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ถาม : เรื่อง “ทุกข์จากจิตเสื่อม”
โยมเป็ นลูกศิษย์ใหม่
หลวงพ่อ : เขาพูดเลยนะ ไม่เคยเจอกันเลย
ถาม : โยมเป็ นลูกศิษย์ใหม่เจ้าค่ะ มีความทุกข์ยากแสนสาหัส โยมขอความเมตตา
คาตอบโยมดังนี้เจ้าค่ะ
เมื่อราว ๑๒ ปี ก่อน (พ.ศ. ๒๕๔๖) โยมได้ไปปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั แห่งหนึ่ง มี
พระอาจารย์เป็ นผูส้ อน โยมเคารพนับถือท่านมาก เมื่อมีขอ้ สงสัยติดขัดประการใดก็จะ
กราบเรียนถามท่านมาตลอด การภาวนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ พอถึงปี ท่ี ๙ (พ.ศ.
๒๕๕๔) พระอาจารย์ท่านสึกไปมีครอบครัว ปาราชิก โยมตกใจมาก เสียใจ ผิดหวัง
ท้อแท้ เคว้งคว้างมาก โยมคิดผิด
ได้ออกจากวัด ละทิ้งการภาวนาทัง้ หมด แต่ยงั รักษาศีล ๕ ยิง่ ชีวติ หันกลับมา
ใช้ชวี ติ แบบคนทางโลก ช็อปปิ้ ง เที่ยว กิน ดูหนัง ละคร ทาแบบนี้อยู่ราวๆ ๑ ปี โยมเริม่
รูส้ กึ ว่าไม่ใช่ทางทีโ่ ยมปรารถนาเสียแล้ว ไม่สนุก ไม่มคี วามสุขเลย จนสุดท้ายโยม
ตัดสินใจมาเริม่ ภาวนาพุทโธอีกครัง้ หนึ่ง ยากมาก เป็ นสมาธิบา้ ง ไม่เป็ นบ้าง ขึน้ ๆ ลงๆ
เหมือนคนไม่เคยภาวนามาเลย โยมสูไ้ ม่ถอย แทบทุกครัง้ ความทรงจาเก่าๆ (สัญญา)
ในเรื่องการภาวนาก็เข้ามารบกวนตลอด
โยมจะนาคาสอนของครูบาอาจารย์มาสอนใจตนว่า ให้อยู่กบั ปัจจุบนั อดีตคือ
สิง่ ทีผ่ ่านไปแล้ว โยมพยายามแสวงหาครูอาจารย์มาตลอด จนได้รจู้ กั กับกัลยาณมิตร
เขาได้แนะนาให้โยมไปกราบเรียนเล่าการภาวนาถวายท่านอาจารย์ โยมยังมีขอ้ ลังเล
©2020 www.sa-ngob.com

ล้ มแล้ วลุก ๒

สงสัยว่าควรเล่าถวายหรือไม่เจ้าค่ะ เพราะเป็ นเรื่องในอดีต ซึ่งในปัจจุบนั โยมก็ยงั ทา
ไม่ได้อย่างนัน้ ควรจะทิ้งเรื่องไว้ในอดีต แล้วมาเริม่ ต้นหัดภาวนาพุทโธใหม่ เพื่อให้อยู่
กับปัจจุบนั โยมคิดอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
โยมเคยฟังเทศน์คาตอบท่านอาจารย์ และถ้าท่านอาจารย์ตอ้ งการให้โยมเล่า
อดีตเรื่องการภาวนา โยมก็จะเล่าถวายเจ้าค่ะ โยมขอความเมตตาเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้โยมด้วย
เจ้าค่ะ โยมไม่มคี รูบาอาจารย์เลย ว้าเหว่มาก
ตอบ : ไอ้เล่าถวายไม่เล่าถวาย การเล่าถวายส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่าถวายต่อเมื่อยัง
ภาวนาอยู่ ยังต้องการความเจริญก้าวหน้า เพราะการเล่าถวายนัน้ ก็เหมือนกับว่าภูมจิ ติ
เราอยู่แค่ไหน ครูบาอาจารย์ท่านจะอธิบายต่อเนื่องชักจูงขึน้ ไป
แต่ในปัจจุบนั นี้ จะว่าไม่ตอ้ งเล่าถวายก็ได้ เดีย๋ วจะหาว่า โอ้โฮ! หลวงพ่อเล่น
ตัว...ไม่ใช่หรอก จะเล่าถวายไม่เล่าถวาย มันอยู่ทจ่ี งั หวะ จังหวะทีเ่ ราควรจะใช้อย่างใด
เราควรจะเป็ นอย่างใด เราทาตอนนัน้
ตอนนี้เล่าถวายไม่เล่าถวาย โยมก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ เพราะใจโยมทุกข์ พอใจ
โยมทุกข์แล้ว โยมเล่าถวาย โยมก็เป็ นทุกข์ แต่ถ้าโยมสงสัยสิ ภาวนาแล้วติดขัดสิง่ ใด
โยมก็ทาได้ แต่นี่โยมไม่สงสัย เพราะโยมบอกว่า โยมกลับมาภาวนาพุทโธใหม่
เริม่ ต้นภาวนาใหม่ เพราะเราเคยภาวนามาแล้ว เราก็พยายามทาตรงนี้ให้ได้ประโยชน์กบั
เรา ถ้าได้ประโยชน์กบั เราแล้ว สิง่ นี้มนั จะฟื้ นมา
ฉะนัน้ ย้อนกลับมาที่อารัมภบทไง อารัมภบท เห็นไหม กรณีอย่างนี้เหมือน
กรณีหลวงตาท่านพูด ตอนท่านพูดบ่อยๆ ตอนทีว่ ่าท่านพิมพ์ประวัตหิ ลวงปู่มั ่นออกมา
แล้วใครมาอ่านประวัตหิ ลวงปู่มั ่นแล้วมีความศรัทธามีความเชื่อมาก มีความเชื่อมีความ
ศรัทธามากเลย ก็ไปหาท่าน ไปหาท่าน ไปกราบท่านนะ บอกว่า เขาเป็ นฆราวาส เขา
ศึกษาประวัตขิ องหลวงปู่มั ่นแล้วเขาศรัทธาพระปฏิบตั สิ ายหลวงปู่มั ่นมากๆ
หลวงตาท่านถึงพูดไงว่า ท่านมั ่นใจว่า ในสายหลวงปู่มั ่นพระกรรมฐานมีทงั ้ ดี
และเลว มีทงั ้ ดีและเลว เลวก็มี ดีกม็ ี นี่ท่านพูดอย่างนี้
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ท่านบอกเขาเพราะท่านสงสารเขา สงสารเขาว่า ถ้าเขามีศรัทธามีความเชื่อ มี
ความมั ่นใจมากเลย แต่ถ้าวันไหนถ้าไปเจอพระทีม่ ปี ัญหาขึน้ มา เวลาเขาเสียใจขึน้ มา
ท่านใช้คาว่า “หัวมันจะปัก” เหมือนกับนก นกหัวปักดิน มันตาย
ท่านบอกพระสายลูกศิษย์หลวงปู่มั ่นดีกม็ ี เลวก็มี
ถ้าเลว คนเรา คาว่า “ดีและเลว” ทุกคนมันมีอยู่ในตัวทัง้ นัน้ น่ะ แต่ขณะทีเ่ รา
ปฏิบตั ิ เราพยายามจะกาจัดความเลวออกไปให้เหลือแต่คุณงามความดี แล้วเอาคุณ
งามความดี เปลีย่ นคุณงามความดีน้ใี ห้เป็ นมรรค
ถ้าบอกว่า เป็ นคุณงามความดีแล้วมันจะเป็ นความดี...ความดีกต็ ายไง เห็น
ไหม ถ้าเป็ นความเลวนี่อกุศล อกุศลทาให้เราตกนรกอเวจี เป็ นบาปอกุศล ถ้าทากุศล
กุศลเป็ นความดี ความดีกเ็ กิดเป็ นเทวดาไง
ทีน้ถี ้าเราเปลีย่ นความดีเป็ นมรรค เห็นไหม เปลีย่ นความดีเป็ นมรรค งงไหม
