
มาแต่เหตุ ๑ 

©2022 www.sa-ngob.com 

มาแต่เหต ุ

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

 

ถาม : เร่ือง “ค าถามนีล้กูไม่รู้ว่าควรจะถามหรือไม่”  

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ลกูมีปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยจริงๆ และลกูก็ไม่กล้าทีจ่ะใส่
ชื่อของตวัเองมาถาม ลกูต้องกราบขอขมาหลวงพ่อก่อนเจ้าค่ะ จิตของลกูไม่รู้ว่าเป็นอะไร ทกุ
ครัง้มนัจะเป็นมโนภาพของตวัเองนัง่บนเศียรพระบ้าง หรือบางครัง้ท าสมาธิอยู่ เดินจงกรม มนัก็
หลดุความคิดชัว่เป็นมโนภาพว่าตวัเองท าอะไรอยู่กบัพระ 

ลกูขอกราบขอขมาอีกครัง้หากเป็นค าถามที่ไม่สมควร และลกูรู้สึกว่าตวัเองปฏิบตัิไม่
ก้าวหน้าเลย จะเป็นเพราะจิตที่คิดต ่าหรือเปล่าคะ มนัเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถกูจริงๆ ลกูต้อง
ท าอย่างไรจึงจะแก้ความคิดชัว่ตรงนีอ้อกไปได้ กราบสาธุ 

ตอบ : นี่ เห็นไหม ถ้าภาวนาไปเหน็สภาวะแบบนี ้ การเห็นสภาวะแบบนี ้ ปัญหานี ้
ปัญหาเดิมๆ แต่คนถาม คนถามใหม ่ เพราะค าถามที่แล้ว ค าถามก่อนหน้านีเ้ขาก็เป็นอย่างนี ้
แล้วเขาก็เขียนค าถาม เขียนมารายงานว่า เขาท าความสงบของใจเข้าไป พทุโธๆ เข้าไปแล้วขอ
ขมาลาโทษ จนมนัทะลไุปเลย พอทะลเุข้าไปเลย เหมือนกบัส่ิงที่อยู่ในหวัใจมนัหลดุไปเลย มนั
สว่าง มนัพอใจ มนัมีความสขุของมนั เห็นไหม 

คือแบบคนเรามนัมีความทกุข์ เช่น ผู้ถาม ถ้าลองสภาวะแบบนีเ้กิดกบัเรา เรามีความ
ทกุข์นะ แต่ก่อนถ้าเรายงัไม่มีสติปัญญา ไอ้สิ่งนีท้ี่มนัคิด เราก็คิดว่ามนัเป็นจินตนาการ มนัเป็น
สิ่งที่ว่ามนัเกิดขึน้โดยสดุวิสยัที่มนัจะเกิดกบัใจเรา มนัเกิดขึน้ เวลามนัเกิดขึน้ มนัเกิดกบัเรา มนั
เกิดกบัใจคนที่คิด พอใจคนที่คิด สิ่งที่เกิดขึน้มาแล้ว ถ้าคนมีสามญัส านึกมนัก็รู้ผิดชอบชัว่ดี มนั
ก็รู้ว่าผิด มนัรู้ว่าไม่ดีไง ถ้ารู้ว่าไม่ดี แล้วมนัคิดได้อย่างไรล่ะ สภาวะแบบนีจ้ะท าให้เราทกุข์มาก 
เราทกุข์มากเพราะเราเป็นคนดี เราตัง้ใจท าสิ่งที่ด ี
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ถ้าตัง้ใจท าสิง่ที่ดี ผลตอบสนองมนัก็ต้องเป็นดีสิ คนเจตนาดี ท าดีทกุอย่างเลย ท าไมมนั
มีความคิดอย่างนีเ้กิดขึน้มาล่ะ 

ความคิดอย่างนีม้นัเกิดขึน้มามนัเป็นของเกา่ ของเก่าคือของเดิม เห็นไหม เพราะองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าจิตเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ฉะนัน้ การเวยีนว่ายตาย
เกิดในวฏัฏะไม่รู้ว่าภพใดชาติใด เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเกิดมาเป็นชาวพทุธมาตลอด
ทกุภพทกุชาติไง เวลาเราเกิดมาในภพชาติใดก็แล้วแต่ เราไปถือลทัธิศาสนาใด หรือเรามีความ
เชื่อสิ่งใด เราท าสิง่ใดไว้ บาปกรรมสิ่งนีม้นัมีของมนัอยู่ ถ้ามีของมนัอยู่ ท าสิ่งใดไปแล้ว อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ 

อวิชชา สิ่งทีเ่ป็นกิเลสอย่างละเอียดมนัเป็นอวิชชา มนัอยู่ในจิตใต้ส านึก เวลาความโลภ 
ความโกรธ ความหลง มนัเป็นสามญัส านึก สามญัส านึก เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลง 
เรารับรู้ได้ แต่ส่ิงที่เป็นอวิชชา สิ่งทีเ่รารู้ไม่ได้ มนัอยู่ทีจ่ิตใต้ส านึก สิ่งอนันัน้มนัซบัซ้อนมาๆ ถ้า
ซบัซ้อนมา เวลาถ้าเราจะเร่ิมภาวนา ถ้าโดยปกติมนักไ็ม่ได้คิดอะไรนะ ก็สามญัส านึก มนัก็เป็น
ปกติ แต่เวลาพอเราจะเร่ิมภาวนา จิตเราเร่ิมภาวนาหรือจิตเราละเอียดเข้าไป มนัจะมีส่ิงนี ้
เกิดขึน้ ถ้าสิ่งนีเ้กิดขึน้ 

ถ้าของเรา จิตของเรา ถ้าสามญัส านึกของเราคือว่าเราไม่ได้นบัถือหรือว่าเราไม่ละเอียด
พอ สิ่งที่เกิดขึน้มา เราคิดเร่ืองอ่ืน มนัก็ลืมไป เราพยายามสบัหลีกความคิดของเรา พยายามไง 
มนัก็หายไป มนัก็เจือจางไป แต่ถ้าเราตัง้ใจ เพราะอะไร ภวาสวะ ภพ เวลาแก้กเิลสไปแก้ที่ไหน 
ก็แก้ที่ใจ แล้วมนัอยู่ที่นัน่น่ะ เวลาเข้าไปต้องเข้าไปพบไปเจอมนัอยู่แล้ว ถ้าไปพบไปเจอมนัอยู่
แล้ว เห็นไหม 

