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ถาม : เร่ือง “ความกลวั” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมขออบุายวิธีเอาชนะความกลวัโดยไม่มีเหตผุล
ครับ เป็นมาตัง้แตเ่ด็กจนเป็นผู้ใหญ่ เช่น กลวัฝันร้าย ก่อนจะนอนรู้สึกกงัวล ตื่นมาก็
กงัวล หรือจะใสเ่สือ้ผ้าบางตวัก็ไม่กล้า จะปรุงแต่งไปต่างๆ นาๆ ว่าใส่เสือ้ตวันีแ้ล้วจะ
โชคดีโชคร้าย และมกัจะเป็นไปตามความคิดนัน้จริงๆ ไม่รู้จะแก้ไขความคิดหลงผิดแบบ
นีไ้ด้อย่างไร 

หลวงพ่อสอนว่าอยู่คนเดียวให้ระวงัความคิด มนัจะแพ้ความคิดของตวัเองตลอด
ครับ จนขาดความมัน่ใจในตนเอง อ่อนแอ ท้อแท้อยู่เสมอ ขอความเมตตาหลวงพ่อครับ 
กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่พดูถึงว่าโดยจิตใต้ส านึก ทกุคนมนัมีความกลวัโดยพืน้ฐาน โดยสามญั
ส านึกของคน คนกลวัความมืดเพราะทกุคนกลวัผี ศาสนาดัง้เดิมของมนษุย์คือศาสนา
ถือผี ถือผีถือสาง อ้อนวอนขอเพ่ือให้ได้สมความปรารถนา เพ่ือเอาใจผี อย่าให้ผีมารังแก 
นี่โดยสามญัส านึกของศาสนา ศาสนาแรกของมนษุย์คือศาสนาผี 

ฉะนัน้ สิ่งที่ศาสนาผี เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึน้มาแล้ว 
อทาสิ เม อกาสิ เมฯ เธออย่าร้องไห้ อย่าคร ่าครวญ อย่าเสียใจ เวลาญาติผู้ใหญ่ของ
เราพลดัพรากจากไป ให้ท าคณุงามความดีถึงกนั ท าคณุงามความดีแล้วอทุิศส่วนกุศล 
คือความรู้สึกนึกคิดมนัคิดถึงกนัได้ ความคิดถึงกนั ความผกูพนักนั ความคิดถึงกนั อทุิศ
ส่วนกุศลอนันี ้เราท าคณุงามความดีถงึกนั อทุิศกุศลถงึกนั 
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แต่อย่าคร ่าครวญ อย่าร้องไห้ อย่าพร ่าเพ้อ มนัเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะถึงที่สดุ
แล้วมนัต้องพลดัพรากเป็นเร่ืองธรรมดา ถ้าเร่ืองธรรมดานะ นัน่มนัเร่ืองธรรมดา แต่เรา
ไม่ธรรมดา เราไม่ธรรมดาเพราะเรามีความเจ็บปวด เรามีความระลึกถงึ เรามีความ
อยากต้องการไม่ให้พลดัพราก เรามีสิ่งนีค้ิดอยู่โดยสจัจะโดยความจริง โดยสจัจะความ
จริง เห็นไหม 

ศาสนาของมนษุย์ ศาสนาแรกคือศาสนาผี ศาสนาผีเพราะอะไร เพราะคนเรา
เวลาปฏิบตัิไป เรากลวัผี ทกุจิตวิญญาณที่จะมากระทบ แต่เราไม่เคยกลวัผีในตวัเราเอง
เลย เพราะจิตวิญญาณกเ็รานีจ่ิตหนึง่ ถ้าเราไม่มีจิตหนึ่ง เราจะเกิดเป็นมนษุย์ไม่ได้ 

การเกิดเป็นมนษุย์มีจิตหนึ่ง จิตหนึ่งคือจิตของเรานี่ ถ้าจิตของเรา เวลาจิตออก
จากร่างไป นัน่ก็เป็นผี แต่เวลาเราเกิดเป็นมนษุย์ จิตนีอ้ยู่ในร่างกายนี ้เรามองเหน็กนัได้ 
เราเหน็สามญัส านึกของสงัคมได้ เห็นมนษุย์ได้ เรากอ็บอุ่นไง แต่เราเวลาพลดัพรากไป 
เราก็มีความทกุข์ความยากไง เราก็มีความพลดัพราก เราก็มีความเสียใจ ฉะนัน้ เวลา
เรากลวั เรากลวัผีภายนอกหมดเลย แตเ่ราไม่กลวัผีในตวัของเราเอง 

เพราะตวัของเราไง เรามองไม่เห็นตวัของเรา เพราะเราไม่เหน็ตวัของเรา องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาเห็นตรงนี ้มารือ้ค้นตรงนี ้มาเห็นจิตขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าช าระล้างอวชิชาคือความไม่รู้ 
อวิชชาคือความไม่รู้ แล้วอวิชชามนัมีหยาบมีละเอียด มนัมีลึกซึง้ในหวัใจไง ไอ้ความไม่รู้
อนันัน้น่ะ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาส ารอกมาคายมนัออกไง พอคายมนัออก 
มนัสว่างไสวกระจ่างแจ้งในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าถึงรู้แจ้งโลกนอกและโลกใน 

โลกในก็คือความรู้สึกนึกคิด โลกของเรา โลกทศัน์ คือความเกิดเป็นมนษุย์นี่โลก
ใน โลกนอก โลกที่อยู่อาศยันี่ไง สิ่งที่อยู่อาศยันี่โลกนอก องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้ารู้แจ้งทัง้โลกนอกและโลกใน 

โลกนอก ดสู ิ เวลาคนเขามีประสบการณ์สิ่งใดเขาไปถามว่า ท าไมเป็นอย่างนัน้ 
ท าไมเป็นแบบนัน้ 
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไม่ได้เฉพาะชาตินี ้ เขาเป็นอย่างนีม้าทกุ
ภพทกุชาติ ทกุภพทกุชาติ เขาเป็นอย่างนีม้าดัง้เดิม แล้วบางคนก็แก้ไขก็ประสบ
ความส าเร็จมา บางคนไม่ได้แก้ไข แล้วยงันอนจมอยู่กบัความรู้สึกนึกคิดอนันัน้ มนัก็เกิด
หนกัหนาสาหสัสากรรจ์ไปข้างหน้าเร่ือยๆ 

นี่ก็เหมือนกนั เราย้อนกลบัมาที่เรา ย้อนกลบัมาความกลวั ความกลวั ความวิตก 
ความกงัวล มนัเป็นไปหมดเลย มนัเป็นไปในตวัเราตลอดเวลา ถ้ามนัเป็นในตวัเรา
ตลอดเวลา เห็นไหม 

เวลาทางวิทยาศาสตร์เขาพยายามพิสจูน์กนั สภาวะแวดล้อมท าให้คนนิสยัเสีย 
ท าให้คนนิสยัอ่อนแอ ถ้าสภาวะแวดล้อมที่เข้มแข็ง สภาวะแวดล้อมที่แข็งแรงโดนคน
ทกุข์คนยาก คนในทีร่าบสงู ชนกลุ่มน้อยบนภูเขา เขาต้องหาบต้องหามของเขา เขา
แข็งแรงของเขา เพราะสภาวะแวดล้อมมนับงัคบั สภาวะแวดล้อมบงัคบั เขาก็ต้องฝึกฝน
จนเขาเข้มแข็งได้ 

ฉะนัน้ เราบอกว่า เราเกิดมา เรามีลกู เรากอดลกูแล้วหรือยงั เราดแูลความ
อบอุ่นลกูแล้วหรือยงั ให้ลกูเราอบอุ่น อนันัน้สภาวะแวดล้อมมนัก็มีส่วนเหมือนกนั มี
ความจ าเป็น แต่สภาวะแวดล้อม ถ้ามนัสภาวะแวดล้อมแบบนัน้ ทางวิทยาศาสตร์ทกุ
อย่างขีดเส้นอย่างนัน้ ทกุชีวิตก็ต้องดีไปหมดน่ะส ิ

ทกุชีวิต สภาวะแวดล้อมที่ดี แต่จิตใจของเขาสร้างเวรสร้างกรรมกนัมา มนัก็มี
ผลกระทบมา มนัมีทัง้ปัจจุบนั กรรมปัจจุบนันี ้ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ ท าปัจจุบนัให้ดี เรา
พยายามขวนขวายสิ่งนีใ้ห้ดี มนัก็แก้ไขได้สิ่งที่ดี แต่วา่สิ่งที่ว่ามนัเป็นกรรมเก่า กรรมเก่า
มนัก็มีความรู้สึกนึกคิดอนันัน้มา 

