
คิดดีไดดี้ ๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

คิดดีได้ด ี
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

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

ถาม : ข้อ ๒๒๗๙. เร่ือง “เป็นโยมสวดมนต์เสียงดงัเทา่พระได้หรือไม่” 

หลวงพ่อ : ค าถามเลยเนาะ แหม! ถามมาได้ 

ถาม : ๑. เวลาท าวตัรสวดมนต์ร่วมกบัพระสงฆ์ หากโยมออกเสียงดงัเท่ากบัเสียงพระ
ได้หรือไม่ จะท าให้พระท่านอาบตัิหรือไม่ 

๒. พระอรหนัต์ยงัมีความง่วงอยู่หรือไม่ หรือท่านตดัความง่วงได้เด็ดขาดแล้ว ไม่มีความ
ง่วงอีกแล้ว 

กราบขอบพระคณุ 

หลวงพ่อ : แล้วยงัพดูด้วยนะ 

ถาม : กราบขออภยัในการพิมพ์ค าถามจากมือถือ อาจจะไม่เหมือนตวัพิมพ์จาก
คอมพิวเตอร์ 

ตอบ : โอ้โฮ! สดุยอดเลย 

“๑. ท าวตัรสวดมนต์ร่วมกบัพระสงฆ์ หากโยมออกเสียงดงัเท่าพระได้หรือไม่” 

ได้ ได้ด้วย ดงักว่าก็ได้ เบากว่าก็ได้ ได้ทัง้นัน้น่ะ สวดมนต์ร่วมกบัพระสงฆ์ ถ้าไม่สวด
มนต์ร่วมกบัพระสงฆ์ เราสวดมนต์ด้วยส่วนตวัของเรา เราสวดในใจกไ็ด้ สวดออกเสียงก็ได้ ถ้า
ง่วงนอน ตะโกนเอาก็ได้ 
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การสวดมนต์ก็คือการสวดมนต์ การสวดมนต์เป็นการเจริญพทุธมนต์ เป็นการเจริญ
พทุธพจน์ เป็นการสรรเสริญพทุธคณุ คณุขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า สรรเสริญ การ
สรรเสริญค าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ค าสวดมนต์ สวดมนต์มนัได้บุญอยู่แล้ว 
ค าว่า “ได้บุญอยู่แล้ว” เวลาสวดร่วมกบัพระ จะเสียงดงัเท่าพระหรือไม่ เสียงดงักว่าพระหรือไม่ 
มนัพดูถึงเร่ืองความผิดของพระ พระเป็นอาบตัิหรือไม่ 

ไม่เป็นทัง้สิน้ เว้นไว้แต่มนัเป็นมารยาท เราไปงานใด ถ้างานใด ถ้าเป็นงานทางราชการ 
งานราชพิธี งานราชพิธีไม่ได้เข้าด้วย ไม่มีบตัรไม่ได้นัง่ งานราชพิธีไม่มีสิทธ์ิหรอก งานราชพิธี
ของเขามนัก็ดทูี่กาลเทศะ กาลเทศะว่างานนัน้เขางานเพ่ืออะไร 

ถ้างานนัน้เป็นงานร่วมสามคัคี ตะโกนได้เลย เขาชอบให้มีความสามคัคี ความเป็นน า้
หนึ่งใจเดียวกนั แต่ถ้าเป็นงานราชพิธี งานต่างๆ เขาก็ต้องการความศกัด์ิสิทธ์ิ งานในพืน้ที่ มนั
เป็นกาลเทศ เราเข้าใจได้ แต่ถ้ามนัเป็นลกูทุ่งอย่างพวกเรานี่ได้เลย ตะโกนได้เลย บ้านนอก
อย่างพวกเรามนัไม่มีใครสวดอยู่แล้ว ตะโกนได้เลย 

แต่ตะโกนเสียงดงัเสียงเบาขนาดไหนมนักเ็ป็นเจตนาของเรา เป็นคณุงามความดีของเรา 
แต่ถ้าเป็นคณุงามความดีจริงๆ นะ ในประวตัิหลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ชอบท่านไปอยู่ที่ถ า้ทีจ่งัหวดั
เพชรบูรณ์ ท่านก็สวดมนต์ธรรมดา นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธัสสะ 
ท่านบอกว่าท่านสวดมนต์ธรรมดา ท่านเล่าให้หลวงตาฟัง เพราะหลวงตาตอนที่ท่านเก็บ ท่าน
แสวงหาข้อมลูจะเขียนประวตัิหลวงปู่ มัน่ 

ตอนที่ท่านจะเขียนประวตัิหลวงปู่ มัน่ ท่านจะไปหาข้อมลูจากหลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ขาว 
หาจากประวตัิครูบาอาจารย์ ท่านบอกว่า ช่วงที่ว่าทา่นไม่ได้อยู่กบัหลวงปู่ มัน่ ไอ้ตอนนัน้ท่าน
ต้องการคนที่อยู่กบัหลวงปู่ มัน่ ท่านไปหาข้อมลู ไปสืบเสาะเอาประวตัิพวกนี ้ แล้วมนัเข้าไปแล้ว
มนัได้ไปเห็นจริตนิสยั ไปคลกุคลีกนัไง ผู้ทีจ่ิตใจทีเ่ป็นธรรม จิตใจที่กว้างขวาง เห็นว่าการกระท า
ของหลวงตามนัจะเป็นประโยชน์กบัวงการกรรมฐาน เขาจะให้ข้อมลู เขาจะส่งเสริม 

ไอ้พวกที่ใจคบัแคบนะ “ไม่ได้ ความรู้ของฉัน ฉันต้องเก็บไว้เป็นเอกเทศ” อย่างนีม้นัก็มี
นะ ท่านเล่าให้ฟังหมดน่ะ 
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แปลก เราไปอยู่กบัท่าน เราแสวงหาความรู้ เราพยายามแบบว่าสิ่งใดเป็นประโยชน ์
ท่านพดูให้ฟัง ท่านเล่าเร่ืองนีใ้ห้ฟัง แล้วตอนนีม้นัก็กลบัมาตรงนี ้กลบัมาที่ว่าหลวงปู่ ชอบ เวลา
ท่านอยู่เพชรบูรณ์ ท่านก็สวดมนต์ของท่านนี่แหละ นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อย่างนี ้ แล้วถึง
เวลาแล้ว ธรรมดาพระก็ต้องย้ายที่ คือวิเวกไปเร่ือยๆ เทวดาเข้ามาในนิมิตเลย นิมนต์ให้อยู ่
บอกว่า เวลาท่านสวดมนต์ 

นี่ไง จะเข้าสวดมนต์ตรงนีแ้หละ บอกเวลาท่านสวดมนต์ อู้ฮู! มนัมีความสขุ มนักงัวาน
ไปทัว่ เทวดามีแต่ความร่มเย็นเป็นสขุ อยากอาราธนานิมนตใ์ห้อยู่ที่นัน่นานๆ เพราะหลวงปู่
ชอบอยู่ที่นัน่แล้วพวกเทวดา อินทร์ พรหมเขามีความสขุมาก พวกเทวดา รุกขเทวดาพืน้ที่เขามี
ความสขุ เขาชุ่มชื่น เขาขออาราธนาไม่ให้ไป ให้อยู่ที่นัน่ 

แต่ท่านก็บอกว่า มนัก็เป็นนิสยัของกรรมฐานเนาะ เพราะกรรมฐานแสวงหาที่วิเวก ไป
วิเวกอยู่ที่ไหนชัว่คราวกเ็ปล่ียนที่ไปเร่ือยๆ  

