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จิตรวม 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

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

 

ถาม : ขอ้ ๑๙๖๕. เร่ือง “จิตไม่รวม” 

หลวงพอ่ครับ ผมภาวนาต่อไปเร่ือยๆ จนรู้สึกวา่จิตไม่รับรู้ส่ิงอ่ืนจากขา้งนอก รู้สึกวา่ทุก

ส่ิงน่ิงไปหมด รู้อยูแ่ต่ท่ีคาํบริกรรมอยา่งเดียว ผมภาวนาอานาปานสติในช่วงแรกจนถึงช่วงน้ีก็

เปล่ียนมาภาวนาเป็นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ กภ็าวนาต่อไปเร่ือยๆ แต่ไม่รู้จะไปต่ออยา่งไร 

เพราะรู้สึกวา่ยงันึกคาํบริกรรมไดอ้ยู ่จิตเหมือนยงัไม่รวมครับ 

ผมอยากถามหลวงพอ่วา่ผมภาวนาต่อไปเร่ือยๆ ถูกทางหรือไม่ครับ แลว้เร่ืองจิตรวมไม่

รวมน้ีจาํเป็นหรือไม่ครับ ผมรู้สึกวา่ภาวนาแลว้มนัฝืนอยากใหจิ้ตรวม มนัเลยไม่รวมครับ  

ตอบ : เพราะเราไปตั้งเป้าไง ตั้งเป้าวา่จิตมนัตอ้งรวม ถา้จิตมนัรวมแลว้ คาํวา่ “จิตรวม” 

จิตมนัเป็นสมาธิอยูแ่ลว้ ถา้จิตมนัไม่เป็นสมาธินะ ถา้คนภาวนาจิตไม่เป็นสมาธิ พทุโธของเรา 

หรืออานาปานสติของเรามนัจะไม่ต่อเน่ือง 

คาํวา่ “ต่อเน่ืองๆ” เราพทุโธๆๆ ต่อเน่ือง หรือกาํหนดลมต่อเน่ืองมามนักมี็สมาธิ มีสมาธิ

คือจิตเรามนัอยูก่บัคาํบริกรรม อยูก่บัเคร่ืองเกาะ อยูท่ี่อาศยั เพราะจิตน้ีมนัเป็นนามธรรม ตวัมนั

เองไม่รู้จกัตวัมนัเอง แต่มนัรู้อารมณ์ มนัรู้ส่ิงท่ีมนักระทบนะ มนัรู้เร่ืองรูป รส กล่ิน เสียง มนัรู้

เร่ืองขา้งนอกหมดล่ะ แต่มนัไม่รู้จกัตวัมนัเอง เราอาศยัพทุโธๆๆ เพื่อตอ้งการใหม้นัรู้จกัตวัมนั

เอง  

ทีน้ีถา้มนักาํหนดพทุโธหรือใชอ้านาปานสติ ถา้มนัต่อเน่ืองไดเ้ร่ือยๆ มนักมี็สมาธิใน

ระดบัหน่ึง มนัมีสมาธิระดบัหน่ึงนะ ถา้ไม่มีสมาธิมนัฟุ้งซ่านมาก มนัเดือดร้อนมาก มนัอึดอดั

มาก มนัส่งออก มนัอึดอดัขดัขอ้งไปหมด 
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แต่ถา้เราพทุโธๆๆ หรือใชอ้านาปานสติ รู้สึกวา่มนัไม่เดือดร้อน รู้สึกวา่มนัระงบัของมนั

ได ้ น่ีกเ็ป็นสมาธิ มีสมาธิแลว้บา้งบางส่วน แต่อยา่งท่ีวา่ถา้จิตรวมๆ ถา้คาํวา่ “สมาธิ” ท่ีสุดของ

มนันะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ อปัปนาสมาธิคือจิตรวมใหญ่ จิตรวมมนัปล่อย

หมดจนสกัแต่วา่รู้ แลว้เรากมี็เป้าหมายวา่เราตอ้งจิตรวมๆ  

คาํวา่ “จิตรวม” จิตรวมแลว้เป็นอานาปานสติมนัวิปัสสนาไม่ไดน้ะ เวลาจิตรวมเขา้ไปมนั

มีความสุขมาก ขณะท่ีวา่เรากาํหนด ผูภ้าวนา ผูถ้ามบอกวา่เขาภาวนาอยูเ่ร่ือยๆ เขาภาวนาจนรู้สึก

วา่จิตมนัไม่รับรู้ส่ิงขา้งนอกเลย 

ไม่รับรู้ส่ิงขา้งนอกเลย แต่มนัตอ้งมีสตินะ เราไม่รับรู้ส่ิงขา้งนอกเลย แต่ของเรา เรากต็อ้ง

สมบูรณ์ของเราเนาะ เราไม่รับรู้ส่ิงขา้งนอกเลย ขา้งในกไ็ม่รับรู้เลย มนักแ็ปลกๆ แลว้ 

ไม่รับรู้ส่ิงขา้งนอกเลย ดี มนัไม่ออกไปรับรู้ มนัไม่ไปหาฟืนหาไฟมาเผาบา้นตวัเอง มนัดี

อยูแ่ลว้ เรามีสติสมัปชญัญะของเรา ถา้มนัพทุโธหรือใชอ้านาปานสติ เวลาเราฝึกหดัๆ เราฝึกหดั

เพื่อความสุข เพื่อความสงบ เพื่อความระงบันะ เราฝึกหดัเพื่อตวัเราเองนะ แต่ถา้มนัแบบวา่เรา

ฝึกหดัจนไดเ้ป็นพระโสดาบนั เป็นพระสกิทาคามี พระอนาคามี เป็นพระอรหนัต ์มนัตอ้งมีมรรค

มีผลของมนัข้ึนไป มนัตอ้งพฒันาของมนัข้ึนไป บุคคล ๔ คู่ 

เวลาเราทาํบุญ สงัฆคุณ เห็นไหม เป็นผูป้ฏิบติัดี ปฏิบติัตรง ปฏิบติัชอบ ปฏิบติัธรรม

สมควรแก่ธรรม เป็นผูป้ฏิบติัดี เป็นผูป้ฏิบติัตรง เป็นผูท่ี้ปฏิบติัชอบ เป็นผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควร

แก่ธรรม แลว้ของเราปฏิบติัดีไหม ปฏิบติัดี เพราะเราฝึกหดั เราอยากปฏิบติัดี แลว้มนัชอบหรือ

ยงัล่ะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบธรรมมนัฆ่ากิเลสหมดไง 

แต่เราปฏิบติัปฏิบติัดีไหม ปฏิบติัดี แต่มนัชอบธรรมไหมล่ะ มนัชอบธรรมหรือมนัสมดุลไหมล่ะ 

มนัปฏิบติัดี แต่เรากย็งัมีกิเลสของเรา เรายงัหากิเลสเราไม่เจอ เรายงัไม่คน้ควา้หากิเลสของเรา เรา

ยงัไม่รู้เลยวา่เราเป็นโรคอะไร เราควรจะแกไ้ขอยา่งไร เราไปหาหมอ ถามหมอเลย หมอ เราเป็น

