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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
 
 

ถาม : เรื่อง “วนัพระ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ วนัน้ีค าถามไม่ค่อยเกี่ยวกบัปัญหาการภาวนาของผมสกั

เท่าไรครบั ค าถามมดีงัน้ี 

๑. ผมสงัเกตว่าครูบาอาจารยห์ลายๆ ท่านบรรลุธรรมในวนัพระ ไม่ทราบว่าเป็น

เพราะเหตุใด มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัหรอืไม่อย่างไรครบั 

๒. หลายๆ ครัง้ทีผ่มภาวนา หากเป็นวนัพระ (ไม่ไดเ้น้นภาวนาเฉพาะวนัพระ) ก็

มกัเหมอืนจะภาวนาดกีว่าวนัปกต ิทัง้ขณะนัง่ภาวนาและเวลาฝันครบั 

ดงัน้ีความเหน็ส่วนตวัผมเท่าทีไ่ดส้มัผสัในวนัพระนัน้มกัมคีวามมหศัจรรยใ์จมาก 

จงึขอความเมตตาจากท่านอาจารยเ์ป็นความรูเ้พื่อเป็นก าลงัใจแก่ผูต้ ัง้ใจภาวนาทัว่ๆ ไป

ดว้ยครบั 

ตอบ : ฉะนัน้ พูดถงึวนัพระๆ ถ้าบอกว่า ถ้าวนัพระเป็นวนัส าคญั มนัส าคญัจรงิๆ นะ แต่

ถ้าบอกวา่มนัเป็นความส าคญัผดิในใจเรา บอกวา่ถ้าวนัพระเป็นวนัทีภ่าวนาง่าย ทุกอย่าง

มนัสะดวกสบายไปหมด เรากร็อวนัพระ แลว้วนัพระมนัจะเป็นจรงิไหมล่ะ วนัพระกม็คีนเกดิ

คนตายเหมอืนกนั วนัพระกม็อีุบตัเิหตุ วนัพระกม็ผีู้ทีท่ าบุญกุศล วนัพระกค็อืวนัพระ 

วนัน่ะ เหน็ไหม วนัคนืล่วงไปๆ วนัคนืมนักค็อืวนั ตะวนัขึน้ ตะวนัตก มนักเ็ป็นวนั

วนัหน่ึง แต่ถ้าเป็นทางโลก ทางพรหมศาสตร ์ เขาจะบอกว่าฤกษ์ผานาท ี ฉะนัน้ ถ้า

ฤกษ์ผานาทมีนักเ็ป็นส่วนหน่ึงของเขา ไอน่ี้เป็นเรื่องของพรหมศาสตรต์่างๆ 

แต่ถา้เป็นพระพุทธศาสนานะ เรื่องอยา่งน้ีท่านถอืใหเ้ป็นเรื่องปกต ิความปกตขิองใจ 

ความปกตติ่างๆ วนัพระกค็อืวนัพระ วนักค็อืวนั แต่ถ้าพูดถงึประเพณีวฒันธรรม วนัพระ

ส าคญัไหม ส าคญัแลว้ วนัพระน่ีส าคญัมาก วนัพระส าคญัมากเพราะอะไร 
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เพราะวนัพระนะ ในพระไตรปิฎก วนัพระ เวลาวนัพระเลก็ ถ้าเราจ าศลี เราถอืศีล 

๘ ค าว่า “ศลี ๘” ศลี ๘ กค็อืศลี ๘ นะ แต่ศลีอุโบสถล่ะ ศลีอุโบสถกค็อืศลี ๘ เหมอืนกนั แต่

ท าไมเราถอืศลีอุโบสถมนัมบีุญกุศลมากกว่าศลี ๘ ล่ะ 

ศลี ๘ เหน็ไหม อุโบสถศีลกค็อืศลี ๘ น่ีแหละ อุโบสถศีลน่ะ แลว้ศลี ๘ กค็อืศลี ๘ 

น่ีแหละ แต่ถอืศลี ๘ กค็อืถอืศลี ๘ ถ้าถอืศลีอุโบสถมนัมบีุญกุศล ไดอ้ านาจวาสนาบารมี

มากกว่าศีล ๘ อา้ว! กศ็ีล ๘ เหมอืนกนั เพราะเราถอือุโบสถศลี 

เวลาเราอาราธนาศลี ศีล ๘ เรากอ็าราธนาศลี ๘ แต่เวลาศลีอุโบสถ เราเริม่ต้น

อาราธนาอุโบสถศลีเลย น่ีอุโบสถไง อุโบสถกว็นัพระไง อุโบสถศลี ศีล ๘ ศลี ๘ กค็อืศีล ๘ 

แต่ศลีอุโบสถมนัมบีุญกุศลทีห่นักแน่นกว่า หนักแน่นกว่า เหน็ไหม 

เพราะอยู่ในธรรมบท เพราะในพระไตรปิฎก แลว้เขาขยายความมาเป็นธรรมบท ถ้า

วนัปกต ิ วนัศลี ๘ เป็นวนัพระเลก็ เทวดา น่ีพูดถงึเป็นบุคลาธษิฐานดว้ย เป็นเรือ่งจรงิดว้ย 

เทวดาเขามาจดชือ่ผูท้ีถ่อืศลีวนัพระ พระเลก็กแ็บบวา่เทวดากม็าจดชื่อ น่ีในธรรมบทนะ แต่

ถ้าเป็นอโุบสถศลี พระอนิทรม์าเอง พระอนิทร์มาจดชื่อเลย ใครถอืศีล ๘ บา้ง อุโบสถศลี น่ี

พูดถงึวนัพระไง 

ทน้ีีวนัพระๆ วนัพระวนัส าคญัไหม วนัพระเป็นวนัส าคญั ส าคญัใน

พระพุทธศาสนา แต่ถ้าในการปฏบิตัมินัเป็นอกีเรื่องหน่ึงนะ ถ้าวนัพระเป็นวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา ส าคญัมาก ส าคญัมากเพราะวา่เราบวชใหม่ๆ เราไปธุดงคก์บัครบูา

อาจารย ์ปกตเิรากภ็าวนากนั แต่วนัพระ เนสชัชกิทุกวนัพระ ถ้าวนัพระนะ เป็นเรื่องปกตินะ 

นักภาวนา พอวนัพระปับ๊ ไม่นอน นัง่สว่างเลย วนัพระ วนัพระเลก็ พระใหญ่ ถ้าวนัพระ

เป็นวนัทีเ่รามุมานะเตม็ที่ 

แลว้ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านไปลาหลวงปู่ มัน่ออกวเิวก พอดมีนัตรงกบัวนัมาฆะ 

แลว้หลวงตาท่านกบ็อกหลวงปู่ มัน่ว่า วนัมาฆะคอืวนัพระใหญ่ วนัมาฆะกลบัมาท ามาฆะกบั

หลวงปู่ มัน่ทีว่ดัหนองผอืไม่ได้ 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า ถ้าเขา้ป่าเขา้เขาไปนะ กใ็หท้ ามาฆะองค์เดยีว ใหถ้อืศลีอยู่ในป่า 

วนัมาฆบูชากใ็หป้ฏบิตัเิตม็ที่ 
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วนัพระเป็นวนัส าคญั วนัส าคญัในประเพณีวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรมนะ 

เพราะเรือ่งผลของวฏัฏะ อย่างเช่นเรา เราเกดิมาจากไหน เราเกดิมาจากพ่อแม่เราน่ีแหละ 

แต่ถ้าเราตายไปแลว้ล่ะ เราตายไปแลว้ 

เราเกดิมาแลว้ เกดิมา เราบวชพระ บวชพระ เราว่าเรากม็บีุญ เพราะเรารกัษาศลี

อยู่ในเพศของสมณะ แลว้เราตายไป เราตายไป เรามบีญุกุศลไหม มบีุญกุศล เรากไ็ปเกดิ ไป

เกดิเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ไปเกดิเป็นอะไรกแ็ลว้แต่ ทน้ีีความสมัพนัธ์มนัมไีง 

เวลาความสมัพนัธ์มนัม ีพอวนัพระมนักร็ะลกึถงึ เหน็ไหม ระลกึถงึ 

เราจะบอกว่า วนัพระ จติวญิญาณเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ เขาเวยีนว่ายตาย

เกดิอยู่ ถ้าเขาเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธ วนัพระ วนัโกนเขาไปท าบุญกุศลกนั ถ้าวนัพระปับ๊ 

ตัง้แต่เทวดา อนิทร ์พรหมลงมายนันรกอเวจเีลย เขาเปิดหมดนะ วนัพระน่ี วนัพระ รูก้นัว่าวนั

