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ถาม : เร่ือง “สต”ิ 

กระผมนอนภาวนาครับ ตอนนัน้เข้าไปเจอสิ่งน่ากลวัมากครับ กระผมก าหนดลมหายใจ 
แต่เผลอลืมพทุโธครับ เข้าไปเจอกบัอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่น่ากลวั 

ตอนนัง่สมาธิ สติดีมาก แต่นัง่ไม่ได้นานครับ หรือเดินจงกรม สติดีมากครับ กระผมชอบ
เดินจงกรมมากที่สดุครับ กระผมภาวนาที่บ้านครับ จึงไม่สะดวกเดินจงกรมได้ครับ กระผมจึง
นอนภาวนา เผลอลืมพทุโธ ไปเจอสิ่งที่น่ากลวัมากๆ จงึเข้าใจกบัตวัเองว่าสติส าคญัมากๆ ครับ 

ขอกราบหลวงพ่อช่วยชีแ้นะวิธีท าให้สติเข้มแข็งด้วยครับ และการนัง่สมาธิอย่างถกูวิธี
ด้วยครับ ขอกราบนมสัการ 

ตอบ : การท าให้สติเข้มแข็ง ทกุคนต้องฝึกสติๆ หลวงตาจะพดูประจ าว่า การภาวนา
หรือการฝึกหดัของเรา ถ้าขาดสติแล้วเป็นมิจฉาทัง้หมด แต่ถ้ามนัจะเป็นสมัมาทิฏฐิหรือความ
ถกูต้องดีงามต้องมีสติ 

ฉะนัน้ ค าว่า “สต”ิ สติคือความระลึกรู้ ความระลึกรู้ สติก็คือสติไง สติไม่ใช่ปัญญา สติก็
คือสต ิค าว่า “สต”ิ ขึน้มา สติในตวัของสติเองคือการระลึกรู้อยู่ ทีนีส้ติมนัส าคญัมากนะ ส าคญั 
ความระลึก ระลึกโดยสามญัส านึก เห็นไหม เพราะมนัมีสต ิแล้วมหาสติ สติอตัโนมตัิ 

คนไม่ภาวนาจะไม่เข้าใจเร่ืองสตินะ สติกเ็หมือนเรา อย่างเด็กๆ ที่มนัสมบูรณ์ของมนั 
มนัก็สมบูรณ์ของมนัใช่ไหม แล้วถ้าผู้ใหญ่ของเราละ่ แล้วถ้านกัวิทยาศาสตร์ล่ะ เขาใช้สติ
เหมือนกนันะ แต่สติของเขาจะแน่วแน่ แล้วมนัจะลงลกึแตกต่างกนั นี่พดูถงึสติ นี่สติโดยสามญั
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ส านึกของเรานะ แต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัินะ มนัมีสติ แล้วมหาสต ิคือมหาสติมนัจะเร็ว
กว่าสติเยอะมากเลย นี่พดูถึงว่าสตเิฉยๆ นะ 

ถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบตัิ เราพดูกนัทางโลก ทางวิทยาศาสตร์ไง คือค าว่า “สต”ิ ก็สมบูรณ์
แล้ว สติก็คือสติ แล้วสติก็ตายตวัว่าสติอย่างนัน้ แล้วสติมนัมีพลัง้เผลอ มนัมีสมบูรณ์ มนัมีปาน
กลาง ค าว่า “สต”ิ แล้วสติก็ส่วนสตินะ เวลาเป็นมหาสติ เพราะมหาสติมนัจะเร็ว เร็วกว่าสติ
เยอะมากเลย แล้วพอสติอตัโนมตัิ สติอตัโนมตัิคืออรหตัตมรรค เพราะเวลาเป็นอรหตัตมรรค
ขึน้มา มนัจะเป็นญาณ มนัจะเป็นญาณที่รู้เท่าทนักนัตลอดเลย มนัจะตามกนัตอนนัน้เลย 

แต่ถ้ามนัเป็นสติ นี่พดูถึงค าว่า “สต”ิ เขาถามค าว่า “สต”ิ ทีนีค้ าว่า “สต”ิ สติต้องการใน
ทกุที่ทกุสถาน แม้แต่เด็ก เด็กถ้ามนัมีสติ การศึกษาการเรียนมนัก็ดี เด็กถ้ามีสติท าส่ิงใดมนัก็ไม่
พลัง้พลาด แต่ธรรมดาของเด็ก ธรรมดาของเด็กมนัก็พลัง้เผลอ คือมนัเที่ยวเล่นของมนัโดย
ความไร้เดียงสา มนัเป็นอย่างนัน้น่ะ ถ้าสติอย่างนัน้มนัก็เป็นสต ิ

ฉะนัน้ ค าว่า “สติๆ” สติสมบูรณ์มนัก็สติสมบูรณ์ ที่ว่าสติเราดี ทีเ่ราจะมาสนใจเร่ืองการ
ภาวนา เพราะเรามีปัญญา ปัญญาของเรา เราได้ฟังไง เห็นไหม สตุมยปัญญา จินตมยปัญญา 
ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่มนัจะเกิดขึน้ ปัญญามนัเกิดขึน้มนัท าให้เราฉงนสนเท่ห ์

แต่ก่อนเราก็มีความคิดของเราอย่างนี ้พอมนัมีปัญญาขึน้มาเป็นแง่มมุป๊ับ “เออ! เราจะ
หยดุท าไม เราจะท าอะไร” อนันีม้นัคืออะไร อนันีเ้ป็นสติหรือเปล่า...ไม่ใช่ สติมนัยบัยัง้ไง สติมนั
ยบัยัง้ให้เราได้คิด แต่ความคิดไม่ใช่สติ ไม่ใช่ สติเป็นสติไง เห็นไหม มนัถึงมีมรรค ๘ 

เวลามรรค ๘ สติชอบ ปัญญาชอบ งานชอบ ระลึกชอบ งานยงัไม่ใช่สตเิลย สติเป็นสต ิ
งานเป็นงาน งานชอบหรือไม่ชอบ ท าผิดหรือท าถกู สต ิสมัมาสติ มิจฉาสติ ปัญญา มนัมิจฉา
ปัญญา สมัมา สมัมาทิฏฐิคือปัญญาถกูต้อง มิจฉา ถ้ามิจฉามนัก็ผิดหมดน่ะ ค าว่า “ผิด” ตอนนี ้
มนัมีกิเลสมาอย่างนัน้ไง 

นี่เราพดูถึงค าว่า “ถ้าจะฝึกให้สติสมบูรณ์” 

สติมันก็คือสตินะ แต่สติ ในค าว่า “สติ” สติมันต้องประกอบไปด้วยทุกกิริยา 
ทุกๆ การเคลื่อนไหว เพราะสตินีส้ าคัญมาก ส าคัญมากจริงๆ 
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ทีนีค้ าว่า “สต”ิ ถ้าพดูถึงสต ิ เหมือนกบัอเุบกขา อเุบกขาคือการวางเฉยอยู่ ถ้าการวาง
เฉยอยู่ ทีนีค้นไม่เข้าใจนะ พอเราพิจารณา ทกุคนจะมาถามว่าอเุบกขาคือนิพพานนะ บางคน
เข้าใจอย่างนัน้ เข้าใจว่าอเุบกขาคือนิพพาน คือวางเฉย วางได้หมด เป็นอเุบกขา 

เราบอกไม่ใช่ คนละเร่ืองเลย อเุบกขาเป็นอเุบกขา อเุบกขามนัจะเป็นนิพพานได้อย่างไร 
มนัมีสขุกบัทกุข์ใช่ไหม มนัมีสขุเวทนา ทกุขเวทนา เวลาอเุบกขา มนัก็วางเฉย มนัเป็นตรงกลาง 
วางเฉย เหมือนกบัว่าสกัแต่ว่า สกัแต่ว่าคืออเุบกขา อะไรก็สกัแต่ว่าๆ เป็นอเุบกขา คือมนัสกัแต่
ว่า เราวางเฉยไง วางไว้ได้ นี่อเุบกขา แล้วอเุบกขามนัจะตัง้อยู่ได้ไหม อเุบกขาเหมือนตาชัง่ 
เดี๋ยวมนัก็เอียงซ้ายเอียงขวา มีน า้หนกัมนักดหรือเปล่า ไม่กดมนัก็ไป อเุบกขา เดี๋ยวมนัก็ไปชอบ
หรือไม่ชอบ อเุบกขานี่ 

