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ถาม : เรื่อง “ทุกขจ์ากจติเสื่อม” 

โยมเป็นลูกศษิยใ์หม่ 

หลวงพ่อ : เขาพูดเลยนะ ไม่เคยเจอกนัเลย 

ถาม : โยมเป็นลูกศษิยใ์หม่เจา้ค่ะ มคีวามทุกขย์ากแสนสาหสั โยมขอความเมตตา

ค าตอบโยมดงันี้เจา้ค่ะ 

เมื่อราว ๑๒ ปีก่อน (พ.ศ. ๒๕๔๖) โยมไดไ้ปปฏบิตัธิรรมทีว่ดัแห่งหนึ่ง มี

พระอาจารยเ์ป็นผูส้อน โยมเคารพนับถอืท่านมาก เมื่อมขีอ้สงสยัตดิขดัประการใดกจ็ะ

กราบเรยีนถามท่านมาตลอด การภาวนากา้วหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ พอถงึปีที ่ ๙ (พ.ศ. 

๒๕๕๔) พระอาจารยท์่านสกึไปมคีรอบครวั ปาราชกิ โยมตกใจมาก เสยีใจ ผดิหวงั 

ทอ้แท ้เคว้งควา้งมาก โยมคดิผดิ 

ไดอ้อกจากวดั ละทิ้งการภาวนาทัง้หมด แต่ยงัรกัษาศลี ๕ ยิง่ชวีติ หนักลบัมา

ใชช้วีติแบบคนทางโลก ชอ็ปป้ิง เที่ยว กนิ ดูหนัง ละคร ท าแบบนี้อยู่ราวๆ ๑ ปี โยมเริม่

รูส้กึว่าไม่ใช่ทางทีโ่ยมปรารถนาเสยีแล้ว ไม่สนุก ไม่มคีวามสุขเลย จนสุดทา้ยโยม

ตดัสนิใจมาเริม่ภาวนาพุทโธอีกครัง้หนึ่ง ยากมาก เป็นสมาธบิา้ง ไม่เป็นบา้ง ขึน้ๆ ลงๆ 

เหมอืนคนไม่เคยภาวนามาเลย โยมสูไ้ม่ถอย แทบทุกครัง้ความทรงจ าเก่าๆ (สญัญา) 

ในเรื่องการภาวนากเ็ขา้มารบกวนตลอด 

โยมจะน าค าสอนของครูบาอาจารยม์าสอนใจตนว่า ใหอ้ยู่กบัปัจจุบนั อดตีคอื

สิง่ทีผ่่านไปแลว้ โยมพยายามแสวงหาครูอาจารย์มาตลอด จนได้รูจ้กักบักลัยาณมติร 

เขาไดแ้นะน าให้โยมไปกราบเรยีนเล่าการภาวนาถวายท่านอาจารย ์ โยมยงัมขีอ้ลงัเล
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สงสยัว่าควรเล่าถวายหรอืไม่เจา้ค่ะ เพราะเป็นเรื่องในอดตี ซึ่งในปัจจุบนัโยมกย็งัท า

ไม่ไดอ้ย่างนัน้ ควรจะทิ้งเรื่องไวใ้นอดตี แลว้มาเริม่ตน้หดัภาวนาพทุโธใหม่ เพื่อใหอ้ยู่

กบัปัจจุบนั โยมคดิอย่างนี้ถูกตอ้งหรอืไม่เจา้คะ 

โยมเคยฟังเทศน์ค าตอบท่านอาจารย ์ และถ้าท่านอาจารยต์อ้งการใหโ้ยมเล่า

อดตีเรื่องการภาวนา โยมกจ็ะเล่าถวายเจา้ค่ะ โยมขอความเมตตาเป็นทีพ่ึง่ใหโ้ยมดว้ย

เจา้ค่ะ โยมไม่มคีรูบาอาจารยเ์ลย วา้เหว่มาก 

ตอบ : ไอเ้ล่าถวายไม่เล่าถวาย การเล่าถวายส่วนใหญ่แลว้เขาจะเล่าถวายต่อเมื่อยงั

ภาวนาอยู่ ยงัตอ้งการความเจรญิกา้วหน้า เพราะการเล่าถวายนัน้กเ็หมอืนกบัว่าภูมจิติ

เราอยู่แค่ไหน ครูบาอาจารยท์่านจะอธบิายต่อเน่ืองชกัจูงขึน้ไป 

แต่ในปัจจบุนัน้ี จะว่าไม่ตอ้งเล่าถวายกไ็ด้ เดีย๋วจะหาว่า โอโ้ฮ! หลวงพ่อเล่น

ตวั...ไม่ใชห่รอก จะเลา่ถวายไม่เลา่ถวาย มนัอยู่ทีจ่งัหวะ จงัหวะทีเ่ราควรจะใชอ้ย่างใด 

เราควรจะเป็นอย่างใด เราท าตอนนัน้ 

ตอนน้ีเล่าถวายไม่เล่าถวาย โยมกท็ุกข์อยู่อย่างนี้ เพราะใจโยมทุกข์ พอใจ

โยมทุกขแ์ล้ว โยมเล่าถวาย โยมกเ็ป็นทุกข ์แต่ถ้าโยมสงสยัส ิภาวนาแลว้ตดิขดัสิง่ใด

โยมกท็ าได ้ แต่นี่โยมไม่สงสยั เพราะโยมบอกว่า โยมกลบัมาภาวนาพุทโธใหม่ 

เริม่ตน้ภาวนาใหม่ เพราะเราเคยภาวนามาแลว้ เรากพ็ยายามท าตรงนี้ใหไ้ดป้ระโยชน์กบั

เรา ถ้าไดป้ระโยชน์กบัเราแลว้ สิง่นี้มนัจะฟ้ืนมา 

ฉะนัน้ ยอ้นกลบัมาที่อารมัภบทไง อารมัภบท เหน็ไหม กรณีอย่างนี้เหมอืน

กรณีหลวงตาท่านพูด ตอนท่านพูดบ่อยๆ ตอนทีว่่าท่านพมิพป์ระวตัหิลวงปู่ มัน่ออกมา 

แลว้ใครมาอ่านประวตัหิลวงปู่ มัน่แลว้มคีวามศรทัธามคีวามเชื่อมาก มคีวามเชื่อมคีวาม

ศรทัธามากเลย กไ็ปหาท่าน ไปหาท่าน ไปกราบท่านนะ บอกว่า เขาเป็นฆราวาส เขา

ศกึษาประวตัขิองหลวงปู่ มัน่แล้วเขาศรทัธาพระปฏบิตัสิายหลวงปู่ มัน่มากๆ 

หลวงตาท่านถงึพูดไงว่า ท่านมัน่ใจว่า ในสายหลวงปู่ มัน่พระกรรมฐานมทีัง้ดี

และเลว มทีัง้ดแีละเลว เลวกม็ ีดกีม็ ีนี่ท่านพูดอย่างนี้ 
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ท่านบอกเขาเพราะท่านสงสารเขา สงสารเขาว่า ถ้าเขามศีรทัธามคีวามเชื่อ มี

ความมัน่ใจมากเลย แต่ถ้าวนัไหนถ้าไปเจอพระทีม่ปัีญหาขึน้มา เวลาเขาเสยีใจขึน้มา 

ท่านใชค้ าว่า “หวัมนัจะปัก” เหมอืนกบันก นกหวัปักดนิ มนัตาย 

ท่านบอกพระสายลูกศษิยห์ลวงปู่ มัน่ดกีม็ ีเลวกม็ ี

ถ้าเลว คนเรา ค าว่า “ดแีละเลว” ทุกคนมนัมอียู่ในตวัทัง้นัน้น่ะ แต่ขณะทีเ่รา

ปฏบิตั ิ เราพยายามจะก าจดัความเลวออกไปใหเ้หลอืแต่คุณงามความด ี แลว้เอาคุณ

งามความด ีเปลีย่นคุณงามความดนีี้ใหเ้ป็นมรรค 

ถ้าบอกว่า เป็นคุณงามความดแีลว้มนัจะเป็นความด.ี..ความดกีต็ายไง เหน็

ไหม ถ้าเป็นความเลวนี่อกุศล อกุศลท าใหเ้ราตกนรกอเวจ ี เป็นบาปอกุศล ถ้าท ากุศล 

กุศลเป็นความด ีความดกีเ็กดิเป็นเทวดาไง 

ทนีี้ถ้าเราเปลีย่นความดเีป็นมรรค เห็นไหม เปลีย่นความดเีป็นมรรค งงไหม 

ความดกีค็อืความด ี เพราะอะไร เพราะเวลาเราปฏบิตัไิป เราขา้มพน้ความดแีละความ

ชัว่ ทัง้ความด ีเรากพ็น้ ความชัว่ เรากพ็น้ เราตอ้งขา้มพน้ไปดแีละชัว่เลย ขา้มพน้ออกไป 

