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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

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

ถาม : ขอ้ ๒๑๔๐. เร่ือง “ฆราวาสบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบนัข้ึนไป ด ารงตนอยา่งไร” 

กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพอยา่งสูง ลูกมีปัญหาธรรมท่ีอยากจะถามแบบจริงจงัครับ 

๑. บุคคลคู่ท่ี ๑ การด ารงตนในเพศฆราวาสเหมือนปกติคนทัว่ไปในศีล ๕ ศีล ๘ ใช่หรือ
เปล่าครับ 

๒. บุคคลคู่ท่ี ๒ ถา้มีวาสนาบารมีมากพอท่ีจะบรรลุได ้ จะด ารงตนเหมือนขอ้ท่ี ๑ หรือ
เปล่าครับ 

๓. บุคคลคู่ท่ี ๓ ถา้คนคนนั้นมีวาสนาบารมีมากพอท่ีจะท าไดต้ั้งแต่ในเพศฆราวาส แต่
ด ารงตนเหมือนขอ้ท่ี ๑ ใช่หรือเปล่าครับ  

๔. ขั้นสูงสุดไม่ขอกล่าวถึง พอรู้ว่าอยูใ่นเพศฆราวาสไม่ได ้ตอ้งบวชอยา่งเดียว 

ท่ีถามเพื่อรู้ไวเ้ป็นคติธรรมครับ และเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป ลูกไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆ 
ทั้งส้ิน เพื่อคลายสงสัยมานานมากครับ 

ดา้นสมาธิก็ด  าเนินตามขั้นตอนและแนวทางค าสอนพ่อแม่ครูอาจารยอ์ยา่งเคร่งครัด ก็
พฒันาข้ึนทุกๆ ดา้นครับ เร่ิมท่ีจะรู้เฉพาะตนเองข้ึนเร่ือยๆ ครับ กราบขอบพระคุณอยา่งสูง  

ตอบ : อนัน้ีพูดถึงบุคคลคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๔ อนัน้ีเป็นอริยสัจ เป็นสัจจะเป็นความ
จริง เป็นสัจจะเป็นความจริง เป็นอกุปปธรรม เป็นอกุปปธรรมในพระพุทธศาสนา 
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เวลาในพระพุทธศาสนามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลามีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม เวลาแสดงธมัมจกัฯ ไป พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม สัจ
ธรรมๆ อนันั้นไง 

ในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนามีพระอรหนัตม์ากมายมหาศาลในสมยัพุทธกาล 
ในสมยัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ในบา้นหนองผือ ยายกั้งมองไปท่ีวดัหนองผอื มนัสว่างไสวนะ 
มีดาวดวงเลก็ดวงใหญ่ มีครูบาอาจารย ์มีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่ีเป็นพระอรหนัต ์มีลูกศิษยลู์ก
หาท่ีประพฤติปฏิบติัมา มนัมีเพชรนิลจินดา มีคุณธรรมประดบัไวใ้นศาสนา พระพุทธศาสนามี
คุณธรรม ส่ิงท่ีเป็นสัจจะเป็นความจริง ถา้ใครท าความเป็นจริงไดอ้ยา่งไร มนัจะไดผ้ลอยา่งนั้น 
ถา้ไดผ้ลอยา่งนั้น น่ีไง ไม่ใช่ศาสนาว่างเปล่า ไม่ใช่ศาสนาท่ีไม่มีคุณธรรม ไม่ใช่ศาสนาท่ีไม่มีส่ิง
ใดเป็นความจริง มนัมีความจริงของมนัอยูแ่ลว้ ถา้มีความจริงอยูแ่ลว้ บุคคลคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่
ท่ี ๔ มนัมีอยูใ่นพระพุทธศาสนา เวลาครูบาอาจารยท่์านบอกเลย ลทัธิศาสนาอ่ืนไม่มี ถา้ศาสนา
ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน สุภทัทะท่ีมาถามไง ศาสนาไหนกว็่า
ดี ศาสนาไหนก็ว่าดี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค 
ศาสนานั้นไม่มีผล ไม่มีมรรคคือไม่มีสัจจะความจริง ไม่มีอริยสัจ ไม่มีผลหรอก  

ฉะนั้น เวลาผูถ้ามถามเสร็จแลว้ใหพ้ระอานนทบ์วชเลย เธอบวชเลย บวชเสร็จแลว้ให้
ประพฤติปฏิบติัเลย เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานคืนนั้น สุภทัทะก็ไดเ้ป็น
พระอรหนัตอ์งคสุ์ดทา้ยท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูส้ั่งสอนเอง น่ีไง น่ีพูดถึงว่ามนั
เป็นความจริง มนัเป็นสัจจะเป็นความจริง ถา้มนัมีความจริงในพระพุทธศาสนา ถา้เราคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี 
๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๔ มนัเป็นความจริงของมนัถา้คนท าไดไ้ง  

แต่ผูถ้ามถามก็คิดว่า ถา้เราท าไปแลว้ เราเป็นฆราวาส เราไดเ้ป็นโสดาบนั ไดเ้ป็น
สกิทาคามี ไดเ้ป็นอนาคามี ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ เราจะด ารงชีพเป็นฆราวาสไดห้รือไม่ หรือเรา
ตอ้งไปบวชเป็นพระ โอ๋ย! มนัวิตกกงัวลไป...ไม่ตอ้ง ท าใหไ้ดก่้อน ท าข้ึนมาเลย เป็นพระ
โสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามีในหวัใจ มนัเป็นเองไง 
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เวลาหลวงตาท่านถามนะ ลูกศิษยม์าถามท่านมากเลย จะเป็นอยา่งนั้นๆ 

ท่านบอกเลย ท่านไม่เห็นตอ้งถามใครเลย  

มนัมีผูท่ี้ปฏิบติัแลว้หลงว่าตวัเองเป็นพระอรหนัต ์ แลว้ก็ไปถามหลวงตาวา่ ดิฉนัเป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้ค่ะ จะใหดิ้ฉนัท าอยา่งไรคะ 

ท่านตอบกลบันะ เราไม่เห็นถามใคร พระอรหนัตไ์ม่เห็นตอ้งถามใคร 

มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกใช่ไหม เรามีเงินอยูห่น่ึงลา้น เราตอ้งไปถามใคร เราตอ้ง
เอาเงินลา้นหน่ึงแลว้ก็ไปถามเพื่อนๆ เฮย้! เงินลา้นน้ีท าอะไรดีล่ะ เงินลา้นหน่ึง มีใครเอาแลว้ก็
ไปเท่ียวถามเพื่อนๆ ไหมว่าเงินของฉนัจะท าอยา่งไรๆ มนัเก็บไวมิ้ด มนัไม่ใหใ้ครเห็นเลย มนั
กลวัเขายมื มนักลวัเขาขอแบ่งปัน มนัเก็บในตูเ้ซฟฝากธนาคาร มนัเก็บมิดเลย ไม่ใหใ้ครเห็นเลย
เวลาถา้มีเงินลา้น 

น่ีก็เหมือนกนั เราจะบอกว่าอยา่วิตกกงัวล วิตกกงัวล มนัก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะ โอโ้ฮ! 
ตอนน้ีถา้เป็นทางโลกนะ เราก็มีครอบครัว เราก็มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ถา้เราปฏิบติัไปแลว้ถา้บงัเอิญ
เราเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแลว้เราจะท าอยา่งไร โอ๋ย! มนัเป็นทุกขเ์ป็นร้อนไปหมดเลย ถา้เป็น
ทุกขเ์ป็นร้อนอยา่งน้ีวางไว ้ท  าใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา ถา้เป็นจริงข้ึนมาแลว้ ถา้เป็นคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ นะ 
มนัเป็นในหวัใจ 

