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ตอนนีก้ระแสมนัแรง  กระแสในการปฏิบัตมิันเริม่มีขึ้นมา  พวกเราก็เลยจะมา 
ปฏิบัติกัน  แลวพอมาปฏิบัติปบ  เราก็จะมาโตเถียงกนัวาของใครผิดของใครถูก  มีพวกลูก 
ศิษยมาหาเราเยอะมาก  เขาหวงมาก  เขาถามวา  “ทําอยางไรถึงจะไมเปนสลีัพพตปรา 
มาส?” คือไมลูบคลําในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อเขาจะไดทําใหถูกตอง 

แลวเราบอกวา มันลูบคลํากันทัง้หมด  ไมมีใครที่ไมลูบคลํา เพราะในตอนเริม่ตน 
ปฏิบัติ  อยางเชน พวกเราจะเผาหัวมนั หรือเราจะเอาหัวมันมาทําอาหาร   หัวมันนี้จะตอง 
เปนหวัมนัดิบมากอนหรือเปลา 

แนนอน!  แลวหัวใจของเรามนัมกีิเลสไหม  ที่นัง่กนัอยูนี้ทกุคนที่เกิดมาจะมีกิเลส 
กันทั้งหมด   แลวพอจะเอามาปฏิบัติ มันกม็ีกเิลส กเิลสคือความเหน็แกตัว กเิลสคอืความ 
เคยใจ  กิเลสคือสิ่งที่มนัคิดวาตัวมันถูกตองอยูตลอดเวลา  แลวพอมาปฏิบัติปบ  มันจะคิด 
วามันผิดไหม มันกจ็ะตองบอกวามนัถกู 

ไมมีหรอกทีเ่ริ่มตนปฏบิัติแลวจะใหถูกเลย มนัไมมี ธรรมะของพระพุทธเจานีถู่ก 
เพราะพระพุทธเจาทดสอบมาแลวถูกตองหมดเลย  แตเวลาเราไปศึกษา  เราก็เอาความรู 
ความเหน็  เอามุมมองของเราเขาไปศึกษา แตความเห็นหรือมุมมองของเรามันผิด ธรรมะ 
ของพระพุทธเจานี้ถูก แตพวกเรานีค่ิดผิดหมดเลย 

เวลาเราสวดมนตทําวัตรกัน  เหน็ไหม “กาเยนะ วาจายะ...”  ทั้งกายทั้งวาจาที่เหน็ 
ผิดไปจากธรรม เราตองขอขมาลาโทษตลอดเวลา เพราะเรามีความเหน็ผิดไปจากธรรม
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ทุกคนกลัววาเราจะสลีัพพตปรามาส  เรากลัววาเราทําไปแลวมนัจะมีความผิด 
พลาด แตเวลาครูบาอาจารยของเราที่ประพฤติปฏิบตัิมา เชน หลวงปูมัน่ เริ่มตนปฏิบัตมิา 
จนจิตสงบแลวพิจารณากายเขาไป แตพอปลอยออกมา มันกไ็มเหน็ไดอะไรเลย แลวทาน 
ก็สงสัยวา  “ทําไมเปนอยางนีล้ะ?”  เพราะอะไร  เพราะของเหลานี้พวกเราจะพิสูจนกันเอง 
ได  อยางเชน  เยน็  รอน ออน แข็ง  เรามีความสุข มคีวามอบอุน มีความทุกข  มีความดีใจ 
เสียใจ เราจะรูของเราเองทั้งนั้น  แลวเวลาเราปฏิบัติไปแลวเราก็ซื่อสัตยกับตัวเอง 

เวลาทีจ่ิตออกจากความสงบมา  “ทําไมเปนอยางนีล้ะ?  ทําไมไมเห็นมีอะไรดี 
ขึ้นมาจากการปฏิบัติอยางนัน้เลย”  ทานถึงมาพิจารณา  แลวดวยความที่ทานไดสราง 
บุญญาธิการมามาก  ทานบอกวา  “นาจะเปนเพราะเราเคยอธิษฐานหรอืตั้งสัจจะไววา 
อยากจะเปนองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  ปรารถนาพุทธภูม”ิ  ทานก็เลยลาพุทธภูมิ 
กอน  พอลาพทุธภูมิแลว  เห็นไหม  พอกลับมาทําความสงบของใจเหมือนเดิม  พิจารณา 
กายเหมอืนเดมิ  ก็พิจารณาเหมือนเดมิแตผลกลับแตกตางกัน  แลวพอออกจากสมาธิมา 
“อื้ม..  อยางนี้ถูก! อยางนี้นาจะถูกทาง” 

ดูสิ  เวลาหลวงปูมั่นทานปฏิบัติ  หลวงปูมัน่ทานเปนพระอรหนัต  ทานเปนครูบา 
อาจารยของเรา เปนผูนําเปนธงชัยของพวกเราพระกรรมฐาน ทานทํามาทานก็ยังผิดพลาด 
มา จนไดมาตรวจสอบตัวเอง 

ยอนกลับมาที่เรา  ถาเราปฏบิัติไปแลวจะเปนสลีัพพตปรามาสไหม..เปน  เปน 
แนนอนเลย  แตพอเปนสลีัพพตปรามาสแลวเราก็แกไข  ใจของเรามันเปนของดบิ  เราถงึ 
ตองทําความสะอาดมนั เราตองแกไขมัน  แต! แตเพราะพวกเราไปกลัวตรงนี้ พอเรากลัว 
ปบเรากจ็ะหาทางออก มนักเ็ลยไปเขาทางเขา “มาหาฉันจะงาย มาหาฉันจะสะดวก มาหา 
ฉันจะเรียบงาย เรียบรอยไปเลย” 

มันเปนไปไมได...มันเปนไปไมไดหรอก 

ทีนี้ถาเราจะประพฤติปฏบิัติ  เราก็ตองซื่อสัตยกับตัวเรา    เราพิจารณาของเราแลว 
ดีหรือช่ัวเราจะรูของเราเอง  ที่เรามาปฏิบัตกิันเพราะเรามีความเช่ือและเราอยากพนจาก 
ทุกข  พอเรามาปฏิบัติ  เรานั่งสมาธิภาวนากัน  ถึงมนัจะเจ็บจะปวด  ถงึมนัจะมีความทุกข
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ความยากขนาดไหน  เราก็ตองมีความอดทน  แลวความอดทนอนันีม้ันจะเปนพืน้ฐานให 
เรา เห็นไหม เวลาเราปฏิบัติของเรา เรานั่ง บริกรรมพุทโธๆ ไป เราเจ็บไหม เราปวดไหม 
เราเมือ่ยไหม  เราก็ปวดเมื่อยกันทั้งนัน้  แลวเวลาคนอื่นเขาปฏิบัติ    เขาทํากนัแบบงายๆ 
แลวมนัจะเปนไปไดไหม 

แตทําไมในสังคมของเขา เขาปฏิบัติกนัแลวเขาบอกวา “เขาพนจากกเิลส เขาไดมี 
ความรูความเหน็  เขามีความสขุมาก” 

เพราะเขาไมซื่อสัตยกับตัวเขาเอง  ถาเขาซื่อสัตยกับตัวเขาเองนะ  การนั่งนี้รางกาย 
มันถกูกดทบั  ลูกศิษยเราเปนหมอ  เราถามหมอเลย  ทางการแพทยบอกวา  “ถาผิวหนังถกู 
กดทับแค  ๔๐  นาที  ผิวหนังก็ตายแลว”  แลวเรานัง่กันทีละ  ๒  ช่ัวโมง  ๓  ช่ัวโมง  ๑๐ 
ช่ัวโมง  มันจะมีความทุกขไหม  มันก็ตองมีความทุกขเปนธรรมดา  แตเขากลับบอกวามัน 
เปนความสุขของเขา 

สุขอยางไร? ความสุขของเขามันสุขอยางไร?  แลวถาจิตมันสงบ จิตมันปลอยวาง 
มันจะมีความรูสึกอยางไร? 

มันไมมเีหตุไมมีผลเลย  แลวเขากบ็อกวา “ปฏิบัติเรยีบงาย ปฏิบัติแลวจะสิ้นจาก 
กิเลส” 

เราฟงเขาพูด  มันเหมอืนกับวาเขามี  ๒  ความรูสกึ  ความรูสึกหนึ่งคือเขาศึกษา 
ธรรมะของพระพุทธเจา  คือไปดูการกระทํามา  แลวอีกความรูสึกหนึ่งเขาบอกวา “เขาได 
เขารู เขาเห็น” โดยที่ไมมเีหตุไมมีผล เพราะเขาใสหนากากเขาหากัน 

สังคมโลกเปนอยางนั้น    เห็นไหม สังคมโลกจะคิดอยางหนึ่ง.. ทําอยางหนึ่ง.. พูด 
อยางหนึ่ง..  ถาเราคิดอยางไรหรือเรามีความรูสึกอยางไร  เราจะพูดออกไปตรงๆ  ไมได 
เพราะจะเสียมารยาทสังคม  คิดอยางหนึ่ง..  ทําอยางหนึ่ง..  พูดอยางหนึ่ง..  นิสัยมนัก็เลย 
ติดมา แมแตในการประพฤติปฏิบัติ 

ทําอะไรทีม่ันจะเรียบงาย ทําอะไรทีม่ันจะสิ้นกเิลส มันทําอะไรมา? เราไปเช่ือมัน่ 
กันเองไง  เพราะเขาพูดของเขาแลวเรากเ็ช่ือ  เพราะอะไร  เพราะเรามีศลีใชไหม  เราเช่ือเรา
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วาเราเปนชาวพุทธ  เราจะตองพูดความจริง  แลวพอเขาพูดกบัเรามันกจ็ะเปนความจริง 
ดวย 

๑.  เขาไมซื่อสัตยกับตวัเขาเอง 

๒.  เวลาเขาพูดออกมา เขามีวุฒิภาวะที่ต่ํามาก 

อยางเรานั่งกนัอยูนี่ ลมพัดมาเย็นไหม สบายไหม โลงไหม อยางนีเ้ขาก็จะบอกวา 
ไดเปนพระอรหันตกันหมดแลว  เพราะสงบเย็น  แตมันจะเปนความจรงิไปไดไหม  จิต 
ของเขา พอเขาไดกระทําของเขาแลวเขามีความรูสึกสบายๆ เขาก็บอกวามนัเปนนิพพาน 

นั่นคอืเขาเขาใจของเขา  แตมันไมเปนความจริง  เพราะอะไร  ไมเปนความจริง 
เพราะเขาไมเคยผานสังคมของครูบาอาจารยของเรา  เห็นไหม  ธมฺมสากจฺฉา  เอตมมฺงฺคล 
มุตฺตมํ      เวลาเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมา ครูบาอาจารยที่ทานไดประพฤติปฏิบัตมิา ทานจะ 
กรองเราได    เหมือนพอแมทีเ่ลี้ยงลูกมา  พอแมคนไหนบางที่ไมเคยทุกขยากลําบากมา 
เปนพอแมมาทั้งชีวิต พอแมก็ตองทุกขยากลําบากมา  เห็นไหม แลวเราจะอยากใหลกูของ 
เราสุขสบายไหม  แลวเราจะปลอยใหลูกของเราเรรอนไปโดยไมตองมีการศึกษา  ไมตอง 
มีหนาที่การงาน  มันจะเปนไปไดไหม  ไมวาพอแมคนไหนก็ตองฝกลูก  ก็ตองบอกใหลูก 
เปนคนดี ใหลูกทํามาหากิน ใหลูกคบเพื่อนที่ดี 

ในการปฏบิัติก็เหมือนกัน  ครูบาอาจารยทานไดผานของทานมา  มีชีวิตกับการ 
ปฏิบัติมา จากจิตดิบๆ จากสิง่ทีม่ันเหน็แกตัว  จากสิง่ที่วามนัอยากจะชุบมอืเปบ จะเอาให 
ได  ผูที่ปฏิบัติจริงมาแลว    เชน ครูบาอาจารยของเรา  ทานจะบอกวาพวกเรานีเ่หมอืนชุบ 
มือเปบ เพราะอะไร เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานตองทกุขยากมาถึง ๖ ป 
หาธรรมะมา  แลวมาวางสํารบัไวตอหนาเรา  ก็คือธรรมะในตูพระไตรปฎก  เหมือนทาน 
เอาอาหารมาจัดสํารับไวใหเราเลย แตเราก็กินไมเปน กินไมได 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทานไมมอีาหาร  ทานตองแสวงหาของทานเอง 
ยังไมมีทางทีจ่ะพนไปได  เพราะยังไมมีธรรมะ  ยังไมมีสัจธรรม  แลวทานก็ทดสอบ 
ตรวจสอบ ทานทําของทานมาตลอด จนทานบรรลุธรรมขึน้มา ในสงัคมสมัยนั้น นักบวช
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นักพรตเขาจะทรมานตน  จะยนืจนปวดขึน้มาถงึเอว    หรือจะกํามือไวจนเล็บทะลุถงึหลัง 
มือ นี่คอือัตตกลิมถานุโยค กํามือไวเฉยๆ แลวพอเลบ็มันงอกมันก็จะทะลุหลงัมอืออกไป 
หรือยนืขาเดียวแลวอาปากกินลม นี่คอืแนวทางการปฏิบัติของเขา 

ในสมัยนั้นมันเปนความเห็นของสงัคมวา แนวทางอยางนี้คือการปฏิบัติ  แลวองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็ไปปฏิบัติกบัเขา  ทรมานตนมาทุกอยาง  ทํามาทุกอยางเลย 
ที่เขาทํากัน  สุดทายแลวทานกร็ูวามนัไมใชทาง    หลังจากทีอ่ดอาหารจนขนรวง  ทานจึง 
ยอนกลับมาถึงตอนทีเ่ปนราชกุมาร  แลวพระบิดาพาออกแรกนาขวัญ  ตอนทีน่ั่งอยูแลว 
กําหนดลมหายใจ  แลวมันมีความสุขมาก  ทานจึงคดิวา  “หรือวาจะตองเริม่ตนจากตรง 
นั้น?  ถาจะเริ่มจากตรงนั้น  เราจะตองฟนฟรูางกาย”  ทานก็เลยออกมาฉันอาหารของนาง 
สุชาดา 

แลวปญจวัคคียกท็ิ้งไปหมดเลย  เพราะอะไร  เพราะในสังคมสมยันัน้เขายอมรบั 
กันวา  การปฏบิัตินี้จะตองเขมแขง็  ตองทําจริงจัง  ตองมจีิตใจเขมแข็งแลวทรมานรางกาย 
แตพอทานทํามาขนาดนั้นแลวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารูวามันไมใชทาง  จึง 
กลับมาทีม่ัชฌิมาปฏิปทา  กลับมาฉันอาหาร  คือกลบัมากินขาวใหมนัมีกําลงัขึ้นมา  แลว 
กําหนดลมหายใจเขาออก ปญจวคัคียกเ็ลยทิ้งไปหมดเลย ก็เคยอยูดวยกนัมาคลุกคลกีันมา 
๖  ปที่อยูดวยกนันีม้ันไดเหน็ไสเหน็พุงกนัหมด  ไมวาจะทําดีหรอืทําช่ัว  แลวพอปญจ 
วัคคียเหน็วาเจาชายสิทธัตถะมาฉันอาหารจงึทิ้งไป 

พระพุทธเจาพอฉันอาหารของนางสุชาดาแลว คืนนัน้ทานกอ็ธิษฐาน “คืนนี้เราจะ 
ตอสูแลว  เพราะวาเราไดคนความาทุกอยางกับโลก สิ่งที่สังคมเขาเชื่อเขาศรัทธากัน  เราก็ 
ไดทดสอบมาหมดแลว  มนัไมมีทางไปแลว”  เพราะคนจรงิ!  ไดสรางสถานะไดสราง 
บุญญาธิการมามาก คืนนี้เราจะพิสูจนของเราเอง 

ตั้งแตปฐมยาม  กําหนดลมหายใจจนจิตมันสงบเขาไป  มันถอยรนเขาไปจนถงึตัว 
มันเอง เหมือนอยางเชน เราตองรับผิดชอบสิ่งตางๆ มาก แลวเราสลัดทิ้งเขามาจนเปนตัว 
ของเราเอง จิตมนัสงบเขามาจนเปนตัวของตวัเอง  จติมันมขีอมูล บุพเพนวิาสานุสติญาณ 
เห็นการกระทําออกไป เห็นการเคลื่อนออกไปของจติ เห็นอดีตชาติ ยอนกลับ.. ยอนกลับ
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..  มันไมใชก็ยอนกลบัมาแลวเกิดจุตปูปาตญาณ  พอไลไปมนัก็ไมจบ  ถึงที่สุดกลบัมาที่ 
อาสวักขยญาณ  แลวทําลายกเิลสสิน้ไปจากใจ  พอกิเลสสิ้นไปจากใจก็มีความสุขมาก 
เสวยวิมุตติสุข 

พอสิ้นกิเลสแลวทานจะออกเผยแผธรรม  ทานยังรําพันวา  “มันจะสอนใครได 
หนอ.. มันจะสอนใครไดหนอ..” เพราะความคิด มุมมอง มันแตกตางกันไปตามวุฒิภาวะ 
ของจิต  เห็นไหม  ความคิดของโลกคือโลกียปญญา  ทุกคนจะคิดจากโลกทัศน  คิดจาก 
ความคิด  จิตมันจะคิดออกไปเปนวิชาชีพ  เปนความรูความเห็นออกไปตางๆ  แลวเวลาจะ 
สอนเขา  จะใหเขายอนกลับ..  ยอนกลับ..  นี้มนัจะทําอยางไร  เพราะทุกคนไมมีอํานาจ 
วาสนาไมมีเชาวนปญญาที่จะคิดไดวา  ความคิดที่ยอนกลับตางจากความคิดที่เรากําลังคิด 
กันอยู  ความคิดของเราตามปกตินี้เขาเรียกวาสงออก  เพราะมันมีพลังงานถึงมีความคิด 
พอคิดถึงสิ่งใดแลวมันก็หลดุออกไป  แลวถาจะใหมันยอนกลับ  มนัจะยอนกลับอยางไร 
แลวจะสอนกนัไดอยางไร จนทานทอดธุระ 

สุดทายแลวพรหมมานมินต  เห็นไหม  พรหมมาอาราธนาดวย  แลวองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทานก็ปรารถนามารื้อสัตวขนสัตวดวย แลวจะสอนใครกอน เพราะ 
เขาตองมวีุฒิภาวะ  คือเขาตองมีจิตใจที่เขมแข็งทีเ่ขาสามารถจะยอนกลับได  แลวจะสอน 
ใครได  เลง็ไปทีอ่าฬารดาบสเพราะเปนอาจารยเกาของตัว  เคยไปอาศัยเขาแลวเขาเคย 
สอนมา  เขาการันตเีลยวา  “เจาชายสิทธัตถะมีความรูเหมอืนเรา”  แตก็ตายไปแลว  ทานก็ 
มาคิดถึงปญจวัคคยี พอยอนกลบัไปหาปญจวัคคีย  เขาก็นัดกันวาจะไมตอนรับ เราจะเนน 
ตรงนีว้า เวลาพระพุทธเจาไปถึง ปญจวัคคยีก็กระดางกระเดื่อง เพราะวาคนเคยอยูดวยกนั 
มา แลวเห็นวาทานทําผิดไปจากสังคมโลกที่ตองใหทรมานตน ตองเขมแข็ง ตองเอาชนะ 
ตนเองใหได แตถาทานกลบัไปกนิขาวนี้คือมันออนแอ เห็นไหม  สังคมมองวาอยางนัน้ 

พระพุทธเจาทานก็เทศนเลย  “เราเคยอยูดวยกันมา ๖ ป ตอนที่อยูดวยกนันัน้  เรา 
ไมเคยพูดเลยวาเราเปนพระอรหันต วาเราเคยมีความสําเร็จ  เราไมเคยพูด แตในปจจบุันนี้ 
เราเปนพระอรหนัต  ใหเงี่ยหลูงฟง”  คือใหตั้งใจฟง  เพราะถาไมตัง้ใจฟง  พูดออกไปแลว 
มันกจ็ะไมมีประโยชน
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พระพุทธเจาทานพูดจนปญจวัคคียยอมรับ  พอเงีย่หลูงฟงแลวทานก็เทศนธัมมจกั 
กัปปวัตตนสูตร อัญญาโกณฑัญญะก็ไดบรรลุธรรมขึ้นมา “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ 
..อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ..”  คือมพียานเกิดขึ้นแลว  แตกอนมีแตพระพทุธเจาที่รูอยู 
แคองคเดยีว    แลวทางโลกเขากม็ีมมุมองของเขาวาการทรมานอยางนัน้มนัจะเปน 
ประโยชน  แตเวลาพระพุทธเจาทรมานตน  ทําเหมอืนทีเ่ขาทําทุกอยาง  แตมันก็ไปไมได 
เพราะมนัไปทรมานรางกาย  แตมันไมไดทรมานจิตใจ  เพราะการทรมานรางกายนี้จิตใจ 
ตองเขมแข็ง  เจ็บปวดไหม...เจ็บปวด แตความเจบ็ปวดอยางนั้น มันไมมีใครไปบังคบัมนั 
ใชไหม มันกไ็ดแตขันติ มีความอดทนเทานั้น ทรมานแคไหนมันกท็รมานไปแตมนัไมได 
ทรมานที่จิต จิตมนัก็ยงัเรรอนไดเพราะยังไมมีใครไปทําลายมัน 

แตพอตั้งสติขึ้นมา  ต้ังสมาธิขึ้นมา  มันจะกลับไปทีตั่วจิต  แลวมันจะไปทําลายที่ 
จิต  ไมใชไปทําลายที่รางกาย  จะทําลายรางกายขนาดไหน  เวลาทรมานรางกายแลวหัวใจ 
มันไมโดนทําลายไปดวยหรือ...ไมโดน! 

