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พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺ โต
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วัดป่ าสันติพุทธาราม (วัดป่ าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ถาม : เรื่อง “วันพระ”
กราบนมัสการหลวงพ่อ วันนี้คาถามไม่ค่อยเกี่ยวกับปัญหาการภาวนาของผมสัก
เท่าไรครับ คาถามมีดงั นี้
๑. ผมสังเกตว่าครูบาอาจารย์หลายๆ ท่านบรรลุธรรมในวันพระ ไม่ทราบว่าเป็ น
เพราะเหตุใด มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรครับ
๒. หลายๆ ครัง้ ทีผ่ มภาวนา หากเป็ นวันพระ (ไม่ได้เน้นภาวนาเฉพาะวันพระ) ก็
มักเหมือนจะภาวนาดีกว่าวันปกติ ทัง้ ขณะนั ่งภาวนาและเวลาฝันครับ
ดังนี้ความเห็นส่วนตัวผมเท่าทีไ่ ด้สมั ผัสในวันพระนัน้ มักมีความมหัศจรรย์ใจมาก
จึงขอความเมตตาจากท่านอาจารย์เป็ นความรูเ้ พื่อเป็ นกาลังใจแก่ผตู้ งั ้ ใจภาวนาทั ่วๆ
ด้วยครับ

