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ถาม : เร่ือง “การนัง่สมาธิและฟังเทศน์” 

หลวงพ่อ : ค าถามนีเ้ป็นค าถามพืน้ๆ แต่มนัมีตลอด 

ถาม : กราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู ขอถาม 

๑. ในเร่ืองการนัง่สมาธิและฟังเทศน์ (ทัง้การฟังเทศน์สดและฟังเทศน์ทางซีดี) 
ในขณะที่นัง่สมาธิ จิตของเราควรอยู่กบัค าเทศน์ หรือจิตของเราควรอยู่กบัการภาวนา
พทุโธดีคะ เพราะบางครัง้ก็ตัง้ใจให้จิตจบัอยู่กบัพทุโธ แต่ก็จะฟังเทศนไ์ม่ได้ใจความ คือ
จบัใจความส าคญัไม่ได้ รู้สึกวา่การทีเ่ราอยู่กบัค าเทศน์สอนและให้ใจตัง้อยู่กบัค าสอน
จะท าให้ใจสงบและนิ่งกว่า แต่กไ็ม่แน่ใจว่าการปฏิบตัดิงักล่าวถกูต้องหรือไม่ 

๒. ทกุครัง้ที่มีความทกุข์หรือไม่สามารถหาหนทางในการแก้ไขปัญหาได้ เม่ือใด
ที่ได้ระลึกถงึครูบาอาจารยก์็จะท าให้จิตใจรู้สึกเกิดความชุ่มเย็นและมีความสขุ (ซึ่งไม่รู้
จะอธิบายเป็นค าพดูได้อย่างไร) ความรู้สึกดงักล่าวจะช่วยให้เกิดเป็นสติขึน้มา และหา
หนทางในการแก้ปัญหาไปได้ ซึง่สมยัก่อนไม่เคยเป็น อย่างนีเ้รียกว่าเกิดอะไรขึน้กบัจิต
ของเราคะ กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่ค าถามที่ ๑. ว่าการภาวนาพทุโธ เราควรจะฟังเทศน์ไปด้วย หรือเราจะ
ก าหนดพทุโธ 

ไอ้กรณีนีม้นัเป็นกรณีหญ้าปากคอกที่ใครภาวนาใหม่แล้วติดขดัไปหมด ติดขดั
ไปหมดเพราะว่าเราท า เราอยากได้ผล พอเราอยากได้ผลขึน้มา เวลาถ้ากิเลสมนัไม่
ครอบง านกัมนัก็จะได้ คือว่ามนัก็จะว่างๆ มนักจ็ะพอเป็นไปได้ 
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แต่ถ้าวนัไหนกิเลสมนัฟูขึน้มา มนัท าอะไรมนัติดขดัไปหมด พอติดขดัไปหมด เรา
ก็จะหาเหตผุลไงว่าที่ท านี่คือผิดอะไร ที่ท ามนัมีเหตผุลอย่างไรมนัถึงเป็นแบบนี ้ กจ็ะหา
เหตหุาผลเข้ามา พอหาเหตหุาผลเข้ามา มนัไปทางไหนก็ไม่ถกูทัง้นัน้น่ะ คนปฏิบตัิใหม่
มนัเป็นแบบนี ้ ถ้าคนปฏิบตัิใหม่มนัเป็นแบบนีน้ะ ถ้ามีวาสนา มีวาสนานะ เวลาส้มหล่น 
เวลาส้มหล่น จิตมนัสงบได้ เห็นนิมิตได้ หรือว่าธรรมมนัผดุขึน้มาได้ ถ้าผดุขึน้มาได้ป๊ับ 
เวลาขึน้มาแล้ว ในทางอภิธรรมเขาบอกว่านี่ผิด เพราะทางอภิธรรมเขาหมายหวัไว้เลย
ว่าถ้าเป็นสมถะนี่ผิดหมด 

เพราะในการปฏิบตัิของเขา เขาปฏิบตัิเพ่ือปัญญา เขาไม่ได้ปฏิบตัเิพ่ือสมถะ 
เขาใช้ค าว่า “สมถะเป็นสมาธิ” ถ้าสมาธิมนัจะเกิดนิมิต ถ้าเกิดนิมิตขึน้มามนัจะติด แต่
ถ้าเขาใช้ปัญญาไปเลยๆ ปัญญาของเขาคือปัญญาทอ่งจ า ถ้าปัญญาท่องจ า ท่องจ า
อย่างนัน้ ใครก็ท่องได้ ถ้าท่องขึน้มาแล้ว ทีนีท้่องขึน้มาแล้วมนัมีเป้าหมาย มีเป้าหมาย
คือเราอยากพ้นทกุข์ พออยากพ้นทกุข์ขึน้มา มนัจินตนาการ จินตนาการไปหมด 

ถ้าพดูถึง ถ้าการปฏิบตัินะ ถ้ามนัได้ผลนะ มนัจะเป็นปถุชุน ปถุชุนคือคนหนา 
ปถุชุนคือคนรักษาใจไว้ได้ยาก แตถ้่าพอเรามีสติปัญญาขึน้มา เขาเรียกกลัยาณปถุชุน 
กลัยาณปถุชุนคือว่าเราเท่าทนัความคิดของเรา มนัจะท าสมาธิได้ง่าย แล้วถ้าจิตมนัสงบ
มีก าลงั มีหลกัฐานแล้ว เขาถึงยกขึน้สู่วิปัสสนา ยกขึน้สู่วิปัสสนานัน่น่ะเพราะเขามี
พืน้ฐานเป็นสมาธิ 

ถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนา วิปัสสนาในอะไร 

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในสติปัฏฐาน ๔ 

ฉะนัน้ ค าว่า “สติปัฏฐาน ๔” ในค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
บอกในการปฏิบตัิมนัต้องปฏิบตัิแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 

