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งานพุทธะ 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบปญหาธรรม วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

หลวงพอ :  เปนมานานขนาดไหนแลว 

โยม ๑ :  ก็ มันจะเปนตลอด 

หลวงพอ :  เปนมานานขนาดไหนแลว เริ่มตนจริงๆ ที่รูวาเปน 

โยม ๑ :  ประมาณสักเดือนหนึ่ง 

หลวงพอ :  เดือนเดียว  อาการของใจมนัมรีอยแปด  เมื่อสองวนักอนนี้ก็มมีาจาก 
เชียงใหมเหมอืนกนั อยูวัดถ้ําผาปอง เปนมาหลายเดอืน แลวมาถามปญหาไง หัวสายอยาง 
เดียว เวลานั่งนี่หัวจะสายเปนมา ๖ เดือนแลว ไอของอยางนีม้ันมีรอยแปด อาการของใจนี่ 
นะ  ถาโดยปกติ  ที่วาเราคานเรือ่งปฏิบัติไป  ก็เพราะเหตุนี้ไง  เพราะถาพูดถึง  แมแตดื่มน้ํา 
เรายังรูวาเราดื่มน้ํา  แลวถาภาวนา  แลวจิตไมรูอะไรเลยนี่  จิตมนัจะเขาไปสูจิตไดไหม 
แมแตเราดื่มน้ําเราเคลือ่นไหว ลมพัดมา เรายังรูรอนรูหนาว แลวจิตมันจะเขาสมาธิ เอ็งไม 
รูอะไรเลยนี่ เอ็งจะเขาสมาธิไดไหม 

คนจะเขาสมาธิ  คนจะมีปญญาขึน้มา  มันตองมีตามขอเทจ็จรงิของมนั  มันตองมี 
ความรูสึกของมันตลอด  สมาธิคือสมาธิไง  ฉะนั้นเรานั่งสมาธิไป  แลวแตนะ  จะเปรยีบ 
เหมือนนะ โยมจะอยูบานอะไรก็แลวแต คนจะเขาบานตองผานประตูใชไหม นี่คนจะเขา 
บาน  บานของคนนัน้เขาไดงายหรือเขาไดยาก  บานของคนแตละหลงั  เห็นไหม  เวลาเรา 
ปลูกแตละไว  เราปองกันขโมย  ติดเครือ่งกนัขโมยไวอือ้เลย  เวลาเราเขาเองก็แมงโคตร 
ลําบากเลย ตองปลดล็อกไอกนัขโมยนั่น 

จิตก็เหมือนกัน จิตของคน การผานเขาสูจิต การเขาสูสมาธินี่ บางคนอารมณปกติ 
เงียบๆ ไปเฉยๆ คําวาเงียบไปเฉยๆ นี่ไมใชเงยีบแบบไมรูเนื้อรูตัวนะ เงียบไปเฉยๆ นี่มีสติ
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พรอมตลอดแตมนัไมมอีาการ ไมมอีาการตางๆ เชน หัวโยก หัวคลอน ตัวเอน ตัวอะไรนี่ 
มันจะเปนอาการรอยแปด  ของอยางนี้มนัเปนเรื่องของจริตนิสัย  เรื่องเวรเรือ่งกรรมของ 
จิตนะ มนัไมใชเหมอืนกับไสยศาสตร อยางไสยศาสตรใชไหม เวลาที่เขาสักยันตกนั พอ 
สักยันตเวลาทีเ่ขาไปขึ้นครูกนั  เขาจะออกตามอาการอยางนั้น  เห็นไหม  ถาใครสกัจิ้งจก 
มันกก็ลิ้งอยูอยางนัน้  ใครสักลิงลม  ก็ทุบหนาอกอยูอยางนัน้  ไอนั่นคอือาการสกัที่มนัจะ 
เปน นี่ไออาการที่โดนครอบงํา 

แตเวลาจิตของเรา  เวลาเราทําสมาธินี่  อาการอนันีเ้กิดขึ้นนี่ไมใชอาการครอบงํา 
เพราะเราไมไดครอบงําตัวเราเอง  แตเปนเรื่องเวรเรือ่งกรรม  เห็นไหม  เวรกรรม  ที่เรา 
ปฏิบัติกันนี่กเ็พื่อจะมาละเวรกรรม ฉะนั้น อาการที่เกิดขึ้นนีม้นัก็เปนไปคลายระบบดีเอ็น 
เอเลย  เปนไปตามพันธุกรรมของจิตเลย ทีนี้ถาพันธุกรรมของจิต มนัเปนอยางนัน้ปบ  เรา 
ก็ตองทําความสงบใชไหม  ทําความสงบในแงทีว่า  เราก็กําหนดลมหายใจ  กําหนดพุทโธ 
กลับมาที่ผูรู 

เราเปรยีบนะ  เขาถามวา  ทําไมหลวงพอตองใหพุทโธดวยละ  เราก็บอกวา  เราดืม่ 
น้ํา  เรามีขวดน้ํา  และมีน้ํา  ขวดน้ํามคีวามจําเปนไหม  ขวดน้ํานี้ความจริงแลวเราไม 
ตองการเลย เราตองการแตน้ํา พุทโธๆๆ พุทโธนี่เหมือนขวดน้ํา แตไอความรูสึกที่ไดจาก 
คําบริกรรมนัน่คอืตัวน้ํา เพราะฉะนั้น พุทโธๆ หรือวาคําบริกรรมตางๆ เห็นไหม จะบอก 
วาอาการที่มนัเกิดขึ้นมา  เราจะพูดวา  ในขวดที่มนัเริม่มนี้ํา  มันกจ็ะมปีฏิกริิยาของมัน  ถา 
ขวดเปลาๆ  เห็นไหม  เขาก็พทุโธๆ  กัน  แลวก็จิตเขาก็สงบรมเย็นเปนสุขของเขา  เราก็พทุ 
โธๆๆ เวลาเขายกดื่มน้ํา  เขาดื่มน้ํา  เขาก็ไดรสของน้าํ ไอเรามนัรสของขวดเปลา  เฮย ไมมี 
อะไรเลยเวย 

คําวาไมมอีะไรคอืวาจิตมันยังไมมีพืน้ฐานไง ทีนี้จิตที่จะมพีื้นฐาน  การจะเขาสูจิต 
มันจะมีปฏกิิริยาเหน็ไหม อยางเชน น้ํานี่ เห็นไหม ดสูิ ไอน้ําตางๆ ความช้ืน มนัมีทัง้หมด 
เขาสามารถจะเอามาใสขวดไดอยางไร  คําบริกรรมของเราก็เหมอืนกัน  เราจะมีคํา 
บริกรรม  หรือใชกําหนดลมหายใจหรือวิธีอะไรตางๆ  อาการที่มนัเปนอยางนี้  โดยอาการ 
ที่มันเปนของแตละคนจะแตกตางหลากหลายมาก  แตละคนมานั้นจะไมเหมอืนกันเลย 
แตกตางหลากหลายมาก แตโดยหลกั ใหกลบัมาที่สติ ใหกลับมาที่ผูรู กลับมาสติ กลับมา 
ที่ผูรู  แตกอนจะเขาสติ  เขาสูผูรู  มนัเหมอืนกับวาเรายังเขาไมถูกตอง  มันจะมอีาการ  เหน็
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ไหม  อาการขยับ  อาการน้ําลาย  อาการตางๆ  แลวตอนปกตกิ็ไมมี  แตพอนึกถึงน้ําลาย 
น้ําลายจะแตกฟองเลย น้ําลายจะแตกอยูตลอดเวลา อึก๊ๆ อยูอยางนัน้ละ 

แลวถาปกตมิันกไ็มรบัรูนะ ปกติมันเปนธรรมชาติของมนั น้ําลายมนัมีอยูแลว แต 
ถาจิตเรามนัไปรับรู  อึ๊ก  รองแผนเสียงเกดิแลว เราใชคําวาแผนเสียงตกรอง แผนเสียงตก 
รอง  กจ็ําไวหนหนึ่ง  ยิ่งจะ  “อะไรวะ  ทําไมเปนอยางนีว้ะ”  ก็จะตกรองไปเรือ่ยๆ  ถา 
กลับมาพทุโธนะ  อาการอยางนัน้เราเกลี่ยมัน  เดี๋ยวมนัก็หายไปเอง  อาการกระตุก  อาการ 
ตางๆ  รับประกันไดวาหายแนนอน  ตอนนีม้ันไมมี  แตพอนั่งไปแลวมันมี  ทําไมมันมีละ 
มันตกรอง มันตกรองของมนั 

โยม ๒ :  หนูเคยเห็นคนที่ไปนั่งฟงหลวงตาที่สวนแสงธรรมคะ  เขานั่งแลว  สักพัก 
หนึ่งเขากจ็ะสั่นทั้งตัว  สัน่อยางแรงอยางนี้คะ  แลวเขาก็ยังนั่งอยูนัน่  แลวเขาก็จะสัน่ๆๆ 
สั่นอยางนี้แลวเขาจะทําอยางไร 

หลวงพอ :  ถาเขาสั่นอยูอยางนั้นเพราะ 

โยม ๒ :  สั่นทั้งตวัเลย 

หลวงพอ :  มันสัน่ทั้งตวัแตมันสัน่แตที่กิรยิาภายนอก เหน็ไหม 

โยม ๒ :  แตเขาก็นั่งไป 

หลวงพอ :  นั่น  มันสั่นที่กิรยิาภายนอก  แตตัวจิตนีม่ันสงบไดนะ  บางคนแปลกอยาง 
นั้น มันมีนะ เราอยูกับพระนะ เวลานั่งจะเปนอยางนี ้เราลองดูก็นัง่หลับแนนอน แตเขาไม 
หลับ มันเปนบางคนนะ บางคนนั่งดีๆ อยางนี้ กรนเลยนะ ครอกๆ หลับ ไออยางนี้มนัถงึ 
ไดบอกวา การปฏิบัตินี่มนัอยูที่บุญกุศลของคน ถาบญุกุศลของเราสรางมาดี เราสรางของ 
เรามามนัจะราบรื่นมาก  กรรมนะ คอืเราทํามาทัง้นัน้ มนัเปนสิ่งทีเ่ราทํามาทั้งนั้น ทีนี้พอ 
เราทํามาทั้งนั้นแลว เราจะแกอยางไร การแก เห็นไหม เรากลับมาที่สติ กลับมาที่ตัวจิต จะ 
ลมหายใจ จะอะไรแลวแต  ในกรรมฐาน ๔๐ หอง กําหนดใหชัดๆ ไว พอชัดๆ ไว 

โดยธรรมชาติของจิตมนัรูไดแคหนึ่งเดียว  แตทําไมเราคิดเรื่องพุทโธ  ทําไมคิด 
แปบๆๆ หนึ่งเดยีว หนึง่เดียวทําไมมันไปไดรอยแปดละหลวงพอ หนึ่งเดยีว  โดยสัจจะนี้
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หนึ่งเดยีว  แตเพราะความเร็วของจิตเอง  การเคลือ่นที่ของจิต  ความนึกคิดมันเรว็มาก  ทนีี้ 
มันเร็วมาก  แลวมันเหมอืนกบัเราเคยปลอยเขาตามสบายของเขา  พอไปบังคับเขา  เขาก็มี 
ปฏิกิริยาของเขาที่เขาจะตอตาน  แลวถาเราหนึ่งเดียว  พุทโธชัดๆ  หนึ่งเดียวๆ  นีน่ะ  พอ 
หนึ่งเดยีวอยูกับพุทโธ  อาการอยางนัน้จะไมมี จะมไีมไดเพราะจิตมันรบัรูอยูตรงนี้  พูด 
โดยหลักมันเปนอยางนี้นะ 

แลวคนผูที่ปฏิบัติไปแลว  เรือ่งอยางนีน้ี่หญาปากคอก  เปนเรื่องขี้ผงเลยนะ  แตคน 
ที่เริม่ปฏิบัติใหมนะ  เกือบตาย  จะเปนเรื่องใหญโตมาก  เพราะอะไร  เพราะวามัน 
เหมือนกับเรา  คนฝกงาน  คนไมเปนงาน  จะทํางานก็ตองยากเปนธรรมดา  คนผานมา 
ชํานาญหมดแลวนะ  ไอเรื่องงานนี้ก็ผานมาหมดแลว  โดยหลักเปนอยางนี้  แตคนแกนี่ 
จะตองตัง้สติไว  อาการสัน่อะไรอยางนี้  เขาสั่นไป  ถาพูดถึง  ถาเขามีสติเขาทนักนันะ 
อาการอยางนั้นจะหมดไปเอง  หมดไปเองโดยที่เรามีสติแลวเราตั้งของเรานะ  ถารูตัวนะ 
แตถาไมรูตัว เราไมรูตวั แตมันสัน่อยางนัน้ แลวบางทีคนที่ไมรูตวัแลวตกภวังคไป ตกลง 
ไปแลวนี่ก็นกึวามนัเปนสมาธิไง  มันสําคัญตรงที่รูตัวหรือไมรูตวั  เขาเรียกวาสัมมาหรอื 
มิจฉาไง 