ทนีี้การขา้มพน้ออกไปมนัเลยดไีป ทัง้ดแีละชัว่ เราข้ามพน้ไป ถ้าข้ามพน้ไปมนัถึงหกั 

หกักเิลสไดไ้ง แต่ถ้ายงัหกักิเลสไม่ไดม้นัดแีละชัว่ๆ 

เปลีย่นความดเีป็นมรรค ถ้าเป็นมรรคมนัจะเจรญิกา้วหน้าไป แต่ถ้ามนัไม่เป็น

มรรค เหน็ไหม เวลาครูบาอาจารยท์่านอยู่ในสงัคมมานาน 

ฉะนัน้ เวลาเป็นโยม โยมบอกว่า โยมมคีวามเชื่อมาก โยมไปปฏบิตั ิ๑๒ ปี 

๑๒ ปีตัง้แต่ปี ๒๕๔๖ นี ่๑๒ ปี ปฏบิตักิา้วหน้า มคีวามศรทัธามคีวามเชื่อ มตี่างๆ 

เราถงึบอกไง เวลาโยมมาวดัวนัหนึ่งกีน่าท ี เราจะท าตวัเรานุ่มนวลขนาดไหน 

แนบเนียนขนาดไหนกไ็ด ้ โยมมาวนัละชัว่โมงใช่ไหม โยมกลบัไปแลว้เรามเีวลาอกี ๒๓ 

ชัว่โมงแน่ะ ๒๓ ชัว่โมงนี้ลบัหลงัโยม เราจะท าอะไรกไ็ด ้เออ! เวลาต่อหน้าโยม มาเถอะ 

โยมมานี่เจรญิพร ดูส ิ เรยีบรอ้ยขนาดนี้ พอโยมกลบัไปแลว้ อกี ๒๓ ชัว่โมง เราจะ

ออกลายอย่างไรก็ได้ 
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เราถงึบอกว่า เวลาบอกว่าไปวดัแล้วเราจะเข้าใจไปทุกอย่างๆ มนัเป็นไปไม่ได้

หรอก มนัเป็นไปไม่ได ้ ทนีี้เราเป็นไปไม่ได ้ เราถงึบอกว่าเราตอ้งดงึหวัใจไว้ หวัใจของ

เรามาไวก้บัเรา 

เราไปหาครูบาอาจารยน์ะ เวลาพูดถงึหาครูบาอาจารยน์ี่ โอโ้ฮ! แสนทุกขแ์สน

ยาก หาครูบาอาจารยน์ี่แสนทุกขแ์สนยาก เราไปเจอครูบาอาจารยแ์ลว้ถ้าไม่ตรงจรติตรง

นิสยั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วางธรรมวนิัยนี้ไว ้ เวลาพระถ้ายงัไม่พน้นิสยั 

เวลาออกปฏบิตัไิปหาครูบาอาจารย ์อยู่กบัอุปัชฌาย์ ถ้าแยกจากอุปัชฌายม์าตอ้งมคีรู

บาอาจารยถ์้ายงัไม่พน้นิสยั แลว้ถ้าไปอยู่ที่ไหน ใหส้งัเกตครูบาอาจารยอ์ยู่ ๗ วนั 

สงัเกต สงัเกตถงึนิสยัว่าเราจะเขา้กนัไดห้รอืไม่ไดอ้ยู่ ๗ วนั แล้วถ้า ๗ วนั ถ้าเราเขา้กนั

ไม่ได ้เราตอ้งเกบ็บรขิารของเรา เราไปหาทีใ่หม่ของเรา แต่ถ้าเราไม่เกบ็ เราอยากอยู่

กบัท่าน เราตอ้งขอนิสยั เพราะราตรทีี่ ๗ เลย ๗ วนัไป ถ้าเราไม่ขอนิสยั เป็นอาบตัิ

ปาจติตยี ์นี่เป็นอาบตันิะ 

ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ะขอนิสยั ท่านใหส้งัเกตกนัก่อน ใหส้มัผสักนัว่าเราเขา้กนัไดไ้หม 

เราลงกนัไดไ้หม ถ้าลงกนัได ้เราจะขอนิสยัอาจารยอ์งคน์ี้เป็นอาจารยข์องเรา แลว้ถ้าขอ

นิสยัแลว้ ค าว่า “ขอนิสยั” ขอนิสยักพ็รอ้มจะใหส้ ัง่สอนไง พรอ้มจะใหดุ้ใหด่้า ใหเ้ฆี่ยน

ใหต้ไีง 

ฉะนัน้ เวลาออกจากพรรษาแลว้มหาปวารณา เวลามหาปวารณานะ ถ้าเรามี

ความผดิความบกพร่องอย่างใดใหต้กัเตอืนกนั ใหบ้อกกนั นี่ขอนิสยั ฉะนัน้ การขอนสิยั 

แมแ้ตพ่ระเขายงัใหส้งัเกตใหดู้กนั ฉะนัน้ สิง่ทีใ่หดู้กนั เราใหดู้กนั ใหส้งัเกตว่าเขา้กนั

ไดห้รอืเขา้กนัไม่ได้ 

การหาครูหาอาจารยน์ี้แสนยาก แม้แต่ครูบาอาจารยท์่านเป็นของจรงิ ว่านี่พูดถึง

ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นของจรงิเลย แต่ถ้าจรติมนัไม่ตรงกนั มนัพูดออกไปมนัเหมอืน

เวลาน็อต เกลยีวมนัไม่ลงกนั มนัตดิขดัไปหมดแหละ แต่ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ีม่นัลงกนั

นะ แหม! เกลยีวนี่มนัหมุนมนัแน่น โอ๋ย! มนัดูดมนัดื่มนะ 
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เหมอืนกบัหลวงตา หลวงตาท่านบอกว่าท่านปฏบิตั ิ ท่านจะออกปฏบิตั ิ ท่าน

บอกการปฏบิตัใินสงัคมโลก ทุกคนบอกว่าต้องมปัีญญา ตอ้งมกีารศกึษาก่อน ถา้ไม่ศกึษา

แลว้เราจะผดิพลาดไป เรากศ็กึษาก่อน เราศกึษาเพื่อใหม้ปัีญญาเพื่อจะเป็นแนวทางใน

การปฏบิตั ิ เวลาจะปฏบิตัขิึน้มา ไอท้ีว่่าศกึษาจะเป็นแนวทางปฏบิตั ิ มนักย็งังงอยู่

นัน่น่ะ มนักย็งัปฏบิตัไิม่ไดอ้ยู่ดนีัน่น่ะ ทนีี้พอไม่ไดอ้ยู่ด ีเราจะหาใครล่ะ 

ท่านบอกว่าท่านกต็ัง้เป้าไวไ้ปหาหลวงปู่ มัน่ ตัง้เป้าไวเ้ลย ถ้ามคีรูบาอาจารย์

องคใ์ดชีท้างเรา บอกได ้คอยแกค้วามสงสยั ความบกพร่องของเรา คอยบอกคอยแนะ

ว่าเรามคีวามสงสยัอย่างไร เรามคีวามบกพร่องอย่างไร ท่านคอยชีค้อยแนะเรา เราจะ

ถอือาจารยอ์งค์นัน้เป็นอาจารยข์องเรา 

แลว้ท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ มนักไ็ดจ้รงิๆ มนัไดจ้รงิๆ เวลาท่านชีท้่านแนะ ท่านชี้

ท่านแนะเพราะคนทีม่นัผ่านไปแลว้มนัชีม้นัแนะได้ มนับอกได ้มนับอกเลยนะ มนัเป็น

อย่างนัน้จรงิๆ สิง่ทีเ่ป็นวธิกีาร วธิกีารทีก่ารปฏบิตั ิศลี สมาธ ิปัญญา เวลาท าสมาธิๆ  ถ้า