ของเขา เขาก็คิดว่าของเขาเป็นแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เพราะเขาพิจารณากาย 
พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรมโดยสามญัส านึก โดยความคิดเขาเลย แต่
ของเราท าสมถะกนัอยู่นี่ “ท าสมถะๆ มนัเสียเวลา ท าสมถะมนัจะได้อะไร” 
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แต่ถ้าท าสมถะคือท าความสงบของใจ คือซ่ือสัตย์ มีสัจจะ ซ่ือสัตย์กับ
ตัวเอง ตัวเองต้องเป็นคนรู้คนเห็น จิตสงบแล้วจิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิต
เห็นจิต จิตเห็นธรรม นัน้ถึงเป็นสติปัฏฐาน ๔ ตามเป้าหมายขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 

แต่ในท่องบ่นของเขา ในการจ าของเขา เขาก็เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมเหมือนกนัโดยการเห็น โดยการจินตนาการ โดยการสร้างภาพ โดยความรู้
ความเห็นอย่างนัน้ แล้วเขาพดูได้นะ เขาจะพดูได้เจือ้ยแจ้วเลย พดูได้เต็มเพราะอะไร 
เพราะว่าเขาเห็นในสญัญา ในทางจินตนาการของเขา 

แต่เวลาคนเห็นจริงๆ นะ เวลาพระกรรมฐานหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัิ 
เวลาท่านท าความสงบของใจล้มลกุคลกุคลาน ท าได้ยากมาก แต่พอใจเขาสงบแล้ว เขา
ยกขึน้สู่วิปัสสนา มนัเก้อๆ เขินๆ เลย ความจริงมนัพดูยาก ความจริงมนัพดูออกมาไม่ได้ 
แต่มนัมีครูบาอาจารย์ของเรามาก่อนไง ครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นอย่างนีม้าก่อน 
ถ้าครูบาอาจารยเ์ป็นก่อน คนที่เป็นมาก่อน ลกูศิษย์ที่ปฏิบตัิตามมา เวลาไปสนทนา
ธรรม ท าไมจะไม่เข้าใจ มนัก็แจ่มแจ้งไง 

ในวงปฏิบัติมันมีครูมีอาจารย์ชีน้ า แล้วผู้ที่ปฏิบัติเป็นความจริง มันจะ
เป็นความจริง ถ้าความจริงขึน้มา มันจะมีโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี พระ
อรหันต์ มันจะเป็นขัน้เป็นตอนขึน้ไปเลย ถ้ามผีู้ รู้จริง แล้วมีผู้ปฏิบัติจริงตาม
ความเป็นจริง มีความเห็นจริงขึน้มาตามขัน้ตอนขึน้มา มันจะเป็นขัน้เป็นตอน
ขึน้ไปเลย แล้วมันมาจากไหนล่ะ 

มันมาจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกสุภัททะไว้ “ศาสนาไหน
ไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล” 

แล้วมรรคมนัเป็นอย่างไรล่ะ มรรค มรรค ๘ เป็นอย่างไรล่ะ โอ๋ย! มนัก็ท่องได้
ปากเปียกปากแฉะเหมือนกนั อธิบายมรรคเป็นคุ้งเป็นแควเลย แต่อธิบายอยู่นอกๆ 
วิทยาศาสตร์มนัเป็นเร่ืองโลก วิทยาศาสตร์ ความรู้ความเห็นจากข้างนอกมนัเป็นเร่ือง
ข้างนอก เร่ืองจินตนาการ ใครพดูได้ทางวชิาการ อธิบายได้ ๕ ปีไม่จบ แตไ่ม่มี
ข้อเท็จจริงแม้แต่กระพีริ้น้ 
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แต่ถ้ามนัเป็นความจริงขึน้มานะ มนัเป็นความจริงขึน้มา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
ขึน้มาจากใจ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวญิญาณ ปฏิสนธิจิตนีเ้กิดในไข่ เกิดในครรภ์ เกิดใน
น า้คร า เกิดในโอปปาติกะ แล้วเวลาจิตนีส้งบ ปฏิสนธิจิตสงบเข้ามาสู่ตวัจิตนี ้ ตวัจิตนี ้
ยกขึน้สู่วิปัสสนา เกิดมรรคเกิดผลกบัตวัจิตนี ้ ตวัจตินีเ้ป็นตวัส ารอกตวัคายออก นี่ไง 
มรรคมนัเกิดที่นี่ มรรคผลมนัเกิดที่ปฏิสนธิจิตนี่ มนัไม่ได้ไปเกิดบนสมอง มนัไม่ได้ไปเกิด
บนจินตนาการอย่างนัน้ ไอ้นัน่มนัเป็นปริยตัิในภาคปฏิบตัิน่ะ 

แล้วในวงปฏิบตัินะ ในวงของครูบาอาจารย์เรา เวลาปฏิบตัิมา เวลาอ่าน
พระไตรปิฎก ได้ข่าวว่าพระเรวตะส าเร็จที่นัน่ ได้ข่าวว่าพระอญัญาโกณฑญัญะส าเร็จที่
นัน่ ได้ข่าวของพระอรหนัต์ส าเร็จที่ไหน มนัมีที่มาที่ไปหมด 

แล้วของเรา ในวงกรรมฐาน หลวงปู่ มัน่ท่านส าเร็จทีเ่ชยีงใหม่ หลวงปู่ ขาว ส าเร็จ
ที่ไหน มนัมีที่นัน่ไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าส าเร็จอยู่ที่โคนต้นโพธ์ิ นี่ไง มนัมี
ที่มาทีไ่ป ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ของเราท่านมีมรรคมีผล เห็นไหม 

แต่อภิธรรมไม่เคยได้ยิน แล้วเขาบอกว่า “ถามไม่ได้นะ ห้ามถามเร่ืองมรรคเร่ือง
ผลนะ ห้ามถาม ปฏิบตัิห้ามถามนะ” ห้ามถามก็เลยไม่มีสิ่งใดเป็นชิน้เป็นอนั ไม่มี 

