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ถาม : กราบนมสัการสวสัดี ขอเรียนถามสั้นๆ ครับ 

ขณะเขา้สมาธิก็สงบตั้งได ้ ตั้งอยู ่ คือสงบ ปราศจากขอ้กงัวลใดๆ ก็พุทโธรักษาความ
สงบมาเร่ือยๆ ไม่รู้เวลา คือจะออกจากสมาธิ ตอนนัง่ก็ไม่ไดต้ั้งใจกะเกณฑเ์วลา แต่พอจะออก 
ไดย้นิเสียง ธรรมรักษาธรรม ความสงบรักษาความสงบ อยา่เพิ่งออก 

ผมพิจารณาสังเกตในขณะนั้นก็ยงัสงบ พุทโธต่อไดเ้ร่ือยๆ แต่ยงัไม่มีกิจภายนอกท่ีจะ
ท า ก็พุทโธต่อจนรู้สึกว่าผ่อน มนัคลาย คือสงบ แต่มนัคลายแลว้ไม่ไดส้งบนอ้ยลง แต่
ความรู้สึกมนัคลาย (ไม่รู้จะอธิบายอย่างใด รู้แต่ว่ามนัคลาย แต่ยงัสงบ) ผมก็ออกจากสมาธิ
ครับ จึงสงสัยขอเรียนถาม สงบใช่ธรรมไหมครับ ขอบคุณครับ 

ตอบ : คร้ังท่ีแลว้เขาถามปัญหามาใช่ไหม เร่ืองท่ีว่าเขาเขา้สมาธิแลว้มนัออกสมาธิ
ไม่ได ้หน่ึง เขา้สมาธิแลว้เขาก าหนดเวลาไม่ได ้หน่ึง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าท าความสงบแลว้ เป็นความสงบน่ีเป็นธรรมไหม 

เป็นสิ การท าความเพียรนะ ขาดสติ สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม เป็นธรรมไหม 
เป็น ค าว่า “เป็นธรรม” ไง ทีน้ีค  าว่า “เป็นธรรม” สต ิถา้มีสติคือความเพียร ความเพียรก็คือด าริ
ชอบ น่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ ถา้มิจฉาทิฏฐิมนัขาดสติหรือท าอะไรโดยความพลั้งเผลอ นัน่เป็นความ
เพียรไหม เป็นความเพียร แต่เป็นมิจฉา ถา้เป็นสัมมา สัมมามนัจะมีความถูกตอ้งดีงามของมนั 
ฉะนั้น ความถูกตอ้งดีงามของมนั ความถูกตอ้งดีงามคือปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก คือความรู้ข้ึนมา
ในใจ ถา้ความรู้ข้ึนมาในใจ 

ค าถามถามว่า “ความสงบเป็นธรรมไหม” 

คือว่ายงัมัน่ใจว่าส่ิงท่ีท  าอยูน่ั้นคือความสงบ คือสมาธิ ใช่ไหม 
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ใช่ ถา้เป็นสมาธิคือสมาธิ แต่ท าไมเราตอบคร้ังนั้นเราตอบไปยดืยาวมาก ยดืยาวมาก
เพราะมนัเป็นคติธรรมได ้มนัเป็นคติธรรมไดว้่า คนเราเวลาท าความสงบแลว้อยากจะรู้ว่าเวลา
เท่าไร เราก็พูดเพื่อเปรียบเทียบไงว่าเวลาเขา้สู่ความสงบ 

คนเรานะ เวลาครูบาอาจารยท่์านเขา้อปัปนาสมาธิ เวลาเขา้รวมใหญ่ รวมไป ๓ ชัว่โมง 
๔ ชัว่โมง ๘ ชัว่โมง มนัแลว้แต่ไง จิตเขา้ไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหน มนัเขา้ไปแลว้ หลวงตาท่าน
สอนว่า ถา้จิตสงบแลว้อยา่ไปกวนมนั อยา่ไปดึงออก ปล่อยมนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ถา้มนัคลายตวั
ออกมา มนัคลายออกมาแลว้เราค่อยท างานอยา่งอ่ืนต่อเน่ืองไป แต่ถา้มนัยงัสงบอยู ่ เราอยา่ไป
กวน ถา้กวนแลว้ พอไปดึงออกมา พอดึงออกมาหรือว่าพยายามถอยออกมา พอถอยออกมา 
ต่อไปมนัเขา้ยากออกยาก เพราะอะไร เพราะไปฝืนมนั ถา้ไปฝืนมนัข้ึนมา ใหม้นัเป็นสัจจะ 
เป็นความจริงของมนั 

มนัคือใคร มนัคือผล วิบากไง ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เพราะมนัมีเหตุมีปัจจยัข้ึนมา 
เพราะมีเหตุมีปัจจยั เหตุปัจจยัคืออะไร คือสติ คือค  าบริกรรม ถา้มีเหตุมีปัจจยัข้ึนมา ผลของมนั
คือความสงบ แลว้ความสงบมากสงบนอ้ยมนัอยูท่ี่เหตุ เหตุมาก เหตุนอ้ย เหตุมัน่คง เหตุคลอน
แคลน เหตุคลอนแคลนมนัเป็นสมาธิไดอ้ยา่งไร 

เหตุคลอนแคลนเป็นสมาธิก็คือมนัส้มหล่นไง ส้มหล่นก็คือฟลุกไง มนัฟลุก มนั
เป็นไป แลว้แต่ คนเราพอมนัส้มหล่น มนัเป็นโดยท่ีเราไม่มีปัญญาควบคุม มนัเขา้เหมือนกนั 
เขา้สมาธิเหมือนกนั มนัเขา้ของมนั แลว้มนัก็ออกของมนั แลว้มนัท าอยา่งไรล่ะ 

แต่ผูช้  านาญในวสีนะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัท่านตอ้งรักษาใจของท่าน 
ท่านก าหนดบริกรรม ก าหนดปัญญาอบรมสมาธิ ถา้มนัสงบได ้ เวลามนัคลายตวัออกมา แลว้
ท าใหส้งบเขา้ไป เขา้ไปแลว้พอมนัคลายตวัออกมา ท าความสงบเขา้ไป ถา้สงบแลว้เรารักษา
ความสงบนั้น เรารักษาความสงบนั้นรักษาไวไ้ม่ได ้รักษาไวไ้ม่ไดเ้พราะมนัขาดปัญญา 

ปัญญาก็ออกมาใชพ้ิจารณา ออกไปพิจารณาต่างๆ พอพิจารณาไปแลว้ มนัรู้เหตุรู้ผล
ข้ึนมา มนัก็กลบัมาบริกรรม กลบัมาต่างๆ มนัรู้ เพราะบริกรรมอยา่งน้ีผิดอยา่งน้ี เพราะกิน
อาหารอยา่งน้ี ท าใหอื้ดอาดอยา่งน้ี เพราะเร่งความเพียรจนไม่ไดพ้กัผ่อน มนัจะเป็นแบบน้ี น่ี
เขามีความช านาญอยา่งน้ีมนัก็เลยท าสมาธิไดง่้าย พอท าสมาธิไดง่้าย เขาเรียกว่ากลัยาณปุถุชน 
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ปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลส กลัยาณปุถุชน พอมนัรู้เท่าทนัอารมณ์ของตวัเอง รู้เท่าทนัดว้ย
เหตุดว้ยผลข้ึนมามนัก็ท  าสมาธิไดง่้าย เห็นไหม การท าสมาธิไดง่้าย กบัคนท าสมาธิไดย้าก คน
หนา คนแบกคนหาม คนหนามนัท าสมาธิไดย้าก 