ท่านบอกว่าท่านสวดมนต์นี่ไง นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต ท่านพดูให้หลวงตาฟัง ท่านบอก
ว่า เราก็ไม่ได้ตะโกนนะ เราก็ไม่ได้สวดเสียงดงันะ เพราะอะไร เพราะพระกรรมฐาน พระปฏิบตัิ 
เขาสงวนความสงดัความวิเวก แล้วสงดัวเิวก ตวัเองกรู้็อยู่แล้ว ก็เหมือนกบัเราบ่นนี่แหละ นะโม 
ตสัสะ ภะคะวะโต แต่เทวดา อินทร์ พรหมบอก โอ้โฮ! เสียงมนักงัวาน มนักงัวานไปทัว่ มนัชุ่ม
ชื่น มนัอบอุ่น 

เราจะบอกว่า คนที่มีคณุธรรมเขาจะสวดเสียงเบาๆ มนัก็มีคณุประโยชน์ มนัก็ระบือลือ
ลัน่ไปในวฏัฏะ คนที่มีคณุธรรม 

ไม่ต้องมาบอกว่า เวลาท าวตัรสวดมนต์กบัพระสงฆ์ออกเสียงดงัเท่าพระได้หรือไม่ พระ
จะเป็นอาบตัิหรือไม่ 

แหม! กงัวลไปเหลือเกนินะ กงัวลว่าคนอ่ืนเขาจะเป็นอาบตัินะ ไอ้เราตะโกนเสียงดงัๆ ก็
ได้ มนัอยู่ที่กาลเทศนะ นี่หนึ่ง เราจะบอกว่าเป็นอย่างนัน้ๆ...ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นอาบตัิ ไม่มี
อาบตัิ 
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แต่ถ้าพระเขาท าเป็นราชพิธี เขาท าคณุงามความดีของเขา แล้วเราไปตะโกนบ้าบอคอ
แตกอยู่ที่กลางวงสวดมนต์ เราก็เป็นคนบ้า แต่ถ้าเราท าเพ่ือประโยชน์ เพ่ือคณุงามความดี เป็น
คณุงามความดีทัง้นัน้น่ะ มนัอยู่ที่มารยาท 

เราจะบอกว่า ไอ้เร่ืองนีแ้คเ่ร่ืองมารยาทก็ต้องถามมาเนาะ เออ! แปลก เราก็ดทูี่มนั
สมควรหรือไม่สมควรล่ะ 

แต่ถ้าจิตใจเราดีงาม เวลาคนเรา เวลาที่มาถามปัญหา สิ่งที่อทุิศส่วนกุศลดีที่สดุ เวลา
ภาวนาแล้ว สวดมนต์ เราอทุิศส่วนกุศล เวลาอทุิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร พ่อแม่ปู่ ย่าตา
ยายของเรา เวลาภาวนาขึน้มา ออกจากภาวนานัน่น่ะ จิตที่มนัดีที่สดุ นัน่น่ะจิตที่มนัสงบร่มเย็น 
ถ้าเรามีความสขุแล้วขอให้สรรพสตัว์ในโลกนีมี้ความสุขเหมือนจิตดวงนี ้ มีความสขุเหมือนที่เรา
ได้สมัผสันี ้ เวลาทกุข์ยาก ทกุข์ยากมนักรู้็ของมนั เวลามนัสขุ มนัมีความสงบ ขอให้สรรพสตัว์
ทัง้หลายได้รับรสชาติอย่างนี ้ แผ่ส่วนกุศลอย่างนีอ้อกไป มนัจะได้บุญกุศลไง ของนี่ของพืน้ๆ 
ของชาวพทุธ แต่เขาก็ถามมา 

“๒. พระอรหนัต์ยงัมีความง่วงอยู่หรือไม่ หรือท่านตดัความง่วงได้เด็ดขาดแล้ว ไม่มี
ความง่วงอีก” 

เดี๋ยวเราต้องไปถามพระอรหนัต์ก่อน เรากไ็ม่รู้ ถามว่าพระอรหนัต์มีความง่วงหรือไม่ 
แล้วใครจะตอบล่ะ 

ไอ้ความง่วงหรือไม่ง่วงนะ นี่อยู่ในพระไตรปิฎกมีเยอะมาก องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้านะ “สารีบุตร เธอแสดงธรรมเถิด เราจะพกัผอ่น” สารีบุตรๆ ท่านให้พระสารีบุตรเทศนา
ว่าการแทนท่านมากมาย องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านจะพกัผ่อนก็คือท่านนอนไง “เรา
จะพกัผ่อน” พทุธกิจ ๕ ท างานทัง้วนัทัง้คืนๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ายงัขอเวลา
พกัผ่อน 

“พระอรหนัต์ท่านยงัมีความง่วงอยู่หรือไม่” 
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เราจะบอกว่า พระอรหนัต์ตดักิเลสแล้วหมดสิน้ ถ้าสิน้กิเลสแล้วนะ เหนือทกุๆ อย่าง 
ความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆ มนัเป็นเร่ืองกิริยา มนัเป็นเร่ืองของธาตขุนัธ์ มนัเป็นเร่ืองปกติของ
มนษุย์ เป็นเร่ืองปกติของคน 

รถติดเคร่ืองทัง้วนัเลย แล้วขบัมาทัง้วนัเลย ไม่ต้องจอด ดซูิ รถมนัจะอยู่ได้ไหม 
บ้านเรือนของคนมีชีวิต บ้านเรือนของคนเขายงัต้องซ่อมแซมทาสี ซ่อมแซมตลอดเวลา แล้ว
ร่างกายของมนษุย์ เราบอก โอ๋ย! มนัจะเป็นอย่างนัน้ 

เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า หลวงตาท่านพดูบ่อย เขาบอกพระ
อรหนัต์ไม่นอน รัตตญัญ ู ราตรีเดยีวไง ผู้ที่มีราตรีเดียวไม่เคยนอนเลย อย่างนัน้ก็ต้องเอาไม้ค า้
ลกูตาไว้เลย ใครอยากเป็นพระอรหนัต์ก็ปัน้รูปปัน้ไว้รูปหนึ่ง นี่พระอรหนัต์ เพราะไม่เคยนอนเลย 

เวลาในธรรม เวลาปฏิบตัิธรรมไปแล้ว ไอ้พวกขีก้ลาก ไอ้พวกขีก้ลากนี่นะ มนัจะตัง้
กติกาขึน้มา ท าอย่างนี ้ๆ  แล้วเป็นพระอรหนัต์ แล้วมนัก็ท าแบบนัน้น่ะ แล้วเป็นอะไรล่ะ เออ! แต่
มนัไม่บอกว่าฆ่ากิเลสอย่างไร มนัไม่บอกเลยว่าจิตพระอรหนัต์ที่ว่าเหนือโลก เหนือโลกตรงไหน 
เหนือโลก เหนือโลกอย่างใด ท าอย่างไรถงึสิน้กิเลส 

ถ้าสิน้กิเลสไปแล้วนะ ไอ้ง่วงเหงาหาวนอนมนัเป็นเร่ืองของร่างกาย เวลาหลวงตาท่าน
พดูไง เวลาท่านบอกว่า ขนัธ์ ๕ ท างาน ขนัธ์ ๕ ท างาน เวลามนัสัน่สะเทือน เวลามนัมีอะไร
สัน่สะเทือนในหวัใจของท่าน ขนัธ์ ๕ มนัท างาน ขนัธ์ ๕ ท างาน ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา พระ
อรหนัต์นะ ขนัธ์เป็นภาระ เป็นเคร่ืองรกัษาดแูลมนั 

แต่ถ้าเป็นเรานะ ขนัธมาร เป็นปถุชุนนี่ขนัธมาร ขนัธ์เป็นมารหมด ความเป็นมารคือ
ความโศก ความทกุข์ ความระทม นัน่น่ะกิเลส เวลาถ้ามีกิเลสอยู่ ขนัธ์มนัทบัตายเลย 