โรคอะไร แลว้เราควรจะแกไ้ขอยา่งไร เราไปหาหมอ ถามหมอเราเป็นโรคอะไร แลว้ควรจะ

แกไ้ขอยา่งใด  
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น่ีกเ็หมือนกนั เราทาํความสงบของใจเราเขา้มา ถา้ใจมนัสงบระงบัแลว้เราพยายามโนม้

นา้วของเรา โนม้นา้วไปใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เราจะตรวจสอบวา่เราเป็นโรค

อะไร เราติดขอ้งในอะไร ปฏิบติัดี ปฏิบติัตรง ปฏิบติัชอบ ความชอบธรรมมนัจะต่อเน่ืองไปท่ี

นัน่ไง 

แต่ทีน้ีพอบอกวา่ตอ้งมาจิตรวมๆ จิตรวม หลวงตาท่านพดูอยู ่ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัหาจิต

รวมไดน้อ้ยมากนะ บางคนไม่เคยรวมเลย 

คาํวา่ “ไม่เคยรวมเลย” แลว้เขาปฏิบติัไดอ้ยา่งไรล่ะ เขากมี็สมาธิของเขา เขามีสมาธิ 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อุปจาระน่ีจิตมนัสงบ แต่มนัรับรู้เสียงได ้ มนัยงัรับรู้ได ้ ถา้มนัรับรู้ได ้

แต่น่ีเราบอกวา่มนัยงัติดขอ้งอยู ่ เขาบอกเขาติดขอ้งอยูเ่พราะเร่ืองจิตรวม เขาอยากจะจิตรวมมาก 

กเ็ลยกลายเป็นวา่จิตรวมมนักเ็ลยกลายเป็นวา่มนัไปติดขอ้ง มนัเลยไม่รวมเสียที มนัเป็นการฝืน

ทนเป็นอะไร  

คือเรามีเป้าหมายไง เรามีเป้าหมาย เป้าหมายของเรามนักดี็ เป้าหมายของเราดี แต่เรามี

ความสามารถอยา่งนั้นไหม เรามีความสามารถอยา่งนั้น ถา้เรามีความสามารถอยา่งนั้น เราทาํได้

ถึงท่ีสุดมนักถู็กตอ้ง ถา้เราไม่สามารถอยา่งนั้น แต่เราสามารถในทางอ่ืน เราไม่มีความสามารถ

ทางน้ี แต่เรามีความสามารถทางอ่ืน เรามีความสามารถท่ีจะรักษาดูแลใจของเราได ้ เรามี

ความสามารถอยา่งนั้น เรากท็าํตามความสามารถของเราไง  

น่ีกเ็หมือนกนั คาํวา่ “จิตรวมๆ” ถา้มนัจิตรวมได ้ สาธุ มนักดี็นัน่แหละ ถา้จิตมนัรวม

ไม่ไดห้รือถา้มนัยงัไม่ทนัรวม เรากไ็ม่ตอ้งไปวิตกกงัวลกบัมนั เพราะคาํวา่ “จิตรวมๆ” จิตรวม

เป็นอานาปานสติ สักแต่วา่รู้ สกัแต่วา่รู้มนัตอ้งคลายตวัออกมามนัถึงเป็นอุปจาระ พออุปจาระ

แลว้ อุปจาระคือมนัรู้ได ้มนัรู้อารมณ์ได ้มนัรู้สรรพส่ิงได ้ถา้รู้สรรพส่ิงได ้จิตตอ้งเป็นสมาธิ 

ถา้ไม่มีสมาธิ เราพดูบ่อย ผูท่ี้ทาํเขาบอกวา่ “ไม่ตอ้งทาํสมถะ ไม่ตอ้งทาํสมถะ ใชปั้ญญา

ไปเลย ใชปั้ญญาไปเลย”...อยา่งนั้นกเ็ป็นโลกียปัญญา  

คนเราทาํอาหารไม่มีวตัถุดิบเลย จะแกง ไม่มีผกั ไม่มีหญา้ ไม่มีปลา ไม่มีเน้ือ ไม่มีอะไร

จะแกงไดอ้ยา่งไร แกงไม่ได ้ แกงไม่ได ้ มนัไม่มีเน้ือ ไม่มีส่ิงท่ีจะมาปรุงเป็นอาหารได ้ มนัปรุง
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ไม่ไดห้รอก ถา้ไม่มีสมาธิมนัเป็นไปไม่ได ้มนัไม่มี คนท่ีไม่มี ดูสิ เขา้ครัวแลว้มีแต่ภาชนะ แต่ไม่

มีวตัถุดิบ ไม่มีเน้ือ ไม่มีปลา ไม่มีหมู ไม่มีอะไรเลย จะทาํอาหารไดอ้ยา่งไร 

แต่คนถา้ทาํสมาธิได ้คนทาํสมาธิเป็นมนัมี มีหมู มีไก่ มีทุกอยา่งเลย แต่มนัไม่ปรุง มนัไม่

ทาํ น่ีไง เวลาบอกวา่ไม่ตอ้งทาํสมาธิเลย มนักแ็บบวา่ไม่มีวตัถุดิบเลย ทาํอาหารไม่ได ้ มนัไม่มี

อะไรใหท้าํ 

แต่ถา้ทาํสมาธิแลว้ เราทาํสมาธิแลว้เราจะรอใหม้นัรวม จะรอใหม้นัเป็นไปเองอยา่งน้ี ได้

สมาธิแต่ไม่รู้จกัทาํ ของมีอยู ่ปล่อยใหม้นัเน่า ของมีอยู ่ปล่อยใหม้นัเสีย ไอค้นไม่มีเลยมนักอ็วด

วา่มนัมี เพราะมนัไม่มีมนักไ็ม่เน่าไม่เสียใช่ไหม พอไม่เน่าไม่เสียมนักไ็ม่ตอ้งไปรักษา ไม่ตอ้ง

รักษามนักอ็ยูส่บายของมนั แลว้มนักอ็า้งวา่นัน่น่ะวิปัสสนาๆ วปัิสสนาอะไรกไ็ม่รู้ 

เราบอกวา่ถา้ไม่มีสมาธิทาํไม่ได ้ พอเราจะฝึกหดัสมาธิ พอมีสมาธิข้ึนมาแลว้ มีสมาธิ

ข้ึนมาถา้จิตมนัสงบระงบั จิตมนัมีความสุขของมนั ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ของเรามีแลว้เราฝึกหดัใชสิ้ 

เรารอจิตรวมๆ เวลาเราทาํอาหารน่ีนะ อาหาร วตัถุดิบมนัพอท่ีทาํอาหารไดก้ท็าํไดแ้ลว้ มนัไม่

ตอ้งไปเอาตวัใหญ่ๆ แบบวา่เอาปลาวาฬมาเลย มาทาํอาหาร...ไม่ใช่ เอาปลาช่อน เอาปลานิลมนัก็