ถ้าเป็นชิน้เป็นอนั เป็นอย่างใด อย่างเช่นหลวงตาเวลาท่านมีชีวิตอยู่ ท่านบอกให้
ถามมา ถามมาเลย ถามมา เร่ืองมรรคเร่ืองผลนี่ถามมา ถ้าความจริงมนัเป็นแบบนี ้มนั
มีที่มาที่ไป มนัมีเหตมีุผล แต่ถ้ามนัไม่มีเหตมีุผลมนัก็เลื่อนลอย เลื่อนลอยก็แค่จ าๆ กนั
มา 

ฉะนัน้ เวลาเราปฏิบตักินั เราปฏิบตัเิพ่ือมรรคเพ่ือผล เราปฏิบตัิเพ่ืออยากมีมรรค
ผล เราปฏิบตัิเพ่ือการพ้นทกุข์ แต่ท าไมต้องท าพทุโธด้วยล่ะ 

อยากจะพ้นทุกข์ต้องพุทโธ ต้องพุทโธ ต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ต้อง
รู้จักตัวตน ต้องซ่ือสัตย์ ใครเป็นคนเกิดคนตาย จิตนีเ้ป็นคนเกิดคนตาย แล้ว
เวลาช าระมันต้องช าระที่จิตนี ้

แต่เขาบอกว่า “มาก าหนดพทุโธๆ แล้วเม่ือไหร่จะได้ปฏิบตัิ เม่ือไหร่จะมีมรรคมี
ผล นี่มาปฏิบตัิ” 
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เม่ือวานมีคนมาถามบอกว่า เขาอ่านกายานปัุสสนาสติปัฏฐานของหลวงตา แล้ว
เขาอ่านแล้วเขาท่องจ าได้หมดเลย อย่างนีเ้ขาปฏิบตัิถกูไหม 

เราบอกว่า โยมก็ถามเองว่าโยมอ่านหมด โยมท่องจ าได้หมด แล้วมนัจะถกูไหม
ล่ะ มนัก็ถกูในการอ่านหนงัสือถกูไง แต่มนัยงัไม่ได้ปฏบิตัิเลย อ่านหนงัสือผิดตรงไหน ก็
ถกู อ่านธรรมะผิดไหม ก็ไม่ผิด ก็ถกู ก็ถกู ก็การอ่าน อ้าว! แล้วการปฏิบตัิล่ะ ก็อ่านให้รู้
มนัไม่มี ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ มนัต้องปฏิบตัิขึน้มา แล้วปฏิบตัิ ปฏิบตัิอย่างไร 

ฉะนัน้ นี่เป็นพืน้ฐานว่าท าไมจะต้องพทุโธ 

แล้วเวลาค าถาม เวลาเขาถามว่า เวลาเขานัง่สมาธิ ฟังเทศน์ไปด้วย กบัพทุโธ 
อะไรดีกว่ากนั 

ค าว่า “ดีกว่า” ส่วนใหญ่แล้วฟังเทศน์ มนัก็อยู่กบัเทศน์ แล้วเขาบอกว่าต้องมี
ค าสัง่ค าสอน ต้องอยู่ในค าสอนนัน้ อยู่ในเนือ้เทศน์นัน้…ไม่ต้อง ก าหนดจิตไว้เฉยๆ 
เพราะว่าถ้าจิตเรานุ่มนวลนะ ค าเทศน์นัน้จะสะเทือนใจ แล้วค านัน้มนัจะสะเทือนใจมาก 
แล้วเวลาฟังครัง้ต่อไป ค านีไ้ม่สะเทือนใจแล้ว ไปสะเทอืนใจค าอ่ืน 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าค าที่สะเทือนใจ มนัก็เป็นทีจ่ิตของเรา เป็นที่จิตของเรามนักระด้าง 
จิตของเรามนันุ่มนวลขนาดไหน สิ่งใดที่มนักระทบแล้วมนัจะซาบซึง้ ขนลกุขนพองเลย 
ฉะนัน้ ก าหนดจิตไว้เฉยๆ เวลาฟังเทศน ์

แต่เวลาจะฟังซีดี จะฟังเทศน์ เราก าหนดจิตไว้เฉยๆ แต่ถ้าไม่ได้ฟัง เราต้อง
ก าหนดพทุโธ เพราะจิตมนัปล่อยไม่ได้ จิต ถ้ามนัปล่อย มนัก็ไปเป็นอากาศธาต ุหายไป
หมดเลย แล้วก็ตกภวงัค์ หายไปเลย แล้วก็บอกภาวนาดี๊ดี ไม่มีอะไรขดัขวางเลย นี่มนั
หลบัมาอยู่ มนัเพ่ิงตื่น มนับอกภาวนาดี๊ดี 

แต่ถ้าวนัไหนมนันัง่สมาธินะ แล้วสติรอบรู้ตวั วนันีภ้าวนาไม่ดี ปวดมาก ทกุข์
มาก ล าบากมาก ล าบากมากเพราะคนมนัตื่น คนมีความรับรู้ 
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เวลาคนมนันอนหลบั นอนหลบัแล้วตื่นขึน้มา วนันีภ้าวนาดี๊ดี เพราะมนัหลบัเพ่ิง
ต่ืน เพราะคนนอนหลบัมนัไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไง แต่ถ้าคนตื่นอยู่น่ะมนัม ี
ฉะนัน้ ค าว่า “ตื่นอยู่” ค าว่า “รู้อยู่” เราท าให้จิตสงบได้ นี่คือการปฏิบตัิ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเขาท าอย่างนีถ้กูไหม 

ถกูหรือไม่ถกูมนัอยู่ที่จริตนิสยั แล้วเราพยายามท าของเราให้ดี นี่พดูถงึว่าข้อที ่
๑. 