เวลาเป็นคู่ท่ี ๑ ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ละสังโยชน์ คนนะ ละสังโยชน์
ออกไปจากหวัใจ เวลามนัขาด สังโยชน์ขาดไปจากใจ มนักงัวานกลางหวัใจนะ คนคนหน่ึงเกิด
มา อยา่งพวกเราทุกคน เราสงสัยเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไหม สงสัยทุกคน สงสัย 
เทวดา อินทร์ พรหมมีไหม สงสัยทุกคน แลว้สงสัยวา่เราเกิดมาจากไหนไหม สงสัยทุกคน แต่
เวลาถา้มนัพิจารณาของมนัไปนะ เวลาสังโยชน์มนัขาด โอ๋ย! มนัรู้เลยว่าอีก ๗ ชาติ อีก ๗ ชาติ
เท่านั้น มนัไปสงสัยอะไร 

แลว้เวลาปฏิบติัไป สังโยชน์มนัขาดไปนะ ปฏิฆะ กามราคะอ่อนลง น่ีพระสกิทาคามี น่ีคู่
ท่ี ๒ เวลาคู่ท่ี ๓ ปฏิฆะ กามราคะขาดไปเลย ไม่เกิดอีกแลว้ในกามภพ คือถา้เป็นพระอนาคามี 
เกิดบนพรหมอยา่งเดียว ไม่เกิดอีกแลว้ ตั้งแต่เทวดาลงมาไม่เกิดอีกแลว้ 
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แลว้ถา้มนัพิจารณาไปถึงส้ินสุดแห่งทุกขน์ะ หมดเลย พน้จากวฏัฏะ วิวฏัฏะ ท่ีบอกว่า
ธรรมะเหนือธรรมชาติ เหนือธรรมชาติคือเหนือวฏัฏะ เหนือการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ น่ี
เหนือธรรมชาติ เหนือหมดเหนือทุกอยา่ง รู้ธรรมชาติแลว้วางธรรมชาติไวต้ามความเป็นจริงไง 
อนัน้ีรู้ธรรมชาติ เราเป็นธรรมชาติ เราก็เป็นส่วนหน่ึงของอนันั้นสิ 

เรารู้ธรรมชาติทั้งหมด รู้ขอ้เทจ็จริงทั้งหมด แลว้วางมนัไวต้ามความเป็นจริง ไม่เก่ียว วาง
ไวเ้ลย เหนือหมดทุกอยา่ง เวลาเหนือหมดเป็นอยา่งนั้นนะ นัน่น่ะเป็นความจริง เป็นขอ้เทจ็จริง 
ถา้เป็นขอ้เทจ็จริง รู้ความจริงแลว้จบ รู้ความจริงแลว้น่ิง รู้ความจริงแลว้ เวลาหลวงตา เวลาครูบา
อาจารยน์ะ ท่านบรรลุธรรมแลว้ท่านจะบอกเลย เอะ๊! จะไปพูดใหใ้ครฟังไดห้นอ ถา้พูดไปเขาก็
จะหาว่าเราบา้ ทุกคนก็คิดวา่จะหาว่าเราบา้ เพราะมนัลึกซ้ึงยิง่กวา่ท่ีเรานึกคิด แต่เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติัธรรมวินยัก็เป็นอยา่งนั้นน่ะ เป็นตั้งแต่บุคคลคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี 
๔ เป็นความจริงอยา่งนั้น แลว้เราไปศึกษาความจริงอยา่งนั้น แลว้เราก็คุน้ชินไง ในชาวพุทธเราก็
ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง ทางทฤษฎีทุกคนก็เขา้ใจไดไ้ง แลว้ก็เอามา
วิเคราะห์วิจยั แลว้ผูท่ี้มีอ  านาจวาสนาบารมีอยา่งเช่นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ปัญญาท่านมหาศาล 
ท่านกวา้งขวาง ท่านอธิบายไดแ้ยกแยะไป แลว้เรากไ็ปศึกษา ดูสิ เจา้คุณอุบาลีฯ เทศน์ของเจา้คุณ
อุบาลีฯ ในประเทศไทย ท่ีท่านจดจารไว ้ใครไปอ่านแลว้มนัลึกซ้ึง เวลาท่านเทศน์ข้ึนมา เราก็ไป
ศึกษาอยา่งนั้น ศึกษาอยา่งนั้นไง แต่ถา้มนัศึกษาแลว้มนัขยายความไป ขยายความไปมนัก็เป็น
เร่ืองโลกทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เป็นความจริงๆ ข้ึนมา เห็นไหม 

ฉะนั้น บุคคลคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๔ ท่ีเขาถามว่ามนัเป็นเช่นนั้นใช่ไหม 

รู้แลว้เงียบ รู้แลว้เขาน่ิง เขาไม่พูดหรอก เพราะมนัเหนือโลกไง ไอน่ี้จะรู้อยา่งนั้น ขอ้ท่ี ๑ 
ขอ้ท่ี ๓ ขอ้ท่ี ๔ รู้อยา่งนั้น แต่เราพูดถึงว่า ถา้รู้จริงน่ิง ถา้รู้จริง ความรู้จริงมนัจบ แลว้จบแลว้นะ 
มนัเหนือโลกเหนือสงสาร แลว้เขาไม่เอามาพูดพร ่าเพื่อดว้ย เวน้ไวแ้ต่ครูบาอาจารยท่์านธมฺม
สากจฺฉา  

ค าว่า “ธมฺมสากจฺฉา” นะ เวลาเราพิจารณาธรรมๆ อยา่งเช่นหลวงตาท่านก็พิจารณาของ
ท่าน แลว้ท่านอยูก่บัธรรมนะ ท่านอยูก่บัธรรม หมายความว่า เวลาท่านเดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนาของท่าน ท่านบอกเลย ก่ิงกา้นของธรรมเอามาพิจารณา เอามาพิจารณาเป็นขอ้ธรรมๆ 
ท่านพิจารณาของท่านไปดว้ยความเพลิดเพลิน วิหารธรรม มนัเป็นเคร่ืองอยู ่เป็นวิหารธรรม แลว้
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เวลาหลวงปู่ลี อาจารยสิ์งห์ทอง ครูบาอาจารยท่์านสนทนาธรรม แลว้ท่านมาแยกแยะไง เพราะ
พระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาล สุกขวิปัสสโกเป็นอยา่งไร เตวิชโชเป็นอยา่งไร แลว้พระอรหนัต์
แต่ละชนิดๆ เป็นอยา่งไร ท่านคุยกนั ท่านสนทนากนัใหม้นัแตกฉาน มนัแยกแยะออกไปไง 
เพราะของเรา เราท าของเราดว้ยความช านาญของเรา เราก็ท  าความช านาญของเราใช่ไหม ความ
ช านาญของบุคคลอ่ืนเขาท าอยา่งนั้นใช่ไหม มนัก็เหมือนกบัทางวิชาการเป็นอีกแขนงหน่ึงๆ แลว้
มาสนทนากนัๆ มนัก็ท  าใหแ้ตกแยกแยะไป โอ๋ย! มนัยิง่มหศัจรรย์ๆ  เวลาเขาสนทนาธรรมกนัเขา
สนทนาอยา่งน้ี เขาสนทนาธรรมเป็นธมฺมสากจฺฉา เป็นมงคลชีวิต 

