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โยม :  จิตมันไมรวมดิ่งเปนหนึ่ง มันสงบอยางเดียว 

หลวงพอ :  แลวกําหนดพุทโธหรือ 

โยม :  ตั้งแตทานอาจารยสอนใหพุทโธ โยมพุทโธตลอดเลย 

หลวงพอ :  แลวพุทโธตลอดนี่ พุทโธยาวขนาดไหน 

โยม :  สวนใหญก็จะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ตลอดเลยนะคะ พอรูตัวก็พุท 
โธ พุทโธ พุทโธตลอดเลยคะ 

หลวงพอ :  ย้ําอยางนี้ไปเรื่อยๆ  พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธตลอดไปเลย แลวพิสูจนกันวา 
มันจะลงไมลง 

โยม :  ทีนี้ทานอาจารยคะ ถาพุทโธไปแลวบางครั้งมันเกิดปญญาขึ้นมา โยมก็ 
หยุดพุทโธแลวก็มาพิจารณา อันนี้ก็ใชไดใชไหมคะ 

หลวงพอ :  ถาพูดถึงในการปฏิบัตินี้ใชได แตทีนี้ตองเอาประเด็นตรงที่โยมถามนี้ 
กอน โยมถามวา พุทโธแลวทําไมจิตมันไมลงดิ่ง  ไมลงดิ่งเพราะวามันตองตัดใจไง มัน 
ตองตัดใจ สมมุติถาเราจะพุทโธๆๆ เอาลงดิ่งนี่ ปญญาอะไรจะเกิดขึ้น เราตองพักไวหมด 
เลย

โยม :  ออ ไมคิดอะไรเลย ไมพิจารณาอะไรเลย
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หลวงพอ :  ใช!  พุทโธๆๆ อยูอยางนั้น แลวมันจะไปไหนก็พุทโธๆๆ อยูอยางนั้น 
เพราะคํานี้เปนคําพูดของหลวงปูเจี๊ยะ เราอยูกับหลวงปูเจี๊ยะไง “หงบ มึงพุทโธไปเรื่อยๆ 
พุทโธเร็วๆ อยางเดียว” 

ทีแรกเราไมยอม เราใชปญญานี่แหละ ทานก็หาเหตุหาผล อัดกันจนเราฟง พอเรา 
ฟงแลวทานก็บอกเลย “ถาพุทโธนะ พุทโธสัก ๗ วัน ๘ วัน มันจะลงสัก ๑๐ นาที ๒๐ 
นาที พุทโธมากกวานั้นมันก็ลงสักครึ่งช่ัวโมง-ช่ัวโมงหนึ่ง” ทีนี้พอเราฟงอยางนั้นปบ เรา 
ก็ตัดสินใจเลย เพื่อจะพิสูจนสิ่งนี้ จะไมใชอะไรเลย พุทโธอยางเดียว พุทโธๆๆ ถานึกได 
จะพุทโธอยางเดียวเลย ไมเอาอะไรทั้งสิ้น พุทโธๆๆ ไปเปนเดือนๆ 

พอหลายๆ เดือนนะ พุทโธๆๆ นี่ละ โอโฮ จิตมันควงลง มันเหมือนเราโดดหอนะ 
แตเขาโดดหอเขาโดดตรงๆ ใชไหม อันนี้โดดหอดวยแลวมันควงอยางนี้ วื้ด วื้ด วื้ด 
วื้ดๆๆๆ    กึ๊ก !  หลายชั่วโมง  แลวคลายออกมา 

เออ หลวงปูเจี๊ยะพูดจริง ตอนนี้พอโยมพุทโธๆๆ นะ เราตองคุยกันกอน ตั้งเปา 
กอนไง บารมี ๑๐ ทัศ  อธิษฐานบารมี ศีลบารมี ทานบารมี  ทีนี้เราไปตั้งเปาคืออธิษฐาน 
บารมี  เราตั้งเปาวาเอาอะไร ในการวิปสสนา ในการภาวนา  ที่โยมโทรศัพทมาคุยกับเรา 
เราถือวาถูก ใชได  ถูกใชไดเพราะอะไร เพราะวาบางทีเราใชพุทโธๆๆ มันไมก็ไมคอยดี 
แตปจจุบันนี้เราใชพุทโธเลย ทีนี้พอปญญามันเกิดขึ้นมา เราก็ใชปญญาได เพราะเรา 
ไมไดตั้งใจวาจะเอาจิตเปนหนึ่ง 

เราจะใหจิตเปนหนึ่งใชไหม  แตจิตเปนหนึ่งนี้มันทําได ๒ แนวทาง แนวทางหนึ่ง 
คือ พุทโธๆๆ จิตเปนหนึ่งได ในปญญาอบรมสมาธิ จิตก็เปนหนึ่งได แตถาเมื่อเราเอา ๒ 
แนวทางนี้มารวมกัน เพราะอยางเชนเราเดินทาง พอเราเดินมาทางบก พอถึงตอเรือ เราก็ 
ลงเรือ  แลวก็บอกวาลงเรือแลวทําไมมันเมาคลื่นละ  อาวก็มึงลงเรือ  แตถาขึ้นบกก็อีก 
อยางหนึ่ง ทีนี้พอเอา ๒ อยางมารวมกัน ไอความเปนหนึ่งอยางนั้นมันจะไมเกิดขึ้นงายๆ 

แตถาเราจะเอาความเปนหนึ่ง  เราจะไปรถอยางเดียวจะไมลงเรือเลย พุทโธๆๆ 
แลวยันกัน คําวายันกันนี่นะ โยมเปนโยม อยางเรานี่เปนผูชาย แลวอยางเรานี่เปนคนที่ 
แบบวา ถาทิฏฐิก็ทิฏฐิพอสมควร แลวพอทิฏฐิปบ ใครพูดสิ่งใดแลว ลูกผูชายกับลูกผูชาย 
ตองพิสูจน  ทีนี้พอหลวงปูเจี๊ยะทานพูดอยางนี้ ตองเปนอยางนี้ใชไหม ตองพิสูจน!  พอ
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ตองพิสูจนก็  พุทโธใชไหม พุทโธเฉยๆ ใชไหม พุทโธเร็วๆ ใชไหม พุทโธอยางเดียวใช 
ไหม พุทโธไมเอาสมาธิใชไหม  ทานพูดอยางนี้เลยนะ พุทโธแบบไมตองเอาสมาธิ ไม 
ตองการสมาธิ ถาเราตองการสมาธินะ มันพุทโธไป ๘๐-๙๐ เปอรเซ็นต เพราะมันยังหวัง 
สมาธิอยูอีก ๑๐เปอรเซ็นต 

โยม :  ใช ทานอาจารยพูดถูกเลยคะ โยมเปนอยางนั้น 

หลวงพอ :  ถายังหวังสมาธิอยูนะ ทานถึงบอกวา พุทโธนี้ไมตองหวังอะไรเลย ไม 
ตองการอะไรเลย แลวไมอยากไดอะไรเลย  พุทโธ ๑๐๐ เปอรเซ็นตไง พุทโธไมเอาสมาธิ 
พุทโธๆๆ ไมเอาสมาธิ ไมเอาอะไรเลย 

โยม :  โอ แหม โยมไมไดทําอยางที่อาจารยสอน คืออยางนี้นะคะ โยมนะ พอ 
พุทโธๆๆ เสร็จ ไอตัวกิเลสมันมาบอกวา มึงพุทโธอยางเดียวมึงก็โงสิ ไมมีปญญา  ทาน 
อาจารยมันวาอยางนี้เลยนะ มันก็ไมมีปญญานะสิอยางนี้ โอโฮ ถาโยมมาฟงทานอาจารย 
อยางนี้โยมเอาพุทโธอยางเดียวเลยละ 

หลวงพอ :  ก็บอกแลวไง วาอธิษฐานบารมี  เปาหมายคืออะไร ถาเปาหมายเพื่อจิต 
หนึ่ง คําวาจิตหนึ่ง  มันไมใชปญญา มันไมใชการแกกิเลส แตมันเปนการพิสูจนกันวา 
จิตหนึ่งเปนหนึ่งไดหรือเปลา  เพราะอยางนี้เวลาเราพูดธรรมะเห็นไหม เวลาใครเถียงมา 
จะคุยกันเรื่องอะไรละ ถาคุยเรื่องจิตหนึ่งก็จิตหนึ่ง ถาคุยกันเรื่องธรรมะนะ เอโกธัมโม 
ไมใชจิตหนึ่ง ธรรมอันเอกไมใชจิตหนึ่งนะ จิตหนึ่งนี้คือจิตที่มีกิเลสนะ แลวทีนี้เราหวัง 
อะไรละ การปฏิบัติของเรามันก็มีพื้นฐานใชไหม ทุกคนเปนเด็กมากอน นั่งดวยกันใคร 
บางไมเปนเด็กมากอน ทุกคนก็เปนเด็กมาทั้งนั้น 

โยม :  จิตหนึ่งไมใชเอโกธัมโมหรือคะ 

หลวงพอ :  ไมใช! 

โยม :  หรือคะ โอย โยมยังเขาใจวา จิตหนึ่งเปน เอโก ธัมโม 

หลวงพอ :  นี่ไง มันตองพิสูจนทีละขั้นๆ ไง  จิตหนึ่ง  จิตหนึ่งก็จิตสมาธิ ฐีติจิต  ทาง 
ปริยัติบอก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  เพราะเราเกิดจากอวิชชา แตหลวงปูมั่นบอกวา อวิชชา
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เกิดจากอะไร อวิชชามันมาฟาหรือ อวิชชาเกิดจากฐีติจิต ถาอวิชชาเกิดจากฐีติจิต  ฐีติจิต- 
จิตหนึ่ง  เห็นไหม  อาว ถาจิตแทแลวเกิดอวิชชาไดยังไง 

ถาคนเปนนะมันจะพูดไดถูกหมด เพราะมันมีกระบวนการของมันมา เวลาเราพูด 
ถึงธรรมชาติของจิต  จิตมันเปนอยางนี้  ที่เขาบอกวารูวาระจิต จิตสงออกทั้งนั้น จิต 
สงออกหมด  ขึ้นช่ือวาจิตคือสงออก  เพราะจิตคือพุทธะ พุทโธคือพลังงาน พลังงานมัน 
ตองคลายตัวตลอดเวลา ไมมีจิตตัวไหนไมสงออกเลย ไมมี!! เวนไวแตพระอรหันต 
เทานั้น 

ทีนี้พอจิตสงออกนี่คือธรรมชาติของจิตไง  กระบวนการของจิต  ธรรมชาติของจิต 
มันจะเปนอยางนี้ๆ  มา  แลวเวลาผูที่ปฏิบัติ  ปฏิบตัิทวนกระแสกลบัเขาไป  จนจิตนี้สิ้น 
กิเลส  กระบวนการของมนัเปนกระบวนการอันใหมแลว  ทีนีก้ระบวนการ  ๒ 
กระบวนการ จากที่หมายอนัเดียวกนัคือจิต ฐีติจิตคือจิตเดมิแท คือจิตหนึง่  กระบวนการ 
ของจิตหนึ่ง ถาเปนจิตกิเลส มันจะออกมาเปนโลก เปนกิเลส 