ไป

ตอบ : ฉะนัน้ พูดถึงวันพระๆ ถ้าบอกว่า ถ้าวันพระเป็ นวันสาคัญ มันสาคัญจริงๆ นะ แต่
ถ้าบอกว่ามันเป็ นความสาคัญผิดในใจเรา บอกว่าถ้าวันพระเป็ นวันทีภ่ าวนาง่าย ทุกอย่าง
มันสะดวกสบายไปหมด เราก็รอวันพระ แล้ววันพระมันจะเป็ นจริงไหมล่ะ วันพระก็มคี นเกิด
คนตายเหมือนกัน วันพระก็มอี ุบตั เิ หตุ วันพระก็มผี ู้ทที่ าบุญกุศล วันพระก็คอื วันพระ
วันน่ะ เห็นไหม วันคืนล่วงไปๆ วันคืนมันก็คอื วัน ตะวันขึน้ ตะวันตก มันก็เป็ นวัน
วันหนึ่ง แต่ถ้าเป็ นทางโลก ทางพรหมศาสตร์ เขาจะบอกว่าฤกษ์ผานาที ฉะนัน้ ถ้า
ฤกษ์ผานาทีมนั ก็เป็ นส่วนหนึ่งของเขา ไอ้นี่เป็ นเรื่องของพรหมศาสตร์ต่างๆ
แต่ถา้ เป็ นพระพุทธศาสนานะ เรื่องอย่างนี้ท่านถือให้เป็ นเรื่องปกติ ความปกติของใจ
ความปกติต่างๆ วันพระก็คอื วันพระ วันก็คอื วัน แต่ถ้าพูดถึงประเพณีวฒ
ั นธรรม วันพระ
สาคัญไหม สาคัญแล้ว วันพระนี่สาคัญมาก วันพระสาคัญมากเพราะอะไร
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เพราะวันพระนะ ในพระไตรปิ ฎก วันพระ เวลาวันพระเล็ก ถ้าเราจาศีล เราถือศีล
๘ คาว่า “ศีล ๘” ศีล ๘ ก็คอื ศีล ๘ นะ แต่ศลี อุโบสถล่ะ ศีลอุโบสถก็คอื ศีล ๘ เหมือนกัน แต่
ทาไมเราถือศีลอุโบสถมันมีบุญกุศลมากกว่าศีล ๘ ล่ะ
ศีล ๘ เห็นไหม อุโบสถศีลก็คอื ศีล ๘ นี่แหละ อุโบสถศีลน่ะ แล้วศีล ๘ ก็คอื ศีล ๘
นี่แหละ แต่ถอื ศีล ๘ ก็คอื ถือศีล ๘ ถ้าถือศีลอุโบสถมันมีบุญกุศล ได้อานาจวาสนาบารมี
มากกว่าศีล ๘ อ้าว! ก็ศีล ๘ เหมือนกัน เพราะเราถืออุโบสถศีล
เวลาเราอาราธนาศีล ศีล ๘ เราก็อาราธนาศีล ๘ แต่เวลาศีลอุโบสถ เราเริม่ ต้น
อาราธนาอุโบสถศีลเลย นี่อุโบสถไง อุโบสถก็วนั พระไง อุโบสถศีล ศีล ๘ ศีล ๘ ก็คอื ศีล ๘
แต่ศลี อุโบสถมันมีบุญกุศลทีห่ นักแน่นกว่า หนักแน่นกว่า เห็นไหม
เพราะอยู่ในธรรมบท เพราะในพระไตรปิ ฎก แล้วเขาขยายความมาเป็ นธรรมบท ถ้า
วันปกติ วันศีล ๘ เป็ นวันพระเล็ก เทวดา นี่พูดถึงเป็นบุคลาธิษฐานด้วย เป็ นเรือ่ งจริงด้วย
เทวดาเขามาจดชือ่ ผูท้ ถี่ อื ศีลวันพระ พระเล็กก็แบบว่าเทวดาก็มาจดชื่อ นี่ในธรรมบทนะ แต่
ถ้าเป็ นอุโบสถศีล พระอินทร์มาเอง พระอินทร์มาจดชื่อเลย ใครถือศีล ๘ บ้าง อุโบสถศีล นี่
พูดถึงวันพระไง
ทีน้วี นั พระๆ
วันพระวันสาคัญไหม
วันพระเป็ นวันสาคัญ
สาคัญใน
พระพุทธศาสนา แต่ถ้าในการปฏิบตั มิ นั เป็ นอีกเรื่องหนึ่งนะ ถ้าวันพระเป็ นวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา สาคัญมาก สาคัญมากเพราะว่าเราบวชใหม่ๆ เราไปธุดงค์กบั ครูบา
อาจารย์ ปกติเราก็ภาวนากัน แต่วนั พระ เนสัชชิกทุกวันพระ ถ้าวันพระนะ เป็ นเรื่องปกตินะ
นักภาวนา พอวันพระปับ๊ ไม่นอน นั ่งสว่างเลย วันพระ วันพระเล็ก พระใหญ่ ถ้าวันพระ
เป็ นวันทีเ่ รามุมานะเต็มที่
แล้วดูสิ เวลาหลวงตาท่านไปลาหลวงปู่มั ่นออกวิเวก พอดีมนั ตรงกับวันมาฆะ
แล้วหลวงตาท่านก็บอกหลวงปู่มั ่นว่า วันมาฆะคือวันพระใหญ่ วันมาฆะกลับมาทามาฆะกับ
หลวงปู่มั ่นทีว่ ดั หนองผือไม่ได้
หลวงปู่มั ่นบอกว่า ถ้าเข้าป่ าเข้าเขาไปนะ ก็ให้ทามาฆะองค์เดียว ให้ถอื ศีลอยู่ในป่ า
วันมาฆบูชาก็ให้ปฏิบตั เิ ต็มที่
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วันพระเป็ นวันสาคัญ วันสาคัญในประเพณีวฒ
ั นธรรม ประเพณีวฒ
ั นธรรมนะ
เพราะเรือ่ งผลของวัฏฏะ อย่างเช่นเรา เราเกิดมาจากไหน เราเกิดมาจากพ่อแม่เรานี่แหละ
แต่ถ้าเราตายไปแล้วล่ะ เราตายไปแล้ว
เราเกิดมาแล้ว เกิดมา เราบวชพระ บวชพระ เราว่าเราก็มบี ุญ เพราะเรารักษาศีล
อยู่ในเพศของสมณะ แล้วเราตายไป เราตายไป เรามีบญ
ุ กุศลไหม มีบุญกุศล เราก็ไปเกิด ไป
เกิดเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์ เป็ นพรหม ไปเกิดเป็ นอะไรก็แล้วแต่ ทีน้ีความสัมพันธ์มนั มีไง
เวลาความสัมพันธ์มนั มี พอวันพระมันก็ระลึกถึง เห็นไหม ระลึกถึง
เราจะบอกว่า วันพระ จิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เขาเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ ถ้าเขาเป็ นชาวพุทธ ชาวพุทธ วันพระ วันโกนเขาไปทาบุญกุศลกัน ถ้าวันพระปับ๊
ตัง้ แต่เทวดา อินทร์ พรหมลงมายันนรกอเวจีเลย เขาเปิ ดหมดนะ วันพระนี่ วันพระ รูก้ นั ว่าวัน
พระเป็ นวันทาบุญ วันพระ ชาวพุทธจะทาบุญกุศล พวกสัมภเวสี พวกผีเปรต พวกผีทไี่ ม่มี
ญาติ พวกผีทตี่ ้องการบุญกุศล วันพระจะได้เศษบุญทีใ่ ครจะอุทศิ มาให้บา้ ง วันพระนี่
เราทุกข์ทงั ้ ชีวติ เลย เราทุกข์ตลอดเลย พอวันพระ เราปลื้มใจ เหมือนเราหิว
กระหายเต็มทีเ่ ลย วันนี้จะได้ด่มื น้าสักแก้วหนึ่ง วันนี้ใครถวาย ใครอุทิศส่วนกุศลมา เราจะได้
พึง่ พาอาศัย มีอาหารตกกระเพาะสักหน่อยหนึ่ง เห็นไหม ทีว่ ่าสาคัญ สาคัญแบบนี้ไง สาคัญ
เพราะมันเป็ นกลาง เป็ นวันสากลของวัฏฏะ ตัง้ แต่พรหมลงมาเลย รูก้ นั รูก้ นั ว่าวันนี้เป็ นวัน
ทาบุญกุศล แม้แต่พวกสัมภเวสี แม้แต่ผที ไี่ ร้ญาติ ผีทไี่ ม่มใี ครดูแล วันพระเป็ นวันทีช่ าว
พุทธเขาจะทาบุญกุศลกัน
แล้วเวลาพระให้พร เขาจะอุทศิ ส่วนบุญกุศลมาเพื่อเจ้ากรรมนายเวร เพื่อสัมภเวสี
เพื่อสัตว์โลก เห็นไหม สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทงั ้ หลาย เพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทัง้ หมด
ทัง้ สิน้ เธอจงเป็ นสุขๆ เถิด เราทาบุญกุศล อุทศิ ส่วนกุศลมาให้ ไอ้คนทีไ่ ม่มที างออกมันก็ได้
ส่วนบุญกุศลวันนี้ไง
วันนี้วนั พระ วันพระสาคัญไหม
ถ้าสาคัญตามประเพณีวฒ
ั นธรรม สาคัญมาก วันพระนี้สาคัญมาก สาคัญเป็ น
สัญลักษณ์ เป็ นต่างๆ แล้วผูบ้ วช นี่ประเพณีวฒ
ั นธรรมนะ เพราะโลกมันเจริญขึน้ เมื่อก่อน
เราหยุดวันพระกัน แล้วอย่างว่าแหละ เขากลัวจะไม่เจริญเท่าโลกไง ก็เลยเปลีย่ นเป็ นหยุด
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เสาร์อาทิตย์ แต่เมื่อก่อนวันพระ แม้แต่เรายังหยุดวันโกน วันพระเลย แล้วเราก็เปลีย่ นให้
เป็ นสากลซะ ตอนนี้ในลังกาเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะหยุดวันไหน เขายังหยุดวันพระอยู่
เขาก็บอกจะทันโลกเหมือนกัน จะหยุดเสาร์อาทิตย์
ตอนนี้มนั เป็ นทีว่ ่า วันพระสาคัญไหม
ถ้าบอกสาคัญนี่สาคัญ สาคัญมาก ทีน้สี าคัญเพราะอะไร สาคัญเพราะว่ามันไม่ใช่
วันพระเฉพาะเรานี่ ถ้าวันพระ ประเพณี ทีน้ีมนั ก็อย่างทีว่ ่า เช่น วันสงกรานต์ต่างๆ แต่ละ
ประเพณีเขาก็เลื่อน วันเขาคาบเกี่ยวกัน เขาจะไม่ตรงวันเดียวกัน แต่ถ้าเป็ นจันทรคติมนั จะ
ตรงกัน ถ้าตรงกัน มันตรงกันทัง้ หมด ถ้ามันตรงกันทัง้ หมด มันได้ผลตรงนี้ ถ้าได้ผลตรงนี้
ปับ๊
ดูสิ ในธรรมบทอีกเหมือนกัน เวลาเราภาวนาไป จิตเราฟุ้งซ่านก็จติ ฟุ้งซ่าน พอจิต
เราเริม่ สงบ ถ้าเรามีอานาจวาสนา เทวดา อินทร์ พรหมเขาจะเข้ามาช่วยคุม้ ครองช่วยดูแล
คุม้ ครองดูแลเพื่ออะไร เพื่ออยากให้จติ เราสงบ ถ้าจิตเราสงบ พอจิตสงบนี่เห็นพุทธะ ผูใ้ ด
เห็นธรรม ผูน้ นั ้ เห็นตถาคต ถ้าจิตสงบนะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ถ้าอัปป
นาสมาธิ จิตสงบ เราได้ไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้บุญ ผูท้ เี่ ขามา
คุม้ ครองดูแลเขาก็ได้บุญไปด้วย นี่เวลาปฏิบตั นิ ะ
แต่พวกเรามันปฏิบตั แิ บบคนไร้ญาติ คนขีท้ ูดกุดถัง คือคนไม่มบี ุญน่ะ ปฏิบตั กิ ็
แสนยาก แล้วไม่มเี ทวดาช่วยสักที จิตไม่สงบสักที แล้วเทวดาก็ไม่เห็นช่วยเลย มีแต่ความ
ทุกข์...ก็เราสร้างบุญมาแบบนี้ เราทาของเรามาแบบนี้ เราทาแบบนี้ แต่ครูบาอาจารย์ทที่ ่าน
ทาของท่าน ท่านรูท้ ่านเห็นของท่าน นั ่นเป็ นจริง
นี่เราพูดถึงวันพระ จะบอกว่าวันพระสาคัญไม่สาคัญก่อนไง ถ้าบอกว่าวันพระไม่
สาคัญเลย เราเป็ นพระ ถ้าจะว่าเราเป็ นผู้นาของชาวพุทธก็ได้ แล้วจะบอกว่าวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนามันจะไม่สาคัญเลย มันจะไม่ดูถูกดูแคลนประเพณีวฒ
ั นธรรมจนเกินไปหรือ
ทีน้วี นั พระสาคัญไหม
สาคัญทีอ่ ธิบายให้ฟังอยู่นี่
ทีน้พี อถึงเรื่องการภาวนา “ผมสังเกตว่าครูบาอาจารย์หลายๆ ท่านบรรลุธรรมใน
วันพระ ไม่ทราบว่าเป็ นเพราะเหตุใด มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใด”
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ถ้าวันพระมันเป็ นวันภาวนาอยู่แล้ว วันพระนี่ เพราะวันปกติเราก็ภาวนากันอยู่
แล้ว เราพูดบ่อยมากจนคนเขียนคาถามเอาคาพูดเราถามกลับมาบอกว่า ทางคับแคบ ทาง
กว้างขวาง
เพราะอันนี้มนั อยู่ในพระไตรปิ ฎก ทางของสมณะ ผูท้ ี่เห็นภัยในวัฏสงสารบวชมา
เป็ นนักรบ บวชมาเป็ นพระ นี่ทางกว้างขวาง ทางกว้างขวางหมายถึงว่า ๒๔ ชั ่วโมง เรา
ภาวนา ๒๔ ชั ่วโมง ๒๔ ชั ่วโมงนี้ พระฉันเสร็จแล้วไปแล้ว เขาได้ภาวนา ๒๔ ชั ่วโมงเลย
แล้วพระเรา วันนี้ไม่มาฉัน ๓-๔ องค์ ๓-๔ องค์น้ี ๒๔ ชั ่วโมง เขาภาวนาได้ตลอดเวลาเลย
ทางกว้างขวางคือภาวนาได้ ๒๔ ชั ่วโมง
ทางคฤหัสถ์เป็ นทางคับแคบ ทางคับแคบเพราะเราต้องทามาหากิน หน้าทีก่ ารงาน
ของเรามันดึงเวลาเราไปแล้วส่วนหนึ่ง แล้วถ้าใครมีครอบครัว การดูแลครอบครัวก็ดงึ เวลาไป
ส่วนหนึ่ง เวลาทีจ่ ะปฏิบตั กิ เ็ วลาเราทาวัตรเช้า ทาวัตรเย็น ก่อนนอนเราสวดมนต์ เราได้
ภาวนาตอนนัน้ น่ะ ไม่อย่างนัน้ เราก็ต่นื นอนแต่เช้า ตื่นนอนก่อน แล้วภาวนาตอนนัน้ น่ะ
แล้วกลางวันเราจะทาภาวนา มันก็ต้องมีภาระรับผิดชอบไป เว้นไว้แต่ใครทีเ่ ห็นโทษ เห็น
โทษก็ไปจาศีลทีว่ ดั ไปภาวนา เราจะหลีกเร้นไปได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว เห็นไหม นี่ทางคับ
แคบ ทางของคฤหัสถ์เป็ นทางคับแคบ
เราบอกว่าทางคับแคบ ก็บอกว่า “อูฮ้ ู! พระนี่เห็นแก่ตวั แหม! เวลาพระนี่ทาง
กว้างขวาง เวลาคฤหัสถ์เป็ นทางคับแคบ”
ไม่มใี ครเห็นแก่ตวั หรอก มันเป็ นหน้าที่ มันเป็ นความรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารเกิด
มานั ่นน่ะ มันเป็ นไปโดยสัจจะ มันไม่ได้เป็ นทีว่ ่าใครไปทาให้มนั คับแคบ ใครทาให้กว้างขวาง
หรอก ถ้าเราเห็นว่าเราเป็ นคฤหัสถ์ เราอยากกว้างขวาง เราก็บวชสิ บวชมาเป็ นพระ
แล้วบวชเป็ นพระแล้วก็เลือกเอาด้วย

