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ถาม : เร่ือง “สมาธิอารมณ์และสญัญาอารมณ์” 

หลวงพ่อ : เขาถามนะ “สมาธิอารมณ์และสญัญาอารมณ์” เขาคิดเอง เวลาคน
ปฏิบตัิใหม่แล้วก็คิดไปเร่ือยว่าตวัเองท าได้มากได้น้อยแค่ไหน เพราะมนัตัง้ชื่อให้ไม่ถกู ก็
ว่ากนัไปตามนัน้ 

ถาม : นมสัการท่านอาจารย์ที่เคารพ เม่ือก่อนทกุข์มาก ฝึกภาวนาเพ่ือแสวงหา
สมาธิธรรม ท ามาเร่ือยๆ ลุ่มๆ ดอนๆ ฝึกแรกๆ ก็ว่าอย่างนีจ้ะใช่สมาธิ มนัน่าจะ แต่
สดุท้ายก็ไม่ใช่ นานหลายปี อาจเป็นเพราะไม่ค่อยจริงจงัเท่าไร แหม! มนัเป็น
หญ้าปากคอกจริงๆ สงสยัมาก ทกุข์มาก จนไม่นานมานีผ้มได้สมัผสัสมาธิจริงๆ มนั
อธิบายด้วยค าว่า “สงบ” มนัไม่ได้จริงๆ มนัรู้สึกเกนิกว่านัน้ บรรยายไม่โดนจริงๆ แตร่ับรู้
ได้ มนัทัง้สงบ มนัทัง้ร่มเย็น มนัทัง้สบาย มนัทัง้โล่งใจ ผมสามารถท าความสงบได้เร็วขึน้
และบ่อยๆ จนตอนนีก้ลวัและกงัวลครับ ปัญหามนัอยู่ตรงนีค้รับ 

๑. เม่ือก่อนท าไม่ได้ก็เป็นทกุข์ ถึงตอนนีท้ าง่ายก็เป็นทกุข์ กงัวลว่านัง่แล้วจะ
ไม่ได้อารมณ์สมาธินัน้อีก แต่ในใจก็อยากได้ความสงบมากกว่านีข้ึน้ไปอีกมากๆ จน
ตัง้ใจจะให้ถึงตวัจิต (ตัง้ปณธิานเอาไว้ครับ) ดงันัน้ตนเองก็คิดอยู่ตรงนี ้ถงึพยายามที่จะ
บริกรรมต่อๆ เพ่ือให้ได้ความสงบลึกซึง้ให้ได้ ขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยชีแ้นะด้วยครับ 
หรือว่าผมควรจะล้างปณิธานนัน้ทิง้เสีย แล้วท าความสงบของใจพอสมควร แล้วเดิน
ปัญญาต่อเลยดีไหมครับ ถึงกระนัน้ส่วนตวักย็งัว่าการล้างปณิธานออกจากใจนัน้กไ็ม่
ง่ายอยู่ครับ ขอเมตตาพระอาจารยช์่วยให้อบุายชีแ้นะด้วยครับ 
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๒. พอท าสมาธิได้ง่ายเร็วขึน้ อารมณ์สมาธิมนัฝังใจ มนัสงบร่มเย็นเกินบรรยาย
จริงๆ แต่ตอนนีผ้มเร่ิมกลวั กลวัและกงัวลแล้วว่ากิเลสมนัจะหลอกหรือเปล่า กิเลสมนั
อาจใช้สญัญาอารมณ์มาหลอกเราว่ามนัเป็นสมาธิอารมณ์จริงๆ กิเลสมนัร้าย ผมเชื่อว่า
จิตละเอียดขึน้ กิเลสมนัก็จะละเอียดขึน้ตามด้วยเช่นกนั ผมจะต้องใช้สติไปจบัส่ิงใดเพ่ือ
ตรวจสอบความจริงครับ ความรู้สึกมนัเตือนว่าให้ระวงั ให้ละเอียด และให้รอบคอบขึน้ 
ไม่เช่นนัน้จะเสียทีกิเลสและท าให้เสียเวลาหลงทางได้ครับ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามว่าสมาธิอารมณ์หรือสญัญาอารมณ์ ตอนที่ท า
สมาธิไม่ได้ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นสมาธิ แต่พอมนัเป็นสมาธิขึน้มาแล้ว เขาก็เข้าใจได้ว่ามนั
เป็นสมาธิ แต่ตอนนีพ้อนานไปๆ เขาสงสยัแล้ว สงสยัว่ามนัเป็นสมาธิหรือเป็นสญัญา
อารมณ์ เวลานานไปๆ ตวัเองก็สงสยัแล้ว เอ๊ะ! มนัเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิ แต่ก่อนหน้า
นัน้อยากได้สมาธิมาก ไม่ได้สมาธิ แต่ตอนนีพ้อได้สมาธิแล้ว มนัจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็น
สมาธิ 

เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่เรารู้ได้ เรารู้ได้ ถ้าเป็นสมาธิ เพราะสติปัญญามนัด ี
สติเราจะดีมาก จิตมนัจะสงบ มนัจะมีความร่มเย็นของมนั ถ้ามีความร่มเย็นของมนั จน
มนัขีเ้กียจ ขีเ้กียจคือมนัไม่อยากออกใช้ปัญญา มนัไม่อยากออกใช้หรอก หรือถ้ามนัใช้ 
มนัก็ใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ได้ ถ้ามนัใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ได้ แล้วท าอย่างไรจะให้มนัใช้ได้ล่ะ 

เวลาคนนกัปฏิบตัิไป เวลาปฏิบตัิไปเขาคิดว่าเหมือนการเรียนหนงัสือไง พอเรียน
หนงัสือ ครูเขาต้องการสถานที่ไว้รับนกัเรียน เขายกชัน้ๆ เขาไม่ให้อยู่หรอก ไอ้นี่ก็ปฏิบตัิ
ไป ได้สมาธิแล้วเดี๋ยวจะได้ปัญญา เดี๋ยวจะได้มรรคได้ผล เดี๋ยวจะได้นิพพาน มนัไม่เป็น
อย่างนัน้หรอก พอได้สมาธิแล้ว ได้สมาธิ มนัก็แช่อยู่อย่างนัน้น่ะ ไม่ได้สมาธิมนัก็แช่อยู่
ในอารมณ์นัน้น่ะ 

พอแช่อยู่ในอารมณ์นัน้ เราก็พทุโธๆ เพ่ือจะสลดัตวัเองพ้นจากอารมณ์นัน้ พ้น
จากอารมณ์นัน้ อารมณ์เกิดจากตวัจิตนะ เพราะจิตมนัเสวย เสวยสญัญาอารมณ์ มนัก็
เป็นความคิด มนัก็เป็นอารมณ์ เราก็แช่อยู่นัน่น่ะ พทุโธๆ พทุโธมนัก็เป็นอารมณ์นัน่
แหละ พทุโธๆ จนมนัละเอียดขึน้ๆ มนัจะสลดัตวัมนัพ้นจากการแช่อยู่ในอารมณ์นัน้ 
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เราเป็นสมาธินะ มนัคิดว่าตวัเองเข้าไปแช่ในสมาธินะ พอแช่ในสมาธิ ก็ตวัเองก็
คิดว่าไง คิดว่า เห็นไหม มนัจะยกชัน้ไง เพราะทางโรงเรียนเขาต้องการสถานที่ไว้เพ่ือจะ
รับนกัเรียนใหม่ ยกชัน้ๆ เขาไล่ออกหมดแหละ ไล่ขึน้ไปๆ อ่านออกไม่ออกไม่เป็นไร ไล่
ขึน้ไปให้มนัจบไป เวลาปฏิบตัิไปก็คิดว่าพอสงบแล้วมนัก็จะได้มรรคได้ผลอะไรไป...ไม่มี
ทาง มนัก็เป็นจินตนาการอยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้ามนัมีอ านาจวาสนานะ พอมนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็นจริง มนัสะเทือนกเิลสมาก มนัสะเทือนกิเลสเพราะอะไร เหมือนเราเป็นไข้แล้ว
ไปหาหมอ หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร นัน่แหละจบแล้ว ถ้าวินิจฉัยเป็นโรคอะไร มนัก็
จะเร่ิมการรักษา 