กระบวนการของจิตหนึง่นี้ถามันเขาไปถึง  เอโกธัมโม  จิตที่เปนธรรมะแลว 
กระบวนการของมันคอื ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา  ขันธนี้เปนภาระเหน็ไหม  แตถาเปนจิต 
หนึ่ง  คอืกิเลสทั้งหมดเปนขนัธมาร ขันธเปนมาร  แตถาเปน  เอโก  ธัมโม ขันธเปนภาระ 
ขันธเปนธรรม มนัคนละเรื่องเลย ถาพระอรหันตนะ มันเปนกริิยาทั้งหมด ไมมเีจตนา ไม 
มีกิเลส 

โยม :  เอโก ธัมโม ก็คอืธรรมะอยางเดียว 

หลวงพอ :  ใช  ใช  ใช  เอโก  ธัมโม  ธรรมอนัเอก  ทนีี้จิตหนึง่นี่มนัจิตของกิเลสไง 
กระบวนการของมันถาเรายังไมเขาใจ  เราศึกษาก็ไมเขาใจแลวนี่  เวลาครูบาอาจารยทาน 
คุยกับเรา  หรือครูบาอาจารยจะแกไขเรา  แลวทานเสนอแนวทางมา  ตองพิสูจน!  พอจะ 
พิสูจนกรณีนี้ อนัอืน่วางหมดเลย  พิสูจนจิตหนึ่ง แลวเปนไหม เปนจริงๆ วะ 

พอเปนอยางนัน้ปบ  เราจะแกไขยังไงนัน้อีกเรือ่งหนึ่งแลว  แตถาเรายังเขาไมถงึ 
ตรงนี้  เราจะแกอะไรกนั  ก็งงหมดไง  ขึ้นตนก็ดวยความเปนนวิรณแลว  ขึ้นตนดวยความ 
งงแลว  ตอไปขางหนาก็จะเปนเรือ่งความลงัเลสงสยัหมดเลย  ความลงัเลสงสัย  นิวรณ
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ธรรม คือความงง เหน็ไหมความสงสัย  ขึ้นตนดวยความสงสัย เดินไปกเ็ดินไปดวยความ 
สงสัย จบลงตรงความสงสัย ยิ่งไมไดอะไรเลย 

ฉะนั้น ถากรณีอยางนี้ จิตหนึ่ง ถาเปนอยางนี้ ใหทํายงัไงบอกมา หลวงปูเจีย๊ะบอก 
“พุทโธอยางเดียว”  แลวอยางที่วา  ถาพุทโธมงึขนาดนี้  จะไดสมาธิแคนี้  ทานพูดไวหมด 
เลยนะ ถาพุทโธมาก พอจิตมันลงนดิเดียว ถาพุทโธมึงตอเนือ่งไปมนัจะลงไดครึ่งช่ัวโมง 
มันจะลงไดชั่วโมง  เรากอ็ัดพุทโธอยางเดียวเลย  แลวเมื่อกอนก็พุทโธประสาเรา  คําวา 
ประสาเราหมายความวา  พุทโธก็พุทโธตามลมหายใจ  พุทโธที่เราไมเหนื่อยยาก  แตพอ 
ทานบอกวาตองพทุโธอยางเดียว  แลวตองถี่ๆ  ดวย  เร็วๆ  ดวย  คราวนี้พทุโธเหนื่อยยาก 
เพราะตองอยูกับพุทโธๆ พุทโธๆ เราพุทโธอยางเดียวเลย 

โยม :  ทานอาจารย บางทีมนัพุทโธๆๆ มันกไ็มอยากจะพุทโธเลยนะ 

หลวงพอ :  บังคับ!  เพราะเกิดทิฏฐิอยากพิสูจน  นิสัยไง  เราจะพิสูจนสิง่ใดเราตอง 
ซื่อสัตยกับสิง่นัน้กอน ในเมือ่เราจะพิสูจนวาพุทโธตลอดไปแลว มนัจะเปนสมาธิไดหรือ 
ไมได  สิ่งนี้มนัเปนทิฏฐิวาเราอยากพิสจูนอยูแลว  ถาเราอยากพิสจูนวามันเปนจรงิหรือไม 
จริง เราตองกําหนดพุทโธใหไดตอเนือ่ง คาของความรอน คาอะไรตางๆ ถามนัไมสมดุล 
มันจะเกิดสิง่นัน้ไมได  ถาเราบอกวาเราตองการพสิูจนพุทโธ  แลวเราทองพุทโธครึง่ๆ 
กลางๆ ๕๐ เปอรเซน็ต ๘๐ เปอรเซ็นต แลวเราจะไปโทษใครวาเราจะพิสจูนอะไรละ 

โยม :  แลวทีนี้อกีประการหนึง่นะคะทานอาจารยที่วา  หลวงตาก็สอน  แลวครู 
บาอาจารยสอนวา ถาจิตมันเริ่มจะสงบ เราก็สามารถออกพจิารณาได อยางนี้คะ โยมก็เลย 
ถึงไดเอามา มันไมชัดเจนอยางที่ทานอาจารยวา 

หลวงพอ :  กรณีอยางนี้  มนัเปนกรณี  สมถวิปสสนา  กรณีอยางที่โยมพูดนะ  ถูก 
กรณีนีเ้ปนสมถะแลววปิสสนา  แตในกรณีทีว่า  เราจะพิสูจนกันเรื่องจิตหนึ่งกอน 
อยางเชน  โยมจะมาทีน่ี่  ขางทางนี้เขาบอกวามีเขาชองพราน  เขาชองพรานนี้มคีางคาว 
โยมก็ผานไปผานมา  โยมไมเคยเหน็คางคาวสกัที  เขาบอกวามคีางคาว  วันนี้จะไปดู 
คางคาวใชไหม  เพราะคางคาวมันออกตอนเย็นใชไหม  เราตองจอดรถเลย  กูรอจนค่ําเลย 
คางคาวจะออกไมออก ออกกเ็ออ กูเห็นแลว
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อันนีก้็เหมือนกัน  ในเมื่อเราจะพิสูจนคําวาจิตหนึง่  เราไมตองไปสนใจ  ถาจะมา 
ที่นี่ใชไหม  แตในเมื่อเขาบอกวาถ้ําเขาชองพรานมคีางคาว  เราไมมาทีน่ี่  เราจอดที่นัน่เลย 
จากนั้นเราก็ดูพิสจูนกนัเลย จบ  พอจบแลวนะ เออ กูรูแลว แลวจะมาที่นี่  หลวงตาบอก 
วา  ถาจิตสงบแลว  ใหวิปสสนา  ใหเราออกใชปญญา  ใช  มาที่นี่  แตที่นี่ยังมาไมถงึ  ยังมา 
ไมได  แลวไอทางโนนกย็ังสงสัยอยู  เราควรจะเลาะความสงสยัแตละที่ใหมันเขาใจแจม 
แจงหมด  เราจะไปไดโลง  กวางหมดเลย  ไอนี่  หลวงตาก็วาอยางนัน้  ไอนี่กจ็ะวาอยางนี้ 
หมุนติ้วๆ มึงไปไหนไมถกูเลยละมึง 

โยม :  เอะ ทานอาจารยอยางนั้น ถาเอโกธัมโมก็สําหรับพระที่สิ้นกเิลสแลวสิ ถา 
คนธรรมดานี่ไมเอโกธรรมโม 

หลวงพอ :  ใช! ไมมีทาง ไมม!ี! 

โยม :  แหม โยมยงัเขาใจวาบางทีตัวเองนี่เอโกธัมโมเลย 

หลวงพอ :  มันไมมเีพราะอะไรรูไหม  เพราะเอโกธัมโม  ในธรรมจักร อาทิตต อนัตต 
ลักขณะ  อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วมิุจฺจงิ  สูติ  อาสวะสิ้นไป  ตองอาสวะสิน้ไปถงึจะเปนเอ 
โกธัมโม  อาสวะไมสิน้ไปเปนเอโกธัมโมไมได ไมไดหรอก  อาสวะมนัควบคุมอยู มนั 
เปนเอโกไมได  เอโกธัมโม ตองพระอรหนัตเทานัน้ 

โยม :  พระอรหันตเทานั้นเอง 

หลวงพอ :  พวกเรานี่นะ ที่เขาบอกเห็นไหม ในหนังสอืเขากอ็ีกละ ที่เขาเถียงกัน บอก 
วาจิตของมนุษยทุกคน  มนีิพพานอยูในจิตอยูแลว  แคอยูเฉยๆ  นพิพานจะโผลขึน้มาเอง 
โอโหย  อยางนัน้ก็สบายตายเลยนะสิ  จิตทกุดวงมีนิพพานอยูแลวไง  แคอยูธรรมดา 
ธรรมชาติแลวนิพพานก็จะโผลขึ้นมาเอง ก็เลยกลายเปนการปฏบิัติอยางนั้น เขาพูดกันนะ 
มันฟงแลว  ไอคนที่ไมปฏิบัตมิันกว็านาทึ่งนะ  มันกว็านาจะใชเนาะ  แตจริงๆ  มันจะไดรึ 
เปลา ไมมีทาง  มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได 

แตธรรมะเปนอยางนี้ พระพุทธเจาบอกวา เราเกิดมาเปนญาติกันโดยธรรม ทุกคน 
เกิดมา จิตนีม้ีสิทธิเสรีภาพเทากัน เพราะจิตทกุดวงเขาสูนิพพานได เหน็ไหมคํานี้ตางหาก 
ละ มันบอกวา ทุกคนนะมจีิต จิตมีศักยภาพทีจ่ะเขาได หลวงตาทานพูดบอย ทานพูดบอก
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วา  ธรรมนี้สิ่งที่จะสมัผัสได  คือ  ความรูสึกของคนเทานั้น  คือใจเทานัน้ที่สมัผัสธรรมได 
อยางอืน่ไมใช พระไตรปฎกเห็นไหม ทานบอกเลยนะ กระดาษเปอนหมึก แตพวกเราไป 
เคารพไปบูชากนัตรงนั้น แตเราไมเคารพถึงหวัใจของเรา 

ไอจิตของเราที่จะเขาสัมผัสนี่ละ  ไอจิตหนึง่นีล่ะ มนัมีคุณคาอยางนี้  ไมใชวาจิตนี้ 
เปนนิพพานอยูแลว  ถาจิตมีนิพพานอยูแลว  จิตจะไมมาเกิด  เพราะมันมีนพิพานมนัจะมา 
เกิดไดอยางไร 

โยม :  ทีนี้โยมจะกราบเรยีนถามทานอาจารยนะคะ  โยมก็สงสัยมานานแลววา 
เมื่อป ๔๕ นี้เองนะคะ โยมไปภาวนาที่เขาซอนหมอนะคะ โยมนี้เดินทั้งวันทัง้คืนเลยนะ 
คะ  ทีนี้มอียูวนัหนึง่มนัเพลียมาก  โยมก็เลยนอนไป  อยางเมื่อเชาที่ทานอาจารยเทศนวา 
รางกายตองพักผอน  ทนีี้วนันัน้ถึงตี  ๔  โยมกเ็ลยงวงมาก  คือเดินจงกลมทัง้คืนเลย  ก็ไป 
นอน นอนเสร็จวาตี ๕ จะตื่นขึ้นมา นอนสักช่ัวโมงมันลกุไมไหว มันก็เลยตื่น ๖ โมง พอ 
ตื่น  ๖  โมง  วันนั้นตืน่ขึ้นมารางกายเลยสดชื่น  พอวันนั้นบายโมงเดนิจงกรมประมาณ 
ช่ัวโมงเดียว โยมตีสมมุติแตกเลยนะคะ หมายถึงวา นี่พูดแลวยังน้ําตาจะไหล มันซาบซึง้ 