แมแตเวลาเราพิจารณาที่ปจจุบันนี้  เห็นไหม  “ความคิดไมใชจิต”  แลวเราก็ไปแก 
กันแตที่ความคิด  อยางทีเ่ขาต้ังปญหากันขึน้มาแลวพอขบปญหาใหแตกก็จะไดเปนพระ 
โสดาบัน  ขบปญหาแตกก็จะไดเปนพระสกิทาคามี  ขบปญหาแตกก็จะไดเปนพระ 
อนาคามี ขบปญหาแตกก็จะไดเปนพระอรหนัต 

มันยงัไมเกี่ยวกับจิตเลย!  เพราะความคิดไมใชจิต 

เขาจะตั้งปญหากนัขึ้นมา  ก็คือตัง้ประเด็นขึน้มา  แลวไลประเด็นจนประเดน็นัน้ 
แตก แลวเขาบอกวาจะไดเปนพระโสดาบนั พระสกทิาคามี พระอนาคามี 

มันจะเปนไปไดอยางไร ถาทําอยางนั้น ใช! มันสะดวก เหมอืนเรายืนอยูแลวมเีงา 
ถาพูดถึงรางกายเราเวลาเจ็บไขไดปวยหรือมีบาดแผล  มันก็จะมีความรูสึกเจ็บปวด  แตเงา 
ที่มันอยูบนดิน ถาเขาเหยียบเงา มนัยังไมมีความหมายเลย    เงานีเ้ขาจะเอาอะไรมาทบัมนั 
ก็ไมเปนไร
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นี่ก็เหมอืนกัน  “ความคิดเปนเงาของจิต  ความคิดไมใชจิต”  แลวถาไปแกไขกนัที่ 
ความคิดแลวมันจะชําระกิเลสไดไหม มันเปนไปไมไดเลย! 

แตมันก็เปนความคิดของโลก เหน็ไหม เขาถึงบอกวา “เขาปฏิบัติงายรูงาย” 

มันเปนไปไมไดหรอก มันคือสิง่ที่เปนไปไมได แตโลกเขาเปนอยางนัน้ เห็นไหม 
ในปจจุบันนี้กเ็หมอืนกนั กระแสสงัคมตืน่ตัวในการประพฤตปิฏิบัติกนัมาก  เขากม็ีความ 
เช่ือมีความศรัทธากัน แลวเขาก็สรางภาพวา “ตองทําอยางนัน้.. ตองทําอยางนั้น..” 

คําวา “ตองทําอยางนัน้”  มันเปนการเจาะจง  มันเปนเรื่องของจิตทัง้นัน้ แตถาเปน 
ครูบาอาจารยของเรา  หลวงปูมัน่ทานจะพูดเลย  ทานจะปูพืน้ฐานใหกอน  อยางเชน 
ลูกหลานของเราโตขึน้มา  เริ่มตัง้แตเกิดมา  พออายไุด  ๓  ขวบ  ก็เอาเขาโรงเรียนเพือ่ปู 
พื้นฐาน  ถาพื้นฐานของเขาเขมแข็งดี  การศกึษาของเขากจ็ะไปขางหนาดวยความ 
สะดวกสบายมาก แตถาพื้นฐานของเขาออนแอหรือเขาไมมีโอกาส การศึกษาของเขากจ็ะ 
ลุมๆ ดอนๆ

นี่ก็เหมอืนกันในการเร่ิมตนของเรา  ถาเราอยากจะภาวนา  เราก็ตองต้ังสติของเรา 
แลวเรากําหนดพทุโธๆ  เห็นไหม  นี่คือพืน้ฐาน  ถาเรารูจักพื้นฐานแลววางพื้นฐานของเรา 
ได  พอปฏิบัติไปขางหนาเราจะไปได    แตถาเราไมไดวางพื้นฐาน  อยางในปจจุบันนี้ที่เขา 
ไมตองวางพื้นฐานกัน  จะเอาจริงเอาจังกันเลย  จะออกประพฤติปฏิบัติดวยมุมมองของ 
เรา  จะใชปญญาอบรมสมาธิหรือใชวิธีตางๆ  เราก็คิดของเรากันไป  มันก็เลยเปนความคิด 
สรางภาพ เปนจินตมยปญญา 

จิตนี้มนัมหัศจรรยมาก  มันมหัศจรรยตั้งแตมันเกิดจนมนัตาย  จิตนี้ไมเคยตาย  แต 
มนุษยเรานี้ตายทกุวนัเลย เวลามนุษยตายแลวจิตไปไหน เพราะจิตออกจากรางแลวมนุษย 
ถึงไดตาย  เราเห็นกนัไดแตมนุษยเกิดมนุษยตาย  แตจิตตายนี่ที่ไหนมี  แตถาเปนพระ 
อรหันต เวลากิเลสตายจากจิต จะเหน็ไดเลยวาจิตไมตายอีกแลว จิตที่ตายแลวเกิด กับ จิต 
ที่ตายแลวจบสิ้นไมเกิดนี้มันเปนเพราะเหตุใด  “ภาวนามยปญญา”  ปญญาที่เกิดจากการ 
ภาวนามันจะไปเห็นสภาวะแบบนั้น  แตเราไมเคยเหน็  เราเห็นแตคนเกิดคนตาย แตเราไม
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เคยเหน็จิตเกิดจิตตายเลย แลวพอจิตมันจะเกิดจะตายนี้มนัเกิดมันตายเพราะอะไร ก็เพราะ 
แรงขับ แรงเหวี่ยง   กรรมดีกรรมช่ัวนีม้ันเปนแรงเหวี่ยง ถามีแรงเหวีย่งของกรรมดีกรรม 
ช่ัวอยู มันก็ยังตองไปใน “วัฏวน” กิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ วิปากวัฏฏ 

กิเลสคอืตัวกระตุนใหอยากกระทํา การกระทําไปแลวนั้นเปนกรรม แลวผูที่รับผล 
ใครเปนคนที่รับกรรมนัน้  ก็คือจิตดวงนัน้  “มโนกรรม  วจกีรรม  กายกรรม”  การกระทํา 
ตางๆ ลวนเกิดจากจิตทั้งหมด ถาจิตไมสั่งการ ถาจิตไมริเริ่มมีความคิดออกมา แลวใครจะ 
เปนคนทํา ที่เรามานั่งฟงธรรมกันอยูนี้ใครเปนคนสั่งใหมา  ศรัทธาความเช่ือสั่งมา 

แลวศรัทธาความเช่ือมันมาจากไหน ถาศรัทธาความเช่ือมันเปนอากาศเปนลม มัน 
ก็ตองสั่งได  เพราะวัตถุมนัตองสัง่ได  แตมันสั่งไมไดเพราะมนัไมมีชีวิต    แตถามีชีวิตมัน 
ถึงจะมีศรัทธาความเช่ือเกิดขึน้มาจากจิต  แลวมนัจึงสั่งใหจิตบังคบัใหรางกายมานั่งฟง 
เทศนอยูนี่  การกระทํานี้ใครเปนคนทํา  แลวผลของการกระทํานั้นมันไปตกที่ไหน  มันก็ 
ตกอยูทีจ่ิตเปนกรรมดกีรรมช่ัว 

แตการประพฤตปิฏิบัติหรอืการภาวนานี้คือเราจะมาชําระลางใหมันสะอาด  ถาไม 
มีศรัทธาไมมีความเช่ือไมมีความมัน่คง  โธ!  อยางเชนถาเราทํางานกนั  พออาบเหงือ่ตาง 
น้ํานี้เรากท็ุกขแลว  แลวเวลานัง่  เหน็ไหม  หลวงปูฝนทานพูดเองวา  “งานที่สบายๆ  คือ 
หายใจเขาและหายใจออกก็พุทโธๆ    เวลาอาบเหงื่อตางน้ําก็บอกวาลําบาก  แตเวลานั่งนิ่งๆ 
มันก็ไมยอมทํา แลวมนักท็ําไมไดดวยนะไองานอันละเอียดแบบนี”้ 

เห็นไหม  เขาจะบอกวา  “พระบวชมาแลวก็ไมทํางาน  พระบวชมาแลวเปนลกูตุม 
สังคม พระนี้เอาเปรยีบสังคม พระไมทําอะไรเลย” 

เขาไมรูหรอกวาพระนี้กวาจะเอาใจของตัวเองไวไดมันยากแคไหน 

ถาพูดถึงเวลาที่พวกโยมมีศรัทธามาก  และจะมาเกื้อกูลมาชวยเหลือพระกนัเตม็ที่ 
เลย  แตยิ่งกนิมากนอนมาก  ก็จะยิ่งทําใหกเิลสมันตวัอวนๆ  แลวมันกจ็ะมากระทืบหวัใจ 
พระใหเจ็บปวดมาก  แตถาพระที่เปนลกูศิษยตถาคต  เขาจะตองอดนอนผอนอาหาร  มัก 
นอยสนัโดษ เพือ่อะไร ก็เพือ่ขัดเกลากิเลส
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สิ่งที่โยมเขาทํากนัเขาปรารถนากนัมนัเปนเรื่องของเขา  แตเวลาพระเราจะเอาตัว 
เรารอด  เราจะตองมีธุดงควัตร  เราจะตองมีสติสมัปชัญญะ  อยางเชนปจจัย  ๔  ก็จะตอง 
ปฏิสังขาโย  เพราะถาไมพิจารณากอนใช  มันจะเปนอาบัติตลอดเวลา  เราจะตองพิจารณา 
กอนวาสิ่งนีม้ันเปนปจจยัเครื่องอาศัย  จะอาศัยไดมากไดนอยแคไหน  อาศัยเพื่ออะไร 
อาศัยทําไม  ถาเราใชของๆ  เราโดยมีสติสัมปชัญญะ  ในการกระทําของเรานีม้ันกจ็ะมีสติ 
อยูตลอด 

“ภิกษุทั้งหลาย  เธอจงพิจารณาสังขารดวยความไมประมาทเถิด”  พระพุทธเจา 
พูดไวเปนปจฉิมโอวาท  ตรงขามกับความประมาทก็คือการมีสติ  ถาเรามีสติสัมปชัญญะ 
ควบคุมตัวเราตลอดเวลา  เราก็จะแกไขเราได  เห็นไหม  มันมาจากไหน  ทุกอยางเกิดจาก 
จิต  พอเราต้ังสติปบมันก็จะกลับไปที่จิต  พอตั้งสติเห็นไหมทุกอยางจะหยุดได  สิ่งที่เรา 
เจ็บปวดแสบรอนหรือทกุขนี้มนัเกิดมาจากความคิดของเราทั้งหมด  แลวถาสติมันตาม 
ทันมนัจะหยุดได หยดุนี้คือหยุดชั่วคราวเพื่อกลับไปที่ฐีติจิต กลับไปยังฐานที่ต้ัง  กลับไป 
แกกิเลส  เพราะกิเลสมันอยูที่ใจ  กิเลสมนัไมไดอยูทีไ่หนเลย  ถากิเลสมนัอยูที่ใจมันก็ตอง 
ยอนกลับมาทีน่ี่ องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาทานถึงกําหนดอานาปานสติ 

เราจะบอกวา ในการกระทําของเรา เราตองตัง้ใจ  เราตองลงทนุลงแรงขนาดไหน 
แลวเราทกุขขนาดไหน แตเวลาทีเ่ขาทํากันแลวเขาบอกวางายๆ  ถางายๆ อยางนี้ หนึ่งคือ 
วุฒิภาวะของเขาตํ่าเกนิไป  ดูสิ  ดูเด็กที่มนัจบการศึกษาใหมๆ  มันก็จะนึกวามันรูมากมนั 
ฉลาดมาก  แตมันยังไมมีประสบการณในชีวิตเลย  แลวพอมนัออกไปทํางาน  เขาจะยัง 
ไมใหมนัทําอะไร  เวลาสมัครงานถายังไมมปีระสบการณ  เขากจ็ะไมรับ  ตองมี 
ประสบการณแลวเขาถงึจะรับ    เพราะวุฒิภาวะของเขาต่ํา  เพราะเขาคิดวาสิ่งที่เขารูนั้น 
เปนธรรมะ

ทีนี้วุฒิภาวะของเรา  เรามีครมูีอาจารยของเรา  เรามหีลักการของเรา  เห็นไหม  ถงึ 
เราจะมกีารศึกษามาขนาดไหน  พอเราจบการศึกษามาแลว  กอนเราจะทํางานเราก็ตองมา 
ฝกงาน  แตเขาจะบอกวา “เขารูอยูแลว ไมตองฝก คนที่ฝกงานคือคนโง มัวไปทําตัวให 
ลําบาก แตถาอยูเฉยๆ นี้คอือยูสุขสบายของเขา” นี่คือความคิดของเขา
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วุฒิภาวะคือพละคืออินทรีย  ถาอินทรียแกกลา  เห็นไหม  เราสังเกตลูกศิษยลูกหา 
บอย เวลาเขาประพฤติปฏิบัติ  ถาอินทรียคือสถานะที่จะรองรับมรรค ผล นิพพาน มันไม 
เขมแข็ง แลวมันจะรองรับไดอยางไร แลวคนที่จะมีสถานะรองรับ เห็นไหม สติ-มหาสติ- 
สติอัตโนมัติ    สิ่งที่เปนสติจะเปนวุฒิภาวะที่มารองรับสิ่งนี้  แลวมนัมาจากไหน  ก็มาจาก 
การกระทําของเราทั้งหมด  สิ่งที่เราทําดีทําช่ัวนี้คอืเราไดฝกใจของเรามา  วุฒิภาวะที่ 
เหนือกวา  พอทําไปแลวก็จะใหผลเปนความจริง  แตในการกระทํานั้นมนัก็ตองเปนการ 
กระทําที่จริง  แลวมันจะตองกระทบกับอารมณมาขนาดไหน  มันจะตองมีความรูสึกมา 
ขนาดไหน 

เราศึกษาธรรมะในพระไตรปฎก  ทุกคนก็ศึกษาได    ทุกคนก็คนควาได  ทุกคนก็ 
เรียนได  ทุกคนก็แสวงหาได  แตพอเรามาปฏิบัติแลวมันเปนความจรงิกับเราไหม  ถามนั 
เปนความจริงขึน้มา  เราก็จะตองควบคมุใจของเราไดสิ  เราตองสั่งมันได  แตทีนี้มนั 
เปนไปไมได  เพราะสิ่งทีเ่ปนธรรมะอยางนั้นมันเปนธรรมะขององคสมเดจ็พระสมัมาสมั 
พุทธเจา 

ดูสิ  ดูเงินในธนาคารชาติมันมกีี่แสนลาน  แลวมนัเปนเงินของใคร  ก็เปนเงินของ 
ประเทศไทย ถาถือวาเราเปนชาวไทยเรากม็ีสวนอยูดวย แตเราจะมีสทิธิ์ใชจายมันไดไหม 
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาก็เหมือนกัน  มนัเปนของพุทธศาสนา 
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําใจเรา  เราก็เปนเจาของศาสนา  เราก็รื้อคนใจของเราขึน้มา 
ได แลวมันเปนความจริงไหม “หลวงพอ สมาธิเปนยังไง ปญญาเปนยงัไง แลวมันทําแลว 
มันจะเปนประโยชนไหม?” นี่ไงเรากย็ังคิดสงสัยกนั เราก็ยังไมเขาใจมัน 

แตถาเปนสันทฏิฐิโก  “รูเอง  เห็นเอง  ปฏิบัติเอง”  เวลามนัสุข  มันก็สขุของมนั 
เวลามนัทุกขมนัเสื่อมมันเสยีใจอยางไร  แลวความสุขที่มันเกิดขึน้มนัเกิดขึ้นมาจากอะไร 
ความสุขมนัจะเกิดขึน้มาจากเรามีสตเิราตั้งใจทําของเรา  มันตองลงทุน  ลงทนุหมายถึงวา 
เวลาทีเ่ราทํานี้มนัขัดของไหม  มันมีอะไรทีท่ําใหเราผิดพลาดไหม  ความผิดพลาดอนันัน้ 
เราก็เอามาทดสอบ ความผิดพลาดจะเปนครูของเรา ถามันทําไปแลวมนัมกีารสะเทือนใจ 
มันมีสิ่งที่ทําไปแลวไมเปนประโยชน อันนัน้พอทําแลวก็วางไว เราเดนิทางสายนี้แลวมนั
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ไมถูกตอง เราก็พยายามตั้งใจของเรา เรามาทําของเราใหม ทําของเราไปเรือ่ยๆ  คนเราจะ 
ลวงพนทุกขดวยความเพียร  ความวริิยะ  ความอตุสาหะ  เราตองตั้งใจ  เพราะนีเ่ปน 
ประโยชนของเรา 

แตเวลาที่เขาพูดกัน   จริงๆ แลวถามนังาย  เราก็อยากใหทุกคนทําไดงายๆ เหมือน 
เขาจะเอา สมบัติมาใหเรา ถาเราไดจริง เรากโ็อเคนะ แตสมบัติที่เขาใหเรานี้มนัเปนสมบัติ 
ที่ไมจริง โทษนะ.. ถาเราไปหาเงินหาทองมาใชนี้มนัจะเปนเงินทองของเรา แตถาเราไปกู 
หนี้ยืมสนิมาใช เราก็ตองคืนหนี้แลวเราก็ตองเสยีผลประโยชนใหเขา 

ในชีวิตของเราถาเราปฏิบัติตามความเปนจริง  สมาธิก็จะเกิดขึ้นมาจากเรา 
สติปญญาก็จะเกิดขึน้มาจากเรา  เพราะเราใชสติปญญาใชกําลังของเราใชความเหน็ใช 
ดุลยพินจิของเราจัดการ  แลวมนัเปนไปตามขอเท็จจริง  อยางนัน้มนัถงึจะเปนประโยชน 
กับเรา แตทนีี้ถาเราไปเช่ือเขา เห็นไหม ทีเ่ขาบอกวา “สบาย.. สบาย.. ปฏิบัติงายรูงาย คน 
นั้นเปนขัน้นัน้ คนนี้เปนขัน้นี”้ อยางนัน้มนัเปนสมบัติของเขา 

