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ถาม : เรื่อง “เริม่ตน้สมาธแิบบทีถู่กตอ้ง เริม่ตน้ท าสมาธแิบบนี้ถูกหรอืผดิครบั” 

กราบเรยีนพระอาจารย ์ผมเริม่ฝึกท าสมาธติามทีพ่ระอาจารยส์อน โดยบรกิรรม

พุทโธถี่ๆ ไวๆ แต่เวลาผมท ามนัจะเพลนิๆ แลว้กห็ลบัไป ผมเลยเปลีย่นมาบรกิรรม 

๓ ค าเป็นพุทโธ ธมัโม สงัโฆ ถี่ๆ ไวๆ สตจิะอยู่นานกว่าแบบเดมิครบั แต่ว่ากห็ลบัอกี 

แต่ว่าหลบัชา้กว่าบรกิรรมพุทโธค าเดยีว 

ผมรูส้กึตวัตื่นจากหลบักม็คี าบรกิรรมมาตัง้แต่รูส้กึตวัเลยครบั แต่มนัรูส้กึอดึ

อดัมาก ผมกบ็รกิรรมใหเ้รว็ขึน้อกี หวัใจมนัจะเตน้เร็วตามไปดว้ย มนัจะหน่วงๆ ทีห่วั

ดว้ยนะครบั ผมทนไม่ไหวเลยออกจากท าสมาธติลอดเลย ผมพยายามตัง้สตใิหอ้ยู่

นานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้แบบนี้จะถูกตอ้งส าหรบัการเริม่ปฏบิตัไิหมครบั 

แลว้มอีกีค าถามหนึ่งครบั เมื่อก่อนผมไม่เคยฟังเทศน์บ่อยแบบนี้ ฟังแลว้ก็

หลบัตลอด แต่เมื่อครึง่ปีมาน้ีผมฟังเทศน์อาจารย์เกือบทุกวนัจากเทปเก่าๆ ทีล่งไวใ้น

เวบ็ไซต์ ผมฟังก่อนนอน ท าไมบางครัง้ฟังแลว้มนัไม่หลบั ทัง้ๆ ทีง่่วงนะ ฟังเป็น

ชัว่โมงกไ็ม่หลบั ขอความกรุณา 

ตอบ : นี่ค าว่าเริม่ตน้ก่อน เริม่ตน้ปฏบิตันิะ ถ้าเริม่ตน้เราปฏบิตั ิเรากเ็ริม่ปฏบิตั ิทนีี้

ถ้าเริม่ตน้ปฏบิตั ิ คนปฏบิตัใิหม่กเ็หมอืนเดก็ๆ ท าสิง่ใดไม่เป็นกต็อ้งฝึกหดั ทนีี้การ

ฝึกหดั ครูบาอาจารยท์่านสอน เรามคีรูบาอาจารยท์ีด่นีะ เรามหีลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่

ท่านลม้ลุกคลุกคลานมาก่อน หลวงปู่ มัน่กบัหลวงปู่ เสารน์ะ 

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสทิธตัถะกม็คีรอบครวัมา

ก่อน มสีามเณรราหุลแลว้ เวลาจะออกประพฤตปิฏบิตัิ สามเณรราหุลเกดิ มนัสะเทอืน
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ใจมาก มนัมบี่วงไง มบี่วงมาอกีแลว้ กพ็ยายามจะออกปฏบิตั ิ เวลาออกปฏบิตัไิปกไ็ป

ฝึกหดักบัเจา้ลทัธติ่างๆ มา ๖ ปี 

หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านออกประพฤตปิฏบิตัมินัไม่มคีรูบาอาจารย์ 

ท่านกต็้องขวนขวายของท่านเอง หลวงปู่ มัน่ท่านออกบวชใหม่ๆ นะ หลวงปู่ เสารท์่าน

พาออกธุดงค์ พาออกไปใหพ้น้ออกไปจากหมู่คณะ เพราะมเีพื่อน มเีพื่อนมฝีงู มอีะไร 

เวลาคุยกนัมนักค็ุยทางโลก หลวงปู่ เสาร์ท่านเป็นอาจารย์ ท่านพาหลบพาหลกี พาไป

ป่าไปเขา พาไปเพื่อใหส้งดัวเิวกเพื่อไม่ใหม้อีะไรเป็นตะกอนในใจ นี่ท่านพาหลบพา

หลกีมาก่อน 

แลว้เรามหีลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤตปิฏบิตัมิาก่อน ท่านรูว่้าอะไร

ควร อะไรไม่ควร อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นคุณ ท่านผ่านวกิฤตอิย่างนัน้มาก่อน แลว้

ท่านปฏบิตัไิปถงึสิน้สุดแห่งทุกข ์ ท่านถงึวางขอ้วตัรปฏบิตัไิวใ้หพ้วกเราไดก้า้วเดนิ

ตาม 

ฉะนัน้ เวลาท่านจะฝึกหดัพวกเรา อย่างเช่นพระทีจ่ะบวชใหม่ ไปอยู่กบัหลวง

ปู่ มัน่ตอ้งไปฝึกหดัขอ้วตัร ไปฝึกหดัตดัผา้ เยบ็ผา้ ฝึกหดัการอุปัฏฐากพระ จน ๘ 

เดอืน ๑๐ เดอืน บางคนเป็นปี บางคน ๓ ปีกว่าจะไดบ้วช พอบวชขึน้มาแลว้มนักรู็จ้กั

ว่าอะไรผดิอะไรถูก การปฏบิตัมินักจ็ะมแีนวมทีางไปเรื่อย 

ฉะนัน้ เวลาเราปฏบิตัใิหม่ เวลาปฏบิตัใิหม่เราจบัตน้ชนปลายไม่ถูก พอจบั

ตน้ชนปลายไม่ถูก เวลาฟังเวบ็ไซต์ ใช่ มนัเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ บอกว่าให้

พุทโธเรว็ๆ พุทโธเรว็ๆ 

พุทโธเรว็ๆ มนัเป็นอุบายแลว้นะ พุทโธเรว็ๆ มนัเป็นแบบว่ามนัเป็นผล เป็น

วธิกีาร เป็นอุบายทีจ่ะต่อสูก้บัความเคยชนิของใจ แต่ถ้าเราบวชใหม่ๆ เราพุทโธๆ เรา

ไปใชไ้ง อย่างเช่นเงนิเดอืนเรา ๑,๐๐๐ แต่เราใชจ้า่ยเดอืนละ ๑๐,๐๐๐ มนัไมพ่อใช้

หรอก ถ้าเงนิเดอืนเรา ๑,๐๐๐ เราใชส้กั ๕๐๐ อกี ๕๐๐ เราเหลอืเกบ็ไว ้ แลว้เราท า

ต่อเน่ืองไป เงนิเดอืนเราเพิม่ขึน้ เราท าไดม้ากขึน้ เราได ้๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ จน



เดาว่า ๓ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เงนิเดอืนขึน้เป็น ๑๐,๐๐๐ เราจะใชส้อยอย่างไรกไ็ด้ เงนิเดอืน ๑๐,๐๐๐ นี่พุทโธเรว็ๆ 

ไอเ้งนิเดอืน ๑,๐๐๐ คอืพุทโธชา้ๆ 

พุทโธชา้ๆ นะ ก าลงัจะบอกว่า เวลาคนปฏบิตัใิหม่เขาจะใหก้ าหนดลมหายใจ

เขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ มนัเป็นรูปธรรมที่

มนัจบัตอ้งชดัๆ ฉะนัน้ พอเราไปพุทโธไวๆ มนัเป็นพุทธานุสต ิก าหนดพุทโธท่องเอา

ไง การระลกึรู ้การท่องพุทโธๆๆ นี่คอืพุทธานุสต ิลมหายใจเป็นอานาปานสต ิ แต่อา

นาปานสตมินัลมหายใจกระทบทีป่ลายจมูก มนัอุ่นๆ ใช่ไหม มนัชดัเจน ฉะนัน้ หายใจ

เขา้ใหน้ึกพุท หายใจออกใหน้ึกโธ ท าอย่างนี้มนัจะเริม่ชดัเจนขึน้ คอืมนัมทีีเ่กาะชดัเจน 

