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ถาม : เรื่อง “ท าผดิมาครบั” 

กราบเทา้หลวงพ่อ ผมนัง่สมาธติอนก่อนนอนกบัเชา้มดื ผมอยากท าพุทโธให้

เป็นหลกั และอยากท าใหช้ดัๆ อย่างทีห่ลวงพ่อสอน แต่ใจมนัชอบแลบไปดูลม

ตลอดเวลา ปกตผิมไม่ไดจ้บัเวลา ขึน้อยู่กบัว่ายอมแพม้นัเรว็แค่ไหน นัง่ครัง้หนึ่ง

ประมาณ ๑-๒ ชัว่โมง วนัไหนวา้วุ่นขุ่นมวั แค่ชัว่โมงเดยีวกพ็อ อกจะแตก บางครัง้นัง่

ไดด้ ี๓ ชัว่โมงกน็ัง่ได ้วนัทีน่ัง่ได้ดมีนัจะมอีาการหววิๆ โหวงๆ หน้าชา หน้าใหญ่ แต่

ใจมนัท่องพุทโธไดอ้ยู่ จากนัน้มนัจะมอีารมณ์อื่นแทรกเขา้มา ท าใหอ้าการนัน้หายไป 

บางครัง้ผมท่องพุทโธถี่ๆ แลว้พอมนัเกดิอาการโหวงๆ หววิๆ อยู่ดีๆ  ใจมนัก็

โดดไปจบัลม ทัง้ลม ทัง้พุทโธ มัว่ไปหมด สกัพกัความคดิเกดิขึน้ อาการนัน้กห็ายไป

อกี 

ผมพยายามยดึค าเทศน์ของหลวงพ่อว่า อนัน้ีมนัปัญหาหญ้าปากคอก ใจมนั

สองอยู่ มนัถงึไม่ลง แต่กอ็ดคดิไมไ่ดว่้า นี่อาจจะเป็นผลของความผดิ ความชัว่ที่เคยท า

มา คอืตอนทีผ่มบวชเป็นพระเมื่อประมาณ ๑๕ ปีทีแ่ลว้ บวชตามประเพณีครบั ไม่ไดม้ี

ครูอาจารยพ์าประพฤตปิฏบิตั ิอยู่วดัก็อยู่กนัไปใหค้รบก าหนดบวชเท่านัน้เอง มอียู่วนั

หนึ่งตอนตื่นเชา้ อวยัวะมนัแขง็ตวั ผมกไ็ปจบัไปตอ้งมนัดว้ยเจตนาจะส าเรจ็ ระหว่างที่

ท าอยู่ มนัมสีตกิลบัมาว่าเราเป็นพระ จงึหยุดการกระท านัน้ แตก่ระผมมัน่ใจมากว่าอสุจิ

มนัยงัไม่เคลื่อน จงึไม่ไดบ้อกเรื่องนี้ใหใ้ครรู้ แต่นึกถงึเมื่อไหร่มนักช็ดัเจนอยู่

ตลอดเวลา 
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อาการภาวนาตดิแบบนี้มนัท าใหผ้มล้มไปเมื่อ ๒ ปีก่อน ตอนน้ีผมกลบัมาเริม่

ปฏบิตัใิหม่ไดป้ระมาณ ๑ เดอืน มนัเริม่อีกแลว้ ผมควรแกไ้ขอย่างไรดคีรบัเพื่อใหก้าร

ปฏบิตักิา้วหน้า กราบนมสัการครบั 

ตอบ : อนันี้พูดถงึเวลาภาวนาขา้งหน้า หววิๆ หววิๆ เป็นอาการอนัหนึ่ง แต่พอคนเรา

ปฏบิตัไิปแลว้ สิง่ทีพ่ออาการมนัเกดิขึน้ มนักไ็ปวติกสิง่ทีเ่คยท ามาตัง้แต่ตอนทีบ่วช

เป็นพระ ตอนทีบ่วชเป็นพระ คนเรา ความลบัไม่มใีนโลก ใครท าสิง่ใดไวม้นัจะฝังใจ ถ้า

ฝังใจ โดยประเพณีวฒันธรรมนะ อย่างเช่นบา้นเราอยู่ขา้งวดั อยู่ต่างๆ วดัมนัมผีลไม้

ในวดั มนัเป็นของของสงฆ ์ อะไรไปเกบ็ ไปกนิ ไปใช ้ ถ้าเจา้อาวาสทีด่ที่านท าผาติ

กรรมไว ้คอืท่านอนุญาตใหห้มด เวรกรรมมนักเ็บาลง แต่ถ้าใครไม่รู ้มนัเป็นของของ

สงฆ์ ของของสงฆก์็คอืของของสงฆไ์ง ถ้าของของสงฆเ์ราไปจบัไปตอ้ง เราไปเอามา

เป็นของส่วนตน อนันัน้มนัมปัีญหา 

เวลาใครทีไ่ม่ไดศ้กึษามนักแ็ลว้กนัไป แต่ใครไปศกึษาแลว้มนักรู็ว่้ามคีวามผดิ 

มคีวามผดิกไ็ปท าผาตกิรรมกบัวดันัน้ ไปท าผาตกิรรมวดันัน้ เพราะตอนเด็ก การไร้

เดยีงสา ธรรมวนิัยของพระพุทธเจา้นี่นะ รู้หรอืไม่รู้ มคีวามผดิเหมอืนกนั ผดิเพราะรู ้

ผดิเพราะไม่รู ้ผดิเพราะท าความผดิ ผดิทัง้นัน้น่ะ ถ้าผดิทัง้นัน้แลว้ สิง่ทีผ่ดิ ถ้าเรารู้นะ 

ใครศกึษาแลว้เขา้ใจกไ็ปท าผาตกิรรม คอืขอขมาลาโทษ เพราะตอนเป็นเดก็ เราไม่รูน้ี่ 

เป็นเดก็ประชาบาลอยู่ตามวดัตามวากเ็กบ็กนิเกบ็ใชก้ไ็ม่รูห้รอก 

แต่เจา้อาวาสท่านเป็นธรรมนะ ท่านท าผาตกิรรม ท่านอนุญาตใหห้มดแลว้ 

บอกว่าสิง่ของในวดันี้ สิง่ทีเ่ป็นผลไม ้ เป็นต่างๆ ทีเ่ดก็ไม่เขา้ใจ ทีน่กกาอาศยั ท่าน

อนุญาต ถ้าอย่างนี้ อย่างนี้แบบว่าเจา้อาวาสอนุญาต เพราะของนี้ของทีใ่หไ้ด้กบัของที่

ใหไ้ม่ได ้

ของทีใ่หไ้ด ้ เจา้อาวาสเป็นเจา้อาวาสให ้คอือนุญาต อนุญาตของทีเ่กบ็กนิได้ 

ของต่างๆ อนุญาตใหช้าวบา้นต่างๆ เขาเกบ็กินอาศยัได ้แต่ถ้าคนทีเ่ขาเป็นธรรมเขาจะ

ขอก่อน ถ้าขอก่อน อย่างนี้ขอแลว้ การขอแล้ว ได้รบัอนุญาตแลว้ไม่มคีวามผดิเลย 
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แต่ถ้าเจา้อาวาสเขาไม่ไดใ้ห ้แล้วเราไปหยบิเอา มนัก็มเีวรกรรม ถ้าเราระลกึได ้

ระลกึไดเ้รากไ็ปท าผาตกิรรม ไปท าผาตกิรรม ทนีี้ผาตกิรรม กรรมมนักค็อืกรรมนัน่แหละ 

แต่เราท าเพื่อใหด้ขีึน้เพราะอรยิวนิัย อรยิวนิัย ผูใ้ดท าความผดิแลว้รูว่้าผดิ แลว้แกไ้ข 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ชมมากเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่ป็นอดตีมาไม่มใีครสามารถรูไ้ด ้แต่ถ้าปัจจบุนัเราศกึษาแลว้

เราเขา้ใจได ้เรากไ็ปท ากนั ท าใหห้มดเวรหมดกรรม หรอืใหเ้วรกรรมมนัเบาลง นี่มนัมี

ของมนัอยู่ ฉะนัน้ มนัฝังใจๆ ถ้าคนไม่ศกึษาก็แลว้กนัไป แต่พอใครศกึษานี่หนาวทุก

คนน่ะ ฉะนัน้ เรื่องนี้กเ็หมอืนกนั เรื่องว่าเมื่อก่อนบวช ๑๕ ปีทีแ่ลว้ เมื่อ ๑๕ ปีทีแ่ลว้

เราบวชใช่ไหม แลว้บวชมาไม่มใีครสัง่ใครสอน เรากอ็ยู่ของเราไป แลว้เราเกดิไปท า

เขา้ แต่มนัมสีต ิ มนัมสีตกิลบัมาว่าเราเป็นพระ จงึหยุดการกระท านัน้ และมัน่ใจว่า

อสุจมินัไม่เคลื่อน 

มนัไม่เคลื่อนมนัไม่มคีวามผดิ คอืมนัไม่ครบองคป์ระกอบ ถ้ามนัเศรา้หมอง

ไหม เศรา้หมอง เศรา้หมองเพราะว่าเราไม่รูเ้รื่อง เราไปจบัตอ้งเขา้ แต่มนัยงัไม่ครบ

องคอ์าบตั ิคอืไม่ผดิกฎหมาย มนัยงัไม่ผดิไง 

ถ้ามนัผดินะ มนัมผีูท้ีป่ฏบิตัไิปแลว้ เวลาไปบวชแลว้บวชเป็นประเพณี บวช

พรรษาหนึ่ง แลว้ไปท าความผดิกปิ็ดกนัไว ้ แตพ่อสุดทา้ยแลว้เรามาภาวนากนั เวลา

ภาวนามนัวติกกงัวล นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่ราวติกกงัวล เพราะเหตุนี้ท าใหเ้ราเลกิปฏบิตัิ

