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ถาม : เร่ือง “สงสัยในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมีขอ้สงสัยในการภาวนา ขอกราบเรียนถามดงัน้ีครับ คือว่า
เม่ือผมพิจารณาแลว้ บ่อยคร้ังผมพบว่าเหตุท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกของผมนั้นมกัจะมี
ความอยากหรือตณัหาผสมอยูด่ว้ยเสมอ ผมจึงขอเรียนถามดงัน้ีครับ 

๑. ความอยากกบัอารมณ์ความรู้สึกเป็นตวัเดียวกนัหรือไม่ เพราะผมเห็นว่า แทจ้ริง
แลว้เพราะผมมีความอยาก ผมจึงคิดปรุงแต่งเพื่อสนองความอยากนั้น 

๒. เม่ือผมพิจารณาจนเห็นความอยากของตวัเองบ่อยๆ และผมพยายามแกไ้ข ผม
พบว่า ความอยากของผมเร่ิมเบาบางลงบา้ง ดงันั้นการพิจารณาของผมถูกตอ้งหรือเปล่าครับ 

ตอบ : สงสัยในการภาวนา ถา้สงสัยในการภาวนานะ เราภาวนาไป เร่ิมตน้จากการ
ภาวนา ถา้ภาวนา เร่ิมตน้ภาวนา พอภาวนา คนถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ หรือไม่มีผูน้  าท่ีดี เวลา
ภาวนาไปมนัก็ภาวนาไปโดยโลกียปัญญา โดยความเห็นของตวัไง ถา้โดยความเห็นของตวั 
พอพิจารณาไปแลว้ก็เทียบเคียง เทียบเคียงกบัพระไตรปิฎก พอเทียบเคียงพระไตรปิฎก เพราะ
ไม่มีครูบาอาจารย ์เราปฏิบติัไปโดยโลกียปัญญา คือความเป็นโลก ความเห็นของเรา ความเป็น
วิทยาศาสตร์ ว่าอย่างนั้นเถอะ 

วิทยาศาสตร์ เรามัน่ใจว่าถูกตอ้ง เพราะเราก็มีปัญญา เราอ่านพระไตรปิฎกเราก็เขา้ใจ
ได ้พอเราเขา้ใจได ้พอเราภาวนาไปแลว้เราเกิดส่ิงใดเขา้ ส่ิงใดข้ึนมา เราก็เทียบเคียงดว้ยความ
เขา้ใจของเรา ถา้เทียบเคียงดว้ยความเขา้ใจของเรา เขาเรียกว่าโลกียปัญญาๆ 

โลกียปัญญามนัเทียบเคียงไปแลว้ ความเห็นเราว่ามนัถูกตอ้ง มนัเป็นไปตามนั้น แต่
เวลามาเทียบเคียงกบัขอ้เท็จจริงในใจท าไมมนัไม่เหมือนกนั ท าไมมนัเป็นไปไม่ได ้ มนังงตรง
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น้ีไง ถา้งงตรงน้ีป๊ับ เวลาถา้มีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านจะพูดประจ า ให้ท าความสงบ
ของใจ ความสงบของใจเป็นพื้นฐานเลย ศีล สมาธิ ปัญญา 

ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้ ความสงบเพราะอะไร เพราะมนัท าให้
กิเลสสงบตวัลง พอกิเลสสงบตวัลงแลว้ถา้หดัพิจารณา ถา้หดัพิจารณามนัก็จะไปเห็น เห็น
อารมณ์ เห็นความรู้สึก เห็นความอยาก มนัแตกต่างกนัไง 

แตกต่างกนัท่ีว่า ถา้มนัเป็นโลกียปัญญา ความรู้สึก อารมณ์ของเรา เราพิจารณาอารมณ์
ของเรา เราทนัอารมณ์ของเรา เราก็ว่าเราทนัแลว้ ทนัแลว้ เห็นไหม ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์
ภาวนาเป็นท่านจะบอกว่า ค าว่า “โลกียปัญญา” หมายความว่า เรามีความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึก
นึกคิดน้ีมนัสร้างแต่ความเป็นทุกขใ์หเ้รา แต่ถา้เรามีสติปัญญาทนัความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึก
นึกคิดก็ดบัลง พอดบัลงแลว้ ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ ท่านบอกว่าถา้มีสติมนัจะเป็นสัมมาสมาธิ 

ถา้ขาดสติ เราขาดสติ มนัดบัไดอ้ย่างไร ขาดสติมนัดบัไดน่ี้โลกียปัญญา เร่ืองโลกๆ 
เร่ืองสามญัส านึก เร่ืองความรู้สึกนึกคิด คิดแลว้มนัทุกขไ์ง เรามีอารมณ์ความรู้สึกมนัทุกข ์ เรา
มีอารมณ์ความรู้สึกว่าไม่พอใจ พอไม่พอใจ มนัรู้ๆ อยู ่ มนัก็พิจารณาของมนั พิจารณา
เทียบเคียงกบัธรรมะ แลว้มนัก็ปล่อย พอมนัปล่อยวางของมนั ถา้มีครูบาอาจารย ์ ถา้เขามี
สติปัญญา เขาเรียกว่าสมถะ เพราะมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

แต่ถา้ไม่มีสติ ไม่มีสติมนัดบัไดอ้ยา่งไร ไม่มีสติมนัปล่อยวางไดอ้ยา่งไร มนัปล่อยวาง
ดว้ยสามญัส านึกมนัปล่อยได ้ มนัปล่อยไดแ้ต่มนัไม่มีสติ มนัก็เป็นมิจฉา มิจฉาคือมนัต่อเน่ือง
ไปไม่ไดไ้ง พอมนัต่อเน่ืองไปไม่ได ้ครูบาอาจารยใ์หท้  าความสงบเขา้มา แลว้มีสติดว้ย ถา้มีสติ
ท  าความสงบเขา้มามนัก็เป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็นสัมมาสมาธิ ถา้ขาดสติเป็นมิจฉา 

เป็นมิจฉา เราไม่อยากจะบอกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเลย เพราะเป็นมิจฉามนัเป็นสมาธิได้
อยา่งไร เป็นมิจฉาแต่มนัปล่อย ปล่อยแลว้มนัก็เหมือนไม่มีสติ ไม่มีผูเ้ป็นเจา้ของ ไม่มีใครเป็น
ผูดู้แล ฉะนั้น ถา้อยา่งน้ีป๊ับ ถา้มีครูบาอาจารย ์ ท่านให้ท  าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ใจ
สงบแลว้มนัจะจบั จะรู้จะเห็นโดยมีสติ ถา้มีสติมนัก็เขา้มาสู่ค  าถามน้ีไง ค าถามว่า 

“๑. ในเม่ือผมปฏิบติัแลว้ ความอยากกบัอารมณ์ความรู้สึกเป็นตวัเดียวกนัหรือไม่ 
เพราะผมเห็นว่าแทจ้ริงแลว้เพราะผมมีความอยาก ผมจึงคิดปรุงแต่งสนองความอยากนั้น 
เพราะผมมีความอยาก ผมถึงมีอารมณ์” 
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เพราะผมมีอารมณ์ เห็นไหม ผมก็ใชพ้ิจารณาอารมณ์นั้น แทท่ี้จริงแลว้ผมมีความอยาก 
เพราะมีความอยากถึงมีการปรุงแต่ง น่ีมนัจะละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ ค าว่า “ละเอียด” ดูอย่างท่ีว่า 
เวลาเป็นสามญัส านึก เวลามนัปล่อย ถา้มีสติมนัก็เป็นสัมมา สัมมาคือว่าเรามีสติ มีผูค้วบคุมมี
ผูดู้แล ถา้ขาดสติ มนัหายไปเลย ก็ว่างๆ เหมือนกบัจะหลบั เหมือนกบัจะต่ืน มนัก ้าๆ ก่ึงๆ จะ
ต่ืนก็ว่าจะหลบั จะหลบัก็ว่าจะต่ืน จะรู้ไม่จริง น่ีมนัก ้าๆ ก่ึงๆ 