“๒. ทกุครัง้ที่มีความทกุข์ หรือไม่สามารถหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ เม่ือใดที่
ระลึกถึงครูบาอาจารย์กจ็ะเกิดจิตทีรู้่สึกเป็นความชุ่มเย็น มีความสขุ อธิบายไม่ได้” เขา
ว่านะ “ความรู้สึกดงักล่าวเกิดจากสติขึน้มา แล้วมีความเข้าใจปัญหานัน้” 

นี่พดูถึงเวลาถ้าปฏิบตัิไป ผลมนัจะมีอย่างนี ้ นีเ่ราบอกว่ามีธรรมะเป็นเคร่ืองอยู ่
ถ้ามีธรรมะเป็นเคร่ืองอยู่นะ ท าสิ่งใดมนัจะดีขึน้ ถ้าไม่มีธรรมะเป็นเคร่ืองอยู่ ไม่มีธรรมะ
เป็นเคร่ืองอยู่ เราจะอยู่กบัฟืนกบัไฟ เราจะอยู่กบักเิลสร้อนๆ นี่ แต่เราพยายามก าหนด
พทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เรามีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ 

ธรรมคืออะไร ธรรมคือปัญญาไง ธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม 
ปัญญาคือมนัแยกแยะอะไรถกูอะไรผิด ถ้าผิด เราก็อย่าไปจบัไปต้อง เราก็วางไว้ เราจะ
ไปทางถกูต้องของเรา 

แล้วถ้าถกูต้องของเรานะ ถกูต้องแบบโลก เป็นคนดีก็ว่าดีแล้ว ถ้าถกูต้องของ
ธรรม เราจะต้องท าจิตใจเราให้มีคณุธรรม เราพยายามท าใจเราให้สงบเข้ามาให้ได้ เรา
ฝึกหดัใช้ปัญญาเราให้ได้ แล้วถ้ามนัถอนกเิลสออกไปเป็นชัน้เป็นตอน นางวิสาขาเป็น
พระโสดาบนั เป็นฆราวาสนี่เป็นพระโสดาบนัได้เลย 

แล้วเวลาพดูถึงอริยผลเป็นทางโลก มนัสดุไกลเอือ้ม มนัสดุที่เราจะท าได้ แต่มนั
ไม่คิดหรอกว่าใจเวลามนัพลิกแล้วมนัเป็นได้ทัง้นัน้น่ะ ใจเวลามนัท าแล้วมนัท าได้ ถ้าใจ
ท าได้ เราถงึมาขวนขวายกนัอยู่นี่ไง 
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ถึงอย่างใดก็แล้วแต่ เกิดมาชาตินี ้ เกิดมาเป็นชาวพทุธ เกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา บุญกุศลก็ได้ท าแล้ว ถ้าได้ฝึกหดัภาวนาขึน้มา ถ้ามนัไม่ได้ ก็ถือว่าเรา
ฝึกหดัแล้ว เราได้ท าแล้ว แต่ถ้ามนัได้ขึน้มา นี่เป็นสมบตัิของเรา 

ถ้ามนัได้ก็ต้องให้มนัได้จริงๆ ไม่ใช่มนัได้แบบการร ่าลือ เขาเล่าว่า แล้วก็เชื่อ
ตามๆ กนัไป แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัเลย 

แต่ถ้าปฏิบตัินะ ปัจจตัตงั รู้จ าเพาะตน แล้วโต้เถียงได้ ใครจะพดูอย่างไร สู้ได้
ทัง้นัน้น่ะ เพราะมนัมีข้อมลูความจริงในใจ อนันีถ้ึงจะเป็นความจริง นี่พดูถงึแนวทาง
ปฏิบตัินะ  

ถาม : เร่ือง “กราบขอโอกาสเล่าถวายการปฏิบตัิครับ” 

กราบขอโอกาสหลวงพ่อ ขอเล่าการปฏิบตัิครับ ในระหว่างเดินจงกรม เกิด
ความรู้สึกโล่งๆ ใจ เบาสบาย หายใจก็สะดวกดี มนัมีความอ่ิมเอม ผมเลยหยดุคิดเร่ือง
ความตาย มนัคืออะไรครับ หรือเป็นเพราะคิดเร่ืองความตายวกไปวกมาซ า้ๆ จนเกิด
ความรู้สึกแบบนี ้ มนัเป็นไปได้ไหมครับ ความรู้สึกโล่งๆ สบายๆ นี ้ จะนัง่หรือเดิน 
มนัแจ่มชดัดี สบายๆ โล่งๆ เหมือนมีที่อยู่อาศยัให้จิตใจได้พกั 

แต่บางคราวมนัแปรสภาพเป็นบีบจิตใจให้เจ็บจี๊ดๆ เหมือนว่าทกุข์ใจอะไรก็ไม่รู้
ครับ หาสาเหตไุม่ได้ว่าทกุขจ์ากอะไร ทกุข์นัน้เป็นทกุข์อะไรก็ไม่ทราบ แต่มนัไม่ได้
ทรมาน ดชูดัๆ มนัก็คลายตวัของมนัเอง ไม่มีความคิดใดๆ มนัมีแต่ความรู้สึก (แต่ทีนีผ้ม
จ าความรู้สึกมาเขียนครับ) มนัคลายตวัลง แรกๆ ไม่ชดัเท่าไร แต่พอวนัสองวนัมนัเร่ิมชดั
ขึน้เร่ือยๆ บางทีมนัมีความง่วงแทรกมา แต่พอสติเพ่งไปที่ตรงง่วง ความง่วงก็ดบัพรึบ! 
เสีย้ววินาทีที่เร็วมาก ตอนเป็นครัง้แรกมนัก็ตืน่เต้นครบั แต่พอความง่วงเกิดบ่อยๆ ก็รู้ว่า
มนัง่วงแบบนีบ้่อยแล้วก็หาย ถ้าก าลงัสติพอ แต่เวลาความง่วงหายไป ตาสว่างวาบโล่ง 
ใจสบาย สะดวกสบาย อย่างนีม้นัคืออะไรครับ 