ฉะนัน้ จะย้อนกลบัมาว่า ความกลวัๆ ฝังใจเรามา เรามีสิ่งที่วิตกกงัวลกนัมา มนั
เป็นกรรมเก่า แต่กรรมเก่า ดสู ิ ถ้ากรรมเก่ามนัเป็นของตายตวั องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์ไม่ได้ เพราะกรรมมนัให้ผลอย่างนัน้ก็ต้องให้ผลอย่างนัน้ 
เพราะว่าเป็นพระอรหนัต์แล้วมนัสิน้เวรสิน้กรรม มนัไม่มีเวรมีกรรมอีกแล้ว ปาปมตุ คือ
ไม่มีบาป ไม่มีอกุศลใดๆ ทัง้สิน้ในใจดวงนัน้ 
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ถ้ามนัเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วต้องอยู่ตลอดไป เกิดเป็นพระโสดาบนั เป็น
สกิทาคาม ี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัตไ์ม่ได้ ถ้าเป็นแล้วมนัสิน้เวรสิน้กรรม สิน้เวรสิน้
กรรม แล้วที่ท ามาไม่เสียดายหรือ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท ามาตัง้ ๑๖ อสงไขย ท ามามหาศาล องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าท าไมสละทิง้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่เสียดายหรือ 

เห็นไหม มนัท าได้ไง มนัท าได้หมายความว่าจะมีกรรมเก่ากรรมใหม่ก็แล้วแต่ ถ้า
กรรมปัจจุบนัเราท าสิน้สดุแหง่ทกุข์แล้ว มนัจบสิน้กนัไป สิน้เวรสิน้กรรม มนัหมดไปเลย 
ทีนีม้นัหมดไปเลย 

ฉะนัน้จะบอกว่ามนัแก้ไขได้ไง มนัแก้ไขได้ มนัท าได้ ถ้าท าไม่ได้ องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าไม่เป็นพระอรหนัต์ เป็นพระอรหนัต์เพราะสิน้เวรสิน้กรรมทัง้หมด 
ท าลายอวิชชาในหวัใจทัง้หมด 

ฉะนัน้ เวลาทางวทิยาศาสตร์เขาต้องมีเหตมีุผลใช่ไหม เขาต้องวิเคราะห์วิจยัถึงมี
เหตมีุผลยืนยนักนัทางวิทยาศาสตร์ ไอ้นี่กเ็หมือนกนั สจัธรรมมนัยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อีก 
เพราะจิตใจมนัเข้าไปรู้ไปเห็น มนัไปรือ้ถอนเองเลยล่ะ 

ถ้าไม่ไปรือ้ถอนเองไม่ได้ มนัถอนไม่ได้นะ ถอนอวิชชาในใจไม่ได้ ถ้ามนัถอนเอง 
มนัถอนก็จบ แต่ตอนนีเ้รายงัไม่ได้ถอน ตอนนีเ้ราก าลงัฝึกฝนอยู่ พยายามอยู่ แต่เรามี
ความกลวั เรามีความกลวั เรามีความทกุข์ความยาก มนัท าให้ชีวิตเราวุน่วายนกั ชีวิต
เราล าบากไปหมดเลย ก่อนนอน เวลานอนกลวัว่าจะฝันร้าย ก่อนนอนก็รู้สึกวิตกกงัวล 
ตื่นมาก็กงัวล ก่อนนอนก็กงัวล มนัจะฝันร้าย ถ้ามนัฝันร้าย ตื่นมาค่อยมากงัวล ไอ้นี่บาง
คืนไม่ได้ฝัน ตื่นมาก็ยงักงัวล ยงัไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัมนัก็กงัวล เห็นไหม จิตใจของ
เรามนัเป็นแบบนัน้ 

ถ้าเรารู้อย่างนี ้ เรารู้อย่างนี ้ เราพยายามฝึกสติ เรามีสติของเรา เราก็ฝึกฝนของ
เรา ถ้าท าให้กลบัมาสงบ ค าว่า “สงบ” คือจิตมนัอ่ิมเต็ม จิตอ่ิมเต็ม 

ความพร่องอยู่ มนัขาดแคลนอยู่ ขวดน า้ที่น า้ไม่เต็มขวด เขย่าจะมเีสียงดงัมาก 
ขวดน า้ ถ้าน า้เต็มขวด เราเขย่าจะไม่มีเสียงดงั จิตใจของเราพร่องอยู่ จิตใจของเราวิตก
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กงัวลอยู่ มนัโยกคลอนให้หวัใจสัน่ไหว พอโยกคลอนให้หวัใจสัน่ไหว จะนอนก็กงัวล 
กลวัจะฝันร้าย ตื่นนอนมาไม่ได้ฝันร้าย มนัก็ตื่นมาแล้วก็ยงักงัวล จะใส่เสือ้ใส่ผ้าบางตวั
ก็ไม่กล้า เพราะมนัปรุงแตง่ไปต่างๆ นาๆ แล้วมนัก็มกัจะเป็นความจริงเสียด้วย 

ก็เราคิดไปเอง มนัก็เป็นจริงนะ่สิ ถ้าเราไม่ได้คิดเอง มนัก็ไม่เป็นจริงหรอก เสือ้ผ้า
มนัจะมีอ านาจเหนือเวรเหนือกรรมหรือ ผ้าผืนเขามาตดัเป็นเสือ้ผ้า เสือ้ผ้ามนัมีอิทธิพล 
มีอ านาจจะท าให้ชีวิตเราเปล่ียนแปลงไปได้อย่างนัน้เชียวหรือ 

อ้าว! ผ้า ผ้ามนัท าให้ชีวิตของเราเปล่ียนแปลงได้อะไรได้อย่างนัน้หรือ เว้นไว้แต่
ทางโลก แฟชัน่ จะสวยจะงาม จะไม่สวยไม่งาม อนันัน้เขาเพ่ือความสวยความงามของ
เขา 

แต่เร่ืองถึงความดีความชัว่ ผ้ามนัจะให้ความดีความชัว่คนได้อย่างไร มนัไม่มีจิต
วิญญาณ มนัไม่มีสิ่งใด คนเราไปตดัไปแต่งมนัขึน้มา แล้วเราก็ไปติดกงัวลกบัมนั 

ฉะนัน้ ถ้ามันฝันร้าย ถ้าฝันร้าย คนนอนฝันร้ายเขาบอกให้นอนหลับ
พร้อมกับพุทโธ ให้นึกถึงพระ คนเราในทางโบราณ คนใกล้สิน้เสียชีวิต เขาให้
นึกถึงพระไว้ คนที่มีความตกใจก็พุทโธๆๆ ให้ระลึกถึงพระไว้ ให้ระลกึถึงองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ใน ๓ แดนโลกธาตุไม่มีใครใหญ่หรือมีอ านาจมี
คุณวิเศษเท่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรามีสิ่งใดเราก็มาระลึกถึง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักไว้ ถ้ามันจะวิตกกังวล เราก็พยายาม
นึกพุทโธไว้ๆ 

เรามานึกพทุโธไว้ มนัไม่มีเหตมีุผล เวลามนัคิด มนัคิดไปแล้ว มนัพยายามยแุหย่
อยู่ตลอดเวลา แล้วพทุโธจะทนัมนัหรือ พทุโธมนัจะได้ประโยชน์อะไร 

พทุโธ ก็พยายามท าขวดน า้ให้น า้เต็มขวด น า้เต็มขวด เขย่ามนัไม่ดงั น า้เต็มขวด 
เราพทุโธๆ เราเติมน า้ของเรา เติมหวัใจของเรา เติมหวัใจด้วยพทุธานสุติ เราพยายามฝืน
ของเรา เติมหวัใจของเรา 

แต่โดยธรรมชาติของกิเลสนะ อย่างเช่นเราไปจบัของเหม็น มนัชอบดม ชอบดม 
เหม็นน่าดเูลย แต่เวลาของหอม มนัไม่ค่อยดม ทีนีโ้ดยธรรมชาติ ความวิตกกงัวล มนั
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ชอบคิด มนัก็ชอบคิดความวิตกกงัวล จะพทุโธขนาดไหนมนัก็คิด จนกว่ามนัจะอ่ิมเต็ม 
คือจนกว่าขวดน า้นัน้จะเต็ม พอขวดน า้เต็ม มนัไม่มีช่องว่างให้คิด มนัคิดอีกไม่ได้ มนัก็
ถึงยอมจ านน แต่ถ้ายงัมีช่องว่างอยู่ มนัก็ยงัคิดอยู ่

คนเรานะ ถ้ามือไปหยิบของเหม็น มนัจะเอามาดมตลอดเวลา จิตวิตกกงัวลแล้ว
มนัคิดแต่เร่ืองนัน้น่ะ ก็มนัไม่ดีๆ มนัไม่น่าคิด แต่มนักค็ิดอยู่อย่างนัน้น่ะ นี่ธรรมชาติของ
กิเลส ธรรมชาติของของเหม็น ของเหม็นนีช่อบดม อ้าว! ดมอยู่เร่ือยเลย เอ๊ะ! มนัหาย
เหม็นหรือยงั แต่มนัเหม็นอยู่อย่างนัน้น่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั มนัก็คิดวิตกกงัวลอยู่อย่างนัน้น่ะ แล้วพทุโธๆ ท าให้ขวดน า้นัน้เต็ม 
ท าให้หวัใจนัน้เต็ม ถึงบอกว่ามนัท าได้ มนัท าได้ให้จิตใจนัน้เต็ม 