แต่ถ้าเป็นพระอรหนัต์นะ ท่านก็มี ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์นีเ้ป็นภาระหน้าที่ที่จะ
ดแูล ถ้าใครดแูล มนัก็สขุสบาย สขุสบายคือว่ามนัไม่บีบคัน้ไง แต่ถ้าไม่ดแูล เจ็บไข้ได้ป่วย มนัก็
บีบคัน้ไง ขนัธ์มนัก็บีบคัน้ คือว่ามนัเป็นธาตขุนัธ์ที่มนัมีอยู่ มนัเป็นเศษส่วนที่เหลืออยู่ของพระ
อรหนัต์นะ 
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แต่พระอรหนัต์จะง่วงนอนหรือไม่ง่วงนอน เราต้องไปถามพระอรหนัต์ก่อน เราก็ไม่รู้ เรา
ก็ไม่รู้เหมือนกนัว่ามนัจะง่วงหรือไม่ง่วง เพราะกูไม่รู้ แต่กูต้องไปถามพระอรหนัต์ก่อน แล้วจะ
กลบัมาตอบมึง 

แต่ถ้าบอกว่า “หรือว่าท่านตดัความง่วงแล้วได้เด็ดขาด” 

ท่านตดักิเลสได้เด็ดขาด นีไ่ง มนัมีที่เราเล่าให้ฟัง เราไปเจอ เขาพาพระมาหาเราไง เขา
บอกว่าเป็นพระอนาคาม ี โอ้โฮ! ลกูศิษย์เขาชื่นชมกนัมากนะ พากนัมาเต็มเลย ว่านี่เป็นพระ
อนาคาม ี

เราก็ถามว่า “ท าไมถึงเป็นพระอนาคามลี่ะ” 

“เพราะละความกลวัได้” 

เราบอกว่า พระอรหนัต์ไม่ใช่ละความกลวั เขาละกามราคะ ปฏิฆะ พระโสดาบนัละ
สกักายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลพัพตปรามาส พระสกิทาคามกีามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง พระอนาคามี
ละปฏิฆะ กามราคะขาด สงัโยชนเ์บือ้งต ่าขาด เขาละกิเลสเขาละอย่างนี ้

เขาบอกว่า “อย่างนัน้เป็นสกิทาคามี” 

“สกิทาคามีเขาต้องละอย่างนี”้ 

“อย่างนัน้เป็นโสดาบนั” 

“โสดาบนัต้องละอย่างนี”้ 

“ไม่มีอะไรเลย” 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าพระอรหนัต์ละง่วงนอน ยาบ้าขายดีเลยนะ เรากินตลอดเลย หตูาสว่าง
โพลง พระอรหนัต์เต็มไปหมดเลย พระอรหนัต์ละความง่วง 

นี่ไง เราไปตัง้กติกาขึน้มาด้วยความสพัเพเหระ แล้วถ้าใครท าได้ก็เป็นพระอรหนัต์หรือ...
ไม่ใช่ 
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พระอรหนัต์เขาฆ่ากิเลส เขาละสงัโยชน์ ๑๐ ถ้าละสงัโยชน์ ๑๐ นู่น ไอ้ง่วงเหงาหาวนอน
มนัตัง้แต่พระโสดาบนั เห็นไหม พระโสดาบนั สกักายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลพัพตปรามาส วิจิกิจฉา 
นิวรณธรรม ๕ นัน่น่ะง่วงเหงาหาวนอน 

เวลาพวกเราปฏิบตัิ ไอ้ความง่วงเป็นอปุสรรคมหาศาลเลย ไอ้ความง่วงนี่ เวลานัง่แล้ว
สปัหงกโงกง่วง พระโมคคลัลานะยงัเจอเลย พระโมคคลัลานะก็นัง่สปัหงกโงกง่วง พระพทุธเจ้า
ไปบอกเลย เอาน า้ลบูหน้า 

เวลาเราปฏิบตัิ เพราะอะไร เพราะเรามีกเิลสอยู่แล้วไง โดยพืน้ฐานพวกเรามีกิเลส ไอ้
ความง่วงเหงาหาวนอนมนัก็เลยเป็นความกดถ่วง 

แต่ถ้าคนที่ไม่มีกิเลส ง่วงเหงาหาวนอน ดี กูจะได้นอน กูอยากนอน มนันอนไม่หลบั ง่วง
ได้นอนเลย ถ้ามนัไม่มีกิเลสแล้ว ง่วงนอนมนัไม่เป็นปัญหาไง ความง่วงหรือไม่ง่วงมนัไม่ใชก่ิเลส 
มนัไม่บีบคัน้หวัใจเรา มนัไม่ท าให้เอ็งเป็นทกุข์ไง 

แต่ที่เราก าลงัปฏิบตัิอยู่ เราอยากจะได้เบีย้ดี เราท างานอยู่ แล้วความง่วงมนัมากดถ่วง
เรา ไอ้นี่มีปัญหา ไอ้ง่วงหรือไม่ง่วง โดยส่วนตวัของมนั ไอ้กิเลสของเรา ไอ้กิเลสของเรานี่ตวัร้าย 

นี่ไง เวลาบอกว่า เขาละความกลวัได้ เขาเป็นพระอนาคามี 

อย่างนัน้คนไม่กลวัผีมนัก็เป็นพระอนาคามสิี 

เวลาคนกลวัที่สงูนะ เขาขึน้ที่สงูนะ เยี่ยวแตกเลยล่ะ คนขึน้ที่สงู ถ้าเราไม่กลวั แสดงว่า
เราเป็นพระอนาคามสิี 

๒ คน คนหนึ่งกลวัที่สงู มนัขึน้ไปเยี่ยวแตกเลย อีกคนไม่กลวัเลย ไอ้คนไม่กลวัเป็นพระ
อนาคามหีรือ...ไม่เกี่ยวกนัเลย นีก่็เหมือนกนั ไอ้ละความง่วงก็เหมือนกนั ไม่เกี่ยวกนัเลย ไม่
เกี่ยวเลย เป็นไม่เป็น เขาละที่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก สงัโยชน์ ๑๐ นู่น 

ไอ้นี่มนัเป็นเร่ืองปกติสามญัส านึกของสิง่มีชีวิต ไอ้พวกความง่วงเหงาหาวนอนนี่ แล้วถ้า
อย่างที่ว่า ถ้าเวลาคนมีกิเลสหนา ความงว่งเหงาหาวนอนกระทืบซ า้ โอ้โฮ! ทกุข์ยากมาก 
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แต่เวลาเราช าระล้างกิเลสไปแล้วเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไปแล้วจบ จบหมด ละที่กิเลส แล้ว
อย่างที่ว่า พระอรหนัต์มีราตรีเดียวคืออยู่กบัปัจจุบนัตลอด ค าว่า “มีราตรีเดียว” คือไม่มีอดีต
อนาคต อยู่กบัปัจจุบนั 

ไอ้โลกเขาตีความกนันะ “โอ้โฮ! พระอรหนัต์มีราตรีเดยีว ไม่เคยง่วงนอนเลย” เอาไม้ค า้
ลกูตาไว้ อยากเป็นพระอรหนัตไ์ง จะท าพระพทุธรูปปางใหม่ ปางเอาไม้ค า้ลกูตาไว้ จะปัน้
พระพทุธรูปใหม่เลย ปางไม้ค า้ลกูตา 

นี่มนัเป็นความคิดไง เป็นความคิดความรู้สึกของคน เวลาคิดมากก็ปัญหามาก กถ็าม
มากนี่แหละ ถ้าปัญหาถามมาก มนัก็อยู่ที่คนคิดดี คนคิดเจตนาดี หรือคนมนัเจ้าเล่ห์ เจ้าเล่ห์
มนัก็ให้กิเลสมนัหลอกทัง้นัน้น่ะ ถ้ามนัไม่เจ้าเล่ห์มนัก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง จบ 

ถาม : ข้อ ๒๒๘๑. เร่ือง “กราบนมสัการหลวงพ่อเมตตาจากพระอาจารย์ครับ” 

ถาม : ข้อ ๒๒๘๒. เร่ือง “กราบนมสัการขอความเมตตาจากหลวงพ่อครับ” 

