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ง่วงคือเงา 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

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

 

ถาม : “ง่วงนอนเป็นเวทนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อดว้ยความเคารพอย่างสูง 

๑. ความง่วงเป็นเวทนาอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ 

๒. ขอใหห้ลวงพ่อเมตตาอธบิายการดูความง่วงขณะฝึกหดัภาวนา เมื่อคราวง่วง

นอน ลา้งหน้ากแ็ล้ว เปลี่ยนอิรยิาบถกแ็ลว้ กย็งัสูไ้ม่ไหว สุดทา้ยกย็อมนอน 

ถ้าจะดูมนัไปเลย ไม่ทราบจะจบัจุดทีต่รงไหนเจา้คะ เคยได้ยนิแต่ครูบา

อาจารยท์่านสอนใหดู้ทุกขเวทนาในร่างกายเวลาภาวนา แต่ความง่วงนัน้ลูกยงัสงสยัอยู่ จงึ

กราบเรยีนถามหลวงพ่อเพื่อเป็นความรู ้และฝึกหดัตนเองต่อไปเจา้ค่ะ 

ตอบ : นีน่ะ ความง่วง ความง่วงเป็นเวทนาอย่างหนึ่งหรอืไม่ ถ้าพูดถงึโดยรวมนะ 

โดยรวมมนัเป็นเวทนาไหม 

ถ้าเป็นความรูส้กึ มนักเ็ป็นเวทนา เพราะเวทนามนัจะมเีวทนาอย่างหยาบ 

อย่างกลาง อย่างละเอยีด เหน็ไหม เวทนากาย เวทนาจติ แต่ความง่วงมนัก็เป็นความ

ง่วง เพราะความง่วง มนัไม่พอใจ หงุดหงดิกเ็ป็นเวทนา เวทนาสุข ทุกขเวทนา 

“ความง่วงเป็นเวทนาอย่างหนึ่งหรอืไม่” 

เป็นความรบัรูน้ี่ มนัมเีวทนารบัรู ้มนัถงึรูว่้าง่วง แต่ถ้าไม่มเีวทนารบัรูน้ะ ง่วง

เป็นเรา เราง่วง เรากส็ปัหงกโงกง่วงอยู่นัน่น่ะ นัน่คอืความง่วง ฉะนัน้ ความง่วง เวลา

ภาวนาไปแลว้ ความง่วง มนัเกี่ยวกบับางคนนะ บางคนเขาอดนอนได้นาน อย่างเช่นเรา

เดนิทางบ่อย พวกโชเฟอรข์บัรถ เขาบอกเขาจะนัง่ได ้๒ วนั เขานัง่ไดน้ะ พวกขบัรถเขาจะ
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ฝึกหดั นัง่ได ้๒ วนัเลย ๑ วนั ๑ คนื เขาจะนัง่ไดต้ลอดเวลาเลย แลว้กถ็ามว่า แล้วท า

อย่างนี้ไดอ้ย่างไร 

เขาบอกอยู่ทีก่ารฝึก เขาจะฝึกหดัอย่างนัน้ เพราะว่าเวลาเขาเดนิทางไกล รถ 

เวลาเขาขบัรถทางไกล เขาจะนัง่ได้ ๑ วนั ๑ คนื นัง่ไดส้บายๆ เลย เขายงันัง่ไดเ้ลย 

เออ! เราก ็เออ! แตเ่กดิจากการเขาฝึกนะ 

แต่อย่างของเรา เวลาเราปกต ิคนเราปกตบิางคน บางคนกง่็วงนอน บางคน

กข็ีเ้ซา บางคน ไอก้รณีเขาบอกว่า “ความง่วงเป็นเวทนาอย่างหนึ่งหรอืไม่” 

เราบอก ความง่วงมนัเป็นจรตินิสยัของคน เพราะว่านักปฏบิตัเิขาบอกว่า ไอ้

พวกง่วงนอน ไอพ้วกนอนตวัยาวๆ เขาบอกว่าอดตีชาตเิป็นงู เขาว่าอย่างนัน้นะ พวกงู 

พวกตะเข ้พวกนี้อดตีชาตเิป็นอย่างนัน้ มนัถงึจะนอนอยู่อย่างเดยีวนัน่น่ะ 

อนัน้ีเราบอกว่า ถ้ามนัเป็นจรตินิสยั คอืว่าพนัธุกรรมมนัเป็นอย่างนัน้ ถ้า

พนัธุกรรมเป็นอย่างนัน้ ไอพ้วกง่วงเหงาหาวนอน พวกทีเ่ขาเป็นอย่างนัน้ เขาเคยเป็น

อย่างนัน้ใช่ไหม 

แต่ถ้าเรา อดตีชาตเิราเป็นเทวดา เราเป็นผูท้ีจ่ติใจดงีามมา มนักลบัมาเกดิใน

ชาตปัิจจบุนัน้ีมนักเ็ป็นปกต ิ ค าว่า “ปกต”ิ บางคนเกดิมาชาตนิี้แลว้ แบบว่าตืน่ตวั

ตลอดเวลา มสีตติลอดเวลา เขาใหดู้อย่างนี้ ใหดู้ว่า เกดิมาจากภพขา้งล่างกบัเกิดมา

จากภพขา้งบน แลว้ดูจรตินิสยั นี่เวลาเขาดูเรื่องการปฏบิตัิ เขาดูกนัตรงนัน้ 

ฉะนัน้ถงึบอกว่า ไอค้วามง่วงนี่เป็นเวทนาอย่างหนึ่งหรอืไม่ 

ถ้ามนัเป็นกบัเรา นิสยัเราเป็นแบบนัน้ มนักจ็ะอยู่กบัเราตลอดไป มนัเหมอืน

คนน่ะ เวลาคนออกไปในทีม่แีสงมนัจะมเีงา ถ้ามเีงา เราหลบจากแสง เงากไ็ม่ม ี ถ้า

เราออกไปกลางแสงแดด มนัจะมเีงา 

เราจะบอกว่า ความง่วงกบัจติมนักม็าดว้ยกนั ความง่วงมนัก็เป็นเงา ถ้าจติ

ของเรา อาการของใจมนักเ็ป็นเงา ไอค้วามง่วง ความง่วงกค็อืเงา ถ้าเป็นเงา แลว้เงา

มนัหายไปไดไ้หม ได้ 

แลว้บอกความง่วงเป็นเวทนา 



©2020 www.sa-ngob.com 

เราบอกว่า ง่วงกค็อืเงา เงาของนามธรรม เงาของนามธรรมมนัเกิดขึน้มาแล้ว

มนักง่็วงเหงาหาวนอนน่ีแหละ แล้วเราจะแก้อย่างไร 

ถ้าแก ้ ถ้าเป็นพระปฏบิตั ิ ถ้าแก ้ สูตรส าเรจ็ของเราเลย ของกรรมฐานเลย...

อดนอนผ่อนอาหาร 

อดนอนมนัจะแก้ง่วงนอนได้อย่างไร 

กรณีไอเ้รื่องนอน เราเคยตัง้แต่ก่อนบวช เรามเีพื่อน แม่ของเพื่อนเขาบอกว่า 

เขาท าราชการ เขาบอกเขาง่วง เขาชอบนอน แล้วเขานอน เขาจะนอนใหห้ายง่วงนอน 

เขาบอกเขากล็องดูนะ นอนอยู่อย่างนัน้ นอนอย่างไร ยิง่นอนมนักน็อนต่อไป 

นี่พูดถงึว่า เวลาเราบวชแล้วเขาถามว่าเขาจะแก้อย่างไร เขาจะแกอ้ย่างไร 

ออ้! คนอย่างนัน้กม็ ี แต่ของเรานี่ไม่อย่างนัน้ ของเรา เราตื่นตวัตลอดเวลา แต่

เวลาตื่นตวัตลอดเวลา เวลาเรานัง่นานๆ ไป ทีบ่อกว่าเราตกภวงัค ์๗-๘ ชัว่โมง มนักอ็ยู่

ของมนัได ้แต่เวลาออกจากภาวนามานี่ โอ!้ ท าไมจวีรเปียกๆ วะ ดมดู โอโ้ฮ! กลิน่น ้าลาย 

