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ถาม : ข้อ ๒๒๗๐. เร่ือง “จิตดเูวทนา (๒)” 

หลวงพ่อ : แสดงว่าต้องมี “จิตดเูวทนา (๑)” มาก่อน 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ โยมขอกราบขอบพระคณุหลวงพ่อที่ตอบค าถาม
โยมเม่ือวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในหวัข้อเร่ือง “เป็นธรรม” ซึ่งหลวงพ่อได้เมตตาชีแ้นะ
แนวทางที่ถกูต้องและละเอียด 

ตอนที่หลวงพ่อตอบค าถามใหม่ๆ โยมก็คิดเยอะเร่ืองการภาวนาของตวัเอง และจบัผิด
ตวัเองเร่ืองการภาวนา แต่ตอนนีพ้ยายามคิดว่ามนัเป็นอดีตไปแล้ว หนัมาท าปัจจุบนัให้ดีดีกว่า 
โยมเลยหนัมาฝึกสมาธิมากขึน้ พยายามให้จิตแนบพทุโธตลอด ซึ่งการภาวนาของโยมช่วงนี ้
วนัที่ ๑๖ สิงหาคม เป็นดงันีค้่ะ 

๑. ถ้าสติตัง้มัน่เข้าสมาธิก่อนเวทนาจะเกิด จิตโยมสามารถหนีบเวทนาออกได้ และหาก
เกิดนิมิต ก าลงัสมาธิสามารถดบันิมิตได้ 

๒. ถ้าพลัง้เผลอเกิดเวทนาก่อน สมาธิตัง้มัน่ หลายครัง้สมาธิก็จะกดเวทนา ซึ่งเวทนาจะ
ดบั สกัพกัใจเวทนาจะเกิดใหม่ และโยมก็จะใช้ก าลงัสมาธิกดเวทนาใหม่ 

๓. ถ้าเกิดเวทนาและสมาธิโยมไม่ตัง้มัน่ โยมก็จะเข้าขนัติธรรม นัง่สมาธิทนเวทนาจน
ครบจ านวนเวลาที่ตัง้ไว้ โยมเคยทนเวทนาจนจิตรวม ซึ่งหลวงพ่อเคยเทศน์ไว้ว่า สภาวะธรรม
แบบนีเ้ป็นสภาวะธรรมแบบส้มหล่น มีครูบาอาจารย์สายวดัป่าซึ่งท่านเองผ่านเวทนา ท่านได้ให้
หลกัการฝึกภาวนาว่า ให้ใช้หลกัคงที่ต่อเนื่อง เช่น ถ้าเดือนแรกฝึกนัง่สมาธิ ๑ ชัว่โมงให้ช านาญ 
และเดือนที่ ๒ ขยบัจ านวนการนัง่สมาธิเป็น ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที หรือ ๒ ชัว่โมง ให้ช านาญ และ
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ค่อยๆ ขยบัจ านวนชัว่โมงนัง่สมาธิขึน้เร่ือยๆ ซึ่งโยมจะใช้หลกัการดงักล่าวในการฝึกภาวนาเพ่ือ
ผ่านเวทนาค่ะ 

สดุท้ายกราบขอบพระคณุหลวงพ่อมากค่ะในค าชีแ้นะ ซึ่งไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะตวัของ
โยม แต่เป็นประโยชน์ผู้ อ่ืนด้วย 

ตอบ : อนันีพ้ดูถึงเขาบอกว่าในหวัข้อเป็นธรรมๆ โทษนะ เราลืมไปหมดแล้ว เป็นธรรมนี่
เร่ืองอะไรกไ็ม่รู้เนาะ เป็นธรรมๆ ส่ิงที่ตอบเร่ืองเป็นธรรมก็จบไปแล้ว 

ทีนีเ้วลาตอบนีเ้ป็นปัจจุบนั อย่างที่ว่า เพราะค าถามนีบ้อกว่าเป็นปัจจุบนัเลย อดีต
อนาคตเราไม่ไปยุ่งกบัมนั เราจะเอาปัจจุบนันี ้ทีนีค้ าวา่ “เป็นปัจจุบนัๆ” ถ้าเป็นปัจจุบนัมนัก็เป็น
ประโยชน์กบัเราอยู่แล้ว ถ้าเป็นประโยชน์กบัปัจจุบนันะ แล้วปัจจุบนัเวลาที่เราท าสมาธิแล้วมนั
ยิ่งมีก าลงัมากขึน้ๆ 

ถ้ามีก าลงัมากขึน้ ถ้าจิตสงบแล้ว คนที่หดัภาวนาเขาจะมีหลกัการตรงนี ้ตรงที่ว่า ถ้าเรา
ใช้ปัญญา เราใช้ความคิด ความคิดมนัฝืด ฝืด มนัไม่คล่องตวั สอง ความคิดมนัไม่ทะลปุรุโปร่ง 
ไม่ทะลทุะลวง แสดงว่าก าลงัสมาธิไม่พอแล้ว 

แต่ถ้าคนเคยภาวนาแล้วพอใช้ปัญญาไปแล้วนะ เวลาใช้ปัญญาไปแล้วนะ มนัไปไม่ได้ 
แล้วตวัเองยงัคิดว่าจะใช้ปัญญา เพราะมนัหวงัผล มนัอยากได้ผล แล้วมนัคิดว่ามนัใช้ปัญญา
แล้วจะได้ประโยชน์ๆ เพราะโดยความเชื่อฝังใจเลยว่ากิเลสจะขาดด้วยปัญญาๆ ก็ใช้ปัญญาไป
เร่ือย มนัก็เลยห่วงแต่ปัญญา แล้วจะใช้ปัญญาต่อเนื่อง ใช้ปัญญาจนมนัได้คิด มนัฉกุใจคิด 
เอ๊อะ! พอเอ๊อะ! มนัหยดุแล้วมนักลบัมาท าสมาธิใหม่นะ นัน่แหละเขาจะกลบัมาท าสมาธิได้ 

แต่ถ้าเขายงัคิดว่านีเ่ป็นปัญญาๆ อยู่ เขายงัมมุานะอยู่ต่อไปนะ มนัจะฟ่ันเฝือไปเร่ือยๆ 
แล้วจะตึงเครียด จะเดือดร้อน โอ้โฮ! แต่คิดว่านี่เป็นปฏิบัติธรรมนะ 

แต่ถ้าคนเคยเจอประสบการณ์อย่างนีแ้ล้ว พอมนัตึงเครียด พอมนัใช้ปัญญาไปแล้วมนั
ฝืดเคือง มนัรู้เลย สมาธิไม่พอแล้ว เขาจะกลบัมาท าสมาธิเลย ฉะนัน้ คนที่ภาวนาไปแล้วมนัจะ
เห็นความส าคญัของสมาธิมาก ถ้ามีสมาธิโดยมีหลกัเกณฑ์ มนัเหมือนผู้ใหญ่เลย ผู้ใหญ่นี่นะ 
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คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเอาไปทิง้ไว้ที่ไหนเขาก็กลบับ้านได้ทัง้นัน้น่ะ เด็กพอมนัหลงทางหน่อย
เดียวมนักลบัไม่ได้เลย 

