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 ขอ้ ๑๖๖๔. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๖๔. เร่ือง "จิตมนัหนกั" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ ในการภาวนาไปแลว้มกัมีโทสะเกิด โกรธ โมโหไป
หมด มนัปรุงไม่หยดุ ผมสังเกตดูมนั ตวัมนัดี คนอ่ืนเลวหมด ยิง่ภาวนายิง่เห็นชดั ผมใช้
แนวสติปัฏฐานในการก าหนดรู้อารมณ์ขณะท างานภารกิจต่างๆ ตอ้งแกไ้ขอยา่งไรครับ  

 ตอบ    :   น่ีพดูถึงภาวนานะ เวลาภาวนา เห็นไหม เราภาวนา เวลาจิตมนัหนกัๆ 
แลว้เวลาภาวนาไปแลว้มนัมีโทสะ มีโมหะ มนัปรุงแต่งไปหมดเลย แลว้คิดไง เราคิด เรา
เห็นของเรานะ ตวัเราดี ตวัมนัดี คนอ่ืนเลวหมด ยิง่ภาวนายิง่เห็นชดัไง ถา้ตวัเองดี ถา้
ตวัเองดี เวลาภาวนาถา้ตวัเองดีนะ เวลามนัเกิดมานะ เกิดทิฐิมานะข้ึนมา เราเสมอเขา 
ส าคญัว่าเสมอเขา เราต ่ากวา่เขา ส าคญัวา่ต ่ากว่าเขา เราสูงกว่าเขา ส าคญัว่าสูงกว่าเขา 
แมแ้ต่เราเสมอเขาเราส าคญัตน ความส าคญัตนเกิดทิฐิมานะ ถา้เกิดทิฐิมานะข้ึนมามนัก็
ไปติดอยูต่รงนั้นแหละ  

 ฉะนั้น เวลาถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา เราภาวนา เห็นไหม ถา้เราภาวนาของเรา เวลา
มนัเกิดเห็นว่าตวัเองดีๆ ถา้ตวัเองดีเราก็ตอ้งท าสมาธิไดสิ้ ถา้ตวัเองดีเราก็ตั้งใจเราตอ้งมี
สติ เราตอ้งมีสมาธิ เราตอ้งมีปัญญา ถา้เรามีปัญญาจริงข้ึนมา ส่ิงท่ีตวัเองดี ดีอยา่งไร? ถา้
ตวัเองดี มีเหตุผลถึงว่าตวัเองดี ถา้ตวัเองดีนัง่หลายๆ ชัว่โมงเลย เวลามนัเกิดเวทนาข้ึนมา 
เวทนากบัเราใครดีกวา่กนั น่ีคนนัง่ภาวนาไปนะ เวลานัง่ภาวนาไปแลว้มนัสัปหงกโงก
ง่วง คนปฏิบติัใหม่ๆ เวลานัง่ไปสัปหงกโงกง่วงทั้งนั้นแหละ 
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 น่ีถา้สัปหงกโงกง่วงเราจะผา่นความง่วงนั้นไปอยา่งไร ถา้เรานัง่ไปแลว้ถา้ตวัเอง
ดี เพราะคนทุกคนภาวนามนัจบัตน้ชนปลายไม่ได ้คือเร่ิมตน้ไม่ได ้พอเร่ิมตน้ไม่ไดเ้ราจะ
เร่ิมตน้ท่ีไหน? บางคนภาวนาบอกน่ีมนัจบัอะไรไม่ไดเ้ลย น่ีไงก็ติดอีก มนัไม่รู้ไม่เห็น
อะไรเลย ถา้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยพยายามนัง่ต่อสู้เลย พอนัง่ไปดว้ยเวลา พอคนนัง่ไปป๊ับ
เวทนามนัตอ้งเกิดแน่นอน ถา้เวทนาตอ้งเกิด เพราะคนเวทนาเกิดนะ พอคนเวทนาเกิด ถา้
มนัภาวนาไปแลว้ก็เจอเวทนาอีก เจอเวทนาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่ามนัก็แหยง ถา้มนัแหยงเราจะ
หลบเวทนาอยา่งไร? 

 เวลาภาวนาไป ถา้มนัเกิดเหตุการณ์เฉพาะหนา้ เราพิจารณาไปแลว้มนัจะแกไ้ข
อยา่งไร ถา้มนัแกไ้ขไป พอมนัผา่นตรงน้ีไปมนัก็เขา้สู่สมาธิ เห็นไหม น่ีถา้มนันิวรณ
ธรรมเป็นเคร่ืองกางกั้น มนักั้นไม่ใหเ้ราลงสู่สมาธิ ถา้ลงสู่สมาธิ ทั้งๆ ท่ีเวลาร่างกายเรา
สกปรก เราอาบน ้าก็เพื่อความสะอาดของร่างกาย จิตมนัเสวยอารมณ์อยูต่ลอด มนัเป็นส่ิง
ท่ีมนัคลุกเคลา้อยูก่บัความโลภ ความโกรธ ความหลงตลอด ถา้มนัลงสู่สมาธิก็คือความ
สะอาดของมนัไง ถา้มนัลงสู่สมาธิก็คือเหมือนกบัเราอาบน ้าช าระร่างกายใหม้นัสะอาด
หนหน่ึง  

 จิตถา้เป็นสมาธิมนัก็ปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกหนหน่ึง แลว้มนัปล่อยวางไม่ได ้
มนัปล่อยวางไม่ไดม้นัก็ไปเกาะ น่ีตวัเองดีกว่าเขา ตวัเองส าคญัตนว่าดีกว่าเขา ส าคญัตน 
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัก็คลุกคลีอยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัก็คลุกกบัความโลภ 
ความโกรธอยา่งนั้นมนัท าความสะอาดไม่ได ้ ถา้มนัท าความสะอาดไดม้นัก็ปล่อยมา 
ปล่อยมาตวัมนัเองก็สะอาด ตวัมนัเองก็เป็นสมาธิ ถา้เป็นสมาธิท าอยา่งไรต่อ?  

 น่ีถา้ท  าสมาธิ พอสู่สมาธิ ถา้พุทโธไดเ้ราพทุโธต่อเน่ือง ถา้พุทโธไม่ไดเ้ราตั้งสติ
ไว ้พุทโธตั้งสติไว ้เด๋ียวมนัก็คลายตวัออกมา พุทโธต่อไป พุทโธต่อไป พอเขา้สู่สมาธิเรา
ก็อยูส่มาธิ พอเขา้สมาธิมนัคลายตวัออกมาแลว้ พอคลายตวัออกมาแลว้มนัรับรู้ได ้ คลาย
ตวัออกมาแลว้มีความรู้สึก มนัคิดได ้ พอมนัคิดไดเ้ราก็คิดฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มนัคิด
ฝึกหดัใชปั้ญญามนัต่อเน่ืองไม่ไดก้ลบัมาพุทโธ ก็กลบัมาพุทโธอีก ท าความสงบของใจ
ใหม้ากข้ึน ท าความมัน่คงใหม้ากข้ึน ตวัตนส าคญัมาก เพราะมีตวัตนมนัถึงวางไม่ได ้มนั
วางไม่ไดม้นัก็เขา้สู่สมาธิไม่ได ้ ถา้วางไม่ได ้ เห็นไหม น่ีเขาบอกว่าเขาสังเกตดู สังเกตดู
ว่าเวลาเรานัง่ดู ตวัเองจะว่าเราดีไปหมดเลย  
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 ถา้เราดีไปหมดเลย ใช่ ถา้เราไม่เป็นคนดีเราจะไม่มาภาวนา การภาวนาคือการ
ทรมานตนนะ การทรมานตนคือทรมานกิเลส ถา้เราไม่ทรมานกิเลสเลยมนัก็คลุกเคลา้อยู่
กบัโลก เกิดมาน่ีเกิดมาชาติหน่ึงเรากใ็ชชี้วิตใหห้มดไปกบัชีวิตหน่ึง ท่ีไหนมีการเกิดท่ี
นัน่ตอ้งมีการดบัเป็นธรรมดา ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แต่ถา้เราเป็นคนดี เรายงัใฝ่
ดีอยู ่ เราฝึกหดัภาวนา ฝึกหดัภาวนา ฝึกหดัคน้ควา้ตวัตนของเรา ฝึกหดัใหเ้ห็นตวัตนของ
เรา แต่พอเขา้ไปเห็นตวัตนของเรามนัก็ถือตวัถือตน ถือตวัถือตนเราก็ตอ้งใชส้ติปัญญา น่ี
สติปัญญา 

