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โงแลวขยัน 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่ ๑๒ มนีาคม ๒๕๕๔ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

คําถามวันนี้มนักเ็หมือนเมื่อตอนเชา  ตอนเชาเราตองขอโทษผูประสบภัยกอน 
เพราะมนัจะเหมอืนกบัไปทําอะไรใหเขา  อันนีก้็จะขอโทษหลวงตากอน  พอพูดไปแลว 
มันจะกระเทือนไง เราจะขอโทษ ขอโทษเพราะเราไมไดตั้งใจทําอยางนั้น แตเราไมไดทํา 
เพื่อเหตนุั้น

อันนีม้ันเปนที่เราไปเทศนไววันที่  ๒๓  มันไมมีหมายเลขนะ  อนันี้คําถามสด  เรา 
ไปเทศนวันที่  ๒๓  แลวเขาอานประวัติวนันัน้  แลวเขาเอาไปขึ้นในเว็บไซตแลวมนัก็ 
ขัดแยงกัน พอขัดแยงกันมันกเ็ลยมาเปนคําถามนี้ 

อานคําถาม : “ขอถามความจรงิเรือ่งลําดับขั้นตอนการบรรลุธรรมของหลวงตา” 

โยมไดอานประวัติหลวงตามหาบวัที่ลงไวในเว็บไซตหลวงตาดอทคอม  แลวเอา 
มาเปรียบเทยีบกับที่หลวงพอสงบเทศนไวในเรือ่ง “กวาจะเปนหลวงตา” ในเวบ็ไซตสงบ 
ดอทคอม” 

อานแลวโยมรูสึกงนุงงมาก  จับตนชนปลายไมถูก  เพราะเนื้อหามีความแตกตาง 
กันในสวนของลําดับขั้นตอนการบรรลุธรรมของหลวงตามหาบัว 

ยิ่งถาไดอานจากแหลงอื่นอีก  กย็ิ่งแตกตางกนัออกไปอกี  โยมจงึไมทราบวา 
แทจริงแลวความจรงิเปนอยางไร  อันไหนจริงอนัไหนคลาดเคลื่อน  โยมจงึอยากจะขอ 
คําอธิบายจากหลวงพอดวย
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ที่มา  ในประวัติหลวงตาในเว็บไซตหลวงตาดอทคอม  ในหัวขอมหาสตมิหา 
ปญญาลงไววา…  ตอนที่จิตวางเตม็ที่  ความรูอันนี้จะเดนเตม็ที่  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  มนัรูรอบหมดแลว  มันปลอยของมนัหมดไมมีอะไรเหลือ  เหลือแต 
ความรูนี้อยางเดียว  มนัมีความปฏิพทัธออยอิ่งอยูอยางละเอยีดสุขุม  มันมีความดูดดื่มอยู 
กับความรูอนันีอ้ยางเดยีว พออาการใดๆ  เกิดขึน้ปบ  มันก็ดบัพรอม ถาครั้งสมัยพุทธกาล 
เรียกวา  “มหาสติมหาปญญา”  แตสมัยทุกวนันี้เรียกวา  “สติปญญาอัตโนมัต”ิ  ก็เหมาะสม 
กันแลว จิตดวงนีถ้ึงไดเดนและสวางหมด ทานนําเรือ่งนีไ้ปถวายหลวงปูมั่น ทานก็พูดขงึ 
ขังตึงตังวา  “เออ ถกูตองแลว  ไดหลักเกณฑแลว อยางนี้ละ  ผมเปนทีถ่้ําสาริกา  เปนอยาง 
ทานมหานี่แหละ เอาใหไดการเลย” 

หลวงพอ:  เห็นไหม  เขาพูดไวตรงนี้  แตเวลาเราเทศน  เราเทศนวาที่ถ้ําสาริกา  มันอยู 
ตรงนัง่ตลอดรุง 

อานคําถาม  :  คําถาม  จากช่ือหวัขอวา  “มหาสติมหาปญญา”  โดยทั่วไปจะหมายถึง 
ขั้นตอนที่  ๓  พระอนาคามี  แตเขาลงคําตอบรับจากหลวงปูมั่นวา  “เออ  ถกูตองแลว  ได 
หลักเกณฑแลว  อยางนี้ละ  ผมเปนทีถ่้ําสาริกา  เปนอยางทานมหานี่แหละ  เอาใหไดการ 
เลย” 

๑.คือตรงนี้กําลงัพูดถงึหลวงตาบรรลุธรรมขั้นอนาคามี  แตคําตอบรับของหลวงปู 
มั่น ทําไมถึงตอบรับเปนขั้นสกทิาคาม?ี 

๒.แลวมีพระบางรปูบอกวา “หลวงปูมั่นบรรลุธรรมที่ถ้ําสาริกา  โดยการพจิารณา 
ปฏิจจสมุปบาท”  ในขณะที่หลวงพอสงบบอกวา  “หลวงปูมั่นบรรลุธรรมขั้นสกิทาคามีที่ 
ถ้ําสาริกา” ตกลงวาที่ถ้ําสาริกา หลวงปูมัน่ทานบรรลุธรรมในขั้นตอนใดกันแน? 

นอกจากนี้โยมเห็นวา  มีอกีหลายจุดทีเ่ปนประเด็นสาํคัญ  แตประวัติหลวงตากลับ 
ไมไดลงไว ทําใหเนื้อหาขาดการปะตปิะตอ ไมสมบรูณ เชน
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-  ขาดเนื้อหาของการพิจารณาในขั้นตอนที่  ๒  พระสกิทาคามี  ซึ่งในประวัติจะ 
เห็นไดจากหวัขอ “โหมเรงความเพียรเตม็กําลัง นัง่สมาธิตลอดรุง” แลวขามไปเปนหัวขอ 
“ติดสมาธิอยู ๕ ป” 

-  ขาดเนื้อหาและการแสดงเหตุและผลที่ทําใหหลวงตาตองติดสมาธิ ๕ ป 

-  ขาดรายละเอียดในขั้นตอนที่ ๔ ของพระอรหันต ในประวัติหลวงตา กับ “กวา 
จะเปนหลวงตา”  ของพระสงบ  อานดูแลวรูสึกเหมอืนจะเปนคนละเรื่องเดียวกัน 
เลย 

ขอความกรุณาใหคําตอบดวย 

หลวงพอ  :  เขาไปอานเจอ  เขาบอกวาอานประวตัิหลวงตาตอนเผา  ที่เอาไปเขาไวใน 
เว็บไซต แลวเขาก็อาน “กวาจะเปนหลวงตา” ของเราที่เอาไปเขาไวในเว็บไซต แลวมนัก็ 
จะมาขัดกนัตรงนี้ ขัดกันตรงทีว่า 

เขาบอกวา  หลวงตาเวลาขึ้นไปหาหลวงปูมั่น  เวลาขั้นพิจารณาปฏิจจสมุปบาท 
กับพิจารณามหาสติมหาปญญานี้ แลวหลวงปูมัน่บอกวา “เออ เหมือนเราที่ถ้ําสาริกา” 

เราจะบอกนะ  เราตองขอโทษกอน เราจะขอโทษครบูาอาจารย ขณะที่หลวงตายงั 
อยูเราไมคอยพูดเรื่องนี้เลย เพราะหลวงตายังอยู แลวเวลาเขาพิมพหนังสอื เขากอ็างกันวา 
เอาไปใหหลวงตาไดตรวจสอบแลว.. ตรวจสอบแลว.. 

คําวา “ไดตรวจสอบ” แตการตรวจสอบอยางนีม้ันคอืไมไดตรวจสอบ เพราะเวลา 
ดูของทานไมมีหรอก  แลวเมือ่กอนนะ  ในการประพฤติปฏิบัติสมัยกอนทานจะเขมขน 
มาก ถาผิดเปนไมไดเลย 

เราจะขอโทษนะ  ขอโทษทีว่าถาพูดไปแลวมนัจะกระเทือนกนั  แตที่เรากระเทือน 
กันเพราะหลวงตาทานพูดอยางนี้ เวลาทานอยูกับหลวงปูมั่น เวลาคยุเรือ่งความเปนอยูกับ 
หลวงปูมั่น  ทานบอกวา  “เหมอืนพอกับลูก”  หลวงปูมั่นจะรักหลวงตามาก  เพราะใน 
ธรรมชาติของมนุษยนะ  ดูสิ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  กอนหนานั้นยังไมมีใคร 
เปนผูอปุฏฐากเปนกิจลักษณะ  พระพุทธเจากจ็ะมพีระอุปฏฐากผลัดเวรกันไป  เชน  พระ



โงแลวขยัน  ๔ 

นาคิตะเปนผูอุปฏฐากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แตถึงเวลาแลวอยากออก 
ประพฤตปิฏิบัติ  ก็ขอไปปลีกวเิวก แลวพระพทุธเจาก็บอกวา “นาคิตะ ไมมีใครอยูเลยนะ 
เธอจะไป แลวใครจะอุปฏฐากเราละ” 