ตอบ : เขาบอกว่า เขานอนหลบัแล้ว เขากลวัหลบัไปแล้วไม่ตื่น เขากลวัหลบัไปแล้วจะ
ตายไปเลย นี่พดูถึงมนักลวัว่าจะหลบัแล้วมนัจะตายไปเลย เพราะเวลาเขานัง่ไปแล้วมนัมีร้อย
แปดพนัเก้า ไม่อ่าน ไม่อ่านเพราะอะไร ไม่อ่าน เดี๋ยวเราจะสรุปไง 

ไม่อ่านใช่ไหม เขาก็บอกว่า เขานอนไปแล้วมนัจะไปรู้ไปเห็นอะไรร้อยแปดเลย พอนอน
ไปแล้วมนัเหมือนกบัคนที่มนัไม่รับรู้เร่ืองร่างกายเลย บางทีก็เห็นกาย บางทีก็ไม่เห็นกาย อะไร
ร้อยแปดเลย แล้วสรุป “ผมเฝา้สงัเกตอาการมาได้สกัระยะพอสมควรแล้วครับ จึงขอกราบเรียน
ถามท่านอาจารย์ดงันีว้า่ มนัคืออะไร แล้วผมจะต้องท าอย่างไรต่อไปครับ” นี่พดูถึงว่าค าถาม
ของเขานะ 

แล้วเราก็จะย้อนกลบัมาต้นเร่ือง ต้นเร่ือง กรมสขุภาพจิต ในสงัคมไทย ๓๐ เปอร์เซน็ต์
เป็นโรคซึมเศร้า ๘ เปอร์เซ็นต์เป็นทีไ่ม่แสดงอาการ แล้วจิตเภท จิตเภทในสงัคมไทยมีมากมาย 
ฉะนัน้ เวลาเขามีมากมาย จิตที่มนัผิดปกติมนัมีอาการของมนั แล้วแต่ว่าอาการมนัหนกั หรือ
อาการระดบัปานกลาง หรืออาการเล็กน้อย ถ้าอาการที่มนัหนกัมนัก็แสดงอาการของมนัร้อย
แปด 
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ทีนีค้นเวลามนัทกุข์มนัยากขึน้มา ในสงัคม พอสงัคมมนัทกุข์มนัยากขึน้มา ใน
พระพทุธศาสนาเรา ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ในศาสนาเป็นที่พ่ึงที่อาศยั เขาว่าพ่ึง
ศาสนา เวลาพ่ึงศาสนา เข้ามาจะมาประพฤติปฏิบตั ิ เวลาจะมาประพฤติปฏิบตัิขึน้มาก็ปฏิบตัิ
เพ่ือให้จิตมนักลบัมาเป็นปกติ 

จิตเป็นปกติ จิตเป็นปกติก่อน จิตเป็นปกติ จิตเป็นสมัมาสมาธิ จิตยกขึน้วิปัสสนา มนั
เป็นสติ มหาสติ สติอตัโนมตัิ สติที่คนสมบูรณ์อย่างนัน้มนัจะไม่มีอาการร้อยแปดพนัเก้าแบบผู้ที่
ถามมา ๒ ค าถามนี ้

แล้ว ๒ ค าถามนี ้ เวลาแสดงอาการมา เวลาของเรา ในวดัเรามีผู้ที่มาประพฤติปฏิบตัิ
หลายคนมาก มนัเป็นเร่ืองกรรมของสตัว์นะ เวลาคนเกิดมามนัผิดปกติมาตัง้แต่เด็กๆ มีหลาย
คนที่มาที่นี่ แล้วญาติเขามาบอกว่าเขาผิดปกติมาตัง้แต่ ๗ ขวบ ๕ ขวบ ๑๐ ขวบ แล้วพ่อแม่ก็
พาไปโรงพยาบาล พ่อแม่พาไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลเขาก็คมุรักษาอยู่ด้วยการให้ยา การให้
ยา เขาให้ยาอยู่ เขากเ็หมือนเป็นคนปกต ิ

พอเป็นปกติแล้ว เขามีการศึกษานะ ศึกษาจบแล้วมีหน้าที่การงานท าของเขา เขาก็ต้อง
มียาคมุของเขามาตลอด ยาคมุของเขาตลอดเพราะอะไร เพราะเขารู้ตวัของเขาเองว่าเขาเป็น
อะไรอยู่ใช่ไหม ในเร่ืองเคมีในร่างกายของคนที่ไม่ปกต ิมนัจะมีเคมีต่างๆ ที่มนัแสดงของมนั เขา
ก็ต้องมียาควบคมุของเขา ทีนีย้าควบคมุของเขา เขาก็กินยาของเขา กินยาของเขา เขาก็มี
ความสขุในชีวิตของเขาระดบัหนึง่ 

แต่พอการประพฤติปฏิบตัิที่มนัเข้มแข็งขึน้มา มนัเข้มแข็งขึน้มา การปฏิบตัิ เห็นไหม 
ศาสนาเป็นที่พ่ึงของสตัว์โลก เวลาคนที่มาประพฤติปฏิบตัิ ถ้าจิตเขาผิดปกติขึน้มา เวลาเขา
ปฏิบตัิ ทกุคนอยากจะวางยาได้ อยากจะวางยาคือปลอดพ้นจากการใช้ยาควบคุม 

เราอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะเวลาท่านพดูถงึคนที่นอนไม่หลบั คนที่กินยาอยู่นี่ 
ท่านบอกให้กินยาไปเร่ือยๆ เสร็จแล้วให้ฝึกหดัพทุโธๆ แล้วลดยาลงๆ ลดยาลงจนกว่ามนัจะเป็น
ปกติ 
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เราอยู่กบัหลวงปู่ เจี๊ยะ กรณีนีเ้กิดมามากมาย มากมายก็ส่วนที่มากมาย แล้วเวลาถ้ามนั
ลดยาๆ ไป ลดยาจนควบคมุตวัเองได้ แล้วเวลาคนปฏิบตัิถ้าควบคมุตวัเองไม่ได้ก็กลบัมาเพ่ิม
ยาขึน้มา เพ่ือให้มนัเป็นปกติขึน้มา 

ถ้ามนัเป็นปกติขึน้มา ค าว่า “เป็นปกติ” แล้วเป็นปกติ ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิใหม่ ปฏิบตัิ
ใหม ่ เราพยายามท าความสงบของใจเราเข้ามา ท าความสงบของใจเราเข้ามา ถ้าใจมนัสงบได้
โดยที่จิตมนัไม่ผิดปกติ เรายงัรักษาใจเราได้แสนยากเลย แล้วคนที่ผิดปกติมา เหมือนคนที่ติด
ลบมา คนที่ติดลบมาจะท าให้มนักลบัมาเป็นปกติ แล้วกลบัมาเป็นปกติแล้วต้องท าให้เกิดความ
สงบขึน้มาอีกชัน้หนึ่ง นี่มนัเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป 

ฉะนัน้ ถ้ามนัผิดปกติมาจากนัน่ เวลาเข้ามาในศาสนา มนัมีพระหากิน ศาสนาเป็น
ศาสนาหากิน เวลาชีเ้ลยนะ “อ๋อ! นี่โดนของ โอ๋ย! นี่ผิดปกติ ต้องแก้กรรม” มนัเป็นของมนัอยู่
แล้ว โดยคณุไสย คนที่เขาท าคณุไสยกนั คณุไสยนัน้มนัก็เป็นธุรกจิอีกอย่างหนึง่ ธุรกจิในทาง
โลก 

เขามีธุรกิจด้วย เขามีคณุไสย มีเพ่ือประโยชน์ของเขา เพ่ือการครอบง า เพ่ือการตกลงใน
การเจรจาของเขา มีคณุไสยร้อยแปดในโลก เพราะอะไร เพราะลทัธิความเชื่อมนัร้อยแปด 
ฉะนัน้ พอร้อยแปดขึน้มา พอมนัผิดปกติ พระที่ไม่มีจุดยืนก็ชีเ้ลย ถ้าจะหาผลประโยชน์ “คนนี ้
โดนของ ต้องแก้” แล้วพอแก้ขึน้ไป นี่เหยื่อทัง้นัน้ 