ทีนีอ้เุบกขา แต่ถ้าผู้ที่ปฏิบตัิใหม่ เพราะมีคนเคยเข้าใจว่าอเุบกขาคือนิพพาน เขาบอก
เขาอยู่กบัอเุบกขาแล้วเขาเป็นนิพพาน 

เราบอกว่าเป็นไปไมไ่ด้ แต่มนัเป็นแบบว่าผู้ที่ไร้เดยีงสาเขามาศึกษาแล้ว พอศึกษาแล้ว
เข้าใจว่าอย่างนัน้ก็เป็นอย่างนัน้ แต่ผู้ที่ปฏิบตัินะ ไอ้ทฤษฎีการศึกษานัน้มนัเป็นธรรมะขององค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัเหมือนกบัการศึกษานัน้เป็นต ารา เขียนมาจากศาสตราจารย ์
แต่พวกเราเป็นพวกอนบุาลเพ่ิงเรียน ค าศพัท์เรารู้หมด เราอ่านได้ แต่เราไม่เข้าใจหรอก เราไม่
เข้าใจความหมายนัน้ 

นี่ก็เหมือนกนั ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถกูต้องดีงามทัง้หมด แต่เรา
ไปศึกษา เราอ่านแล้วเราเข้าใจ เราเข้าใจ มีคนบอกว่าอเุบกขา เขาบอกเขาอเุบกขาธรรม เขาคิด
ว่าอเุบกขาคือนิพพาน 

ภาษาเรานะ หยาบมาก ไร้เดียงสามาก เพราะนพิพานมนัยงัไปอีกไกลเลย เพราะ
นิพพานไปท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายตวัตน ท าลายมานะ ๙ เสมอเขา ส าคญัว่าเสมอ
เขา สงูกว่าเขา ส าคญัว่าสงูกว่าเขา ต ่ากว่าเขา ส าคญัว่าต ่ากว่าเขา ทัง้ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง แต่
มนัส าคญัก็ผิดแล้ว 
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เราต ่ากว่าเขา มนัก็ต ่ากว่าเขาจริงๆ ใช่ไหม ส าคญัวา่ต ่ากว่าเขา นี่มานะเกิดแล้ว เรา
เสมอเขา มนัก็เสมอเขาจริงๆ นี่แหละ แต่เราส าคญัวา่เสมอป๊ับ มานะเกิดทนัที เราสงูกวา่เขา 
ถ้าเราไม่ส าคญัตนมนักไ็ม่เป็นไร มนัก็สงูต ่าโดยธรรมชาติ สงูต ่าโดยข้อเท็จจริงใชไ่หม แต่เราไป
ส าคญัว่าสงูกว่าเขา เสร็จเลย ก็เราไปส าคญัว่าสงูกวา่เขา แต่จริงๆ ก็สงูกว่าเขาจริงๆ นี่แหละ 
แต่มนัก็สงูกว่าเขาโดยข้อเท็จจริง แต่เราไม่มีตวัตน ไม่มีมานะ ไม่มีทิฏฐิมานะที่จะไปส าคญัตน
ไง ทัง้ๆ ที่สงูกว่าเขานี่แหละ ส าคญัว่าสงูกว่าเขากจ็บแล้ว 

ทีนีค้ าว่า “ส าคญัตนๆ” ถ้าไม่มีเรา จะส าคญัได้ไหม พระอรหนัต์จะไปท าลายภวาสวะ 
ท าลายภพ ท าลายจิต ทีนีค้ าว่า “ภพ” มนัก็ไม่ใชจ่ิตหรอก จิตนีเ้ขาเรียกว่าจิตใจ เขาแทนกนั แต่
ค าว่า “ภพ” เป็นที่เลย ฉะนัน้ เวลาพระอรหนัตเ์ขาไปท าลายตรงนัน้ ไปท าลายภวาสวะ ท าลาย
ภพ ท าลายชาติ พอท าลายแล้ว พอมนัท าลายตรงนัน้แล้วมนัไม่มีฐานที่ ไม่มีถิ่นก าเนิด คือ
ท าลายถิ่นก าเนิด ท าลายที่มาที่ไปหมดเลยล่ะ นัน่พระอรหนัต์ มนัเป็นอเุบกขาไหม 

อเุบกขามนัต้องมีตวัตนของเราถึงเป็นอเุบกขา โอ๋ย! อเุบกขามนัเป็นเวทนา ๓ ง่ายๆ เลย 
ฉะนัน้ นี่พดูถึงอเุบกขาไง 

ฉะนัน้ ค าว่า “สต”ิ เพราะค าว่า “สต”ิ เราพยายามจะอธิบายให้เข้าใจว่าสติมนัก็คือสติ ที
นีค้ าว่า “สต”ิ สติมนัคือสตินะ ทีนีม้นัส าคญัไหม ส าคัญ แต่มนัไม่ใช่ปัญญา มนัไม่ใช่เวทนา มนั
ไม่ใช่อะไรทัง้สิน้ สติก็คือสต ิเวทนากเ็ป็นเวทนา แต่มนัส าคญั ส าคญัที่ว่าเราเองไปคลกุเคล้ากนั
ไง เวลาคิดพร้อมสติก็คิดว่าเรามีสติ เราก็คิดได้ใช่ไหม เราก็ อ๋อ! สติมนัต้องมีความคิดด้วย มี
อย่างนีด้้วย มนัถึงเป็นสติ แต่ความจริงมนัไม่ใช ่

มนัเกิดจากสติสมบูรณ์ เราถงึยัง้คิด แล้วมีความคิดต่อเนื่องได้ มนัต่อเนื่องกนัมาไง นี่
มรรค ๘ ไง เวลามรรค ๘ มนัต้องมีมรรคมนัสมบูรณ์ไง ถ้าสติสมบูรณ์ เห็นไหม โอ้โฮ! เราแจ่ม
ชดัเลย มนัไม่คิด มนัไม่คิด สติสมบูรณ์มาก จิตไม่ขยบัเลย แล้วมรรคมนัจะเดินไปได้ไหม มนั
เป็นไปไม่ได้ มนัมีส่ิงใดเด่นไม่ได้ 

ทีนีค้ าว่า “เด่นของเรา” ดสู ิ เจโตวิมตุติ เจโตวิมตุติเด่นโดยสมาธิ เพราะสมาธิเขา
เข้มแข็งของเขา เพราะว่าเขาสมาธิเข้มแข็ง จิตตัง้มัน่ แล้วเวลาพิจารณาของเขาไป พิจารณา
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โดยจิตน า สมาธิน า สมาธิเป็นหวัหอก แต่มนัก็ต้องเคลื่อนไปพร้อมกบัมรรค ๘ แต่มนัมีสมาธิ 
คือว่าจิตตัง้มัน่นีเ้ป็นหวัหอก 

ปัญญาวิมตุติ ปัญญาวิมตุตินี่ปัญญาเป็นหวัหอก ปัญญาเป็นหวัหอกคือปัญญาน าไง 
แต่มนัก็ต้องเคลื่อนไปพร้อมกบัมรรค ๘ มนัต้องเคลื่อนไปพร้อมกบัสติ พร้อมกบัสมาธิ พร้อมกบั
งานชอบ งานชอบคือท าถกูต้อง ถ้างานไม่ชอบคือท าผิดไง ท างานเหมือนกนั แต่งานไม่ชอบ แค่
งานชอบมนัก็เป็นอย่างนัน้ ทีนีม้นัต้องสมบูรณ์ของมนัไป 

นี่พดูถึงว่า เพราะค าว่า “ฝึกสติ” เราอ่านค าถามแล้วเราเข้าใจว่าผู้ถามคือเข้าใจรวมกนั
หมดไง คลกุเคล้ากนัหมดว่า เพราะสต ิ ภาวนาแล้วสติมนัดี แล้วสตดิีแล้ว เพราะมนัพลัง้เผลอ
มนัถึงได้ไปเห็นภาพที่น่ากลวั พอเห็นภาพน่ากลวัก็จะไปแบบว่า ถ้าสติสมบูรณ์ก็จะไม่เจอภาพ
นัน้ 

