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ถำม : เร่ือง “ปัญญำอบรมสมำธิ” 

ระยะหลงัผมปฏิบตัิโดยใช้กำรอ่ำนธรรมะ แล้วก็พิจำรณำล ำดบัค ำสอน ก็เกิดควำมสงบ
มีปีติ แล้วผมก็จะละธรรมเหล่ำนัน้มำท ำควำมสงบตำมวิธีอำนำปำนสติ ก็เกิดควำมสขุซำบซ่ำน 
โล่งอกโล่งใจ นี่คือกำรใช้ปัญญำอบรมสมำธิหรือเปล่ำครับ 

สมยัเร่ิมปฏิบตัิ ผมก็เหมือนคนทัว่ๆ ไป คือพยำยำมละนิวรณ์ ๕ ให้ได้ แล้วก็ท ำตำม
ขัน้ตอนอำนำปำนสติ ผมก็มีควำมวิตกเสมอว่ำ ปัญญำมนัเกิดตอนไหน มนัอัน้ตู้ครับ เลยเร่ิม
ใหม ่ อ่ำนค ำสอนของพระพทุธเจ้ำก่อน แล้วก็พยำยำมอย่ำให้มนัฟุ้งธรรม รีบละและท ำควำม
สงบ ข้อเสียคือมนัอยำกอวดครับว่ำเรำรู้ธรรม ว่ำงๆ ก็ฟุ้งธรรมตลอด มีอำกำรเหม่อลอย จะแก้
อย่ำงไรครับ 

ตอบ : นี่ค ำถำมเนำะ ถ้ำค ำถำม เวลำปฏิบตัิ เวลำครูบำอำจำรย์ท่ำนประพฤติปฏิบตั ิ
ที่ว่ำกรรมฐำน ๔๐ ห้อง กรรมฐำน ๔๐ ห้อง กำรท ำควำมสงบ ๔๐ วิธีกำร กำรท ำควำมสงบ ๔๐ 
วิธีกำรนีม้นัอยู่ในพระไตรปิฎก คือองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ อนำคตงัสญำณขององค์
สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ 

สมยัองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำยงัมีชีวิตอยู่นะ พระองค์ไหนปฏิบตัิแล้วล้มลกุ
คลกุคลำน องค์ไหนปฏิบตัิแล้วไม่ได้ผล เขำปฏิบตัิเตม็ที่ของเขำ ก็มีพระไปถำมองค์สมเด็จพระ-
สมัมำสมัพทุธเจ้ำ มีองค์ใดก็แล้วแต่นะ ปฏิบตัิมนัเรียบมนัง่ำย ปฏิบตัิแล้วเป็นพระอรหนัต์โดย
ฉับพลนัอย่ำงนี ้ เขำก็ไปถำมองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ ท ำไมมนัเป็นแบบนี ้มนัเป็นแบบ
นี ้
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องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำจะตอบว่ำ คนที่ปฏบิตัิแล้วมนัถลูู่ถกูงัแล้วมนัไม่ได้ผล 
เขำเคยปฏิบตัิอย่ำงนีม้ำ เคยท ำอย่ำงนีม้ำแต่อดีตชำติ ในภพชำติใดเขำท ำอย่ำงนีม้ำ แล้วพอ
มำในปัจจุบนันีเ้ขำยงัมำท ำอย่ำงนีอ้ยูเ่พรำะมนัจริตนสิยั  

ไอ้คนที่ปฏิบตัิแล้ว มนัปฏิบตัิแล้วมนัทะลปุรุโปร่งไปมนัปฏิบตัิได้ เม่ือชำติที่แล้วเขำได้
ท ำบุญกุศลอย่ำงนัน้ เขำท ำที่นัน่ ที่นัน่อย่ำงนัน้ แล้วเขำท ำสิ่งนัน้ในปัจจุบนันีเ้ขำได้สร้ำงอ ำนำจ
วำสนำบำรมีของเขำมำสมควร เวลำเขำฟังธรรมขององค์สมเด็จ-พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำทเีดียว
เขำฉับๆ พลนั เขำเป็นพระอรหนัต์เลย นี่มนัมีที่มำที่ไปทัง้นัน้น่ะ 

ฉะนัน้ เวลำมีที่มำที่ไป จิตที่มนัเกิดมำแตกต่ำงกนั กำรท ำของจิตแต่ละดวงมนัสร้ำงเวร
สร้ำงกรรมมำไม่เหมือนกนั แม้แต่พ่ีน้องในท้องเดียวกนัก็มีควำมคิดไม่เหมือนกนั แม้แต่เด็กคู่
แฝดอยู่ในไข่ใบเดียวกนัแยกเป็นสองคน มนัก็ยงัมีควำมคิดไม่เหมือนกนั  

ค ำว่ำ “ไม่เหมือนกนั” เพรำะอ ำนำจวำสนำบำรมีต่ำงคนแตกต่ำงกนัมำ องค์สมเด็จพระ
สมัมำสมัพทุธเจ้ำถึงบญัญัติกำรท ำควำมสงบ ๔๐ วิธีกำร ๔๐ วิธีกำรก็ให้จิตทกุดวงที่มนัล้มลกุ
คลกุคลำน จิตที่มนัมีอ ำนำจวำสนำ มนัก็ท ำของมนัด้วยควำมสะดวก ถ้ำจิตดวงไหนจิตดวงใดที่
มนัมีอปุสรรคมำก มนัก็ต้องขวนขวำยของมนั เห็นไหม  

ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำถงึเปิดไว้ว่ำท ำควำมสงบ ๔๐ วิธีกำร ค ำว่ำ 
“๔๐ วิธีกำร” ใครก็ได้ ท ำอย่ำงไรก็ได้ แล้วใน ๔๐ วิธีกำรนัน้มนัก็ยงัมีกำรพลิกแพลง วนันีท้ ำ
อย่ำงนีแ้ล้วได้ผล พอท ำครัง้ต่อไป เพรำะกำรทีไ่ด้ผลเพรำะกิเลสมนัตำมไม่ทนั เรำใช้อบุำย เรำ
ใช้พลิกแพลง พลิกแพลง เรำท ำอย่ำงนี ้เรำท ำต่อเนื่องไปไง กิเลสมนัตำมไม่ทนั พอมนัสงบแล้ว 
กิเลสมนัเสียท่ำ ครำวต่อไปท ำอย่ำงเดิมอีกก็ไม่ได้ กิเลสมนัรู้เท่ำแล้วนะ พอกิเลสรู้เท่ำ ท ำ
อย่ำงไร ท ำควำมสงบ ถลูู่ถกูงัทัง้นัน้ ถ้ำเรำเปล่ียนใหม่ เปล่ียนอบุำยใหม่ พยำยำมหำทำงใหม่ 
มนัก็พอไปได้ไง 