ถาสัมมาคือเรารูตัว  เรารูตัวแลวเราจะแกไขไดถูกตอง  มิจฉาคือวาเราคิดวานัน่คอื 
สมาธิเราคิดวานั่นคอืผลไง บางคนสัน่อยูอยางนั้นกน็ึกวา โอโฮ ฉันไดสมาธิ โอโฮ สมาธิ 
ฉันสั่นไหวหมดเลย  โอโฮ  สมาธิฉัน...  เขาเขาใจผิด  เห็นไหม  เพราะความเขาใจผิด  เรา 
ทุกคนมีความเขาใจผิดนีไ่งอวิชชา  อวิชชามันมีพลงังาน  มันรูของมนัอยู  แตมันไมรูจริง 
ไอนี่กเ็หมอืนกัน พอมนัเปนอยางนัน้  เรารูไง  เรารูวาจิตเราเปนไง แตเราไมรูวาเปนอะไร 
พอไมรูวาเปนอะไรปบ  ก็ตีความเอาเองวานี่เปนสมาธิไง  พอคิดวาเปนสมาธิปบ  นีเ่ขา 
เรียกวาติด ติดนี่แกยากมาก แกยากเพราะอะไร เพราะเขาเขาใจผิดใชไหม พอเขาเขาใจผิด 
เราก็บอกอีกประเด็นหนึ่งใหเขาเคลือ่นยายจิต  จิตที่เขาเขาใจนั้นไปอกีตําแหนงหนึง่  เขา 
จะไมไปหรอก เพราะเขาคิดวาเขาถกูแลว 

เวลาอาจารยกับลูกศิษยแกกนั  มันตองแกกนัอยางนี้  อยางโยมนีม้ันยังแกไดงาย 
เพราะอะไร  เพราะตวัเองรูสํานกึรูตัวเองวาเปนอยางไร  แตมันมีหลายคนที่มาแลวบอกวา 
เขานี้ดีอยูแลว  วางๆ  ดอียูแลว  อยางนั้นมันหลับหมดทั้งนัน้แหละ  เพราะกิเลสจะเขาขาง 
ตัวเองหมด
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โยม ๑ :  แลวบางครัง้ มันนั่งไป กระตุกไปทัง้ตัวเลย มนัสั่นไปหมด 

โยม ๒ :  แลวเลกิเลยหรือเปลา 

โยม ๑ :  ไม ก็กลบัมาใหม 

หลวงพอ :  ไม  มันจะเปนอยางนี้  พอมนัเปนอยางนี้ปบมันกระตุกไปเลยนะ  พอ 
กระตุกไปเลย  พอเรารูตัวไปนะ พอจะกระตกุ เรารูกอนจะกระตุกแลว ของอยางนี้มนัจะ 
คอยๆ จางไป มันไมปุบปบหายหรอก ไมใชปุบปบจะหายหมดเลยนะ มันจะเริ่มดีขึน้ๆๆ 
จนแบบจิตนี้..  เหมือนกบัมือเราไปจับอะไรทีเ่ปนของเหมน็  คอยโดนอยูเรื่อย ทั้งๆ ทีรู่วา 
มันเหม็น ก็โดนอยูเรื่อย จิตมันอยากจะรู ถาเราดึงมนัมา มันเห็นแลววาของเหม็น ไมโดน 
อาการกระตุกนี่มนัไมใช คอยๆ ทําใหนิ่งลงเรื่อยๆ เดี๋ยวพอลง มนัจะลงไปเลย 

โยม ๑ :  แลวถาอยางบางครั้ง อยางเวลาเรานั่งครบั แลวเสร็จแลวพอนั่งในอิรยิาบถ 
อยางนี้ แลวสักครูหนึ่งมันเหมอืนกบัมนัไมถูกหรอืวาเราอยากจะขยับ  เรากเ็ริม่ใหม อยาง 
นี้ผิดไหมครบั  มันจะไมตอเนือ่งกนัหรอืเปลาครับ 

หลวงพอ :  ตอ  ไมผิดหรอก  เพราะวาเราไมไดลกุ  เราไมไดอะไรเลย  แคขยับหนอย 
เพราะอะไรรูไหม  เพราะเวลาเวทนามันเกิด  เวลาเรานั่งจะนั่งทลีะหลายชั่วโมง  แลวนิสัย 
เรานะ  ถาเราเริ่มนั่ง  ทาไหนจะทานัน้  บางทีนัง่อยางนี้ไมไหวมันปวด  ก็นัง่พับเพียบก็มี 
เพราะเรานั่งตลอดใชไหม  ทีนี้เวลาถาเราทนั  หมายถึงวา  สติเราดีๆ  เราพุทโธไปเรือ่ยๆ 
เวทนาไมทนัหรอก  จิตเราจะไปกอน  ไปรวมลงกอน  แตวันไหนประมาทไง  สบายมาก 
คือของมนัเคยทําไดสะดวก สบายมาก  ก็ประมาท พอหลายๆ ช่ัวโมงขึ้นมา โอโฮ มัน 
เจ็บ  เอาไมอยู  ขยับแคนีก้็หาย  ไมไหวเราก็ขอนิดหนึ่ง  แคนี้หายเลยนะ  แตถาไมขยับเลย 
ไมหาย  บางทีไมทนันะ  ถาไมประมาทนะจะไปไดเลย  แตถาวันไหนประมาท  ประมาท 
คือวานอนใจแลว เดี๋ยวมาแลวเพราะเราไมทันไง ไมทันแลว อื้อหือ เต็มที่เลย นิดหนึ่ง ขอ 
หนอยนิดหนึง่มนัก็ไปได 

โยม ๑ :  อยูที่วาเรารูตัวตลอด 

หลวงพอ :  ใช
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โยม ๑ :  อยางนี้ไมเปนไรใชไหม 

หลวงพอ :  ใช  การปฏิบัตินี่  ประสาเราวา  มันไมฟกซ  ๑๐๐  เปอรเซน็ต  คําวา  ๑๐๐ 
เปอรเซ็นตมันตองอยางนี้  อยางเชนอาหาร  อาหารนี่เอามาจากสํารับเดียวกนัเลย  แตเวลา 
เราแบงออกมาแลว  เห็นไหม  เราจะเตมิของเรามั่งอะไรมัง่ก็ได  ทีนีโ้ดยหลกัก็เปนอยางนี้ 
๑๐๐  เปอรเซ็นต  การปฏิบัติตองเปนอยางนี้  อยางเชน  ถาเราขาพิการละ  คนพิการจะ 
ภาวนาไดไหม นั่งไมไดเลยก็ตองภาวนาได แตถาโดยปกติเราก็สมควรนัง่ทานี้ เพราะโดย 
ปกติทามาตรฐาน  เพราะจิตใจมันแบบวามนันัง่ไดนานไง แตถาเราพิการ  เรานั่งทาไหนก็ 
ได  เพราะการนั่งนีเ่รานัง่เพือ่เอาใจ  การปฏิบัติทั้งหมดเพือ่เอาใจ  ไมไดเอากิรยิา  แตอาศัย 
กิริยาที่ทามาตรฐานไง แตถามันทําทามาตรฐานนีไ้มได ทารองก็ได 

โยม ๒ :  แลวนั่งเกาอี้ไดไหม 

หลวงพอ :  ได คนแกคนเฒาก็ไดหมดละ 

โยม ๑ :  แลวอยางบางครั้ง เรานั่งไป นั่งไปนะ มันกจ็ะคอยๆ โนมลงไป โนมลงไป 

หลวงพอ :  ไมเปนไร 

โยม ๑ :  อยางนี้พอเรารูตัววาเราโนม เราขยบัขึ้นมาอยางนี้ผิดไหมครับ 

หลวงพอ :  ไมผิด อันนีม้ัน พอคําวาไมผิดนะ ที่วาเราจะโนมลงไป โนมลงไปนี่  เห็น 
ไหม  จิตมันเปนอยางนี้  พอเปนอยางนี้  เรารูสึกวาจิตมันจะคลายออกมา  หรือมนัจะวูบ 
ออกมา มันจะมีบาง ฉะนั้นถาเรารูอยางนีป้บนะ เราก็รู เราก็ไมเปนไร แตถาเราคอยๆ เรา 
ก็คอยๆ เหน็ไหม 

หลวงตาบอกนะ  ถาจิตมันสงบแลว แลวถาเราเหน็ทาทางที่ผิด  เราจะออกเลย  วัน 
หลังจิตมันจะเขาไดยาก  ทานบอกวาถาจิตสงบแลวนะ  อยาไปพรวดพราดออก  ถาจะเขา 
เวลาเขาสมาธิออกสมาธินีม่ันเหมือนเขาประตูออกประตูเหรอ ไมใช จิตนี่เวลามนัลง มนั 
ลงของมนัไป แลวถาคนชํานาญ ถาจะลง จะปลอยใหลงก็ได จะคอยๆ ถอนขึ้นมาก็ได คํา 
วาถอนขึ้นมานี่เพราะอะไรรูไหม  คําวาถอนขึน้มานี ่ เพราะจิตมนั  ถาเปนอัปปนาสมาธิ 
สักแตวารูนี่รวม ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ
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อัปปนาสมาธินี่มันไมเหมือนนะ  แตเราเปรยีบเทยีบ  เหมือนคนนอนหลับ  คนเรา 
หลับทํางานไดไหม  ไมได  แตถาคนตื่นอยูจะทํางานไดไหม  ได  ขณิกะ นี้มันจะรูของมัน 
ถาอุปจารนี่ละเอียดเขาไป อุปจารสมาธินี้คอืตัวจิตนะ อุปจาระคอืตัวจิต พลังงานมันรอบ 
รูในตัวมันเอง  คือมนัเหน็นมิิตได  ที่ใชวิปสสนานี่อยูในขัน้นี้  แตถาอัปปนาสมาธิมันลกึ 
กวานี้  พอลึกกวานีน้ี่มนัสักแตวารู  สักแตวารูคือวามันอยูในตวัของมนัเอง  พออยูในตัว 
ของมันเองนี่มนัไมมีสิ่งกระทบ  เหน็ไหม คือความคดิกับจิตมนัมีใชไหม  ถาจิตสงบปบนี่ 
ความคิดมนัหายหมด  มันหายหมดเลย  อัปปนานีห่ายหมดเลย  พอหายหมดเลย  เอ็งจะ 
วิปสสนาอยางไร  เอ็งจะทําอยางไร ที่เขาบอกวาเวลาปญญาจะไปเกิดในขั้นอัปปนง อัปป 
นานะ เราฟงแลวไอนี่ภาวนาไมเปน คนนอนหลับทาํงานไมได คนนอนหลับมีประโยชน 
ไหม  ถาคนเราไมนอนหลับกอ็ยูไมไดตายหมดแลว  คนเรามนัตองนอนหลับพักผอน  ถา 
จิตนอนหลับพักผอนนี่ได  แตคนนอนหลับทํางานไมได  แตการนอนหลบันัน้ทําใหคน 
แข็งแรงได  ทําใหคนไดพกัผอน  ทําใหคนสดช่ืน  ทําใหคนไมเครยีด  จิตไปพัก  อัปปนา 
สมาธิไปพักอยางนั้น 

ทีนี้เวลาออกละ เห็นไหม ถารวมใหญ อัปปนาสมาธิคือรวมใหญ รวมใหญมันจะ 
ลง นิ่ง โลกนี้ดับหมด ความรูสึกระหวางกายกบัจิตนีไ้มมเีลย เวลาลงนีน่ะ แมแตจิตมันยงั 
ไมรับทราบรางกายนี้นะ แมแตรางกายทีน่ั่งอยูนี่มนัไมมี มันปลอยวางไดหมด มนัเปนตัว 
ของมันเอกเทศเลย แลวเวลามันออกมานี่ มันกค็อยมีความรูสึกออกมา มันเหมอืนแผซาน 
ออกไป  เหมือนแผซานออกไป  พอแผซานออกมานี่  เห็นไหม  พอแผซานออกมามันรับ 
รูตัวมนัเองแลว พอรบัรูตัวมันเองแลว มันเปนสมาธิอยู พอเปนสมาธินี่ ความคิดมีไหม มี 
เพราะมนัแผซาน  รับรู  เห็นไหม  ระหวางกายกับจตินี่รับรูกัน  ปญญาที่วิปสสนาจะเกิด 
ตรงนี้  ทีนี้คําวาการเขาออก  คําวาการเขาออกสมาธิ  ถาคนภาวนาเปน  เขาเรียกวาชํานาญ 
ในวสี ตรงนี้จะคมุไดเลย แตถาเราปฏิบัติใหมๆ ยังคมุไมได พอเราคมุไมไดหมายถงึวาเรา 
ควบคมุจิตเราเองไมไดเต็มที่ พอไมเต็มทีป่บ เราจะควบคุมมันไดดวยอะไร เราจะควบคุม 
มันไดดวยสติ ดวยคําบริกรรม 

ถาเราควบคมุจิตไมไดใชไหม  แตเราสรางเหตุใหจิตอาศัยได  ใชไหม  ฉะนั้น  เรา 
ไมตองวิตกกงัวลตรงนี้ การเขาสมาธิออกสมาธินี้ เราจะบอกวาถาคนไมเปน เราก็จะบอก 
เราก็จะนึกภาพไปอีกอยางหนึง่เลย  แตถาเขาสมาธิออกสมาธิ  คือ  ความคิดจิตมันสงบเขา
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ไปจนไมรบัรูสิ่งใดเลย  แลวมนัรับรู  รูสึกออกตวัออกมา  นี่การเขาการออกคืออยางนี้  พอ 
มันออกมารับรู  นีม่ันออกมารับรู  แตถามันลงลกึเขาไปนี่  มันเปนเอกเทศในตวัมนัเองเลย 
ถาออกมารับรูนี่ทํางานได  ถาออกมารับรู  เปนขณิกะ  มันกม็ีความสบายใจอยู  ถาออกมา 
แบบปุถุชนเราก็ออกมาเปนปกติเลย 