คือเดนิไป หัวทางจงกรมมนัมีตนไม พอมองไป โอโฮย ไอตนไมเหมอืนผีหลอก 
ทานอาจารย ในความรูสึกนะ มันตัง้ของมนัเฉยๆ มนัไมมีความหมายวามนัเปนอะไรเลย 
แตเราก็ไปวามนัวาเปนตนไม  แลวกไ็ปใสช่ือใหมนัอีกนะ  มันเหน็โลกนีเ้ปนสมมุติไป 
ทั้งหมดเลย  แดดสองมาก็สมมุติ  น้ําไหลมาก็สมมุติ  ดินฟาอากาศสมมุติทั้งหมดเลย  มัน 
ไมมีตวั ไมมีตน ไมมีอะไร หมดเกลี้ยงเลยในความรูอันนัน้ในตอนนั้นนะคะ 

ทีนี้มนัเปลี่ยนไปเลยทานอาจารย  จิตโยมกอนหนานี้  โยมยังโลภนะ  บวชใหมๆ  
ไมใชไมโลภนะทานอาจารย  จะไปซื้อดอลลารเลยคะ  จะเก็งกําไร  จะคิดไอนูนไอนี่  แต 
พออนันีเ้กิดขึน้มา  โยมพลิกเลยนะ  ไอเรื่องจะไปสกึนี้ไมมี  ชาตินี้นะคะ  แลวเห็นวาสิ่ง 
ทั้งหลายไมมีสาระ ในโลกนี้ไมมีสาระทั้งหมดเลย มนัเปนอยางนี้มนัเปลี่ยนเลย จิตนะคะ 

หลวงพอ :  เราสรุปไดเลยละ โยมจบยัง? 

โยม :  ยังคะ ยัง 

(เสียงผูฟงหัวเราะ)
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หลวงพอ :  นั่นละ  เราสรปุไดเลย  นี่ธรรมเกิด  แตธรรมเกิดเราพูดกับพวกนี้บอย  วา 
ธรรมเกิด ไมใชอริยสจัเกิด หลวงปูมั่นอยูในปา แลวลงมาจากเชียงใหม มาเฝาสมเด็จมหา 
วีรวงศ “มั่นเอย เธออยูในปา เธอไปฟงเทศนใครวะ” เรานี่นะเปนสมเด็จใชไหม สั่งสอน 
เขาอยู อยูกบัทางวิชาการทัง้หมดเลย อยูกับตําราทั้งหมดเลย  เรายังตองคนควาตลอดเวลา 
เลย  แลวทานอยูในปาทานฟงไปเทศนใคร  หลวงปูมั่นบอกวา  “เกลากระหมอมฟงเทศน 
อยูทั้งวันทั้งคนืเลย” นี่ไง ธรรมมนัเกิด ฟงเทศนนี้ ถาคนที่ไมภาวนาจะไมเขาใจตรงนี้ ถา 
คนภาวนาเวลาจิตมันสงบขึ้นมา “ธรรมะเกิด” อยางที่หลวงตาทานพูดเหน็ไหม เวลาทาน 
ภาวนาของทานไป  ทานมองภูเขานี่นะโลงหมดเลย  มันทะลไุดหมดเลย  แลวทานก็ 
มหัศจรรยใจ จิตของทาน  ตอนที่อยูดอยธรรมเจดีย 

โอโฮ  จิตของคนมหัศจรรยขนาดนี้  ทําไมมนัมหศัจรรยขนาดนี้  ทานบอกเลย 
ธรรมะเกิด  ธรรมมาเตือน  ธรรมะของคนไมเทากนั  ธรรมะของคนมีใหญมีแคบมีเลก็ 
แตกตางกัน  เลก็ใหญนีม่ันอยูทีอ่ํานาจวาสนาที่สรางมา  คืออดีตชาติสรางมา  ใครสรางมา 
มากธรรมะก็เยอะ  ธรรมะคอืปฏิภาณไหวพริบ  พอมันมหัศจรรยอยางนัน้ปบ  หลวงตา 
บอกวาธรรมะมาเตือน  กลวัวาทานจะหลงไง “ความสวางไสวเกิดจากจุดและตอม” นี่คือ 
ธรรมะเตอืนนะ 

แตทีนี้ของโยมเห็นไหม  เวลาเหน็ตนไม  จิตมนัมีความสงบของมัน  นี่ธรรมมัน 
เกิด  สัจธรรมมันเกิด  ทีนี้สจัธรรมมันเกิดมันกเ็ปนสมมุติไง  มันเปลี่ยนความรูสึกได  แต! 
แตความรูสึกอันนี้ก็ยงัเปลี่ยนแปลงได  ความรูสึกอนันี้  ธรรมะมนัเกิดนะ  ธรรมะเตือน 
เห็นไหม มันเปลีย่นแปลงไดมีความคิดดีๆ แตความคิดดีๆ นี้มันก็ยังเปนอนิจจงัอยูไง 

โยม :  แตทานอาจารยคะ  ไอโลภ  โกรธ  หลงนี่มนัเบาบางไปมากเลย  แลวเรือ่ง 
อะไรทีค่ิดจะสึกไปอยูกับโลกนี่ไมมีทางเปนไปไดเลยคะ ทานอาจารย 

หลวงพอ :  มันเปนอยางนีท้ั้งนั้นนะ  ไมอยากจะเอยชื่อเลย  ถาเอยชื่อไปเดี๋ยวมันจะมี 
ช่ือเขาติดในเทป  เพราะอะไรรูไหม  เพราะเขาบอกวาเขาเปนคนที่  อูฮูย  เมื่อกอนเปน 
นักรบนะ กนิเหลาเมายา เปนคนทีโ่ทสะ เขารูของเขาเองนะ  เราเปนคนขี้โกรธนะ เราจะ 
รูตัวเราเอง เขาบอกเมือ่กอนเขาโทสะแรงมากเลย แตพอมาปฏิบัติธรรมนะ อูย เดีย๋วนี้ไม 
มีเลย เหลาก็ไมกิน โกรธก็ไมมี ทุกอยางไมมีหมดเลย นี่มันเปลีย่นโปรแกรมตรงนีไ้ดไง
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แลวตรงนี้มนัเปนทีว่า  ชาวพุทธเราผูปฏิบัติสวนใหญจะเอาตรงนีม้าเปนจุดขายไง 
เมื่อกอนนีเ้ปนคนช่ัวชามากคนๆ  นี้  พอปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เปนคนดีหมดเลย  เดีย๋วจะรูวา 
พระนี่ขีโ้ลภ  เดี๋ยวจะรูวาพระนี้จะเอาเทาไหร  คนดคีนนี้  มนัดีของมนัอยู  แตจิตใตสํานึก 
เราดีนะแตเวลามนักระทบ  เวลาความโลภกเิลสมันขึ้นมา  เราไมรูตัวเราหรอก  เราแสดง 
ออกไปโดยที่เราไมรูตัวเลย 

โยม :  มันละเอยีดจนมองไมเหน็มนั 

หลวงพอ :  ใช  แตถาเรามีสติเราควบคุมไดนะ  เมื่อกอนนี้เปนคนที่เลวมากเลย  แต 
เดี๋ยวนี้เปนคนดีเห็นไหม เราเปนพระดวย แตอยาเอามาลอนะ เดี๋ยวจะเอา จะเอา 

โยม :  แตโยมไมเช่ือทานหรอก 

หลวงพอ :  ก็ยังจะเอาอยูเหน็ไหม  เอามาลอ  เหน็ไหมมนัไดระดับหนึง่  อันนี้มนั 
เหมือนที่พูดตอนเชา  ความคิดจากขันธ  ความคิดจากขางนอก  แตความคิดที่เกิดจากจิตนี้ 
มันยงัไมเกิด ถาความคิดเกิดจากจิต มนัจะเปนอีกเรือ่งหนึง่ 

โยม :  โยมถึงไดบอก  โยมปฏิบัติธรรมถงึไดรูวา  ไอการที่เราจะเขาถึงตวัจิต 
จริงๆ นี่มนัไมใชของงายเลย มันยากมากคะ  แตนานๆ โยมถึงจะเขาถึงตัวจิตทีนงึคะทาน 
อาจารย มันยากมากคะ 

หลวงพอ :  ใช  เพราะมันยากดวย  แตมันไมสุดวิสัยของมนุษย  เวลาปฏิบัติมนัเปน 
อยางนี้  พวกเรามีความมุงหมาย  มีสิ่งปรารถนา  อยากจะทําสิ่งใหไดนี้กนัทุกๆ  คนนั่นละ 
แตพอทําแลว  มันตองใหเปนไปตามขอเท็จจริง  เรามีความมุงหมายอยากจะทําใหไดสิ่งนี้ 
แลวเรากจ็ะไปทําใหมันเรียบงาย คือทําใหมนังาย  ใหมันไดผลโดยทีเ่ราคิดอยากไดผล นี่ 
แหละที่หลวงตาบอกวา  เราใหคะแนนหรอืตัดคะแนนตัวเองไง  เราไมมีสิทธิใหคะแนน 
หรือตัดคะแนนตัวเอง  มันตองใหอริยสัจ  ใหสจัจะความจรงินัน้  เปนผูใหตามความเปน 
จริง 

ถึงบอกวา  เกิดในธรรม  เกิดในอริยสจั  เกิดในความเปนจรงิไง  มันตองเกิดโดย 
ธรรมชาติของมนั อยางเชนลูกหลานเรา เราจะใหแตคนนี้ๆ มาเกิดกับเราไมไดหรอก  แต 
มันเกิดโดยกรรมของมนัเหน็ไหม เราเกิดในธรรม มนัก็เกิดโดยการกระทําของเรา เราไม



จิตหนึ่ง  ๑๐ 

มีสิทธิวากูจะเลือกเกิดเปนอะไร  แลวประสาเรานะ  เราเลือกไมไดดวยวามึงจะเปนพระ 
อริยบุคคลประเภทอะไร มันมาเองอยูในจิตของมันอยูแลว 

เพราะจิตมันสรางบารมมีาใชไหม  เราเลือกไมไดนะ  กูอยากเปนสุกขวิปสสโก  กู 
อยากจะเปนเตวิชโช  กูอยากจะเปนพระอรหนัตประเภทนัน้ๆ  ไมมีสิทธิ!์  ไมมีสิทธิ!์  มัน 
เปนเองโดยอํานาจวาสนาบารมี โดยธรรมที่สรางมาอันนัน้ เราไมมีสทิธิ์เลือกเลย มนัเปน 
เบื้องหลังทีจ่ิตมนัสรางมา  ไมใชวาโอย  สุกขวิปสสโกไมดี  กอูยากจะเปนเตวิชโช  กู 
อยากจะมีฤทธิ์  ไมมีสิทธิ์ครบั ไมมีสทิธิ ์

โยม :  กราบเรยีนถามทานอาจารยอกีนะคะวา  ไอที่ปฏิบตัิธรรมทุกวันนี้นะคะ 
โยมกไ็มกลาตั้งความหวัง  แลวกไ็มตั้งความอยาก  อันนีเ้ราตองตัดมนับอยๆ  เพราะวาถา 
เราอยาก เราหวัง มนัจะแย 

หลวงพอ :  ไม  หวัง  อยาก  โธ หลวงตาทานก็อยาก 

โยม :  เดี๋ยวมันผิดหวงันะสิ 

หลวงพอ :  ไมใชหวังเฉพาะชาตินี้นะ  เราหวงัมาทุกๆ  ชาติ  เวลาเราทําบุญกุศล  เรา 
ปรารถนาถงึที่สุดแหงนิพพาน ทุกคนหวงัหมด เราก็หวัง ถึงจะไมหวังยงัไง เราก็หวังนะ 
แตหวังแลวมีเปาหมายของเราอยู  แตเวลาปฏิบัติวางไว  เวลาเขาทางจงกรม  บางทีมันก็ 
เผลอมาคิดถึง  หมดเลย  ฉิบหายเลย  วันนี้ไมไดอะไรเลย  ถาวนัไหนไมเผลอนะ  เออ  มัน 
คอยยงัช่ัวหนอย มันก็เข็ดนะสิ  หวัง! 

