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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 

ถาม : เร่ือง “ขอความกรุณาชีแ้นะการปฏิบตัิแก่ลกูศษิย์เจ้าค่ะ” 

เนื่องด้วยที่ผ่านมา จิตเสื่อมไปพกัใหญ่ กราบเรียนหลวงพ่อไปครัง้หนึ่งแล้ว ลกูก็
ค่อยๆ พฒันาอย่างเชื่องช้าจนจิตพอจะประคบัประคองตนเองได้บ้าง ซึ่งดจูากผลความ
มัน่คงของจิตตวัเอง แต่ก็มีปัญหาทีจ่ะถามดงันี ้

เม่ือนัง่สมาธิไปถึงที่สดุความสงบของลกูที่ทําได้ มนัจะไปเจอกําแพงความรู้สึก
แบบบอกไม่ถกู แต่มนัมีความรู้สึกแน่ๆ ลกูก็พิจารณาความรู้สึกนัน้ แต่ก็ไปไม่ได้ มนัจะ
อยู่แบบนัน้ เป็นความรู้สึกที่นิ่มนวลปนเวิง้ว้างบอกไม่ถกู พอนานๆ ไป สติอ่อนลง 
ความคิดก็แทรกเป็นระยะ และถ้าสติอ่อนสดุ ก็จะเข้าภวงัค์ไปเลย 

ลกูตรวจแล้วจงึส่งคําถามมาว่า ทําไมถึงไปเจอกําแพงความรู้สึกนีท้กุครัง้ ไม่ว่า
จะทําความสงบหรือสติดีเพียงใด หรือมนับกพร่องอะไร ต้องแก้ไขอย่างไร โปรดอธิบาย
และแนะนําลกูด้วย 

ตอบ : นี่คําถามเนาะ ถ้าคําถามนี่นะ เวลาภาวนาไป เคยภาวนาได้หนหนึ่ง เคย
ภาวนาได้ดี เคยภาวนาแล้วประสบความสําเร็จ แต่สดุท้ายแล้วจิตเสื่อม เวลาจิตเสื่อม 
จิตเสื่อมไปพกัใหญ่ แล้วจิตเสื่อมแล้วทําอย่างไร 

ฉะนัน้ เวลาจิตเสื่อม เห็นไหม เวลาแก้จิต ที่ว่าหลวงตาท่านพดูประจํา “ไม่รู้ แก้
ไม่ได้ ไม่รู้ พดูไม่ได้” 
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แล้วเวลาแก้จิตๆ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูไง ท่านพดูกบัพระนะ “หมู่คณะให้
ปฏิบตัิมานะ จิตนีแ้ก้ยากนะ ถ้าผู้เฒ่าตายไปแล้วจะไม่มีใครแก้ว่ะ ให้รีบภาวนามานะ ผู้
เฒ่าจะแก้ ผู้เฒ่าจะแก้” นี่จะแก้ไขไง 

คําว่า “แก้ไข” ถ้าแก้ไข เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ของเราท่าน
เคยผ่านวิกฤติ ท่านเคยผ่านอปุสรรคมา ท่านรู้ ท่านรู้ว่ามนัเป็นอย่างใด แล้วต้องแก้ไข
อย่างใด แล้วถ้าแก้ไปแล้ว ถ้ามนัประสบความสําเร็จ มนัก็จะแก้ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว คน
ที่มาให้แก้ ท่านแก้แล้ว แต่เราไม่สามารถทําอย่างนัน้ได้ อย่างเช่นหมอไปรักษาคนไข้ก็
ให้ยาตามที่ได้ศึกษามา ให้ยาตามตําราที่เราได้ศึกษาทางการแพทย์มา ถ้ามีโรคอย่างนี ้
ต้องรักษาอย่างนี ้ ต้องให้ยาอย่างนี ้ ส่วนใหญ่แล้วหาย เพราะมนัเป็นวตัถ ุ มนัเป็นเคมี 
เป็นต่างๆ ที่ให้ผลตามนัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลารักษาจิตๆ แก้จิตไง เวลาแก้จิตมนัยากกว่านัน้อีก ยากกว่า
นัน้เพราะอะไร เพราะว่าเวลาการให้ยา เวลาการให้ยา เห็นไหม เขาบอกว่า ให้มีสต ิตัง้
สมาธิให้ดี แล้วน้อม 

การให้ยาก็คือให้ธรรม การให้ธรรมๆ เวลามนัแก้ไขเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ถ้ามนั
แก้ไขเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ทีนีเ้วลาแก้ไขเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป อย่างเช่นบอกว่า ให้ทํา
ความสงบของใจ ให้ทําสมาธิ...แค่นี ้ไอ้คนไข้ ๑๐ ปี ๒๐ ปี กว่ามนัจะทําความสงบของ
ใจได้ แล้วถ้าทําได้แล้วก็ทําได้ เดี๋ยวก็หลดุมือไป เห็นไหม 

แล้วเวลารําพึง ฉะนัน้ เวลาที่ว่ามนัน่าสะเทือนใจ เราปฏิบตัิใหม่ๆ แล้วเรา
สะเทือนใจมาก เวลาสะเทือนใจ เวลาฟังเทศน์หลวงตาไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ แต่พอเวลา
เข้าใจขึน้มา เวลาท่านพดูบ่อยมากเลยบอกว่า ท่านตดิสมาธิ ๕ ปี ติดสมาธิ ๕ ปี แล้ว
มนัก็สะเทือนใจไง สะเทือนใจที่ว่า ๕ ปีนัน้อยู่กบัหลวงปู่ มัน่ตลอด 

หลวงปู่ มัน่เป็นอาจารย์ เป็นหมอกบัคนไข้อยู่ด้วยกนั คนไข้กบัหมออปัุฏฐากกนั
อยู่ หมอก็นอนอยู่นี่ หลวงตาก็เป็นคนไข้ เป็นคนอปัุฏฐาก เป็นคนดแูลผ้า เป็นคนรับ
บาตร เป็นคนดแูลความเป็นอยู่ของท่าน นี่ระหว่างหมอกบัคนไข้อยู่ใกล้ชิดติดกนัน่ะ แต่
ทําไมต้องทอดเวลาถึงตัง้ ๕ ปี 
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แล้วดสูิ หลวงปู่ มัน่เป็นหมอ เป็นหมออะไร เป็นหมอชัน้เอก เวลาคนไข้ที่
อยากจะหายจากโรคเป็นคนไข้ชัน้ดี เพราะอะไร เพราะหลวงตาท่านปรารถนาพ้นทกุข ์
ถ้าเป็นคําว่า “ปรารถนาพ้นทกุข์” ก็พ้นจากความเป็นโลก แล้วหมอนี่ก็หมอชัน้หนึ่งๆ 
รักษาคนไข้อยู่ แล้วคนไข้กบัหมอก็อยู่กนัมา ๕ ปี แล้วเวลาหมอจะผ่าตดั เห็นไหม 

“มหา จิตเป็นอย่างไร จิตดีไหม” 

“ดีครับ” 

“มหา จิตเป็นอย่างไร” 

“ดีครับ” 

คนไข้ไม่รู้ตวัเลยว่าเป็นไข้ คนไข้ไปไม่รอด คนไข้มนัตดิอยู่นัน่น่ะ จะเอาคนไข้ให้
รอดให้ได้ เราจะบอกว่า แก้จิตแก้ยากอย่างนีไ้ง มนัไม่มีใครปรารถนาไม่ดี ไม่มีใคร
ต้องการความผิดพลาด ไม่มีใครต้องการสิ่งไม่ดี ทกุคนต้องการการพ้นทกุข์ ทกุคน
ต้องการความดีงามทัง้นัน้ 

ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ มัน่ ท่านผ่านไปแล้วนะ ท่านกป็รารถนาดี ท่านพยายาม
จะสัง่จะสอน คอยดแูล ไอ้คนไข้ผู้ที่ปฏิบตัิก็ปรารถนาพ้นทกุข์นะ เพราะเวลาจะแสวงหา
ครูบาอาจารย์ แสวงหามานีเ่สี่ยงทายเลย แล้วพยายามขวนขวายมา แล้วมาทีแรกฟังไม่
รู้เร่ือง พอฟังรู้เร่ืองขึน้มาก็ประพฤติปฏิบตัิด้วยความเป็นจริง นัง่ตลอดรุ่งๆ พอผ่าน
เวทนาได้ พอขึน้ไปรายงานท่าน “เออ! จิตมนัไม่ตาย ๕ อตัภาพ คือมนัไม่เกิดไม่ตายถึง 
๕-๖ หนหรอก มนัตายหนเดียว” 