แสดงว่าเอง็หลบั 

ทัง้ๆ ทีม่นัยงัอหงัการว่าฉันน่ีภาวนาเก่งนะ อหงัการมาก ฉันท าได ้ แลว้พอ

ท าได ้ เพราะพอมนัลงภวงัคไ์ปแลว้มนักห็ายไปเลย พอหายไปเลย เราไม่รูเ้รื่อง เวลา

สะดุง้ตื่นขึน้มา แลว้พอออกมามนักภ็ูมใิจ มนัภูมใิจนะ ความภูมใิจคอืกเิลสมนับงัเงา มนั

บอกว่ากริยิาทีเ่รานัง่ ๗-๘ ชัว่โมงเป็นคนเก่ง เราท าอะไรไดทุ้กอย่าง เราเป็นคนเก่ง 

ความเก่งกค็อือหงัการไง แลว้มนัเป็นความจรงิไหม 

แลว้ถ้ามนัเป็นความจรงิ เวลาพอเรามาแกข้องเราเอง เรากแ็กด้ว้ยทแีรกกต็รกึ

ในธรรมนี่แหละ แลว้ตรกึไม่ไหว ตรกึแลว้มนักย็งัหลบัอยู่ สุดทา้ยกฉั็นแต่น้อย แลว้ก็อด 

ค่อยๆ ผ่อน ค่อยๆ ผ่อน จนมนัละเอยีดเขา้มา พอมนัผ่านจากการตกภวงัค ์ นี่

ตัง้แต่ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิมนัถงึรูจ้กัอปัปนาสมาธไิง เวลามนัละเอยีด

จนแบบว่ามนัสกัแต่ว่ารู ้ มนัไม่มขีาดช่วงขาดตอนเลยล่ะ มนัเขา้ไปนะ เขา้ไปสกัแต่ว่า 

นิ่งเฉยเลยนะ นิ่งเลย แต่รูอ้ยู่ตลอดเลย ชดัเจนมาก มนัชดัเจนตรงไหนล่ะ ชดัเจนเพราะ

เราเคยตกภวงัคม์าก่อน หายทหีนึ่งไป ๗ ชัว่โมง ๘ ชัว่โมง มนัรูห้มดน่ะ มนัเคยเป็นมา 
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แต่พอมนัลงอย่างนี้มนักรู็เ้หมอืนกนันะ มนัเลยมาเทยีบกนัไงว่าตอนทีเ่ป็นภวงัคเ์ป็น

แบบใด 

เราเคยเป็นมาแลว้ อหงัการมากว่าตวัเองนีสุ่ดยอด ตวัเองนี่เก่งไปหมด แต่ถ้า

ใหอ้ธบิายนะ คนทีเ่ขารูเ้ขาฟังออกหมดเลย แตพ่อเราแก ้ เพราะเรารู ้ ส านึกตวัเองว่ามนั

ไม่ใช่ กเ็ลยมาแก้ พอแกข้ึ้นมาด้วยการผ่อนอาหาร ดว้ยการอดอาหาร โอ๋ย! หวิมาก 

รอ้งนะ ทอ้งนี่ร้อง จ๊อกๆๆ เลยนะ 

ถ้าพูดถงึ นี่ไง ทีบ่อกว่า องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อดอาหาร ๔๙ วนั 

อดเฉยๆ ไง ถ้าเป็นการอดเฉยๆ อดแบบแอฟรกิา อดแบบคนไม่มจีะกนิ โอ๋ย! มนัทุกข์

นะ ทุกขม์ากเลย 

แต่นี่มนัอดเพราะอะไร อดเพราะเราตกภวงัคม์า เราทุกขม์าก อยากจะแก้มนั 

คอืนี่มนัเป็นยา เป็นวธิกีาร เป็นความเพยีร เป็นความเพยีรทีจ่ะย้อนศรเขา้ไป มนักม็ี

ความอดทนไง มนัมคีวามอดทน มคีวามพอใจ พอมนัมคีวามพอใจ พอเวลามนัท าเขา้ไป 

โอ๋ย! ทอ้งนี่รอ้ง หวิมาก แต่พอก าหนดพุทโธๆ ละเอยีดเขา้ไปๆ พอมนัสกัแต่ว่า พอ

มนัสกัแต่ว่า แค่เขา้อุปจาระมนักห็มดแลว้ คอืหมด คอืจติมนัหดสัน้เขา้มา พอหด จติ

มนัหดเขา้มาตวัมนัเอง มนัไม่รบัรูอ้าการหวิหรอก อาการหวิ อาการต่างๆ ทีว่่าจ๊อกๆ ไม่มี

เลย ว่างหมด มคีวามสุขหมด 

แลว้พอมนัละเอยีดเขา้ไปๆ จนเป็นอปัปนาสมาธ ิ โอโ้ฮ! มนัสกัแต่ว่ารู ้มนัเขา้

ไประงบัอยู่อย่างนัน้น่ะ จนกว่ามนัจะคลายตวัของมนัออกมาเอง บางครัง้นะ ๓ ชัว่โมง 

บางครัง้ ๔-๕ ชัว่โมง แลว้แต่ บางครัง้กค็รึง่ชัว่โมง ชัว่โมงหนึ่ง แลว้แต่จะเขา้ไปตรงนี้ได้

มากขนาดไหน 

มนักย็อ้นกลบัไปทีค่ าของหลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านเคยบอก พุทโธๆๆ ไวๆ 

แลว้ไม่ตอ้งการสมาธ ิ ถ้าสมมุตเิราพุทโธ ๕ ชัว่โมง จะลงสมาธไิด ้ ๕ นาท ี ถ้า ๑๐ 

ชัว่โมง จะลงสมาธ ิ๑๐ นาท ีนี่พุทโธมากเท่าไร ผลของสมาธมินัจะไดม้ากเท่านัน้ 

ฉะนัน้ เราบอกพุทโธๆๆ มนักเ็หมอืนพอเราได้สกัชัว่โมงหนึ่ง มนักจ็ะ

เขา้สมาธ ิเรากต็ามมนัไป เขา้ไปจิม่ๆ มนัก็ออก 
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แต่ถ้าเราไม่ใหม้นัลง เรากพ็ุทโธๆๆ มนัจะลงอย่างไรเรากร็ัง้ไว ้ พุทโธๆๆ ไป

อย่างนัน้นะ เหตุมนัเยอะเท่าไร ผลมนัจะตอบมามากเท่านัน้ นี่หลวงปู่ เจี๊ยะเคยสอน เคย

ยนืยนั เรากม็าทดสอบตรงนี้ ทีว่่า เวลามนัลงไปแลว้มากน้อยแค่ไหน ดว้ยค าทีเ่รา

บรกิรรมมายาวนานแค่ไหน 

แต่เพราะพอพวกเรา เหน็ไหม ไม่ตอ้งลงหรอก พอมนัพุทโธๆ แลว้กท็ าลมืๆ จะ

ใหพุ้ทโธหายก่อนไง มนัจะลง มนัจะลงเอง มนัจะใหล้งไง แลว้กล็งจรงิๆ ลงอะไร ลง

ภวงัค ์มนักพ็ุทโธหายจรงิๆ เพราะอะไร เพราะเราปล่อยมนั มนักห็าย เราไม่รบัรู้มนัก็

หายนะ แต่มนัหายแบบนัน้หายแบบไม่มเีหตุไม่มผีล 

แต่พทุโธชดัๆ มนัจะอย่างไร รัง้ไว้ไม่ให้มนัหาย รัง้ไว้ๆ พทุโธชดัๆ 

อย่างนัน้น่ะ เวลามนัจะหายนะ รัง้อย่างไรมนักพ็ทุโธๆๆ ไปเลย รัง้อย่างไรมนัก็

เป็น เพราะว่าเหตุผลมนัสมดลุของมนั ลงไปเลย สกัแต่ว่า แล้วมนัคลายตวัออกมา 

เวลาคลายตวัออกมามนัถึงรูข้องมนั 

ฉะนัน้ เวลาแกง่้วง แกง่้วง ถ้าจะบอกว่า เราผ่อนอาหาร ยิง่ตอนน้ียิง่เขา้ยุค

สมยัเลย สาวๆ ตอนนี้ต้องกินแต่น้อย กนิแบบแมว กลวัจะเสยีรูปทรง กนิแต่น้อยๆ นี่

เขา้กบัภาวนาเลย กนิวนัละค าสองค ากพ็อ เดีย๋วมนัอ้วน แลว้พอไม่มพีลงังานเหลือใชไ้ง 

แลว้เราก็ดูนะ ดูพระ ดูพระทีว่่าเวลาเขม้งวดในการปฏบิตัิจะเพรยีวมาก จะมี

แต่หนังหุม้กระดูก ไม่มพีลงังานเหลือเลย เพราะอะไร มนัผ่อนอาหารหมด แลว้เวลาพระ

ทีว่่า เวลาพระนักปฏบิตันิะ พุงนี่ยื่นเลยน่ะ นัน่น่ะ ไขมนัมนัเท่าไรน่ะ 

เวลามนัอดอาหารบ่อยๆ มนัจะไปดงึไขมนัมาใชโ้ดยธรรมชาต ิ มนัไปดงึไขมนั

นัน้มาใช ้พอมนัดงึไขมนัมาใชจ้นไม่มไีขมนั คดิดูซิว่ามนัจะมอีะไรกดถ่วง 

นี่ธาตุขนัธ์ทบัจติ ธาตุขนัธ์ทบัจตินี่ชดัๆ เลย แลว้คนปฏบิตัมินัเหน็ชดัๆ เลย 

แต่พวกเรากจ็นิตนาการเฉยๆ มนัก็ไม่ท าอะไรใหจ้รงิจงั ถ้ามนัจรงิจงัขึน้มา อย่างว่า ง่วง