เลือกเอาวัดทีไ่ หนทีป่ ฏิบตั ิ

วัดทีค่ รูบา

อาจารย์ทที่ ่านเป็ นธรรม ถ้าวัดทีค่ รูบาอาจารย์เป็ นธรรม ท่านจะคุ้มครองเรา ท่านจะดูแล
เรา ท่านจะพยายามคุม้ ครอง ท่านจะให้เวลาเราปฏิบตั ิ
ถ้าไปบวชทีว่ ดั ทีเ่ ขาไม่คมุ้ ครองดูแล เราไปแล้วเราตกนรกทัง้ เป็ นน่ะ ไปแล้วมันไม่
มีเวลาภาวนา นึกว่าบวชมาเป็ นพระแล้วจะภาวนา บวชเป็ นพระแล้วก็มาอาบเหงื่อต่างน้า
จะมาสร้างวัตถุก่อสร้างอยู่อย่างนัน้ โอ๋ย! อย่างนี้กูเป็ นกรรมกรก่อสร้างดีกว่า กูไปก่อสร้างกู
ยังได้รายวันเลย
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นี่พูดถึงนะ ถ้าเราบวชแล้วเราก็เลือก เลือกเอา ถ้าบวชแล้ว ถ้าเราบอกเราทางคับ
แคบ ก็คบั แคบ เรามีโอกาสไง สิทธิเสรีภาพเสมอกัน เกิดมาอยู่ทเี่ ราเลือก ก็เลือกสิ ละทิ้งมา
ทางโลก ทางโลกวางมันซะ แล้วไปบวช
“บวชแล้วใครจะดูแลล่ะ บวชแล้วไม่มใี ครดูแล มันทุกข์ยากเอา”
ยังไม่ทนั บวชเลย มันคิดไปก่อนแล้ว ยังไม่ทนั บวชเลย มันห่วงว่ามันจะไม่มจี ะกิน
แล้ว
หลวงตาท่านพูดบ่อย หลวงตาท่านพูดให้กาลังใจพระนะ “เราอยากเห็นพระที่
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้วไม่มปี ัจจัยเครื่องอาศัย เราอยากเห็นนัก”
หลวงตาท่านพูดบ่อย อยากเห็นพระทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้วไม่มปี ัจจัยเครื่อง
อาศัย อยากเห็นนัก อยากเห็นนัก ขอให้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเถิด คนทีเ่ ขาส่งเสริมนี่
มหาศาล
แต่นี่ไม่อย่างนัน้ น่ะ พอจะบวชก็ อู๋ย! ห่วงนู่น ห่วงนี่ ห่วงนั ่น นี่ขนาดไม่ได้บวช
เลย ขนาดหามาตุนไว้นะ มันยังไม่พอใช้ แล้วบวชไปมันจะพอใช้ได้อย่างไร ก็นั ่นกิเลสมัน
ใช้ ไม่ใช่ชวี ติ มันใช้
ถ้าชีวติ มันใช้นะ พระวันนี้ไม่มาฉันตัง้ กี่องค์ สิทธิของเขา เขาไม่บณ
ิ ฑบาต เขาไม่
ฉัน เขาให้ร่างกายเขาเบา เพราะไม่มอี าหารตกในกระเพาะ เขาจะได้ภาวนาของเขา ถ้าใครยัง
กาลังไม่พอ เราก็บิณฑบาตมาขบฉัน ขบฉันเท่าทีร่ า่ งกายมันพอจาเป็ นต้องใช้ อย่าฉันจน
มากเกินไป ฉันให้ไปนั ่งสัปหงกโงกง่วง
การไม่ฉันอาหาร เวลานั ่งแล้วมันไม่สปั หงกโงกง่วง แต่หวิ ไหม หิว มันธรรมดา
มันหิวธรรมดา หิว หิวทีก่ ระเพาะมันหิว แต่หวั ใจมันเบิกบาน ถ้าหัวใจมันเบิกบาน หัวใจ
มันไม่หวิ กระหายไป ความหิวนัน้ ก็เบาบางลง
แต่ถ้าหัวใจมันไม่มหี ลักมีเกณฑ์ พอมันหิวนะ โอ้โฮ! หิวน่าดูเลย หิว ๒ เท่า ๓ เท่า
หิวมันบวกเข้าไปเลย แล้วบอกว่า อูฮ้ ู! ไหนว่าอดอาหารแล้วมันดี อดอาหารแล้วมันทุกข์
ขนาดนี้

อ้าว! ก็เอ็งอดอาหารเอาทุกข์ แต่ถ้าเอ็งอดอาหารเอาเพื่อให้ร่างกาย
เบา ไม่ให้ธาตุขนั ธ์ทบั จิต ให้จิตใจ ดูสิ เรากาหนดพุทโธๆ ให้มนั ลอยตัวขึ้นมา
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ให้เป็ นอิ สระขึ้นมา แล้วมันมีธาตุขนั ธ์ไปทับมัน ปัญญาเราด้อย เราก็ใช้ผ่อนเอา
แล้วเรากาหนดพุทโธของเราไป พอจิตมันลอยตัวขึ้นมา มันพ้นจากธาตุจากขันธ์
พ้นจากการยึดเหนี่ ยว โอ้โฮ! มีคณ
ุ ค่าขนาดนี้ แหม! ถ้ารู้อย่างนี้ อดมาตัง้ นาน
แล้วล่ะ แหม! รู้มาช้าเกิ นไป นี่ เวลามันทาได้นะ
มันมีทาได้กบั ทาไม่ได้ มันอยู่ทตี่ ณ
ั หาความทะยานอยากของเรา ถ้าตัณหาความ
ทะยานอยากไม่ครอบคลุม มันจะเป็ นประโยชน์กบั เรา นี่พูดถึงว่าทางคฤหัสถ์ทคี่ บั แคบกับ
ทางสมณะทีก่ ว้างขวาง ถ้ากว้างขวาง เราทาของเรา เราทาของเราเพื่อประโยชน์กบั เรา
นี่พูดถึงวันพระนะ วันพระ เราก็ดูจากภายนอกมา ดูจากภายนอก ภายนอกประเพณี
วัฒนธรรม สัญลักษณ์สาคัญไหม สาคัญ สาคัญเพราะเป็ นผลของวัฏฏะ ของวัฏฏะตัง้ แต่
เทวดา อินทร์ พรหมลงมา นี่ส่อื เป็ นสากลรูก้ นั หมดเลย รูก้ นั หมด ทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลไป
ถึงกันหมด ถ้าพูดถึงบุญกุศลทีม่ นั เกี่ยวเนื่องต่อกัน ถ้าเขามีบุญดีแล้วก็เรื่องของเขา นี่พูด
ถึงวันพระ
“สังเกตว่าครูบาอาจารย์ท่านบรรลุธรรมวันพระ”

