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 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๙๓. เร่ือง "อาการเช่นน้ีเรียกว่าจิตรวมใช่ไหมเจา้คะ" 

 กราบนมสัการค่ะ มีอยูว่นัหน่ึงหนูไม่แน่ใจว่าก าลงัท าอะไรอยู ่ แต่อยูใ่นท่านัง่ 
เห็นดวงใสอยูร่ะหว่างกลางอกค่ะเคล่ือนท่ี และอีกดวงหน่ึงอยูข่า้งหลงัค่ะ เคล่ือนมา
รวมกนัขา้งหนา้ค่ะ เป็นดวงเดียวกนัและมีความรู้สึกว่ามนัทะลุไปขา้งหลงัของหนูค่ะ 
และมีแสงพุ่งออกไปขา้งหลงัค่ะ จากนั้นรู้สึกตวัวา่ตวัเบาสบายโล่งค่ะ อาการเช่นน้ี
เรียกว่าจิตรวมใช่ไหมเจา้คะ แต่อาการท่ีเกิดหนูไม่ไดน้ัง่สมาธินะคะ  

 ปกติหนูจะฟังธรรมหลวงพ่อไม่ก าหนดค าบริกรรมค่ะ แต่ถา้นัง่สมาธิจะก าหนด
พุทโธ และเวลาถา้หนูเดินไปไหนหรือนึกไดห้นูจะบริกรรมพุทโธในใจค่ะ อาการแบบน้ี
เรียกว่าจิตรวมหรือเปล่าคะ และอยา่งน้ีเรียกว่าจิตมีการพฒันาข้ึนหรือเปล่าคะ และเวลา
นัง่ไม่มีอาการอะไรค่ะ รู้สึกเฉย แต่เวลานอนช่วงน้ีเหมือนไม่ไดน้อน เหมือนจิตมนั
ท างานตลอดค่ะ และท่ีหนูท าอยูถู่กใช่ไหมเจา้คะ กราบขอบพระคุณค่ะ 

 ตอบ  :   ถูก เพราะว่าเวลาเขาบอก "เวลานัง่สมาธิปกติหนูจะฟังเทศน์หลวงพ่อ 
ไม่ก าหนดบริกรรมค่ะ" ถูกตอ้ง น่ีเวลาเราก าหนดของเรา เราก าหนดพุทโธของเรา ถา้เรา
ก าหนดของเรา เวลาเรานัง่โดยส่วนตวัเราตอ้งก าหนดพุทโธ เราปล่อยไม่ได ้ปล่อยมนัจะ
เล่ือนลอย เพราะความรู้สึกมนัละเอียด ความรู้สึกน่ี ความรู้สึก เห็นไหม พอเรานัง่แลว้เรา
จะเหม่อ เวลาเรานัง่แลว้เราจะง่วงนอน เวลาเรานัง่แลว้เราจะตกภวงัค ์น่ีพุทโธ พุทโธ พุท
โธ ถา้จิตมนัเป็นสมาธิมนัจะเป็นสมาธิชดัๆ  

 ฉะนั้น เวลานัง่โดยปกติเราตอ้งก าหนดพุทโธของเราไปดว้ย แต่เวลาฟังไง เวลา
ฟังเทศน์ ปกติหนูฟังธรรมหลวงพ่อไม่ไดก้ าหนดบริกรรมค่ะ ไม่ตอ้งก าหนด เพราะจิตใจ
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เรา ความรู้สึกเราเกาะอยูท่ี่เสียง เกาะอยูท่ี่ส่ิงนั้นแลว้ เกาะไวไ้ง เพราะวา่เราฟังเทศน์มนั
เกาะไว ้ส่ิงนั้นพอ แต่ถา้เรานัง่โดยส่วนตวัเราตอ้งบริกรรมพุทโธ พุทโธของเราไปดว้ย น่ี
เขาบอกท าอยา่งน้ีถูกตอ้งหรือเปล่าคะ ถูก ท าอยา่งน้ีถูกตอ้ง น้ีเวลาท าไปๆ เราคุน้เคย เรา
คุน้เคยถา้มนัเป็น เห็นไหม น่ีอาการของโยม อาการเช่นน้ีจิตรวมใช่ไหมเจา้คะ  

 ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ อาการแบบน้ีเป็นอาการส้มหล่น เป็นอาการ เห็นไหม จิตเรา
ก าหนดพุทโธ เราฟังเทศน์ เราฟังเสียงนั้นอยู ่ ถา้เราก าหนดพุทโธของเราน่ีเราท า น่ีเหตุ 
เราสร้างเหตุของเรา เราพยายามท าเหตุของเรา เวลาเราตั้งใจใช่ไหม เรามีสติก าหนดพทุ
โธ พุทโธ พุทโธ หรือฟังเทศน์ ถา้จิตมนัลงมนัก็ดีไง มนัดี แต่ขณะท่ีเรานัง่อยูเ่ฉยๆ ใช่
ไหม เกิดแสงอยูข่า้งหนา้ เกิดดวงแกว้อยูข่า้งหนา้ แลว้เกิดดวงแกว้อยูข่า้งหลงั แลว้มนัวิ่ง
ไปชนกนัท่ีตวัเรา ทะลุเขา้ไปในตวัเราเลย อู๋ย แลว้มนัเบา มนัสบายไปหมดเลย อนัน้ีส้ม
หล่น  

 ส้มหล่นเพราะอะไร? เพราะว่ามนัเป็นเองไง มนัเป็นของมนัใช่ไหมเพราะเรา
ก าหนดพุทโธ เราฟังเทศน์อยู ่ เวลาเราฟังน่ีเหตุ น่ีคือเหตุท่ีเราท ามาต่อเน่ือง แต่เวลาท ามา
ต่อเน่ือง ขณะท่ีต่อเน่ืองเราวางไง เราก็วาง ขณะท่ีนัง่อยู ่หนูนัง่อยู ่อยูใ่นท่านัง่ แต่ไม่รู้ว่า
ท  าอะไร อยูใ่นท่านัง่ แต่เหตุท่ีเราบ่มเพาะ เราบริกรรมมามนัไดบ่้มเพาะมา จิตใจมนัได้
ท  ามาแต่มนัยงัไม่เป็นสมาธิ มนัยงัลงไม่ได ้เพราะความอยาก  

 น่ีความรู้สึกของเราความอยากมนัขวางอยู ่ มนัขวางอยู ่ มนัทิฐิหรือว่าจิตใตส้ านึก
มนัรับรู้อยู ่ มนัไม่ลงสมาธิ แต่เวลามนัปล่อย มนัปล่อย มนัปล่อยแต่เราไม่รู้ไง เพราะเรา
นัง่อยู ่ เรานัง่อยู ่ เพราะมนัปล่อย มนัส้มหล่น มนัฟลุค เกิดเห็นแสงอยูข่า้งหนา้ มนัพุ่งมา 
แลว้แสงอยูข่า้งหลงัมนัชนกนั มนัชนเขา้มาในร่างกาย มนัทะลุเขา้มาในร่างกายเราเลย 
แลว้พอเขา้มาในร่างกายตวัมนัเบา มนัสบายไปหมดเลย  

 พอตวัมนัเบา มนัสบายไปหมด น่ีอาการอยา่งน้ี เวลาถา้จิตมนัสงบ เวลาถา้จิตเรา
สงบมนัจะละเอียดเขา้มา อาการอยา่งท่ีว่าตวัเบามนัจะรู้ เห็นไหม ท่ีตวัเบา ท่ีมนัสบายมนั
จะรู้ของมนัเลยนะ มนัรู้แลว้ละเอียดเขา้ไปๆ แต่ถา้มนัว่าอยา่งน้ีใช่จิตรวมไหม? ใช่ มนั
เป็นสมาธิ แต่เวลาถา้จิตรวมนะ ถา้จิตรวม จิตรวมใหญ่ จิตรวมท่ีว่ามนัสนิทเลยมนัสักแต่
ว่ารู้ ค  าวา่จิตรวมคือมนัเป็นเอกคัคตา หน่ึงเดียว เห็นไหม เอกคัคตารมณ์จิตตั้งมัน่ มนัมี
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หน่ึงเดียว แต่น่ีเราเห็นแสง เราเห็นแสง เรากบัแสง เรากบัแสง เราเห็นมนั แลว้มนัเล่ือน
มา มนัเคล่ือนเขา้มาๆ  