ตรงนีเ้ราไปโตแยงกับพวกฝายอภิธรรม  ในอภิธรรมเขาบอกวาเขาปฏิบัตโิดย 
ความไมหวัง  ไมตองการสิ่งใด  เพราะเขาถือวาความอยากนี้เปนกเิลส  เขาบอกวาเขา 
ปฏิบัติโดยความไมอยาก  ถาเราเจอพวกนี้เราจะอัดตรงนีเ้พราะเราสงสารไง  เราสงสาร 
เรื่องจิตนะ ถาจิตคิดอยางนี้มนัเหมอืนกับ  อยางพวกโยมนี้นะ ทุกคนเปนขาราชการ แลว 
ทุกคนขายเงนิเดือนใหเราหมดเลย เงนิเดอืนออกใหเราเปนคนเบกิ 

โยมทํางานโดยไมเอาเงนิเดอืนเลย  เงนิเปนของเราหมดเลย  โยมมีกําลังใจทํางาน 
ไหม  พอถึงสิน้เดอืนโยมตองเซน็ช่ือเอาเงนิเดอืนใชไหม  นีก่็เหมอืนกันถาจิตบอกไมเอา 
ไมหวงัเลย  มันเหมอืนทําไปแลวซงักะตาย  แลวมนัเปนไปไมได  แลวมันไมมีคนรับผล



จิตหนึ่ง  ๑๑ 

เพราะอภิธรรมเขาบอกเลยนะวา  หามอยากๆ ปฏบิตัิโดยไมมีความอยาก  แลวนิพพานไม 
มีอะไรไมมี ก็มนัทําสักแตวาไง 

มันตองอยาก โดยธรรมชาติของมนุษยมันปฏิเสธความอยากไมได แตความอยาก 
อันนี้มันอยากโดยจิตใตสํานึก อยากที่เปนมรรค อยากจากการกระทํา แตอยาไปอยาก 
ซอนถาอยากอยางนี้ ประสาเราวามันเปนเรื่องสุดวิสัย มันเปนธรรมชาติ มันเปนเรื่องของ 
กิเลสที่อยูในใจของเรา มันมีอยูแลวไง แลวอยากอันนี้มันเปนอธิษฐานบารมี บารมี ๑๐ 
ทัศ ถาพระพุทธเจาไมปรารถนาเปนพระพุทธเจามา พระพุทธเจาจะสรางบุญญาธิการมา 
เปนพระพุทธเจาไหม 

หลวงปูมั่นทานบอกทานปรารถนาพุทธภูมิ  คําวาปรารถนาพุทธภูมิ  ทานก็ตองมี 
ความอยากของทานมา  ทานก็ตองสรางของทานมา  แตพอถึงเวลาทานก็ละเห็นไหม 
ปรารถนาพทุธภูมิมา  แลวละพทุธภูมิอยางนี้  มึงบารเึปลา  ไมบา  ปรารถนาพุทธภูมิคือ 
อดีตมันสรางบุญญาธิการมา  แลวมันตองไปตอไปใชไหม  แลวถาไมละ  มนัก็ภาวนา 
ไมได เพราะพระโพธิสัตวมนัจะเขาไดแคฌานโลกีย ทําฌานโลกียนี่ดีมากเลย ทําสมาธินี่ 
ดีมากเลย แตจะเขาถึงอริยมรรคไมได ไมเขา 

ทีนี้พอทานพิจารณาของทาน  พอพจิารณากายเขาไปถึงตันหมดเลย  ไปซอยตนั 
บาง  ไปเจอหนาผาตันบาง  ทานกว็า  เอ..ทําไมเปนอยางนี้  มาคิดพิจารณาไปพจิารณามา 
ออ  เพราะปรารถนาพุทธภูมิ  ทานถงึมาลา  แลวลาไมใชลาอยางทีเ่ราเอาดอกไมธูปเทียน 
มาลากัน  ไมใชหรอก  การลาพุทธภูมนิะ  ทําความสงบของใจเขามา พอจิตสงบถงึสมาธิ 
เอาสมาธิ เอาตัวจิตลามัน ไมใชลาอยางนี้หรอก  ไอนี่มนัพิธีเฉยๆ 

โยม :  แลวทีนีท้านอาจารยคะ  มีอยูระยะหนึ่ง  โยมกร็ูสกึวาเอากับมันมากเลย 
ภาวนามาก  ทีนี้เราก็ไปตั้งความหวงัวาผลมนัจะตองออกมาดี  ทีนี้มันไมใชอยางนั้น 
เครียดคะ โยมก็เลยออกไปเดินดูตนไมตนอะไร ทนีีส้ติมันกม็าบอกวา ก็เพราะวาไอเรานี่ 
ไปหวังผลมันมาก  จิตมนัเลยไมเปนอิสระ  มนัถงึเกดิการเครียด พอรูไดอยางนี้แลวนะคะ 
พระอาจารยมันวาง ตอนนี้จิตวางเลย โลงเลย 

หลวงพอ :  เรารูแลว  คําวารูนะเพราะมันเคยเปนไง  เราก็เปน  ทุกคนกเ็ปนทั้งนั้น 
อยางที่พูดนี่พูดโดยหลัก แตเวลาทําขึ้นมาทุกคนมีกเิลส มันตองทิม่มาทั้งนัน้ละ กเิลสมนั
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ไมปลอยมึงหรอก  โธ  เราอานพระไตรปฎกนะ  เราเอามาพูดบอยนะ  พระพุทธเจาพูดไง 
วา  ทานมีอยู  ๒  คราว  คราว  ๑  ฉันอาหารของนางสุชาดาทานถึงซึ่งกิเลสนิพพาน  ทาน 
อาหารของนายจุนทะถงึซึ่งขนัธนิพพาน 

ไอเราก็ตัง้อยางนี้  เราอยูเมืองกาญจนนะ  เรากลับมาบานเลยนะ  มาฉันขาวที่บาน 
เราอดอาหารเลย  จะใหขาดไง  ไมเคยไดสักที  ทําอยางนี้หลายรอบ  คือไปดูหนงัตัวอยาง 
ในพระไตรปฎกไง  แลวเราก็พยายามจะทําอยางนัน้  คือตระหนี่  คืออยากใหแมไดบุญ 
เยอะๆ  คอือยากจะเอาบุญอนันี้เอาไวใหแม  คอืมากนิขาวแม  แลวก็กลบัไปเมืองกาญจน 
แลวก็ภาวนาใหญเลย  มื้อสุดทายไง มือ้นัน้ไง 

ทําขนาดนี้นะเรานะ  เพราะไปดูในตํารามนับอกไว  วาฉันอาหารของนางสุชาดา 
เปนบุญที่สุดใชไหม  เพราะฉันอาหารของนางสชุาดาแลวเปนพระอรหนัตไง  เราก็ 
กลับมาบาน  มากนิขาว  (หัวเราะ) 

โยม :  ทีนี้หลงัจากนัน้ทานอาจารย  โยมกเ็ลยตั้งแบบนี้วา  เราภาวนาไปอยาง 
ตอเนือ่ง ทําใหสุดความสามารถนะ แตเรากอ็ยาไปหวังผลกับการภาวนามาก อยาไปหวัง 
ผลคะ 

หลวงพอ :  ใช  อันนั้นอันหนึ่ง  แลวไมใชอยางนี้หรอก  มนัตองอยูทีก่ารตั้งสติไง  ถา 
เผลอกเ็จ็บ  เผลอก็เหลวเลย  พอไดสติขึ้นมาก็ดี  มนัจะเปนอยางนีม้ันจะสอนเรา  ตอนที่ 
โยมพูดเมือ่กี้  ที่บอกวาออกไปพิจารณา  ตอนนัน้นะสติมันสมบูรณ  แลวพอมนัรูทนัหมด 
นะมนัก็ปลอย  พอปลอยมันก็วางหมดเลย  อนันัน้มนัก็เปนกรณียืนยันกบัโยมวา  มันเปน 
ความจรงิอยางนี้  โยมก็ปฏบิัติไปอีก  แลวพอมันไปเผลอนะ  โยมจะบอกตวัเองวา  เจบ็อีก 
แลว 

โยม :  ใชคะ ไปโงกับมันอีก แตมันก็ตองโง 

หลวงพอ :  ใช  พอออกไปพิจารณาปบ  มนัก็กลับมา  จิตเราก็ดขีึน้  พอดีขึ้นมาเราก็ทํา 
ไปเรือ่ยๆ  แลวลองไปเปรียบเทยีบสิ  เพราะเวลาปฏบิัติเรามอียางนี้ใชไหม  แลวเราปฏิบัติ 
ไป เวลามนัสมจุเฉท  โฉะ!  อันนี้ใชเวย  เพราะมนัมอีันนีไ้ง พออันนี้ใชปบ เรากม็าเทียบ 
กับหลวงตา  เวลาหลวงตาทานขึ้นไปรายงานหลวงปูมั่นนะ  ที่ทานนัง่ตลอดรุงเห็นไหม
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หลวงปูมั่นก็บอก โอ จิตมันก็ไมเกิดตลอดไปเวย มันก็เกิดหนเดยีวทีว่านัน่นะ โอโฮทาน 
บอกวาทานเหมอืนกับหมาเลย มันเหาเลยนะ นั่นละทานไดขั้น ๑  แลวพออีกทีทานไปซ้ํา 
นั่งตลอดรุงไง มนัก็แยกหมด แลวมันรวมใหญ ก็กลบัมารายงานอีกปบ ทานก็รบัประกัน 
นะ นี่เหมือนเราเลย เหมือนเราทีถ่้ําสาริกาเลย 

