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ถาม : เรื่อง “อยากแกไ้ขจติ” 

กราบเรยีนหลวงพ่อทีเ่คารพเป็นอย่างสูงครบั การที่ก าหนดจติต่อเน่ืองกนัไป

เหมอืนอยู่ในลฟิตไ์ปเรื่อยๆ แตเ่กดิรูต้วัอกีทกีอ็ยู่อกีชัน้หนึ่งคอืปรากฏภาพทางใจ ผม

สงสยัว่า นี้จติตดิสญัญาไหม รูต้วัอยู่ไหม (ถามตวัเอง) แลว้ก าหนดถอยออกมาก็รูต้วั

จรงิๆ บางครัง้กห็ลงจรงิๆ มนัรูว่้าหลง กถ็อยออกมา กก็ลบัไปหลงอกีทีห่นึ่ง ผม

พยายามก าหนดทรงสภาวะสตไิว ้ ระลกึมาหากายตวัเอง ทรงภาพนัน้ไว ้ อธษิฐานให้

มนัท าลาย หนังก็เริม่แตกเหมอืนกระดาษโดนไฟไหม้ เอามอืจบัเหมอืนจบัวตัถุจรงิๆ 

บ่อยครัง้ภาพสญัญาโลกเขา้มาแทรก กไ็หลของมนัไป แมท้รงสตจิ่อไวก้เ็อาไว้

ไม่อยู่ แต่ประเดน็คอืหวัใจมนัไม่สลดเท่าไรเลยครบั หรอืว่าผมรูต้วัว่าเป็นแค่นิมติกไ็ม่

ทราบนะครบั (เพราะธรรมดาผมชอบสรา้งจนิตนาภาพความไม่งามไปใส่คนอื่น เมื่อรู้

ว่าจติเกดิกามราคะขึน้ เพยีงเพื่อบรรเทาเท่านัน้ เลยเกดิความชนิชาดื้อดา้นไปแลว้

หรอืไม่ครบั แปลกๆ) 

มคีรัง้หนึ่งผมเองก็นอนก าลงัตื่น แต่อยากนอนต่อ เกดิฝัน เหมอืนมสีตนิิด

หน่อย และเหน็หญิงสาว และจติเผลอไปพจิารณาเอง จากรูปสาวน่ารกัใคร่ กลบัเหีย่ว

ลง เกดิความเสยีใจอยู่มาก ผมนึกแล้วเสยีดายมาก จติผมมนัเดนิหนีเหมอืนหนี

ปัญหา ไม่ยอมพจิารณาต่อ แต่ตอนสตดิีๆ  กลบัจบัแลว้ไม่ค่อยสลดใจเลย การพจิารณา

ท าไมมนัแฉลบขนาดนี้ครบั กราบขอความเมตตาหลวงพ่อ 

ตอบ : นี่ค าถามนะ เขาถามมาเรื่องการปฏบิตั ิอยากแกไ้ขจติ 
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เวลาจติ เวลาเราคดิของเราไปไง โดยพืน้ฐานของการภาวนา การภาวนาใน

แนวสตปัิฏฐาน ๔ กค็ดิ กเ็ป็นการจนิตนาการ เพราะเราท าแบบก าปั้นทุบดนิ เราไป

ศกึษามาจากพระไตรปิฎก อภธิรรม ความยุบหนอพองหนอ ใชปั้ญญาไปตามแนวสติ

ปัฏฐาน ๔ อนัน้ีคอืจนิตนาการทัง้หมด 

เวลาท าไปแลว้เขาบอกว่า มนัแปลก มนัไมส่ลด มนัไม่ลกึซึ้งหรอก มนักเ็หมอืน

สามญัส านึก มนัแบบว่ามนัเศรา้หมอง เวลามนักระเทอืนหวัใจบา้ง นี่เวลาเป็นอย่างนัน้น่ะ 

แต่เวลามาแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ แบบครูบาอาจารย์ของเรา ตอ้งท าความสงบ

ของใจเขา้มาก่อน เพราะการท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ความสงบใจเขา้มา ใจมนัได้

สมาธ ิมนัไดส้งบ มนัไดร้สชาตแิลว้ รสของสมาธธิรรม 

ถ้าจติใจของเรา จติใจของเรายงัดบิๆ อย่างนี้ จติใจของเรายงัเป็นสามญัส านึก 

ยงัเป็นโลกยีปัญญา ยงัเป็นโลกๆ อยู่อย่างนี้ เวลาพจิารณาธรรมะ อย่างสูงสุดเลยมนัเป็น

ปัญญาอบรมสมาธ ิถงึทีสุ่ดแล้วมนักไ็ปลงทีส่มาธนิัน่น่ะ มนัลงทีส่มาธ ิแต่เราไม่เขา้ใจว่า

เป็นสมาธไิง 

เพราะเราคาดหมาย เราจนิตนาการไปว่าธรรมะคอืความว่าง ธรรมะคอืการ

ปล่อยวาง เวลามนัปล่อยวางอารมณ์สญัญาเขา้มา เรากค็ดิว่าสิง่นัน้เป็นธรรมๆ มนัแค่

ปัญญาอบรมสมาธน่ิะ แต่ถ้าคนไม่มสีตปัิญญา ไม่เขา้ใจ กเ็ป็นมจิฉา มจิฉาคอืความ

หลงผดิ พอมจิฉา มจิฉาเป็นความผดิพลาด มจิฉาคอืความหลงผดิ กต็วัเองไม่รู ้ทัง้ๆ ที่

ตวัเองเป็นอยู่ ตวัเองไม่รูห้รอก พอตวัเองไม่รู ้ ตวัเองก็คดิว่าสิง่นี้ใชปั้ญญาไปแลว้ 

ปล่อยวางนี่มนัเป็นผลของการปฏบิตัธิรรม ถ้ามนัมสีตปัิญญานะ มสีตสิมัปชญัญะ มนั

เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิผลของมนัคอืการปล่อยวาง 

แต่มสีตริบัรูต้่อไป รบัรูค้อือะไร รบัรูพ้อมนัปล่อยแล้วมนัมสีติ สตกิบัความรู้

อนัน้ี ถ้าความรู้อนัน้ี เรากรู็แ้ค่น้ีไง เรารูแ้ค่นี้ เหมอืนเรา เราจะหาเงนิเพื่อจะไป

แลกเปลีย่นสนิคา้สิง่ใดมา ราคามนัเท่าไร เราสะสมๆ ถ้ามนัยงัไม่ถงึจ านวนเท่านัน้ เรา

จะไปแลกเปลีย่นสนิคา้ไม่ได ้เรากส็ะสมไป 
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นี่กเ็หมอืนกนั เรารูอ้ยู่นี่เป็นสมาธ ิมนัยงัไม่ใชภ่าวนามยปัญญา มนัเป็นสมาธ ิ

สมาธนิี้เกดิดว้ยปัญญา เขาบอกว่ากใ็ชปั้ญญาไปแลว้ๆ 

ปัญญาไปแลว้มนัปัญญาทางโลกๆ โลกๆ เขาใชปั้ญญา ท าธุรกจิการคา้กต็อ้ง

ใชปั้ญญา สอนลูกยงัตอ้งใชปั้ญญาเลย เวลาสอนลูก เวลาลูกเกดิขึน้มา ลูกมนัไร้

เดยีงสาเลย เรากต็อ้งท าวุฒภิาวะไปไรเ้ดยีงสาเหมอืนมนัน่ะ เออๆ ออๆ สอนใหม้นัโต

ขึน้มา นี่ยงัตอ้งใชปั้ญญา ทัง้ทีเ่รามปัีญญาเหนือกว่า เรากต็อ้งไรเ้ดยีงสาเหมอืน

มนัน่ะ ถ้าไม่ไรเ้ดยีงสาแลว้เราจะสื่อกบัมนัไดอ้ย่างไร 

พอมนัสื่อขึน้มา การจะเลี้ยงลูกยงัตอ้งใชปั้ญญาเลย ทนีี้ปัญญาอบรมสมาธิ

มนักต็อ้งใชปั้ญญา แต่เขาบอกว่า เขาพจิารณา เขาใชปั้ญญามาแลว้ 

ปัญญาอย่างนัน้มนัเป็นปัญญาทางโลก เขาเรยีกโลกยีปัญญา ปัญญาโดย

สามญัส านึก ปัญญาโดยปฏภิาณไหวพรบิของคน มนัไม่ใช่ปัญญาในภาวนามย

ปัญญา ไม่ใช่ ถ้ามนัไม่ใช่มนักไ็ม่ใช่สตปัิฏฐาน ๔ โดยเน้ือแท ้ มนัเป็นสตปัิฏฐาน ๔ 

โดยชื่อ ใครกใ็ส่ชื่อได ้นาย ก นาย ข นาย ค ใครกต็ัง้ชื่อได้ สมชายมชีื่อเป็นล้านๆ คน

