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ถาม : เร่ือง “สอบถามเกี่ยวกบัการพิจารณาจิตครับ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพเป็นอย่างสงูครับ เนื่องจากกระผมได้ทดลองบริกรรม
พทุโธๆ ได้สกัระยะแล้ว แต่จิตก็ยงัไม่สงบ ไม่รวมเป็นสมาธิ และบางครัง้รู้สึกปวดหวัมาก แต่
กระผมก็ยงัไม่ละความพยายาม 

มีอยู่ครัง้หนึ่งในขณะก าลงันัง่สมาธิภาวนา กระผมได้ทดลองกลัน้ลมหายใจ และนัน่เป็น
ครัง้แรกที่ท าให้ผมได้ค้นพบสภาวะนิ่งรู้ที่อยู่ตรงหน้า มีความรู้สึกเหมือนตวัผมที่แท้จริงหดไปอยู่
ตรงจุดนี ้และรู้สกึเหมือนกายนีเ้ป็นแค่เปลือกนอกที่เหมือนตวัตนของผมนิ่งและรู้อยู่ภายใน 

ลกัษณะนิ่งรู้นีเ้ด่นชดัมากบริเวณกลางศีรษะ ซึง่ผมได้ทดลองซ า้ๆ กนัหลายวนั และ
ทดลองใช้ค าบริกรรมประกอบคือ “พทุโธ-ผู้ รู้” ซึ่งขณะนีผ้มไม่ต้องกลัน้หายใจแล้ว เพียงแต่ตัง้
สติก็สามารถกลบัมาสู่สภาวะนิ่งรู้ (ผู้ รู้-พทุโธ) ได้อย่างรวดเร็วทนัท ี

เม่ือผมกลบัมาอยู่ตรงจุดนีไ้ด้สกัระยะ ผมก็ออกพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกแยกแยะ
ขนัธ์ที่ผ่านเข้ามา เพ่ือไม่ให้หมนุเป็นอารมณ์ความรู้สึกได้ ซึ่งบางครัง้ก็ปล่อยจนโล่ง ท าให้
สภาวะนิ่งรู้นีเ้ด่นชดัมากขึน้เร่ือยๆ ถงึแม้บางครัง้จะเกดิเป็นอารมณ์ความรู้สึกได้ แต่สภาวะนิง่รู้
นีก้็ยงัเดน่อยู่ ไม่ได้รวมกบัอารมณ์ความรู้สึกนัน้ แตแ่ยกออกเป็นคนละส่วนกนั อารมณ์ก็ส่วน
หนึ่ง ตวัผู้ รู้อารมณ์ก็ส่วนหนึง่ 

และเม่ือไม่นานมานี ้ เพ่ือนร่วมงานด่าว่าผมด้วยถ้อยค าหยาบคายอย่างรุนแรง ผมก็ตัง้
สติและกลบัมาอยู่ที่ตวันิ่งรู้นี ้สิ่งที่เกิดขึน้คือผมไม่รู้สึกทกุข์หรือโกรธเขาแม้แต่น้อย แต่สภาวะนิง่
รู้นีเ้ด่นชดัขึน้ และเกิดปีติตามมา โดยที่ความนิ่งรู้นีย้งัชดัและแยกออกเป็นคนละส่วนกบัปีติที่
เกิดขึน้ 
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กระผมมีค าถามอยากกราบเรียนหลวงพ่อดงันีค้ือ 

๑. สภาวะนิ่งรู้ที่ผมเข้าใจว่าเป็นตวัแท้ของผมคือจิตใชห่รือไม่ครับ 

๒. วิธีการปฏิบตัิที่ผมใช้ตวัรู้นีอ้อกพิจารณาอารมณ์ความรู้สึก เป็นวิธีการปฏิบตัิที่
ถกูต้องหรือไม่ครับ และควรปฏิบตัิอย่างไรเพ่ือความก้าวหน้าต่อไปครับ กราบขอบพระคณุ
หลวงพ่อมาก 

ตอบ : นี่คือค าถาม เห็นไหม ค าถามสภาวะนิ่งรู้อยู่ สภาวะนิ่งรู้อยู่ สมยันี ้สมยัในปัจจุบนั
นี ้ เรานี่ปัญญาชน คนทีเ่ข้าวดันี่แปลกนะ สมยัก่อนเราเข้าวดัไปจะมีคนแก่คนเฒ่าเนาะ สมยันี ้
คนเข้าวดัมา เขามาที่นี่เขาทึ่งนะว่า “โอ้โฮ! หลวงพ่อ เดี๋ยวนีมี้แต่วยัรุ่นเข้าวดั” เขาภูมิใจนะ 
เดี๋ยวนีเ้ขาภูมิใจกนัมากว่าคนเข้าวดัอายมุนัลดลง คือว่าเด็กๆ เขาเข้าวดักนัแล้ว 

แต่ก่อนคนเข้าวดัต้องอายมุากแล้วถึงจะเข้าวดั เด็กๆ ไม่กล้าเข้าวดันะ เข้าวดัไปแล้วเขา
บอกว่า เออ! พวกนีน้่าจะมีปัญหาถงึได้มาวดั แต่เดี๋ยวนีเ้พราะมีการศึกษา มีการศึกษา มีความ
เข้าใจขึน้ เห็นไหม เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราไปโรงพยาบาล เจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตก็ไปหา
จิตแพทย์ 

แต่ความจริงในหลวงพดูเลยนะ จิตแพทย์คือพระ ในเมืองไทยมีพระเยอะแยะเลย เพราะ
พระเวลาศึกษาผ่านธรรมะ ธรรมะมนัแก้ไข แก้ไขความบกพร่องของใจ นี่แหละจิตแพทย์ที่ดีที่สดุ
เลยล่ะ เพียงแต่ว่าพระที่บวชมาแล้วได้ประพฤติปฏิบตัิ ได้รู้ความจริงบ้างหรือเปล่า ถ้ารู้ความ
จริงขึน้มา มนัเหมือนหมอ หมอสามารถดแูลคนไข้ได้ หมอสามารถวินิจฉัยโรคได้ หมอสามารถ
แก้ไขได้ 

นี่ก็เหมือนกนั เราปฏิบตัิแล้ว คนไม่เคยเป็นสมาธิท าให้เป็นสมาธิได้ พอเป็นสมาธิแล้วมี
ความสขุได้อย่างไร คนที่ท าสมาธิล้มลกุคลกุคลานมาอย่างไร คนที่ท าสมาธิ พนัธกุรรมของจิต
ของเขา ถ้าเขาปฏิบตัิได้งา่ยรู้ง่าย คนคนนัน้เขามีอ านาจวาสนา บางคนปฏิบตัิแล้วล้มลกุ
คลกุคลาน ปฏิบตัิแล้วกระเสือกกระสน อนันีค้ือถ้าบอกว่า โทษนะ เพราะเวรกรรมของเขา ทกุคน
ก็จะน้อยใจอีก โอ้โฮ! เวรกรรมเราน่าดเูลย เราล าบากน่าดเูลย...มนัก็เป็นอย่างนัน้จริงๆ น่ะ มนั
เป็นเวรกรรมของเขา ถ้าเวรกรรมของเขา 
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แต่ถ้าพระที่ปฏิบตัิแล้ว ค าว่า “ปฏิบตัิแล้วนะ” เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิมนัรู้ได้ไง เพราะ
เป็นสมาธิ กว่าจะเป็นสมาธิมนัจะปรับสภาพ มนัมาอย่างไร ตอนที่ปรับสภาพ นัน่น่ะอาการของ
ใจ ใจมนัจะพฒันาการของมนั ถ้าพฒันาการของมนั จนมนัไปสงบนิ่งรู้อยู่ นัน่น่ะคือสมัมาสมาธิ 
แล้วถ้าคนปฏิบตัิ ถ้าพระที่ปฏิบตัิแล้ว คนที่ยงัไม่ปฏบิตัิหรือคนที่เขาทกุข์ยากขึน้มา เขาก็ทกุข์
ยากอยู่ตรงนี ้แล้วเราจะสอนเขาอย่างไร 

