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ถาม : เรื่อง “สงสยัในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั กระผมมขีอ้สงสยัในการภาวนาอีกครบั คอืว่า

เมื่อจติผมสงบลงจนค าบรกิรรมชดัเจนแล้ว หลายครัง้จะปรากฏคลา้ยแสงกระพรบิถี่ๆ 

ขึน้ อาการเหมอืนเปลอืกตากระตุกถี่ๆ พอเหน็แสงผ่านเขา้มา ซึ่งอาการดงักล่าวจะ

เกดิขึน้เฉพาะในช่วงทีจ่ติสงบดแีล้ว และเป็นช่วงทา้ยๆ ของการภาวนาเท่านัน้ ผมจงึ

อยากทราบว่า 

๑. อาการดงักล่าวคอือะไรครบั 

๒. ในขัน้อปัปนาสมาธจิะมรีะยะเวลาทรงตวัประมาณเท่าใดครบั ขอ้นี้ค าถาม

เพราะอยากรูเ้ฉยๆ ยงัท าไม่ถงึหรอก 

ตอบ : เขาว่านะ “อยากรูเ้ฉยๆ” ยงัสงสยัไง สงสยั ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า “๑. อาการดงั

กล่าวคอือะไรครบั” 

แสงกระพรบิถี่ๆ แลว้กระตุกอะไรต่างๆ มนัเกดิขึ้นต่อเมื่อ เราบอกว่ามนั

เกดิขึน้ช่วงหลงัทีจ่ติสงบดแีลว้ ของชว่งทา้ยๆ ของการภาวนา ช่วงเริม่ตน้ท าไมมนัไม่

เป็นล่ะ ช่วงเริม่ตน้ไม่เป็นเพราะเราตัง้สตดิใีช่ไหม พอตัง้สตดิ ีตัง้สตดิดีว้ย แลว้จติมนั

เป็นปกต ิ เราจะบอกว่า ของ เวลาอะไรทีม่นัเกิดขึน้ มนัเหมอืนรถ เราเปรยีบเหมอืน

รถ รถถ้าจอดอยู่ ไมล์มนัก็ไม่กระดกิหรอก แต่ถ้าลอ้มนัได้เคลื่อน ล้อรถไดห้มุนไป 

หมุนชา้ ไมล์กข็ึ้นแค่เลก็น้อย ถ้าลอ้มนัหมุนไวขึ้น ไมล์มนักจ็ะขึน้สูงขึ้น 

จติของคน จติของคนโดยปกตมินัไม่รบัรู้อะไรหรอก ฉะนัน้ถงึบอกว่ารูต้วัทัว่

พรอ้ม ทีเ่ขาบอกว่าไม่ต้องท าสมาธิ เขาใชค้วามคดิอย่างนัน้ คอืรถเขาจอดนิ่งๆ รถ
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จอดนิ่งๆ มนัจะไปถงึเป้าหมายไดไ้หม รถจอดอยู่ รถไม่มกีารเคลื่อนไหวอยู่ รถไม่ได้

วิง่ไปอยู่ รถจะถึงเป้าหมายไดอ้ย่างไร รถมนัถงึเป้าหมายได ้ รถมนัตอ้งออกจากที ่รถ

ตอ้งเคลื่อนตวัออกไป พอเคลื่อนตวัออกไป ไมล์มนักจ็ะกระดกิ ไมล์มนักจ็ะขึน้ ทนีี้พอ

ไมล์มนัจะขึน้ พอไมล์ขึน้ ไมล์นี้มนัเพื่อวดัความเรว็ของรถว่ารถมคีวามเรว็มากน้อยแค่

ไหน 

จติ จติถ้ามนัจะสงบ จติถ้ามนัมกี าลงัของมนั จติมนัมกีารเปลี่ยนแปลงของมนั นี่

คอืการเปลีย่นแปลงของจติไง ถ้าการเปลีย่นแปลงของจติ จติถา้มนัเปลีย่นแปลงไป ที

นี้พอการเปลีย่นแปลงออกไปโดยทีค่รูบาอาจารยอ์ย่างหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ ท่านก็

บอกพยายามท าจติสงบเขา้มา ถ้าจติเหน็นิมติ เรากพ็ยายามกลบัมารูท้ีพุ่ทโธ ถ้า

ระลกึพุทโธแลว้มนักไ็ม่ส่งออก มนักไ็ม่รบัรูอ้ะไร แต่ถ้าคนจติมนัคกึจติคะนอง จติที่

มนัมอี านาจวาสนา จติทีม่นัคกึคะนองกต็อ้งมคีรูบาอาจารยค์อยควบคุม คอยควบคุม 

คอยชีแ้นะ ไม่ใหม้นัเหมิเกรมิ ไม่ใหม้นัออกนอกลู่นอกทาง มนัเป็นพนัธุกรรมของจติ 

วุฒภิาวะพนัธุกรรมของมนั 

กมมฺพนฺธ ุ กมมฺปฏิสรโณ จตินี้มนัมกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั มกีรรมเป็น

เผ่าพนัธุ์ มนัไดส้รา้งสิง่ใดมา จติมนัแตกต่างหลากหลาย พอจติแตกตา่งหลากหลาย 

พอเวลามนัเป็นไป จะบอกว่า ถา้ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นจรงิ พระกรรมฐาน ครูบาอาจารย์

ของเราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบมนักเ็หน็อย่างนี้ ขณิกสมาธิ อุปจาร

สมาธ ิอปัปนาสมาธ ิ

ถ้าสมาธมินักม็ ี ขณิกสมาธชิัว่คราว อุปจาระคอืจติมนัมัน่คงขึน้มา แลว้ออก

รบัรู ้ ออกวปัิสสนา คอืออกรบัรูใ้นกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรมคอืระดบันี้ ถา้เขา้

ไปอปัปนาสมาธคิอืเขา้ไปพกัผ่อนใหม้นัสงบร่มเยน็ ไปสรา้งฐานก าลงัของมนั แลว้มนั

คลายตวัออกมา คลายตวัออกมา 

อปัปนาสมาธจิะฝึกฝนสิง่ใดไม่ได ้ อปัปนาสมาธคิอืเขา้ไปพกั แลว้อปัปนา

สมาธเิป็นสิง่ทีล่กึซึ้งของใจ แต่อปัปนาสมาธจิะเกดิปัญญาขึน้มาไม่ได้ เพราะคนมนัไป
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พกัผ่อนเตม็ที ่ มนัจะท างานของมนัไม่ได้ ท างานไม่สะดวก มนัต้องคลายตวัออกมา 

คลายตวัออกมาก็เป็นอุปจารสมาธ ิ

อุปจารสมาธ ิ อุปจาระคอืรอบรู ้มนัพจิารณาของมนั เหน็ไหม มนัตอ้งมสีมาธิ 

จติมนัตอ้งมจีติจรงิไง จติจรงิ จติเป็นสมาธ ิ จติมหีลกัมเีกณฑข์ึน้มา ไปเหน็กาย เหน็

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนักเ็ป็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ 

แต่จติเราปกต ิ รถมนัจอดเฉยๆ รถมนัจอดเฉยๆ แลว้บอกรถจะไปถงึ

กรุงเทพฯ แล้ว รถจะไปเชยีงใหม่ รถจะไปภูเกต็ รถไปถงึหมดเลย ไปถงึดว้ยความนึกคดิ 

ไปถงึดว้ยจนิตนาการ แต่รถมนัจอดอยู่กบัที ่ รถจอดอยู่กบัที่เพราะอะไร เพราะเราไม่

ยอมท าสมาธไิง เราไม่ยอมให้รถมนัมกีารเคลื่อนไหวไง “เราเคลื่อนไหวไม่ได ้

เคลื่อนไหวแล้วเกดินิมติ เคลื่อนไหวแลว้มนัจะอนัตราย เคลื่อนไหวไปแลว้มนัจะตก

ถนน เคลื่อนไหวไปแลว้เดีย๋วคนขบัจะหลบัใน เคลื่อนไหวไปแลว้” ผดิไปหมดเลย มนั

วติกวจิารณ์ไปหมดเลยบอกรถเคลื่อนไหวไม่ได้ เพราะควบคุมรถไม่เป็น 

แต่ถ้าคนจะท างาน รถตอ้งเคลื่อนไหว โลจสิตกิส ์การขนส่งมวลชนมนัต้องมี

การขยบัขบัเคลื่อน มนัมกีารขนส่ง มนัมกีารขนสมัภาระ มนัตอ้งมกีารกระท าของมนั 

มนัถงึจะเป็นความจรงิของมนั 

ถ้าเป็นความจรงิของมนั ถ้าเป็นความจรงิมนัจะเกิดอาการแบบทีเ่ป็นนี้ ถ้า

อาการทีเ่ป็น ถ้าครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัเิป็นของท่านแลว้ ถ้าเกดิอาการสิง่ใดท่านกจ็ะ