ถา้มีสตินะ เราชดัเจนเขา้ไป เราชดัเจน ถา้มนัมีสติ เวลามนัไปจบัอารมณ์ได ้ อารมณ์
นั้น เห็นไหม อารมณ์คือผลของมนั คือวิบากแลว้ จิตเห็นอาการของจิต อารมณ์ความรู้สึกมนั
เกิดจากจิต มนัเกิดจากจิต แลว้เขาบอกว่า ผมพิจารณาของผมไปแลว้มนัมีความอยากมนัถึงมี
อารมณ์ ถา้มนัมีความอยากมนัถึงมีอารมณ์ มนัมีความไม่รู้ไง เพราะมีความอยาก อยากคือ
ตณัหา ตณัหา แลว้อวิชชาล่ะ 

เราจะบอกว่า เวลาจะจบัเขา้ไปแลว้มนัจะรู้จะเห็นของมนั ถา้รู้เห็นไปแลว้ ในอารมณ์
นั้นมีความอยาก เพราะมีความอยากถึงมีความคิดปรุงแต่ง พอมีความคิดปรุงแต่ง ความคิดมนั
ถึงปรุงแต่งมาเพื่อสนองความอยาก 

ก็ดูไป พิจารณาไป พิจารณาซ ้ าๆ ไป ค าถามถามว่ามนัถูกหรือเปล่าเท่านั้นเอง ถา้มนั
ถูกไหม ถูก ถา้มนัถูก ถูกแลว้ถา้พิจารณาต่อไป ถา้มนัถูกก็อยูแ่ค่น้ีใช่ไหม มนัถูกแลว้ เพราะ
มนัถูกนะ เวลาลา้งถว้ยลา้งจาน ความสกปรกมนัสกปรกอยูท่ี่นอกจาน กบัความสกปรกท่ีอยูท่ี่
ในจาน ความสกปรกอยูท่ี่นอกจาน นอกภาชนะมนัก็เป็นความสกปรกภายนอก แลว้ความ
สกปรกภายในมนัก็เป็นความสกปรกภายใน 

น่ีก็เหมือนกนั อารมณ์ อารมณ์ท่ีเราจบัได ้ อารมณ์ท่ีความรู้สึกนึกคิด ถา้มนัขนัธ์นอก 
ขนัธ์ใน ขนัธ์อย่างหยาบ ขนัธ์อยา่งละเอียด ละเอียดสุด ทีน้ีพอพิจารณาไปแลว้ พอเป็นขนัธ์
อยา่งหยาบ เราก็พิจารณาของเรา ขนัธ์คืออะไร ขนัธ์ก็คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
อารมณ์ความรู้สึก ถา้มนัจบัแลว้มนัปล่อยล่ะ 

มนัปล่อยแลว้พิจารณาซ ้ าต่อไป พิจารณาต่อเน่ืองไป ท าความสงบบ่อยคร้ังๆ จนขา้ง
นอกมนัสะอาด แลว้ขา้งในล่ะ ถา้ขา้งใน พอมนัสะอาดแลว้มนัก็ตอ้งจบสิ เวลามนัพิจารณาไป 
จบแลว้ท าไมมนัมีอีกล่ะ ท าไมมนัเกิดอีกล่ะ เห็นไหม มนัมีขา้งนอก ทั้งนอกและใน ใกลแ้ละ
ไกล ดีและชัว่ พิจารณาซ ้ าไปๆ พิจารณาละเอียด พิจารณาใหม้นัละเอียดต่อเน่ืองๆ กนัไป 
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ฉะนั้น ค าถามว่า “ความอยากกบัอารมณ์ความรู้สึกเป็นตวัเดียวกนัหรือไม่ เพราะผม
เห็นว่าแทจ้ริงแลว้เพราะผมมีความอยาก ผมจึงคิดปรุงแต่งสนองตณัหา” 

ถา้มนัเป็นความต่อเน่ืองกนั แต่มนัเป็นตวัเดียวกนัหรือไม่ เพราะอารมณ์กบัความอยาก 
เห็นไหม ความอยาก ตณัหา อารมณ์ มนัเป็นตวัเดียวกนัหรือไม่ 

แมแ้ต่ตวัอกัษรก็เขียนคนละตวั ความหมายมนัคนละความหมาย แต่มนัเก่ียวเน่ืองกนั 
มนัเก่ียวเน่ือง มนัต่อเน่ืองกนัไป เพราะมีส่ิงน้ี ส่ิงน้ีถึงมี เพราะมีตวัน้ีถึงไดมี้ตวันั้น เพราะมีตวั
นั้นมนัถึงเก่ียวเน่ืองกนัไป ถา้เก่ียวเน่ืองกนัไป เราจบัส่ิงใด เราแยกแยะตรงไหนได ้ เรา
แยกแยะไปมนัก็ปล่อยเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา ใหท้  าต่อเน่ืองไป 

ถา้พูดถึงความถูกตอ้งไหม ถูก ท าไปเร่ือยๆ ใหม้นัละเอียดข้ึนไปๆ ถา้ละเอียดข้ึนไป 
ถา้มีสต ิ มีสมาธิ ก็เป็นวิปัสสนา เป็นการฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้สมาธิมนัอ่อนลง ถา้สติปัญญามนั
พลั้งเผลอมนัก็เป็นสัญญา สัญญาคือโลกียปัญญา สัญญาคือขอ้มูลท่ีมนัมี มนัรู้อยู ่ เป็นสัญญา 
มนัไม่เป็นปัญญา ปัญญาคือมนัเกิดข้ึนในปัจจุบนั จิตมนัสงบของมนั แลว้มนัฝึกหดัใชข้องมนั 
มนัเกิดกบัการทดสอบ การรู้การเห็น นั้นเป็นภาวนามยปัญญา ท าต่อเน่ืองไปอยา่งน้ี น่ีขอ้ท่ี ๑ 

“๒. เม่ือผมพิจารณาจนเห็นความอยากของตวัเองบ่อยๆ และผมพยายามแกไ้ข ผม
พบว่าความอยากของผมเร่ิมจะเบาบางลงบา้ง ดงันั้นการพิจารณาของผมถูกตอ้งหรือไม่” 

น่ีเห็นบ่อยๆ พิจารณาซ ้ าเขา้ไปบ่อยๆ ถา้จบัไดอ้ย่างไร จบัไดต่้อเน่ืองไป พิจารณาไป
แลว้ความอยากมนัเบาบางลงๆ ถา้มนัเบาบางลง พิจารณาต่อเน่ืองไป 

