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ถาม : ข้อ ๒๒๗๒. เร่ือง “จบัต้นชนปลายไม่ถกูครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมขออนญุาตกราบเรียนสิง่ที่พบเจอในการปฏิบตัิครับ ขอ
หลวงพ่อพิจารณาชีแ้นะแนวทางตามที่เห็นสมควรครบั 

เม่ือเช้าที่ภาวนา ผมจะท าความสงบใจโดยใช้ค าบริกรรมพทุโธ หรือก าหนดลมหายใจ 
ซึ่งผมจะเลือกท าอย่างใดอย่างหนึง่โดยสงัเกตจากลกัษณะจิตใจ ณ เวลานัน้ๆ ว่าแบบไหน
เหมาะสมกว่ากนั 

มีอยู่ครัง้หนึ่งขณะเดินจงกรม ผมบริกรรมพทุโธๆ ไปเร่ือยๆ จนจิตเร่ิมมีความตัง้มัน่ ผม
สลบัไปก าหนดลมหายใจโดยหวงัให้ได้รับความสขุและความอ่ิม ซึ่งก็ได้รับปีติและความสขุนัน้ 
จากนัน้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะบริกรรมพทุโธให้ละเอียดให้หนกัแน่นที่สดุ เพราะอยากรู้ว่าจะ
เป็นผลอย่างไร ผมจึงสลบัจากลมหายใจมาก าหนดพทุโธตามที่ตัง้ใจ 

เม่ือท าไปสกัพกั ผมสงัเกตเห็นอาการของจิตเปล่ียนไป ผมก็ไม่มัน่ใจนกั แต่มีชัว่ครู่หนึง่
ที่รู้สึกว่าจิตกลายเป็นพทุโธ ด้วยความประหลาดใจจึงหยดุบริกรรมและสงัเกตด ู ผมเห็นว่า 
ขณะนัน้จิตกลายเป็นจิตที่สงูส่งมาก เหมือนเป็นคนละจิตกบัที่ผมเห็นอยู่โดยปกติ ที่ว่าสงูส่งใน
ที่นีค้ือจิตในขณะนัน้เห็นกามสขุเป็นของต ่า ไม่อยากเกลือกกลัว้ ผมประหลาดใจมากว่ามนั
สามารถเห็นได้ขนาดนีเ้ชียวหรือ ไม่เคยคิดว่าค าที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าของสงูของต ่า มนัจะสงู
ต ่าต่างกนัให้เหน็ได้เพียงนี ้

ผมสงัเกตดไูด้ไม่นานนกัก็เร่ิมเห็นจิตถอยกลบัลงมาๆ คือมนัเป็นการถอยลงจริงๆ จน
กลายเป็นแบบที่ผมเห็นอยู่เป็นปกติ คือไม่เห็นกามสขุเป็นของต ่าอีกแล้ว เห็นกามสขุอยู่ใน
ระดบัเดียวกนัเลย พร้อมที่จะวิ่งเข้าใสเ่หมือนเช่นปกติ ผมยิ่งประหลาดใจเพราะมนัเหมือนเป็น
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คนละคนกนัเลย หรือที่หลวงพ่อพดูบ่อยๆ ว่า “จิตนีเ้ป็นได้หลากหลายนกั” จิตนีเ้ป็นได้
หลากหลายนกัจะหมายถึงอะไรประมาณนี ้คือจิตเปล่ียนแปลงเหมือนเป็นจิตคนละดวงกนัเลย 

หลงัจากนัน้ผมก็พยายามน าสิ่งที่เห็นนีก้ลบัมาพิจารณาดใูหม่ แต่ก็ยงัไม่ค่อยเข้าใจนกั 
ผมแค่สงัเกตเห็นได้บ้างว่าฐานของจิตมีความแตกต่างกนัไปเป็นช่วงเวลา คือจะใช้ค าว่า 
“อารมณ์” มนัก็รู้สึกไม่ตรงนกั เพราะขณะทีเ่ป็นสมาธิ กบัขณะที่ปกติทัว่ไปก็เห็นมีอารมณ์เฉยๆ 
กลางๆ เหมือนกนั แตฐ่านของจิตก็แตกต่างกนั ผมไม่แน่ใจเร่ืองค าเรียกนะครับ คือผมหมายถึง
สิ่งที่จิตทรงตวัอยู่ หรือสิ่งที่จิตเป็นอยู่นัน่แหละครับ ซึ่งบางทกี็ไม่ค่อยดีนกั เช่น เป็นความเร่า
ร้อน เป็นความหยาบกระด้าง และชุดความคิดทีเ่กิดจากฐานต่างๆ กนัเช่นนีก้็จะมีความ
แตกต่างกนั 

ช่วงนีผ้มก็ยงัคงพยายามท าความเข้าใจเกีย่วกบัอาการของจิตทัง้หลายนี ้ แต่ก็ยงัจบัต้น
ชนปลายไม่ถกูครับ ยงัรู้สึกมัว่ๆ กนัอยู่ แต่ก็จะพยายามพิจารณาต่อไป จึงเขียนมากราบเรียน
หลวงพ่อ และขอหลวงพ่อพิจารณาช่วยชีแ้นะด้วยครบั 

ตอบ : นี่เขาบอกพิจารณา เห็นไหม เวลาเราหดัภาวนาๆ ทกุคนหดัภาวนา ถ้าเวลา
ภาวนาไปแล้วนะ ถ้ามนัไปรู้ไปเห็นสิ่งใดนะ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาท่าน
บรรลธุรรม ท่านตรัสรู้ธรรม มีรัตนะ ๒ คือพระพทุธกบัพระธรรม เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าแสดงธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เป็นพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ แก้วสารพดันึกของเรา 

แล้วเวลาหลวงตาท่านพดูประจ า ถ้าใครท าความสงบของใจแล้วใจมนัเห็นนะ เห็นนรก
เห็นสวรรค์ขึน้มา แล้วจะไม่ท าความชัว่ใดๆ เลย แล้วหลวงตาท่านพดูบ่อย ครูบาอาจารย์ทา่น
พดูบ่อย ถ้าใครท าความสงบของใจได้ ถ้าจิตมนัสงบได้นะ มนัจะเชื่อมัน่ในพระพทุธศาสนา มนั
จะเชื่อมัน่ในพระพทุธศาสนา 

ไอ้พวกเราเข็นกนัอยู่นี่ๆ ที่มนัไม่เชื่อมัน่ มนัไม่มัน่คง มนัโลเลอยู่นี่ก็เพราะว่าเรารู้โดย
สมมตุิไง รู้โดยสมมตุิบญัญัติคือการศึกษาเรานี่แหละ การศึกษาหรือความรู้ของโลกนี่สมมตุิ
บญัญัติๆ สมมตุิบญัญัติมนัก็แค่ความศึกษาความเข้าใจ ความศึกษาความเข้าใจแต่ยงัไม่รู้ไม่
เห็นไง 
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แต่ถ้ามนัรู้มนัเห็นขึน้มานะ แค่จิตสงบเท่านัน้แหละ มนัจะเชื่อมัน่ในพระพทุธศาสนา
มาก จิตสงบแล้ว อู้ฮู! อู้ฮู! เลยนะ “พระพทุธเจ้ารู้ได้อย่างไร พระพทุธเจ้ารู้ได้อย่างไร” นี่มนัคิด
ไปนู่นนะ แต่ความจริงยงัไม่ใช่ นัน่แค่จิตสงบ มนัคิดวา่นัน่นิพพาน จิตสงบเท่านัน้แหละ 