ลม้ไปแลว้มา ๒ ปี ๒ ปีเลกิไปแลว้ เราปฏบิตัใิช่ไหม พอปฏบิตัไิป พอเจออุปสรรคปับ๊ 

อุปสรรคมนัคอือุปสรรคอยู่แลว้แหละ แต่เรามแีผลใจ พอมแีผลใจมนักไ็ปตู่เอาตรง

นัน้น่ะ แล้วเรากล็ม้ไป ๒ ปี แล้วนี่กลบัมาปฏบิตัใิหม่ เริม่ตน้ประมาณ ๑ เดอืน เอาอกี

แลว้ แผลเดมิมนัมาอกีแลว้ ถ้าแผลเดมิมาอกีแลว้ 

วนัน้ีเขยีนมาถาม แลว้เราอธบิายใหฟั้ง ถ้ามนัไม่เป็นความผดิ มนัไม่เป็น

ความผดิ เพราะอะไร เพราะมนัยงัไม่ส าเรจ็ ความผดิมนัยงัไม่สมบูรณ์ไง มนัไม่มี

ความผดิ เพราะอะไร เพราะเรามสีต ิสตกิลบัคนืมาว่าเราเป็นพระ เราถงึหยุดการกระท า

นัน้ จบ มนัไม่มคีวามผดิ ความผดิมนัไม่ม ีมนัเศรา้หมอง เศรา้หมองสว่นเศรา้หมอง เรา
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แกข้องเราเอง ฉะนัน้ อนัน้ีมนัไม่ครบองคป์ระกอบของสงัฆาทเิสส ว่าอย่างนัน้เลย 

ฉะนัน้ ไม่ครบองคป์ระกอบ ฉะนัน้ จบ ทนีี้องคป์ระกอบนี้จบนะ พอจบแลว้เราจะพูด ไมใ่ช่

เอาใจพูดใหส้บายใจหรอก พูดตามความเป็นจรงิ ความจรงิคอืความผดิมนัยงัไม่ส าเรจ็ 

คนท าความผดิยงัไม่ส าเรจ็มนัจะเป็นผดิไดอ้ย่างไร มนัไม่ผดิหรอก 

แต่มคีนมาปรกึษาเรื่องนี้เยอะ เพราะว่าเมื่อก่อน พอเสรจ็แลว้กแ็ลว้กนัไป แต่

มาฟังเทศน์ทุกวนัๆ จะมาถาม หลวงพ่อ ผมเคยบวชแลว้ท าอย่างนัน้ๆ มนัมคีวาม

ตกคา้งในใจ ถ้าตกคา้งในใจอย่างนัน้เราแกไ้ขกนั คอืบางคนมาบวช บวชเสรจ็แลว้กเ็ขา้

มาอยู่กรรม แลว้มาปลงอาบตั ิแลว้กจ็บกนัไป ตอ้งท าอย่างนัน้ ถ้าท าอย่างนัน้แลว้มนั

กส็บายใจ ถ้าคนท าไม่ได ้ท าไม่ไดเ้ราพยายามผ่อนคลายเอา ถ้าผ่อนคลายเอามนักจ็ะ

มาตรงนี้ ตรงทีค่ าถาม “กราบนมสัการหลวงพ่อครบั ผมนัง่สมาธติอนกลางคนืทัง้เชา้มดื 

ผมนัง่ภาวนาพุทโธใหเ้ป็นหลกั และอยากท าใหช้ดัๆ อย่างทีห่ลวงพ่อสอน” 

ค าว่า “ชดัๆ” ของเรา มนัจะตดัปลกีย่อย ปลกีย่อยของคนทีถ่ามว่าตอ้งตัง้สติ

อย่างไร ตอ้งพทุโธอย่างไร ตอ้งก าหนดลมหายใจอย่างไร 

ค าว่า “ชดัๆ” มนัสมบรูณ์โดยสติ ถ้าสติไมส่มบูรณ์มนัจะชดัเจน

ไม่ได้ ฉะนัน้ ค าว่า “พทุโธชดัๆ” คือความสติสมบูรณ์ ค าบริกรรมชดัเจน 

แล้วจิตไม่วอกแวก ไม่แฉลบออกไป กพ็ทุโธชดัๆ น่ีค าตอบสัน้ๆ เพราะ

คนถามเยอะ 

ฉะนัน้ ถ้าพุทโธชดัๆ พยายามท าตามทีห่ลวงพ่อสอน แต่มนักช็อบแลบไปดู

ลม ฉะนัน้ ถ้าพุทโธชดัๆ กไ็ด ้ ลมชดัๆ กไ็ด้ มรณานุสตชิดัๆ ก็ได้ คดิถงึความตาย

ชดัๆ ก็ได้ สิง่ใดสิง่หนึ่งชดัๆ ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพุทโธชดัๆ ตอ้งพุทโธอย่างเดยีว ไม่ใช่ 

ลมกไ็ด ้ สิง่ต่างๆ กไ็ด ้ท าเพื่อประโยชน์กบัเรา ถ้าท าเพื่อประโยชน์กบัเรา ฉะนัน้ สิง่นี้

เราตัง้ใจท า ตัง้ใจท า 

เรานัง่บางวนันะ มนัว้าวุ่นขุ่นมวัเป็นชัว่โมง อกมนัจะแตก ค าว่า “อกมนัจะ

แตก” เหน็ใจ อกมนัจะแตก คนท าความด ีเวลาคนไหลไปตามกเิลสมนัสะดวกสบายนะ 

ส ามะเลเทเมาไปที่ไหน โอ๋ย! มนัไปไดค้ล่องเลย แต่จะท าความด ีอกมนัจะแตก ท าความ
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ดมีนัทุกขม์นัยากมากเลย แต่มนักต็อ้งตัง้ใจท า เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเชื่อมัน่เรา

ศรทัธาในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เราเชื่อมัน่ในการกระท าขององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ๑๐ ชาตสิุดท้าย เป็นเตมยีใ์บ ้เป็น

ขนัตบิารม ีบารม ี๑๐ ทศั 

กษตัรยิไ์ม่เชื่อนะ ตดัจมูก ตดัหู จะใหพู้ด ทุกขท์รมานขนาดไหน นี่เวลาเป็นเต

มยีใ์บ ้ เวลาเป็นพระสุวรรณสามทีห่าบพ่อหาบแม่ทัง้ชวีติเลย บารม ี ๑๐ ทศันะ มนัมี

ศรทัธาบารม ี ขนัตบิารม ี ทานบารม ี ปัญญาบารม ี บารม ี ๑๐ ทศั กว่าจะสรา้งบารม ี

พนัธุกรรมของจติมนัไดเ้ตมิแต่ง มนัไดต้ดัแต่งพนัธุกรรมขนาดนัน้นะ พระโพธสิตัวก์ว่า

จะส าเรจ็เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

แลว้เวลาเรานัง่ เวลามนัขุ่นมวัอกแทบแตกๆ ถ้าเราคดิว่าเราท าๆ เรากท็ุกข์ยาก 

แต่ถ้าเราคดิอย่างที่เราพูดใหฟั้ง คดิถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทีว่่าองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มา ย้อนกลบัไป ๑๐ ชาต ิแลว้ยอ้นกลบัไป

ทีส่รา้งมา ดูส ิทานบารม ี เป็นพระเวสสนัดร ทานบารม ีสละมาขนาดนัน้ เป็นบารมใีน 

๑๐ บารมทีีจ่ะมาส่งเสรมิกนั มาใหต้รสัรูเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัตอ้ง

สรา้งกนัมาขนาดนัน้ 

ฉะนัน้ ถ้าว่าอกของเราจะแตก ใหม้นัระเบดิไปเลย มนัไม่แตกหรอก เราไปอดัอัน้

ตนัใจเอง ถ้าบอกว่าถ้าเรามปัีญญา เราคดิว่า อา้ว! ใหม้นัระเบดิไปเลย นัง่อยู่นี่มงึจะ

ระเบดิ ให้อกมนัระเบิดไป ไอเ้รากจ็ะนัง่อยู่นี ่เราจะตัง้สต ิมงึระเบดิไดใ้หร้ะเบดิไป 

มนักไ็ม่ระเบดิ ไม่ระเบดิหรอก มนัเป็นเพราะความคดิ “อกมนัจะระเบดิแลว้ 

โอ๋ย! มนัเครยีดมาก มนัเครยีด” นี่กเิลสมนัยุ มนัยุให้เลกิ มนัยุใหเ้ราลุกขึน้ มนัยุใหเ้รา

