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หลวงพอ  :  นานๆ  เราถึงจะมาทีหนึง่  นี่กเ็พิ่งมา  เมือ่วานนี้พระมาหลายองค  เขาไมรู  เขา 
นึกวาเทศนเมื่อวาน เขาก็เลยมาเมือ่วาน มาจากบานเย็นสุดใจ ๓ องค โยมอีก ๒ เพิ่งมานี่ 
แหละ  ทีนี้เดี๋ยวเวลาเราเทศนแลว  มนัจะเปนออกไปตามธรรมชาติเปนธรรมดา  แตถาเรา 
คุยกัน มนัมปีญหาตรงไหนเราตองเอาตรงนัน้เลย 

แมชี : เจาคะ 

โยม : คุณแมนี่ การพัฒนาจิต การเดนิจิตนีด่ีมากคะทานพระอาจารย ทานเลาใหฟงตะกี้วา 
เวลาที่ทานเขาพิจารณาตรงนี้จิตทานนิง่มาก  แต…  เดี๋ยวถายังไงรบกวนใหคุณแมเลาเลย 
คะ เพราะวาถายังไงจะได… 

หลวงพอ : พิจารณายังไง? 

แมชี : คืออยางนีค้ะ คือวาสมัยกอนที่อยูที่โนนเจาคะ ก็ทําสมาธิแลวก็พิจารณากาย ทีนี้ก็ 
มีครั้งหนึ่งที่พิจารณาเกศาก็รวงเปนผุยผงลงเปนดนิเลย  เห็นเนือ้  เนื้อกเ็ปอยกลายเปนดิน 
ไปอีก  เอา..เหลอืแตกระดูก  ก็เพงลงดูกระดูกอกี  เอา..กระดูกก็เปอย  เอา..ตายกลายเปน 
นั่นหมด ไมมเีราอะไรอยางนี้นะคะ รูสึกวาจิตก็ดีอยูสัก ๗ วันมั้ง แลวตอนหลังก็กลบัมา 
เปนเหมอืนเดมิอกีคะ 

หลวงพอ : ฟุงอกี
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แมชี  :  ฟุงอกีคะ  ก็คลายๆ  ไมติดตอกันหรอืยงัไงไมทราบนะคะ  แลวก็เอา..พิจารณาใหม 
อีก  ดูรางตัวเองใหเปนกระดูกนะคะ  นี่ศีรษะ  กะโหลกศีรษะอยางนีน้ะ  ตาลึกอยางนี้ 
อะไรตออะไรก็คอยๆ ดู  ก็ดูไปเรือ่ยๆ นี่ซี่โครงนะ นี่แขนขา  เวลานัง่มองเห็นแตรางเปน 
กระดูก ลกัษณะนั่งสมาธิอยางนีน้ะ อะไรตออะไรกด็ูไปเรือ่ยๆ แลวพออยูมาวนัหนึง่เหน็ 
พระที่เดนิอยูที่ศาลา เห็นทานเปนโครงกระดูก ทานเดินกนัมาเปนแถวอะไรอยางนีน้ะคะ 
ก็แลวทําไมไมติดตอกันหรือไงไมทราบ 

หลวงพอ : มันไมไดผล 

แมชี  :  ไมไดผลคะไมไดผล  คือมันก็ไมเปลีย่นแปลงจิตใจอะไรเรานะคะ  ตอนหลงัก็มา 
พบพระอาจารย___นะคะ ทานเปนลกูศิษยหลวงปูดลูยเจาคะ 

พอดีปวยคะ  แลวกอ็านหนงัสือของหลวงปูมหาบัว  ทานบอกวาสัมภาษณหญิง 
สาว  สตรีสาวนะคะ  ในหยดน้ําบนใบบัว  แลวเสร็จแลวเขาก็บอกวา  “เดี๋ยวนีก้ิเลสมาตม 
ตุนเขาไมไดอีกแลว” 

แลวหลวงปูกถ็ามเขาวา  “เขาภาวนายังไงนี่  หลวงปูยังนัง่จนกนพองแลวพองอีก 
นะกวาจะไดขนาดนี”้ 

ทีนี้ก็เลยสนใจ  ก็เลยตามไปหาเขา  เขาก็อธิบายใหฟงวา  แตกอนนี้เขาก็ใชสายพุ 
ทโธอยางนีน้ะคะ  ตอนหลังนี้ทานจะใหกําหนดสติ  เดินก็ใหมีสติรูอยูทกุกาวเดนิ  พอจิต 
สงบนิง่แลวก็ใหมาคอยดจูิต ดูจิตใหวาง วางอยูรูอยู ถามีอะไรเกิดขึ้นพอมีสตริูอยูก็ดับไป 
.. ใหดับไป.. 

แลวก็เมื่อเร็วๆ นี้กเ็ขาไปพกัอยูกับทานมา ๑๔ วัน ก็เลยเดินจงกรมภาวนา จิตมนั 
ก็เกิดปติ ก็เลยเนสัชชิกอยูจนสวางคะ รูสึกใจคอก็เบกิบานดี แลวจิตมนักเ็ลยนิ่ง นิ่งเฉยอยู 
เองเลย โดยที่ปรงุอะไรกป็รุงแลวมนัก็ดับไป มนัไมเหมือนกอนที่ปรุงแลวยาว 

ทีนี้พอปรุงแลวก็ดบัไป  ใหปรุงก็ได  ไมใหปรุงกไ็ดนะคะ  รูสึกวาจิตวางายขึ้นคะ 
ไมเหมือนกอนนีท้ี่แบบวาชอบคิดฟุงซานอะไรตออะไร  แลวพอดับไปแลว  บางทีก็
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กลับมาปรุงอีกอะไรเนี่ยคะ แตตอนนี้พอปฏิบัติดูจิตอยางทานนี่ รูสึกจิตมนันิง่ แลวทานก็ 
บอกวา ถาคุมจิตไดมันก็คุมไดหมดทกุอยาง  เพราะวากายก็จะนิ่งจะวางไปดวย พอจิตนิ่ง 
แลว กายก็จะเปนอัตโนมัติไปเลยคะ ทานวานะคะ มันจะตัดไปโดยอัตโนมัติ 

หลวงพอ  :  สติปฏฐาน  ๔  อยางการพิจารณาทีแรก  พิจารณากายนี่ถกู!  พิจารณากายแลว 
มันกลับคนืสภาพอยางนั้น อันนี้เพียงแตวาเราไมไดซ้ํา มันตองซ้ําบอยคร้ังๆ เขา 

อันนัน้มนัแลวมาแลว ปลอยวางไว เพราะวามนัผานมาแลว พิจารณากาย 

ทีนี้พิจารณาจิต  พิจารณากายก็ได  พิจารณาจิตก็ได  แตการพิจารณาจิตเราก็ตอง 
เปนการพิจารณา…ตองเปนการพิจารณา!  แตอยางที่วาเราดูจิตนี้มันเปน  “ปญญาอบรม 
สมาธ”ิ  ปญญามันจะพิจารณาอารมณแลวมันจะปลอยวางเขามา  ปลอยวางเขามาเปน 
สมาธิ  พอเกิดขึ้นเปนสมาธแิลว  พอปรุงก็ได  ไมปรุงก็ไดนี่  มันตองปรุงขึ้นมาแลว 
พิจารณาตรงนั้น! 

แมชี : เวลาปรุงขึน้มาแลวใหพิจารณา? 

หลวงพอ  :  ตรงนัน้!  ถาพิจารณาขันธ  อารมณจะเกิดขึ้นเพราะขนัธ  ขันธนีม่ันจะแทน 
กาย แตถาเราจะพิจารณากาย เราก็พจิารณากายไป ถาพิจารณากายมันจะปลอยวางอยางที่ 
โยมพูดนั่นถูกตอง เห็นเปนโครงกระดูกเลย พอเห็นเปนโครงกระดูกเลยแลวมนัตองซ้ํา 

ถาพูดถึงทีม่ันไมไดผล เพราะวามันพจิารณาไดครั้งไดคราว มนัไมตอเนื่อง ถามนั 
ทําตอเนือ่งๆ  พิจารณาซ้ําตอเนือ่งๆ  แลวมันจะปลอย...  มันจะปลอย...  เวลามันปลอย 
ขึ้นมานี่ 

ปกตินะเวลาเรากําหนดพุทโธนี้  มันมีความสงบสุขอยางหนึง่  แตขณะพิจารณาที่ 
เราเห็นกายที่วามนักลับคืนสภาพ  เกศามันลงมาเปนดินเปนอะไรขึ้นมานี้  มันจะมีความ 
เวิ้งวาง  เห็นไหม  ลกึซึ้งกวากัน  อันนีล้ึกซึง้กวากนัเพียงแตวาเราไมไดซ้ําไง  “มันตองซ้ํา 
ตรงนั้นบอยคร้ังเขาๆ” คือจะทําหนหนึ่งนั้นก็ทําไดแสนยาก แตมันจะตองทําซ้ําเขาไปอีก
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อันนีเ้ปนงานของโยมแลว  อันนี้ชัวร  อนันีเ้ปนงานที่วาโยมเคยผานมาแลว  ถาพูด 
แบบนี้โยมเขาใจเลย 

ทีนี้กลบัมาที่การพิจารณาจิต  “ดูจิต”  ดูจิตนี่เปรยีบเปนเหมือนคําบริกรรม  เพราะ 
เราดูจิตใหมนัสงบขึ้นมา  มันเปรียบเหมอืนคําบรกิรรมเลย  คําบริกรรมทําใหมันสงบตัว 
ขึ้นมา  พอมนัสงบขึน้มาแลว  เห็นไหมใชคําบริกรรมเพือ่เอาพลังงานอนันัน้มาพจิารณา 
กาย แลวสภาวะกายนัน้มนัจะแปรสภาพกลับไปคงที่ตามสภาวะเดิมของมัน 

อันนีก้็เหมือนกัน คําวา “ดูจิต” นี้ มันเหมือนเปรียบเทากับเปนคําบริกรรมนะ มัน 
ทําใหจิตสงบ พอจิตสงบขึน้มาแลว  อยางทีโ่ยมพูดมาตะกี้นี่ถกูตอง  “มันจะพิจารณากไ็ด 
จะใหมนัปรงุก็ได ไมใหมนัปรงุก็ได” 

มันอนัตรายตรงนีไ้ง  ตรงที่วาพอจิตมนัเวิ้งวาง  จิตมนัสบาย  อยางที่โยมพูด  ขณะ 
ที่วามันพิจารณาเขาไปแลว  เวลาปลอยกายขึน้มาแลว  พอถงึที่สุดแลวเราออกมา  มันก็ไม 
เห็นไดอะไรขึน้มาเลย 

อันนีเ้วลาเราดูจิตนี่จิตมนัสงบขึ้นมา  เราจิตสงบ  พอจิตมันสงบ  เราควบคุมตวัมนั 
เอง แตเดี๋ยวมนัก็จะฟุงอีก ฟุงไหม โยมวาฟุงไหม? 

แมชี : ตองคมุตลอดคะ 

หลวงพอ : ตองคมุเหน็ไหม เพราะมนัตองคุม มันไมมีตัวสมจุเฉท 

แมชี : ตองมีสติอยูตลอด ทุกลมหายใจเขาออก 

หลวงพอ : ถูกตอง มันกอ็ันเดียวกัน สติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม สิ่งใดก็ไดถาเรา 
ชํานาญ  เพียงแตตอนพิจารณากายนั่นนะ  โอโฮ..ถาเปนเรานะ  โอโฮ..อยางนัน้นัน่คอืมนั 
เขาทางแลวนะ มันพิจารณาแลว 

แมชี : แตมันทิง้ใชไหมคะ?



สนทนาธรรมกับแมชีที่หัวหิน  ๕ 

หลวงพอ : ทิ้ง  ตองซ้ําสิ! ซ้ําแเลวซ้ําเลาๆ ซ้ําอยูตรงนั้นแหละไมไปไหนเลย แลวมันจะ 
ขาด พอมันขาด  มันตองมีสงัโยชนขาด 

อันนีค้ือวามันปลอยวาง ปลอยวางอยางหนึ่ง แตสมจุเฉทปหานอีกอยางหนึ่ง 

ปลอยวางนี้ตามตําราบอกวาคือ  ตทังคปหาน  การปหานกิเลสชั่วคราว  แตถาจะ 
ปหานกิเลสโดยที่วาพระพุทธเจาปรารถนาใหพวกเราปฏิบัติกันนั้นมนัตองสมุจเฉท 
ปหาน ถาสมุจเฉทปหานนะ กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทกุข มันจะแยกออกจากกนั 
เลย เห็นสภาวะตามความเปนจริง 

อันนีก้็เหมือนกัน  ถาจิตมนัสงบ  ดูจิตนี้มันอยูในวงของสมถะ  เพราะเราพิจารณา 
ควมคมุมนั แตมันยงัไมมีอะไรของเราขาดออกไป ไอตรงทีม่ันขาดออกไปนี่สําคัญ! 

