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ถาม : เร่ือง “ปัญหาการนอน” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ หนูมีค  าถามเก่ียวกบัการจดัการการนอนค่ะ หนูไม่มี
ปัญหาเร่ืองการนัง่สมาธิค่ะ หนูคิดว่าพอท าไปไดค้่ะ คือหนูพอจะก าหนดรู้ลมหายใจ เวทนา 
จิตไดบ้า้งค่ะ ท่ีผ่านมาหนูก็เห็นแสงบา้ง สีบา้ง ภาพบา้ง ความคิดท่ีผุดข้ึนเม่ือจิตสงบแลว้บา้ง 
เป็นบทสวดมนตบ์า้ง เสียงเหมือนคนคุยกนับา้ง เสียงถามตอบกนับา้ง เหมือนมากระซิบท่ีขา้ง
หูบา้ง บางคร้ังเสียงต่างกนัมากระทบหูคนละขา้งบา้ง ทั้งขวาและซา้ยพร้อมกนั และมีเสียงเดียวกนั
ชดั  ๆมากระทบหูขา้งเดียวบา้ง ขา้งขวา เสียงสวดมนตบ์า้ง หนูพอจะก าหนดไดท้นันะคะ ก็เห็นว่า
มนัต่างก็เกิดดบัของมนัเอง มนัไม่ใช่เรา และเราก็ไม่ใช่มนั มนัผ่านมาแลว้ก็ผ่านไป ก็พอเขา้ใจ
ตรงน้ีไดบ้า้ง แบบน้ีค่ะ ปัญหาของหนู นอนไม่ไดค้่ะ 

๑. ถา้หนูนัง่สมาธิก่อนนอน เม่ือก่อนหนูจะนอนไม่หลบัค่ะ ตานอกมนัหลบั แต่ตา
ในมนักลบัต่ืนค่ะ มนัใสป๊ิงข้ึนมาแทนท่ี 

๒. ตอนน้ีหนูหันมานัง่สมาธิตอนกลางวนัแทน ประมาณ ๑ ชัว่โมง แลว้แต่โอกาสค่ะ ผล
คือหลบัไดบ้า้งในช่วงกลางคืนค่ะ แต่ไม่นานจิตมนัมกัจะต่ืนข้ึนมาเร็วแทน รู้สึกตวัตอนตี ๑ บา้ง 
ตี ๒ บา้ง ตี ๓ บา้ง ตี ๔ บา้ง มนัอยากจะนัง่สมาธิค่ะ แต่หนูก็พยายามฝึกใหห้ลบัค่ะ ท าอยา่งไรก็
ไม่หลบั แต่ก็ไม่ไปนัง่สมาธิ พยายามจะท าวิปัสสนาต่อบนท่ีนอน ท าไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง แต่นอน
หลบัต่อไปไม่ไดค้่ะ เหมือนความคิดอะไรต่อมิอะไรจะโถมเขา้มามากค่ะ เอาไม่อยู ่ เปล่ียนแปลง
เร็วมาก ตามทนับา้ง ไม่ทนับา้ง เม่ือเห็นสภาพตอนนั้นแลว้ทอ้แทเ้ลยนะคะ เพราะมนัเป็นแบบ
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น้ีทุกคืน แลว้เหมือนมนัเหน่ือยค่ะ รู้สึกว่าตอนท่ีเราเหน่ือยนั้นมนัเป็นช่วงท่ีเราอ่อนแอ ท าให้
จิตมนัเหมือนถูกสังขารและกิเลสรุมมัว่ไปหมด ไม่รู้จะท าอยา่งไรค่ะ 

๓. ภารกิจหลกั แลว้คอืเราตอ้งก าหนดจิตตลอดเวลาใช่หรือไม่คะ ไม่มีการขอเวลานอก
ใช่ไหมคะ หนูควรท าอยา่งไรดีคะ 

ตอบ : น่ีคือค  าถามนะ ค าถามน่ีเวลาถาม ถามถึงเร่ืองการนอนไม่หลบั ถึงการนอนไม่หลบัมนั
เป็นผล แต่เป็นผลนะ เวลาอ่านนิยามค  าถามตั้งแต่ทีแรก เออ! อนัน้ีใช่ อนัน้ีเป็นคนมีปัญญา “หนู
พอจะก าหนดรู้ลมหายใจ เวทนา จิตไดบ้า้งค่ะ ท่ีผ่านมาหนูเห็นแสงสีเขียว เห็นภาพ เห็นความคิด 
ไดย้นิเสียง ไดย้นิขา้งหูทั้งขา้งซา้ยขา้งขวา และหนูก าหนดไดท้นันะคะ ก็เห็นว่ามนัก็ต่างเกิดดบั
เอง มนัไม่ใช่เรา แลว้เราก็ไม่ใช่มนั มนัผ่านมาแลว้กผ็่านไป ตรงน้ี พอเขา้ใจตรงน้ีบา้งค่ะ” 

น่ีไง หลกัมนัอยูต่รงน้ีไง ตรงท่ีพอจิตเรานะ จิตของคนนะ เวลานัง่สมาธิกนั เวลาเรา
นัง่สมาธิกนั ใครนัง่สมาธิเขาจะมาเล่าใหฟั้งว่าคนนั้นเห็นไอน้ัน่ คนน้ีเห็นไอน่ี้ เราก็ตื่นเตน้ไป
กบัเขา เราต่ืนเตน้ไปกบัเขาท าไม ไอส่ิ้งท่ีเขาเห็นนัน่คือจริตนิสัยของเขา เขาไดส้ร้างบุญกุศล
อยา่งนั้นมา อย่างเช่นคนถนดัเขียนขา้งซา้ยก็ถนดัเร่ืองเขียนขา้งซา้ย คนถนดัเขียนมือขวาก็เขียน
มือขวา จิตใจของเขา เขาสร้างบุญกุศลมาอยา่งไร เวลาถา้เขาเป็นสมาธิ จิตเขาลง เขาจะรู้เขาจะ
เห็นของเขาตามจริตนิสัยของเขา ถา้ตามจริตนิสัยของเขา ถา้เขามีสติมีปัญญา เขามีครูบา
อาจารยท่ี์ดีบอก นั้นมนัเป็นนิมิต มนัเป็นเสียงกระทบ 

เวลาคนไม่ปฏิบติันะ คนไม่ปฏิบติัมนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน ไม่มีส่ิงใดเป็นสมบติัของตน
เลย เวลาเราจะปฏิบติัธรรมข้ึนมามนัก็ควรจะไดส้มาธิ ไดค้วามสงบของใจ เวลาพอใจมนัสงบ
ข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นขวากหนาม ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคก็คือว่าส่ิงท่ีไปรู้ไง น่ีมนัไปรู้ไปเห็นของมนั ถา้รู้
เห็นของมนั วางส่ิงนั้นได ้มนัก็จะเขา้สู่ความสงบไง 

ฉะนั้น คนท่ีเขามีส่ิงกระทบอยา่งน้ี บางคนเขาก็ติดใจอยา่งน้ี แลว้ถา้ไปเจอครูบา
อาจารยท่ี์ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ เพราะโดยปกติของเราก็โดยสามญัส านึกของเราน่ี เวลาจิตภาวนาไป
แลว้จะไปรู้ไอน้ัน่ จะไปเห็นไอน่ี้ ขั้นตอนอยา่งนั้นเหมือนเขาเล่นก าถัว่เลย แทงชา้งก็ไดช้า้ง 
แทงชา้ง ถา้เปิดมาชา้งก็ไดถู้กใช่ไหม แทงมา้ ออกมา้ก็ถูกใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใครมีนิมิต
ว่าชา้ง ถา้ใครภาวนามาถึงตรงชา้ง เออ! น่ีใช่ ถา้ใครนิมิตว่ามา้ เวลาใครมาถึงมา้ เออ! น่ีใช่ ไอน่ี้มนั
แทงถัว่ เขาแทงโปกนันะ มนัไม่ใช่ภาวนา 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัสงบ มนัไปรู้ไปเห็นอะไร มนัแค่เป็นทางผ่านเท่านั้นน่ะ ถา้
เป็นทางผ่าน เราวางไวน้ะ ถา้ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นครูบาอาจารย ์ ท่านเป็น
พระพุทธศาสนา ท่านเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่ชาวฤๅษีชีไพร ถา้ชาวฤๅษีชีไพรเขาไปรู้ไปเห็นอะไร 
เขาบอกส่ิงนั้นเป็นผลของการปฏิบติั ไอผ้ลของการปฏิบติั ศาสนาพุทธ ศีล สมาธิ ปัญญา ความ
สงบของใจ เราปรารถนาความสงบของใจ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัมีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ เราค่อย
ออกฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาอยา่งนั้นจะเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนา 

เขาบอกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่เป็นภาวนามยปัญญา ไม่ใช่เป็น
ปัญญาทางวทิยาศาสตร์ ไม่ใช่เป็นปัญญาจากวิชาการ ปัญญาวิชาการน่ีเขาเรียกว่าสุตมยปัญญา 
ปัญญาการศึกษาโดยพื้นฐานของโลก 

ทางโลกเขาเจริญกนัดว้ยปัญญา เขาตอ้งมีการศึกษา เขาถึงมีปัญญาของเขา องคค์วามรู้
ของเขา เขาเอามาเป็นวิชาชีพของเขา เขาท าเป็นวิชาชีพมาเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง เล้ียงชาติเล้ียง
ตระกูลของเขา แต่เขาก็ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ 

แต่น้ีโดยธรรมชาติของมนุษย ์ มนุษยถ์า้มีการศึกษา การศึกษาก็เอามาศึกษาธรรมะ
ดว้ย เอามาศึกษาธรรมะน่ีเป็นสุตมยปัญญา ศึกษาแนวทาง ศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสมัพทุธเจา้เป็นธรรม เป็นธรรมเป็นวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ เป็น
แนวทาง เป็นองคค์วามรู้ 