เวลาวิธีแก้ วิธีแก้ โดยสามญัส านึกของคน ที่เราภาวนาไม่ลึกซึง้ เราก็ขอขมาลาโทษไง 
เวลาเราสวดมนต์ท าวตัร รตนตฺตเย ปมาเทน ทวารตฺตเยน กตํฯ ขอขมาลาโทษพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งที่ท ามาไม่ว่าภพใดชาติใด ขาดสติ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้ท าสิ่งนีไ้ป แต่
ตอนนีเ้รามีสามญัส านึก เราเข้าใจแล้วว่าสิ่งใดถกูสิง่ใดผิด สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร สิ่งที่ท ามาแล้ว
มนัก็เป็นกรรมเก่า เป็นสิ่งทีเ่ป็นประวตัิศาสตร์ เป็นอดตีที่แก้ไขไม่ได้ แต่ในปัจจุบนันี ้ในปัจจุบนั
นีเ้ราขอแก้ไข ในปัจจุบนันีเ้รารู้ดีรู้ชัว่ สิ่งใดผิดชอบชัว่ดี เราเข้าใจ ขอขมาลาโทษ ขอขมาลาโทษ
จากภายนอก 
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ถ้าขอขมาลาโทษ คนใดท าผิดก็แล้วแต่ เราขอโทษขออภยั ถึงว่าสิ่งที่ท าไปแล้วเป็นกรรม
ก็เป็นกรรมนะ แต่เราส านึกได้ ส านกึได้ เป็นสภุาพบุรุษที่ขอโทษ เห็นไหม เวลาคนท าผิด เด็กถ้า
มนัท าผิด “แม่ หนขูอโทษนะ” ไอ้แม่จะตี ตีไม่ลงนะ ฉะนัน้ ท าผิดมานี่มนัจะฟาดเลย ถือไม้มา
เลย “หนขูอโทษๆ” แม่ก็ต้อง อืม! อย่างไรก็ต้องเห็นใจ 

อนันีเ้หมือนกนั มนัเป็นที่เรา ที่เราแบบว่ามนัเข้มข้นเจือจางขนาดไหน กรรมของคนน่ะ 
ถ้ามนัเข้มข้น มนัก็ต้องขอขมาลาโทษกนั ต้องจิตสงบเข้าไปแล้วเข้าไปขออภยักนัที่นัน่ มนัเป็น
ความทกุข์นะ มนัเป็นความทกุข์เพราะอะไร เพราะวา่เรารู้ผิดชอบชัว่ดี แล้วเวลามนัเป็น โอ้โฮ! 
มนัทกุข์มากเลย 

แต่ถ้าเราไม่รู้ผิดชอบชัว่ดีนะ ช่างมนั มนัไม่เป็นไร มนัเป็นเร่ืองธรรมดา มนัก็จบไปนะ แต่
ถ้ามีสามญัส านึก ผิดแล้วท านี่ แหม! มนัเจ็บ มนัเจ็บ ถ้ามนัเจ็บ เราก็ขอขมาลาโทษของเรา ถ้า
ขอขมาลาโทษนะ แล้วพยายามท าจิตของเราให้สงบ ท าจิตใจของเราพฒันาขึน้ไป 

เพราะเขาถามว่า ภาวนาไม่ก้าวหน้าเลย ภาวนาของเขาไม่ก้าวหน้าเลย แล้วเวลา
ภาวนาไป มนัไปรู้ไปเห็น 

มนัจะไปรู้ไปเห็น แล้วความรู้ความเหน็มนัจะเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา นิมิตของคนมนั
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มนัเปล่ียนแปลง สมมตุิเราเห็นภาพนี ้ แล้วเราแก้ไขภาพนีไ้ด้ มนัก็ไป
เกิดภาพใหม ่

เขาบอกว่า เห็นเป็นเศยีรพระ แล้วเห็นตวัเองนัง่อยู่บนเศียรพระ บางทเีห็นพระแล้วเห็น
มโนภาพว่าตวัเองไปท าอะไรอยู่กบัพระ 

มนัแปลกๆ ทัง้นัน้น่ะ ค าว่า “แปลกๆ” นะ สิ่งที่มนัแปลกๆ มนัแปลกส าหรับคนอ่ืนนะ แต่
มนัไม่แปลกส าหรับคนเห็น เพราะคนเห็นมนัเห็นชดัๆ มนัแปลกได้อย่างไร กเ็ห็นอยู่นี่ ก็เห็นอยู่นี ่
ก็ทกุข์อยู่นี่ มนัจะไปแปลกตรงไหน แต่คนอ่ืนไม่เห็นกบัเรา แปลกเลย ของมนัแปลกๆ อยู่นะ 

ฉะนัน้ มโนภาพส่วนมโนภาพ เราขอขมาลาโทษ เราขอขมาลาโทษของเรา แล้ว
ถ้าทาํจิตมันดีขึน้ ถ้าขอขมาลาโทษแล้ว เราสามารถมีโอกาสที่ทาํความสงบของใจได้ 
ถ้าใจสงบแล้วนะ ถ้าตรงนัน้ ถ้าจิตสงบแล้ว แล้วไปรับรู้ตรงนัน้นะ จบเลย แก้ได้จบเลย 
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แต่เร่ิมต้นที่เราขอขมาลาโทษไป มันเหมือนสามัญสํานึก เหมือนคนขอโทษเร่ือยๆ ไป 
มันเป็นวิธีแก้นะ วิธีแก้ 

แล้วคนที่เป็นแบบนี ้ มีคนเป็นแบบนี ้ คนเคยเป็นแบบนี ้ แล้วคนเคยหายจากการเป็น
แบบนีเ้ขียนมาถามนี่แหละ แล้วก็เขียนมารายงานเลยว่า โอ้โฮ! โล่งโถงหมดเลย แล้วสิ่งที่มนัคา
ใจอยู่นี่จบ คนเป็นแบบนีแ้ก้ไขได้ 

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุมนัอยู่ที่เหต ุอยู่ที่ปัจจยั สิ่งทีเ่ราไปเห็นมนัก็อยู่ที่เหตเุหมือนกนั 
มนัมีที่มาน่ะ มนัมีเหตมีุปัจจยั มนัถึงมีความรู้สึกนกึคิดอย่างนีไ้ง บางคนที่เขามีสติปัญญา 
เพราะเขา ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ เขาสร้างเหตคุณุงามความดีมา ที่ว่าขิปปาภิญญา ปฏิบตัิ
ง่ายรู้งา่ย เพราะอะไร เขาสร้างบุญมาทัง้นัน้น่ะ เขาท าของเขามา เขาได้เสยีสละของเขามา เขา
ได้ท าคณุงามความดีของเขามา 

ดสู ิ พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตัง้เป็นอัคร
สาวกเบือ้งซ้ายเบือ้งขวา พระติเตียนเลย บอกว่าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าล าเอียงๆ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า ของของเขา เขาท าของเขามา เขาท าของเขา
มา เพียงแต่ว่าเราตัง้ให้เขา สมบตัิเขาทัง้นัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั มนัต้องมีที่มาที่ไปทัง้นัน้น่ะ ถ้าเราท าของเรามา มนัมีที่มาที่ไป ที่มาที่ไป 
มนัเกิดขึน้มา ที่มาที่ไป คนที่ไม่รู้มนัก็ยงัสะสมไปอย่างนัน้ ที่มาที่ไปของคนที่รู้ คนที่รู้ ที่มาที่ไปที่
มนัไม่ดี เราก็ดดัแปลงให้มนัดี ที่มาที่ไปที่มนัดีอยู่แล้ว เราก็ส่งเสริมให้มนัดีขึน้ไป ที่มาที่ไปมนัดี 
เราก็ส่งเสริม เราก็ท าให้มนัเจริญงอกงาม ถ้าที่มาที่ไปมนับิดเบีย้วมา เข็มทิศมนัชีไ้ปที่ผิด มนัพา
ให้ชีวิตเราไปที่ผิดไง เราก็พยายามอ่านเข็มทิศให้มนัถกูต้องแล้วท าของเราให้ดี 