พอแลว้ มนัทาํไดแ้ลว้ ถา้มนัทาํไดแ้ลว้มนักท็าํของมนัไปไง 

น่ีพดูถึงวา่ คาํวา่ “จิตรวม” นะ จิตรวมน่ีมหศัจรรยม์าก สกัแต่วา่รู้ เพราะวา่ถา้จิตรวมนะ 

พอจิตรวมมนัรวมใหญ่ คาํวา่ “รวมใหญ่” รวมใหญ่ถา้สมยัครูบาอาจารยข์องเรา มีผูท่ี้ปฏิบติั จิต

ท่านรวมบ่อย ท่านรวมไดง่้าย ถา้รวมแลว้มนัติดใจ ท่านกอ็ยากมีความสุขอยา่งนั้น เวลามี

ความสุขอยา่งนั้นน่ะ ผูท่ี้ติดในสมาธิๆ เวลามีความสุขมีความสงบกว็า่สมาธิเป็นนิพพาน มนัสุข 

มนัสงบ มนัระงบั โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยม์าก แลว้มนัข้ีเกียจ มนัไม่ทาํงาน 

เวลาจะทาํงาน ถา้ติดสมาธิมนักไ็ม่วิปัสสนา ถา้วิปัสสนาตอ้งคลายตวัออกมา พอคลายตวั

ออกมาแลว้มนัถึงวิปัสสนา แลว้วิปัสสนาอยา่งไร ตรงน้ีสาํคญัมาก ครูบาอาจารยข์องเราผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติั ตรงท่ีเร่ิมตน้วิปัสสนา เร่ิมตน้จากทาํความสงบเขา้มา สงบแลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา 

ตรงน้ีปากซอยเขา้กนัไม่ได ้ ถา้มนัเขา้ปากซอยไดม้นัจะเขา้บา้นของตน ถา้เขา้ปากซอยไดม้นัจะ

เขา้สู่ปัญญาของตน 
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ถา้สู่ปัญญา ปัญญามนัเกิดจากอะไร ปัญญาเกิดจากจิต กิเลสมนัอยูท่ี่จิต เวลาจิตสงบเขา้

มา จิตสงบ ถา้เขา้สู่จิตสงบ จิตสงบแลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ใชปั้ญญาหาความบกพร่องของจิต

นั้น ถา้หาความบกพร่องของจิตนั้น พิจารณาในจิตนั้น วิปัสสนาๆ แกจิ้ตนั้น จิตนั้นกจิ็ตเราน่ีไง 

จิตท่ีคนท่ีภาวนาน่ีไง  

ฉะนั้น คาํวา่เขาบอกวา่เขาติด เม่ือไหร่จิตมนัถึงจะรวม 

ถา้มนัมีความกงัวลอยู ่ทีน้ีคาํถามถามวา่เร่ืองจิตรวมไม่รวมจาํเป็นหรือไม่ครับ 

คาํวา่ “จาํเป็นหรือไม่ครับ” มนัอยูท่ี่จริตนิสยันะ ถา้จริตนิสยัท่ีเขาทาํได ้ ส่ิงนั้นมนักเ็ป็น

ความปกติของเขา เขาทาํไดง่้าย อนันั้นกไ็ม่ผดิ ไอท่ี้วา่เราทาํไดย้าก ทาํไดย้าก มีความจาํเป็น

หรือไม่ 

ไม่จาํเป็น ไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งใหจิ้ตรวม จิตรวมน่ีนะ พอมนัรวม มนัสกัแต่วา่รู้ มหศัจรรย์

มากนะ อปัปนาสมาธิ อปัปนาสมาธิมนัยกข้ึนสู่วิปัสสนาไม่ได ้ คาํวา่ “สกัแต่วา่รู้” มีคนไปถาม

หลวงตา หลวงตาบอกวา่อปัปนาสมาธิเหมือนคนนอนหลบั คนนอนหลบัทาํงานไม่ได ้ แต่คน

นอนหลบัน่ีนะ ไดน้อนหลบัพกัผอ่นมีความสุขมากนะ 

เราเป็นคนโรคนอนไม่หลบั นัง่อยูท่ ั้งวนัทุกขไ์หม ทุกขเ์กือบเป็นเกือบตายนะ แลว้พอได้

หลบัทีหน่ึง ไดน้อนทีหน่ึง โอโ้ฮ! นัน่สุดยอดเลย น่ีกเ็หมือนกนั คนนอนหลบัทาํงานไม่ได ้ แต่

มนัมีความสุขในการหลบันั้น รวมใหญ่กมี็ความสุขในรวมใหญ่นั้น แต่การทาํงานกเ็ป็นอีกเร่ือง

หน่ึง การทาํงานอีกเร่ืองหน่ึง 

ฉะนั้น มีความจาํเป็นหรือไม่ 

ไม่จาํเป็น ไม่จาํเป็น แลว้พอไม่จาํเป็นกไ็ม่ตอ้งไปทาํมนัเลยใช่ไหม ถา้คนเรามนัมีสมบติั

อยา่งนั้นมนัควรไดอ้ยา่งนั้น คนเรามนัไดข้มุทรัพยอ์ยา่งนั้นบอกไม่จาํเป็น เราจะท้ิงขมุทรัพยอ์นั

นั้นไปหรือ ขมุทรัพยอ์นันั้นกเ็ป็นของเราไง ถา้เรามีขมุทรัพยอ์ยู ่เราไดข้มุทรัพยน์ั้น ขมุทรัพยน์ั้น

กเ็ป็นของเรา ถา้จิตเรารวมอยูก่เ็ป็นขมุทรัพยข์องเรา แต่ขมุทรัพยน้ี์เราเอาไปทาํประโยชน์

หรือไม่ ถา้เอาไปทาํประโยชน์นัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ 
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สมาธิเป็นสมาธิ วิปัสสนาเป็นวิปัสสนา ถา้พดูถึงคนท่ีภาวนาเป็นแลว้ ในสมาธิกมี็

วิปัสสนา ในวิปัสสนากมี็สมาธิ ถา้คนทาํไดน้ะ ถา้ทาํไดม้นักเ็ป็นแบบนั้น 

ถามวา่ “จาํเป็นหรือไม่ตอ้งรวมใหญ่” 

เพราะเขาบอกวา่เพราะเขาติดอยูว่า่จะตอ้งรวมใหญ่ มนักเ็ลยเป็นการท่ีวา่มนัเลยตอ้งฝืน 

ตอ้งฝืนใหจิ้ตรวมใหญ่ มนัเลยไม่รวม มนัเลยไม่รวมกเ็หมือนกบัคนเป็นหน้ี ถา้เราไม่มีเงินไปใช้

หน้ี เรากใ็ชห้น้ีเขาไม่ได ้ เรากเ็ป็นห่วงวา่เราตอ้งหาเงินจะไปใชห้น้ีเขา กเ็ลยเป็นพะวกัพะวนจะ

หาเงินๆ อยูน่ัน่น่ะ งานอ่ืนเลยไม่ทาํไง  

น่ีกเ็หมือนกนั “จาํเป็นตอ้งรวมใหญ่หรือไม่” 