มทีีเ่กาะชดัเจน จติมนัมทีีเ่กาะ มนัไม่ล้มลุกคลุกคลานไง 

แต่ถ้าเราพุทโธไวๆ เวลาพุทโธไวๆ เราหายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ 

ท าต่อเน่ืองกนัไปมนัชดัเจนๆ แล้วถ้าพอภาวนาไปแลว้มนัหน่วงกนั พอเราจะเร่ง

ขึน้มา จะพุทโธเรว็ๆ พุทโธไม่ได ้ เพราะมนัตดิที่ลมหายใจ เรากว็างลมหายใจเสยี 

แลว้เรากม็าพุทโธไวๆ 

ถ้าวนัไหนเวลาอารมณ์เราด ี เราพุทโธ ลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออก

นึกโธมนักช็ดัเจน มนักภ็าวนาได ้จติใจมนักม็ทีีเ่กาะ จติใจมนักป็ล่อยวางมา จติใจมนั

กไ็ม่เครยีด จติใจมนักไ็ม่วติกกงัวล มนัอยู่กบัพุทโธไปเรื่อยๆ ถ้าบรกิรรมมนัชดัๆ ขึ้น

ไป เดีย๋วลมมนัจะชดั พุทโธมนัจะชดั แล้วมนัจะดขีึ้นเรื่อยๆ แลว้ถ้ามนัละเอยีดเขา้ไป 

ละเอยีดไปไม่ได ้ละเอยีดไม่ได ้เราตอ้งการแลว้ 

รถออก รถออกเกยีร ์๑ เกยีร ์๒ เกยีร ์๓ ถ้าเราพอเดนิทางไกลเขาใส่เกยีร ์๔ 

เขากเ็หยยีบไปทางไกลๆ ได ้นี่กเ็หมอืนกนั พอพุทโธกเ็กยีร ์๑ พุทโธหายใจเขา้นึกพุท 

หายใจออกนึกโธ แตพ่อมนัต่อเนื่องกนัไป ละเอยีดเข้าไป เรากป็ลด เราปลดลมหายใจ

ออก แลว้เราพุทโธไวๆ คอืเขา้เกยีร ์๔ แลว้ เราเหยยีบ ๑๒๐-๑๓๐ ไปเรื่อยแลว้ เรา

ไม่ตอ้งมาวติกกงัวลแลว้ กรณีอย่างนี้ถ้าพุทโธไวๆ เขาใชป้ระโยชน์ตรงนี้ไง 

แต่ถ้าเราเป็นอบุายนะ ถ้าวนัไหนอารมณ์เราดี เราพทุโธช้าๆ ก็

ได้ ถ้ามนัสงบ มนัอยู่ได ้ถ้าวนัไหนเราขุ่นข้องหมองใจ วนัไหนอารมณ์
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เราไม่ดี เราพทุโธไวๆ พทุโธไวๆ เพ่ือไมใ่ห้จิตมนัแฉลบออกไปคิดไง 

ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ให้พทุโธไวๆ พทุโธๆๆ ดึงเอาไว้อย่างน้ี มนั

เป็นอบุายเป็นวิธีการไง 

ทนีี้เราไปพุทโธไวๆ พุทโธไวๆ รถเราออกเกยีร ์๔ ออก ดบั ออก ดบั เพราะ

รถมนัตอ้งออกเกียร ์ ๑ เพราะเกยีร ์ ๑ เขาทดไวเ้พื่อออกตวั ถ้าออกตวัไปได้ รถมนั

เคลื่อนไปไดใ้ช่ไหม เรากใ็ส่เกยีร ์๒ เกยีร ์๓ เกยีร ์๔ รถมนัจะพุ่งไปเลย ถ้ารถออกเกยีร ์

๔ มนักด็บั พทุโธไวๆ พุทโธๆๆ มนักต็งึเครยีด 

พุทโธ ว่าพุทโธแลว้มนัหลบั 

พุทโธ ค าว่า “หลบั” เวลาคนเขาเครยีด เขาก าหนดพุทโธๆๆ จนหลบัไป นี้คอื

พุทโธเป็นธรรมโอสถ คอืเราตอ้งการพุทโธเพื่อจะนอนหลบั พุทโธ คนเราปัจจุบนันี้คนที่

นอนไม่หลบั คนทีต่งึเครยีดนอนไม่หลบัเยอะมาก แลว้กไ็ปหาหมอ หมอกใ็หย้านอน

หลบั แต่ถ้าเราพุทโธๆ นี่ธรรมโอสถ เราใชธ้รรมะ จติใจมธีรรมโอสถอยู่กบัใจ มนักจ็ะ

นอนหลบัอย่างที่เรานอนหลบั 

พุทโธทไีรหลบัทุกทเีลย ตอ้งพุทโธ ธมัโม สงัโฆ มนักห็ลบัอกี แต่มนัหลบัชา้

ลงหน่อยหนึ่ง 

อนันี้มนัไม่สมหวงั เพราะเราต้องการสมาธ ิ เราไม่ตอ้งการนอนหลบั เราต้องการ

นัง่ ต้องการมสีตพิร้อม แลว้จติปล่อยวางมาใหเ้ข้าไปพกัผ่อน มนัจะมคีวามสดชื่นมาก 

นี่พูดถงึว่า ท าไมพทุโธมนัหลบั แลว้ว่าการเริม่ตน้ท าสมาธแิบบนี้ถูกไหม 

เรากบ็อก ช้าๆ กไ็ด้ ถ้าเราอารมณ์ดีนะ อารมณ์คือว่าอารมณ์

อบอุ่น มนัไม่มีอะไรกระทบกระเทือน ช้าๆ กไ็ด ้ พทุโธๆๆ ถ้าพทุโธ

ช้าๆ มนักน็ุ่มนวล แต่ถ้าอารมณ์เรารนุแรง มีอะไรกระทบแรงๆ นัน่ล่ะ

ต้องพทุโธไวๆ ช้าไม่ได ้ ช้ามนัจะออกไปคิดตรงนัน้ มนัจะไปคิดแต่

ความคิดไง อย่างน้ีเราใส่เลย พทุโธๆๆ 
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โธกไ็ดน้ะ บางคนมาหาบอก “หลวงพ่อ ผมจะโธๆ ค าเดยีวผดิไหม” ไม่ผดิ 

ไม่ผดิ โธค าเดยีวกไ็ด ้อะไรกไ็ด ้ขอใหจ้ติมนัเกาะไว ้จติมนัเกาะไว้ 

แลว้ท าแบบนี้แลว้เมื่อไหร่มนัจะไดว้ปัิสสนาล่ะ แลว้เมื่อไหร่จะไดส้ิน้กเิลสล่ะ 

อย่าใจร้อน เร่ิมต้นพ้ืนฐานเบสิกเราไม่ดีนะ ไปข้างหน้าเราจะ

เสียหาย ถ้าเบสิกเราดี พื้นฐานเราดี เด๋ียวภาวนาไปข้างหน้ามนัจะดี 

หลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ท่านล้มลุกคลุกคลานมาก่อน ท่านให้ท าแบบน้ี 

