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ถาม : เร่ือง “จิตท าไดห้ลายอยา่ง” 

กราบนมสัการหลวงพ่อดว้ยความเคารพ หนูหดัฝึกนัง่สมาธิมาตั้งแต่เรียนหนงัสือ 
เพราะโรงเรียนอยูข่า้งวดั ตอ้งนัง่ทุกคร้ังในวิชาพระพุทธศาสนา ท าบา้ง หยดุบา้ง จนไดม้าฟัง
เทศนห์ลวงพ่อจึงรู้ว่า ท่ีเขาสอนกนัผิดวิธี ท าไมเราถึงตอ้งมาปรับแกใ้หม่ เร่ิมตน้ใหม่ 

ร่างกายเรานั้นถา้ไม่มีจิตก็เป็นแค่ร่างคนตาย แลว้น่ีจิตท าไมท าไดห้ลายอยา่ง ทั้งบงัคบั
ใหเ้รานัง่ ใหเ้ราเดินจงกรมพร้อมกนักบัการรับรู้ลมหายใจเขา้ออก ซ ้าดว้ยค  าบริกรรมพุทโธอีก 
ท าไมจิตมนัท าไดห้ลายอย่าง แต่ดว้ยปัญญามีนอ้ยเลยพิจารณาต่อไม่ได ้ จึงไดแ้ต่พยายามพุท
โธต่อ เพราะคิดว่าวนัหน่ึงสมาธิจะท าใหเ้ราเกิดปัญญา แต่ค  าถามน้ีกลบัมาใหม่เสมอ ควรท า
อยา่งไรดีคะ 

ตอบ : น่ีค  าถามเนาะ เร่ิมตน้จากอารัมภบทก่อน เขาบอกว่า “หนูหดันัง่สมาธิมาตั้งแต่
เรียนหนงัสือ เพราะโรงเรียนอยูข่า้งวดั ทุกคร้ังในวิชาพระพุทธศาสนา ท าบา้ง หยดุบา้ง แต่พอ
มาฟังเทศนห์ลวงพ่อถึงรู้ว่าเขาสอนผิดวิธี” 

น่ีพูดถึงว่าความคิดของเขาไง ทีน้ีว่าค  าสอนๆ โดยทัว่ไปหลกัค  าสอน เวลาในโรงเรียน 
วิชาพระพุทธศาสนา เขาพยายามจะฝึกพระ ทางฝ่ายปริยติั ทางฝ่ายทางการศึกษาเขาพยายาม
จะฝึกพระมาก ใหพ้ระไปสอนตามโรงเรียน ใหพ้ระสอนตามโรงเรียนว่าใหเ้ร่ืองศีลธรรม เอา
พระไปสอน พระก็ยงัไปสอนกนั ไปฝึกกนัเพื่อจะไปเป็นครูสอนนกัเรียน 

ฉะนั้นว่า เขาอยูใ่นโรงเรียน แลว้ฝึกนัง่สมาธิมาตั้งแต่อยูโ่รงเรียน พอฝึกนัง่สมาธิ
ตั้งแต่อยูโ่รงเรียน เขาฝึกมาตั้งแต่เร่ิมตน้ ธรรมดาของเด็ก ในเม่ือครูสอน อาจารยส์อนก็ตอ้งว่า
อาจารยส์อนถูก ก็ท  ากนัมา พอท ากนัมา เห็นไหม “พอมาฟังเทศนห์ลวงพ่อถึงรู้ว่าเขาสอนผิด” 
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แลว้รู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ แลว้รู้ไดอ้ยา่งไรว่าเขาสอนผิด เพราะกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การสอน
ต่างๆ การสอนเด็ก การสอนเด็กก็สอนเด็กใหมี้สมาธิ ใหเ้ด็กมีสมาธิ พอเด็กมีสมาธิข้ึนมา เด็ก
มีสมาธิคือจิตใจเขม้แขง็ จิตใจไม่เอาแต่ใจของตวั ถา้จิตใจอ่อนแอ เอาแต่ใจของตวัต่างๆ เขาก็
ใหฝึ้กท าความสงบของใจ ใหฝึ้กหดัท าสมาธิ ถา้ฝึกหดัท าสมาธิ ท าไปแลว้ มนัท าส่ิงใดก็ท  าได้
ถา้เป็นสมาธิ 

เป็นสมาธิ เห็นไหม ดูสิ ในลทัธิศาสนาต่างๆ เขาก็สอนท าสมาธิเหมือนกนั ในลทัธิ
ศาสนาต่างๆ เขาบอกว่าเขามีสมาธิ เขาท าสมาธิเหมือนกนั เขาไปเฝ้าพระเจา้ เขาเช่ือฟังพระเจา้ 
อะไรของเขา น่ีก็ว่าของเขาไป แต่เขาก็ท  าสมาธิเหมือนกนั ทีน้ีการท าสมาธิก็ท  าเพื่อใหจิ้ตใจ
เขม้แขง็ข้ึนมา ใหเ้ป็นเด็กข้ึนมาแลว้ใหเ้ป็นเด็กท่ีว่ามีสมาธิ ถา้มีสมาธิ เรียนหนงัสือก็เขา้ใจได้
ง่าย ท าส่ิงต่างๆ ไอน่ี้พื้นฐานก็เป็นเท่านั้น 

ฉะนั้น เราฝึกหดัมา เราท ามา มนัก็ท  าใหเ้ด็กเป็นตวัของตวัเอง เด็กมนัเล่นกบัเพื่อน 
เด็กติดเพื่อน เด็กมนัก็เป็นไป อนันั้นมนัก็เป็นวิธีการสอนอนัหน่ึงในทางโรงเรียนของเขา แต่
มาฟังหลวงพ่อเทศนถึ์งรู้ว่าเขาสอนผิด 

ค าว่า “สอนผิด” พอมาฟังหลวงพ่อแลว้หลวงพ่อพูดอยา่งไรล่ะ หลวงพ่อพูดเยอะแยะ 
พูดมากมาย พูดกวา้งขวางมาก กวา้งขวางมากเพราะอะไร เพราะจิตใจของคนมนัไม่เหมือนกนั 
จิตใจของคน เห็นไหม ฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาถึงสอนเปิดกวา้งมาก ใหสิ้ทธิเสรีภาพทุกๆ 
คนเลย ใหสิ้ทธิเสรีภาพ จะเช่ือพระพุทธศาสนาก็ได ้ไม่เช่ือก็ได ้ไม่ปรับโทษ 

แต่เวลาจะปฏบิัติสิ เวลาเราเช่ือแล้วเราต้องมกีติกา ต้องมศีีล ต้องมสีติ ต้องมี
สมาธิ ต้องมปัีญญา ตรงนีม้นัจะท าให้ต้องบังคบัตัวเราเองแล้ว ถ้าบังคบัตัวเราเอง เพราะ
บังคบัเพ่ืออะไร เพ่ือเข้าสู่ความจริง เข้าสู่ความดี ถ้าเข้าสู่ความดี มาฟังหลวงพ่อเทศน์ๆ 
หลวงพ่อเทศน์หลวงพ่อก็บอกวธีิการ 

ทีน้ีบอกวิธีการ ถา้ท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบก่อน พยายามท าความสงบของใจ 
เนน้ตรงว่า “ท าความสงบของใจ” เพราะตรงใจสงบและใจไม่สงบมนัเป็นทางสองแพร่ง 
แพร่งหน่ึงคือเป็นทางโลก ทางแพร่งหน่ึงเป็นทางโลก ทางโลกเขามีความตึงเครียด เขามีความ
ทุกขใ์นหวัใจ ถา้เขาปล่อยวางไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว เขาก็ภูมิใจ เขาก็มีความสุข เขาก็เห็นคุณของ
ศาสนา น่ีแพร่งหน่ึงไปทางโลกนะ ทางโลกคือความรู้สึกนึกคิดของเรา ทางโลกคือ
วิทยาศาสตร์ ทางโลกคือทางทฤษฎี ทางโลกคือความคิดท่ีส่ือสารกนัได ้
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อีกแพร่งหน่ึงเป็นทางธรรม ทางธรรม เห็นไหม ถา้เราเป็นกรรมฐาน เราเป็นครูบา
อาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัไดจ้ริง ทางธรรมมนัตอ้งท าความสงบของใจ ความสงบมนัจะมาแบ่งเป็น
ทางสองแพร่งของจิต จิตแพร่งหน่ึงมนัไปสู่ทางโลก ทางโลกพูดถึงธรรมะ พูดถึงปรัชญา พูด
ถึงตรรกะ พูดถึงหลกัธรรม โอ๋ย! เขา้ใจได ้ซาบซ้ึงได ้ น่ีทางโลก เรียกว่าโลกียปัญญา เป็นทาง
สองแพร่ง 