เพราะจาํเป็นตอ้งรวมใหญ่ เรากต็อ้งพยายามจะทาํใหร้วมใหญ่ งานอ่ืนเลยไม่ไดท้าํไง แต่

ถา้เราทาํความสงบของใจเราเขา้มา พอจิตใจมนัสงบนะ จิตใจมนัสุขของมนั มีความสงบของมนั 

ฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัเลย ฝึกหดัใชต้รึกในชีวิตเรา เกิดมาจากไหน เกิดมาทาํไม เกิดมาเพื่ออะไร 

ตายแลว้ไปไหน ในร่างกายน้ีชีวิตมนัดาํรงอยูอ่ยา่งไร ชีวิตน้ีมนัตอ้งการอาหารอยา่งใด ความ

ทุกข์ๆ  ท่ีมนัเกิดกบัจิตน้ี เวลามนัทุกข ์ ถา้มนัขาดสติทาํไมมนัทุกขรุ์นแรงขนาดนั้น ถา้สติมนัทนั 

มนัใคร่ครวญแลว้ ความทุกข ์ มนัปล่อยวางความทุกขไ์ปไดอ้ยา่งไร ไอค้วามทุกขท่ี์มนัทุกขอ์ยู่

กบัจิตมนัทุกขเ์กือบเป็นเกือบตาย เวลามนัปล่อยแลว้ทาํไมมนัไม่เห็น มนัไม่มีเลย น่ีใชปั้ญญา

พิจารณาอยา่งน้ี 

ถา้มีสมาธินะ มนัพิจารณาไปแลว้ โอโ้ฮ! ปัญญามนัจะแจ่มชดัมาก น่ีฝึกหดัใชปั้ญญาๆ 

ถา้มนัชดัเจนข้ึน มนัละเอียดข้ึน เด๋ียวมนัเขา้ไปเห็นเลยล่ะ เห็นเวลาท่ีมนัจะเกิด เวลาทุกขม์นัจะ

เกิด เกิดแลว้มนัก่อตวัอยู ่ แลว้มนัทาํลายเราอยู ่ ยงัไม่เห็นมนันะ ถา้มนัละเอียดเขา้ไป เด๋ียวมนัจะ

ไปรู้ไปเห็นน่ะ นัน่แหละ น่ีภาวนาอยา่งน้ี  

คาํวา่ “จิตรวมจาํเป็นหรือไม่จาํเป็น” คาํถามมนัถามตรงน้ีไง ติดวา่จิตรวมไม่รวมเลยทาํ

ใหภ้าวนาทุกขย์ากไปเร่ือย 

ภาวนานะ เราปุถุชนภาวนาเพื่อความสุข ความสงบ ความระงบั การภาวนา ภาวนาเพื่อ

เหตุน้ี แลว้ภาวนาไปแลว้ถา้มนัเป็นการเป็นงานข้ึนไปอนันั้นกเ็ป็นสมบติัของเรา มนัจะเป็น

ประโยชน์มากข้ึนไป น่ีคาํวา่ “จิตรวม” จบ 
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ถาม : ขอ้ ๑๙๖๖. เร่ือง “ผมขอกราบเรียนถามปัญหาแนวทางการปฏิบติัจากหลวงพอ่

ดงัน้ี” 

๑. ผมปฏิบติัสมาธิภาวนากป็ระมาณ ๘ ปีแลว้ แต่ยงัไม่คืบหนา้เท่าท่ีควร คือทาํมาโดย

ตลอดมา ประกอบกบัตอ้งทาํงานและไม่มีพอ่แม่ครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํ แนวทางของผมคือเอาคาํ

บริกรรมพทุโธบา้ง กบัอานาปานสติคู่กนัไป เพราะจริตถูกกบัดูลมกบัพทุโธมาก เวลาใจฟุ้งซ่าน

มากๆ กเ็อาพทุโธเขา้ใส่ แต่ถา้จิตเป็นสมาธิกน็ัง่ดูลมไปเร่ือยๆ จนคร้ังหน่ึงจิตสงบมาก เกิดความ

สงบแบบแสงสวา่งจา้กลางอกขา้งซา้ย เยน็จิตเยน็ใจมากมายตลอดมา รู้ลมเป็นอตัโนมติั รู้

ความคิดความปรุงเกิดข้ึนเหมือนเรานัง่อยูใ่นหอ้งส่ีเหล่ียม นัง่ดูความคิดความปรุงเกิดข้ึน แต่คือ

ความดูเฉยๆ แต่กเ็ผลอบ่อยๆ ครับ เพราะตอ้งเอาจิตไปดูส่ิงภายนอกเวลาทาํงาน พยายามทาํอยา่ง

น้ีตลอดมากรู้็สึกแน่นหนาในจิตใจข้ึนเร่ือยๆ ขอหลวงพอ่แนะนาํเพิ่มเติมถา้ขาดหรือบกพร่อง

ประการใด 

๒. เวลาเกิดราคะความกาํหนดัใคร่ในกาม ผมรู้สึกวา่ตา้นทานไม่ค่อยได ้ นอกจากจะลด

อาหาร อดกินไปบา้ง ความรู้สึกน้ีกทุ็เลาลงไปเยอะ แต่เพราะตอ้งใชก้าํลงักายในทางโลกมากก็

ตอ้งกินเพื่อใหมี้กาํลงั กินมนักเ็กิดกเ็พิ่มข้ึนอีก หลวงพอ่มีวิธีการแนะนาํอยา่งไรบา้ง 

๓. เวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวะทางโลกท่ีตอ้งใชเ้วลาในการทาํงานจนบางวนัหรือหลาย

วนัท่ีไม่ไดป้ฏิบติั แต่ผมจะตอ้งนอนกาํหนดจิตพร้อมฟังเทศนคู่์กนัไปจนกวา่จะหลบัไปเองเกือบ

ทุกคืนเพื่อทรงสมาธิใหอ้ยู ่ ไม่อยา่งนั้นมนัจะเส่ือมหรือคลายลง เพราะเคยเกิดเหตุการณ์สมาธิ

คลายคือกาํหนดอยา่งไรกไ็ม่ไดเ้ลย แต่เพราะสงัเกตอารมณ์ของใจตวัเองไดเ้ร็ว เลยกลบัมาฟ้ืน

เขา้ท่ีไดโ้ดยเร็วครับ ทาํแบบน้ีถูกตอ้งหรือไม่ 

๔. เวลาท่ีเราเกิดความโกรธครอบงาํ คืออารมณ์โกรธถึงขีดสุดกบัใครสกัคน เหมือนเรา

ส่งจิตหาคนคนนั้น เหตุการณ์ต่างๆ เหมือนท่ีเรากาํหนดอยากใหเ้ป็นกเ็กิดข้ึนจริง จะมีวิธีการ

ควบคุมอยา่งไรหรือจะพยายามระงบัอยา่งไร เพราะปกติผมไม่ค่อยโกรธ หรือโกรธกเ็กบ็อารมณ์ 

