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ต้องรู้จริง
พระอาจารย์สงบ มนสฺ สนฺ โต

ถาม-ตอบ ปั ญหาธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ วัดป่ าสันติพุทธาราม (วัดป่ าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ถาม : เรื่ อง “งงสภาวะครับ”
กราบเรี ยนเรื่ องการภาวนาครับ ก่อนหน้านั้น

หลวงพ่ อ : ก่อนหน้านั้นเขาถามมาแล้วไง
ถาม : ก่อนหน้านั้นมันเคลื่อนจากตรงอกขึ้นมา ถ้าอยูใ่ นสภาวะปกติมนั จะรับทราบจุดนี้เป็ น
แค่ความรู ้สึกทางกายที่กลางดั้งจมูก เมื่อไรก็ตามถ้าทาสมาธิไปแล้วเริ่ มชาที่หน้า แล้วกาย
หายไป เหลือเพียงความรู ้สึกอันเดียว คือความรับรู ้ทางกายได้ ณ จุดนั้น มันวิง่ วนตรงใบหน้า
ขึ้นไปที่กลางกะโหลก กลับมาที่เปลือกตา เต้นถี่ๆ ความรู ้น้ ีไปปรากฏ ณ จุดใด การรับรู ้ผ่าน
ทางกายจะทราบได้ ณ จุดนั้นที่เดียว
หลังจากที่ผมกาหนดดูว่านี่อะไร ไล่ตอ้ นไปแล้ว เข้าไปเพ่งมัน มันก็จะย้อนมาที่
กลางดั้งจมูก เหมือนปลาติดเบ็ดแล้วตึงไปหมดที่ศีรษะ ผมพยายามกาหนดดูสภาวะ โดยรอบ
มันเป็ นแสงสว่างไม่โตมาก ตรงกลางเป็ นจุดสี ดา บางทีเหมือนสายฟ้าแลบออกมาจากตรงจุดสี ดา
นั้น ผมพยายามไล่ตอ้ นมาแล้วเข้าไปดู ๓ ถึง ๔ ครั้ง จึงเกิดความวิตกขึ้นว่าควรจะเข้าไปดูหรื อไม่
ควร ผมจึงตัดสิ นใจเข้ามาได้เพราะกาหนดพุทโธ ก็เลยกลับไปกาหนดพุทโธใหม่ ทาอย่างนี้จิตก็
ถอนออกมา กายก็กลับมารับทราบเหมือนเดิม ผมวิตกแล้วกลับมาพุทโธ แล้วหยุดออกมา
เป็ นอยู่ ๓ รอบ แล้วก็งงๆ ทุกครั้งครับ กามราคะผมไม่ขาดเลยนะครับ
คาถามครับ
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๑. ควรจะทาอย่างไรต่อไป ณ จุดที่เข้าไปนั้นจะพิจารณากายก็ไม่ได้เพราะไม่เห็นกาย
เพราะมีแต่ความรู ้อนั นั้น
๒. ผมอุปาทานไปเองหรื อไม่ครับ เพราะตอนแรกผมนึกถึงมันเป็ นเพียงแค่เลือดมัน
วิ่ง หรื อกล้ามเนื้อมันตึงเพื่อตัดความติดใจ แต่ตอนนี้มนั วิ่งพล่านเหมือนปลาว่ายอยูใ่ นสระน้ า
เลยครับ กราบขอบพระคุณ

ตอบ : นี่การภาวนาไง การภาวนา การกาหนดพุทโธ เขาบอกว่า กาหนดพุทโธนี่ทาสมถะ พอ
ทาสมถะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดนิมิต เดี๋ยวมันจะเกิดความรับรู ้ มันจะเกิดอุปาทาน มันจะหลงไป มันจะ
ปฏิบตั ิไม่ได้ ต้องใช้ปัญญา การใช้ปัญญาเขาจะรู ้ตวั ทัว่ พร้อมเพื่อมีปัญญารู ้เท่าทัน อย่างนี้เขา
บอกว่าเป็ นการปฏิบตั ิ
แต่ถา้ กาหนดพุทโธเป็ นสมถะแล้วมันจะเกิดอย่างนี้ มันจะเกิดนิมิต เกิดความรู ้
ความเห็น แล้วมันจะผิดพลาดไป แล้วปฏิบตั ิแล้วจะไม่ได้ผล ปฏิบตั ิไปแล้วก็มีแต่ความ
หลงใหลกันไป ปฏิบตั ิไปแล้วก็มีแต่ความได้ปลื้ม ปฏิบตั ไิ ปแล้วก็มีแต่ครู บาอาจารย์ยกย่องกัน
ไป มันจะไม่มีผลตามความเป็ นจริ งไง
แต่ถา้ ความเป็ นจริ งนะ การปฏิบตั ิ เราเข้าไปเผชิ ญความเป็ นจริ ง จิตของคน เราเปรี ยบ
เหมือนลายนิ้วมือของคนมันไม่เหมือนกัน จิตของคนก็ไม่เหมือนกัน พันธุกรรมของจิตก็ไม่
เหมือนกัน การสร้างบุญวาสนามาก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น เวลาจิตสงบเข้าไปมันก็แตกต่าง
หลากหลาย
ฉะนั้น ในอจินไตย ๔ พุทธวิสัย ปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว้างขวาง
มาก เป็ นอจินไตยที่เราจะคาดคิดไม่ได้เลย นี่เรื่ องของกรรม กรรมมันซับซ้อนมาก เป็ นเรื่อง
อจินไตยเลย แล้วเรื่องของโลก ความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็ นอจินไตย เพราะเป็ นอจินไตยคือมัน
จะซ้ าซากอยูอ่ ย่างนี้
แล้วเรื่องของฌาน เรื่องของฌานคือความสงบ มันเป็ นอจินไตยเชียวนะ ความ
อจินไตยคือมันหลากหลายไง ความรู ้สึกของคน การปฏิบตั ิของคนมันแตกต่างหลากหลายกันไป
เพราะว่าจริ ตนิสัยของคนมันไม่เหมือนกัน การสร้างบุญญาธิการมาแต่ละคนมันแตกต่างกัน ทีน้ ี
แตกต่างกัน แต่มนั มีจุดอันเดียวที่เหมือนกันคือเวลามันสงบ
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เวลาจิตมันสงบขึ้นมา ศีล สมาธิ ปัญญา ใครจะปฏิบตั ิไปทางไหนก็แล้วแต่ ถ้าจิตมัน
สงบ มันสงบเหมือนกัน ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ถ้าไม่มีความสงบระงับขึ้นมา
เวลาเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไร
การเกิดปั ญญาเป็ นภาวนามยปั ญญา ครู บาอาจารย์เราปรารถนาอย่างนั้น คาว่า “ครู บา
อาจารย์เรา” องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาอย่างนั้น แต่ปรารถนาอย่างนั้น องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมวินยั นี้ไว้ แล้วเราศึกษากันมา ดูสิ แนวทางปฏิบตั ิมนั มี
เป็ นกลุ่มเป็ นก้อน มันหลากหลายไปหมดเลย ครู บาอาจารย์องค์ใดปฏิบตั ิอย่างไร ท่านพอใจ
อย่างไรท่านก็สอนแบบนั้น เราใช้คาว่า “พอใจ” ไม่ใช่ความจริ ง
แต่เวลาถ้าเป็ นความจริ ง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านปฏิบตั ิของท่านตามความเป็ น
จริ งของท่าน ตามความเป็ นจริ งตรงไหน ตามความเป็ นจริ งที่ว่าท่านปฏิบตั ิของท่านสมความ
ปรารถนาของท่านแล้ว ท่านมาวางหลักข้อวัตรปฏิบตั ิข้ นึ มาแล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบตั ิตาม ลูก
ศิษย์ลูกหา เช่น หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ฝั้น ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบตั ิกนั ไป มันหลอก
กันไม่ได้ไง เช่น ถ้าเราปฏิบตั ิไม่เป็ น แล้วเราก็พยายามวางหลักเกณฑ์ของเราแล้วให้คนอื่น
ปฏิบตั ิตาม แล้วพอปฏิบตั ิไปแล้ว เวลาความเห็นภายในเวลามาพูดมันเหมือนกันไหมล่ะ ถ้าพูดไม่
เหมือนกันแสดงว่ามันขัดแย้งกัน แต่ถา้ เวลาปฏิบตั ิไปแล้ว ถ้าความเห็นภายในมันเหมือนกัน
มันไปทางเดียวกัน ธรรมะทางเดียวกัน ถ้าทางเดียวกันมันก็ถูกต้อง
ฉะนั้น หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านปฏิบตั ิของท่านสมความปรารถนาของท่านแล้ว