ทีน้ีท  าสมาธิไดย้าก เพียงแต่ว่าท่ีเราตอบปัญหาไป เราเขา้ใจว่าเป็นสมาธิไหม เป็น
ธรรมไหม เป็น เป็นธรรม แต่ธรรม เห็นไหม เด็กข้ึนมา เวลาคนท่ีเขามีลูก ลูกของเขาเล้ียงง่าย 
ลูกของเขาไม่กวน ลูกของเขาเป็นเด็กดี เป็นเด็กดีไหม เป็น แลว้ท าอยา่งไรต่อ 

น่ีก็เหมือนกนั มนัเป็นสมาธิ เป็นธรรมไหม เป็น ความสงบเป็นธรรมไหม เป็น เป็น
ธรรม แต่ธรรมน้ีมนัก็ผ่านไปแลว้ไง ธรรมน้ีมนัผ่านไปแลว้ เราเคยท าสมาธิได ้ เราก็ผูกพนักบั
สมาธิอนันั้น 

พอกินหรือ มนัพอกินไหม มนัไม่พอกินนะ ในปัจจุบนันั้น ขณะนั้นมนัพอกิน แต่พอ
เราท ามาแลว้ เราจะโตข้ึน คนโตข้ึนตอ้งมีบา้นมีเรือน เห็นไหม มีบา้นหลงัแรก มีรถคนัแรก 
มนัมีค่าใชจ่้ายทั้งนั้นน่ะ น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัจะเจริญต่อไปมนัก็ตอ้งเขม้แขง็มากไปกว่าน้ี ท่ี
เราพูดไปคราวท่ีแลว้ เราพูดเพราะเหตุน้ีไง 

เหตุว่า หน่ึง เราไม่ตอ้งไปวิตกกบักาลเวลา เขาบอกว่าเขาจ าเวลาไม่ไดว้่าเขาเขา้เวลา
เท่าไร แลว้ออกเวลาเท่าไร เห็นไหม ตรงน้ีมนัเป็นประเด็น มนัเป็นปมของนกัปฏิบติัทั้งหลาย 

นกัปฏิบติัทั้งหลายเลยนะ ว่าเวลาเขา้แลว้ก็ว่าจะเป็นเม่ือไหร่ จะเป็นเท่าไร อยากจะท า
สถิติเอาไวไ้ง อยากจะท าสถิติเอาไว ้ อยากจะแบบว่าสมุดบนัทึกประจ าวนับนัทึกไวเ้ลย เรา
ภาวนาเท่านั้น เราภาวนาอย่างน้ี น่ีมนัเป็นประเด็นท่ีเราไปเหน่ียวร้ังอดีต มนัเป็นอดีตไปแลว้ 
ส่ิงท่ีถา้มนัผ่านไปแลว้ก็คือผ่านไปแลว้ ท่ีมนัยงัไม่มาก็ยงัมาไม่ถึง เราก็อยูก่บัปัจจุบนัของเรา
ไป 

ฉะนั้น ถา้มนัเขา้ไปสงบแลว้เรามีสติ เห็นไหม หลวงปู่มัน่สอน สั่งไวเ้ลย “อยู่กับผู้รู้ 
อยู่กับพุทโธไม่เสีย” 

เราอยู่กับความรู้สึกเราน่ี อยู่กับผู้รู้ อยู่กับความรู้สึกเรา พุทโธอยู่น่ี อยู่กับผู้รู้ ถ้าผู้รู้
มนัสมบูรณ์ ส่ิงอ่ืนทีจ่ะเข้ามายั่วยวนให้มนัวอกแวกวอแวมนัเป็นไปไม่ได้เลย แต่ถ้าผู้รู้
มนัอ่อนแอ ผู้รู้นีห้วัน่ไหว ไม่ต้องให้ใครมาหลอกหรอก มนัหวัน่ไหว มนัโน้มไปหาเขาอยู่
แล้ว ฉะน้ัน เราอยู่กับผู้รู้ อยู่กับพุทโธให้มนัชัดเจนขึน้มา 
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ฉะนั้น ชดัเจนข้ึนมา ส่ิงท่ีตอบปัญหาไปนั้น ตอบปัญหาไปเพื่ออนาคตไง ตอบปัญหา
ไปว่าเพื่อไม่ใหติ้ดในประเด็นนั้น แลว้เราท าต่อเน่ืองข้ึนไป 

ส่ิงท่ีเร่ืองประเด็นว่าเราจะเขา้เวลาไดเ้ท่าไร 

ฉะนั้น เวลาส่วนใหญ่แลว้เวลาเขา้ เขาก็คุยกนัอยา่งน้ีทั้งนั้นน่ะ เวลาเรานัง่สมาธิ ๒ 
ชัว่โมง นัง่ไดป้ระมาณ ๑๕ นาที คร่ึงชัว่โมง ๑ ชัว่โมง ชัว่โมงคร่ึง ก่ีชัว่โมง เราก็ตอ้งคุยกนั
ดว้ยขอ้เท็จจริง ดว้ยสาระ มนัก็ตอ้งเอามาพูดกนัน่ีแหละ แต่อยา่ใหเ้ป็นประเด็นในใจไง อยา่
ใหเ้ป็นประเด็นในใจว่าจะตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆ มนักงัวลน่ะ อยา่ใหใ้จมนักงัวล 

ทีเ่ราพูดไปน่ีเราจะตัดประเด็น ตัดความกังวลของนักปฏบิัติว่า ไม่ต้องไปห่วง
หรอก ไอ้เร่ืองทีว่่าจะออกมาลงบันทกึประจ าวนัว่าวันนีเ้ราได้ภาวนากี่หน ได้ภาวนา ไม่
ต้องห่วงการลงบันทกึประจ าวนันั้น เอาข้อเทจ็จริง เอาหัวใจทีม่นัได้หรือไม่ได้ ตรงนี้
ส าคญักว่า 

ฉะนั้น พอส าคญัแลว้ แลว้ออกมามนัจะไดไ้ม่ได ้มนัจะ ๕ นาที ๑๐ นาทีก็ช่างหวัมนั 
แต่มนัไดผ้ลหรือเปล่าล่ะ มนัสงบหรือเปล่าล่ะ มนัเป็นจริงหรือเปล่าล่ะ เอาตรงนั้น น่ีพูดถึง
เวลาไง ฉะนั้น ไอน่ี้พูดถึงเป็นประเด็น 

แต่ถา้เราไม่เป็นประเด็น เออ! เราไม่เป็นประเด็นหรอก เพราะว่าเราไม่ไดติ้ดขอ้งตรง
นั้น แต่ท่ีเราพูดเพราะว่า ในสังคมนกัปฏิบติัเขาจะติดขอ้งกนัตรงนั้น เขาจะเอาส่ิงนั้นมา
ส่ือสารกนั เวลาส่ือสารกนัก็ส่ือสารโดยขอ้เท็จจริงนัน่แหละ แต่ไม่ใหเ้ป็นประเด็นท่ีว่าเรา
จะตอ้งท าอยา่งนั้นใหม้นัเป็นความกงัวลของใจ ถา้ใจกงัวลแลว้มนัท าส่ิงใดมนัก็ท  าไดย้าก 

ฉะนั้น ถึงถามมาว่า ความสงบนั้นใช่ธรรมไหม ท่ีท  าไปมนัสงบมนัใช่ธรรมไหม แต่
หลวงพ่อตอบซะไม่มีอะไรเหลือเลย ตอบซะ แหม! เหมือนกบัเด็กไร้เดียงสาเลย 