เวลาเราท าความเพียร ความเพียรชอบ ถ้ามนัเต็มแล้วมนัเขย่าไม่ดงั แล้วมนัเต็ม
ของมนั นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราพทุโธ หลบัไปพร้อมกบัความรู้สึกนึกคิดนี ้แล้วถ้าตื่นขึน้มา
มนัก็ยงัคิดอยู่ ยงัวิตกกงัวลอยู ่มนัยงัมีอยู่บ้าง เพราะเราเพ่ิงฝึกหดั ไม่ใช่ว่าพทุโธแล้วมนั
จะหายเลย พทุโธแล้วมนัก็ค่อยๆ จางไป เราค่อยมีหลกัมีเกณฑ์ขึน้ คนที่มีหลกัมีเกณฑ์
ขึน้ ไอ้ฝันร้ายมนัก็จะเป็นฝันดี ไอ้กงัวลก็ไม่ต้องกงัวล 

อ้าว! คนเรามนัจะนอน นอนแล้วตื่นเพ่ือพกัผ่อนร่างกาย ตื่นแล้วก็ท าหน้าที่การ
งาน ตื่นแล้วเรากจ็ะท างานของเราต่อไป เพราะชีวิตนีม้นัต้องด าเนินต่อไป ถ้าเราด าเนิน
ชีวิตทางโลก แล้วเราก็ประพฤติปฏิบตัิของเราเพ่ือคณุงามความดีของเราบ้าง เพ่ือคณุ
งามความดีของเราบ้าง เห็นไหม ให้เห็นโทษของการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 
เพราะเกิด แก่ เจ็บ ตายขึน้มา เราถงึต้องประสบการณ์ชีวิตแบบนี ้ถ้าประสบการณ์ชีวิต
แบบนี ้เราเป็นคนที่ว่าเราพยายามจะหลีกเร้น จะหนีสิง่นี ้ถ้าจะหนีสิ่งนี ้เราก็กลบัมา 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งพระอานนท์ไว้ เวลาเราท าบุญกุศล 
เราพยายามสร้างทุกอย่าง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า “อานนท์ 
เธอบอกเขานะ บอกบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ให้ปฏิบัติบูชาเรา
เถิด อย่าบูชาเราด้วยอามิสเลย อย่าบูชาด้วยสิ่งอ่ืนเลย” 
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เพราะการปฏิบัติบูชามันท าให้หัวใจอ่ิมเต็ม เพราะการปฏิบัตินัน้น่ะ 
หัวใจนัน้จะมีคุณธรรม ถ้าหัวใจนัน้มีคุณธรรมนะ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เห็น
ตถาคต จิตใจของเขาจะเป็นพุทธะเสียเอง จิตใจของเขาจะมีหลักมีเกณฑ์เอง 

“เธอจงปฏิบตัิบูชาเราเถิด” แต่เพราะการปฏิบตัิบูชาอนันัน้น่ะจะท าให้จิตใจดวง
นัน้เข้มแข็งขึน้มา จะท าให้จิตใจนัน้มีคณุค่าขึน้มา ถ้ามีคณุค่าขึน้มามนัก็ได้ประโยชน ์

ฉะนัน้ เขาบอกว่า แล้วเขาเอง มนัมีความคิด มีความหลงผิด มีความเห็นอย่างนี ้
แล้วมนัท าให้จิตใจอ่อนแอท้อแท้ 

อ่อนแอท้อแท้เพราะเราไม่ประสบความส าเร็จไง เราคิดอะไรแล้วไม่สมความ
ปรารถนาไง ถ้ามนัสมความปรารถนา มนัก็ไม่อ่อนแอ มนัก็ไม่ท้อแท้ คิดสิ่งใดก็สมความ
ปรารถนา คิดสิ่งใดก็ได้แบบนัน้ 

ถ้าได้แบบนัน้นะ ตัง้สติไว้ แล้วระลึกไว้ คิดถึงสมาธิกไ็ด้สมาธิ ถ้าพทุโธถ้าจิตมนั
ตัง้มัน่ มนัก็ได้สมาธิ ถ้าคิดถงึสติมนัก็ได้สติ คิดถึงสมาธิก็ได้สมาธิ ถ้าเราปฏิบตัิขึน้มา
เราก็ได้ปัญญา ได้ปัญญาขึน้มาแล้ว ไม่อย่างนัน้หวัใจนีม้นัจะเป็นอาชาไนยได้อย่างไร
ล่ะ ถ้าไม่อย่างนัน้หวัใจนีม้นัจะช าระล้างกเิลสได้อย่างไรล่ะ 

เวลามันช าระล้างกิเลส มันส ารอกมันคายนะ มันต้องเห็นกิเลส รู้จักหน้า
กิเลส แล้วพิจารณากันด้วยปัญญา จนก าลังของมรรค ก าลังของธรรมมีอ านาจ
เหนือกว่า สลัดทิง้หมด มันสลัดทิง้ๆ พอสลัดทิง้ไปแล้วนะ ยถาภูตัง สลัดทิง้ไป
แล้ว เกิดญาณทัสสนะ รู้ว่าได้ทิง้ มันชัดเจนน่ะ สลัดทิง้ไปแล้วนะ ยังไปเห็นมนั
นอนตายอยู่ น่ันน่ะ กิเลสมันตาย แต่หัวใจมันไม่ตาย 

แต่ถ้าเราล้มลกุคลกุคลาน หวัใจมนัตายไปแล้ว แต่กิเลสมนัย ่ายีบนธาตรูุ้ หวัใจ
มนัตายไปแล้ว ตายจากความดีไง กเิลสมนัเหยียบย ่าอยู่นี่ โอ้โฮ! ยงัถือตวัถือตนอยู ่
กิเลสทัง้นัน้ 

เอาจริงเอาจงั เอาจริงเอาจงั นี่พดูถึงเขาบอกว่าเขาอยากให้หลวงพ่อเมตตา เรา
ก็พดูให้ฟังอย่างนี ้พดูให้ฟังเพ่ือให้มีก าลงัใจ มีก าลงัใจขึน้มาแล้วเราจะท าคณุงามความ
ดีของเรา ท าคณุงามความดีของเรา 
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เด็กมนัไปเที่ยวเล่นกนัชายทะเล มนัไปก่อเจดีย์ มนัไปท าสิ่งใดเพ่ือสนกุสนาน
ของมนัน่ะ ท าเล็กท าน้อยมนัก็ท าของมนั นี่ก็เหมือนกนั หวัใจที่มนัยงัอ่อนแออยู่มนัก็
พยายามสร้างสมตวัมนัขึน้มา พอมนัมีวฒุิภาวะนะ รัฐบุรุษเลยล่ะ หวัใจเวลามนั
เข้มแข็งมีปัญญาขึน้มา มนัเป็นผู้น าได้เลย มนัเป็นประสบการณ์อนันัน้ 

นัน่พดูถึงว่าเวลาคนอ่อนแอ คนมนัขีท้กุข์ขีย้าก มันต้องใช้ความเพียร ความ
วิริยะ ความอตุสาหะแก้ไข ฉะนัน้ จบ 

ถาม : เร่ือง “ประสบการณ์จิต” 

ตอบ : “ประสบการณ์จิต” นี่ไม่อ่านเลย ไม่อ่าน ไม่อ่าน แล้วถ้ามนัสพัเพเหระ 
มนัไม่ให้เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ เขาเพียงแต่ว่าประสบการณ์จิต เขาเล่าก่อนหน้านีมี้
ประสบการณ์ที่ตนเองภาวนาขณะขบัรถและได้สมัผสัความรู้สึกที่สงบเย็นมาก แล้วก็
เขียนมาถามหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ชมใหญ่เลย ชมใหญ่ ยกตดูใหญ่เลย ให้กินลกูยอ เอา
ลกูยอยดัเข้าไปใหญ่เพ่ือจะให้คนภาวนาแล้วดีไง 