หลวงตาท่านพดูบ่อย ถ้าใครท าความสงบของใจได้แล้วนะ จะไม่ไปเกลือกกลัว้กบัโลก 
จะพยายามฝึกหดัพยายามฝึกฝนของเราถ้าจิตมนัสงบได้ 

นี่มนัเป็นการยืนยนัไง ยืนยนัเวลาผู้ที่กระท า เห็นไหม ถ้าจิตมนัสงบ จิตสงบมนัมีสตินะ 
มีสติเป็นผู้ที่บริหาร มีสติเป็นผู้ที่ดแูล มีสติสมัปชญัญะตามความเป็นจริงนะ จิตสงบคือจิตที่
เป็นอิสระ เป็นจิตที่เป็นอิสระกบัอารมณ์ เห็นไหม อิสระกบัอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกของเรา 
ธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ จิตมนัเป็นอิสระ ถ้าจิตเป็นอิสระ ถ้ามีสติปัญญาขึน้มา อย่างค าถามที่ถาม
มานี่แหละ พอไปรู้ไปเห็นเข้ามนัมหศัจรรย์ๆ ของมนั 

เพราะมีคนที่ภาวนาเป็นสมาธิๆ มาเล่าให้ฟังเร่ืองอยา่งนี ้ พอจิตมนัสงบเข้ามาแล้วมนั
เป็นสมาธิ มนัเชื่อมัน่ในพระพทุธศาสนา มนัเชื่อมัน่ในพระพทุธศาสนา มีคนพดูอย่างนีบ้่อย
มากเลย นี่ถ้าเขาท าได้ ถ้าเขาท าได้ เขาท าความจริงของเขาได้ ถ้าเราท าของเราได้ 

ทีนีถ้้าเขาบอกว่าจบัต้นชนปลายไม่ถกู 

ถ้าค าว่า “จบัต้นชนปลายไม่ถกู” มนัเหมือนกบัค าที่หลวงตาท่านพดู เวลาในธรรมะนะ 
เวลาคนที่ธรรมเกิดๆ เวลามีคณุธรรมเกิดขึน้มา นี่เขาเรียกว่า “ธรรมเกิด” 

ธรรมเกิดมนัอยู่ที่คน คนคนนัน้มีอ านาจวาสนาได้สร้างบุญกุศลมามนัจะมีส่ิงนีเ้กิดขึน้ 
แล้วเวลาเกิดขึน้ เวลาหลวงตาท่านอธิบายแล้วท่านแสดงธรรม ท่านพดูบ่อยมากว่า หลวงปู่ มัน่
เวลาท่านเกิด เกิดเป็นภาษาบาลีๆ แล้วเวลาของท่าน ท่านบอกว่าเวลาท่านเกิดเป็นภาษาไทย 
ท่านอาจารย์จวนท่านก็เกิดเป็นบาล ี

แล้วดหูลวงปู่ มัน่กบัหลวงปู่ จวนสิ หลวงปู่ จวนเวลาเทศนาว่าการนะ โอ้โฮ! บาลีนี่ไหล
เลย พวกที่บาลีพวกนีพ้วกมีฤทธ์ิมีบุญญาธิการ เหมือนตอนนี ้เหมือนพวกเรา นกัเรียนต้องเรียน
ได้ ๓ ภาษา ๒ ภาษาน้อยไปแล้ว ต้อง ๓ ภาษา แล้วถ้าเด็กคนใดได้ภาษาองักฤษ โอ้โฮ! แอ๊ก
น่าดเูลยนะ พดูภาษาองักฤษได้นี่แหม! มนัรู้สึกวา่มนัมีเกียรต ิ
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นี่ก็เหมือนกนั ถ้าใครได้บาลีไง ภาษาบาลีๆ ผู้ที่มีฤทธ์ิๆ หลวงตาท่านพดูว่าหลวงปู่ มัน่
เวลาท่านเกิดเป็นบาลี หลวงปู่ จวนก็เกิดเป็นบาลี หลวงตาท่านบอกท่านเกิดเป็นภาษาไทย 
เวลาเกิดมนัเป็นภาษาไทย แล้วท่านก็พดู ท่านบอกวา่ โดยบาลี โดยธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้านี่บอกว่าธรรมเกิด เวลาคณุธรรมมนัเกิดขึน้มนัผดุขึน้มากลางหวัใจ แล้วถ้า
คนไม่เคยเกิดมนักจ็ะไม่รู้ว่ามนัเกิดอย่างไรไง 

แต่คนเวลาว่าธรรมเกิด อย่างเช่นใครเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาอยู่ สงสยัในเร่ืองอะไร
ก็แล้วแต่ เวลาจิตมนัสงบ ธรรมมนัเกิด มนัจะตอบปัญหาเร่ืองนัน้น่ะ เร่ืองทีเ่ราสงสยัตอบพบัๆๆ 
เลย มนัเหมือนกบัมีอาจารย์สอนเดก็ จะอธิบายให้เด็กเข้าใจได้หมดเลย โอ้โฮ! งงเลยนะ งง 
ต่างคนต่างงง นี่ธรรมเกิด กรณีนีเ้วลาคนที่ปฏิบตัไิปส่วนใหญ่มนัจะเกิดอย่างนี ้ กรณีแก้ไขใน
หวัใจของตน ใครมีอปุสรรคสิ่งใดแล้วธรรมะจะมาสัง่มาสอน ที่ว่าธรรมะมาโปรดไง พระธรรมๆ 
มาโปรด นี่มนัมีของมนั แต่หลวงตาท่านบอกว่ากิเลสเกิด 

เราฟังทีแรกก็งงๆ นะ พระไตรปิฎกบอกว่าธรรมเกิด หลวงตาบอกว่ากิเลสเกิด แล้วท่าน
ก็อธิบาย กิเลสเกิดเพราะมนัเกิดไปแล้ว เราอยากได้อยากให้เป็นอย่างนัน้ เพราะธรรมดาคน
เวลาธรรมมนัเกิดมีความสขุมาก มนัมีความสว่างกระจ่างแจ้ง มนัมีวฒุิภาวะ มนัมีปัญญา 
เหมือนกบัเป็นนกัวิทยาศาสตร์ใหญ่คนหนึง่เลย มนัก็อยากเป็นอย่างนัน้ ใครอยากจะเป็น
ชาวนาทกุข์จนเข็ญใจ ใครๆ ก็อยากจะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ ใครอยากจะเป็นคนทกุข์คนจน 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาปกตเิหมือนคนทกุข์คนจน เวลาธรรมมนัเกิดขึน้มาที โอ้โฮ! มนั
เหมือนนกัปราชญ์เลย รู้แจ้งแทงตลอด มีความเข้าใจ รู้หมดเลย แต่มนัก็เกิดด้วยอ านาจวาสนา 
แล้วหลวงตาท่านบอกกิเลสเกิด 