เป็นองคค์วามรู้แลว้ หลวงตาท่านศึกษามาจนเป็นมหา ท่านตั้งใจว่าถา้เป็นมหาแลว้ท่าน
จะออกประพฤติปฏิบติั เวลาเป็นมหาแลว้ก็จะออกปฏิบติั เวลาออกปฏิบติั เพราะศึกษามามาก รู้
มามาก องคค์วามรู้ในธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้กิเลสมนักถ็ามข้ึนมา
ว่า ถา้เราจะออกปฏิบติั มรรคผลมนัยงัมีอยูจ่ริงหรือเปล่า ถา้เราออกปฏิบติัไปแลว้ ถา้เกิดไม่มี
มรรคไม่มีผลจริง เรากจ็ะเสียเวลาชีวิตทั้งชีวิตน้ีไปแสวงหาส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริง ฉะนั้นจึงตั้งจิต
อธิษฐานข้ึนมาว่า ถา้มีครูบาอาจารยอ์งคใ์ดบอกช้ีทางใหเ้ราไดจ้ริงว่ามีมรรคมีผล เราจะฝากชีวิต
ของเราไวก้บัอาจารยอ์งคน์ั้นเลย 

น่ีไง ท่านจบถึงมหา ค าว่า “มหา” คือศึกษาธรรมวินยั ศึกษาเร่ืองปริยติั ศึกษาเร่ือง
บาลีมาพอสมควร ก็แสวงหาครูบาอาจารย ์ แต่จิตใจมนัปักลงแลว้แหละว่าตอ้งไปหาหลวงปู่
มัน่ เพราะหลวงปู่มัน่ ช่ือเสียงท่านร ่าลือมาก เวลาไปหาหลวงปู่มัน่คร้ังแรก 

“มหา มหานะ เรียนมาถึงขั้นมหา” 
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ค าว่า “เรียนถึงขั้นมหา” ก็เหมือนเรา เราเป็นนกัปราชญ ์ เราเป็นผูท่ี้มีปัญญา มีองค์
ความรู้ เรียนจบดอกเตอร์มาทางโลก แลว้จะไปฝึกหดักบัชาวนา ชาวไร่ชาวนาเขาท าไร่ไถนาของ
เขา เขาไม่ไดจ้บการศึกษาอะไรมา แต่เขาปฏิบติั เขาท าไร่ไถนามาตั้งแต่เด็ก เขามีประสบการณ์
ของเขามาก เราจะไปฝึกท าไร่ไถนากบัเขา แลว้เรามีความรู้จบถึงดอกเตอร์ แลว้เขาไม่มีความรู้ 
เราจะไปศึกษากบัเขาอยา่งไร 

แต่ชาวนาเขาบอกว่า ไอด้อกเตอร์นัน่น่ะแขวนเอาไวก่้อนนะ ดอกเตอร์เกบ็เอาไว้
ก่อนนะ ท านามนัไม่ใช่เอาดอกเตอร์ท าหรอก มนัตอ้งใชไ้ถใชค้ราดท า ใชจ้อบท า 

น่ีก็เหมือนกนั หลวงปู่มัน่ท่านบอกว่า ส่ิงท่ีมหาเรียนมา ธรรมขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เทิดใส่ศีรษะไว ้ ไม่ใช่ดูถูกเหยยีดหยาม ไม่ใช่บอกว่าความรู้นั้นใชไ้ม่ได ้
ไม่ใช่บอกความรู้นั้นไม่ดี ความรู้นั้นดีมาก ใชไ้ดม้าก แต่มารมนัเอาส่ิงนั้นมาใชท้  าลายเรา มาร
ของเราเองน่ีแหละมนัเอาส่ิงท่ีเป็นความรู้นัน่น่ะใหเ้กิดทิฏฐิมานะ เกิดอหงัการ เกิดถือตวัตนว่า
เป็นผูรู้้ 

ความรู้นั้นไม่เสียหายหรอก การศึกษาการเล่าเรียนมนัไม่เสียหาย ไม่เสียหายเลย แต่
กิเลสของเรามนัพาใหเ้สียหาย มารของเราน่ะ ฉะนั้น หลวงปู่มัน่ท่านถึงบอกกบัหลวงตาว่า ส่ิง
ท่ีมหาเรียนมาจนถึงเป็นมหานะ ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้เทิดใส่ศีรษะไว ้ แลว้
เอาเขา้ไปไวใ้นล้ินชกั ลัน่ล้ินชกันั้นไว ้อยา่ใหม้นัออกมา แลว้ปฏิบติัไป น่ีปฏิบติัไป 

ศึกษากบัชาวนา ชาวนาชาวไร่เขาท าอยา่งไร เราศึกษากบัเขา เราหาประสบการณ์กบั
เขา วิชาการนัน่ก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่ประสบการณ์การกระท าดว้ยฝีมือของเขาอีกเร่ืองหน่ึง เรา
ท าของเราใหเ้ป็นความจริงข้ึนมา 

พอท าความจริงข้ึนมา เห็นไหม ถา้มหาปฏิบติัไปแลว้ ถา้ถึงท่ีสุดแลว้ ความจริงอนันั้นกบั
องคค์วามรู้ท่ีเราเรียนมานั้นมนัจะเป็นอนัเดียวกนั เพราะการปฏิบติันั้นมนัไดเ้ร่ิมท าลาย ท าลาย
อวิชชา ท าลายมาร เพราะถา้ไม่มีสติไม่มีปัญญา มนัท าใหจิ้ตสงบไม่ได ้ จิตสงบนัน่คือมารมนั
เร่ิมเบาตวัลงแลว้ มารมนัเร่ิมโดนสติ โดนสมาธิ น่ีสติธรรม สมาธิธรรมเขา้มาเร่ิมเบียดเบียน 
เบียดเอาเน้ือท่ีในใจ ถา้เบียดเอาเน้ือท่ี มนัก็หลบซ่อน หลบซ่อนมนัก็เป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิ
ชัว่คราว แลว้เกิดถา้ใชปั้ญญา ปัญญาท่ีการภาวนามยปัญญา ปัญญาในพระพุทธศาสนา ถา้
ภาวนามยปัญญา 



ใจผลดัใบ ๕ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

หลวงตาท่านพูดว่า ถา้คนไม่เห็นภาวนามยปัญญา จะพูดเร่ืองภาวนามยปัญญาไม่ถูก 
คนไม่เคยรู้จกัภาวนามยปัญญา ไม่รู้ธรรมจกัรมนัเคล่ือน ถา้ไม่เห็นจกัรมนัเคล่ือน พูดไม่ถูก 

ฉะนั้น พอปัญญามนัเกิด ปัญญาท่ีเราศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญามนัใชข้ึ้นมา มนั
แยกแยะข้ึนมา มนัช าระลา้งเขา้ไป มนัถอดถอน ตทงัคปหาน สมุจเฉทปหาน ฆ่าเป็นชั้นเป็น
ตอนๆ เขา้ไป น้ีต่างหาก น่ีศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญามนัอยูต่รงน้ีต่างหาก ถา้
ปัญญาตรงน้ีเกิดข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้ความจริงข้ึนมาอยา่งน้ีมนัจะเป็น
ประโยชนแ์ลว้ ถา้เป็นประโยชน ์น่ีการศึกษา น้ีพูดถึงการศึกษาต่างๆ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นสมาธิ ท่ีเวลาเราท าของเราข้ึนมา เห็นแสงบา้ง เห็นเสียงบา้ง อะไร
ต่างๆ เป็นชาวพุทธหรือเปล่า ถา้ครูบาอาจารยข์องเราเป็นพระพุทธศาสนานะ พระพุทธศาสนา
จะสอนใหว้างๆๆ 

ฉะนั้น นิยามค  าถามเวลาพูดมาว่า “หนูก าหนดลมหายใจ รู้เท่าลมหายใจ รู้จกัเวทนา 
รู้เท่าจิต” 

อนัน้ีท าใหเ้ราดีใจมาก ท าใหเ้ราพอใจมาก พอใจมากวา่ มนัเป็นขวากเป็นหนาม 
เร่ิมตน้มาเราไม่ติด เราสามารถ เห็นไหม “หนูก าหนดไดท้นัค่ะ ก็เห็นว่ามนัก็ต่างเกิดดบั
นัน่เอง มนัไม่ใช่เรา และเราก็ไม่ใช่มนั และมนัก็ผ่านมาแลว้ก็ผ่านไป ก็เขา้ใจตรงน้ีแบบน้ีค่ะ” 

แลว้อาการนอนหลบั อาการนอนไม่หลบั มนัก็เป็นแบบน้ีค่ะ มนัก็แบบเหมือนแสงสี
เสียง เวลาแสง เห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงเรายงัวางได ้เรายงัเขา้ใจมนัได ้แลว้เวลาจะนอน ถา้เราจิต
เป็นสมาธินะ จิตเป็นสมาธิน่ีจิตจะสดช่ืนมาก จิตจะมีก าลงัมาก 

เรานะ เราเหน็ดเหน่ือยมาขนาดไหน เราเขา้สมาธิไปพกั แลว้สมาธิออกมาน่ีจะสด
ช่ืนมาก ถา้จิตเราท าความสงบของเราได ้ มนัวางแสงสีเสียงมาได ้ มนัจะสดช่ืนมาก คนสดช่ืน
มนัท าส่ิงใดมนัก็ท  าดว้ยสมาธิแลว้เกิดปัญญา มีสมาธิจะท าส่ิงใด จะฝึกหดัใชปั้ญญา จิตมนัมี
ก าลงัของมนั มนัท าอะไรประสบความส าเร็จของมนั ถา้ประสบความส าเร็จของมนั มนัก็เป็น
ความดีหมดเลย แต่น้ีท าไมมนันอนไม่หลบัล่ะ 