นี่ก็เหมือนกนั ไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนั
เขย่า เขย่าหวัใจ เขย่าหวัใจ แต่ถ้ามนัไม่ไปเห็นนะ มนัก็ว่านิพพานไง เวลาจิตสงบแล้ว 
พอสงบแล้วหนหนึ่งก็ได้โสดาบนั หนที่สองก็สกิทาคามี หนที่สามก็อนาคามี หนที่สี่ก็
พระอรหนัต์ พระอรหนัต์โดนแช่อยู่นัน่น่ะ แช่อยู่ในสมถะนัน่น่ะ ที่เขาบอกสมถะแล้วมนั
จะติดๆ ถ้าคนไม่มีอ านาจวาสนามนักเ็ป็นอย่างนัน้ แต่ถ้าคนมีอ านาจวาสนา มีครูบา
อาจารย์นะ ท่านพยายามจะให้อบุาย 

สมาธิมนัมีสมทุยั สมาธิมนัไปคร่อมกิเลสไว้ สมาธิก็เป็นสมาธิ เป็นสมาธิแล้ว ถ้า
ไม่มีสมาธิ มนัก็เป็นสญัญาอารมณ์ เป็นโลกเลย เป็นอารมณ์ เป็นความรู้สึกนึกคิดเลย 
แล้วก็จินตนาการสร้างภาพนะ สร้างภาพว่าตวัเองมีปัญญา มีปัญญาเสร็จแล้วมนัก็
ถอยมาสงบแค่นัน้น่ะ พอสงบแล้วมนัไม่ยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัก็แช่อยู่นัน่น่ะ 

ถ้ามนัยกขึน้สู่วิปัสสนา โอ้โฮ! เวลาปัญญามนัเกิดนะ ปัญญามนัเกิด มนัต้อง
ถากต้องถาง มนัต้องลงทนุลงแรง มนัใช้ปัญญามหาศาลเลย พอใช้ปัญญามหาศาล 
นัน่น่ะมีสมาธิไปรองรับ มนัก็ไปได้ พอสมาธิมนัอ่อนแอลง มนัไปไม่รอดแล้ว มนัแบบว่า
มนัคิดไม่ออก นึกไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

น่ีต้องมีสัมมาสมาธิมารองรับ ถ้าสมาธิมารองรับ มันจะเกิดภาวนามย
ปัญญา ภาวนามยปัญญาถ้าสมาธิขึน้ไปมันถึงจะเป็นวิปัสสนา เป็นวิปัสสนาน่ัน
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ก็คือปัญญาไง น่ันก็คือภาวนามยปัญญา ปัญญาที่จะฆ่ากิเลสไง ถ้ามันฆ่ากิเลส 
มันท าลายกิเลสอย่างนีม้ันถึงจะมีมรรคมีผลไง 

ไม่ใช่ไปนอนแช่อยู่อย่างนัน้ ไปแช่สมาธิมนัก็เป็นสมาธิ ถ้าพดูถึงสมาธินะ แต่พอ
นานเข้า เขากลบัสงสยัว่ามนัเป็นสมาธิอารมณ์หรือเป็นสญัญาอารมณ์ 

ถ้าเป็นสมาธิ มนัเข้าไปพกัได้ มีสติพร้อม สติมนัจะรู้เลยว่าเราพทุโธๆ จิตสงบเข้า
มา เราก็รู้ว่าสงบ เวลามนัคลายตวัออกก็คลายตวัออก คือคนมนันัง่อยู่ คนมนัรับรู้อยู่
ชดัๆ ไม่ใช่ตกภวงัค ์ถ้าพทุโธๆๆ หายไปเลย ไม่รับรู้อะไรเลย นัน่น่ะตกภวงัค์ นัน่น่ะภวงัค ์
ไม่ใช่สมาธิ ถ้าไม่ใช่สมาธิ มนัก็ไม่รู้ว่าสมาธิ 

ถ้าคนภาวนามนัชดัเจน มนัก็ชดัเจนอย่างนัน้น่ะ เวลาตกภวงัค์ก็หายไปเลย แต่
ถ้ามนัพทุโธๆ เป็นขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ เป็นอปัปนาสมาธิ ถ้ามนัจะลงสมาธิจนสกั
แต่ว่า มนัก็รู้ชดัๆ มนัรู้ชดัๆ มนัรู้ตวัตลอดเวลา ถ้ามนัขาด ขาดก็สติขาดไง สมาธิก็คือ
สมาธิ 

เขาว่าเป็นสมาธิอารมณ์หรือสญัญาอารมณ์ 

มนัแปลกใจว่าท าไมตวัเองยงัสงสยัในสมาธิของตวั ถ้าเรายงัสงสยัในสมาธิของ
ตวั ในทางโลกถ้ามีความสงสยัอยู่ เขายกประโยชน์ให้กบัจ าเลยนะ ห้ามตดัสิน ถ้ายงัมี
ความสงสยัอยู่ ต้องยกผลประโยชน์ให้กบัจ าเลย นี่กเ็หมือนกนั ถ้าเรายงัสงสยั สงสยั
สมาธิเราอยู่หรือ 

ถ้าเป็นขณิกสมาธิก็เป็นขณิกสมาธิ อปุจาระกเ็ป็นสมาธิรับรู้ได้ ถ้ามนัละเอียด
จนลงอปัปนาสมาธิ ถ้าจะสกัแต่ว่ารู้ ไม่รู้อะไรเลย มนัตดัอารมณ์ภายนอก แต่มนัรู้ ไม่รู้
ไม่ได้ มนัเป็นธาตรูุ้ มนัเป็นตวัรู้ มนัจะไม่รู้ได้อย่างไรล่ะ มนัรู้ แต่มนัสกัแต่ว่า มนัละเอียด
จนมนัแสดงตวัไม่ได้ มนัละเอียดจนอยู่ในตวัมนัเองไง อยู่ในร่างกายนี ้ แต่ไม่ได้รับรู้
ร่างกายนีเ้ลย จิตเป็นจิต กายเป็นกาย อยู่ด้วยกนันี่แหละ แล้วก็รู้ 

ไม่ใช่บอกไม่รู้นะ อะไรกไ็ม่รู้ โอ้โฮ! บางคนบอก เราฟังเทศน์ พระเขาเทศน์กนั 
บางองค์บอกว่ารู้บ้างไม่รู้บ้าง บางองค์บอกไม่รู้อะไรเลย...มนัเป็นอย่างนัน้หรือ มนัไม่
เป็นอย่างนัน้ ผู้ รู้ไม่รู้ได้อย่างไร ไม่รู้ก็คือผู้ไม่รู้น่ะส ิ
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ผู้ รู้มนัรู้ มนัรู้ชดัเจนของมนั แต่รู้ระดบัไหนล่ะ แต่คนมนัไม่เคยรู้ไง พอไม่เคยรู้ก็
บอกว่า พอจะเข้าอปัปนาสมาธินะ รู้คร่ึง ไม่รู้คร่ึง รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง 

