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ปญหาพ้ืนฐานของจิตในการปฏิบัติสมาธิ 
ตามแนวสมถกรรมฐาน 

พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

เขาฝากถามปญหามา อันที่หนึ่งหลายวันแลวละเราไมอยู… 

ถาม :  กระผมไดภาวนาระยะหนึ่งครับ  แตกอนนี้เวลานัง่จะเริ่มจากพุทโธเลย    แตมาระยะ 
หลังสังเกตตัวเองวา  ถาเริ่มจากพุทโธพรอมตามลมหายใจเขาออกไปสักระยะหนึง่กอน  แลวคอยทิ้ง 
ลมหายใจไปอยูที่คําบริกรรม  จะมีความรูสึกวาจิตนิง่ไดดีกวา  จึงเริม่ยึดแนวทางนี้  การภาวนาของ 
กระผมบางครั้งก็ดี บางครั้งก็ไมดคีรับ  แตชวงที่ดจีะมีความรูสึกวาคําภาวนามันเร็วขึ้น ๆ และทกุครัง้ที่ 
การภาวนาเปนอยางนี้ตัวจะสั่นมาก จะรูตัวและพยายามบังคับกลับไปที่พทุโธ  แตก็ยังสัน่อยูครับ ชวง 
ระหวางนีจ้ิตจะนึกวาใหเกาะพุทโธไวและบงัคับอาการสั่น    อาการสั่นก็หยุด  แตสักพักพอเรงคํา 
ภาวนาก็สั่นอกี จนทําใหผมหยุดนัง่สมาธิ 

ไดฟงเทศนหลวงพอในเว็บไซต  เขาใจวาเปนอาการแผนเสียงตกรองใชไหมครบั  เพราะผม 
สังเกตวาทกุครัง้จะเปนเมือ่นัง่สมาธิไปไดเวลาใกลเคียงกนัครับประมาณ  ๔๐  นาที  ไมทราบวา 
แนวทางปฏบิัติของผมถูกตองหรือเปลาครับ  ควรแกไขอยางไร  กระผมจะพยายามปฏิบัติตอไปและ 
จะหาเวลาไปปฏิบัติทีว่ัดครบั 

หลวงพอ :  ขอ  ๑.  นะ  เวลาที่นั่งไปแลวมันสัน่เหน็ไหม  มนัสั่นมันตาง  ๆ  นี่อาการพื้นฐานหมดนะ 
อันนีป้ญหามันขัดแยงกนั  ที่แรกอันนี้วาจะเอาไวตอบที่หลงั  แตปญหามันมาแลวมนัจะเห็นความ 
แตกตาง 

อันนีค้ือปญหาเวลานัง่ไปแลวมนัแผนเสียงตกรองจรงิ  ๆ  เดี๋ยวจะอธิบายแผนเสียงตกรองเหน็ 
ไหม  เวลามอีะไรเกิดขึ้น ตัวสั่น ตัวใหญ ตัวพอง ตัวตาง ๆ หรือตกจากที่สูง  หรือ  มีอาการตาง ๆ นี่ 
อาการตัวสั่นแลวเปนบอยที่แผนเสียงตกรอง  แลวจะหาวาวาทําไมถึงตกรอง  อนันีม้ันเปนแผนเสียงตก 
รองเหมอืนกนั  แตมันตกรองในทางตรงขาม
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ถาม :  ผมนั่งสมาธิดูลมหายใจและภาวนาพุทโธปฏิบัตมิานาน คือ นานแบบทําเปนพกั ๆ ๆ แต 
ทํามาตั้งแตวัยรุน  ตอนนี้  ๓๕ ปแลวครบั  มีอยูวันหนึ่งผมนั่งสมาธิดูลมแลวภาวนาไปตามปกติ นัง่ไป 
ไดประมาณไมเกิน  ๕  นาที  อยู  ๆเสียงรถราที่ผมไดยินก็หายไป  หายไปแบบดับสนิท  เหมือนหูดบัไป 
เลย  แลวความรูสึกของกายกเ็หมอืนลอยอยูในที่มืดเควงควางความรูสึกนี้เกิดขึ้นไมกีว่ินาที  เพราะผม 
รูสึกตกใจผมลืมตาออกจากสมาธิ อาการแบบนี้คอือะไรครับ 

หลวงพอ:  เห็นไหมอนัหนึ่งพอนั่งไปแลวมนัจะเกิดมีอาการ  เห็นไหม  ตวัสั่นตาง  ๆ  นี่คืออาการ 
พื้นฐาน อาการแผนเสียงตกรอง 

ขอ ๒.  นั่งมานานแลวนั่งพุทโธไปเรื่อย ๆ ดูลมไปเรื่อย ๆ  แตถึงวนัหนึง่นัง่ไปไมถงึ ๕นาที 
อยู  ๆ  เสียงดับหมดทุกอยางดับหมด  นีม่ันตรงขามเห็นไหม  อันหนึ่งตกรองในทางทีว่าเราไมพอใจ 
อันหนึง่ไปในทางที่ดี  ถาอยางนีม้ันเปนผลขึ้นมาโดยที่ไมไดตัง้ใจ  คือเราไมรูวิธีการบงัคับแตจิตมนัลง 
ได พอจิตมาลงไดเราไมรูวามันลงอยางไร แลวพอลงไปแลวก็ตกใจอีก มนัตกใจของมันเห็นไหม เสียง 
นี้ดับหมด  กายหายไปอยูในความมดืที่เควงควางความรูสึกนีเ้กิดขึน้ไมกี่วนิาที  เพราะผมรูสึกตกใจเลย 
ลืมตา 

มันไมมีเหตุผลตอบนะเวลามันลง  มนัก็ไมมเีหตุผลของมันใชไหม  แตอันนีม้ันไมมปีญหา 
เพราะถารูวามันเปนความจริงแลวอยากไดอีก  แตมาเริ่มตนอนันี้  เริ่มตนอนัแรกกอน  แตทุกครั้ง  เหน็ 
ไหม  แตชวงที่มีความรูสึกพุทโธเร็วขึ้น  ทุกครั้งมีการภาวนาเปนอยางนี้ตัวจะสั่นมาก  ก็รูสึกตัวและ 
พยายามบังคบักลบัไปที่พทุโธตัวกย็ังสั่นอยู  ชวงเวลานี้จิตจะนึกใหเกาะพุทโธเห็นไหม  พยายามนึกจะ 
ชวยเหลอืตัวเอง  เพราะวาโดยพื้นฐานของคน  เชน  เราจมน้ําหรอืเราตกลงไปในน้ํา  เราก็พยายาม 
กระเสอืกกระสนเพื่อจะเอาตัวเราใหพนจากการจมน้าํ  ระหวางที่จิตนี้นกึวาใหเกาะพทุโธไวและบังคับ 
อาการสั่น  อาการสั่นก็หยุด สักพักพอเรงคําภาวนากส็ั่นอีกจนตองออกจากสมาธิ 

เห็นไหม  พอเรงสักพักก็สัน่อกีตรงนี้เราจะยอนกลับมาถึงอํานาจวาสนาของคน  บอกวามันเปน 
พื้นฐาน  มนัเปนปญหาของพื้นฐานนะ  พืน้ฐานของมนุษยมันเปนอยางนี้  พืน้ฐานของจิตมนัเปนอยางนี้ 
การปฏิบัติเราคิดวาทุกคนอยากปฏิบัติใหดีขึน้ทั้งนั้น  ทุกคนตองการทําความดี  ทุกคนบอกปฏบิัติแลว 
ทุกคนทําความดีแลว ทุกอยางอยานอยใจนะ ทําความดีไมตองนอยใจเลย   ความดีแลวไมมีใครสงเสรมิ 
เลย ทําความดีแลวสังคมไมเหน็ยอมรับเลย แหม..  ทําอยูตั้งนานไมมีความดเีลยเห็นไหม 

เพราะทําความดปีบเราก็ตองความดีตองมคีนรบัรูกบัเรา ๆ เปนความดี แตมันไมคิดไง มนัคิดใน 
มุมกลับ  ๆ  ของคน  บางคนความรูสึกหนา  ความรูสึกเบาบาง  ความรูสึกของคนมนัแตกตางกนั  พอ
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ความรูสึกของคนมันแตกตางกนั  พอความรูสกึของคนมนัแตกตางกัน  พอไปเห็นอารมณบางเรื่อง  บาง 
คนมีความกระทบรุนแรงมาก  บางคนเห็นเรื่องเปนปกตินะ  บางคนจิตใจออนไหว  บางคนตาง  ๆ  สิ่งนี้ 
มันเปนเพราะเหตุใด  นี่พืน้ฐานของจิตมนัมขีองมันมาอยางนี้  ถาพื้นฐานของจิตมันมีมาแตกตาง 
หลากหลายใชไหม  เวลาประพฤตปิฏิบัติพืน้ฐานของจิตเรานี้จะเปนตวัฟองตรงนี้ไง  สิ่งที่เกิดขึน้กเ็ปน 
พื้นฐานของจิตแตละดวงทีจ่ะเปนไปนี่แหละ  นี้พืน้ฐานของจิตมันไมเหมือนกนั  พื้นฐานของจิตแตละ 
คนไมเหมอืนกัน คําบริกรรมมนัหลักตายตวัใชไหม 