แลว้ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา น่ีเป็น
อีกทางหน่ึง ทางน้ีเป็นทางธรรม ถา้ทางธรรม อนัน้ีถา้ถูกผิดตรงน้ี ใช่ เพราะว่าในการท าความ
สงบของใจ บา้นของใครก็แลว้แต่อยูใ่นซอยใด เราจะเขา้บา้นของเรา ถา้เราเขา้ปากซอยผิด เรา
จะเขา้บา้นเราไม่ถูกหรอก ถา้เราจะเขา้บา้นเรา เราเขา้ปากซอยท่ีถูกตอ้ง ซอยน้ี สุดซอยน้ีคือ
บา้นของเรา ถา้เราท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบน่ีปากทาง ปากซอยท่ีมนัจะเขา้ เห็นไหม 
ทางสองแพร่ง แพร่งหน่ึงคือทางโลก 

ทีน้ีทางโลกคือสามญัส านึกของมนุษย ์ สัญชาตญาณของมนุษย ์ ส่ิงน้ีเราพูดกนัได ้
ตรรกะเวลาพูดเราซาบซ้ึงได ้ เราเขา้ใจได ้ น่ีทางโลก แลว้ทางธรรมล่ะ ทางธรรมไม่มีใครพูด 
พูดไม่เป็น พูดไม่ได ้ เพราะมนัไม่เขา้สู่ทางธรรม ถา้ทางธรรมท่ีพูดไดค้ือองคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านท าไดจ้ริง แลว้ท าไดจ้ริง ตรงน้ีสังเกตได ้ สังเกตไดว้่า
หลวงตา ครูบาอาจารย ์ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านจะบอกเลย ใหพุ้ทโธก่อน ใหท้  าความ
สงบของใจก่อน น่ีมนัจะกรองระหว่างโลกียปัญญากบัโลกุตตรปัญญา 

ถา้โลกียปัญญานะ เพราะเขาพูดว่า “จนมาฟังเทศนห์ลวงพ่อถึงรู้ว่าเขาสอนผิด” 

พอมาฟังเทศนห์ลวงพ่อ อยา่งน้ีแสดงว่าเราก็ขวางโลกไปคนเดียวเลยน่ะสิ ถา้เราบอก
ว่าเราไม่ไดข้วางโลก เราถึงไดพู้ด บอกว่า ถา้เป็นการฝึกหดัเด็กเล็กเด็กนอ้ย เป็นการฝึกหดั
แบบว่าพวกเราท าใหมี้ความร่มเยน็เป็นสุข ท าใหเ้รามีความสงบระงบัอยา่งน้ี อยา่งน้ีมนัเป็น
เร่ืองฝึกหดัสมาธิ ใชไ้ด ้

แต่ถา้เป็นพระพุทธศาสนา ภาวนามยปัญญา อนัน้ีตอ้งเขา้หลกัเกณฑ ์ พอเขา้
หลกัเกณฑข้ึ์นมาตอ้งเขา้ไปทางถูกตอ้ง ถูกตอ้งตามความเป็นธรรม ตามความเป็นจริงของมนั 
มนัถึงจะเขา้ได ้ถา้เขา้ได ้

ท าไมตอ้งมีการเขา้ การออกดว้ยหรือ อะไรจะเขา้ อะไรจะออก 
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มนัไม่มีการเขา้และไม่มีการออก มนัเป็นการฝึกหดัหวัใจ ฝึกหดัหวัใจใหห้วัใจเป็นผูท่ี้
ฉลาด ฝึกหดัหวัใจใหห้วัใจมนัส ารอกมนัคายของมนัออก ถา้มนัไดค้ายของมนัออก 
นัน่น่ะศาสนทายาทจะเกิดกบัใจเราน้ี 

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เห็นไหม หลวงตาท่านพูดบ่อยว่า ในพระพุทธศาสนา 
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ มีศาสดาองคเ์ดียวในโลกน้ีท่ี
ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ แต่ในลทัธิศาสนาอ่ืนไม่มีศาสดาคนใดปฏิญาณตนว่าเป็นพระ
อรหนัต ์ เพราะเขาไม่กลา้ปฏิญาณ เพราะถา้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต์ อะไรท าใหเ้ป็น
พระอรหนัต ์อะไรท าใหเ้ป็นพระอรหนัต ์ท าอย่างใดถึงเป็นพระอรหนัต ์

ฉะนั้น เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์ เวลา
ท่านสอนสาวกสาวกะท่านถึงไดบ้อกถึงวิธีการ บอกวิธีการ บอกการปฏิบติั ชกัน าข้ึนมา แลว้
พอเขา้มา เวลาเทศนธ์มัมจกัฯ ข้ึนมา “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” น่ีมีพยานแลว้ เวลาเทศน์
ต่อไป ปัญจวคัคียเ์ป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด น่ีมนัมีพยานแลว้ พยานอยา่งนั้นมนัถึงเป็นความ
จริงไง 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าไม่มีศาสดาใดปฏิญาณตนว่าเป็น แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต ์เป็นผูท่ี้ตรัสรู้เองโดยชอบ แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้

น่ีพูดถึงว่าเทศนถู์กเทศนผ์ิดนะ น่ีพูดถึงอารัมภบทก่อน ถา้อารัมภบทแลว้มนัจะเขา้สู่
ค  าถาม ค าถามท่ีว่าหลวงพ่อเทศนถู์กเทศนผ์ิด เห็นไหม ค าถาม ฟังนะ 

“ร่างกายเรานั้นถา้ไม่มีจิตก็แค่ร่างคนตาย แลว้น่ีจิตท าไมมนัท าไดห้ลายอย่าง ทั้งบงัคบั
ใหเ้รานัง่ ใหเ้ราเดินจงกรมพร้อมกนักบัการรับรู้ลมหายใจเขา้ออก ซ ้าดว้ยค  าบริกรรมพุทโธอีก 
ท าไมจิตมนัท าไดห้ลายอย่าง แต่ดว้ยปัญญาท่ีนอ้ยเลยพิจารณาต่อไม่ได ้ จึงไดแ้ต่พยายามพุท
โธต่อไป เพราะคิดว่าวนัหน่ึงสมาธิจะท าใหเ้ราเกิดปัญญา แต่ค  าถามน้ีกลบัมาใหม่เสมอ” 

คือค  าถามจะวนกลบัมา คือสงสัย ฉะนั้น เวลาค  าถาม ค าถามท่ีว่า “ร่างกายเราน้ีถา้ไม่มี
จิตมนัก็แค่ร่างคนตาย แลว้จิตน้ีท าอะไรไดห้ลายอย่าง” 