 การถือตวัถือตนมนัดีอยา่งหน่ึง มนัดีอย่างหน่ึงถา้เราไม่ถือตวัถือตนนะเราเป็น
เหยือ่ เช่ือเขาไปหมด ไหลตามเขาไปหมด เพราะเราไม่มีหลกั พอเรามีหลกัข้ึนมาอีโกม้นั
ก็บอกว่าตวัตนเขม้แขง็ข้ึนมา เขม้แขง็ข้ึนมาเราก็ตอ้งพฒันามากข้ึน สติปัญญาใหดี้ข้ึน 
สติปัญญาคือว่าถา้เราดีกวา่เขาดีตรงไหน? เออ เราดีกว่าคนอ่ืน คนอ่ืนเขาเลวไปหมด น่ี
ใช่เขาเลวไปหมดเพราะเขาไม่ปฏิบติั เขาเลวไปหมดเพราะเขาไม่สนใจ ส่ิงท่ีเป็น
อริยทรัพยเ์ขาไม่เอา เขาก็ตอ้งต ่าตอ้ยกว่าอยูแ่ลว้เป็นเร่ืองธรรมดา เราสูงกวา่เขา ส าคญัว่า
สูงกว่าเขา น่ีมนัก็เกิดมานะ เกิดตวัตนเราข้ึนมา  

 ถา้เราสูงกว่าเขาเราไดอ้ะไรล่ะ? เราสูงกว่าเขาแลว้เรามีประโยชน์อะไรข้ึนมาล่ะ? 
ถา้เรามีประโยชน์ข้ึนมาพุทโธใหช้ดัๆ เด๋ียวจะรู้ว่ามีประโยชน์กบัตวัเราข้ึนมาไหม ถา้มนั
เอาชนะตวัเราได ้ มนัสลดัความรู้สึกนึกคิดทั้งหมด มนัเป็นอิสระ น่ีเราช าระลา้งจิตใจเรา
ใหส้ะอาด จิตเราสะอาดคือสมาธินัน่แหละ สมาธิคือจิตสะอาด ถา้จิตสะอาดแลว้ ถา้
สมาธิแกกิ้เลสไม่ไดแ้ลว้มนัสะอาดเพื่ออะไรล่ะ? ถา้เป็นฤๅษีชีไพรเขาเขา้สู่สมาธิ
เหมือนกนัจิตเขาสะอาดไหม? จิตเขาสะอาด แต่สะอาดข้ึนมาจากศีล ศีล สมาธิ ปัญญา  

 ถา้มาจากศีล เห็นไหม ถา้ศีลคือความปกติของใจ ถา้ไม่มาจากศีล พอจิตมนัสงบ
มนัเป็นสมาธิ เขาท าไสยศาสตร์ เขาท าต่างๆ เขาก็ใชส้มาธิเหมือนกนั ถา้ท าไสยศาสตร์ 
ท าคุณไสยเขาท าข้ึนมาเพื่ออะไรล่ะ? เขาท าข้ึนมาความผดิศีลไง น่ีเราไปท าลายเขา เราไป
ท าลายเขา เราไปท าใหเ้ขามีความแตกแยกมนัผดิศีลไหม? มนัผดิ น่ีไงมนัถึงเป็นมิจฉาไง 
แต่ถา้เป็นสัมมาล่ะ? สมัมาเรามีศีลของเราอยูแ่ลว้ ถา้จิตสงบเขา้มามนัส าคญัตนไหม? ถา้
ส าคญัตนเด๋ียวมนัก็เส่ือม ส าคญัตนเด๋ียวมนัก็หนกัหน่วงข้ึนมา มนัก็คลายออก แต่ถา้มนั
เป็นสัมมาสมาธิ ถา้มนัมีศีลมนัก็เป็นสัมมาสมาธิ สมัมาสมาธิฝึกหดัใชปั้ญญา 
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 ฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญา ตอ้งฝึกหดั แลว้พอปัญญามนัเกิดข้ึนมาเราจะ
เห็นความส าคญัของจิตเลย เห็นไหม ท่ีหลวงปู่ มัน่บอกไว ้ จิตน้ีมหศัจรรยน์กั มนัเป็นได้
หลากหลายนกั มนัเป็นไดร้้อยแปด เป็นไดทุ้กๆ อยา่ง ถา้ดี มนุสสเทโวมนัเป็นไดอ้ย่าง
เทวดาเลย มนุสสเดรัจฉาโน เวลามนัคิดร้ายมนัยิง่กว่าสัตวเ์ดรัจฉาน มนุสสเปโตมนั
ท าลายเขามากไปกวา่นั้นอีก จิตน้ีมนัเป็นไดห้มดแหละ น่ีมนัเป็นไปไดห้มด ถา้จิตมนั
เป็นไดห้มด ถา้จิตเราสงบแลว้ใชปั้ญญา ความท่ีมนัเป็นปัญญา น่ีมนุสสเทโว มนุษย์
เทวดา แลว้เวลามนุษยเ์ทวดามนัพลิกแพลงเขา้ไป มนัพิจารณาเขา้ไป น่ีฝึกหดัใชปั้ญญา
แบบน้ี ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญาแบบน้ีมนัจะใชปั้ญญาแบบน้ี 

 ฉะนั้น ถา้ใชปั้ญญาแบบน้ีมนัก็จะแกปั้ญหาของเราไง เขาถามวา่ 

 ถาม    :   ผมก็ใชแ้นวทางสติปัฏฐาน ๔ ดว้ยก าหนดรู้อารมณ์ขณะท่ีท างานภารกิจ
ต่างๆ เราตอ้งแกไ้ขอยา่งไร?  

 ตอบ   :    เราตอ้งแกไ้ขอยูก่บังาน ท างานอยูท่ี่หนา้ท่ีการงาน เพราะท างานก็
ท  างานใหม้นัจบซะ จบซะแลว้เราค่อยมาภาวนา ตอ้งท างานแลว้ งานมนัเสร็จแลว้ ถา้เรา
ว่าง เออ นัน่ก็ฝึกหดัภาวนาของเราไป เราไม่ใหเ้วลามนัล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ หลวง
ปู่ ฝ้ันท่านบอกว่าหายใจทิง้เปล่าๆ ไง หายใจเขา้ หายใจออกไม่ตั้งสติไว ้ไม่ก าหนดตั้งสติ
ไว ้ ถา้ก าหนดสติรู้เท่าทนัลมก็เป็นอานาปานสติ ถา้ก าหนดพุทโธก็เป็นพุทโธข้ึนมา 
เพราะการหายใจน่ีเป็นการหายใจเพื่อชีวิต ถา้ขาดการหายใจคนเราก็ตาย  

 มนัตอ้งหายใจของเราอยูแ่ลว้เพื่อด ารงชีวิต แต่หลวงปู่ ฝ้ัน โดยท่ีพระท่ีท่านปฏิบติั
มาท่านจะเห็นคุณค่าว่าไม่หายใจทิง้เปล่าๆ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ เป็น
ประโยชน์ถา้เราว่างต่อการท างาน แลว้ถา้พน้จากงานไปแลว้เราภาวนาจริงจงัเลย ถา้
ภาวนาจริงจงั เพราะการภาวนา เห็นไหม น่ีเราอยูภ่าระหนา้ท่ีการงาน ภาวนาโดย
ชีวิตประจ าวนัมนัก็เลยอยูอ่ยา่งนั้นแหละ ภาวนาชีวิตประจ าวนัก็หนา้ท่ีการงานของเรา 
เราไม่วางมนัก็ไม่จบ  