เหมือนรถเนี่ย  ดูสิ ทดเกียร..  เขาเรียกเกยีร ๑ ๒ ๓ ๔ เกียรเขาทดมาพอดขีองเขาอยูแลว แตดูสิ 
รถเกา  ๆ  เวลาเขาเกยีรมนัออกรถไดไหม  ยิ่งเครื่องนะสภาพของเครือ่งมันชํารุดมาก  เขาเกยีรเนี่ยเครือ่ง 
ดับเลย เครื่องหมายถึงกําลงัไง  เกยีรหมายถึงเขาทดไวของเขาสมบูรณแบบแลวใชไหม เกียร ๑ ๒ ๓ ๔ 
เขาทดไวของเขาดีอยูแลว  เครือ่งรถรุนนีอ้ยางนีม้นัใชเกียรเหมอืนกันรุนเดยีวกัน  เราจะบอกวาคํา 
บริกรรมพทุโธ อริยสจั สัจจะความจริง  มนัเปนเหมอืนเกียรรถนี่ไง สัจจะความจรงิ ทุกข สมทุัย นโิรธ 
มรรค มันเปนสจัจะความจริงอันหนึ่งใชไหม  แตเครื่องยนตมนัมกีําลังพอไหมที่จะมาทดเกยีรนี้เพือ่ใช 
กําลังของมนั  เพื่อจะใหเอากําลังของรถเคลือ่นที่ไป 

จิตก็เหมือนกัน  จิตเหน็ไหมดูสิความรับรูของเราอารมณออนไหว  อารมณเขมแข็ง  อารมณตาง 
ๆ เหมือนกําลังเครือ่ง ลูกสบูดี ทุกอยางดี ๆ  ดีหมดเลยนะ กําลงัเครื่องดีหมด เกียร ๑ ๒ ๓  เกียร ๔ ยัง 
ออกตวัไดเลย ถาเครือ่งกําลงัดี ๆ นะเกียร ๔ ก็ยังออกตัวไดเลย แตออกตวัตามปกตเิขาก็ออกรถเกยีร ๑ 
กันนี่แหละ ถาจิตใจมันเขมแขง็ ๆ เวลาที่เรานั่งพุทโธ ๆ ไป หรือคําบริกรรมตาง ๆ ไป อาการทีเ่กิดขึน้ 
มันจะไมเกิดสภาวะแบบนี้ แตสภาวะแบบนี้เหน็ไหม ดูสิเครื่องยนตของเราไมมีกําลงัเลย ใสเกียร ๑ นะ 
เลียครัชอยางดีเลย  ออกหนอยกระตกุปุบดับเลย นี่ไงพุทโธ ๆ ๆ ไปทําไมมนัวูบหายไปละ พุทโธ ๆ ๆ 
ๆ ไมเห็นมันไดเรือ่งอะไรเลยละ 

นี่มนัเปนปญหาพื้นฐานนะถาปญหาพื้นฐาน ถาครูบาอาจารยประพฤติปฏิบัตนิะ   จะรูถึงปญหา 
อยางนี้  ถารูถึงปญหาอยางนี้แลว ถาเรายังไมสมควร เรายังไมเขมแข็งเหน็ไหม เราเสยีสละ เราทําทาน 
ของเรา เราเปดใจของเรา เราถงึบอกพุทธศาสนาเถรวาทเรามนัเปน ๓ เสา ทาน ศีล ภาวนา เห็นไหม ๓ 
เสา  นี้เราตั้งหมอบนเตามนัไมเอยีงหรอก  ทานไมจําเปนนะ..  มหายานเขาก็บอกวาทําทานไมไดให 
ปฏิบัติเลย ปฏิบัติเลย  ดูสิ ๒ เสา ดียังไมแขวนหมอไวนะ แขวนหมอไวเดี๋ยวมนัตกเลย นีม่ันลอยไปเลย 
ไง แตนี้มนั ๒ เสาเหน็ไหม ปฏิบัติเลย นี่  ศีล  แลว ภาวนาเลย  แลวมันจะอยูไดอยางไร ไมเหน็ระบบ 
ของทาน แตระบบของทานมาดูสิ
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เวลาครูบาอาจารยบอกพระพุทธเจาเกิดมาจากไหน  เกิดมาจากทาน  พอเกิดมาจากทาน  มนัฝก 
ใชไหม การเสียสละ  การฝกนิสัยของเรา  พอฝกนสิัยของเราจิตมันมีพื้นฐานของมัน  เนี่ยพืน้ฐานของ 
มัน  มันเสียสละจนมั่นคงของมนั พอเจออะไรกระทบ  เราทําของเรา ๆ มั่นใจของเราอยูแลว เรามั่นใจ 
วามือของเราไมมีแผล สิ่งใดที่เกดิขึ้นเราสามารถทีจ่ะเผชิญไดทั้งนัน้ 

อาการอะไรทีม่ันเกิดขึน้แลวกระทบนี่  มันเรื่องของสังคม มันเรือ่งของโลก เรากเ็กิดมากบัโลก 
เราก็อยูกับเขานี่แหละ  นี่เราอยูกบัเขาเราจะมี...ถาเราตื่นเตนไปกับเขาเรากเ็ปนปญหาไปกับเขาใชไหม 
แตถาเรามีจุดยนืของเราใชไหม  จุดยนืของเราเรื่องทีเ่กิดขึ้นมาแลว  เราจะแกไขสิง่นีอ้ยางไร  นี่ถาจิตมัน 
เขมแข็งมันเห็นจากสภาวะสังคม  สภาวะตาง  ๆ  สิ่งปญหาที่เกิดขึน้  มนัจะมีจุดยืนของมัน  ๆ  จะมี 
สติปญญาแกไขไมตื่นตระหนกไปกับเขา 

แตถามันไมมีสติ  เวลาสิ่งใดเกิดขึน้มามนักเ็ปนปญหาของเราดวย  ตื่นเตนไปกับเขาหมดเลย 
จิตของเราถาเรากําหนดพุทโธ ๆ ๆ ๆ นี่  เราพยายามจะรกัษาตัวเราเองนะ เพราะถาเราไมกําหนดพทุโธ 
ธรรมชาติของความคิดมนัแผกระจายออกไปทัว่  เราพยายามใหมนัเกาะกบัพุทโธไวกอน พุทโธ ๆ ๆ ๆ 
พอพุทโธไปเห็นไหม  กําลังของเครือ่ง  เครือ่งยนตกําลังมนัไมเขมแข็ง  เห็นไหมมันมีอาการ  เหน็ไหม 
เวลารถออกตัว  ถาเราออกตัวไมดี  เห็นไหมมนัจะไหวทั้งหมดเลย  บางทีมนัสั่นไปทั้งคันเลย  นี่ก็ 
เหมือนกนัพอมีอาการตวัตรงตวัสั่น 

จะบอกวาวิธีแก..  ใช มันเปนแผนเสียงตกรองไหม ตกรอง ๆ เพราะอะไร ตกรองเพราะกําลัง 
ของเครื่องมนัเปนอยางนี้  ถาเราไมไดซอมเครือ่งของเรา  เครื่องของเรากําลังมนัไมพอ เวลาออกรถถา 
รถออกไดนะ  ก็ออกไดแบบเฉยีดฉิวเลยนะ โอโฮ! ประคองมนัอยางดีเลยกวามันจะออกตัวไปได  นี่ก็ 
เหมือนกนักวาจะลงสมาธิได  กวามนัจะเปนความสขุของเราได  โอโฮ!  เหงือ่ไหลไคลยอยนะ  แตถา 
กําลังเครื่องของเขาดีก็ใสเกียร ๑ นะเขาออกตวัไปไดสะดวกสบายของขาเลย 

