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ถาม : เร่ือง “อบุายการอดนอน อยู่เนสชัชิก” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ศิษย์ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชีแ้นะเร่ืองอบุายกา
รอดนอน ได้เคยฟังเทศน์หลวงพ่อหลายครัง้ พดูถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านให้อบุายอดนอน เช่น 
พระอาจารย์สิงห์ทองเดินจงกรมทัง้คืน แต่ท าไมเวลาเราท า จึงมีแต่ความสปัหงกโงกง่วงตลอด
มา ท าอย่างไรจงึจะได้อย่างท่านบ้าง 

เกิดความสงสยัว่า ในการตัง้สจัจะอธิษฐานว่าเราจะอดนอน แต่ขอภาวนาอยู่ใน
อิริยาบถ ๓ คือ เดนิ ยืน นัง่ งดเว้นการเอนหลงันอนราบแตะพืน้นัน้ ความหมายอย่างละเอียด
ลึกซึง้หมายถงึห้ามหลบัเด็ดขาดหรือไม่ ต้องมีสติลืมตาตื่น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลยหรือไม่ 

เนื่องจากเท่าที่ศิษย์ได้ลองท ามาหลายครัง้ จะเจอปัญหาคือพอเดินจงกรมถงึจุดหนึง่จะ
ง่วงมากจนแทบทรงตวัไม่ได้ หลายครัง้ก็ได้แต่เดนิโซซดัโซเซอยู่บนทางจงกรม หลายครัง้ก็
ตาลายจนต้องหยดุเดิน กลวัพลดัตกทาง และหลายครัง้ก็ง่วงจนขาดสติ เดินเลยหวัทางจงกรม
ลงไปข้างล่างก็มี ส่วนใหญเ่ม่ือศิษย์อดนอนภาวนา จะถนดัเร่ืองเดินจงกรมมากกว่านัง่สมาธิ 
เม่ือเดินจงกรมเม่ือยขาก็จะลงมานัง่พกัสกัครู่ แล้วก็กลบัขึน้ไปเดินใหม่ แต่ตลอดมาก็จะมี
อาการง่วงสลบักนัไป เป็นเช่นนีท้กุครัง้ 

ครัง้หนึ่งเม่ือไม่นานมานี ้ หลงัจากเดินจนเม่ือย ศิษย์ก็ลงมานัง่ขดัสมาธิ คิดว่าจะนัง่
ภาวนาพทุโธในท่านัง่ แต่ไม่ทนัไรกง็่วงจนตกภวงัค์ พดูง่ายๆ คือนัง่หลบั หลบัไปสกัครู่ประมาณ 
๕ นาทีก็รู้สึกตวั เลยคิดว่า ถ้านัง่ซึมต่อก็จะหลบัอีก ในเม่ือหายเม่ือยขาแล้วก็ลงไปเดินต่อดีกว่า 

ปรากฏว่าเม่ือกลบัลงไปเดินคราวนีก้ลบัแจ่มใส สดชืน่ เดินต่อได้อย่างมีสติไปอีกระยะ
หนึ่งเป็นเวลานานพอสมควร เลยมาคิดว่า แทนทีเ่ราจะทนฝืนเดินบนทางทัง้ๆ ที่ง่วงมาก เดิน
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แบบโซเซ สู้นัง่หลบัสกัหน่อยหนึง่น่าจะดีกว่า เพราะท าให้กลบัไปเดินได้ดีโดยไม่ง่วง พอคิด
อย่างนี ้ ครัง้ต่อๆ มากเ็ลยใช้วิธีนีฝึ้กตนเอง คือพอรู้สึกตวัว่าเร่ิมง่วง เดนิไม่รู้เร่ืองก็หยดุ ไม่เดิน
ต่อ แล้วก็ไปนัง่หลบัพกัหนึ่ง อาจจะนาน ๕-๓๐ นาที แล้วแต ่ ไม่แน่นอน แล้วกลบัไปเดินใหม่ 
ประคองตวัเองแบบนีไ้ปถงึเช้า แต่ศิษย์ท าเช่นนีก้็ยงัเกิดความลงัเลสงสยัว่าเราท าผิดหลกัการ
อยู่เนสชัชิกหรือไม่ อยากถามหลวงพ่อดงันี ้

๑. การปล่อยตวัเองให้หลบัแบบตกภวงัค์โดยความตัง้ใจเจตนาเพ่ือพกัร่างกายสกัครู่ 
แล้วสามารถกลบัไปเดินจงกรมได้ดีกว่าแบบเดนิง่วงๆ เป็นเร่ืองที่ถกูต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถกูต้อง 
ศิษย์ควรท าอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร 

๒. การปล่อยตวัเองให้ตกภวงัค์ด้วยความตัง้ใจ จะท าให้ระยะยาวต่อไปข้างหน้าเกิดผล
เสียต่อการนัง่สมาธิหรือไม่ ศิษย์คิดว่าจะท าให้เราติดการหลบัหรือการตกภวงัค์ และต่อไปเวลา
ไปนัง่ท าสมาธิจะท าได้ยาก กลายเป็นว่านัง่หลบัตาทไีรก็ตกภวงัค์ทกุท ี

๓. ตามความเข้าใจของศิษย์ อบุายการอดนอนและการผ่อนอาหารเป็นการทรมาน
ร่างกายธาตขุนัธ์เพ่ือให้ภาวนาได้ดีขึน้ เข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึน้ เท่าทีไ่ด้เคยฟังหลวงพ่อเทศน์สอน
หลกัการอดอาหาร คือช่วยให้ร่างกายไม่หนกั ธาตขุนัธ์เบา จะได้คล่องตวัเวลาภาวนาไม่โงกง่วง 
แต่การอดนอนนัน้ ศิษย์เข้าใจเอาเองว่า หลกัการคือท าให้ร่างกายไม่ต้องพกัผ่อนจนเต็มที่
เกินไป สบายเกินไปจนจิตใจคึกคกั เพราะถ้าเราได้นอนเพียงพอเต็มอ่ิม จะท าให้จิตใจ
เพลิดเพลินคึกคึก จิตเลยมีก าลงัชอบส่งออกนอก คิดนู่นคิดนี่เร่ือยเป่ือยได้ง่าย แต่เม่ือเรา
ทรมานมนัไม่ให้ร่างกายนอนเต็มที่ ร่างกายไม่ฟู ใจไม่คึกคกั ก็จะช่วยให้จิตใจเราอยู่กบัตวัเอง
ได้ดีขึน้ ได้มากขึน้ ความเข้าใจเช่นนีถ้กูต้องหรือไม่ หรือยงัมีหลกัการเคล็ดลบัสรรพคณุอ่ืนๆ 
เกี่ยวกบัการอยู่เนสชัชิกมากกว่านี ้ หากมี ศิษย์ขออาราธนาหลวงพ่อช่วยพรรณนารายละเอียด
พิสดารด้วยครับ 

ตอบ : นี่ค าสอนเนาะ นี่พดูถึงว่า อบุายการอดนอนและอยู่เนสชัชิก อยูเ่นสชัชิกนี่โดย
หลกั โดยหลกัเขาบอกว่าเขาตัง้ใจอยูเ่นสชัชิกโดยท่าเดิน ยืน นัง่ งดเว้นนอน 

เวลางดเว้นนอน เพราะอยู่เนสชัชิก การจะขาดจากเนสชัชิกคือหลงัติดพืน้ คือการนอน
ของสงัคมของโลกเขานอนกนัอย่างไร เราไม่นอน เพราะเราอยู่เนสชัชิก เราจะไม่นอน ถ้าเราจะ



วิธีใชอ้าวุธ ๓ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ไม่นอนนะ ไม่นอนเพ่ือกระบวนการของมนัก็คือหลงัติดพืน้ ทีนีถ้้าหลงัติดพืน้ นัน่คือขาดจาก
เนสชัชกิ แต่มนัต้องอยู่ที่เจตนาและไม่เจตนา 

ค าว่า “เจตนา” เพราะอยู่เนสชัชิก เวลาคนนัง่สมาธิ ถ้าเวลาสติมนัขาด มนัหงายหลงั 
หงายหลงัมาเลย แต่ไม่ได้เจตนา ไม่ได้เจตนาก็รีบลกุขึน้ ถ้ารีบลกุขึน้นะ แต่ถ้าบางคนถ้ามนั
ขาดสตินะ หงายหลงัไปเลยก็หลบัไปเลยไง 