ก็เขาถามมาอยา่งนั้น เปล่า มนัข  า มนัข  าเพราะเราตอบไปอยา่งนั้นจริงๆ คราวท่ีแลว้เรา
ตอบแบบเล่นน่ะ ตอบแบบเล่น ตอบเป็นการหยอกลอ้ เราตอบแบบหยอกลอ้ใหค้นไม่มีความ
วิตกกงัวล ใหส่ิ้งใดท่ีมนัเป็นประเด็น ใหเ้ราวางไว ้ใหม้าท าคุณงามความดี เราตอบไปแบบนั้น 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีแบบนั้นเพื่อใหค้นสะดวกในการปฏิบติั ว่าอยา่งนั้นเลย 

ฉะนั้น พอเราตอบไปแลว้ หลวงพ่อไดต้อบค าถามผมหรือเปล่า หลวงพ่อตอบหรือ
หลวงพ่อกดัเอา จึงมีค  าถามใหม่มา ค าถามใหม่มา สงสัยท่ีตอบไปนั้นตอบเล่นๆ หรือตอบจริง 
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ตอบจริงๆ นัน่แหละ แต่หยอกลอ้ หยอกลอ้ดว้ยความใหค้นเขา้ใจ ใหค้นปล่อยวาง ให้
คนไม่มีความกงัวล ใหไ้ม่มีประเด็นในใจ แลว้เวลาปฏิบติัไปมนัปฏิบติัไปกา้วหนา้ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า ค าถามท่ีถามมาว่า นบัเวลาไม่ได ้ มนัออกจากสมาธิไม่ได ้ เพราะนกั
ปฏิบติัดว้ยกนัมีเยอะมากท่ีติดตรงน้ี ติดว่าพอเขา้สมาธิแลว้ออกไม่ได ้“โอ๋ย! หลวงพ่อ มนัออก
ไม่ได”้ 

ออกไม่ได ้ท าไมเอ็งพูดกบักูไดล่้ะ ท่ีเอ็งพูดอยูน่ี่มนัออกไม่ไดไ้ดอ้ย่างไร แต่ความคิด
มนัรู้ มนัคิดบอก เขา้สมาธิแลว้ออก “หลวงพ่อ ออกไม่ไดช่้วยที” 

เราเจออยา่งน้ีบ่อย แลว้ค  าถามก็ถามมา เราถึงบอกว่าโดยทัว่ไปเขาคิดกนัอย่างนั้นไง 
โดยความมนัเป็นอุปาทาน มนัเป็นความอุปาทานในใจแลว้มนัมีกิเลสอยู่ สังคมปฏิบติัมนัเป็น
แบบนั้น 

ฉะนั้น ค าถามมา แบบว่าเขาชงลูกมาให ้ ชงลูกมาใหเ้ราก็ตบ ก็ค  าถามมนัชงมา โอ๋ย! 
ชงลอยมาเด่นเลย แลว้เราไม่ตบเราก็ไม่ใช่นกักีฬาสิ นกักีฬามืออาชีพนะ ถา้มืออาชีพชงมามนั
ตบอยูแ่ลว้ ฉะนั้น ค าถามถามมาแบบนั้น ทีน้ีค  าถามแบบนั้น ถามว่าหลวงพ่อตอบค าถามผม
หรือเปล่าน่ะ 

ตอบ ตอบไปแลว้ ก็เลยมีค  าถามใหม่มาว่าส่ิงท่ีท  ามาถูกไหม 

เพราะมนัเป็นความกงัวลต่อเน่ืองว่า ท่ีท  าไป ถามไป แลว้หลวงพ่อตอบอยา่งน้ีมนั
ถูกตอ้งหรือเปล่า เราท าถูกหรือเปล่า คนปฏิบติัมนัจะวิตกกงัวลว่าเราปฏิบติัถูกหรือผิด ฉะนั้น 
ถา้ถามมาอีก ถามว่า “ค าถามสั้นๆ ขณะท่ีเขา้สมาธิก็สงบอยู ่ก็สงบตั้งได ้ตั้งอยู ่คือสงบ” 

ใช่ ตั้งได ้ตั้งอยู ่คือสงบ ถา้ตั้งได ้ตั้งอยู ่คือสงบ มนัปราศจากขอ้กงัวลใดๆ ทั้งส้ิน 

“ปราศจากขอ้กงัวลใดๆ ก็พุทโธรักษาความสงบเร่ือยๆ ไม่รู้เวลา จึงออกจากสมาธิ” 

ไม่ส าคญั เอาความสงบของเรา ก็กาลเวลา เราเปรียบเทียบเวลาของพรหม เวลาของ
เทวดา เวลาของมนุษย ์มนัแตกต่างกนั เวลาของแมลงวนั แมลงวนัมนั ๗ วนัตายนะ เวลาของ
สัตว ์อายขุยัของมนัเท่าไร อายขุยัของสัตวแ์ต่ละชนิดมนัก็ไม่เหมือนกนั ฉะนั้น มนัไม่ตอ้งไป
วิตกตรงนั้น ฉะนั้น ไม่ตอ้งวิตกตรงนั้นคือว่าเราไม่เอาส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบ 
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แต่ถ้าเวลาเราปฏบิัติ ชีวตินีม้กีารพลัดพรากเป็นทีสุ่ด เรามอีายุขัย ๑๐๐ ปี อายุขัย
ของเราประมาณ ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ปีนีเ้ราจะท าอย่างไร เราจะขวนขวายอย่างไร เอาอันนีม้า
เป็นประเด็นในหัวใจเราถูกต้องดีกว่า 

ฉะนั้น ถา้มนัไม่รู้จกัเวลาออกจากสมาธิ ไม่ส าคญั ถา้เป็นสมาธิมนัตั้งได ้มนัอยูไ่ด ้ถา้
อยูไ่ด ้ ถา้มนัสงบได ้ เราก็พุทโธต่อเน่ืองไป เพราะมนัยงัพุทโธได ้ ถา้พุทโธได ้ อย่างมากเป็น
อุปจาระ ถา้อุปจาระมนัยงัรับรู้ได ้พุทโธไปเร่ือยๆ ถา้พุทโธจนมนัละเอียดเขา้ไป จนมนัพุทโธ
ไม่ไดเ้ลย นั้นอปัปนา ถา้เขา้อปัปนาแลว้ แลว้ท าสมาธิท าไม ท าสมาธิไวท้  าไม เขาบอกสมาธิ
แกกิ้เลสไม่ได ้ท าสมาธิท าไม 

ท าสมาธิไวพ้กัผ่อน ท าสมาธิไวพ้กัร้อน ท าสมาธิไวผ้่อนคลาย พอผ่อนคลายแลว้ คนท่ี
ไม่ตึงเครียด คนท่ีผ่อนคลาย จะไปท างานส่ิงใดมนัท าดว้ยความสดช่ืน มนัท าดว้ยขอ้เท็จจริง 

แต่คนเราอ่อนลา้ คนเราอ่อนเพลีย คนเราแบกหามภาระทั้งนั้นเลย แลว้จะตอ้งมีงาน
ต่อเน่ืองไป ตอ้งมีงานใหม่เขา้มา น่ีไง มนัถึงท าไดย้ากไง ถึงตอ้งท าสมาธิเพื่อเหตุน้ีไง ท า
สมาธิเพื่อผ่อนคลาย ท าสมาธิเพื่อพกัผ่อน ท าสมาธิใหใ้จสดช่ืน ท าสมาธิไว ้แลว้สมาธิ ถา้เป็น
สมาธิโดยแทม้นัไม่มีสมุทยัเขา้มาเจือปน ถา้มีสมุทยัเขา้มาเจือปนเป็นมิจฉาสมาธิ 