เพราะที่เราพดูอย่างนัน้ เราพดูอย่างนัน้เพราะว่า โดยธรรมชาติ เราได้ยินมา
เยอะมาก เขาบอกว่าการภาวนานะ ขบัรถห้ามภาวนานะ ท านู่นห้ามภาวนา มีแต่คน
ห้ามภาวนาไง ฉะนัน้ เวลาเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินอยา่งนีม้าเหมือนกนั พอได้ยินอย่างนี ้
มาเหมือนกนัป๊ับ เขาก็บอกว่าเขาขบัรถแล้วเขาก าหนดพทุโธไปด้วย เขาภาวนาไปด้วย 
พอเขาภาวนาไปด้วย จิตใจเขาสงบร่มเย็น เขาได้สมัผสัความเย็น แล้วเขาบอกว่ามนัก็
ขดัแย้งกบัคนที่เขาคอยเตือนว่าเวลาจะขบัรถท าหน้าที่การงานที่ละเอียดไม่ควรจะ
ภาวนา เพราะกลวัมนัจะเกิดอบุตัิเหตุ กลวัมนัจะมีความเสียหาย 

เราบอกว่าก็จริงอยู่ แต่คนที่ปฏิบตัิแล้วมนัก็ต้องมีสติมีปัญญาใช่ไหม ทีเ่ราพดูนี ่
ครูบาอาจารย์ เชน่ หลวงปู่ ฝัน้ๆ เราอ้างหลวงปู่ ฝัน้ตลอด เพราะหลวงปู่ ฝัน้บอกว่า พวก
กรุงเทพฯ ชาวกรุงเทพฯ เวลานัง่รถเมล์จะไปท างาน เวลานัง่รถเมล์ เวลานัง่บนรถ 
หายใจเข้าให้นกึพทุ หายใจออกให้นึกโธ คือเราไม่หายใจทิง้เปล่าๆ คือไม่ให้ลมหายใจ
มนัเปล่าประโยชน ์
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ลมหายใจ หายใจเข้าให้นึกพทุ หายใจออกนึกโธ มนัก็เป็นการก าหนดพทุธานุ
สต ิ พทุธานสุติ สติระลึกถึงองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราอยู่กบัองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เราปลอดภยัอยู่แล้ว ถ้าปลอดภยัอยู่แล้ว แต่เวลาปฏิบตัิไปมนั
ละเอียดหรือว่าจิตใจมนัดีขึน้ เรากจ็ะรู้ของเราว่ามนัจะดีขึน้มากน้อยแค่ไหน ถ้ามนัดีขึน้
นะ 

ที่พดูนี่ เราพดูต้องการพยายามให้มนษุย์มีโอกาสปฏิบตัิทกุวินาที มนษุย์ต้องมี
โอกาส เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถามพระอานนท์ “อานนท์ เธอระลึกถงึ
ความตายวนัละกี่หน” 

๗ หน ๑๐ หน พระพทุธเจ้าบอกว่ามนัประมาทเกินไป ต้องนึกถึงความตายทกุ
ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ ทกุลมหายใจให้ระลึกมี
สติปัญญาตลอด 

นี่ก็เหมือนกนั เราเป็นชาวพทุธนะ เราเป็นมนษุย์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เป็น
ชาวพทุธ เราจะประพฤติปฏิบตัิ โอกาสที่เราจะปฏิบตั ิเราปฏิบตัิได้ตลอดเวลา แต่ถ้ามนั
จะมีอบุตัิเหต ุ มนัจะมีส่ิงใด คนที่ปฏิบตัิแล้วมนัมีสติ มนัมีสติมีสมัปชญัญะ มีทกุอย่าง
มนัมีพร้อม มนัหลบหลีกของมนัได้ เห็นไหม 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าถ้าเราปฏิบตัิ มนัดีมนัก็ดีไปไง แต่ถ้ามนัไม่ดีไง วนันีเ้ขาเขียนมา
บอกประสบการณ์ของจิต จิตเวลาเขาขบัรถไปแล้วมนัวบู แล้วมนัวบู เขาก็บอกไง เขาก็
บอกว่า เพราะว่าท างาน เขาท างานหามรุ่งหามค ่าแล้วเขามาขบัรถ พอมนัง่วงเหงา
หาวนอนมนัก็เลยวบู พอวบู มนัก็เห็นรถมนัวบูไปวบูมา แล้วเขาบอกว่าอย่างนี ้จิตอย่าง
นีม้นัมหศัจรรย์ ประสบการณ์ของจิต เขียนมาจะให้กนิลกูยออีก จะให้อาจารย์ยอมนัน่ะ 

เราบอกว่า ถ้ามนัวบูนะ ถ้าอย่างนีม้นัควรจะไปถาม ถ้าเกิดอบุตัิเหตกุ็ต้องไป
ถามร้อยเวร ถามร้อยเวรว่า ผมขบัรถแล้วมนัวบู มนัเป็นเพราะเหตใุดครับ ไปถาม
ร้อยเวรสิ ร้อยเวรมนัจะได้บอกว่าข้อหาอะไรบ้างไง 

แล้วเกิดถ้ามนัวบู ถ้ามนัไปเกิดอบุตัิเหต ุ เวลาถามก็ไปถามร่วมกตญัญ ู ปอ
เต็กตึ๊ง ไปถามปอเต็กตึง๊ว่าเวลารถผมประสบอบุตัิเหตแุล้วร่างกายผมเป็นอย่างไร ปอ
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เต็กตึ๊งมนัจะบอกเลย ถ้าประสบอบุตัิเหตอุย่างนีม้นัต้องแก้ไขอย่างไร กรณีอย่างนีม้นั
ต้องไปถามปอเต็กตึ๊ง มนัมาถามพระสงบได้อย่างไร ถามปอเต็กตึ๊งเลยว่าทีเ่วลามนัวบู
ไปนี่ท าอย่างไร 

ค าถามมนัเป็นค าถามที่แบบว่ามนัเลินเล่อเกินไป เลินเล่อเพราะอะไร เพราะเขา
บอกว่า ท างานจนเหน็ดเหนื่อย ท างาน ไม่ได้พกัผ่อน แล้วไปขบัรถ พอขบัรถก็พทุโธไป
ด้วย แล้วไปรู้ไปเห็นอะไร 

จะเห็นนิมิต เห็นสิ่งต่างๆ เห็นอะไร มนัอีกเร่ืองหนึ่ง นัน่อีกเร่ืองหนึง่ถ้าเวลาคน
ภาวนา ฉะนัน้ เวลาภาวนากเ็ป็นเร่ืองหนึง่ใช่ไหม เวลาขบัรถ เวลาเดินทาง มนัเป็นเร่ือง
ที่เราจะเดินทาง ถ้าเราฟุ้งซ่าน เราเป็นนกัปฏิบตัิ ถ้าเราก าหนดพทุโธไปด้วยเพ่ือให้จิตใจ
เราสงบ เราดแูลหวัใจของเรา อย่างนีม้นัไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาหรอก 

แต่ถ้าเราท างานมาเหน็ดเหนื่อย การขบัรถมนัก็ต้องมีสติ มนัก็ต้องมีความ
รอบคอบ แล้วพทุโธๆ ให้มนัลงวบูไปซะ แล้วพอวบูไปแล้วจะโทษใคร ทีนีก้จ็ะไปโทษ
พระพทุธเจ้าแล้วนะ พอโทษพระพทุธเจ้าเสร็จ มนัโทษพระสงบนะ เพราะพระสงบให้
ภาวนา 

เวลาภาวนา คนเรามนัต้องมีสติ เห็นไหม ดสู ิ พระโมคคลัลานะได้ฟังเทศน์ของ
พระสารีบุตรได้เป็นพระโสดาบนั แล้วพระโมคคลัลานะกบัพระสารีบุตรก็ไปชวนลกูศิษย์
ของตวัทัง้หมด สทัธิวิหาริกคือพรรคพวก แล้วก็ไปชวนสญัชยัจะไปเฝา้องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า จะไปบวชกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เวลาไปบวชกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระโสดาบนั พอพระ
โสดาบนั องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบวช เอหิภิกข ุ บวชมาให้ บวชเสร็จแล้วพระ
โมคคลัลานะนัง่ภาวนาใหญ่เลย สปัหงกโงกง่วง 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปโดยฤทธ์ิเลย ถ้าเธอง่วง ให้ตรึกในธรรม คือ
ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ตรึกในธรรม แล้วถ้ายงัไม่หายง่วง ให้แหงนหน้ามองดดูาว แล้ว
ถ้ายงัไม่หายง่วง ให้เอาน า้ลบูหน้า แล้วถ้ามนัยงัไม่หายง่วงนะ ให้นอนซะ ให้นอนซะ 
นอน ไปนอนซะ นอนแล้วตื่นแล้วค่อยมาภาวนา นี่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
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สอนอย่างนี ้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนอยู่ ข้อเท็จจริงมนัเป็นความจริงอย่าง
นี ้

ฉะนัน้ เวลาตวัเอง ดสู ิท างานมา เขาเขียนมาบอกว่า งานมนัเยอะ ท างานมาจน
ล้าจนเพลียแล้วมาขบัรถ 