พอออกมาเปนปกติคือวามันก็เหมือนพลงังานทีม่ันใชอุปกรณพวกเทคโนโลยี 
ทั้งหมด พอรบัรูแลวพลังงานมนัเกิด เห็นไหม แตถาเวลามนัปลอยเขามานี่ มันปลอยเปน 
ช้ันๆ  เขามา  ทําไมถึงตองทําสมาธิ  แตตัวสมาธินี่เปน  ตัวสมาธิฆากิเลสไมได  ตัวสมาธิ 
เปนการพักผอนนอนหลบั สมาธิเปนการใหจิตไดพกัจิต แตตัวสมาธิแกกิเลสไมได แตถา 
ไมมีสมาธิ ปญญาทางพุทธศาสนาไมมีเลย ปญญาทางวิชาการทั้งหมด เรียกวาปญญาทาง 
โลก  ปญญาโลกยีปญญา  ปญญาของโลก  ปญญาเกดิจากภพ  เพราะจิตมันเปนสมาธิ  จิต 
มันทํางานโดยธรรมชาติของมัน 

เวลาถาจิตสงบปบมันเปนเอกเทศของมัน  แลวถาปญญาเกิดขึ้นมา  เห็นไหม 
ปญญาเกิดขึ้นมา เกิดจากภพนี่แหละ แตมันเปนปญญาโลกุตรปญญา ปญญาที่เกิดขึ้นมาที่ 
จะเอาชนะกิเลส จะไมเปนอยางนีเ้ลย ไมเปนอยางทีค่นไมเปนพูดมานี่  ไมเหมอืนเลย แต 
ถาคนเปนขึน้มานะ มันเปนอีกอนัหนึง่  เพราะเขาจะเนนหนักวาสมาธิไมจําเปน สมถะไม 
จําเปน ทุกอยางไมจําเปน เรามาคุยกันเรือ่งไมจําเปนไง กระทบวงการไวกอนวาไมจําเปน 
โอย  พวกนีม้ันลาหลงั  เขาวาศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญานะ  แตพวกนี้ลาหลังตก 
ยุค  ไอคนตกยุคนี่พระอรหนัตหมดเลย  ไอคนรุนใหมนะ นรกจกเปรต  ตกนรกอเวจีหมด 
เลย

โยม ๑ :  อยางเวลาเรานั่งครบั  อยางชั่วโมงหนึ่งนี่  พอครบชั่วโมงหนึ่ง  พอเขา 
ช่ัวโมงที่ ๒ ปบ สุดทายลักษณะมนัคลายๆ กับจะวาเรานั่งมานานแลว  เหมอืนกบัเคลิ้มๆ 
เอะ  จะออกๆ  พอคิดวาจะออกปบ  มันก็สดช่ืนขึ้นมาพึ่บ  ถาอยางนี้เรากท็ําตอเนื่องไดใช 
ไหมครับ 

หลวงพอ :  ได  เรานั่งมา ๒  ช่ัวโมง  เหน็ไหม  มันเริ่ม  เพราะเรานั่ง  เห็นไหม  สติเริ่ม 
ออนลง นี่ดีนะไมหายไปเลย  ถาเรานั่งหลายชั่วโมงแลวนะ  ถาเรารักษาสติไมดนีะ  มนัจะ 
แวบ แวบไปแลวก็ตกภวงัค แวบนัน่คือหายไปแลว แตเรายังเขาขางตัวเองอยูวากูนัง่สมาธิ
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ดี  แลวเวลามันจะมานะมันสะดุงตื่น  นั่นละตกภวงัค  ถาไมรูตัวนะ  ตอไปมันจะเปนดิน 
พอกหางหมู มันจะลงไปเรือ่ยๆ แลวมนัจะลึกไปเรือ่ยๆ อยางที่เราวาแผนเสียงตกรองมนั 
จะลึกไปเรือ่ยๆ แกไขยาก แตถารูตัวนะตองรีบแกตรงนีเ้ลย  เวลาพุทโธๆ เวลามันเริม่จาง 
เห็นไหม นั่งตรงไหนมันจะจางไป 

ตั้งสติไว  สติเกิดจากจิต  สติเกิดจากความรับรูอยู  แตทุกคนทําไปแลวสตมิันตอง 
ออนเปนธรรมดา ทนีี้ออนเปนธรรมดา ถาเราตั้งสตอิยู  เหน็ไหม ทําไมถงึเปนสติมหาสติ 
มหาสติมันละเอยีดกวานี้  ทีนีเ้รายังเขาไปไมถึงระดับนั้น  เห็นไหม  ถามันจะจางไป 
อยางไร แตเรารูอยูนี่ พยายามคอยทําบอยๆ แลวถาจติมันลงสมาธินะ มันลงวูบ โอโฮ มนั 
มีสติ  มีสติมีความรับรู  รูสึกตลอดเวลา  ไมมีชวง  ไมมีเวนวรรคเลย  แตถามันวับหายไปนี่ 
มันขาดไปเลย แตเราเขาใจวายังอยู ฉะนั้น ตรงนี้ถาพูดถึง ถาเวลาเรารับรูเหมอืนกับทีม่ัน 
สดช่ืนขึ้นมา  สดช่ืนเพราะจิตมนัไดพกัตรงนั้น  ความสดช่ืนนี่เพราะจิตมนัไดพกัตรงนั้น 
ตอนทีม่ันพกันีม่ันพกัตัวมันเอง เหมือนนกักีฬาเลย หมดเวลาแลวเริ่มตนใหม 

โยม ๑ :  แลวเสรจ็แลวมันก็ฟบขึน้มา เฮย เอาใหม ตั้งตนใหม สดช่ืนกวาเกา 

หลวงพอ :  สดช่ืนกวาเกา ถาจิตไดพกั  เวลาคนทีน่อนหลับพักผอน ไดพักผอน แตถา 
จิตสงบมนัจะมีความสดช่ืนกวานี้  นี่สดช่ืนขนาดที่วา  มันงีบๆ  นี่คือผลตอบแทนเหมือน 
ธุรกิจเลย เพราะจิตมันไมไดผล แตถาเวลาจิตมนัลงเองนีน่ะ มนัไมใชผลตอบแทน ในตัว 
มันเองเปนเองอีกอยางหนึ่ง เวลาจิตมนัลงนี่ โอโฮ วืด๊ๆๆๆๆ  โอโฮๆ เลย 

โยม ๒ :  หลวงพอคะ  หนูเคยครั้งหนึ่งวา  คือนัง่แตวานัง่บนเกาอี้นะคะ  ประมาณ 
นาจะชั่วโมงนิดเดียว แตวาพอนั่งไปแลว  เรารูสกึลมชัดมาก แตวามันจะมวีูบหนึง่ก็คอืวา 
หัวเรามนัเหมือนยืด  วื้ด  เสร็จแลว แลวมันก็หายไปเลย คือมนัเหมอืนเบาๆ  เหมือนกับวา 
เบาๆ แตวาเราก็รับรูลมอยู แตวาตอนนัน้คือตกใจวา เอะ เกิดอะไรขึ้น หนูก็คิดวา  อะไร? 
แลวอยางไร? 

หลวงพอ :  ไมรู  เห็นไหม  เปนเองแตไมรู  ทุกคนเปนแลวตองมาถาม  เปนเองแตไมรู 
เอา พูดใหจบ เดี๋ยวจะอธิบาย
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โยม ๒ :  คือเหมือนกับรูสกึวา  แลวอยางไร  แลวจะตองทําอยางไร  แลวมนัเปน 
อะไรอยางนี้ เราก็คิดของเราไป 

หลวงพอ :  ไมตองทําอะไรเลย  แตนี่เราจะบอกวาคืออาการที่มนัเปนไง  เวลาพุทโธๆ 
นี่  มันจะมากหรอืมนัจะนอย  เวลามากหรอืเวลาจะนอย  อยางการที่เราทําอาหาร  เราทํา 
อะไร บางที เวลามากก็ดี เวลานอยก็ดี ผลตอบแทนไง มากหรือนอย นี่คือการนั่ง โอกาส 
แตเวลาสงบ มนัสงบในตัวมันเอง ไมเกี่ยวกับเวลา นีห่นึ่งนะ 

สอง พุทโธๆๆ ไปนี่ แลวเวลามันวบูลงไปนะ องคของสมาธิ วิตก เรานกึ วิตก นึก 
พุทโธ  นึกขึน้มา  วิตก  แลวพุทกบัโธ  วิจาร  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตารมณ  นี่คือ 
ขอเทจ็จรงิ  แลวเวลาคนเขาเรียนทางวิชาการ  เรียนอภิธรรมนะ  องคของสมาธินะ  วิตก 
วิจาร ปติ สุข  เอกัคคตารมณ เขาก็คิด วิตกขึน้มา เห็นไหม มันก็เปนเครื่องจักรที่ทํางาน 
แลวนะ  คิดวิตกขึน้มา  แลวก็คดิวิจารณขึน้มา  แลวก็คิดวาปติ  กูก็มคีวามสุข  เราก็มี 
ความสุข  คิดนะ  อันนี้ไมไดอะไรเลย  นี่เปนอารมณสราง  แตที่เราพุทโธๆ  เวลาจิตมนัลง 
อาการที่หัวมันขยายออก เขาเรียกวาปติ อยากไดแลว พอปตมิันเกิดแตเราไมรูวาปติไง ไม 
รูหรอก คนไมรูหรอก 

เวลาปติเกิดนะ  เวลาที่จิตมันมีการเปลี่ยนแปลง  เวลาปติเกิดนีน่ะ  เวลาที่จิตมนัมี 
การเปลีย่นแปลง ปติเกิด ตัวนี่ขยายใหญ พองขึ้นมา บางทีนัง่อยูอยางนี้นะ ความรูสึกใน 
รางกายนี้ไมมี  คําวาไมมีคอืวามนัจะไมมคีวามรูสึกเลย  ผิวหนังนีม่ันจะเหมือนกับ 
ถุงพลาสติก  อาการที่ตวันี้กลวงหมดเลยก็มี  อาการขนพองสยองเกลา  ปตินี่เปนไดรอย 
แปดพันเกา 

โยม ๒ :  แลวอยางไรตอคะ ก็พุทโธไปเรื่อยๆ ใหมนัหยุด 

หลวงพอ :  ใช  พอเกิดปติแลว  มันจะเกิดความสขุ  เห็นไหม  จริงๆ  ที่หัวมนัใหญ 
ออกไปนี่ มันมีความพอใจ มนัมอีารมณแปลกๆ อารมณที่เราอะไรตางๆ มนัรู พอมนัรู นี่ 
คือมนัเปน  นี่คือปฏิกิรยิาของเคมีไง  ปฏิกิริยาของจติที่มันเปนไง  ปฏิกิรยิาเคมมีันผานไป 
แลว  เราดูการผสมมนั  แตพอมันผสมแลวมนัเปนปฏิกิริยา  คือจิตมนัสัมผัสไง  มันเกิดปติ 
ไง  มนัก็ผานไปแลว  พอผานไปแลวเราก็กลับมาทบทวนใหม  คอืมนัเกิดอาการ  นี่ไง 
อาการที่จิตมนัเปน รอยแปดพนัเกา



งานพุทธะ 11 

คําวารอยแปดพนัเกาเพราะอะไร  เพราะวาความรูสกึของคน  ความรูสึกของจิต 
ดูอยางอารมณความรูสึกของคน  ดูกีฬามันเลนกันสิ  เราดูกีฬาเลนดวยกนั  มีความรูสึก 
แตกตางกันหมดทั้งสนามเลย  ไอคนคิด  เวลาภาวนาตองกลับมาที่ตัวเองนะ  พอกลบัมา 
ตองเอาชนะเรานะ  เรื่องของคนอื่นไมเกี่ยวเลย  ทุกอยางเราทําเพื่อเอาชนะเรา  และเอาตัว 
เราเอง เอาตัวจิตเรานีเ่ปนพื้นฐาน เหน็ไหม สมถกรรมฐาน ฐานที่ตั้งแหงการงาน 

ถามีสมาธิ  เห็นไหม  ที่เราบอกวา  ที่เปดบัญชีตั้งบริษัทนี่  ถามงึไมมีบัญชี  ไมมี 
บริษัทนะ มงึจะทําอะไรกัน ถาเอง็ทําจิตเอ็งสงบไมได กรรมฐาน ฐานที่ตั้งตน นักกีฬา จุด 
สตารทของการเลนกีฬา  จุดสตารทของการแขงขนั  แลวไปสตารทกันที่ไหน  ไปสตารท 
กันที่พระไตรปฎกเหรอ  ไปสตารทกนัที่สมองเหรอ  ไปที่ความคิดเหรอ  ผิดหมด  ตอง 
สตารทจากฐีติจิตนี่แหละ  สตารทจากตัวจิตปฏิสนธิจิตนี่  ไอตวัเกิดตัวตายนี่  ตองสตารท 
จากตรงนี้ เพราะมันมีทุกขไง เพราะมนัคือตวัเกดิตัวตายไง ตัวภพ แลวจะไปทํากันทีไ่หน 
เอ็งจะไปแกกันทีไ่หน  โจทยมนัอยูที่นี่  ทุกอยางมนัอยูที่นี่  จะศึกษามาขนาดไหนนะ  นั่น 
ตําราพระพุทธเจาหมดเลย  แลวถาจะแกไขตองกลับมาแกไขที่จิตนี้  ถึงตองหาชัยภูมิ  เห็น 
ไหม 