นอนมนัจะแก้อย่างไร นี่พูดถงึว่ามนัใช่เวทนาอย่างหนึ่งหรอืไม่ 
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ถ้าเราบอกว่าเป็นทางวชิาการ เป็นการทีเ่ราสื่อสารกนักว่็าได ้ แต่ถ้าพูดถงึ

จรงิๆ แลว้มนักค็อืง่วงนัน่แหละ ง่วงคอืเงา คอืมนัเกิด แลว้เวลามนัพจิารณาไปแลว้ทัง้

เงาทัง้ง่วงหายหมด แลว้จตินี่ชดัมาก นี่พูดถงึว่า เวลาทีว่่า ง่วงเป็นเวทนาหรอืไม่ 

ขอ้ ๒ นะ “ขอใหห้ลวงพ่อเมตตาอธบิายทีว่่า ความง่วงขณะฝึกหดัภาวนา ถงึ

คราวง่วงนอน ลา้งหน้ากแ็ลว้ เปลีย่นอริยิาบถกแ็ลว้ กย็งัสูไ้ม่ไหว สุดทา้ยกย็อมนอน จะดู

มนัไปเลย ไม่ทราบว่าจะจบัทีไ่หน” 

จะดูมนัไปเลย ไปดูมนัไม่ไดห้รอก ง่วง 

สมมุตว่ิาเวลาเพื่อนมาชวนไปเทีย่ว บอกว่าเราจะไม่ไปกบัมนั แต่เราตามไปดู

มนัก่อน มนัพาไปเทีย่วหมดล่ะ เวลาเพื่อนชวนนะ บอกฉันไม่อยากไป แต่ลองตามไป

ดูมนัหน่อย กลบัมาแลว้ เทีย่วกลบัมาแลว้ค่อยกลบั 

นี่เหมอืนกนั เวลามนัง่วงมา นัน่มนัง่วงแลว้ เวลาทีว่่าถ้าจะตามไปดูมนั

หรอืไม่ 

ไม่ตอ้งตามอะไรไป พุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ อยู่กบัผูรู้้ อยู่กบัพุทโธ หลวงปู่ มัน่

ส ัง่ไวเ้ลย จะไม่เสยีหาย 

มนัจะง่วงเพราะพุทโธมนัเจอืจาง มนัจะง่วงเพราะว่าเราขาดสต ิ ขาดพุทโธ มนัก็

ง่วง ถ้าพุทโธชดั  ๆ เพราะพุทโธชดั  ๆค าบรกิรรมไปเรื่อยๆ มนักง่็วง เพราะมนัจ าเจ มนั

จ าเจนะ เริม่ตน้กช็ดัเจนมาก พอพุทโธไปเรื่อยๆ กจ็างไปๆๆ จ าเจ แลว้จะพุทโธมนัไม่

ฟ้ืน พอไมฟ้ื่น มนัไป จติมนัไปอยู่ทีน่ัน่แลว้ มนัสง่ออกไปแลว้ ฉะนัน้ เวลาใครมาชวนไป

ไหน ไมต่อ้งไปกบัมนั 

หลวงตาท่านบอกอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ใหม่ๆ ทีว่่าจติเสื่อมๆ 

“อ๋อ! จติมนัไปเทีย่ว จติมนัเหมอืนเดก็ๆ จติมนัตอ้งกินอาหารเหมอืนกนั ถ้ามนั

หวิ มนัตอ้งกลบัมา ไมต่อ้งไปตามมนั เราสรา้งอาหารไว ้พุทโธๆ ไว”้ 

แลว้ท่านกท็ านะ พทุโธๆๆ มนักก็ลบัมาจรงิๆ ท่านถงึร าพงึออกมาไง “โอ๋ย! 

สอนเหมอืนสอนเดก็ๆ เลย” 
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คนไม่เป็นนี่เหมอืนเดก็ๆ เลย เดก็ๆ ท าอะไรมนัผดิไปหมดล่ะ แลว้ถ้าเชื่อ ถ้า

เชื่อตามผูใ้หญ่ว่า อยู่กบัพุทโธ อยู่กบัผูรู้ ้พุทโธชดัๆ นี่คอือาหารของมนั เราบรกิรรม

พุทโธๆๆ เวลาจติมนัไปเทีย่วไง พอไปเทีย่ว พอถงึเวลามนัหวิกระหาย มนัไม่มจีะกนิ 

มนักต็อ้งกลบัมา มนักลบัมากก็ลบัมา กจ็ติเราสงบไง ทัง้  ๆ ทีม่นัจรงิๆ กจ็ติอยู่กบัเรานี่

แหละ มนัส่งออกไป เราพุทโธๆ แลว้มนัก็กลบัมา กลบัมามนักส็งบ 

นี่กเ็หมอืนกนั จะไปดูมนัหรอื สุดทา้ยเลย กย็อมนอน 

ใช่ สุดทา้ยกย็อมนอน ถงึสุดวสิยัแลว้นอน ทนีี้พอนอนแลว้ นอนกก็ะว่านอน 

เดีย๋วจะตื่นขึ้นมาภาวนา นี่มาตื่นอีกทเีทีย่งวนั นอนแลว้จะตื่นมาภาวนา ทนีี้มนันอนแลว้

มนัไม่ตื่นน่ะส ิหรอืตื่นขึน้มาแล้วกแ็ถมอกีหน่อย นี่ธรรมชาตขิองกเิลสเป็นแบบนัน้ 

แต่นอน พระพุทธเจา้สอนไว้ ไปสอนพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็น

พระโสดาบนั เพราะพระสารบีตุรไปฟังพระอสัสชมิา มาบอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลั

ลานะเป็นพระโสดาบนั แลว้ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เวลาเอาจรงิเอาจงั

ขึน้มา พระโสดาบนัยงัโงกง่วงเลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปดว้ยฤทธิ ์ เหน็ไหม เธอจงดูดาว แหงน

หน้าดูดาวเลย เอาน ้าลูบหน้า ตรกึในธรรม แลว้อกีอย่างหนึ่ง ถ้าท าทุกอย่างแล้วมนั

ยงัง่วงอยู่ นอนเสยีก่อน นอนเลย พอนอนเสรจ็แลว้ตื่นขึน้มาจะไดส้ดชื่น 

นี่มนัเป็นความจรงิ การนอน การพกัผ่อน เป็นเรื่องจรงิเรื่องหนึ่ง แต่เพราะว่า

เรานอนแล้วเราคดิว่าเรานอนแลว้มนัจะหาย นอนแล้วมนัจะแกไ้ด้ กเ็ลยนอนๆๆ เพราะ

นอนแลว้ไม่ไดน้อนตื่นมา ภาวนาน่ีนะ ถ้านอนตื่นมาภาวนามนักจ็บ 

ทนีี้อย่างทีว่่า เรากท็ าแลว้ อย่างทีว่่าง่วงนอนกเ็อาน ้าลา้งหนา้ เอาน ้าลูบหน้า 

เปลีย่นอริยิาบถ กท็ าแบบนี้แหละ ถ้าท าแบบนี้ เพยีงแต่เราอยากหาย เราอยากท า

ต่างๆ มนักเ็ลยยิง่กดทบัเขา้ไปใหญ่ เหน็ไหม ง่วงคอืเงา เวลาไม่ง่วงมนัไปไหนล่ะ แลว้

เวลามนัง่วง มนัมาจากไหนล่ะ มนัทบัตายเลย เงาแท้ๆ  นี่ตื่นเงา ตื่นเงาของตวัเอง ตื่น