ดูจิตแลว อยาเผลอตรงนี้ เผลอตรงทีว่า “คิดวาดูจิตนีเ้ปนผลงาน” 

แตดูจิตนี้เปนการหาอุปกรณในการทํางาน ดูจิตนี้เปนการหาพลังงาน ตองการตัว 
พลังงาน  พลังงานคือตัวใจ  พอตัวใจตัวนี้เขาไปทํางานในวิปสสนา  ถาจะวิปสสนาก็ที่มัน 
ฟุงขึ้นมานี่  ตองฟุง  ฟุงแลวพิจารณาความฟุงนั้น  ฟุงนั้นเกิดจากอะไร?  เกิดจากขันธ  ๕ 
ขันธ ๕ เกิดจากสัญญา สัญญาอยูทีไ่หน มนัตองแยกตรงนี้อีกทีหนึ่ง 

ถาแยกตรงนี้ออก…ไมคาน  แตถาไมแยกตรงนี้ออก…คาน! 

แมชี : คาน คืออะไร? 

หลวงพอ : คานหมายถงึวามนัยงัไมถึงที่สุดไง แตถาไปแยกตรงนี้แลวชัวร 

สติปฏฐาน ๔  กายก็ได  จิตก็ได  แตถาพูดถึงทําไปแลวนะ พอพิจารณาจิตแลวมนั 
แยกนะ อารมณจะไปเกิดเหมอืนกบัตอนพิจารณากายแลวมนัปลอยวาง
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จะเดินมาทางไหนก็แลวแต ถาเขากรุงเทพ กรุงเทพคือกรงุเทพ ทุกสายมาตองเขา 
กรุงเทพเหมือนกนั อันนี้ก็เหมือนกนัสายไหนมาก็เหมือนกัน เขากรุงเทพเหมือนกนั ตอง 
ไปเปนสมจุเฉทขาดเหมือนกนั 

โยม  :  ทานพระอาจารยคะ  ตะกี้ไดฟงมาในรถ  คุณแมไดเลาใหฟงอยางหนึ่งวา  พอมาอยู 
กับทานพระอาจารย___  แลวทานพระอาจารย___ใหมองจิต  ใหดูจิตอยางเดยีวไมตองไป 
ทําอยางอืน่ กายไมตองพจิารณา ถาเราคุมจิตอยูปบนีม่ันจะเปนไปเอง 

ตรงนี้คุณแมก็เลยไมไดงาน 

หลวงพอ : ตรงนี้คือหัวใจนะ...! 

โยม : คะ  เทากับคุณแมกดตรงนี้ไวเลยไงคะ ทานอาจารย 

หลวงพอ : กดไมไดนะ  เอาวาไป.. 

แมชี  :  ก็สมยัแรกตอนที่ไปใหมๆ  นีก่็แบบกดคะ  คือจองนะคะ  แตตอนนีป้ลอยตาม 
ธรรมชาติ คือคอยดวูาเขาจะคิดอะไร เราก็ดับไป คิดขึ้นมาแลวก็ดับไป 

หลวงพอ : มันอยูตรงนี้ มันไมไดอยูตรงนั้นหรอก 

มันอยูตรงความเห็น ที่ทิฏฐินี่  “สัมมาทฏิฐิ  -  มิจฉาทิฏฐิ” 

ถามีสัมมาทิฏฐิแลวมนัจะถูกตอง ตรงนี้สําคัญนะ ถาอยางที่โยมพูด อยางที่มนัฟุง 
ขึ้นมาพิจารณาแลวจะหลุดไปๆ 

ความเห็นจากภายใน ถาเห็นวาอันนี้มนัเปนงานแลว มันก็จะอยูแคตรงนั้น ใจนี่ 
แปลกนะ ถาคิดวาตรงนี้เปนประโยชนแลวมันจะไมกาวเดิน แตถาคิดวาอันนี้เปน 
ความผิดแลวมันก็จะกาวเดินตอไป 

ดูจิตนี่อนัหนึง่ พิจารณาแลวปลอยวางนีอ่ีกอนัหนึง่ แต!  แตโยมยังจบัตัวจิตไมได 
โยมจับตัวจิตไดไหม?
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แมชี : เออ.. คือจิตนี้ก็คอืความคิดใชไหมเจาคะ? 

หลวงพอ : จิตคือนามธรรมเนาะ เออ..ใช ถูกตอง (หัวเราะ) 

แมชี : จิตคือความคิดนะคะ ทีนี้ตองมีสติ ถึงจะทันกบั… 

หลวงพอ : เอา..ทัน ใชๆ  (หัวเราะ) 

แมชี : ใชไหมคะ ตองมีสติกอน ทนีี้ตอนหลังมาสังเกตวา สติเราอยูที่ไหน ออจิตมันก็จะ 
ไปอยูทีน่ั่น มันไมไดอยูที่ตัวนี้หรอกนะ มนัไมไดอยูตรงนี้หรอกนะ มนัอยูทั่วไป สังเกต 
วาถาสติเราอยูทีไ่หน  จิตก็จะไปตามรูอยูทีน่ั่น  แลวก็คลายๆ  พอมองอะไรก็ธรรมะกค็ือ 
ธรรมชาติ มองใหเหน็ไปตามธรรมชาต ิ

หลวงพอ : นี่ไง... นี่ตรงนี้มนัจะเขาไปหาผลแลว แลวเราไปคิดวาอนันี้เปนผลแลว 

ถาบอกวาทกุอยางเปนธรรมชาติ  ธรรมะเปนธรรมชาติ  เรารูตามธรรมชาติรูตาม 
ความจรงิ ก็คือ รูเทาธรรมะ 

หวาย!! 

โยม : งานยังไมไดทํา 

แมชี : ใชไดไหมคะ? 

หลวงพอ : เดี๋ยว.. เอาวาไป 

โยม  :  เดี๋ยวขอขัดนิดนะคะ  ตะกี้ที่คุณแมพูดมา  เดี๋ยวขอจับประเดน็ถวายทานอาจารย 
นิดนึงวา คุณแมปฏิบัติจิตในลักษณะนี้แลวทานอาจารย___บอกวา อันนี้มนัเหมือนกับวา 
เปนทางลัด  การดูจิตนีน่ะคะเปนทางลัด  พอเราไดธรรมจากครูบาอาจารยวาอันนี้คือทาง 
ลัด  อยางที่ดิฉันเคยกราบเรยีนถามทานอาจารยวา  ทานอาจารยเรามีทางลัดที่จะกาวไปสู 
การบรรลุธรรมไหม ตรงนีล้ะคะ พอดีคุณแมพูดถึงตรงนีว้าเปนทางลัด ทีท่านอาจารย___ 
พูดวา ถาเราดูจิตอยางเดียว เราดูมนั มันจะไปไหนเราดูมัน แตเราไมปรุงมัน นี่คือทางลัด
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หลวงพอ  :  เราไมอยากจะพูดถึงทานอาจารย___  เราอยากจะวางทานไวองคหนึ่ง  วางไว 
ตางหาก  เพราะวานีเ่รากําลังพูดเรือ่งธรรมะ  เราคุยกนัดวยเหตุผลนะ  เราไมคยุถึงเรือ่งตัว 
บุคคลเนาะ ตัวบุคคลทุกคนดีหมดนะ 

เราเคยไปคุยกบัเขาทีหนึ่ง  เราก็จับประเด็นตรงนี้ได  ตรงที่วาเขาบอกวา  “หลวงปู 
ดูลยสั่งไววา ใหดูจิต ใหรูจิต” 

ถารูจิตจากการดจูิตแบบนี้  ถาพูดถงึจิตรูในตัวมันเองนี่สงออก  จิตสงออกเปน 
สมุทัย ถาจิตเขามาถึงเปนมรรค 

เราจะบอกวาหลวงปูนะพูดถูก แตพวกเราตีความหมายผิด..! 

คําวา “ดู” เราก็ตีวาดู แตคําวาดูของหลวงปูนี่คือ ทานใหคนควา พิจารณา มันตรง 
นี!้ 

เราถึงบอกวามันอยูทีก่ารตีความ  การดูแลวคนควานีอ่ยางหนึง่นะ  กับการดเูฉยๆ 
นี่อีกอยางหนึง่ 

แมชี : คืออนันีน้ี่มนัจะตองรูอยู มีสตริูอยูตลอดนะเจาคะ 

หลวงพอ : ถูกตอง..  “รู” 

แมชี : ตองพยายาม สตินี่สําคัญมากนะคะ ถาตราบใดที่เผลอสตนิี่ ก็เทากับอะไรนะ.... 

หลวงพอ  :  ธรรมะนี่นะ  ถาพูดถึง  “ธรรมะคือธรรมชาติ”  รถนี่ก็เปนธรรมชาติอันหนึง่ 
เพราะเขาสรางขึน้มา  รถก็พาเรามา  ถาเราไมลงจากรถมานี่  เราจะมานัง่ที่นีไ่มได  เราตอง 
ติดอยูในรถ

ธรรมะทุกอยางเปนธรรมชาติทั้งหมดเลย  แตจิตนี้รูภาวะธรรมชาติ  แลวทิ้ง 
ธรรมชาติไวตามความเปนจริง  จิตนี้เหนือธรรมชาติ  ถึงไดปลอยธรรมชาติใหกลับไป 
เปนธรรมชาติ
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ถาจิตนี้เปนธรรมชาติ จิตนี้ก็อยูในวัฏวน เพราะวัฏฏะนี้เปนธรรมชาติอันหนึ่ง 

แมชี : ตองทิง้ธรรมชาติอีกท?ี 

หลวงพอ : ถูกตอง!! 

แมชี : ทําจิตเปนกลางวางทั้งหมด? 

หลวงพอ : ถูกตอง ทีนีม้ันวางยังไง? วางอะไร? อะไรเปนเหตุใหวาง? 

ถางั้นมนัวางไมได  มันเปนความคาดหมายวาเราวาง  แลวมันกม็ีความสุขใจมี 
ความพอใจวาเราวาง แลวเราก็มีความพอใจแลวก็มคีวามสุข เห็นไหม อีกชั้นหนึ่ง 

ถาพิจารณาจิตนะมันมีตรงนี้  จิตนีม้ันแปลกประหลาดมหัศจรรยมาก  ทุกคนก็ 
ยอมรับมนัวาจิตนี้มนัลึกลับมาก แตความลึกลับของเขานี่มันตองคนควาอกีทีหนึ่ง 

บังเอิญเราก็พจิารณาจิตนะ  เรานี่พจิารณาจิตมาตลอดเลย  แลวเราคนความันมา 
แลวเราแยกมันเปนช้ัน.. ช้ัน.. ช้ันเลย 

ทีนี้เวลาเราไปคุยกับเขา แลวเขาไมไดคยุตรงนี้ แลวเขาพูดอยูคําหนึ่งเห็นไหม ไอ 
คํานี้มันบอกถึงสภาวะของหวัใจไง เขาบอกวา “แตเดิมความคิดเขามานี่ เขาตองพิจารณา 
กอนแลวมนัจะปลอยวาง แตเดี๋ยวนี้ไมตองเลย ความคิดเขามานี่มนัจะชนกับฐานของเขา 
แลวเดงออกไปเลย” 

แมชี  :  คือที่ทําแลวมันมีความรูสึกวา  มนัเหน็อะไรก็สักแตวาเห็นไปอยางนั้นนะคะ  มัน 
ไมเขามาปรุงจิตเหมอืนเมือ่กอน  คือกร็ูอยู  มีสติรูอยูทุกอยางอะไรมนัเปนไง  มันเหมอืน 
ตะเกียงที่แบบมโีปะ มนัไมเขามาถงึจิต มนัไมกระทบจิต 

หลวงพอ : ถามันไมกระทบจิตนะ นี่พูดถึงนะ โยมก็คิดวามนัเปนความดีเพราะมันสบาย 
ใจ ถูกตอง อันนี้เปนผูปฏิบัตทิี่เริม่ตนหาความสุข แตกิเลสมนัอยูที่ใจ ถาไมไดปลดเปลื้อง 
ไมไดถอนศรออกจากหัวใจแลวกิเลสจะหลุดไปไดอยางไร..!
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แมชี : วิธีที่จะถอนศรนี่จะทําอยางไรเจาคะ? 

หลวงพอ : นี่ไง ไอที่จะถอนศรออกจากจิต 

มันสบายใจนีถู่กตอง  มันสบายใจ  มันสงบเขามา..  สงบเขามา..  เราถึงบอกวาให 
มันปรุงขึ้นมาไง  มันปรุงขึ้นมาแลวตองจับอาการที่มันปรุงใหได  อาการที่มันปรุง  นี่ 
สังเกตตรงนี้นะ สังเกตตรงที่วามันจะปรุงขึ้นมาแลวพยายามดูวา  อะไรมันเกิดกอน แขก 
มันจรมา ขันธ ๕ มันจะขยับตัวนี่แขกมันตองจรมา อารมณมันถึงเกิด  อารมณนี่เหมือน 
แขกจรมาเลย  แลวเดี๋ยวมนัก็เกดิ  เดี๋ยวมนัก็ดับ  มนัจรมาตลอด  แลวมนัจรมานี่ใครเชิญ 
มันมา ใครเชิญมัน มันถึงมีอารมณ 

แมชี : ก็กิเลสหรือเปลาคะ? 

หลวงพอ : ขันธ ๕!  ขันธ ๕ นี้มนัตองขยับตัวเห็นไหม 

ขันธ ๕ นี้มันทํางานแลวนะอารมณมนัถงึเกิด 

ขันธ  ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  มันพรอมกนัเลย  มนัถึงเกิดเปน 
อารมณ 

ถาเราพยายามจบัตรงนี้ใหได  มนัถงึวามหัศจรรยไง  แตกอนเขาถงึวา  “ถาเวลา 
คนเราตายไปแลวนีค่ือขนัธ  ๔”  เราพิจารณาจิตมา  ในใจมนัก็คานอยู  เพราะตาม 
ประสบการณของเรา  เราคิดวาขันธ  ๕  ความรูสึกนี้เปนรูปอันหนึ่ง  ความรูสกึนี่  อารมณ 
เปนรูปอนัหนึง่ไหม? 