“ใจเขา  ใจเรา”  ใหเราดูความเปนจรงิของใจเรา  เราไมเช่ือใจเราเพราะเราอยูใน 
สังคมทีจ่ะตองใหมนัเปนจริงตามขอเทจ็จรงิ  เมื่อวานมีลกูศิษยมหาเยอะมาก  เขาอยากจะ 
สิ้นจากทุกขกันทั้งนั้น  เขาศึกษามาแลวเขาอยากจะพนจากทกุขแลวเขาก็คิดของเขา ทั้งๆ 
ที่เขามีการศึกษา  เขาบอกวา  “ไปหาครูบาอาจารยแลวครบูาอาจารยจะชวยประคองได 
ไหม  คบหาครูบาอาจารยแลวครูบาอาจารยจะเสกเปาใหเปนไปไดไหม”  แลวเราบอกวา 
เปนไปไมไดหรอก  เขาก็เช่ือนะ  เขาเขามากราบแลวเขาก็บอกวา  “ถาอยางนัน้ครบูา 
อาจารยชวยชี้นําก็ยงัดีกวา” 

เราบอกวา  เวลาพอแมพูดวาลูกนี้พอแมรักลูกไหม  เพราะพอแมก็อยากใหลูกเปน 
คนดีทั้งหมด ฟงสิ แลวลูกมันจะรําคาญพอแมไหม ลูกมนัก็จะรําคาญพอแม มันก็จะบอก 
วาพอแมนีจุ้กจิก  เวลาเราคิดถึงมรรค  ผล นิพพาน  เราก็อยากจะได  แตเวลาครูบาอาจารย 
พูดละ เพราะวุฒิภาวะของเราต่ํา มันไมคิดวานัน่เปนคําสอน แตมันคิดวาเปนการจูจี้จกุจิก 
มันนารําคาญ  เพราะอะไร  เพราะวุฒิภาวะมนัไมถึงใชไหม  แตถาวุฒิภาวะมันถึงนะ พอ
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ทานพูดมามนัจะซึง้ไปหมด  แลวมันกเ็ขาใจหมด  ถาจิตเรามันสงู  สูงที่ไหน  สูงทีว่าเรา 
สามารถควบคุมมันได เราสามารถทําได 

อยางนัน้คือเขาคิดของเขาเองเพราะมมีุมมองอยางนี ้ เราจะพูดวา  เพราะชาวพุทธ 
หรือนกัปฏิบัตเิราอยากจะไดผลดีๆ  อยากจะไดผลไวๆ  นี่ไงมนักเ็ลยไปเขาทางพวกสิบ 
แปดมงกฎุ  มีสํานักปฏบิัติเยอะมากที่เขาบอกวา  “ถาใครใหเรามา  ๕  ลาน  คนนั้นจะได 
เปนพระอรหันต  ถาใครให  ๔  ลานจะไดเปนพระอนาคามี  ถาให  ๒  ลานจะไดเปนพระ 
สกิทาคามี  แลวถาใหแคลานเดียวนี้เขาอาจจะไมรับนะ  แตถารับอาจจะไดเปนพระ 
โสดาบัน” คือซื้อเอา! “ถาเอ็งมีเงินมาใหขา แลวเอง็จะไดเปนขั้นเปนตอนไปเลย” แลวเรา 
ก็เช่ือเพราะเราอยากได 

นี่ไงถาเรามีความคิดอยางนีม้ันก็จะเปนเรื่องธุรกิจแลกเปลีย่นกนัทัง้นัน้  แตมันไม 
เปนความจริง   ถามันซือ้ไดจรงิมนัทําไดจริง พระพทุธเจาทานจะยัดใสใจเราใหหมดแลว 
เพราะพระพุทธเจาปรารถนามารือ้สัตวขนสัตว  แตถาเปนพระพุทธเจาทานจะมีพุทธกิจ 
๕ เชาเล็งญาณ  กอนรุงอรุณทานจะเล็งญาณเลยวามจีิตดวงไหน มีความรูสึกในหัวใจของ 
มนุษยคนไหนที่จิตใจมนัไดสรางบุญมา  มีวุฒิภาวะที่จะรับมรรคผลได  แลวอายุเขาสั้น 
เขาจะตายไว ทานจะไปเอาจิตดวงนัน้กอน 

แตถาพูดถึงวา “ถาทานจะมารื้อสัตวขนสัตว ทุกคนก็ตองไดเหมือนกนัหมดสิ 
แบบประชาธิปไตย พระพุทธเจาลําเอียง เพราะพระพุทธเจาจะตองสอนทุกๆ คนสิ แลว 
ทําไมตองเลง็ญาณ ตองไปเอาคนนูน เหาะไปตั้งไกล แลวประชาชนใกลๆ เยอะแยะไป 
หมดเลย ทําไมไมเอาละ” 

เพราะเขาคิดแบบนี้ไง “พระพทุธเจาตองมาสอนเราสิ  พุทธเจาตองมาเทศนใหเรา 
ฟงสิ เราก็อยากจะเปนพระอรหันต พระพุทธเจาไมมาเทศนสักท”ี 

คนอยางนี้จะไมไดเปนพระอรหนัตหรอก  เพราะมนัเปนคนขี้เกียจ คนมักงาย คน 
อยากไดโดยไมลงทนุลงแรง เปนไปไมได!
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อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนพุทธอุปฏฐาก  ตอนไปเยี่ยมญาติ  ไปเห็นเขากําลัง 
ทําอาหารมากมาย 

“วันนี้เขามงีานอะไรกนั  จะมีงานนักขัตฤกษอะไร?” 

“ไมใช  พระพุทธเจาเกิดแลว  จะไปทําบุญกับองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
พุทธะเกิดแลว” 

พออนาถบิณฑิกเศรษฐีไดฟงคําวา  “พุทธะ”  อนาถบิณฑิกเศรษฐีอยูไมติดเลย 
อยากจะไปเดี๋ยวนีเ้ลย  อยากจะไปกราบพระพุทธเจา  อยากจะไปกราบพระอรหนัต  อยาก 
กราบมาก เพราะใจฝกใฝ ใจแสวงหามาตลอด จึงเรยีกรองใหญาติพาไปเฝาในคืนนั้น แต 
ญาติก็พาไปไมไดเพราะมงีานที่ตองทําอยู  เห็นไหม  เขาทนไมไหวเลย  สุดทายแลวพอ 
พระพุทธเจามาฉันที่บาน  ก็อาราธนาพระพทุธเจากลับไปทีเ่มอืงของเขา  แลวบอกวาเขา 
จะไปสรางวัดให 

นี่คือเขาขวนขวายของเขามาก  แตพวกเรากลบัมาบอกวา “ประชาธิปไตย ตองมี 
สิทธิเสมอภาค” 

สิทธิที่มึงจะตายไง สิทธิตายเปลาๆ ไง สิทธิที่เกิดขึน้มาแลวมันจะตองตาย เพราะ 
อะไร เพราะมนัจะตองหมดอายุขัยไป 

แลวก็มคีนทีท่ิฏฐิมานะ สุภัททะเปนพราหมณทีถ่ือตวัถือตนมาก เขาถอืวาเขาเปน 
ผูที่มีปญญามาก  เขาคิดวาพระพุทธเจาก็เปนพราหมณเหมือนกนั  และพระพทุธเจามอีายุ 
นอยกวา  แลวถาเขาจะไปเขาเฝาพระพุทธเจามนักเ็สียศักดิ์ศรี  เพราะเขาถอืตัวถอืตนวามี 
วิชาการมาก  คืนนั้นเปนวันวิสาขบูชาที่พระพทุธเจาจะปรนิิพพาน  เขาก็ไดขาวอยู    เขาก็ 
คิดวา  “ถาคืนนี้เราไมไปเขาเฝาพระพทุธเจา  เราก็จะหมดโอกาสแลว  เพราะคืนนี้ 
พระพุทธเจาจะปรนิิพพานแลว    ถาเรายังคิดวาเราเกง  แตทําไมในหัวใจเรามันก็ยังมี 
อะไรๆ อยู” จึงตัดสินใจไปเขาเฝาพระพทุธเจา 

เวลาไปเขาเฝาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาซึ่งกาํลังจะปรินิพพาน  พระ 
อานนททานก็กนัไว แลวพระพุทธเจาทานก็ไดยนิเสยีงตอรองกันอยู
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“อานนท   นั่นใคร?” 

“สุภัททะ จะมาเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา” 

“ปลอยใหเขาเขามาเถอะ เรามาปรนิิพพานทีน่ี่กเ็พื่อพราหมณคนนี้คนหนึ่งดวย” 

พอเขาไป  สุภทัทะกถ็ามพระพุทธเจาเลย  เพราะเขาคิดวาตัวเขานีม้ีปญญามาก  รู 
ไปหมดเลย

“ในลัทธิตางๆ ในศาสนาตางๆ เขาก็จะบอกวาคําสอนของเขานัน้ดีและถกูตองไป 
ทั้งหมดเลย แลวพระพทุธเจาจะตัดสินวาอยางไร?” 

พระพุทธเจาบอกเลยวา “ไมมีรอยเทาบนอากาศ ศาสนาไหนไมมมีรรค (มรรคคือ 
อะไร ดําริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ไมมีมรรคกค็ือไมมเีหต)ุ ศาสนานั้นไมมีผล สุภัททะ 
เธออยาถามใหมากไปเลย เราไมมีเวลา” 

แลวทานก็ใหพระอานนทบวชให  แลวใหปฏิบัตขิึ้นมาเลย  คือทานจะใหเอา 
รอยเทาในใจเรา    เอารอยเทารอยธรรมทีเ่กิดขึน้จากใจ  เอาเดีย๋วนี!้  เสร็จแลวพอปฏิบัติ 
ขึ้นมาจนถึงที่สุดก็เปนพระอรหันตได  เพราะดวยความถอืตัวถอืตนที่ทําใหเกอืบไมทัน 
พระพุทธเจาซึ่งกําลังจะปรนิิพพานอยูแลว 

แตนี่ชาวพุทธก็มาบอกวา “ประชาธิปไตย ตองสอนเราสิ” 

มึงก็กลับไปสอนตวัมึงกอนส!ิ  สอนหัวใจวาใหมนัเปดกวาง  ใหรูจักออนนอม 
ถอมตน  อยางเชน  ดินทีเ่ขาจะเอามาปนโองปนไห    เขาจะตองเหยียบ  เขาจะตองย่ํา  เขา 
จะตองหมัก  เขาจะตองทําใหมันสมควรแกการงาน  จิตใจที่มีทฏิฐิมานะมันกเ็หมอืนกับ 
กอนหนิ แลวมนัจะมาปฏิบัติ มนักเ็หมอืนเอาหินมาปนโอง! 

ยอนกลับมาที่ใจเรา  ยอนกลบัมาใหรูจกัหัวใจของเราวา  หัวใจของเรามนัควรแก 
การงานไหม  หัวใจของเรามนัสมควรไหม  ถาสมควรเราก็จะรับธรรมได  เราจะเขากับ 
ธรรมได  ธรรมะนีอ้อนนิม่ควรแกหัวใจมาก  แตหัวใจของเรากระดาง  หัวใจของเรานีถ้า
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มันดมีันก็ดีสุดยอด    แตถามันช่ัวมนัก็ฆาใครไดหมดเลย    มันฆายกโคตรไดเลย      เราถึง 
ตองทําสิ่งที่ดีๆ เราตองมีสติเพือ่ประโยชนกับมนั เพือ่หัวใจของเรา 

เราเปนชาวพุทธ  “พุทธะ”  คือ  ผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบาน  ถาจะเขาถึงศาสนาเขาถึงสัจ 
ธรรมมันตองเขาถึงหัวใจ  ถาเขาถึงหัวใจมันจะสะเทือนใจมาก  แลวมันจะทําแตสิ่งทีด่ี 
ชีวิตนี้ที่เกิดมามนัทกุขยากมาพอแลว 

พวกวยัรุนจะมองวาโลกนี้แจมใสมาก  โลกนีน้าอยูมาก  แตคนที่อายมุาก  คนที่ 
เหมือนไมใกลฝง เขาจะมมีุมมองตางกัน แลวพอเราเกิดมาเราก็ใชชีวิตไป ตอนรางกายยงั 
แข็งแรง  เรายังมคีวามปกติอยู  เราก็ไมขวนขวาย  แตพอรางกายออนแอขึ้นมารางกายมัน 
ชราภาพไป  มันจะตองลงทุนมากกวาเปน  ๒  เทา  ถารางกายยังปกตเิรากจ็ะทําอะไรได 
ดวยความแข็งแรง    จะมานั่งสมาธิภาวนานี้เราก็ทาํไดมากกวา  แตพอรางกายเราเสื่อม 
โทรมลงไป พอเราจะมาปฏบิัติ แคขยับมนัก็ปวดแลว 

เมื่อกอนตอนที่เราอยูกับครูบาอาจารย  แลวทานบนวาปวดเอว  เราก็คิดในใจวา 
“มันเปนยงัไงนอ?”  แตเดี๋ยวนีเ้รารูหมดเลย  (หัวเราะ)  เมื่อกอนตอนเราอยูกับครบูา 
อาจารย  ทานจะพูดวาปวดเอว  เราก็คิดวา  “เอะ..  มันเปนยงัไง?”  เพราะตอนนัน้เรายัง 
วัยรุนยังไฟแรงอยู พอมาตอนนี้เราเขาใจแลววาปวดเอวมันเปนยังไง แลวตอไปพวกเราก็ 
จะเขาใจ นีพู่ดถึงวาถาเราตั้งใจของเราแลวมนัก็จะเปนประโยชนตรงนี้ 

มันมีคําถามหนึง่ที่ดีมากๆ เอาอนันี้กอนเลย 

ถาม:  ๑.  เมื่อเริ่มภาวนาตอนแรกๆ  จะปวดตรงหนาผากมากครับ  เพราะเพงมากแลวเกร็ง 
ปจจุบนันีเ้ปลีย่นมาเปนพุทโธที่ปลายจมกูครบั 

หลวงพอ: โดยพื้นฐาน เวลาพระพุทธเจาจะสอน ทานจะเทศนอนุปุพพิกถา จะเทศนเรื่อง 
ของทาน เพื่อใหเราคิดถึงเรื่องของทาน พอคนไดทําทานแลวมันจะมีบุญกุศลแลวจะไป 
เกิดเปนเทวดา  แลวถาพูดถึงบุญที่มากกวาการเกิดเปนเทวดาก็คือเนกขัมมะ เห็นไหม 
พระพุทธเจาจะบอกวาถาทําบุญแลวก็จะไดอยางนั้นๆ เพื่อใหจิตใจควรแกการงาน
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ทีนี้ในการภาวนาก็เหมือนกัน ในการภาวนานี้เราจะตองปรับพื้นฐานของเรา เวลา 
เราจะปรับพื้นฐานก็คือพุทโธๆ นี่แหละ มีคนถามวา “ทําไมตองพุทโธดวยละ ทําอยาง 
อื่นไมไดหรือ?” 

อยางอื่นก็ได พุทโธ ธัมโม สังโฆ มรณานุสติ คิดถึงความตายก็ได อะไรก็ได 

คําวา  “อะไรก็ได” เพราะเหตุใด เพราะขอนไมหรือสสารทุกอยางมันไมมีชีวิต 
มันคิดไมได แตจิตของคนมันเปนพลังงานที่มันสงออก มันมีกระแสของมัน แลวโดย 
สัญชาตญาณของมัน มันมีความรูสึกของมัน มันมีความคิดได แตความคิดนี้มันโดน 
ครอบงําไวโดยมาร โดยอวิชชา 

คําวา “อวิชชา” นี้มันก็รูตัวเอง คือรูวามีความรูสึกอยู แตไมรูจักควบคุม   สวน 
“วิชชา” คือเรารูขอเท็จจริง เห็นไหม  เหมือนทางการแพทยที่เขาจะรูถึงพฤติกรรมความ 
เปนอยูของมนุษยวา ถาประพฤติตัวอยางไร แลวมันก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บตามพฤติกรรม 
นั้น 

กิเลสนี้มันเปนสัญชาตญาณของมัน  พฤติกรรมของกิ เลส พฤติกรรมของ 
พันธุกรรมทางจิต จิตมันมีพันธุกรรม มันถึงมีพฤติกรรมอยางนั้น ถามันใชของมันอยู 
อยางนั้นตลอดไป กิเลสมันก็ตอกย้ําใจ มันก็เจ็บปวดแสบรอนตามธรรมชาติของมัน ทั้งๆ 
ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา แตพฤติกรรมของมันโดยอวิชชา มันก็ไมรูจัก แลว 
เหยียบย่ํา เรียกรองสิทธิ ใหคะแนน ใหความสําคัญกับตัวเอง แตไมรูจักอะไรเลย เห็น 
ไหม โดยธรรมชาติของกิเลสมันเปนอยางนั้น 

ทีนี้พอเรามาศึกษาธรรม เพราะเราเชื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา ตองปรับพฤติกรรมของมัน เราถึงตองมากําหนด 
พุทโธๆ คือคําปรับพฤติกรรม เพราะอะไร  เพราะพุทโธคือชื่อขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา “พุทธะ”  คือ ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เปนไกตัวแรกที่เอาหัวใจเจาะอวิชชา อวิชชาเหมือนเปลือกไข หัวใจเหมือนเนื้อไข มัน 
เปนพลังงานที่ไดสรางสมขึ้นมาจนเปนไขที่มีชีวิตที่มันฟกตัวเปนไก แลวเจาะฟองไข
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ออกมาเปนตัวแรก เห็นไหม นี่คือพุทธะ  แลวเราก็กําหนดถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา ผูเปนศาสดาของเรา “พุทธะ” ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน 

“พุทธะ- พุทโธ”  ที่เรามากําหนดพุทโธๆ เห็นไหม พฤติกรรมของจิตมันเคยเปน 
อวิชชา มันเคยเปนมาร เคยเปนจริตนิสัย ถาเปนโทสจริตก็ขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้ทําลายคน ถา 
เปนโมหจริต ความหลงก็หลงกับตัวเอง วาตัวเองใหญตัวเองโต ทั้งๆ ที่โงแสนโงนัก แต 
มันก็ยังบอกวามันเกง มันแน มันยอด  นี่คือมันหลงตัวเอง 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันอยูที่หัวใจตลอด  แลวพฤติกรรมของมันก็ 
ปนปวนในหัวใจ แลวก็ไปศึกษาธรรมะกัน ไปศึกษาดวยความหลง ศึกษาดวยความโกรธ 
ศึกษาดวยความโง ที่ศึกษามามันก็เปนขี้หมดเลย ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เห็นไหม  มันเปน 
ปริยัติ ศึกษามาเปนทางวิชาการ แตพอมาปฏิบัติก็ยังงง ตอนศึกษานี่รูไปหมดทุกอยางเลย 
แตก็ยังตองมาถามวา “แลวจะทํายังไงละ? แลวจะทําที่ไหนละ?” เพราะอะไร  เพราะที่ 
ศึกษามามันเปนปริยัติ แลวเราจะมาปฏิบัติ เราก็กําหนดพุทโธๆ 

พฤติกรรมของมัน มันเคยเปนอิสรภาพ มันเคยคิดของมัน มันเคยเหยียบย่ํา มัน 
เคยสรางภาพ แลวมันก็เหยียบหัวใจอยูนี่ พุทโธๆ นี้เพื่อใหมันรูจักตัวมันเอง ใหมันนึกถึง 
พุทโธก็คือใหมันนึกถึงธรรม เพื่อไมใหพฤติกรรมนี้มันคิดอยูในรองเดิมของมัน ที่มันจะ 
คิดไปตามธรรมชาติของมัน แตจะบังคับพลังงานอันนี้ใหเปลี่ยนมาเปนพุทโธ  แลวมันก็ 
จะตอตาน  มันจะไมยอมกระทํา เพราะมันจะทําตามความเคยชินของมัน ถาใหคิดไป 
ตามความพอใจของมัน จะลื่นไหลเลย จะนั่ง ๕ ชั่วโมงก็ได แตถาใหมากําหนดพุทโธๆ 
มันจะอึดอัดขัดของไปหมดเลย 

ตอนเริ่มตนมันจะเปนอยางนั้นกันทุกคน เพราะอะไร เพราะมันเปนคําบริกรรม 
มันจะยอนกลับมา พุทโธๆ เพื่อใหเปลี่ยนพฤติกรรม พุทโธๆ มันจะไปทําใหใจนี้เขามา 
เปนอิสระ เพื่อไมใหกิเลสมันครอบงํา พอเราพุทโธๆๆ ไปแลวมันจะเห็นผล แลวมันจะ 
เขาใจวาทําไมถึงตองพุทโธ