ท่านถึงได้วางข้อวัตรไว้ เช่น กาหนดพุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิ อานาปานสติ ทาความสงบของ
ใจเข้ามา ถ้าใจสงบแล้ว ถ้าออกฝึ กหัดใช้ปัญญา ถ้าปัญญามันก้าวเดินไป ถ้ามันก้าวเดินไป มัน
สารอกมันคายกิเลสออกเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไป
ฉะนั้น เวลาหลวงปู่ ฝั้น หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ แหวน เวลาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาท่าน
มีปัญหาในใจของท่าน หลวงปู่ มัน่ ท่านแก้ให้ๆ พอแก้ให้ข้ ึนมา พอมันมีปัญญาขึ้นมา มัน
เหมือนกัน มันทันกันไง เราจะบอกว่ามันทันกัน
ที่ว่า ตามความชอบของตน เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนตามความชอบ ใครมีความชอบใจอย่าง
นั้นก็เสนอแนวทางการปฏิบตั ิอย่างนั้น แล้วเราปฏิบตั ิตามกลุ่มตามก้อนอย่างนั้นเราก็เชื่อตามกัน
ไป แต่ความจริ งจากข้างใน ความจริ งจากข้างในมันอันเดียวกันหรื อเปล่า
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แต่ถา้ เป็ นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เป็ นครู บาอาจารย์เรามันเป็ นอันเดียวกัน อัน
เดียวกันหมายความว่า หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านปฏิบตั ิไปแล้ว แล้วท่านสั่งสอนครู บา
อาจารย์ของเรา อย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านไปปฏิบตั ิกบั หลวงปู่ มัน่ ท่านแก้กนั ภายใน ท่านแก้
กัน คนที่เห็นตามความเป็ นจริ งจากภายใน แล้วคนที่จะแก้ ถ้าไม่รู้ความจริ งมันจะแก้ได้ไหม
เวลาผิดพลาดไป เวลาหลวงตาท่านไปถามหลวงปู่ มัน่ “บอกให้ใช้ปัญญาๆ ตอนนี้ก็
ใช้ปัญญาแล้วนะ ไม่ได้หลับได้นอนเลย ตอนนี้มนั นอนไม่ได้เลย เวลาไม่ออกก็ว่าติดสมาธิ
พอออกจากสมาธิ ใช้ปัญญาแล้ว ตอนนี้มนั นอนไม่ได้เลย”
ถ้าคนที่ไม่มีภูมิ ไม่มีความรู ้จากภายในก็งงๆ เหมือนกัน บอกเขาไปแล้วเขาเกิด
ประสบการณ์ของจิต จิตมันเป็ นไป เราจะแก้อย่างไร
ก็บอกว่า “อันนั้นสมบัติบา้ สมบัติบา้ ต้องกลับมาทาความสงบของใจ”
“สมบัติบา้ ได้อย่างไร ก็ติดสมาธิอยูน่ ี่ ก็ว่าอันนั้นมันไม่ใช้ปัญญา นี่มนั ใช้ปัญญา
สมบัติบา้ ได้อย่างไร ถ้าไม่ใช้ปัญญามันจะชาระกิเลสได้อย่างไร”

ท่านบอกว่า “ถ้ ามันจะใช้ ปัญญามันก็ต้องมีสมาธิ มันต้ องมีกาลังของมัน กาลัง
ของมันมี มันมีหลักใจ หลักใจมันพิจารณาไป เพราะสิ่งทีเ่ ป็ นธรรมะมันจะเข้ ามาชาระ
ล้ างไอ้ หลักใจนี่แหละให้ มันดีขึน้ ” นี่สิ่งทีม่ นั เป็ นความจริงมันมีอย่ างนีไ้ ง
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าปฏิบตั ิไปแล้วมันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน เป็ นต่างๆ เพราะองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้ว ท่านก็วางธรรมวินยั นี้ไว้ ทีน้ ีเราไปศึกษา เราไม่มีครู บา
อาจารย์
ครู บาอาจารย์คือหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านคอยชี้นา คอยประคับประคอง คอย
กระตุก คอยบังคับให้เราเข้าทาง ถ้ามีครู บาอาจารย์ ครู บาอาจารย์ชกั นาตรงนี้ เราก็จะเข้าสู่
สัจจะ
แต่ถา้ เราศึกษาของเราเอง มันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน เราเชื่อมัน่ ของเราอย่างนั้น พอเราไป
แล้วจิตมันเป็ นอย่างนั้นก็เลยบอกว่า ถ้าทาสมถะไปแล้วมันจะเกิดนิมิต มันจะเกิดความ
หลงใหล
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กรรมฐานเราก็ตอ้ งให้ปฏิบตั ิ ให้ทาความจริ งขึ้นไป ใครเกิดนิมิตก็แก้กนั ตามนิมิตนั้น
ถ้าใครไม่เกิด สงบไปโดยระงับไป อันนั้นก็วาสนาของเขา มันก็เป็ นความดีของเขา อันนี้พูด
ถึงตามความเป็ นจริ งนะ ทีน้ ีความจริ งมันเป็ นแบบนั้น ฉะนั้น เวลาปฏิบตั ิมนั ต้องจาเพาะตน

จิตนีม้ นั จาเพาะดวงใครดวงมันนะ จิตของใคร ดวงใจของใคร มันก็เฉพาะคนคน
นั้น เวลาปฏิบัติไป ใครจะมีอุปสรรคสิ่งใดก็เฉพาะของเขา แม้แต่ ปฏิบัติมาร่ วมสานักครูบา
อาจารย์ เดียวกันมันก็ยังแตกต่ างหลากหลายกันไป ฉะนั้น ครูบาอาจารย์ ต้องเฉพาะตนๆ ให้ แก้
เฉพาะคนคนนั้น ฉะนั้น สิ่งอย่ างนี้มนั ถึงแนวทางปฏิบัติมนั เป็ นแบบนี้ ถ้ าครูบาอาจารย์
ท่านปฏิบัติแล้ ว
ย้อนกลับมาที่คาถาม คาถามว่า เวลามันกาหนดแล้วมันมีความรู ้ มันเป็ นจุดของความรู ้
ความรู ้มนั ไปรู ้ที่กาย มันไปรู ้ที่กลางดั้งจมูก แล้วมันก็วิ่งไปวนไปเวียนมา
กาหนดพุทโธ เขาบอกว่าเขาได้สติข้ นึ มา สิ่ งที่เขาทาเขาบอกมันได้เพราะพุทโธ ได้
เพราะพุทโธ เขาก็กลับมาพุทโธ มันก็ถอนหมดเลย คาว่า “ถอนหมดเลย” แสดงว่าลงไปมีสติไหม
ถ้ามีสตินะ สิ่ งที่รู้ที่เห็น เราก็รู้ก็เห็น
หลวงปู่ ดูลย์ท่านบอก เวลาเห็น เห็นจริ งไหม จริ ง แต่ความเห็นนั้นจริ งไม่จริ ง ไม่จริ ง
ความเห็นจริ งไหม จริ ง รู ้เห็นจริ งๆ นี่แหละ แต่มนั ไม่จริ ง นี่ก็เหมือนกัน พอจิตถ้า
โดยปกติมนั ก็คิด มันก็จินตนาการของมันไป ถ้าเราพุทโธๆ จิตมันปล่อยวางเข้ามา ถ้ามันเป็ น
จริ ตนิสัยมันก็ไปรู ้นนั่ รู ้นี่ แล้วรู ้ไปทาไม ทาไมไม่รู้พุทโธล่ะ
รู ้พุทโธกับไอ้รู้ที่วิ่งไปวิ่งมาก็อนั เดียวกันนัน่ น่ะ เราปล่อยพุทโธแล้วก็ไปอยูต่ รงนั้น
มันวิ่งไปวิ่งมานัน่ น่ะ วิ่งไปวิ่งมายังดี มันไม่ตกภวังค์ ไม่หลับไป ถ้าวิ่งไปวิ่งมา วิ่งจนหายไป
เลย แล้วก็วูบหายไปเลย แล้วก็หลับไปเลย หลับไปทีหนึ่ง ๕ ชัว่ โมง ๖ ชัว่ โมง
อย่างนี้จะบอกว่า ถ้ามันกาหนดพุทโธแล้วจะมีโทษอย่างนี้หรื อ
ไม่ใช่ คนที่พทุ โธๆ แล้วสงบไปเฉยๆ ก็มี คนที่พทุ โธๆ แล้วดิ่งลงลึกๆ ก็มี พุทโธแล้ว
เอาไม่อยู่ เขาต้องใช้ปัญญาก็มี แล้วบางครั้งการพุทโธ เพราะกิเลสถ้ามันรู ้ทนั แล้วมันก็พลิกแพลง
ของมันไป
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ฉะนั้น ถ้าเราพุทโธๆ จิตพุทโธๆ พุทโธนี่พุทธานุสติ จิตมันเกาะอยู่จนมันมีกาลังของมัน