 แสงมนัมาน่ีแสง แต่ใครเป็นคนเห็นล่ะแสงน่ี เพราะจิตเป็นผูเ้ห็น ถา้ไม่มีจิต ไม่มี
ส่ิงมีชีวิตมนัจะรับรู้อะไรไหม? ถา้ไม่รับรู้ แสงมนัก็คือแสง มนัสักแต่ว่า มนัไม่มีใครไป
รับรู้มนั แต่เพราะมนัจิตรับรู้ เห็นไหม มีเรากบัจิตไง มนัไม่ใช่หน่ึง มนัไม่ใช่หน่ึง แต่ถา้
จิตมนัจะรวมใช่ไหม พุทโธ พุทโธ พุทโธ มนัละเอียดเขา้มา ละเอียดเขา้มา พอละเอียด
เขา้มามนัจะเกิดอาการแลว้ อาการท่ีว่าพอเราพุทโธ พุทโธ มนัละเอียดจนมนัจะพุทโธ
ไม่ไดไ้ง มนัจะพุทโธไม่ได ้ถา้ก าหนดลมหายใจ ลมหายใจมนัจะละเอียดข้ึน เบาข้ึน จน
จะไม่มีลมหายใจ  

 จะไม่มีลมหายใจ ตรงน้ีส าคญัมาก จะไม่มีลมหายใจมนัก็คิดแลว้ โดย
สัญชาตญาณของเราใช่ไหม ถา้ไม่มีลมหายใจก็ตอ้งตาย ถา้มนัขาดตกบกพร่อง มนักลวั
ตาย กลวัพิการ กลวัไม่มีออกซิเจนเล้ียงสมอง มนักลวัไปหมดแหละ เพราะอะไร? เพราะ
มนัมีความรู้เยอะ เราเรียนมาก เรารู้มาก แลว้พอมีอะไรเกิดข้ึนเป็นขอ้เทจ็จริงเรากลบั
แปลกใจ เรากลบัแปลกใจ ประสาเรานะเรากลบัต่อตา้น จิตใตส้ านึกน่ีกิเลสมนักลบั
ต่อตา้น กิเลสมนัจะไม่ใหเ้ป็นไปไง เราบอกน่ีมนัติดกบัดกัตวัเอง ติดกบัดกัความรู้ของเรา 
แต่ถา้เราบอกโดยปกติ น่ีท่ีค  าถามเขาแปลกใจ เขาแปลกใจวา่เวลามนัเป็นเขาไม่ไดต้ั้งใจ 
เวลาเขาตั้งใจมนัไม่เป็นไง  

 เขาบอกหนูไม่แน่ใจว่าก าลงัท าอะไรอยู ่แต่อยูใ่นท่านัง่ แลว้เห็นดวงใสๆ เวลามนั
ไม่ตั้งใจมนัเป็น เวลาตั้งใจมนัไม่ได ้ค  าถามมนัอยูต่รงน้ี แลว้เวลาตั้งใจไม่ได ้เพราะตั้งใจ
น่ีเราตั้งใจ เราตั้งใจมนัตณัหาซอ้นตณัหา แต่ค าถามว่าเราตั้งใจแลว้เราก าหนดพุทโธของ
เรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเรา เวลามนัเป็นมนัเป็นอยา่งน้ี น่ีข้ึนเป็น มนัเร่ิมเป็นสมาธิ 
แต่ถา้รวมใหญ่นะมนัจะลึกลบั มนัจะมีคุณค่ามากกว่าท่ีโยมเป็นอีก ไอน่ี้ท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์
เดียวไง มนัจะดีกว่าน้ีอีก ๙๙ เปอร์เซ็นต ์เวลามนัเป็นจริงมนัจะแปลกประหลาดกว่าน้ีอีก 
๙๙ เปอร์เซ็นต ์ 

 น่ีเวลาคนเป็นเป็นอยา่งน้ี ถา้ใครท าสมาธิได ้ใครท าความสงบของใจได ้จะเคารพ
บชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาก ถา้ใครท าความสงบของใจได ้ ใครมีหลกัมี
เกณฑน์ะจะซาบซ้ึงบุญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ จะซาบซ้ึงมาก จะเคารพมาก 
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เพราะอะไร? เพราะส่ิงน้ีเป็นสัจจะ มนัเป็นความจริงท่ีมนัมีอยู ่ แลว้เราทุกคนว่าเก่งหมด 
แต่ไม่เคยไดส้ัมผสั ไม่เคยไดส้ัมผสัส่ิงน้ีเลย พอไปสัมผสัมนัจะตะลึงเลยแลว้เขา้ใจ แต่ 
แต่พอจิตมนัเส่ือม ถา้มนัเขา้ใจ เพราะในวงการกรรมฐานเราน่ี เวลาพระปฏิบติัจิตสงบได ้
จิตมีหลกัมีเกณฑไ์ด ้แลว้พอเวลาจิตเส่ือมเขา้ไปแลว้มนัทนแรงส่ิงเร้าในใจไม่ไหวสึกไป  

 ทนความอยากของในใจไม่ไหว เวลาจิตมนัเส่ือม จิตมนัเส่ือมแลว้มนัร้อน จิตมนั
เส่ือมแลว้มนัไม่มีท่ีพึ่ง พอไม่มีท่ีพึ่งกิเลสมนัเป่าหูทุกวนัแหละ อยา่งนั้นดีกว่า สึกไป
ดีกว่า ไปท ามาหากินดีกว่า เลิกปฏิบติัดีกว่า น่ีมนัจะเป่าตลอดไป แต่ส่ิงท่ีว่าเคยเป็นสมาธิ
มนัก็ฝังใจอยู ่ มนัเช่ือ ศรัทธามนัตั้งมัน่เลย มนัเช่ือว่าสัจธรรมมีจริง ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาจิต
มนัเส่ือม จิตมนัเส่ือม จิตมนัเป็นไปนะ เวลากิเลสมนัแขง็แรงข้ึนมามนัท าใหพ้ระสึกไป 
ท าใหผู้ป้ฏิบติัลม้เลิกไป  

 ฉะนั้น บอกว่าถา้มนัเขา้สัมผสัไดแ้ลว้เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆด์ว้ย
ความเป็นจริง ท าไมเขาสึกไปล่ะ? สึกไป เวลาเป็นความจริง ความจริงขณะท่ีเป็น แต่เวลา
มนัเส่ือมไปแลว้มนัไปคลุกเคลา้อยูก่บักิเลสทั้งหมด เหมือนกบัเวลาเราเจริญข้ึนมา เราไป
อยูก่บัความร่มเยน็เป็นสุข เวลามนัเส่ือมไปเราไปคลุกอยูก่บัไฟมนัทนไม่ไหว มนัคลุกอยู่
กบัไฟมนัทนไม่ไหวมนัก็ตอ้งสึกไป ตอ้งเป็นอยา่งนั้นไป  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า 

