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ถาม : เร่ือง “ปัญหาการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ศิษย์ปฏิบตัิธรรมที่บ้าน ในแต่ละวนัมีการสวดมนต์ท า
วตัรเย็นพร้อมกบัทีวีวดัป่าบ้านตาด และหลงัจากนัน้ก็ฟังเทศน์ขององค์หลวงตา พระ
อาจารย์มหาบวั ญาณสมัปันโน พร้อมกบันัง่สมาธิไปด้วย ศิษย์ได้เคยมากราบท่าน
อาจารย์สงบแล้ว ๒ ครัง้ และปฏิบตัธิรรมที่วดัเขาแดงใหญ่ครัง้หนึ่งค่ะ กราบเรียน
ปัญหาการภาวนาดงันี ้

๑. การภาวนาของศิษย์เร่ิมแรกจะใช้การพิจารณาอารมณ์ที่เข้ามารบกวนใน
ขณะนัน้ เนื่องจากการใช้ค าบริกรรมพทุโธก ากบัใจไม่อยู่ อารมณ์จะเร่ิมเข้ามากวนจน
ป่ันป่วน ไม่สามารถท าสมาธิได้ จึงต้องพิจารณาแก้ไขที่มารบกวนก่อน โดยพิจารณา
อารมณ์ คือการเกิดของอารมณ์ ความไม่เที่ยงของอารมณ์ ความไม่ใช่ของของเราของ
อารมณ์ เม่ือจิตพอมีความสงบบ้างก็จะภาวนาพทุโธสลบักบัการพิจารณาอารมณ์ที่เกิด
ขึน้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้จิตหลดุพ้นจากการเข้าไปเกีย่วข้องกบัอารมณ์นัน้ๆ 

ต่อมาขณะสวดมนต์ ได้พิจารณาบทสวดมนต์ที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าตรัสสอนไว้ว่า “วิญฺ าณํ อนิจฺจํ วิญฺ าณํ อนตฺตา” จึงเหน็ว่า ความรู้ใดๆ ก็
ตามที่เกิดมาจากรูป เวทนา สญัญา และสงัขารที่ปรุงแต่งทัง้หมดนีไ้ม่ใช่เรา ไม่ใช่ของ
เรา เพราะพระพทุธองค์กไ็ด้ตรัสสอนไว้แล้วว่า ทัง้ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ตวัตน ดงันัน้ความรู้ใดๆ 
เข้าข่ายมาจากขนัธ์ ๕ ดงักล่าวจงึไม่ใช่ตวัตน การภาวนาจึงพยายามละความรู้เหล่านี ้
ออกไป เพราะยงัไม่เห็นได้เลยว่าความรู้ใดไม่ได้มาจากขนัธ์ ๕ โดยใช้การภาวนาว่า เรา
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ไม่รู้สิ่งนี ้ เพราะสิ่งนีไ้ม่ใช่ตวัตนของเรา เราจึงไม่ต้องไปรับรู้ ได้ปฏิบตัิเช่นนีไ้ปเร่ือยๆ ใน
ทกุๆ ความคิด ความรู้ หรืออารมณ์ใดที่เกิดขึน้มา 

เม่ือได้ก าหนดจิตว่าเราไม่รู้สิง่นัน้ บางครัง้กลบัเห็นสิ่งนัน้ชดัเจนขึน้ ได้พิจารณา
ว่า ท าไมอารมณ์เกิดขึน้ในตอนแรกที่ยงัไม่ได้พิจารณาละออกไปได้นัน้ เราจึงเห็นว่าเป็น
สิ่งที่มีความส าคญัและยิ่งใหญ่ในหวัใจมาก 

แต่เม่ือพิจารณาดบัอารมณ์นัน้ไป มนักลบัหายไป ไม่มีคณุค่าใดๆ เหลืออยู่เลย 
และทัง้เหตทุี่มาของอารมณ์นัน้กไ็ม่ได้มีตวัตนมาแต่เดมิ แต่ท าไมเม่ืออารมณ์เกิดขึน้จึง
มีความยิ่งใหญ่นกั 

พิจารณาได้ว่า เป็นเพราะจิตไปรับรองเป็นฐานให้อารมณ์ อารมณ์จึงใช้ฐานนัน้
ตัง้ตวัให้เป็นเปลวสงูใหญ่ได้ ในการท าสมาธิภาวนาจึงมีเคร่ืองมือที่ใช้เป็นค าบริกรรม
เพ่ิมขึน้คือการพิจารณาว่าจิตไม่รับรองสิ่งใด 

ปัจจุบนัเคร่ืองมือที่ใช้ในการภาวนาทัง้สองคือเราไม่รู้สิง่นีแ้ละจิตไม่รับรองสิ่งนี ้
ใช้ควบคู่เกือ้กูลกนั เม่ือมีสติด ีรู้สึกว่าจะเป็นที่พ่ึงได้ และได้ผลดีพอสมควร 

และหากในตอนเร่ิมแรกของการท าสมาธิภาวนา เกิดมีอารมณ์มากวนมากๆ 
การใช้เราไม่รู้สิ่งนี ้ พิจารณาเอาไม่อยู่ ก็ใช้การพิจารณาให้จิตไปอยู่กบัผู้ไม่รู้ไปเลย จะ
ตดัสิ่งรบกวนได้ดี ช่วยให้จิตมีความสงบลงก่อนจะพิจารณาต่อไป 

ในการภาวนา เม่ือจิตรู้สึกสมัผสัส่ิงใดกจ็ะใช้เราไม่รับรู้สิ่งนีแ้ละจิตไม่รับรองสิ่งนี ้
และละวางสิ่งที่รู้ รู้สึกสมัผสัในทกุๆ อาการ แล้วแต่ส่ิงใดเข้ามาให้รู้สึกสมัผสัในขณะนัน้ 
เช่น บางครัง้นึกรูปร่างกายก็จะพจิารณาว่าเราไม่รับรู้สิ่งนี ้ จะเห็นร่างกายเป็นเปลือก
แหว่งๆ บางครัง้แบนลง ก็ไม่ได้สนใจทีจ่ะพิจารณาต่อ แต่จะพิจารณาในสิง่ที่เข้ามา
สมัผสัอนัต่อไปๆ รวมทัง้การพิจารณาสภาวะทีรู้่สึกวา่จิตตัง้อยู่ในขณะนัน้ก็จะพิจารณา
ว่าเราไม่รับรู้สิง่นี ้เช่นเดียวกนั สภาวะกจ็ะเปล่ียนไป 