พื้นฐานของเราให้มัน่คง อย่างน้อยๆ เรากม็ีท่ีหลบภยั เรากม็ีท่ีพึ่ง

อาศยั แล้วถ้ามนัเกิดวิปัสสนา เกิดอะไรข้ึน อนันัน้จะเป็นอตัตสมบติั 

สมบติัของใจเราข้างหน้า 

แต่ตอนนี้เรายงัลม้ลุกคลุกคลานอยู่เลย เรามหีนี้สนิล้นพน้ตวัเลย แต่อยากจะมี

สมบตัิๆ  มสีมบตัเิขากม็ายดึสมบตัหิมด เพราะเราเป็นหนี้เขา เราปลดหนี้เขาก่อน เรา

ปลดหนี้ อย่าใหเ้ป็นหนี้สนิใคร เราท าพุทโธๆ จนจติสงบมา มนัไม่เป็นทาสของใคร จติ

สงบเข้ามานะ แล้วเดีย๋วใชปั้ญญาไป เราจะมอีตัตสมบตั ิ เราจะมสีมบตัขิองเราขา้งหน้า 

ใจเย็นๆ ค่อยๆ ท าไป ขณะทีว่่าเราปฏบิตัใิหม่ 

นี่เขาเขยีนว่า “เริม่ตน้ท าสมาธทิ าอย่างไรครบั” 

เริม่ตน้สมาธทิ าแบบนี้ แลว้เขาบอกว่าพอพุทโธไปแลว้มนัรูส้กึอึดอดัมาก 

เหน็ไหม กรณีนี้อีกแล้ว ถ้าเราพุทโธไปอึดอดัมาก พุทโธไปแล้วตวัมนัเอยีง 

พุทโธแล้วมนัเครยีด พุทโธแลว้หวัมนัจะตก หวัมนัหนักมากเลย...นี่กเิลสมนับงัเงา ถ้าเรา

ไม่พุทโธ เราไมป่ฏบิตั ิไม่เป็นอะไรเลย ไม่เครยีดเลย หวักไ็ม่ปวดด้วย ถ้าไม่พุทโธ ไม่

เป็นอะไรเลย พอพุทโธทหีนึ่งเอาแลว้ หวัหน่วงๆ แลว้ พอพุทโธแลว้จุกหน้าอกแลว้ 

พอพุทโธแลว้ มาแลว้ เหน็ไหม มาร มารมนัตามจองลา้งจองผลาญเรา 

ถ้ามารตามจองลา้งจองผลาญเรา เรากพ็ยายามหาอุบาย แลว้เราพุทโธไว้ 

เราพุทโธไว ้อะลุ่มอล่วย พุทโธไวพ้อประมาณ พุทโธไว ้พอมนัจางไปๆ เดีย๋วมารมนั
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เหน็ว่าเราเอาจรงิ มารมนัรูว่้าเรารูท้นัมนั มารมนักอ็ายเอง มารมนักห็ลบไป พุทโธเรา

กช็ดัขึน้ 

ไอท้ีว่่าหวัมนัหนักๆ ไอพ้วกที่ว่ามนัเอียงๆ ไอพ้วกทีม่นัจะลม้ นัง่แลว้มนัจะ

พลกิฟ้าคว ่าดนิ เดีย๋วมนัจะหายไป เหน็ไหม มารมนัเอาสิง่นี้มาต่อรอง มารมนัเอาสิง่ที่

ความไม่พอใจของเรามาต่อรองกบัคุณงามความดขีองเรา ไม่ใช่ปฏบิตัแิลว้เราทุกข์

หรอก มาร มารในใจของเรา แลว้ดูคนอื่นส ิ คนอื่นเขานัง่ปฏบิตัทิ าไมเขาไม่เป็นล่ะ 

ท าไมเราเป็นล่ะ มนักเ็ป็นกรรมของใคร กรรมของมนั ถ้าเราท าของเราอย่างนัน้ เรามี

กรรมของเรา เรากพ็ยายามแกไ้ขของเรา 

ถ้ามนัอดึอดั เขาบอกมนัอึดอดันะ เวลามนัอึดอดั แลว้ท าไปอย่างนี้ ท าไป

แบบนี้มนัจะถูกตอ้งไหม พุทโธไปนานๆ แบบนี้จะถกูตอ้งหรอืไม่ 

นี่อธบิายใหฟั้งแลว้ใช่ไหม ฉะนัน้ อกีอย่างหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าฟังไปแลว้ ทีว่่า

ฟังเทศน์เมื่อก่อน เวลาพุทโธแลว้มนัหลบัไป เวลาฟังเทศน์ใครกห็ลบั แลว้พอมาฟัง

เทศน์หลวงพ่อท าไมมนัไม่หลบัล่ะ 

มนัไม่หลบัเพราะเราใชส้ต ิ เราใชส้ต ิ เราใชค้วามรูส้กึพจิารณารบัรู ้ มนักเ็ลยไม่

หลบั มนักต็ื่นชดั มนักช็ดัเจน แต่ถ้ามนัเบื่อหน่าย มนัเซง็ มนันัง่ง่วงเหงาหาวนอน 

เดีย๋วมนักห็ลบั นี่ไง นิวรณธรรม แตถ่้ามนัฟังแลว้มนัใชส้ต ิใชค้วามรูส้กึนึกคดิ มนัรบัรู้ 

มนัไม่หลบัหรอก ถ้ามนัไม่หลบั 

ท าไมเมื่อก่อนฟังเทศน์กห็ลบั ท าไมเดีย๋วนี้ฟังเทศน์มนัไม่หลบั 

ฟังเทศน์ถ้ามนัเขา้ใจ ไม่หลบั ถา้อยากจะหลบั เรากม็าพุทโธเสยี เดีย๋วกห็ลบั 

พุทโธๆ ของเรา จะหลบัหรอืไม่หลบันี่นะ เราตอ้งคดิอย่างนี้ก่อนว่าเราจะพกัผ่อน ถา้

เราภาวนาเพื่อหลบั เราภาวนาเพื่อพกัผ่อน พทุโธๆ จนหลบัไปเลย แต่ถ้าเรานัง่สมาธิ

ภาวนาจรงิๆ เราไมต่อ้งการใหห้ลบั เพราะหลบัมนัตกภวงัค ์อนันี้คอืเสยีหาย ถ้าหลบัมนั

ตกภวงัคแ์ลว้มนัเคยตวั แลว้พอภาวนาไปตกภวงัคต์ลอด ถ้าเรานัง่ภาวนา เราตอ้งการ

สมาธ ิเราไม่ตอ้งการภวงัค ์เรากพ็ยายามตัง้สตไิวแ้ลว้ท าใหม้นัลง 
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อย่างทีว่่าเวลานัง่ไปแลว้เป็นชัว่โมงๆ ท าไมมนัไม่หลบั ถ้าไมห่ลบัแลว้มนัเป็น

อย่างใด ท าไมไม่ลง 

กใ็ชพุ้ทโธใหด้ีๆ  หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธเิพื่อพกัผ่อน เดีย๋วพอมนัไดข้ึน้

มาแลว้มนัจะไดข้องมนั นี่ฝึกหดัใหม่เนาะ การปฏบิตัใิหม่เป็นแบบนี้ การปฏบิตัใิหม่นะ 

เขาบอกว่า การปฏบิตัใิหม่ไม่ตอ้งหาใครกไ็ด ้เราท าของเรากนัไปเอง 

แต่ถ้าการปฏิบติัใหม่ ถ้าพื้นฐานดีๆ นะ ครบูาอาจารยท่ี์ดี เราอยู่

บ้านตาดนะ เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิ ถ้าใครเดินแบบว่ามกัง่าย หลวง