ถ้ามนัไม่เป็นเหยื่อ ดสูิ เวลาหลวงตา ครูบาอาจารย์ของเรา พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ให้ถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้ามีศีล ๕ ศีลโดยสมบูรณ์ ของนัน้เข้ามาไม่ได้ 
เวลาจะแก้ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ให้พทุโธๆๆ พทุโธจนกว่าสิ่งที่ว่าผิดปกติมนัเบา
บางลง แต่มนัยาก มนัยาก เพราะเราจิตที่เป็นปกติ เราจะท าสมาธิเรายงัท าได้แสนยาก 

จิตที่บกพร่อง จิตที่ต้องใช้ยาคมุอยู่ มนัผิดปกติอยู่แล้ว พอความผิดปกติมนัคืออะไร คือ
มนัควบคมุตวัมนัเองไม่ได้ ถ้ามนัควบคมุตวัเองไม่ได้ 

แล้วเวลาในพระพทุธศาสนา สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ถ้าสมถกรรมฐาน นี่
สมถะ แล้วก็มีคนพยายามทิ่มต าไง “โอ๋ย! สมถะมนัจะเกิดนิมิต มนัไม่เป็นปัญญา มนัไม่
พระพทุธศาสนา แล้วพวกเราพระพทุธศาสนา วิปัสสนาๆ วิปัสสนาไปเลย” 



คิดดีไดดี้ ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

วิปัสสนาคือการใช้ความคิด จิตที่มนัผิดปกติ ความผิดปกติขึน้มาคือมนัฟุ้งซ่าน พอมนั
จะวิปัสสนาไง พอวิปัสสนาไปมนัก็เละน่ะสิ เพราะมนัผิดปกติอยู่แล้ว พอใช้ปัญญาๆ ปัญญา
อะไร ปัญญาอย่างไร 

ผู้ที่มาประพฤติปฏิบตัินะ ในนีไ้ม่มี แต่ว่าหลายคนมากที่เขากินยาอยู่ เวลากินยาอยู ่
เร่ิมต้นหลายคนนะ เวลามาถามเรากถ็ามเร่ืองภาวนานี่แหละ เราก็ตอบเร่ืองภาวนา แตเ่วลาเขา
ใช้ปัญญาอย่างนัน้ๆ เราก็ฟัง สดุท้ายเราบอกต้องแก้อย่างนัน้ๆ เขาก็แก้สองสามหน สดุท้าย
แล้วเขาก็มาหาเรานะ เพราะอะไร เพราะมนัจะเป็นผลลบกบัเขาไง “หลวงพ่อคะ หนกูินยาอยู่
ค่ะ” ถ้าหนกูินยาอยู่ แสดงว่าหนนูีเ้ป็นสภุาพบุรุษ เป็นสภุาพสตรีที่ดี ถ้าหนกูินยาอยู่ค่ะ ไอ้
วิปัสสนาให้หยดุซะ แล้วกลบัมาหายใจเข้านึกพทุ หายใจอกนึกโธอย่างเดียว ต้องกลบัมาเป็น
ปกติก่อน การกลบัมาเป็นปกต ิ

นี่ไง เม่ือก่อนตอนเศรษฐกิจเราไม่ดี ในหลวงบอกว่าตอนนีเ้ศรษฐกจิเมืองไทยก าลงั
เจริญ เขาก็ถามใหญเ่ลย มนัเจริญตรงไหน เจริญตรงหมอดไูง กบัพวกแก้กรรมไง เจริญมาก 

นี่ในหลวงท่านพดูนะ เมืองไทย พระเป็นจิตแพทย ์ ในยโุรป คนที่ผิดปกติต้องไปหา
จิตแพทย์ ไปหาจิตแพทย์ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก ในพระพทุธศาสนาเป็นจิตแพทย์ที่ดี แล้วไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย แล้วถ้าคนไปทีถ่กูต้อง 

แต่จิตแพทย์เขาต้องเรียนจบเขาถึงได้เป็นจิตแพทย์ นี่ก็เหมือนกนั ไอ้ของเรา พระที่
ประพฤติปฏิบตัิ ถ้ามนัรู้มนัเข้าใจเร่ืองจิต มนัจะแก้เร่ืองจิตได้ แตจ่ิตแพทย์ที่ไม่ได้เรียนมาเลย 
มนัก็เป็นคณุไสย เป็นไสยศาสตร์ เป็นสิง่ที่ไปพวัพนักนัอยู่อย่างนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่เขาถามว่า ของผมเป็นอะไรครับ 

นี่ก็เหมือนกนั จิตเขาเป็นอย่างนัน้ๆๆ พอเป็นอย่างนัน้ป๊ับ มนัจะมาเข้ากบัสติปัฏฐาน ๔ 
ของพระพทุธศาสนาไง สติปัฏฐาน ๔ ของพระพทุธศาสนานะ ท าจิตให้สงบก่อน พอจิตสงบแล้ว
พิจารณากาย แล้วที่มนัเห็นมนักเ็ห็นกายไง ที่เขียนมาก็เห็นกายไง เห็นกายเป็นอย่างนัน้ กาย
นอนอยู่ กายหลดุออกไป จิตอยู่นี่ เห็นร่างกายนอนอยู่ข้างนอก ร่างกายนอนอยู่ข้างใน แหม! 
จิตคิดอย่างไร กายเป็นไปหมดเลย ผมเป็นอะไรครับ นี่เขาถาม ผมเป็นอะไรครับ 
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เราพดูด้วยความสตัย์ ไม่ได้พดูเพ่ือความผิดพลาดหรือความไม่เป็นความดีกบัใครทัง้สิน้ 
โดยสภุาพบุรุษหรือสภุาพสตรี ใครมีปัญหาสิ่งใดก็แล้วแต่ ตอนนี ้ ๓๐ บาทรักษาทกุโรคมนัเปิด
โอกาสให้พวกเราได้เข้าไปปรึกษาแพทย์ 

จิตของคน อย่างเช่นที่ว่า ที่มาวดันี่นะ เขามาสารภาพกนัเองว่าพ่อแม่เขามาลกูมา บอก
ว่าลกูเขาเป็นมาตัง้แต่ ๗ ขวบ ๘ ขวบ อย่างนีม้นัชดัเจน พ่อแม่เขาดแูลรักษามา แล้วในปัจจุบนั
นีเ้ขาก็ยงักินยาของเขากนัอยู่ แล้วเขาก็มาที่วดัด้วย แล้วพอมาที่วดัแล้ว เขากลบัไปเขาบอกว่า 
โอ้โฮ! เขาดีขึน้ ลกูเขาดีขึน้ การไปหาหมอก็ระยะห่างมากขึน้ ทกุอย่างดีขึน้ เพราะว่าเขาดแูลกนั
มา พ่อแม่เขาดแูลลกูเขามาตัง้แต่เล็กแต่น้อย 

ไอ้ของพวกเราถ้ามนัผิดปกติ เราไปหาจิตแพทย์มนัจะผิดตรงไหน มนัเป็นประโยชน์กบั
เรานะ เราไปหาหมอ หมอเขาจะช่วยเอายาควบคมุเคมีในร่างกายของเรา แล้วอาการที่เห็นๆ 
เพราะอะไร ทีเ่ห็นเพราะเดี๋ยวนีเ้ขามาหดัภาวนา พอหดัภาวนาแล้วจะเหน็อย่างนัน้ๆ 

เราไม่เชื่อเลย เราไม่เชื่อเพราะอะไร เราไม่เชื่อเพราะว่าสิ่งที่นกัปฏิบตัิของเรากว่าจะท า
ความสงบของจิตได้ ท าให้จิตเป็นปกติก่อน จิตปกติแล้วท าให้เป็นสมาธิได้ พอเป็นสมาธิได้ 
ร าพึงไปเห็นกาย ถ้ามนัเห็นกาย ถ้ามนัเหน็โดยศีล สมาธินะ เห็นโดยศีล สมาธิ 