พระนาคิตะกเ็ลยวางอัฐบริขารขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไว  แลวปลกี 
วิเวกไปปฏบิัติอยูคนเดยีว แตพอไปปฏบิัติแลวพระนาคิตะก็ทุกขใจขึน้มาวา “เราไดสราง 
กรรมหนักแลว เราอุปฏฐากพระพุทธเจาอยู แลวเราหนีมาปฏิบัตเิอง” พระนาคิตะทุกขใจ 
มาก สุดทายตองกลับไปขอขมา 

แลวก็มีหลายองคมากทีอุ่ปฏฐากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู  จนพระเขา 
เห็นวา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาไมมีใครเปนผูอุปฏฐากถาวร  ก็เลยลงมติกนั 
เห็นสมควรวา  พระอานนท  เปนผูทีม่ีปญญา  จะขอรองใหพระอานนทเปนผูอุปฏฐาก 
ถาวร  ก็ไปขอรองพระอานนทกอน  จนพระอานนทรับปาก  พอรบัปากแลว  กม็าเฝาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเพือ่ประชมุสงฆวา จะใหพระอานนทเปนผูอปุฏฐากถาวร ที 
นี้กอนพระอานนทจะเปนผูอุปฏฐากถาวร  พระอานนทก็ขอพรองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาอยู ๘ ประการ 

๑.  จะตองไมใหลาภสักการะหรอืมีของมาฝากพระอานนท 

พระพุทธเจากถ็ามวาเพราะเหตุใด  เหตเุพราะเขาจะหาวาพระอานนทอปุฏฐากเพราะ 
อยากไดลาภ 

๒.  เวลาพระพุทธเจาไปเทศนที่ใดแลวกลับมา  ถาพระอานนทไมไดไปดวย 
จะตองกลับมาเทศนใหพระอานนทฟงดวย 

พระพุทธเจากถ็ามวาเพราะเหตุใด  เหตเุพราะวาเขาจะหาวา  เวลาพระอานนทอปุฏฐาก 
พระพุทธเจาอยู  แตถาพระพุทธเจาพูดอะไรแลวพระอานนทก็ไมรู  แสดงวาพระอานนท 
เลินเลอ 

๓.  เวลาที่พระอานนทไปรบักิจนิมนตของใครมาก็แลวแต  เวลามานิมนต 
พระพุทธเจา พระพุทธเจาตองรับปาก  พระพุทธเจาตองไป
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ฯลฯ 

พระอานนทขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา  ถาจะใหอุปฏฐากจะตองให 
พร  ๘  ขอนี้แกพระอานนท  พระอานนทถงึจะยอมอุปฏฐาก  องคสมเดจ็พระสัมมาสัม 
พุทธเจาก็รับปาก  พอรับปากแลวพระอานนทกเ็ปนผูอุปฏฐากองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจามาตลอด 

ยอนกลับมาที่หลวงปูมั่น  หลวงปูมัน่ทานมีหลวงปูเจี๊ยะอปุฏฐากมา  หลวงปูเจี๊ยะ 
ขออุปฏฐากมาตั้งแตตอนอยูที่เชียงใหม  เวลาเจบ็ไขไดปวยเขาไปโรงพยาบาลแมคคอร 
มิค หมอบอกวา “ตาย.. ตาย.. ตาย..” พอพระไปเยีย่ม พอไปกระซิบถามหมอ หมอก็บอก 
วา  “ตาย..  ตาย..  หลวงปูมั่นไมรอดหรอก”  หลวงปูเจี๊ยะก็อยูที่นัน่  พระผูใหญก็อยูทีน่ั่น 
พอหมอพูดเสร็จ ทานเรียกพระผูใหญเขามา “วาไง” “เขาบอกวา ตาย” หลวงปูมัน่บอกวา 
“ไมตองไปฟงเขา  กลับ!  เรากลบักัน”  แลวไปภาวนาเอง  ทานก็ออกมาจากโรงพยาบาล 
มาอยูที่บานหนานแดง 

แลวหลวงปูเจี๊ยะทานบอกวาทานเปนพระเดก็ๆ  แลวไดฟงทานเจาคุณอุบาลีบอก 
วา  “พระผูใหญ  เวลาเจ็บไขไดปวยนะ  ธาตุไฟมันออน  พระเดก็ๆ  ไมตองไปนวดหรอก 
แคเอามือคลําไวๆ  จับไวเฉยๆ  นี่แหละ  แลวธาตุไฟของเราจะเขาไปในธาตุไฟของพระ 
ผูใหญ” 

หลวงปูเจีย๊ะทานกอ็ุปฏฐากหลวงปูมั่น  เอาเงนิ  ๑  บาทของหนานแดง  ไปซื้อนม 
ขนหวานตรามะลิแลวมาชงใหหลวงปูมั่นฉนั  หลวงปูมั่นไมยอม  หลวงปูเจี๊ยะก็ออดออน 
“ครูจารย..  ครูจารย..  คนแกคนปวย  ถาไมไดดื่มนมบาง  ไมไดอะไรบาง  รางกายมันจะ 
ออนแอ ครจูารย.. ครูจารย..” หลวงปูเจี๊ยะทานเรยีกหลวงปูมั่นวาครูจารย  โอย..ออดออน 
..ออดออน.. เพื่อใหหลวงปูมัน่ไดฉนันม
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จากนั้นหลวงปูเจี๊ยะกม็าอุปฏฐากอยูที่หนองผือ  ทนีี้หลวงปูเจี๊ยะทานเปนคนภาค 
กลาง  พอจะทําสิ่งใดไป  พระทีอ่ยูดวยกันก็ไมคอยใหเกียรติ  พอไมคอยใหเกียรตกิาร 
อุปฏฐากมันก็มกีารติดขัด หลวงตาทานเลาใหฟงและหลวงปูเจีย๊ะทานก็เลาใหเราฟงเอง 

พอหลวงตาทานเหน็สภาพแบบนัน้  หลวงตาก็เขาไปคุยกับหลวงปูเจี๊ยะ  “เจี๊ยะ 
เจี๊ยะสอนเรา  สอนเรื่องการอุปฏฐากใหเรา”  เสร็จแลวหลวงตาทานก็รบัตอจากหลวงปู 
เจี๊ยะมา  พอรับตอจากหลวงปูเจี๊ยะมา  ทานก็ทําไดสมศักดิ์ศรีของผูอุปฏฐาก  ฉะนั้นหลวง 
ตาทานอยูกับหลวงปูมัน่ เห็นไหม หลวงตาทานเปนผูอุปฏฐากเปนผูดูแล 

พวกเราพอเปนผูใหญขึ้นมา  เราจะตองการใหลูกหลานดูแลเรา  เพราะเราจะเหงา 
นี่พูดถึงโลก  คนแกถาไมมีลกูหลานคอยดูแลก็จะนอยเนื้อต่ําใจทัง้นัน้  เพราะความเศรา 
ความหงอยความเหงา แตถาเปนพระอรหันตแลวไมมี พระอรหันตไมมีหรอก ไมมอีาลัย 
อาวรณ  ไมมีเศราไมมเีหงาไมมีหงอย  แตรางกายมนัออนแอ  รางกายมนัก็ตองการใหคน 
ชวยเหมอืนกัน ชวยเอาน้ําลางหนา ชวยเขาหองน้ํา ก็ตองมีคนชวยเหมือนกัน หลวงตาถึง 
บอกกบัหลวงปูเจี๊ยะ  “เจี๊ยะสอนเรา..เจี๊ยะสอนเรา..”  หลวงปูเจีย๊ะก็สอนหลวงตา  พอ 
หลวงตารับไมแลว หลวงปูเจี๊ยะกล็าออกมาเทีย่ว 

ฉะนั้นคนที่อปุฏฐากคนที่ดูแล  ความผูกพันระหวางหลวงตากับหลวงปูมั่นถึง 
เหมือนพอกับลกู  เปนพอกับลกูเพราะทานอปุฏฐากมาหมดทุกอยางเลย  แลวหลวงปูเจี๊ยะ 
กับหลวงตาทานก็ภาวนาเปนดวย  พอภาวนาเปนขึน้มาเหน็ไหม  หลวงตาจะบอกวา  ถา 
เวลาพูดกนัเรื่องสวนตวันะ  เหมือนพอกบัลูก รักใคร  เขาผิดหัววัดทายวัดก็มาหา อะไรๆ 
ก็มาหา  เพราะวาทานคอยชวยเหลือหมูคณะ  ถาใครผิดพลาดขึ้นมา  เพราะความตื่นความ 
ตกใจ  ไมกลาตอปากตอคําหลวงปูมั่นหรอก  อะไรเกิดขึ้นมาก็ผิด  หลวงตาทานก็เลยหา 
อุบายขึ้นมาวา ใครจะทําผิดก็แลวแต ทานกม็ีสวนรวม คือผมก็ผิดดวย  ผิดหัววัดทายวัดก็ 
มาหา! ใครผิดใครถูกก็มาหา! 

