่ของ
เราหรอก เราอปัุฏฐากดแูลพ่อแม่ของเราเพราะเรามีเจตนาที่ดีอยู่แล้ว แตค่นมีกิเลสมนัมีผล
กระทบกระทัง่กนัทัง้นัน้น่ะ มนัมีผลกระทบ ถ้ามนัมีผลกระทบขึน้มาแล้ว เวลามนักระทบแล้ว
เราควบคมุตวัเองไม่ได้ การแสดงกิริยาออกมาที่ไม่ถกูต้อง แสดงกิริยาทีไ่ม่ดีออกมา แล้วถ้าเรา
ระลึกได้เราขอขมาลาโทษ มนัก็ท าถกูต้องตามธรรมวินยัแล้ว ท าถกูต้องแบบที่ชาวพทุธแล้ว เรา
จะท าดีของเราๆ ท าดีมนัก็มีปัญหา เวลามีปัญหาขึน้มา ท าดี เห็นไหม คนดีกบัคนดีทะเลาะกนั 
มีปัญหามาก นี่มีปัญหามาก 

พระพทุธศาสนา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าวางธรรมวินยัไว้นี่สดุยอดเลย ดลูทัธิ
ศาสนาอ่ืนคนละนิกายฆ่ากนัไม่มีวนัจบวนัสิน้ การฆา่นัน้ฆ่าแล้วได้บุญด้วย ฆ่าแล้วไปอยู่กบั
พระเจ้า นัน่นะ่เขาท ากนัอย่างนัน้ แต่ของเราไม่มี 
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พระพทุธศาสนา เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตัง้แต่องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าด ารงชีพอยู่ พระจุนทะไปเห็นศาสนาอ่ืนเขามีปัญหากนั มาถามองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่ามนัขาดวินยั 

ถ้าขาดวินยั ให้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบญัญัติวินยั 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกยงั ไม่มีเหต ุท าไม่ได้ มนัต้องมีเหตขุึน้มาก่อน 

แล้วธรรมวินยัที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบญัญัติไว้แล้ว มีผู้ท าผิดแล้วทัง้นัน้ 
ใครท าผิดแล้วเป็นต้นบญัญัติ ไม่มีอาบตัิ แต่เอาเหตนุัน้เป็นสาเหต ุ สาเหตแุล้วก็บญัญัติธรรม
วินยันีม้า แล้วเราพยายามท าตามนัน้ๆ 

ถ้าท าตามนัน้ เราท าดีที่สดุอยู่แล้ว แล้วสิ่งใดให้อภยักนั เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร 
เร่ืองเวรเร่ืองกรรม เราไม่ไปจองเวรจองกรรมต่อใครทัง้สิน้ เพราะเราเป็นคนฉลาด เราไม่เอาตวั
เราไปติดกบัไง ถ้าจองเวรจองกรรมมนัก็ต้องติดกบัตลอดไปใช่ไหม ถ้ามนัมีเวรมีกรรม เรา
อยากจะสิน้เวรสิน้กรรมกนั แต่มนัไม่สิน้น่ะสิ มนัไม่สิน้เพราะอะไร เพราะคนเรายงัมีลมหายใจ
อยู่ มีลมหายใจอยู่มนัก็มีผลกระทบกระเทือนกนัไปทัง้นัน้น่ะ ถ้ากระทบกระเทือนไปแล้วมนัก็
เป็นกรรมของสตัว์ๆ ไง 

มนัมีกรรมของสตัว์นะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปอาฆาตมาดร้ายใคร องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่เคยอาฆาตมาดร้ายใครทัง้สิน้ แต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าเป็นเป้าเลย ใครๆ ก็ท าลายองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะจะท าลาย
พระพทุธศาสนาต้องท าลายองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท าลายๆๆ องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าจะไปท าลายใคร 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าโดนกระท ามาจากเจ้าลทัธิศาสนาอ่ืนเต็มไปหมดเลย 
แต่ท่านก็เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร ไม่จองเวรจองกรรมใครทัง้สิน้ แต่ก็มีสติปัญญานะ ถ้า
ไม่มีสติปัญญา ท่านจะไม่สอน เห็นไหม เวลาสอน โมฆบุรุษตายเพราะลาภ โมฆบุรุษไม่ให้ไป
โต้แย้งกบัลทัธิศาสนาอ่ืน โมฆบุรุษๆ ถ้าจะไป ให้พระสารีบุตรไป ให้พระสารีบุตร พระโมคคลัลา
นะไป เพราะพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะมีสติมีปัญญาสามารถจะกล่าวแก้การเหยียดหยาม
เย้ยหยนัของใครก็ได้ ถ้าเป็นพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ แต่คนอ่ืนท่านบอกโมฆบุรุษ โมฆ
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บุรุษไม่ควรท า โมฆบุรุษไม่ต้องท า โมฆบุรุษเอาตวัเองให้รอดให้ได้ก่อน โมฆบุรุษพยายามท า
ตวัเองให้มีสติปัญญาขึน้มาก่อน แล้วจะไปช่วยเหลือใคร นี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า ศาสนาพทุธไง 

ฉะนัน้บอกว่า เขาท าอย่างนีก้บัแม่แล้วจะเป็นบาปหรือไม่ ค าถามคือจะเป็นบาป
หรือไม่ๆ 

มนัมีกรรมดีกรรมชัว่ กรรมดีคือสิ่งที่ท าดี บาปนัน้เป็นเพราะว่าบนัดาลโทสะ หรือว่าเรา
ต้องการเอามือเราออก เห็นไหม มนัมีเหต ุเราจะบอกว่ามนัมีเหตใุห้กระท าแบบนัน้ กเ็หมือนกบั
ทางโลก แบบว่าป้องกนัตวัไง เวลาฆ่าคนตายเพราะวา่เราป้องกนัตวั มนัมีโทษไหม มี แต่เขาก็
ให้อภยั รอลงอาญา มนัก็มีของมนั นี่ก็เหมือนกนั จะบอกว่าไม่มีเลย แหม! มนัก็แปลกเนาะ ท า
แม่แล้วไม่มีอะไรเลย มนัก็มี แต่กรรมดีเราก็มีไง 