แล้วมันขาดสติมนั ก็ไปรู ้นนั่ น่ะ รู ้วิ่งไปวิ่งมา ไปรู ้ทาไม รู ้วิ่งไปวิ่งมามันจะมีประโยชน์อะไร เรา
ก็กลับมาที่พุทโธมันก็จบ
แต่นี่บอกว่า วิ่งไปที่พุทโธ มันวิ่งไปพุทโธ มันเหมือนกับว่า พอมันวิ่งไปที่ความรู ้
ความรู ้ไปทัว่ ร่ างกายมันจะตึง
แมงป่ องมันกัดมันก็ตึงนะ ตะขาบกัดมันก็ตึง เวลาสัตว์มนั ต่อยมันก็ตึง ผึ้งต่อยมันก็
ตึง แล้วเวลาพุทโธๆ มันตึงแล้วมันทาไมล่ะ

เราไปสนใจเอง เราไปสนใจใคร่ รู้ อยากรู้นั่นรู้นี่ เขาให้รู้ทพี่ ุทโธเฉยๆ เวลาหลวง
ตาท่านพูด เวลาคนทีป่ ฏิบัติยังไม่เป็ น ท่านบอกว่า ให้กาหนดพุทโธนะ ให้ มเี รากับพุทโธ
เท่านั้น โลกธาตุมนั จะแตกสลายไปก็ช่างมัน ให้ เราอยู่กบั พุทโธ
ไอ้นี่ไม่อย่างนั้นน่ะ พุทโธไว้นะ แต่ความคิดมันคอยระวังเลยนะ อู๋ย! จะรู ้เรื่ องนั้น จะ
รู ้เรื่ องนี้ ไอ้พุทโธก็เลยเป็ นแค่เสี้ ยวเดียว ไปรู ้เรื่ องอื่นหมดเลย มันไม่มีประโยชน์
ถ้าพุทโธชัดๆ ถ้าพุทโธชัดๆ มันก็รวมไง เลเซอร์มนั ไม่กระจาย มันเฉพาะของมัน
เฉพาะของมัน มันก็เป็ น เขาเรี ยกเอกภาพ พอจิตพุทโธๆ มันอยูก่ บั พุทโธ กาหนดพุทโธไป
เรื่ อยๆ พุทโธไปเรื่ อยๆ เพราะพุทโธนี่พุทธานุสติ ระลึกถึงพุทโธ พุทธะ พุทโธๆ มันไม่เป็ น
อย่างอื่น
ถ้าจิตมันเกาะไปเรื่ อยๆ ถ้ามันละเอียดขึ้นมา ถ้ากิเลสมันมีนะพุทโธก็ชดั เจน แต่มนั ไม่
ลง ก็พุทโธกันอยูอ่ ย่างนั้นน่ะ เพราะจิตมันกระด้าง แต่ถา้ เรามีสตินะ พุทโธๆ พุทโธไปเรื่ อยๆ มัน
จะกระด้างก็กล่อมมันไปเรื่อยๆ พุทโธๆ
แล้วถ้ามันเห็นโทษของมันนะ พุทโธ พุทธานุสติ แล้วไอ้ความกระด้างของจิตมัน
อ่อนลง อ่อนลง จิตมันก็ละเอียดเข้ามา คาพุทโธก็จะละเอียดเข้ามาๆ พุทโธ คาว่า “ละเอียด” คือ
มันชัดเจน แต่มนั ไม่กระด้าง พอมันไม่กระด้าง ความต่อต้านของใจมันก็ไม่มี
ความต่อต้านของใจ เพราะมันพุทโธแล้วมันกระด้าง พอกระด้าง มันขัดขืน พอมันขัด
ขืน พุทโธก็ยาก พุทโธก็ไม่ได้ พุทโธก็วุ่นวาย แต่เพราะเราพุทโธกล่อมไปเรื่ อยๆ เพราะมันอยูท่ ี่
นิสัยของจิต ถ้าจิตบางดวงนะ พุทโธแล้วมันชอบ
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อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเยีย่ มเพื่อน ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู ้
พอตรัสรู ้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเยีย่ มเพื่อน เห็นเพื่อนทาอาหารกันมากมายมหาศาล ถาม
เพื่อนว่า “นี่มีงานอะไรกัน มีงานอะไรกัน”
“อู๋ย! พรุ่ งนี้นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฉัน ไม่รู้อีกหรื อว่าองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้แล้ว”
ได้ยนิ คาว่า “พุทธะ” อนาถบิณฑิกเศรษฐีนอนไม่ได้เลยคืนนั้นน่ะ ใจมันพองหมด ใจมัน
ฟูหมดเลย อยากพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก เดินจงกรมทั้งคืนเลย ก่อนรุ่ งอรุ ณไปเฝ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาฉัน ได้ยินว่าพุทโธ
ไม่ได้เลย คนมีอานาจวาสนาขนาดนั้นนะ ไอ้ของเรา พุทโธ พุทธะ ก็บอกว่ามันเป็ นสมถะ
ถ้าเราเคารพบูชาของเรา เราพุทโธ ถ้าจิตของคนมันกระด้าง มันต่อต้าน อันนั้นคือ
วาสนาของเรา เราสร้างมาแค่น้ ี แต่จิตของคนมันนิ่มนวล มันฝักใฝ่ มันอยากรู ้ มันอยากมีที่พ่งึ มัน
แสวงหา พอคาว่า “พุทโธ” มันพอใจ มันพอใจ มันอยากทา นี่เราทาไป นี่เราพูดถึงอานาจ
วาสนาของใจนะ
พุทโธเป็ นพุทโธ เป็ นคาบริ กรรมเฉยๆ พุทธานุสติ แต่จิตใจของคนที่หยาบ ที่
กระด้าง ที่ปานกลาง ที่มนั ละเอียดลึกซึ้ ง มันยังมีเป็ นอีกชั้นหนึ่ง แล้วมากาหนดพุทโธ
เหมือนกัน มันจะรู ้เหมือนกันได้ไหม
กาหนดพุทโธด้วยกัน บางคนพุทโธแล้วดี บางคนพุทโธแล้วมันต่อต้าน ต่อต้านมันก็
ไปธัมโม ธัมโมไม่ได้ก็ไปสังโฆ สังโฆไม่ได้ก็ไปมรณานุสติ ไประลึกถึงความตาย นี่เขามี
อุบายไง เขามีอุบายเพื่อว่าไอ้ที่ต่อต้านในใจ เรามีอุบายเข้าไปเพื่อรู ้ทนั มัน ถ้ารู ้ทนั มัน มันก็จะ
ละเอียดเข้ามา มันก็ปล่อย มันละเอียดเข้ามา
ทีน้ ีจะไปรู ้ไปเห็นสิ่ งใด อันนี้มนั รู ้เห็น มันเป็ นกิเลสรู ้เห็น ความรู ้เห็น จะเกิดสิ่ งใด รู ้
จริ งไหม จริ ง เห็นจริ งไหม จริ ง แต่ความเห็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่พุทโธ มันก็ระลึกเรื่ องอื่น คิดเรื่ อง
อื่น มีความเห็นเรื่ องอื่น เพราะมันเป็ นพลังงาน มันเป็ นจริ ตนิสัยที่มนั ชอบใฝ่ คิด ธาตุ ธรรมชาติ
ที่มนั จะรู ้ ธรรมชาติของมันเป็ นแบบนั้น ธรรมชาติมนั รับรู ้ไปเรื่ อย มันก็แปะไปเรื่ อย ถ้ามี
ตัณหามันก็เกาะเกี่ยวไปเรื่ อย แต่น้ ีไปพุทโธแล้วมันก็ยงั ดีดดิ้นของมัน เพราะมันไม่มีวาสนา
ไม่มีวาสนา เห็นไหม
เขาบอกว่าเขาดูสภาวะเวลามันวิ่งไปวิ่งมา มันเป็ นกะโหลกศีรษะอะไรไป
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ไปอยากรู ้มนั มันก็หลอกเอาน่ะสิ เออ! มันไปอยูท่ ี่กะโหลกศีรษะมันจะเป็ นอย่างไร
เนาะ ในกะโหลกศีรษะมันมีสมองนะ มันมีเส้นเลือดด้วย มันมีเลือดไปหล่อเลี้ยงด้วย มันมี
ออกซิเจนด้วย นี่มนั ไปเลย
ถ้าเราพุทโธ มันจะไปไหนไม่เกี่ยว ยังไม่ถึงเวลาจะให้มนั ออกรู ้ เราก็ดึงของเราไว้
มันจะเต้น มันจะถี่อย่างไร พุทโธไว้ พอพุทโธ จิตมันกลับมาที่พุทโธ ไอ้ที่มนั เต้น ไอ้ที่มนั ถี่ ไอ้
ที่มนั วิ่งไปรอบสมอง มันไปอยูท่ ี่พุทโธหมด มันไปอยูท่ ี่ธาตุรู้หมด มันไปอยูท่ ี่ตวั มันเองหมด
มันจะเป็ นสมาธิ ไอ้นี่มนั ส่ งไปรับรู ้ เวลาจะออกภาวนา ออกใช้ปัญญามันคนละเรื่ องกันนี้นะ มัน
คนละเรื่ องกับที่เป็ นนี่เลย
ฉะนั้น พอเขาบอกเขาคิดได้ว่าสิ่ งที่มนั เกิดขึ้นเพราะเขากาหนดพุทโธ มันตัดสิ นใจ
กลับมาที่พุทโธ มันเลยถอนออกมา
มันไม่ได้ถอนหรอก เราคิดเอาเองว่าสิ่ งที่เรารู ้เราเห็น เหมือนฝัน เวลาเราฝันไป อูฮ้ ู!