ความง่วงไง 

แลว้เวลาคนเล่นไพ่ ๗ วนั ๗ คนืเขาไม่ง่วงเลยนะ เวลาคนไปดูกฬีาก าลงัมนั 

โอ๋ย! ไม่มง่ีวงเลย แตเ่รามานัง่อยู่คนเดยีวมนัง่วงไง เพราะจติสงบกบัจติทีฟุ้่งซ่าน จติที่
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ออกไปเสวยอารมณ์ สิง่ทีเ่ป็นโลกธรรมทีเ่ขาอยู่ทางโลกมนัตื่นตวั แตเ่วลาเราจะพุท

โธๆๆ มนัละเอยีด จติมนัละเอยีด มนัจะเขา้ไปสู่คุณธรรมอนัละเอียด ถ้าเขา้ไปสู่

คุณธรรมอนัละเอียด เรายงัเขา้ไม่ได ้ เราจะบอกว่า วุฒภิาวะของใจเราหยาบหรอื

ละเอยีด 

ถ้าวุฒภิาวะของเราละเอยีดนะ อยากอยู่ทีส่งดั อยากอยู่ทีว่เิวก ไม่อยากคลุกคลี

กบัใคร นี่จติใจพวกนี้จติใจอยากละเอียด จติใจของเราไม่ไดห้รอก ไปหาเพื่อน เพื่อนไม่

มากโ็ทรไปหาเขา เขาไม่มากน็้อยใจว่าเขาไม่มาหาเรา เขาไม่มาหาเราก็ไปหาเขา ไอพ้วก

นัน้น่ะมนัตอ้งไปคลุกคล ี ไอพ้วกนี้พวกภาวนาไม่ค่อยได ้ เพราะพวกนี้เขาตอ้งท าบุญๆ 

เป็นขบวนไปเลย เออ! เขาชอบ แต่ใหอ้ยู่คนเดยีวอยู่เฉยๆ เหงา เหน็ไหม จติใจหยาบ 

จติใจละเอยีด มนัอยู่ทีจ่รตินิสยั 

เราแกต้รงนี้ไง ค าว่า “ง่วงนอน” มนักม็ปัีญหาของมนั เรากค็่อยๆ แกข้องเรา 

เราเป็นนักปฏบิตันิะ นักปฏบิตัติอ้งเอาชนะตนเอง ถา้ชนะตนเองได ้ ชนะทัง้จติเราเอง

ดว้ย ชนะทัง้เงาเราด้วย แลว้ถ้าท าอย่างนัน้ไดก้ท็ า 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “มคีรูบาอาจารย์ท่านสอนใหดู้ทุกขเวทนาในร่างกายเวลา

ภาวนา แต่ความง่วงนัน้ลูกกส็งสยัอยู่ จงึอยากทราบว่า...” 

ไอดู้ทุกขเวทนาทางกาย พุทโธ ถ้ายงัไม่เหน็ไง ถ้าทุกขเวทนาทางกาย นัง่

นานๆ มนัทุกข ์เรากพ็จิารณาได ้ร่างกายนี้ท าไมมนัเจบ็มนัปวด เวลาเดนิจงกรม เวลา

มนัเหนื่อยมนัลา้ กพ็จิารณาอย่างนี้ได ้ ถ้าการพจิารณาคอืใชปั้ญญา ถ้าพจิารณา พอ

ปัญญาออกกา้วเดนิปับ๊ ความง่วงกห็าย กก็ลบัมาพุทโธใหม่ 

อนันี้พูดถงึว่า การแกค้วามง่วงของเรานะ ค่อยๆ ท าไป จบ 

ถาม : เรื่อง “กลุม้ใจเพราะนัง่สมาธแิปลกๆ” 

หนูกลุม้ใจมากค่ะ ปกตหินูนัง่สมาธแิลว้พจิารณากาย หลวงปู่ เจี๊ยะกบัพุทโธ

ตลอด ซึ่งก่อนน้ีรูส้กึว่าจติสงบด ีไม่ค่อยเหลอืความคดิเลย แต่ปรากฏว่าพีช่ายลากไป

ท ามโนมยทิธมิา ๒ ครัง้ พระทีน่ัน่เอาผา้มาครอบหวัแลว้ท่องบรกิรรม แต่ละคนพอนัง่

สมาธแิลว้กเ็กดิอาการแปลกๆ ตตีวัเอง กรดีร้อง ส่วนตวัหนูเองท าไปกด็นัเกิดอาการ

แสดงท่าทางเป็นสตัวจ์ าพวกต่างๆ ไม่สามารถควบคุมได ้ หลงัจากนัน้หนูกต็กใจมาก 



©2020 www.sa-ngob.com 

ไม่กลา้ไปอกีเลย ไม่ชอบวธิกีารท าสมาธแิบบนี้ หนูกลวัเพีย้น หนูชอบแนวหลวงปู่ มัน่

มากกว่าค่ะ 

จงึขอเรยีนถาม 

๑. หลงัจากหนูเลกิไปมาหลายปีแลว้ ไปแค่ครัง้นัน้ครัง้เดยีว ท าไมตอนนี้หนูท า

สมาธแิลว้เกดิอาการแสดงทา่ประหลาดๆ เป็นสตัวอ์ยู่ หนูกลวัมากเลย พระทีน่ัน่บอกว่า

หนูไดญ้าณระลกึชาต ิ เป็นเพราะตอนนัน้พระทีน่ัง่ครอบหวัใหห้นูหรอืเปล่าคะ กลวั

จรงิๆ 

๒. อาจารยช์่วยพจิารณาอาการทีเ่กดิขึน้ไดไ้หมคะว่า ท าไมจงึแสดงอาการ

ท่าทางประหลาดๆ โดยหา้มไม่ได ้มนัเป็นไปเอง 

๓. จะแกอ้ย่างไรดคีะใหห้าย หนูพยายามนึกถงึครูบาอาจารยห์ลวงปู่ มัน่ก่อน

ท าสมาธ ิกย็งัแสดงหน้าตาท่าทางเป็นสตัวอ์ยู่ 

ขอบคุณค่ะ 

ตอบ : นี่พูดถงึว่า เวลาเขาเริม่ตน้ เหน็ไหม บอกว่า เคยภาวนาแบบหลวงปู่ เจี๊ยะ พทุ

โธเรว็ๆ แลว้จติเป็นสมาธดิ ีแต่พีช่ายมาลากไป พีช่ายมาลากไปท ามโนมยทิธิมา ๒ ครัง้ 

เขาเอาผา้คลุม แล้วกม็พีระสวด หนูกเ็ลยกรีด๊ๆๆ เลย 

ไม่ตอ้งไปมโนมยทิธหิรอก เรานี่ก่อนบวช เรามเีพื่อนเยอะมาก เพื่อนเราเขาก็

ไปสกัน ้ามนัมา สกัน ้ามนั สกัอะไร สกัจิ้งจก สกัตุ๊กแก สกัจระเข ้ แลว้ตอนนี้ธรรมดา

วยัรุ่นเนาะ เวลาถงึเวลากล็อ้มวงกนิเหลา้ เขากนิเหลา้กนั เรานิสยัไม่กนิเหลา้ ไม่สูบ

บุหรีม่าตัง้แต่ไหนแต่ไร แต่ในก๊วนของเพื่อนนี่เยอะมาก กนิเหลา้เมายากนัทัง้นัน้น่ะ ทุก

อย่างพร้อม เพราะวยัรุ่นธรรมดา 

เรานี่มหีน้าที่ เวลาเขากนิเหลา้ปับ๊ ไอพ้วกทีส่กัๆ มา เวลามนักนิเหลา้เขา้ไป

นะ ไอน้ัน่ตุ๊กแกออกแลว้ พอตุ๊กแกออกแลว้ ไอน้ัน่จระเข้ออกแลว้ แลว้บางคน พอมนั

ออกปับ๊ มนักอ็ื้ออา้ โอ๋ย! ตะกายใหญ่เลยนะ เรากต็อ้งจบัมนัเอาหวัไปชนฝาไว้ ไอ้

จระเขต้วันี้ให้เขา้ข้างฝา มนักต็ะกายอยู่นัน่น่ะ ตะกายแกรกๆ ไอต้วันี้หนุมานนะ อา้ว! 
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เอง็เขา้ตรงนี้ไว ้แลว้ไอพ้วกลงิลมเวลามนัขึน้ เราก ็อา้ว! เอง็เขา้ตรงนี้ไว ้เรานี่เป็นคน

แยกเลยนะ เพื่อนๆ นี ่ตอนน้ีเพื่อนยงัมชีวีติอยู่ทัง้นัน้น่ะ ทีพู่ดถ้าเขาฟังอยู่เขาจะรู้ 

เวลากนิเหลา้เป็นอย่างนี้หมดเลย เหน็ โอโ้ฮ! ตะเข ้ อูฮู้! ขึน้ใหญ่นะ ไอน้ัน่

พรหมนะ ตบตุบ้ตับ้  ๆ โอโ้ฮ! ทบุใหญ่ แลว้กระโดดไปตตีุบ้ตับ้ๆ อยู่อย่างนัน้น่ะ โอ๋ย! 