ความดีกค็ อื ความดี เพราะอะไร เพราะเวลาเราปฏิบตั ไิ ป เราข้ามพ้นความดีและความ
ชัว่ ทัง้ ความดี เราก็พน้ ความชัว่ เราก็พน้ เราต้องข้ามพ้นไปดีและชัวเลย
่ ข้ามพ้นออกไป
ทีน้กี ารข้ามพ้นออกไปมันเลยดีไป ทัง้ ดีและชัว่ เราข้ามพ้นไป ถ้าข้ามพ้นไปมันถึงหัก
หักกิเลสได้ไง แต่ถ้ายังหักกิเลสไม่ได้มนั ดีและชัวๆ
่
เปลีย่ นความดีเป็ นมรรค ถ้าเป็ นมรรคมันจะเจริญก้าวหน้าไป แต่ถ้ามันไม่เป็ น
มรรค เห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในสังคมมานาน
ฉะนัน้ เวลาเป็ นโยม โยมบอกว่า โยมมีความเชื่อมาก โยมไปปฏิบตั ิ ๑๒ ปี
๑๒ ปี ตงั ้ แต่ปี ๒๕๔๖ นี่ ๑๒ ปี ปฏิบตั กิ า้ วหน้า มีความศรัทธามีความเชื่อ มีต่างๆ
เราถึงบอกไง เวลาโยมมาวัดวันหนึ่งกีน่ าที เราจะทาตัวเรานุ่มนวลขนาดไหน
แนบเนียนขนาดไหนก็ได้ โยมมาวันละชัวโมงใช่
่
ไหม โยมกลับไปแล้วเรามีเวลาอีก ๒๓
ชัวโมงแน่
่
ะ ๒๓ ชัวโมงนี
่
้ลบั หลังโยม เราจะทาอะไรก็ได้ เออ! เวลาต่อหน้าโยม มาเถอะ
โยมมานี่เจริญพร ดูส ิ เรียบร้อยขนาดนี้ พอโยมกลับไปแล้ว อีก ๒๓ ชัวโมง
่
เราจะ
ออกลายอย่างไรก็ได้
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เราถึงบอกว่า เวลาบอกว่าไปวัดแล้วเราจะเข้าใจไปทุกอย่างๆ มันเป็ นไปไม่ได้
หรอก มันเป็ นไปไม่ได้ ทีน้เี ราเป็ นไปไม่ได้ เราถึงบอกว่าเราต้องดึงหัวใจไว้ หัวใจของ
เรามาไว้กบั เรา
เราไปหาครูบาอาจารย์นะ เวลาพูดถึงหาครูบาอาจารย์นี่ โอ้โฮ! แสนทุกข์แสน
ยาก หาครูบาอาจารย์นี่แสนทุกข์แสนยาก เราไปเจอครูบาอาจารย์แล้วถ้าไม่ตรงจริตตรง
นิสยั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมวินัยนี้ไว้ เวลาพระถ้ายังไม่พน้ นิสยั
เวลาออกปฏิบตั ไิ ปหาครูบาอาจารย์ อยู่กบั อุปัชฌาย์ ถ้าแยกจากอุปัชฌาย์มาต้องมีครู
บาอาจารย์ถ้ายังไม่พน้ นิสยั แล้วถ้าไปอยู่ท่ไี หน ให้สงั เกตครูบาอาจารย์อยู่ ๗ วัน
สังเกต สังเกตถึงนิสยั ว่าเราจะเข้ากันได้หรือไม่ได้อยู่ ๗ วัน แล้วถ้า ๗ วัน ถ้าเราเข้ากัน
ไม่ได้ เราต้องเก็บบริขารของเรา เราไปหาทีใ่ หม่ของเรา แต่ถ้าเราไม่เก็บ เราอยากอยู่
กับท่าน เราต้องขอนิสยั เพราะราตรีท่ี ๗ เลย ๗ วันไป ถ้าเราไม่ขอนิสยั เป็ นอาบัติ
ปาจิตตีย์ นี่เป็ นอาบัตนิ ะ
ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะขอนิสยั ท่านให้สงั เกตกันก่อน ให้สมั ผัสกันว่าเราเข้ากันได้ไหม
เราลงกันได้ไหม ถ้าลงกันได้ เราจะขอนิสยั อาจารย์องค์น้เี ป็ นอาจารย์ของเรา แล้วถ้าขอ
นิสยั แล้ว คาว่า “ขอนิสยั ” ขอนิสยั ก็พร้อมจะให้สงสอนไง
ั่
พร้อมจะให้ดุให้ด่า ให้เฆี่ยน
ให้ตไี ง
ฉะนัน้ เวลาออกจากพรรษาแล้วมหาปวารณา เวลามหาปวารณานะ ถ้าเรามี
ความผิดความบกพร่องอย่างใดให้ตกั เตือนกัน ให้บอกกัน นี่ขอนิสยั ฉะนัน้ การขอนิสยั
แม้แต่พระเขายังให้สงั เกตให้ดูกนั ฉะนัน้ สิง่ ทีใ่ ห้ดูกนั เราให้ดูกนั ให้สงั เกตว่าเข้ากัน
ได้หรือเข้ากันไม่ได้
การหาครูหาอาจารย์น้แี สนยาก แม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านเป็ นของจริง ว่านี่พูดถึง
ครูบาอาจารย์ทเ่ี ป็ นของจริงเลย แต่ถ้าจริตมันไม่ตรงกัน มันพูดออกไปมันเหมือน
เวลาน็อต เกลียวมันไม่ลงกัน มันติดขัดไปหมดแหละ แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ทม่ี นั ลงกัน
นะ แหม! เกลียวนี่มนั หมุนมันแน่น โอ๋ย! มันดูดมันดื่มนะ
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เหมือนกับหลวงตา หลวงตาท่านบอกว่าท่านปฏิบตั ิ ท่านจะออกปฏิบตั ิ ท่าน
บอกการปฏิบตั ใิ นสังคมโลก ทุกคนบอกว่าต้องมีปัญญา ต้องมีการศึกษาก่อน ถ้าไม่ศกึ ษา
แล้วเราจะผิดพลาดไป เราก็ศกึ ษาก่อน เราศึกษาเพื่อให้มปี ัญญาเพื่อจะเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิ เวลาจะปฏิบตั ขิ น้ึ มา ไอ้ทว่ี ่าศึกษาจะเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ มันก็ยงั งงอยู่
นัน่ น่ะ มันก็ยงั ปฏิบตั ไิ ม่ได้อยู่ดนี นั ่ น่ะ ทีน้พี อไม่ได้อยู่ดี เราจะหาใครล่ะ
ท่านบอกว่าท่านก็ตงั ้ เป้ าไว้ไปหาหลวงปู่มั ่น ตัง้ เป้ าไว้เลย ถ้ามีครูบาอาจารย์
องค์ใดชีท้ างเรา บอกได้ คอยแก้ความสงสัย ความบกพร่องของเรา คอยบอกคอยแนะ
ว่าเรามีความสงสัยอย่างไร เรามีความบกพร่องอย่างไร ท่านคอยชีค้ อยแนะเรา เราจะ
ถืออาจารย์องค์นนั ้ เป็ นอาจารย์ของเรา
แล้วท่านไปหาหลวงปู่มั ่น มันก็ได้จริงๆ มันได้จริงๆ เวลาท่านชีท้ ่านแนะ ท่านชี้
ท่านแนะเพราะคนทีม่ นั ผ่านไปแล้วมันชีม้ นั แนะได้ มันบอกได้ มันบอกเลยนะ มันเป็ น
อย่างนัน้ จริงๆ สิง่ ทีเ่ ป็ นวิธกี าร วิธกี ารทีก่ ารปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาทาสมาธิๆ ถ้า
ลงสมาธิไปแล้ว ถ้าคนมันสงบมันก็สงบลงด้วยความสงบ จิตสงบระงับด้วยความปกติสุข
แต่ถ้าจิตมันสงบลงไปแล้ว มันไปรูไ้ ปเห็นต่างๆ รูเ้ ห็นนะ เล่หก์ ลมันเยอะแยะไปหมด
