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ถาม : ข้อ ๑๖๙๓. เรื่ อง "อาการเช่นนี้เรี ยกว่าจิตรวมใช่ไหมเจ้าคะ"
กราบนมัสการค่ะ มีอยูว่ นั หนึ่งหนูไม่แน่ใจว่ากาลังทาอะไรอยู่ แต่อยูใ่ นท่านัง่
เห็นดวงใสอยูร่ ะหว่างกลางอกค่ะเคลื่อนที่ และอีกดวงหนึ่งอยูข่ า้ งหลังค่ะ เคลื่อนมา
รวมกันข้างหน้าค่ะ เป็ นดวงเดียวกันและมีความรู ้สึกว่ามันทะลุไปข้างหลังของหนูค่ะ
และมีแสงพุ่งออกไปข้างหลังค่ะ จากนั้นรู ้สึกตัวว่าตัวเบาสบายโล่งค่ะ อาการเช่นนี้
เรี ยกว่าจิตรวมใช่ไหมเจ้าคะ แต่อาการที่เกิดหนูไม่ได้นงั่ สมาธินะคะ
ปกติหนูจะฟังธรรมหลวงพ่อไม่กาหนดคาบริ กรรมค่ะ แต่ถา้ นัง่ สมาธิจะกาหนด
พุทโธ และเวลาถ้าหนูเดินไปไหนหรื อนึกได้หนูจะบริ กรรมพุทโธในใจค่ะ อาการแบบนี้
เรี ยกว่าจิตรวมหรื อเปล่าคะ และอย่างนี้เรี ยกว่าจิตมีการพัฒนาขึ้นหรื อเปล่าคะ และเวลา
นัง่ ไม่มีอาการอะไรค่ะ รู ้สึกเฉย แต่เวลานอนช่วงนี้เหมือนไม่ได้นอน เหมือนจิตมัน
ทางานตลอดค่ะ และที่หนูทาอยูถ่ ูกใช่ไหมเจ้าคะ กราบขอบพระคุณค่ะ
ตอบ : ถูก เพราะว่าเวลาเขาบอก "เวลานัง่ สมาธิปกติหนูจะฟังเทศน์หลวงพ่อ
ไม่กาหนดบริ กรรมค่ะ" ถูกต้อง นี่เวลาเรากาหนดของเรา เรากาหนดพุทโธของเรา ถ้าเรา
กาหนดของเรา เวลาเรานัง่ โดยส่ วนตัวเราต้องกาหนดพุทโธ เราปล่อยไม่ได้ ปล่อยมันจะ
เลื่อนลอย เพราะความรู ้สึกมันละเอียด ความรู ้สึกนี่ ความรู ้สึก เห็นไหม พอเรานัง่ แล้วเรา
จะเหม่อ เวลาเรานัง่ แล้วเราจะง่วงนอน เวลาเรานัง่ แล้วเราจะตกภวังค์ นี่พุทโธ พุทโธ พุท
โธ ถ้าจิตมันเป็ นสมาธิมนั จะเป็ นสมาธิชดั ๆ
ฉะนั้น เวลานัง่ โดยปกติเราต้องกาหนดพุทโธของเราไปด้วย แต่เวลาฟังไง เวลา
ฟังเทศน์ ปกติหนูฟังธรรมหลวงพ่อไม่ได้กาหนดบริ กรรมค่ะ ไม่ตอ้ งกาหนด เพราะจิตใจ
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เรา ความรู ้สึกเราเกาะอยูท่ ี่เสี ยง เกาะอยูท่ ี่สิ่งนั้นแล้ว เกาะไว้ไง เพราะว่าเราฟังเทศน์มนั
เกาะไว้ สิ่ งนั้นพอ แต่ถา้ เรานัง่ โดยส่ วนตัวเราต้องบริ กรรมพุทโธ พุทโธของเราไปด้วย นี่
เขาบอกทาอย่างนี้ถูกต้องหรื อเปล่าคะ ถูก ทาอย่างนี้ถูกต้อง นี้เวลาทาไปๆ เราคุน้ เคย เรา
คุน้ เคยถ้ามันเป็ น เห็นไหม นี่อาการของโยม อาการเช่นนี้จิตรวมใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ อาการแบบนี้เป็ นอาการส้มหล่น เป็ นอาการ เห็นไหม จิตเรา
กาหนดพุทโธ เราฟังเทศน์ เราฟังเสี ยงนั้นอยู่ ถ้าเรากาหนดพุทโธของเรานี่เราทา นี่เหตุ
เราสร้างเหตุของเรา เราพยายามทาเหตุของเรา เวลาเราตั้งใจใช่ไหม เรามีสติกาหนดพุท
โธ พุทโธ พุทโธ หรื อฟังเทศน์ ถ้าจิตมันลงมันก็ดีไง มันดี แต่ขณะที่เรานัง่ อยูเ่ ฉยๆ ใช่
ไหม เกิดแสงอยูข่ า้ งหน้า เกิดดวงแก้วอยูข่ า้ งหน้า แล้วเกิดดวงแก้วอยูข่ า้ งหลัง แล้วมันวิ่ง
ไปชนกันที่ตวั เรา ทะลุเข้าไปในตัวเราเลย อู๋ย แล้วมันเบา มันสบายไปหมดเลย อันนี้ส้ม
หล่น
ส้มหล่นเพราะอะไร? เพราะว่ามันเป็ นเองไง มันเป็ นของมันใช่ไหมเพราะเรา
กาหนดพุทโธ เราฟังเทศน์อยู่ เวลาเราฟังนี่เหตุ นี่คือเหตุที่เราทามาต่อเนื่ อง แต่เวลาทามา
ต่อเนื่ อง ขณะที่ต่อเนื่ องเราวางไง เราก็วาง ขณะที่นงั่ อยู่ หนูนงั่ อยู่ อยูใ่ นท่านัง่ แต่ไม่รู้ว่า
ทาอะไร อยูใ่ นท่านัง่ แต่เหตุที่เราบ่มเพาะ เราบริ กรรมมามันได้บ่มเพาะมา จิตใจมันได้
ทามาแต่มนั ยังไม่เป็ นสมาธิ มันยังลงไม่ได้ เพราะความอยาก
นี่ความรู ้สึกของเราความอยากมันขวางอยู่ มันขวางอยู่ มันทิฐิหรื อว่าจิตใต้สานึก
มันรับรู ้อยู่ มันไม่ลงสมาธิ แต่เวลามันปล่อย มันปล่อย มันปล่อยแต่เราไม่รู้ไง เพราะเรา
นัง่ อยู่ เรานัง่ อยู่ เพราะมันปล่อย มันส้มหล่น มันฟลุค เกิดเห็นแสงอยูข่ า้ งหน้า มันพุ่งมา
แล้วแสงอยูข่ า้ งหลังมันชนกัน มันชนเข้ามาในร่ างกาย มันทะลุเข้ามาในร่ างกายเราเลย
แล้วพอเข้ามาในร่ างกายตัวมันเบา มันสบายไปหมดเลย
พอตัวมันเบา มันสบายไปหมด นี่อาการอย่างนี้ เวลาถ้าจิตมันสงบ เวลาถ้าจิตเรา
สงบมันจะละเอียดเข้ามา อาการอย่างที่ว่าตัวเบามันจะรู ้ เห็นไหม ที่ตวั เบา ที่มนั สบายมัน
จะรู ้ของมันเลยนะ มันรู ้แล้วละเอียดเข้าไปๆ แต่ถา้ มันว่าอย่างนี้ใช่จิตรวมไหม? ใช่ มัน
เป็ นสมาธิ แต่เวลาถ้าจิตรวมนะ ถ้าจิตรวม จิตรวมใหญ่ จิตรวมที่ว่ามันสนิทเลยมันสักแต่
ว่ารู ้ คาว่าจิตรวมคือมันเป็ นเอกัคคตา หนึ่งเดียว เห็นไหม เอกัคคตารมณ์จิตตั้งมัน่ มันมี
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หนึ่งเดียว แต่นี่เราเห็นแสง เราเห็นแสง เรากับแสง เรากับแสง เราเห็นมัน แล้วมันเลื่อน
มา มันเคลื่อนเข้ามาๆ
แสงมันมานี่แสง แต่ใครเป็ นคนเห็นล่ะแสงนี่ เพราะจิตเป็ นผูเ้ ห็น ถ้าไม่มีจิต ไม่มี