ตาท่านบอกท่านรบัไม่ได้เลย น่ีคือพื้นฐานของการท่ีหละหลวม การมกั

ง่าย การสุกเอาเผากิน ท าเอาแต่ได้ แล้วจะเอามรรคผลข้างหน้า ไม่มี

ทาง ท่านบอกท่านรบัไมไ่ด้เลยนะ เหน็ใครภาวนาสกัแต่ว่าท า ท าพอ

เป็นพิธี ท่านบอกว่าอย่างน้ีใช้ไม่ได้ คือเบสิกพวกเรามนัไม่ดีอยู่แล้ว 

แล้วเราจะมาท าให้มนัอยู่กบัโลกอย่างน้ีโดยท่ีเราจะไมไ่ด้ประโยชน์อะไร

เลย ท่านเอด็เลยนะ 

เคยเจอบ่อย เห็นพระเดินจงกรมเอามือไขว้หลงั ท่านบอกว่า อู้ฮ!ู 

ตาจะแตก ไล่ออกจากวดัเลย ฉะนัน้ จะเดินจงกรม จะนัง่สมาธิต้องตัง้ใจ 

แล้วตัง้ใจท าจริง ท าจริงๆ ท่านบอกว่าคนจริงถึงได้ของจริง ท ามกัง่าย ท า

เอาแต่ได ้ มนัเลยไม่ได้อะไรเลย แล้วกม็านัง่โอดครวญกนั ปฏิบติัมาตัง้

หลายปีแล้วไม่เหน็ได้อะไรเลย ท าแล้วกบ็น่กนัไป กเ็อง็ท าเหตุมนัไม่ดี 

เหตุมนัไม่สมควรมนักไ็ม่ได้ 

นี่พูดถงึการปฏบิตัใิหม่เนาะ 

ถาม : เรื่อง “กราบเรยีนถามพระอาจารย์เพื่อความเข้าใจบางประการครบั” 

กราบเรยีนพระอาจารยด์ว้ยความเคารพยิง่ มขีอ้สงสยับางประการทีผ่มไดฟั้งมา

เกีย่วกบัสตปัิฏฐานดงันี้ครบั 
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๑. ผมเคยไดย้นิมาว่า สตปัิฏฐาน กาย เวทนา จติ ธรรมนัน้ เราสามารถ

พจิารณากาย เวทนา จติ หรอืธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว กส็ามารถถงึ

ทีสุ่ดแห่งทุกขไ์ด ้ โดยสามารถเริม่จากกาย เวทนา จติ หรอืธรรมอย่างใดกไ็ดต้าม

ความถนัดของแต่ละบุคคล ขอ้นี้จรงิหรอืเทจ็ครบั 

๒. ผมเคยไดย้นิมาว่า สตปัิฏฐาน กาย เวทนา จติ ธรรมนัน้ เราจะไม่สามารถ

ขา้มขัน้ได ้ กล่าวคอืตอ้งเริม่จากการพจิารณากายในกายจนเข้าใจแจ่มแจง้ก่อน จงึไป

พจิารณาเวทนา และตามด้วยจติ และธรรม เป็นล าดบัขัน้ตามน้ีเท่านัน้ ขา้มขัน้ไม่ได ้

และฝึกเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ม่ได ้ และการฝึกไม่ไดฝึ้กตามความถนัดหรอื

ความชอบ หากแต่ตอ้งฝึกทุกอย่างอย่างเป็นขัน้ตอน ขอ้นี้จรงิหรอืเทจ็ครบั 

๓. ผมสนันิษฐาน (ความคดิส่วนตวัครบั) ว่า กาย เวทนา จติ และธรรมนัน้

แบ่งเป็นตามภูม ิตามมรรค ตามผลเรยีบร้อยแล้ว กล่าวคอืเขา้ใจถ่องแทว่้า กายคอืกาย 

คอืโสดาบนั เข้าใจถ่องแทว่้าเวทนาคอืเวทนา คอืสกทิาคาม ี เขา้ใจว่าจติเป็นจติ คอื

อนาคาม ี และธรรมในธรรม คอือรหตัตผล ขอ้ใดผดิถูกอย่างใด กราบเรยีนพระ

อาจารยช์่วยชีแ้นะดว้ยครบั 

ตอบ : “ผมสนันิษฐานว่า” คอืเดา “ผมสนันิษฐานว่า” ความคดิเหน็ส่วนตวันะครบั ผม

สนันิษฐานว่าคอืเดาครบั นี่เดาว่า เดาว่าเป็นแบบนี้ไง นี่เป็นการเดาหมดเลย ถ้าเป็น

การเดาเอามนักไ็ม่มทีางเป็นความจรงิได้ ฉะนัน้ มนัไม่เป็นความจรงิ เดาเอาอย่างนัน้ 

ค าว่า “เดาเอา” ถ้าพูดถงึโดยทัว่ไป เพราะเดา เพราะสนันิษฐานแลว้มี

ความเหน็โดยทฏิฐมิานะมนัท าใหเ้กดิเป็นฝักเป็นฝ่าย เวลาใครมคีวามรูค้วามเห็น

อย่างไร ทฏิฐิของตวัเองไง มนัเกิดเป็นแยกนิกายไป แยกความเป็นหมู่เป็นคณะ

เพราะไอเ้ดาเอานี่แหละ เดาเอาแลว้กส็นันิษฐานเอา 

“นี่เป็นการสนันิษฐาน ถ้าเป็นทางวชิาการ นี่คอืการคน้ควา้ เป็นอสิรภาพ” 

แลว้มนักม็คีนเชื่อดว้ยความอ่อนดอ้ย แลว้กเ็ป็นกลุ่มเป็นกอ้นกนัไป นี่พูดถงึ

สนันิษฐานนะ คอืการเดา 
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“๑. ผมเคยได้ยนิว่าสตปัิฏฐาน กาย เวทนา จติ ธรรมนัน้ เราสามารถพจิารณา

กาย เวทนา จติ ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพยีงอย่างเดยีวกส็ามารถทีจ่ะถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์

ได ้โดยสามารถเริม่จากกาย เวทนา จติ หรอืธรรมอย่างใดกไ็ดต้ามความถนัดของแตล่ะ

บุคคล ขอ้นี้จรงิหรอืเทจ็ครบั” 

ข้อน้ีจริงครบั จริงเพราะอะไร จริงเพราะมีครบูาอาจารยท่์าน

ปฏิบติัแลว้ท่านพ้นจากทุกขไ์ปแล้วครบั หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านก็

พ้นจากทกุขไ์ปแลว้ครบั หลวงตาท่านกพ็้นจากทุกขไ์ปแลว้ครบั หลวงปู่

ค าดี หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านพ้นจากทุกขไ์ปแล้วครบั เพราะท่าน

พิจารณาของท่านตามความเป็นจริง 

ถ้าพจิารณากาย หลวงปู่บวัท่านเป็นผูถ้นัดในการพจิารณากาย ท่าน

พจิารณากายเป็นชัน้เป็นตอนเขา้มา นี่นักกายภาพ หลวงตาท่านพูดกบัหลวงปู่ เจี๊ยะ

เลยว่า หลวงปู่บวัท่านเป็นนักกายภาพ คอืการพจิารณากาย ท่านพจิารณากายของ

ท่าน พจิารณากายอย่างเดยีว กายๆๆๆ จนจบ หลวงปู่ ชอบท่านพจิารณากายของ

ท่าน พจิารณากาย ไม่ไดพ้จิารณากายแล้วพจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณา

ธรรม ท่านพจิารณากายของท่านไปเลย 

หลวงปู่ ดูลย ์ หลวงปู่ ดูลยท์่านกพ็จิารณาจติของทา่น ท่านพจิารณาโดยปัญญา

ของท่าน หลวงปู่ ดูลยท์่านกพ็น้ไปแลว้ หลวงปู่ ดูลยท์่านกพ็จิารณากายโดยไม่เหน็

กายเลย 

นี่ไง เรามคีวามจรงิอยู่แลว้ ขอ้เทจ็จรงิมนัเป็นความจรงิ ความจรงิคอืเป็นอย่างนี้

ไง ความจรงิการพจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หลวงตาท่านพูดอย่างใดอย่างหนึ่ง ใครถนัดสิง่ใดท าสิง่นัน้เลย 