แมชี : ไมทนัเจาคะ…  ที่คิดวาเปนรปูหรือเปนอะไร 

หลวงพอ : นั่น!!  ถาจับไมไดตรงนี้ก็ยังพูดไมได ถาจับไดจะพูดได
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ทําไมพระสารบีุตรยนืถวายการพัดพระพุทธเจาอยูขางหลัง  แลวหลานมาตอวา 
พระพุทธเจา  พระพุทธเจาบอกเลยวา  “ถาเธอไมพอใจตางๆ  เธอก็ตองไมพอใจ อาการที่ 
เธอไมพอใจนั้นดวย” 

แมชี : เจาคะ 

หลวงพอ  : อันนัน้คือรูปของจิต! อันนั้นคืออารมณกระทบเลยละ  พระสารีบุตรพัดอยู 
นั่นนะ  สวางปบเปนพระอรหนัตขึ้นมาจากตรงนี้เลย  ถาเธอไมพอใจสิง่ตางๆ  ทั้งหลายนี่ 
เราไมพอใจคนโนน ไมพอใจคนนี้ แลวเอ็งทําไมไมพอใจความรูสกึของเอง็ละ 

แมชี : ตองไมพอใจตัวเองดวย? 

หลวงพอ : ไมใช! 

ไมพอใจความรูสึกดวย เพราะความรูสกึที่เกิดขึ้นนั้นมันกเ็ปนวัตถุสิง่หนึง่ 

เราไปเจอพระองคหนึง่นะ พระองคหนึง่มาถามมาพดูกับเรา พระมันเยอะเขาก็คยุ 
กัน  ทีนี้เขาจะเขามาถามปญหาแตเขาก็ยังไมกลา  เขาก็บอกวา  “ความรูสกึของเขานี่ 
เหมือนกอนกรวดกอนหินเลย” 

เราคิดเลยวาพระองคนี้ภาวนาเปน  ตกเย็นเขาก็หมผาเขามาหาเราเลย  “เอา..วามา” 
เขาพูดอธิบายเลยวา พอเขาปวย เขาจับอาการปวยนัน้วาเปนขันธ แลวมันแยกไง มันแยก 
ขันธ ๕ เปนขนัธ ๕ จิตเปนจิต ทุกขเปนทกุข เขาไดโสดาบัน! 

แมชี : อันนี้ขั้นสงูแลวนะคะ 

หลวงพอ : เพราะวาเขาจับไดไง เพราะเขาจับไดเขาถึงแยกได 

มันเหมือนกนัเลย  เหมอืนกับการพจิารณากายนัน่ละ  เวลาเราพิจารณากายเห็น 
ไหม  เกศากลับคนืสูสภาวะเดมิ  อันนั้นมันเปนดวยพลังงานของใจ  ถาใจมีพลังงานมนัจะ
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พิจารณาไดอยางนั้น แตถาสมาธิไมพอมนัจะพจิารณาไมได มันจะตั้งรปูขึ้นมาไมได ตอง 
สมาธิพอ 

อันนีก้็เหมือนกันเลย เพยีงแตวา กาย เวทนา จิต ธรรม, สมถกรรมฐาน-วิปสสนา 
กรรมฐาน เหมือนกนัเพียงแตตองจับหลกัใหได แตไมใชดูเฉยๆ 

เราอยูกบัหลวงปูเจี๊ยะมา  อยูกับพระอาจารยมหาบัวมา  ทานพูดเรื่องนี้ใหฟงเยอะ 
แลวพระก็มาถามปญหานี้เยอะ  เราจบัประเด็นพวกนี้ไวเยอะ  แลวพอเราออกมาเราก็มา 
เจอของเราเอง แตเราก็อธิบายใหเขาฟงไมเขาใจ เขาฟงเราแลวเขาไมเขาใจนะ 

แมชี : ถาคนยงัไมถึงกอ็าจจะไมเขาใจ 

หลวงพอ : ไมเขาใจ เวลาสงบนีเ่ห็นดวย ความสงบนี้มนัอยูในวงของสมถะทั้งหมด อันนี้ 
เปนปญญาอบรมสมาธิของหลวงปูบานตาด  การดูจิตนี้ก็คอืปญญาอบรมสมาธิ  สุดทาย 
แลวมนัก็เปนสมาธิเทานั้น 

แมชี : หลักใหญคือจะตองมีสมาธิดวย 

หลวงพอ : ถูกตอง ตรงนี้เราถงึไมคานไง เราไมคานตรงนีเ้ลย 

แมชี : ถาไมมีสมาธินี่จะไมมกีําลัง 

หลวงพอ  : ตองใชกําลัง แลวจะตองยกขึ้นวิปสสนา ตรงนี้เปนหัวใจ ถายกขึ้นวิปสสนา 
ไมได งานไมเดิน ถายกขึ้นวิปสสนาได นัน่ถึงจะเปนงาน 

แมชี : ยกขึ้น คือหมายถงึวาใหพจิารณา? 

หลวงพอ  :  ถูกตอง ยกขึ้นหมายถึงจับเหตุได จะพิจารณามันก็ตองมีเหตุใหพิจารณา ถา 
จับเหตุไมได ก็ไมมทีี่ใหพิจารณา
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แมชี : เชน เอะ ทําไมเราถึงไดเปนอยางนี?้ เอะ ทําไมเรารูสกึแบบนี?้ อะไรตออะไร ตอง 
คอยหาเหตุผลจากอันนี้ 

หลวงพอ : ถูกตองๆ  แลวพยายามดู 

แมชี : แลวถงึมนัจะทกุขก็ใหทน ทนดอูยูใชไหมเจาคะ? 

หลวงพอ : นี่ไงมันติดสขุ  คําวาถึงจะทกุขนี่ แหม.. 

แมชี  :  มันพิจารณาไปแลวบางทมีันทกุขไงคะ  แลวก็ตองทนดูทุกขกอนนะคะ  แลวก็ 
พิจารณา 

หลวงพอ  :  ไมเหมือนเรา พิจารณานี่เปนงานสนุกนะ โอ.. มันแยกแยะมนัสนุกนะ โอโฮ 
มันพั้บๆๆๆ อันนั้นเปนนั้น อนันี้เปนนี้ จนบางทีมนัแบบวาพิจารณาไปไมไหว สมาธิเรา 
ไมพอนีม่ันเปนโลก มันเปนโลกหมายถึงวาพิจารณาแลวมันไมไป มันวนเวยีนอยูในวัง 
วนนัน่นะ ทิ้งมันเลย แลวกลับมาที่คําบริกรรม กลับมาดูจิตเฉยๆ ถาพิจารณาไดก็กลับไป 
พิจารณาซํ้า ทําอยูอยางนี้ 

เพราะอะไร เพราะเริ่มตนเราหลงมากอน หลงมาหลายป ไปทางโนนก็ผิดไปทาง 
นี้ก็ผิด  ผิดไปหมดเลย  แลวพอมาจับตรงนี้ได  เพราะมันจับตรงนี้ไดนี่หลวงปูมั่นมาบอก 
เลย “เออ.. ทางเอ็ง ทางเอ็ง” พอหลวงปูมั่นบอกปบนี่ โทษนะ อะไรก็ไมเกี่ยว โลกนีกู้ไม 
สนเลย ตรงนีท้ี่เดียว ซัดอยูตรงนี้ ไมกีเ่ดือนนะ “จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข” แยก!  ขันธ ๕ 
แยกออกไปเหน็ๆ  เลย  ขันธ ๕  ไปกองอยูตรงนี้  ทุกขไปกองอยูตรงนี้  จิตมันแยกออกมา 
เปนอิสรภาพ พั้บ! 

แมชี : แตมันเปนความรูสกึใชไหมคะ? 

หลวงพอ : เห็นๆ  ทั้งรูทัง้เหน็  เห็นอยางนั้นเลย 

แมชี  :  ขันธ  ๕  มันก็คอืเวลาเราพิจารณานึกถึงขนัธคือรางกาย  แลวเวลาเจบ็ไขไดปวย  ก็ 
พิจารณาวา  “เรื่องของขนัธนะทีเ่จ็บปวยอะไรนี่ แตจิตเราจะไมปวยตาม”
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หลวงพอ : นักหลบ! 

แมชี : อันนั้นหลบเหรอคะ ที่เวลาปวยก็พิจารณาวา “เออ.. ตามเรือ่งเขา เรื่องของขันธ จะ 
เปนอะไรก็ชางเขา” 

หลวงพอ  : นี่มันหลบเห็นไหม หาเหตุผลเพื่อหลบ เราไมไดหาเหตุผลเพื่อสู ถาจะหา 
เหตุผลเพื่อสู “อะไรเจ็บ อะไรปวย ความเจ็บมาจากไหน” แยกเขาไปเลย ถาอยางนี้คือ 
นักรบ! แตอันนี้มนัเปนนกัหลบ มนัพิจารณาเขาไปแลวถอย 

แมชี : เหรอคะ ยังไมเขาใจ  เวลาเราเจ็บ เราปวด เราไมสบาย  ก็เลยพจิารณาวา เรือ่งของ 
เธอเรือ่งของกาย อะไรอยางนี้ ไมถูกตองหรอืคะ แลวจะตองพิจารณาอยางไรดีคะ? 

หลวงพอ : เวลาเจ็บไขไดปวย… 

แมชี : คะ มันปวด 

หลวงพอ  : เวลามันปกติทําไมมันไมมี แลวเวลามนัปวยนีม่ันมาจากไหน ถามันปวยนี่ 
รางกายนี้ยกใหหมอ แตความวิตกกงัวลของใจนี้ตองเปนหนาที่ของเรา หนาที่ของเราคอื 
ควบคมุใจของเรา ใจของเราไปเกาะเกี่ยวกับสิง่นี้ไดยังไง สิ่งนีเ้ปนธรรมชาติ ไดมาโดย 
ธรรมชาติของกรรม กรรมทีเ่กิดมาเปนมนุษยแลวไดสมบัตอิันนี้มา แลวเรากเ็อามา 
พิจารณา เอามาสรางคุณประโยชน เพือ่ปฏบิัติธรรมอยูนี้ เพราะตองการรูสิ่งนี้ไง รูสิ่งนีว้า 
อะไรมันปวย อะไรมนัเจ็บ อะไรมนัไข นี่มันจะเปนธรรมะโอสถดวย 

ถาพิจารณาเขาไป  ซ้ําเขาไป  แยกเขาไป  แลวมนัปลอยวางโดยธรรมชาติของมัน 
จิตเปนจิต  ทุกขเปนทุกข  บางทีหมอจะไมเกี่ยว หมอนี้ไมตองมายุงเลย  แตถาพูดถึงกําลงั 
ไมพอ  เอา..อันนี้ยกใหหมอ  เราถึงไดพูดกอนวารางกายนี้ยกใหหมอ  แลวถาเร่ืองหัวใจ 
ตองเปนหนาที่ของเรา  ถาหนาที่ของเรา  ก็ตองพิจารณาซํ้า  พิจารณาเขาไปเลย  พิจารณา 
ซ้ําเลย  แยกใหออกใหได  ไอปวดนี้คืออะไร  ปวดนี้ก็คือเวทนา  เวทนานี้ใครรับรูมัน 
วิญญาณรับรูมัน แลวรับรูแลวเพื่ออะไร สังขารก็ปรุงตอ สังขารปรุงก็ยึด เวทนาก็เลยเจ็บ 
อยูนี่ นี่คือการพิจารณา
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แมชี : มันยึดอยู เลยยงัทําใหตองเจ็บอยู 

หลวงพอ  :  ตองเจ็บอยู  แลวถาพิจารณาปบ  มันจะตัดหมด  เวทนาเปนสักแตวาเวทนา 
ใหมๆ นะ แตถาทันเวทนา เวทนาจะดับ 

ถาสักแตวานี่คือมันชาๆ  มันรูสึก  มนัไมเจ็บไมปวดแตมันรูสึกอยู  นี่คือเวทนาสัก 
แตวา  มันยันกนัอยูนะเวลาถาปญญามันเสมอกัน  แตถาปญญาถึงที่สุดแลวมันตัดช้ับ  ดับ 
หมด! ดับหมดเหลอืแตผูรูเฉยๆ 

แมชี : ตอนนั้นจิตทานตองเปนสมาธิอยางใหญนะคะ 

หลวงพอ : สมาธิอยางนีเ้ปนสมาธิกับปญญาเฉยๆ สมาธิปญญานี้เปนโสดาบนั สกิทาคามี 
นี้ก็เปนสมาธิปญญา จนอนาคามีนัน่ถึงจะมหาสติ-มหาปญญา 

สมาธิขั้นมหานี่มนัจะเกิดตรงนี้  แลวจะไปเกิดญาณหยั่งรูอัตโนมัติเปนอาสวกัขย 
ญาณ นั่นอีกช้ันหนึง่ เขาไปอีก มนัจะเพิ่มขึน้ไปจากไอที่วานี้ 