สิ่ งมีชีวิตมันจะรับรู ้อะไรไหม? ถ้าไม่รับรู ้ แสงมันก็คือแสง มันสักแต่ว่า มันไม่มีใครไป
รับรู ้มนั แต่เพราะมันจิตรับรู ้ เห็นไหม มีเรากับจิตไง มันไม่ใช่หนึ่ง มันไม่ใช่หนึ่ง แต่ถา้
จิตมันจะรวมใช่ไหม พุทโธ พุทโธ พุทโธ มันละเอียดเข้ามา ละเอียดเข้ามา พอละเอียด
เข้ามามันจะเกิดอาการแล้ว อาการที่ว่าพอเราพุทโธ พุทโธ มันละเอียดจนมันจะพุทโธ
ไม่ได้ไง มันจะพุทโธไม่ได้ ถ้ากาหนดลมหายใจ ลมหายใจมันจะละเอียดขึ้น เบาขึ้น จน
จะไม่มีลมหายใจ
จะไม่มีลมหายใจ ตรงนี้สาคัญมาก จะไม่มีลมหายใจมันก็คิดแล้ว โดย
สัญชาตญาณของเราใช่ไหม ถ้าไม่มีลมหายใจก็ตอ้ งตาย ถ้ามันขาดตกบกพร่ อง มันกลัว
ตาย กลัวพิการ กลัวไม่มีออกซิ เจนเลี้ยงสมอง มันกลัวไปหมดแหละ เพราะอะไร? เพราะ
มันมีความรู ้เยอะ เราเรี ยนมาก เรารู ้มาก แล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นเป็ นข้อเท็จจริ งเรากลับ
แปลกใจ เรากลับแปลกใจ ประสาเรานะเรากลับต่อต้าน จิตใต้สานึกนี่กิเลสมันกลับ
ต่อต้าน กิเลสมันจะไม่ให้เป็ นไปไง เราบอกนี่มนั ติดกับดักตัวเอง ติดกับดักความรู ้ของเรา
แต่ถา้ เราบอกโดยปกติ นี่ที่คาถามเขาแปลกใจ เขาแปลกใจว่าเวลามันเป็ นเขาไม่ได้ต้ งั ใจ
เวลาเขาตั้งใจมันไม่เป็ นไง
เขาบอกหนูไม่แน่ใจว่ากาลังทาอะไรอยู่ แต่อยูใ่ นท่านัง่ แล้วเห็นดวงใสๆ เวลามัน
ไม่ต้ งั ใจมันเป็ น เวลาตั้งใจมันไม่ได้ คาถามมันอยูต่ รงนี้ แล้วเวลาตั้งใจไม่ได้ เพราะตั้งใจ
นี่เราตั้งใจ เราตั้งใจมันตัณหาซ้อนตัณหา แต่คาถามว่าเราตั้งใจแล้วเรากาหนดพุทโธของ
เรา ใช้ปัญญาอบรมสมาธิของเรา เวลามันเป็ นมันเป็ นอย่างนี้ นี่ข้ ึนเป็ น มันเริ่ มเป็ นสมาธิ
แต่ถา้ รวมใหญ่นะมันจะลึกลับ มันจะมีคุณค่ามากกว่าที่โยมเป็ นอีก ไอ้นี่ที่เป็ นเปอร์ เซ็นต์
เดียวไง มันจะดีกว่านี้อีก ๙๙ เปอร์ เซ็นต์ เวลามันเป็ นจริ งมันจะแปลกประหลาดกว่านี้อีก
๙๙ เปอร์ เซ็นต์
นี่เวลาคนเป็ นเป็ นอย่างนี้ ถ้าใครทาสมาธิได้ ใครทาความสงบของใจได้ จะเคารพ
บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก ถ้าใครทาความสงบของใจได้ ใครมีหลักมี
เกณฑ์นะจะซาบซึ้ งบุญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะซาบซึ้ งมาก จะเคารพมาก
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เพราะอะไร? เพราะสิ่ งนี้เป็ นสัจจะ มันเป็ นความจริ งที่มนั มีอยู่ แล้วเราทุกคนว่าเก่งหมด
แต่ไม่เคยได้สัมผัส ไม่เคยได้สัมผัสสิ่ งนี้เลย พอไปสัมผัสมันจะตะลึงเลยแล้วเข้าใจ แต่
แต่พอจิตมันเสื่ อม ถ้ามันเข้าใจ เพราะในวงการกรรมฐานเรานี่ เวลาพระปฏิบตั ิจิตสงบได้
จิตมีหลักมีเกณฑ์ได้ แล้วพอเวลาจิตเสื่ อมเข้าไปแล้วมันทนแรงสิ่ งเร้าในใจไม่ไหวสึ กไป
ทนความอยากของในใจไม่ไหว เวลาจิตมันเสื่ อม จิตมันเสื่ อมแล้วมันร้อน จิตมัน
เสื่ อมแล้วมันไม่มีที่พ่ งึ พอไม่มีที่พ่ งึ กิเลสมันเป่ าหูทุกวันแหละ อย่างนั้นดีกว่า สึ กไป
ดีกว่า ไปทามาหากินดีกว่า เลิกปฏิบตั ิดีกว่า นี่มนั จะเป่ าตลอดไป แต่สิ่งที่ว่าเคยเป็ นสมาธิ
มันก็ฝังใจอยู่ มันเชื่อ ศรัทธามันตั้งมัน่ เลย มันเชื่อว่าสัจธรรมมีจริ ง ฉะนั้น สิ่ งที่เวลาจิต
มันเสื่ อม จิตมันเสื่ อม จิตมันเป็ นไปนะ เวลากิเลสมันแข็งแรงขึ้นมามันทาให้พระสึ กไป
ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิลม้ เลิกไป
ฉะนั้น บอกว่าถ้ามันเข้าสัมผัสได้แล้วเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ดว้ ย
ความเป็ นจริ ง ทาไมเขาสึ กไปล่ะ? สึ กไป เวลาเป็ นความจริ ง ความจริ งขณะที่เป็ น แต่เวลา
มันเสื่ อมไปแล้วมันไปคลุกเคล้าอยูก่ บั กิเลสทั้งหมด เหมือนกับเวลาเราเจริ ญขึ้นมา เราไป
อยูก่ บั ความร่ มเย็นเป็ นสุ ข เวลามันเสื่ อมไปเราไปคลุกอยูก่ บั ไฟมันทนไม่ไหว มันคลุกอยู่
กับไฟมันทนไม่ไหวมันก็ตอ้ งสึ กไป ต้องเป็ นอย่างนั้นไป
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่า
ถาม : อาการที่เกิดขึ้นมันเป็ นจิตรวมหรื อเปล่าคะ
ตอบ : มันเป็ นสมาธิ เป็ นส้มหล่น มันเป็ นความสุ ข ความสงบใช่ แต่บอกถ้ามัน
จิตรวมใหญ่มนั ยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่ให้ทาไป ให้ขยันหมัน่ เพียรไป ทาคุณงามความดี
ของเราเนาะ ทาคุณงามความดีของเรา ความดีทางโลก ความดีที่เขาทาเป็ นความดี ที่เขา
ทากัน กตัญญูกตเวที ทาคุณงามความดีเป็ นความดีไหม? เป็ น เป็ นความดีแน่นอน แต่
ความดีอย่างนี้ ดูสิเวลาสัตว์ เวลาสัตว์มนั เลี้ยงลูกมัน มันไปหาเหยือ่ มันล่ามานะ ดูสิหมา
มันไปกินมานะ แล้วพอกลับไปที่รังของมัน มันไปขย้อนออกมาจากท้องของมันให้ลูก