การนอนไม่หลบั แลว้นอนฟ่ันเฝือ เห็นไหม ดูสิ เวลาหลบัตาแลว้ “ถา้หนูนัง่สมาธิก่อน
นอน หนูนอนไม่หลบัค่ะ” น่ีตานอกมนัหลบั แต่ตาในมนัต่ืน มนัใสป๊ิงอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
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ถา้ตาในมนัต่ืน เราก็ไม่ตอ้งนอน ถา้ตาในมนัต่ืน เราก็ลุกท างานเลย เพราะจิตมนัไดพ้กั
แลว้ มีก าลงัแลว้ มนัก็ไม่เสียหายอะไร ถา้มนัไม่เสียหายอะไร มนัยิง่ดีดว้ยเพราะมนัไปพกั
มาแลว้ เวลาเราออกมาท างานของเรา ถึงเวลาวนัรุ่งข้ึน ถา้มนัเพลียมนัก็นอนหลบั ถา้นอนไม่
หลบั 

การนอนหลบักบัการนอนไม่หลบัมนัก็เหมือนกบัการเห็นแสงสีเสียงน้ีเหมือนกนั การ
เห็นแสงเห็นสีเห็นเสียง เรายงัปล่อยวางมนัมาได ้ เพราะมนัก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่มนั อา้ว! หนู
เขา้ใจค่ะ หนูก็ปล่อยวางได ้

อา้ว! แลว้เวลาหนูปฏิบติั แลว้เวลานอน ส่ิงท่ีว่าใส ความใสนั้นมนัก็เหมือนกบัแสง
อนันั้น จิตในท่ีมนัใสป๊ิง มนัท าใหน้อนไม่หลบั เออ! แลว้มนัก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่มนั แลว้
ท าไมมนัใสอยูอ่ยา่งนั้น ท าไมเรานอนไม่หลบัล่ะ เออ! ถา้มนันอนไม่หลบั เราก็ตอ้งมาคน้ตรงน้ี
ไง เราก็ตอ้งมาใชปั้ญญาตรงน้ี เราใชปั้ญญาว่า ส่ิงท่ีเราท าสมาธิ เราท าความสงบ เราปฏิบติัก็ปฏิบติั
เพื่อความดีงาม ปฏิบติัเพื่อความสุข 

ถา้ปฏิบติัเพื่อความสุข เหมือนตน้ไม ้ตน้ไมถึ้งฤดูกาลมนัก็ผลดัใบของมนั พอผลดัใบ
ของมนั มนัก็โตข้ึน จิตของเรา ความรู้สึกนึกคิด อาภรณ์ของใจ ศีล ศีลเป็นอาภรณ์ของใจ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็เป็นอาภรณ์ของใจ ความรู้สึกนึกคิดก็เป็นอาภรณ์ของใจ เป็น
ใบไมข้องใจ แลว้ถึงฤดูกาลใบไมน้ั้นก็หลุดร่วงไป เราก็มีใบไมใ้หม่ข้ึนมา น่ีเห็นแสงเห็นสีเห็น
เสียงก็ใบไมใ้หม่ ใจมนัผลดัใบ พอใจมนัผลดัใบใจมนัก็มัน่คงข้ึน แขง็แรงข้ึน ดีงามข้ึน 

ไอค้วามนอนหลบันอนไม่หลบั มนัเป็นใบไมท่ี้มนัแหง้กรอบอยูก่บัตน้ไมน้ั้น มนัไม่
ผลดัใบ มนัไม่สลดัใบท้ิง ก็ท  าใหเ้รางงอยูน่ี่ไง แต่ถา้มนัสลดัใบท้ิง มนัก็จะมีใบไมใ้หม่ข้ึนมา 
ใบไมใ้หม่ข้ึนมา เพราะตน้ไมม้นัตอ้งมีใบไมเ้พื่อสังเคราะห์แสง เพื่อรับแสงเพื่อสังเคราะห์
อาหารใหม้นั 

น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรา เราภาวนาข้ึนไปดว้ยสติปัญญา เราสลดัท้ิง เราสลดัท้ิง
ข้ึนมา น่ีความท่ีเกิดข้ึน ใบไมใ้หม่เกิดข้ึนคือปัญญา ปัญญาท่ีละเอียดข้ึนเกิดข้ึน ปัญญาท่ีละเอียด
เกิดข้ึนมนัจะท าให้เราชดัเจน ท าใหเ้ราปฏิบติัดีข้ึน 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ามนัใสป๊ิง เราไปติดขอ้งมนัไง น่ีโยมบอกเองว่าโยมเขา้ใจค่ะ แสงสีเสียง 
เสียงต่างๆ ท่ีมนัเกิดข้ึน มนัผ่านมาแลว้มนัก็ผ่านไป หนูเขา้ใจหมดค่ะ เร่ืองน้ีไม่เป็นปัญหากบัหนู
ค่ะ แต่เวลาเร่ืองนอนมนัผ่านมา แต่มนัไม่ผ่านไป มนัยดึไว ้มนัก็เลยทุกขอ์ยูน่ี่ไง 



ใจผลดัใบ ๗ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

มนัผ่านมา อาการของใจทั้งนั้น เวลาแสงสีเสียงมนัผ่านมาแลว้มนัก็ผ่านไป เห็นไหม 
ฤดูกาลผ่านมา ใบไมเ้กิดข้ึน พอใบไมแ้ก่ มนัก็ท้ิงใบมนั มนัก็ผ่านไป น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีใสป๊ิง 
ใสป๊ิง มนัผ่านมาแต่มนัไม่ผ่านไป มนัไม่ผ่านไป มนักท็  าใหน้อนไม่หลบั ส่ิงต่างๆ อนัน้ีขอ้ท่ี 
๑ นะ 

ขอ้ท่ี ๒ เราพยายามแกไ้ข เห็นไหม หนูนะ จากท่ีว่าเราภาวนากลางคืนแลว้มนันอน
ไม่ได ้ก็มาภาวนากลางวนัแทน บางคร้ังก็นอนได ้บางคร้ังก็นอนไม่ได ้

ทีน้ีเราจะพูดอยา่งน้ีนะ การพิจารณากายของครูบาอาจารยเ์รา เวลาพิจารณากายคร้ัง
แรกเขาเรียกกายนอก เวลาพิจารณากายนอก พิจารณาถึงท่ีสุดแลว้ถา้มนัละกายได ้ สักกายทิฏฐิ 
ละกายไดจ้ริง พิจารณากายขั้นต่อไปมนัจะเป็นกายใน ถา้กายในพิจารณาไปมนัจะเป็นธาตุเป็น
ขนัธ์ของมนั ถา้มนัละไดจ้ริง สมุจเฉทปหานจริง มนัจะเป็นสกิทาคามี 

สกิทาคามี ถา้มนัออกรู้อีกทีหน่ึงมนัจะเป็นอสุภะ อสุภะ พิจารณากายเหมือนกนั ถา้
กายนอก กายใน กายในกาย พิจารณาอสุภะ พิจารณาแยกแยะไปถึงท่ีสุดแลว้ ถา้มนัท้ิงอสุภะได ้
มนัก าจดัอสุภะไดจ้ริง ก าจดัท่ีใจของมนัไดจ้ริง ท้ิงกายทั้งหมดเลย พอท้ิงกายทั้งหมด แลว้จิต 
ตวัจิตมนัเป็นจิตเดิมแท ้ แลว้มนัจะพิจารณากายอยา่งไร เห็นไหม ถา้คนพิจารณากายมา 
พิจารณากายต่อเน่ืองกนัไป 

ครูบาอาจารย ์ อยา่งหลวงตาท่านบอกเป็นจุดและต่อม ของหลวงปู่ขาวท่านเปรียบ 
จิตน้ีเปรียบเหมือนเมล็ดขา้ว หลวงปู่บวัท่านบอกว่าจิตของท่าน เวลามนัขาดเหมือนขางคาน
ขาด 

แลว้ถา้พิจารณากาย กายนอก กายใน กายในกาย แลว้กายละเอียดเขา้ไปมนัเป็น
อยา่งไร แลว้ถา้พิจารณาถึงท่ีสุดแลว้ มีคนมาถามกนันะ บอกว่า อา้ว! หลวงพ่อ พิจารณาแลว้ ถา้
ท่ีไหนมีจิต ท่ีนัน่มีภพ แลว้พิจารณากายมนัจะไปละจิตไดอ้ยา่งไร ก็ตวัจิตมนัละเอียด ถา้มนั
ละเอียด ละเอียดอย่างไร 

อนัน้ีเรายกตวัอยา่งน้ีข้ึนมาใหม้าเปรียบเทียบ เปรียบเทียบว่า เรานอนกลางคืนไม่ได ้
เราก็มานอนกลางวนั เราเปล่ียนเวลาของเราไง น่ีกายนอก กายใน กายในกาย แลว้เราบอกว่า 
ส่ิงท่ีเราละแสงสีเสียงไดม้นัก็เร่ืองหยาบๆ เราก็มาติด ติดเร่ืองใสป๊ิงในใจ พอติดเร่ืองใสป๊ิงใน
ใจ เราก็เปล่ียน เปล่ียนมาว่าเราจะมาภาวนาตอนกลางวนั ถา้ภาวนากลางวนัแลว้ กลางคืนก็พอนอน
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ได ้แต่พอเด๋ียวมนัทนั ตอนน้ีก็นอนไม่ได ้พอนอนไม่ได ้เห็นไหม “เหน่ือยมาก ทอ้แท”้ น่ีกิเลส
มนัถาโถมเขา้ใส่ 

เราจะบอกว่า ในธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัมีหลานกิเลส ลูก
กิเลส พ่อกิเลส ปู่กิเลส กิเลสมนัมีชั้นตอนของมนั ในการปฏิบติัของเราก็เหมือนกนั ถา้มนัเร่ือง
หยาบๆ เราก็พอต่อสู้กบัมนัได ้พอเราท้ิงหยาบๆ ไป มนัละเอียดเขา้มา พอละเอียดเขา้มา งงนะ 
จบัตน้ชนปลายไม่ถูก หนัซา้ยหนัขวาแลว้งงหมดเลย น่ีกิเลสมนัละเอียดข้ึน 