แต่เวลาถา้มนัพิจารณาไปแลว้ พิจารณามนัไม่กา้วเดิน ใหว้าง วางส่ิงนั้นแลว้กลบัมา
ท าความสงบของใจ พกับา้ง คนท างานมนัตอ้งมีพกัผ่อนบา้ง ถา้คนไม่มีการพกัผ่อน ท างาน
ต่อเน่ืองกนัไปๆ ท างานจนฟ่ันเฝือนะ แลว้มนัจะไม่ได ้ ดว้ยความอยาก อยากจะใหเ้สร็จส้ิน 
อยากท าใหง้านมนัจบกระบวนการไป ท าอยูอ่ย่างนั้นก็คิดเขา้ใจว่าน่ีเป็นงาน แต่เม่ือไหร่มนั
รู้สึกว่า เอ๊ะ! มนัท าแลว้มนัฟ่ันเฝือ ท าแลว้มนัไม่กา้วหนา้ ท าแลว้ท าอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้ท าไป 
ถา้มนัเส่ือมไปๆ โดยไม่รู้ตวันะ เด๋ียวจบัตน้ชนปลายไม่ถูกเลย 

แต่ถา้คนสังเกตดู สังเกตว่า ถา้มนัพิจารณาไปแลว้ ใชปั้ญญาไปแลว้มนัไม่ปล่อย มนั
ไม่ปล่อย มนัไม่เขา้ใจ มนัไม่เห็นตามความเป็นจริง เอ๊ะ! มนัก็ยื้อๆ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ดว้ย
ความว่าเราเคยท าได ้ เราเคยท าได ้ เราเคยเป็นอย่างนั้น เรามัน่ใจของเรา เราพยายามท าของเรา 
เห็นไหม เพราะไม่ละเอียดรอบคอบ 
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แต่ถา้ละเอียดรอบคอบนะ เราวางไว ้ คนเหน่ือยนกั คนลา้นกั พอวางไวม้าพกัผ่อน 
กลบัไปท างาน เด๋ียวงานจะเสร็จดีกว่า งานจะเสร็จเรียบร้อยแลว้งานไม่เสีย แต่ถา้เราฝืนท า
ไปๆ เสร็จดว้ยความลวกๆ เสร็จดว้ยความท่ีมนัไม่เสร็จหรอก แต่เขา้ใจว่ามนัเสร็จ คือว่ามนั
ปล่อยวาง 

ท าอยา่งน้ีไป แลว้พอภาวนาต่อเน่ืองไปๆ มนัมีแต่จะเส่ือมลง มีแต่ถอยหลงัลง มนัไม่
เจริญกา้วหนา้หรอก แต่มนัก็ท  าเหมือนกนั แต่ถา้เราวางเสีย เราปล่อยเสีย แลว้กลบัไปท าความ
สงบ กลบัไปพกัผ่อนก่อน พอมนัสดช่ืน มนัมีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์แลว้กลบัมาท า งานจะ
ดีกว่า ถา้ดีกว่าท าอยา่งนั้น เห็นไหม 

สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐานต้องไปด้วยกัน ขาดสมถกรรมฐาน วปัิสสนา
กรรมฐานเกิดไม่ได้ เกดิไม่ได้เพราะมนัไม่เป็นความจริงไง มนัเกิดไม่ได้เพราะสมาธิ 
เพราะส่ิงทีส่มถกรรมฐาน ฐานที่ต้ังแห่งการงานมันไม่สมดุลของมนั เวลาท าไปมนัเป็น
การเทยีบเคยีง เป็นจนิตมยปัญญาหมด มนัไม่เป็นภาวนามยปัญญา 

ถา้กลบัไปพกัท าความสงบ กลบัไปพกัแลว้หาจุดยนื หาสถานท่ีท างานโดยชดัเจนของ
เรา เวลากลบัมาวิปัสสนามนัต่อเน่ือง แลว้มนักา้วเดินต่อไป น่ีสมถกรรมฐาน วิปัสสนา
กรรมฐาน มนัตอ้งกา้วเดินไปดว้ยกนัมนัถึงจะเป็นประโยชนก์บัเรา 

ท ามาถูกไหม ถูก ใหท้  าไป ทีน้ีเพียงแต่ค  าถามว่า “สงสัยในการภาวนาครับ” 

แน่นอน คนเราตอ้งมีความสงสัย เพราะความสงสัย ถา้มีความสงสัย หลวงตาเวลาท่าน
ปฏิบติัท่ีหนองผือ เวลาท่านเป็นโรคเสียดอก เวลามนัพิจารณาของมนัไป จบัแลว้ก็ปล่อย จบั
แลว้ก็ปล่อย เอ๊ะ! อยา่งน้ีไม่ใช่พระอรหนัตห์รือ “อยา่งน้ี” คือสงสัย สงสัยไม่เอา สงสัยไม่เอา 

ถา้เรามีสติแลว้สังเกตสักหน่อย มนัจะมีความสงสัย ความสงสัยคือความเคลือบแคลง 
เคลือบแคลงในใจว่ามนัเป็นไปอยา่งนั้นหรือเปล่า มนัใช่หรือไม่ใช่ มนัมีความสงสัย ถา้ความ
สงสัยไม่ไดเ้ลย ความสงสัยเสียหายหมด 

ฉะนั้น เพราะสงสัยในการภาวนา เรามีความสงสัยเราก็พยายามพิจารณาของเราให้
มนัแจ่มแจง้ ใหม้นัชดัเจน แลว้มนัปล่อย ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า เด๋ียวจะเห็น
ตามความเป็นจริง 
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ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เราเห็นตามความเป็นจริงมนัเป็นแบบนั้นเลย น่ีการ
กระท า มนัท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ท าผิดก็คือผิด ท าถูกก็คือถูก ถา้ท าดีแลว้ท าใหถู้กตอ้ง
ดีงาม แลว้มนัจะเป็นประโยชนก์บัเราในการปฏิบติั 

ถาม : เร่ือง “สับสน” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยท่ี์ตอบปัญหาใหผ้ม
กระจ่างเร่ืองความฝันและการภาวนา ปัจจุบนัน้ีก็ภาวนาอยูเ่ป็นประจ าทั้งในขณะปฏิบติังาน
และก่อนนอน ตั้งแต่เชา้ประมาณตี ๕ ก็มานัง่เกา้อ้ีภาวนาต่ออีกนิดหน่อย กระผมมีความสงสัย
ว่า การดูอาการของจิตเม่ือเจอส่ิงกระทบ เป็นการทดสอบการภาวนาใช่หรือไม่ครับ หากว่ายงั
มีอารมณ์โกรธ โมโห เกิดความอยากอยู ่ แต่รู้ทนัอารมณ์นั้น มีวิธีการอยา่งไรท่ีจะสามารถดบั
มนัจนไม่มีอารมณ์นั้นไดค้รับ จบัอารมณ์ได ้ แต่ไม่สามารถท าใหม้นัดบัสนิทได ้ รบกวนท่าน
อาจารยค์รับ 

ตอบ : มนัอยูท่ี่วาสนาของคนนะ ถา้คนมีวาสนานะ เวลาฟังเทศนค์รูบาอาจารย ์ถา้ฟัง
เทศนค์รูบาอาจารยถ์า้มนัเป็นธรรม มนัจะสะดุดใจ ก๊ึกเลย แต่ถา้ใจเราไม่เป็นธรรมนะ เราไป
ฟังส่ิงท่ีเป็นธรรมมนัไม่สะดุดใจ มนัฟังแลว้มนัแบบว่าไม่เขา้ใจ แต่ถา้ไปฟังส่ิงท่ีเป็นเร่ือง
จินตนาการ เป็นเร่ืองโลกๆ ฟังแลว้เขา้ใจ ฟังแลว้ชอบใจ เห็นไหม น่ีคือวาสนา 