หน้าอกมนัจะพงั เรากต็อ้งจบัมนัไว ้นี่คอืไสยศาสตร ์เวลาเขาท ากนัน่ะ 

เมื่อก่อนนี้ทีอ่ าเภอด าเนินสะดวกมนัมอีาจารย์อยู่ อาจารยเ์ป็นธง เขาสกัทีหู่จะ

เป็นธงชยั กบัมอีกีอาจารยห์นึ่ง ม ี๒ ก๊วนนี้ เจอกนัไม่ได ้ เจอกนัจะตอ้งตกีนั ตอ้งเอา

มดีฟันกนั มนัเป็นการพสิจูน์ มนัเป็นการพสิจูน์ส านัก ทีด่ าเนินสะดวกนี่กม็ ี

นี่ก่อนบวชนะ เพราะก่อนบวช เราวยัรุ่นกเ็ทีย่วไปเรื่อย เพราะว่าธรรมดา

วยัรุ่นก็อยากมขีองเหนียว อยากยงิไม่เขา้ ฟันไม่ออก ยงิกไ็ม่เขา้ ฟันกไ็ม่ออก อยาก

เหมอืนกนั ก็มเีหมอืนกนั ไปไหนกม็ไีปอย่างนี้ 

ฉะนัน้ กรณีนี้เหน็มาแต่ไหนแต่ไร เหน็มาเยอะ ถ้าเหน็มาเยอะแลว้เราไม่

แปลกประหลาดเลย ไม่มหศัจรรยต์รงไหนเลย เพราะอะไร เพราะเพื่อนเรากก็นิเหลา้

เมายาทัง้นัน้น่ะ พอกนิเหลา้เมายาแล้วมนักแ็สดงอาการอย่างนี้ มนัมเียอะแยะไปหมด 

แลว้นี่ ดูส ิโทษนะ เวลาเขาสวดภาณยกัษ์ เขาสวดอะไรทีว่่า แหม! ออกกนัใหญ่

นะ เราก็เหน็อยู่ เราเหน็แล้วเรากส็งัเวช เราสงัเวชนะ เพราะว่า เวลานะ เราเป็นมนุษยใ์ช่

ไหม เราเป็นสตัวป์ระเสรฐิใช่ไหม เราเป็นสตัวป์ระเสรฐิ มนุษยเ์ท่านัน้ทีจ่ะมาภาวนา

กนัได ้ แลว้มนุษยท์ าไมไปเลือกเอาสตัวม์าสกัใส่ตวัล่ะ ท าไมมนุษยจ์ะตอ้งไปท ากิรยิา

แบบสตัวล์่ะ ท าไมตอ้งไปท าอย่างนัน้น่ะ 

เราหลกีเลีย่งภพชาตอิย่างนัน้มาใช่ไหม เราไม่ตอ้งการเกดิเป็นไอพ้วก

อบายภูมใิช่ไหม เราไม่อยากไปอยู่ในภพต ่าๆ ใช่ไหม พวกเราไม่อยากจะอยู่ในภพต ่าๆ 

หรอก เราอยากอยู่ในภพทีสู่งขึน้ เราอยากจะท าคุณงามความด ี จะท าใหเ้ราพน้จาก

ทุกข ์แลว้ท าไมความรูส้กึเราไปใหส้ิง่ทีว่่าเป็นสตัว์ เป็นสิง่ต่างๆ มาครอบง าล่ะ 

นี่พูดถงึถ้าเราเป็นชาวพุทธแทน้ะ ถ้าชาวพุทธแทน้ะ ใหเ้ชื่อพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์พระธรรม สจัธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 
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ไม่ไปเชื่อสิง่นัน้ ไอเ้ชื่อสิง่นี้พวกไสยศาสตร ์ พวกอะไร มนัมอียู่แลว้ ศาสนา

แรกของโลกคอืศาสนาผ ี ทุกคนมแีต่ความวติกกงัวล ทุกคนมแีต่ความกลวั กน็ับถอืๆ 

กราบภูเขา กราบพระอาทติย ์กราบไฟ กราบต่างๆ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึ้นมาแลว้ อทาสิ เม อกา

สิ เม เธออย่าเสยีใจ อย่ารอ้งไห ้อย่าคร ่าครวญ แต่เก่าคนยงัโง่อยู่ ก็กราบภูเขา กราบ

กอ้นหนิ กราบพระอาทติย ์ แต่ปัจจุบนัน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ มี

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ สจัธรรมเป็นความจรงิ ใหร้ะลกึถงึคุณงามความดตี่อกนั 

ใหร้ะลกึถงึคุณงามความดนีะ การท าคุณงามความดแีลว้อุทศิส่วนกุศล ท าคุณงาม

ความดแีลว้ระลกึถงึกนั เอาคุณงามความดนีี้เผื่อแผ่กนั ใหเ้ขาคดิด ี คดิด ี ท าด ี คดิดี

เหมอืนเรา 

เรามคีวามคดิดีๆ  เราอยากใหค้นอื่นคดิดีๆ  อย่างนี้ เราเอาความคดิดีๆ  เผื่อ

แผ่เขา ระลึกถงึเขา ขอใหเ้ขาคดิถงึแต่เรื่องดีๆ  เรื่องที่ไม่ด ี อย่าใหเ้ขาไปคดิถึงเรื่อง

อย่างนี้ เรื่องทีว่่ามนัเป็นความทุกข ์อย่าใหเ้ขาคดิถงึอย่างนี้อกีเลย นี่สจัธรรม 

แลว้เวลาเขาไปท ามโนมยทิธกินั พระเอาผา้มาคลุมแลว้กม็าสวด 

เออ! มนักเ็หมอืนบงัสุกุลเป็นบงัสุกุลตายเนาะ กลวัตาย กไ็ปนอนในโลง 

บงัสุกุลเป็น อยากใหม้นัอายุยนืๆ น่ะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนถงึความประมาทเลนิเล่อในชวีติ ถ้าเรามี

สตปัิญญา ไม่ประมาทไม่เลนิเล่อในชวีติ เรากจ็ะไม่มอุีบตัเิหตุ เรากไ็ม่มสีิง่ใด แต่ถ้า

ถงึเวลาถงึคราววาระของกรรมมนัมาถงึ ใครกช็่วยใครไม่ไดห้รอก 

นี่พูดถงึว่าเขาไปท ามโนมยทิธ ิอนันัน้เรื่องหนึ่ง 

มโนมยทิธมินัเป็นวธิกีารอนัหนึ่งในการภาวนา ในพระไตรปิฎกม ี แต่เขาไม่ได้

มโนมยทิธมิาชวนกนัไปรูไ้ปเหน็อะไร ไม่ใช่อย่างนัน้ มโนมยทิธคิอืท าจติใหเ้ขา้ฌาน

สมาบตั ิแลว้ระลกึเอาความสงบอนัน้ี เหมอืนอภญิญา ๖ ทีว่่าอภิญญา ๖ มนัต้องมมีรรค 

ค าว่า “มมีรรค” นะ อภญิญา ๕ แกก้เิลสไม่ได ้อภญิญาที ่๖ รู้ว่าเราสิน้จากกเิลส แลว้รู้