มันรูเ้ ห็น ทุกคนก็สงสัย ก็อยากรูเ้ ห็น แล้วก็บอกว่ามันจะเห็นอย่างนัน้
บอกว่า เพราะจิตมันส่งออกเอง
เออ! มันก็เลยไม่ค่อยชัด นี่ถา้ มีคนพูดปับ๊ มันจะเริม่ สงสัยแล้ว
แต่ถ้าไม่มคี นพูดนะ บอกนี่จติ มันสงบนะ แล้วมันรูม้ นั เห็นอย่างนัน้ มันว่าไป
แล้วมันก็จะติดของมันไป นี่มนั ส่งออก เห็นไหม
ถ้ามีครูบาอาจารย์ รูเ้ ลยว่าถ้ามันไม่พุทโธ จิตมันไม่มกี าลังเลย มันก็จะไม่รไู้ ม่
เห็นอะไร มันเป็ นสามัญสานึกสัญชาตญาณมันรูอ้ ยู่อย่างนี้ แต่ถ้าจิตมันสงบแล้ว จิตสงบ
มันจะเป็ นอิสระ มันก็เหมือนประสาทสัมผัส ประสาทต่างๆ มันควบคุมให้จติ รับรูอ้ ย่างนี้
ตามอายตนะ แต่เวลาจิตมันปล่อยวางเข้ามา ปล่อยอายตนะของมันเป็ นขัน้ เป็ นตอน
ขึน้ มา
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ตามอายตนะคือตามสายบังคับบัญชา ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง จมูกได้กลิน่ นี่
ตามประสาทสัมผัสทีม่ นั เป็ นวิทยาศาสตร์เลย แล้วเวลาพุทโธๆๆ กัน มันปล่อยเข้ามา
มันปล่อยอายตนะ มันปล่อยเข้ามา มันมีช่องว่าง พอช่องว่าง จิตก็รนู้ ู่นรูน้ ี่ๆ
แต่ถ้ามันสงบเข้ามาเฉยๆ สงบเข้ามาโดยสติปัญญาเข้ามา มันสงบเข้ามา
เห็นไหม เวลาเราไป ถ้าเราปฏิบตั ไิ ปแล้วเราไม่รู้ พอมันเกิดอะไรขึน้ มันเกิดสิง่ ต่างๆ
ขึน้ เราก็ว่าใช่ เราก็ว่าของเราใช่ แล้วถ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็ นจริง ท่านรูห้ มดแล้ว
แหละ มันจะเป็ นอย่างนี้ วิธกี าร วิธกี ารคือว่าธรรมวินัยมันเป็ นอย่างนี้ชดั ๆ แล้วถ้าคน
ทาจริงมันจะเป็ นอย่างนี้ เข้ามาเป็ นอย่างนี้เลย แต่เวลาคนเข้ามาแล้วนะ ทาไมมัน
เฉไฉไปล่ะ อันนัน้ มันไม่จริงแล้ว มันไม่จริงแล้ว ถ้ามันไม่จริงแล้วมันก็ออกนอกลู่นอก
ทาง นี่เราหาครูบาอาจารย์กนั แบบนี้ ถ้าเราหาครูบาอาจารย์กนั แบบนี้ ถ้ามันเป็ นจริง
นะ
ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์เป็ นแบบนี้ เวลาทีว่ ่าเราไปหาท่านแล้ว ถ้าท่านยังไม่
เป็ นความจริง ท่านก็ตอ้ งไปตามวาระของท่าน เห็นไหม ถ้าตามวาระของท่าน “พอเข้า
ปี ท่ี ๙ ท่านอาจารย์กส็ กึ ไปมีครอบครัว โยมตกใจ เสียใจ ผิดหวัง ท้อแท้ เคว้งคว้าง”
นี่น่าเห็นใจ ตรงนี้มนั น่าเห็นใจ น่าเห็นใจเพราะอะไร เพราะเราหวังพึง่ ไง เรา
หวังพึง่ นะ นี่เวลามันเสียใจมันเสียไปแล้ว
เวลาหลวงตานะ เวลาหลวงปู่มั ่นท่านเสียชีวติ ของท่านน่ะ ท่านนัง่ ร้องไห้เลย
ล่ะ อันนัน้ ไม่ใช่เสียใจว่าท่านทาผิดพลาดอะไร ท่านสุดยอด สุดยอดของพระ สุดยอด
ของครูบาอาจารย์เราเลย แต่เป็ นวาระทีท่ ่านต้องเสียชีวติ ไป พอเสียชีวติ ไป หลวงตา
ท่านยังไม่สาเร็จ เห็นไหม เหมือนพระอานนท์เลย พระอานนท์ เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะนิพพาน ยืนร้องไห้ พระโสดาบันยืนร้องไห้ ไปยืนร้องไห้อยู่เลย
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามหา “ภิกษุทงั ้ หลาย พระอานนท์ไปไหน”
“พระอานนท์ไปเกาะบานประตูรอ้ งไห้อยู่นนั ่ เจ้าค่ะ”
“ไปเรียกอานนท์มา ไปเรียกอานนท์มา”
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พอพระอานนท์มา “อานนท์ เธอร้องไห้ไปทาไม เธอร้องไห้เสียใจไปทาไม ความ
ร้องไห้ ความเสียใจ เราแปลกแยกจากความจริงแล้ว”
ก็บอกว่า “ร้องไห้เพราะเป็ นพระโสดาบันอยู่ ยังหวังพึง่ หวังครูบาอาจารย์จะ
ชีน้ าอยู่”
“อานนท์ เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ สิง่ ใดสิง่ หนึ่งมีการเกิดขึน้ เป็ นธรรมดา สิง่
นัน้ ต้องดับเป็ นธรรมดา แม้แต่องค์ตถาคตก็ตอ้ งตายเป็ นธรรมดา เธอได้ทาบุญกุศล
ของเธอไว้เยอะมาก ต่อไปข้างหน้าอีก ๓ เดือน เขาจะทาสังคายนา เธอจะได้เป็ นพระ
อรหันต์วนั นัน้ ”
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ รูว้ ่าจะเป็ นอย่างนัน้ จะเป็ นอย่างนัน้ เลย แต่
พระอานนท์กย็ งั เสียใจ ยังนัน่ ไป เห็นไหม
นี่กเ็ หมือนกัน เวลาหลวงตา หลวงปู่มั ่นท่านล่วงไป ท่านก็เสียใจ โอ๋ย! นัง่ ร้องไห้
เลย ท่านพูด นี่ขนาดคนทีก่ าลังพยายามประพฤติปฏิบตั ิ คนทีก่ ระเสือกกระสนจะเอาตัว
รอดให้ได้ แล้วมันก็เห็นช่องทางอยู่แล้ว เพราะหลวงตาตอนนัน้ ท่านเป็ นพระอนาคามี
ท่านยังมีความไม่รู้อยู่ขา้ งหน้า ท่านก็พยายามจะต่อสูข้ องท่านไป
ทีน้คี นกาลังต่อสูอ้ ยู่ ก็เหมือนกับเรา เราพยายามประกอบกิจการของเรา มัน
เกือบเสร็จ มันใกล้เสร็จ แต่มนั ไม่เสร็จ คิดดูส ิ เวลาประกอบกิจการต่างๆ มา ทามา
ตัง้ แต่ทแี รก ก็เราทามาเอง เราผิดพลาดมาเอง เวลาผิดไป เราก็มั ่นใจของเราว่าเรา
ผิดไปเอง แล้วก็คดิ ว่าความผิดนัน้ ถูกต้อง ก็ไปรายงานท่าน หลวงตาท่านไปรายงานหลวง
ปู่มั ่น หลวงปู่มั ่นท่านก็แก้ไข พอแก้ไข หลวงปู่มั ่นก็พูดไปอย่างหนึ่ง หลวงปู่มั ่นก็พูดของ
ท่านตามความเป็ นจริง
หลวงตาท่านบอกว่าท่านก็มขี องท่าน คือท่านภาวนาของท่าน ท่านติดของท่าน