ดวยความผูกพันคือเราจะพูดเรื่องนี้ใหเห็นกอนวา  เวลาความสัมพันธสวนตัวนั้น 
ก็เรื่องหนึ่ง แตถาเร่ืองธรรมะมันก็เปนอกีเรื่องหนึ่ง 

หลวงตาทานบอกวา  ทานรักหลวงปูมั่นมาก  หลวงปูมั่นก็เมตตาทานมาก  แตถา 
พูดเขาธรรมะทีไรหนาแตกทุกที  ถาเขาธรรมะทไีรกระเดน็ทุกที  แตถาพูดกันเรือ่งความ



โงแลวขยัน  ๗ 

เปนไปความเปนอยูสวนตวันะ  รักเหมอืนพอกับลกู  แตถาวันไหนหันเขาหาธรรมะนะ 
หงายทองทุกทเีลย  คําวา  “หงายทอง”  นี้ก็เพราะหลวงปูมั่นตองการใหลูกหรือใหผูสืบ 
ทอด  ใหไดของจรงิ  ใหไดความรูจรงิ  ใหไดสิ่งทีเ่ปนหลักเปนเกณฑจรงิ  เพื่อจะเปนหลัก 
ชัยไปขางหนา นี่ความเปนจรงิอนันีเ้ปนอีกอันหนึ่ง 

ฉะนั้นเวลาเราพูด  เราถึงขอโทษ  เพราะเราจะพูดเร่ืองความจริง  เราไมไดพูดเพื่อ 
กระทบกระเทือนหมูคณะ  เราเปนหวงนะ  เราเปนหวงวาหลักเกณฑในกรรมฐานของเรา 
หลักเกณฑในสัจจะของเรามันจะบิดเบือนกันไป ฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดคือเราพูดตรงนี้ เรา 
พูดถึงสัจจะ  เราพูดถึงความจริง  แตหมูคณะเพื่อนฝูงก็ยังเปนหมูคณะเพื่อนฝูง 
เหมือนเดิม  แตความผิดหรือความเปนหลักเกณฑมนัก็ตองเปนหลักเกณฑ  มันไมใชเร่ือง 
ลูบหนาปะจมูก 

ฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมานี้มนัผิดหมด  เราจะบอกวา  “โงแลวขยัน”  ไอพวกโงแลว 
ขยันนีจ้ะทําใหทุกอยางผิดหมด  ทําความผิดอยางนี้แลวกม็าบอกวา  “สรรพสิ่งใดก็เอาไป 
ใหหลวงตาอานแลว สรรพสิ่งใดก็ใหหลวงตาดูแลว” 

เวลาเขาไซฟอนเงนินะ  ในบริษัทหลักทรัพยเขาไซฟอนเงินออกมา  เขาไซฟอน 
เงินไปทางไหน ไอนี่ก็เหมือนกันที่เขาบอกวา “หลวงตาอานแลว..หลวงตาอานแลว..” 

มึงจะไซฟอนธรรมะไปอยูกับมึงหรือ?  มึงจะเอาความดีไปอยูกับมงึหรอื?”  ไอที่ 
พูดวา “หลวงตาอานแลว..หลวงตาอานแลว..”  แลวก็มีออกมาอยางนีม้ันมีเหตุผลสิง่ใด 

อยางเชนที่เขาบอกวา  เวลาพจิารณามหาสติมหาปญญา  แลวหลวงปูมัน่บอกวา 
“เออ ถกูตองแลว ไดหลักเกณฑแลว” 

ไดหลักเกณฑอยางไร…? 

อะไรมันคอืหลักเกณฑ…?



โงแลวขยัน  ๘ 

มหาสติมหาปญญามันคือหลกัเกณฑตรงไหน…? 

หลักเกณฑมันจะตองตัง้แตเริม่ตนนะ 

เสียดายวนัที่ ๔  เราไมไดเทศน  ถาวนัที่ ๔  ไดเทศนจะเรยีงอยางนีม้าเลย  วนัที่ ๔ 
ไมไดเทศนแตเดี๋ยวจะไปเทศนวนัพระ วันที่ ๑๙ เรือ่ง “เสียงธรรมหลวงตา” แตตอนนีจ้ะ 
เอาอันนี้กอน แลวเอาไววนัที่ ๑๙ จะเทศน  เพราะมนัมีเหตกุารณอยางนี้แลวเราจะพูด  เรา 
ไมอยากพูดหรอกมนัเหมือนกับวาอวดดอียูคนเดียวไง 

เราจะบอกนะ  เวลาทานปฏิบัติ  สาธุ!  ตอนที่ปฏบิัติไมเปน  ใครก็ไมเปน  เรากไ็ม 
เปน  ไมมีใครปฏบิัติเปนหรอก แตเวลาปฏิบัติขึน้มามันกม็ีผิดถูกเปนธรรมดา แลวทุกคน 
เวลาไมมีทางออก มันก็ทําดวยความศรัทธา  เวลาหลวงตาทานปฏิบัติใหม เห็นไหม ทาน 
มีศรัทธา แลวอุปชฌายบอกใหพุทโธ  “๗ ปเปนสมาธิอยู ๓ หน” 

อันนัน้คอืพุทโธตลอด  ดวยศรทัธา  ศรัทธาคือความเช่ือมั่น  จิตเปนเอกภาพ  ทํา 
ดวยความตั้งใจ  มันเปนไปได  แตพอมาเรียนเปนมหา  พอเรียนจบมหาขึ้นมา  กม็ีปญญา 
ขึ้นมาใชไหม  มีความรูมาก  ทางทฤษฎนีี่รูเยอะมาก  ก็เลยมากําหนดจิต  ดูจิตเฉยๆ  ไมได 
พุทโธ มันกท็ําได ทําไดเพราะอะไร ทําไดเพราะคนนั้นคนจรงิ คนนั้นมีศักยภาพจรงิ 

ตอนอยูจําพรรษาที่จักราช  ทําสมาธินี้แนนเหมือนหินเลย  แตพอไปทํากลดหลัง 
หนึ่ง  เห็นไหม  เสือ่มเลย  เริ่มเขาไมไดแลว  ก็ทิง้กลดเลยแลวพยายามจะตอสูกับตวัเอง 
พยายามจะแกไขเพราะเคยทําได แลวมันไมไดเลย เสื่อมอยูอยางนั้น ๑ ปกับ ๖ เดือน 

แลวพอไปเจอหลวงปูมั่น  ตอนไปหาหลวงปูมัน่ครัง้แรก  หลวงปูมั่นมาตอนรับ 
พอบอกวาเปนมหาช่ืออะไรแลว  พอมัน่ใจแลว  “คราวนีเ้จอแลว  แลวเราจะจรงิหรอื 
เปลา?” 

เวลาทานพูดในหนังสือ  คนทีจ่ะเอาไปเขยีนกเ็รียบเรียงดูซะกอนส.ิ.!  โงแลวขยัน 
อยางนีม้ันทําใหเสียหายหมด  ไมรูก็บอกวาไมรูซะ  ไมรูแตกเ็ขียนใหมนัมั่วไปหมดเลย 
หลักเกณฑไง  ที่หลวงปูมัน่บอกกับหลวงตา  เห็นไหม  ถาความเปนอยูก็เหมือนพอกับลกู 
แตถาความจรงิไมได! ความจรงิคือความจริง!



โงแลวขยัน  ๙ 

ในเมือ่จิตมันยังไมเปนไป  พอจิตมันไมเปนไปมนัเสื่อมหมดแลวจะทําอยางไร 
สุดทายแลวพอไปอยูกับหลวงปูมัน่  ที่หลวงปูมัน่บอกวา  “…จิตมันไมมอีาหารกิน…” 
ทานก็สูนะ  ภาวนาไปเรื่อยๆ  เพราะเวลาทานพูดอะไรเราจะจับประเดน็ได  ทานบอกวา 
“ธรรมดาเราก็ไมไดตั้งใจนัง่ตลอดรุงหรอก  แตพอนั่งไปนั่งไป  มันม…ี.”  เหมือนเวลา 
คนเรานั่ง  เหน็ไหม  เดี๋ยวก็จะปวดทองเยี่ยว  เดี๋ยวก็จะอยางนูน  คือมนัมีกเิลสขึน้มาไง แต 
ทีนี้คนมันเขมแข็ง “อื้ม.. ถาอยางนี้ตองสูกัน! อยางนีต้องตลอดรุง!” 