นี่อยู่เนสชัชกิ ถ้าเนสชัชกิ การอยู่เนสชัชกิ ทีนีเ้วลาเขาอยู่เนสชัชิกแล้วมนัจะมีการ
ทรมานมาก มีการทรมานมาก ไอ้การทรมานมนัเป็นอบุายเป็นวิธีการไง 

เราก็ย้อนกลบัมา ย้อนกลบัมาเวลาหลวงตาท่านพดู เวลาหลวงตาท่านพดูตอนที่ท่าน
โครงการช่วยชาติฯ ท่านสะพายย่ามของท่าน อยู่ในย่ามของท่านน่ะ ท่านสะพายไปสะพายมา 
ท่านบอกในย่ามของท่านมีนิวเคลียร์นิวตรอน แต่ไม่เคยใช้เลย มีนิวเคลียร์นิวตรอน แต่ไม่เคยใช้
เลย เพราะมนัไม่สมควรจะใช้ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราประพฤติปฏิบตัิขึน้มา ทกุคนอยากจะประพฤติปฏิบตัิได้
สะดวก ทกุคนประพฤติปฏิบตัิจะได้ผลในการประพฤติปฏิบตัิ ทีนีเ้วลาผลการประพฤติปฏิบตั ิ
มนัก็ต้องมีวิธีการ มีอาวธุที่จะต่อสู้กบักิเลส ถ้าจะตอ่สู้กบักิเลส ที่ว่านิวเคลียร์นิวตรอน ที่ว่า
ธุดงค์ ๑๓ ธุดงควตัร ๑๓ มนัเป็นวิธีการ มนัเป็นอาวธุอนัหนึ่งที่จะไปสู้กบักิเลส 

ฉะนัน้ ไปสู้กบักิเลส เวลานิวเคลียร์นิวตรอนของท่าน ดสูิ เวลาท่านขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ 
เห็นไหม เวลาขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาพิจารณาไปแล้ว เวลาจิตมนัพิจารณาไป กายกบัจิตแยก
ออกจากกนั “นี่เหมือนเราที่ถ า้สาริกาเลย” เวลาอย่างนัน้ พอ “เหมือนเราที่ถ า้สาริกาเลย แต่ของ
เรามียกัษ์ ของมหาไม่มียกัษ์” พอของมหาไม่มียกัษ์นะ มหาก็ไปท าอีก เห็นไหม “เหมือนเรา” ก็
ภูมิใจแล้ว 

ทีนีท้ าแล้วเวลาที่จิตมนัแยกออกไปนะ โอ้โฮ! มนัมีความสขุมาก มีความสขุมาก เวลา
เราท าสิ่งใดประสบความส าเร็จ เราจะชื่นใจมาก แต่พอสกัพกัหนึ่งมนัก็คลายออกมาใช่ไหม นี่ก็
เหมือนกนั เวลามนัพิจารณาแล้วมนัขาด โอ๋ย! มนัสขุมาก แล้วอยากได้ความสขุอย่างนัน้อีก ก็
ขึน้ไปหาท่านนะ ท่านบอกว่า “มนัก็มีหนเดียวเท่านัน้น่ะ เวลาฆ่าคนมนัก็ตายครัง้เดียว มนัจะ
ตายครัง้ที่ ๒ ครัง้ที่ ๓ ได้อย่างไรล่ะ มนัก็ตายแล้ว ครัง้เดียวก็จบ” 
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ค าว่า “จบ” เห็นไหม จบแล้วก็คือหมดแล้ว ติดสมาธิอยู่ ๕ ปี พออยู่ ๕ ปี ดสูิ เวลาหลวง
ปู่ มัน่ดึงออกมาๆ เวลาดึงออกมานัน่น่ะ ดึงออกมา “ไอ้สขุอย่างนัน้มนัเศษเนือ้ติดฟัน ไอ้สขุที่ว่า
ครัง้เดียวๆ ครัง้เดยีวมนัต้องสงูขึน้ ครัง้เดียวมนัต้องมีวฒุิภาวะที่มากขึน้ มนัจะใหญ่ขึน้” 

นี่นิวเคลียร์นิวตรอน ดึงออกมาๆ เวลาพิจารณาอสภุะ พอดึงออกมาก็ออกมาพิจารณา 
ออกมาค้นคว้า ก็เจออสภุะ พิจารณามนัๆ เวลาพิจารณา เวลาอยู่ในสมาธิก็บอกว่านอนตายอยู่
นัน่ ตอนนีพิ้จารณาจนไม่ได้หลบัไม่ได้นอน เวลาพิจารณาไป โอ้โฮ! งานมนัเยอะ 

งานเรา เวลาเราท างานมนัใกล้จะเสร็จ มนัจะได้ประโยชน์ โอ้โฮ! มนัเหมือนเจ๊กงก งก
ขนาดไหนก็ท าไม่ได้เพราะมนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา มนัไม่มชัฌิมาปฏิปทา 

“ไอ้บ้าสงัขาร ไอ้บ้าสงัขาร” 

“อ้าว! จะบ้าสงัขารได้อย่างไร ถ้ามนัติดสมาธิมนัก็ติดสมาธิ ก็ออกใช้ปัญญาๆ” 

“ปัญญานัน่น่ะไอ้บ้าสงัขาร” 

ปัญญากบัสงัขารมนัต่างกนันะ ปัญญาคือว่าสมัมาสมาธิมนัเกิดขึน้เป็นภาวนามย
ปัญญา ไอ้สงัขารคือความจ าไง สงัขาร เห็นไหม “ไอ้บ้าสงัขาร ไอ้บ้าสงัขาร” สงัขารคือความคิด 
ความปรุง ความแต่ง แล้วความคิด ความปรุง ความแต่งที่มนัขาดสมาธิ มนัก็ถลูู่ถกูงั เห็นไหม 
“ไอ้บ้าสงัขาร ไอ้บ้าสงัขาร” นี่นิวเคลียร์นิวตรอนทัง้นัน้น่ะ นวิเคลียร์นิวตรอนส าหรับคนที่
พิจารณา นี่อนาคามิมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค นิวเคลียร์นิวตรอน มนั
มีผู้ที่จะรับนิวเคลียร์นิวตรอน คือว่าผู้ที่เขาก าลงัต้องการใช้ ผู้ที่มีเหตวุิกฤติในใจ ท่านยื่นให้ๆ 
เลย ท่านบอกเดินไปเดนิมานิวเคลียร์นิวตรอนเต็มย่ามเลย มนัไม่ได้ควกัมาให้ใครใช้เลย เพราะ
มนัไม่มีใครต้องการใช้ แล้วใช้ไม่เป็นไง 

ทีนีเ้วลาเราย้อนกลบัมา ย้อนกลบัมาเราปฏิบตัิ มาสู่เนสชัชิก นี่อาวธุขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าอาวธุขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราจะใช้อาวธุอย่างไร ใช้
ให้มนัเป็นไง 

ฉะนัน้ เวลาอาจารย์สิงห์ทอง ที่เขาบอกว่าชมถงึอาจารย์สิงห์ทอง 
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อาจารย์สิงห์ทอง หลวงปู่ เจี๊ยะก็ชมมาก หลวงตาก็ชมมาก ทกุคนก็ชม ค าว่า “ชมมาก” 
เหมือนกบัหลวงตากบัหลวงปู่ เจี๊ยะเป็นพระอรหนัต์ ค าว่า “พระอรหนัต์” คือต้องบุกบัน่มา บุก
บัน่มา พยายามต่อสู้กบักิเลสตณัหาความทะยานอยากมา มนัต้องช าระล้างกิเลสจบไปแล้วถงึ
เป็นพระอรหนัต์ ถ้าคนท างานจบแล้ว คนท างานเสร็จแล้ว คือคนผ่านงานมา คนผ่านงาน
มาแล้วประสบความส าเร็จ เขาต้องผ่านวิกฤติมา เขาต้องท างานมาจนประสบความส าเร็จ 
ฉะนัน้ คนที่ผ่านงานมาแล้วประสบความส าเร็จจะพดูสิ่งใดมนัก็ถกูต้อง ฉะนัน้ ถกูต้อง ท่านถึง
ชื่นชมอาจารย์สิงห์ทอง เพราะอาจารย์สิงห์ทองท่านเดินจงกรมทัง้วนัทัง้คืน เดนิจงกรมเป็นร่อง 
หลวงปู่ เจี๊ยะชมมาก ค าว่า “ชมมาก” ท าได้จริงมาก แล้วพอรุ่นเดียวกนั อย่างหลวงปู่ ลี อย่างครู
บาอาจารย์รุ่นนีท้่านก็ยกย่องอาจารย์สิงหท์อง ยกย่องเพราะอะไร เพราะว่าท าด้วยกนั แต่ท่าน
ท าได้ต่อเนื่อง 