เพราะว่าฟังพระเทศน์เยอะเหมือนกนั พอฟังพระเทศน์แล้วมนัก็ เอ๊! เขาพดูอะไร
กนัน่ะ ทีนีม้นัก็ข าๆ ทีนีเ้พียงแต่ว่าคนที่เขาฟังอยูเ่ขาไม่รู้ แต่ไอ้เราฟังแล้ว อืม! พดู
ออกมาได้อย่างไรน่ะ เขาเป็นผู้ รู้ แตเ่ขาไม่รู้ได้อย่างไร ถ้าเขาไม่รู้ก็ตกภวงัคน์่ะสิ ถ้าเขา
ไม่รู้ก็แสดงว่าเขาไม่รู้สึกตวัเขา 

อ้าว! เขาบอกว่าเป็นอปัปนาสมาธินะ ไม่รู้เร่ืองนัน้ รู้เร่ืองนี ้

อ้าว! ไม่รู้ได้อย่างไร รู้ชดัเจนมาก เพียงแต่มนัรู้ละเอียด มนัไม่ยอมออกมารับรู้
ความหยาบ อายตนะนีม้นัหยาบ มนัไม่ออกมาไง คือมนัละเอียดจนมนัไม่ออกมารับรู้
ความหยาบ มนัเป็นอิสระในตวัมนัเอง นัน่พดูถึงว่ารู้ชดัเจน 

เราจะบอกว่า เขาถามว่าเป็นสมาธิอารมณ์หรือเป็นสญัญาอารมณ์ มนัเร่ิมเอะใจ
แล้วล่ะว่า เอ๊! ท าไมยงัสงสยัสมาธิของตวั เหมือนเรามีสตางค์ แล้วเราสงสยัสตางค์ของ
เราว่ามีสตางค์หรือไม่มีสตางค์นี่มนัแปลกเนาะ เรามีสตางค์เท่าไร เราก็รู้ว่าเรามีสตางค์
เท่านัน้ใชไ่หม เราถือสตางค์อยู่ เอ๊! นี่สตางค์หรือไม่สตางค์ เอ๊ะ! นี่ใช่สตางค์หรือไม่ใช่
สตางค์ เออ! มนัก็แปลกแล้วนะ 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราสติสมบูรณ์ เราถือสตางค์อยู่ก็ต้องเป็นสตางค์แน่นอน เงนิก็
ต้องคือเงิน เราถือเงิน ก าเงินอยู่นี ่แต่เราก าเงนิอยู่ เอ๊! เป็นเงินหรือไม่ใช่เงิน ถ้าเป็นเงิน
หรือไม่ใช่เงนิแสดงว่าต้องยกผลประโยชน์ให้จ าเลยคือไม่ใช่ แต่ไม่ใช่ จะกล้าทิง้ไหมล่ะ 
เงินของเรากล้าทิง้ไหม ไม่กล้าทิง้ 

อนันีพ้ดูถึงว่ามนัก็แปลกใจ แปลกใจตรงเขาตัง้ค าถามว่ามนัเป็นหรือไม่เป็นใช่
ไหม ถ้ามนัแปลกใจ ทีนีเ้ราจะย้อนกลบัมาที่สมาธินี ้ เขาถาม เห็นไหม เขาถามว่า 
เม่ือก่อนนัง่สมาธิไม่ได้ก็คือไม่ได้ พอมนัได้สมาธิแล้วแบบว่ามนัสมัผสัได้จริงๆ เวลาเขา
บอกพอเป็นสมาธิ สัมผสัสมาธิได้จริงๆ มนัอธิบายไม่ได้ มนัอธิบายค าว่า “สงบ” ไม่ได้
จริงๆ ครับ มนัรู้สึกเกินกว่าค าบรรยาย มนับรรยายไม่โดนคือบรรยายไม่ถึงความรู้อนันัน้
จริงๆ มนัทัง้สงบ มนัทัง้ร่มเย็น มนัทัง้สบาย มนัทัง้โล่งใจ 
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เห็นไหม มนัไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลย มนัทัง้สงบ เราสงบแล้ว ร่มเย็นด้วย แล้ว
สบายใจด้วย แล้วโล่งใจด้วย ถ้าอย่างเราเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิ สมาธิหรือไม่ใช่ มนัไม่
โล่งใจนะ มนัขดัใจนะ มนัไม่สะดวก แต่ถ้าเป็นความจริง ความจริงเป็นความจริง ถ้า
ความจริงเป็นความจริง 

ทีนีถ้้ามนัเป็นสมาธิ เราบอกว่า ถ้ารู้จริงแล้วมนัจะเงียบ ถ้ารู้จริง เพราะ
ความรู้สึกของเรามนัอธิบายออกไป อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ยากมาก เราจะอธิบาย
เทียบเคียงกบัอะไรล่ะ 

ฉะนัน้ เวลาในการแสดงธรรม เอตทคัคะในการแสดงธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า พระปณุณมนัตานีบุตรนัน่เป็นเอตทคัคะในทางแสดงธรรม แม้แต่
เวลาพระสารีบุตรเป็นผู้ทีเ่ลิศด้วยปัญญานะ ยงัสู้พระปณุณมนัตานีบุตร หลานของ
พระอญัญาโกณฑญัญะไม่ได้ นัน่น่ะเราจะบอกว่าเขามีเชาวน์ปัญญาไง ถ้าเขามีเชาวน์
ปัญญาเลิศ เลิศในการแสดงธรรม เขามีความเปรียบเทียบ เขาจะอธิบายความรู้สึกของ
เขาได้ออกมาจนเราฟังนี่เราเข้าใจได้เลย นี่เขามีความสามารถขนาดนัน้ 

ค าว่า “เขาเลิศในทางแสดงธรรม” คือว่าสิ่งที่ยาก เอามาพดูให้เราเข้าใจได้ง่าย 
สิ่งที่ลึกซึง้ก็เอามาเปิดเผยให้เราเข้าใจได้ สิง่ที่เราคิดไม่ถึงเลย ท่านจะเอามาอธิบายให้
เราฟังจนเอ๊อะ! เลยล่ะ นัน่น่ะแสดงว่าท่านเลิศ เลิศในการแสดงธรรม ท่านเลิศในการที่
จะเอาสิ่งทีเ่ราเข้าใจไม่ได้มาแสดงให้เราเข้าใจ 

ก็แค่เข้าใจ ไม่ใช่ความจริง เพราะยงัไม่ภาวนา เราต้องภาวนาให้มนัได้รู้จริงเป็น
ความจริงขึน้มาถงึเป็นความจริง 