(คราวก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ผมท าต่อไปแล้วจะดี ก็ไม่ทราบว่าจะดีเป็นอย่างไร 
แต่มนัเร็วขึน้ คือไม่ปล่อยให้ความเกิดนามมนัดบัพรึบเลย แต่บางทีก็หลบัในทีเ่ดินแล้ว
ค่อยหายง่วงครับ) 
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ส่วนที่มนัเจ็บที่กลางอก เจ็บปวดจิตนีม้นัเกิดขึน้ได้อยา่งไรครับ ทัง้ๆ ที่ไม่ได้คิด
อะไรที่เป็นความทกุข์เลย แล้วมนัก็คลายตวัเองให้บางครัง้ บางคราวสติเพ่งลงไปชดัๆ 
แต่คลายตวัไปหมดจนเหลือแต่ความโล่งๆ เบาๆ สงัเกตเห็นว่า สติไม่เพ่งลงชดัๆ ที่
ความรู้สึกนัน้ก็คลายได้ แต่ช้ากว่า และคลายก็คลายไม่หมด มนัเป็นอย่างนี ้ มนัเกิด
อะไรครับ มนัผิดเพีย้นอะไรไหมครับ แล้วจะท าอย่างไรต่อไปครับ 

ตอบ : นี่เวลาเราถามมา ถามมา ปฏิบตัิอย่างค าถามเร่ิมต้น ว่าพทุโธ เวลาพทุ
โธ ควรพทุโธอย่างไร เวลาภาวนา ควรภาวนาอย่างไร ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเขาปฏิบตัิ
แล้วเขามีปัญหาป๊ับ เขาจะเขียนมาถาม เขียนมาถามว่า สิ่งใดที่มนัเป็นอดีต คือสิ่งที่เรา
ผ่านมาแล้ว เราไม่ควรไปใส่ใจ เราควรจะวาง วางแล้วเราก็พทุโธของเรา ปฏิบตัิเป็น
ปัจจุบนัต่อไปข้างหน้า 

ถ้าปฏิบตัิต่อไปข้างหน้า เห็นไหม ถึงเวลาเขาเขียนมาว่า คราวก่อนหลวงพ่อบอก
ว่าให้ปฏิบตัิต่อเนื่อง หลวงพ่อบอกว่าปฏิบตัิต่อไปมนัจะดีเอง แล้วมนัจะดีอย่างไรล่ะ 
ผมไม่รู้ว่ามนัจะดีอย่างไร 

ปฏิบตัิไปมนัก็เป็นประสบการณ์ บางคราวมนัก็สงบได้ บางคราวมนัก็สงบไม่ได้ 
แต่ถ้าเราอยู่กบัความเพียรของเรา เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัมีกิจกรรม มนัมี
กิจกรรม จิตใจของเรามนัมีเคร่ืองอยู่ ถ้ามนัมีเคร่ืองอยู่ เราเกาะอยู่กบัส่ิงนี ้ เราเกาะอยู่
กบัความเป็นอยู่ของเรา เราท าสิง่นี ้มนัมีประสบการณ์ของมนัไป ถ้ามนัมีประสบการณ์
ของมนัไป มนัไม่แส่ส่ายไปข้างนอก แล้วเวลาเราออกไปท างานมนักเ็ร่ืองหน้าที่ของเรา 
ไปท างานก็ไปท างานอย่างหนึ่ง เวลาเสร็จแล้ว ไม่มีอะไร เราก็กลบัมาที่นี่ ที่นี่มนังาน
ภายใน กบังานภายนอกไง งานภายนอกคืองานหาเลีย้งชีพ งานภายในคือสมบตัิของ
เรา 

ถ้าเราปฏิบตัิต่อเนื่อง หลวงพ่อบอกให้ท าต่อเนื่องไป 

ถ้าใครมีความเพียร มนษุย์เราจะล่วงพ้นทกุข์ด้วยความเพียร เรามีความเพียร มี
ความวิริยะ มีความอตุสาหะ ถ้าเราปฏิบตัิบ่อยครัง้เข้าๆ จิตใจของเรามนัมีคนดแูล มนั
ไม่ปล่อยทิง้ 
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แต่ถ้าเราไม่ปฏิบตัิ จิตใจของเรานี่ จิตใจของเราแท้ๆ นะ เหมือนกบัไม่มีใครดแูล
มนั ปล่อยทิง้ๆ ขว้างๆ มนัจะไปไหนก็เร่ืองของมนั ถึงเวลามีสติทีหนึ่งก็มาคิดถึงมนัที
หนึ่ง 

แต่ถ้าเราปฏิบตัิ เหมือนเราผกูไว้ เราดแูลหวัใจเราไว้ แล้วถ้าจะมาภาวนามนัก็
ภาวนาง่ายขึน้ แล้วถ้ามนัภาวนาง่ายนะ ภาวนาง่ายขึน้ ค าว่า “ง่ายขึน้” มนัระหว่างจิต
ดวงนัน้ ระหว่างที่ปฏิบตัิยาก กบัปฏิบตัิแล้วมนัมีแนวทาง หรือปฏิบตัิพอใช้ได้ เห็นไหม 
มนัง่ายขึน้ กบัที่เราปล่อยเลย มนัเปรียบเทียบได้ไง ถึงให้ปฏิบตัิต่อเนื่อง ให้ปฏิบตัิไป 

ทีนีพ้อปฏิบตัิไปแล้ว คนปฏิบตัินะ พอจิตมนัสงบได้ มนัรักษาจิตได้ เวลามนัจะ
ค้นคว้า มนัมีค าถามแบบนี ้ ส่วนที่มนัเจ็บกลางอก มนัเจ็บ เจ็บปวดทีจ่ิต มนัเกิดได้
อย่างไร แล้วมนัคืออะไร มนัเกิดได้อย่างไร 

เราไปมองความทกุข์ ความทกุข์คืออารมณ์ อารมณ์กระทบอารมณ์นัน้เป็นความ
ทกุข์ เราท าสิ่งใดไม่พอใจนัน้เป็นทกุข์ แต่เราไม่ได้มองเลยว่า ทกุข์กาย ทกุข์ใจ 

เวลาทกุข์กาย กายมนัทกุข์อยู่แล้ว เวลาทกุข์หวัใจล่ะ เวลาทกุข์หวัใจใช่ไหม 
ทกุข์ควรก าหนด สมทุยัควรละ เราค้นหาทกุข์ๆ เราไม่เจอทกุข์ แต่ถ้าเราเจอทกุข์ มนัเจอ
ในปัจจุบนันะ ถ้าเราเจอทกุข์ ทกุข์ควรก าหนด สมทุยัควรละ 