หลวงปูมั่นทานบอกเลย  ชัยภูมิแหงการตอสูกบักิเลส  ที่เขาปาเขาเขานี้มนัเปน 
ปฏิกิริยาจากภายนอก  เพราะเราธุดงคไปเขาปาเขาเขา  ถาอยูอยางนี้  คลุกคลกีันอยางนีจ้ะ 
สบายมากเลย มันอุนใจไง เชาขึ้นมาคนนั้นกม็าให คนนี้กม็าให โอย สุขสบาย เอา ธุดงค 
เขาไปในปา  ดวยลําแขง  กลางคนืนีเ่สือชางมนัจะกระทืบเราตอนไหนกไ็ด  เจาที่เจาทาง 
ใครจะมาเลนอะไรก็ได  เราตองรักษาตัวเราแลว จะคิดมากออกไปก็ไมได คิดมากเดี๋ยวผี 
หักคอ  นีไ่งพุทโธ  เห็นไหม  ชัยภูมจิากขางนอกไง สัปปายะ  กดดันใหพวกเราไมฟุงซาน 
ออกไป  แตจริงๆ  ก็ใจนี่แหละ  ถาสงบมนัสงบที่ใจนี่แหละ  แตอยูคลุกคลีกันแลวนีม่ัน 
นอนใจเกินไป เราตองไปหาอะไรเพื่อประโยชน เห็นไหม ที่ไหนยิ่งกลัวยิง่เขาไป กลัวไม 
กลัว กลัวฉิบหายเลยแตไป เพราะอะไร เพราะไปแลวมันสัน่เลย เอา มึงคิดออกมาสิ เดี๋ยว 
มึงตาย ถาไมคิดตองหาที่พึ่ง พุทโธกอน กูไมกลาไปหรอก  กูพุทโธกอน ที่ไหนที่กลวั นี่ 
เหตุผลที่เขาไป เขามีเหตุผลของเขา ไมใชไปจะเอาเครดิตหรอก 

โยม ๑ :  เหมือนการฝกจิตใหกลาแกรงขึ้น
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หลวงพอ :  นี่กรรมฐานเขาทํากนัตรงนี้  ถาเอง็ไมมีฐาน  ไมมีกรรมฐาน  ไมมี 
สัมมาสมาธิ ไมมีฐานที่ตั้งแหงการงาน มนักเ็ปนเรือ่งเพอเจอทั้งนั้น เอง็จะทําดวยใจขนาด 
ไหนเอ็งก็ทําไปเถอะ  ทําไวเปนผลงานทางโลก  แลวจะชวยแกปมชีวิตเราไดไหม  ฉะนั้น 
การทําอยางนีม้ันเกิดผลแลวละ  นี่คือผล เขาเรียกปติ อาการอยางนีม้ีรอยแปดเลย 

โยม ๑ :  แลวอยางบางครั้งนั่งแลวจิตมันนิ่งและนิ่มสบาย ตัวนี้คือปตไิหม 

หลวงพอ :  ถาจิตมันนิ่ง  นี่คือสมาธิ  หลวงตาพูดอยางนีน้ะ  เวลาทําความสงบบอยๆ 
ทําความสงบบอยๆ  สงบจนสงบบอยครั้งเขาถึงเปนสมาธินะ  เราทํากันนี่  ทําความสงบ 
ของใจ  ทีนี้คําวานิง่นีน่ะ  นี่คอืผลของมนั  แลวพอนิง่นะ  พอเราลุกขึ้นมาแลว  สบาย  เบา 
เห็นไหม ผลของสมาธิมันยงัตอมาถึงชีวิตประจําวนัเรา 

โยม ๑ :  คือในชวงที่เรานั่ง มนัจะนิ่งแลวเบา สบาย แบบไมเคยเปนมากอน 

หลวงพอ :  สุขอื่นใดเทากับจิตสงบไมมี  ความสขุในโลกนี้  สุขอยางนีไ้มไดสขุจาก 
อามิส  ไมไดสุขจากการมเีงนิลานสองลาน  ไมไดสขุจากไดผลตอบแทน  นั่นมันสขุจาก 
อามิส  สุขจากวัตถทุี่เราไดรับการตอบสนอง  สุขในตัวมนัเอง  สุขจากจิต  นี่จิตสงบนะ 
แลวถาชนะกเิลส  สํารอกกิเลสจะสุขขนาดไหน  เขาวาปฏิบัติแลวมีความสุข  มีคนมาถาม 
บอย  หลวงพอ  บอกวาสุขๆ  นะทุกขเกอืบตาย  ไมสุขสักที  เราบอกวามงึไมไดสุขหรอก 
มึงยงัดิบๆสุกๆอยางนี้มงึไมมีทางสุขหรอก เพราะเราทํายังไมถงึไง ถาถงึ อยางทีว่าสมอง 
ไง นี่ไง นี่คือผลของปติแลว ทีนี้คําวาปติ  เห็นไหม ปติ  สุข  เอกัคคตารมณ ผลของสมาธิ 
มันครบองคประกอบอนันี้  มนัสุขละเอยีดกวานัน้  เพราะคําวาจิตสงบ  เหน็ไหม  จิตสงบ 
คือมนัปลอยวาง 

เราแบกของอยู  แลวเราสลัดของที่แบกอยูทิ้งหมดเลย  จะเบาขนาดไหน  ธรรมดา 
ของจิต  ความคิดนีน่ะ  อาการของจิตมันอยูกบัจิต  อาการของจิตมันหุมจิตอยู  มันเหมอืน 
พลังงานที่มนัตองหนวงตลอดเวลา  ถาเราพุทโธๆ  จนมนัปลอยความหนวงของจิตนีอ้อก 
ทั้งหมด  ปลอยความคิดทั้งหมด  เห็นไหม  แลวทําอยางนี้จนชํานาญ  พอชํานาญปุบ  เวลา 
พอมนัจิตสงบแลวนะ  เวลามันออกมาชีวิตประจําวนั  ออกมาคิดนี่  ใชปญญาไดเลย  ตรึก 
ในธรรมะพระพทุธเจา  แลวเปรียบเทยีบสิ  ถาจิตไมสงบนะ  การตรึกในธรรมมันจะเปน 
ความคิดอยางหนึง่  คือวาเราคิด  คิดไมออก  คิดไมได  แตพอจิตมีสมาธินี่นะ  พอมนัมี
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คุณธรรมนะ  โอโฮ  มันทะลวงหมดนะ  มนัคิดทะลทุะลวงทั้งหมดเลย  มนัปลอยหมดเลย 
ผลเกิดจากอะไร แลวถาคิดบอยๆ 

ที่เวลาเราโตแยงนะ  เราโตแยงบอกวาโลกียปญญาแกกิเลสไมได  ตองโลกุตร 
ปญญา  เราโตแยงเพราะพวกที่บอกวา  ปญญาอยางนี้คือปญญาในพุทธศาสนา  เราจะ 
บอกวาปญญาอยางนี้มนัเปนปญญาอบรมสมาธิ  ถาปญญาที่ใชอยางนี้มนักเ็หมือนพุทโธ 
นี่แหละ  เพราะผลของมันก็คอืสงบของมนันี่แหละ  แตถาจิตของเราสงบแลวนี่เราใช 
ปญญาได  การใชปญญาคือการฝก  คือการใหจิตนี่ออก  เหมอืนกับ  เหน็ไหม พวกคนเลน 
กีฬา นักฟุตบอลเขาเลนกนั โอโฮ เขาจะไดเงนิไดทองเพราะเขาเปนนักกีฬาอาชีพ 

เราก็ออกกําลงักาย  เราก็เลนฟุตบอลเหมือนกนั  เราก็เตะเปน  นี่มนัตัวจิต  จิตมนั 
สงบแลว เราออกไปก็เหมือนกับเราก็ออกกําลงักาย เตะฟุตบอลไง รางกายเราแข็งแรง เรา 
มีทักษะ  เรามีทกุอยางพรอมเลย  นี่ไง  พอจิตสงบแลว  ออกใชปญญาได  แตปญญานั้นก็ 
ปญญาเพื่อจะเขามาสูสมถะ  เพื่อฐานของเรานี่แหละ  เขาบอกวานี่คอืวิปสสนาหรือยัง  ยัง 
แลวถาคนใชอยางนี้บอยๆ นะ  พอจิตมัน  อาการ  สวนมากจะบอกวาความคิดกบัจิตมนั 
เหมือนสมกับเปลือกสม  มนัหนวงกนัอยู  ถาเราปอกเปลอืกมัน  มนัก็เหลือแตผลสม ทนีี้ 
พอผลสมนี่  ผลสมคือปอกแลวก็คือปอกใชไหม  แตความคิดมนัหนวงอยูตลอดเวลา 
เพราะมนัมีตลอดเวลา มันคิดอารมณใหมตลอดเวลา  พอมันสงบขึน้มาแลว มันตองมี 
อาการของมันอยูแลว  ถาจิตมันสงบแลว  มันจบัได  คือมนัจับระหวางพลังงานกับจิต  มัน 
เห็นกนั  มันจบักันได  นี่สติปฏฐาน ๔  เกิดจากตรงนี้  เพราะอะไร  เพราะมนัมจีิตเปนผูทํา 
สติปฏฐาน ๔ ในตําราเปนอยางหนึ่งนะเวย สติปฏฐาน ๔ ในตํารา 

แตสติปฏฐาน ๔ ที่เกิดจากเรานะ พระพุทธเจากท็ํางานอยางนี้ เราก็ทํางานอยางนี้ 
เรานี่ทํางานแบบพระพทุธเจาเลยนะ  พระพุทธเจาจะชําระกิเลสก็ชําระกเิลสอยางนี้  ใช 
ไหม แลวถาเราจะชําระกิเลส แลวเราไมทําแบบพระพุทธเจา เอ็งจะเอาอะไรมาชนะกเิลส 
พระพุทธเจากท็ํางานอยางนีน้ะ  แลวเรานีจ่ะเอาชนะกิเลส  เราจะทํางานอยางไร  ทํางาน 
อยางที่เราคิดเหรอ  มันก็ตองทํางานแบบเดียวกับทีพ่ระพุทธเจาทํางานนัน่แหละ  มรรค 
ญาณของพระพทุธเจาที่โคนตนโพธิ์ต้ังแตสมัยพทุธกาล ถาจิตสงบแลวออกวิปสสนา มัน 
ก็เปนอันเดียวกันนั้นละ เหมอืนกันเลย ถาไมเหมือนกันจะฆากิเลสไมได
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โยม ๑ :  แลวบางครัง้เวลาเรานั่ง คอมันแหง อนันีเ้ปนไหมครบั 

หลวงพอ :  เหมือนกนัแบบกระตุก  อาการกระตุกกับอาการคอแหง  เห็นไหม  รอย 
แปด  ประสาเรานะ แกจากคอแหงมามันกก็ระตกุ พอแกระตุกเสร็จมันจะเกิดอาการอยาง 
อื่น 

โยม ๑ :  เพราะเรากําลังจะนั่งนิ่งๆ ประเดี๋ยวกเ็อาแลว คอมันแหง 

หลวงพอ :  อาการกระตุกนี่กเ็หมอืนกนัเลย 

โยม ๒ :  มารผจญ 

โยม ๑ :  มารใชไหม มาร 

หลวงพอ :  มันเปนกเิลสตวัเดียวกนั  แตอาการที่แสดงออกมนัแตกตาง  มันตองจับ 
หลักอนันี้ใหไดไง จับหลกัวานี่คอือาการ พอนี่เปนอาการปบ เราจะควบคุมอยางไร ถาเรา 
จับหลักไดนะ อาการอยางนี้ เหมอืนคนขับรถเลย ถาเบรกไมดี ถาพวงมาลัยควบคุมไมได 
มันตองลงขางทางแนนอน แตถาเบรกมันดี ทุกอยางดี พวงมาลัยดีหมด  เราควบคมุอยูแต 
ถาเราเผลอ  ก็ลงขางทางเหมือนกนั  เรารูอยูแลววาทุกอยางเราตองเช็คระบบของเราใหดี 
หมด แลวไปกนั 

โยม ๑ :  เริ่มตนของการนั่งนี่ ผมก็ใสน้ํามนัหลอลื่น 

หลวงพอ :  ปองกนัไง นี่คือปองกันไวกอน 

โยม ๑ :  ใสเขาไปกอนแลว เสร็จแลวมนัก็ยงัเปนอยูดี 

หลวงพอ :  มันเปนที่หวัใจไง  มันเปนที่ความรูสึก  อยางเวทนานี่  ยิ่งเดีย๋วถาออก 
วิปสสนาแลวนะจะมหัศจรรยกวานีอ้ีก  เพราะอะไรรูไหม  ทุกขไมมีเวทนาไมมอีะไรก็ไม 
มีนะ มเีพราะจิตมันอยางเดียวเลย จิตนี่มนัไปยึดอยางเดียวเลย แตตอนนีเ้รายังไมเหน็ 

โยม ๑ :  ถาเกิดเวทนาเยอะๆ นี่เราหลบไปสมถะกอนไดไหม
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หลวงพอ :  เริ่มตนเราสอนอยางนัน้เลย ถาบางทีเรายงัไมไหว ถาเราไปสูกับเวทนาเลย 
นี่ เราจบเลย เราจะเข็ด 