คําวา  “ตลอดรุง”  ก็เหมือนกับเราทํางาน  ถาเราไมมีเหตมุีผลแลวเราจะทํางาน 
อะไร เดนิจงกรมแค ๒ นาทกี็เบือ่แลว นั่งสมาธิ ๕ นาทีก็จะเลิกแลว แตพอคนไปนั่งแลว 
มันมีเหตุมีผล เวลาไปเดินจงกรมแลวมนัมงีานทํา มนัก็ทําใหตั้งใจ พออยางนั้นปบ พอนั่ง 
ตลอดรุง  พอนั่งไปแลว  จิตนะ  มนัไมใชวานั่งตลอดรุง  ๖  โมงเย็น  นั่งลงไปแลวมันจะ 
ถอนสมาธิตอน ๖ โมงเชา ไมมีหรอก! ไมมี 

เวลารวมใหญ  รวม  ๒  ช่ัวโมงหรอื  ๓  ช่ัวโมงหรือ  ๑  ช่ัวโมง  แลวแตวาบางครั้ง 
บางคราว  มันไมมีหรอกวานั่งแลวจะกําหนดเวลาได  ทีนี้พอมนันัง่ไปแลวตลอดรุง  ๑๒ 
ช่ัวโมง  มันก็ตองมีถอนออกมา  พอถอนออกมาก็ตองสูกนัใหมนัหลบเขาไปอกี  มนัลง 
สมาธิอีกก็ถอนเขามา สูกันมาตลอด 

ฉะนั้นพอสูกนัมาตลอดจนมันถึงที่สุดแลว คนเรานะ คนไมเคยทํางาน พอใครได 
ทํางาน โอโฮ พอมันไดผลงานทกุคนจะดีใจมาก ก็ขึน้ไปรายงานผล อันนี้ละที่หลวงปูมั่น 
ทานบอกวา  “เออ  ถูกตองแลว  จิตมันไมตาย  ๕  อัตภาพเวย”  นี่ละโสดาบัน  เพราะอะไร 
เพราะจิตสงบแลวมันตอสูกับเวทนา  พอตอสูกับเวทนาทานก็สูไปเรือ่ย  ทานตอสูของ 
ทานไปเรื่อย ทกุคืนๆ  เวน ๒ คืน ๓ คืนแลวก็เอาที พอเวน ๒ คืน ๓ คืนกเ็อาที  แลว 
หลวงปูมั่นทานเหน็วา มนัจะเกนิไปแลว ทานถงึบอกวา “มานะ มาถามันคึกคะนอง เขาก็ 
จะไมใหมันกินน้ํากินหญา แตถามันพอประมาณเขาก็ใหมันกินเล็กนอย แตถามามนัดีเขา 
ก็จะใหกนิตามปกต”ิ 

นั่นทานเตือนกนัแคนี้เอง  เพราะทุกคนมนันกัปญญาดวยกัน  เขาก็จะรูวาอะไร 
ควรไมควร



โงแลวขยัน  ๑๐ 

พอนัง่ไปกพ็ิจารณาซ้ํา  โสดาบันมีหนเดียวนะ  สมจุเฉทปหานนี่มคีรั้งเดียว  พอ 
พิจารณาซ้ําเขาไป..ซ้ําเขาไป.. 

ฟงใหด!ี ฟงใหดีนะแลวไปหาหลกัฐานมา คําเทศนของทานนัน่ไปเปดดูใหชัดๆ 
แลวไปเก็บหลกัฐานมาโตแยงขอมลูทีน่ี!่ 

พอพิจารณาไป..พิจารณาไป..  ครั้งแรกเห็นไหม  พอพิจารณาไป  “เวทนาไมใชเรา 
เราไมใชเวทนา”  นี่คือไดโสดาบัน  ทีนีก้็นัง่ตลอดรุงตอไป  มนัสืบตอไป  ทานบอกทานก็ 
พิจารณาของทานไป  พิจารณากายไปนะ  กายกลับคืนสูสภาพเดิมของเขา  น้ําเปนน้ํา  ดิน 
เปนดิน  ลมเปนลม  ไฟเปนไฟ  มันปลอยหมด  มนัแยกหมด  พอมนัแยกหมดมันก็ขาด 
อยางนี้คือรวมใหญ เหมือนของหลวงปูมัน่ที่ถ้ําสาริกา 

พอรวมใหญขึน้ไปแลวมนัมีความสุขมาก  ถาใครมาถึงขั้นตอนนี้มนัจะมีความสุข 
มาก พอมันมีความสุขของมนั มันก็ฝงใจ พอฝงใจกข็ึ้นไปหาทานอีก ขึ้นไปรายงานหลวง 
ปูมั่น  ไปบอกวา  “ทําไมไมเปนอยางนัน้อีก  ทําไมไมรวมอยางนี้อกี”  หลวงตาทานนั่ง 
ตลอดรุงก็เพราะอยากจะใหมนัเปนอยางนีอ้ีก 

แลวหลวงปูมั่นทานก็บอกวา “มันก็เปนหนเดียวเทานั้นแหละ มนัจะบาเรอะ เปน 
เหมือนเราที่ถ้ําสาริกานี่เปนอยางนี”้ 

เปนอยางนีค้ือมันอยูที่ในขั้นที่นั่งตลอดรุง ไมเกีย่วกบัมหาสติมหาปญญา ไมเกีย่ว 
กันเลย! ไมเกีย่วกนั!! อยาไซฟอนความดี อยาไซฟอนเงนิของเขา อยาไปทําลายหลักการ 
ของหลวงตา อยาไซฟอนออกไป! ถาไปพูดวาเปนสภาวะแบบนั้น มันไมเปนความจรงิ 

ฉะนั้นพอทานบอกวา  “มันก็เปนหนเดียวเทานัน้แหละ  เปนเหมือนเราทีถ่้ําสาริกา 
มันกเ็ปนหนเดยีวเทานั้นแหละ”  คนเราพอภาวนาไปแลว  ถาเปนหนเดียวเทานัน้แหละ 
แลวมนัจะมีขางหนาอกีไหม มันจะมีขางหนาอีกไหมก็มนัเปนแลวนี่ 

จะบอกวาที่ทานติด ๕ ป  โดยธรรมชาติของการปฏบิัติมันก็ตองมีติดบาง หลวงปู 
มั่นทานก็ติดของทานมาตลอดแลวทานก็แกไขของทานมา  ฉะนัน้หลวงตาเวลาทานมา 
ติด ๕ ป เพราะมันมีคําพูดของหลวงปูมั่นเขามารองรับดวยไง
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ธรรมดาของคนเรา  ถาเราทําอะไรแลวเรามีผลงานแลวเราก็มัน่ใจใชไหม  แลวยงั 
มีคนมาพูดอีกวา  “มันมีหนเดยีว”  แตคําวา  “หนเดียว”  คือมันหนเดียวเฉพาะตรงนี้แต 
ขางหนามันจะตองไปอีก  ทีนี้พอมีความเขาใจอยางนั้นแลวทานกอ็ยูตรงนีเ้ลย  ติดอยูตรง 
นี้ ๕ ป จนหลวงปูมั่นบอกวา “มหา จิตเปนอยางไร? จิตเปนอยางไร?” 

จนสุดทาย “จิตเปนอยางไร?” 

“จิตดีครับ” 

แลวหลวงปูมั่นกบ็อกวา “สุขอยางนั้น มนัสุขเศษเนือ้ติดฟน” 

ดวยความกระทบ ดวยความที่ครูบาอาจารยทานชักทานลากออกมา หลวงตาทาน 
ก็ออกมาพิจารณา 

การพิจารณา  จะพิจารณาในอะไร?  ไมมีทางพิจารณาไดนะ  จิตของคนพอสงบ 
แลวมันพิจารณาไมไดหรอก  จิตของคนสงบแลวถาจะมาพิจารณา  มันจะตองเห็น  เห็น 
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม การเห็นนัน้คืออะไร คือการขุดคุยหากิเลส 

อยางเชนที่เราทําความสงบของใจแลวเราจะพจิารณากาย  นั่นเราพิจารณาอะไร 
กัน?  ที่เราพิจารณากายกันอยูนี้  มันคอืการคิดการพิจารณาโดยสามัญสํานึก  ไมได 
พิจารณาโดยอริยสัจ! 

สวนการพจิารณาโดยอริยสจั  พอจิตสงบแลวมันเหน็กาย  พอเหน็กายถาเหน็กาย 
จริงโดยจิตนะ  มันจะขนพองสยองเกลา  ถาพิจารณาอยางนี้ไปมันจะเปนโสดาบนั  พอ 
พิจารณาโสดาบันจบแลว  จับกายได  ทําซ้ําไป  พิจารณาไปมันจะกลับคนืสูสถานะเดิม 
ของมัน เหน็ไหม เหมอืนกับเวยหลาง ที่วา “กายเปนโพธิ จิตเปนกระจกใส” ถาพิจารณา 
ไปจนดนิเปนดนิ  น้ําเปนน้ํา  ลมเปนลม  ไฟเปนไฟ  กลับคืนสูสภาวะเดมิของเขา  จิตมัน 
แยกออกมา  โลกนี้ราบเปนหนากลอง  “กายเปนโพธิ  จิตเปนกระจกใส”  ราบหมด  ราบ 
หมดแลวเวยหลางก็ติดอยูตรงนี้ ครูบาอาจารยก็ติดตรงนี้ 

คนภาวนาเปนมันจะรู!  มนัจะรูขั้นตอนของมนั  ถาคนภาวนาไมเปนก็คอืไมเปน 
พอไมเปนก็จับตนชนปลายไมถูก เหน็ไหม



โงแลวขยัน  ๑๒ 

สุดทายแลวพอหลวงตาทานออกพิจารณา  ทานก็บอกวาทานเหน็อสุภะ  การเห็น 
อสุภะนี่ละคือมหาสติมหาปญญา 