เจอ ยิ่งเจอชดัเข้าไปอีก สติสมบูรณ์ชดัเจนขึน้มา เวลาไปเห็นภาพ ภาพจะชดัเจนมาก 
สติมนัท าให้การกระท าเราสมบูรณ์ขึน้มา ทีนีก้ารกระท าสมบูรณ์ขึน้มา ความเห็นถกูหรือ
ความเห็นผิด ถ้าความเห็นถกูต้อง เห็นแล้วมนัปล่อยวางได้มนัก็จบ ถ้ามนัเห็นแล้วมนัปล่อยวาง
ไม่ได้ สติจะมีประโยชน์อะไร 

สติส าคัญ ส าคัญที่มันให้การกระท านีส้มบูรณ์ แต่ความสมบูรณ์นัน้ถ้ามันไม่มี
ปัญญาแยกแยะแล้ว มันจะสมบูรณ์ต่อไปอีกไหม มันสมบูรณ์มาแล้วมันต้องมีปัญญา
ไง ถ้าปัญญามันแยกแยะขึน้มา มันถึงว่าสติกับปัญญามันคนละเร่ืองกัน 

แต่ทีนีเ้วลาคนละเร่ืองกนั แล้วทกุคนมีความถนดั เขาเรียกจริต มีความถนดั ถ้าเจโต
วิมตุติถนดั อย่างที่เรายกบ่อย อย่างเช่นหลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค าดี ถ้าเป็นเจโตวิมตุติ หลวงปู่
เจี๊ยะ พิจารณากายโดยเห็นกาย พวกนีเ้ป็นเจโตวิมตุติ 

ถ้าปัญญาวิมตุติ หลวงตา หลวงปู่ ดลูย์อย่างนี ้ถ้าปัญญาวิมตุติ นี่ปัญญาน า ถ้าปัญญา
น า ดสู ิ หลวงตาท่านสอนเร่ืองปัญญาอบรมสมาธิ หลวงตาท่านเป็นคนเทศน์แล้วเขียนหนงัสือ 
“ปัญญาอบรมสมาธิ” 
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ถ้าพดูถึงเราถือด้วยความเถรตรงนะ “มนัจะมีไปได้อยา่งไร มนัก็ต้องสมาธิอบรมปัญญา 
เพราะศีล สมาธิ ปัญญา มนัไม่มีปัญญาอบรมสมาธิ” 

แต่ด้วยความช านาญ ด้วยความช านาญของตน แล้วท าแล้วได้ผล ถึงเอาองค์ความรู้ใน
การกระท านัน้มาอธิบายให้พวกเรา แล้วชีแ้นวทางให้พวกเราเป็นทางเลือกได้อีกทางเลือกหนึง่ 
นี่ถ้าปฏิบตัิได้จริง 

ฉะนัน้ เราจะพูดให้ท าความเข้าใจกันว่า สติก็คือสติ สติคือการระลึกรู้ ถ้าสติ
พลัง้เผลอ การกระท านัน้เป็นมิจฉาทัง้หมด ถ้าสติสมบูรณ์ การกระท านัน้จะเป็น
สัมมาทิฏฐิ จะเป็นความเห็นที่ถกูต้อง ทีนีค้วามเห็นที่ถูกต้อง คนเราเวลาจะคิดได้ หรือ
ภาวนาแล้วถ้าปัญญามันพิจารณาตามทันแล้วมันจะวาง 

ทีนีพ้อวาง เราไม่ได้คิดเลยหรือ มนัมีแง่มมุ เพราะปัญญามนัแยกแยะ ปัญญามนัจบั
ต้อง แล้วปัญญามนัตีแผ่ แต่มนัก็ต้องมีสมาธิใช่ไหม เพราะหลวงตาท่านใช้ค าว่า สมาธิเหมือน
เกี่ยวข้าว สมาธิคือรวบข้าวไว้ ปัญญาคือเคียว แต่ถ้ามนัไม่มีสมาธิไปรวบข้าวไว้ เราจะไปเกี่ยว
ข้าวอย่างไร เกีย่วอากาศใช่ไหม 

สมาธิมนัรวม มนัไล่ต้อนความคิดเราเข้ามา แต่มนัจะเกี่ยวได้ด้วยเคียว นี่สมาธินะ แล้ว
มนัจะสมบูรณ์ด้วยสติ เพราะไม่มีสติ เราจะไปรวบข้าวเข้ามาได้ไหม รวบอากาศใช่ไหม ไปรวบ
ต้นหญ้าหรือ เขาจะเกี่ยวข้าว เขาไม่ได้เกีย่วหญ้า จะไปรวบอะไร ถ้าสตไิม่สมบูรณ์ เราจะไป
รวบอะไร เราต้องรวบข้าวเข้ามา 

หลวงตาท่านสอนว่า สมาธิมนัจะไล่ต้อนกิเลสเข้ามา รวบเข้ามา แล้วมนัขาดไม่ได้ มนั
จบไม่ได้ มนัจะจบได้ด้วยเคียวเกี่ยว เคียวคือปัญญา เวลาจบต้องจบด้วยปัญญา แต่ปัญญา
นัน้น่ะ ถ้ามนัไม่มีสมาธิรวบข้าวเข้ามา มนัจะไปเกี่ยวอะไร มนัก็เกี่ยวความฟุ้งซ่านไง เกี่ยวสิง่ที่
เราจินตนาการไง เราเข้าใจว่า เราเข้าใจ แต่ไม่ใช่ความจริง 

แต่ความจริง จิตตัง้มั่น จิตตัง้มั่นแล้วมันเหน็กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรม
ตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริงมันสะเทือนหัวใจ ถ้าสะเทือนหัวใจ มันรวบ
เข้ามาแล้ว สมาธิไปรวบเข้ามา แล้วถ้ามีปัญญาแยกแยะเข้าไป พร้อมสติทุกอย่างนะ 
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สมาธิก็เกิดจากสติ ปัญญาก็เกิดจากสติ สิง่ที่จะเกิดขึน้ เกิดขึน้จากสติทัง้นัน้ แตไ่ม่ใช่
สต ิเกิดขึน้จากสติทัง้นัน้ เพราะสตินีท้ าให้เราจงใจ ท าให้เราท างานถกูต้องดงีามใช่ไหม ถ้าขาด
สต ิเละหมดเลย 

ทีนีเ้ราพดูวนันี ้เราจะพดูให้ผู้ภาวนาเห็นว่า สติส าคญัมาก แต่เวลาเราคิดว่าเราจะระลึก
รู้ เราจะฝึกสติให้สมบูรณ์ แล้วปัญญาล่ะ 

จริงๆ สิ่งที่แก้ไข สิ่งทีเ่ข้าใจนีค้ือปัญญาทัง้นัน้นะ แตม่นัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญา
เกิดจากการกระท า ปัญญาเกิดจากภาวนา ไม่ใชส่ตุมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา 
ปัญญาเกิดจากการท่องจ า ปัญญาเกิดจากการฟังจากคนอ่ืนมา แล้วเอาความรู้อนันัน้มา
ส าเร็จรูปว่าเป็นของเรา เพราะเป็นของเรามนัเข้ากนัไม่ได้หรอก 

น า้ในแก้วหนึ่ง กบัในแก้วเราว่างเปล่า แต่เรามองน า้ในแก้วที่มีน า้ เรากเ็ข้าใจว่าแก้วเรา
มีน า้เหมือนกนั มีไหม ไม่มี ถ้าแก้วที่มีน า้ แก้วของครูบาอาจารย์ที่มีน า้ ในแก้วนัน้มีน า้ มนั
สมบูรณ์ของมนัใช่ไหม นัน่ท่านบอก นี่ปัญญาๆ 

แล้วเราก็ศึกษาๆ เราก็มีแก้วแก้วหนึ่งก็คือความเห็นของเรานี่แหละ นี่คือสญัญา คือจ า
มา คือส าเร็จรูปมา แต่ในแก้วนัน้ไม่มีน า้ คือมนัไม่มีการกระท าของเรา ไม่มีภาวนามยปัญญา 
ไม่มีองค์ความรู้จริงของเรา 