พระเป็นวนัท าบุญ วนัพระ ชาวพุทธจะท าบุญกุศล พวกสมัภเวส ี พวกผเีปรต พวกผทีีไ่ม่มี

ญาต ิพวกผทีีต่้องการบุญกุศล วนัพระจะไดเ้ศษบุญทีใ่ครจะอุทศิมาใหบ้า้ง วนัพระน่ี 

เราทุกขท์ัง้ชวีติเลย เราทุกขต์ลอดเลย พอวนัพระ เราปลื้มใจ เหมอืนเราหวิ

กระหายเตม็ทีเ่ลย วนัน้ีจะไดด้ื่มน ้าสกัแก้วหน่ึง วนัน้ีใครถวาย ใครอุทิศส่วนกุศลมา เราจะได้

พึง่พาอาศยั มอีาหารตกกระเพาะสกัหน่อยหน่ึง เห็นไหม ทีว่่าส าคญั ส าคญัแบบน้ีไง ส าคญั

เพราะมนัเป็นกลาง เป็นวนัสากลของวฏัฏะ ตัง้แต่พรหมลงมาเลย รูก้นั รูก้นัว่าวนัน้ีเป็นวนั

ท าบุญกุศล แมแ้ต่พวกสมัภเวส ี แมแ้ต่ผทีีไ่รญ้าต ิ ผทีีไ่ม่มใีครดูแล วนัพระเป็นวนัทีช่าว

พุทธเขาจะท าบุญกุศลกนั 

แลว้เวลาพระใหพ้ร เขาจะอุทศิส่วนบุญกุศลมาเพื่อเจา้กรรมนายเวร เพื่อสมัภเวส ี

เพื่อสตัวโ์ลก เหน็ไหม สพฺเพ สตฺตา สตัวท์ัง้หลาย เพื่อนเกดิ แก่ เจบ็ ตายดว้ยกนัทัง้หมด

ทัง้สิน้ เธอจงเป็นสุขๆ เถดิ เราท าบุญกุศล อุทศิส่วนกศุลมาให ้ไอค้นทีไ่ม่มทีางออกมนักไ็ด้

ส่วนบุญกุศลวนัน้ีไง 

วนัน้ีวนัพระ วนัพระส าคญัไหม 

ถ้าส าคญัตามประเพณีวฒันธรรม ส าคญัมาก วนัพระน้ีส าคญัมาก ส าคญัเป็น

สญัลกัษณ์ เป็นต่างๆ แลว้ผูบ้วช น่ีประเพณีวฒันธรรมนะ เพราะโลกมนัเจรญิขึน้ เมื่อก่อน

เราหยุดวนัพระกนั แลว้อย่างวา่แหละ เขากลวัจะไม่เจรญิเท่าโลกไง กเ็ลยเปลีย่นเป็นหยดุ
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เสารอ์าทติย ์ แตเ่มื่อกอ่นวนัพระ แมแ้ต่เรายงัหยุดวนัโกน วนัพระเลย แลว้เรากเ็ปลีย่นให้

เป็นสากลซะ ตอนน้ีในลงักาเขายงัตกลงกนัไม่ไดว้่าจะหยุดวนัไหน เขายงัหยุดวนัพระอยู่ 

เขากบ็อกจะทนัโลกเหมอืนกนั จะหยุดเสารอ์าทติย ์

ตอนน้ีมนัเป็นทีว่่า วนัพระส าคญัไหม 

ถ้าบอกส าคญัน่ีส าคญั ส าคญัมาก ทน้ีีส าคญัเพราะอะไร ส าคญัเพราะว่ามนัไม่ใช่

วนัพระเฉพาะเราน่ี ถ้าวนัพระ ประเพณี ทน้ีีมนักอ็ย่างทีว่่า เช่น วนัสงกรานต์ต่างๆ แต่ละ

ประเพณีเขากเ็ลื่อน วนัเขาคาบเกี่ยวกนั เขาจะไม่ตรงวนัเดยีวกนั แต่ถ้าเป็นจนัทรคตมินัจะ

ตรงกนั ถ้าตรงกนั มนัตรงกนัทัง้หมด ถ้ามนัตรงกนัทัง้หมด มนัไดผ้ลตรงน้ี ถ้าไดผ้ลตรงน้ี

ปับ๊ 

ดูส ิในธรรมบทอกีเหมอืนกนั เวลาเราภาวนาไป จติเราฟุ้งซ่านกจ็ติฟุ้งซ่าน พอจติ

เราเริม่สงบ ถา้เรามอี านาจวาสนา เทวดา อนิทร ์ พรหมเขาจะเขา้มาช่วยคุม้ครองช่วยดูแล 

คุม้ครองดูแลเพื่ออะไร เพื่ออยากใหจ้ติเราสงบ ถ้าจติเราสงบ พอจติสงบน่ีเหน็พุทธะ ผูใ้ด

เหน็ธรรม ผูนั้น้เหน็ตถาคต ถ้าจติสงบนะ ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิถ้าอปัป

นาสมาธ ิ จติสงบ เราไดไ้ปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราไดบุ้ญ ผูท้ีเ่ขามา

คุม้ครองดูแลเขากไ็ดบุ้ญไปดว้ย น่ีเวลาปฏบิตันิะ 

แต่พวกเรามนัปฏบิตัแิบบคนไรญ้าติ คนขีทู้ดกุดถงั คอืคนไม่มบีุญน่ะ ปฏบิตักิ็

แสนยาก แลว้ไม่มเีทวดาช่วยสกัท ีจติไม่สงบสกัท ีแลว้เทวดากไ็ม่เหน็ช่วยเลย มแีต่ความ

ทุกข.์..กเ็ราสรา้งบุญมาแบบน้ี เราท าของเรามาแบบน้ี เราท าแบบน้ี แต่ครูบาอาจารยท์ีท่่าน

ท าของท่าน ท่านรูท่้านเหน็ของท่าน นัน่เป็นจรงิ 

น่ีเราพูดถงึวนัพระ จะบอกว่าวนัพระส าคญัไม่ส าคญัก่อนไง ถ้าบอกว่าวนัพระไม่

ส าคญัเลย เราเป็นพระ ถ้าจะว่าเราเป็นผู้น าของชาวพุทธกไ็ด้ แลว้จะบอกว่าวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนามนัจะไม่ส าคญัเลย มนัจะไม่ดูถูกดูแคลนประเพณีวฒันธรรมจนเกนิไปหรอื 

ทน้ีีวนัพระส าคญัไหม 

ส าคญัทีอ่ธบิายใหฟั้งอยู่น่ี 

ทน้ีีพอถงึเรื่องการภาวนา “ผมสงัเกตวา่ครูบาอาจารยห์ลายๆ ท่านบรรลุธรรมใน

วนัพระ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตใุด มคีวามเกี่ยวเน่ืองกนัอย่างใด” 
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ถ้าวนัพระมนัเป็นวนัภาวนาอยู่แลว้ วนัพระน่ี เพราะวนัปกตเิรากภ็าวนากนัอยู่

แลว้ เราพูดบ่อยมากจนคนเขยีนค าถามเอาค าพูดเราถามกลบัมาบอกว่า ทางคบัแคบ ทาง

กวา้งขวาง 

เพราะอนัน้ีมนัอยู่ในพระไตรปิฎก ทางของสมณะ ผูท้ี่เหน็ภยัในวฏัสงสารบวชมา

เป็นนักรบ บวชมาเป็นพระ น่ีทางกวา้งขวาง ทางกวา้งขวางหมายถงึว่า ๒๔ ชัว่โมง เรา

ภาวนา ๒๔ ชัว่โมง ๒๔ ชัว่โมงน้ี พระฉันเสรจ็แลว้ไปแลว้ เขาไดภ้าวนา ๒๔ ชัว่โมงเลย 

แลว้พระเรา วนัน้ีไม่มาฉัน ๓-๔ องค ์๓-๔ องคน้ี์ ๒๔ ชัว่โมง เขาภาวนาไดต้ลอดเวลาเลย 

ทางกวา้งขวางคอืภาวนาได ้๒๔ ชัว่โมง 

ทางคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ ทางคบัแคบเพราะเราต้องท ามาหากนิ หน้าทีก่ารงาน

ของเรามนัดงึเวลาเราไปแลว้ส่วนหน่ึง แลว้ถ้าใครมคีรอบครวั การดแูลครอบครวักด็งึเวลาไป

ส่วนหน่ึง เวลาทีจ่ะปฏบิตักิเ็วลาเราท าวตัรเชา้ ท าวตัรเยน็ ก่อนนอนเราสวดมนต์ เราได้

