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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๖ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “สงสยัในขัน้ตอนภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมคีวามสงสยัอกีครบั รบกวนหลวงพ่อเมตตาตอบ

ดว้ยครบั เพราะความสงสยัมมีาเรื่อยๆ ครบั ผมมคี าถามดงันี้ คอืว่าเมื่อผมท าความ

สงบเขา้ไปแลว้เราจะพจิารณาในขัน้ตอนดงัต่อไปนี้คอื 

๑. จติสงบแลว้ปรากฏภาพกายกใ็หพ้จิารณากายใช่ไหมครบั 

๒. สุขทีเ่กิดหลงัปีตกิบัสุขทีเ่กดิจากการจติสงบแลว้นิ่ง เราควรพจิารณาตวั

ไหนครบั 

๓. ผมมคีวามเหน็ว่า ความคดิทีผุ่ดขึน้มาจากจติน่าจะมตีวัเชื่อมระหว่างจติกบั

ความคดิ ซึ่งเป็นท่อเลี้ยงจากจติสู่ความคดิใหค้วามคดิพฒันาขึน้จนจบกระบวนการ

ความคดิ ดงันัน้สิง่ทีเ่ราตอ้งท าก็คอืตอ้งเขา้ไปดูกระบวนการท างาน หรอืลกัษณะการ

ท างานในขัน้ตอนต่างๆ ทัง้หมด ทัง้ของกาย เวทนา และจติ ใช่ไหมครบั 

๔. ในการพจิารณาถ้าจบัตวัไหนไดก่้อนใหพ้จิารณาตวันัน้ก่อนใช่ไหมครบั 

ขอบพระคุณ 

ตอบ : ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า “๑. จติสงบแลว้ปรากฏภาพกายกใ็หพ้จิารณากายใชห่รอืไม่ครบั” 

สิง่ถ้ามนัจติสงบแลว้พจิารณาเหน็กายกต็อ้งพจิารณากายเป็นธรรมดา แต่จติ

ถ้ามนัไม่สงบมนัเหน็กาย เรานึกภาพกายขึ้นมา มนักใ็ชภ้าพกายเพื่อพจิารณาเพื่อ

ความสงบระงบัเขา้มา แต่โดยสรุป “ขอ้ ๑. จติสงบแลว้พจิารณากายใช่ไหมครบั” 
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ใช่ จติสงบแลว้ใหพ้จิารณากาย ฉะนัน้ พอจติสงบแลว้พจิารณากาย เวลาค า

ว่า “ใช่” มกีารยอมรบักนัว่าใช่ ถ้ายอมรบักนัว่าใช่ แลว้ถ้าพจิารณากายไปแลว้ เวลา

มนัเขา้ใจแลว้ท าไมมนัไม่ไดม้รรคไดผ้ล 

การพจิารณากาย พจิารณากายโดยการท าความสงบของใจกม็ ีพจิารณากาย

โดยเป็นวปัิสสนากม็ ี จะบอกว่าการพจิารณากายเป็นสมถะ การพจิารณากายเป็น

สมถะคอืว่า ในเมื่อเราก าหนดพุทโธหรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราอานาปานสต ิ มนัก็

เป็นค าบรกิรรม เป็นการส่งจติไปเกาะทีล่มหายใจเพื่อความสงบระงบัเขา้มา 

การใชปั้ญญาอบรมสมาธกิพ็จิารณากายๆ มนักพ็จิารณากายเหมอืนกนั แต่

พจิารณากายในสมถะ พจิารณากายโดยความสงบระงบั พจิารณากายเหน็ตามความ

เป็นจรงิแลว้สงบเขา้มา 

แลว้ถ้าจติสงบแล้ว จติสงบแลว้ปรากฏภาพกาย ถ้าจติสงบแล้วมนัเหน็กาย 

เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ อนันัน้จะเป็นวปัิสสนา ฉะนัน้ การ

พจิารณากาย พจิารณากายโดยเป็นสมถะกม็ ีพจิารณากายโดยเป็นวปัิสสนากม็ี 

ฉะนัน้ทีว่่า จติสงบแลว้พจิารณากายใช่ไหม 

ใช่ ถ้าใช่แลว้ท าไมเวลาพจิารณาไปแลว้ผลทีไ่ดร้บัท าไมมนัไม่เหมอืนกนั ผล

ทีไ่ดร้บัท าไมมนัแตกต่างกนั อนันัน้มนัเป็นอ านาจวาสนาของคน หนึ่ง แล้วการพจิารณา

กายโดยการท าความสงบระงบันี่ก็หนึ่ง แลว้พอพจิารณากายสงบระงบัแล้ว ความอ่อน

ดอ้ยของจติ ถ้าจติวุฒภิาวะมนัอ่อนด้อยมนักบ็อกพจิารณากายแล้ว เข้าใจกายตาม

ความเป็นจรงิแลว้ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กายแลว้...อย่างนี้มนัเป็นวปัิสสนึก มนันึกกนั

ไป จนิตนาการกนัไป 

แต่โดยพืน้ฐานการปฏบิตัทิ าอย่างนี้ถูกต้องไหม ถูก ค าว่า “ถูก” พอใครถาม

ว่า “หลวงพ่อ ถูกไหม” ถูก “ถ้าถูกแลว้พอถามค าถามต่อเน่ืองกนัมาท าไมหลวงพ่อ

บอกว่าผดิ” 

เพราะค าว่า “ถูก” ถูกระดบัไหนล่ะ ถูกในทางสมถะมนักถ็ูก ถ้าทางสมถะมนั

ถูกแลว้ จติสงบแลว้จะยกขึน้วปัิสสนา ตอนยกขึน้นี่ส าคญัมากเลย เราเคยใชค้ าว่า 
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“เขา้ซอย” ถ้าบา้นใครอยู่ในซอยใดกแ็ลว้แต่ ถ้าเราเขา้ซอยใดถูก เรากจ็ะเขา้ถงึบา้น

ของเรา ถ้าบา้นเราอยู่ในซอยใช่ไหม เราเขา้ซอยผดิ เราไปหาถนนผดิ เราไม่เจอซอย

เขา้บา้นเรา หาบา้นไม่เจอหรอก คอืถ้าจติมนัยกขึน้วปัิสสนาไม่ได้ จติเราสงบแลว้เรา

ท าสมถะมาแลว้ แต่ถ้าเรายกขึน้วปัิสสนาไม่ไดค้อืเราเขา้ซอยผดิ 

ถ้าเราเขา้ซอยผดิ เราเข้าซอยผดิ เราจะเขา้บา้นเราไดอ้ย่างไรล่ะ เพราะซอย

มนัผดิ พอซอยมนัผดิ เราจะหาบา้นเราไม่เจอหรอก เรากจ็ะวนเวยีนอยู่อย่างนัน้น่ะ 

เราจะหาบา้นเรา เราจะเขา้บา้นเราไม่ได ้เพราะเราเขา้ซอยมาผดิ 

ถ้าเราเขา้ซอยมาถูกกเ็หมอืนกบัวปัิสสนามนัถูก ถ้าเราท าความสงบของใจ

เขา้มาก่อน ถ้ามเีราก่อน ถ้ามเีรา เราจะหาบา้นเรา เรามบีา้นอยู่ แลว้เราออกจากบา้น

เราไปธุระ เราจะกลบับา้นกลบัไม่ถูก ถ้ากลบัไม่ถูก ถ้าไม่มเีรา กลบัไม่ถูก คนบอกไม่

มเีรา ถ้าบา้นเรากไ็ม่ม ี เราก็ไม่ม ีกท็ าลายหมดเลย สมถะกไ็ม่ม ีวปัิสสนากไ็ม่ม ีการ

ภาวนากเ็ป็นจนิตนาการกนัไป ไอน้ัน่ยิง่เร่ร่อนไปใหญ่ 

แต่เราท าสมถะก่อน ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน พอใจสงบแลว้มตีวัตน

ของเรา มสีมัมาสมาธขิองเรา มเีรา เหน็ไหม มเีรา เราจะหาบา้นของเรา ถ้าหาบา้น

ของเรา บา้นเราอยู่ทีไ่หน ปากซอย ถนนเสน้หนึ่งซอกซอยมหาศาลเลย เราจะเขา้

ซอยอย่างไร ถ้าเขา้ซอยอย่างไรมนัจะเขา้ถูก 

นี่พูดถงึว่า “จติสงบแลว้ปรากฏภาพกายใหพ้จิารณาใช่หรอืไม่” 