ที่เราเนนตรงนี้ไมใชอะไรนะ  เพราะไมอยากใหโยมไปเหน็วามนัเปนเรื่องภาระ 
ใหญโต พอพูดวา “แหม.. ตองสมาธิใหญ” มันเหมือนกับเปนเรื่องภาระใหญโตทีเ่ราแบก 
ไมไหว 

ไมหรอก  มันกเ็กิดจากพลังงานอนันี้  มันพัฒนาได  จิตตัวนีพ้ัฒนาขึ้นไปโดย 
ธรรมชาติของมนั จากสมาธินี้เปนมหาสมาธิ มันเปนสติปญญาขึ้นไปโดยชั้นตอน 

อยางในตําราบอกไง  สมาธิปกตินี่โสดาบนั  สมาธิปกติสมาธิธรรมดา  แลวขึ้นไป 
เปนสมาธิ  ๕๐  เปอรเซ็นต  ถาถึงอรหัตตมรรคนี้ตองสมาธิ  ๑๐๐  เปอรเซน็ต  ตองสมาธิ 
ครบบรบิูรณ  ตองละเอียดออนมาก  อันนั้นถาจะวามนัเปนเรือ่งสุดวิสัยกพ็อได  แตตอนนี้ 
ไมใช ตอนนี้ถาไปคิดวามันเปนเรือ่งใหญโต กําลงัใจมันก็ไมเกิดแลว แตถามองวาเรือ่งนี้ 
เปนปญหาเล็กนอย นิดหนอย มันจะสูได.. สบาย..  โธ..ของแคนี้
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แมชี :  เคยอานหนงัสือของทาน____นะคะ ลุง____เปนพี่ชายของทานนะคะ ตอนที่ทาน 
ปวยจะสิ้นแลวลูกก็พาหมอมา ทานก็บอกวา “มาทําไม” 

คือทานพูดวา “ใจทานสบายอยู ไมเปนอะไร มันวางอยู  รูอยู” ทานใชคําวา  “วาง 
อยู  รูอยู” กายก็คลายๆ วาทานจะใชคําวา “วางอยู  รูอยู”  แลวกไ็มตองหาหมอ ไมตองให 
หมอมานะ 

หลวงพอ : หมอไมเกี่ยว 

แมชี  :  คะ  ทานบอกวา  “จิตทานมันวางอยู  รูอยู”  อันนีท้านวางไดแลวใชไหมคะ  ถึงได 
บอกวา “ไมตองใหหมอมาไมตองอะไร เพราะจิตทานวาง ไมมีอะไร” 

หลวงพอ  :  การวางไดอยางนั้นเราคิดวาวางไดบางสวน  แตใจเรายังคิดวามนัยังติดอยู 
บางสวน  นี่พูดถงึความเห็นของเรานะ  แตหนังสือนัน่ยกไวนะ  ของ____นั้นไมเกี่ยว  เรา 
ไมพูดถงึ แตในความรูสึกของเรา เราวายังติดอยู 

เพราะถามันวาง มันจะวางทันที ไมไดวางอยูรูอยู ไอรูอยูนีก่็ตองปลอยหมด รูก็ 
ไมมี 

รูอยูไมไดนะ รูอยูคอืตัวตนใชไหม วางหมด สักแตวา ไมเกี่ยว จิตนี้เปนวิมุตติ ไม 
เกี่ยว แตถาสักแตวารู  ไอตัวรูนัน้มนัยงัไมไดทําลาย นี่คือความเหน็ของเรานะ 

แตทานตองวางไดบางอยางวา  ไมงั้นทานจะพูดอยางนี้ไมไดหรอกวา  “หมอไม 
ตองมานะ ไมเกี่ยว” เพราะถาเปนคนเจ็บธรรมดาก็ตองบอกวา  “โอย.. หมอเอย.. หมออยู 
ไหน” 

แมชี : ทานก็บอกวาไมตองใหหมอมา  บางทีทานกบ็อกวา กเ็ปนอยูแตจิตคลายๆ กับจิต 
ไมสัมผัส 

หลวงพอ  :  ถูกตอง  คนเรานะ  พูดถึงผูปฏิบัตนิี่พอมีหลักมีเกณฑจะเปนอยางนัน้  คนมี 
หลักมเีกณฑนี้ มันจะเห็นโลกเปนเรือ่งไรสาระ
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แมชี :  การปลอยวางได มนัจะคอยเปนคอยไป หรือปุบปบตัดไปเลยคะ? 

หลวงพอ  :  ตองคอยเปนคอยไป.. คอยเปนคอยไป..  จนถงึที่สุดแลวมนัตองสรุป มันตอง 
พึ่บ! 

เพราะพระพุทธเจาบอกวา  “เวลากิเลสขาด  ดั่งแขนขาด”  ในพระไตรปฎกวาไว 
ชัดเจนมาก กิเลสขาดนี่ตองดั่งแขนขาด กิเลสตองขาดออกไป แลวเราก็ยนืยันเพราะเราก็ 
เห็นอยางนัน้ ตองมีอะไรขาดออกไป 

ตรงนีเ้ราถึงไดคัดคานกบัเขาไง เขาบอกวา “ดูใจเฉยๆ แลวมันจะสงบไปเอง แลว 
จะไมมีอะไร มันจะเปนไปโดยตามธรรมชาติของมนั” อันนี้มนัเหมือนกับเราเอากิเลสเรา 
ซุกไว  ซอนไว  แลวเรากดของเราไวเฉยๆ นาเสียดายเวลานะ นาเสียดายมากถาทําอยางนี้ 
เราตองคุยออกมาใหได  ตองทําลายใหได  นี่คือโอกาสของเรานะ  โอกาสใครโอกาสมัน 
นะ 

แมชี : คือชวงที่กลบัมาอยูที่บานนี่นะคะ มนัก็รูสกึวาจิตมันไมสงบเทาที่ควร เรื่องนั้นเขา 
มา เรื่องนี้เขามา ก็ตองสูกนัหนกัหนอย ก็ตองพิจารณา ตองอะไรกนัในชวงนี้นะคะ 

หลวงพอ : เราจะพูดเลยตรงนี้นะเห็นไหม เพราะเหน็ผลของมนั เพราะพอมันไปกระทบ 
แลวถากิเลสไมขาด มันจะเปนอยางนี้ 

แมชี : ทีนี้รูสกึมนัจะตองสูกนัใหม 

หลวงพอ : ตองตั้งสติ ตองตั้งสติ ตองจอง ตองดู ตองเพง 

แมชี  :  คะ  ทีนี้รูสึกตองอาศัยจิตสงบทําสมาธิอยู  รู  คือมีสติอยูคะ  สรุปแลวก็คอืจะตอง 
พยายามมีสติอยูตลอด ใชไหมคะ? 

หลวงพอ : ก็นี่ไง อันนี้แหละเราถงึบอกวา อันนี้เปนเวลากาวเดิน เวลาเรากาวเดนิมนัตอง 
เปนอยางนี้
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แมชี  :  ก็คือตองมีสติอยูตลอด  เพราะวาพออะไรกระทบมนัก็เบาหนอย แลวพิจารณาวาง 
ไปได 

หลวงพอ : ถูกตอง ตองพิจารณา นั่นพจิารณาอยางนั้นนะ พิจารณาซ้ําเขาไป.. ซ้ําเขาไป.. 
มันอยางที่วา  “กายนอก  กายใน”  เวลาพิจารณากายนอกก็เปนกายนอก  เวลาพจิารณาไป 
แลวมนัจะปลอยเขามา..ปลอยเขามา..ปลอยเขามา..  แลวถาเราไมทิ้งนะ  มนัจะเขาถึงกาย 
ใน 

นี่ก็เหมือนกัน พิจารณาอารมณนี้ พิจารณารูป เสียง กลิ่น รส พจิารณาการกระทบ 
นี้ แตตองพิจารณา คําวา “พิจารณา” ก็คือตองพิจารณา พิจารณาเขาไปเรือ่ยๆ แลวมนัจะ 
เขาไปเรือ่ย  เดีย๋วจะจับตวัได  มันจับตองไดจริงๆนะ  ใจนี้  ขันธนี้  มันจับตองไดเลย  มนั 
เปนกอง กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ มันเปนกอง มันเปนรูป 
มันเปนแทง  มันเปนอนัเลย  แลวมนัรวมตัวกัน  แลวเราใชปญญาเขาไปจับตองได  จน 
แยกแยะได  มันจะแยกออกไปอยางนี้  พอเหน็ความที่แยกออกไปปบอารมณจะดับ  พั้บ! 
เพราะอารมณอาศัยสิ่งนี้เปนเครื่องดําเนิน ขันธ ๕ นี้รวมตัว อารมณถึงเกิด ถาเวลาขันธ 
๕  มันขาด  อารมณจะเกิดไดยังไง  มันก็ตองดับโดยธรรมชาติของมัน  เหมือนกับเช้ือไฟ 
ถาเช้ือไมมีไฟมันก็ตองดับโดยธรรมชาติของมัน  แตที่มันติดไดเพราะมีเช้ือ  นี่ก็ 
เหมือนกนั อารมณเกิดไดเพราะขันธ ๕ มันรวมตัว ถาปญญามันแยกออก อารมณก็ไมมี 
อารมณกเ็กิดขึน้ไมได 

แมชี : แลวจะดีหรือเปลาคะ? 

หลวงพอ : นี่ไง…นี่คือวิธีแยก…นี่ไงวิปสสนา 

แมชี : ไมมอีารมณ หมายถึง ไมมีความคิดอะไรทีม่นัเขามาอยางนัน้หรือคะ? 

หลวงพอ : ใช! 

แมชี : ความคิดอะไรที่จะเขามาทําใหใจเราแกวงอะไรอยางนี้ใชไหมคะ?
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หลวงพอ : ใช แตสักวารู รูสึกตัวนี้  รูอยู 

แมชี : มันรูอยูทุกอยาง แตจิตไมตองปรงุ ไมอะไร ไมเกี่ยว 

หลวงพอ : ไมออก จิตไมเสวยอารมณ จิตไมเสวยขนัธ ขันธกับจิตแยกกนัช่ัวคราว 

แมชี : แตรูหมด ใครจะเปนอะไรยังไงนี่จะรูหมดใชไหมคะ แตจิตไมรับ 

หลวงพอ : ไมรบั 

แมชี : แตยังรูอยูนะคะ 

หลวงพอ : รูสิ เพราะมันมีตัวรู 

แมชี : รูอยู วาอะไร..วาใคร.. แตมันไมปรุงไมรบั อยางอะไรผานมา นั่งภาวนา เอะ.. เห็น 
อะไรๆ ผานมาก็เห็นอยู ก็รูอยู ตัวไอนัน่บินมา 

หลวงพอ : นั้นนะมันไมเสวยอารมณ  มันไมเสวยขนัธ 

แมชี : คะ รูอยู แตจิตมันเฉยๆ มันไมเกาะเกี่ยวอะไร แตมีสติรูอยู 

หลวงพอ : นั่นแหละตองทําอยางนั้นบอยๆ 

แมชี : เหรอคะ? 

หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี  :  ตองมีสติรูอยู  คือพยายามรูนะคะ  มีสติรูอยูนี่  อะไรมันเขามาอะไร  มันกร็ูอยูใช 
ไหมคะ แลวมนักเ็ลยตัด ดับออกไปเองโดยอัตโนมตัิคะ มันรูแตมนัตัดไปเอง มันรูอยูแต 
คือจิตมนัไมเกาะเกี่ยวคะ 

หลวงพอ : อาการของจิต มนัตรงนี้
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สวนใหญแลวครูบาอาจารยถึงใหพิจารณากาย  เพราะการพิจารณากายมันเหมือน 
ยืนอยูบนแผนดิน  แตการพิจารณาจิตนี้มันเหมือนกบัเราพิจารณาบนยอดไม  เพราะเปน 
นามธรรม มันเหมือนอยูในอากาศ มันพลิกแพลงไดงาย 

แตเราจะพูดเลย  เราคิดนะวาอยางพวกภาคกลางเรานี้มันเปนพุทธจริต  จริตดวย 
ปญญา  มันก็ตองพิจารณาจิต  ถาพิจารณากายมันตองใชศรัทธาจริต  มนัตองใชความเช่ือ 
กําหนดพุทโธเขาไปใหได แลวเขาไปดู 

แมชี :  คือตอนที่พิจารณาแยกอันนั้นได จิตลงถึงอปัปนาเจาคะ แลวพอถอนมาแลว ก็วนั 
นั้นไปกราบหลวงปูคําดีเจาคะ  แลวหลวงปูก็เทศนใหฟง  ฟงแลวก็แหม..มีความรูสกึวา 
โอย..ซาบซึ้งมาก 

หลวงปูเทศนเปนช่ัวโมงๆ  ช่ัวโมงกวา  แลวหลวงปูไมเคยเทศนใหใครฟงขนาดนี้ 
เลยนะคะ  พอหลวงปูหยุดทานน้ํา  ในใจก็นึก  “หลวงปูเจาขา..เทศนตอ”  หลวงปูก็เทศน 
ตอใหอีก อูฮู..เทศนเปนช่ัวโมงเลยคะ แลวเดี๋ยวหลวงปูก็หยุดทานหมาก นึกในใจวา แหม 
.. จิตกําลังดีนะคะ ก็นึกในใจกราบเรยีนหลวงปูวา “หลวงปูเทศนตออกีเจาคะ” หลวงปูก็ 
เทศนๆ 

โอย..  จนเขาบอกกนัวา  “หลวงปูไมเคยเทศนใหใครฟงขนาดนี้เลย”  จนสุดทาย 
หลวงปูพูดถึงวา “จิตถึงอัปปนา” จิตก็ลงถึงอัปปนาเลยนะคะ 

หลวงพอ : อืม... มันตองถอย 

แมชี : เสร็จแลว รูทุกอยาง จิตรู แตไมสามารถจะขยบัเขยือ้นกายได จิตรูหมดวายังไง แต 
ไมมีแรงจะทําอะไรที่กายนีเ้ลย กายนี้เหมือนกับทอนไม หรอืเหมือนกับอะไร 

หลวงพอ : “สักแตวา”  ใช!  เขาใจ  เราเคยเปน 

แมชี : ทีนี้จนหลวงปูเลิกแลว ใครๆ เขากล็ากลับกันหมดแลว “โอโฮ เราออกไมได”
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พอออกไมไดก็เกรงใจ ก็คอยๆ ออก ยงัรูสึกสัน่อยู แลวกเ็ลยไปกราบทานอาจารย 
ที่เปนเจาอาวาส  พระอาจารยสีทนเจาคะ  แลวทานก็บอกใหพิจารณากายสิ  ขนาดทิ้ง 
มาแลวนีน่ะคะ พอทานบอกกเ็ลยนั่งพจิารณากาย มนัก็ยังพรากอยางนัน้เลยเจาคะ 

หลวงพอ : ตองพรากเหน็ไหม 

แมชี : พรากลงไปอยางนัน้เลย 

หลวงพอ : เราจับประเดน็ได เพราะโยมใชคําวา “มนัทิ้งมาแลว” คือโยมมีความเขาใจวา 
“ทิ้งกายแลวคือสิน้งาน” 

เขาใจอยางนั้นไหม?  ใหมๆ คิดอยางนั้นไหม? 