ฉะนัน้ สมาธิก็เป็นสมาธิ ทีนีส้มาธิมนัเป็นเร่ืองของนามธรรม เร่ืองของหวัใจ 
ฉะนัน้ เวลาใครได้หรือไม่ได้ จะเอามาอธิบาย อธิบายได้ยาก เขาถึงบอกว่า เวลาเขาเป็น
สมาธิขึน้มาแล้วมนัถึงได้เข้าใจ เม่ือก่อนนัน้ท าได้ยากก็มีความทกุข์มาก มีความทกุข์
มาก แล้วท าแล้วก็ว่าเข้าใจ ก็นึกว่ามนัเป็นๆ จนมนัไม่เป็น พอเขาเป็นแล้วเขาถึง
ย้อนกลบัไปเห็นโทษไง มนัเป็นหญ้าปากคอกจริงๆ หญ้าปากคอกมนัเป็นความลงัเล
สงสยั มนัเป็นการจบัจด เราเอาจริงไม่เอาจริง นี่มนัเป็นหญ้าปากคอกจริงๆ 
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ไอ้ตรงนีเ้ราพยายามวางไว้ แล้วพยายามตัง้ใจ เห็นไหม ตัง้ใจ พยายามตัง้ใจแล้ว
เป็นเอกภาพ ท าให้ดี แล้วมัน่คง 

เวลาหลวงตาท่านสอนนะ ท่านบอกเลย เวลาเราจะนึกพุทโธหรือใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ให้เหมือนมีเรากับพุทโธเท่านัน้ โลกนีม้ีเหมือนไม่มี คือเรา
ไม่ไปรับรู้อะไรเลย เราจะไม่ยอมรับรู้อะไรเลย เราจะรับรู้แต่ความรู้สึกเรากับ
พุทโธเท่านัน้ๆๆ 

ทีนีม้นัไม่ได้น่ะสิ มนัเหมือนเด็ก จบัมนัมดัไว้ มนัไม่ยอมหรอก ถ้าเด็ก ปล่อยให้
มนัเล่นตามสบายมนัก็ได้ จิตนีถ้้าไม่ไปดแูลมนั มนักอ็ยู่สบายนะ พอสติเข้าไป มนัดิน้
แล้ว นู่นก็ไม่ได้ นี่กไ็ม่ได้ แต่ตอนไม่ท าไม่เห็นพดูอยา่งนีเ้ลย ไม่ท า มนัก็เหน็อยู่เฉยๆ 
พอจะท าขึน้มา มนัต้านแล้ว นี่เวลาจะเอาจริงเอาจงั 

ฉะนัน้ ค าว่า “หญ้าปากคอก” มนัเป็นอย่างนัน้จริงๆ แต่พอเวลามนัเป็นขึน้
มาแล้วเขาบอกโอ้โฮ! มนัต่างกบัที่คิดไว้มาก 

ฉะนัน้ พอมาเข้าค าถามนะ ค าถามว่า 

“๑. เม่ือก่อนท าไม่ได้ก็เป็นทกุข์ ตอนนีท้ าได้ง่ายกเ็ป็นทกุข์ กงัวลว่าเวลานัง่ไป
แล้วมนัจะไม่ได้อารมณ์สมาธินัน้อีก แต่ใจมนัก็อยากได้ความสงบมากกว่านัน้” 

เพราะว่าเขาอยากให้เข้าถึงตวัจิตไง เข้าถึงตวัอปัปนาสมาธิ จะเข้าถึงตวันัน้นะ 
ถ้าเข้าถึงได้เข้าถงึไม่ได้ มนัก็อยู่ที่อ านาจวาสนา เพราะว่าถ้าเป็นปัญญาวิมตุติจะไม่
เข้าถึงสิ่งนีเ้ลยก็ได้ หรือถ้าเป็นเจโตวิมตุติ จิตมนัเข้าไม่ถึงตรงนัน้ ถ้าจิตเขาสงบแล้วเขา
ใช้ปัญญาของเขาไปก็ได้ แต่คนเวลาเข้าได้ เข้าได้ก็คือเข้าได้ เข้าได้กเ็ป็นสมาธิไง 

เหมือนเรามีเงินกนัมากๆ คนที่มีเงินนะ เขามีเงินไม่มากหรอก แต่เขารู้จกัใช้สอย
เงินของเขา เขารู้จกัเอาเงินของเขาไปลงทนุ เขาจะมเีงินงอกเงยขึน้มา เรามีเงินมากหรือ
เงินน้อย แต่เราลงทนุไม่เป็น เราเก็บเงินไว้แค่นัน้ก็แค่นัน้ไง 

สมาธิก็คือสมาธิไง ถ้าเราหาเงนิมาได้ เราไม่รู้จกัใช้มนั เราเก็บสะสมไว้ก็เท่านัน้ 
ถ้ามนัหามาได้ หามาแล้วใช้ไม่เป็น กเ็ข้าธนาคารสิ ไปซือ้หน่วยลงทนุก็ได้ตอนนี ้ แตซ่ือ้
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หน่วยลงทนุ เดี๋ยวเขาโกงหมดนะ ฝากธนาคาร ธนาคารเจ๊งอีก ตอนนีร้ัฐบาลไม่ค า้
ประกนัอีก โอ๋ย! มีเงินไม่รู้จะท าอย่างไร หนัรีหนัขวาง 

คือมีสมาธิแล้วใช้ไม่เป็น ก็แค่นัน้น่ะ มีสมาธิก็เป็นทนุ ถ้าเป็นทนุแล้วไปใช้
ต่อเนื่องไปมนัก็เป็นประโยชน์ไง 

ฉะนัน้ ถ้าพดูถึงว่า ถ้าเป็นขณิกสมาธิก็เป็นขณกิสมาธิ อปุจาระก็อปุจารสมาธิ 
อปัปนาสมาธิ เราท าของเราบ่อยครัง้เข้าแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา ฉะนัน้ เขาบอกว่าเขาตัง้
ปณิธานไว้ว่า ดงันัน้เขาจะพยายามตัง้ปณิธานไว้ คดิว่าตวัเองจะอยู่ตรงนี ้ ถึงพยายาม
จะท าให้บริกรรมบ่อยๆ ให้ถึงที่สดุให้เข้าถงึจิตนัน้ให้ได้ แต่มนัก็เข้าได้ยาก เขาถงึถามว่า
แล้วเขาควรท าอย่างใด เขาควรท าอย่างใด เขาควรจะล้างปณิธานนัน้ไหม แต่เขาบอก
ว่าปณิธานอนันัน้ก็ล้างได้ยาก 

มนัก็เป็นความสงสยัของตวั ไอ้นี่เป็นความสงสยัของตวั ฉะนัน้ เวลาเราปฏิบตัิ
ใหม่ๆ นะ ถ้าเราสงสยัหรือเรายงัสิ่งใดไม่จบสิน้ ก็ต้องทดสอบกนัให้จบ จบเร่ืองนีแ้ล้วให้
เข้าใจถ่องแท้เลย พอจบแล้วก็เดินต่อไปๆ 

เขาเรียกว่าติดไง เวลาภาวนานะ เวลาคนภาวนา ถ้าผิดพลาดไปก็หลงไปเลย แต่
ถ้าภาวนาแล้ว ถ้าเราไม่มีปัญญา เขาเรียกติด ติดคือความสงสยั ติดคือมนัยงัปล่อยวาง
ไม่ได้ อารมณ์อย่างนีป้ล่อยวางไม่ได้ แล้วกเ็กาะอารมณ์อยู่อย่างนี ้ แล้วมนัไปไม่ได้ จะ
ไปไหนมนัก็คิดแต่ตรงนี ้จะก้าวไปไหนๆ ก็คิดถงึตรงนี ้

ถ้าเป็นตรงนีป๊ั้บ เอาตรงนี ้ตรงที่สงสยันี่ พิจารณา พิจารณาตรงสงสยั เอาให้จบ 
ติดอะไร รู้อะไร อย่างเช่นบางคนจะคิดว่า เรานีเ้กิดมาจากไหน อยากรู้อดีตชาติ มนั
สงสยัตลอด 