ถาพูดถึงเรื่องการพิจารณากาย  พจิารณากายครั้งแรกเปนพระโสดาบัน  พิจารณา 
กายละสักกายทิฐิ    พิจารณากายครั้งที่  ๒  มนัจะละอปุาทาน  อุปาทานคอืความยึดมัน่  คือ 
ความยึดติดในกายนัน้ พอละอนันีเ้สร็จปบมนัจะปลอยหมด พอปลอยหมดจะเขาอสุภะนี่ 
มันหาไดยากมาก  มันติดหมด  ทําไมหลวงปูคําดีติด  ทําไมหลวงปูฝนติด  ทําไมครูบา 
อาจารยติด ติดหมดทุกองคติดหมด  ติดคือการทีจ่ิตมันไมเหน็กายตามความเปนจริง 

ฉะนั้นพอออกไปพิจารณาอสุภะ  คําวา  “พิจารณาอสุภะ”  ก็คือมนัจบักายได  พอ 
จับกายไดมันกพ็ิจารณาไป  ทานบอกวามนัจะเร็วมาก  ของที่ถูกตองคอื  ทานไดขึ้นไปหา 
หลวงปูมั่น  ไปบอกวา  “ที่บอกใหออกพิจารณาก็ออกพิจารณาแลวนะ  ตอนนีน้อนไมได 
เลย  ตอนนี้ไมไดนอนเลย”  ความจรงิมนัคือขอนี้  ความจรงิของขั้นมหาสติมหาปญญาคือ 
ตอนนี้ นอนก็ไมไดนอน หลับก็ไมไดหลับ ทุกขมาก.. ทุกขมาก.. พอขึ้นไปหาหลวงปูมั่น 
หลวงปูมั่นก็บอกวา “ไอบาสังขาร” ถาขั้นมหาสติมหาปญญา บอกวา “ไอบาสังขาร” มัน 
จะถูก แตถาขัน้มหาสติมหาปญญา บอกวา “เออ ถูกแลว ไดหลกัไดเกณฑแลว ผมกเ็ปนที่ 
ถ้ําสาริกา” 

ไอขี้โม!!  ไอหลอกลวง!! มึงเอามาจากไหน?!!  ไอโงแลวขยนั มึงเอามาจากไหน! 
ไมมีในความเปนจรงิ ไมมีในความเปนจรงิ แตถาเปนขั้นมหาสติมหาปญญา แลวหลวงปู 
มั่นบอกวา  “ไอบาสังขาร..  ไอบาสังขาร..”  ถามันใชปญญามากตองกลับมาที่พทุโธ..ตอง 
กลับมาทีพุ่ทโธ  หลวงตาทานบอกวา  ทานตองกลับมาที่พุทโธเหมอืนกับเด็กๆ  เลย 
เหมือนกับผูฝกหัดใหมเลย  เพื่อจะไดใหจิตมนัพัก  ถาจิตมันไมไดพกั  มันทํางานของมนั 
โดยมรรคญาณไป มนัจะทํางานของมันดวยความเพลิดเพลนิ มันจะแรงของมันไป ก็ออก 
สูขางนอกหมด 

ถาขั้นของมหาสติมหาปญญา  หลวงปูมั่นจะบอกวา  “ไอบาสังขาร”  แตถา  “เออ 
ถูกตองแลว ไดหลกัการหลักเกณฑถกูตองแลว” นี่คือขั้นโสดาบนั ขั้นแรก! ไมเกี่ยวกนั!! 

เวลาพิจารณาธรรมของทานไปจนถึงที่สุด  พอถึงทีสุ่ดแลว  มันจะกลนืเขามาที่ใจ 
แลวมนัทําลายลง พอมนัทําลายลงที่ใจแลว นีล่ะที่วาจิตวาง
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พอคําวา  “จิตวาง”  นี่ก็อีกละ  ในประวัตทิี่เขาอานตอนเผา  บอกวา  “ตอนที่จิตวาง 
เต็มที่ ความรูอนันีจ้ะเดนเตม็ที่ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ….” 

หลวงตาทานไมเคยพูดอยางนีเ้ลย  ทานพูดวา  “ขั้นนามธรรม  รูปไมมี  ทานบอก 
เปนขนัธ ๔ คือมี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” อันนี้เปนวิทยานพินธของหลวงตา 

แลวถาเปนวิทยานิพนธของหลวงปูคําดีก็เปนอกีอยางหนึ่ง  ถาเปนวิทยานพินธ 
ของหลวงปูชอบกอ็ยางหนึง่ วิทยานิพนธของหลวงปูเจี๊ยะก็อยางหนึ่ง ถาเปนวทิยานิพนธ 
ของหลวงปูขาวก็เปนอีกอยางหนึง่ 

อันนีเ้ปนวิทยานิพนธของทาน  มนัเลยไมขดัแยงกนั  แตในความเปนจริง  เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็มรีูป แตมีรูปในการวทิยานิพนธของผูอืน่ แตเวลาของทาน 
ทานบอกวา  “ของทานเปนขันธ ๔  ขันธ ๔ มันเปนนามธรรมลวนๆ มันมีเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ มันรูของมนั” 

แตอันนีม้ันไปเอามา  หลวงตาเวลาทานพูดแตละครั้ง  คําพูดนั้นมนัสอนใคร 
เหมือนเวลาเราพูดกับคนในบานของเรา  เราก็พูดอยางหนึ่ง  ถาเราพูดกับผูที่เราไปติดตอ 
ประสานงานเราก็พูดอยางหนึ่ง เราพูดกับเจานายพูดกับผูที่สูงกวาเราก็พูดอยางหนึง่ อนันี้ 
ก็เหมอืนกนั  ธรรมะเวลาพูดกับผูปฏิบัติ  แลวผูปฏบิัตินั้นอยูในขั้นตอนไหน  ถาพูดกับผู 
ปฏิบัติที่เริ่มขัน้ตอนแรก  ทานก็พูดแบบเปรยีบเทยีบ  อยางเชนบอกวา  “ธรรมะมอียู 
แนนอน แตมันมีจอกแหนมันบงัอยู ถาแหวกจอกแหนก็จะเห็นน้ําแนนอน” อันนี้มนัเปน 
ธรรมะขัน้ยืนยันวาธรรมะมีจรงิ 

แตเวลาทานพูดถึงหลกัเกณฑของทาน  เวลาใครภาวนาเปนขึ้นไปแลว  ทานกจ็ะ 
บอกวา  “จอกแหนนี้เราตองรวบมันขึน้มา  แลวเอาจอกแหนขึน้ไปบนบก  ตากใหแหง 
แลวตองเผามันทิง้”  เวลาทานพูดมันเปนหลักเปนเกณฑเปนช้ันเปนตอน  ฉะนั้นเวลา 
คําพูดของทานนั้นทานพูดกบัใคร แลวคนนั้นภาวนาเปนหรอืเปลา 

ถาทานพูดกับคนที่ไมภาวนา  ทานก็จะพูดเปนตัวอยางเปนแบบอยาง  พูดใหมี 
กําลังใจ  แตถาเวลาจะพูดกับผูปฏิบัตขิั้นตอนโสดาบนั  ทานก็พูดหยาบๆ  นะ  สกิทาคามี
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อนาคามี  พอถึงขัน้ของอนาคามีกําลังจะขึน้อรหนัต  ทานจะพูดแบบละเอยีดยิบเลย  ผิด 
นิดหนึ่งก็ไมไดเลย 

ฉะนั้นถาจะอางวา “ก็เปนคําพูดของทานจรงิๆ” 

เวลาพูดกบัผูปฏิบัติที่ทานบอกวาตอปากตอคํา  ทานพูดคลาดเคลือ่นไมไดเลย  แต 
เวลาพูดกบัพวกปฏิบัติไมเปน  มันก็ตองพูดแบบยกตูด  เวลาทานยกตูดนักภาวนาเคยได 
ยินไหม  เวลาหลวงตาทานพูดแบบยกตูดไอพวกภาวนา  เพราะกลวัมนัจะนอยใจ กลวัมนั 
จะไมปฏิบัติ  ทานกบ็อกวา  “เออ  ถกูตอง  ดีงาม”  ไอพูดอยางนีค้ือพูดแบบยกตูด  ทานพูด 
แบบรักษาน้ําใจกม็ีเยอะไป 

คําพูดธรรมะของหลวงตาในชวงทายๆ หลงัๆ มานี้ทานพูดแบบรักษาน้ําใจ ถาพูด 
แบบรักษาน้ําใจกบัขอเท็จจริงที่ทานจะพูดแบบเขมขนมนัแตกตางกันไหม  เราจะบอกวา 
เดี๋ยวเขาก็จะบอกวา  “สิ่งที่เอามาเขียนนี้กเ็อามาจากหลวงตาทัง้นัน้  ก็มีเทปหลวงตา 
เหมือนกนั ก็เอามาจากหลวงตานี่แหละ” 

แตเอามาจากหลวงตาแลวหลวงตาทานพูดกับใคร?  หลวงตาพูดกับผูปฏิบัติ  หรือ 
หลวงตาพูดกับผูออนหดั หรือพูดกับพวกเดก็ๆ ที่เริ่มปฏิบัติ ทานพูดกับใคร? 