สมาธิที่ถูกตอง ๑๙ 

ทีนี้พอพุทโธขึ้นมาแลวมันปวด เห็นไหม ปวดเพราะอะไร ปวดเพราะบางทีมัน 
เกร็งเกินไป เราจะตองทําใจใหมันเปนปกติแลวพุทโธๆ แลวถามันมีปญหาขึ้นมา เราก็ 
กลับมาที่พุทโธ เพราะคําวา พุทโธ  ธัมโม สังโฆ นี้จะปองกันผี ปองกันทุกอยางไดหมด 
เพราะสิ่งที่เปนผีเปนเปรตที่เราเห็น เพราะจิตมันรูจิตมันเห็น แตถากลับมาที่พุทโธ 
กลับมาที่ตัวจิตแลวทุกอยางจะดับหมด มันจะปองกันไดหมดเลย 

ที่เขาบอกวา “พอเราพุทโธๆ แลวเวลาเจอผี ผีมันก็ยังหลอกอยูเลย ผีมันยังไมเห็น 
หายไปเลย” 

แบบนั้นคือมันก็นึกพุทโธ แตใจมันก็ยังกลัวผีอยู  คือมันพุทโธไมจริง พอมันกลัว 
ผีแตมันก็อยากไปดู กลัวผีแตก็ยังหาวาผีอยูไหน พอกลัวสิ่งใดแตมันก็จะไปเอา เห็นไหม 
เราถึงบอกวาโดยสัญชาตญาณ โดยพฤติกรรม คือความกลัว ความโลภ ความโกรธ ความ 
หลง มันเปนอนุสัย มันอยูกับจิต แลวเรานึกพุทโธจากภายนอก นึกพุทโธจากความคิด 
มันก็เลยยังไมสามารถทําใหจิตนี้เปนอิสรภาพได แตถาเรานึกพุทโธดวยความจริง นึกพทุ 
โธใหเต็มที่ มันก็จะเปนอิสรภาพได พอจิตมันเปนอิสรภาพนะ จิตนี้จะเปนอิสรภาพโดย 
ตัวมันเอง มันจะไมรับรูเรื่องผีเรื่องสาง ไมรับรูสิ่งใดๆเลย แลวสิ่งนั้นมันจะมาหลอกได 
ไหม...ไมไดเลย 

แลวถามันปวด  พอเรามากําหนดพุทโธแลวความปวดนั้นมันจะหายไปได แตที่ 
มันเปนความวิตกกังวลหรือมันเปนอะไรตางๆ  นี้ก็เพราะความรับรูไง มันเปนความ 
มหัศจรรยของจิต ถาสิ่งใดที่มันสงสัย เชน ปวดหัว หรือถาปวดตรงไหนมันก็จะไปอยูที่ 
ตรงนั้นตลอดเวลา แตถาเปลี่ยนมาเปนปลายจมูกก็ได แตอยาใหจมูกมันปวดอีกละ 

ตอนเริ่มทําใหมๆ มันจะดี แลวถามันจะปวดอีก เราก็ตองทําความเขาใจกับตัวเอง 
ทําความเขาใจกับจิตวาเรานี้จะทําคุณงามความดี แตคุณงามความดีนี้มันก็เหมือนเข็นครก 
ขึ้นภูเขา มันตองทุกข มันตองยาก แลวเราก็ตั้งจิตของเราใหเปนกลาง ใหเปนปกติแลว 
กําหนดพุทโธๆๆๆ ถามันหนวง ถามันมีความกดดัน  เราก็พยายามผอนคลายใหมันมาอยู 
กับพุทโธ เราอยาไปรับรู   ถาหากยิ่งไปรับรู เห็นไหม อยางเชนของเหม็นนี้มันก็จะชอบ 
เอานิ้วไปจิ้ม มันชอบดม
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นี่ก็เหมือนกัน ปวดอยูที่ไหนมันก็อยากจะรู  จิตโงมันเปนอยางนั้น สิ่งตางๆที่รับรู 
นี้จิตมันเปนผูไปรับรูทั้งหมด ถาจิตฉลาด มันจะกลับมาที่ตัวมันเอง แลวทุกอยางจะดับ 
หมด กลิ่นมันก็สักแตวากลิ่น ความปวดมันก็ไมมีถาจิตไมออกไปรับรู พอเราพุทโธไปถึง 
จิตเปนสักแตวา รางกายนี้จะชาหมด นี่คือสักแตวา แตถาพุทโธๆ ไปจนถึงที่สุดแลว ถา 
จิตหดตัวเขามา รางกายนี้จะดับหมด “สักแตวารู” 

กระบวนการของสมถะมันเปนอยางนี้ กระบวนการของสมถะก็เหมือนเราตักน้ํา 
ใสตุมใสไห มันก็จะเต็มตุมเต็มไหอยูแคนั้น แตถาไมมีน้ําในตุมในไห เราก็จะทําอาหาร 
ไมได เราจะดํารงชีวิตไมไดเลยถาในตุมเราไมมีน้ําสักหยด ถาไมมีน้ําสักหยดแลวเราจะ 
กินน้ําที่ไหน แลวเราจะดํารงชีวิตอยางไร 

ที่เขาบอกวา “พุทโธไมจําเปน” มันก็คือน้ําไมจําเปน ทุกอยางไมจําเปน ชีวิตเรา 
จะปฏิเสธน้ําไดไหม มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได  ในการประพฤติปฏิบัติ ถาไมมีพุทโธ ไมมี 
จิต ไมมีสมาธิเปนพื้นฐาน ในการปฏิบัตินั้นมันก็เพอเจอทั้งหมด มันเปนโลกียปญญา 
มันเปนปญญาของกิเลส มันเปนปญญาจากการคาดหมาย 

แตพอมีน้ํา เราจะตม  จะทําแกง จะหุงขาว จะซักผา จะอาบน้ํา น้ํานี้จะใช 
ประโยชนไดทุกๆ อยางเลย ถาจิตที่มันสงบแลวแตไมมีวุฒิภาวะ หมายถึงวา เราไมได 
สรางบุญกุศลมา พอสงบแลวแตก็ยังใชงานไมเปน ไดตักน้ําจนเต็มตุมเลย แลวขี้หวงขี้ 
เหนียวไมยอมใชน้ํา ปลอยใหน้ําเต็มตุมอยูอยางนั้น “โอย.. ถาใชไป เดี๋ยวน้ํามันพรอง” 
ถาไปรักษาน้ําไวมันก็จะอยูแคนั้นละ 

มีน้ําแลวตองเอาน้ําออกมาใช แตถาไมมีน้ํา แลวจะใชน้ํา มันก็ไมมีน้ําจะใช  นี่ละ 
สมถะมันเปนอยางนี้ สมาธิมันสําคัญตรงนี้ สําคัญวาถามีสมาธิแลวก็ตองใชสมาธิใหเปน 
ดวย  ขนาดเราจะหาสมาธิเราก็ยังหาไมไดเลย แลวพอจะใชก็ใชไมเปนอีก การปฏิบัติมัน 
จะเปนการฝกฝน แลววิวัฒนาการของจิตมันจะพัฒนาการของมันไป 

คนที่ภาวนาแลวถาเปนพระ โสดาบันจะตองรูจักสมาธิ จะตองพูดถึงสมาธิถูก 
จะตองรูจักวาพอเปนสมาธิแลวออกวิปสสนาอยางไร
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แตถาเขาบรรลุธรรม แลวมาบอกวา “นูนก็ไมจําเปน นี่ก็ไมจําเปน” เราก็จะบอก 
วา ชีวิตมึงก็ไมจําเปน ไอชีวิตคนพูดก็ไมจําเปน มึงก็ไปตายซะ คือมันพูดของมันไปคน 
เดียวไง กิเลสอาปากพูด กิเลสพาหัวใจออกมาพูด แลวมันก็ยังไมเขาใจวากิเลสมันพูดเลย 
แตถาคนจริง มันจะเปนอยางนี้แนนอน ถาเปนการประพฤติปฏิบัติตามความจริง 

มันจะปวดหนาผากหรือมันจะปวดสิ่งใด ถามันเกร็งมากเกินไปหรือเพงมาก 
เกินไปมันก็แกไขได เหมือนเราตักอาหารใสปาก อยางเชน น้ําพริก  พอตักใสปาก โอโฮ 
.. ถาใสพริกมากไปมันก็เผ็ด แลวเราจะกินเผ็ดๆ อยางนั้นตลอดไปหรือ ถาน้ําพริกเราเปบ 
ใสปากแลวมันเผ็ด  คราวหนาเราก็ใสพริกนอยๆ  คราวนี้ก็จะไมคอยเผ็ดแลว เห็นไหม 
แลวถามันยังเผ็ดเกินไปเราก็ลดพริกลงอีก แลวถามันพอดี เออ.. อยางนี้กลมกลอม อยาง 
นี้ดีแลว 

พุทโธก็เหมือนกัน  ถามันเกร็ง มันปวด เราลดได เราตั้งสติได เราทําได  แตทําไม 
มันเผ็ดแลวก็ยังฝนกินเผ็ดๆ อยูอยางนั้นละ หรือวาอาจารยสอนใหกินเผ็ดก็เลยตองกิน 
เผ็ดตาม ก็อาจารยทานชอบเผ็ดแตเราไมชอบเผ็ด  คือเราจะบอกวาพุทโธๆ นี้จะกําหนด 
เร็วก็ไดชาก็ได มันอยูที่เราวาเราทําไดมากไดนอย มันอยูที่เรา แตเริ่มตนเราก็ตองเขมแข็ง 
กันไวกอน อยางนี้ถูกตอง 

ถาม:  ๒.  เรื่องปญญาอบรมสมาธิ ขอความเมตตาอธิบายแบบละเอียด  เพื่อจําไวเปน 
แบบอยาง 

หลวงพอ: โดยพื้นฐานของชาวพุทธ  เพราะพระพุทธเจาสอนไววา “ศีล สมาธิ ปญญา” 
แลวเราก็ไปเขาใจวาตองเปนสมาธิกอนถึงจะเปนปญญา เห็นไหม เริ่มตนชาวพุทธจะ 
บอกเลยวา การถือศีลนั้นก็ตองใชปญญา เพราะถาไมมีปญญา การถือศีลอยางนั้นก็เปน 
ศีลเกร็ง ศีลอยางนั้นก็ไมใชศีลที่เปนมัชฌิมา 

ที่บอกวาการถือศีลนั้นจะตองมีปญญา ทีนี้การทําสมาธินี้มันก็ตองมีปญญา 
อยางเชนพุทโธๆ เรายังตองใชปญญาตองใชการใครครวญของเรา คําวา “ศีล สมาธิ 
ปญญา” โดยพื้นฐานของเราก็จะคิดวา สมาธินี้เปนตัวหลัก เราจะตองทําใหไดสมาธิกอน 
แลวคอยใชปญญา แตความจริงแลวในสมาธิมันก็มีปญญา ในปญญามันก็มีสมาธิ ถาใน
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ปญญาไมมีสมาธิ ความคิดของเราปญญาของเรามันก็จะลมลุกคลุกคลาน มันจะไมมีหลัก 
ไมมีเกณฑ แตถาในปญญาของเรามีสมาธิ มันจะมีจุดยืน แลวความคิดของเรามันจะ 
ปลอดโปรง ความคิดของเรามันจะมีมากขึ้น ความคิดอันนี้ เห็นไหม ในปญญามีสมาธิ 
ในสมาธิมีปญญา มันจะเกื้อกูลกัน พอเกื้อกูลกัน พุทโธๆ มันก็ชัดเจนขึ้น พุทโธๆ แลวใช 
ปญญาใครครวญของเรา พุทโธมันก็จะดีขึ้น 

คําวา “ศีล สมาธิ ปญญา” ดวยความเคยชิน เราก็คิดวาตองทําสมาธิกอน แตโดย 
จริตนิสัย โดยพันธุกรรมทางจิต พวกที่มีศรัทธาจริตนี้จะทําพุทโธไดงาย เพราะมันมี 
ศรัทธามีความเช่ือ แตถาเปนพุทธจริต พวกปญญาชน สวนใหญแลวพวกปญญาชนนี้จะ 
ใชลัดสั้น ใชวิปสสนาสายตรง แลวรูหมด แตนี่ก็คือกิเลสมันหลอก เพราะการกระทํา 
อยางนั้น การกระทําที่เราวาใชปญญาทั้งหมด มันเปนปญญาอบรมสมาธิ 

เราใชปญญาใครครวญ ใชปญญาตรึกในธรรม ตรึกในชีวิต ตรึกในสัจธรรม ตรึก 
ในทุกขของเรา  ตรึก หมายถึง คิดถึงความทุกขในชีวิตที่ผานมา  พอมันคิดขึ้นมา เห็น 
ไหม ดูอยางเวลาเราระลึกถึงความตาย “มรณานุสติ” ตายๆๆๆๆ  ชีวิตเรานี้เราจะหาทาง 
ออกอยางไร เราตองตายนะ แลวเราจะมัวหาสมบัติ เราจะทุกขเราจะยาก เราจะขวนขวาย 
จนเกินกวาเหตุ  มันก็ไมถูกตอง  แตคนจะตายมันก็ตองมีเงินมีทองเพื่อใชทําศพของเรา 
เราก็หาเงินหาทองแตเราไมตองไปตื่นเตนจนลืมตัวเอง   นี่คือมรณานุสติ เห็นไหม มันก็ 
จะหยุดความคิดของเราได 

ปญญาอบรมสมาธิก็เหมือนกัน ในเมื่อถามีปญญาใครครวญเขาไป ปญญา 
ใครครวญในชีวิต ถาเปรียบเทียบใหเปนรูปธรรมเลย มันก็เหมือนการโคนตนไม กิเลส 
คือทิฏฐิมานะของเรานี้คือตนไมตนหนึ่ง พุทโธๆ นี้คือเราเอามีดฟนๆๆๆ ที่โคนตน พุท 
โธๆๆๆ เห็นไหม แลวเวลาตนไมมันจะขาดมันจะลมลง ตึง! เพราะตนไมมันใหญ 

แตถาเปนปญญาอบรมสมาธินะ คนที่ฟนโคนตนอยางนั้นเขาเปนคนโง เขาไม 
เปนคนฉลาด เพราะเวลาตนไมมันลม มันจะไปฟาดกับวัตถุ  ทําใหบานเรือนเราพังหมด 
เลย เห็นไหม ถาเราจะโคนตนไม เราจะตองขึ้นไปตัดกิ่งกานของมันกอน  ตัดกิ่งทีละกิ่ง 
เลาะกิ่งนั้น เลาะกิ่งนี้  แลวทิ้งลงมา.. ทิ้งลงมา..  เห็นไหม ทิ้งลงมาเรื่อยๆ แลวพอมาถึง
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โคน เราคอยมาตัดโคน ลําตนมันก็แคไมกี่เมตร แลวมันก็ลม  นี่ละคือปญญาอบรมสมาธิ 
โดยการเปรียบเทียบใหเปนรูปธรรม 

แตถาโดยการกระทํา เห็นไหม  พุทโธๆๆ นี้คืออะไร คือคําบริกรรม มันเกิดจาก 
จิต แตถาเปนปญญาอบรมสมาธิ  ปญญาโดยกระแสของความคิดมันจะมีโดยธรรมชาติ 
ของมันอยูแลว โดยสัญชาตญาณของมนุษย คนที่เกิดมาเปนมนุษยนี้ก็จะมีธาตุ ๔ และ 
ขันธ ๕ และปฏิสนธิจิต ถาหากไมมีปฏิสนธิจิตมาเกิดในไขของแม มันก็จะเปนมนุษย 
ขึ้นมาไมได ถาแคไขของแมจะสามารถเปนมนุษยขึ้นมาได  แลวเวลาประจําเดือนมา มัน 
ไดขับไขทิ้งไปตั้งเทาไร เพราะไขเปลาๆ มันจะเกิดขึ้นมาเปนคนไมได  มันจะตองมี 
ปฏิสนธิจิตมาเกิดในไข พอเกิดเปนมนุษยขึ้นมาแลวอยูในครรภ ๙ เดือน มันก็มีความคิด 
มันก็มีความรูสึกของมัน มีสถานะของมัน แลวเวลาคลอดออกมา เห็นไหม โดยสถานะ 
พอแมก็จะตองสอนวานี่ถูกนี่ผิด  คือสอนสมมุติให 

ถาเปนทางโลกก็จะบอกวา การสอนอยางนี้คือสอนใหฉลาด สอนใหรูทันโลก 
สอนใหสื่อความหมายกับโลก แตถาเปนทางธรรมะ มันคือการสอนใหยึดติด เพราะจิต 
เด็กมันใสสะอาดแตก็ตองสอนมัน พอสอนมันแลวมันรับรูของมันขึ้นมา สิ่งที่รับรูนี้มัน 
เปนสัญญา  โดยสัญชาตญาณมันก็จะมีความรูสึกอยูแลว มันก็จะมีความคิดอยูแลว   พอ 
เราโตขึ้นมาแลวเราก็มาปฏิบัติธรรม เห็นไหม เราใชปญญาอบรมสมาธิ เพราะเราฟุงซาน 
เพราะเรามีความทุกข เพราะความคิดนี้เราควบคุมมันไมได ความคิดที่ควบคุมไมไดนี้มัน 
จะใชความคิดตางๆ มาเหยียบย่ํ า เรา มาทําลายเรา ทั้งๆ ที่ เราตรึกในธรรมของ 
พระพุทธเจาวานิพพานเปนอยางนั้นๆ รูหมดเลย แตในหัวใจก็ทุกข รูจักนิพพานแตก็ยัง 
ทุกขนาดูเลย เพราะวานิพพานกับหัวใจเรามันคนละเรื่องกัน นิพพานนี้เปนช่ือ  เปนสิ่งที่ 
พระพุทธเจาทานตรัสรูธรรมขึ้นมาแลวทานวางธรรมไว พอเราอยากไดมากเราก็เลยไป 
เอาช่ือนิพพานมา  แลวก็มาคิดวานิพพานเปนอยางนั้นๆ ก็วากันไป แตก็ยังเปนทุกขกัน 
ทั้งนั้นเลย 

แตถาเปนสัจจะความจริงของเรา เห็นไหม ลองตรึกในธรรมขึ้นมา นิพพานคือ 
อะไร? เรารูนิพพานจริงหรือไมจริง? ถาไมจริงแลวอะไรที่มันเปนความถูกตองดีงาม? 
ถามันมีสติไลเขามา นี่ละคือปญญาอบรมสมาธิ ตรึกในธรรมของพระพุทธเจา คิดถึง
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เรื่องในชีวิตประจําวัน คิดถึงเรื่องใดก็แลวแต เพราะโดยธรรมชาติของจิตก็เหมือนสมกับ 
เปลือกสม พลังงานคือตัวจิตนี้เปนเนื้อสม แลวขันธ ๕  หรือความคิดของเราเปนเปลือก 
สม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนเปลือกสม 

โดยทั่วไปแลวถาเราจะหยิบสม เราก็ตองหยิบโดนเปลือกสมแนนอน ธรรมของ 
พระพุทธเจาที่เราจะคิดอยางไรก็แลวแต มันก็คือคิดโดยเปลือกสมแนนอน การคิดโดย 
เปลือกสมนี้มันก็เปนความคิดที่เกิดจากกิเลสตัณหาความทะยานอยาก ความสกปรก 

พอมันคิดมันก็จะอยูในความสกปรกของมันอยูตลอดเวลา แลวถาเราใชปญญา 
อบรมสมาธิ คือเราใชปญญาใครครวญความคิดของเรา มันก็เหมือนกับเราปอกเปลอืกสม 
พอเปลือกสมโดนปอกออกแลวมันก็จะเปนเนื้อสม ความคิดตางๆ ที่มันใหผลเปนทุกข 
ถาเราตามความคิดทัน  ความคิดมันจะหยุด เหมือนกับเราปอกเปลือกสม มันจะหยุดๆๆ 
แตมันยังปอกไมหมด เดี๋ยวเปลือกสมมันก็จะมาหุมอยางเกาอีก เราก็ทําไปเรื่อยๆ รูทัน 
ความคิดนี้อยูตลอด 

รูทันไดอยางไร ตอนนี้แมแตกายกับจิต เรายังแบงไมถูกเลยวาอะไรเปนกายอะไร 
เปนจิต แลวพอมีความคิดเกิดขึ้นมา เราจะเห็นความคิดไดอยางไร แมแตกายกับจิต กายที่ 
จับไดอยางนี้เรายังเห็นตัวเราไมไดเลย แลวความคิดที่เปนนามธรรม เราจะเอาอะไรไป 
จับมัน แลวเราจะจับเปลือกสมมาปอกเปลือกสมไดอยางไร ก็ใชสติไง เวลาเราคิดขึ้นมา 
คิดถึงลูกคิดถึงหลาน พอมันคิด เราก็มีสติรูวา “นี่เราคิดแลว” แตเมื่อกอนเราจะไมรู 

แตถาต้ังสตินะ “นี่เรากําลังคิดแลว เราคิดเรื่องอะไร? แลวคิดทําไม? ที่เราคิดมันมี 
เหตุผลอะไร? เราคิดแลวมันใหความทุกขกับเราไหม?” 