ภาวนาตอนนัน้น่ะ ไม่อย่างนัน้เรากต็ื่นนอนแต่เชา้ ตื่นนอนก่อน แลว้ภาวนาตอนนัน้น่ะ 

แลว้กลางวนัเราจะท าภาวนา มนักต็้องมภีาระรบัผดิชอบไป เวน้ไวแ้ต่ใครทีเ่หน็โทษ เหน็

โทษกไ็ปจ าศลีทีว่ดั ไปภาวนา เราจะหลกีเรน้ไปไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว เห็นไหม น่ีทางคบั

แคบ ทางของคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ 

เราบอกว่าทางคบัแคบ กบ็อกวา่ “อูฮู้! พระน่ีเหน็แก่ตวั แหม! เวลาพระน่ีทาง

กวา้งขวาง เวลาคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ” 

ไม่มใีครเห็นแก่ตวัหรอก มนัเป็นหน้าที ่ มนัเป็นความรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารเกดิ

มานัน่น่ะ มนัเป็นไปโดยสจัจะ มนัไม่ไดเ้ป็นทีว่่าใครไปท าใหม้นัคบัแคบ ใครท าใหก้วา้งขวาง

หรอก ถ้าเราเหน็ว่าเราเป็นคฤหสัถ์ เราอยากกวา้งขวาง เรากบ็วชส ิบวชมาเป็นพระ 

แลว้บวชเป็นพระแลว้กเ็ลอืกเอาดว้ย เลอืกเอาวดัทีไ่หนทีป่ฏบิตั ิ วดัทีค่รูบา

อาจารยท์ีท่่านเป็นธรรม ถ้าวดัทีค่รูบาอาจารยเ์ป็นธรรม ท่านจะคุ้มครองเรา ท่านจะดูแล

เรา ท่านจะพยายามคุม้ครอง ท่านจะใหเ้วลาเราปฏบิตั ิ

ถ้าไปบวชทีว่ดัทีเ่ขาไม่คุม้ครองดูแล เราไปแลว้เราตกนรกทัง้เป็นน่ะ ไปแลว้มนัไม่

มเีวลาภาวนา นึกว่าบวชมาเป็นพระแลว้จะภาวนา บวชเป็นพระแลว้กม็าอาบเหงื่อต่างน ้า 

จะมาสรา้งวตัถุก่อสรา้งอยู่อย่างนัน้ โอ๋ย! อย่างน้ีกูเป็นกรรมกรก่อสรา้งดกีวา่ กูไปก่อสรา้งกู

ยงัไดร้ายวนัเลย 
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น่ีพูดถงึนะ ถ้าเราบวชแลว้เรากเ็ลอืก เลอืกเอา ถ้าบวชแลว้ ถ้าเราบอกเราทางคบั

แคบ กค็บัแคบ เรามโีอกาสไง สทิธเิสรภีาพเสมอกนั เกดิมาอยู่ทีเ่ราเลอืก กเ็ลอืกส ิละทิ้งมา

ทางโลก ทางโลกวางมนัซะ แลว้ไปบวช 

“บวชแลว้ใครจะดูแลล่ะ บวชแลว้ไม่มใีครดูแล มนัทุกขย์ากเอา” 

ยงัไม่ทนับวชเลย มนัคดิไปก่อนแลว้ ยงัไม่ทนับวชเลย มนัห่วงว่ามนัจะไม่มจีะกนิ

แลว้ 

หลวงตาท่านพูดบ่อย หลวงตาท่านพูดใหก้ าลงัใจพระนะ “เราอยากเหน็พระที่

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบแลว้ไม่มปัีจจยัเครื่องอาศยั เราอยากเหน็นัก” 

หลวงตาท่านพูดบ่อย อยากเหน็พระทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบแลว้ไม่มปัีจจยัเครื่อง

อาศยั อยากเหน็นัก อยากเหน็นัก ขอใหป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเถดิ คนทีเ่ขาส่งเสรมิน่ี

มหาศาล 

แต่น่ีไม่อย่างนัน้น่ะ พอจะบวชก ็ อู๋ย! ห่วงนู่น ห่วงน่ี ห่วงนัน่ น่ีขนาดไม่ไดบ้วช

เลย ขนาดหามาตุนไวน้ะ มนัยงัไม่พอใช ้แลว้บวชไปมนัจะพอใชไ้ดอ้ย่างไร กนั็น่กเิลสมนั

ใช ้ไม่ใช่ชวีติมนัใช้ 

ถ้าชวีติมนัใชน้ะ พระวนัน้ีไม่มาฉันตัง้กี่องค ์สทิธขิองเขา เขาไม่บณิฑบาต เขาไม่

ฉัน เขาใหร้่างกายเขาเบา เพราะไม่มอีาหารตกในกระเพาะ เขาจะไดภ้าวนาของเขา ถ้าใครยงั

ก าลงัไม่พอ เรากบ็ิณฑบาตมาขบฉัน ขบฉันเท่าทีร่า่งกายมนัพอจ าเป็นตอ้งใช้ อยา่ฉันจน

มากเกนิไป ฉันใหไ้ปนัง่สปัหงกโงกง่วง 

การไม่ฉันอาหาร เวลานัง่แลว้มนัไม่สปัหงกโงกง่วง แต่หวิไหม หวิ มนัธรรมดา 

มนัหวิธรรมดา หวิ หวิทีก่ระเพาะมนัหวิ แต่หวัใจมนัเบกิบาน ถ้าหวัใจมนัเบกิบาน หวัใจ

มนัไม่หวิกระหายไป ความหวินัน้กเ็บาบางลง 

แต่ถ้าหวัใจมนัไม่มหีลกัมเีกณฑ์ พอมนัหวินะ โอ้โฮ! หวิน่าดูเลย หวิ ๒ เท่า ๓ เท่า 

หวิมนับวกเขา้ไปเลย แลว้บอกว่า อูฮู้! ไหนว่าอดอาหารแลว้มนัด ี อดอาหารแลว้มนัทุกข์

ขนาดน้ี 

อ้าว! กเ็อง็อดอาหารเอาทุกข ์ แต่ถ้าเอง็อดอาหารเอาเพื่อให้ร่างกาย

เบา ไมใ่ห้ธาตุขนัธ์ทบัจิต ให้จิตใจ ดสิู เราก าหนดพทุโธๆ ให้มนัลอยตวัขึ้นมา 
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ให้เป็นอิสระขึ้นมา แล้วมนัมีธาตุขนัธ์ไปทบัมนั ปัญญาเราด้อย เรากใ็ช้ผ่อนเอา 

แล้วเราก าหนดพทุโธของเราไป พอจิตมนัลอยตวัขึ้นมา มนัพ้นจากธาตุจากขนัธ์ 

พ้นจากการยึดเหน่ียว โอ้โฮ! มีคณุค่าขนาดน้ี แหม! ถ้ารู้อย่างน้ีอดมาตัง้นาน

แล้วล่ะ แหม! รู้มาช้าเกินไป น่ีเวลามนัท าได้นะ 

มนัมที าไดก้บัท าไม่ได ้ มนัอยู่ทีต่ณัหาความทะยานอยากของเรา ถ้าตณัหาความ

ทะยานอยากไม่ครอบคลุม มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีพูดถงึว่าทางคฤหสัถ์ทีค่บัแคบกบั

ทางสมณะทีก่วา้งขวาง ถ้ากวา้งขวาง เราท าของเรา เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา  

น่ีพูดถงึวนัพระนะ วนัพระ เรากด็ูจากภายนอกมา ดูจากภายนอก ภายนอกประเพณี

วฒันธรรม สญัลกัษณ์ส าคญัไหม ส าคญั ส าคญัเพราะเป็นผลของวฏัฏะ ของวฏัฏะตัง้แต่

เทวดา อนิทร ์พรหมลงมา น่ีสื่อ เป็นสากลรูก้นัหมดเลย รูก้นัหมด ท าบุญอุทศิส่วนกุศลไป

ถงึกนัหมด ถ้าพูดถงึบุญกุศลทีม่นัเกี่ยวเน่ืองต่อกนั ถ้าเขามบีุญดแีลว้กเ็รื่องของเขา น่ีพูด

ถงึวนัพระ 

“สงัเกตว่าครูบาอาจารยท่์านบรรลุธรรมวนัพระ” 

วนัพระเป็นวนัภาวนาของท่าน ถ้าท่านภาวนาของท่านแลว้ ถ้าท่าน

ปฏิบติัของท่าน ท่านจะได้เวลาท่ีพิเศษขึ้นมา แต่ถ้าจะบรรลธุรรมไม่บรรลุธรรม 

มนัอยู่ท่ีมรรค มนัอยู่ท่ีเหตุ มนัไม่ได้อยู่ท่ีวนัพระ มนัอยู่ท่ีว่า สมาธิชอบ อยู่ท่ีสติ