ส่วนใหญ่คนที่ยงัไม่มีพืน้ฐาน เวลาเห็น เห็นด้วยอปุาทาน เห็นด้วยความนึกคิด การเห็น
ด้วยความนึกคิดมนัเห็นด้วยสามญัส านึกของมนษุย ์ แต่ถ้าจิตเป็นปกติมนัก็ไม่เสียหาย เราก็
ต้องฝึกหดัของเราไปใช่ไหม 

ฉะนัน้ คนเรามนันึกกายได้ไหม ใครบ้างนึกรูปกายไม่เป็น มนษุย์นึกถึงร่างกายเราไม่ได้
มีไหม ไม่มี ถ้ามนัไม่มีขึน้มา เพราะจิตมนัยงัไม่สงบ มนัยงัไม่เป็นความจริงไง ถ้าจิตมนัไม่เป็น
ความจริง เวลาเรานึกถงึร่างกายเรา เรานึกถึงร่างกายเรามนันึกได้ เป็นภาพนึก แล้วเวลาคนที่
ฝึกหดั ถ้ามีวาสนานะ ท าความสงบของใจให้มัน่คง พอใจมนัมัน่คงขึน้มาได้นะ แล้วพอมนัไป
เห็นกาย โอ้โฮ! มนัต่างจากทีเ่รานกึคนละเร่ืองเลยนี่หว่า เฮ้ย! เม่ือก่อนมนันึก ก็นึกเอาอย่างนี ้

นึกเอา พระพทุธศาสนา เวลากายพิจารณากายก็เห็นกายกนัมาตลอด พอมนัไปเห็น
กายของจริง อู้ฮู! มนัสะเทือนกเิลส มนัสะเทือนถึงกเิลส ถึงจิตใต้ส านึก การเห็นกายจริงๆ โอ้โฮ! 
ร้องโอ้โฮ! เลย 
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แล้วเราฟังมานะ ในความรู้สึกเรา เราไม่อยากจะพดู เพราะพดูไปแล้ว เพราะตอนนีใ้ครๆ 
ก็เหม็นหน้าพระเจ๊กนี่น่าดเูลย คนอ่ืนผิดหมด คนอ่ืนผิดหมด ไอ้ที่มนัรู้มนัเห็น เราคิดของเราเอง
ว่าเขารู้เขาเห็นด้วยจิตส านึกของเขา เขาไม่ได้รู้เห็นด้วยอริยสจั 

ถ้าเขารู้เขาเห็นโดยอริยสจันะ เขาจะเป็นคนดีกว่านีเ้ยอะ คนที่รู้เห็นโดยอริยสจั หนึง่ 
ซื่อสตัย์ มีศีลธรรม มัน่คงในพระพทุธศาสนา ถ้ารู้เหน็เพราะอะไร เพราะแค่จิตสงบยงัระลึกถึง
พระพทุธเจ้าเลย แล้วถ้าเห็นกายขึน้มา เห็นกายมนัได้เดิน ได้ใช้มรรคผลของพระพทุธเจ้า 

สิ่งที่พระพทุธเจ้าปรารถนารือ้สตัว์ขนสตัว์ ที่วางธรรมวินยันีไ้ว้ แล้วเราได้ เหมือนกบัเรา
เดินทางไปในที่ใดก็แล้วแต่ หลงป่า แล้วเรามีหนทางออกจากป่า แล้วทางเดินนัน้น่ะใครเป็นคน
ท าให้ 

เราหลงป่านะ หลงป่านี่ตายนะ ไม่มีอาหาร สตัว์ร้ายมนัจะเอาเป็นอาหารของมนั แล้ว
เราไปเจอหนทางที่มนัออกจากป่าได้ แล้วสะดวก มีทางออกได้ เหมือนกนั ถ้าเราเห็นกายโดย
ข้อเท็จจริงมนัจะเห็นทางออกจากกเิลส มนัจะไม่ซาบซึง้บุญคณุของพระพทุธเจ้าได้อย่างไร ถ้า
มนัรู้มนัเห็นจริงอย่างนัน้ แต่นี่ไม่ใช่ เราคิดของเราเอง 

วนันีส้ารภาพต่อหน้าไมค์เลย ไอ้ที่เหน็กายๆ มาหาเรา ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เราไม่เชื่อ เรารู้อยู่
ว่าเขาเห็นโดยอปุาทาน ไม่ได้เห็นจริงโดยมรรค แต่เราก็ฟังไปอย่างนัน้น่ะ เพราะอะไร เพราะเรา
เป็นพระ เราเป็นอาจารย์ เราก็ฟังนะ ฟัง ใครมาถาม ฟัง แต่โดยข้อเท็จจริง ไม่ใช่ ไม่เชื่อ มนัไม่
เป็นความจริง 

ถ้าเป็นความจริง เวลาปฏิบตัิ ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก มนัถึงเป็นความจริงของมนัขึน้มา ถ้า
เป็นความจริงอนันัน้ นี่พดูถึงถ้าเป็นความจริงนะ 

นี่เขาถามว่า อาการที่เขาเป็นได้สกัระยะพอสมควรแล้ว นี่มนัคืออะไร 

ถ้ามนัคืออะไรก็แล้วแต่ มนัไม่เป็นความจริงขึน้มา ถ้ามนัเป็นความจริงขึน้มา หนึ่ง 
มัน่คง คนท าความสงบของจิตได้ ท าไมมนัไม่มัน่คง ดสูิ เวลาคนพิจารณา เวลาพิจารณากาย
จนวางกายได้ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถือนอกพระพทุธศาสนา มัน่คงในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ โอ๋ย! มนัชดัเจนของมนัตลอด 
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นี่ภาษาเรานะ ไปไหนมา สามวาสองศอก ใครจะชวนไปไหนก็ไป ใครมาลากไปไหนก็ไป 
หา! เอ็งเป็นลกูศิษย์พระพทุธเจ้าหรือ เอ็งภาวนาได้สมาธิจริงกนัหรือ 

ถ้าได้สมาธิ ได้หลกัได้เกณฑ์นะ ใครจะดงึไปไหนก็ไม่ไป แล้วไม่ต้องไปหาพระก็ได้ เจอ
โคนไม้ที่ไหนก็นัง่ตรงนัน้กไ็ด้ เพราะมนัจะรักษาใจของมนั มนัได้หลกัในหวัใจแล้ว มนัจะไปกลวั
อะไร จะไปตื่นเต้นกบัอะไร จะไปหวาดหวัน่กบัอะไร ไม่มีทาง คนนะ เข้าถึงพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์แล้ว ไม่มีทางที่จะออกนอกลู่นอกทาง เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

แตน่ี่ โอ้โฮ! ลกูศิษย์พระพทุธเจ้าทัง้นัน้เลยนะ มีมรรคมีผลทัง้นัน้เลยนะ อย่างกบัหมาบ้า 
ไปดใูนกรุงเทพฯ สิ พระกรรมฐานจะชนกนัตายอยู่นัน่ มึงมาท าไม หลวงตาบอกว่า เทศบาล
หนึ่ง เทศบาลสอง ไม่มีมรรคผล มีแต่กระดกูหม ูกระดกูววั กระดกูควาย มีแต่ลาภสกัการะ ไม่มี
อยู่จริง นีเ่วลาหลวงตาท่านพดูนะ 

ทีนีจ้ะบอกว่า ส่ิงที่เขาเป็นอยู่นี่เป็นอะไร 

ที่พดูนีเ้ราพดูโดยสจัจะนะ ถ้าอย่างที่ว่า มีพ่อแม่หลายคนเขาเอาลกูเขามาฝาก แล้วพ่อ
แม่เขามารับมาส่ง ลกูเขาหวัแก้วหวัแหวน เขาไม่ให้ใครแตะหรอก เวลามา พ่อแม่มาส่ง แล้วพ่อ
แม่มารับ นี่ไง เขาดแูลลกูของเขา เขากนิยาของเขาอยู่ เขาลดยาของเขา แล้วเขาดีขึน้ 