อย่างนีต้้องไปถามร้อยเวร ไม่ก็ถามปอเต็กตึง๊ ไปถามหมอด้วย เวลาไป
โรงพยาบาลถามหมอเลย คนง่วงนอนขบัรถได้ไหมครับ คนง่วงนอนควรขบัรถไหมครับ 
เมาแล้วควรขบัไหมครับ ไปถามสารวตัร 

แม้แต่กติกาสงัคมเขายงัไม่ให้ท าเลย กติกาสงัคม เห็นไหม เวลาหน้าเทศกาล 
เวลาเขาคอยดแูลการจราจร เขาให้ผ้าเย็น เขาให้กินมะนาวเปรีย้วๆ เขาต้องการให้คน
ตื่นตวั นี่มนัเป็นเร่ืองพืน้ๆ เป็นเร่ืองโลกๆ แม้แต่ทางโลกเขายงัรู้เลยว่าควรไม่ควร แล้วนี่
ไปท า ท าเสร็จแล้วถามหลวงพ่อ 

ดีนะ เวลาปฏิบตัิ เวลานกัปฏิบตัเิขาว่าปฏิบตัิแล้วจะเป็นบ้า ปฏิบตัิแล้วมนัเกิด
วิกฤติร้อยแปด ร้อยแปดก็นี่ไง 

คนเรานะ เวลาจะกินอาหาร อาหารถ้ามนัปรุงมาไม่ดี เราก็ปรุงแตง่ได้ เราก็ปรุง
รสชาติได้ แต่ถ้าอาหารมนัดีแล้วก็ไม่ต้องปรุง นี่กเ็หมือนกนั ของที่จะปฏิบตัิ เราก็
คดัเลือกได้ เราก็คดัแยกได้ว่าอะไรควรและไม่ควร 

แต่ถ้ามนัเป็นนกัปฏิบตัิจะเอาจริง อย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเราอดนอนผ่อน
อาหาร การอดนอนผ่อนอาหารนัน้คือว่าจิตมนัได้มาตรฐานแล้ว เวลาจิตนะ เวลาล้มลกุ
คลกุคลาน เราสู้ไม่ได้นะ เราก็อดนอนผ่อนอาหารเพ่ือความสงบระงบั ถ้าสงบระงบัแล้ว
นะ ถ้าภาวนาไปแล้วยกขึน้สู่ปัญญา ถ้าปัญญามนัดี ร่างกายมนัเบา ธาตขุนัธ์มนัไม่ทบั
จิต 

พอธาตขุนัธ์ไม่ทบัจิต จิตมนัก็มีอิสระ จิตมนัก็พยายามค้นคว้าของมนัด้วยความ
สะดวก สะดวกมาก จิตมนัเบา ร่างกายมนัเบา ปัญญามนัคล่องแคล่ว สติปัญญามนั
คล่องแคล่วมาก 



เพียรชอบ ๑๒ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ทีนีค้นเราไม่กินมนัก็ต้องตาย ร่างกายขาดอาหารไม่ได้ใช่ไหม ร่างกายขาด
อาหารไม่ได้ เราก็ต้องมากินนะ เวลาจะมากิน มนัละล้าละลงันะ มาฉันอาหาร ฉัน
อาหารแล้วเพ่ือให้ชีวิตนีด้ ารงอยู่เพ่ือไม่ให้ถงึกบัเสียชีวติไป แต่พอฉันอาหารแล้วรู้เลยนะ
ว่ามนัจะหน่วงกนั ปัญญามนัไม่คล่องตวัเหมือนเดิมอีกแล้ว มนัแตกต่างเลย 

ฉะนัน้ เวลาคนที่ปฏิบตัิ เวลาจิตมนัขนาดนัน้แล้ว อย่างพระขบัรถไม่ได้ นกั
ปฏิบตัิเขาไม่มาปฏิบตัิอยู่กลางถนน เวลาเขาปฏิบตัิเขาอยู่ในห้องพระของเขา เวลาครู
บาอาจารย์เราอยู่ในป่าของเรา ปฏิบตัเิอาจริงเอาจงัของเรา ถ้าจิตใจมนัพฒันาขึน้ไป ไอ้
เร่ืองวิกฤต ิ ไอ้เร่ืองที่เราจะท าให้มนัเข้มข้นขึน้ไป มนัท าของมนั มนัเป็นเวลาของมนั
อย่างนัน้ 

ทีนีข้องเขา เขาท างาน เขาท างานอยู่กบัทางโลก เวลาปฏิบตัิก็ปฏิบตัเิพ่ือ
ความสขุ ความสงบ ความระงบั ปฏิบตัิเป็นเคร่ืองบรรเทาทกุข์ ถ้าพดูถึงว่าจะเอาจริงเอา
จงัขึน้มา เวลาเอาจริงเอาจงัขึน้มา ขบัรถถงึบ้านก่อน เข้าไปในห้องพระ เราซดักบัมนั
เลย ไม่จ าเป็นต้องไปภาวนาบนท้องถนน 

แต่ไอ้ท้องถนน ที่พดูนี่เพราะว่าคนเราเดินทาง ชวีิตนีเ้ดินทางใช้เวลาทัง้ชีวิต
เท่าไร ถ้าชีวิตของเรา เราต้องเดินทางใช่ไหม พอเดินทางขึน้มา ถ้าเรายงัภาวนา เราจะ
รักษาใจเรา ถ้ามนัไม่เป็นโทษ มนัภาวนาได้ มนัควรท า 

ที่เราพยายามโต้แย้งกบัสงัคมว่า ขบัรถกภ็าวนาได้ นัง่รถเมล์กภ็าวนาได้ นัง่
เคร่ืองบินก็ภาวนาได้ ท าอะไรกภ็าวนาได้ทัง้นัน้น่ะ แตม่นัสมควรแค่ไหน 

ไอ้นี่บอกภาวนาได้แล้ว ทีนีต้ะบีต้ะบนัเลย เหนื่อยมาขนาดไหน ไม่ได้นอนมา
ขนาดไหนก็จะภาวนา แล้วจะขบัรถด้วย 

ถ้ากรณีนีต้้องไปปรึกษาร้อยเวร ปอเต็กตึ๊ง ไปปรึกษาหมอนู่น เพราะมนัเป็นเร่ือง
โลกๆ มนัไม่ใช่เร่ืองการภาวนาเลย แล้วเวลาเกิดนิมงนิมิต คนเราถ้าลองมนัง่วงมนัหลบั
มนันอน มนัฝันแล้ว เราเห็นนิมิตอย่างนู้นเห็นนิมิตอย่างนี ้ฟังไม่ขึน้ ฟังไม่ขึน้หรอก 
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เพราะเราปฏิบัติเพ่ือความสงบ เราปฏิบัติเพ่ือสัมมาสมาธิ เราปฏิบัติให้
หัวใจมันมีก าลัง แล้วถ้ามันจะยกขึน้สู่วิปัสสนา นัน้เป็นมรรค เวลานักปฏิบัติ
ชาวพุทธต้องการมรรคผล ไม่ต้องการรู้เห็นสิ่งใด ไม่ต้องการ 

แต่ถ้าจิตดวงใดได้สร้างบุญญาธิการมาอย่างนัน้ ถ้าได้เห็นก็วางไว้ก่อน เพราะ
การเห็นนีม้นัเป็นบารมี มนัเป็นจริตนิสยั เราวางไว้ บอกว่านิมิตนีไ้ม่เอา สิ่งที่รู้ที่เห็น
อภิญญานีว้างไว้ก่อน ท าความสงบของใจให้ใจตัง้มัน่ ตัง้มัน่แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา ใช้
ปัญญาไป เราใช้ปัญญาไป ปัญญามนัเป็นมรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มี
ผล การประพฤติปฏิบตัิต้องมีศีล สมาธิ ปัญญา 

ถ้าทางโลกเขาปัญญาอย่างนัน้เขาเรียกโลกียปัญญา ปัญญาอย่างนัน้มนัฆ่า
กิเลสไม่ได้ ปัญญาอย่างนัน้ปัญญามาจากกิเลส เพราะว่าปัญญาอย่างนัน้เกิดจากจติ 
จิตนีมี้อวิชชาครอบง าอยู่ ฉะนัน้ ปัญญาเกิดจากจติที่มีอวิชชาครอบง าอยู่ มนัก็เลย
เข้าข้างตวัเอง มนัเป็นสมทุยั 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ปัญจ
วคัคีย์ปฏิบตัิกบัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามา ๖ ปี เขาได้ท าความสงบของใจของ
เขาจนมีบาทฐานแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงไปเทศน์ธัมมจกัฯ ไม่ได้สอน
ให้ท าสมาธิ เพราะใจเขามีบาทฐานคือมีสมาธิอยู่แล้ว 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเราเป็นปถุชุน เราเป็นคนที่ยงัอยู่ในสงัคมโลก เราอยากจะ
ประพฤติปฏิบตัิ เราก็ประพฤติปฏิบตัิด้วยความสงบระงบัให้ใจมนัมีบาทมีฐาน คนที่ใจมี
บาทมีฐานเหมือนเศรษฐี เศรษฐีไม่ค่อยหิว เศรษฐีไม่ค่อยขาดตกบกพร่อง เพราะเขามี
อยู่พร้อมแล้ว 