แต่ที่เราเป็นกนัอยู่นี่ เราทกุข์เพราะว่าเราเสพอารมณ์ เวลาเราคิดเร่ืองสิง่ใด 
สงัเกตได้ เวลาเราคิดอะไร เราไม่พอใจสิ่งใด แล้วพอมนัคิดจบแล้วมนัก็จะทกุข์ แล้ว
ทกุข์ก็ทกุข์ซ า้ ก็คิดซ า้อีก แล้วก็ทกุข์ซ า้เข้าไปอีก มนัเป็นอดีตอนาคตไง แต่มนัไม่เป็น
ปัจจุบนัไง 

แต่ถ้าจิตเราสงบนะ เราท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบ ถ้ามนัเห็นเดีย๋วนัน้ นี่
ไง ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าค้นหาไง ค้นหามนั ค้นหากิเลส ค้นหาทกุข์ ถ้ามนัค้นหา 
มนัเจอทกุข์ มนัจบัได้ ทกุข์ มนัทกุข์ในอะไร ทกุข์คือความทนอยู่ไม่ได้ จิตมนัทนอยู่ไม่ได้ 

จะบอกว่า จิตนีม้นัเจ็บมนัปวด มนัเจ็บแปล๊บๆ กลางหวัใจ มนัคืออะไร มนัคือ
อะไร 
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เราจบัไม่ได้ไง นี่มนัใกล้เคียงแล้วล่ะ มนัใกล้เคียงหมายความว่า ในค าสอนหลวง
ปู่ ดลูย์นะ จิตส่งออก คือความรู้สึกนึกคิดปกติของเรา เขาเรียกจิตส่งออก ความคิดเราที่
มนัคิดอยู่ธรรมดานี่มนัส่งออก มนัออกมาจากจิต นี่มนัเป็นสมทุยั เป็นสมทุยัเพราะอะไร 
เป็นสมทุยัเพราะเรามีกิเลส เห็นไหม 

ความคิดเราทัง้หมด ความคิดธรรมชาติ ความคิดเร่ืองธรรมะ ที่อภิธรรมบอกเขา
คิด เขาคิดอยู่นี่คิดโดยกิเลส ความคิดของเรา ความคิดของเราที่เราคิดอยู่นี่ นีจ่ิตส่งออก
หมด 

จิตส่งออกนีเ้ป็นสมทุยั ผลของมนั ผลของมนัคิดถกูคิดผิด คิดใช่หรือไม่ใช่ คิดไป
แล้ว คิดตอนนีด้ี แต่พอทบทวนแล้ว อืม! น่าสงสยั นี่ความคิด เห็นไหม 

ความคิดทัง้หมด จิตส่งออกเป็นสมทุยั ผลของการส่งออกเป็นทกุข์ 

เป็นทกุข์ แต่ไม่รู้ไม่เหน็ 

จิตเห็นจิตเป็นมรรค ผลของการที่จิตเห็นจิตเป็นนิโรธ 

จิตเห็นจิตเป็นมรรค จิตเห็นทกุข์นี่ไง ไอ้จิตที่มนัเจ็บแปล๊บๆ แปล๊บๆ เม่ือก่อนไม่
เคยเห็นนะ เม่ือก่อนใครทกุข์ล่ะ ทกุข์ก็หาไม่เจอ 

ทกุข์ต่อเม่ือผลของสมทุยัเป็นทกุข์ ทกุข์ต่อเม่ือคิดเจ็บช า้น า้ใจ ทกุข์ต่อเม่ือคอตก 
ทกุข์ต่อเม่ือผิดหวงั ทกุข์ต่อเม่ือไม่พอใจ ไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่ ผลมนัเกิดเป็นทกุข ์

ผลของสมทุยั เห็นไหม จิตสง่ออกเป็นสมทุยั ผลของสมทุยัเป็นทกุข์ๆๆ แต่ไม่รู้ไม่
เห็นไง แต่ถ้าเราภาวนาขึน้มา ไอ้แปล๊บๆๆ นัน่น่ะ เพียงแต่มนัยงัไม่เห็น ถ้าเราฝึกฝนของ
เราบ่อยครัง้เข้าจนกว่ามนัจะรู้มนัจะเหน็ไง ถ้ามนัเห็นนะ มนัจบัได้ ถ้าเหน็ก็คือเห็นจิต 
จิตเห็นจิต 

เวลาพดูกนัไป เวลาท่องจ า อ่านหนงัสือท่องจ า เม่ือวานเขามาถาม ผมอ่าน
หนงัสือของหลวงตาท่องจ าได้หมดเลยนี่ถกูไหม 
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เราบอกว่าถกู ถ้าอ่านหนงัสือ ถกู ถ้าปฏิบตัิ ไร้สาระ เขาอ่านไว้เพ่ือค้นคว้า อ่าน
ไว้เป็นแนวทาง แล้วเราต้องค้นคว้าปฏิบตัิให้เป็นสมบตัิของเรา ไม่ใช่สมบตัิของหลวงตา 
ของหลวงตาเป็นสมบตัิของท่าน ท่านถึงเทศน์ออกมา แล้วเรามาศึกษา ถ้าศึกษาแล้วเรา
ค้นคว้าเป็นของเรา 

เขาบอกเขาอ่านแล้วถกูไหม 

เราฟังแล้วเศร้า นี่หรือลกูศิษย์กรรมฐาน ลกูศิษย์กรรมฐานค้นคว้าศกึษามา
อย่างนี ้แล้วถือว่านี่เป็นสมบตัิของตน มนัอ่อนด้อยมากไง มนัอ่อนด้อยมาก 