ไม่ปฏบิตั ินีฝี่มอืของมนั แล้วเราไปตามมนักเ็สรจ็มนัน่ะส ิ

ฉะนัน้ว่า อกมนัจะแตก ฟังแลว้มนัก็เหน็ใจนะ แต่กต็อ้งสูก้นั มนัอยู่ทีเ่วร

กรรมของใครไง 

สิง่ทีเ่กดิขึน้ เวลามนัดขีึน้มา เวลานัง่ขึน้ไปแลว้ ถ้าพทุโธไปเรื่อยๆ พอวนัไหน

มนัด ีมนัมอีาการหววิๆ โหวงๆ หน้าชา หนา้ใหญ่ นีปี่ตเิกดิแลว้ หน้าชา หน้าใหญ่ ตวั
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พอง ถ้าปีตมินัเกดิ เรากพ็ุทโธของเราต่อเน่ืองไป พุทโธต่อเน่ืองไป จากนัน้อารมณ์

มนักแ็ทรกขึน้มา อารมณ์แทรกขึน้มา เรากพ็ุทโธของเราดงึกลบัมา เวลาปีต ิ สุข 

เอกคัคตารมณ ์ ฝึกหดัไปแบบนี้ เราฝึกหดัของเราไป พอเราฝึกหดัของเราไป ถ้ามนัดี

ขึน้มามนักจ็ะดขีึ้นมา แล้วถ้ามนัไม่ดขีึน้มา เราก็ตอ้งพยายามท าของเรา มนัเป็น

อ านาจวาสนาของเรา เพราะอ านาจวาสนาของเรา ด ี ยงัมทีางออกไง ธรรมะเป็นทีพ่ึง่

ของหวัใจ 

เราอยู่กบัโลกนะ โลกตอ้งท ามาหากนิ ตอ้งมทีี่อยู่ที่อาศยั เรากท็ าของเราไป 

แต่หวัใจ จะอยู่ที่ไหนก็แลว้แต่ จะอยู่ทีไ่หน จะบนฟ้า บนบก จะอยู่ใตน้ ้า ใจเหมอืนกนั 

ทุกขย์ากเหมอืนกนั ถ้ามนัทุกข์ยากเหมอืนกนันะ ใจมนัไม่มอีะไรเป็นทีพ่ึง่หรอก มนัก็

มสีิง่นี้เป็นทีพ่ึง่ เราจะหาอยู่หากนิขนาดไหนมนักเ็ป็นแค่ด ารงชวีตินี้เท่านัน้ แต่ธรรมะ

มนัจะขา้มภพขา้มชาต ิเราตอ้งยดึตรงนี้ไว้ 

ถ้าอาการทีม่นัหาย บางครัง้ท่องพุทโธถี่ๆ แลว้อาการมนัเกิดขึ้น อยู่ดีๆ  ใจมนั

กโ็ดดไปจบัลม 

ถ้าใจมนัโดดไปจบัลมนะ ถ้าเรามสีติเรากย็บัยัง้ไว้ ถ้ามนัจบัแลว้เรากจ็บัลม

ต่อเนื่องไป เพราะมนัหววิๆ โหวงๆ เราจบัลมแล้วอยู่กบัลมไป ถ้าเดีย๋วกไ็ปลม เดีย๋วก็

มาพุทโธ 

ถ้าเราไปลม เราก็อยู่กบัลม ถ้ามนัยงัพุทโธ เรากอ็ยู่กบัพุทโธ ถ้าเราบงัคบัได ้

บางทเีราบงัคบัได้ เราก็อยู่กบัอนัใดอนัหนึ่ง ถ้าบงัคบัไม่ได้ มนัไปแลว้ เรากต็ัง้สตขิอง

เรา ฝึกหดัของเราไป ฝึกหดัไปมนักเ็ป็นประโยชน์ 

“สกัพกัมนักเ็กดิอาการอย่างนี้ขึน้ อาการอย่างนี้ก็หายไป ผมพยายามท า 

พยายามตัง้ใจ” อนัน้ีใชไ้ดเ้ลย “ผมพยายามท าตาม ยดึเทศน์ของหลวงพ่อ อนัน้ีมนั

เป็นปัญหาหญ้าปากคอก ใจมนัเป็นสอง มนัถงึไม่ลง” 

ใจเป็นสองเพราะพุทโธกบัใจเป็นสอง ถ้าพทุโธๆ พทุโธจนละเอยีดจนเป็นหนึ่ง 

เป็นหนึ่งมนักล็ง แลว้ถ้ามนัลง เรากเ็คยลง เราเกดิเป็นปีต ิมนัเกดิสุข เอกคัคตารมณ์ 

มนัท าของมนัไป แต่พอปฏบิตัไิป พอปฏบิตัไิป คนเรานี่นะ พออยากไดค้วามด ีพออยาก
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ไดค้วามด ีมเีป้าหมาย ถ้ามอุีปสรรค มนักเ็ลยคดิไง อ้างเล่ห ์อา้งเล่หไ์ปถงึว่าเมื่อตอนที่

เราเคยบวช 

ถ้าเราเคยบวชนะ แลว้เรามปัีญหาขึ้นมามนักเ็ป็นปัญหาไดเ้หมอืนกนั แต่ถ้าเรา

เคยบวชมา ภาพมนัชดัเจน เพราะเราเป็นคนท าเอง พอท าเองมนักข็ึน้มา พอขึน้มา

มนักอ็า้งแล้ว อา้งเล่ห์เลยว่าเพราะเป็นอย่างนัน้ 

ปลงใจ ลงใจ ลงใจเลย วางใหห้มด เพราะตอนน้ีเราจะปฏบิตั ิ ถ้าตอนนี้สิง่นี้

มนัแกไ้ขกนัไม่ได ้ เพราะตอนนัน้มนัเป็นพระ ตอนนี้เราเป็นโยม โยมไปแกเ้รื่องของพระ

ไม่ได ้ถ้าโยมไปแกเ้รื่องของพระไม่ได้ 

ตอนนี้เราเป็นโยมแลว้ เป็นโยม ถา้จะท าเรื่องความเป็นธรรมชาตขิองมนุษย์ อนั

นัน้มนัเรื่องของโยมแล้ว เพราะโยมมศีลี ๕ มนัไม่ใช่ศีล ๒๒๗ แต่ถ้าเป็นพระ ถา้เป็นพระ

เป็นอกีเรื่องหนึ่ง ฉะนัน้ ตอนนี้มนัคนละเรื่องแลว้ เพราะมนั ๑๕ ปีทีแ่ลว้ แลว้ตอนนี้เรา

เป็นโยม เราเป็นฆราวาสแลว้ เราเป็นฆราวาสแลว้ สิง่นัน้ตอ้งวางไว ้วางไวแ้ลว้เราท า

ใหจ้รงิ แลว้เราดูตามขอ้เทจ็จรงิแลว้ 

เพราะเขาบอกเขามัน่ใจมาก ผมมัน่ใจมากว่าอสุจมินัไม่เคลื่อน พอมนัไม่

เคลื่อนมนักจ็บ มนัจบ ถา้มนัมปัีญหาต่อไป แต่นี้พอมนัภาวนาแลว้มนัมอุีปสรรค มนั

อา้งเล่ห ์ กเิลสมนัอา้งเล่ห ์ ตวีวักระทบคราด อา้งเล่หใ์หจ้ติเรามนัมทีางออกของมนัไป 

ถ้าออกมนัเป็นอย่างนัน้ ฉะนัน้ กลบัมาใหม่ ท าของเราใหม่ 

เขาบอกว่า ท าผดิมาแลว้ครบั 

ผดิเป็นครู ท าผดิมาแล้วครบั สิง่ที่เป็นความผดิ ความผดิกท็ีว่่าเมื่อ ๑๕ ปีที่

แลว้ แต่ถ้าความผดิ อ่านตามตวัหนังสอืนะ เพราะเรื่องเวรกรรมของใครเป็นเวรกรรมของ

มนั มนัไม่มใีครจะไปรบัรูส้ ิง่ทีเ่ป็นกรรมของผูอ้ื่นได ้ฉะนัน้ ตามหนังสอื “พอมสีต ิ เวลา

เป็นพระจงึหยุดการกระท านัน้ ผมมัน่ใจว่า” 

ค าว่า “มัน่ใจว่า” ในเมื่ออสุจมินัไม่เคลื่อนกจ็บ แล้วสิง่ทีก่ารปฏบิตันิี้มนัเป็น

ความทุกข์ยากอย่างนี้ แล้วเราท าไป สิง่ทีว่่าอาบตัหินักทีม่นัปิดกัน้มรรคผลนัน่เป็นอกี

เรื่องหนึ่ง อาบตัหินักทีปิ่ดกัน้มรรคผลทีท่ าแล้วท าได้ยาก ถ้าเราไม่ไดค้ดิอย่างนัน้ เรา
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กอ็ยู่ตามกระแสโลก แต่ถ้าเราหวงัมรรคหวงัผล อนัน้ีมนัตอ้งค่อยแกก้นัเป็นชัน้เป็น

ตอน ในวงการปฏบิตัเิขาตอ้งพยายามแกอ้ย่างนี้เพื่อประโยชน์กบัการปฏบิัต ิ

นี้พูดถงึว่า เรื่อง “ท าความผดิครบั” อนันัน้ผดิเป็นครูเนาะ 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อ หนูมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการภาวนาค่ะ เมื่อก่อนหนูท า

สมาธโิดยใชว้ธิสีวดมนต์ และใชค้วามรูส้กึวิง่ไปตามอวยัวะทลีะส่วน ปรากฏว่า จติมี

สมาธรูิส้กึสว่าง ไม่หลบัเลย พรอ้มเห็นอวยัวะภายในชดัเจน (เป็นภาพนิ่ง) หรอืแมก้ระทัง่