มันกิน มันก็เป็ นความดี ความหาอยูห่ ากิน ความรับผิดชอบดูแลกันสัตว์มนั ก็ทา ถ้าสัตว์
มันดีนะ
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นี่ก็เหมือนกัน เราเป็ นคน เราทาเป็ นความดีไหม? เป็ น นี่เขาเป็ นความดีของ
มนุษย์นนั่ ล่ะ แต่ถา้ ความดีที่มนั ดีกว่านี้ ความดีที่มีโอกาส ความดีที่เรากระทาได้ แล้ว
มันดีข้ ึนมา พอมันมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าสมบัติของใจอันนี้ มนั
สาคัญ สาคัญมากๆ สาคัญมากๆ แล้วสาคัญอยูไ่ หนล่ะ? เราไปค้นคว้าในตารา เราไปฟัง
ครู บาอาจารย์ ท่านก็บอกวิธีการเท่านั้นแหละ แต่เวลามันเป็ นจริ งขึ้นมามันเป็ นจริ งใน
หัวใจของเราไง มันเป็ นจริ งมันเป็ นจริ งอย่างนี้ ถ้ามันเป็ นจริ งอย่างนี้ข้ ึนมา เห็นไหม นี่เขา
ถามว่า
ถาม : แล้วอย่างนี้จิตหนูมนั พัฒนาขึ้นหรื อเปล่า
ตอบ : มันพัฒนาขึ้นสิ มันต้องดีข้ ึน นี่จิตมันพัฒนาขึ้น ฉะนั้น อันนี้เป็ นอาการ
ที่จิตรวมหรื อไม่ เป็ นสมาธิ คาว่าจิตรวม คาว่าจิตรวมมันสักแต่ว่ารู ้ จิตรวมใหญ่ จิตรวม
ใหญ่ หลวงตาท่านเคยพูดอย่างนี้นะ บอกพระบางองค์ไม่เคยเจอเลย พระบางองค์ทา
ไม่ได้เลย พระบางองค์ทาไม่ได้เลย แล้วคนทาได้นอ้ ยมาก เพราะ เพราะเวลาเราประพฤติ
ปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปัญญามันไม่ตอ้ งใช้ถึงกับจิตรวม จิตรวมถึงจะพิจารณา เพราะจิตรวม
มันพิจารณาไม่ได้ จิตรวมมันสักแต่ว่ารู ้ มันเป็ นหนึ่ งเดียว
เวลาพิจารณาจิตเห็นอาการของจิตมันเป็ นอารมณ์สองนี่แหละ แต่อารมณ์สองที่
เป็ นสมาธิมาแล้วมันปล่อยวาง ปล่อยวางจากการยุแหย่ของกิเลสมาแล้ว ปล่อยวางจาก
การยึดครองของกิเลสมาพักหนึ่ง พอจิตมันสงบได้ เป็ นอิสระได้ เวลามันออกมาพิจารณา
มันถึงวิปัสสนา เพราะมันไม่มีกิเลสบวกเข้ามา มันไม่มีตณ
ั หาความทะยานอยากคอยชัก
นาว่าจะเป็ นอย่างนั้น จะเป็ นอย่างนั้น ปฏิบตั ิไปแล้วต้องเป็ นอย่างนั้น เพราะอะไร?
เพราะเรารู ้มาแล้ว เราศึกษามาแล้ว เราอ่านมาแล้ว เราฟังครู บาอาจารย์มามากแล้ว มัน
พยายามจะชักนาไปทางนั้น มันก็เลยไม่เป็ นความจริ ง แต่ถา้ จิตมันสงบแล้วมันเป็ นอิสระ
จิตสงบอิสระจากกิเลสชัว่ คราว แล้วออกฝึ กหัดใช้ปัญญา
ถ้ามันพิจารณาของมันไป พอมันพิจารณาของมันไปนะ พอจิตมันเริ่ มพิจารณาไป
มันเริ่ มคลายออกมา นี่สมุทยั ก็เจือปนเข้ามา คือความคาดหมายเจือปนเข้ามา ติดกับดัก
ตัวเอง นี่มนั ก็กบั ดัก กับดักของกิเลสมันเป็ นของมัน ถ้าเราทาความสงบของใจเข้ามา พ้น
จากกับดักเป็ นอิสระชัว่ คราว แล้วเราก็พิจารณาของเรา ถ้ามันพิจารณาได้พิจารณาของเรา
นี่ทาอย่างนี้ข้ ึนไป เจริ ญขึ้นไป สิ่ งที่ข้ ึนไปมันจะพ้นจากกับดักของตัวเอง ฝึ กหัดอย่างนี้
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แล้วมันพัฒนา มันต้องพัฒนา ไม่พฒั นามันจะเป็ น โอ๋ ย ดวงข้างหน้ากับดวงข้างหลังเข้า
มา เพราะดวงอย่างนี้ปั๊บก็บอกเลย บอกว่าเอ๊ะ อย่างนี้ติดนิมิตสิ พุทโธ พุทโธมันติดนิ มิต
ไอ้พวกภาวนาไม่มีปัญญา
ไอ้คาว่านิมิต นิมิต จิตสงบแล้วมันรู ้ มันเห็น จิตมันรู ้ มันเห็นเราก็วาง เห็นไหม
พอมันเห็นนิมิต มันเห็นแสง แสงมันพุ่งเข้ามาชนกัน มันทะลุเข้ามาตัว นี่มนั ไม่ส่งออก
นะ เห็นแสง แสงวิง่ ออกไป แล้วความรู ้กต็ ามออกไป ส่ งออกไปเลยนะ นี่เห็นแสงแสง
มันยังวิ่งกลับเข้ามาหาเราใช่ไหม แล้วจากดวงข้างหลังมาชนกัน ชนกันในร่ างเรา คือชน
กันแล้วมันหายไปไง พอชนเข้ามาในร่ างนี้มนั ไม่มีนิมิตให้ตามไป นิมิตมันย้อนกลับมาที่
เรา เราเห็นนิมิต แล้วนิมิตเรากลืนนิมิตเข้ามาในใจของเรา จิตนี่ ใจเรามันดึงนิมิตเข้า
มาแล้วกลืนมันเลย กลืนนิมิตไปเลย กลืนมัน ทาลายมันไม่มีเลย จิตว่าง สบายโล่ง
ถ้าเราไม่ส่งออก เราไม่ตามไป นิมิตก็คือนิ มิต ถ้าคนรู ้ คนเห็นมันก็เป็ นอย่างนั้น
ถ้าคนไม่มีนิมิต จิตสงบธรรมดาก็เป็ นสมาธิ ถ้าสมาธิเราก็ยกขึ้นเลย ยกขึ้นสู่ วิปัสสนา เรา
ฝึ กหัดของเรา ฝึ กหัด วิปัสสนาอ่อนๆ ฝึ กหัดให้จิตมันก้าวเดิน ฝึ กหัดให้มนั มีประโยชน์
ของมันขึ้นมา ถ้ามีประโยชน์มนั ก็เป็ นประโยชน์ คาถามว่าสิ่ งที่เขาทามันถูกไหม? เขา
พัฒนาขึ้นไหม? เวลาที่ว่าจิตของเขาทางาน เวลาเขาปฏิบตั ิแล้วจิตเขาทางานตลอดเวลา
โดยธรรมชาติของมันทางานตลอดเวลาอยูแ่ ล้ว เพียงแต่เราจะพักมันไง เวลาเราจะพักเรา
ทาความสงบของใจเข้ามา แล้วฝึ กหัดภาวนาไป นี้เพียงแต่ว่าเวลาจิตเขาเห็นอย่างนั้นแล้ว
มันกลืนเข้ามาในใจแล้วมันสบาย มันโล่ง
ฉะนั้น เวลาคนที่เขาติด พอจิตเขาว่างเขาบอกนิพพานคือความว่าง นี่คือนิพพาน
แล้ว นี่ก็เหมือนกัน เคยฟังว่ารวม รวมใหญ่จิตมันลึกลับซับซ้อน พอเราเป็ นเราก็ต้ งั ชื่อให้