เราจะบอกว่า เราจะท าความดีๆ ให้สะอาดบริสทุธ์ิเลย เราก็ตัง้ใจทัง้นัน้น่ะ แต่ถ้ามนัมี
สิ่งใดมนัเป็นโทษก็ขออโหสิกรรมอย่างที่เขาท าก็ถกูต้องแล้ว แล้วเราก็ท าคณุงามความดีของเรา
ต่อเนื่องไป 

ทีนีเ้ขาบอกว่า มนัตกค้างในใจ มนัตกค้าง ผมจะบาปไหม 

เราก็ภาวนาของเรา สิง่นัน้ท าไปแล้ว แล้วไม่ถามกลบับ้างเลยว่า ผมดแูลพ่อแม่ ผมจะได้
บุญไหม ก็ถามกลบัสิว่าผมดแูลพ่อแม่ของผม ผมจะมีบุญไหม แล้วพอมีบุญแล้วก็ไปลบล้าง
ที่ว่าผมจะมีบาปไหม ก็ลบล้างหน่อย ไม่อย่างนัน้เราท าอะไรกนัไม่ได้เลยนะ สิ่งที่ว่าเขาท าอะไร
ไม่ได้เพราะตกอย่างนี ้ กรรมมนัคลกุเคล้า แต่เราวางใจให้เราเป็นกลาง วางใจให้เราท าคณุงาม
ความดี แล้วเหตกุารณ์เฉพาะหน้าเราต้องแก้ไข ความที่แก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้าก็ตกค้างมา
ในหวัใจ 

แล้วเวลาที่ดแูลพ่อแม่มานีม้นัไม่มาพดูถึงเลยนะ มนัไม่มาบอกว่าเราทนทกุข์ทนยาก
เพ่ือดแูลพ่อแม่เรามา มนัไม่พดูถึงเลย แต่เวลามนัท าอะไรผิดหน่อยเดียวมนัเอามาพดู
ตลอดเวลาเลยนะ กิเลสมนัจะท าให้เราไขว้เขวไง จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๗๕. เร่ือง “มรรคมีองค์ ๘ คืออะไร” 
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กราบนมสัการหลวงพ่อ หนขูอกราบถามหลวงพ่อว่ามรรคมีองค์ ๘ คืออะไร เพราะว่ามี
อยู่ช่วงระยะหนึ่งหนทู างานมาก แล้วละเลยการภาวนา คือหนรูู้สึกขีเ้กียจ แล้วใจมนัก็คอยแต่
ต าหนิตวัเองที่ขีเ้กยีจภาวนา พอนอนหลบัก็ได้ยินเพียงเสียงของใครก็ไม่รู้ว่า “มรรคมีองค์ ๘” 
หนกู็เปิดดใูนโทรศพัท์ แต่ก็ยงัไม่เข้าใจอยู่ดี แต่ก่อนหน้านีจ้ะได้ยินค าวา่ “มรรคมีองค์ ๘” นอน
หลบัก็ได้ยินเสียงถามว่า “พทุโธเอ็งอยู่ที่ไหน” (ช่วงนัน้ละเลยการภาวนาค่ะ) หนกูเ็ลยตอบไปว่า 
“อยู่ที่ใจ” หนรูู้สึกไปเองว่าครูบาอาจารย์ท่านคงเห็นหนขูีเ้กียจ เลยคอยเตือนหรือเปล่าคะ แต่
หนสูงสยัค าว่า “มรรคมีองค์ ๘” นี่แหละค่ะว่ามนัคืออะไร 

ตอบ : อนันีเ้ราพดูให้เป็นอิสระกนัก่อนเนาะ เราเป็นบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 
อบุาสิกา เราเป็นอบุาสก อบุาสิกาใช่ไหม เราก็ฝึกหดัภาวนาของเรา ถ้าเราภาวนาของเราสิ่งใด
แล้วเราขยนัหมัน่เพียรของเรา แต่ถ้าการกระท าสิ่งใดแล้ว เราไม่ต้องเอาใจไปไว้ที่ใครไง เพราะ
เขาว่า “หนกู็ได้ค าตอบว่า หนรูู้สึกไปเองว่าครูบาอาจารย์ท่านคงเห็นหนขูีเ้กียจ ก็เลยคอยเตือน” 

ไม่มีหรอก อย่าไปคิดว่าครูบาอาจารย์ท่านคอยส่งจิตมาคอยอะไรมา นี่จะเอาใจเราไปไว้
ที่คนอื่นไง ครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนตรงๆ นี่แหละ ท่านเตือนตรงๆ แล้ว ท าแต่สิ่งดีก็เป็นสิ่งดี
งามไป 

ถ้าเราบอกว่า สิ่งใดที่มนัแว่วมาในหวัใจ สิ่งใดที่มนัเข้ามาในตวัเรา ก็บอกว่าเป็นของครู
บาอาจารย์ๆ เรากเ็ลยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าจริงหรือเท็จไง แต่ถ้าเราแยกแยะได้ว่าสิง่นีเ้ป็น
ความดี นี่เป็นความจริง ส่ิงนีเ้ป็นเร่ืองกเิลส เป็นเร่ืองการชกัน าไปทางที่ผิด นี่เร่ืองกิเลส 

ถ้าเราบอกว่านี่เป็นครูบาอาจารย ์ นี่เป็นคณุธรรมแล้ว เราจะแยกแยะไม่ได้เลยว่าอนันี ้
ถกูหรือผิด ถ้าเราจะแยกแยะเลยว่าสิ่งที่มนัแว่วมา มนัได้ยินมา มนัเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ส่งมา
...ให้วางไว้ก่อน อย่าเพ่ิงเชื่อ ไม่ต้องไปเชื่อ ไม่ต้องไปเชื่อสิ่งใดทัง้สิน้ เอาความจริงของเรา ถ้า
เราขีเ้กยีจกเ็ราขีเ้กียจ ถ้าเรามีสติปัญญาก็เราขยนั ถ้าเราขีเ้กยีจ แสดงว่าเราไม่เอาไหน ถ้าเรา
ขยนัหมัน่เพียร เราปฏิบตัิของเรา เรากเ็ป็นลกูศิษย์ตถาคต เราเอาความจริงตรงนี ้