เอาให้มนัจบ เอาให้มนัจบว่าสงสยัท าไม สงสยัเร่ืองอะไร สงสยัแล้วถ้ามนัรู้จริง
แล้วได้อะไร ถ้าก าหนดไปดวู่าอดีตชาตเิราเป็นเปรต เป็นสตัว์นรกขึน้มา เราจะคอตก
ไหม เราอยากรู้ไหมว่าอดีตชาติเราเป็นสตัว์นรก เราอยากจะรู้อดีตชาติว่าเราเป็นคนเลว 
หรือเราอยากจะรู้อะไร ถ้าเราเป็นคนดีก็จะมาส่งเสริมให้กิเลสมนัเห่อเหิมอีก แหม! 
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อดตีชาติเราสงูส่งนกั เราดีนกั ถ้าอดีตชาติเราเลวนกั มนัก็จะมาคอตกอีก มนัไปรู้มาแล้ว
ได้ประโยชน์อะไร ถ้าประโยชน์ปัจจุบนันี ้ถ้าเราขยนัหมัน่เพียร เอาตรงนี ้

พดูถึงถ้ามนัสงสยัอะไร เราจะแก้ไข เราจะแก้ไข เราพิจารณาของเราให้จบ ถ้า
จบแล้วเราจะเดินหน้าต่อไป ถ้ามีครูบาอาจารย์ ถ้าไปปรึกษาครูบาอาจารย์ ครูบา
อาจารย์ท่านมีแนวทาง ท่านก็จะให้อบุาย มนัติดอะไร ท าไมถึงติด 

นี่ก็เหมือนกนั อยากจะเข้าถงึตวัจิต แล้วตอนนีพ้ยายามภาวนาต่อเนื่อง แล้วก็
เลยเป็นทกุข์ กลวัมนัจะไม่ได้ 

เวลาไม่ได้เลยกเ็ป็นทกุข์อย่างหนึ่ง เวลาได้มาแล้ว เขาบอกเขาได้มาแล้วตอนนี ้
เขาได้มาแล้วคือเขาท าสมาธิได้ แต่เขาอยากพิสจูน์ถึงว่าเข้าไปถึงตวัจิต คือเข้าไป
ถึงอปัปนา เข้าไปถึงจิตที่มนัดบัหมด จิตที่มนัดบัอายตนะ ดบัความหยาบ 

ดบัก็คือดบั มนัเหมือนมีเงิน คนมีเงินหนึ่งล้านกบัคนมีเงินร้อยล้าน ร้อยล้าน ถ้า
ไปเห็นร้อยล้านแล้วรู้ว่าตวัเองมีเงินร้อยล้าน ออกมาแล้ว แล้วร้อยล้านจะเอาไว้ไหน ทีนี ้
เป็นปัญหาแล้ว แต่คนอ่ืนเขาไปเห็นว่าเรามีร้อยล้าน ร้อยล้านก็เป็นนามธรรม ร้อยล้าน
คือเหมือนบุญกุศล บาปบุญมนัเป็นนามธรรม ร้อยล้านก็คือร้อยล้าน มนัก็เป็น
อริยทรัพย์ เป็นอตัตสมบตัิของเรา ก็วางไว้นัน่ แล้วเราภาวนาของเราต่อเนื่องไป 

ไม่ใช่เป็นร้อยล้าน เอาล่ะส ิ มีร้อยล้าน เรามีเงินร้อยล้าน แล้วร้อยล้าน เราจะท า
อะไร แล้วไอ้เงินหนึ่งล้านนี่ล่ะ ไอ้เงินหนึ่งล้านก็คือสมาธิปัจจุบนันี ้เราไปเห็น แล้วทีนีม้นั
เป็นเหมือนนามธรรม มนัไม่ใชรู่ปธรรมทีจ่บัต้องได้ แตเ่รารู้ได้ 

แต่ไม่ใช่รูปธรรมทีจ่บัต้องได้ เราจะมาบอกประชาชนเขาได้ไหม เราจะมาบอก
สงัคมได้ไหมว่าเรามีร้อยล้าน แล้วมีไม่มี เขาจะเชื่อเอ็งไหม ใครเขาจะไปเชื่อเอ็ง มนัเป็น
นามธรรม 

พอไปรู้ เราก็ไปติดไง ไปติด เรามีร้อยล้านนะ เราเคยเข้าอปัปนาสมาธินะ อู้ฮู! 
เรามีบารมีนะ 
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บารมีก็บารมีส่วนตวัของท่าน ไม่เกี่ยวกบัใครหรอก ใครปฏิบตัิ คนไหนรู้มากรู้
น้อยแค่ไหนมนัก็เป็นสมบตัิของคนนัน้น่ะ เว้นไว้แตเ่วลาเอามาแสดงธรรมให้คนอ่ืนเป็น
ตวัอย่างให้เขาเหน็เท่านัน้นะ่ มนัเป็นสมบตัิส่วนตน เป็นสมบตัิส่วนตนที่เราจะท าของ
เรา 

นี่พดูถึงเข้าอปัปนาสมาธิ ถ้าเข้าไม่ได้ก็เป็นความทกุข์ เราจะบอกว่า จะเข้าได้
หรือเข้าไม่ได้มนัเป็นอ านาจวาสนาของคน ถ้าครูบาอาจารย์ทีเ่คยเข้าได้บ่อย อย่างเช่น
หลวงปู่ ชอบ อย่างครูบาอาจารย์ อย่างหลวงปู่ ตือ้อย่างนี ้ ท่านเข้าของท่านได้ด้วยเร่ือง
ปกติเลย เพราะว่าท่านมีความถนดัไง แต่ถ้าหลวงปู่ ดลูย์เข้าอย่างนีไ้ด้ไหม หลวงปู่ ดลูย์
ท่านจะเป็นปัญญาของท่าน นี่พระอรหนัต์เหมือนกนั แต่ความถนดัของคนมนัไม่
เหมือนกนั มนัแตกต่างกนั ฉะนัน้ เวลาแตกต่างกนั มนัเป็นจริตเป็นนิสยั 

ทีนีเ้วลาผู้ถามจะถามว่า เขาเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ เพราะเขาบอกเป็นความทกุข ์
ตอนนีเ้ป็นความทกุข์ ความทกุข์วิตกกงัวลจะเข้าได้หรือไม่ได้ แล้วเขาบอกว่า ให้ล้าง
ปณิธานอนันีไ้ด้ไหม ล้างปณิธานที่ว่าจะตัง้ใจเอาให้ได้ 

อยู่ที่ถ้าคนอ่ืนบอกมนัก็ยิ่งสงสยัซ้อนสงสยัเข้าไปอีก ฉะนัน้ ท าได้หรือท าไม่ได้ 
ถ้าอยากพิสจูน์ ให้ตวัเองเป็นผู้พิสจูน ์

“๒. พอท าสมาธิได้ง่าย เร็วขึน้ อารมณ์สมาธิมนัฝังใจ มนัสงบร่มเย็น มนัเกิน
บรรยายจริงๆ แต่ตอนนีผ้มเร่ิมกลวัและกงัวลแล้วว่ากิเลสมนัจะหลอกหรือเปล่า กิเลส
มนัอาจใช้สญัญาอารมณ์มาหลอกเราว่ามนัเป็นสมาธิอารมณ์จริงๆ กิเลสมนัร้ายมาก 
ผมเชื่อว่าจิตละเอียดขึน้ กเิลสมนัก็จะละเอียดตามขึน้ไป ผมจะต้องใช้สติปัญญาจบัส่ิง
ใดเพ่ือทดสอบความรู้สึกให้ละเอียดขึน้ไปจนตอบกิเลสได้” 