ลงสมาธไิปแลว้ ถ้าคนมนัสงบมนักส็งบลงดว้ยความสงบ จติสงบระงบัดว้ยความปกตสิุข 

แต่ถ้าจติมนัสงบลงไปแลว้ มนัไปรูไ้ปเหน็ต่างๆ รูเ้หน็นะ เล่หก์ลมนัเยอะแยะไปหมด 

มนัรูเ้หน็ ทุกคนกส็งสยั กอ็ยากรูเ้หน็ แลว้กบ็อกว่ามนัจะเหน็อย่างนัน้ 

บอกว่า เพราะจติมนัส่งออกเอง 

เออ! มนักเ็ลยไม่ค่อยชดั นี่ถา้มคีนพดูปับ๊ มนัจะเริม่สงสยัแลว้ 

แต่ถ้าไม่มคีนพูดนะ บอกนี่จติมนัสงบนะ แลว้มนัรูม้นัเหน็อย่างนัน้ มนัว่าไป 

แลว้มนักจ็ะตดิของมนัไป นี่มนัส่งออก เห็นไหม 

ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ รูเ้ลยว่าถ้ามนัไม่พุทโธ จติมนัไม่มกี าลงัเลย มนักจ็ะไม่รูไ้ม่

เหน็อะไร มนัเป็นสามญัส านึกสญัชาตญาณมนัรูอ้ยู่อย่างนี้ แต่ถ้าจติมนัสงบแลว้ จติสงบ

มนัจะเป็นอสิระ มนัก็เหมอืนประสาทสมัผสั ประสาทต่างๆ มนัควบคุมใหจ้ติรบัรูอ้ย่างนี้

ตามอายตนะ แต่เวลาจติมนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยอายตนะของมนัเป็นขัน้เป็นตอน

ขึน้มา 
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ตามอายตนะคอืตามสายบงัคบับญัชา ตาเหน็รูป หูไดย้นิเสยีง จมูกไดก้ลิน่ นี่

ตามประสาทสมัผสัทีม่นัเป็นวทิยาศาสตร์เลย แลว้เวลาพุทโธๆๆ กนั มนัปล่อยเขา้มา 

มนัปล่อยอายตนะ มนัปล่อยเขา้มา มนัมชี่องว่าง พอช่องว่าง จติกรู็นู่้นรูน้ี่ๆ 

แต่ถ้ามนัสงบเขา้มาเฉยๆ สงบเขา้มาโดยสตปัิญญาเขา้มา มนัสงบเขา้มา 

เหน็ไหม เวลาเราไป ถ้าเราปฏบิตัไิปแลว้เราไม่รู ้ พอมนัเกดิอะไรขึน้ มนัเกดิสิง่ต่างๆ 

ขึน้ เรากว่็าใช่ เรากว่็าของเราใช่ แลว้ถ้าครูบาอาจารยท์่านเป็นจรงิ ท่านรูห้มดแลว้

แหละ มนัจะเป็นอย่างนี้ วธิกีาร วธิกีารคอืว่าธรรมวนิัยมนัเป็นอย่างนี้ชดัๆ แลว้ถ้าคน

ท าจรงิมนัจะเป็นอย่างนี้ เขา้มาเป็นอย่างนี้เลย แต่เวลาคนเขา้มาแลว้นะ ท าไมมนั

เฉไฉไปล่ะ อนันัน้มนัไม่จรงิแล้ว มนัไม่จรงิแลว้ ถ้ามนัไม่จรงิแล้วมนักอ็อกนอกลู่นอก

ทาง นี่เราหาครูบาอาจารยก์นัแบบนี้ ถ้าเราหาครูบาอาจารยก์นัแบบนี้ ถ้ามนัเป็นจรงิ

นะ 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยเ์ป็นแบบนี้ เวลาทีว่่าเราไปหาท่านแลว้ ถ้าทา่นยงัไม่

เป็นความจรงิ ท่านกต็อ้งไปตามวาระของท่าน เหน็ไหม ถ้าตามวาระของท่าน “พอเขา้

ปีที ่๙ ท่านอาจารยก์ส็กึไปมคีรอบครวั โยมตกใจ เสยีใจ ผดิหวงั ทอ้แท ้เควง้ควา้ง” 

นี่น่าเหน็ใจ ตรงนี้มนัน่าเหน็ใจ น่าเหน็ใจเพราะอะไร เพราะเราหวงัพึง่ไง เรา

หวงัพึง่นะ นี่เวลามนัเสยีใจมนัเสยีไปแลว้ 

เวลาหลวงตานะ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเสยีชวีติของท่านน่ะ ท่านนัง่รอ้งไหเ้ลย

ล่ะ อนันัน้ไม่ใช่เสยีใจว่าท่านท าผดิพลาดอะไร ท่านสุดยอด สุดยอดของพระ สุดยอด

ของครูบาอาจารย์เราเลย แต่เป็นวาระทีท่่านตอ้งเสยีชวีติไป พอเสยีชวีติไป หลวงตา

ท่านยงัไม่ส าเรจ็ เหน็ไหม เหมอืนพระอานนท์เลย พระอานนท ์ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้จะนิพพาน ยนืรอ้งไห ้ พระโสดาบนัยนืรอ้งไห ้ ไปยนืรอ้งไหอ้ยู่เลย 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ถามหา “ภกิษุทัง้หลาย พระอานนท์ไปไหน” 

“พระอานนท์ไปเกาะบานประตูรอ้งไหอ้ยู่นัน่เจา้ค่ะ” 

“ไปเรยีกอานนท์มา ไปเรยีกอานนท์มา” 
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พอพระอานนท์มา “อานนท ์เธอร้องไห้ไปท าไม เธอร้องไห้เสยีใจไปท าไม ความ

รอ้งไห ้ความเสยีใจ เราแปลกแยกจากความจรงิแล้ว” 

กบ็อกว่า “ร้องไหเ้พราะเป็นพระโสดาบนัอยู่ ยงัหวงัพึง่ หวงัครูบาอาจารยจ์ะ

ชีน้ าอยู่” 

“อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใชห่รอื สิง่ใดสิง่หนึ่งมกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่

นัน้ตอ้งดบัเป็นธรรมดา แมแ้ต่องคต์ถาคตกต็อ้งตายเป็นธรรมดา เธอไดท้ าบุญกุศล

ของเธอไวเ้ยอะมาก ต่อไปขา้งหน้าอกี ๓ เดอืน เขาจะท าสงัคายนา เธอจะได้เป็นพระ

อรหนัต์วนันัน้” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รู ้ รูว่้าจะเป็นอย่างนัน้ จะเป็นอย่างนัน้เลย แต่

พระอานนท์กย็งัเสยีใจ ยงันัน่ไป เหน็ไหม 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาหลวงตา หลวงปู่ มัน่ท่านล่วงไป ท่านกเ็สยีใจ โอ๋ย! นัง่รอ้งไห้

เลย ท่านพูด นี่ขนาดคนทีก่ าลงัพยายามประพฤตปิฏบิตั ิคนทีก่ระเสอืกกระสนจะเอาตวั

รอดใหไ้ด้ แล้วมนัก็เหน็ช่องทางอยู่แล้ว เพราะหลวงตาตอนนัน้ท่านเป็นพระอนาคามี 

ท่านยงัมคีวามไม่รู้อยู่ขา้งหน้า ท่านกพ็ยายามจะต่อสูข้องท่านไป 

ทนีี้คนก าลงัต่อสูอ้ยู่ กเ็หมอืนกบัเรา เราพยายามประกอบกจิการของเรา มนั

เกอืบเสรจ็ มนัใกลเ้สรจ็ แต่มนัไม่เสรจ็ คดิดูส ิ เวลาประกอบกจิการต่างๆ มา ท ามา

ตัง้แต่ทแีรก กเ็ราท ามาเอง เราผดิพลาดมาเอง เวลาผดิไป เรากม็ัน่ใจของเราว่าเรา

ผดิไปเอง แล้วกค็ดิว่าความผดินัน้ถูกตอ้ง ก็ไปรายงานท่าน หลวงตาท่านไปรายงานหลวง

ปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านกแ็กไ้ข พอแกไ้ข หลวงปู่ มัน่กพ็ูดไปอย่างหนึ่ง หลวงปู่ มัน่กพ็ูดของ