การภาวนาของศิษย์ยงัมีลกัษณะลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ค่ะ บางครัง้ดี บางครัง้ไม่ได้
เร่ืองได้ราวอะไร คือนานๆ จึงจะท าได้ดีสกัหนหนึ่งค่ะ ปัจจุบนันีป้ฏิบตัิอยู่ จะเป็นไปดงัที่
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ได้กราบเรียนมานี ้ ไม่ทราบว่าควรพิจารณาต่อไปอย่างไรจึงจะถกูต้อง และควรแก้ไขส่ิง
ใดในข้อผิดพลาดเจ้าค่ะ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามยาว ยาวเพราะว่าเขาอธิบายถึงการภาวนาของ
เขา ถ้าอธิบายในการภาวนาของเขา ดสู ิ การท าภาวนา เขาบอกว่า เขาเป็นลกูศิษย์
หลวงตา ปฏิบตัิอยู่ที่บ้าน ท าวตัรเช้า ท าวตัรเย็น พร้อมกบัทีวีบ้านตาดหรือฟังเทศน์ของ
หลวงตา 

ถ้าฟังเทศน์ของหลวงตา เราประพฤติปฏิบตัิไป ฟังเทศน์ของหลวงตา เหน็ไหม 
การฟังเทศน์นะ ในกรรมฐาน หลวงตาท่านบอกว่าการฟังเทศนเ์ป็นอนัดบัหนึ่ง เพราะ
การฟังเทศน์นะ สมยัที่หลวงตาท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะเทศน์ 
เหมือนลกูน้อยไม่เคยเจอพ่อแม่ ลกูน้อยอยู่ด้วยลกูน้อยของตวัเอง เวลาพ่อแม่มาก็จะมี
ความอบอุ่น 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาปฏิบตัิก็ปฏิบตัิด้วยตวัเอง เวลาถึงคราวท่านนดัขึน้เทศน์ พระ
เณรมนัเหมือนกบัลกูน้อยได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ เวลา
ท่านเทศน์ เพราะว่าพระปฏิบตัิสมยันัน้มีแต่พระที่ว่าเป็นผู้ที่แสวงหา ผู้ที่มีความปฏิบตัิ
เข้มข้น มนัมีมรรคมีผลอยู่ในหวัใจบ้าง 

เวลาท่านเทศน์ท่านก็เทศน์ตัง้แต่ท าสมาธิ ตัง้แต่โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 
เทศน์ขึน้ไปเลย เพราะว่าหวัใจของผู้ที่ปฏิบตัิมนัมีหลากหลาย แล้วถ้าใครอยู่ขัน้ภูมิใด 
ขัน้ภูมิใดคือความรู้ของเขาไง 

ถ้าความรู้ของเรา เราท าสมาธินะ เวลาเขาอธิบายถงึสมาธิ เราจะเข้าใจได้ ผู้ที่
เดินโสดาปัตติมรรคนะ เวลาพดูถึงโสดาปัตติมรรค เราเข้าใจได้ แตเ่รายงัไม่รู้ถงึผลของ
โสดาปัตติผล ถ้าท่านพดูว่าโสดาปัตติมรรคพิจารณาอย่างไร แยกแยะอย่างไร แล้วเวลา
เป็นผลมนัจะเป็นผลอย่างไร ท่านพดูไป 

คนที่ปฏิบตัิไป ถ้าเราปฏิบตัิเอง เราก็ล้มลกุคลกุคลาน เราต้องแยกต้องแยะให้
กิเลสมนัหลอกมนัล่อ ให้มนัชกัให้มนัน า แต่เวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ ท่านมีความ
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ช านาญของท่าน ท่านเทศนถ์ึงวิธีการที่มนัหลอกมนัล่อ วิธีการที่เราจะแก้ไข วิธีการที่เรา
จะเอาชนะมนั เห็นไหม ท่านเทศน์เพราะประสบการณ์ของท่าน 

เวลาท่านเทศน์ เราฟัง เห็นไหม ชุบมือเปิบ 

เรามีครูบาอาจารย์ เหมือนเราใช้ถนน ถนนสาธารณะ รัฐบาลเขาท าไว้ให้ เราใช้
ไปๆ มนัเปิดโลกไปหมดเลย ครูบาอาจารย์เวลาท่านประพฤติปฏิบตัิ ท่านท าของท่าน
เสร็จแล้ว ถนนหนทางของท่านเรียบ ถนนหนทางของท่านสะดวก ท่านเคลื่อนไหวไป 
ท่านบอกทางเราไป ถ้าเราพิจารณาไป มนัจะเป็นอย่างนัน้ 

นี่พดูถึงว่า เวลาฟังเทศน์มนัมีความส าคญันะ มีความส าคญัส าหรับผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบตัิ เหมือนคนท างาน คนท างานถ้าท างานไม่เป็นมนัติดขดัไปหมด ถ้ามีคนท าเป็น
ท าให้ด ูท าให้ดแูล้วท าตาม 

แต่เวลาเทศน์เหมือนกนั เทศน์มนักเ็หมือนท่านบอกวิธีการ แล้วเราปฏิบตัิตาม 
ถ้าปฏิบตัิตามได้นะ นัน่คือแนวทาง ถ้าเราท าได้ เราท าได้ พอท าได้ ถ้ามนัท าได้ แต่ยงัไม่
ประสบความส าเร็จ เราก็ท าซ า้ๆ อย่างนัน้ตลอดไป 

นี่การฟังเทศน์ การฟังเทศน์ส าคญั ส าคญัมาก ทีนีพ้อส าคญัมาก เวลาปฏิบตัิไป 
ถ้าคนฟังปฏิบตัิแล้วเราปฏิบตัิยงัไม่ได้ ฟังแล้วฟังเล่า อนันีก้็ฟังแล้ว อนันัน้ก็ฟังแล้ว อนันี ้
ก็เข้าใจแล้ว...นี่เวลากเิลสมนัแบบว่าคุ้นชิน 

พระกรรมฐานเราเวลาไปอยู่ที่ไหน ท่านไม่อยู่เกินกว่านัน้ ๕ วนั ๗ วนั ไปแล้ว 
ขยบัไปเร่ือย พอขยบัไป เราก็เปล่ียนที่ไปเร่ือย มนัไปดสูถานที่ไง ไม่ให้คุ้นชินกบัส่ิงใด ยิ่ง
สมยัพทุธกาล พระจ าพรรษาแล้วออกพรรษา ต้องธุดงค์ไป ไม่ให้อยู่กบัที่ ถ้าอยู่กบัที่นะ 
มนัจะหวงเลยนะ เวลาเข้ามาที่ของฉันๆ ไม่ให้ใครเข้ามา 