สวดมนตบ์ทธรรมดา จติจะดิง่รวมเป็นหนึ่งเดยีว คดิอะไรไม่ได ้ แต่ตอนน้ีหนูท าวธิทีัง้

สองไม่ไดเ้ลย มคีวามคดิแทรกตลอด ท าใชว้ธิไีหน หลบัตกภวงัคไ์ม่ไดเ้รื่อง ขอ

สอบถามว่า 

๑. หนูจะมวีธิแีก้ไขปัญหาอย่างไร 

๒. เพื่อใหส้ตกิา้วหน้า เราจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารภาวนาวธิเีดยีวหรอืหลายวธิไีด้

ใน ๑ วนั เพื่อใหเ้กดิสมาธ ิเพราะท าวธิไีหนไม่ค่อยกา้วหน้า ดูจะมากมายหลายวธิ ีกลวั

จะสะเปะสะปะ 

ตอบ : อนันี้แน่นอน กรณีอย่างนี้มนัอยู่ที ่ เวลาเราบอกว่าเรื่องอ านาจวาสนา มนั

เหมอืนกบัเราผลกัความรบัผดิชอบใหค้นอื่นหมดเลย ค าว่า “เรื่องวาสนา” มนัจะท าใหค้น

มจีุดยนื คนมจีุดยนืจะฟังเรื่องอะไรมนัตอ้งมสีตแิยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควร 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระไตรปิฎกตูเ้ดยีวกนั ดูพระส ิ

เวลาวธิกีารสอนส ิ วธิชีีไ้ปคนละแนวทางไวห้ลากหลายมากเลย ทัง้ๆ ทีต่ าราเล่ม

เดยีวกนั มนัเหมอืนนักกฎหมายเลย เรยีนออกมาจากต าราเล่มเดยีวกนั แต่ความเหน็

ทางกฎหมายแตกต่างกนัมาก 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าแบบว่าอ านาจวาสนาบารมมีนัอยู่ตรงนี้ ตรงที่เราจะมจีุดยนื

ไหม เราฟังสิง่ใดแลว้เราแยกแยะถูกแยกแยะผดิว่าอะไรควรไม่ควร นี่มวีาสนา ถ้าไม่มี

วาสนา ใครพูดอะไรกเ็ชื่อไปหมดเลย ทัง้ๆ ทีต่ าราเล่มเดยีวกนั แต่ท าไมมนัพูดกนั

แตกต่างขนาดนี้ล่ะ ท าไมคนนู้นพูดไปอย่าง ท าไมคนน้ีพูดไปอย่าง มนักต็ าราเล่ม

เดยีวกนั ท าไมมนัเป็นแบบนัน้น่ะ 
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พอเป็นอย่างนัน้ปับ๊ มนัก็อยู่ทีจุ่ดยนืของเราแล้ว ต ารากค็อืต ารา ต าราทีเ่ขา

ศกึษามา เขาเรยีนมา เขากเ็รยีนมาไดใ้ช่ไหม เรากม็สีทิธิเ์รยีนเหมอืนกนั เรากเ็ปิดได้ 

ต าราเล่มนัน้เรากเ็ปิดไดเ้หมอืนกนั พระไตรปิฎกเรากเ็ปิดอ่าน เอ๊ะ! พระไตรปิฎกว่า

อย่างนี้ ท าไมอาจารยท์่านสอนไปทางนู้นเลยล่ะ ท าไมองคน์ี้ท่านสอนเหมอืนเลย 

ท าไมองคน์ี้ท่านสอนอนัเดยีวกนัเลย ท าไมองคนู้์นท่านตคีวามไปอกีเรื่องหนึ่งเลย นี่

มนักท็ าใหเ้ราไดค้ดิ ถ้าเราไดค้ดิ อมื! 

เวลากาลามสูตร ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่อาจารยข์องเรา ไม่ใหเ้ชื่อ ไม่ใหเ้ชื่อใครเลย 

แลว้นี่ขณะทีเ่ราศกึษาธรรมของพระพุทธเจ้าแลว้เรากย็งัไม่เชื่อ เรากม็าปฏบิตัอิกี ถ้า

ปฏบิตั ิ ถ้ามนัปฏบิตัแิลว้ เออ! ถ้าเราศกึษาอย่างนี้ เราท าตามน้ี เออ! จติมนัด ี เออ! 

ถ้าต าราเล่มนี้ แต่พระองค์อื่นเขาสอนไปอกีอย่างหนึ่งเลย แลว้เราไปท ากบัเขา เอ๊ะ! 

มนัรูส้กึว่ามนัสบายๆ เพราะมนัไม่มกีตกิาอะไรเลย ปล่อยมนัไปตามสบายเลย เอ๊ะ! มนั

น่าจะด ีแต่มนัไม่ด ี

มนัน่าจะด ี เพราะมนัไม่ตอ้งท าอะไรเลย ไม่มกีตกิาอะไรเลย ปล่อยมนัตาม

สบาย ปล่อยมนัขีล้อยน ้าไปเลย แลว้มนักห็มดเรื่องกนัไปเลย แลว้มนัเป็นปฏบิตัจิรงิหรอื

เปล่าล่ะ 

อา้ว! ถ้ามนัเป็นปฏบิตัมินักต็อ้งมสีติ มสีมาธ ิมปัีญญา 

อา้ว! แล้วปฏบิตัมินัสบายๆ ไป มนัไปแลว้มนัไม่เห็นมอีะไรเลย เอ๊ะ! แลว้มนั

ถูกหรอืเปล่าล่ะ 

แต่ถ้าเราปฏบิตัมิกีฎมกีตกิา ตอ้งท าอย่างนี้ ตอ้งตัง้สต ิ ตอ้งควบคุมอย่างนี้ 

เอ๊ะ! มนัล าบากไปหมดเลย เอ๊ะ! มนัยุ่งไปหมดเลย 

แต่ถ้ามนัท าจรงิท าจงัขึ้นมา เออ! มนัมสีตเินาะ มนัมสีมาธเินาะ มนัรูถู้กรูผ้ดิ 

เหมอืนรถ เราควบคุมรถเราได ้ จะหกัซ้ายหกัขวา เราถอยหนา้ถอยหลงั เราไปไดห้มด

เลย แลว้มนัปลอดโปร่งหมดเลย เออ! อย่างนี้ถูก 
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มนัมรีถอยู่คนัหนึ่ง แลว้เรากน็ัง่อยู่นี่ รถไปขา้งหน้า รถไปขา้งหลงั เรานึกเอา 

รถมนักจ็อดอยู่นัน่ มนัไม่ไปไหน คอืจติมนัไม่พฒันาอะไรเลย แต่นึกเอาเอง แต่ถ้าเรา

มรีถ เราควบคุมดูแล เราขบัรถไปได ้เออ! 

รถถงึเวลาตอ้งเขา้อู่ ถงึเวลากต็อ้งไปเชค็ไปตรวจสอบตลอด เพราะรถมนัจะ

ช ารุดเสยีหาย มนัท าใหล้ าบาก นี่กเ็หมอืนกนั ถงึเวลามนัตอ้งมขีอ้วตัร ถงึเวลาตอ้งมี

กตกิากบัเรา เราตอ้งดูแลใจเราเพื่อประโยชน์กบัเรา ถ้าอย่างนี้ ทีเ่ราใชค้ าว่า “วาสนา” 

วาสนามนัอยู่ตรงนี้ เราใชค้ านี้บ่อย ตอ้งอยู่ทีว่าสนา อยู่ทีก่รรมของคน ถ้ากรรมของ

คน “เอ๊ะ! อาจารยพ์ูดแปล่งๆ เว้ย เอ๊ะ! พูดแปลกๆ เอ๊ะ! มนัจะจรงิหรอื” เหน็ไหม เรา

ตอ้งคดิแลว้ 

แต่ถ้าคนไม่มวีาสนานะ เอ๊ะ! อาจารยพ์ูดแปล่งๆ แต่ด ีเขา้ใจง่าย มนัไปน่ะ นี่คอื

คนอ่อน วาสนาอ่อนแอ พอวาสนาอ่อนแอ ใครพูดอะไรกเ็ชื่อ 

กาลามสูตร ไม่ให้เช่ือนะ ถ้าไม่ให้เช่ือปับ๊ เรากต้็องมี มนัจุดยืน 

มนัแยกได้ ไม่ให้เช่ือๆ ถ้าไม่ให้เช่ือ มีตรงน้ี ถ้ามีอ านาจวาสนาบารมี 

ใครพดูอะไรไม่เช่ือเขาง่ายๆ ถ้ามนัจะฟังแล้วมนัต้องมีเหตมุีผล

เทียบเคียงเอา เอาของครบูาอาจารยม์าตรวจสอบ ธมมฺสากจฺฉา 

เอตมมฺงฺคลมตฺุตม  ถ้ามนัเป็นจริงมนักเ็ป็นจริงข้ึนมา ถ้าเป็นจริงข้ึนมา

กเ็ป็นประโยชน์ 

ฉะนัน้ มนัย้อนกลบัมาทีค่ าถาม “เมื่อก่อนหนูภาวนา เมื่อก่อนท าสมาธโิดยใช้

วธิสีวดมนต์ หรอืใชรู้ส้กึไปทีอ่วยัวะทลีะส่วน ปรากฏว่าจติมนัเป็นสมาธ ิรูส้กึสว่าง ไม่