เวลาปฏิบัติเขาท ากันอย่างนี ้ น่ีภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติคือเราปฏิบัติเอา
ประสบการณ์ คือเอาข้อเท็จจริงเกิดจากการกระท าของเรา ถ้าการกระท าของเราป๊ับ 
เราจะตักน า้ เราจะหาน า้มาใส่แก้วนี ้

นี่ก็เหมือนกนั จิตใจของเรามีสติแล้ว มีสมาธิแล้ว เราฝึกหดัใช้ปัญญา มนัท าได้ไหม ถ้า
มนัท า ไอ้แง่มมุอนันัน้น่ะมนัท าให้แก้วที่มีน า้กบัแก้วที่ไม่มีน า้ น า้หนกัก็ต่างกนั ความชืน้ก็
ต่างกนั มวลในแก้วก็ต่างกนั 

นี่ก็เหมือนกนั จิตที่มนัมีปัญญาที่มนัพิจารณาของมนัไป มนัมีความรู้อย่างนีข้ึน้มา ถ้ามี
ความรู้ขึน้มา วนันีพ้ยายามจะพดูว่า สติก็คือสต ิส าคัญมาก แต่ไม่ใช่ปัญญา ไม่ใช่สมาธิ ไม่ใช่
อะไรทัง้สิน้ สติมนัเป็นสติจริงๆ 
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แต่พวกเราอารมณ์หนึ่งแม่งมีพร้อมเลย ความคิดหนึง่มนัมีพร้อมไง แล้วก็จะมาคิดว่า
สติๆ เพราะอะไร 

เพราะครูบาอาจารย์ของเราพยายามยืนยันว่าสติส าคัญมาก สติส าคัญมาก 
เพราะสติมันเป็นจุดเร่ิมต้น มันเป็นจุดเร่ิมต้นท าให้เราท าความดีงามกัน ท าความถูก
ต้องกัน 

ทีนีส้ติก็คือสติ ทีนีส้ติส าคญัมาก สติส าคญัมาก แต่เวลาเราเคลื่อนไหวไป เราต้องรู้สิ รู้
ว่าสิ่งที่จ ามา เวลาครูบาอาจารย์ท่านจะแยกได้ว่าสญัญา สญัญาคือความจ าได้หมายรู้ สญัญา
คือของยืม สญัญาคือเงินกู้  แต่ถ้ามนัเป็นปัญญานีเ่งินสด เงินเย็น ไม่ใช่เงนิกู้  เงินเรา ถ้าปัญญา
เกิดอย่างนี ้แต่ถ้าไปฟังมาศึกษามา นัน่เงินกู้  สญัญา 

แต่โทษนะ จะพดูให้เข้าใจหรือจะพดูให้งงวะเนี่ย ไอ้คนฟังยิ่งฟังยิ่งงงหรือยิ่งเข้าใจ 
เพราะค าถาม เดี๋ยวเราจะแยกค าถามให้เห็นว่าเขามีความเข้าใจอย่างไร เราอ่านค าถามแล้วเรา
เข้าใจว่า ประชาชนหรือคนทัว่ไปจะเข้าใจว่า สติมนัคดิได้ มนัรู้ได้ มนัเข้าใจได้ 

อนันีเ้ราบอกว่ามนัเคลื่อนไปแล้ว เพราะว่าความที่รู้ได้เข้าใจได้นัน้มนัเป็นปัญญา แล้ว
ความสขุความทกุข์เป็นเวทนา ความพอใจไม่พอใจนัน่น่ะเวทนา ไม่ใช่สต ิ สติคือความระลึกรู้
เฉยๆ 

ถ้าระลึกรู้เฉยๆ แล้ว อนันีค้นภาวนา อย่างที่ว่าพอภาวนาเป็น ระลึกรู้เฉยๆ นะ สตินี่ ถ้า
เอ็งคิดได้มนัไม่ใช่สติแล้ว สติคิดไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีสต ิเอ็งคิดเร่ืองอะไร เอ็งระลึกรู้อะไร เอ็งก็ระลึก
รู้ด้วยความเผลอๆ ไง ความมวัเมา สต ิสติล่องลอยอย่างนี ้

สต ิถ้ามนัมีสติป๊ับ มนัระลึกรู้ชอบ 

ฉะนัน้ วนันีจ้ะพดูถึงว่าสติกบัปัญญามนัไม่ใช่อนัเดียวกนั สติกบัเวทนากไ็ม่ใช่อนั
เดียวกนั สติก็คือสต ิแต่เพราะว่ามรรค ๘ ไง เพราะความสบัสนของชาวพทุธ เวลามรรค ๘ ก็พดู
กนัปากเปียกปากแฉะ มรรค ๘ แต่อารมณ์อารมณ์หนึ่งมนัประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะ แล้ว
อะไรมนัเด่นล่ะ 
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นี่ไง ครูบาอาจารย์ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาใครไปถามนะ พยากรณ์ ท่า
นอนาคตงัสญาณ จะดเูลยว่าเขาเคยผ่านอะไรมา จะเอาตรงกบักเิลสเขา แล้วสอนเขา เวลาไป
ถามพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าจะมีตรงนี ้ทีนีเ้วลาใครไปหาพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าจะมีอนาค
ตงัสญาณเลย 

ทีนีพ้วกเราทกุคน เราอยู่กบัหลวงตา ใครๆ ก็ไปถามว่า “หนคูวรปฏิบตัิอย่างไรคะ” คือ
จะเอาตรงๆ ไง จะเอาฉีดยาทีเดียวหายเลยไง เอาเขม็เดียวเท่านัน้นะ่จะให้เป็นพระอรหนัตเ์ลย 
ใครๆ ก็ไปถามว่า “หนจูะท าอย่างไรคะ หนจูะท าอย่างไรคะ” 

หลวงตาก็จะบอกว่า “ถ้าเธอท าสิ่งใดแล้วมนัปลอดโปร่งมนัโล่งโถง ท าสิ่งใดแล้วมนั
เข้าใจ นัน่น่ะทางของเอ็ง” 

หลวงตาท่านไม่พดูเหมือนองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าท่านจะพยากรณ์เลยนะว่า เราเป็นแม่ครัวของหวาน เราช านาญในของหวาน ท่านจะ
บอกเลยว่าต้องส่วนประกอบอย่างนัน้ๆๆ แต่ถ้าเราเป็นแม่ครัวที่ท าของคาว ท่านจะบอกว่าของ
คาวต้องมีส่วนประกอบอย่างนัน้ๆๆ ฉะนัน้ พอเราเป็นแม่ครัวที่ถนดัใช่ไหม พอเราฟังเรากเ็ข้าใจ
เพราะเราเป็นแม่ครัวนัน้มา 

นี่ก็เหมือนกนั จิตใจมนัมีจริตนิสยัมา มนัสร้างเวรสร้างกรรมมา เวลาพระพทุธเจ้า
พยากรณ์ พยากรณ์ตามนัน้ๆๆ มนัจะเข้ากบัจริตนิสยัเดิม มนัจะเข้ากบัจริตนิสยั มนัจะทวน
กระแสกลบัเข้าไปเลย 

แต่เราเกิดไม่ทนัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วครูบาอาจารย์เราไม่มี
องค์ประกอบที่จะรอบรู้ได้เท่ากบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย การสร้างสมมาที่นบัไม่ได้ถงึ ๑๖ หน 

ไอ้พวกเราเพ่ิงเกิดเม่ือวานนี ้ ที่มามนัแตกต่างกนั ความสามารถแตกต่างกนั คณุสมบตัิ
แตกต่างกนั ไม่มีใครจะมีคณุสมบตัิได้เท่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนัเป็นไปไม่ได้ มนั
เป็นสิ่งที่ไม่มี เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีพระองค์เดียว ไม่มีสอง 
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ฉะนัน้ พวกเรา ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบตัิมาแล้วท่านมีอ านาจวาสนา ท่านท าของท่านได้ 
ท่านก็มีประสบการณ์ตรงนีไ้ง 

นี่พดูถึงว่าค าว่า “สต”ิ เพราะเราอ่านค าถามแล้วมนัเหมือนกบัมีความเข้าใจว่า สติมนั
คือมรรค ๘ เลย คือมนัมีปัญญาด้วย มนัมีสมาธิด้วย มนัมีทกุอย่างด้วยในสติตวัเดียว...ไม่ใช ่
สติเป็นสติ สตินีส้ าคญัมาก 