อย่างไรล่ะ อภญิญา ๖ 
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มโนมยทิธนิัน่น่ะ อนันัน้ เพราะในมโนมยทิธบิอกว่าเลยนะ เราเขา้ฌานสมาบตัิ

ไดด้ว้ยขณะจะถา่ย ขณะจะกนิอยู่นี ่ตอ้งเขา้ไดต้ลอด คล่องขนาดนัน้เลย แลว้คล่อง ดูส ิ

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปศกึษากบัอุทกดาบส อาฬารดาบส ไดส้มาบตั ิ

๘ กแ็ค่นัน้น่ะ แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาฝึกหดัวชิชา ๓ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั เราจะเขา้ฌานสมาบตัขินาดไหนมนักเ็ป็นฌานสมาบตั ิ แต่

ถ้ามนัรูค้วามสิน้สดุแห่งทุกข ์แลว้รูอ้ย่างไร รูอ้ย่างไร ทีสุ่ดแห่งทุกขรู์อ้ย่างไร ถ้ามงึไม่

เหน็ทุกข ์มงึไม่รูจ้กัความจรงิ มงึจะสิน้จากทุกขไ์ดอ้ย่างไร 

ฉะนัน้ มนัช านาญแล้วย้อนกลบัมาพจิารณา ยอ้นกลบัมาสู่มรรค มนัตอ้งกลบัมาสู่

มรรค ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล ไม่มหีรอก ท ากนัไป เชื่อกนัไป มนัก็

ว่าแต่อย่างนัน้น่ะ 

แต่นี้กลบัมาทีค่ าถาม มนัจะไปไกล 

“๑. หลงัจากหนูเลกิไปหลายปีแลว้ แค่ครัง้นัน้ครัง้เดยีว ท าไมตอนหนูท า

สมาธแิลว้เกดิอาการแสดงท่าทางประหลาดๆ เหมอืนสตัวอ์ยู่ หนูกลวัมากเลย พระที่

นัน่บอกว่าหนูได้ญาณระลึกชาต ิเพราะตอนนัน้พระที่นัน่ครอบหวัหนูหรอืเปล่าคะ” 

ถ้าหนูมญีาณระลกึชาตไิด ้ หนูกค็งไม่เขยีนมาถามหลวงพ่อ เพราะระลกึได้ 

มนัชดัๆ อยู่นี่ 

เขาบอกว่า พระทีน่ัน่บอกว่าหนูมญีาณระลกึอดตีชาตไิด้ 

ถ้าระลกึไดก้็คงไม่ไดเ้ขยีนมาวนัน้ี ก็ระลกึไดม้นัก็รู้อยู่แลว้ ถ้าเอง็ระลกึได ้

เอง็ก็รูแ้ลว้ไง นี่เอ็งแสดงว่าเอง็ระลกึไม่ได ้ เอง็ถงึเขยีนมาถามไง นี่มนักช็ดัๆ อยู่แล้ว

ว่าพระพูดจรงิหรอืว่าเป็นความจรงิ พระพูดจรงิหรอืว่าความจรงิของเอง็ที่เอ็งรูจ้รงิ พระเขา

พูดจรงิหรอืพูดเทจ็ล่ะ เออ! พระเขาบอกว่าหนูระลกึอดตีชาตไิด ้ แลว้เอง็ระลกึไดห้รอื

เปล่าล่ะ ถ้าไม่ได ้ แสดงว่าพระพูดปด เออ! เอ็งระลึกอดตีชาตไิดจ้รงิหรอืเปล่า ก็ระลกึ

ไม่ได้ ระลึกไม่ได้แล้วพระบอกว่าเอง็ระลกึได้ พระโกหกเอง็หรอืเปล่า เออ! กพ็ระโกหก ถา้

พระโกหกแลว้กจ็บแลว้ไง แลว้ไปฟังอะไรอกีล่ะ 
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ถ้าพระโกหก สิง่ทีค่ าพูดของเขาทุกค าทีเ่ขาพูดกบัเอง็กไ็ม่มคี่าไง กค็นเขาโกหก

เราแลว้ยงัเชื่อเขาอกีไหม ถ้าคนเขาโกหกเราแลว้กจ็บจรงิไหม ถ้าจบแลว้ ไอค้ าทีเ่ขาพูดๆ 

ไว ้เอง็ไปเชื่อท าไม กจ็บไง ถ้าจบแลว้ 

แต่หนูมานัง่ภาวนาแลว้ท าไมหนูยงัท าอาการประหลาดๆ อยู่ล่ะ 

อาการประหลาดๆ นี่นะ เวลาสงัเกตไดไ้หม ไปตามงานน่ะ จิ้ม ๕ ลา้ง ๑๐ เขา

เอามอืไปจิ้มของเหมน็ไวแ้ลว้ลา้งไม่ออก เวลาจิ้มนี่ ๕ บาท แต่เวลาลา้งตอ้ง ๑๐ บาท เรา

ลา้งเองลา้งไม่ออก จติมนัไปรบัรู้ มนัไปจิ้ม มนัไปรบัรูส้ ิง่นี้ไว ้ แล้วพอรบัรูแ้ล้วมนัก็

แสดงอาการ นี่ไง 

ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยท์่านสอนนะ ท่านเวลาเทศน์นะ ท่านจะ

เทศน์ของท่าน เวลาทีส่ าคญัๆ ท่านจะขา้มๆ เพราะกลวั กลวัลูกศษิยม์นัจะเป็นสญัญา

รบัรูส้ ิง่นัน้แลว้สรา้งภาพ 

ไอน้ี่จติ เหน็ไหม ทัง้ๆ ทีจ่ตินี้เป็นของเรา จตินี้เป็นเราเอง แลว้เรากเ็คยไป

ประสบสิง่นัน้มา แลว้พอเดีย๋วนี้จะนัง่สมาธนิะ ออกอาการอย่างนัน้ แลว้จะลา้งอย่างไร 

เหมอืนกบัเราเวลานัง่ปกตกิป็กต ิ เวลาทีถ่้าตวัมนัโยกตวัมนัคลอน มนัจะโยกอยู่

อย่างนัน้น่ะ จะแก้อย่างไร เหมอืนกนั เพยีงแต่อนัน้ีมนัหนักกว่า หนักกว่าเพราะอะไร 

เพราะไอน้ี่มนัฝังสู่รากลกึเลย แลว้พอฝังสู่รากลึกแล้วกต็อ้งภาวนาไปเรื่อยๆ 

ถ้าวิธีการแก้นะ ภาวนาไป เรากลบัมาพทุโธ กลบัมาพทุโธ กลบัมาผู้รู ้

แล้วตัง้สติไว้ ถ้ามนัจะแสดงอาการอะไรออกมา ตัง้สติไว้ แล้วพยายามระงบั

อาการนัน้ มนัจะค่อยๆ จางลงๆ จนหายไป เพราะมนัไม่มีอยู่จริง มนัไม่มี

หรอก มนัไม่มี แต่เราไปเช่ือเขา เพราะพระเขาบอกว่าหนูระลึกอดีตชาติได้ ก็

เลยยงัติดใจไง 

เขาบอกว่าเราระลกึอดตีชาตไิด ้ เราเป็นคนดนีี่ชอบ แต่ไอท้ีแ่สดงกริยิาอย่าง

สตัวน์ี่ไม่ชอบ แสดงกริยิาอย่างสตัว ์ เวลาภาวนาไปแลว้ไหลไปอย่างนี้ไม่ชอบ แลว้ไม่

ชอบ ไม่ชอบกต็อ้งไม่ชอบทัง้หมด เพราะมนัผดิมาตัง้แต่ตน้ ค าสอนกผ็ดิ เขาบอกกผ็ดิ 
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เขาใหผ้ลว่าเรารู้กผ็ดิ แลว้เราท าไมยงัลงัเลใจอยู่ล่ะ ถ้าเขาผดิกเ็รื่องของเขาผดิ เขาผดิ 

ท าไมคนเขาเชื่อกนั คนเขาไปกนัเยอะแยะล่ะ 

อา้ว! กวุ็ฒภิาวะของคนมเีท่านัน้ คนมคีวามรูเ้ท่านัน้ คนมคีวามรูเ้ท่านัน้

พสิูจน์ดว้ยตวัเองไม่ได ้กเ็ชื่อเขาไป ถ้าเชื่อเขาไป ก็ตอ้งไปอยู่ในวงัวนเขานัน่แหละ 