กิเลสเกิดเพราะเวลามนัเกิดแล้วมนัมีความฝังใจ คนเรามนัทกุข์มนัยาก เวลามนัมีความ
สะดวกสบายหนหนึ่ง ความสะดวกสบายอย่างนัน้ เราก็มีเป้าหมายว่าอยากได้อย่างนัน้อีกๆ นี่
กิเลสเกิด อยากได้โดยไม่มีเหตมีุผล อยากได้ด้วยตณัหาความทะยานอยาก อยากได้โดยกิเลส 
มนัไม่ใช่เกิดโดยธรรม มนัท าให้เราเร่าร้อนขึน้เป็นสองชัน้สามชัน้ไง 

โดยธรรมดาเราก็อยากให้เป็นอย่างนัน้ แต่ความเป็นอย่างนัน้ได้มนัเป็นอย่างนัน้ได้
ขึน้มามนัก็เกิดจากพทุโธ เกิดจากอานาปานสติ เกดิจากการกระท าของเรา มนัเกิดจากการ
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อบรมบ่มเพาะจิตของเรา ที่มนัเกิด มนัเกิดเพราะความอบรมบ่มเพาะ พอมนัเป็นอย่างนัน้ขึน้มา
ได้แล้วมนัก็เกิดความมหศัจรรย์ เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นความรู้ของเรา เป็น
ปัจจตัตงั เป็นความทีเ่ข้าไปรู้ไปเห็นโดยเฉพาะตนเฉพาะหน้ากบัธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า นี่ไง มนัเกิดมาจากความบ่มเพาะ เกิดจากการกระท า 

แล้วพอเกิดการกระท าแล้ว สิง่ที่ได้มา เราก็ไปเอาที่ผลมนัคือวิบาก สิ่งที่เกิดขึน้ สิ่งที่
เกิดขึน้คือสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นขึน้มา แล้วก็อยากได้สิ่งทีรู้่ที่เห็น แต่ไม่ได้อยากได้ที่การกระท านัน้ไง 

ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ ถ้าคนทีภ่าวนาแล้วท่านรู้เลย ที่มนัได้มาๆ ได้มาเพราะอบรมบ่ม
เพาะ ได้มาเพราะว่าค าบริกรรม ได้มาเพราะอานาปานสติ ได้มาด้วยปัญญาอบรมสมาธิ ที่
ได้มาเพราะจิตมนัสงบแล้วมนัถงึไปเห็นสิง่นัน้ เห็นสิง่นัน้เพราะมนัเป็นจริตนิสยัสิ่งนัน้ มนัก็เห็น
สิ่งนัน้ 

ถ้าเห็นแล้วนะ ทกุคนก็จะเป็นแบบนี ้ ทกุคนถ้ายงัไม่เข้าใจมนัก็กระเสือกกระสน พอ
กระเสือกกระสนก็จิตเสื่อมไง พอคนไม่เคยเป็นสมาธิเลยมันก็ไม่เห็นคณุค่า พอเป็นสมาธิขึน้มา
ก็เห็นคณุค่ามาก แล้วพอมนัเสื่อมขึน้ไปก็อยากจะได้คณุค่าอย่างนัน้ 

ความอยากได้โดยไม่มีเหตมีุผล ความอยากได้โดยการดิน้รน ทกุข์มาก 

แต่พอมนัเข้าใจนะ มนัต้องพาให้แถกเหงือกอย่างนัน้น่ะ จนเลือดซิบๆ นัน่แหละ จน
เข้าใจแล้ว เออ! เลิกเลย พอแล้ว นัน่ล่ะกลบัไปพทุโธอีก 

มนัต้องโดนกิเลสมนัหลอก หลอกไปจนเลือดซิบๆ นัน่แหละมนัถึง อ๋อ! โดนกิเลสหลอก
อย่างนีเ้นาะ นี่กเิลสหลอก แต่พอมนัเข้าใจนะ ถ้าคนที่มีวาสนายงัคิดได้นะ ถ้าคนไม่มีวาสนา
คิดไม่ได้ คิดไม่ได้ก็เหมือนว่าเราท าไม่ได้ เราไม่มีโอกาส เราเป็นคนวาสนาน้อย เลิกไปเลย หรือ
ท าอย่างอ่ืนไปเลย นัน่คนไม่มีโอกาส ถ้าคนมีโอกาสยงัคิดได้นะ ถ้าคิดได้ นี่พดูถึงว่าผลที่มนั
เป็น ไม่ต้องจบัต้นชนปลายหรอก ความเป็นจริงมนัเป็นจริงอย่างนัน้ แต่ถ้าเป็นจริงอย่างนัน้มนั
ก็อยู่ที่วาสนาของคน 
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วาสนาของคน บางคนท าได้ง่าย บางคนท าได้ยาก ถ้าคนท าได้ยากขึน้มา โอ้โฮ! มนั
ลงทนุลงแรงมากกว่าเขา มนัลงทนุลงแรงมากกวา่เขาเพราะคนท าได้ยากมนัก็ท ามาได้ยาก 
เพราะท ามาได้ยากแล้ว ของทีเ่ราได้แล้วมนัหลดุมือไปจะเอาคืนมาๆ 

เอาคืนมา เอาคืนมาต้องกลบัไปพทุโธ ถ้ากลบัไปพทุโธ กลบัไปอานาปานสติ นัน่แหละ 
ตรงนัน้แหละ ถ้าตรงนัน้สงบขึน้มา แล้วมนัอาจจะได้คนืมา 

ค าว่า “อาจจะได้คืนมา” เพราะคนที่ท าความสงบของใจแล้ว เวลาไปเห็นกายขึน้มาแล้ว
ก็อยากจะเหน็เหมือนเดิมๆ แต่เวลาพิจารณาไปแล้ว ถ้าเวลาไปเห็น เห็นกายเหมือนกนั แตเ่ห็น
คนละสถานะ เพราะมนัเป็นปัจจุบนัไง สิ่งที่ได้มาแล้ว ได้มาแล้วคืออดีตไง 

ฉะนัน้บอกว่าจะได้แบบนัน้ๆ อีก 

ไม่ได้ จะได้ดีกว่าเดิมก็ได้ เสมอเดิมก็ได้ หรืออ่อนด้อยกว่าเดิมก็ได้ แต่มนัมีผล มนัมีผล
กบัการประพฤติปฏิบตัิ มนัมีผลกบัการฝึกหดัใจของเรา ใจของเรามีการฝึกหดัท าซ า้แล้วซ า้เล่าๆ 
ฝึกหดัจนมนัเข้มแข็ง ฝึกหดัจนมนัแข็งแรง ฝึกหดัจนมนัรักษาตวัมนัเองได้มนักจ็ะดีขึน้ไปตาม
ข้อเท็จจริงนัน้ 

นี่พดูถึงว่า ถ้าค าว่า “จบัต้นชนปลาย” ค าว่า “จบัต้นชนปลายไม่ได้” หมายความว่า เรา
เรียงล าดบั ๑ ๒ ๓ ๔ ไม่ได้ เพราะเราเรียงไม่ได้เพราะเรายงัไม่มีความช านาญไง แล้วเราไม่
จ าเป็นจะต้องไปเรียงให้ได้ เราวางไว้มนัเป็นอดีตไปแล้ว เรากลบัมาอยู่กบัปัจจุบนันี ้เวลาอยู่กบั
ปัจจุบนันี ้ก็กลบัมานี่แหละ กลบัมาที่ค าเขาถามนี่ไง ผมภาวนาพทุโธๆ พร้อมกบัลมหายใจบ้าง 
แล้วก็เลือกเอาเป็นระหว่างความเหมาะสมว่าจะลมหายใจก็ได้ จะเป็นพทุโธก็ได้ 