มันว่ารวมใหญ่หรื อเปล่า ยังไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะรวมใหญ่มนั ละเอียดกว่านี้เยอะนัก แต่อนั
นี้เป็ นสมาธิ จิตมันแบบว่าส้มหล่น จิตมันรวม บอกว่ารวมใหญ่ใช่ไหม ไม่ใช่จิตมันรวม
จิตมันเป็ นหนึ่งมันปล่อยวางชัว่ คราวแล้วมีความสุ ขมาก มีความเป็ นจริ งมาก อันนี้เป็ น
อัตตสมบัติ สมบัติของใจดวงนี้ ที่ปฏิบตั ิได้เนาะ จบ
ถาม : ข้อ ๑๖๙๔. เรื่ อง "ขอความเมตตาหลวงพ่อครับ ผมขอเล่าถวายการ
ปฏิบตั ิครับ" (ยาวหน่อยหนึ่งอันนี้ ต้องอ่านเพราะมันเกี่ยวพันกัน)
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กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพ ผมขอเล่าถวายการปฏิบตั ินะครับ เมื่อจดหมาย
ฉบับก่อนหลวงพ่อได้เมตตาตอบคาถามและให้คาแนะนาไว้ว่ากาลังยังไม่พอ ให้ฝึกกาลัง
ของสติครับ ผลการปฏิบตั ิที่ได้คือหลังจากสวดมนต์เสร็ จก็เริ่ มภาวนา พอได้สักระยะเป็ น
ที่พอใจก็ออกไปเดิน
ผมตั้งอกตั้งใจจะเดินไปจนเทียนมันหมดเล่มจึงจะได้พกั ผ่อน
ขณะที่เดินไปสักระยะหนึ่งเกิดอาการง่วงนิดๆ ถึงง่วงมาก แต่ยงั ตั้งสติไว้พุทโธอยูค่ รับ
ได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ชัดบ้าง อ่อนบ้าง และพอถึงที่สุดเหมือนจะไม่ไหวจริ งๆ แล้วครับมัน
หลับทั้งเดิน แต่มนั หลับเป็ นช่วงสั้นๆ ภาพการมองเห็นขณะเดินหายแว็บเดียว หรื อ
เรี ยกว่าหลับในนี่เองครับผม
เป็ นเช่นนี้ไปหลายครั้ง แต่ก็เพราะความตั้งอกตั้งใจจะเดินตามที่ต้ งั ใจ จึงไม่ยอมที่
จะนอน ทั้งๆ ที่ความคิดบอกให้นอนเถอะๆ แต่ก็ไม่ทาตามความคิดนั้น กัดฟันสู ้ สุ ดท้าย
ความง่วงดับไปเฉยๆ ความง่วงหายไป กลายเป็ นสติตื่นตัวสว่างโพลงแทนครับ หรื อ
อาจจะเป็ นเพราะกาแฟที่ดื่มไปมันเริ่ มจะออกฤทธิ์หรื อเปล่าก็ไม่แน่ใจครับ เดินต่อเรื่ อยๆ
สักพักจึงได้ออกคิดพิจารณาเหตุการณ์น้ ีครับ ตั้งสติไว้และวางพุทโธ และเริ่ มพิจารณาว่า
ความง่วงที่เกิดและดับไปนั้นมีดงั นี้ครับ
ความง่วงเกิดของมันเอง เป็ นเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่ทราบ แต่ส่วนใหญ่เราแก้ดว้ ย
การนอนพักผ่อน แต่ครั้งนี้เราไม่นอนตามความคิดที่สั่ง สุ ดท้ายมันก็หายไปเอง เป็ นเช่น
ดังที่ปรากฏ พอรู ้เช่นนี้จึงเกิดความคิดว่าอย่างนั้นไม่ตอ้ งนอนเลยก็ได้ ผมคิดเล่นๆ ครับ
จากนั้นก็วางและพุทโธต่อนะครับ พอสบายก็ออกมาพิจารณาอีกครั้งได้ความว่าอย่างนี้
ความคิด ความรู ้สึกที่เกิดเป็ นเช่นเดียวกันนี้เอง ไม่ว่าความสงสัยอยากจะหาคาตอบใดๆ
ก็วางได้ ไม่ตอ้ งเข้าไปวุ่นวายกับมัน แล้วตัวความคิดที่กาลังพิจารณาก็เช่นกัน เพราะ
ความไม่วา่ งมันก็ยดึ ว่าเรารู ้ๆ แต่ก็เอาไปเที่ยวสอนเขา ไม่ได้สอนใคร ใจมันก็ยงั มีความ
มัน่ อกมัน่ ใจในตัวมัน ทั้งที่รู้จริ งหรื อเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่ตอ้ งวางไว้พุทโธไป ความรู ้สึก
อันนั้นดับเอง
ผมทาตามที่หลวงพ่อสอนคือวางไว้เราพุทโธของเราไป สุ ดท้ายมันเกิดเองก็ดบั
เอง ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ดงั ที่ว่านี้ครับ และทุกสิ่ งไม่ว่าร่ างกายหรื อจิตใจก็เป็ นสภาพ
เดียวกัน เพียงแต่ต้ งั สติรู้ไว้ พุทโธไว้ หมัน่ ฝึ กซ้อมระลึกรู ้พุทโธ และสติจะมีกาลังมาก
ขึ้น รู ้เท่าทันไปเป็ นลาดับ ความสงบสบายและความสงสัยฟุ้ งซ่ านวุ่นวาย ความโกรธ
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เคืองขุ่นใจ ความไม่พอใจก็เกิดบนจิตนี้เอง เสื่ อมไปบนจิตนี้เอง ดับบนจิตนี้เอง มีเพียง
สติแล้วไหลตามกระแส ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นบนจิตมันเป็ นเครื่ องดับ (โอ้โฮ ยาว)
ผมเขียนมาเพื่อเล่าถวายหลวงพ่อ ผมก็อาศัยความจาที่ได้มาผ่านมา หรื ออาจจะ
เป็ นเพราะฟังมาเยอะ อ่านมาเยอะก็ได้นะครับ แต่เมื่อได้ลงมือทาแล้วก็ได้นามาพิจารณา
ตามที่ว่านี้ หากสิ่ งที่ผมพิจารณาอยูน่ ้ ีถูกหรื อผิดประการใด ขอเมตตาจากหลวงพ่อสัง่
สอนแนะนาให้อุบาย เพื่อที่จะได้นาไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไปครับ
ตอบ : สุ ดท้ายนี้ เห็นไหม สุ ดท้ายนี้ ทีน้ ี สิ่งที่ว่าทา เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิ เห็น
ไหม เราใช้คาว่า คราวนี้เราใช้คาว่าติดกับดักตัวเอง ติดกับดักตัวเองคือติดความรู ้ของ
ตัวเอง ไอ้นี่ก็เหมือนกันบอกว่าอ่านมาเยอะๆ ถ้าอ่านมาเยอะขนาดไหน เวลาง่วงนอนๆ
โดยธรรมชาตินะเวลาง่วงนอน เวลาคาว่าง่วงนอน เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะไง พระโมคคัลลานะก็นงั่ สัปหงกโงกง่วง พระโมคคัลลา