เราไม่เคยไดส้มบติัส่ิงใดมาเลย พอเราไดส้มบติัช้ินแรกมา เราจะภูมิใจมาก แต่เราท า
หนา้ท่ีการงานไป เราไดส้มบติัมากข้ึนๆ สมบติัของเราท่ีไดม้ากข้ึน ราคามนัสูงมาก ราคามนั
มากกว่าช้ินแรกทั้งนั้นเลย แต่ความฝังใจช้ินแรกท าไมมนัผกูพนัล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั กิเลส พอมนัจากนั้นมา เราจะบอกว่า ตั้งสติไว ้ แลว้ท าต่อเน่ือง ท า
ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ท าต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ แลว้ใหพ้ิจารณาอยา่งน้ี ถา้คิดอยา่งน้ีแลว้มนัเป็น
วิทยาศาสตร์ หมายถึงว่ามนัมีส่ิงใดเราท้ิงแลว้มนัจะจบไป...มนัไม่ใช่ มนัเป็นนามธรรมไง ส่ิงท่ี
เคยรับรู้อย่างน้ี มนัมีอารมณ์อย่างน้ี พอมนัวางได ้ เด๋ียวออกมามนัก็มีความรู้สึกอีก แต่มนั
ละเอียดข้ึน มนัหลอกใหแ้นบเนียนข้ึน ไอเ้ราก็หนัรีหนัขวางเลย 

เราตอ้งท้ิงใหห้มด อยูก่บัสติ อยูก่บัค  าบริกรรม อยูก่บัสมาธิ ท าอยา่งน้ีต่อเน่ืองๆ ไป 
ไอท่ี้ว่านอนหลบันอนไม่หลบั เด๋ียวเราแกไ้ขของเราเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป น่ีขอ้ท่ี ๒ 

เราจะบอกว่า กิเลสหยาบ กิเลสละเอียดไง กิเลสอย่างหยาบ เวลาภาวนาเขา้ไป อยา่ง
กายนอก กายใน กายในกาย เห็นไหม มีหยาบมีละเอียดเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ไอเ้ราพิจารณา
ไปแลว้ ท้ิงกายนอกแลว้ก็คือจบไง แลว้สาวเขา้ไปเจออะไรล่ะ อา้ว! เจอกายใน อา้ว! กายใน 
พอจบแลว้ไปเจออะไรอีกล่ะ ไปเจออสุภะ อสุภะจบแลว้จะไปเจอตอของจิตอยา่งไรล่ะ มนัเป็น
ชั้นเป็นตอนเขา้ไปนะ ทีน้ีเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เราจะบอกว่ามนัจะมีละเอียดลึกซ้ึงกว่าน้ีไป
เร่ือยๆ 

คนท าคุณงามความดี ความดีท่ียิง่กว่าน้ียงัมีอยู ่ ความดีท่ียิง่กว่าน้ียงัมีอยู ่ ไอท่ี้มนัจะ
หลอกเราละเอียดกว่าน้ียงัมีอยู ่ เด๋ียวจะหนัรีหนัขวางเลย ถา้ไม่หนัรีหนัขวาง ท าไมหลวงตาท่าน
ตอ้งกลบัไปหาหลวงปู่มัน่ตลอด ท าไมครูบาอาจารยข์องเราปฏิบติัแลว้ท าไมตอ้งหาครูบา
อาจารยต์ลอด 
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ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัมา เวลาไปเจออะไรท่ีละเอียดๆ ไปไม่ถูกนะ พอไปไม่ถูกน่ีหนัรี
หนัขวางเลย แลว้ใครจะสอนเราล่ะ ถา้ไม่มีผูรู้้จริง ถา้ไม่มีผูรู้้จริงมนัก็ดึงกนัไปนู่นน่ะ เราจะ
ไปถามเร่ืองปัญหาธรรมะนะ เขาจะพาออกทะเลไปเลย คนภาวนาเป็นแลว้จะรู้เลยล่ะ เพราะเรามี
จุดยนืในหวัใจ พอไปถามครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท์  าไมชกัน าเราไปใหไ้ม่มีจุดยนื เอ๊ะ! มนั
เป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้พอเป็นไปไม่ไดป๊ั้บ มนัไม่ฟังแลว้ มนัจะหาของจริงแลว้ น่ี
ภาวนาไปมนัจะรู้ของมนัอยา่งน้ีดีข้ึนเร่ือยๆ 

“๓. ภารกิจหลกั แลว้คือเราตอ้งก าหนดจิตตลอดเวลาใช่หรือไม่คะ ไม่มีเวลาพกั ไม่มี
การขอเวลานอกใช่ไหมคะ หนูควรท าอย่างใด” 

ถา้เราท าไดดี้ข้ึน เราจะบอกว่าอยา่งน้ีนะ ภารกิจหลกั ถา้ภารกิจหลกั ภารกิจหลกัของเรา ถา้
คนเรานะ เด็ก ถา้เราเรียนอยู่เราก็ตอ้งเรียนหนงัสือของเรา พอพน้จากการเรียนหนงัสือนั้น เราก็
มีเวลาภาวนาทนัที ถา้เรียนหนงัสือ เวลาว่างเราก าหนดภารกิจหลกัเราทนัที ขณะท่ีเราจะด ารง
ชีวิตประจ าวนั 

แต่ถา้เราท าหนา้ท่ีการงานแลว้ เวลาท างาน เรากอ็ยูก่บังานนั้น ไม่ใหเ้สียงานนั้น เวน้
จากเสร็จงานแลว้เราก็ตอ้งเขา้สู่ภารกิจหลกัทนัที เขา้สู่ภารกิจทนัที 

ถา้เราเป็นแม่บา้น เราอยูใ่นบา้น หนา้ท่ีการงาน เราท างานไปดว้ย ถา้งานมนัไม่ละเอียด
นกั เราก็ก  าหนดลมหายใจได ้ก าหนดพุทโธได ้แต่ถา้งานละเอียดนกั เราก็ดูแลงานใหเ้สร็จส้ิน
ไปเสียก่อน เห็นไหม งานนั้นเสร็จส้ินแลว้เราก็มาภาวนาของเรา 

เพราะงานนั้นมนัไม่มีวนัจบหรอก ดูโลกน้ีสิ สมยัโบราณ ตั้งแต่สมยัโบราณ ตั้งแต่
สมยัแว่นแควน้ต่างๆ สมยัโบราณเขารบทพัจบัศึกกนัมาตลอด สมยัปัจจุบนัน้ีในเม่ือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายต่างๆ เขายอมรับกนัแลว้ มนัก็ไม่มีเร่ืองส่ิงนั้น ไม่มีเร่ืองการรบราฆ่า
ฟัน ตอ้งยา้ยถ่ินกนัตลอดเวลา 

ถา้ชีวิตประจ าวนั เราก็ตอ้งดูแลหนา้ท่ีการงานของเราไป เสร็จจากนั้นเราถึงท า
ภารกิจหลกัของเรา เราท าภารกิจของเราข้ึนมาเพื่อดูแลใจของเรา รักษาใจของเรา เพราะว่าจะ
อยูท่ี่ไหน จะชนชาติใดก็แลว้แต่ มนัก็เกิด ตั้งอยู ่ และดบัไป คือเกิดข้ึนมา ด ารงชีวิตของเรา 
หมดอายขุยัก็ตายไป ทุกคนเหมือนกนัหมดเลย สมมุติสัจจะเป็นเหมือนกนัหมดเลย 

แต่เราเกิดเป็นชาวพุทธ เราเกิดมามีการศึกษา เราเกิดมามีหนา้ท่ีการงาน เราเกิดมา
เป็นมนุษย ์ เราเห็นสภาวะแบบนั้นแลว้เรามาศึกษาในธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
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เจา้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวชิชาออกไป องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นมนุษย ์ ในสัตว ์ ๒ เทา้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด 
เป็นผูช้  าระลา้งกิเลสออกไปเป็นองคแ์รก แลว้วางหลกัวินยัท่ีเราศึกษากนั เราปฏิบติั ในเม่ือมนัมี
ช่องทาง มีผูช้ี้น า มีทางหาทางออกได ้ท าไมเราจะไม่ท าล่ะ 

ฉะนั้น ภารกิจของเรา เราท าของเราอยา่งน้ี จะบอกว่า ถา้ภารกิจหลกัของเราแลว้ท า
อยา่งน้ีป๊ับ ถา้มีครอบครัว มีพ่อ มีแม่ มีหมู่คณะ เขาจะบอกว่า “เห็นแก่ตวั งานการก็ไม่ท า 
วนัๆ ก็เอาแต่หลบัตา” เด๋ียวมีปัญหา “งานการท าสิ ไม่ท างานเลย มาหลบัตามนัจะเอาท่ีไหนอยู่
ท่ีไหนกินล่ะ อู๋ย! ท าอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร” เห็นไหม มนัก็มีการขดัแยง้กนั 

ถา้มีการขดัแยง้กนั เราก็ท  างานของเราใหเ้สร็จส้ินก่อน งานมีอะไร เราก็ท  าของเราไป 
เสร็จแลว้เวลาเราก าหนดลมหายใจเขา้ออก เราก าหนดพุทโธ ไม่มีใครรู้กบัเราหรอก ไม่มีใครรู้
กบัเรา เราเท่านั้น มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เราท าของเราเพื่อประโยชนก์บัเรา 

ถา้ท าของเราไดอ้ย่างน้ีแลว้ ส่ิงท่ีท  ามาๆ เร่ิมตน้ ค าถามเร่ิมตน้น่ีแหม! อนัน้ีพอใจมาก
นะ เห็นสีเห็นแสงเห็นเสียงต่างๆ อะไร หนูวางไดห้มดเลย...อืม! ถูกใจ แต่พอนอนไม่หลบั 
เอ๊ะ! มนัขดักนั มนัท้ิงมาตั้งแต่ทีแรก ทีแรกท าไมท้ิงไดล่้ะ 