แลวถาคิดในเรื่องที่มันเสียใจนี่จะคิดไดมากเลย แตเรื่องดีๆ นี่กลับคิดไมได ที่ 
อยากจะจํามันก็ลืม แลวไอที่อยากจะลืมมันก็จะจํา  มันจะหลอกตัวเองตลอดไป เห็นไหม 
เราก็ใชสติตามมันไป หาเหตุหาผล ความคิดที่หาเหตุผลนี้ถามันทันความคิดแลวความคิด 
หยุด มันจะเศราใจมากวาความคิดนี้ทําลายเราเอง เหมือนกับเทียนมันเผาไหมตัวมันเอง
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เห็นไหม มันใหแสงสวางแลวมันก็เผาไหมจนเทียนหมดเลม  เชนเดียวกับชีวิตของเราทั้ง 
ชีวิต 

ความคิดของเรานี้ที่ออกมาเปนทางวิชาการ เพราะความคิดมีสัญญามีขอมูล เราก็ 
ศึกษามาจนเรามีการศึกษา เราจะทําธุรกิจหรือเราจะทําสิ่งใดก็แลวแต เราก็ใชความคิด 
ของเราทํา เวลาเราจะหาผลประโยชนตางๆ เราก็ใชความคิดของเรานี้มาทํา เห็นไหม 
เทียนมันเผาไหมตัวมันเองจนมันหมดเลม ความคิดของเรา ชีวิตของเรา มันก็จะเผาไหม 
ตัวมันเองตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย แลวมันก็จะตายไปโดยที่มันทํางานไปโดย 
ธรรมชาติของมัน 

แตพอเรามีสติขึ้นมา ดูอยางเทียนนี้เวลามันเผาไหมตัวมันเอง มันใหแสงสวาง 
ไหม แสงสวางนี้มันเกิดประโยชนตอคนอื่นบางไหม แสงสวางนี้มันทําใหคนเห็นธรรม 
ไหม แลวความคิดของเราที่มันทําลายตัวเราเองอยูนี้ มันเผาไหมเราอยูนี้ เราจะเอามาเปน 
ประโยชนกับเราไดไหม 

ถาเราเอามาเปนประโยชน  มันจะสอนจิตเรา จิตเรามันโง มันถึงไมรูวาจิตกับ 
ความคิดมันตางอันตางจริง เวลาที่เราพิจารณาไปจนจิตเปนสมาธิแลว จิตเห็นอาการของ 
จิต แลวพิจารณาของมันไป “ขันธ ๕  ไมใชเรา เราไมใชขันธ ๕”  รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ไมใชเรา จิตเปนจิต ขันธ ๕ เปนขันธ เห็นไหม ตางอันตางจริง ความคิด 
ก็เปนความคิดจริงอันหนึ่ง จิตมันก็เปนจิตจริงอันหนึ่ง ความจริงกับความจริงมันสมดุล 
กันแลวมันปลอยวางกัน มันปลอยความคิด มันปลอยความยึดมั่นถือมั่น มันปลอยของ 
มัน นี่ไงสิ่งที่มันปลอย ก็เพราะมีปญญาอบรมสมาธิเขาไป พอวิปสสนาไปแลวมันจะเปน 
แบบนี้ 

ปญญาอบรมสมาธินี้ถาเราทําไปบอยครั้งเขา.. บอยครั้งเขา.. มันจะเปนจุดเริ่มตน 
ใหเราเห็นถึงความคิดของเรา ถาเรายังไมเห็นความคิดของเรา เรายังจับความคิดของเรา 
ไมได ก็เกิดวิปสสนาไมได 

ตามธรรมดาแลวทางโลกเขาจะบอกวา “ความคิดกับจิตนี้เปนอันเดียวกัน”
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ไมใช!  ตัวจิตเหมือนน้ําที่มันใสสะอาด แตความคิดนี้เหมือนกับเครื่องแกงที่ใส 
ผสมเสร็จแลวเปนแกงเขียวหวาน เปนแกงเผ็ด เปนแกงสม มันแสดงออกถึงวาแกงนั้น 
เปนอาหารที่ใหเรากินไดเพื่อการดํารงชีวิต แตน้ําเปลาๆ นี้ มันกินไมอรอย แตถาไมมีน้ํา 
มันก็จะเปนแกงขึ้นมาไมได ฉะนั้นเวลาแยกน้ํากับสิ่งผสมที่เปนแกงออกจากกัน เราแยก 
ไมไดในทางวัตถุ แตในทางความรูสึก ในทางความเปนจริงของหัวใจนี้มันแยกได 

ปญญาอบรมสมาธิ หมายถึง การแยกอารมณความรูสึก ความโกรธ ความเกลียด 
ความเจ็บ ความช้ําในหัวใจออกจากพลังงาน เห็นไหม พอออกจากพลังงาน ออกจากจิต 
เดิมแท ออกจากจิตที่มันเปนพลังงานเฉยๆ นี่ก็คือสมาธิ 

ปญญาอบรมสมาธิ มันทําไดจริงๆ แลวถาใครไปทําแลวมีปญหาใหมาถามเรา ถา 
เราสอนแลวทําไมไดนะ เราจะลุกขึ้นมาแลวใหทําโทษเลย จะไมบอกใหเอาปนยิงทิ้ง 
(หัวเราะ) เมื่อกอนเราจะบอกเลยวา ถากูสอนผิดจะใหเอาปนจอหัวกูแลวยิงทิ้งไปเลย 
เพราะเราทํามากอน เราทํามาแลว 

ปญญาอบรมสมาธิ พอมันไลเขาไป รูป รส กลิ่น เสียงเปนบวงของมาร เปน 
พวงดอกไมแหงมาร ทีนี้ รูป รส กลิ่น เสียง มันเปนตัวลอ แลวตัวจิตมันก็ออกไป แลวถา 
มีสติทัน คิดดูสิ มันอยากไดอะไร ก็อยากไดรูป เราก็ใชปญญาไลไปวา “รูปมันก็เปน 
อนิจจัง รูปก็ใหผลดีผลช่ัว รูปที่ดีก็ใหผลเปนผลที่ดีแตรูปที่ช่ัวก็ใหผลที่ช่ัว  รูปที่ใหผล 
เปนสุขใหผลเปนทุกข แลวเอ็งโงไปเอามันทําไมละ” เห็นไหม มันก็จะทิ้งบวงของมาร 

เสียงที่เขาชมมาวาคนนั้นดี เขาสรรเสริญมา โอโฮ.. ตัวลอยเชียว แตเวลาเขาติฉิน 
นินทาละ อูหูย.. เจ็บช้ําน้ําใจมาก  เสียงมันก็เปนเสียง เขาชมมึงมาตั้งแตเมื่อวาน มึงทําไม 
ไมตัวลอยตั้งแตเมื่อวานละ พอคนเขามาบอกวามึงดี โอโฮ.. ตัวลอยเลยนะ คือเขาพูดมา 
ตั้งแตเมื่อวานแตเราเพิ่งมาไดยินวันนี้ 

รูป รส กลิ่น เสียง มันเปนตัวกระตุนทั้งหมด แลวถาไมมีจิตของเราไปรับรู ไมมี 
กิเลสตัณหาความทะยานอยาก ไมมีความหลง ไมมีความไมเขาใจตัวเอง มันก็จะไปเสวย 
อารมณ แตถามีความเขาใจ  “เขาชมมาก็เพื่อจะหลอกใชเราไง เขาวาเราดีเราขยัน แลวก็ 
ใหงานเราทําไง เขาจะเอาเราไปใชงานไง ไอเราก็โงนะ เปนคนดีก็ตองขยันมั่นเพียร ก็ทํา
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เขาไปสิงานนะ” ถาเรารูทัน เราก็ไมหลงไปทําตามเสียงชมนั้น นี่ไงปญญาอบรมสมาธิ 
ไลความคิดใหทัน ถาไลความคิดทันแลวความคิดจะเกิดจากจิตนี้ไมได! แตเพราะเราไม 
ทันความคิดของเรา เพราะเราโดนกิเลสตัณหามันยุแหย 

คําวา “ยุแหย”  เราจะเห็นไดชัดเวลาที่คนยุคนแหยมันทําใหคนแตกความสามัคคี 
แตเวลากิเลสมันยุแยใจเรา เรากลับไมรูไมเห็นเลย  แตพอมีสติไลเขาไป.. ไลเขาไป.. 
ปญญาอบรมสมาธิมันไลเขาไปจนเห็นวา ความคิดนี้บางทีถาเรามีกําลังไมพอ ความคิด 
มันมาแรงมากเรารูเลย แลวเราก็ยันไวเฉยๆ แตถามันทัน พอความคิดจะเกิดขึ้นมา “ฮั่น 
แน!” แลวความคิดมันจะดับทันทีเลย มันอาย ดูสิ  บางทีเวลาเราคิดไมดี  แลวพอเรามีสติ 
“มึงคิดอีกแลว” ความคิดมันก็จะหยุดทันที เห็นไหม ไลเขาไป พอหยุดแลวนี่คือสติมัน 
ทัน ถาหยุดไดแสดงวาจิตมีกําลัง แตถาจิตไมมีกําลัง พอมันคิดเรากับความคิดก็จะไป 
ดวยกัน จะเอาอะไรก็เอา เราจะไปดวยหมดเลย 

แตถาเราหยุดความคิดได เราจะเปนอิสระไหม พอเราหยุดความคิดจนเปนอิสระ 
แลว จะไมมีใครมาใชเราไดใชไหม นี่ละปญญาอบรมสมาธิ พออบรมบอยครั้งเขา.. 
บอยครั้งเขา.. จนสมาธินี้มันตั้งมั่น หมายถึงวาเราจะตองมีความชํานาญแบบที่วามันจะ 
ประคองสมาธิไดตลอดไป พอประคองสมาธิไดนี้เขาเรียกวาเอกัคคตารมณ คือจิตมันจะ 
ตั้งมั่น 

“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นก็ตองดับไปเปนธรรมดา” โดย 
ธรรมชาติของพลังงานนี้มันจะอยูคงตัวไมได เพราะมันจะตองอาศัยอิงกับอะไรไว จิตนี้ 
มันก็อยูดวยตัวเองไมได เราถึงตองมีพุทโธ มีสติใหจิตนี้มันอิงอยู เพราะจิตนี้มันเปน 
นามธรรม    แตพอเราพิจารณาไปจนมันต้ังมั่น เราจะเห็นเวลาที่มันเสวยอารมณ มันจะ 
เสวยความคิด ความคิดนี้เปนขันธ พอมันแยกเขามาจนเปนตัวของมันเอง แลวมันเห็น 
สิ่งที่จิตเสวยความคิด พอคิดปบมันก็จะเปนความรูสึกเปนอารมณขึ้นมา พอมันจะเสวย 
ปบ ถาเราจับมันไดก็คือ “จิตเห็นอาการของจิต” จิตเห็นความคิดก็คือจิตเห็นอาการของ 
จิต แตตอนนี้เรายังไมรูจักวาอะไรเปนจิต อะไรเปนความคิด แตถาเราทําขึ้นไป มันจะ 
พัฒนาไป แลวมันจะเปนอยางนี้ แตตองเปนตามความจริงนะ
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พอฟงเทศนปบ เดี๋ยวพอกลับไปแลว เอ็งก็จะไปนั่งคิดวา “อันนั้นเปนความคิด 
อันนี้เปนจิต” มันจะไปสรางเลยวาเปนภูเขา ๒ ลูก แลวก็บอกวา “กูเห็นแลว” 

จะเห็นหรือไมเห็นมันไมสําคัญ เราทําของเราไป จะผิดหรือถูกก็ทําไป เพราะจิต 
มันเกิดดับเร็วมาก ดูสิ หนังที่เขาฉาย เห็นไหม วันละ๓ - ๔ รอบ แลวไอหนังของเรา ไอ 
ความคิดของเรามันฉายวันละลานๆ รอบ ลานๆ ความคิด ถาเรามีสติทัน เราจะจับได แลว 
เราก็จะมีโอกาสทําเปนลานๆ ครั้งตอวัน หลายลานครั้งดวย ฉะนั้นไลเขาไป.. ไลเขาไป.. 
มันจะมีงานใหเราทําตลอดเวลา ถาเรามีสติ  เราก็วิปสสนาไป  นี่คือคนภาวนาเปน 

คนภาวนาเปน หมายถึง คนที่ภาวนามาจนจิตมันต้ังมั่น แลวจิตมันมีเหตุมีผล 
มันจับกายจับจิตไดแลววิปสสนาไป มันแยกถูกแยกผิดได คนภาวนาเปนจะไมคลุกคลีกับ 
ใคร คนภาวนาเปนจะขอเวลามาปฏิบัติ คนภาวนาเปนจะอยากเขาทางเดินจงกรม จะ 
อยากนั่งสมาธิ แลวไมอยากยุงกับใคร เพราะมันเห็นงานของมัน แลวมันทํางานอยู 
ตลอดเวลา แตไอคนที่คลุกคลี คนที่ยังพูดขี้โมปากเปยกปากแฉะ ไอนั่นมันภาวนาไมเปน 
เด็ดขาด.. เด็ดขาด! สวนคนที่ภาวนาเปน เขาจะคอยหาโอกาสของเขา 

เห็นไหม “ปญญาอบรมสมาธิ - สมาธิอบรมปญญา” ถาใชปญญาอบรมสมาธิก็จะ 
เปนปญญาวิมุตติ เปนทางเดิน เปนรองรอยของพระสารีบุตร สวนเจโตวิมุตตินี้เปนการ 
ใชพุทโธๆ จนจิตเปนสมาธิ เปนทางของพระโมคคัลลานะ  จะมีฤทธ์ิมาก เวลาทําพุท 
โธๆๆ แลวมันจะลง แลวเวลาที่เปนสมาธิมันก็จะแตกตางกันมากกับพวกปญญาอบรม 
สมาธิ 

ทีนี้เวลาไปคุยกัน มันก็จะเถียงกันวา “เอ็งผิด  ขาถูก เอ็งถูก ขาผิด” อยูตลอด 
เพราะอะไร เพราะถาเปนพุทโธๆๆ  มันก็เหมือนกับเราโคนตนไมทั้งตน เวลามันลม มัน 
จะลมดังตึง!  เพราะมันพุมใหญมาก มันจะฟาดจนกระจายไปทั่วเลย 

“ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ”  ขณิกะ คือ มันสงบลงช่ัวคราว แลวถา 
พุทโธตอไป ลงลึกเขาไปอีกก็จะเปนอุปจาระ ถามันเขาไปถึงตัวจิตปบมันจะมีฐาน แลว
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ถามันออกเห็นนิมิตคือมันออกรับรู แตอัปปนาสมาธินี้มันจะลงลึกเขาไปอีก มันมีรสชาติ 
แตกตางกัน เพราะจิตที่เปนสมาธินี้มันจะลึก มันจะวาง.. เย็น.. สงบ.. สุขมาก 

ถาไมสุข จะไมมีใครติดสมาธิ โดยปกติผูปฎิบัติที่ยังไมเขาใจ ก็จะคิดวาสมาธินี้ 
เปนนิพพาน แตมันไมใช พวกที่จะคิดวาสมาธิเปนนิพพาน สวนใหญแลวก็จะเปนพวกที่ 
ทําพุทโธ เพราะพุทโธนี้มันจะลงลึก ดูสิ เวลาเขาสมาบัติ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจาญตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา 
สัญญายตนะ เวลาเราเขาไปแลวถอยกลับ เวลาเขาสมาบัติเราเขาแลวถอย เห็นไหม 
อนุโลม-ปฏิโลม ขึ้นไป แลวพอจิตมันมีพัฒนาการของมัน มันมีกําลังของมัน โลกนี้จะ 
ปดเราไมได เพราะเราจะรูเห็นไปหมดเลย 

รูเห็นหมด!  แตมันจะไดอะไรข้ึนมา ก็ไดทิฏฐิมานะไงวากูเกง แลวมึงก็จะติดอยู 
กับกิ เลสไปจนตาย แตถามันยอนกลับเขามาใหเปนอริยสัจ มันจะไปชําระกิ เลส 
พระพุทธเจาปรารถนาตรงนี้ 

เราจะบอกวา ถาเปนเจโตวิมุตตินี้มันจะรู เพราะพื้นฐานของมันไดทําสมาธิมา 
พอจิตมันสะอาดมันจะมีกําลัง  แลวมันจะรูอะไรไดเยอะแยะไปหมดเลย แตถาเปน 
ปญญาวิมุตติมันจะใชปญญาใครครวญ ใชปญญาไลตอนเขามา ปญญาเปนคนฆากิเลส 
แตก็มีกําลังของสมาธิหนุนมาตลอด เพราะในสมาธิมันก็มีปญญา และในปญญามันก็มี 
สมาธิ สมาธิมันจะหนุนมาตลอด แตสมาธิมันก็จะไมลงลึก เพราะมันใชปญญา 

ทีนี้ปญญาที่มันใชแยกแยะ ใชใครครวญบริหารจัดการ มันก็เหมือนกับผูที่บริหาร 
จัดการองคกรมาตลอดชีวิต มันจะเขาใจเรื่องขององคกรตางๆ เขาใจเรื่องกามภพ รูปภพ 
อรูปภพ แลวมันจะเทศนออกมาไดเหมือนกับขาวตอกแตกเลย นี่มันก็อีกกรณีหนึ่ง 

“เรื่องปญญาอบรมสมาธิ ขอความเมตตาอธิบายแบบละเอียด” 

นี่เราก็อธิบายละเอียดแลวละเนาะ แลวประสาเราดวย เราสงสารคนที่เขาฟง 
บอยๆ เขาก็จะบอกวา  “หลวงพอชอบพูดแตเรื่องเกาๆ”  อาว.. ก็มันเปนอยางนี้  แตพอ 
คนใหมเขามา เขาก็อยากรูของเขา ไอคําวาละเอียด เราก็พูดไปแลวอยางนี้นะ
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ถาม:  ๓. เมื่อเริ่มปฏิบัติ เราควร “พุทโธ” กอนเลยใชไหมครับ หรือวาจะใชปญญา 
อบรมสมาธิ? 