ในธรรมวินยั ในพระไตรปิฎก การปฏิบตัิ ผู้ที่ปฏิบตัิไม่ได้ผลคือการปฏิบตัิขาดความ
ต่อเนื่อง ขาดความสม ่าเสมอ ถ้าความต่อเนื่อง ความสม ่าเสมอ อาจารย์สิงห์ทองท่านปฏิบติั
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ ครูบาอาจารย์เห็นการประพฤติปฏบิตัิอย่างนัน้ท่านถึงได้ชื่นชมไง 

ทีนีเ้ราก็อยากจะประพฤติปฏิบตัิอย่างนัน้ใชไ่หม ผู้ถามถึงบอกว่า เราถือเนสชัชิก เรา
พยายามของเรา 

ถ้าพยายามของเรานะ ถ้ามนัง่วงเหงาหาวนอน ง่วงมาก เพราะเราก็อดนอนมานาน อด
นอนมาหลายเดือน อดนอนมาตลอด ยิ่งเวลาที่ยงัปฏบิตัิอยู่ ถ้าวนัพระ วนัโกน คือว่าคืนนัน้ไม่
นอน มนัเร่ืองปกติ เพราะธรรมดาเราก็ปฏิบตัิอยู่แล้ว ถ้าวนัพระ วนัโกน ไม่เคยนอนเลย เนสชั
ชิก อดอาหารเป็นเร่ืองปกติ อาวธุไง 

ดตู ารวจสิ ต ารวจเวลาเขาท าราชการ เขาพกปืนตลอด เขามีปืนเป็นเคร่ืองมือของเขา ไอ้
นี่ก็เหมือนกนั เราปฏิบตัิ วนัพระ วนัโกน นี่ปืนพกประจ าตวั อดนอนนี่มนัเร่ืองธรรมดา อดตลอด 
พอมนัท าไปแล้วมนัมีจงัหวะจะโคน มนัท าไป นัง่ไปกอ่น ๒-๓ ชัว่โมง พอเดินจงกรม เดินจงกรม
เสร็จแล้วกลบัมานัง่ 
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ทีนีถ้้าอย่างที่หลวงตาท่านนัง่ตลอดรุ่ง ทา่นนัง่อิริยาบถเดียวเลย นัง่ตัง้แต่ ๖ โมงเยน็ 
พระอาทิตย์ไม่ขึน้ ไม่ลกุ อนันีส้ิ อนันีเ้พราะว่าท่านนัง่อิริยาบถเดียว แต่ถ้าเดนิ มนัเดินสกั ๗ 
ชัว่โมง ๘ ชัว่โมง สบายมาก แต่เวลามนัก็มีแบบว่าเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญใช่ไหม 

ฉะนัน้ ที่เขาถามว่า “ถ้าถือเนสชัชิกมนัต้องมีสติลืมตาตื่น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ตลอดเลย
หรือไม่” 

มนัเป็นไปไม่ได้ ค าว่า “มนัเป็นไปไม่ได้” มนัจะตื่นโพลงอยู่อย่างนีไ้ม่ได้ มนัจะตืน่โพลง
อย่างนี ้ พระอรหนัต์เท่านัน้ พระอรหนัต์มนัตื่นโพลงจากหวัใจ มนัตื่นโพลงอย่างนัน้ นี่พระ
อรหนัต์ 

แต่ถ้าผู้ที่ปฏิบตัิ เดี๋ยวมนัตื่นโพลงต่อเม่ือสติ สมาธิดี ตื่นโพลงเลย สกัพกัหนึ่งมนัก็ชกัเร่ิม
เฉา แต่มนัไม่ท าผิดกติกา คือหลงัไม่ติดพืน้ คือมนัจะสปัหงกโงกง่วง 

เรานี่หงายหลงัตงึเลย เรานี่ เนสชัชิกนี่ ตี ๔ หงายหลงัตึง หวันี่ฟาดพืน้ รีบลกุขึน้ใหญ่
เลย หวัฟาดไปกบัพืน้ ๒-๓ รอบตอนที่ท าเนสชัชิกอยูน่ะ ตอนนัน้ยงัพรรษาแรก ตัง้แต่นัน้มาไม่มี
อีกเลย ตัง้แต่นัน้มา พอที่ว่าวนัพระไม่เคยนอนเลย พอมนัภาวนาไปได้แล้ว ไปได้แล้ว 

แต่ตอนจะเร่ิมเข้า หวัฟาดพืน้ ๒-๓ ที เรานี่ สกัตี ๔ ตี ๕ นัง่ๆ ไปก าลงัดีๆ เลย แว็บ! 
ไม่ใช่นัง่หลบันะ เหมือนหลบัใน มนัวบู วบูแล้วหงายหลงัตึงเลย ไม่ใช่นัง่หลบั นัง่ดีๆ นี่แหละ แต่
มนัวบู สติมนัไม่ทนัไง สติมนัไม่ต่อเนื่อง พอสติมนัขาดป๊ับ มนัก็หงายหลงั ก็วบูเลย วบูก็หวัฟาด 
หวัฟาดตึม! ลกุขึน้มานัง่ต่อ พระมองกนัใหญ่เลยล่ะ โอ้โฮ! คนเก่งหวัฟาดไปนัน่ คนเกง่ๆ หงาย
หลงัดงัตึงเลย 

อนันีเ้วลาคน เราจะบอกว่า คนที่ปฏิบตัิมนัมีอปุสรรคมาทัง้นัน้ ขณะที่เร่ิมต้นจะเป็น
อย่างนี ้ แต่พอมนัผ่านจุดนีไ้ปได้นะ พอผ่านไปได้ เหมือนคนขบัรถ คนขบัรถเวลาเขาขบัรถนะ 
เขาขบัรถด้วยความเร็วสงูมาก พอไประยะหนึง่เขาจะผ่อนความเร็วเล็กน้อยเพ่ือพกัผ่อนสายตา 
แล้วเขาก็เหยียบคนัเร่งต่อไป 

นี่ก็เหมือนกนั เวลามนัเป็นแล้ว มนัก็เดินจงกรม นัง่สมาธิอย่างดี เสร็จแล้วถ้ามนัจะผ่อน
ก็ผ่อน ผ่อนแล้วเดี๋ยวก็ต่อเนื่องไป ต่อเนื่อง แต่มีสติพร้อม เพราะค าว่า “ขบัรถ” ถ้าเราไม่ควบคมุ
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พวงมาลยั มนัลงข้างทางแน่นอนอยู่แล้ว มนัต้องไปตลอด นี่ก็เหมือนกนั ค าว่า “ผ่อน” ก็เพ่ือ
ความกระฉับกระเฉงแล้วต่อเนื่องๆ มนัท าของมนัไปได้ 

นี่พดูถึงว่าเนสชัชิกนะ แล้วมนัง่วงเหงาหาวนอน 

ทีนีย้้อนกลบัมาค าถามก่อนเลย เพราะค าถามนีม้นัส าคญั เพราะเขาบอกว่าเวลาเขาท า
อย่างนีแ้ล้วท าไม่ได้ พอท าไม่ได้แล้ว มนัเป็นวาสนาของคนนะ เวลาท าไม่ได้ เราก็มาผ่อนคลาย 
มานัง่ แล้วบงัเอิญมนัตกภวงัค์หายไป แล้วตวัเองก็คิดว่ามนัผิด พอมนัผิดแล้ว ไปเดินจงกรมมนั
กลบัสดชื่น เพราะมนัได้พกัไง มนัถึงว่ามนัสดชืน่ แตว่่าความสดชื่นอย่างนี ้ ค าว่า “ภวงัค์” ใช่
ไหม ตกภวงัคไ์ป ภวงัค ์ถ้ามนัลงหนกัไป ติดไปเลย ถ้าติดไปเลยนะ การแก้ไข ที่ปฏิบตักินัมีตรง
นีเ้ป็นปัญหามาก เขาไม่ให้ตกภวงัค ์