แกไ้ข นี่ไง พระกรรมฐานตดิครูตดิอาจารย์กแ็บบนี้ สิง่ทีเ่ราไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง สิง่ที่

เราไดย้นิไดฟั้งแลว้กต็อกย ้าเรา เรายงัท าไม่เป็นเรากจ็นิตนาการของเราไป พอเรา

ภาวนาเป็นขึน้มาแลว้มนัมอุีปสรรคขึน้มากไ็ปปรกึษาท่าน ท่านกจ็ะแกไ้ขใหเ้รา ถา้

แกไ้ขใหเ้รา 

ทีห่ลวงปู่ ดูลยบ์อกว่า สิง่ทีเ่หน็นัน้เห็นจรงิไหม จรงิ เหน็จรงิๆ แต่ความเหน็

นัน้ไม่จรงิๆ เพราะเราไปรูไ้ปเหน็ของเราจรงิๆ เราไปสมัผสัของเราจรงิๆ จติเราเป็น

ของเราจรงิๆ แลว้ไปถามครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยบ์อกไม่จรงิๆ โอ๋ย! งงเลยนะ มี

ปัญหาแลว้ 
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แต่ถ้าครูบาอาจารยท์่านภาวนาของทา่นเป็นนะ สิง่ทีเ่หน็จรงิไหม เออ! เหน็

จรงิๆ แต่ความเหน็มนัยงัไม่จรงิเพราะเป็นอุปาทาน ความเหน็เพราะเหน็โดยกรรม 

ความเหน็โดยทีว่่ามนัสม้หล่น ถ้ามนัเป็นจรงิ เป็นจรงิมนัเป็นอย่างไร ครูบาอาจารย์

ท่านจะใชอุ้บาย เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารย์ตอ้งเป็นอย่างนัน้มาก่อน ครูบา

อาจารยเ์ราลม้ลุกคลุกคลานมาก่อนนะ ถ้าลม้ลุกคลุกคลานมาก่อน ถ้าลม้ลุก

คลุกคลานแลว้ถอย ลม้ลุกคลุกคลานแลว้กไ็ปยดึโลกยีปัญญา ไปยดึในสถานะของ

ความเป็นวทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตรเ์ป็นโลก โลกเป็นวทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตรท์าง

ฟิสกิส ์วทิยาศาสตรท์างค านวณ มนัไม่ใช่วทิยาศาสตรท์างธรรม มนัไม่ใช่พุทธศาสน์ 

ถ้ามนัเป็นวทิยาศาสตรท์างธรรมขึน้มา จติมนัสงบเขา้มาแลว้มนัพฒันาของ

มนัขึน้มาอย่างไร นี่กเ็ป็นวทิยาศาสตรเ์หมอืนกนั แต่วทิยาศาสตรท์างธรรม 

วทิยาศาสตรเ์ป็นนามธรรม ไม่ใช่วทิยาศาสตรท์างการค านวณอย่างนัน้ วทิยาศาสตร์

อย่างนัน้มนัค านวณอย่างนัน้ ค านวณแลว้มนัผดิไม่ไดน้ะ ผดิออกนอกลู่นอกทางไม่ได้

เลย แลว้จติคนมนัมหีนึ่งเดยีวหรอื จติคนมนัจะเหมอืนกนั ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์หรอื 

ถ้าจติคนเหมอืนกนั พระพุทธเจา้จะมซี้อนๆ กนั พระพุทธเจา้เกดิเตม็เลย 

พระพุทธเจา้เกดิ พระพุทธเจา้เยอะแยะไปหมดเลย ท าไมพระพุทธเจา้มอีงคเ์ดยีว 

เอก  นาม กึ จะมไีดห้นเดยีว มอีงคเ์ดยีวแต่ละยุคแต่ละคราว เพราะอ านาจ

วาสนามพีุทธวสิยั สาวกสาวกะไม่ไดข้ีต้นีเลย ไม่ไดข้ีต้นีพระพุทธเจา้เลย แล้วจะไป

เหมอืนกนั ขนาดว่าเกดิมาร่วมชาตร่ิวมอะไรยงัไม่เหมอืนกนัเลย มนัเหมอืนกนัมนัไม่

มไีง ถ้าเหมอืนกนัมนัไม่ม ี

นี่พูดถงึว่า ถ้าจติมนักระพรบิ จติมนัเป็น มนัเป็นเพราะอะไร อาการดงักล่าว

มนัคอือะไรครบั 

อาการดงักล่าว เพราะลอ้ของรถมนัหมุนใช่ไหม ไมล์มนักข็ึน้ มนักบ็อก

อาการ เวลาเราปฏบิตักินั เราอยากได้ เราอยากไดธ้รรมโอสถ เราอยากได้ความสุข 

ความสงบ ความระงบัขึ้นมา ได้ความสุข ความสงบ ความระงบัขึน้มา อย่างเช่นทีว่่า 
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เวลาเราไปกนิอาหารรสชาตทิีม่นัเอรด็อร่อย โอ๋ย! เราชอบใจนะ แต่ไปกนิสิง่ทีเ่ป็น

ธรรมชาต ิสิง่ทีว่่ารสของอาหารทีม่นัเป็นธรรมชาตขิึ้นมา เราว่าไม่อร่อย 

ดูส ิธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถ้าเป็นธรรมะ น ้าใสจดื น ้าใส

สะอาด จดืสนิทเยน็ นี่ธรรม แลว้มนัไม่มโีทษกบัใครเลย ไม่มโีทษกบัร่างกาย ไม่มโีทษ

กบัอะไรเลย แตถ่้าเราไปกนินะ กนิน ้าสะอาด น ้าสะอาดมนักม็อียู่ทัว่ไป ดูส ิ เราอยู่ใน

แหล่งน ้า เราอุดมสมบูรณ์ เกดิในประเทศอนัสมควรไง มแีม่น ้าล าคลองเยอะแยะไป

หมด ไปดูทีเ่ขาเกิดในประเทศทีอ่ตัคดัขาดแคลนสิ เขาไม่เคยกนิน ้าใสน ้าสะอาดเลย 

น ้าของเขา เขากินโดยด ารงชวีติของเขาเท่านัน้น่ะ 

นี่พูดถงึว่า เวลาถ้าจติมนัสงบ ธรรมโอสถ พอเราจติสงบแลว้ กลบัไม่รูอ้กี พอ

จติสงบนี่งงๆ นะ เอ๊ะ! มนัคอือะไร มนัคอือะไร แต่ถ้ามนัมรีสเจบ็ รสปวด รสทุกข ์รส

ระทมหวัใจ เออ! อนัน้ีด ีรสทีม่นัเจบ็ช ้าน ้าใจ เออ! อย่างนี้ด ีสะใจด ี

แต่ถ้าพอมนัสงบเขา้มา เอ๊อะ! เอ๊อะ! อะไรน่ะ เอ๊อะ! เอ๊อะ! อะไรน่ะ ไปถาม

ครูบาอาจารย์ไง ฉะนัน้ คนทีเ่ป็นอย่างนี้มนัถงึจะเป็นความจรงิ ถ้าเป็นความจรงิ 

“อาการดงักล่าวมนัคอือะไร” 