 ถาม  :   อาการท่ีเกิดข้ึนมนัเป็นจิตรวมหรือเปล่าคะ  

 ตอบ   :   มนัเป็นสมาธิ เป็นส้มหล่น มนัเป็นความสุข ความสงบใช่ แต่บอกถา้มนั
จิตรวมใหญ่มนัยงัไม่ถึงขนาดนั้น แต่ใหท้  าไป ใหข้ยนัหมัน่เพียรไป ท าคุณงามความดี
ของเราเนาะ ท าคุณงามความดีของเรา ความดีทางโลก ความดีท่ีเขาท าเป็นความดี ท่ีเขา
ท ากนั กตญัญูกตเวที ท าคุณงามความดีเป็นความดีไหม? เป็น เป็นความดีแน่นอน แต่
ความดีอยา่งน้ี ดูสิเวลาสัตว ์ เวลาสัตวม์นัเล้ียงลูกมนั มนัไปหาเหยือ่ มนัล่ามานะ ดูสิหมา
มนัไปกินมานะ แลว้พอกลบัไปท่ีรังของมนั มนัไปขยอ้นออกมาจากทอ้งของมนัใหลู้ก
มนักิน มนัก็เป็นความดี ความหาอยูห่ากิน ความรับผดิชอบดูแลกนัสัตวม์นัก็ท  า ถา้สตัว์
มนัดีนะ  
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 น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นคน เราท าเป็นความดีไหม? เป็น น่ีเขาเป็นความดีของ
มนุษยน์ัน่ล่ะ แต่ถา้ความดีท่ีมนัดีกว่าน้ี ความดีท่ีมีโอกาส ความดีท่ีเรากระท าได ้ แลว้
มนัดีข้ึนมา พอมนัมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาข้ึนมาเราจะเห็นเลยว่าสมบติัของใจอนัน้ีมนั
ส าคญั ส าคญัมากๆ ส าคญัมากๆ แลว้ส าคญัอยูไ่หนล่ะ? เราไปคน้ควา้ในต ารา เราไปฟัง
ครูบาอาจารย ์ ท่านก็บอกวิธีการเท่านั้นแหละ แต่เวลามนัเป็นจริงข้ึนมามนัเป็นจริงใน
หวัใจของเราไง มนัเป็นจริงมนัเป็นจริงอยา่งน้ี ถา้มนัเป็นจริงอยา่งน้ีข้ึนมา เห็นไหม น่ีเขา
ถามวา่ 

 ถาม   :   แลว้อยา่งน้ีจิตหนูมนัพฒันาข้ึนหรือเปล่า  

 ตอบ   :   มนัพฒันาข้ึนสิ มนัตอ้งดีข้ึน น่ีจิตมนัพฒันาข้ึน ฉะนั้น อนัน้ีเป็นอาการ
ท่ีจิตรวมหรือไม่ เป็นสมาธิ ค  าว่าจิตรวม ค าว่าจิตรวมมนัสักแต่ว่ารู้ จิตรวมใหญ่ จิตรวม
ใหญ่ หลวงตาท่านเคยพดูอยา่งน้ีนะ บอกพระบางองคไ์ม่เคยเจอเลย พระบางองคท์  า
ไม่ไดเ้ลย พระบางองคท์  าไม่ไดเ้ลย แลว้คนท าไดน้อ้ยมาก เพราะ เพราะเวลาเราประพฤติ
ปฏิบติั ศีล สมาธิ ปัญญามนัไม่ตอ้งใชถึ้งกบัจิตรวม จิตรวมถึงจะพิจารณา เพราะจิตรวม
มนัพิจารณาไม่ได ้จิตรวมมนัสกัแต่ว่ารู้ มนัเป็นหน่ึงเดียว  

 เวลาพิจารณาจิตเห็นอาการของจิตมนัเป็นอารมณ์สองน่ีแหละ แต่อารมณ์สองท่ี
เป็นสมาธิมาแลว้มนัปล่อยวาง ปล่อยวางจากการยแุหยข่องกิเลสมาแลว้ ปล่อยวางจาก
การยดึครองของกิเลสมาพกัหน่ึง พอจิตมนัสงบได ้เป็นอิสระได ้เวลามนัออกมาพิจารณา
มนัถึงวิปัสสนา เพราะมนัไม่มีกิเลสบวกเขา้มา มนัไม่มีตณัหาความทะยานอยากคอยชกั
น าว่าจะเป็นอยา่งนั้น จะเป็นอยา่งนั้น ปฏิบติัไปแลว้ตอ้งเป็นอยา่งนั้น เพราะอะไร? 
เพราะเรารู้มาแลว้ เราศึกษามาแลว้ เราอ่านมาแลว้ เราฟังครูบาอาจารยม์ามากแลว้ มนั
พยายามจะชกัน าไปทางนั้น มนัก็เลยไม่เป็นความจริง แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัเป็นอิสระ 
จิตสงบอิสระจากกิเลสชัว่คราว แลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา  

 ถา้มนัพิจารณาของมนัไป พอมนัพิจารณาของมนัไปนะ พอจิตมนัเร่ิมพิจารณาไป
มนัเร่ิมคลายออกมา น่ีสมุทยัก็เจือปนเขา้มา คือความคาดหมายเจือปนเขา้มา ติดกบัดกั
ตวัเอง น่ีมนัก็กบัดกั กบัดกัของกิเลสมนัเป็นของมนั ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา พน้
จากกบัดกัเป็นอิสระชัว่คราว แลว้เราก็พิจารณาของเรา ถา้มนัพิจารณาไดพ้ิจารณาของเรา 
น่ีท  าอยา่งน้ีข้ึนไป เจริญข้ึนไป ส่ิงท่ีข้ึนไปมนัจะพน้จากกบัดกัของตวัเอง ฝึกหดัอยา่งน้ี 
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แลว้มนัพฒันา มนัตอ้งพฒันา ไม่พฒันามนัจะเป็น โอ๋ย ดวงขา้งหนา้กบัดวงขา้งหลงัเขา้
มา เพราะดวงอยา่งน้ีป๊ับก็บอกเลย บอกว่าเอะ๊ อยา่งน้ีติดนิมิตสิ พุทโธ พุทโธมนัติดนิมิต 
ไอพ้วกภาวนาไม่มีปัญญา  

 ไอค้  าว่านิมิต นิมิต จิตสงบแลว้มนัรู้ มนัเห็น จิตมนัรู้ มนัเห็นเราก็วาง เห็นไหม 
พอมนัเห็นนิมิต มนัเห็นแสง แสงมนัพุ่งเขา้มาชนกนั มนัทะลุเขา้มาตวั น่ีมนัไม่ส่งออก
นะ เห็นแสง แสงวิ่งออกไป แลว้ความรู้กต็ามออกไป ส่งออกไปเลยนะ น่ีเห็นแสงแสง
มนัยงัวิ่งกลบัเขา้มาหาเราใช่ไหม แลว้จากดวงขา้งหลงัมาชนกนั ชนกนัในร่างเรา คือชน
กนัแลว้มนัหายไปไง พอชนเขา้มาในร่างน้ีมนัไม่มีนิมิตใหต้ามไป นิมิตมนัยอ้นกลบัมาท่ี
เรา เราเห็นนิมิต แลว้นิมิตเรากลืนนิมิตเขา้มาในใจของเรา จิตน่ี ใจเรามนัดึงนิมิตเขา้
มาแลว้กลืนมนัเลย กลืนนิมิตไปเลย กลืนมนั ท าลายมนัไม่มีเลย จิตว่าง สบายโล่ง  