ในเมอืงไทย สมชายๆๆ กช็ื่อ แต่ความจรงิล่ะ นี่กเ็หมอืนกนั สตปัิฏฐาน ๔ สตปัิฏฐาน 

๔ สตปัิฏฐาน ๔ กช็ื่อ กพ็ูดกนัไป แต่ถ้าความจรงิล่ะ 

เอาความจรงิ เดีย๋วจะอธบิายใหฟั้ง มนัจะสลด นี้ว่าหวัใจมนัไม่สลด มนั

แปลกทีม่นัไม่สลดเนาะ มนัแปลกทีม่นัไม่ได้ 

อา้ว! มนัไม่ได ้ก็ไม่ถงึกไ็ม่ได ้เราจะไปกรุงเทพฯ เรานัง่กนัอยู่นี่ เรากเ็ขยีนกนั 

กรุงเทพฯ เดีย๋วเราเขยีนแผนทีก่นัเลย บา้นใครอยู่ไหน เขยีนกรุงเทพฯ กนัเลย เขยีน

ทีน่ี ่แลว้จะถงึกรุงเทพฯ ไหมล่ะ ไปถงึกรุงเทพฯ ไหมล่ะ แต่นัง่กนัอยู่นี่ กรุงเทพฯ เรา

อยู่สนามหลวง ไอน้ัน่กรุงเทพฯ อา้ว! อยู่สุขุมวทิ ไอน้ัน่กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ของใคร

ล่ะ นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราใชปั้ญญาไป ปัญญาของใครล่ะ ปัญญาของใคร 

ถ้ามนัไม่ถงึมนักส็ลดแค่นี้ไง มนักไ็ม่ใช่สตปัิฏฐาน ๔ โดยขอ้เทจ็จรงิไง มนั

เป็นสตปัิฏฐาน ๔ โดยชื่อ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอน แลว้เราไดท้าง

วชิาการนัน้มา ธรรมและวนิัย แต่ความเป็นจรงิยงัไม่ม ี ยงัไม่ม ี ถ้าความจรงิมนัม ี ครูบา
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อาจารยท์ีม่เีราเพราะอะไร มนัมเีพราะว่า ถ้าท าความสงบของใจเขา้มา ใจสงบจาก

ปุถุชนคอืโลก จะเป็นกลัยาณชน จากกลัยาณชนจะขึน้สู่โสดาปัตตมิรรค ถ้ามนัไปลงสู่

โสดาปัตตผิล เหนือโลก เหนือโลกคอืมนัเกดิอกี ๗ ชาต ิ

ถ้าคนอยู่ในโลกนี้ไม่มตีน้ไม่มปีลาย การเกดิและการตายไม่มตีน้และไม่มี

ปลาย มนัจะหมุนเวยีนเปลี่ยนแปลงของมนัไปตามแต่เวรแต่กรรมทีม่นัไดส้รา้งมา ไม่มี

ทีส่ ิน้สุด ไม่มวีนัจบสิน้ จะไปของมนัอยู่อย่างนี้ 

แต่ถ้าใครประพฤตปิฏบิตัขิึน้มาจนเป็นโสดาบนั อกี ๗ ชาตอิย่างมาก 

เปลีย่นแปลง มนัแตกต่างแล้ว ความแตกต่างกบัสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาต ิ ความแตกต่างทีม่นั

เหนือธรรมชาตสิ่วนหนึ่ง แลว้มนัพจิารณาของมนัต่อเนื่องกนัไป จนถงึทีสุ่ดมนัทิ้งหมด

เลย รูธ้รรมะ รู้แจง้เหน็จรงิแล้ววางไวต้ามความเป็นจรงิ ของมนัเป็นนู่น ของเราเป็นน่ี 

ไม่เกีย่วกนั จบ วฏัฏะสละทิ้งหมดสิน้ไป นัน้เป็นแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ทีถู่กตอ้งกบัใจ

ดวงนัน้ แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ทีถู่กตอ้งจากใจดวงนัน้ ใจดวงนัน้รูแ้จง้ตามใจดวงนัน้ 

แต่ถ้าเราไดแ้ต่ชื่อ เราไดท้างวชิาการมานี ่มา ใครกไ็ด ้มาเถยีงกนั มาส ิสตปัิฏ

ฐาน ๔ ใครกไ็ด้ มา ตัง้แง่มา เดีย๋วตอ้งเอาแง่มุมหกัลา้งกนั มนักห็กัลา้งกนัอยู่นัน่น่ะ 

สตปัิฏฐาน ๔ อย่างหยาบ สตปัิฏฐาน ๔ อย่างละเอียด สตปัิฏฐาน ๔ อา้ว! ตัง้แง่มา 

ตัง้แง่สตปัิฏฐาน ๔ มา แลว้เรามาปะทะกนัดว้ยสตปัิฏฐาน ๔ 

แต่ถ้าปฏบิตัจิรงินะ มนัสลดนะ มนัสงัเวช หลวงตาเวลาท่านบรรลุธรรม ท่าน

ลุกขึน้กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบเลา่ กราบใครน่ะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ปรนิิพพานไปแลว้ ๒,๐๐๐ กว่าปี กราบใครน่ะ 

กราบบุญคุณ กราบบุญคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ที่รื้อคน้มา 

แลว้วางเป็นทางวชิาการธรรมและวนิัยนี้ไว ้ ผูใ้ดคน้ควา้กระท าใหม้นัเป็นจรงิขึน้มาใน

ใจ 

หลวงตาท่านเป็นถงึมหา ท่านเรยีนจบนะ ค าว่า “มหา” ทางวชิาการเขาว่า 

“โอ๋ย! แค่มหาบวั มหา ๓ ประโยค ตอ้ง ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค” เขาคดิไปนู่น เขาคดิ

ว่าเขา ๙ ประโยค เขาจะมปัีญญามากกว่า ๓ ประโยค 
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ค าว่า “๓ ประโยค” แปลบาลไีด้ มนัลึกซึ้งในธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ขนาดว่าปฏเิสธว่า ทางทฤษฎศีกึษามาจนแปลได ้ภาษานี่เขา้ใจทะลปุรุโปร่ง 

แต่เวลาปฏบิตักิย็งัไม่แน่ใจ ตอ้งใหห้ลวงปู่ มัน่ชกัจงู หลวงปู่ มัน่เป็นคนชีน้ าเป็นคน

บอกกล่าว 

แต่หลวงปู่ มัน่เวลาบอกกล่าว ก็ยงัตัง้ป้อมเถยีงกบัหลวงปู่ มัน่ “อา้ว! ถ้า

สมัมาสมาธมินัไม่มอียู่จรงิ ท าไมในพระไตรปิฎกบอกว่าใหท้ าสมัมาสมาธลิ่ะ” 

“อา้ว! สมัมาสมาธขิองพระพุทธเจา้อย่างหนึ่ง เพราะมนัไม่มสีมุทยัซ้อนมา 

สมาธขิองท่านมนัมสีมุทยัเจอืปนเวย้” 

“อา้ว! เวลาออกใชปั้ญญา ปัญญากไ็ดพ้จิารณามาแลว้” 

“นัน่น่ะสมบตับิา้” 

“สมบตับิา้ไดอ้ย่างไร ถ้าไม่ใชปั้ญญามนักช็ าระกเิลสไม่ได”้ 

“นัน่แหละสมบตับิา้” 