อาการดงักล่าว ถ้าแสงกระพรบิถี่ๆ ถ้ามสีิง่ใด ก าหนดพุทโธไวช้ดัๆ ถ้าพุทโธนะ 

ถ้าก าหนดลมหายใจกเ็อาลมหายใจไวช้ดัๆ ก าหนดอะไรกไ็ด ้

ฉะนัน้บอกว่า จ าเป็นตอ้งพุทโธหรอื พุทโธหรอื 

พุทโธมนัเป็นสิง่ทีสู่งสุด พุทธานุสต ิเราระลกึถงึองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ ระลกึถงึพุทโธ เราก็เอาอนัน้ีเป็นตวัตัง้ แต่ถ้าอานาปานสต ิเราก าหนดมรณานุสต ิ

ก าหนดอะไรกไ็ด ้ตอ้งมกี าหนด ถ้าไม่ก าหนด มนัเลื่อนลอย ไม่ก าหนด จติมนัเร่ร่อน 

ถ้าเราก าหนด บงัคบัใหม้นัลงตรงนี้ แลว้มนัจะต่อตา้น มนัจะท าแลว้มนัไม่ไดผ้ลของ

มนั ต่อตา้นเพราะอะไร ต่อตา้นเพราะคนกิเลสหยาบ คนกเิลสหนา 

ถ้าคนกเิลสบาง โธ่! พุทโธเมื่อไหร่ผมกท็ าได ้พุทโธผมท าไดต้ลอดเวลา นี่คน

กเิลสเบาบางไง แต่กเิลสเบาบางมนักเ็ร่ร่อน ผมก าหนดเมื่อไหร่กไ็ด ้ ผมก าหนดได้

หมดเลย แลว้ผมกเ็ป็นสมาธหิมดเลย ว่างๆ ไปหมดเลย 
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แลว้เป็นอย่างไรล่ะ 

ไม่รู้ 

มนัตอ้งชดัๆ ชดัๆ จะหยาบจะละเอียดเราเกาะไว ้ ถ้าเกาะไว ้ เกาะไวเ้พื่อให้

จติมคี าบรกิรรม มฐีานของมนั แลว้ถ้าลงมากเ็ป็นอย่างนี้ 

บอกว่า “หลายครัง้ปรากฏเป็นแสงกระพรบิ อาการเหมอืนตากระตุก” 

ถ้าอาการตากระตุก ก าหนดไวเ้ฉยๆ ก าหนดไว้เฉยๆ ไม่ตอ้งไปรบัรู ้ ถ้าอาการ

เปลอืกตากระตุก แลว้กท็ าไมมนัถงึกระตุก กระตกุเพราะเหตใุดนะ นี่จติมนัเกาะ ธรรมดา

ควรเกาะทีพ่ทุโธ มนักไ็ปเกาะทีอ่าการกระตุกของตา แลว้พอไปเกาะทีอ่าการ เปลอืกตา

มนักระตุกใช่ไหม เราคอยรบัรูม้นันะ พอเดีย๋วกระตุกนะ เดีย๋วมนัจะเป็นแผน่ดนิไหวเลย

ล่ะ มนัจะกระตุกแรงมาก มนัจะกระตุกเพราะอะไร เพราะจติไปยดึตรงนัน้ 

ถ้าวธิแีก้นะ มนัจะกระตุก เรากร็บัรูแ้ล้ววางไว้ กลบัมาทีพุ่ทโธ อาการที่

แผ่นดนิไหวนะ แผ่นดนิไหวมนัปลดปล่อยพลงังานไปแลว้ เวลากระตุกแล้วมนั

ปลดปล่อยพลงังานไปแลว้ มนัไม่มแีลว้ กว่ามนัจะสะสมพลงังานมนัถงึจะเกดิ

แผ่นดนิไหวครัง้ต่อไป นี่กเ็หมอืนกนั พอกระตุก เรากลบัมาพุทโธ มนัปลดปล่อย

พลงังานไปแลว้ มนัจะเบาลง 

นี่กเ็หมอืนกนั อาการอะไรจะเกดิขึน้ รบัรู ้ ไม่ใช่มนัไม่ม ี รบัรูแ้ลว้วาง เพราะ

เราไม่ตอ้งการปรารถนาสิง่นัน้ เราปรารถนาความสงบของใจ เราปรารถนาจติเรา

มัน่คง จะรบัรูส้ ิง่ใด รบัรูแ้ลว้วางไว้ๆ  อย่าไปสนใจ ถ้าสนใจมนัจะไปตอกย ้าตรงนัน้ จะ

ไปคดิถงึตรงนัน้ แลว้ตรงนัน้เป็นสิง่ทีด่ ี แลว้ถ้ามนัถงึตรงนี้นี่มาถงึครึ่งทางแลว้ ถ้า

กระตุกๆ มาได้ครึง่ทางแลว้ เออ! แล้วจะต่อไปอย่างไร มนักก็ระตุกๆ อยู่อย่างนัน้น่ะ 

สิง่อะไรกแ็ลว้แต่มนัเป็นอุปสรรคหมดใช่ไหม กมมฺพนฺธ ุ กมมฺปฏิสรโณ 

คนเรามกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั มกีรรมเป็นแดนเกดิ มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มกีรรมเป็นทุก

อย่าง อนัน้ีวางไว ้ แลว้ก าหนดพุทโธหรอืใชอ้านาปานสตชิดัเจนเขา้ไป ชดัเจนเขา้ไป 

เดีย๋วสิง่นี้จะหายหมด เพราะวติก วจิาร ปีต ิสุข เอกคัคตารมณ์ 
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วติก วจิาร เกดิปีต ิเกดิอาการต่างๆ เกิดปีต ิเกดิความสุข เดีย๋วมนัเกิดความ

ตัง้มัน่ มนัจะผ่านของมนัไป ถ้าผ่านของมนัไปเราจะรู้เลยว่า อ๋อ! มนัเป็นทางผ่าน มนั

ตอ้งมขีองมนั เวลาท าสิง่ใดมนัตอ้งมเีหตุมผีลของมนั แต่ถงึสุดท้ายแล้วเราตอ้งการ

ความสงบระงบั ต้องการสมัมาสมาธิ ตอ้งการความสงบของใจเขา้มา 

“ขอ้ที ่๒. ในขัน้อปัปนาสมาธจิะมรีะยะเวลาทรงตวัประมาณเท่าใดครบั ข้อนี้

ถามเพราะอยากรูเ้ฉยๆ” 

อปัปนาสมาธขิองครูบาอาจารยน์ะ อย่างเช่นหลวงตาท่านเล่าบ่อย ทีว่่าอาจารย์

เนตรทีก่ าหนดเสอืมางบัคอ ลงทหีนึ่ง ๔-๕ ชัว่โมง บางองคล์งทหีนึ่ง ๓ ชัว่โมง ๔ 

ชัว่โมง บางทลีงเลก็น้อยกม็ ี แต่บางคนถ้าใชปั้ญญาอบรมสมาธมินัเป็นอีกอย่างหนึ่ง 

ฉะนัน้ อปัปนาสมาธิ ค าว่า “ลงมาก ลงน้อย” มนัอยู่ทีค่นช านาญ แล้วคนท าได้

คล่องแคล่วแค่ไหน แลว้ถ้าคนช านาญจะเข้าไปพกั แลว้อปัปนาสมาธ ิกบัเนวสญัญานา

สญัญายตนะ สมาบตั ิมนัลกึซึ้ง มนัจะลกึซึ้งไปเป้าหมายอนันัน้เลย อปัปนาสมาธ ิเนว

สญัญานาสญัญายตนะไง สมาบตั ิ๘ สมาบตั ิ๘ มนัเขา้ออกอย่างหนึ่ง อปัปนาสมาธเิขา้

อกีอย่างหนึ่ง สมัมาสมาธิ 

ค าว่า “สมัมาสมาธ”ิ อนัน้ีมนัเป็นความช านาญของคนนะ ถ้าช านาญแลว้มนั

จะเขา้ใจ จะเขา้ใจว่าอปัปนาสมาธเิป็นอย่างไร สมาบตั ิ๘ เป็นอย่างไร นิโรธสมาบตัเิป็น