นะเป็ นพระโสดาบันแล้ว แล้วเวลาไปบวชกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอยู่ นัง่ สัปหงกโงกง่วง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าถึงไปสอนไงให้ตรึ กในธรรม ให้เอาน้ าลูบหน้า ให้แหงนมองดูดาว ถ้ามันทาเต็มที่
แล้ว ถ้ามันยังง่วงอยูก่ ็นอนซะ นอนเสร็ จแล้วตื่นแล้วมาปฏิบตั ิใหม่
สอนพระโมคคัลลานะ
เพราะพระโมคคัลลานะมาบวชกับองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ วันเป็ นพระอรหันต์เลย พระสารี บุตรมีปัญญามากกว่า เวลาพูดสิ่ งใด
พระสารี บุตรต้องใช้ปัญญามากกว่านะ พระสารี บุตร ๑๔ วัน มากกว่าพระโมคคัลลานะ
เท่าตัว แต่พระโมคคัลลานะไปฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึ กอยู่ ๗ วัน ปฏิบตั ิ
อยู่ ๗ วัน พระโมคคัลลานะได้โสดาบันมาจากพระสารี บุตรไปฟังธรรมะพระอัสสชิเป็ น
พระโสดาบัน ไปบอกพระโมคคัลลานะ พระโมคคัลลานะเป็ นพระโสดาบันด้วย
นี่พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะเป็ นพระโสดาบัน ก็ชวนบริ ษทั บริ วารไปเฝ้ า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบวช ไป
บวชเสร็ จแล้วพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการ ลูกศิษย์เป็ นพระอรหันต์
หมดเลยนะ ที่เขาชวนไปเป็ นปุถุชนเป็ นพระอรหันต์หมดเลย แต่ผทู ้ ี่พาไปเป็ นพระ
โสดาบัน ๒ องค์ พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะยังได้โสดาบันอย่างเดิม ลูกศิษย์ที่ไปฟัง
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ได้เป็ นพระอรหันต์หมดเลย พอเทศน์ไปอีก ๗ วันพระโมคคัลลานะได้เป็ นพระอรหันต์
แล้วพระสารี บุตร ๑๔ วัน นี่มนั ติดความรู ้ตวั เอง ถ้ามีปัญญามาก มีความรู ้มากมันก็ตอ้ งมี
เหตุผล มีการอธิบายมาก
นี่ก็เหมือนกัน เวลาเขาบอกว่าเขากาหนดพุทโธ เวลาเดินจงกรมมันง่วงมาก เวลา
ความคิดมันก็บอกให้นอนเถอะ นอนเถอะ พักก่อนก็ได้ แต่ก็พุทโธต่อเนื่องไป พุทโธ
ต่อเนื่ องไป ถึงที่สุดเวลามันลงความง่วงหายหมด ความง่วง ความทุกข์ ความยากมันหาย
หมด อันนี้มนั เป็ นความจริ ง ถ้าความจริ งมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มนั เป็ นความจริ งมันอยูท่ ี่
อะไรล่ะ? ความรู ้จะมาก จะน้อยเราวางไว้ เราจะเอาความจริ ง
ความจริ ง เวลาประพฤติปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง เวลาถ้าจิตมันลงมันสมดุลของ
มัน มัชฌิมาปฏิปทามันสมดุลของมัน เวลาสมดุลของมันความง่วงหายเลย แล้วความง่วง
หายแล้วยังสงสัยนะ ไอ้นี่หายมันหายเพราะกาแฟหรื อเปล่า หายเพราะกาแฟหรื อหาย
เพราะปฏิบตั ิ อ้าว มันหายกับเราหรื อเปล่าล่ะ? มันหาย นี่มนั สงสัยมาก มันรู ้มาก มัน
สงสัยมาก ติดกับดักตัวเองไง
ฉะนั้น เวลาที่หลวงตาท่านเป็ นมหา ท่านศึกษาจบแล้ว พวกนิพพานศึกษาจบ
มาแล้ว แต่เวลาจะปฏิบตั ิแล้วมันมีจริ งหรื อเปล่า พอมีจริ งตัวเองมันสงสัย ติดกับดัก
ตัวเอง เพราะตัวเราเองทิฐิมานะไง ความผิดคนอื่น เวลาคนผิดพลาดนี่รู้หมดนะ ผิดควร
แก้ไขอย่างไร ผิดควรแก้ไขอย่างไร แต่เวลาผิดแก้ไม่เป็ น แก้ไม่ได้ แล้วเราไม่รู้ว่าแก้
อย่างไรด้วย
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่ามันติดกับดักตัวเองมันติดความรู ้ตวั เอง เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่
หลวงปู่ มัน่ บอกว่ามหา มหาเรี ยนมาจนเป็ นมหา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าประเสริ ฐนะ ประเสริ ฐมาก ให้เทิดใส่ ศีรษะไว้ คือยกให้สูงไว้ พวกเรารู ้ไม่จริ ง
ตามนั้นหรอก เราศึกษามาเป็ นความจา เทิดใส่ ศีรษะไว้คือยกสู งไว้ก่อนแล้ววางไว้ แล้ว
เวลาปฏิบตั ิเราปฏิบตั ิของเราไป ถ้ามันเป็ นความจริ งแล้วนะ ความรู ้ที่สูงส่ งนั้นกับความ
จริ งในใจเราถ้ามันอันเดียวกัน มันอันเดียวกันเลย
นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราปฏิบตั ิ เห็นไหม เราปฏิบตั ิของเราไป ความรู ้เราเยอะ
ความรู ้เราศึกษามามาก แต่เรารู ้ไปก่อน ทาของเราตามความเป็ นจริ ง พอความจริ งความ
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ง่วงหาย ทุกอย่างหายหมดเพราะจิตมันปล่อย อาการของมันทั้งหมด เวลาจิตของเรามัน
สว่างไสว จิตของเรามันแช่มชื่น เวลามันอยูข่ องมันไป เวลานิวรณธรรม เวลาง่วงเหงา
ถีนมิทธะมันเข้ามา มันครอบงามามันก็ง่วง เวลานอนตื่นขึ้นมา บางคนนอนไม่ตื่น นอน
ตื่นขึ้นมาก็อยากนอนต่อ อยู่อย่างนั้นแหละ มันแก้ไม่ได้หรอก แต่ถา้ เวลาเรามากาหนด
พุทโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เวลามันหายนะ นี่เราทาได้ เราถือเนสัชชิกไม่นอนทั้งวันทั้ง
คืน ๒๔ ชัว่ โมง ๗ วัน ๗ คืนเราไม่นอนเลย ง่วงมาก แต่เวลาปฏิบตั ิไปแล้วมันง่วงหาย
หมด
คนปฏิบตั ิมามันจะเป็ นมาอย่างนี้ มันเป็ นไปได้ ถ้าเป็ นไปได้ ความรู ้จาก