 น่ีก็เหมือนกนั หนา้ท่ีของใจ ใจมนัคิดของมนัตลอดเวลา ใจมนัท างานตลอดเวลา 
เราไม่วางมนัก็เขา้สมาธิไม่ได ้ ถา้มนัอยูอ่ยา่งนั้นมนัก็เป็นความสบายใจเฉยๆ น่ีบรรเทา
ทุกข์ๆ  ปฏิบติัแบบบรรเทาทุกขไ์ง แต่ถา้ปฏิบติัใหม้ากข้ึน ปฏิบติัใหม้ากข้ึนใหจิ้ตมนั
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สงบจริงๆ จิตสงบจริงๆ การว่าจิตสงบจริงๆ มนัตอ้งสงบของมนั สงบจากภายใน ถา้
ภายในสงบป๊ับ โอโ้ฮ มนัจะรู้ เห็นคุณค่าของหวัใจ เห็นคุณค่ามาก แลว้จะฝังใจมาก แลว้
จะท าต่อไป เด๋ียวปัญหาต่อไปจะตอบปัญหาน้ี เขาภาวนาแลว้เขาเคยไดไ้ง แลว้เขาไม่ได้
เขาก็ถามมา  

 น่ีพดูถึงบอกว่าถา้มนัเห็นว่าเราดีกวา่เขา ส าคญัตนเห็นคนอ่ืนเลวไปหมด คนอ่ืน
เลวไปหมด อนัน้ีเป็นความเห็นของกิเลส ของตวัตนนะ แต่ถา้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นครูบาอาจารยท่ี์เป็นพระอรหนัตท่์านไม่ส าคญัว่าดีกว่าใครหรอก 
ท่านเห็นว่าตวัท่านเองไดช้ าระลา้งเป็นชั้นเป็นตอน แลว้เห็นคนอ่ืนท่ีเขาประพฤติปฏิบติั
อยู ่ หรือคนท่ีไม่ปฏิบติัมนัมีกิเลสพอกพนูมนัอยู ่ ท่านธรรมสังเวช ท่านสังเวช ท่าน
สงสาร ท่านไม่ใช่ว่าเราดีกว่าเขา ดีกวา่เขา เราก็มาจากมนุษย ์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้  

 พระโมคคลัลานะท่ีว่าขอไปดู ขอไปดูโลกน้ีว่าคนท่ีมีกรรมหนกัๆ มนัขนาดไหน 
ไปเห็นว่าโทษของกามๆ ไง โมคคลัลานะเธอพดูอยา่งนั้นไม่ได ้เราก็เกิดจากกามนะ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เกิดจากกาม เกิดจากพ่อจากแม่เหมือนกนั เกิดจากโลกน่ี
แหละ ถา้เกิดจากโลกแลว้ แต่มาประพฤติปฏิบติัจนเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ข้ึนมา  

 น่ีก็เหมือนกนั คนก็เกิดมาจากโลกน่ีแหละ เกิดมาจากกาม เกิดมาดว้ยกนัน่ีแหละ 
แลว้ใครมนัจะไปดูถูกเหยยีดหยามใครวา่เราจะดีกว่าเขา เราจะส าคญัตนดีกวา่เขา ยิง่เป็น
พระอรหนัตข้ึ์นมา ท่านมีสติปัญญาข้ึนมา ท่านเห็นการช าระลา้งกิเลสข้ึนมา แต่ท่าน
สังเวช สังเวชคนท่ีมืดบอด คนท่ีไม่ท าท่านสังเวช สังเวชแลว้ท่านพยายามจะใหโ้อกาส 
พยายามช้ีน า พยายามบอก ถา้อยา่งน้ีไม่ใช่ส าคญัตน  

 ไอน่ี้ไม่ใช่ว่าดีกว่าเขา เพียงแต่สังเวชอยากจะชกัจูง อยากจะเสนอแนะใหท้างออก 
ถา้เป็นกิเลสมนัคิดข่มข่ี คิดแลว้มนัดถููกเหยยีดหยามเขา ถา้เป็นธรรมมนัคิดแลว้สงสาร
เขา คิดแลว้อยากจะพฒันาเขา แต่ไม่ใช่ส าคญัตน ไม่ใช่เหยยีบย  า่ใคร น่ีถา้ความคิดของ
คนเป็นธรรมนะ จะบอกว่าเวลาคนมีกิเลสกเ็ท่ียวว่าเรามีตวัมีตน เราส าคญัตน เวลาครูบา
อาจารยท่์านพดู ไอท่ี้ว่าท่านพดูท่านพดูดว้ยสตินะเวลาเทศน์ ครูบาอาจารยเ์ทศน์เทศน์
เตม็ท่ีเลย ซากศพเดินได ้เวลาพดู พดูใหไ้ดคิ้ดไง  
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 ท่านพดูใหไ้ดคิ้ดนะ พดูใหไ้ดฉุ้กคิด อนันั้นส าคญัมาก นัน่ล่ะอุบาย แลว้คนใคร
จะมีอุบายไดข้นาดนั้น มนัจะรู้ว่าหน่ึงอุบาย สองจงัหวะท่ีจะใช ้ ใชต้อนไหน ใชต้อนท่ี
เขาตอ้งการไหม เขาก าลงัคิดไดไ้หม ไปใชต้อนท่ีเขามีทิฐิมากๆ พดูประโยชน์อะไร? พดู
เกิดเวรเกิดกรรม เพราะพดูไปแลว้เขาจะเกิดการต่อตา้น ไม่มีประโยชน์อะไรเลย คนท่ีมี
ครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมท่านจะรู้ว่าควรพดูเม่ือไหร่ ควรพดูอยา่งใด น่ีถา้ไม่ควรก็อีก
อยา่งหน่ึง 

 จะบอกว่า โอโ้ฮ ถา้ส าคญัตนแลว้ เวลาพระกรรมฐาน เวลาเทศน์น่ีถากถางเขาไป
ทัว่ แลว้อยา่งน้ีมนัจะ อนันั้นเป็นอุบายนะ เป็นอุบาย ท่านเมตตานะ ท่านพดูเพื่อ
ประโยชน์นะ ถา้คิดได ้ถา้คิดไม่ไดก้็คิดไปอีกอยา่งหน่ึง น่ีพดูถึงว่าถา้จิตมนัหนกัๆ เนาะ 
เวลาภาวนาไปแลว้ ถา้ไม่เคยภาวนาก็ไม่ภาวนาเลย พอภาวนาไปแลว้ โอโ้ฮ มนัเกิดความ
โกรธ เกิดความโลภ เกิดโทสะหมดเลย แลว้ถา้สังเกตดูใหดี้มนัจะถือว่าตวัมนัดีกว่าเขา 
เห็นคนอ่ืนเลวไปหมดเลย ตวัเองประเสริฐไปหมด  

 ประเสริฐมนัก็ประเสริฐจริงๆ นัน่แหละ แต่ประเสริฐจริงๆ ประเสริฐคือว่าเราเขา้
สู่มรรค สู่ผล เราก็ประเสริฐอยู ่ แต่เวลาประเสริฐแลว้กิเลสมนัยงัครอบหวัอยู ่ ถา้กิเลส
ครอบหวัอยูเ่ราตอ้งใชปั้ญญาท่ีสูงข้ึน ปัญญาพฒันาข้ึน เราตอ้งปลดใหไ้ด ้ เขาเรียกวา่ติด 
มนัจะติดไปหมด ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกสวะ ถา้มนัติดท่ี
ไหนมนัก็ติดแค่นั้นแหละ ถา้มนัปลดออกมาไดแ้ลว้มนัต่อเน่ืองไป มนัตอ้งออกสู่
ปากอ่าวแน่นอน มนัจะเขา้สู่สัจธรรม น่ีเราเอาตรงนั้น หมัน่เพียรตรงนั้น 