แต่ถ้ามนัปฏิบตัินะ เราศกึษามา เราศึกษามาด้วยความเคารพบูชา จิตดวงหนึ่ง
สู่จิตดวงหนึ่ง จิตดวงหนึ่ง จิตหลวงปู่ มัน่ จิตดวงหนึ่ง จิตของหลวงตา แล้วท่านเทศนาว่า
การนัน้ไว้ 

จิตดวงหนึง่ส่งให้กบัจิตอีกดวงหนึง่ จิตดวงหนึ่งคือจิตโง่ๆ เซ่อๆ อย่างเรานี่ศึกษา
ค้นคว้า ศึกษาค้นคว้าแล้วพยายามประพฤติปฏิบตัิ จากจิตดวงหนึง่ จิตของครูบา
อาจารย์ส่งเข้ามาในจิตของเรา ถ้าเราประพฤติปฏิบตัิขึน้มาได้ตามความเป็นจริง จาก
จิตดวงหนึง่สู่จิตดวงหนึ่ง จิตสูจ่ิต 

แต่ถ้าเราไปศึกษาอย่างนัน้ ไปศึกษา มนัศึกษาผ่านสมอง ผ่านสายตา ศึกษา
ค้นคว้าตามตวัอกัษร ศึกษาค้นคว้าเพ่ือเอาความหมาย มนัไม่ได้ศึกษาค้นคว้าเอา
ความรู้สึกจากภายใน แล้วความรู้สึก ถ้าเราอ่านแล้ว ศึกษามาด้วยความเชิดชูบชูา แล้ว
เราปฏิบตัิขึน้มา เปรียบเทียบได้ เปรียบเทียบได้ 

ฉะนัน้ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงตาท่านบอกว่า
เป็นบาทเป็นฐาน เป็นแนวทางแล้วให้เราปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติ เราก็ปฏิบัติศีล 
สมาธ ิปัญญา ไม่ใช่ช่ือศีล ช่ือสมาธิ ช่ือปัญญาอยู่ในหนังสือ 

ในหนงัสือมนัเขียนไว้แล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา แตเ่วลาปฏิบตัิขึน้มานี่ตวัจริงๆๆ 
ศีลคือความปกติของใจ ใจมัน่คง สมาธิ สมาธิคือความอบอุ่น สมาธิคือจิตตัง้มัน่ 
ปัญญา ปัญญาที่มนัไอ้ปวดจี๊ดๆ แล้วมนัจบัได้ จิตเหน็อาการของจิต จิตเห็นอาการของ
จิตเป็นมรรค ผลจากจิตเห็นอาการของจิตเป็นนิโรธ มนัจะเกิดขึน้ตอนไหนล่ะ 
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เวลาปฏิบตัิมา ปฏิบตัิมาตัง้แต่ต้น ล้มลกุคลกุคลาน แล้วก็เขียนมาหาหลวงพ่อ 
หลวงพ่อก็เอ็ดเอาบ่อยๆ เลย แต่เวลามนัเป็น เวลาที่มนัจะเป็น แต่เราก็ไม่รู้เท่า 

“ส่วนที่เจ็บกลางหวัอก จิตเจ็บปวดจิตใจนี ้มนัเกิดได้อย่างไรครับ” 

เห็นไหม มนัไม่มีใครท ามนันะ ไม่มีใครท ามนั ไม่มีใครรังแก ไม่มีใครวางยา ไม่มี
ใครกลัน่แกล้ง แล้วมนัเจ็บได้อย่างไรล่ะ มนัเจ็บได้อยา่งไรล่ะ 

จิตเดิมแท้นีผ้่องใส จิตเดิมแท้หมองไปด้วยอปุกิเลส จิตเดิมแท้นีผ้่องใส จิตเดิม
แท้นีเ้ป็นผู้ข้ามพ้นกิเลส ไอ้เจ็บแปล๊บๆๆ นัน่น่ะ นี่พลงังานไง พลงังานที่มนัมี เห็นไหม 
ค้นหาทกุข์ 

ถ้าค้นหาทุกข์ การค้นหาทุกข์ ถ้าในแนวทางประพฤติปฏิบัติเขาจะมี
ค้นหาของเขา ค้นหากิเลส ค้นหาทุกข์คือค้นหากิเลส ครูบาอาจารย์ที่ท่าน
ปฏิบัติเป็นท่านบอกว่า ไม่รู้จักกิเลส แก้กิเลสไม่ได้ ไม่รู้จักหน้ากิเลส ไม่เห็น
หน้ากิเลส เราไม่สามารถช าระล้างกิเลสได้ 

เราเป็นหนี ้ เราไม่รู้จกัใครเป็นเจ้าหนีเ้รา เอ็งจะไปใช้หนีใ้คร เราเป็นลกูหนี ้ เรา
เป็นหนีเ้ขา แต่ใครเป็นเจ้าหนีเ้ราล่ะ เราจะใช้หนีใ้คร หนีช้ีวิตนีเ้ราจะใช้กบัใคร หนีช้ีวิต
เรา เราจะใช้กบัใคร ก็ไม่ต้องใช้ เพราะเราเกิดมาก็ตาย อ้าว! ถ้าเกิดมาไม่ต้องใช้ เกิด
มาแล้วตาย มนัก็จะเกิดตายต่อไป 

แต่ถ้าเราหาเจ้าหนีเ้จอ หาเจ้าหนีเ้จอ เราเจอเจ้าหนี ้เราเจอทกุข์ แล้วเราจบัทกุข์
ได้ เราวิปัสสนาได้ เราเจอเจ้าหนี ้ แล้วเราจะใช้หนีเ้จ้าหนี ้ ใช้เจ้าหนี ้ กเิลสตณัหาความ
ทะยานอยากมนัเป็นมาร พญามารมนัครอบง าหวัใจ เราเห็นเจ้าหนี ้เราจะใช้หนีเ้จ้าหนี ้

เวลาพดูอย่างนีป๊ั้บ ผู้ฟังจะขนพองเลยนะ จะได้จะเสยีแล้ว แล้วต่อไปมนัจะจบั
ไม่ได้เลย ฉะนัน้ พดูไว้ให้เป็นแนวทาง แล้วเวลาปฏิบตัิให้มนัเป็นปัจจุบนั 