แต่ถ้าคนที่มีคณุธรรมนะ สมณะต้องดแูลสมณะ สมณะต้องพ่ึงพาอาศยักนั 
สมณะต้องดแูลรักษากนั ท าไมจะให้อาศยัไม่ได้ ให้อาศยัได้ แต่ผู้ที่อาศยัเป็นสมณะหรือ
เปล่า 
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ถ้าเป็นสมณะนะ เป็นสมณะจากหวัใจ มนัรู้เลยล่ะ มนัเข้าใจ เพราะสมณะอย่าง
คนที่มีคณุงามความดีมนัมีความกตญัญกูตเวที มนัคดิถึงคณุของเขา เขาให้ที่พกั เขาให้
ที่พกัที่พ่ึงพาอาศยั เขามีคณุๆ ถ้าเขามีคณุ มนัซาบซึง้ มนัซาบซึง้ แล้วถ้าเขามีคณุธรรม
ด้วยนะ ศึกษาแล้วประพฤติปฏิบตัิไป ถ้าเขาเป็นสมณะ มนัก็พ่ึงพากนัได้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า เป็นลกูศิษย์หลวงตา ท าวตัรเช้า ท าวตัรเย็น ปฏิบตัิอยู่ที่บ้านแล้ว
ฟังเทศน์หลวงตาไปด้วย 

ฟังเทศน์หลวงตาไปด้วย เราประพฤติปฏิบตัิของเรา อย่าบอกว่านู่นก็รู้แล้ว นี่ก็รู้
แล้ว รู้แล้วยงัอย่างว่า ยงัภาวนาลุ่มๆ ดอนๆ อย่างนี ้ถ้ารู้จริงมนัต้องเป็นความจริงนะ 

นี่เขาบอกว่าเขาพิจารณาก าหนดพทุโธ แล้วมนัมีอารมณ์มารบกวน 

เราจะบอกว่า เวลาปฏิบตัินะ เวลาศึกษามาเป็นวทิยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หมายถึงว่าทฤษฎี ทฤษฎีมนัตายตวัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่เวลาปฏิบตัิ ความรู้สึกมนั
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อารมณ์ของเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดีย๋วอารมณ์ดี เดี๋ยว
อารมณ์ร้าย เดี๋ยวปฏิบตัิได้ เดี๋ยวปฏิบตัไิม่ได้ แล้วพอมีปัญญาขึน้มามนัก็ดี พอมี
ปัญญานะ เวลาปัญญาใหม่ๆ มนัสดชื่นนะ ปัญญาใหม่ๆ มนัชดัเจนมาก แล้วพอนาน
ไป คุ้นชินนะ เดี๋ยวปัญญาทีเ่ราเคยเกิดขึน้มามนัก็จะเบาบางลง เราจะบอกว่า นี่คือจิต 
จิตเป็นอย่างนี ้ความรู้สึกของคนเป็นแบบนี ้มนัดแูลยาก 

เวลาผู้ที่ปฏิบตัิใหม่ไปหาหลวงตานะ ท่านบอกว่า จตินีม้นัเหมือนลิง วนันีห้มด
กล้วยไปกี่หวี ค าว่า “หมดกล้วยไปกี่หวี” เราจะเล่นกบัลิง เราต้องมีกล้วยให้มนัทีละลกูๆ 
เด็ดให้มนัเร่ือย ล่อให้มนัอยู่กบัเราไง 

ฉะนัน้ จิตของเรา เราพทุโธๆๆ หลวงตาท่านถามเลย วนันีห้มดกล้วยไปกี่หวี แล้ว
หมดกล้วยไปแล้ว ลิงตวันัน้มนัสงบไหม ลงิตวันัน้มนัหลอกกินกล้วยหมดไปเลย ๔-๕ หว ี
แล้วมนัยงัจะกินต่อไป แล้วไม่สงบด้วย เห็นไหม นี่คือจิต 

เวลาปฏิบตัิไป จิตเราแท้ๆ ของของเราแท้ๆ แล้วเราก็ศึกษาธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามา เราเชื่อมัน่อยู่แล้ว มนษุย์ ในบรรดาสตัว์ ๒ เท้า องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐที่สดุ 
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ในบรรดาสตัว์ ๒ เท้า แล้วเราก็เป็นสตัว์ ๒ เท้า เราเกิดมามีทรัพย์ มีอริยทรัพย ์
เกิดมาเป็นมนษุย์ เกิดมาเป็นมนษุย์แล้วมีศรัทธามีความเชื่อด้วย มีศรัทธาความเชื่อ 
แล้วปฏิบตัิที่บ้านด้วย เราปฏิบตัิที่บ้าน แสดงว่าที่เรา บ้านสะดวกพอสมควร ถ้าเรา
สะดวกพอสมควร เราปฏิบตัิของเรา เรามีโอกาสมาก เพราะคนเขาหาโอกาสอย่างนีห้า
โอกาสได้ยาก ถ้าเรามีโอกาสแล้ว เราพยายามท าของเรา 

ถ้าท าของเรา ถ้ามนัพทุโธไม่ได้ บอกว่ามนัมีอารมณ์มารบกวน ถ้ามีอารมณ์
รบกวน เขาก็ใช้สติปัญญาไล่ตามไป 

ถ้าใช้สติปัญญาไล่ตามไป ต้องไปค้นคว้าว่า ความคิดมนัมาจากไหน มนัมา
อย่างใด แล้วอารมณ์มนัเกิดขึน้ แล้วเวลาคนเรานะ เวลาปฏิบตัิไปๆ มนัจะมี
ประสบการณ์มากขึน้ 

เวลาปฏิบตัิไป เวลาสวดมนต์ “วิญฺ าณํ อนิจฺจํ วิญฺ าณํ อนตฺตา” แล้วทกุ
อย่างมนัเป็นขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา แล้วความคิดเป็นเราหรือเปล่า เวลาเราพดู 
เวลาเราสวดมนต์ นี่เป็นค าเทศน์ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า จะในอาทิตต
ปริยายสตูร อนตัตลกัขณสตูร มนัเป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนั
ก็เป็นอย่างนัน้จริงๆ มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นอนตัตา แต่เราเป็นหรือเปล่าล่ะ 

พอสะดดุใจ เห็นไหม อ๋อ! อ๋อ! เลย จิตมนัเป็นแบบนี ้เวลามนัฉลาด มนัฉลาดได้ 
เวลาฝึก หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าจิตนีม้หศัจรรย์นกั มนัเป็นได้หลายหลากนกั จะดีขนาด
ไหนมนัก็ดีได้ จะร้ายขนาดไหนมนักร้็ายได้ เวลามนัร้ายขนาดไหน มนัท าลายเขาไปทัว่ 
แม้แต่ท าลายชีวิตตวัเองมนัยงัท าลายเลย จิตนีม้นัร้ายนกั 