สัมมาสมาธิคือสมาธิแท้ๆ  สัมมาสมาธิคือจิตมนัตั้งมัน่ พอจิตตั้งมัน่มนัไม่มีสมุทยัเขา้
มาเจือปน เวลามนัออกไปใชปั้ญญา สมุทยั สมุทยัคืออะไร สมุทยัคือตณัหา ภวตณัหา ตณัหา
คืออยากได ้ วิภวตณัหาคือผลกั อะไรท่ีไม่พอใจ ผลกัๆๆ น่ีคือตณัหา ตณัหาคืออยากและไม่
อยาก มนัผลกัมนัดึงของมนัในหวัใจของมนั น่ีมนัจะเขา้มาท าใหจิ้ตใจของเราคลอนแคลน 

ถ้าท าสัมมาสมาธิ สมาธิ สมุทยัมันไม่เข้ามาเจือปนหรอก สมาธิมนัเป็น
สัมมาสมาธิ แล้วออกฝึกหัดใช้ปัญญา มนัไม่มตีัวผลัก ไม่มตีัวดึง มนัจะไปของมนัโดย
สัจจะของมนั ถ้าสัจจะของมัน ถ้ามนัไปเห็นจริงของมนั สมาธิต้องท าเหตุนี ้ ไม่มสีมาธิ 
ภาวนามยปัญญาเกิดไม่ได้ ภาวนามยปัญญาเกิดบนสมาธิ เกิดบนสมถะ เกดิบนฐานทีต่ั้ง 
ถ้าไม่มฐีานทีต่ั้ง มนัเล่ือนลอย 

ทรัพยส์มบติัของคนอ่ืนทัว่โลกเยอะแยะไปหมดเลย แต่ไม่ใช่ทรัพยส์มบติัของเรา 
ทรัพยส์มบติัในโลกน้ีมีมหาศาล ทรัพยส์มบติัของเศรษฐีในโลก ในประเทศไทย เป็นเศรษฐี
ระดบัโลกเยอะแยะไปหมดเลย แต่ไม่ใช่ทรัพยส์มบติัของเรา ถา้เราท าหนา้ท่ีการงานของเรา 
เราหาเงินหาทองของเรา เป็นเงินทองของเรา นั้นจะเป็นทรัพยส์มบติัของเรา 
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เราท าสมาธิ สัมมาสมาธิ เราใชส้มาธิของเรา สมาธิเราสงบระงบัข้ึนมา ถา้มนัฝึกหดัใช้
ปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากสัมมาสมาธิจึงเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะ
เป็นทรัพยส์มบติัของใจดวงนั้น เพราะใจดวงนั้นเป็นสมาธิ ใจดวงนั้นเป็นสมาธิ ใจดวงนั้น
ออกคน้ควา้ ใจดวงนั้นออกพิจารณาของมนั มนัถึงมีทรัพยสิ์นข้ึนมาในใจดวงนั้น สัมมาสมาธิ
ถึงส าคญัตรงน้ีไง 

สัมมาสมาธิ เขาบอกว่ามนัแกกิ้เลสไม่ได ้แลว้ท าไปท าไม 

เพราะมนัแกกิ้เลสไม่ได ้แต่มนัเป็นฐานท่ีตั้ง มนัเป็นตน้ขั้ว มนัเป็นจุดเร่ิมตน้ มนัเป็น
ส่ิงท่ีพาใหใ้จเวียนว่ายตายเกิด แลว้ถา้เราไม่เขา้ไปสู่ใจของเรา เราใชปั้ญญาของเราโดยสามญั
ส านึกอยา่งน้ี มนัก็เหมือนสามญัส านึกว่า เราเป็นคนไทยใช่ไหม เราเป็นคนไทย เราเป็นส่วน
หน่ึง เรามีสิทธิในชาติน้ี ทรัพยส์มบติั ดูสิ เงินคงคลงั เงินของประเทศไทยเราก็มีสิทธิเพราะเรา
เป็นคนไทย 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราเป็นชาวพุทธใช่ไหม เราเป็นชาวพุทธ เราใชปั้ญญาใช่ไหม เราก็
ใชปั้ญญาของเราไป เราก็มีสิทธ์ิของเรา เรามีสิทธ์ินะ เราเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจา้ฝากศาสนา
ไวก้บัอุบาสก อุบาสิกา เราก็มีความคิด เราก็มีสิทธิเหมือนกนัน่ะ แลว้ทรัพยส์มบติัของเราล่ะ 
แต่ถา้กลบัมาสัมมาสมาธินะ เป็นของเรา แต่กว่าจะท าสมาธิไดม้นัก็มีปัญหาอยา่งน้ี 

ฉะนั้น สมาธิแลว้ เป็นสมาธิ เขาบอกถา้มนัสงบ มนัตั้งได ้มนัอยูไ่ด ้มนัสงบ 

อนันั้นสงบก็คือความดีของเรา ความสงบคือความสุข ความสงบคือจิตมนัไม่ฟุ้งซ่าน 
เห็นไหม เขาว่าวิมุตติสุขมนัสุขอยา่งไร สุขเวทนาเป็นความสุข เรารู้ไดว้่าเป็นความสุข แลว้
วิมุตติสุขมนัสุขอยา่งไร 

วิมุตติสุขมนัสุขโดยเหนือโลก สุขโดยท่ีไม่มีอะไรเขา้ไปเจือปน น่ีก็เหมือนกนั พอจิต
มนัสงบ มีความสุข สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิตสงบมนัก็มีความสุขของมนั มนัตั้งมัน่ของ
มนั อยูข่องมนัได ้มนัก็มีความสงบ ปราศจากส่ิงใดๆ ก็ดีแลว้ รักษาของเราไป รักษาใจของเรา
ไป ถา้ท าไดม้นัก็เป็นสมาธิ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าความสงบเป็นธรรมไหม 
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สมาธิธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม น้ีธรรมนะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
สภาวธรรมน้ีเป็นอนตัตา ส่ิงท่ีเราศึกษาคน้ควา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอนตัตา 
สอนความเปล่ียนแปลง สอนอนตัตาท่ีมนัแปรสภาพของมนั 

ถา้มนัแปรสภาพของมนั เราเป็นคนเห็นใจของเรา เราเป็นคนเห็นใจของเรานะ เห็น
กิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของเรา แลว้เราพิจารณาใหม้นัเป็นความแปรสภาพ เป็น
ไตรลกัษณ์ของมนัไป เห็นไหม เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนตัตา 

พอเป็นอนตัตา เรารู้เราเห็น เรามีการเปล่ียนแปลง มีการซกัฟอก มีการก าหนด มีการ
คายมนัออก ถา้คายมนัออก น่ีส่ิงท่ีว่าปัญญาธรรมๆ ไง น่ีมนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

แต่เวลาถึงสัจธรรมแท้ๆ  สัจธรรมแท้ๆ  กลัน่ออกมาจากอริยสัจ อริยสัจคืออะไร คือ
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ นิโรธคือการดบัทุกข ์ดว้ยมรรค น่ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ จิตน้ีกลัน่ออกมา
จากอริยสัจ 

อริยสัจคือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค แลว้จิตน้ีมนักลัน่ออกมา นิโรธมนัดบัทุกขไ์ดจ้ริง 
มนัดบัทุกขไ์ดจ้ริงเป็นอกุปปธรรม ธรรมอยา่งน้ีไม่ใช่อนตัตา เพราะอนตัตามนัแปรสภาพใช่
ไหม อนตัตามนัยงัแปรสภาพของมนั องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหเ้รารู้เราเห็น
ตามความเป็นจริง แต่พอความเป็นจริง มนัเห็นจริงแลว้มนัจะแปรสภาพอีกไหม ถา้มนัเป็น
ความจริงแลว้มนัจะแปรสภาพไหม 