แต่ถ้าเราพทุโธก็ได้ ลมหายใจก็ได้ เราท าของเราต่อเนื่องไปๆ แต่ที่มนัเป็น มนัเป็นของ
มนัโดยข้อเท็จจริงของมนั โดยข้อเทจ็จริงของมนันะ เราไม่มีความสามารถที่จะสัง่ที่จะบงัคบั
บญัชาให้มนัเป็นจริงๆ เพราะเรามีเจตนา อธิษฐานบารมี เรามีเจตนาของเรา เราตัง้เจตนาของ
เราว่าเราจะท าอย่างนัน้ แล้วเราก็วางไว้ แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบตัิของเราให้ถึงเป้าหมายนัน้ 

แต่เราไม่มีสิทธิว่าต้องเป็นอย่างนัน้ๆ ไอ้นัน่มนัเป็นโรงงานอตุสาหกรรม โรงงาน
อตุสาหกรรมมนัจะตัง้ใจว่าท าอย่างนัน้ๆๆ แล้วถงึที่สดุแล้วก็จะจบอย่างนัน้ 
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แต่จิตของเรามนัไม่เป็นอย่างนัน้ หนึ่ง มีเร่ืองเวรเร่ืองกรรม เร่ืองเวรเร่ืองกรรม เร่ือง
อ านาจวาสนา เร่ืองอ านาจวาสนานะ แล้วก็เร่ืองปัจจุบนัว่าเรามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน 
แล้วก็ยงัมีเร่ืองกิเลสของคน มีเร่ืองของกรรมของสตัว์ 

กรรมของสตัว์ กรรมเราไปท าสิ่งใดไว้ มนัมีเวรมีกรรมอะไร มนัมีตวัแปรมากเลย มนัมีตวั
แปรมาก แต่เวลาถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิไปแล้ว ศีล สมาธิ ปัญญาเหมือนกนั อริยสจัเหมือนกนั 
อยู่ที่เวรกรรมของคนไม่ได้ท าเวรท ากรรมไว้มาก 

ไม่ได้ท าเวรท ากรรมไว้มาก เวลาบ้านเรือนของเรา เรามีกระต๊อบห้องหอ เราท าความ
สะอาดเดี๋ยวก็จบใชไ่หม บางคนมีบ้าน ๓ ชัน้ ๔ ชัน้ เวลาท าความสะอาดก็ท าแล้วท าเล่าๆ เหงื่อ
ไคลไหลย้อยเลย บ้านเขาหลงัใหญ่ บางคนมีเป็นตกึหลายๆ ชัน้ 

มนัอยู่ที่บ้านเล็กบ้านใหญ่ ค าว่า “บ้านเล็กบ้านใหญ”่ หมายถึงว่า อปุาทานของคนฝัง
ลึก ลึกมากลึกน้อยของคนไม่เหมือนกนั การท าความสงบของใจก็ไม่เหมือนกนั แต่เวลาจิตสงบ
แล้วสงบเหมือนกนั บ้านเล็กบ้านใหญ่มนัก็มีอ านาจวาสนาตอนที่เวลาผลมนัก็ได้กว้างขวางกว่า
กนั คบัแคบกว่ากนั มนัก็แตกต่างกนัไปบ้านเล็กบ้านใหญ่ใช่ไหม นี่พดูถึงว่าสิง่ที่เป็นตวัแปร 

แต่ถ้ามนัท าของเรา กลบัมาที่นี่ สิ่งที่เกิดขึน้มนัเป็นบญุกุศลของคน เวลาคนปฏิบตัิเวลา
จิตเขาละเอียดขึน้ สิง่ที่เขารู้เขาเหน็ขึน้มา เวลามนัมีความสขุขึน้มามนัมหศัจรรย์ของมนั 
มหศัจรรย์ของมนัจนจิตของมนั เวลาจิตที่มนัสงัเกตเห็นความเปล่ียนแปลงของจิตของตวัเอง 
เวลาที่เห็นจิตของตวัเอง เห็นว่ากามสขุมนัเป็นของต ่าต้อย 

นัน่เร่ืองของโลกๆ นะ ดสูิ ศีล เวลาศีลที่ขอ อาราธนาศีล วิรัติศีล อธิศีล ศีลก็เกิดมา
แตกต่างกนั นี่กเ็หมือนกนั เวลาเจตนาที่ว่ามนัรู้มนัเหน็ เวลาเห็นว่ากามสขุมนัเป็นของต ่าๆ 

เวลาของต ่า แล้วเวลาสงูเวลาต ่ามนัแตกต่างกนัขนาดไหน เวลาจิตที่มนัดงีามขึน้มาแล้ว
มนัไม่ลงมาเกลือกกลัว้ มนัไม่ลงมาเกลือกกลัว้ ไม่มาเห็นอย่างนีเ้ป็นของมีค่า นี่ไง รสของธรรม
ชนะซึง่รสทัง้ปวง เวลาคนที่ประพฤติปฏิบตัิ รสของธรรมชนะซึง่รสทัง้ปวง รสใน ๓ โลกธาตตุ า่
ต้อยทัง้นัน้เลยถ้าจิตมนัเป็นจริงได้นะ ถ้าเป็นจริงได้แล้ว 
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เวลาประพฤติปฏิบตัิ สิ่งทีเ่ป็นสมาธิ สมาธิมนัหินทบัหญ้า ถ้าเป็นสมาธิ เวลาเป็นสมาธิ
ที่ดีมนัก็เห็นว่าเป็นของต ่าของต้อย เวลามนัคลายจากสมาธิขึน้มาแล้วมนัก็เป็นปถุชุน
เหมือนกนั 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่ามนัเข้าไปแล้วมนัเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ ถ้ามนัยงัเจริญ
แล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญอยู่ เดี๋ยวมนัก็เห็นสงูเห็นต ่าอยู่อย่างนี ้ถ้าเห็นสงูเห็นต ่า 

เห็นสงูเพราะอะไร เหน็สงูเพราะมีสติมีปัญญา มนัอยู่กบัพรหมจรรย์ของมนัไง 

ถ้าเห็นต ่า เห็นต ่าเพราะว่าเราเป็นมนษุย์ปถุชุนไง มนัก็เป็นกามคณุ เห็นไหม กามคณุ ๕ 
กามคณุ ๕ ของปถุชุน 

แต่พดูถึงถ้าเป็นธรรมๆ เป็นธรรมมนัสงูส่งกว่านัน้เยอะ ถ้าสงูส่งกว่านัน้มนัเห็นโทษ เห็น
โทษต่อเม่ือเราท าความสงบของใจได้ เห็นโทษต่อเม่ือเขาไปเห็นจิตของเขา นีเ่ห็นจิตมนัรู้ธรรมๆ 
ผู้ รู้มนัไปรู้ธรรม รู้ธรรมกเ็กิดจากการกระท าของเรา 

ถ้าเกิดจากการกระท าของเราแล้ว เรามีสติปัญญาแล้ว เราได้สมัผสั ปัจจตัตงั สนัทฏิฐิโก 
เราได้รับรู้ รับรู้แล้ว เวลามนัผ่านไปแล้วมนัก็จบ จบแล้ว แตม่นัฝังใจนะ มนัฝังใจเพราะคนไปรู้
ไปเห็นเข้า นีไ่ง ที่ว่า ศรัทธา อจลศรัทธา 