ฉะนัน้ เข้ามาที่ค าถาม ค าถามว่า “ผมนอนภาวนา ตอนนัน้เข้าไปเจอสิ่งที่น่ากลวัมาก
ครับ ผมก าหนดลมหายใจ แต่เผลอลืมพทุโธครับ เข้าไปเจอสิ่งที่น่ากลวัมากๆ” 

ค าว่า “เผลอ” ค าว่า “นอนภาวนา” เวลาเผลอ ค าว่า “เผลอ” ส่วนใหญ่มนัหลบัไปแล้ว 
ค าว่า “หลบั” คนเราเวลานอนหลบั หลบัสนิทไปเลย บางคนนอนแล้วนอนหลบัตืน้ๆ นอนหลบั
แล้วพลิกไปพลิกมา นอนหลับ แล้วนอนแล้วมนัไม่ได้พกัผ่อน ตื่นมาไม่สดชื่น แต่คนถ้านอน
หลบั นอนหลบัยาวไปเลย 

ทีนีเ้วลาเราภาวนา มนันอนภาวนาไง มนัก็หลบัๆ ตื่นๆ ตื่นๆ หลบัๆ ไง ถ้าหลบัๆ ตื่นๆ 
เขาบอกเขาเผลอ 

เผลอคือหลบั เพราะการภาวนานะ เรานัง่เฉยๆ มนัยงันัง่หลบัเลย นัง่ไปนี่สปัหงกโงกง่วง 
ขาดไปแล้ว ภวงัค์นะ จิตนีม้นัไวมาก แล้วมนัลงภวงัค ์มนัตกภวงัค ์พอตกไปแล้ว มนัเหมือนกบั
ตกภวงัค์ไปแล้ว โทษนะ เหมือนขบัรถ คนหลบัใน ขบัรถนี่แจ่มเลยนะ วบู เรียบร้อย แล้วเป็น
อย่างไร หลบัใน หลบัใน หลบัในก็แค่เผลอแป๊บเดียว 

แล้วนี่นอนภาวนาคือเราเปิดช่องทางให้เขาอยู่แล้ว ฉะนัน้ เขาบอกเขาเผลอไป 

ไม่เผลอหรอก หลบั หลบั ฉะนัน้ พอค าว่า “หลบัไปแล้ว” ค าว่า “หลบั” 

“มนัหลบัได้อย่างไร ก็ผมภาวนาอยู่นี่ สติมนัพร้อม” 

จิตมนัไว มนัแพล็บ! มนัเหมือนกบัเราไม่เห็นช่องว่างช่องนีเ้ลย พอไม่เห็นช่องว่างนี ้พอ
มนัแพล็บไปมนัก็เห็นภาพที่น่ากลวั เวลาเห็นภาพน่ากลวั ท าไมเห็นล่ะ 
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แต่เวลาเราใช้ค าว่า “เผลอ” เพราะอะไร เพราะจติใจเราไม่ละเอียดรอบคอบ เห็น
ช่องว่างของมนั เราก็ไม่คิดว่าเราหลบัไง 

แต่ถ้าวิธีแก้นะ วิธีแก้นะ จะว่าเอาไม้ถ่างตาไว้เลย มนัก็หลบั ก็พยายามพุทโธชัดๆ 
ไม่ให้มีช่องว่าง 

เพราะคนเรานะ ถ้ามนัเผลอหรือมนัตกภวงัคเ์ล็กน้อยนะ ต่อไปมนัจะลงภวงัค์เร่ือยๆ 
เพราะนี่คือช่องทางของกิเลสไง กิเลสมนัจะเอาภวงัคม์าถ่างความห่างระหว่างสมาธิของเรากบั
มรรคผลของเราออกจากใจ ถ่างห่างไปเร่ือยๆ เพราะว่าเวลาตกภวงัค์ บางคนตกทีหนึ่ง ๓-๔ 
ชัว่โมง หายไปเลย ๓-๔ ชัว่โมง 

เราเคยหายทีหนึง่เป็น ๘ ชัว่โมง ตอนนัน้ไม่รู้ว่าตวัเองตกภวงัค์ ยงัส าคญัตนว่านกั
ภาวนา ภาวนาเก่ง สดุท้ายกจ็บด้วยน า้ลายตวัเอง เพราะมนัไหลมาเปียก พอน า้ลายไหลมา พอ
ออกจากภาวนา นี่อะไรเนี่ย เปียกๆ ก็นัง่อย่างนีม้นัอยู่ในร่ม 

ทีนีด้้วยว่าเรามีเป้าหมายอยากจะพ้นทกุขไ์ง เอาขึน้มาดม โอ๋ย! น า้ลาย แล้วไม่ต้องมี
ใครบอกเลยว่าเอ็งตกภวงัค์ ไม่ต้องมีใครมาบอกเลย รู้เอง แต่ถ้ามีใครมาบอกว่าเราตกภวงัค์นะ 
เถียงตายเลย เพราะนัง่ทีหนึง่ ๗-๘ ชัว่โมง เก่งมาก แน่วเลยนะ นัน่แหละตกภวงัค์ เราเคยตก
ขนาดนัน้นะ แต่ด้วยวาสนา วาสนาคือน า้ลายของตวัเองมนัเข้ามาย้อนศร ท าให้ตวัเองรู้แจ้งว่า
ตกภวงัค์ แล้วแก้ แก้มาเป็นปี กว่าจะหาย กว่าจะไม่ตกภวงัค์ แก้มาเป็นปี ทกุข์มาก 

คนไม่เคยภาวนาเลย มนัก็เร่ิมต้นจากการภาวนาของเรา คนที่มนัผิดพลาดไป ตกภวงัค์
ไป มนัติดลบ มนัติดลบเป็นพนัๆ ล้านน่ะ แล้วมนัต้องใช้หนีพ้นัๆ ล้านนัน้ให้หายก่อน แล้วขึน้มา
ค่อยมาภาวนา 

มนัติดลบแดงเถือกเลย แต่ตวัเองไม่รู้เพราะเงินกู้  กู้เขามา นึกว่าตวัเองมีตงัค์ แต่ความ
จริงไม่รู้เลย นัน่น่ะต้องจ่ายดอกเบีย้ แต่พอรู้ตวัขึน้มา คืนหมดเลย ไม่เอา คืนหมดเลย ก็กู้ เขา
มาแล้ว มนัผกูพนัน่ะ มนัผกูพนัก็ต้องมาแก้อย่างนี ้ตรึกในธรรมนะ อดนอนผ่อนอาหารสู้กบัมนั 
โอ้โฮ! ทรมานมาก เราเคยผ่านวิกฤติอนันีม้า พอผ่านอนันีม้าได้ 

ทีนีเ้วลาคนมาบอกว่านี่เผลอ 
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หลับแล้ว ไม่ต้องเผลอ หลับ อย่าเข้าข้างตัวเอง อย่าเข้าข้างกิเลส ต้องเข้าข้าง
ธรรม ต้องชัดเจนตลอด การปฏิบัติต้องชัดเจนตลอด ถ้าเป็นสมาธิจะรู้เลย เข้าสมาธิน่ี
ชัดเจนตลอด แล้วชัดเจนแล้วเวลาถอยออก เข้าออกจะช านาญมาก 

ไอ้ป ้าๆ เป๋อๆ นัน่น่ะไม่มีหรอก สมาธิไม่มี ป ้าๆ เป๋อๆ นะ มนัเผลอ มนัไม่เป็นไร...เข้าข้าง
ตวัเองทัง้นัน้นะ่ 

เราจะท าคณุงามความดี แล้วเราท าเพ่ือเราด้วย ไม่ได้ท าเพ่ือใคร แต่กิเลสในใจของเรา
มนัเข้าข้างตวัเรา แล้วมนัก็มาพดูอย่างนี ้เวลาช่องทางที่ไปในทางผิดพลาด มนับอกว่าไม่เป็นไร 
เผลอเดี๋ยวเดียว ไม่เป็นไร 

