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ถาม : เร่ือง “งงสภาวะครับ” 

กราบเรียนเร่ืองการภาวนาครับ ก่อนหนา้นั้น 

หลวงพ่อ : ก่อนหนา้นั้นเขาถามมาแลว้ไง 

ถาม : ก่อนหนา้นั้นมนัเคล่ือนจากตรงอกข้ึนมา ถา้อยูใ่นสภาวะปกติมนัจะรับทราบจุดน้ีเป็น
แค่ความรู้สึกทางกายท่ีกลางดั้งจมูก เม่ือไรก็ตามถา้ท าสมาธิไปแลว้เร่ิมชาท่ีหนา้ แลว้กาย
หายไป เหลือเพียงความรู้สึกอนัเดียว คือความรับรู้ทางกายได ้ณ จุดนั้น มนัว่ิงวนตรงใบหนา้
ข้ึนไปท่ีกลางกะโหลก กลบัมาท่ีเปลือกตา เตน้ถ่ีๆ ความรู้น้ีไปปรากฏ ณ จุดใด การรับรู้ผ่าน
ทางกายจะทราบได ้ณ จุดนั้นท่ีเดียว 

หลงัจากท่ีผมก าหนดดูว่าน่ีอะไร ไล่ตอ้นไปแลว้ เขา้ไปเพ่งมนั มนัก็จะยอ้นมาท่ี
กลางดั้งจมูก เหมือนปลาติดเบ็ดแลว้ตึงไปหมดท่ีศีรษะ ผมพยายามก าหนดดูสภาวะ โดยรอบ
มนัเป็นแสงสว่างไม่โตมาก ตรงกลางเป็นจุดสีด า บางทีเหมือนสายฟ้าแลบออกมาจากตรงจุดสีด า
นั้น ผมพยายามไล่ตอ้นมาแลว้เขา้ไปดู ๓ ถึง ๔ คร้ัง จึงเกิดความวิตกข้ึนว่าควรจะเขา้ไปดูหรือไม่
ควร ผมจึงตดัสินใจเขา้มาไดเ้พราะก าหนดพทุโธ ก็เลยกลบัไปก าหนดพทุโธใหม่ ท าอยา่งน้ีจิตก็
ถอนออกมา กายก็กลบัมารับทราบเหมือนเดิม ผมวิตกแลว้กลบัมาพุทโธ แลว้หยดุออกมา 
เป็นอยู ่๓ รอบ แลว้ก็งงๆ ทุกคร้ังครับ กามราคะผมไม่ขาดเลยนะครับ 

ค าถามครับ 
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๑. ควรจะท าอยา่งไรต่อไป ณ จุดท่ีเขา้ไปนั้นจะพิจารณากายก็ไม่ไดเ้พราะไม่เห็นกาย 
เพราะมีแต่ความรู้อนันั้น 

๒. ผมอุปาทานไปเองหรือไม่ครับ เพราะตอนแรกผมนึกถึงมนัเป็นเพียงแค่เลือดมนั
ว่ิง หรือกลา้มเน้ือมนัตึงเพื่อตดัความติดใจ แต่ตอนน้ีมนัว่ิงพล่านเหมือนปลาว่ายอยูใ่นสระน ้า
เลยครับ กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : น่ีการภาวนาไง การภาวนา การก าหนดพุทโธ เขาบอกว่า ก าหนดพุทโธน่ีท าสมถะ พอ
ท าสมถะแลว้เด๋ียวมนัจะเกิดนิมิต เด๋ียวมนัจะเกิดความรับรู้ มนัจะเกิดอุปาทาน มนัจะหลงไป มนัจะ
ปฏิบติัไม่ได ้ ตอ้งใชปั้ญญา การใชปั้ญญาเขาจะรู้ตวัทัว่พร้อมเพื่อมีปัญญารู้เท่าทนั อยา่งน้ีเขา
บอกว่าเป็นการปฏิบติั 

แต่ถา้ก าหนดพทุโธเป็นสมถะแลว้มนัจะเกิดอยา่งน้ี มนัจะเกิดนิมิต เกิดความรู้
ความเห็น แลว้มนัจะผิดพลาดไป แลว้ปฏิบติัแลว้จะไม่ไดผ้ล ปฏิบติัไปแลว้ก็มีแต่ความ
หลงใหลกนัไป ปฏิบติัไปแลว้ก็มีแต่ความไดป้ล้ืม ปฏิบติัไปแลว้ก็มีแต่ครูบาอาจารยย์กยอ่งกนั
ไป มนัจะไม่มีผลตามความเป็นจริงไง 

แต่ถา้ความเป็นจริงนะ การปฏิบติั เราเขา้ไปเผชิญความเป็นจริง จิตของคน เราเปรียบ
เหมือนลายน้ิวมือของคนมนัไม่เหมือนกนั จิตของคนก็ไม่เหมือนกนั พนัธุกรรมของจิตก็ไม่
เหมือนกนั การสร้างบุญวาสนามาก็ไม่เหมือนกนั ฉะนั้น เวลาจิตสงบเขา้ไปมนัก็แตกต่าง
หลากหลาย 

ฉะนั้น ในอจินไตย ๔ พุทธวิสัย ปัญญาขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กวา้งขวาง
มาก เป็นอจินไตยท่ีเราจะคาดคิดไม่ไดเ้ลย น่ีเร่ืองของกรรม กรรมมนัซบัซอ้นมาก เป็นเร่ือง
อจินไตยเลย แลว้เร่ืองของโลก ความเปล่ียนแปลงของโลกเป็นอจินไตย เพราะเป็นอจินไตยคอืมนั
จะซ ้ าซากอยูอ่ยา่งน้ี 

แลว้เร่ืองของฌาน เร่ืองของฌานคือความสงบ มนัเป็นอจินไตยเชียวนะ ความ
อจินไตยคือมนัหลากหลายไง ความรู้สึกของคน การปฏิบติัของคนมนัแตกต่างหลากหลายกนัไป 
เพราะว่าจริตนิสัยของคนมนัไม่เหมือนกนั การสร้างบุญญาธิการมาแต่ละคนมนัแตกต่างกนั ทีน้ี
แตกต่างกนั แต่มนัมีจุดอนัเดียวท่ีเหมือนกนัคือเวลามนัสงบ 
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เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา ใครจะปฏิบติัไปทางไหนก็แลว้แต่ ถา้จิตมนั
สงบ มนัสงบเหมือนกนั ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ถา้ไม่มีความสงบระงบัข้ึนมา 
เวลาเกิดปัญญาข้ึนมามนัจะเกิดปัญญาข้ึนมาไดอ้ย่างไร 

การเกิดปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา ครูบาอาจารยเ์ราปรารถนาอยา่งนั้น ค าว่า “ครูบา
อาจารยเ์รา” องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาอยา่งนั้น แต่ปรารถนาอยา่งนั้น องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ แลว้เราศึกษากนัมา ดูสิ แนวทางปฏิบติัมนัมี
เป็นกลุ่มเป็นกอ้น มนัหลากหลายไปหมดเลย ครูบาอาจารยอ์งคใ์ดปฏิบติัอยา่งไร ท่านพอใจ
อยา่งไรท่านก็สอนแบบนั้น เราใชค้  าว่า “พอใจ” ไม่ใช่ความจริง 

แต่เวลาถา้เป็นความจริง หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัของท่านตามความเป็น
จริงของท่าน ตามความเป็นจริงตรงไหน ตามความเป็นจริงท่ีว่าท่านปฏิบติัของท่านสมความ
ปรารถนาของท่านแลว้ ท่านมาวางหลกัขอ้วตัรปฏิบติัข้ึนมาแลว้ใหลู้กศิษยลู์กหาปฏิบติัตาม ลูก
ศิษยลู์กหา เช่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาว หลวงปู่ฝ้ัน ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติักนัไป มนัหลอก
กนัไม่ไดไ้ง เช่น ถา้เราปฏิบติัไม่เป็น แลว้เราก็พยายามวางหลกัเกณฑข์องเราแลว้ใหค้นอ่ืน
ปฏิบติัตาม แลว้พอปฏิบติัไปแลว้ เวลาความเห็นภายในเวลามาพดูมนัเหมือนกนัไหมล่ะ ถา้พูดไม่
เหมือนกนัแสดงว่ามนัขดัแยง้กนั แต่ถา้เวลาปฏิบติัไปแลว้ ถา้ความเห็นภายในมนัเหมือนกนั 
มนัไปทางเดียวกนั ธรรมะทางเดียวกนั ถา้ทางเดียวกนัมนัก็ถูกตอ้ง 