เราฝัน จินตนาการไปทัว่ เลย พอตื่นนอน โอ้! เราฝันเนาะ ไอ้นี่ก็เหมือนกัน เวลามันไป เราจะ
บอกว่า ไอ้ที่ว่ามันถอนขึ้นมา มันไม่ได้ถอนหรอก มันไม่มีอะไรหรอก เราเคลิบเคลิ้มไปเอง
พอเราพุทโธชัดๆ มันก็กลับมารับรู ้ รับรูแ้ ล้วมันก็เป็ นปกติ เราก็ดูของเราอยูอ่ ย่างนี้ ถ้าเป็ นสมาธิ
มันเป็ นอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็ นสมาธินะ จิตมันสงบเข้ามา พอสงบเข้ามาแล้วเราจะใช้ปัญญา
อย่างไร
ข้อที่ ๑ “ควรทาอย่างไรต่อ ณ จุดที่เข้าไปนั้นจะพิจารณากายก็ไม่ได้เพราะไม่เห็นกาย
เพราะมีแต่ความรู ้อนั นั้น”
นี่เพราะคาถาม เราก็สงสัยใช่ไหม บอกว่า การวิปัสสนา คนปฏิบตั ิแล้วอยากจะ
ก้าวหน้า พออยากจะก้าวหน้า การปฏิบตั ิ แล้วก็ตอ้ งใช้ปัญญา การใช้ปัญญา เขาบอกว่าถ้าใช้
ปัญญาอย่างนี้เป็ นโลกียปัญญา เราก็ตอ้ งทาความสงบของเราก่อน พอจิตมันอุปาทาน มันไปรู ้
ไปเห็นอย่างนั้นก็ว่าอันนั้นเป็ นสมาธิ อันนั้นมีปัญญาแล้ว แล้วเราจะพิจารณากาย แล้วเวลามันไป
เห็นเป็ นจุดเป็ นต่อม มันไปเห็นมันวิ่งเต้นนั้น มันก็ไม่เป็ นกายเสี ยอีก อ้าว! แล้วพิจารณากาย
พิจารณากายไม่ได้
“ผมควรทาอย่างไรต่อครับ เพราะผมพิจารณากายไม่ได้ เพราะผมไม่เห็นกาย”
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ก็ไม่เห็นน่ะสิ เพราะมันยังไม่เห็น แต่ถา้ ตรงนี้นะ ถ้าอยากให้เห็นนะ จินตนาการก็เห็น
เห็นแบบจินตนาการ เห็นแบบจินตนาการมันก็เห็นแบบโลกไง เห็นจินตนาการมันก็เป็ นแบบ
นั้น เรานึกภาพกายมันก็เห็นกาย แต่จิตไม่สงบนึกภาพกายแล้วมันก็เรื่ องจินตนาการเฉยๆ
แต่ถา้ เราทาพุทโธต่อเนื่องให้จิตมันสงบก่อน ถ้าจิตสงบก่อนแล้วราพึงไป ก็คือนึก
นัน่ แหละ นึกไปที่กาย ถ้าจิตสงบ นึกไปที่กาย พอเห็นกาย มันขนพองสยองเกล้า คนที่เห็นกาย
ตามความเป็ นจริ งนะ มันสะเทือนหัวใจมาก เหมือนคนที่ซ่อนสิ่ งใดไว้ในจิตใต้สานึก แล้วพอไป
รู ้ถึงความเลวทรามของเรานะ ความเลวทรามของเราคือทิฏฐิมานะที่มนั ไปยึดมัน่ ถือมัน่ พอเรา
ไปรู ้ความเลวทรามในจิตใต้สานึกนะ โอ้โฮ! มันสะอิดสะเอียน ถ้าเห็นกายเห็นอย่างนั้น ถ้าคน
เห็นกายนะ
แต่ไอ้ที่เราเห็นๆ กันนี่มนั เห็นโดยที่ใครๆ ก็เห็นได้ ใครๆ ก็รู้ได้ นี่เขาเรี ยกโลก มัน
เห็นแบบพื้นฐานของโลก มันไม่ใช่เห็นโดยสติปัฏฐาน ๔ ถ้าเห็นโดยสติปัฏฐาน ๔ จิตมันสงบ
ก่อน เห็นไหม ที่บอกว่า ย้อนกลับไปที่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ทาความสงบของใจเข้ามาก่อน พอใจสงบแล้ว จิตมันสงบแล้ว เวลามันราพึงขึ้นมา
พอไปเห็นกายมันเห็นโดยจิตใต้สานึก เห็นโดยตัวจิต เห็นโดยจิต ไม่ใช่เห็นโดยสมอง เห็นโดย
จินตนาการ ถ้าเห็นอย่างนั้นมันถึงเป็ นการพิจารณากาย
แล้วการพิจารณากาย ถ้าเราปฏิบตั ินะ ผูถ้ ามเวลาปฏิบตั ิ กลับไปพุทโธให้ชดั ๆ แล้ว
ถ้ามันไม่เห็นกายนะ นัง่ พุทโธต่อเนื่องไป ถ้าจิตสงบแล้วมันจะเกิดอาการความรู ้สึก นี่คือ
เวทนาที่มนั เกิด จับกาย จับเวทนา จับจิต จับธรรม สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในสติปัฏฐาน ๔ ไม่ตอ้ งว่าเรา
จะต้องเห็นกาย บังคับจะให้เห็นกาย
เวลาเราบังคับว่าจะให้เห็นกาย เหมือนไปตลาดไปซื้อเนื้อ ไปซื้อเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์
เขาไม่มี เขามีแต่ปลา บอกไม่เอา จะเอาเนื้อสัตว์ เราไปตลาด ถ้ามีเนื้อสัตว์ เราก็ซ้ือเนื้อสัตว์
วันนี้วนั พระ เขาไม่ฆ่าเนื้อ เขามีอย่างอื่น เราก็ซ้ืออย่างอื่น เราซื้ออย่างอื่นได้ เราพลิกแพลงจะซื้อ
สิ่ งใดมาเป็ นอาหารของเราได้
ในการที่จิตสงบแล้ว เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อจะใช้วิปัสสนาไป ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็ นสติปัฏฐาน ๔ ถ้าอย่างนั้นมันถึง
จะเห็นกาย ถ้าการเห็นกายต้องจิตสงบก่อน ถ้าจิตสงบแล้วถึงเห็นกาย
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ถ้าจิตยังไม่สงบ เราก็ทาความสงบของใจเพื่อเป็ นการบารุ งรักษาจิตใจของเรา จิตใจ
ของเรามันฟุ้งซ่าน มันมีแต่ความเดือดร้อน มีแต่ความเร่ าร้อน ถ้าเราพุทโธๆ จิตมันปล่อย มัน
สงบระงับเข้ามามันก็เป็ นความสุ ข เพราะมันปล่อยความเดือดร้อนเข้ามา ถ้าเราภาวนาอย่างนี้
เราก็ภาวนาเพื่อบารุ งหัวใจของเรา
หัวใจของเรามันทุกข์มนั ยาก หัวใจของเรามันไม่มีหลักมีเกณฑ์ พอมันสงบระงับเข้า
มา มันจะมีสติปัญญาเลยนะว่า ชีวิตเราก็เป็ นแค่น้ ี แล้วเราจะตื่นเต้นอะไรกับโลก เราจะฟุ้งซ่าน
ไปทาไม เราจะไปแบกรับทาไม พอสงบแล้วมีสติปัญญา มีสติปัญญา ชีวิตนี้มนั ก็ไม่ลุ่มๆ ดอนๆ
แล้ว ชีวิตนี้มนั ก็มนั่ คงแล้ว แล้วถ้ามัน่ คง ชีวิตนี้ชีวิตในปัจจุบนั นี้ไง
แล้วถ้าทาความสงบมากขึ้น เพราะจิตมันเริ่ มละเอียดอ่อน จิตมันไม่กระด้าง จิตมัน