ถ้าตกภวงัค์ไปแล้ว เพราะเราเคยเป็น เราเคยเป็นโดยที่ความไม่รู้สึกตวันะ นัง่ปฏิบตัิ
ใหม่ๆ เวลานัง่บนศาลา นัง่กบัพระ เพราะเราธุดงคไ์ปมนัก็เจอพระใช่ไหม เวลาพระนัง่ด้วยกนั 
เวลาถึงเวลาสกั ๓-๔ ชัว่โมง อบุายของพระทีเ่ขานัง่ไม่ไหวแล้วเขาจะหลบหลีกคือลกุไป
ปัสสาวะ พอนัง่ไปสกัหลายๆ ชัว่โมง องค์นัน้ก็ลกุไปปัสสาวะ องค์นีก้็ลกุไปปัสสาวะ ไอ้เราก็นัง่
เฉย 

ทีนีพ้อนัง่เฉย อาจารย์ท่านก็เร่ิมบ่นใช่ไหม ท่านถามว่า “เฮ้ย! เวลาพวกท่านนอน
กลางคืนน่ะ ไปปัสสาวะกนัตอนไหน ตอนนอนกลางคืนทัง้คืนไม่เห็นปัสสาวะเลย ถ้านัง่สมาธิ 
เดี๋ยวคนนู้นไปปัสสาวะ คนนีไ้ปปัสสาวะ” 

ไอ้เราก็นัง่ยิม้ในใจเลย มึงเกง่ คนอ่ืนเขาไปปัสสาวะหมดเลย เอ็งไม่เคยไปปัสสาวะสกัที
เลย นัง่อยู่นัน่น่ะ 

เวลามนัตกภวงัค์โดยไม่รู้ตวั มนัอหงัการนะ คิดว่าตวัเองเก่ง แล้วก็บงัเอิญ เพราะมนันัง่
อยู่ในศาลามนัก็ในร่มใช่ไหม วนัหนึ่ง เพราะนัง่ทีหนึง่หลายๆ ชัว่โมง วนัหนึ่งพอนัง่เสร็จแล้ว 
ด้วยบุญเนาะ มนัเปียกทีจ่ีวร ก็ยกขึน้มาดม กลิ่นน า้ลาย พอบอกกลิ่นน า้ลาย เฮ้ย! นี่เอ็งนัง่หลบั 
พอค าว่า “นัง่หลบั” คือตกภวงัค์ แล้วตกภวงัค์ทีหนึง่ คืนแต่ละคืนหลายๆ ชัว่โมง คือว่าเราตก
ภวงัค์มาจนติด จนเข้าใจว่าภวงัค์นีเ้ป็นสมาธิไง แต่เพราะน า้ลายของตวัเอง แล้วด้วยอ านาจ
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วาสนาของเราเอง นี่คือนัง่หลบั นัง่หลบัจนน า้ลายไหลย้อยเปียกผ้าอยู่นี่ ไม่ต้องให้ใครมาบอก
หรอก นัง่หลบั 

เพราะเราปรารถนาดีใช่ไหม เราอยากจะปฏิบตัิให้ได้มรรคได้ผลใช่ไหม ถ้าตกภวงัค์ไป
มนัเป็นมิจฉาทิฏฐิ มนัเป็นความเห็นผิด มนัเป็นมิจฉาสมาธิ มนัเป็นมิจฉาคือความผิด เร่ิมต้น 
ต้นคดปลายตรงมนัไม่มี ถ้าต้นมนัคด มนัลงนรกอเวจไีปเลย แต่โดยตวัเองไม่รู้ เป็นไปไม่ได้ ต้น
คดแล้วมนัจะจริง เพราะเรามนัซื่อสตัย์กบัตวัเอง ก็แก้ตรงนี ้ โอ้โฮ! ก็ผ่อนอาหารจนฉันวนัละค า 
ฉันวนัละค า วนัละ ๑ ค า แล้วจนเดินไปบิณฑบาตแทบไม่ไหว จนกว่ามนัจะหาย แล้วมนัก็หาย
มา นี่เพราะใช้ปัญญา ใช้วิธีแก้เยอะมาก นี่พดูถึงตวัเราเองนะ 

ถ้าค าว่า “ภวงัค์” ภาษาเราว่า “เข็ด” เราเจอมากบัตวัเอง เข็ดมาก แล้วขณะที่ตกภวงัค์
อยู่ มนัยงัเกิดความอหงัการว่าตวัเองภาวนาดี ดกีว่าพระที่ไปปัสสาวะ เรานีเ่กง่มาก ทีนีเ้ราก็
ย้อนกลบัมาพวกโยมที่ภาวนา ถ้าไม่เข้าใจจะมีความคิดแบบเรา เพราะมนัเหมือนสมาธิ มนั
เหมือนกบัเรามีมรรคมีผลนะ เก่งมาก ท าได้ แต่ความจริงเป็นความผิด แล้วตวัเองเข้าใจว่า แล้ว
ตวัเองถือทิฏฐิ ทฏิฐิในใจเราเอง นีเ่ป็นปัจจตัตงั รู้เอง เป็นประสบการณ์ของตวัเราเอง 

ฉะนัน้ ไอ้สิ่งที่ว่า พอผู้ถามบอกว่า เดินจงกรมจนเม่ือยจนเพลียมาก ก็เลยไปนัง่ นัง่แล้ว
บงัเอิญหลบัไป แต่พอไปเดินจงกรมแล้วมนัสว่างโพลง 

เห็นไหม เพราะคนมนัได้พกั ไอ้นี่ได้พกัแล้วสว่างโพลงนี่มนัดี เพราะมนัดี แต่การตก
ภวงัค์นัน้ไม่ดี ฉะนัน้ เวลานัง่พกั เรานัง่ได้ เวลาเราเดนิจงกรมแล้วนัง่สมาธิ แต่ให้เป็นสมาธิ ให้
มนัลงเป็นสมาธิ อย่าให้มนัลงภวงัค์ไง 

ไม่ใช่ว่าห้ามนัง่สมาธิ หรือนัง่สมาธิแล้ว เพราะการนัง่สมาธิ ที่นัง่นัน่น่ะ ถ้ามนัพทุโธชดัๆ 
มนัชดัๆ ได้อย่างไร เพราะมนัเดนิมา มนัเพลีย เพราะมนัอดนอนมา มนัเลยมีช่องทางให้ลง
ภวงัค์ไป 

แต่ถ้าเรานัง่นะ แล้วมนัเป็นการพกั ให้มนัอยู่เฉยๆ อเุบกขา ไม่ต้องลงภวงัคก์็ได้ แล้ว
กลบัไปเดินใหม่ ไม่ต้องการให้ถงึกบัลงภวงัค์ เพราะการลงภวงัค์มนัลงได้หนหนึ่งแล้วมนัเป็น
ช่องทาง แล้วมนัเป็นความถนดั แล้วมนัจะไปเร่ือยๆ แล้วต่อไปยุ่งมากเลย ยุ่งมากอย่างไร ยุ่ง
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มาก มิจฉาจะกลบัให้สู่สมัมาอย่างไร มิจฉา เห็นไหม มิจฉาเป็นความผิดแล้วจะกลบัมาให้ถกูได้
อย่างไร 

ทีนีมิ้จฉาแล้วท าไมมนัดีล่ะ 

อ้าว! ก็กิเลสมนัล่อ กิเลสมนัหลอกไง มนัได้พกัได้ผ่อนแล้วมนัก็ดี แต่ได้พกัได้ผ่อนมนัก็
ควรเป็นสมัมา ลงสมาธิ ลงสมาธิกบัลงภวงัค์มนัแตกต่างกนัไง ถ้าลงสมาธิมนัก็จบ ลงสมาธิ นัง่
สมาธิ ถ้าลงสมาธิก็อยู่ในสมาธินัน้ 