แมชี : ไมเขาใจ ไมไดคิดคะ รูแตวาจิตถึงอัปปนาแลว “เอะ..ทําไมเราถึงไดกระดกุกระดิก 
กายก็ไมได ทําอะไรกไ็มได” ไอความรูนีม่ันรูหมดทกุอยาง 

หลวงพอ : ฮึ! แตเดิม พื้นฐานแตเดมิตอนที่พิจารณากายแลวมนัไมตอเนื่อง เพราะโยมคิด 
อยางนัน้ มันไมตอเนือ่งเพราะโยมคิดวาพิจารณาแลวมันจบใชไหม? 

แมชี : คะ 

หลวงพอ : นั่นนะสิ ที่มันพลาด คือพลาดตรงนี้ 

แมชี : พิจารณาแลวก็ไมไดพจิารณาอีก 

หลวงพอ : นั่นแหละ เวลามนัพรากแลวก็ตองซ้ํา เหน็ไหมเวลามันลงอปัปนาแลวมนัก็ยงั 
ตองเจอกายอีก นี่พจิารณากายนะ 

แปลกนะคนนี่จะไมเขาใจ  มันคิดวาการพิจารณานี่เหมอืนกินขาว  กินขาวเสร็จ 
แลวเกบ็สํารับแลวก็เลกิกนั แตเดี๋ยวเอ็งก็ตองกินใหม 

แมชี : ใช
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หลวงพอ : นี่กเ็หมอืนกนั พอพจิารณาแลว ทุกคนพอพิจารณาแลวกเ็ลกิกัน 

ไมไดนะ!  ตองซ้ําแลวซ้ําเลา พิจารณาซ้ําๆ อยูนัน่นะ 

แมชี : อันนี้นีจ่รงิเจาคะ ทนีี้พิจารณาไดแลว ๗ วันสบายใจแลวกเ็ลยไมไดพิจารณาตอเจา 
คะ 

หลวงพอ : นี่มนัพลาดตรงนี้ 

โยม : โอกาสทอง! 

หลวงพอ : “ซ้ํา! ตองซ้ํา” ไอตรงซ้ํานี่สําคัญ 

ก็อยางทีพู่ดเมือ่กีน้ี้  เพราะเราหลงมาเต็มที่แลว  พอหลวงปูมัน่มาบอกในขางใน 
เลยนะ “นี่ละทางของเอ็ง” 

โอโฮ!  ไมไปไหนเลย  โลกนี้เหมือนไมมี  กลูออยูตรงเนีย้  ซัดอยูตรงนีไ้มไปไหน 
เลย  โลกนี้เหมอืนไมมี  เพราะเข็ด  มนัเข็ดมันหลาบมาเต็มที่  ซัดอยูนัน่  ซัดจนอยางที่วา 
“แยกหมด”

นี่มนัพลาดตรงนี้ 

แมชี : คะ 

หลวงพอ  :  นี่กเ็หมือนกนักอ็ยาใหพลาดอกี  ...จิตก็ได  กายก็ได...  ไมโตแยง  อะไรก็ได 
เพราะอยูในสติปฏฐาน 

แมชี : อยางใดอยางหนึง่ก็ไดนะคะ 

หลวงพอ : อยางใดอยางหนึ่งก็ได แตตองแยกเด็ดขาด ถาไมแยกนะก็ซุกไวใตพรม ถาไม 
แยก จะไมพิจารณาไมได ตองพิจารณา ตองแยกแยะ ตองวิปสสนา
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จะวิปสสนาก็ตองจับได...ตองจับได!  อยางที่เห็นกายนี่  วิปสสนาทั่วไปก็คอื 
วิปสสนาทัว่ไป แตเวลาเหน็กายมนัเปนสภาวะภายใน เพราะอะไร เพราะกําลังพอแลวไป 
จับได พอจับไดแลวพอมันปลอย เห็นไหม อนันี้กเ็หมือนกัน เหมือนกนัเปยบเลย ถาใหดู 
เฉยๆ จําไวเลย ดูเฉยๆ นี่เหมอืนกับเปนคําบริกรรม นี่คือสมัมาสมาธิ ไมผิด ไมผิดหรอก 

แมชี : แตเปนขัน้ตน 

หลวงพอ : แตอยูในขัน้ของสมถะ 

มันตองวิปสสนา กิเลสขาดเพราะวิปสสนาญาณ เพราะปญญาเทานั้น กิเลสไม 
เคยขาดเพราะสมาธิ สมาธิไมสามารถชําระกิเลสได แตถาไมมีสมาธิก็ชําระกิเลสไมได 
เหมือนกัน 

แมชี : ตองประกอบกนั 

หลวงพอ  :  ตองประกอบกัน  ตองใชปญญา  ปญญาอยางเดียวที่สามารถชําระกเิลสได 
ปญญาอยางเดียวเลย แตก็ตองมีสมาธิ 

โยม : ตรงนี้แหละคะ ที่ตะกี้คุณแมไดเลาใหฟง ถึงเสยีดายมาก ถึงขอรอง คอืขอใหคุณแม 
มาฟงเพราะรูวาการปฏิบัติตรงนี้นีม่ันยากมาก แลวคณุแมไดทั้ง ๒ อยาง  พิจารณากายก็ 
ได จิตก็ได 

หลวงพอ : ถาผานนะ เขาเรียกวา “อุภโตภาควิมุต” คือไดทั้งจิตไดทั้งกาย 

สวนใหญแลวนะ  ตามนิสัยนะ  อยางเชนอาจารยเจี๊ยะนีท่านพิจารณากายตลอด 
ตั้งแตขั้น  ๑-๒-๓  จนถึงที่สุด  พิจารณากายอยางเดยีว  แลวบางองคนะก็พิจารณาจิตอยาง 
เดียว 

จะมีหลวงตาบานตาดที่ทานพิจารณาเวทนากอน ขั้นแรกพจิารณาเวทนา นั่ง 
ตลอดรุง แลวขั้นที่ ๒ พิจารณากาย แลวก็ไปพจิารณาอสุภะ แลวทานก็พจิารณาจุดกับ 
ตอม คือพจิารณาจิต



สนทนาธรรมกับแมชีที่หัวหิน  ๒๔ 

ทานถึงไดอธิบายธรรมไดแตกฉาน  เหน็ไหม  องคอืน่ไมมีหรอก  เพราะพจิารณา 
แลวมนัจะเปนแคซกีเดียว  นี่ก็เหมือนกัน  ถามนัผาน  ๒  อยางแลวนี้มนัจะเขาใจหมดเลย 
แลวถาใครติดมาตรงไหน “เอา..มา มาสิ” แตถาเราไดขางเดียวนะ เพราะเราเคยไปหาพระ 
ไปพูดเรือ่งจิตใหเขาฟง  เขาฟงไมรูหรอก  เราก็วา  “เอ..  อาจารยองคนี้แปลก”  แลวพอเรา 
บอกเรื่องการพิจารณากาย  “เออ!  ทานไมพูดอยางนี้ตั้งแตทีแรกนี่หวา”  คือทานรูเฉพาะ 
กาย ทานรูจิตไมได การพิจารณาจิตนี้ทานไมรูหรอก ถาบอกเรือ่งพิจารณากายนะ “แหม.. 
ผมพิจารณากายนะมันเปนโครงกระดกูเลย แลวมันละลายลงอยางนี้ๆ นะ” ทานก็บอกวา 
“เออ! เมื่อกี้ไมพูดอยางนีน้ี”่ 

โยม : คะ เสียดาย 

แมชี  :  เคยเปนอยางนีน้ะคะ  นั่งแลวก็ตอสูกบัเวทนาจนถึงที่สุด  ตายเปนตาย  ก็ยอมตาย 
จิตก็วาง ๓ ทีเทานั้นละคะ หลุดออกจากรางไปเลย โอโฮ! ปติสุขมาก วางหมด โลกนีว้าง 
ไปหมดไมมอีะไรเลย  โอย..  เราคนเดียว  ลอย..  เหมือนกับลอยนะคะ  นกึอยากจะเหน็ 
อะไรกไ็ปเหน็  ไมไดเดิน  ..ลอย..  แลววางไปหมด  ไมมอีะไรเลยโลกนี้  แหม..แตปติสุข 
อยางอือ้ฮือ..  ปติสุขมากนะคะ  ก็รูสึกวาก็ไปเที่ยวสักพักหนึง่ก็กลับมา  ก็คอยๆ  มามี 
ความรูสึกที่กาย  ตอนนั้นกายนี่ก็ไมรูจกัวาอยูที่ไหน  แตตอนที่หลุดออกไปนี่เหมือนเรา 
ทุกอยาง ความรูสึกก็เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง ตัวก็เหมอืนตวันีน้ะคะ 

หลวงพอ : ถาฟงอยางนี้แลวนะ แสดงวาโยมก็มวีาสนาเหมือนกนั แตโยมใชไมเปน 

ไอตรงนี้ ถึงเวลามนัคมุได ถาเราทําจิตเราสงบขึ้นมาได แลวตรงนีม้ันจะคมุได ไอ 
ที่มันออกนี่เราเรียกวา “สมหลน” เห็นไหม เวลาสงบแลวมนัหลุดไปเอง แลวมันก็ไปตาม 
ประสามัน นี่มนัคือวาอํานาจวาสนา แตเราไมสามารถคุมมันได 

ถาโยมพูดนี่ ถาโยมไมพูดเราก็ไมพูด เราเปนอยางนัน้มาตลอด เราทําไดตลอด เรา 
คุมได 

แมชี  :  คะ  แตทีนี้  ตอนนั้นกายนี่กจ็ะไมรูจกัวาอยูทีไ่หนดวยนะคะ  ตัวตนนีจ่ะไมรูนะคะ 
ไปรูตัวใหมนีน้ะคะ เหมือนเราทกุอยางเลย
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หลวงพอ : มันหลุดไปเลย 

แมชี  :  ความรูสึกก็เหมือนขณะนีท้ี่เปนเรานี่นะคะ  ไมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย  ก็ถามครบูา 
อาจารยวา ถาตายแลวจะเปนอยางนี้ใชไหม ถามนัทกุข ตายไปมันก็ตองไปทกุข 

หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี  :  แตถาจิตเราปฏิบัติธรรมแลวตายตอนปติในธรรมจะมีความสุขมาก  รูสึกบอกไม 
ถูก วางไปหมด ไมมีใคร ไมมีอะไร ในโลกนี้วางไปหมดเลยเจาคะ 

โยม  :  ทานพระอาจารยคะ  ตอนที่ไปกราบทานอาจารย____นะคะ  ทานอาจารย____ได 
ช่ืนชมแมชีวา  อนาคตทานจะได  ทานวาอาจจะสามารถเปนน้ําหนึง่ได  แลวก็มีความรูสกึ 
วา  ทานพูดถึงวาแมชีเพียรมาก  จนในหมูมีความรูสึกวา  นาจะมาขออุบายธรรม  ก็เลย 
ติดตอกันมา  ก็โทรกนัไปโทรกนัมากเ็ลยไดที่อยูของแมชี  ก็เลยมานั่งสนทนากับแมชี 
ตอนแรกก็เขาใจวาเปนการดูจิต การพจิารณาจิต 

ทานพระอาจารย____ทานช่ืนชมแมชีวา  จิตทานไวมาก  แลวก็รูสึกวาทานมี 
วาสนามากคะ  หนูก็เลยวาจะมากราบขออบุายธรรมจากทานแลวก็เลยกลบัไป  ทีนี้ระยะ 
หลังนี้ไดมาถอดเทปธรรมของทานพระอาจารย 

ยอนกลับ  มันเหมือนเราอยูปากถ้ําคะทานพระอาจารย  แตวาโอกาสของแมชีทาน 
นี้มีโอกาสมากกวาเรา  วันนี้ก็เลยเชิญชวนคุณแมมา  แตวาก็มีบอกกับทานวา  เรา  ๒  คน 
เปนลูกศิษยทานพระอาจารย เราลงใจทานพระอาจารย แตวาถาแมชีฟงแลว..... 