ด้วยความดีใจ ด้วยความภูมิใจ เห็นไหม เวลาปฏิบตัิไป มนัต่อเนื่องไปๆ แต่เวลา
มนัมีเวรมีกรรมไง พอเวลาจิตมนัแยก พอพิจารณากายไปแล้วมนัแยกหมดเลย พอแยก
หมดเลย มนัมีความสขุมาก มนัมีความมหศัจรรย์มาก แล้วพอปฏิบตัิไปแล้ว มีความ
มหศัจรรย์มาก เราก็ต้องการให้มีความมหศัจรรย์มากไปกว่านัน้ใช่ไหม อยากให้ละเอียด
ขึน้ดีขึน้ ก็เลยไปถามท่าน 
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ทีนีค้วามมหศัจรรยร์ะหว่างขัน้ตอนมนัมีหนเดยีว “กม็นัมีหนเดียวนัน่น่ะ จะเอา
อะไรอีก เราก็หนเดียวเท่านัน้น่ะ” 

คําว่า “หนเดียวเท่านัน้” ก็มนัมีแล้ว หนเดียวแล้ว ติด ติดตรงนี ้๕ ปี เพราะอะไร 
เพราะว่า หนึง่ ตวัเองหนเดียวกไ็ด้ผ่านแล้ว ได้เห็นแล้ว ได้ความเป็นจริงแล้ว สมจุเฉท
ปหานมาแล้ว แล้วไปข้างหน้าล่ะ ก็มีหนเดียว ข้างหน้าก็คือไม่มีไง ก็ไม่ต้องไปถาม ก็มนั
จบแล้วไง ติดอยู่ ๕ ปี ความติดอนันีม้นัติดเพราะว่ามนัมีหลายเหตผุล เห็นไหม ฉะนัน้ 
เวลาแก้จิตมนัแก้ยากอย่างนี ้

คนไข้กบัหมออยู่ด้วยกนั เวลาจะแก้ ให้ยาหนกัๆ ไปเร่ือยๆ ให้ยาหนกัไปเร่ือยๆ 
นะ 

“จิตดีไหม” 

“ดีครับๆ” 

คําว่า “ดีครับ” มนัยืนยนัไง เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารย์ท่านก็ส่องดู
จิตเรา ถ้าว่าดีครับ ต่อหน้าท่าน เรายงักล้าพดูว่าดีครบั แล้วท่านก็ไม่โต้แย้งเลย แสดงว่า
ถกู สิ่งที่ติดอยู่นี่ถกู อ้าว! ก็ท่านไม่โต้แย้ง 

ถ้าการโต้แย้ง การให้ยา เห็นไหม เวลาคนเขาให้ยานะ เวลาให้ยาครบคอร์สมนั
แล้ว เวลาให้ยามนัไม่หาย ทําอย่างไร มนัดือ้ยา เวลาดือ้ยาแล้ว ยารักษาไม่ได้ ทํา
อย่างไร 

นี่ก็เหมือนกนั ถามแล้วถามเล่าๆ สดุท้ายแล้วผ่าตดัเลย “ไอ้สขุอย่างนัน้มนัสขุแค่
เศษเนือ้ติดฟัน” 

เวลาคนไข้จะผ่าตดัก็ดิน้นะ “อ้าว! ถ้ามนัเศษเนือ้ติดฟัน สมัมาสมาธิเป็นอย่างไร 
ก็สมัมา คําว่า “สมัมา” คือถกูต้องไง สมาธิที่ติดอยู่นี่ถกูต้อง ทําไม” 

สมาธิของสมัมาสมาธิมนัไม่เป็นอย่างนี ้ มนัเป็นอีกอย่างหนึ่ง มนัอีกอย่างหนึ่ง
เพราะมนัสะอาดบริสทุธ์ิ ไอ้นี่มนัมีทิฏฐิมานะโดยที่ท่านไม่รู้ตวั โดยที่เราไม่รู้ตวันะ เราไม่
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รู้ตวัเลยว่าสิ่งทีเ่ราว่าถกูต้องมนัเป็นทิฏฐิของเรา เราไม่รู้ตวั ซดักนัไป ซดักนัไปจนเต็มที ่
นี่แก้จิตแก้ยาก 

แล้วพอแก้จิตแก้ยาก พอได้คิดไง กลบัไปได้คิด “มนัน่าจะเป็นอย่างนัน้ มนั
น่าจะ” ไม่เชื่อหรอก ไม่ยอมใคร “มนัน่าจะ หรือว่าเราต้องขวนขวาย ต้องหาทางออก” 

นี่เราจะบอกว่าการแก้จิตแก้ยาก จิตนีแ้ก้ยากนกั จิตนีแ้ก้ยาก แล้วแก้อย่างไร ถ้า
แก้อย่างไร นี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตัิมาท่านจะรู้ของท่าน แล้วว่ารู้ของท่าน 
มนัต้องเป็นอย่างนี ้ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วศีล โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทา
คามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล ตามสเต็ปมนัเป็นอย่างนี ้
แน่นอน อริยสจั บุคคล ๔ คู่ ในสงัฆคณุ ชดัเจนมากเลย แต่ใครทําได้มากน้อยแค่ไหน 
ถ้าทําได้มากน้อยแค่ไหนมนัต้องเป็นความจริงด้วย เวลาเราปฏิบตัิ เรากเ็ป็นความจริง
ของเรา แต่มนัไม่เป็นความจริง มนัไม่เป็นความจริงทางอริยสจั ไม่เป็นความจริงทางสจั
ธรรม 

ถ้าเป็นความจริงทางสจัธรรม เป็นความจริงในสจัธรรมเพราะในใจขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในใจหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านเป็นสจัธรรมจริง ท่านถงึ
ได้รู้จริง เห็นไหม ฉะนัน้ พอรู้จริง คนที่รู้จริงท่านถงึกลวักิเลส ว่ากิเลสนีม้นัร้ายนกัๆ 
ฉะนัน้ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนพดูเองว่า “แก้จิตนีแ้ก้ยาก ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ 
ผู้เฒ่าล้มลกุคลกุคลานมาพอแรงแล้ว” 

ฉะนัน้ ภิกษุบวชใหม่ ผู้ปฏิบตัิใหม่มนัก็อ่อนแอทัง้นัน้น่ะ เวลาอ่อนแอขึน้ไป พอ
ไปรู้ไปเห็นสิง่ใดก็ว่าตวัเองรู้ตวัเองเห็น ตวัเองเป็นความจริง แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่าน
คอยชีค้อยแนะคอยบอกว่าสิ่งนัน้เป็นไม่จริง แล้วไม่จริงแล้วจะแก้อย่างไร 

นี่ไง ที่เขาถามมา ที่ว่า จิตเวลาปฏิบตัิไปแล้วมนัเวิง้ว้าง มนัรู้สึกว่ามนัไปเจอ
กําแพง ไปเจออะไร 
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มนัเป็นข้อเท็จจริงทัง้นัน้น่ะ เพราะคําว่า “ไปเจอกาํแพง” มนัมีตวัตน นี่ไง 
สมัมาสมาธิ จิตตัง้มัน่ จิตตัง้มัน่ ใครเป็นคนตัง้มัน่ อะไรเป็นคนตัง้มัน่ แล้วตัง้มัน่ ตัง้มัน่
อย่างไร 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเข้าไปแล้ว ถ้ามนัเข้าไปเจอกําแพง เจอกําแพง กําแพงมนั
คืออะไร ก็จบักําแพงสิ จบัได้ พิจารณาแยกแยะมนั ถ้าจบักําแพง สิ่งนีม้นัเป็นอะไร อะไร
ก็แล้วแต่ที่มนัเป็นประเด็นในใจ มนัจบัพิจารณาได้ แต่ถ้าที่มนัเข้าไปแล้ว ถ้ามนัไปเจอ
กําแพง เราจะเอาความสงบ มนัสงบไม่ได้ เหน็ไหม สงบไม่ได้ เราก็ต้องพทุโธมากขึน้ 