ไอพ้อมนัใสป๊ิงอยูน่ี่ ใสป๊ิงมนัก็แสง เห็นไหม “แสงสีเสียง หนูท้ิงไดห้มดเลย จะภาพ
ใดสีใด หนูวางไดห้มดเลย” แลว้ไอใ้สๆ มนัก็แสงเหมือนกนั เอ๊ะ! ท าไมมนัวางไม่ได ้

มนัก็กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งละเอียดไง อะไรท่ีหยาบๆ เราก็พอวางได ้ อะไรท่ี
ละเอียดข้ึนมา เราก็งงๆ อยู ่งงๆ อยูน้ี่ก็กลบัไปตั้งตน้ใหม่เนาะ เราปฏิบติัใหม่ ท าใหม่ ใหเ้ป็น
ปกติข้ึนมา จบ 

ถาม : เร่ือง “ปัญญาอบรมสมาธิ” 

กราบหลวงพ่อ ช่วยอธิบายการปฏิบติัแบบปัญญาอบรมสมาธิหน่อยค่ะ แบบท่ีหลวง
พ่อเคยเล่าว่า ฝึกพุทโธอยู ่ ๒ ปีแลว้ไม่กา้วหนา้ พอมาฝึกปัญญาอบรมสมาธิแลว้ไปไดดี้มาก 
กราบหลวงพ่อช่วยสอนดว้ยค่ะ 

ตอบ : โดยหลกันะ โดยหลกัในการภาวนา หลวงปู่มัน่ท่านสอนพุทโธ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่
ท่านสอนใหก้ าหนดพทุโธ เพราะพทุโธมนัเหมือนกบัก าป้ันทุบดิน ของท่ีมนัชดัเจนมาก เพราะ
หวัใจของคนเป็นนามธรรม จะพูดว่าเราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
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ศึกษาธรรมของครูบาอาจารยม์าบอกว่าคนเรามีกายกบัใจๆ ทุกคนก็พยายามจะคน้ควา้หาหวัใจ
ของตวั 

หวัใจเป็นนามธรรม ถา้หวัใจเป็นนามธรรม แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัจน
ช านาญแลว้ พุทโธเป็นค  าบริกรรมนะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านช านาญๆ มาก ท่านก าหนดของท่านเขา้
ไดท้นัทีเลย คือช านาญในวสีเร่ืองน้ี เพราะอะไร เพราะก าหนดพุทโธมนัเป็นบาทฐานรากฐาน 
พุทโธๆ เพราะถึงท่ีสุดแลว้พอเป็นอปัปนาสมาธิมนัท้ิงพทุโธหมด พุทโธน่ีก็ตอ้งท้ิงนะ ถึงท่ีสุด
แลว้พุทโธก็ตอ้งท้ิง แต่พทุโธตอ้งท้ิงโดยสัจจะ โดยขอ้เท็จจริงของมนัท่ีมนัจะท้ิงของมนัเอง 

แต่โดยทัว่ไป “พอพุทโธๆ ไปแลว้เด๋ียวมนัจะละเอียดนะ มนัละเอียดแลว้จิตมนัจะ
เขา้สมาธินะ” เราก็พยายามจะนอนหลบั พุทโธๆๆ พทุโธแลว้หลบัไปเลยนะ 

แลว้บอก “ใหพุ้ทโธชดัๆ สิ” 

“ไม่ได ้มนัหยาบ ไม่ได ้มนัหยาบ” 

มนัชัดเจนของมนั แล้วมนัละเอยีด ละเอียดของมนั ละเอียดชัดๆ นั่นน่ะ แล้วมนั
เร่ิมจางลงชัดๆ จางขนาดไหน สติน่ีชัดเจนมาก จางจนขนาดทีว่่ามนันึกไม่ได้เลย มนัก็ชัด
ของมนัอยู่อย่างน้ัน นึกไม่ได้เลย มนัหนึ่งเดียว มนัไม่เป็นสอง มนักระทบไม่ได้ เห็นไหม มนั
กระทบไม่ได้ มนัเป็นอันเดียวของมนั มนัต้ังมัน่ นี่อัปปนาสมาธิ ฉะน้ัน ถ้ามนัชัด มนัชัด
ของมนัอย่างนีไ้ง 

ฉะนั้น โดยพื้นฐาน องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ค าว่า 
“กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง” คือฝึกหดัท าความสงบของใจให้ไดทุ้กๆ คน ถา้ใจสงบแลว้ คนนั้น
บา้นเรือนสะอาดเรียบร้อยแลว้ เราถึงท าหนา้ท่ีการงานกนั 

คนท่ีบา้นเรือนสกปรกรกรุงรัง แลว้บอกว่า “บา้นฉนัสะอาด ฉนัจะเป็นพระอรหนัต ์
ฉนัจะสร้างข้ึนมา”...มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้ เหมือนกบัเวลาเราเขา้หอ้งผ่าตดั เขา้หอ้ง
ผ่าตดัตอ้งปลอดเช้ือ แลว้เขา้หอ้งผ่าตดั เราน่ีนะ ข้ีหมูราข้ีหมาแหง้เตม็ตวัเลย “หมอผ่า หมอผ่า
เลย ของหนูสบายมาก” 

“ผ่าไม่ได ้มนัตอ้งท าความสะอาดก่อน” 
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“ไม่ตอ้ง ของฉนัพิเศษ” มนัไม่มีในโลกไง ในโลกจะเขา้หอ้งผ่าตดั เขาตอ้งท าความ
สะอาด เขาตอ้งฆ่าเช้ือ เขาตอ้งปลอดเช้ือนะ แลว้เขาถึงมาผ่าตดั 

น่ีก็เหมือนกนั เราพุทโธๆ เพื่อความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้เราออกฝึกหดัใช้
ปัญญา มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะเป็นหลกัพระพุทธศาสนา ตอนน้ีมนัฟ่ันเฝือกนัไปจน
บอกว่าความคิดน้ีเป็นปัญญานะ คนท่ีมีปัญญาเป็นปัญญา นัน่โลกียปัญญา ปัญญาของโลก 

เราจะบอกว่า พุทโธคือพุทธานุสติ ถา้พุทธานุสติ พุทโธๆ เห็นไหม “หลวงพ่อบอกว่า
หลวงพ่อก าหนดพุทโธอยู ่๒ ปีแลว้ไม่ไดเ้ร่ืองเลย” 

เพราะว่าพวกดูจิตเขาบอกว่าพทุโธไม่ได ้ พุทโธไม่ดี แลว้เราเองนะ เราฟังแลว้เรา
สะเทือนใจมาก เพราะพุทโธคือองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พุทโธคือพุทธะ พุทธะคือ
องคศ์าสดา แลว้บอกว่าพุทโธผิด มนัเป็นไปไดอ้ย่างไร แต่พอดูจิตๆ ดูจิต วิทยาศาสตร์ก็ดูได ้
กลอ้งวงจรปิดมนัก็ดูได ้แต่กลอ้งวงจรปิดมนัไม่เป็นประโยชนอ์ะไรเลย คนไปเอาขอ้มูลมาใช ้

ฉะนั้น ค าว่า “พทุโธๆ” ส่ิงน้ีมนัเป็นกรรมฐาน ๔๐ หอ้งโดยหลกั เราท าอยู ่๒ ปี ปีแรกๆ 
ดีมากๆ ดีสุดๆ เลย พอดีสุดๆ ดีเพราะอะไร ดีเพราะพอมนัพุทโธรักษาใจแลว้มนัสุขมนัสบาย 
มนัอยู่ไดดี้มาก แลว้ตอนนั้นเป็นพระบวชใหม่ฝึกดว้ยตวัเอง ครูบาอาจารยก์็อยูแ่บบว่าไม่เป็น
ดว้ยกนั อยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นดว้ยกนั 

พอจิตมนัสงบ โอ๋ย! มนัน ้าไหลไฟดบันะ ธรรมมนัไหล มนัจะเทศน ์มนัจะสอน มนัจะ
บอกเขาทัว่ไปหมดเลย อู๋ย! สุดยอดๆ น่ีพูดถึงพุทโธอยูน่ะ แลว้มนัก็เส่ือมไป แลว้มนัก็เส่ือมหมด
เลย 

พอมนัเส่ือมไป ทุกขม์าก แบกบริขารไป ธุดงคไ์ปเพื่อจะหาใจตวัเอง เลือดซิบๆ เลยล่ะบ่า
น่ี ทุกขสุ์ดๆ เลย แลว้ฟ้ืนแลว้กฟ้ื็นไม่ได ้ ฟ้ืนอยา่งไรก็ฟ้ืนไม่ได ้แลว้ก็คน้ควา้กนัไป เขาก็บอก
ว่าถา้อวิชชาดบัคือพระอรหนัต ์ ไอเ้ราก็พยายามกดไว ้ มนัก็ไม่มีความคิด คือว่าตวัเองว่าไม่มี
อวิชชา จนไปเจอหลวงปู่จวน 

ถา้ไม่มีอวิชชาตอ้งเป็นพระอรหนัตสิ์ ท าไมน่ีมนัไม่เป็นพระอรหนัตล่์ะ มนัทุกขอ์ยูน่ี่ 
อวิชชาก็ไม่มี แต่มนัทุกขน่์าดูเลย แลว้พระอรหนัตอ์ยูท่ี่ไหนล่ะ 

“อวชิชาอย่างหยาบท่านสงบตัวลง อวชิชาอย่างกลางในหัวใจท่านอีกมหาศาล 
อวชิชาอย่างละเอียดในหัวใจท่าน ท่านยังไม่เคยรู้เคยเห็นมนัเลย” 
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โอโ้ฮ! ช็อกเลย เพราะอะไร เพราะเวลาจิตมนัเส่ือมแลว้มนัก็ไปยดึเอาแต่หลกัธรรม
ขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ หลกัธรรมของครูบาอาจารยท่ี์ท่านอา้งอิง แลว้ก็พยายาม
จะใหใ้จเราเป็นแบบนั้น แลว้มนัไม่เป็น ทุกขม์าก ทุกขสุ์ดๆ เลย 