เวลาศรัทธาๆ มีศรัทธามีความเชื่อ ศรัทธาความเชื่อเดี๋ยวมนัก็คลายได้ แต่อจลศรัทธา 
อจลศรัทธาเข้าไปรู้ นี่ศรัทธา ปถุชุน กลัยาณปถุชุน ปถุชุนนี่คนหนา ถ้ามีศรัทธาความเชื่อก็
ศึกษา ถ้าเป็นกลัยาณปถุชุน รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร 

รูป รส กลิ่น เสียง นี่กามคณุไง รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่ง
มาร แต่ถ้ามนัมีสติปัญญามนัรู้เท่า มนัขาดหมดนะ รูป รส กลิ่น เสียงก็เป็นรูป รส กลิ่น เสียง 
เห็นไหม เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า รูปอนัวจิิตร เสียงอนัวิจิตร สิง่ที่สงูส่ง
แค่ไหนไม่ใช่กเิลส ตณัหาความทะยานอยากในใจของคนต่างหากคือกิเลส 

ถ้ามนัละที่ตณัหาความทะยานอยากแล้ว รูป รส กลิ่น เสียงมนัจะเป็นอย่างไรมนัก็เป็น
รูป รส กลิ่น เสียงนัน่น่ะ รูป รส กลิ่น เสียงมนัก็เป็นธรรมชาติของมนั เป็นเร่ืองของมนั มนัอยู่นู่น 
ถ้าจิตใจของเรามนัรักษาได้ นีก่ลัยาณปถุชุน 
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ถ้าจิตมนัสงบอีก ที่อาการของจิตทีเ่ขาว่า ถ้าจิตมนัสงบอีก สงบบ่อยครัง้เข้า บ่อยครัง้
เข้าจนมีความช านาญนะ เขาจะสร้างบ้านสร้างเรือน ไอ้พวกนัง่ร้านมนัต้องแข็งแรง ถ้านัง่ร้าน
ไม่แข็งแรง การก่อสร้างนัน้ช าสดุเสียหายหมด แล้วช่างผู้ขึน้ไปก่อสร้างกจ็ะเกิดอบุตัิเหตดุ้วย 

จิตสงบแล้วจิตสงบเล่า สงบแล้วสงบเล่าจนมนัตัง้มัน่ จนจิตมีก าลงั นัง่ร้านนัน้แข็งแรง 
จิตใจที่มนัแข็งแรง มีอ านาจวาสนา นัน่น่ะมนัค่อยร าพึงไปเห็นกาย แตน่ัง่ร้านของเรายงัไม่
แข็งแรง เราจะสร้างตึกสร้างร้านใหญ่โตขึน้ไปมนัเกิดความช ารุดเสียหายได้ แต่ด้วยความ
ช านาญของคนก็ผกูเอา พยายามขดัให้มนัมัน่คงของมนั ด้วยความช านาญก็ท าไป นัน่มนัก็
อนัตราย นี่อนัตรายนะ อนัตราย ถ้าท างานเสร็จมนักเ็สร็จได้ อนัตราย ถ้าท างานไม่ได้นะ มนั
ช ารุดเสียหายขึน้มามีปัญหาทัง้นัน้นะ่ 

นี่พดูถึงว่าการท าความสงบของใจ เราท าความสงบของใจขึน้มา ถ้าใจมนัสงบแล้ว 
ความสงบบ่อยครัง้เข้าๆ ท าซ า้ท าซาก ถ้ามนัมีก าลงัของมนั 

ถ้าไม่มีก าลงั ก าลงัไม่พอ หรือว่าท าไปแล้วมนัอยากรู้อยากเห็น มนัอยากฝึกหดัใช้
ปัญญาก็ใช้ไป ใช้ไป แต่มนัต้องมีจุดยืนไปข้างหน้าวา่จิตของเราต้องมัน่คง เราท าของเราแล้ว
เราหวงัประโยชน์กบัเรา 

ถ้าจิตเราไม่มัน่คงมนัก็อย่างนี ้เวลามนัท าไปแล้วนะ เวลาศรัทธามนัดีมนัก็ท าได้ แล้วพอ
ภาวนาไป พอมนัทกุข์มนัยากขึน้มา พอศรัทธามนัเสื่อม แล้วความทกุข์ความยาก คนมนัไม่มี
ขนัติธรรม ไม่มีความอดทน เลิก 

เราอยู่ในวงการพระ เราเห็นการประพฤติปฏิบตัิของพระ พระเวลาปฏิบตัิ พระบวชใหม่ๆ 
ปฏิบตัิเข้มแข็งมาก พระปฏิบตัิมา ทกุคนบวชมาแล้วอยากมาก 

อย่างเรา เราส ามะเลเทเมามา เราไม่มีที่พ่ึงที่อาศยั พอไปเจอครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง 
ครูบาอาจารย์ที่แนะน าได้ เออๆๆ เอาอยู่พกัหนึ่ง แล้วพอท าไม่ได้ ไปที่อื่นดีกว่า 

การท าที่ไม่สม ่าเสมอ เราอยู่ในวงการพระ เราดพูระมาว่าพระปฏิบตัิไปแล้วท าไมมนัไม่
ก้าวหน้า พระปฏิบตัิไปแล้วมนัไม่เข้มแข็ง พระปฏิบตัิไปแล้วท าไม่ต่อเนื่อง แล้วสดุท้ายแล้วมา
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อ่านพระไตรปิฎก ภิกษุเราผู้ประพฤติปฏิบตัิที่มนัไม่ได้ผลเพราะขาดความเสมอต้นเสมอปลาย 
ขาดความสม ่าเสมอ การท าสม ่าเสมอแล้วท าต่อเนื่องๆ 

ถ้ามนัท าของมนัสม ่าเสมอแล้วต่อเนื่อง แล้วถ้ามนัท าของมนัได้ ในพระไตรปิฎกอีก
แหละ ผู้ที่ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปี อย่างน้อยพระอนาคาม ี ถ้าท า
ต่อเนื่อง มัน่คง แล้วพยายามของเรา แล้วมีครูบาอาจารย์ชีน้ าที่ดี ท าต่อเนื่อง ๗ วนั ๗ เดือน ๗ 
ปี อย่างน้อยพระอนาคาม ี

แตน่ี่เรากระท ากนัไปแล้วล้มลกุคลกุคลาน แล้วมนัก็อยู่ที่วาสนาด้วยนะ วาสนาถ้ามนั
ขนัติธรรม มนัต่อเนื่องแล้วมนัท าของเราไป เวลาคนที่มีวาสนามนัจะมีปัญญาพยายามหาเหตุ
หาผลช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิของตน 

หาเหตหุาผลนะ หาเหตหุาผล องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็มนษุย์ หลวงปู่ มัน่ก็
มนษุย์ เราก็มนษุย์ ท าไมครูบาอาจารย์ท่านท าได้ แล้วครูบาอาจารย์เวลาท่านทกุข์ท่านยาก
ขึน้มาท่านทกุข์ยากขนาดไหน แล้วเวลาท่านหาทางออก หาทางออกอย่างไร 