แต่ถ้าเราจะออกจากวงัวนนัน้ เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเชื่อพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ สจัธรรม สิง่ใดสิง่หนึ่งมกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่ทัง้หลายตอ้งดบั

เป็นธรรมดา 

แลว้เวลาเขาโกหกเราไม่เหน็ดบัสกัท ี ระลกึอดตีชาตไิดน้ี่ แหม! มนัผูกไวท้ีใ่จ

เลยล่ะ แลว้เวลาแสดงกริยิาออกไป เวลาภาวนาทไีรไหลไปเลย มนักเ็หมอืนเวลาเรา

ภาวนากนั โยกๆ คลอนๆ แลว้จติมนัไปผูกไวต้รงนัน้น่ะ แลว้จะปลดอย่างไร 

ถ้าจะปลดกบ็อกว่า หลวงปู่ มัน่ไม่ไดส้อนอย่างนัน้ พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอย่าง

นัน้ ค าสอนอย่างนี้เป็นมจิฉาทฏิฐ ิค าสอนอย่างนี้เป็นค าสอนผดิ เราไม่ฟัง เราเลกิ จบ 

แลว้ตอนน้ีเลกิแลว้เอาอะไรเป็นทีพ่ึง่ล่ะ 

อา้ว! กพ็ระพุทธเจา้ไง ระลกึถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แลว้องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท ากริยิาอย่างนี้ไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เอาผา้ไป

คลุมศรีษะใครไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนใหค้นระลกึชาตไิดห้รอืเปล่า 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนใหพุ้ทโธใช่ไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สอนใหรู้จ้กัทุกขใ์ช่ไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน ทุกข ์ เหตุให้

เกดิทุกข ์ทุกขด์บั วธิกีารดบัทุกข ์แลว้เรากอ็ยากจะเป็นอย่างนี้ ถา้เราเชื่อพระพทุธเจา้ 

เรากก็ลบัมาทีน่ี่ กลบัมาสจัจะ กลบัมาทีม่รรคกจ็บ 

แลว้สิง่ทีเ่ราไปรบัรูม้า ไปจ ามา วางมนั ของมนัมอียู่ดัง้เดมิ ศาสนาแรกของโลก

คอืศาสนาถอืผ ีของอย่างนี้มนัมอียู่แล้ว ความเชื่อถือของสงัคม เราวาง เราเป็นชาวพุทธ 

เราเชื่อองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ วาง ถ้าวาง พอวางอย่างนัน้ปับ๊ มนัตดัเลย ตดั

ความสงสยั 
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ไม่ใช่สงสยั ยงัแงม้ประตู ยงัอยากดูเขาอกีว่ามาอย่างไร อย่างนัน้แกไ้ม่หาย

หรอก 

ตดั ไม่ตอ้งแงม้ประตเูลย ใครมาเคาะ ไม่แงม้ประตูกดู็ช่อง เฮย้! ใครมา 

อยากจะเห็นหน้า อย่างนัน้มนักเ็ขา้มาเป็นกริยิาอย่างสตัวอ์ยู่อกี ไม่ต้องไปยุ่งกบัมนัเลย

นี่จบ 

“๒. อาจารยช์่วยอธบิายอาการทีเ่กิดขึน้ไดไ้หมคะว่าท าไมแสดงอาการ

แปลกๆ โดยหา้มไม่ได ้มนัเป็นไปเอง” 

หา้มได ้ ไม่เป็นไปเองหรอก หา้มไดท้ัง้นัน้น่ะ อาการทีเ่ป็นอย่างนัน้กเ็ป็น

อย่างนัน้ โดยธรรมชาตขิองเรา จตินี้เคยเวยีนว่ายตายเกดิมาแลว้ อย่างทีว่่าเป็นจรติ

นิสยัอะไรมา มนัมมีาของมนัอยู่แลว้ มนัมอียู่แล้ว เพยีงแต่ว่าครูบาอาจารยข์องเราท่าน

เพยีงแต่ระงบั ท่านไม่ไดห้า้ม เพราะตอ้งการใหป้ระเสรฐิไง 

ในบรรดาสตัวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิทีสุ่ด นี่องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก ในบรรดาสตัวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ประเสรฐิทีสุ่ด 

แลว้ในบรรดาวฏัฏะนี้ใครจะประเสรฐิทีสุ่ดล่ะ แลว้ประเสรฐิอย่างเราแล้วเรา

ท าไมตอ้งไปเลียนกิรยิาแบบสตัวล์่ะ สตัวม์นัเดนิสีเ่ท้า สตัวม์นัคลานไป สตัวม์นัไถตวั

มนัเองไป เรามาเดนิสองเทา้ เราท าไมตอ้งไปเลยีนแบบไอก้ริยิาเดนิสีเ่ทา้ ถ้าเราไป

เลยีนแบบอย่างนัน้น่ะ อาการมนัประหลาดตรงไหน มนัไม่มอีาการอะไรประหลาดเลย 

ไสเ้ดอืนมนัไม่มเีทา้ มนัใชต้วัมนัไถไปนัน่น่ะ อาการแบบนัน้พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอยู่

แลว้ 

ฉะนัน้ ในบรรดาสตัวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิทีสุ่ด เรา

กก็ลบัมายนืในกริยิาสองเทา้ของเรา เรากลบัมายนืในกริยิาของเรา เรากลบัมาพุทโธ

ของเรา ใชปั้ญญาของเรา 

“อาการแบบนัน้ ใหอ้ธบิายอาการทีม่นัเกิด” 
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โอ๋ย! รอ้ยแปด อย่างทีเ่ราว่าน่ะ เพื่อนเขาไม่ไดบ้วชนะ วยัรุ่นด้วยกนั วยัรุ่น

ดว้ยกนักป็ระสาว่าอยากมขีองดอีะไรน่ะ กว่็ากนัไป ดว้ยความไม่รูไ้ง แต่เรานี่ดอีย่าง

หนึ่ง เขาชวนไปสกั ชวนไปทุกอย่าง เขามทีุกอย่าง เราไม่เอา เราเอาแต่พระพุทธรูป 

เราเอาแต่พระ เอาแต่เหรยีญ เอาแตต่ะกรุด อย่างอืน่ไม่เอา อย่างอื่นไม่เอา ขนาดเขา

ฝังเขม็ เขาฝังตะกรุด แบบนัน้เรากไ็ม่เอา ไม่เอา อะไรทีฝั่งเขา้ตวันี่ไม่เอาเลย แต่กไ็ป

เหน็มา 

นัน่เขาเป็นเครื่องรางของขลงั แต่ของเรา เครื่องรางของขลงัเขากเ็รยีกว่าไสย

ศาสตร ์แลว้ของเราพุทธศาสน์ แลว้นี่เพยีงแต่ว่าพีช่ายเชื่อ คนอื่นเขาเชื่อ เขาลากไป ดว้ย

ความเชื่อ พอเขาเชื่อนะ เขากเ็อาความดีๆ  เอาแต่ของดีๆ  ใหน้้อง แต่น้องพอไปเจออย่างนี้ 

น้องมนัเป็นทางสองแพร่งไง แพร่งหนึ่งเคยปฏบิตักิบัหลวงปู่ เจี๊ยะมา แพร่งหนึ่งคอืเรายงั

มคีุณสมบตั ิมคีุณงามความดขีองเรา อกีแพร่งหนึ่งเขาพาไปเจอมาแลว้งงๆ ไม่อยากได ้แต่

มนักด็เีนอะ ไม่อยากได้ เรากแ็สดงอาการได้ อู๋ย! ดดีดิ้นเหมอืนสตัวเ์ลย ไม่อยากได้ 

แต่มนักเ็ป็น แลว้พอถ้าเวลาเราจะแกล้่ะ 

เราจะแก ้ เรากพ็ุทโธ กลบัมาพุทโธ ค าว่า “แก”้ ถ้าอธบิายมนักอ็ธบิายเป็นส

เตป็ว่า อาการจะเป็นอย่างนี้ มนัมเีหตุมผีลเป็นอย่างนี้ แต่อธบิายกเ็ป็นทางทฤษฎ ีมนัก็