จิต จิตถ้ามนัไม่มีสมาธิ จิตมนัเป็นเด็กอยู่แล้ว จิตมนัท าอะไรนะ ไม่มีหลกัเกณฑ์อะไร
ทัง้สิน้ แต่พอถ้ามนัฝึกหดัท าสมาธิเป็น ฝึกหดัใช้ปัญญาเป็น แล้วใช้ปัญญากลับมาสมาธิ สมาธิ
ใช้ปัญญา เหมือนกบัเป็นผู้ใหญ่ขึน้มา มนัท างานแล้วมนัจะไปเผชญิอปุสรรคอย่างไรมนัก็แก้ไข
อปุสรรคนัน้ได้ แล้วมนัจะแก้ไขของมนัไปเร่ือย 

มนัจ าเป็นตรงนีแ้หละ จ าเป็นที่ว่า มนัเคยเป็นสมาธิหรือไม่ ถ้าเป็นสมาธิแล้วมาฝึกใช้
ปัญญาแล้วปัญญามนัก้าวเดินไป มนัเห็นผลนะ แล้วพอใช้ปัญญาไปๆ ขาดสมาธิ มนัก็รู้อีกแล้ว 
อ๋อ! ถ้าสมาธิไม่พอจะเป็นแบบนี ้ แต่มนัก็ยงัพลัง้เผลอนะ พลัง้เผลอเพราะเราท าสมาธิแล้ว เรา
หดัใช้ปัญญาไปแล้ว เราใช้ปัญญา สมาธิมนัยงัสดชื่น สมาธิมนัยงัเข้มแข็งอยู่ อู๋ย! มนั
เพลิดเพลินนะ มนัทะลทุะลวง ปัญญามนัพิจารณาอะไรไปแล้วมนัปล่อยวางไปหมด อู้ฮู! มนัสดุ
ยอด แล้วก็เพลินไป เพลินไปจนรู้ตวัอีกที อ้าว! ไอ้นี่มันสญัญาทัง้นัน้นี่หวา่ คิดซ า้แล้วซ า้เล่า มนั
ไม่เห็นได้อะไรขึน้มาเลย เหนื่อยเปล่า เหนื่อยฟรี กลบัมาพทุโธใหม่ กว่ามนัจะได้คิด 

ฉะนัน้ คนถ้ามนัเคยท าสมาธิแล้วฝึกหดัใช้ปัญญาไป มนัจะเหน็คณุค่าของสมาธิมาก 
แล้วบอกว่า สมาธิเป็นหินทบัหญ้า สมาธิเป็นปัญญาไม่ได้ 

ตวัสมาธินัน่แหละตวัส าคญัเลยล่ะ เพราะมีสมาธิมนัท าให้คนคนหนึ่งให้เห็นว่าโลกีย
ปัญญากบัโลกุตตรปัญญามนัแตกต่างกนัอย่างไร ให้คนคนหนึ่ง เหมือนนกัวิทยาศาสตร์เลย 
นกัวิทยาศาสตร์ได้ทดลองแล้วได้พิสจูน์แล้วมนัจะฝังใจเลย แต่นกัวิทยาศาสตร์ยงัไม่เคยทดลอง
เลย มีแต่ทฤษฎีอ่านมา นี่เขาว่าอย่างนัน้ๆ แต่ตวัเองยงัไม่ได้ทดลอง ยงัไม่รู้ถกูรู้ผิด มนัก็ยงัผิดๆๆ 
ไปอย่างนัน้น่ะ แต่ถ้าเป็นนกัวทิยาศาสตร์ที่ได้ทดลองแล้วนะ เออ! ใช่ คราวนีต้้องระวงันะ คราว
นีม้นัจะผิดอย่างนี ้นัน่น่ะคนคนนัน้มนัจะมีโอกาสไปเร่ือยๆ  

ฉะนัน้ สมาธินีส้ าคญัมาก แต่เวลาท าสมาธิๆ ทกุคนจะว่าได้สมาธิแล้ว ทกุคนก็ว่าสงบ
แล้ว สงบแล้วฝึกหดัใช้ปัญญาก็ไม่เสียหาย ฝึกหดัใช้ปัญญา ถ้าใช้ปัญญาอย่างนีม้นัเป็นปัญญา
เพ่ือเปิดหนทางให้หวัใจมนัเข้าสมาธิได้ง่าย เราไม่เคยคิดว่ามนัจะเป็นภาวนามยปัญญาเลย มนั
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เป็นโลกียปัญญาอยู่นัน่แหละ เพราะสมาธิมนัยงัไม่ได้หลกัได้เกณฑ์ สมาธิมนัท าเพ่ือความผ่อน
คลายเท่านัน้ 

พอผ่อนคลายเท่านัน้ พอมนัสดชื่น เวลามีโอกาสแล้วมนัก็จะฝึกหดัใช้ปัญญาของมนั ถ้า
ฝึกหดัใช้ปัญญาของมนักเ็หมือนกบัที่ว่าจดักระบวนความคิดนี่แหละ มนัท าให้มนัสมดลุ ท าให้
มนัเข้าที่ เออ! ดีไปหมดแหละ ดีไปหมด 

คนเรานะ ท าสิ่งใดก็แล้วแต่ อาหารชนิดใด ถ้ามนัเป็นสิ่งที่ว่ารสชาติดีมาก แตก่ินทกุวนัๆ 
ก็เท่านัน้น่ะ กินทกุวนัๆ แล้วมนัจืดชืด เหมือนกนั นี่ก็เหมือนกนั จิตใจที่มนัพอท าสมาธิแล้วคิดว่า
มนัจะดีแล้วอะไรแล้ว มนัท าบ่อยครัง้ๆ เดี๋ยวมนักจ็ืดชดื แล้วพอจืดชืดขึน้มา ทีนีไ้ปอย่างไรต่อ ไป
อย่างไรต่อนะ แต่ถ้ามนัเป็นจริงๆ รสของธรรมชนะซึง่รสทัง้ปวง ไม่มีจืดชืดหรอก 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเขาบอกว่า สิ่งที่เขาแนะน าไปแล้วในหวัข้อเร่ือง “เป็นธรรม” เขามาใช้กบั
ความคิดของตน ถ้าความคิดของตนแล้ว พอได้ฟังแล้วมนัวางไว้หมดเลย แล้วมาฝึกหดัท าสมาธิ
ให้มากขึน้ๆ 

ท าความสงบของใจมนัมีคณุค่า ดสูิ คนเรานะ ถ้าท างานตลอดโดยไม่พกัผ่อนก็อยู่ไม่ได้ 
ถ้าพกัผ่อน เราก็ไม่มีอาชีพที่ไว้ท ามาหากิน เราก็ต้องท า 