ท่านก็ว่าของท่านมี ไม่ใช่ทฏิ ฐิมานะ ไม่ใช่ว่าจะลองของ เคารพมาก แต่เรามีประสบการณ์
ไง เพราะเราทาของเรามา แล้วพอเราทาของเรามา เราก็ว่าของเราเป็ นอย่างนี้ ท่านก็
บอกว่าไอ้นนั ่ เป็ นสมุทยั
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ก็เถียงกัน เพราะของเรามี คือความสงสัยเรามี ความเห็นของเรามี คนเรา
ไม่ใช่คนตาย ใครทาอะไรมันก็ตอ้ งมีประสบการณ์มาทัง้ นัน้ น่ะ ทีน้ปี ระสบการณ์ของเรา
ถูกหรือผิดล่ะ ประสบการณ์ของเราถูกหรือผิด แต่เราทาของเรามาเอง มันชัดเจนแจ่ม
แจ้งในใจเราใช่ไหม แต่มนั มีสมุทยั มันยังไม่สะอาดบริสุทธิ ์ เราก็เถียงไง เถียงคือว่า
โต้ตอบกันด้วยธรรมะ ว่าอย่างนัน้ เถอะ โต้ตอบกันๆ
เวลาเราทามาๆ เราผิดพลาดมา คนมันเห็นนะ คนไม่เคยทาอะไรเลย ไม่เคย
ผิดพลาดอะไรเลย ไม่เคยโต้แย้งกับใครเลย มันไม่เคยทางานเลย คนไม่เคยทางานเลย
ก็ไม่มคี วามเคยผิดอะไรมาเลย คนทางานมามันผิดมาตลอด มันผิดมาตลอด มันต้อง
ผิดมาก่อนมันถึงจะมาถูก พอมันถูกขึน้ มาเป็ นชัน้ เป็ นตอน ตัง้ แต่เป็ นโสดาบัน เป็ น
สกิทาคามี กว่าจะเป็ นพระอนาคามี สูก้ นั มาตลอด แล้วคิดดูส ิ งานของเราทายังไม่เสร็จ
จวนจะเสร็จ ยังไม่เสร็จ แล้วคนทีป่ ระคองมา คนทีอ่ มุ้ ชูมา คนทีค่ อยประคับประคองมาก็
มาล่วงไปเสียแล้ว คิดดูส ิ นัง่ ร้องไห้ นัง่ ร้องไห้เลย นัง่ ร้องไห้อยู่ปลายเท้านัน่ น่ะ นัง่
ร้องไห้ มันสลดสังเวชตัวเองไง เพราะตัวเองมันทุกข์มา
คนไม่ปฏิบตั ไิ ม่รู้ คนไม่เคยทุกข์ยากมา คนไม่เคยสมบุกสมบันมาจะไม่รหู้ รอ
กว่า เวลาเราติด เวลาเรามั ่นใจของเรา มันจะมั ่นใจขนาดไหน แล้วคนทีบ่ อก ผิดทุกที
ท่านพูดเอง เวลาได้ปะทะกัน หัวแตกทุกที ปะทะทีไร เลือดโซก ไม่เคยชนะเลย ปะทะ
ทีไรเป็ นแพ้ทุกที แต่มนั ก็มี เพราะถ้ามันไม่ทามันก็ไม่รวู้ ่าอะไรผิดอะไรถูก แต่พออย่าง
นัน้ ท่านยังเสียใจขนาดนัน้ นี่พูดถึงว่าครูบาอาจารย์เราทีเ่ ป็ นธรรมนะ เป็ นธรรม องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วท่านนัง่ อยู่ปลายเท้าหลวงปู่มั ่นจนถึงทีส่ ุด ท่านนึกได้ ระลึกได้
ว่า คาสังหลวงปู
่
่ มั ่นทีเ่ ป็ นหมัดเด็ดมากเลย “อย่าทิ้ งผู้รู้ อย่าทิ้ งพุทโธ แล้วมันจะไม่
เสีย”
คาว่า “แล้วจะไม่เสีย” นี่สาคัญมาก เพราะเราปฏิบตั แิ ล้วมันเสียหายไปหมดไง
จิตมันจะลงบ้างไม่ลงบ้าง ปฏิบตั แิ ล้วมีความสงสัย พอสงสัยนัน่ คือกิเลส ความสงสัย
วิจกิ จิ ฉา ความลังเลความสงสัยชักให้เราหลงผิดมาตลอด จะทาเข้าด้ายเข้าเข็ม จะเข้า
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ได้จะเข้าไม่ได้ มันก็เริม่ สงสัย พอสงสัยทีไรมันก็แฉลบออกทุกที แฉลบออกทุกที ทีเ่ รา
เสียหาย เราเสียหายกันตรงนี้ตลอดมา เห็นไหม ทาอะไรไปแล้วจะจบ มันก็ไม่จบ ไอ้ไม่
จบหรือ เราก็ทาได้ มันก็ครึง่ ๆ กลางๆ อย่างนี้ เป็ นอย่างนี้ทุกที เป็ นอย่างนี้ทุกทีเพราะ
ความลังเลสงสัย แล้วมีครูบาอาจารย์คอยชีค้ อยนา คอยประคองมาตลอด สุดท้ายแล้ว
ท่านล่วงไปแล้ว แล้วคาสังเสี
่ ยทีเ่ ด็ดขาด เห็นไหม
“อย่าทิ้ งผู้รู้ อย่าทิ้ งพุทโธ ถ้าสงสัย กลับมาที่พุทโธทันที”
ถ้าสงสัยกลับมาทีพ่ ุทโธ เพราะสงสัย มันลังเลแล้ว มันเริม่ สงสัยแล้ว เริม่ ลูบๆ
คลาๆ แล้ว มันจะเสียแล้วล่ะ มันจะเสียเพราะอะไร เพราะว่าพอน้าขุ่น ปลามันมา น้า
ขุ่น จะจับปลา ยิง่ ลงไปหาปลา น้ายิง่ ขุ่นใหญ่ มันก็เลยจะขุ่นอยู่อย่างนัน้ น่ะ
กลับมาพุทโธซะ พุทโธๆ จนน้าใส น้าใส นัง่ อยู่ น้าใสๆ จะเห็นแล้ว เงา เดีย๋ ว
ก็ชดั ขึน้ แล้ว ไอ้นู่นปลาๆๆ นี่ไง กลับมาพุทโธ อย่าทิ้งผูร้ ู้ อย่าทิ้งพุทโธ
แต่คนไปมองแปลกไง มองแบบว่า “มันไม่ได้เนื้อได้น้า มันไม่ได้ปลาเยอะๆ
มันไม่ได้ปลาเป็ นข้องๆ มันต้องได้เนื้อได้น้า ใช้ปัญญาไปเลย โอ้โฮ! มันได้ฟาดได้ฟัน
โอ้โฮ! มันได้กอบโกยมา ประโยชน์ทงั ้ นัน้ เลย”...เหลวไหล เหลวไหล
ฉะนัน้ คาที่ว่า “อย่าทิ้ งผู้รู้ อย่าทิ้ งพุทโธ” ท่านถือตรงนี้เป็ นหลัก หลวงตา
ท่านถือตรงนี้เป็ นหลัก แล้วก็มาสังสอนพวกเรา
่
แล้วมันก็เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ ด้วยนะ
นี้พูดถึงครูบาอาจารย์ทท่ี ่านเสียนะ ท่านทาคุณงามความดี แต่ของโยม ใน
เมื่อเขาทาของเขา เวรกรรมของเขามีของเขาอย่างนัน้ ทาไมเราต้องไปทุกข์กบั เขาล่ะ
มันเวรกรรมของเขาทัง้ นัน้ สิง่ ทีเ่ ขาสอนเรามา ถ้ามันเป็ นประโยชน์ เราก็ระลึกตรงนัน้
มา เพราะเราภาวนามา เขาบอกเลยว่า เขาปฏิบตั มิ า ๑๒ ปี เคารพครูบาอาจารย์มาก
แล้วมีสงิ่ ใดนับถือท่านมาก มีขอ้ สงสัยสิง่ ใดประกาศถามท่านทุกอย่าง ท่านตอบได้
หมดทุกอย่างเลย โอ้โฮ! การภาวนาก้าวหน้ามากเลยน่ะ
เราก็เอาตรงนัน้ สิ ไอ้นี่กผ็ ลงานของเราไง เราก็เอาตรงนี้ ท่านล่วงไปแล้วก็จบ
ถ้าท่านสึกออกไปก็เรื่องของท่าน หัวใจของเราก็เป็ นของเราสิ หัวใจของเราก็เป็ นของ
เรา แล้วหัวใจเรา เราก็ปฏิบตั ขิ องเราก็ได้ ทาทีไ่ หนก็ได้ ใจของเราน่ะ