ถ้าท าให้ดี ก็เหมือนต้นทนุ ต้นทนุ บางทไีม่มีต้นทนุมาเลย บางคนติดลบมา บางคนมีทนุ
มหาศาลเลย นี่เกิดเป็นคนเหมือนกนั แต่ไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัที่อ านาจวาสนา ไม่
เหมือนกนัที่การกระท า บางคนท าสิ่งใดประสบความส าเร็จไปทัง้นัน้เลย บางคนท าอะไรทกุข์ๆ 
ยากๆ แต่ก็คนเหมือนกนั เขามีโอกาสเหมือนกนั แต่วิธีการที่กระท ามนัแตกต่างกนั 

อนันีก้็เหมือนกนั ย้อนมาที่เราไง เขาบอกว่า ค าถามนีไ้ม่ควรถาม แต่จะถาม 
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นี่ไง เรากรู้็ว่าค าถามนีไ้ม่ควรถาม เพราะขนาดเรารู้เราเห็น เรายงัรู้ว่ามนัเป็นของไม่
สมควร ไม่ควรถาม ค าถามที่ไม่ควรถาม แต่จะถาม แล้วถามแล้วมนัจะแก้ไขอย่างไร 

เพราะเรารู้ นี่ไง ความลบัไม่มีในโลก ความลบัของใคร คนนัน้น่ะรู้ แล้วมนัมีความลบัที่
ไหนล่ะ แต่เวลาจะถามไปด้วยมารยาท เห็นไหม ค าถามนีไ้ม่ควรถาม แล้วค าถามนีถ้ามพระเสีย
ด้วย พระไม่ควรพดูเร่ืองลามก เร่ืองสิ่งที่ผิดพลาดเลย พระไม่ควรพดู แล้วไปแก้ตรงไหนล่ะ แล้ว
ไปแก้อะไรล่ะ 

กิเลสมนัร้ายกาจยิ่งกว่านีอี้ก ทีนีเ้พียงแต่ว่าเวลาถามแล้ว พระก็รู้ว่าเป็นพระ สิ่งทีเ่ป็น
พระนะ พระถ้ามีศีลมีธรรม พระก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริง ถ้าว่าไปตามข้อเท็จจริง ถ้าเราแก้
ตามข้อเท็จจริงนัน้มนัก็แก้ได้ ถ้าพระก็ยงัลบูหน้าปะจมกูอยู่ โยมถามมาก็ “ไม่เป็นไรๆ วางไว้ 
เดี๋ยวมนัก็หายเอง อย่าไปนึกถงึมนั เดี๋ยวกจ็บเอง” เหน็ไหม มนัก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 

เป็นจริงก็ต้องเป็นจริงสิ เหตมุนัอยู่ทีไ่หนก็ไปแก้ทีน่ัน่ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้แก้ที่เหตนุัน้ ไอ้นี่เหตมุนัมาจากจิตใต้ส านึก เหตมุนัเกิดจาก
กรรม จากเวรจากกรรมของเดิม ถ้าเหตจุากเวรจากกรรมของเดิม เวลาเป็นมนษุย์ขึน้มา เกิดมา
ด้วยมีศกัยภาพ แล้วตัง้ใจจะประพฤติปฏิบตัิด้วย เวลาประพฤติปฏิบตัิไปมนัก็ไปเห็นอย่าง
นัน้น่ะ มนัผดุขึน้มาๆ 

ครูบาอาจารย์ท่านผดุขึน้มา ผดุขึน้มาเป็นธรรมนะ ผดุขึน้มาเป็นคณุงามความดี ผดุ
ขึน้มาเป็นคติธรรมที่เตือนตวัเอง ควรท าอย่างนี ้ไม่ควรท าอย่างนี ้ผดุขึน้มาๆ แต่เวลาของเราผดุ
ขึน้มา ผดุขึน้มาเห็นเศียรพระ เห็นเราไปนัง่บนเศียรพระ นี่มนัผดุขึน้มา 

ของที่ผดุขึน้มา ถ้าผดุขึน้มาแล้ว ถ้ามนัเป็นของดี เราก็ปลืม้ใจ เพราะเป็นธรรมที่มาสอน 
มาเทศนาว่าการ แตเ่วลาผดุขึน้มา ผดุขึน้มาเป็นสิ่งที่ว่าเราเคยท าเวรท ากรรมสิ่งใดไว้ มนัเป็น
แบบว่าจิตของเราติดลบมา ติดลบมา ทัง้ที่เราเกิดมาเป็นมนษุย์นี่ ติดลบมา ติดลบมาต้องแก้ 
ชดใช้ตวัแดงให้มนัจบ ชดใช้ตวัแดงให้มนัจบนะ ทีนีก้็เงินของเราแล้ว แตเ่ดี๋ยวนีเ้ป็นตวัแดงหมด
เลย ต้องชดใช้ก่อน ชดใช้เสร็จแล้ว จบตวัแดง ทีนีก้็เร่ิมต้นเป็นของเรา ก็พิจารณา 
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เราจะพดูให้ก าลงัใจไง เราสงสารนะ เวลาพดูถึง เพราะว่าเรารู้ว่าเราทกุข์ อย่างเรา เรารู้
ว่าเราท าผิด คนเรานะ ถ้าส านึกผิดแล้วมนัรู้ว่าผิด มนัเสียใจนะ มนัเสียใจแล้วมนัท าอย่างไร
ต่อไป 

นี่ก็เหมือนกนั ตวัเองเห็นตวัเองรู้ แล้วพดูด้วย ค าถามที่ไม่ควรถาม รู้ว่ามนัไม่ดี ค าถามที่
ไม่ควรถาม คือไม่ควรบอกใครเลย ความคิดนีไ้ม่ควรบอกใครเลย แต่ก็จะถามเพราะมนัทกุข์ มนั
ทกุข์ แล้วจะแก้ไขอย่างไร 

ถ้ามนัแก้ไข ขอขมาลาโทษ เพราะอะไร เพราะเรายงัอ่อนแออยู่ เรายงัภาวนาของเรายงั
ไม่ได้อยู่ ขอขมาลาโทษไปเร่ือย ถ้าขอขมาลาโทษไปเร่ือย มนัก็มีสติปัญญาให้เราภาวนาได้ 

ถ้าภาวนา ถ้าจิตมนัสงบแล้วนะ จิตสงบ ระลึกได้ เขาเรียกร าพึง ร าพึงเลยนะ พอจิตสงบ
นะ ขอขมาลาโทษ ขอขมาลาโทษ เพราะถ้าสภาวะเป็นอย่างนี ้เกิดจากรัตนตรัย พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ เราไปประมาท เราไปประมาท ไปท าสิง่ใดไว้ ไม่รู้ว่าชาติใดชาติหนึง่ 

ดสู ิ เวลาคนเขาท าบุญกนันะ่ เขาไปท าบุญ ไอ้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ติเตียน เวลาคน
ไปท าบุญกบัพระ พระที่ดี คนไปท าบุญกนัเยอะแยะ แล้วคนที่เห็นว่า โอ๋ย! ท าไมพวกนี ้นี่เขาติ
เตียน นัน่น่ะ เวลาถงึเวลาแล้ว เวลาเขาจะท าดีบ้างเขาจะโดน เวลาถึงเวลาแล้วเขาจะท า มนัจะ
เกิดขึน้ พอเกิดขึน้มาก็สิ่งนีไ้ม่ดีเลย สิง่ที่ไม่ดีเลย เราอย่าไปท า เราอย่าไปท า เราท าสิง่ที่ด ี