จะสอนเขา เหมือนกบัคนจมน า้ คนใกล้จมน า้ เรากโ็ยนห่วงยางให้เขา เขาก็พยายาม
เกาะห่วงยางนัน้เพ่ือเอาตวัพ้นจากการจมน า้นัน้ นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราเคยปฏิบตัิแล้ว เราเคยว่าย
น า้เป็น เราว่ายน า้ได้ เราจะท าสมาธิได้ เราจะรู้เลยว่า ถ้าคนจมน า้ ฉันจะไม่โดดลงไปเกาะ
แน่นอน ถ้าคนจมน า้ 

คนไม่เคยเห็นคนจมน า้ มนัโดดลงไปเลย มนัจะไปช่วยเขา แล้วสดุท้ายมนัก็กอดกนั
จมน า้ตายอยู่นัน่น่ะ แต่ถ้าคนที่ว่ายน า้เป็นนะ เห็นคนกระเสือกกระสนนะ เขาจะรีบหาสิ่งใดโยน
เลย แล้วพยายามประคองเขา ดึงเขาเข้ามาสู่ฝ่ังโดยทีว่่าไม่ให้เป็นอนัตราย 

เว้นไว้แต่คนตกใจ คนตกใจ คนไม่ได้คิด เห็นคนจมน า้ก็โดดลงไปเลย นึกว่าฉันว่าย
น า้แข็งมาก ฉันจะพาเขาเข้าฝ่ังได้ โอ้โฮ! ด้วยความกลัวของเขา เขากอดแน่นเลย แข็งขนาดไหน
มนัก็ว่ายน า้เข้าฝ่ังไม่ได้ พากนัตายทัง้คู ่

นี่พดูถึงไง เวลาเขามีการศึกษาแล้ว เขาพฒันาแล้ว ถ้ามีการศึกษา มีการพฒันาแล้ว เขา
จะเข้าวดัเข้าวาเพ่ือประโยชน์กบัเขา ถ้าประโยชน์กบัเขา ฉะนัน้ เวลาประโยชน์กบัเขา เราจะ
บอกว่า เวลาในสมยัปัจจุบนันีท้างวิทยาศาสตร์มนัเจริญมาก ทางโลกนีเ้จริญมาก เจริญเอาคน
ตกงานหมดน่ะ เพราะเขาใช้หุน่ยนต์ไง ตอนนีเ้ขาใช้หุน่ยนต์ คนจะไม่มีงานท า เจริญจนคนไม่มี
งานท าเลยแหละ เพราะโลกมนัเจริญมาก เลยมีความทกุข์มาก โลกเจริญมาก มีความทกุข์มาก 

จนเดี๋ยวนีท้างยโุรปเขาเข้าใจได้เลยว่า สิ่งทีจ่ะหาความสขุได้ หาความสขุได้จากการ
ภาวนา หาความสขุได้จากความสงบของใจ สิ่งที่เป็นความเจริญของโลกเป็นคณุภาพชีวิตเพ่ือ
ด ารงชีวิตเท่านัน้ ความสขุจริงๆ หาไม่ได้ ความสขุจริงๆ หาได้ในหวัใจนีเ้ท่านัน้ เดี๋ยวนีมี้คนคิดได้ 
พอคิดได้ ทกุคนก็ย้อนกลบัมา 
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นี่ฝรั่งมาบวชกนัเยอะแยะเลย ฝรัง่มาบวชพระเยอะแยะ ฝรั่งเขาก็แสวงหา ไอ้เรากบเฝา้
กอบวั เป็นเจ้าของศาสนา กูต้องสนใจศาสนาบ้าง อายเขาไง อายเขา ฝรัง่มนัยงัมาศึกษาเลย 
แล้วเจ้าของศาสนาได้แต่มองตาปริบๆ ให้คนอ่ืนเข้ามาหาแต่คณุงามความดี เดี๋ยวนีเ้ลยเข้าวดั
ใหญ่เลย เพราะเห็นฝรั่งมาบวชไง ฝรัง่ก็มาบวชพระเนาะ เราเป็นเจ้าของศาสนาเองเรายงั
มองข้ามเลย เลยเข้าวดัเข้าวา 

ทีนีเ้ข้าวดัเข้าวาขึน้มา ทีนีพ้อเข้าวดัเข้าวามาแล้วมีการศึกษา พอมีการศึกษาแล้วมีการ
ปฏิบตัิ ถ้ามีการปฏิบตัินะ คนที่มีอ านาจวาสนานะ คนที่มีอ านาจวาสนา ดสูิ หลวงตาท่านมี
อ านาจวาสนาของท่านมาก ท่านมีการศึกษามาจนเป็นมหา เวลาท่านจะประพฤติปฏิบตัิ ท่าน
ไปหาผู้ รู้จริง ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็พาสัง่พาสอน พาดแูลขึน้มาจนท่านพ้นจากทกุข์ไปได้ 

แต่ในปัจจุบนัเราจะมาปฏิบตัิกนั เรามีการศึกษาไง พอมีการศึกษา เราก็ใช้ปัญญา 
ปัญญาที่กิเลสมนัพาใช้มนัก็แยกแยะหาทางออกของมนัไง พอหาทางออกมนัก็บอก นี่ไง ฉลาด
ท าไง ฉลาดท าก็จะมีทางนู้น จะมีทางนี ้จะลดัจะสัน้ จะหาทางกนัไป พระพทุธเจ้ารู้ ไอน์สไตน์
เห็น ก็ว่ากนัไปใหญ่เลย มนับ้าบอคอแตก มนัไม่มีใครเก่งกว่าพระพทุธเจ้าหรอก 

แล้วคนที่ปฏิบตัิจริงได้ ดมูหายานนะ เวลาเขาถามลกูศิษย์เขา ถามเร่ืองธรรมะ เขาจะลกุ
ขึน้ยืน แล้วเม้มปาก แล้วนัง่ลง อาจารย์เขาบอกนัน่ล่ะของจริง ถกูต้อง ไอ้ขึน้มาแล้วพล่ามๆๆ 
นัน่น่ะสมมตุิทัง้นัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั พอจะปฏิบตัิ เพราะปัญญาเราเยอะไง พอปัญญาเยอะ ฉลาดไง พอฉลาด
ป๊ับ มนัจะหาทางไปไง พอจะหาทางไป ไปติดกบัหมดน่ะ พอไปติดกบันะ พอไปติดกบัแล้ว 
ฉะนัน้ พอไปติดกบัแล้ว เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านถงึสอนพระ ท่านเห็นโทษของมนั เห็นโทษของกิเลส
ไง ท่านบอกจิตนีม้นัเป็นได้หลากหลายนกั จิตนีเ้ป็นได้ทกุอย่าง 