ท่านตามความเป็นจรงิ 

หลวงตาท่านบอกว่าท่านกม็ขีองท่าน คอืท่านภาวนาของท่าน ท่านติดของท่าน 

ท่านกว่็าของท่านม ีไม่ใช่ทฏิฐมิานะ ไม่ใช่ว่าจะลองของ เคารพมาก แต่เรามปีระสบการณ์

ไง เพราะเราท าของเรามา แลว้พอเราท าของเรามา เรากว่็าของเราเป็นอย่างนี้ ท่านก็

บอกว่าไอน้ัน่เป็นสมุทยั 
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กเ็ถยีงกนั เพราะของเราม ี คอืความสงสยัเราม ี ความเหน็ของเราม ี คนเรา

ไม่ใช่คนตาย ใครท าอะไรมนักต็อ้งมปีระสบการณม์าทัง้นัน้น่ะ ทนีี้ประสบการณ์ของเรา

ถูกหรอืผดิล่ะ ประสบการณ์ของเราถูกหรอืผดิ แต่เราท าของเรามาเอง มนัชดัเจนแจม่

แจง้ในใจเราใช่ไหม แต่มนัมสีมุทยั มนัยงัไม่สะอาดบรสิุทธิ ์ เรากเ็ถยีงไง เถยีงคอืว่า

โตต้อบกนัดว้ยธรรมะ ว่าอย่างนัน้เถอะ โตต้อบกนัๆ 

เวลาเราท ามาๆ เราผดิพลาดมา คนมนัเหน็นะ คนไม่เคยท าอะไรเลย ไม่เคย

ผดิพลาดอะไรเลย ไม่เคยโตแ้ย้งกบัใครเลย มนัไม่เคยท างานเลย คนไม่เคยท างานเลย

กไ็ม่มคีวามเคยผดิอะไรมาเลย คนท างานมามนัผดิมาตลอด มนัผดิมาตลอด มนัตอ้ง

ผดิมาก่อนมนัถงึจะมาถูก พอมนัถูกขึน้มาเป็นชัน้เป็นตอน ตัง้แต่เป็นโสดาบนั เป็น

สกทิาคาม ีกว่าจะเป็นพระอนาคาม ีสูก้นัมาตลอด แลว้คดิดูส ิงานของเราท ายงัไมเ่สรจ็ 

จวนจะเสรจ็ ยงัไม่เสรจ็ แลว้คนทีป่ระคองมา คนทีอุ่ม้ชูมา คนทีค่อยประคบัประคองมาก็

มาล่วงไปเสยีแลว้ คดิดูส ิ นัง่รอ้งไห ้ นัง่รอ้งไหเ้ลย นัง่รอ้งไห้อยู่ปลายเท้านัน่น่ะ นัง่

รอ้งไห ้มนัสลดสงัเวชตวัเองไง เพราะตวัเองมนัทุกข์มา 

คนไม่ปฏบิตัไิม่รู ้คนไม่เคยทุกขย์ากมา คนไม่เคยสมบุกสมบนัมาจะไม่รูห้รอ

กว่า เวลาเราตดิ เวลาเรามัน่ใจของเรา มนัจะมัน่ใจขนาดไหน แลว้คนทีบ่อก ผดิทุกท ี

ท่านพูดเอง เวลาไดป้ะทะกนั หวัแตกทุกท ีปะทะทไีร เลอืดโซก ไม่เคยชนะเลย ปะทะ

ทไีรเป็นแพทุ้กท ีแต่มนักม็ ี เพราะถ้ามนัไม่ท ามนัก็ไม่รูว่้าอะไรผดิอะไรถูก แต่พออย่าง

นัน้ ท่านยงัเสยีใจขนาดนัน้ นี่พูดถงึว่าครูบาอาจารย์เราทีเ่ป็นธรรมนะ เป็นธรรม องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านนิพพานไปแลว้ 

แต่สุดทา้ยแลว้ท่านนัง่อยู่ปลายเทา้หลวงปู่ มัน่จนถงึทีสุ่ด ท่านนึกได ้ระลกึได้

ว่า ค าสัง่หลวงปู่ มัน่ทีเ่ป็นหมดัเดด็มากเลย “อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ แล้วมนัจะไม่

เสีย” 

ค าว่า “แลว้จะไม่เสยี” นี่ส าคญัมาก เพราะเราปฏบิตัแิลว้มนัเสยีหายไปหมดไง 

จติมนัจะลงบา้งไม่ลงบา้ง ปฏบิตัแิลว้มคีวามสงสยั พอสงสยันัน่คอืกเิลส ความสงสยั 

วจิกิจิฉา ความลงัเลความสงสยัชกัใหเ้ราหลงผดิมาตลอด จะท าเขา้ดา้ยเขา้เขม็ จะเขา้
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ไดจ้ะเขา้ไม่ได ้มนักเ็ริม่สงสยั พอสงสยัทไีรมนักแ็ฉลบออกทุกท ีแฉลบออกทุกท ีทีเ่รา

เสยีหาย เราเสยีหายกนัตรงนี้ตลอดมา เหน็ไหม ท าอะไรไปแลว้จะจบ มนักไ็มจ่บ ไอไ้ม่

จบหรอื เรากท็ าได ้มนักค็รึง่ๆ กลางๆ อย่างนี้ เป็นอย่างนี้ทุกท ีเป็นอย่างนี้ทุกทเีพราะ

ความลงัเลสงสยั แลว้มคีรูบาอาจารยค์อยชีค้อยน า คอยประคองมาตลอด สุดทา้ยแล้ว

ท่านล่วงไปแลว้ แลว้ค าสัง่เสยีทีเ่ดด็ขาด เหน็ไหม 

“อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ ถ้าสงสยั กลบัมาท่ีพุทโธทนัที” 

ถ้าสงสยักลบัมาทีพุ่ทโธ เพราะสงสยั มนัลงัเลแลว้ มนัเริม่สงสยัแลว้ เริม่ลูบๆ 

คล าๆ แลว้ มนัจะเสยีแล้วล่ะ มนัจะเสยีเพราะอะไร เพราะว่าพอน ้าขุ่น ปลามนัมา น ้า

ขุ่น จะจบัปลา ยิง่ลงไปหาปลา น ้ายิง่ขุ่นใหญ่ มนักเ็ลยจะขุ่นอยู่อย่างนัน้น่ะ 

กลบัมาพุทโธซะ พุทโธๆ จนน ้าใส น ้าใส นัง่อยู่ น ้าใสๆ จะเหน็แลว้ เงา เดีย๋ว

กช็ดัขึน้แลว้ ไอนู่้นปลาๆๆ นี่ไง กลบัมาพทุโธ อย่าทิ้งผูรู้ ้อย่าทิ้งพุทโธ 

แต่คนไปมองแปลกไง มองแบบว่า “มนัไม่ไดเ้น้ือไดน้ ้า มนัไม่ไดป้ลาเยอะ  ๆ

มนัไม่ไดป้ลาเป็นขอ้งๆ มนัตอ้งไดเ้นื้อไดน้ ้า ใชปั้ญญาไปเลย โอโ้ฮ! มนัไดฟ้าดไดฟั้น 

โอโ้ฮ! มนัได้กอบโกยมา ประโยชน์ทัง้นัน้เลย”...เหลวไหล เหลวไหล 

ฉะนัน้ ค าที่ว่า “อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ” ท่านถอืตรงนี้เป็นหลกั หลวงตา

ท่านถอืตรงนี้เป็นหลกั แลว้กม็าสัง่สอนพวกเรา แลว้มนักเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ ดว้ยนะ 

นี้พูดถงึครูบาอาจารยท์ีท่่านเสยีนะ ท่านท าคุณงามความด ี แต่ของโยม ใน

เมื่อเขาท าของเขา เวรกรรมของเขามขีองเขาอย่างนัน้ ท าไมเราตอ้งไปทุกขก์บัเขาล่ะ 

มนัเวรกรรมของเขาทัง้นัน้ สิง่ทีเ่ขาสอนเรามา ถ้ามนัเป็นประโยชน์ เราก็ระลกึตรงนัน้

มา เพราะเราภาวนามา เขาบอกเลยว่า เขาปฏบิตัมิา ๑๒ ปี เคารพครูบาอาจารยม์าก 

แลว้มสีิง่ใดนับถอืท่านมาก มขีอ้สงสยัสิง่ใดประกาศถามท่านทุกอย่าง ท่านตอบได้

หมดทุกอย่างเลย โอโ้ฮ! การภาวนาก้าวหน้ามากเลยน่ะ 

เรากเ็อาตรงนัน้ส ิไอน้ี่กผ็ลงานของเราไง เรากเ็อาตรงนี้ ท่านล่วงไปแลว้กจ็บ 

ถ้าท่านสกึออกไปกเ็รื่องของท่าน หวัใจของเรากเ็ป็นของเราส ิ หวัใจของเรากเ็ป็นของ

เรา แลว้หวัใจเรา เรากป็ฏบิตัขิองเรากไ็ด ้ท าทีไ่หนก็ได ้ใจของเราน่ะ 
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โอโ้ฮ! อย่างนัน้ถ้าคนท าชัว่หมด เรากต็อ้งไปชัว่ตามเขาบา้ง อา้ว! มแีต่คนชัว่