อันนีห้ลวงตำถึงสอนประจ ำ “กำรปฏิบัติมันก็ต้องมีปัญญำ อย่ำท ำสักแต่ว่ำ เคย
ท ำอย่ำงไรก็ท ำอยู่อย่ำงนัน้น่ะ กิเลสมันหัวเรำะเยำะนะว่ำ เฮ้ย! มึงมีปัญญำหน่อยสิ 
อย่ำซ่ือบือ้ ซ่ือบือ้ หลอกง่ำยๆ อย่ำงนีม้ันง่ำยเกินไป เวลำกิเลสมันยงัไม่อยำกหลอก
เลย เพรำะหลอกจนหลอกง่ำยๆ”  
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นี่ก็เหมือนกนั เวลำ ๔๐ วิธีกำรมนัต้องพลิกแพลงไง เวลำเรำพลิกแพลง ถ้ำพลิกแพลงนี่
กรณีหนึ่ง เวลำพลิกแพลงเพ่ือใช้ปัญญำมนัเป็นแง่บวก แต่เวลำเรำจะท ำอย่ำงนัน้กิเลสมนัก็
บอกแล้ว ย้ำยต้นไม้บ่อยๆ ต้นไม้มนัไม่โต ถ้ำปลกูต้นไม้แล้วปลกูที่เดิม แล้วรดน ำ้พรวนดิน 
เดี๋ยวมนัจะได้งอกงำม ย้ำยต้นไม้บ่อยๆ ต้นไม้มนัจะตำย เวลำเปล่ียนอบุำยไง 

ถ้ำเรำเปล่ียนอบุำย คนที่ปฏิบตัิแล้ว พอปฏิบตัิถ้ำมนัเปล่ียนอบุำยแล้ว มนัภำวนำไป
แล้วมนัรำบร่ืน พอเรำพทุโธหรือใช้ปัญญำอบรมสมำธิ มนัทะลปุรุโปร่งไป นัน่น่ะใช่ ถ้ำมนัไม่ใช ่
ไม่ใช่หมำยควำมว่ำมนัจนตรอก มนัไปไม่ได้ มนัไม่สะดวก เรำพลิกแพลงของเรำ 

นี่พดูถึงกำรปฏิบตัิ ในกำรปฏิบตัิมนัแบบว่ำมชัฌิมำปฏิปทำ ควำมสมดลุ ควำมพอดี ถ้ำ
ควำมพอดีอย่ำงไรมนัเป็นไปได้ แต่นีค้วำมพอดีของเรำ กิเลสมนัก็เข้ำมำหำช่องทำง นี่พดูถึงว่ำ
กำรท ำควำมสงบ ๔๐ วิธีกำร ถ้ำกำรท ำควำมสงบ ๔๐ วิธีกำรมนัมีอบุำย อบุำยมนัท ำแล้วจะ
เป็นประโยชน์ไง 

ทีนีม้ำเข้ำค ำถำม ค ำถำมว่ำ “ระยะหลงัผมปฏิบตัิโดยใช้ กำรอ่ำนธรรมะ อ่ำนธรรมะ
ก่อน อ่ำนธรรมะแล้วก็พิจำรณำตำมค ำสอนนัน้ ก็เกดิควำมสงบ เกิดปีติ แล้วผมก็ละธรรมนัน้ 
แล้วมำท ำควำมสงบตำมวิธีอำนำปำนสติ มนัก็มีควำมสขุซำบซ่ำน นี่คือเป็นปัญญำอบรมสมำธิ
หรือไม่” 

มนัก็เป็นแขนงหนึง่ มนัเป็นได้ ปัญญำอบรมสมำธิคือใช้ปัญญำ ถ้ำปัญญำอบรมสมำธิ 
เห็นไหม ถ้ำเรำไปอ่ำนธรรมะ อ่ำนธรรมะแล้ว ตอนที่ว่ำอ่ำนธรรมะ ค ำถำมเขียนมำถำมนะ แล้ว
พอตอบเสร็จแล้วเขำไปท ำ ท ำไม่ได้แล้ว ท ำไม่ได้เพรำะอะไร เพรำะว่ำขณะที่ท ำมนัได้ ได้ก็อย่ำง
ที่ว่ำ เห็นไหม เรำใช้อบุำยสดๆ ร้อนๆ มนัได้สดๆ ร้อนๆ คือว่ำกิเลสมนัตำมไม่ทนั  

แต่ถ้ำกิเลสมนัตำมทนันะ มนัตำมหมดน่ะ เพรำะว่ำกิเลสมนัอยู่หลงัควำมคิดไง เวลำ
องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำเย้ยมำร เห็นไหม “มำรเอย เธอเกิดจำกควำมด ำริของเรำ 
เรำจะไม่ด ำริถึงเจ้ำ เจ้ำจะเกิดบนดวงใจของเรำไม่ได้อีกเลย” 

นี่ไง เกิดจำกควำมด ำริของเรำ เกิดจำกด ำริของเรำ “มำรเอย เธอเกิดจำกควำมด ำริของ
เรำ เรำจะไม่ด ำริถึงเจ้ำ” ถ้ำไม่ด ำริถงึเจ้ำ ด ำริคือเรำคดิเรำอ่ำนธรรมะ เรำอ่ำนธรรมะ เรำไม่คิด
เร่ืองนัน้ เรำอ่ำนธรรมะ เพรำะธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำสะอำดบริสทุธ์ิ แต่ถ้ำ
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พอเรำท ำมนัได้ เพรำะมำรมนัไม่ทนั แต่พอท ำไป เดี๋ยวมนัก็ทนั พอทนัแล้วนะ มนัก็เหมือนกบั
ที่ว่ำมำระยะหลงัเรำปฏิบตัิอย่ำงนี ้มนัก็จะไปเหมือนระยะที่เรำเคยท ำมำ เรำเคยท ำมำ เดี๋ยวก็ดี
อยู่พกัหนึ่ง 