หรือใหส้งบภายในใจจนจิตใจลงไดดี้อยูแ่ลว้ ขอโอกาสดว้ยความเมตตาหลวงพอ่ดว้ยครับ 

ตอบ : น่ีคาํถามเนาะ ๔ ขอ้ ขอ้ท่ี ๑. เขาเคยทาํสมาธิ พอทาํสมาธิได ้ พอทาํสมาธิได ้ จิต

ของเขาดี เวลานัง่สมาธิจนจิตเห็น จิตเห็นเป็นอตัโนมติั เห็นวา่ตวัเองอยูใ่นหอ้งส่ีเหล่ียมใน

ความคิด ความปรุง ความแต่งต่างๆ ถา้จิตมนัสงบแลว้ พอสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา ถา้
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ฝึกหดัใชปั้ญญาของเราแลว้ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาท่ีทาํความสงบ ถา้ความสงบแลว้ใช้

สติปัญญาของเราไป แต่เขาบอกวา่เขามีหนา้ท่ีการงานของเขา เขาตอ้งทาํอาชีพของเขา  

เวลาทาํอาชีพ เราจะบอกวา่ เวลาเราภาวนาเรากภ็าวนา เวลาทาํงานเรากท็าํงาน เวลา

ทาํงานเสร็จแลว้เราไปทาํงานของเรา พอทาํงานของเรา คนท่ีทาํงานเขาเรียกวา่คนท่ีมีศีล คนท่ีมี

ศีลอยูก่บัทางโลก อยูก่บัทางโลก คนท่ีมีศีล เวลามีศีล มีสมาธิ มีปัญญาของเรา หนา้ท่ีการงานเรา

กท็าํประกอบสมัมาอาชีวะ แลว้เสร็จแลว้เวลาเสร็จจากงานแลว้เรากลบับา้นของเรา เรากภ็าวนา

ของเรา คนท่ีมีศีลมีธรรมอยูท่างโลกมนัเหมือนคนแปลกๆ เพราะคนท่ีทางโลกเสร็จงานแลว้เขา

ตอ้งมีการสงัสรรคข์องเขา เขาตอ้งมีการพบกนัทางสงัคม แต่ของเราเวลาเราทาํหนา้ท่ีการงาน

ของเรา เสร็จแลว้เราจะปฏิบติัของเราไง  

ถา้ปฏิบติัของเรา อยูส่งัคมมนัตอ้งแบบวา่ใหอ้ยูก่บัสงัคมไดว้า่อยา่งนั้นเถอะ ถา้อยูก่บั

สงัคมไดแ้ลว้ ถา้เราสงัเกตของเรา เวลาทาํงานเรามีสติไปพร้อมกบังาน แต่เวลาเราทาํความสงบ

ของใจเขา้มาใช่ไหม ใจมนัสงบเขา้มา เขาบอกวา่เขาเหมือนเขา้ไปอยูใ่นหอ้ง นัง่อยูใ่นหอ้งแลว้

คอยดูความคิดของตน ดูความคิดของตน ถา้จิตมนัดีมนักท็าํของมนัไดใ้ช่ไหม ถา้จิตมนัมีหนา้ท่ี

การงานมนัตอ้งแบ่งเวลาใหถู้ก เราตอ้งแบ่งเวลา เวลางานเรากอ็ยูก่บังานเลย ถา้เราไปอยูก่บังาน 

เรากม็าคิดวา่อยูใ่นหอ้งของเรา มนักเ็หมือนทาํงาน ๒ หนา้ท่ีในเวลาเดียวกนั  

เราทาํงานเรากท็าํงานของเรา แต่เวลาเราเสร็จจากงานแลว้เรากม็าดูแลจิตของเรา ถา้มนั

จะเขา้มาอยูใ่นหอ้งนั้นได ้ พิจารณาไดม้นักพ็ิจารณา ถา้พิจารณาแลว้มนัจะละเอียดข้ึน ดีข้ึน ถา้ดี

ข้ึนนะ มนัจะละเอียดมากข้ึน แลว้มนัจะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

แต่ถา้อยูใ่นหอ้งๆ มนักเ็หมือนอารมณ์ เหมือนกบัอยูใ่นอารมณ์ของเรา มนักอ็ยูใ่นหอ้ง

ของเรา มนัสมมุติอนัหน่ึง แต่เวลาพิจารณาไปแลว้สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ในหอ้งนั้นมนัก็

ตอ้งทาํลายลง ในหอ้งนั้นมนักต็อ้งแปรสภาพของมนัไป พอแปรสภาพไปแลว้มนัเหลืออะไร มนั

แปรสภาพจากหอ้งน้ีไปเป็นอะไร มนัแปรสภาพจากมุมหน่ึงไปเป็นมุมหน่ึง มนัพิจารณาอยา่งไร 

น่ีแบบวา่ถา้มนัจะกา้วหนา้ไปนะ มนัไม่ย ํา่อยูก่บัท่ี มนัจะพฒันาของมนั น่ีขอ้ท่ี ๑. 

ขอ้ท่ี ๒. เขาบอกวา่เวลาเขาเกิดกามราคะน่ีนะ เขาจะกาํจดัไดด้ว้ยการผอ่นอาหาร ทีน้ีการ

ผอ่นอาหาร เขาตอ้งทาํหนา้ท่ีการงานทางโลกมนักต็อ้งกินอาหาร พอกินอาหารมนักมี็อารมณ์

อยา่งนั้นอีก ถา้มีอารมณ์อยา่งนั้นอีก เรามีสติ เราฝึกหดัของเรา มนัแบบวา่ราคจริต โทสจริต โม
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หจริต ถา้จริตของใครเป็นอยา่งไรมนักจ็ริตเป็นอยา่งนั้น ถา้จริตเป็นอยา่งนั้น เรามีสติปัญญาของ

เราพร้อมของเรา พิจารณาของเราเลย สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัเป็นญาติกนัโดยธรรม คนนั้นเป็น

ญาติ เป็นพอ่ เป็นแม่ เป็นพี ่ เป็นนอ้ง เป็นญาติกนั แลว้เราอยา่ไปอ่ืนไกลกวา่นั้น แลว้เราทาํงาน

ของเราไป ถา้เราจะถือพรหมจรรยข์องเรา 

แต่ถา้เราไปทางโลก นัน่ส่วนทางโลก มีสติปัญญาดูแลรักษาของเราไป เร่ืองอดอาหาร 

เร่ืองผอ่นอาหารมนัเป็นวิธีการ เป็นวิธีการ เป็นเคร่ืองมือท่ีเราจะต่อสู้กบักิเลสของเรา ไอน่ี้มนั

เป็นวิธีการนะ ถา้เป็นพระมนัจะต่อสู้ไดม้ากกวา่น้ี น่ีเราเป็นฆราวาส เราเป็นฆราวาสเรากรู้็

วิธีการ เรากม็าใชป้ระโยชน์กบัเรา น่ีขอ้ท่ี ๒. 