เวย้ กูกไ็ม่ท าดแีลว้...มนักไ็ม่ม ีเห็นไหม อา้ว! มแีต่คนชัว่ กูกไ็ม่ท าดแีลว้ล่ะ 

ถ้าเขาจะเป็นอย่างนัน้กเ็รื่องของเขา กต็วัของเขา เรื่องของเขา เพยีงแต่ว่า 

เพยีงแต่เราไปผูกพนัไวก้บัเขาไง ท าดมีาตัง้มาก ท าไมมนัผดิพลาดไปขนาดนัน้...นัน่ก็

เวรกรรมของสตัว์ ถ้าเวรกรรมของสตัว ์ เรามสีตปัิญญา เราไม่ไปตามนัน้นะ ถ้าไม่ไป

ตามนัน้นะ เรากลบัมาภาวนาของเรา เรื่องของเขา เขาท าแลว้กเ็รื่องของเขา เราท าคณุ

งามความดขีองเรา เราไม่ผูกชวีติไว้กบัใคร แลว้กลบัมาทีเ่รานี่ กลบัมาทีเ่รา 

เขาบอกว่า พอเขาไปใชช้วีติส ามะเลเทเมาอยู่เป็นปี จนนึกขึน้มาได้ 

เหน็ไหม นี่ยงัมบีุญอยู่ ยงันึกขึ้นมาได้ เพราะในพระพุทธศาสนาบอกว่า เกดิเป็น

มนุษย ์ เกดิมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนาแลว้ไม่ไดบ้วชเรยีน เหยยีบแผ่นดนิผดิ นี้

อยู่ในธรรมของพระพุทธเจา้ เหยยีบแผ่นดนิผดิเชยีว 

แลว้นี่ของเรา เราปฏบิตัมิาแลว้ แลว้เรากท็ิ้งไป แลว้นี่กจ็ะกลบัมาปฏบิตัใิหม ่

ถ้ากลบัมาปฏบิตัใิหม่นะ แต่มนัยากแสนยาก...ธรรมดา ธรรมดา เพราะอะไร เพราะว่า

เวลาจติมนัเสื่อม เวลาจติมนัเสื่อม ไม่เสื่อมธรรมดา ไอ้นี่จติมนัแบบว่า จติทีม่นัเสยีใจ ที่

มนัทอดทิ้ง มนัทอดทิ้งนะ 

ดูส ิ เวลาเราสรา้งบา้น มนักม็อีิฐทรายหนิปูนเหมอืนกนั ไอน้ี่ปูนผสมแพลนท์

มาเลย แลว้กเ็ททิ้งเลย สุดทา้ยแลว้จะเอาปูนมาสรา้งบา้นใหม่ มนัแขง็อยู่นัน่น่ะ เอา

มาสรา้ง จติเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนัน้ รถปูนมาน่ะ เวลามนัมา มนัใชไ้ม่ได ้ เขากล็า้งทิ้ง

เลย กองอยู่นัน่ แลว้จะมาผสมใหม้นัเป็นปูนใหม่ขึน้มา มนัง่ายไหม 

แต่เวลาเขาผสมปูน เขาสรา้งบา้นสรา้งเรอืนขึน้มา เขาฉาบเขาทาของเขาไป 

มนักเ็ป็นบา้นเป็นเรอืนขึน้ไป ไอน้ี่ไปเททิ้งไว ้ แลว้เสรจ็แลว้กจ็ะเอามาผสมใหม่ ผสม

ใหม้นัดขีึน้ ไอน้ัน่เป็นปูนนะ มนัท าไม่ได ้ เว้นไวแ้ต่มนัไปย่อยสลายใหม้นัเป็น

ส่วนผสมของเขา แต่จติใจเราท าได ้ แต่ท าไดม้นักท็ุกขย์าก “สุดทา้ยโยมตดัสนิใจ

กลบัมาภาวนาใหม่” 
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มนัจะยาก มนัจะยากมนัจะง่ายนะ ดูส ิเวลาเขาจะเผาถ่าน เขาตอ้งตดัฟืน เขา

ไปตดัตน้ไม ้แลว้มาเผาถ่าน พอเป็นถ่านแลว้เขาเอามาท าเป็นเตาไฟ ใชฟื้นใชไ้ฟเพื่อ

หุงตม้ 

นี่กเ็หมอืนกนั จติใจของเราเวลามนัเสื่อมไปแลว้เราก็พยายามท าของเรา ถ้าท า

ของเราขึ้นมา ถ้าท าขึ้นมาไดม้นัก็เป็นถ่าน เป็นพลงังานทีจ่ะมาท าสิง่ใดกไ็ด ้ ฉะนัน้ 

สญัญาเก่าๆ สิง่เก่าๆ มนัเป็นกรรมของสตัว ์ เราไปเจอสภาวะนี้เอง เราไปเจอสภาวะนี้

เอง 

เราบวชเป็นพระนะ เราก็โดนหลอกมาเยอะ ตอนบวชใหม่ๆ ไปอยู่กบัใคร เราก็

ไม่มภีูมคิุม้กนั ใครพดูอะไรกเ็ชื่อหมด เพราะอะไร เพราะถอืว่าพระนี่ อูฮู้! อาจารย์

ใหญ่เวย้ แหม! พูดจาน่าเชื่อถอืเว้ย โอโ้ฮ! เชื่อเขาไปหมด 

แต่พอตวัเองภาวนาขึน้มา เอ๊! มนัไม่เป็นอย่างนัน้น่ะ พอไม่เป็นอย่างนัน้ เรา

กเ็ริม่ อ๋อ! วนัหลงัฟังพระนี่กูตอ้งฟังหูไวหู้แลว้ พระองคไ์หนจะพูดเก่งขนาดไหนกส็าธุ 

เรื่องของเอ็งเถอะ กูตอ้งใชปั้ญญาของกูเหมอืนกนั 

แต่เดมิยงัไม่มภีูมคิุม้กนัไง แต่พอถ้ามภีูมคิุม้กนัแลว้ เหน็ไหม เราลม้แลว้เรา

ตอ้งลุกส ิ พอมภีูมคิุม้กนัน่ะ มนัเรื่องของท่าน เรื่องของท่านนะ เวลากรรมของสตัวม์นั

มาถงึ ครูบาอาจารยท์ีม่ชีื่อเสยีงสกึไปกเ็ยอะแยะ ครูบาอาจารยท์ีเ่รามองไม่เหน็ว่าไม่มี

ค่าเลย ในนิทานเขาบอก เราอยากเจอพระอรหนัต์ ไปถามอาจารย ์“อยากเจอพระอรหนัต์ 

อยากเจอพระอรหนัต์” 

เอ๊! กเ็ดนิอยู่นัน่น่ะ อยากเจอพระอรหนัต์ ไปหาไม่เจอหรอก ทัง้ๆ ที่อาจารย์

เป็นพระอรหนัต์อยู่น่ะ เดนิสวนอยู่ทุกวนั เดนิสวนอยู่ นัง่อยู่นัน่พระอรหนัต์ มนัไม่รู้ว่า

นัง่อยู่กบัพระอรหนัต์นะ มนับอกมนัอยากเจอพระอรหนัต์ แลว้กเ็ทีย่วไปหาวดันู้นวดันี้ 

อู๋ย! ไปทัว่เลย กลบัมากป็รกึษาอาจารย์ บอก “อาจารย์ วนันี้ไปหาพระอรหนัต์ทัง้วนัเลย ยงั

ไม่เหน็เจอเลย” แลว้เดีย๋วกไ็ปอกี อยากเจอพระอรหนัต์นะ วิง่ไปหาพระอรหนัต์เตม็ไป

หมด แต่ไม่รูว่้าทีป่รกึษาอยู่ ทีถ่ามอยู่นัน่ พระอรหนัต์นัง่อยู่กบัมนั มนัไม่รูจ้กั 
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มนัอยากเจอพระอรหนัต์ไง อยากเจอพระอรหนัต์ มนักห็าไปส ิ หาของมงึไป 