ไม่ใช่ว่า “แหม! มีครูบาอาจารย์ท่านเป็นห่วง ท่านส่งจิตมาเตือน” อย่างนีไ้ม่ต้องไปคิด 
ไม่ต้องเอาชีวิตเราไปอยู่ในอ านาจของใครทัง้สิน้ เราต้องเป็นอิสระของเรา เป็นประโยชนก์บัเรา 
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ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็สาธุ เวลาตัง้แต่หลวงตาลงมา อย่างสายกรรมฐานหลวงปู่
มัน่ ก็ระลึกถึงองค์หลวงปู่ มัน่ ระลึกถึงหลวงปู่ เสาร์ เราระลึกถงึครูบาอาจารย์ของเรามนัไม่
เสียหายอะไรทัง้สิน้ ถ้าเราระลึกถงึครูบาอาจารย์ที่ด ี

แต่ถ้าบอกว่า “เสียงแว่วนี่เป็นอาจารย์มาเตือน” นี่ก็เหมือนกนั “หลวงปู่ มัน่ว่าอย่างนัน้ 
หลวงปู่ มัน่ว่าอย่างนี”้ 

หลวงปู่ มัน่สอนอย่างนัน้จริงๆ หรือ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขา หลวงปู่ มัน่
ท่านสอนให้รู้จกัมกัน้อยสนัโดษ หลวงปู่ มัน่ไม่เคยสอนให้ไปเจ๊าะแจ๊ะกบัโยม ไม่เคย หลวงปู่ มัน่
ไม่เคยให้ไปโฆษณาชวนเชื่อตวัเอง หลวงปู่ มัน่ไม่เคยท าอย่างนัน้ อย่ามาอ้าง ถ้ามนัไม่อ้างอย่าง
นัน้ป๊ับก็จบไง อย่าเอาเร่ืองครูบาอาจารย์มาอ้าง อ้างเพ่ือจะมีอ านาจเพ่ือไปกดขี่คนอ่ืน อย่า เอา
ตวัเองให้รอด ถ้าเอาตวัเองให้รอดมนัก็จบ 

นี่พดูถึงว่า เพราะเขาบอกว่า “หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านคอยมาเตือนหน”ู 

ไม่มี อย่าไปเชื่อใครทัง้สิน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่ามรรคมีองค์ ๘ 

มรรคมีองค์ ๘ โดยมาตรฐานเร่ืองพระพทุธศาสนา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ตรัสรู้ด้วยมรรคมีองค์ ๘ มรรคมีองค์ ๘ คือธรรมาวธุ คืออาวธุสดุยอดยอดเยี่ยมใน
พระพทุธศาสนา 

ในพระพทุธศาสนา ศาสนานะ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธรรมตลอดว่า ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล ในศาสนาใน
โลกนีไ้ม่มีศาสนาไหนมีเลย มีแต่พระพทุธศาสนานีเ้ท่านัน้ที่มีมรรคมีองค์ ๘ ในพระพทุธศาสนา
นีเ้ท่านัน้ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ ไง เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่
ไม่ควรเสพ อตัตกิลมถานโุยค กามสขุลัลิกานโุยค ให้เดินทางสายกลาง ทางสายกลางคือมรรค
มีองค์ ๘ 
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ธัมมจกัฯ สวดกนัทกุวนัๆ อยู่นี่ ทางสายกลางๆ มีสติชอบ ปัญญาชอบ เพียรชอบ ระลึก
ชอบ ความชอบธรรม มรรคมีองค์ ๘ คือทางสายกลาง คือทางในพระพทุธศาสนา 

มรรคมีองค์ ๘ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้มาด้วยมรรคมีองค์ ๘ ศาสนาไหน
ไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล แล้วมนัต้องเป็นมรรคจริงๆ ไง เป็นมรรคจริงๆ ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  มงคลชีวิตไง สนทนาธรรม สนทนาธรรมด้วยความเป็นจริงไง 

ถ้าสนทนาธรรมด้วยความเป็นจริง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ท่านสนทนา
ธรรมๆ มรรคมีองค์ ๘ การกระท า เวลาหลวงปู่ บวั หลวงตาท่านไปคยุกบัหลวงปู่ บวั คยุกบัหลวง
ปู่ แหวน หลวงปู่ ขาว มรรคมีองค์ ๘ นี่ไง ถึงว่าศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล ศาสนา
ไหนท าไม่เป็น มนัพดูถงึมรรคไม่เป็นหรอก เวลามนัพดูถึงมรรคมนัก็ย้อนไปมรรคในทฤษฎีไง 
เวลาพดูธรรมะกนันี่แหม! เปิดพระไตรปิฎกกนัเลยแหละ โอ๋ย! เถียงกนัปากเปียกปากแฉะ 

เราเหน็แล้ว โอ้โฮ! ศาสนาพทุธมนัไม่เจริญเลยเนาะ ถ้าศาสนาพทุธมนัเจริญไป ปริยตั ิ
ปฏิบตัิ ปฏิเวธ ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิแล้วปฏเิวธ รู้แจ้งแล้ว เขาจะคยุธรรมะกนัโดยที่ไม่ต้องใช้
ต ารา เขาใช้คณุธรรมในใจคยุกนัน่ะ โอ้โฮ! อนันัน้น่ะสดุยอด ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ 

ไอ้นี่ปฏิเวธเปิดพระไตรปิฎกคนละเล่มแล้วเถียงกนั มนัเป็นปฏิเวธมาจากไหนวะ มนัเป็น
ปฏิเวธในความรู้เอ็งไม่มีเลย เถียงกนัด้วยพระไตรปิฎก ก็เอาพระไตรปิฎก คือเอาพระพทุธเจ้า
มาทะเลาะกนั พระพทุธเจ้าเอ็งกบัพระพทุธเจ้ากูคนละองค์ แล้วก็ทะเลาะกนั ทะเลาะกนัด้วย
ความเห็นไง 

นี่ไง ถ้ามรรคมีองค์ ๘ มนัต้องรู้จริงขึน้มาจากหวัใจ ถ้ามนัเป็นความจริง สติ โอ้โฮ! มนั
เห็นมาหมด ขบัรถนะ รถถ้าพวงมาลยัไม่ดีมนัก็ไปไม่ได้ รถเบรกใช้ไม่ได้กไ็ปไม่ได้ รถน า้มนัไม่มี
ก็ติดเคร่ืองไม่ได้ รถยางไม่มีก็ไปไม่ได้ รถมนัขาดส่วนใดส่วนหนึ่งนะ มนัไปได้นะ มนัก็เข็นกนัไป 
ดแูลกนัไป แค่ทางระยะสัน้ๆ มนัไปไม่ได้หรอก รถมนัต้องสมบูรณ์ของมนั ต้องมีล้อ ต้องมี
พวงมาลยั ต้องมีเบรก ต้องมีคนัเร่ง มีทกุอย่างพร้อม รถมนัไปได้ 