วันพระเป็ นวันภาวนาของท่าน

ถ้าท่านภาวนาของท่านแล้ว

ถ้าท่าน

ปฏิ บตั ิ ของท่าน ท่านจะได้เวลาที่พิเศษขึ้นมา แต่ถ้าจะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรม
มันอยู่ที่มรรค มันอยู่ที่เหตุ มันไม่ได้อยู่ที่วนั พระ มันอยู่ที่ว่า สมาธิ ชอบ อยู่ที่สติ
ชอบ สมาธิ ชอบ ปัญญาชอบ งานชอบ เพียรชอบ การปฏิ บตั ิ ที่ชอบธรรมจะเกิ ด
มรรคญาณ มรรคญาณคือธรรมจักร จักรอันนี้ มนั ได้เคลื่อนออกไป ถ้าจักรอันนี้
เคลื่อนออกไปคือภาวนามยปัญญามันได้เคลื่อนออกไป

แล้วกลับมาชาระล้าง

ความเห็นผิด ความไม่ร้ใู นใจของเรา
จิตใจของเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเก่งนัก นักปราชญ์ รูไ้ ปหมด แต่ไม่
รูจ้ กั ตัวเอง พอจิตมันสงบเข้ามา จะวันพระหรือวันปกติกแ็ ล้วแต่ ถ้าจิตสงบแล้ว ใครฝึกหัด
ให้จติ สงบ พอจิตสงบแล้วฝึกหัดออกใช้ปัญญา
ถ้าจิตมันไม่สงบ จิตไม่มหี ลักมีเกณฑ์ จิตปลอม จิตปลอมคือมีอวิชชา คือมีตณ
ั หา
ความทะยานอยากเข้ามา สมุทยั เข้ามาเจือปน ความสมุทยั ความคาดความหมาย ความ
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ต้องการ ความเพ้อเจ้อ มันเข้ามาเจือปนกับความรูส้ กึ นึกคิดของเรา ความรูส้ กึ นึกคิดนี้
ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้านี้สะอาดบริสุทธิ ์ แต่ไอ้กเิ ลสตัณหาความทะยานอยาก ความคาดความหมาย ความ
ต้องการความทะยานอยากอันนี้มนั เข้าไปเจือปน เจือปนว่าต้องเป็ นอย่างนัน้ ต้องเป็ นอย่าง
ทีเ่ ราคิด ต้องเป็ น ศึกษาแล้วมันเข้าใจ ศึกษาแล้วมันซาบซึ้ง นี่สมุทยั มันเข้าไปปน พอ
สมุทยั เข้าไปปนก็เลยจิตปลอมไง จิตปลอม อริยสัจก็ปลอมไง
ตอนนี้ภาวนาในทางอริยสัจ ในสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ปลอมๆ น่ะ สติปัฏ
ฐาน ๔ นึกเอาน่ะ สติปัฏฐาน ๔ คาดหมายเอาน่ะ สติปัฏฐาน ๔ จินตนาการเอาน่ะ สติปัฏ
ฐาน ๔ มันเป็ นไปทีไ่ ม่มสี ติควบคุมน่ะ นั ่นน่ะสติปัฏฐาน ๔ จอมปลอม
ถ้าสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริง พุทโธ ทาจิตให้สงบเข้ามา
“อ้าว! จิตสงบมันไม่ใช่ใช้ปัญญา มันไม่ใช้ปัญญา”
ทาเถอะ ทาตามครูบาอาจารย์ทที่ ่านประพฤติปฏิบตั มิ า
“อ้าว! ก็บอกว่ากาลามสูตร ไม่ให้เชื่อใคร แล้วจะไปเชื่อใคร”
ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตั มิ า ท่านได้ผดิ มาก่อน คาพูดนี้เป็ นคาพูดทีเ่ ด็กๆ เบื่อ
มากเลยบอกว่าพ่อแม่อาบน้าร้อนมาก่อน เด็กๆ มันเบื่อมาก เด็กๆ มันรับไม่ได้เลยนะ “เฮ้ย!
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่อาบน้าร้อนมาก่อนนะ ต้องเชื่อนะ” มันรับไม่ได้ มันรับไม่ได้
ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน ครูบาอาจารย์ของเราท่านผิดมาก่อน ถ้าคนไม่ผดิ มา ท่านจะ
แยกแยะไม่ถูกหรอกว่า สติปัฏฐาน ๔ จริง กับสติปัฏฐาน ๔ ปลอม มันปลอมมาก่อน แต่ถ้า
มันปลอมมาก่อน จะเอาจริงเลยมันก็ไม่มี ถ้าปลอมมาก่อน ก็จบั ความปลอมนัน้ แต่พจิ ารณาไป
แล้วถ้ารูจ้ ริงมันจะทิ้งความปลอมนัน้ เข้าสู่ความจริง ฉะนัน้ คนทีผ่ ดิ มาก่อนเขาจะบอกเรา ครูบา
อาจารย์ทผี่ ดิ มาก่อน
เห็นไหม กาลามสูตร ไม่ให้เชื่อใครๆ ไม่ให้เชื่อแม้แต่ครูบาอาจารย์ ไม่ให้เชื่อ
ก็เราก็ทาไม่ได้อยูแ่ ล้ว เราทาเราก็ลม้ ลุกคลุกคลานอยู่แล้ว เราก็ลองดูสกั หน่อยได้
ไหม ท่านพูดมา ถ้าไม่เชื่อ เราก็ลองพิสูจน์ไง เพราะเราก็ทามาแล้ว เราก็ทามาแล้วก็ไปไม่ได้
อยู่นี่ เราทามาแล้วก็ทกุ ข์อยู่นี่ เราทามาแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่นี่ แล้วทาไมเราไม่พลิก
ล่ะ ไม่มอี ุบายเปลีย่ นแปลงเลยหรือ
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กิเลสมันบอกเลย นักปฏิบตั โิ ง่ขนาดนี้เนาะ ซื่อตรง ซื่อบื้อ ทาเข้ามา เข้าไปจานน
กับกิเลสทุกทีเลย ภาวนาไปแล้วก็ไปคารวะกิเลส ภาวนาไปแล้วก็ไปยอมจานนกับมัน อย่าง
นี้ ทาอยู่อย่างนี้ กิเลสมันจะบอก มันจะกระซิบที่หูนะ “ทาไมเอ็งโง่นักวะ ทาไมเอ็งไม่
เปลีย่ นแปลงบ้างเลย”
นี่กเ็ หมือนกัน เราก็ทามาจนป่ านนี้ เราไม่ได้ แล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกทาพุทโธ
ก่อน แต่เราไม่เชื่อ เราไม่เห็นว่าเป็ นความจริง ทาไมไม่ลองดูล่ะ ถ้าลองดูแล้ว ถ้าลองแล้ว
พิจารณาไปแล้ว พอไปรูจ้ ริงเข้า โอ้โฮ! เห็นไหม ถ้าทาจริงอย่างนี้มนั ก็เป็ นจริงขึน้ มา
ถ้าจิตสงบแล้ว ความคาดความหมาย ความต้องการ ความจินตนาการมันไม่มี
เพราะมันเป็ นความจริง จิตสงบจริงๆ แล้วเวลาจะราพึงไปทีก่ าย ทีเ่ วทนา ทีจ่ ติ ทีธ่ รรม นี่
สติปัฏฐาน ๔ จริง เพราะจิตมันจริง ถ้าจิตมันจริง มันเห็นจริงนะ มันสะเทือนกิเลส สะเทือน
หัวใจมาก
แต่ในปัจจุบนั นี้เราเห็นสติปัฏฐาน ๔ นี่เห็น ก็เหมือนไปโรงเรียน เห็นเขาเขียน
โปสเตอร์ไว้ เห็นเขาเขียนเป็ นปฏิจจสมุปบาท เห็นก็เห็น เห็นเฉยๆ เห็นก็เห็น นิมติ หมาย
เห็นก็เห็น แต่ถ้าจิตมันสงบแล้วมันเห็น แตกต่างมาก
นี่พูดถึงว่า ทาไมท่านบรรลุธรรม
ถ้ามันจะบรรลุธรรม บรรลุธรรมที่นี่ บรรลุธรรมตัง้ แต่มนั มีศีล สมาธิ ปัญญาตาม
ความเป็ นจริง ได้ความฝึกฝน ได้ความหมั ่นเพียร ได้ความวิรยิ ะ ความอุตสาหะ แล้วพอวัน
พระขึน้ มา มันก็มคี วามมุมานะมากขึน้ มันก็มสี งิ่ ทีส่ ะดวกมากขึน้ พอทาความเป็ นจริงมาก
ขึน้ มันจะบรรลุธรรม บรรลุธรรมทีน่ ี่ บรรลุธรรมที่มรรค
ในธัมมจักฯ เห็นไหม เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนทีไ่ ม่ควรเสพ ทางสองส่วน อัตต
กิลมถานุโยค