ความคิดอยา่งน้ี น่ีคือปัญญา น่ีปัญญาโลกๆ เห็นไหม ปัญญาโลกๆ เราเทียบเคียงไดไ้ง 
คนเรามีหวัใจใช่ไหม ถา้จิตน้ีออกจากร่างไปมนัก็แค่คนตาย ถา้จิตออกจากร่างก็แค่คนตาย 
แลว้พอเรากลบัมาดูจิตของเรา พอดูจิต จิตน้ีท าไมท าไดห้ลายอยา่ง ใหเ้ดินจงกรมก็ได ้ ใหน้ัง่
สมาธิก็ได ้รับรู้ลมหายใจก็ได ้ยงัตอ้งพุทโธซ ้ าไปอีก ท าไมมนัเป็นอยา่งน้ี 
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มนัเป็นอยา่งน้ีแลว้ แต่ปัญญานอ้ยเลยพิจารณาต่อไม่ได้ เห็นไหม อยา่งน้ี ถา้ในการ
ปฏิบติัของหลวงตา ค าท่ีท่านใชว้่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” น่ีปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเราใช้
ปัญญา เราตรึกเอาไง เราใชปั้ญญาไตร่ตรองไง พอเราใชปั้ญญาไตร่ตรอง ฟังเทศนห์ลวงพ่อ
แลว้พิจารณาตาม ถา้ร่างกายน้ี จิตออกจากร่างน้ีก็แค่คนตาย แลว้พอกลบัมาดูท่ีหวัใจ หวัใจมนั
มีความเห็นใจของเรา ท าไมมนัท าใหเ้รานัง่สมาธิ ท าไมมนัใหเ้ราเดินจงกรม ท าไมมนัใหเ้ราดู
ลมหายใจ 

ถา้มีสติสัมปชญัญะอยา่งน้ี ถา้มนัอยู ่อาศยัธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่คืออาศยัสัจจะความจริง
ท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ อาศยัสัจจะความจริงท่ีครูบาอาจารยท่์านพิจารณา
ของท่านมาแลว้ แลว้ท่านเทศนาว่าการอยา่งน้ีไว ้มนัเป็นทฤษฎี มนัเป็นธรรมของท่าน แลว้เรา
ศึกษา เราเอามาไตร่ตรอง มนัมีธรรมเป็นเคร่ืองอยู ่ จิตใจมนัเทียบเคียงกบัความเป็นจริงอยา่งน้ี
มนัก็ เออ! ก็มหศัจรรย ์มหศัจรรยม์นัก็รู้ได ้น่ีโลกียปัญญา คือปัญญาเรารู้โดยสามญัส านึกไง 

แต่ถา้เราท าสมาธิเขา้ไป ถา้จิตมนัสงบแลว้ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัจะรู้อย่าง
น้ีนะ มนัจะมหศัจรรยก์ว่าน้ีอีก มนัจะมหศัจรรยก์ว่าน้ีเพราะอะไร เพราะมนัเป็นปัญญาจริงๆ 
ไง มนัเป็นปัญญาท่ีเกิดจากเราเองไง มนัเป็นปัญญาท่ีเราคน้ควา้จากใจของเราไง 

ถา้มนัเป็นปัญญาท่ีคน้ควา้จากใจของเรานะ ถา้มนัเป็นปัจจุบนั ถา้มนัจะมาซ ้ าส่ิงท่ีเรา
ไดต้รึกมาแลว้มนัก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไร เพราะปัญญาก็คือปัญญา เงิน ๑ บาท
ของเรา กบัเงิน ๑ บาทของคนอ่ืนใช่ไหม ถา้เงิน ๑ บาทของคนอ่ืนมนัก็ค่า ๑ บาทเหมือนกนั 
แต่เราไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์ค่า ๑ บาทเหมือนกนั ถา้เงินของเรา ๑ บาทเหมือนกนั แต่เงินของเรา 
เราไดใ้ชป้ระโยชนไ์ด ้

ปัญญามนัเหมือนกนั ถา้มนัเหมือนกบัของครูบาอาจารยเ์รา แต่มนัเป็นปัจจุบนักบัเรา
ไง มนัเกิดข้ึนกบัเราเด๋ียวน้ีไง ก็เป็นเงิน ๑ บาทของเราไง เราจะใชไ้ดท้นัทีเลย เห็นไหม ถา้มนั
เกิดข้ึนมาอยา่งน้ี 

พอเราฟังจากครูบาอาจารยม์าแลว้เราเอามาตรึก เอามาตรึก เอามาพิจารณาของเรา แต่
มนัยงัไม่เกิดเป็นความจริงข้ึนมา เราท าความสงบของใจของเราเขา้มา อยา่งท่ีว่ามนัใหเ้ราพุท
โธก็ได ้ใหเ้ราก าหนดลมหายใจก็ได ้น่ีปัญญาท่ีเกิดข้ึน 

น่ีพูดถึงพอท าสมาธิมนัก็ความสงบของใจเขา้มา พอใจสงบแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญา แต่
ถา้มนัสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาอยา่งน้ีแลว้มนัเป็นภาวนามยปัญญาหรือยงั เราก็ฝึกหดัใช้
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ปัญญาของเราไป เวลาเราใชปั้ญญาแลว้มนัแยกแยะ แยกแยะหมายความว่ามนัมีความเขา้ใจ
มากข้ึน มีความเขา้ใจมากข้ึนป๊ับ กลบัไปท าพทุโธ กลบัไปท าก าหนดลมหายใจ มนัจะแจ่มแจง้
ชดัเจน หมายถึงว่า เหมือนกบัเด็กท างาน เด็กท างานมนัก็ท  าสักแต่ว่าท า ท าใหม้นัเสร็จๆ งาน
ไป แต่ถา้ผูใ้หญ่ท างาน งานของเรา เราจะรอบคอบ เราจะดูแลของเราใหช้ดั ดูแลของเราไม่ให้
มีความผิดพลาด 

น่ีก็เหมือนกนั พอจิตมนัใชปั้ญญาแลว้มนัเหมือนผูใ้หญ่ เพราะมนัรู้ รู้ว่างานของเรา รู้
ว่ามนัจะเป็นประโยชนอ์ะไรกบัเรา การกลบัไปพุทโธ กลบัไปท าปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะท า
ไดง่้ายข้ึน มนัจะดีข้ึน น่ีปัญญามนัมีผลอยา่งน้ี แต่ถา้มนัเห็นตามความเป็นจริงนะ อย่างเช่นว่า
ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อน มนัเป็นทางสองแพร่ง แพร่งหน่ึงคือโลกียปัญญา แพร่ง
หน่ึงเป็นโลกุตตรปัญญา ถา้เราสงบแลว้เราร าพึงใหม้นัเป็นโลกุตตรปัญญา มนัจะเห็นตาม
ความเป็นจริงข้ึนมา นัน่น่ะสติปัฏฐาน ๔ 

จติสงบ จติจริง จติจริงคือจติเป็นสัมมาสมาธิจริง เวลาพิจารณาไปมนัจะเป็นสติ
ปัฏฐาน ๔ จริง คือเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติตามความเป็นจริง 

แต่ถา้เขาบอกว่า “พิจารณาตามสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔” มนัเป็นโลกียปัญญา มนั
เป็นการจินตนาการ มนัเป็นการใชท้างวิชาการสร้างภาพกนัไป มนัไม่มีความจริงหรอก ไม่มี
ความจริงมนัถึงไม่รู้จริง ไม่มีความจริงแลว้มนัอยูก่นัแค่นั้น ถา้ไม่มีความจริงนะ เพราะว่า
ค  าถามต่อไป เห็นไหม 

“เพราะคิดว่า...” น่ีเวลาเขาคิด เห็นไหม 

“เพราะคิดว่าวนัหน่ึงสมาธิจะท าใหเ้ราเกิดปัญญา” 

สมาธิก็คือสมาธิ เราท าสมาธิ เราท าความสงบของใจเขา้มาเป็นทางสองแพร่ง แต่ถา้
มนัจะเกิดปัญญา ปัญญาเราตอ้งฝึกฝน ถา้เราฝึกฝนนะ ถา้ปัญญามนัยงัไม่เกิดข้ึน ปัญญาท่ีเป็น
ภาวนามยปัญญาไม่เกิดข้ึน ไม่เกิดข้ึน เราวางไว ้ เพราะถา้ใชปั้ญญาไปบ่อยๆ คร้ังเขา้มนัจะ
เหน่ือยลา้ เวลามนัเหน่ือยลา้ มนัเหน่ือยลา้ เห็นไหม ดูความคิดปกติเราคิดแลว้เราก็เหน่ือย 
คนเรานกับริหารจดัการเวลาคิดคิดจนแบบว่าวิตกกงัวล ท าใหตึ้งเครียดมาก ถา้เราปล่อยวางได ้
ใหม้นัสงบก่อนแลว้กลบัมาคิดใหม่ ปัญญาเราจะมีช่องทางออกไปมหาศาลเลย 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราใชปั้ญญาของเรา ใชปั้ญญาท่ีเราใชปั้ญญาแลว้ จิตน้ีมนัเป็นได้
หลายอยา่ง จิตน้ีมนัรอบรู้มากนกั เราก็คิดว่าถา้เราท าสมาธิมากข้ึนแลว้มนัจะเกิดปัญญา 
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ถา้สมาธิ ท าสมาธิมากข้ึนมนัตอ้งฝึกหดัใชปั้ญญาเหมือนกนั แต่เวลาเราใชปั้ญญาอย่าง
น้ีแลว้แบบว่าสมาธิมนัเส่ือมลง สมาธิมนัใชม้ากไปมนัก็ฟ่ันเฝือ ฟ่ันเฝือพอเรามาคิดมนัก็ตึง
เครียด 