ขนาดรู้ๆ  อยู่นี ่นี่ไดแ้ต่ชื่อมนัมา ทัง้ๆ ที่ว่าเป็นถงึมหานะ เขา้ใจหมดแลว้นะ 

เขา้ใจหมดแลว้ 

สตปัิฏฐาน ๔ ตัง้ป้อมมาเลย ตัง้ป้อมมาแลว้มาเถยีงกนั มา ไดเ้ลย ใครกไ็ด้

ตัง้ขึน้มา มนัไม่มคีวามจรงิอยู่ในใจแมแ้ต่คนเดยีว 

แต่เวลาประพฤตปิฏบิตัไิปตามความเป็นจรงิ เหน็ไหม มคีวามรู้ขนาดนี้ 

ซาบซึ้งเขา้ใจไดห้มด แต่กเ็ป็นความเขา้ใจของโลก ความเขา้ใจของทีย่งัมตีณัหาความ

ทะยานอยากในใจ 

ขนาดไปศกึษากบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่พยายามชกัน าขนาดไหน ยงัตัง้ป้อม 

ตัง้ป้อมเพราะอะไร เพราะมนักม็คีวามรู้ของเรา ไม่ใช่ทฏิฐมิานะ ไม่ใช่จะเอาแพเ้อาชนะ 

อยากชนะคะคานอาจารย ์ไม่ใช่ แต่มนัสงสยั มนัมขี้อมูลน่ะ อา้ว! มนัก็รู ้ท าไมล่ะ อา้ว! 

ในเมื่อมนัรู ้ ในเมื่อมนัมปีมในใจมนักต็อ้งเคลยีรใ์ช่ไหม เราเคารพบูชา เราจะเคลยีรห์า

ความรู ้ตัง้ป้อมซดักนัเลย อนัน้ีคอืระหว่างทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ
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แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเสยีไปแลว้ แลว้ท่านคน้ของท่านเอง แลว้ท่านบรรลุ

ธรรมถงึทีสุ่ด ท่านลุกขึน้กราบนะ กราบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ กราบแลว้

กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า ผูรู้จ้รงิ ผู้รูจ้รงิมนัซาบซึ้งใจ 

แลว้ความรูจ้รงิอนัน้ี คนเรานะ ใครทีร่ ่ารวยนะ เราจะรูเ้ลยว่าสิง่ทีร่ ่ารวยมา 

เราท าสิง่ใดมาเราถึงร ่ารวย เราทบทวนได้นะว่าเราท าธุรกิจอะไรมา เราท างานอะไรมา 

เราถงึมผีลประโยชน์ตอบแทนขนาดนี้ 

แต่ถ้าเราไม่ท าอะไรมาเลย เราศกึษาทางวชิาการ ศกึษาว่าคนนี้ร ่ารวยอย่างไร 

แลว้เราศกึษา เออ! เราก็รูไ้ด้ว่าคนนัน้ร ่ารวยอย่างไร แต่มนัไม่ซาบซึ้งเหมอืนคนทีเ่รา

ท ามาเอง แล้วร ่ารวยมาเอง 

ผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ ถงึเวลาทีสุ่ดแล้วมนัรูจ้รงิเห็นจรงิ มนัซาบซึ้ง กราบแล้ว

กราบเล่า แต่ก่อนจะกราบ เหน็ไหม โตแ้ยง้กบัหลวงปู่ มัน่ขนาดไหน ทัง้ๆ ทีเ่คารพนะ 

ทัง้ๆ ที่เคารพ ไม่ได้โตแ้ย้งด้วยความไม่เคารพ ท่านประธานที่เคารพ เคารพมาก ทัง้ๆ ที่

เคารพนี่แหละ แต่เรามปีมในใจ เราอยากจะถอดถอน 

นี่พูดถงึว่า เราพูดใหฟั้งก่อนว่าแนวทางปฏบิตัมินัเป็นแบบนี้ แนวทางปฏบิตัิ

ตามความเป็นจรงิเขาตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา 

ฉะนัน้ ผูถ้ามว่าอยากแกจ้ติๆ เพราะอยากแกจ้ติ เขากพ็ูดอย่างนี้ “เวลาผม

ก าหนดจติมนัเหมอืนอยู่ในลฟิต์ทีม่นัเลื่อน ทีม่นัเลื่อน มารูต้วัอีกทหีนึ่ง เหมอืนเลื่อน

จากชัน้หนึ่งไปอกีชัน้หนึ่ง เลื่อนจากชัน้หนึ่งไปอกีชัน้หนึ่ง” 

ความเข้าใจของผูป้ฏบิตัมินักเ็ป็นอย่างนี้ เป็นความเขา้ใจของเขา แต่เวลาคน

ทีป่ฏบิตัจิรงินะ เวลาท าขณิกสมาธ ิเวลาท าพุทโธๆๆ เวลามนัสงบเขา้มา เรากรู็ว่้าสงบ 

รูว่้าสงบ แต่ความสงบแบบนี้ ค าว่า “สงบ” เหมอืนคลา้ยๆ คลา้ยๆ นะ แต่ไม่ใช่ 

คลา้ยๆ ว่าสิง่ทีอ่ย่างน ้าท่วม อย่างเกดิภยัพบิตั ิเราป้องกนัไม่ได ้มนัมาตามฤดูกาล 

อนันี้ก็เหมอืนกนั เวลาจติมนัจะเป็น ขณิกสมาธ ิ มนัเหมอืนกบัเราเริม่ตน้ใหม่ 

มนัเหมอืนฤดูกาลมนัเปลีย่นแปลง ขณิกสมาธมินักอ็ย่างนี้ แต่ถ้าเรารูก้าร
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เปลีย่นแปลง แต่เราสามารถ ดูส ิ เวลาฤดูหนาว หมิะตกมากเลย มนัสะสมหมิะไว ้

เวลาละลายขึน้มามนักเ็ป็นแหล่งน ้า เป็นตน้น ้า 

นี่กเ็หมอืนกนั เราพุทโธๆๆ เราสะสมไว ้ เราดูแลต่อไป ถ้าฤดูกาลมนั

เปลีย่นแปลง นี่ขณิกสมาธ ิ ถ้ามนัควบคุมได ้ มนับรหิารจดัการได ้ นี่อุปจารสมาธ ิ

อุปจารสมาธ ิ เพราะเป็นสมาธ ิ แต่ยงับรหิารจดัการได ้ แลว้ถ้าพุทโธต่อเน่ืองไปเป็น

อปัปนาแลว้ เหน็ไหม ขัว้โลกเหนือ ขัว้โลกใต ้ น ้าแขง็มนัเกาะหนาเป็นกโิลๆ เลย นี่ก็

เหมอืนกนั เวลาเขา้ นี่ความละเอยีดของสมาธไิง 

ไม่ใช่ว่า เป็นชัน้เหมอืนขึ้นคอนโดเลยนะ ชัน้ ๒๐ ชัน้ ๓๐ ชัน้ ๔๐ จะขึน้ไปชัน้

ที ่๑๒๐ จะขึน้ไปชัน้ที ่๕๐๐-๖๐๐ เหมอืนขึน้ลฟิต์ไง 

ขึน้ลฟิต์อย่างนี้มนัเป็นเรื่องสญัญาอารมณ์ มนัเป็นเรื่องอารมณ์ความรูส้กึมนั

เป็นไป แต่สมาธกิค็อืสมาธ ิสมาธคิอืสมาธ ิถ้าสมาธคิอืสมาธ ิเราท าความสงบได้ 

นี่พูดถงึว่า เขาว่าเขาสงสยัไง สงสยัว่า เวลาจติของเขาแต่ละชัน้มนัเลื่อนได้ 

เขาว่าแกจ้ติ 

ฉะนัน้ เราจะบอกว่า จะตอ้งก าหนดพุทโธชดัๆ จะท าสิง่ใดกแ็ลว้แต่ เพราะค า

ทีว่่าเขาใชค้วามรูส้กึ นี่มนัส่งออกแลว้ มนัไปอยู่ตรงนัน้แลว้ มนัไปอยู่ทีว่่าเราเคลื่อน