นี่ก็เหมือนกนั ท าสมาธิๆ ถ้ามนัไม่ได้พกัสมาธิโดยความเป็นจริงนะ งานที่ว่าจะก้าวหน้า
ไป เป็นไปไม่ได้หรอก มนัเป็นเร่ืองโลกๆ นี่แหละ แล้วเป็นเร่ืองโลก ไม่ใช่โลกธรรมดานะ เวลา
ทกุข์เวลายากมาศึกษาธรรมะแล้วมนัเห็นผลประโยชน์มนัชื่นใจก็อยู่กบัธรรมะ พอเดี๋ยวกิเลสมนั
ฟูขึน้มานะ เดี๋ยวก็หลดุออกไป มีเท่านัน้ มนัต่อเนื่องไปไม่ได้หรอก 

แต่ถ้ามาท าความสงบของใจให้ได้ก่อน เอาใจให้สงบก่อน พอสงบแล้วนะ ฝึกหดัใช้
ปัญญาไป แล้วถ้ามนัก้าวหน้าไป พอก้าวหน้าไปมนัเห็นถกูเห็นผิด มนัรู้จกัผิดชอบชัว่ดี มนัท า
ต่อเนื่องไปๆ มนัจะเป็นประโยชน์กบัมนั นี่พดูถึงการกระท านะ 

ทีนีเ้ข้ามาค าถาม “๑. ถ้าสติตัง้มัน่เข้าสมาธิก่อนเวทนาจะเกิด จิตโยมสามารถหนีบ
เวทนาออกได้ และหากเกิดนิมิต ก าลงัสมาธิสามารถดบัสมาธิได้” 
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พอมนัเป็นสมาธิจริงๆ มนัเป็นอย่างนี ้ เป็นสมาธิจริงๆ นะ สมาธินะ คือจิตตัง้มัน่ จิตมนั
สงบระงบัเข้ามา จิตไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทัง้สิน้ 

สิ่งที่ว่าว่างๆ ว่างๆ อารมณ์ทัง้นัน้น่ะ แล้วถ้าเป็นความคิดก็เป็นอารมณ์ทัง้นัน้น่ะ เวลาเรา
พทุโธๆ ก็เป็นอารมณ์หนึ่งๆ เห็นไหม หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนึกโธ วิตก วิจาร ปีติ สขุ 
เอกคัคตารมณ์ วิตก วิจาร อยู่กบัอารมณ์นัน้ๆ ถ้ามนัละเอียดเข้ามาๆ จนมนัคล่องตวัขึน้มา แล้ว
ถ้ามนัพทุโธจนพทุโธไม่ได้ มนัปล่อยพทุโธ มนัเป็นตวัมนัเองเลย เหน็ไหม 

ถ้ามนัตัง้มัน่ เพราะถ้าจิตมนัตัง้มัน่ พอจิตมนัตัง้มัน่ขึน้มาแล้วมนัมีสติ มีสติสมัปชญัญะ 
สมาธิเราก็เป็นสมาธิ แล้วมนัจะรู้มันจะเห็น ท าไมเราจะไม่รู้ตวั อย่างเช่นบอกว่า เวลาเป็นสมาธิ
แล้วมนัสามารถดบันิมิตได้ 

พอเป็นสมาธิแล้วมนัจะรู้มนัจะเห็นอะไรก็ได้ ถ้ามนัจะรู้มนัจะเหน็นี่มนัโดยวาสนา ถ้ามนั
จะรู้เห็นโดยวาสนา เรามีสติอยู่นี่ มนัเหมือนสวิตช์เลย เปิดปิดได้ ปิดก็ได้ เปิดก็ได้ จะให้เห็นก็ได้ 
จะดบัก็ได้ ถ้ามีสมาธิ มีสมาธิคือมีสติ คือมีผู้ควบคุม มีผู้ควบคุม เราก็จะควบคมุจิตเราไม่ให้
หลงใหลไปทางอ่ืนได้ใช่ไหม 

แต่ถ้ามนัไม่มีสติ เห็นนิมิตแล้วท าอย่างไรล่ะ มนักเ็ห็นไปเร่ือย มนัก็อยากรู้ มนักช็กัเราไป
เร่ือย มนัก็ลอยลมไปเร่ือย นี่ไง ไม่มีสติ 

ถ้ามีสตินะ พอเห็นนิมิต นิมิตอะไร 

โธ่! หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ จวนท่านพดูเลย ถ้าเห็นนิมิตนะ ถ้าอยากรู้ ถามเลยคืออะไร ถ้ามนั
พร้อม สติมนัพร้อม 

นี่ไง บอกว่า ถ้าเขาเป็นสมาธิเขาสามารถดบันิมิตได้ แล้วที่ว่าจิตของโยมสามารถหนีบ
เวทนาออกได้ 

ค าว่า “หนีบเวทนา” มนัเป็นค าเทศน์หลวงตาเนาะ บอกว่าหลวงปู่ ฝัน้ท่านพดู เวทนามา
ก็หนีบเวทนาเลย คือตดัเลย แต่ค าว่า “ตดัเลย” ค าว่า “หนีบ” ท่านพดูให้เป็นค ากระชบั ถ้าหนีบ 
เอาอะไรไปหนีบ หนีบเวทนา หนีบมนัก็กดไว้เฉยๆ 
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แต่ถ้าเป็นเวทนา เราจะดบัเวทนา หวัเข่า มนัเจ็บที่หวัเข่า หวัเข่าเป็นเวทนาได้หรือไม่ หวั
เข่ามีชีวิตหรือไม่ กระดกูมชีีวิตหรือไม่ เนือ้หนงัมีชีวิตหรือไม่ มนัไม่มีทัง้นัน้น่ะ แล้วเวทนามนัเกิด
ได้อย่างไร ท าไมมนัไปเกิดตรงหวัเข่า 

เกิดตรงหวัเข่าเพราะจิตเราไปรับรู้ที่หวัเข่า หวัเข่ามนักมี็ความเจ็บปวดที่หวัเข่า มนัก็เลย
กลายเป็นเจ็บเข่า แต่ถ้ามนัพิจารณาไป เข่ามนัเจ็บอย่างไร พอเข่ามนัไม่เจ็บ จริงๆ จิตมนัไม่รับรู้ 
ถ้าเวทนาดบัด้วยปัญญานัน่อีกเร่ืองหนึ่งนะ 