หลบัเลย พรอ้มทัง้เหน็อวยัวะภายในเป็นภาพนิ่งชดัเจน” 

ค าสอนนี้หลวงปู่ เจี๊ยะท่านสอนเอง ท่านบอกว่าใหจ้ติเคลื่อนไปตามกระดูก 

เคลื่อนไปตามร่างกาย ใหอ้ยู่ในร่างกายนี้เป็นชัว่โมงๆ ใหอ้ยู่ในร่างกายเป็นชัว่โมงๆ 

ถ้าคนเคยภาวนาเป็นนะ ถ้าพุทโธๆๆ มนักจ็ติสงบเขา้มาได ้ ถ้าพุทโธๆ จติ

อยู่กบัพุทโธตลอดไปนะ 
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ถ้ามรณานุสต ิจติมนัเกาะอยู่กบัความตายตลอดเวลา พอคดิถงึความตาย มนั

ไม่ออกข้างนอก มนัอยู่กบัความตาย ตายๆๆ จนมนัสงัเวช มนัหดเขา้มา มนักเ็ป็น

สมาธ ิ

อานาปานสตอิยู่กบัลมหายใจ ถ้าลมหายใจมนัชดัๆ ลมหายใจ มนัอยู่กบัลม 

ลมละเอยีดขึน้มา โอ๋ย! มนัร่มเยน็เป็นสุขไปเลย มนัหดตวัเขา้มา มนักเ็ป็นสมาธิ 

ถ้ามนัอยู่กบักระดูกตลอดเวลา เพราะเป็นความช านาญของแต่ละบุคคล 

หลวงปู่ เจี๊ยะท่านจะใหจ้ติอยู่ในขอ้กระดูก ใหห้มุนอยู่นี่เป็นชัว่โมงๆ นะ ท่านพูดอย่างนี้

จรงิๆ ท่านบอกว่า ใหจ้ติมนัอยู่ในกระดูกของเรา ทัง้แขนซ้ายแขนขวา อยู่ที่ร่างกาย 

ลงไปเทา้ซ้ายเทา้ขวา ใหม้นัเวยีนอยู่นี่เป็นชัว่โมงๆ ถ้ามนัไม่ออกไดน้ะ นัน่สุดยอด

เลย เพราะอะไร เพราะเหมอืนพุทโธๆ ทีม่นัไม่ออกไง เหมอืนกนั ถ้าคนท าสมาธเิป็น

นะ มนัจะไปบรกิรรมอะไรมนักเ็ป็นสมาธิ 

แต่ถ้าคนท าสมาธไิม่เป็น มนัอา้งนู่นเป็นสมาธ ิท าอย่างนี้เป็นสมาธ ิมนัท าอะไร

เป็นสมาธ ิ นอนหลบักเ็ป็นสมาธ ิ เอาหวัมุดดนิกเ็ป็นสมาธ.ิ..สมาธอิะไรของเอ็ง มนัไม่

มทีีม่าทีไ่ป มนัไม่มอีะไรรองรบัไง ฉะนัน้ ถ้ามรีองรบั มนัเป็นอนัเดยีวกนันัน่น่ะ 

ทนีี้เพยีงแต่ว่าเราเคยท าแบบนี้ได้ เราเคยนึกถงึอวยัวะชดัเจน มนัสบาย มนั

นิ่ง จติมนัดิง่เป็นหนึ่งเดยีว แต่ตอนนี้ท าไม่ได ้ตอนนี้ท าไม่ได ้มนัก็เป็นเครื่องยนืยนัว่า 

ถ้าเราอยู่ในอวยัวะ จติเราเคยดิง่ลง ถ้าจติเราเคยดิง่ลง เรากพ็ยายามบงัคบัส ิเมื่อก่อน

ท าไมท าไดล้่ะ อา้ว! เมื่อก่อนยงัเดก็ๆ กย็งัท าไดส้ ิตอนนี้เป็นผูใ้หญ่แลว้รบัผดิชอบมาก

ขึน้ ปัญญามนัเก่ง มนัเลยท าไม่ได้ 

อา้ว! เรากต็้องหาทางแยกแยะเอาส ิถ้าเมื่อก่อนมนัความเชื่อมนัศรทัธา มนัก็

จงใจท า มนักไ็ดใ้ช่ไหม แต่ตอนน้ีมนัท าไม่ไดแ้ลว้ ท าไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะไปรบัรู้

เรื่องนัน้ อาจารยอ์งค์นัน้ว่าทางนัน้ดกีว่า ทางนู้นว่าดกีว่า แล้วเราจะมาดกัดานอยู่กบั

อวยัวะ มนัไม่ทนัสมยั ทัง้ๆ ที่มนัเคยท าไดน้ะ 

การท าไดม้นัเป็นการยนืยนัว่าสจัจะมนัม ีจติมนัลงเป็นสมาธไิด ้แลว้เรากเ็คย

ลงสมาธ ิ ถ้าเราลงสมาธไิด ้ นี่มนัยนืยนันะ อย่างเช่นเราหาของเรา ของเราหาย ของ
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เราถอือยู่แลว้มนัหายไป เราหาของ เพราะมนัหายไปจากเราเอง มนัมกีารหาย มนัมี

ของนัน้อยู่ หาตอ้งเจอ นี่กเ็หมอืนกนั จติถ้ามนัมขีองมนัอยู่ เวลาเราท าเคยได ้ มนั

ยนืยนัว่าเราท าได ้ถ้าเราท าได้ 

ส่ิงท่ีเราล้มลุกคลุกคลานเพราะเราไมจ่ริงเอง จะโทษหลกัการ

ภาวนาไม่ได ้ โทษความไม่เอาไหนของเราเลย เพราะเราเคยท าได้ เรา

เคยท าได้ ท าไมตอนน้ีท าไม่ได้ มนักค็นคนเดียวกนัน่ะ ถ้าอย่างน้ีปับ๊ ถ้า

วงกรรมฐานนะ เวลาเราเคยท าอะไรมนัจะเร่ิมเข้มงวดกบัตวัเองเลย 

เข้มงวดเรื่องผ่อนอาหาร เรื่องแยกออกไปอยู่คนเดียว ถ้าไม่ได้ เข้าป่า

ช้าไปเลย ท่ีเขาท ากนัอย่างน้ีก็เพ่ือควบคมุจิตให้มนัใช้ได้ เพราะของเรา

เคยท าได้ 

แต่นี่ของเราเคยท าได ้แลว้สิง่ทีท่ าได ้ เราวางเลย แลว้เรากจ็ะไปอลีุ่ยฉุยแฉก

เลย ไปกบัทางไหนเขาชกัน าไปกไ็ปกบัเขา แลว้เราเคยท าไดแ้บบนัน้ไหม สิง่ทีเ่รา

เคยท ากบัเขาแลว้เราท าไดไ้หม แลว้สิง่ทีเ่ราไปตามอวยัวะทีค่รูบาอาจารยส์อนน่ีท าได้ 

ชดัเจนแลว้ มนักจ็บแลว้ มนัง่ายๆ เลย เพยีงแต่เราโลเลเอง 

“๑. หนูจะมวีธิแีกไ้ขปัญหานี้อย่างไร” 

หนูจะมีวิธีแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไร หนูกต้็องมีสติปัญญาแล้วถาม

ตวัเองนะ ถามว่า เด๋ียวถามว่าเด๋ียวไปถามคนอื่น ถามว่า ถามตวัเอง 

เราจะภาวนาเพื่ออะไร ถ้าเราจะภาวนาเพื่อมรรคเพ่ือผล เรากต้็องมี

สติปัญญาท าให้มนัเป็นข้อเทจ็จริง ถ้าเราจะภาวนาเพื่อกระแสโลก ท่ี

ไหนเขาเฮ ท่ีไหนเขาสร้างเป็นการประชาสมัพนัธ์ ท่ีไหนเขามีหน้าม้า 

ว่าอย่างน้ีเลยนะ ท่ีไหนเขามีหน้าม้า 

เวลาเราไปนะ ถ้าไม่มคีนไป ทีน่ัน่จะไม่มคีนเลย พอเราเขา้ไปนะ อู๋ย! จะมรีถ

เขา้มาเตม็เลย ฉันกป็ฏบิตัดิ ีคนนู้นกป็ฏบิตัดิ ีหน้ามา้ทัง้นัน้ แล้วหน้ามา้นะ หน้ามา้
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ปฏบิตั ิ เดีย๋วจะสาวไส ้ ไม่อยากสาวไสก้นัเอง ถ้ามหีน้ามา้ มอีะไร เรากไ็ปฟังเขา แลว้

เราไปตามเขากเ็ขา้กระแสกบัเขาไป พอเขา้กระแสเขาไป นี่ปิดอบายแล้วแหละ คนคนนี้

ไดโ้สดาบนัแล้ว แต่มขีอ้กตกิาอย่างเดยีว หา้มจบัผดิอาจารยน์ะ ถา้จบัผดิอาจารย ์ เสื่อม