ชอบ สมาธิชอบ ปัญญาชอบ งานชอบ เพียรชอบ การปฏิบติัท่ีชอบธรรมจะเกิด

มรรคญาณ มรรคญาณคือธรรมจกัร จกัรอนัน้ีมนัได้เคลื่อนออกไป ถ้าจกัรอนัน้ี

เคลื่อนออกไปคือภาวนามยปัญญามนัได้เคลื่อนออกไป แล้วกลบัมาช าระล้าง

ความเหน็ผิด ความไม่รู้ในใจของเรา 

จติใจของเราศกึษาธรรมะของพระพุทธเจา้มาเก่งนัก นักปราชญ์ รูไ้ปหมด แต่ไม่

รูจ้กัตวัเอง พอจติมนัสงบเขา้มา จะวนัพระหรอืวนัปกติกแ็ลว้แต่ ถ้าจติสงบแลว้ ใครฝึกหดั

ใหจ้ติสงบ พอจติสงบแลว้ฝึกหดัออกใชปั้ญญา 

ถ้าจติมนัไม่สงบ จติไม่มหีลกัมเีกณฑ์ จติปลอม จติปลอมคอืมอีวชิชา คอืมตีณัหา

ความทะยานอยากเขา้มา สมุทยัเขา้มาเจอืปน ความสมุทยั ความคาดความหมาย ความ
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ต้องการ ความเพอ้เจอ้ มนัเขา้มาเจอืปนกบัความรูส้กึนึกคดิของเรา ความรูส้กึนึกคดิน้ี

ศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้น้ีสะอาดบรสิุทธิ ์ แต่ไอก้เิลสตณัหาความทะยานอยาก ความคาดความหมาย ความ

ต้องการความทะยานอยากอนัน้ีมนัเขา้ไปเจอืปน เจอืปนว่าตอ้งเป็นอย่างนัน้ ต้องเป็นอย่าง

ทีเ่ราคดิ ต้องเป็น ศกึษาแลว้มนัเขา้ใจ ศกึษาแลว้มนัซาบซึ้ง น่ีสมุทยัมนัเขา้ไปปน พอ

สมุทยัเขา้ไปปนกเ็ลยจติปลอมไง จติปลอม อรยิสจักป็ลอมไง 

ตอนน้ีภาวนาในทางอรยิสจั ในสตปัิฏฐาน ๔ สตปัิฏฐาน ๔ ปลอมๆ น่ะ สตปัิฏ

ฐาน ๔ นึกเอาน่ะ สตปัิฏฐาน ๔ คาดหมายเอาน่ะ สตปัิฏฐาน ๔ จนิตนาการเอาน่ะ สตปัิฏ

ฐาน ๔ มนัเป็นไปทีไ่ม่มสีตคิวบคุมน่ะ นัน่น่ะสตปัิฏฐาน ๔ จอมปลอม 

ถ้าสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ พุทโธ ท าจติใหส้งบเขา้มา 

“อา้ว! จติสงบมนัไม่ใช่ใชปั้ญญา มนัไม่ใชปั้ญญา” 

ท าเถอะ ท าตามครูบาอาจารยท์ีท่่านประพฤตปิฏบิตัมิา 

“อา้ว! กบ็อกว่ากาลามสูตร ไม่ใหเ้ชื่อใคร แลว้จะไปเชื่อใคร” 

ครูบาอาจารยท่์านปฏบิตัมิา ท่านไดผ้ดิมาก่อน ค าพดูน้ีเป็นค าพูดทีเ่ดก็ๆ เบื่อ

มากเลยบอกว่าพ่อแม่อาบน ้ารอ้นมากอ่น เดก็ๆ มนัเบื่อมาก เดก็ๆ มนัรบัไม่ไดเ้ลยนะ “เฮย้! 

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่อาบน ้ารอ้นมาก่อนนะ ต้องเชื่อนะ” มนัรบัไม่ได ้มนัรบัไม่ได ้

ไอน่ี้กเ็หมอืนกนั ครูบาอาจารยข์องเราท่านผดิมาก่อน ถ้าคนไม่ผดิมา ท่านจะ

แยกแยะไม่ถูกหรอกวา่ สตปัิฏฐาน ๔ จรงิ กบัสตปัิฏฐาน ๔ ปลอม มนัปลอมมาก่อน แต่ถ้า

มนัปลอมมาก่อน จะเอาจรงิเลยมนักไ็ม่ม ีถ้าปลอมมากอ่น กจ็บัความปลอมนัน้ แต่พจิารณาไป

แลว้ถา้รูจ้รงิมนัจะทิ้งความปลอมนัน้เขา้สู่ความจรงิ ฉะนัน้ คนทีผ่ดิมาก่อนเขาจะบอกเรา ครูบา

อาจารยท์ีผ่ดิมาก่อน 

เหน็ไหม กาลามสตูร ไม่ใหเ้ชื่อใครๆ ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่ครบูาอาจารย ์ไม่ใหเ้ชื่อ 

กเ็รากท็ าไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ เราท าเรากล็ม้ลุกคลุกคลานอยู่แลว้ เรากล็องดูสกัหน่อยได้

ไหม ท่านพูดมา ถ้าไม่เชื่อ เรากล็องพสิูจน์ไง เพราะเรากท็ ามาแลว้ เรากท็ ามาแลว้กไ็ปไม่ได้

อยู่น่ี เราท ามาแลว้กทุ็กขอ์ยู่น่ี เราท ามาแลว้เรากไ็ม่ไดป้ระโยชน์อยู่น่ี แลว้ท าไมเราไม่พลกิ

ล่ะ ไม่มอีุบายเปลีย่นแปลงเลยหรอื 
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กเิลสมนับอกเลย นักปฏบิตัโิง่ขนาดน้ีเนาะ ซื่อตรง ซื่อบื้อ ท าเขา้มา เขา้ไปจ านน

กบักเิลสทุกทเีลย ภาวนาไปแลว้กไ็ปคารวะกเิลส ภาวนาไปแลว้กไ็ปยอมจ านนกบัมนั อย่าง

น้ี ท าอยู่อย่างน้ี กเิลสมนัจะบอก มนัจะกระซบิที่หูนะ “ท าไมเอง็โง่นักวะ ท าไมเอง็ไม่

เปลีย่นแปลงบา้งเลย” 

น่ีกเ็หมอืนกนั เรากท็ ามาจนป่านน้ี เราไม่ได ้แลว้ครูบาอาจารยท่์านบอกท าพุทโธ

ก่อน แต่เราไม่เชื่อ เราไม่เหน็ว่าเป็นความจรงิ ท าไมไม่ลองดูล่ะ ถ้าลองดูแลว้ ถ้าลองแลว้ 

พจิารณาไปแลว้ พอไปรูจ้รงิเขา้ โอโ้ฮ! เหน็ไหม ถ้าท าจรงิอย่างน้ีมนักเ็ป็นจรงิขึน้มา 

ถ้าจติสงบแลว้ ความคาดความหมาย ความต้องการ ความจนิตนาการมนัไม่ม ี

เพราะมนัเป็นความจรงิ จติสงบจรงิๆ แลว้เวลาจะร าพงึไปทีก่าย ทีเ่วทนา ทีจ่ติ ทีธ่รรม น่ี

สตปัิฏฐาน ๔ จรงิ เพราะจติมนัจรงิ ถ้าจติมนัจรงิ มนัเห็นจรงินะ มนัสะเทอืนกเิลส สะเทอืน

หวัใจมาก 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเราเหน็สตปัิฏฐาน ๔ น่ีเห็น กเ็หมอืนไปโรงเรยีน เห็นเขาเขยีน

โปสเตอรไ์ว ้เหน็เขาเขยีนเป็นปฏจิจสมุปบาท เหน็กเ็ห็น เห็นเฉยๆ เหน็กเ็ห็น นิมติหมาย

เหน็กเ็หน็ แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้มนัเหน็ แตกต่างมาก 

น่ีพูดถงึว่า ท าไมท่านบรรลุธรรม 

ถ้ามนัจะบรรลุธรรม บรรลุธรรมที่น่ี บรรลุธรรมตัง้แต่มนัมศีีล สมาธ ิ ปัญญาตาม

ความเป็นจรงิ ไดค้วามฝึกฝน ไดค้วามหมัน่เพยีร ไดค้วามวริยิะ ความอุตสาหะ แลว้พอวนั

พระขึน้มา มนักม็คีวามมุมานะมากขึน้ มนักม็สีิง่ทีส่ะดวกมากขึน้ พอท าความเป็นจรงิมาก

ขึน้ มนัจะบรรลุธรรม บรรลุธรรมทีน่ี่ บรรลุธรรมที่มรรค 

ในธมัมจกัฯ เหน็ไหม เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนทีไ่ม่ควรเสพ ทางสองส่วน อตัต