เพราะมนัเอาวุฒภิาวะอะไรไปจบัล่ะ ใครพดูคล่องปาก ใครท่องจ าไดแ้ม่น ใครพูดไดด้กี็

ชอบองคน์ัน้ ไอใ้ครทีเ่ขาคอยจ ้าจี้จ ้าไชเรา เกลยีดฉิบหายเลย อยากหาพระอรหนัต์ แต่

เกลยีดฉิบหายเลย ชอบต ิ ชอบว่ากู เกลียดฉิบหายพระองค์นี้ แต่อยากหาพระอรหนัต์

นะ ไปหาไอค้นทีพู่ดปากหวาน ไอพู้ดคล่องคอ ไปหานู่น แต่ไอค้นทีอ่ยู่ด้วยกนัจ ้าจี้จ ้า

ไชอยู่นี ่มนัเกลยีด แต่มนับอกมนัอยากหาพระอรหนัต์ อยากเจอพระอรหนัต์ 

อนัน้ีอยู่ในนิทาน นิทานของกรรมฐานเราเรื่องนี้เยอะ อยู่กบัครูบาอาจารย์ ไม่

รูจ้กั เดนิชนอยู่นัน่น่ะ มงึอยู่กบัพระอรหนัต์ มงึนัง่ตดิอยู่นัน่มงึยงัไม่รูจ้กั แลว้มงึกเ็ทีย่ว

ไปหาพระอรหนัต์ เทีย่วไปหาพระอรหนัต์ มงึหาไปเถอะ หาทีม่งึอยากได ้ เพราะใจมนั

เป็นขีเ้รื้อนไง เพราะใจมนัไม่เป็น มนัไม่รูข้องมนัไง ถ้าใจมนัเป็น มนัจะเขา้ใจของมนั 

นี่พูดถงึลม้แลว้เราลุกนะ คนลม้แลว้ตอ้งลุก ถ้าลุกขึ้นมา เรากจ็ะปฏบิตัขิอง

เราใหม่ เราท าของเราใหม่ ถ้าท าของเราใหม่ มนัจะยากจะง่าย เพราะภาวนามา คน

ภาวนาจะรูว่้าจตินี้รกัษายากนัก ท าใหม้นัเจรญิขึน้มากแ็สนยาก แล้วเวลาจะรกัษาไวอ้กี 

มนัยิง่ยากกว่าอกี แต่กต็อ้งท า เพราะไม่ท า มนักเ็วยีนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไง 

เกดิมาเป็นชาวพุทธ เกดิมาพบพระพุทธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้เป็นพระโพธสิตัว ์กว่าจะแสวงหานี้มา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ถงึไดม้า

ตรสัรูเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้สรา้งเพื่อตวัเอง ท ามา 

พอบารมเีตม็ ตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจา้ไปเลย แต่พระพทุธเจา้กเ็ป็นเฉพาะตน 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตอ้งสรา้งบารมมีาเพื่อจะเอาสจัธรรมนี้มาเผย

แผ่ เพื่อเอาสจัธรรมมาเป็นหลกัเกณฑอ์ธบิายใหพ้วกเราสาวกสาวกะไดป้ระโยชน์จาก

หลกัธรรมน้ี แต่พระปัจเจกพุทธเจา้ท่านจะได้ของท่าน แลว้ท่านจะสอนในชวีติของ

ท่าน เวลาท่านนิพพานแลว้กจ็บ 

แต่พระพุทธเจา้แสวงหามา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย แลว้เราเกดิมาพบ

อย่างนี้ ดูส ิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ พยายาม

แสวงหาขนาดไหน แล้วเราล่ะ เราล่ะ 
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ทีน้ีบอก เวลาพดูอย่างน้ี เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงท่ีไหนเลย เราไม่

ต้องไปให้ใครหลอกลวงทัง้หมดเลย ไอ้ปลายจมูกน่ี ไอ้ลมหายใจเข้าและลม

หายใจออก น่ีอาวธุของเรา ใครจะว่าอย่างไร เรื่องของเขา เราท าตรงน้ี 

ฉะนัน้บอกว่า “ถ้าท าตรงนี้แลว้กต็อ้ง อูฮู้! อยากจะเจอองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ตอ้งไป”...อนันัน้เป็นไสยศาสตร ์เป็นความเชื่อ 

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกว่า ให้ระลึกถึงพทุธะ พทุโธๆ ให้

ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พทุธานุสติ 

เราท าของเราทีน่ี่อยู่แลว้ เราปฏบิตัขิองเราอยู่แล้ว ไม่ตอ้งไปสรา้งยอ้นรอย 

ไอน้ัน่มนัย้อนรอย อยากจะเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อยากจะเป็นพระ

โพธสิตัวส์รา้งบุญกุศล 

เราเอาตรงน้ี เราเกิดมาแล้ว เรามีบุญกศุลแล้ว เราถึงเกิดมาเป็นมนุษย ์

เกิดมาพบพระพทุธศาสนา แล้วลมหายใจมนัมี เพราะเกิดมามีลมหายใจ 

หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ พยายามท าตรงน้ีให้ชดัๆ แล้วถ้ามนัดีขึ้น

มาแล้วมนัจะฟ้ืนตวัมา 

พอฟ้ืนตวัมา ถ้าฟ้ืนฟูจติใจขึน้มาไดน้ะ จะสงัเวชมากเลย เกือบไปแลว้ เกอืบ

ไปแลว้นะ เพราะอะไร เพราะถ้าใชช้วีติสพัเพเหระอย่างนี้ไป มนุษยต์่างจากสตัวเ์พราะ

มศีลีธรรม เราเขา้ไปอยู่ศลีธรรมแลว้เราทิ้งมา ทิ้งมาแล้วไปใชช้วีติแบบสตัว ์แบบสตัว ์เหน็

ไหม มนุสสเปโต มนุสสตริจัฉาโน มนุสสเทโว มนุษยใ์ชช้วีติแบบสตัว ์ใชช้วีติแบบมนุษย ์

ใชช้วีติแบบเทวดา เราจะใชช้วีติแบบใด การใชช้วีตินัน้ดว้ยสตดิ้วยปัญญา นี่ถ้ามนัคดิได้

แลว้มนัสงัเวชเลย มนัสลดสงัเวชเลย โอโ้ฮ! ฟ้ืนมาได ้ลม้แลว้ลุกขึน้มา ลุกขึน้มาท าให้

ได ้ท าใหจ้รงิของตวัเอง ท าใหไ้ด้ 

“แลว้เพื่อนบอกว่าใหไ้ปหาหลวงพ่อ แลว้เล่าใหห้ลวงพ่อฟัง” 

ไม่ตอ้งเล่าหรอก ใหป้ฏบิตัไิป แลว้ตดิขดัสิง่ใดค่อยมาคุยกนั ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย

มนัไม่ตอ้งการยา ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัไม่ตอ้งกนิยา กนิเขา้ไปไม่มปีระโยชน์อะไร เจบ็

ไขไ้ดป่้วยแล้วค่อยมาหาหมอ 
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นี่กเ็หมอืนกนั สงสยัแลว้ สงสยัในความปฏบิตัขิองตน สงสยัในการกระท า

ของตน ตอนนัน้ค่อยมาเล่าใหห้ลวงพ่อฟัง แต่ถ้ายงัไม่สงสยั พุทโธไป พุทโธไป พุทโธ

ใหไ้ด ้ถงึเวลาแลว้ค่อยมาหาตรงนัน้ จบ 

ถาม : เรื่อง “ท าอย่างไรต่อครบั” 