 ขอ้ ๒. ขอ้ท่ี ๒. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๖๕. เร่ือง "ขอค าช้ีแนะค่ะ" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ ลูกยงัภาวนา ลูกยงัพยายามนัง่สมาธิอยูเ่หมือนเดิมนะคะ 
(หลวงพ่อเคยบอกว่าลูกยงัขบัรถไม่เป็น แต่ลูกก็พยายามตั้งสติใหม่ ท ามาอยูค่่ะ) ลกู
ขอใหห้ลวงพ่อเป็นครูอาจารยข์องลูก ลกูกลบัไปฟังเทปค าตอบหลวงพ่อท่ีตอบค าถาม
ลูกอีกหลายๆ รอบ ค าแรกท่ีหลวงพ่อบอกและสะดุดใจคือหลวงพ่อพดูว่า "ความตาย" 
และหลวงพ่อบอกว่า "สามารถใชค้  าว่าตายๆๆ บริกรรมได"้  
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 ขณะด าเนินชีวิตประจ าวนันั้นลูกใชว้ิธีส่ิงน้ีเป็นแนวทางนะคะ แต่ไดผ้ลว่าเม่ือนึก
ถึงความตายบ่อยๆ ท าใหลู้กไม่อยากปล่อยจิตใจใหคิ้ดเร่ือยเป่ือยเหมือนแต่ก่อนค่ะ แต่ลูก
ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเม่ือรู้ว่าคิดไปแลว้กก็ลบัมาท่ีลมหายใจค่ะ บางคร้ังลกูบริกรรม
ตายๆๆ ก็พบว่ามนัเป็นเหมือนกบัค าใชว้่าพุทโธนะคะ ลูกมีค าถาม ลูกตอ้งการค าช้ีแนะ
จากหลวงพ่อค่ะ  

 ค าถามท่ี ๑. ตอนน้ีเวลาลูกนัง่สมาธิลกูพบว่าลูกจะมาตรงท่ีสภาวะสว่างโพลง 
โล่งๆ กวา้งๆ สดใส ว่างๆ นะคะ เม่ือก่อนก็เป็นแต่ไม่บ่อยเหมือนตอนน้ี จนท าใหลู้กคิด
ว่าลูกอาจจะติดนะคะ มนัเป็นช่วงท่ีรู้สึกเหมือนต่ืนตวั บวกสงบ บวกปลอดโปร่งรวมกนั
นะคะ ไม่มีความคิดต่างๆ อยูร่ะยะหน่ึง ก่อนท่ีความคิดต่างๆ จะเร่ิมเกิดข้ึนอีกรอบหน่ึง
นะคะ เม่ือก่อนมนัมีสภาวะท่ีเหมือนจิตมีก าลงั มนัหมุนต้ิวๆ อยูต่รงกลางเฉพาะมนั จิต
ไม่เกาะแสง ไม่เกาะความคิดต่างๆ และความคิดต่างๆ ก็แทรกไม่ไดน้ะคะ  

 ลูกคิดว่านั้นคงเป็นสภาวะจิตตั้งมัน่นะคะ แต่ลูกก็ไม่รู้จริงๆ ว่าใช่ไหม แต่ตอนน้ี
ไม่เป็นแบบนั้นแลว้ แต่มนัมกัจะเป็นแบบน้ีแทน ลูกก็ไปต่อไม่เป็นค่ะ ในความรู้สึกมนั
สุขสงบระงบัเพราะมนัผา่นช่วงท่ีปล่อยความคิดต่างๆ มา ลูกกใ็ชช่้วงน้ีแผเ่มตตาแทน 
เม่ือหมดวาระน้ีลูกก็พยายามเขา้สมาธิใหม่อีกรอบมนัก็มกัเป็นแบบน้ี ลูกก็จะแผเ่มตตา
อีก มนัก็รู้เหมือนเป็นแพทเทิร์นอยูอ่ยา่งน้ีเร่ือยๆ ซ่ึงไม่รู้ว่าท  าถูกหรือท าผดิค่ะ (ดลูม
หายใจ ลมหายใจละเอียด ปล่อยความคิดท่ีผา่นเขา้มา สว่าง ว่าง สดใส ไม่มีความคิดใดๆ 
ความคิดเร่ิมอีกรอบ) 

 ค าถามท่ี ๒. เม่ือ ๒ ปีก่อนลูกรู้ความรู้สึกความสุขมากๆ เม่ือจิตสงบคร้ังแรก มนั
เป็นความสุขสงบท่ีน่ิมนวลอ่อนละมุนละไม หาส่ิงอ่ืนใดเปรียบเทียบไม่ไดน้ะคะ แต่
ตั้งแต่นั้นมาลูกไม่เคยมีสภาวะเช่นน้ีเกิดข้ึนอีกเลยนะคะ ทั้งๆ ท่ีนัง่สมาธิคราวใดกคิ็ดว่า
จิตใจก็สงบไดดี้ในระดบัหน่ึง หรือว่ายงัสงบไม่พอหรือคะ หลวงพ่อกราบขอบพระคุณ
ดว้ย 

 ตอบ   :   อนัน้ีพดูถึงประสบการณ์ ถา้ประสบการณ์ของคนเวลาภาวนาไปแลว้น่ี
นะ มนัภาวนาไป เราภาวนาเพื่อภาวนา ท าความดีเพื่อความดี ไม่ใช่ท าความดีเพื่อเป็น
สถิติ ท  าความดีเพื่อจะมาจดจ า ท  าความดีข้ึนมาส่ิงใดๆ ไอค้วามดีอนันั้นมนัท าใหเ้ราตอ้ง
คิดตลอดเวลา แต่ถา้เป็นความดีของเรา เห็นไหม เราปฏิบติัของเรามาตลอด ฉะนั้น 
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ค าถามถามบอกว่าเม่ือก่อนท่ีถามปัญหามาวา่เรายงัขบัรถไม่เป็น ลูกขบัรถไม่เป็น ตอนน้ี
ก็พยายามจะตั้งสติใหม่จะขบัรถใหเ้ป็น  

 น่ีค  าว่าขบัรถไม่เป็น เพราะวา่สภาวะท่ีถามมาน่ีมนัร้อยแปดเลย แลว้ถา้พดูถึงวา่
เขาว่าส่งอารมณ์ๆ เวลาเขาส่งอารมณ์กนัในการปฏิบติัแนวของเขา เราส่งอารมณ์อะไร? 
น่ีค  าพดู กรรมฐานเขาพดูค าเดียวเท่านั้นแหละ แต่เวลาคนท่ีปฏิบติัข้ึนมา มนัปฏิบติัมา
เป็นสิบๆ ปีจะไดอ้ยา่งนั้นหรือเปล่า อยา่งเช่นท าความสงบของใจ ท าสมาธิใหไ้ด ้ ถา้ท า
สมาธิได ้ สมาธิกคื็อสมาธิ ถา้ท าสมาธิไม่ไดเ้ราก็ขวนขวายใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ใช้
ปัญญาน าก็ได ้ เราท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เราท าข้ึนมาเพื่อพฒันาใจของเราไง ถา้ใจของเราเรา
ฝึกหดัภาวนาเพื่อประโยชน์กบัเรา  