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โอ้โฮ! อย่างนัน้ ถ้าคนทาชัวหมด
่
เราก็ตอ้ งไปชัวตามเขาบ้
่
าง อ้าว! มีแต่คนชัว่
เว้ย กูกไ็ ม่ทาดีแล้ว...มันก็ไม่มี เห็นไหม อ้าว! มีแต่คนชัว่ กูกไ็ ม่ทาดีแล้วล่ะ
ถ้าเขาจะเป็ นอย่างนัน้ ก็เรื่องของเขา ก็ตวั ของเขา เรื่องของเขา เพียงแต่ว่า
เพียงแต่เราไปผูกพันไว้กบั เขาไง ทาดีมาตัง้ มาก ทาไมมันผิดพลาดไปขนาดนัน้ ...นัน่ ก็
เวรกรรมของสัตว์ ถ้าเวรกรรมของสัตว์ เรามีสติปัญญา เราไม่ไปตามนัน้ นะ ถ้าไม่ไป
ตามนัน้ นะ เรากลับมาภาวนาของเรา เรื่องของเขา เขาทาแล้วก็เรื่องของเขา เราทาคุณ
งามความดีของเรา เราไม่ผูกชีวติ ไว้กบั ใคร แล้วกลับมาทีเ่ รานี่ กลับมาทีเ่ รา
เขาบอกว่า พอเขาไปใช้ชวี ติ สามะเลเทเมาอยู่เป็ นปี จนนึกขึน้ มาได้
เห็นไหม นี่ยงั มีบุญอยู่ ยังนึกขึ้นมาได้ เพราะในพระพุทธศาสนาบอกว่า เกิดเป็ น
มนุษย์ เกิดมาเป็ นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้บวชเรียน เหยียบแผ่นดินผิด นี้
อยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้า เหยียบแผ่นดินผิดเชียว
แล้วนี่ของเรา เราปฏิบตั มิ าแล้ว แล้วเราก็ท้งิ ไป แล้วนี่กจ็ ะกลับมาปฏิบตั ใิ หม่
ถ้ากลับมาปฏิบตั ใิ หม่นะ แต่มนั ยากแสนยาก...ธรรมดา ธรรมดา เพราะอะไร เพราะว่า
เวลาจิตมันเสื่อม เวลาจิตมันเสื่อม ไม่เสื่อมธรรมดา ไอ้นี่จติ มันแบบว่า จิตทีม่ นั เสียใจ ที่
มันทอดทิ้ง มันทอดทิ้งนะ
ดูส ิ เวลาเราสร้างบ้าน มันก็มอี ิฐทรายหินปูนเหมือนกัน ไอ้นี่ปูนผสมแพลนท์
มาเลย แล้วก็เททิ้งเลย สุดท้ายแล้วจะเอาปูนมาสร้างบ้านใหม่ มันแข็งอยู่นัน่ น่ะ เอา
มาสร้าง จิตเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนัน้ รถปูนมาน่ะ เวลามันมา มันใช้ไม่ได้ เขาก็ลา้ งทิ้ง
เลย กองอยู่นัน่ แล้วจะมาผสมให้มนั เป็ นปูนใหม่ขน้ึ มา มันง่ายไหม
แต่เวลาเขาผสมปูน เขาสร้างบ้านสร้างเรือนขึน้ มา เขาฉาบเขาทาของเขาไป
มันก็เป็ นบ้านเป็ นเรือนขึน้ ไป ไอ้นี่ไปเททิ้งไว้ แล้วเสร็จแล้วก็จะเอามาผสมใหม่ ผสม
ให้มนั ดีขน้ึ ไอ้นนั ่ เป็ นปูนนะ มันทาไม่ได้ เว้นไว้แต่มนั ไปย่อยสลายให้มนั เป็ น
ส่วนผสมของเขา แต่จติ ใจเราทาได้ แต่ทาได้มนั ก็ทุกข์ยาก “สุดท้ายโยมตัดสินใจ
กลับมาภาวนาใหม่”
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มันจะยาก มันจะยากมันจะง่ายนะ ดูส ิ เวลาเขาจะเผาถ่าน เขาต้องตัดฟื น เขา
ไปตัดต้นไม้ แล้วมาเผาถ่าน พอเป็ นถ่านแล้วเขาเอามาทาเป็ นเตาไฟ ใช้ฟืนใช้ไฟเพื่อ
หุงต้ม
นี่กเ็ หมือนกัน จิตใจของเราเวลามันเสื่อมไปแล้วเราก็พยายามทาของเรา ถ้าทา
ของเราขึ้นมา ถ้าทาขึ้นมาได้มนั ก็เป็ นถ่าน เป็ นพลังงานทีจ่ ะมาทาสิง่ ใดก็ได้ ฉะนัน้
สัญญาเก่าๆ สิง่ เก่าๆ มันเป็ นกรรมของสัตว์ เราไปเจอสภาวะนี้เอง เราไปเจอสภาวะนี้
เอง
เราบวชเป็ นพระนะ เราก็โดนหลอกมาเยอะ ตอนบวชใหม่ๆ ไปอยู่กบั ใคร เราก็
ไม่มภี ูมคิ มุ้ กัน ใครพูดอะไรก็เชื่อหมด เพราะอะไร เพราะถือว่าพระนี่ อูฮ้ ู! อาจารย์
ใหญ่เว้ย แหม! พูดจาน่าเชื่อถือเว้ย โอ้โฮ! เชื่อเขาไปหมด
แต่พอตัวเองภาวนาขึน้ มา เอ๊! มันไม่เป็ นอย่างนัน้ น่ะ พอไม่เป็ นอย่างนัน้ เรา
ก็เริม่ อ๋อ! วันหลังฟังพระนี่กูตอ้ งฟังหูไว้หูแล้ว พระองค์ไหนจะพูดเก่งขนาดไหนก็สาธุ
เรื่องของเอ็งเถอะ กูตอ้ งใช้ปัญญาของกูเหมือนกัน
แต่เดิมยังไม่มภี ูมคิ มุ้ กันไง แต่พอถ้ามีภูมคิ มุ้ กันแล้ว เห็นไหม เราล้มแล้วเรา
ต้องลุกสิ พอมีภูมคิ มุ้ กันน่ะ มันเรื่องของท่าน เรื่องของท่านนะ เวลากรรมของสัตว์มนั
มาถึง ครูบาอาจารย์ทม่ี ชี ่อื เสียงสึกไปก็เยอะแยะ ครูบาอาจารย์ทเ่ี รามองไม่เห็นว่าไม่มี
ค่าเลย ในนิทานเขาบอก เราอยากเจอพระอรหันต์ ไปถามอาจารย์ “อยากเจอพระอรหันต์
อยากเจอพระอรหันต์”
เอ๊! ก็เดินอยู่นนั ่ น่ะ อยากเจอพระอรหันต์ ไปหาไม่เจอหรอก ทัง้ ๆ ที่อาจารย์
เป็ นพระอรหันต์อยู่น่ะ เดินสวนอยู่ทุกวัน เดินสวนอยู่ นัง่ อยู่นนั ่ พระอรหันต์ มันไม่รู้ว่า
นัง่ อยู่กบั พระอรหันต์นะ มันบอกมันอยากเจอพระอรหันต์ แล้วก็เทีย่ วไปหาวัดนู้นวัดนี้
อู๋ย! ไปทัวเลย
่ กลับมาก็ปรึกษาอาจารย์ บอก “อาจารย์ วันนี้ไปหาพระอรหันต์ทงั ้ วันเลย ยัง
ไม่เห็นเจอเลย” แล้วเดีย๋ วก็ไปอีก อยากเจอพระอรหันต์นะ วิง่ ไปหาพระอรหันต์เต็มไป
หมด แต่ไม่รวู้ ่าทีป่ รึกษาอยู่ ทีถ่ ามอยู่นนั ่ พระอรหันต์นัง่ อยู่กบั มัน มันไม่รจู้ กั
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มันอยากเจอพระอรหันต์ไง อยากเจอพระอรหันต์ มันก็หาไปสิ หาของมึงไป
เพราะมันเอาวุฒภิ าวะอะไรไปจับล่ะ ใครพูดคล่องปาก ใครท่องจาได้แม่น ใครพูดได้ดกี ็
ชอบองค์นนั ้ ไอ้ใครทีเ่ ขาคอยจ้าจี้จ้าไชเรา เกลียดฉิบหายเลย อยากหาพระอรหันต์ แต่
เกลียดฉิบหายเลย ชอบติ ชอบว่ากู เกลียดฉิบหายพระองค์น้ี แต่อยากหาพระอรหันต์