ใช่ ทนีี้พอใช่ไปแลว้มนัพจิารณากายโดยเป็นสมถะหรอืพจิารณากายโดยเป็น

วปัิสสนาล่ะ ถ้ามนัพจิารณากายโดยสมถะ มนัพจิารณากายไปแลว้กป็ล่อยวางเขา้มา 

กม็เีรากบัความรูส้กึอยู่ ถ้าความรูส้กึมนัสงบแล้วมนัเหน็กายต่อเนื่องกนัไป เหน็กาย

ต่อเนื่องกนัไป ถ้ามนัเหน็กายต่อเน่ืองกนัไป ถ้าจติมนัมเีรา เราเขา้ปากซอยของเรา 

พจิารณากายของเรา พจิารณากายแล้วมนัเหน็ตามความเป็นจรงิ มนัส ารอกมนัคาย

ออก สงัโยชน์มนัขาด มนัมขีัน้มตีอนของมนั 



ปลาเป็น ๔ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

จะบอกว่า “หลวงพ่อ ถูกไหม” ถูก ถูกในขัน้ของสมถะ แต่ถ้าวปัิสสนา ถ้า

วปัิสสนาเขา้ซอยผดิ เรากบ็อกว่าผดิ ฉะนัน้ คนทีฟั่งแลว้บางทไีม่เขา้ใจ “เอ๊ะ! เดีย๋วกว่็า

ถูก เดีย๋วก็ว่าผดิ อะไรมนัถูก อะไรมนัผดิ” 

ถูกกห็มายความว่ามนัท าแลว้มนัถูกตอ้ง ถูก แต่ความถูก ความดทีีย่ิง่ขึน้ไป

กว่านี้มนัยงัมอียู่ ความดทีีย่ิง่ขึน้ไปกว่านี้ เรากพ็ยายามท าของเรา ถ้ามนัดขีึน้ไป 

ความถูกตอ้งมนัก็เป็นสมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐานเกีย่วเน่ืองกนัไป 

นี่พูดถงึว่า “ถ้าจติสงบแลว้ปรากฏกายแลว้ใหพ้จิารณากายใช่หรอืไม่” 

ใช่ ใช่แลว้พจิารณาแลว้เราจะไดม้ากไดน้้อยแค่ไหนกอ็ยู่ทีวุ่ฒภิาวะของเรา 

“๒. สุขทีเ่กดิหลงัปีตกิบัสุขทีเ่กดิจากการจติสงบแลว้นิ่ง เราควรพจิารณา

อย่างใด” 

ไม่ตอ้งพจิารณา ถ้าสุขเกิดขึ้น เราพุทโธๆ จนจติสงบแลว้อยู่กบัความสงบนัน้ 

มสีตอิยู่กบัความสงบนัน้คอืความสุข มนัคลายตวัออกมา มนัคลายตวัออกมาเราก็

ก าหนดพุทโธต่อเน่ือง ถ้าจติมนัสงบแลว้ สงบแลว้พจิารณาอย่างไรต่อ 

สงบกอ็ยู่ในความสงบไง เวลาคนท างานมาเหน่ือยลา้มากเลย บอกจะ

พกัผ่อน จะนอน เวลาจะนอนกห็่วงงาน เวลานอนหลบัแลว้กอ็ยากจะท างาน มนั

เป็นไปไม่ไดห้รอก เวลาท างานเรากท็ างานของเราเตม็ทีเ่ลย เวลาเราจะพกัผ่อนเราก็

พกัผ่อนของเราเตม็ทีเ่ลย เวลาคนเขาจะพกัผ่อน เขาจะนอนหลบั เขาจะหลบัใหล้กึๆ 

หลบัใหม้นัสดชื่น ตื่นมาแลว้จะไดส้ดชื่นไง 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าสุขทีเ่กดิจากปีตมินัก็อยู่กบัปีต ิสุขทีเ่กดิจากจติสงบมนักน็ิ่ง

อยู่ ถ้านิ่งอยู่ แต่นี้มนัขณิกสมาธิ หมายถงึนิ่งกน็ิ่งเล็กน้อย ถ้ามนัยงัพุทโธได ้ เรากพ็ุท

โธต่อเน่ืองของเราไป 

“เราควรพจิารณาตวัไหน” 

ถ้ามนัสงบเข้ามา ถ้าเราก าหนดพุทโธ จติสงบเข้ามา เราก าหนดอานาปานสต ิ

จติสงบเขา้มา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิจติสงบเขา้มา แต่ความสงบนัน้มนัยงัเลก็น้อย 

ความสงบนัน้มนัเป็นความสงบแบบขณิกสมาธิ อุปจารสมาธ ิ ถ้าเราอยากใหส้งบมาก
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ขึน้กว่านัน้ เรากต็อ้งอยู่กบัตรงนัน้ก่อน อยู่กบัพทุโธชดัๆ ไปเรื่อยๆ อยู่กบัอานาปานสติ

ไปเรื่อยๆ อยู่กบัปัญญาอบรมสมาธไิปเรื่อยๆ 

ค าว่า “ไปเรื่อยๆ” หมายถึงว่า มนัสงบมาแล้วมนัไม่ดิ้นรนแล้ว เหมอืนกบัสตัว์

รา้ยทีม่นัดิ้นรนรุนแรง เราจบัมนัไม่ได ้พอเราจบัมนัได ้ มนัชกัเชื่องลง มนัชกัอ่อนตวั

ลง เรากต็อ้งเอาสตัวร์า้ยนัน้เขา้คอก เอาสตัวร์้ายเขา้ไปสู่ที่เกบ็ทีก่รงขงัของมนั นี่ก็

เหมอืนกนั ถ้าจติมนัสงบแล้วสงบมากน้อยแค่ไหน ถ้าสุขเกดิจากปีต ิ ปีตกิปี็ต ิ ปีตพิอ

มนัคลายตวั มนักพ็ุทโธต่อ ถ้าจติมนัสงบนิ่ง นิ่งแลว้มนัอยู่ไหม 

ทนีี้คนว่านิ่ง พอจติสงบแลว้ท าอย่างไรต่อ ถ้าจติสงบแลว้ถ้ามนัร าพงึไปเหน็

กายมนักเ็หน็กายได้ ถ้ามนัร าพงึไม่เหน็กาย ก าลงัมนัไม่พอ ก าลงัไม่พอกต็อ้งก าหนด

พุทโธต่อเน่ือง ก าหนดอานาปานสตติ่อเน่ือง ปัญญาอบรมสมาธติ่อเน่ืองๆ จนกว่ามนั

จะสงบ จนกว่ามนัมกี าลงัพอ ก าลงัพอแลว้ร าพงึไป ร าพงึคอืนึก นึกในสมาธ ิเรานึกไป

ทีก่าย นึกไปทีเ่วทนา นึกไปทีจ่ติ นึกไปทีธ่รรม มนัก็รูก้เ็หน็ของมนั ก็ด าเนินต่อขึน้ไป 

เขาว่า “ควรพจิารณาอย่างใด” 

ไม่ตอ้งพจิารณา ถ้าจติสงบแลว้ ความสงบมนัจะพจิารณาอะไร ความสงบแลว้ 

สงบแลว้มนัคลายตวัออกมาไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ

ถงึพจิารณา เวน้ไวแ้ต่ถ้าจติมนัสงบแลว้ ความสงบนี้เรารู้ว่าสงบเริม่ตน้ เราต้องการให้

มคีวามสงบแน่นขึ้นไปกว่านี้ ถ้าจะตอ้งการมคีวามสงบแน่นขึน้ไปกว่านี้จะตอ้งพุทโธ

ต่อเน่ืองกนัไป ตอ้งก าหนดอานาปานสต ิ ตอ้งก าหนดสิง่ทีเ่ราท าใหม้นัสงบ ท าไมมนั

ถงึสงบนิ่งล่ะ 

เราใชว้ธิกีารอย่างใดอยู่ วธิกีารนัน้ตอ้งท าตรงนัน้ต่อเน่ืองไป จติมนัจะท า

ต่อเนื่องไปมนักจ็ะสงบมากขึน้ เพราะธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ถ้าเหตุมนัมมีาก เหตุ

มนัสมควรแก่ธรรม ความสงบมนักอ็ยู่ต่อเน่ืองไป 

เวลาจติเสื่อมๆ จติเสื่อมจากสมาธ ิ แลว้เรากว็ิง่หาสมาธกินั แต่เป็นสมาธิ

เพราะมคี าบรกิรรม เป็นสมาธเิพราะมอีานาปานสต ิ เป็นสมาธเิพราะมปัีญญาอบรม
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สมาธ ินี่เหตุใหเ้กดิธรรม เราตอ้งมาอยู่ที่เหตุนัน้ ท าเหตุนัน้มนักส็งบมากขึ้น แนบแน่น