ทนีี้พอท าสิง่นัน้ไป พวกเราทีป่ฏบิตักินัไม่ไดเ้พราะอะไรล่ะ เวลาปฏบิตัไิป

แลว้ เวลาพจิารณากายไปแลว้มนัเบื่อ พจิารณากายแลว้มนัตนั พจิารณากายไปแลว้ก็

ไม่รอด พจิารณากายไปแลว้ พอมนัเบื่อหน่ายขึน้มากพ็จิารณาเวทนา 
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ไอ้อย่างนี้มนัเป็นอุบายไง อย่างใดอย่างหนึ่งๆ ถ้าพจิารณากาย พจิารณากาย

โดยความสามารถของเรา ถ้าเป็นความจรงิของเรา พจิารณากายแลว้ ถ้าคนถนัดนะ 

พจิารณากายไปแลว้มนัต่อเน่ืองกนัไป พจิารณากายแลว้มนัลกึซึ้งไป พจิารณากาย

แลว้มนัเขา้ไปถงึสงัโยชน์ เขา้ไปถงึความยดึมัน่ถอืมัน่ของใจ เขา้ไปถงึอตัตาของใจ ใจ

ทีม่นัยดึมัน่ พจิารณาไปแล้วมนัรูม้นัเห็น มนัปล่อย มนัปล่อย มนัซาบซึ้ง นี่พจิารณากาย 

เหน็ไหม 

พจิารณากายอย่างใดอย่างหนึ่ง พจิารณากายมนัพจิารณากายตามความเป็น

จรงิ ข้อนี้เป็นตามความเป็นจรงิ เป็นตามความเป็นจรงิ มนัเป็นอ านาจวาสนาไง ทีว่่า

เป็นจรติ เป็นความถนัดของบุคคล ถ้ามนัไม่ใช่เป็นความถนัดของบุคคล องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาสอนพระโมคคลัลานะ แลว้สอนพระสารบีุตรท าไมไม่

เหมอืนกนัล่ะ อา้ว! เวลาไปดูในสุตตนัตปิฎกส ิเวลา เทฺวเม ภิกฺขเว พระพุทธเจา้พูด

กบัใคร เวลาพูดกบัใคร สอนใคร เขามทีฏิฐิอย่างไร โมฆราช สอนโมฆราชกส็อนอย่าง

หนึ่ง พราหมณ์ ๑๖ กส็อนคนละอย่าง พราหมณ์ ๑๖ กส็อน ๑๖ อย่าง อา้ว! แล้วมนั

ตายตวัตรงไหนล่ะ มนัไม่มกีารตายตวัหรอก 

ไอท้ีต่ายตวัทางทฤษฎ ี เดาเอาน่ะตายตวั พอตายตวัตอ้งพจิารณากาย 

พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม ตอ้งกายในกาย พจิารณาอย่างนัน้ ตอ้ง

พจิารณากายก่อน พอพจิารณาเขา้ใจแลว้มาพจิารณาเวทนา พอเขา้ใจแลว้กจ็ะไป

พจิารณาจติ พจิารณาธรรม กอ็ย่างนี้แลว้มหาวทิยาลยัมคีณะเดยีว ไม่ตอ้งมหีลาย

คณะ แมแ้ต่มนุษยศาสตรม์นัยงัมหีลายเอกเลย ท าไมมนัไม่มเีอกเดยีวล่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั มนัอยู่ทีค่วามถนัด อยู่ทีค่นเป็น ถ้าเป็นแลว้มนัชีน้ าไดห้มดเลย 

แต่ถ้าคนไม่เป็นมนักง็งไปหมดอย่างนี้ แล้วถ้างงไปหมด ขอ้ที ่๑. จรงิหรอืไม่จรงิ 

ขอ้ที ่๑. จรงิ จรงิเพราะอะไร จรงิเพราะเรามคีรูบาอาจารยต์ามความเป็นจรงิ

แลว้ไง ถ้าพจิารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะอะไร เพราะเราไม่สามารถ นักเรยีนจะ

บอกว่าเป็นคนออกข้อสอบแลว้สอบเองได้ไหม เวลาเราไปเรยีนหนังสอืนะ เราออก
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ขอ้สอบเอง แล้วเราเป็นคนออกขอ้สอบ แลว้เรากเ็ป็นคนตอบขอ้สอบ แลว้เรากเ็ป็น

คนใหค้ะแนนใหเ้ราจบเลย ไม่มทีาง 

ขอ้สอบใครเป็นคนออก อาจารยใ์ครเป็นคนออกมา แลว้เราเรยีนมา เราเรยีน

ทางวชิาการ เราเรยีนตามศึกษามา แล้วเวลาคณะกรรมการเขาออกข้อสอบมา เราตอ้ง

สอบตามนัน้ เขาวดัภูมขิองเรา วดัภูมว่ิาเรามภีูมจิรงิหรอืเปล่า 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาจติเราสงบแลว้ ใครใหข้อ้สอบล่ะ เราจะนึกขอ้สอบเองหรอื 

อย่างนี้มนักท็ุจรติน่ะส ิมนัรูผ้ลแลว้ นีไ่ง ทีเ่ขาทจุรติกนั เวลาข้อสอบมาเขาส่งต่อกนัเลย 

ใหค้นรูข้้อสอบก่อนแลว้เขาสอบผ่านหมด 

นี่กเ็หมอืนกนั เพราะว่า กาย เวทนา จติ ธรรมมนัคอืขอ้สอบ แล้วเราจะรูผ้ล

ของเรา พจิารณาไป คนพจิารณากายลงไปนะ เวลาจติมนัสงบแล้วมนักเ็ห็นกาย ถ้า

มนัเห็นกายจรงิ แล้วเวลาเห็นกาย เห็นกายโดยหลอก เหน็กายโดยหลอกคอือุปาทาน 

เหน็กายเพราะจติไม่สงบจรงิ เพราะเหน็แล้วมนัพจิารณาไม่ได้ แลว้เวทนาล่ะ แล้วจติ

ล่ะ มนัอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วชดัเจน แลว้มนัเป็นปัจจุบนัดว้ย มนัไม่ใช่เป็นอย่างทีค่ดิ 

ทีถ่าม “ผมเขา้ใจว่า” กเ็ดาเอาไง ถ้าเดาเอากเ็ดาอย่างนี้ เดาเอามนัก็เขา้ใจไป

ตามน้ี ขอ้ที ่๑. นี่ถูก แต่กย็งัไม่แน่ใจไง ไม่แน่ใจเพราะอะไร เพราะว่าในภาคปฏบิตั ิใน

ภาคปรยิตั ิในทางทฤษฎ ีนักวชิาการเขาจะมหีลกัฐานของเขา เขามเีอกสารเตม็ไปหมด

เลย แต่ในฝ่ายปฏบิตัเิขามแีต่ความช านาญของเขา พอมคีวามช านาญของเขามนัไม่มี

ทฤษฎอีะไรทีม่าโตแ้ยง้ใช่ไหม แต่ความจรงิมนัม ีมใีนใจของผูท้ีรู่จ้รงิ 

ผูรู้จ้รงิ พอเขามคีวามจรงิแลว้เขามอีงคค์วามรูใ้นใจของเขา ให้อธบิายได้

หมดนะ หลวงตา ครูบาอาจารยเ์ราทีเ่ป็นจรงิ ใหท้่านอธบิายไดเ้ลย ปีหนึ่งกอ็ธบิาย 

เรื่องกาย ใหคุ้ยกนัปีหนึ่ง ท่านอธบิายอยู่อย่างนัน้ไม่มวีนัจบหรอก เพราะความรูท้่าน

กวา้งขวางมาก แต่กวา้งขวางมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เป็นความจรงิในหวัใจ 