เวลาเราสวดมนต์ สวดมนต์นีเ้ป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
แต่เวลาเราฉกุคิด เอ๊ะ! ถ้าเอ๊ะ! ป๊ับ อ๋อ! เพราะเราไปรับรองมนัเองไง เราไปรับรู้สิ่งนีเ้อง 
เราไปรับรองมนัเอง ไปรับรู้สิ่งนีเ้อง นี่ปัญญามนัเกิด 

เราจะบอกว่า เวลาปัญญามนัเกิด เห็นไหม จิตเวลามนัดี มนัดี เวลาสติปัญญา
มนัดีมนัจะพฒันามนัได้ มนัท าให้ตวัเองดีขึน้มาได้ เวลามนัร้าย มนัก็ท าร้ายเราได้ แต่
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เวลามนัคร่ึงๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ใช่ จะร้ายกไ็ม่เชงิ อ้าว! ถ้ามนัจะร้าย เราก็เป็นคนดี อ้าว! 
จะดี ดี ปฏิบตัิไม่ได้ ปฏิบตัิท าไมมนัไปไม่ได้ 

ถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ เราก็ต้องมีสติมีปัญญาของเรา เรามีสติปัญญาของเรา 
ถ้าเราดึงกลับมาที่ตัวเราไง เวลาเราทุกข์เรายากนะ เราดูครูบาอาจารย์สิ หลวง
ตาท่านพูดประจํา “ธรรมะอยู่ฟากตาย” คนเรามันต้องต่อสู้ มันต้องเต็มที่ 

ค าว่า “ฟากตาย” เราไม่ต้องเอาชีวิตเราไปสมบุกสมบนัขนาดนัน้หรอก ค าว่า 
“ฟากตาย” นัง่อยู่เฉยๆ นี่แหละ เวลาความคิดมนัเกิดขึน้ ความคิดมนัเกิดขึน้ ความคิด
มนัน้อยเนือ้ต ่าใจ มนัเกิดขึน้ แล้วเราต่อสู้กบัมนั นี่ฟากตาย ฟากตายเพราะถึงเวลาแล้ว 
ความคิดมนับอกมนัจะตาย พอจะตาย เราก็เลิก พอบอกเราจะพิการ เราจะเจ็บไข้ได้
ป่วย เราก็เลกิ 

นี่เราอยู่ฟากตาย ถ้ามนับอกมนัเอาตายมาต่อรอง กต้็องพิจารณากนัว่าอะไรมนั
ตาย เห็นไหม ธรรมะมนัอยู่ฟากตาย ถ้ามนัอยู่ฟากตาย มนัท าจริงท าจงัของมนั มนัก็
เป็นประโยชน์ของมนัขึน้มา ถ้ามนัเป็นจริงเป็นจงั ถ้าปัญญามนัเกิดขึน้มนัเกิดขึน้อย่างนี ้

ฉะนัน้ เขาบอกว่า เวลาเขาพิจารณาไปแล้วมนัเกิดความรู้สึกอย่างนีไ้ง 
ความรู้สึก “เม่ือก าหนดจิตไม่รับรู้สิง่ใด บางครัง้กเ็หน็สิ่งนัน้ชดัขึน้ ได้พิจารณาว่าท าไม
อารมณ์ที่เกิดขึน้ตอนแรกที่มนัยงัไม่ได้พิจารณาละออกไป เราจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคญัและยิ่งใหญ่ในหวัใจมาก แต่เม่ือพิจารณาดบัอารมณ์นัน้ไป มนักลบัหายไป 
ไม่มีคณุค่าใดๆ เหลืออยู่เลย”...นี่เวลากิเลสมนัหลอก มนัหลอกอย่างนี ้เห็นไหม 

ถ้าไม่มีสติปัญญาเท่ามนั เห็นไหม มนัยิ่งใหญ่มาก มนัยิ่งใหญ่ในหวัใจเรามาก 
มนัท าลายเราหมด นัน่น่ะกิเลสมนัได้แสดงตวัของมนัเต็มที่ นี่กิเลสทัง้นัน้น่ะ กิเลสมนั
หลอก เวลากิเลสมนัหลอก เราไม่รู้ว่ากเิลสมนัหลอกเพราะอะไร 

เพราะกิเลสเป็นเราไง เราคิด เราใคร่ครวญ เราปฏิบตัอินันีเ้ป็นธรรม แล้วถ้าเรามี
ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี ้เราสนทนาธรรมกบัผู้ปฏิบตัิด้วยกนั มนัก็มีทิฏฐิ ทฏิฐิของคนมนั
ก็อ้างเหตผุลจะหกัหาญกนั 
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แต่ถ้ามนัได้สติ “พอมนัดบัอารมณ์นีไ้ด้ มนักลบัหายไป ไม่มีคณุค่าใดๆ เหลืออยู่
เลย” 

ถ้าไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลย มนัก็เหลือสติ เหลือสมาธิ ถ้ามนัเหลือสิ่งนีไ้ว้ ถ้ากิเลส
มนัดบัลง ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่กิเลส ตณัหาความทะยานอยากในขนัธ์นัน้ต่างหากถึงเป็นกิเลส 

ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่กิเลส ทัง้ๆ ที่มนัไม่ใช่กิเลส มนัก็เป็นอนิจจงั รูป เวทนา สญัญา 
สงัขาร วิญญาณ มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นอนตัตา ตวัมนัเองก็เป็นอย่างนัน้อยู่แล้ว มนั
เหมือนไฟฟ้า ไฟฟ้า ดสู ิไฟฟ้ามนัให้โทษกบัใคร ไฟฟ้า เราต้องผลิตขึน้มา เราต้องมีสาย
ส่ง สายส่งคือขนัธ์ ๕ ไฟฟ้ามนัก็คือจิตวิญญาณ นี่มนัเกิดดบั 

เวลาเราสร้างขึน้ ดสู ิเรามีการผลิตไฟฟ้า มนัก็เกิดขึน้ ถ้าไฟฟ้าไม่ได้เก็บไว้ มนัก็
หายไป แต่ถ้าเรามีสายส่งมีอะไร เราก็สง่ได้ 

ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่กิเลส สรรพสิ่งนีไ้ม่ใช่กิเลส ตณัหาความทะยานอยากของคน
ต่างหากเป็นกเิลส ตณัหาความทะยานอยากของคนต่างหากที่เข้าไปยึดมัน่ ไปยึดมนั 
ไปยึดว่าเป็นเรามนัก็ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ มีความส าคญั 