มากขึน้ มนักถ็ูกต้องมากขึ้น 

ไม่ตอ้งพจิารณา ตอ้งท าความสงบใหม้ากขึน้ แล้วมากขึน้ไปมนัจะเขา้ไปสู่

ความจรงิของมนั 

“๓. ผมมคีวามเหน็ว่า ความคดิทีผุ่ดขึ้นมาเกดิจากจติน่าจะมตีวัเชื่อมระหว่าง

จติกบัความคดิ ซึ่งเป็นท่อน ้าเลี้ยงไปสู่ความคดิให้ความคดิพฒันาจนจบกระบวนการ

ความคดิ ดงันัน้สิง่ที่เราต้องท ากค็อืตอ้งเขา้ไปดูกระบวนการท างานหรอืลกัษณะการ

ท างาน” 

อนัน้ีมนัเป็นจนิตนาการมากเกนิไป ถ้ามนัเป็นจนิตนาการ “ผมเหน็ว่า

ความคดิทีผุ่ดขึน้น่าจะ” เหน็ไหม “น่าจะ” 

ความคดิทีผุ่ดขึน้ เราไม่ทนัหรอก ความคดิทีผ่ดุขึน้มนัเป็นรูปแลว้ รูปคอื

อารมณ์ความรูส้กึ ถ้ารูปเป็นอารมณ์ความรูส้กึ ถ้าสิง่นัน้เกดิขึน้มาเรากม็สีตปัิญญาไล่

ตอ้นมนัไป ถ้าจบัไดจ้รงินะ ถ้าจบัไม่จรงิมนักเ็ป็นจนิตนาการ ความเป็นจนิตนาการ เรา

ศกึษาธรรมมาเรากว่็าเป็นอย่างนัน้ไง มนัเป็นจนิตนาการของมนัไปเรื่อย ถ้าเป็น

จนิตนาการ เป็นโลกไง 

“๔. ในการพจิารณาจะจบัตวัไหนไดก่้อน ใหพ้จิารณาตวันัน้ใช่ไหมครบั” 

ในการพจิารณา ถ้าในการพจิารณา เราพจิารณาโดยสมถะ เราพจิารณาโดย

ปัญญาอบรมสมาธ ิสิง่ทีท่ ากนัอยู่นี่เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิเราจะพจิารณาอะไรกไ็ดท้ีจ่ติ

เกีย่วเนื่อง รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร คนเวลามนัทุกข์

มนัยาก บ่วงของมารมนัรดัคอเอา มคีวามไม่พอใจ ขดัขอ้งขดัเคอืงใจไปหมดเลย บ่วง

ของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัล่อไง นู่นกด็ ี นี่กด็ ี คนนัน้กช็มเชย คนนู้นก็

สรรเสรญิ นี่พวงดอกไม ้มนัล่อใหเ้ราหลงผดิไง 

ถ้าบ่วงของมารขดัข้องหมองใจไปหมดล่ะ นู่นกไ็ม่ถูกตอ้ง นี่กไ็ม่ดงีาม นัน่น่ะ

บ่วงมนัรดัคอ แลว้มนัจะดงึเราไป 
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ถ้าพวงดอกไมแ้ห่งมารมนัล่อมนัลวงไป พจิารณาตรงนัน้ รูป รส กลิน่ เสยีง

เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้เราพจิารณาปับ๊กเ็ป็นสมถะเขา้มา เพราะ

สิง่นี้ท าใหจ้ติใจฟุ้งซ่าน ท าใหจ้ติใจนี้เกีย่วขอ้ง จติใจไปยดึมัน่ถอืมัน่ ถ้าเราพจิารณา

อย่างนัน้เป็นสมถะ ถ้าเป็นสมถะ จติมนัสงบเขา้มาแลว้ไง ถ้าจติสงบเขา้มาแลว้มนัจะ

เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม 

ธรรมารมณ์กว้างขวางมากนะ ท่ีว่า รปู รส กล่ิน เสียง เวลาสจั

ธรรม โอ๋ย! เขาว่าธรรมะเป็นธรรมชาติๆ ความเคลื่อนไหวทัง้หมดเลย

ล่ะ ในโลกน้ีส่ิงท่ีมนัแปรปรวนทัง้หมดเลยล่ะ ถ้าเป็นธรรมารมณ์ ถ้าจิต

เราเป็นธรรมนะ มนัจะเหน็แล้วมนัจะสงัเวชทัง้นัน้น่ะ มนัจะหดเข้ามา 

น่ีความเปลี่ยนแปลงของโลกธาตุ ๓ โลกธาตุเลย ธรรมารมณ์ 

ธรรมารมณ์เพราะอะไร เพราะจิตมนัสงบ จิตมีหลกัมีเกณฑ์แลว้มนัจะ

เป็นธรรม 

ถ้าจติไม่สงบนะ มนัตโีพยตพีาย มนัเดอืดรอ้นไปทุกเรื่อง ถ้ามนัเดอืดรอ้นไป

ทุกเรื่อง มนัไม่ใช่ธรรมแล้ว นัน่น่ะบ่วงของมารมนัรดัคอเอา ถ้ารดัคอ 

นี่พูดถงึว่า “ในการพจิารณาจะจบัตวัไหนก่อนครบั” 

อะไรทีเ่หน็ก่อน อะไรทีจ่บัตอ้งไดก่้อน อนันัน้จะเป็นการเป็นงานของเรา ถ้า

เป็นการเป็นงาน อนันัน้จะเป็นประโยชน์กบัเรา 

อนัน้ีพูดถงึค าถามเรื่อง “ความสงสยัในขัน้ตอนปฏบิตั”ิ 

ถาม : เรื่อง “สงสยัในขัน้ตอนภาวนา” 

หลวงพ่อ : ไอน้ัน่สงสยัในขัน้ตอนภาวนา นี่สงสยัในขัน้ตอนภาวนาเหมอืนกนั แล้ว

คนถามคนเดยีวกนันะ อนัน้ีมนัตอบมาเป็นควิ 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมคีวามสงสยัขอกราบเรยีนถามดงันี้ครบั 

๑. จติมหีนึ่งเดยีว แลว้ความคดิเกิดไดท้ลีะหนึ่งใช่ไหมครบั 
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๒. เมื่อสญัญาผุดขึน้มาแลว้ และพฒันาต่อจนจบกระบวนการเรยีกว่าอารมณ์

เกดิ ดงันัน้เมื่อความคดิหยุด ผมคดิว่าในการหยุดนัน้ กระบวนการความคดิน่าจะเป็น

กระบวนการย้อนกลบัหรอืทวนกระแส แต่มขี้อมูลใหม่ตดิมาดว้ย จนหดลงมาถงึตวั

แรกคอืตวัสญัญา 

และตวัสญัญาทีบ่รรจุไปดว้ยอารมณ์นี่เองทีจ่ะกระทบเขา้กบัตวัจติใช่ไหม

ครบั ดงันัน้ยิง่อารมณ์รุนแรงหรอืมขีนาดใหญ่มากขึ้นเท่าใด กม็ผีลกระทบเขา้กบัตวั

จติมากขึน้เท่านัน้ใช่ไหมครบั 

๓. ถ้าหากขอ้ที ่๒. ถูกตอ้ง หลวงพ่อเมตตาอธบิายขัน้ตอนสุดทา้ยที่อารมณ์ดบั 

และเริม่ทวนกระแสกลบัไดไ้หมครบั 

๔. อุปาทานจะเกดิขึน้ในกระบวนการพฒันาความคดิ หรอืตอนทีจ่ติรบัรูอ้ารมณ์

แลว้ครบั 

๕. เมื่อเราก าหนดพุทโธ สญัญาจะผุดขึน้ แลว้วญิญาณในตวัสญัญานัน่เองที่

เขา้ไปรบัรู ้ แลว้กพ็ฒันาเป็นวญิญาณอย่างเตม็ตวั และจบกระบวนการลงเพยีงเท่าน้ี 

ท าใหพุ้ทโธมลีกัษณะเป็นกลางๆ ใช่ไหมครบั 

๖. ในขัน้ตอนแรกของการพจิารณา เราจะพจิารณาตัง้แตส่ญัญาเริม่ผุดขึน้จน

เกดิรูปเพยีงเท่านี้ แลว้เราท าซ ้าไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครบั 