ไม่ต่อต้านนัก เราก็ทาพุทโธของเราต่อเนื่องไปๆ พอจิตสงบระงับมากขึ้นไปแล้วค่อยราพึงไป
เห็นกาย นี่มนั เป็ นขั้นเป็ นตอนของมันขึ้นมา
ครู บาอาจารย์เราที่ปฏิบตั ิมาแล้วท่านฉลาด ท่านวางข้อวัตรปฏิบตั ิของเรา ท่านผ่านทุกข์
ยากมาก่อน ท่านจะให้พวกเราปฏิบตั ิสะดวกสบายขึ้นมา อันนี้เราทาต่อเนื่องขึ้นไป ฉะนั้น สิ่ งที่
ยังงงๆ ก็งงๆ คนปฏิบตั ิใหม่เป็ นแบบนี้
เราปกป้องนะ ปกป้องคนที่ปฏิบตั ิ เวลาไปเห็นนิมิต เวลาพุทโธแล้วเขาบอกว่า มันเป็ น
สมถะ มันจะเกิดนิมิต มันจะเกิดความหลงใหล
เราปกป้องตรงนี้มาก เราปกป้องให้คนที่ปฏิบตั ิให้จิตทุกดวงเข้าไปสู่ ความเป็ นจริ ง
ของจิตดวงนั้น จิตของมนุษย์เรา จิตทุกดวงมันมีความทุกข์ความยากทุกดวงใจ ให้ดวงใจดวง
นั้นได้ประพฤติปฏิบตั ิให้เข้าไปสู่ จิตของตัว ฉะนั้น เขาบอกว่าต้องทาอย่างนั้นๆ...เราปกป้อง
ตรงนี้
แต่เวลาเข้าไปเห็นอย่างนี้ปั๊บ เห็นว่าเห็นนูน้ แล้วมันต้องเป็ นอย่างนั้น ต้องเป็ นอย่างนี้
อันนี้จินตนาการหมดเลย ปล่อยให้หมด เราพุทโธหรื อใช้ปัญญาอบรมสมาธิเพื่อความสงบ
ของใจ ไม่ใช่รู้ว่าใจมันจะวิ่งไปไหน มันจะไปตึงที่ไหน มันจะไปหย่อนที่ไหน ไร้สาระ มันจะ
ตึงมันจะหย่อนขนาดไหน ทางโลกเขาก็เป็ นกัน ทางอื่นเขาก็เป็ นกัน โลกเขาเป็ นกันอยูแ่ ล้ว คน
เจ็บไข้ได้ป่วย ร่ างมันบวม บวมน้ า บวมอะไรร้อยแปด ไม่เป็ นเรื่ องแปลกประหลาดเลย
แต่เพราะเราเป็ นนักภาวนาใช่ไหม เวลาภาวนาหน่อยขึ้นไป ไปรู ้เข้า มันแปลกประหลาด
เพราะเราภาวนาไง เราภาวนาแล้วเราเก่ง เรารู ้ว่ามันตึง เรารู ้ว่าเราเก่งแล้วก็เลยหลงไง ไม่มีประโยชน์
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อะไรหรอก เราภาวนาเพื่อจิตสงบ ภาวนาเพื่อความสงบระงับ แล้วถ้ามันจะรู ้จะเห็น เห็นสติปัฏ
ฐาน ๔ นั้นเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
นี่เขาบอกว่า ทาไมมันถึงไม่เห็นกาย
ไม่เห็นกายเพราะว่าจิตเราสงบกาลังไม่พอ กาลังเราไม่ดีพอ แล้วถ้ากาลังไม่ดีพอ
พิจารณากายได้ไหม การพิจารณากาย ถ้ากาลังเราไม่ดีพอ เราพิจารณากายโดยมรณานุสติ การ
พิจารณากายของเราโดยสามัญสานึกว่าร่ างกายนี้มนั ต้องผุพงั เป็ นธรรมดาต่างๆ พิจารณาอย่างนี้
มันก็ไม่ผิด พิจารณาอย่างนี้เขาเรี ยกว่าปัญญาอบรมสมาธิ พิจารณาอย่างนี้มนั เป็ นสมถะ ถ้าจิตมัน
สงบแล้ว ถ้ามันเห็นกาย มันเห็นคนละเรื่ องกัน อย่างเช่นเราพิจารณาร่ างกายว่ามันชราคร่ าคร่ าเป็ น
ธรรมดา เราพิจารณาอย่างนี้มรณานุสติ พิจารณาให้มนั สงบระงับ แต่พอจิตสงบแล้วเราเห็นกาย
นะ เดี๋ยวจะรู ้ เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนามันแตกต่างกันอย่างไร
การเห็นกายเหมือนกัน แล้วเห็นไม่เหมือนกันอย่างไร การเห็นกายเหมือนกัน แต่ไม่
เหมือนกัน เพราะคุณภาพของจิตมันไม่เหมือนกัน คุณภาพของจิตมันละเอียดกว่า ไม่ใช่
คุณภาพของจิตที่เป็ นสามัญสานึกที่เป็ นโลกมนุษย์น้ ี
จิตมันสงบ มันมีสิ พอปฏิบตั ิไปแล้วมันจะรู ้ว่าโลกกับธรรมมันแตกต่างกันอย่างไร
สมาธิกบั ไม่สมาธิมนั แตกต่างกันอย่างไร มันแตกต่างสิ ไม่แตกต่างมันจะเป็ นอย่างนั้นหรื อ แต่ถา้
คนเป็ นจะรู ้ นี่พูดถึงผูท้ ี่ปฏิบตั ินะ
“๒. ผมอุปาทานไปเองหรื อไม่ครับ เพราะตอนแรกผมนึกถึงมันเป็ นเพียงแค่เลือดวิ่ง
ไปตามกล้ามเนื้อมันตึงเพื่อตัดความติดใจ แต่ตอนนี้มนั วิ่งพล่านไปเหมือนปลาอยูใ่ นสระเลย”
มันวิ่งพล่านไปเพราะความติดใจไง เห็นไหม เวลาเขาบอกว่า “ผมเป็ นอุปาทานไป
หรื อเปล่า แล้วผมใช้ปัญญาแล้วผมคิด เราต้องตัด เพื่อตัดความติดใจในความรู ้อย่างนั้น”
ความติดใจ เห็นไหม นี่ยงั ดี มีสติว่าความติดใจ ติดใจคือเราชอบอารมณ์น้ นั ถ้าเรา
พอใจอารมณ์น้ นั อารมณ์น้ นั จะอยูก่ บั เรา หลวงตาท่านสอนว่า อย่ าเสียดายอารมณ์ อย่ า

เสียดายความพอใจ
อย่าเสี ยดายว่ามันวิ่งพล่าน อย่าเสี ยดายว่ามันวิ่งเหมือนปลาอยูใ่ นสระน้ านี้เลย เหมือน
จิตมันวิ่งอยูน่ ี่ไร้สาระ ไร้สาระ เราไม่ตอ้ งการจิตวิ่ง เราต้องการจิตหนึ่ง เราต้องการจิตที่มนั นิ่ง
มันเป็ นเอกัคคตารมณ์ มันตั้งมัน่ เราต้องการความตั้งมัน่ ความมัน่ คงของจิต เราไม่ตอ้ งการการไป
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รู ้ ปลามันอยูใ่ นสระน้ า เขายังไปเอาปลานั้นมาเป็ นอาหาร ไอ้นี่จิตมันวิ่งเหมือนปลาเลย เรา
ไม่ใช่ปลา เราก็จะให้เป็ นเหมือนปลาเลย
เราเป็ นคน เราเป็ นคน เราเป็ นนักปฏิบตั ิดว้ ย นี่เป็ นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วย กาลัง
ปฏิบตั ิพุทโธ กาลังจะปฏิบตั ิข้ นึ มา แล้วบอกมันเหมือนปลาเลย ปฏิบตั ิแล้วจะไปเป็ นปลา เรา
ไม่เป็ นปลาสิ เราตัดความติดใจ ความติดใจคือกิเลส ความติดใจคือโดยปกติคนภาวนาแล้ว ถ้า