อันนีม้ันวัดกนัไมได  มนัวัดกันวาอํานาจวาสนาของคน  อํานาจวาสนาที่เราสรางมาไม 
เหมือนกนั  มนุษยเหมือนกัน  คนเหมือนกันแตความคิดหลากหลาย  ความคิดบางทีคนมันคิดอะไรจน 
เราแปลกใจนะวาเขาคิดกันไดขนาดนีเ้ชียวหรือเนี่ย  เขาคิดอะไรเราคิดไมถงึนะ  วาคนจะมีความคิดกัน 
อยางนัน้ นี่ความคิดของมนัหลากหลายขนาดนัน้   แลวสิ่งทิเ่กิดขึน้มาอยางนัน้มนัเปนสิ่งที่เขาสรางของ 
เขามา  ถากลับมาที่ตั้งสติ  เราจะบอกวาถากําลงัเครื่องเราออนแอ  การแกแผนเสยีงตกรองมันก็ตอง 
พยายามสรางฐาน อยางเชน พุทโธ
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พูดบอยเห็นไหม  เราขับไปบนถนน  สวนใหญเราไปบนถนนมนัจะมีสะพานเห็นไหม  เขาทํา 
สะพานคอสะพานเพือ่ตอขามสะพานไปถนนอกีฝงหนึ่ง  มนัก็จะเดินทางตอไปได  แตของเราพอถงึ 
คอสะพาน ๆ มันขาด รถเราวิ่งคอสะพานขาดมันไปไดไหม มันก็ตกคอสะพานนั้น  พุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ ถึง 
เวลามนัก็ตกคอสะพาน เราเปรียบคําวา แผนเสียงตกรอง แผนเสียงตกรองคอสะพาน  รถวิ่งมามันก็ตก 
ตรงนัน้แหละ นี่พอตกตรงนัน้บอยครั้งเขา ๆ ธรรมดาเราเห็นรถคนอื่นเขาวิ่งไปเขาก็ขามไปได  เอะ.. 
เราก็วิง่เหมอืนเขา  ทําไมเราไปไมได  เราตกรองตรงนีล้ะ  ๆ  ไอรถโดยทัว่ไปมันเปนวัตถุ  มันเปน 
วิทยาศาสตรที่เราเหน็ไดวารถมนัขามสะพานไป ๆ อยูอีกฝงหนึ่ง 

ทีนี้ทุก ๆ คันกว็ิ่งถนนเสนเดียวกันใชไหม แตนี้เวลาเราปฏิบัติถนน  “เอโกธัมโม ทางอันเอก” 
ทางของเราจิตของเรา  สิ่งตาง  ๆ  มันเกิดขึน้มาจากเรา  เวลาเราตกคอสะพานเราตกของเราอยูคนเดียว 
ไอคนอื่นทําไมมนัผานไปไดละ  แลวมนัก็มานอยเนื้อต่ําใจ ทําไมเขาก็ปฏิบัติ  เราก็ปฏิบัติ  เราปฏบิัติมา 
กอนเขาดวย  เราเปนคนชักชวนเขามาปฏิบัตเิอง  แตเดิมเขาไมเคยปฏิบัตเิลย  เราไปชวนเขามาทําไมรถ 
เขาวิ่งไปโนนแลว  ไอเรายังอยูขางหลงัเขาอยูเลยละ  มันเสยีใจนะ  เหน็ไหมทั้ง  ๆ  ที่ผลอนันีม้ันเกิดมา 
จากไหน  เกิดมาจากอํานาจวาสนาของเราเอง อํานาจวาสนามันแขงขันกันไมได  แลวมันแขงขันกัน 
ไมได เราก็ดูแลของเราสิ ถาเราเขาใจตรงนี้ปญหาพืน้ฐานไมตองไปนอยเนือ้ต่ําใจ ไมตองไปเสียใจ มนั 
แขงกันไมได  ทีนี้การแขงกันไมไดเรากม็าสรางกําลงัของเราไง 

นี่คอสะพานนัน้เราตองถมพุทโธ ๆ ๆ ๆ ถมคอสะพานนั้นใหเต็ม  พุทโธ ๆ ๆ ๆ เหมือนกับเอา 
ดินถม  พุทโธ ๆ ๆ ๆ แลวอยูกบัพุทโธไวมนัจะเกิดอะไร อาการอยางไรชางหัวมัน  ๆ นะ  เพราะคําวา 
“ชางหัวมัน”  มันเปนการแบบวา  กิเลสมนัไมมีเหตมุีผล  เวลาเราคุยเหตุผลกัน  แหม!  เหตุผลรอยแปด 
เลยนะ เพื่อจะแกกเิลสไง กเิลสไมฟงหรอก มนัมเีหตุผลดีกวาดวย เหตุผลทีเ่ราสรางมาขนาดนั้นนะ มนั 
ทิ่มทีเดยีวเหตุผลนัน้ลมเลย นี่คําวา พุทโธ พุทโธ เราไมฟงเหตุผลกิเลสไง 

เราไมตองหาเหตุผลทําไมเปนอยางนั้นทําไมเปนอยางนี้  พุทโธ ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ไปเนี่ย  นี่คือเหตุ 
แลวละ นี่คอืขอเท็จจริงที่เราจะถมคอสะพานของเรา พุทโธ ๆ ๆ ๆ แลวรักษา...  ถาจิตของเราอยูกับพุท 
โธเห็นไหม  ถาจิตของเราอยูกบัพุทโธไมออกไปรบัรูอํานาจวาสนา  รับรูสิง่ที่เปนไป  เครื่องยนตเรา 
กําลังไมดี  เหน็เขาดูรถไหม  ของเขานีโ่อโฮ!  รถของเขากําลังดี  รถเขาถอยใหมปายแดงหมดเลย  ไอรถ 
ของเรานะเครื่องจะพังอยูแลวนะ เหน็เขาวิง่มาแลวไปนั่งเสียใจ  ไมตองไปยุงกับใคร  ถมพุทโธ ๆ ๆ ๆ 
รถเรากําลงัไมดี เราก็ทําถนนใหมันดี ถนนทําใหมันเรียบรอย  รถเราจะไดผานอนันีเ้ขาไปได
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ทีนี้อาการตวัสั่น  อาการตาง  ๆ  มนัพยายามจะดึงความรูสึกของเราไปอยูที่ตัวสั่นนั้น  เพราะ 
อาการตัวสั่น อาการตาง ๆ อาการแผนเสียงตกรอง  ประสาเราจะบอกวาเปนกรรมเกากรรมใหม  เปน 
สิ่งที่เราสรางมาเปนจริตนิสัย  เชน  โยมทานขาวกันโยมชอบกินอะไร  โยมก็ชอบกินอยูวนัยังค่ํา  เราจะ 
เปลี่ยนอาหารมาใหโยมกินโยมชอบไหม โยมก็ไมชอบวนัยังค่ํา 

จิตที่มนัไดสรางบุญสรางกรรมของมันมา  อาการตัวสั่นอาการรบัรู  มันเปนจริตนสิัย  มันเปน 
กรรม มันเปนสิ่งที่จิตตองรับรู  แลวเราเอาพุทโธ ๆ ๆ ๆ เอาทุกอยางไปเปลี่ยนแปลงมนั เราเคยชอบกิน 
อาหารอะไรละ อันนี้อาหารกนิแลวอรอยใชไหม แตจิตมันไปรับรูอาการสัน่ อาการตกใจ มันไมใชของ 
อรอยเลย  แตมันก็ชอบ  เหน็ไหม  เราบอกนี่คอืเหตุผลแลว  กําหนดพทุโธ  ๆ  ๆ  ๆ  คือเหตุผลแลว  คอื 
พยายามดึงพลังงาน  ดึงกําลงัของเครื่องทั้งหมด  ใหมันมารวมตวัของมนั  แลวเราพยายามสรางทางของ 
เราขึ้นมา 

ถา  พุทโธ  ๆ  ๆ  ๆ  จนมันมีสติปญญา  มันควบคมุ  มันบริหารจัดการของมันได  บริหารจัดการ 
ความรูสึกของเราได รถนั่นจะผานไป ความรูสึกนี้จะลงสูสมาธิ ถาความรูสกึนีล้งสูสมาธิเห็นไหม ออ.. 
เราก็แกไขเหตุการณนัน้ได  นี่การแกไขไง  พอครัง้ทีห่นึ่งทําได  สองทําได  สามทําได  มันกจ็ะไปเทียบ 
ยอนกลับไป  เทียบกับตวัสั่นคราวนัน้ ๆ คือเราขับรถมาถึงคอสะพาน แลวเคยเห็นคอสะพานนี่ลึกมาก 
นั่งตัวสัน่เลย  กลวัรถจะตกคอสะพานเห็นไหม  เราถมจนเตม็แลวอาการตัวสั่นมันไมมี  อาการตัวสัน่ 
อาการตกใจ  อาการตาง  ๆ มันจะหายไปเอง มันจะหายไปเองตอเมื่อเราแกไขเหตุการณนัน้จนเปนสิ่งที่ 
ไมนาตกใจกลวั แลวมนัจะผานของมันไปเองเหน็ไหม 

นี่การแกแผนเสียงตกรอง  ทนีี้การแกแผนเสยีงตกรองแลว  การแกแผนเสียงตกรอง  การที่ 
เปนตวัสั่น  อาการที่โยกเยก โยกคลอน  เนี่ยอาการเหงื่อไหลไคลยอย  อาการกลืนน้ําลาย  อาการ 
คิดตาง ๆ มันเกิดเหมอืนกนัมนัเปนจริตนิสยัของคน  นี้คือปญหาพื้นฐาน พื้นฐานของจิตเปนอยางนี้ 