กลิมถานุโยค กามสุขลัลกิานุโยค มชัฌมิาปฏปิทา มชัฌมิาปฏปิทาอยู่ตรงไหนล่ะ 

มชัฌมิาปฏปิทากท็างสายกลาง ทางสายกลางของกเิลสส ิ

มชัฌมิาปฏปิทากค็วามสมดุล ความสมดุลของการปฏบิตั ิถ้าเป็นปัญญาวมุิตตมินั

กเ็ป็นสมดุลของมนัอย่างหน่ึง ถ้าเป็นเจโตวมุิตติมนัก็เป็นสมดุลอย่างหน่ึง ถ้าเป็นเจโต

วมุิตตกิท็ าความสงบของใจ ท าสมาธเิป็นหลกั แลว้ออกไปเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ถ้าเป็นปัญญา
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วมุิตตใิชปั้ญญาอบรมสมาธเิขา้มา พอจติมนัปล่อยวางเขา้มาแลว้ ถ้ามนัเหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จติ เห็นธรรมตามความเป็นจรงิ มนักย็กขึน้สู่วปัิสสนา 

น่ีสมถะแลว้ยกขึน้สู่วปัิสสนา เวลาจติสงบแลว้ เวลาจะยกขึน้วปัิสสนา ตรงน้ี

ส าคญัมาก ส่วนใหญ่แลว้มนัไม่ยกขึน้สู่โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตมิรรคกส็ู่โสดาปัตตผิล 

ตัง้แต่ปุถุชนคนหนา คนทีท่ าสมาธไิดย้าก ถ้าเรามสีตปัิญญา เราท าสมาธไิดจ้น

เป็นกลัยาณปุถุชน ถ้ากลัยาณปุถุชน จติมนัสงบไดง้่าย มนัตัง้มัน่ไดง้่าย ถา้มนัน้อมไปเหน็

กาย เหน็เวทนา เหน็จติตามความเป็นจรงิ ยกขึน้สู่โสดาปัตตมิรรค ถ้ายกขึ้นสู่โสดาปัตตมิรรค

แลว้พจิารณาของมนัไป มนัตทงัคปหาน มนัปล่อยแลว้ปล่อยเล่า พจิารณาตอ่เน่ืองไป มนัจะ

เป็นโสดาปัตตผิล ถา้โสดาปัตตผิล มนัพฒันาการก้าวด าเนินไป น่ีถ้าบรรลุธรรม ค าว่า “บรรลุ

ธรรมๆ” มนัต้องมเีหตุมผีล 

วนัพระกส็่วนวนัพระ วนัพระส าคญัไหม ส าคญั แต่บรรลุธรรมน้ีส าคญั

กว่า เพราะอะไร เพราะมนัจะมีพระในหวัใจเลย ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้นัน้เหน็

ตถาคตเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะสถิตกลางหวัใจเลย ไม่ต้องไป

ท่ีอินเดีย ไม่ต้องไปเฝ้า ไม่ต้องไปหาท่ีไหนเลย หาอยูก่ลางหวัใจน่ี พทุธะแท้นัง่

อยู่กลางหวัใจน่ี อุปัฏฐากง่ายด้วย ดแูลง่ายด้วย ไม่ต้องไปดแูลไกลด้วย 

น่ีพูดถงึวา่ “สงัเกตว่าท าไมครบูาอาจารยท่์านบรรลุธรรมวนัพระ” ขอ้ ๑ น่ีเฉพาะวนั

พระนะ 

“๒. หลายครัง้ทีผ่มภาวนา หากเป็นวนัพระ ไม่ไดเ้น้นภาวนาเฉพาะวนัพระครบั

...” น่ีกลวัโดนเอด็ไง “...มนัมกัเหมอืนจะภาวนาดกีวา่ปกต ิ ทัง้ขณะนัง่ภาวนาและเวลาฝัน

ครบั” 

ถ้าเวลานัง่ภาวนา เวลาฝัน ฝันมนักอ็ย่างทีว่่า วนัพระ ถ้าพูดถงึในสุตตนัตปิฎกนะ 

วนัพระเขาจะปล่อยพวกผพีวกอะไรออกมารบัส่วนบุญ ส่วนต่างๆ อนัน้ีมนัเป็นวฏัฏะนะ ถ้า

พูดอย่างน้ีไปแลว้เรารบัรู ้ แต่เราพยายามไม่พูด ไม่พูดเพราะอะไร ไม่พูดเพราะทาง

วทิยาศาสตรเ์ขาจะบอกว่า พุทธศาสน์ต้องมเีหตุมผีลส ิ พุทธศาสน์อย่าพูดเลื่อนลอย พุทธ

ศาสน์พูดเลื่อนลอย เพราะพุทธศาสน์มนัพูดถงึวฏัฏะ พูดถงึการก าเนิด พูดถงึการเกดิการ

ตาย แลว้พูดเป็นเหมอืนกบันิยายไปเลย 



ไม่ท้ิงผูรู้้ ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

นิยายส่วนนิยาย ทน้ีีค าว่า “นิยาย” สุตตนัตปิฎกคอืนิทาน ค าว่า “นิทาน” 

พระพุทธเจา้ท่านเห็นจรงิของท่าน ภพชาตขิองมนุษย์ ภพชาตขิองสตัวโ์ลกทีต่ายไป ทน้ีี

ถ้ามนัพูดแลว้ ภพชาต ิสิง่ทีเ่ป็นอดตีกบัสิง่ทีเ่ป็นปัจจุบนั แลว้เราจะมาเทยีบเคยีงกนัมนักค็น

ละยุคคนละสมยัแลว้ 

ฉะนัน้ เวลาท่านเทยีบเคยีงถงึคนทีต่ายไปแลว้เอามาเทยีบเคยีง ท่านถงึบอกเป็น

นิทาน แต่นิทานจรงิๆ นะมงึ ไม่ใช่นิทานเล่นๆ นะ แต่พอค าว่า “นิทาน” ปับ๊ เรากบ็อก 

เฮย้! มนัเป็นนิทาน มนัเป็นอะไร 

ฉะนัน้ กรณีน้ีมนัถงึบอกว่า เวลาเวยีนว่ายตายเกดิ ถ้าเราเชื่อของเรา เราเชื่อของ

เรา ถ้าเราเชื่อแลว้เราอยากพสิูจน์ พสิูจน์กพ็ุทโธใหจ้ติสงบเขา้มา ถ้าจติสงบเขา้มานะ ถ้า

ใครมอี านาจวาสนาบารมนีะ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ มนัระลกึอดตีชาต ิพอระลกึอดตีชาติ

ไปกบ็อกน่ีฝันไง 

“วนัปกตเิวลาผมภาวนานะ ภาวนากด็ ีฝันกด็”ี 

เหน็ไหม เพราะคนเรามนัฝัน การฝัน ถ้าเรายงัมกีเิลสอยู่ ฝันนะ มนักม็สีมุทยัเจอื

ปน มกีารคาดหมายเจอืปน แต่ถ้ามนัเป็นความจรงินะ พอมนัไม่มกีเิลสแลว้มนัจะไม่มอีะไร

เจอืปน ถ้าไม่มอีะไรเจือปน มนัชดัเจน มนัจะจรงิของมนั ถ้าจรงิของมนั เหน็ไหม 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าท าไมมนัด ี กด็เีพราะเหตุน้ีแหละ ดเีพราะว่ามนัเปิดหมด ทุกอย่าง

เขาถงึกนั น่ีพูดถงึการถงึกนั แต่มนักท็ีว่่าถา้ภาวนาด ีภาวนาดมีนักม็กีารส่งเสรมิ เราสรา้ง

คุณงามความดมีาดี 

นักภาวนา เวลานัง่ภาวนาปับ๊ บางคนมนัจะมาคนัตรงนัน้ มนัจะคนัตรงน้ี แลว้ถ้า

เป็นบางส านักเขาบอกว่าเทวดามาสะกดิ โอ๋ย! เทวดามาสะกดิ...ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่ 

เราภาวนาเพื่อเอาความสงบ สิง่ทีจ่ะเป็นเทวดา อนิทร์ พรหม เราอุทศิส่วนกุศล

ใหเ้ขาไป ถ้าเราท าคุณงามความด ี ความดกีค็อืความดี ทุกคนปรารถนาความดทีัง้นัน้ ถ้า

ความดเีป็นสมัมาทฏิฐิ ความเห็นถูกต้อง ความดงีาม สมัมาทฏิฐ ิความถกูตอ้งดงีาม ทุกคนจะ