จากการภาวนา ผมเหน็จงัหวะทีภ่าพหรอืความรูส้กึก าลงัเกดิขึน้ค่อนขา้งชดั 

จากนัน้รูเ้พยีงคร่าวๆ ว่าก าลงัจะขายความเป็นภาพนัน้ กเ็กดิความสะดุดว่าจะตามไป

ดูกระบวนการนัน้ต่อหรอืหยุดครบั 

ตอบ : นี่คอืค าถามเนาะ 

เวลาภาวนาไปแลว้ถ้าจติสงบลงโดยปกต ิจติสงบระงบั จติสงบตอ้งมสีตนิะ อย่า

คดิว่าสงบ ส่วนใหญ่คดิว่าจติสงบไง เวลามนัพุทโธๆ ไปแลว้มนัวูบหายไป แลว้มนัทิ้ง

พุทโธไป มนัไปแบบว่าไปเพลนิอยู่ ไปเผลออยู่ ไปเผลออยู่กบัความรูส้กึอนันัน้น่ะ แล้ว

มนักไ็ม่ไดค้ดิอะไร มนัเผลอไง ไปเผลออยู่ก ็“ว่างๆ ว่างๆ” อนันัน้ไม่ใช่สมาธ ิ

แต่ถ้าเป็นการภาวนา ถ้าพุทโธๆ จติมนัสงบ จติมนัมสีต ิมนัพุทโธชดัๆ แลว้

เวลามนัลงนะ มนัลงคอืมนัปล่อยวาง มนัมสีตสิมัปชญัญะพร้อมหมด อนัน้ีคอืขณิกส

มาธ ิถ้ามนัต่อเน่ืองไปคอืเป็นอุปจาระไปเรื่อยๆ 

ฉะนัน้ เวลามนัจะเป็น เหน็ไหม “ผมภาวนาไปแลว้เหน็จงัหวะทีภ่าพและ

ความรูส้กึมนัจะเกดิขึ้น มนัค่อนขา้งชดั มนัค่อนขา้งชดั”...แต่ทเีดยีว 

เพราะส่วนใหญ่คนบอกว่ามนัส่งออก มนัไปรูส้ิง่ต่างๆ 

เราบอกกลบัมาท่ีพทุโธสิ ถ้าพทุโธชดัๆ ส่ิงนัน้กจ็ะหายไป 

“อมื! มนักเ็หน็จางๆ มนัก็เหน็ไม่แน่ชดั” 

เวลาจะเอาจรงิๆ กบ็อกไม่ชดั แต่เวลาบอกว่าใหพุ้ทโธ มนับอกชดัๆ ชดัๆ คอื

พยายามจะพูดว่าการกระท าของตนมานัน้มนัถูกต้อง การกระท าของตนมานัน่น่ะมนัเป็น

ธรรม ว่าอย่างนัน้เลย แต่ความจรงิมนัไม่ใช่ เราพุทโธชดัๆ ไว้ 
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ฉะนัน้ เวลาภาวนาไปแลว้ จงัหวะทีม่นัจะเหน็ความรูส้กึนัน้มนัจะเกดิแวบ็ๆ 

แวบ็เดยีว เวลาแวบ็เดยีว มนักเ็ริม่สงสยัแลว้ สงสยัว่าจะไปทางไหนด ี

ถ้าไปทางไหนด ี เราภาวนาต่อเน่ือง ถ้าก าหนดอะไรกไ็ด ้ ใหม้คี าบรกิรรมไว้ 

หรอืปัญญาอบรมสมาธกิไ็ด ้ท าต่อเน่ืองไปๆ 

“สิง่ทีม่นัเกดิขึน้ ก าลงัทีเ่กดิขึน้มนัค่อนขา้งชดั” 

ค่อนข้างชดัมนัก็เป็นตอนนัน้น่ะ ค่อนขา้งชดัเพราะจติมนัชดั ถ้าจติมนัไม่ชดั 

มนัจะไม่รูว่้าชดั แต่พอมนัชดัแล้วกว็างไว ้ เพราะอะไร เพราะเวลาชดั มนัส่งออกไปรูว่้า

ชดั แต่ถ้ามนัวางไวแ้ลว้กก็ลบัมาพุทโธ กลบัมาที่ความรูส้กึไง ไม่ใช่กลบัไปทีค่วามรูช้ดั

นัน้ ความรูช้ดัคอืจติมนัส่งออกไปอยู่ทีภ่าพนัน้ จติมนัไปรบัรูภ้าพนัน้น่ะ ค าว่า 

“ส่งออก” คอืออกไปรบัรู ้ถ้าออกไปรบัรูแ้ล้วภาพนัน้กช็ดั 

แต่ถ้าถอนความรูน้ัน้มา ภาพนัน้กห็าย ถอนความรูน้ัน้ด้วยพุทโธไง มนัจะ

ถอนอย่างไรล่ะ สิง่ทีค่วามนึกคดิมนัจะถอนมาอย่างไร ถ้าสตริะลกึพุทโธ เพราะ

ความรูส้กึนี้มนับรกิรรมพุทโธ คอืมนัถอนมาอยู่ทีพุ่ทโธ ถ้าถอนมาอยู่ทีพุ่ทโธ มนัไม่

ส่งออกไปรบัรู ้ภาพนัน้มนัก็ไม่มใีช่ไหม มนักจ็บกนัไป 

ฉะนัน้ บอกว่า “ภาพหรอืความรูส้กึก าลงัเกดิขึ้นค่อนขา้งชดั เพยีงแต่คร่าวๆ 

ก าลงัจะขายภาพนัน้” 

ขายภาพนัน้ ถ้ามนัไปรูภ้าพนัน้ปับ๊ มนัยดึเลยว่าเราภาวนาเหน็ภาพอย่างนัน้ 

พอเหน็ภาพอย่างนัน้ปับ๊ มนักจ็ะมาเทยีบเคยีงพระไตรปิฎกเลย พระพุทธเจา้กว่็าอย่าง

นัน้ อาจารย์องคน์ัน้กว่็าอย่างนัน้ เรากไ็ดภ้าพนัน้ 

มนัเคยได ้ มนัเคยไดม้าแต่อดตีไง แลว้มนักจ็ะเอาไปโมท้ัง้ชวีติเลย แลว้ไป

ภาวนากไ็ม่กา้วหน้า มนัตดิแต่ภาพนัน้น่ะ 

แต่ถ้าภาพนัน้มนัทิ้งปับ๊นะ มนัจะได้ภาพใหม่ มนัจะได้ภาพอสุภะ มนัจะไดภ้าพ

ความทีม่นัเจรญิกา้วหน้า พอเจรญิกา้วหน้า พอมนัพฒันาไป มนักท็ิ้งภาพนัน้ มนักไ็ด้

ภาพใหม่ ภาพใหม่คอืละเอยีดขึน้ ดขีึน้ จติพฒันาขึน้ มนัจะไดภ้าพใหม่ไปเรื่อยๆ 

ภาพใหม่ๆ 
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ฉะนัน้ พอมนัยดึภาพนัน้ปับ๊ มนักต็ดิไง คาอยู่นัน่น่ะ สวะ ไปคาอยู่ซอกหนิ 

แลว้มนัไม่ไหลไปแลว้ แต่ถ้ามนัสลดัตวัออกมาได ้มนัไหลออกทะเล ถ้าออกทะเล มนั

กเ็ป็นไปไดจ้รงิ 

ฉะนัน้ “สิง่ทีม่นัจะขายภาพนัน้ แลว้มนัสะดุด ว่าจะตามไปดูกระบวนการนัน้ต่อ

หรอืหยุด” 

กระบวนการนัน้ไม่ตอ้งไปดู ไม่ตอ้งไปดูอะไรเลย แต่โดยทัว่ไป ไม่ตอ้งไปดูอะไร

เลยมนักส็งสยั พอมนัสงสยัปับ๊ เพราะค าว่า “สงสยั” มนัมสีมุทยั กเิลสมนัรูแ้ลว้ว่าไอน้ี่

คนั เวลาคนั คนตอ้งเกาไง พอมนัสงสยัแลว้มนักเ็อาภาพมาล่อเรื่อยๆ ไง เออ! ถ้าไม่

ชอบ ไม่ชอบเดีย๋วจะมภีาพ เขาเรยีกว่าตรงขา้ม ถ้าเป็นหญงิก็เอาภาพผูช้ายมาใหดู้ ถ้า

ผูช้ายกเ็อาผูห้ญงิมาใหดู้ อา้ว! ถ้าไมช่อบ ไมช่อบกใ็หม้นัวบัๆ แวมๆ อยากดูไหม มนัจะ