ไอ้เจ็บแปล๊บๆๆ เจ็บลึกๆ ในใจ มนัไม่มีเหตมีุผล ไม่มีใครไปท าร้ายมนั ไม่มีใคร
ไปท าลายมนั แต่ที่มนัเป็นมรรคเป็นผลขึน้มาเพราะเราปฏิบตัิล้มลกุคลกุคลานมาไง 
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ที่บอกว่า เดินจงกรมมาตลอด คิดถึงความตาย วนๆ ซ า้ๆ ท ามาตลอด เวลามนั
ปล่อยวาง มนัก็โล่ง มนัก็สบาย เดี๋ยวมนัก็แปรสภาพ มนัก็ไม่มีอะไรอยู่จริง แล้วเขียนมา
ถามหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ด่าเอาๆ เห็นไหม แต่ผลของมนั มนัท ามาๆ 

เราไม่ใช่ด่าเอาๆ นะ เราเห็นแต่ว่าเหตผุลฟังขึน้ไหม ถ้าเหตผุลมนัฟังไม่ได้ มนัจะ
แถออกนอกทางแล้วล่ะ มนัจะแถออกนอกทางเพราะว่าตณัหาความทะยานอยาก พญา
มาร หรือความเห็นของเรามนัยมุนัแหย่ มนัชกัมนัจงู มนัอยากให้เราออกนอกลู่นอกทาง 

ไอ้เราก็เคยเจอปัญหานีม้าเยอะ พอภาวนาเสร็จแล้วมนัจะเป็นไอ้นัน่ มนัจะเป็น
ไอ้นี่ มนัให้ค่าตวัเองตลอด มนัให้คะแนนตวัเองมากมายมหาศาล แล้วเวลาไปเจอ
อปุสรรคเข้าก็คอตก เกิดมามีแต่คนอาภพั เกิดมาไม่มีใครคอยช่วยเหลือเจือจาน เวลา
มนัคอพบันะ มนัก็อบัเฉา เวลามนัภาวนาดีบ้างเลก็ๆ น้อยๆ มนัก็ให้คะแนนจนเราจะ
ออกนอกทางไป 

ถ้ามนัจะชกัเข้าทาง ชกัเข้าทาง เราก็เข้าสู่พทุโธ เข้าสู่ปัญญาอบรมสมาธิ ท า
ความมัน่คงของใจเราให้มัน่คงไว้ อย่าให้มนัแฉลบ แล้วพยายามค้นคว้า ถ้าค้นคว้านะ 
ให้ร าพึงไปที่กาย ร าพึงไปทีเ่วทนา ร าพึงไปทีจ่ิต ร าพึงไปที่ธรรม ไอ้เจ็บแปล๊บๆๆ มนัต้อง
มีต้นเหต ุมนัต้องมีที่มาที่ไป 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่มีสิ่งใดเลื่อนลอย มนัมีเหตมีุ
ปัจจยั มนัมีเหตมุนัมีผล มนัมีที่มาที่ไปทัง้นัน้น่ะ เพียงแต่ที่มาที่ไปมนัลึกซึง้หรือหยาบ
ละเอียดแตกต่างกนั ถ้ามนัลึกซึง้ จิตใจต้องละเอียดลึกซึง้ 

อย่างเช่นเราจะปฏิบตัิแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิ เรามีสมาธิ
ขึน้มา แล้วเราเห็นกาย เห็นเวทนา เหน็จิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัสะเทือน
กิเลสเลยล่ะ กิเลสมนัจะกลวัมาก กิเลสมนัจะเหน็ว่าจิตดวงนีไ้ด้ฝึกหดัสจัธรรมจนมี
มรรคมีผลเข้ามาพบเห็นหน้าเราแล้ว 

ธรรมดากิเลสมนัซ่อนอยู่ในหวัใจของเรา แล้วมนัไม่ให้เราเห็นหน้ามนัเลย แล้ว
มนัหลอกใช้เรา ข่มขี่บงัคบัใช้ชีวิตนีม้าไม่มีต้นไม่มีปลาย แต่เราประพฤติปฏิบตัิธรรม
ขึน้มาจนมีเหตมีุผล มีหลกัเกณฑ์ เข้าไปได้พบหน้ามนั เห็นหน้ามนัเท่านัน้น่ะ มนั
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สะเทือนมาก แล้วพอสะเทือนมาก เราพยายามท าความสงบของใจเข้ามา แล้วออกไป
วิปัสสนาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริง 

คนที่ปฏิบตัินะ เวลาผิดมนัรู้ว่าผิด เวลาถกูมนักรู้็ว่าถกู ถ้าปฏิบตัิไปแล้ว 
พิจารณาไปแล้ว มนัไม่มีเหตมีุผล เรากลบัมาท าความสงบของใจ ถ้าใจสงบแล้วกลบัไป
พิจารณาใหม่ ท าอยู่อย่างนีร้ะหว่างสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มนัอิงต่อกนั แล้ว
มนัก้าวเดินไป เราจะได้ประโยชน์จากตรงนีไ้ง ถ้าได้ประโยชน์จากตรงนี ้ จิตใจมนัก็จะ
พฒันาขึน้ 

การค้นหาทกุข์ เร่ิมต้นจากปฏิบตัิมนัต้องมีพืน้ฐาน มีพืน้ฐานแล้วเราก็ยกขึน้สู่
วิปัสสนา ถ้ายกได้ มนัก็เห็นทกุข์ได้ เห็นทกุข์ได้ก็วิปัสสนาได้ วิปัสสนาได้ มนัก็เป็นของ
จริง จิตจริง วิปัสสนาจริง จิตจริง ท าความเป็นจริง เราต้องการความจริง 

เราอยู่กบัโลกสมมตุิ เราอยู่กบัความสมมตุิในโลก แล้วเราปฏิบตัิมนัเป็นสจัจะ
อริยสจัจะ เป็นอตัตสมบตัิกบัใจดวงนัน้ เอวงั 