ฉะนั้น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัของท่านสมความปรารถนาของท่านแลว้ 
ท่านถึงไดว้างขอ้วตัรไว ้ เช่น ก าหนดพุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิ อานาปานสติ ท าความสงบของ
ใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้ ถา้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ปัญญามนักา้วเดินไป ถา้มนักา้วเดินไป มนั
ส ารอกมนัคายกิเลสออกเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป 

ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ฝ้ัน หลวงปู่ขาว หลวงปู่แหวน เวลาท่านไปหาหลวงปู่มัน่ เวลาท่าน
มีปัญหาในใจของท่าน หลวงปู่มัน่ท่านแกใ้ห้ๆ  พอแกใ้หข้ึ้นมา พอมนัมีปัญญาข้ึนมา มนั
เหมือนกนั มนัทนักนัไง เราจะบอกว่ามนัทนักนั 

ท่ีว่า ตามความชอบของตน เป็นกลุ่มเป็นกอ้นตามความชอบ ใครมีความชอบใจอย่าง
นั้นก็เสนอแนวทางการปฏิบติัอยา่งนั้น แลว้เราปฏิบติัตามกลุ่มตามกอ้นอยา่งนั้นเราก็เช่ือตามกนั
ไป แต่ความจริงจากขา้งใน ความจริงจากขา้งในมนัอนัเดียวกนัหรือเปล่า 
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แต่ถา้เป็นหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ เป็นครูบาอาจารยเ์รามนัเป็นอนัเดียวกนั อนั
เดียวกนัหมายความว่า หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านปฏิบติัไปแลว้ แลว้ท่านสั่งสอนครูบา
อาจารยข์องเรา อย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านไปปฏิบติักบัหลวงปู่มัน่ ท่านแกก้นัภายใน ท่านแก้
กนั คนท่ีเห็นตามความเป็นจริงจากภายใน แลว้คนท่ีจะแก ้ถา้ไม่รู้ความจริงมนัจะแกไ้ดไ้หม 

เวลาผิดพลาดไป เวลาหลวงตาท่านไปถามหลวงปู่มัน่ “บอกใหใ้ชปั้ญญาๆ ตอนน้ีก็
ใชปั้ญญาแลว้นะ ไม่ไดห้ลบัไดน้อนเลย ตอนน้ีมนันอนไม่ไดเ้ลย เวลาไม่ออกก็ว่าติดสมาธิ 
พอออกจากสมาธิใชปั้ญญาแลว้ ตอนน้ีมนันอนไม่ไดเ้ลย” 

ถา้คนท่ีไม่มีภูมิ ไม่มีความรู้จากภายในก็งงๆ เหมือนกนั บอกเขาไปแลว้เขาเกิด
ประสบการณ์ของจิต จิตมนัเป็นไป เราจะแกอ้ยา่งไร 

ก็บอกว่า “อนันั้นสมบติับา้ สมบติับา้ ตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจ” 

“สมบติับา้ไดอ้ย่างไร ก็ติดสมาธิอยูน่ี่ ก็ว่าอนันั้นมนัไม่ใชปั้ญญา น่ีมนัใชปั้ญญา 
สมบติับา้ไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่ใชปั้ญญามนัจะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร” 

ท่านบอกว่า “ถ้ามนัจะใช้ปัญญามนัก็ต้องมสีมาธิ มนัต้องมกี าลังของมนั ก าลัง
ของมนัม ี มนัมหีลักใจ หลักใจมนัพิจารณาไป เพราะส่ิงทีเ่ป็นธรรมะมนัจะเข้ามาช าระ
ล้างไอ้หลักใจนี่แหละให้มันดีขึน้” นี่ส่ิงทีม่นัเป็นความจริงมนัมอีย่างนีไ้ง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าปฏิบติัไปแลว้มนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้น เป็นต่างๆ เพราะองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่านนิพพานไปแลว้ ท่านก็วางธรรมวินยัน้ีไว ้ ทีน้ีเราไปศึกษา เราไม่มีครูบา
อาจารย ์

ครูบาอาจารยค์ือหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ท่านคอยช้ีน า คอยประคบัประคอง คอย
กระตุก คอยบงัคบัใหเ้ราเขา้ทาง ถา้มีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยช์กัน าตรงน้ี เราก็จะเขา้สู่
สัจจะ 

แต่ถา้เราศึกษาของเราเอง มนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้น เราเช่ือมัน่ของเราอยา่งนั้น พอเราไป
แลว้จิตมนัเป็นอยา่งนั้นก็เลยบอกว่า ถา้ท าสมถะไปแลว้มนัจะเกิดนิมิต มนัจะเกิดความ
หลงใหล 
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กรรมฐานเราก็ตอ้งใหป้ฏิบติั ใหท้  าความจริงข้ึนไป ใครเกิดนิมิตก็แกก้นัตามนิมิตนั้น 
ถา้ใครไม่เกิด สงบไปโดยระงบัไป อนันั้นก็วาสนาของเขา มนัก็เป็นความดีของเขา อนัน้ีพูด
ถึงตามความเป็นจริงนะ ทีน้ีความจริงมนัเป็นแบบนั้น ฉะนั้น เวลาปฏิบติัมนัตอ้งจ าเพาะตน 

จตินีม้นัจ าเพาะดวงใครดวงมนันะ จติของใคร ดวงใจของใคร มนักเ็ฉพาะคนคน
นั้น เวลาปฏบิัติไป ใครจะมอุีปสรรคส่ิงใดกเ็ฉพาะของเขา แม้แต่ปฏบิัติมาร่วมส านักครูบา
อาจารย์เดียวกันมนักย็ังแตกต่างหลากหลายกนัไป ฉะนั้น ครูบาอาจารย์ต้องเฉพาะตน  ๆให้แก้
เฉพาะคนคนนั้น ฉะน้ัน ส่ิงอย่างนี้มนัถึงแนวทางปฏิบัติมนัเป็นแบบนี้ ถ้าครูบาอาจารย์
ท่านปฏบิัติแล้ว 

ยอ้นกลบัมาท่ีค  าถาม ค าถามว่า เวลามนัก าหนดแลว้มนัมีความรู้ มนัเป็นจุดของความรู้ 
ความรู้มนัไปรู้ท่ีกาย มนัไปรู้ท่ีกลางดั้งจมูก แลว้มนัก็ว่ิงไปวนไปเวียนมา 

ก าหนดพุทโธ เขาบอกว่าเขาไดส้ติข้ึนมา ส่ิงท่ีเขาท าเขาบอกมนัไดเ้พราะพทุโธ ได้
เพราะพทุโธ เขากก็ลบัมาพทุโธ มนักถ็อนหมดเลย ค าว่า “ถอนหมดเลย” แสดงว่าลงไปมีสติไหม 
ถา้มีสตินะ ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็น เราก็รู้ก็เห็น 

หลวงปู่ดูลยท่์านบอก เวลาเห็น เห็นจริงไหม จริง แต่ความเห็นนั้นจริงไม่จริง ไม่จริง 

ความเห็นจริงไหม จริง รู้เห็นจริงๆ น่ีแหละ แต่มนัไม่จริง น่ีก็เหมือนกนั พอจิตถา้
โดยปกติมนัก็คิด มนัก็จินตนาการของมนัไป ถา้เราพุทโธๆ จิตมนัปล่อยวางเขา้มา ถา้มนัเป็น
จริตนิสัยมนัก็ไปรู้นัน่รู้น่ี แลว้รู้ไปท าไม ท าไมไม่รู้พุทโธล่ะ 

รู้พุทโธกบัไอรู้้ท่ีว่ิงไปว่ิงมาก็อนัเดียวกนันัน่น่ะ เราปล่อยพุทโธแลว้ก็ไปอยูต่รงนั้น 
มนัว่ิงไปว่ิงมานัน่น่ะ ว่ิงไปว่ิงมายงัดี มนัไม่ตกภวงัค ์ ไม่หลบัไป ถา้ว่ิงไปว่ิงมา ว่ิงจนหายไป
เลย แลว้ก็วูบหายไปเลย แลว้ก็หลบัไปเลย หลบัไปทีหน่ึง ๕ ชัว่โมง ๖ ชัว่โมง 