คนที่หิว คนที่อยากได้คือคนจน คนทกุข์คนจนอยากได้แต่ของดีๆ อยากได้แต่กิน
ดีๆ เพราะมนัไม่ค่อยมีสตางค์ มนัก็เลยคิดอยาก แตเ่ศรษฐีเขาไม่ค่อยคิดนะ เศรษฐีเขา
มีเงินมีทองเต็มบ้านเต็มช่องเลย เขาไม่อยากอะไรเลย เพราะอยากก็ซือ้ได้ คือเขาอยาก 
เขาหาได้ทกุเวลา มนัก็เลยไม่อยาก ไอ้คนที่ไม่มีสิมนัอยาก 
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จิตก็เหมือนกนั จิตที่มีสมัมาสมาธิ จิตที่มนัมีบาทมีฐาน มนัเหมือนคนที่พร้อมที่
จะท าอะไร มนัยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัใช้ปัญญาได้ 

แต่ถ้าจิตมนัยงัหิวโหยอยู่ จิตที่มนัไม่มีบาทฐานเหมือนคนทกุข์คนจน มนัจะเอา
ไง ธรรมะเขาเป็นอย่างนัน้ มนัอยากได้อยากดีไปหมดเลย แต่มนัไม่เป็นตามข้อเท็จจริง
นัน้ 

ถ้าเราท าพุทโธๆ ให้จิตสงบเข้ามาก่อน พอจิตสงบมีบาทมีฐานขึน้มาแล้ว
มันเหมือนเรามีทุกอย่างพร้อม มีทุกอย่างพร้อม มันจะท าสิ่งใด จะหวังสิ่งใด 
มันก็จะได้ตามนัน้ใช่ไหม พอได้ตามนัน้ ถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนา มันเป็นปัญญา มัน
ก็เป็นโลกุตตรปัญญา ถ้ามันเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาที่ใคร่ครวญ ปัญญาที่
แยกแยะขึน้มา สิ่งนัน้เป็นมรรค ที่เราปฏิบัติกันอยู่ น่ี เราปฏิบัติเพ่ือเหตุนี ้

ฉะนัน้ เวลาไปรู้ไปเห็นสิ่งใด มนัรับรู้สิ่งใด เขาเรียกอภิญญา อภิญญาคือจิตมนั
ไปรู้ ถ้าไม่มีจิต มนัก็ไม่มีอะไรรับรู้เหมือนกนั คนตายรู้อะไรไม่ได้ 

แต่ถ้ามีจิตไปรับรู้ แต่จิตนีม้นัง่วงเหงาหาวนอน มนัเพลีย มนัท างานมาทัง้วนั 
แล้วก็เคยภาวนาอยู่เป็นอย่างนัน้ แล้วพอขบัรถก็วบูไปวบูมา 

ไปถามร้อยเวรนะ ถ้ามีปัญหาไปถามร้อยเวร แล้วถ้าเกิดอบุตัิเหต ุนู่น ปอเต็กตึง๊ 
แล้วถ้ามนัมีบาดแผลก็ไปถามหมอ “หมอ กระผมขบัรถอยู่ ท าไมมีแผลล่ะ” ถามเลย “ก็
อยู่ในรถ ท าไมมีแผล ท าไมแผลเต็มตวัเลย”...ก็มึงไปชนกบัเขามา มนัท าไมจะไม่มีแผล 

ไอ้นี่มนัพดู มนัพดูเพราะอะไร เพราะสงัคม คนเรามนัมีกิเลสใช่ไหม เวลาท า
อะไรก็วิตกกงัวลไปหมดแหละ แล้วเขาก็ว่ากนัมาอย่างนัน้ เราถงึบอกว่าถ้าวิตกกงัวลไป
หมดใช่ไหม ท าอะไรกไ็ม่ได้ ภาวนาก็ไม่ได้ ภาวนาไปเดี๋ยวก็จะเพีย้น ท าอะไรก็จะไปเห็น
ผีเห็นสาง 

เราบอกไม่มีหรอก เห็นผเีห็นสางนัน่มนัก็เป็นเฉพาะบคุคล ถ้าจิตมนัสงบแล้วไป
เห็นกาย เห็นกายนัน่เห็นสติปัฏฐาน ๔ ไม่ใช่เหน็ผี ผีกบักายคนละเร่ืองกนั 

แต่นีโ้ลกเข้าใจผิดกนัไปหมดคิดว่าไปผกูกนัไปหมดเลย ผีก็คือว่าร่างกายเน่า
เป่ือย ลิน้ยาวๆ ตาละห้อยมาเลยนัน่น่ะเป็นผี แต่ไม่ได้คิดเลยว่าเวลาอสภุะมนัเป็น
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อย่างไร ถ้าอสภุะมนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่ เห็นผีเป็นอีกเร่ืองหนึง่ เห็นผเีป็นจิตวิญญาณ 
ฉะนัน้ เวลาทางโลกเขาจะประพฤติปฏิบตัิ เขาละล้าละลงั เขาไม่กล้า แล้วเขาท าไปเขา
ก็กลวั แล้วเวลาไปดลูะคร ละครเดี๋ยวนีม้นัเขียนเร่ืองผีเยอะ ทวิภพ ๕๐ ภพ ๑๐๐ ภพ
นัน่น่ะ แล้วมนัก็จินตนาการ ไอ้คนไปท าก็เลยได้นิมิตอย่างนัน้น่ะ ได้นิมิตที่เคยเห็นในทีวี
นัน่น่ะ มนัจะเป็นนิมิตอย่างนัน้หมดเลย ไอ้นิมิตจริงๆ มนัไม่มีเลย มนัเป็นนิมิตอย่างนัน้
เลย 

เราเหน็โลกมนัเป็นอย่างนัน้ไปหมด เราถึงพยายามจะบอกว่า ถ้ามีลมหายใจเข้า
และลมหายใจออกอยู่ เราจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ ถ้าเรามีสติ เรามีสติระลึกรู้ แล้ว
เราก าหนด เราภาวนาได้ 

ถ้าการภาวนาได้ เห็นไหม เพราะหลวงปู่ ฝัน้ท่านเป็นพระอรหนัต์ ครูบาอาจารย์
ของเราท่านเป็นพระอรหนัต์ พระอรหนัต์กเ็หมือนหมอ เราพดูบ่อยว่า หมอเวลาเขาจะไป
ไหน เขารู้ว่าอะไรเป็นสารพิษ ที่ไหนอาหารเป็นพิษ ทกุอย่างเป็นพิษ เขาจะไม่ให้สิง่นีเ้ข้า
ร่างกายเขาเลย เขาจะกินอาหาร เขาจะอยู่ในอากาศที่ปลอดโปร่ง เพราะเขาต้องการให้
ร่างกายของเขาได้แต่ส่ิงทีเ่ป็นประโยชนก์บัร่างกายเขา ครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ ฝัน้ 
ครูบาอาจารย์ของเรา หลวงตาท่านเป็นพระอรหนัต์ ทา่นถึงสงสารพวกเรา 

ฉะนัน้ ค าว่า “หลวงปู่ ฝั้นท่านบอกไว้ อย่าหายใจทิง้เปล่าๆ หายใจเข้าให้
นึกพุท หายใจออกให้นึกโธ” ท่านเห็นคุณประโยชน์ไง ท่านเหน็คุณประโยชน์
ของลมหายใจ ทุกลมหายใจที่เข้าออก ครูบาอาจารย์ของเราท่านเห็นประโยชน์
หมดเลย 

แต่เราหายใจกนัอยู่นี่ แต่เราไม่คิดถงึประโยชน์ของมนัไง เราคิดแต่ว่า เออ! ไม่
เป็นหวดั หายใจปลอดโปร่ง แต่เราไม่คิดเลยว่า ถ้าหายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ 
มนัเป็นพทุธานสุติ 

คนมีพุทธานุสติเป็นที่พ่ึง มีพุทธานุสติ มันจะเป็นประโยชน์กับหัวใจนัน้
ไหม มันจะเป็นประโยชน์กับหัวใจนัน้มาก 

เราเหน็ความคิดของโลก เราเห็นเวลาจะไปปฏิบตัิกจ็ะไปปฏิบตัิแบบลดัสัน้ ไป
ถึงครูบาอาจารย์ก็ยดัธรรมะให้เลย เดินเข้าไปออกมาก็มีธรรมะติดตวัมาเลย...ใน
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ข้อเท็จจริงมนัไม่มี ในข้อเท็จจริงมนัเป็นไปไม่ได้ อย่างเด็กถ้าไปเรียนหนงัสือ มนัไม่เรียน
ค้นคว้ามนัเอง มนัจะเกิดปัญญาขึน้มาได้ไหม 