๗. สตคิอืตวัรู ้หรอืว่าเป็นความคดิใหม่ทีผุ่ดขึน้เพื่อดบัความคดิเก่าครบั 

๘. ผมมคีวามเหน็ว่า กระบวนการของจติกบักายจะมลีกัษณะเหมอืนกนั

อย่างหนึ่งคอือาศยัปัจจยัภายนอกแลว้พฒันาและด ารงอยู่คอือาหารกบัอารมณ์ ดว้ย

ความเหน็เช่นนี้พอจะไปไหวไหมครบั ขอบพระคุณอย่างสูง 

ตอบ : “พอจะไปไหวไหมครบั” นี่แสดงว่าทีเ่ขยีนมานี่เป็นความรูส้กึหมดเลยเนาะ นี่

เอง็จะท าวทิยานิพนธ์หรอื เอ็งถามน่ีเอง็จะกลบัไปท าวทิยานิพนธ์ใช่ไหม ถ้ากลบัไปท า

วทิยานิพนธ์กไ็ปมหามกุฏ มหาจุฬากจ็บ มนัเป็นปรยิตัไิง มนัเป็นตรรกะเท่านัน้น่ะ มนั

เป็นตรรกะ เป็นความคดิ 
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ฉะนัน้ สิง่ทีถ่ามมาๆ เพราะถามมา เราเหน็ว่านักปฏบิตันิะ อย่างเช่นครูบา

อาจารย์ หรอืครูบาอาจารยท์ีท่่านปฏบิตั ิ หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่มคีรูบา

อาจารย ์ ครูบาอาจารย์ของเราเวลาปฏบิตันิะ หลวงตาท่านบอกว่า ถ้าเราไปหาครูบา

อาจารย์องคใ์ดก็แลว้แต่ เวลาท่านตอบเรามา ถ้ามนัผดิไปจากความจรงิ “จติอย่างนี้

หรอืจะมาสอนเรา จติอย่างนี้หรอืจะมาสอนเรา” คอืคนทีป่ฏบิตัจิรงิมนัหายาก แลว้ครู

บาอาจารยท์ีจ่รงิกห็ายาก 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงินะ ท่านจะพยายามสัง่สอน ท่าน

พยายามจะคอยชี้แนะ ฉะนัน้ คอยชีแ้นะ ชีแ้นะคนทีอ่ยากประพฤตปิฏบิตั ิ คนทีก่ลวั

ความผดิพลาด ไม่ใช่ว่าชีแ้นะโดยพร ่าเพรื่อ ชีแ้นะโดยทีไ่ม่มเีหตุมผีล เป็นจนิตนาการ

กว่็ากนัไป ฉะนัน้ พอจนิตนาการว่ากนัไปกจ็ะหาความถูกตอ้งไง ถ้าหาความถูกตอ้ง 

ถ้าจะเอาเป็นตรรกะ เอาเป็นทางวชิาการกไ็ปคน้ตามต ารามนักม็ทีัง้นัน้น่ะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีถ่ามมามนักึง่ๆ มนักึ่งๆ ไง จะบอกว่ามนัไม่ใช่ภาวนาหรอืกส็งสยั 

ไอว่้าจะเป็นภาวนาหรอื ความรูส้กึนี้มนัจะพอไปไหวไหม ความเหน็ทีเ่ขยีนมานี่พอไป

ไหวไหม 

“พอไปไหว” แสดงว่าไม่แน่ใจเลย ถ้าเราท าแลว้เราไม่แน่ใจอะไรเลยหรอื เรา

ไม่มัน่ใจในการกระท าของเราเลยหรอื ถ้าเรามัน่ใจ สนัทฏิฐโิก ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก

ส าคญัมาก เรารูจ้รงิเห็นจรงิ ความจรงิขึน้มา เราจะรู้ของเรา 

แต่นี่เราปฏบิตัไิปแลว้ พอเรารูอ้ะไรขึ้นมางงๆ ไปหมด งงๆ ไปหมดเพราะอะไร

ล่ะ งงๆ ไปหมดเพราะเราไม่จรงิจงัไง เราไม่จรงิจงัของเรา 

เราจรงิจงัของเรา ท าจรงิๆ ส ิ ผดิใหม้นัผดิไปเลย ถ้ามนัถูกเดีย๋วมนักเ็ขา้มา

เอง คนท าภาวนาแลว้ไม่ผดิ จะถูกตอ้งตลอด มนัไมม่ผีดิเลย ไม่ม ี ทนีี้มนัผดิกค็อืผดิ 

ฉะนัน้ ผดิไปแลว้เราปฏบิตัไิป เพยีงแต่นี่พอมเีวบ็ไซต์ใหถ้าม โอโ้ฮ! มนัง่ายๆ ไง มนั

จะถามเรื่อยเฉ่ือยไปเลย 

ฉะนัน้ทีว่่าถามมา “๑. จติมหีนึ่งเดยีว แลว้ความคดิทีเ่กดิขึน้ทลีะหนึ่งใช่ไหม

ครบั” 
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จตินี้มหีนึ่งเดยีว สนัตตมินัจะเรว็มาก ทนีี้คนภาวนาไปแล้วจะรูจ้ะเหน็ ถ้าคน

ภาวนาไป ทีเ่ขาถามมาครัง้ทีแ่ลว้ว่าเจโตวมิตุต ิ ปัญญาวมิุตต ิถ้าเป็นเจโตวมิุตตมินัเหน็

กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ ถ้าปัญญาวมิุตตจิะรูเ้รื่องอย่างนี้

มาก พระสารบีุตรจะมปัีญญามาก เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการ

ตอ้งไตร่ตรอง ตอ้งใคร่ครวญตลอด ตอ้งใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิ 

“จติมหีนึ่งเดยีวใช่ไหม” 

จติมหีนึ่งเดยีว 

“แลว้ความคดิทีเ่กดิขึน้ทลีะหนึ่งใช่ไหม” 

เพราะว่าเวลาพระสารบีุตรไปพูดกบันางภกิษุณีไง ที่ถามปัญหาธรรม ถามทุก

อย่างแลว้ตอบไดห้มดเลย เวลาใหพ้ระสารบีุตรถามบา้ง “หนึ่งคอือะไร” พระสารบีุตร

ถามว่า “หนึ่งคอือะไร” หนึ่ง โลกนี้เป็นของคู่หมด หนึ่งคอือะไร 

ตอบไม่ได ้

หนึ่ง หนึ่งคอืตวัพลงังาน คอืตวัจติ พลงังานน้ี ไออุ่นตัง้อยู่บนกาลเวลา ไออุ่น

ตัง้อยู่บนอายุกาล มนักม็ชีวีติขึน้มา นีไ่ง “หนึ่งมนัคอือะไร” ในพระไตรปิฎกมนัมอียู่แลว้ 

ในพระไตรปิฎก ถ้าเราจะรูห้นึ่งไดอ้ย่างไร แลว้เราจะพูดถงึความเป็นหนึ่งอย่างไร นี่พูด

ถงึความเป็นหนึ่งทีพ่ระสารบีตุรถามนางภกิษุณี นางภกิษุณีตอบไม่ได ้ตอบไม่ไดห้รอก 

“อยากรูไ้หม อยากรูใ้หบ้วชมา” พอบวชมาแลว้พระสารบีุตรสอนเป็นพระอรหนัต์เลย 

นี่กเ็หมอืนกนั “จติมหีนึ่งเดยีว แลว้หนึ่งเดยีวเป็นอย่างไร แล้วเกดิทลีะหนึ่ง

ใช่ไหม” 

ใช่หรอืไม่ใช่ อนันี้ใหพ้สิูจน์กนั ใหป้ฏบิตัติามความเป็นจรงิขึน้มา ถ้าผูเ้ขยีน 

คนถามถา้รูเ้องนะ จบเลย ถ้ายงัไม่รู ้ถามไปแลว้ถามเอาง่ายๆ ไง ถามเอาง่ายๆ 

“๒. เมื่อสญัญาผุดขึ้น แล้วพฒันาต่อจนจบกระบวนการเรยีกว่าอารมณ์เกิด 

ดงันัน้เมื่อความคดิหยุด ผมคดิว่าในการหยุดนัน้กระบวนการความคดิน่าจะเป็น

กระบวนการย้อนกลบัหรอืทวนกระแส แต่มขีอ้มูลตดิมาใหม่จนหดลงมาเป็นตวัแรก

คอืตวัสญัญา” 
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เป็นความคดิของตวัเอง นี่คดิแบบวทิยาศาสตร ์ คดิแบบโลก คดิแบบโลกว่า

ถ้ามนัหดแลว้ ถ้ามนัหยุดแล้วมนักต็อ้งทวนกระแสกลบั 

เหมอืนไฟเลย ไฟฟ้าเวลาไฟดบัแลว้ มนัดบัแลว้ไฟมนัไม่มา ไฟมนัยอ้นกลบั 

ไฟฟ้ามนัไหลไปตามกระแสสายส่ง 

นี่กเ็หมอืนกนั คดิว่าตวัเองความคดิมนัออกไปแลว้ ถ้ามนัหยุดแลว้มนักต็อ้ง

ทวนกระแสกลบั ทวนกระแสกลบั เอาทีไ่หนมากลบัล่ะ ทีว่่าขอ้ที ่ ๑. จติเป็นหนึ่งใช่

ไหม แลว้ความรูท้ีเ่กดิขึน้ทลีะหนึ่งใช่ไหม แลว้เกดิขึ้น แลว้ดบัไปแลว้เอาอะไรเกิดขึน้ต่อ 