หลวงพอ : ...แลวแต... 

โยม : อันนี้แลวแตแมชีจะพิจารณาวาอยางไร 

แมชี : อันนี้นะคะ ก็เปนธรรมะทีค่วรรับทราบไว แลวก็ควรปฏบิัติทั้งนั้นนะคะ เพราะวา 
อยูในสตปิฏฐาน ๔ พิจารณาทั้งจิต ทั้งกาย ใชไหมคะ ก็ใชได
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หลวงพอ : ใชได เราถึงบอกไง เราถึงบอกวาพิจารณาสติปฏฐาน ๔ ใชไดแต.... 

เพราะเรานะเราเคยคุยกับทานอาจารย____แลว  เรารูอะไรเปนอะไรหมด  แตเรา 
พูดอะไรไมไดใชไหม พระดวยกนั เรารูหมดนะ เรารูอะไรๆ ไปคุยกบัใครนี่รูหมด 

แมชี : คิดวาตองปฏิบัติ แลวมันจะเปนปจจัตตัง 

หลวงพอ : อันนีม้ันตรงนี้สิ มนัตรงนี้ทีว่า อยางที่เราพูด เราเนนหมดแลว เราเนนกับโยม 
หมดแลววา ตองวิปสสนา ถาไมวิปสสนาแลว โยมจะไมไดอะไรเลย 

แมชี  :  ตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะใชไหมคะ  วาอะไรทีม่ันเกิดขึ้น  ทีทุ่กขมันเกิดขึน้ 
เกิดขึ้นเพราะอะไร ทําไมมนัถึงไดเปนอยางนี้ อะไรตออะไรจะตองแยกแยะ 

หลวงพอ :  ถูกตอง  นี่ไงนักรบ ที่เราวาเห็นไหม นกัรบถึงจะถูกตอง ถาเราไมมีตรงนี้ใช 
ไหม เราก็พิจารณาอะไรก็ไดเพื่อจะหลบสิ่งนี้ เพื่อไมใหทุกขมนัเกิด ถาไมใหทุกขมนัเกิด 
มันก็ไมเปนอริยสัจ ทุกขควรกําหนด ถาเราหลบเราก็ไมไดกําหนดมัน ถาเรากําหนด ทุกข 
เปนอริยสัจ ละที่สมุทัย ทุกขนี้ละไมไดแตตองกําหนด ถาไมกําหนดทุกขจะละทุกขไมได 

แมชี : เจาคะ 

หลวงพอ  : พวกเราบนกันวา “ทุกข.. ทุกข..” แตไมมีใครเคยเหน็ทุกข ถาใครกําหนด 
ทุกขได คือเห็นทกุขได จะดับทุกขได 

ทุกขนี้ละไมได  ทุกขนี้เปนอริยสัจ  ทกุขนี้เปนความจริง  ทุกขนี้เกดิจากอะไร  สิ่ง 
ที่วาเวลาทุกขนี้เกดิจากอะไร  อยางนี้ปญญามันจะเกิด  นี่คือตัวมรรค  แลวถามันเกดินิ 
โรธะ เห็นไหม ถาทุกขมนัดับ อริยสัจมันเกิด ถึงเกิดพึ้บทีเดียวไง แตคนปฏิบัติมันจะเห็น 
นะ 

แตถาอธิบายอริยสัจในตํารานะ “นี่เกิดกอน.. นี่เกิดกอน..”  อันนั้นไมมทีาง  แต 
เวลาเกิดมนัเกิดพั้บ! ปุบ..ขาดเลย ถาอริยสัจเกิดจะเกดิอยางนี้ เราถึงไมคาน ไมคานเพราะ
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มันตองมีสมัมาสมาธิ  อยางที่พูดเมื่อกี้นี้  มันจะเกดิและมันจะตัดไปไดดวยปญญา  แตก็ 
ตองใชสมาธิ 

สิ่งนี้เปนการทําสมาธิอยางหนึง่  ที่เขาทํากนัอยูนี่คือทําสมาธิ  แตเขาไมรูตัววาเปน 
สมาธิ แลวจิตก็เปนอยางโยม 

____เขาเปนยิ่งกวาโยมอีก  ไอทีว่าหลุดออกไปนี่  เขาไปเห็นอะไรหมดนะ  เห็น 
พระ เห็นทองคํา เห็นถ้ํา เหน็สมบัตโิบราณ เรารูจากพระที่เขามา ทีแรกเราไมรู ตอนหลงั 
เราไปรูจักพระที่เขาเคยไปอยูดวยกนันะที่ลพบรุี  เขาบอกวา  “เขาไปเห็นอยางนัน้ๆ  นะ 
แลวเขาสามารถไปขอพระทองคําออกมาจากพวกเทพพวกอะไรได”  ตรงนี้ไงเขาถึงคิดวา 
เขาสิ้นแลวไง 

แลวพอเรามาคุยดูแลว  “อาว..ตาย”  เราพูดกับเขาไวเยอะ  ใหมๆ  ตอนเราไปนี่เขา 
เฉยๆ  แตตอนที่ไปนีเ้ราพูดกับเขาไวเพื่อตองการใหเขาไดสติ  ถาเขาไดสติแลวเขาจะได 
ประโยชนของเขาเอง  ถาเขาไมไดสติ  คิดวางานจบแลว  เขาไมตองทําอะไรแลว  ก็จะ 
ไมไดอะไร  แตถาเขาคิดวางานของเขายงัไมไดเริม่เลย  เขาจะมาเริม่งานใหม  อันนัน้จะ 
เปนประโยชนกับเขามาก 

เราเตือนเขาไวแลวในตอนนัน้นะ  แตสภาวะของเราเนาะ  มองไมขึน้วาเปน 
อาจารย  เราไปนีม้ันกิ๊กกอกๆ  ไปอยางนัน้นะ  แลวไปคุยโฉงเฉงๆ  เขาจะฟงหรอืไมฟงก็ 
ไมรู  แตเราเตือนไวหมดแลว กิรยิาของเรามนัไมสมกับเปนอาจารยคน  แตธรรมะนี้ใชได 
อันนีม้ันเปนจริตนิสัย ถาจะใหเราพูดเรียบรอย มนัพดูไมออก ธรรมะไมออก 

แมชี : อันนี้ก็แลวแตจริต 

หลวงพอ : ..ตองใหอยางนี้ ถาอยางนี้ออก.. 

อันนีเ้ราถงึไมขดัไง ดูจิตนี่เราไมขัด
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การดูจิตนี้  เราเคยคุยกับครูบาอาจารยมาบางองคนะ  ทานจะติมาก  ตามความคิด 
ของเรานะ  เราเห็นวาทานติเพราะทานจะเห็นโทษของมันวา  ถาดูจิตแลว  โทษนะ..  มันขี้ 
เกียจ มันจะไมทํางาน มันจะดูแลวมนัจะพอใจ แลวมันจะนอนอยูตรงนั้น 

ออ.. ที่ครูบาอาจารยทานติ คือติตรงนี้ แตทานไมไดพูดออกมา 

อาจารยเจี๊ยะ  ทานเคยถามพระบอย  “ดูจิตแกกิเลสไดไหม?” 

ทานถามพระเวลาพระมาถามทานนะ  ทานจะเตือนพระไงวา  “ดูจิตนี่แกกิเลส 
ไมได” 

แตสําหรับเรา  หรือทางครูบาอาจารยที่ผานทางปญญาจะบอกวา  ดูจิตนี้มันเปน 
สมถะ ที่มนัสรางพลังงาน มันไมผดิหรอก เพียงแตจะทําอยางไรไมใหจิตมันขี้เกียจ คือก็ 
ตองใหจิตยกวิปสสนาอีกชั้นหนึ่ง ตรงนี้! ตรงนี้สําคัญ 

ถึงบอกวา  สมถะแลววิปสสนาไง  ที่เราเนนใน  ๒  มวนนัน่  “สมถะยกขึน้ 
วิปสสนา” ถาไมยกขึ้นวิปสสนา มันไปไมรอด 

แมชี : พอเจออะไรทุกอยางนะคะ ก็พิจารณา.. พิจารณา.. 

หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี : แลวกว็างใหได ใชไหมคะ ตองวางสิ่งนั้นใหไดดวยใชไหมคะ หรอืวายงัไงคะ? 

หลวงพอ  :  ไม!  จะพิจารณาถากําลงัมนัพอ  แตไมใชจะวางสิง่นัน้ไดหมดตลอดไปนะ 
บางทีเราพจิารณาไปแลวมันวางกันไมได  กําลังเขามากกวา  กําลังกเิลสคอืความยึดมัน่ 
ความติดพันมันมากกวากันไง สูไมไหว ตองปลอย.. แลวกลบัมาดูจิต 

แมชี : กลับมาทําความสงบ  เพื่อใหมกีําลัง 

หลวงพอ : ถูกตอง นี่ตรงนี้
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แมชี : ที่จรงินัน้ จะตองใชคูกันอยูตลอดเวลานะคะ อนุโลม ปฏโิลม 

หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี : จะเอาอยางหนึง่อยางใดนี่ยงัไมได แลวตองใชอยางนี้ตลอดไป 

หลวงพอ  :  ตลอดไป  ถาอยางหนึง่อยางใดมรรคะไมสามัคคี  มรรค  ๘  มันมีสัมมาสมาธิ 
ดวย  สัมมาสมาธิ  เปน  ๑  ในมรรค  ๘  แลวถาไมมมีรรค  ๘  แคมรรค  ๗  มันจะไปได 
อยางไร  เปนไปไมได  ตองมีสัมมาสมาธิ  แตถาสมาธิมันเดนเกนิไป  มนัมากเกนิไป  มนั 
แข็งกลาเกนิไป  มนัก็ตองกลับมาวิปสสนา  ถึงตองใชปญญาอบรมสมาธิ  มรรครวมตัว 
มรรคตองไปพรอมกนัหมด มรรคขาดไมไดเลย 

แมชี : ตองควบคูกนัอยูตลอดเวลา 

หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี  :  ตองพจิารณาดวย  แลวก็ทําความสงบดวย  ถามันไมไหวก็ตองเขามาทําความสงบ 
เพื่อจะใหมีกําลงั แลวกพ็ิจารณา 

หลวงพอ : ถูกตอง 

มันอยูที่ตรงนี้นะ มันอยูทีอ่าจารยชี้นํา ถาอาจารยไมชี้นําอยางนี้ มันก็วาอยางนี้ 
เปนอยางง้ัน อยางงั้นเปนอยางงั้น 

เราฟงทเีดียวออกหมดนะ  ขอใหพูดเถอะ  ใครมาก็แลวแต  เราฟงทีเดยีวกร็ูเลยวา 
ติดตรงไหน 

แมชี : ทานผานมาแลว ฉะนั้นพอใครพูดอะไร ทานก็จะเขาใจแจมแจง 

หลวงพอ : เขาใจหมด จะรูเลย ติดตรงนี้ๆๆๆๆ ติดตรงไหนนี่รูหมดเลย ขอใหพูด



สนทนาธรรมกับแมชีที่หัวหิน  ๓๐ 

แมชี : ทีนี้ถามันพิจารณาแลว แลวมันยังดับไมได บางทีดับไดแลวนะ มนัก็กลับมาคิดอีก 
แลว 

หลวงพอ : คิดอีก 

แมชี : คิดอยูนั่นแหละ ทําไมมนัไมยอมขาดสักที 

หลวงพอ : อาว.. ก็มันดับชั่วคราว 

แมชี : แลวตองทํายังไงเจาคะ? 

หลวงพอ : ถามันดับชั่วคราว ก็ตองซํ้าสิ 

แมชี : ก็ตองพิจารณาใหมอกี 

หลวงพอ : นั่นแหละ ถูกตอง 

แมชี : แลวบางที ก็เกิดกเิลสคอืโมโห “แหม.. ไมไดเรื่อง!” 

หลวงพอ  :  นี่ไง  เพราะความเขาใจผิดไง  ก็อยางที่พดูเมื่อกี้นี้  ที่เขาใจวา..  กินขาวแลวจะ 
เลิกกนั 

ไมมีทาง! ซ้ําๆ ซากๆ ถายังชําระขาดไมได ก็ยังเกิดอีก จนขาด พึ่บ! อยางที่วานี่ 
เกอๆ เขินๆ นี!่ “ขันธเปนขนัธ จิตเปนจิต” เพราะมันขาดแลว เพียงแตวามนัตอกันได 
มันตอกนัโดยที่วากิเลสมันไมเกี่ยวแลว ตอกันโดยที่วาพระพุทธเจาตรัสรูแลวยังใชธาตุ 
ขันธอยูเลย นี่มนัยังตอได แตตอดวยอนันี้มนัเปน ภาราหะเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธนี้เปน 
ภาระ แตปจจุบันนี้ขันธนี้เปนมาร เพราะกิเลสมารอยูในนั้น ถากิเลสมารขาด ขันธนี่เปน 
ภาระ 

แมชี : เปนภาระนี้ หมายถึงยังไงคะ?
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หลวงพอ : เปนภาระคอืวามนัยงัมอียูกับเรา ก็ยังไมตาย ถาตายก็จบ แตถาไมปกตินี่ โอโฮ 
.. เอาไมอยู เวลามันเกิดนี่ มารมาแลว 

แมชี  :  เจาคะ  มนัรอน  เวลามันขึ้นมาก็ตองใชปญญาพิจารณา  ถาไมไหวก็ตองทําสมาธิ 
เพื่อจะใหมีกําลงั แลวกจ็ะไดพจิารณาอยางนั้นใชไหมเจาคะ? 