แต่ถ้าเขยีนออกมาเป็นทฤษฎ ี เขยีนออกมาเป็นทางวชิาการ พอเขยีนเป็น

วชิาการ เรากย็ดึวชิาการ วชิาการอย่างนี้ พอวชิาการอย่างนี้มนักเ็ขา้ข้อที ่ ๒. เพราะ

เรายดึวชิาการไง 



เดาว่า ๑๒ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

“๒. ผมไดย้นิมาว่าสตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรมนัน้ เราจะไม่สามารถ

ขา้มขัน้ได ้กล่าวคอืเราตอ้งเริม่การพจิารณาจากกายในกายจนเขา้ใจแจ่มแจง้ก่อน จงึไป

พจิารณาเวทนา แลว้ตามดว้ยจติและธรรมเป็นล าดบัขัน้ตอนน้ีเท่านัน้ ขา้มขัน้ไม่ได ้

และฝึกเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ม่ได ้ และการฝึกไม่ไดฝึ้กตามความถนัดหรอื

ความชอบ หากแต่ตอ้งฝึกทุกอย่างอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ขอ้นี้จรงิหรอืไม่ครบั” 

ขอ้นี้เป็นพวกอภธิรรม อภธิรรมเขาสอนกนัแบบนี้ ตอ้งรูต้วัทัว่พร้อม ตอ้งเขา้ใจ

ตามธรรม ท าตามพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกตามขอ้นัน้ ญาณที ่๑ ญาณที ่๒ ญาณที ่๓ 

แลว้หา้มท าสมถะ แต่เวลาญาณจรงิๆ สมถะไปอยู่ในญาณของเขา เขามญีาณของเขา 

แลว้ยงัตอ้งรูใ้หพ้รอ้ม รูใ้หห้มด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกใบไมใ้นก ามอืนะ ความรูจ้รงิของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใบไมใ้นป่า มหาศาลขนาดนัน้เลย ในพระไตรปิฎก

ใบไมใ้นก ามอื แล้วใบไม้ในก ามอืมนัเหมอืนสิง่ทีเ่ป็นค าสอนขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ใหห้มดทัง้หมด แลว้เราตอ้งท าอย่างนัน้ครบหมดเลย ถ้าครบหมด

เลย เราจะเป็นสาวกสาวกะ เราอยากจะพน้จากทุกข์ หรอืเราอยากจะเป็นพระพุทธเจา้ 

นัน่คอืค าสอนของพระพุทธเจา้นะ พระพุทธเจ้าท่านพุทธวสิยันะ ถ้าพุทธวสิยั 

นัน่คอืพุทธวสิยั มนัเป็นอจนิไตย อจนิไตยคอืว่าไม่มใีครมคีวามสามารถมคีวามรู้ได้

ขนาดนัน้ แต่นี้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการขึน้มา เรากไ็ปท่องจ ากนั

มา ถ้าเราไปท่องจ ากนัมาแลว้เราตอ้งรูใ้หห้มดทุกอย่างอย่างนัน้เลยหรอื 

สิง่ใดทีเ่ป็นประโยชน์ สิง่ใดเป็นความจรงิ แต่ไม่เป็นประโยชน์ พระพุทธเจา้

ไม่พยากรณ์ สิง่ใดทีเ่ป็นความจรงิแลว้ไม่เป็นประโยชน์ สิง่นัน้กเ็หมอืนในพระไตรปิฎก 

มนัเป็นความจรงิ แต่มนัตรงกบัจรติเราไหม เราเป็นโรคภยัไข้เจบ็โรคนี้ไหม ไป

โรงพยาบาล เราบอกว่าเขา้โรงพยาบาลแลว้ตอ้งรกัษาทุกโรคเลย แลว้เราเป็นโรคเดยีว 

เราไมส่บาย เรามโีรคอยู่โรคเดยีว แลว้เขา้ไปแลว้ตอ้งไปใหห้มอทุกโรครกัษาทุกโรคเลย 

เพราะเขา้โรงพยาบาลไปแลว้ เขา้ไปแลว้กต็อ้งเฉพาะทางทุกโรค ตอ้งตรวจหมดเลย 

มนักไ็ม่ใช ่
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นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าสตปัิฏฐาน ๔ ตอ้งท าตามนัน้หมดเลย มนัจะเป็นอย่างนัน้

หรอื อา้ว! แล้วเราสงสยัอะไรล่ะ เรามคีวามทุกข์เรื่องอะไร ถ้าเรามคีวามทุกขเ์รื่องอะไร

เรากแ็กเ้รื่องนัน้ ถ้าความทุกขเ์รื่องนัน้จบเสยีแล้ว แลว้มนัจะไปแกอ้ะไรอีกล่ะ 

นี่ตอ้งแกก้าย เวทนาตอ้งเป็นขัน้ หา้มขา้มขัน้ตอน 

โอ๋ย! เขาไม่ไดข้า้มขัน้ตอนหรอก เห็นกาย เห็นเวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม มนั

กอ็นัเดยีวกนั อนัเดยีวกนัคอืขัน้เดยีวกนั หมายถงึว่า ดูส ิ เวลาเราเรยีนอนุบาล 

อนุบาลเหมอืนกนั ถ้าพูดถงึเราเรยีนมธัยมกม็ธัยมเหมอืนกนั อุดมศกึษาก็อุดมศกึษา

เหมอืนกนั แต่เวลาเราเรยีนไปแลว้ในแต่ละพืน้ฐานการศกึษามนัมใีหเ้ลือกความถนัด

เยอะแยะไป 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเราไปรูไ้ปเหน็ เห็นกาย เหน็กายขัน้ของใครล่ะ เหน็กายขัน้

ของใคร ดูส ิอย่างทีว่่าเหน็กายขัน้ของใคร ถ้ามนัเห็นกายในขัน้นัน้มนักพ็จิารณาของ

มนัไป แลว้พจิารณาตามความเป็นจรงิ แลว้พจิารณาตามความเป็นจรงิ เหมอืนกบัเรา

คนกนิอาหาร ใครกนิอาหารมือ้แรกจะอร่อยมากเลย กนิซ ้ากนิซาก กนิซ ้ากนิซากมนั

จดืหมด การพจิารณากายทแีรกพจิารณาด ี พจิารณาไปพจิารณามา พจิารณาไม่ไปแลว้ 

พอพจิารณาไม่ไปแลว้ท าอย่างไรต่อ ท าอย่างไรล่ะ 

ฉะนัน้ พอพจิารณามนัไม่ไป มนักม็กีาย มเีวทนา มจีติ มธีรรม ถ้าพจิารณา

กายมนัไม่ไปแลว้ พจิารณากายมนัอดึอดั พจิารณากายแลว้มนัขดัขอ้งไปหมดเลย 

พจิารณากายมนัไปไม่ไดเ้ลย แลว้ท าอย่างไรต่อ 

อา้ว! ถ้ามสีตนิะ กไ็อท้ีไ่ม่พอใจนี่ไง เวลามนัอึดอดัขดัขอ้ง เวลาพจิารณาไป

แลว้มนัมแีตส่ิง่ทีม่นัไมพ่อใจ ความไม่พอใจคอืเวทนาของจติ ถ้ามนัจบัความไม่พอใจ 

มนัจบัความอดึอดัไดน้ะ เอ๊อะ! ถ้ามนัจบัไดน้ะ มนักรู็ ้ อา้ว! เราไม่สบายเขา้

โรงพยาบาล พอเขา้โรงพยาบาล พอรกัษาโรคน้ีหาย ไอโ้รคขา้งเคยีงมนัมา อา้ว! โรค

นี้หายไปตดิโรคนัน้ พอเขา้โรงพยาบาลไป จะไปรกัษา ไปผ่าตดั พอผ่าตดักต็ดิเชือ้

กลบัมาดว้ย ไอผ้่าตดัแผลผ่าตดัหายนะ ตอ้งรกัษาติดเชื้อต่อ ตดิเชื้อในกระแสเลือดอีก 

อา้ว! ตดิเชือ้ต่อ 
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นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าบอกว่า ไอก้รณีอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะขาดผูน้ าจรงิ 

ขาดผูรู้จ้รงิ พอขาดผูรู้จ้รงิ พอเราไปศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

สตปัิฏฐาน ๔ แลว้สตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม เรากไ็ปเรยีงล าดบั ๑.กาย ๒.