จากฐานของเรา พุทโธๆๆ อยู่อย่างนี้ 

แต่ถ้าเราเคลื่อนออกไปอารมณ์ มนัก็ไหลไปไหลมา ทีม่นัไปอยู่ชัน้นัน้ ลงไป

เหมอืนในลฟิต์ มนัเลื่อนไปเลื่อนมา เลื่อนจนความรูส้กึของเราเปลีย่นแปลงไป 

เพราะนี่เขาถามว่าเขาจะแกจ้ตินะ นี่พูดถงึเรื่องแกจ้ติ 

ถ้าแกจ้ติ สมาธติอ้งใหช้ดัเจน ความสงบตอ้งใหช้ดัเจน 

ไอน้ี่บอกว่าปฏบิตัมิานานหรอืไม่นาน ตอบวนัน้ี เดีย๋วจะเขยีนมาใหม่ เพราะ

ตอนน้ีเราจะเคลยีร์ เราจะเคลยีรถ์งึพืน้ฐานเบสกิ เบสกิในการปฏบิตั ิ เบสกิ แต่เวลา

คนทีป่ฏบิตัไิปแลว้พืน้ฐานมนัไม่ด ีพอพืน้ฐานไม่ด ีเวลาปฏบิตัไิป รูเ้หน็สิง่ใดก ็“หลวง

พ่อ หลวงพ่อ หลวงพ่อตอ้งรบัผดิชอบ” 
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โอ๋ย! เราตอ้งแบก ๓ โลกไวเ้ลยหรอื ใครปฏบิตันิี่กูตอ้งรบัผดิชอบหมดเลยเนาะ 

อา้ว! เอง็ปฏบิตักิเ็อง็ปฏบิตัขิองเอง็ไป แตเ่บสกิมนัเป็นแบบนี้ ถ้าเบสกิมนัเป็นแบบนี้ 

เวลาปฏบิตั ิเราก าหนดพุทโธ มนัเหมอืนจะรู ้แต่มนัไม่รู ้ไม่รูเ้พราะอะไร ไม่รูเ้พราะว่า 

ทีห่ลวงตาท่านไปโตแ้ยง้กบัหลวงปู่ มัน่น่ะ 

“อา้ว! กใ็นเมื่อพระไตรปิฎกบอกว่ามสีมัมาสมาธิ สมัมาสมาธมินักค็อืความ

ตัง้มัน่ นี่กต็ัง้มัน่แลว้” 

นี่คนเป็น แต่หลวงปู่ มัน่ท่านใส่เลย “สมัมาสมาธขิองพระพุทธเจา้ไม่มสีมุทยั

เจอืปนเวย้ สมัมาสมาธขิองท่านมนัเจอืไปด้วยสมุทยั สมทุยัคอืตณัหาไง” 

นี่กเ็หมอืนกนั มนัเลื่อนไปเลื่อนมา ใครเป็นคนเลื่อนน่ะ เลื่อนไปเลื่อนมา เลื่อน

มาเลื่อนไป ลฟิต์มนัเลื่อนชัน้ เลื่อนไปเลื่อนมา 

เราจะบอกว่า ถ้าพืน้ฐานอย่างนี้ปับ๊ ถ้าพืน้ฐานเป็นอย่างนี้ปับ๊ มนัไหลอย่างนี้

แลว้มนักไ็หลตลอดไป มนัจะไม่ไดห้ลกัไดเ้กณฑเ์ลย 

แต่ถ้ามนัเป็นพุทโธ ถา้ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิถา้สงบแลว้ การสงบตอ้งใชปั้ญญา 

ไม่มปัีญญา รกัษาความสงบไม่ได ้ถ้ามนัสงบแลว้อยู่กบัความสงบ แลว้ไม่ส าคญัตนว่า

เป็นพระอรหนัต์ด้วย ถ้าคนมสีต ิ

เวลาสงบแลว้ “อ๋อ! พระอรหนัต์เป็นอย่างนี้เอง” มนัจะบอกเลย “อ๋อ! พระ

อรหนัต์ว่างๆ อย่างนี้ นี่พระอรหนัต์” นี่ไง มจิฉาไง 

ถ้าเป็นสมัมาคอืความระลกึรู้ รูต้วัตลอดเวลา เป็นสิง่ใด รูส้ ิง่นัน้ รูส้ถานะ รู้

สถานะว่าเป็นจรงิอย่างใด นีส่มัมาสมาธ ิสมัมาสมาธมิสีตมิปัีญญา มสีตสิมัปชญัญะ รูต้วั 

รูก้ารกระท า รูส้ถานะ 

รูแ้ลว้ พอมนัสงบแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัมอียู่แล้ว มอียู่แลว้

หมายความว่า เวลาเราท าพุทโธหรอืปัญญาอบรมสมาธมินัตอ้งมปัีญญาอยู่แลว้ แต่

ปัญญาอย่างนี้เรารูเ้ลยว่าปัญญาทีก่ารขวนขวายของเรา 

ปัญญาวชิาชพี เหน็ไหม เราท าวชิาชพี เวลาเราไปท างาน นี่วชิาชพีของเรา 

เวลากลบัเข้ามาบา้น เรามาอยู่ในครอบครวั เรามลีูกมหีลาน เราสอน นัน่วชิาชพีหรอื
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เปล่า เป็นวชิาชพีไหม นี้คอืปัญหาในครอบครวัของเรา นี่คอืผลประโยชน์ในครอบครวั

ของเรา แต่เวลาเราออกจากบา้น เราไปท างาน นัน่คอืวชิาชพี ตอ้งมกีารศกึษาวชิาชพี 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเราใชปั้ญญาๆ ปัญญาทีเ่ราออกไปกวา้นหา นี่วชิาชพี เรา

ออกไปกวา้น เราไปดูสิง่ใด แต่ถ้ามนัสงบเขา้มาล่ะ เวลามนัสงบเขา้มา ถ้ามนัเกดิ

ภาวนามยปัญญา ในครอบครวัของเรา ในจติของเรา ในความเป็นไปของเรา แต่สิง่ทีม่ี

ปัญญาวชิาชพีมา มนักต็อ้งมมีา มมีาเพื่อความสงบ ถ้าจติมนัสงบอย่างนี้ 

เวลามนัถอยเขา้ถอยออก อย่างทีเ่ขาว่า ค าถามไง ค าถามว่า จติมนัตดิ

สญัญา มนัรูต้วัของมนั เวลาก าหนดถอยออกมา 

ก าหนดถอยเขา้ถอยออกมนัเป็นเหมอืนกบัเราจนิตนาการหมด ฉะนัน้ เพราะ

มนัจนิตนาการอย่างนี้ เวลาจติ 

“ผมพยายามก าหนดทรงสตไิว ้ ระลกึถงึร่างกายของตวัเอง ทรงภาพนัน้ไว้

แลว้อธษิฐานใหม้นัท าลาย” 

ค าว่า “อธษิฐาน” อธษิฐานคอืเป้าหมาย ตัง้เป้า อธษิฐาน แต่เวลาพจิารณา

จรงิๆ มนัไม่ใชอ้ธิษฐาน มนัใชปั้ญญาฟาดฟันเลย ปัญญาเขา้ไปเผชญิกบัมนั ไมใ่ช่

อธษิฐาน ไม่ใช่ออ้นวอนขอ เราออ้นวอนขอไม่ได ้เราตอ้งใชปั้ญญาฟาดฟันกบัมนัเลย 

แลว้ปัญญามนัเป็นอย่างไรล่ะ ปัญญามนัอยู่ไหนล่ะ 

ถ้าปัญญามนัเกดิขึน้นะ ปัญญา เหน็ไหม ถ้าเราเหน็กาย เหน็กายใช่ไหม เรามี

สต ิเราเหน็กาย เราจบักายได ้พจิารณากาย 

ไอน้ี่มนัจบัไม่ได ้มนัจบัไม่ได ้“มนัตัง้ทรงสตไิว ้ระลกึถงึกายมนักเ็กิดกายขึน้มา 

แลว้อธษิฐาน พออธษิฐานหนังมนัเริม่แตก มนัเป็นกระดาษ มนัเหมอืนโดนไฟไหม ้แลว้

เราเอามอืจบัเหมอืนวตัถุจรงิ” 