ดสู ิเวลาคนนะ คนที่เป็นอาการทางจิตมนัจินตนาการไป ดคูนเสพยาเสพติดสิ พอเสพยา
เสพติด มนัหลอน มนัว่าคนจะมาฆ่ามนั มนันัง่อยู่นี่มนัเห็นกองทพัทัง้กองทพัเลยจะฆ่ามนั มนั
เห็นไปหมด นี่จิตมหศัจรรย์นกั จิตมนัร้ายกาจนกั แล้วมนัเสริมด้วยกิเลสเข้าไป พอเสริมด้วย
กิเลสก็เสริมด้วยปัญญาที่ศึกษาเข้าไป พอเสริมด้วยปัญญาที่ศึกษาเข้าไปมนัก็ปฏิบตัิของมนั 
โอ๋ย! แนวทางปฏิบตัิเยอะมากเลย 
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แต่มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งสายหลวงปู่ มั่น ท่านซ่ือสัตย์กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ท่านเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริง เวลาท่านเคารพ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน
กรรมฐาน ๔๐ ห้อง พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ อานาปานสติ วิธีการท าความสงบ 
๔๐ วิธีการ 

ถ้าวิธีการท าความสงบ ๔๐ วิธีการ ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมันสงบระงับ
เข้ามา มันก็มีสัมมาสมาธิ มีความสุข มีความตัง้มั่น พอมีความตัง้มั่น ครูบาอาจารย์ที่
เป็นจริงขึน้มาท่านพยายามจะยกขึน้ ยกขึน้สู่วิปัสสนา ให้เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญา
การรู้แจ้งกิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของตัว ไม่ใช่ปัญญาจะไปรู้ส่งออก
วิชาชีพที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี ้

ฉะนัน้ เวลาการปฏิบตัิ ที่ว่าฉลาดท าๆ นัน่ล่ะมนัโง่กว่ากิเลส กิเลสมนัฉลาดกว่า มนัเลย
ท าฉลาดท าไง ฉะนัน้ เวลาฉลาดท า นี่เราพดูถึงแนวทางปฏิบตัินะ เราเชื่อได้อย่างไร 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกนะ เวลาจะประพฤติปฏิบตัิ อย่าเชื่อใคร
ทัง้สิน้ ให้กาลามสตูร ไม่ให้เชื่อแม้แต่ว่า “เออ! ท่านพูดเหมือนกบัเราเลยเนาะ อืม! เราท าสมาธิ
ได้อย่างที่ท่านพดู” นี่มนัไปเชื่อเขาไง 

เขาไม่ให้เชื่อ เวลาปฏิบตัิไม่ให้เชื่อ ให้ปฏิบตัิตามความจริง อย่าเชื่อว่าอาจารยเ์รา อย่า
เชื่อว่าอะไรทัง้สิน้ ถ้าไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อแล้วท าอย่างไร ไม่ให้เชื่อแล้วไม่ให้เข้าวดัหรือ 

เวลาเข้าวดันี่เขาเรียกศรัทธา สทัธาจริตนะ พวกที่สทัธาจริตจะเชื่อได้ง่าย ถ้าสทัธาจริต
นะ พทุโธๆ ได้ง่าย แต่ถ้าเป็นพทุธจริตคือผู้ที่มีปัญญา พอพทุโธมนัก าปัน้ทบุดิน กินไม่เข้า คาย
ไม่ออกก็พทุโธ อะไรๆ ก็พทุโธ พทุโธอย่างเดียว น่าเบื่อ ปัญญามนัเยอะ อย่างนีเ้ขาใช้ปัญญา
อบรมสมาธิ ใช้ปัญญาแยกแยะ ตรึกในธรรมแบบองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปสอนพระ
โมคคลัลานะ 

เวลาพระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั ฟังเทศน์จากพระสารีบุตร พระสารีบุตรฟังเทศน์
มาจากพระอสัสชิ ได้เป็นพระโสดาบนัแล้วนะ ไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เอหิภิกข ุ
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบวชให้ พอบวชเสร็จแล้วพระโมคคลัลานะรีบภาวนา นัง่
สปัหงกโงกง่วง นัง่โงกง่วงเลย 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปด้วยฤทธ์ิไง “ให้เอาน า้ลบูหน้า ให้ตรึกในธรรม” 

ตรึกในธรรม ตรึกในธรรมคือตรึกในค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า อย่าให้มันสงบลง อย่าให้มันหายไป อย่าให้มันเข้าข้างตัวเอง ให้ตรึกในธรรมไว้ 
การตรึกในธรรมไว้ มันบริหารจัดการ คือตัวมันมีการกระท าอยู่ มันจะไม่วูบหายไป 

นี่ไง ทีนีเ้วลาพทุธจริตก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ก็ตรึกในธรรม ตรึกในธรรมก็ตรึกในธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตรึกในชีวิตของเรา ตรึกในความเห็นของเรา ตรึกในความ
ทกุข์ยากในใจของเรา นี่ตรึกในธรรม ตรึกในธรรมมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิ ครู
บาอาจารย์ของเรา กลุ่มชนหนึ่ง กลุ่มชนที่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นท่านอาจารย์ใหญ่ 
ท่านเป็นผู้น ามา ให้ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจเราสงบเข้ามามนัก็จะเป็นข้อเท็จจริง 

แล้วข้อเท็จจริง เรามีการศึกษาทางโลก แต่เวลาหลวงตาท่านไปศึกษา ท่านจบมหา แล้ว
ท่านไปหาผู้ที่ชีน้ าที่ถกูต้อง ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่า ให้เอาปัญญา เอาความรู้สึกนึก
คิดทัง้หมดกบัความเห็นที่เราศึกษามาใส่ลิน้ชกัไว้ แล้วลัน่กุญแจมนัไว้ อย่าให้มนัออกมา เพราะ
ออกมามนัจะเตะมนัจะถีบ คือมนัจะสร้างภาพ มนัสร้างภาพแล้วสร้างจนิตนาการไป แล้วปฏิบตัิ
ไปล้มลกุคลกุคลาน ทกุข์น่าดเูลยนะ แต่ไอ้คนปฏิบตัิก็แหม! เก่งมาก แหม! ขยนัหมัน่เพียร แต่ไอ้
คนที่เขาท ามาแล้วเขารู้ เขาช่วยปกป้องไว้ เห็นไหม นัน่ให้วางไว้ 

ฉะนัน้ เวลาท าจริงๆ แล้วมนัถงึจะก าหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ท าความสงบ ๔๐ 
วิธีการ แล้วมนัจะสงบเข้ามาเป็นข้อเท็จจริง 

นี่เขาถามมา เขาถามเร่ืองการพิจารณาจิตของเขา แล้วหลวงพ่อไปไหน หลงทางไปไหน 
ไม่พดูเร่ืองภาวนาเขาเลย 