เวลาเห็นเขาไปท าบุญกุศล สาธุ อนโุมทนาไปกบัเขา เขายงัมีจิตใจที่คิดเสียสละได้ เรา
ต่างหากไม่เคยคิดเสียสละให้ได้อย่างนัน้เลย แล้วเหน็เขาท ากนั แล้วยงัไปอิจฉาตาร้อนเขาอีก 
ยงัไปติเตียนเขาอีก ยงัไปใส่ความเขา ไปใส่ความเขาใส่ไคล้เขาให้เป็นบาปเป็นกรรมขึน้มา 
เวลาเป็นบาปเป็นกรรมขึน้มา เวร เวลาเวรกรรมมนัเกิดขึน้มา เวลามนัให้ผลขึน้มา คอตก 
เพราะเราท ามาทัง้นัน้ มนัเป็นของเรา ถ้าเราไม่ท า ไม่เกิดขึน้หรอก แล้วยิ่งเกิดขึน้จากจิตใต้
ส านึกนี่ชดัๆ เลย 

เวลาคนนู้นว่าเรา คนนีว้่าเรา ไม่ได้ว่าเรา มนัยงัมาจากภายนอก โลกธรรม ๘ ติฉิน
นินทานี่มาจากภายนอก เราไม่ได้ท าอย่างนัน้ ใครตฉิินนินทา เร่ืองของเขา แต่เวลามนัเกิดขึน้
จากภายใน เกิดขึน้จากของเรา เกิดขึน้จากของเราเป็นของเราหรือเปล่า 
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ก็เกิดมาตัง้แต่ชาตนิีเ้ป็นคนดีมาตลอด ไม่เคยท าสิ่งใดเสียหายเลย เป็นคนดเีกิดมา
ตัง้แต่พ่อแม่เลีย้งมา เป็นคนดีมาตลอดเลย ไม่เคยท าชัว่อะไรเลย ท าไมมนัคิดอย่างนี ้ ก็ท าดี
เหมือนกนัไง กไ็ม่ได้ท ามาไง แต่ไม่รู้ว่าภพใดชาติใด ชาติใดชาติหนึง่ มนัมีของมนั ถ้าไม่มีของ
มนั มนัเกิดขึน้มาในใจเราไม่ได้ พดูอย่างนีเ้ลย ถ้าไม่มีเหต ุมนัจะเกิดอย่างนีไ้ม่ได้ ถ้าไม่มีเหต ุ

เพราะเราฟังเร่ืองอย่างนีม้าเยอะ เพราะฟังคนที่จิตใจเป็นอย่างนีม้าเยอะ พระก็เป็น โยม
ก็เป็น แล้วเราก็มาคิดเปรียบเทยีบนะ จะมีส่ิงใดก็แล้วแต่ เราจะคอยเปรียบเทยีบ เปรียบเทียบ 
หมายความว่า หาแบบศึกษา 

เราไม่เคยมีว่ะ กูไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็นอย่างนีเ้ลย ไม่เคยมีความคิดอย่างนีเ้ลย ดีอย่าง
หนึ่ง เออ! เอ็งดีอย่างหนึ่ง เอ็งไม่เคยมี พอไม่เคยมี เราก็ไม่รู้ว่าคนมีเป็นอย่างไรใช่ไหม ไอ้คนที่
คิดมนัทกุข์อย่างไร แต่ทกุข ์

เคยมีพระมาถามปัญหานีห้ลายองค์ “เพราะผมก็บวชพระ ผมก็ศรัทธาพระพทุธเจ้านะ 
ท าไมมนัระลึกถึงพระพทุธเจ้าแล้วก็ด่าๆ ด่าอย่างเดยีวเลย ผมก็ศรัทธานะ ผมก็อยากจะพ้น
ทกุข์นะ ผมไม่เคยท าผิดอะไรเลยนะ ท าไมผมเป็นอย่างนีห้ลวงพ่อ” มาถามอย่างนีห้ลายองค์
มาก เราก็แก้ แต่เร่ืองโยมก็มี โยมเป็นอย่างนี ้โอ้โฮ! เยอะเลย 

แปลกนะ เราเป็นพระที่แบบว่าไม่มีเบือ้งหน้าเบือ้งหลงั ถ้าเป็นเจ๊กกเ็ป็นเจ๊กอยู่อย่างนี ้
คนถึงกล้ามาถามเยอะ เพราะคนมาถาม มาปรึกษาเร่ืองนีเ้ยอะ ฉะนัน้ มนัเลยซบัไว้ที่นี ่

คนถึงบอกไง “เอ๊! พระไม่เคยไปไหน รู้เร่ืองได้อย่างไรวะ” 

ก็เขามาถามกูที่วดั ก็เขามาหากูที่วดัเลย แล้วถามเร่ืองนีเ้ยอะ พอเยอะขึน้มา มนัเยอะ
ขึน้เร่ือยๆ โอ้โฮ! ทีแรกมาถามคนสองคน ก็นึกว่ามนัแปลก แต่ดไูปๆ เยอะ พอดไูปเยอะป๊ับ เราก็
คิดอย่างนีเ้ลย ดสูมยัพทุธกาลสิ สมยัพระพทุธเจ้า พระพทุธศาสนาเจริญขึน้มา มนัมีลทัธิอ่ืน 
มนัมีลทัธิอ่ืน พวกเชน พวกเดียรถีย์มนัเต็มไปหมด แล้วในพระไตรปิฎกมนัเกิดการปะทะกนั 
เกิดจากโต้เถียงกนั โต้แย้งกนัเยอะมาก แล้วจิตพวกนีม้นัเวียนว่ายตายเกิดมาไง 

จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดมา มนัต้องมีที่มาที่ไป ถ้าไม่มีอย่างนี ้ มนัไม่มีกรณีอย่างนี ้ มนั
ต้องมีที่มาที่ไป มนัไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวพทุธแล้ว อยูใ่นสงัคมพทุธแล้วจะเป็นพทุธกนัไปหมดไง 
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แล้วดสูิ สงัคมอ่ืนสมยัพทุธกาลน่ะ โอ้โฮ! พวกเดยีรถีย์นิมนต์พระไปฉันนะ เขารองแล้วเอา
อจุจาระวางใส่ไว้ แล้วเอาไม้พาดไว้ เอาเสื่อป ู แล้วนิมนต์พระไปฉัน สดุท้ายแล้วพอพระไปฉัน 
เขาชกัไม้ออก ไม้มนัเคลื่อน พระตกลงไปในหลมุมตูรหลมุคถู ในพระไตรปิฎกเยอะแยะ สมยันัน้
นะ สมยัพทุธกาล อย่าคิดว่าไม่โดนนะ พระโดนเยอะแยะ เพราะพวกเดียรถีย์มนัเยอะ มานิมนต์
พระไปฉันน่ะ มนัแกล้งไง มนัจะเอาพระไปประจาน แล้วถ้าพระไม่ทนั นี่สมยัพทุธกาลก็มี เพราะ
ความเชื่อมนัแตกต่างกนั 