ล่อ มนัจะล่อ ถ้ามนัสงสยัไง 

แต่ถ้าไม่สงสยั มนัไม่เอามาใหดู้หรอก เพราะกูไม่สงสยั ไม่สงสยั ไม่อยากดู 

ไม่สนใจ อา้ว! มนักเ็อามาล่อไม่ได ้ถ้าสงสยั สงสยันะ เออ! วบัๆ แวมๆ มาแลว้ สงสยั 

สงสยั นี่กเิลสมนัเป็นแบบนี้ 

แต่ถ้าเรามาพุทโธชดัๆ เลย ไม่สงสยั ไม่สนใจ ไม่อยากรู ้ พุทโธชดัๆ มนั

หลอกเราไม่ได ้ มนัหลอกเราไม่ได ้ สิง่ทีว่่าเห็นต่างๆ กเิลสหลอกทัง้นัน้ เพราะท า

ความสงบของใจคอืพกัใจ จติสงบ กเิลสระงบัตวัลง ยงัไม่ไดใ้ชปั้ญญาอะไรเลย ยงั

ไม่ไดว้ปัิสสนาอะไรเลย ยงัไม่เคยรู้เหน็อะไรเลย เราเพิง่อนุบาลน่ะ เริม่ตน้การเรยีนรู้

เพื่อเป็นหลกักบัชวีติเราเท่านัน้เอง เรายงัไม่ไดป้ฏบิตัอิะไรเลย 

เราท าความสงบของใจใหไ้ดก่้อน ไอท้ีภ่าพจะรูจ้ะเหน็ขึน้มา เดีย๋วถ้าจติสงบ

แลว้ ผูใ้หญ่ท าหน้าทีก่ารงานไดป้ระสบความส าเรจ็ทัง้หมด เด็กๆ ใหม้นัท า ใหม้นัเฝ้า

บา้น มนัยงัเอาของไปใหค้นอื่นขโมยเลย มนัเฝ้าบา้น มใีครมาหลอกมนั มนัเอาของ

ไปใหเ้ขาหมด นี่กเ็หมอืนกนั จติใจเรายงัอ่อนแออยู่ ยงัไม่มหีลกัมเีกณฑ ์มนัเหลวไหล

ทัง้นัน้น่ะ พยายามท าความสงบของใจเขา้มา 

สิง่ทีว่่าเขาถามว่า “ตอ้งตามดูต่อไปหรอืใหห้ยุด” 
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หยุด หยุดแน่นอน ถ้าหยุดปับ๊ เหน็ไหม หลวงปู่ ดูลย์บอกว่าตอ้งหยุดคดิ หยุด

แน่นอน ตอ้งหยุดคดิ ตอ้งหยุดคดิ แต่กต็อ้งใชค้วามคดิ 

บอกพอหยุดเลย หยุดแลว้ท าอย่างไรต่อ 

หยุดกพ็ุทโธๆ ใหม้นัหยุด กต็อ้งใชค้วามคดิ ตอ้งใชส้ตปัิญญารกัษาความหยุด

อนันัน้ ถ้ารกัษาไดม้นักห็ยุดอยู่กบัที่ ถ้าไม่รกัษา พอหยุดแลว้มนัก็เดนิต่อแลว้ หยุดมนั

กจ็ะออกแลว้ หยุด พอหยุดแล้ว ถ้าหยุดแลว้จะกดไวไ้ง กดไว ้ หยุด ไม่ใหม้อีะไรเลย 

ถ้ามแีลว้ไม่ใช่การภาวนา แล้วมนัจะเกิดปัญญาอย่างไรล่ะ 

แต่เวลาเราหยุดแลว้ มกี าลงัแลว้ มกี าลงัขึน้มา แลว้จติมนัออกรู ้จติมนัออกรูอ้อก

เหน็ ออกรู้ ออกรูค้ราวนี้เพราะมนัเป็นผูใ้หญ่ มนัมกี าลงัแลว้มนัออกรู ้ ออกรูด้ว้ย

สตปัิญญา จบัสิง่ใดกใ็ชปั้ญญา มนัจะเกดิวปัิสสนา เราจะรูเ้ลยว่าปัญญาอย่างนี้มนั

แปลกประหลาดมหศัจรรย ์งงน่ะ ปัญญาอย่างนี้ไม่มซีื้อไม่มขีาย ไม่มใีนท้องตลาด ไม่

มแีมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะท าใหใ้ครได้ เราตอ้งฝึกหดัขึน้มา มนัเป็น

การฝึกหดั 

อย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่า เวลาเราท่องจ าๆ กนั มนัตอ้งเรยีนรู ้ มนัตอ้งเรยีนรู้ 

ตอ้งกจิกรรมเรยีนรูใ้หเ้ดก็มนัมคีวามรบัผดิชอบ ใหม้นัรูจ้กัคดิ ใหม้นัมกีารเรยีนรู้ 

จติกเ็หมอืนกนั ถ้ามนัรูม้นัเหน็ขึน้มา มนัมกีารเรยีนรู ้มกีารเรยีนรู ้มกีารรู้การ

เหน็ มกีารวปัิสสนา มกีารแยกแยะ ใหม้นัเรยีนรู ้ถ้ามนัเรยีนรู ้นัน่แหละคอืการแกก้เิลส 

แต่หยุดคดิมนัไม่มกีารเรยีนรู้ แต่มนัตอ้งใหห้ยุดก่อน ไม่หยุด มนัจะมกี าลงัได้

อย่างไร ไมห่ยุด มนัจะเป็นอสิระไดอ้ย่างไร พยายามพุทโธๆ ใหม้นัหยุด หยุดแลว้ พอ

วปัิสสนาใหม้นัเรยีนรู ้ วปัิสสนาใหม้นัเขา้ใจ มนัเรยีนรูข้ึน้มามนักม็คีวามรู้ มนัท าเป็น 

มนัมคีวามรู ้มนัมกีารท าเป็นของมนั นัน่วปัิสสนา 

ฉะนัน้ ตอ้งหยุดก่อนนะ เดีย๋วพอหยุดขึน้มากห็ยุดไวเ้ลยนะ “กห็ลวงพ่อบอก

ใหห้ยุด ผมกห็ยุดแล้ว มนัผดิตรงไหนล่ะ” 

ตอนนี้ตอ้งใหห้ยุด มนัถูก แตถ่้าวปัิสสนานี่ผดิ เพราะวปัิสสนาตอ้งเรยีนรู้ 

อา้ว! เวลาถามมาอย่างนี้ถูกไหม 
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ถูก 

แลว้พอไปถามอกีท ี“กบ็อกว่าถูก ท าไมว่าผดิอีกแลว้ล่ะ” 

ผดิต่อเมื่อมนัไม่ววิฒันาการ ไม่พฒันาไง ถ้ามนัผดิตรงนัน้นะ แต่ก่อนทีม่นั

พฒันา มนัตอ้งแขง็แรงก่อนถงึพฒันา ถ้ามนัพฒันาไปได ้มนักจ็ะเป็นไปได ้

เขาถามว่า “แลว้จะท าอย่างไรต่อไป” 

เวลาครบูาอาจารยส์อน หลวงปู่ มัน่ ครบูาอาจารยส์อนนะ ให้ท าความ

สงบของใจคือท าสมาธิ พอท าสมาธิแขง็แรงแล้วกใ็ช้วิปัสสนา คือให้มนัเรียนรู ้

ให้พฒันา จิตพฒันา ถ้ามนัเป็นตทงัคปหาน มนักว็างชัว่คราว พิจารณาซ า้แล้วซ า้

เล่าๆ กลบัมาท าความสงบของใจเข้มแขง็ขึ้นมา เวลามนัขาด เวลามนัขาด นัน่

ไง วิปัสสนาถึงมนัขาด อกปุปธรรม ผลอนันัน้น่ะ 

เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะเห็นความสิง่ใดสิง่หนึ่งเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้

ตอ้งดบัเป็นธรรมดา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อุทานเลย “อญัญาโกณฑญัญะรูแ้ลว้หนอ” สจั

ธรรมที่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รือ้คน้ขึน้มาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ เวลาพระอญัญาโกณฑญัญะรูจ้รงิขึ้นมานี่เป็นพยานต่อกนั เหน็ไหม อกุปปธรรม

มนัเป็นอย่างไร กบัพระอญัญาโกณฑญัญะนี่เป็นพยาน 

อกุปปธรรม ธรรมทีค่งทีต่ายตวัทีม่อียู่จรงิ ไม่มกีารเวยีนว่ายตายเกดิ ไม่หมุนไป
ตามวฏัฏะ ไม่หมุนไปอกีแลว้ สจัธรรมอนันี้มนัมาจากความโลเลของเรา มาจากหวัใจของเรา 
ใจเราท าใหไ้ดอ้ย่างนี้ เพื่อสุข เพื่อความเป็นสมบตั ิเพื่อเป็นอตัตสมบตัขิองใจของเรา เอวงั 