แต่ของเรา เราฟังเทศน์ เราก็ฟังท่านสนทนาธรรมนัน่แหละ แต่ฟังแลว้ก็งงๆ แต่ก็ยงัดี ยงั
ดีท่ีมนัมีร่องมีรอยใหเ้ราไดศึ้กษา มีใหเ้ราท าใหเ้ป็นความจริงของเราไง ถา้เป็นความจริง เห็น
ไหม น่ีรู้ความจริง ความจริงเป็นอยา่งนั้น พระพุทธศาสนามีคุณธรรมอนัน้ี ไม่ใช่ศาสนาว่างเปล่า 
ไม่ใช่ศาสนาท่ีไม่มีเหตุมีผล ไม่ใช่ศาสนาท่ีพอท าเป็นพิธี 

พิธี ลทัธิศาสนาอ่ืนเขาท าพอเป็นพิธี พอท าเป็นท่ีพึ่ง พอท าเป็นเคร่ืองอาศยั แต่
พระพุทธศาสนานะ ท าเพื่อปลดเปล้ืองเลย ท าเพื่อหวัใจเป็นอิสระ น่ีไง เหนือโลกเหนือสงสาร 
เหนือทุกอยา่ง วิวฏัฏะ หกัออกไปจากวฏัฏะเลย น่ีเป็นขอ้เทจ็จริง  

ฉะนั้นบอกว่าคู่ท่ี ๑ เป็นอยา่งน้ี คู่ท่ี ๒ เป็นอยา่งน้ี อนันั้นเป็นความคาดหมาย ความ
คาดหมายไปแลว้ เวลาพูดไปแลว้คาดหมายไปต่างๆ 

ฉะนั้น บุคคลคู่ท่ี ๑ จะเป็นฆราวาสตอ้งมีศีล ๕ ศีล ๘ หรือไม่ 

ฆราวาสเป็นฆราวาส ถา้มนัมีคุณธรรมแลว้ อนันั้นเป็นอริยบุคคล ถา้คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๔ 
อนันั้นปฏิบติัไปแลว้รู้หมด แต่ถา้พูดเป็นกรอบแลว้ เด๋ียวก็เอาแลว้ แลว้เด๋ียวจะมีวา่ตอ้งอยา่ง
นั้นๆ แลว้ ใครละเอียดกว่าใคร ใครกวา้งแคบกว่าใคร  

อนันั้นไอก้วา้ง แคบ ละเอียดมนัเป็นเร่ืองหน่ึงนะ เร่ืองจริงๆ อริยสัจ เร่ืองจริงๆ เวลา
ปัญญามนัหมุนน่ะ เร่ืองจริงๆ เวลามรรคญาณท่ีมนัช าระลา้งกิเลส ตรงนั้นน่ะส าคญั ส าคญัท่ีว่า
มรรค ๘ มนัเป็นสัมมาทิฏฐิถูกตอ้งดีงาม แลว้รู้เองโดยชอบ ความชอบธรรมในการประพฤติ
ปฏิบติั ความชอบธรรมในมรรค นัน่แหละส าคญัท่ีสุด ถา้อนันั้นข้ึนมาแลว้นะ ไอท่ี้ว่าเป็นคู่ท่ี ๑ 
คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๓ คู่ท่ี ๔ นัน่จบเลย จบ ฉะนั้นบอกว่า รู้ความจริงแลว้จบ  
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ฉะนั้น ค าถามนะ “ถามมาเพื่อว่าเป็นคติธรรม เป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป ไม่มีเจตนาลบ
หลู่ใดๆ ทั้งส้ิน” 

เจตนาส่วนเจตนาอนัหน่ึงนะ อนันั้นเป็นส่วนหน่ึง 

“แต่ดา้นสมาธิก็ด  าเนินตามขั้นตอนและแนวทางค าสอนพ่อแม่ครูอาจารยเ์คร่งครัดข้ึน 
พฒันาข้ึนทุกที ทุกคร้ังทุกดา้น เร่ิมรู้เฉพาะตน” 

ทั้งหมดก็ดี ดีตรงน้ี “เร่ิมรู้เฉพาะตน” เร่ิมรู้เฉพาะตนเองข้ึนมาเร่ือยๆ ไง เร่ิมรู้เฉพาะตนก็
ประสบการณ์ของตนไง เร่ิมรู้เฉพาะตนแสดงว่าจิตมนัดีข้ึนไง จิต เราพฒันา เวลาเราศึกษา ศึกษา
ดว้ยสมอง ศึกษาดว้ยสัญญา สัญญาคือการวิเคราะห์วิจยั แลว้เด๋ียวก็ลืม เด๋ียวก็ทบทวนอยา่ง
นั้นน่ะ น่ีคือสุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา เวลาศึกษามามากนอ้ยขนาดไหน หลวงตา
เวลาท่านจะประพฤติปฏิบติั ท่านก็ตั้งเป้าไวท่ี้หลวงปู่มัน่ เวลาไปหาหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่บอก
เลย “มหา มหาเรียนมาจนถึงเป็นมหานะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐ
มากนะ เก็บใส่ในลิ้นชกัสมองไว ้เพราะใครศึกษา คนนั้นศึกษาแลว้ก็มีความรู้ ความรู้แลว้ส่ิงนั้น
ถา้มาปฏิบติัแลว้กิเลสมนัอาศยัความรู้นั้นน่ะคอยพลิกแพลง เอาชนะหวัใจเราตลอดเวลาไง เอา
ความรู้ท่ีการศึกษาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ใส่ลิ้นชกัในสมองไว ้ แลว้ลัน่กุญแจมนัไว ้ อยา่ใหม้นัออกมา แลว้เรามาประพฤติปฏิบติั
ของเรา เวลาปฏิบติัของเราถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมาแลว้ ความจริงของเรา ความจริงของเรากบั
ส่ิงท่ีศึกษาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มามนัจะเป็นอนัเดียวกนั” 

ค าว่า “อนัเดียวกนั” คือธรรมะสัจจะความจริงอนันั้นกบัการปฏิบติัจริงในใจของเรามนั
เป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนั การยนืยนัการศึกษานั้นว่าเราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาแลว้ แลว้เวลาปฏิบติัของเราไปเป็นความจริงแลว้มนัเป็นอนัเดียวกนั อนั
เดียวกนัเพราะว่ามนัเป็นปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกเหมือนกนั ถา้เป็นอนัเดียวกนัอยา่งนั้นมนัถึงเป็น
ประโยชน์  

น่ีพูดถึงว่าถา้มีความรู้เฉพาะตนๆ น่ี ตรงน้ีส าคญั ท่ีปฏิบติักนัเขาปฏิบติักนัตรงน้ี ปฏิบติั
เพื่อจะใหค้วามรู้อนัน้ีมนัพฒันาข้ึน การพฒันาข้ึน น่ีปฏิบติับูชา ปฏิบติัเพื่อรู้ๆ ปฏิบติัเพื่อหวัใจ
มนัดีข้ึน พฒันาข้ึน 
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พอมนัพฒันาข้ึน พอมนัพฒันาข้ึนมาอยา่งน้ีมนัถึงไปสงสัย บุคคลคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ คู่ท่ี ๔ คู่ท่ี 
๔ เนาะ เพราะมนัมีแวว มีแวววา่มนัพฒันาข้ึน มนัจะได ้ มนัจะไดคู่้ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒ แลว้ถา้ไดแ้ลว้ 
อืม! มนัจะอยูอ่ยา่งไรเนาะ อนันั้นเร่ืองหน่ึง แต่เขาเขียนมาเขาก็ถามมาเพื่อเป็นคติธรรม เป็น
แนวทาง ไม่ไดถ้ามดว้ยความลบหลู่ 