เราเหน็โลกมนัเลอะเลือน โลกมนัให้กิเลสครอบง า แล้วมนัก็จะถือเอาตวัตนเป็นใหญ่ ที่
เราพดูนี่เพราะเราไม่ต้องการพดูเสียดสีใคร ไม่ต้องการพดูไปถึงกลุ่มชนใด ไม่ต้องการพดูวิธีการ
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ที่เขาปฏิบตัิกนัถกูหรือผิด เราไม่ต้องการพดูถึงบุคคล เราถงึพดูถึงกลุ่มของหลวงปู่ มัน่ที่ท าทาง
ถกูต้องนีเ้ท่านัน้ 

แล้วค าถามเขาบอกว่า เวลาเขาปฏิบตัิพทุโธๆ ก็ปฏบิตัิไม่ได้ พทุโธไปแล้วมนัก็ไม่สงบ 
แต่พอมากลัน้ลมหายใจ มากลัน้ลมหายใจ แล้วผมก็พทุโธบ้าง มนัก็เข้าไปสู่สภาวะนิ่งรู้เลย 

การกลัน้ลมหายใจเหมือนรถ รถ ดสู ิ เหมือนน า้ เวลาน า้มา เราจะรู้ว่ามีน า้หรือไม่มีน า้ 
เราต้องกัน้ฝายกัน้น า้ไว้ มนัจะมีน า้ใชไ่หม ถ้ากัน้ฝายกัน้น า้ไว้แล้ว น า้ก็ไหลมาไม่ได้ เราไปกลัน้
ลมหายใจ เราไปกัน้อารมณ์ความรู้สึกเรากลัน้ไว้ไม่ให้มนัไป มนัไปได้ไหม มนัก็ไปไม่ได้ แล้วมนั
ไปไม่ได้แล้วมนัเป็นสภาวะนิง่รู้นี่มนัก็แปลก 

การกลัน้ลมหายใจ มีครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านสอน ท่านสอนว่าใครอยากจะรู้จิตของ
ตวัเองให้กลัน้ลมหายใจ พอกลัน้ลมหายใจ มนัคิดอะไรไม่ได้ มนัอือ้ นัน่ล่ะคือว่าตวัจิตแท้ 

การกลัน้ลมหายใจ เราอยากพิสจูน์ว่าจิตเป็นอย่างไรไง คือเราอยากจะรู้สภาวะจิตของ
เรา เราไม่เคยเห็นสภาวะจิตของเราเลย เราภาวนาแล้วก็ล้มลกุคลกุคลาน เราท าสิ่งใดแล้วก็ไม่
เป็นผลสกัอย่างหนึ่งเลย เราอยากจะรู้จิตของเรา กลัน้ลมหายใจซะ กลัน้ลมหายใจแล้วตัง้สติไว้ 
พอกลัน้ลมหายใจป๊ับ มนัจะอัน้ตู้ไปหมดเลย มนัจะแน่นไปหมดเลย นัน่แหละคือตวัจิต แล้วมนั
จะกลัน้ลมหายใจไว้ได้นานไหม ไม่ได้ เดี๋ยวมนัขาดลมหายใจตาย เพียงแต่ว่าเรากลัน้ลมหายใจ
ได้นานหรือไม่นานเท่านัน้เอง 

แต่พอเขากลัน้ลมหายใจแล้วแบบว่ามนัอยู่ในสภาวะนิ่งรู้ 

ถ้าพดูถึงเขาสภาวะนิง่รู้ทีเ่ขาปฏิบตัิแล้ว ถ้าบอกว่ามีสภาวะนิ่งรู้แล้ว เขาก็มาใช้แยกแยะ
อารมณ์อะไร 

อนันีม้นัเป็นความเห็น มนัเป็นความเห็นคือว่าสญัญาอารมณ์มนัสร้างภาพ พอมนัสร้าง
ภาพแล้วมนัเป็นอย่างไรล่ะ มนัสร้างภาพเหมือนที่ผู้ถามถามมานี่ “พอผมก าหนดพทุโธด้วย แล้ว
ผมก าหนดกลัน้ลมหายใจด้วย แล้วจิตผมมนัก็ปล่อยวาง มีสภาวะนิ่งรู้อยู่ แล้วผมก็ใช้พิจารณา 
จิตใจของผมมนัพฒันา” 
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ถ้ามนัเป็นอย่างนี ้ มนัเป็นความเร่ิมต้น จิตที่มนัเป็นเบสิกเป็นพืน้ฐาน ไอ้นี่มนัก็เป็น
ความเห็นของตวัอย่างหนึ่ง มนัก็เหมือนเรา เรามองอารมณ์สิ่งใดก็แล้วแต่ เราก็คิดว่าเราท าได้
ทัง้นัน้น่ะ แต่พอเราเร่ิมไปท า ท าต่อไปมนัจะพฒันาขึน้ไปไม่ได้ 

เราจะบอกว่าพืน้ฐานของจิตทีเ่ป็นสมาธิมนัไม่มัน่คง แล้วมนัไม่มัน่คง มนัไม่มีพืน้ฐาน 
ไม่มีก าลงั ท าอะไรไปมนัจะไปก้าวหน้าไม่ได้ 

แต่ตอนนีไ้ด้ ได้เพราะอะไร ได้เพราะว่าโดยปกตชิีวติของเรามนัอยู่กบัสงัคม มนัมีแต่
ความบีบคัน้ มนัเบื่อหน่าย พอเรามาปฏิบตัิป๊ับ มนัปล่อยวางจากภาวะสงัคม ภาวะความคิด
ทางสงัคม แต่เรามาคิดเร่ืองของตวัเราเอง มนัก็อยู่ได้ พออยู่ได้มนัก็ อืม! มหศัจรรย์ มนัก็ดี มนั
เป็นเร่ิมต้น เป็นพืน้ฐานไง แต่ต่อไปข้างหน้ามนัจะไปได้ไหมล่ะ มนัไปไม่ได้ มนัไปไม่ได้เพราะ
อะไร 

มันไปไม่ได้เพราะธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเป็น
ธรรมะแท้มันจะไม่ขัดมนัจะไม่แย้งกัน มันจะเป็นศีล สมาธ ิ ปัญญา มันจะเกิดสุตมย
ปัญญา คือปัญญาการศึกษา ศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติมันจะเกิดจินตมยปัญญา พอมี
สัมมาสมาธิที่เข้มแข็งขึน้มันจะเกิดภาวนามยปัญญา 

ปัญญามนัมีหลายระดบัไง สตุมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ปัญญามนั
จะพฒันาของมนัขึน้ไป เห็นไหม ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไม่มีการขดัการ
แย้งกนั มนัจะพฒันาการเป็นชัน้ๆๆ ขึน้ไปโดยถกูต้องดีงามทัง้หมด 

แต่ทีนีใ้นมมุมองในผู้ถามบอกว่า “ผมกลัน้ลมหายใจไว้ กลัน้ไว้บ่อยๆ ท าหลายๆ วนั แต่
กลัน้แล้วผมก็ยงัพทุโธด้วย มีผู้ รู้ด้วย” 