โยม ๑ :  เพราะวาผมเคยสู ๒-๓ ครั้งแลว  ไมไหว 

หลวงพอ :  ไมไหวนี่ใหกลับมาสมถะสิ  พุทโธๆ  นี่  พอพุทโธ  เห็นไหม  มันจะปลอย 
เขามา คือวาถาปลอยเขามานะ โดยขอเท็จจริงทางเคมีเลย ถามันปลอยเขามานะ มันจะชา 
บางทีมนัไมหายหรอก  มันชา  ชาเพราะอะไรรูไหม  ตัวเวทนามนัมี  ความรูสึกมันมี  แต 
ปฏิกิริยาการทํางานของพลงังานกบัความคิดมนัไม  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  มันคลายออกแตไม 
ปลอย 

โยม ๑ :  พอเราเผลอมนักม็าอีกแลว 

หลวงพอ :  ปฏิบัตินี่  โดยหลกัไง  คําวาปฏิบัติโดยหลัก  ถาการปฏิบัตมิันตอง 
เหมือนกนัหมด อริยสัจมีหนึง่เดียว ถาเฉไฉออกนอกทางนะ ไปเหอะ ฉะนั้น มนัเฉไฉกนั 
ไปเอง แตถาปฏิบัติจะเรียบจะงายจะทุกขยากลําบากขนาดไหน มนัก็โดยหลักนี่แหละ โธ 
สมัยหลวงปูมั่นนะ  มีครบูาอาจารยเยอะแยะไปหมด  เห็นไหม  หลวงปูชอบ  หลวงปูหลยุ 
หลวงปูคําดี  ทานสนทนาธรรมกนัทั้งนั้น  มันตรวจสอบกนัตลอด  ยิ่งหลวงตา  เห็นไหม 
ทานเจาคุณจมู  พระธรรมเจดีย  เห็นไหม  เพราะหลวงตานี่ทานบวชมากับมอื สัทธิวิหาริก 
ลูกศิษยของทาน  แลวอยางพวกหลวงปูขาว  ทานก็บวชใหทั้งหมด  แลวก็อยูกับหลวงปู 
มั่นมา  เพราะอะไรรูไหม  เพราะเจาคุณจมูทาน ประสาเราวา ทานเปนปริยัติ  เรื่องนี้ทานก็ 
คงจะสงสยัเปนธรรมดา  จับมาชนกนันะ  เอาหลวงปูขาวกับหลวงตาคุยกัน  เอาหลวงปู 
แหวนคุยกนั เห็นไหม ตรวจสอบไง 

เวลาเราพูดกับญาติโยม ถึงไดบอกวาครบูาอาจารยของพวกเรานี้เปนของจริง แลว 
หลวงพอมัน่ใจไดอยางไร  ก็มัน่ใจวาครูบาอาจารยกนูี่สุภาพบุรุษเวย  ทานไดแสดงธรรม 
ทานไดตรวจสอบกันเองเวย ไมใชวาตางคนตางคิดวากูแน กูแน เวย ทานก็ตรวจสอบกนั 
ทานก็คุยธรรมะกนั แลวตรงกัน อันเดียวกัน ถาไมอนัเดียวกันนะ หลวงตาจะไปแกเลย มี 
หนึ่งเดยีว อริยสจัมีหนึ่งเดียว ไมมีสองมีสามหรอก ถามีสอง มงึกับกนูี่ตองผิดคนหนึ่ง ถา 
มึงถกูกูก็ผิด
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ถาเปนธรรมนะ  ถาพูดถึงธรรมะ  ถาอยางนี้ปบมนัจบ  พอมนัจบปบ  อาการทีม่ัน 
ผานไปแลวเปนอดีตไปแลว  ทีนี้พอเราจับหลักอยางนี้ได  พอจับหลกัได  พอมีพุทโธก็ตั้ง 
สติของเรา อะไรจะเกิดขึ้น มันเกิดขึน้เปนธรรมดา  เพราะมันเกิดขึน้อยางนี้ แลวเมือ่กอน 
เราไมเคยสนใจอยางนี้  มนักเ็กิดอยางนี้  แลวเราก็หลงมากนัอยางนี้  เราก็ไปกับมนัอยางนี้ 
แตทีนี้พอเกิดขึ้นแลวเรามีสติ  เห็นไหม  ออๆๆ  มนัก็เหมอืนกบัดูปฏิกริิยาเรา  เห็นไหม  ดู 
เวรดกูรรมของเราวาเปนอยางนี้  เปนอยางนี้  แลวตอไปเราจะควบคุมไดหมดเลย  พอ 
ควบคมุไดนะ 

เราบวชใหมๆ นะ ก็ตั้งใจทําดีทัง้นัน้ละ ไปอยูในปานะ พอไปอยูในปา มันก็ตอง 
ฉันพออยูไดใชไหม  ทีนี้พออยูไดนัง่ก็หลับทุกที  ทีนี้ก็ตั้งใจจะผอนอาหาร  พอตั้งใจจะ 
ผอนอาหาร  พอมามนัก็ตักหนึ่งทัพพี  ฉันไปแลวกพ็ออิม่  พอฉันเสร็จแลวก็ไปนั่งหลับ 
สุดทายแลวพยายามจะผอน มนัผอนไมได  เห็นไหม  มันผอนไมไดเพราะอะไร  เพราะวา 
ขณะนั้น ขณะที่ของมานี่ ขณะของมาขณะนั้นเอง แลวอยูในปา วันหนึ่งมีหนเดียว ถาพน 
ตรงนี้ไปก็จบแลว แตมันก็ตักพอ มันไมผิดหรอก ไมผิดอะไรเลย ถกูตองธรรมวินัยหมด 
เลย แตมันผิดทีเ่ราตั้งใจ เราสัจจะแลวทําไมได 

นี่เราเลยจะบอกวา  ถาเรายงัควบคุมจิตใจของเราไมได  เราตั้งใจทําอะไรนะ  ก็ทํา 
ไมไดหรอก ทีนี้พอทําไมไดปบ เราเดนิจงกรม เดินจงกรมนะ ทั้งวันเลย พอขณะตัก ขณะ 
ฉันเสรจ็แลว ยังไมมีสตนิะ ยังนกึไมได พอเช็ดบาตรจะเดนิกลับกุฏิ อาว พอเดนิกลับไป 
จะไปภาวนานะ มึงจะไปหลบัอีกแลว ไปตกภวังคไง มึงจะไปหลับอีกแลว เสียใจมาก คิด 
ดูสิ  มันตองเปนช่ัวโมงกวาจะนกึไดวาตั้งใจแลวทําไมได  จับผิดตัวเอง  เหน็ไหม  พอ 
สุดทายแลวดาตัวเอง  นัง่เดินจงกรมดานะ  มึงมันเลวชาติ  มึงชาติช่ัว  ครูบาอาจารยเขาไม 
ติด มึงติด เปนอยางนี้อยูหลายๆ วนั เห็นไหม พอควบคุมหลวงตาบอกวา เราเปนนักมวย 
แลวเราเขาจนมุม พูดถงึจนมมุแลว มันตองเอาตัวรอดใหไดไง 

ทีนี้พอเราอัดเขาไปๆๆ  ปญญามันดนัโพลงออกมา  ครูบาอาจารยทานไมใชตะเข 
เวย เพราะโดยสามัญสํานกึของเรา เราก็คิดวา ถาเราไมติดในรส รสก็คอืมนัไมมี แตความ 
จริงไมใช  รสมันมี  แตเพราะวาเรามีสติปญญาเทานั้นเอง  พอมีสติปญญาเทานัน้เองมัน 
บอก  ครูบาอาจารยทานไมใชตะเขเวย  ทานรูวารสเปนรส  แตทานไมมีอุปาทานในรส 
นั้น โอโฮ  มันโพลงเลยนะ  พอมนัโพลงแลวตอนเชามานะ  ไอกลอย  อยูในปามนัไมมี
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อะไรฉนันะ  ก็ไปเก็บกลอยกันมา  แลวเอาไปแชน้ําไว  แลวก็หมนุเวียนเอามานึง่  เทานั้น 
ละอยูในปา มันไมมอีะไรหรอก กลอยนีเ่อามานึง่ นึง่เสรจ็เอาน้ําตาลโรยๆ แลวก็เอามาใส 
กะละมังมา  แลวก็ตักกนัคนละกลอยๆ  ก็เทานัน้  มนัก็ถือสิทธิใชไหม  เพราะเราก็ดูแลกัน 
มา  เราก็ทํากันมาเอง  เพราะเราไปเก็บพระไปดวย  แลวใหเณรมันเก็บ  พระมนัก็ไมทํา 
อะไร  เพราะเณรมันเปนเด็กมันไมกลา  เราเองเปนคนไปหามาเอง  แลวเรากม็าแชไวเอง 
แตไมไดจับนะ  เณรทําหมด  เราเปนพี่เลีย้ง  แลวถงึเวลาเราก็ทํามาเองใชไหม  ก็ฉันตาม 
สิทธิ์ 

มันกไ็มผิด  แตมันไปตกภวังค  แลวพอเราติเตียนตัวเองจนถึงที่สุด  พอมนัเหน็วา 
รสก็คือรส แตเราไมมอีุปาทานในรสนัน้  เพราะฉะนั้นมันสวางโพลงคือวามนัตัด  รูป  รส 
กลิ่น เสียงเปนบวงของมารคอืวามนัตัดขาดหมด เครือ่งลอนะ ตอนเชามันมานี่ เห็นมนัมา 
นี่ นั่งคิดในใจเลยนะ กูกนิมงึคําเดียวนะเทากับกกูินมึงทัง้กะละมังนี้ เพราะในกะละมงัอนั 
นี้คือรสของกลอยไง  แตกอนหนานั้นตักก็ตักปกตินี่แหละ แตพอมีสติขึน้มา ทุกอยาง 
พรอมแลวนะ รูเทาทนัหมดเลย 

ทีนี้เราจะยอนกลับมาที่พวกโยมภาวนาอยางที่วานี่  รูอยู  รู  แตยังสูมันไมได  แต 
เวลาปฏบิัตินะกป็ฏิบัติตามขอเทจ็จรงิเลยละ  รูแลวทาํไดดวย  รูแลวทําไดดวยมันบอยครั้ง 
เขา  เห็นไหม  นี่แหละ  วสี  ความชํานาญ  พอชํานาญ  พอมาปฏิบัติ  พอสมาธินี่  ก็ถามวา 
สมาธิรักษาอยางไร  ทําไมเสื่อมหมดเลย  ถาเรารักษาสมาธินะ  จะเสื่อมหมด  แตถาเอ็ง 
รักษาที่เหตุนะ เอ็งตัง้สตินะ แลวเอ็งบริกรรมไวนะ สมาธินะ ถีบแมงกไ็มไป แตถาเอ็งไม 
รักษาสมาธินะ เกลี้ยง แตถาเรามีสติแลวกลับมาทีน่ีน่ะ ใหรักษาเหตุไวใชไหม รักษาใจไว 
อยางนี้  ไมใหไฟดบั  รักษาไฟอยางนี้  ไมใหไฟดับ  แลวมนัจะดับไหม  อยูไฟๆ  แตไมใส 
ฟนเลยนะ มันก็ดบัเกลี้ยงเลย 

ทีนี้เวลาภาวนาไป  มันจะรูแลวมนัจะจบัหลักได  แตไปพูดใหใครฟงใครก็ไมเช่ือ 
มันตองใหมนัไปเลอืดซิบๆ  ถงึจะรู  ตองไฟแตกแลวนะ  เลือดซิบๆ กลับมาเลย หลวงพอ 
ทําไมเปนอยางนี้ละ  ก็เลือดซิบๆ ไง กม็ึงแถไปไง ถามึงแถมงึก็เจออยางนัน้  เพราะกูก็แถ 
มาแลว  ถาไปแถมาก็เลือดซบิๆ  มานะ  เขาไมเช่ือหรอก  ทําไมมันเปนอยางนี้  โทษนะ  กู 
เปนมากอนมึง กเูปนมาแลว
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เวลาหลวงตาทานพูดถึงซึ้งมาก  จําคําพูดผมไวนะ  แลวปฏิบัติไป  ถาเจออยางนี้ 
แลวจะกลับมากราบศพ  ตอนนั้นนะเรายงัไมไดประสบนะ  ฟงก็ฟงไวอยางนั้นแหละมนั 
ไมซึ้งใจหรอก แตถาหัวไปชนมนัเอง โอโฮๆ แตถายังไมเอาหัวไปชนกับมันนะ จรงิหรือ 
เปลาวะ  อยางมากกน็าจะ  ไมเช่ือ  แคนาจะ  นาจะเปนอยางนัน้  แตยังไมเปนนะ  แตถา 
เมื่อไหรนะ  หัวไปชนเอง  ไปโขกกบัมนัเองเลยนะ  ออ  ใชวะ  ใช  ถงึบอกวา  เอกนามกิง 
พระพุทธเจาพูดแลวเปนหนึ่งไมมีสอง  ไมมีทางเปลีย่นจากนี้เลย  ไมมทีาง!  เปนอยางนี้ 
แนนอน แตไอพวกนั้นมันชอบแถกนั ถามันแถไป ประสาเราวา ถามันไมมีผูรูมันก็แถไป 
ได แตถามีผูรูมันแถไมไดหรอก มันก็แถ มงึก็หลอกไดแตไอคนทีไ่มเปน แตคนเปน 

โยม ๑ :  อยางนีท้ี่ขั้นตอนอยางพวกผมทีน่ั่งปฏิบัติ  มาเจอประเภทอยางนี้ก็มาถกู 
ทาง