ฉะนั้นถาจะอางวา “หลวงตาพูด ทําตามความเปนจรงิ” 

อยาไซฟอนธรรมะของหลวงตา  อยาไซฟอนใหธรรมะนีอ้อนแอลง  แลว 
หลักเกณฑมันจะไมเหลอื หลักเกณฑมันจะไมมี 

ฉะนั้นในขั้นที่บอกวามนัวางหมด  เห็นไหม  “….มันมีความปฏิพัทธออยอิง่อยู 
อยางละเอียดสขุุม  มนัมคีวามดูดดืม่อยูกับความรูอันนี้อยางเดียวพออาการใดๆเกิดขึ้นพั๊บ 
มันก็ดบัพรอม ถาครั้งพุทธกาล เรยีกวา มหาสติมหาปญญา….” 

อันนีค้ือทานพูดแบบเปรียบเทียบเปนบุคคลาธิษฐานใหเห็น  อยางเชน  คนทํางาน 
ประสบความสําเรจ็  แลวจะบอกคนทีท่ํางานไมเปน  เขาก็จะยกการทํางานนัน้มาใหเห็น 
แบบอยาง แตการทํางานอยางนัน้มนัจะมีรายละเอยีดอีกมหาศาลเลย
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ทานก็นําเรื่องนี้ไปเลาถวายหลวงปูมั่น ทานกพ็ูดอยางขึงขังตงึตังวา “เออ! ถูกตอง 
แลว  ไดหลักไดเกณฑแลว อยางนี้ละ... ผมเปนทีถ่้ําสาริกา….” 

เวลาทานพูดอยางนี้ แลวเราก็เอามาคิดเองเออเองวาเปนมหาสติมหาปญญาเลย 
หรือ? เปนเลยหรอื? 

เพราะเราเห็นมาเยอะ  เหน็มาตลอดนะ  ในหนังสือที่พิมพออกมาๆ  เมื่อกอนจะ 
ไมไดเลย ตอนที่ทานยังเขมขนอยู  แตสุดทายแลวทานเห็นวา มนัเอากนัไมอยูแลว  เพราะ 
กอนหนานั้นกอนที่ทานจะออกมาชวยโลก  เรือ่งธรรมะนี้ทานจะตรวจเอง  แลวทุกอยาง 
จะผานทานเอง เพราะวาเรือ่งกรรมฐาน ตองเปนคนปฏิบัติมนัถึงจะรูได 

คนปฏิบัตเิหมอืนกบันักบินอวกาศ  จะออกนอกโลกนะ  เวลาความเรว็ของจรวด 
จะออกจากแรงดึงดูดของโลก  ถาออกไมถูกเวลาออกไมถกูสถานที่  กอ็อกไมได  ฉะนัน้ 
เวลาปฏบิัติไป  จะคลาดเคลือ่นนิดหนึง่ไมไดเลย  แลวถาคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งไมได  เวลา 
พูด ผูปฏิบัติกับผูปฏิบัติพูดคยุกัน เขาจะฟงออกเลยวาคนนั้นเปนหรือไมเปน 

ฉะนั้นตอนทีท่านยังเขมขนอยู  เรือ่งอยางนีท้านจะตรวจสอบเองหมด  แตพออก 
มาไทยชวยไทยแลว    ออกมาชวยโลกแลว  มนัมกีรณีอยางนี้ขึน้มา  คนโนนกพ็ิมพคนนีก้็ 
พิมพ  แลวพอใครพิมพแลวก็จะไซฟอนเอาความดีใสตัว  ไซฟอนเอาธรรมของหลวงตา 
ออกไปหมดเลย 

มันเปนไปไมไดหรอก มนัเปนสิ่งทีเ่ปนไปไมได  เราเห็นแลวเราก็พูดไมออก อยา 
ใหเอยชื่อหนังสอืหลายเลมเลยนะ  หนงัสือทีพ่ิมพมาหลายเลมมากที่มนัเปนความเห็น 
ของผูเขยีน  แตถาผูเขียนจะบอกวาเปนความเหน็ของตัว  มันก็ไมมีใครจะรบัแจกใชไหม 
ก็เลยบอกวาอันนี้หลวงตาเทศน  ทั้งที่มีหลวงตาเทศนอยูแค  ๒  คํา  นอกนั้นมันเขียนเอง 
หมดเลย เราเจออยางนัน้มาเยอะ ฉะนั้นถาจะพูดบอกวา “ก็หลวงตาเทศน” ถึงจะหลวงตา 
เทศนกเ็ทศนเปนการรักษาน้ําใจ ไมใชความจริง 

อานคําถาม:  ขาดเนื้อหาในขั้นตอนที่  ๒,  มันเปนขั้นที่  ๓  นี่อกีเรื่องหนึ่ง,  เนื้อหาขาด 
ความเปนจริง, ติดสมาธิ ๕ ป
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หลวงพอ:  รายละเอียดมนัก็ใชหมดแลวละ  อันนี้มนัเปนคําถามมาดวย  เพราะวาเขา 
เอาไปออกในเว็บไซต  แลวพอคนเขาไปอานมันก็ตองเปนประเดน็  แลวประเดน็นีเ้ราก็ดู 
มาอยูแลว  เราถงึบอกวา  “ไอพวกนี้โงแลวขยัน”  ถาโงแลวขยันมันก็จะสรางปญหาขึ้นมา 
แลวมนัก็จะมีปญหาไปขางหนา 

เราจะบอกวา ถามีปญหาอะไรก็ใหเขาแสดงออกมา แลวเดี๋ยวเราจะแกไขไป เราก็ 
อยูที่นี่  เราไมไดไปไหนหรอก  ไมตองหวงวาเราพูดแลวเราจะหนีไปไหน  เพียงแตวา 
เพราะเราไปเทศนวันที่  ๒๓  เรื่องนีเ้ราเหน็มานานแลว  ฉะนั้นมนัยังไมใชเวลา  แตพอ 
วันที่ ๒๓ เราไดไปเทศน เราก็ไปเรียงไวใหเปนหลักเกณฑ เห็นไหม 

ถาเขาจะเขยีนอยางนีม้ันก็ขัดแยงกันอยูแลว  ถามันจะขัดแยงกนัอยูแลวทําไมไม 
ถามเราซักคําหนึ่ง  ถาไมถามแสดงวา  ขอมูลเอ็งถูก  ขอมูลขาผิด  ถาขอมลูเราผิด  เราพูด 
แลววนันี้  ถกูหรือผิด?  แลวถายังมีปญหาก็ใหดําเนนิตอมา  เราถึงบอกวา  อนันีค้ือโงแลว 
ขยัน 

ขอตอบปญหานี้ซัก  ๒-๓  หนานะ  เพราะวามันคางไวเยอะ  แลวมนัใกลเคียงกนั 
ดวย 

ถาม : ๓๔๘. ผมภาวนาผิดพลาดตรงไหน และควรแกไขอยางไรครบั? 

หลวงพอ:  อันนีม้ันเหมอืนกันเลยนะ  เหน็ไหม  ความเหน็คลายๆ  กัน  แลวมีความ 
เขาใจผิดเหมอืนกนั 

ถาม : ผมภาวนาโดยความรูการเคลื่อนไหวของรางกาย ควบคูไปกับการรูลมหายใจ และ 
นึกพุทโธเร็วๆ  ผมจงึเหน็ความรูสึกของตัวเองวา 

หลวงพอ: อยางนี้แลวเขาก็คิดวานี่เปนธรรมไง ฟงนะ 

ถาม:  ๑.  อารมณตางๆ  เชน ความพอใจหรือความไมพอใจ ความสุขและความทุกข หรอื 
ความอยากในกามราคะ อารมณเหลานี้มีการขยับตวัยิบๆ แย็บๆ แลวก็ดับไป แตจิตทีน่ึก 
พุทโธๆ นี้ไมดบั จิตที่นกึพุทโธๆ นี้ไมมกีารเปลี่ยนแปลง
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หลวงพอ: นี่คือคําพูดของเขานะ นี่คือคําถาม 

ถาม: ๒. อารมณตางๆ ที่ไดกลาวมา มันไมใชตัวเรา ไมใชของของเรา แตจิตทีน่ึกพุทโธๆ 
เร็วๆ เปนตวัเรา เปนของของเรา อารมณกับจิตที่นกึพุทโธนี้จงึไมใชตัวเดียวกัน 

๓.  เวลามเีรือ่งมากระทบจิต  จนเกิดความทุกขในใจขึ้นมา  ความทกุขจะอยูในสวน 
ของอารมณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดและดับได  แตจิตที่นึกพุทโธๆ นี้ไมมคีวามทกุข  จิต 
ที่นึกพทุโธนี้ไมมีการเปลีย่นแปลง ฉะนัน้ผมจงึไมทกุขใจในความทกุขทีเ่กิดขึน้ 