นี่มนัพลาดตรงนี้  อันนี้มนัเปนเทคนิค  มนัเปนบทเรียนที่ดมีากๆ  เลย  พอพลาด 
ตรงนี้ปบ ก็จะมานัง่อกี จะเอาอยางนัน้อีก เพราะมนัติดใจรสชาติอันนั้น ก็ขึน้ไปรายงาน 
หลวงปูมั่นอีก  บอกวาจะเอาอยางนัน้  หลวงปูมัน่ใสเอาเลยนะ  มนัจะบาหรือ  มนัก็มีหน 
เดี๋ยวเทานั้นนะ เวลามันจะสมุจเฉทมันหนเดียว จะเอาซ้ําสองไดอยางไร  เพราะคําๆ นีไ้ง 
ก็เลยปลอยหมด พอปลอยก็ติด ๕ ป 

คิดดูสิ  นี่เทคนิคนะ  เราฟงตรงนีม้ันสะทอนใจนะ  ระหวางนักปราชญกับ 
นักปราชญ  หลวงปูมัน่ก็สุดยอด  หลวงตาทานก็สุดยอด  แตในขณะทีป่ฏิบัติไปเห็นไหม 
เดี๋ยวปลอยเดี๋ยวไมปลอย  เพราะปฏิบัติไปมันจะมเีทคนิคของมัน  ทีนีเ้วลาคนเสนอกับ 
ผูรับ  มันมีความเขาใจผิดกัน  ผูเสนอเสนอวาควรทําอยางนี้  พอผูรบัรับแลวมีความเขาใจ 
ไปวา  มันหนเดียว  มันจะบาหรอื  มันจะอะไรอกี  มันกม็ีหนเดียวเทานัน้นะ  กค็ิดวาหน 
เดียวแลว คือไดแลว ไดแลวกค็ือจบแลว พอจบแลวก็ติดไป ๕ ปนะ 

พอเสนอไปแลวผูรับรับผิดแลว แลวจะดึงกลับอยางไร พอจะดงึกลบันะ 

“ มหา จิตเปนอยางไร ” 

“ โอ ดีครับ จิตดีครับ ” 

“ มันจะดีบาเรอะ! ” 

ซัดเขาไปอีกนะ  โอโฮหงายทองเลย  ฟงนักปราชญกับนักปราชญสิ  เวลาทานเลา 
นะเราสะทอนใจนะ  ฟงแลวมันสะเทอืนใจ  สะเทือนใจทีว่าพูดคลาดเคลื่อนหรือพูด 
ความหมายอยางนี้  แลวผูรับรับผิดนี้  มันทําใหติด  ทําใหเกิดความเขาใจผิด  ทําใหการ 
ปฏิบัตินี้คลาดเคลือ่น พอติดไป ๕ ป ซัดจนเอาออก พอออกมาแลว ทีนี้ติดสมาธิ “ เอา ถา 
ไมใชสัมมาสมาธิของพระพุทธเจา  พระพุทธเจาก็สมัมาสมาธิอยางนี้  แลวตอนนีม้ันก็ใช 
สัมมาสมาธิ แลวพระพทุธเจาจะวาอยางไร ” โอย เถยีงนะ
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หลวงปูมั่นซัดเลย  “เอา  สัมมาสมาธิของพระพุทธเจามันอกีอยางหนึ่งเวย  แต 
สัมมาสมาธิของทานมนัมอีวิชชา มันมีสมุทยัเจอืปน” ซัดกันนะ  “เออ นาจะจรงิวะ”  ยัง 
ไมเช่ือนะ นาจะจริงเฉยๆ นะ  โธ ทิฏฐิ เราฟงครูบาอาจารยเทศนนะมนัจะจับตลอด พอ 
จับแลวนะแลวก็เอาประสบการณของเรา  กับครูบาอาจารย  กับหลวงตา  กับหลวงปูเจี๊ยะ 
เราโดนอะไรมาบาง  เราจบัประสบการณนะ  แลวเอาวุฒิภาวะ  เอาความจรงิเขาเทียบ 
โอโฮ  มนัสะเทอืนใจมาก  แลวพอโยมบอกวาพจิารณาแลวมันปลอย  มันปลอยอยางนีน้ะ 
ฟงใหดีนะ  คําวามันปลอยมันเกิดไดบอยๆ  เดี๋ยวกป็ลอยนะ  ความปลอยอยางนี้  ตทงัค 
ปหาน เกิดไดบอยๆ 

โยม :  เดี๋ยวกป็ลอย เดี๋ยวก็ยึด 

หลวงพอ :  ใช แตถาสมุจเฉทปหาน  หนเดียว  ไอหนเดียวนัน่นะ มีหนเดียวจริงๆ แต 
หนเดียวอนันัน้นะสมุจเฉทมนัขาด  แลวพออยางนีม้รรคสามัคคี  มรรคมันรวมตัว  ใคร 
เปนโสดาบันนะจะตองพูดตรงนีถู้ก  โสดาบันนะ  มรรคสามัคคี  ภาวนามยปญญา  เราฟง 
เทศนมาเยอะไมมีใครพูดตรงนี้ถูกเลย ตรงนี้ไมมีใครพูดถูก 

ถาไมมีใครพูดถกูเขาไมเคยมรรคสามัคคี  มรรคญาณเขาไมเกิด  ถามรรคญาณมนั 
เกิด  มรรค  ๘  มนัรวมตัวอยางไร  มรรคมันสรางมาแลวรวมตวั  พอรวมตวัขึ้นมามัน 
สมุจเฉท  หนเดียวมนัขาด  นี่คือภาวนามยปญญา    ปญญาที่เกิดขึ้น  นี่คือปญญาของ 
พระพุทธศาสนา  อันนี้สําคัญมาก  ถาไมเปนพูดไมถูก  ยังไงก็พูดไมถกู!  เอาของครูบา 
อาจารยมา ๑๐ หูเลย นะ เสียบเขาไปเลยนะ ใหมนัจําใหได  ก็ไมถูก!! 

โยม :  กราบเรยีนถามทานอาจารยอกีครั้งหนึ่งนะคะวา  ไอกิเลสนี่บางครั้งเราก็ 
จับมนัได  เพราะมันเห็นทันตาชัดเจน  บางครัง้ทําไมเราไมรูจกักิเลส  ทีนีว้ันออกพรรษา 
พอออกพรรษาเสร็จนะ  กิเลสมันตปีกเลย  โอย  ตอนนี้ออกพรรษาแลว  สบายแลว  เปน 
อิสระแลว ตอนนีป้ฏิบัติสบายๆ แลว ทานอาจารยมนัขี่หัว โอโฮ มันแทงจิตแทงใจ โยมก็ 
เลยซัดมันเลยทานอาจารย อยางนัน้ทําไมเราเหน็ชัดเจน 

หลวงพอ :  อันนีม้ันเปนสัญชาตญาณ  มันเปนธรรมชาติของจิตเลย  เพราะอยางนี้เปน 
เรื่องของสังคมสงฆ  สังคมสงฆนะเวลาอธิษฐานพรรษาขึ้นมาแลวนะ  เหมอืนติดคกุ 
เหมือนเดมิหมดเลยนะ  ถาวันไหนออกพรรษา  ภาวนานะ  โอโฮ  แมงยกภูเขาออกจากอก
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หมดเลย  มันเปนอยางนีโ้ดยธรรมชาติของกเิลสเลย  เพราะพระที่อยูจําพรรษานานๆ  จะรู 
เลย พอในพรรษาปบนะ เพราะอะไรรูไหม อยางเชนเราจําพรรษา ๓ เดือน มันเริม่อึดอัด 
เพราะอะไรรูไหม เพราะถามอีะไรกระทบมนัไปไหนไมได มนัอึดอัดในใจไง แตถานอก 
พรรษานี่สบายมากเลย  ถามีอะไรกระทบกเูก็บของเดี๋ยวนีเ้ลยละ  มันกเ็ลยลอยตัว  นี่มนั 
เปนธรรมชาติเลย 

โยม :  ทานอาจารย  เพราะวาในพรรษาโยมไมไปไหน  ไมอะไรทัง้นัน้เลยนะคะ 
เครงครัดกับมันมากเลย  เพราะโยมกลวัเสียสจัจะแลวพอออกพรรษาเสร็จ  แตวาพอโยม 
จับมนัไดนะโอโฮ มึงตีปกเชียวหรือ กูจะเด็ดปกมึงออก กูจะกดหัวมึง กูไมใหมึงมาขี่หัว 
กูหรอก  หัวใจนะ กูไมใหมงึมาขี่หัวกูหรอก กูจะซัดมึงใหจมดินไปเลย ทานอาจารยพอสู 
กับมนันะมันคกึคัก โยมก็เลยนั่ง มึงจะออก กูไมออกใหมึง โยมกน็ั่งไปเรือ่ยๆ โอโฮ วัน 
นั้นพระอาจารยโยมซัดกับมัน  นัง่  ๓  ช่ัวโมงน้ําตาพรากเลย  พอออกจากสมาธิทาน 
อาจารยมนัเบาไปหมดเลย จิตใจมันผองใส ถาโยมไปเช่ือมนันะ จิตใจเศราหมองไปเลย 

หลวงพอ :  อันนีม้ันทอนกําลังของมันไปเรื่อยๆ  ไง  แลวไอของอยางนี้มนัมรีะหวาง 
ตรงขามอยางที่หลวงตาทานพูดบอกวา  เกาอี้ดนตรี  เดี๋ยวธรรมะก็นัง่  เดี๋ยวกเิลสกน็ั่ง 
หัวใจเราถาธรรมะมันนั่งกอ็ยางนี้  มีความสุข  ถากเิลสมันนั่งเราก็มีความทุกข  ก็ตองสูกัน 
ไปอยางนี้ แลวเราจะมัน่คงขึน้ โยมจะเห็นชัดเจนขึน้ อยางที่เหน็นีค้ือชัดเจนขึน้ แต!  คํา 
วาแตของเรานะหมายถึงวา  เห็นยังไงก็แลวแตนะ  ยังตองลุยไปขางหนา  จนกวามันจะมี 
คําตอบกับเราไง  คําตอบนีม้ันตอบขึ้นมาบนหวัใจเลย  อยางที่โยมพูดเมือ่กี้บนหัวใจเรา 
เวลาทีม่ันขึน้ มันเห็นได  คําตอบนี้มนัตอบหมดนะ 

เวลาเราปฏิบัติไป  มันก็ฟงเขามาทั่ว  เหมอืนอยางทีห่ลวงตาวา  หลวงตาทานเปน 
มหานะ ทานบอกวา นิพพานกค็ือนิพพาน แตมันกย็งัสงสัยอยู นี่ก็เหมือนกนัเรากฟ็งของ 
เขามาทั่ว แตพอมาเจอเขาจะ ออ มรรคสามัคคมีันเปนอยางนี้เอง 

โยม :  แตทีนี้ก็รูอยูแกใจนะคะวา  กิเลสนี้ถาเราลามือใหมันนะ  มนัจะตองซัดเรา 
เราจะตองจม ถาเราจมไมมีใครชวยเรา 

หลวงพอ :  อันนีเ้ห็นดวย
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โยม :  ฉะนั้นเราจะลามือใหมันไมได เพราะกเิลสมนัรายมาก ก็รูนะคะ รูเลย เรา 
จึงจะตองมีความเพียร แลวก็สอนตัวเองอยูเรือ่ยๆ เราลามือมนัไมไดนะคะ 

หลวงพอ :  ซัดมันเลย ซัดมันเตม็ที่เลย 

โยม :  โยมถึงไดบอกวา  ทุกวันนีโ้ยมก็ไมคอยอยากอยูที่กรุงเทพฯนะคะ  อยูคน 
เดียว ทกุอยางมันไมใชเปนของงายนะคะ  อยูคนเดียวอยูภาวนา  มันยิง่อัศจรรยนะ  ก็ทาน 
อาจารยคิดดูวา  บางทีนกึถึงธรรมะพระพุทธองคนีน่ะ  ทานแกสารพัดโรคเลย  แกทุกโรค 
เลยคะ 

หลวงพอ :  เวลาเราไปบานตาดกลบัมาคราวนี้  อยากอยูคนเดยีวเลยละ  โอโฮ  ไปเหน็ 
แลวเซ็งมากเลย  เซ็งนาดูเลย 

โยม :  แลวพระอาจารยอยูคนเดียวมีความสุขไหมคะ  โยมมีความสุขมากเลย  จิต 
มันวเิวก 

หลวงพอ :  เราก็อยากอยูอยางนี้  อยากอยูแบบโยมนีล่ะ  แตก็อยูไมได  งานเยอะฉิบ 
หายเลย  เรากอ็ยากอยูอยางนี้  อยากอยูคนเดียวนาดูเลยแตมันอยูไมได  ยิ่งตอนนี้อยูไมได 
แลว  เมื่อกอนยังพอมีสทิธิ์จะอยูไดบาง  ก็ยังไมมีใครรูจักนะ  เดี๋ยวนีกู้จะไปหลบทีไ่หน 
นะ มึงไปหลบเถอะ เดี๋ยวเขาก็ไปตาม ตอง... 