ขอ้ท่ี ๓. เวลาเราตอ้งอยูก่บัทางโลก เขาบอกวา่เขาตอ้งทาํงานทางโลก แลว้เวลาเขา

ทาํงานแต่ละวนัแลว้จิตมนัเส่ือม เวลาจิตมนัเส่ือม เวลาทาํงานแลว้เรากว็ิตกกงัวลวา่จิตมนัจะ

คลายออกไป เราจะรักษาจิตของเราอยา่งไร 

ถา้รักษาจิตของเราอยา่งไร คนท่ีมนัเป็น คนวา่ยนํ้าเป็นลงนํ้ากว็า่ยนํ้าเลย ข้ึนจากนํ้าเขาไม่

ตอ้งวา่ยนํ้าเพราะเขาอยูบ่นบก น่ีกเ็หมือนกนั ถา้คนท่ีฝึกหดัจนชาํนาญเขามีสติของเขา จิตมนัจะ

เส่ือมมนับอกเลย มนัเร่ิมร้อนนะ เร่ิมร้อน เร่ิมอยูไ่ม่ได ้ ถา้อยูไ่ม่ได ้ โอโ้ฮ! จิตเราไม่ดีแลว้ เราก็

ตอ้งเร่ิมหลีกเร้นของเรา 

แต่ถา้มนัอยูข่องมนัไดม้นัเหมือนคนวา่ยนํ้าเป็น คนข่ีจกัรยานเป็น จกัรยานเขาข่ีไปเลย 

คนเล่นกีฬาเป็นเขากเ็ล่นอนันั้น น่ีเหมือนกนั ถา้ภาวนาเป็น ภาวนาเป็น เวลาจิตของเราถา้มนัมีส่ิง

ใด ส่ิงใดท่ีมนักระทบกระเทือน เราหลบหลีก ถา้มนัอยูข่องมนัได ้เรากท็รงตวัของเรา มนัเป็นน่ะ 

คือคนเป็น คนวา่ยนํ้าเป็นลงนํ้ากว็า่ยนํ้าได ้ คนข่ีจกัรยานได ้ เวลาข้ึนจกัรยานกข่ี็ไปได ้ ถา้คน

ไม่ไดม้นักต็อ้งจูงจกัรยานมนัไป 

น่ีกเ็หมือนกนั รักษาจิตของเราใหไ้ด ้ เรารักษาจิตของเรา ฝึกหดั ฝึกหดัพอมนัเป็นข้ึนมา 

เวลาอยูก่บังานอยา่งท่ีวา่ทาํงานอยา่งเดียว เวลาอยูก่บังานกอ็ยูก่บังาน ทาํงานเสร็จแลว้กจ็บ มีสติ

อยูก่บัปัจจุบนั ดูแลรักษาใจของเรา รักษาใจของเราเพราะเราตอ้งอยูก่บัโลก คนเราเกิดมานะ มี

หนา้ท่ีการงาน หนา้ท่ีการงานนั้นมนัเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงคนรับผดิชอบมากหรือรับผดิชอบ

นอ้ย เรารับผดิชอบหนา้ท่ีการงานของเรา เรารับผดิชอบหวัใจของเรา เรารับผดิชอบชีวิตของเรา 

เราดูแลชีวิตของเราอยา่งน้ี น่ีขอ้ท่ี ๓. 
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ขอ้ ๔. เขาบอกวา่เวลาท่ีจิตเขาดีไง เวลาจิตเขาดีแลว้เขาคิดส่ิงใด เราพิจารณาส่ิงใดแลว้

มนัจะเกิดจริงอยา่งนั้น 

ถา้เกิดจริงอยา่งนั้น ถา้เกิดจริงอยา่งนั้นแสดงวา่เราเขา้ใจวา่จิตของเรามนักาํหนดได ้ถา้จิต

กาํหนดได ้ เราไม่ควรทาํอะไรทั้งส้ิน กรรมจาํแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนันะ มีการกระทาํ แต่เรา

อภยัไง เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร การกระทบกระทัง่กนัมนักระทบกระทัง่กนัโดยความ

ผดิพลาดกไ็ด ้กระทบกระทัง่กนัโดยท่ีไม่มีเจตนากไ็ด ้ 

ฉะนั้น ถา้เรามีสติปัญญาแลว้อโหสิกรรมใหเ้ขาทั้งหมด แลว้เราไม่คิดอยา่งนั้น ระงบั

จิตใจของเราไง เราระงบัจิตใจของเราเพื่อความดีงามในใจของเรา เราสร้างบุญกศุลเพื่อใจของเรา 

เราไม่ทาํอยา่งนั้น น่ีพดูถึงวา่เวลาเขากาํหนดนะ คิดส่ิงใดแลว้มนัจะเกิดข้ึนจริงตามนั้น น่ีตามท่ี

เขาวา่ ถา้มนัเกิดข้ึนตามนั้นเรากไ็ม่สร้างเวรสร้างกรรมของเรา แลว้เรากไ็ม่เป็นเหยือ่ของใคร

ทั้งส้ินดว้ย น่ีพดูถึงในการปฏิบติันะ  

ถาม : ขอ้ ๑๙๖๗. เร่ือง “รายงานการปฏิบติัช่วงอธิษฐานพรรษา” 

กราบพอ่แม่ครูจารย ์หนูอธิษฐานพรรษาไวว้า่ถา้มีเวลาหรือรู้สึกตวัจะนัง่สมาธิทนัทีเท่าท่ี

จาํไดไ้ม่วา่กลางวนัหรือกลางคืน ไม่ไดอ้ธิษฐานเขม้ขน้เหมือนคร้ังท่ีผา่นมาวา่นัง่ตลอดรุ่งทุกวนั

พระ ผลของการนัง่สมาธินัง่ไดส้งบพอสมควร ไม่ลึก ไม่เคยไดลึ้กเหมือนแต่ก่อน แต่มีความ

สงบ พิจารณาไดบ้า้งสลบักบัมีสมาธิ และสลบักบัจิตส่งออกตลอดเวลา มัว่กนัอยูอ่ยา่งน้ีเจา้ค่ะ 

แต่ผลทางจิตรู้สึกวา่ตนเองตวัเลก็ลง ไม่มีความภูมิใจเหมือนแต่ก่อนวา่ตนใชไ้ดเ้หมือนกนั  

ตอนน้ีรู้สึกวา่ภูมิธรรมไก่กามาก และไม่อยากถามอะไรหลวงพอ่เลย เพราะรู้ตวัวา่ถาม

อะไรได ้ ตวัเองกย็งัหดัเขียน ก.ไก่อยูเ่ลย ยงัไม่มีวาระติดอะไรทั้งส้ินแหละ เพราะไม่ไปถึงไหน

เลย มนัรู้ตวัเอง 

เม่ือหนูเผชิญส่ิงใดในทางโลก จากผลการปฏิบติัดีหน่อยท่ีทาํใหจิ้ตชะงกัไดเ้ร็วข้ึน สติ

ทนัมากข้ึน ไม่ไล่ตามอารมณ์และพิจารณาเน้ือเร่ืองทางโลกไดช้ดัข้ึน และปล่อยความคิดทาง