อย่างไร 

ฉะนัน้ เรื่องฌาน ฌานเป็นอจนิไตย อจนิไตย ๔ เรื่องพุทธวสิยั เรื่องโลก เรื่อง

กรรม เรื่องฌาน เรื่องฌานก็เรื่องสมาธ ิ มนัแตกแขนงไปไดเ้ยอะแยะเวลาไป มนัเป็น

อจนิไตยอนัหนึ่งเลยแหละอนัน้ี 

แต่พูดถงึเขาถามว่า “แลว้มนัมรีะยะทรงตวัเท่าไร” 

ระยะทรงตวัอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้แลว้จะภาวนาไม่ได ้เพราะเราก าหนดระยะทรง

ตวัเท่าไร เขา้อปัปนาสมาธติอ้ง ๑ ชัว่โมง ถ้าเลย ๑ ชัว่โมงไปกไ็ม่ใช่อปัปนาสมาธ ิถ้า

เขา้อปัปนาสมาธไิม่ถงึครึง่ชัว่โมงกไ็ม่ใช่อปัปนาสมาธิ เราไปสรา้งกรอบของเราเองไง 
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อปัปนาสมาธ ิ รวมใหญ่ เวลาเขา้ไปรวมแลว้เป็นอย่างไร แลว้เวลารวมใหญ่ 

รวมใหญ่จากการใชปั้ญญา เวลากเิลสมนัขาด นัน่กเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่งอกีล่ะ ดูส ิ เวลา

หลวงตาท่านเทศน์การพจิารณากาย กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แลว้มนั

รวมลง มนัรวมลง เวลามนัพจิารณามนัปล่อยแลว้มนัรวมลงอกี รวมลงแลว้ ยถาภูตงั 

รวมลงมนัปล่อย มนัขาด เกดิญาณทสัสนะขึน้มาอกี อู๋ย! มนัไม่เกีย่วกบัสมาธแิลว้ มนัไม่

เกีย่วกบัเรื่องฌานสมาบตัแิลว้ มนัเป็นเรื่องของปัญญาไปแลว้ แต่ปัญญาตอ้งมี

สมัมาสมาธมิารองรบั  

นี่พูดถงึว่าอปัปนาสมาธ ิเขาถามว่า อปัปนาสมาธ ิระยะทรงตวั คอืเขาบอกว่า

อยากรูเ้ฉยๆ ครบั 

เออ! อยากรูเ้ฉยๆ มนัก็เลยไม่รู ้ถ้าจะรูม้นัตอ้งภาวนาใหรู้ ้แลว้มนัจะเป็นของ

มนั อนัน้ีพูดถงึว่าสงสยัในการภาวนานะ 

ถาม : เรื่อง “อารมณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง” 

กราบนมสัการพระอาจารยค์รบั ไดฟั้งเทศนาตอบค าถามของพระอาจารย์

แลว้รูส้กึว่าจติดวงนี้มอีะไรทีส่ลบัซบัซ้อนเหลอืเกิน แต่กไ็ม่ทอ้นะครบั เพราะไม่รู้ว่า

ชาตหิน้าจะไดเ้กดิมาเป็นคนหรอืเปล่า อยากจะท าใหถ้งึทีสุ่ด จะยดึเอาพุทโธไวเ้ป็นที่

พึง่ไม่ว่าจะเกดิอะไรกต็าม กล่าวถงึหวัขอ้ค าถาม ช่วงเวลาทีผ่า่นมา ๑ อาทติย ์ รูส้กึถงึ

การเปลีย่นแปลงของอารมณ์ของตวัเองว่ามคีวามตอ้งการทางเพศลดลง มสีตมิากขึน้ 

มองเหน็ว่าสิง่ใดคอืทุกข ์สิง่ใดเป็นสุขบงัหน้าทุกข ์จงึเกดิค าถามดงันี้ครบั 

๑. ความตอ้งการทางเพศทีล่ดลง เป็นสิง่ทีด่ตี่อการปฏบิตักิค็อืผลทีเ่กดิจาก

มรรคใช่หรอืไม่ครบั 

๒. เวลาเจอสิง่กระทบจะเกดิความรูส้กึทีก่ลางหน้าอก พอก าหนดให้

ความรูส้กึนัน้เป็นพุทโธสกัพกักเ็กดิความสงบ อย่างนี้เรยีกว่าอะไรครบั ตอ้งรบกวน

ท่านอาจารย์อกีครัง้ 

ตอบ : นี่ค าตอบนะ ค าถามทีว่่า นี่พูดถงึว่า “ไดฟั้งเทศน์ท่านอาจารยต์อบถงึจติดวง

นี้ทีม่อีะไรสลบัซบัซ้อนเหลอืเกนิ” 
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ค าว่า “สลบัซบัซ้อนเหลอืเกนิ” สลบัซบัซ้อนมนัคนที่กเิลสไง ถ้าขปิปาภญิญา 

การปฏบิตัง่ิายรูง่้าย ปฏบิตัแิลว้กรู็ไ้ปเลย แต่ค าว่า “สลบัซบัซ้อน” เหมอืนคนทีม่ี

ปัญญามนัรื้อคน้ไง รื้อคน้ว่าจติ ค าว่าถ้ารือ้คน้จติมนัเขา้ไปเหน็ว่ากเิลสมนัพลกิแพลง 

กเิลสมนัมแีง่มุม กิเลสมนัมซีบัซ้อน ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ มัน่ หลวงตาเวลาท่านเทศน์ 

ท่านเทศน์ “ความมหศัจรรย์ของจติ” เวลาท่านเทศน์นะ “รากเหงา้ของจติ” หลวงตา

ท่านจะเทศน์เรื่องเล่ห์กล ค าว่า “สลบัซบัซ้อน” คอืเล่หก์ลของกิเลสไง 

กเิลสมนักอ็ยู่กบัใจของเรา มนักใ็ชใ้จของเราพลกิแพลงหลอกเราเอง มนัเอา

เรื่องของเราหลอกเรา แล้วเรากไ็ม่เขา้ใจ พอเราศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ไปกว่็าสิง่นี้เป็นธรรมๆ เขา้ใจว่าเป็นธรรม พยายามเปรยีบเทยีบ 

เทยีบเคยีงไง มนัคู่เหมอืน คู่เหมอืนแต่ไม่เหมอืน คู่เหมอืนแต่ไม่จรงิ 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราพิจารณาของเราไปเรากว็่าส่ิงน้ีเป็น

ธรรม แต่ความจริงแล้วมนัเป็นความสลบัซบัซ้อนท่ีกิเลสมนัเอาส่ิงน้ี

มาพลิกแพลงมาเป็นประโยชน์ของมนั เพราะเราศึกษาธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า กิเลสมนักส็ร้างภาพให้เหมือนธรรมๆ 

ความเป็นไปเหมือนกนัเลย แต่ความจริง กิเลสเอาธรรมะของ

พระพทุธเจ้ามาบงัเงา มาใช้หลอกเรา ครบูาอาจารยท่์านเทศน์ป้องกนั

ไว้ไง คือเทศน์ของหลวงปู่ มัน่ เทศน์ของหลวงตา เทศน์ของครบูา

อาจารยท่์านพยายามจะบอกเล่ห์กลของมนัไง จะบอกเล่ห์กล วิธีการ

การฉ้อฉล ความเป็นไปของมนัไง 

ฉะนัน้ พอบอกขึ้นมา เรากบ็อกว่า โอ้โฮ! ฟังเทศน์แล้วจติดวงนี้มนั

สลบัซบัซ้อนเหลอืเกนิ มนัสลบัซบัซ้อน 

ไม่ตอ้งไปยุ่งกบัมนัเลย เวลาสมยัพุทธกาลมพีระบวชมาในพระพุทธศาสนา 

แลว้ว่านู่นกผ็ดิ นี่กผ็ดิ อู๋ย! วนิัยเยอะแยะไปหมดเลย ไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้บอกว่าจะสกึ สกึแลว้ สกึ ไม่ไหว อะไรก็ยุ่งไปหมดเลย 
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ท าไมถงึจะสกึล่ะ 

โอโ้ฮ! วนิัยมนัมาก มากเหลอืเกนิ มนัไม่ไหว รกัษาไม่ไหว สกึดกีว่า 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า ถ้าวนิัยเหลอืขอ้เดยีวไดไ้หม ถ้า