นี่บอกว่า ลงไปตกภวงัค์แล้วรีบลกุขึน้มาเดินเลย 

นี่พดูถึงว่าค่อยๆ แก้ไขประเด็นนีน้ิดหนึ่ง เห็นไหม ธรรมาวธุ อาวธุขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า นิวเคลียร์นิวตรอนของหลวงตาอยู่ในย่าม ถ้าใครพร้อมแล้วท่านยื่นให้เลย ไอ้
นี่ก็เหมือนกนั เราประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เราจะเนสชัชิกในธุดงค์ ๑๓ ขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า มนัเป็นอาวธุ เราควรใช้ให้เป็นประโยชน์ไง วิธีใช้อาวธุ วิธีใช้สติ ใช้สมาธิ ใช้
ปัญญา ใช้ให้มนัถกูต้องดงีาม มนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเราไง 

นี่ค าถามข้อที่ ๑. “๑. การปล่อยให้ตวัเองให้หลบัตกภวงัค์โดยความตัง้ใจ...” โดยความ
ตัง้ใจเสียด้วยนะ “...เจตนาเพ่ือพกัร่างกายสกัครู่ แล้วสามารถกลบัไปเดินจงกรมต่อได้ดีกว่า
เดินแบบง่วงๆ เร่ืองนีถ้กูต้องหรือไม่ครับ ถ้าไม่ถกูต้อง ศิษย์ควรท าอย่างไร และควรแก้ไข
อย่างไร” 

เนสชัชกินี่เห็นด้วย แล้วการเดินจงกรมก็เห็นด้วย การนัง่สมาธิก็เหน็ด้วย แต่ให้มนัเป็น
สมัมาทิฏฐิ สมัมาสมาธิ สมัมากมัมนัโต งานชอบ ถ้าท าถกูต้องก็เป็นงานชอบ ถ้าท าไม่ถกูต้องก็
เป็นงานไม่ชอบ 

มรรคมนัมีสมัมา สมัมาคือมรรคที่ถกูต้องดีงาม กบัมิจฉา มิจฉาคือความผิดหมด เราท า
ให้มนัถกูเสีย เร่ิมต้นเจตนาเราดีมาก เราอยากจะประพฤติปฏิบตัินะ ครูบาอาจารยย์กย่อง
อาจารย์สิงห์ทอง เราก็อยากท าให้เหมือนท่าน ถ้าท าให้เหมือนท่านนะ เราก็พยายามท าให้
เหมือนท่านด้วย แล้วให้ผลเหมือนด้วย 



วิธีใชอ้าวุธ ๑๐ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

ท าให้เหมือนท่านคือท ากิริยาเหมือนท่าน แต่จิตใจของเรามนัตกภวงัค์ “เพราะตัง้ใจให้
หลบั” เราไม่ตัง้ใจ 

ตัง้ใจลงสมาธิ ลงสมาธินะ เวลาคนที่เขานอนหลบัลึกๆ ตื่นขึน้มาเขาจะสดชืน่มาก ถ้า
ใครนัง่สมาธิ สมาธิลงไปแค่ ๕ นาที ดีกว่าคนนอนหลับทัง้คืน เห็นไหม นี่พดูถึงขนาดว่าตัง้ใจให้
หลบัมนัยงัได้ผลขนาดนัน้ ถ้าตัง้ใจลงสมาธิ ยอดเยี่ยมเลย ถ้าตัง้ใจลงสมาธิ นัง่สมาธินี่สดุยอด
เลย นัง่สมาธิแล้วร าพึงไปเห็นกายเลย มนัยกขึน้วิปัสสนาไปเลย มนัก้าวเดินไปเลย ถ้าเราท า
ถกูต้องนะ 

ทีนีค้ าว่า “เดินไปเลยๆ” ดสู ิเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านแก้หลวงตา แก้แล้วโต้เถียงกนัทกุอย่าง
มาตลอดเลย ก็เพ่ือจะเอาความดีงามไง นี่เหมือนกนั เราพยายามท าความดีงามของเรา 

ถ้าลงภวังค์ ผิดหมด มิจฉาหมด มิจฉาไม่เอา เอาสัมมา 

“๒. การปล่อยตวัเองให้ตกภวงัค์โดยความตัง้ใจ จะท าให้ในระยะยาวต่อไปข้างหน้า
เกิดผลเสียต่อการนัง่สมาธิหรือไม่ ศิษย์กลวัว่าจะท าให้เราเกิดติดการหลบั ติดการตกภวงัค ์
แล้วต่อไปเวลานัง่สมาธิจะท าได้ยาก จะกลายเป็นนัง่หลบัตาทีไรก็ตกภวงัค์ทกุที” 

มนัก็จะเป็นอย่างนัน้น่ะ ฉะนัน้ ถ้าจะเป็นอย่างนัน้ อนันัน้วางไว้ การถือเนสชัชิก การเดิน
จงกรม การนัง่สมาธิภาวนา เราอนโุมทนา เราเห็นด้วยหมดนะ เห็นด้วยโดยวิธีการ แตเ่วลาจิต 
จิตเวลามนัลง ต้องลงให้เป็นสมัมาสมาธิ เป็นสมัมาปัญญา เป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นความถกูต้องดี
งามทัง้หมด ถ้าความถกูต้อง ต้นตรง มนัจะตรงต่อเนือ่งกนัไป เห็นไหม ความเพียร ความวิริยะ 
ความอตุสาหะของเราจะสมประโยชน์ แล้วสมความปรารถนา ท าทกุอย่างดีงามขึน้มาหมด 

แต่ทีนีม้นัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐิโก เป็นสมัมาสมาธิ เราก็ว่าเป็นสมัมาสมาธิ แต่
สมาธิ ดสู ิ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูกบัหลวงตาน่ะ “สมัมาสมาธิของพระพทุธเจ้ามนัไม่มีสมทุยั
เจือปน สมัมาสมาธิของท่านมนัมีกิเลส คือมีสมทุยัเจือปนเว้ย” 

ทีนีส้มัมาสมาธิของเรา ถ้าเรามีกิเลส เราก็ว่าของเราเป็นสมัมาสมาธิ ใครๆ ก็ว่าตวัเอง
ท าถกูต้องท าดีงามทัง้นัน้น่ะ เพราะเราไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบไง แต่ถ้าเราเคยเป็นอย่างนีแ้ล้วเรา
ท าของเราให้ถกูต้องดีงามขึน้มา สมัมาสมาธิคือจิตตัง้มัน่ มีสติรับรู้ตลอดเวลา แล้วชดัเจน 
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เหมือนคนเราลืมตาชดัเจนอยู่อย่างนี ้ เราจะรู้เห็นอะไรผิดถกูหมดเลย ถ้าเราตาฝา้ฟาง เราจะ
เห็นมวั เหน็แล้วอาจจะผิดพลาดได้ใช่ไหม สมัมาสมาธิมนัชดัเจนอย่างนี ้ ถ้าสมัมาสมาธิชดัเจน
อย่างนี ้

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า ถ้าตัง้ใจปล่อยอย่างนัน้ ตัง้ใจเร่ิมต้น หวัเชือ้เลย เราเร่ิมต้น เดีย๋วมนัก็ติด
ไง ขนาดว่าเราตัง้ใจท าดีมนัยงัพาให้ติด พาให้ตกภวงัค์ได้ ไอ้นี่เราตัง้ใจให้ตกภวงัค์เลย เพราะ
เราเหน็แก่ว่าถ้ามนัได้พกัแล้วเดินจงกรมดี คือเรามีเป้าหมายอยากจะถือเนสชัชิกให้ครบ
สมบูรณ์ คือให้ ๑ คืนล่วงไป เราก็พยายามอดทนให้ได้ ๑ คืนไง ทีนีพ้อ ๑ คืน พอมนัง่วงขึน้มา 
ง่วงก็ลบูหน้า เอาน า้แข็งลบูหน้าเลย ซือ้น า้แข็งไว้ เวลาง่วงๆ นะ เอาน า้แข็งลบู นี่มนัตื่นมาชดัๆ 
เลย แล้วน า้แข็งกบัภวงัค์ น า้แข็งยงัดีกว่าเยอะเลย 