ก็ไม่มีใครลบหลู่ แต่เวลาหลวงตา หลวงปู่มัน่เวลาท่านเทศน์ อนัไหนท่ีเป็นความส าคญั
ท่านจะขา้มไปๆ ท่านบอกพูดไม่ได ้ กิเลสมนัจ า จ  าแลว้มนัสร้างภาพ พอสร้างภาพ คนท่ีปฏิบติั
แลว้เป็นโทษเลย ส่ิงท่ีบอกไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นคุณนัน่แหละ แต่กิเลสมนัพลิกแพลงเอา
มาท าร้ายเราไง เหมือนเรา พ่อแม่รักลูกมาก ใหม้รดก ใหเ้งิน ใหท้องทั้งนั้นน่ะ ลูกเสียหมดเลย 
ดว้ยความรักเกินไปไง โรครักลูก โรครวย โรคมีเงินมีทองท าลายลูกเรา ท าลายลูกเราจนลูกเราท า
มาหากินไม่เป็นไง 

เวลาจะใหเ้งินใหท้องลูก ใหพ้อประมาณ แลว้ใหแ้ลว้ใหม้นัรู้จกัหาอยูห่ากิน ใหแ้ลว้ให้
มนัรู้จกัคุณค่าของเงิน เงินน้ีหามาไดล้  าบากยากเยน็ขนาดไหน ไม่ใช่ใหด้ว้ยความรักความผกูพนั
แลว้เสียคนไปเลย  

น่ีก็เหมือนกนั เวลาบอกเศรษฐีธรรมๆ แสดงธรรมๆ ไป บอกมนัหมดๆ มนัก็เลยบอกว่า
มนัรู้มนัเป็นไปหมดแลว้ล่ะ เลยท าอะไรไม่เป็นเลยไง แต่เวลาพูดถึงเทศนาว่าการใหม้นัท างาน 
ใหม้นัรู้จกัขยนัหมัน่เพียร แลว้เวลาถึงความจ าเป็น เป็นแนวทาง ไม่พูดใหฟั้ง แลว้ใหม้นัท าเอง 
พอท าเอง มนัไดผ้ลประโยชน์ข้ึนมา อ๋อ! กลบัมารายงานเลย น่ีท  าเสร็จแลว้ เออ! ใช่ น่ีไง เวลาครู
บาอาจารยท่์านบอกขา้มไปๆ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  

น่ีก็เหมือนกนั ขั้นนั้น ขั้นน้ี 

รู้แลว้เงียบ รู้แลว้น่ิง รู้ความจริง ความจริงสุดยอด ความจริงพน้จากความลงัเลสงสัยจาก
ใจของเรา เพราะใจของเรามืดบอด ลูบๆ คล าๆ ถึงไดเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ รู้จริงเห็นจริง
แจ่มแจง้ในหวัใจ อกุปปธรรมท่ีไม่เคล่ือนท่ี แลว้มนัจะไปไหนล่ะ มนัจะไปไหนล่ะ ก็มนัรู้จริง 
มนัจะไปไหน น่ีความจริงมนัเป็นแบบน้ีไง น่ีรู้ความจริงแลว้จบ จบแลว้เนาะ  

ถาม : ขอ้ ๒๑๔๑. เร่ือง “ตกหลุมอากาศ”  
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กราบนมสัการพ่อแม่ครูอาจารยท่ี์เคารพ ผมก็เคยมากราบถามปัญหาธรรมท่ีวดัก็ตาม ส่ง
มาก็ตาม ค าของหลวงพ่อดีเสมอครับ (ววังาน/ในสมาธิท่อนหลงัและอ่ืนๆ) ท าใหผ้มหาอุบาย
ตอ้นความฟุ้งซ่าน จนฟังไปบางที หลวงพ่อใชค้  าอบรมดุเดือด แต่ใจมนัยงัสบาย แต่ถา้ไม่มีการ
ตึงๆ ของสายป่านว่าว คือสติกบัภาวนา รับรองผลใหต้วัเองได ้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตว์่าฟุ้งซ่านตั้งแต่
เร่ิมฟังแน่ๆ จิตเอาใหม้นัอยูก่บัค  าบริกรรมชดัๆ ดว้ยผมจะพูดก็ช่าง สวดอะไรก็ช่าง อารมณ์จะ
กดใจไวว้า่ท่องๆ เครียดตึงไป ก็ผอ่นสลบักบัการสวดบทนะโมชา้ๆ ใหต้วัรู้มนัเด่นๆ พออารมณ์
ดีเฮฮาก็หวดมนัใหไ้วๆ บางทีสงดันกัก็จบัอานาปานสติฉุกใจใหคิ้ดว่า ความแปลกใหม่จากการ
สัมผสักบัอาการมีปีติก็ไม่แตกต่างจากอาหารใหม่ท่ีเรายงัไม่เคยไดกิ้นหรือไดเ้ห็นมาในแต่ก่อน 
พอเกิดโยกคลอนก็ค  าบริกรรมมี แต่จริงๆ เพิ่งมารู้ตอนน้ีเองว่าไอโ้ยกๆ คลอนๆ ใจเราเท่านั้นท่ี
มนัรู้สึกว่าโยก (พอดีถือส่ิงของอยู ่นัง่รอ และภาวนากบัมีลมหายใจคู่กนั เผลอลืมค าบริกรรม) มา
นึกยอ้นในสภาวะอารมณ์ว่า เราโยกหรือ ของในมือก็ไม่สั่นกระเพื่อม แสดงว่าสติกบัค าบริกรรม
ของผมห่างเกินไป ผมเลยจบัหลกัไม่ได ้แต่อารมณ์ใจเบิกบานปกติแบบน้ี 

ขอกราบเรียนถามพระอาจารยว์่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึน มนัจริงๆ แลว้มีหลายคร้ังหลายคราว แต่มี
อยา่งหน่ึงท่ีเปล่ียนไปคือจะนัง่สมาธิเพื่อเอาสมาธิ มนัก็มีความอยากเขา้มาแลว้ จะพุทโธไง ก็แค่
ตึง แต่ดา้นๆ กบัวนัน้ีท่ีไม่สนผลลพัธ์จากใจ สักแต่ว่า แต่ท าดว้ยอาการอยากท าท่ีไม่คาดไม่หมาย 
อยากใหท่้านอาจารยโ์ปรดเมตตาช้ีว่าตวัน้ีมนัมีกระผมหลงคิดหรือเขา้ใจผดิ 