๔. เวลาผมพิจารณาอสุภะ ความอยากในกามราคะจะขยับตัวยิบๆ แย็บๆ แลวดับไป 
แตจิตที่นึกพทุโธๆ ไมดับ 

๕.ตราบใดที่ผมนกึพุทโธๆ  เอาไวเรือ่ยๆ  จิตทีน่ึกพุทโธๆ  จะไมดบั  จิตที่นึกพุท 
โธๆไมมกีารเปลี่ยนแปลง จิตทีน่ึกพทุโธๆ เปนตวัเรา เปนของของเราอยูตลอดเวลา 

ขอรบกวนเรยีนถามหลวงพอวา ผมภาวนาผิดพลาดตรงไหนและควรแกไขอยางไร 

กราบขอความกรุณาหลวงพอ ดวยความเคารพอยางสูงครับ 

หลวงพอ  :  มันกเ็ปนจินตนาการ  เปนวิปสสนึก  เพราะเราศึกษากันมา  เห็นไหม  พอเรา 
พุทโธๆ  ไปแลวเห็นความเกิดดบั  เห็นกามราคะจะเกิดยิบๆ  แย็บๆ  เพราะอะไรรูไหม 
เพราะหลวงตาเทศนไวบอย  ทานบอกเลยวา  เวลาทานพิจารณาอสุภะแลว  พิจารณาจน 
หายไปเลย 

แลวสุดทายนะ  มนัหายไปเลย  ไมมคีําตอบ  คือไมมกีารสรุป  ไมมีขณะจิต ทานก็ 
ไมเอา  แลวทานก็ไปเอาสุภะ  เอาความสวยความงามมาแนบไวที่จิต  เอาแนบไวกบั 
ความคิดเลย  เอาที่สวยงามที่สุด  เอาสเปคที่ดีที่สุดเลย  มาแนบไวที่มนั  ชอบอะไรกเ็อามา 
แนบมนัไว  พอมันพจิารณาแลว  มันปลอยแลวใชไหม  แลวกิเลสมนัก็หลอกไงวาไมมีๆ 
ก็เลยไปเอามาแนบไวๆ  พอแนบไวมนัก็ตองรูสึกเปนธรรมดา  มันกข็ะยิบขะยับออกมา 
“นี่ไงไหนวาไมม”ี
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จะมีไมมนีี่มนัตองพิสูจนกันอีกเยอะมาก  แลวการภาวนานีม้ันจะตองผาน 
โสดาบัน  สกิทาคามีกอนแลวมันจึงไปถึงอสุภะ  แลวถายังไมไดออกพจิารณา  มันจะเปน 
อสุภะไดอยางไร 

ฉะนั้นพทุโธใหชัดๆ พุทโธไปเรือ่ยๆ ใหจิตสงบเขามา 

นี่เขาถามใหเราตอบเขา เราไมไดตอบคนอืน่ ถาตอบเขานะ ทุกคนจะบอกเลยเห็น 
ไหม  บอกวาโดยธรรมชาติของเพศตรงขาม  มันก็ตองมอีารมณความรูสกึ  ก็พยายามจะ 
ระงับมัน..  ระงบัมนั..  ดวยการพจิารณาเปนอสุภะ  การที่พิจารณาอยางนี้มันคือพิจารณา 
โดยปญญา แตมันไมใชพิจารณาโดยขอเท็จจริงหรอก 

พิจารณาโดยปญญาเพื่ออะไร  เพือ่ระงับจิตเราไง  ระงับความคิดเราไง  ระงับ 
ความคิดเราไมใหไปคิดเรือ่งอยางนี้ไง  ถาเราไมคิดเรื่องอยางนี้  เราคิดเรื่องอยางอื่นก็ได 
อยางเชน  เราจะสอนพระเปนประจํา  พระเขาถามวา  เวลาเราปฏิบัติเราผานประสบการณ 
อยางนีม้าไดอยางไร  เราจะบอกวา  เราก็คิดแผเมตตาไวกอนเลย ในเมือ่เปนเพศแม  เปนพี่ 
เปนนอง เปนญาติ  เราจะไมไปยุงกับเขา ถาเราคิดวาเขาเปนญาติของเรา แลวเราจะไปคิด 
เรื่องเสียหายไหม  นี่ก็คอืปญญาเหมือนกนั  แตปญญามันคิดเพือ่รกัษาใจ  ไมไดคิดเพือ่แก 
กิเลส มันยงัแกกเิลสไมไดหรอก เพราะยังไมไดพุงเขาไปสูตัวจิต แลวมนัจะแกกเิลสกันที่ 
ไหน ฉะนั้นถึงตองใหสงบเขามากอน 

อยางเขานีค่ือยงัไมไดพิจารณาสิ่งใดเลย  แตเราไปคดิถึงธรรมะไง  เอาความรูสึก 
เราไปเปรียบเทียบไง แลวก็บอกวา “มันก็ยิบๆ แยบๆ แลวมันก็ปลอยเขามา” 

คนเรานะ เวลาอารมณมนัดีมนัก็ไมนกึอะไรหรอก อยางเชนเราไปเที่ยวไหนกลับ 
มานะ เราก็จะบอกวา “ไมไปไหนอกีแลว สุขสบายมาก” แตเดี๋ยวก็ไปอีกละ กินเหลาเมา 
แปล  แลวกบ็อกวา  “พรุงนี้จะไมกนิอกีแลว”  แตเดี๋ยวก็กนิอกี  อนันี้กเ็หมอืนกัน  ถามัน 
ภาวนาอยู  จิตมนัยงัอยูกับคุณงามความดกี็จะคิดดอียางนี้  แตถาเดี๋ยวมันแฉลบออกนะ  ยุง 
เลย
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“๒. อารมณตางๆ ที่ไดกลาวมา มนัไมใชตัวเรา พทุโธเฉยๆ เวลานึกพุทโธไปจน 
มันไมเปนเรา อารมณกับพุทโธไมใชอันเดยีวกัน” 

พุทโธๆ  นี้มนัยงัพุทโธได  ถาถึงที่สุดจะพุทโธจนพุทโธไมได  ถามนัลงไป 
จนถงึอัปปนาสมาธิจะพุทโธไมไดเลย  ถายงัพุทโธได  มันคือวางเฉยๆ    ฉะนั้นเราจะบอก 
วา มันยังพุทโธได มนัยังเปนไปได เพยีงแตวาสติเราดีมันกป็ลอยวางได 

“๓. เวลาจิตกระทบความรูสึก ความทุกข แตจิตใจเราก็ไมทุกข” 

อันนีม้ันเปนอารมณหนึ่ง  แลวเดี๋ยวมนัจะเกิดอกี  ถาเราพิจารณาอสุภะมันกเ็ปน 
อสุภะ  สวนการพจิารณากายเพือ่ใหมนัเห็นไตรลกัษณ  มันก็แปรสภาพเหมือนกนัแต 
ไมใชอสุภะ  มันเปนไตรลกัษณ  มันคืนสูสภาพเดิมของเขา  เวลามันเนา  มันคนืสูสภาพ 
พิจารณากายเพื่อใหมันคลายสักกายทิฏฐิ แตถาพิจารณาอสุภะมันจะคลายกามราคะ 

“๕.  ตราบใดที่ผมยังนึกพทุโธอยูไดเรือ่ยๆ  จิตที่นึกพทุโธไมดับ  พทุโธไม 
เปลี่ยนแปลง….” 

อันนีถ้ามนัจะเปนปญญา มนัก็เปนปญญาอบรมสมาธิ มันยังไมเขาหลักเกณฑ แต 
ถามันเขาหลักเกณฑแลว มันจะเปนอีกอยางหนึง่ 

ขออีกขอหนึง่นะ 

ถาม : ริมฝปากสั่นหายใจแรงขณะเดนิจงกรมครบั 

คําถามที่  ๑.  กระผมไดปฏิบัติธรรมที่วัดประมาณ ๙ ป  ขณะที่เดินจงกรมกําหนด 
ลมหายใจ  รูเทาซายเทาขวาประมาณ  ๒  ช่ัวโมง  ลมละเอียดเขา  กระผมกําหนดรูเรื่อยๆ 
ครับ มีจังหวะหนึง่ มีความรูสึกคลายๆ ตกจากที่สงู แลวมีความรูสึกคลายๆ ฟองสบูแตก 
หรืออะไรประมาณนัน้ บอกไมถูก แตสติชัดเจนมาก ผมรูสึกเอะใจ รูสึกทัง้เวิ้งวาง ทั้งสด 
ช่ืน  แตตัวรูชัดมากครับ  อิม่ครับ  ที่ผิวหนังคลายมพีลังพุงออกไปเปนจังหวะตลอดครับ 
ผมตกใจกเ็ลยหยุดเดิน  จากนัน้กเ็ดินไปบนโขดหิน  ตัวรูก็ชัดเจนอยูประมาณ  ๑  ช่ัวโมง 
แลวคอยคลายเขาสูสภาวะปกติ ผมมาศึกษาเพิ่มในชวงหลงั เขาใจวาจิตจะรวม แตก็ยังไม
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แนใจครับ  จุดนี้ขอความเมตตาหลวงพอ  ชวยชี้แนะดวย  และถาเปนลักษณะนี้ควรทํา 
อยางไร? 