ถา้วาสนาฟังธรรมนะ ถา้ธรรมของแท ้ ของแทค้ือธรรมความเป็นจริง มนัสะดุดใจเรา 
ถา้มนัสะดุดใจเรา อืม! ท าไมเป็นแบบนั้น เราก็มาพิจารณา เอ๊ะ! เราจะท าถูกหรือท าไม่ถูก ถา้
เราท าไม่ถูก เราควรท าอยา่งใด น่ีคือวาสนาของคนนะ เพราะการฟังบ่อยๆ ฟังบ่อยๆ ฟังแลว้
มาเทียบเคียงสิ มนัเป็นไปไดจ้ริงไหม มนัท าอยา่งนั้นมนัจะไดผ้ลอยา่งนั้นจริงหรือเปล่า ถา้ท า
แลว้มนัจะไดป้ระโยชนจ์ริงหรือไม่จริง เพราะอะไร เพราะองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใครนะ พอไม่ใหเ้ช่ือใครแลว้มนัก็อยูท่ี่วาสนาของ
เรา เราฟังแลว้มนัมีแง่มุมไหม มนัมีส่ิงใดเป็นประโยชนไ์หม ไม่ใช่ฟังไปๆ ฟังไปแลว้มนัเขา้
กบัเราๆ เห็นไหม ไม่ใหเ้ช่ือแมก้ระทัง่อาจารย ์ไม่ใหเ้ช่ือทั้งเรา แลว้มนัเป็นจริงไหมล่ะ 

น่ีพูดถึงว่า ถา้มีวาสนามนัฟังแลว้มนัสะดุด ถา้สะดุดแลว้ เพราะธรรมดาธรรมะน่ี
อริยสัจมีหน่ึงเดียว จะท าส่ิงใดก็แลว้แต่ เวลามนัถึงท่ีสุดแลว้มนัจะเป็นอนัเดียวกนั อริยสัจมี
หน่ึงเดียว แต่วิธีการ อ านาจวาสนาของคนมนัไม่เหมือนกนั ถา้ไม่เหมือนกนั แต่ผลมนัอนั
เดียวกนั แลว้เราท าอยู ่ เราท าอยู ่ เราปฏิบติัอยู ่ เราท าอยูอ่ยา่งน้ีมนัจริงหรือเปล่า ถา้มนัจริงเป็น
อนัเดียวกนั เป้าหมายคือท่ีเดียวกนัไง จะเดินมาทางไหนก็แลว้แต่ เป้าหมายมนัท่ีเดียวกนั แต่
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เดินมาต่างท่ีกนั สถานท่ีมนัก็แตกต่างกนั แต่เป้าหมายท่ีเดียวกนั แลว้เราก็จะเดินสู่เป้าหมาย
นั้น เอ๊ะ! ท าไมเป้าหมายนั้นมนัเบ่ียงเบนไป เอ๊ะ! เป้าหมายนั้น ท าไมเป้าหมายของท่านไป
อยา่งหน่ึง เป้าหมายของเราไปอยา่งหน่ึง เอ๊ะ! ถา้เอ๊ะๆ น่ีผมสับสนครับ 

ถา้สับสนแลว้ใหห้ดัภาวนา ใหพ้ิจารณาของเราไป ฉะนั้น ค าท่ีว่า “ขอบคุณพระ
อาจารยท่ี์ตอบปัญหากระจ่างเร่ืองความฝันและการภาวนา” 

เร่ืองความฝันและการภาวนา เพราะประสบการณ์ของเราไง เราเองเราก็ปฏิบติัมา 
ฉะนั้น เวลาตอบปัญหา ใครมีปัญหาข้ึนมา ถา้เขาบอกว่า เขาจะบอกว่าเขาภาวนา แลว้จะเป็น
อยา่งนั้นๆ เราก็จะแกเ้ลยนะ บอกว่าตอ้งท าอย่างนั้นต่อไป เขาบอกท าไม่ไดห้รอก ท าไมถึง
ไม่ไดล่้ะ ก็มนัอยูใ่นฝัน ไม่ใช่เป็นความจริง เจออย่างน้ีบ่อยมาก ท าไมคนเราฝันกบัปฏิบติั 
ท าไมเขาแยกกนัไม่ถูก เวลาฝันนะ ฝันก็คือนอนหลบั นอนหลบั คนนอนหลบัมนัจะท างาน
อะไรต่อไปได ้

แต่ถา้เรานัง่สมาธินะ เวลาภาวนา เรานัง่สมาธิ เราเห็นนิมิต เรารู้ส่ิงใด ถา้ขาดสติ เห็น
ไหม ถา้ขาดสติมนัตกภวงัค ์ เหมือนกบัหลบั มนัแกอ้ะไรไม่ได ้ แต่ถา้เราปฏิบติันะ พอจิตเรา
สงบแลว้ เราภาวนา เราไปรู้ไปเห็น เรารู้เห็นมีสติใช่ไหม พอเราเห็นนิมิต เอ๊ะ! นิมิตเกิดแลว้ 
นัน่น่ะขาดสติ มนัไปเห็นนิมิตอยา่งนั้น 

แต่ถา้เรามีสตินะ สติสมบูรณ์เลย เห็นนิมิตอยา่งนั้น จบันิมิตนั้น แลว้ถามว่านัน่คือ
อะไร หรือถามใจของเรา เห็นไหม มนัถามไดแ้ลว้ มนัทั้งถามได ้ถามความรู้ความเห็น ถามใจ
เราก็ได ้

ถา้ภาวนามนัแกไ้ขได ้ภาวนามีสติปัญญา ภาวนาคือการบริหารจดัการ ความคิดเราคิด
อยูน่ี่ เราควบคุมความคิดไดไ้หม ความคิดน่ีเราคิดเร่ืองอะไร เราคิดน่ีถูกหรือผิด น่ีไง ภาวนา
จะเป็นอยา่งน้ี คือมนัมีสติมีปัญญา มนับริหารจดัการได ้แต่ถา้ฝันมนัไม่ได ้ไม่ได ้ถา้ไม่ได ้ทีน้ี
ความฝันมนัเกิดข้ึนไดไ้หม ได ้แมแ้ต่คนเวลาตกภวงัคไ์ป ขาดสติไป มนัก็เห็นนิมิตของมนั ถา้
เห็นนิมิตจะแกอ้ยา่งไร 

ไอท่ี้วนันั้นอธิบายเร่ืองความฝันกบัภาวนา เพราะว่าเราเขา้ใจว่าไอค้นท่ีมนันอนหลบั 
ท่ีมนัเพอ้เจอ้ มนัว่ามนัภาวนากนัอยู ่ไอท่ี้ตอบปัญหาไปนัน่น่ะ ไอท่ี้มนัเพอ้ มนัก าลงัละเมอกนั
อยูน่ัน่น่ะ มนับอกว่ามนัเป็นการภาวนา เราถึงเอามาแยกแยะใหว้่าความฝันเป็นอยา่งหน่ึงนะ 
ไอพ้วกละเมอ ไอพ้วกก าลงัเพอ้ฝันนัน่น่ะมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
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ฉะนั้น เร่ืองละเมอเพอ้ฝันมนัมาจากไหนล่ะ มนัก็มาจากจิตใช่ไหม จิตของคนมีอ านาจ
วาสนามากนอ้ยแค่ไหน บางคนฝัน บางคนไม่ฝัน เราอธิบายอยา่งนั้นว่าความฝันเป็นเร่ืองหน่ึง 
แลว้คนท่ีปฏิบติั การภาวนานั้นมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่เวลาคนมาคุยกนัระหว่างท่ีว่าเวลาคน
เป็นแลว้มาพูดกนั ไอค้นภาวนาก็คนหน่ึง ไอค้นฝันก็คนหน่ึง พูดเหมือนกนัเลย อา้ว! ก็ไปเห็น
เหมือนกนั ไอฝั้นก็ฝันไป โอโ้ฮ! เห็นไปหมดเลย ไอค้นภาวนา ภาวนาไปก็เห็นหมดเลย แลว้
มาคุยกนั พอมาคุยกนั คุยกนัคนละเร่ืองเดียวกนั คนคนหน่ึงฝันมา คนคนหน่ึงภาวนามา มนั
แตกต่างกนั มนัแตกต่างกนั 