ตรงนี้มนัฟ้อง “เอามอืจบั” จติมนัอยู่ขา้งนอก มนัหยาบ 
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แต่ถ้าจติมนัเหน็กายนะ มนัเป็นเรื่องของนามธรรมทัง้หมด เวลาจติมนัสงบ

แลว้เหน็กาย ยกกายขึน้แลว้พจิารณา มนัจะแยกออกไป เราเหน็ เหน็ชดัๆ ไม่ตอ้งเอา

มอืจบั ค าว่า “เอามอืจบั” มนัออกมาขา้งนอกแล้ว มนัออกมาขา้งนอกไง 

ฉะนัน้ ค าว่า “อธษิฐาน” เริม่ตน้ตัง้แตต่รงนี้ เริม่ตน้เราถงึบอกว่า พืน้ฐานของ

เรา ถ้าเราท าโดยความเขา้ใจของเรา ความเขา้ใจมนักเ็ป็นแบบนี้ แตถ่้ามคีรูบา

อาจารย์อย่างที่เราพูดอยู่นี่ ถ้าเป็นครูบาอาจารย ์ถ้ามอีย่างนี้ปับ๊นะ ท่านจะบอกว่าให้

ท าใหช้ดัเจนขึน้ 

ค าว่า “ท าใหช้ดัเจนขึน้” เราตัง้สตใิหด้ขีึน้ ก าหนดพุทโธใหช้ดัเจนขึน้ หรอืใช้

ปัญญาอบรมสมาธกิใ็หม้นัดขีึน้ ถ้ามนัสงบจรงิ มนัสงบจรงิๆ กเ็หมอืนกบัเงนิจรงิกบัเงนิ

ปลอม เงนิปลอมเขาใชต้อนมดืๆ ค ่าๆ ใชต้อนสลวัๆ ตอนที่คนเยอะๆ ไอเ้งนิปลอมๆ เขา

จะไปใชต้อนนัน้ ไอ้เงนิจรงิมนัใชส้ว่างไสว ใชต้่อหน้านี่ 

นี่กเ็หมอืนกนั ปัญญามนัเกดิขึน้ มนัเคลื่อนไปเคลื่อนมา ใชอ้ธษิฐานเอา...มนั

เหมอืนกบัเราจะใชเ้งนิตอ้งตอนคนเยอะๆ ตอนคนพลุกพล่าน คนทีเ่ขาไม่สนใจ ใช้

ตอนนัน้ แต่เวลาถ้ามนัชดัเจนระหว่างเรากบัแม่คา้ เราไม่กลา้ใชแ้ลว้ เพราะเขาจะตัง้

สต ิเขาจะเหน็ได้ 

แต่ถ้าเป็นความจรงินะ ถ้าเป็นความจรงิ เงนิจรงิใชไ้ดทุ้กที ่ศลี สมาธ ิปัญญา 

สตใิชไ้ดทุ้กที ่แลว้ไม่ใช่อธษิฐานเอา ตัง้จติ เวลาก าหนดนะ จติเหน็กายแล้วพจิารณา 

พจิารณาโดยเจาะจง สต ิมหาสต ิ

ค าว่า “อธษิฐาน” มนัผดิมาก “กเ็ลยทรงภาพนัน้ไวแ้ลว้อธษิฐานใหม้นัท าลาย” 

อธษิฐานท าลายกค็อืนึกเอา 

แต่ถ้าเป็นเจโตวมิตุต ิ เหน็ไหม ร าพงึ ถ้าเราเหน็กาย ตัง้กายไวแ้ลว้ร าพงึ 

เพราะอะไร เพราะการตัง้กายนี้จติเป็นคนตัง้ จะเหน็กาย จะเหน็สิง่ต่างๆ จติสงบแลว้

จติจะเป็นคนเหน็ ถ้าจติเป็นคนเหน็ จติเป็นคนร าพงึ จติเป็นคนพจิารณา จติเป็นคน

แยกแยะ ภาพนัน้จะท าลายใหเ้หน็เลย นัน่ไตรลกัษณ์ ถ้าอย่างนัน้เป็นจรงิ 
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แต่ประเดน็ทีม่นัไม่สลดเท่าไรนัก ถ้ามนัไม่สลดเท่าไรนัก เรากค็่อยๆ ดูกนัไป 

มนัไม่สลดเท่าไรนักเพราะมนัผวิเผนิไง มนัผวิเผนิเพราะสตเิราไม่ดไีง ปัญญาเราไม่ดไีง 

ถ้าสตปัิญญาเราดขีึ้น มนัจะดขีึ้นของมนัไปเรื่อยๆ 

ฉะนัน้ อกีเรื่องหนึ่ง “มคีรัง้หนึ่งผมนอนก าลงัตื่น แต่อยากจะนอนต่อ กเ็กดิฝัน 

พอมนัฝันไปเหน็ภาพหญงิสาว แลว้จติมนัพจิารณาไปแลว้มนัเสยีดาย มนัเสยีดายทีว่่า

จติมนัเดนิหนี มนัไม่ยอมพจิารณาต่อ” อนัน้ีมนัฝันน่ะ เหน็ไหม “เวลาผมนอนหลบัแลว้

เกดิฝัน” นัน่ฝันไป 

ทนีี้การฝันของเรากบัการทีเ่ราภาวนามนัใกล้เคยีงกนั เราเคยคดิว่ามนัเป็นไปได้

ไง แต่ความจรงิ ความฝันเพราะไม่มเีราเขา้ไปบวก มนัยงัดกีว่าเราดว้ย ดกีว่าเรา

ตรงไหน ตรงทีเ่หน็กายผูห้ญิงแลว้เราเขา้ไปพจิารณา พอพจิารณาไปมนัมคีวามรูส้กึ

มาก แต่จติมนัเดนิหนี เรายงัเสยีดายเลย จติมนัเดนิหนี จติมนัไม่ยอมพจิารณาต่อ ถ้า

พจิารณาต่อมนัจะท าใหเ้ราไดเ้ห็นสจัจะไง มนัยิง่เศร้าใจเขา้ไปใหญ่ 

ถ้าเศรา้ใจ อนันัน้กย็งัเป็นความฝัน มนัเป็นบารมธีรรม ความฝันนี้เป็นการบอก

เหต ุ เป็นการบอก ฝันว่าเราจะเกดิวกิฤตอิะไร ฝันว่าชวีติเราจะประสบความส าเรจ็ไหม 

นี่ฝัน ฝันบอกล่วงหนา้ ฝันบอกไปก่อน นี่คอืความฝัน แต่มนัไม่ใช่ความจรงิ ถ้าความ

จรงินะ มนัพจิารณาไม่ใช่ความฝัน 

ไอน้ี่เริม่ตน้กอ็ธษิฐานใหม้นัเป็น พอความฝัน ฝันดกีว่าอธษิฐานอกี เพราะ

อธษิฐานแล้วผวิหนังแตกละเอียดไป ไอน้ัน่มนัเป็นจนิตนาการ เวลาฝันเขา้ไป ฝันเขา้ไป

เจอภาพผูห้ญงิเลย สดุทา้ยแลว้เดนิหนี เดนิหนีมนัไปเลย เป็นความฝัน 

การปฏบิตัมิานะ การปฏบิตั ิ เริม่ตน้เราปฏบิตั ิ เราท าความสงบของใจเข้ามา 

ท าความสงบของใจเขา้มามนัจะมคีวามสุขของมนั ถ้ามคีวามสุขแลว้เราหดัพจิารณาไป 

มนัจะเป็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิเพราะจติสงบ ตวัจติ จติจรงิ จติจรงิแท ้

เงนิจรงิๆ ซื้อขายแลกเปลีย่นอย่างใดไดต้ามมูลค่านัน้ จติจรงิๆ แลว้พจิารณา

ตามความเป็นจรงิ สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ เราจะไดผ้ลตามความเป็นจรงิ 
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แต่ก่อนทีจ่ะตามความเป็นจรงิ เราล้มลุกคลุกคลานมานี่เป็นโลกๆ สิง่ทีเ่รา