กามสุขลั ลิกานุโยค

มัชฌิมาปฏิปทา

มัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงไหนล่ะ

มัชฌิมาปฏิปทาก็ทางสายกลาง ทางสายกลางของกิเลสสิ
มัชฌิมาปฏิปทาก็ความสมดุล ความสมดุลของการปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นปั ญญาวิมุตติมนั
ก็เป็ นสมดุลของมันอย่างหนึ่ง ถ้าเป็ นเจโตวิมุตติมนั ก็เป็ นสมดุลอย่างหนึ่ง ถ้าเป็ นเจโต
วิมุตติกท็ าความสงบของใจ ทาสมาธิเป็ นหลัก แล้วออกไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ ถ้าเป็ นปัญญา
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วิมุตติใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามา พอจิตมันปล่อยวางเข้ามาแล้ว ถ้ามันเห็นกาย เห็นเวทนา
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง มันก็ยกขึน้ สู่วปิ ัสสนา
นี่สมถะแล้วยกขึน้ สู่วปิ ัสสนา เวลาจิตสงบแล้ว เวลาจะยกขึน้ วิปัสสนา ตรงนี้
สาคัญมาก ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ยกขึน้ สู่โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติมรรคก็สู่โสดาปัตติผล
ตัง้ แต่ปุถุชนคนหนา คนทีท่ าสมาธิได้ยาก ถ้าเรามีสติปัญญา เราทาสมาธิได้จน
เป็ นกัลยาณปุถุชน ถ้ากัลยาณปุถุชน จิตมันสงบได้ง่าย มันตัง้ มั ่นได้ง่าย ถ้ามันน้อมไปเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็ นจริง ยกขึน้ สู่โสดาปัตติมรรค ถ้ายกขึ้นสู่โสดาปั ตติมรรค
แล้วพิจารณาของมันไป มันตทังคปหาน มันปล่อยแล้วปล่อยเล่า พิจารณาต่อเนื่องไป มันจะ
เป็ นโสดาปัตติผล ถ้าโสดาปัตติผล มันพัฒนาการก้าวดาเนินไป นี่ถ้าบรรลุธรรม คาว่า “บรรลุ
ธรรมๆ” มันต้องมีเหตุมผี ล