ทีน้ีครูบาอาจารยต์อ้งแกต้รงน้ี ตอ้งใหรู้้ชดัตรงน้ีว่า ถา้เป็นความฝัน ความฝันนั้นมนั
เกิดได ้ คนเราฝันไดก้บัคนท่ีไม่ฝันก็ไม่ฝันได ้ แต่เวลาคนภาวนา จิตสงบแลว้เป็นสมาธิโดยท่ี
ไม่เห็นอะไรเลย สงบมาเฉยๆ ก็ได ้ จิตสงบแลว้มนัจะรู้มนัจะเห็นอะไรมา มนัก็แกไ้ขเขา้มา 
เพราะเราภาวนากนัเพื่อความสงบของใจ เราปรารถนาความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้เราออก
ฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะเกิดวิปัสสนา จะไปรู้ไปเห็นส่ิงใด ถา้เป็นเจโตวิมุตติ จะเห็นกาย เห็น
อะไรเป็นภาพเป็นต่างๆ ข้ึนมา เหมือนนิมิต ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ ใชเ้ทียบเคียงปัญญา ใช้
เทียบเคียงเอา มนัก็อยูท่ี่การปฏิบติั ฉะนั้นบอกว่า ฝันกบัภาวนา เราจะเคลียร์ปัญหาน้ีไง 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “ขอบคุณพระอาจารยท่ี์ตอบปัญหาน้ีกระจ่างไป” 

พอกระจ่างแลว้มนัก็เกิดปัญหาใหม่ ปัญหาใหม่คือว่า ค าถามเนาะ “ปัจจุบนัน้ีก็ภาวนา
อยูเ่ป็นประจ า ในขณะนัง่ปฏิบติังาน และก่อนนอนต่ืนเชา้ก่อนไปท างานตั้งแต่ประมาณตี ๕ ก็
นัง่ภาวนาต่ออีกนิดหน่อย กระผมมีขอ้สงสัยว่าการดูอาการของจิตเม่ือเจอผลกระทบ เป็นการ
ทดสอบการภาวนาหรือไม่” 

การดูอาการของจิต การดูอาการนะ จิตเห็นอาการของจิต ถา้มนัตามความเป็นจริง ถา้มี
สติสัมปชญัญะนะ ถา้พูดถึงเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัก็ใชจ้บัอารมณ์ความรู้สึก เห็นไหม 
มนัเป็นอาการหรือเปล่า ถา้มนัมีสติ คนท่ีมีสติ มีสติแลว้ใชปั้ญญาถูกตอ้งมนัก็ถูกตอ้ง การ
ปฏิบติัมนัหลากหลาย มนัหลากหลาย เห็นไหม การดูอาการของจิต ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมา 
อยา่งน้ีใชไ้ดห้รือไม่ครับ 

ใชไ้ด ้ถา้มีสติสัมปชญัญะ ใชไ้ด ้แต่ค  าว่า “ใชไ้ด”้ ตอ้งมีสติ มีสติสัมปชญัญะจบัตอ้ง
แลว้พิจารณาของมนั มนัปล่อยวางได ้ เพราะสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม กายก็ได ้
เวทนาก็ได ้ จิตก็ได ้ ธรรมก็ได ้ แต่ตอ้งใหม้นัเป็นสัมมาทิฏฐิ มีสติสัมปชญัญะท าไดต้ามความ
เป็นจริง 
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แลว้ท าไดต้ามความเป็นจริง อาการเป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนัคือว่าเวลาอธิบายแลว้
อธิบายถูกหมด แต่ถา้อาการท่ีไม่เป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นจินตนาการ เหมือนฝัน เหมือนเพอ้
เจอ้ เพอ้เจอ้แลว้ก็มาอา้งต  ารับต ารามารองรับ มารองรับความจริงอนันั้น บอกว่าก็มนัตรงกนัไง 
ตรงกบัต  าราอยา่งนั้นน่ะ 

ต าราก็บอกไว ้ แผนท่ีบอกไวท้ั้งนั้นน่ะ แต่คนท่ีเขา้ไปในพื้นท่ีมนัแยกแยะไดว่้ามนั
ละเอียดหยาบอยา่งไรถา้คนคนนั้นน่ะ ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าดูอาการของจิต เม่ือเจอส่ิงกระทบเป็น
การทดสอบภาวนาหรือไม่ 

เป็นการทดสอบภาวนา การทดสอบภาวนามนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ ใหม้นัท าใหถู้กตอ้ง ถา้
ท าถูกตอ้งใหม้นัชดัเจน มนัตอ้งรู้ชดัเจน น่ีมนัเป็นปัจจตัตงั เห็นชดัๆ รู้ชดัๆ ถา้เห็นชดัๆ รู้ชดัๆ 
ส่ิงน้ีจะทดสอบ ทดสอบเขา้ไป พิจารณาเขา้ไป ทดสอบกบัการปฏิบติัของเรา ถา้เราปฏิบติัได้
มนัก็เป็นความจริงของเรา ถา้มนัมีสติแลว้ใชปั้ญญาโดยความชดัเจน ถูก ใชไ้ด ้

“หากว่ายงัมีอารมณ์โกรธ โมโห เกิดความอยากอยู่ แต่รู้ทนัอารมณ์นั้น มีวิธีการอย่าง
ใดท่ีจะสามารถดบัมนัจนไม่มีอาการอยา่งนั้นครับ จบัอารมณ์ได ้แต่ไม่สามารถใหม้นัดบัสนิท
ได”้ 

เราตอ้งกลบัมาท าความเขา้ใจกนัก่อน เรากลบัมาท าความเขา้ใจนะ ผูใ้ดเห็นธรรม ผู ้
นั้นเห็นตถาคต ผูใ้ดเห็นธรรมความเป็นจริง เขาจะรู้ตามความเป็นจริง แต่ผูใ้ดจ ามา ผูใ้ดจ า
ธรรมมา ผูใ้ดคาดหมายธรรมมา ความคาดหมาย เพราะความเขา้ใจของโลก วิทยาศาสตร์ไง 
เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลง เวลาตดัมนัขาด มนัขาดเลย มนัจะไม่มีอีกเลย มนัจะไม่
เกิดข้ึนอีกเลย 

อนันั้นเป็นอยา่งนั้นจริงๆ แต่มนัขาดมี มนัไม่ใช่ขาดสูญนะ เพราะมนัมีครูบาอาจารย์
หลายๆ องคเ์ลยบอกว่าเวลาตดัขนัธ์แลว้ขนัธ์น่ีขาดไปเลย 