หมดเลย 

โอ!้ เราไดโ้สดาบนันะ เราหา้มมองอาจารยเ์ลย ถ้าไปมองอาจารย ์ เพราะ

อาจารยม์นัผดิ พอมองอาจารย์ เดีย๋วโสดาบนัจะเสื่อม กลวัโสดาบนัตวัเองจะเสื่อม ไม่

กลา้มองใครเลยนะ ไม่จบัผดิใคร ไม่เปรยีบเทยีบอะไรเลย ยอมรบัความเป็นโสดาบนันี้

แลว้ไม่กลา้มองใครเลย กลวัโสดาบนัตวัเองจะเสื่อม 

มคีนมาถามปัญหาอย่างนี้ไง เขาบอกว่า ในทีเ่ขาไปปฏบิตั ิ คนนี้จะได้

โสดาบนั คนนี้ไดส้กทิาคาม ี แต่มขีอ้แม้อนัหนึ่ง หา้มจบัผดิอาจารย ์หา้มมองอาจารย์

เลยนะ ถ้ามองอาจารยปั์บ๊ โสดาบนัจะเสื่อมหายเลย แลว้เรากลา้เปรยีบเทยีบอะไรอีก

ไหม เรากลา้แยกแยะภูมธิรรมในใจเราไหม เราไม่กลา้หรอก เรากลวัโสดาบนัจะเสื่อม 

กลวัโสดาบนัเราจะหายไป นี่เป็นอย่างนี้ 

แต่ถ้ามนัเป็นจรงินะ จะเป็นโสดาบนัไม่เป็นโสดาบนั เราเป็นเอง เรารู้เอง จะ

เป็นโสดาบนันะ ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านปฏบิตั ิ ตอนทีไ่ปทีห่นองผอื ตอนนัน้เป็นโรค

เสยีดอก จติมนัจบัอารมณ์แลว้กป็ล่อย จติมนัจบัอารมณ์แลว้ปล่อย ความคดิมนั

เกดิขึน้เลย “เอ๊ะ! อย่างนี้ไม่ใช่พระอรหนัต์หรอื” 

เพราะดว้ยท่านเรยีนเป็นมหานะ ท่านพูดใหฟั้งเอง บอกเอ๊ะ! เอ๊ะ! ไม่เอา เอ๊ะ! 

คอืสงสยั ถ้าสงสยัไม่ใช่พระอรหนัต์ ไม่ใช่ๆ ไม่ใช่พระอรหนัต์ ไม่ใช่พระอรหนัต์ ท่านโยน

ทิ้งเลย แลว้ท่านกห็าของท่านๆ หาของท่าน เอาจรงิเอาจงัของท่าน ท่านท าของท่าน

ขึน้มา 

ทัง้ๆ ทีม่นัเกิดขึ้นกบัใจนะ มนัเสวยไง แลว้ปล่อย ท่านบอกว่ามนัเสวย คอืว่า

มนัจบัรูป จบัความรูส้กึ แลว้มนักป็ล่อย ปล่อยกโ็ล่งหมดเลย พอจบัความรูส้กึมนัก็

ปล่อย “เอ๊ะ! อย่างนี้ไม่ใช่พระอรหนัต์หรอื” ค าว่า “เอ๊ะ!” ท่านไม่เอาไง ไม่เอาเลย 
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แต่นี่ไม่อย่างนัน้นะ เพราะนัง่อยู่นี่มคีนมาพูดใหฟั้งเยอะ คนนัน้ไดส้กทิาคาม ี

คนนัน้ไดอ้นาคามใีนวดัเตม็ไปหมดเลย แลว้เขาเองเขากไ็ดโ้สดาบนั เขาบอกว่านี่ปิด

อบายภูมแิลว้ ไดโ้สดาบนั แต่เขาสงสยัตวัเขาเองไง เขาไม่เชื่อ เขาบอกว่า “หนูยงั

สงสยัอยู่นะ หนูยงัสงสยัอยู่” 

“หา้มสงสยัส ิเพราะอาจารยใ์ห้โสดาบนัแล้วสงสยัได้อย่างไรล่ะ ไม่ใหส้งสยั” 

นี่พูดถงึ ตัง้แต่เริม่ตน้ ถ้าสตเิราไม่มอี านาจวาสนาบารม ีใครพูดอย่างใด ดว้ย

ความเราปฏบิตักินัมาทุกขย์าก เมื่อวานเขามาถามปัญหานี้แหละ เรากบ็อกว่า เหตุทีน่ัก

ปฏบิตัจิะหลง หลงเพราะอะไรรูไ้หม หลงเพราะปฏบิตัมิา ๕ ปี ๑๐ ปีแลว้ไม่กา้วหน้า พอมี

ใครมาเสนอบอกว่าทางลดั มใีครมาเสนอว่าทางนี้ทางลดั ทางนี้ทางทีส่ะดวก ทางนี้มนัมี

โอกาส ทางนี้เรว็กว่า เชื่อเลย พอเชื่อไป เอง็ปฏบิตัมิา ๕ ปี ๑๐ ปี เอง็ยงัท าสมาธหิรอื

ปฏบิตัไิดย้าก แลว้เขาเสนอทางอะไรทีเ่ป็นพสิดาร ไปเลย ไปอยู่กบัเขา แลว้ไปแลว้นะ ก็

สรา้งภาพจนิตนาการ พอจนิตนาการ เขาใหแ้ล้ว 

เมื่อวานเขามาถาม บอกเขาใหโ้สดาบนั เขาบอกว่าปิดอบาย แลว้เขาสงสยั

ตวัเขาน่ะ 

ไม่ได ้ไม่เชื่อ 

“ไม่เชื่อไม่ได ้อาจารยใ์หแ้ลว้” 

เพราะอะไรรูไ้หม เพราะถ้าเขาไม่เชื่อ อาจารยห์น้าแตกไง อาจารยไ์ปใหเ้ขา 

แลว้เขายงัสงสยัอยู่ 

“หนูจะมวีธิแีกไ้ขอย่างไร” 

ปัญหานี้เราตอ้งแกไ้ขของเรา เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก เราจะรูจ้รงิเหน็

จรงิของเรา เราเชื่อใครไม่ได ้เราเชื่อใครไม่ได ้เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

กาลามสูตร ไม่ใหเ้ชื่อใครเลย ใหเ้ชื่อความจรงิของเรา ถ้าเชื่อความจรงิของเรา วธิแีก้

กต็อ้งหา หาเหตุหาผลกบัจติของเรา คอืสรา้งกฎกตกิากบัใจเรา ว่าอย่างนัน้เถอะ 
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วิธีแก้คือสร้างกฎสร้างกติกาให้ใจเราไม่แฉลบ ไม่ออกนอกลู่

นอกทาง แล้วมีความมมุานะ ความเพียรชอบ ความเพียร ความวิริยะ 

ความอตุสาหะ ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม มีความเพียร มีความวิริยะ มี

ความอตุสาหะ ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมให้เป็นสจัธรรมข้ึนมากบั

จิตของเรา ให้เป็นประโยชน์กบัเรา อนัน้ีเป็นทางมคัโค ทางอนัเอก ทาง

แน่นอน 

“๒. เพื่อใหส้มาธกิา้วหน้า เราจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารภาวนาวธิเีดยีวหรอืหลายวธิี

ใน ๑ วนั เพื่อใหเ้กิดสมาธ ิเพราะการท าหลายวธิไีม่ค่อยกา้วหน้า” 

ท ากท็ าวธิเีดยีว กินขา้วกินทีป่าก เวลากนิขา้วมปีากเดยีว ไม่ใช่ตอนน้ีกนิ

ขา้วทีป่าก เย็นน้ีเขา้ทางหู พรุ่งนี้เขา้ทางตา ไม่ใช่ มปีาก กนิปากเดยีว ท าสิง่ใดสิง่

หนึ่งอนัเดยีว สิง่เดยีว 

ถ้าเราพุทโธๆ ไปเรื่อย ใน ๑ วนั ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร อย่างทีว่่าพอ

พุทโธไปแลว้มนัเป็นลม เราเกาะลมไปเลย ถ้ากิเลสมนัจะหลอกนะ พุทโธๆๆ มนัเป็น

ลม อยู่กบัลม อยู่กบัลม เป็นลมไปไหนอกีล่ะ จะไปไหนอกี เรามสีตไิปกบัมนั แลว้ถ้า

มนัใชปั้ญญาอบรมสมาธกิไ็ด ้ใชแ้ก้ไขอะไรกไ็ด ้อนัน้ีเป็นอุบาย 

ค าว่า “อุบาย” อุบายมนัอยู่ทีค่นใช ้ เราจะใชอุ้บายอย่างใด เราใชว้ธิกีารอย่าง

ใดอยู่ที่อุบายของเรา ถ้าอุบายของคน อุบายมนัอยู่ทีค่วามถนัด จรตินิสยัอยู่ที่ความ

ถนัด อยู่ทีค่วามชอบ ถ้าคนมคีวามถนัด ความชอบ อย่างเช่นอาจารยส์งิหท์อง หลวงปู่

เจี๊ยะ หลวงตาชมมากเลยว่าเดนิจงกรมเป็นร่องเลย แลว้หลวงปู่ ชอบท่านจะนัง่ทัง้วนัทัง้

คนืเลย หลวงปู่ ชอบไม่ถนัด หลวงปู่ ชอบกเ็ดนิ อาจารยส์งิหท์องเดนิตลอด แลว้องคท์ี่

ชอบนัง่กน็ัง่ตลอด มนัอยู่ที่อุบาย อยู่ทีจ่รตินิสยั อยู่ที่ความช านาญ แลว้เอาตรงนี้เป็นตวั