ภาคปฏิบตั ิไง ความรู ้จากการศึกษา ความรู ้จากการศึกษาทฤษฎี เขาให้ศึกษา ศึกษามาเพื่อ
ปฏิบตั ิ การศึกษานี่มนั เป็ นแนวทาง ศึกษามาแล้วปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ิ ข้ ึนมา เวลาเป็ นความ
จริ งขึ้นมามันจะเป็ นความจริ งอย่างนี้
ฉะนั้น สิ่ งที่วา่ ถวาย เขียนคาถามมาเพื่อให้หลวงพ่อพิจารณา นี่ขอถวายการ
ปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ิ ถวายการปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิเวลาที่เขาเกิดปัญญา เวลาเดินจงกรมอยูน่ ี่ปัญญา
อบรมสมาธิ อย่างที่เขียนมา เวลาปฏิบตั ิดว้ ยเหตุดว้ ยผลความคิดมันจะโต้แย้งกัน สังขาร
ความคิด ความปรุ ง ความแต่ง ถ้าเป็ นฝ่ ายลบ มันเป็ นฝ่ ายกิเลสมันก็คิดของมันไป แต่ถา้
เราตรึ กในธรรมๆ เราพยายามตรึ กในธรรม
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สังขารฝ่ ายบวก สังขารฝ่ ายมรรค
เวลามันสู ้กนั ปัญญาอบรมสมาธิ ด้วยเหตุ ด้วยผลพิจารณาของมันไป ถ้ามันปล่อยวางๆ
ปล่อยวางเสร็ จแล้วพอมันปล่อยวางแล้ว พอจิตสงบแล้วมันจะเกิดสังขาร ความคิด ความ
ปรุ ง ความแต่งต่อเนื่องไปต่อเมื่อมันมีสมาธิรองรับขึ้นมามันจะเกิดปัญญาขึ้น มันจะเกิด
เป็ นผลบวกมากขึ้น พอมากขึ้นมันจะดีข้ ึน นี่มนั ต้องปฏิบตั ิอย่างนี้ ถ้าปฏิบตั ิอย่างนี้ ไป
เรื่ อยๆ ปฏิบตั ิต่อไปเรื่ อยๆ
ฉะนั้น สิ่ งที่เขียนมาเพื่อให้หลวงพ่อพิจารณาเมตตา ถ้าพิจารณา เพราะปัญญามัน
เกิดมากมายมหาศาล เวลากาหนดทาสัมมาสมาธิ สมาธิคือน้ าล้นแก้ว ถ้าน้ าเต็มแก้วแล้ว
แก้วนั้นรักษาน้ าได้แค่น้ นั ถ้ามากขึ้นไปมันก็ลน้ แก้วนั้นไป นี่คือสมาธิ สมาธิคือมันเต็มก็
เต็มแค่น้ นั แหละ แต่เวลาเป็ นปัญญา ปัญญามันไม่มีขอบเขตเลย ดูอากาศไม่มีขอบเขต
ออกซิ เจน บรรยากาศมันห่ อหุ ม้ โลกนี้ไว้ ห่อหุ ม้ โลกนี้ไว้เลย นี่ก็เหมือนกัน เวลาขั้นของ
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ปัญญาไม่มีขอบเขต ปัญญามันไปได้หมดเลย ถ้าปัญญาไปได้หมด ปัญญามีสัมมาสมาธิ
รองรับมันก็เป็ นวิปัสสนา ถ้าปัญญาเป็ นกิเลสรองรับ กิเลสคือตัวตนของเรารองรับ มันก็
เป็ นเรื่ องของกิเลส
ฉะนั้น ขยันหมัน่ เพียรตรงนี้แล้วมันจะเห็นเอง เห็นเองหมายความว่าเวลาที่เรา
ง่วงเหงาหาวนอนแล้วเราต่อสู ้กบั มัน เห็นเองคือเวลามันปล่อย นี่เห็นเอง นี่ผลของมัน ถ้า
ผลของมัน ถ้าปฏิบตั ิตอ้ งเห็นอย่างนี้เวลามันง่วงมาก เวลามันทุกข์มาก เวลามันทุกข์มาก
นี่เรื่ องของกิเลสทั้งนั้นเลยแหละ เรื่ องของอวิชชา แต่เวลาพิจารณาซ้ าแล้วซ้ าเล่าๆ เวลา
มันสว่างโพลงขึ้นมา นัน่ ล่ะผลของธรรม นี่พิจารณาไปมันจะเห็นอย่างนี้ ถ้าเห็นอย่างนี้
มันปฏิบตั ิไปอย่างนี้ ถ้าปฏิบตั ิอย่างนี้ นี่ผลของการปฏิบตั ิ
ฉะนั้น ผลของการศึกษาส่ วนของผลการศึกษา แนวทางเป็ นแนวทาง แล้วปฏิบตั ิ
เป็ นความจริ งก็เป็ นความจริ งของเราขึ้นมา จบ ทีน้ ีเอานี้
ถาม : ผมขอกราบเรี ยนถามปัญหาธรรมะหลวงพ่อดังนี้ครับ ผมมาปฏิบตั ิธรรม
ที่วดั ขณะเดินจงกรมเกิดธรรมะเป็ นคาพูดว่า "ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธ
ธัมมัง" สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นมีความดับไปเป็ นธรรมดา ผม
พิจารณาตามธรรมนั้น แต่กาหนดให้แคบลง โดยสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้ความหมายคือความ
ทุกข์ แล้วก็พิจารณาว่าทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้งั อยู่ ทุกข์ดบั ไป คราวนี้จิตมันเลือกพิจารณา
ทุกข์ตวั ที่ผมกาลังประสบอยู่ คือทุกข์เกิดจากการที่เรามีหนี้ เป็ นเพราะเราต้องเลี้ยงธาตุ
ขันธ์ของเราและครอบครัว เราต้องการปัจจัย ๔ ของธาตุขนั ธ์ พิจารณาทุกข์ที่เกิดขึ้น
เรื่ องเราต้องหาเงินซื้ อบ้านให้ครอบครัว ทุกข์ที่ต้ งั อยูเ่ รื่ องภาระในการผ่อนบ้าน และทุกข์
ดับไปคือหมดภาระในการผ่อนบ้าน และผ่อนหมดหรื อผ่อนไม่หมดบ้านถูกยึด
พิจารณาไป ผมเห็นภาพเป็ นพระพุทธเจ้าปางประทานพรบอกว่ามีทุกข์เท่านั้นที่
เกิด ทุกข์เท่านั้นที่ต้ งั อยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดบั ไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์
ไม่มีอะไรดับ เกิดปี ติน้ าตาไหลออกจากภาวนา เห็นอะไรเป็ นทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ดบั ไป
เช่นเวลาขับถ่ายและอาบน้ า
ตอบ : อันนี้เวลาเราแสวงหาทางโลกเต็มที่แล้ว แสวงหาทางโลกมันเป็ นของ
ประจาโลก ของประจาโลกคือของสาธารณะ ดูสิเวลาบ้านของเราเขาต้องซ่ อมต้องแซม
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ต้องดูตอ้ งแล ต้องรักษาตลอดไป นี่ของที่เป็ นวัตถุไง หลวงตาท่านพูดมากเวลาพวกเรา