เพราะค าว่า “ผู้ รู้กับพุทโธ” เราเน้นย า้ตลอด ห้ามทิง้ผู้ รู้ ห้ามทิง้พุทโธ คือห้ามทิง้
สติ ห้ามทิง้ผู้ รู้ของเรา มันจะเจอสิ่งใดก็แล้วแต่ เราอยู่กับตัวตนของเรา มันจะไม่
เสียหายไง 

คนที่จะเสียหายคือทิง้ผู้ รู้ ทิง้ผู้ รู้คือเวลาไปเจออารมณ์ก็ไปเกาะอารมณ์ซะ ไปเจอสิ่งใดที่
เกิดขึน้ นิมิตมนัก็ทิง้ตวัเองไปอยู่ที่นัน่ซะ พอมนัทิง้ มนัจะห่างตวัตนไปเร่ือยๆ แล้วจะขาดสต ิ
แล้วจะมีความเสียหายในการปฏิบตั ิ
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แต่ถ้าเราไม่ทิง้ผู้ รู้ เราไม่ทิง้พุทโธ มันจะมีสิ่งใด เราก็อยู่กับผู้ รู้ของเรา อยู่กับพุท
โธของเรา มันจะเจอสิ่งใด ตัวตนเราก็ยังมั่นคงอยู่ จะเห็นอะไร ตัวเราก็ยังอยู่ จะประสบ
อะไร เราก็ยังอยู่ เห็นไหม มันไม่เสียหาย 

ฉะนัน้ว่า ห้ามทิง้ผู้ รู้ ห้ามทิง้พุทโธ เราพยายามจ าขีป้ากหลวงตามา หลวงตาบอก
ว่าหลวงปู่ มั่นสั่งไว้ ห้ามทิง้ผู้ รู้ ห้ามทิง้พุทโธ เราก็จ าขีป้ากมาน่ีแหละ แล้วก็ย า้ๆๆ 
เพ่ือให้คนที่ปฏิบัติไม่เสียหาย ไม่เสียหาย ถ้าเราไม่ได้อะไรข้างหน้า เราก็ไม่เสียหาย แต่
ถ้าเราได้ข้างหน้า ผู้ รู้จะชัดขึน้ มันจะเด่นชัดขึน้ 

เราจะบอกว่า การกลัน้ลมหายใจนัน้มนัท าได้ชัว่คราว แต่ถ้าจะเอาจริง มนัต้องพทุโธ จิต
มนัจะละเอียดเข้ามา มนัจะวางเข้ามา 

อย่างที่ว่า เวลาพทุโธแล้วเขาบอกว่าเขามีอปุสรรคว่า ถ้าก าหนดพทุโธแล้วมนัปวดหวัๆ 
แต่ถ้ามากลัน้ลมหายใจ แล้วก็ผู้ รู้ด้วย มนันิ่ง หยดุนิง่อยู่ 

อนันีอ้ยู่ที่การแก้ไข เพราะว่าอบุายการปฏิบตัิมนัร้อยแปดพนัเก้า มนัได้ทกุอย่าง แต่ต้อง
มีสต ิแล้วเราพฒันาของเราให้มนัถกูต้องของเราขึน้มา 

แล้วพอจิตเขาดีแล้ว เขาบอกว่าเขาได้แยกแยะ แม้แต่เวลาผลกระทบในที่ท างาน มีคนที่
เขามาจาบจ้วงด้วยความหยาบคาย กระผมยงัมีสภาวะนิ่งรู้อยู่ได้ 

อนันีก้็เป็นอานิสงส์ อานิสงส์ในการปฏิบตัิไง เห็นไหม ใครทานอาหารแล้วก็อ่ิมหน า
ส าราญ ใครมีความเร่าร้อนก็อาบน า้แล้วก็จะมีความร่มเย็นเป็นสขุ จิตใจที่เร่าร้อนได้ประพฤติ
ปฏิบตัิแล้วมนัก็มีอานิสงส ์ มีก าลงั พอเจอผลกระทบขึน้มามนัก็แบบว่าก็วางได้ เขาจะจาบจ้วง
อย่างไร อืม! มีสติพร้อม วางได้ 

แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบตัิมา ไม่มีอานิสงส์ ใครอย่าว่าเลย มองหน้ามนัยงัไม่ยอม มองหน้ายงั
ต้องมีเร่ือง แต่นี่ขนาดเขามาว่า เออ! มนัมีอานิสงส์ อานิสงส์ของการปฏิบตั ิ

ไอ้เร่ืองอานิสงส์ เร่ืองจิตทีเ่ป็น เราไม่ได้ปฏิเสธนะ คนปฏิบตัิแล้วมนัก็ต้องมีผลกระทบ มี
อานิสงส์ มีความร่มเย็นเป็นสขุ อย่างที่ถามมานี่เราเห็นด้วย ผู้ที่ปฏิบตัิใหม่แค่นีก้็ถือว่าเป็น
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ผลงานของตวัเองดีแล้วแหละ แต่ที่เราพดูมาพรรณนามาตัง้แต่ต้น เราพรรณนามาในวงการ
ปฏิบตัิ 

ในวงการปฏิบัติ เราปฏิบัติเพ่ือสิน้สุดแห่งทุกข์ ไม่ใช่ปฏิบัติเพ่ือบูชาใคร ไม่ใช่
ปฏิบัติเพ่ือยอมจ านนกับค าสอนของใคร ไม่ใช่ให้ใครตัง้ส านักขึน้มาประพฤติปฏิบัติ 
แล้วตัง้กติกาในการปฏิบัติ แล้วเราต้องไปยอมจ านนกับส านักปฏิบัติใดก็แล้วแต่ เรา
ไม่ใช่ปฏิบัติเพ่ือยอมจ านนกับใคร เราปฏิบัติเพ่ือพ้นจากทุกข์ 

ถ้าปฏิบตัิเพ่ือพ้นจากทกุข์ เราก าหนดกรรมฐาน ๔๐ ห้อง ในการก าหนดพทุโธให้จิตมนัมี
สมัมาสมาธิ แล้วยกขึน้วิปัสสนาเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป มนัจะพ้นจากทกุข์ แล้วถ้ามีครูบา
อาจารย์เป็นคนชีน้ าอยู่ด้วย มนัพ้นจากทกุข์ได้ นีพ่ดูถึงปฏิบตัิตามแนวขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ปฏิบตัิตามแนวทางของพระพทุธศาสนา 

แต่ถ้ามนัมีวิธีการสัง่สอนที่เขาสอน ส านกัใด วิธีการเขาสอนสิ่งใดนัน้ ไอ้นัน่เป็น
ความเห็นของเขา ความเห็นของเขา กาลามสตูร ไม่เชื่อ กาลามสตูร ไม่เชื่อ พระพทุธเจ้าสอน
ไม่ให้เชื่อ ไม่เชื่อๆๆ แล้วเราปฏิบตัิตามความเป็นจริงของเรา ถ้าปฏิบตัิตามความเป็นจริงของเรา 
นี่จะเข้าค าถาม 

“๑. สภาวะนิ่งรู้ที่ผมเข้าใจว่าเป็นตวัผม คือจิตใชไ่หมครับ” 