เด็กมันจะเกิดปัญญาขึน้มาได้ก็มนัศึกษามันค้นคว้า มันเรียน มันถึงได้มี
ปัญญามา ไอ้จะปฏิบัติเข้าไปส านักไหนกแ็ล้วแต่ เขาก็ต้องประพฤติปฏิบัติ เขา
ต้องฝึกสติ เขาต้องท าสมาธิ เขาต้องเกิดปัญญา มันถึงจะมีคุณธรรมในใจของ
มัน 

ไปนัง่ฟังเฉยๆ มนัก็เป็นสญัญา เข้าไปแล้วออกมามนัก็เข้าไปได้สภาวะแวดล้อม 
เห็นเขาท ากนัออกมา แต่มนัท าไม่เป็นหรอก เหมือนหมอ หมอถ้าไม่จบการศึกษา ไม่
เป็นแพทย์ฝึกหดัมา มนัวินิจฉัยโรคไม่ได้ มนัดแูลคนไม่ได้ 

ถ้าเอ็งไม่ปฏิบตัิมา ถ้าจิตใจเอ็งไม่มีคณุธรรม จิตใจไม่มีองค์ความรู้ จิตใจเอ็งไม่
มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ไม่มีมรรค เอ็งจะรู้ได้อย่างไรว่ามรรคเกิดอย่างไร เอ็งจะรู้ได้
อย่างไรว่ากเิลสมนัเป็นอย่างไร หน้าตากเิลสเป็นอย่างไร แล้วเอ็งรู้ได้อย่างไรว่ามรรคตวั
ไหนที่มนัจะไปช าระกิเลส โสดาปัตติมรรค สกิทาคามมิรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค 
มรรคผลอนัไหนมนัจะไปช าระกเิลส 

กิเลสมนัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด กิเลส ดสู ิ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 
สกักายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลพัพตปรามาส สกิทาคามิมรรค ธาต ุ ๔ ธาตกุบัจิตแยกออก
จากกนั ถ้าเป็นอนาคามิมรรค อสภุะ อสภุงั กามราคะ แล้วถ้าเป็นอวิชชา เอ็งจะใช้มรรค
อะไร เอ็งจะใช้คณุสมบตัิอย่างไรไปช าระล้างกเิลสชนดิไหน กิเลสอย่างไร เอ็งท าอย่างไร 
นี่ไง ถ้าเรามีครูมีอาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่ท่านสิน้กเิลสแล้ว ท่านเห็นพวกเราท่านถึง
สงัเวชไง 

ฉะนัน้ เรากจ็ าขีป้ากมา เห็นท่านพดูอย่างนัน้เราถงึพยายามจะบอกว่า เรา
ภาวนาได้ ขบัรถก็ภาวนาได้ แต่ก็ต้องร่างกายสดชื่นไง ตื่นนอนมาจะไปท างานนะ เพ่ิง
ตื่นนอนมาก าลงัสดชื่น ก็ขบัรถไปก็พทุโธไปสิ 

ไอ้นี่บอกว่า ผมท างานมา ๒ วนั มนัเพลียมาก มนัล้ามาก แล้วผมก็มาขบัรถ 
แล้วผมก็พทุโธด้วย มนัเลยวบูไป เลยมีประสบการณ์จติเห็นอย่างนี ้ๆ  มาถามหลวงพ่อ 
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เอ็งไปถามร่วมกตญัญเูถอะ ไปถามปอเต็กตึง๊ เดี๋ยวปอเต็กตึ๊งจะบอกเอ็งได้ 

เพราะที่มามนัแตกต่างกนั ที่มาคือว่าร่างกายมนัท างานมา มนัเพลียมา มนัง่วง
มา แล้วก็ให้กิเลสมนัหลอกซ า้เข้าไปอีก แล้วถ้าปฏิบตัิไปพอมีอบุตัิเหต ุ เอาแล้ว มา
ทีเดียวเลย “ไหนหลวงพ่อบอกว่าขบัรถได้ ภาวนาได้ไง ผมก็ขบัรถภาวนากบัหลวงพ่อนี ่
แล้วมนัประสานงาเลย” 

ประสานงาเลย กเ็รียกประกนัสิ เรียกประกนั แล้วกไ็ปโรงพยาบาลซะ ไอ้นี่มนั
เร่ืองแค่ปัญญาอย่างนี ้ ปัญญาการด ารงชีวิต ปัญญาการด ารงชีวิตประจ าวนัเอ็งยงัคิด
กนัไม่เป็นหรือวะ แล้วเอ็งจะเอาปัญญาอะไรไปฆ่ากเิลสกนัน่ะ 

เอ็งจะไปฆ่ากิเลส การด ารงชีวิตประจ าวนัเอ็งก็ต้องรู้แล้ว ใช้ชีวิตอย่างไร แล้ว
เวลาจิตมนัสงบแล้ว มีปัญญาแล้ว มนัก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ถ้าเร่ืองนัน้มนักเ็ป็นประโยชน์
กบัการปฏิบตัิใช่ไหม 

นี่เขาบอกประสบการณ์ทางจิต 

ไม่อ่านเลยล่ะ ประสบการณ์ทางจิต 

เพราะว่าความมุ่งหมายคนไม่เหมือนกนั ความมุ่งหมายเรา เราอยากกระตุ้น 
ความรู้สึกเรานะ เราอยากกระตุ้น อยากให้ชาวพทุธ อยากให้มนษุย์พยายามมีมรรคมี
ผล มีคณุสมบตัิของใจ 

นิสยัเรา เราพยายามกระตุ้น กระตุ้นให้พวกชาวพทุธเราปฏิบตัิ ถ้าปฏิบตัินะ 
หลวงตาท่านบอกว่า ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเหมือน
ห้างสรรพสินค้า ดสู ิ เราไปดหู้างไหนก็แล้วแต่ ในห้างนัน้จะมีสินค้าหลากหลายมาก คน
ที่มีเงินมีทองเขาจะซือ้เพชรนิลจนิดาก็ได้ คนที่ไม่มีเงินมีทองเลย เขาก็ไปเดินตากแอร์กนั 

น่ีก็เหมือนกัน ธรรมะมีหลากหลายมาก เราถึงพยายามกระตุ้น กระตุ้น
ให้ชาวพุทธเราให้หยิบจับหยิบฉวยเอาสินค้าคือเอาสัจธรรมให้เข้าเป็นสมบัติ
ของตน ชาวพุทธเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มันควรมีมรรคมี
ผล ควรมีบุญกุศลติดหัวใจของตัวเองไป ติดหัวใจของตัวเอง 
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ตวัเองเกิดเป็นมนษุย์แล้ว หน้าที่การงาน เพราะเรามีอ านาจวาสนานะ เราถงึได้
เกิดเป็นมนษุย์ เพราะต้องมีคณุสมบตัิ มีมนษุย์สมบตัิถึงได้เกิดเป็นคน ถ้าไม่มีมนษุย์
สมบตัิ เกิดเป็นสตัว์เดรจัฉาน เกิดเป็นสตัวเ์ปรตสตัวน์รก ถ้ามีคณุสมบตัิที่ดีไปเกิดเป็น
เทวดา อินทร์ พรหม 

แต่สรรพสิ่งที่มีการเวียนว่ายตายเกิดนีม้นัต้องตายหมด มีการเกิดก็ต้องมีการ
ตาย มีการเกิดที่ไหนก็ต้องมีการดบัที่นัน่ ใครก็แล้วแต่มีการเกิดขึน้มาแล้ว มนัต้องมี
อายขุยั มนัต้องหมดอายขุยัไปสกัวนัหนึ่งข้างหน้าแนน่อน 

ฉะนัน้ เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถงึให้ประพฤติปฏิบตัิ 
ให้ค้นคว้าของเราขึน้มา ถ้ามีเกิดสจัธรรมขึน้มา มนัจะไม่เกิดอีก แล้วก็ไม่ตาย แล้วก็มี
อยู่อย่างนัน้ 

“ไม่เกิดอีก จะมีอะไร ไม่เกิดอีกกไ็ม่ได้อะไรเลยสิ” 

ไม่เกิดอีกเพราะจิตมนัมีของมนัอยู่ ภวาสวะมนัมีอยู่ ภพมนัมีอยู่ มนัไม่เกิดอีก
มนัก็เป็นวิมตุติ มนัไม่เกิดมนัก็ไม่ตายไง มนัไม่เกิดมนัก็ไม่ตัง้อยู่ไง แต่มนัมีของมนัอยู่
อย่างนัน้น่ะ แล้วอยู่อย่างไรล่ะ อยู่แบบผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ รู้จริงเข้าใจจริงแล้วไม่สงสยั 
ถ้าสงสยันัน่น่ะคืออวิชชา สงสยัคือสมทุยั 