คนที่ปฏิบตัิ เวลำด ีดีอยู่พกัหนึง่ พอตอนที่มนัดี พอด ีพอกิเลสมนัทนันะ เอำแล้วทีนีห้นัรี
หนัขวำงแล้ว ถ้ำหนัรีหนัขวำงเรำก็ท ำของเรำ เรำไม่ท้อถอยไม่ทอดทิง้ แต่จำกพทุโธก็ไปธัมโม 
จำกธัมโมก็ไปสงัโฆ จำกสงัโฆก็ไปเทวดำนสุติ จำกเทวดำนสุติก็ไปมรณำนสุติ แล้วกลบัมำพทุ
โธ เรำวนของเรำ เรำวนของเรำไม่ให้กเิลสมนัรู้ทนั ถ้ำมนัไม่รู้ทนั เห็นไหม เรำท ำแล้วมนัก็จะได้
ประโยชน์ไง 

แต่เขำถำมว่ำ “อย่ำงนีใ้ช่ปัญญำอบรมสมำธิใช่หรือไม่”  

ใช่ เพรำะเรำตรึกในธรรมๆ เวลำพระโมคคลัลำนะเป็นพระโสดำบนัมำกบัพระสำรีบุตร 
มำบวชกบัองค์สมเด็จพระสมัมำ-สมัพทุธเจ้ำ องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำให้อบุำยแล้วไป
ปฏิบตัิ ง่วงเหงำหำวนอนอยู่นี่ องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำให้ตรึกในธรรมไง ตรึกในธรรม 
เอำน ำ้ลบูหน้ำ แหงนหน้ำดดูำว แล้วถ้ำมนัง่วงจนทนไม่ไหว นอนซะ นอนก่อน พกัผ่อนเสร็จแล้ว 
ตื่นแล้วเรำค่อยมำปฏิบตัิต่อ 

เวลำอบุำยขององค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำวำงไว้ในพระไตรปิฎก แล้วเรำจะมำใช้
ประโยชน์อย่ำงใด ถ้ำเรำมำใช้ประโยชน์อย่ำงนี ้ 

“อย่ำงนีเ้ป็นปัญญำอบรมสมำธิหรือไม่”  

ปัญญำอบรมสมำธิมนักว้ำงขวำงมำก เรำอ่ำนธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธ
เจ้ำ แล้วอ่ำนจนจิตมนัแบบว่ำมนัสงบ มนัมีปีติ มนัมีควำมปีติแล้วเรำค่อยมำใช้อำนำปำนสติ
คือก ำหนดลมหำยใจมนัต่อเนื่องไป 

เวลำใช้ปัญญำอบรมสมำธิ นี่กเ็หมือนกนั เรำคิดสิ่งใด จิตมนัวิตก วจิำร นกึเร่ืองอะไร
ขึน้มำ พอนึกอะไรขึน้มำป๊ับมนัเป็นปัจจุบนั พอเป็นปัจจุบนัเรำมีสติตำมมนัไปเลย ตำม
ควำมคิดนีไ้ป ตำมควำมคิดนีไ้ป คิดเร่ืองอะไร คิดท ำไม คิดแล้วมีเหตผุลอะไร คิดต่ำงๆ แต่ถ้ำ
สติมนัทนันะ มนัหยดุ ถ้ำมนัหยดุ เห็นไหม ปัญญำอบรมสมำธิ ปัญญำอบรมสมำธิ 
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แต่นีเ้วลำเรำคิดเร่ืองอะไรมนัเป็นปัจจุบนัใช่ไหม แตเ่วลำมนัคิดแล้วแบบว่ำกิเลสมนัเท่ำ
ทนัแล้ว มนัก็คิดแล้วมนัก็ท้อแท้ คิดแล้วมนัก็ร้อยแปด แต่นี่พอไปอ่ำนธรรมะ อ่ำนหนงัสือธรรมะ 
พออ่ำนหนงัสือธรรมะเรำไม่ได้คิดเอง มนัก็เป็นสดๆ ร้อนๆ ไง พอจิตมนัสงบมนัเกิดปีติ พอเกิด
ปีติขึน้มำแล้ว เห็นไหม เรำก็อำนำปำนสติต่อเนื่องไป ต่อเนื่องไป 

เวลำเรำใช้ปัญญำอบรมสมำธิก็เหมือนกนั เวลำมนัสงบแล้ว มนัหยดุแล้ว เรำท ำอย่ำงไร
ต่อไป เรำก็พทุโธต่อไป เรำใช้ก ำหนดลมหำยใจก็ได้ อำนำปำนสติก็ได้ต่อไปๆ พอมนัเสวย มนั
เร่ิมคิดก็ไล่กนัไป ไล่กนัไป ฝึกหดัท ำควำมสงบบ่อยครัง้เข้ำๆ จนเป็นสมำธิ ท ำควำมสงบ
บ่อยครัง้ บ่อยครัง้เป็นสมำธิ พอสงบบ่อยครัง้เข้ำมนัก็ท ำให้จิตใจเข้มแข็งขึน้ พอท ำควำมสงบ
ของใจไง มนัปล่อยสิ่งนัน้มำ ปล่อยสิ่งนีม้ำ 

ทีนีเ้รำศึกษำธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ รู้ รู้แล้วท ำ ถ้ำรู้แล้วท ำก็เป็น
ประโยชน์ ถ้ำรู้แล้วท ำนะ แต่เขำบอกว่ำ “มนัเสียอย่ำงเดียว มนัอยำกจะอวด มนัอยำกจะคยุ 
อยำกจะโม้” อย่ำงนีม้นัรู้แล้วหลง  