แลว้ถ้ามนัเกดิขึน้ มนัดบัไปแลว้มนักต็อ้งจบส ิเกดิขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไป ดบัไปแลว้กเ็ป็นพระ

อรหนัต์ขึน้มาเลยส ิแลว้มนัเป็นไหมล่ะ มนักไ็ม่เป็น 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าความคดิมนัเป็นกระบวนการความคดิ ถ้ามนัหยุดแล้วมนั

ตอ้งทวนกระแสกลบั ก็รอไปอีกรอ้ยชาตไิง รอไปอกีร้อยชาตมินัจะทวนกระแสกลบั มนั

เป็นความคดิของตวั มนัไม่มหีรอก ถ้าไม่ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน 

ไอน้ี่คดิแบบโลกๆ ไง คดิแบบโลกๆ คดิแบบวทิยาศาสตร ์แลว้วทิยาศาสตรก์็

เป็นแบบนี้ ในเมื่อสสารมนัมอียู่ สสาร ดูส ิสสารมนัมอียู่ มนัแปรสภาพของมนัไป ทาง

เคมทีุกอย่างมนัเป็นไป แลว้ท าอย่างไรต่อไป 

นี่กเ็หมอืนกนั จติกต็้องเป็นอย่างนัน้ เพราะจติมนัไม่เคยสงบไง จติไม่เคยสงบ

มนัไม่รูว่้าจติสงบเป็นอย่างไร แล้วถ้าจติสงบแล้วถ้าใชปั้ญญา ปัญญาอย่างไร ถ้า

ปัญญาอย่างไร อย่างนี้ถงึจะเป็นการปฏบิตั ิอย่างนี้ถึงเป็นธรรมะ 

ไอน้ี่มนัเป็นโลก เป็นวทิยาศาสตร ์ ตวัเองเป็นจนิตนาการตรรกะของตวัเอง

ขึน้มา แลว้กถ็ามขึน้มา “แลว้ถ้าตวัสญัญาทีม่นับรรจเุป็นอารมณ์นี่เองทีจ่ะกระทบกบัตวั

จติใช่ไหมครบั ดงันัน้ยิง่อารมณ์รุนแรงที่มขีนาดใหญ่มากขึน้เท่าไร กจ็ะกระทบกบัตวั

จติมากขึน้เท่านัน้” 

อนัน้ีพูดถงึว่า เวลาอารมณ์รุนแรง เวลาความโกรธมนักโ็กรธขนาดไหน 

อารมณ์มนักระทบขนาดไหนมนัก็กระทบขนาดนัน้ แต่ถ้ามนัมสีตมิปัีญญามนัหยุดได้ 

มนัระงบัได ้ถ้ามนัระงบักเ็ขา้สู่สมาธ ิถ้าเขา้สู่สมาธ ิแลว้ถ้ามนัจบัได้มนัถงึจะจบัได ้ถ้า
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จบัไม่ไดม้นัจบัไม่ไดห้รอก มนัจบัไม่ได ้ ถ้าจบัไม่ไดแ้ลว้มนักเ็หมอืนกบัเราเป็นตวั

ปัญหาไปดว้ย แต่ถ้ามนัจบัไดน้ะ เราเป็นคนเหน็ปัญหา ถ้าเราเป็นคนเหน็ปัญหา จติ

เหน็อาการของจติ 

แต่ถ้าเราเป็นตวัปัญหาไปดว้ย อารมณ์รุนแรง อารมณ์จะเบาบางขนาดไหน

มนักเ็ป็นตวัเราไปดว้ยทัง้นัน้น่ะ แต่ถ้าจติสงบแลว้จติมนัไปเหน็ จติไปจบัได ้ เหน็ไหม 

เราไม่ใช่ตวัปัญหา แต่เราเหน็ปัญหา ปัญหาเกดิจากกเิลส ปัญหาเกดิจากอวชิชา เกดิ

จากความไม่รู้เท่า แลว้พจิารณาไป ถ้ามนัรูเ้ท่ามนักเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่ง นี่เรื่องรูป 

“๓. ถ้าหากขอ้ ๒. ถูกต้อง หลวงพ่อเมตตาอธบิายถงึขัน้สุดทา้ย อารมณ์ดบั

และทวนกระแสกลบัอย่างไรครบั” 

ไอน้ี่มนัจะลกัไก่ ถ้าข้อที ่๒. มนัถูก ถูกอย่างไร ถ้าข้อที ่๒. มนัถูก นี่ตวัเองคดิ

กนัไปเอง เราจะบอกว่าสิง่นี้มนัไม่เหน็ตามความเป็นจรงิ ถา้เหน็ตามความเป็นจรงินะ 

จติของใครสงบแลว้ จติคนนัน้กจ็ะเหน็ตามความเป็นจรงิของเขา ถ้าเหน็ตามความ

เป็นจรงิของเขาแลว้มนัจะรูจ้รงิตามความเป็นจรงิของเขา นี่จติมนัไม่รูต้ามความเป็น

จรงิของเขา นี่ขอ้ที ่๒. 

ขอ้ที ่ ๓. ถ้ามนัเป็นจรงิ เป็นจรงิ ข้อที ่ ๓. เขยีนว่า แลว้มนัเกดิดบัอย่างไร 

หลวงพ่ออธบิายความเกดิดบัตามความเป็นจรงิไดไ้หม ทีม่นัทวนกระแสกลบั มนัได้

ไหม 

ถ้าคนมนัเหน็จรงิมนักรู็จ้รงิแลว้ ทนีี้คนมนัเหน็แล้วมนัไม่รูไ้ง มนัถงึถามข้อที ่

๓. มาต่อเนื่องไง ข้อที ่๒. อาการทีม่นัเป็น แลว้ข้อที่ ๓. เขาถามว่าอาการทีเ่ป็นถูกไหม 

ถ้าถูกแลว้อธบิายมาดว้ย กเ็หมอืนสง่ขอ้สอบกบัครูแลว้ ถ้าถูกแลว้กใ็หค้ะแนนมาดว้ย 

ถ้าผมส่งขอ้สอบมาถูกนะ กใ็หค้ะแนนผมมาดว้ย มนัเป็นปัจจตัตงัไหม มนัเป็น

สนัทฏิฐโิกหรอืเปล่า นี่มนัเป็นการศกึษาไง 

เวลาเราท าขอ้สอบส่งอาจารยแ์ลว้ จะใหเ้กรดเท่าไร เดีย๋วอาจารยม์นัจะทุจรตินะ 

เอง็จะใหข้า้เทา่ไรขา้ถงึจะใหเ้กรดเอง็ เอง็จะใหข้า้เท่าไรล่ะ ถ้าเอง็ใหม้า เกรดเอง็กไ็ด้ 

ถ้าเอง็ไม่ใหผ้ลประโยชน์มาเลย เกรดเอง็ก็อด นี่เรื่องโลกๆ ไง 
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แต่ถ้าเป็นความจรงินะ ความจรงิ ปัจจตัตงั ธรรมะจดัสรร มนัเป็นไปตาม

ธรรม อรยิสจัสจัจะความจรงิ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรูธ้รรมขึ้นมาที่

โคนตน้โพธิ ์ ใครเป็นคนการนัต ี ใครเป็นคนยนืยนัว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ใครเป็นคนยนืยนัว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้สิน้กเิลส ใครเป็นคนยนืยนั กใ็จขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นคน

ยนืยนัเอง 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ามนัเป็นจรงิมนัเป็นจรงิไปแลว้ ไอ้นี่มนัไม่เป็นความจรงิ ไม่

เป็นความจรงิแลว้กบ็อกว่า ถ้าขอ้ที ่๒. ถูกตอ้ง หลวงพ่อตอ้งอธบิายมาว่ามนัถูกต้อง

อย่างไร มนัทวนกระแสกลบัอย่างไร หลวงพ่ออธบิายไดไ้หม 

เออ! เมื่อกี้กินขา้วแลว้อร่อย ใครกนิคนนัน้ก็รู้รสเอง ใครกินข้าวอิม่แลว้กจ็บ 

แลว้จะไปการนัตคีนอื่นอร่อยไม่อร่อย เรื่องของเขา นี่ขอ้ที ่๓. 