พอความเชื่อมนัแตกต่างกนัแล้ว ดสู ิ นางอะไรที่เอาหมอนใส่ยดัท้องไว้ว่าท้อง นัน่ก็
เพราะอาจารย์ อาจารย์นัง่คอตกเลย พวกเดยีรถียเ์หมือนกนั เพราะพทุธศาสนาเจริญ แล้วพวก
ญาติโยมไปทัง้หมด แล้วลกูศิษย์เขาเคารพอาจารยเ์ขา เขาบอกถ้าเคารพอาจารยเ์ขา ให้ช่วย
เขา ให้ช่วยเขา เขาเสียสละชีวิตเลย ช่วยอาจารยเ์ขา เพราะเชื่อมัน่อาจารย์เขา ก็เข้าไปหา
พระพทุธเจ้า 

เวลาคนเขากลบัจากพระพทุธเจ้า เขากเ็ดินสวนเข้าไป แล้วพอคนไป เขาก็เดินสวน
ออกมา เหมือนกลางคืนมานอนกบัพระพทุธเจ้า แล้วพระพทุธเจ้ากเ็ทศน์สอนไปเร่ือยๆ สดุท้าย
แล้วเขาก็เอาหมอนผกูกบัท้องไง แล้วก็ไปชีห้น้าพระพทุธเจ้าเลยว่าพระพทุธเจ้าดีแต่สอนคนอื่น 
แล้วท าหนทู้องอยู่นี่ 

พระพทุธเจ้าพดูฉลาดมากนะ ไม่ปฏเิสธ พระพทุธเจ้าบอกว่า “เธอกบัเรา น้องหญิงกบั
เรารู้กนัสองคน รู้กนัสองคน” เพราะอะไร เพราะถ้าท้องไม่ท้อง มนัต้องมีผู้ชายสมัพนัธ์ใช่ไหม 
“เธอกบัเรารู้กนัสองคน” เสร็จแล้วเทวดาทนไม่ไหว ก็แปลงตวัเป็นหนเูข้าไปกดัเชือกหลดุออกมา 
โอ้โฮ! โดนประชาทณัฑ์ พอเดินออกจากวดัไป ธรณีสบูเลย 

นัน่น่ะเขาสละชีวิตเขาให้อาจารยเ์ขาเลยนะ พวกเดียรถีย์น่ะ แล้วคิดดสูิ เขาสละขนาด
นัน้น่ะ เขามีการกระท า ในสมยัพทุธกาลเร่ืองนีเ้ยอะมากในพระไตรปิฎก อ่านพระไตรปิฎกมา 
แล้วพอในปัจจุบนันี ้ พอมีใครมีปัญหาอะไรในหวัใจ สิ่งใดที่มนัลึกๆ เวลามาพดูให้ฟัง เรา
พยายามจะหาที่มาที่ไปไงว่ามนัมีที่มาที่ไปอย่างใดมนัถึงเกิดสภาวะแบบนี ้

ฉะนัน้ พดูอย่างนีไ้ม่ใช่ว่าโยมเป็นนะ เพียงแต่เราบอกว่า ที่มาที่ไป เหตปุระวตัิศาสตร์มนั
มีมาอย่างนี ้ แล้วมนั ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว แล้วคนก็เวียนว่ายตายเกิด ถ้า ๑๐๐ ปีก็ ๒๕ ชัว่



มาแต่เหตุ ๙ 

©2022 www.sa-ngob.com 

อายคุน เพราะ ๒,๕๐๐ เวียนว่ายตายเกิดมา ๒๕ ชัว่อายคุน ตัง้แต่สมยัพทุธกาลมา คนเวียน
ว่ายตายเกิดมา ๕-๖ ครัง้ แล้วถ้าเวียนว่ายตายเกิดมาแบบนี ้ ถ้ามนัเกิดมากบัเราเนาะ ขอขมา
ลาโทษ เพราะตอนนัน้ถ้าเรามีความเชื่อในลทัธิอ่ืนมนัก็เป็นอนัหนึ่ง 

แต่ถ้าในปัจจุบนันีเ้กิดมาพ่อแม่ก็เป็นพทุธ ตระกูลกเ็ป็นพทุธ หนเูกิดมาเข้าวดัมาตัง้แต่
เด็กๆ เลย หนไูม่เคยท าอะไรผิดเลย แล้วมนัเกิดมาได้อย่างไร 

นี่ชาติปัจจุบนั ชาติปัจจุบนัเราเกิดในประเทศอนัสมควร เกิดจากพ่อแม่ที่ดี เกิดในชาติ
ตระกูลที่ดี แต่จิตใต้ส านึกๆ เมล็ดพนัธุ์ที่มนัเพาะมา เมล็ดพนัธุ์ที่มนัเก็บเกี่ยวมาแต่ภพชาติใดก็
ไม่รู้ มนัต้องมีของมนั มนัถึงแสดงออกมา เพราะมนัแสดงออกมาจากจิตใต้ส านึก เวลาภาวนา
ไปแล้วมนัโผล่ขึน้มา เห็นไหม โผล่เป็นเศียรพระ โผล่เป็นอะไรต่างๆ ขึน้มา สิ่งนัน้มนัเป็นอดีต 
สิ่งที่เคยท ามา ขอขมาลาโทษเสีย นี่เศษกรรมนะเนี่ย เศษที่เหลือ ขอขมาลาโทษเสีย ขอขมาลา
โทษไปเร่ือย แล้วท าความสงบของใจเข้าไป ถ้าใจมนัสงบขึน้ มนัจะดีขึน้ 

น่าสงสารนะ เพราะค าถามกราบขอขมามาตลอด แสดงว่าทกุข์มาก เราสงสารที่ว่าทกุข์
มาก แต่ทกุข์ขนาดไหนมนัก็ต้องแก้ไข เราต้องแก้ไขให้จบสิน้กนัไป แก้ไขให้ทกุข์เจือจางไป 
แก้ไขให้หมดเวรหมดกรรมกนัไป 

ฉะนัน้ ที่ว่า “ปฏิบตัิไม่ก้าวหน้าเลย จะเป็นเพราะจตินีค้ิดต ่าหรือเปล่าเจ้าคะ มนัเป็น
ความรู้สึกที่บอกไม่ถกูจริงๆ ลกูต้องท าอย่างไรเจ้าคะ” 

มนัคิดต ่าเพราะว่ามนัมีกิเลสปิดหปิูดตามนัดึงให้คิดต า่ เราก็ต้องมีสติปัญญาคิดสงู เห็น
ไหม ดสู ิ หลวงตาท่านพดูอยู่ จิตที่สงูกว่าจะดงึจิตทีต่ ่ากว่าขึน้ จิตที่สงูกว่าคือจิตคนที่ภาวนา
ดีกว่าต่างๆ จะชกัจงูจิตที่ต ่ากว่าให้ขึน้ 

ธรรมะ ธรรมะสัจธรรมเป็นนํา้สะอาด นํา้จืด นํา้ใสสะอาด ให้ผลดีแก่ร่างกาย 
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งที่สะอาดเบาลอยขึน้ เราพยายามคิด
ตรึกในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วขอขมาลาโทษกับสิ่งที่คิดไม่ดีๆ 
คิดไม่ดี มันมีที่มา มันมีเหตุมีปัจจัยของมัน แล้วเราก็เอาธรรมะไปชะไปล้าง ธรรม
โอสถไง แก้ไขไป 