ถ้ำรู้แล้วท ำ เห็นไหม เรำศึกษำ ศึกษำปริยัติ ศึกษำปริยัติศึกษำมำเพ่ือปฏิบัติ 
เวลำเรำศึกษำ ศึกษำภำคปริยัติ ปริยัติคือศึกษำให้ปฏิบัติไง เหมือนทำงวิชำกำรมี
ควำมรู้ เรำมีควำมรู้แล้วเรำต้องมีหน้ำที่กำรงำนของเรำ ถ้ำเรำมีหน้ำที่กำรงำนของเรำ 
ท ำแล้วเรำได้ประโยชน์ของเรำ เห็นไหม เรำมีควำมรู้ มีควำมรู้ ปัญญำอบรมสมำธิก็มี
ควำมรู้ รู้แล้วท ำ รู้แล้วท ำ รู้แล้วท ำไง 

แต่ถ้ำมนัเป็นกิเลส รู้แล้วหลง รู้แล้วหลงนะ อวดรู้ อวดอะไร รู้แล้ว แล้วมนัเป็นประโยชน์
กบัเรำไหมล่ะ สิง่ที่เป็นประโยชน์กบัเรำไง เรำอยำกให้ใจเรำเป็นอิสระไง ถ้ำใจเรำเป็นอิสระ เห็น
ไหม ใจของเรำเป็นสมำธิ ใจของเรำไม่เป็นเบีย้ล่ำงของตณัหำควำมทะยำนอยำก โดยปกติใจ
มนัเป็นเบีย้ล่ำงของกเิลสตณัหำควำมทะยำนอยำก เพรำะกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำกมนั
ชกัน ำ มนัคิดไป แล้วบำงคนไม่เข้ำใจก็บอก โอ้ย! เรำคิดดี คิดดี มนัลำกไปแล้ว มนัเป็นเบีย้ล่ำง
ของกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก 

เพรำะกิเลสตณัหำควำมทะยำนอยำก อวิชชำควำมไม่รู้ก็เกิดบนจิต ปัญญำทกุอย่ำง 
ควำมคิดต่ำงๆ ก็เกิดจำกจิต ทกุอย่ำงเกิดจำกจิตหมดเลย ทกุอย่ำงเกิดจำกจิต เพรำะจิตเป็นจิต
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ของเรำไง แต่ถ้ำมนัควำมคิดของคนอ่ืน ควำมคิดของโลก มนัเกี่ยวอะไรกบัเรำล่ะ มนัเกี่ยวอะไร
กบัเรำ แต่ถ้ำมนัเกิดกบัเรำ เกิดมโนกรรม  

มโนกรรมมนัคืออะไร มโนกรรมคือเคยคิด คิดครัง้นีพ้อใจ คิดซ ำ้ คิดซ ำ้ พอคิดแล้วนี่
เพรำะมโนกรรม พอคิดบ่อยครัง้ คิดซ ำ้คิดซำก มนัก็เป็นควำมชอบ มนัก็เป็นจริต มนัเป็นเบีย้
ล่ำง เห็นไหม คิดเร่ืองอะไรล่ะ มนัก็จะชกัน ำไปเร่ืองนัน้ คิดเร่ืองอะไรก็แล้วแต่มนัจะดึงไปเร่ือง
นัน้ ถ้ำมนัดึงไปเร่ืองนัน้ เหน็ไหม คิดบ่อยครัง้เข้ำจนเป็นจริตเป็นนิสยั  

แต่ถ้ำเรำฝืนของเรำ เหน็ไหม สรรพสิ่งนีเ้กิดบนจิตๆ ทัง้นัน้ เรำใช้ค ำว่ำ “ภวำสวะ ภพ” 
สถำนที่ที่ก ำเนิดของมนั สถำนที่ก ำเนิดของควำมรู้สึกนึกคิด สถำนที่ก ำเนิดของกรรม ทัง้กรรมดี
และกรรมชัว่เกิดบนจิตนีห้มด แตเ่รำไม่รู้ เกิดดบั เกิดดบั เกิดมำจำกไหน พอเกิดดบั เกิดดบั ถ้ำ
มนัไม่เกิดบนจิตมนัจะเกิดทีไ่หน ถ้ำมนัเกิดทีจ่ิตมนัเกิดแล้วมนัดบั ดบัเข้ำไปที่จิต แล้วมนัทิง้
อะไรไว้ที่จิตล่ะ เกิดจริตนิสยัไง ก็ทิง้แต่ควำมเคยชินไว้ไง  

แต่ถ้ำเรำมีปัญญำอบรมสมำธิ เรำไล่ตำมมนัไป ไลต่ำมมนัไป ปริยตัิเรำศึกษำมำเพ่ือ
ปฏิบตัิ ถ้ำศึกษำมำเพ่ือปฏิบตัิ ถ้ำเรำท ำของเรำขึน้มำ เรำจะมีอริยทรัพย์มีคณุธรรมในใจ ถ้ำคน
มีคณุธรรมในใจ เรำเป็นชำวพทุธแท้ๆ ถ้ำชำวพทุธแท้ๆ ในนวโกวำท จะมีส่ิงใดก็แล้วแต่ ไม่ไป
ตำมเขำทัง้นัน้ ถ้ำมีสิ่งใด นกัเลงกำรพนนั นกัเลงอะไร นกัเลงมหรสพ นกัเลงมีอะไรก็ไปกบัเขำ 
โลก ศีล ๘ ตดัหมด ถ้ำตดัหมดป๊ับ ตดัหมดมนัอยู่ไม่ได้ มนัว้ำเหว่ 

แต่ถ้ำมนัมีคณุธรรมนะ ตดัหมด สขุมำก ตดัแล้วมีควำมสขุ อู้! สุขอ่ืนใดเท่ำกับจิต

สงบไม่มี เอ็งจะไปหำควำมสขุอะไรขึน้มำ กลบัมำนะ จะไปไหนกลบัมำ ไปเมืองนอกกลบัมำก็
ต้องมำฟืน้ฟู กลบัมำเสียทัง้เงิน เสียทัง้สขุภำพ แต่ของเรำ โอ้โฮ! จิตแช่มชื่น มีศีล ๘ แล้วเรำท ำ
ควำมสงบของใจให้ได้ด้วย แล้วจะมีควำมสขุมีควำมสงบของเรำ เห็นไหม ถ้ำอย่ำงนีม้นัก็ไม่ไป
ตำมเขำ ถ้ำเป็นปัญญำอบรมสมำธิ 