โยมชาย :  ตองปองกนัตัว (หัวเราะ) 

หลวงพอ :  ตองชัดๆ 

โยม :  ทีนี้คนเขาไปบานโยม  บานโยมกอ็ากาศดี  วิวสวยงาม  เขาบอกวานาอยู 
อยากจะมาอยู  กบ็อกวาอยูอาทิตยหนึง่เหมอืนตกนรกเลยรับรอง  มันไมใชสิ่งภายนอก 
มันอยูที่ใจ  คนโลกเขาไปดู  เขาบอกวาเขาอยูได  เขาอยางโนนอยางนีอ้ะไรอยางนี้  มันอยู 
ไมได คนโลกไมไดฝกมันอยูไมได 

หลวงพอ :  อยูไดกอ็ยูไดพกัเดียวไง  เหมอืนกรณีอยางนีเ้ราอยูในวัด  มันมีโยมเขามา 
ปฏิบัติ  ทุกคนมาปฏิบัติแลวจะถามประจําวา  ปฏบิัติดีอยางนัน้อยางนี้  พระเขาถามวา
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หลวงพอมนัจะเปนจรงิไดอยางไร  ผมภาวนาเกอืบตายไมเหน็ไดเลย  มันมาสองวนัมนัจะ 
ไดยังไง ก็เลยบอกวา เขาได มึงฟงกูสิ เขาไดหมายความวา อยางเรานีน่ะเหมือนไมดิบไม 
แหง  คือเราอยูปามาจนคุนเคยมนัก็ภาวนาจนชินชาหนาดาน  แตเวลาเขาอยูในเมืองเห็น 
ไหม  เขาอยูบานของเขา  เขาก็ทุกขรอนเดือนรอนทั้งนัน้  เขาก็เสพสุขมาพอแรงแลวนะ 
แลวก็มาภาวนาไง  คือคนมนัมาแบบโลงอกเบาใจไง  หมายความวาภาวนาไดพกัเดียว 
เทานั้นละ  แตพอซกัพักมันคุนชินนะ  มนัจะดิน้แลว  มันจะกลบัไปเอาอีกละ  แตมนัจะดี 
ตรงนี้ ดีพักเดียว 

โยม :  ใชคะ พอเขาคลายไปหนอยแลวนะ ทีนีก้็เอาเรื่องโลกเขามาแลว 

หลวงพอ :  ถาเราเขาใจอยางนี้  เราเขาใจเรือ่งระบบหัวใจ  เขาใจมันก็จบ  ฉะนัน้ถา 
อยางนี้แลว ของโยมมี ๒ ประเด็น  ประเดน็  ๑ ถาจะลองจิตหนึ่งก็ตองพุทโธถี่ๆ  เขาไป 
แลวตอเนื่องยาวไกล  แตถาพูดถึงที่โยมบอกวา  เวลาหลวงตาบอกวาพอจิตสงบแลวให 
พิจารณา  ถูกตอง 

คําวาถูกตองนี้นะ  เวลาเราพจิารณาดวยปญญาแลว  ปญญาเห็นไหม  ดูสิเวลาโยม 
ตอนเชาขึ้นมา พอพจิารณามันปลอยหมดเลยเหน็ไหม พอพจิารณาแลวมนัก็กลับมาสูการ 
ปลอยวาง  เราจะบอกวาการพิจารณานีม้ันจะทําใหจติมั่นคงขึ้น  มันจะมัน่คงขึ้น  เวลาเรา 
ภาวนา  มันจะตทังคปหานหรอืมนัจะปลอยวางขนาดไหน  มนัทําใหจิตมั่นคงขึ้น  พอจิต 
มั่นคงขึ้นแลวมนัออกมาวิปสสนา มนัก็มกีําลังมากขึน้ แลวมนัก็จะละเอียดไปเรือ่ยๆ 

เหมือนกับตนไม  ตนไมเราตัดใบตัดกิ่งมันไมตายหรอก  มันตองถอนรากแกว  ที 
นี้พอปญญาเราพิจารณาไปเรื่อยๆ มันจะละเอียดเขามาเรื่อยๆ มันจะลงสูโคนตน ลงสูราก 
แกว แลวมนัจะไปถอนกนัทีร่ากแกวนัน้ พอเวลามันพิจารณาเปนช้ันเปนตอนเขาไป แลว 
เราก็บอกวา  “พิจารณาแลวมนัปลอยวางแลว”  อยาเผลอ  ตัดกิ่งหมดเลย  ตัดโคน  โอโฮ 
โลง ไมมีอะไรเลยนะ เดี๋ยวมนัแตกหนออีก ทําไปเรือ่ยๆ 

โยม :  แตรากยังอยูนะคะ    ทีนี้อกีประการหนึ่งที่โยมวา  เวลาเราพุทโธ  พุทโธ 
เสร็จนี่นะคะ พอเราไปพจิารณามันไมชัดเจน โยมก็เลยรูวาความสงบมนัไมพอ  ถาความ 
สงบพอมันจะพิจารณาจะชัดเจน
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หลวงพอ :  ใช  ๑.ชัดเจนแลวมนัปลอยหมด  ถาไมชัดเจนนะ  แลวยังฝนทําตอไปนะ 
มันจะเริม่พรามัวเลย  พอเริ่มพรามัวไปแลวนะ หงุดหงิด  เริ่มหงุดหงิดแลว 

โยม :  โยมจะทิ้งการพิจารณาแลวกลับมาพุทโธใหม 

หลวงพอ :  กลับมาเลย  ตองเดินอยางนี้  ขยนัแลวเดินไปเรือ่ยๆ  แลวประสาเรานะ 
เพราะใหมๆ  เราก็ไปจับ  ไมใชไปจับหรอก  มันโดยสัญชาตญาณของมนุษย  พอมนัฟง 
แลวตองเปนอยางนี้ถูกๆ  มันก็คิดวาถูกไง  “แลวมนัทําไมไมไดอยางที่คิดวะ  ทําไมมัน 
เสื่อมหมดเลย ทําไมมนัยุงไปหมดเลยวะ” สุดทายทิ้งหมดเลย ทําอยางนี้ พจิารณาไปแลว 
กลับมาพทุโธ กลับมาทําสมถะ แลวก็พิจารณาไป  ใครจะวาอยางไร ใครจะเตือนอยางไร 
โทษนะ  ชางแมมงึ  กูจะทําของกอูยางนี้  อัดเขาไปอยางนี้นะมันก็ปลอย  เดี๋ยวก็เอาอีก 
ปลอย  เราพูดบอย  บางวนัเราปลอยถึง  ๕  หน  ๑๐  หนในทางจงกลมปลอยนี่ละ  ปลอย 
ปลอย  มนัถึงเขาใจไง  พอปลอยอยางนัน้  เราก็ซ้ําอยางนั้น  เพราะอะไร  เพราะเคยปลอย 
อยางนี้ใชไหม  แลวกอ็อกมาตามปกติ  แลวมนักเ็สื่อม  เคยปลอยแลวก็เสีย  เคยทํายงัไงก็ 
เสีย  คราวนีกู้ไมยอมเปลี่ยนแนวกูแลว  ปลอยยงัไงกูก็ซ้ําไปเรือ่ย  ซ้ําไปเรื่อย  ซ้ําไปเรื่อย 
ซ้ําไปเรื่อยๆๆๆ 

การปลอยนะ  แลวพอมันขาด  มันเห็นนะ  มันแตกตาง  กูปลอยมาเยอะแยะไป 
หมดแลว  แตเวลาขาดพั้วะ!  เออวะ  อันนี้ใชวะ  ไมมีสอง  ไมตองบอกอีกเลย  แตปลอยนี่ 
ปลอยมาเยอะมาก 

เราถึงเขาใจ เราถึงเนนไงกับพวกที่ปฏิบัติ เราเนนเปนตัวอยางดวยวา กูนี่นะปลอย 
เปนรอยหนพันหน  กูปลอยมาเยอะมาก  แตมันไมขาด  แลวเวลาฟงเทศนครูบาอาจารย 
ทานจะพูดแคนี้ ปลอย แลวก็คําวาจบแลว 

โยม :  ปลอยพุทโธนี่หรอืคะ 

หลวงพอ :  ฮึ  ตอนปลอยที่ครูบาอาจารยทานเทศนกนั  ที่เวลาเราฟงเทศนเขา  เขาจะ 
พูดแคนี้ แลวกบ็อกวานี้คอืขั้นตอนของเขาแลว ในความรูสึกของเรานะ ไมมทีาง เปนไป 
ไมได  ซ้ําไป  ซ้ําไป  อันนี้คือประสบการณของเรา  ประสบการณครั้งแรกเลย  ออ  เปน 
อยางนีเ้อง  ตั้งแตนัน้มานะ  ทุมไปทั้งตัวอยางทีพ่ดูเมื่อกี้นี้  ถาจะลองอะไรแลว  ๑๐๐
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เปอรเซ็นต  ไมมีใหแมแตเปอรเซน็ตเดียวที่จะมาโตแยง  จะทําอยางนี้ไปหมดเลย  พิสูจน 
กันจบแลว ออ มันอยางนี้ จบเลย 

โยม :  ไมตองลังเลอะไร 

หลวงพอ :  พิสูจนแลวก็จบไง  เราถงึบอกวาครอูาจารยทีม่ีช่ือเสียง  ที่ทานออก 
หนังสือมา เราฟงแลวเราพิจารณาแลวเราดูหมด ตองพิสูจนใหจบ ถาไมจบเราเองก็สงสัย 
เราตองพจิารณาจนจบ 