อยา่งน้ีจะบอกว่า ถา้มนัก าหนดพุทโธแลว้จะมีโทษอยา่งน้ีหรือ 

ไม่ใช่ คนท่ีพทุโธๆ แลว้สงบไปเฉยๆ ก็มี คนท่ีพทุโธๆ แลว้ด่ิงลงลึก  ๆก็มี พทุโธแลว้
เอาไม่อยู ่เขาตอ้งใชปั้ญญาก็มี แลว้บางคร้ังการพทุโธ เพราะกิเลสถา้มนัรู้ทนัแลว้มนัก็พลิกแพลง
ของมนัไป 
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ฉะนั้น ถา้เราพุทโธๆ จิตพุทโธๆ พุทโธน่ีพุทธานุสติ จิตมนัเกาะอยู่จนมนัมีก าลงัของมนั 
แลว้มนัขาดสติมนัก็ไปรู้นัน่น่ะ รู้ว่ิงไปว่ิงมา ไปรู้ท าไม รู้ว่ิงไปว่ิงมามนัจะมีประโยชนอ์ะไร เรา
ก็กลบัมาท่ีพุทโธมนัก็จบ 

แต่น่ีบอกว่า ว่ิงไปท่ีพุทโธ มนัว่ิงไปพทุโธ มนัเหมือนกบัว่า พอมนัว่ิงไปท่ีความรู้ 
ความรู้ไปทัว่ ร่างกายมนัจะตึง 

แมงป่องมนักดัมนัก็ตึงนะ ตะขาบกดัมนัก็ตึง เวลาสัตวม์นัต่อยมนัก็ตึง ผึ้งต่อยมนัก็
ตึง แลว้เวลาพุทโธๆ มนัตึงแลว้มนัท าไมล่ะ 

เราไปสนใจเอง เราไปสนใจใคร่รู้ อยากรู้น่ันรู้น่ี เขาให้รู้ทีพุ่ทโธเฉยๆ เวลาหลวง
ตาท่านพูด เวลาคนทีป่ฏบิัติยังไม่เป็น ท่านบอกว่า ให้ก าหนดพุทโธนะ ให้มเีรากบัพุทโธ
เท่านั้น โลกธาตุมนัจะแตกสลายไปก็ช่างมนั ให้เราอยู่กบัพุทโธ 

ไอน่ี้ไม่อยา่งนั้นน่ะ พทุโธไวน้ะ แต่ความคดิมนัคอยระวงัเลยนะ อู๋ย! จะรู้เร่ืองนั้น จะ
รู้เร่ืองน้ี ไอพุ้ทโธก็เลยเป็นแค่เส้ียวเดียว ไปรู้เร่ืองอ่ืนหมดเลย มนัไม่มีประโยชน ์

ถา้พุทโธชดัๆ ถา้พทุโธชดัๆ มนัก็รวมไง เลเซอร์มนัไม่กระจาย มนัเฉพาะของมนั 
เฉพาะของมนั มนัก็เป็น เขาเรียกเอกภาพ พอจิตพุทโธ  ๆ มนัอยูก่บัพทุโธ ก าหนดพุทโธไป
เร่ือยๆ พุทโธไปเร่ือยๆ เพราะพุทโธน่ีพุทธานุสติ ระลึกถึงพุทโธ พุทธะ พุทโธๆ มนัไม่เป็น
อยา่งอ่ืน 

ถา้จิตมนัเกาะไปเร่ือยๆ ถา้มนัละเอียดข้ึนมา ถา้กิเลสมนัมีนะพุทโธก็ชดัเจน แต่มนัไม่
ลง ก็พุทโธกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เพราะจิตมนักระดา้ง แต่ถา้เรามีสตินะ พทุโธๆ พทุโธไปเร่ือยๆ มนั
จะกระดา้งก็กล่อมมนัไปเร่ือยๆ พุทโธๆ 

แลว้ถา้มนัเห็นโทษของมนันะ พุทโธ พุทธานุสติ แลว้ไอค้วามกระดา้งของจิตมนั
อ่อนลง อ่อนลง จิตมนัก็ละเอียดเขา้มา ค าพุทโธก็จะละเอียดเขา้มาๆ พุทโธ ค าว่า “ละเอียด” คือ
มนัชดัเจน แต่มนัไม่กระดา้ง พอมนัไม่กระดา้ง ความต่อตา้นของใจมนัก็ไม่มี 

ความต่อตา้นของใจ เพราะมนัพุทโธแลว้มนักระดา้ง พอกระดา้ง มนัขดัขืน พอมนัขดั
ขืน พุทโธก็ยาก พุทโธก็ไม่ได ้พุทโธก็วุ่นวาย แต่เพราะเราพุทโธกล่อมไปเร่ือยๆ เพราะมนัอยูท่ี่
นิสัยของจิต ถา้จิตบางดวงนะ พุทโธแลว้มนัชอบ 
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อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเยีย่มเพื่อน ตอนนั้นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพิ่งตรัสรู้ 
พอตรัสรู้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเยีย่มเพื่อน เห็นเพื่อนท าอาหารกนัมากมายมหาศาล ถาม
เพื่อนว่า “น่ีมีงานอะไรกนั มีงานอะไรกนั” 

“อู๋ย! พรุ่งน้ีนิมนตอ์งคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาฉนั ไม่รู้อีกหรือว่าองคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้” 

ไดย้นิค  าว่า “พุทธะ” อนาถบิณฑิกเศรษฐีนอนไม่ไดเ้ลยคืนนั้นน่ะ ใจมนัพองหมด ใจมนั
ฟูหมดเลย อยากพบองคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้มาก เดินจงกรมทั้งคืนเลย ก่อนรุ่งอรุณไปเฝ้า
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะมาฉนั ไดย้ินว่าพุทโธ
ไม่ไดเ้ลย คนมีอ านาจวาสนาขนาดนั้นนะ ไอข้องเรา พุทโธ พุทธะ ก็บอกว่ามนัเป็นสมถะ 

ถา้เราเคารพบูชาของเรา เราพุทโธ ถา้จิตของคนมนักระดา้ง มนัต่อตา้น อนันั้นคือ
วาสนาของเรา เราสร้างมาแค่น้ี แต่จิตของคนมนัน่ิมนวล มนัฝักใฝ่ มนัอยากรู้ มนัอยากมีท่ีพึ่ง มนั
แสวงหา พอค าว่า “พุทโธ” มนัพอใจ มนัพอใจ มนัอยากท า น่ีเราท าไป น่ีเราพูดถึงอ านาจ
วาสนาของใจนะ 

พุทโธเป็นพุทโธ เป็นค  าบริกรรมเฉยๆ พุทธานุสติ แต่จิตใจของคนท่ีหยาบ ท่ี
กระดา้ง ท่ีปานกลาง ท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึง มนัยงัมีเป็นอีกชั้นหน่ึง แลว้มาก าหนดพุทโธ
เหมือนกนั มนัจะรู้เหมือนกนัไดไ้หม 

ก าหนดพุทโธดว้ยกนั บางคนพุทโธแลว้ดี บางคนพุทโธแลว้มนัต่อตา้น ต่อตา้นมนัก็
ไปธมัโม ธมัโมไม่ไดก้็ไปสังโฆ สังโฆไม่ไดก้็ไปมรณานุสติ ไประลึกถึงความตาย น่ีเขามี
อุบายไง เขามีอุบายเพื่อว่าไอท่ี้ต่อตา้นในใจ เรามีอุบายเขา้ไปเพื่อรู้ทนัมนั ถา้รู้ทนัมนั มนัก็จะ
ละเอียดเขา้มา มนัก็ปล่อย มนัละเอียดเขา้มา 

ทีน้ีจะไปรู้ไปเห็นส่ิงใด อนัน้ีมนัรู้เห็น มนัเป็นกิเลสรู้เห็น ความรู้เห็น จะเกิดส่ิงใด รู้
จริงไหม จริง เห็นจริงไหม จริง แต่ความเห็นอยา่งน้ี ถา้เราไม่พุทโธ มนัก็ระลึกเร่ืองอ่ืน คิดเร่ือง
อ่ืน มีความเห็นเร่ืองอ่ืน เพราะมนัเป็นพลงังาน มนัเป็นจริตนิสัยท่ีมนัชอบใฝ่คิด ธาตุ ธรรมชาติ
ท่ีมนัจะรู้ ธรรมชาติของมนัเป็นแบบนั้น ธรรมชาติมนัรับรู้ไปเร่ือย มนัก็แปะไปเร่ือย ถา้มี
ตณัหามนัก็เกาะเก่ียวไปเร่ือย แต่น้ีไปพุทโธแลว้มนัก็ยงัดีดด้ินของมนั เพราะมนัไม่มีวาสนา 
ไม่มีวาสนา เห็นไหม 

เขาบอกว่าเขาดูสภาวะเวลามนัว่ิงไปว่ิงมา มนัเป็นกะโหลกศีรษะอะไรไป 
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ไปอยากรู้มนั มนัก็หลอกเอาน่ะสิ เออ! มนัไปอยูท่ี่กะโหลกศีรษะมนัจะเป็นอย่างไร
เนาะ ในกะโหลกศีรษะมนัมีสมองนะ มนัมีเส้นเลือดดว้ย มนัมีเลือดไปหล่อเล้ียงดว้ย มนัมี
ออกซิเจนดว้ย น่ีมนัไปเลย 