เวลาพิจารณาจนกิเลสขาดมนัดัง่แขนขาด การตดัแขนแลว้แขนก็ขาดไปเลยใช่ไหม ดัง่
แขนขาด เขาคิดว่าก็ขาดแบบไม่มี ขาดแบบไม่มี ท าไมองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัจ า
พระเจา้สุทโธทนะได ้ ท าไมองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สามเณรราหุลมาขอสมบติั ลูก 
ท าไมจ าลูกได ้ถา้จ าลูกไดน่ี้เป็นสัญญาหรือเปล่า ความจ าน่ี 
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ลูก เวลาพิจารณาไปแลว้เวลามนัขาด ดบัเลย ไม่มีเหลือเลย แลว้จ าลูกไดไ้หม อา้ว! มนั
ก็จ  าได ้จ าไดม้นัมีไหม มี ถา้มนัมีแลว้ ถา้มีมนัขาดมีไง ถา้มนัขาดมี ฉะนั้น ถา้มนัขาดมี ถา้เรา
เขา้ใจอยา่งน้ีได ้เราพิจารณาของเราไป เราจะเขา้สู่ความจริง 

แต่ถา้เราบอกว่ามนัไม่มี ดบัสนิท “รู้ทนัอารมณ์ดว้ยวิธีการอยา่งไรจึงจะดบัจนมนัไม่มี
อารมณ์ไดค้รับ จบัอารมณ์ได ้แต่ไม่สามารถท าใหม้นัดบัสนิท” 

ฉะนั้น ค าว่า “ท าใหด้บัสนิท” มนัความเห็นผิด ถา้ความเห็นผิดคือว่าเหมือนเวลาดบั
ไฟ มีไฟอยู ่พอดบัไฟ ไฟก็ดบัหมด น่ีไฟดบั มนัไม่มี แต่ขณะท่ีไฟมนัมี มนัมีของมนั แต่เรา
ดบัแลว้ก็จบ 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่านิพพานคืออะไร นิพพาน อธิบาย
นิพพานไดไ้หม ท่านจุดไฟใหดู้เลย แลว้ก็ดบั เอ็งเห็นไฟเม่ือก้ีน้ีไหม เห็น แลว้ตอนน้ีเห็นไหม 
ไม่เห็น นัน่น่ะนิพพาน อา้ว! ในพระไตรปิฎก อนันั้นเห็นไหม นัน่เอามาเปรียบเทียบ ฉะนั้น 
ถา้เราคิดเป็นวิทยาศาสตร์เราก็จะบอกว่าดบัไม่มีเลย 

ดบัมี แต่เวลามนัดบันะ มนัดบัความทุกขค์วามยาก มนัดบักิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก เห็นไหม ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์นั้นเป็นภาระ แต่พวกเราน่ีขนัธมารๆ มารมนัเอา
ขนัธ์มาใช ้ มารมนัเอาความรู้สึกนึกคิดมาใช ้ แต่เวลาเราพิจารณาไป พิจารณากลัน่กรอง
ความรู้สึกนึกคิดของเรา เวลามนักลัน่กรองมนักลัน่กรองกิเลสออกไป แต่ความรู้สึกนึกคิดมนั
ก็มีของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัมีของมนัอยู ่ แต่มนักลัน่กรองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ออกไป 

ฉะนั้น อนันั้นพอมนัไม่มีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึน หลวงตาท่าน
ใชค้  าว่า ความรู้สึกนึกคิดเหมือนหางจ้ิงจก หางจ้ิงจกเวลามนัขาดจากตวัมนัแลว้มนัจะด้ิน มนั
ขาดจากตวัจ้ิงจก มนัไม่อยูก่บัจ้ิงจกแลว้ แต่หางมนัก็ยงัด้ินอยู ่น่ีส่ิงท่ีมนัมีอยู ่

เรามาท าความเขา้ใจตรงน้ีว่า ถา้เราเขา้ใจว่ามนัดบัสูญ คือเขา้ใจว่าดบัสนิท ดบัไม่มีเลย 
เราก็ปรารถนาตรงนั้น คือเราตั้งเป้า แลว้เราจะท าใหไ้ดอ้ย่างนั้นๆ 

หน่ึง เราโดนกิเลสหลอกแลว้ชั้นหน่ึง โดนกิเลสหลอก ศึกษาธรรมะขององคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนับอกมนัเขา้ใจหมดแหละ มนัรู้เท่าหมดแหละ แลว้มนัก็ไม่เป็น
ตามนั้น น่ีกิเลสมนัหลอก 
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แลว้เราก็บอกว่า ถา้มนัดบัสนิทเลย ดบัสนิทเลย ดบัแลว้มนัจะไม่มีอะไรอีกเลย แต่
ของเรามนัยงัมีอยู ่มนัยงัดบัไม่ได ้มนัจะเอาใหด้บัใหไ้ด ้เห็นไหม มนัก็เป็นทางสองส่วนท่ีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ใหเ้สพ กามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค 

ความสุขความพอใจนั้นก็บอกอนัน้ีก็ติด ความอตัตกิลมถานุโยคอนันั้นก็ติด 
มชัฌิมาปฏิปทาอยูต่รงไหน มชัฌิมาปฏิปทาไง เวลาความโกรธ ความโมโหอยูม่นัก็โมโหมาก 
จบัมนัได ้ แลว้มนัก็ไม่ดบัสนิท เห็นไหม ทางสองส่วนไม่ควรเสพ ทางหน่ึงคือติดในสุข ทาง
หน่ึงคือติดในทุกข ์ แลว้ตรงกลาง ตรงกลางอย่างไร ตรงกลางก็คือวดัซ้ายและขวาแลว้ตรง
กลางใช่ไหม ก็ไม่ใช่ มนัก็ไม่ใช่ว่าความเป็นกลาง 

มชัฌิมาปฏิปทา เราก็พิจารณาของเรา น่ีจบั จบัอารมณ์ถูกไหม ท่ีบอกว่าดูอาการของ
จิตถูกไหม ถูก 

“มนัมีอารมณ์โกรธ มีความโมโห มีความอยากอยู ่แต่รู้ทนัอารมณ์นั้น มีวิธีการอยา่งใด
ท่ีสามารถดบัอารมณ์นั้นไดไ้หมครับ” 

จบัอารมณ์ได ้ แต่ไม่สามารถดบัใหม้นัสนิทได ้ จบัได ้ พิจารณาของมนับ่อยคร้ังเขา้ 
เพราะเร่ิมตน้ปุถุชน ปุถุชนคนหนาท าสมาธิไดย้าก เราฝึกหดั รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของ
มาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร รู้เท่าทนัมนั เห็นไหม รู้เท่าทนัมนั พิจารณาจนมนัขาด ขาดคือ
ขาดอะไร ขาดคือความอยากท่ีมนัอยากไปรู้มนัปล่อยเลย เกอ้ๆ เขินๆ เลย น่ีมนัจะท า
สัมมาสมาธิ น่ีเป็นกลัยาณปุถุชน 

ถา้เราไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง คือจบัอารมณ์ รู้ทนัอารมณ์ จบั
อารมณ์ได ้ น่ีถา้มนัเป็นมรรค พอเป็นมรรค พิจารณาซ ้ าเขา้ไป น่ีมนัเป็นมรรค พอเป็นมรรค
ข้ึนมา เราพฒันาข้ึนมา มนัมีมรรค จบัไดแ้ลว้พิจารณาได ้ถา้มนัปล่อย เห็นไหม 