ไม่มีมรรคมีผล ไม่มีสิ่งใดเลยก็ถวิลหา ปฏิบตั ิแล้วไม่ได้อะไรสิ่ งใดเลย ทีน้ ีพอปฏิบตั ิไปแล้ว
พอจิตมันสงบ จิตมันลง จิตมันละเอียดนิดหน่อย แล้วมันก็ไปรู ้ จิตไปรู ้นนั่ รู ้นี่ วิ่งไป
คนเราพอไม่มีเงินทองก็แสวงหา พอมีเงินมีทองเล็กน้อยก็ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ไม่รู้จกั เก็บ
รักษา จิตเวลามันทุกข์มนั ยากก็วิ่งหามัน พอมาหัดภาวนาเข้าหน่อยจะเป็ นปลา เป็ นตึง เป็ นจิต
มันไปตั้งบนจมูก มีเล็กมีนอ้ ย ทาไมมันฟุ้งซ่านขนาดนั้นน่ะ

พุทโธให้ ชัดๆ ทาความสงบของใจอย่ างเดียว บังคับเลย แล้ วบังคับแล้ ว ถ้ าให้ มนั
นิ่ง ให้ มนั มีกาลังพอ แล้ วเดี๋ยวจะเห็นเองว่าเวลาออกพิจารณาแล้ วมันจะมีคุณสมบัติอย่ าง
ใด
นี่พูดถึงว่า “มันเป็ นอุปาทานหรื อเปล่าครับ”
แน่นอน แน่นอน ตัวอุปาทาน ตัวอุปาทานคือมันชักลากใจไป แล้วเราก็วิ่งตามมันไป
แล้วพอไปรูอ้ ะไรปั๊บ พออุปาทานไปยึดมัน่ ก็ยงิ่ ชัดเจน แต่ถา้ เราปล่อย เรามีสตินะ เราพุทโธไว้
สิ่ งที่เป็ นอุปาทาน สิ่ งที่อยากรู ้มนั วางแล้วนะ ไม่มีค่าเลย หลอกเราไม่ได้เลย
ไอ้นี่พอไปรู ้ไปเห็นเข้า ยึดมัน่ เลยว่า อู๋ย! เก่ง แน่นอน เมื่อก่อนไม่ได้ปฏิบตั ิเป็ นคนเลว
ทรามมาก เดี๋ยวนี้ปฏิบตั ิเป็ นเทวดาแล้ว เทวดานี่รู้ไปหมดเลย แล้วก็งงๆ งงๆ
ปฏิบตั ิมนั ก็เป็ นแบบนี้ มันน่าเห็นใจ หลวงตาท่านพูดประจา การปฏิบตั ิยากอยู่ ๒
คราว คราวหนึ่งคือคราวเริ่ มต้น อีกคราวหนึ่งคือคราวที่สิ้นสุ ด คราวเริ่ มต้นนี่แสนยาก ฉะนั้น
นักปฏิบตั ิของเรามาปฏิบตั ิกนั เยอะแยะมาก แล้วก็จางไป น้อยไป น้อยไป จางไป เพราะคราว
เริ่ มต้นมันล้มลุกคลุกคลาน กว่าจะทางานเป็ น กว่าจะทางานได้แสนยาก พอทางานแล้วทางาน
ไม่ได้ดงั่ ใจก็เลิกล้มกันไป พอเลิกล้มกันไป แล้วบอกว่า อยากได้ธรรม อยากจะพ้นจากทุกข์
อยากจะเอาทุกๆ อย่าง แต่พอเจออุปสรรคแล้วก็เลิกล้มกันไปๆ
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คราวเริ่ มต้นมันแสนยาก มันแสนยากเพราะมันเริ่ มต้นนี่มนั แสนยาก แต่ถา้ ทางานเป็ น
แล้ว ทาได้แล้วนะ มันจะก้าวเดินไปเรื่ อยๆ นี่พูดถึงการปฏิบตั ินะ

ถาม : เรื่ อง “กราบหลวงพ่อ ขอเรี ยนถามข้อความสงสัย”
เมื่อนัง่ สมาธิจนสงบเป็ นสมาธิ มีเวทนาจิต ผูร้ ู ้ก็รู้ พิจารณาดูไป พอเวทนากายมาอย่าง
รุ นแรงก็พิจารณาดูไป เผชิญกับของจริ งไป แต่ที่มาแปลกคือขณะเวทนากายรุ นแรงสุ ดๆ มัน
จะสติเข้มมาก พบว่ามีเหมือนจิตอีกดวงซ้อนอยูห่ ลังผูร้ ู ้ มันสงบไม่แปรเปลี่ยน นิ่มนวล สบาย
สังเกตหลายครั้งหลายหนแล้ว แต่ผรู ้ ู ้ไม่ได้ไปไหน ก็รู้ตลอดเวลา รู ้จนเวทนากายดับ กลับมา
ปกติ บางครั้งก็ไปเจอมัน ต้องมีสติดีๆ จึงจะจับได้ เรี ยนถามอาจารย์ มันแยกได้อย่างไร มันคือ
อะไร หรื อจิตมันเร็วจนมันก็คือเวทนาจิตนัน่ เอง ขอบพระคุณ

ตอบ : ฉะนั้น เวลาภาวนา ภาวนาไปอย่างนี้ ถ้าภาวนา ถ้าจิตมันสงบนะ เวลาภาวนาไปเป็ นสมาธิ
ขึ้นมา เวทนาจิตที่รู้ ผูร้ ู ้พิจารณาดูไปเรื่ อยๆ ถ้าไปเรื่ อยๆ พอเวทนากายมันดับ ถ้าเราต่อสู ้กบั
เวทนา ถ้าพูดถึงว่าเราทาสมาธิแล้วเรากาหนดดู เป็ นสมาธิ เราดูเวทนาไป ถ้าดูเวทนาไป ถ้าจับ
เวทนาได้กพ็ ิจารณาเวทนาของเราไป ถ้าพิจารณาไปมันรุนแรงมาก ถ้าพิจารณามันรุ นแรง แล้ว
รุ นแรง เวลามันมากขึ้น ความเจ็บปวดมันมากขึ้น ถ้าสติไม่พอนะ คนจิตใจที่ไม่เข้มแข็งจะ
ท้อถอยเลย จะลุกจะหนีมนั
“เผชิญกับความจริ งไปเรื่ อย แต่ก็แปลก ขณะที่เวทนากายมันรุ นแรงสุ ดๆ มันจะมีสติ
เข้ม”
คาว่า “สติเข้ม” มันอยูท่ ี่จริ ตไง อยูท่ ี่วาสนาของคน จริ ตของคน ถ้าจิตใจเข้มแข็ง จิตใจ
เข้มแข็ง เวทนามันจะรุ นแรงขนาดไหน ถ้าเรามีสติมีปัญญาต่อสู ้กบั มันไป ถึงที่สุดเวทนานี้เป็ น
นามธรรม คาว่า “นามธรรม” คือว่ามันไม่ใช่วตั ถุ มันเกิดขึ้นจากจิตที่ไปยึดมัน จากจิตที่ไป
ยอมรับมัน ถ้ามันพิจารณาของมันไปถึงที่สุด เวทนามันรุ นแรงขนาดไหน มันมีสติมนั เข้ม
แล้วเวทนา ถ้าสติมนั พอ กาลังมันพอ มันปล่อยได้ พอมันปล่อยได้ข้ นึ มามันถึงแปลก แล้ว
มหัศจรรย์ สติเข้มแข็งมาก ถ้าเข้มแข็งมาก สิ่ งนี้เราทาของเราไป
ฉะนั้น มันมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง ปัญหาว่า “พอมันมีสติ มันเหมือนจะมีจิตอีกดวง
หนึ่งมาซ้อนอยูห่ ลังผูร้ ู ้”
ถ้ามีจิตอีกดวงหนึ่งมาซ้อนอยูห่ ลังผูร้ ู ้ เหมือนกับมีจิตซ้อนจิต เราเห็นภาพซ้อนกันอยู่
ถ้าเห็นภาพซ้อนกันอยู่ ถ้ามันเป็ นจิต ถ้าพูดถึงมันเป็ นจิต ถ้าเราพิจารณาไป เราพิจารณาเวทนา
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ของเราไป ถ้ามันปล่อยไป มันมีแต่ผรู ้ ู ้ เพราะผูร้ ู ้มนั ฉลาดแล้ว ผูร้ ู ้มนั ก็ไม่เสวยเวทนา ผูร้ ู ้มนั ก็ไม่