วนิัยเหลอืขอ้เดยีวอยู่ได้ไหม 

ได้ๆ  ถ้าขอ้เดยีวอยู่ไดเ้ลย ถ้าวนิัยขอ้เดยีวไม่สกึๆ 

ท่านบอกว่า รกัษาวนิัยขอ้เดยีวพอ รกัษาใจไว ้รกัษาใจของตวัเอง 

ถ้ารกัษาใจของตวัเอง เราไม่มเีจตนาท าความผดิ คนเรามนัผดิพลาดไปมนัก็

ผดิพลาดไปโดยทีไ่ม่มเีจตนา เหน็ไหม มนัสลบัซบัซ้อนไปหมด 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจติมนัสลบัซบัซ้อน สลบัซบัซ้อนเพราะเล่หก์ลของมนั ลูกมนั 

หลานมนั เหลนมนั ปู่ มนั พ่อมนั มนัช่วยกนัหลอกจติไง แต่ถ้าเราจะปฏบิตั ิ ไม่สนใจ

ใครเลย ตัง้สตดูิจติของเรา ไม่ซบัซ้อน ต่อหน้าน่ีแหละ แต่เวลาเราปฏบิตัไิปแลว้มนัมี

เล่หก์ล คอืมนัท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลาน เรากอ็ยากรูท้ าไมมนัผดิอย่างนี้ ท าไมเราท า

แลว้มนัไม่ไดผ้ล เรากอ็ยากรู้ พออยากรู้มนักส็ลบัซบัซ้อนแลว้ นี่พูดถงึว่าท าไมจติมนั

ถงึสลบัซบัซ้อนขนาดนัน้ 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นของท่าน ท่านถึงบอกถงึเล่หก์ลของมนัได ้แต่

คนทีไ่ม่รูจ้รงิมนักบ็อกว่านี่เป็นธรรม เล่หก์ลของมนันัน่น่ะ เล่หก์ลของกเิลสทัง้หมด 

แลว้บอกว่าเป็นธรรม 

จรติของคนไม่เหมอืนกนั กมมฺพนฺธ ุกมมฺปฏิสรโณ มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ 

มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั คนทีเ่ขาฉลาด เขามอี านาจวาสนาของเขา เขารู้ทนัของเขา 

เขากเ็ลยบอกว่า อมื! กิเลสกไ็ม่เหน็มอีะไรเลย แต่เรายงัสูม้นัไม่ไดเ้ท่านัน้เอง เราก็

เลยตัง้ความหวงัไวว่้าถ้าเรามกี าลงัขึน้มา เรากจ็ะต่อสูก้เิลสใหเ้ป็นพระอรหนัต์ไปเลย 

เป็นพระอรหนัต์ง่ายๆ ท าเมื่อไหร่กไ็ด ้แต่กเ็อาไวก่้อน 
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เวลาคนมวีาสนานะ บอกว่า โอ๋ย! กเิลสฆ่าเมื่อไหร่กไ็ด ้ เรารูห้มดแล้ว เรา

ศกึษาธรรมของพระพุทธเจา้มาหมดแล้ว ไว้เราพรอ้มเมื่อไหร่เรากจ็ะฆ่ากิเลสเลย 

ตอนน้ีกเิลสกเ็อาไวก่้อน เราก็ยงัจะใชช้วีติไปก่อน 

เออ! คนนัน้เก่ง คนนัน้เขามสีตปัิญญา นี่ดว้ยความประมาทของคน แค่น้ี

แหละ กิเลสมนัหลอก หลอกแค่น้ีแหละ หลอกว่าเอ็งฉลาด หลอกว่าเอง็เก่ง แลว้มนัก็

รอไง รอว่าเมื่อไหร่เอง็จะตายไง พอตายแลว้ เออ! ไปเสยี กูจะขีห่วัมงึไปเรื่อยๆ มนัก็

อยู่กบัใจเราไปเรื่อยๆ 

ฉะนัน้ ค าถามนะ “ในอาทติยท์ีผ่่านมารูส้กึว่ามกีารเปลีย่นแปลงของอารมณ์ใน

การปฏบิตั ิความตอ้งการทางเพศลดลง ๑. ความต้องการทางเพศทีล่ดลงเป็นสิง่ทีด่ตี่อ

การปฏบิตั ินี่คอืผลทีเ่กดิจากการใชม้รรคใช่หรอืไม่” 

มนัใช่อยู่แลว้ไง เพราะว่าการปฏบิตัเิขาถอืพรหมจรรย ์การถอืพรหมจรรย์ ถ้า

การมคีวามต้องการทางเพศ ความต้องการทางเพศนี่กามราคะ พอกามราคะ สิง่นี้ใน

พระไตรปิฎกท่านบอกเลยนะ มนัเหมอืนงูเห่า หลุมถ่านไฟ เราตอ้งหาทุกๆ อย่างมา

ป้อนมนั หลุมถ่านเพลงิ แลว้เราหาทุกอย่างมาป้อนหลุมถ่านเพลิง อะไรจะป้อนมนัไหม 

ลมมนัเผาไหมห้มดไง มนัไม่มอีะไรเหลือเลย ฉะนัน้ เราจะมาแสวงหาใหม้นัสมบูรณ์ ให้

มนัครบถ้วน มนัไม่ม ีพอไม่มปัีบ๊ เราถอืพรหมจรรยเ์สยี 

ถ้าถอืพรหมจรรย ์ หลุมถ่านเพลงิมนัตอ้งการเชือ้เพลงิใช่ไหม มนักด็ดีดิ้นใน

ใจไง มนัดดีดิ้นในใจ ทนีี้พอมนัภาวนาขึ้นมา เออ! ความตอ้งการของเชือ้หลุมถ่าน

เพลงิมนัน้อยลง 

“ความตอ้งการทางเพศมนัลดลง สิง่นี้ดตี่อการปฏบิตัไิหม” 

กด็ไีง ดตี่อการปฏบิตั ิ เพราะอะไร เพราะการปฏบิตัมินัซื่อตรง เราปฏบิตัขิอง

เรา เราไม่ต้องการสิง่ใด เราพยายามต่อสูด้ว้ยสติดว้ยปัญญา พอต่อสูด้ว้ยสตดิ้วย

ปัญญา รูเ้ท่าทนั กลบหลุมถ่านเพลงินัน้ก็จบ นี่พรหมจรรย์ ชวีติพรหมจรรย์ 

แต่ถ้ามหีลุมถา่นเพลงินัน้ โลกมปัีญหากนักเ็พราะเรื่องนี้ทัง้นัน้น่ะ แมแ้ต่พระ

อนิทร์ยงัแย่งชงิกนัเลย เทวดารบกนัเพราะอะไร กเ็พราะเรื่องนี้ทัง้นัน้ ถ้าเพราะเรื่องนี้
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ทัง้นัน้ เราถงึกามคุณ ๕ สิง่ทีม่สีตปัิญญาเขาว่าเป็นคุณของเขานะ เป็นกามคุณ คุณ 

หมายถงึว่า การสบืต่อของวฏัฏะ มนักม็กีารสบืต่อ มกีารสบืพนัธุ ์มกีารผสมพนัธุ ์เขาตอ้ง

รกัษาไวน้ะ เขากลวัสตัวม์นัจะสูญพนัธุ์ ขนาดหมแีพนดา้ตอ้งผสมเทยีม กลวัมนัจะสูญ

พนัธุ์ 

สตัวเ์ขากลวัสูญพนัธุ์นะ แต่มนุษยไ์ม่กลวัสูญพนัธุ์ สตัวม์นัตอ้งผสมพนัธุ์กนั

เลยล่ะ นัน่พูดถงึทางเพศไง ถ้าทางเพศเขาเรยีกกามคุณ ๕ หมายถงึว่า ผลของวฏัฏะ 

มนัเป็นการสบืต่อของวฏัฏะ มนัมกีารสบืต่อ มนัมเีวรมกีรรมต่อกนั นี่พนัธุกรรมทาง

จติ จติมเีวรมกีรรมต่อกนัต่างๆ มนักม็ผีลตอบสนองต่อกนั 

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร เราเกิดเป็นมนุษยแ์ล้วเราแยก