ตัง้ 

ไม่ใช่ว่าอยู่ทีท่ฤษฎ ี ต้องท าอย่างนี้ๆๆ แลว้เราไม่ถนัด เรากต็้องบงัคบัใหเ้รา

เป็นอย่างนัน้ๆๆ แต่ถ้าเราถนัดของเรา จะป้ิงย่างเขากป้ิ็งย่างส ิ ไอจ้ะตม้จะแกงมนัก็



ผิดเป็นครู ๑๖ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ตอ้งใชห้มอ้ส ิ อุบายอย่างนี้ แลว้ถ้าอุบายอย่างนี้เรากแ็กไ้ขของเรา เราท าของเราให้

เป็นประโยชน์กบัเรา 

นี่พูดถงึว่า จะท าหลายวธิหีรอืวธิเีดยีวใน ๑ วนั 

มนัอยู่ทีค่วามสมดุล ปฏบิตัไิปแลว้นะ ถ้าเกดิมนัลงแลว้ ถ้าสิง่นัน้มนัด ี เอา

อย่างนัน้น่ะ แล้วถ้าครัง้ต่อไปมนัก็ไม่ไดแ้ลว้ ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัเคยได ้กเิลส

มนัพลกิแลว้ กเิลสมนัคอยดกัหน้าเลย เป็นอย่างนัน้ๆ มแีต่ปัญหาไปหมดเลย 

แต่ถ้าเราก าหนดพุทโธไปเรื่อยๆ พอกเิลสมนัเผลอนะ เดีย๋วกล็งอีก พอลงอกี

เดีย๋วกเ็ป็นอย่างนัน้ เพราะหลวงตาบอกว่า ตอนท่านเรยีนอยู่ ๗ ปี ๗ ปีเป็นสมาธอิยู่ ๓ 

หน ไปฟังเทศน์หลวงตาส ิ๗ ปี ตอนเรยีนหนังสอือยู่ ๗ ปี จติรวม ๓ ครัง้ รวมครัง้แรกดี

ใจ จะเอาใหไ้ดเ้ลย ไม่ได ้๗ ปี ๓ ครัง้ จติรวม 

แลว้คดิดูส ิ พอท่านมาปฏบิตัจิรงิจงั พอปฏบิตัจิรงิจงั ออกมาปฏบิตัจิรงิจงั

แลว้มนัไม่ใช่รวม ๓ ครัง้หรอก รวมตลอดเวลาเลย เพราะเวลามนัเป็นบุคคล ๔ คู ่คู่ที ่

๑ คู่ที ่๒ ไปมนัยิง่ช านาญขึน้ พอมนัช านาญขึน้ จติมนัตอ้งมพีืน้ฐานเป็นธรรมดาเลย ถ้า

ออกปฏบิตัแิลว้ไม่ใช่ ๗ ปีรวม ๓ ครัง้นะ จติมนัอยู่ในสมาธทิัง้วนัทัง้คนืเลย 

เวลาฟังหลวงปู่ มัน่เทศน์ บอกจติดบัไป ๓ วนั จติดบัคอืมนัอยู่ในสมาธ ิ ไม่

ออกรบัรูถ้ึง ๓ วนั จติอยู่ในสมาธติลอดเลย ๓ วนั ๔ วนั ไม่ใช่ ๗ ปี ๓ หนนะ 

๗ ปี ๓ หน ท่านเอามาเทยีบใหดู้ว่าเวลาปฏบิตัเิริม่ตน้มนัยากอย่างนี้ ท่านมี

อ านาจวาสนา ท่านเป็นพระอรหนัต์ไปแลว้ หลวงตาเป็นพระอรหนัต์ไปแลว้ แต่ปฏบิตัิ

เริม่ตน้ลม้ลุกคลุกคลานแค่ไหน แต่เวลาท่านท าไดจ้รงิ เวลาขณะทีม่นัไดเ้สยีขึน้ไป 

ฉะนัน้ เวลาเราพดูถึงว่า เสวยแล้วเป็นพระอรหนัต์ไม่เป็นพระ

อรหนัต์ นัน้คืออปุสรรค คือเวลาเทคนิคท่ีท่านท า แลว้ท่านเอา

ประสบการณ์ของท่านมาสอนพวกเรา เอาประสบการณ์ปรากฏการณ์ใน

หวัใจของท่านมาเทศนาว่าการ ให้เราเอาอนันัน้น่ะ เอาอนันัน้มาเป็นคร ู

เอาประสบการณ์ของท่านนัน่น่ะ แล้วกม็าเป็นต้นแบบ 
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ต้นแบบไม่ใช่จ านะ ต้นแบบไม่ใช่ท าให้เหมือนนะ ต้นแบบว่า

ปรากฏการณ์เวลาจิตมนัหลอก กิเลสมนัหลอกมนัเป็นอย่างน้ี แล้วเรา

ท าของเรา ท าความเป็นจริงข้ึนมา เราจะรู้จริงของเรา อย่างน้ีเอามา

เป็นคร ูเป็นตวัอย่าง 

จบ เอาอนัใหม่ 

ถาม : ตอนน้ีหนูมปีระเดน็ตดิขดัอยู่ คอืไม่สามารถแยกความคดิกบัความจรงิได้ 

เน่ืองจากเป็นคนทีฟุ้่งซ่าน ตดิกบัความคดิ ความสงสยั จนเป็นสาเหตุใหไ้ม่สามารถ

แยกระหว่างความจรงิกบัความคดิทีป่รุงแต่ง หนูอยากทราบว่าจะท าอย่างไรจงึจะวาง

จากความคดิ ความสงสยั และพบธรรมชาตแิละแก่นของจติเรา เพราะความคดินัน้

เป็นอุปสรรคในการมองโลกใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และแมก้ระทัง่ตอนนัง่สมาธ ิ

ความคดิกม็กัจะลวงจนท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อความสงบ ขอบคุณค่ะ 

ตอบ : ถ้ามนัเป็นความคดิไง ความคดิ ความจรงิกบัความคดิ สิง่ทีเ่ป็นความคดิ ถ้า

เป็นความคดิ ถ้ามนัมอีย่างนี้มนัพุทโธไม่ค่อยได ้คนเรานะ สทัธาจรติ พุทโธๆ คอืสทัธา

จรติ สทัธาจรติเชื่อมัน่สิง่ใดแลว้ท าดว้ยความมัน่ใจ สทัธาจรติเป็นเอกภาพ ท าสิง่ใด

ความถนัดคุน้เคย 

แต่ถ้ามคีวามคดิ มคีวามสงสยั ความคดิกบัความจรงิมนัแยกมนัแยะ ส่วน

ใหญ่ปัญญาชน ถ้าปัญญาชนไปพุทโธ กเิลสมนัจะอา้งว่าไม่มเีหตุไม่มผีล อะไรกม็า

พุทโธๆ ก าปั้นทุบดนิ ไม่มเีหตุมผีลเลย ท าแบบคนโง่ๆ 

หลวงตาท่านบอกว่า เวลาก าหนดพทุโธๆ ท่านให้คิดว่าเหมือน

โลกน้ีไม่มีเลย โลกน้ีไมม่ี มีเรากบัพทุโธเท่านัน้ โลกน้ีจะเป็นอย่างไร ถ้า

มีสทัธาจริตมนัท าได้ แต่ถ้ามคีวามคิด มีความสงสยั มีความคิดฟุ้ งซ่าน

อย่างน้ีมนัต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิ 

ถ้าปัญญาอบรมสมาธ ิ ความคดิคอือะไร ความคดิมนัเกดิจากไหน มสีตติาม

ความคดิไป ความคดิ ความคดิมนัเกดิ ความคดิเหมอืนไฟ โทสคัคนิา โมหคัคนิา ไฟ
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มนัแผดเผาตลอดเวลา แลว้ท าไมเราโง่เอาไฟมาเผาตลอดเวลา ใชปั้ญญาอย่างนี้ไล่มนั

ไปเลย เอาความคดิแกค้วามคดิ 

ถ้าเวลาคนมคีวามคดิ ความคดิทีม่นัรุนแรง เขาจะใหเ้อาความคดิแกค้วามคดิ 

แลว้ความคดิทีม่สีตมินักเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าความคดิไม่เป็นสตมินัก็เป็นมาร 

มารมนักล็ากไป แต่ถ้ามสีตปัิบ๊ ความคดิมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัตามของมนัไป 

ถ้ามนัแยกแยะ ถ้าใชปั้ญญาอย่างนี้มนัจะแยกความคดิ แลว้พอความคดิมนัดบั เวลา

ความคดิมนัคดิมาน่ีมนัรูเ้รื่องเลย แต่เวลาใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิความคดิมนัดบัคอืมนั

ปล่อย แลว้มนัรูอ้ยู่เฉยๆ เราจะเหน็เลยว่า อ๋อ! ความคดิมนัไม่ใช่เรา นี่มนัรูม้นัเหน็ของ

มนัไดถ้้าปฏบิตันิะ 

ถ้าปัญญาอบรมสมาธมินัม ี ไปหานะ ไปหาหนังสอืหลวงตา “ปัญญาอบรม

สมาธ”ิ ไปอ่าน มเีล่มบางๆ “ปัญญาอบรมสมาธ”ิ ดูซว่ิาวธิที าปัญญาอบรมสมาธทิ า

อย่างไร ท่านเปรยีบเทยีบไว ้ท่านเปรยีบพุทโธๆ เหมอืนโค่นตน้ไมท้ีโ่คนตน้ ตน้ไมล้ม้จะ