เขาบอกว่าเขาเสียใจมาก ปฏิบตัิไม่ก้าวหน้าเลย เป็นเพราะจิตที่มนัคิดต ่าหรือเปล่า 
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จิตมนัคิดต ่า จิตที่มนัมีเหตผุลที่เรารู้เท่าทนัมนัไม่ได้ แต่เราใช้ปัญญาของเราแก้ไข แก้ไข
เนาะ มนัเป็นทกุข์ เป็นค าถามเดิมๆ อย่างที่ว่ามีคนถามเยอะมาก แต่นีถ้ามมาอีกแล้ว ค าถาม
เดิมๆ แต่คนถามคนใหม่ไง ฉะนัน้ ที่พดูนี่พดูให้ก าลงัใจผู้ถาม เพราะเขาพรรณนามาเลย ทกุข์
มากๆ 

มนัเป็นความทกุข์สดๆ ร้อนๆ กบัหวัใจดวงนัน้ มนัไม่ใช่หวัใจดวงอ่ืนไง หวัใจที่มนัคิด
นัน่น่ะมนัทกุข์ แต่หวัใจทีเ่ขาไม่มี เขาก็ไม่ทกุข์ไง ฉะนัน้ หวัใจที่มนัทกุข์ เราพดูเพราะเหตนุี ้

แต่ถ้าบอกว่า “หลวงพ่อตอบปัญหาเก่าๆ ทัง้นัน้เลย”...ก็เก่าๆ จริงๆ ของเดิมๆ ทัง้นัน้นะ่ 
แต่ไอ้คนทกุข์มนัคนใหม่ ไอ้หวัใจที่ทกุข์นี่หวัใจใหม่ ฉะนัน้ แก้ตรงนี ้จบ  

ถาม : เร่ือง “ข้อสงสยัในการนัง่สมาธิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ลกูมีข้อสงสยัในการปฏิบตัสิมาธิ ขอหลวงพ่อเมตตาตอบข้อ
สงสยัของลกูด้วยเจ้าค่ะ 

ปกติลกูจะก าหนดพทุโธพร้อมไปกบัลมหายใจเข้าออก มีความสงบระดบัหนึ่ง คือลม
หายใจแผ่วเบา แต่ก็ยงัรับรู้ว่าลมหายใจมีอยู่ จากนัน้จะได้ยินเสียงหวัใจเต้นดงัมาก พอได้ยิน
เสียงหวัใจเต้น จิตก็ไปรับรู้ทัง้สองอย่างคือพทุโธและเสียงที่ได้ยิน แต่ลกูพยายามก าหนดให้อยู่
กบัพทุโธ แต่ใจก็ยงัติดกบัเสียงนัน้ ขอเมตตาหลวงพ่อช่วยชีแ้นะในการปฏิบตัิต่อไปด้วยเจ้าค่ะ 

ตอบ : ก าหนดพทุโธ เห็นไหม เขาบอกว่าสงสยัในการนัง่สมาธิ 

เราก็นัง่สมาธิ การนัง่สมาธิคือท าความสงบของใจ เราปฏิบตัิ ปฏิบตัิเพ่ือค้นหาความจริง 
ถ้าค้นหาความจริงมนัต้องมี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน มนัต้องค้นหาตน
ของเราให้ได้ก่อน 

เวลาเรานัง่ปฏิบตัิ เรานัง่ปฏิบตัิเพ่ือความสงบของใจ เวลานัง่ ถ้าจิตสงบบ่อยๆ ครัง้เป็น
สมาธิ สมาธิมนัเกิดที่ไหน เกิดที่จิตทัง้นัน้น่ะ เราท าสมาธิ เราก็ค้นหา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน เราก็พยายามหาตวัตนเราก่อนไง 

บอกว่า นี่เพราะมีตวัมีตน เราถึงได้ติดไง 
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ถ้ามีตวัมีตนก็หาตวัตนให้เจอๆ ก่อน ถ้าไม่มีตวัไม่มีตนเลย ท าอะไรก็วา่งเปล่า ท าอะไรก็
เหมือนกบัของสาธารณะ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะสาธารณะทัง้นัน้น่ะ 

แต่นี่เราจะปฏิบตัิใช่ไหม เราท าความสงบของใจเข้ามา เราก็จะหาตวัเรานี่ไง หาตวัเรา
คือหาตวัตนของเรา ถ้าตวัตนของเรานะ มนัปล่อยวางหมด มนัก็เป็นตวัตนของเรา มนัเป็น
สมัมาสมาธิ 

ถ้ามนัยงัมีความคิด มีความทกุข์ความยากอยู่นี่ นี่สาธารณะ สาธารณะเพราะเสวย
อารมณ์ไง อารมณ์ความรู้สึกเกิดจากจิต แล้วเวลามนัเกิดขึน้มาแล้วมนัก็คายพิษให้กบัหวัใจเรา
ทัง้นัน้น่ะ มนัเกิดอะไรขึน้มนัก็บีบคัน้หวัใจของเรา 

เราเกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราอยากจะมีอตัตสมบตัิ เรา
อยากจะมีความสขุของเรา เราอยากจะประพฤติปฏิบตัิของเรา เราก็มานัง่สมาธิ ท าความสงบ
ของใจเข้ามา ท าความสงบของใจเข้ามาเพ่ือจะฝึกหดัใช้ปัญญา 

เราประพฤติปฏิบัติกัน เราจะพ้นจากทุกข์ เราไม่ใช่ปฏิบัติเอาสมาธิ แต่มันเป็น
พืน้ฐานที่เราต้องหาตัวตนของเราให้ได้ก่อน ถ้าไม่มีตัวตนของเรา เราจะไปปฏิบัติอะไร 
เราจะไปทาํสิ่งใด เราจะทาํสิ่งใดมันต้องมีเจ้าของสิ ใครเป็นผู้ใช้สิทธ์ิ ใครเป็นผู้มีสิทธ์ิ 
ใครเป็นผู้ถือครองสิทธ์ินัน้ เราก็พยายามหาตัวตนของเรา ถ้าหาตัวตนของเรา เราก็จะ
เร่ิมทาํคุณงามความดีของเรา 

ถ้าความดีของโลก ที่เราท ากนัอยู่นี่ เราว่าเราเป็นมนษุย์ เราเป็นคน ความคิดเราได้แค่นี ้
เราก็ท าสมบตัิของเราได้แค่นี ้ แต่ถ้าเราจะประพฤติปฏิบตัิ เราท าความสงบของใจเข้ามา จิต
สงบเข้ามา ถ้าจิตสงบเข้ามา นี่สมัมาสมาธิ ถ้าสมัมาสมาธิ กรรมฐาน พระกรรมฐาน ฐานที่ตัง้
แห่งการงาน 

คนจะเร่ิมต้น เร่ิมต้นจากตวัตนของเรา เร่ิมต้นจากคณุงามความดี เร่ิมต้นจากตวัตนของ
เรา แต่เวลาท าบญุกุศล ท าบุญโดยความเป็นมนษุย์ แต่ถ้าภาวนาขึน้มา เราต้องเข้าไปหาสูจ่ิต
ของเรา ถ้าหาสู่จิตของเรา เราท าความสงบของใจของเรา ถ้าท าสมาธิ 
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นี่เขาบอกว่า เวลาท าสมาธิ เขาก าหนดพทุโธพร้อมลมหายใจเข้าออก พอพทุโธเข้าไป 
พอลมหายใจมนัเร่ิมเบาลง มนัเร่ิมดีขึน้ มนัไปได้ยินเสียงหวัใจเต้น เต้นแรงมาก เต้นดงัมาก 
ตอนนีเ้ลยเป็นปัญหาแล้ว เป็นปัญหาว่าจะพทุโธด้วย จะมีเสียงเต้นของหวัใจด้วย มนัเลยรับรู้ ๒ 
อย่าง แล้วท าอย่างไรต่อไปเจ้าคะ 