 ถา้ประโยชน์กบัเรา คนเกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน เวลาคนไม่มีงานท าก็
ขวนขวายหางานท า ถา้คนท างานแลว้ก็อยากจะร ่าอยากจะรวย พอรวยข้ึนมาแลว้ รวย
ข้ึนมาท าไม? รวยข้ึนมาแลว้ มีสมบติัข้ึนมาแลว้ ลูกมนัก็ไม่เอาไหน จะใหใ้ครก็ไม่ได ้ไป
ติดสมบติัของตวัอีก น่ีเราเกิดมาเราก็อยากมีงานมีการท า ท  าแลว้เพื่อเป็นปัจจยัเคร่ือง
อาศยัด ารงชีวิต ถา้ด ารงชีวิตแลว้ ชีวิตคืออะไรต่อไป ถา้จะปฏิบติั จะหาหลกัการของตวั 
นั้นเราก็มาปฏิบติั  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะมาปฏิบติั ถา้เราปฏิบติัเราท าความดีเพื่อความดีไง คนเรา
เกิดมาตอ้งมีหนา้ท่ีการงานเพื่อปัจจยัเคร่ืองอาศยัเพื่อด ารงชีวิต เราปฏิบติัธรรมก็
เหมือนกนั เรามีสมาธิ เรามีปัญญาข้ึนมาเพื่อใหจิ้ตมนัมีก าลงั เพื่อใหจิ้ตมนัไดฝึ้กหดั 
ฉะนั้น เวลาปฏิบติัไปแลว้เราก็ปฏิบติัตามความจริงของเรา ถา้ความจริงของเรานะ เวลา
ถา้เราขบัรถไม่เป็น ขบัรถไม่เป็นแบบว่าคนขบัรถ คนฝึกหดัขบัรถ เขาขบัรถเขาเจอ
อุบติัเหตุ ขบัรถแลว้เขาเอารถของเขาไปถึงปลายทางไม่ได ้ แต่คนมีความช านาญนะ เขา
เอาน้ิวหมุนเลยล่ะ เขาท าไดต้ลอด น้ีคนช านาญ ช านาญเขาเรียกภาวนาเป็น  

 เวลาครูบาอาจารยท่์านฝึกหดัลูกศิษยน์ะ ถา้ภาวนาเป็นแลว้ครูบาอาจารยก์็สบาย
ใจ คือปล่อยไดแ้ลว้ คือว่าไม่ตอ้งจ ้าจ้ีจ  ้าไชเขาจนเกินไป เขาก็พฒันาของเขาไป น่ีถา้เขา
ภาวนาเป็น คนภาวนาเป็นเหมือนคนขบัรถเป็น คนขบัรถเป็นแลว้เขาตอ้งประกอบ
อาชีวะ เขาตอ้งต่างๆ เขาตอ้งขบัรถของเขาไป ไปจนกว่าจะถึงท่ีหมายของเขา น่ีก็
เหมือนกนั นกัปฏิบติัของเราเราก็ปฏิบติัใหเ้ราเป็นสิ ขบัรถไม่เป็น เราก็ขบัรถไม่เป็นมา
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ก่อน ครูบาอาจารยก์็ขบัรถไม่เป็นมาก่อนทั้งนั้นแหละ เขาก็ฝึกหดัเอา หลวงปู่ เจ๊ียะท่าน
พดู เห็นไหม อยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่า เจ๊ียะเอย้ ใหห้ดัจกัตอก ไอเ้ราบวชมา
จะภาวนานะ ไม่ใช่บวชมาฝึกหดัจกัตอก จกัตอกไปท าไม จกัตอกก็พวกจกัสานเขาท ามา
เป็นอาชีพ  

 หลวงปู่ มัน่บอกว่าไม่มีใครเป็นมาจากทอ้งพ่อ ทอ้งแม่หรอก เขาก็มาฝึกหดัเอา
ทั้งนั้นแหละ ก็ฝึกฝนใหจ้นหลวงปู่ เจ๊ียะท่านก็จกัตอกได ้ จกัตอกไดก้็มาท าไมเ้จียได ้ จกั
ตอกได ้ ของในวดัเสียหายท่านก็ซ่อมแซมบ ารุงได ้ เพราะสมยัก่อนเขาใชต้ะกร้าสานนะ 
สานเป็นตะกร้าแลว้ก็ใชรั้ก ใชอ้ะไรทาเพื่อเป็นกระป๋องโพรงน ้า เป็นต่างๆ เราอยู่กนั
อยา่งนั้นสมยัโบราณ สมยักรรมฐานของครูบาอาจารยน์ะท่านใชพ้วกน้ีสาน สานแลว้ทา 
ทาดว้ยรัก ทาดว้ยต่างๆ แลว้เอาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  

 น่ีเขาฝึกหดัข้ึนมา แต่เวลาเราจะบอกว่า อา้ว ก็บวชมาปฏิบติันะ เราจะปฏิบติั เรา
จะเอามรรค เอาผลนะ แลว้มรรค ผลมนัอยูไ่หนล่ะ? น่ีมรรค ผลมนัอยูท่ี่ขอ้วตัร เพราะจิต
มนัไม่มีเคร่ืองอาศยั ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั มนัเกาะ ตอ้งใหเ้กาะ อยา่งเช่นพุทโธ พุทโธเราก็เกาะ
ไว ้ น่ีก็เหมือนกนั ไม่มีใครเป็นมาจากทอ้งพ่อ ทอ้งแม่ ไม่มีใครขบัรถเป็นมาจากทอ้งพ่อ 
ทอ้งแม่ เพราะออกจากทอ้งแม่มามนัไม่ไดเ้อารถมาดว้ย เวลาเกิดจากทอ้งแม่มนัก็มาแต่
ตวั แลว้ก็มาหาซ้ือรถเอา แลว้ก็มาฝึกหดัขบัเอา  

 น่ีก็เหมือนกนั ไอท่ี้บอกว่า หลวงพ่อบอกว่าโยมยงัขบัรถไม่เป็น ตอนน้ีหนูจะหดั
ขบัรถ ไอน่ี้มนัเป็นอุบายไง เป็นบุคลาธิษฐานใหเ้ห็นการประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งท ากนั
อยา่งไร แลว้ถา้เราก็มาฝึกหดัขบัรถ น่ีขบัสติ ขบัสมาธิ ขบัปัญญาของเราใหเ้ป็น ถา้เป็น
ข้ึนไป ปฏิบติัท าดีเพื่อดี ถา้ท าดีเพื่อดี ไอท่ี้อธิบายมาน่ี อูฮู้ ร้อยแปดเลย อธิบายมา
มหาศาลเลย อธิบายมาน่ี เห็นไหม ถา้อธิบายมาท่ีว่าค  าถามท่ี ๑ แลว้ถามวา่ส่ิงท่ีตอนน้ี
ท่ีว่าลูกท าอยูอ่ยา่งน้ี เวลาคิดถึงความตายๆๆ มนัก็เหมือนกบัพุทโธ  

 ก็ค  าบริกรรม ระลึกถึงความตายมนัเป็นคนท่ีท าอะไร ปฏิบติัทางอ่ืนไปไม่รอดให้
คิดถึงความตายซะ มรณานุสติ เทวตานุสติ มรณานุสติระลึกถึงความตาย ถา้คนระลึกถึง
ความตายนะ ถา้มนัท าไดม้นัจะสลด มนัจะสังเวช ไอท่ี้คิดฟุ้งซ่านไป ไอคิ้ดท่ีร้อยแปดไป
มนัจะหดเขา้มา เหมือนเราก าหนดพุทโธ พทุโธ ถา้ใครท าอยา่งอ่ืน ท าอยา่งไรไม่ไดก้็ให้
ระลึกถึงความตาย ใหร้ะลึกถึงมรณานุสติ น่ีถา้มนัยงัไม่ไดใ้หเ้ขา้ไปเท่ียวป่าชา้เลย ใหไ้ป
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เห็นซากศพเลย น่ีคนตายนอนอยูน่ัน่ คนเป็นยนืดูอยูน่ี่ คนเป็นท่ียืนดูอยูน่ี่ เด๋ียวก็จะไป
นอนตายอยู่นัน่ มนัคิดแลว้มนัก็ไม่คิดฟุ้งซ่านออกไปไง  