ถา้เราพุทโธ มนัจะไปไหนไม่เก่ียว ยงัไม่ถึงเวลาจะใหม้นัออกรู้ เราก็ดึงของเราไว ้
มนัจะเตน้ มนัจะถ่ีอยา่งไร พุทโธไว ้พอพุทโธ จิตมนักลบัมาท่ีพุทโธ ไอท่ี้มนัเตน้ ไอท่ี้มนัถ่ี ไอ้
ท่ีมนัว่ิงไปรอบสมอง มนัไปอยูท่ี่พุทโธหมด มนัไปอยูท่ี่ธาตุรู้หมด มนัไปอยูท่ี่ตวัมนัเองหมด 
มนัจะเป็นสมาธิ ไอน่ี้มนัส่งไปรับรู้ เวลาจะออกภาวนา ออกใชปั้ญญามนัคนละเร่ืองกนัน้ีนะ มนั
คนละเร่ืองกบัท่ีเป็นน่ีเลย 

ฉะนั้น พอเขาบอกเขาคิดไดว่้าส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนเพราะเขาก าหนดพทุโธ มนัตดัสินใจ
กลบัมาท่ีพุทโธ มนัเลยถอนออกมา 

มนัไม่ไดถ้อนหรอก เราคิดเอาเองว่าส่ิงท่ีเรารู้เราเห็น เหมือนฝัน เวลาเราฝันไป อูฮู้! 
เราฝัน จินตนาการไปทัว่เลย พอต่ืนนอน โอ!้ เราฝันเนาะ ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลามนัไป เราจะ
บอกว่า ไอท่ี้ว่ามนัถอนข้ึนมา มนัไม่ไดถ้อนหรอก มนัไม่มีอะไรหรอก เราเคลิบเคล้ิมไปเอง 
พอเราพทุโธชดัๆ มนักก็ลบัมารับรู้ รับรู้แลว้มนัก็เป็นปกติ เราก็ดูของเราอยูอ่ยา่งน้ี ถา้เป็นสมาธิ
มนัเป็นอีกอยา่งหน่ึง ถา้เป็นสมาธินะ จิตมนัสงบเขา้มา พอสงบเขา้มาแลว้เราจะใชปั้ญญา
อยา่งไร 

ขอ้ท่ี ๑ “ควรท าอยา่งไรต่อ ณ จุดท่ีเขา้ไปนั้นจะพิจารณากายก็ไม่ไดเ้พราะไม่เห็นกาย 
เพราะมีแต่ความรู้อนันั้น” 

น่ีเพราะค  าถาม เราก็สงสัยใช่ไหม บอกว่า การวิปัสสนา คนปฏิบติัแลว้อยากจะ
กา้วหนา้ พออยากจะกา้วหนา้ การปฏิบติั แลว้ก็ตอ้งใชปั้ญญา การใชปั้ญญา เขาบอกว่าถา้ใช้
ปัญญาอยา่งน้ีเป็นโลกียปัญญา เราก็ตอ้งท าความสงบของเราก่อน พอจิตมนัอุปาทาน มนัไปรู้
ไปเห็นอยา่งนั้นก็ว่าอนันั้นเป็นสมาธิ อนันั้นมีปัญญาแลว้ แลว้เราจะพิจารณากาย แลว้เวลามนัไป
เห็นเป็นจุดเป็นต่อม มนัไปเห็นมนัว่ิงเตน้นั้น มนัก็ไม่เป็นกายเสียอีก อา้ว! แลว้พิจารณากาย 
พิจารณากายไม่ได ้

“ผมควรท าอยา่งไรต่อครับ เพราะผมพิจารณากายไม่ได ้เพราะผมไม่เห็นกาย” 
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ก็ไม่เห็นน่ะสิ เพราะมนัยงัไม่เห็น แต่ถา้ตรงน้ีนะ ถา้อยากใหเ้ห็นนะ จินตนาการก็เห็น 
เห็นแบบจินตนาการ เห็นแบบจินตนาการมนัก็เห็นแบบโลกไง เห็นจินตนาการมนัก็เป็นแบบ
นั้น เรานึกภาพกายมนัก็เห็นกาย แต่จิตไม่สงบนึกภาพกายแลว้มนัก็เร่ืองจินตนาการเฉยๆ 

แต่ถา้เราท าพุทโธต่อเน่ืองใหจิ้ตมนัสงบก่อน ถา้จิตสงบก่อนแลว้ร าพึงไป ก็คือนึก
นัน่แหละ นึกไปท่ีกาย ถา้จิตสงบ นึกไปท่ีกาย พอเห็นกาย มนัขนพองสยองเกลา้ คนท่ีเห็นกาย
ตามความเป็นจริงนะ มนัสะเทือนหวัใจมาก เหมือนคนท่ีซ่อนส่ิงใดไวใ้นจิตใตส้ านึก แลว้พอไป
รู้ถึงความเลวทรามของเรานะ ความเลวทรามของเราคือทิฏฐิมานะท่ีมนัไปยดึมัน่ถือมัน่ พอเรา
ไปรู้ความเลวทรามในจิตใตส้ านึกนะ โอโ้ฮ! มนัสะอิดสะเอียน ถา้เห็นกายเห็นอยา่งนั้น ถา้คน
เห็นกายนะ 

แต่ไอท่ี้เราเห็นๆ กนัน่ีมนัเห็นโดยท่ีใครๆ ก็เห็นได ้ ใครๆ ก็รู้ได ้ น่ีเขาเรียกโลก มนั
เห็นแบบพื้นฐานของโลก มนัไม่ใช่เห็นโดยสติปัฏฐาน ๔ ถา้เห็นโดยสติปัฏฐาน ๔ จิตมนัสงบ
ก่อน เห็นไหม ท่ีบอกว่า ยอ้นกลบัไปท่ีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ 

ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน พอใจสงบแลว้ จิตมนัสงบแลว้ เวลามนัร าพึงข้ึนมา 
พอไปเห็นกายมนัเห็นโดยจิตใตส้ านึก เห็นโดยตวัจิต เห็นโดยจิต ไม่ใช่เห็นโดยสมอง เห็นโดย
จินตนาการ ถา้เห็นอยา่งนั้นมนัถึงเป็นการพิจารณากาย 

แลว้การพิจารณากาย ถา้เราปฏิบติันะ ผูถ้ามเวลาปฏิบติั กลบัไปพุทโธใหช้ดัๆ แลว้
ถา้มนัไม่เห็นกายนะ นัง่พุทโธต่อเน่ืองไป ถา้จิตสงบแลว้มนัจะเกิดอาการความรู้สึก น่ีคือ
เวทนาท่ีมนัเกิด จบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสติปัฏฐาน ๔ ไม่ตอ้งว่าเรา
จะตอ้งเห็นกาย บงัคบัจะใหเ้ห็นกาย 

เวลาเราบงัคบัว่าจะใหเ้ห็นกาย เหมือนไปตลาดไปซ้ือเน้ือ ไปซ้ือเน้ือสัตว ์ เน้ือสัตว์
เขาไม่มี เขามีแต่ปลา บอกไม่เอา จะเอาเน้ือสัตว ์ เราไปตลาด ถา้มีเน้ือสัตว ์ เราก็ซ้ือเน้ือสัตว ์
วนัน้ีวนัพระ เขาไม่ฆ่าเน้ือ เขามีอยา่งอ่ืน เราก็ซ้ืออยา่งอ่ืน เราซ้ืออยา่งอ่ืนได ้ เราพลิกแพลงจะซ้ือ
ส่ิงใดมาเป็นอาหารของเราได ้

ในการท่ีจิตสงบแลว้ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง อยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเพื่อจะใชว้ิปัสสนาไป ถา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงจะเป็นสติปัฏฐาน ๔ ถา้อยา่งนั้นมนัถึง
จะเห็นกาย ถา้การเห็นกายตอ้งจิตสงบก่อน ถา้จิตสงบแลว้ถึงเห็นกาย 



ตอ้งรู้จริง ๑๐ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ถา้จิตยงัไม่สงบ เราก็ท  าความสงบของใจเพื่อเป็นการบ ารุงรักษาจิตใจของเรา จิตใจ
ของเรามนัฟุ้งซ่าน มนัมีแต่ความเดือดร้อน มีแต่ความเร่าร้อน ถา้เราพุทโธๆ จิตมนัปล่อย มนั
สงบระงบัเขา้มามนัก็เป็นความสุข เพราะมนัปล่อยความเดือดร้อนเขา้มา ถา้เราภาวนาอยา่งน้ี
เราก็ภาวนาเพื่อบ ารุงหวัใจของเรา 