พอมนัปล่อย น่ีจบัอารมณ์ได ้ มีวิธีการอยา่งใดท่ีจะดบัมนั จะไปดบัมนั จะไปกดมนั 
จะเอาอะไรไปดบัมนั มนัพิจารณาแยกแยะไง เพราะมนัมีอะไร มนัมีสักกายทิฏฐิความเห็นผิด 
มนัมีกระแสของมาร มนัมีกระแสของกิเลสมนัครอบง ามนัอยู่ พิจารณาแยกแยะมนัไปเร่ือย 
แยกมนัออก ซกัมนัออก ซกัผา้น่ีซกัแลว้ ซกัแต่ผา้ ซกัผา้ๆ ซกัผา้เพื่อเอาความสกปรกออกไป 
ซกัผา้ๆ ซกัแลว้ซกัอีก ซกัแลว้ซกัอีกอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
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ผา้ก็คือผา้ ความสกปรกในผา้นั้น กล่ิน กล่ินท่ีไม่ชอบใจ ความสกปรก พวก
สักกายทิฏฐิความเห็นผิด ซกัแลว้ซกัเล่าๆ ซ ้าไปซ ้ าๆ ถึงเวลา เห็นไหม “วิธีการท าอยา่งใด
สามารถดบัอารมณ์ไดค้รับ” 

จบัอารมณ์ได ้ จบัได ้ เพราะเราไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจตั้งแต่เร่ิมตน้ ตั้งแต่ค  าถามคร้ังท่ีแลว้
บอกว่าความฝันกบัการภาวนาเป็นอนัเดียวกนัหรือเปล่า เราก็ตอบไปเป็นความฝัน ถา้เรามา
ภาวนาแลว้ ถา้ภาวนามนัจะมีสมาธิ ว่าอยา่งนั้นเถอะ ถา้มนัขาดสมาธิแลว้มนัก็เป็นสัญญา
ทั้งหมด ท่ีรู้ท่ีเห็นมนัเป็นสัญญาทั้งนั้นน่ะ สัญญาคือการเทียบเคียง คือไม่ใช่ตวัจริง 

แต่ถ้าท าจติสงบ เราใช้ค าว่า “จติจริง” จติจริงคือจติมันสงบจริงๆ จติจริง บุคคล
นั้นจริง ตัวการไม่ใช่ตัวแทน ตัวจริง จติจริงคือตัวจริง ถ้าตัวจริงไปเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจติตามความเป็นจริง จติจริง เห็นไหม ตัวการเป็นผู้กระท า ไม่ใช่มอบอ านาจให้ใคร
ไปท าแทน 

มอบใหกิ้เลสไปท าแทนไง มอบใหค้วามอยาก มอบใหต้ณัหาไปภาวนาแทน น่ีฝันไง 
ฝันก็มอบตวัแทนไป เวลาเป็นสัญญาก็มอบตวัแทนไป ไอต้วัจริงมนัไม่ไดท้  า จิตมนัไม่จริง แต่
ถา้จิตมนัจริง จิตมนัเป็นผูก้ระท าจริง ถา้ท าพุทโธๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ดูอาการของมนัจน
มนัปล่อยเขา้มา จนมนัจริงเขา้มา พอจริง มนัจบัไดน่ี้รู้เท่าทนัอารมณ์ 

“วิธีการจะดบัมนัไดอ้ย่างไรครับ” 

รู้เท่าทนัคือจบัได ้รู้ได ้เห็นได ้จบัได ้มนัสะเทือนกิเลสแลว้ น่ีถา้ตวัจริงมนัท างาน ถา้มี
สมาธิจริง ถา้มีสมาธิแลว้นอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง มนัสะเทือน
หวัใจแลว้ 

คนนะ เดินทางผิด หลงทางผิดอยู่ตลอดเวลา มนัก็เดินซ ้ าๆ ซากๆ อยู่เส้นทางสาย
นั้นน่ะ เม่ือใดเรารู้ว่าเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางท่ีผิด เป็นเส้นทางท่ีมนัไปสู้เป้าหมายไม่ได ้เราไปสู่
เส้นทางท่ีถูก มนัก็ตื่นเตน้แลว้ ดูสิ คนหลงทาง คนหลงทางมนัอยูน่ัน่น่ะ วนอยูน่ัน่น่ะ หา
อะไรไม่เจอหรอก แต่พอมนัไปทางท่ีถูกตอ้ง มนัเร่ิมทางท่ีถูกตอ้ง ความท่ีว่าเส้นทางน้ีกบั
เส้นทางใหม่มนัแตกต่างแลว้ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัปลอม จิตมนัปลอมคือว่ามนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็นปุถุชน 
มนัไม่เป็นกลัยาณปุถุชน คือไม่มีสมาธิ มนัก็คิดได ้มนัก็คาดหมายได ้มนัก็จินตนาการภาพกาย 
ภาพเวทนา ภาพจิต ภาพธรรมไดเ้หมือนกนั จิตมนัปลอม 
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จิตมนัปลอมเพราะอะไร เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากท าใหม้นัปลอม พอมนั
ปลอมมนัก็เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความปลอมๆ ตามความปลอมๆ ของจิต
นั้น แต่เพราะมนัโดนกิเลสครอบง ามนัเลยบอกว่าน่ีเป็นสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบติัโดยแนวสติปัฏ
ฐาน ๔ มนัคิด มนัคาดมนัหมายของมนัไปเองดว้ยความปลอมๆ 

แต่ถา้เรามีสติ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ดูอาการของจิตท่ีว่า น่ีเขาเรียกปัญญาอบรม
สมาธิ แลว้ถา้ก าหนดพุทโธๆ ถา้จิตมนัสงบเขา้มาได ้สงบเขา้มาก็เป็นสัมมาสมาธิ เป็นตวัจริง 
ตวัการ ตวัภวาสวะ ตวัตน พอตวัตนน่ีมนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความ
เป็นจริง 

ตวัตนน่ี เอ็งท าผิดเอ็งก็ตอ้งติดคุกจริงๆ เอ็งไปท าร้ายใคร เขาก็ตอ้งท าร้ายตอบโตเ้อ็ง
จริงๆ เอ็งท าเขาบาดเจ็บ เขาก็ตอ้งท าเอ็งบาดเจ็บจริงๆ เอ็งท าเขาตาย เอ็งก็ตอ้งตายจริงๆ มนั
เป็นผูรั้บ มนัเป็นผูก้ระท า มนัจะเป็นผูรั้บผลดีและผลชัว่ตามความเป็นจริง ฉะนั้น ท าอะไรมนั
ตอ้งระวงัตวัมนั เพราะมนัไม่ใช่เอาตวัการไป ตณัหาความทะยานอยากคือตวัแทน คนอ่ืนไป
ท าแทนน่ะ มนัคิดว่าคงไม่มีอะไร ท าแลว้ก็คงไม่เป็นผลอะไรกบัเรา น่ีสร้างเวรสร้างกรรม
ทั้งนั้นน่ะ แลว้ผลมนัก็มาถึงดว้ย แต่มนัเป็นตวัแทน เห็นไหม เพราะจิตมนัไม่จริง 

ถ้าจติมนัจริง มนัท าเอง ท าต่อหน้ามนัก็ต้องระวงัตัว เพราะผลมนัมดัตัวมนัเอง 
นี่ไง จติจริง สมาธิจริง สมาธิจริงถึงจติจริง ถ้าจติจริงเห็นขันธ์ ๕ เห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจติ เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัถึงจะเป็นความจริง มนัถึงจะเป็นวปัิสสนา ถ้า
วปัิสสนา นี่ถ้ามนัจบัได้ 