ปล่อย ปล่อยแลว้กลบัไปก าหนดพุทโธ พุทโธใหม้นัสงบเขา้มา วนัไหนถา้จิตมนัสงบ 
จิตมนัโล่งโถง พอเรามาใชปั้ญญามนัจะชดัเจน พิจารณาไปมนัจะแจ่มแจง้ของมนั มนัจะมีคุณ
งามความดีของมนั ถา้พิจารณาอย่างน้ีมนัจะเป็นประโยชนก์บัเราแลว้ เป็นประโยชนก์บัเราก็
หมายถึงว่ามนัจะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาตามความเป็นจริง 

ตามท่ีเขาบอกว่าพอฟังหลวงพ่อพูดแลว้ถึงไดรู้้ว่าเขาสอนผิดไง 

ถา้เขาสอนผิดสอนถูก ค าว่า “สอนผิดสอนถูก” ค าสอนนะ หลวงตาท่านสอนว่า 
คนเราถา้มนัยงัไม่ปฏิบติัรู้ตามความเป็นจริงข้ึนมาจะไปสอนใคร เพราะเราไม่รู้จริง เราก็ตอ้ง
สอน เวลาเขาสอนไปเพราะเขาเป็นครูบาอาจารยก์็ตอ้งสอน พอสอนแลว้ถามว่าท าไมสอน
อยา่งนั้น ก็บอกว่า อา้ว! ก็สอนตามต ารา เขาจะยกไปท่ีพระไตรปิฎก ยกไปท่ีต  ารับต ารา 

ถา้ต  ารับต ารามนัก็เหมือนกบัเราปฏิบติั ถา้เราปฏิบติั เราสงสัยเราก็เปิดต าราดู แต่ถา้เรา
มีครูบาอาจารย ์ เพราะครูบาอาจารยท่์านเคยผ่านวิธีการอย่างน้ีมา ท่านเคยผ่านอุปสรรคอยา่งน้ี
มา ท่านจะรู้เลยว่า ถา้ท าอย่างน้ี ต่อไปขา้งหนา้มนัจะเกิดอุปสรรคอยา่งใด ถา้ท าอยา่งน้ี ต่อไป
ขา้งหนา้มนัจะมีขวากหนามส่ิงใดกั้นเราอยู่ 

แต่ถา้เราพื้นฐาน เหมือนกบัการศึกษา ถา้การศึกษาเด็กของเรา พื้นฐาน เราวางพื้นฐาน
ไวแ้ขง็แรง เวลาเรียนต่อไปเขาจะเรียนไดค้ล่องแคล่วมากเลย แต่พื้นฐานอ่อนแอข้ึนไปมนัไป
ไดไ้หม ได ้ แต่ไปขา้งหนา้แลว้นะ มีอุปสรรคมหาศาลเลย เขาจะไปรอดไม่รอด จะไปต่างๆ 
มนัยงัมีอีกมหาศาล แต่ถา้พื้นฐานเขาดี เราวางพื้นฐานใหเ้ขาดี พอเขาไปเจอส่ิงใดเขาจะเอาตวั
รอดของเขาได ้

น่ีก็เหมือนกนั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาแลว้ ถา้พื้นฐานของเราดี พื้นฐานของเราดี 
เร่ิมตน้มนัชดัเจนของเราไง ถา้จิตเราโดยสามญัส านึก โดยความรู้สึกนึกคิด ตรรกะมนัคิดไป
ได ้ แต่ถา้มนัคิดไปไดม้นัก็คิดว่ามนัจะไปแลว้ แต่มนัไม่มีพื้นฐาน คือจิตมนัรักษาใจไม่เป็น 
รักษาจิตตวัเองไม่เป็น 
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แต่ถา้ครูบาอาจารย ์ถา้รักษาจิตเป็นนะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ คือท า
สมาธิแลว้ ท าความสงบของใจ พอใจสงบข้ึนมา ใจมนัสงบแลว้ ถา้คนไม่มีอ านาจวาสนานะ 
คิดว่าความสงบน้ีเป็นนิพพานเลยล่ะ 

ถา้ใจสงบมนัยงัมหศัจรรยข์นาดนั้น แลว้เวลาใจมนัสงบแลว้ ส่ิงใดถา้มนัมีความสงบ 
มีความเจริญข้ึนมามนัก็เส่ือมเป็นธรรมดา ถา้จิตสงบแลว้เด๋ียวมนัก็คลายตวัของมนัเป็น
ธรรมดา ถา้คลายตวัธรรมดาแลว้ เราจะท าจิตใหส้งบต่อเน่ืองไปไดอ้ย่างไร ถา้เราท าจิตใหส้งบ
ต่อเน่ืองไปมนัตอ้งมีการรักษา ถา้มีการรักษามนัก็แบบว่าช านาญในวสี ช านาญในการท าความ
สงบของใจ พอมนัสงบข้ึนมาเราก็ท  าต่อไดม้ากข้ึน ถา้เราท าของเราได ้ มนัมัน่คงข้ึนมา 
เอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ 

พอจิตตั้งมัน่แลว้ เวลาเราออกไป เวลาเราออกฝึกหดัใชปั้ญญาข้ึนไป พื้นฐานมนัดี 
พื้นฐานมนัดีว่าเราช านาญในวสี เราช านาญในวสีมีพื้นฐาน เวลาเราออกไปใชปั้ญญาข้ึนมา ถา้
เราใชปั้ญญาไปแลว้ ถา้มนัเหน่ือยลา้มนัก็กลบัมาพกัได ้กลบัมาพกัไดเ้พราะอะไร เพราะมนัมี
พื้นฐาน มนัมีความช านาญไง 

แต่ถา้มนัไม่มีพื้นฐานนะ เวลาเป็นสมาธิก็ลม้ลุกคลุกคลาน แลว้เวลามนัฟลุก เราใชค้  า
ว่า “ส้มหล่น” เวลามนัฟลุก มนัไปรู้ไปเห็นเขา้มนัก็ตื่นเตน้ พอต่ืนเตน้ ใชปั้ญญาไปรอบหน่ึง 
พอรอบหน่ึงแลว้มนัไม่สมุจเฉทฯ ไง มนัตทงัคะ มนัปล่อยวางชัว่คราว จะกลบัไปท าอีก ทีน้ี
ลม้ลุกคลุกคลานเลย จะกลบัมาสมาธิก็ละลา้ละลงั แลว้จะท าใหม้นัดีข้ึนมนัก็ท  าไม่ได ้ จะไป
ปัญญาหรือก็ไปไม่รอด จะฝึกหดัมนัก็ไปไม่ได ้ขา้งหนา้ก็ไปไม่ได ้ถอยก็ถอยไม่ได ้ เห็นไหม 
เพราะพื้นฐานไม่มัน่คง 

ทีน้ีถา้พื้นฐานมัน่คง ครูบาอาจารยท่์านถึงไดเ้นน้กนัตรงน้ีไง เนน้กนัตรงน้ีเพราะว่า 
ถา้เราปฏิบติั เร่ิมปฏิบติัไปแลว้ เราปฏิบติัแลว้มนัจะตลอดรอดฝ่ัง มนัจะท าใหเ้รา
เจริญกา้วหนา้ไปได ้ แต่ถา้เราคิดว่าเราท าแลว้ ยิง่ในสมยัปัจจุบนัน้ีทางลดั เราท าแลว้มนัท าไม
ตอ้งไปทุกขไ์ปยาก 