 ถา้เราไม่ส่งออก เราไม่ตามไป นิมิตก็คือนิมิต ถา้คนรู้ คนเห็นมนัก็เป็นอยา่งนั้น 
ถา้คนไม่มีนิมิต จิตสงบธรรมดาก็เป็นสมาธิ ถา้สมาธิเรากย็กข้ึนเลย ยกข้ึนสู่วิปัสสนา เรา
ฝึกหดัของเรา ฝึกหดั วิปัสสนาอ่อนๆ ฝึกหดัใหจิ้ตมนักา้วเดิน ฝึกหดัใหม้นัมีประโยชน์
ของมนัข้ึนมา ถา้มีประโยชน์มนัก็เป็นประโยชน์ ค าถามวา่ส่ิงท่ีเขาท ามนัถูกไหม? เขา
พฒันาข้ึนไหม? เวลาท่ีว่าจิตของเขาท างาน เวลาเขาปฏิบติัแลว้จิตเขาท างานตลอดเวลา 
โดยธรรมชาติของมนัท างานตลอดเวลาอยูแ่ลว้ เพียงแต่เราจะพกัมนัไง เวลาเราจะพกัเรา
ท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ฝึกหดัภาวนาไป น้ีเพียงแต่ว่าเวลาจิตเขาเห็นอยา่งนั้นแลว้
มนักลืนเขา้มาในใจแลว้มนัสบาย มนัโล่ง  

 ฉะนั้น เวลาคนท่ีเขาติด พอจิตเขาว่างเขาบอกนิพพานคือความว่าง น่ีคือนิพพาน
แลว้ น่ีก็เหมือนกนั เคยฟังว่ารวม รวมใหญ่จิตมนัลึกลบัซบัซอ้น พอเราเป็นเราก็ตั้งช่ือให้
มนัว่ารวมใหญ่หรือเปล่า ยงัไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะรวมใหญ่มนัละเอียดกว่าน้ีเยอะนกั แต่อนั
น้ีเป็นสมาธิ จิตมนัแบบว่าส้มหล่น จิตมนัรวม บอกว่ารวมใหญ่ใช่ไหม ไม่ใช่จิตมนัรวม 
จิตมนัเป็นหน่ึงมนัปล่อยวางชัว่คราวแลว้มีความสุขมาก มีความเป็นจริงมาก อนัน้ีเป็น
อตัตสมบติั สมบติัของใจดวงน้ีท่ีปฏิบติัไดเ้นาะ จบ  

 ถาม   :    ขอ้ ๑๖๙๔. เร่ือง "ขอความเมตตาหลวงพ่อครับ ผมขอเล่าถวายการ
ปฏิบติัครับ" (ยาวหน่อยหน่ึงอนัน้ี ตอ้งอ่านเพราะมนัเก่ียวพนักนั)  
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 กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพ ผมขอเล่าถวายการปฏิบติันะครับ เม่ือจดหมาย
ฉบบัก่อนหลวงพ่อไดเ้มตตาตอบค าถามและใหค้  าแนะน าไวว้่าก าลงัยงัไม่พอ ใหฝึ้กก าลงั
ของสติครับ ผลการปฏิบติัท่ีไดคื้อหลงัจากสวดมนตเ์สร็จก็เร่ิมภาวนา พอไดส้ักระยะเป็น
ท่ีพอใจก็ออกไปเดิน ผมตั้งอกตั้งใจจะเดินไปจนเทียนมนัหมดเล่มจึงจะไดพ้กัผอ่น 
ขณะท่ีเดินไปสักระยะหน่ึงเกิดอาการง่วงนิดๆ ถึงง่วงมาก แต่ยงัตั้งสติไวพุ้ทโธอยูค่รับ 
ไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง ชดับา้ง อ่อนบา้ง และพอถึงท่ีสุดเหมือนจะไม่ไหวจริงๆ แลว้ครับมนั
หลบัทั้งเดิน แต่มนัหลบัเป็นช่วงสั้นๆ ภาพการมองเห็นขณะเดินหายแวบ็เดียว หรือ
เรียกว่าหลบัในน่ีเองครับผม  

 เป็นเช่นน้ีไปหลายคร้ัง แต่ก็เพราะความตั้งอกตั้งใจจะเดินตามท่ีตั้งใจ จึงไม่ยอมท่ี
จะนอน ทั้งๆ ท่ีความคิดบอกใหน้อนเถอะๆ แต่ก็ไม่ท าตามความคิดนั้น กดัฟันสู้ สุดทา้ย
ความง่วงดบัไปเฉยๆ ความง่วงหายไป กลายเป็นสติต่ืนตวัสว่างโพลงแทนครับ หรือ
อาจจะเป็นเพราะกาแฟท่ีด่ืมไปมนัเร่ิมจะออกฤทธ์ิหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับ เดินต่อเร่ือยๆ 
สักพกัจึงไดอ้อกคิดพิจารณาเหตุการณ์น้ีครับ ตั้งสติไวแ้ละวางพุทโธ และเร่ิมพิจารณาว่า
ความง่วงท่ีเกิดและดบัไปนั้นมีดงัน้ีครับ  

 ความง่วงเกิดของมนัเอง เป็นเหตุปัจจยัอะไรก็ไม่ทราบ แต่ส่วนใหญ่เราแกด้ว้ย
การนอนพกัผอ่น แต่คร้ังน้ีเราไม่นอนตามความคิดท่ีสั่ง สุดทา้ยมนัก็หายไปเอง เป็นเช่น
ดงัท่ีปรากฏ พอรู้เช่นน้ีจึงเกิดความคิดว่าอยา่งนั้นไม่ตอ้งนอนเลยก็ได ้ ผมคิดเล่นๆ ครับ 
จากนั้นก็วางและพุทโธต่อนะครับ พอสบายก็ออกมาพิจารณาอีกคร้ังไดค้วามว่าอยา่งน้ี 
ความคิด ความรู้สึกท่ีเกิดเป็นเช่นเดียวกนัน้ีเอง ไม่ว่าความสงสัยอยากจะหาค าตอบใดๆ 
ก็วางได ้ ไม่ตอ้งเขา้ไปวุ่นวายกบัมนั แลว้ตวัความคิดท่ีก าลงัพิจารณาก็เช่นกนั เพราะ
ความไม่วา่งมนัก็ยดึว่าเรารู้ๆ แต่ก็เอาไปเท่ียวสอนเขา ไม่ไดส้อนใคร ใจมนัก็ยงัมีความ
มัน่อกมัน่ใจในตวัมนั ทั้งท่ีรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่ตอ้งวางไวพุ้ทโธไป ความรู้สึก
อนันั้นดบัเอง 

 ผมท าตามท่ีหลวงพ่อสอนคือวางไวเ้ราพุทโธของเราไป สุดทา้ยมนัเกิดเองก็ดบั
เอง ไม่มีใครบงัคบับญัชาไดด้งัท่ีว่าน้ีครับ และทุกส่ิงไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจก็เป็นสภาพ
เดียวกนั เพียงแต่ตั้งสติรู้ไว ้ พุทโธไว ้ หมัน่ฝึกซอ้มระลึกรู้พุทโธ และสติจะมีก าลงัมาก
ข้ึน รู้เท่าทนัไปเป็นล าดบั ความสงบสบายและความสงสัยฟุ้งซ่านวุ่นวาย ความโกรธ



ติดกบัดกั ๘ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

เคืองขุ่นใจ ความไม่พอใจก็เกิดบนจิตน้ีเอง เส่ือมไปบนจิตน้ีเอง ดบับนจิตน้ีเอง มีเพียง
สติแลว้ไหลตามกระแส ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนจิตมนัเป็นเคร่ืองดบั (โอโ้ฮ ยาว) 

 ผมเขียนมาเพื่อเล่าถวายหลวงพ่อ ผมก็อาศยัความจ าท่ีไดม้าผา่นมา หรืออาจจะ
เป็นเพราะฟังมาเยอะ อ่านมาเยอะก็ไดน้ะครับ แต่เม่ือไดล้งมือท าแลว้ก็ไดน้ ามาพิจารณา
ตามท่ีว่าน้ี หากส่ิงท่ีผมพิจารณาอยูน้ี่ถูกหรือผดิประการใด ขอเมตตาจากหลวงพ่อสั่ง
สอนแนะน าใหอุ้บาย เพื่อท่ีจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไปครับ  