แต่ถ้ามีสติปัญญา พอมนัวาง พอมนัวาง กิเลสหลอก กิเลสหลอก พอกิเลส
หลอกแล้วมนัก็จบ ถ้าจบไปแล้วมนัก็เป็นประโยชน์ใช่ไหม เป็นประโยชน์ว่า ถ้าเขาคิด
อย่างนีแ้ล้วเขาได้ประโยชน์ของเขา “แล้วพิจารณาแล้ว พอจิตมนัไปรับรองเป็นฐานของ
อารมณ์ มนัถึงตัง้ตวัจนเปลวไฟสงูขึน้มาได้ในใจของเรา” 

ฉะนัน้ ถ้าจิตเราไม่ไปรับรอง มนักจ็บ ถ้าอนันีม้าใช้ประโยชน์ มนัก็ใช้ประโยชน์
ได้ ค าว่า “ใช้ประโยชน์ได้” แต่ถ้าต่อไปเรามีสติปัญญา มนัต้องใช้มากไปกว่านี ้เพราะว่า
อย่างนีม้นัเหมือนนกัหลบ คือเราหลบ มนัไม่มีปัญญาต่อเนื่อง ปัญญาต่อเนื่อง คือว่า
อย่างนีม้นัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ คือปัญญาของเรา เราใคร่ครวญอยู่นี่มนัเป็นปัญญา
อบรมสมาธิ คือปัญญาสามญัส านึก เรามีปัญญาอยู่ แต่พอจิตสงบเข้ามา พอเราไม่
รับรอง มนัไม่มีฐาน มนัตัง้อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีสติก็เป็นมจิฉา เพราะมนัหายไป ถ้ามีสต ิมนั
ก็อยู่ได้ อยู่ได้เพราะอยู่ในความสงบไง 

พออยู่ในความสงบ เขาบอกว่า เวลาเขาบอกอเุบกขาเป็นคณุธรรมสงูส่ง 
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อเุบกขา ก็มนัปล่อยวางมา แต่อเุบกขาก็เหมือนเรา เราอาบน า้ เราท าความ
สะอาดร่างกายนีม้า อเุบกขา แล้วอย่างไรต่อไป ท าอย่างไรต่อไป อเุบกขาก็อเุบกขา 
อเุบกขาแล้วมนัก็ต้องเสวย มนัก็ต้องไปของมนั 

นี่พดูถึงเขาบอกว่า “ถ้าเราไม่ไปรับรองสิ่งนัน้ เขาใช้ประโยชน์อยู่อนัหนึ่ง อีก
อนัหนึ่ง ปัจจุบนันีเ้คร่ืองมือใช้ภาวนามีอยู่ ๒ อย่างคอืเราไม่รับรู้ คือไม่รับรองสิ่งนัน้ กบั
พิจารณาไปแล้ว ถ้ามนักวนมากๆ ก็เลยบอกว่าปัดไปให้ที่ผู้ไม่รู้” 

อนันีใ้ช้ไม่ได้ ผู้ไม่รู้ ผู้ไม่รู้คืออวิชชาไง เราจะปัดไปให้ผู้ไม่รู้ เราไม่รับรอง ตวัตน
เราก็ยงัมีอยู่ เราปัดไปที่ไม่รู้ คือปฏเิสธ มนัก็ยงัมีอยู ่

เพราะเวลาเราภาวนาจริงๆ ขึน้ไปแล้วมันจะต้องกาย เวทนา จิต ธรรม 
พิจารณาซํา้แล้วซํา้เล่าๆ มันทิง้กายอย่างหยาบ กายอย่างกลาง กายอย่าง
ละเอียดเข้าไป ไปถึงจิตเดิมแท้นีผ่้องใส แล้วมันไปทาํลายผู้ รู้ จิตผ่องใสน่ัน
แหละคือตัวผู้ รู้ 

นีถ้้าเราบอกว่าไม่รับรู้ 

ไม่รับรู้คือภวงัค์นะ ไม่รับรู้คือการปฏเิสธนะ ถ้าการปฏเิสธนะ 

เราจะบอกว่า นี่แหละจิต เวลามนัล้มลกุคลกุคลาน มนัท าสิ่งใดไม่ได้เลย พอเรา
ภาวนา พอท าความสงบได้ด้วยอบุายของเรา คือไม่รับรองสิ่งใด ไม่รับรองสิ่งใดก็คือ
ไม่ให้มนัยิ่งใหญ่ในหวัใจของเรา ถ้ามีสติอยู่ มนัเข้ามาเป็นสมัมาสมาธิได้ 

เป็นสมัมาสมาธิแล้ว เวลาเราออกไปต้องออกไปเสวยไง จิตเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เหน็ตามความเป็นจริง ถ้าจิตสงบแล้ว จิตสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรม มนัถึงจะเป็นสติปัฏฐาน ๔ 

แต่ถ้าจิตไม่สงบ มนัเป็นสญัญา มนัเป็นความนึก ความคิดทัง้นัน้น่ะ แล้วเป็น
สญัญา เวลาเราปฏิบตัิ ถ้าเราปฏิบตัิใหม่ๆ เราล้มลกุคลกุคลาน เราไม่มีสิ่งใดเลย เราก็
พยายามจะหาความสขุความสงบของเราบ้าง 
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เราถึงว่าไม่รับรู้สิ่งใด ไม่ยอมเป็นฐานให้อารมณ์มนัตัง้อยู่บนจิตเราได้ แต่เวลา
ภาวนาไปแล้ว ภาวนาไปแล้ว เวลาไม่ได้จริงๆ เขาโยนให้ผู้ไม่รู้ไปเลย คือปฏิเสธไปเลย 
อนันีม้นัจะตกไปในอวิชชา เราต้องมีวิชชาเพ่ือจะช าระล้างอวิชชา 

ฉะนัน้ ถ้าเราผลกัไป ไปสู่ความไม่รู้ ไปสู่ผู้ไม่รู้ไปเลย จะได้ไม่มีสิ่งใดรบกวน 

ถ้าพดูถึงกรณีอย่างนีม้นัก็เหมือนกบัพทุโธนี่แหละ เวลาเราพทุโธ ถ้าจิตสงบแล้ว
เราเหน็เวทนา เราก็จบัเวทนา เราพิจารณาเวทนาได้ ถ้าเราจิตไม่สงบ เวทนามนัเข้มแข็ง
นะ เราก็กลบัมาพทุโธๆ กลบัมาพทุโธ กลบัมาพทุธานุสติ 