ทีน้ีพอทุกขสุ์ดๆ แลว้มนัไปไม่รอดไง พอไปไม่รอดป๊ับ เราก็ใชส้ติตามความคิด น่ีมนั
จะเขา้สู่ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เขา้สู่ปัญญาอบรมสมาธินะ พอไล่ตามมนัไปๆ สติตามมนัไป พอ
ตามมนัไป ตามมนัเตม็ท่ี ตามมนัไป มนัก็หยดุได ้ มนัก็แปลกใจนะ เพราะคนมนัทุกขอ์ยู ่พอ
มนัหยดุไดก้็เร่ิมปรึกษากบัพระแลว้ เฮย้! จิตมนัเป็นนามธรรมมนัตอ้งไม่มีสิ 

โดยสามญัส านึกของคนทัว่ไปว่าส่ิงท่ีเป็นนามธรรมคือมนัจบัตอ้งไม่ได ้ แต่พอจิตมนั
หยดุแลว้มนัไปเห็นตวัจิตไง โอโ้ฮ! เฮย้! เฮย้! จิตมนัมีน่ีหว่า นามธรรมมนัมี ไหนว่ามนัไม่มีวะ 
ก็ข้ึนไปหาอาจารย ์

“ไหนบอกว่านามธรรมมนัไม่มีตวัตนไง” 

“แลว้ใครบอกมึงว่าไม่มีล่ะ” ก็เราอนุโลมคิดข้ึนมาเองไง 

“ใครบอกเอ็งว่าไม่มีล่ะ” 

คือมนัไปรู้เองเห็นเอง มนัไปเห็นตวัจิต เห็นตวัจิตมนัเป็นนามธรรม แต่สติมนัทนั สติมนั
ชดัเจนมาก เห็นชดัเจนเลย เฮย้! น่ีตวัจิตมี พอตวัจิตมีก็ข้ึนไปหาพระว่า ไหนว่าในทฤษฎีทั้งหมด
บอกว่าจิตน้ีเป็นนามธรรม จิตน้ีเป็นนามธรรมท่ีเหมือนกบัว่าเราจบัตอ้งกนัแทบจะไม่ไดเ้ลย แต่
คนท่ีเขาเป็นเขาจบัตอ้งได ้น่ีไง สัมมาสมาธิไง พอจบัตอ้งได ้พอจบัตอ้งไดป๊ั้บ ไล่ไปเร่ือยๆ ไล่ไป
เร่ือยๆ จนมนัมีก าลงัของมนั 

ทีน้ีพอมนัเสวย น่ีไง ท่ีว่าหลวงปู่ดูลยพ์ูด เราถึงชดัเจนมาก จิตเห็นอาการของจิต จิต
สงบเขา้มาจนมนัเป็นตวัตน จิตเห็นอาการของจิต มนักระทบ มนัเสวยในขนัธ์ ๕ ไง รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ พอมนัจบัได ้ น่ีไง พอมนัจบัไดอ้ยา่งน้ีป๊ับ มนัก็เร่ิมตน้จากวิปัสสนา 
วิปัสสนาเพราะจิตเห็นอาการของจิต 

จิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทยั ผลการส่งออกเป็นทุกข ์จิตเห็นจิตเป็นมรรค ผลของการ
ท่ีจิตเห็นจิต ผลของการพิจารณาจิตนั้นเป็นนิโรธ ชดัๆ น่ีท  าอยา่งน้ี 

ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิหมายความว่า เร่ิมตน้เราพุทโธ พทุโธน่ีนะ 
ครูบาอาจารยท่์านสอนพทุโธ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านสอนพุทโธ เร่ิมตน้จะสอน เด็กจะหดั
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ท างาน เร่ิมตน้นะ อย่างคนท่ีอยากจะปฏิบติั เราจะเร่ิมตน้กนัอยา่งไร ทุกคนปฏิบติั ใครมา
ปฏิบติัใหม่ 

“หลวงพ่อ ผมปฏิบติัใหม่ท าอยา่งไรครับ” ใครมาก็ “ผมปฏิบติัใหม่ ท าอยา่งไรครับ” 

ทีน้ีคนปฏิบติัใหม่ ดูสิ คนจะท านาไม่มีท่ีนาใหท้  า จะไปท ากนัท่ีไหน คนจะท านานะ 
เอ็งก็ตอ้งหาซ้ือท่ีสิ หรือไม่มีท่ี เอ็งก็ตอ้งเช่าท่ีเขาก่อนสิ เช่าท่ีเขาแลว้เราถึงมาไถมาถาก มาท า
นากนั 

น่ีก็เหมือนกนั “ก าหนดอย่างไรครับ” ทั้งๆ ท่ีมีท่ีนา มีร่างกาย มีจิตใจน่ีแหละ แต่ท า
อะไรไม่เป็น ก็ครูบาอาจารยท่์านบอกว่า อา้ว! ในเม่ือมีท่ีนาแลว้ไม่รู้จกัท่ีนาของตวันะ ท่านก็
จบัมือเรา น่ีนาของเอ็งนะ เพราะเวลาก าหนดพุทโธ ลมหายใจมาอยูท่ี่ปลายจมูกของเรานะ พุท
นะ เวลาออกใหโ้ธนะ น่ีเวลาฝึกหดัเขาฝึกหดักนัอยา่งน้ี 

ฉะนั้นบอกว่า พุทโธ ก าหนดพุทโธ ลมหายใจเขา้ออก มนัไวก้บัชาวพุทธท่ีเร่ิมตน้
ฝึกหดัใหม่ การท่ีฝึกหดัใหม่มนัตอ้งเป็นรูปธรรม ส่ิงใดท่ีจบัตอ้งไดช้ดัเจน เราตอ้งฝึกหดักนั
โดยมีหลกัมีเกณฑ ์ไม่ใช่เร่ร่อน 

การปฏิบติัเร่ิมตน้มานะ “ไม่ตอ้งท าอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ น่ีแหละ เด๋ียวพุทโธมนัมาเอง 
โอ๋ย! พุทโธมนัมีอยูแ่ลว้ สมาธิมนัมีอยูแ่ลว้ ธรรมะมนัมีอยูแ่ลว้ เอ็งส ามะเลเทเมาอย่างไรก็ได ้
เด๋ียวเอ็งไดเ้ป็นพระอรหนัต”์...สอนกนัอยา่งน้ีทั้งนั้นเลย สอนกนัอยา่งน้ี เพราะสอนกนัแบบ
คนท่ีไม่รู้ คนท่ีไม่เป็น 

หลวงตา ใครไปอยูก่บัหลวงตา ถา้เดินจงกรมนะ ถา้เดินไม่สงบเสง่ียม ไม่ระวงัตวันะ ท่าน
บอกขวางตามาก หลวงตาเดินจงกรมก็ตอ้งแหม! ท่านบอกสติมนัแตก ตอ้งใหร้ะวงัไว ้

คนเป็นครูบาอาจารยน์ะ ท่านเห็นเร่ิมตน้ของพวกเรา เร่ิมตน้นะ ดูสิ เด็กอนุบาลจะให้
เรียนหนงัสือ บอกไม่ตอ้งเรียน เด๋ียวเขา้มหาวิทยาลยัเลย พอถึงมหาวิทยาลยัก็ใหม้นัเขา้ไปเลย แลว้
มนัเขา้ไดไ้หม ถา้พื้นฐานวางท่ีอนุบาลมนัมีหลกัวิชาการท่ีดี มนัเรียนท่ีดีนะ จิตใจมนัดี เด๋ียวมนั
พฒันาข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั เร่ิมตน้ลมหายใจเขา้ใหนึ้กพุท ลมหายใจออกใหนึ้กโธ ท าใหม้นัชดัเจนข้ึน
ไป แลว้พอมนัดีข้ึนมา เด๋ียวขา้งหนา้ภาวนามนัจะต่อเน่ืองกนัไป 
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พอไปเจอครูบาอาจารยรุ่์นใหม่ “ไม่ตอ้งท า ไม่ตอ้งๆ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย เพราะพุทโธ
มนัมีอยูแ่ลว้ เพราะเรามีใจอยูแ่ลว้ก็มีพุทโธอยูแ่ลว้ไง เพราะเรามีสมาธิอยูแ่ลว้ เพราะเรามีปัญญา
อยูแ่ลว้ เขา้ไปถึงป๊ับมนัก็เป็นปัญญาเลย” เขาว่ากนัไปนะ 

โอโ้ฮ! ฟังแลว้เศร้ามาก เศร้ามาก เศร้ามากหมายความว่า ถา้ลองเร่ิมตน้กนัอย่างน้ี 
มนัตดัรากถอนโคนการปฏิบติัเลย มนัตดัรากถอนโคนของนกัปฏิบติัไปเลย 

แลว้นกัปฏิบติัยงัมีตวัตนอยู ่ เพราะยงัมีครูบาอาจารยย์งัอยู่ร่วมสมยั เราก็อา้งอิงกนัไปว่า
เรามีคุณธรรมร่วมกบัครูบาอาจารยข์องเราไป ถา้วนัใดครูบาอาจารยข์องเราล่วงไปแลว้นะ ไอพ้วก
ท่ีตดัรากถอนโคนจะเร่ร่อนหมดเลย จะเร่ร่อนไม่มีหลกัเกณฑเ์ลย ไม่มีรากเหงา้ เพราะเขาไม่มี
รากเหงา้สืบต่อเขา้ไปในใจของเขา เขาไม่มีคุณธรรมสืบต่อเขา้ไปในใจของเขา เพราะเขาเร่ิมตน้
จากการปฏิเสธ จากการไม่รับผิดชอบ จากการไม่กระท า น่ีมนัเสียหายตั้งแต่ตอนนั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เราพูดน่ีเราพูดเพราะอะไรรู้ไหม เราพูดเพราะเราตอ้งการใหย้ดึหลกั 
สดมภห์ลกัไวก่้อนว่าพุทโธน้ีเป็นเจโตวิมุตติ พุทโธๆๆ จิตสงบไปเร่ือยๆ เจโตวิมุตติหมายถึงจิต
สงบแลว้เห็นกาย 