โยม :  ทานอาจารยเรื่องของจิตนี่ไมใชของงายเลย ยากมากเลยนะคะ การปฏิบัติ 
อยางที่สอนวาเรียบงายลัดสัน้  ไมมีทางเลย  กิเลสเกิดกับเราแคตัวเดียวเรายงัแทบจะตาย 
อยูแลว แลวจะเอาปญญาที่ไหนมาฆากิเลส 

หลวงพอ :  แลวตอนหลงันีเ้ขาก็เลยแบบวา  ที่แรกเขาพูด    คนเราตอนขึ้นมาใหมๆ 
มันกเ็หมอืนกบัสามลอถูกหวย  เพราะมันไดผลตอบแทนมากๆ  แตตอนนี้พอเริม่คุนชิน 
กับมนัเห็นไหม  เริ่มสะเปะสะปะ  เวลาพูด เมือ่กอนเคยบอกอันนี้ผิดๆ  เดี๋ยวนีไ้อที่ผิดกว็า 
ถูก ไอที่ถกูก็วาผิด คําสอนเขานี่พลิกไปพลกิมา เมือ่กอนก็บอกวาอภิธรรมก็ผิดอะไรก็ผิด 
เดี๋ยวนี้บอก ของเขากับอภิธรรมอันเดียวกันแลวนะ แตเมื่อกอนบอกวาผิดไง ไอทีว่าผิดๆ 
มันกลับมาถกูหมด พอบอกวาผิด มันไปเอาคําผิดมาใชสอนเดี๋ยวนีเ้ลยละ 

โยม :  คนขึ้นกบัเขาเยอะนะคะ 

หลวงพอ :  ไอคนขึน้นีน่ะ  มันเปนเวรเปนกรรมของสงัคมไง  เปนเวรกรรมของสัตว 
เพราะสัตวมันมาฟงแลวมันเขาใจไง  เขาตองทําความเขาใจเรื่องธรรมะ  ถาเปนปรัชญา 
เปนตรรกะนี้  โลกมันเขาใจได  แตถาเปนธรรมะนะ  ทําไมเขาอานพระไตรปฎกอาน 
ธรรมะนี้แลวเขาเขาใจได  ทําไมเขามาฟงหลวงตา ทาํไมเขามาฟงหลวงปูมัน่  ทําไมเขาใจ 
ไมได เพราะมันเปนธรรมะที่เหนือโลกไง เหนอืโลกคือวามนัเหนือเหตเุหนอืผลไง 

แตพวกปรัชญาพวกตรรกะมันมีเหตมุีผล  แลวเวลาเขาพูด  เขาก็พูดโดยหลักนี้ใช 
ไหม  แลวเขาก็มีคําพูดที่สละสลวย  ลัดสั้นไง  ลัดสัน้คือหมายถึงวา  เปรยีบเทียบนะ  เรา 
ไมไดพูด  เปรียบเทียบเฉยๆ  เวลาเราพิจารณาไปบางทีเราปลอยวางเหน็ไหม  เรามีความ 
โลงเห็นไหม  แตทีนี้ไอคนทีเ่ขามาศึกษา  เขาก็ศึกษาเปนตรรกะใชไหม  พอศกึษาเสร็จ
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แลวมนัก็วางไง  มนักโ็ลงไง  เขาก็คิดวานี่เปนธรรมะไง  แคนี้แหละ  คอืมนัเปนสิ่งที่โลก 
พิสูจนได  คือคนทีเ่ขามาเขาพิสูจนไดแคนี้  พอเขาพิสูจนไดแลวเขากม็ั่นใจวาเขาถูกของ 
เขาแลวไง แตถาผูปฏิบัตินะ  ไอนัน่มนัแคหญาปากคอก ไอนี่มนัยังไมทําอะไรเลย 

เราถึงบอกวาวุฒิภาวะของสังคมไทย ของชาวพุทธมนัออน พอไปเจอตรรกะ เจอ 
ปรัชญาอยางนั้นเขา  แลวมันพิสจูนไดดวยจิตที่มนัปลอยวางอยางนั้น  เขาก็คิดวานี่คือเขา 
มาถูกทาง 

โยม :  แตมันจะไมกาวไปกวานี้ 

หลวงพอ :  ไมมีทาง  ไมใชไมกาวไปกวานีน้ะ  คําวา  “ติด”  ไง  พอเขาใจวาใช  ก็ลัด 
สั้น ลัดสั้นคอืจบแลว 

โยม :  เรียบงายและลัดสั้น 

หลวงพอ :  เรียบงาย ลัดสัน้ จบแลว  ก็จบแลวจะตองทําอะไรตอละ 

โยม :  ใชคะ  ทานอาจารยโยมอานหนังสอืที่ทานเขียนมา  ดานหลังทานบอกวา 
ขันธทั้ง ๕ ปลอยวาง  ที่ปลอยยากที่สุดคือ ขันธของจิต  จริงๆ จิตนีม้ันไมใชขันธ  จิตก็ 
เปนจิต  ขันธก็เปนขันธ  ขันธนี้เปนอาการของจิต  แลวเราปฏิบัติมาเรารูนะคะ  บางทีมนั 
เขาถึงจิต จิตนี้เราไปดูขันธ อาการของขันธนี่นะ รูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มัน 
เปนอาการของจิต  แตมนัไมใชจิตนะคะ มันเปนขันธ  เขายังเขียนมาเลยวา  ขนัธทั้ง  ๕  ที่ 
ปลอยวางยากที่สุดก็คือจิต จริงๆ โยมอานแคนี้กร็ูแลววาเขาไมเปน 

หลวงพอ :  มันมีอยูในอนัตตลักขณสูตรกับอาทิตตปริยายสูตรเห็นไหม  ถาอาทิตต 
ปริยายสูตร  มโนวิฺาเณป  นิพฺพินฺทติ  มโนสมฺผสฺเสป  นิพฺพินทฺติ  อาทิตตฯนี่จะปลอย 
ถึงมโนเลย แตอนัตตลักขณสูตร  รูปสฺมึป นพิฺพินทฺติ  เวทนายป นิพฺพินทฺติ ขันธ ๕ ไง 
นิพฺพินทฺํ  วิรชฺชติ  คือละขนัธ ๕ ก็พระอรหนัตเลยไง มันไมไดละจิตไง หลวงตาถึงบอก 
วาอนัตตฯนีเ่ขาไมถึง ถาอาทิตตฯนี้ถึง 

แตไอตรงทีว่าขันธของจิต  จิตมีขนัธอยางไร  เมือ่วานเราพูดอยู  เราแยงไปวาเขา 
สอนผิด แลวรอใหเขาพูดมากอน ถาเขาพูดมาแลวเราก็แยงกลับไปตรงที่วา ขันธไมใชจิต
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จิตไมใชขันธ  แตนี่ขันธมนัอยูขางนอกใชไหม  ดวยความสับสนเขาบอกวา  จิตนี้มี  ๑๐๘ 
ดวง คําวาดวงของเขา  เปนดวงนี่คือขนัธ  แลวไอตวัจิตเปนอยางไร  เพราะเขาไมเคยเหน็ 
ไง เขาศึกษามาทางวิชาการแตเขาไมเคยเหน็ เขายังจบัตองไมได เขายังเปรยีบเทียบไมได 

อยางเรานี่  เอง็ถอยรถเบนซมา  กูถอยเกวียนมากร็ถเหมือนกันนะมงึ  เกวียนกูก็ตี 
ตราเบนซเวย  ก็กูไมรูจกั  กูกว็าเกวียนกูนี่คอืเบนซ  แตรถเบนซเขาก็ตองเปนรถเบนซนะ 
ทองตลาดเขาขี่เบนซกันนะ  แตกูเอาเกวียนมากูตีตราเบนซ  เอา  กูก็เบนซเหมอืนกนั  นีไ่ง 
ขันธคือจิต จิตคอืขันธ มันสบัสนหมด 

โยม :  เรียนทานอาจารยคะ  อยางโยมภาวนา โยมกพ็ิจารณาขันธ ๕ มาตลอดใช 
ไหมคะ  บางครั้งสตมิันแนน  ปญญามันดีมนักป็ลอยวางขันธไปเลย  ขันธมนัขาดไปเลย 
แตวามันก็ยงัไมขาด มันยงัไมสมุจเฉทนะคะ ถึงไดรูวาขันธเปนขันธ จิตเปนจิต 

หลวงพอ :  ใช  ปลอยวางมามันจะเปนเรานะ  แลวถาพิจารณาขันธ  เราแนะนําบอย 
บางคนบอกวาปลอยขันธแลว  ทีถ่ามวาจะทําอะไรตอไปนะ  ในขนัธมีขันธอกีนะ  ในรูป 
มันมีเวทนา  ในรูปคอืความรูสึกใชไหม  มันจะมเีวทนามีความรูสึก  มีสัญญานะ  บางทีถา 
เราพิจารณาไปแลวมนัไมจบ  มนัตองจับนะ  ในรูปมนัก็มีขนัธ  ๕  ในเวทนากม็ีรูป  ถาใน 
เวทนาไมมรีูปจะมเีวทนาไดยังไง ในเวทนาก็มขีันธ ๕ ในสัญญาก็มีขนัธ ๕ ในสังขารก็มี 
ขันธ  ๕  ในวิญญาณก็มีขนัธ  ๕  นะ  ถาพิจารณาอยางนี้เขาเรียกวา  ปญญามันแตกขยาย 
แตกหนอออกไปเรือ่ยๆ ขยายไปเรือ่ยๆ ใหมนัลกึเขาไป  ลึกเขาไป  ลึกเขาไป 

โยม :  วิญญาณในขันธก็คือ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อีกหรือคะ 

หลวงพอ :  เอา ลองจับดูสิ 

โยม :  ก็ขันธในขนัธสิคะอยางนั้น 

หลวงพอ :  ลองจับดูสิ จับแลวแยกแยะดู ตองทําการพิสจูน มนัจะลึกเขาไป คือวามนั 
จะลางใหสะอาดใหไดไง  ถาสะอาดเมือ่ไหรนั่นละ  เราตองไลเขาไปๆ  ปญญาตองไลเขา 
ไป พรอมกับสมาธิไลเขาไป
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โยม :  ทีนี้กราบเรียนถามทานอาจารยวา  ที่ทานอาจารยสอนวา  เวทนาเปน 
รูปธรรม แตวาความคิดเปนนามธรรม ทานอาจารยแยกใหโยมฟงหนอย 

หลวงพอ :  โฮย  เราพูดอยางนี้  เราจะพูดวา  เวทนากาย  เวทนาจติ  เวทนานอก  เวทนา 
ใน 

โยม :  เปนนามธรรม 

หลวงพอ :  ใช  เวทนารางกายคอืเวทนานอก  เวทนาในจิตก็เปนเวทนา  เวทนาใน 
เวทนายังมอีีก เมื่อกีโ้ยมถามวา เวทนาอะไรที่ถามเมือ่กี้ 