แล้วไม่เป็นไรแล้วเอ็งได้อะไรขึน้มา เอ็งท าอะไรได้ขึน้มาอีกล่ะ มนัไม่ได้เลย แต่เราก็บอก
ว่า “มนัแป๊บเดียว มนัจะเป็นอะไรไป เราขยนัขนาดนีแ้ล้ว แค่นีไ้ม่ได้อย่างไร” นี่แหละทางของ
กิเลสล่ะ นี่กิเลสมนัเปิดช่องของมนั 

ฉะนัน้ เขาบอกว่าผมนอนภาวนา 

อนันีเ้ห็นใจนะ ถ้านอนภาวนา เราก็แก้ไขของเรา เราหาทางของเราไง ถ้ามนัเป็นไปได้ 
เวลานอนภาวนา เพราะว่าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่าให้การปฏิบตัิอิริยาบถ ๔ 
เดิน ยืน นัง่ และนอน แต่ครูบาอาจารยเ์ราส่วนใหญท่่านตดันอนออก ท่านบอกนอนมนัเหมือน
ปากเหว นอนนี่ปากเหว มนัจะตกเหวอย่างเดียว ฉะนัน้ ยืน เดิน นัง่ ท่านอนนี่เอาออก แขวนไว้
ก่อน ไม่เอา ปากเหว แล้วชอบด้วยนะ ยืน เดิน นัง่นี่ไม่เอา ชอบนอนอยู่ปากเหว แล้วมนัวบูไปก็
ไม่เป็นไร แป๊บเดียว 

ฉะนัน้ เราเองเราก็ภาวนา เราเนสชัชิกมาตลอดนะ นอนภาวนานี่ไม่เคยท าเลย ไม่ใช่ว่า
ไม่ท านะ ไม่เคยท าเลย แต่นีม้นัมีอยู่ในธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า อิริยาบถ ๔ 
ท่านบอกยืน เดิน นัง่ นอน ได้ทกุช่องทางเพ่ือความเปิดกว้าง ฉะนัน้ ถ้านอนแล้วมนัท าให้เรา
ปากเหว ให้เราตกเหว เราก็ไม่ควรนอนน่ะ 
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แล้วทีนีค้ าถามว่า เวลาเขานอนภาวนา ฉะนัน้ เวลาเขาไม่มีที่ไง ฉะนัน้ เวลาตอนนัง่
สมาธินี่สติดีมาก แต่นัง่ไม่ได้นาน หรือเดินจงกรมสติก็ดีมาก กระผมชอบเดินจงกรมมากที่สดุ 
กระผมภาวนาที่บ้านครับ จงึไม่สะดวกในการเดินจงกรม กระผมจึงนอนภาวนา 

นัง่สิ นัง่ภาวนา ค าถาม ผู้ถาม เราจะบอกว่า จิตมนัดือ้แล้ว จิตมนัดือ้คือมนัเคยแล้ว ถ้า
เราได้นอนภาวนาแล้วมนัรู้มนัเห็นอย่างนี ้ เหมือนกบัคนเรามนัฝึกฝนสิ่งใดแล้วมนัไปค่อนทาง
แล้ว เพียงแต่ว่าพอค่อนทางแล้วมนัเร่ิมมีผล พอเร่ิมมีผล โยมถึงเขียนมาถามไง มนัเร่ิมมีผลคือ
มนัไปรู้ไปเห็นแล้ว ทีนีพ้อรู้เห็นแล้ว ถ้าเปล่ียนจากการนอนมนัก็เป็นเร่ืองที่ทรมานพอสมควร 
เพราะมนัเคยนอนภาวนามาตลอด แล้วนอนภาวนาทีไรมนัเผลอๆ ทกุทีเลย แต่ภาวนาดี ถ้าไป
เดินไปนัง่มนัไม่ด ี

มนัไม่ดีเพราะมนัไปขดัเกลากเิลส มนัไม่ดีเพราะกิเลสมนัไม่ชอบ กิเลสมนัไม่ชอบสิ 
เพราะเป็นการท างาน การท างาน เราอาบเหงื่อต่างน า้ท างานคือว่าหวงัผลงาน ไอ้นี่กเ็หมือนกนั 
เราภาวนา เราก็นัง่สมาธิ เดินจงกรม เราก็หวงัผลของงาน 

เขาบอกว่าเขาเดินจงกรมดี แต่ภาวนาที่บ้านเขา 

มนัจะที่บ้าน มนัจะสัน้มนัจะยาวก็ให้ได้ เพราะว่าเวลาอ้างอย่างนีน้ะ หลวงปู่ หลยุท่าน
เดินจงกรมในกลด กลดนี่มนัขนาดไหน กลดมนักว้างเกิน ๒ เมตรไหม ท่านเดินรอบกลดนะ 
หลวงปู่ หลยุน่ะ ฉะนัน้ เวลาพระธุดงค์ไปนี่นะ ฝนตก แดดออก สถานที่ไม่มี มนัก็ต้องอาศยั
สถานที่อย่างนัน้ภาวนา ไม่ใช่ว่าเราไปแล้วมนัจะสะดวกไปหมดนะ เราไปบางที่มนักไ็ม่มีที่ให้
ภาวนาเหมือนกนั แต่เราก็ต้องหาที่ของเรา ไอ้นี่เวลาอยู่ที่บ้าน ที่บ้านเราก็หาเอา 

เราเหน็ใจนะ เพราะที่บ้าน คนในบ้านส่วนใหญ่แล้วเขาเห็นแล้วเขาขวางลกูตา ถ้าคนใน
บ้านนะ ใครคนหนึ่งไปภาวนานะ ไอ้คนพ่ีๆ น้องๆ มันแหม! มนัไม่ชอบ คือมนัอยากให้อยู่กบั
โลกด้วยกนัไง คือมนักลวัภาวนาแล้วเป็นพระอรหนัตไ์ป มนักลวัตามไม่ทนั มนัต้องให้อยู่ทกุข์
ยากด้วยกนัน่ะ 

ทีนีภ้าวนาในบ้านส่วนใหญจ่ะมีการกระทบกระทัง่กนั น้อยมากที่ในครอบครัวครอบครัว
หนึ่งมีความเห็นไปทางเดียวกนั หายากมาก ทีนีถ้้าครอบครัวใดนะ ถ้ามีความเห็นอนันีน้ะ สาธุ
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มากนะ สาธุ สามีภรรยาจะมีความเห็นแตกต่างกนั บางบ้านนะ สามีอยากภาวนา บางบ้าน
ภรรยาอยากภาวนา แล้วขดัแย้งกนัตลอด ถ้าขดัแย้งกนั มาถามเรา เราก็บอกว่า ก็กรรมของ
สตัว์ ก็โยมหาเอง ผู้ชายก็หาภรรยาเอง ภรรยาก็หาสามีเอง ก็โยมหาเอง แล้วจะมาถามพระ 
พระไม่เกี่ยว 

เพราะเร่ืองจริตนิสยัความเห็นมนัยาก แล้วเป็นสิทธ์ิของเขา ความคิดความเห็นเป็นสิทธ์ิ
ของคน แล้วให้เราไปห้ามปรามสิทธิของเขา แต่เราต้องท าความดีของเรา ภาวนาจริงๆ นะ นี่จะ
ภาวนาจริงๆ นะ ไม่ได้รังเกียจใคร ไม่ได้แอนตีใ้คร ภาวนาจริงๆ นะ แล้วใช้เวลาพิสจูน์ว่าเราท า
ดีจริงๆ ถ้าเขาเห็นความดีของเรา เออ! เขาท าความดีแหละ ก็สาธุกบัเขา แต่ตอนนีม้นัเร่ิมต้น 
ต่างคนต่างลองใจกนัน่ะ ลองใจกนั เขาก็ไม่เชื่อเรา เราก็ไม่เชื่อเขา เราก็ต้องเข้มแข็ง เข้มแข็ง
ของเรา แล้วเราพยายามท าของเราสืบเนื่องไป 

เราท าความดีเพ่ือความดี ถ้าใครไม่เห็นว่าความดีจริงก็เป็นกรรมของสตัว์ แต่ถ้าเราท า
ความดีของเราเพ่ือความดี ถ้าเขาเห็นความดีของเราก็สาธุ เลือกไม่ผิดคน เลือกคนดีมาได้ แต่
ถ้าเราท าความดีมาแล้วเขายงัไม่เห็นกบัเรานะ กรรมของสตัว์ เราก็ท าความดีแล้ว มนัเป็นสิทธิ
ของเขา 