๒. เวลาชีวิตประจ าวนั ปกติผมจบัค าบริกรรมพุทโธคู่กบัลมหายใจ ชดับา้ง ไม่ชดับา้ง 
งานยงัท า กิริยายงัมี เดินสะดุดนัน่น่ีกลบัไม่ตกใจ แต่กลบัคุมการระวงัเสียหลกัไดดี้ดว้ยซ ้ า แต่มี
อีกทีคือก่อนนอนจะนอนแลว้ภาวนา ปกติหลบัตาครับ แต่วนันั้นไม่ภาวนาค าบริกรรม เอาแต่อา
นาปานสติลว้นๆ ไฟก็ปิด แต่ลืมตาข้ึนแบบหร่ีๆ แลว้จู่ๆ สว่างโล่งสบาย ไฟคอมเพรสเซอร์ของ
แอร์ติดแค่ดวงนิดเดียวในหอ้งมืด แต่กระผมถึงกบัสะดุง้ตกใจ อารมณ์เบากบัการเห็น สะดุง้น้ี
กระผมควรจะท าหรือกระชบัเขา้มาดว้ยการตรองในส่ิงท่ีเกิด หมายถึงยอ้นตรองคิดไปว่าท าไม
เราถึงสะดุด ถึงสะดุง้ การต่ืน สติไม่มีหรือ แบบน้ีจุดไหนถูกครับ  

แต่อยา่งหน่ึงถูกในความรู้สึกผม คือมนัเกิดข้ึนมาในเวลาเส้ียววินาที ใชส้ัญญาไปเทียบ
ไม่ไดเ้ลย เพราะมนัไม่เหมือนเดิมจริงๆ แตกต่างจนเหมือนกบัไดกิ้น เห็นอาหารจานใหม่ เพราะ
ใจมนัรับรู้ว่าแบบน้ียงัไม่เคยเจอ มนัไวสุดๆ ถา้จะใหเ้ปรียบเทียบ กระผมขอเทียบว่ามนัเหมือน
ผดักะเพรา ท่ีจานหน่ึงกะเพราหมู อีกจานหน่ึงกะเพราไก่ พอเทียบว่าการรับรู้ยงัมี แต่ก็เหมือนแค่
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อมกะเพรา คือกว่าจะฉุกคิดเห็นว่าไม่สนนะ ใจก็ร้ือหาจนแทบจะทัว่โลกไปแลว้ เพิง่มาไดส้ติ 
ขอกราบท่านอาจารยช่์วยอธิบายสภาวะแบบน้ี ส่ิงท่ีกระผมควรเพิ่มครับ หรือแนวทางใชส้ติค า
บริกรรมตรงไหนอ่อนไป หรือคิดเขา้ขา้งตวัเองครับ 

ปล. กราบขอพระอาจารยว์่า จะท ามาถูกก็ดี ผดิก็ตาม ขอไดฟั้งการเทศน์ของพระอาจารย ์
แลว้บางคร้ังท่ีพระอาจารยข์บขนัในระหว่างเทศน์ กระผมปลาบปล้ืมยนิดีมากว่าพระอาจารยใ์จดี 
ไม่ดุนะ เพื่อเป็นก าลงัใจใหผ้มมีความเปรมปรีด์ิ ขอ้ค าถามน้ีขอไม่แรงนะครับ ถา้มีส่ิงใดไม่
ถูกตอ้งเหมาะควร ขอใหท่้านอาจารยย์กโทษใหด้ว้ย  

ตอบ : ไอเ้ขียนมาเสียยาวเชียว แต่เขาก็คงกลา้ๆ กลวัๆ 

ค าว่า “ตกหลุมอากาศๆ” เวลาเขาภาวนาของเขามา เวลาเขาภาวนาของเขามา เขาบอกว่า 
เวลาฟังเทศน์ท่านอาจารยดุ์เดือดมาก ดุเดือดมาก แต่ดุเดือดแลว้มนัก็เป็นความดีของเขา ความดี
ของเขาคือว่าถา้ฟังแลว้มนัไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ตึงเกินไป ไม่หยอ่นเกินไปไง แลว้เวลาพิจารณาไปๆ 
เวลาภาวนาไป เวลาคนภาวนาไปนะ เวลาเราเอาจริงเอาจงักบัชีวิตของเรา ถา้เอาจริงเอาจงักบั
ชีวิตของเรา ค าถามขอ้ท่ี ๑ ถามว่า เวลาภาวนาไปแลว้ตวัมนัโยกๆ คลอนๆ ตวัมนัโยกๆ คลอนๆ 
เราก็ว่ามนัโยกจริงหรือไม่โยกจริง 

คนท่ีพยายามจะทดสอบความเป็นจริง เวลานัง่ข้ึนมา มนัเอียงไปนู่น มนัเอียงไปน่ี 
ความรู้สึกส่วนใหญ่มนัเป็นความรู้สึกไง เวลานัง่ท่ีเวลามนัเอียงไปขา้งหนา้ หรือมนัโยกมนั
คลอน มนัมีอยูบ่า้ง มนัมีอยูบ่า้ง แต่ไอใ้จท่ีมนัส่งเสริมมามนัจะโยกคลอนแรงไปกว่านั้นไง เวลา
โยกคลอนมนัเป็นความรู้สึก ความรู้สึกท่ีโยกๆ คลอนๆ ถา้เราตั้งสติไวม้นัก็จบ น่ีพดูถึงถา้เป็น
ความจริงนะ แต่ไอค้นท่ีท าๆ มนัไม่เช่ือ เพราะอะไร เพราะความรู้สึกมนัวูบวาบ ความรู้สึกแบบ
ว่ามนัชดัเจน พอมนัชดัเจนข้ึนมา “น่ีคือการภาวนา น่ีภาวนาแลว้มนัเป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ี” 

โอโ้ฮ! มนัตอ้งแกไ้ขไง แกไ้ขเพราะมนัเป็นเดก็ เวลาเดก็มนัภาวนาไปมนัรู้ส่ิงใดไปมนัก็
ว่าส่ิงนั้นเป็นความส าคญัๆ แต่คนท่ีผูใ้หญ่เขาภาวนาแลว้ ไอน้ัน่มนัเป็นพื้นฐาน มนัเป็นเบสิก
ต้ืนๆ แต่คนท าใหม่ๆ นะ โอ๋ย! มนัเร่ืองใหญ่นะ มนัเร่ืองใหญ่ มนัเร่ืองมหศัจรรย ์มนัเร่ืองโอโ้ฮ! 
โลกมนัจะเคล่ือนท่ี จกัรวาลมนัก็จะหมุน หลุมด ามนัก าลงัจะดูดดาวทั้งหมดเลย มนัคิดไปนู่นเลย
นะ โอโ้ฮ! มนัจริงจงัมาก แต่คนภาวนาไปๆ โอโ้ฮ! มนัเพิ่งหดัภาวนาไง 
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มนัโยกๆ คลอนๆ เห็นไหม ท่ีมนัโยกไปทางนูน้ มนัคลอนไปทางน้ี มนัคลอนจริงหรือ
มนัคลอนไม่จริงไง แลว้มนัคลอนจริงมนัควรจะท าอยา่งใด  

เรานัง่สมาธิ นัง่สมาธิเพื่อเอาแต่พุทโธๆ ไง แลว้นัง่สมาธิเอาพุทโธ ว่าผลลพัธ์ๆ เราก็วาง
ไว ้ เรานัง่สมาธิเพื่อบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ การนัง่สมาธิ เร่ิมตน้จากการนัง่สมาธิ
มนัตอ้งเอาชนะตนเองอยูแ่ลว้ เวลาเอาชนะตนเองนะ นัง่สมาธิก็ไม่ได ้ ท  าอะไรก็ไม่ได ้ เวลาจะ
เป็นคนดีเป็นไดย้าก แต่ถา้เป็นส ามะเลเทเมาเป็นไดง่้าย ถา้จะไปเท่ียว ไปดูหนงั ฟังเพลง โอ๋ย! 
สบายๆ...สบายๆ ของไอเ้บิร์ดมนัไง เวลาภาวนาแลว้สบายๆ ภาวนาแลว้สบาย 