ไปเที่ยวทางยุโรป บอกเขาเจริ ญๆ เขาเจริ ญทางวัตถุ เจริ ญทางวัตถุเพราะเขามีสติปัญญา
ของเขา เขาก็สร้างของเขาขึ้นมา เพราะวัตถุก็สร้างมาจากคนนัน่ แหละ แล้วสร้างเป็ นวัตถุ
แต่ในทางศาสนาเขาสร้างหัวใจ ถ้าเขาสร้างหัวใจ หัวใจที่เป็ นนามธรรม ดูสิวดั ที่เขาสร้าง
ขึ้นมา ดูสวยงามมาก ดูใหญ่โตมาก ทุกคนเห็นแล้วอลังการมาก แต่เวลาเราไปเจอพระ
ปฏิบตั ิ เอ๊ะ ไม่เห็นมีอะไรเลย
ครู บาอาจารย์ท่านพูดถึงหลวงปู่ มัน่ นะ หลวงปู่ เจี๊ยะหรื อหลวงตาท่านบอกว่า
หลวงปู่ มัน่ เป็ นบุคคลธรรมดาร่ างเล็กๆ ดูสิเวลาหลวงปู่ พรหมท่านเสี ยสละสมบัตินะ
สมบัติแจกเหมือนกันเลย ทุกอย่างแจกแล้วท่านก็ออกบวช แล้วท่านก็ข้ ึนไปหาหลวงปู่
มัน่ ไปพบหลวงปู่ มัน่ ครั้งแรกนะ เพราะชื่อเสี ยงหลวงปู่ มัน่ โด่งดังมาก โอ้โฮ ชื่อเสี ยงโด่ง
ดังมาก แต่ตวั เล็กๆ หลวงปู่ มัน่ รู ้ว่าหลวงปู่ พรหมคิดอะไรไง อย่ามองคนที่รูปร่ างสันถาร
อย่าเพิ่งมองคนที่รูปร่ างสันถาร เวลาไปเห็นเราเห็นร่ างเล็กๆ แต่เวลาไปอยูด่ ว้ ยนะ เวลา
ท่านให้ธรรมะนี่ งงเลยล่ะ เวลาเข้าไปพอท่านให้ธรรมะ
นี่ก็เหมือนกัน เวลาความประพฤติปฏิบตั ิมนั เป็ นนามธรรม พอเป็ นนามธรรมมัน
เป็ นเรื่ องของหัวใจ ถ้าเป็ นนามธรรมเป็ นเรื่ องของหัวใจ เราจะมองอย่างไรว่าอะไรที่มนั
เจริ ญ มันเสื่ อมล่ะ? เราไปเห็นแต่วตั ถุมนั เจริ ญ ไปเที่ยวมา อู๋ย ที่นนั่ เขาเจริ ญ ที่นี่เจริ ญ
มันเจริ ญด้วยวัตถุ สิ่ งที่เป็ นวัตถุมนั ต้องดูแลรักษา แต่ถา้ หัวใจล่ะ? หัวใจยิง่ ยากเข้าไปอีก
เพราะอะไร? เพราะเวลาใจมันดีข้ ึน เวลาใจมันเลวลง นี่เราจะดูแลอย่างไร? ถ้าเราฝึ กหัด
มันเป็ นความจริ งขึ้นมา ดูสิอกุปปธรรมมันคงที่ตายตัว แต่กุปปธรรม สัพเพ ธัมมา
อนัตตามันแปรสภาพทั้งนั้นแหละ มันดิ้นรนตลอดเวลา ถ้ามันเป็ นจริ งมันเป็ นจริ ง
อย่างไร? ถ้าเป็ นจริ งขึ้นมา นี่พดู ถึงว่าเวลาทีเ่ ราพิจารณา เขาจะเห็นสภาวะแบบนั้น
ฉะนั้น ถ้าเราเป็ นทางโลก เขาคิดทางโลกว่าทุกข์ต้ งั อยู่ ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ดบั ไป
มันเป็ นจริ งอย่างนั้นอยูแ่ ล้ว เพียงแต่เวลาเรามีปัญหาขึ้นมา เรามีปัญหาขึ้นมา เราใช้อย่าง
นี้พิจารณา ถ้าใช้อย่างนี้พิจารณาแล้วมันเป็ นที่หล่อเลี้ยงใจเรา ที่หล่อเลี้ยงใจเรา เห็นไหม
ที่หล่อเลี้ยงใจเรา ให้ใจเรามันพอมีที่พ่ งึ ที่อาศัย แล้วถ้ามันทาสิ่ งนี้ได้ มันแก้ไขเหตุการณ์
แก้ไขวิกฤติชีวิตเราได้ท้งั นั้นแหละ ถ้าแก้ไขชีวิตเราได้ ถ้าเราแก้ไขได้เราแก้ไขของเราให้
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จบ ถ้าแก้ไขมันวิกฤติเกิดอย่างนั้น มันสภาพแบบนั้น เราก็ยอมรับสภาพแบบนั้น แล้วเรา
แก้ไขคือหาทางออกของเรา
คนเรานะดูสิเวลาพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลมัน
ร่ าลือไปนะ พระสารี บุตรยังต้องไปดู เวลาไปบิณฑบาตอยู่ทา้ ยแถว อยูท่ า้ ยแถว เขาใส่
บาตรเขาหมดก่อน ในวงการพระเขามีเมตตากันมาก วันนี้ไม่ได้อาหารใช่ไหม พรุ่ งนี้ให้
อยูข่ า้ งหน้า ไอ้โยมก็คิดเลยนะเมื่อวานเราใส่ ขา้ งหน้าก่อน ข้างหลังมันไม่ได้ วันนี้
ข้างหน้างด เว้นไปใส่ ขา้ งหลังก่อน ช่วยแล้วมันก็ผดิ พลาด มันมีความผิดพลาด สุ ดท้ายร่ า
ลือไปจนพระสารี บุตรไปเยีย่ มนะ ถามว่าเป็ นอย่างนั้นจริ งๆ หรื อ? เป็ นอย่างนั้นจริ งๆ
ฉะนั้น พระสารี บุตรจับไว้ ด้วยบุญของท่านนะ จับบาตรไว้ อ้าว ฉันให้อิ่ม ฉัน
ข้าวไม่เคยอิ่ม คิดดูสิคนที่กินข้าวไม่เคยอิ่มนี่มนั ทุกข์นะ ท่านจับบาตรไว้เลย ด้วยบารมี
ของพระสารี บุตร วันนั้นท่านฉันอิ่มท้องเลย พอฉันวันนั้นอิ่ม วันนั้นก็นิพพาน ตายวัน
นั้น นี่พระอรหันต์นะ แล้วดูพระสี วลีสิ อูฮ้ ู ร่ ารวยมหาศาล ไอ้ของอย่างนี้ ของอย่างนี้มนั
เป็ นเรื่ องที่ว่าสิ่ งใดเกิดขึ้น เรามีสติปัญญาแล้วเราแก้ไข เวลาเราพูดนี่เราฟังเสี ยงของ
สังคมพอสมควร เขาจะบอกว่าพระนี่เป็ นลัทธิยอมจานน ชาวพุทธเป็ นลัทธิยอมจานน
ยอมรับๆ ทุกอย่าง อะไรก็ว่ากรรม ว่ากรรม
มันไม่ใช่ลทั ธิยอมจานน มันเป็ นลัทธิของนักปราชญ์ นักปราชญ์ราชบัณฑิต
นักปราชญ์ราชบัณฑิตที่รู้เท่า รู ้เท่าเหตุการณ์ รู ้เท่าการกระทบกระทัง่ ถ้าบอกเป็ นลัทธิ
ยอมจานน เราจะไม่ยอมจานน เรามีสติปัญญา เราจะไม่ยอมรับความจริ งอะไรเลยหรื อ?
อย่างนั้นแสดงว่าขนาดศาลตัดสิ นแล้วศาลก็เข้าข้างคนอื่นใช่ไหม แต่ถา้ เป็ นนักปราชญ์
ราชบัณฑิต อะไรผิด อะไรถูกก็ว่ากันตามเหตุผล แล้วถ้าเวลาผิดถูกว่ากันตามเหตุผล ว่า
กันทางหลักฐาน ว่ากันทางข้อเท็จจริ ง ถ้ามันผิด มันถูกก็ว่าตามนั้น เสร็ จแล้ว ทีน้ ีเหตุผล
หลักการทุกอย่างเหมือนกัน แต่ทาไมเราเป็ นอย่างนี้ล่ะ?