ฉะนัน้ ภวงัค์ไม่ให้ตก ถ้าตกแล้วรู้ว่าเป็นต้นคด ต้นมนัจะพาให้เราเสียหายแล้ว น่ากลวั 
เหมือนเอดส์ อีโบลา ทกุคนไม่อยากเป็น เออ! ถ้าเป็นเอดส์หรืออีโบลาดีอย่างหนึ่ง ดีที่เดิน
จงกรมดีไง ดีที่มนัตื่นตวั...มนัไม่คุ้มกนั เป็นเอดส์ เป็นอีโบลา แล้วตื่นตวัเดินจงกรมดี ข้างหน้า
มนัก็ตายน่ะสิ 

น่ีก็เหมือนกัน ตัง้ใจให้ตกภวังค์แล้วดี...ไม่ถูก ไม่ถูก อีโบลาไม่เอา เอดส์ก็ไม่เอา 
เอาปัจจุบันนี ้ ถ้ามันง่วงนอนก็ให้มันง่วงนอน ดกีว่าเป็นอีโบลา เป็นเอดส์ แล้วจะให้
ตื่นตัวอย่างนีไ้ม่เอา 

นี่ก็เหมือนกนั ภวงัค์เป็นแบบนัน้ แต่เร่ิมต้นมนัไม่เหน็โทษไง ถ้าเห็นโทษ ถ้าเป็นทาง
การแพทย์เขารู้เลยว่าถ้าเชือ้อย่างนีม้นัจะให้ผลอย่างนี ้ ถ้าเชือ้อย่างนีใ้ห้ผลอย่างนี ้ ถ้าเชือ้อย่าง
นีม้นัไม่ดี ไม่ดี เราไม่เข้าไปใกล้มนั ไม่เอาเลย ต้องมีวคัซีนป้องกนัอีกต่างหากด้วย ไม่ให้เข้ามา
ใกล้เราเลย นี่โอ้โฮ! ตัง้ใจตกภวงัคเ์ลย ตรงนีเ้ข้าใจผิด แล้วไอ้ที่ว่าตกภวงัค์แล้วมนัภาวนาดี 
เวลาเราเข้าใจผิดนะ เหมือนกบัเชือ้โรคที่เคลือบด้วยน า้ตาล เวลาน า้ตาลกินแล้วหวาน แต่เชือ้
โรคนัน้ให้ผลเป็นผลร้ายกบัร่างกายเรามาก 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเดินจงกรมหตูาสว่าง เคลือบด้วยน า้ตาล แต่ผลของมนั ผลของมนั
ไปข้างหน้า เราตกภวงัค์จนเคยชินนะ แล้วจะแก้นะ แล้วจะทกุข์แบบเรานี ่ เราตกภวงัค ์ เราแก้
มาก่อนแล้ว ถ้าไม่แก้มานะ ตายไปแล้ว ตกภวงัค์ไปก็จบอยู่นัน่น่ะ มนัไม่เจริญก้าวหน้า อยู่แค่
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นัน้น่ะ ไม่มีทางเจริญก้าวหน้ามา แล้วถ้าไปกระทบอะไรที่รุนแรงนะ ไปเลย เพราะอะไร 
เพราะว่ามนัไม่มีภูมิคุ้มกนัทางหวัใจอยู่แล้ว 

แต่ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิ สมัมาสมาธิ ทกุอย่างดีงาม มนัมีภูมิคุ้มกนัทางธรรมะ เพราะมนัมี
ปัญญา มีภูมิคุ้มกนั กระทบกระเทือนอะไร โลกธรรม ๘ มนัก็เป็นอย่างนี ้ ไม่กลวัเลย ถ้ามี
ภูมิคุ้มกนั ไม่มีภูมิคุ้มกนันะ เจออะไรน่ะ ไปเลย นี่ยงัดี ยงัแก้มาได้ แก้มาได้ แล้วเห็นโทษมนั
มาก ตกใจมาก 

ฉะนัน้ เพียงแต่ว่ามนัส าคญัตรงที่ว่าเวรกรรมของคน เพราะมนัไปให้ผู้ถามได้หตูาสว่าง
โพลง คือเราไปมองเห็นเป็นคณุไง เป็นคณุแล้วเป็นของใช้ชัว่คราว คือใช้แล้วจะเป็นประโยชนไ์ง 
แต่เราใช้สิ่งที่ถกูต้องดงีามทัง้หมดดีกว่า เราควรใช้อาวธุขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
ให้ถกูต้อง แล้วมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา นี่ข้อที่ ๒. 

“๓. ตามความเข้าใจของศิษย์ อบุายการอดนอนและการผ่อนอาหารเป็นการทรมาน
ร่างกายธาตขุนัธ์เพ่ือให้การภาวนาดีขึน้ เข้าถงึสมาธิได้ง่ายขึน้ เท่าที่ฟังหลวงพ่อเทศน์ ช่วยให้
ธาตขุนัธ์เบา” ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าเวลาความเห็นของเขา “แตค่วามเห็นของศิษย์ หลกัของมนัคือท า
ให้ร่างกายไม่ต้องพกัผ่อนจนเกินไป” 

อนันีค้ือปัญญาของใครของมนั ถ้าปัญญาของใครของมนันะ ปัญญา ปัญญามนั
กว้างขวาง ขัน้ของปัญญามนัไม่มีขอบเขต ใครคิดอะไรเพ่ือเป็นประโยชน์ได้ทัง้นัน้น่ะ ท าเพ่ือ
ประโยชน์กบัตวั 

ฉะนัน้ “ผลของการนัง่สมาธิ ควรท าอย่างไร” 

ทีนีค้ าตอบ ตอบเร่ืองภวงัคเ์ป็นตวัหลกั ฉะนัน้จะบอกว่า อาวธุ นี่มนัเป็นธุดงควตัร ๑๓ 
เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส เป็นเคร่ืองขดัเกลา อาวธุที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประทานไว้
ให้ พวกเราเป็นผู้ใช้อาวธุ เอาอาวธุขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ดาบสองคม คมหนึ่งไว้ฆ่าศตัรู อีกคมหนึ่งไม่ใช่เชือดคอตวัเอง อีกคมหนึ่งเราไม่เอามาใกล้เรา 
ดาบสองคม คมหนึ่งฆ่าศตัรู แล้วอีกคมหนึ่งพลิกไปฆ่าศตัรูเหมือนกนั อย่าให้เข้ามาท าลายเรา 
วิธีการใช้อาวธุ จบ 
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ถาม : เร่ือง “ต้องวิปัสสนาเลยหรือไม่” 

ขอกรุณาหลวงพ่อแก้ไขข้อบกพร่องของการภาวนาหนอ่ยครับ 

๑. เวลาจิตเข้าสู่ความสงบ อาการตวัโยกคลอนคอืปีติใช่หรือไม่ครับ กระผมก็ท า
ความรู้สึกเฉยๆ พอกายสงบจากอาการแล้วน้อมจิตเข้าสู่วิปัสสนา คือพิจารณากายให้เห็นเป็น
อสภุะ พอจิตจะรวม มนัก็ถอนออกมาบ่อยๆ การปฏิบตัิแบบนีถ้กูต้องหรือไม่ครับ หรือต้องน้อม
เข้ามาให้ช านาญ เพราะจริตถกูกบัการพิจารณาอสภุะ 

๒. เวลาภาวนาผิดทาง เกิดนิมิตคล้ายคอยเตือนหลายๆ อย่าง เช่น เม่ือมีความรู้สึกรัก
ใคร่แว็บเข้ามาในขณะก่อนภาวนา หลงัภาวนาแล้วล้มตวัลงนอน ซึ่งกระผมจะนอนฟังค าเทศน์
จนหลบั พอหลบั ปรากฏนิมิตว่า มีถนนสายหนึ่งลาดเป็นทางขึน้สู่ยอดเขา แต่มนัเอียง มนัแตก 
ในขณะนิมิตรู้ว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกรักผู้หญิงคนหนึง่ พอจิตถอนจากการหลบัก็น้อมมา
พิจารณาว่า ความรักท าให้การด าเนินจิตออกนอกลู่นอกทาง แต่จิตไม่ได้กงัวลแต่อย่างใด คือ
น้อมมารู้เฉยๆ อนันีข้อหลวงพ่อไขข้อข้องใจว่าถกูหรือไม่ครับ 