เหน็ดงีามไปหมดแหละ 
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แต่ถา้เรามบีาปอกุศลนะ ไอนู่้นมาสะกดิ ไอน่ี้มาสะกดิ มนัไปเหน็นิมติ มนัจะออก

ทางตริจัฉานวชิา มนัจะออกไปทางรูเ้รื่องจติวญิญาณ มนัไม่ใช่เขา้สู่มรรค ถ้าเขา้สู่มรรคนะ 

มนัเขา้สู่อรยิสจั เขา้สู่ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคมนัเป็นมรรคญาณ 

แต่ถ้าออกไปรูภู้ตผปีีศาจ ออกไปรูภ้พรูช้าต ิมนัจะดงึออกไปแลว้ พอดงึออกไปแลว้

นะ เทวดามาสะกดิ โอ๋ย! ผมีาสะกดิ มนัจะชกัจูงกนัไป ถ้าชกัจูงกนัไป เหน็ไหม แก้จติ ถ้ามี

ครูบาอาจารยอ์ยู่ ครูบาอาจารยท่์านจะแก้ไขนะ 

เพราะเรื่องของจติวญิญาณ เรื่องของจติวญิญาณมนัก็มาเขา้สู่จติวญิญาณ จติ

วญิญาณทีเ่วยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ แลว้ญาตกินัโดยธรรมล่ะ ญาตกินัโดยเป็นญาตล่ิะ 

อนันัน้เป็นญาต ิ รอก่อนๆ เดีย๋วจะปฏบิตักิ่อน ให้เขา้มรรคก่อน แลว้ถ้ามนัเป็น

ธรรม เดีย๋วจะอุทศิส่วนกุศลให ้ น่ีพูดถงึคนเป็น คนเป็น คนรูห้ลกั เขาจะรูว้่าอะไรผดิอะไร

ถูก 

แต่ถ้าเราไม่เป็นนะ อ๋อ! ญาตมิา เทวดามาส่งเสรมิ...ไปเลย ออกเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

ออกไปท าฌานโลกยี ์ออกไปสูโ่ลก ไม่ใช่ออกไปสู่ธรรม 

ออกไปสู่ธรรมนะ เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนที่เธอไม่ควรเสพ แลว้ทางที่ควร

เสพล่ะ น่ีครูบาอาจารยม์ ีท่านจะแก้ตรงน้ีไง 

น่ีพูดถงึวนัพระนะ พอขยายความไปมนักเ็ป็นแบบน้ี บอกว่าค าถามมนัไม่

เกี่ยวกบัภาวนาเลย ค าถามไม่มปีระเดน็เลย ค าถามน้ีไม่มปีระเดน็ แต่หลวงพ่อตอบเป็น

ประเดน็เลย 

เป็นประเด็นเพราะว่ามนัเป็นหญ้าปากคอก หลวงตาท่านสอนอยู่ว่า การปฏบิตัยิาก

อยู่ ๒ คราว คราวหน่ึงตอนเริม่ต้นคอืหญ้าปากคอก อกีคราวหน่ึงคราวจะสิ้น การปฏบิตัมินั

จะยากอยู่ ๒ คราวนี้ คอืว่าเหตุผลหรอืความหละหลวมของเรามนัท าใหเ้ราเขา้สู่ทางไดย้าก 

น่ีกเ็หมอืนกนั ปฏบิตัเิริม่ต้นจะเป็นอย่างนัน้จะเป็นอย่างน้ี เราคาดหมายไปหมด 

หญ้าปากคอก พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ ท าของเราใหด้ขีึน้มา ถ้าดขีึน้มาแลว้เดีย๋ว

เราจะดขีึน้มา 

ถ้าเป็นวนัพระ วนัพระน้ีวนัส าคญั เพราะวนัพระเราตัง้ใจภาวนา จติวญิญาณต่างๆ 

เขาหวงัผลกุศล หวงับุญกุศล ไอพ้วกทีบ่อกนรกสวรรคไ์ม่มีๆ  เวลาตายไปแลว้มนัจะรู ้แลว้
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ถ้ามนัไม่ไดท้ าสิง่ใดไวม้นัจะมาขอ ไอท้ีว่่ามนัไม่ม ีมนัต้องมาขอพึง่ แต่เวลามนัตายไปแลว้

มนัจะรูข้องมนั 

สิง่ทีเ่ราไม่เหน็เพราะอะไร เพราะสถานะของมนุษย ์ สถานะของมติน้ีิ สถานะที่

ชวีติหายใจเขา้หายใจออกมนัใหช้วีติน้ียัง่ยนื พอมนัหลุดจากน้ีไป มนัไปตามกรรม ท าดไีด้

ด ีท าชัว่ไดช้ัว่ ไปตามนัน้ ไม่มอีุทธรณ์ฎกีาใดๆ ทัง้สิน้ มนัจะไปตามกรรมของมนั 

แลว้ไปถงึตอนนัน้ก ็เอ๊อะ! ไหนว่าไม่มไีง เออ! ไม่ม ีท าไมกูมานัง่อยู่น่ีล่ะ กไูม่ม ีกู

ไม่ม ีท าไมกูมาอยู่ตรงน้ี...เดีย๋วมนัจะรู ้เดีย๋วมนัจะรู ้

แต่ถ้าเราเชื่อ เราปฏบิตัขิองเราเพื่อความดขีองเรา เหน็เขาใชช้วีติกนัอลุ่ียฉุยแฉก 

เขาว่ามคีวามสุขของเขา เรามาอยู่ในกรอบ มาอยู่ในศลีในธรรม โอ๋ย! ล าบากไปหมดเลย 

ศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ อู๋ย! ยุ่งไปหมดเลย 

ไม่เป็นไร เราท าของเราไป เพราะพระพุทธเจา้ขดีเสน้ใหเ้ดนิเสน้น้ี เราจะเดนิเสน้น้ีไป 

ไอเ้ขาเดนิเสน้นัน้ ไอเ้ขาจะไปตามสะดวกสบายของเขา นรกสวรรคไ์ม่ม ีเรื่องของเขา 

เราไปเส้นน้ี เส้นทีพ่ระพุทธเจา้ขดีไวใ้หเ้ดิน เราเดนิไปศลี สมาธ ิ ปัญญาของเรา 

เราเดนิของเราไป แลว้ปฏบิตัขิองเราไป ถ้าปฏบิตัไิปเป็นความจรงิขึน้มา มนัจะดขีองมนั

ขึน้มา 

น่ีพูดถงึเรื่อง “ดงัน้ีความเหน็ส่วนตวัของผมเท่าทีไ่ดส้มัผสัในวนัพระมกัจะมคีวาม

มหศัจรรยใ์จมาก จงึขอความเมตตาท่านอาจารยเ์ป็นความรูเ้พื่อเป็นก าลงัใจแก่ผูต้ ัง้ใจ

ภาวนาครบั” 

ตอบแลว้ครบั จบ 

ถาม : เรื่อง “ตดิทีปี่ต ิ๒” 

หลวงพ่อ : เขาถามมาแลว้หนหน่ึง น่ีถามอกีแลว้ ปีตเิหมอืนกนั 

ถาม : กราบนมสัการท่านอาจารยค์รบั ผมขอบพระคุณท่านอาจารยอ์ย่างยิง่ทีก่รุณาตอบ

ค าถาม “ตดิทีปี่ต”ิ 
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กระผมขออภยัพระอาจารยท์ีไ่ม่ไดอ้ธบิายอาการของการภาวนา กล่าวคอืในขณะที่

ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ อยู่นัน้ พุทโธกโ็ผล่ออกมาทีก่ลางอก หายใจไม่ออก แต่พุทโธต่อ

เรื่อยๆ เพราะอยากรูว้่ามนัจะเกดิอะไรขึน้ 

สกัพกักเ็ริม่หายใจเบาลง เกดิอาการปีตขิึน้ คอืน ้าตาไหล ขนลุกขนพอง จติและ

ร่างกายแยกคนละส่วน มคีวามสุขมาก ในขณะทีท่ างานกม็คีวามสุข ไม่ทุกขไ์ม่ร้อน ภาวนา

ทุกครัง้กจ็ะเป็นแบบน้ีประมาณ ๔-๕ วนั เริม่รูส้กึว่ามนัไม่ใช่ความสขุทีแ่ทจ้รงิ ภาวนากี่ครัง้ก็

มาตดิอยู่ทีปี่ตน้ีิเท่านัน้ 

ในช่วงทีร่อค าตอบจากพระอาจารย ์ เหมอืนเป็นการทรมานกเิลส ทนไม่ไหว จงึลอง

พจิารณาตวัปีตทิี่เกดิขึน้ว่ามนัเป็นเหตุแห่งทุกขไ์ดอ้ย่างไร ทัง้ๆ ทีผ่ลของมนัท าใหเ้รามี