เพราะเวลาเราปฏิบตัิมาใหม่ๆ เราอ่านประวตัิหลวงปู่ มัน่ อ่านประวตัิครูบาอาจารย์ แล้ว
เอาสิ่งนัน้เป็นคติ เป็นคตินะ มนัมีอยู่ ๒ เล่ม พดูบ่อยมาก แล้วก็อยากจะพดูอีก ประวตัิหลวงปู่
เทสก์กบัประวตัิหลวงปู่ หลยุ องค์หนึง่ติดสมาธิ ๑๑ ปี องค์หนึ่งติด ๑๗ ปี ท่านเขียนเอง อตัตโน
ประวตัิ ไปอ่านสิ 

โอ้โฮ! เราอ่านนะ โอ้โฮ! ติดสมาธิถึง ๑๗ ปีเชียวนะ โอ้โฮ! กลวัน่าดเูลย ติดสมาธิ ๑๗ ปี
คือเสียเวลาเปล่าๆ ๑๗ ปี องค์หนึ่งติด ๑๗ ปี องค์หนึ่งติด ๑๑ ปี นี่หลวงปู่ หลยุกบัหลวงปู่ เทสก์ 
อตัตโนประวตัิหลวงปู่ เทสก์ ไปอ่านได้ เราอ่านหนงัสืออย่างนี ้พออ่านเข้าไป โอ้โฮ! หนูี่ตัง้เลยนะ 
มนักลวั กลวัมาก กลวัติดสมาธิ พอกลวัติดสมาธิป๊ับ ตัง้แต่นัน้มานะ เราตัง้สจัจะเลย นิมิตไม่
เอา เห็นอะไรไม่เอา เอาความสงบแล้วฝึกหดัใช้ปัญญา 

เราอ่านประวตัิครูบาอาจารย์มา เราก็ได้ประโยชนจ์ากประวตัิครูบาอาจารย์มาเยอะ ที่
เราปฏิบตัิมาเพราะเราอ่านประวตัิครูบาอาจารย์มา ครูบาอาจารย์องค์ไหนปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ 
ปฏิบตัิอย่างไรแล้วมนัก้าวหน้า เรากเ็อาไอ้นัน่เป็นแบบอย่าง 
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ชื่นชมหลวงปู่ หลยุมาก เราอยู่ทางอีสานนะ เวลาฝนตก เราเดินรอบกุฏิ มนัคิดกระหยิ่ม
ยิม้ย่องนะ อืม! เกง่เนาะ แม้แต่ฝนตกแดดออกก็ยงัภาวนา เขาฝนตกเขาก็เลิกกนัแล้ว ไอ้เราฝน
ตก เดินรอบๆ ชายคา เดินจงกรม เดินรอบชายคา ชื่นชมตวัเองนะ ขายขีเ้ท่อยงัอวดอยู่นี่ ยงัคิด
ชมตวัเองว่า เออ! เอ็งกย็งัเป็นคนดีอยู่เนาะ ยงัไม่ทิง้ความเพียร 

พอมาอ่านประวตัิหลวงปู่ หลยุ ท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมในกลด กลดหลงัหนึ่งนี่ ท่าน
เดินจงกรมในกลด 

โอ๋ย! กูแพ้เลย ราบคาบเลย แต่เดิมเราเดินจงกรมรอบชายคา เวลาฝนตก หน้าฝน เดิน
จงกรมรอบชายคานะ เพราะฝนมนัตก ก็ยงัคิดขึน้มาในความคิด อืม! เราก็เร่งความเพียรของ
เรา เราก็ท าความเพียรของเรา มนัไม่มีทางจงกรม เราก็พยายามหาหนทางท าจนได้ ยงัชม
ตวัเองอยู่ว่ามนัไม่ทิง้ แต่พอมาอ่านประวตัิหลวงปู่ หลยุ โอ๋ย! หงายท้องเลย ท่านเดินจงกรมอยู่
ในกลด โอ้โฮ! อ่านอย่างนีแ้ล้วมาปลกุปลอบใจของตน อ่านอย่างนีแ้ล้วมากระตุ้น 

เราอ่านประวตัิครูบาอาจารย์มานะ อ่านมาเพ่ือเป็นคติเพ่ือเป็นแบบอย่าง เพ่ือมาพลิก
แพลงช่องทางในการปฏิบตัิของเรา เพราะอะไร เพราะเรากระเสือกกระสน เราอยากหาทางออก 
เราอยากหาทางไป ถ้าทางไปแล้วเราท าของเราอย่างนัน้ เราเห็นประโยชน์กบัเร่ืองนีม้าก ฉะนัน้ 
เราเหน็ประโยชน์กบัเร่ืองนีม้า เราถึงท าหนงัสือประวตัิครูบาอาจารย์ไปเพ่ือประโยชน์ ถ้าใครมี
แนวคิด ใครคิดจะเอาตวัรอด ใครคิดอยากจะมีคณุธรรม นี่มนัสอนตลอดเวลา แล้วเราน้อมมา 
อกาลิโกไง ไม่มีกาลไม่มีเวลา เราจะปลกุปลอบใจเราได้ตลอดเวลา เราจะท าให้เราหมัน่เพียรได้
ตลอดเวลา นี่ถ้ามีจิตใจคิดแบบนี ้

นี่พดูถึงว่าเขาจบัต้นชนปลายไม่ได้ 

ค าว่า “จบัต้นชนปลายไม่ได้” สิ่งที่มนัผ่านไปแล้ว เราเห็นประเด็นอยู่ ๒ ประเด็น ค าถาม
นี ้ประเด็นหนึ่งคือเขาไปรู้ไปเหน็ จิตสงบแล้วไปเห็นสจัธรรมอนันัน้ ถ้าไปรู้ธรรมๆ พอรู้ธรรม มนั
เป็นการยืนยนัว่า พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากบัสจัธรรม 
แล้วก็อริยสงฆ์ ถ้าใครไปรู้ไปเห็นเข้าแล้วมนัจะเชื่อมัน่ เชื่อมัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ถ้ามนัเชื่อมัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตเราเหลวไหลไป ถ้าไม่ปล่อย
ให้ชีวิตเราเหลวไหลไปมนัจะเป็นประโยชน์ ประโยชนก์บัการกระท าไง เรากระท า 
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มนัเหมือนกบัเราสัง่ซือ้สินค้าออนไลน์ แต่สัง่เท่าไรก็ไม่เคยมาส่งสกัที รอแล้วรออีก 
สินค้าไม่มาส่ง พวกเราก็เหมือนกนั ปฏิบตัิแล้วปฏิบตัเิล่า จิตไม่เคยสงบสกัที ปฏิบตัิแล้ว เฮ้ย! 
มนัจะมีจริงหรือวะ ปฏิบตัิแล้วมนัแห้งแล้ง 

แต่ถ้าใครปฏิบตัิไปแล้วไปรู้ไปเห็นเข้า ยืนยนั เหมือนสัง่สินค้า เขามาส่ง อืม! ได้ เดี๋ยวนี ้
โลกเจริญ อยู่บ้านก็สัง่ของได้ นี่กเ็หมือนกนั เวลาปฏบิตัิแล้วจิตมนัรู้ได้ จิตมนัเห็นได้ ถ้าจิตมนัรู้
ได้ จิตมนัเห็นได้ มนัเป็นการยืนยนัว่าปฏิบตัิแล้วมนัได้ผลตามความเป็นจริง ถ้ามนัปฏิบตัิแล้ว
มนัได้ผลตามความเป็นจริง เห็นไหม 