ค าว่า “หนีบ” มนัก็เหมือนกบัการกดทบัไว้ ว่าหินทบัหญ้าๆ 

แต่ถ้ามนัเป็นปัญญาใคร่ครวญนะ แต่ค าว่า “หนีบ” ของหลวงปู่ ฝัน้ หนีบด้วยปัญญา ตดั
ขาดด้วยปัญญา 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาคนเจโตวิมตุติ หมายถึงว่าจิตสงบแล้วเห็นกาย เหน็กาย ร าพึงให้กาย
เป็นอย่างใดๆ แล้วกายมนัแปรสภาพนัน่คือปัญญา ปัญญาคือมนัเห็นภาพ ปัญญารู้โดยภาพ รู้
โดยตวัอกัษร รู้โดยเสียง รู้โดยอะไร เราฝึกหดัปัญญา เราโดยอะไร ถ้าเราฝึกหดัปัญญาโดยสิ่งใด
มนัก็เห็นสิ่งนัน้ 

แต่ค าว่า “หนีบๆ” ถ้ามนัขาด ขาดโดยค าร าพึง ขาดโดยอะไร มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 
เป็นประโยชน์กบัเราตัง้แต่ว่า “ถ้าสติตัง้มัน่เข้าสมาธิก่อนเวทนาจะเกิด จิตโยมสามารถหนีบ
เวทนาก็ได้ หากเกิดนิมิต ก าลงัสมาธิสามารถจบันิมิตได้” 

ถ้ามนัท าได้จริงมนัชดัเจน ชดัเจนเพราะมีสติ มีสติสมัปชญัญะแล้วมีก าลงัของสมาธิท า
อะไรก็ได้ สติสมบูรณ์หมดเลย มีสติพร้อม แต่สมาธิเราอ่อนแอ สมาธิอ่อนแอคือจิตมนัไม่แข็งแรง 
ถ้ามนัรู้มนัเห็นอะไรก็เหมือนกบัคนติดยา ติดยา เขาไม่ต้องท าอะไร เขาเอายามาล่อ ไปแล้ว นี่ก็
เหมือนกนั ถ้ามนัอ่อนแอมนัเห็นอะไรมนัก็ตามเขาไป ถ้ามนัมีสติมนัก็พร้อม นี่พดูถึงว่าถ้า
สมบูรณ์ สมบูรณ์เป็นอย่างนี ้

“๒. ถ้าพลัง้เผลอ เกิดเวทนาก่อน สมาธิตัง้มัน่ หลายครัง้สมาธิก็จะกดเวทนา ซึง่เวทนา
จะดบัได้ พกัใหญ่เวทนาก็จะเกิดใหม่ และโยมก็จะใช้สมาธิกดเวทนาใหม่” 
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ถ้าเราพทุโธๆๆ ถ้าจิตลงสมาธิก่อน เวทนามาทีหลงั จิตเป็นสมาธิก่อน เวทนามาทีหลงั 
เราสามารถจบัเวทนาได้ แต่ถ้าเวทนามาก่อน เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา ถ้าจิตเราเป็นสมาธิ 
สมาธิเป็นเรา เวทนา เห็นไหม เวทนาเป็นอาการ เวลาเวทนาเป็นอาการ จิตที่มนัจบัเวทนา มนัถึง
จบัเวทนา คือว่าถ้าจิตสงบแล้วจบัเวทนา พิจารณาเวทนา มนัท าได้ ไม่เจ็บปวดจนเกินไป 

แต่ถ้าเวทนาเป็นเราๆ เวทนากบัเราเป็นอนัเดียวกนัแล้ว พอเวทนาเป็นเรา เราไปจบั
เวทนา อู๋ย! ทกุข์มาก ปวดมาก ถ้าพทุโธๆ จนสงบเข้าไปก่อน ถ้าเวลาพลัง้เผลอ เวลาสมาธิยงัไม่
ตัง้มัน่ หลายครัง้ทีเ่วทนามาก่อน เขาบอกเขากดไว้ ทบัไว้ 

กดไว้ ทบัไว้ ก็พทุโธไปเร่ือยๆ ถ้าพทุโธไปเร่ือยๆ ถ้าเรามีก าลงัมนัเป็นได้ จิตนีเ้ป็นได้
หลากหลายนกั มนัอยู่ที่วิธีการ อยู่ที่วาสนาของคน คนคนนี ้ผู้ถามท าอย่างนีไ้ด้ เราคนฟัง เราเคย
อยากท า เราจะท าอย่างนีบ้้าง เรากจ็ะไปท าอย่างนีบ้้าง...ไม่ได้ วาสนาคนไม่เหมือนกนั แต่ถ้า
มนัถนดัไปทางอ่ืนไง แต่ถ้ามนัจะกดเวทนาไว้ 

แต่ส าหรับเรานะ ถ้าเราพทุโธๆ ถ้าเวทนามานะ กูก็พทุโธไวๆ ไว้ก่อน พทุโธอย่างเดียว 
เวทนาส่วนเวทนา ไม่ให้มนัเข้ามายุง่ พทุโธจนลงไปได้ แต่ถ้าวนัไหนพทุโธๆๆ จนลงสมาธิไปแล้ว
นะ สบายมาก เวทนามานี่จบัพิจารณาได้ แต่บางทกีป็ระมาท คนภาวนาเป็นอย่างนีเ้หมือนกนั 
เราเคยประมาท บางทีนัง่สมาธิไป นัง่สบายๆ เวทนามนัมา โอ้โฮ! พทุโธเกือบตาย เอาจนกว่ามนั
จะลงได้เหมือนกนั 

นี่เขาพดูเลยว่าเขากดไว้ๆ  

คนภาวนา มนัข าตวัเองไง เวลาข าตวัเอง เวลาเจอ เวลาเจ็บเองถึงได้รู้จกั ดีแต่สอนคนอื่น 
เวลาตวัเองเจ็บก็เจ็บอย่างนีแ้หละ แต่มนัก็ผ่านมาได้ นี่มนัเป็นข้อเท็จจริง คนมนัเคยผ่านมาแล้ว 
เวลาใครถามปัญหามนัถึงตอบเขาได้ ถ้าคนไม่เคยถามปัญหาก็ตอบเขาด้วยความจริงจงันะ 
ทางวิชาการ เวลาเขาถามเข้ามาจริงๆ เขาก็ต้องถามหาข้อสงสยัของเขาไง ตอบเขาไม่ได้หรอก 
พอตอบไม่ได้ก็ว่า เออ! ก็ต าราบอกไว้อย่างนัน้ แตถ้่ามนัเคยท านะ มนัยืนยนัได้เลย เออ! ท า
มาแล้วๆ 

ไอ้นี่มนัเป็นเวทนาสกัแต่ว่าเวทนา เวลาเราสู้กบัเวทนานะ 
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๑. เวทนาดบั 

๒. เวทนาไม่ดบั แต่ก็ไม่รบกวนเราจนเกินไป เขาเรียกว่า “เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา” 

เวทนามนัไม่ดบัไปหรอก เวทนามนัมีของมนัอยู่ แต่มนัก็ไม่รุนแรงจนเราเป็นเวทนา 
เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา เวทนาเกิดขึน้ แต่เราไม่สามารถเอาชนะมนั
ได้ ยนักนัไว้เฉยๆ แล้วถ้าพิจารณาไปจนถงึที่สดุเวทนามนัดบั ดบัหมดเลย จิตนีเ้ด่นมาก 