นี่มนั เป็ นอย่างนี้มนั ก็บอกว่า มันก็ตอ้ งชักเข้ามาว่าเบื้องหลัง ถ้าเบื้องหลังมันมีสิ่ง
ใดมา ถ้าเบื้องหลัง เบื้องหลังหมายถึงว่าเราทามา มันก็ตอ้ งยอมรับความจริ งอย่างนั้น
ความจริ งของเรามันความจริ งในปัจจุบนั ด้วย ความจริ งมีที่มาที่ไปด้วย กรรมเก่า กรรม
ใหม่ ถ้ากรรมเก่า เห็นไหม กรรมเก่าสิ่ งที่เป็ นอดีตมา เราทาของเรามาแล้ว ดูสิเวลาคนเกิด
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มารู ปร่ างหน้าตาไม่เหมือนกัน ความคิดคนไม่เหมือนกัน ทุกสรรพสิ่ งของคนไม่
เหมือนกัน ไม่เหมือนกันมันมาจากไหนล่ะ? มันมาจากที่มา พอที่มานะ
เราเกิดมา ในปัจจุบนั นี้เราเกิดมาแล้วเรามีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ เหมือนกัน คนเรา
เกิดมามีปาก มีทอ้ งเหมือนกัน ถ้าเกิดมามีปาก มีทอ้ งเหมือนกัน เกิดในปัจจุบนั นี้เท่ากัน
เท่ากัน เบื้องหลังมันไม่เท่ากัน แต่เกิดเป็ นคนเหมือนกัน เท่ากัน สิ ทธิเสรี ภาพเท่ากัน แต่
ทาไปข้างหน้า อุปสรรคคนมันมีมาก มีนอ้ ยแตกต่างกัน เราก็ทาตรงนี้ นี่นกั ปราชญ์ไง
นักปราชญ์ราชบัณฑิต รู ้เหตุรู้ผล รู ้เหตุรู้ผลในปัจจุบนั รู ้เหตุรู้ผลในที่มา รู ้เหตุรู้ผลจะไป
ข้างหน้า ไม่ใช่ว่าลัทธิยอมจานน
คนเขาเสี ยดสี ไง เขาเสี ยดสี เขาดูถูก ดูถูกนักปฏิบตั ิ เราฟังมาเยอะ แต่บอกว่าต้อง
ทันคน ต้องเข้มแข็ง ต้องทันคนมันทันอย่างไร? ดูสิมนั ต่างกันโดยวัย โดยวัยวุฒิมนั
ต่างกัน ความคิดก็ไม่เหมือนกันแล้ว คนดีๆ เหมือนกัน แต่โดยวัยไม่เหมือนกัน โดยวัยไม่
เหมือนกัน มุมมองแตกต่างกัน แล้วโดยวัย โดยปัญญา นี่มนั แตกต่างกันทั้งนั้นแหละ
ฉะนั้น สิ่ งนี้แบบว่าจะต้องเสมอกัน ไอ้นนั่ อีกเรื่ องหนึ่ง ถ้าของเรามันเป็ นอย่างนี้ไง
ฉะนั้น คาถามนี่เขียนมามันธรรมเกิด พอมันธรรมเกิดขึ้นมาเราพิจารณาของเรา
ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้ งั อยู่ แล้วทุกข์ดบั ไป แล้วเราพิจารณาให้มนั แคบเข้า พอแคบเข้ามันก็
ยิง่ เห็นมากขึ้น เห็นจนเห็นพระพุทธรู ป อันนี้แบบว่าข้างนอกมันเป็ นความทุกข์ เราหลบ
มาหาธรรมะในหัวใจของเรา แล้วเวลามันเห็นจริ งขึ้นมาแล้วเขาบอกเขาเกิดปี ติน้ าหูน้ าตา
ไหล เกิดปี ติ ปี ติมนั เป็ นที่พกั ใจ เป็ นเครื่ องอยูใ่ จ ใจมันมีธรรมเป็ นที่พ่ งึ ถ้าใจมีธรรมเป็ น
ที่พ่ งึ แต่เหตุการณ์ขา้ งนอก ดูสิเวลาพระ ครู บาอาจารย์ที่มีชื่อเสี ยง เวลาไปดูชีวิตปกติ
ท่านสิ ดูหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านบอกเลยนะ ท่านอยูใ่ นป่ าในเขามาตลอด
เวลาเราอยูก่ บั หลวงปู่ เจี๊ยะ เวลาวันไหนญาติโยมเขามาถวายอาหารนะ มีอาหารดีๆ เรา
เป็ นคนจัดอาหารให้ท่าน ท่านร้องไห้น้ าตาไหล ไอ้เราก็งงนะ
สุ ดท้ายพอฉันแล้วตอนบ่ายๆ ไปคุยกับท่าน ถามว่าทาไมหลวงปู่ น้ าตาไหลล่ะ?
บอกว่าคิดถึงหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ ท่านไม่เคยเจออาหารแบบนี้ ไม่เคยเจออาหารแบบนี้
หลวงปู่ มัน่ อยูใ่ นป่ าในเขาไม่เคยเจออาหารแบบนี้ เวลาท่านมีผทู ้ ี่ถวายอาหารที่ประณี ต
ท่านน้ าตาไหลเลยล่ะ เราได้ประสบเห็นอย่างนี้ไง แต่ท่านไม่เคยประสบเลย แล้วมันมีสุข
มีทุกข์ล่ะ? ถ้าเรามองว่าท่านมีทุกข์มาก แต่ท่านบอกว่าพระอรหันต์มีความทุกข์หรื อ?
©2015 www.sa-ngob.com

ติดกับดัก ๑๕

พระอรหันต์มีความทุกข์ไหม? ไม่มีหรอก เพราะพระอรหันต์ละทุกข์หมดแล้ว ท่านมี
คุณธรรมในใจ ท่านสู งส่ งในใจ
นี่พดู ถึงว่าเราเทียบกันที่วตั ถุไง เราบอกว่าถ้าพระมีชื่อเสี ยงแล้วจะต้องแบบว่าเลอ
เลิศไปหมด ไม่ใช่ ยิง่ มีคุณธรรมยิง่ ประหยัด ยิง่ มัธยัสถ์ หลวงปู่ เจี๊ยะเวลาใช้สอย เราไป
ตรวจพระ เณร ใช้สอยฟุ่ มเฟื อยท่านทันทีเลยนะ ท่านไม่มีหรื อ? เยอะแยะ นี่คนที่เขามี
ชื่อเสี ยงเขาประหยัด เขามัธยัสถ์ เขาอยูด่ ว้ ยความแบบว่าสันโดษ ไอ้ที่ว่ามีชื่อเสี ยงแล้ว
แหม ไอ้นนั่ มันดารา นักร้อง ไอ้พวกนั้นพวกนักแสดง แล้วความจริ งเป็ นแบบนั้นไง
ฉะนั้น ถ้าเราเปรี ยบเทียบบอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมในใจ ใจเรามีความสุ ขใจมันก็
เป็ นแบบนี้ น้ าหูน้ าตาไหล แต่ถา้ เป็ นวัตถุตอ้ งตั้งงบไว้ดูแลรักษามันนะ อันนั้นมันเป็ น
เรื่ องของโลกไง ฉะนั้น ไอ้อย่างนี้ธรรมเกิด ธรรมเกิดแล้วมันก็มาผ่อนคลายในใจเรา
เพื่อให้เป็ นประโยชน์กบั เรา ในชีวิตของเรา เอวัง
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