วันพระก็ส่วนวันพระ วันพระสาคัญไหม สาคัญ แต่บรรลุธรรมนี้ สาคัญ
กว่า เพราะอะไร เพราะมันจะมีพระในหัวใจเลย ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นนั้ เห็น
ตถาคตเลย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสถิตกลางหัวใจเลย ไม่ต้องไป
ที่อินเดีย ไม่ต้องไปเฝ้ า ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลย หาอยูก่ ลางหัวใจนี่ พุทธะแท้นงั ่
อยู่กลางหัวใจนี่ อุปัฏฐากง่ายด้วย ดูแลง่ายด้วย ไม่ต้องไปดูแลไกลด้วย
นี่พูดถึงว่า “สังเกตว่าทาไมครูบาอาจารย์ท่านบรรลุธรรมวันพระ” ข้อ ๑ นี่เฉพาะวัน
พระนะ
“๒. หลายครัง้ ทีผ่ มภาวนา หากเป็ นวันพระ ไม่ได้เน้นภาวนาเฉพาะวันพระครับ
...” นีก่ ลัวโดนเอ็ดไง “...มันมักเหมือนจะภาวนาดีกว่าปกติ ทัง้ ขณะนั ่งภาวนาและเวลาฝัน
ครับ”
ถ้าเวลานัง่ ภาวนา เวลาฝั น ฝั นมันก็อย่างทีว่ ่า วันพระ ถ้าพูดถึงในสุตตันตปิ ฎกนะ
วันพระเขาจะปล่อยพวกผีพวกอะไรออกมารับส่วนบุญ ส่วนต่างๆ อันนี้มนั เป็ นวัฏฏะนะ ถ้า
พูดอย่างนี้ไปแล้วเรารับรู้ แต่เราพยายามไม่พูด ไม่พูดเพราะอะไร ไม่พูดเพราะทาง
วิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่า พุทธศาสน์ต้องมีเหตุมผี ลสิ พุทธศาสน์อย่าพูดเลื่อนลอย พุทธ
ศาสน์พูดเลื่อนลอย เพราะพุทธศาสน์มนั พูดถึงวัฏฏะ พูดถึงการกาเนิด พูดถึงการเกิดการ
ตาย แล้วพูดเป็ นเหมือนกับนิยายไปเลย
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นิยายส่วนนิยาย ทีน้คี าว่า “นิยาย” สุตตันตปิ ฎกคือนิทาน คาว่า “นิทาน”
พระพุทธเจ้าท่านเห็นจริงของท่าน ภพชาติของมนุษย์ ภพชาติของสัตว์โลกทีต่ ายไป ทีน้ี
ถ้ามันพูดแล้ว ภพชาติ สิง่ ทีเ่ ป็ นอดีตกับสิง่ ทีเ่ ป็ นปัจจุบนั แล้วเราจะมาเทียบเคียงกันมันก็คน
ละยุคคนละสมัยแล้ว
ฉะนัน้ เวลาท่านเทียบเคียงถึงคนทีต่ ายไปแล้วเอามาเทียบเคียง ท่านถึงบอกเป็ น
นิทาน แต่นิทานจริงๆ นะมึง ไม่ใช่นิทานเล่นๆ นะ แต่พอคาว่า “นิทาน” ปับ๊ เราก็บอก
เฮ้ย! มันเป็ นนิทาน มันเป็ นอะไร
ฉะนัน้ กรณีน้ีมนั ถึงบอกว่า เวลาเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราเชื่อของเรา เราเชื่อของ
เรา ถ้าเราเชื่อแล้วเราอยากพิสูจน์ พิสูจน์กพ็ ุทโธให้จติ สงบเข้ามา ถ้าจิตสงบเข้ามานะ ถ้า
ใครมีอานาจวาสนาบารมีนะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ มันระลึกอดีตชาติ พอระลึกอดีตชาติ
ไปก็บอกนี่ฝันไง
“วันปกติเวลาผมภาวนานะ ภาวนาก็ดี ฝันก็ด”ี
เห็นไหม เพราะคนเรามันฝัน การฝัน ถ้าเรายังมีกเิ ลสอยู่ ฝันนะ มันก็มสี มุทยั เจือ
ปน มีการคาดหมายเจือปน แต่ถ้ามันเป็ นความจริงนะ พอมันไม่มกี เิ ลสแล้วมันจะไม่มอี ะไร
เจือปน ถ้าไม่มอี ะไรเจือปน มันชัดเจน มันจะจริงของมัน ถ้าจริงของมัน เห็นไหม
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าทาไมมันดี ก็ดเี พราะเหตุน้แี หละ ดีเพราะว่ามันเปิ ดหมด ทุกอย่าง
เขาถึงกัน นี่พูดถึงการถึงกัน แต่มนั ก็ทวี่ ่าถ้าภาวนาดี ภาวนาดีมนั ก็มกี ารส่งเสริม เราสร้าง
คุณงามความดีมาดี
นักภาวนา เวลานั ่งภาวนาปับ๊ บางคนมันจะมาคันตรงนัน้ มันจะคันตรงนี้ แล้วถ้า
เป็ นบางสานักเขาบอกว่าเทวดามาสะกิด โอ๋ย! เทวดามาสะกิด...ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่
เราภาวนาเพื่อเอาความสงบ สิง่ ทีจ่ ะเป็ นเทวดา อินทร์ พรหม เราอุทศิ ส่วนกุศล
ให้เขาไป ถ้าเราทาคุณงามความดี ความดีกค็ อื ความดี ทุกคนปรารถนาความดีทงั ้ นัน้ ถ้า
ความดีเป็ นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้อง ความดีงาม สัมมาทิฏฐิ ความถูกต้องดีงาม ทุกคนจะ
เห็นดีงามไปหมดแหละ
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แต่ถา้ เรามีบาปอกุศลนะ ไอ้นู่นมาสะกิด ไอ้นี่มาสะกิด มันไปเห็นนิมติ มันจะออก
ทางติรจั ฉานวิชา มันจะออกไปทางรูเ้ รื่องจิตวิญญาณ มันไม่ใช่เข้าสู่มรรค ถ้าเข้าสู่มรรคนะ
มันเข้าสู่อริยสัจ เข้าสู่ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคมันเป็ นมรรคญาณ
แต่ถ้าออกไปรูภ้ ูตผีปีศาจ ออกไปรูภ้ พรูช้ าติ มันจะดึงออกไปแล้ว พอดึงออกไปแล้ว
นะ เทวดามาสะกิด โอ๋ย! ผีมาสะกิด มันจะชักจูงกันไป ถ้าชักจูงกันไป เห็นไหม แก้จติ ถ้ามี
ครูบาอาจารย์อยู่ ครูบาอาจารย์ท่านจะแก้ไขนะ
เพราะเรื่องของจิตวิญญาณ เรื่องของจิตวิญญาณมันก็มาเข้าสู่จติ วิญญาณ จิต
วิญญาณทีเ่ วียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ แล้วญาติกนั โดยธรรมล่ะ ญาติกนั โดยเป็ นญาติล่ะ
อันนัน้ เป็ นญาติ รอก่อนๆ เดีย๋ วจะปฏิบตั กิ ่อน ให้เข้ามรรคก่อน แล้วถ้ามันเป็ น
ธรรม เดีย๋ วจะอุทศิ ส่วนกุศลให้ นี่พูดถึงคนเป็ น คนเป็ น คนรูห้ ลัก เขาจะรูว้ ่าอะไรผิดอะไร
ถูก
แต่ถ้าเราไม่เป็ นนะ อ๋อ! ญาติมา เทวดามาส่งเสริม...ไปเลย ออกเป็ นมิจฉาทิฏฐิ
ออกไปทาฌานโลกีย์ ออกไปสูโ่ ลก ไม่ใช่ออกไปสู่ธรรม
ออกไปสู่ธรรมนะ เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่เธอไม่ควรเสพ แล้วทางที่ควร
เสพล่ะ นี่ครูบาอาจารย์มี ท่านจะแก้ตรงนี้ไง
นี่พูดถึงวันพระนะ พอขยายความไปมันก็เป็ นแบบนี้ บอกว่าคาถามมันไม่
เกี่ยวกับภาวนาเลย คาถามไม่มปี ระเด็นเลย คาถามนี้ไม่มปี ระเด็น แต่หลวงพ่อตอบเป็ น
ประเด็นเลย
เป็ นประเด็นเพราะว่ามันเป็ นหญ้าปากคอก หลวงตาท่านสอนอยู่ว่า การปฏิบตั ยิ าก
อยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งตอนเริม่ ต้นคือหญ้าปากคอก อีกคราวหนึ่งคราวจะสิ้น การปฏิบตั มิ นั
จะยากอยู่ ๒ คราวนี้ คือว่าเหตุผลหรือความหละหลวมของเรามันทาให้เราเข้าสู่ทางได้ยาก
นี่กเ็ หมือนกัน ปฏิบตั เิ ริม่ ต้นจะเป็ นอย่างนัน้ จะเป็ นอย่างนี้ เราคาดหมายไปหมด
หญ้าปากคอก พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ ทาของเราให้ดขี น้ึ มา ถ้าดีขน้ึ มาแล้วเดีย๋ ว
เราจะดีขน้ึ มา
ถ้าเป็ นวันพระ วันพระนี้วนั สาคัญ เพราะวันพระเราตัง้ ใจภาวนา จิตวิญญาณต่างๆ
เขาหวังผลกุศล หวังบุญกุศล ไอ้พวกทีบ่ อกนรกสวรรค์ไม่มๆี เวลาตายไปแล้วมันจะรู้ แล้ว
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ถ้ามันไม่ได้ทาสิง่ ใดไว้มนั จะมาขอ ไอ้ทวี่ ่ามันไม่มี มันต้องมาขอพึง่ แต่เวลามันตายไปแล้ว
มันจะรูข้ องมัน
สิง่ ทีเ่ ราไม่เห็นเพราะอะไร เพราะสถานะของมนุษย์ สถานะของมิตนิ ้ี สถานะที่
ชีวติ หายใจเข้าหายใจออกมันให้ชวี ติ นี้ย ั ่งยืน พอมันหลุดจากนี้ไป มันไปตามกรรม ทาดีได้
ดี ทาชั ่วได้ชั ่ว ไปตามนัน้ ไม่มอี ุทธรณ์ฎกี าใดๆ ทัง้ สิน้ มันจะไปตามกรรมของมัน
แล้วไปถึงตอนนัน้ ก็ เอ๊อะ! ไหนว่าไม่มไี ง เออ! ไม่มี ทาไมกูมานั ่งอยู่นี่ล่ะ กูไม่มี กู
ไม่มี ทาไมกูมาอยู่ตรงนี้...เดีย๋ วมันจะรู้ เดีย๋ วมันจะรู้
แต่ถ้าเราเชื่อ เราปฏิบตั ขิ องเราเพื่อความดีของเรา เห็นเขาใช้ชวี ติ กันอีลุ่ยฉุยแฉก
เขาว่ามีความสุขของเขา เรามาอยู่ในกรอบ มาอยู่ในศีลในธรรม โอ๋ย! ลาบากไปหมดเลย
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อู๋ย! ยุ่งไปหมดเลย
ไม่เป็ นไร เราทาของเราไป เพราะพระพุทธเจ้าขีดเส้นให้เดินเส้นนี้ เราจะเดินเส้นนี้ไป
ไอ้เขาเดินเส้นนัน้ ไอ้เขาจะไปตามสะดวกสบายของเขา นรกสวรรค์ไม่มี เรื่องของเขา
เราไปเส้นนี้ เส้นทีพ่ ระพุทธเจ้าขีดไว้ให้เดิน เราเดินไปศีล สมาธิ ปัญญาของเรา
เราเดินของเราไป แล้วปฏิบตั ขิ องเราไป ถ้าปฏิบตั ไิ ปเป็ นความจริงขึน้ มา มันจะดีของมัน
ขึน้ มา
นี่พูดถึงเรื่อง “ดังนี้ความเห็นส่วนตัวของผมเท่าทีไ่ ด้สมั ผัสในวันพระมักจะมีความ
มหัศจรรย์ใจมาก
จึงขอความเมตตาท่านอาจารย์เป็ นความรูเ้ พื่อเป็ นกาลังใจแก่ผตู้ งั ้ ใจ
ภาวนาครับ”
ตอบแล้วครับ จบ

ถาม : เรื่อง “ติดทีป่ ี ติ ๒”
หลวงพ่อ : เขาถามมาแล้วหนหนึ่ง นี่ถามอีกแล้ว ปี ตเิ หมือนกัน
ถาม : กราบนมัสการท่านอาจารย์ครับ ผมขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิง่ ทีก่ รุณาตอบ
คาถาม “ติดทีป่ ี ต”ิ
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กระผมขออภัยพระอาจารย์ทไี่ ม่ได้อธิบายอาการของการภาวนา กล่าวคือในขณะที่
ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ อยู่นนั ้ พุทโธก็โผล่ออกมาทีก่ ลางอก หายใจไม่ออก แต่พุทโธต่อ
เรื่อยๆ เพราะอยากรูว้ ่ามันจะเกิดอะไรขึน้
สักพักก็เริม่ หายใจเบาลง เกิดอาการปี ตขิ น้ึ คือน้าตาไหล ขนลุกขนพอง จิตและ
ร่างกายแยกคนละส่วน มีความสุขมาก ในขณะทีท่ างานก็มคี วามสุข ไม่ทุกข์ไม่ร้อน ภาวนา
ทุกครัง้ ก็จะเป็ นแบบนี้ประมาณ ๔-๕ วัน เริม่ รูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง ภาวนากี่ครัง้ ก็
มาติดอยู่ทปี่ ี ตนิ ้ีเท่านัน้
ในช่วงทีร่ อคาตอบจากพระอาจารย์ เหมือนเป็ นการทรมานกิเลส ทนไม่ไหว จึงลอง
พิจารณาตัวปี ตทิ ี่เกิดขึน้ ว่ามันเป็ นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไร ทัง้ ๆ ทีผ่ ลของมันทาให้เรามี
ความสุขจนได้คาตอบว่า จิตทีย่ ดึ ติดอยู่กบั ปี ติ และผลของปี ตนิ ั ่นเองเป็ นตัวทาให้เกิดทุกข์
เมื่อจิตคลายตัวออกจากปี ตกิ พ็ ุทโธต่อไปเรื่อยๆ ตอนนี้พุทโธไม่มเี สียง แต่เป็ น
ความรูส้ กึ ว่ามีพุทโธอยู่กลางหน้าอก เวลาร่างกายอ่อนเพลียก็นึกถึงพุทโธ ก็เกิดขึน้ ทีก่ ลาง
หน้าอก สักพักความอ่อนเพลียก็หายไป ทัง้ หมดทีผ่ มได้เรียนท่านอาจารย์ให้ทราบนี้ไม่รวู้ ่า
ถูกทางหรือเปล่าครับ