นะ ไปหาไอ้คนทีพ่ ูดปากหวาน ไอ้พูดคล่องคอ ไปหานู่น แต่ไอ้คนทีอ่ ยู่ด้วยกันจ้าจี้จ้า
ไชอยู่นี่ มันเกลียด แต่มนั บอกมันอยากหาพระอรหันต์ อยากเจอพระอรหันต์
อันนี้อยู่ในนิทาน นิทานของกรรมฐานเราเรื่องนี้เยอะ อยู่กบั ครูบาอาจารย์ ไม่
รูจ้ กั เดินชนอยู่นนั ่ น่ะ มึงอยู่กบั พระอรหันต์ มึงนัง่ ติดอยู่นนั ่ มึงยังไม่รจู้ กั แล้วมึงก็เทีย่ ว
ไปหาพระอรหันต์ เทีย่ วไปหาพระอรหันต์ มึงหาไปเถอะ หาทีม่ งึ อยากได้ เพราะใจมัน
เป็ นขีเ้ รื้อนไง เพราะใจมันไม่เป็ น มันไม่รขู้ องมันไง ถ้าใจมันเป็ น มันจะเข้าใจของมัน
นี่พูดถึงล้มแล้วเราลุกนะ คนล้มแล้วต้องลุก ถ้าลุกขึ้นมา เราก็จะปฏิบตั ขิ อง
เราใหม่ เราทาของเราใหม่ ถ้าทาของเราใหม่ มันจะยากจะง่าย เพราะภาวนามา คน
ภาวนาจะรูว้ ่าจิตนี้รกั ษายากนัก ทาให้มนั เจริญขึน้ มาก็แสนยาก แล้วเวลาจะรักษาไว้อกี
มันยิง่ ยากกว่าอีก แต่กต็ อ้ งทา เพราะไม่ทา มันก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไง
เกิดมาเป็ นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเป็ นพระโพธิสตั ว์ กว่าจะแสวงหานี้มา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ถึงได้มา
ตรัสรูเ้ ป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าสร้างเพื่อตัวเอง ทามา
พอบารมีเต็ม ตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้าไปเลย แต่พระพุทธเจ้าก็เป็ นเฉพาะตน
แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีมาเพื่อจะเอาสัจธรรมนี้มาเผย
แผ่ เพื่อเอาสัจธรรมมาเป็ นหลักเกณฑ์อธิบายให้พวกเราสาวกสาวกะได้ประโยชน์จาก
หลักธรรมนี้ แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะได้ของท่าน แล้วท่านจะสอนในชีวติ ของ
ท่าน เวลาท่านนิพพานแล้วก็จบ
แต่พระพุทธเจ้าแสวงหามา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย แล้วเราเกิดมาพบ
อย่างนี้ ดูส ิ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ พยายาม
แสวงหาขนาดไหน แล้วเราล่ะ เราล่ะ
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ทีนี้บอก เวลาพูดอย่างนี้ เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงที่ไหนเลย เราไม่
ต้องไปให้ใครหลอกลวงทัง้ หมดเลย ไอ้ปลายจมูกนี่

ไอ้ลมหายใจเข้าและลม

หายใจออก นี่ อาวุธของเรา ใครจะว่าอย่างไร เรื่องของเขา เราทาตรงนี้
ฉะนัน้ บอกว่า “ถ้าทาตรงนี้แล้วก็ตอ้ ง อูฮ้ ู! อยากจะเจอองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องไป”...อันนัน้ เป็ นไสยศาสตร์ เป็ นความเชื่อ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า ให้ระลึกถึงพุทธะ พุทโธๆ ให้
ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธานุสติ
เราทาของเราทีน่ ี่อยู่แล้ว เราปฏิบตั ขิ องเราอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งไปสร้างย้อนรอย
ไอ้นนั ่ มันย้อนรอย อยากจะเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยากจะเป็ นพระ
โพธิสตั ว์สร้างบุญกุศล
เราเอาตรงนี้ เราเกิ ดมาแล้ว เรามีบุญกุศลแล้ว เราถึงเกิ ดมาเป็ นมนุษย์
เกิ ดมาพบพระพุทธศาสนา

แล้วลมหายใจมันมี

เพราะเกิ ดมามีลมหายใจ

หายใจเข้านึ กพุท หายใจออกนึ กโธ พยายามทาตรงนี้ ให้ชดั ๆ แล้วถ้ามันดีขึ้น
มาแล้วมันจะฟื้ นตัวมา
พอฟื้ นตัวมา ถ้าฟื้ นฟูจติ ใจขึน้ มาได้นะ จะสังเวชมากเลย เกือบไปแล้ว เกือบ
ไปแล้วนะ เพราะอะไร เพราะถ้าใช้ชวี ติ สัพเพเหระอย่างนี้ไป มนุษย์ต่างจากสัตว์เพราะ
มีศลี ธรรม เราเข้าไปอยู่ศลี ธรรมแล้วเราทิ้งมา ทิ้งมาแล้วไปใช้ชวี ติ แบบสัตว์ แบบสัตว์ เห็น
ไหม มนุสสเปโต มนุสสติรจั ฉาโน มนุสสเทโว มนุษย์ใช้ชวี ติ แบบสัตว์ ใช้ชวี ติ แบบมนุษย์
ใช้ชวี ติ แบบเทวดา เราจะใช้ชวี ติ แบบใด การใช้ชวี ติ นัน้ ด้วยสติด้วยปัญญา นี่ถ้ามันคิดได้
แล้วมันสังเวชเลย มันสลดสังเวชเลย โอ้โฮ! ฟื้ นมาได้ ล้มแล้วลุกขึน้ มา ลุกขึน้ มาทาให้
ได้ ทาให้จริงของตัวเอง ทาให้ได้
“แล้วเพื่อนบอกว่าให้ไปหาหลวงพ่อ แล้วเล่าให้หลวงพ่อฟัง”
ไม่ตอ้ งเล่าหรอก ให้ปฏิบตั ไิ ป แล้วติดขัดสิง่ ใดค่อยมาคุยกัน ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
มันไม่ตอ้ งการยา ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ตอ้ งกินยา กินเข้าไปไม่มปี ระโยชน์อะไร เจ็บ
ไข้ได้ป่วยแล้วค่อยมาหาหมอ
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นี่กเ็ หมือนกัน สงสัยแล้ว สงสัยในความปฏิบตั ขิ องตน สงสัยในการกระทา
ของตน ตอนนัน้ ค่อยมาเล่าให้หลวงพ่อฟัง แต่ถ้ายังไม่สงสัย พุทโธไป พุทโธไป พุทโธ
ให้ได้ ถึงเวลาแล้วค่อยมาหาตรงนัน้ จบ
ถาม : เรื่อง “ทาอย่างไรต่อครับ”
จากการภาวนา

ผมเห็นจังหวะทีภ่ าพหรือความรูส้ กึ กาลังเกิดขึน้ ค่อนข้างชัด

จากนัน้ รูเ้ พียงคร่าวๆ ว่ากาลังจะขายความเป็ นภาพนัน้ ก็เกิดความสะดุดว่าจะตามไป