แตเมื่อกอนทีโ่ยมไมไดปฏิบัติอยางนี้หรอืไมไดทําอยางนี้ ทําไมมันไมเกิด ทําไมมันไมเปน มัน 
ไมเกิดไมเปนเพราะเราไมไดเขาไปเผชิญกับความจรงิ  เราอยูกับความจอมปลอม  พระพทุธศาสนาสอน 
ใหปลอยวาง  พุทธศาสนาคือความวาง  วาง ๆ ๆ  วางแบบขี้ลอยน้ําไง วางแบบไมมีอะไรเลย จับตนชน 
ปลายไมไดไง นี่เลยมนักเ็ลยไมเกิดปญหา เราจะแกตรงนี้ ถาไมแกตรงนีเ้ขาจะบอกวา ภาวนาพุทโธมัน 
ลําบาก พุทโธลําบากมาก ทําสมาธิไมมีประโยชนอะไรเลย ใชปญญาแลวมนัจะมีปญญา ๆ จะแกกิเลส 
ได  ไมจริง!
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จะทําสิ่งใดก็แลวแต  เราจะแกไขสิ่งใดก็แลวแต  เราจะตองไปสูบานของเรา  เราเกิดจากบานเรา 
อยูในบาน  เราเจริญเตบิโตในบาน เราออกไปทําหนาที่การงานเพือ่หาเงนิกลบัมาสูบานของเรา ใหบาน 
ของเรา  ใหตระกูลของเรา  ใหครอบครวัของเรามั่นคงแข็งแรงขึน้มา  ถาตระกูลมัน่คงแข็งแรงขึน้มา 
หนาที่การงานของเราอาจจะพลาดพลัง้ได เราอาจจะเปลี่ยนงานได เราจะเปลีย่นอะไรไดทั้งนั้น  แตใน 
บานของเรามนัตองอบอุน  ในบานของเราอยูดวยความมั่นคง 

จิตก็เหมือนกัน อาการความคิด อาการตาง ๆ ที่คิดออกมาทีว่าเปนการทํางาน  เราออกไปทํางาน 
เห็นไหม  แลวบานเรามีแตความทกุข บานเรามีแตปญหา ในบานของเรามีแตเช้ือโรค ในบานของเรามี 
แตความบกพรองทั้งหมดเลย  เราไปหาเงนิจากขางนอกมาขนาดไหน  เราจะมาเลี้ยงครอบครัวในบาน 
เราจะมคีวามสุขจริงไหม มนัไมมี ฉะนัน้สิ่งทีไ่มมีบอกเลยวา วาง ๆ ๆ ๆ ๆ เราไปหาความวางกันนอก 
บานไง  เราไปหาความวาง  ในบานเรามีปญหาใชไหม  เราก็ไปเที่ยวเตร็ดเตร  มีความสุขมีความ 
เพลิดเพลินอยูกับขางนอกใชไหม  เราไดแกปญหาไหม  เราไมไดแกปญหาใด ๆ เลย การจะแกปญหา 
เราตองแกปญหาในบานของเราใหได 

ฉะนั้นการแกปญหาในบานของเราได  มันจะตองมาสูฐีติจิต  กลับมาสูสมาธิ  กลับมาสูพืน้ฐาน 
ของเรา  ถากลับมาสูพื้นฐานของเรา  ก็ตองทําความสงบของใจเขามากอน  ทําความสงบของใจเขามา 
กอน    ฉะนัน้การทําความสงบของใจเขามา  พุทโธ  ๆ  ๆ  หรือวาการทําปญญาอบรมสมาธิ  มันไมมี 
ประโยชน  มนัทําไปก็ไมไดแกปญหาอะไรเลย  ถาคนไมมีพืน้ฐานไมมีกําลังเลย  ไมรูจักวาบานของเรา 
อยูที่ไหนเลย ไมรูจักสิง่ใด 

เหมือนคนไมมีบาน ไปนอนตามสนามหลวงเดี๋ยวนีไ้ลแลวนะ สนามหลวงหามนอน แลวจะไป 
นอนที่ไหนกัน  สนามหลวงก็นอนไมไดไมมีที่นอนแลว  อยูที่ไหนก็ไมได  จะไปอยูกันทีไ่หน  เรรอน 
กันไปอยางนั้นเหรอ ฉะนั้นถาพุทโธ ๆ ๆ ๆ กลับมาที่พุทโธ ๆ ๆ กลับมา นี่พอกลบัมาพุทโธ ๆ ๆ ๆ เรา 
จะเขาบานของเรา  บานใครบานมัน  หลังเล็กหลังใหญก็บานใครบานมนั  ตองเขาบานของตวัเอง 

ทีนี้การเขาบานของตัวเอง มันก็อยูที่การสรางมา  การสรางอํานาจวาสนามา  การไดสรางสิ่งตาง 
ๆ  มา  จริตนิสัยคนแตกตางหลากหลาย  แตโดยพืน้ฐานมันจะเปนอยางนี้  เพราะคนเราเห็นไหม  ถงึ 
ยอนกลับมา.. พุทธศาสนาสอนวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว สิ่งที่ทํามาเราทําของเราทัง้นัน้  เราทํามา  สิ่ง 
ตาง ๆ พอเราจะเขาไปสูบานเรา  เราเขาไปสูปญหาเดิมของเรา เขาไปสูฐีติจิตของเรา  เราเขาไปสูตนขั้ว 
ของเรา  มันเขาเผชิญกับความจริง  เราจะบอกวาเราตองเผชิญกับความจริงกันนะ  เราก็ตองเผชิญกับ 
ความจรงิ และแกไขตามความเปนจริง
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สิ่งใดที่เปนขอเทจ็จรงิเราตองเขาไปแกไขตรงนัน้  ไมใชหนีความเปนจริงของเราแลวไปแกไข 
ที่คนอืน่  ปญหาคนอืน่แกไดงายมาก ปญหาคนอืน่  ๆ  ใคร  ๆ  ก็แกไขได  แตปญหาของตัวเองทุกคนแก 
ไมได  แลวการภาวนาจะกลบัมาสูการแกปญหาของตัวเอง  ถาตองการแกไขตวัเองตองคนหาตัวเองให 
เจอกอน  ฉะนั้นเราตองพุทโธ ๆ ๆ ๆ แลวทําความสงบของใจ เพื่อกลับไปสูขอเท็จจริง กลับไปสูฐีติจิต 
กลับไปสูขอมูลเดมิ  กลับไปสูปฏิสนธิวิญญาณที่พาเกิดพาตาย  ที่ทําใหเราเกิดเราตายอยูเนี่ย การภาวนา 
ของเรา ๆ ภาวนาเพื่อไปชําระกิเลส ไมใชภาวนา… 

พระพุทธศาสนามีอยูซึง่  ๆ หนาเลย  เราอยูกับพุทธศาสนา แตเราปฏิบัติกัน แตปฏิบัติไปเรรอน 
อยูขางนอก ไปเรรอนไมมีสิ่งใดเลย วาง ๆ วาง ๆ  อู! สบายมาก สุขมาก ไมรูไปสขุกันอยูทีไ่หน  หา 
ความสุขยงัหาความสุขไมเจอเลย  แลวกม็ีความสุขมาก  ๆ  แลวทําตามขอเท็จจริงเห็นไหม  มันจะเกิด 
อาการอยางนี้ทุกคน นี่คอืเรือ่งพืน้ฐานนะ ทุกคนจะเจอมากหรือนอย เรากินอาหาร  เราทําอาหารกินกัน 
เราไมเคยเก็บลางเลยเหรอ  ทุกคนกินอาหาร  อาหารจะสมบูรณทกุวนัเลยเหรอ  มเีงนิมหาศาลเลย 
อาหารบางที่เขายังสงไมทันยังไมไดกนิเลย 

พื้นฐานของกรรม พื้นฐานของจิตมนัม…ี  ทุกคน ครูบาอาจารย หลวงปูมัน่ ทานถึงเปนหวงตรง 
นี้มาก  แลวทาน...เห็นไหม  หลวงตาทานจะบอกวา...หลวงปูมัน่ทานเปนพระอรหันต  หลวงตาอยูกับ 
หลวงปูมั่น  ๘  ปเห็นไหม  เก็บเล็กผสมนอย  เปนพระอรหันตนะแตไมยอมทําผิดอะไรจากศีลเลย  ไม 
ยอมทําผิดเลย แมจะแกชราภาพเปนวัณโรคกินอาหารตอนเชานี่กนิไมได  คนอายุ ๘๐ ป  แลวเปนวัณ 
โรคกนิอะไรไมไดเลย  หลวงตาทานพยายามเอาน้ํามะพราว  ๆ  ในเพลไปใหทานดืม่เพือ่ประทังโรคภัย 
ไขเจ็บ  ทานบอกวากนิไมไดฉันไมได  ทําไม..  ไอตาดํา  ๆ  มันมองอยูเห็นไหม  ทานเอาชีวิตทานเปน 
แบบอยางเหน็ไหม  ไมยอมทําอะไรถอืธุดงควัตร ฉนัมื้อเดียว  ฉันหนเดียว ฉันไดก็ไดไมไดก็ไมจําเปน 
ทั้ง ๆ ที่คนปวยนะ เห็นไหม 