“มนัเป็นปัญญำอบรมสมำธิหรือเปล่ำ” เป็น เป็นเพรำะเรำใช้ธรรมะ เหน็ไหม ธรรมะที่
เรำศึกษำ เรำเล่ำเรียนมำ แล้วพอมนัดีขึน้มำ เห็นไหม เรำใช้อำนำปำนสติต่อเนื่องไป นี่พดูถึงว่ำ
เขำปฏิบตัิตอนนีด้ี แล้วเขำก็เสียดำย “สมยัเร่ิมปฏิบตัิ ผมก็เหมือนคนทัว่ไป คือพยำยำมละ
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นิวรณ์ ๕ ให้ได้ แล้วก็ต้องขัน้ตอนอำนำปำนสติ ผมก็มีควำมวิตกกงัวลเสมอว่ำปัญญำมนัจะ
เกิดตอนไหน มนัอัน้ตู้ครับ” 

ไอ้เวลำละนิวรณ์ ไอ้สิ่งที่ว่ำอำนำปำนสติ เรำก ำหนดลมหำยใจๆ ถ้ำก ำหนดลมหำยใจ
เรำยงัคิดสิง่ใดไม่ได้ โดยพืน้ฐำนเรำก ำหนดลมหำยใจ ถ้ำก ำหนดลมหำยใจเข้ำออก ถ้ำลม
หำยใจเข้ำออก จิตมนัเกำะ ถ้ำจิตมนัเกำะแล้วถงึเป็นอำนำปำนสติ ถ้ำมนัไม่มี ถ้ำจิตมนัไม่เกำะ 
เรำก็มีลมหำยใจอยู ่

ค ำว่ำ “ลมหำยใจ” มนัเป็นปัจจุบนั ถ้ำเป็นปัจจุบนัทนีีเ้รำจะละนิวรณธรรม เรำก็ไปละ
นิวรณธรรม นิวรณธรรม นิวรณ์คือควำมง่วงเหงำหำวนอน ควำมลงัเลสงสยัควำมต่ำงๆ นิวรณ
ธรรม ๕ มนักัน้ เรำไม่ต้องไปละไปอะไร เรำก ำหนดลมหำยใจเฉยๆ มนัละไปโดยอตัโนมตัิ ถ้ำ
มนัเป็นสงบมนัก็สงบเข้ำมำ มนัผ่ำนเข้ำมำ มนัผ่ำนนิวรณ์เข้ำมำ 

ไอ้นี่จะไปละนิวรณธรรม คือว่ำ พอมนัท ำสมำธิไม่ได้แล้วมนัก็หำเร่ือง หำเร่ืองว่ำจะต้อง
ไปท ำอย่ำงนัน้ ต้องมีเหตอุย่ำงนัน้ จะเข้ำมำอย่ำงนี ้ ไม่ต้อง ก ำหนดอำนำปำนสติก็ก ำหนดลม
หำยใจก็ก ำหนดอยู่ทีน่ัน่ เพรำะเรำท ำอำนำปำนสต ิ เรำท ำอำนำปำนสติเรำก็ท ำอยู่ตรงนัน้ 
ก ำหนดลมหำยใจเข้ำ แล้วจิตมนัละเอียดๆ เข้ำมำเอง เรำไม่ต้องไปละนิวรณ์นิเวริณ์ ถ้ำมนัละ 
มนัละของมนัเอง ถ้ำมนัละ เพรำะมนัไม่มำไง ยงัไม่มำ ยงัไม่เกิดขึน้ มนักไ็ม่มี 

แต่ถ้ำเวลำเรำก ำหนดลมหำยใจแล้วมนัง่วงนอนมนัอะไร ไอ้นัน่มนัเป็นผลของมนั ถ้ำ
เป็นผลของมนัเรำก็อำนำปำนสติชดัๆ ขึน้ไป แต่พอเขำท ำแล้วเขำบอกว่ำ เขำจะละให้ได้ จะละ
ให้ได้ มนัก็เหมือนกบัเวลำมีปัญหำขึน้มำเรำจะหำแพะให้ได้ ถ้ำเรำท ำสิ่งใดไม่ได้ เรำก็จบัแพะ
มำตวัหนึ่ง เอ็งรับเครำะห์ไป ไอ้นี่ภำวนำแล้วจะเอำกเิลสไปไว้ที่ชื่อนิวรณธรรม ๕ เรำจะยกให้
แพะ ไม่ต้อง เรำจะเอำตวัของเรำ เอำควำมจริงของเรำ ถ้ำเอำควำมจริงของเรำ เรำก ำหนดอำ
นำปำนสติ  

เพรำะเขำบอกว่ำ “ผมก็มีควำมวิตกเสมอว่ำ ปัญญำมนัจะเกิดตอนไหน มนัอัน้ตู้ครับ” 
เพรำะเรำคำดหมำยเกินไป ถ้ำไม่รู้แล้วท ำ มนัก็เป็นประโยชน์อนัหนึ่ง  
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กรรมฐำนเรำ เวลำบวชแล้วเขำจะบอกว่ำพระป่ำอยู่ป่ำอยู่เขำมีแต่นัง่หลบัหหูลบัตำ มนั
จะรู้อะไร เขำศึกษำเล่ำเรียนมำจน ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เขำยงัไม่รู้อะไรเลย เพรำะศึกษำมำ 
๙ ประโยค ๑๐ ประโยคก็ยงัศึกษำธรรมะขององค์สมเด็จพระ-สมัมำสมัพทุธเจ้ำ ถ้ำมำถกกนันะ 
เขำจะพดูได้แจ้วๆๆ เลย แตถ้่ำเนือ้หำสำระควำมเป็นจริงที่มนัเป็นข้อเท็จจริง ศีล มนัมีศีลโดย
ปกติของใจ ถ้ำมีสมำธิ สมำธิมนัตัง้มัน่ ถ้ำมีปัญญำ ปัญญำที่มนัจะยบัยัง้หวัใจ อนันีเ้ขำไม่มี 
แต่เขำไปสญัญำ ไปจ ำธรรมะอนันัน้แล้วเวลำจะถกกนัปำกเปียกปำกแฉะเลย นี่ไง รู้แล้ว รู้แล้ว
งงๆ รู้แล้วหลง  