ออก เราไม่ไปสนใจ เราพยายามสละออก สละออกมาเพื่อเป็น

พรหมจรรย ์พรหมจรรย ์ปฏิบติัไม่ใช่ไปแก้กิเลสของใคร ปฏิบติัไม่ใช่ให้

ใครยอมรบั ปฏิบติัไม่ใช่ให้ใครนับหน้าถือตา ปฏิบติัเพ่ือพรหมจรรย ์

ปฏิบติัเพ่ือเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าปฏิบติัเพ่ือองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ครบูาอาจารยป์ฏิบติัเพ่ือท่าน พอปฏิบติัเพ่ือท่าน

เสรจ็แล้ว ความดีอนันัน้ต่างหากล่ะ ความดีอนันัน้ทุกคนต้องการ ความดี

อนันัน้ทุกคนต้องการให้เจือจานเรา 

เราวิง่หาครูบาอาจารย์กใ็หค้รูบาอาจารยบ์อกทางเรา ท่านท าอะไรใหเ้ราไดล้่ะ 

ท่านคอยบอกทางเรา เราวิง่หาท่าน 

ทีเ่ขาเสยีดสกีนั ไอพ้วกนักล่าพระอรหนัต์ไง วิง่หาพระอรหนัต์ ล่าพระ

อรหนัต์กนัน่ะ ล่าใหญ่เลย หาใหญ่เลย 

ท่านท าเพื่อท่าน เรากต้็องท าเพื่อเรา ถ้าใจของเรามนัเป็นไปได้ ไม่

ต้องไปล่าท่ีไหนเลย เราจะเป็นข้ึนมากลางหวัใจเราเลย ถ้าเป็นกลาง

หวัใจ เราเกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนาแล้วประสบความส าเรจ็ 
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นี่พูดถงึ ถ้าความตอ้งการทางเพศลดลง เป็นสิง่ดตี่อการปฏบิตัไิหม 

ด ี ถ้าทางเพศมนัตอ้งการขึ้นมามนัท าให้เราแสวงหา เรากระหดืกระหอบ เรา

ทุกขเ์รายาก ถ้ามนัลดลงน่ีกค็อืความสุขแล้ว ผลของพรหมจรรยไ์ง อยู่แบบ

พรหมจรรยน่์ะ มนัมคีวามสุขของมนัในตวัของมนั 

แลว้ถ้าปฏบิตัไิป พรหมจรรย ์ ถ้าจติสงบแลว้ช าระลา้งกเิลสเป็นชัน้เป็นตอน

เขา้ไป นี่เป็นพืน้ฐาน สมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แหง่การงาน มหีน้าทีก่ารงานเราท าได้ 

“๒. เวลาเจอสิง่กระทบจะเกดิความรูส้กึทีก่ลางหวัอก พอก าหนดไปรูส้กึว่าก าหนด

ความรูส้กึไปทีพุ่ทโธ สกัพกัเกดิความสงบ อย่างนี้เรยีกว่าอะไรครบั” 

ความรูส้กึทีห่วัอกมนัเป็นการสะดุด จติมนัสะดุดไง จติมนัสะดุดอารมณ์กม็บั! 

คดิเลย มนัไปสะดุดอะไรปับ๊มนักค็ดิไง จติมนัสะดุด ถ้าจติมนัปกตมินักอ็ยู่โดยปกติ

ของมนั มนัไปสะดุดอะไร 

ถ้าจติเราท าความสงบของใจ จติเราปลอดโปร่งขึน้มา มนัไปสะดุดไอก้อ้นๆ ไอ้

ความรูส้กึกลางหวัอก ป๊ึก! แล้วเราพุทโธต่อไปมนักห็าย เหน็ไหม พอมนัสะดุดแลว้

เรามสีตปัิญญารกัษาต่อเนื่องไป สิง่ทีส่ะดุดนะ เราเดนิไปเราสะดุดใช่ไหม เราเดนิไป

เราสะดุดหวัทิม่เลย ทนีี้เดนิไป เรารู้ว่าตรงนี้สะดุด เรากไ็ม่สะดุดแลว้ เราระวงัตวั เรา

กเ็ดนิขา้มไป นี่ก็เหมอืนกนั ก าหนดพุทโธๆๆ สิง่ที่มนัสะดุด มนัไปเกาะ มนัก็ขา้มไป 

มนักล็งสู่สมาธ ิจบ มนัเป็นอย่างนี้ 

พนัธุกรรมของมนัแตกต่างกนัไป คนแตกต่างกนัไปมนักม็คีวามเหน็แตกต่าง

กนัไป ถ้าเหน็แตกต่างกนัไป ถ้ามนัมคีวามรูส้กึกลางหน้าอก เราก าหนดพุทโธได ้อย่า

ทิ้งพุทโธ 

หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่เสยีไวเ้ลยกบัหลวงตา “อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ 

รบัประกนัไม่เสีย” 

มนัสะดุดกลางหน้าอก เรากก็ าหนดพุทโธๆ มนัจะก าหนดอะไร เรากลบัมาที่

พุทโธๆ คอือะไร พุทโธคอืพุทธานุสต ิ พุทโธคอืจติถ้ามนัพุทธานุสต ิ จติมนัมสีตมิี
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ปัญญา มนัรกัษาตวัมนัเองได้ เหมอืนกบัคน ดูส ิ เวลามเีหตุเภทภยัเขาตอ้งพยายาม

อพยพคน เขาตอ้งดูแลคนไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ แลว้คนกต็ื่นตกใจวิง่กนัไปนะ วิง่ไปให้

ตน้ไมม้นัลม้ทบั วิง่ไปใหต้กึมนัลม้ทบั วิง่ไปใหร้ถมนัชน วิง่ไปหมดเลย 

แต่ถ้าเรามสีตมิปัีญญา เรารกัษาตวัเรา เราเขา้หาที่ปลอดภยั พุทโธๆๆ มนั

จะเกดิวกิฤต ิ มนัจะสะดุดสิง่ใด มนัเจอสิง่ใด เรากลบัมาพุทโธหมดแหละ กลบัมาพุท

โธ รกัษาใจเราไว ้ เราจะไม่มอุีบตัเิหตุเลย เราจะไม่ใหส้ิง่ใดลม้ทบัใหเ้ราไปตายกลาง

ถนนเลย ไม่ตอ้ง แต่ถ้าเรา อู๋ย! รูนู่้น รูน้ี ่ รูเ้ก่ง นัน่แหละเดีย๋วรถชนตาย พอรถชนตาย

แลว้มนักจ็บนะ 

เรากลบัมาพุทโธ อยู่กบัพุทโธ อยู่กบัผูรู้ ้ไม่เสยีๆ ถ้าอยากรูอ้ย่างอื่น อยากรู้

มากๆ ไป นัน่ล่ะมนัจะพาไปลม้ลุกคลุกคลาน กลบัมาทีน่ี่นะ นี่พูดถงึว่า มรรคมนัเป็น

อย่างนี้เอง มนัเป็นประสบการณ์ของการภาวนา ถ้าใครภาวนาไดจ้ะเป็นอย่างนี้ ถ้า

ใครภาวนาไม่ได้กข็ยนัหมัน่เพยีรไป 

ถาม : เรื่อง “วธิจีดัการกบัจติทีไ่ม่รูจ้กัพอ” 

กราบนมสัการค่ะ จติใจมคีวามรอ้นรุ่มตลอดเวลา ไม่พอใจกบัสิง่ทีต่นมตีน

เป็น อยากไดม้ากขึน้ๆ เปรยีบเทยีบตวัเองกบัคนอื่นตลอดเวลาว่าเรามไีมเ่ท่าเขา หรอืถ้า

กรณีทีเ่รามมีากกว่าเขา กย็งัไมพ่อใจ คดิต่ออกีว่ามมีากกว่าเขาแค่นี้ไม่พอ อยากมี

มากกว่าเขามากกว่านี้ ทรมานกบัจติใจแบบนี้มากค่ะ พยายามจดัการกบัปัญหานี้ดว้ย

ตวัเองดว้ยการฟังและอ่านหนังสอืธรรมะ เอาขอ้คดิดา้นดีๆ  ทีพ่อจะคดิได้มาปลอบใจ

ตวัเอง แต่กด็ขีึน้ไม่นานกก็ลบัไปเป็นอกีค่ะ ขอความเมตตาช่วยชีแ้นะผูม้กีเิลสหนา

ดว้ยค่ะ 

ตอบ : กรณีอย่างนี้มนักรณีของทีว่่าคนโดยทัว่ไป มคีนฉลาดๆ หลายคนมากเลยบอก

ว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มคีุณค่ามาก มคีุณค่ามากเวลาเขามสีติ