 ตอบ   :   สุดทา้ยน้ี เห็นไหม สุดทา้ยน้ี ทีน้ีส่ิงท่ีว่าท  า เวลาเราประพฤติปฏิบติั เห็น
ไหม เราใชค้  าว่า คราวน้ีเราใชค้  าวา่ติดกบัดกัตวัเอง ติดกบัดกัตวัเองคือติดความรู้ของ
ตวัเอง ไอน่ี้ก็เหมือนกนับอกว่าอ่านมาเยอะๆ ถา้อ่านมาเยอะขนาดไหน เวลาง่วงนอนๆ  

 โดยธรรมชาตินะเวลาง่วงนอน เวลาค าว่าง่วงนอน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้สอนพระโมคคลัลานะไง พระโมคคลัลานะก็นัง่สัปหงกโงกง่วง พระโมคคลัลา
นะเป็นพระโสดาบนัแลว้ แลว้เวลาไปบวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนอยู ่ นัง่สัปหงกโงกง่วง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ถึงไปสอนไงใหต้รึกในธรรม ใหเ้อาน ้าลูบหนา้ ใหแ้หงนมองดูดาว ถา้มนัท าเตม็ท่ี
แลว้ ถา้มนัยงัง่วงอยูก่็นอนซะ นอนเสร็จแลว้ต่ืนแลว้มาปฏิบติัใหม่  

 สอนพระโมคคลัลานะ เพราะพระโมคคลัลานะมาบวชกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ๗ วนัเป็นพระอรหันตเ์ลย พระสารีบุตรมีปัญญามากกวา่ เวลาพดูส่ิงใด
พระสารีบุตรตอ้งใชปั้ญญามากกวา่นะ พระสารีบุตร ๑๔ วนั มากกว่าพระโมคคลัลานะ
เท่าตวั แต่พระโมคคลัลานะไปฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝึกอยู ่ ๗ วนั ปฏิบติั
อยู ่๗ วนั พระโมคคลัลานะไดโ้สดาบนัมาจากพระสารีบุตรไปฟังธรรมะพระอสัสชิเป็น
พระโสดาบนั ไปบอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนัดว้ย  

 น่ีพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั ก็ชวนบริษทับริวารไปเฝ้า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปบวช ไป
บวชเสร็จแลว้พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ ลูกศิษยเ์ป็นพระอรหนัต์
หมดเลยนะ ท่ีเขาชวนไปเป็นปุถุชนเป็นพระอรหนัตห์มดเลย แต่ผูท่ี้พาไปเป็นพระ
โสดาบนั ๒ องค ์พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะยงัไดโ้สดาบนัอยา่งเดิม ลูกศิษยท่ี์ไปฟัง
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ไดเ้ป็นพระอรหนัต์หมดเลย พอเทศน์ไปอีก ๗ วนัพระโมคคลัลานะไดเ้ป็นพระอรหันต ์
แลว้พระสารีบุตร ๑๔ วนั น่ีมนัติดความรู้ตวัเอง ถา้มีปัญญามาก มีความรู้มากมนัก็ตอ้งมี
เหตุผล มีการอธิบายมาก  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาเขาบอกว่าเขาก าหนดพทุโธ เวลาเดินจงกรมมนัง่วงมาก เวลา
ความคิดมนัก็บอกใหน้อนเถอะ นอนเถอะ พกัก่อนก็ได ้ แต่ก็พุทโธต่อเน่ืองไป พุทโธ
ต่อเน่ืองไป ถึงท่ีสุดเวลามนัลงความง่วงหายหมด ความง่วง ความทุกข ์ความยากมนัหาย
หมด อนัน้ีมนัเป็นความจริง ถา้ความจริงมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ีมนัเป็นความจริงมนัอยูท่ี่
อะไรล่ะ? ความรู้จะมาก จะนอ้ยเราวางไว ้เราจะเอาความจริง  

 ความจริง เวลาประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง เวลาถา้จิตมนัลงมนัสมดุลของ
มนั มชัฌิมาปฏิปทามนัสมดุลของมนั เวลาสมดุลของมนัความง่วงหายเลย แลว้ความง่วง
หายแลว้ยงัสงสัยนะ ไอน่ี้หายมนัหายเพราะกาแฟหรือเปล่า หายเพราะกาแฟหรือหาย
เพราะปฏิบติั อา้ว มนัหายกบัเราหรือเปล่าล่ะ? มนัหาย น่ีมนัสงสัยมาก มนัรู้มาก มนั
สงสัยมาก ติดกบัดกัตวัเองไง  

 ฉะนั้น เวลาท่ีหลวงตาท่านเป็นมหา ท่านศึกษาจบแลว้ พวกนิพพานศึกษาจบ
มาแลว้ แต่เวลาจะปฏิบติัแลว้มนัมีจริงหรือเปล่า พอมีจริงตวัเองมนัสงสัย ติดกบัดกั
ตวัเอง เพราะตวัเราเองทิฐิมานะไง ความผิดคนอ่ืน เวลาคนผดิพลาดน่ีรู้หมดนะ ผดิควร
แกไ้ขอยา่งไร ผดิควรแกไ้ขอยา่งไร แต่เวลาผดิแกไ้ม่เป็น แกไ้ม่ได ้ แลว้เราไม่รู้ว่าแก้
อยา่งไรดว้ย  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ามนัติดกบัดกัตวัเองมนัติดความรู้ตวัเอง เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ 
หลวงปู่ มัน่บอกว่ามหา มหาเรียนมาจนเป็นมหา ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ประเสริฐนะ ประเสริฐมาก ใหเ้ทิดใส่ศีรษะไว ้ คือยกใหสู้งไว ้ พวกเรารู้ไม่จริง
ตามนั้นหรอก เราศึกษามาเป็นความจ า เทิดใส่ศีรษะไวคื้อยกสูงไวก่้อนแลว้วางไว ้ แลว้
เวลาปฏิบติัเราปฏิบติัของเราไป ถา้มนัเป็นความจริงแลว้นะ ความรู้ท่ีสูงส่งนั้นกบัความ
จริงในใจเราถา้มนัอนัเดียวกนั มนัอนัเดียวกนัเลย 

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราปฏิบติั เห็นไหม เราปฏิบติัของเราไป ความรู้เราเยอะ 
ความรู้เราศึกษามามาก แต่เรารู้ไปก่อน ท าของเราตามความเป็นจริง พอความจริงความ
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ง่วงหาย ทุกอยา่งหายหมดเพราะจิตมนัปล่อย อาการของมนัทั้งหมด เวลาจิตของเรามนั
สว่างไสว จิตของเรามนัแช่มช่ืน เวลามนัอยูข่องมนัไป เวลานิวรณธรรม เวลาง่วงเหงา 
ถีนมิทธะมนัเขา้มา มนัครอบง ามามนัก็ง่วง เวลานอนต่ืนข้ึนมา บางคนนอนไม่ต่ืน นอน
ต่ืนข้ึนมาก็อยากนอนต่อ อยู่อยา่งนั้นแหละ มนัแกไ้ม่ไดห้รอก แต่ถา้เวลาเรามาก าหนด
พุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เวลามนัหายนะ น่ีเราท าได ้เราถือเนสัชชิกไม่นอนทั้งวนัทั้ง
คืน ๒๔ ชัว่โมง ๗ วนั ๗ คืนเราไม่นอนเลย ง่วงมาก แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัง่วงหาย
หมด  