พระพทุธศาสนาเป็นที่พ่ึงจริงๆ นะ แต่ถ้ามนัมีโรค มนัผิดปกติมาแล้ว แล้วมาเบียดบงัอยู่
ในพระพทุธศาสนา แล้วก็บอกว่า “โอ๋ย! พิจารณาอย่างนัน้ เป็นอริยบุคคลขึน้มา เป็นอริยเจ้า
เลย”...อริยเจ้าต้องกินยาคมุอยู่นะ ขาดยาหรือ หลดุเลยนะ 

นี่ในศาสนาต้องตรงนี ้ เราสนใจ หลวงตาท่านบอกว่าท่านไปไหนไปเอาหวัใจคนๆ 
พระพทุธศาสนาก็สัง่สอนคนๆ 

แล้วนี่ก็พดูเร่ืองคน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ นี่ตวัเลขของกรมสขุภาพจิตนะ กระทรวงสาธารณสขุ 
ไม่ได้พดูเอง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยเป็นโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าคือโรคอะไร ๘ 
เปอร์เซ็นตย์งัไม่แสดงอาการเพราะอายยุงัน้อย เป็นตวัเลขของกรมสขุภาพจิต 
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แล้วถ้าคนที่มนัเป็นที่รุนแรง แล้วมาอยู่ในพระพทุธศาสนา แล้วเขาบอกว่า นี่ไง ภาวนา
สดุยอด เห็นกาย นี่ก็เห็นกาย นอนอยู่เห็นกายเคลื่อนออก เดี๋ยวกายเข้ามา กายออกไป แล้วนี่
มนัคืออะไร 

ถ้ามนัคืออะไร ที่เราพดูตัง้แต่ต้นแล้ว ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เราไม่เชื่อว่าผู้นีเ้ห็นกายจริง ถ้าเขา
เห็นกายโดยการปฏิบตัิก็เห็นกายโดยอปุาทาน ไม่ใช่ความจริงทัง้สิน้ 

ถ้าเป็นความจริงนะ มนัก็จิ่มๆ แล้วก็เสื่อมหมด เพราะมนัเข้าไม่ได้ ถ้ามนัเข้าได้ มนัจะมี
การพฒันาการของมนั จิตถ้ามีวิวฒันาการ พฒันาการ อย่างเชน่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลา
จิตของท่าน ท่านเห็นของท่านแล้ว ท่านจะเข้าป่าลึกเข้าไปเร่ือยๆ แล้วท่านจะอยู่ด้วยความสงบ
วิเวกของท่าน ท่านอยู่ด้วยความสขุของท่าน ท่านจะมีคณุธรรมในใจของท่าน ท่านจะมีความสขุ
จากความชุ่มชื่น ความซึง้ใจจากคณุธรรมในใจ ใจมนัพฒันา อยู่ที่ไหนมนัจะมีความสขุของท่าน 
ท่านถึงมีหลกัมีเกณฑ์ของท่าน เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์ มาฟังเทศน์อย่างนัน้ 

ไม่มีหรอก ไอ้เทศบาลหนึ่ง เทศบาลสอง ไอ้กระดกูหม ู กระดกูววั ไม่มีหรอก ไอ้นัน่
กรรมฐานอะไรก็ไม่รู้ ไม่มี นี่พดูถึงพระกรรมฐานนะ ไม่ได้พดูถึงผู้ประพฤติปฏิบตัิ ยงัไม่ได้พดูถึง
สงัคมไทย นี่สงัคมของนกัรบ เพราะพดูอย่างนีแ้หละ คนเขาเกลียดขีห้น้ามาก ทกุคนเกลียด
มาก 

แต่นิสยัเรามนัจริงกบัเท็จ ถกูกบัผิด จริงคือจริง เทจ็คอืเท็จ ถ้าจริงนะ นิ่ง มีหลกัเกณฑ์ 
แล้วพยายาม จิตใจที่สงูกว่าพยายามจะดงึจิตใจที่ต า่กว่าขึน้ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
พยายามดึงลกูศิษย์ท่านขึน้ หลวงตาตอนท่านยงัหนุม่ๆ ท่านตรวจเช็กตลอด ท่านพยายามจะ
ดึงจิตของลกูศิษย์ขึน้ 

จิตที่สงูกว่าพยายามดึงรัง้จิตที่ต ่ากว่าให้สงูขึน้ การสงูขึน้คือสงูขึน้ด้วยการชีท้าง การ
คอยเคาะสนิม การคอยกระหนาบ คือการลงปฏกั การดึงให้สงูขึน้คือลงปฏกั ช้างที่ลงปฏกั สตัว์
ที่โดนปฏกั มนัเจ็บ มนักลวั มนัพยายามดิน้รน เพราะอะไร เพราะมนัมีกิเลส จิตใจที่สงูกว่าเขา
ดึงจิตใจที่ต ่ากว่าอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ ความร ่าลือถึงความดขุองหลวงปู่ มัน่ แต่ท่านดดุ้วยคณุธรรม ท่านดกุิเลสของคน 
ดกุารแถ การไม่เอาไหนของสัตว์ แต่ท่านพยายามแนะแนวสัง่สอนให้เราเจริญขึน้ 
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นี่พดูถึงเขาถามว่า สิ่งทีเ่ขาเป็น เป็นอย่างไร 

วนันี ้ เพราะสิ่งนีม้นัฝังใจเรามานาน ฝังใจมาก แล้วหลายคนมากที่เข้ามาหาเรา “กินยา
อยู่ค่ะ กินยาอยู่ค่ะ” 

กินยาอยู่ไม่ผิดหรอก กินยาอยู่เป็นสภุาพสตรีที่ดีด้วย เพราะเราพดูความจริง จิตเราเป็น
แบบนี ้ เราก็ต้องกินยาควบคมุของเรา เราเป็นคนจริง เป็นคนที่มีปัญหาแล้วพยายามจะแก้ไข 
จะรักษา มนัผิดตรงไหน 

ไอ้ที่ปิดไว้สิ ยิ่งปิดไว้นะ “โอ๋ย! นี่ก าลงัจะเป็นอริยบุคคลแล้วนะ ก าลงัตาลอยๆ ก าลงัจะ
เป็นอริยบุคคล” อย่างนัน้น่ะผิด ผิดทัง้ตวัเอง ผิดทัง้สงัคมว่า นี่ไง ดศูาสนาพทุธสิ ศาสนาพทุธ
สอนถึงที่สดุแห่งทกุข์ ท าไมคนที่มาปฏิบตัิแล้วท าไมตาลอยๆ ทัง้นัน้เลย ท าไมคนที่มาปฏิบตัิ
แล้ว พวกจิตแพทย์จะพดูมาก เหมือนหมอนวดเลย หมอนวดเขาบอกว่าไปหาแพทย์ปัจจุบนั 
ห้ามนวด นวดแล้วเดี๋ยวกระดกูจะหกั 

ไอ้นี่เวลาไปหาหมอนะ ห้ามภาวนา ภาวนาแล้วจะบ้า เวลาไปโรงพยาบาลมนับอกไอ้
พวกบ้าๆ ภาวนาบ้านะ แต่ไม่เห็นเลยว่าเวลาคนทกุขจ์นเข็ญใจ เศรษฐกจิบีบคัน้จนบ้า คนบ้าที่
ในโรงพยาบาล บ้าจากพฤติกรรม บ้าจากความด ารงชีพ เยอะแยะเลย ไอ้ภาวนาบ้ามนัมีกี่
เปอร์เซ็นต์วะ แต่บอกว่าภาวนาบ้า ภาวนาบ้า แล้วเขาก็ดถูกูเหยยีดหยามไง นีไ่ง สงัคมคิดกนั
อย่างนัน้ 