มนัเป็นเร่ืองแปลก มนัเป็นเร่ืองแปลกที่เวลาคนปฏิบตัินะ เวลาคนที่ปฏิบตัิเวลาจิตสงบ
แล้วไปเห็นนิมิตก็อย่างหนึง่ เวลาคนปฏิบตัิ จิตสงบกส็งบไปโดยธรรมดาก็อย่างหนึง่ ทีนีพ้อจิต
สงบ จิตของคนเวลามนัสงบเข้ามา มนัเบาบางเข้ามา เขาเรียกชวน คือตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ
มนัชดัเจน มนัจะรับรู้อะไร นกัปฏิบตัิของเราที่มีปัญหากนั มีปัญหาตรงนี ้ถ้าเราไม่ปฏิบตัินะ มนั
ก็อยู่ปกติ เวลาปฏิบตัิ เสียงอะไรมากระทบหหูมด อะไรมาสะเทือนไปหมด เสียงเขาปิดประตกู็
ไม่พอใจเขา นัง่อยู่นี่ เขาเข้าห้องน า้ก็ว่าเขาเข้าห้องน า้ประชดเรา เขาท าอะไรประชดเราหมด
เลย เพราะชวนมนัด ี

นี่ไง พอจิตถ้าภาวนานะ เร่ิมต้นทกุคนจะเป็นอย่างนี ้ แต่คนที่เป็นอย่างนีไ้ด้มี
สติสมัปชญัญะรู้สึกตวัหรือเปล่าเท่านัน้เอง ถ้าจิตมนัจะดีขึน้ เขาเรียกชวนมนัดี เสียงใส หตูาดี
ไปหมด แล้วมีอะไรกระทบกระเทือน กระทบกระเทือน เขาแกล้งเราทัง้นัน้ ไม่พอใจเขาไปหมด
เลย นี่อนันีอ้นัหนึ่งใชไ่หม 

ฉะนัน้ พอจิตเขาดีขึน้ ก าหนดพทุโธแล้วมนัแผ่วเบาขึน้ ทีนีม้นัไปได้ยินเสียงหวัใจเต้นน่ะ 
เต้นดงัมาก 

หลวงตาท่านบอก เวลาท่านอยู่ในป่านะ พอจิตมนัสงบ มนัสงดัมาก จะได้ยินเสียงหมาก
หวัใจ ท่านใช้ค าว่า “หมากหวัใจ” หวัใจมนัเต้นตบุตบัๆๆ ได้ยิน เราก็เคยเป็น พอจิตมนัสงบ จิต
มนัดีๆ มนัจะได้ยินตบุตบัๆ เลย ใบไม้ตกนี่ได้ยินเลยนะ เสียงทกุอย่างได้ยินหมด ทีนีพ้อได้ยิน
แล้ว ได้ยินแล้วก็คือได้ยินไง ได้ยินแล้วก็สกัแต่ว่า ขณะที่ได้ยินมนัดี จิตเราดี เราถึงได้ยินอย่าง
นัน้ไง 

ทีนีพ้อมนัได้ยินอย่างนัน้แล้ว อนันีม้นัไปยึดเข้าก็เลยเป็นโทษไง 

ความได้ยินอย่างนัน้เขาให้รู้แล้วผ่าน นิมิตส่ิงใดเกิดขึน้ รู้แล้ววาง รู้แล้ววาง อย่ายึด รู้
แล้ววาง ถ้าจิตมนัดี รู้แล้วเราก็ผ่านไปๆ ขณะทีไ่ด้ยินนัน้แสดงว่าจิตเราดี จิตเราดีคือว่ามนัดีกว่า
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ปกติ มนัก็ดีขึน้ แต่พอดีขึน้ มนัไปรับรู้อะไรก็แล้วแต่ ถ้ากิเลสมนัสวมรอย สวมรอย มนัก็ไปยึด 
พอยึดนะ พอภาวนา พอพทุโธๆ พอมนัดีขึน้ เสียงจะมาทนัทเีลย เหมือนกบัคนนัง่ ถ้านัง่
ธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะ พอนัง่ๆ ไป กลืนน า้ลายหนหนึง่ พอกลืนน า้ลาย อ๊ึก! เท่านัน้ล่ะ จบเลย 
พอจิตสงบ อ๊ึก! จิตนีร้้ายนกั กเิลสนีร้้ายนกั มนัติดหมดน่ะ มนัไปติดไง ทนีีพ้อไปติดแล้ว พอไป
ติดแล้วจะแก้อย่างไร 

พทุโธชดัๆ ถ้าจิตมนัดี ได้ยนิเสียงหวัใจเต้นครัง้แรกคือได้ยิน แต่ถ้าได้ยินครัง้ต่อๆ ไป 
แล้วจิตมนัคลายออกมาแล้วได้ยินเสียงหวัใจ มนัเป็นสญัญา มนัเป็นการคาดหมาย มนัไม่เป็น
ปัจจุบนัไง มนัเป็นปัจจุบนัขณะตอนที่ได้ยนิครัง้แรก ถ้าจิตสงบแล้วได้ยิน นัน่ของแท้ นัน่น่ะมนั
ได้ยินตามข้อเท็จจริง แต่พอได้ยินแล้วมนัยึดไง เออ! กูเคยได้ยิน กูเคยได้ยิน มนักเ็ลยเอาเสียงที่
ได้ยินไว้ มนัก็เลยเป็นวิบากกบัการปฏิบตัินี่ไง 

ทีนีพ้อปฏิบตัิขึน้มา “หลวงพ่อ ขณะปฏิบตัิก าหนดพทุโธด้วย ก็จะได้ยินเสียงด้วย ตบุ
ตบัๆ ไปพร้อมกนั แล้วจะให้หนทู าอย่างไรล่ะ ท าอย่างไร” 

เวลาถ้าจิตมนัดี สงบแล้วได้ยิน มนัเป็นการบอกว่าจิตเราดีขึน้ มนัเป็นผลดีทัง้นัน้น่ะ แต่
ผลดี เวลากิเลสมนัไปยึด ของดีๆ มนัท าให้ไขว้เขวได้ มนัท าให้ล้มลกุคลกุคลานได้ แล้วทีนีไ้ปไม่
เป็นแล้ว เห็นไหม ต้นคด พอเร่ิมต้นคด มนัไปไม่ได้แล้ว มนัติดขดัไปหมดเลย ต้นคด ปลายตรง
ไม่มี 

ฉะนัน้ เราต้องมาดดัตรงต้นให้มนัตรง เราก าหนดพทุโธเพ่ือความสงบ เราก็กลบัไป
ก าหนดพทุโธให้มนัสงบ แล้วพอสงบแล้วก็คือสงบ แล้วถ้ามนัจะได้ยิน ถ้าได้ยนิในปัจจุบนัก็รับรู้
แล้วก็ปล่อยวาง พอได้ยินก็คือได้ยิน เพราะจิตมนัดกี็ได้ยิน หวัใจเต้นก็คือหวัใจเต้น ดไีม่ดีได้ยิน
เสียงชีพจรเต้นอีกต่างหาก ได้ยนิไปหมดนะ ได้ยิน 