 คนปฏิบติัมามนัจะเป็นมาอยา่งน้ี มนัเป็นไปได ้ ถา้เป็นไปได ้ ความรู้จาก
ภาคปฏิบติัไง ความรู้จากการศึกษา ความรู้จากการศึกษาทฤษฎีเขาใหศึ้กษา ศึกษามาเพื่อ
ปฏิบติั การศึกษาน่ีมนัเป็นแนวทาง ศึกษามาแลว้ปฏิบติั ถา้ปฏิบติัข้ึนมา เวลาเป็นความ
จริงข้ึนมามนัจะเป็นความจริงอยา่งน้ี   

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถวาย เขียนค าถามมาเพื่อใหห้ลวงพ่อพิจารณา น่ีขอถวายการ
ปฏิบติั ถา้ปฏิบติั ถวายการปฏิบติั ปฏิบติัเวลาท่ีเขาเกิดปัญญา เวลาเดินจงกรมอยูน่ี่ปัญญา
อบรมสมาธิ อยา่งท่ีเขียนมา เวลาปฏิบติัดว้ยเหตุดว้ยผลความคิดมนัจะโตแ้ยง้กนั สังขาร 
ความคิด ความปรุง ความแต่ง ถา้เป็นฝ่ายลบ มนัเป็นฝ่ายกิเลสมนัก็คิดของมนัไป แต่ถา้
เราตรึกในธรรมๆ เราพยายามตรึกในธรรม  

 ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ สังขารฝ่ายบวก สังขารฝ่ายมรรค 
เวลามนัสู้กนัปัญญาอบรมสมาธิ ดว้ยเหตุ ดว้ยผลพิจารณาของมนัไป ถา้มนัปล่อยวางๆ 
ปล่อยวางเสร็จแลว้พอมนัปล่อยวางแลว้ พอจิตสงบแลว้มนัจะเกิดสังขาร ความคิด ความ
ปรุง ความแต่งต่อเน่ืองไปต่อเม่ือมนัมีสมาธิรองรับข้ึนมามนัจะเกิดปัญญาข้ึน มนัจะเกิด
เป็นผลบวกมากข้ึน พอมากข้ึนมนัจะดีข้ึน น่ีมนัตอ้งปฏิบติัอยา่งน้ี ถา้ปฏิบติัอยา่งน้ีไป
เร่ือยๆ ปฏิบติัต่อไปเร่ือยๆ  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขียนมาเพื่อใหห้ลวงพ่อพิจารณาเมตตา ถา้พิจารณา เพราะปัญญามนั
เกิดมากมายมหาศาล เวลาก าหนดท าสัมมาสมาธิ สมาธิคือน ้าลน้แกว้ ถา้น ้าเตม็แกว้แลว้ 
แกว้นั้นรักษาน ้าไดแ้ค่นั้น ถา้มากข้ึนไปมนัก็ลน้แกว้นั้นไป น่ีคือสมาธิ สมาธิคือมนัเตม็ก็
เตม็แค่นั้นแหละ แต่เวลาเป็นปัญญา ปัญญามนัไม่มีขอบเขตเลย ดูอากาศไม่มีขอบเขต 
ออกซิเจน บรรยากาศมนัห่อหุม้โลกน้ีไว ้ ห่อหุม้โลกน้ีไวเ้ลย น่ีก็เหมือนกนั เวลาขั้นของ
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ปัญญาไม่มีขอบเขต ปัญญามนัไปไดห้มดเลย ถา้ปัญญาไปไดห้มด ปัญญามีสัมมาสมาธิ
รองรับมนัก็เป็นวิปัสสนา ถา้ปัญญาเป็นกิเลสรองรับ กิเลสคือตวัตนของเรารองรับ มนัก็
เป็นเร่ืองของกิเลส  

 ฉะนั้น ขยนัหมัน่เพียรตรงน้ีแลว้มนัจะเห็นเอง เห็นเองหมายความว่าเวลาท่ีเรา
ง่วงเหงาหาวนอนแลว้เราต่อสู้กบัมนั เห็นเองคือเวลามนัปล่อย น่ีเห็นเอง น่ีผลของมนั ถา้
ผลของมนั ถา้ปฏิบติัตอ้งเห็นอยา่งน้ีเวลามนัง่วงมาก เวลามนัทุกขม์าก เวลามนัทุกขม์าก 
น่ีเร่ืองของกิเลสทั้งนั้นเลยแหละ เร่ืองของอวิชชา แต่เวลาพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ เวลา
มนัสว่างโพลงข้ึนมา นัน่ล่ะผลของธรรม น่ีพิจารณาไปมนัจะเห็นอยา่งน้ี ถา้เห็นอยา่งน้ี
มนัปฏิบติัไปอยา่งน้ี ถา้ปฏิบติัอยา่งน้ี น่ีผลของการปฏิบติั 

 ฉะนั้น ผลของการศึกษาส่วนของผลการศึกษา แนวทางเป็นแนวทาง แลว้ปฏิบติั
เป็นความจริงก็เป็นความจริงของเราข้ึนมา จบ ทีน้ีเอาน้ี  

 ถาม   :   ผมขอกราบเรียนถามปัญหาธรรมะหลวงพ่อดงัน้ีครับ ผมมาปฏิบติัธรรม
ท่ีวดั ขณะเดินจงกรมเกิดธรรมะเป็นค าพดูว่า "ยงักิญจิ สมุทยธมัมงั สพัพนัตงั นิโรธ
ธมัมงั" ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นมีความดบัไปเป็นธรรมดา ผม
พิจารณาตามธรรมนั้น แต่ก าหนดใหแ้คบลง โดยส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหค้วามหมายคือความ
ทุกข ์ แลว้กพ็ิจารณาว่าทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป คราวน้ีจิตมนัเลือกพิจารณา
ทุกขต์วัท่ีผมก าลงัประสบอยู ่ คือทุกขเ์กิดจากการท่ีเรามีหน้ี เป็นเพราะเราตอ้งเล้ียงธาตุ
ขนัธ์ของเราและครอบครัว เราตอ้งการปัจจยั ๔ ของธาตุขนัธ์ พิจารณาทุกขท่ี์เกิดข้ึน 
เร่ืองเราตอ้งหาเงินซ้ือบา้นใหค้รอบครัว ทุกขท่ี์ตั้งอยูเ่ร่ืองภาระในการผอ่นบา้น และทุกข์
ดบัไปคือหมดภาระในการผอ่นบา้น และผอ่นหมดหรือผ่อนไม่หมดบา้นถูกยดึ  

 พิจารณาไป ผมเห็นภาพเป็นพระพุทธเจา้ปางประทานพรบอกว่ามีทุกขเ์ท่านั้นท่ี
เกิด ทุกขเ์ท่านั้นท่ีตั้งอยู ่ ทุกขเ์ท่านั้นท่ีดบัไป นอกจากทุกขไ์ม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์
ไม่มีอะไรดบั เกิดปีติน ้าตาไหลออกจากภาวนา เห็นอะไรเป็นทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขด์บัไป 
เช่นเวลาขบัถ่ายและอาบน ้า  

 ตอบ   :   อนัน้ีเวลาเราแสวงหาทางโลกเตม็ท่ีแลว้ แสวงหาทางโลกมนัเป็นของ
ประจ าโลก ของประจ าโลกคือของสาธารณะ ดูสิเวลาบา้นของเราเขาตอ้งซ่อมตอ้งแซม 
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ตอ้งดูตอ้งแล ตอ้งรักษาตลอดไป น่ีของท่ีเป็นวตัถุไง หลวงตาท่านพดูมากเวลาพวกเรา
ไปเท่ียวทางยโุรป บอกเขาเจริญๆ เขาเจริญทางวตัถุ เจริญทางวตัถุเพราะเขามีสติปัญญา
ของเขา เขาก็สร้างของเขาข้ึนมา เพราะวตัถุก็สร้างมาจากคนนัน่แหละ แลว้สร้างเป็นวตัถุ 
แต่ในทางศาสนาเขาสร้างหวัใจ ถา้เขาสร้างหวัใจ หวัใจท่ีเป็นนามธรรม ดูสิวดัท่ีเขาสร้าง
ข้ึนมา ดูสวยงามมาก ดใูหญ่โตมาก ทุกคนเห็นแลว้อลงัการมาก แต่เวลาเราไปเจอพระ
ปฏิบติั เอะ๊ ไม่เห็นมีอะไรเลย  