ลม้แรงมาก แตถ่้าปัญญาอบรมสมาธทิ่านบอกว่าเลาะกิง่มนัทลีะกิง่ เลาะกิง่มนัทลีะกิ่ง 

เลาะกิง่มนัจนทัง้ตน้ โค่นทัง้ตน้ คอืลงสมาธไิดเ้หมอืนกนั นี่คอืปัญญาอบรมสมาธิ 

แลว้ถ้าแยกถูกแยกผดิ ถ้าใชปั้ญญาอย่างนี้ขึน้ไป เราใชปั้ญญาอย่างนี้ปับ๊ 

ต่อไปเราจะทนัความคดิเรา แลว้จะไม่ใหค้วามคดิหลอก แลว้ไม่ใหค้วามคดิหลอกแล้ว

มนัเกดิปัญญาขึน้ 

อย่างที่ว่า เราอยากรูค้วามจรงิ ความจรงิกบัความคดิ ความจรงิทางโลกนี้ 

มนัไดป้ระโยชน์ ประโยชน์กบัทางโลกดว้ย ไดป้ระโยชน์กบัทางธรรมดว้ย ประโยชน์

ทางโลกคอืเรามสีตปัิญญาเท่าทนัโลกเขา เวลาทางธรรม ทางธรรมคอืมสีตปัิญญาทนั

ความคดิเรา ถ้ามสีตปัิญญาทนัความคดิเรา ความคดิเรามนักห็ยุด ถ้าความคดิหยุด

มนักเ็ป็นจติแท ้จติแท ้ฐตีจิติ นัน่คอืสมาธ ิแต่แป๊บเดยีว แป๊บ ออกแลว้ 

ปัญญาอบรมสมาธมินัปัญญาวมิุตติ มนัไม่เหมอืนเจโตวมิุตต ิ ถ้าเจโตวมิุตติ

เวลามนัลง มนัลงชุ่มเยน็ มนัลงแลว้มนัเวิง้วา้ง มนัลงแลว้มคีวามสุข อนันัน้เพราะพุท

โธ ถ้าพุทโธเป็นอย่างนัน้ พุทโธเป็นปฏบิตัแินวทางพระโมคคลัลานะ แต่ถ้าใชปั้ญญาๆ 
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เป็นปฏบิตัแินวทางพระสารบีุตร พระสารบีุตรเป็นปัญญาวมิุตติ เวลาพระโมคคลัลานะ

เป็นเจโตวมิุตต ิมนัมวีธิกีารปฏบิตัเิยอะแยะเลย 

มนักเ็หมอืนทีว่่าก าหนดพุทโธๆ วธิกีารมนัตา่งกนั ถ้าเราท าสมาธเิป็นแลว้ 

วธิกีารมนัหลากหลายไปหมดเลย แต่ผลของมนัก็คอืท าเพื่อความสงบของใจ ปัญญา

อบรมสมาธ ิ ปัญญาอบรมสมาธถิ้าพูดถงึคนท าเป็น มนัรูว่้าสมาธเิป็นอย่างไร มนัเขา้ใจ

ของมนัได้ 

ถ้าพูดถงึว่า เขาถามว่า ความคดิ ความคดิกบัความจรงิ ความสงสยัมนัท าใหก้าร

ปฏบิตัยิากมากเลย แลว้จะท าอย่างใด 

ถ้ามนัท าความจรงิ ก าปัน้ทุบดนิกพ็ทุโธ ก าปั้นทบุดนิกค็ าบรกิรรมนัน่แหละ 

บงัคบั บงัคบัใหม้นัอยู่กบัตรงนัน้ ไม่ใหม้นัแส่ส่าย แต่ถ้ามนัแส่ส่าย มนัแส่ส่ายคอืมนั

ใชปั้ญญา เรากใ็ชปั้ญญา ปัญญากค็อืตาข่ายของปัญญาเขา้ไปตะล่อม เขา้ไปไม่ใหม้นั

ออก นี่ไง เวลาปฏบิตั ิปัญญาอบรมสมาธมินัม ี

ทนีี้ปัญญาอบรมสมาธ ิ ตอ้งพมิพ ์ “ปัญญาอบรมสมาธ”ิ สกัเล่มหน่ึงเนาะ 

เอาไวแ้จก “ปัญญาอบรมสมาธ”ิ ของหลวงตา สงสยัตอ้งพมิพ ์“ปัญญาอบรมสมาธ”ิ มี

มาแลว้มนัหมด ของหลวงตากพ็มิพ ์ เพราะหลวงตาเป็นคนพมิพเ์อง “ปัญญาอบรม

สมาธ”ิ แลว้ท่านอธบิาย 

กรณีนี้ใชก้บัปัญญาชน ปัญญาชนทีม่ปัีญญามาก ทีไ่ม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ ไม่

ยอมพุทโธ ข่มเขาโคกนิหญ้าไม่ได ้ข่มเขาโคจติใหล้งสู่พุทโธมนัไม่ยอม ตอ้งใชปั้ญญา

อบรมสมาธ ิ

ถ้าปัญญาอบรมสมาธ ิใชปั้ญญาไล่เขา้ไป ปัญญาไล่เขา้ไป ไล่หวัใจเข้าไป พอ

มนัเห็นโทษของมนั มนัปล่อยของมนั โอ๊ะ! มนักเ็ป็นสมาธ ิแต่แป๊บเดยีว เดีย๋วมนักค็ดิ

อกีแลว้ ตอ้งทนั ท าอย่างนัน้บ่อยๆ จนมนัไม่เสวยอารมณ์ มนัตัง้มัน่ของมนั มนัจะรู้

ของมนัเลย แลว้ถ้าเสวยกส็ตปัิฏฐาน ๔ เสวยคอืเสวยกาย เวทนา จติ ธรรม แลว้จบั

ไดก้ว็ปัิสสนาเกดิเลย นี่คอืปัญญาวมิุตติ แต่ถ้าเป็นเจโตวมิุตต ิพุทโธๆ เป็นเจโตวมิุตต ิ
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เพราะจติมนัสงบแลว้ แลว้เหน็กาย เหน็ภาพ อนันัน้เป็นเจโตวมิุตต ิ ถ้าเป็นปัญญา

วมิุตต ิ

นี่พูดถงึว่า แลว้หนูจะท าอย่างไร ความคดิกบัความจรงิไม่เป็นอนัเดยีวกนั 

แลว้ท าไมหนูยากมาก ทุกขย์ากมาก 

ถ้าพุทโธไดก้พ็ุทโธไป ถ้าพุทโธไม่ไดต้อ้งปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าปัญญาอบรม

สมาธ ิมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิมนัเป็นสมถะ ไม่ใช่วปัิสสนา แต่ดว้ยความเขา้ใจผดิของ

นักปฏบิตัหิลายกลุม่มากบอกว่า “ใชปั้ญญาไปเลย พอปัญญาไปแล้วเป็นวปัิสสนา”...

เป็นไปไม่ได ้นัน่ล่ะสตปัิฏฐาน ๔ ปลอม ปลอมเพราะจนิตนาการ สนันิษฐานเอา จติ

มนัปลอมเพราะสนันิษฐาน สนันิษฐานจากธรรมของพระพุทธเจา้ แลว้สนันิษฐานจาก

การปฏบิตั ิ สนันิษฐานมนัเป็นผลของสนันิษฐานไง แต่มนัไม่เป็นความจรงิ ถ้าเป็น

ความจรงิขึน้มา นัน่แหละคอืปัญญาอบรมสมาธิ แล้วเวลามนัเกิดวปัิสสนาเป็นอย่างไร 

ครูบาอาจารยห์ลายกลุ่มมากทีไ่ม่มผีลตามความเป็นจรงิ แลว้เอาสิง่นี้มาสอน

ว่านัน่เป็นวปัิสสนาๆ แลว้หลวงตาท่านถงึพูดไง มนัเป็นไปไม่ได้ มนัเป็นไปไม่ได้

หรอก แล้วเขาก็อา้ง อ้างถึงว่าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปเทศน์ปัญจวคัคยี์

ไม่ไดส้อนท าสมาธิ 

หลวงตาท่านบอกว่า แล้วปัญจวคัคยี์อยู่กบัพระพุทธเจา้มา ๕ ปี ๖ ปี อยู่มา ๖ 

ปี ท าสมาธอิยู่ ๖ ปี แลว้ท าไมตอ้งท าสมาธิอกี 

เวลาคนมนัจะตะแบงมนัอา้งไปหมด อา้งว่าไม่ได้สอนปัญจวคัคยี์ท าสมาธ ิ

เทศน์ธมัมจกัฯ ไปเลย 

เวลาพระพุทธเจา้สอนใครท่านดูภูมปัิญญาของคนคนนัน้ก่อน แลว้ท่านสอน

ตามนัน้ แลว้มนัเป็นประโยชน์ตามนัน้ 

แลว้ถ้าของเราถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ ถ้าเราจะ

พุทโธกพ็ุทโธไป ถ้ามนัพุทโธไม่ไดก้เ็ป็นปัญญาอบรมสมาธ ิเอวงั 