ความสุขจนไดค้ าตอบว่า จติทีย่ดึตดิอยู่กบัปีต ิและผลของปีตนัิน่เองเป็นตวัท าใหเ้กดิทุกข ์

เมื่อจติคลายตวัออกจากปีตกิพ็ุทโธต่อไปเรื่อยๆ ตอนน้ีพุทโธไม่มเีสยีง แต่เป็น

ความรูส้กึว่ามพีุทโธอยู่กลางหน้าอก เวลาร่างกายอ่อนเพลยีกนึ็กถงึพุทโธ กเ็กดิขึน้ทีก่ลาง

หน้าอก สกัพกัความอ่อนเพลยีกห็ายไป ทัง้หมดทีผ่มไดเ้รยีนท่านอาจารยใ์หท้ราบน้ีไม่รูว้่า

ถูกทางหรอืเปล่าครบั 

ตอบ : เหน็ไหม เริม่ต้นยากอยู่ ๒ คราว คราวหน่ึงคอืคราวเริม่ต้น กบัอกีคราวหน่ึง ไอ้

หญ้าปากคอกน่ีมนัยุ่ง 

ตดิปีตกิค็อืปีต ิปีตกิเ็ป็นผล ปีตน่ีินะ ปีตคิอืผล ปีตเิกดิไดเ้พราะเหตุใด ปีตเิกดิได้

เพราะจติมปีีตถิงึมคีวามสุข ปีตเิกดิบนจติ ปีตจิะไม่ไปเกดิบนสิง่ทีไ่ม่มชีวีติ สิง่ทีไ่ม่มคีวาม

รบัรู ้ปีตจิะเกดิอยู่ทีจ่ติ 

จติของเราทีฟุ่้งซ่าน จติของเราทีม่คีวามทุกข ์ ปีตไิม่เกดิหรอก มแีต่ความเครยีด 

มแีต่ความเครยีด มแีต่ความวติกกงัวลเกดิกบัจติของเรา เราพุทโธๆ ของเราไป หรอืใช้

ปัญญาอบรมสมาธขิองเราไป ถ้าจติมนัสงบเขา้มา เหน็ไหม วติก วจิาร ปีต ิสุข เอกคัคตา

รมณ์ 

มนัจะเกดิปีต ิถ้าเราเกดิปีตแิลว้ พอปีต ิถ้าคนมสีตปัิญญา เราก าหนดพุทโธของเรา

ต่อเน่ืองไป ปีติจะเริม่จางลงๆ มนัจะเกดิเป็นความสุข พอสุขแลว้ก าหนดสุข ถ้าพุทโธต่อเน่ือง
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ไปมคีวามสุข พอความสุขใช่ไหม มคีวามสุขกต็ดิในสุขนัน้ พอพุทโธๆๆ ผ่านจากความสุขนัน้

ไปมนัจะเกดิตัง้มัน่ เห็นไหม เกดิตัง้มัน่ 

น่ีไง ถ้าพูดถงึรูปฌาน รูปฌาน อรูปฌาน รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ปฐมฌาน ทุตยิฌาน 

ตตยิฌาน จตุตถฌาน น่ีพูดถงึฌานนะ องคข์องสมาธ ิ องคข์องฌาน แต่ถ้าเป็นสมาธิ

พระพุทธเจา้ไม่เอาฌาน เพราะเอาฌานแล้วมนัจะเกดิฌานสมาบตั ิ ฌานสมาบตั ิ จิตมนัจะ

ส่งออกเพราะมกี าลงัของมนั พระพุทธเจา้ถงึไม่เอาฌาน พระพุทธเจา้ถงึเอาสมาธ ิ เอา

สมัมาสมาธิ 

ก าหนดพุทโธๆ ใหจ้ติเป็นสมาธ ิ เพราะสมาธ ิ สมัมาสมาธ ิ ศลี สมาธ ิ มนัจะเกดิ

ปัญญา เพราะถ้าเป็นฌาน ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน รูปฌาน อรูปฌาน มนั

จะส่งออก มนัจะรบัรู ้มนัจะแบบว่า ถ้าจติมนัมกี าลงัของมนั จติน้ีส าคญัมาก จติถ้ามนัมแีสง

ตกทีไ่หน เสยีงไดย้นิถงึทีนั่น่ ถ้าเป็นอภญิญานะ แต่ถ้าคนไม่มอี านาจวาสนามนักส็งบเฉยๆ 

ถ้าเขา้ฌานสมาบตั ิ

ฉะนัน้ เวลามนัเกดิปีต ิ เวลาบอกปีตมินัเกดิเพราะเหตุใด ปีตมินัเกดิเพราะเรา

ก าหนดพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ เพราะจติมนัสงบมนัถงึเกดิปีต ิแลว้เกดิปีต ิทแีรก

เกดิปีตกิต็ื่นเต้นมาก พอเกดิปีตแิลว้กจ็ะเกดิปีตอิกี พอเกดิปีตอิกี ปีตมินัจะจางลงๆ แลว้

เดีย๋วนี้ท าไมไม่เกดิปีตเิลย ปีตมินักม็อียู่นัน่แหละ แต่เพราะเราคุน้เคยกบัมนั พอคุ้นเคยกบั

มนั มนักเ็ปลีย่นสถานะไป เจรญิขึน้ไป เห็นไหม ทีว่่าตตยิฌาน จตุตถฌาน ฌานมนัจะมขีองมนั

อย่างนัน้ ฉะนัน้ เราก าหนดพุทโธๆ ของเรา ตรงน้ีเอามาเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ระดบัของ

ความรูส้กึ 

แต่ถ้าพุทโธล่ะ พุทโธ ขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิ อปัปนาสมาธ ิ ถ้าอปัปนาสมาธ ิ

เราพุทโธของเราไปเรื่อยๆ พุทโธ เราพุทโธไป พุทโธโผล่กลางหน้าอก เขาว่าหายใจไม่

ออกต่างๆ มนัจะมอีุปสรรคอย่างน้ีเวลาภาวนาไป 

พดูถึงว่าเวลาพทุโธๆ มนัจะมีปฏิกิริยา มนัมีปฏิกิริยาเคมีทางหวัใจ ถา้

หวัใจ ปฏิกิริยาเคมีมนัจะละเอียดเข้ามา เราพยายามจบัเข้าไป เราไม่เอาอะไร

เลย เราไม่เอาอะไรเลย หลวงปู่ มัน่สอนไม่ให้ท้ิงผู้รู้ ไมใ่ห้ท้ิงพทุโธ เราจะไม่เอาส่ิง

ใด เราพทุโธของเราไปเรื่อย  ๆพทุโธไปเรื่อยๆ 



ไม่ท้ิงผูรู้้ ๑๖ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

พุทโธน้ีมนัชื่อ แต่ถ้ามนัสงบเขา้มา เราไม่ทิ้งผูรู้ ้ผูรู้้เรา เพราะผูรู้ม้นัรูพุ้ทโธ ถ้ามนั

รูพุ้ทโธไวก้่อน ถ้าผูรู้ไ้ม่รูพุ้ทโธ ผูรู้้มนักร็ูอ้ารมณ์ รูอ้อกไปขา้งนอก แตถ่้าเราพุทโธๆๆ ไว ้

มนัจะมารูท้ีพุ่ทโธ 

ไม่ทิ้งพุทโธ เราไม่เสยีหาย เพราะเราออกมาขา้งนอก ออกมาแค่พุทโธ จติออกมา

แค่พุทโธ พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ ถ้ามนัสงบเข้ามา มนักท็ิ้งพุทโธมาอยู่ทีผู่รู้ ้ 

หลวงปู่ มัน่สัง่หลวงตาไว้เลย ถ้าปฏิบติัโดยไม่มีครูบาอาจารย ์ ห้ามท้ิงผู้รู ้

ห้ามท้ิงพทุโธ น่ีกเ็หมือนกนั เราท าของเราไปเรื่อยๆ แล้วเราก าหนดพทุโธของ

เราไปเรื่อยๆ ถ้าพทุโธไปเรื่อยๆ 

ทน้ีีบอกมนักเ็กดิปีต ิ

ปีตกิค็อืปีต ิ ปีตมินัเป็นผลเกดิจากเหตุ เหตุคอืก าหนดพุทโธ เหตุคอืจติสงบ เหตุ

คอืจติมนัมกี าลงั เหตุคอืจติมนัสงบเขา้มามนัถงึเกดิปีติ เกดิปีตแิลว้ ถ้าพุทโธต่อเน่ืองไป 

จากปีตมินักจ็ะเป็นสุข จากสุขมนักจ็ะตัง้มัน่เป็นเอกคัคตารมณ์ ตัง้มัน่แลว้ท าอย่างไรต่อไป 