แต่ถา้เอาจริงเอาจงัข้ึนมา เราตอ้งมีสติสมัปชญัญะ จะนัง่ก็นัง่เพื่อจะคน้ควา้หาใจของตน 
คือนัง่เพื่อความสงบ นัง่เพื่อสุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มีนะ ธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เหมือนน ้าฝน ใสสะอาด จืดสนิท เยน็ดี แต่ถา้เป็นทางโลก 
มนัจะเป็นกระแช่ เป็นเหลา้ เป็นไวน์ โอโ้ฮ! รสชาติมนัดีๆ น่ีก็เหมือนกนั อารมณ์โลกๆ อยา่ง
นั้นน่ะ เวลาจะมากินน ้าฝนไง น ้าสะอาด ใหคุ้ณประโยชน์กบัร่างกาย จืดสนิท 

น่ีก็เหมือนกนั นัง่เพื่อเอาความสงบๆ ความสงบคือความสงบ ไม่ใช่ไปรู้เห็นใดๆ ทั้งส้ิน 
ความรู้นั้นไปเห็นนิมิต ความเห็นส่งออกๆ นัน่น่ะ เวน้ไวแ้ต่จิตมนัคึกจิตมนัคะนอง จิตท่ีมีอ  านาจ
วาสนามนัตอ้งเห็น ตอ้งเห็นก็พยายามตั้งสติบงัคบัไว ้ อยูก่บัพุทโธชดัๆ อยูก่บัค  าบริกรรมชดัๆ 
ส่ิงนั้นจะหายไปเอง หายเพราะอะไร หายเพราะจิตไม่ออกไปรับรู้ จิตจะรับรู้ของตวัจิตเอง ตวัจิต
เองมัน่คงข้ึนมา มนัมีความสุข จิตเพราะมีความสงบไง เห็นไหม เรากินน ้าสะอาด เราทานอาหาร
ท่ีไม่มีพิษมีภยั ร่างกายอุดมสมบูรณ์ 

เรากินอาหารท่ีมีรสจดั กินอาหารท่ีมนัมีสารพิษ กินเขา้ไปแลว้นะ มนัมีแต่โรคภยัไขเ้จบ็ 
น่ีอารมณ์โลก อารมณ์ท่ีเราทุกขเ์รายากกนัอยูน่ี่ อารมณ์ของกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง แต่
เราพุทโธๆ พุทโธชดัๆ พุทธานุสติ ใหเ้อาพุทธานุสติกรองอารมณ์ความรู้สึกของตน เวลามนัใส
มนัสะอาดข้ึนมา มนัสงบข้ึนมา ไอโ้ยกๆ คลอนๆ มนัก็เป็นอาการ อาการท่ีมนัพฒันาข้ึนไปแลว้
มนัก็จะส ารอกจะคาย จะชะลา้ง การท าความสะอาดก็ตอ้งลงทุนลงแรง จะซกัผา้ลา้งผา้ เด๋ียวน้ี
เขาใชเ้คร่ืองเนาะ กดปุ่ม ตูซ้กัเสร็จเขา้ตูอ้บ ตูอ้บเสร็จแลว้พบัเก็บเรียบร้อย แต่เม่ือก่อนเขาตอ้ง
ทุบนะ ตอ้งตีตอ้งซกั โอโ้ฮ!  
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น่ีก็เหมือนกนั นัง่สมาธิ พุทโธๆ น่ีฟอกจิต มนัจะมีอาการร้อยแปดพนัเกา้ จะมีอาการส่ิง
ใดก็แลว้แต่พุทโธของเราไว ้พุทโธของเราไวช้ดัๆ พุทโธของเราไวน้ะ อาการส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเป็น
ข้ึนไปมนัจะเบาลงๆ เบาลงจนเราเขา้ใจว่า เออ! แต่ก่อนเราต่ืนไปเอง อะไรพดัมา ลมพดัก็ว่าเยน็ 
กล่ินอะไรมาก็ว่าหอม ในปัจจุบนัน้ีมนัก็กล่ินปกติ กล่ินความบริสุทธ์ิ ลมพดัก็คือความ
เคล่ือนไหวของอากาศ มนัก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ เรานัง่เพื่อหวัใจของเรานะ พอ
มนัโตข้ึนมามนัจะคิดอยา่งน้ีไง อะไรท่ีผา่นมา ผา่นมาก็ผา่นไป รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของ
มาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เป็นบ่วงของมารคือความสงสัยรัดคอ เป็นพวงดอกไมคื้อมนัยกมนั
ยอไง เป็นเทวดาแลว้แหละ นัง่ภาวนาน่ีเทวดามาอนุโมทนา มนัเยนิยอไง รูป รส กล่ิน เสียงมนั
ยกมนัยอทั้งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เรานัง่ของเราเฉยๆ เรานัง่ของเรา เราจะดีเราจะเลวก็เพื่อเรา เราท าเพื่อประโยชน์
ของเรา มนัจะเป็นอยา่งไร เราก็รักษาหวัใจของเราแลว้ อาการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเบาลงๆ เบาลง
เพราะอะไร เบาลงเพราะกิเลสมนัหลอกหวัใจเราไม่ได ้ เบาลงเพราะเราไม่ต่ืนเตน้ตกใจไปกบั
อาการท่ีเกิดข้ึน ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน แลว้เราขาดสติ เราไม่มีปัญญารอบคอบ เราก็ต่ืนเตน้ตกใจ ดีใจ 
เสียใจกบัส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็น ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นน่ีบ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมาร หลอกลวงทั้งนั้น มนั
หลอกลวงหวัใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากใจ ส่ิงท่ีเราพยายามคน้หาความจริง แลว้มนัเกิดข้ึนกบัใจ แลว้ก็
มาหลอกหวัใจของเรา 

หลวงตาท่านสอนประจ า ท่านใชค้  าว่า เราเขียนภาพข้ึนมาเอง แลว้เรากก็ลวัภาพท่ีเรา
เขียนข้ึนมาเอง จิตใจมนัคิดกนัข้ึนมาเอง แลว้เราก็ไปตกใจกบัส่ิงท่ีจิตมนัคิดข้ึนมาเอง พอจิตมนั
คิดข้ึนมาเอง เราก็ตกใจไปกบัมนัไง น่ีไง บ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง
เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร หลอกลวงหวัใจของเรา แลว้หวัใจของเรา เราท าเพื่อ
ความสะอาด ท าเพื่อความสงบ เราไม่ตอ้งต่ืนเตน้ตกใจไปกบัมนั เราเขม้แขง็ข้ึนมา มีสติปัญญา
ข้ึนมา วางส่ิงน้ีทั้งหมด มนัจะกลบัมาสู่ความสงบ สู่ความสงบคือสู่ความเป็นจริงของเรา สู่ความ
เป็นจริงของเราคือธาตุรู้ ธาตุรู้ น่ีคือสมบติัของเรา น่ีการประพฤติปฏิบติัคน้ควา้หาส่ิงน้ี คน้ควา้
หาส่ิงท่ีเป็นจริง แต่มนัหาไดย้าก มนัลุ่มหลงกบัส่ิงท่ีมนัเป็นความจอมปลอม ลุ่มหลงกบัรูป รส 
กล่ิน เสียงท่ีมนัหลอกมนัลวง ใจเขียนข้ึนมาเอง ใจเห็นเอง ใจก็ต่ืนเตน้ตกใจไปกบัมนัเอง เห็น
ไหม น่ีเร่ืองโยกๆ คลอนๆ เร่ืองการรู้การเห็น พุทโธชดัๆ ไว ้น่ีขอ้ท่ี ๑ 
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ขอ้ท่ี ๒ พอขอ้ท่ี ๒ เขาบอกว่า เวลาเขานัง่ภาวนาไป มนัเกิดอาการวาบ แมแ้ต่ไฟ
คอมเพรสเซอร์จุดเลก็ๆ อูฮู้! มนัสว่างวาบเลย 