เวทนา ๓.จติ ๔.ธรรม เราตอ้งท าอย่างนัน้เป็นขัน้เป็นตอน หา้มลดัขัน้ตอน ตอ้งศึกษา

ตามนัน้ หา้มละเวน้ นี่พูดถงึเขาว่า ผมเดาเอา ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ 

ถ้าผมเขา้ใจว่าอย่างนี้ เพราะอะไร เพราะเราเคารพใช่ไหม ธรรมและวนิัยเป็น

ศาสดาของเรา ธรรม ธรรมคอืค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ วนิัยคอื

ขอ้บญัญตัทิีพ่ระพุทธเจา้บญัญตัไิม่ใหใ้ครท าผดิ นัน่คอืศาสดาของเรา แลว้เราเคารพ

บูชาดว้ยศรทัธา ศรทัธากเ็ถรส่องบาตรตอ้งท าตามน้ีเลย กเ็ราเรยีงล าดบัมา 

ท่านพูดก่อนหน้าหรอืเรยีงล าดบัมา ค าพูดของคนมนักเ็รยีงล าดบัมาอย่าง

นัน้น่ะ แต่เวลาเราไปรู้ไปเหน็มนัอยู่ทีใ่ครรูใ้ครเหน็ ช่องไหน ตรงไหน เรากป็ฏบิตัติรงนัน้ 

มนักถ็ูกตอ้ง กาย เวทนา จติ ธรรม 

นี่เขาบอกว่าหา้มขา้มขัน้ตอนเลย 

เดาเอาน่ะ 

ถ้ามผีูน้ าทีถู่กตอ้ง ผูน้ าทีด่นีะ เวลาครูบาอาจารยท์่านพจิารณาไป บางคน

พจิารณากายเห็นกาย บางคนจบัเวทนาได ้ แลว้เวลาผ่านแต่ละขัน้แต่ละตอน พอผ่าน

แลว้มนัรูเ้อง ผ่านตรงไหน ผ่านตรงทีว่่าสงัโยชน์มนัขาด ถ้าสงัโยชน์มนัขาด มนัขาดแลว้

มนัจบ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ 

พระปัญจวคัคยี์ พระอสัสช ิ พระมหานาม พระอญัญาโกณฑญัญะ เวลาเทศน์ไป 

พระปัญจวคัคยีอุ์ปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มาด้วยกนั มพีระอญัญาโกณ

ฑญัญะองคเ์ดยีวเท่านัน้ทีม่ดีวงตาเหน็ธรรม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เปล่ง

อุทานเลย “อญัญาโกณฑญัญะรูแ้ล้วหนอ อญัญาโกณฑญัญะรูแ้ลว้หนอ” คอืมพียาน

แลว้หนอ มพียานแลว้หนอ มผีูรู้ต้ามแล้วหนอ ฟังอยู่ ๕ องค ์ได้องคเ์ดยีว 
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นี่กเ็หมอืนกนั เวลาปฏบิตัไิป ถ้ามนัเป็นเหมอืนกนัมนักต็อ้งไดเ้หมอืนกนั 

เพราะพระพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เหมอืนกนั แลว้พระปัญจวคัคยี ์๕ องคก์ไ็ปอุปัฏฐาก

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มา ๖ ปีเหมอืนกนั แลว้เวลาอ านาจวาสนาบารมสีมยัที่

อยู่กบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนักเ็สมอภาคกนั ท าไมเวลาแสดงทาง

วชิาการมา ท าไมมคีนรูจ้รงิคนเดยีวล่ะ อกี ๔ ยงัไม่รู้ล่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั นี่พูดถงึว่าตอ้งเรยีงตามขัน้ตอน 

เออ! ลองเรยีงดู 

ขอ้นี้ถามว่า “ผมสนันิษฐานว่า กาย เวทนา จติ ธรรมนัน้เขาแบ่งไวต้ามภูม ิ

ตามมรรค ตามผลเรยีบร้อยแล้ว กล่าวคอืเขา้ใจถ่องแท ้ กายคอืกาย คอืโสดาบนั ถ้า

เขา้ใจถ่องแทเ้วทนาคอืเวทนา คอืสกิทาคาม ี เขา้ใจจติคอืจติ คอือนาคาม ี และเขา้ใจ

ธรรมคอืธรรม คอือรหตัตผล” 

โอโ้ฮ! อนันี้ตกทะเลเลยล่ะ ถ้าพจิารณากายในกาย กายในกายแล้วเป็นพระ

โสดาบนั แล้วต่อไปกพ็จิารณาเวทนาในเวทนาเป็นพระสกทิาคาม ี พจิารณาจติในจติ

เป็นพระอนาคาม ี ถ้าพจิารณาธรรมในธรรมเป็นพระอรหนัต์ เขาแบ่งไวส้มบูรณ์แล้ว นี่

สนันิษฐานเอาคอืเดา ถ้าเดาเอามนัเป็นแบบนี้นะ 

พจิารณากายหรอืพจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรมเหมอืนกนั

หมด เหมอืนกนัหมดในขัน้ตอน เพราะอะไร เพราะถ้าเป็นโสดาบนั พจิารณากายใน

กายเป็นโสดาบนั โสดาบนั ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ 

ขนัธ์ ๕ มนัมอีะไรล่ะ ขนัธ์ ๕ มรูีป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ขนัธ์ ๕ 

ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ สกักายทฏิฐ ิถ้ามนัขาด

ไปเป็นพระโสดาบนั รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ วญิญาณไม่ใช่เรา วญิญาณ

มนัคอือะไร มนัเป็นกายไหม วญิญาณเป็นกายหรอืเปล่า เวทนาเป็นกายหรอืเปล่า 

ขนัธ์ ๕ นะ กาย เวทนา จติ ธรรม ขนัธ ์๕ มรูีป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มนัคอื

อะไรล่ะ มนัเป็นกายไหม เวทนาเป็นกายไหม สกักายทฏิฐ ิ

โสดาบนัคอืโสดาบนั ถ้าคนเป็นกค็อืคนเป็น ถ้าคนไม่เป็นมนักว่็าไปอย่างนัน้ 
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“ถ้าพจิารณากายจะเป็นโสดาบนั พจิารณาเวทนาจะเป็นสกทิาคาม ีพจิารณาจติ

จะเป็นอนาคาม ีพจิารณาธรรมเป็นพระอรหนัต์” 

มนัพจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม แต่ในกายมนัแยกแยะแบ่งแยกไปได้