“๔. อุปาทานทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการของความคดิ หรอืตอนทีจ่ติรบัรู้อารมณ์

แลว้อุปาทานเกดิขึน้” 

อุปาทานมนัเกดิขึน้แลว้ล่ะ 

“อุปาทานมนัเกดิขึน้ขัน้ตอนของความคดิหรอืที่รูอ้ารมณ์แลว้” 

มนัเป็นโจทย ์ แต่โจทยน์ี้จะตอ้งใหผู้ท้ีป่ฏบิตัรูิเ้อง ถ้าผูท้ีป่ฏบิตัรูิเ้อง ถ้าผูท้ี่

ปฏบิตัไิม่รู ้ดูส ิพ่อแม่หาเงนิมาเป็นเศรษฐโีลก พ่อแม่มเีงนิเป็นแสนๆ ลา้นเลย แต่ลูก

ไม่มปัีญญาเลย แสนๆ ลา้นใหลู้กไปรกัษานะ เดีย๋วมนักโ็ดนเพื่อนหลอกหมด เดีย๋ว

มนักเ็ล่นการพนันสูญหมด ไอ้เงนิแสนๆ ลา้นกอ็ยู่ไม่ได ้

ถ้าลูกคนใดพ่อแม่เขามเีงนิเป็นแสนๆ ล้าน เขาหาของเขามาไดถู้กตอ้งของ

เขา แลว้เขาท าประโยชน์ของเขา นี่มนัเงนิของพ่อแม่ของเขา ถ้าเขาเลี้ยงลูกของเขา 

ลูกของเขาฉลาดขึน้มา ลูกของเขารูจ้กัหาเงนิหาทอง ลูกรูจ้กัเกบ็รกัษา ไอเ้งนิแสนลา้น

นัน้มนัจะเพิม่พูนมากขึน้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนัตมีูลค่าไม่ได้

เลย แลว้ถ้าผูใ้ดประพฤตปิฏบิตัติามความเป็นจรงิ เหน็ตามความเป็นจรงินัน้มนัจะ
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กราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยความเป็นจรงิเลย มนัจะไม่บอกว่า 

“อุปาทานทีเ่กดิขึน้...” 

มนัเหมอืนกบัว่าธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตมีูลค่าไม่ไดเ้ลย 

ทนีี้อุปาทานมนัเป็นอย่างไร อุปาทานมนัเกดิก่อนหรอืมนัเกดิหลงั มนัเกดิอะไร 

นี่แสดงว่าเราไม่มวุีฒภิาวะอะไรเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ฝาก

ศาสนาไวก้บับรษิทั ๔ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา เราเป็นอุบาสก พระพทุธเจา้

ฝากศาสนาไวก้บัเราไม่ไดเ้ลย พ่อแม่ใหม้รดกเราไมไ่ดเ้ลย เรารกัษามรดกไม่ไดเ้ลย 

รกัษาไวไ้ม่ไดแ้ลว้ก็ว่า อุปาทานมนัเกิดก่อนหรอืเกดิหลงั แลว้มนัเกดิก่อนอารมณ์หรอื

หลงัอารมณ์...เออ! งง 

อนัน้ีอุปาทานมนักค็อุืปาทาน มนัตายตวัของมนัอยู่แลว้ อุปาทานมนัตายตวั

ของมนัอยู่แลว้ จติใตส้ านึกมนัมทีัง้นัน้น่ะ มนัมกีารคาดการหมาย มอุีปาทานหมดล่ะ 

แลว้ท าอย่างไรล่ะ แลว้มนัเกิดก่อนเกดิหลงัล่ะ แลว้มนัเกดิเป็นอารมณ์ไปแลว้มนัเป็น

อะไรล่ะ เกิดเป็นอารมณ์แลว้มนักใ็หผ้ลกบัจติไง เกดิเป็นอารมณ์แลว้มนักท็ าใหเ้ราทกุข์

ไง ถ้าเราทุกขแ์ลว้ มนักเ็ป็นเรื่องสจัธรรมไง 

พระกรรมฐานเขาตอบนะ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านตอบส่ิงใดท่านไม่

ตอบให้เป็นโทษกบัคนฟังหรอก ย่ิงหลวงตาถ้ามีปัญหานะ ท่านลม้โตะ๊

เลย เอง็ไปหาเอง ถ้าเก่งมานะ เอง็ไปเปิดพระไตรปิฎกนู่น ถ้าเก่ง เอง็ไปหา

ของเอง็เอง เอง็ไม่ต้องถามมา ถ้าถามมา เอง็ไม่ต้องว่าเกิดก่อนหรือเกิด

หลงั แล้วมนัเกิดอย่างไร มนัเกิดกบัใจดวงใด ใจดวงนัน้กร็ู้เอง 

“๕. เมื่อเราก าหนดพุทโธ สญัญาจะผุดขึน้ แลว้วญิญาณในตวัสญัญานัน่เองที่

เขา้ไปรบัรูแ้ลว้กพ็ฒันาเป็นวญิญาณอย่างเตม็ตวั และจบกระบวนการลงเพยีงเท่านัน้ ท า

ใหพุ้ทโธมลีกัษณะเป็นกลางใช่ไหมครบั” 

พุทโธกพ็ุทโธ พุทโธคอืพุทธานุสต ิพุทโธคอืว่าจติมนัเกาะเตม็ๆ แลว้มนัไม่คดิ

แส่ส่าย ไม่คดิไปนอกเรื่อง ฉะนัน้ ถงึใหก้ าหนดพุทโธ แต่พวกเราไปพุทโธๆ พุทโธสกั
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แต่ว่า ใจมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ในใจ ใจมอุีปาทานเตม็ใจ แต่พุทโธเพยีงผวิๆ พุทโธพอ

เป็นพธิ ี แลว้กม็าบ่นกนั มาโอดมาครวญกนั “พุทโธกล็ าบาก พุทโธก็เครยีด พุทโธก็

ไม่ได้อะไรเลย พุทโธแล้วไม่เห็นไดผ้ลเลย” กไ็ม่จรงิกนัเอง เพราะตวัเองไม่จรงิ คนไม่

จรงิมนักไ็ดผ้ลไม่จรงิไง ถ้าคนจรงินะ คนจรงิท าจรงิมนัตอ้งไดผ้ลตามความเป็นจรงิ 

ถ้าไม่ไดผ้ลตามความเป็นจรงิมนัก็ไม่เป็นจรงิ 

นี่พุทโธเป็นตวักลางๆ พุทโธมนัไม่เหน็ผลใช่ไหม พุทโธมนัเป็นวญิญาณใน

ขนัธ์ พุทโธกพ็ุทโธ พุทโธกพ็ุทธานุสต ิอยู่กบัพุทโธกจ็บ ถ้าบอกว่าจะเป็นวญิญาณ ก็

เป็นวญิญาณในขนัธ์กบัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าเราบอกว่าจติมนัคดิอย่างไร มนัท า

อย่างไร เราพจิารณาของเรา อนันัน้มนัปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าพุทโธกค็อืพุทโธ กจ็บ 

พุทโธเป็นพุทธานุสต ิ เป็นอนุสต ิ๑๐ อนุสต ิ๑๐ คอืวธิกีาร เราจะมาเถยีงกนั

ดว้ยวธิีการท าไม วธิีการเขาตอ้งปฏบิตัเิพื่อไปสู่เป้าหมาย พุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิ 

อนุสต ิ๑๐ เพื่อความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบแลว้ วธิกีารเขาท าเพื่อความสงบคอืท า

สมาธ ิพอท าสมาธแิลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา นัน่เป็นวปัิสสนา มนัเป็นวธิกีาร เราเอาวธิกีาร

มาตอกย ้า มาเถยีงกนันัน่คอืผล มนัไม่ใช่ 

ถ้าวิธีการกวิ็ธีการ กก็ารกระท า แลว้ผลละ่ จิตสงบไหมละ่ จิตเป็น

ความจริงไหม ถ้าจิตเป็นความจริงออกพิจารณาอย่างไร อนัน้ีปฏิบติั 

ปฏิบติัเขาท ากนัแบบน้ี แล้วปฏิบติัเขาไม่เถียงอย่างน้ี เขาถึงว่าไม่เอา

มาเป็นประเดน็จะต้องให้มาต่อล้อต่อเถียงกนั เขาเอามาเป็นอบุาย

วิธีการท าให้จิตสงบ ถ้าจิตสงบแล้ว ความสงบนัน้ออกฝึกหดัใช้ปัญญา 

เราจะได้ใช้ภาวนามยปัญญา 

แลว้ปัญญากเ็ป็นวธิกีารอีกแหละ เพราะเวลามนัสมัปยุตเขา้ไป วปิปยุตคลาย

ออก โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค 

อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัยงัมขีัน้ตอนของมนัไปอกีมหาศาลเลย 
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ไอน้ี่หญ้าปากคอกกม็าเถียงกนัแล้ว หญ้าอ่อนหรอืหญ้าแก่ หญ้านี้รสชาตเิป็น