แต่ความท่ีเป็นอยูข่องเรามนัแปรสภาพอยู่ แต่แปรสภาพน่ีเราไม่รู้ไม่เห็นของมนัตาม
ความเป็นจริงไง แต่ถา้เรารู้เห็นตามความเป็นจริง เราศึกษาเป็นความจริงแลว้เราสลดัท้ิงมนัไป 
มนัจะแปรสภาพอีกไหมล่ะ ถา้มนัไม่แปรสภาพมนัก็เป็นอกุปปธรรมไง กุปปธรรม อกุปป
ธรรมไง ถา้อกุปปธรรม 

ส่ิงน้ีสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม มนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เป็นสัจธรรม 
เป็นวิธีการ เป็นสัจจะท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนใ์นธมัมจกัฯ แต่เราปฏิบติัไปมนั
ก็เป็นสภาวะแบบนั้นน่ะ แลว้ผลท่ีมนัไดรั้บล่ะ ท่ีเป็นอกปุปธรรม ท่ีมนัไดแ้ปรสภาพออกไป 
มนัเป็นอยา่งไร 

ไอน่ี้พูดถึงว่าท าต่อเน่ืองไป น่ีพูดถึงว่าเวลาเขา้สมาธิ 
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“ออกจากสมาธิ ตอนนัง่ก็ไม่ไดต้ั้งใจจะกะเกณฑ์เวลา แต่พอไดย้นิเสียง ไดย้นิเสียง 
ธรรมรักษาธรรม ความสงบรักษาความสงบ อยา่เพิ่งออก ผมก็พิจารณาสังเกตในขณะนั้นก็ยงั
สงบอยู ่พุทโธต่อไปเร่ือยๆ และยงัไม่มีภารกิจภายนอก ก็ท  าพุทโธต่อจนรู้สึกว่ามนัผ่อน ท าไม
มนัผ่อนคลาย” 

มนัเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นคือผลของมนั ผลของมนัท่ีมนัผ่อน ผ่อนคือว่ามนัวางไง 
เรารู้แลว้วาง ความท่ีรู้แลว้วางๆ หลวงปู่มัน่ ครูบาอาจารยท่์านสอนแบบน้ี การท าความสงบ
ของใจ ใจมนัสงบแลว้มนัมีสติมีปัญญารักษาความสงบนั้นได ้ ถา้ความสงบแลว้ เห็นไหม 
ธรรมชาติ ธรรมชาติรู้ ธรรมชาติท่ีมนัตอ้งรู้ของมนัอยู่ตลอดเวลา 

สายตาของเรามีวตัถุส่ิงใดเขา้มาในคลองสายตา เราจะรู้ว่าวตัถุนั้นคืออะไร น่ีก็
เหมือนกนั พอจิตมนัสงบ พอจิตมนัสงบใช่ไหม มนัสงบ แลว้ถา้มนัผ่อนคลาย มนัวางล่ะ ถา้
มนัวาง มนัวางมนัก็ละเอียดเขา้มา 

แต่ถา้มนัไปรู้เห็นนิมิต เห็นต่างๆ เห็นความรับรู้ มนัรู้ออกไป มนัก็เหมือนส่ิงของท่ีมนั
เขา้มาคลองสายตาเราเห็นไง เราเห็นแลว้เราไปต่ืนเตน้อะไรกบัมนัล่ะ เห็นแลว้อยากรู้ อยาก
เห็น อยากเป็น อยากไป อยากเขา้ใจ คิดว่าส่ิงนั้นมนัจะท าใหเ้กิดปัญญา แต่ความจริงมนัไม่ใช่ 
ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองสามญัส านึก เป็นเร่ืองของโลก เร่ืองของธรรมชาติท่ีมนัรู้ รู้แลว้ไดอ้ะไรล่ะ 
รู้แลว้ไดอ้ะไร แต่ถา้เราไม่รู้ล่ะ ไม่รู้เราก็ไม่ไดใ้ชจ่้าย ไม่รู้เราก็รักษาใจใหม้ัน่คงข้ึนไปใช่ไหม 

นิมิตรู้แลว้วาง เห็นไหม ครูบาอาจารยท่์านสอนใหว้าง ส่ิงท่ีรู้เห็นจริงไหม จริง แต่ส่ิง
ท่ีเห็นนั้นจริงหรือไม่จริง ไม่จริง รู้จริงเห็นจริง แต่ความเห็นนั้นไม่จริง ส่ิงท่ีรู้นั้นไม่จริง ไม่
จริงเพราะมนัเป็นนามธรรม ถึงใหว้างๆ ถา้วางแลว้ รู้แลว้วางๆ พอรู้แลว้วางมนัละเอียดเขา้ไป 
รู้แลว้วาง ละเอียดเขา้ไป 

ถา้รู้แลว้ไม่วาง อยากรู้อยากเห็น รู้แลว้ไม่วาง รู้แลว้รู้อย่างนั้น แลว้พอภาวนานะ คนท่ี
จิตมนัมีจริตนิสัยแบบน้ี พอรู้เห็นส่ิงใด ส่ิงนั้นพอรู้แลว้มนัส าคญัตนนะ เรารู้ คนนั้นคิดอย่าง
นั้น คนน้ีคิดอยา่งน้ี คนนูน้เป็นอยา่งน้ี มนัรู้ รู้ก็ส าคญั พอส าคญัป๊ับ ถา้ภาวนาต่อไป ถา้ไม่รู้ 
เราภาวนาไม่ดี ตอ้งใหรู้้อยา่งนั้น มนัส่งออกไปเร่ือย ส่งออกไปเร่ือย เห็นไหม กรณีน้ีเป็นกรณี
แบบแม่ชีแกว้ 

แม่ชีแกว้พูดกบัหลวงตาว่า ถา้ภาวนาไม่รู้ ไม่ออกรับรู้ส่ิงใดเลย เหมือนกบัไม่ได้
ภาวนา ถา้ภาวนาแลว้ไปรู้เห็นต่างๆ อูฮู้! เก่งมากเลย 



สมาธิธรรม ๑๐ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

หลวงตาท่านสอนนะ ใหรู้้บา้งก็ได ้เพราะจริตนิสัย แลว้ถา้มนัร้ังไวก้็ได ้คือยงัให ้๕๐-
๕๐ พยายามดึงไว ้คือเร่ิมตน้สอน 

ไม่ได ้อยา่งนั้นมนัไม่ใช่เหมือนภาวนา มนัอึดอดั 

ถา้อยา่งนั้นไล่เลย ไม่ตอ้งมาคุยธรรมะกนัเลย เพราะมนัไม่ใช่ทาง 

เห็นไหม พอไม่รู้แลว้วาง ถา้รู้แลว้วาง ยิ่งรู้แลว้วางยิง่สะสมเขา้ไป วางแลว้ไปไหนล่ะ 
พอวางแลว้ไปไหน มนัก็เห็นความผิดของตวัสิ เพราะมนัวางเขา้มา ในตวัมนัก็สมบูรณ์ใช่ไหม 
ในจิตนั้นก็สมบูรณ์ใช่ไหม ถา้ในจิตสมบูรณ์ ถา้มนัจบัตอ้งได ้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็นจริง มนัเกิดวิปัสสนาข้ึนมา 