กลบัมาพทุโธ กลบัมาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ แต่เพราะมนัไม่เคยทําอย่างนัน้ ถ้า
ไม่เคยทําอย่างนัน้ ถ้าเราใช้ปัญญา ถ้าปัญญามนัก็ต้องปัญญาใคร่ครวญ ปัญญามีสต ิ
สติอยู่กบัความรู้สึกนัน้ 

ความรู้สึกคืออารมณ์ จบัอารมณ์ให้ได้แล้วพิจารณาให้ได้ พอมนัพิจารณาไป
แล้ว พอมนัพิจารณา มนัปล่อยมนัวางเข้าไป มนัไม่มีอะไร คือมนัทะลไุป มนัทะลกุําแพง
ไป 

แต่ถ้ามนัทะลกุําแพงไปไม่ได้ มนัมีกําแพงอยู่ กําแพงอนันีม้นัเป็นทิฏฐิ มนัเป็น
กิเลสที่มนัสร้างภาพอย่างนีไ้ว้ให้ ถ้ามนัสร้างภาพอย่างนีไ้ว้ให้ มนัเป็นของใครของมนัไง 
คําว่า “ของใครของมนั” คือจริตนิสยั คือสนัดาน คือความเห็น 

เหมือนกบัทางโลกเลย ทางโลกเขาบอกว่า เวลาเดก็ครอบครัวแตกแยก เลีย้ง
เดี่ยว เด็กจะมีปัญหา เป็นปมด้อย คําว่า “มีปมด้อย” มนัฝังใจมาตัง้แต่เด็ก อนันีเ้ฉพาะ
ชาตินีน้ะ แต่เวลาถ้ามนัจริตนิสยั มนัแต่ละภพแต่ละชาติมนัซ้อนมา อดีตชาติมา 

คําว่า “อดีตชาติไม่มี ทกุอย่างไม่มี” 

ไม่มี พระเวสสนัดรคืออะไร ถ้าไม่มี พระเวสสนัดร ทศชาติ ๑๐ ชาติ องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสวยชาติมานัน้คืออะไร เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เสวยชาติ ๑๐ ชาตินัน้มา สร้างกุศลมาอย่างนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถงึ
สมบูรณ์ที่จะมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาที่ว่า ก็ตัง้แต่เด็กมา มนัมีปมด้อย เด็กมนัก็มีปมในใจ พอ
ปมในใจ มนัก็ประชดประชนัชีวิตของมนั นี่พดูถึงสิ่งที่เราพิสจูน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่
ถ้าจริตนิสยัมนัซบัมาๆ ตัง้กี่ภพกี่ชาติล่ะ ฉะนัน้ เวลากี่ภพกี่ชาติ โดยการแก้ไขมนัไม่ต้อง
ไปสนใจตรงนัน้ไง เขาไม่สนใจว่ามนัมาจากไหน เพราะเราไม่สามารถจะรือ้ค้นได้ว่ามนั
มาจากไหน 

แต่ถ้ามนัเป็นกําแพง เราก็พทุโธ ถ้าไม่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเราทําได้ มนัก็
ทะลผุ่านไปได้ ถ้ามนัทะลผุ่านไปไม่ได้ ก็แค่นี ้เขาเรียกว่า “ติด” นี่ไง เวลาจิตมนัติด เห็น
ไหม มนัติดข้องอยู่ในใจ 

เวลาทางโลก คนที่เข้าใจผิด เข้าใจอะไรผิดนะ แล้วเขายึดความรู้สึกของเขา เขา
ก็จะทกุข์ร้อนของเขาไปอย่างนัน้นะ่ ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เราไปเห็นกําแพง เราไปรู้ของเรา
อย่างนัน้ แล้วปฏิบตัิไปมนัก็ไปเจออย่างนัน้ ไปเจออย่างนัน้จริงๆ มนัเป็นเวรเป็นกรรม
ของแต่ละดวงใจ 

ดวงใจมนัมีเวรมีกรรมมาอย่างใด มนัก็จะมีอปุสรรคอย่างนัน้น่ะ มนัอปุสรรค
อย่างนัน้ก็แก้อย่างนัน้ มนักเ็หมือนกบัเรา เหมือนกบัมนษุย์ ภูมิภาคใดก็ชอบรสอาหาร
ภูมิภาคนัน้ เพราะมนัเคยชิน 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาปฏิบตัิไปมนักเ็จออย่างนี ้มนัเข้าไปแล้วมนัเจออย่างนีอ้ยู่แล้ว 
เพราะมนัอยู่จิตใต้สํานึก เข้าไปต้องเจอ ถ้าบ้านเราสกปรก เราก็ต้องทําความสะอาดใน
บ้านของเรา ถ้าบ้านของเราสกปรก เราไม่ทําความสะอาดในบ้านของเรา จะไปทําที่ไหน 

นี่ก็เหมือนกนั กําแพงมนัขวางอยู่กลางหวัใจของเรา ถ้าเราไม่ทําลายกําแพงนัน้ 
มนัจะผ่านไปได้อย่างไร แล้ววิธีการทําลาย เห็นไหม ถ้าพทุโธๆๆ ทีนีพ้ทุโธไม่ได้ พทุโธไป
เจอกําแพง 

ก็ไปอยู่กําแพง ก็กลบัมาที่พทุโธสิ เราไม่ให้จิตมนัไปอยู่ตรงนัน้ เราให้ระลกึพทุโธ
ไว้ ระลึกพทุโธไว้ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิของเรา เพราะอะไร เพราะเราต้องการให้จิต
มนัมีเหตมีุผลขึน้มา จิตมนัละเอียดลออเข้าไป มนัก็ผ่านทะลเุข้าไป พอผ่านทะลเุข้าไป
มนัก็จบ 
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แต่นี่มนัเป็นกงัวลไง เป็นกงัวลว่า มนัเป็นกําแพง แล้วต้องทําลายกําแพงนัน้ แล้ว
พอทําลายกําแพงไม่ได้ นี่ไง ธรรมะไม่มีจริง ทาํสิ่งใดกท็ําไม่ได้ 

หลวงตาท่านพดูอย่างนีน้ะ เวลาท่านไปอยู่ที่ไหน ท่านสะพายย่ามไปด้วย ท่าน
บอกในย่ามมนัมีนิวเคลียร์นิวตรอน แล้วไม่เคยใช้สกัที ไม่เคยใช้เพราะมนัไม่จําเป็นต้อง
ใช้ คําว่า “ไม่เคยใช้” เพราะมนัไม่สมควรจะใช้ มนัไม่มีใครภาวนาแล้วติดขดั หรือใคร
ต้องการนิวเคลียร์นิวตรอน 

ถ้านิวเคลียร์นิวตรอนนะ ใครต้องการ เช่น หลวงปู่ บวั เวลาเจ้าคณุจูม ธรรมเจดีย ์
ให้หลวงปู่ บวัมาคยุกบัพระมหาบวั นี่นิวเคลียร์นิวตรอน “อ้าว! ว่ามาส”ิ 

คู่ที่ ๑ ผ่าน คู่ที่ ๒ ผ่าน คู่ที่ ๓ ผ่าน คูท่ี่ ๔ ไม่มี นิวเคลียร์นิวตรอน เห็นไหม ขาง
คาน ขางอวิชชา นิวเคลียร์นิวตรอนจะไประเบิดไปทําลายภพชาติ ไปทําลายภวาสวะ ไป
ทําลายการเวียนว่ายตายเกิดในพรหมนัน้เลย นี่นิวเคลียร์นิวตรอนเวลาจําเป็นต้องใช้ 
เวลาสมควรจะใช้นีท่นัทีเลย ระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอน 

แต่ท่านบอกว่า ท่านไปไหน อยู่ในย่าม นิวเคลียร์นิวตรอนไม่เคยใช้เลย ไม่เคยใช้
เพราะมนัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ มนัไม่มีใครมีสถานะที่ว่าเขามีความจําเป็น เขา
ภาวนาแล้วมีเหตผุลขนาดนัน้ที่ต้องใช้นิวเคลียร์นิวตรอนเข้าไปทําลายมนั 

นี่ก็เหมือนกนั ในเม่ือกําแพงนัน้กําแพงอะไร แล้วบอกว่า พอปฏิบตัิไปแล้ว 
ธรรมะจะไม่มีเหตมีุผลแล้วล่ะ ปฏิบตัิไปแล้วมนัก็ไปเจออย่างนัน้ 