หลวงพอ:  มันเปนอยางนี้นะ 

ถาเราจะกําหนดพุทโธ เราก็ตองกําหนดพุทโธตลอดไป เหมือนอาหารมื้อนี้ถาเรา 
จะกินขาวสวย เราก็กินขาวสวย แลวถามันจุกมันอืดทอง มื้อตอไปถาเราจะกินขาวตม 
เราก็กินขาวตม คือถาเราจะกําหนดพุทโธ เราก็ตองกําหนดพุทโธไปเร่ือยๆ แตถาพุทโธไป 
แลว บางทีมันเครียด เราก็มาใชปญญาอบรมสมาธิ  ใชปญญาและมีสติตามเขาไป.. ตาม 
เขาไป..  ทีนี้พอตามเขาไปแลวมันหยุด พอมันหยุดแลวเราไมรูวาจะทํายังไงตอ ก็ใหเรา 
กลับมาใชพุทโธได  คือเวลาที่เราใชปญญาอบรมสมาธิ ตามความคิดเขาไป พอถึงจุดปบ 
มันมีเหตุมีผลแลวมันปลอยหมด แลวเราไมรูวาจะทําอยางไรตอ เพราะมันยังไมไดคิดตอ 
แตพอมันหยุดปบ ประเดี๋ยวก็คิดอีก ถามันหยุดปบแลวมันจะนิ่งอยู 

เวลาปฎิบัตินี้หลวงตาทานสอนบอย ทานบอกวา “ในการปฏิบัติของพวกเรานี้ สิ่ง 
ที่ตอตานเราก็คือกิเลสของเรา กิเลสมันจะตอตานธรรมตลอดเวลา” แตพอเราปฏิบัติไป 
แลว เราก็จะบอกวา “ทําไมการปฏิบัติธรรมมันทุกขขนาดนี้ ทําไมการปฏิบัติธรรมมัน 
ลําบากขนาดนี้” 

การปฏิบัติธรรมนี้คือเราแสวงหาความดี  แตการจะไดความดีมา  มันจะตอง 
ทําลายความชั่ว  มันตองทําลายกิเลสในใจของเรา  แลวความดีมันถึงจะปรากฏ  ตอนนี้ 
ความดีมันยังไมปรากฏ  ขณะที่เราทําอยูนี้คือเราพยายามจะปราบไอความชั่วในใจเรา 
ปราบไอความทิฏฐิมานะ  ปราบกิเลสตัณหาในใจเรา  มันก็เลยเปนงานทีทุ่กข  ดังนั้นที่เรา 
ทุกขนี้ก็คือกิเลสมันตอตาน กิเลสมนัแข็งขอ แลวเรากําลังจะทําลายกิเลส 

ฉะนั้นเวลาปฏิบัติ อยาบอกวาปฏิบัติธรรมแลวทุกข แตตองบอกวากิเลสมันทําให 
กูทุกข  แลวกูกําลังจะทําลายกิเลส  กิเลสเทานัน้ทีม่ันตอตานทีม่ันทําลายเรา  แลวเรา
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พยายามตอสูกับมนัดวยธรรมะ ธรรมะคืออะไร สติธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม นี่คือ 
ธรรมแลวนําไปชําระกิเลส 

ที่เขาถามวา “ควรพุทโธกอนไหมหรอืควรใชปญญาอบรมสมาธิ?” 

เราจะบอกวา ถาเราจะกําหนดพทุโธ เราก็ตองกําหนดพุทโธไปเรือ่ยๆ อยางเชน 
ตอนเชาเรากเ็ริม่ปฏิบัตเิลย กําหนดพทุโธๆๆๆ ตลอดไปเลย แลวถามนัไมดี พอตอนเยน็ 
เราก็มาใชปญญาบาง ใชความคิดไลไปเลย เอาอันใดอันหนึง่ อยาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เพราะกิเลสมนัจะหาชองวางตรงนีม้าหลอกเรา 

เหมือนเวลาหุงขาว  พอเราตั้งหมอไว  “เออ..  อนันี้ไมด”ี  แลวเราก็เปลี่ยนเตาใหม 
ตั้งหมอใหม  วันนั้นเราก็เลยไมไดกนิขาว  คือจิตมนัจะไมลง  กิเลสมันจะเอาตรงนี้  มันจะ 
ทิ่มเลย 

“มารเอย  เธอเกิดจากความดําริของเรา  เราจะไมดําริถึงเจาอีก  แลวเจาจะเกิดจาก 
เราอีกไมไดเลย” นี่มนัแคความดําริ มันยังไมใชความคิดเลยใชไหม อยางเชน เราตั้งใจวา 
จะปฏิบัติ เห็นไหม ตั้งใจนีก้็คือเจตนาแลว แลวความดําริละอยูที่ไหน ความดํารินีม้ันเกิด 
กอนที่เราจะเจตนาอีก แลวกเิลสมันอยูหลังความดําริของเรา คือไมวาเราจะทําอะไรกิเลส 
มันจะรูกอนเลย    อยางเชน  เราจะปฏิบัติธรรม  เรายังไมรูเลยวาธรรมะเปนอะไร  สติเปน 
อะไร แตถากิเลสนี่มนัจะรูทุกเรื่อง  เพราะกเิลสมันอยูกับเรา กิเลสมนัจะรูทุกเรื่องที่เราจะ 
คิด 

ฉะนั้นพอเราจะมาพุทโธ    กิเลสมันก็จะบอกวา  “เออ..  พุทโธไปกอน  พุทโธไป 
กอน”  แลวพอเราเริ่มจะเปนสมาธิ  กิเลสมันก็จะบอกวา  “เปลี่ยนๆ  เปลี่ยนมาเปนปญญา 
อบรมสมาธ”ิ  คือกิเลสมันจะมาหลอกเราใหเปลี่ยนแปลง  ใหสับปลับตลอด  ฉะนั้นถาเรา 
ต้ังใจไววาจะทําสิ่งใด  เราก็ควรทําสิ่งนั้นตลอดไป  แลวถามันมาบอกวา  “ใหทําอยางนั้น 
ดีกวา ใหทําอยางนี้ดีกวา” เราก็ตองบอกวา “กูไมเชื่อมึง” แลวเราทําไปใหถึงที่สุดเลย พอ 
ถึงที่สุดแลวไดหรือไมได เราคอยมาแกไข
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เพียงแตเราจะบอกวา  บางทีถาปฏบิัติไปแลว  เชน  เวลาเราพุทโธๆๆ  ไปแลว 
เหมือนมนัเฉยๆ  วางๆ  นั่นแหละเราจะตองพทุโธตลอดไป  บางทีถาพุทโธๆ  แลวมนัก็ 
เงียบไป มนัเฉย แลวเราบอกวา  “อยางนี้ถกูตองแลว เพราะวาจิตมนัละเอียด”  นี่ละกิเลส 
มันจะสวมรอยวา “พอพุทโธๆ  ไปแลว ถาจิตละเอียดแลวอยาพุทโธอกีนะ เพราะถา 
พุทโธ จิตมันจะหยาบ” นี่ละกิเลสมันหลอก แลวเราก็จะคาอยูอยางนี้ 

เราจะตองพุทโธๆๆๆๆ ถายังนึกพทุโธไดแสดงวามนัยังไมละเอยีดหรอก มนัเปน 
ธรรมดาของจิต  มันเหมือนน้ํานิ่งแลวตะกอนมนัอยูที่กน  พอขยบัตะกอนมันกจ็ะขึน้มา 
คือมนัจะนิ่งอยูเฉยๆ แตมันยังไมเปนสมาธิ! แตเราไปเขาใจวาเปน  เพราะมันสบาย วางๆ 
เห็นไหม 

คําวา  “วางๆ”  นี้มันมีคนมาถามเราเยอะมาก  เราจะบอกวา  “วางๆ”  นี้มันเปน 
อจินไตย คําวา อจินไตย คือ มนักวางขวางเสยีจนคาดการณไมได อจินไตยมี ๔ อยาง 

๑.  พุทธวิสัย  คือปญญาของพระพุทธเจานี้เปนอจินไตย  เราคาดไมไดหรอก  อยา 
ไปคิด ถาเราคิดวา  เราจะมีปญญาใหเทากับพระพุทธเจา มึงไปเอาสมองมาอีก ๕ เทากย็ัง 
ไมไดเลย  มึงตายเปลา เพราะนี่คืออจินไตย 

๒.  เรือ่งของกรรม  กรรมที่วาพาเกิด  กรรมพนัธุ  กรรมเปนเผาพันธุ    ถาจะให 
อธิบายกรรม  กูจะไปอธิบายกรรมที่ลานชาติที่แลวของมงึ  มึงจะจําไดไหม  เพราะอะไรรู 
ไหม  เพราะจิตมนัเกิดมาแลวไมมีตนไมมีปลาย  คําวา  “ไมมีตนมีปลาย”  คือมนัไดเกิดมา 
หลายลานชาติ กรรมของเราในชาติไหนก็ไมรู 

มันมีอยูในธรรมบทวา มีพระองคหนึ่งที่ไปปฏิบัติ แลวกม็ีแมชีที่ปฏิบัตจินไดเปน 
พระอรหันตแลวสามารถรูวาระจิตรูใจวาใครคิดอะไรจนเปนที่ร่ําลือ  พระรปูนีก้็อยากไป 
เจอ กเ็ลยไปปฏิบัตอิยูดวย แมชีก็ทําอาหารไปถวายพระบอยๆ พอพระไปปฏิบัติปบ เวลา 
พระคิดอะไร  แมชีนั้นจะรูหมดเลย  พระก็อายมาก  จึงกลับไปหาพระพุทธเจา  แต 
พระพุทธเจาบอกวาใหกลับไปปฏิบัติตอกับแมชนีั้น
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ทีนี้พอกลับไป  พระก็อายแมชีมาก  เพราะตัวเองเปนปุถุชนใชไหม  พอคิดอยาก 
กินอะไร  อยากไดอะไร  แมชีก็เอามาใหหมด    พระก็เห็นบุญคุณของแมชี  พระก็พยายาม 
บังคับตัวเองใหปฏิบัตจินไดเปนพระอรหนัต    พอเปนพระอรหนัตแลวก็รูสึกซึง้บุญคุณ 
ของแมชีนีม้ากเลยวา  เราไดเปนพระอรหนัตขึ้นมากเ็พราะแมชีนี้  แลวพระก็มากําหนดดู 
วา  ชาติที่แลวเขามีบุญคุณอะไรกับเรา พอกําหนดดกู็รูวาเมื่อชาติที่แลวเคยเปนคูครองกัน 
แลวก็โดนแมชีนี้ฆาตาย กําหนดชาติตอไปอีกกโ็ดนฆาตายอีก กําหนดไป ๙๙ ชาติก็โดน 
แมชีนี้ฆาตายมาตลอด  พระเสียใจมาก  แตแมชีเขารูอยูแลวก็เลยบอกใหพระอรหนัตองค 
นั้น กําหนดยอนไปอีกชาติหนึ่งสิ พอถึงชาติที่รอยกไ็ดรูวาพระองคนี้ฆาแมชี ไมใชฆาใน 
ชาติปจจุบัน แตเคยฆามาในอดีตชาติ ชาติที่รอยนี้พระเปนฝายฆา แลวมันก็ผูกโกรธ แลว 
พอมาชาติที่ ๙๙ แมชีก็มาเปนฝายฆาๆๆๆ จนมาเกิดเปนแมชีกบัพระในชาตินี้ แลวสําเรจ็ 
เปนพระอรหันตทัง้คู 

นี่คือเรื่องของกรรม  เห็นไหม  กรรมเปนอจนิไตย    ที่วาเราอธิบายไมได  อยางใน 
ปจจุบนันีเ้รามกีรรมกนัไหม  เราก็พูดกันไดแตในชาตินี้  เห็นไหม  ตอนเดก็ๆ  เราเคย 
ทะเลาะกนัมา  เรามปีญหากันมา  เราเปนเด็ก  เราโตมาดวยกนั  เราก็รกักัน  เพราะเราเห็น 
กรรมไดแคนี้ 

๓. เรื่องโลก เรือ่งโลกนี้ก็เปนอจนิไตย หมายถึงวา มันจะอยูของมนัอยางนี้ แตมัน 
จะแปรสภาพของมนั อจนิไตยคอืมนัจะอธิบายใหเปนสูตรคงที่ไมได 

๔.  เรื่องฌาน  เรือ่งความสงบ  เรื่องการทําสมาธิ  นี้กเ็ปนอจนิไตย  มนัหลากหลาย 
มาก  มันอยูทีบุ่ญที่กรรมของคน  เรื่องสมาธิ  เรื่องการเขาสมาบัติ  ที่คนจะเขาไดมากหรอื 
ไดนอย  ถาเขาไดเขมขน  มนักจ็ะมีพลังงานที่เขมขน  ก็จะไปถึงไหนตอไหนไดลึกซึ้ง 
มากกวา 

เรื่องความวาง  เวลาใครมาก็จะบอกวา “วางๆ วางๆ” 

“วางๆ วางๆ” นี้มันก็เปนอจินไตย คือมันไมมขีอบเขตเลย แตพอมาเขาอรยิสัจปบ 
วางของพระโสดาบัน  ขอบเขตของพระโสดาบนัมนัมีอยู  (วางของพระสกิทาคามี  วาง 
ของพระอนาคามี  วางของพระอรหันต)  เพราะถาพระโสดาบันไมมีขอบเขต  พระ
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โสดาบันกับพระโสดาบนัจะคุยกนัไมรูเรือ่ง  พระโสดาบันตองสิ้นสุดกระบวนการของ 
พระโสดาบัน ตองคุยกันจบที่กระบวนการของพระโสดาบัน พระสกทิาคามี ก็ตองคยุกัน 
จบที่กระบวนการของพระสกทิาคามี  พระอนาคามี  ก็ตองคุยกันจบที่กระบวนการของ 
พระอนาคามี จนมาถึงของพระอรหันต แลวพระอรหันตละวางอยางไร 

ฉะนั้นทีเ่ขาบอกวา “วางๆ วางๆ   นิพพานวาง..” 

ถาวางมนัก็จะคูกับไมวาง 

เขาบอกวา “นิพพานสวางไสว” 

ถาสวางมนัก็จะคูกับเศราหมอง 

นิพพานมันเปนความสมมุติวาวาง แตวางของพระอรหันตนีท้านอธิบายไดนะ คือ 
ถาคนที่รูเทาทันกัน รูเหมือนกนั เวลาอธิบายนี้จะชัดเจนมาก ฉะนั้นเราถงึบอกวา มันเปน 
ความวางทีม่ีขอบเขต เปนความวางระดับไหน ความวางที่หยาบ - ละเอียดตางกันอยางไร 

เวลาเรากําหนดพุทโธๆ  พอมันเปนสมาธิแลวมนัจะหลากหลายมาก  ฉะนั้นเวลา 
ปฏิบัติ  เห็นไหม  ครูบาอาจารยทีท่านเปนครบูาอาจารยของเรา  ทานถึงบอกเราวา  เรา 
ปฏิบัติแลวจิตเราสงบไหม จิตเรามีพื้นฐานไหม จิตเราดีไหม แลวถาเราเอาไปคุยกับเพื่อน 
หรือคุยกับผูปฏิบัติคนอืน่  แลวเขาบอกวาของเขาถกูแตของเราผิด  มันกเ็รื่องของเขา  คือ 
เราอยาเอาไปกังวลสิ  พวกเราสวนใหญแลวจะกังวล  กลัวแตวาตัวเองจะผิด  แลวก็จะไป 
เอาคนอื่นมาเทียบ ก็ในเมื่อสมาธิมันเปนอจนิไตย..!  และถาเราทําสมาธิแลวเราจะมกีําลัง 

เวลาเราถามวาสมาธิเปนอยางไร?  ถาเขาตอบวา “โอย..วาง!” ก็แสดงวาไอนีม่ัน 
ยังไมใชสมาธิหรอก ไอนี่มนัไปจํามา แตถาเราถามวาสมาธิเปนอยางไร? 

แลวเขาตอบวา “โอโฮ! หลวงพอ มนัเปนอยางนั้น..อยางนัน้เลย พูดไมถูกเลย” 

เออ..นี่แหละสมาธิ ใช! ของเอง็เปนสมาธิ 

แตถามาถามวา “หลวงพอ ‘วางๆ วางๆ’ แลวจะตองทํายังไงตอ?”
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ถาวางๆ  ของมึงแบบนี้มงึตองกลบัไปพุทโธใหมนะ  กลับไปพทุโธกอน  พุท 
โธๆๆๆ  ไปเรื่อยๆๆ  พอพุทโธๆๆ  แลวมันเฉย..เฉย..  ตรงนี้มันสําคัญมาก  เพราะอะไรรู 
ไหม  เพราะมนัเปนจนิตนาการของพวกเรา  ครูบาอาจารยกรรมฐานของเรานี้ทานจะบอก 
เลยวา “ใหพุทโธๆๆๆ แลวพุทโธจะละเอียดมากจนพุทโธไมได” คําวา “พุทโธไมได” คือ 
พยายามจะนึกยงัไงกไ็มได  เพราะเวลาที่มันเปนอัปปนามันจะดับหมด หลวงตาทานบอก 
วา “ตอนที่จิตทานเสื่อม ทานพุทโธๆๆ จนพทุโธไมได  พอพุทโธไมไดกอ็ยูกับผูรู พุทโธ 
ไมไดก็ไมเปนไร” 

แตของพวกเรานี่มันไมใชอยางนัน้  มันยังพุทโธไดแตไมยอมพทุโธ...!  เพราะพุท 
โธแลวมันเหนือ่ย  เพราะพุทโธมันตองคิด  กูไมอยากพุทโธกูอยากวางๆไง    อางเลห!  เรา 
เปนหวงตรงนี้  เพราะในการปฏิบัติ ถาคนมนัไมเขาใจมันก็จะไปอยูตรงนั้น แลวจะไปคา 
อยูตรงนั้น  เขาเรียกวา  “ติด”  มันจะอยูอยางนั้น  เดนิหนาก็ไมเดินหนา  ถอยหลงัก็ไมถอย 
หลัง  นี่ละกเิลสมันหลอกใหติด แลวเรากจ็ะติดอยูตรงนัน้ 

เห็นไหม  ลูกศิษยมาทีน่ี่เยอะ  แลวทุกคนกจ็ะบอกวา “วางๆ วางๆ”  กันทั้งหมด 
เลย เราเขาใจถึงทิฏฐิของเขา  เราก็พูดกับเขาวา 

“สมมุติวาพุทโธไดไหม?” 

“ไดคะ” 

“แลวทําไมไมพุทโธละ?” 

“อาว.. ก็พุทโธมันหยาบไง แตอันนี้มนัละเอียดแลว” 

คือพวกเราไปเอาความหมายที่ครูบาอาจารยทานเทศน  แลวมาเคลมวาเปน 
ความรูสึกของเรา  แลวกิเลสมนัก็อางเลห แลวเราก็ตดิอยูแคนัน้ 

ถายังนึกพุทโธได ตองนึกพุทโธ...! 

ถายังนึกได   คือมันยังมีชองวาง    มันก็ยังไมเปนสมาธิ...!
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เพราะถามันเปนความจริง  มันจะเต็ม  มันจะนึกไมได  จะทําอะไรก็ไมได  อันนั้น 
ถึงจะเปนสมาธิจริง 

ถายังนึกพุทโธๆๆ  ได  จะตองนึกไปเรื่อยๆ พุทโธๆๆๆๆ  ตลอดไป ตะโกนพุทโธจน 
ตะโกนไมไดเลย  นึกมนัออกมาไมไดเลย แลวมันจะลงสุดๆ เลย นี่คือพื้นฐานเรื่องสมาธิ 

แลวพอมีสมาธิแลว  อยางที่พูดเมื่อกี้นีว้า  สมาธินี้เหมือนน้ําเต็มตุม  แตถาใชไม 
เปน  แลวไปนกึวาตุมนี้เปนนพิพาน    เดี๋ยวถาน้าํระเหยไปหมดแลว  กจ็ะมาบอกวา 
“นิพพานของกูไปไหน หมดเกลี้ยงเลย” 

ตองขยันหมัน่เพียรแลวหมั่นตรวจสอบ  การตรวจสอบของเรา  การวัดผลของเรา 
เองนี้มันเปนสันทิฏฐโิก 

ทีนี้เวลาปฏิบัติไป  เรากม็ีของเรา  อาจารยกม็ีของอาจารย  เราเคยไปถกเถียงกับครู 
บาอาจารยเราจะเถยีงมาก  แลวครูบาอาจารยที่ทานเปน  ทานจะไมลอ็กตาย  เพราะทาน 
กลัววาฝายตรงขามจะเกิดทิฏฐิ  ถาเกิดทฏิฐิแลวมนัจะยิ่งยึดแนนเขาไปอกี  แตจะตองเอา 
เหตุผล  หรือใหเขาทําไปจนเขาเห็นถูกเหน็ผิด  แลวเขาจะทิง้เอง  คือถาเขาเห็นวาสิ่งนัน้ 
ดีกวาเขาก็จะทิ้งสิ่งที่เลวกวา  ทิ้งสิ่งทีม่ีคุณคานอยกวา  จะบอกเขาวาใหลองทําอยางนี้ดู 
พอจิตของเขาไดสัมผัสสิ่งที่ดกีวา เขาก็จะวางสิ่งทีม่คีุณคาดอยกวาโดยเด็ดขาด 

เพราะอะไร เพราะเราเคยทํามากอน เพราะเราติดมากอน เราจะรู  ครูบาอาจารยที่ 
ปฏิบัติมาแลวไมติด  มนัไมมี  ถาไมติด  “แหม..  ทําไมมวีาสนาขนาดนี้  ทําไมกเิลสนอย 
ขนาดนี”้ มันไมมี ทุกคนมีกเิลสเหมือนกนั ติดเหมอืนกัน แตจะมากหรือนอย  จะตองเคย 
ติดมาโดยเด็ดขาด 

ถาม:  เมื่อนัง่สมาธิในถ้ําทีเ่ชียงใหม  เห็นแสงเปนกลมๆ  สีแดง  แลวก็ออกจากสมาธิ 
จากนั้นพอมาทําสมาธิใหมก็ยังเห็นเหมือนเดมิ ไมทราบวาจะตองทําอยางไรตอไปคะ?