หลวงพอ : ใช.. อยางนีถู้กตอง 

แมชี : ตองใชทั้ง ๒ อยาง 

หลวงพอ : ตองใชทั้ง ๒ อยาง ถาไมใชทั้ง ๒ อยาง เราเนนเวลาเราเทศนปูพืน้ใหมๆ เหน็ 
ไหม นั่นละโลกียะคือปญญาโลก คนเขาคิดวาเขาใชปญญาแลว เขาคิดวามนัเปนปญญา 
ฆากิเลส 

ไมมีทาง!  เพราะเปนโลกียะ  มันตองมีสมาธิขึน้มาเพื่อดับโลกียะใหเปนโลกุต 
ตระ ปญญาที่เกิดจากสมาธินี้คือ โลกุตตรธรรม 

โลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นมาจากที่วาเราไมมีกําลังแลวเราก็สรางขึ้นมา  สรางขึ้นมา 
จากโลกียะแลวก็ยกขึ้นเปนโลกุตตระ  พอโลกุตตระแลว  โลกุตตระนั้นจะไปฟนกิเลส  แต 
ถาโลกียะมันฟนกิเลสไมได เพราะกิเลสมันอยูที่ใจ โลกียะคือกิเลสมันปนขึ้นมา แลวกิเลส 
มันปนขึ้นมาเพื่อจะฆามันหรือ ไมมีทาง ก็วิญญาณของกู กูจะฆากูเองนะมันเปนไปไมได 
ตองยกขึ้นโลกุตตระ  พอโลกุตตระแลวมันถึงจะมาฆากิเลส  มันถึงตองมีการดูจิตไง  ตอง 
มีสัมมาสมาธิ 

อันนีม้ันถูกแคสวนหนึ่ง ถูกแค ๕๐ เปอรเซน็ต แตถาไมวิปสสนา มันนาเสยีดาย 

แมชี : คืออนันีก้็อาศัยวา มันจะไดติดตอกัน 

หลวงพอ : นี่หนงัสือพจิารณาจิตนะ สงใหเลย
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แมชี : การที่พิจารณาจิตนี่หมายถงึวา มีสติดู  เพื่อมนัจะไดมีสติติดตอกนันะคะ สติมันจะ 
ไดมีสติติดตอกนั 

หลวงพอ : ใช มันเปนการฝกไง อนันี้คอืการฝกฝน ฝกฝนเพื่อจะไปฆามนั คําวาติดตอนี่ 
เปนการสัง่สมทั้งหมดเลย  มรรคสามัคคนีี่เราไมอยากจะพูด  เพราะพูดแลวเดี๋ยวมันจะไป 
หมาย  เสร็จแลวนี่มรรคมันจะสามัคคมีันจะรวมตัว  มรรครวมตัวนั่นคือสมุจเฉทปหาน 
แลวพอมรรครวมตัวนี่มนัรวมตัวทั้งหมด  พอรวมตัวทั้งหมดแลวมันขาดเลย  กําลังมัน 
พอแลวมนัจะขาด แลวมันจะเห็นสภาวะเลยวา “ออ” 

หลวงตาพูดบอย  แลวทานเนนย้ําขนาดที่วา  “จิตกับทุกขนี้มนัอยูกันคนละทวีป” 
ทานวาอยางนี้เลย สามทวีปแยกออกจากกันเวลาเปนโสดาบัน มันถึงบอกวานี่คือสมุจเฉท 
ปหาน  มันถึงตองมีตรงนี้ไง 

แลวเวลาเราพูด  ทุกคนจะบนนะ  “ทานอาจารยก็ตองสมุจเฉทอยางเดียว  อยางอืน่ 
ไมยอมรบัเลย” 

ไมยอมรบั! ไมยอมรับ!  ถาอยางอื่นไมยอมรับ แตถาสมุจเฉทปหานถงึจะยอมรับ 

ถาตทังคปหานนี้มันแคชั่วคราว  ถาสมุจเฉทปหานมันจะเห็นเลยละ  สังโยชนนี้ 
หลุดออกไปเลย สังโยชน ๓ ตัวนี้กระเด็นไปเลย รูจากปจจัตตัง รูจากความเห็นความเปน 
จริง ปจจัตตังรูเฉพาะตนเลย ถาไมจากปจจัตตัง มันก็ไมใชของจริงนะสิ 

แมชี : เจาคะ ตองรูจากการปฏิบัติของเราดวย แลวมนัถึงจะแนใจใชไหมเจาคะ แลวมนัก็ 
... คือมันบอกไมถกูเจาคะ มนัรู มนัเขาใจ บางทีมนักพ็ูดไมได 

หลวงพอ : มันตองไปถึงกอน พอถงึแลวจะออเลย “ออ” 

แมชี : ถามันเขาใจ ใชเจาคะ มันตองปฏิบัติใหไดกอน แลวมนัถึงจะถงึ 

โยม  :  คุณแมยังมีอะไรอกีไหมคะที่ยงัไมเขาใจ  เคลยีรไหมคะ  เพราะเดี๋ยวหลวงพอทาน 
จะตองขึน้เทศน
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หลวงพอ : ยังมีอะไรอีกไหม? 

แมชี :  ก็พอเขาใจแลวคะ แตถาฟงอยางเดยีวแลวไมไดปฏิบัติเดี๋ยวมนักจ็ะลมืเจาคะ 

หลวงพอ : แลวก็ฟงไมออกดวย 

แมชี  :  คะ  มันตองไปปฏิบัติ  แลวพอถึงตรงนัน้แลวมันจงึจะถึงหนองออ  โดยปกติที่โยม 
ทําไปแลว  จิตจะเฉยๆ  แตไมนิ่งเหมอืนแบบสมาธิ  ชวงที่เราภาวนาหรอืทําความเพียรนี้ 
จิตดวงหนึ่งมันนิ่งอยูขางใน อันนี้ดีใชไหมคะ เพราะมันจะมกีําลัง มนัจะไว ไอทีน่ิ่งๆ อยู 
แบบนี้ ใชไหมคะ แลวพอเราพิจารณาอะไร มันก็จะตัดไดงาย 

หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี  :  แตพอหลังจากนั้นแลว  มันก็จะเฉยๆ  ไมนิ่งอยางนัน้  คือถาอยูปกตมิันจะตองนิ่ง 
อยางนัน้ แตทีนี้เราจะตองมีสติตาม สติจะตองคอยเฝา 

หลวงพอ : เฝาเพื่อใหมันนิ่ง 

แมชี  :  เฝาเพื่อใหมนัรูวากําลงัคิดอะไรดวย  เฝาเพื่อใหมันรูวามนัไปปรุงอะไรแลว  และ 
ดับมันไดไหม  หรอืหากสิ่งนัน้เราจําเปนจะตองเอามาพิจารณาหาเหตุหาผล  ก็ตองเอา 
ขึ้นมาพิจารณา คอืถามีเรื่องอะไร เราก็จะตองพยายามพิจารณาจนเรือ่งนั้นดับไป หรอืจน 
ไดเขาใจเหตุผลของมันแลวจบเรือ่งนั้น  แลวกจ็บกนั  และถามาใหมอกี  ก็ตองเอาแบบนี้ 
อีก คือจะตองพิจารณาเรือ่งนั้นจนกวาจะดับไป 

พระอาจารยสงิหทองเคยบอกกับดิฉนัวา  “ถาพิจารณาแลวมนัยังไมดับ  ก็ตอง 
พิจารณา จะกี่วนัก็ตองพิจารณาจนกวาเรื่องนัน้จะดบั” 

หลวงพอ : ถูกตอง เห็นไหมนี่เพราะ “คนเปน” บอก  พระอาจารยสิงหทอง 

แมชี  :  เคยไปปฏิบัติอยูกับทาน  แลวทานก็เมตตามากเจาคะ  กอนหนาที่ทานจะเครื่องบิน 
ตก  โยมเคยไดไปอยูปฏิบัตกิับทาน    ขากลับกอนจะออกจากที่วัดทาน  โยมกไ็ดไปกราบ
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ทาน  โอโฮ..เวลามาอยูทีว่ัดของทาน  จิตใจมนัเบกิบานมนัปติจนบอกไมถูก  แลวก็ไม 
อยากจะกลับบาน  มันรบัรูทกุอยางแตมันไมเสวยอารมณ  แตทีนี้พอกลับมาอยูบานเฉยๆ 
จิตมันก็กลบัมาเปนเหมือนเดมิ คือวาไมมเีฉย ไมมีวาง 

หลวงพอ : ถามีพลงังานจิตมนัก็วาง  ถามีพลังงานคอืตัวจิตไง 

แมชี : อยางครบูาอาจารยที่ทานสิ้นกเิลสแลว ทานกจ็ะนิ่งๆ อยูเฉยๆ ของทานนะคะ ทาน 
จะไมพูดอะไร อยางนั้นคอืทานทําจิตอยางไรเจาคะ? 

หลวงพอ : ไมตองทํา 

แมชี : ทานเฉยเองใชไหมเจาคะ  ทานนิ่งของทานนะเจาคะ 

หลวงพอ  : ไมตองทําเลย อยูเฉยๆ ไมตองทําอะไรมันก็วาง เพราะถาทํานี้คือมันเสวย 
อารมณ อยางเวลาพูดนี่คือตองทํา เพราะเวลาพูดเราตองคิด แตถาจะใหมันนิ่งก็กําหนด 
เขามาที่นี่ กําหนดใหเฉยไดเพราะอะไร เพราะมันไมมีกิเลสมาคอยขวาง แตถามีกิเลสมนั 
จะกําหนดไมได เพราะกิเลสมนัคอยขวาง มันคาอยู 

แมชี : แลวถาเฉยอยางนี้  เราก็ตองใหมันเฉยไปเรือ่ยๆ หรือเปลาคะ แลวเวลาจะพิจารณา 
ก็คอยพจิารณา แตถาไมพิจารณา ก็ใหจิตมนัเฉยอยู อยางนีจ้ะใชไดไหมคะ? 

หลวงพอ  : มันจะเสียเวลานะสิ  เพราะถามันเฉยมันก็จะแคเฉยอยู  แตเราคิดวาใหมัน 
ออกพิจารณาดีกวา พอพิจารณาแลวมันจะวาง อยางที่โยมเปนนั่นละ เวลาพิจารณาแลว 
มันวาง มันปลอย แตถาเฉยอยูนี้คือมันไมทํางาน เพราะวาตอนนี้เรายังมีงานทําอยู เราก็ 
ตองทํางานกอน เราจะนอนใจไมได 

เวลาเฉยนี้มนัคือปกติของใจ ถาเราเสวยอารมณแลวเราไมมีสติ เราก็จะไปตามมัน 
แตถาเรามีสติแลวเราใชวิปสสนามันก็จะวาง
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อยากใหทําแบบนี้ใหวางไว พยายามทํา! แลวรักษามันไว แตถาเฉยนี้บางทีมนัจะ 
ขี้เกียจ แลวมันจะไมยอมทํางาน 

แมชี  :  ถามาอยูบานมนัจะปรุงแตงเยอะเหมอืนกัน  แตเวลาอยูวัดจิตมันจะนิง่เฉยมากกวา 
แตถากลับมาอยูบาน  มันไปเหน็นูนเหน็นี่แลวมนัจะไปปรุงก็ตองพยายามคมุ  คือพอเห็น 
อะไรแลวจะไปปรงุแตงไมได  อันนี้เปนเพราะวากาํลังเราไมพอหรอืยงัไงเจาคะ  ถึงได 
เห็นอะไรแลวชอบไปปรุง 

หลวงพอ : เพราะเรายังไมไดทําลายมัน ถาเราทําลายมันไดแลว มนัก็จะไมปรุงอีก เพราะ 
เราทําลายมันแลวมันก็ไมมีเหตุที่ใหปรุง แตถาเรายังไมไดทําลายมัน มันกย็ังมีเหตุใหปรุง 
แลวถาเราคุมอยู มันกอ็ยู แตถาเราคุมไมอยู มันก็ออก 

ฉะนั้นเราถึงบอกวา  การออกมาวิปสสนา  ออกมาใครครวญ  ออกมาคิด  นี่ละคือ 
งานของเรา  งานนี้คืองานที่จะทําลายไอตัวที่ออกมาปรุง  ถาเราไมทําอยางนั้นแลวไอตัว 
ปรุงมันก็จะหลบอยูอยางนี้  ไอตัวปรุง  ไอตัวยุแหย  ก็คือความเคยใจของเรา  กิเลสคือ 
ความเคยใจ 

แมชี : ถาจะใชดูลมไปเรื่อยๆ ไดไหมเจาคะ? 