เจออนันีม้นัไม่ใช่เกีย่วกบัธรรมะ มนัเกี่ยวกบัเวรกรรม เกี่ยวกบัจริตนิสยัที่สร้าง
มาแบบนี ้ มนัเหมือนกบัคนเรา ใครดํารงชีวิตอย่างไร มนัก็จะมีโรคภยัไข้เจ็บตามการ
ดํารงชีวิตนัน้ เห็นไหม ทางภาคอีสานเขากินอาหารดบิ มนัก็เป็นพยาธิในตบั อ้าว! ก็การ
ดํารงชีวิตของเขา เขากินอาหารดิบๆ สกุๆ มนัก็จะให้ผลกบัตบัของเขา ให้ผลกบัพยาธิ
ในลําไส้ของเขา คนทางภาคใต้เขากินของเขาอย่างนัน้ ความเป็นอยู่มนัเป็นอย่างไรมนัก็
เป็นอย่างนัน้น่ะ ฉะนัน้ จิตมนัได้ผ่านอย่างนีม้า มนัได้สร้างเวรสร้างกรรมอย่างนีม้า มนั
ถึงเป็นอย่างนี ้
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เวลามนัเป็นนะ ใครจะเป็นก็แล้วแต่ เราไปพดูมากขนาดไหน มนัจะชีก้ลบัมาเลย
ว่า อ้าว! ก็เราสร้างมาไง มนัสร้างมาเองไง จริตนิสยัถงึเป็นแบบนี ้ เป็นแบบนีเ้พราะจริต
นิสยัเป็นแบบนี ้ทีนีจ้ริตนิสยัมนัเกี่ยวกบัธรรมะไหม ไม่เกี่ยว 

อริยสัจก็เป็นอริยสัจนะ ดูสิ เอตทัคคะ ๘๐ องค์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตัง้พระอรหันต์เป็นเอตทัคคะมีความชํานาญแต่ละอย่างๆ ไม่เหมือนกัน 
แต่พระอรหันต์ทัง้หมดที่จะเป็นเอตทัคคะต้องมีอาสวักขยญาณ ยถาภูตัง เกิด
ญาณทัสสนะ เกิดการทาํลายอวิชชา ถึงได้มาเป็นพระอรหันต์ น่ีคืออริยสัจมี
หนึ่งเดียว 

อริยสจัคือสจัจะ อริยสจัมีหนึง่เดียว จิตทกุดวงใจต้องกลัน่ออกมาจากอริยสจั 
แต่จริตนิสยั จริตนิสยักบัความชํานาญ พระสารีบุตรชํานาญโดยทางปัญญา พระโมค
คลัลานะชํานาญในทางฤทธ์ิ พระอบุาลีชํานาญในทางกฎหมายในทางวินยั มีความ
ชํานาญแต่ละคน แต่ละอย่างๆ มีความชํานาญแตกต่างกนั ไอ้ความชํานาญอนันีม้นั
เป็นคณุสมบตัิ เป็นจริตนิสยัของแต่ละดวงใจ แต่ทกุดวงใจทีเ่ป็นพระอรหนัต์ต้องกลัน่
ออกมาจากอริยสจั 

กลั่นออกมาจากอริยสัจ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค น่ีมันเกิดมรรค
ญาณ ทาํลายอวิชชาในใจ อันนีส้ําคัญที่สุดไง อันนีส้ําคัญที่สุดคือทาํให้จิตนีพ้้น
จากอวิชชา ทาํลายจิตนี ้ ทาํลายอวิชชาในหัวใจ ทาํลายกิเลสตัณหาความ
ทะยานอยากในใจทัง้หมดให้มันผ่องแผ้วขึน้มา อันนีส้ําคัญที่สุด 

ฉะนัน้ พอสําคญัที่สดุนะ ฉะนัน้ ย้อนกลบัมาที่กําแพง ย้อนกลบัมา กําแพงมนั
เป็นอปุสรรค มนักีดขวางไง แล้วตวักําแพงมนัเป็นอะไร มนัเป็นอริยสจัหรือเปล่า 

ตวักําแพงไม่ใช่เป็นอริยสจั ตวักําแพงมนัเป็นจริตนิสยั มนัเป็นเวรเป็นกรรม มนั
เป็นประสบการณ์ของจิต จิตแต่ละดวงมนัจะมีอปุสรรคแตกต่างกนัไป 

ในสมยัพทุธกาล เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้กรรมฐานแล้วเข้าไป
ปฏิบตัิ ท่านให้อบุายไปคนละอย่างๆๆ มนัไม่เหมือนกนั ให้ตรงกบัจริตตรงกบันิสยั ถ้า
จริตตรงกบัจริตตรงกบันิสยั ทําความสงบของใจก็งา่ย เวลาใช้ปัญญาไปแล้วมนัก็
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แยกแยะตามกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัจะชอนไชเข้าไปในภวาสวะ ในภพ ใน
หวัใจนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าให้อบุายอย่างนัน้ 

นี่เหมือนกนั ถ้ามนัเป็นกําแพง กําแพงมนัส่วนกําแพง กําแพงมนัเป็นวิบากกรรม 
กําแพงของเราเป็นวิบากกรรม ทีนีถ้้ากําแพงเป็นวิบากกรรม เราจะเอาวิบากกรรมเป็น
ตวัตัง้ใช่ไหม เราทําไมไม่เอามรรคเป็นตวัตัง้ 

ต้องเอามรรคเป็นตวัตัง้ เอาจิตของเราประพฤติปฏิบตัิ เอามรรคเป็นตวัตัง้ ถ้า
มรรคเป็นตวัตัง้ กําแพงก็คือกําแพง ไม่สนใจ ไม่สนใจ กําแพงก็คือกําแพง เข้าไปชน
กําแพง ชนกช็น หวัชนกําแพงก็ชน แตเ่ราก็พทุโธของเรา ใช้ปัญญาอบรมสมาธิของเรา 
ใช้ปัญญาของเราแก้ไขของเราไป 

กําแพง ถ้าเป็นกําแพงที่ชํารุดนะ กําแพงเก่าแก่นะ เขาเอานิว้แตะ มนัก็ล้มแล้ว 
กําแพง ดสู ิมนัจะพงัอยู่แล้ว เอานิว้เอามือยนัมนัก็ล้มแล้ว ไอ้นี่ไปเห็นกําแพงแล้วตื่นเต้น 
ไปเห็นกําแพงแล้วขาสัน่ เห็นกําแพงแล้วไม่สู้ ถ้าเห็นกาํแพงแล้วไม่สู้ 

กําแพง เราไม่ต้องไปทําลายทีก่ําแพงนัน้ เรากลบัมาที่พทุโธ กลบัมาที่ปัญญา
อบรมสมาธิ นี่เราทําของเรา 

เขาบอกว่า “เวลาปฏิบตัิเข้าไปแล้วมกัจะเจอกําแพงความรู้สึกแบบบอกไม่ถกู 
มนัมีความรู้สึกแน่ๆ ลกูพิจารณาแล้ว มนัมีความรู้สึกนัน้ มนัเป็นไปไม่ได้ มนัจะอยู่แบบ
นัน้ในความรู้สึกที่นิ่มนวลปนความเวิง้ว้าง บอกไม่ถกู นานๆ ไป สติมนัอ่อน” 

เราไปอยู่กบัมนัสิ เราไม่ไปอยู่กบัมนัสิ เราอยู่กบัพทุโธสิ อยู่กบัพทุโธ อยู่กบั
ปัญญาอบรมสมาธิ คําว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” ถ้าไปเจอกําแพง เจอสิ่งใด เราวางเลย 
ตัง้กําแพงขึน้เป็นประเด็น แล้วปัญญาใคร่ครวญไป ถ้ามนัไปเจอกบัความเวิง้ว้าง สิ่ง
ต่างๆ ปัญญาใคร่ครวญไป 