อนันีก้็เป็นที่ว่า ถ้าท าสญัญาอารมณ์มนัจะมาหลอก ถ้ายงัไม่เข้าใจตวัเอง ถ้าไม่
เข้าใจตวัเอง มนักเ็ป็นปัญหาทีจ่ะแก้สงสยัเรา 

แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะใช้ปัญญาต่อไปดีหรือไม่ ที่ว่าข้อที่ ๑. ควรจะเดินปัญญา
ต่อเนื่องไปดีไหมครับ จะเดินสมาธิหรือจะใช้ปัญญา 
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ถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแล้ว เป็นปัญญากเ็ป็นปัญญาแล้ว เพียงแต่ว่าคนจะเดิน
ไปได้หรือไปไม่ได้ 

เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ เวลาเร่ิมต้นปฏิบตัิใหม่ๆ ถ้าปฏิบตัิติดขดัก็ติดขดั 
แต่ถ้าใครปฏิบตัิแล้ว ถ้ามนัเจริญแล้ว เวลามนัเสื่อมล่ะ 

มีหลายองค์มากที่หลวงตาท่านบอกว่า เวลาครูบาอาจารย์ท่านเล่ากนัมานะว่า 
ตอนเป็นปะขาวหรือตอนเป็นพระบวชใหม่ ท าสมาธิได้ดี จะรู้เห็นอะไรแปลกๆ เยอะแยะ
มหาศาลเลย แต่สดุท้ายแล้วสึกหมด พวกนีส้ึกหมดนะ ท่านชีใ้ห้ดเูลย คนนีม้นัสึกไป 
เม่ือก่อนเคยจิตสงบแล้วเหน็เป็นดวงแก้ว แล้วตามดวงแก้วขึน้ไป เวลาดวงแก้วลอยขึน้
บนต้นไม้ก็ปีนขึน้ไปบนต้นไม้ สดุท้ายแล้วมนัไปปีนต้นไม้มาก จิตมนัถอนออกจากสมาธิ 
ลงไม่ได้ ท่านบอกว่า ถ้าดวงแก้วนัน้ไปที่หน้าผา แล้วถ้ามนัผ่านไป แล้วให้คนนีเ้ดินตาม
ไป ตกหน้าผาตายได้ นี่พดูถึงเวลาจิตเขามีคณุสมบตัิขนาดนัน้น่ะ แต่เวลาหลวงตาท่าน
ไปเจอตวัจริง เขาสึกจากพระไปแล้ว 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาถ้าจิตมนัภาวนาดี คิดว่าภาวนาดแีล้วมนัจะดีต่อเนื่องไปไหม 
ถ้ามนัดีต่อเนื่องไป เรารกัษาของเรา ทีนีเ้ขาอยู่ทางโลก เขามีอาชีพนะ เขาท าอาชีพการ
งาน แต่เวลาปฏิบตัิธรรม ปฏิบตัิธรรมเพ่ือคณุสมบตัิ เพ่ือสจัจะเพ่ือความจริง 

ถ้าทางโลกก็เป็นทางโลก ถ้าเป็นทางธรรม เราปฏิบตัิของเราไป ถ้าปฏิบตัิ ถ้า
เป็นสมาธิก็คือเป็นสมาธิ แต่ถ้าฝึกหดัใช้ปัญญา มนัออกมาใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาไปเลย 
ออกไปใช้ปัญญา ใช้ปัญญาไปเลย ปัญญาพิจารณาในชีวิต ถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็
ธรรมารมณ์ไง 

อารมณ์ที่เกิดจากสมาธิ เขาเรียกธรรมารมณ์ ถ้าอารมณ์ที่เกิดจากการเกิด การ
แก่ การเจ็บ การตาย ในชีวิตประจ าวนัของเรามนัก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกอนัหนึ่ง แต่ถ้า
มนัมีสมาธิไปรองรับ มนัก็เป็นการพิจารณาธรรม พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ไง กาย เวทนา 
จิต ธรรม ถ้าพิจารณาธรรมขึน้มา มนักเ็ป็นปัญญาของเราขึน้มา มนัก็ท าของเราไปสิ จะ
ท าของเราไปเพ่ือประโยชน์กบัเราไง 
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ทีนีไ้ม่เป็นสมาธิก็ว่าไม่เป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิก็ว่าเป็นสมาธิ แล้วตอนนีจ้ะมา
ถามเลยว่ามนัจะใช้ปัญญาต่อไปดีหรือว่ามนัจะเข้าสมาธิดี 

มนัก็เหมือนเอาส ารับอาหารมาตัง้หลายๆ ส ารับ แล้วก็มาถามเราว่าหลวงพ่อจะ
กินส ารับไหน 

มนักินไม่หมดหรอก อาหารมนัหลายส ารับมาก แต่ถ้าเรากินทีละส ารับใช่ไหม 
มือ้นีก้ินส ารับนีใ้ช่ไหม มือ้ต่อไปกินส ารับนีใ้ช่ไหม แต่เอาอาหารมาตัง้ ๓-๔ ส ารับเลย 
แล้วก็บอกเราจะกินอนัไหนดี กินอนัไหนดี อ้าว! ชอบอนัไหน กินอนันัน้น่ะ ชอบอนัไหน 
กินอนันัน้ กินไม่หมดหรอก กินไม่หมด 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราท า เพราะจิตมนัท าได้หนึง่เดียวไง จิตเราจะท าสมาธิ 
เราก็ท าสมาธิเข้าไป พอท าสมาธิ มีความสขุความสงบแล้ว ถ้าเราเป็นลกูศิษย์องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านฝึกหดัใช้ปัญญา เราก็ใช้ปัญญาของเราไป ถ้าใช้
ปัญญาไป มนัท าสมาธิได้ง่ายขึน้ ถ้าเป็นวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนาขึน้ ถ้ามนัได้ผลนะ 

ถ้ามนัไม่ได้ผล แสดงว่าเราก็มีคณุสมบตัิท าได้เท่านี ้ ท าได้เท่านีก้็ท าได้เท่านี ้
ต่อเนื่องไปได้ไหม ถ้าต่อเนื่องไปแล้ว เวลาหลวงตา เวลาจิตของท่านหมนุติว้ๆ ท่านต้อง
แยกตวัท่านออกไปคนเดียว เวลาท่านปฏิบตัิ ท่านไปอยู่ในป่าคนเดียว ต่อสู้คนเดียว 
เวลาถ้าจิตมนัดีขึน้ มนัต้องการใช้เวลามากขึน้ เหมือนงานที่ละเอียดขึน้ มนัต้องการ
เวลามากขึน้ ยิ่งต้องการสติมากขึน้ เราจะต้องปลีกวิเวกมากขึน้ มนัจะรู้เอง 

เราท าอะไร ก าลงั อย่างเช่นเราใช้มีดท าอาหาร ถ้ามีดมนัทื่อ เราไม่ได้ลบั มนัก็ไม่
คมกล้า แต่ถ้าเราเอามีดไปลบัแล้วกลบัมาท าอาหารอีก มนัก็คมกล้า จิตของเราก็
เหมือนกนั ถ้ามนัใช้ปัญญา มนัพิจารณาไปแล้ว ถ้ามนัทะลทุะลวงไป มนัแสดงว่ามี
สมาธิพอ ถ้ามนัพิจารณาไปแล้ว ถ้ามนัทะลวงไปไม่ได้ แสดงว่าสมาธิมนัเสื่อม สมาธิมนั
เสื่อมเหมือนกบัมีดที่มนัไม่คม 