เพราะอะไรเพราะทานทําไวเปนแบบอยาง  เพราะทานไดสมบกุสมบัน่มา  เพราะทานไดผาน 
วิกฤตในการประพฤติปฏิบัติมา  ทานรูวากําลังใจขนาดไหนมันถึงจะทําใหเราเอาชนะตัวเราเองได  ถา 
กําลังใจออนแอเราจะสูตัวเราเองอะไรไมไดเลย ทีนีเ้ราจะประพฤติปฏิบัตกิันเพื่อเอาความจรงิขึ้นมาเนีย่ 
พอเกิดอาการ  อาการนี่มนัแคพื้นฐานมันหญาปากคอก  เพียงแตเริ่มตนขึน้มามนัจะมีอาการ  แต 
หญาปากคอก มันทําใหพวกเราไมมีกําลังใจแลวลมเหลวไปเลย 

แตถาเรามีกําลังใจของเรา ๆ พยายามตอสูของเรา ถาเราผานขั้นตอนอยางนี้ไป พอมนัเคยตวัสั่น 
มันเคยทําใหเราแผนเสียงตกรอง คําวา แผนเสียงตกรองนะ มันก็ตกรองวนอยูที่เกา การปฏิบัติของเราก็
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วนอยูนี้ ๑๐  ป ๒๐ ป  มันไมไปสักที ๆ เปนไหม คือ อาการแผนเสียงตกรอง  เราก็พยายามทําของเรา 
ดูสิเห็นไหม  เมื่อกอนไมมีรถไฟฟา  เราขึ้นรถเมลเกอืบเปนเกือบตาย  เดี๋ยวนีม้ีรถไฟฟาลมืรถเมล 
หมดแลว  นี่กเ็หมอืนกัน  พอมันแผนเสียงตกรองพอมนัพนไปก็ขึน้รถไฟฟาพรวดไปพรวดมา  นี่ก็ 
เหมือนกนัถามนัแกตรงนี้จบมนัก็ไปได  ไมตองไปหวง  รถไฟฟาไมมีแตรถเมลเราก็นั่งรถเมลกัน 
เมื่อกอนเราทําไมนัง่ไดละ พอมีรถไฟฟารถเมลมองขาม  กูจะนั่งรถไฟฟา 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาจิตมันหมุนอยู  มันแผนเสยีงตกรองอยู  มันก็เหมอืนเรานัง่รถเมลอยูเราก็ 
พยายามของเรา  เพราะมันยังไมมรีถไฟฟา  แตถามันพนจากตกรองไปมันก็จะไปรถไฟฟา  มันกจ็ะไป 
ได  มันเปนปญหาพื้นฐานนะ  แลวปญหาพืน้ฐานไมตองไปคิดมาก  คําวาคิดมาก  เราจะเปรียบเทยีบ 
กับคนโนน  เปรยีบเทียบกบัคนนี้  การเปรียบเทียบนีม้ันเปรียบเทยีบเพือ่เปนกําลงัใจนะ  เปรียบเทียบวา 
ดูสิ  ทําไมเขาทําได  เวลาเราปฏิบัติอยูเราก็คิดอยางนีเ้หมือนกนั พระพุทธเจาก็คน หลวงปูมั่นก็คน เราก็ 
คน ทานเปนคนทําไมทานทําได เราก็เปนคนทําไมจะทําไมได ก็พยายามมุมานะ 

แตเวลามันทอใจนะ  เวลามนัทอใจ  มนัทุกขลําบากมาก  ทานกบ็อกวาความลําบากของเราสู 
พระพุทธเจาไมไดหรอก  สูหลวงปูมั่นไมไดหรอก  สูครูบาอาจารยของเราไมไดหรอก  เพราะครบูา 
อาจารยของเราทานลําบากมากกวาเรา  เพราะสังคมยังไมยอมรับ  สังคมเขาไมเช่ือถอืศรัทธา สังคมเขา 
ไมเหน็ดวยกับการประพฤติปฏิบัติ  สังคมเขาเห็นดวยในทฤษฎีในการศึกษา  ในการวามีปญญา  ๆ  ทาง 
โลก  เขาไมคิดหรอกปญญาที่มนัลกึซึ้งขึน้มา  ปญญาในการภาวนา  ปญญาการถอดถอนกิเลสมนัเปน 
อยางไร 

เนี่ยครบูาอาจารยของเราทานใชชีวิตทั้งชีวิตเลย  หลวงปูมั่นทานใชชีวิตทั้งชีวิตเลย  หลวงตา 
คิดถึงหลวงปูมั่นทีไรนั่งรองไหทุกทวีาหลวงปูมัน่ทานปฏิบัติมาจนทานนิพพานไป  ทานไมเคยอยูใน 
เมืองเลย ทานอยูในปาในเขามาตลอด ทานอยูในปาในเขาทานทําชีวิตทานเปนแบบอยางมาตลอด  ทาน 
ตอสูกับกเิลสของทาน  ทานตอสูกับอุปสรรคจากสงัคมที่บีบคั้น  ตอสูมาทุก  ๆ  อยางเลย  ทานทําของ 
ทานมาเปนคติแบบอยางใหเราประพฤติปฏิบัติ 

แลวเรามาประพฤตเินีย่  ดูสิ มาเนีย่ทางสังคมเขามีใหพรอม  ทุกอยางมีใหพรอมแลวเราทําอะไร 
กัน นี่ถาเราจรงิของเรา  เราดูแบบอยางนัน้ พอดูแบบอยาง อยางนัน้ปบ มนัก็ยอนกลับมานะ  ทานกค็น 
เราก็คน  แตเวลาทุกขทานทุกขกวาเรามากเยอะแยะเลย  มันก็สรางกําลงัใจใหเราขึ้นมาเห็นไหม  สราง 
กําลังใจของเราขึ้นมา  เนี่ยถาเราไมสรางกําลงัของเราเลย  เราจะรอแต..  นักมวยบอกใหพีเ่ลี้ยงตอยแทน
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มันไมมนีะ พีเ่ลี้ยงใหน้ํานกัมวยได แตเวลาตอยนักมวยตองเขาไปตอยเอง นี่นักมวยจะใหพี่เลีย้งตอยให 
พี่เลี้ยงตอยใหที  มันจะนั่งอยูในมมุไง 

จิตมันเวลาภาวนาเห็นไหม  มนัไมทํา  โนนก็ไมด ี นี่ก็ไมดี  ไมมีใครชวยกูเลย  ทกุขนะ  คิด 
ยอนกลับนะปญหาอยางนี้เราคิดยอนกลบัมาแลวมันจะมีกําลงัใจ  กําลังใจมนัจะเกิดขึน้มา  แลวเกิด 
ขึ้นมาเราจะสูได  ไมมีอะไรหรอก  ไมมีใครทําใหเราไดหรอก  ไมมใีครจะมาเกือ้กลูเราไดขนาดนี้  ครู 
บาอาจารยเรานี้เกือ้กูลเรามาก  คําวา  เกือ้กูล  คอืเกื้อกูลจากความรูสึกนะ  เกือ้กูลจากความเปนหวง 
อาลัยอาวรณ  เกื้อกูลจากความถนอมรักษา ถนอมรกัษาอะไร ไมไดถนอมรกัษาเรานะ ถนอมรักษาขอ 
วัตรปฏิบัตไิง กติกาขอปฏิบัติถนอมรักษาไว ใหพวกเรามากาวเดนิไง 

นี่ทางอนัเอก  ไมถนอมรักษาก็อุมหนูไปทีสิ หนูยงัภาวนาไมไดเลย  นักมวยตอยเอง ไมมีใหพี่ 
เลี้ยงมาตอยแทนหรอก  นักมวยตองออกตอยเอง  ครูบาอาจารยทานดูแลขนาดนัน้นะ  อนันี้  ใช! 
แผนเสียงตกรอง  แตแผนเสียงตกรองอันนี้มนัเปนศพัทของเราเอง  เพราะเราก็เปนไง  เราเปนปญหา 
อยางนีม้าเยอะ แลวเราก็พยายามมาเทียบเคียง คําวาเทียบเคยีงคอืศัพทของเรา  คือพยายามพูดกับตวัเอง 
นี้คืออาการอยางใด อาการอยางนีม้ันเปรยีบเหมือนอะไร  แลวพอเราบอกนีม่ันแผนเสียงตกรอง  เพราะ 
มันวนมาทีเ่กาทุกทีเลย  มันวนกลับมาที่เดมิ  จนแผนเสียงตกรองนี้ตกภวงัค  ตกภวังคจิตหายไป จิตไม 
รับรู นี้แผนเสยีงตกรองทั้งนั้น  แลวเราพยายามแกของเราไง เราแกของเรามา  เราแกของเรามาแลว 