เสวยคือมันไม่ไปยึด มันไม่ไปยึดมันก็ปล่อย ถ้ามันปล่อยขึ้นมาแล้ว
ทีน้ ีปล่อย เห็นไหม ทาไมผูร้ ู ้มนั ซ้อนกับผูร้ ู ้ล่ะ มันเหมือนมีจิตอีกดวงมันซ้อนอยู่
ถ้ามันซ้อนอยู่ เห็นไหม ถ้าการภาวนาไปของคนมันไม่เหมือนกัน ถ้าจิต ดูที่หลวงปู่
ดูลย์ท่านพูด ดูจิต ดูจิตไปจนจิตเห็นอาการของจิต
ถ้าจิตมันปล่อย มันปล่อยเวทนามา พอมันปล่อยเวทนามา มันปล่อยมา จิตเห็นอาการ
ของจิต คือจิตมันก็เห็นรู ป เห็นเวทนา เห็นสัญญา เห็นสังขาร เห็นวิญญาณ แต่ถา้ มันเห็นจิตซ้อน
อยูล่ ่ะ เห็นไหม กายนอก กายใน กายในกาย ถ้าเราซ้อนอยู่ เราก็ตอ้ งเคลียร์ตรงนี้ ถ้ามันซ้อนอยู่
ถ้ามันซ้อนอยู่ แต่เขาบอกว่า “มันซ้อนอยูน่ ี่มนั แปลก มันนิ่มนวล เพราะมันปล่อยมา มัน
สงบ มันแปรปรวน มันนิ่มนวล มันสบาย สังเกตแล้วหลายหน แต่ไม่รู้ไปไหน ก็รู้ตลอดจน
เวทนากายมันดับ กลับมาเป็ นปกติ บางครั้งก็เจอตอนเมื่อสติดีๆ”
ถ้าสติดี มันเป็ นเหมือนกับกิเลสของใครกิเลสของมัน ถ้ากิเลสของเรานะ กิเลสของ
เรามันหยาบอย่างไร เราก็พิจารณา จับสิ่ งนั้นแล้วพิจารณาของเราไป แต่ทีน้ ีมนั พิจารณาเวทนา
ถึงดับได้ เวทนาดับได้ มันปล่อยได้ พอปล่อยได้ จิตมันสงบ พอมันปล่อยวางเข้ามาเห็นจิตซ้อน
อยู่ ถ้าจิตซ้อนอยู่ จิตทั้งที่ภาพแรกและภาพที่มนั ซ้อนกัน ถ้าภาพแรก เราจับอันนั้น เราจับอัน
นั้นแล้วพิจารณา ถ้าพิจารณา นี่จิตนอก จิตใน
ถ้ามันซ้อนอยู่ เราจะให้อุบาย เรี ยกชื่อมันว่า จิตภายนอก จิตภายใน มันมีนอกกับมีใน
เห็นไหม เวลาอารมณ์ความรู ้สึก เราคิดถึงอารมณ์ความรู ้สึก ผลกระทบจากภายนอก ภายนอกคือ
ว่าสิ่ งใดกระทบใจเรา สิ่ งนั้นเราก็ข่นุ มัวใช่ไหม ถ้าสิ่ งนั้นมันจบไปแล้ว พอสิ่ งนั้นจบไปแล้ว เรา
คิดถึงสภาวะเดิมอีก สภาวะที่กระทบ มันเก็บข้อมูลของมันไว้ ถ้าจากภายนอก จากภายนอก ถ้า
จิตมันเป็ นภายนอก เราก็จบั รู ปภายนอก ถ้าเป็ นจิตก็คือรู ป ถ้าจิตนอก จิตนอกมันประกอบไป
ด้วยอะไร รู ปนี่มนั เป็ นอย่างไร เพราะเราเห็นจิตมันซ้อนกันอยู่ ถ้าจิตซ้อนกันอยู่ มันต้องเป็ น
รู ป ถ้ามันเป็ นรู ป พอเราจับมันต้องมีอารมณ์ความรู ้สึก มันมีอารมณ์ความรู ้สึก มันมีความรับรู ้
ถ้ามีความรับรู ้ ความรับรู ้น้ ีประกอบไปด้วยอะไร ถ้ามันจับได้ ถ้ามันจับไม่ได้ เราก็ทาความสงบ
ของใจให้มากขึ้น
ถ้ามันจับได้ ถ้าเราเห็น เราก็จบั ได้ ถ้าเราไม่เห็นใช่ไหม มันไม่เห็น เขาบอกว่า “สิ่ งที่มนั
จะเห็นมันต้องทาสมาธิดีๆ มันถึงจะจับได้ ถ้าสมาธิไม่ดีมนั ก็จบั ไม่ได้”
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ถ้าสมาธิดีๆ เราทาสมาธิดีๆ แล้วเราจับสิ่ งนี้ จับสิ่ งนี้ เราแยกแยะ จิตนอก จิตใน ถ้าจิต
ภายนอก เราจับของเราเอง ถ้าพิจารณาอย่างนี้ ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ พิจารณาเวทนาก็ได้
เวทนากาย เวทนาจิต
เวทนากายคือความเจ็บปวดของร่ างกาย ความรับรู ้ของร่ างกาย เวทนาจิตคือความรับรู ้
ความรู ้สึก ความดีใจเสี ยใจเป็ นเวทนาของจิต มันไม่ตอ้ งอาศัยร่ างกาย มันไม่พอใจ มันคับแค้น
สิ่ งใดมันก็มีเวทนาของมัน นี่เวทนานอก เวทนาใน เวทนากาย เวทนาจิต ถ้ามันมีจิตนอก จิตใน
อันนี้เป็ นอุบายนะ พอพูดอย่างนี้ปั๊บ ถ้าผูท้ ี่มีการศึกษาในอภิธรรม “โอ้โฮ! หลวงพ่อนี่หลุดไป
ไกลเลยนะ ยังเอามาจิตนอก จิตใน ยังเอาจิตมาแบ่งแยกอีกหรื อ”
ตาราคือตารา เวลาสิ่ งที่มนั เกิดขึ้นกับเรา เช่น อาการคนเจ็บป่ วย เป็ นโรคอะไร จะรักษา
ด้วยวิธีการใด นี่เหมือนกัน ถ้าเมื่อจิตมันเห็นว่ามันซ้อนกันอยู่ เราก็ตอ้ งจับอาการของเรา จับ
รู ปแบบของเรา จับความเป็ นไปของเรา แล้วมาพิจารณาแยกแยะของเรา แต่ถา้ คนอื่นเขาไม่
เห็นอย่างนี้ เขาไม่รู้อย่างนี้ เขาเป็ นโรคอย่างอื่น เขาไม่เป็ นอย่างนี้ มันก็เรื่ องของจิตดวงนั้น
ฉะนั้น ถ้าเราจับของเรา เพราะเราตั้งชื่อของเราเองว่าจิตมันซ้อนกัน ในเมื่อคนเห็นคนรู ้
เอง เห็นไหม เรารู ้จกั คนนี้ เราเป็ นหนี้ เรามีหนี้ มีความผูกพันกับคนนี้ เราก็ตอ้ งเคลียร์กบั คน
คนนี้ให้จบ ต้องใช้หนี้เขา ต้องดูแลกัน เคลียร์กนั จนเรื่ องนี้สงบไป
จิตเหมือนกัน จิตถ้าใครไปรู ้ไปเห็นสิ่ งใด มันยึดแล้ว มันมีปมของมันแล้วว่ามันรู ้มนั
เห็นสิ่ งใดแล้วมันยึดของมันไว้ แล้วยึดของมันไว้ ถ้าอย่างนั้นเราต้องจับประเด็นนี้แล้ว
พิจารณาแยกแยะประเด็นนี้ให้ประเด็นนี้ให้มนั ปล่อยวาง ถ้ามันปล่อยวางขึ้นมา เห็นไหม
ครู บาอาจารย์ท่านจะสั่งสอน ท่านจะสั่งสอนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันอย่างนี้ เฉพาะ
บุคคล ถ้าบุคคลคนนั้นมีจริ ตนิสัยอย่างนี้ แล้วไปรู ้เห็นตามความจริ งอย่างนี้ ก็ตอ้ งแก้ไขไปตาม
จริ ตนั้น ครู บาอาจารย์ท่านจะให้อุบายเฉยๆ นี่ให้อุบาย