ลม้ลุกคลุกคลานมา อนันัน้การฝึกหดั ในเมื่อเรายงัมกีเิลสในใจ มนักจ็ะมถีูกบา้งผดิ

บา้งเป็นธรรมดา นี่พูดถงึธรรมดานะ ฉะนัน้ เวลาเราปฏบิตัมิามนัไม่ใช่ผดิทัง้หมด ค า

ว่า “ผดิทัง้หมด” หมายความว่า เราปฏบิตัไิปแลว้ ทกุอย่าง ใครๆ ท าตอ้งผดิทุกเรื่อง

เลย ไม่มอีะไรถูกเลยหรอื...ไม่ใช่ 

ค าว่า “ไม่ไดผ้ดิทัง้หมด” คอืเราท า คนท างาน คนปฏบิตัอิะไร คนไม่ผดิคอืคน

ไม่เคยท าอะไรเลย ทนีี้พอเราท าอะไรมา เรามกีเิลสอยู่ มนักผ็ดิพลาดเป็นธรรมดา ค า

ว่า “ไม่ผดิทัง้หมด” คอืว่าคนปฏบิตักิเ็ป็นอย่างนี้ทัง้นัน้น่ะ เป็นอย่างนี้คอืพยายาม

ปฏบิตั ิ มนัจะถูกมนัจะผดิ มนัอาศยัประสบการณ์ อาศยัความเคยชนิ อาศยัความรบัรู้ 

อาศยัการแยกแยะ อาศยัที่เราคอยตรวจสอบ แลว้มนัจะดขีึน้มาเรื่อยๆ ดขีึน้มาเรื่อยๆ 

เหมอืนทีเ่ราพูดตอนแรก เราพูดตอนแรกเรื่องหลวงปู่ มัน่ เราพูดตอนแรก

เรื่องหลวงตา เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต์ ท่านไดส้ิน้แลว้ ไดเ้ผาแลว้ 

กระดูกของท่านเป็นพระธาตุ หลวงตาเวลาท่านมชีวีติอยู่ เกสาโกนลงมามนัก็เป็นแกว้

อยู่แลว้ ตอนท่านมชีวีติอยู่ เกสา ผมของหลวงตาโกนมา ลูกศษิยล์ูกหาเกบ็กนัไวเ้ป็น

แกว้หมด ฉะนัน้ เวลาตอนท่านสิน้ไปแลว้เผา ส่วนทีเ่กบ็ไวท้ีผ่ลกึทีเ่ป็นแกว้กม็ ี แต่

ส่วนทีย่งัเป็นอฐัอิยู่กเ็ยอะ สิง่ที่เยอะมนัตอ้งอาศยักาลเวลา มนัจะพสิูจน์กนัไป นี้เรา

พูดถงึผูท้ีป่ฏบิตั ิผูท้ีป่ฏบิตัทิีท่่านรูจ้รงิ ท่านปฏบิตักินัอย่างที่เราเอามาเป็นตวัอย่าง 

แต่เวลาค าถาม ค าถามมาดว้ยประสบการณ์ของเรา เราเอามาเปรยีบเทยีบ

กนัว่าเราปฏบิตัแิลว้เราเป็นอย่างนี้ แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านปฏบิตัแิลว้ท่านหมด

กเิลสไปแลว้ แลว้เราปฏบิตักินัอยู่นี่ เราพยายามจะท าใหไ้ด ้มนักเ็ป็นแบบนี้ 

เป็นแบบนี้ เราเอามาเปรยีบเทยีบกนัใหเ้ห็นระหว่างการท าทีถู่กและการท าที่

ลม้ลุกคลุกคลานของเราเพื่อความขยนัหมัน่เพยีร เพื่อบอกว่า ผูท้ีป่ฏบิตัจิรงิสมควรแก่

ธรรม ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมแบบครูบาอาจารยท์่านม ี แล้วท่านท าเสรจ็ของ

ท่านไปแลว้ แลว้เราจะปฏบิตั ิ เราเอาความจรงิ เอามาเปรยีบเทยีบกนั แล้วไป

พจิารณา ไปพจิารณาเพื่อเป็นคตธิรรมของผูถ้าม 
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ถาม : เรื่อง “สงสยัในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมขี้อสงสยักราบเรยีนถามดงันี้ คอืว่า เมื่อผม

พจิารณาสิง่ทีถู่กรู ้ จนกระทัง่สิง่ทีถู่กรูห้ายไป และเหลอืแต่ผูรู้ ้ ผมจงึเกดิความสงสยั

คอื 

๑. สิง่ทีถู่กรูม้นัหายไปไหนครบั 

๒. เมื่อสิง่ทีถู่กรูห้ายไป ท าไมเหลือแต่ผูรู้ค้รบั 

ตอบ : ไอค้รัง้ทีแ่ลว้บอกพจิารณาไปจนไม่รู้ ไอต้อนน้ีภาวนาไปแลว้ หรอืว่ารู ้เพราะ

พจิารณาถงึผูรู้ ้

สิง่ทีถู่กรูท้ัง้หมด ในโลกทุกอย่างเป็นนามธรรม รูปนอก รูปใน เหน็ไหม รูป

นอกคอืสสารต่างๆ ทีเ่ป็นรูป นี่รูปนอก เรากระทบได้ รูป รส กลิน่ เสยีง จติใจเรารบัรู ้

มนัเป็นสิง่ทีถู่กรู้ 

ในเมื่อรูป รส กลิน่ เสยีงมนัมอียู่ของมนัใช่ไหม จติของเรากม็อียู่ของเรา จติ

ของเรากระทบ ผูรู้ ้ สิง่ทีถู่กรู ้ แลว้พจิารณา ไม่พจิารณามนักแ็ปรสภาพอยู่แลว้ ไม่

พจิารณา 

สิง่ทีถู่กรู ้ เราสนใจ เรารู ้มนักรู็ ้ เราไม่สนใจ มนักม็อียู่ เราไม่รู ้สิง่ทีถู่กรูม้นัมี

อยู่ทัว่ไปหมด แต่เราไม่สนใจ มนักไ็ม่รู้อะไรเลย 

แต่ถ้าเราไปจบัสิง่ใดใหเ้ป็นสิง่ทีพ่จิารณาเป็นสารแลว้ เราพจิารณาไป พอมนั

เขา้ใจมนักป็ล่อยวาง สิง่ทีถู่กรูม้นัก็ย่อยสลายไป แล้วกเ็หลอืผูรู้ ้แลว้ผู้รูท้ าอย่างไรต่อ

ล่ะ ผูรู้ท้ าอย่างไรต่อ 

หรอืว่ารู ้ แล้วรูอ้ะไรล่ะ เรารู้อะไร รูอ้ะไร เหน็ไหม ทุกอย่างเราท างานเสรจ็

หมดแลว้ ทุกอย่างท างานเสรจ็หมดแลว้ แลว้ท าอะไรต่อ กน็ัง่หวัตออยู่นี่ไง กน็ัง่อยู่นี่ 

นัง่อยู่นี่เดีย๋วเหงื่อกอ็อกอกี กต็อ้งท าความสะอาดต่อ ถ้านัง่อยู่ปับ๊ เดีย๋วขีไ้คลก็ออก

แลว้ นัง่อยู่นี่ ไม่ไปไหน นัง่อยู่นี ่เวลาอากาศร้อนๆ ขึน้มา เหงื่อไหลไคลยอ้ยเลย แลว้

ท าอย่างไรต่อ ท าความสะอาดรอบต่อไป 
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“สิง่ทีถู่กรูม้นัหายไปไหนครบั” 

สิง่ทีถู่กรู้ สิง่ที่เป็นนามธรรม รู้เพราะอะไร รู้เพราะยดึ ถ้าไม่ยดึ มนัก็อยู่ของ

มนัอย่างนัน้ รูเ้พราะเราไปยดึ รู้เพราะเราไปรู้ 

แต่ถ้าสจัธรรม เราต้องรู ้ เรามสีตปัิญญาใช่ไหม เราจบัสิง่ใดแลว้พจิารณาของ

เรา แยกแยะของเรา อนันัน้คอืฝึกหดัใชปั้ญญาใหเ้ห็นเป็นไตรลกัษณ์ 

แต่ถ้าเราใชจ้นิตนาการ เราใชส้ญัชาตญาณของเรา สิง่ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้พูดไว้ในธรรมวนิัย องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มา แลว้เรา