หวัใจของเรามนัทุกขม์นัยาก หวัใจของเรามนัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์พอมนัสงบระงบัเขา้
มา มนัจะมีสติปัญญาเลยนะว่า ชีวิตเราก็เป็นแค่น้ี แลว้เราจะต่ืนเตน้อะไรกบัโลก เราจะฟุ้งซ่าน
ไปท าไม เราจะไปแบกรับท าไม พอสงบแลว้มีสติปัญญา มีสติปัญญา ชีวิตน้ีมนัก็ไม่ลุ่มๆ ดอน  ๆ
แลว้ ชีวิตน้ีมนัก็มัน่คงแลว้ แลว้ถา้มัน่คง ชีวิตน้ีชีวิตในปัจจุบนัน้ีไง 

แลว้ถา้ท าความสงบมากข้ึน เพราะจิตมนัเร่ิมละเอียดอ่อน จิตมนัไม่กระดา้ง จิตมนั
ไม่ต่อตา้นนกั เราก็ท  าพุทโธของเราต่อเน่ืองไปๆ พอจิตสงบระงบัมากข้ึนไปแลว้ค่อยร าพึงไป
เห็นกาย น่ีมนัเป็นขั้นเป็นตอนของมนัข้ึนมา 

ครูบาอาจารยเ์ราท่ีปฏิบติัมาแลว้ท่านฉลาด ท่านวางขอ้วตัรปฏิบติัของเรา ท่านผ่านทุกข์
ยากมาก่อน ท่านจะใหพ้วกเราปฏิบติัสะดวกสบายข้ึนมา อนัน้ีเราท าต่อเน่ืองข้ึนไป ฉะนั้น ส่ิงท่ี
ยงังงๆ ก็งงๆ คนปฏิบติัใหม่เป็นแบบน้ี 

เราปกป้องนะ ปกป้องคนท่ีปฏิบติั เวลาไปเห็นนิมิต เวลาพุทโธแลว้เขาบอกว่า มนัเป็น
สมถะ มนัจะเกิดนิมิต มนัจะเกิดความหลงใหล 

เราปกป้องตรงน้ีมาก เราปกป้องใหค้นท่ีปฏิบติัใหจิ้ตทุกดวงเขา้ไปสู่ความเป็นจริง
ของจิตดวงนั้น จิตของมนุษยเ์รา จิตทุกดวงมนัมีความทุกขค์วามยากทุกดวงใจ ใหด้วงใจดวง
นั้นไดป้ระพฤติปฏิบติัใหเ้ขา้ไปสู่จิตของตวั ฉะนั้น เขาบอกว่าตอ้งท าอยา่งนั้นๆ...เราปกป้อง
ตรงน้ี 

แต่เวลาเขา้ไปเห็นอยา่งน้ีป๊ับ เห็นว่าเห็นนูน้แลว้มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งน้ี 
อนัน้ีจินตนาการหมดเลย ปล่อยใหห้มด เราพุทโธหรือใชปั้ญญาอบรมสมาธิเพื่อความสงบ
ของใจ ไม่ใช่รู้ว่าใจมนัจะว่ิงไปไหน มนัจะไปตึงท่ีไหน มนัจะไปหยอ่นท่ีไหน ไร้สาระ มนัจะ
ตึงมนัจะหยอ่นขนาดไหน ทางโลกเขาก็เป็นกนั ทางอ่ืนเขาก็เป็นกนั โลกเขาเป็นกนัอยูแ่ลว้ คน
เจ็บไขไ้ดป่้วย ร่างมนับวม บวมน ้า บวมอะไรร้อยแปด ไม่เป็นเร่ืองแปลกประหลาดเลย 

แต่เพราะเราเป็นนกัภาวนาใช่ไหม เวลาภาวนาหน่อยข้ึนไป ไปรู้เขา้ มนัแปลกประหลาด 
เพราะเราภาวนาไง เราภาวนาแลว้เราเก่ง เรารู้ว่ามนัตึง เรารู้ว่าเราเก่งแลว้ก็เลยหลงไง ไม่มีประโยชน์
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อะไรหรอก เราภาวนาเพื่อจิตสงบ ภาวนาเพื่อความสงบระงบั แลว้ถา้มนัจะรู้จะเห็น เห็นสติปัฏ
ฐาน ๔ นั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

น่ีเขาบอกว่า ท าไมมนัถึงไม่เห็นกาย 

ไม่เห็นกายเพราะว่าจิตเราสงบก าลงัไม่พอ ก าลงัเราไม่ดีพอ แลว้ถา้ก าลงัไม่ดีพอ 
พิจารณากายไดไ้หม การพิจารณากาย ถา้ก าลงัเราไม่ดีพอ เราพิจารณากายโดยมรณานุสติ การ
พิจารณากายของเราโดยสามญัส านึกว่าร่างกายน้ีมนัตอ้งผุพงัเป็นธรรมดาต่างๆ พิจารณาอย่างน้ี
มนัก็ไม่ผิด พิจารณาอย่างน้ีเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ พิจารณาอยา่งน้ีมนัเป็นสมถะ ถา้จิตมนั
สงบแลว้ ถา้มนัเห็นกาย มนัเห็นคนละเร่ืองกนั อยา่งเช่นเราพิจารณาร่างกายว่ามนัชราคร ่าคร่าเป็น
ธรรมดา เราพจิารณาอยา่งน้ีมรณานุสติ พิจารณาใหม้นัสงบระงบั แต่พอจิตสงบแลว้เราเห็นกาย
นะ เด๋ียวจะรู้ เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างสมถะกบัวิปัสสนามนัแตกต่างกนัอยา่งไร 

การเห็นกายเหมือนกนั แลว้เห็นไม่เหมือนกนัอยา่งไร การเห็นกายเหมือนกนั แต่ไม่
เหมือนกนั เพราะคุณภาพของจิตมนัไม่เหมือนกนั คุณภาพของจิตมนัละเอียดกว่า ไม่ใช่
คุณภาพของจิตท่ีเป็นสามญัส านึกท่ีเป็นโลกมนุษยน้ี์ 

จิตมนัสงบ มนัมีสิ พอปฏิบติัไปแลว้มนัจะรู้ว่าโลกกบัธรรมมนัแตกต่างกนัอย่างไร 
สมาธิกบัไม่สมาธิมนัแตกต่างกนัอย่างไร มนัแตกต่างสิ ไม่แตกต่างมนัจะเป็นอย่างนั้นหรือ แต่ถา้
คนเป็นจะรู้ น่ีพูดถึงผูท่ี้ปฏิบติันะ 

“๒. ผมอุปาทานไปเองหรือไม่ครับ เพราะตอนแรกผมนึกถึงมนัเป็นเพียงแค่เลือดว่ิง
ไปตามกลา้มเน้ือมนัตึงเพื่อตดัความติดใจ แต่ตอนน้ีมนัว่ิงพล่านไปเหมือนปลาอยูใ่นสระเลย” 

มนัว่ิงพล่านไปเพราะความติดใจไง เห็นไหม เวลาเขาบอกว่า “ผมเป็นอุปาทานไป
หรือเปล่า แลว้ผมใชปั้ญญาแลว้ผมคิด เราตอ้งตดั เพื่อตดัความติดใจในความรู้อยา่งนั้น” 

ความติดใจ เห็นไหม น่ียงัดี มีสติว่าความติดใจ ติดใจคือเราชอบอารมณ์นั้น ถา้เรา
พอใจอารมณ์นั้น อารมณ์นั้นจะอยูก่บัเรา หลวงตาท่านสอนว่า อย่าเสียดายอารมณ์ อย่า
เสียดายความพอใจ 

อยา่เสียดายว่ามนัว่ิงพล่าน อยา่เสียดายว่ามนัว่ิงเหมือนปลาอยูใ่นสระน ้าน้ีเลย เหมือน
จิตมนัว่ิงอยูน่ี่ไร้สาระ ไร้สาระ เราไม่ตอ้งการจิตว่ิง เราตอ้งการจิตหน่ึง เราตอ้งการจิตท่ีมนัน่ิง 
มนัเป็นเอกคัคตารมณ์ มนัตั้งมัน่ เราตอ้งการความตั้งมัน่ ความมัน่คงของจิต เราไม่ตอ้งการการไป
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รู้ ปลามนัอยูใ่นสระน ้า เขายงัไปเอาปลานั้นมาเป็นอาหาร ไอน่ี้จิตมนัว่ิงเหมือนปลาเลย เรา
ไม่ใช่ปลา เราก็จะใหเ้ป็นเหมือนปลาเลย 