โลก ละวางไดง่้ายข้ึน ไม่ค่อยทุกขร้์อนกบัทางโลกเท่าใด แต่ทางธรรมอ่อนใจ คงตอ้งพยายาม

ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อขอคาํแนะนาํสัง่สอนขอ้คิดจากพอ่แม่ครูจารยแ์ละอยากเขียนหาครูบา

อาจารยเ์ท่านั้น  
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ตอบ : น่ีคาํถามเนาะ อ่านตั้งนาน งงใหญ่เลย เวลาคาํถามถามมาอยา่งน้ี ถา้คาํถามถามมา

อยา่งน้ี เพราะวา่ถามมาถึงการประพฤติปฏิบติั ฉะนั้น เวลาถามมาถึงการประพฤติปฏิบติั ถาม

มาถึง เขียนมาเป็นวสิาสะ เขียนมาเป็นวิสาสะวา่ ทางโลก ปฏิบติัทางโลกมนักมี็ผลการปฏิบติั

ทางโลก แต่ถา้มนัปฏิบติัทางธรรม ทางธรรมกต็อ้งเขม้ขน้  

คาํวา่ “ทางธรรม” มีโลกกบัธรรม โลกกบัธรรม เวลาประพฤติปฏิบติัไป โลกียปัญญา 

ปัญญาทางโลก ถา้ปัญญาทางโลก คนท่ีมีวฒิุภาวะระดบันั้นกคิ็ดวา่การประพฤติปฏิบติั แนวทาง

สติปัฏฐาน ๔ อยา่งไรกแ็นวทางสติปัฏฐาน ๔ พยายามจะใหเ้ขา้ใกลชิ้ดองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พทุธเจา้มากท่ีสุด แต่ทาํแลว้มนัจะมีผลไม่มีผล มนัเป็นสงัคมท่ีเขารับรู้กนัอยา่งนั้น  

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ปฏิบติั เกิดมาจากโลก อยูก่บัโลก ศึกษากศึ็กษาดว้ย

โลกน่ีแหละ ศึกษาก็ดว้ยสมมุติเราน่ีแหละ แต่ศึกษาแลว้เรามีครูบาอาจารยป์ระพฤติปฏิบติัแลว้ 

ดว้ยวฒิุภาวะท่ีสร้างสมมา เวลาหลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติั เวลาพิจารณากายไปแลว้ออกมาก็

เหมือนเดิมๆ มนัไม่พฒันาข้ึนเลย ทาํไมถึงไม่พฒันาข้ึนล่ะ กป็ฏิบติัแบบโลกๆ ไง แลว้ท่าน

แสวงหาของท่าน ท่านถึงพิจารณาของท่าน อ๋อ! เราเคยอธิษฐานเป็นพระโพธิสตัวไ์ว ้ ท่านถึงได้

ลาความเป็นพระโพธิสตัวข์องท่าน พอลาความเป็นพระโพธิสตัวข์องท่าน เวลาท่านมาปฏิบติั 

พิจารณาเหมือนเดิมนัน่แหละ พิจารณากายเหมือนกนั แต่เวลาพิจารณาไปแลว้มนัถอดมนัถอน

นะ 

น่ีไง พิจารณาแบบโลกๆ พิจารณาแบบพระโพธิสตัว ์ พิจารณาแลว้สร้างสมบุญญาธิการ

มา พิจารณาแลว้ทาํคุณงามความดีสร้างสมใหจิ้ตใจน้ีมนัมีกาํลงัมากข้ึน มนัมีโอกาสมากข้ึน แต่

เวลาพิจารณาทางธรรมๆ ทางธรรมมนัถอดถอน มนัถอดถอน มนัละ มนัละความหมกัหมมในใจ

ของตนเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เห็นไหม 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้ปฏิบติั ท่ีปฏิบติัแบบโลกๆ ปฏิบติันั้นกเ็พื่อประโยชน์ของเขา แลว้ถา้มี

วฒิุภาวะแค่นั้น การปฏิบติัอยา่งนั้นปฏิบติัเพื่อมีคุณธรรมในใจ แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่าน

ปฏิบติัจริงๆ นะ ถา้จะมีคุณธรรมในหวัใจมนัตอ้งเขา้สู่โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 

อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค เขา้สู่มรรคสู่ผลไง ถา้ไม่เขา้สู่มรรคสู่ผล พระโพธิสตัว์ๆ  กป็ฏิบติั

ดว้ยฌานโลกีย ์คาํวา่ “ฌานโลกีย”์ สร้างสมบุญญาธิการ รู้วาระต่างๆ รู้ต่างๆ กรู้็ดว้ยกาํลงัของจิต

ทั้งนั้นน่ะ รู้ดว้ยกาํลงัของจิต 
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น่ีกเ็หมือนกนั เวลาท่ีเราจะปฏิบติั เวลาเราปฏิบติัของเรา เราปฏิบติัของเรา เพราะถา้วฒิุ

ภาวะนะ จิตสงบรับรู้ส่ิงต่างๆ โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรยม์าก ส่ิงท่ีมหศัจรรยน์ั้นกม็หศัจรรยแ์บบ

โลกๆ นัน่น่ะ อนันั้นเราจะบอกวา่เวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาเวลาอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 

มรรค ทุกขคื์อคืออะไร ทุกขคื์อ ชาติปิ ทุกฺขา ทุกขคื์อการเกิดมีภพมีชาติ ท่ีไหนมีการเกิด ท่ีนัน่มี

ตวัตน ท่ีนัน่มีความทุกข ์ท่ีนัน่มีความทุกข ์ฉะนั้น ชีวิตของเรามนัเป็นสจัจะเป็นความจริง มนักมี็

ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริงอยูแ่ลว้ 

ฉะนั้น เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อ

คลายทุกขไ์ง เพื่อบรรเทาๆ ถา้บรรเทาทุกข ์ธรรมโอสถๆ ปฏิบติัทางโลกกป็ฏิบติัเพื่อคลายทุกข์ๆ  

ท่ีเราปฏิบติักนั บอกวา่เราปฏิบติัแลว้จะไม่ไดอ้ะไรเลย ปฏิบติัแลว้มนัจะไม่มีส่ิงใดเป็นผลงาน

ของเราเลย 

มนักเ็ป็น ลองไม่มีสติ ไม่มีการประพฤติปฏิบติั ไม่มีธรรมโอสถคอยชโลมหวัใจอยูบ่า้ง 

มนัจะร้อนกวา่น้ีอีกก่ีเท่า มนัจะร้อนกวา่น้ีไหม มนัจะไม่มีทางออกเลย มนัจะทุกขห์วัใจ ทุกข์

ตรอมตรมในหวัใจเลย แต่เรามาปฏิบติับา้งมนัมีธรรมโอสถช่วยบรรเทาๆ ไง  

ถา้ปฏิบติัทางโลกมนักไ็ดผ้ลอยา่งน้ีไง ไดผ้ลวา่เราไดบ้รรเทาทุกข ์บอกมนัจะไม่ไดอ้ะไร