 ไอน่ี้มนัเป็นอุบาย แต่ถา้เราบอกว่าเราระลึกถึงความตายแลว้มนัก็เหมือนกบัพุท
โธ อา้ว ก็พุทโธไปก็จบ เพราะมนัอยูท่ี่รสชาติ รสชาติไง ถา้ระลึกถึงความตาย โอโ้ฮ 
รสชาติมนัดูดด่ืม อ้ือฮือ มนัไม่ส่งออก แต่ถา้มนัจืดชืด รสชาติมนัจืดชืด เพราะท าเคยชิน
เขาก็ใหเ้ปล่ียนอุบาย เอารสชาติ อา้ว วนัน้ีกินแกงส้ม พรุ่งน้ีกินแกงเผด็ อา้ว วนัน้ีจะกิน
ผดักะเพรา โอ๋ย ผดักะเพราอร่อยนะ กินทุกวนัๆ ไม่อร่อยหรอก น่ีเขาอุบายของเขา อุบาย
ใหเ้ปล่ียนแปลงไง แต่ถา้มนัก าหนดมรณานุสติแลว้เหมือนพุทโธ ก็กลบัมาพุทโธก็จบ 
เพราะมนัเป็นอุบาย เขาเป็นอุบาย อุบายให้เขา้ไปสู่ความสงบ เป็นอุบายการภาวนา เป็น
อุบาย  

 น่ีเวลาในพระไตรปิฎกท่ีว่าโปฐิละๆ จะไปฝึกหดั ไปฝึกหดักบัครูบาอาจารย ์ท่าน
เวลาลงใจแลว้จะบอกว่าใหเ้ปรียบร่างกายน้ีเหมือนจอมปลวก มีรูอยู ่๖ รู ปิดเสีย ๕ รู เปิด
ไวรู้หน่ึงคอยจบัเห้ียตวันั้น ถา้เห้ียตวันั้นออกมาแลว้จบัใหไ้ดเ้ลย น่ีไงปิดตา หู จมูก ลิน้ 
กาย เปิดใจไว ้แลว้ตั้งใจไวด้แูลมนั จบัมนั จบัเห้ียตวันั้นใหไ้ด ้จบัหวัใจของตวัเองใหไ้ด ้
น่ีเราก าหนดพุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิก็เพือ่เหตุน้ีเท่านั้นแหละ เพื่อเหตุน้ีแหละ จบัหัวใจ
ตวัน้ีใหไ้ด ้ ถา้จบัหวัใจตวัน้ีได ้ จิตมนัสงบเขา้มาได ้ น่ีมนัจะเป็นประโยชน์ได ้ ถา้เป็น
ประโยชน์ได ้ มีคนขบัรถแต่ยงัไม่มีรถ มีคนขบัแลว้ เกิดจากทอ้งพ่อทอ้งแม่ไม่ไดเ้อารถ
มาดว้ย ก็ตอ้งไปหาซ้ือรถ ไม่ไดซ้ื้อรถก็ยมืคนอ่ืนขบัก่อน 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบแลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา น่ีมนัจะไดร้ถขบั ท่ีว่ากาย 
เวทนา จิต ธรรม แนวทางสติปัฏฐาน ๔ แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ถา้มีคนขบัรถมนัก็เป็น
แนวทางสติปัฏฐาน ๔ จริง ถา้ไม่มีคนขบัรถ อา้ว แลว้ใครจะขบัล่ะ? อา้ว ก็น่ีสติปัฏฐาน 
๔ ไง น่ีปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม พวกเราน่ีไม่มีรถขบั แต่นัง่รถ
สาธารณะไดน้ะ ข้ึนรถเมล ์ข้ึนรถเมลก์็รถเหมือนกนั ข้ึนรถเมล ์ 

 น่ีก็เหมือนกนั สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ มนัมีจริง มีปลอม มนัมี
คนขบัรถได ้คนขบัรถไม่ได ้ถา้จิตไม่สงบ ไม่มีผูข้บัรถก็ไปนัง่รถเมล ์นัง่รถเมลใ์หค้นอ่ืน
เขาขบัให ้โชเฟอร์เขาขบั แลว้เวลากดออดเขาไม่ใหล้งดว้ย เขาเลย แถมใหเ้ดินกลบั กไ็ป
นัง่รถเขา น่ีสติปัฏฐาน ๔ ไง สติปัฏฐาน ๔ คิดเอาเองไง คิดเลยเถิดไป คิดไม่ถึง ก็คิดร้อย
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แปดไง ก็แลว้แต่โชเฟอร์มนัจะจอดใหล้ง ไม่จอดใหล้ง ถา้มนัไม่จอดลงมนัพาไปเลย พา
ไปเลย เตลิดเปิดเปิงไปเลย อา้ว ถา้มนัไปไม่ถึงมนัจอดก่อนใหล้ง บอกมนัยงัไม่ถึง มนั
บอกว่าน ้ามนัหมดรถก็วิ่งแค่น้ี ไม่ไปอีกแลว้ ไปไม่ได ้

 น่ีพดูถึงว่าแนวทางสติปัฏฐาน ๔ รถสาธารณะ แต่ถา้เป็นรถของเรา ถา้เราขบัดีมนั
ก็ไปถึงเป้าหมาย ถา้ขบัไม่ดีมนัก็ไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกนั ฉะนั้น ขบัรถเป็นขบัอยา่งน้ี 
แลว้ถา้ในการภาวนา ถา้เราก าหนดไอท่ี้ว่าความตายๆ ถา้มนัเป็นเหมือนพุทโธก็เอา
รสชาติ เอารสชาติ เอาความดูดด่ืม เอาความเป็นจริง  

 ค าถามขอ้ท่ี ๑. ถา้มนัเป็นอยา่งน้ีนะ ถา้มนัเป็นโล่งๆ เห็นไหม ลูกนัง่สมาธิมาตรง
สภาวะ ไอส้ภาวะต่างๆ ต่างๆ ไอท่ี้พดูน่ีมนัเป็นอารมณ์ เป็นความรู้สึกท่ีส่งอารมณ์ๆ กนั 
แลว้เอาอารมณ์อะไรมาส่ง อารมณ์ก็เป็นอดีต เพราะเราเคยไดอ้ารมณ์ส่ิงนั้นมาแลว้กจ็  า
อดีตมาพดู แลว้ถา้พดูกพ็ยายามจะท าใหเ้หมือนอดีตนั้นอีก แต่ถา้เป็นสมาธิ สมาธิใน
ปัจจุบนั สมาธิในปัจจุบนั ใชไ้ดป้ระโยชน์ในปัจจุบนันั้น น่ีในปัจจุบนัน้ีเรามีธุระ มีความ
จ าเป็น เราตอ้งเดินทาง เราตอ้งข้ึนรถ ขบัรถออกไป ถา้เราไม่มีธุระความจ าเป็นเราจะขบั
รถออกไปใหเ้สียค่าน ้ามนัเปล่าๆ หรือ? เราจะขบัรถไปท าไมใหร้ถมนัสึกหรอ แลว้ตอ้งมี
ค่าใชจ่้าย ค่าน ้ามนัอีก แต่ถา้มีความจ าเป็นนะเราข้ึนรถเราก็ขบัออกไป 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิตมนัสงบ ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญาตามความเป็นจริง ไอน่ี้สภาวะ
อยา่งนั้น สภาวะอยา่งน้ี มนัเป็นอดีต มนัเป็นอดีตมาแลว้วางไว ้น่ีเพราะเราปฏิบติัเพื่อการ
ปฏิบติั เห็นไหม ท าดีเพื่อความดี อดีตถา้เป็นความดี ความดีก็ดีในตวัมนัเอง แต่น่ีเราท า
ความดี โลกท่ีมีปัญหากนัน่ีท าความดีแลว้ ท าบุญก็ไม่ไดบุ้ญ ท าดีก็ไม่มีใครเห็นความดี
เราเลย อา้ว ตอ้งใหใ้ครเห็นล่ะ? ก็เราเป็นคนท าเราก็รู้อยูแ่ลว้ เราท าเสร็จก็เสร็จแลว้ เราท า
เสร็จ มีอ  านาจวาสนาบารมี แลว้ถา้จิตใจมนัเขม้แขง็แก่กลา้ข้ึนมา ต่อไปมนัจะพฒันาของ
มนัไป 