นะ แต่เวลาเงนิเดอืนเขาออก เขาใชจ้่ายฟุ่มเฟือย ไม่เคยใชจ้่ายพอครบเดอืนเลย พอ

สิน้เดอืนกไ็ปกูห้นี้ยมืสนิทุกทไีป แลว้กรู็น้ะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ รูน้ะว่าสิง่นี้ ความ
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ประหยดัความมธัยสัถ์เป็นความดทีัง้หมด ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้มาดไีปหมดเลย แต่ท าไมท าไม่ได ้เขามาถามเราเหมอืนกนั 

เขาบอก “หลวงพ่อ ผมรูไ้ปทุกเรื่องเลย แต่ผมกแ็พทุ้กเรื่องเหมอืนกนั ผมรู้

ทุกเรื่องเลย แลว้ผมก็ท าไม่ไดส้กัเรื่องหนึ่ง ธรรมะของพระพุทธเจา้สุดยอดไปหมด ดี

ไปหมดเลย แต่ท าไมผมกรู็้ๆ  อยู่นี่แหละ ท าไมผมมคีวามผดิพลาดไดข้นาดนี้” 

เราบอกนัน่แหละรูแ้บบนกแกว้นกขุนทอง เพราะเป็นอย่างนี้ รูแ้ลว้มนัตอ้ง

ฝึกหดั รูแ้ลว้ตอ้งมสีตมิปัีญญา คนทีเ่ขารกัษาของเขาไดเ้พราะเขาฝึกเขาหดัของเขา

มา เขาฝึกเขาหดัของเขามานะ ฝึกหดัมาตัง้แต่อดตีชาต ิ ฝึกหดัมา อย่างองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระโพธสิตัว ์ฝึกหดัเสยีสละมา ฝึกหดัท าทุกอย่างมา เวลาท่านจะ

เสยีสละของท่าน พระเวสสนัดรท่านเสยีสละดว้ยความสบายใจเลย มาขอลูกกใ็หลู้ก 

ขอภรรยากใ็หภ้รรยา ขออะไรใหห้มดเลย เพราะท่านฝึกของท่านมา นี่ไง เพราะทา่น

ฝึกของท่านมา ถงึเวลาท่านมาคน้ควา้ของท่าน ท่านกส็ าเรจ็ของท่านไป 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาลูกศษิย์มาถามนะ “รูทุ้กเรื่องเลย รูทุ้กเรื่องเลย แต่ไม่เคย

ชนะสกัเรื่องหนึ่ง แพทุ้กเรื่องเลย” 

นี่กเ็หมอืนกนั จติใจของเราทีม่นัรุ่มร้อนๆ ค าว่า “รุ่มรอ้น” เรากรู็้แลว้ เราตไีป

หลายแง่มุมปัญหานี้ ปัญหาหนึ่งคอืว่า พอเรารุ่มรอ้นมนัยงัไม่รูส้กึตวัมนัเอง บางคนนะ 

มนัคดิ มนัอยากได ้อยากม ีอยากเป็น แลว้มนัไม่รุ่มรอ้น มนัชอบใจ มนัแสวงหา มนั

เอาไฟเผามนัเลย มนัยงัไม่รูต้วัว่าเผามนันะ 

ไอน้ี่มนับอกพอมนัรุ่มรอ้น อมื! เรากรู็้ว่ามนัไม่ถูกแลว้ แลว้กพ็ยายาม 

พยายามแกไ้ขดว้ยตวัเอง ศึกษาธรรมะ อ่านหนังสอืธรรมะ มนักด็ไีดแ้ป๊บเดยีว เดีย๋ว

มนักไ็ปอกีแลว้ เพราะอะไร เพราะเราไม่ไดฝึ้ก 

ถ้าเรามสีตกิ าหนดพุทโธๆ ของเราไป เรามสีตกิ าหนดพุทโธ มนัตอ้งฝึกหดั 

มนัขาดการฝึกหดั ถ้าขาดการฝึกหดัมนัไม่มกี าลงัไง มนักเ็หมอืนขา้ราชการไทยไปดู

งานมารอบโลก แต่ไมเ่คยพฒันาประเทศไทยเลย ขา้ราชการไทยดูงานรอบโลกเลย ไปดู
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ทุกที ่ทีไ่หนเขาดไีปดูงานหมดเลย ดูงานกลบัมาเสร็จแลว้เกบ็ไวใ้นลิ้นชกั ไม่ไดเ้อามา

ใชเ้ลย 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราศึกษามา ศึกษามนักช็ัว่คราวๆ ถ้าชัว่คราวแล้วเราศึกษา

ธรรมะมาใช่ไหม แลว้มนัแกไ้ขไม่ได ้ถ้าจะแกไ้ข จติใจทีรุ่่มรอ้น จติใจทีรุ่่มรอ้นนะ มนั

รุ่มร้อน มนัเป็นธรรมชาต ิพลงังานมนักม็คีวามรุ่มรอ้นอยู่แลว้ แลว้เราจะหาความร่มเยน็

เป็นสุขไง ถา้หาความร่มเยน็เป็นสุข อย่างทีว่่าโรคบางชนิดไม่รกัษามนักห็าย สิง่ทีว่่า

รุ่มร้อนๆ ถ้าไม่รกัษามนักห็าย ถ้าเราศึกษาธรรมะมนักเ็บาบางลงได้ แต่กแ็ป๊บเดยีว 

ถ้าแป๊บเดยีว เดีย๋วก็เอาอกี เพราะอะไร เพราะพนัธุกรรมของมนั 

เพราะพนัธุกรรมของมนั ใครมจีรตินิสยัอย่างไรมนัออกอย่างนัน้น่ะ จรตินิสยั 

กเิลสมนันอนเนื่องไปกบัความรูส้กึนึกคดิเรา มนัออกช่องไหนมนักข็ีไ่ปช่องนัน้น่ะ คน

ขีโ้ลภกข็ีโ้ลภตลอดไป คนขีโ้กรธกโ็กรธตลอดไป เขาเดนิผ่านมากโ็กรธ เขาเดนิเสยีง

ดงักโ็กรธ คนขีโ้กรธมนักโ็กรธของมนัอยู่นัน่น่ะ คนขีห้ลงไม่ตอ้งใหใ้ครเขามาหลงมนั

หรอก มนัจะวิง่ไปให้เขาหลอก ไม่ตอ้งใหใ้ครมาหลอกหรอก มนัวิง่ไปใหเ้ขาหลอกเลย 

เฮย้! หลอกทีๆ  อยากใหห้ลอก 

มนัเป็นจรตินิสยั แลว้มนักไ็ปตามนัน้น่ะ ถ้าไปตามนัน้แลว้ วธิแีก ้ วธิแีกท้ีด่ี

ทีสุ่ด ตัง้สตไิว ้แลว้ก าหนดพุทโธของเราไว ้ก าหนดพุทโธของเราไว ้แลว้เวลาปัญญา

มนัเกดิมนัจะเหน็อย่างนี้ เวลาปัญญามนัเกดิ ทีเ่ราศกึษาธรรมะของพระพุทธเจา้มา เรา

รูว่้ามนัผดิ เรารูเ้ลยว่านี่ไฟสมุขอน สิง่นี้มนัเผาเราเอง เราเผาเราเอง แลว้ท าไมเราแก้

ไม่ไดล้่ะ มนัเผาเรา ท าไมเราแกไ้ม่ได้ 

เราแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้สถานท่ีแก้ เรารู้ไม่ได้ว่าส่ิงท่ีมนัเผา