มนัมีตัง้แต่เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา แล้วพิจารณาเวทนาจน
มนัดบั แล้วพิจารณาซ า้บ่อยๆ ครัง้เข้าให้มีความช านาญมากขึน้ เพราะมนัเป็นการดบัชัว่คราว 
ค าว่า “ดบัชัว่คราว” มนัไม่สะสางจนถึงสิน้สดุของมนั ถ้ามนัดบัชัว่คราว เดี๋ยวเวทนามนัเกิดอีก 
เราก็พิจารณามนัอีก พิจารณาบ่อยครัง้เข้าๆ จนมนัดบัเด็ดขาด พอมนัดบัเด็ดขาด มนัจะรู้แจ้ง
กลางหวัใจ เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐิโก 

เวลาหลวงตาท่านพิจารณาเวทนาจนเวทนามนัดบัเดด็ขาด ท่านพดูเองนะ เวลามนั
อหงัการในหวัใจ ตัง้แต่บดันีไ้ป ไอ้มาร กิเลส มนัจะเอาเวทนาอะไรมาหลอกเราอีกวะ เวทนาหน้า
ไหนจะหลอกเราได้อีกวะ มนัจะรู้แจ้งเวทนาทัง้หมดเลยถ้ามนัขาดโดยข้อเท็จจริง 

แต่ที่มนัดบัไปนี่มนัชัว่คราวๆ ค าว่า “ชัว่คราว” หมายความว่าเราท าได้แล้ว แล้วเรา
พยายามท าให้มนัช านาญขึน้ๆ จนรือ้ค้นช าระล้างจนเด็ดขาดไปเลย ท าไปข้างหน้า อย่าชะล่าใจ 

ไม่ใช่ว่ามนัดบัไปแล้ว ใช่ ถกูต้อง เรากน็่าจะภูมิใจเพราะท าได้ แต่มนัยงัมีกเิลสตณัหา
ความทะยานอยากที่มนัมีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงหลอกลวงอยู่ในจิตใต้ส านึก เราก็ต้องพิจารณา
เวทนาแล้วพิจารณาเล่า มนัจะผ่านไปแล้ว มนัจะดบัไปแล้ว เดี๋ยวเรานัง่ภาวนามนักเ็กิดเวทนา
อีก จิตสงบแล้วถ้าเวทนามนัมา เรากจ็บัเวทนาได้อีก สิ่งที่มนัดบัไปแล้วมนัก็คือดบัไปแล้ว 
เหมือนค าถามที่ว่ามนัเป็นอดีตไปแล้ว 

แล้วเวทนาปัจจุบนัที่มนัเกิดขึน้ เรากจ็บัเวทนาพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่าๆ มนัจะดบั
ชัว่คราวๆๆ ละเอียดลึกซึง้เข้าไป แล้วมนัก็จะพลิกแพลงหลอกลวงละเอียดลึกซึง้เข้าไป เราก็ท า
ของเราต่อเนื่องไปๆ เพราะมนัยงัมีเชือ้มีไข เหมือนโรคภยัไข้เจ็บที่มนัยงัไม่หายขาด มนัมีเชือ้โรค
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ที่ยงัไม่จบสิน้ เรากก็ินยาต่อเนื่องๆ จนกว่ามนัจะดบัสิน้ไป พิจารณาซ า้ไปๆ ไม่ใช่ว่ามนัดบัแล้ว
เราจะเข้าใจ ท าต่อเนื่องไป แล้วถ้ามนัจะดบัเด็ดขาด มนัจะมีค าตอบขึน้มากลางหวัใจเด็ดขาด 

ถ้ามนัยงัไม่มีค าตอบขึน้มากลางหวัใจ เวลาครูบาอาจารย์ท่านสนทนาธรรมกนั ท่าน
สนทนาธรรมกนัแบบนีไ้ง สนทนาธรรม ธมฺมสากจฺฉา หลวงปู่ บวัที่ท่านไปเล่าให้หลวงตามหาบวั
ฟัง หลวงตามหาบวัว่า “พดูมาสิ” 

ท่านก็พดูมาเร่ือย พดูมาเร่ือย 

หลวงตามหาบวัท่านก็บอกว่า “พดูต่อไปสิ” 

ทีนีห้ลวงปู่ บวัท่านพดูได้แค่นัน้ไง คือว่ามนัดบั แต่ยงัไม่เด็ดขาดทัง้สิน้ไง ท่านบอกว่า “ก็
หมดแล้วไง วิมตุติก็เป็นอย่างนีแ้หละ” 

หลวงตาท่านบอก “อุ๊ย! ตาย” 

ค าว่า “อุ๊ย! ตาย” มนัยงัมีเชือ้ไข คนที่เป็นรู้อยู่ คนทีเ่คยผ่านมามนัมีของมนัอยู่ข้างหน้า
ใช่ไหม ท่านถึงให้ท าซ า้ลงไป ท าซ า้ลงไปอีก 

แต่ผู้ที่ไม่รู้นะ “ก็มีเท่านีแ้หละ จบเท่านี”้ ไอ้คนที่รู้เท่านีก้็พดูเท่านีจ้ริงๆ นะ พดูด้วยความรู้
ของตน ด้วยความเด็ดขาดของตนว่า “เท่านีแ้หละใช่” 

แต่คนที่เขาอยู่เหนือกว่าเขาบอก “อุ๊ย! ตาย” แล้วท่านบอก “เอานะ ถ้าอย่างนีก้็แค่นี ้แล้ว
ให้พิจารณาอย่างนี ้จบัตรงนีต้่อเนื่องไปอย่างนี ้ๆ  แล้วให้ท าต่อเนื่องไป” 

นี่พดูถึงว่าเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดไง ถ้าชัว่คราว จะบอกว่ามนัผิด มนัไม่ผิดหรอก มนัถกู 
ภาวนาเกง่ด้วย เพราะกว่าจะตัง้ตวัได้ กว่าจะพิจารณาได้ มนัต้องมีความสามารถพอสมควรมนั
ถึงพิจารณามาได้ แต่มนัยงัไม่เด็ดขาด ไม่ดบัโดยสิน้เชิง มนัยงัมีเชือ้ไขของมนัอยู่ แล้วถ้าเรา
เลินเล่อ เดี๋ยวมนัก็ฟืน้ฟูมาๆ แล้วมนัจะเป็นปัญหาเหมือนกบัเรา ต้องไปเร่ิมต้นภาวนาใหม่ 