นี่ก็เหมือนกนั มรรคมีองค์ ๘ สติชอบ งานชอบ เพียรชอบไง บอกนู่นก็ไม่จ าเป็น นี่กไ็ม่
จ าเป็น ล้อก็ไม่ต้องมี คนัเร่งก็ไม่จ าเป็น โอ๋ย! เบรกไม่ต้องใช้เลย ใช้เท้ายนัไว้ วิ่งไป ใช้เท้ายนัไว้
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เลย โอ๋ย! เบรกรถฉันไม่ต้อง ฉันใช้เท้ายนักบัพืน้...ไร้สาระ ถ้ามนัมีสาระของมนัขึน้มามนัจะ
สมบูรณ์แบบของมนั แล้วสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบในหวัใจนะ 

เศรษฐีโลกที่เขาคิดเทคโนโลยีขึน้มาจนเขาให้ชาวโลกได้ใช้ จนเขาเป็นเศรษฐีขึน้มา
เพราะอะไร เพราะว่ามนัใช้ได้จริงไง มนัใช้แล้วนะ คนที่ใช้งานนัน้เขาได้ประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีนัน้ เขายอมเสียเงินมาใช้ ยอมเสียเงินมาใช้ 

นี่ก็เหมือนกนั คนที่ใช้ มรรคมีองค ์ ๘ ถ้าเขาคิดได้ เขามีสติปัญญา มนัมีวิทยานิพนธ์
ประจ าใจดวงนัน้ไง ใจดวงนัน้มีความรู้อย่างนัน้ ท าได้อย่างนัน้ มนัก็เหมือนกบัเศรษฐีโลกที่เขา
คิดเทคโนโลยีได้แล้วให้ประชาชนใช้สอยนี่แหละ 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็มีของท่านในหวัใจของท่าน แล้วพวกเราลกูศิษย์ลกูหาก็
ไปอาศยัท่าน อาศยัท่านเป็นที่โคจร เป็นที่ศึกษา เป็นที่มีการกระท า แล้วมนัก็จะเกิดขึน้มาในใจ
ของเรา พอมนัเกิดขึน้มาในใจของเรานะ เวลามนัคยุกนัมนัคยุกนัด้วยความรู้ มนัคยุด้วย
ข้อเท็จจริงนะ มรรคมีองค์ ๘ เป็นอย่างนัน้จริงๆ เพราะเป็นอย่างนัน้จริงๆ ในวงกรรมฐานเขาถงึ
ไม่กล้า 

เวลาหลวงตาท่านบอกท่านนัง่อยู่ ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกบัท่านน่ะ เพราะอะไร เพราะเวลา
ท่านพดูออกมา เราไม่เข้าใจนะ เหมือนเราเดินไปไหนก็แล้วแต่ ใครไม่รู้มาตีหวัโป๊กเลย อู้ฮู! งง
เลยนะ หนัหาคนตี หาไม่เจอ แต่เอ็งโดนตีไปแล้ว 

นี่ก็เหมือนกนั คนที่เขารู้จริงเขายงิค าถามมาแล้ว เขายิงค าถามมาให้เอ็งได้รับรู้แล้วว่า
ผู้ รู้จริงเขามี เอ็งยงังงๆ อยู่นัน่นะ ยงัไปไม่ถกู มนัถึงไม่จริงไง 

นี่พดูถึงมรรคมีองค์ ๘ คืออะไรคะ 

มรรคมีองค์ ๘ คือหวัใจของพระพทุธศาสนาเลยนะ หวัใจของพระพทุธศาสนาคืออริยสจั 
ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค จะบอกว่า ถ้ามรรค ๘ เป็นหวัใจพระพทุธศาสนา อริยสจัมนัอยู่ไหน 

เราถามทกุวนั อริยสจัๆ ทีนีค้ าว่า “อริยสจั” คือทกุข์ ทกุข์คือสจัธรรม อริยสจั ทกุข์ ความ
ทกุข์ทกุคนมนัมีอยู่ประจ าใจอยู่แล้ว สมทุยัคือกิเลสทกุคนท่วมหวั นิโรธคือการดบัทกุข์ ดบัทกุข์
ด้วยมรรค ๘ มรรค ๘ คืออริยสจั คือหวัใจของพระพทุธศาสนาเลยล่ะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
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พทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมมาก็ด้วยมรรคมีองค์ ๘ นี่แหละ คืออริยสจันี่แหละ ครูบาอาจารย์ของเรานะ 
ท่านก็ต้องมีคณุธรรมขึน้มาในใจจากมรรคมีองค์ ๘ นี่แหละ 

แล้วถ้ามรรคมีองค์ ๘ คนที่มีคณุธรรมนะ เขาจะมีกตญัญกูตเวที เขาจะรู้บุญรู้คณุนะ 
แล้วเขารู้บุญรู้คณุคนสอน รู้บุญรู้คณุขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า วนัมาฆบูชา พระ
อรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ที่ไปเฝา้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจ้าไปเฝา้ด้วยหวัใจนะ เพราะเคารพ
บูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า รู้ถงึบุญถึงคณุนะ ไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าโดยไม่ได้นดัไม่ได้หมายนะ นัน่น่ะถ้ามนัมีจริง มีคณุธรรมจริงขึน้มา มนัรู้บุญรู้คณุของผู้สอน 
แล้วพอรู้บุญรู้คณุของผู้สอน แล้วสอนเร่ืองอะไรล่ะ มรรค ๘ 

มนัถึงยิ่งรู้บุญรู้คณุของมรรค ๘ มรรค ๘ คือข้อเท็จจริงไง แต่ข้อเทจ็จริงนัน้เกิดขึน้มา
จากในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้สอน
ไง สอนอะไร สอนมรรค ๘ ไง 

แล้วมรรค ๘ คือข้อเท็จจริงนะ แต่เวลาสอนท่านก็สอนโดยปัจจุบนั โดยปัจจุบนั ทกุข์
เป็นอย่างไร มนัก็ให้มีสติ ให้มีสมัปชญัญะ ให้ระลึก มรรค ๘ แต่เอาอะไรออกก่อน เอาสมาธิ
ออกก่อน เอาปัญญาออกก่อน เอาอะไรออกก่อนส าหรับบุคคลคนนัน้ไง ถ้ามนัเป็นความจริงไง 