ทุกคนอยากสะดวก ทุกคนอยากสบาย ถา้ทุกคนอยากสะดวก ทุกคนอยากสบาย มนัก็
ไปเขา้ทางกิเลส เขา้ทางมาร มารมนัตอ้งการอย่างนั้นอยูแ่ลว้ เพราะมารมนัอาศยัหวัใจของ
สัตวโ์ลกเป็นท่ีอยูอ่าศยั แลว้เราประพฤติปฏิบติั เราจะไปฆ่า ไปท าลายมนั มนัก็พลิกแพลง 
เห็นไหม พลิกแพลง กิเลสซอ้นกิเลส ธรรมชาติของเรามีกิเลสอยูแ่ลว้ ตณัหา ความรู้สึกนึกคิด 
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จิตใตส้ านึกเรามีอยูแ่ลว้ แลว้ยงัมีตณัหามาซอ้นเขา้ไป ตณัหาซอ้นตณัหาก็เลยไปกนัใหญ่เลย 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราปฏิบติั กลบัมาท่ีน่ี 

น่ีค  าถามของเขา ใชปั้ญญา ท่ีว่าถา้จิตออกจากร่างไปแลว้มนัก็แค่ร่างคนตาย แลว้ท าไม
จิตน้ีมนับงัคบัไดล่้ะ 

บงัคบัไดเ้พราะเรามีสตินะ บงัคบัไดเ้พราะเรายงัมีสติ เรายงัมีสัมมาสมาธิ ยงัเป็น
สัมมาทิฏฐิ แต่ถา้วนัใด วนัใดปฏิบติัมาแลว้ ท ามาต่อเน่ืองแลว้ แลว้ก็นอ้ยเน้ือต  ่าใจ นอ้ยเน้ือต  ่า
ใจนะ พอนอ้ยเน้ือต  ่าใจ พอกิเลสมนัไดช่้องนะ วนันั้นไอท่ี้ว่า “ท าไมจิตมนัท าไดห้ลายอย่าง 
ท าไมมนัมีปัญญาอยา่งน้ี” มนัจะไม่เหลือเลยนะ พอมนัไม่เหลือเลย ทีน้ีมนัมีแต่ความเร่าร้อน 
น่ีเขาเรียกจิตเส่ือม มนัจะมีแต่ความเร่าร้อน แต่ถา้เรามีพื้นฐานท่ีดี มนัเป็นเร่ืองธรรมดา 

ส่ิงใด สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ีทุกอยา่งเป็นอนิจจงัคือไม่คงท่ี 
ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา เห็นไหม สรรพส่ิงในโลก
น้ีมนัเป็นอนิจจงั มนัไม่คงท่ีหรอก พอมนัเปล่ียนแปลง หวัใจเราไม่มัน่คง พอหวัใจเราไม่
มัน่คง เราหวัน่ไหวไปกบัมนั 

แต่ถา้เรามีสติปัญญานะ สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั แต่เรามัน่คงของเรานะ เรา
มัน่คงของเรา ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ความทุกขน์ั้นเป็นอนตัตา 
ความทุกขน์ั้นมนัแปรปรวน ความทุกขม์นัแปรปรวน ความทุกขไ์ม่อยูก่บัเราตลอดไปหรอก 
ทุกขข์นาดไหน ถา้เรามีสติ แค่ทนไว ้ทุกขน์ั้นก็จางคลายไป ถา้เรามีปัญญาดว้ย เราแยกแยะได้
เลย เห็นไหม มนัเป็นอนตัตา มนัไม่อยูก่บัเราหรอก 

แต่ถา้จิตมนัเส่ือม มนัไม่รู้สึกนึกคิดอะไรเลย มนัย  ้าคิดย  ้าท  า ทั้งทุกข ์ทั้งทุกขท์ั้งล  าบาก
ล าบน แลว้ถึงตอนนั้นเราจะเห็นโทษของมนัเลย แต่ถา้จิตมนัดีอยู ่เราชนะมนั ถา้ชนะมนัก็เป็น
อยา่งน้ี แลว้ท่ีเราห่วง ห่วงตรงน้ีไง ห่วงท่ีว่า “เพราะคิดว่าวนัหน่ึงสมาธิจะท าใหเ้ราเกิด
ปัญญา” 

ถา้ฟังธรรมเขา้ใจอยา่งน้ี ถา้ไม่มีสมาธิ ถา้เราท าความสงบของใจไม่ได ้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดมนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็นโลกียปัญญา เพราะสมาธิมนัท าใหกิ้เลสสงบตวัลง ถา้
กิเลสสงบตวัลงไม่ได ้มนัก็ไม่เกิดสมาธิ 

พอกิเลสมนัสงบตวัลง คือตณัหาความทะยานอยากมนัเบาตวัลง มนัมีโอกาสใหไ้ดใ้ช้
ปัญญา ปัญญาท่ีเป็นอริยสัจ ปัญญาท่ีไม่เกิดจากอวิชชา ปัญญาท่ีไม่เกิดจากการคาดการหมาย 
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ไม่เกิดจากการอุปาทาน ถา้ปัญญามนัออกฝึกหดั มนัไดอ้อกใชปั้ญญาเป็นภาวนามยปัญญาชัว่
คร้ังชัว่คราว ฝึกหดัใหช้ านาญข้ึน แลว้พอมนัไม่คล่องตวัก็กลบัมาท าความสงบของใจต่อเน่ือง 
น้ีคือการฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญามนัจะเกิดกบัสัมมาสมาธิ 

ถา้ไม่มีสมาธิมนัก็เป็นโลกียปัญญา ถา้มีสมาธิมนัจะเกิดภาวนามยปัญญา แต่ภาวนามย
ปัญญามนัเกิดสมาธิท่ีสมดุล สัมมาสมาธิ เห็นไหม สัมมาสมาธิ สัมมาสติ สัมมาปัญญา ปัญญา
มนัเกิดอยา่งน้ี มนัฝึกหดัใช ้ มนัตอ้งฝึกหดั มนัตอ้งฝึกหดั มนัตอ้งมีการกระท า ว่าอย่างนั้น
เถอะ 

ว่าท าสมาธิแลว้มนัจะเกิดปัญญา เรารอไง โดยจิตใตส้ านึกของคนคิดว่าถา้มนัมีสมาธิ
แลว้เด๋ียวปัญญามนัก็จะเกิด พอท าสมาธิแลว้ก็นัง่รอว่าปัญญาจะมาเม่ือไหร่ โดยทัว่ไปคนมี
ความเขา้ใจอยา่งน้ี เขาว่าท าสมาธิแลว้ 

คือเหมือนฝนมนัจะตก เราก็จะมีภาชนะมารองน ้าฝน ฟ้าร้องตลอดเลย แต่ไม่มีฝนสัก
เม็ด ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เราก็เตรียมนะ เตรียมภาชนะไวใ้ส่น ้าฝน ไม่มีฝนตกเลย ก็ท  าสมาธิไง ท า
สมาธิเราก็รอ ท าสมาธิแลว้เม่ือไหร่ปัญญามนัจะเกิด นัง่รอเลยนะ เด๋ียวสมาธิมนัจะมา เตรียม
โอ่งเตรียมไหไวเ้ตม็เลยนะ ไม่มีหรอก มนัไม่มาสักที 

แต่ถา้มนัจะเป็น ฝนมนัจะตก ท าไมฝนมนัตกล่ะ ฝนมนัตกเพราะว่าเมฆมนัรวมตวั 
เวลาเมฆมนัมีน ้าหนกัข้ึน เวลาเป็นหยดน ้า มนัก็ตกลงมา 

น่ีก็เหมือนกนั สัมมาสมาธิเราท าของเรา แลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา เวลามนัตกลง
มา ฝนตกนะ มนัไดค้วามชุ่มช้ืน มนัไดทุ้กๆ อยา่งเลย น่ีถา้ปัญญามนัเกิด ถา้ปัญญามนัเกิด
อยา่งนั้น ปัญญามนัไม่เกิดลอยมาจากฟ้า ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ารอใหปั้ญญามนัเกิด 