ดูกระบวนการนัน้ ต่อหรือหยุดครับ
ตอบ : นี่คอื คาถามเนาะ
เวลาภาวนาไปแล้วถ้าจิตสงบลงโดยปกติ จิตสงบระงับ จิตสงบต้องมีสตินะ อย่า
คิดว่าสงบ ส่วนใหญ่คดิ ว่าจิตสงบไง เวลามันพุทโธๆ ไปแล้วมันวูบหายไป แล้วมันทิ้ง
พุทโธไป มันไปแบบว่าไปเพลินอยู่ ไปเผลออยู่ ไปเผลออยู่กบั ความรูส้ กึ อันนัน้ น่ะ แล้ว
มันก็ไม่ได้คดิ อะไร มันเผลอไง ไปเผลออยู่ก็ “ว่างๆ ว่างๆ” อันนัน้ ไม่ใช่สมาธิ
แต่ถ้าเป็ นการภาวนา ถ้าพุทโธๆ จิตมันสงบ จิตมันมีสติ มันพุทโธชัดๆ แล้ว
เวลามันลงนะ มันลงคือมันปล่อยวาง มันมีสติสมั ปชัญญะพร้อมหมด อันนี้คอื ขณิกส
มาธิ ถ้ามันต่อเนื่องไปคือเป็ นอุปจาระไปเรื่อยๆ
ฉะนัน้ เวลามันจะเป็ น เห็นไหม “ผมภาวนาไปแล้วเห็นจังหวะทีภ่ าพและ
ความรูส้ กึ มันจะเกิดขึ้น มันค่อนข้างชัด มันค่อนข้างชัด”...แต่ทเี ดียว
เพราะส่วนใหญ่คนบอกว่ามันส่งออก มันไปรูส้ งิ่ ต่างๆ
เราบอกกลับมาที่พทุ โธสิ ถ้าพุทโธชัดๆ สิ่งนัน้ ก็จะหายไป
“อืม! มันก็เห็นจางๆ มันก็เห็นไม่แน่ชดั ”
เวลาจะเอาจริงๆ ก็บอกไม่ชดั แต่เวลาบอกว่าให้พุทโธ มันบอกชัดๆ ชัดๆ คือ
พยายามจะพูดว่าการกระทาของตนมานัน้ มันถูกต้อง การกระทาของตนมานัน่ น่ะมันเป็ น
ธรรม ว่าอย่างนัน้ เลย แต่ความจริงมันไม่ใช่ เราพุทโธชัดๆ ไว้
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ฉะนัน้ เวลาภาวนาไปแล้ว จังหวะทีม่ นั จะเห็นความรูส้ กึ นัน้ มันจะเกิดแว็บๆ
แว็บเดียว เวลาแว็บเดียว มันก็เริม่ สงสัยแล้ว สงสัยว่าจะไปทางไหนดี
ถ้าไปทางไหนดี เราภาวนาต่อเนื่อง ถ้ากาหนดอะไรก็ได้ ให้มคี าบริกรรมไว้
หรือปัญญาอบรมสมาธิกไ็ ด้ ทาต่อเนื่องไปๆ
“สิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ กาลังทีเ่ กิดขึน้ มันค่อนข้างชัด”
ค่อนข้างชัดมันก็เป็ นตอนนัน้ น่ะ ค่อนข้างชัดเพราะจิตมันชัด ถ้าจิตมันไม่ชดั
มันจะไม่รวู้ ่าชัด แต่พอมันชัดแล้วก็วางไว้ เพราะอะไร เพราะเวลาชัด มันส่งออกไปรูว้ ่า
ชัด แต่ถ้ามันวางไว้แล้วก็กลับมาพุทโธ กลับมาที่ความรูส้ กึ ไง ไม่ใช่กลับไปทีค่ วามรูช้ ดั
นัน้ ความรูช้ ดั คือจิตมันส่งออกไปอยู่ทภ่ี าพนัน้ จิตมันไปรับรูภ้ าพนัน้ น่ะ
“ส่งออก” คือออกไปรับรู้ ถ้าออกไปรับรูแ้ ล้วภาพนัน้ ก็ชดั

คาว่า

แต่ถ้าถอนความรูน้ นั ้ มา ภาพนัน้ ก็หาย ถอนความรูน้ นั ้ ด้วยพุทโธไง มันจะ
ถอนอย่างไรล่ะ สิง่ ทีค่ วามนึกคิดมันจะถอนมาอย่างไร ถ้าสติระลึกพุทโธ เพราะ
ความรูส้ กึ นี้มนั บริกรรมพุทโธ คือมันถอนมาอยู่ทพ่ี ุทโธ ถ้าถอนมาอยู่ทพ่ี ุทโธ มันไม่
ส่งออกไปรับรู้ ภาพนัน้ มันก็ไม่มใี ช่ไหม มันก็จบกันไป
ฉะนัน้ บอกว่า “ภาพหรือความรูส้ กึ กาลังเกิดขึ้นค่อนข้างชัด เพียงแต่คร่าวๆ
กาลังจะขายภาพนัน้ ”
ขายภาพนัน้ ถ้ามันไปรูภ้ าพนัน้ ปับ๊ มันยึดเลยว่าเราภาวนาเห็นภาพอย่างนัน้
พอเห็นภาพอย่างนัน้ ปับ๊ มันก็จะมาเทียบเคียงพระไตรปิ ฎกเลย พระพุทธเจ้าก็ว่าอย่าง
นัน้ อาจารย์องค์นัน้ ก็ว่าอย่างนัน้ เราก็ได้ภาพนัน้
มันเคยได้ มันเคยได้มาแต่อดีตไง แล้วมันก็จะเอาไปโม้ทงั ้ ชีวติ เลย แล้วไป
ภาวนาก็ไม่กา้ วหน้า มันติดแต่ภาพนัน้ น่ะ
แต่ถ้าภาพนัน้ มันทิ้งปับ๊ นะ มันจะได้ภาพใหม่ มันจะได้ภาพอสุภะ มันจะได้ภาพ
ความทีม่ นั เจริญก้าวหน้า พอเจริญก้าวหน้า พอมันพัฒนาไป มันก็ท้งิ ภาพนัน้ มันก็ได้
ภาพใหม่ ภาพใหม่คอื ละเอียดขึน้ ดีขน้ึ จิตพัฒนาขึน้ มันจะได้ภาพใหม่ไปเรื่อยๆ
ภาพใหม่ๆ
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ฉะนัน้ พอมันยึดภาพนัน้ ปับ๊ มันก็ตดิ ไง คาอยู่นัน่ น่ะ สวะ ไปคาอยู่ซอกหิน
แล้วมันไม่ไหลไปแล้ว แต่ถ้ามันสลัดตัวออกมาได้ มันไหลออกทะเล ถ้าออกทะเล มัน
ก็เป็ นไปได้จริง
ฉะนัน้ “สิง่ ทีม่ นั จะขายภาพนัน้ แล้วมันสะดุด ว่าจะตามไปดูกระบวนการนัน้ ต่อ
หรือหยุด”
กระบวนการนัน้ ไม่ตอ้ งไปดู ไม่ตอ้ งไปดูอะไรเลย แต่โดยทัวไป
่ ไม่ตอ้ งไปดูอะไร
เลยมันก็สงสัย พอมันสงสัยปับ๊ เพราะคาว่า “สงสัย” มันมีสมุทยั กิเลสมันรูแ้ ล้วว่าไอ้นี่
คัน เวลาคัน คนต้องเกาไง พอมันสงสัยแล้วมันก็เอาภาพมาล่อเรื่อยๆ ไง เออ! ถ้าไม่
ชอบ ไม่ชอบเดีย๋ วจะมีภาพ เขาเรียกว่าตรงข้าม ถ้าเป็ นหญิงก็เอาภาพผูช้ ายมาให้ดู ถ้า
ผูช้ ายก็เอาผูห้ ญิงมาให้ดู อ้าว! ถ้าไม่ชอบ ไม่ชอบก็ให้มนั วับๆ แวมๆ อยากดูไหม มันจะ
ล่อ มันจะล่อ ถ้ามันสงสัยไง
แต่ถ้าไม่สงสัย มันไม่เอามาให้ดูหรอก เพราะกูไม่สงสัย ไม่สงสัย ไม่อยากดู
ไม่สนใจ อ้าว! มันก็เอามาล่อไม่ได้ ถ้าสงสัย สงสัยนะ เออ! วับๆ แวมๆ มาแล้ว สงสัย
สงสัย นี่กเิ ลสมันเป็ นแบบนี้
แต่ถ้าเรามาพุทโธชัดๆ เลย ไม่สงสัย ไม่สนใจ ไม่อยากรู้ พุทโธชัดๆ มัน
หลอกเราไม่ได้ มันหลอกเราไม่ได้ สิง่ ทีว่ ่าเห็นต่างๆ กิเลสหลอกทัง้ นัน้ เพราะทา
ความสงบของใจคือพักใจ จิตสงบ กิเลสระงับตัวลง ยังไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลย ยัง