เราเป็นคน เราเป็นคน เราเป็นนกัปฏิบติัดว้ย น่ีเป็นลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ดว้ย ก าลงั
ปฏิบติัพุทโธ ก าลงัจะปฏิบติัข้ึนมา แลว้บอกมนัเหมือนปลาเลย ปฏิบติัแลว้จะไปเป็นปลา เรา
ไม่เป็นปลาสิ เราตดัความติดใจ ความติดใจคือกิเลส ความติดใจคือโดยปกติคนภาวนาแลว้ ถา้
ไม่มีมรรคมีผล ไม่มีส่ิงใดเลยก็ถวิลหา ปฏิบติัแลว้ไม่ไดอ้ะไรส่ิงใดเลย ทีน้ีพอปฏิบติัไปแลว้ 
พอจิตมนัสงบ จิตมนัลง จิตมนัละเอียดนิดหน่อย แลว้มนัก็ไปรู้ จิตไปรู้นัน่รู้น่ี ว่ิงไป 

คนเราพอไม่มีเงินทองก็แสวงหา พอมีเงินมีทองเล็กนอ้ยก็ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ไม่รู้จกัเก็บ
รักษา จิตเวลามนัทุกขม์นัยากก็ว่ิงหามนั พอมาหดัภาวนาเขา้หน่อยจะเป็นปลา เป็นตึง เป็นจิต
มนัไปตั้งบนจมูก มีเล็กมีนอ้ย ท าไมมนัฟุ้งซ่านขนาดนั้นน่ะ 

พุทโธให้ชัดๆ ท าความสงบของใจอย่างเดียว บังคบัเลย แล้วบังคบัแล้ว ถ้าให้มนั
นิ่ง ให้มนัมกี าลังพอ แล้วเดี๋ยวจะเห็นเองว่าเวลาออกพจิารณาแล้วมนัจะมคุีณสมบัติอย่าง
ใด 

น่ีพูดถึงว่า “มนัเป็นอุปาทานหรือเปล่าครับ” 

แน่นอน แน่นอน ตวัอุปาทาน ตวัอุปาทานคือมนัชกัลากใจไป แลว้เราก็ว่ิงตามมนัไป 
แลว้พอไปรู้อะไรป๊ับ พออุปาทานไปยดึมัน่ก็ยิง่ชดัเจน แต่ถา้เราปล่อย เรามีสตินะ เราพุทโธไว ้
ส่ิงท่ีเป็นอุปาทาน ส่ิงท่ีอยากรู้มนัวางแลว้นะ ไม่มีค่าเลย หลอกเราไม่ไดเ้ลย 

ไอน่ี้พอไปรู้ไปเห็นเขา้ ยึดมัน่เลยว่า อู๋ย! เก่ง แน่นอน เม่ือก่อนไม่ไดป้ฏิบติัเป็นคนเลว
ทรามมาก เด๋ียวน้ีปฏิบติัเป็นเทวดาแลว้ เทวดาน่ีรู้ไปหมดเลย แลว้ก็งงๆ งงๆ 

ปฏิบติัมนัก็เป็นแบบน้ี มนัน่าเห็นใจ หลวงตาท่านพูดประจ า การปฏิบติัยากอยู ่ ๒ 
คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ อีกคราวหน่ึงคือคราวท่ีส้ินสุด คราวเร่ิมตน้น่ีแสนยาก ฉะนั้น 
นกัปฏิบติัของเรามาปฏิบติักนัเยอะแยะมาก แลว้ก็จางไป นอ้ยไป นอ้ยไป จางไป เพราะคราว
เร่ิมตน้มนัลม้ลุกคลุกคลาน กว่าจะท างานเป็น กว่าจะท างานไดแ้สนยาก พอท างานแลว้ท างาน
ไม่ไดด้ัง่ใจก็เลิกลม้กนัไป พอเลิกลม้กนัไป แลว้บอกว่า อยากไดธ้รรม อยากจะพน้จากทุกข ์
อยากจะเอาทุกๆ อย่าง แต่พอเจออุปสรรคแลว้ก็เลิกลม้กนัไปๆ 
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คราวเร่ิมตน้มนัแสนยาก มนัแสนยากเพราะมนัเร่ิมตน้น่ีมนัแสนยาก แต่ถา้ท างานเป็น
แลว้ ท าไดแ้ลว้นะ มนัจะกา้วเดินไปเร่ือยๆ น่ีพูดถึงการปฏิบติันะ 

ถาม : เร่ือง “กราบหลวงพ่อ ขอเรียนถามขอ้ความสงสัย” 

เม่ือนัง่สมาธิจนสงบเป็นสมาธิ มีเวทนาจิต ผูรู้้ก็รู้ พิจารณาดูไป พอเวทนากายมาอยา่ง
รุนแรงก็พิจารณาดูไป เผชิญกบัของจริงไป แต่ท่ีมาแปลกคือขณะเวทนากายรุนแรงสุดๆ มนั
จะสติเขม้มาก พบว่ามีเหมือนจิตอีกดวงซอ้นอยูห่ลงัผูรู้้ มนัสงบไม่แปรเปล่ียน น่ิมนวล สบาย 
สังเกตหลายคร้ังหลายหนแลว้ แต่ผูรู้้ไม่ไดไ้ปไหน ก็รู้ตลอดเวลา รู้จนเวทนากายดบั กลบัมา
ปกต ิบางคร้ังก็ไปเจอมนั ตอ้งมีสติดีๆ จึงจะจบัได ้เรียนถามอาจารย ์มนัแยกไดอ้ย่างไร มนัคือ
อะไร หรือจิตมนัเร็วจนมนัก็คือเวทนาจิตนัน่เอง ขอบพระคุณ 

ตอบ : ฉะนั้น เวลาภาวนา ภาวนาไปอยา่งน้ี ถา้ภาวนา ถา้จิตมนัสงบนะ เวลาภาวนาไปเป็นสมาธิ
ข้ึนมา เวทนาจิตท่ีรู้ ผูรู้้พิจารณาดูไปเร่ือยๆ ถา้ไปเร่ือยๆ พอเวทนากายมนัดบั ถา้เราต่อสู้กบั
เวทนา ถา้พูดถึงว่าเราท าสมาธิแลว้เราก าหนดดู เป็นสมาธิ เราดูเวทนาไป ถา้ดูเวทนาไป ถา้จบั
เวทนาไดก้พ็ิจารณาเวทนาของเราไป ถา้พจิารณาไปมนัรุนแรงมาก ถา้พิจารณามนัรุนแรง แลว้
รุนแรง เวลามนัมากข้ึน ความเจ็บปวดมนัมากข้ึน ถา้สติไม่พอนะ คนจิตใจท่ีไม่เขม้แขง็จะ
ทอ้ถอยเลย จะลุกจะหนีมนั 

“เผชิญกบัความจริงไปเร่ือย แต่ก็แปลก ขณะท่ีเวทนากายมนัรุนแรงสุดๆ มนัจะมีสติ
เขม้” 

ค าว่า “สติเขม้” มนัอยูท่ี่จริตไง อยูท่ี่วาสนาของคน จริตของคน ถา้จิตใจเขม้แข็ง จิตใจ
เขม้แข็ง เวทนามนัจะรุนแรงขนาดไหน ถา้เรามีสติมีปัญญาต่อสู้กบัมนัไป ถึงท่ีสุดเวทนาน้ีเป็น
นามธรรม ค าว่า “นามธรรม” คือว่ามนัไม่ใช่วตัถุ มนัเกิดข้ึนจากจิตท่ีไปยดึมนั จากจิตท่ีไป
ยอมรับมนั ถา้มนัพิจารณาของมนัไปถึงท่ีสุด เวทนามนัรุนแรงขนาดไหน มนัมีสติมนัเขม้ 
แลว้เวทนา ถา้สติมนัพอ ก าลงัมนัพอ มนัปล่อยได ้ พอมนัปล่อยไดข้ึ้นมามนัถึงแปลก แลว้
มหศัจรรย ์สติเขม้แขง็มาก ถา้เขม้แขง็มาก ส่ิงน้ีเราท าของเราไป 

ฉะนั้น มนัมีปัญหาอีกปัญหาหน่ึง ปัญหาว่า “พอมนัมีสติ มนัเหมือนจะมีจิตอีกดวง
หน่ึงมาซอ้นอยูห่ลงัผูรู้้” 