แลว้ค  าถามน้ี เขาบอกว่าค  าถามน้ีมนัจะกลบัมาใหม่เสมอ 

คือส่ิงน้ีคือจิตใตส้ านึกของเราคิดว่าท าสมาธิแลว้เด๋ียวปัญญามนัจะมา เหมือนกบัผูท่ี้
ปฏิบติั เราท าสมาธิแลว้ เราท าทุกอยา่งไวพ้ร้อมแลว้ แลว้ก็นัง่รอๆ 

นัง่รอมนัไม่มาหรอก ถา้นัง่รอนะ รอวนัเส่ือมอยา่งเดียว มนัมีเท่าน้ีแหละ มนัถึงท่ีสุด
แลว้ สูงสุดอยูแ่ค่น้ี แลว้ก็มีแต่ถอย แลว้ก็ท  าใหม้นัสูงสุดอยูแ่ค่น้ี แลว้ก็ถอย เพราะเราไม่ท าให้
มนัทะลุไปไง ทะลุคือนอ้มไปเลย นอ้มจิตไปเลย ถา้จิตมนัสงบ นอ้มจิตใหไ้ปเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต ใหม้นัตามความจริงข้ึนมา 
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ส่ิงท่ีค  าถามว่าเขาเห็นกายอยา่งน้ีแลว้ น่ีมนัเป็นโลกียปัญญาไง น่ีคือปัญญาอบรม
สมาธิไง ปัญญาอยา่งน้ีเราคิดข้ึนมา เราเทียบเคียงข้ึนมา แต่ถา้เป็นปัญญาตามความเป็นจริงนะ 
มนัจะพูดเป็นอีกอยา่งหน่ึง ปัญญาตามความเป็นจริง พอจิตมนัเห็นกายมนัสะเทือนหวัใจ มนั
สะเทือนกิเลสมาก 

เวลาจิต ดูสิ เวลาเรานัง่สมาธิไปเกิดเวทนาเจ็บปวดมาก แต่ถา้เราท าจิตสงบแลว้นะ พอ
จิตมนัสงบ พอมนัเกิดเวทนาข้ึนมา จิตท่ีสงบมนัจบัเวทนา จบัเวทนา เช่น ความปวดเกิดท่ีเข่า 
มนัก็จบัเวทนาตรงนั้น น่ีจบัเวทนา แต่ถา้จิตมนัไม่มีสมาธินะ เวลาเวทนามนัเกิดมนัปวด ๒ 
เท่า ๓ เท่า มนัปวดจนเราทนไม่ไดเ้ลย 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้มนัเกิดความปวดข้ึนมา เห็นไหม จิตสงบแลว้
จิตจบัเวทนา น่ีจิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง จิตสงบแลว้มนัเห็น
เวทนา มนัจบัเวทนาได ้เวทนาท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีว่าเจ็บปวดน่ีมนัจบัได ้

จบัแลว้ ความเจ็บปวดน้ีอะไรมนัเจ็บปวด ผิวหนงัเจ็บปวด เน้ือเจ็บปวด เอ็นเจ็บปวด 
กระดูกเจ็บปวด เส้นเลือดเจ็บปวด เป็นไปไดไ้หม ไม่ได ้ แลว้ความเจ็บปวดมนัท าไมถึงปวด
ล่ะ ท าไมถึงปวด แลว้ความปวดถา้มนัอยูก่บัเรานะ เวลาเราลุกจากนัง่สมาธิไปแลว้ ความปวด
ก็ตอ้งอยูห่วัเข่าตลอดไป มนัก็ไม่มี ก่อนท่ีจะนัง่มนัก็ไม่มีเวทนา แลว้เวลาตอนน้ีเวทนามนัมา
จากไหน 

เห็นไหม ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัจบัเวทนา มนัใชแ้ยกแยะ มนัใชปั้ญญา ถา้จิตสงบแลว้
มนัจบัได ้ ถา้จิตไม่สงบนะ เวทนามนัเกิดนะ โอโ้ฮ! เวทนามนัปวดมาก ท าไมมนัปวดอยา่งน้ี
ล่ะ มนัปวดเป็น ๒ เท่า อู๋ย! ยิง่ปวดใหญ่เลย ปวดเป็น ๓ เท่า อู๋ย! ยิง่ปวดใหญ่ เลิกดีกว่า ลุกหนี
เลย น่ีเวทนาเป็นเรา เวทนาเป็นเราเพราะจิตเราไม่สงบ เวทนาเป็นเรา คือความเจ็บปวดเป็นเรา 
เราเจ็บปวด ความเจ็บปวดเป็นเรา เรามีในเจ็บปวด เจ็บปวดมีในเรา มนัเป็นอนัเดียวกนั 

แต่พอจิตมนัสงบแลว้ จิตมนัสงบ จิตเป็นจิต เวทนาเป็นเวทนาแลว้ แต่มนัไม่เห็นไง 
พอจิตสงบแลว้ไม่มีเวทนา ทุกอยา่งไม่มีเลย โลกน้ีไม่มี ว่างหมด ปล่อยหมด เพราะสมาธิมนั
ปล่อยเขา้มา พอสมาธิมนัปล่อยเขา้มาแลว้ มนัก็แค่น้ีไง เป็นสมาธิแลว้ก็รอใหเ้กิดปัญญาไง ก็
เป็นสมาธิอยูน่ัน่แหละ 

แต่ถา้เราร าพึงไปนะ ถา้สักนัง่ ๒ ชัว่โมง ๓ ชัว่โมง เวทนามนัเกิดแลว้ จิตมนัสงบมนัก็
จบัเวทนา จบัได ้ถา้จิตสงบแลว้จบัได ้จบัเวทนา พอจบัเวทนาได ้มนัแยกแยะเวทนาได ้คือมนั
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มีช่องว่าง มีระหว่างท่ีใหเ้ราใชปั้ญญาไง พอเราใชปั้ญญาไปแลว้ เวทนาน้ีเป็นนามธรรม 
เวทนาน้ีมนัเป็นความหลง ถา้จิตมนัหลงใหล มนัหลงไปคิดว่าเวทนา มนัหลงใหลไปคิด
เวทนา หลง เห็นไหม หลงแลว้ไปคิดว่าเวทนาเป็นเรา มนัก็ปวด หลงไปคิดว่าส่ิงนั้นเป็นความ
ดี ส่ิงนั้นเป็นความชอบ มนัหลงในอารมณ์ มนัหลงทุกอยา่งเลย 

แต่ถา้มนัมีสติแลว้ มนัมีสมาธิ พอมนัจบัได ้แยกแยะแลว้ เวทนาจริงตามเวทนานะ มนั
มีของมนั อารมณ์ก็จริงตามอารมณ์ แต่เพราะมนัมีความหลงมนัถึงใหค้่าแลว้ไปชอบมนั 
กระดูกก็เหมือนกนั ทุกอยา่งมนัมีของมนั มนัเป็นความจริงของมนั แต่จิตของเราก็เป็นความ
จริงของจิต แลว้มนัเกิดปัญญา มนัพิจารณาของมนั มนัแยกแยะของมนั มนัปล่อยวางของมนั 
ถา้มนัสมดุลของมนั มนัก็ปล่อยของมนั พอปล่อยมนัก็ตทงัคปหาน ปล่อยชัว่คราว 

ปล่อยแลว้มีอะไรต่อ พอปล่อยแลว้มนัก็ว่าง มนัก็มีความสุขต่อ นัง่ต่อไปอีก ๓-๔ 
ชัว่โมง เวทนามาอีกแลว้ เวทนามาอีกแลว้จบัไดอี้ก พิจารณาไปอีก แยกไปอีกๆ พอพิจารณา
แยกไปอีก ความหลงใหล ใครเป็นคนหลงใหล ใครหลงใหล จิตมนัเห็นว่าความหลงใหลคือ
ตวัจิต อ๋อ! พออ๋อ! ปล่อย ถา้มนัถึงท่ีสุดพิจารณาซ ้ าๆๆ เขา้ไป เวลามนัขาด พิจารณาจนถึงมนั
ขาดนะ ปัญญาจะเป็นแบบน้ีไง 