นี่ไปอยู่กบัความเวิง้ว้าง ไปอยู่กบัความพอใจ มนัก็ตกภวงัค์แน่นอนอยู่แล้ว แต่
ถ้าพทุโธๆ มนัจะตกภวงัค์ไปไม่ได้ เพราะมีคําบริกรรมอยู่ คําบริกรรม เห็นไหม มนัวิตก
วิจาร วิตกวจิารให้จิตมนัได้วิเคราะห์วิจยั จิตมนัผ่องแผ้ว วิตกวิจารจนมนัสะอาดบริสทุธ์ิ 
มนัจะเป็นหนึง่เดียว คือมนัปล่อยเข้ามา 
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ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิมนัใช้ปัญญาแยกแยะไปเร่ือยๆ 
เห็นไหม กําแพงมนัเกิดจากอะไร กําแพงเป็นนามธรรม ถ้ากําแพงทางโลก ดสู ิ กําแพง
เบอร์ลินเขารือ้ทิง้ไปหมดแล้ว เพราะกําแพงเบอร์ลินมนัแบ่งระหว่างตะวนัออกกบั
ตะวนัตกเลยล่ะ แล้วพอเขาเจรจาเรียบร้อย กําแพงเบอร์ลินเขารือ้หมดเลย แล้วเขาจดั
งานฉลองด้วย 

กําแพงอะไรก็ทําลายได้ กําแพงอะไรก็รือ้ได้ แต่นี่มนัเป็นนามธรรม กําแพงอนันี ้
รือ้ไม่ได้ รือ้ไม่ได้เพราะว่าไปจบัต้องมนัไม่ได้ แต่คนรู้มนัรู้ เห็นไหม แก้จิต แก้จิตมนัแก้
ยาก 

แต่นี่เพราะอะไร เพราะมนัเป็นทิฏฐิ มนัเป็นความเห็น มนัเป็นวิบาก วิบากกรรม 
แต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่จะแก้ ท่านจะวางไว้เลย วบิากกรรม มนัก็วางไว้ วิบากกรรม
คือวิบากกรรม แต่กรรมดี กรรมดีคือพทุธานสุติ กรรมดีคือปัญญาอบรมสมาธิ เรา
กลบัมาปัญญาอบรมสมาธิ กลบัมาพทุธานสุติ แล้วทําตรงนีจ้นแจ่มชดัขึน้ จิตมนัก็
ปล่อยวางหมด มนัก็เป็นสมัมาสมาธิ กําแพงมนัอยู่ไหน กําแพงมนัหายไปโดยอตัโนมตัิ 

แต่นี่มนัไปอยู่ที่กําแพง ไปอยู่ที่สนใจมนั แล้วพอสนใจมนัแล้วก็จะแก้มนั ยิ่งไป
แก้มนั รักสาวน่ะ ยิ่งไปง้อมนั มนัยิ่งวิ่งหนี รักสาว ไม่ต้องไปยุ่งกบัมนัเลย เดี๋ยวสาวมา
หาเอง 

นี่จะทําลายกําแพง กําแพงก็คือกําแพง ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พทุโธนัน่แหละ 
พทุโธของเราต่อเนื่องเข้าไป 

เขาบอกว่า เวลามนัพทุโธต่อเนื่องเข้าไป มนัเวิง้ว้าง สติมนัอ่อน มนัก็แทรกเข้าไป 
มนัก็ตกเป็นภวงัค ์

เป็นภวงัค์แน่นอน ถ้าเราเป็นภวงัค์ มนัจะเป็นภวงัค์อยู่แล้ว เพราะว่าเราไปจดจ่อ
กบัส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เหน็ไหม หลวงตาท่านพดูเองนะ เวลาท่านบวชใหม่ๆ อปัุชฌาย์ท่าน
ภาวนาพทุโธ ท่านก็ภาวนาพทุโธกบัอปัุชฌาย์ของท่าน เวลาท่านไปเรียนศึกษาเป็นมหา 
เรียนอยู่ ๗ ปี แล้วภาวนาพทุโธๆ ๗ ปี มนัเป็นสมาธิได้แค่ ๓ หน อปัปนาสมาธิลงได้แค ่



จิตแก้ยาก  ๑๒ 

 

©2022 www.sa-ngob.com 

๓ หน แต่เวลาศึกษามาแล้วมีปัญญามาก แล้วอธิษฐานเลยว่า ถ้ามีใครบอกทางเรา เรา
จะไปหาอาจารย์องค์นัน้ เพราะจบเป็นมหาแล้วยงัไม่แน่ใจว่านิพพานมีจริงหรือเปล่า 

ฉะนัน้ ก่อนที่จะไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านก็ภาวนาของท่าน ไปที่จกัราช ทีนีค้นที่จบ
มหามาแล้ว คนที่มีอํานาจวาสนา มนัก็จะภาวนาด้วยวฒุิภาวะ ด้วยความสามารถของ
ตน ก็ดจูิตเฉยๆ ท่านบอกว่า กําหนดดจูิตเฉยๆ ไม่ได้พทุโธ มนัก็พอเป็นไปได้ มนัก็ว่างๆ 
ว่างๆ นัน่น่ะ แตเ่วลามนัเสื่อม มนัเสื่อมหมดเลย แล้วเอาขึน้มาไม่ได้ เพราะอะไร เพราะ
มนัไม่มีคําบริกรรม คือมนัไม่มีต้นสายปลายเหต ุมนัไม่เป็นกิจจะลกัษณะ 

คือก่อนปฏิบตัินะ บวชใหม่ๆ ก็มาพทุโธ แต่พอเวลาศึกษาไปแล้ว ปัญญามนั
เยอะมาก มนัมีความเข้าใจมาก เพราะเรามีปัญญาขึน้ เรามีความเข้าใจขึน้ เรามี
ความสามารถมากขึน้ มีความเชื่อตวัเองมากขึน้ ก็ดเูฉยๆ ดจูิตเฉยๆ มนัก็สงบได้โดยใช้
ปัญญาไล่ มนัก็ปล่อยวางได้ แต่เวลามนัเสื่อม เสื่อมหมดเลย แล้วเอาขึน้มาไม่ได้ ท่าน
บอกท่านดจูิตเฉยๆ ดจูิตเฉยๆ คือไม่มีคําบริกรรม ดจูิตเฉยๆ คือว่าไม่ใช้สติปัญญา
อบรมสมาธิ สดุท้ายแล้วพอมนัเสื่อมไปแล้ว เข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เร่ิมสอน
ใหม ่

จากจิตทีเ่สื่อมนะ แล้วเข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่า จิตนีเ้หมือนเด็ก
น้อย มนัต้องกินอาหาร ดสู ิ จิตนีม้นัต้องกินอารมณ์ มนัต้องกินความรู้สึก จิตนีม้นัต้อง
กินตลอด แต่เราพยายามป้อนพทุโธมนั เราไม่ให้มนัคิดของมนัโดยธรรมชาติของมนั 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า จิตนีม้นัเป็นเด็กน้อย มนัต้องกินอาหาร มนัปล่อยไปเที่ยวมา 
ถ้าเรากําหนดหาอาหารให้มนัไว้ คือเราพทุโธๆ ไว้ ท่านไม่บอกตรงๆ ถ้าบอกตรงๆ แล้ว
มนัจะคิดมาก คนเราปัญญาเยอะ ปัญญาเยอะ เลห่์กลมนัมาก พอพดูอะไรขึน้มามนั
รู้เท่าทนักเิลสไปหมด มนัสร้างภาพหมด หลวงปู่ มัน่ทา่นฉลาดมาก นี่แก้จิตแก้ยาก 

จิตเสื่อมไปแล้ว ท่านบอกเลย จิตนีเ้ปรียบเหมือนเด็กๆ ท่านเปรียบให้ดวู่าเหมือน
เด็กๆ เด็กนีธ้รรมชาติมนัต้องมีอาหารเลีย้งชีวิตมนั ฉะนัน้ มนัไปเที่ยวเล่นคือมนัเสื่อม 
มนัไปเที่ยวเล่นไป ให้หาอาหารเตรียมพร้อมไว้ให้มนั ให้หาอาหารเตรียมไว้ให้มนั ให้
กําหนดพทุโธๆ 
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พทุโธคือคําบริกรรม พทุธานสุติ ความจริงนัน่คือการภาวนาแล้วแหละ แต่ท่าน
ไม่บอก ถ้าบอกแล้วนะ มหามนัจะคิดมากไง โอ้! จะสอนมหาได้อย่างไร มหานี่ปัญญา
เยอะนะ โอ้! ของแค่นีข้องเล็กน้อยจะมาสอนฉันได้อย่างไร แค่พทุโธ แค่สมถะ มนัจะมี
ประโยชน์อะไร 