น่ีจะคิดเป็นวิทยาศาสตร์ไง ไอท่ี้วาบมนัวาบมาจากไหนไง ไอจิ้ตท่ีเวลามนัลง หลวงตา
ท่านอยูใ่นป่า เวลาเสียง อยูใ่ตต้น้กระบก เวลามนัตกใส่ ปัง! ปัง! โอโ้ฮ! จิตเหมือนฟ้าแลบเลย 
แปล๊บๆๆ เลยล่ะ นัง่อยูท่ี่ร้าน แลว้อยูใ่ตต้น้กระบก ตน้กระบกมนัร่วงใส่หลงัคา ปัง! ปัง! โอโ้ฮ! 
จิตมนัพบั! พบั! เหมือนฟ้าแลบเลย 

น่ีไง เขาก็เป็น ส่ิงท่ีเป็นๆ เวลาจิตมนัเป็นมนัเป็นอยา่งนั้นนะ เวลาจิตท่ีบอกว่า มนัเกิด
เหมือนไฟนิดเดียว มนัแสงสว่างวาบข้ึนมาเลยนะ มนัก็เลยตกใจว่าในหอ้งของเรามนัมีไฟอยูด่วง
เดียว ไฟคอมเพรสเซอร์ท่ีติดแอร์อยู ่แลว้แสงมนัมาจากไหนล่ะ แสงมนัก็มาจากจิตนัน่แหละ จิต
ท่ีมนัรู้มนัเห็น บางคนบอกว่า พอจิตมนัเป็นสมาธิแลว้มนัจะเกิดความสว่างไสว 

ความสวา่งไสวมนัเป็น ๒ อยา่ง สว่างไสวคือความปลอดโปร่ง สว่างไสวคือความเขา้ใจ
ทั้งหมด ความสว่างคือแสงแห่งปัญญา แลว้ถา้สวา่งไสวแบบแสงไฟ แสงไฟนั้นถา้คนท่ีจิตเป็น
หลกันะ เกิดความสว่างอยา่งนั้นก็ไม่มีปัญหา มนัจะมีปัญหาแต่ไอพ้วกต่ืนเตน้น่ะ โอโ้ฮ! เห็น
แลว้ต่ืนเตน้ ไอพ้วกน้ีมีปัญหามาก 

แต่ถา้มนัไม่มีปัญหา เพราะอะไร เพราะเราเป็นคนรู้คนเห็นทั้งนั้น ถา้เราไปรู้ไปเห็น มนั
เกิดจากอะไร เกิดจากจิต มนัเกิดจากจิต ไอท่ี้ว่าพอมนัสว่างวาบ แลว้มนัเกิดความมหศัจรรย ์ ทีน้ี
เขาก็เขียนมาถามมาว่าอนัน้ีมนัคืออะไร แลว้ตอ้งพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แลว้ก็ตอ้งขอ
งบประมาณก่อน ตั้งหอ้งแลบ็ แลว้ก็ตอ้งตั้งกลอ้ง แลว้ก็เอามานัง่แลว้ก็จบัเลยวา่มนัจะเกิดตอน
ไหน แลว้มนัจะวาบอยา่งไร กลอ้งก็ส่องไม่เห็นเสียอีก เพราะมนัเป็นเร่ืองจิต มนัไม่ใช่เร่ือง
ร่างกาย มนัก็มองไม่เห็นหรอก น่ีพูดถึงทางวิทยาศาสตร์ เห็นไหม เพราะว่าส่วนใหญ่แลว้เราเป็น
ปัญญาชนไง เราจะไม่เช่ืออะไรง่ายๆ เราตอ้งเช่ือส่ิงท่ีมีเหตุมีผล เราก็ตอ้งว่ามนัตอ้งเป็นอยา่ง
นั้นๆ แต่ความจริง จิตน้ีมหศัจรรยน์กั จิตน้ีมนัเป็นของมนั ไอส้ว่างอยา่งน้ีมนัสว่างข้ึนมา มนัเป็น
ผลของการปฏิบติั ถา้จิตมนัเป็นอยา่งนั้นแลว้มนัเป็นหนเดียวแหละ ถา้มนัจะเป็นอีกขา้งหนา้ ถา้
มนัเป็นอีกเพราะมนัเป็นจริตนิสัย มนัจะมาอีก มาแลว้เราก็เขา้ใจ เราก็วางไว ้ ถา้มนัจะไม่มาอีก 
มนัก็เป็นแค่หนเดียวเท่านั้นแหละ ถา้เป็นหนเดียว มนัก็เป็นเพื่อทดสอบ  
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ท่ีว่าท  าดีไม่ไดดี้ ท  าชัว่ไม่ไดช้ัว่ มนักลบัเขา้มาตรงน้ี คนท าดีแลว้ไดดี้ ดูสิ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พระทัว่ไป คนทัว่ไปบอกว่า เพราะเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เขาถึงเคารพศรัทธาอยา่งน้ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไม่ใช่ เป็นเพราะเราท ามา เราท าความดีมา เราเป็น
พระโพธิสัตวม์า เราไดเ้สียสละมามหาศาล เราไดทุ่้มเทและเสียสละชีวิตมานบัไม่ถว้น ฉะนั้น 
เวลามาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเกิดจากผลท่ีเราท ามาต่างหาก น่ีไง ส่ิงท่ี
ท  ามา 

น่ีก็เหมือนกนั พอเรามาปฏิบติัใช่ไหม จิตใจของคนท่ีท าคุณงามความดีมา จิตใจคนท่ี
สร้างอ านาจวาสนามา เวลาจิตมนัสงบแลว้มนัก็จะไปรู้เห็นส่ิงท่ีมนัไดส้ร้างสมมา ไอข้องเรา
ข้ีครอก ไม่เคยท าอะไรเลย เสร็จแลว้จะใหเ้หมือนเขา ไม่มีหรอก 

เราไม่ไดท้  าอะไรเลยนะ เวลาจิตสงบก็สงบเฉยๆ ถา้มีอ  านาจวาสนา ท าใหส้งบไดน้ะ ถา้
ไม่มีอ  านาจวาสนา ท าใหส้งบไม่ได ้ ทุกขด์ว้ย ถา้มีอ  านาจวาสนา ท าใหส้งบได ้ มนักส็งบลงไป
ดว้ยอ านาจวาสนาของตน ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของตนสร้างมาอยา่งน้ี มนัก็ตอ้งเป็นแบบน้ี 
สร้างมาอยา่งน้ี แลว้มีแบบน้ี ถา้ท าไม่ไดก้็ไม่ไดด้ว้ย ถา้ท าได ้ มนัก็ไดส้งบไปธรรมดา ถา้
ธรรมดาแลว้ ไอแ้สงสว่างอยา่งท่ีว่ามนัก็ไม่มี  