นี่พดูถึงว่าถ้าภาวนาในบ้าน กรณีนีม้นักระทบกระเทอืนกนัไปหมด เพราะอะไร เพราะ
ผลของวฏัฏะ การเวยีนว่ายตายเกิด หวัใจของคนไม่เท่ากนัไม่เสมอกนั ความเห็นของคนไม่
เท่ากนัไม่เสมอกนั มนัจะเอาเสมอกนัมาจากไหน 

สัปปายะไง หมู่คณะเป็นสัปปายะ มีเพ่ือนที่ดี มีหมู่คณะที่ดีน่ีสุดยอด เราพูด
บ่อยนะ ทุกข์ของบัณฑิตน่ีทุกข์คืออะไรรู้ไหม ทุกข์ของบัณฑิตทุกข์มากๆ เลย คืออยู่
ใกล้คนพาล คนพาล คนไม่มีเหตุผล ทุกข์ฉิบหายเลย อยู่ใกล้มันน่ีทุกข์ฉิบหาย ทุกข์
อยู่กับคนพาลน่ี คนพาล คนไม่มีเหตุผล บัณฑิตกลัวที่สุด กลัวคนพาล มันไม่มีเหตุมี
ผลน่ะ แล้วเราต้องทนอยู่กับมันน่ะ ทุกข์ฉิบหาย 

ระบายใหญ่เลย 

นี่พดูถึงว่าภาวนาในบ้าน ฉะนัน้ เขาบอกภาวนาในบ้านเขาถึงไม่มีที่ภาวนา นี่บอกว่าถ้า
ภาวนาในบ้านเป็นอย่างนี ้
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ถ้านัง่สมาธิ กลบัมานัง่สมาธิแล้วเดินจงกรมเอา นอนนี่ ภาษาเรานะ ขอเลย อย่านอน 
นอนนี่ปากเหวจริงๆ ลงเม่ือไหร่ก็ไม่รู้ แล้วลงไปแล้วบอกว่าก าลงัจะลงสมาธิ เวลามนัลงไปแล้ว
นะ มนัคิดว่าเป็นสมาธิ...ภวงัค์ทัง้นัน้น่ะ ภวงัคท์ัง้นัน้ 

ภวงัค์มนักึ่งสมาธิไง มนัเป็นสมาธิ แต่เป็นมิจฉา มนัเป็นความว่างๆ อนัหนึ่ง แต่ขาดสติ 
มนัใกล้ๆ สมาธิน่ะ แต่มนัไม่ใช่ ถ้าสมาธิ สติมนัสมบูรณ์ มนัสมบูรณ์ก็เงิน เงินของเรา แบงก์มนั
สมบูรณ์ ถกูต้องตามกฎหมาย แต่ไอ้นัน่น่ะแบงก์ แต่มนัเลือนราง มนัใช้ไม่ได้ตามกฎหมาย จะ
ว่าไม่ใช่ มนัก็เป็นแบงก์ แต่ใช้ตามกฎหมายไม่ได้ แต่ถ้ามนัสมบูรณ์นี่นะ มนัเป็นแบงก์ที่ใช้หนีไ้ด้
ตามกฎหมาย สติสมบูรณ์ นี่คือสมาธิ 

แต่ถ้าเป็นภวงัค์นะ ภวงัค์ ถ้าพดูถึงโดยทัว่ไปเขาว่าสมาธิเหมือนกนั แต่เป็นมิจฉา เป็น
สมาธิชนิดหนึ่ง ว่าอย่างนัน้เถอะ เป็นสมาธิชนิดหนึ่ง แต่เป็นพรหมลกูฟัก มนัเป็นไอ้พวกที่นอน
จมอยู่นัน่น่ะ มนัเป็นมิจฉา มนัใช้ประโยชน์ไม่ได้ ใช้หนีไ้ม่ได้ แต่ไอ้คนที่มีมนัไปภูมิใจไง แบงก์
กงเต๊ก มีเป็นหีบๆ เลย ใช้หนีต้ามกฎหมายไม่ได้ นี่คือภวงัค ์

ฉะนัน้ พอมนัเป็นภวงัค์ ภวงัค์ ภาษาเราว่ามนัแตกตา่งจากอารมณ์ปกตินี ้พอแตกต่าง
จากอารมณ์ปกตินี ้ เราก็คิดว่าเราภาวนาแล้วเราดีขึน้ไง ทกุคนจะคิดอย่างนี ้ คิดว่าตวัเองมนัดี
ขึน้ แต่ความจริงไม่รู้ว่านัน่มนัตกเหว มนัลงไปเหวแล้วมนัว่ามนัดีขึน้...มนัเป็นภวงัค ์

ฉะนัน้ถึงบอกว่า สติเป็นสติ ปัญญาเป็นปัญญา สิ่งที่มนัจะแก้ไขได้ มนัแก้ไขได้ด้วย
ปัญญา เพราะมีปัญญา เพราะมีสติ มีสมาธิ แล้วพอปัญญาเกิดขึน้ มนัถึงท าให้เรามีมมุมอง 
แล้วท าให้เราคดัแยกอะไรผิดอะไรถกู แล้วถ้าเราคดัแยกอะไรผิดอะไรถกู สาธุ อนันัน้ส าคญัที่สดุ
เลย เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เพราะเรารู้ผิดรู้ถกูเองนี่สดุยอด 

ถ้าให้คนอ่ืนบอก มนัคดัค้านไง ถ้าให้คนอ่ืนบอกก็ “อิจฉาเร่ือยเลย อะไรๆ ก็คอยเพ่งโทษ
ฉันน่ะ”...นี่ถ้าคนอ่ืนบอกนะ 

แต่ถ้ามนัรู้เองนะ แหม! ชดัๆ นีไ่ง ถ้าปัญญารู้เองนี่สดุยอด แต่ถ้าให้ครูบาอาจารย์บอก 
ครูบาอาจารย์ท่านจะเปรียบเทียบ ท่านจะอ้อมๆ ถ้าบอกตรงๆ กิเลสมนัไม่ยอมหรอก กิเลสมนั
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จะเกิดทฏิฐิมานะ มนัจะยึดอารมณ์นัน้เป็นอารมณ์ของมนั แล้วมนัจะเข้าข้าง แก้ยาก แก้จิตนี ้
แก้ยาก หลวงปู่ มัน่พดูบ่อย “แก้จิตแก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ” 

คนไม่เคยภาวนามนัไม่รู้ถึงอารมณ์อย่างนี ้ๆ ๆ หรอก มนัใกล้ๆ กนันัน่แหละ แต่มนัแยก
ไม่ออก ภวงัค์กบัสมาธิมนัแตกต่างกนัอย่างไร 

ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ แล้วก็สมาบัติ ๖ สมาบตัิ ๘ แล้วเวลาพดูถึง
สมาธิ สมาธิมนัเป็นคณุสมบตัิของสมาธิ แต่เวลาที่ว่าว่าง ความว่างในอปัปนาสมาธิ มนัเป็น
สมาธิ สมาธิคือโลกียปัญญา คือเป็นเร่ืองของโลก เร่ืองของฌานโลกีย์ 

แต่ถ้ามันเป็นปัญญา เหน็ไหม เวลามันว่าง ว่างอันนัน้มันว่างด้วยปัญญา 
ปัญญาอย่างนัน้ปัญญาประกอบด้วยมรรค ประกอบด้วยมรรค มรรคมันช าระล้าง 
มรรคสามัคคี มรรคได้ท าลาย ท าลายแล้วมันเป็นความว่าง ความว่างนัน้มันความว่าง
เกิดจากมรรค ความว่างเกิดจากปัญญา มันคนละเร่ืองกัน มันคนละเร่ืองกับสมาธิ มัน
คนละเร่ืองกันเลย 

ทีนีม้นัคนละเร่ืองกนั คนไม่ภาวนายงัไม่ก้าวเดนิไป ไม่รู้ไง ก็เหมือนกบัคนเรา เป็นคนก็
เป็นคนเหมือนกนัน่ะ แต่ใครท างานประสบความส าเร็จมีต าแหนง่หน้าที่การงาน หวัโขนนัน่
แหละมนัเป็นคนบอกว่ามีคณุสมบตัิแค่ไหน 