แต่ท่านไม่พูดอย่างนัน้ ท่านบอกว่า จิตนีเ้ปรียบเหมือนเด็กน้อย เด็ก
น้อยมันหิวกระหาย มันต้องกินอาหารของมัน ตอนนีม้ันไปเที่ยวเล่น มันเพลิน 
คือมันเสื่อม มันไปอิสระของมัน เราหาอาหารเตรียมให้มันไว้ เหตผุลของหลวง
ปู่ มั่นไง คือท่านสอนโดยอุบาย ท่านสอนโดยอุบาย แล้วให้ผู้ที่ไม่เป็นทาํตาม
อุบายนัน้ อุบายนัน้เป็นการวางแนวทางให้พุทโธๆ จนพุทโธไม่ได้ จนจิตมันมา
สงบโดยข้อเท็จจริง แต่ท่านไม่บอก ถ้าบอกแล้วมันจะปลิน้ปล้อน กิเลสมันจะ
ปลิน้ปล้อน มันจะทาํให้เราภาวนายากขึน้ 

เวลาท่านพดู ท่านพดูแบบกรรมฐานไง พดูแบบพระป่าไง พดูอปุมาอปุไมยว่า 
มนัจะเป็นอย่างนี ้ๆ  ทําอย่างนีจ้ะได้อย่างนี ้ๆ  นี่ไง หมอ หมอชัน้หนึ่ง หมอชัน้เอก กบัผู้ที่
ต้องการจะพ้นจากทกุข์ คนไข้ชัน้เอก แต่คนไข้ชัน้เอกก็ไม่รู้ว่าหมอจะลงมีด หมอจะ
ผ่าตดัตอนไหน เพราะคนไข้มนัไม่รู้ แต่หมอนี่หมอชัน้หนึ่งๆ 

ก็พทุโธๆ ไปเร่ือย จิตมนัสงบได้จริงๆ สงบได้จริงๆ แล้วพอสงบแล้ว เม่ือก่อนก็
สงบแบบนี ้ แล้วมนัเสื่อมไปเพราะมนัไม่มีหลกัการไง ดไูว้เฉยๆ เลื่อนลอย ถ้ามีอํานาจ
วาสนามนัก็สงบได้อยู่ แต่สงบแล้วมนัไม่มีหลกัการที่จะดแูลรักษาไง มนัไม่มีหลกัการที่
จะดแูลอย่างไรได้ มนัไม่มาตามวิทยาศาสตร์ มนัมีเหตมีุผล มีหลกัการ มีความเป็นจริง 
แล้วเราดแูลตามนัน้มา ถ้ามนัเสื่อมไป เราก็ปฏิบตัิตามอย่างนัน้ขึน้มา โดยหลกัการมนัก็
ต้องมีผลตอบสนองอย่างนี ้ๆ ๆ นี่ไง นี่พทุธศาสน์ นี่แก้จติๆ เขาแก้กนัอย่างนีไ้ง 

ฉะนัน้ เวลาสอนขึน้มาแล้ว มนัเป็นไปได้ นี่ก็เหมือนกนั มนัอยู่ที่จริตนิสยัของคน
ว่าตวัเองจะทําอย่างไร จะพทุโธหรือเปล่า จะใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือไม่ ถ้าไม่ทํา มนั
ก็เป็นอยู่อย่างนี ้ คิดเองเออเอง ไปได้เอง แล้วก็ไปชนกําแพงอยู่อย่างนี ้ เพราะกําแพงที่
เป็นอย่างนีม้นัเป็นวิบากกรรม 

วิบากกรรมคือจิตมนัสร้างเวรสร้างกรรมมาแบบนี ้ มนัเหมือนทเุรียน ใครปลกู
ทเุรียนกไ็ด้ทเุรียน แต่ทเุรียนที่ปลกูอยู่ทีเ่มืองนนท์ฯ ลกูมนัหลายหมื่น ไปปลกูที่อ่ืน ราคา
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มนัแตกต่าง เห็นไหม ทเุรียนก็คือทเุรียน ปลกูในที่ชุ่มชืน้ ปลกูในที่สวน ปลกูในทีถ่ิ่นของ
มนั ผลออกมามนัสดุยอดเลย ไปปลกูที่เมืองจนัท์ฯ ไปปลกูที่ทางภาคใต้ มนัเป็นทีชุ่่มชืน้
พอที่จะปลกูทเุรียนได้ มนัก็ปลกูได้ แต่คณุภาพมนัไม่เหมือนกนั แต่มนัก็เป็นทเุรียนพนัธุ์
เดียวกนั สายพนัธุ์เดยีวกนั แต่ปลกูต่างถิ่นปลกูต่างที่ มนัก็ได้ผลไม่เหมือนกนั 

ถ้ามนัเหมือนกนั เห็นไหม นี่กเ็หมือนกนั สิ่งที่ว่า เราเลื่อนลอย ทเุรียนจะปลกูที่
ไหนก็ได้ อ้าว! ก็ปลกูไปสิ เราเคยปลกูทเุรียน ครูบาอาจารย์อยู่ทางภาคอีสานเขาปลกู
ทเุรียน เอานํา้หยดเลย ทเุรียน โอ้โฮ! ต้นมนันี่แข็งแรง ใบนี่เขียวทัง้ต้นเลย แต่ไม่มีสกัลกู
หนึ่ง ไม่เคยมีลกู มีแต่ต้น มนัรักษาต้นมนั โอ๋ย! ใบนีเ้ขียวชุ่มชืน้ เพราะเราหยดนํา้ให้
มนัน่ะ แต่มนัไม่ออกลกู 

นี่ก็เหมือนกนั ปลกูทเุรียนหรือจะปลกูเงาะ เขาจะปลกูอะไร มนัอยู่ที่สายพนัธุ์ 
สายพนัธุ์อย่างใด เราปลกูพืชชนิดใด เราก็ได้พืชชนิดนัน้ นี่เหมือนกนั เราภาวนาอย่างไร
ด้วยเหตดุ้วยผลของเรา มนัก็ได้ผลอย่างนัน้ไง ถ้าเรากําหนดพทุโธไม่ได้ เราใช้ปัญญา
อบรมสมาธิไม่ได้ เราทําความสงบของใจไม่ได้ กําแพงมนัก็ขวางอยู่นัน่น่ะ 

ถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราใช้พทุโธได้ มนัทะลกุําแพงไปแล้ว กําแพงมนั
เป็นนามธรรม มนัไม่ใช่กําแพงเมืองจีนหรอก ขวางไว้อยู่อย่างนัน้ ไม่ใช่ กําแพงมนัก็
เป็นทิฏฐิอนัหนึง่เท่านัน้น่ะ มนัเป็นสญัญาอารมณ์อนัหนึ่งเท่านัน้น่ะ ถ้ามนัทําลาย มนั
ทะลไุปก็จบ มนัก็ลงสู่สมาธิ มนัจะมีอะไร ไม่เห็นมีอะไรเลย 

แก้จิต แก้จิตแก้ยากนะ แก้จิตแก้ยาก แล้วเวลาโดยหลกัมนัเป็นอย่างนี ้ ถ้ามนั
ผ่านทะลกุ็จบ โธ่! สกักายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เวลาสงัโยชน์นะ เวลาเราติด
พนัมนัน่ะ มนัผกูมดัจนเราเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวลาสมจุเฉทปหาน มนัขาด หลดุ
ออกไปจากจิตเลย ต้องหลดุออกไปจากจิต เห็นเลยว่ากิเลสตายคาที่ แล้วยถาภูตงั พลิก
ศพมนัเลย เห็นชดัๆ พระอริยบุคคลจะเป็นอย่างนี ้ จะเห็นการทําลายกเิลสเป็นชัน้เป็น
ตอนขึน้ไป ฆ่ามนัตายต่อหน้า พลิกศพมนัเลย ไม่อย่างนัน้มนัไม่มัน่คงหรอก ตายแล้ว
คือตาย ถ้ากิเลสตายแล้วจบ ถ้ากเิลสยงัไม่ตาย ไม่มีสิทธ์ิ ถ้ามนัสลบนะ เดี๋ยวมนัฟืน้
มานะ มนัเข้มแข็งเป็นสองเท่า แล้วมนัเข้มแข็งเป็นสองเท่านะ เวลามนัล้มไปแล้วนะ เอา
ขึน้มาไม่ได้เลย หมดความสามารถเลยแล้วกนั นี่เวลาปฏิบตัิไป นี่พดูถึงการแก้จิต 
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จิตเวลามนัพลิกแพลง มนัตลบหลงั คนไม่เคยภาวนาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้
ไม่เคยเห็นหรอกว่าจิตขัน้ใด กเิลสระดบัใดที่มนัพลิกแพลงได้มหศัจรรย์ขนาดไหน ไม่
เคยมีใครรู้ใครเห็น นอกจากพระอรหนัต์เท่านัน้ พระอรหนัต์เคยผ่านประสบการณ์อย่าง
นีม้าทัง้นัน้ ถ้าพระอรหนัต์ไม่เคยผ่านประสบการณ์อย่างนีม้า จะเป็นพระอรหนัตไ์ม่ได้ 
แล้วกว่าจะเป็นพระอรหนัต์ขึน้มาแต่ละองค์ขึน้มา กบัการปฏิบตัิมา มนัผ่านวิกฤติอย่าง
นีม้ามหาศาลแล้ว 