อย่างนี้ถา้ ภาวนาไปนะ มันจะมีปัญหา มีปัญหาเพราะว่า ถ้าเราพิจารณาเวทนาไปแล้ว
มันปล่อยมาแล้ว พอมันปล่อยแล้ว ปล่อยมาแล้วมันก็ตอ้ งเหลือจิตดวงเดียว เหลือเฉพาะความ
สงบระงับ แต่น้ ีพอมันปล่อยมาแล้วมันจิตซ้อนกัน มันมีจิตซ้อนกันอยู่ ๒ ดวง มันเหมือนกับมี
หน้ามีหลัง มีหลังผูร้ ู ้ มีผรู ้ ู ้อีกผูร้ ู ้หนึ่ง ถ้ามีหลังผูร้ ู ้ มีอีกผูร้ ู ้หนึ่ง มันก็เป็ นวาสนาของเราเอง
ทาไมมันเป็ นแบบนี้ เป็ นแบบนี้ก็ตอ้ งเคลียร์เอง
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ถ้ามันปล่อยเวทนาเข้ามาแล้ว ถ้ามันเป็ นไปได้ จิตจับเลย พิจารณา ถ้ามันไม่เป็ นความ
จริ งมันก็จะเป็ นไตรลักษณ์ คือมันจะใช้ปัญญาคลี่คลาย พอคลี่คลายแล้ว จากที่ว่า จิตนอก จิต
ใน พอปัญญารู ้ทนั เคลียร์หมด มันก็เหลือหนึ่งเดียว มันมีของมันหนึ่งเดียว ภวาสวะ มีภพ
ปฏิสนธิจิต เพราะพลังงานของเรามันมีของมัน ถ้ามีของมัน ถ้ามันพิจารณาได้มนั จะย้อนกลับมา
ที่นี่
จับ จับแล้วเคลียร์ของเรา เฉพาะของเรา ถ้ามันเคลียร์ได้มนั ก็เป็ นประโยชน์กบั เรา ถ้า
มันยังเคลียร์ไม่ได้ ถ้ามันพิจารณาเวทนาได้มนั ก็พิจารณาเวทนาต่อเนื่องกันไป เพราะที่เรา
ปฏิบตั ิข้ นึ มา มันละเอียดขึ้นมาเป็ นชั้นๆ ขึ้นมา แต่เดิมเราก็พิจารณาของเราโดยความเข้าใจว่า
ถ้าพิจารณาอย่างนั้นแล้วเป็ นปัญญา ถ้าเป็ นปัญญาแล้วมันไม่ปล่อย
พอไม่ปล่อย เราทาสมาธิมากขึ้น ถ้าทาสมาธิมากขึ้น เวทนามันเกิดขึ้น พอเกิดขึ้น สติ
มันเข้มข้นขึ้น มันพิจารณาขึ้น มันปล่อยวางเข้ามา ปล่อยวางเข้ามา ปล่อยวางเข้ามามันถึงมา
ซ้อนเข้ามาเห็นจิตซ้อนกัน เราก็จบั จับจิต ถ้าจับจิตซ้อนจากภายนอกก็พิจารณา ถ้ามันพิจารณา
มันก็จะปล่อย มันก็จะพลิกมาเป็ นตัวใน ก็มาจับตัวใน
เวลากรณี น้ ีกิเลสมันสร้างสถานการณ์ให้คนที่ปฏิบตั ิลม้ ลุกคลุกคลานไง เวลาอย่าง
นั้นมันเหมือนกับเขาเล่นซ่ อนหา เวลาหลบที่นนั่ หลบที่นี่ หลบที่นนั่ กิเลสมันมีชีวิตนะ มันอยู่
หลังความรู ้สึกของเรา เราทาสิ่ งใดมันจะสร้างภาพ มันจะหลบหลีก ถ้าเราจับจิตตัวนอก จับจิต
ตัวนอกพิจารณา ถ้าพิจารณา มันปล่อยวาง ถ้ามันพลิกมาเป็ นตัวในก็จบั ตัวในพิจารณา ถ้ามัน
เป็ นแบบนั้น แต่โดยทัว่ ไปเขามีหนึ่งเดียว
แต่น้ ีถา้ มันซ้อนกัน ซ้อนกัน เราก็พูดตามคนที่ซอ้ นกันไป เราพูดตามผูท้ ี่เห็นว่ามันมี
ซ้อนกันอยู่ ถ้าซ้อนกันอยู่ มันเป็ นปัญหาของเราคนเดียว แต่คนอื่นจะไม่เป็ นแบบนี้ ถ้าเราทา
ของเราอย่างนี้ ทาความสงบของใจเข้ามาก่อน ถ้าทาความสงบของใจเข้ามา เราพิจารณาแล้วมันจะ
ดีข้ นึ เรื่ อยๆ
มันดีข้ นึ เรื่ อยๆ หมายความว่า คนที่ปฏิบตั ินะ แล้วมีเหตุมีผล คือปฏิบตั ิแล้วมันมี
มรรคมีผลในใจ เรารู ้เลยว่าเราทาแล้วมันเหลือสิ่ งใดตกค้างในใจ จากคนที่ปฏิบตั ิไม่มีตน้ ไม่มี
ปลาย มันจะไม่มีสิ่งใดตกค้างในใจเลย มันมีแต่สัญญา มีแต่ความรับรู ้จากการศึกษา รับรู ้จาก
สมอง เวลาสัญญาจาได้ก็ว่าดี เวลามันลืมไปก็ว่าจบ มันไม่มีอะไรเป็ นสมบัติส่วนตน ไม่มีอะไร
ตกค้างในใจเลย
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แต่คนที่ปฏิบตั ิพอจิตสงบเข้ามาแล้วมันมีความสงบ มันมีรากฐานของใจ เราเคยสงบ เรา
เคยทาได้ มันมีสิ่งตกค้างในใจ ตกค้างในใจคือหลักใจของเรา แต่ถา้ เราปฏิบตั ิไปแล้ว พอจิตมัน
พิจารณาเวทนาเข้ามาแล้ว เวลามันพิจารณาถึงที่สุด สติมนั เข้มข้นมาก เวลามันพิจารณาจน
เวทนามันดับได้ นี่มนั มีความตกค้างในใจของเรา
แล้วเวลาจิตมันสงบเข้ามาแล้ว เห็นจิตมันเหมือนกับ เพราะเราเห็นเอง เหมือนจิตมัน
มีผรู ้ ู ้ซอ้ นอยูภ่ ายหลัง ถ้ามีผรู ้ ู ้ซอ้ นอยูภ่ ายหลัง ข้างหน้าคือตัวปลอม ถ้าข้างหน้าคือตัวปลอม เรา
จับของเรา เราพิจารณาของเรา ถ้ามันซ้อนกันอยู่ จิตมีสองได้อย่างไร จิตมีหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่
ทาไมของเรามีสองล่ะ มีสองนี่มนั สร้างภาพ มันสร้างเงาขึ้นมาหลอกเราไง ถ้าหลอกเราแล้วเรา
ก็งงอยูน่ ี่
ถ้าหลอกเรา เราว่าจิตมันหลอกเรา แต่คนที่เห็น “มันไม่ได้หลอกนะหลวงพ่อ มันเห็น
จริ งๆ มันมีจริ งๆ นะ” ไอ้คนเห็นมันน่าสงสารตรงนี้ มันเห็นจริ งๆ นะ ไม่ใช่หลอกหรอก มันมี
จริ งๆ แล้วมันก็แก้ไขไม่ได้จริ งๆ ไม่ได้จริ งๆ
ทาความสงบของใจเข้ามา จับแล้วพิจารณาจิตนอก จิตใน พอพิจารณาจิตนอก จิตใน
มันปล่อยแล้ว เดี๋ยวเราจะรู ้ของเรา มันจะเป็ นปัจจัตตัง มันต้องรู ้จริ งไง ต้องรู ้จริ ง ต้องรู ้ชดั
ต้องรู ้จริ ง ต้องรู ้ชัด แล้วภาวนาต่อเนื่องไป แล้วให้อุบายเท่านี้ ให้อุบายเท่านี้ก่อน แล้ว
ถ้าปฏิบตั ิต่อเนื่องกันไปแล้วมีปัญหาอย่างใด มีปัญหาอย่างใดค่อยมาถามกันต่อ นี่พูดถึงจิต
ซ้อนจิตเนาะ เอวัง
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