นี่พดูถึงว่าการกดเวทนาไว้ การพิจารณาของมนัไว้นะ 
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“๓. ถ้าเกิดเวทนาและสมาธิโยมไม่ตัง้มัน่ โยมก็จะใช้ขนัติธรรมนัง่สมาธิทนเวทนาจน
ครบจ านวนเวลาที่ตัง้ไว้ โยมเคยทนเวทนาจนจิตรวม ซึ่งหลวงพ่อเคยเทศน์ไว้ว่า สภาวะธรรม
แบบนีเ้ป็นสภาวะธรรมแบบส้มหล่น มีครูบาอาจารย์สายวดัป่าซึ่งท่านเองผ่านเวทนา ท่านได้ให้
หลกัการฝึกภาวนาว่าให้ใช้หลกัคงที่ต่อเนื่อง” 

ถ้าคงที่ต่อเนื่อง กรณีอย่างนีม้นัเป็นอบุาย อบุายว่า เวลาจิตเราสงบแล้วเราจะท าของเรา
ให้มนัดีขึน้ พฒันาของเราขึน้ เวลาจิตเราสงบแล้ว จิตสงบส่วนจิตสงบ พอจิตสงบแล้ว ถ้าคนไม่
เคยวิปัสสนามนัจะเร่ิมต้นไม่ได้ 

แต่จิตของคนนะ เวลาสงบแล้วรือ้ค้น ถ้าจิตสงบแล้วเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นอาการแล้วเขาเรียกว่าขดุคุ้ยจนเห็นมนัแล้ว 
เวลาจิตพิจารณาไปแล้ว เรากจ็บัแล้วพิจารณาของมนัได้ด้วยปัญญา 

เวลาพิจารณาแล้วถ้าเราเหนื่อยนกั พิจารณาแล้วแบบว่ามนัฟ่ันเฝือ สมาธิมนัอ่อนแอ 
เราก็วาง กลบัมาที่พทุโธๆ พอปล่อยจากพทุโธมนัก็เข้าไปสู่งานนัน้ คนที่ขดุคุ้ยหามนัเจอแล้วก็
เร่ิมฝึกหดัใช้ปัญญา มนัจะต่อเนื่องๆ ไป เราจะดึงจิตของเราให้กลบัไปที่สมาธิ ให้กลบัไปพทุโธ
เฉยๆ ให้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ คือว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาใคร่ครวญในกเิลสตณัหาความทะยาน
อยาก เราใช้สติปัญญาใคร่ครวญถงึความไม่สงบของเรา ท าไมจิตมนัไม่สงบ ไม่สงบเพราะว่า
มนัไปคิดเร่ืองอะไร คิดเร่ืองนัน้แล้วเป็นอย่างไร อย่างนีค้ือปัญญาอบรมสมาธิให้จิตสงบ 

ถ้าจิตสงบแล้วจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความ
เป็นจริง จิตเห็นกายกเ็หมือนกบัมีคู่ต่อสู้ระหว่างเรากบักาย เรากบัเวทนา เรากบัจิต เรากบัธรรม 

แต่ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เราพิจารณาหวัใจของเราให้มนัสะอาด พิจารณาหวัใจ
ของเราให้มนัปล่อยวาง เห็นไหม นี่คือปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิกบัปัญญา
พิจารณา ถ้าคนภาวนาเป็น ถ้ามนัขดุคุ้ยจนค้นคว้าหากิเลสเจอ แล้วมนัใช้ปัญญาอย่างนัน้ไป
มนัก็ใช้ปัญญาอย่างนัน้ไป ถ้าใช้อย่างนัน้ไป พอมนัใช้ปัญญาแล้วถ้ามนัฟ่ันเฝือ เราก็กลบัมาพทุ
โธ ถ้าพทุโธ 

แตเ่วลาค าถามเขาถามว่า “ถ้าเกิดเวทนาและสมาธิไม่ตัง้มัน่ โยมใช้ขนัติธรรม” 
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ใช้ขนัติธรรมมนัก็ถกูต้อง เวลาคนที่ภาวนาเร่ิมต้นบอกว่า “เวลาภาวนาไปแล้วมนัปวด
มาก” นี่ไง ปวดมาก เรากลบัมาพทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ นี่คือถอยกลบัมา คือเราไม่ไปเผชญิกบั
เวทนา ไม่ไปจบัเผือกร้อน ว่าอย่างนัน้เลย ไม่ไปจบัเผอืกร้อน 

เผือกมนัร้อน เผือกร้อนวางอยู่บนมือ อู๋ย! ร้อนน่าดเูลย แต่ก็พทุโธๆๆ เราพทุโธของเราไว้ 
พทุโธไว้ไม่ไปจบัเผือกร้อน แต่ถ้าเวลาเราพทุโธจนจิตสงบแล้ว ถ้าไปเห็นเวทนา จบัเวทนา เผือก
ร้อนมา เราจบัได้เลย 

นี่พดูถึงว่า ถ้ามนัไม่ได้ เราก็กลบัมาพทุโธชดัๆ คือว่าไม่ต้องไปต่อสู้  ทีนีม้นัมีอยู่ ๒ วิธีการ 
วิธีการหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าจิตสงบแล้ว จิตมีก าลงัขึน้มา ถ้าเวทนาเกิดขึน้ เราก็พิจารณาเวทนา 
การพิจารณาเวทนาคือเราจบั ค าว่า “เวทนา” คือความปวด มนัจะเวทนาในเร่ืองอะไร เวทนา
กาย เวทนาใจ เวทนามนัเกิดที่ศีรษะ เวทนามนัเกิดที่หน้าอก เวทนาเกิดที่แขน เกิดทีเ่อว เกิดที่หวั
เข่า เวทนามนัเกิดแต่ละจุด นี่เราจบัเวทนาแล้วต่อสู้กบัเวทนา นี่ถ้าจิตสงบแล้วจบัเวทนา แล้ว
พิจารณาเวทนา 

แต่ถ้าเวทนามนัยงัไม่มา เราก าหนดพทุโธ แล้วถ้าเวทนามาช่วงนัน้ เขาบอกว่าถ้าจิตมนั
ไม่ตัง้มัน่เขาใช้ขนัติธรรม ใช้ขนัติธรรมอดทนไป อดทนไปแล้วเขาบอกว่า หลวงพ่อเทศน์ไว้ว่า
เป็นสภาวะธรรมเป็นแบบส้มหล่น 

ส้มหล่นมนัไม่ได้พิจารณาเลย พิจารณาแต่ข้างนอก เวลามนัส้มหล่นมนัเป็นไป ถ้าส้ม
หล่นกบัธรรมเกิดมนัอาการใกล้เคียงกนั เวลาธรรมเกดิ เราใช้พทุโธๆ มนัผดุขึน้มา 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ถงึเวลามนัส้มหล่น แล้วบอกว่า เวลาวดัป่าสายครูบาอาจารย์ท่านบอก
ว่าให้คงที่ต่อเนื่อง อย่างเช่นว่า ภาวนา ๑ ชัว่โมงก็ค่อยเป็นชัว่โมงคร่ึง ๒ ชัว่โมง ๓ ชัว่โมงต่อเนื่อง
ไป 