ถา้วิปัสสนาข้ึนมา การวิปัสสนาคือการส ารอก การคาย วิปัสสนาญาณใหรู้้แจง้ ความรู้
แจง้ในใจของเรา ความรู้แจง้ในตณัหาความทะยานอยาก ความรู้แจง้ในอวิชชา มนัจะรู้แจง้ไป
ตรงนั้น น่ีพูดถึงว่าถา้มนัรู้แลว้วาง น่ีประเด็นหน่ึง 

อีกประเด็นหน่ึง 

“แต่พอจะออกไดย้นิเสียง ธรรมรักษาธรรม ความสงบรักษาความสงบ อยา่เพิ่งออก 
ผมก็สังเกตในขณะนั้นมนัก็สงบอยู”่ 

คนท่ีไม่ภาวนา ส่ิงท่ีไดย้นิไดเ้ห็นร้อยแปดพนัเกา้ เวลานัง่สมาธิไป โอ๋ย! เสียงมโหรี
มนัขบักล่อมดงัไปหมดเลย เทวดามาเล่นดนตรีทิพยใ์หฟั้ง ว่าไปนู่นนะ น่ีมนัรู้มนัเห็นของมนั 

เสียงไง เสียงมนัมีไดร้้อยแปด ค าว่า “เสียง” เสียงมนัมีไดร้้อยแปด ถา้เป็นอภิญญาหู
ทิพย ์ ถา้หูทิพยน์ะ ก าหนดแสง ก าหนดจิตมนัสงบได ้ ความสว่างของจิต จิตมนัสว่างออกไป
ไดม้ากนอ้ยแค่ใด ตกลงท่ีใด ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นจะไดย้ินหมด แมแ้ต่ไดย้นิ น่ีพูดถึงทิพยน์ะ น่ีพูด
ถึงสมาบติั 

แต่ถา้เราไม่ไดหู้ทิพย ์เราหูหนงัน่ีแหละ หูเน้ือน่ีแหละ แต่เวลาจิตเราสงบ เวลาจิตสงบ
มนัไดย้นิเสียง น่ีเขาเรียกสภาวธรรม สภาวธรรมเพราะจิตรับรู้ อายตนะกระทบ ถา้อายตนะ
กระทบนะ เสียงท่ีเกิดข้ึนน่ีธรรมเกิด ถา้ธรรมเกิด 

ถา้จิตใจของใครท าสมาธิแลว้จิตมนัสงบลงมา มนัรู้มนัเห็นอะไร เวลาธรรมเกิด ท่ี
หลวงปู่มัน่บอกกบัสมเด็จฯ “ท่านมัน่ เราอยูก่บัต  ารับต ารา เรายงัตอ้งร้ือคน้ตลอดเวลาเลย แลว้
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ท่านอยูใ่นป่าในเขา หนงัสือไม่มีสักเล่มหน่ึง แลว้ท่านไปคน้ควา้เอาอย่างไร ท่านไปศึกษาเอา
กบัใคร ท่านปฏิบติัไดอ้ยา่งไร” 

โอโ้ฮ! หลวงปู่มัน่ท่านกราบนะ “เจา้พระคุณ ขา้พเจา้นะ ฟังธรรมทั้งวนัทั้งคืนเลย ฟัง
ธรรมอยูต่ลอดเวลาเลยล่ะ” 

เวลาธรรมมนัเกิดนะ คนภาวนาไปเวลาธรรมมนัเกิดนะ ถา้คนไม่ภาวนาหรือคนไม่
เช่ือนะ นกัวิทยาศาสตร์กบัธรรมะทะเลาะกนัอยู่ตลอดเวลาน่ีไง นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งเขา้หอ้ง
แล็บ แหม! พิสูจนใ์หญ่เลย 

แต่ถา้นกัปฏิบติัล่ะ ถา้นกัปฏิบติันะ ถา้จิตมนัสงบ ถา้คนมีหลกันะ จิตสงบ เห็น ถาม 
เห็นนัน่คืออะไร ถามจิตเลย เห็นจริงหรือเปล่า 

น่ีไง นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขาทดสอบกนัทางหอ้งแล็บ แต่นกัธรรมะเขาทดสอบกนัท่ีใจ
ไง ทดสอบมาเลย ถา้มนัรู้มนัเห็น ถามมนัว่านัน่อะไร 

ทีน้ีส่วนใหญ่พวกเรา ใครนอนฝันนะ นอนฝันหรือภาวนาไปเห็นนิมิตนะ มาแลว้ ขบั
รถมาจากกรุงเทพฯ เลย มาถึง “หลวงพ่อๆ อนัน้ีมนัคืออะไร” 

อา้ว! ก็มึงฝันเอง มึงภาวนาเอง โอ๋ย! มึงขบัรถมาถามกูถึงน่ีเชียว เพราะอะไร เพราะ
ถามไม่เป็น ถามไม่เป็น ตั้งสติไม่เป็น ท าความมัน่คงของใจตวัเองไม่ถูก 

ถา้ท าความมัน่คงของใจตวัเองถูก เห็นไหม เด็กเล็กๆ นอ้ยๆ เอาไปท้ิงไวก้รุงเทพฯ มนั
กลบัมาไม่เป็นหรอก แต่ถา้เราเป็นผูใ้หญ่แลว้ เราเท่ียวมารอบโลก จะเอาเราไปท้ิงไวท่ี้ไหนก็
ได ้ เอาไปท้ิงโลกพระจนัทร์ยงักลบัไดเ้ลย จิตถา้มนัฝึกฝนดีแลว้ มนัไปรู้ไปเห็นส่ิงใด มนัไม่
ต่ืนเตน้ไปกบัอะไรทั้งส้ิน มนัเขา้ใจไดท้ั้งหมดนะ 

เด็ก เอาไปท้ิงไวก้รุงเทพฯ นะ เด๋ียวเขาไปแจง้โรงพกัว่าเด็กหาย พ่อแม่มารับด่วน เด็ก
มนักลบับา้นไม่ได ้ น่ีก็เหมือนกนั พอเราไปรู้ไปเห็น เด็กนอ้ย จิตใจท่ียงัไม่มีวุฒิภาวะไปรู้ไป
เห็นส่ิงใดมนัก็ต่ืนเตน้ไปกบัมนันัน่น่ะ เห็นไหม มนัไม่วางไง 

ตอ้งรู้แลว้วาง หน่ึง ถา้เสียงมนัเกิด เสียงอะไร ถา้เสียงมนัเกิดแลว้มีสติ เสียงก็คือเสียง 
เวลาบาลีข้ึนเลยนะ หลวงปู่มัน่เวลานัง่ บาลีข้ึนเลย บาลีว่าอยา่งนั้นๆๆ เลย แลว้บาลีตอ้งแปล
เป็นไทยอีก แต่ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัเวลามนัข้ึนเป็นภาษาไทย น้ีพูดถึงคนท่ีจิตเป็นปกตินะ 
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แต่ในปัจจุบนัน้ีจิตของคนเราส่วนใหญ่แลว้มนับกพร่อง จิตเป็นจิตเภท จิตเภทคือจิต
วิตกกงัวล เอ็งไม่ตอ้งภาวนาเอ็งก็ไดย้นิเสียงอยูแ่ลว้ 