หลวงพอ : ได 

แมชี : การดูลมนีก้็ดีคะ  มันมีสตมิากขึ้น แลวพอมอีะไรเกิดขึ้นมานี้มนัจะรูเรว็ขึน้ คือมนั 
ตัดไดเร็วขึ้น อยางนี้ใชไดไหมเจาคะ? 

หลวงพอ : ใชได 

แมชี : โยมพยายามรูลมอยูเรื่อยๆ จะทําอะไรตออะไรก็มีสติพยายามรูลมเอาไว  ทีนี้พอมี 
เรื่องอะไรมนัก็ตัดไปแลว  “โอย..  ไมใชเรื่องอะไรเลย  มันไรสาระ”  ตอนหลังพอมาอยู 
บาน  มันตัดไปแลวแตพอเผลอมนักม็าอีก  แหม..ก็เลยตองอาศัยดูลม  รูลมอยูเรือ่ยๆ  พอ 
มันเกิดขึ้นมาก็จะรูไดเร็วขึน้และดับไดเรว็ขึ้นถาหากใชวิธีอยางนี้
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หลวงพอ  :  ได..  อยางที่ทานอาจารยสิงหทองพูดไว ทานพูดถกู  “ดับจนไมมีเหตุจะดับ 
จะตองดับไปเร่ือยๆ” 

แมชี : ทานบอกวา “ไมวาเรื่องอะไร เราก็จะตองพิจารณาจนดับ จะกีว่ันก็แลวแต” แตมัน 
ก็ยังเกิดอีก แตเบาลงเจาคะ แตเราก็จะตองพิจารณาอกีใชไหมคะ? 

หลวงพอ  : ซ้ํา! ซ้ําจนกวาจะไมมีอะไรใหพิจารณา จนมันพิจารณาอะไรอีกไมไดเลย ถา 
ทําจนถึงที่สุดแลวมนัจะไมมีอะไรใหพิจารณา เพราะวามันดับหมดจนไมมีเลย แตถาหาก 
มันยังพิจารณาซํ้าไดคือมันยังมีอยู มนัถึงยังพิจารณาได แตพอดับบอยๆ จนมันไมมี มัน 
ก็จะพิจารณาไมไดแลว 

แมชี : สุดทายก็ตองพยายามคิดวา มันเปนอนัตตาใชไหมคะ? 

หลวงพอ : จะตองใหมนัเปนเอง 

แมชี : จะไปคิดเองก็ไมได  จะตองใหเขาเปนของเขาเอง 

หลวงพอ  : ถาเราไปคิดเองกอน มันก็เหมือนกับเราคาดหมายไป เรารูอยูวามันจะเปน 
อนัตตา ทุกคนจะรูอยู แตเรายังไมเห็นความจริงวามันเปนอนัตตาอยางไร 

แมชี : ตองใหมันเกิดเอง มนัถึงจะดับแลวไมเกิดขึน้อีก 

หลวงพอ  : แตเอามาใชเปนปญญาไดนะ อยางเชนการใชปญญาใครครวญวา “มันตอง 
เปนอนัตตา มันตองเปนอยางนี”้ เราชี้นําได แตเวลาเปนมันตองเปนเอง 

แมชี : เขาใจคะ เวลามันจะดับ ตัวเองมันจะรูตัวเองวามันดับ มนัจะรูดวยตวัของเราเอง ที 
แรกนี่ก็ตองอาศัยเตือนเขาใชไหมคะ? 

หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี : “สิ่งนีม้ันเปนอนัตตานะ”  อะไรตออะไรอยางนี้ไปกอนใชไหมเจาคะ?
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หลวงพอ : ถูกตอง 

แมชี : แลวเดี๋ยวนีก้็พยายามดูลมหายใจ ดมูันไปเรื่อย แตมันกม็ีเผลอ ถาเผลอก็ชางเขา แต 
ก็พยายามมีสตริูลมอยู ทนีี้ตอนที่ทําสมาธิและเดนิจงกรมอยูตลอดคืน ตอนนั้นมันรูสกึวา 
จิตมันนิ่งดจีังเลยคะ 

หลวงพอ : ความเพียร..! 

แมชี : อยูตลอดคืนแลวตอนกลางวันก็ไมไดพักเลยนะคะ ตอนกลางคืนก็ตาหูสวาง จิตใจ 
เบิกบาน  ๒  วนัติดตอกนัก็ไมเปนอะไรคะ  ทนีี้เรากห็วงสุขภาพตัวเอง  เพราะสุขภาพไม 
คอยดีอยู ก็เลยมาทําแบบปกติ แลวทีน่ั่นเขาก็ใหตื่นตี ๒ และนอน ๔ ทุม ก็เลยกลับมาพัก 
และพยายามตื่นตี  ๒  พอตอนกลางวนัก็ทําความเพยีรตลอด  คอืนัง่บางเดินบาง  ไมได 
บังคับแบบแตกอน 

สมัยกอนนี้จะตองนัง่ตลอด  ไมขยับเลย  อนันัน้คือฝกสูกับเวทนา  อื้อหือ..มันเจ็บ 
มันปวด  อยางกบัหนามแทงอยางกับอะไร  อนันัน้สูกับเวทนามาก  จิตถึงไดหลุดออก  สู 
กับเวทนาแบบฟากตาย  เหงือ่กาฬแตก มีความรูสกึวา ตายเปนตายแตจะไมยอมลกุ โอโฮ 
.. ฟากตายเลยคะ 

หลวงพอ : นี่ละพอฟากตายแลวธรรมะมนัเกิด 

แมชี : ฟากตายเลย มันถงึไดวบูหลุดออกจากรางนีไ้ด เสร็จแลวก็ไมเปนอีกนะเจาคะ 

หลวงพอ : ไมเปนหรอก แตมันจะเปนอยางอื่นตอไป เวลาเปนมนัจะเปนอยางอื่น เพราะ 
อันนัน้.... 

แมชี : มันผานไปแลว 

หลวงพอ :  มันผานไปแลว แลวเราไประลึกรูอยู อนันี้คือ “ตัณหาซอนตัณหา” 

แมชี : จะไปนึกอยากอยูไมได
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หลวงพอ : ไมได.. ตองปลอยทิ้งเลย แลวจะเกิดอีก ถาคนเปนทางไหน มันจะเปนทางนั้น 
มันรู 

แมชี : เจาคะ หลวงปูบานตาดทานก็บอก “มันผานไปแลว  เราจะไปอยากไดอะไรมันอีก 
ละ  มันตองมีแตขางหนาสิ  จะอะไรก็ตองผานใหไดทุกอยางนะ”  ทานเตือนนะคะวา 
ขางหนาไมวาจะเจออะไรก็ตองผานไดทกุอยาง หลวงปูบานตาดทานสอนอยางนี้คะ “ไอ 
ที่มันผานมาแลว ก็ชางมันเถอะ ก็รูมาแลว  เหมือนกบัขึ้นบนัไดมาแลว แลวจะกลับลงไป 
ทําไมอีกละ” ทานก็เตือนวา “ขางหนา ไมวาจะเจออะไรก็ตองผานใหไดทุกอยาง” 

หลวงพอ : นี่คือผานโดยใชปญญา ปญญามันจะผานได ตองผาน 

แมชี : คือจะใหมีอะไรของอยูในหวัใจไมได 

หลวงพอ : ถูกตอง! ลมมนัใหได.. ลมมนัใหตลอด.. ลมมนัเลย..! 

แมชี  :  “จะตองผานใหได”  ทานพูดอยูแคนี้ละคะ  แตความหมายของทานนี่พอเอามาคิด 
แลว โอโฮ.. ถามีเรื่องอะไร เราก็จะตองเอาชนะใหได 

หลวงพอ :  ถูกตอง ชนะไปเรื่อยๆๆๆ 

แมชี  :  แลวเรงรบีก็ไมไดอกี  ตองคอยเปนคอยไป  ถาไปเรงจะใหเปนอยางนัน้อยางนี้ 
โอโฮ..ก็จะเกิดความหงุดหงิดเชียวคะ ก็ตองคอยตะลอมจิตนีอ้ีก คอยๆ นะ อยาไปเรงเขา 
อยางนัน้อยางนี้  ไมอยางนัน้จะเกิดอึดอัดขึน้มาอีกคะ  หลายเลห  หลายเหลี่ยมเหลอืเกนิ 
โอโหย.. 

หลวงพอ : เจานายใหญ..! 

แมชี : เผลอไมไดเลย ตอนนัน้ทานบอกใหดูจิต ก็ยงัไมเขาใจ ก็ไปเพง ไมใหมันคิดอะไร 
โอโฮ.. ทีนี้กเ็ลยแนนอึดอัดอยางกับเหมือนมีใครบบีไวเลยนะคะ ทุรนทุรายอกี “เอา.. คง 
จะไมใชแลวละ” ตอนหลังกม็าภาวนาไปพจิารณาไป ถึงไดเขาใจวา ไมใชวาใหดูที่จิต แต 
ดูอาการดูความคิดตางหากละ ทีแรกไมเขาใจ พอบอกวาใหดูจิต ก็เลยไปจองจิต
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หลวงพอ : ไปเพงไว 

แมชี : ไปเพงไว ดูไววาอยาคิดอะไรนะ โอโฮ! ตายเลยทนีี้ทําสมาธิไมไดแลว พอนัง่ปุบ 
มันจะถูกบีบแนน  เจ็บ!  ก็เลยตองเลิกเลย  ไมเอา  แลวไปหาหนงัสือมาอานบางอะไรบาง 
เพื่อใหลมือนันีไ้ปเจาคะ โอย.. ก็สนุกดนีะเจาคะ มันไดทดลองทดสอบหลายๆ อยาง แลว 
ก็มีความรูสึกวา  ตัวเองยังไมเอาไหนเลย  แตจะไปเรงก็ไมได  ตองคอยเปนคอยไป  คอยๆ 
ดูจิตไป  ระวังไป  ถามีอะไรก็คอยๆ  พิจารณาดับไป  ก็เลยรูสกึวาเหมือนเลีย้งเดก็เจาคะ 
เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ตองดกุันบาง เลี้ยงจิตนีน่ะเจาคะ 

หลวงพอ : แลวจะสงเทปเรื่องพิจารณาจิตมาใหเมื่อไร? 

โยม : เดี๋ยวพอกลับไปก็สงมาใหไดเลยคะ ทานพระอาจารย 

แมชี  :  แตที่ทานพระอาจารยเทศนวันนี้ก็เขาใจดีขึน้  คือเขาใจหลกัแตยังไมรูแจงอะไร 
หรอก  เพราะวามนัยงัไมผาน  แตก็เขาใจหลักของพระอาจารยแลวกเ็คยทํามาบาง  พอ 
ทราบบาง 

หลวงพอ  :  ไอเทปมวนที่ใหนี้มนัเปนเรื่องการพจิารณาจิตลวนๆ  เลย  แลวมันเปนสเต็ป 
เลย เดี๋ยวจะใหเขาสงไปใหฟง ลองฟงดู 

แมชี : ตอนนี้ยังฟงไมคอยเขาใจทเีดียวคะ 

หลวงพอ : ยังไมเขาใจหรอก 

แมชี  :  เพราะยังไมถึง  แตมนักเ็ปนแนวทาง  แลวถาทําไดถึงตรงนัน้แลวจะถึงหนองออ 
ถูกไหมคะ? 

หลวงพอ : ถูกตอง 

โยม  :  ทานพระอาจารยคะ  อยางกรณีของคุณแมนี้  ถาดูจิตแลวมนัเกิดฟุงละคะ  ตรงนี้ถา 
เอาคําบริกรรมเขามากํากับ....
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หลวงพอ : เขาก็มาดูลมไง เขาทําอยูแลว เขามีอยูแลว 

โยม : ออ... คะ 

แมชี : คะ ตองดูลม เพราะวามันดจูิตเฉยๆ ไมได 

หลวงพอ  :  มันเปนอุบายไง  ถาอุบายนีม้นัรูทนัแลว  เราก็เปลี่ยนอุบายใหม  เปลีย่นไป 
เรื่อยๆ 

โยม : ออ... คะ 

แมชี : กิเลสนี่มนัรายมาก 

หลวงพอ : โธ..... 

คณะโยม : (หัวเราะ) 

แมชี : เผลอไมได มนัเลนเราซะแยเลย จนเราก็คิดวา โอ.. เรานี่มันหมดแลวหรือ 

หลวงพอ : เวลามันวางก็ไปนึกวาหมดแลว 

แมชี : ไมใชคะ คือตอนทีก่ลับมาอยูบานนีม่ันจะไปคิดเรื่องอะไรตออะไรไรสาระ เดีย๋วก็ 
คิดนูนนี่  จนมาคิดวา  “ทําไมเรานี่ภาวนาไมได  คอยแตชอบไปเอาเรื่องอะไรก็ไมรูมาเปน 
อารมณ  เมือ่กอนกไ็มเปนขนาดนี้  แลวทําไมเดี๋ยวนี้มนัเปนแบบนี”้  คือมีความรูสึกวา 
โอโฮ.. เรานี่แทบจะไมเหลอือะไร ในใจมนัคิดนะคะ แตพอไปเรงปฏิบัตเิขา มันก็กลับมา 
อีก มันหลอกนะคะ 

หลวงพอ : หลอก 

(สิ้นสุดการสนทนาธรรมเพียงเทานี)้