สมาธิที่ถูกตอง๓๗ 

หลวงพอ:  การทําสมาธินี้  เราทําเพื่อใหมีความสงบของใจ  เราตองการผลของมนัที่ทําให 
จิตของเรามกีําลังขึน้มา  ใหจิตของเรามีความสขุ  แตการเห็นนมิิตมนักเ็ปนสิง่ที่ปฏเิสธ 
ไมได 

คําวา  “สิ่งที่ปฏเิสธไมได”  คือมันจะเปนกับคนนั้น  เราก็ตองยอนกลับมาที่ 
พันธุกรรมทางจิตเพราะหลวงปูมัน่ทานบอกวา “จิตที่คึกคะนอง เขาสรางของเขามาอยาง 
นั้น” คือเหตุของเขาเปนอยางนัน้ ถาเขาเห็นของเขา จิตสงบแลวเห็นสีแดง เห็นดวงตางๆ 
เราจะตองกําหนดพุทโธๆ  เพื่อดึงความรูสึกของเราใหกลับมาที่พทุโธ เชน ถาโยมลืมตาก็ 
จะเห็นเรา  แตถาโยมหลับตาก็จะไมเห็นเรา  ถาเรานกึพุทโธๆ  ใหจิตมนัอยูกับพทุโธ  พอ 
จิตมันอยูกบัพุทโธแลวมนัก็จะไมสงออกไปขางนอก  แตถาเราปลอยพทุโธปบ  จิตมนัก็ 
จะสงออกทนัที แตพอจิตมันเปนสมาธิแลวจิตมันจะมีกําลังของมัน 

เราจะบอกวา ถาภาวนาแลวเราไปเหน็สีเหน็แสงตางๆ  เราจะเปรียบเหมอืนลอรถ 
ถาลอรถมนัไมหมุน เขม็ไมลมนัก็กระดิกไมได แตถาลอรถหมุน เห็นไหม ๒๐ กิโลเมตร 
ตอช่ัวโมง  อยูทีว่งลอมันเร็วหรือมันชา  จิตของเรานี้ถามนัเปลี่ยนจากปกตจิากจิตปุถุชน 
แลวมนัจะเขาไปถงึสมาธิของมัน  คือมีกําลังของมนั  มันก็จะเริม่รูเริ่มเห็น  มนัเปน 
เครื่องวัดไดวาจิตเรานี้มนัพัฒนาหรอืไมพัฒนา  แตจะพัฒนาหรอืไมพัฒนา  มันกเ็หมอืน 
ลอรถเวลามันหมุนขึ้นมา  เข็มไมลจะวิง่ขึน้มาขนาดไหน  แตพอลอรถหยุดเขม็ไมลมันก็ 
ตก จิตของเราถึงจะพัฒนาไดขนาดไหน มนักจ็ะเจรญิแลวเสื่อม.. เจริญแลวเสื่อม.. 

ทีนี้ถาเราจะไมใหมนัเสื่อมเราจะตองทําอยางไร เหน็ไหม ถารถของเรามีทุกอยาง 
พรอม น้ํามันเรามเีต็มถังตลอดเวลา ทุกอยางพรอมตลอดเวลา มนัก็จะออกรถได 
ตลอดเวลา คือเราจะทําสิ่งใดก็ไดตลอดเวลาถาจิตมนัสงบขึน้มาได แตพอจิตมนัออกรู ก็ 
เหมือนกับน้ํามนัมนัพรอง เพราะเราใชน้ํามันสิน้เปลือง จิตมนัออกรูเพราะอะไร เพราะ 
จิตมันตองสงบใชไหม มันตองมกีําลังมันถึงออกรู รูในอะไร รูในสี จะสเีขียว สีแดง หรือ 
สีตางๆ  เราจะตองดึงกลับมา  ถาไปเห็นสอียางนัน้ เราก็พุทโธๆๆๆๆๆ ดึงกลับมา ถา 
ความรูสึกกลับมาที่พุทโธแลว แสงนั้นจะดับหมด พอจิตออกรูแลวจิตนัน้กลบัมาที่ผูรู 
แสงนั้นมันกจ็ะหายไปเอง หายไปแตก็ไมไดหายไปไหน เพราะจิตทีไ่ปรูนี้มนัมีสายบุญ 
สายกรรม คือบุญกุศลทีม่ันสรางของมนัมา แลวถาจิตของเราวิปสสนาไป ชําระกิเลสไป



สมาธิที่ถูกตอง๓๘ 

แลวถากิเลสมนัขาดไปจากใจก็จะเหมือนพระโมคคลัลานะ  เพราะมันมีคุณสมบัติอยางนี้ 
อยูที่จิต 

แตถาเราเปนคนทีม่ีกิเลส จิตของเรายังไมไดพัฒนาไปจนจิตมันชําระกิเลสได มนั 
ก็เหมอืนกบัเราไปกูหนีย้ืมสนิเขามาใช  พอจิตมันออกรูแสง  อนันีม้ันเปนบุญเกา  แตพอ 
ออกรูไป  มนัก็ใชบุญที่ไดสรางมามากขึน้ไปเรื่อยๆ  เดี๋ยวก็หมด  พอหมดแลวนะ  “อาว.. 
นั่งคราวนี้ทําไมถึงไมเหน็สีแดงละ  แสดงวาจิตเราเสื่อม  จิตเราไมมกีําลัง”  มันก็จะไป 
นอยใจอีก  ทั้งๆ  ที่สีแดง  สีเขียวนีม้ันไมเกี่ยวกับการวิปสสนาเลย      แตถาจิตสงบแลว 
ออกไปเหน็กายนัน่ถูกตอง แตถาจิตสงบแลวออกไปเห็นสีนีม้ันเปนเรือ่งอภิญญา 

เวลาพุทโธๆๆๆๆ พอจิตสงบแลวไปเห็นดวงแกว  เหน็แสง หรอืเห็นอะไรตางๆ  ให 
เรากลับมาอยูที่พุทโธ อยาไปรับรู ถาไปรับรูแลวมนัจะรูตลอดไป ถาไปเห็นเปนดวงหรอื 
เปนอะไรตางๆ  ใหพทุโธๆๆ  แลวดึงกลับมา      ไมใชใหเอามอืไปดงึ  การดึงกค็ือนั่ง 
กําหนดพุทโธๆๆ  ใชสตินอมนํา ถาไปเห็นดวง ก็นอมดวงนัน้กลับมา พุทโธๆๆๆ  เขามา 
ใกลๆ จิต จนดวงนั้นกับจิตเปนอันเดียวกัน พั้บ! สวางพั้บ! มันอยูที่คนทําเปนหรือทําไม 
เปน ถาคนทําไมเปน มันก็จะเสียหายไปตลอด แตถาคนทําเปน มันก็จะเปนคุณไปตลอด 
ไออยางนี้มนัอยูที่ประเภทของจิต  มนัมีหลากหลาย  แลวถาคนทีม่ีอยางนี้แลวไปกําหนด 
นามรูป  หรอื  ยุบหนอ  พองหนอ  หรือจะกําหนดอะไรก็แลวแต  พอจิตสงบมนักจ็ะมี 
อาการอยางนี้ทันทีเลย 

เขาถึงบอกไงวา “พุทโธๆ ไมดี พุทโธๆ แลวจะเหน็นมิิต พุทโธๆ แลวจะเหน็ 
อะไรตางๆ” 

มันอยูที่คุณภาพของจิต มันไมไดอยูที่วิธกีาร!  แตเขาจะไปคุยกนัทีว่ิธีการ  เขาจะ 
บอกวา “วิธีการอยางนี้ถูก วิธีการอยางนัน้ผิด”  แตเขาไมไดดูที่คุณภาพของจิต  ถา 
คุณภาพของจิตมันเปนอยางนั้น  ไมวาจะทําวิธีการใด  คุณภาพอยางนั้นมันก็จะตองแสดง 
ตัวอยางนั้นออกมาเปนธรรมดา 

ทีนี้พอมันแสดงตัวออกมาอยางนั้นแลว  ครูบาอาจารยเปนหรอืไมเปน  ถาครูบา 
อาจารยเปน  ในเมื่อมันแสดงออกมา  แลวเราจะทําประโยชนกับมัน  หรือจะเอามันมาใช
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ประโยชนอยางไร อยางเชน พืชพันธุของเรา ถาเราจะปลูกสมโอ  เราก็ปลูกไป แลวเวลา 
มันโตขึน้มามันก็ตองเปนสมโอ  แลวถาปลูกทเุรียน มันก็ตองออกมาเปนทุเรียน  แตนี่มนั 
ปลูกสมโอแตอยากไดทุเรียน พอสมโอออกมากบ็อกวาจะเอาทุเรยีน รองไหจะเอาทุเรียน 
เอา..มึงจะบาหรอื 

นี่ละพนัธุกรรมทางจิต  ถาอยางนี้แลว  มนัก็ตองแกไปตามสิ่งที่มนัเปน  พวก 
กรรมฐานนี้ครบูาอาจารยเขาจะแกลูกศิษยไปตามสิ่งที่เขาเปน  ไมวาเขาจะเปนสิ่งใดเราก็ 
ตองแกไขเขาขึ้นมาใหมันถูกตองดีงามขึน้ไปเรือ่ยๆ  ไมใชวาพอเขาเปนอยางนัน้แลวก็ 
บอกวา ใหเปลี่ยน ใหทิ้ง 

เหมือนเราเปนคนทีถ่นัดชํานาญการทางนี้มากเลย  แตอาจารยกลับบอกวาสิ่งที่ 
ถนัดชํานาญการของเรานีม้ันใชไมได  มันผิด  แลวใหเราไปทําในสิง่ที่เราไมถนัด  แลวเรา 
จะทําไดไหม 

นี่ไงครูบาอาจารยของเราถึงบอกวา การปฏิบัตินี้มันเปนของจําเพาะ ไมใชตองทํา 
ใหเหมือนกันทั้งหมด เปนคอรสหรือเปนสูตรวาทุกคนจะตองทําอยางนี้ๆ  ไออยางนั้นมัน 
คือหมูในฟารมที่เขาเลี้ยง 

ไอนัน่มนัหมู.. แตนี่มันคนนะเวย.. แลวก็เปนนักปฏบิัติดวย (หัวเราะ) 

เรากําหนดพุทโธไปนะ  ถากําหนดพทุโธแลวมนัไปเห็นแสงหรือเหน็อะไรตางๆ 
ไมตองตกใจ  จิตเห็นไง  อยางเชน  ถาเรามีเพชรนิลจนิดา  เราจะไปตกใจเพชรของเรา 
ทําไม ถาเราจะใสแหวนเพชรใสสรอยเพชร มันก็คือเพชรของเรา ใสแลวมันจะเปนไรไป 
ถามันไปเห็น  เห็นก็คือเห็น  แตใสเพชรนี่มนักอ็ันตราย  เราควรถอดเก็บไวกอน  สรอย 
เพชรก็ถอดเกบ็ไวกอนเรายงัไมอยากใส  พอเราไปเห็นแสง  มันเปนคุณสมบัติของเรา  เรา 
ก็พักไวกอน เรากําหนดพทุโธๆ ของเราเพือ่พักไวกอน พักได ทําได 

เราจะบอกวาแสงทีเ่ห็นเปนลูกกลมสีแดง  เพราะเราก็เคยเห็นมาเยอะ  เหน็มาหมด 
ทุกอยาง  แลวตอนใหมๆ ก็ยังไมเขาใจมัน แตพอปฏิบัติไปมนักเ็ขาใจ  เหมือนผูใหญกับ 
เด็ก  ถาเด็กใชจายฟุมเฟอย  เด็กมันจะเสียนิสัย  แตเดก็ที่รูจกัเกบ็หอมรอมริบ พอโตขึน้มา
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เปนผูใหญเขากจ็ะมเีงนิทองของเขาไวใชสะดวก  จติที่ไปเหน็แสงตางๆ  มนัเหมอืนเด็ก 
การไปรับรูก็คอืการใชจายฟุมเฟอยแลวมนัก็จะติด    ตอไปพอมนัจะพัฒนาขึ้นไปก็จะขี้ 
เกียจ ขี้เกยีจเพราะอะไร  เพราะพอกําหนดพุทโธไดจนมนัสงบแลว กจ็ะบอกวา “ไมเห็น 
มีอะไรเลย วันนี้ทําแลวไมเหน็ไดอะไรเลย เฮอ..วันนี้ทําแลวไมดีเลย” 

นี่มนัก็โงเขาไปแลวนัน่  แตถามันไดเห็นแสง “โอ.. วันนี้เกงนะ”  แลวก็ฟุมเฟอย 
ใชจายไปเรือ่ย พอมันหมดแลวนะ ก็ตายเปลา (หัวเราะ) 

เอา..แกใหแลวเนาะ 

ถาม:  ถาเรามีศรัทธาและมีใจสงบ แตไมไดเขาวัดฟงธรรม  จะไดผลเหมอืนหรือตางกนั 
อยางไร? 

หลวงพอ:  คําวาศรัทธาคือความเช่ือ  ศรัทธาตัวนี้เปนสิ่งที่ดี  สวนใจสงบมันคอือีก 
เรื่องหนึ่ง อยางที่พูดเรือ่งสมาธิไง 

“…แตไมไดเขาวัดฟงธรรม…” 

หลวงปูฝนบอกวา  วัดคอืวัดใจ  อยูที่ไหนก็เปนวดั  พระเราธุดงคอยูในปาก็มีขอ 
วัตรปฏิบัติ  แลวมีเทวดามาฟงธรรมดวย  อยางเชน หลวงปูชอบ ทานสวดมนตอยูในถ้ําที่ 
เพชรบูรณ  เวลาทานจะออกจากถ้ํา  มีเทวดามาอาราธนาเลยวา  “เวลาทานอยูที่นี่  โอโฮ.. 
รมเย็นเปนสุขไปหมดเลย  เวลาทานสวดมนต   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต แคพูดเบาๆ แต 
มันก็ดงักังวานไปทั่ว” 

หลวงปูชอบ ทานเลาใหหลวงตาฟง  แลวหลวงตาทานก็เอามาเลาใหฟงบอย เราก็ 
เลยจําแมนวาเวลาหลวงปูชอบทานจะออกธุดงคตอไป  เทวดาจะมาออนวอนเลย  เทวดา 
บอกวาเวลาหลวงปูชอบอยูที่นี่แลวมนัรมเยน็เปนสุข  เหมือนกับเรามีพอแม  มีผูที่มี 
บุญญาธิการมาคุมครองเรา  ชีวิตเรามันก็จะสะดวกสบาย  แตเวลาทานจากไปแลวเหมอืน 
เราจะตองดํารงชีวิตของเราเอง  ตองอาบเหงือ่ตางน้ําหาอยูหากิน  เทวดากเ็ลยอยากนิมนต 
ทานไว
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เห็นไหม ตอนอยูในปามนัมีวัดที่ไหนละ ก็ไมไดไปวดันะ คําวามาวัดนี้  เขาสมมุติ 
กันวาวัด สมมุติต้ังช่ือที่นี่วาเปนวัด เพราะวามันเปนภาษาสมมุติของโลกเขา แลววัดอยาง 
นี้มันประกอบไปดวยอะไร อิฐ หนิ ทราย ปูน ที่บานเราก็มีหรือที่ไหนก็มี แตถาเราวัดใจ 
ของเรา วัดอยางนี้มันสําคัญมาก “วัตรปฏิบัติ” เราจะเปนคนดีหรือคนเลวนี้มนัเปนที่วัตร 
ปฏิบัติของเรา ถาเรามีวัตรปฏิบัติที่ดี วัตรอยางนี้สําคัญมาก เราจะไมเปนคนราง พระราง 
วัดราง แตเราจะเปนคนที่มีหลักมีเกณฑ 

“..แตไมไดเขาวัดฟงธรรม  จะไดผลเหมือนหรอืตางกันอยางไร?” 

การฟงธรรมนี้สําคัญมาก  อยางเชนลกูศิษยที่เวลาเขาฟงธรรมแลวเขาซึ้งใจมาก 
“โอโฮ.. วันนี้หลวงพอพูดดมีากเลยนะ หลวงพอไมเคยพูดคํานี้เลย”  แตสําหรับเรา กูพูด 
อยูทุกวันเลยแตเขาไมปงไง แตถาวนัไหนเขาปงนะ “โอโฮ.. ทําไมวันนี้หลวงพอพูดอยาง 
นี.้. สุดยอดเลย..สุดยอดเลย..” 