ไม่ได้วปิ ัสสนาอะไรเลย ยังไม่เคยรู้เห็นอะไรเลย เราเพิง่ อนุบาลน่ะ เริม่ ต้นการเรียนรู้
เพื่อเป็ นหลักกับชีวติ เราเท่านัน้ เอง เรายังไม่ได้ปฏิบตั อิ ะไรเลย
เราทาความสงบของใจให้ได้ก่อน ไอ้ทภ่ี าพจะรูจ้ ะเห็นขึน้ มา เดีย๋ วถ้าจิตสงบ
แล้ว ผูใ้ หญ่ทาหน้าทีก่ ารงานได้ประสบความสาเร็จทัง้ หมด เด็กๆ ให้มนั ทา ให้มนั เฝ้ า
บ้าน มันยังเอาของไปให้คนอื่นขโมยเลย มันเฝ้ าบ้าน มีใครมาหลอกมัน มันเอาของ
ไปให้เขาหมด นี่กเ็ หมือนกัน จิตใจเรายังอ่อนแออยู่ ยังไม่มหี ลักมีเกณฑ์ มันเหลวไหล
ทัง้ นัน้ น่ะ พยายามทาความสงบของใจเข้ามา
สิง่ ทีว่ ่าเขาถามว่า “ต้องตามดูต่อไปหรือให้หยุด”
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หยุด หยุดแน่นอน ถ้าหยุดปับ๊ เห็นไหม หลวงปู่ดูลย์บอกว่าต้องหยุดคิด หยุด
แน่นอน ต้องหยุดคิด ต้องหยุดคิด แต่กต็ อ้ งใช้ความคิด
บอกพอหยุดเลย หยุดแล้วทาอย่างไรต่อ
หยุดก็พุทโธๆ ให้มนั หยุด ก็ตอ้ งใช้ความคิด ต้องใช้สติปัญญารักษาความหยุด
อันนัน้ ถ้ารักษาได้มนั ก็หยุดอยู่กบั ที่ ถ้าไม่รกั ษา พอหยุดแล้วมันก็เดินต่อแล้ว หยุดมัน
ก็จะออกแล้ว หยุด พอหยุดแล้ว ถ้าหยุดแล้วจะกดไว้ไง กดไว้ หยุด ไม่ให้มอี ะไรเลย
ถ้ามีแล้วไม่ใช่การภาวนา แล้วมันจะเกิดปัญญาอย่างไรล่ะ
แต่เวลาเราหยุดแล้ว มีกาลังแล้ว มีกาลังขึน้ มา แล้วจิตมันออกรู้ จิตมันออกรูอ้ อก
เห็น ออกรู้ ออกรูค้ ราวนี้เพราะมันเป็ นผูใ้ หญ่ มันมีกาลังแล้วมันออกรู้ ออกรูด้ ว้ ย
สติปัญญา จับสิง่ ใดก็ใช้ปัญญา มันจะเกิดวิปัสสนา เราจะรูเ้ ลยว่าปัญญาอย่างนี้มนั
แปลกประหลาดมหัศจรรย์ งงน่ะ ปัญญาอย่างนี้ไม่มซี ้อื ไม่มขี าย ไม่มใี นท้องตลาด ไม่
มีแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทาให้ใครได้ เราต้องฝึกหัดขึน้ มา มันเป็ น
การฝึกหัด
อย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่า เวลาเราท่องจาๆ กัน มันต้องเรียนรู้ มันต้องเรียนรู้
ต้องกิจกรรมเรียนรูใ้ ห้เด็กมันมีความรับผิดชอบ ให้มนั รูจ้ กั คิด ให้มนั มีการเรียนรู้
จิตก็เหมือนกัน ถ้ามันรูม้ นั เห็นขึน้ มา มันมีการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ มีการรู้การ
เห็น มีการวิปัสสนา มีการแยกแยะ ให้มนั เรียนรู้ ถ้ามันเรียนรู้ นัน่ แหละคือการแก้กเิ ลส
แต่หยุดคิดมันไม่มกี ารเรียนรู้ แต่มนั ต้องให้หยุดก่อน ไม่หยุด มันจะมีกาลังได้
อย่างไร ไม่หยุด มันจะเป็ นอิสระได้อย่างไร พยายามพุทโธๆ ให้มนั หยุด หยุดแล้ว พอ
วิปัสสนาให้มนั เรียนรู้ วิปัสสนาให้มนั เข้าใจ มันเรียนรูข้ น้ึ มามันก็มคี วามรู้ มันทาเป็ น
มันมีความรู้ มันมีการทาเป็ นของมัน นัน่ วิปัสสนา
ฉะนัน้ ต้องหยุดก่อนนะ เดีย๋ วพอหยุดขึน้ มาก็หยุดไว้เลยนะ “ก็หลวงพ่อบอก
ให้หยุด ผมก็หยุดแล้ว มันผิดตรงไหนล่ะ”
ตอนนี้ตอ้ งให้หยุด มันถูก แต่ถ้าวิปัสสนานี่ผดิ เพราะวิปัสสนาต้องเรียนรู้
อ้าว! เวลาถามมาอย่างนี้ถูกไหม
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ล้ มแล้ วลุก ๑๘

ถูก
แล้วพอไปถามอีกที “ก็บอกว่าถูก ทาไมว่าผิดอีกแล้วล่ะ”
ผิดต่อเมื่อมันไม่ววิ ฒ
ั นาการ ไม่พฒ
ั นาไง ถ้ามันผิดตรงนัน้ นะ แต่ก่อนทีม่ นั
พัฒนา มันต้องแข็งแรงก่อนถึงพัฒนา ถ้ามันพัฒนาไปได้ มันก็จะเป็ นไปได้
เขาถามว่า “แล้วจะทาอย่างไรต่อไป”
เวลาครูบาอาจารย์สอน หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์สอนนะ ให้ทาความ
สงบของใจคือทาสมาธิ พอทาสมาธิ แข็งแรงแล้วก็ใช้วิปัสสนา คือให้มนั เรียนรู้
ให้พฒ
ั นา จิตพัฒนา ถ้ามันเป็ นตทังคปหาน มันก็วางชัวคราว
่
พิจารณาซา้ แล้วซา้
เล่าๆ กลับมาทาความสงบของใจเข้มแข็งขึ้นมา เวลามันขาด เวลามันขาด นัน่
ไง วิปัสสนาถึงมันขาด อกุปปธรรม ผลอันนัน้ น่ ะ
เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะเห็นความสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเกิดขึน้ เป็ นธรรมดา สิง่ นัน้
ต้องดับเป็ นธรรมดา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุทานเลย “อัญญาโกณฑัญญะรูแ้ ล้วหนอ” สัจ
ธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารือ้ ค้นขึน้ มาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เวลาพระอัญญาโกณฑัญญะรูจ้ ริงขึ้นมานี่เป็ นพยานต่อกัน เห็นไหม อกุปปธรรม
มันเป็ นอย่างไร กับพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เป็ นพยาน
อกุปปธรรม ธรรมทีค่ งทีต่ ายตัวทีม่ อี ยู่จริง ไม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด ไม่หมุนไป
ตามวัฏฏะ ไม่หมุนไปอีกแล้ว สัจธรรมอันนี้มนั มาจากความโลเลของเรา มาจากหัวใจของเรา
ใจเราทาให้ได้อย่างนี้ เพื่อสุข เพื่อความเป็ นสมบัติ เพื่อเป็ นอัตตสมบัตขิ องใจของเรา เอวัง
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