ที่เราเห็นประเดน็อยู่ ๒ ประเด็น ประเด็นหนึง่คือประเด็นนี ้ ประเด็นที่ว่า ถ้ารู้ธรรมแล้ว
มนัเป็นการยืนยนั เป็นการยืนยนักบัใจเราเองว่ามนัมีอยู่จริง มนัมีอยู่จริง แล้วถ้ามีอยู่จริงแล้ว ที่
ท าความจริงทีนีก้็อยู่ที่ความเพียรของเราแล้ว ความเพียรของเรา ความวิริยะ ความอตุสาหะ
ของเรา นี่ถ้ามนัเห็นความจริงนะ  

สอง เร่ืองการภาวนา เห็นไหม พอก าหนดพทุโธๆ พร้อมกบัลมหายใจ 

แล้วเวลาพดู มนัอยู่ที่จงัหวะและโอกาสคนกระท านะ ถ้าเราพทุโธได้เราก็พทุโธของเรา
ไป แต่ถ้าเราจะก าหนดลมหายใจก็ก าหนดลมหายใจของเราไป 

แตท่ีนีเ้วลาเขาบอกว่า เวลาที่มนัพทุโธอยากให้ละเอียดขึน้ 

เวลาเราวางสิ่งใดมนัต้องมีสติมีปัญญาไง เดี๋ยวเราก็พทุโธ เดี๋ยวเราก็อานาปานสติ แล้ว
ถ้ากิเลสมนัสวมรอยล่ะ เวลากเิลสมนัสวมรอย เขาถงึบอกว่าเขาพยายามจะพทุโธให้ละเอียดๆ 
อยากรู้ผลว่าถ้ามนัจริงจงัขนาดไหน 

อยากรู้ผล เห็นไหม ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลาถ้ามนัเข้าอปัปนา พทุ
โธๆๆ ให้มนัหนกัแน่นขึน้ไป พทุโธๆ พทุโธจนพทุโธไม่ได้เลย 

ถ้าพทุโธไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วพทุโธไม่ได้ หลวงตา ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัิแล้วท่าน
บอกพทุโธๆ พอพทุโธมนัจะหายหรือลมมนัจะหาย ส่วนใหญ่แล้วกิเลสมนัจะสวมรอย “เฮ้ย! 
อย่างนีต้ายนะ คนไม่หายใจไม่ได้นะ” นี่มนัจะสวมรอยตลอด 
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แต่ถ้าพทุโธ คนที่จะลงอปัปนาสมาธิส่วนใหญ่แล้ว เร่ิมต้นใหม่ๆ จะเจอประสบการณ์
อย่างนี ้ จะเจอเหตกุารณ์แบบนี ้ เจอเหตกุารณ์ที่ลงัเลสงสยั เจอเหตกุารณ์ที่ไม่แน่ใจ เจอ
เหตกุารณ์ทีไ่ม่กล้าท า เจอเหตกุารณ์ที่กลวั กลวัจะตาย 

แต่ถ้าคนพอมนัท าไป พดูอย่างไรก็แต่ ฟังมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ ถ้าใครไปเจอ
อาการแบบนัน้มนัต้องมีความรู้สึกอย่างนีแ้น่นอน รู้ขนาดไหนก็แก้อะไรไม่ได้ ถ้ามนัจะแก้ได้มนั
ต้องแก้ด้วยปัญญาของตน 

พอมนัไปถึงตรงนัน้มนัจะเกิดอาการอย่างนัน้เลย “อู๋ย! ไม่ตายหรือ อู๋ย! จะตาย” 

อ้าว! ตาย อะไรตายก่อน ขอลองด ูอะไรจะตายให้มนัตาย ว่าไปเลย พอมนัละเอียดไปๆ 
จนพทุโธไม่ได้ จนก าหนดลมหายใจไม่ได้ สกัแต่ว่ารู้ รู้อนัละเอียด รู้อนัละเอียด นี่อปัปนาสมาธิ 
ถ้ามนัเป็นทางโลก เป็นในทางฤๅษีชไีพรนี่เขารวมใหญ่ รวมใหญ่ รวมใหญ่แบบสมาธิ 

แต่เวลาถ้าในพระพทุธศาสนา เวลาใช้ปัญญาพิจารณาไปแล้ว เวลามนัพิจารณาไปนะ 
พิจารณาธาต ุ ๔ และขนัธ์ ๕ เวลามนัขาดเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป เวลาจิตกบักายมนัแยกออก
จากกนั กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส นัน่กเ็ป็นรวมใหญ่ รวมใหญ่ของธรรม ถ้ารวมใหญ่อย่าง
นัน้มนัขาดหมดเลย 

เพราะว่ารวมใหญ่ๆ มนัมีรวมใหญ่ด้วยสมาธิก็มี มนัพิจารณาไปแล้วเวลามนัสมจุเฉท
ปหานโดยมรรค มนัท าให้โลกนีร้าบไปหมด นัน่ก็มี เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัิไปทา่นมี
ประสบการณ์ของท่าน ค าว่า “ประสบการณ์ของท่าน” ท่านจะรู้ถงึวฒุิภาวะ ถึงฐานจิตสงูส่ง สงู
ต ่าขนาดไหน องค์ความรู้ๆ ครูบาอาจารย์ส าคญั ส าคญัตรงนี ้

ฉะนัน้ เราเห็นประเด็น ๒ ประเด็น ประเด็นหนึง่ที่ว่าเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรม กบัประเด็น
หนึ่งคือว่าจิตมนัระหว่างอานาปานสติกบัพทุโธ 

เราจะต้องมีสติปัญญา เราเป็นผู้คดัเลือกคดัแยก ท าอย่างนีถ้กู แต่ถ้าเราพลัง้เผลอ ไม่มี
สตนิะ กิเลสมนัหลอกเอง คือท าอะไรบางอย่างมนัควรจะได้ประโยชน์ กิเลสมนัพลิกแล้ว “อย่าง
นีด้ีกว่า อย่างนีด้ีกว่า” เราจะไม่เชื่อไง เราต้องมีจุดยนืว่าเราเป็นผู้ก าหนด เราเป็นผู้ก าหนด เรา
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เป็นคนตดัสิน เห็นไหม สติสมัปชญัญะ สติควบคมุดแูลในการปฏิบตัิ อย่าให้กิเลสมนัมาชกัน า 
อย่าให้กิเลสมนัมาโน้มน้าวไป ถ้าท าอย่างนีไ้ด้มนัถึงจะเป็นประโยชนไ์ง 

เห็นประเด็นอยู่ ๒ ประเด็นในค าถามนี ้

ค าถามที่ว่า ระหว่างพทุโธกบัอานปานสติ แล้วเราโยนไปโยนมา กรณีนีห้นึ่ง 

อีกกรณีหนึ่งทีเ่ราไปรู้ธรรมของเรา ถ้ารู้ธรรมคือไปเหน็รู้เห็นจิต จิตสงบแล้วเหน็ความ
สงูส่งกบัความต ่าต้อย 