เรามนัอยู่ท่ีไหน ถ้าเราพทุโธๆๆ เข้าไป เราจะไปรู้ไปเหน็ไง อ๋อ! ความ

รุ่มร้อนมนัเกิดจากตรงน้ี พอพทุโธๆ มา พอสงบร่มเยน็ข้ึนมา ตรงท่ีมนั

รุ่มร้อนมนักส็งบตวัลง มนักเ็ยน็ลง อ๋อ! ออ๋! ถ้ามนัรู ้ ไฟมนัเกิดตรงน้ี 

แล้วถ้าไฟมนัมอดตวัลงจากตรงน้ี ถ้ามนัมอดตวัลงจากตรงน้ีเรากร็ู้ น่ี
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รสของธรรมชนะรสทัง้ปวง เรากร็ู้ สุดท้ายแล้ววนัหลงัเราไม่คิดอารมณ์

ท่ีรุ่มร้อนแลว้ เรามาคิดท่ีพทุโธแล้ว 

ถ้าเราไปคดิทีอ่ารมณ์ทีรุ่่มรอ้น เหน็ไหม เรามไีม่มากกว่าเขา เราจะหาให้

มากกว่าเขา มนัไปคดิตรงนัน้น่ะ เอาฟืน เอาเชือ้ไฟสุมเขา้กองไฟ เอาเชือ้ไฟสุมเขา้

กองไฟ แล้วบอกใหม้นัเยน็ ใหม้นัสงบ กเ็อาเชือ้ไฟสุมเขา้ไปในกองไฟ แลว้มนัจะเยน็

ไหมล่ะ 

ถ้ามนัจะเยน็ พทุโธๆ น ้าดบัไฟ พทุธานุสติ พทุโธๆๆ ชกัฟืน

ออกจากไฟ ชกัฟืนออกจากไฟ ไฟมนักม็อดลงๆ เพราะเราชกัฟืนออก

จากไฟ เพราะด้วยการก าหนดพทุโธ คือเราไม่ไปคิดเรื่องนัน้ ถ้าเราคิด

เรื่องน้อยเน้ือต า่ใจ เรื่องสมบติัเราน้อยกว่าเขา สมบติัเรามากกว่าเขา 

นัน่น่ะฟืนไฟ เอาฟืนสุมเข้าไปในกองไฟ มนัย่ิงคิดมนักย่ิ็งทุกข ์ ย่ิงคิด

มนักย่ิ็งร้อน แต่ถ้าเรามาพทุโธๆ เราดึงฟืนออกจากกองไฟ พทุโธๆๆ 

แล้วพทุโธ พทุธานุสติ น ้าอมตธรรมไปราดมนัด้วย รดมนัด้วย 

แต่ใหม่ๆ ตอ้งฝืนนะ ใหม่ๆ ตอ้งเขม้แขง็ ใหม่ๆ ตอ้งตัง้สตแิลว้เขม้แขง็มาก 

เพราะความเคยชนิ คดิจนเคย คดิจนเป็นธรรมชาต ิไม่ตอ้งคดิมนักค็ดิเอง มนัไหลไป

ของมนัอยู่แลว้ ทนีี้พอจะมาพุทโธ เปลีย่นความคดิ โอ๋ย! แรงมาก พุทโธๆๆๆ สูก้บั

มนันะ เหน่ือยมาก เวลาก าหนดพุทโธเหนื่อยมาก เครยีด ใหม่ๆ เครยีดมากเลย อู๋ย! 

ท าไมล าบากขนาดนี้ อูฮู้! ไปอาบเหงื่อต่างน ้า ไปหาบน ้าหาบทา่ ไปแบกขา้วสารที่

คลองเตย ไปแบกของหนักๆ ยงัง่ายกว่านี้อีก อู๋ย! มนัทุกขข์นาดนี้ เวลามนัเอาจรงิ

เอาจงัมนัทุกขข์นาดนี้ เพราะมนัไม่เคย แต่ตอ้งฝึก 

คนหวิกระหายไดด้ื่มไดก้ินกจ็ะหายหวิกระหาย คนทุกข์คนยาก คนไม่ก าหนด

พุทโธ ไม่ปฏบิตั ิมนักจ็ะไม่หาย มนักจ็ะไม่ไดผ้ล ถ้าไมไ่ด้ผล ในเมื่อจติเรารุนแรงขนาด

นี้ เรากต็อ้งมสีตปัิญญาของเรารุนแรงมากกว่ามนัเพื่อจะใหจ้ติเราสงบเขา้มาได ้ พอจติ
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มนัสงบเขา้มาไดน้ะ คนเรานี่นะ เราไดก้นิอาหารนัน้เอง อาหารนัน้มสี่วนผสมของ

อะไรเราเขา้ใจได ้เราจะคดัแยกได้ 

จติถ้ามนัสงบแลว้ จติมนัปล่อยวางจากความเร่าร้อนเขา้มาแลว้ เราจะรูไ้ดว่้า

เราก าหนดพุทโธอย่างไร เราท าอย่างไร มนัเขา้ใจได้ มนัก็จะท าไดง่้ายขึน้ ถ้าขอใหจ้ติ

มนัไดส้งบสกัหนหนึ่ง ถ้าจติมนัปล่อยวาง สงบเขา้มาหนหนึ่ง มนัเหน็คุณค่าแลว้ 

หวิเกอืบเป็นเกอืบตาย แล้วไดก้นิอาหารเขา้ไปพอประทงัชวีติ มนัรู้เลยว่า

อาหารมาจากไหน อาหารมนัมจีรงิ อาหารมนัสามารถจะให้เราไดด้ื่มกนิได ้ อาหารมนั

จะใหเ้ราด ารงชพีได ้ มนัมจีรงิ เรากลา้แสวงหา เรากลา้กระท า มนักง่็ายขึน้ๆ แบบที่

พุทโธเราไม่ไดน้ี่ไง 

ถ้าใหม่ๆ มนัพุทโธไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะอาหารไม่เคยกนิ เขาบอกมี

อาหารๆ มนัจะเป็นไปไดอ้ย่างไร มนัจะมอียู่จรงิหรอื อาหารมนัจะเป็นอย่างไร มนังง

ไปหมดล่ะ 

แต่ถ้ามนัสงบมาแลว้สกัหนหนึ่ง ต่อไปทีว่่าเราท าไม่ได ้หรอืว่าที่มนัเป็นความ

รุนแรง ที่มนัเป็นความทุกขค์วามยาก มนักเ็บาลง เพราะเราไดด้ื่มไดก้นิ เราไดส้มัผสั 

เรายนืยนัว่ามนัมจีรงิ พอมจีรงิเรากพ็ยายามกระท าของเรา 

ถ้าท าดีข้ึนมา ส่ิงท่ีรุ่มร้อนเร่าร้อนมนักจ็ะเบาลง มนัจะเบาลงได้

ตรงน้ี มนัเบาลงด้วยธรรมะ มนัเบาลงด้วยน ้าอมตธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัจะไม่เบาลงด้วยตณัหาความทะยาน

อยากของเราอยากให้เบาลง 

เราอยากใหเ้บาลง เราอยากใหห้าย เราอยากเป็นคนดดีว้ยตณัหาความ

ทะยานอยาก นัน่น่ะเอาเชื้อไฟสุมเขา้ไปในกองเพลงิ แต่ถ้าเราอยากนะ เราประพฤติ

ปฏบิตัติามธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยพุทธานุสติ ถ้าเราท าไดจ้รงิ

แลว้มนัจะเบาลง แลว้มนัจะหายไป หายเลย หายแบบสมัมาสมาธ ิหายแบบจติสงบ 
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แลว้ถ้าจติเราสงบแลว้ เรามปัีญญาขึน้มา ใชส้ตปัิญญาขึน้ไป เดีย๋วเราจะได้
อรยิทรพัย ์ ทรพัยส์มบตัทิีอ่ยากไดเ้ท่าเขา เหนือกว่าเขา เราไดอ้รยิทรพัยแ์ลว้ นี่ไม่
เอาเลย เราจะเอาของเราอกีต่างหาก เอาต่างหาก เอาเพื่อประโยชน์กบัเรา นี่พูดถงึ
วธิกีารท าใจใหส้งบนะ ท าใจใหพ้น้จากความรุ่มรอ้น เอวงั 