ตัง้แต่ปฏิบตัิมาไม่เคยพบครูบาอาจารยเ์ลย ตอนแรกปฏิบตัิ เคยเขียนจดหมายไปถาม
หลวงปู่ มหาบวัครัง้หนึง่ ท่านก็บอกว่าให้ปฏิบตัิไปเฉยๆ ถ้าเรารู้เอง อาศยัค าเทศน์ของครูบา
อาจารย์มาเปิดฟังตลอด หรือน้อมมาปฏิบติั จึงขอความเมตตาจากหลวงพ่อด้วย 

ตอบ : อนันีข้้อที่ ๑. เนาะ ที่ว่า “๑. ถ้าจิตเวลาเราพิจารณาสู่ความสงบแล้ว อาการตวั
โยกตวัคลอนเป็นปีติใช่หรือไม่” 

มนัก็ใช่ของมนั ตวัโยกตวัคลอน แต่เรากลบัมาที่พทุโธ กลบัมาที่ปัญญาอบรมสมาธิ มนั
ก็มากลบัมาสู่สมัมาสมาธิ 

“ท าความรู้เฉยๆ พอกายสงบแล้วจะน้อมจิตเข้าสู่การวิปัสสนา พิจารณากายเพ่ือให้เป็น
อสภุะ พอจิตรวม มนัก็ถอน” 

พอจิตรวม ถ้าจิตรวม จิตเป็นสมาธิ เป็นสมาธิ ออกจากสมาธิ พอรับรู้ได้ เราก็น้อมไปสู่ที่
อสภุะ อสภุะคือว่าเห็นอาการ ๓๒ ค าว่า “อาการ ๓๒” คือเส้นผม ขน เล็บ ฟัน หนงั หรืออวยัวะ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เป็นความจริงไง แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามนัยงัไม่ได้ เราก็ใช้สญัญาแค่ร าพึง 
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อาจารย์ใหญ่ ซากศพที่เขาแขวนไว้ทีเ่ขาให้นกัศึกษา เขาศึกษานัน่เป็นทางวิชาชีพ 
เพราะเขาขาดสมาธิ แต่ถ้าเรามีสมาธิ เราไม่ต้องหาอาจารย์ใหญ่ เพราะเรานกึภาพนัน้ได้ ถ้าจิต
เป็นสมาธิ เวลานึกภาพนะ มนัสะเทือน มนัสะเทือนมาก สะเทือนจน โอ้โฮ! มนัสะเทือนหวัใจ
เลย แต่ถ้ามนัจิตไม่สงบนะ มนันึกแล้วมนัจืดๆ เรานึกภาพนัน้ไม่ชดัเจน 

ฉะนัน้ อาศัยความสงบ แล้วเราพิจารณาของเรา ถ้ามันพิจารณาได้ น่ีขัน้ของ
ปัญญาต้องฝึกหัดไง พยายามฝึกหัด ท าความสงบของใจน่ีแหละ พอจิตสงบแล้วให้นึก
เอา ให้นึกเลย พอนึกแล้ว พอนึกขึน้ไปนะ พอนึกขึน้ไป ถ้ามันได้นะ มันได้ มัน
สะเทือน มันเป็นการยืนยันว่าจิตเราสงบ ถ้ามันไม่ได้ ไม่ได้ เรากก็ลับมาพุทโธต่อ 

ทีนีเ้พียงแต่ว่าถ้าท ามา “หลวงพ่อ ผมท ามา ๓๐ ปีแล้วนะ” 

ถ้าอย่างนีแ้ล้วมนัเบื่อไง ถ้าท ามานาน ท าแล้วมนัไม่เจริญก้าวหน้า ถ้าไม่เจริญก้าวหน้า 
แต่ถ้าเจริญก้าวหน้า เจริญก้าวหน้าหรือไม่เจริญก้าวหน้ามนัอยู่ตรงนี ้ ตรงที่จิตสงบแล้วมนัเห็น
แล้วมนัสะเทือน มนัเป็นมรรค ถ้าจิตมนัไม่สงบ มนัก็พยายามฝึกหดัไปๆ 

เหมือนเรา ดสู ิบางคนท าธุรกจิ ๒ ปี ๓ ปี ประสบความส าเร็จเป็นบริษัทใหญ่โตเลย ไอ้
เราท ามา ๓๐-๔๐ ปี บริษัทเรายงักิ๊กก๊อกอยู่อย่างนี ้นี่ก็เหมือนกนั ปฏิบตัิมา ๓๐-๔๐ ปีก็ยงัไม่
ก้าวหน้า ไอ้คนเพ่ิงมาท าธรุกิจเม่ือวานนี ้ โอ้โฮ! บริษัทมนัใหญ่โตเลย นี่เพราะเขามีอ านาจ
วาสนาไง นี่ก็เหมือนกนั ถ้ามนัท าที่บริษัทมนัใหญ่โตขึน้มา เพราะเขาประกอบธุรกจิประสบ
ความส าเร็จ แต่เราท าของเรามนัล้มลกุคลกุคลานอยู่นี่ ก็นี่ไง ถ้าจิตไม่สงบ จิตมนัไม่มีอ านาจ
วาสนา แต่เราก็พยายามฝึกฝนของเรา 

เร่ืองของเวลา คนถามบ่อยว่า ต้องนัง่สมาธิต้องกี่ชัว่โมง กบัคร่ึงชัว่โมง อนัไหนดกีว่ากนั 

เวลาไม่ส าคญั ส าคญัที่ท าแล้วมนัสงบหรือไม่สงบ ถ้ามนัสงบแล้วเราท าของเราตรงนี ้
มนัอยู่ตรงนี ้อยู่ที่ปัจจุบนั ปัจจุบนัตลอด 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราปฏิบตัิของเรา ถ้าบอกว่า “ต้องวิปัสสนาหรือไม่” 
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ธรรมดามันต้องวิปัสสนาแน่นอน ถ้าไม่วิปัสสนา มันแก้กิเลสไม่ได้ วิปัสสนาคือ
ปัญญา ปัญญาการรู้แจ้ง ปัญญาการรู้แจ้งแทงตลอดในกิเลส มันต้องใช้วิปัสสนา 
วิปัสสนาเท่านัน้ถึงจะแก้กิเลส แต่ถ้าไม่มีสมาธิ วปัิสสนาเกิดไม่ได้ 

ถ้าไม่มีสมาธินี่วิปัสสนึก มนัเป็นวิปัสสนึกแล้วจิตมนัเป็นได้หลายหลาก จิตนีม้นัคิดเอง 
จิตมนัจินตนาการเอง จิตมนัน้อมน าไปเอง มนัเห็นเอง มนัสร้างหนงั มนัเป็นจินตนาการ แล้ว
จินตนาการมนัเป็นได้ทัง้นัน้น่ะ จิตนีเ้ป็นได้หลายหลากนกั ย้อนกลบัไปเนสชัชิกเม่ือกีน้ี ้ก็นี่ จิต
มนัเป็นได้หลายหลากนกั พอไปนัง่ตกภวงัค์ มนัสว่างโพลงเลย นี่มนัหลอก มนัเอาเชือ้มาหลอก 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าจิตมนัเป็นสมาธิ มนัสะเทือนไง มนัต้องวิปัสสนาแน่นอน แต่วิปัสสนา
มนัก็ต้องฝึกหดันี่ไง ถ้ามนัฝึกเป็น มนัฝึกได้ มนัก็ได้ ถ้ามนัฝึกเป็น พยายามฝึก เห็นไหม 
พยายามฝึกของเรา ฝึกหดัของเรา 

นี่เขาบอก ตัง้แต่ปฏิบตัิไม่เคยเจอใครเลย เขียนหนงัสอืไปถามหลวงตาหนเดียว 

เพราะเราถือว่าเราท าได้ไง เราก็ต้องพยายามท าของเรา 

ฉะนัน้ที่ว่า ถ้าวิปัสสนามนัต้องวิปัสสนาอยู่แล้ว ทีนีม้ันเขียนมาโชว์วาสนาเสียด้วยนะว่า 
“๒. เวลาภาวนาไปถ้าเกิดรักผู้หญิง...” เขาว่าอย่างนัน้เลยนะ “...มนัจะเกิดนิมิต” 