ไอ้ค าว่า “ชัว่โมง ชัว่โมงคร่ึง” ถ้าภาวนาโดยเวลาที่มนัมากกว่า เรากเ็ห็นด้วยนะ แต่ถ้าเรา
บอกว่า เวทนา เวลาเราภาวนาไปมนัไม่มีหลกัเกณฑ์ ไม่มีหลกัเกณฑ์ เห็นไหม พระเราเม่ือก่อน
ไม่มีนาฬิกา เขาก็ใช้เทียนเล่มหนึ่งหรือว่าธูปเล่มหนึ่ง จนกว่าธูปมนัจะหมดเล่มหรือเทียนมนัจะ
หมดเล่ม แล้วท่านก็ภาวนาไปเพ่ือเป็นบรรทดัฐาน อย่าให้เข้าข้างตวัเอง อย่าให้เอาแต่
สะดวกสบายต่อไป 
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ฉะนัน้ เวลาไปเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา แหม! ธูปมนัช้าเหลือเกิน เทียนก็ แหม! มนั
เผาช้าจงั โอ๋ย! มนัอึดอดัมาก แต่มนัก็บงัคบัตวัเองไว้ มนัเป็นประโยชน์ ประโยชน์ตรงนีไ้ง เวลา
ภาวนาถ้ามนัไม่ลง ภาวนาแล้วมนัไม่สมความปรารถนา แต่เราก็ต้องมีกตกิาบงัคบัตวัเองให้มี
ความเพียร อย่างน้อยก็ภาวนาให้แบบที่เราตัง้ใจไว้ ถ้าแบบที่เราตัง้ใจไว้นีเ่ขาเรียกสตัย์ คนมี
สตัย์ 

คนมีสตัย์ฝึกหดัไว้ ฝึกหดัให้เรามีสจัจะ ถ้ามีสจัจะ คนมีสจัจะต่อไปท าหน้าที่การงาน ท า
สิ่งใดมนัก็จะมีสจัจะ แต่คนมนัล้มเหลว คนไม่มีสจัจะ ไม่มีสิ่งใดเลย ท าสิง่ใดแล้วไม่พอใจก็เลิก 
ไม่พอใจก็ไป ท าอะไรกจ็ะเอาแต่ความพอใจของตน ถ้าเราล้มเหลวอย่างนีเ้ราก็จะล้มเหลว
เร่ือยไป ถ้าเราฝึกหดั นี่คือการฝึกหดัดดัแปลงนิสยัของตน ถ้ากรณนีีเ้ราเห็นด้วย 

แต่ถ้าเวลาเป็นการภาวนา การภาวนาอย่างนีเ้พ่ือฝึกหดัให้เราเป็นคนมีสตัย์ ให้คนเรามี
สจัจะ ให้คนเรารักษาค าพดูของตน รักษาเจตนาของตน ตัง้ใจของตน อนันีไ้ด้ แล้วถ้ามนัภาวนา
แล้วเป็นสมาธิหรือฝึกหดัใช้ปัญญา อนันีค้ือผลของการภาวนา อนันีเ้ราเห็นด้วย แล้วถ้ามนัเป็น
ประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์กบัเรา มนัฝึกหดัเราเพ่ือประโยชน์กบัเราไง ถ้าเพ่ือประโยชน์กบัเรา
มนัก็ภาวนาของเราไป 

ฉะนัน้ ถ้ามนัปฏิบตัิไปมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโกกบัการปฏิบตัิของเรานะ ถ้าเป็น
การปฏิบตัิของเรา นี่พดูถงึถ้ามนัภาวนาไปแล้วมนัก็มีเหตมีุผล 

อนันีค้ือว่าภาวนาเพ่ือเอาความจริงในใจของตน ถ้าเอาความจริงในใจของตน มันจะเป็น
สนัทิฏฐิโก ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก เวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการ เราฟังแล้วไม่ให้เชื่อ ไม่ให้
เชื่อเพราะเหตนุี ้ไม่ให้เชื่อแล้วเราต้องมาพิสจูน์ พิสจูน์คือการปฏิบตัิ แล้วให้เชื่อผลการปฏิบตัินัน้ 
แล้วถ้าเวลาปฏิบตัิแล้ว ผลการปฏิบตัินัน้มนัก็ไปตรงกบัธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า ไปตรงกบัธรรมะของครูบาอาจารย์ เห็นไหม เราเชื่อสิ่งนัน้ พระสารีบุตรที่ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ
เพราะอย่างนี ้ไม่เชื่อเพราะมนัเป็นความจริงในใจของตน 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราปฏิบตัิแล้วมนัเป็นความจริงในใจของตนนะ เคยได้ยินได้ฟังที่ไหน
มนัลากไปเลยแหละ เคยได้ยินที่นัน่ ครูบาอาจารย์ทา่นว่าอย่างนัน้แล้วมนัจริงอย่างนัน้ ถ้าจริง
อย่างนัน้แสดงว่าครูบาอาจารย์กบัการปฏิบตัิของเราจริง 
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แต่ถ้าเราปฏิบตัิไปแล้วนะ ครูบาอาจารย์ว่าอย่างนัน้ แต่มนัไม่เป็นจริงสกัที แล้วปฏิบตัิ
มนัก็เป็นไปไม่ได้ มนัต้องแสดงวา่ผิดข้างหนึ่งแนน่อน แต่ถ้าเราท าของเราเป็นจริงขึน้มาแล้วมนั
จะเป็นประโยชน์กบัเรา ฉะนัน้ มนัก็เลยเป็นการปฏิบตัิ 

ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ ถ้ามนัปฏิบตัิแล้วมนัจะได้เหตไุด้ผลขึน้มา ถ้ามนัได้เหตผุลขึน้มานะ 
เอาความจริงอนันี ้เอาความจริงของเรา ถ้ามนัได้ความจริงของเรานะ เราจะย้อนกลบั ย้อนกลบั
มาถึงการฝึกหดั แล้วท าจิตใจของคนให้มัน่คง 

ย้อนกลบัมาที่ว่า หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านจะฝึกหดัมาตลอด ให้พวกเราท าความสงบ
ของใจเข้ามาก่อน ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน แต่การท าความสงบของใจของตนมนักไ็ม่ใช่
ของง่าย ค าว่า “ไม่ใช่ของง่าย” มนัเหมือนกบัพ่อแม่กบัลกู พ่อแม่ทกุคนปรารถนาให้ลกูเป็นคนดี
ทัง้นัน้น่ะ แต่ลกูมนัก็ไปตามแต่นิสยัมนัน่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั ครูบาอาจารย์ท่านปรารถนาให้ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ท าความ
สงบของใจเข้ามาก่อน ศีล สมาธิ ปัญญา ความสงบนี่ท ายาก เพราะส่วนใหญ่แล้วมนัสงบแบบ
โลกๆ มนัสงบหมายความว่า ลกู เวลาคนเขามีปัญหานะ ถ้าลกูใครก็แล้วแต่ไปสร้างปัญหาที่
ไหน เวลาต ารวจเขาไปถามพ่อแม่นะ “ลกูฉันเป็นคนดี ลกูฉันไม่เคยเสียหายเลย” ทกุคนจะบอก
ว่าลกูไม่เป็นอย่างนัน้หรอก ไม่ท าความผิดแน่นอน เพราะเวลาอยู่ต่อหน้าแม่มนั มนัท าดีไง พอ
พ้นจากหน้าพ่อแม่มนัก็ไปแล้ว 