 น่ีท  าอยา่งน้ี ท่ีว่าจะเป็นสภาวะอยา่งนั้น จะเป็นสภาวะอยา่งน้ี จบ ถา้ใหม้นัรู้จริง
ข้ึนมา เราเอาความจริงของเราข้ึนมา ถา้เอาความจริง เราปฏิบติัเพื่อความจริง ถา้เป็น
สภาวะ ถา้พดูออกไป เด๋ียวมนัจะมีส่ิงท่ีว่ารูปแบบ แลว้ใหค้นคิดตามไปเร่ือย ต่อไปนะ
มนัจะออกไปเลย น่ีท่ีว่าหลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศนาว่าการท่านไม่บอกถึงผลเลย หลวงตา
พดูบ่อยว่าหลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยว่าผลน่ีเป็นอยา่งไรเลย แต่ท่านเทศน์ไป เวลาพระท่ี
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ปฏิบติัไปเช่ือมัน่มากว่าหลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต ์ แต่สภาวะอยา่งนูน้ อยา่งน้ี ไม่มี
หรอก เฉย เงียบ ใหม้นัรู้จริงข้ึนมา ใหม้นัเป็นปัจจตัตงั  

 ทีน้ีว่ารู้จริง ท่ีบอกว่ามนัเป็นสภาวะอยา่งนั้น สภาวะอยา่งนั้น ก็อยากใหห้ลวงพ่อ
รู้ไง เออ ถา้อยากใหห้ลวงพ่อรู้ หลวงพ่อก็เขา้ใจ มนัตอ้งน่ีความสว่างบวกดว้ยความสงบ 
บวกดว้ยความรู้สึก ถา้บอกค าเดียว ถา้สว่าง สวา่งก็พระอาทิตยไ์ง เออ ถา้ความว่าง ความ
ว่างก็อวกาศไง อา้ว ถา้สงบก็ช่ือเราเองไง เออ ก็เลยบวกมาพร้อมเลย ความสว่าง ความ
สงบ ความว่าง บวกมาพร้อมเลยอารมณ์เป็นแบบน้ี ถา้มนัเป็นก็จบใชไ้ด ้เพราะเราปฏิบติั
เพื่อความสงบระงบั แลว้ปฏิบติัของเราไป เราเอามรรค เอาผล  

 ฉะนั้น เพียงแต่ว่าน่ีท่ีเขียนมากลวัจะไม่จริง กลวัหลวงพ่อจะไม่เช่ือว่าเป็นความ
จริง เงินของโยมนะ แลว้โยมหาเงินมาแลว้ ถา้เป็นความจริง เงินของโยมก็ใชไ้ดถู้กตอ้ง
ตามกฎหมาย ถา้โยมหาเงินมานะ ถา้เงินนั้นไดรั้บเงินปลอมมา โยมเอาไปใชเ้ขายดึเลย 
เราเป็นคนดูเฉยๆ เราไม่ไดป้ระโยชน์จากเงินของโยมหรอก  

 ฉะนั้น บอกใหเ้รารู้ ใช่ลูกศิษยก์บัอาจารยต์อ้งสนทนาธรรมกนั บอกใหรู้้ก็เขา้ใจ 
แต่เขา้ใจแลว้เราวางไวไ้ง เพราะเราไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัเงินทองท่ีโยมหาได ้ แต่เรา
เป็นคนบอก เราเป็นคนชกัน ากนัใหโ้ยมท างานเพื่อเงินทองของโยม โยมท าหาเงินหา
ทองไดม้ากขนาดไหนมนัก็เป็นของโยม แต่โยมมาปรึกษาครูบาอาจารย ์ โยมมาขอ
ค าแนะน าจากครูบาอาจารย ์ อนัน้ีครูบาอาจารยใ์หผ้ลประโยชน์ตรงน้ี แต่เงินท่ีโยมได้
ของโยมทั้งนั้น  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าตอ้งการ ก็ตอ้งใหห้ลวงพ่อเขา้ใจไง หลวงพ่อ เขา้ใจ ถา้จิตสงบก็คือ
สงบ ท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาไป แลว้
เม่ือไหร่มนัจะไดผ้ลล่ะ? เม่ือไหร่มนัจะไดผ้ล ไดผ้ลต่อเม่ือผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม ถา้ปฏิบติัสมควรแก่ธรรม ดว้ยเหตุดว้ยผลมนัก็ลงสู่ความสงบ ดว้ยเหตุผลการใช้
ปัญญามนัก็สู่วิปัสสนาการรู้แจง้ ความรู้แจง้มีมากนอ้ยขนาดไหนมนัก็ท  าใหใ้จน่ีรู้แจง้ ถา้
ใจรู้แจง้มนัก็เป็นปัจจตัตงั ถา้มนัพิจารณาไปถึงสมุจเฉทปหาน จิตใจมนัก็ผอ่งแผว้ จิตใจ
มนัก็ส ารอก มนักค็ายของมนัออก มนัก็เป็นความจริงข้ึนมา น่ีมนัเป็นผลประโยชน์ของผู ้
ปฏิบติัไง น่ีพดูถึงขอ้ท่ี ๑ 
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 ถาม   :   ขอ้ท่ี ๒. เม่ือ ๒ ปีก่อน (อูฮู้ มนัไปไกล ๒ ปีก่อนนูน้นะ) เม่ือ ๒ ปีก่อน
ใจของหนูมีความสุขมากๆ จิตสงบคร้ังแรก มนัเป็นความสุขสงบท่ีนุ่มนวล อ่อน
ละมุนละไม หาส่ิงใดเปรียบเทียบไม่ไดเ้ลยนะคะ ตั้งแต่นั้นมาลูกไม่เคยไดส้ภาวะนั้นอีก
เลย ทั้งๆ ท่ีนัง่สมาธิ คราวใดลกูคิดถึงจิตท่ีมนัเคยสงบแลว้ 

 ตอบ   :   น่ีไปคิดถึง ๒ ปีท่ีแลว้ไง ๒ ปีท่ีแลว้นะมนัตอ้งถอยเวลาไป ถา้ถอยเวลา
ไปตอนนั้นป๊ับ น่ีร่างกายเราก็สดช่ืนกว่าน้ี น่ีเลยมา ๒ ปีแลว้ ร่างกายเราก็เส่ือมสภาพไป
แลว้ มนัจะถอยเวลาไปไม่ได ้ กาลเวลามนัผา่นไปแลว้เราเรียกคืนมาไม่ได ้ เราตอ้งตั้งสติ
แลว้ระลึกถึงปัจจุบนัน้ี เอาปัจจุบนัน้ีเป็นประโยชน์ แลว้ถา้ปัจจุบนัน้ีเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ี
มนัล่วงไปแลว้วางไว ้ เม่ือ ๒ ปีท่ีแลว้จิตมนัเคยสุข เคยสงบ เคยระงบัขนาดนั้น มนัเป็น
บุญ สาธุมนัเป็นบุญ เป็นบุญใหเ้ราไดฝั้งใจ ชกัน าใหชี้วิตของเราไดค้น้ควา้ ไดข้วนขวาย
มาปฏิบติัอยูน้ี่  