หลวงพอ :  ถูกทาง คําวาถูกทาง มนัเปนขอเท็จจริงที่ตองเจอทุกคน ทีนี้พอขอเทจ็จรงิ 
ที่ตองเจอทุกคนแลวทําสมาธิหรือการปฏิบัตนิี่มนัยาก  เขาถึงเสนอทางที่สะดวกไง  แลว 
คนนี่ชอบ แลวพออยางนี้ไป ถาอยางนี้นะโดยทางโลกเขาวานะ เหมอืนกบัเรานี่เปนคนโง 
ปาเถื่อน พวกปาเถื่อน พวกทีไ่มมีการศึกษา ไมศิวิไลซ เพราะไปเผชิญกับความทุกขอยูไง 
มาหากูนี่สิ  เลอืกงาย อยูเฉยๆ แมงนอนหลับ ตื่นขึ้นมาก็เปนพระอรหนัตแลว กูใชปญญา 
เอา นิพพานเปนอยางนัน้กกู็สรางได เห็นนิพพาน แวบ เราถึงวาเราเหน็จุดบอดของมนัไง 
จุดบอดในการกระทํามนัตองเปนอยางนี้ 

พระพุทธเจาบอกเลยวา  เราเปนคนบอกทางนะ  พวกเธอตองเผชิญเองหมด  แลว 
ใหเผชิญก็เจออยางนี้  แลวเวลาคนไปเผชิญ  ไปเจออยางนี้ปบ  แลวมคีนมาเสนอทางที่ 
เลือกงาย  แลวเราบอกวาอะไร  คนนี่พวกปาเถือ่น  พวกหลงัเขา  พวกไมมีการศึกษา  ไอ 
การศึกษามันคอืปริยัติ มนัไมเกีย่วกบัการปฏบิัติเลย มึงจะศกึษามามากนอยขนาดไหนมงึ 
ก็จําเขามาทั้งนั้น  ถามึงไมมกีารปฏิบัตขิึ้นมานะ  สิ่งที่มึงจํามานะไรสาระ  ยิ่งศึกษากย็ิ่งงง 
เพราะฉะนัน้การปฏิบัติตองไปเผชิญทุกคน 

โยม ๒ :  แลวเราไมตองไปอานอะไรกอนไดไหมคะ หรอืวาเราก็นั่งไปแบบนี้ 

หลวงพอ :  เราคิดเหมอืนโยมเลย  เราบวชมานีเ่ราปฏเิสธหมดเลย  ไมศึกษา  อานอยาง 
เดียว อานแตประวัติครูบาอาจารย อานแตเทศนของครูบาอาจารย อยางอืน่ไมแตะเลย จน



งานพุทธะ 19 

ปฏิบัติไป  จนเขาใจวาตัวเองนีเ่ขาใจหมดแลว  เราถึงคอยกลบัมารือ้พระไตรปฎก 
พระไตรปฎกนี่เรารื้อ  ๒  รอบนะ  เรากลับมาดูพระไตรปฎก  แลวพูดบอยวามาดู 
พระไตรปฎกเลยนะ  มันดูแลวมันซึง้มาก  มนัซึ้งตรงไหนรูไหม  มนัซึ้งวาถามึงไมปฏบิัติ 
มากอนนะ มึงอานเทาไรมึงก็ไมรู มนัพูดกบัตัวเองเลย 

โยม ๑ :  แลวถาอานกอน แลวมาปฏิบัตบิางครัง้มนัสับสนนะ 

หลวงพอ :  กรณีอยางนี้เราพูดไปแลว  แลวฝายปริยัติเขาแบบวาเพงโทษเรา  เขาหาวา 
เหมือนกับเรานีม่ันแถไง เราบอกวา การศึกษานีม่ันเปนปรยิัติ การศึกษานี่เขาศึกษามาเพือ่ 
ปฏิบัติ  แตพอเราศึกษาปริยัติแลว  เราเขาใจ  เราก็รูโดยกิเลส  แตอวิชชานี่เรายังไมรูหรอก 
แตเพราะมีหลวงปูมั่น  หลวงตาทานศึกษาจนเปนมหานะ  เสร็จแลวหลวงตาไปกราบ 
หลวงปูมั่น เห็นไหม หลวงตาพูดบอย คํานี้เราซึ้งมาก แลวเราเอามาพูดทุกวันเลย หลวงปู 
มั่นบอกวา  มหา  ทานมหาศึกษามาจนเปนมหานี่นะ  ความรูนี่สุดยอดเลย  ธรรมะของ 
พระพุทธเจานี้  ไมไดกลาวโทษ  ไมไดติเตยีนนะ  แตความรูอนันี้  ขอใหมหาเอาความรูที่ 
เรียนของมหานี่ใสลิ้นชักในสมองไวกอน  แลวลอ็กกุญแจมันเอาไวดวยนะ  ถาไมลอ็กมัน 
จะแลบออกมา  แลวมหาภาวนาไป  แลวถาพอภาวนาไปถึงที่สุดแลวนะ  ไอความรูที่เรียน 
จากที่เราศึกษามากับประสบการณจรงิมนัจะวิ่งมาชนกันเปนอันเดียวกันเลย 

แตถาไมมีคนบอกไวอยางนี้นะ เพราะเราอยูที่นี่ เราแกคนมาเยอะ อยางที่พูดเมื่อกี้ 
วิตก  วิจาร ปติ  สุข  เสร็จแลวผมไดอะไร  ไดบาไง  ไดบาไดจินตนาการไง  แลวพอศึกษา 
มานะ  นิพพานจะเปนอยางนัน้  ไอโนนจะเปนอยางนี้  แลวพอมันปฏิบัติไป  เฮย  มันเปน 
อยางนัน้หรอืเปลาวะ  มนัจะทําใหการปฏิบัตนิี้เนิน่ชา  เนิ่นชาเพราะอะไร  เพราะวาเรารู 
โจทยแลว  การศึกษาคือทําใหเรารูโจทยทกุอยางหมดแลว  มันตอบหมดแลว  แลวพอมา 
ปฏิบัติ มันก็ตอบตวัเองตลอดเวลา แตความจรงิมนัไมมี 

แตถาเราศึกษามาแลวทุกอยาง  โจทยมอียูแลว  ก็ลอ็กกุญแจไวเลย  แลวเราทําของ 
เราไปเลย  เราถึงพูดวา  เราเช่ือนะ  อยางเชน  ฝายการศึกษาที่ออกมาปฏิบัติแลวไดผลนะ 
หลวงตา  มหาปน  นองของหลวงปูสิงห  เหน็ไหม  แลวกม็หาเขียน  ๙  ประโยค 
นอกจากนัน้เราไมเคยเห็นนะ เพราะอะไรรูไหม เพราะวาเรา โธ.. เรารูโจทยแลว แลวจิต 
นี่จะคมุมนัไดไหม มันสรางใหเลย ฉะนั้นถาจริงแลวนะ พอเรารูโจทยแลวเราตองวางให
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ได แลวเราทําใหได ไมใชรูโจทยไวแลว เราตองสรางเหตุ ตองตอบโจทยเราเองใหได เรา 
ตอบโจทยเราไดแลวมันถงึโจทยทีพ่ระพทุธเจามีอยูแลว เขาไปเห็นไหม แตเราตอบโจทย 
ของเราไมได แตเสือกรูโจทยของพระพทุธเจาไง 

ตอนนี้  มนัอยางวานะ  เพราะศาสนามันเจริญขึ้นมา  การศึกษาก็เจริญขึน้มานะ 
พวกที่ไปศึกษาพุทธศาสนนี่เยอะ  แลวมาหาเรา  เราบอกวานกแกวนกขนุทองนะ  เวลาเขา 
เอากลวยให  แมจาใชไหม  เอ็งตองบอกแมจากจ็ะใหกลวยคําหนึ่ง  เอ็งวานกขนุทองมัน 
เขาใจไหมวา  กลวยนัน่คือแมจา  เรานี่เขาใจวากลวยใชไหม พอเอากลวยใหเลยตองพูดวา 
แมจา  พอแมจามันก็ไดกลวยคําหนึง่ๆ  มันคิดนะ  แมจาคือกลวยไง  อาว  กม็ันคิดของมัน 
เอง  เพราะมนัไมรูศัพทวาแมจาคืออะไร  แลวมนักพ็ูดไป  ถาไปเรียนมามนัจะเปนอยาง 
นั้น แมจาคือแมเรานะมงึ กลวยคือกลวยนะมึง 

โยม ๒ :  พวกไปเรียนอภิธรรมปฏบิัตินีจ้ะไมกาวหนา ใชไหมคะ 

หลวงพอ :  เรากลายืนยัน  เราพูดบอย  กับพวกอภิธรรม  เมื่อกอน พวกขาราชการพวก 
อะไรมาหาเยอะนะ  แตพอแมเขาไมมาหรอก  สวนใหญลูกหลานนี่มากอน  พอลูกหลาน 
มาแลวคอยดึงพอแมมา  พอแมก็มาพูดอยางนี้  ตองศึกษาอภิธรรม  ตองศึกษาอะไรนี่  เรา 
พูดใหเขาไดคิดไง  ในการศึกษาในการปฏิบัติอภิธรรม เพราะวาในอภิธรรมนี่หมูคณะเขา 
ใหญ  เขาเผยแพรไดกวาง  แตในการปฏิบัติของพระปา  มันเปนคนกลุมนอย  คนกลุมเล็ก 
แตครูบาอาจารยของเรานี่เผาแลวเปนพระธาตุหมดเลย ยอนกลบัในวงการอภิธรรม มีใคร 
บางที่เปนพระธาตุ มีใครปฏิบัติได 

ของเราที่ปฏิบัตกิัน  เมือ่กอนนีค้รูบาอาจารยเราทีเ่ปนจรงิขึ้นมา  มันไมมีหนามา 
ไมมกีารจัดฉาก  ตายก็เผา  เผาแลวพอเปนอยางนัน้ขึ้นมา  โดยที่พวกเราก็คาดกันไมถงึ 
ทั้งนัน้  แตมันเปนขึ้นมาโดยขอเทจ็จริง  เดี๋ยวนี้นะ  พอเผานะ  กูเตรยีมเลยละ  กูจะเอาให 
เปนพระธาตุ เอามาใสไวกอนเลย เราไมเช่ือนะ เดี๋ยวนี้พอใครบอกวาเปนพระธาตุนะ เรา 
ไมคอยฟง  ถาเปนพระธาตุนะ  เอา  โยมเปนพระธาตุ  ถาเปนพระธาตุนะ  เราตองตัง้ 
กรรมการ ๓ คน แลวเอากระดูก เอาพระธาตุของเขามาบรรจไุว แลวมันกลายเปนตอหนา 
เรา  เราถึงจะเช่ือ  แตเปนพระธาตุไหม  เปน  ถาเปนจริงๆ  กม็ี  แตไอพวกโกหกก็เยอะ  ถา 
เปนพระธาตุใชไหม  กุญแจ  ๓  ดอก  เอามาเปดดูพรอมกนั  อยางนัน้กูถงึเช่ือ  ไมอยางนัน้
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สังคมมัน.. แตไอเรือ่งเปนพระธาตุ นี่พูดถึงโลกเขาเปนไง แตในวงกรรมฐานเรา พระธาตุ 
นี่คือผลพลอยได  แตความจรงิจะรูวาเปนพระธาตุหรือไมเปนพระธาตุ  จะรูตอนที่คยุ 
ธรรมะกนันี่  ตอนปฏบิัตินีเ้ขาก็รูกนัแลว  เขารูแลวเพราะอะไร  เพราะจิตมนัเปดหมดแลว 
เขารูเลยวาคนนี้ถาตายไปเผาแลวเปนพระธาตุแนนอน  คนนีถ้าตายไปเผาแลวจะไมเปน 
เด็ดขาด แตทางโลกเขารูอยางนี้ไมไดใชไหม เขาไปพิสูจนกนัตอนทีม่ันเปนไง 

ฉะนั้นทางไอพวก  ๑๘  มงกุฎ  เขาก็เลยสรางภาพใหมันเปนไดไง  แตในวง 
กรรมฐานเราเขาจะดกูันตรงนีเ้ลย ดูตรงจุดที่ตนขั้วนีเ่ลย  ฉะนั้นการปฏิบัตอิยางนัน้เราไม 
ถือวาเปนการปฏิบัตินะ เราคิดวาเปนการฝกเปดฝกไก เห็นเขาเลี้ยงเปดทุงไหม มันไลเปน 
ฝูงๆ เห็นไหม หัวหนาเปด ถาตัวหัวหนามนัเดนิไปไหน เห็นไหม เปดทั้งฝูง จะเดนิกันไป 
หมดเลย ไอนี่ดเูวลาเขาเดินกันสิ อยางกับฝูงเปด ฝกคนนะเวย ไมใชฝกเปด 

โยม ๒ :  ไมใช เรามีเพื่อน แตเราไมไดเรียน เขาชวนไปเรยีน 

หลวงพอ :  ไปกันเยอะ เยอะมาก 

โยม ๒ :  แลวเรากเ็ห็นเวลามาอยูวัดดวยกนั  เขาฟุงมากไง  แลวเขาสอนคนอื่นอยาง 
นั้นอยางนี้  จิตมีกี่ระดับ ตองอยางนัน้ ตองอยางนี้ เราก็วา เอะ ทําไม 