จิตคือตวัผู้ รู้ ทีนีจ้ิตมนัโดนครอบไปด้วยขนัธ์ ๕ สญัญาอารมณ์ไง ความรู้สึกนึกคิดมนั
เป็นสญัชาตญาณ สญัชาตญาณคนเกิดมามีธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ ธาต ุ๔ คือร่างกาย นี่ธาต ุ๔ 
ขนัธ์ ๕ คือรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ สิ่งนีม้นัมีอยู่ ธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ แม้แต่เวลา
ปฏิบตัิสิน้สดุแห่งทกุข์เป็นพระอรหนัต์ พระอรหนัต์ก็มีสอปุาทิเสสนิพพาน ธาต ุ ๔ เป็นเศษทิง้ 
เพราะธรรมธาต ุ คือหวัใจที่บรรลธุรรมแล้วมนัทิง้หมดเลย มนัไม่มีสงัโยชน์ร้อยรัด มนัเป็นอิสระ
ต่อกนั มนัไม่มีสิ่งใดเกี่ยวพนักนั เป็นอิสระต่อกนั แต่อยู่ด้วยกนั 

ฉะนัน้ เวลาขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ก็ไม่ใชเ่รา เรากไ็ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ก็ไม่ใช่ทกุข์ ทกุข์ก็ไม่ใช่
ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ก็ไม่ใช่จิต จิตก็ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่สิ่งใดทัง้สิน้ ต่างอนัต่างจริง ต่างอนัต่างอยู่ เป็น
อิสรภาพกนัทัง้หมด ไม่มีอะไรเป็นความผกูพนักนัเลย 
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พระอรหนัต์ก็ยงัมีธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ แต่เป็นภาระ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ที่เป็น
ภาระที่ต้องดแูลกนัจนกว่าจะสิน้อายขุยั 

แต่ถ้าเป็นปถุชุนเขาเรียกขนัธมาร มนัไม่ใช่เป็นภาระ มนักดขี่ มนัขนัธมาร มารมนัขี่หวั
อยู่น่ะ เวทนาก็ไม่ชอบ ทกุข์กไ็ม่ชอบ อะไรไม่ดีไม่งามไปเสียหมดเลย ไม่มีอะไรถกูใจแม้แต่อย่าง
เดียว อย่างเดียวกไ็ม่ถกูใจ มนัเป็นมารๆๆ มารทัง้นัน้เลย แต่มนัก็มีด้วยกนั เห็นไหม ปถุชุนก็มี
ธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ แต่มนัเป็นขนัธมาร มนัเป็นของมาร มารมนัข่มข่ี มารมนัขี่หวัอยู่ 

แต่พระอรหนัต์นะ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ทัง้หลายเป็นภาระดแูล ไม่เกี่ยวไม่ข้อง
กนั อยู่กนัโดยอิสรภาพ ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างอาศยั อาศยักนัไปจนกว่าจะหมดอายขุยั พอ
หมดอายขุยัก็บ๊ายบาย ต่างคนต่างไป 

ไอ้ของเรามนัไม่บ๊ายบายหรอก อู้ฮู! ตายไปแล้ว ใครจะท าประวตัิให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ 
ประวตัิท าความดีมาขนาดนี ้หนงัสืองานศพกูจะดีขนาดไหน สมบตัิได้แบ่งกนัหรือยงั อู๋ย! มนัคิด
ไปนู่น นี่เวลามนัเป็น 

ฉะนัน้บอกว่า ไอ้สิ่งที่ว่าภาระที่มนัมีอยู่นี่มนัมีอยู่แล้วไง แต่มนัเป็นกเิลสหรือเป็นธรรมล่ะ 
ถ้าเป็นกิเลสกเ็ป็นของเรา ขนัธมาร บีบบีส้ีไฟอยู่อย่างนัน้น่ะ จิตของเราไง เขาบอกว่า “สภาวะนิ่ง
รู้นีค้ือจิตของผมหรือเปล่า” นี่มนัก็บีบบีส้ีไฟอยู่อย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้ามันเป็นความจริง มันทิง้ มันทิง้หมด ทิง้ๆ แบบมีๆ น่ีแหละ ทิง้ๆ แบบที่
เห็นๆ น่ีแหละ ทิง้ๆ แบบอยู่ด้วยกันน่ีแหละ ทิง้หมดเลย อยู่ด้วยกันก็ทิง้ ไม่เกี่ยว ไม่
เกี่ยวกัน แต่อยู่ด้วยกนั อยู่ด้วยกัน หายใจอยู่ น่ี อยู่ด้วยกัน แต่ไม่เกี่ยวกันเลย น่ันน่ะ
ของจริงเป็นแบบนัน้ 

แต่กว่าจะทิง้ได้ คนจะทิง้ได้มนัต้องมีสติปัญญาพอสมควรมนัถึงจะทิง้สิง่นีไ้ด้ นี่ไง 
วิปัสสนาญาณ ปัญญาการรู้แจ้ง รู้แจ้งในจิตของตวัเอง รู้แจ้งในสงัโยชน์ รู้แจ้งในการช าระการ
คายออก แต่มนัจะรู้แจ้งขึน้มา เราถงึบอกว่า ถ้ากลัน้อยู่ มนัเป็นอย่างนีไ้ม่ได้ ถ้ากลัน้ลมหายใจ
อยู่ มนัเป็นอย่างนีไ้ม่ได้ เพราะการกลัน้ลมหายใจมนัไม่อยู่ปกติ ด ารงชีวิตปกติไง แล้วมนัจะ
ก้าวหน้าไปได้อย่างไรล่ะ 
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แต่การกลัน้ลมหายใจ เราไม่อยากเอ่ยชื่อพระที่แนะน าให้ท า เราไม่อยากเอ่ยชื่อ นัน่ใคร
จะแนะน าสิ่งใด มนัเป็นประสบการณ์ของเขา เป็นประสบการณ์ของครูบาอาจารย์บางองค์ท่าน
มีจุดบอด คือว่าท่านมีจุดบอด ท่านนัง่หลบั ท่านก็พยายามเคลื่อนไหวซะ ถ้าคนที่ฟุ้งซ่านมาก 
ท่านก็มีค าบริกรรมของท่าน มนัมีแต่ละองค์ ประสบการณ์ของแต่ละองค์ เพราะจิตมนัไม่
เหมือนกนั เราใช้ค าว่า “พนัธุกรรมของจิต” เหมือนกบัลายนิว้มือ เวลาไปโรงจ าน า กดโป ้ ใช้ได้
เลย 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั จิต พนัธุกรรมของมนั มนัเหมือนกนัมนัไม่มีในโลก ฉะนัน้ พระอรหนัต์
เหมือนกนัไม่มี เพียงแต่ว่าเราจะต้องถือหลกั เราเป็นชาวพทุธใช่ไหม ถือหลกัธรรมและวินยัของ
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มาตรฐาน มาตรฐานคืออริยสจั ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค 
มาตรฐานของพระพทุธศาสนา มาตรฐานขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราเอา
มาตรฐานนี ้ แล้วใครท าเสร็จแล้ว พอจบแล้วมนัได้มาตรฐานนีก้็ เออ! อนัเดียวกนั แต่ถ้าไม่ได้
มาตรฐานนี ้มนัก็ฤๅษีชไีพรไง มนักเ็จ้าส านกั เจ้าส านกัเข้าทรง ทรงเจ้า 