เหมอืนต ารายา แต่ถ้าเวลาคนจะแก้ คนต้องกินยา คือว่าจิตของผู้เป็นต้องแก้เอง

ไง จิตของผู้เป็นจะต้องก าหนดพทุโธเอง แล้วผ่อนคลายเอง ท ากลบัมาให้เป็น

ปกติเอง นัน่คือการแก้ นัน่คือตวัยา ตวัยาคือศีล สมาธิ ปัญญา 

ฉลากยา ใหห้ลวงพ่ออธบิาย กอ็ธบิาย 

“หลวงพ่อนี่พูดอะไรแจว้ๆ แต่มนัไม่เป็นเหมอืนหลวงพ่อสกัอย่างหนึ่งเลย” 

เวลาเอง็ท าไป เดีย๋วเอง็จะรูว่้าเป็นหรอืไม่เป็น ถ้าเป็น มนักเ็หน็เป็นสเตป็ 

แลว้มนักแ็กไ้ดไ้ง 

แต่นี่ยงังงๆ อยู่ไง เพราะงงๆ อยู่ อวชิชา ไม่รู ้มนักเ็ลยเป็นไปกนัอย่างนัน้ นี่

พูดถงึว่าขอ้ที ่๒ 
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“๓. จะแก้อย่างไรดคีะใหห้าย หนูพยายามนึกถงึครูบาอาจารยห์ลวงปู่ มัน่ก่อนนัง่

สมาธ ิกย็งัแสดงหน้าตาท่าทางเป็นสตัวอ์ยู่ ขอบคุณค่ะ” 

ถ้ายงัระลกึถงึหลวงปู่ มัน่อยู่ ระลกึถงึครูบาอาจารยอ์ยู่นะ ระลกึถงึองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เห็นไหม เราต้องมทีีพ่ ึง่ไง อย่างเช่น

ถ้าเราเป็นพุทธมามกะ เรามพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในหวัใจ อยู่ในหวัใจคอืว่า

เหมอืนกบัเรามพี่อมแีม่ เราระลกึถงึพ่อแม่เรานี่ เราก็อบอุ่นใช่ไหม 

นี่กเ็หมอืนกนั เราเป็นชาวพทุธ เราไม่มอีะไรเป็นทีพ่ึง่เลยหรอื เราเป็นชาวพทุธ 

เราตอ้งลอยอยู่กลางทะเลเลยหรอื เราเป็นชาวพุทธ เราไม่มอีะไรเป็นทีพ่ึง่กนัเลยหรอื 

เราเป็นชาวพุทธ เรากม็พีระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่ ระลกึถงึพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึกนะ ใครมคีวามมัน่คงขนาดไหนกบัองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ คนนัน้กจ็ะไดผ้ลมากเท่านัน้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราระลกึถงึหลวงปู่ มัน่ ระลึกถงึครูบาอาจารย์ ระลกึถงึองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลย ระลกึถงึ ระลกึถงึนะ พุทโธๆ นี่กช็ื่อของท่านอยู่แล้ว 

พุทโธๆ ระลกึถงึแลว้ท าตาม เอาสิง่นี้เป็นทีพ่ึง่ แลว้พยายามเกาะนี้ไว ้ ถ้าจติมนัเกาะ

พุทโธไว ้พุทโธๆ มนัไม่เป็นอย่างนัน้หรอก อาการที่มนัเป็นมนัส่งออกแล้ว มนัเป็นแลว้ 

ถ้าเราพุทโธๆ ฝืนมนัเลยๆ หาย มนัตอ้งหาย 

มนัไม่หายเพราะมนัสงสยัว่าอยากเป็น มนัเป็นอย่างไรๆ แลว้จะแกอ้ย่างไร 

เพราะไปแกต้รงนัน้กไ็ม่หายหรอก เราอยากจะแกก้ริยิาอย่างสตัว ์แต่เราท ากริยิาอย่าง

สตัวอ์ยู่ มนัจะแกห้ายได้อย่างไร ถ้ากิรยิาอย่างสตัว์ก็เป็นกริยิาอย่างสตัว ์ แต่กริยิาอย่าง

นัน้เป็นกริยิาอย่างสตัว์ 

แต่กริยิาของพระ นัง่สมาธ ินัง่ เหน็ไหม กริยิาของพระพุทธเจา้นัง่อยู่โคนตน้โพธิ ์

เราท าท่ากิรยิาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราก็เป็นพุทธะขึน้มาแลว้ พุท

โธๆๆ มนักไ็ม่แสดงกริยิาอย่างสตัว์ 

ถ้าเราฝืนกลบัมาอยู่กิรยิาของธรรม กริยิาขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ กจ็บ เราดงึกลบัมาทีน่ี่ พอกิรยิามนัไม่ไป จติมนัเริม่สงบ มนักห็าย หายแลว้เรา
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ค่อยๆ แก ้ค่อยๆ แกค้อืท าจติเราใหส้งบ จติเราใหห้ายได ้หายจากอาการอย่างนัน้ พุท

โธ ตัง้สตไิว ้แลว้ไม่เป็นอย่างนัน้ ฝืนๆๆ ฝืนจนจบ 

ทีเ่ราท าอยู่นี่เราฝืนกเิลส กเิลสมนัจะพยายามใหสุ้ขสบาย เรากฝื็นมนักลบัมา

พุทโธ ฝืนมาภาวนา ฝืนกเิลสๆ จนมนัเป็นธรรม 

เป็นธรรมคอืเป็นมรรค เป็นศลี เป็นสมาธ ิ เป็นปัญญา เป็นมรรค เป็นมรรค

เป็นทางกา้วเดนิของจติ จติมนักา้วเดนิมรรค จติมนัมมีรรค มนัเป็นทางเดนิ จติมนัเอา

มรรคญาณเข้ามาช าระลา้งอวชิชา มนักจ็บ 

นี่กเ็หมอืนกนั ฝืนมา ฝืนมา แกก้จ็บ ถ้าไปแกไ้ปตามเขา ไม่มวีนัจบหรอก 

แลว้ไม่ตอ้งไปสงสยั แลว้ไม่ตอ้งไปแก้ไข ไม่ตอ้งไปพูดถูกพูดผดิ มนัเรื่องของเขา 

หลวงตาบอกว่า ในโลกคนโง่มากหรอืคนฉลาดมาก 

คนฉลาดมนัตอ้งมปัีญญา แลว้คนฉลาดจะคุยกนันี่ยาก เหน็ไหม เขาบอก 

“พระพุทธศาสนานี่ยุ่งมากเลย ศาสนาอื่นเขาออ้นวอนกจ็บ พระพุทธศาสนาตอ้งมี

ปัญญา ตอ้งเอาตวัรอด อู๋ย! มนัยุ่งขนาดนี้เลย” 

กเ็อาตวัรอด มนักเ็อาตวัเองพน้จากความไม่รู ้ เอาตวัเองพ้นจากมาร 

ศาสนาพทุธท่ีว่าประเสริฐ ประเสริฐอย่างน้ี 

แต่เราบอก “มนัยุ่งมาก มนัยุ่ง” 

ถ้าเรามปัีญญาแลว้จะยุ่งไหม มปัีญญาแลว้มนักใ็คร่ครวญไดอ้อกหมด มนั

พจิารณาได้หมด มปัีญญาก็เอาตวัรอดได้ พอเอาตวัรอดได้ เหน็ไหม เรามปัีญญา ศาสน

ทายาท เราเป็นคนทีม่คีุณธรรม มนัเป็นตวัอย่าง 

แต่บอกว่าไม่ตอ้งไปยุ่งกบัเขา ไม่ตอ้งไปแกเ้ขาหรอก เพราะอะไร เพราะคนโง่

มากหรอืคนฉลาดมาก มนักไ็หลกนัไปแบบนัน้น่ะ แลว้ไปพูดนะ มนักเ็สยีพลงังานมาก 

เวน้ไวแ้ต่เป็นญาตเิป็นพีเ่ป็นน้องกนักอ็กีเรื่องหนึ่งนะ แต่ถ้าไม่ใช่จะท าอย่างไรล่ะ 

เวลาหลวงตาท่านพูด หน้าทีข่องท่าน ท่านแสดงธรรม ท่านเมตตามาก ท่าน

อยากจะรือ้สตัวข์นสตัว ์แตส่ตัวม์นัไม่เชื่อ สตัวม์นับอกอนันัน้ง่าย อนันัน้มนัด ีมนัตอ้งการ

อย่างนัน้ มนักเ็ป็นกรรมของสตัว ์เอวงั 