รู้แล้วปฏิบตัิ ถ้ำรู้แล้วท ำ เขำศึกษำมำ เขำศึกษำมำธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมำสมั
พทุธเจ้ำ ศึกษำทำงโลกมำยงัมีปัญญำได้ขนำดนัน้ เวลำพดูธรรมะปำกเปียกปำกแฉะเลย แต่
ธรรมะในใจของเรำ คณุธรรมในใจเรำยงัไม่เกิด สมบตัิควำมเป็นจริงในใจยงัไม่เกิดขึน้  

ถ้ำสมบัติควำมจริงในใจเกิดขึน้ ดูส ิ เขำศึกษำมำเพ่ือปฏิบัติ นีพ้ระกรรมฐำน 
พระป่ำเรำเวลำบวชมำ อุปัชฌำย์ให้ เกสำ โลมำ นขำ ทันตำ ตโจ กรรมฐำน ๕ ถ้ำ
กรรมฐำน ๕ ถ้ำมันท ำได้จริงนะ ท ำได้จริง ครูบำอำจำรย์ท่ำนท ำได้จริง ท่ำนฝึกหัดข้อ
วัตรปฏิบัติ ถ้ำฝึกหัดข้อวัตรปฏิบัติแล้วท่ำนให้ปฏิบัติเลย แล้วปฏิบัติแล้ว เพรำะว่ำสิ่ง
ที่เรำฝึกหัดมำเป็นปะขำว เรำฝึกหัดมำด้วยกำรด ำรงชีพของพระ  

ที่เขำศึกษำ นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก กศ็ึกษำเร่ืองนี ้ ศึกษำเร่ืองผ้ำ ศึกษำ
เร่ืองข้อวตัรปฏิบตัิ ศึกษำมำ ศึกษำมำแล้วก็ไปได้กระดำษใบหนึ่ง  

แต่ของเรำศึกษำมำ ถ้ำผิด ครูบำอำจำรย์ท่ำนฟ้ำผ่ำเลย อยู่กบัครูบำอำจำรย์ ถ้ำผิด 
ฟ้ำผ่ำ ฟ้ำผ่ำ ฟ้ำผ่ำให้เรำรู้ว่ำมนัผิดไง ถ้ำมนัผิดก็คือมันผิด มนัผิดก็มนัมีโทษไง มนัมีโทษ มีโทษ
เพรำะมนัผิดธรรมผิดวินยั มนัไม่เป็นทิฏฐิควำมเห็นเสมอกนั สิ่งที่มนัไม่เสมอกนั มนัอยู่ด้วยกนั 
มนัก็รังเกียจกนั ถ้ำมนัเสมอกนั เรำอยู่ด้วยกนั ไม่มีใครเป็นอำบตัิ มำอยู่ด้วยกนั กินด้วยกนั 
นอนด้วยกนั มนัก็สขุสบำย 

ถ้ำมนัมีส่ิงใดที่มนัต่ำงกนั ต่ำงกนัด้วยทฏิฐิ เห็นไหม มนัจะขดัแย้งกนั มนัเป็นกำรปฏิบตัิ
โดยเนือ้หำสำระเลย ถ้ำปฏิบตัิโดยเนือ้หำสำระ ปฏิบตัิขึน้ไปมนัจะเป็นควำมจริงขึน้มำ ถ้ำควำม
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จริงขึน้มำกเ็ข้ำนี่ไง เพรำะนิวรณธรรมมนักไ็ม่มี สิ่งใดมนัก็ไม่มี ไอ้นี่จะไปหำตวันิวรณ์ จะไปหำ
อะไร มนัเป็นอีกเร่ืองหนึ่งนะ แล้วถ้ำก ำหนดอำนำปำนสติมนัก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ 

ฉะนัน้ ถ้ำมนัเกิดอย่ำงนีข้ึน้ เวลำเรำท ำสิ่งใดผิดพลำด เวลำศึกษำมำ ศึกษำมำก็ศึกษำ
มำเป็นควำมรู้ ท ำผิด ท ำถกู ฉันก็ท ำของฉันไป เหมือนควำยตู้ อดัไปอย่ำงนีข้องเรำอยู่คนเดียว  

แต่ถ้ำเป็นหมู่คณะในพระกรรมฐำนนะ เวลำท ำผดิ ฟ้ำผ่ำเลย เออ! ผิดจริงๆ ผิด
จริงๆ เพรำะโดนด่ำจริงๆ โดนด่ำจริงๆ หมู่คณะก็เห็นจริงๆ มันเป็นควำมผิดควำมถูก
โดยข้อเท็จจริง เพรำะเขำจะคัดเข้ำหมู่ ถ้ำไม่อย่ำงนัน้เขำรังเกียจ เขำรังเกียจ ทิฏฐิไม่
เสมอกัน ควำมเห็นไม่เสมอกัน เขำไม่ให้อยู่ร่วมกัน ถ้ำอยู่ร่วมกัน ครูบำอำจำรย์ท่ำน
เป็นคนดูแล ถ้ำเป็นคนดูแล ข้อเท็จจริงมันเกิดตรงนี ้ปฏิบัติรู้แล้วท ำ รู้แล้วท ำ เขำให้รู้
แล้วปฏิบัติ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลำเรำศึกษำ ศึกษำธรรมะขององค์สมเด็จ-พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ มนัรู้
แล้วมนัสงบเกิดปีติ แล้วเรำก็มำก ำหนดอำนำปำนสติ แล้วถ้ำมนัโล่งมนัโถง มนัเป็นประโยชน ์
มนัก็เป็นประโยชน์ แต่ว่ำ “มนัเป็นปัญญำอบรมสมำธิหรือไม่” เป็น  

แล้วเวลำเรำปฏิบตัิของเรำ แต่เดิมเรำบอก เรำจะละนวิรณธรรม ๕ แล้วเรำท ำของเรำไป 
แล้วก็ท ำอำนำปำนสติเหมือนกนั ก็วิตกวิจำรขึน้มำ  

เพรำะวิตกวิจำรนี่ไง วิตกวิจำรมนัก็เป็นอดีตอนำคตไง เวลำคนที่ปฏิบตัิที่มนัจะไม่ได้ผล
เพรำะเรำวิตกวิจำร อดีตอนำคตมนัชกัน ำไปไง เพรำะเรำปฏิบตัเิรำต้องอยู่กบัปัจจุบนัไง ถ้ำมนั
เป็นปัจจุบนั เห็นไหม ปัจจุบนัคนเรำต้องมีสตัย์  