กศ็กึษามา แลว้กเ็อาทางวชิาการอย่างนัน้มาเป็นตน้แบบ มาเป็นรูปแบบ แลว้เรากท็ า

อย่างนัน้ ท าใหเ้หมอืน ท าใหเ้หมอืน ท าใหเ้หมอืนกเ็ลยไม่เหมอืน 

แต่ถ้าเราท าของเราเองนะ ของพระพทุธเจา้วางไว ้ พระพุทธเจา้บอกทฤษฎนีี้ 

สิง่ทีเ่ป็นสจัธรรม ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค สจัจะอรยิสจัจะเป็นอย่างนี้ แลว้เรากเ็ดนิ

มรรคของเรา เราปฏบิตัขิองเราไป เราปฏบิตัขิองเราไป เวลาปฏบิตัไิปมนัจะรูโ้ดย

ขอ้เทจ็จรงิของมนั รู้โดยความจรงิของมนั 

ถ้ารูก้ค็อืรู ้ ถ้าไม่รูก้ห็วัปักหวัป า ไม่รูก้ต็อ้งพยายามต่อสู ้ ไม่รูก้ต็อ้งพยายาม

หยบิจบัว่าสิง่ใดทีค่วรจะรู้ 

สิง่ใด เหน็ไหม ถ้าจติสงบแลว้จติจบัได ้ มนักเ็ป็นความจรงิขึ้นมา แลว้ถ้า

พจิารณา มนัปล่อยไปๆๆ ถ้ามนัเป็นจรงิ มนัสลดัสงัโยชน์ ไอน้ี่มนัเป็นสตปัิฏฐาน ๔ 

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ นี่เป็นขนัธ์ ๕ กาย เวทนา จติ ธรรม จบัสิง่ใดกไ็ด้

พจิารณาซ ้าๆๆ 

แลว้ถ้าผูรู้ ้สิง่ทีถู่กรูม้นัหายไป หายไปแลว้เหลอือะไรล่ะ 

วงกรรมฐานเขาถามกนัอย่างนี้ สิง่ทีม่นัหายไปแลว้เหลอือะไร เหลือใคร แลว้

เหลือแล้ว คนทีเ่หลือมคีุณสมบตัอิย่างใด สิง่ที่เหลือมคีุณสมบตัอิย่างใด คุณสมบตัขิอง

ธรรมเป็นอย่างไร ถ้าคนเป็นมนัรูไ้ง 

อา้ว! มาถามส ิถามเราส ิพระเป็นอย่างไร 
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อ๋อ! พระกโ็กนหวั บวชมาจากอุปัชฌายน์ี่ไง พระหรอื พระกม็สีมณสารูปนี่ไง 

อา้ว! ถามโยมส ิ โยมผูห้ญงิ อา้ว! ผูห้ญงิกเ็กดิมา นี่เพศหญงิไง อา้ว! ผูช้าย 

ผูช้ายกเ็ป็นอย่างนี้ไง อา้ว! ถามมาส ิอา้ว! เราเป็นสถานะไหนเรากรู็ ้จรงิไหม 

แลว้นี่กเ็หมอืนกนั อา้ว! ผูรู้ห้ายไปแลว้เหลอือะไรล่ะ แลว้เหลอือะไร แล้วเป็น

อย่างไรต่อ หรอืว่ารู้ 

กรณีอย่างนี้กเิลสมนัหลอก ไม่ใช่หรอก กิเลสมหียาบ มลีะเอียด เวลาทีเ่รา

แบกหามโลก เราทุกขไ์ปหมดล่ะ แต่เราปล่อยวางเข้ามาแลว้ แลว้เราคอือะไรล่ะ 

นี่ไง เวลาเราออกวเิวกกนั เหน็ไหม ออกวเิวก อยู่คนเดยีวระวงัความคดิ 

ระวงัความคดิ เพราะความคดิมนัท าใหเ้ราเศรา้หมอง ความคดิท าใหเ้ราวติกวจิารณ ์

ความคดิท าใหเ้รากลวัไปหมดเลย ไปอยู่ทีไ่หนกก็ลวัไปหมดเลย 

แต่ถ้าเวลามนัพจิารณาจนมนัดื้อ มนัไม่เอาอะไรเลย คนทีไ่ม่เอาอะไรเลย

หมายความว่า แมแ้ต่ข้อวตัร แมแ้ต่พฤตกิรรมของเรามนัทอดธุระ ไม่เอาอะไรคอืมนั

ทอดธุระ ถ้าทอดธุระคอืว่าเอง็ไม่ไดร้บัผดิชอบชวีติเอง็เลยหรอื 

เวลาพจิารณาไปจะเป็นอย่างนัน้นะ เวลาจติทีม่นัแบกหามน่ีทุกขม์ากเลย พอ

พจิารณาไปๆ มนัไม่รูจ้รงิ ถา้คนรูจ้รงิเขาไม่ทอดธุระนะ มนัรูช้ดัเจนใช่ไหม สิง่ใดหยบิ

จบันี่มนัถูกตอ้งดงีามไปหมด นี่รูจ้รงิ 

แต่แบบเราพจิารณาไปแลว้มนัเหมอืนกบัปฏเิสธ ทอดธุระเลย ปล่อยหมดเลย 

ไม่ม ีไม่มอีะไรเลย 

กามสุขลัลกิานุโยค อตัตกลิมถานุโยค มชัฌมิาปฏปิทา ความพอดขีองธรรมมนั

เป็นอย่างใด มชัฌมิา ความพอดขีองธรรม 

ท าซ ้าไปเรื่อยๆ ท าซ ้าไปเรื่อยๆ เพยีงแต่ว่าปฏบิตัไิปแลว้มนังงอย่างนี้ ครัง้ที่

แลว้บอกว่าไม่รู ้ไม่รูค้อือวชิชา แลว้คราวนี้ หรอืว่าจะรู ้หรอืว่าจะรู้ 

หรอืว่าจะรู ้ เป็นทฤษฎ ี เป็นเรื่องโลก เป็นเรื่องโวหาร เป็นเรื่องความสงสยั 

ไม่เป็นเรื่องจรงิ หรอืว่ารู ้หรอืว่าสงสยั หรอืว่าไม่เขา้ใจ 
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ถ้ามนัรู ้มนัอธบิายสิง่ทีว่่า รู้อย่างไร รู้อะไร มนัปล่อยอะไร เหลืออะไร สิง่ที่

เหลอืมคีุณสมบตัอิย่างใด ถ้าไม่มคีุณสมบตั ิ แสดงว่าตทงัคปหานมนัปล่อยไปเรื่อยๆ 

ซ ้าไปเรื่อยๆ ซ ้าไปเรื่อยๆ ถ้ามนัปล่อยจรงิ มนัส ารอกคายสงัโยชน์ พอสงัโยชน์แลว้มนั

เหลอือะไร เป็นอย่างไร มนัจะรูจ้รงิ นี่ขอ้ที ่๑ 

ขอ้ที ่๒ “เมื่อสิง่ทีถู่กรูห้ายไป ท าไมจงึเหลอืแต่ผูรู้”้ 

เอง็เพิง่รูห้รอื เอง็เพิง่รูห้รอื เหลอืแต่ผูรู้้ 

เราจะพูดอย่างนี้นะ เวลาพูดอย่างนี้มนัพูดได ้ เวลาค าถาม “สิง่ทีถู่กรูห้ายไป 

ท าไมจงึเหลอืแต่ผูรู้”้ แลว้เวลาเราไม่ท าอะไรเลย เราก าหนดพุทโธๆๆ สมาธเิราก็

เหลอืแต่ผูรู้ ้ สมาธเิรากเ็หลือแต่ผูรู้ ้ ขณิกสมาธ ิ มผีูรู้ ้ กย็งัรบัรูส้ ิง่ต่างๆ อยู่ ถ้าพุทโธ