อย่างไร ยงัไม่ไดก้นิเลย หญ้าปากคอก นี่ไง ที่หลวงตาท่านบอก ยากขัน้ตน้กบัขัน้

ปลาย ขัน้หญ้าปากคอก 

“นี่หญ้าอ่อนหรอืหญ้าแก่ ทุ่งฝัง่นี้เราจะตอ้งขา้มแม่น ้าไปกนิหญ้าทุ่งฝัง่นู้นดกีว่า 

หญ้าทุ่งฝัง่นี้มนัไม่อร่อยเหมอืนหญ้าทุ่งฝัง่นู้น เราจะตอ้งลงแม่น ้า ขา้มแม่น ้าไปกนิ

หญ้าทุ่งฝัง่นู้นดกีว่า” หญ้าปากคอกน่ะ 

“๖. ในขัน้ตอนแรกของการพจิารณา เราจะพจิารณาตัง้แต่สญัญาเริม่ผุดขึน้

จนเกดิรูปเพยีงเท่านี้หรอืควรท าซ ้าๆ ไป” 

ถ้าปัญญามนัเกดิขึน้ เราจะบอกว่าถ้าเป็นสมถะนะ ปัญญาอบรมสมาธ ิ อะไร

กไ็ด ้จบัของมนัไป ถ้าจติสงบแลว้ถ้าเหน็มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่ง มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่งเลย 

ถ้าอกีเรื่องหนึ่งคอืถ้ามนัท าไดจ้รงิมนักจ็ะเป็นความจรงิของมนั ถ้ามนัท าไม่ไดจ้รงิ สิง่

ทีม่นัเกดิขึน้ 

“ในขัน้ตอนแรกของการพจิารณา เราจะพจิารณาตัง้แต่สญัญาทีผุ่ดขึ้นจนเกดิ

รูปเพยีงเท่านี้” 

จนเกดิรูปนะ เวลาพจิารณา ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

พจิารณาซ ้าพจิารณาซากจนมนัปล่อยหมดแลว้ ปล่อยแลว้กป็ล่อย พอมนัปล่อยแล้ว 

มนัปล่อยมนักเ็ป็นตทงัคปหาน แต่มนัไม่จบไง ถา้มนัไม่จบนะ ในรูปมนักม็ขีนัธ ์๕ ใน

รูปกม็เีวทนา มสีญัญา มสีงัขาร มวีญิญาณ ในเวทนากม็รูีป มเีวทนา มสีญัญา มสีงัขาร มี

วญิญาณ เหน็ไหม ขนัธ์ในขนัธ์ ถ้าขนัธ์ในขนัธ์ ในสญัญา ถ้าสญัญาตวัรบัรูน้ัน่น่ะ 

สญัญามนักม็รูีปเหมอืนกนั สญัญามนัรูปอนัละเอยีด ขนัธ์ในขนัธ์ นีพ่จิารณา มนัมขีนัธ์

นอกขนัธ์ใน มนีอกมใีน มหียาบมลีะเอยีด ปัญญาเวลามนัพจิารณาไปนะ เพราะอะไร 

เพราะมนัเป็นนามธรรม กเิลสมนัจะหลบมนัจะหลกีตลอดไป การพจิารณามนัตอ้ง

พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ มนัขัน้ของปัญญา ปัญญาใครจะแยกแยะ ใครจะตแีผ่ไดม้าก

น้อยขนาดไหน 

ไอน้ี่บอกว่า “พจิารณาพอเป็นสญัญา แล้วมนัผุดเป็นรูป” 
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เพราะสญัญา เพราะมสีญัญา มนัมเีปรยีบเทยีบ มนัถึงเป็นอารมณ์ มนัถงึเป็นรูป

ขึน้มา ในรูปมนัมอีะไรล่ะ มนัมเีวทนา มนัมทีุกอย่างพรอ้ม 

“แลว้พจิารณาซ ้าๆ ไปใช่ไหมครบั” 

เวลาไมภ่าวนาเลยกไ็มส่นใจเนาะ เวลาจะภาวนาขึน้มานี่งงไปหมด งงไปหมด

เลย ทนีี้ไปซ้ายกไ็ม่ได ้ไปขวากไ็ม่ได ้อะไรกง็งไปหมดเลย พจิารณาอย่างไรล่ะ 

ถ้าพจิารณาขัน้ของปัญญามนัไม่มขีอบเขต ท าไปเลย ถา้ท าไปเลย พอมนัจบ

กระบวนการ มนัปล่อย มนัปล่อยหรอืไม่ปล่อย ถ้าไม่ปล่อย ไม่ปล่อยตอ้งกลบัมาท า

ความสงบของใจ ถ้าปล่อย ปล่อยแลว้พอเดีย๋วมนัคลายตวัออกมามนักจ็บัอกี พจิารณา

ซ ้าๆๆ เขา้ไป 

แลว้ถ้ากเิลสคนหนา กเิลสเรา นี่เขาคดิแบบโลก คดิแบบโลกบอกว่า ถ้าเรยีน

จบแลว้ไดใ้บประกาศมาใบหนึ่งกจ็บ การพจิารณาพอปล่อยวางแลว้จบหรอื ไม่จบ

หรอก กิเลสไม่ขาด ไม่จบหรอก 

พจิารณาซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ มนัซ ้ามากน้อยแค่ไหน ขปิปาภญิญาหนเดยีวเขา

ไปแลว้ ไอเ้วไนยสตัวซ์ ้าแลว้ซ ้าเล่า ยงัทุกข์ยากอยู่นี่ แลว้ทุกข์ยาก ทุกขย์ากถ้า

กรรมฐานมว้นเสื่อ คอืทุกขย์ากแลว้เบื่อ เลกิ เลิกกจ็บ แต่ถ้าปรยิตั ิถ้าเอง็ท่องได ้เอ็ง

ตอบโจทยไ์ด ้เอง็ไดใ้บประกาศ จบ นี่ไง การศกึษา ยกชัน้ไง แต่การปฏบิตัไิม่ม ี

การปฏิบติั ผู้ใดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าสมควรแก่ธรรม 

ธรรมถึงจะเป็นประโยชน์ ถ้าไม่สมควรแก่ธรรม อด 

“๗. สตคิอืตวัรูห้รอืว่าเป็นความคดิทีผุ่ดขึน้มาใหม่ในระดบัความคดิเก่า” 

อนันี้ต้องสรา้งหนังแลว้ เราเขยีนเรื่องส่งบรษิทัสรา้งหนังดกีว่าเนาะ ยงัดนีะ สติ

กบัตวัรู ้ ไม่ใช่สตติวัแรก สตติวัสอง บอกสตติวัแรกเป็นเหมอืนเสอื สตติวัทีส่องเป็น

เหมอืนสงิโต สตติวัสามมนัจะเป็นกอ็ดซลิล่า โอ๋ย! มนัไปนู่นเลยนะ เพราะจนิตนาการ

ของคนมนัเป็นไปหมด 
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สตคิอืความระลึกรู ้สตกิค็อืสต ิตวัรูก้ค็อืตวัรู ้ถ้ามนัท าไปชดัๆ มนัจะรูข้องมนั

นะ ถ้ารูม้นัจะเป็นความจรงิของมนั 

“สตคิอืตวัรู ้หรอืว่าเป็นความคดิทีผุ่ดขึน้มาใหม่” 

เวลามนัเร็วไง พอมสีต ิพอความคดิเกิดขึน้มาแล้ว พอมสีตติามรูท้นั พอสติ

มนัรู ้มนัเหมอืนกบัความคดิตวัทีผุ่ดขึน้มาใหม่ 

มนัคงมอีาการกระทบ จติมอีาการกระทบแลว้สงสยั สงสยั เราเอา

ประสบการณ์เรามาใคร่ครวญ เดีย๋วมนัจะรูข้องมนัตามความเป็นจรงิ 

“๘. ผมมคีวามเหน็ว่ากระบวนการของจติกบักายจะมลีกัษณะเหมอืนกนั

อย่างหนึ่งคอือาศยัปัจจยัภายนอกหรอืพฒันาและด ารงอยู่คอือาหารกบัอารมณ์ ดว้ย

ความเหน็เช่นนี้พอจะไปไหวไหมครบั” 