 ครูบาอาจารยท่์านพดูถึงหลวงปู่ มัน่นะ หลวงปู่ เจ๊ียะหรือหลวงตาท่านบอกว่า
หลวงปู่ มัน่เป็นบุคคลธรรมดาร่างเลก็ๆ ดูสิเวลาหลวงปู่ พรหมท่านเสียสละสมบติันะ 
สมบติัแจกเหมือนกนัเลย ทุกอยา่งแจกแลว้ท่านก็ออกบวช แลว้ท่านก็ข้ึนไปหาหลวงปู่
มัน่ ไปพบหลวงปู่ มัน่คร้ังแรกนะ เพราะช่ือเสียงหลวงปู่ มัน่โด่งดงัมาก โอโ้ฮ ช่ือเสียงโด่ง
ดงัมาก แต่ตวัเลก็ๆ หลวงปู่ มัน่รู้ว่าหลวงปู่ พรหมคิดอะไรไง อยา่มองคนท่ีรูปร่างสันถาร 
อยา่เพิ่งมองคนท่ีรูปร่างสันถาร เวลาไปเห็นเราเห็นร่างเลก็ๆ แต่เวลาไปอยูด่ว้ยนะ เวลา
ท่านใหธ้รรมะน่ี งงเลยล่ะ เวลาเขา้ไปพอท่านใหธ้รรมะ  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาความประพฤติปฏิบติัมนัเป็นนามธรรม พอเป็นนามธรรมมนั
เป็นเร่ืองของหวัใจ ถา้เป็นนามธรรมเป็นเร่ืองของหวัใจ เราจะมองอยา่งไรว่าอะไรท่ีมนั
เจริญ มนัเส่ือมล่ะ? เราไปเห็นแต่วตัถุมนัเจริญ ไปเท่ียวมา อู๋ย ท่ีนัน่เขาเจริญ ท่ีน่ีเจริญ 
มนัเจริญดว้ยวตัถุ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุมนัตอ้งดูแลรักษา แต่ถา้หวัใจล่ะ? หวัใจยิง่ยากเขา้ไปอีก 
เพราะอะไร? เพราะเวลาใจมนัดีข้ึน เวลาใจมนัเลวลง น่ีเราจะดูแลอยา่งไร? ถา้เราฝึกหดั
มนัเป็นความจริงข้ึนมา ดูสิอกุปปธรรมมนัคงท่ีตายตวั แต่กุปปธรรม สัพเพ ธมัมา 
อนตัตามนัแปรสภาพทั้งนั้นแหละ มนัดิ้นรนตลอดเวลา ถา้มนัเป็นจริงมนัเป็นจริง
อยา่งไร? ถา้เป็นจริงข้ึนมา น่ีพดูถึงว่าเวลาท่ีเราพิจารณา เขาจะเห็นสภาวะแบบนั้น  

 ฉะนั้น ถา้เราเป็นทางโลก เขาคิดทางโลกว่าทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขด์บัไป 
มนัเป็นจริงอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ เพียงแต่เวลาเรามีปัญหาข้ึนมา เรามีปัญหาข้ึนมา เราใชอ้ยา่ง
น้ีพิจารณา ถา้ใชอ้ยา่งน้ีพิจารณาแลว้มนัเป็นท่ีหล่อเล้ียงใจเรา ท่ีหล่อเล้ียงใจเรา เห็นไหม 
ท่ีหล่อเล้ียงใจเรา ใหใ้จเรามนัพอมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั แลว้ถา้มนัท าส่ิงน้ีได ้ มนัแกไ้ขเหตุการณ์ 
แกไ้ขวิกฤติชีวิตเราไดท้ั้งนั้นแหละ ถา้แกไ้ขชีวิตเราได ้ถา้เราแกไ้ขไดเ้ราแกไ้ขของเราให้
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จบ ถา้แกไ้ขมนัวิกฤติเกิดอยา่งนั้น มนัสภาพแบบนั้น เราก็ยอมรับสภาพแบบนั้น แลว้เรา
แกไ้ขคือหาทางออกของเรา  

 คนเรานะดูสิเวลาพระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาล พระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาลมนั
ร ่ าลือไปนะ พระสารีบุตรยงัตอ้งไปดู เวลาไปบิณฑบาตอยู่ทา้ยแถว อยูท่า้ยแถว เขาใส่
บาตรเขาหมดก่อน ในวงการพระเขามีเมตตากนัมาก วนัน้ีไม่ไดอ้าหารใช่ไหม พรุ่งน้ีให้
อยูข่า้งหนา้ ไอโ้ยมก็คิดเลยนะเม่ือวานเราใส่ขา้งหนา้ก่อน ขา้งหลงัมนัไม่ได ้ วนัน้ี
ขา้งหนา้งด เวน้ไปใส่ขา้งหลงัก่อน ช่วยแลว้มนัก็ผดิพลาด มนัมีความผดิพลาด สุดทา้ยร ่ า
ลือไปจนพระสารีบุตรไปเยีย่มนะ ถามว่าเป็นอยา่งนั้นจริงๆ หรือ? เป็นอยา่งนั้นจริงๆ  

 ฉะนั้น พระสารีบุตรจบัไว ้ ดว้ยบุญของท่านนะ จบับาตรไว ้ อา้ว ฉนัใหอ่ิ้ม ฉนั
ขา้วไม่เคยอ่ิม คิดดสิูคนท่ีกินขา้วไม่เคยอ่ิมน่ีมนัทุกขน์ะ ท่านจบับาตรไวเ้ลย ดว้ยบารมี
ของพระสารีบุตร วนันั้นท่านฉนัอ่ิมทอ้งเลย พอฉนัวนันั้นอ่ิม วนันั้นก็นิพพาน ตายวนั
นั้น น่ีพระอรหนัต์นะ แลว้ดูพระสีวลีสิ อูฮู้ ร ่ ารวยมหาศาล ไอข้องอยา่งน้ี ของอยา่งน้ีมนั
เป็นเร่ืองท่ีว่าส่ิงใดเกิดข้ึน เรามีสติปัญญาแลว้เราแกไ้ข เวลาเราพดูน่ีเราฟังเสียงของ
สังคมพอสมควร เขาจะบอกว่าพระน่ีเป็นลทัธิยอมจ านน ชาวพุทธเป็นลทัธิยอมจ านน 
ยอมรับๆ ทุกอยา่ง อะไรก็ว่ากรรม ว่ากรรม  

 มนัไม่ใช่ลทัธิยอมจ านน มนัเป็นลทัธิของนกัปราชญ ์ นกัปราชญร์าชบณัฑิต 
นกัปราชญร์าชบณัฑิตท่ีรู้เท่า รู้เท่าเหตุการณ์ รู้เท่าการกระทบกระทัง่ ถา้บอกเป็นลทัธิ
ยอมจ านน เราจะไม่ยอมจ านน เรามีสติปัญญา เราจะไม่ยอมรับความจริงอะไรเลยหรือ? 
อยา่งนั้นแสดงว่าขนาดศาลตดัสินแลว้ศาลกเ็ขา้ขา้งคนอ่ืนใช่ไหม แต่ถา้เป็นนกัปราชญ์
ราชบณัฑิต อะไรผดิ อะไรถูกก็ว่ากนัตามเหตุผล แลว้ถา้เวลาผดิถกูว่ากนัตามเหตุผล ว่า
กนัทางหลกัฐาน ว่ากนัทางขอ้เทจ็จริง ถา้มนัผดิ มนัถูกก็ว่าตามนั้น เสร็จแลว้ ทีน้ีเหตุผล 
หลกัการทุกอยา่งเหมือนกนั แต่ท าไมเราเป็นอยา่งน้ีล่ะ?  