ไอแ้สงสว่างท่ีว่ามนัมาเพราะวา่ส่ิงท่ีมนักระทบ จิตมนัไปกระทบ มนัก็รู้ มนัก็วาบข้ึน พอ
วาบข้ึนมาแลว้เขามหศัจรรยน์ะ พอมหศัจรรย ์เขากส็งสัยใหญ่เลยล่ะ โอโ้ฮ! พอมนัมีความรู้อยา่ง
น้ีข้ึน มนัสะดุง้ มนัสะดุดข้ึนมา แลว้มนัต่ืนข้ึนมา ต่ืนมาไม่ลืมส่ิงน้ีเลย แลว้เขาบอกว่ามนัดีอยู่
อยา่งหน่ึงเท่านั้นน่ะ “แต่อยา่งหน่ึงท่ีรู้ความสุขของผมคือมนัเกิดข้ึนมาในเส้ียววินาที ใชส้ัญญา
ไปเทียบไม่ไดเ้ลย” 

ใชส้ัญญาคือความคาดหมายเทียบไม่ไดเ้ลย แลว้มนัก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆ พอมนัเห็น
อยา่งน้ีแลว้มนัเปล่ียนไปเลย เขาบอกว่าต่อไปน้ีมนัเหมือนกบัความรู้สึกเดิมก็เป็นกะเพราหมู 
ความรู้สึกใหม่ก็เป็นกะเพราไก่ เป็นกะเพราเหมือนกนั แต่ไม่เหมือนกนั  

ปริยติักบัปฏิบติัไง ไอป้ริยติัศึกษามากก็ะเพราหมู ไอป้ฏิบติัไปแลว้กลายเป็นกะเพราไก่ 
ไอห้มูกบัไก่มนัไม่เหมือนกนั แต่เป็นผดักะเพราเหมือนกนั น่ีความเห็นของเขา น่ีเวลาเขาเขียน
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มาถาม ถา้ถามอยา่งน้ีมนัก็แบบว่ามนัเป็นประสบการณ์อนัหน่ึงของจิตท่ีมนัผา่นไปแลว้ แลว้ส่ิง
ท่ีกลบัมาก็กลบัมา กลบัมาเร่ิมตน้ปฏิบติัเหมือนเดิม เหมือนเดิม เห็นไหม เวลาหลวงตาท่าน
ประพฤติปฏิบติั จนใชปั้ญญาไปแลว้ไปถามหลวงปู่มัน่ ถามเสร็จแลว้หลวงปู่มัน่ใหท้  าอยา่งไร 
ท่านก็บอกว่า กลบัมาท าความสงบของใจ กลบัมาพุทโธ แลว้ใชปั้ญญาต่อสู้ต่อเน่ืองไป  

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนๆ เกิดข้ึนมาจากอะไร เกิดข้ึนมาจากเราก าหนดพุทโธ เกิด
ข้ึนมาจากเราก าหนดอานาปานสติ เราก็ไปก าหนดตรงนั้น ตรงนั้นถา้จิตมนัสงบข้ึนมามนัก็เขา้มา
สู่จุดน้ี จุดน้ีแลว้มนัจะรู้มนัจะเห็นอยา่งไร ตอนเป็นปัจจุบนัธรรม แลว้เราค่อยพิจารณาของเราไป
ไง 

น่ีเขาถามวา่ ส่ิงท่ีเขาถามมามีส่ิงใดท่ีควรจะเพิ่ม ควรจะลด จะเป็นอยา่งไรบา้ง แลว้ก็กลวั
ว่าหลวงพ่ออยา่แรงนะ  

วนัน้ีไม่แรง เห็นไหม วนัน้ีไม่แรง พูดดว้ยเหตุดว้ยผลไง ถา้มนัถามมาดว้ยเหตุดว้ยผล ถา้
มนัจะแรง มนัก็จะแรงต่อเม่ือ มนัมีเยอะมากท่ีเขาไม่ไดป้ฏิบติั เขาเขา้มาฟังในเวบ็ไซต ์แลว้เขาก็
มาจบัประเดน็ในเวบ็ไซต ์ แลว้ก็กลบัมาถามเรา ถามเป็นการต่อลอ้ต่อเถียง ถา้จะบอกว่าถามมา
เพื่ออวดดีน่ะ ถา้อยา่งนั้นเจอทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไร ถา้ปฏิบติัมาอยา่งน้ี ใครปฏิบติัก็แลว้แต่ถา้มนั
รู้มนัเห็นส่ิงใด มนัเป็นผลงานของตน มนัเป็นความมหศัจรรยน์ะ เพราะการปฏิบติัมนัลงทุนลง
แรงมาก แลว้กวา่จะไดม้าแต่ละช้ินแต่ละอนั อนันั้นจะรู้ได ้ ถา้ถามมาดว้ยการปฏิบติั ถามมา
เพราะความไม่เขา้ใจ ถามมาเพราะว่าเราอยากรู้อยากเห็น นัน่อีกเร่ืองหน่ึง แต่ถามมาบางทีมนัมี
อยูห่ลายๆ เจา้ เขียนมาจนบอกว่าอยา่เขียน ก็ยงัจะเขียน อยา่งนั้นน่ะเชด็เลยล่ะ เพราะมนัไม่เป็น
ประโยชน์กบัใคร ค าท่ีเราพูดอยูน่ี่มนัอยูใ่นเวบ็ไซต ์ แลว้ก็เอาค าพูดของเรามาถามเรา มนัก็
เหมือนเอาอว้กของเรากลบัมาใหเ้รากินไง เรากินอาหารเขา้ไปแลว้เราก็อว้กออกไป แลว้เขาก็
เก็บๆ มา มาป้อนหลวงพ่อใหม่ อยา่งน้ีเจอ ถา้เจออยา่งนั้นก็จบ 

ฉะนั้น เขาบอกว่า หลวงพ่ออยา่แรงนะ หลวงพ่อเอาแค่พอดีๆ ถา้พอดีๆ ฟังแลว้ดีมากเลย 
ชอบ แต่ถา้หลวงพ่อแรงเกินไป 

ไอท่ี้ว่าแรงหรือเบา เราดูท่ีเจตนาของคนถาม ถา้เจตนาเขาถามดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เจตนาคนอยากรู้ เราก็ขยนัตอบนะ โดยพระทัว่ไปเขาไม่ตอบหรอก เขาจะตอบน่ีเขาตอ้งใส่ซอง
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เยอะๆ ถา้ซองไม่หนาๆ กูพูดไม่เป็นนะมึง ถา้ซองหนาๆ โอโ้ฮ! น ้ าไหลไฟดบัเชียว นัน่เขาไม่
ตอบกนัหรอก แต่เวลาเราพูด เราอยูก่บัหลวงตา หลวงตาท่านบอกเลย ไปไหนก็ไปเอาใจของคน 

ใจคนมนัสงสัย ใจคนมนัอยากรู้ ใจคนมนัอั้นตูม้นัตอ้งตอบ ศาสนาตอบอยา่งน้ี ศาสนา
สอนเร่ืองหวัใจของคน ศาสนามนัเขา้ไปแกค้วามสงสัย ศาสนามนัพุ่งเขา้ไปใจด าของคน น่ี
แหละคือตวัศาสนาแท ้

ศาสนาไม่ใช่พิธีกรรม ศาสนาไม่ใช่ใหใ้ครออ้นวอน ศาสนาเกิดจากผลของการปฏิบติั 
ศาสนาเกิดจากจิตท่ีมนัทุกข ์แลว้มนัพน้จากทุกข ์นั้นคือตวัศาสนา เอวงั 