กายกบัจติเกีย่วเน่ืองกนั คนตายมแีต่ร่างกาย ไม่มจีติใจ มนัไม่มคีวามรูส้กึ

นึกคดิแลว้ เวลาของเรา ถ้าเรายงัมชีวีติอยู่ เรามจีติใจ จติใจของเรา เรากม็ร่ีางกาย 

เพราะจติใจเรามร่ีางกาย เพราะเราเป็นมนุษย ์ เรามร่ีางกาย จตินี้อาศยัปฏสินธใินไข่ ใน

น ้าคร า ในครรภ์ ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ พอเราก าเนิดเป็นมนุษยม์นักม็กีายกบัใจ นี่

มนัเกีย่วเน่ืองกนัไง 

พอมนัเกี่ยวเนื่องกนั บางคนทีทุ่กขท์ี่ยากเขาขาดปัจจยัเครื่องอาศยั เขากท็ุกข์

เพราะอาหาร เพราะปัจจยั ๔ แต่คนทีปั่จจยัเขาสมบูรณ์เขากย็งัทุกข์อยู่ เขาทุกขใ์จของ

เขา นี่มนัเกีย่วเน่ืองกนั มนัอาศยักนั กายกบัจติมนัเกีย่วเน่ืองกนั มนัถงึเป็นประโยชน์

กบัมนุษยไ์ง เพราะมนุษย์มกีายบบีคัน้ตลอดเวลา เทวดาเขามกีายทพิย ์ เขาไม่มกีาย 

เขาถงึไม่มคีวามทุกข์อย่างนี้คอยบบีคัน้ใจเขา สิง่ทีเ่กิดเป็นมนุษยม์นัมโีชคลาภตรงนี้ไง 

โชคลาภที่ว่าความทุกขย์ากมนับบีคัน้ใหจ้ติใจมนัตื่นตวั ใหจ้ติใจมนัพยายามหาทาง

ออกอยู่ 

แต่พอเราคดิของเราอย่างนี้ใช่ไหม เราบอกว่า เวลาเป็นเทวดา อนิทร ์พรหม 

เขาไม่มกีายของเขา ความบบีคัน้ของทุกขข์องกายเขามนี้อย มนี้อยเขากเ็พลดิเพลนิใน

ชวีติของเขา เขาเลยไม่ตื่นตวัไง 
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ทีว่่าเวลาคนตายไป ยมบาลถามว่า “เหน็ธรรมไหม” 

“ธรรมคอือะไร ไม่เคยเหน็” 

ยมบาลถามกลบัว่า “เคยเหน็คนเกิดไหม เหน็คนแก่ไหม เหน็คนเจบ็ไหม 

เหน็คนตายไหม” 

“เหน็” 

“นัน่แหละธรรม” 

เหน็เกดิ แก่ เจบ็ ตายนี่เป็นธรรม เตอืนเราๆ ไง แต่ของเรามนัเพราะมี

ร่างกาย เวลาเกิด แก่ เจบ็ ตายมนัเห็นไง แต่เทวดาเขาไม่เป็นอย่างนัน้ แสงเขาผ่องแผว้

มาก เวลาเขาจะตาย แสงมนัเฉามาๆ ปับ๊ ตายเลย เขากห็มดอายุขยัของเขาอย่างนัน้ 

แต่ของเรา เรามร่ีางกาย เสื่อมสภาพมาตลอด เตอืนมาตลอด เรามวีาสนา

ตรงนี้ไง ค าว่า “เกดิเป็นมนุษย”์ ถ้าคนปฏบิตัธิรรมแลว้นะ ถ้าเข้าใจ มนัมคีุณประโยชน์

มาก มนัเป็นการกระตุน้เตอืนหวัใจเราใหห้วัใจเราไดส้นใจในธรรมะ แลว้พจิารณา นี้คอื

ธรรมโอสถมาแกไ้ขเรื่องเกิด แก่ เจบ็ ตาย 

แต่ถ้าเป็นทางวทิยาศาสตร์ เป็นทางโลกนะ โอ๋ย! คนเกิดมาแล้วล าบากเนาะ 

ตอ้งหาอยู่หากิน มนัเป็นเรื่องความทุกข์ไปหมดเลย เป็นความทุกขท์างวทิยาศาสตร ์

เป็นความทุกขท์างโลกไง 

แต่ถ้าเรื่องศาสนา ความทุกขน้ี์ ทุกขค์ืออริยสจั ทุกขค์ือความ

จริง ทุกขค์ือมนัเตือนเราไง ทุกขค์ือมาเตือนหวัใจไง ทุกขค์ือมาเตือน

หวัใจให้หวัใจมนัพองโต ให้หวัใจมนัรู้สึกตวัมนั แล้วให้หวัใจหาทางออก

ไง น่ีถ้าธรรมะ ทุกขอ์นัน้ีมนัมาเตือนหวัใจให้หวัใจพยายามค้นคว้า

หาทางออกให้ใจมนัพ้นจากการครอบง าของกิเลสไป 

แต่ถ้าเป็นวทิยาศาสตร ์ ทุกข์อย่างนี้มนัทุกข์เพื่อหาอยู่หากนิ ทุกขเ์พื่อมา

ปรนเปรอมนัไง ทุกขเ์พื่อจะใหร่้างกายนี้มนัสุขใหจ้รงิขึน้มาไดไ้ง มนัไม่มไีง นี่พูดถงึว่า

การเกี่ยวเน่ืองระหว่างกายกบัใจ 
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เราจะบอกว่า ถ้าปลาเป็นนะ ปลาเป็นมนัจะพยายามจะทวน ทวน

กระแสน ้าข้ึนไปวางไข่ น่ีก็เหมือนกนั เราชาวพทุธทวนกระแสเข้าไปสู่ใจ

น่ีปลาเป็น ไม่ใช่ปลาตาย ปลาตายมนัจะปล่อยให้ตวัมนัลอยไปตามน ้า 

เพราะมนัตายแล้ว มนัไม่มีชีวิต มนัไม่สามารถว่ายน ้าได้ ไม่สามารถจะ

ทวนกระแสได ้

นี่กเ็หมอืนกนั “ระหว่างลกัษณะกายกบัใจไง ถ้าจติกระบวนการมนัเป็นแบบ

นัน้ระหว่างกายกบัใจ ถ้ามคีวามคดิอย่างนี้จะไปไหวไหม” 

น่าจะไปไหวอยู่ เขาบอกจะไปไหวไหม คอืว่าจะภาวนาไดไ้หม ถ้าภาวนา

ส่วนภาวนา แต่ทนีี้ว่าภาวนาจะใหม้นัเป็นชิ้นเป็นอนั แล้วถามมาเป็นชิ้นเป็นอนั ไอน้ี่

เอาอารมณ์ความคดิ ๑๐ ข้อ ๒๐ ข้อ เขยีนหมดเลย ยงัไม่บอกว่า “หลวงพ่อ ผมหายใจ

อย่างนี้จะถูกหรอืผดิหรอืเปล่าครบั” ถ้าถามมาอย่างนี้งงเลยนะ “หลวงพ่อ ผมหายใจ

เขา้แลว้หายใจออกผดิหรอืเปล่าครบั” 

ปลามนัใกลต้ายแลว้ ถ้าปลาเป็นมนัจะทวนกระแสนะ เอาเป็นกจิจะลกัษณะส ิ

ท าใหม้นัท าจรงิๆ แลว้มอีะไรทีส่งสยัแลว้ถามมาเป็นขอ้เทจ็จรงิมา อย่ามกัง่ายไง 

ไอน้ี่เราไม่ใชปั้ญญาเราเลย เราไม่ไดไ้ตร่ตรองอะไรเลย อะไรกจ็ะถามเอา

ทัง้หมดเลย ถามเอาเป็นพระอรหนัต์ไม่ได้นะ เดีย๋วแย่งพระอรหนัต์มาเป็นของเราคน

เดยีวนะ เพราะถามเอาไง ถามเอาเป็นพระอรหนัต์ ถามเป็นพระอรหนัต์ไม่มนีะ ต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็น ถ้าถามใหเ้ป็นพระอรหนัต์ เราไม่ตอบ เราจะเกบ็ไวค้นเดยีว ไม่ใหใ้คร

เลย 

จะถามใหเ้ป็นพระอรหนัต์ไม่ได ้ ปฏบิตัใิหเ้ป็นความจรงิขึน้มา ปฏบิตัขิองเรา

ใหเ้ป็นความจรงิขึน้มาแลว้มนัจะเป็นไปได้ ปลาเป็นทวนกระแส ปลาเป็นมนัจะว่ายขึน้

ไปสู่ตน้น ้า มนัจะว่ายไปวางไข่มนั ปลาเป็นมนัยงัมโีอกาส ไม่ใช่ปลาตาย เอวงั 