 น่ีมนัเป็นอยา่งน้ีมนัก็บอกว่า มนัก็ตอ้งชกัเขา้มาวา่เบ้ืองหลงั ถา้เบ้ืองหลงัมนัมีส่ิง
ใดมา ถา้เบ้ืองหลงั เบ้ืองหลงัหมายถึงว่าเราท ามา มนัก็ตอ้งยอมรับความจริงอยา่งนั้น 
ความจริงของเรามนัความจริงในปัจจุบนัดว้ย ความจริงมีท่ีมาท่ีไปดว้ย กรรมเก่า กรรม
ใหม่ ถา้กรรมเก่า เห็นไหม กรรมเก่าส่ิงท่ีเป็นอดีตมา เราท าของเรามาแลว้ ดสิูเวลาคนเกิด
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มารูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนกนั ความคิดคนไม่เหมือนกนั ทุกสรรพส่ิงของคนไม่
เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัมนัมาจากไหนล่ะ? มนัมาจากท่ีมา พอท่ีมานะ  

 เราเกิดมา ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดมาแลว้เรามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เหมือนกนั คนเรา
เกิดมามีปาก มีทอ้งเหมือนกนั ถา้เกิดมามีปาก มีทอ้งเหมือนกนั เกิดในปัจจุบนัน้ีเท่ากนั 
เท่ากนั เบ้ืองหลงัมนัไม่เท่ากนั แต่เกิดเป็นคนเหมือนกนั เท่ากนั สิทธิเสรีภาพเท่ากนั แต่
ท าไปขา้งหนา้ อุปสรรคคนมนัมีมาก มีนอ้ยแตกต่างกนั เราก็ท  าตรงน้ี น่ีนกัปราชญ์ไง 
นกัปราชญร์าชบณัฑิต รู้เหตุรู้ผล รู้เหตุรู้ผลในปัจจุบนั รู้เหตุรู้ผลในท่ีมา รู้เหตุรู้ผลจะไป
ขา้งหนา้ ไม่ใช่ว่าลทัธิยอมจ านน  

 คนเขาเสียดสีไง เขาเสียดสี เขาดถููก ดถููกนกัปฏิบติั เราฟังมาเยอะ แต่บอกว่าตอ้ง
ทนัคน ตอ้งเขม้แขง็ ตอ้งทนัคนมนัทนัอยา่งไร? ดูสิมนัต่างกนัโดยวยั โดยวยัวุฒิมนั
ต่างกนั ความคิดก็ไม่เหมือนกนัแลว้ คนดีๆ เหมือนกนั แต่โดยวยัไม่เหมือนกนั โดยวยัไม่
เหมือนกนั มุมมองแตกต่างกนั แลว้โดยวยั โดยปัญญา น่ีมนัแตกต่างกนัทั้งนั้นแหละ 
ฉะนั้น ส่ิงน้ีแบบว่าจะตอ้งเสมอกนั ไอน้ัน่อีกเร่ืองหน่ึง ถา้ของเรามนัเป็นอยา่งน้ีไง  

 ฉะนั้น ค าถามน่ีเขียนมามนัธรรมเกิด พอมนัธรรมเกิดข้ึนมาเราพิจารณาของเรา 
ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้ทุกขด์บัไป แลว้เราพิจารณาใหม้นัแคบเขา้ พอแคบเขา้มนัก็
ยิง่เห็นมากข้ึน เห็นจนเห็นพระพุทธรูป อนัน้ีแบบว่าขา้งนอกมนัเป็นความทุกข ์ เราหลบ
มาหาธรรมะในหวัใจของเรา แลว้เวลามนัเห็นจริงข้ึนมาแลว้เขาบอกเขาเกิดปีติน ้าหูน ้ าตา
ไหล เกิดปีติ ปีติมนัเป็นท่ีพกัใจ เป็นเคร่ืองอยูใ่จ ใจมนัมีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ถา้ใจมีธรรมเป็น
ท่ีพึ่ง แต่เหตุการณ์ขา้งนอก ดูสิเวลาพระ ครูบาอาจารยท่ี์มีช่ือเสียง เวลาไปดูชีวิตปกติ
ท่านสิ ดูหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่หลวงตาท่านบอกเลยนะ ท่านอยูใ่นป่าในเขามาตลอด 
เวลาเราอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ เวลาวนัไหนญาติโยมเขามาถวายอาหารนะ มีอาหารดีๆ เรา
เป็นคนจดัอาหารใหท่้าน ท่านร้องไหน้ ้ าตาไหล ไอเ้ราก็งงนะ  

 สุดทา้ยพอฉนัแลว้ตอนบ่ายๆ ไปคุยกบัท่าน ถามว่าท าไมหลวงปู่ น ้ าตาไหลล่ะ? 
บอกว่าคิดถึงหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยเจออาหารแบบน้ี ไม่เคยเจออาหารแบบน้ี 
หลวงปู่ มัน่อยูใ่นป่าในเขาไม่เคยเจออาหารแบบน้ี เวลาท่านมีผูท่ี้ถวายอาหารท่ีประณีต 
ท่านน ้าตาไหลเลยล่ะ เราไดป้ระสบเห็นอย่างน้ีไง แต่ท่านไม่เคยประสบเลย แลว้มนัมีสุข 
มีทุกขล่์ะ? ถา้เรามองว่าท่านมีทุกขม์าก แต่ท่านบอกว่าพระอรหนัตมี์ความทุกขห์รือ? 
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พระอรหนัตมี์ความทุกขไ์หม? ไม่มีหรอก เพราะพระอรหนัตล์ะทุกขห์มดแลว้ ท่านมี
คุณธรรมในใจ ท่านสูงส่งในใจ  

 น่ีพดูถึงว่าเราเทียบกนัท่ีวตัถุไง เราบอกว่าถา้พระมีช่ือเสียงแลว้จะตอ้งแบบว่าเลอ
เลิศไปหมด ไม่ใช่ ยิง่มีคุณธรรมยิง่ประหยดั ยิง่มธัยสัถ ์ หลวงปู่ เจ๊ียะเวลาใชส้อย เราไป
ตรวจพระ เณร ใชส้อยฟุ่มเฟือยท่านทนัทีเลยนะ ท่านไม่มีหรือ? เยอะแยะ น่ีคนท่ีเขามี
ช่ือเสียงเขาประหยดั เขามธัยสัถ ์ เขาอยูด่ว้ยความแบบว่าสันโดษ ไอท่ี้ว่ามีช่ือเสียงแลว้ 
แหม ไอน้ัน่มนัดารา นกัร้อง ไอพ้วกนั้นพวกนกัแสดง แลว้ความจริงเป็นแบบนั้นไง  

 ฉะนั้น ถา้เราเปรียบเทียบบอกว่าถา้เรามีคุณธรรมในใจ ใจเรามีความสุขใจมนัก็
เป็นแบบน้ี น ้าหูน ้ าตาไหล แต่ถา้เป็นวตัถุตอ้งตั้งงบไวดู้แลรักษามนันะ อนันั้นมนัเป็น
เร่ืองของโลกไง ฉะนั้น ไออ้ยา่งน้ีธรรมเกิด ธรรมเกิดแลว้มนัก็มาผอ่นคลายในใจเรา 
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา ในชีวิตของเรา เอวงั 

  

 