ตอนนี ้ อู้ฮู! ก าลงัฮือฮากนัมาก ตอนนีย้ิ่งนกัท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา ชอบไอ้พวก
เคร่ืองรางของขลงั ก าลงัขายดีมากเลย พระยงัสู้ไม่ได้ พระยงัหาตงัคไ์ม่ได้เท่ากบัขายเคร่ืองราง
ของขลงั โอ๋ย! พระนี่หน้าแตก อายเขา ทัง้ๆ ที่เจ้าของศาสนาหาผลประโยชน์ไม่ได้อย่างไอ้คนที่
เข้ามาพ่ึงพาอาศยั 

นี่ตอบปัญหา ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ก็บอกอยู่ว่าจะไม่อยากเสียดสีใครไง เราไม่อยากจะระบุ
บุคคล เพราะว่าพดูไปแล้วเหมือนกบัว่า ใครๆ ก็บอกว่าพระสงบอิจฉาคนทัง้โลกเลย อิจฉาเขาไป
หมดเลย 

ไม่ได้อิจฉาใครเลย พดูตามความเป็นจริง 

ฉะนัน้ เพราะว่า สิ่งที่บอกว่ากลัน้ลมหายใจ แล้วท ามาอย่างนัน้น่ะ เราบอกว่า มนัจะท า
โดยปกติไม่ได้ไง การภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัจะเป็นปกติ แล้วมนัจะพฒันาของมนัเป็นชัน้
เป็นตอนขึน้ไป การที่จะปฏิบตัิมนัต้องเป็นสจัจะ เป็นสจัจะอริยสจัจะ แล้วมนัจะพฒันาของมนั
เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป 
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เราท าอะไรก็แล้วแต่ที่มนัท าต่อเนื่องไปไม่ได้ เราจะพฒันาไปได้ไหม คนเราจะปฏิบตัิมนั
ต้องปฏิบตัิโดยข้อเท็จจริง แล้วมนัจะต่อเนื่องไป ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะ
ไม่ขดัไม่แย้งกนั มนัจะพฒันาของมนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ฉะนัน้ เราก าหนดพทุโธๆ เราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ นี่ใช้ได้ อานาปานสติก็ได้ ระลึกถงึความตายก็ได้ 

แต่ถ้ากลัน้ลมหายใจ กลัน้ลมหายใจมนัมีแต่เวลาจะเข้าอปัปนาสมาธิ เวลาลมหายใจ
มนัจะขาด แต่ขาด มี ขาดที่หายใจอยู่ แต่มนัไม่รับรู้ สกัแต่ว่า เงียบ ดีกว่านีเ้ยอะเลย แตอ่นันัน้
คนที่เขาปฏิบตัิได้จริง เขาคยุกนัเขาเข้าใจไง 

แต่ผู้ถาม “หลวงพ่อ ปีนบนัไดไม่ไหวนะ เดี๋ยวตกก้อนเมฆ หลวงพ่อพดูอะไร ปีนบนัไดฟัง
ไม่ทนัไง” 

ถ้าคนทนักนัเขาพดูค าเดยีวเขารู้กนัหมด แต่ถ้าวฒุิภาวะมนัต่างกนั คนหนึ่งพดูนะ อีกคน
หนึ่งนะ อีก ๑๐ ปียงัไม่เข้าใจเลย พอภาวนาไปถงึนะ อีก ๑๐ ปีข้างหน้า อ๋อ! อย่างนีเ้อง ๑๐ ปี 
กว่ามนัจะท าได้ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “สภาวะนิ่งรู้นี ้ผมเข้าใจว่าเป็นตวัจติของผมจริงใช่หรือไม่” 

ถ้าพดูถึงว่าถ้าเป็นตวัจิตก็ใช่ ตวัจิตแล้วเป็นสมาธิหรือเปล่า ถ้าเป็นสมาธิแล้วก้าวเดิน
หรือเปล่า 

อนันีพ้ดูภาษาเรานะ เพราะค าถามมนัเหมือนกบัเขียนมาให้ถามว่า “ผมเป็นคนถามใช่
หรือไม่”...ก็ต้องใช่ ก็เอ็งถามมา 

นี่ก็เหมือนกนั “จิตผมเป็นอย่างนีใ้ช่หรือไม่”...ก็ใช่ ก็จติเอ็ง ก็เขียนลอกมาให้ตอบอย่างนี ้
เขียนลอกมาเลยนะ ห้ามตอบเป็นอย่างอ่ืนนะ ต้องตอบมาเลยอย่างนีใ้ช่หรือไม่ใช ่

“๒. วิธีการปฏิบตัิ ผมใช้ตวัรู้นีอ้อกพิจารณาอารมณ์ความรู้สึก เป็นวิธีการปฏิบตัิที่
ถกูต้องหรือไม่ครับ และควรปฏิบตัิอย่างไรเพ่ือความก้าวหน้าต่อไป” 

ถ้าอารมณ์มนัพิจารณาได้อย่างนี ้ มนัพิจารณาได้เพราะมีสติ พิจารณาได้เพราะมนัท า 
เดี๋ยวพอกิเลสมนัแก่ขึน้มากขึน้ มนัก็จะพิจารณาไม่ได้ แม้แต่คนมีสมาธินะ เวลาสมาธิมนัอ่อน 
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มนัยงัพิจารณาไปไม่ได้เลย ต้องกลบัมาตัง้สมาธิให้เข้มแข็งแล้วค่อยไปท า พอปฏิบตัิไปแล้วมนั
จะรู้ 

เหมือนม ี๒ เท้า คนเราถ้าจะเดินได้ต้องมี ๒ เท้า ถ้าใครมีเท้าเดียว ต้องมีไม้เท้าหรืออะไร
ถึงจะเดินไปได้ ไม่อย่างนัน้ต้องกระโดดไป คนต้องมี ๒ เท้า ถึงจะก้าวซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย 
ขวาไป นี่ก็เหมือนกนั สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มนัต้องไปคู่กนั 

เพราะก าลงัก็คือเท้าหนึ่ง ปัญญาก็คือเท้าหนึง่ ปัญญามี แต่ไม่มีก าลงั ก าลงัมนัไม่พอ 
ปัญญามนัจะไปพิจารณาอะไร มนัพิจารณาไปไม่ได้หรอก ปัญญามนัจะพิจารณาไปได้มนัต้อง
มีก าลงัช่วยหนนุ 

ไอ้ก าลงัอย่างเดียวก็ไปไม่ได้ ไอ้เรานี่พนัธุ์กล้ามเนือ้ ใหญ่มาก แข็งแรงมาก แต่โง่เป็น
ควาย ท าอะไรก็ไม่เป็น พนัธุ์กล้ามเนือ้นี่นะ กล้ามเนือ้เป็นมดัๆ เลย แต่ไม่มีปัญญา ท าอะไรได้ 
เอาไว้เชือด เชือดเอาเนือ้นี่กินอร่อย พนัธุ์กล้ามเนือ้ไง สมองไม่มี มีแต่ก าลงั 