การไดย้ินเสียงตอ้งไดย้นิเสียงแบบสติสมบูรณ์ การไดย้ินเสียงดว้ยความเป็นปกตินะ 
ถา้จิตผิดปกติมนัจะไดย้ินของมนั ถา้ไดย้นิอย่างนั้นตอ้งไปหาหมอใหห้มอใหย้า แลว้ตอ้งกิน
ยาดว้ยนะ กินต่อเน่ือง เห็นไหม มนัมี ถา้ความผิดปกติแลว้มนัผิดปกติ มนัไปรู้ไปเห็น ไดย้นิ
อยา่งนั้น ไดย้นิแบบหูแว่ว ไดย้นิอย่างนั้น ไดย้นิอย่างนั้นตอ้งหยดุ หยดุแลว้กลบัมาพุทโธ 
กลบัมาสร้างสติใหส้มบูรณ์ พอสมบูรณ์แลว้จิตกลบัมาเป็นปกติ 

พอจิตเป็นปกติ ถา้ภาวนาไป ถา้มนัรู้เห็น เราเป็นปกติ เราเป็นผูใ้หญ่ เอากูไปท้ิงไว้
ไหนก็ได ้ เอากูไปปล่อยไวไ้หนก็ได ้ เอากูไปปล่อยหมายความว่า จิตไปรู้ไปเห็นมนัเห็นโดย
ธรรมชาติของมนั ไม่มีใครสามารถจะใหธ้รรมชาติบงัคบัใหม้นัเป็นข้ึนมาโดยความคาดหมาย 
โดยความตั้งใจของเรา มนัจะเป็นข้ึนมาดว้ยอ านาจวาสนา มนัเป็นข้ึนมาโดยจริตนิสัย มนัเป็น
โดยขอ้เท็จจริงของใจ 

ถา้เป็นขอ้เท็จจริงของใจ เราก็แกเ้ป็นเปลาะๆ ส่ิงนั้นเขา้มา ถา้แกเ้ป็นเปลาะส่ิงนั้นเขา้
มา มนัรู้มนัเห็นอะไร มนัไม่มีส่ิงใดน่าต่ืนเตน้เลย มนัเป็นสมุทยัทั้งนั้น สมุทยัคืออาการผลกั
และอาการดึง ตณัหา ภวตณัหาไง อยากได ้อยากไดก้บัไม่อยากได ้ไม่อยากไดก้็ผลกั อยากได้
ก็ดึง อาการดึง อาการผลกัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้จิตเราล่ะ จิตเราติดขอ้งอยูอ่ย่างนั้นใช่ไหม 

ฉะนั้น เสียงใดท่ีมนัเกิดข้ึน คราวท่ีแลว้ตอบไปก็เหมือนกบัไม่ไดต้อบ ทีน้ีตอบอยา่งน้ี
ก็หาว่าไม่ตอบอีก ไม่ตอบหมายความว่า ส่ิงท่ีจะเป็นแบบน้ีนะ จิตถา้มนัเร่ิมตน้มนัก็เป็นแบบท่ี
ผูถ้ามถามมาอยา่งน้ีแหละ คือเรารู้เราเห็นเราก็งง 

น่ีไง เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมนะ “จะสอนใครได ้ จะสอน
ใครได ้มนัลึกลบัซบัซอ้นอยา่งน้ีจะไปสอนใคร สอนใคร” 

เพราะเวลาเราคิด เราคิดแบบวิทยาศาสตร์ไง คิดแบบโดยสมอง เราคิดโดยโลกีย
ปัญญา โลกเขาคิดกนัไดแ้ค่น้ี คิดแบบวิทยาศาสตร์ แลว้เวลามนัเขา้ไปเห็นตามความเป็นจริง
มนัเหนือโลก งง แลว้พองงข้ึนไปนะ 

แลว้ในปัจจุบนัน้ีมนัก็มีท่ีว่าจิตบกพร่อง ถา้จิตบกพร่องอยา่งนั้น อยา่งนั้นบกพร่อง 
แลว้บกพร่องข้ึนมา พวกน้ีพอปฏิบติัแลว้มนัก็จะไปรู้ไปเห็น เสร็จแลว้เขา้โรงพยาบาลหมด
เลย เขาบอกอยา่ปฏิบติั ถา้ปฏิบติัไปเด๋ียวบา้ทุกทีเลย ใครปฏิบติัแลว้บา้หมดเลย 
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แต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ไม่เห็นบา้ ครูบาอาจารยเ์ราไม่เห็นบา้ เป็นเอกบุรุษหมดเลย 
มนัไปบา้ท่ีไหนล่ะ เพราะปฏิบติัโดยสัมมาทิฏฐิ ปฏิบติัโดยความถูกตอ้งดีงาม มนับา้ท่ีไหนล่ะ 

ถา้ปฏิบติัไป เวลาจิตมนัผิดปกติแลว้ก็หลงไปตามมนั อุปาทานไปตามมนั แลว้จะเอา
ความจริงมาจากไหนล่ะ มนัก็ไม่มีความจริงน่ะสิ แต่ถา้มีความจริง มนัมีความจริงข้ึนมา ถา้จิต
มีความจริง เวลาท่ีมนัเร่ิมตน้ เสียงมา เสียงท่ีเกิดข้ึน ธรรมรักษาธรรม ความสงบรักษาความ
สงบ อยา่เพิ่งออก 

น่ีธรรมเกิด ธรรมรักษาธรรม ธรรมคืออะไรล่ะ สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม 
รักษาอะไรล่ะ รักษาสัจธรรม รักษาสัจธรรมไง ส่ิงท่ีธรรมมนัเกิดนะ เหตุมนัเกิด รักษาสัจ
ธรรม เห็นไหม วิบากคือผล ผลคืออะไรล่ะ ผลคือจิตเรากระทบน่ีไง ผลคือจิตเราท่ีเป็นสมาธิน่ี
ไง ผลของจิตเราท่ีเป็นธรรมไง ถา้ไม่เอาธรรมรักษา เอาอะไรมารักษา 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครอง เห็นไหม คนถือศีล ๕ ผูมี้ศีลมี
ธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครอง คนท่ีมีศีลธรรม มีศีล ๕ เป็นคนมีเครดิตใช่ไหม คนน้ีเป็นคนไม่พูด
ปด คนน้ีเป็นคนไม่ลกัทรัพย ์ คนคนน้ีมีเครดิต คนคนน้ีไปท่ีไหนสังคมยอมรับ เห็นไหม 
ธรรมะคุม้ครองเขา ธรรมะคุม้ครองคนนั้น ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะจะ
คุม้ครองบุคคลคนนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมยอ่มรักษาธรรม ความสงบยอ่มรักษาความสงบ น่ีธรรมเกิด สอน
เรา บอกเรา ท่ีพุทโธจนมนัตั้งอยู ่มนัตั้งได ้อยูไ่ด ้สงบได ้ น่ีธรรมรักษาธรรม เพราะสติธรรม 
สมาธิธรรม พุทธานุสติ 

น่ีรักษาธรรม ธรรมรักษาธรรม นัน่คือสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม รักษา พอ
เวลาก าหนดข้ึนมาถึงท่ีสุดแลว้รักษาความสงบ มนัตั้งได ้ มนัอยูไ่ด ้ มนัตั้งได ้ มนัอยูไ่ด ้ มนัก็
เป็นสมบติัของเรา 

แต่ถา้เราท าใหม้นัช านาญในวสี ช านาญใหม้นัเขา้ไดม้ากกว่าน้ี แลว้เราฝึกหดัใช้
ปัญญา ถา้มนันอ้มไป ฝึกหดัใชปั้ญญา ใชปั้ญญายอ้นกลบัมาดูใจเราน่ีแหละ ถา้ใจมนัคิด ใจคิด 
เออ! แลว้ใจมนัคิดไดอ้ยา่งไรล่ะ แลว้มนัคิดข้ึนมา ผลเป็นอยา่งไร 