 ถา้ ๒ ปีท่ีแลว้ไม่เคยสงบข้ึนมาเลยมนัก็ยงัสงสัย ก็ยงัลงัเลอยู ่ ก็ยงัใชชี้วิตอีรุ่ยฉุย
แฉกอยูโ่ดยปกติ แต่เพราะเคยท าไดมี้ความสงบอยา่งนั้น มนัเลยเป็นบุญกุศลท าใหเ้รามี
ความจงใจ ความตั้งใจพยายามปฏิบติัมาอีก ๒ ปีถึงป่านน้ี แต่ ๒ ปียงัไม่ไดอ้ยา่งนั้นเลย 
ไม่ไดอ้ยา่งนั้นเพราะมนัมีความอยาก มีความตอ้งการอยา่งนั้น ในเม่ือเวลามนัผา่นมาแลว้ 
๒ ปีท่ีแลว้เราท าอะไรผดิ ท าอะไรถูกเราพิจารณาไดว้า่อะไรผดิ อะไรถูกเพราะมนัผา่น
มาแลว้ แต่ ๒ ปีขา้งหนา้เรายงัไม่รู้เลยอะไรจะเกิดข้ึน ๒ ปีขา้งหนา้เรายงัไม่รู้ว่าอะไรจะ
เกิดข้ึน แลว้เราจะแกไ้ขอะไรท่ีเกิดข้ึนขา้งหนา้นั้น แต่ ๒ ปีท่ีผา่นมาเรารู้แลว้ว่าอะไร
เกิดข้ึน แลว้เราคิดไดไ้ง  

 ส่ิงท่ีคิดไดเ้อามาเปรียบเทียบ เอามาเปรียบเทียบว่าเราควรจะตดัสินใจอยา่งไร เรา
ควรท าอยา่งใด แลว้น่ี ๒ ปีท่ีผา่นมาเสียดายเวลาไหมท่ีภาวนา ๒ ปี เสียเวลาไป ๒ ปี
เสียเวลาไหม? ถา้ไม่เสียดายเวลา ๒ ปี อีก ๒ ปีขา้งหนา้ ๖ ปีขา้งหนา้ ๑๐ ปีขา้งหนา้เราจะ
ท าอยา่งไร? แลว้ชีวิตเราถึงขนาดนั้นไหม? น่ีพดูถึงเพราะอะไร? เพราะว่าน่ีมนัเคยสุข
สงบอยา่งนั้น เราก็ฝังใจ เราก็อยากได ้แลว้ก็จะมารีดเอาจากหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่มีอะไร
ใหใ้คร หลวงพ่อมีแต่ปาก จะมารีดเอาความสงบจากหลวงพ่อก็ไม่มี จะมารีดเอาปัญญาก็
ไม่มี แต่ถา้มาปรึกษาคุยกนัได ้ 

 ฉะนั้น เราท าของเรา ส่ิงท่ีว่าค  าถามท่ี ๒  
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 ถาม   :   เม่ือ ๒ ปีก่อนลูกเคยมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากๆ เม่ือจิตสงบคร้ังแรก 

  ตอบ   :   น่ีจบแลว้ จิตสงบคร้ังแรก แลว้มนัยงัไม่สงบขนาดนั้น ไม่สงบขนาดนั้น
เราก็ใชปั้ญญาของเราไป ใชปั้ญญาของเราไป ใชส้ติปัญญา เราท าความสงบของใจของ
เราเขา้มา แลว้พิจารณาของเรา ฝึกหดัใชปั้ญญาของเราไป แลว้จะดูความสามารถของเรา
ว่าเราจะปฏิบติัไดม้าก ไดน้อ้ยขนาดไหน เราก็ยงัปฏิบติัอยูไ่ง เราปฏิบติัไดม้าก ไดน้อ้ย
ขนาดไหน ส่ิงท่ีเป็นสภาวะต่างๆ ส่ิงต่างๆ อยากจะใหม้นัชดัมนัเจน เพราะเราพดูถึงคน
เขาไปจินตนาการไง  

 อยา่งเช่น เช่นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงั มารจะเป็นอยา่งนั้น อู๋ย ภาพมารเป็นภาพ
ยกัษเ์ลย ภาพของเทพเป็นอยา่งไร แลว้ภาพของนิพพานก็วงกลมไว ้ มนัเป็นสูญญากาศ 
มนัเป็นความว่าง ถา้นิพพานก็วงกลมไวเ้ลย น่ีมนัเป็นอยา่งนั้น แลว้คนก็ไปติดไง ดูสิ
มหายาน ถา้นิพพานแลว้ยงัไปสุขาวดี ไปอยูท่างตะวนัตกของนิพพาน ยิง่ใหญ่กว่า น่ี
จินตนาการกนัไป นิพพานมนัมีชนชั้นหรือ? นิพพานแลว้มนัยงัมีสุขาวดี มีใหญ่กว่า
นิพพานอีกหรือ? นิพพานอยา่งเลก็ นิพพานอยา่งใหญ่ อยา่งนั้นหรือ? มนัก็ไม่มี เห็นไหม 
แต่ในเม่ือมนัเป็นบุคลาธิษฐาน พอเป็นบุคลาธิษฐานป๊ับคนก็จินตนาการต่อเน่ืองไป 

 ฉะนั้น ไอท่ี้ว่าเป็นสภาวะๆ เราไม่ค่อยพดูถึง แหม หลวงพ่อไม่ค่อยพดูถึง แต่
หลวงพ่อพดูบ่อยมากเลย เวลาพดูนะ พดูเป็นบุคลาธิษฐาน พดูเปรียบเทียบ พดูใหเ้ห็น
เป็นภาพ เป็นส่ิงท่ีเห็นจริงจงั เวลาเราพดูน่ีเราพดูเพื่อใหเ้ห็นจริงเห็นจงั โอ๋ย เห็นจริงจงัก็
กลายเป็นไอน้ัน่ไปเลย กลายเป็นหนงัใหญ่ กลายเป็นหนงัตะลุงไปเลย แต่ความจริงน่ีพดู
เปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพ หลวงพ่อว่าแต่คนอ่ืนหมดเลย แต่หลวงพ่อตวัดีเลย ชอบ
เปรียบเทียบ  

 ก็เราเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพไง ใหเ้ห็นภาพมนัจะไดท้  าใหไ้ดถู้กไง แต่พอมนัถูก
ก็ อ๋อ หลวงพ่อตรงนั้นไม่มีเลยเนาะ ว่างหมดเลย เออ เป็นอยา่งนั้น เวลาไปเห็นแลว้อ๋อ
เลยนะ แต่ยงัไม่อ๋อน่ี เห็นไหม ท่ีว่าหลวงตาท่านบอกว่าเขาไปหาหนองออ้ของหลวงปู่
มัน่ ท่ีว่าหนองออ้ของหลวงปู่ มัน่ท่ีเชียงใหม่ไปหากนัใหญ่เลย แต่ไม่รู้วา่หลวงปู่ มัน่ท่าน
ออ้ในหวัใจ อ๋อ ไอค้นเขาไปหาหนองออ้กนั หนองออ้อยูน่ัน่ๆ  
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 น่ีก็เหมือนกนั สภาวะๆ เราไม่ใหค้นอ่ืนพดู แต่เราน่ีพดูเยอะท่ีสุดเลย แต่เราพดู 
เราพดูแลว้เราไม่ติดสภาวะของเราเองไง เพราะสภาวะกยูกใหพ้วกมึงเห็น แต่ถา้มึงเขา้ไป
รู้มนัจะเป็นอีกอยา่งหน่ึง ไอค้นท่ีฟังไปแลว้มนัไปสร้างภาพกนัเลยนะ โอโ้ฮ เป็นอยา่ง
นั้นๆ แลว้สร้างภาพเสร็จกก็ลบัมาถามไง กส็ภาวะแบบท่ีถามน่ี ฉะนั้น ใหป้ฏิบติัใหเ้ป็น
ความจริงของเราข้ึนมา แลว้จะเป็นประโยชน์กบัเรา เอวงั 