นี่ก็เหมือนกนั ท าความสงบของใจๆ ค าว่า “สงบ” สงบต่อหน้า เวลาอย่างนีว้่าท าความ
สงบ แต่จริงๆ แล้วรักษาใจของตนได้หรือไม่ ถ้ารกัษาใจของตนได้ ถ้าจิตมนัสงบแล้ว ความคิดที่
เข้ามารังแกหวัใจเรามนัจะไม่มี ความคิดที่ฟุ้งซ่าน ที่ความเครียด ความทกุข์ความยากในใจ ถ้า
จิตสงบแล้วสิ่งนีเ้กิดขึน้ไม่ได้ แต่ถ้าสิ่งที่มนัเกิดขึน้ไม่ได้ เราก็รักษาหน้าของเราไว้ไง รักษาว่ามนั
สงบๆ แล้วสงบจริงหรือเปล่า 

ฉะนัน้ถึงบอกว่า มนัก็เหมือนพ่อแม่กบัลกู พ่อแม่ต้องการให้ลกูเป็นคนดีทัง้นัน้น่ะ แล้ว
เวลาลกูมนัดีต่อหน้าเท่านัน้น่ะ ออกไปนะ ออกไปคบเพ่ือน เพ่ือนพาไปหย าเป พอมีปัญหาขึน้มา
ไปฟ้องพ่อแม่ “ลกูฉันไม่ท าอย่างนัน้เด็ดขาด” เพราะต่อหน้าอย่างกบัผ้าพบัไว้เลย ต่อหน้านี่
แหม! สดุยอดเลย ออกไปมนัก็คบเพ่ือนเป็นธรรมดา 
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จิตที่สงบ มนัสงบแล้วนะ ความฟุ้งซ่าน ความคิดโดยความเป็นโทษมนัไม่เกิดกบัจิต
อย่างนัน้หรอก แต่ถ้ามนัไม่สงบขึน้มามนัถึงมีปัญหาของมนัขึน้มาไง 

ถ้ามนัจิตสงบ เราก็ย้อนกลบัมาที่นี่ ที่ว่าค าถาม ถ้าสมาธิๆ ค าถามนีเ้ราภูมิใจในค าว่า 
“ถ้าจิตสงบ” ท าสมาธิแล้วเวลามนัภาวนาไปแล้วมนัจะเกิดผลของมนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

แต่ถ้ามนัไม่สงบหรือมนัไม่สงบจริงขึน้มา เวลาท าไปแล้ว ท าอยู่อย่างนัน้น่ะ แล้วท าอยู่
อย่างนัน้นะ มนัท าให้เรา ประสาเราเลยนะ ใจมนัด้าน พอใจมนัด้าน หลวงตาท่านพดูเลย ถ้ามนั
หน้าด้าน มนัท าอะไรก็ได้ 

ถ้าใจมนัไม่ด้านนะ ใจของเรา เราประพฤติปฏิบตัขิึน้มาให้มนัเป็นตามข้อเท็จจริงนัน้ 
แล้วพยายามท าให้มนัสงบระงบัเข้ามา ถ้าสงบระงบัเข้ามา ถ้ามนัมีสติมีปัญญาขึน้มา แล้วมนั
ภาวนาขึน้ไปนะ มนัจะเห็นคณุค่า มนัจะเป็นประโยชน์จริงไง ถ้ามนัเป็นประโยชน์จริงขึน้มา 
นัน่น่ะผลของการปฏิบตัิ ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก แล้วมนัจะเห็นคณุค่าเลย 

แต่ท ากนัท าแต่พอเป็นพิธี ท าแต่พอเป็นอย่างนัน้ เราก็เห็นว่ามนัเป็นเร่ืองของโลกๆ เขา 
ถ้าเร่ืองของโลก เราเห็นด้วย เห็นด้วยหมายความวา่ ศาสนาพทุธเราเป็นศาสนาแห่งปัญญา 
ศาสนาพทุธเรามีมรรคมีผล ผู้ใดที่ประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา มนัควรจะได้ธรรมโอสถ ได้มรรคได้ผล ได้ความสขุสงบในพระพทุธศาสนา 

ฉะนัน้ เวลาใครเข้ามาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ถ้าเขามีความสขุอย่างนัน้มนัก็สขุแบบ
โลกๆ แต่อย่างที่เราประพฤติปฏิบตัิกนั เราต้องการให้ศาสนามีข้อเท็จจริง พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ 

พระธรรมๆ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมี
ดวงตาเห็นธรรม เราจะประพฤติปฏิบตัิ เราก็ต้องปฏิบตัิให้หวัใจเราเป็นธรรม นี่มนัเลยต้อง
เข้มข้น ต้องท าให้จริง ให้มนัได้จริงขึน้มา มนักจ็ะเป็นความจริงของเรา พระพทุธศาสนาก็
สมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบมนัสมบูรณ์แบบโดยการประพฤติปฏิบตัิ สมบูรณ์แบบโดยข้อเท็จจริง
นัน้ 
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แต่ทางโลกมนัเป็นทางโลก เราเกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มนัก็ควรได้
ประโยชน์กบัพระพทุธศาสนา นัน่มนักเ็ป็นประโยชน์ของโลก ของมนษุย์ที่เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา ไอ้นัน่มนัเป็นวฒันธรรมของเรา เราก็เห็นด้วย แต่ตามข้อเท็จจริง มนัอยากท า
สมาธิๆ 

ค าถามนีเ้ป็นการยืนยนั ยืนยนัว่า ถ้าท าสมาธิ สมาธิมนัมีหลกัเกณฑ์ขึน้มาแล้ว คนถาม
ได้ประโยชน์จากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ พระธรรมเกิดจากสจัธรรม เกิดการประพฤติ
ปฏิบตัิขึน้มาจนตื่นเนือ้ตื่นตวัขึน้มาของตนเองเลยล่ะ จนตื่นเต้นกบัหวัใจของตนที่มนัเป็นไปได้
จริงตามหลกัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์โดยหลกัการ โดยสจัจะโดยความจริง แล้วเราท าความ
จริงอนันีไ้ด้ เราท าความจริงอนันีข้ึน้มา มนัเป็นการพิสจูน์ พิสจูน์โดยพระพทุธศาสนาไง 
พระพทุธศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ สจัธรรมอยู่ในใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เอวงั 