สมาธิก็คือสมาธิ สมาธิก็คือเงิน เงินเอาไปใช้ประโยชน์ มนัก็ได้ประโยชน์ ไม่ได้
ประโยชน์ มนัก็มีค่าเท่านัน้ มีด มีดถ้ามนัคมกล้า ถ้ามนัใช้ประโยชน์กไ็ด้ประโยชน์ ถ้า
มีดมนัทื่อ อยากจะใช้ประโยชน์ มนัใช้ไม่ได้ มนัก็ต้องไปลบัให้คมกล้า 
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สมาธิก็เป็นสมาธิ ปัญญาก็เป็นปัญญา แล้วปัญญา ถ้ามนัเป็นโลกุตตรปัญญา 
มนัก็เป็นปัญญาเหนือโลก ถ้าเป็นโลกียปัญญา มนัก็ปัญญาทางวชิาชีพ ปัญญาทาง
โลก มนัมีเท่านี ้

แล้วเขาบอกว่าให้หลวงพ่อช่วยชีแ้นะด้วย 

ถ้าชีแ้นะ เราต้องหายใจแทนเลยล่ะ หายใจแทนเลยว่ามนัควรจะท าอย่างไรนะ 
ไอ้นี่แบบชีแ้นะด้วย มนัเป็นความถนดัของคน ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก รู้จ าเพาะตน แต่นี่
ปฏิบตัิมนัได้ผลแล้วคือได้ผล 

อนันีพ้ดูถึงว่าสมาธิอารมณ์หรือสญัญาอารมณ์เนาะ จบ 

ถาม : เร่ือง “ความรู้สึกจากใจ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ กราบขอบพระคณุหลวงพ่อที่ตอบค าถามลกูมา
โดยตลอด ตอนนีล้กูไม่มีอะไรจะถาม ลกูพอเข้าใจบ้าง ลกูจะพยายามค่ะ ลกูจะไม่
ประมาทค่ะ ลกูแค่อยากจะบอกหลวงพ่อว่า ลกูรู้สึกดีมากๆ อบอุ่นหวัใจเป็นที่สดุใน
ความเมตตาของหลวงพ่อ อย่างน้อยลกูก็มีที่พ่ึง มีที่ยึดเหนี่ยวภายในใจบ้างค่ะ ได้แค่
หวงัลึกๆ ว่าลกูจะมีบุญมากพอที่จะได้ไปกราบหลวงพ่ออีกสกัครัง้ 

ตอบ : โอ้โฮ! จะไม่ได้เห็นหน้ากนัเลยเนาะ เขาอยูเ่มืองนอก 

อนันีเ้พียงแต่ว่า ถ้าเป็นค าถามอย่างนี ้เราพอใจแล้วแหละ เพราะเขาบอกว่า ลกู
ไม่มีอะไรจะถามแล้วค่ะ ลกูมีความเข้าใจบ้าง มีความพยายามบ้าง ลกูไม่ประมาทค่ะ 

ตรงนีส้ าคญัมากนะ ส าคญัมากทีว่่า เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
แสดงธรรม แล้วเวลาผู้ที่ไม่อยากจะเข้าไปคลกุคลีกบัใครก็จะบอกว่า “องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า เธอจงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย” เวลาเขา
พดู เขาพดูกนัอย่างนัน้นะ “เธอจงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถดิ อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย” แล้ว
ธรรมะคืออะไรล่ะ ธรรมะคืออะไร 

เวลาบอกว่า ธรรมะนะ พระพทุธคือองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระธรรม
คือค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระสงฆ์คือพระอญัญาโกณฑญัญะ 
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พระอริยสงฆ์ แล้วพระธรรมคืออะไร พระธรรมคืออะไร แล้วถ้ามีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด แล้ว
เอ็งพ่ึงอะไร แล้วเอ็งมีอะไรเป็นที่พ่ึง 

เวลาบอกว่า “เธอจงมธีรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย” มี
ธรรมก็ต้องมีสัจธรรม ถ้ามีสัจธรรม เห็นไหม ทีนีธ้รรมะ ธรรมก็อยู่ในหัวใจของ
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น เราก็อยากมีธรรมเป็นที่พ่ึง แล้วธรรมในใจของหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มั่นเป็นธรรมที่มีชีวิต เพราะหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านสื่อสารกับ
เราได้ เราท าถูกท าผิดอย่างไรท่านสื่อสารกับเราได้ ที่เราไปหาท่านเรากไ็ปหาน่ี 
เพราะคุณธรรมท่านมันอยู่ในหัวใจของครูบาอาจารย์ของเรา แต่เราไม่ได้ไปติด
บุคคล 

เขาห่วงกนัเยอะไง เขาห่วงว่าพวกเราจะไปติดบุคคล แล้วบุคคลถ้าเป็นทางโลก 
บุคคลนัน้ก็แสวงหาผลประโยชน์จากเราไง ควกัหวัใจเราไปเลย หวัใจนีค้วกัไป แล้ว
อยากจะได้สิ่งใดกเ็รียกร้องเอา บีบบีส้ีไฟเอากบัเรา แต่หวัใจเราไปฝากไว้กบัใคร ใคร
อยากได้ เราก็ให้ทัง้ตวั เห็นไหม 

ฉะนัน้ เวลาทางธรรมเขาบอกว่า “เธอจงมีธรรมเป็นทีพ่ึ่งเถิด อย่ามีบุคคลเป็นที่
พ่ึงเลย อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย” ก็พดูอย่างนัน้นะ่ ความหมายก็คืออย่างนัน้น่ะ 

แต่นี่เหมือนกนั บอกถ้ามีหลวงพ่อเป็นที่พ่ึง เป็นที่พ่ึง เป็นที่อบอุ่นใจ 

เรากจ็ะพดูกลบัเลย “เธอจงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด” ถ้ามีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด เรามี
เหตมีุผล เราก็มีคณุธรรมในหวัใจ เราก็มีสิ่งนัน้เป็นทีพ่ึ่ง ถ้ามีธรรมเป็นที่พ่ึงนะ มีธรรมก็
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วเรากถ็ามกลบัว่า ธรรมมนัคืออะไร 

ธรรมก็คือสมาธิธรรม สต ิสมาธ ิ ปัญญา คือธรรม สติธรรม สมาธิธรรม 
ปัญญาธรรม เวลามันมีคุณธรรมขึน้มา มันเกิดคุณธรรมขึน้มาในหัวใจ อันนัน้
จะเป็นธรรมแท้ 

ถ้าธรรมแท้ในหัวใจ ดูส ิ เวลาเราไม่สงสัยสิ่งใดเลย ไม่สงสัยเพราะอะไร 
ไม่สงสัยเพราะว่าละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ละสักกายทิฏฐิ มัน
ก็ไม่มีความสงสัย ไม่มีวิจิกิจฉา ถ้ามันไม่มีวิจิกิจฉา เราจะลูบๆ คล าๆ ไหม เรา
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ก็จริงจัง เราก็ท ามั่นคง เห็นไหม อย่างนีเ้ขาเรียกมีธรรมเป็นที่พ่ึง ถ้ามันมีความ
จริงขึน้มา มันก็มีธรรมเป็นที่พ่ึง 

“เธอจงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย” ธรรมอนันัน้คือธรรมจริงๆ 
ธรรมแท้ สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม 

อย่างที่เขาบอก เดี๋ยวนีเ้ขาจะไม่ประมาทแล้ว เขาจะมีสติปัญญาขึน้มาแล้ว 
เพราะเวลาจะกดแป้นมานี่ตัง้สติดีก็พดูได้อย่างนี ้ แต่เวลาเดี๋ยวสติเสื่อม ไป
กระทบกระเทือน นัง่ร้องไห้อีกแล้ว 

ความทกุข์ความยากในใจมนัจะเกิดดบั เดี๋ยวเราก็มีอารมณ์ เดี๋ยวเราก็มี
สติปัญญารู้เท่ารู้ทนัของเรา เดี๋ยวพอถ้าเราสติดีๆ สมาธิดี มรรคผลนิพพานมนัจะหยิบ
จะคว้าเอาได้เลย แต่เวลาสมาธิเสื่อม ปัญญามนัท้อแท้ โอ้โฮ! มนัทกุข์มนัยาก 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า ผลของวฏัฏะ เหมือนกบัเรา
เดินทางอยู่บนทะเลทราย แล้วล้มลง แล้วหงายหน้ามองไปข้างหน้า ยงัต้องเดินต่อไป นี่
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเปรียบไง 

คนเดินอยู่กลางทะเลทรายนะ มนัหิวมนักระหาย มนัทกุข์มนัยาก มนัไม่มีสิ่งใด
เลย แล้วไม่มีความสามารถจะเดินต่อไปได้ ล้มลง แต่มนัยงัไม่ตาย มนัยงัเห็นทาง เรา
จะต้องก้าวเดนิต่อไป จิตนี่ผลของวฏัฏะไง พระพทุธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี ้ เรายงัต้อง
ก้าวเดินต่อไป เรายงัจะต้องไป แต่อปุสรรคของเรา ล้มนอนอยู่กลางทะเลทราย มนัทกุข์
ยากแค่ไหน นี่พดูถึงผลของวฏัฏะ ถ้าเราคิดได้เร่ืองอย่างนีป๊ั้บ ว่านี่ผลของวฏัฏะมนัจะมี
ความทกุข์ความยากอย่างนี ้มนัจะท าให้เรา 

ถ้าจิตใจเรามีความอบอุ่น มีความระลึกถึงหลวงพ่ออย่างนี ้อนันีถ้้าจิตใจมนัดีมนั
คิดได้อย่างนี ้แต่ถ้าวนัไหนจิตใจมนัเสื่อมนะ “โอ้โฮ! เชื่อฟังหลวงพ่อมาตัง้นาน หลวงพ่อ
บอกให้ท าดีๆ ก็ท าดีมาจนขนาดนีแ้ล้วไม่เห็นได้อะไรเลย” นี่เวลาจิตมนัเสื่อมน่ะ 

ท าดีหรือท าชัว่มนัเป็นการกระท า การกระท านัน้คือกรรม กรรมจ าแนกสตัว์ให้
เกิดแตกต่างกนั กรรมคือการกระท านัน่แหละ กระท าอนันัน้แหละ มนัท าอนันัน้แหละมนั
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เป็นวิบาก มนัเป็นการกระท า มนัเกิดกรรม กรรมดีกรรมชัว่อยู่ที่นัน่แหละ ถ้าท าดีมนัต้อง
ได้ดี 

ถ้าท าของเรานะ ท าด้วยความดี ด้วยสติปัญญา มันจะมาตรวจสอบ มัน
จะมาแยกแยะ มนัจะมาท าให้เราอยู่ในสัจธรรม ว่าอย่างนัน้ เพราะอะไร เพราะ
มันเป็นธรรม เพราะเป็นธรรมมันก็แยกแยะอะไรผิดอะไรถูก มันรู้ 

จริงๆ นะ คนเราจะท าสิง่ใดมนัรู้ถกูรู้ผิดอยู่นะ แต่มนัทนสิ่งเร้า ทนกิเลสไม่ไหว 
แต่เราฝึกหดัๆ อยู่นี่ เราควบคมุดแูลมนัอยู่นี่ เราควบคมุดแูลมนัอยู่ ถ้ามนัมีสิ่งเร้า 
สติปัญญาเราเท่าทนั สติปัญญาเราสงูกว่า เราก็ยบัยัง้ได้ ยบัยัง้ได้ เห็นไหม กรรมดีมนัก็
ท าให้เราดีขึน้ๆ นี่ไง เธอจงมีธรรมะเป็นที่พ่ึงเถิด ถ้ามีสิ่งนีเ้ป็นที่พ่ึงมนัจะเป็นประโยชน์ไง 
ถ้าเป็นประโยชน์ มนัจะเป็นประโยชน ์

เขาบอกว่าความรู้สึกจากใจ 

เพราะว่าธรรมะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเพ่ือต้องการรือ้สตัว์
ขนสตัว์ เพ่ือต้องการให้สตัว์มีที่พ่ึงที่อาศยั ต้องการให้สตัว์มีความร่มเย็นไง เพราะว่าคน
ที่ไม่ใช่หมอก็จะไม่ค่อยรงัเกียจพวกเชือ้โรคต่างๆ แตถ้่าคนที่เป็นหมอเขาจะคดัแยกของ
เขาตลอด เห็นสิ่งใดว่ามนัเป็นเชือ้โรค มนัจะเป็นสิ่งทีท่ าให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย เขาจะหลีก
ห่างเลย 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เป็นพระอรหนัต์ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้ที่ช าระล้างกิเลส ท่านถงึเหน็ว่า
เร่ืองกเิลสร้ายกาจนกั ครอบครัวของพญามารในหวัใจน่ากลวัที่สดุ ไม่มีอะไรน่ากลวั
เท่ากบัมารในหวัใจของเราเลย แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้เห็นมนั องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ท าลายมนั องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงหลีกเร้น
หลีกห่างมนัตลอด องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงปรารถนาสอนพวกเรานี่ไง สอน
พวกเรา 

แต่พวกเราเป็นปถุชุน เราก็ไม่ใช่หมอไง หมอเขาถึงเหน็ว่าอะไรถกูอะไรผิดใช่ไหม 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงเห็นอะไรถกูอะไรผิดใช่ไหม แต่พวกเราเป็นปถุชุน 
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เราถึงไม่เห็นว่ากเิลสมนัน่ากลวัไง เราไม่ได้เห็นว่ากเิลสมนัน่ากลวั เราไม่ได้ตื่นกลวักบั
กิเลสเลย ถ้าเราตื่นกลวักเิลส เราจะท าตวักนัอย่างนีห้รือ 

เราต้องมีสติ เราต้องมีปัญญาสิ เราต้องมีสติปัญญาพยายามรือ้ค้นฝึกฝน
มัน ท าให้มีมุมมอง ให้มีความเห็นเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ให้เห็นว่ากิเลสมนัน่ากลัว สิ่งที่ในหัวใจเรามันน่ากลัว มันท าให้เราทุกข์ยากอยู่ น่ี 
แล้วเราถึงมีความกระตือรือร้นที่อยากจะปฏิบัติ มีการกระตือรือร้นที่จะเข้าไป
ต่อสู้กับมัน มีความกระตือรือร้นที่จะประพฤติปฏิบัติเพ่ือจะต่อสู้กับกิเลส เพ่ือ
จะเป็นประโยชน์ของเราไง 

นี่พดูถึงว่า จงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด เอวงั 