เห็นกายนะ จิตสงบแลว้ พอนอ้มไปเห็นกาย เห็นกายมนัจะเห็นกายเป็นนิมิต เห็น
กายเป็นรูป เป็นภาพเลย ส่ิงใดก็ไดใ้นร่างกาย น่ีเขาเรียกเจโตวิมุตติ เพราะจิตสงบแลว้เห็น ทีน้ี
การเห็นก็แตกต่างหลากหลาย เช่น หลวงปู่ค  าดี หลวงปู่เจ๊ียะ หลวงปู่ชอบ พิจารณากายเหมือนกนั
ทั้งหมดเลย แต่ก็แตกต่างหลากหลายไป 

แลว้ถา้เป็นปัญญาวิมุตติแบบเป็นทางพระสารีบุตร พระสารีบุตรเป็นผูท่ี้มีปัญญามาก 
เวลาปัญญาวิมุตติเอาปัญญาน า ถา้ปัญญาน า เห็นไหม ยนืถวายการพดัองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้อยู ่ แลว้หลานเขา้ไปหาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะไปต่อว่าว่าเอาตระกูลของ
พระสารีบุตรมาบวชหมดเลย ไม่พอใจไอน้ัน่ เล่ียงๆ พูดเล่ียง  ๆ ไม่พอใจคือจะว่าพระพุทธเจา้ก็ไม่
กลา้ 

พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอต้องไม่พอใจอารมณ์ทีเ่ธอไม่
พอใจ อารมณ์ทีเ่ธอกระฟัดกระเฟียดอยู่น่ี อารมณ์ทีเ่ธอไม่พอใจนั้นด้วย เพราะอารมณ์
ของเธอก็เปรียบเหมือนวตัถุอันหน่ึง ถ้าเธอไม่พอใจเธอก็เห็นคนนั้นเป็นอย่างนี้ คนนีเ้ป็น
อย่างนี ้แต่อารมณ์เราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน 
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พระสารีบุตรยนืถวายการพดัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อยู่ ปัญญามนัหมุนตาม 
ป๊ิง! เป็นพระอรหนัตเ์ลย น่ีปัญญาวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติอยา่งท่ีหลวงปู่ดูลยท่์านสอน จิตเห็นอาการของจิต เห็นกาย เห็นกายโดยท่ี
ไม่ตอ้งเห็นกาย เห็นกายโดยไม่เห็นภาพ มนัใชปั้ญญา เพราะปัญญา จิตมนัสงบแลว้ พอสงบแลว้
มนัใชปั้ญญาเปรียบเทียบไป ถา้ปัญญาเปรียบเทียบ มนัจะพิจารณาของมนัไป 

น่ีพูดถึงว่า เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติก่อน เพราะว่าปัญญาอบรมสมาธิ เขาบอกปัญญา
อบรมสมาธิ ถา้เราพูดขา้งเดียวมนัก็เหมือนกบัว่าขา้งนูน้ผิดไง 

ว่า “พุทโธท าแลว้ก็ไม่ได ้พุทโธแลว้ท าไม่ดี” 

โธ่! เม่ือก่อนพุทโธอยู ่๒ ปีน่ีสุดยอดเลย จะเทศนน์ ้ าไหลไฟดบัเลย จะเทศนส์อนคนอ่ืน
เลย แต่ตวัเองจะตายไง พทุโธอยู ่๒ ปีน่ีดีมากๆ เลย แต่วิปัสสนาไปแลว้มนัไม่ไป มนัไม่ไปคือ
ว่ามนัจืด มนัท าแลว้มนัลม้ลุกคลุกคลาน แต่พอมาใชปั้ญญาเขา้ไปมนัเห็นไง พอมนัเห็นแลว้
มนัก็มีครูบาอาจารยค์อยช้ีคอยแนะ โอโ้ฮ! มนัไปล่ิวๆๆ เลย น้ีไปล่ิวๆ 

ปัญญาอบรมสมาธิหมายความว่า หลวงตาท่านเปรียบอยา่งน้ีนะ ว่าถา้พุทโธๆๆ 
เหมือนเราโค่นตน้ไม  ้ตน้ไมใ้หญ่ เราฟันท่ีโคนเลย เราเร่ิมฟันท่ีโคน เวลาตน้ไมใ้หญ่มนัลม้ มนั
จะลม้ดงั ต้ึม! นัน่แหละสมาธิ เพราะถา้เราพุทโธๆ แลว้เวลาจิตมนัลง ว้ืด! โอโ้ฮ! มนัมีอารมณ์ มนัมี
ความสุข โอโ้ฮ! มนัมีผลกระทบ มนัไดผ้ลมหาศาลเลย ถา้จิตมนัลงนะ ถา้พุทโธๆ ถา้จิตมนัลง 

แต่ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธินะ ตน้ไมใ้หญ่มากเลย ฉะนั้น มนัโค่นไม่ได ้ เพราะ
มนัมีส่ิงกีดขวางไวม้าก มนัตอ้งส่งคนข้ึนไปบนตน้ ตดัทีละก่ิงแลว้เอาเชือกหยอ่นลงมา ตดัที
ละก่ิงแลว้เอาเชือกหยอ่นลงมา แลว้ก็ตดัท่ีตน้มนั แลว้ก็เอาเชือกหยอ่นลงมา จนถึงโคนตน้ พอ
โคนตน้มนัก็ไม่ลม้ คืออารมณ์ท่ีจิตมนัด่ิงลงมนัไม่มีไง 

ฉะนั้น เวลาไปตดัก่ิงนั้นที ตดัก่ิงน้ีที เพราะตน้ไมใ้ช่ไหม ก็ข้ึนไปแลว้ตดั แลว้ก็ผูก
เชือกหยอ่นลงมา หยอ่นลงมาจนถึงโคนตน้ พอถึงโคนตน้ มนัก็โค่นตน้ไมเ้หมือนกนั 

ปัญญาอบรมสมาธิ เวลาเรามีความรู้สึกนึกคิด สติตามทนั นัน่ก่ิงหน่ึง จบัก่ิงจบัใบ จบั
ก่ิงจบัใบใหม้นัทนั เลาะก่ิงเลาะใบเขา้มาเร่ือยๆ เลาะก่ิงเลาะใบ อารมณ์ความรู้สึก เราตาม
ความคิดนั้นไป มีสติปัญญาตามความคิดนั้นไป เลาะก่ิงนั้นท้ิง เลาะก่ิงน้ีท้ิง เลาะก่ิงนั้นท้ิง เลาะไป
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เร่ือย  ๆ จนกว่ามนัจะลม้ตน้ไมน้ั้น ลม้ตน้ไมก้็คือลม้สมุทยั ลม้ความเห็นผิดนั้น จิตมนัก็เป็น
เร่ืองปกต ิมนัก็กลบัมาท่ีสมาธิ 

ปัญญาอบรมสมาธิตามความคิดไป มีสติปัญญาตามความคิดไป ฉะนั้น ส่ิงน้ีครูบา
อาจารยส่์วนใหญ่ท่านไม่คอ่ยสอน แลว้เราเม่ือก่อนกพ็ูดเปรียบเทียบใหเ้ห็น แต่ไม่คอ่ยพูดมาก 
เพราะมนัมีกรณีดูจิต เราถึงหลบเลย เพราะพูดแลว้มนัจะเขา้ทางเขาหมด เพราะการดูจิตมนัไปอาศยั
ประสบการณ์ของครูบาอาจารยม์าอา้งอิง แต่ตวัความเป็นจริงของเขา เขาไม่มีประสบการณ์จริง 
ถา้เขามีประสบการณ์จริง เขาตอ้งพูดแบบเดียวกบัหลวงปู่ดูลย ์

หลวงปู่ดูลยท่์านพูดเป็นความจริง แต่คนท่ีเอาค  าพูดของหลวงปู่ดูลยม์าใช้ไม่รู้จริง อา้งอิง
ค  าพูดหลวงปู่ดูลย ์ แต่กิริยา กิริยาคือความหมายของเขาพูดไม่เหมือนกนั ความหมายของเขาพูด 
ความหมายของเขาคือก็อปป้ี คือการกดทบั 

แต่ถ้าเป็นของหลวงปู่ ดูลย์ ท่านเหมือนต้นไม้ ท่านละกิ่งละก้านเข้ามา เหมือนกัน 
เพราะมนัเป็นหลกั ปัญญาวมุิตติ เจโตวมุิตติ มนัมหีลักของมนัอยู่แล้ว หลักความจริงมนัม ี
อริยสัจมนัมอียู่แล้ว ความจริงมนัมอียู่แล้ว แต่คนทีไ่ปอธิบายมนัจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเอง 
ถ้าคนทีอ่ธิบายจริง มนัจะเป็นจริง 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “หลวงพ่อสอนหน่อยว่าปัญญาอบรมสมาธิท าแลว้ใหดี้มากๆ ท า
อยา่งใด” 

ท าอย่างไร มนัอยูท่ี่จริตนิสัย เพราะอย่างเช่นเราก าหนดพุทโธๆ ๒ ปีแรก จิตเราสงบนะ 
เวลาสงบแลว้มนัเห็นกอ้นเน้ือกล้ิงเขา้มาทบัเราเลยนะ ขนาดนัง่สมาธิน่ีผงะเลยล่ะ กม็ัน่ใจมากว่าฉนั
พิจารณากาย ก็ลุยอยูเ่ตม็ท่ีเลย ลุยอยู ่๒ ปี ไม่เหลือเลย เกล้ียง ไม่เหลือ มีแต่ทุกขก์บัทุกข ์ปฏิบติั
เร่ิมตน้ก็ทุกข ์เวลาจิตเส่ือมยิง่ทุกขเ์ขา้ไปใหญ่ มีแต่ทุกขก์บัทุกข ์แลว้มนัก็ด้ินรนหาทางออกเอง 