หลวงพอ :  ก็เขาพูดวาจิตมีรอยแปดดวง  แตกรรมฐานเรามีดวงเดียว  รอยแปดดวงคอื 
รอยแปดความคิดไง แตความคิดมาจากไหน ความคดิมาจากพลังงาน 

โยม ๑ :  ดร.  .......  แกจะเถียงอยางนี้ตลอดกับพวกอภิธรรม  จิตมีรอยแปดดวง  บา 
ดร. ....... บอกวา เราปฏิบัตมิีแคดวงเดียว จิตอยูที่นี่ ตรงนี้ดวงเดียว แคนัน้เอง 

หลวงพอ :  พระที่ปฏบิัติไดจรงิพูดอยางนี้หมดนะ  เชน  หลวงปูบุดดา  ฟงเทศนของ 
หลวงปูบุดดาสิ  จิตหนึ่งเดียว จิตหนึ่งเดียว ไอพวกนั้นมันพูดโกหกกนั เขาตองพูดโกหก 
กันนะ  พูดความจริงไมได  ถาพูดความจริงนะ  กาแฟถวยหนึ่งกไ็มใหกิน  แตถาพูดโกหก 
กันนะ เขาไดนกัธรรมโท นกัธรรมเอก  เขาไดใบกระดาษกัน ตองโกหกกนั  เขาพูดโกหก 
กัน  ถาพูดความจรงิ  กาแฟก็ไมใหกนิ  ถาพูดโกหกนะไดใบประกาศนะเวย  ถาพูดโกหก 
นะไดใบประกาศช้ันนัน้ๆ  เลย  ถาพูดความจรงิเขาจะไลออกไปเลย  ไมใหกิน  กาแฟก็ 
ไมใหกนิ
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หลวงปูบุดดา  ของจริงมันกลายืนยันไง  เพราะเราทํามาจริงๆ  เราไดมาจริงๆ  เรารู 
มาจริงๆ  แตคนอื่นเขารูกบัเราไมได  เขาก็ไปจําเอา  ศึกษาเอา  รอยแปดดวง  สองรอยดวง 
แลวดูผลที่ออกมาสิ  ปฏิบัติแลวพอผลออกมา  แลวผลออกมาเขาพูดอกีนะ  เขากันไวเลย 
กึ่งพุทธกาลไมมีพระอรหันต  ไมมีผล ไมมีผลแลวมงึสอนทําไม 

โยม ๑ :  อยางนี้ตวัอภิธรรมก็ผิดใชไหม สอนผิด แลวเขาไปเอามาจากที่ไหน 

หลวงพอ :  ตัวอภิธรรมไมผิด  เพราะตัวอภิธรรมนั้น  พระพุทธเจาเทศนถงึ 
วิทยาศาสตรทางจิต ปฏิกิริยาของจิตมนัเปนอยางนัน้ๆๆ แตพวกเราเหน็กนัไมไดหรอก 

โยม ๒ :  ไดแตทองเฉยๆ 

หลวงพอ :  ใช ถาเห็นก็เห็นไมไดอยางนั้น 

โยม ๒ :  ไดแตรู เขาบอกวามีอยางนี้ 

หลวงพอ :  ใช 

โยม ๒ :  แตก็ไมรูวาหนาตาเปนอยางไร 

หลวงพอ :  บางทีบางสํานักเขาคานเลยนะวา  มันมีธรรมกับวนิยัเทานัน้คือ  มันมีแต 
พระวนิัยกบัพระสุตตนัตปฎก  พระธรรมวินยั  อภิธรรมนี่มาทีหลงั  นี่เขาพูดกนัขนาดนั้น 
เลยนะ  แตประสาเรา  เราคิดวา  อภิธรรมนี่มนัเปนวิทยาศาสตรที่บอกวาอาการของจิตไง 
เหมือนวทิยาศาสตร ความรูสึกเรานี่แหละแลวมนัเอามาอธิบาย 

ทีนี้พออธิบายแลวนี่เรากเ็ขาใจไดใชไหม  อธิบายวาเปนอยางนี้ๆ  เขาก็นึกวาถา 
อยางนี้คอือยางนี้  มนัไมใช  ไออยางนี้มนัมีทีม่า  ทีนี้เขาไมเคยเห็นคําวาที่มาแลวก็ที่ผล 
เห็นไหม ความคิดกี่ดวงๆ  มนัมาจากไหน ตัวจิต  ตัวพลังงาน  เหน็ไหม  เขาเรยีกอะไรนะ 
ภวังคบาตของเขานี่  คอืจิตตัวเริม่ตน  แลวมันจะขึ้นสูภวังคนัน้ๆๆๆ  คือความคิดของเรา 
เห็นไหม เขียว เหลือง แดง ลองคิดสิ สีคนละสีใชไหม เวลาคิดก็ เขียว เหลือง แดง มนัก็ 
สามแลว ดูสิ กี่ดวงเขาไปแลว แตจริงๆ มันมาจากไหน หนึ่งเดยีว แคทําสมาธิก็รูแลว จิต 
เปนสมาธิก็จิตเปนหนึง่ จิตสงบกจ็บแลว
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เราจะบอกวาพวกนีท้ําสมาธิยังไมเปนเลย  เขาไมเปนดวยแลวเขาปฏิเสธวาเปน 
สมถะไง  โอย  พวกอภิธรรมมาที่นี่  มารองไหทีน่ี่เยอะ  เพราะอภิธรรมพอทําไปแลวมนั 
แบบวาอิ่มตวัไง  มันไดแคนัน้  ไมมีอะไรหรอก  แลวมาบอกวาผิดไหม  ผิด  แลวจะทํา 
อยางไร  พุทโธสิ  พอพุทโธๆ  ปุบนะ  พอจิตมันจะลงนะ  บางคนพอจิตมันจะลง  มันดใีจ 
อารมณมนัแปลกไป  อารมณนีน่ะ  โอโฮ  มนัตื่นเตนมาก  มนัมีความสุขมากอยางที่โยม 
เปนนี่แหละ  แตพอมาหาเรานะ  พอมาสงการบาน  เราบอกนีเ่ปนสมาธิ  เปนสมถะ 
โอะๆๆๆ  เขากลัวไง  เขาฝงหัวกันวาสมถะมันไมมปีระโยชน  สมถะไมใชปญญา  เขาฝง 
หัวกัน  แตความจริงพอเขาเปนสมถะ  เขาก็ตื่นเตน  เขาดีใจขนาดนัน้  แตพอบอกวาเปน 
สมถะเทานั้นละ  เขาตกใจตายเลย  พอเขาตกใจตาย พอเราบอกมันนะ จนเขาเอง.. พวก 
อภิธรรมนี้นะมาอยูทีน่ี่หลายคน  แลวมาเสยีดายตรงนี้  เพราะวาเขาไปสรางอารมณมา 
ตลอด การสรางอารมณไง 

โยมดนูะ นี่ ดื่มไปแลวนะ ดื่มเสร็จ ดืม่หนอ เฮย มงึจะบาเหรอ ก็ดื่มเขาไปแลว ไอ 
....  นี่ไง  ดื่มหนอ  เอา  ก็ดื่มก็จบแลว  กนิเสร็จแลวนะ  กินหนอ  มนัสรางไหม  มันไมเปน 
ความจรงิไง ความจรงิคือมันเปนเอง  เคลื่อนไหวหนอ รูหนอ แลวไอรูอยูทีจ่ิตไวไปไหน 
ละ แลวมันไปหาอยูขางนอกนี่ เราถงึบอกวาฝูงเปดไง ฝกเปดไลทุง ไลกันเปนฝูงเลย แลว 
ดูเขาปฏิบัติสิ เปนแถวเลยนะ เปนฝูงเลย นี่แหละสงัคมไทย 

โยม ๒ :  แลวถาเดนิจงกรมนี่  สมมติวาเราตองกําหนดไวเหมือนที่เรานั่งวาพทุโธ 
ยก ยาง เหยียบ 

หลวงพอ :  ใช นี่หนอแลว 

โยม ๒ :  ไมหนอ ไมมีหนอคะ 

หลวงพอ :  ยก ยาง เหยียบ นี่แหละ อภิธรรม 

โยม ๒ :  แคนั้น ยก ยาง เหยียบ ไมได 

หลวงพอ :  เดินปกตไิปเลย 

โยม ๒ :  ใหรูสึกไปตามไอ
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หลวงพอ :  โยม เดนิปกติไปเลย เดินปกติไปเลย 

โยม ๒ :  ปกติไปเลย 

หลวงพอ :  เดินปกตไิปเลย แลวกําหนดพุทโธไวที่ปลายจมกู 

โยม ๒ :  อยางนีท้ี่ถูกตองเอาจิตไปไวทีเ่ทาถูกไหมคะ  กําหนดไวที่ปลายจมกูแลวก็ 
เดินธรรมดา 

หลวงพอ :  ใช เคลือ่นไหวแตสงบเวย 

โยม ๓ :  ทํายากไหมหลวงพอ 

หลวงพอ :  ไมหรอก จิตนี่ถาเรารักษาไวนะ พุทโธๆ อิริยาบถ ๔ ไง ยืน เดิน นั่ง นอน 
เปนอิริยาบถเพือ่ผอนคลาย แคนัง่อยูนี่ เอ็งนั่งหนอนัง่ทําไม เขาจะเอาจิตเขาไมไดนัง่หนอ 
หรอก ถานั่งหนอแลวกปูนรูปกมูานั่งไวนีเ่ลย 

โยม ๑ :  แลวอยางสมมุตวิาเวลาเรานัง่  แลวมนัเกดิเวทนาขึน้มาจนเราทนไมไหว 
เราก็ออกจากนั่ง แลวเราไปเดินจงกรม สักครึง่ช่ัวโมงก็กลบัมานัง่ใหม 

หลวงพอ :  ได อุบายวิธีการมนัมรีอยแปดขยาย ใครจะทําอยางไรก็ได 

โยม ๑ :  อยางนี้ไมผิดเหรอ 

หลวงพอ :  ไมผิด  การเดินนะ  เดนินี่ดีกวานั่งอีก  เรานี่ถนัดในการเดินมาก  เราเดินที 
โอโฮ ทั้งวนัทั้งคนืเลยละ เรานี่เดนิทเีปนวันๆ 

โยม ๒ :  หลวงตาทานกเ็ดินนานๆ 

หลวงพอ :  ใช  เพราะการเดนินีน่ะ  ทําใหรางกายแข็งแรง  อาหารยอยดี  ทุกอยางใน 
รางกายสมบรูณหมด เดินนี่ แลวถาจิตมันลงนะ เวลาจิตเราลง อปัปนาสมาธินะ เราลงใน 
ทาเดินเลย  พอเดินปุบจิตมันจะลง  มันจะเตม็ที่แลว  เดินไมไดแลว  ขยับไมได  เรายนืเลย 
รําพึง  พอยนืเสรจ็ปบนะ จิตมนัจะหายหมดไง เรานั่งลงบนทางจงกรมเลย พอนัง่จงกรม 
ปบ ลมหายใจขาด ทุกอยางขาด พั้บ สักแตวารู ที่วารวมใหญ ที่วานัน่ อัปปนา อัปปนา ไอ
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ที่วาคุยโมๆ กัน  แหม อัปปนาสมาธิจะเกิดปญญา มงึเอาปนมายิงกูทิ้งเลยถามันเกิดไดนะ 
มันพิสจูนตรวจสอบกนัมาหมดแลว  แลวพอคําพูดอยางนี้  พูดออกมา  มันไรสาระมากๆ 
เลย

โยม ๒ :  ก็คือเดนิกเ็ดินธรรมดา ไมตองเดนิชาๆ แลวเราตองรูตามที่ยางกาวหรือไม 
หรือวาไมตองรู 

หลวงพอ :  จิตมันออกมารู  มันแผออกมาหมดนะ  รูหนอ  หนอทุกอยาง  พอเรารูหนอ 
ทุกอยางมันไปหมด มันดีตรงไหนรูไหม มนัดีที่วา จิตนี่มนัอยูในการกระทบนี้ มันไมได 
คิดฟุงซานออกไปเทานัน้เอง เขาก็วามนัดี ปฏบิัติแลวมันด ีมนัดีอยางไร มันกึง่ดิบกึง่ดีไง 
มันดีไมจรงิไง  ถาดีจริงมันจะสงบของมนันะ  อาการสงบนี่เราถงึพูดบอย  เหน็ไหม  อวด 
อุตริมนุษยธรรม  แมแตจิตสงบนี่มนักเ็ปนธรรมทีเ่หนือมนุษยแลว  แตขณะที่เราเดนิยาง 
กันนีม่ันเปนธรรมของมนุษย  คือมันเปนความรูสึกของมนุษย  ใชไหม  ถาจิตสงบนี่มนั 
เปนธรรมทีเ่หนือมนุษยไง  คือธรรมทีม่นุษยนี้ไมมีมีไมได  คือสามัญสํานึกนี้มไีมได 
สมาธินี่มันเหนอืแลว  ถามันเหนอืแลวที่เอง็ยางกนัอยูนี่  เอ็งวามันเหนอืมนุษยไหม  แลว 
เอ็งไดอะไรขึ้นมา 

โยม ๑ :  อยางนีก้็ไมตองยก ยาง 

หลวงพอ :  เปดๆๆๆ 

โยม ๒ :  มันเปนอุบาย เปนวิธี 

หลวงพอ :  เขาคิดขึ้นมา เขาสรางกันขึน้มา แตคนสรางคอืใคร เราอยูวงในนะ หลวงปู 
มั่นบอกมาแลว หลวงปูมั่นบอกเลยวา  พุทธภาษิต  พุทโธ  ธัมโม สังโฆ มรณานุสติ  นี่ไง 
พุทธภาษิต  เพราะมันอยูในพระไตรปฎก  พระไตรปฎกมีตรงไหนใหยางวะ  มึงช้ีใหกูดูที 
วะ 