“มรรค ๘ มนัคืออะไรคะ” 

สงสยัต้องกลบัไปเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ ต้องกลบัไปเรียนนัน่น่ะ มนัเรียนศพัท์
ไง ไอ้นี่เดีย๋วนีเ้ด็กรุ่นใหม่นะ เด็กรุ่นใหม่ พระไปเทศน์ ต่อไปเด็กรุ่นใหม่มนัเถียงเลยล่ะ เพราะ
เขาเอาศาสนามาสอนกนัใหม่ เดี๋ยวนีเ้ดก็รุ่นใหม่มนัทอ่งได้หมดนะ อริยสจัก็ท่องได้ เวทนาท่อง
ได้ อายตนะท่องได้ นี่มนัเป็นศพัท์ในพระพทุธศาสนา เหมือนกบัศพัท์ภาษา ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน ภาษาไทย มนัเป็นศพัท์ ศพัท์ในบาลีเขาแปลเป็นภาษาไทย มนัเป็นศพัท์บาลี 

แต่มรรคมีองค์ ๘ ก็ความรู้ ๘ อย่าง สติ สมาธิ ปัญญา การงานชอบ ความอตุสาหะคือ
ความเพียร ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความชอบธรรม 

“มรรคคืออะไรคะ” 
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มรรคมนัเป็นเหมือนกบัคิดงาน เราคิดงาน เราก็คิดมาจากสมอง คิดมาจากความรู้สึก
ของเรา ถ้ามนัสมบูรณ์แบบขึน้มาก็เป็นงานขึน้มา มรรคที่เป็นความจริงขึน้มา มรรคแท้ๆ 

“สมัมาอาชีวะเลีย้งชีพชอบ” ไอ้นัน่มนัข้างนอก แล้วเวลาพดูกนั เราเห็นพดูอย่างนัน้
ทัง้นัน้น่ะ ไม่เคยพดูว่า “คิดชอบ ภาวนามยปัญญาชอบ ความเพียรแก้กิเลสชอบ” ไม่เห็นมีใคร
พดูถึงเลยนะ 

พอความเพียรชอบเอาทีเดียว อู๋ย! ทัง้ขยนัหมัน่เพียร อู๋ย! คนดแูล...มนัพูดถึงวิชาชีพ 
พดูถึงการด ารงชีพ แล้วถ้ามนัผิดไหม ถ้าบอกว่าผิด ผิดก็ต้องไปลบต าราทิง้น่ะส ิ

ต าราก็คือต ารานะ แต่ต ารามนัมีหยาบ มีละเอียด มีนอก มีใน นอกคือชีวิตของมนษุย ์
ในคือธรรมะ ในคือผู้ที่ปฏิบตัิธรรม ในคือผู้ที่ถอดถอนกิเลส กิเลสมนัถอดถอนจากข้างใน แต่
ข้างนอก ข้างนอกคือการด ารงชีพมนษุย์เรานี ้ แล้วเวลาคนสอนเขาจะเอาข้างนอกเป็นตวัตัง้ 
หรือเอาข้างในเป็นตวัตัง้ หรือเอาสจัธรรมเป็นตวัตัง้ จะสอนเร่ืองอะไร เวลาคนสอนน่ะ 

ทีนีเ้วลาพอบอกมรรคมีองค์ ๘ มรรคเป็นนามธรรมขึน้มา เดี๋ยวมนัจะไปเอาพระไตรปิฎก
มาให้เราดไูง “นี่ไง มรรค มรรค ๘ กเ็ป็นอย่างนีไ้ง” นัน่ก็เป็นตวัอกัษรอีกล่ะ เป็นตวัอกัษร พอ
ตวัอกัษร อยู่ที่คนอ่าน ใครอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างใด วฒุิภาวะของคนที่สงูและต ่า แล้วก็เอาตวั
นัน้น่ะมาเถียงกนั 

ทีนีพ้อสดุท้าย ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเลยบอกว่าเป็นตาบอดคล า
ช้าง แล้วก็เถียงกนั ขาช้าง หชู้าง งวงช้าง เถียงกนัอยูน่ัน่น่ะ แล้วก็ไปเถียงกนัเร่ืองมรรค ทัง้ๆ ที่
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมด้วยมรรค ๘ แล้วเราก็เอามรรค ๘ มานัง่เถียงกนั 
เถียงกนัไม่จบไม่สิน้ 

ฉะนัน้ มรรค ๘ คือมรรค ๘ 

เขาถามว่ามรรค ๘ คืออะไร เลยตอบไม่ได้ว่ามรรค ๘ คืออะไร เพราะไปจบัมรรค ๘ มา
ไม่ได้ ไปจบัมรรค ๘ เอาไปให้เขาดไูม่ได้ กเ็ลยมรรค ๘ ก็คือมรรค ๘ ไง ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะ
ได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์กบัเราคือมรรค ๘ 
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ทีนีเ้พียงแต่ว่า เพราะว่าเขาบอกว่าเขานอนหลบัแล้วมนัผดุขึน้มาในใจเขาว่ามรรคมีองค ์
๘ ไปเปิดโทรศพัท์ดเูลยนะ ไม่ได้เปิดหนงัสือ เปิดโทรศพัท์เลยเดี๋ยวนี ้

แล้วกูก็เปิดไม่เป็น โทรศพัท์ก็ไม่มีด้วยน่ะสิ มนัคนละยคุแล้วมาคยุกนั มนัคยุกนัไม่รู้เร่ือง
แล้วแหละ ฉะนัน้ มรรค ๘ ก็คือมรรค ๘ ถ้าศึกษาแล้วนะ เป็นแก่นของศาสนาเลย แล้วถ้าแก่น
ของศาสนาไปท าอย่างไร 

แก่นของศาสนาเราก็ต้องมาฝึก ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกปัญญา เราก็ฝึกให้มนัมีขึน้มา มรรค 
๘ ก็ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามนัฝึกฝนขึน้มามนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเรา ถ้าเป็นความจริงนะ จบ 

ถาม : ๒๒๗๖. เร่ือง “ภาวนาด้วยการสวดมนต์” 