มหาศาล ในเวทนากาย เวทนาจติ ในจติผ่องใส จติยดึมัน่ถอืมัน่ ในธรรม ธรรมารมณ์ 

อารมณ์ความรูส้กึ คนมนัแตกต่างมากมายไปหมด มนัอยู่ทีห่ยาบละเอยีด ถ้ามนัอย่าง

หยาบๆ มนักเ็ป็นโสดาบนั ถ้ามนัอย่างละเอียดขึน้มามนักส็กิทาคาม ี ถ้าละเอียดสุด

เป็นพระอนาคาม ีแลว้ถ้าเป็นตอของจติมนัไม่ใช่หมดเลย 

ถ้าเป็นตอของจิตนะ เป็นตอของจิต จิตเดิมแท้น้ีผ่องใส จิตเดิม

แท้น้ีหมองไปด้วยอปุกิเลส จิตเดิมแท้น้ีผ่องใส จิตเดิมแท้น้ีเป็นผู้ข้าม

พ้นกิเลส เวลาจิตเดิมแท้ จิตท่ีผ่องใสมนัเป็นกายไหม มนัเป็นเวทนา

ไหม มนัเป็นอะไร มนัเศร้าหมองมนัผ่องใสอยู่ในใจนัน่น่ะ เวลาไปถึง

ตรงนัน้ ถ้ามนัท าลายตรงนัน้ไป มนัส้ินไป นัน่อีกเรื่องหน่ึงเลย อนัน้ี

ต่างหาก อนัน้ีต่างหากมนัถึงเป็นความจริงไง ไม่ใช่เดาเอา 

ถ้าเดาเอามนัเป็นแบบนี้ เพราะการเดาเอา เพราะเดาเอาแลว้มนัมคีวาม

ศรทัธาไง เรามศีรทัธา เราเชื่อธรรมและวนิัย เราเชือ่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

แต่ดว้ยความศรทัธาโดยกเิลสของเรา เรากไ็ปเรยีงล าดบัของเราเองดว้ยความเคารพ

เทดิทูนไวสู้ง เทดิทูนไวสู้ง เราเทดิทูนกนัจรงิๆ เทดิทูนไวสู้ง แต่เวลาปฏบิตัเิราตอ้ง

ปฏบิตัใิหรู้จ้รงิ 

แต่นี่เราไปเทดิทูนไวสู้ง แลว้เราไม่กล้าพสิูจน์ไง เราไม่กลา้พสิูจน์ เราคดิว่าทุก

อย่างมนัส าเรจ็มาแลว้ เหน็ไหม ผมเข้าใจว่าธรรมนี้ส าเรจ็มาเป็นขัน้เป็นตอนเรยีบร้อย

แลว้ พจิารณากายแล้วเป็นโสดาบนั พจิารณาเวทนาเป็นสกทิาคาม ี พจิารณาจติเป็น

อนาคาม ีพจิารณาธรรมเป็นพระอรหนัต์ เป็นขัน้ตอนหมดแลว้ แลว้เรากท็ าตามขัน้ตอน

นัน้ อนันี้มนักจ็นิตนาการเอา แลว้มนักเ็ป็นการเปรยีบเทยีบ มนัไม่ไดห้รอก มนัไม่เป็น

ความจรงิของเรา ถ้ามนัเป็นความจรงิของเรานะ มนัจะแตกต่างจากนี้เยอะแยะ 
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อนัน้ีเป็นการเดาเอา สิง่ทีเ่ดาเอาแลว้ถ้ามคีรูบาอาจารยม์นักเ็ป็นประโยชน์

กบัเรา ถ้าเดาเอาแลว้ถ้าไม่มคีรูบาอาจารยน์ะ เราเดาเอาแลว้เรากส็รา้งภาพ พอสรา้ง

ภาพเขา้ไปแลว้การปฏบิตัมินัเป็นไปไดย้าก ถงึบอกว่า เวลาครูบาอาจารยท์่านพูดนะ 

ครูบาอาจารย์นี้ส าคญัมาก ถ้ามคีรูบาอาจารย์ ถ้าเรามคีวามคดิอย่างนี้เขาเรยีก

เกดิทฏิฐใินใจแลว้ พอเกดิทฏิฐใินใจ ถ้ามคีรูบาอาจารยท์่านแกไ้ด ้ แกใ้หเ้รายอมรบั

ความเป็นจรงิได ้ใจมนัปล่อยแลว้มนัภาวนาต่อไปมนัจะกา้วหน้า 

แต่ถ้าเรามคีวามเหน็อย่างนี้ ความเห็นคอืทฏิฐใินใจ มนัมคีวามเห็นในใจแลว้ 

ถ้าความเหน็ในใจ ถ้าไม่มคีรูบาอาจารยท์ีม่เีหตุมผีลเหนือกว่าเรา เรายดึของเราไงว่า

สิง่ทีเ่ราสนันิษฐาน เราเดาเอา มนัมาจากพระไตรปิฎก มนัมาจากทางวชิาการ เป็น

ธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ นี่ทฏิฐมินัเกดิแลว้ มนัเกดิเพราะเราตอ้ง

ยดึมัน่ถอืมัน่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราตอ้งยดึมัน่ถอืมัน่พุทธพจน์ 

กาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ มนัเป็นธรรมวินัยขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแน่นอน แล้วเรากยึ็ดมัน่ตามทิฏฐิ

ความเหน็ของเรา แต่ครบูาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัของท่าน

ตามความเป็นจริงของท่าน จิตท่านสงบแล้วท่านเหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง เป็นขัน้เป็นตอนของท่าน อนันัน้

เป็นความจริงของท่าน แล้วท่านเอาความจริงของท่านอธิบายให้เราฟัง 

ถ้าจิตของเรา เรารบัฟังเหตุผลของท่าน แล้วเราเอามาพิจารณา แลว้ถ้า

จิตของเราถ้าท าไดต้ามความเป็นจริงอนันัน้นะ เราจะซาบซ้ึงมากเลยว่า 

ใช่ เพราะเราต้องท าตามความเป็นจริงของเราเข้ามาแล้ว ท าความจริง

ของเราเข้ามา พอความจริงเกิดข้ึนมาในใจแล้วเราจะเข้าใจกาย เวทนา 

จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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แลว้เราปฏบิตัเิป็นความจรงิของเรา เราเขา้ใจไดค้วามเป็นจรงิเลย แลว้ความ

จรงิอนันี้มนัก็ได้มาจากว่าครูบาอาจารย์ของเราทีท่่านปฏบิตัจิรงิแลว้ท่านมคีวามจรงิ 

ท่านสอนเรา แล้วเราปฏบิตัติามความจรงิมนัจะเป็นอนัเดยีวกนั เหมอืนกนัหมดเลย 

แต่เพราะเรามทีฏิฐ ิ เรามคีวามเหน็อย่างนี้ แลว้ถ้าเรายดึความเหน็ของเราอย่าง

นี้ เรากม็หีลงัองิไง มธีรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นทีอ่า้งองิไดว่้า อนัน้ี

เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ กาย เวทนา จติ ธรรมทีแ่บ่งไว้

เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้ขา้มขัน้ตอนไม่ได ้ ตอ้งรูร้อบขอบชดิ ตอ้งรูไ้ปทุกเรื่อง ตอ้งรูไ้ป

ทัง้หมดเลย...มนักรู็จ้ าไง รูก้็การศกึษา รูก้ก็ารคน้คว้าไง แต่ความจรงิมนัไม่มเีลย 

แต่ถ้าเราท าความเป็นจรงิขึ้นไปนะ สิง่ทีถ่ามมามนัจะโยนทิ้งหมดไง ถ้าใจมนัลง

นะ มนัจะปล่อยวางหมด ปล่อยวางเรื่องนี้ทัง้หมดเลย แลว้ปฏบิตัติามความเป็นจรงิ

ขึน้มา พอความเป็นจรงิเกดิขึน้มา หลวงตาท่านถึงบอกว่า การประพฤติปฏิบติั

น้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ายกไว้ให้กบัปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก ยก

ให้กบัความรู้จริงตามความเป็นจริงอนันัน้เป็นผู้ตดัสิน สนัทิฏฐิโกในใจ

ของผู้ตดัสิน ความรู้จริงอนันัน้มนัจะเป็นผู้ตดัสิน 

แต่นี่เป็นความรูจ้ า เป็นทฏิฐขิองเรา เป็นความเหน็ของเรา เราถงึเป็นการเดาเอา 

สนันิษฐานเอา คาดเอา เหน็ไหม ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมนัน้จะอยู่ในใจดวง

นัน้ ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมคาดเอา คาดหมายเอามนักค็าดหมายเอา เดาเอาแบบนี้ เอวงั 