เพราะฉะนัน้อาการอยางนีพ้อแก..  การปฏิบัติสวนใหญจะเจอหมดนะ  และเวลาคนที่เขาเจอ 
แลว  พอเขาไปเจอปญหาที่ใหญกวา  คือเวลาปญญาออกไปพจิารณา  หรือเกิดปญหาสิ่งใด    ปญหา 
อยางนีเ้ลยกลายเปนปญหาเล็กนอย  เขามองขามกันหมดไง  แตปญหาอยางนี้มนัจะเปนปญหากับผู 
ปฏิบัติใหม  ผูที่ยังไมมีหลักเกณฑ  พอเจอปญหาแบบนี้ไปก็นอยใจไง  พอเจอปญหาอยางนีไ้ป  โอะ! 
ปฏิบัติทําไมไมมคีวามสุขวะ ปฏิบัติแลวตองรมเยน็สิ  ทําไมยิ่งปฏบิัติยิ่งรอน  ยิง่ปฏิบัตยิิ่งทกุข  เอา..  ก็ 
ความจรงินะ ความจริงมันเปนอยางนี้  สูนะเดี๋ยวจะรู  สุขหรือทกุขไง ที่สุดแหงทุกข พอที่สุดแหงทุกข 
ทําลายหมดแลวนะจบกันที กับเจอความทุกขแลวหลบหลีกมัน  แลวไมจบสักที แลวจะไปเจอขางหนา 
อีกนะ  ขางหนาจะไปเจอมันอีกจะสูไมสู  นี่คิดถึงกับเรานะ นี่สูมนันะ อันนี้พูดถงึแผนเสียงตกรอง 

ฉะนี้ไอทีว่านั่งดูสมาธิ  ๒.มีวนัหนึ่งนั่งสมาธิดูลมภาวนาไปตามปกติ  นั่งไปถึงประมาณ  ๕ 
นาที  อยู  ๆเสียงรถราที่ไดยนิก็หายไป  ดับสนิทหดูับเลย  ความรูสึกมกีายเลือ่นลอยอยูในมมุมืดเควง 
ควาง  ความรูสึกนีเ้กิดขึน้ไมกี่นาที  ผมรูสึกตกใจมากอาการแบบนี้ คอือะไรครบั
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หลวงพอ :  อาการแบบนี้  ตอนนีน้ะใหเปนบวกไว  ใหเปนบวกหมายถึงวามันลง  แตลงแลวมัน 
ตกใจ ตกใจเหน็ไหม หลวงตาทานสอนมากเวลาพทุโธ ๆ ๆ ๆ  แลวเวลาจิตมันวูบลงเรากลัวตายกันอะ 
พอเรากลัวตายเราเนีย่  เรากบ็อกวาถามนัวูบไปมนัจะหายใชไหม  เราก็พยายามเหมือนกับคนทะลึ่งจาก 
น้ํา  ทะลึ่งจากน้ําขึ้นมาใหรับรูไง  ไอนีก่็มนัจะลงสมาธิ  ไปขวางมันไมลงสมาธิมนัก็กลับมาอกีเหน็ 
ไหม  ถามันกลับมา อาการหูดับ 

อาการตาง ๆ มันมี ๒ อยาง  ถาดับเลย อาการหูดับ ถางั้นมนัไมดบัไปเลย  เพราะรูสึกตกใจ มี 
ความรูสึกอยู  เพราะความรูสึกตกใจมีสติอยู  มีความรับรูอยู  แตถามันเปนตกภวงัคนะ  มันวูบแลวก็ 
หายไปเลย ความรูสกึอะไร ๆ ไมมี  เวลามนัจะออกจากภวังค เหมอืนคนตกใจตื่น  เหมอืนคนสะดุง 
จากตื่น  อยางนัน้คือมันหายไปเลย คําวาหายไปเลยมันตัดชวงไง ขณะที่ไปภวงัคมนัไมมีสตมิันหายไป 
เลย แตเพราะมีสติ ๆ รับรูตวัเองกเ็หมอืนกบัรูสึกตวัขึ้นมา อนันัน้ขึน้มาจากความรูสึก อนันัน้ขึ้นมาจาก 
ภวังคแตอนันีม้ันมีความรูสึกอยู  เพียงแตมอีาการตกใจ 

ใหกลับไปกําหนดพุทโธ ๆ ๆ ๆ อยางเดิม แลวพอกําหนดพุทโธ ๆ ๆ ไปอยางเดมินะ นี่คือรูแลว 
อาการลงสูสมาธิ มันก็อยากไดอาการอยางนั้น พออยากไดอาการอยางนัน้ก็จะไมไดอีกเลย  เนี่ย  โดย 
ปกตินั่งสมาธิมานานทําเปนพัก ๆ ๆ ตั้งแตวยัรุนตอนนี้อายุ ๓๕ ปแลวครับ  ตั้งแตวัยรุนจนถงึ ๓๕ ป 
สิบกวาป  ยี่สิบป  เห็นไหมมันไมเคยเกิดอาการอยางนี้เลย  จิตไมมกีารเปลี่ยนแปลง  เราจะชี้ใหเห็นวา 
สมาธิไมใชจิตปกติไง   วาง ๆ ๆ เราสรางไดเวลาเราคิดสิ่งใดตาง ๆ  คิดอะไรที่มันกวนใจเหน็ไหม คิด 
ใหวางมันก็วางแตไมใชสมาธ ิ

แตสมาธิเห็นไหม  วาง ๆ มนัเปนวาง ๆ ของสามญัสํานึกใชไหม สมาธิมันลึกกวานั้น  มนัลึก 
กวานั่น  เพราะอะไร  เพราะมีสติเหน็ไหม  วูบ…ลงจนสะดุงเลยเห็นไหม  เออจิตจะลงสมาธิมันแตกตาง 
จากจิตปกตนิี้ไหม  แตกตางไหม ถามันแตกตาง มนัแตกตางอยางไร  เนี่ยถามันมีความแตกตางมนัจะรู 
เลยวา  ขณิกสมาธิเปนอยางไร  อุปจารสมาธิเปนอยางไร  อัปปนาสมาธิเปนอยางไร  แลวอัปปนาสมาธิ 
มันรูอยางไร ก็วาสักแตรู  สักแตรูมันเปนอยางไร  เนี่ยแคขั้นของสมาธิมันจะรับรูอาการตาง ๆ อยางนี้ 
หมดเลย 

ฉะนั้นสิ่งที่ภาวนาตั้งแตวยัรุนถึง ๓๕ ป ฉะนั้นกําหนดพุทโธ ๆ ๆ ทํามาเปนพัก ๆ ๆ คราวนี้ทํา 
เปนพกั  ๆ  ๆ  มันเปนเครือ่งอยูนะ  เนี่ยศีล  สมาธิ  ปญญา  ทําทานรอยหนพันหนไดบุญไมเทากบัถอืศีล 
บริสุทธิ์หนหนึง่  มีศีลบริสุทธิ์รอยหนพันหนไดบุญไมเทากบัเกิดสมาธิหนหนึ่งเห็นไหม  การเกิดสมาธิ 
หนหนึ่ง การเกิดสมาธิอยางนี้แค ๕ นาที  แลวมันลงขนาดไหน นัน้ละความรูสึกอันนั้นจะฝงใจมาก...
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เนี่ยธรรมารส  รสของธรรมชนะรสทั้งปวงเหน็ไหม  จิตไดสัมผัส  มันไดรับรสของสมาธิ  มันไดรับ 
รสไง รสหวาน รสเปรี้ยวตาง ๆ  ลิ้นไดรับรส  มันจะจํารสนัน้ได เวลาเขาเขียน เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม 
เขาเขียนเปนตัวอักษรเราก็อาน นกัเรยีนศึกษากนัหมด เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม แตลิ้นไมเคยลิม้รสเลย  ก็ 
ไมรูจกัรสเลย แตพอลิน้ไดลิ้มรส มันกอ็อ.. เปรี้ยว หวาน มัน เคม็ แตลิ้นไดรับรส ออ..  มันเปนอยางนี้ 

จิตลงสูวูบ…เนีย่  มันกไ็ดรับรูของมนัแลวเนี่ย รบัรูของมนั ทฤษฎี คําสอนเปนคําสอน แตจิตได 
สัมผัสอันนี้มนัจะฝงใจอนันี้ตลอดไป  ถามันฝงใจตลอดไปเห็นไหม  ถาปฏบิัติอีกไมไดหรอือยางไรก็ 
แลวถาจิตมนัมกีรรมมนัตองตายหรืออะไรก็แลวแต....  ถาจิตมันเกาะตรงนีไ้ป  เกาะอาการอยางนี้ 
อาการอยางนี้คือจิตหนึ่ง  จิตหนึ่งจะไปเกิดเปนพรหม  ถาทําสมาธินะ  ฤาษีชีไพรไปเกิดเปนพรหม 
เพราะเหตนุี้ เพราะจิตเขาลงเปนสมาธิไดงาย  นี่สมาธิอยางนี้มนัไดสมัผัส 

อันนีเ้ปนขอเท็จจริงเลย  ขอเท็จจริงทีจ่ิตไดสัมผัสเองเลย  เพราะจิตไดสมัผัสเองมนัรูของมนั 
โดยสัจจะความจริงอันนั้น  ทั้งที่ตัวเองสมัผัส  ตัวเองรูเองนะ  แตเวลาออกจากสมาธิไป  อาการแบบนั้น 
คืออะไรครบั  ทั้งที่สมัผัสเองนะ  เพราะเราสัมผัสใหม  เรายังเขาใจสิ่งใดไมไดเพราะสมาธิมันมี 
หลากหลาย  พอจิตเรามีหลากหลาย เราฝกไดไหม วติก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตารมณ 