ถา้มีจิตอีกดวงหน่ึงมาซอ้นอยูห่ลงัผูรู้้ เหมือนกบัมีจิตซอ้นจิต เราเห็นภาพซอ้นกนัอยู ่
ถา้เห็นภาพซอ้นกนัอยู่ ถา้มนัเป็นจิต ถา้พูดถึงมนัเป็นจิต ถา้เราพิจารณาไป เราพิจารณาเวทนา
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ของเราไป ถา้มนัปล่อยไป มนัมีแต่ผูรู้้ เพราะผูรู้้มนัฉลาดแลว้ ผูรู้้มนัก็ไม่เสวยเวทนา ผูรู้้มนัก็ไม่
เสวยคือมนัไม่ไปยดึ มนัไม่ไปยดึมนัก็ปล่อย ถา้มนัปล่อยข้ึนมาแลว้ 

ทีน้ีปล่อย เห็นไหม ท าไมผูรู้้มนัซอ้นกบัผูรู้้ล่ะ มนัเหมือนมีจิตอีกดวงมนัซอ้นอยู ่

ถา้มนัซอ้นอยู่ เห็นไหม ถา้การภาวนาไปของคนมนัไม่เหมือนกนั ถา้จิต ดูท่ีหลวงปู่
ดูลยท่์านพูด ดูจิต ดูจิตไปจนจิตเห็นอาการของจิต 

ถา้จิตมนัปล่อย มนัปล่อยเวทนามา พอมนัปล่อยเวทนามา มนัปล่อยมา จิตเห็นอาการ
ของจิต คือจิตมนัก็เห็นรูป เห็นเวทนา เห็นสัญญา เห็นสังขาร เห็นวิญญาณ แต่ถา้มนัเห็นจิตซอ้น
อยูล่่ะ เห็นไหม กายนอก กายใน กายในกาย ถา้เราซอ้นอยู่ เราก็ตอ้งเคลียร์ตรงน้ี ถา้มนัซอ้นอยู่ 

ถา้มนัซอ้นอยู ่แต่เขาบอกว่า “มนัซอ้นอยูน่ี่มนัแปลก มนัน่ิมนวล เพราะมนัปล่อยมา มนั
สงบ มนัแปรปรวน มนัน่ิมนวล มนัสบาย สังเกตแลว้หลายหน แต่ไม่รู้ไปไหน ก็รู้ตลอดจน
เวทนากายมนัดบั กลบัมาเป็นปกติ บางคร้ังก็เจอตอนเม่ือสติดีๆ” 

ถา้สติดี มนัเป็นเหมือนกบักิเลสของใครกิเลสของมนั ถา้กิเลสของเรานะ กิเลสของ
เรามนัหยาบอยา่งไร เราก็พิจารณา จบัส่ิงนั้นแลว้พิจารณาของเราไป แต่ทีน้ีมนัพิจารณาเวทนา
ถึงดบัได ้ เวทนาดบัได ้มนัปล่อยได ้พอปล่อยได ้ จิตมนัสงบ พอมนัปล่อยวางเขา้มาเห็นจิตซอ้น
อยู ่ถา้จิตซอ้นอยู ่ จิตทั้งท่ีภาพแรกและภาพท่ีมนัซอ้นกนั ถา้ภาพแรก เราจบัอนันั้น เราจบัอนั
นั้นแลว้พิจารณา ถา้พิจารณา น่ีจิตนอก จิตใน 

ถา้มนัซอ้นอยู ่เราจะใหอุ้บาย เรียกช่ือมนัว่า จิตภายนอก จิตภายใน มนัมีนอกกบัมีใน 
เห็นไหม เวลาอารมณ์ความรู้สึก เราคิดถึงอารมณ์ความรู้สึก ผลกระทบจากภายนอก ภายนอกคือ
ว่าส่ิงใดกระทบใจเรา ส่ิงนั้นเราก็ขุ่นมวัใช่ไหม ถา้ส่ิงนั้นมนัจบไปแลว้ พอส่ิงนั้นจบไปแลว้ เรา
คิดถึงสภาวะเดิมอีก สภาวะท่ีกระทบ มนัเก็บขอ้มูลของมนัไว ้ถา้จากภายนอก จากภายนอก ถา้
จิตมนัเป็นภายนอก เราก็จบัรูปภายนอก ถา้เป็นจิตก็คือรูป ถา้จิตนอก จิตนอกมนัประกอบไป
ดว้ยอะไร รูปน่ีมนัเป็นอย่างไร เพราะเราเห็นจิตมนัซอ้นกนัอยู ่ ถา้จิตซอ้นกนัอยู ่ มนัตอ้งเป็น
รูป ถา้มนัเป็นรูป พอเราจบัมนัตอ้งมีอารมณ์ความรู้สึก มนัมีอารมณ์ความรู้สึก มนัมีความรับรู้ 
ถา้มีความรับรู้ ความรับรู้น้ีประกอบไปดว้ยอะไร ถา้มนัจบัได ้ถา้มนัจบัไม่ได ้เราก็ท  าความสงบ
ของใจใหม้ากข้ึน 

ถา้มนัจบัได ้ถา้เราเห็น เราก็จบัได ้ถา้เราไม่เห็นใช่ไหม มนัไม่เห็น เขาบอกว่า “ส่ิงท่ีมนั
จะเห็นมนัตอ้งท าสมาธิดีๆ มนัถึงจะจบัได ้ถา้สมาธิไม่ดีมนัก็จบัไม่ได”้ 
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ถา้สมาธิดีๆ เราท าสมาธิดีๆ แลว้เราจบัส่ิงน้ี จบัส่ิงน้ี เราแยกแยะ จิตนอก จิตใน ถา้จิต
ภายนอก เราจบัของเราเอง ถา้พิจารณาอยา่งน้ี ถา้ไม่พิจารณาอย่างน้ี พิจารณาเวทนาก็ได ้
เวทนากาย เวทนาจิต 

เวทนากายคือความเจบ็ปวดของร่างกาย ความรับรู้ของร่างกาย เวทนาจิตคือความรับรู้ 
ความรู้สึก ความดีใจเสียใจเป็นเวทนาของจิต มนัไม่ตอ้งอาศยัร่างกาย มนัไม่พอใจ มนัคบัแคน้
ส่ิงใดมนัก็มีเวทนาของมนั น่ีเวทนานอก เวทนาใน เวทนากาย เวทนาจิต ถา้มนัมีจิตนอก จิตใน 
อนัน้ีเป็นอุบายนะ พอพูดอยา่งน้ีป๊ับ ถา้ผูท่ี้มีการศึกษาในอภิธรรม “โอโ้ฮ! หลวงพ่อน่ีหลุดไป
ไกลเลยนะ ยงัเอามาจิตนอก จิตใน ยงัเอาจิตมาแบ่งแยกอีกหรือ” 

ต าราคือต  ารา เวลาส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนกบัเรา เช่น อาการคนเจบ็ป่วย เป็นโรคอะไร จะรักษา
ดว้ยวิธีการใด น่ีเหมือนกนั ถา้เม่ือจิตมนัเห็นว่ามนัซอ้นกนัอยู ่ เราก็ตอ้งจบัอาการของเรา จบั
รูปแบบของเรา จบัความเป็นไปของเรา แลว้มาพิจารณาแยกแยะของเรา แต่ถา้คนอ่ืนเขาไม่
เห็นอยา่งน้ี เขาไม่รู้อยา่งน้ี เขาเป็นโรคอย่างอ่ืน เขาไม่เป็นอยา่งน้ี มนัก็เร่ืองของจิตดวงนั้น 

ฉะนั้น ถา้เราจบัของเรา เพราะเราตั้งช่ือของเราเองว่าจิตมนัซ้อนกนั ในเม่ือคนเห็นคนรู้
เอง เห็นไหม เรารู้จกัคนน้ี เราเป็นหน้ี เรามีหน้ี มีความผูกพนักบัคนน้ี เราก็ตอ้งเคลียร์กบัคน
คนน้ีใหจ้บ ตอ้งใชห้น้ีเขา ตอ้งดูแลกนั เคลียร์กนัจนเร่ืองน้ีสงบไป 

จิตเหมือนกนั จิตถา้ใครไปรู้ไปเห็นส่ิงใด มนัยึดแลว้ มนัมีปมของมนัแลว้ว่ามนัรู้มนั
เห็นส่ิงใดแลว้มนัยดึของมนัไว ้ แลว้ยดึของมนัไว ้ ถา้อยา่งนั้นเราตอ้งจบัประเด็นน้ีแลว้
พิจารณาแยกแยะประเด็นน้ีใหป้ระเดน็น้ีใหม้นัปล่อยวาง ถา้มนัปล่อยวางข้ึนมา เห็นไหม 