คิดข้ึนมามนัก็มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ มนัมีของมนั มีขนัธ์ ๕ มนั
ถึงเป็นอารมณ์ได ้ อารมณ์ความคิด อารมณ์น้ีจบัได ้ จบัอารมณ์ แลว้อารมณ์ประกอบไปดว้ย
อะไร 
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อารมณ์คือรูป รูปน้ีเป็นสสาร สสารมนัดีชัว่ มนัรับรู้รสไดอ้ยา่งไร มนัมีเวทนา อา้ว! 
เวทนา ท าไมรู้ว่าเวทนาล่ะ มนัมีสัญญา สัญญามนัจ าได ้สัญญามนัมาไดอ้ยา่งไรล่ะ สัญญามนั
มาแลว้มนัก็มีสังขารปรุง สังขารปรุงมนัรู้ตวัไดอ้ยา่งไร มนัรู้อารมณ์ไดอ้ย่างไรล่ะ มนัก็มี
วิญญาณในอารมณ์นั้น มีวิญญาณมนัรับรู้ได ้มนัจบัได ้ น่ีไง ถา้มนัจบัได ้มนัพิจารณาได ้มนัก็
จะเป็นสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบติัตามสติปัฏฐาน ๔ น่ีเขาว่าอยา่งนั้นนะ น่ีพูดถึงถา้ท าของเรา ท าจริง
ไดม้นัจะเป็นแบบนั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า ธรรมรักษาธรรม ความสงบรักษาความสงบ อนัน้ีธรรมเกิด ธรรมเกิด
คือเรานัง่สมาธิไปแลว้สัจธรรมความจริงมนัมีอยู ่มนัผุดข้ึนมา 

แต่หลวงตาท่านสอนอยา่งน้ี หลวงตาท่านบรรยายเยอะมาก ท่านบอกว่ากรณีอยา่งน้ี 
ค าว่า “ธรรมเกิด” มนัอยูใ่นบาลี อยูใ่นธรรมบท มี ธรรมเกิด องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
บอกเป็นกิริยาของใจมนัเป็นแบบน้ี 

แต่ถา้นกัปฏิบติัท่ีช ่าชอง หลวงตาท่านช ่าชองมาก ท่านบอกว่ากิเลสมนัเกิด เวลา
ความคิด หลวงตาท่านใชค้  าว่า “กิเลสมนัเกิด” แต่ในบาลีบอกธรรมเกิดนะ ธรรมคือสัจธรรม
มนัเกิด แต่ถา้หลวงตาท่านบอกว่ากิเลสมนัเกิด เกิดเพราะอะไร เพราะมนัเกิดแลว้มนัสงสัย 
เกิดแลว้มนัก็วิตกกงัวล ถา้เกิดแลว้ถา้เป็นคุณงามความดี เกิดแลว้มนัก็อยากไดอี้ก 

จริงๆ คือธรรมเกิด แต่ธรรมมนัเสวยแลว้มนัก็ผ่านไป ธรรมเกิด เรารับรู้แลว้มนัก็ผ่าน
ไป ส่ิงท่ีอยากไดอ้ยากดีนัน่กิเลสเกิด ความช ่าชองของหลวงตาท่านแยกไดเ้ลย ท่านแยกไดเ้ลย
ว่าน่ีกิเลสมนัเกิด แต่ในขอ้เท็จจริง ในสัจธรรม ในทฤษฎีเขาเรียกว่าธรรมเกิด 

ช่ืออันนี ้ ช่ือทีก่ารผุดขึน้มาเขาเรียกว่าธรรมเกิด แต่ความช ่าชองของหลวงตาท่าน
บอกว่ากเิลสมนัเกดิ เพราะพอธรรมมนัผ่านไปแล้ว ความอยากได้ อยากดี อยากเป็น
นั่นน่ะกิเลส เห็นไหม ความช ่าชองของผู้ทีช่ านาญจะเอาส่ิงทีเ่ป็นมาอธิบายให้เราฟังได้ 
แล้วพอเราเป็นขึน้มาแล้ว เป็น 

ฉะนั้น เราตอบปัญหาเพื่อใหผู้ถ้ามน้ีคลายความสงสัย ใหผู้ถ้ามปัญหาน้ีไม่ตอ้งเครียด 
เด๋ียวบอก “แหม! หลวงพ่อ หลวงพ่อหยอกเอาเจ็บๆ” 

เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ไง เราเห็นประโยชน์กับนักปฏบิัติทั้งหมด ส่ิงที่คนเขา
ไปรู้ไปเห็นมนัเป็นวทิยานิพนธ์ แม้แต่ชีวติ ชีวติคนหนึ่งเวลาปฏบิัติมาทั้งชีวติเลย แล้ว
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เขาเขียนต ารา นั่นน่ะวทิยานิพนธ์ของเขา นักปฏบิัติแต่ละคน พอใครเข้าไปประสบ มนัก็
เหมือนวทิยานิพนธ์ คือเขาพยายามจะท า พยายามจะท าวทิยานิพนธ์ ท าได้หรือท าไม่ได้ 
เห็นไหม การเขียนวทิยานิพนธ์ การจะสร้างวทิยานิพนธ์ จะสร้างโครงสร้างเร่ืองอะไร 
ฉะน้ัน ในการปฏบิัติ ใครประสบส่ิงใด เราเอาส่ิงนีม้าขยายความให้คนได้ยินได้ฟัง ให้คน
เป็นคติธรรม ให้คนได้ปัญญา 

ฉะนั้น ค าถามท่ีแลว้เราถึงไดต้อบแยกแยะ เราตอบแยกแยะแจกแจงไปหลายเร่ือง
หลายราว เพื่อใหค้นท่ีเป็นนกัปฏิบติัจบัประเด็นได ้ ถา้ใครมีปัญหาอยา่งนั้น ใครก าลงัประสบ
อยา่งนั้น อ๋อ! เหมือนเราๆ ก็จบไปเลย 

ฉะนั้น แต่พอตอบไปแลว้ ไอค้นถามเลยตอ้งถามมาใหม่ไง “ความสงบใช่ธรรมไหม
ครับ” 

แสดงว่าท่ีถามคร้ังท่ีแลว้ ตอบจนคนฟัง เจา้ของค  าถามไม่เขา้ใจ ถึงถามมาใหม่ว่า 
“ความสงบใช่ธรรมไหมครับ ขอถามสั้นๆ ครับ” 

เห็นใจนะ เห็นใจเพราะการประพฤติปฏิบติัน้ีแสนยาก แสนยากนะ ท ามาหากินเราว่า
ยากอยูแ่ลว้ มาบงัคบัตวัเองนัง่เฉยๆ นัง่น่ิงๆ โอ๋ย! ทุกขย์ากกว่าเยอะเลย แลว้พยายามจะเอาใจ
ไวก้บัตวัมนัยิง่ยากเขา้ไปอีก ฉะนั้น การปฏิบติัน้ีแสนยาก ทีน้ีแสนยากข้ึนมา เวลาเราประสบ
ส่ิงใดข้ึนมา เราถึงไดส้งสัย สงสัยแลว้มีครูบาอาจารย ์ เราก็ไม่อยากจะเสียเวลาใช่ไหมถึงได้
ถามมา 

เราเห็นเป็นประโยชน ์ คราวท่ีแลว้เราตอบแยกแยะไปหลายแง่หลายมุมจนคนถาม
ปัญหาเขางง ถึงตอ้งถามมาใหม่ว่า “ความสงบใช่ธรรมไหมครับ” 

เราบอกใช่ สตธิรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม เอวงั 