ต่อเน่ืองไปเป็นอุปจาระ มนักเ็หลอืแต่ผูรู้ ้ แต่มนักย็งัรบัรู้อายตนะได้ ยงัรบัรูก้าย 

เวทนา จติ ธรรมได ้ ถ้าเราพุทโธต่อเน่ืองไป พุทโธต่อเน่ืองไปจนเป็นอปัปนาสมาธิ 

สกัแต่ว่ารู ้ไม่ใช่ผูรู้น้ะ สกัแต่ว่ารู ้ละเอยีดกว่านี้อกี แลว้คอือะไรล่ะ กส็มาธไิง สมาธไิง 

ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธไิง 

อปัปนาสมาธคิอืสกัแต่ว่ารูไ้ง ดบัหมด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี้ดบัหมด นัง่นี่

สกัแต่ว่ารู ้ทุกอย่างดบัหมด นัน่ไง แลว้นัน่คอือะไรล่ะ 

ถ้าเหลอืแต่ผูรู้ ้ สมาธลิกึกว่านี้อกี แต่ถ้ามนัเหลือแต่ผูรู้ ้ เหลอือย่างใดกแ็ลว้แต่ 

เหลอืแลว้เดีย๋วกอ็อกมาอกี “ถ้ามนัพจิารณาจนสิง่ทีถ่กูรูห้ายไป แลว้มนัเหลอือะไร” 

พยายามตัง้สตไิวน้ะ แลว้คน้ควา้ ตัง้สต ิ เวลาสิง่ใดๆ ทีพู่ดนี้ไม่ใช่ลบลา้ง

ทัง้หมด ค าว่า “ลบลา้ง” หมายความว่า เวลาคนปฏิบตั ิ เราปฏบิตักิแ็สนทุกขแ์สนยาก

แลว้ แลว้ถามอะไรไปนี่ผดิหมดเลย แลว้จะไปทางไหนกนั 

แต่ถ้าปฏบิตัไิปมนัยงัไม่ถูกตอ้ง มนัยงัไม่ถูกตอ้งหมายความว่า เป้าหมายเรา

ยงัไม่ถงึทีสุ่ด มนัยงัมรีะยะทางทีเ่ราตอ้งเดนิต่อไป ถ้าเรามรีะยะทางทีเ่ดนิต่อไป ถ้า

เราบอกว่าสิง่นี้ถูกตอ้ง เขาจะไม่เดนิต่อไป เขาจะหยุดอยู่ตรงนัน้ หยุดอยู่ตรงนัน้คอืว่า

เขาจะไม่พฒันา เขาไม่พฒันา แลว้เวลาหยุดอยู่ตรงนัน้ปับ๊ พอหยุดปับ๊ กเิลสนะ มนัก็

จะยดึ แล้วกเิลสมนักจ็ะแผ่กิ่งกา้นสาขา แลว้กเิลสมนักจ็ะครอบง า แลว้จติกจ็ะเสื่อม 
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พอเสื่อมขึน้มาก็จะเสยีใจ ปฏบิตัแิลว้ก็แค่น้ี พอขึ้นไปแลว้กถ็อย ถอยแล้วก็ขึน้ ทุกข์

ยากอยู่แค่นี้ อนันี้คอืธรรมชาตขิองกเิลส 

หน้าทีก่ารงานของกเิลสคอือย่างนี้ คอืท าใหผู้ป้ฏบิตัเิรรวน คอืพยายามถอน

รากถอนโคนผูท้ีป่ฏบิตั ิ เพราะผูท้ีป่ฏบิตัจิะชนะกิเลสในใจของตวั ถ้าชนะกเิลสในใจของ

ตวั ใจดวงนี้มนัจะมาอยู่ใตอ้ านาจของพญามาร มารมนัไม่ยอมหรอกโดยธรรมชาตขิอง

มนั โดยธรรมชาตขิองมนั นี่ธรรมะๆ นี่ไง ธรรมชาติของกิเลส โดยธรรมชาตขิองกเิลส

เป็นอย่างนี้ แต่คนไม่ไปรูไ้ปเหน็มนัเพราะอะไร เพราะมนัเป็นเราไง เพราะมนักบัเรา

อยู่ดว้ยกนัไง คอืเรามผีลประโยชน์ร่วมกนั มนัยดึครองใจเราอยู่น่ะ มนัมผีลประโยชน์

ร่วมกนั พอคนมผีลประโยชน์ร่วม มนัไม่กลา้ท าลายเขา ไม่กลา้ท าลายเขา ไม่กลา้เปิด

หน้าดูเขา ไม่กลา้แตะตอ้งเขา เพราะเขาเป็นเรา 

แต่ถ้าเราฝึกหดัของเรา เราปฏบิตัขิองเรา เดีย๋วจะรูจ้ะเหน็ระหว่างกเิลสกบั

ธรรมต่อสูก้นั ถ้าต่อสูก้นัไปแลว้ 

“สิง่ทีถู่กรูม้นัหายไป ท าไมมนัเหลือแต่ผูรู้”้ 

แค่สมาธเิขากท็ าได้ 

“ท าไมมนัเหลอืแต่ผูรู้”้ 

มนักง่็ายๆ ของมนัพืน้ฐานน่ะ หรอืว่าจะรู ้หรอืว่าเรารูอ้ะไร 

“ท าไมเหลอืแต่ผูรู้”้ 

ผูรู้ ้อยู่กบัมนัส ิเดีย๋วมนักค็ลายออก เหลอืแต่ผูรู้ ้ผูรู้จ้ะทรงตวัอยู่ไดไ้หม สรรพ

สิง่ในโลกน้ีเป็นอนจิจงั สรรพสิง่ในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ผูรู้เ้ป็นอนิจจงั เดีย๋วมนัก็

แปรปรวน เดีย๋วมนัก็ออกไปรบัรู ้ เดีย๋วมนักซ็่าออกไป นี่มนัยงัแปรปรวนอยู่ ยงัเป็น

อนิจจงัอยู่ สพฺเพ ธมมฺา อนตฺตา อนัตตามนัยงัแปรปรวนอยู่ 

พจิารณาซ ้าๆๆ เขา้ไป เวลามนัคายออกไปแล้วมนัเป็นอกุปปธรรม ตอนนัน้น่ะ

จะรูจ้รงิ ถ้ารูจ้รงิอย่างนี้จบ 
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ฉะนัน้ สิง่นี้ใหท้ าต่อไป ใหท้ าต่อไป ค าถามกต็อบแลว้ หรอืว่าจะรูล้่ะ หรอืว่า

จะรู ้ หรอืว่าจะรูก้ไ็ม่รู ้ เพราะค าว่า “หรอืจะรู”้ หลวงตาท่านเป็นอย่างนี้อยู่ทีห่นองผอืไง 

จติจบัแลว้ปล่อย จติจบัแลว้ปล่อย จติจบันีเ่หลอืแตผู่รู้ไ้ง พอมนัจบัอารมณ ์ จบัแลว้ก็

ปล่อย เพราะสตมินัทนั สตมินัทนั ทนักบัจติ แต่ปัญญามนัไม่จบัแลว้แยกแยะ จบัแลว้

ปล่อย จบัแลว้ปล่อย เอ๊ะ! อย่างนี้ไม่ใช่พระอรหนัต์หรอื อา้ว! พระอรหนัต์กม็นัว่าง

หมดไง จบัแลว้มนักป็ล่อย ว่างหมดเลย 

แต่ดว้ยความเรยีนมาทีเ่ป็นมหา ถ้าสงสยั ไม่ใช่ หรอืว่า หรอืว่านี่มนัสงสยั ถ้า

ยงัลงัเลสงสยัอยู่ ไม่ใช่ พอไม่ใช่ปับ๊ ท่านปัดทิ้ง แลว้ท่านมุมานะขึ้นไป ท่านดนัตวัเอง

จนถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ 

หรอืว่า หรอืว่ารู ้ถ้าหรอืว่ารูม้นัยงัสงสยั ถ้าสงสยัคอืไม่รู ้เอวงั 