แต่นี่พอจิตเขาสู้ไม่ได้เขาบอกว่าให้จิตไปอยู่กบัผู้ไม่รู้เลย คือปฏิเสธไปเลย 

อนันีเ้วลาจิตมนัพฒันา เราจะบอกว่า จิตเวลามนัดีขึน้ มนัดีขึน้มาก เวลากิเลส
มนัมีก าลงัขึน้มา เราสู้มนัไม่ได้ เราไม่มีอบุาย ไม่มีวิธีการสู้มนั เราก็เลยก าปัน้ทบุดินเลย 
ผลกัไปสู่ที่ผู้ไม่รู้เลย 

ฉะนัน้ อนันีเ้ป็นอบุายนะ แต่ที่เราพดูนีเ้ราพดูบอกว่า อนันีถ้้ามนัไปอยู่ที่ตรงผู้ไม่
รู้ มนัเป็นอวิชชา แต่เป็นอวชิชา เป็นอวชิชา มนัวางได้ เพราะว่าขณะนัน้มนัเป็นอบุาย 

แต่ถ้าเป็นผู้ไม่รู้ เราคิดว่ามนัเป็นผู้ไม่รู้ แต่เป็นผู้ รู้ที่พิจารณามนัมา แต่เข้าถึงผู้ไม่
รู้เลยนัน่เป็นอวิชชา ถ้าพดูอย่างนัน้ไปมนัจะติดขดั 

ฉะนัน้ พอบอกว่า จิตมนัสงบแล้ว พอจิตมนัเป็นไปได้ เขาบอกว่า เวลาเขา
พิจารณาไป เราไม่รู้สิ่งนี ้มนักเ็ห็นกายเป็นเปลือก เหน็เปลือกแหว่งๆ บางครัง้ก็แบนลง 

อนันีม้นัเป็นบางครัง้ไง ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้ามนัเห็นเป็นกายนะ เราก็พิจารณาได้ 
ถ้าเห็นเป็นอย่างอ่ืน เราไม่เอา เห็นเป็นอย่างอ่ืน เหน็เป็นนิมิต เห็นเป็นต่างๆ เราไม่
ต้องการ 

ถ้าเราใช้ปัญญาว่าไม่รับรู้สิง่ใด ไม่รับรู้สิ่งใดเลย ไม่ให้เป็นฐานที่ตัง้เลย มนัเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ 
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ถ้าเป็นสมาธิแล้ว จิตสงบแล้ว พอจิตสงบ เดี๋ยวมันก็คิดอีก มันอยู่ด้วย
ตัวเองไม่ได้ เราต้องมีปัญญาของเราบ่อยครัง้เข้า ฝึกหัดบ่อยครัง้เข้า รู้เท่ารู้ทัน
ก็เป็นแบบนี ้ รู้แจ้งแทงตลอด มันจะรู้เท่าทันความคิดเลย เวลาความคิดจะเกิด 
มันชีป๊ั้บ ความคิดเกิดไม่ได้เลย ถ้าถึงตอนนัน้แล้วมันจะมีความชํานาญมาก
ขึน้ๆ แล้วทาํมากขึน้ มันจะเจริญขึน้ มันจะเป็นประโยชน์ขึน้ 

เพราะจิตเป็นนามธรรม ถ้าจิตเป็นนามธรรม เราจะรกัษาจิตอย่างไร จิตนีร้ักษา
ยากมาก แต่ขณะที่เราค้นคว้าหามนั เรากห็ามนัด้วยความล้มลกุคลกุคลาน 

เวลาปฏิบตัิมา ปฏิบตัิมา ถ้ามนัไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรเลย แตพ่อมนัรู้ขึน้มา มนัก็ยงัมีสิ่ง
ที่เราต้องรู้มากขึน้ๆ ต่อไปเร่ือยๆ ต่อไปเร่ือยๆ เราต้องปฏิบตัิให้เจริญมากขึน้ ทีนีเ้จริญ
มากขึน้ มนัก็ต้องรักษาไว้ เพราะมนัเจริญแล้ว เดี๋ยวมนัก็เสื่อม เสื่อมแล้วมนัก็เจริญ มนั
ก็จะล้มลกุคลกุคลานอยู่อย่างนี ้ถ้าท าได้จริงๆ มนัก็เป็นประโยชน์นะ 

ฉะนัน้บอกว่า เวลาพิจารณากายมนัเป็นแบบนัน้ เวลามนัไม่พิจารณา เพราะมนั
จะมีสมัผสัต่อเนื่องๆ ไป 

มันมีสัมผัสต่อเน่ืองมา เห็นไหม ถ้ามันมีสัมผัสต่อเน่ือง มันยังเป็น
อนิจจังอยู่ กลับมาที่พุทโธเลย กลับมาที่พุทโธให้จิตมันตัง้มั่นให้ได้ก่อน ถ้าจิต
ตัง้มั่นได้ก่อน แล้วค่อยออกไปรู้สัมผัสนัน้ แต่ถ้ามันสัมผัสนัน้มันไม่ได้ เราก็
กลับมาพุทโธ 

อย่างที่เขาพดูบอกว่า เขาใช้ปัญญาอย่างนีม้นัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ “การ
ภาวนาของศิษย์มนัยงัลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ค่ะ บางครัง้ดี บางครัง้กไ็ม่ได้เร่ือง นานๆ ถึงจะได้
ดีสกัหนหนึ่งค่ะ ปัจจุบนันีป้ฏิบตัิอยู่ แตก่็เป็นดงัที่กราบเรียนมาแล้ว ไม่ทราบว่าควร
พิจารณาอย่างไร แก้ไขอย่างไรจะดีขึน้” 

นี่นานๆ ถึงจะได้ดีสกัหนหนึง่ ค าว่า “นานๆ จะได้ดสีกัหนหนึ่ง” นี่มนัเจริญขึน้ 
จากหนหนึง่ ช านาญในวสี ช านาญในการเข้าและการออก แต่นานๆ มนัจะมีผลดีสกัหน
หนึ่ง หนหนึง่นัน้คือได้สมัผสั มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก นัน่แหละสงูสดุ 

แล้วมนัออกมาแล้วมนัก็เป็นปถุชุน มนัออกมาแล้วมนัก็เป็นอารมณ์ปกติ เราก็
พิจารณาต่อเนื่อง พิจารณาไป มนัจะเข้าไปอีก แล้วพอมนัเจริญขึน้ไปอีก เราท าให้มัน่คง



น่ีคือจิต ๑๒ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ขึน้ๆ แต่ในการปฏิบตัิทางโลก ถ้าเรามีการปฏิบตัิแบบนีม้นัก็เป็นการปฏิบตัเิพ่ือบรรเทา
ทกุข์ เราปฏิบตัเิพ่ือบรรเทาทกุขเ์พราะเรามีหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบ แต่ถ้าการ
ปฏิบตัิของนกัปฏิบตัิเขา ๒๔ ชัว่โมง เขาพยายามของเขา 