แล้วอย่างนี ้ ไอ้นี่มนัหญ้าปากคอก ไอ้กําแพงๆ นี่ เพราะอะไร เพราะมนัเป็น
แค่ทิฏฐิที่มนัจะทะลผุ่านเข้าไปเท่านัน้เอง แค่นัน้เอง ถ้ามนัทะลผุ่านมนัก็จบไง นีม้นัทะลุ
ผ่านไม่ได้ มนัทะลผุ่านไม่ได้ เห็นไหม 

ที่บอกว่า เวลาครูบาอาจารย์ท่านจะแก้ไข มนัสมควรไหม แล้วจริตนิสยัเขามี
อํานาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ดสู ิ เวลาพระเรา เวลามาบวช ทกุองค์ที่บวชแล้ว ใคร
บ้างไม่ปรารถนามรรคผลนิพพาน ใครๆ ก็ปรารถนามรรคผลนิพพาน แต่เวลาปฏิบตัิไป
แล้วมนัจะได้มากได้น้อยเท่าไรมนัก็อยู่ที่อํานาจวาสนา อยู่ที่อํานาจวาสนานะ อย่างเช่น
ว่า เวลาเราปฏิบตัิขึน้มามนัยืนระยะไปอย่างไร ยืนระยะนี่สําคญัมากเลย เหน็ไหม 

การปฏิบตัิไม่เสมอต้นไม่เสมอปลาย การปฏิบตัิไม่สม่ําเสมอ ถึงการให้ผู้ปฏิบตัิ
ไม่ได้มรรคได้ผล แต่การปฏิบตัิสม่ําเสมอ ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ มนัก็ไม่ได้มรรคได้ผล 

การปฏิบตัิสม่ําเสมอต้องเป็นสมัมาทิฏฐิด้วย ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิ ทําถกูต้องดีงาม
แล้วมนัถึงจะเป็นมรรคเป็นผล เราปฏิบตัิสม่ําเสมอ แต่มนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือมนัไม่มี
ความสามารถที่จะทะล ุ ที่ว่าทะลกุําแพงอะไรต่อไป มนัก็เหมือนกบัวตัถธุาต ุ อยู่อย่าง
นัน้น่ะ แต่ถ้าเป็นความจริงขึน้มามนัจะพฒันาของมนั พอพฒันาขึน้มา มนัจะมีเชาวน์
ปัญญา พอมีเชาวน์ปัญญามนัจะแยกแยะได้ มนัจะสบัหลีกได้ พอสบัหลีกได้ มนัก็เป็น
ประโยชน์กบัเราขึน้มา 

นี่เขาถามว่า มนับกพร่องเร่ืองอะไร แล้วต้องแก้ไขอย่างใด 
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ความบกพร่อง จิตนีพ้ร่องอยู่เป็นนิจ พระรฐัปาลถาม เวลาพระรัฐปาล จิตนี ้
พร่องอยู่เป็นนิจ ไม่มีสิ่งใดอ่ิมเต็ม นี่ก็เหมือนกนั ความบกพร่องมนัมีบกพร่องอยู่ทัง้นัน้
น่ะ ฉะนัน้ ถ้ามนัความบกพร่อง เราก็ต้องตัง้สติของเรา แล้วจะแก้ไขอย่างไร 

แก้ไข กรณีนี ้ ถ้ามนัจิตสงบแล้ว ถ้ามนัจบัได้ มนัจบัได้มนัก็วิปัสสนา ถ้าใช้
ปัญญา แต่ถ้าจิตที่มนัยงัไม่สงบ เพราะนี่มนัขวางอยู่ มนัขวางอยู่ เราก็พทุโธ ใช้ปัญญา
อบรมสมาธิ พทุโธนี่ทะลผุ่านไปเลย แล้วพอผ่านไปแล้วนะ พอผ่านไปแล้วหนหนึ่ง พอ
ครัง้ที่ ๒ เป็นขึน้มา มนัก็ยงัมีกําแพงนัน้อยู่ เพราะอะไร เพราะมนัทะลไุป มนัยงัไม่มัน่คง 
ถ้าพอมนัมัน่คง มนัทะลไุปแล้ว ทําลายแล้วจบเลย ทีนีม้นัก็เข้าออกสมาธิได้ง่ายขึน้ พอ
เข้าออกสมาธิได้ง่ายขึน้ 

ที่ปฏิบตัิกนัน่ะ เพราะขาดสมาธิ เวลาที่พิจารณาว่าอสภุะๆ ใครก็พิจารณาอสภุะ 
อสภุะอย่างนีม้นัเป็นปัญญาอบรมสมาธิไง คือเราใช้สญัญาอารมณ์เพ่ือฝึกหดัใจของเรา
ให้ใจของเราพิจารณาแล้วมนัปล่อยเข้ามา มนัเป็นสมถะ 

ถ้าจะเป็นอสภุะจริงๆ มนัต้องผ่านเข้าไป มนัต้องเป็นมหาสติมหาปัญญานู่นน่ะ 
ไปเห็นอสภุะตามความเป็นจริง โอ๋ย! มนัจะมหศัจรรยก์ว่านีเ้ยอะมากเลย 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเวลามนัผ่านอนันีไ้ปแล้ว มนัก็เป็นแค่เข้ามาความสงบแค่
นัน้เอง แค่ความสงบเท่านัน้น่ะ เพราะว่าเวลาปฏบิตัิไปแล้วมนัยงัมีหนทางไปอีกยาว
ไกล ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิว่า พิจารณาอสภุะ พิจารณาเพศตรงข้ามต่างๆ 

อนันีม้นัเป็นอบุาย มนัเป็นอบุายการรักษาหวัใจเราไง ถ้าหวัใจเรามนัติดพนัแล้ว 
มนัฟู เราใช้ธรรมะ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาพิจารณา ตรึกใน
ธรรมๆ ให้หวัใจได้ดื่มกินธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่มนัยงัไม่เป็น
ความจริงของเราหรอก 

ถ้าเป็นความจริงของเรา เห็นไหม มนัเป็นคนละเร่ืองเลยล่ะ การอย่างนีเ้ขา
เรียกว่าตรึกในธรรม วิตกวิจารธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่ของเรา
ยงัไม่เกิด ถ้าของเราเกิด มนัเป็นตวัมนัเอง จะดีขึน้ด้วยตวัมนัเอง 

ฉะนัน้ มนับกพร่องสิ่งใด บกพร่องสิ่งใด 
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ก็ขาดสติ แล้วเราพยายามรักษาของเรา จะต้องแก้ไข ต้องแก้ไข ถ้าเราจะแก้ไข
นะ แก้จิตๆ ไง แก้ไข หมอมนัก็ให้ยาอยู่นัน่น่ะ แล้วยา เสร็จแล้วมนัดือ้ยา มนัดือ้ยาคือว่า 
“ฮู้! ธรรมะอย่างนีฟั้งทกุวนั ฮู้! เราไปหาครูบาอาจารยส์อนดีกว่านีอี้ก” นี่เวลามนัดือ้ยา 