ก าลงัอย่างเดียว ใช้ไปแล้วมนัก็ไม่สมดลุ ถ้าปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ ก าลงัอย่างเดียวก็
ไม่ได้ แต่ต้องอาศยักนั ๒ เท้า สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มีก าลงัด้วยแข็งแรงพอสมควร 
แล้วก็มีสมองด้วย ไม่ใช่มีแต่ก าลงั แล้วไม่มีสมอง แล้วจะท าอะไร 

มีแต่สมอง อู๋ย! สมองไบรต์มากเลย แต่นอนแหมะอยู่นี่ กล้ามเนือ้อ่อนแรง ลกุก็ไม่ได้ นัง่
ก็ไม่ได้ มีแต่มนัสมอง เดี๋ยวนีมี้คอมพิวเตอร์ท างานที่บ้านได้ ไอ้ท างานที่บ้านมนัก็อย่างว่า มนัก็
ท าไม่ได้หรอก นี่พดูถึงว่าเวลาปฏิบตัิเป็นแบบนีไ้ง 

ฉะนัน้ วิธีปฏิบตัิของเขาถกูหรือไม่ 

ถ้าพิจารณาอารมณ์อย่างนัน้ พิจารณาได้หมดน่ะ พิจารณาอย่างหยาบ อย่างกลาง 
อย่างละเอียด พิจารณาอย่างหยาบๆ ก็พิจารณาได้ ถ้าพิจารณาอย่างกลางมนัสะเทือนกเิลสไง 
อย่างกลางคือมนัเห็น มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม นัน้เป็นเคร่ืองการแสดงออก
ของกิเลส 

กิเลสเป็นนามธรรม มนัอาศยัผ่านกาย ผ่านเวทนา ผ่านจิต ผ่านธรรมนี่แหละออกไปหา
ผลประโยชน์ของมนั ถ้าจิตสงบแล้วจบัมนัได้นะ พอจบัมนัได้ จิตเห็นอาการของจิต จิตมนัเหน็
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อาการของมนั จิตเห็นปฏิกิริยาของมนั จิตเห็นการกระท าของมนั จิตเห็นร่องรอยที่จิตมนัออกไป
หาผลประโยชน์ของมนั แล้วพิจารณาตรงนัน้ป๊ับ มนัจะวิปัสสนา มนัจะปล่อยเข้ามา พอปล่อย
เข้ามามนัจะละเอียดขึน้ 

ท าไมต้องมีปัญญา มหาปัญญา ท าไมต้องมีสติ มหาสติ ท าไมมนัมีกิเลสอย่างหยาบ 
กิเลสอย่างกลาง กเิลสอย่างละเอียด ละเอียดสดุ 

กิเลสมนัมีหลายซบัหลายซ้อน ทนีีห้ลายซบัหลายซ้อน โดยวิธีการการตอบปัญหา เรา
ตอบปัญหาไว้เพ่ือเวลาพฒันาขึน้ไปแล้วมนัจะไม่ขดัแย้งกนัไง 

ถ้าบอกว่า ใครท าแล้วถกูไหม ถกู พอถกู เขากลบัไปเลยนะ เขาบอกว่าเขาเป็นพระ
อรหนัต์แล้ว เพราะหลวงพ่อบอกว่าถกู 

โอ้โฮ! ค าว่า “ถกูของเรา” มนัให้ค่าจนคนเป็นพระอรหนัต์ได้ เออ! แปลกเว้ย กูพดูทกุวนั
เลย ถกูๆๆ พดูได้ทกุวนัเลย สงสยัพระอรหนัต์เต็มประเทศไทยเลย ถกูๆๆ 

ค าว่า “ถกู” คือว่าเขามาถกูทาง เขาท ามาถกูแล้วก็ถกู แต่คนท ามาถกูทาง อย่างเรา เรา
นิสยัดีไหม ดี ถ้าดีแล้วไม่ท ามาหากิน เราจะเอาอะไรกนิล่ะ 

อ้าว! ถกูไหม ถกู ถกูแล้วเอ็งจะท ามาหากินไหม เอ็งจะพฒันาขึน้ไปอีกไหม เอ็งจะภาวนา
ไปอีกไหม ถ้าไปก็พฒันาขึน้ไปสิ ค าว่า “ถกู” 

ไปถึงบอกผิดหมดเลย อะไรก็ผิดเลย แล้วจะท าอย่างไร แล้วจะเร่ิมต้นกนัอย่างไร 

มนัถกูไหม ถกู ถกูแล้วพิจารณาต่อไป 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าบอกว่าถกูไหม ถกู พิจารณาถกูเพราะอะไร ถกูเพราะว่าถ้าเราไม่ได้
พิจารณาอย่างนี ้ เราก็ไม่มีช่องทาง เราก็ไม่มีประเดน็ให้ถามมานี่ ที่มีประเด็นให้ถามมาก็เพราะ
ภาวนาอย่างนีม้าใช่ไหม เพราะว่าเราใช้อารมณ์ใชไ่หม เราจบัอารมณ์ใช่ไหม เราพิจารณาแล้ว มี
ใครเขามาจาบจ้วงหยาบคาย เรายงัทนได้ เรายงัมีปีติเลย เรายงัมีความสขุเลย ถกูไหม ถกู นี่
อานิสงส์ของการปฏิบตัิธรรม ธรรมโอสถเกิดจากใจของเรา เรามีอานิสงส์ในใจเรา ท าให้จิตใจ
เราไม่เร่าร้อน แล้วเราจะเอามรรคเอาผลล่ะ 
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เอามรรคเอาผล เราก็ปฏิบตัิต่อเนื่องไป ปฏิบตัิต่อเนื่องไป เดีย๋วจิตเห็นอาการของจิตนะ 
จิตเห็นความบกพร่องของตวัเอง จิตเห็นสิง่ที่มนัเข้ามาครอบง าตวัเอง แล้ววิปัสสนาให้เห็นโทษ
ของมนั สกักายทิฏฐิ ทฏิฐิตวัตนทีท่ิฏฐิมานะของเรายึดมัน่ถือมัน่อะไร พนัธุกรรมของมนัชอบ
อะไรรักอะไร มนัก็ยึดตรงนัน้แหละ แล้วไม่มีไปช าระล้างมนัได้ ยกเว้นแต่วิปัสสนาญาณ 

วิปัสสนาญาณเข้าไปรู้ไปเห็นขึน้มา มนัจะไปประหตัประหาร แล้วมนัจะส ารอกมนัจะ
คาย ถ้าคายของใครก็คายตรงนัน้น่ะ พอคายไปแล้วไม่ต้องถามพระพทุธเจ้าแล้ว มนัออกมาจาก
อริยสจั ออกมาจากสจัจะความจริง ออกมาจากมรรค 

ศาสนาใดไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล ศาสนาใดไม่มีปัญญา ศาสนานัน้ฆ่ากิเลสไม่ได้ 
แต่ปัญญาต้องมีสมัมาสมาธิเป็นพืน้ฐาน เห็นไหม เวลามนัออกมา มาตรฐานขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า มาตรฐานเดียวกนั มนัก็เป็นสจัจะความจริงอนัเดียวกนั เอวงั 