ครูบาอาจารยท่์านจะสั่งสอน ท่านจะสั่งสอนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนัอยา่งน้ี เฉพาะ
บุคคล ถา้บุคคลคนนั้นมีจริตนิสัยอย่างน้ี แลว้ไปรู้เห็นตามความจริงอยา่งน้ี ก็ตอ้งแกไ้ขไปตาม
จริตนั้น ครูบาอาจารยท่์านจะใหอุ้บายเฉยๆ น่ีใหอุ้บาย 

อยา่งน้ีถา้ภาวนาไปนะ มนัจะมีปัญหา มีปัญหาเพราะว่า ถา้เราพิจารณาเวทนาไปแลว้
มนัปล่อยมาแลว้ พอมนัปล่อยแลว้ ปล่อยมาแลว้มนัก็ตอ้งเหลือจิตดวงเดียว เหลือเฉพาะความ
สงบระงบั แต่น้ีพอมนัปล่อยมาแลว้มนัจิตซอ้นกนั มนัมีจิตซอ้นกนัอยู ่๒ ดวง มนัเหมือนกบัมี
หนา้มีหลงั มีหลงัผูรู้้ มีผูรู้้อีกผูรู้้หน่ึง ถา้มีหลงัผูรู้้ มีอีกผูรู้้หน่ึง มนัก็เป็นวาสนาของเราเอง 
ท าไมมนัเป็นแบบน้ี เป็นแบบน้ีก็ตอ้งเคลียร์เอง 
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ถา้มนัปล่อยเวทนาเขา้มาแลว้ ถา้มนัเป็นไปได ้จิตจบัเลย พิจารณา ถา้มนัไม่เป็นความ
จริงมนัก็จะเป็นไตรลกัษณ์ คือมนัจะใชปั้ญญาคล่ีคลาย พอคล่ีคลายแลว้ จากท่ีว่า จิตนอก จิต
ใน พอปัญญารู้ทนั เคลียร์หมด มนัก็เหลือหน่ึงเดียว มนัมีของมนัหน่ึงเดียว ภวาสวะ มีภพ 
ปฏิสนธิจิต เพราะพลงังานของเรามนัมีของมนั ถา้มีของมนั ถา้มนัพิจารณาไดม้นัจะยอ้นกลบัมา
ท่ีน่ี 

จบั จบัแลว้เคลียร์ของเรา เฉพาะของเรา ถา้มนัเคลียร์ไดม้นัก็เป็นประโยชนก์บัเรา ถา้
มนัยงัเคลียร์ไม่ได ้ ถา้มนัพิจารณาเวทนาไดม้นัก็พิจารณาเวทนาต่อเน่ืองกนัไป เพราะท่ีเรา
ปฏิบติัข้ึนมา มนัละเอียดข้ึนมาเป็นชั้นๆ ข้ึนมา แต่เดิมเราก็พิจารณาของเราโดยความเขา้ใจว่า
ถา้พิจารณาอย่างนั้นแลว้เป็นปัญญา ถา้เป็นปัญญาแลว้มนัไม่ปล่อย 

พอไม่ปล่อย เราท าสมาธิมากข้ึน ถา้ท าสมาธิมากข้ึน เวทนามนัเกิดข้ึน พอเกิดข้ึน สติ
มนัเขม้ขน้ข้ึน มนัพิจารณาข้ึน มนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มามนัถึงมา
ซอ้นเขา้มาเห็นจิตซอ้นกนั เราก็จบั จบัจิต ถา้จบัจิตซอ้นจากภายนอกก็พิจารณา ถา้มนัพิจารณา 
มนัก็จะปล่อย มนัก็จะพลิกมาเป็นตวัใน ก็มาจบัตวัใน 

เวลากรณีน้ีกิเลสมนัสร้างสถานการณ์ใหค้นท่ีปฏิบติัลม้ลุกคลุกคลานไง เวลาอยา่ง
นั้นมนัเหมือนกบัเขาเล่นซ่อนหา เวลาหลบท่ีนัน่ หลบท่ีน่ี หลบท่ีนัน่ กิเลสมนัมีชีวิตนะ มนัอยู่
หลงัความรู้สึกของเรา เราท าส่ิงใดมนัจะสร้างภาพ มนัจะหลบหลีก ถา้เราจบัจิตตวันอก จบัจิต
ตวันอกพิจารณา ถา้พิจารณา มนัปล่อยวาง ถา้มนัพลิกมาเป็นตวัในก็จบัตวัในพิจารณา ถา้มนั
เป็นแบบนั้น แต่โดยทัว่ไปเขามีหน่ึงเดียว 

แต่น้ีถา้มนัซอ้นกนั ซอ้นกนั เราก็พูดตามคนท่ีซอ้นกนัไป เราพูดตามผูท่ี้เห็นว่ามนัมี
ซอ้นกนัอยู ่ ถา้ซอ้นกนัอยู ่ มนัเป็นปัญหาของเราคนเดียว แต่คนอ่ืนจะไม่เป็นแบบน้ี ถา้เราท า
ของเราอย่างน้ี ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา เราพิจารณาแลว้มนัจะ
ดีข้ึนเร่ือยๆ 

มนัดีข้ึนเร่ือยๆ หมายความว่า คนท่ีปฏิบติันะ แลว้มีเหตุมีผล คือปฏิบติัแลว้มนัมี
มรรคมีผลในใจ เรารู้เลยว่าเราท าแลว้มนัเหลือส่ิงใดตกคา้งในใจ จากคนท่ีปฏิบติัไม่มีตน้ไม่มี
ปลาย มนัจะไม่มีส่ิงใดตกคา้งในใจเลย มนัมีแต่สัญญา มีแต่ความรับรู้จากการศึกษา รับรู้จาก
สมอง เวลาสัญญาจ าไดก้็ว่าดี เวลามนัลืมไปก็ว่าจบ มนัไม่มีอะไรเป็นสมบติัส่วนตน ไม่มีอะไร
ตกคา้งในใจเลย 
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แต่คนท่ีปฏิบติัพอจิตสงบเขา้มาแลว้มนัมีความสงบ มนัมีรากฐานของใจ เราเคยสงบ เรา
เคยท าได ้มนัมีส่ิงตกคา้งในใจ ตกคา้งในใจคือหลกัใจของเรา แต่ถา้เราปฏิบติัไปแลว้ พอจิตมนั
พิจารณาเวทนาเขา้มาแลว้ เวลามนัพิจารณาถึงท่ีสุด สติมนัเขม้ขน้มาก เวลามนัพิจารณาจน
เวทนามนัดบัได ้น่ีมนัมีความตกคา้งในใจของเรา 

แลว้เวลาจิตมนัสงบเขา้มาแลว้ เห็นจิตมนัเหมือนกบั เพราะเราเห็นเอง เหมือนจิตมนั
มีผูรู้้ซอ้นอยูภ่ายหลงั ถา้มีผูรู้้ซอ้นอยูภ่ายหลงั ขา้งหนา้คือตวัปลอม ถา้ขา้งหนา้คือตวัปลอม เรา
จบัของเรา เราพิจารณาของเรา ถา้มนัซ้อนกนัอยู่ จิตมีสองไดอ้ยา่งไร จิตมีหน่ึงเดียวเท่านั้น แต่
ท าไมของเรามีสองล่ะ มีสองน่ีมนัสร้างภาพ มนัสร้างเงาข้ึนมาหลอกเราไง ถา้หลอกเราแลว้เรา
ก็งงอยูน่ี่ 

ถา้หลอกเรา เราว่าจิตมนัหลอกเรา แต่คนท่ีเห็น “มนัไม่ไดห้ลอกนะหลวงพ่อ มนัเห็น
จริงๆ มนัมีจริงๆ นะ” ไอค้นเห็นมนัน่าสงสารตรงน้ี มนัเห็นจริงๆ นะ ไม่ใช่หลอกหรอก มนัมี
จริงๆ แลว้มนัก็แกไ้ขไม่ไดจ้ริงๆ ไม่ไดจ้ริงๆ 

ท าความสงบของใจเขา้มา จบัแลว้พิจารณาจิตนอก จิตใน พอพิจารณาจิตนอก จิตใน 
มนัปล่อยแลว้ เด๋ียวเราจะรู้ของเรา มนัจะเป็นปัจจตัตงั มนัตอ้งรู้จริงไง ตอ้งรู้จริง ตอ้งรู้ชดั 

ตอ้งรู้จริง ตอ้งรู้ชัด แลว้ภาวนาต่อเน่ืองไป แลว้ใหอุ้บายเท่าน้ี ใหอุ้บายเท่าน้ีก่อน แลว้
ถา้ปฏิบติัต่อเน่ืองกนัไปแลว้มีปัญหาอย่างใด มีปัญหาอย่างใดค่อยมาถามกนัต่อ น่ีพูดถึงจิต
ซอ้นจิตเนาะ เอวงั 