ตอบ : เห็นไหม เริม่ ต้นยากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคือคราวเริม่ ต้น กับอีกคราวหนึ่ง ไอ้
หญ้าปากคอกนี่มนั ยุ่ง
ติดปี ตกิ ค็ อื ปี ติ ปี ตกิ เ็ ป็ นผล ปี ตนิ ี่นะ ปี ตคิ อื ผล ปี ตเิ กิดได้เพราะเหตุใด ปี ตเิ กิดได้
เพราะจิตมีปีตถิ งึ มีความสุข ปี ตเิ กิดบนจิต ปี ตจิ ะไม่ไปเกิดบนสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ สิง่ ทีไ่ ม่มคี วาม
รับรู้ ปี ตจิ ะเกิดอยู่ทจี่ ติ
จิตของเราทีฟ่ ้ งุ ซ่าน จิตของเราทีม่ คี วามทุกข์ ปี ตไิ ม่เกิดหรอก มีแต่ความเครียด
มีแต่ความเครียด มีแต่ความวิตกกังวลเกิดกับจิตของเรา เราพุทโธๆ ของเราไป หรือใช้
ปัญญาอบรมสมาธิของเราไป ถ้าจิตมันสงบเข้ามา เห็นไหม วิตก วิจาร ปี ติ สุข เอกัคคตา
รมณ์
มันจะเกิดปี ติ ถ้าเราเกิดปี ตแิ ล้ว พอปี ติ ถ้าคนมีสติปัญญา เรากาหนดพุทโธของเรา
ต่อเนื่องไป ปี ติจะเริม่ จางลงๆ มันจะเกิดเป็ นความสุข พอสุขแล้วกาหนดสุข ถ้าพุทโธต่อเนื่อง
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ไปมีความสุข พอความสุขใช่ไหม มีความสุขก็ตดิ ในสุขนัน้ พอพุทโธๆๆ ผ่านจากความสุขนัน้
ไปมันจะเกิดตัง้ มั ่น เห็นไหม เกิดตัง้ มั ่น
นี่ไง ถ้าพูดถึงรูปฌาน รูปฌาน อรูปฌาน รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน นี่พูดถึงฌานนะ องค์ของสมาธิ องค์ของฌาน แต่ถ้าเป็ นสมาธิ
พระพุทธเจ้าไม่เอาฌาน เพราะเอาฌานแล้วมันจะเกิดฌานสมาบัติ ฌานสมาบัติ จิตมันจะ
ส่งออกเพราะมีกาลังของมัน พระพุทธเจ้าถึงไม่เอาฌาน พระพุทธเจ้าถึงเอาสมาธิ เอา
สัมมาสมาธิ
กาหนดพุทโธๆ ให้จติ เป็ นสมาธิ เพราะสมาธิ สัมมาสมาธิ ศีล สมาธิ มันจะเกิด
ปัญญา เพราะถ้าเป็ นฌาน ปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน รูปฌาน อรูปฌาน มัน
จะส่งออก มันจะรับรู้ มันจะแบบว่า ถ้าจิตมันมีกาลังของมัน จิตนี้สาคัญมาก จิตถ้ามันมีแสง
ตกทีไ่ หน เสียงได้ยนิ ถึงทีน่ ั ่น ถ้าเป็ นอภิญญานะ แต่ถ้าคนไม่มอี านาจวาสนามันก็สงบเฉยๆ
ถ้าเข้าฌานสมาบัติ
ฉะนัน้ เวลามันเกิดปี ติ เวลาบอกปี ตมิ นั เกิดเพราะเหตุใด ปี ตมิ นั เกิดเพราะเรา
กาหนดพุทโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะจิตมันสงบมันถึงเกิดปี ติ แล้วเกิดปี ติ ทีแรก
เกิดปี ตกิ ต็ ่นื เต้นมาก พอเกิดปี ตแิ ล้วก็จะเกิดปี ตอิ กี พอเกิดปี ตอิ กี ปี ตมิ นั จะจางลงๆ แล้ว
เดีย๋ วนี้ทาไมไม่เกิดปี ตเิ ลย ปี ตมิ นั ก็มอี ยู่นั ่นแหละ แต่เพราะเราคุน้ เคยกับมัน พอคุ้นเคยกับ
มัน มันก็เปลีย่ นสถานะไป เจริญขึน้ ไป เห็นไหม ทีว่ ่าตติยฌาน จตุตถฌาน ฌานมันจะมีของมัน
อย่างนัน้ ฉะนัน้ เรากาหนดพุทโธๆ ของเรา ตรงนี้เอามาเปรียบเทียบให้เห็นระดับของ
ความรูส้ กึ
แต่ถ้าพุทโธล่ะ พุทโธ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ถ้าอัปปนาสมาธิ
เราพุทโธของเราไปเรื่อยๆ พุทโธ เราพุทโธไป พุทโธโผล่กลางหน้าอก เขาว่าหายใจไม่
ออกต่างๆ มันจะมีอุปสรรคอย่างนี้เวลาภาวนาไป

พูดถึงว่าเวลาพุทโธๆ มันจะมีปฏิ กิริยา มันมีปฏิ กิริยาเคมีทางหัวใจ ถ้า
หัวใจ ปฏิ กิริยาเคมีมนั จะละเอียดเข้ามา เราพยายามจับเข้าไป เราไม่เอาอะไร
เลย เราไม่เอาอะไรเลย หลวงปู่ มันสอนไม่
่
ให้ทิ้งผู้รู้ ไม่ให้ทิ้งพุทโธ เราจะไม่เอาสิ่ ง
ใด เราพุทโธของเราไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ
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พุทโธนี้มนั ชื่อ แต่ถ้ามันสงบเข้ามา เราไม่ท้งิ ผูร้ ู้ ผูร้ ู้เรา เพราะผูร้ มู้ นั รูพ้ ุทโธ ถ้ามัน
รูพ้ ุทโธไว้ก่อน ถ้าผูร้ ไู้ ม่รพู้ ุทโธ ผูร้ ู้มนั ก็รอู้ ารมณ์ รูอ้ อกไปข้างนอก แต่ถ้าเราพุทโธๆๆ ไว้
มันจะมารูท้ พี่ ุทโธ
ไม่ท้งิ พุทโธ เราไม่เสียหาย เพราะเราออกมาข้างนอก ออกมาแค่พุทโธ จิตออกมา
แค่พุทโธ พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ ถ้ามันสงบเข้ามา มันก็ท้งิ พุทโธมาอยู่ทผี่ รู้ ู้