โยม ๒ :  พระพุทธเจาสอนใหเดินจงกรมดวยหรือคะ 

หลวงพอ :  เดินจงกรมสิ สอน  แตไมไดเดินอยางนี้ไง  ไอนีม่ันรปูแบบที่สรางขึน้มาที 
หลังไง



งานพุทธะ 26 

โยม ๒ :  ออ 

โยม ๑ :  เหมือนที่ตาดังเลนงัที่เชียงใหม เวลาทานขาว ยกหนอ อาปากหนอ 

โยม ๒ :  ยกชอนใชไหม 

หลวงพอ :  ใชๆ เดี๋ยวกูจะเอาหุนยนตทีโ่รงงานไปตัง้ไว 

โยม ๒ :  หนูก็ทํามาแลวอยางนี้  หนูไมหนอๆ  กค็ือวา  รูวาไก  รูวาอันนี้เฉยๆ 
เพราะวามนั 

หลวงพอ :  มันเปนภาคปฏบิัตินะ  ภาคปฏิบัติที่วา  เอาคน  พูดประสาเรานะ  เอาคนที่ 
หยาบๆ  มาทํา  ใหมันอยูในระเบียบ  กเ็ทานัน้แหละ  แตถาเอามรรคเอาผลนะ  ไมมีทาง 
หรอก ถามรรคผลมันทํากนัอยางนี้ไดนะ กูจะไปนัง่หนอกบัมึงตลอดเลย ถากูไดนะ 

โยม ๒ :  ก็ยังถามอยูเลยวา เอะ แลวอยูบานแลวเราจะหนออยางนี้ไดอยางไร 

หลวงพอ :  แลวเขาวาอยางไร 

โยม ๒ :  เขาก็บอกวามนัไมไดหรอก 

หลวงพอ :  แลวไดไมไดแลวจะตอเนือ่งไดอยางไร เราจะปฏบิัตอิยางไร 

โยม ๒ :  เขาก็บอกวาก็ใหรูไว วาเวลาเราทําอะไรใหรู เหมือนกับวาใหรู 

หลวงพอ :  อยางนัน้ใหกูไปชอปปงก็ได ชอปปงกูกร็ูแลว 

โยม ๓ :  ชอปปงไมคอยอยู หยิบหนอ สนีี้สวยหนอ 

หลวงพอ :  กูไปชอปปงก็ได ชอปปงกร็ู 

โยม ๒ :  เหมือนใหรูอิริยาบถ เอาอยางนี้ละกัน
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หลวงพอ :  ไอที่พูดนี่นะ  ประสาเรา  โดยหลกัเราไมเช่ือพวกนี้เลย  เพียงแตนี่เรามาคุย 
กันดวยเหตุผลใชไหม  ไมเช่ือเพราะอะไร  นี่เราอธิบายใหฟงเฉยๆ  ถาพูดไป  เดี๋ยวก็หาวา 
ไปดูถูกเขา 

โยม ๒ :  ไม  เพราะอยากจะถามนานแลว  เพราะวาปฏิบัตมิาอยางนี้  แตวาของหนู 
ไปฟงหลวงตาเทศน  แลวก็จะเห็นคนที่ถอืศีลที่ผูหญิง  เขาจะเดินจงกรมที่สวนแสงธรรม 
เราก็เหน็เขาทําไมเดินเรว็จัง  เขาเดนิของเขาไปเรือ่ยๆๆ  ไมเห็นเขาทําเหมอืนเราเลย  ก็คือ 
มองอยูแตวาไมรูจะไปถามใครไงคะ วาตกลงมนัคืออะไรกนัแน 

หลวงพอ :  เพราะเขาเดนิอยางนีน้ี่นะ ที่เขาเดนิอยางนี้ เพราะจิตมันลงได อาจารยสิงห 
ทองเดินจนดินเปนรอง หลวงปูมัน่ ทางเดินของหลวงปูมัน่เหน็ไหม หลวงปูมั่นขนาดอายุ 
๘๐ ป อยูในปามันหนาวมาก หลวงปูหลา ทานพูดเอง ทานมีหนาที่ เตาอั้งโลไปตั้งอยูหัว 
ทางจงกรมกับทายทางจงกรม แลวทานเดินจงกรม ตีสี่ทานลุกแลว แลวพอไปถึง ทานจะ 
เดินจงกรม ลงมาเดนิจงกรมเลย พระจะตองจดุไฟถานอยูตรงทางจงกรมแลวนัง่เฝา ทําไม 
รูไหม  กลัวทานลมใสเตาอัง้โลเพราะทานชรา  พวกเราทํากันมาขนาดนัน้  เห็นมาหมดไง 
หลวงปูมั่นทานเดนิจงกรมนี่  พระนี่นะไปเขาเวรนั่งเฝาเตาอั้งโล  เตาอั้งโลนีม่ันจะให 
ความรอน ใหความอบอุนกับหลวงปูมัน่ หลวงปูมั่นจะเดินจงกรม มนัเห็นๆ กันมา มันทํา 
กันมา  มนัถึงไมตองใหใครมาหลอก  แตพอมีศักยภาพขึ้นมา  เขาไมไดดเูหตุที่หลวงปูมั่น 
ทํามา  เขาไปดูใจหลวงปูมัน่ใชไหม  แลวก็คุยอวดเทยีบกัน  มันถึงไมไดเรื่อง  ถาปฏิบัติ  ก็ 
เอาตรงนี้สิ เอาอยางที่วา 

โยม ๒ :  เดี๋ยวลองใหม 

หลวงพอ :  เอาอยางนี้ เอาอยางทีว่า เวลาปฏบิัติแลวอยางที่ใหผล ไอทีเ่ราปฏิบัติขึน้มา 
นี่  นี่ไง  มนัเปนผล  เวลาเขาคุยกนัเขาคุยกันตรงนี้  คยุกันตรงนีเ้พราะอะไร  เพราะทําแลว 
ไดผล เอาผลนี้มาวากนั ถาทําแลวไมไดผล ไอหาของกูนี่แบงกปลอม เอ็งมีแบงกจริง เอง็ 
ก็ซื้อของไดหมด กกู็ซื้อไมไดสักทีแลวกูจะทําอยางไร นี่คือมันไมมีผลไง แบงกปลอมมัน 
ใชไมได แตแบงกจรงินีม่ันจะเขาไปในทองตลาดได  มันแลกเปลี่ยนสินคาได  ไอของ 
ฉันก็มเีหมอืนกนัเปนปกๆ เลย  แตพอเอาเขาไปแลวโดนตํารวจจับเลย  มันไมมีผล 

โยม ๑ :  แลวอยางอาจารยบางทานบอกวา ถาจิตนิง่ใหยกจิตมาไวตรงนี้
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หลวงพอ :  เขากําลังพูดถงึอะไรละ เราตองฟงเหตุผลของเขากอน ทีนี้คําวาจิตนิง่นีน่ะ 
จิตนิ่งมันตองยกไวที่ไหน เพราะเวลาจิตนิ่งมันนิ่งทีน่ี่ พอนิ่งแลวนีเ่อง็ยกไปที่ไหน ยกไป 
ทําไม  จิตนิ่งแลวเวลามันคลายออกมา  เขาตองใชงานมันทนัที  ก็คือวิปสสนาเพื่อจะพน 
จากกิเลสไง คําวายกจิตขึน้มาวปิสสนา ไอนีม่ันยกขึน้มาไวที่นี่ ไวนี่ทําเพื่ออะไรเลา นี่พูด 
ถึงประสาเรานะ  เราอยากจะฟงเหตุผลของเขากอน  ถาไมมีเหตุผลนะ  คือจิตมนัยกไป 
ไหนละ ยกไปมนัก็คลายแลว พอยกมันก็แลวคลาย พอคลายออกมา แต 

โยม ๑ :  มันอยูที่ไหนก็ชางมนัใชไหมครับ 

หลวงพอ :  ใช 

โยม ๑ :  ไมจําเปนวาจะตองยกไปไวโนน ไวนี ่

หลวงพอ :  ประสาเราวามนัยกไมไดดวย  เวลาจิตมนัรวม  เอา  โยมลองคิดดู  เวลาพระ 
อาทิตยตก เอ็งจะยายมุมพระอาทิตยตกไดไหม เพราะพระอาทิตยมันอยูเหนอืการควบคุม 
เราใชไหม  จิตมนัเปนอิสรภาพของมนั  แลวถามนัจะสงบเขาสูฐานของมนั  เอง็จะยายไป 
ไวที่ไหน  ก็ฐานมันอยูที่นี่  แลวเอง็จะยายฐานไปที่ตรงนี้  แลวมันจะมีฐาน  แลวมนัก็ไมมี 
ฐาน มันก็.. มันเปนไปไมไดหรอก 

โยม ๒ :  อาจารย แลวทีเ่วลาพอนัง่ๆ แลว มนัเหมอืนมีหัวใจเราเตนอยูตรงนี้ ตุบๆๆ 

หลวงพอ :  มันเปนอยางนี้ มันเปนอยางนี้หมดละ 

โยม ๒ :  มันเหมือนกนั แลวใหเราก็กําหนดตรงนี้ไมตองไปมองตรงนี้ 

หลวงพอ :  ใช  นั่นมันลอแลว  เวลากิเลสมันหลอก  หลอกอยางนี้  หัวใจเตนอยูนี่นะ 
เวลาอยูในปานะ เวลานัง่สมาธิใหมๆ นี่ ตุบตั๊บๆ มันสงัดไง แมแตหัวใจเตนก็ยงัไดยนินะ 
เวย  เรานี่ไดยินดวยตัวเราเองเลย  เวลานั่งเงียบๆ นะ  ตุบตั๊บๆ  ตุบตั๊บอยูทีน่ี่ใชไหม  ทีนี้ 
ตุบตั๊บมันอยูนี่  ใจเรามนัตุบตั๊บที่นี่  เห็นไหม  มันตองการใหจิตเรารับรู  เห็นไหม  กิเลสนี่ 
รายที่สุดนะ กเิลสเรานี่รายที่สุด 

โยม ๒ :  คือไมใหตามตรงนี้
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หลวงพอ :  ใช 

โยม ๑ :  บางทีผมนัง่อยางนี้นะ นัง่เฉยๆ นะ ปวดมากเลยสองนิ้วนี้ โอโฮ ทนไมได 
ตองหยุด สองนิ้วนี้ 

หลวงพอ :  คือกิเลสของเรานี่นะ  มนัจะทําอยางไรก็ไดใหเราไมปฏิบัติ  แลวพอไม 
ปฏิบัติแลวนะ  พอตอไปหมัดที่สองนะ  เราไมมีวาสนา  ถาหมัดที่สามมนักระทืบเลยนะ 
เลิกเหอะ โดยธรรมชาติของกเิลสมนัเปนอยางนี้ กิเลสมันตอตานการกระทําทุกๆ อยางที่ 
เราทํา มันตอตานเทาไร ถาเราไมทํานี่นะ กิเลสพญามารมันอยูบนฐีติจิตมนัอยูบนจิตของ 
เรา  จิตของเรานี่เหมือนบานของมัน  ถาการกระทําคอืจะชําระ  คือทําลายบานของมัน  มัน 
จะยอมไหม โดยธรรมชาติของอวิชชา ธรรมชาติของมารนะ มันจะตอตานกับการทีเ่ราจะ 
หาสติปญญาไปทําลายลางเรือนคูหาของใจ โดยธรรมชาติของมนั 

ฉะนั้น อุบายอะไรก็แลวแตที่จะใหมนัไขวเขว ที่ใหมันออกนอกทาง มันจะใชทุก 
อยาง ฉะนัน้เวลามันออกมา มนัก็ออกมาจากกิเลส กเิลสมนัสรางมาเอง โทษนะ แตเอ็งมา 
ถามกู  นี่กิเลสของตัวเอง สรางกันเองทั้งนั้นเลยนะ แตเอ็งมาถามกู แลวเราก็พยายามจะ 
ตอบกลบัไปทีก่ิเลสของเอง็นัน่ พอตอบมันกเ็ลยงง เราถึงพยายามอธิบายใหโยมเขาใจ ถา 
เราไดหลักไง  ถาไดหลักคือเรารูถึงวามนัมาจากไหน  แลวเราจะสูกับมันอยางไร  ที่เรา 
อธิบายใหโยมฟงก็แคนี้แหละ  โดยหลักคอืธรรมชาติของกิเลสมันเปนแบบนี้  แลว 
ธรรมชาติของธรรมที่วาถามันสงบแลว  มันจะเปนแบบที่พระพุทธเจาบอกเรื่องอริยสัจ 
แตเวลาปฏิบัติไป  มันจะมเีรือ่งของกเิลสมาบังไวอยางนี้  แลวพอเราปฏิบัติไป  เราก็เอา 
ความบังของมันนี้มาเปนตวัตั้ง  แลวตัวสัจธรรมนี่เราไมเห็นมัน  แลวมาถามเรา  ถามมาๆ 
หนาที่ของเรา กูอธิบายตรงนี้ 

โยม ๑ :  กระจาง กระจางชัดเจน 

โยม ๒ :  เดี๋ยวเอาใหม 

หลวงพอ :  จบเนอะ เอวัง