เวลาคนจะได้ยิน เพราะอะไร เพราะเวลาอภิญญา เวลาหทูิพย์ โอ้โฮ! มนัยิ่งกว่านีอี้ก 
ฉะนัน้ ค าว่า “ได้ยิน” เราได้ยินโดยความเป็นสามญัส านึก ความเป็นปกติไง เพียงแต่จิตมนัดีขึน้ 
ถ้าดีขึน้ ขณะได้ยิน เพราะเราจะบอกว่า ได้ยินแล้วเป็นเทวดาหรือ ได้ยินแล้วจะเป็นอะไรล่ะ ได้
ยินก็คือได้ยิน ถ้าได้ยินแล้วเป็นได้ยินมนัก็จบ ถ้าได้ยนิแล้ว ถ้าเป็นโดยกิเลส โดยลบ นี่ไง ติดพนั
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แล้ว เราจะท าอะไรอยู่ เสียงนีม้ากวนตลอด มนัมากวนไง มนัมากวน มนัมายือ้ มนัมาท าลาย
ความเพียรเราไง มนัควรจะดีขึน้ 

ฉะนัน้ วิธแีก้ก็พุทโธชัดๆ แล้ววางไว้ แล้วถ้าวางไว้แล้ว ปุ๊ บป๊ับให้หาย ไม่มี
หรอก มันจะเร่ิมดึงความรู้สึกมาอยู่ที่พุทโธทัง้หมด ค่อยๆ มา ค่อยๆ มา จนเสียงนัน้
หายไป จนเสียงนัน้หายไป 

แล้วถ้ากิเลสเป็นอย่างนีน้ะ มนัก็จะไปเกิดอปุสรรคใหม่ข้างหน้า มนัจะมีอปุสรรคอย่าง
อ่ืนเข้ามาข้างหน้า ก็ต้องแก้ไขไป นี่หญ้าปากคอก ในการปฏิบตัิครัง้แรกมนัยุ่ง ยุ่งอย่างนี ้มนัยุง่
ที่ว่า ซ้ายก็ไปไม่ถกู ขวาก็ไปไม่ถกู ไปก็ไปไม่ได้ ถอยกถ็อยไม่ได้ แล้วมึงจะท าอย่างไร 

“โอ๋ย! ปฏิบตัินีย้ากน่าดเูลย เลิกดีกว่า” ปฏิบตัิไปปฏบิตัิมานะ “เออ! เลิกดีกว่า จบแล้ว 
ยุ่งทกุทเีลย ไม่ปฏิบตัินี่ดี๊ดี ไม่ปฏิบตัิ สบายใจ โอ้โฮ! ไปไหนมาก็สะดวกสบาย ปฏิบตัินียุ่่งไป
หมดเลย” 

ไม่ปฏิบตัินัน่น่ะของไร้ค่า สวะ ชีวิตนีใ้ช้เหมือนขยะลอยไปตามวฏัฏะ รอวนัสิน้ชีวิต แต่
ถ้ามนัจะปฏิบตัิมนัก็ต้องฝืน ต้องสู้ต้องทน ต้องท าคณุงามความดี ถ้าคณุงามความดี เวลา
ปฏิบตัิไปแล้ว พอผ่านจุดนีไ้ปได้มนัก็ผ่านไปเร่ือยๆ โอ้โฮ! เห็นคณุค่าเลยนะ บุคคล ๔ คู่ โสดา
ปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ การก้าวเดินของจิต บุคคล ๔ คู่ เป็นบุคคล 
๘ จากคนคนหนึง่ จากคนทีไ่ร้ค่า มนัพฒันาขึน้ไปเป็นบุคคล ๔ คู่ สถานะทางสงัคมมนัได้ขึน้มา
เลย จากยศถาบรรดาศกัด์ิสงูส่งขึน้ไปเลย บุคคล ๔ คู่ ถ้าท าได้มนัเป็นประโยชน์ขนาดนัน้น่ะ ถ้า
ไปข้างหน้า 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า ข้อสงสยัในการนัง่สมาธิ 

เรากลบัมาท าความสงบของใจ สิง่ที่ได้ยินมาแล้วมนัเคยประสบการณ์หนหนึ่ง อย่างนี ้
มนัคิดแบบวิทยาศาสตร์ไง วิทยาศาสตร์ ฝากเงินไว้ในธนาคาร ๕ บาท มนัก็อยู่ในธนาคาร ๕ 
บาทตลอดไป แต่นี่เวลาเป็นสมาธิ ขณิกสมาธิก็เหมือน ๕ บาท พอออกจากสมาธิ หมดเลย ๕ 
บาทนัน้เป็นอดีตไปแล้ว ไม่มี 
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นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่รับรู้มนัเป็นนามธรรมทัง้นัน้น่ะ แตพ่อเราจะคิดเป็นวิทยาศาสตร์ไง ได้
ยินแล้วก็คือได้ยินตลอดไป อะไรก็ได้ยินตลอดไป 

ก็ได้ยินก็คือผ่านไปแล้ว เสียงที่จะมาได้ยิน แล้วเสร็จแล้วเราเอาความสงบของเราปฏิบตัิ 
รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง สมาธิธรรม ปัญญาธรรม เราปฏิบตัิของเราเพ่ือความจริงของเรา 

นี่วิธีแก้ไง แล้วทีนีแ้ก้อย่างไร ให้แนะน า 

ให้แนะน าคือวางให้หมด เวลาเราจะปฏิบตัิ สิ่งที่เคยได้ยินเสียงอะไรมา วางให้หมดเลย 
เร่ิมต้นใหม่ ศนูย์ ลบหมดเลย แล้วเร่ิมต้นนัง่ให้ดี แล้วค่อยๆ ท า ค่อยๆ จางไปๆ จนกว่าสิ่งที่เข้า
มากวนมนัจะจบลง แล้วเราเร่ิมต้นของเราใหม่ พทุโธก็ได้ ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ พทุโธ ธัมโม 
สงัโฆ มรณานสุติ ระลึกถึงความตายก็ได้ อะไรก็ได้ เอาสิ่งที่ว่าไม่ให้กิเลสมนัตามทนัน่ะ แล้วถ้า
มนัไม่ได้ ความคิด ความคิดก็ตรึกในธรรมเสีย ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ รักษาของเรา ดแูลของเรา 
ถ้ามนัถกูต้องดีงามแล้วมนัจะเป็นปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน ตนจะรู้ ตนจะเห็น ตนจะพฒันาการ ตน
จะมัน่คง แล้วต่อไปนะ ถ้าหวัใจที่สงูสง่แล้วจะไปสอนคนอ่ืนเลย “อ๋อ! เม่ือก่อนเราก็เป็นอย่างนี”้ 
ถ้าปฏิบตัิไปแล้วนะ “เม่ือก่อนตบุๆ ตบุๆ เราก็ได้ยินมาแล้ว” แต่ตอนนีห้นัรีหนัขวางเลย 

แต่ถ้าพฒันาไปแล้วนะ จะไปสอนเขาได้หมดเลย จิตใจที่สงูกว่า จิตใจทีเ่คยผ่านมาแล้ว
มนัจะเข้าใจหมด เสียงกรณีนี ้ครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาแล้ว ท่านรู้แล้ว ฉะนัน้ เราก็ปฏิบตัิของ
เรา ท าความจริงของเราให้เป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