ตัง้มัน่แลว้กอ็อกใชปั้ญญาไง ออกฝึกหดัใชปั้ญญา น่ีพูดถงึเจโตวมุิตตนิะ 

ถ้าเป็นปัญญาวมุิตต ิถ้าจติสงบแลว้ ถา้จะใหจ้ติสงบ มนัอกีอย่างหน่ึง น่ีหญ้าปากคอก

เพราะอะไร สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน ท าต่อเน่ืองกนัไป 

น่ีพูดถงึว่า ถ้าขนลุกขนพอง 

อนัน้ีอาการของมนั มนัรูไ้ดร้อ้ยแปดเลย จติน้ีมหศัจรรยม์าก น่ีพูดถงึปีตนิะ น่ีพูด

ถงึว่า ถ้าเกดิปีต ิเกดิสุข เกดิตา่งๆ ใหพุ้ทโธไว ้สิง่ทีถ่ามมา บอกว่า เวลาจติมนัเป็นไป จติ

กบักายน้ีแยกออกไปเลย แต่ละส่วนการรู ้

มนัเป็นไดท้ัง้นัน้น่ะ ถ้าเป็นไปแลว้ แล้ววาง รูแ้ลว้วาง รูแ้ลว้วาง เพราะอะไร เพราะ

ตอนน้ีเราก าลงัแบบว่าเขา้ฝึกหดั เราพยายามฝึกหดัจติของเรา ฝึกหดัจติของเรา เราจะไป

เฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยกนั เราจะเขา้ไปหาพุทธะ ผูรู้ ้ ผูต้ื่น ผูเ้บกิบานใน

หวัใจของสตัวโ์ลก ใครเป็นผูป้ฏบิตั ิผูนั้น้จะเขา้สู่จติของผูนั้น้ 

เราก าลงัจะไปเฝ้าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วยกนั เราปฏิบติั 

เรากจ็ะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเรา โยมปฏิบติั โยมกจ็ะไป
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เฝ้าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าของโยม ในใจของโยม ต่างคนต่างมีพทุธะ

ในใจทัง้นัน้น่ะ พทุธะของเรานะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่กลาง

หวัใจ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า ถ้าผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ด

เหน็ธรรม ผูนั้น้เหน็ตถาคต 

น่ีเราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยกนั ต่างคนต่างเขา้ไปเฝ้าในใจ

ของตวัเอง ถ้าไปเจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แลว้ อมื! น่ีของจรงิ 

ฉะนัน้ เราพุทโธของเราไป เราใชปั้ญญาอบรมสมาธขิองเราไป แลว้ถ้าจติมนัออก

ใชปั้ญญา ปัญญาเหมอืนทีอ่ธบิายมาตัง้แต่ต้นว่าวนัพระๆ นัน่น่ะ อธิบายแบบน้ี เวลาออก

ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาจะเกดิขึน้แบบนัน้ ถ้าพูดไปมนักจ็ะซ ้าสอง เหน็ไหม 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่กดิขึน้ เขาบอกว่า เหตุแห่งทุกข ์ เขาพยายามแสวงหาของเขา จติที่

ยดึอยู่กบัปีตน้ีิเอง จติทีย่ดึอยู่กบัปีต ิผลของปีตน้ีิเองทีเ่ป็นตวัเกดิทุกข ์

อนัน้ีกเ็ป็นปัญญาอนัหน่ึง มนัเป็นปัญญา เป็นสมบตัขิองเราไง เราคดิว่าอะไรเป็น

ตวัทุกข ์ ทุกขค์วรก าหนด เราอยากหาทุกขใ์ช่ไหม เราบอกว่า ตวัปีตน้ีิเองคอืเป็นตวัทุกข ์

เป็นตวัท าใหเ้กดิทุกข ์

เหน็ไหม มนัมเีหตุ มนัมสีมุทยั เพราะปีต ิ เราอยากไม่ใหม้นัแปรปรวน ทุกขค์วร

ก าหนด สมุทยัควรละ สมุทยัคอืตณัหา ตณัหาคอืความอยาก ความอยาก ความผลกัไส 

ความไม่ต้องการ น่ีตณัหา ตวันี้แหละเป็นตวัใหเ้กดิทุกข ์ เหน็ไหม ทุกขค์วรก าหนด ฆ่าตวั

น้ี ฆ่าตวัการคาดหมาย ฆ่าตวัการนะ 

แต่ถ้าพอฆ่าแลว้มนัเหลอือะไรล่ะ มนัเหลอือะไร เพราะฆ่าน้ีมนัต้องมวีธิกีาร 

วธิกีารคอืมรรค พอมรรคมนัท าเสรจ็แลว้มนัเกดินิโรธ นิโรธคอืการดบัหมด การปล่อยหมด 

อสิรภาพ 

การฆ่าการท าลายคอืใหจ้ติน้ีเป็นอสิรภาพ ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของใคร ไม่ตกอยู่ใน

ใต้อ านาจของตณัหา การคาด การหมาย การต้องการ การปรารถนา แต่ถา้มนัเป็นจรงิ ไม่

ปรารถนาแลว้ท าไปท าไมล่ะ 
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ไม่ปรารถนาเพราะท าใหเ้ป็นจรงิไง พอเป็นจรงิแลว้ มนัเป็นจรงิแลว้ไปปรารถนา

อะไรล่ะ เราไปเหน็แลว้เราไปปรารถนาอะไร เรารูแ้ลว้เราไปปรารถนาอะไร เราไปรูธ้รรมแลว้

เราปรารถนาอะไรล่ะ พระพุทธเจา้รูส้ ิง่ใด เรากร็ูส้ ิง่นัน้ มนักจ็บ ถ้าจบแลว้ น่ีไปเฝ้า

พระพุทธเจา้ดว้ยกนั 

เราปฏบิตั ิตา่งคนต่างปฏบิตัเิพือ่จะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยกนั 

ต่างคนต่างปฏบิตัเิพื่อไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ของตวัเองนะ ผูใ้ดเหน็ธรรม 

ผูนั้น้เหน็ตถาคต 

ครบูาอาจารยท่ี์เป็นธรรมท่านจะเน้นว่าธรรมะส่วนบุคคลๆ คือปัจจตัตงั 

สนัทิฏฐิโก ธรรมะกลางหวัใจของเรา แล้วกาลามสูตร ไม่ให้เช่ือใคร แล้วไม่ให้

เช่ือใคร หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ ครบูาอาจารยข์องเราท่านไม่เช่ือใครทัง้ส้ิน 

แต่เวลาท่านเจอหน้ากนั ท่านไปเจอกนั ไปคารวะ ใครจะไปคารวะหลวงปู่ มัน่ 

พอไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ถามว่า ภาวนาอยา่งไร ภาวนาแลว้ได้อะไร 

น่ีธมมฺสากจฺฉา คอืกาลามสูตร ไม่ใหเ้ชื่อใครทัง้สิน้ แต่เวลาปฏบิตัไิปแลว้ท่านจะ

ทดสอบกนั ทดสอบกนั ใครรูอ้ย่างใด ใครเหน็อย่างใด 

อรยิสจัมหีน่ึงเดยีว อรยิสจัมหีน่ึงเดยีว จะลงประตูเดยีวกนั จะลงสูอ่รยิสจั จะลงสู่

ความจรงิ ถา้ความจรงิกบัความจรงินัน้เป็นอนัเดยีวกนั หลวงปู่ มัน่ท่านถงึบอกกบัหมู่คณะไว้

ว่า หลวงปู่ ขาวท่านไดส้นทนาธรรมแลว้ หลวงปู่ ขาวนี้เป็นทีพ่ึง่ไดน้ะ ต่อไปถ้าท่านนิพพาน

แลว้ใหห้มู่คณะจ าหลวงตาไวน้ะ ดทีัง้ขา้งนอกคอืขอ้วตัรปฏบิตัิ ดทีัง้ขา้งในคอืหวัใจทีเ่ป็น

ธรรม น่ีเกดิจากอะไรล่ะ 

เหน็ไหม ไม่ใหเ้ชื่อ ไม่ใหเ้ชื่อ ไม่ต้องเชื่อ ไม่ต้องใหเ้ครดติ ไม่ต้องอะไร แต่

ทดสอบ ทดสอบกนั ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตตฺม  เป็นมงคลชวีติ การไดเ้หน็สมณะ

เป็นมงคลชวีติ สมณะทีแ่ทจ้รงิ แลว้เราก าลงัจะปฏบิตัเิขา้ไปสูใ่จของเรา เขา้ไปหาสมณะของ

เรา เขา้ไปหาความจรงิของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