แต่เดิมเวลาฟังกรรมฐาน เวลากรรมฐานจะพดู เวลาสงู เวลาต ่า ภายนอก ภายใน ฟัง
แล้วมนัเหมือนกบัเป็นสญัญาอารมณ์ไง “กายนอก กายใน กายในกาย มนัมีมาจากไหน มนัไม่
มีหรอก เวลาพดูก็พดูกนัไป มนัเป็นสญัญาอารมณ์ มนัไม่เป็นความจริง” แต่ถ้าคนไปรู้เข้าสะอึก
ทัง้นัน้น่ะ ไปรู้เข้าสะอึกเลย ถ้าไปรู้เข้า รู้ตามความเป็นจริง อืม! มนัเป็นอย่างนัน้จริงๆ  

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านพดูไง หลวงตาท่านจบมหานะ ท่านบอกท่านจบมหามา บาลีนี่
เข้าใจได้ ท่านบอกเลย สิ่งที่เวลาสมจุเฉทปหาน ขณะจิต ในต าราไม่มี ท่านเรียนมาแล้ว ใน
ต าราไม่มี ในต าราบอกวิธีการทัง้นัน้น่ะ เวลาผลให้มนัรู้เอง 

หลวงปู่ มัน่เทศนาว่าการ เวลาอะไรจ าเป็นท่านข้ามเลย ไม่ได้ ไม่ได้เพราะอะไร ไม่ได้ มนั
เป็นการท าลายลกูศิษย์โดยทางอ้อม เพราะมนัไปรู้ไปเห็นก่อน รู้โจทย์ก่อน มนัตอบโจทย์ได้ก่อน 
มนัสร้างภาพทัง้นัน้นะ่ ทัง้ๆ ที่ปฏิบตัิแล้วมนัควรได้ด ี มนัเลยไม่ได้ดีไง หลวงปู่ มัน่เวลาอะไรที่
เป็นความจ าเป็นท่านข้ามไปๆ ท่านไม่บอกให้กเิลสมนัเอาไปเป็นการท าร้ายผู้ปฏิบตัิ นี่
ความเห็นหลวงปู่ มัน่นะ หลวงตาท่านก็ข้ามไปๆ 

แล้วเวลาพระพทุธเจ้าไม่ฉลาดกว่าหลวงปู่ มัน่ ไม่ฉลาดกว่าครูบาอาจารยเ์ราหรือ ใน
พระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกนัน่น่ะ วิธีการดบัทกุข์ทัง้นัน้น่ะ แต่เวลาเป็นจริงๆ ขึน้มามนัเป็น
จริงในใจของผู้ปฏิบตัิ มนัเป็นจริงในใจของเรา ถ้าเป็นจริงในใจของเรา ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก 
เวลาเป็นจริงขึน้มาแล้วมนัเป็นภาษาปัจจุบนั ถึงมีกายนอก กายใน กายในกาย ปัญญานอก 
ปัญญาใน รอบรู้จากข้างนอก ภายนอก ภายใน 



รู้ธรรม ๑๕ 

©2020 www.sa-ngob.com 

แล้วคนแม่งไม่เป็นนะ “ภายในก็ดื่มน า้เข้าไปเย็นๆ ภายใน” นี่ความคิดทัง้หมด ภายนอก
หมด 

ท าความสงบของใจเข้ามา ใจสงบระงบัแล้ว ถ้าจติยกขึน้สู่วิปัสสนา นัน่น่ะภายใน 
ภายในนี่ภายในสมาธิ ภายในจิต ภายในที่ปฏิสนธิจิตที่จะไปช าระกิเลส แต่ถ้าความคิดเรานี่
ภายนอกหมด เพราะมนัเกิดจากจิต มนัส่งออกหมด 

ภายนอก ภายใน ถ้าไม่เป็นพดูออกมานะ มนัปล่อยไก่ทัง้นัน้น่ะ เสร่อ ปล่อยไก่เป็น
คอกๆ เลย “ภายนอก ภายในจะเป็นอย่างนัน้” ถ้าอยา่งนัน้นะ เราก็บอกเลย จีวร กลบัจีวรมนัก็
เป็นภายนอก ภายใน เวลาห่มจีวรก็กลบัข้างเลย วนันีห้่มภายใน พรุ่งนีห้่มภายนอก จีวรกลบั
ข้าง กลบัข้างข้างนอก ข้างในไง มนัเป็นวตัถทุัง้หมด 

ภายในคือภายในมรรค ภายนอกคือสมมตุิบญัญัติ คือความคิดเรานี่แหละ นี่ภายนอก 

ภายนอก ภายใน ถ้าเป็นภายในนะ ฉะนัน้ เวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้าละกเิลสทัง้ภายนอกและภายใน ละกิเลสทัง้ภายนอกและภายใน 

ภายนอก เพราะเรามีกิเลสเราถึงไปติดรูป รส กลิ่น เสียงภายนอก ถ้าละกิเลสภายใน
แล้ว มนัละกิเลสภายใน มนัก็ละภายนอกด้วย ละกิเลสทัง้ภายนอกและภายใน ไม่ใช่ว่าละกเิลส
ภายใน แต่ยงัไปติดกเิลสภายนอกอยู่ มนัไม่มีหรอก 

ละกิเลสทัง้ภายนอกและภายใน ถ้าเป็นความจริงนะ ถ้าจะพดูในเชิงปฏิบตัิ ในทางบาลี 
ในทางวิชาการ แต่ถ้าเป็นกรรมฐานแล้ว ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะ ในวงปฏิบตัินะ พดู
จากประสบการณ์ของตน แล้วมนัพดูประสบการณ์เป็นส านวน 

หลวงตา ธรรมะหลวงตา ใครพดูนี่เราฟังออกเลยนะ นี่เป็นของหลวงตา ธรรมะอย่างนี ้
เป็นของหลวงปู่ เหรียญ ธรรมะอย่างนีเ้ป็นของหลวงปู่ ดลูย์ ส านวนใครส านวนมนั ส านวนใคร
ส านวนมนัมาจากไหน มาจากเขามีองค์ความรู้ แต่ถ้าไม่มีนะ เอาต าราตลอด 

หลวงตา เราฟังใครจะพดูก็แล้วแต่ เรารู้เลย นีจ่ าของหลวงตามา ใครจะพดูก็แล้วแต่ อนั
นีข้องหลวงตา อนันีข้องหลวงปู่ ดลูย์ ฟังทีเดียวรู้เลยว่าเป็นของใคร มึงจะไปลอกเลียนมา
อย่างไร เพราะเอ็งภาวนาไม่เป็นไง 
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ถ้าวนัไหนเอ็งภาวนาเป็นนะ มนัจะเป็นความรู้ของเอ็ง ถ้าความรู้ของเอ็งก็พดูออกมา
จากองค์ความรู้ พดูออกมาจากคณุธรรมของตน นี่คือพระกรรมฐาน 

แตน่ี่จะพดูไง จะพดูว่า มนัจะต้องไปตามทฤษฎี ตามอย่างที่เขาว่า 

ถ้าตามทฤษฎีนะ เวลาพระกรรมฐาน เวลาเทศนาว่าการในทางทฤษฎี เราจะบอกว่านัน่
จ ามา นัน้เป็นภาคปริยตัิ ไม่ใชภ่าคปฏิบตัิ ถ้าภาคปฏบิตัิเขาจะต้องเอาประสบการณ์ เอาความ
จริงในใจของตนสัง่สอนลกูศิษย์ นัน้เขาจะมีความรู้จริง เอวงั 