ผลของการฟงธรรม เห็นไหม สิ่งที่ไมเคยไดยินไดฟงก็ไดฟง สิ่งที่เคยไดยนิไดฟง 
แลวก็ไดตอกย้ํา  สิ่งที่ไดยนิไดฟงแลวทําใหจิตใจผองแผว  พอใจผองแผวแลวเขากจ็ะบอก 
วา “โอโฮ.. ทําไมวนันี้หลวงพอเทศนดีมากเลย” 

มันดีเพราะใจของเขาดี  พอใจของเขาดีแลว  มันก็จะมองโลกนี้วาสวยงามไปหมด 
ดีไปหมด  แตถาวันไหนใจของเขาไมดี  เราก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละ  แตเขาก็จะบอกวา 
“โอโฮ.. หลวงพอเทศนนาน เมือ่ยเหลือเกิน เมื่อไหรจะเลกิซะที เลกิซักทเีถอะปวดเมือ่ย” 

เราก็พูดเหมือนกนั  แตจิตใจของเขาไมลงไง  พอจิตใจของเขาไมลงใชไหม  เขาก็ 
จะเจบ็ปวดของเขาไป  เราก็พูดเหมือนกนันัน่แหละ แตเขาจะบอกวา  “ทําไมวันนี้พูดไมดี 
เลย ทําไมมันเจ็บขนาดนี้  ไมเลิกซกัที ขอใหเลิกเถอะ” 

การไดฟงธรรมนีม้ันสุดยอดมากเลย  เพราะวาเวลาเราปฏิบัติ  เราเดนิจงกรม  พอ 
ปญญามันเริม่หมนุ  มันไปถึงทางตันแลวหาทางออกไมได  มันจะอยากไปถามปญหาครู 
บาอาจารยทันทีเลย แตขณะที่ฟงธรรม เห็นไหม อยางที่พูดตอนเชา  เวลาฟงธรรมของครู 
บาอาจารยที่เปน  สวนใหญทานจะปูพื้นมาจากความสงบกอน  ศีลนี่ไมตองพูดถึง  ถาไป
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พูดถึงศีล  มันก็จะเปนเทศนแบบบานๆ เกินไป ทีเ่ขาจะบอกแตวาใหถอืศีล ๕ ถาศีลมนัดี 
จริง โตะนี่มนักถ็ือศีลครบเลย โตะมันก็ไมเคยไปเบยีดเบียนใครเลย มันไมเคยไปฆาสัตว 
มันไมเคยไปทํารายใคร มนัไมเคยไปลกัของใครเลย มันไมเคยไปทําอะไรใครเลย  ถาเรา 
ถือศีลเฉยๆ มันก็เหมือนกับถอืจนเปนวัตถุ 

ถือศีล  ๕  แลวมนัก็ตองมีธรรม  ๕  ดวย  ถาไมฆาสัตวแลว  เราก็ตองเมตตาสัตว 
ตองดูแลสัตว รักษาสัตว  ถาไมลักของเขาแลว เราก็ตองเสียสละของเรา 

“กูไมลักของเขาเลย แลวกกู็ไมทําอะไรเลย กูเปนชาวพุทธไง เปนคนดไีง จะไป 
วัดทําไม กูอยูแบบนีกู้กเ็ปนคนดีอยูแลว” 

ก็ดีแบบมึงนัน่ละ..  แตถาดีแบบเราไมลักทรัพยไมลักของใคร  แลวเราก็ตอง 
เสียสละของเรา มีศีล ๕ แลวมันก็ตองมีธรรม ๕ ขึ้นมา มันถึงจะเปนประโยชน  แตถามี 
ศีล ๕  กูมีครบเลยนะ แตกูกไ็มทําอะไรเพื่อใครเลย มันก็เปนขอนไมไง ชีวิตทั้งชีวิตของ 
มึงทําไมเปนแคขอนไม แตถาชีวิตของมึงไดทําใหเปนคนดีขึ้นมา มีศีล ๕ มีธรรม ๕ แลว 
พอเราไดฟงธรรม ความเขาใจของเรามันก็จะไดพัฒนา 

ถาเราไปวัด  เวลาเราปฏิบัติเหน็ไหม  ถาปญญามันหมุนๆ  อยู  เราจะอยากถาม 
อยากเปนอยากไป  เวลาที่ครูบาอาจารยทานเทศน  ทานจะเทศนถึงเรือ่งของความสงบเลย 
อยางที่พูดเมือ่กี้ ที่เราอธิบายเรือ่งสมาธิ เรื่องการกําหนดพุทโธนีเ้ราก็ฟงอยูทุกวนั แตเวลา 
ไปเจอจรงิๆ  เขาเราก็ทําไมถูก  จะหนัรีหนัขวางวา “เอะ.. นี่มันเปนสมาธิไหม ไอนี่ตอง 
กําหนดพุทโธหรอืเปลา”  แลวเราก็จะงงอยูอยางนัน้  หันรีหันขวางเพราะวาเรายังไมเคย 
เจอ แตพอไดมาฟงธรรม มันก็ไดตอกย้ําๆๆ ใหมัน่ใจ 

ถาเราเปนเอกภาพ มีความเขมแข็ง มีความต้ังใจ เราไมไดทําไปแบบสักแตวา การ 
ปฏิบัตินั้นจะเปนสัมมา  นี่ละความเพียรชอบ  แตถาความเพยีรไมชอบ  ถึงจะเดินจงกรม 
จนขาขาด  เดินจงกรมแตคิดไปโนน “ไอโนนกย็ังไมไดเกบ็ ไอนี่กย็ังไมไดเก็บ”  โอโฮ.. 
ขยันเดนิจงกรมมากแตใจไปคิดเรื่องอืน่หมดเลย    มนัก็คือสกัแตวาทํา  เห็นไหม  แลวมนั 
จะไดอะไร ก็ไดเมื่อยไง
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ถาเรายังไมเปนเอกภาพ  ยงัไมมีหลักของเรา  ครบูาอาจารยทานกจ็ะตอกย้ํา  ทาน 
จะบอกวา ใหตั้งใจ ความสงบจะเปนอยางนั้น พอสงบปบทานก็ขึน้แลว โสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผล สกิทาคามิมรรค มันแตกตางกันหมด แลวผูที่ปฏิบัติจนเปนอกุปปธรรม ได 
รูจักพระโสดาบนัแลว จะพูดอะไรก็ถกูหมด จะพูดกีร่อบๆ มนักถ็ูก 

แลวคนทีเ่ปนลูกศิษยในวัดนี้  วุฒิภาวะของจิตมันกม็ีหลากหลาย  แลวถาอาจารย 
วันนีพู้ดถูกวันนั้นพูดผิด  มันก็ขายขีโ้ง  ขายขี้เทอ  แตครูบาอาจารยของเราทานไมใชอยาง 
นั้น 

นี่คือเราจะบอกถงึประโยชนของการฟงธรรม  เวลาที่เรามนัอัดอั้น  มนัอัน้ตู  ทั้งที่ 
เราก็มีปญญาของเรา  แตเราก็ไมสามารถทะลุฟองไขออกไปได  แลวเราก็เอาปากเจาะอยู 
นั่นแหละ  เขาใหเจาะไข  เขาไมไดใหไปเจาะปนู  ถาไปเจาะปนู  มึงก็ปากฉีกนะสิ  นี่ก็ 
เหมือนกนั  มนัสมควรไหม  มนัเปนไหม  กิเลสมนัสมควรหรือไมสมควรขนาดไหน  มัน 
ถึงเวลาแลวหรือยงั มึงไดสมาธิไหม มงึไปจบัโจรมา ไปจับกเิลสมาแลววิปสสนาไดไหม 
ถากิเลสมันยงัมกีําลังทีเ่หนอืกวา  มันจะเหยียบมึงแบนแตดแต  แลวมันจะหลอกดวยวา 
“นั่นนิพพานเปนอยางนั้น ปลอยวางอยางนัน้”  เขาบอกใหเจาะฟองไข  แตมันเสอืกไป 
เจาะตัวมนัเอง  เจาะสมาธิเจาะปญญาใหหายไป  มันคือเทคนิคของกเิลส  กิเลสมนัจะพลิก 
แพลง  มันเปนธรรมชาติของกเิลสทีม่ันจะทําลายเราตลอดเวลา  แตวุฒิภาวะของเราที่มนั 
ยังไมเปน  แลวครบูาอาจารยทานเคยสูกับมนั ทานเคยโดนหลอกมา    แลวทานก็จะเอามา 
เทศน ทานจะเอามาบอก เหน็ไหม นีค่ือประโยชนจากการฟงธรรม 

โธ..  หลวงตาทานบอกวา  สมัยหลวงปูมัน่  ถาวนัไหนหลวงปูมัน่นัดฟงเทศน 
โอโฮ..  พระมันจะคึกคกัๆ  เลย  แบบวามันจะมีชองทางไปตอแลวไง  เหมือนเราปนเขา 
แลวอยูดีๆ กม็ีคนโยนเชือกมาให เราก็สาวเชือกเลย เชือกของอาจารยนะไมใชของมึง แต 
มันกย็ังมเีชือกใหเราสาวขึ้นไป  ถาปนเขาแลวไมมอีะไรเลย  ปนไป  เลาะไป  เลาะมา 
เหนื่อยก็เหนื่อย แดดก็รอน “โอย.. แลวกูจะไปทางไหน” ถาภาวนาจริงๆ แลวมนัจะเปน 
อยางนี้  นี่คอืประสบการณของเรา  เวลาสูกับความคดิของตัวเอง    เหมือนเกาะหนาผาขึ้น 
ไป “แลวกูจะไปทางไหนดีละ โอ.. เอามือเกาะไวแคนี้กอนเวย โอ.. เดี๋ยวพลาดหลุด แลว
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กูจะทํายังไงวะ”  จริงๆ  นะ  จิตเวลาที่มันจะขึน้  มนัจะเปนอยางนัน้เลย  แลวถามีครบูา 
อาจารยมาบอก มาคอยประคองไว ก็คอืที่ทานเทศน 

แตพวกเรานี้มนัฟงแลวไมซึง้ใจ  โทษนะ..ไมไดดถูกู  เพราะพวกเรายงัไมมีหลกั 
ไมมเีกณฑ  เขาบอกใหปนหนาผา  แตเราก็ไมรูวาหนาผาอยูที่ไหน  แลวเราจะปนไดยังไง 
ละ  เขากําลงัอธิบายเรือ่งไตหนาผา  ไอเรามันเดนิอยูที่พื้น  “เอ..  หนาผาทําไมมนัเรยีบๆ 
วะ หนาผาเราทําไมมนัปนไมได” 

ถาใจเรายงัไมมีหลักไมมีเกณฑ  ใจเรายังภาวนาไมเปน มันกไ็มมีตรงนี้  แตถาใจมี 
หลักมเีกณฑ    มันเกาะมนัติด  มนัจะมีพัฒนาการ  มนัปน  มันไต  แลวมคีรูบาอาจารยคอย 
ยึด คอยฉุด  คอยดึง คอยยื้อ 

ทําไมพวกเราถึงเคารพครูบาอาจารยดวยหัวจิตหัวใจ  เราไมไดเคารพครูบา 
อาจารยดวยกิตติศัพทกิตติคุณ  ที่จะเอายี่หอของทานมาขายกิน  แตเราเคารพถึงบุญคุณ 
ของทาน  ที่ทานจูงเรามา  อยางที่หลวงตาทานบอกวา  “หลวงปูมั่นเปากระหมอมเรามา” 
ทานเคารพกันดวยหัวใจ ทานไมไดเคารพกันดวยกิตติศัพทกิตติคุณ 

มันสะเทือนใจนะ  เราพูดเองแลวเราก็สะเทอืนเอง  เพราะเราผานเหตุการณอยางนี้ 
มาเยอะ  เพราะเวลาเราปฏบิัติมา  เราก็ไดผานอุปสรรคของเรามาเอง  แลวมีครูบาอาจารย 
ทานชวยดึงชวยฉุด 

แตขางนอกเขาจะดูวาแปลกนะ  ตอนเราอยูที่บานตาด  อูหูย..โดนดาเชา  ดา 
กลางวนั ดาเย็น โดนดาทั้งวันเลย โลกจะมองวาโดนดา แตธรรมะจะมองวาทานสงเสริม 
เรา ทานคอยบอกเรา ทานคอยอุมชูเรา ดวยการบอกการสอน แตโลกก็จะบอกวา “โอโฮ! 
ทําไมโดนดาขนาดนั้นวะ ไอนี่ทําไมมันทําผิดทั้งวนัเลย” 

เขาไมไดคิดนะ  แตถาไดคิดนะ  อาจารยอยางนี้จะไปหาที่ไหน  อาจารยที่รูจริง 
เหมือนหมอที่เขามีคุณธรรม ที่เขาพยายามจะชวยชีวิตเรา ที่เขาพยายามชวยเหลือเรา จะ 
หาไดที่ไหน  ไอหมอทั่วไปมนัรอแตจะเอาตังคของเรา  มารักษาแลวกเ็อาตังค  แตหมอที่ 
เขาจะชวยเหลือเรา  ที่เขาจะรักษาเรานี้เราจะไปหาไดที่ไหน  ก็เหมอืนกับครบูาอาจารยที่
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ทานเปนความจริง  ดูสิ  ทานเหนือ่ยยากทําไม  เวลาทานพูด  เห็นไหม  “เราตองมานัง่เฝา 
ลาภของคนอืน่ เราเบือ่มาก.. เราเบือ่มาก..” 

ทําไมทานจะตองมานั่งเฝาหมูเฝาคณะ  เฝาพระเฝาเณรใหทําแตความดี  มันก็เปน 
ความทุกขอันหนึ่ง นีพู่ดถึงประโยชนจากการฟงธรรม ประสาเราวามันเหมอืนกบัคนเจ็บ 
ไขไดปวย  ถาเรายังไมปวย  เรายังไมรูวาเราเปนโรคอะไร  เราก็ยงัไมเห็นคุณคาของยา 
อยางเชน ตอนนี้มนัมไีขหวัดหมู  ทุกคนก็อยากจะมยีาเอาไวปองกนัตัว นี่ก็เหมือนกนั เรา 
ยังจับกิเลสไมได  เรายังไมรูวาเราจะตอสูอยางไร  เราก็จะยังไมเห็นวาเทศนของครูบา 
อาจารยมีความสําคัญ  แตถาวันไหน  เราจําเปนตองใชยา  แตเราหายาไมเจอ    แลวพอเรา 
หายาจนเจอ เราจะโอโฮ.. โอโฮ..เลย 

แลวที่ใหยามานี้ใหถูกหรอืใหไมถูก  ถาใหถูกคอืมนัถูกกับโรค  โรคกจ็ะหาย  แต 
ถาใหยามาไมถกู    เห็นไหม  จริตนิสยั  อยางเชนครบูาอาจารยองคนีเ้ขาเคารพศรัทธากัน 
ทั้งนัน้เลย แตเวลาเราไปฟงแลวทําไมไมเขาหูเราเลย  มันเปนสายบุญสายกรรมไง อยางที่ 
บอกเมื่อกี้วา ปญญาวิมุตติ - เจโตวิมุตติ ถาเราถนัดทําสมาธิ พุทโธๆ แลวจิตมันลง  แลว 
ถาไปบอกใหใชปญญาอบรมสมาธิ  มันจะทําไดยังไงก็กูทําไมถูก  เห็นไหม  จริตนิสัยมนั 
ไมตรงกัน 

ดูสิ  อยางที่พระพุทธเจาบอกวา  “คนเรามันจะเขากันโดยธาตุ”  ลูกศิษยของพระ 
สารีบุตร  จะเปนผูที่แตกฉานทางปญญาทั้งหมด  ลูกศิษยของพระโมคคัลลานะ  ก็จะ 
แตกฉานทางฤทธิม์าก  แลวลูกศิษยของพระเทวทัตก็จะลามกมาก  มันเขากนัดวยมมุมอง 
มันเขากันดวยจริตนิสัย 

ในธรรมวินยัจะบงัคับไว  เห็นไหม เวลาเราธุดงคไปเจออาจารย แลวไปขอพักกับ 
อาจารย ทานใหดูกัน ๗ วัน วาอาจารยทานเทศนมาตรงกับเราไหม ถาเทศนตรง คือถาเรา 
มีขอมูลอะไรอยูในหวัใจของเรา  แลวพอเจออาจารยเทศนแลวมนัผลัวะ!  หลุดเลย  “เออ.. 
นี่ละอาจารยของก”ู มันจะพดูอยางนี้เลย
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ดูอยางหลวงตาตอนที่ทานไปหาหลวงปูมัน่ พอหลวงปูมัน่เทศนจบแลว “นี!่ ที่เรา 
เคยสงสยั  เรื่องนิพพาน    ทานก็บอกมาหมดแลว  แลวทีนีเ้ราจะเอายังไง”  แลวทานก็บอก 
วา  “จะเอาตายเขาวา”  พอหลวงตาทานไดฟงเทศนของหลวงปูมั่นครั้งแรก  “นี่ละอาจารย 
ของเรา” ทานวาอยางนัน้เลย   ถาฟงแลวมนัสมดลุกนั มันจะเขากันเลย แตถามันยังไมใช 
อยางเชน  หลวงปูมั่นนี้กจ็ะมพีระเขาไปหาเยอะแยะเลย  แลวก็มีพระบางรูปที่รบีเกบ็ของ 
หนีเลย  “หลวงปูมั่นดุชิบหายเลย”  มันกลัว  มนัไมเอา  อยางนี้ก็มอียูเยอะมาก  แตถามัน 
สมดุลกนั  มนัเปนสายบุญสายกรรม  มันจะลงตวัลงล็อกกนัทนัทีเลย  นีพู่ดถึงประโยชน 
จากการฟงธรรม 

“...แตไมไดเขาวัดฟงธรรมจะไดผลเหมอืนหรอืตางกันอยางไร?” 

เราจะเนนแตเรื่องการฟงธรรม  การไปวัดก็เพื่อตองการตรงนี้  เราจะบอกวาเวลา 
คนเจบ็ไขไดปวย  ถาเปนโรคที่จะรักษาหรือไมรกัษามันก็หายได  เราก็ไมจําเปนตองไป 
โรงพยาบาล  แตถาเปนโรคที่ตองรักษา  มนัก็ตองไปโรงพยาบาล  การไปวัด  เวลาปฏบิัติ 
ขึ้นมามนัติดของอยางใด  แลวครบูาอาจารยทานจะแกตรงนัน้  แตตองเปนครูบาอาจารยที่ 
จริงนะ ถาครูบาอาจารยที่ไมจรงิ มนัก็เหมือนไปโรงพยาบาลแลวกลับไปติดเช้ือมา มันก็ 
จะไมมีประโยชนอะไรเลย  พอไปวัดแลวพระทานสอนใหออกนอกลูนอกทาง เราเจอมา 
เยอะมาก  ลูกศิษยของเรามาอยูดวยกนัแลวเขาจะมาเลาใหฟง  เขาไปเจอที่เชียงใหม  เขา 
บอกวา “อยากไดพระโสดาบันไหม ถาอยากไดพระโสดาบัน สมบัติมอียูเทาไรกโ็อนให 
เปนของสวนกลางใหหมดเลย สมบัติมอียูเทาไรตองโอนใหหมด”  พอโอนเสร็จปบเขา 
จะถือวาไมติด จะถือวาละได มนัมีสํานกัที่เขาขุดบอลอปลาอยางนีอ้ยูเยอะพอสมควร 

ในการปฏบิัติ    จริงๆ  แลวอยางที่เราพยายามพูดอยูนี้  โยมถามวาเราเหนือ่ยไหม.. 
เหนื่อย  แตที่เราพูดกับโยมอยูไดทกุวนันีเ้พราะอะไร  ก็เพราะไอความทีว่าเราปฏบิัติมา 
เราก็เคยเจอสภาพแบบนีม้า  แลวเวลาโยมมา  เราจะพูดใหฟงแลวเราจะยืนยนัตลอด  แลว 
อยางที่วาผิดหรอืถูกนี้เราคุยกันดวยเหตุผล  ถึงเราจะเปนอาจารยแตโยมก็เถยีงไดนะ  เวลา 
เราพูดกับโยมเสร็จแลวทกุครั้ง  เราจะบอกเลยวา  ถามีอะไรก็ใหพูดมา  เราไมใชอาจารยที่ 
ตีหัวแลวเขาบาน คือตองใหกูพูดฝายเดียว มงึตองเช่ือกูอยางเดียว มึงตองฟงกู มงึตองเช่ือ 
กู ถาอาจารยอยางนี้ก็คอือาจารยโง  เพราะในกาลามสูตร พระพุทธเจาบอกไวเลยวาไมให
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เช่ือแมแตอาจารยที่สอนเรา  ไมใหเช่ือแมแตสิง่ที่มนัเขากนัได  ไมใหเช่ือในสิ่งทีอ่นมุาน 
ได  ไมใหเช่ือในสิ่งทีเ่ราเห็น  แตใหเช่ือสจัธรรมที่เปนขึ้นมาในหวัใจของเรา  “สันทิฏฐิ 
โก” 

เวลาเราพูดนี้เราจะใหโอกาสมาก  เพราะเราก็แสวงหาครูบาอาจารยมาเยอะมาก 
แลวประสาเรานี่เราภูมิใจในตัวเรามาก  วาเรามีวาสนาเพราะเราไดเจอครบูาอาจารยที่สัง่ 
สอนเรามา เพราะกวาเราจะเจอได เราก็ไปเจอที่แบบวาไปไหนมาสามวาสองศอกมาเยอะ 
มาก แลวพอไดมาเจอครบูาอาจารยทีถู่กตอง ทานจะช้ีนํา แลวเราทําจริงจัง 

แลวเราก็มองสังคมตอนนี้วา  ครูบาอาจารยที่จะช้ีนําไดถูกตองมีเหลอือยูไมถึง  ๕ 
เปอรเซ็นต  สวนอกี ๙๕ เปอรเซ็นต  ชี้ในทางที่ผิดทั้งหมด เราถึงพยายามพูดอยูอยางนี้ 
เราพยายามพูดของเรา  จะพูดไวเลยวา  เสียงนี้มันจะอยูกับโลกนี้ไปไดอีกพอสมควร  แต 
ชีวิตของเราไมเกินรอยปเราก็ตองตายแลว  แลวเสียงนี้มันจะทําประโยชนกับโลกไปอีก 
เรื่อยๆ  เราถึงพยายามพูดไว  เพื่อเปนขอมูลเก็บไว..  เก็บไว..  เก็บไวกับอนาคตของโลก 
เอวัง 
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