แต่ถ้าถอดหวัโขนแล้วก็คนเท่ากนัหมดเลย ไม่มีใครแตกต่างกบัใคร แต่หวัโขนนัน้ก็คือ
คณุสมบตัิที่ได้การกระท า คณุสมบตัิของมรรค คณุสมบตัิการวิปัสสนา มนัพฒันาขึน้ไปเป็นชัน้
เป็นตอนขึน้ไป มนัเป็นประโยชน์ตรงนัน้ไง 

นี่พดูถึงว่าการนอนภาวนา ถ้าได้แล้วให้นัง่สมาธิ ให้ภาวนา สติเป็นสติ สติส าคญัมาก 
เขาถึงบอกว่า ไม่มีสติแล้วไปเห็นสิ่งทีน่่ากลวัมาก 

น่ากลวัมากนะ ถ้ามนัน่ากลวัมาก ถ้ามีสติมีปัญญา มนัปล่อยหมด กลบัมาพทุโธ จบ
หมดเลย เวลาไปเหน็อะไรก็แล้วแต่นะ ใครเป็นคนเหน็ ก็จิตนีไ้ปเห็น แล้วกลบัมาที่จิตกจ็บ เรา
ลืมตา หลบัตาก็จบ ลืมตา เห็นแจ่ม หลบัตา ไม่มีเลย 
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จิตส่งออกไปรับรู้ กลบัมาที่จิตกจ็บ ไอ้ที่ไปรู้สิ่งใดๆ มนัมีของมนัอยู่ แล้วเวลาเราไม่เห็น 
มนัอยู่ไหนล่ะ เวลาเราไม่เห็น มนัอยู่ไหน เวลาไปเห็น ไปเห็นมนัท าไม 

นี่ไง เวลาจิตมนัไปรู้ไปเห็น กลบัมาที่จิตไง กลบัมาที่จิตก็จบ กลบัมาที่พทุโธ ถ้าจิตมนั
ถอยกลบัมาที่ตวัมนัเองนะ มนัไม่เห็นอะไรเลย สิ่งนัน้มนัวางหมด 

นี่พดูถึงถ้าไปเหน็สิ่งใดน่ากลวันะ สิ่งใดน่ากลวั อะไรไปน่ากลวั เวลาเขาไปเที่ยวนรก ไป
เที่ยวอเวจ ี เขาไปเห็นสิ่งนัน้ เราไปเห็น เขาเป็นเขา จตินัน้ได้สร้างเวรสร้างกรรมมาเขาถึงมาเกิด
ตกนรก แล้วเราไป จะไปโปรดสตัว์ จะไปรือ้สตัว์ขนสตัว์ ถ้ามนัเป็นไปได้ ฉะนัน้ มนัไม่ใช่เราไง 
ภาพที่น่ากลวัก็ไม่ใช่เรา ถ้าภาพที่น่ากลวัมนัเป็นอย่างนัน้ นี่พดูถึงภาพที่น่ากลวั 

แล้วเขาก็ถามว่า กราบให้หลวงพ่อชีแ้นะวิธีการท าให้สติเข้มแข็งด้วยครับ 

เขาคงคิดว่าถ้าสติเข้มแข็งแล้วจะไม่เหน็ภาพนัน้ 

การนัง่สมาธิที่ถกูต้อง ต้องมีค าบริกรรม คือให้จิตมนัเกาะไว้ พทุโธๆ จนพทุโธไม่ได้ เวลา
เราก าหนดพทุโธๆๆ แล้วมนัจะเป็นพทุโธไม่ได้กเ็ป็นชือ่ของมนัไง พทุโธๆ นี่ชื่อของมนั เวลาเป็น
ตวัมนัแล้วมนัพทุโธไม่ได้ นัน่อปัปนาสมาธิ เราต้องมีที่เกาะไว้ พทุโธไว้ 

นี่เขาบอกว่าให้นัง่สมาธิที่ถกูต้อง 

ค าว่า “ถกูต้อง” ให้จิตมนัมีค าบริกรรมไว้ แล้วใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าลมหายใจเข้านึก
พทุ ลมหายใจออกนึกโธ ก าหนดลมหายใจเฉยๆ ก็ได้ คือจิตมนัเกาะไว้หมด จิตเกาะไว้คือจิตมี
การกระท า เหมือนกบัเราซกัผ้า ไม่มีผ้าให้ซกั มนัจะสะอาดได้อย่างไร ซกัผ้าก็ต้องมีผ้าที่สกปรก 
ซกัผ้าที่สกปรกให้เป็นผ้าที่สะอาด 

พอภาวนานะ ภาวนา จิตที่มนัเศร้าหมอง จิตที่มนัมีแต่ความทกุข์ พทุโธๆ จนมนัสะอาด 
พทุโธๆๆ เหมือนเราซกัผ้า ซกัจนมนัสะอาดใช่ไหม ความสกปรกไม่มีแล้ว ผ้าขาว จิตพทุโธๆๆ 
จนพทุโธไม่ได้ จิตขาว จิตสวา่งกระจ่างแจ้ง นี่พดูถึงว่าแนะน าวิธีการนัง่สมาธิ 

เขาบอกว่า ท าให้สติเข้มแข็ง 
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สติก็สมบูรณ์ตามสติ แล้วเวลาขึน้ไปแล้วมนัจะเป็นมหาสติ ฉะนัน้ ค าว่า “เข้มแข็ง” 
เข้มแข็งอย่างไร ค าว่า “เข้มแข็ง” เพราะมนัต้องมีปัญญารองรับ มนัถงึมีมรรค ๘ ไง สต ิสมาธิ 
ปัญญา มนัหมนุวนกนั มนัแบบว่าเชิดชกูนั ซบัซ้อนเพ่ือให้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา 

ฉะนัน้ ค าว่า “สต”ิ ก็คือสติ 

สติเข้มแข็งขึน้มา เขาว่าสติเข้มแข็งแล้วจะไม่เห็นอะไรเลย 

เห็นอยู่อย่างเดิมน่ะ ยิง่สติเข้มแข็งยิง่เห็นชดัเข้าไปใหญ่ แต่ถ้ามีปัญญาแก้ไข ปัญญา
ปล่อยวางแล้วจบ นี่พดูถึงว่าสติเป็นสติ ปัญญาเป็นปัญญานะ 

นี่พดูถึงว่าค าถาม นี่พดูถึงว่าอธิบายให้ความเข้าใจ 

อย่าคิดว่าสติเข้มแข็งแล้วจะไม่รู้เหน็อะไร 

ทีนีค้ าว่า “สต”ิ ว่าสติยบัยัง้ได้ หลวงตาบอกว่า ฝ่ามือสามารถกัน้คลื่นทะเลได้ สติยบัยัง้
ความคิดได้หมด 

ใช่ ถกูต้อง ก็ยบัยัง้ก็ยบัยัง้ เวลาความคิดความฟุ้งซ่านมนัก็ยบัยัง้ได้ แล้วต่อเนื่องไปล่ะ 
แล้วความที่ไปเห็นนัน้ล่ะ มนัต้องมีปัญญา ถ้าปัญญามนัจะเกิดขึน้ 

เพราะว่าเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศน์สิ่งใดแล้ว เพียงแต่พวกเราอ่อนด้อย จะหยิบฉวย 
แล้วจะเอาเป็นประโยชน์กบัเราไง นึกว่าสตินีเ่ป็นพระอรหนัต์เลย มีสติตวัเดียวเป็นพระอรหนัต์
เลย 

ฉะนัน้ สติตวันัน้ ถ้าเพียงแต่มีสติแล้วมนัสมบูรณ์ แล้วการกระท าเรามนัเจริญพฒันาขึน้
มา แล้วเราจะเจริญงอกงาม เดี๋ยวมนัจะเป็นมรรค เดีย๋วมนัจะเกิดปัญญาขึน้มา เราจะฉลาดขึน้ 
ท างานเป็น ท างานได้สมบูรณ์ขึน้ เราก็จะท างานเป็น แล้วมนัจะรู้ไปเป็นความจริง แต่พดูให้รู้
ยาก แต่เราท าของเราขึน้มาเพ่ือประโยชน์กบัผู้ทีภ่าวนา เอวงั 