เพราะเราห่วงตรงน้ี ห่วงท่ีบอกว่า ตอนน้ีวนัหน่ึงนัง่สมาธิจะท าใหม้นัเกิดปัญญา 

รอวนัหน่ึงไง รอสมาธิไปเร่ือยๆ แลว้ปัญญามนัจะเกิดต่อเน่ืองไป แลว้ค  าถามน้ีก็วน
มาตลอด ค าถามน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าๆ แลว้จะท าอยา่งไรดี ค าถามว่าจะท าอยา่งไรดี 

ท าแบบน้ี ท าแบบน้ีหมายความว่า ขณะท่ีเราฝึกหดัมา เราฝึกหดัตอนท่ีว่าปฏิบติัมา
นาน หนูหดันัง่สมาธิมานานตามแต่ท่ีครูบาอาจารยส์อน เขาก็สอนใหน้ัง่สมาธิ เขาก็สอนเด็ก
นกัเรียนใหมี้สมาธิ ใหมี้การศึกษา สอนเพื่อเป็นคนดี แต่ถา้ในพระพุทธศาสนาสอนใหค้นพน้
จากทุกข ์

สอนใหเ้ป็นคนดี ถา้เราท าไดอ้ย่างนั้นเราก็เป็นคนดีของสังคม ถา้เราเป็นคนดีของ
สังคมมนัก็เป็นว่าเป็นคนดี สังคมตอ้งการคนดี แต่ถา้เราจะประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยข์อง
เราเป็นพระกรรมฐาน ท่านพยายามปฏิบติัของท่านใหท่้านมีความรู้จริงในใจของท่าน ท่านถึง
ไดม้าสอนลูกศิษยลู์กหา 

ในวงกรรมฐาน ในครอบครัวกรรมฐาน ถา้ใจของผูท่ี้ปฏิบติัแลว้ ท่านมีความจริงของ
ท่าน ท่านจะเอาความจริงของท่าน เอาประสบการณ์ของท่านมาสอนเราๆ 
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ในธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ในประวติัครูบาอาจารยท่ี์ท่าน
ปฏิบติัมา นั้นเป็นสมบติัของท่าน สมบติัของท่าน ท่านท าอยา่งนั้นมา ดูสิ อาจารยส์อน
นกัเรียน ใครสอนวิชาใดเขาตอ้งเรียนตามวิชานั้นมา 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีครูบาอาจารยป์ฏิบติัมา ใครมีความช านาญอย่างใดมา ท่านก็เอา
ความช านาญของท่านสอนเรา เอาความช านาญของท่านเทศนาว่าการ มนัก็พิมพอ์อกมาเป็น
ต ารับต ารา เราก็ไปศึกษาต ารับต  ารานั้นมา นัน่เป็นสมบติัของท่าน แลว้เราศึกษามาแลว้มนัเป็น
คติธรรม คติเป็นตวัอย่าง คติแบบอยา่ง แลว้เราปฏิบติัเราตอ้งปฏิบติัตามความจริงของเรา ถา้
ความจริงของเรา เราปฏิบติัของเรา เกิดข้ึนกบัเรา ถา้เกิดข้ึนกบัเรา เขาเรียกว่า ปริยติั ปฏิบติั ถา้
ปฏิบติัข้ึนมาตามความจริง เป็นจริงข้ึนมามนัถึงจะรู้จริง ถา้รู้จริง ส่ิงท่ีเราสงสัยๆ มามนัก็ปล่อย
วางมาๆ มนัเป็นความจริงเขา้มาในหวัใจ 

หวัใจ ภาคปริยติั ปฏิบติั ปริยติัก็ตอ้งมีการศึกษา ศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง แต่เวลา
ปฏิบติัข้ึนมา การศึกษานั้นเพราะศึกษาแลว้เป็นวิทยาศาสตร์ เราดูแผนท่ีเลย แลว้เราเดินทางใน
แผนท่ีนั้น เราจะไม่ยอมท้ิงแผนท่ีนั้นเลย ไม่ยอมท้ิงแผนท่ีนั้น ถา้เราอ่านแผนท่ีแลว้แผนท่ีท่ี
เขียนถูกตอ้ง เราอ่านตามนั้น ธรรมและวินยัเป็นแบบนั้น มนัตามอยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้หวัใจเรา
ล่ะ หวัใจเรา มนัอยากใหส้ั้น อยากใหร้ะยะทางใกลข้ึ้น ยาวข้ึน น่ีเราคิดเองๆ 

ทนีีเ้วลาเราปฏบิัติ แผนทีเ่คร่ืองด าเนินมนัถูก ธรรมวนิัยขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามนัถูก แล้วเวลาเราจะปฏบิัติ เรามกีิเลส กเิลสมนัจะให้ค่า มนัจะพลิก
แพลง แล้วถ้าเราวางไว้ก่อน แผนทีเ่ป็นแผนที ่ เราดูแล้วเข้าใจแล้ว แล้วเวลาเราปฏบิัติ
ขึน้มา ปฏบิัติตามความเป็นจริงขึน้มาเลย ถ้าเป็นจริงขึน้มา ความจริงขึน้มา เป็นอย่างนี้
ขึน้มาป๊ับ อันเดียวกัน อันเดียวกันอย่างไร อันเดียวกันมนัต้องเป็นความจริงขึน้มานะ 

น่ีพูดถึงว่า ส่ิงท่ีว่าท าไมจิตมนัเป็นไดห้ลากหลาย จิตมนัเป็นไดห้ลายอยา่ง ถา้คนมีสติ
มีปัญญานะ มนัจะเห็นความส าคญัตรงน้ีมาก ค าถามมนัสะเทือนตรงน้ี “ท าไมจิตเราเป็นได้
หลายอยา่ง ใหน้ัง่ก็ได ้ใหเ้ดินก็ได ้ก าหนดลมหายใจเขา้ออก” 

เอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงขณะปฏิบติัเนาะ แต่ว่ามนัท าไดห้ลายอยา่งจริงๆ จิตน้ีมหศัจรรย์
มาก เป็นได ้ดีก็ได ้ ร้ายก็ได ้ดีน่ีดีไดสุ้ดๆ เลย เวลาคนดี เราเห็นคนดีนะ โอโ้ฮ! มนัดีไดข้นาด
นั้นนะ เวลาเห็นคนท่ีร้าย โอโ้ฮ! ร้ายสุดๆ เลย จิตน้ีมนัเป็นไดข้นาดนั้น 
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เวลาดีน่ีเทวดาสู้ไม่ได ้ เวลาร้ายน่ีเปรตก็สู้ไม่ได ้ ร้ายนกั แลว้เวลามนัเป็นในใจเราล่ะ 
ใจเราจริงๆ ใจเราน่ีแหละ มนัก็เป็นทั้งดีและร้ายได ้ ขณะท่ีมนัดี เราควรจะส่งเสริมท าใหดี้ข้ึน
ต่อเน่ืองๆ แลว้ท าใหดี้ถึงดีท่ีสุดเลย ถา้ดีท่ีสุด ภาวนาไป ถา้ปัญญาเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน้ี ปัญญา
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งน้ีแสดงว่ามนัมีประสบการณ์ ท าไดจ้ริงมนัก็เป็นประโยชนก์บัเราแลว้ล่ะ 

จิตน้ีเป็นไดห้ลายอยา่งจริงๆ แต่มนัรู้ยงัไม่จริงไง รู้ยงัไม่จริงหมายถึงว่า ส่ิงท่ีว่าหลวง
พ่อเทศนอ์ยา่งน้ี แลว้ตรรกะ คือเอาส่ิงท่ีเป็นธรรมมาพิจารณาๆ เอาส่ิงท่ีเป็นธรรมมาพิจารณา 
ค าว่า “เอามาพิจารณา” มนัยงัไม่ใช่เรา 