อนันีม้นัก็เป็นวาสนานะ เขาบอกว่า การภาวนาผิดทางมนัจะเกิดนิมิตเลย เม่ือหลาย
เดือนมาแล้วความรู้สึกแว็บขึน้มาว่าไปชอบผู้หญิง เวลาภาวนาไปแล้ว เวลาออกจากภาวนามา
นอน นอนแล้วมนัเห็น เห็นหนทางมนัเอียง หนทางมนัแตก คือหนทางที่ไม่ควรเดิน เราบอกว่า 
นิมิตอย่างนี ้ ที่ว่าอารมณ์ที่ความรักผู้หญิงนัน้น่ะ แต่พอมนัเห็นแล้ว ออกจากนิมิตมนัก็มา
ใคร่ครวญ มาเตือนตวัเองไง 

เออ! อย่างนีมี้เหตมีุผล มีเหตมีุผล เห็นไหม เพราะว่าถ้าจิตใจของเรา ถ้าเราวางอารมณ์
ไว้ไม่ดี แล้วนิมิตที่เกิดขึน้มามนัเตือน เราวางอารมณ์ ความรัก ความชงั ความชอบ อารมณ์เกิด
จากจิต แล้วเราวางอารมณ์ เสวยอารมณ์ เราวางอารมณ์อย่างไรกบัเรา 

ถ้าเป็นทางโลกก็วางบิลไง จ่ายมา วางบิลเลย วางบลิก็ซือ้อารมณ์เราจากหวัใจเรา ทนีี ้
เขาวางอารมณ์ อารมณ์ไปวางไว้ รักผู้หญิง แล้วพอวางบิลแล้วจ่ายแล้ว พอนอนหลบัขึน้ไป ฝัน
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เลย ฝันว่าอย่างนัน้มนัเตือนขึน้มา จ่าย พออย่างนัน้ เราจ่ายไปแล้วก็จบ ฉะนัน้ พอจ่ายไป จบ 
มนัมีสติมีปัญญาขึน้มา 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “แล้วควรท าอย่างไรถ้านิมิตมนัเกิดขึน้อย่างนีแ้ล้วเราจะท าอย่างไร 
หลวงพ่อมีอะไรแนะน าขึน้มา” 

ถ้าแนะน าขึน้มา เขาบอกว่า “ตัง้แต่ปฏิบตัิมาไม่เคยไปหาครูบาอาจารย์องคไ์หนเลย 
ตัง้แต่ตอนปฏิบตัิครัง้แรกเคยเขยีนจดหมายไปถามหลวงตามหาบวัครัง้หนึง่” 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเขียนไปถามหลวงตาครัง้หนึง่ ถ้าหลวงตาท่านตอบ เอาหลกัอนั
นัน้น่ะ เวลาหลวงตาท่านตอบปัญหาของใคร เขาจะเก็บจดหมาย จะเก็บค าตอบนัน้ แล้วเก็บไว้
ไปพิมพ์เป็นหนงัสือ พิมพ์หนงัสือแจกประชาชนคนอื่นต่อไป คนถามได้ประโยชน์ไปแล้ว คนอ่ืน
ยงัได้เอาประโยชน์นัน้ เอาค าถามนัน้เป็นประโยชน์กบัคนอ่ืนนะ เหมือนยา ยาเขาคิดค้นขึน้มา
เพ่ือรักษาโรค แต่รักษาโรค รักษาโรคคนป่วยหายแล้ว คนป่วยอ่ืนๆ ก็ได้ใช้ยานัน้ด้วย คนป่วย
อ่ืนๆ เขาได้ใช้ยาที่รกัษานัน้ด้วย 

นี่ก็เหมือนกนั ธรรมโอสถของหลวงตาที่ตอบมา ถ้าเขาเก็บรวบรวมไว้ ลกูศิษย์ลกูหาเก็บ
รวบรวมไว้แล้วพิมพ์เป็นหนงัสือแล้วแจก ยานีไ้ด้รกัษาคนอ่ืนด้วย นี่ก็เหมือนกนั เรารักษาคนอ่ืน
ด้วย แล้วเราดแูลเรา ปฏิบตัิของเราให้เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก พยายามท า 

ถ้าว่า “ต้องวิปัสสนาไหม” 

ต้องวิปัสสนาแน่นอน แต่วิปัสสนาต้องมีสัมมาสมาธิ ถ้าไม่มีสมัมาสมาธิ มนัเป็น
จินตนาการ แล้วจินตนาการนะ ถ้าจินตนาการของกเิลสนะ ในปัจจุบนันีแ้ม้แต่สมาธิยงัไม่รู้จกั 
ถ้าสมาธิยงัไม่รู้จกั เราไม่รู้จกัเงิน แล้วใช้เงินได้อย่างไร ศีล สมาธิ ปัญญา คนมีสติแล้วมีปัญญา 
ไม่มีสมาธิ มนัใช้เงินอย่างไร มนัก็เงนิปลอมไง เงินด า ต้องมีน า้ยาล้าง ไม่มีน า้ยา ล้างไม่ได้ เงนิ
ด าไง ต้องล้างด้วยน า้ยาก่อน ให้เขาหลอกอยู่อย่างนัน้น่ะ แล้วหลอกคือใครล่ะ กิเลสมนัหลอก
ไม่มีเขาหรอก เราหลอกตวัเราเอง ถ้าเราเป็นจริงนะ พยายามปฏิบตัิ 

ที่เราพดู พดูให้เห็นว่า ถ้าปฏิบตัิมาเนิ่นนานแล้วท าไมยงัไม่ได้อะไรเป็นชิน้เป็นอนั คนอ่ืน
เขาปฏิบตัิ ๒-๓ วนั เขาได้เป็นชิน้เป็นอนั 
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โกหกทัง้นัน้ ไอ้ที่ว่าได้ๆ มา ได้อะไร ได้กระดาษมาคนละใบ เวลาไปอบรมมานะ พอจบ
ก็แจกประกาศไปแขวนรอบบ้านเลย ถามมนัว่าสมาธิเป็นอย่างไร ไม่รู้จกั ยิ่งมรรคผลแล้วไม่ต้อง
พดูถึง แต่ฉันไปมาหมดแล้วนะ ดสู ิ โครงการนัน้โครงการนี ้ โครงการรอบบ้านเลย เวลาเขาได้ 
เขาได้ใบประกาศ 

แต่ของเราได้สติได้ปัญญา ถ้าได้สติได้ปัญญานะ ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ต้องพูดธรรมะได้ถูกต้องชัดเจน หลวงตาท่านพูดบ่อย ถ้ารู้ถ้าเห็นนะ พูดทันที
เลย แต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นนะ พูดอย่างไรก็ผิด 

ฉะนัน้ เขาถึงไม่กล้าพดู เวลาอวดกนัก็อวดกนัใบประกาศ อบรมโครงการนัน้โครงการนี ้
ทกุโครงการเลย แต่ในหวัใจมืดบอด มืดบอด 

แต่ของเรา เราไม่มีกระดาษสกัใบหนึง่ แต่เราปฏิบตัิกนัเพ่ือความชุ่มชื่นในหวัใจ แล้วถ้า
เราพดู นี่พดูทกุวนั คนพดูมากต้องผิดมากๆ นี่พดูทกุวนั วนัละหลายรอบ ความผิดเยอะแยะให้
จบักนัเอาเอง แต่ถ้ามีสติปัญญานะ จบัแล้วท าให้มนัถกูต้อง 

อนันีม้นัเป็นจากใจดวงหนึง่สู่ใจดวงหนึ่ง ใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ ใจของครูบาอาจารย์
ท่านมีสจัจะ หลวงตาทา่นบอกว่า จิตใจของท่านเป็นบ่อน า้อมฤต บ่อน า้อมตธรรม ตกัไม่มีวนั
หมด ในจิตใจของหลวงตาตกัดื่มไม่มีวนัจบวนัสิน้ บ่อน า้ในใจของหลวงตาเรานี่ น า้อมฤต น า้
อมตธรรม ไม่มีวนัจบไม่มีวนัสิน้ นี่จากใจดวงหนึง่สู่ใจดวงหนึ่ง ถ้าใจอย่างนัน้ออกมา มนัเป็นสจั
ธรรมตลอด แต่ถ้าเป็นใบประกาศรอบตวั เอาไว้เผาศพ เอวงั 