ครูบำอำจำรย์ของเรำตัง้แต่หลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มั่น ตัง้แต่หลวงตำ ตัง้แต่หลวง
ปู่ ฝั้น ครูบำอำจำรย์ที่เป็นพระอรหันต์ขึน้มำ พวกนีม้ีสัตย์ เขำถือสัจจะ คิดอย่ำงไร ตัง้
อย่ำงไร แล้วต้องท ำให้ได้อย่ำงนัน้ คนมีสตัย์ จะนัง่สมำธิคืนหนึ่ง คืนหนึ่ง จะอดอำหำร ๗ 
วนั ๗ วนัจะท ำอย่ำงไร ตัง้สตัย์แล้วท ำอย่ำงนัน้ คนเขำมีสตัย์ ถ้ำเขำมีสตัย์เขำท ำอย่ำงไร เขำ
มัน่คงของเขำ เขำท ำแล้วได้ประโยชน์ของเขำ  

ไอ้นี่เรำตัง้ไว้นัง่ชัว่โมงหนึ่ง ไม่ถึงสองนำทเีลิกแล้ว วนันีท้ ำควำมดี เอำไว้พรุ่งนีก้่อน เห็น
เขำท ำคณุงำมควำมดี ตัง้ใจเลยอยำกเป็นพระอรหนัต์ เอ๊ะ! มนัไม่ว่ำง มนัไร้สำระ พอมนัไร้สำระ
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แล้ว เรำเห็นคนอ่ืนเขำท ำมนัเป็นประโยชน์ ก็อยำกจะเป็นประโยชน์ เขำก็ท ำต ำรำเล่มเดียวกนั 
พระไตรปิฎกเล่มเดียวกนั พระพทุธเจ้ำองคเ์ดียวกนัๆ นะ แต่ใครจะมีสตัย์เชื่อมัน่ท ำตำมท่ำน 
พระพทุธเจ้ำองคเ์ดียวกนั สอนคนนู้น คนนู้นท ำเขำท ำได้ ไอ้ของเรำเอำไว้ก่อน จะท ำ 

ยิ่งมีพระพดูให้ฟัง ฟังแล้วสลดใจมำก เขำบอกเขำศึกษำเยอะแยะเลย รู้ไปหมดเลย แล้ว
เขำรอวนัที่จะตำย แล้วเขำจะท ำวนันัน้ เขำพดูกนัอยำ่งนัน้เดี๋ยวนี ้ ไอ้นี่ อู้ฮ!ู เรำฟังแล้วมนักิเลส
ชดัๆ เลย กิเลสชดัๆ คือว่ำรู้ทกุอย่ำง รู้วิธีกำรหมดเลย แต่ขีเ้กียจ กลวัทกุข์ ถ้ำจะไม่ท ำก็บอกว่ำ
ไม่เชื่อพระพทุธเจ้ำ แต่บอกว่ำเอำไว้ท ำวนัทีจ่ะตำย คอืจะเป็นพระอรหนัต์ตอนตำย  

แล้วพอมนัยงัไม่ทนัตำย พอแก่เฒ่ำขึน้มำมนัก็เดินไม่ไหวแล้ว พอแก่เฒ่ำขึน้มำนะ มนัก็
เร่ิมระแวงแล้ว เร่ิมเสียผลประโยชน์แล้ว แล้วยิง่วนัตำย วนัตำยบอกจะปฏิบตัินะ ไม่มีสิทธ์ิหรอก 
เอ๊ะ! ตำยแล้วศพใครจะดวูะ ของที่อยู่นี่ใครจะดแูลรักษำ พอมนัจะตำยนะ โอ้โฮ! มนัวิตกกงัวล
ไปหมดเลย ไม่ใช่ มนัจะตรึกธรรมะไปไม่ได้เลย  

เวลำเขำพดูนะ เรำก็เห็นเขำพดู เรำได้ยินมำ เขำพดู พดูแล้วแปลก คนเชื่อ คนเชื่อเพรำะ
อะไร เพรำะมนัท ำได้เหมือนๆ กนัไง เอำไว้วนัตำย พอวนัตำย มนัก็รอวนัตำย แล้ววนัตำยจริงๆ 
ท ำได้ไหม พอเรำฟังนะ โอ้โฮ! กิเลสมนัหลอกง่ำยๆ อย่ำงนี ้แล้วก็เชื่อ เขำมำพดูให้ฟังกนันะ เรำ
ฟัง โอ๋ย! เศร้ำ แต่นัน่มนัก็เร่ืองของเขำ 

แต่ถ้ำเรำจะเอำควำมจริงของเรำนะ เพรำะเรำบอกว่ำ ถ้ำรู้แล้วท ำมนัก็ดี ถ้ำภำษำพวก
พระกรรมฐำนเรำรู้อยู่ แต่มนัไม่เท่ำทนักเิลสไง เรำถึงต้องมีครูบำอำจำรย์คอยฟ้ำผ่ำอีกทีหนึง่ 
เวลำหลวงปู่ เสำร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบำอำจำรย์ของเรำนะ เวลำฟ้ำผ่ำ พระเณรที่อยู่กบัท่ำนชื่นใจนะ 
ฟ้ำผ่ำทีไรชุ่มชื่นทกุทีเลย 

กลวัไหม กลวั กลวัทกุคนแหละ กลวั กลวัหลวงปู่ มัน่มำก กลวัครูบำอำจำรย์มำก แต่ แต่
ด่ำแล้วชื่นใจ อ้ำว! กลวัแล้วมึงไม่ไปล่ะ คกุ เขำยงัแหกคกุเลย ไอ้นี่กลวัแต่สมคัรไปหำเอง กลวั
นะ แต่ขอเข้ำไปอยู่ด้วย กลวัไหม กลวั แล้วเข้ำไปหำท่ำนท ำไมล่ะ อ้ำว! ก็กิเลสมนัหนำไง ถ้ำ
ศึกษำเองก็ถกูหมดล่ะ ไม่มีอะไรผิดเลย ถ้ำไปอยู่กบัท่ำน ถ้ำถกูก็เจอฟ้ำผ่ำ เปรีย้ง! โอ้โฮย! 
หงำยท้องเลย 
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ถ้ำถกูมนัเป็นประโยชน์อย่ำงนี ้ ถ้ำเรำอยู่กบัครูบำอำจำรย์ทีเ่ป็นจริงไง ถ้ำเป็นจริง เห็น
ไหม แล้วถ้ำครูบำอำจำรย์ทีเ่ป็นจริง รู้แล้วท ำ ท ำคณุงำมควำมดีไง  