แต่เราไม่เคยเสียใจ ไม่เคยอายนะ แต่เวลาความจริง ความจริงเป็นแบบนีไ้ง เพียงแต่ว่า 
วนันีค้นถามมา ที่เป็นอยู่เป็นอะไรคะ ทีเ่ขาเป็นอยู่คืออะไรครับ เห็นกายอย่างนู้น เหน็กายอย่าง
นี ้

แล้วพอเห็นกายอย่างนู้น เห็นกายอย่างนีป๊ั้บ คนเรานะ ก็อยากจะหาย อยากจะดีขึน้ 
แล้วพอเข้ามาพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาก็สอนพิจารณากาย เขาก็พิจารณากายได้เลย
นะ ได้ตามที่ว่าเขารู้เห็น แล้วเขาบอก โอ้โฮ! เป็นขัน้เป็นตอน เป็นอย่างนัน้เลย แล้วก็ตาลอยๆ 

มนัเป็นปัญหาสงัคมไง ให้คนมองว่าการภาวนาแล้วจะเสียหาย การภาวนาแล้วจะ
เสียหาย เม่ือก่อนเราบวชใหม่ๆ เราพดูบ่อย เราไม่เชื่อนะว่าการภาวนาจะเสียหาย แตเ่ดี๋ยวนี ้
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เชื่อ เชื่อเพราะอะไร เชื่อเพราะตวัเลขของกรมสขุภาพจิต ยงัไม่ได้ภาวนา เขาก็กนิยาอยู่แล้ว ยงั
ไม่ได้ภาวนา เขาก็ผิดปกติอยู่แล้ว แล้วมาภาวนามนัจะไปไหนล่ะ 

ทีนีถ้้ามนัจะภาวนา คนจะภาวนากห็ายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ คือพยายามท า
ความเป็นปกติของใจไว้ แล้วยาก็ควบคมุขึน้มาจนกวา่มนัจะดีขึน้ ไอ้ที่ว่าใช้ปัญญา ใช้ปัญญา
ไปเลย เข้าทางกเิลสหมด เข้าทางจิตแพทย์ เข้าทางซมึเศร้า เข้าทางหมดเลย เพราะทางมนัเป็น
อย่างนัน้ แล้วไปชีโ้พรงให้กระรอก 

ไม่ต้องชีโ้พรงมนัก็ไปอยู่แล้ว แล้วเวลาครูบาอาจารยท์่านรัง้มาๆ แล้วมึงกจ็ะมาชีโ้พรง
แล้วก็ลากกนัไป แล้วบอกว่า “ที่นี่พระพทุธศาสนานะ ลกูศิษย์หลวงปู่ มัน่นะ นี่กรรมฐานแท้ๆ 
เลย ภาวนาแบบนี ้ ใช้ปัญญาไป กรรมฐานแท้ๆ เลย” แล้วก็เตรียมรถฉกุเฉินไว้ได้ รถฉกุเฉินรอ
เลย 

ที่พดูนี ้ เราจะพดูถึงรากเหง้าปัญหาของสงัคม สงัคมเรามีปัญหาอยู่อย่างนี ้ แล้ว
พระพทุธศาสนามาจากความสะอาดบริสทุธ์ิขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า วิมตุติสขุ 
เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลอเลิศ แล้วลงมาเพ่ือจะมารือ้สตัว์ขนสตัว์เพ่ือสงัคมของเรา 

แต่ในสงัคมของเรา เราเกิดมาเราผิดปกติอยู่แล้ว แล้วเราจะเข้าไปสู่ความสะอาดบริสทุธ์ิ
อย่างนัน้ แล้วเวลามนัผิดปกติมนัก็อ้างว่าความผิดปกตินีเ้ป็นความสะอาดบริสทุธ์ิ เพราะมนั
หลดุ มนัไป 

แล้วศาสนาล่ะ แล้วศาสนาไปไหน แล้วตวัศาสนามนัจะมัน่คงอย่างไร 

นี่ไง ไอ้ทีเ่ราพดูๆ อยู่นี่เพราะอะไร เพราะอย่างนิสยัเราขาวกบัด า ถกูกบัผิด ผิดคือผิด 
ถกูคือถกู แล้วเราจะท าให้มนัดีขึน้ ท าให้มนัถกูต้อง แล้วที่อย่างนีก้็พยายามจะสงวนรกัษา
ตวัเองไม่ให้ใครเข้ามาแอบอ้าง ไม่ต้องมาสอนแทนก ู ไม่ต้องมาสอน ไม่ต้องมาชีน้ า ปัญหา
รากเหง้าสงัคมมนัมีของมนัอยู่แล้ว ปัญหาของคนภาวนาก็มีของมนัอีกเร่ืองหนึ่ง แล้วจะมีอะไร
มาวุ่นวายกบัมนัอีก 

นี่พดูถึงว่า เขาว่าที่เป็นมา เป็นมาอย่างไร จึงขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ดงันีว้า่มนั
คืออะไร แล้วผมควรท าตวัอย่างใดต่อไปครับ 
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ถ้าจะภาวนานะ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ กลบัมาให้เป็นปกติซะ กลบัมาให้
เป็นปกติ แต่นีค้นเรา หนึ่ง ค าว่า “ปกติ” มนัเหมือนกบัไม่มีอะไรเลยไง แต่ความจริงนัน่น่ะสดุ
ยอดเลย ความเป็นปกติคือจิตมนัสมบูรณ์ของมนั แต่นี่จิตมนัไม่มี แห้งแล้ง เหมือนภาชนะที่ไม่มี
อาหาร ว่างเปล่า แต่ภาชนะมีอาหารเต็ม 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าความสขุสงบคือจิตมนัสมบูรณ์ของมนั ในแก้วน า้ น า้เต็มแก้ว ไม่ใช่
แก้วเปล่าๆ ไม่มีน า้ แล้วก็บ้าบอคอแตกกนัไป อะไรก็ไม่รู้ ท ากลบัมาให้เป็นความปกติ หายใจ
เข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ให้มนัปกติ ให้มนัสดุยอด นี่ก็สดุยอดแล้ว สดุยอด 

สดุยอดที่ว่า หนึ่ง พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วย พ้นจากความทกุข์ พ้นจากการเสียทรัพย ์
พ้นจากการวิตกกงัวลในครอบครัว มึงกลบัมาเป็นปกตินี่สดุยอด ไม่ต้องเป็นพระอรหนัต์หรอก 
ไม่ต้อง ให้มึงกลบัมาเป็นปกตินี่แหละ 

ศาสนานีเ้ป็นที่พ่ึงของสงัคม แล้วถ้ามีสิ่งใดต่อไป เราจะภาวนาต่อไป หาครูบาอาจารย์ที่
ดี แล้วพฒันาของเราขึน้ไป ถ้ามนัเป็นไปได้นะ นี่พดูถงึว่าถ้าท าได้ ถ้าเป็นปกติได้ให้ท าแบบนี ้

เขาบอกว่าเขาควรท าตวัอย่างใด 

เราบอกว่า ไม่ต้องอาย เพราะว่าหมอเขาศึกษามาเพ่ือรักษาคน เราก็เป็นคนคนหนึ่ง เรา
ไปหาจิตแพทย์เลย คยุกบัเขาเลย แล้วเขาจะวินจิฉัยเลย แล้วถ้ามนัไม่เป็น มาหาหลวงพ่อได้
เลย บอกว่า นี่เขาภาวนาเก่ง หลวงพ่อเข้าใจผิด 

ทกุคนต้องการคนเก่ง ทกุคนต้องการคนดี สงัคมไหนบ้างไม่ต้องการคนเก่ง สงัคมไหน
บ้างไม่ต้องการคนดี แต่ต้องให้มนัดีจริง อย่าดีตอแหล เอวงั 