ปติเห็นไหมพอจิตมนัลงสมาธิมันมีความรับรูอะไรตาง  ๆ  มันมีเกิดปติของมนั  เกิดความสุข 
ของมัน  เกิดเอกคัคตารมณของมัน  เพราะเกิดเอกคัคตารมณ  การเขาการออกการฝกฝนบอย ๆ เขา พอ 
เอกัคคตารมณผลของสมาธิเนีย่  เราจะมัน่คงกับมนัเราจะมีอาการกับมนั  เราจะรบัรูสิ่งนั้นได  พอมี 
สมาธิแลว อันนีม้ันชัดเจนมากนะ  ชัดเจนที่มนัวบู..ลงอะไรตาง ๆ  มันตกใจขนาดไหน เราจะบอกวา 
จิตปกติกับจิตที่เปนสมาธิ  พอจิตที่เปนสมาธิถามันเกิดปญญา  ๆ  อันนั้นเปนโลกุตรปญญา  และปญญา 
อันนีม้ันจะถอดถอนกิเลสอยางไร 

แตปญญาโดยปกติที่เราเกิดขึ้นมามนัเปนโลกียปญญา  ปญญาเกิดจากสมองเกิดจากสามัญสํานึก 
มันเปนอยางหนึง่  แลวถาปญญาที่เกิดจากสมาธิมันเปนอกีอยางหนึ่ง  มันมีความแตกตางทั้งนั้นนะ  มนั 
จะมีความรูความเหน็ของมนั  แมแตสมาธิกับไมเปนสมาธิอยางนี้ชัด  ๆ  มากเลย  แลวสมาธิจะมีความจํา 
เปนอีกไหม  แลวทําไมตองทําสมาธิ  ทําไมตองทาํความสงบของใจ  แลวทําไมตองทําสมาธิ  คําวา 
สมาธิ…  ถามันยงัไมเกิดสมาธิเราก็ใชปญญาได เพราะปญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา ฉะนั้นถา 
สมาธิเรายังเกิดไดยาก  สมาธิมันไมมคีวามเขมแขง็ของเรา  เราก็ใชปญญาของเราไปเรื่อย  ๆ  เพราะ 
ปญญาอยางนี้มนักอ็บรมใหเกิดสมาธินั่นแหละ แลวเกิดสมาธิแลวมนัก็คุมคา
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ถาเปนสมาธิมันจะมีความสุขมาก หลวงตาทานพูดเองนะ เราติดสมาธิ ๕ ป  เราเช่ือกนัวาตอนนี้ 
ทานเปนพระอรหนัต  แลวทานติดสมาธิมาไหม ติด ทานติดสมาธิตั้ง ๕ ป ทานพูดเอง  ผมติดสมาธิ ๕ 
ป และคําวาติดสมาธิ…  เราจะบอกวาสมาธินี้มนัมีคณุคามาก จนเราช่ืนใจ เราพอใจกบัผลอนันัน้เลย วา 
เปนนิพพาน  ฉะนัน้ทําไมถึงตองทําสมาธิไง  ถาปญญาอบรมสมาธิ  สมาธิมันก็มีความสุขใชไหม  คนที่ 
ติดสมาธินั้นคิดวาสมาธิเปนนิพพานเลย 

ฉะนั้นถาเรากําหนดทําสมาธิของเราเขามาได  มันกเ็ปนความสุข  มนัก็มคีุณคาเหลอืลนอยูแลว 
แลวสมาธินี้ถามีครูบาอาจารยของเราหรอืมอีงคสมเด็จพระพทุธเจาใหออกใชปญญาไป  ปญญาที่เกิด 
จากสมาธิ เกิดจากจิตที่เปนสมาธิ  ไมมีอีโก  อีโกหรือตัวตนทําใหเกิดสมาธิไมไดหรอก  เพราะสิ่งตาง 
ๆ  มันจะตองยบุลง  คําวา  หินทับหญา  คําวา  ฝุนใตพรม  เห็นไหม  ฝุนมันอยูใตพรม  พรมมนัอยู 
ขางบนฝุน  โอ  มนัสวยงามมาก หินทบัหญา  โอโฮ กอนหนิเขาประดับสวน โอโฮหนิสวยงามนะหิน 
เปนรูปตาง  ๆ  เห็นไหม  หินทับหญา  หินทับหญา  สมาธิมันทับกิเลสไว  ถึงจะหินทับหญาก็ขอใหมีหิน 
เถอะ  ไปดูสวนญี่ปุนสิ  หินสวย  ๆ  ทั้งนั้นเลย  กอนละหลายตงัคนะ  เขาวาหนิทับหญาไมมีคา  ไมมีคา 
โธ! หินกอนละเปนแสนนะ 

จะบอกวาแคเปนสมาธิมันก็มีความสุขแลว  แลวอยางนีเ้ราปฏิบัตกิันโดยตามขอเท็จจรงิ  ศีล 
สมาธิ ปญญา เราทําจิตเราใหสงบ  ถาจิตเราสงบจะเกิดปญญาขึ้นไปตามขอเทจ็จริง นีม่ันจะทุกขจะยาก 
ขนาดไหนเราก็ตองสู ฉะนั้นนี่กรณีหนึ่ง กรณนีี้เวลาภาวนาไปจิตของเรามีความเหน็แตกตาง ความเหน็ 
แปลก  ๆ  ความเห็นตาง  ๆ  กรณีนี้เปนกรณีเล็กนอยมากนะ  เรานีเ่ปนพระแลวมีพระมาปรึกษาเราเยอะ 
มาก  เวลาจิตสงบแลวจะตั้งครูบาอาจารยองคทีเ่ปนครูบาอาจารยของเราขึ้นมา  แลวก็เพงโทษพยายาม 
กลาวโทษ  หลายองคมาก  มาหานะหลวงพอทําไมเปนอยางนัน้ 

บางองคนะ  ถาจิตสงบหรือจิตมนัมีหลักขึน้  จะตั้งพระพทุธเจาขึ้นมาแลวกเ็พงโทษ  คอยเพง 
โทษ  เนี่ยอยางนี้มนัม.ี.  ถามีอยางนีท้ําไมพระพทุธเจามีพระเทวทัต  พระพทุธเจานีน่ะ  ถาไมมีพระ 
เทวทัต พระพุทธเจาก็ไมเปนพระโพธิสัตว  ไมไดสรางบุญกุศล เพราะพระพุทธเจากับพระเทวทัตเปนคู 
เวรคูกรรมกนัมา  เนี่ยกเ็กิดมารวมภพรวมชาติกันตลอด  แมแตชาติสุดทายนะเกิดเปนพี่เปนนองกัน 
เปนพีเ่ปนนองกนัเพราะอะไร  เพราะพระเจาสุปปพุทธะเปนพอของพระเทวทัต  เพราะเจาสุทโธทนะ 
เปนพอของพระพุทธเจา  เปนลกูพี่ลกูนองกนันะ  เวลามาเกิดในชาติสุดทายเกิดเปนพีน่องกนั  เกิดเปน 
ลูกพี่ลกูนองกนั  แลวพระพุทธเจาออกบวชแลวพระเทวทัตก็ออกบวชพรอมกับพระนันทะ  พระ 
อานนทไง  ๕-๖  องคออกบวชพรอมกนั  เห็นไหมเวลาเกิด  ๆ  รวมกัน  แตเวลามคีวามเห็น  ทําไมมี 
ความเหน็มนัแตกตางไป  นี่เพราะเวร เพราะกรรม
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ทีนี้ยอนกลับมาทีจ่ิตเรา  เวลาเกิดขึน้มา  มันสรางเวรสรางกรรมอะไรมานัน้  สิ่งใดที่เกดิ 
ขึ้นมาเราก็รูวาสิ่งนั้นมันเปนอกุศล สิง่นัน้ไมดีเลย  ถาสิ่งนั้นไมดเีลย เราก็พยายามตัง้สติ  ถามนัเกิดขึน้ 
มาแลว มนัเปนเรื่องสุดวิสัย  คําวาสุดวิสัย  มนัเกดิมาจากจิตใตสํานึก ความคิดเห็นไหม มารเอย เธอ 
เกิดจากความดําริของเรา  เราจะไมดํารถิึงเจา  เจาก็เกิดกับจิตเราไมไดอีกเลย ความคิดเวลามนัเกิดขึน้มา 
เห็นไหม  มารเอยเธอเกิดจากจิตของเรา  พอความคิดเกิดมามนักเ็กิดตาม  สติปญญาเราไมทัน  พอมนัไม 
ทัน  เราจะบอกวามันเปนเรื่องสุดวิสยั 