กราบเรียนหลวงพ่อ กราบเท้าพ่อแม่ครูจารยท์ี่เมตตาแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้
ฝึกหดัภาวนาให้ได้แนวทางที่ถกูที่ควรต่อการประพฤตปิฏิบตัิมานานหลายปี ผมย้ายมาอยู่ทาง
อีสาน ไม่ได้กราบพ่อแม่ครูจารย์ที่วดั แต่ก็ได้ติดตามฟังทางเว็บไซต์เสมอมา ขออนโุมทนากบั
ทกุๆ ท่านที่ได้ท าเว็บไซต์ด้วยครับ 

ผมมีค าถามเร่ืองหดัภาวนาด้วยการสวดมนต์ดงันี ้

คณุพ่อขาไม่ค่อยดี เดินไม่ถนดั ท าให้เดินจงกรมไม่ได้นาน และเวลานัง่สมาธิ (นัง่สมาธิ
นัง่กบัพืน้ไม่ได้แล้ว) ก็มกัจะหลบั ต่อสู้กบัความง่วงได้ยาก จึงเน้นให้กราบสวดมนต์ให้มีสติ ก็ดู
จะไม่ได้มากไปกว่าวธีิอ่ืน 

ค าถามคือ ผู้ที่ยงัท าสมาธิไม่ได้ หากเร่ิมต้นการปฏิบตัิด้วยการสวดมนต์บทต่างๆ โดย
ไม่ได้นัง่สมาธิหรือเดินจงกรม หากสวดมนต์วนัละหลายๆ ชัว่โมงจะเป็นการสร้างเหตทุี่เพียง
พอที่จะท าให้จิตเป็นสมาธิได้หรือไม่ โดยข้อเท็จจริง การสวดมนต์ท าให้จิตสงบได้หรือไม่ครับ 

ตอบ : ได้ การสวดมนต์ท าให้จิตสงบได้ คนที่เวลาสวดมนต์ เราหดัสวดมนต์ๆ พอหดั
สวดมนต์ เราก็ต้องหดัท่องก่อน พอหดัท่องขึน้มาแล้ว พอเราท่องขึน้มาแล้ว เวลาสวดมนต์ เห็น
ไหม พระท าวตัรเช้าท าวตัรเย็น ถ้าใครสวดผิดมนัจะไปขดัแย้งกบัเขาเลย การสวดมนต์ สวด
มนต์ต้องสวดให้ถกูนะ ถ้าสวดพร้อมกนัแล้วมนัผิดคนหนึ่งมนัไปท าให้เขาล่มนะ ต้องสวดให้
พร้อมกนั นีก้ารสวดมนต์ให้พร้อมกนัมนัก็ต้องท่อง 
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เวลาสวดมนต์เป็นสมาธิได้ไหม 

ได้ ได้ แต่มนัเนิ่นช้าไง ค าว่า “เนิ่นช้า” มนัมีวิธีการที่ดีกว่า วิธีการที่ดีกว่าคือวิธีการ
บริกรรม ถ้าวธีิการบริกรรม พทุโธ ธัมโม สงัโฆ กรรมฐาน ๔๐ ห้องมนักเ็ป็นการท าความสงบที่
ตรงตวั แต่ถ้าเวลาตรงตวัขึน้มาแล้ว ในเม่ือถ้าเราท าได้ เราก็ท าได้โดยที่ไม่มีเหตผุลที่จะต้องไป
หาทางอ่ืน 

แต่ถ้าเป็นผู้ป่วย พ่อของเราๆ ถ้าพ่อของเรานัง่ไม่ได้แล้ว 

นัง่ไม่ได้แล้ว นอนก็ได้ เวลาคนติดเตียงท าอย่างไร เวลาคนนอนติดเตียง นี่เป็นโอกาสให้
ภาวนาพทุโธได้เลย เวลานอนติดเตียง หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ถ้าพดูถึงนัง่ไม่ได้ เรานอนก็ได้ ยืน เดิน นัง่ นอน อิริยาบถ ๔ อิริยาบถ
ใดก็ได้ แต่เพียงแต่ว่า ไอ้นัง่สมาธิ นัง่สมาธิมนัเป็นท่านัง่ที่มาตรฐาน ท่ามาตรฐานคือท่านัง่
สมาธิ เพราะการนัง่สมาธิ ถ้าเราเป็นบุคคล เป็นบุคคลที่ยงัอายนุ้อย ยงักระฉับกระเฉง เรานัง่
แล้วมนัเป็นท่าที่นัง่ได้นานที่สดุ มนัเป็นท่ามาตรฐาน 

แต่ท่ามาตรฐาน ไอ้นี่เป็นท่ามาตรฐาน แต่ใจมนัไม่มาตรฐานน่ะสิ นัง่ท่ามาตรฐาน แต่ใจ
มนัไม่ลงสมาธิ นี่ถ้าเป็นท่ามาตรฐาน 

แต่ถ้าเวลาคนพิการ คนอะไร เขาท าท่าไหนก็ได้ เพราะเวลายืน เดิน นัง่ นอน เพ่ือท า
ความสงบของใจ ท าความสงบของใจคือค้นหาใจของตน ค้นหาให้ใจเป็นสมาธิ จะท าท่าใดก็ได้
ให้มนัเป็นสมาธิ แล้วถ้าคนพิการ คนชราภาพ คนเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าคนติดเตียงก็นอนภาวนา 
เวลาท่ามาตรฐาน เวลาเป็นมาตรฐานของพระ วตัรนะ หลวงตานี่ไม่ได้เลย นอนฟังเทศน์ท่านก็
เอ็ดเอานะ ท่านบอกไม่เคารพธรรม 

เวลาค าว่า “ไม่เคารพธรรม” ไม่เคารพอย่างนัน้ เพราะเราร่างกายอาการ ๓๒ การที่เรา
ไม่นัง่ท่ามาตรฐาน เราท าได้ แตเ่ราไม่ท า ทิฏฐิมานะมนัยกตนข่มท่าน ทิฏฐิมานะของตนยกว่า
ใจนีส้งูนกั ทฏิฐิมานะยกว่าเรายิ่งใหญ่ แล้วกจ็ะไปเหยยีบย ่าคนอ่ืนด้วยความทิฏฐิมานะของตน 