ปฏิบัติมันปฏิบัติกันเพ่ือเหตุนี ้ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าสอนถึงที่สุดแห่งทุกข์ สอนถึงตรงนี ้สอนถึงที่เหลือในชีวิตนีเ้ศษส่วน เพราะ
เกิดแล้วต้องตาย ถ้าเราปฏิบัติถึงสิน้สุดแห่งทกุข์ ชีวิตที่เกิดมาแล้วที่เหลือน่ีเขา
เรียกเศษ เศษคืออะไร เศษเพราะมันได้ฆ่าอวิชชาไปแล้ว มันได้ฆ่ากิเลสไปแล้ว 
มันไม่มีกิเลส มันมีอยู่ แต่เพราะมีการเกิด มันถึงมีการตาย แต่จิตมันไม่ตาย
เพราะมันมีคุณธรรมแล้ว 

แต่ของเรา เราเกิดมาแล้ว แล้วจิตใจยงัดิน้รนอยู่ ดิน้รนอยู่นี่ ครูบาอาจารย์ที่ท่าน
มีคณุธรรมท่านถึงกระตุ้นๆๆ กระตุ้นให้เราท า กระตุ้นให้เราประพฤติปฏิบตัิ กระตุ้นให้
เราค้นคว้าไง กระตุ้นให้เราพิจารณาไง แล้วถ้ามนัท าถึงที่สดุแห่งทกุข์ เห็นไหม เป็นเศษ 
ชีวิตนีเ้ป็นเศษ 
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แต่ของเรา ชีวิตนีเ้ป็นเรา ไม่ใชเ่ป็นเศษ เพราะมนัยึดมัน่ถือมัน่ มนัเลยต้องตาย
ไปกบัชีวิตนี ้แล้วก็ไปเกิดใหม่ 

แต่ถ้าถึงที่สดุแห่งทกุข์ ชีวิตนีเ้ป็นเศษ ไม่มีแล้ว เป็นเศษ เศษที่เหลือ แต่จิตดวงนี ้
คณุธรรมเต็มหวัใจ สอปุาทิเสสนิพพาน พระอรหนัต์ที่ด ารงชีวิตอยู่ แล้วถ้าตายกจ็บ ไม่มี
การเกิด ถ้าไม่มีการเกิดมนัก็ไม่มีการตัง้อยู่ และไม่มีการตาย เพราะมนัไม่มีการเกิด มนั
ไม่มีเชือ้ไข มนัไม่มีการเกิด แต่มีอยู่ มีอยู่ 

ถ้าไม่มี ถ้าไม่มีนะ เพราะครูบาอาจารย์ของพวกเรา พระอรหนัต์มาก ถ้าไม่มีนะ 
ต้องเถียงกนัแล้ว เคยเห็นพระอรหนัต์กบัพระอรหนัตเ์ถียงกนัไหม พระอรหนัต์กบัพระ
อรหนัต์ไม่เถียงกนัหรอก ไม่เถียงกนัเร่ืองมรรคผลนะ แต่เถียงกนัด้วยความถนดั เถียงกนั
ด้วยวิธีการว่าอะไรดกีว่าและไม่ดีกว่า เถยีงกนัด้วยความถนดั 

เหมือนคนเกิดในภูมิภาคใดกช็อบอาหารภูมิภาคนัน้ คนเกิดในภูมิภาคใด เขาว่า
อาหารในภูมิภาคเขาอร่อยที่สดุในโลก แต่คนที่ไม่อยู่ในภูมิภาคนัน้เขาบอกว่าสู้ของฉัน
ไม่ได้ ของฉันอร่อยกว่า เพราะเขากเ็คยชนิกบัอาหารในภูมิภาคเขา 

พระอรหันต์จะโต้แย้งกัน รสชาติอาหารของใครอร่อยกว่าใครเท่านัน้น่ะ 
แต่ไม่มีกิเลส ไม่มี เพียงแต่ว่าความเคยชิน ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าบอกว่า ผู้ที่ละสันดานได้ ละจริตนิสัย ละสันดานได้ ก็องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านัน้ พระสารีบุตร อัครสาวกเบือ้งซ้ายและเบือ้งขวาละ
กิเลสได้ แต่นิสัยท้องถิ่นภูมิภาคยังมีอยู่ในหัวใจของท่าน เพราะท่านละนิสัย
ไม่ได้ แต่ท่านละกิเลสได้ พระอรหันต์ถ้าจะมีคุยกันก็ตรงนี ้ แต่เร่ืองหัวใจ เร่ือง
ธรรมะอันเดียวกัน อันเดียวกัน 

ฉะนัน้จะบอกว่า ที่กระตุ้นๆ อยู่นี่ เรากระตุ้นอยู่เพ่ือต้องการให้ชาวพทุธได้
ประพฤติปฏิบตัิ ให้ชาวพทุธได้มรรคได้ผล ได้คณุสมบตัิของใจ แต่ไม่ใช่ว่าสะเปะสะปะ 
เป็นเร่ืองโลกๆ ง่วงก็ขบัรถ แล้วมีปัญหาขึน้มาก็ถามหลวงพ่อ 

ไปถามปอเต็กตึ๊ง ไปถามร้อยเวรนะ แล้วไปถามหมอด้วย แต่ถ้าเรามีสติมี
ปัญญา เราก็พกัผ่อนสิ เราไม่ให้ร่างกายเราล้า แล้วมาขบัรถให้เจออบุตัิเหต ุ เราจะ
พกัผ่อน 
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เว้นไว้แต่ครูบาอาจารย์ของเรา หรือเราเองก็แล้วแต ่ ถ้าเราปฏิบตัิแล้วก าลงั
เข้มข้น ก าลงัจะได้มรรคได้ผล อดนอนผ่อนอาหารเพ่ือต่อสู้กบักิเลส นีอ้งค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าบอกเป็นวิธีการที่เราอนญุาต แต่ถ้าอดไปอวดเขา พระที่อ่ืนไม่ดีเลย ดู
พระองค์นีอ้ดอาหารเก่งที่สดุเลย...ปรับอาบตัิทกุอิริยาบถ 

อดอาหารเพ่ืออวดเขา อดอาหารเพ่ือย ่ายีเขา อดอาหารเพ่ือมกัใหญ่ใฝ่สงู ปรับ
อาบตัิหมดเลย เพราะเป็นเร่ืองกเิลส แต่ถ้าเธออดอาหารแล้วเธอเข้าทางจงกรม แล้วเธอ
นัง่สมาธิภาวนา เพราะเธอต้องการการอดอาหารนัน้เป็นวิธีการ เป็นอบุายเพ่ือจะเข้าไป
ต่อสู้ต่อกรกบักิเลส มนัเป็นอาวธุ เป็นมรรคเป็นผลทีจ่ะไปต่อกรกบักเิลส มนัเป็นวิธีการ
วิธีการหนึ่ง เราตถาคตอนญุาต อยู่ในบาลี มี แต่อดเพ่ือเป็นวิธีการ อดเพ่ือเป็นอบุายไป
ต่อกรกบักิเลส 

ถ้าเราจะต่อกรกบักเิลส เราจะสู้กบัมนั เราอดได้ เราอดนอนผ่อนอาหารมนัก็เป็น
เร่ืองหนึง่ แต่นีม้นัขบัรถ ฟังแล้วมนัติดใจ ขบัรถบนถนน เราจะไปท างาน แล้วง่วงนอน...
ต้องไปถามร้อยเวร เวลานกัขตัฤกษ์เขาคอยเช็กเลย ไอ้พวกขบัรถไม่ได้พกัผ่อน นอนไม่
เพียงพอ มนัไปข้างหน้ามีอบุตัิเหต ุฉะนัน้ ถ้าอย่างนีแ้ล้วเป็นเร่ืองโลก 

บกพร่องเร่ืองโลก แต่มาโทษธรรมะ มาโทษศาสนาว่าศาสนาท าให้เราเกิด
อบุตัิเหต ุศาสนาท าให้ชีวิตเราล าบาก ไปโทษศาสนา แต่มนัไม่ใช่ มนัเป็นเร่ืองโลกๆ เป็น
เร่ืองความเข้าใจของตนเอง 

แต่ถ้าเป็นศาสนา ศาสนาเป็นมรรคเป็นผล อันนัน้เวลาจิตสงบมนัได้ผล 
วิปัสสนาไป เวลาปัญญามนัช าระขาดเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป โอ้โฮ! มนัสดุยอด มนัเป็น
อริยทรัพย์ มนัเป็นธรรมเหนือโลก มนัไปถึงที่ปรารถนา เป็นสิ่งที่เราต้องการ ถ้าต้องการ 
ท าอย่างนัน้มนัถึงสาธไุง ท าอย่างนัน้ถึงสาธุ ถงึเหน็ด้วย เอวงั 