มนัสอนดีกว่านี ้ แต่ทําไมมนัแก้ไม่ได้ สอน สอนอย่างไร ไอ้นัน่ไป วางยาสลบ
ทัง้นัน้น่ะ สอนให้แบบว่าเคลิม้ไป สอนให้คล้อยตามกนั แล้วมนัมีเหตมีุผลสิ่งใดล่ะ 

ถ้ามีเหตมีุผลนะ เพราะอะไร เพราะไอ้ที่ว่าพอมนัสงบเข้าไปแล้วมนัเวิง้ว้าง 
เพราะอะไร เพราะมนัเป็นกําแพง มนัก็เป็นสิ่งที่ว่ามนัเป็นทิฏฐิมานะ เป็นวิบากกรรม แต่
เราบอกว่า พอมนัเข้าไปแล้ว มนัรู้สึกว่าเวิง้ว้าง รู้สึกว่านิ่มนวล เราก็ยงัไม่แน่ใจ มนัจะ
นิ่มนวลไม่นิ่มนวล ทําลายเลย 

เวลาหลวงตาท่านบอก เวลาจิตของท่านว่างหมดเลย เวลามองไปทะลภุูเขาเลา
กาไปหมดเลย โอ๋ย! จิตทําไมมหศัจรรย์ขนาดนี ้ เวิง้ว้างไหม โอ๋ย! มนัมหศัจรรย์น่ะ มนั
ทะลภุูเขาเลากาไปหมดเลย ในโลกนีไ้ม่มีอะไรบงัได้เลย มนัมองเห็นทะลปุรุโปร่งไปหมด
เลย 

แต่เวลาท่านมีวาสนา เห็นไหม ธรรมมาเตือนไง ความสว่างไสว ความทะลปุรุ
โปร่งนัน้ เกิดจากจุดและต่อม เกิดจากจุดและต่อมคือเกิดจากจิต จุดและต่อมไง จุดก็คือ
ตวัจิต ต่อมก็คือตวัภวาสวะ ตวัภพ ตวัจิต เห็นไหม เกดิจากจิตทัง้หมด 

เวลาเกิดจากจิตทัง้หมด ท่านไปใคร่ครวญพิจารณาอยู่ แล้วย้อนกลบัมา 
ย้อนกลบัไปที่จุดและต่อมนัน้ พอทําลายที่จุดและต่อมนัน้ เห็นไหม ไอ้ความว่างคือกอง
ขีค้วาย ไอ้ความเวิง้ว้าง ไอ้ความสว่างไสว ไอ้ความมหศัจรรย์นะ่กองขีค้วาย 

ถ้ามนัยงัเวิง้ว้างได้ มหศัจรรยไ์ด้ มนัก็ตรงข้ามได้ นิพพานเมืองแก้ว เมืองแก้วก็
ต้องมีผ้าไว้เช็ด เดี๋ยวฝุ่ นมนัจบัแก้ว อ้าว! ถ้ามีวตัถอุะไร มนัมีตรงข้ามหมด มนัของคู่ ถ้า
ของคู่ ไม่ใช่ 

เอกนามกึง จิตนีเ้ป็นหนึ่งเดียว ธรรมเอก ธรรมหนึ่งเดียว ไม่มีสอง จิต
หนึ่ง จิตหนึ่งเป็นสัมมาสมาธิ ชําระล้างกิเลสเข้าไปแล้วเป็นธรรมหนึ่ง พอธรรม
หนึ่งก็เป็นความจริงขึน้มา ถ้าเป็นความจริงอย่างนีม้ันเป็นแบบนี ้
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นี่พดูถึงการแก้จิตไง การแก้จิต เห็นไหม แก้ยาก นี่พดูถึงว่า ครูบาอาจารยท์่าน
แก้ได้ แต่คนไข้มนัไม่ฟัง คนไข้มนัไม่ยอมรับยา ฉะนัน้ เวลาอบุายจะสอน มนัต้อง
เปิดทางก่อนไง 

ดสู ิ เวลาสามเณรน้อยสอนพระโปฐิละ จะเอานัน่ๆ จิตมนัเปิดไหม จิตยอมรับ
ไหม กว่าจะยอมรับได้ พอยอมรับได้ อ้าว! ยอมรับแล้วใช่ไหม ถ้ายอมรับแล้วก็สอนเลย 
ร่างกายนีเ้ปรียบเหมือนจอมปลวก มนัมีรูอยู่ ๖ รู มนัมีเหีย้ตวัหนึ่ง มนัคอยออกมาหากิน
ตามรูทวารนัน้ ให้ปิดเสีย ๕ รู เปิดหวัใจไว้ คอยจบัเหีย้ตวันัน้ ทําความสงบไง สมถะ พอ
จิตสงบแล้วเป็นหนึง่ เห็นไหม เหีย้ตวันัน้ สงบเข้าไปสูส่มัมาสมาธิ จิตจบัจิตนี ้ สามเณร
น้อยสอนนะ 

เราฟังแล้วของง่ายๆ ของง่ายๆ ท่านเปรียบเทียบไง แต่ง่ายๆ มนัต้องแบบว่าเป็น
ศิษย์เป็นอาจารย์กนั มนัต้องฟัง มนัยอมรับ เวลาหมอให้ยา เออ! ยานีน้่าจะหายเนาะ 
กินเข้าไปแล้วมนัมีประโยชน์เนาะ เออ! มนัภูมิใจไง 

ไอ้คนให้ยาก็ให้ด้วยความเมตตา ไอ้ผู้ป่วยก็กินยาด้วย แหม! ด้วยความแช่มชื่น 
ต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงนะ ให้ยามนัออกฤทธ์ิเต็มทีเ่นาะ 

พอหมอให้ยา โอ๋! ยานีม้นัจะหายหรือน่ะ ฮู้! ยานีม้นัไม่มีค่าเลยนะ ยานีก้ินเข้า
ไปแล้วเดี๋ยวร่างกายมนัยิ่งต่อต้านน่ะ...วิตกกงัวลไปหมดเลย ยงัไม่ได้กินน่ะ พอเสร็จ
แล้วโยนทิง้ ไม่กิน เพราะยามนัด้อยค่า ไม่เห็นคณุค่าของธรรมโอสถ เห็นคณุค่าของ
กิเลสมนัใหญ่โต เห็นทิฏฐิมานะตวัเองจรดฟ้า เห็นธรรมะของพระพทุธเจ้าไร้ค่า นี่ไง คน
ไม่เป็น 

ถ้าคนเป็นนะ มนัจะเห็นค่า เห็นคณุค่า แล้วทําของเขาขึน้มา นี่การแก้จิต การแก้
จิตแก้ยาก แต่ครูบาอาจารย์ท่านแก้ได้ ท่านแก้ได้ แต่คนไข้ต้องให้แก้ด้วยนะ ท่านแก้ได้ 
ถ้าแก้ได้ก็แก้ปมเชือกไง ปมเชือกมนัเป็นปม ท่านแก้ได้หมด เพราะเชือกมนัไม่ดีดไม่ดิน้ 
เวลาเขาพนัเชือกมาเป็นปม เราแก้ได้ เพราะเชือกมนัไม่มีแง่มีงอน เชือกมนัตาม
ข้อเท็จจริงของมนั แก้แล้วก็จบ 
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แต่หวัใจมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัปลิน้ปล้อน มนัไม่ยอมให้แก้ ทัง้ๆ 
ที่อยากแก้ อยากหาย แต่เวลาจะแก้ขึน้มามนัก็ปลิน้ปล้อนของมนั เห็นไหม นัน่น่ะคือ
กิเลส ฉะนัน้ ครูบาอาจารย์ท่านแก้ได้ทัง้นัน้น่ะ แต่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน ์

นี่คือการแก้จิต แก้จิตแก้ยาก แก้ยากเพราะมีทิฏฐิมานะ มีกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยากในจิตนัน้ ถ้ามนัเป็นวตัถธุาต ุมนัไม่มี แต่ถ้ามนัไม่มี มนัก็ไม่ใช่จิต มนัไม่ใช่
จิต มนัก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกนั เพราะการเวยีนว่ายตายเกิด จิตนีเ้วียนว่ายตาย
เกิด ฉะนัน้ เขาถงึแก้กนัที่นี่ ฉะนัน้ เขาถึงหาครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์จะแก้นี่ นี่คือ
การแก้จิต เอวงั