หลวงปู่ มันสั
่ งหลวงตาไว้
่
เลย ถ้าปฏิ บตั ิ โดยไม่มีครูบาอาจารย์ ห้ามทิ้ งผู้รู้
ห้ามทิ้ งพุทโธ นี่ กเ็ หมือนกัน เราทาของเราไปเรื่อยๆ แล้วเรากาหนดพุทโธของ
เราไปเรื่อยๆ ถ้าพุทโธไปเรื่อยๆ
ทีน้บี อกมันก็เกิดปี ติ
ปี ตกิ ค็ อื ปี ติ ปี ตมิ นั เป็ นผลเกิดจากเหตุ เหตุคอื กาหนดพุทโธ เหตุคอื จิตสงบ เหตุ
คือจิตมันมีกาลัง เหตุคอื จิตมันสงบเข้ามามันถึงเกิดปี ติ เกิดปี ตแิ ล้ว ถ้าพุทโธต่อเนื่องไป
จากปี ตมิ นั ก็จะเป็ นสุข จากสุขมันก็จะตัง้ มั ่นเป็ นเอกัคคตารมณ์ ตัง้ มั ่นแล้วทาอย่างไรต่อไป
ตัง้ มั ่นแล้วก็ออกใช้ปัญญาไง ออกฝึกหัดใช้ปัญญา นี่พูดถึงเจโตวิมุตตินะ
ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้าจะให้จติ สงบ มันอีกอย่างหนึ่ง นี่หญ้าปากคอก
เพราะอะไร สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ทาต่อเนื่องกันไป
นี่พูดถึงว่า ถ้าขนลุกขนพอง
อันนี้อาการของมัน มันรูไ้ ด้รอ้ ยแปดเลย จิตนี้มหัศจรรย์มาก นี่พูดถึงปี ตนิ ะ นี่พูด
ถึงว่า ถ้าเกิดปี ติ เกิดสุข เกิดต่างๆ ให้พุทโธไว้ สิง่ ทีถ่ ามมา บอกว่า เวลาจิตมันเป็ นไป จิต
กับกายนี้แยกออกไปเลย แต่ละส่วนการรู้
มันเป็ นได้ทงั ้ นัน้ น่ะ ถ้าเป็ นไปแล้ว แล้ววาง รูแ้ ล้ววาง รูแ้ ล้ววาง เพราะอะไร เพราะ
ตอนนี้เรากาลังแบบว่าเข้าฝึกหัด เราพยายามฝึกหัดจิตของเรา ฝึกหัดจิตของเรา เราจะไป
เฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน เราจะเข้าไปหาพุทธะ ผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบานใน
หัวใจของสัตว์โลก ใครเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ผูน้ นั ้ จะเข้าสู่จติ ของผูน้ นั ้

เรากาลังจะไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน

เราปฏิ บตั ิ

เราก็จะไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา โยมปฏิ บตั ิ โยมก็จะไป
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เฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของโยม ในใจของโยม ต่างคนต่างมีพทุ ธะ
ในใจทัง้ นัน้ น่ ะ พุทธะของเรานะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กลาง
หัวใจ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าผูใ้ ดปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ ด
เห็นธรรม ผูน้ ัน้ เห็นตถาคต
นี่เราจะไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน ต่างคนต่างเข้าไปเฝ้าในใจ
ของตัวเอง ถ้าไปเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว อืม! นี่ของจริง
ฉะนัน้ เราพุทโธของเราไป เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิของเราไป แล้วถ้าจิตมันออก
ใช้ปัญญา ปัญญาเหมือนทีอ่ ธิบายมาตัง้ แต่ต้นว่าวันพระๆ นั ่นน่ะ อธิบายแบบนี้ เวลาออก
ฝึกหัดใช้ปัญญา ปั ญญาจะเกิดขึน้ แบบนัน้ ถ้าพูดไปมันก็จะซ้าสอง เห็นไหม
ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เขาบอกว่า เหตุแห่งทุกข์ เขาพยายามแสวงหาของเขา จิตที่
ยึดอยู่กบั ปี ตนิ ้เี อง จิตทีย่ ดึ อยู่กบั ปี ติ ผลของปี ตนิ ้ีเองทีเ่ ป็ นตัวเกิดทุกข์
อันนี้กเ็ ป็ นปัญญาอันหนึ่ง มันเป็ นปัญญา เป็ นสมบัตขิ องเราไง เราคิดว่าอะไรเป็ น
ตัวทุกข์ ทุกข์ควรกาหนด เราอยากหาทุกข์ใช่ไหม เราบอกว่า ตัวปี ตนิ ้เี องคือเป็ นตัวทุกข์
เป็ นตัวทาให้เกิดทุกข์
เห็นไหม มันมีเหตุ มันมีสมุทยั เพราะปี ติ เราอยากไม่ให้มนั แปรปรวน ทุกข์ควร
กาหนด สมุทยั ควรละ สมุทยั คือตัณหา ตัณหาคือความอยาก ความอยาก ความผลักไส
ความไม่ต้องการ นี่ตณ
ั หา ตัวนี้แหละเป็ นตัวให้เกิดทุกข์ เห็นไหม ทุกข์ควรกาหนด ฆ่าตัว
นี้ ฆ่าตัวการคาดหมาย ฆ่าตัวการนะ
แต่ถ้าพอฆ่าแล้วมันเหลืออะไรล่ะ มันเหลืออะไร เพราะฆ่านี้มนั ต้องมีวธิ กี าร
วิธกี ารคือมรรค พอมรรคมันทาเสร็จแล้วมันเกิดนิโรธ นิโรธคือการดับหมด การปล่อยหมด
อิสรภาพ
การฆ่าการทาลายคือให้จติ นี้เป็ นอิสรภาพ ไม่ตกอยู่ใต้อานาจของใคร ไม่ตกอยู่ใน
ใต้อานาจของตัณหา การคาด การหมาย การต้องการ การปรารถนา แต่ถา้ มันเป็ นจริง ไม่
ปรารถนาแล้วทาไปทาไมล่ะ
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ไม่ปรารถนาเพราะทาให้เป็ นจริงไง พอเป็ นจริงแล้ว มันเป็ นจริงแล้วไปปรารถนา
อะไรล่ะ เราไปเห็นแล้วเราไปปรารถนาอะไร เรารูแ้ ล้วเราไปปรารถนาอะไร เราไปรูธ้ รรมแล้ว
เราปรารถนาอะไรล่ะ พระพุทธเจ้ารูส้ งิ่ ใด เราก็รสู้ งิ่ นัน้ มันก็จบ ถ้าจบแล้ว นี่ไปเฝ้ า
พระพุทธเจ้าด้วยกัน
เราปฏิบตั ิ ต่างคนต่างปฏิบตั เิ พือ่ จะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน
ต่างคนต่างปฏิบตั เิ พื่อไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของตัวเองนะ ผูใ้ ดเห็นธรรม
ผูน้ นั ้ เห็นตถาคต

ครูบาอาจารย์ที่เป็ นธรรมท่านจะเน้ นว่าธรรมะส่วนบุคคลๆ คือปัจจัตตัง
สันทิ ฏฐิ โก ธรรมะกลางหัวใจของเรา แล้วกาลามสูตร ไม่ให้เชื่อใคร แล้วไม่ให้
เชื่อใคร หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราท่านไม่เชื่อใครทัง้ สิ้น
แต่เวลาท่านเจอหน้ ากัน ท่านไปเจอกัน ไปคารวะ ใครจะไปคารวะหลวงปู่ มัน่
พอไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มันถามว่
่
า ภาวนาอย่างไร ภาวนาแล้วได้อะไร
นี่ธมฺมสากจฺฉา คือกาลามสูตร ไม่ให้เชื่อใครทัง้ สิน้ แต่เวลาปฏิบตั ไิ ปแล้วท่านจะ
ทดสอบกัน ทดสอบกัน ใครรูอ้ ย่างใด ใครเห็นอย่างใด
อริยสัจมีหนึ่งเดียว อริยสัจมีหนึ่งเดียว จะลงประตูเดียวกัน จะลงสูอ่ ริยสัจ จะลงสู่
ความจริง ถ้าความจริงกับความจริงนัน้ เป็ นอันเดียวกัน หลวงปู่มั ่นท่านถึงบอกกับหมู่คณะไว้
ว่า หลวงปู่ขาวท่านได้สนทนาธรรมแล้ว หลวงปู่ขาวนี้เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้นะ ต่อไปถ้าท่านนิพพาน
แล้วให้หมู่คณะจาหลวงตาไว้นะ ดีทงั ้ ข้างนอกคือข้อวัตรปฏิบตั ิ ดีทงั ้ ข้างในคือหัวใจทีเ่ ป็ น
ธรรม นี่เกิดจากอะไรล่ะ
เห็นไหม ไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อ ไม่ต้องเชื่อ ไม่ต้องให้เครดิต ไม่ต้องอะไร แต่
ทดสอบ ทดสอบกัน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตตฺ ม เป็ นมงคลชีวติ การได้เห็นสมณะ
เป็ นมงคลชีวติ สมณะทีแ่ ท้จริง แล้วเรากาลังจะปฏิบตั เิ ข้าไปสูใ่ จของเรา เข้าไปหาสมณะของ
เรา เข้าไปหาความจริงของเราเพื่อประโยชน์กบั เรา เอวัง
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