“จบัอารมณ์ได ้แต่ไม่สามารถดบัสนิท” 

มนัดบัคือมนัปล่อยวางชัว่คราวๆ ถา้สมาธิมนัไม่พอมนัก็ปล่อยวางชัว่คราว คือตทงัค
ปหาน ปล่อย มนัปล่อย ปล่อยน่ีเว้ิงวา้งดบัสนิทเลย ดบัสนิทเลยนะ ค าว่า “ปล่อย” น่ีหมดแลว้ 
แต่เด๋ียวก็มีอีก ตทงัคปหาน ดบัสนิทดว้ย แต่สนิทชัว่คราว สนิทชัว่คราวเพราะขณะปล่อย 
ไฟฟ้าถา้เราปิดสวิตช์มนัก็จบ เปิดสวิตช์ ไฟก็มา ดบัสวิตช์ ไฟก็ดบั 

น่ีก็เหมือนกนั สติเท่าทนัมนัก็ดบั พอเผลอมนัก็มา อา้ว! แลว้ท าอยา่งไรต่อ ถา้เป็นต
ทงัคปหานเป็นแบบน้ี ถา้เป็นแบบน้ีป๊ับ ไฟใช่ไหม มีสวิตช์ พอเปิดมนัก็ติด พอปิดมนัก็ดบั เรา
ก็ตามต่อเน่ืองไป อา้ว! สวิตช์ จะปิดสวิตช์ ไฟมนัถึงท่ีสวิตช์ แลว้มนัต่อไปไหนต่อ ข้ึนไป
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ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงสูงมาจากไหน มาจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มนัตามไปๆ ตามไปจนไป
ท าลายตวัก าเนิดไฟฟ้าเลย ตามไปท าลายหมด ท าลายหมด ดบัสนิท 

พิจารณาต่อเน่ืองไปๆ ดบัสนิทหมายความว่ามนัพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้าแลว้ซ ้ าเล่า
จนมนัสมุจเฉทปหาน ถา้มนัสมุจเฉทปหานแลว้ คนภาวนาไปแลว้จะเห็นว่าตทงัคปหาน 
เพราะมนัเคยปล่อย แลว้เขา้ใจว่าปล่อยแลว้ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ ปล่อย
หมดแลว้ น่ีคือธรรม คือปฏิบติัถึงท่ีสุด แต่มนัไม่ท่ีสุดเพราะมนัไม่มีขณะจิต ไม่มีอะไรบอกว่า
เวลากิเลสขาดดัง่แขนขาด ไม่มีอะไรขาดไป ไม่มีอะไรเพิ่มข้ึน ไม่มีอะไรหายไป ไม่มีอะไรเลย 
ปฏิบติัแลว้ก็คือปฏิบติั แลว้ก็ปล่อยอยูอ่ยา่งน้ี เห็นไหม มนัไม่มีขณะจิต ไม่มีอะไรท่ีเกิดข้ึน ไม่
มีอะไรท่ีตั้งอยู ่และไม่มีอะไรท่ีท าลายไป น่ีตทงัคปหาน 

ซ ้าแลว้ซ ้ าเล่าๆ พอเวลามนัขาด เวลามนัขาดมนัมีน่ี มนัมีเร่ิมตน้ ท่ามกลาง ท่ีสุด 
เร่ิมตน้คือเร่ิมตน้จบัพิจารณา ท่ามกลางคือมนัมีการกระท า มรรคมนัเดิน เวลามนัขาด กายเป็น
กาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์มนัขาด สังโยชนข์าด อนันั้นดบัสนิท อกุปปธรรม อกุปปธรรม
เป็นชั้นเป็นตอน โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี ถึงท่ีสุด อกุปปธรรม ดบัสนิทคอืดบัสนิทแบบ
น้ี 

เพียงแต่ว่า เราไม่แน่ใจว่าท่ีท  าความสงบของใจเขา้มามนัมีพื้นฐานไหม เราไม่แน่ใจว่า
มนัมีสมาธิ คือมีก าลงัของจิตพอหรือไม่พอ ถา้มีก าลงัจิตพอ เหมือนผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่คุยกบัผูใ้หญ่
คุยเขา้ใจได ้ คุยกบัเด็ก เด็กเขา้ใจไดเ้ด๋ียวเดียว แลว้เด๋ียวมนัก็ไม่พอใจ แลว้มนัก็ใชค้วามไร้
เดียงสาของมนัหาทางหลบหลีกของมนัไป 

จิต จิตถา้ไม่มีก าลงัเหมือนเด็กไร้เดียงสา เด๋ียวท าได ้ เด๋ียวท าไม่ได ้ เด๋ียวรับรู้ เด๋ียวไม่
รับรู้ แต่ถา้เป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่น่ีพอเราคุยกนั ตกลงกนัแลว้เราตอ้งท าตามนั้น จิตก็เหมือนกนั ถา้
เราท าสมาธิได ้ เราท าความสงบของใจได ้ เหมือนผูใ้หญ่ สัมมาสมาธิ น่ีเอกคัคตารมณ์ จิตตั้ง
มัน่ จิตมีหลกัมีเกณฑ ์จะท าส่ิงใดเป็นผูใ้หญ่ท างาน 

ท างานแล้ว เราเป็นผู้ใหญ่ เราไม่ใช่เด็ก เรามคีวามรับผิดชอบ เราท าเพ่ือประโยชน์
กับเรา เรารู้ว่าท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ปฏบิัติจริงได้จริง ปฏบิัติไม่จริง เราจะไม่ได้ผลตาม
ความเป็นจริง เรารู้เราเห็นมนัสะเทือนใจ แล้วตั้งใจท าความเป็นจริง นี่ถ้าตรงนีด้ับสนิท 
ดับสนิทต้องมสีติ 
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ท าสมาธิมาใหไ้ด ้แลว้ใชปั้ญญากา้วเดินต่อไปมนัก็เป็นมรรค ด าริชอบ งานชอบ เพียร
ชอบ สมาธิชอบ ระลึกชอบ เห็นไหม สติชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรมมนัจะเกิดข้ึน แลว้
เวลาพิจารณาไปแลว้ เวลามนัดบั ดบัดว้ยความชอบธรรม 

ทางโลกทีเ่ขามปัีญหากัน เขาแย่งชิงความชอบธรรมกันอยู่ไง ถ้าใครท าความชอบ
ธรรม ทุกคนจะเห็นด้วย แต่ถ้าเราท าด้วยความไม่ชอบธรรม ไม่ชอบธรรมคือกเิลสมนั
เข้ามาแบ่งปัน คือกิเลสมนัเข้ามาสวมรอย นี่เราว่าเราท าได้ตามความเป็นจริง แต่ไม่ชอบ
ธรรม แต่ถ้าเราปฏบิัติ งานชอบ เพียรชอบ ความระลึกชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ 
ความชอบธรรม นี่มชัฌิมาปฏปิทา 

ท่ีบอกทางสายกลางๆ จะไปวดัเอาซา้ยกบัขวาแลว้ก็อยูต่รงกลาง ไอน้ัน่มนัเป็น
ความคิด แต่ถา้มชัฌิมาปฏิปทาตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัจะเป็นกลาง กลางความชอบธรรม
อยา่งน้ี น่ีมชัฌิมาปฏิปทาอยา่งน้ี แลว้มนัจะดบัสนิท เอวงั 