ถ้ามนัไม่มีการยกทิฏฐิมานะของตน ทกุคนถ้ามีความเคารพบูชาในธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้ายอมรับในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัก็
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ยอมรับในท่านัง่ที่มาตรฐาน พอท่านัง่มาตรฐาน จติใจมนัก็ไม่อหงัการ จิตใจมนัก็ไม่มีทิฏฐิ
มานะ เห็นไหม เวลาหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัก็จะได้ผลง่ายขึน้มา การนัง่ท่า
มาตรฐานมนัมีคณุประโยชน์ มนัมีการลดทิฏฐิมานะอหงัการในใจของตน ในใจของผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบตัิ แต่เวลาถ้าหวัใจที่มนัเป็นธรรมๆ ขึน้มาแล้ว เวลามนัเป็นธรรมขึน้มา 

ต่ถ้าเราพิการ เราชราภาพ เราท าไม่ได้ เราจะนอนก็ได้ เพราะเราเคารพอยู่แล้ว เรา
เคารพจนเราภาวนาขึน้มาจนเราเห็นคณุค่า เรายอมรับ แต่เพราะร่างกายของเรามนัชราภาพ 
เราเคารพที่หวัใจ เวลาครูบาอาจารยท์ี่ท่านเคารพกนัที่หวัใจแล้ว กิริยาภายนอกเร่ืองไร้สาระเลย 
ดสูิ เวลาหลวงตาท่านพดูถึงหลวงปู่ เจี๊ยะ บอกว่า ได้คยุกบัท่านเจีย๊ะแล้ว ใครจะมาฟ้อง มา
โจทย์อะไรนะ ไม่มีทาง 

ลองท่านได้พดูคยุธรรมะกนัแล้ว ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม ด้วยมรรค ๘ แล้ว ใคร
จะมาโป้ปดมดเท็จ มายมุาแหย่ ท่านบอกว่าไปไกลๆ ไร้สาระ 

นี่ถ้ามนัเป็นจริงขึน้มาแล้วนะ ไอ้เร่ืองภายนอกไร้สาระเลย 

แต่ถ้าของเรา เราจะเอาจริงเอาจงัของเรา มนัก็ต้องท่ามาตรฐาน ทีนีพ้อท่ามาตรฐาน 
โอ้โฮ! หลวงตานี่ดมุากนะ นอนฟังเทศน์นี่ท่านอดัเลย ท่านบอกไม่เคารพธรรมของท่าน เวลานัง่
กบัท่าน เราอยู่บนศาลา จ าแม่นเลย พระมนัลืมตวัมัง้ ท่านเทศน์อยู่ ท าอย่างนี ้

ท่านชีเ้ลย มนัอยู่ในเสขิยวตัร นัง่ยนัพืน้ นัง่ค า้ยนั นัง่ชนัเข่า นัง่รัดเข่า ทกุกฏหมด นีม้นั
เป็นอาบตัิ มนัผิดกฎหมายไง แล้วท าต่อหน้าท่านน่ะ ท่านชีเ้ลยนะ “ใครน่ะ!” 

โอ้โฮ! ลีบเลย นี่ไง นัง่เท้าแขน นัง่เท้าแขน นัง่ชนัเข่า นัง่รัดเข่า พระไตรปิฎก แล้วเวลาท า
นี่ท าต่อใคร มนัผิดกฎหมายไหม มนัผิดกฎ เอ็งท าผิดกฎต่อหน้า ชีห้น้าเลย 

อนันีเ้ราบอกว่าถ้าด้วยความเคารพมนัก็ด้วยความเคารพแบบนี ้ ทีนีถ้้าด้วยความเคารพ 
เราเคารพด้วยหวัใจกนัอยู่แล้ว ถ้าเราเคารพด้วยหวัใจ แต่พ่อ นี่เขาถามเร่ืองพ่อว่า พ่อนัง่ไม่ได้ 
พ่อนัง่ไม่ได้เพราะชราภาพ นัง่ไม่ได้เลย ต้องนัง่บนเก้าอี ้

นัง่เลย ไม่เป็นไร แค่ให้มีหวัใจระลึกถึงพระพทุธเจ้า สดุยอดแล้ว สิ่งที่การกระท าทัง้หมด
นีเ้พ่ือระลึกถึงพระพทุธเจ้าทัง้นัน้ แตเ่วลาท่านคอยเผดียง คอยก าราบไอ้พวกทิฏฐิมานะ ไอ้พวก
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กิเลสสงูๆ ไอ้พวกที่ถือตวัถือตนสงูๆ นัน่น่ะท่านฟันหวัเลย แต่ถ้าไอ้คนที่มนัยอมรับยอมจ านน 
แต่ร่างกายเราเป็นไปไม่ได้ ไม่เป็นไร 

นี่พดูถึงความเคารพนะ นี่พดูถึงในวงกรรมฐาน แต่ค าถาม ค าถามว่า “สวดมนต์แล้วจิต
เป็นสมาธิได้หรือไม่” 

ได้ ได้เพราะการสวดมนต์นัน้น่ะมนัเป็นสมาธิอ่อนๆ อยู่แล้ว ถ้าไม่มีสมาธิ สวดมนต์
ไม่ได้ การท างานทกุคนก็ท างานด้วยสมาธิใช่ไหม ถ้าเรามีสมาธิ งานเรากจ็ะเรียบร้อย การท า
สิ่งใดก็แล้วแต่ มนัใช้สมาธิทัง้นัน้น่ะ จะใช้สมาธิมากหรือสมาธิน้อย การสวดมนต์ก็ต้องใช้สมาธิ 

การสวดมนต์ก็ต้องใช้สมาธิ แล้วมันก็กลบัมาฝึกหดัสมาธิ ท าไมมนัจะไม่ได้สมาธิ ได้ ได้
สมาธิอยู่แล้ว แต่ได้สมาธิแบบเร่ิมต้นใช่ไหม เราก็ท าของเราไป สวดมนต์ก็ได้ แล้วความจริงถ้า
พดูกนัความเข้าใจได้ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัง่ายกว่าสวดมนต์ 

ให้พ่อ บอกพ่อเลย หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ แล้วเราเข้าไปหาพ่อบ่อยๆ “พ่อพุ
ทโธอยู่หรือเปล่า” หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ แล้วก็นัง่เฉยๆ แล้วก็บอกว่า “หายใจอยู่
แล้ว” 

ถ้าหายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัก็ละเอียดขึน้ไง มนัละเอียดกว่าสวดมนต์ สวด
มนต์มนัท่องเป็นค าๆๆ มนัต่อเนื่อง 