พอด้ินรนหาทางออกเอง พอมนัด้ินรนมาอยา่งน้ีป๊ับ พอมนัมาใชปั้ญญาแลว้แบบว่า
มนัคล่องตวั คือมนัทะลุปรุโปร่งไปเร่ือยๆ มนัไปไดเ้ร่ือย พอไปไดเ้ร่ือยป๊ับ ไม่อยากจะพูดเลย
นะ พอจิตมนัสงบแลว้หลวงปู่มัน่ท่านมาในนิมิตเลยล่ะ “นัน่แหละทางของเอ็ง นัน่แหละทาง
ของเอ็ง” 

โอโ้ฮ! กว่าเราจะเจอทางนะ ๒-๓ ปี เกือบตาย เกือบตาย แลว้พอเจอไปแลว้ ทีน้ีก็ลุย
เตม็ท่ีเลย มนัก็ไปไดเ้ร่ือยๆ ไปไดเ้ร่ือยๆ เพราะว่ามนัต่อเน่ือง แลว้ระวงัมาก ระวงัมากเพราะ
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อะไร โยมไม่เหมือนเรา ไม่เคยทุกขไ์ม่เคยยาก ไม่เคยจิตเส่ือม ไม่เคยเอาหวัท่ิมบ่อ โยมจะประมาท
มาก คนใดกแ็ลว้แต่เคยทุกขเ์คยยาก เคยเส่ียงภยัมานะ เขาจะระวงัตวัเขามาก 

จิตใจของเรา เราเคยลม้ลุกคลุกคลานมา ๒-๓ ปีแรกทุกข ์ ทุกขม์หาศาล ทุกขจ์นแทบ
ไม่มีทางออก แต่ดว้ยจิตใจท่ีเขม้แขง็ก็ดนัไปเตม็ท่ี แลว้วาสนาจริงๆ นะ ไปเจอหลวงปู่จวนก่อน 
พอหลวงปู่จวนเคร่ืองบินตก อูฮู้! มนัเควง้เลยนะ ก็เลยหนัหวัเขา้บา้นตาด เพราะเห็นภยัของการ
ท่ีไม่มีครูบาอาจารย ์

๒-๓ ปีแรกปฏิบติัโดยท่ีว่าอาศยัต  ารา จะเขา้บา้นตาดตอนนั้นก็ยงัไม่กลา้ กลวัเขา้ไป
แลว้จะเสียโอกาส เพราะว่าขอ้วตัรยงัไม่แน่น ก็ไปทัว่ ไปโดนเขาหลอก โดนคนไม่เป็นสอน 
แลว้เราเองก็ไม่เป็น คนท่ีไม่เป็นฟังคนท่ีไม่เป็นมนัก็เช่ือ มนัไม่รู้หรอก 

แต่พอเราฝึกหดัจนเราพอมีหลกัมีเกณฑ์ พอมนัเป็นแลว้นะ อยา่มาพูดใหฟั้ง หนวกหู 
ไอพ้วกส ามะเลเทเมา อยา่มาใกลเ้ลย ตั้งแต่บดันั้นนะ ไม่เคยเขา้วดัใครอีกเลย ไม่เคยเขา้วดัใคร 
ไม่เคยเขา้ไปหาใคร ถา้มีก็มีแต่วิเวก แลว้ก็ไปพกักบัครูบาอาจารยท่ี์ไวใ้จได ้ ไม่เคยเขา้วดัใครอีก
เลย เพราะเห็นการท่ีเขาโกหกมดเท็จ 

ค าว่า “โกหกมดเท็จ” เขาพูดโดยท่ีเขาไม่รู้ตวัว่าเขาโกหกนะ แต่คนท่ีฟังรู้ แลว้เรา
ภาวนามาเราก็รู้ดว้ย คนท่ีโกหก เอ็งพูดออกมาดว้ยความมัน่ใจของเอ็ง เอ็งแน่ใจหรือ พูดมา
ดว้ยความมัน่ใจ มัน่ใจเพราะว่ากิเลส แต่ถามจริงๆ ว่ามัน่ใจหรือเปล่า ก็ไม่มัน่ใจ เพราะมนัสงสัย 

คนท่ีภาวนานะ มนัจะเกิดความสงสัยทุกเร่ือง จะเป็นสมาธิก็ เอ๊! เป็นสมาธิจริงหรือ
เปล่า พอเป็นปัญญา เอ๊ะ! ปัญญาน้ีถูกหรือไม่ถูก โดยธรรมชาติของคนมนัสงสัย ถา้ยงัมีสงสัยอยู ่
ไม่ใช่ แลว้ถา้มีความสงสัยอยู ่เอ็งสอนท าไม มีความสงสัยอยู ่มึงบอกเขาท าไม ถา้มึงจะบอกเขา 
มึงตอ้งมัน่ใจสิ ตอ้งไม่มีความสงสัยสิ 

น้ีพูดดว้ยประสบการณ์ท่ีไปโดนหลอกมานะ เด๋ียวจะหาว่า “หลวงพ่อ หลวงพ่อจะ
เล่นใครน่ะ” 

เราโดนหลอกมาเยอะ โดนหลอกมาเพราะตอนนั้นเราเองเราก็ยงัไม่รู้ แต่พอรู้แลว้อ๋อ! มนั
ถึงอ๋อ! ไง อ๋อ! เพราะเราเคยไดย้นิอย่างน้ีมา เราเคยไปโดนหลอกมาอยา่งน้ีๆ แลว้พอเราภาวนา
แลว้เราถึงว่า อ๋อ! แลว้พออ๋อ! แลว้ เด๋ียวน้ีเขาก็ยงัเป็นอยา่งนั้นกนัอยู่ เขาก็ยงัหลอกกนัอยูอ่ยา่ง
นั้น แลว้เราจะไปวดัไหน จะไปหาใคร ไปท าไม ในเม่ือสังคมเขายงัหลอกกนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่
ถา้คนเป็นจริงแลว้มนัจบนะ 
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น่ีพูดถึงปัญญาอบรมสมาธิ “หลวงพ่อสอนปัญญาอบรมสมาธิหน่อยสิ” แหม! ตอนน้ี
สอนไปสอนมามนัเลยล่อเขาเตม็ท่ีเลย เพราะเขาถามเอง “แลว้หลวงพ่อท าอยา่งไร” 

ท่ีท  ามามนัมีเหตุมีปัจจยั มนัมีเหตุว่ามีอยา่งน้ีๆ มา มนัถึงพิจารณาอย่างน้ี ฉะนั้น เรา
จะสรุปว่า ถา้มนัปฏิบติันะ มนัก็อยา่งท่ีว่า ใจมนัดีข้ึน มนัจะผลดัใบ ผลดัเร่ืองกิเลส ผลดัเร่ือง
ความเศร้าหมอง ผลดัเร่ืองนั้นออกไป ใจมนัจะดีข้ึน ปัญญาอบรมสมาธิก็เหมือนกนั ปัญญา
อบรมสมาธินะ แลว้ถา้ปัญญาอบรมสมาธิแลว้ พอต่อเน่ืองข้ึนไปมนัจะเป็นปัญญาวิมุตติ 

ถา้เป็นปัญญาวิมุตติมนัจะไม่เหมือนกบัเจโตวิมุตติ เจโตวิมุตติเขาจะเห็นของเขา จะรู้
ของเขา จะเป็นนิมิตของเขา มนัเป็นแนวทางของเจโตวิมุตติ 

แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ ถา้มนัพิจารณากายโดยไม่เห็นกาย ก็งงอีกนะ “อา้ว! ก็
พิจารณากายแลว้ไม่เห็นกาย” 

เห็นไม่เห็นมนัไม่ส าคญั ส าคญัทีว่่าจติมนัจบัได้จริงหรือเปล่า ถ้าจติจบัได้จริง มนั
ผลดัใบของมนั คือมนัผลดัเร่ืองอวชิชา ผลดัเร่ืองกิเลส ผลัดเร่ืองความไม่รู้ออกไปจากใจๆ 
มนัผลัดใบ ผลัดกิเลสออกไป น่ีมนัถูกต้องตรงนี ้

ฉะนั้น คนท่ีเป็นเขาฟังออกไง เขาฟังรู้ว่าเวลาจิตมนัสงบแลว้เห็นจิต จิตเห็นจิต เห็น
ขนัธ์ เห็นรูป เห็นความรู้สึก ถา้มนัจบัได ้มนัพิจารณาแลว้มนัปล่อยวางอยา่งไร อย่างเช่นเวลา
หลวงตาท่านคุยกบัอาจารยสิ์งห์ทอง อาจารยสิ์งห์ทองท่านพิจารณาไป มนัถูกตอ้งหมดๆ มนั
ถูกตอ้งเพราะอะไรล่ะ 

เพราะคนเป็นกบัคนเป็นเขาพูดกนัดว้ยเหตุผล เขาไม่ไดพู้ดกนัดว้ยว่าเป็นนิมิตหรือไม่
เป็นนิมิต เห็นหรือไม่เห็น มนัไม่เก่ียว ถา้มนัเป็นนิมิตมนัก็เป็นแผนกหน่ึง เป็นช่องทางหน่ึง
ของเจโตวมุิตติ ถา้เป็นปัญญาวิมุตติมนัไม่มีนิมิต ไม่มีอะไรทั้งส้ิน แต่มนัถอดมนัถอน มนัละ
ของมนั คนเป็นกบัคนเป็นเขารู้กนั เขาฟังตรงนั้น 

อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียว เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ถา้ก าหนดพุทโธก็เป็นเจโตวิมุตติ ถา้
ใชปั้ญญามนัก็เป็นปัญญาวิมุตติ ปัญญาอบรมสมาธิก็เป็นปัญญาวิมุตติ ถา้พิจารณาไป ขอให้
ท าไปเถอะ เด๋ียวจะรู้ ฉะนั้น ใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา ถา้จิตมนัจะผลดัใบ ผลดัต่างๆ ข้ึนไปก็
ประโยชนก์บัการภาวนาเนาะ 
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