หลวงพอ : ถากําหนดนะ จิตของคน ถาเหตุมนัพอดมีันจะลงของมัน แลวถาเรารูแลว เรา 
จะสรางอยางเดมิ  เหตุก็ไมพอดีแลว  เหตุพอดีหมายถึงวา  เราไมมีสิ่งใดดักหนาหรือดกั 
หลัง  ความสมดุลของมัน  มนัก็จะลงของมัน  แตพอเรารูสิง่ใด  เหมอืนคนไมเคยทาน 
อาหารสิ่งใดเลย  พอไปทานอาหาร  ถาอรอยกค็ืออรอย  ถาไมอรอยกค็ือไมอรอย  แตคน 
เคยทานอาหารที่อรอยแลวพอไปทานเขาอีกมันกอ็รอย แตอรอยจะนอยลง 

อันนีก้็เหมือนกัน ความสมดุลของมัน เราไมตองไปวิตกกังวล สิง่ที่ปฏิบัตมิาแลว 
สิ่งที่รับรูแลว นัน่คอือดีต สิ่งนี้เคยสมัผัสแลว แตในปจจุบนัเราตองพยายามทําใหจิตสงบ 
ถามันเปน มนักเ็ปนเหมอืนอันเดิม อนัเดมิหมายถงึความสงบนั้น 

ความสงบจากอดีตหรอืความสงบจากปจจุบันก็คือความสงบ  แตความสงบจาก 
อดีต  ที่เราเคยเขาไปสัมผัสมนัเปนสัญญา  สวนความสงบจากปจจุบัน  เกิดขึน้เองจาก 
ปจจุบนั  นี่คอืความสงบอยางแทจริง  แลวพอออกจากความสงบนี้แลว  ความสงบนีม้ันก็ 
เปนอดีตไปแลว 

ทีนี้ถาเรามีความสงบบอยครั้งๆ เขา  ตั้งแตเหตุเลย กาํหนดพุทโธตั้งสติเขา “ธรรม 
ทั้งหลายมาแตเหต”ุ ถาเรารักษาเหตุไวไดสมควรแลว ความสงบจะอยูกบัเราตลอดไปเลย 
ที่วาจิตเสือ่มๆ นี้ จิตเสื่อมเพราะวาเราไมรักษาเหตุ 

พอเราไดความสงบแลว  เราไปติดกับความสงบนั้น  ติดในผลนั้น  ติดในความ 
อยากไดนัน้ แตความอยากไดนัน้มนัไดมาจากอะไร ก็ไดมาจากเหตุ ไดมาจากการปฏิบัติ 
ถาไดจากเหตุ เราก็รกัษาเหตุนัน้ มันจะสงบหรือไมสงบก็เรื่องของมนั เพราะเรารักษาเหตุ 
ของเรา หนาที่ของเราคือเกิดมาตองทํางาน ทํางานขึน้มาเพือ่เปนปจจัยเครือ่งอาศัย 

ดูสิ  เวลาคนเขาออกกําลังกายตอนเชา  นั่นคืออะไร  นั่นคอืการทํางาน  ทํางาน 
เพื่อใหรางกายแข็งแรง  นี่ก็เหมือนกนั  ถาคนมันทาํงาน  เราก็ทํางานมาเพื่อปจจยัเครือ่ง 
อาศัย  แตคนแกคนเฒาเขาทํางานเพือ่ใหรางกายเขาผอนคลาย  ถาคนแกคนเฒาไมขยับ 
เขยื้อนรางกาย รายกายมนัก็จะเสื่อมสภาพไปเร็วมาก
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เราทํางานเพือ่ใหจิตเรามัน่คง  เหตุที่เราทํางาน  คือทํางานเพื่อความสงบ  ธรรม 
ทั้งหลายมาแตเหตุ อนันี้ตางหากทีว่า ขอที่ ๑. 

ถาม : ขอที่ ๒. ปจจุบันกระผมปฏิบัติทีบ่านครับ เริ่มปฏิบัติใหมอีกครัง้ ชวงกลางวันขณะ 
ทํางานก็กําหนดรูลมไปดวย  ตอนเย็นเดินจงกรมไดสักพักหนึง่  ริมฝปากจะสั่นมากครับ 
หายใจแรงแตสติจะจบัไวที่ปลายจมูกดลูมเขาลมออก บางครั้งมีความคิดวา อาการแบบนี้ 
เหมือนจิตจะรวมเหมือนคราวกอน  ทําใหรูสึกเหมอืนสมาธิจะคลายออกมานิดหนึ่ง  แลว 
อาการมือสัน่  ริมฝปากสัน่  ก็เบาลงครบั  จุดนีข้อความเมตตาหลวงพอแนะนําวาควร 
ปฏิบัติอยางไร? 

หลวงพอ  :  ริมฝปากจะสั่นหรือจะเจอสิ่งใด  ถามนัจะเขาเห็นไหม  มันจะสั่นเพราะเรา 
ระวัง เราเกรง็ เห็นไหม “…เพราะจิตบอกวา มันเหมอืนกบัสมาธิครั้งที่แลว…” 

มันเหมือนนะ คนเราพอเหมือนใชไหม มนัก็จะอยากไดอารมณอยางนั้น 

เราไมตองไปเหมอืนสิง่ใด  เพราะถาคลายมามันก็หาย  พอคลายมาคือมันไมตั้งใจ 
มันกเ็ปนปกติ  ฉะนั้นกําหนดดูลมหายใจชัดๆ  ไว  อะไรมันจะเกิดขึ้น  อะไรมนัจะมา 
กระทบ เราก็รกัษาลมของเราไว ถาจิตมันเกาะลมไวมันจะไมรูอารมณสอง ริมฝปากสัน่นี่ 
คืออารมณที่สอง เพราะเรากําหนดลมหายใจไวใชไหม แลวเราไปรูออกขางนอกทําไม ก็ 
เพราะจิตมันเคลื่อนออกมา 

แตถาเรารูลมชัดๆ ไว อาการอยางนั้นมันจะคอยๆ จางไปๆ แลวรูลมชัดๆ ไป รูลม 
ชัดๆ  มันจะเปนสมาธิไดอยางไร  รูลมชัดเพราะจิตมันเกาะอยูที่ลม  เพราะลมมันละเอียด 
เห็นไหม ลมละเอยีด จิตละเอียด  ละเอียดจนจิตลงเปนสมาธิไป 

แตพอจิตเรารบัรูลมไว  แลวเราก็ไปรูอาการปากสัน่หรือรูอาการตางๆ  มันก็เปน 
อารมณที่สอง ฉะนัน้เรากลับมาที่ลมนัน้ เวลาหลวงตาทานสอนนะ “พุทโธๆ  แบบวาโลก 
นี้ไมมี เหมือนมีเรากับพุทโธ สรรพสิ่งนี้ไมม”ี ถามีก็มีแตลมอยางอืน่ก็ไมมี รมิฝปากก็ไม 
มี  สั่นก็ไมมี  อยูแตกับลม  ถาเราอยูกับลม  อยูกับที่ชัดๆ  ไวหนึ่งเดยีวนั้น  นั้นละมนัจะพา
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เราเขามา  จิตมันเกาะคําบรกิรรมเขามา  จิตมนัเกาะสิ่งนัน้เขามา  ดึงเขาไปสูความสงบ 
เกาะลม เกาะพุทโธ เกาะอะไรก็แลวแต มันจะเกาะเขาไปสูความสงบ เอาอนันี้ชัดๆ 

แลวที่เขาบอกวา “อาว พุทโธก็คือการนึกเอา” 

ไอนีม่ันกเิลส  มันพาล  จะทําความดีกพ็าล  ถาลมหายใจมนัดี  ไอรานยางมนัเปาลม 
ทุกวนั  มันก็ตองดีกวาเราสิ  ไอนัน่มันลมเฉยๆ  มันไมมีจิตรวม  เวลากเิลสมันพาล  มนัจะ 
โตแยงไปหมด  “โนนก็ไมดี นีก่็ไมดี  ผิดหมดเลย”  แตเวลามนัจะชั่วมันก็วาดี  แตเวลามัน 
จะดีนะมันคัดคาน 

นี่ก็เหมือนกัน  อยูกบัลม  เกาะลมไว  เพราะจิตมันไปเกาะ  ลมก็คอืลม  เพราะลม 
หยาบ  ถาจิตหยาบลมก็หยาบ  จิตละเอยีดลมก็ละเอียด  ละเอียดขนาดไหนก็เกาะไวๆ 
ละเอยีดจนเปนอนัเดียวกนั  เดี๋ยวปากสัน่  มอืสั่น  เทาสั่นจะหายหมด  แลวจะลงสูความ 
สงบ แลวมนัจะเปนความปกติ เอวัง. 
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