เวลาหลวงตาท่านสอนไง ท่านบอกว่า อ่านหนงัสือธรรมะ อ่านแล้วมนัธรรมสงัเวช มนั
สะเทือนใจ ถ้าอ่านหนงัสือประโลมโลก อ่านหนงัสือประโลมโลก อ่านแล้วมนัมีอารมณ์ไปกบั
โลก สวดมนต์มนัเป็นค าพดูต่อเนื่องๆ กนัไป ถ้าพทุโธมนัตดัๆ เห็นไหม พทุโธๆๆ ถ้าพทุโธๆๆ มนั
อยู่กบัพทุโธไง ถ้าธรรมะ ธรรมะมนัจะอยู่โดยตวัมนัเองไง 

แต่ถ้าเป็นสญัญาอารมณ์มนัจะต่อเนื่องกนัไป คืออารมณ์ อารมณ์ถ้ามนัมีรักมีชงั มี
อะไรมนัก็ไปใช่ไหม ไอ้นี่ถ้าสวดมนต์แล้วมนัก็เป็นเร่ืองเป็นราวไป ถ้าพทุโธๆ มนักระชบั พทุ
โธๆๆ มนักระชบั เห็นไหม ถ้าพทุโธได้ พทุโธดีกว่า 

แต่ถ้าสวดมนต์ ค าว่า “สวดมนต์แล้วมนัจะเป็นสมาธิได้ไหม” 
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ได้ เพราะการสวดมนต์ก็ต้องใช้สมาธิอยู่แล้ว แล้วถ้าพุทโธๆ ล่ะ พทุโธมนัก็ดีขึน้ได้เร่ือยๆ 
ไง การกระท ามนัก็อยู่ที่อ านาจวาสนา อยู่ที่คนมีความเห็นไง 

ฉะนัน้ สวดมนต์เป็นสมาธิได้ไหม 

ได้ 

พทุโธๆ เป็นสมาธิได้ไหม 

ได้ 

ทกุอย่างที่เราท าแล้วมีเจตนาท าคณุงามความดีมนัได้ทัง้นัน้น่ะ แต่เวลาคนอ่ืนเขียนมา 
“มนัได้ๆ หลวงพ่อโต้แย้งเขาท าไม” 

มนัได้แล้ว เห็นไหม ความดีที่ดีกว่านีย้งัมีอยู่ คนเราท าคณุงามความดีทัง้วนัๆ ไง เวลา
ถามเราๆ พระพทุธศาสนา ศาสนาสอนถึงเร่ืองอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด 

เวลาเราบอกว่าได้ แต่ถ้าบอกว่ามนัจะได้อะไร มนัก็ได้ความเพียร ได้ความสขุของเรานัน่
ไง แต่ถ้ามนัจะเอามรรคเอาผล เอามรรคเอาผลมนัก็ท าให้มนัเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา ถ้ามนัไม่เป็น
ชิน้เป็นอนัขึน้มามนัจะเอามรรคเอาผลมาจากไหน ถ้าเอามรรคเอาผลขึน้มา 

เวลาบอกได้ๆๆ ทัง้นัน้น่ะ เราถึงอนโุมทนากบัเด็กๆ นะ มนัฝึกหดัขึน้มาแล้วมนัมีสติ 
จิตใจมนัดีขึน้ อู๋ย! เราชอบใจ เราพอใจมาก แต่ถ้าเอามรรคเอาผล โอ๋ย! มรรคผลยงัอีกไกล 
มรรคผลยงัต้องฝึกหดัไปข้างหน้า 

นี่ไง เวลาบอกว่าได้ๆๆ ได้เพ่ือให้ฝึกให้หดั ได้เพ่ือให้คนแสวงหา ได้ด้วยความสามารถ
ของคน แต่ถ้ามรรคผล มรรคผลต้องคยุตามความเป็นจริง ตามอริยสจั ตามข้อเท็จจริง ๑ ๒ ๓ 
๔ ตามข้อเท็จจริง ไม่มีพวกเขาพวกเรา ไม่มีพอใจไม่พอใจ ไม่ใช่พอใจหรือไม่พอใจ จริงหรือเทจ็
เท่านัน้ ถ้าพดูถึงเร่ืองอริยสจั 

แต่ถ้าเร่ืองการหดัภาวนา ได้ ได้ ฝึกหดั เราต้องฝึกหดัค้นคว้ากนั ทกุคนมีสิทธิเสรีภาพที่
จะท าทัง้นัน้ แต่ที่เวลาโต้แย้ง โต้แย้งถงึข้อเท็จจริงไง จริงต้องเป็นจริงสิ ความจริงต้องเข้ากบั
ความจริง เท็จเข้ากบัจริงไม่ได้ เอาเท็จมาเป็นจริงก็ไม่ได้ ท าให้มนัสีเทาๆ ก็ไม่ได้ 
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จริงคือจริง เทจ็คือเท็จ นี่เวลาหลวงปู่ มัน่เวลาท่านเอาจริง จริงอย่างนัน้ ถ้าจริงอย่างนัน้
มนัก็เป็นความจริงใช่ไหม 

ฉะนัน้บอกว่า ได้ เราฝึกหดัแค่ดแูลให้ท่านมีความสขุ มนัก็เป็นการกตญัญแูล้ว แล้วถ้า
ฝึกหดัได้ เราก็ฝึกหดัของเราไป แล้วถ้าท าได้นะ ได้ ท าความดีท าต่อเนื่องๆ ไป ท าความดีของ
เรา เราจะท าคณุงามความดี ท าความดีที่ใครมีความสามารถมากน้อยแค่ไหน 

แต่ถ้ามนัเป็นการติฉินนินทา ท าอะไรเขาก็ติฉินนนิทาทัง้นัน้น่ะ ถ้าเป็นคนนอกนะ เขาจะ
ติเลยล่ะ “อู้ฮู! พ่อแก่ขนาดนีแ้ล้วท าไมไม่ให้พ่อนอนสบายๆ ท าไมไม่ท า” นี่ไง โลกเขามองไปนู่น 

เรารักพ่อแม่เรา เราก็อยากให้พ่อแม่เราได้บุญกุศล เราก็อยากให้พ่อแม่เราหดัภาวนา 
แตถ้่าจะฟังค าติฉินนินทาจากโลกนะ เราจะท าอะไรกนัไม่ได้เลย 

ใครจะว่าอย่างไรเร่ืองของเขา เราจะท าความดีว่ะ ท าความดีที่มีสมอง คิดได้สงูส่งดีแค่
ไหน ท าตามความสามารถของเรา เอวงั 