แต่ถา้เราใชปั้ญญาของเรา ถา้มนัเป็นเรานะ มนัเป็นเรา ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต 
เห็นไหม เราจะฟังธรรมของใครมาก็แลว้แต่ เวลาเราปฏิบติัของเราไป ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น
ตถาคต เพราะธรรมอนันั้น พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

พุทธะ เห็นไหม เราพุทโธๆ เราไดแ้ต่ช่ือมา แต่เวลาพุทโธจนละเอียดข้ึนไป พอไป
เห็นพุทธะจริง โอโ้ฮ! เราท่ึงเลยนะ เราท่ึง แลว้เราใชปั้ญญาไป ใชปั้ญญาไปมนัแยกแยะไป 

เวลาหลวงตาท่านพิจารณาไป เวลากิเลสมนัขาด กราบองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ กราบแลว้กราบเล่าๆ มนัซาบซ้ึงมาก มนัซาบซ้ึงในหวัใจน้ีสุดๆ เลย 

ฉะนั้น ถา้จิตใจของเรามนัเป็นขาข้ึน มนัเป็นส่ิงท่ีเราปฏิบติัไดจ้ริง ท าไดส้ะดวกจริง 
ใหท้  าต่อเน่ืองไป ส่ิงท่ีเราท ามาแลว้ ท ามาแลว้น่ีประสบการณ์ของจิต ถา้ประสบการณ์ของใคร 
ปฏิบติัไปยงัไม่รู้ว่าส่ิงใดถูก เราก็ปฏิบติัของเราไป ถา้ปฏิบติัไปแลว้ ถา้เราไปถึงแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง เราจะท้ิง ท้ิงส่ิงท่ีเราเคยปฏิบติัมาท่ีเราว่ามนัไม่ใช่ทาง มนัไม่ถูกตอ้ง เราก็วางไว ้แลว้
เราปฏิบติัต่อเน่ืองใหเ้จริญกา้วหนา้ข้ึนไป เราท าของเราต่อเน่ืองไป ไม่ตอ้งวิตกกงัวล ไม่ตอ้ง
ไปคิดถึงส่ิงท่ีเราเคยท ามาแลว้ ส่ิงท่ีท  ามาแลว้ ทุกคนท าความผิดมาก่อน คนท่ีท างานไม่เคย
ผิดพลาดมาเลยไม่มี 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกประพฤตปิฏิบติั ๖ ปี ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ 
มีครูมีอาจารยส์อน แต่เขาสอนในทางท่ีผิดก็เช่ือเขา ปฏิบติัไปลม้ลุกคลุกคลานอยู ่ ๖ ปี เวลา
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ มาตรัสรู้โดยองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเราปฏิบติั มนัยงัมีวาสนา วาสนาหมายความว่า เราเกิดเป็นชาว
พุทธ เรายงัมีจิตใจฝักใฝ่กบัเน้ือหาสาระในพระพุทธศาสนา เน้ือหาสาระคือสัจธรรม ศาสน
ธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีคือเน้ือหาสาระของศาสนา 
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ส่ิงท่ีเป็นศาสนวตัถุ วดัวาอาราม ส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรม ส่ิงท่ีเป็นศิลปวฒันธรรม นั้นมนั
เป็นศาสนวตัถุ ศาสนพิธี นั้นเป็นเคร่ืองประกอบของศาสนา 

ตวัศาสนาจริงๆ คือค  าสั่งสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราประพฤติ
ปฏิบติัตามความเป็นจริงไปแลว้ ดูสิ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ค าสั่งสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้คือสัจธรรม สัจจะอนันั้นสัจจะโดยทางทฤษฎี เราปฏิบติัตาม
ความเป็นจริงข้ึนมามนัเป็นเน้ือหาสาระ เป็นความจริงของเราข้ึนมา เห็นไหม 

เราถึงเป็นคนมีวาสนาท่ีเราจะปฏิบติัตามความเป็นจริง ไดธ้รรมแท้ๆ  ธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ตามความเป็นจริงอนัน้ี น่ีพูดถึงการปฏิบติัเนาะ 

จิตเป็นไดห้ลายอยา่ง จิตเป็นไดห้ลายอยา่งมาก แต่กิเลสมนัยงัปิดบงัไว ้ ปิดบงัไว ้ เห็น
ไหม เรานัง่สมาธิต่อไปใหเ้กิดปัญญาข้ึนไป เพราะปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนมากไปกว่าน้ี เขา
อยากจะมีความรู้มากกว่าน้ีไง อยากจะมีความรู้มากกว่าน้ี เห็นไหม สุตมยปัญญา จินตมย
ปัญญา ภาวนามยปัญญา 

ใครเห็นภาวนามยปัญญานะ ภาวนามยปัญญาตามความเป็นจริงแลว้ อยา่งนอ้ยตอ้ง
เป็นพระโสดาบนั ปัญญาแท้ๆ  เกิดตรงนั้น ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา แลว้ถา้
มนัสมบูรณ์ของมนั พอสมบูรณ์ของมนัก็สมุจเฉทปหาน เห็นไหม โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ
ผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล 
๔ คู่อีก 

ถา้บุคคล ๔ คู่ ปัญญา ๔ คู่ ถา้ปัญญา ๔ คู่เกิดข้ึนมากบัเราจริงนะ ส่ิงท่ีถามมามนัเป็น
หญา้ปากคอก เป็นการเร่ิมตน้ปฏิบติั แลว้ถา้ปฏิบติัไปตามความเป็นจริงแลว้มนัจะเกิดปัญญา 
๔ คู่ 

อยา่งท่ีว่าพิจารณาเวทนานัน่น่ะ ถา้พิจารณาเวทนาตามความเป็นจริง พอเวลามนั
สมุจเฉทปหานนะ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ในขนัธ์ ๕ มีเวทนา ก็เวทนาไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่เวทนา เวทนาไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่เวทนา สักกายทิฏฐิ ๒๐ เห็นไหม ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา 
เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ๑๐ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ๒๐ ถา้สักกายทิฏฐิอยา่งน้ีมนัขาด 
สมุจเฉทปหาน ตามความเป็นจริงอย่างน้ี ปัญญาแท้ๆ  มนัเป็นปัญญาอยา่งน้ี 
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แต่เขาบอกว่า ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ น่ีพูดกนัไป พูดกนัแต่ปาก แต่ถา้เป็น
ความจริงแลว้มนัเป็นความจริงจากภายใน มนัเป็นอกุปปธรรม มนัเป็นธรรมแท้ๆ  ธรรมแท้ๆ  
ธรรมความเป็นจริงจากการปฏิบติั เราจะเห็นความมหศัจรรยข์องจิตยิง่มากกว่าน้ี 

เขาบอกจิตมหศัจรรยม์าก เด๋ียวดี เด๋ียวร้าย 

แต่ถา้มนัเป็นบุคคล ๔ คู่ มนัเปล่ียนแปลงขณะจิตอีกมหาศาลเลย แลว้ถา้ถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกขแ์ลว้นะ พอบอกท่ีสุดแห่งทุกข์ๆ  พอคนฟังบอก อ้ือฮือ! มนัแบบว่ามนัสูงส่งเกินไป มนั
สุดมือเอ้ือม มนัสุดขอบฟ้าท่ีเราจะมีโอกาสเป็น แต่ไม่รู้หรอกว่าใจของเรา ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกข์
ตั้งอยู ่และทุกขด์บัไป ความทุกขใ์นใจถา้มนัสลดัคายออก นัน่น่ะความจริงอยู่ตรงน้ี 

มนัเป็นไปไดไ้ง มนัเป็นไปไดท่ี้ใครท าไดจ้ริง มนัเป็นไปไดจ้ริง เพราะมนัมีเหตุมี
ปัจจยัจริงๆ มนัมีหวัใจจริงๆ มนัมีทุกขจ์ริงๆ แลว้ธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
อริยสัจก็มีจริงๆ แลว้เราท าไดจ้ริงหรือเปล่า ถา้ท าไดจ้ริง เราจะสมประโยชนต์ามความเป็นจริง
ของเรา เอวงั 