ไอ้นี่เวลาพยายามของเขามนัก็ดี ดีขณะที่ปฏิบตัิ เวลาเราออกมาท างาน ทกุคน
ละล้าละลงั เหมือนกบัครูบาอาจารย์ของเราเวลาทา่นอดอาหาร เวลาอดอาหารมนั
ภาวนาดีมาก แต่ร่างกายของคนขาดอาหารไม่ได้ มนัก็ต้องตาย 

เวลาท่านออกมาฉันอาหาร เวลาอดอาหาร มนัอ่อนเพลียไปหมด เวลาฉันแล้ว
ก าลงัมนักลบัมาฟืน้ฟูเร็วมาก แต่ใจสิ แต่ใจเวลามนัปฏิบตัิแล้วไม่ได้ผล โอ๋ย! มนัทกุข์
ยากมาก แล้วกว่าจะปฏิบตัิได้ ปฏิบตัิได้ก็ด้วยความล้มลกุคลกุคลาน ด้วยความอดนอน
ผ่อนอาหาร เวลาอดนอนผ่อนอาหารขึน้มาก็ปฏิบตัิดีขึน้มาบ้าง แล้วจ าเป็นต้องไปฉัน
อาหาร มนัละล้าละลงัๆ นะ คนที่มีสติปัญญานะ 

แต่ถ้าคนบวชมาสกัแต่ว่า มนัก็กินอ่ิมนอนอุ่นอยู่อย่างนัน้ มีความสขุอยู่อย่าง
นัน้น่ะ มีความสขุอยู่กบัการอยู่การกิน มนัไม่ได้มีความสขุอยู่กบัการประพฤติปฏิบตัิ ถ้า
มีความสขุอยู่กบัการอยู่การกิน มนัก็เท่านัน้นะ่ มนัก็มนษุย์ ก็คนคนหนึ่ง 

แต่ถ้าเวลาครูบาอาจารย์ เวลาท่านปฏิบตัิ เวลาทา่นบวชมาแล้วเป็นศิษย์นะ 
พระนี่ภิกขาจาร บิณฑบาตเลีย้งชีพโดยชอบ ทกุอยา่งชอบธรรมหมดแหละ แต่กินอ่ิม
นอนอุ่นมนัก็เป็นอยู่อย่างนัน้น่ะ เราก็ต้องฝืน อดนอนผ่อนอาหารขึน้มาเพ่ือจะท าจริงท า
จงัของเรา ถ้ามนัท าจริงท าจงัขึน้มาบ้าง มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราบ้าง 

แต่คนเรา มนษุย์มนัต้องมีปัจจยั ๔ มนัอดมนัก็ตาย ภาวนาดี ใช่ ภาวนาดี แต่
มนัยงัไม่พ้นทกุข์ ภาวนาดี แต่มนัไม่พ้นทกุข์ มนัต้องรักษาชีวิตนีไ้ว้เพ่ือภาวนาต่อ ก็
กลบัมากิน ไอ้กินนัน่น่ะมนัก็มาทอนการภาวนานัน้น่ะ ฉะนัน้ ครูบาอาจารย์ที่ท่าน
ปฏิบตัิท่านถึงละล้าละลงัๆ ถ้าคนใฝ่ดีนะ นี่เวลาพดูถึงคนใฝ่ดี นกัปฏิบตัิที่เป็นจริงเขาจะ
พดูกนัอย่างนี ้แล้วคนที่ปฏิบตัิจริงเขาเข้าใจได้ 

ไอ้คนที่ไม่ปฏิบตัิจริงน่ะสิ “เฮ้ย! มนัจะจริงหรือ กินอ่ิมนอนอุ่นมนัสขุกว่าน่า อด
นอนผ่อนอาหารมนัจะสขุได้อย่างไร” 
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สุขกาย สุขใจ สุขใจ ถ้ามันสุข มันจะรู้ คนปฏิบัติจริงๆ แล้วถึงจะรู้ 
ฉะนัน้ ถ้าคนปฏิบัติจริงถึงจะรู้ เขาถึงอดนอนจริงๆ อดนอนก็อดจริงๆ ผ่อน
อาหารก็ผ่อนอาหารจริงๆ อดอาหารก็อดอาหารจริงๆ แล้วเวลามาฉันก็รู้ด้วย
เวลาฉันแล้วจิตใจมันเป็นอย่างใด จิตใจมันเพ่ิมขึน้หรือมันลดลง 

การอดอาหาร หิวไหม หิว หิวแน่นอน หิวมาก เพราะธรรมชาติของร่างกายมนั
ขาดอาหารไม่ได้ ก็นี่ไง เพราะมนัอดอาหารมนัต้องตายไง แล้วคนปฏิบตัิ ปฏิบตัเิพ่ือ
คณุธรรม ปฏิบตัิเพ่ืออตัตสมบตัิ แล้วไม่รู้หรือว่าอดอาหารนีม้นัจะตาย แล้วไม่กิน มนัจะ
ตาย คิดดสู ิกิเลสเต็มหวัเลย ยงัภาวนาไม่อะไร อดให้มนัตายไป แล้วเราจะฆ่ากิเลส คน
มนัต้องมีปัญญาไง 

ฉะนัน้ เวลาจะมาฉันอาหารเขาถงึจดัระเบียบ ควรฉนัมากฉันน้อย อ้าว! ๗ วนั 
ให้ ๒ ค า ๕ วนั ให้ค าหนึ่ง อ้าว! ไม่ฉันก่อน นี่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบตัิท่านท าอย่างนีน้ะ 

พดูไปก็บอกว่ามนัจะจริงหรือ คนไม่เคยท ามนัไม่เชื่อ ไม่เชื่อเพราะอะไร เพราะ
เขาไม่ได้ท าเอง แล้วเขาไม่มีเหตไุง เหมือนคนไม่ป่วย หมอไม่ได้สัง่อะไร มนัก็อยู่โดย
ปกติ เวลาคนป่วยไปหาหมอนะ ต้องท าตามหมอสัง่ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั จิตใจที่มนัปฏิบตัิขึน้มา มนัดีขึน้มาเพราะอะไรล่ะ เราก็เห็นๆ 
เอง เพราะเราอดอาหาร ร่างกายมนัเบา เดินจงกรมนี่เบามาก แล้วไม่ต้องมีภาระออกไป
บิณฑบาต เพราะเราอดอาหารก็ไม่ต้องไปบิณฑบาต แล้วเราก็ไม่ต้องมาจดัอาหาร ไม่
ต้องมาฉันอาหาร ไม่ต้องมาเก็บล้าง มนัมีสิทธิพิเศษไปหมดเลย แล้วเราภาวนาดีขึน้มา
ด้วย 