โยม :  เวทนาเปนรูปธรรม ความคิดเปนนามธรรม 

หลวงพอ :  เวทนานี้เปนนามธรรมอยูแลว  แตถาจิตมันละเอยีด  มันเห็นเวทนาเปน 
รูปธรรมไดเลย  เพราะวาในพระไตรปฎกนะ มนัเปนเรือ่งจริง  ตอนที่พระสารีบุตรบวชนี่ 
ยังไมเปนพระอรหนัต ถวายพัดพระพุทธเจาอยูที่เขาคิชฌกูฏ ในถ้ําสุกรขาตา กําลังพัดอยู 
ทีนี้พระพุทธเจากน็ั่งเทศน หลานพระสารีบุตรจะมาตอวาพระพทุธเจาเพราะพระพุทธเจา 
เอาพระจุนทะ  เอาพระสารีบุตร  เอาพระเรวัตตะ  พีน่องพระสารีบุตรหมดเลย  กจ็ะมาตอ 
วาพระพุทธเจาก็บอกวา  ไมพอใจพระพุทธเจา  ไมพอใจคอืนามธรรม  คือความรูสึกไง 
พระพุทธเจาบอกวา  “ถาเธอไมพอใจสิ่งตางๆ  เธอตองไมพอใจอารมณความรูสึกของเธอ 
ดวย เพราะอารมณความรูสึกของเธอก็คอืวัตถอุันหนึ่ง” 

เวทนาเปนวัตถุไง  นี่พระพทุธเจาพูด  เพราะพระพุทธเจาเปนพระอรหันต  จิตมนั 
ทันมนัก็จบัความคิดได ความคิดมนัเปนวัตถุเลย จบัความคิดเอามาพิจารณาไดเลย อยางที่ 
โยมบอกวาโยมพิจารณาขันธ  พิจารณารูป พิจารณาเวทนา  สัญญา  โยมจับได  ความรูสกึ 
จับไดไหม เปนวัตถุไหม 

โยม :  ออ ไดคะ จับไดคะ 

หลวงพอ :  เปนวัตถุเลย  แตเปนวัตถุของจิต  ความคิดเราก็เปนวตัถุ  แตพอบอกวาเปน 
วัตถุ มึงก็เอามาใหกูดูสิเพราะมันจับตอง อันนี้มนัวัตถุธาตุเวย อันนี้มนัเปนแรธาตุไอหา



จิตหนึ่ง ๒๓ 

โยม :  ทานอาจารยอยางนัน้กเ็ปรียบเหมือนกับลมสิคะ 

หลวงพอ :  ใช!! 

โยม :  เราไมเห็นมัน  แตมันก็เปนรปูธรรม  เพราะวาโยมยงัเขาใจวา  เวทนานี้คอื 
นามธรรม 

หลวงพอ :  เปนนามธรรม  ถาเราพูดทางวิชาการนี้เปนนามธรรม  แตฝายปฏิบัติของ 
เรา  เปนนามธรรมแตกูจับตองได  เอามาวิเคราะหวจิัยไดจนเหน็ชัดเจนตางๆ  แลวจิตกนูี่ 
สลัดทิ้งแมงเลย 

โยม :  ออ เขาใจแลวคะ 

หลวงพอ :  ที่พูดเพราะเปนอยางนี้จรงิๆ  ผูภาวนาจะเห็น  แลวผูภาวนาจะละได  ทําได 
แลวถาพูดนะ ถาคนถงึกันนะ โธ หลวงตาทานพูด เวลามาหาหลวงปูเขยีนเหน็ไหม ตอน 
ที่หลวงปูเขยีนใหมๆ ทานไปทอดผาปาให ทานฟงแลวเหน็ไหม ทานบอกนี่ยังเปนปรยิัติ 
อยูเลย ฟงนี้รูเลย ถาปฏิบัติพูดออกมานี่ ผัวะ ผัวะ ผัวะ เลย 

เปนรูปธรรม!  แตเปนรูปธรรมของฝายปฏบิัตินะ 

ถาบอกเปนรูปธรรมของฝายปริยัตินะ  มันเอากูตายแนๆ  เลย  มึงเอาความคิดมา 
เปนนามธรรมไดยังไงวะ กูฆามึงแนๆ  เลย  กูก็อยากใหมึงฆาเพราะกูจะทํายงัไงได  คนรู 
กับคนไมรู มงึฆากูก็ฆากูเปลาๆ กวูามึงไมรูหรอก  แตถาคนปฏิบัตเิขาไป เออวะ 

โยม :  ความคิดเปนนามธรรม 

หลวงพอ :  ความคิดเปนนามธรรม  แตเราจับตองไดแบบรูปธรรมเลย  แตจับตองได 
แบบรูปธรรมไดเฉพาะตัวบุคคลที่ปฏิบัตนิี้เทานั้น  ไมเปนสาธารณะไง  แตถาเปนทาง 
วิชาการเขาเปนสาธารณะของเขา  เขาพูดเหมอืนกันหมดใชไหม  แตถาเปนรปูธรรม  มัน 
เปนรูปธรรมของผูที่จับตองได 

โยม :  มันรูเฉพาะตน
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หลวงพอ :  เฉพาะตนสิ  ปจจัตตัง  ก็จับไดมั้บๆ  เลย  จบัแลวกม็าคลี่คลาย  พิจารณา 
แลวมนัก็หลุดออก 

โยม :  มันละเอยีดมาก 

หลวงพอ :  มันจะพูดไดเฉพาะคนรู  หลวงตาถึงบอกไง  หลวงตาพูดบอย  “ไมรูพูด 
ไมได ไมรูตอบไมได” 

โยม :  คะทานอาจารยวันนี้กก็ราบเรียนทานอาจารยก็ไดความเขาใจเยอะเลย 
ตอนนีก้็พุทโธอยางเดียว  โยมยังเขาใจวาบางทีมนัจติเปนหนึ่ง  เอโก  ธัมโม  จริงๆ  แลว 
ไมใช 

หลวงพอ :  พุทโธอยางเดยีวเพื่อพิสจูนไงวามันจริงหรือไมจรงิ  มันเปนการพิสูจนกัน 
มันทาทายกนัไง  เพราะหลวงปูเจี๊ยะกับเรามันทาตลอด  มึงตองทําอยางนี!้  กูไมเช่ือมึง! 
ทานวาเอานะ  ทําไมถึงไมเช่ือละ  ตองพิสจูน!  โอยใสกัน  ทั้งทาทาย  ทั้งถากถาง  ทั้งให 
พิสูจน แลวตองพิสจูนกนั แลวพอมาจบั เออ อันเดียวกัน 

ไมไดหรอก  เวลาทานสอนทานยําเราเละเลยละ ยําไมยําเปลานะ เอาใสผาแลวคัน้ 
ดวย คั้นใหแหลกเลย นี่ก็สูอยางเดียว 

โยม :  พระอาจารย การปฏิบัติธรรมโยมยอมรับวามันเปนสิ่งที่ยากมาก เปนสิ่งที่ 
ยากจริงๆ 

หลวงพอ :  พอยากแลวครูบาอาจารยเราถงึอยูฝากตายมาหมด  ฉะนั้นเวลาคนปฏิบัติ 
ใหมถึงสงสารไง เวลาเขามานี่ฮึกเหมิอยูพักนึง อูฮู เดินจงกรมนี่เปนฟนเปนไฟเลยนะ แต 
พอไฟมันมอดแลวนะ  นัง่คอตกเลยละ  เราก็ตองคอยยุมนั  เพราะทุกคนมนัผานอยางนีม้า 
มันเขาใจ  ฉะนั้นพอเห็นคนปฏบิัติใหมเขามา  สงสารนะ  เหมือนนักกีฬาเลย  มึงจะเอา 
เหรียญทองนะ  มึงตองทุมเทอีกมากนกั  มึงเพิ่งเขามาฝกนี่นะ  กวามึงจะไดเหรยีญทองมงึ 
ยังตองทุมเทอกีมากนัก 

โยม :  ตองทุมชีวิตใหเลย
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หลวงพอ :  แลวคิดดูสิ เขาจะทุมไหวกันไหม 

โยม :  งานอะไรก็ไมลําบากเทากับงานรื้อภพรื้อชาติ ยากมาก 

หลวงพอ :  ใช ตองสู 

โยม :  แตวาเราก็ตองความปรารถนาแลวเพราะวา  เราเบื่อโลกเหลือเกิน  เราไม 
ปรารถนาจะกลบัมาสูโลกเราก็ตองสู  มีทางนี้ทางเดยีว  ไมมีทางอื่นใหเราเลือก  ไมมีทาง 
เลย  แตวาโยมก็ดีอยางหนึ่งทีว่า เวลานีจ้ิตมนัไมดิ้นไปหาโลก 

หลวงพอ :  ดี ดีมากๆ 

โยม :  มันไมดิ้นจะไปหาทรพัย  หาโนนหานี่  หาลูกหาใคร  ไมมีเลย  อันนี้อยาง 
หนึ่ง แตก็สูกันตวัตอตัวกับกเิลสนี่แหละ มนัก็ยังแสนจะยาก 

หลวงพอ :  ชนะตนสุดยอดที่สุด 

โยม :  แลวทานอาจารยคิดดูสิคะวา  คนทีเ่ขาคลุกคลีอยูกับโลก  ทีเ่ขามอีะไรมา 
เกี่ยวพันเยอะแยะ ไปยาก  ยากมาก 

หลวงพอ :  เราพูดบอย เขามาถามวา พระองคไหนดีไหม เราก็บอกวา พอแมนะรักลกู 
มาก  ถาพระองคไหนดีไมดี  ถาพระดีเขาจะปกปอง  พระเด็กๆ  ไมใหออกไปคลกุคลมีาก 
ถาพูดถึงพระหัวหนายังพากนัเรรอนนะ กูก็ไมรูมึงจะพากันไปไหน ไอหา มึงยังพากนัไป 
เฮกันไปกเ็ฮกนัมา เสร็จ  เสรจ็หมด 

โยม :  แตโยมดูแลวนะทกุวนันี้ พูดถึงวาเรื่องศาสนาเรือ่งของธรรมะนีน่ะคะ มัน 
จะใหคนมาเอาจริงๆ จงัๆ นี่มนัยาก เพราะกระแสโลกมันแรงมากเดี๋ยวนี้ 

หลวงพอ :  กระแสโลกมนัแรงมาก 

โยม :  ทานอาจารยคิดดู พระสึกไปเยอะเลยปจจุบนันีน้ะคะ 

หลวงพอ :  มันสําคัญตรงนี้ไง สําคัญตรงทีว่า  อยางบวชประสาเรา อยางเชนหลวงตา 
ครูบาอาจารย  ชีวิตเราเปนแบบอยางไง  เราอยูใหเขาดูไง  ถาพูดถึงเราไมมีตวัอยาง  ไมอยู
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ใหเขาดู มันเปนไปไมไดหรอก  ทีนี้ถาหัวหนาใจมันโลเล ใจมนัไมไหวนี่ มันไมใชอยูให 
เขาดู มันทําใหเขาดู ชวยเขาทําอีกดวย ไอนีม่ันตองอยูใหเขาดูกอน เราทําใหเขาดูเลย 

จริงๆ  นะ  หัวหนามนัก็มีสทิธิจะไดอะไรพเิศษเยอะแยะเลยใชไหม  แตไมเอาไม 
ทํา  ก็ดูสิ  ดูน้ําใจกนัสิ  เราอยูใหเขาดูเลย  อยูไดหรอืไมได  ถาไดมนัก็ดี  ไมไดก็แลวแตเขา 
ละเนาะ  เอวงั