เลย มนัไดบ้รรเทาทุกขไ์ง มนัไดบ้รรเทาทุกข ์มนัมีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง พทุธ

มามกะ เรามีรัตนตรัย มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง เวลามนัทุกขม์นัร้อนข้ึนมาเราก็

หลบหลีกมา หลบหลีกมาใหมี้ธรรมะ กางร่ม กางร่มเพื่อความดบัร้อนของเรา น่ีปฏิบติัทางโลก 

แต่ถา้ปฏิบติัจะเขา้สู่ทางธรรมเลย ทางธรรมจะเอาจริงเอาจงัข้ึนมากต็อ้งมีสมาธิ จะ

เขา้สมาธิ เวลามนัเป็นปัญญาข้ึนมามนัจะเป็นโลกตุตรปัญญา ถา้เป็นโลกตุตรปัญญามนักเ็ป็น

ความจริงความจงัของเราไง ถา้เป็นความจริงความจงัของเรา เรากอ็ยูท่ี่วา่เราจะวินิจฉยั วินิจฉยัวา่

เราจะเอาทางไหน 

ถา้เราเกิดมาเราอยูก่บัโลก เรากมี็ธรรมะบรรเทา เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษย ์

เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย และไม่

เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย เราเกิดมาพบธรรมโอสถ เราเกิดมาพบพระพทุธเจา้ ธรรมวินยัเป็น

ศาสดาของเรา มนักเ็ป็นโอกาส เป็นความชอบธรรมของเราไง ถา้ทาํทางโลกไดก้ท็าํ แต่น้ีพดูถึง

วา่เขาปฏิบติัทางโลก 
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แลว้เวลาปฏิบติัทางธรรมกย็อ้นกลบัมาวา่ ถา้จิตมนัดีข้ึน ทาํจิตใหม้นัชะงกัไดเ้ร็วข้ึน สติ

มนัทนัมากข้ึน ไม่ตามอารมณ์จนเกินไป พิจารณาเร่ืองน้ีแลว้ทางโลกแลว้ไดช้ดัข้ึน ปล่อยวาง

ความคิดทางโลกเร็วข้ึน วางอารมณ์ไดง่้ายข้ึน แต่ในทางธรรม แต่ในทางธรรมอ่อนใจ อ่อนใจวา่

ตอ้งพยายามต่อไป จึงเรียนมาเพื่อขอคาํแนะนาํ 

ถา้เป็นทางธรรมๆ ถา้เป็นทางธรรมเรากข็วนขวายของเรา เราเกิดมาในชาติน้ีแลว้ดว้ย

ตน้ทุนของเรา ดว้ยตน้ทุนของชีวิตน้ีไง ดว้ยตน้ทุนของเรา เกิดมามีตน้ทุนของเรา มีชีวิตของเรา 

ถา้เราจะจริงจงัปฏิบติัเรากป็ฏิบติัของเราเลย ถา้ไม่จริงจงัปฏิบติั เวลาบอกวา่รอไปอนาคต 

อนาคตตายไปแลว้ไปเกิดเป็นอะไรกไ็ม่รู้ ถา้เกิดแลว้เกิดอยูใ่นวฒันธรรมไหนกไ็ม่รู้ ถา้เกิดใน

วฒันธรรมไหนกมี็ความเช่ืออยา่งนั้น 

น่ีไง เราเกิดมา เกิดมาเกิดในประเทศอนัสมควร มีพอ่มีแม่ พอ่แม่เป็นชาวพทุธ พอ่แม่ก็

พาลูกเขา้วดั ถา้เราไปเกิดในประเทศท่ีไม่สมควร ถา้เกิดเป็นพอ่แม่ชนชาติใดล่ะ เขามีความเช่ือ

อยา่งใดเรากต็อ้งไปตามนั้น ถา้เรามีความเห็นของเรา เรากต็อ้งฝืนของเรา มนักล็าํบากมากข้ึน 

แลว้ถา้เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน เกิดในตม เกิดในอะไรนัน่กอี็กเร่ืองหน่ึง น่ีพดูถึงวา่อนาคต ถา้ยงั

หวงัพึ่งอนาคต แต่ถา้เราตน้ทุนเหมือนกนั มีชีวิตเหมือนกนั ถา้เราปฏิบติัเด๋ียวน้ี เรากเ็อาจริงเอา

จงัของเรา ถา้เราทาํไดก้เ็ป็นประโยชน์กบัเรา ถา้ประโยชน์กบัเราในทางธรรม 

เรียนมาเพื่อขอคาํสัง่สอนไง คาํสัง่สอนกเ็ตือนสติเท่านั้นแหละ เตือนสติในปัจจุบนัน้ี ดูสิ 

เวลากลืนกินชีวิตสตัวโ์ลกทั้งหมด ทุกคนเดินไปขา้งหนา้แลว้มนัจะพิจารณาของมนัเอง มนัจะ

เอาจริงเอาจงัแค่ไหน ถา้มนัจะเอาจริงเอาจงัไดม้นักเ็ป็นตน้ทุนของเรา แลว้ทาํไดก้แ็ค่นั้น น่ีเรา

เกิดมา เกิดมาผลของวฏัฏะ เกิดมาชีวิตหน่ึง เกิดมาชีวิตหน่ึงถา้มีสติปัญญามากนอ้ยแค่ไหน ทาํ

ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  

น่ีคาํถามถามมาเท่าน้ี ถามมาไง ถามมาวา่ เคยปฏิบติัแลว้วา่ตวัเองมีมุมมองท่ีดี แลว้

ตอนน้ีปฏิบติัแลว้ในพรรษาน้ี แลว้น่ีในปีน้ี น่ีเราตอบของเรา เราตอบของเรา เราตอบของเราวา่

ธรรมโอสถ 

เวลาหลวงตาท่านพดูถึงเหมือนหา้งสรรพสินคา้ มนัมีตั้งแต่แกไ้ขอวิชชา กามราคะ ความ

อุปาทาน แกไ้ขสกักายทิฏฐิ แลว้กแ็กไ้ขความทุกขท์างโลก มนัมีธรรมโอสถอยูเ่ตม็ไปหมดเลย 

เราจะหยบิฉวยอะไร เราจะใชธ้รรมโอสถนั้นบาํบดัโรคภยัไขเ้จบ็ในจิตใจของเรามากนอ้ยแค่
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ไหนมนัอยูท่ี่สติปัญญาของเรา มนัอยูท่ี่อาํนาจวาสนาของเรา ธรรมโอสถ ธรรมะขององคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจา้เหมือนหา้งสรรพสินคา้ แลว้ใครเขา้มาในหา้งสรรพสินคา้นั้นจะไดม้รรค

ไดผ้ลมากนอ้ยแค่ไหน 

น่ีชีวิตหน่ึงของเราเหมือนกนั เราเกิดมาแลว้เราจะเอาจริงเอาจงัของเรา เราจะประพฤติ

ปฏิบติัของเราไดม้ากไดน้อ้ยแค่ไหนอยูท่ี่อาํนาจวาสนาของบุคคลคนนั้น เอวงั 