แต่ร่างกายนีม้นัต้องการอาหารมนัถึงต้องออกไปบิณฑบาต แล้วก็ต้องมาฉัน ฉัน
เสร็จแล้วมนัก็เป็นเรือเกลือ แล้วก็มาปฏิบตัิใหม่ นี่พดูถึงว่าร่างกายมนัเป็นแบบนี ้ แต่นี่
คือจิต จิตที่มนัดีขึน้ จิตที่มนัพฒันาขึน้ กบัจิตทีล้่มลกุคลกุคลาน ถ้าจิตที่ล้มลกุ
คลกุคลาน เราจะบอกว่า ตามข้อเท็จจริงการปฏิบตัิมนัต้องมีอย่างนี ้

แต่ถ้าพดูถึงเวลาเราศึกษาทางปริยตัิ แล้วเราศึกษาทางปัญญาชนที่เขาคยุ
ธรรมะกนั อนันัน้เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราพดูถึงสติ พดูถึง
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สมาธิ พดูถึงปัญญา เราพดูกนัปากเปียกปากแฉะว่าอย่างนีค้ือปัญญาๆ แต่เขาไม่มีสติ
ยบัยัง้ความคิดของเขาได้ 

แต่ผู้ที่ปฏิบัติเวลามีสติ เพราะเราไปยอมรับ ไปรองรับอารมณ์ อารมณ์
มันถึงใหญ่โตขึน้มา เรามีสติปัญญาเท่าทันอารมณ์ อารมณ์ก็ไม่มีค่าในใจเรา
เลย เราพิจารณาไปแล้วมันปล่อย พอมันปล่อยขึน้มามันก็ดีขึน้ นานๆ ได้หน
หนึ่ง ก็ยังมีสติมีปัญญาเป็นสมบัติของเราไง น่ีคือจิต จิตที่มีสติ มีการประพฤติ
ปฏิบัต ิมันรู้จริงเห็นจริงของมัน จะมากจะน้อยมันก็เป็นสมบัติของผู้ที่ปฏิบัตินัน้ 

แล้วเวลามนัดีขึน้มาแล้ว เดี๋ยวมนัก็เสื่อม เสื่อมเพราะอะไร เพราะอวิชชา อวิชชา
มนันอนเนื่องมากบัจิต มนัอยู่กบัจิต มนัควบคมุจิต แต่ขณะที่ว่า เราอดนอนผ่อนอาหาร 
เราประพฤติปฏิบตัิขึน้มา มนัถึงเกิดสติยัง้คิดอย่างที่วา่ 

เพราะเราไปยอมรับมนัเอง ถ้ายอมรับมนัเอง แล้วเวลาเราพิจารณาต่อเนื่องไปๆ 
เราก็ผลกัไปเลย ให้ไปสู่ผู้ไม่รู้ ผู้ไม่รู้ให้รับไป รับไป แล้วสติปัญญาของเราล่ะ สติปัญญา
ของเราล่ะ 

สิ่งที่มนัเกิดขึน้มนักเ็กิดจากสติปัญญาของเรา มนักต้็องมีสติปัญญาดแูลหวัใจ
ให้สงูขึน้ไปกว่านี ้ ถ้ามนัมีสติปัญญาดแูลหวัใจให้สงูขึน้ไปกว่านี ้จิตมนักจ็ะพฒันาขึน้ไป
มากขึน้ จิตสงบได้ง่ายขึน้ เป็นเอกคัคตารมณ์ จิตตัง้มัน่ จิตมีก าลงั แล้วจิตออกไป
พิจารณา ไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง มนัแยกมนัแยะของมนั นัน้ก็
จะเป็นภาวนามยปัญญา เราจะยิ่งมหศัจรรยไ์ปมากกว่านี ้ นี่คือจิต จิตนีค้ือนามธรรม 
มนัเจริญงอกงามขึน้มาจากศีล สมาธิ ปัญญา กเ็ป็นนามธรรม เวลามนัเสื่อม มนัเสื่อม
จากอวิชชา เสื่อมจากความลงัเลสงสยั เสื่อมเพราะความเกียจคร้าน มนัก็เป็นนามธรรม 

มนัพิจารณาของมนัซ า้แล้วซ า้เล่า เหน็ไหม นี่คือจิต นี่คือนามธรรม ต้องอาศยั
สต ิอาศยัสมาธิ อาศยัปัญญาแยกแยะ อาศยัปัญญาพิจารณามนั มนัถึงเจริญงอกงาม
ขึน้มา มนัถึงจะเป็นการประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริงของเรา 

ฉะนัน้ ถ้าปฏิบตัิเป็นแบบนี ้ค าว่า “เป็นแบบนี”้ คือทกุข์ ค าว่า “เป็นแบบนี”้ มนั
จะต้องมีสติมีปัญญาดแูลรักษา รักษาขึน้มา 
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แต่ในเม่ือเขาบอกว่า เขาเป็นนกัปฏิบตัิธรรม นกัปฏบิตัิที่บ้าน เป็นลกูศิษย์ของ
หลวงตา ท าวตัรที่บ้าน ท าวตัรนะ แล้วก็ดทูีวีฟังเทศนห์ลวงตา 

เราจะบอกว่า ศิษย์มีครูไง เราก็ประพฤติปฏิบตัิขึน้มาเพ่ือให้เป็นความจริงขึน้มา 
ไม่ให้เสียชื่อครูบาอาจารย์ไง ชื่อครูบาอาจารย์เป็นอย่างหนึ่ง แต่เราปฏิบตัิเชิดชูนะ 
ปฏิบตัิบูชาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ปฏิบตับิูชาครูบาอาจารย์ของเรา แต่ผลที่
ปฏิบตัิคือของเรา เราท าสมาธิได้ก็เราเป็นผู้ได้ เราท าปัญญาได้ เราจะแจ่มแจ้งขึน้มาได้ 
ถ้าเราปฏิบตัิขึน้มาได้เป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส คือเรารู้จริงแล้ว เราจะจบสิน้
กระบวนการในใจของเรา นี่ก็เพราะการปฏิบตั ิ

จากบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า บูชาครูบาอาจารย์เรา สดุท้ายแล้ว
มนัก็บูชาพทุธะในใจของเรา มนัก็จะบชูาตวัเราเอง มนัจะเป็นสจัจะเป็นความจริงใน
หวัใจของเรา เอวงั 