แตเราเปนชาวพุทธและเราไดศึกษาธรรม  พอศึกษาธรรมสิ่งนีเ้ปนสิง่ที่ไมดีตองแกไข  เราก็ 
พยายามตั้งสติสิ  สิ่งใดที่เกิดขึ้นแลว  สิ่งใดทีเ่กิดขึน้มา  ที่มันเปนเรือ่งสุดวิสยั  เพราะวาเราเปนปุถุชน 
สิ่งใดเกิดขึน้เรายังควบคุมใจเราไมได  ความคิดมนัเกิดขึน้มา  เราก็ตั้งสติไว  ขอโทษขอขมา  เรา 
แนะนํานะใหขอขมา  ขอขมาเวลาเราอยูในบานนะ  หองพระเรานะ  ขอขมาพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  แกวสารพัดนึก พระพทุธ คือ พระพุทธเจา พระธรรม คือ สจัธรรม พระสงฆ  คอื พระอรยิ 
สงฆ  สิ่งที่มันเกิดขึน้มากับใจเรา  ขอขมามนัไมเกดิเวรเกิดกรรม  แกวสารพัดนึก  รัตนตรัยคอืแกว 
สารพัดนึกเปนรัตนตรยัของเรา  แกวสารพัดนึกเหมือนนิวเคลยีร  ถาใชทางที่บวกก็จะเห็นผลบวกกับ 
เรามาก ถาใชในทางทีล่บกจ็ะลบมากเหน็ไหม 

ดูสิ เห็นไหมในธรรมของพระพุทธเจา ติเตียนพระอริยเจาเปนกรรม  คําวา ติเตียน  เขาบอกวา 
ศาสนาพุทธยุงมากเลย  ถาไมเช่ือก็เปนบาป  ไมบาป  ไมเช่ือไมบาป แตติเตียนเพราะเหตุใด พอไมเช่ือ 
มันก็หาเหตุผล    หาเหตุผลมาติเตียน  ติเตียนพระพทุธเจามันเปนกรรม  มนัเปนกรรมกบัใจของเรา  ถา 
เปนกรรมกับใจของเรา  เราก็ขอขมาซะ  เราขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เวลาทําวัตร ขอขมา 
พระรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ขอขมาเพราะวาเราควบคุมใจไมได  เราควบคมุไมได  แต 
เราก็รูวามันผิดเหน็ไหม เราขอขมาเพื่อใหมันเจอืจางลง  เบาลง เพราะรูวาผิดไง 

อยางเชนไฟ  เรารูวาไฟ  เราก็ไมอยากหยิบหรอก มนัรอน มอืพองหมดเลย ทนีี้มนัเผลอไปแตะ 
เขาทุกทีเลย  ก็พยายามตัง้สติไว  ตั้งสติไว  อยาใหมนัเกิดขึน้มา  นี่เวลามนัเกิดอกุศลไง  อกุศลอยางนี้มี 
นะ  มันเกิดมาเอง นี่ไงกิเลส  มนัเกิดมาโดยที่เราก็ไมตองการเราก็ไมตัง้ใจ  แตมนัก็เกิดมนัมาอยางไร 
แตถาพยายามตอสูเขาไป  มนัแกไขได  แกไขสิง่นี้ได  เพียงแตวาหนาหรือบาง  ถาหนามันหนักหนา 
สากรรจ มนัก็ โอโฮ  ตองตอสูเตม็ที่  ถาบาง ๆ นะโดยใชปญญาใครครวญ  มนัไมดีแลวคิดทําไมละ 
เห็นไหม พอคิดทําไมก็ไมไดตั้งใจมันคิดเอง  เอา..คราวหนาจะตั้งสติใหดี ๆ ถามันคิดขึ้นมาพยายามละ 
มันกอน
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มันเหมือนเรา  เราปฏิบัติใหม ๆ นะ นิมิตนี่โคตรมาเลย นิมิตตอภาค ๑ ภาค ๒ ไดตลอด แตพอ 
ไปอานประวัติหลวงปูเทสก กับหลวงปูหลุย องคหนึ่งติดสมาธิ ๑๗ ป องคหนึ่งติดสมาธิ ๑๑ ป ไปอาน 
เขานะ  กลัวมาก ตั้งแตบัดนั้นมา นิมิตไมเอา ถาเกิดนิมิต ไมเอาเลย  เวลานัง่สมาธินะตั้งใจเลย  ไมเอา 
อะไรทัง้สิ้น เอาความสงบไมเอาอะไรเลย  แลวพอนั่งไปมันเคยเปนใชไหม  เมื่อกอนปฏิบัติใหมมนั 
จะเขาภาค ๑ ภาค ๒ เพราะมันนัง่สมาธิบอยครั้ง ครัง้แรกกม็ารอบหนึ่ง พอครั้งสอง ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค 
๔ มันตอกันไดหมดเลย พอตอนหลังไมเอา  ไมเอามนัก็มานะ เพราะมันเคย 

มันเคยแลวนะ  พอมันไมเอา  ๆ  ๆ  พอไมเอา พอสติมันมาพรอม  เพราะฝกไมเอาจากขางนอก 
พอมนัมีสติขางในนะ พอนีม่ันจะมานะ  มันบอกไป  ไมเอา ๆ ดับหมดนะ เราทํามากับเราเอง เรือ่งนิมิต 
เราทํากับเราเอง แลวปฏิเสธมนัตลอด ตั้งแตอานประวัติหลวงปูเทสก หลวงปูหลยุ  ตั้งแตวันนัน้มามนั 
ปฏิญาณขึ้นมาในจิต ไมเอา อะไรกไ็มเอา เอาแตความสงบ อะไรก็ไมเอา แลวพอมาก็ปฏเิสธได 

ฉะนั้นเวลาใครมาถามปญหาเรา  จะบอกเลยไมเอาแกได  เขาเชื่อหรือไมกเ็รือ่งของเขานะ  แต 
เราทํามาแลว  เราทํากับตวัเราเอง  เราทําของเรามาแลว  แลวเราทําไดผล  ไมไดผลเราจะเอาความผิดของ 
เรา  เอาอปุสรรคของเรามาเลาใหโยมฟงไดอยางไร  ผิดเราก็ผิดมากอนโยม  แลวเราก็แกไขของเรา 
มาแลว อาว ถาไมแกไขจะรูผิดไดอยางไรจะรูถูกไดอยางไร  ผิดก็รูวาผิด ถูกก็รูวาถกู อาว..แลวก็แกไข 
มาแลว สิ่งที่เอามาสอนมนัจะผิดไปไหนนะ เพียงแตวาเราจะทําหรอืไมทํา เราทําถึงหรอืไมถึง 

ฉะนั้นสิ่งที่เปนอกุศล  สิ่งที่เกิดขึน้มาเนี่ย  เราแกไขได  แตอยางทีว่าตองเริ่มตนเลยกําลังเครือ่ง 
เรามันทรุดโทรมมาก ลูกสบูก็แทบจะหลุดอยูแลว แรงอัดก็ไมมีเลย เครือ่งมันเลยไมมีกําลังเลย ใสเกียร 
๑ เกียร ๑ ก็ดับ ฉะนั้นเราไปตั้งสตกิัน พยายามมาฟนฟูผาเครื่องเปลี่ยนลูกสบูใหมนัเขมแข็งขึน้มา แลว 
เราจะทําของเราได การภาวนาจะเปนอยางนัน้ 

ฉะนั้นสิ่งที่เปนแผนเสยีงตกรอง ใชไหม ใช!  ก็ตองแกไขแบบนี้ สิ่งที่มนัลงสมาธิวูบ..  ไปอยาง 
นี้มนัก็เปนอาการที่ผานไปแลว  สิ่งทีเ่ปนอดีตผานไปแลวมนัก็ไมเปนประโยชนกับเรา  เพียงวาเอามา 
ยืนยนัวาเราไดสมัผัสใชไหม “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต”  เราไดสัมผัสสติ เราไดสัมผัสสมาธิ เรา 
ไดสัมผัสปญญา  เราไดสัมผัสหมดเลย  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนัน้ไดเหน็ตถาคต”  เราไดสัมผัสเทากบัเราได 
จับตองชายจวีรพระพุทธเจาเลย  แลวเราประพฤติปฏิบัติของเราไป  เพื่อประโยชนของเรานะ  ใหมี 
กําลังใจ  สิ่งนี้มันเปนปญหาพืน้ฐานนี่แหละ  ปญหาพื้นฐาน  ปญหาหญาปากคอก  แตกวาจะแกกันได 
พยายามหนอย  แลวเราจะผานปญหาปากคอกไป  แลวเหมอืนคนฝกงานเห็นไหม  นักกีฬากวาเขาจะ
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คัดเขาทีม  ถาไดทมีแลวมีโอกาสที่จะแขงขันตลอดไป  เราประพฤติปฏิบัตขิองเราไป  ผานปญหา 
ปากคอกนี้เขาไป แลวมีหลกัมเีกณฑของเรา เราจะปฏิบัติของเราได  เพื่อประโยชนกับเราเนาะ  เอวัง