ถ้ำรู้แล้วหลง รู้แล้วหลง เห็นไหม หลงกบัควำมรู้ของตวัเอง ศึกษำมำ เล่ำเรียนมำ เล่ำ
เรียนมำท ำไม เขำเล่ำเรียนมำเพ่ือประพฤติปฏิบตัิ เล่ำเรียนมำเพ่ือเป็นควำมจริง แตถ้่ำเล่ำเรียน
มำแล้ว เห็นไหม รู้ไปหมด เหมือนกนั อำจำรย์รู้ ลกูศิษย์ก็รู้ อำจำรย์เป็น ลกูศิษย์กเ็ป็น อำจำรย์
เป็นอะไร ลกูศิษย์ก็เป็นอย่ำงนัน้ เป็นจริงๆ หรือ เป็นหรือ 

ถ้ำเป็น เห็นไหม ดสู ิ เวลำหลวงตำท่ำนอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ ถ้ำเป็น เป็นอย่ำงนัน้ เป็นแล้ว
อำจำรย์ยกไว้สงูส่งเลย แล้วลกูศิษย์รัก ทัง้รัก ทัง้เคำรพ หลวงตำท่ำนพดูอย่ำงนีน้ะ ท่ำนบอกว่ำ 
ถ้ำท่ำนเสียสละชีวิตได้เพ่ือให้หลวงปู่ มั่นมีชีวิตต่อไป ท่ำนเสียสละทันทีเลย แต่มนัเป็น
อย่ำงนัน้ไม่ได้เพรำะมนัเป็นเวรเป็นกรรมของสตัว์โลก  

หลวงปู่ มัน่ท่ำนก็มีอ ำนำจวำสนำบำรมีของท่ำน เวลำท่ำนหมดอำยขุยั ท่ำนก็ต้องดบั
ขนัธ์ของท่ำนไป แต่ท่ำนพดูเอง หลวงตำท่ำนพดูประจ ำ “ถ้ำท่ำนสละชีวิตท่ำนได้นะ เพ่ือให้
หลวงปู่ มัน่มีชีวิตอยู่นะ ท่ำนสละทนัทีเลย” นี่ควำมคิดของลกูศิษย์ที่เคำรพครูบำอำจำรย์ แต่
ท่ำนท ำอย่ำงนัน้ไม่ได้ มนัท ำไม่ได้หรอก เพรำะมนัเป็นเวรเป็นกรรมของจิตแต่ละดวงไม่
เหมือนกนั แต่ท่ำนคิดของท่ำนอย่ำงนัน้  

นี่พดูถึงถ้ำเคำรพ เขำเคำรพกนัอย่ำงนี ้ เขำเคำรพกนั ยกชีวิตนีใ้ห้ได้เลย ชีวิตนีเ้สียสละ
ให้เลย ถ้ำชีวิตเสียสละให้แล้วมนัจะมีแซงหน้ำแซงหลงัไหม มนัจะมีอยำกลดัหน้ำลดัหลงั 
อยำกจะเดินออกหน้ำไปก่อนไหม มนัเป็นไปไม่ได้ ถ้ำลองชีวิตนีส้ละได้ 

ไอ้นี่ปำกเปียกปำกแฉะ รักครูบำอำจำรย์ แต่ครูบำอำจำรย์ยงัรู้ไม่เท่ำกู รักครูบำอำจำรย์
มำกเลย ครูบำอำจำรยน์ี่เกง่มำกเลย แต่มนัเสียนิดเดยีว เรำฉลำดกว่ำอำจำรย์นิดหนึ่ง โอ้! เรำ
ดีกว่ำอำจำรย์นิดหนึง่ อำจำรย์ยงัด้อยกว่ำเรำหน่อยหนึ่ง  

พดูกนัอยู่อย่ำงนี ้ พดูได้ ถ้ำใครพดูอย่ำงนีป๊ั้บนะ เรำไม่คบ เรำไม่เคยคบคนอย่ำงนีเ้ลย 
คือมนัหน้ำไหว้หลงัหลอก แล้วมนัลบหลู่ ลบหลู่จำกกิเลส แต่ลบหลู่แล้วตวัเองก็ไม่มี
ควำมสำมำรถที่จะให้มนัเป็นจริงขึน้มำ กเ็ลยต้องเอำครูบำอำจำรย์มำขำยอย่ำงนัน้ กย็งับอก
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เรำเป็นลกูศิษย์องค์นัน้ องค์นัน้อยู่ แต่เสียอย่ำงเดียวเรำฉลำดกว่ำอำจำรย์นิดหนึง่ แต่ก็ต้องเอำ
อำจำรย์องค์นัน้มำเป็นบำทฐำนปีนขึน้ไป เหยยีบขึน้ไป เพรำะมนัไม่มีคณุงำมควำมดี จะท ำ
ตวัเองออกมำให้สงัคมเห็นได้ 

นี่พดูถึงว่ำ ถ้ำกเิลสมนัเป็นอย่ำงนัน้นะ ฉะนัน้ ถ้ำกิเลสมนัเป็นอย่ำงนัน้ เรำต้องพยำยำม
จะท ำให้เรำได้ประโยชน์กบัเรำ นี่เขำถำมนะ ฉะนัน้ ค ำถำมต่อเนื่องไปว่ำ “พอเร่ิมใหม่แล้ว อ่ำน
ค ำสอนของพระพทุธเจ้ำก่อน ก็พยำยำมอย่ำให้มนัฟุ้ง รีบละ แล้วท ำควำมสงบของใจไป แล้ว
ข้อเสียอย่ำงหนึ่ง มนัอยำกจะอวดครับว่ำเรำรู้ธรรม รู้ธรรม” ว่ำเรำรู้ธรรม ถ้ำค ำว่ำ “เรำรู้ธรรม” 
กิเลสมนัเป็นแบบนี ้แล้วคนอ่ืนจะเป็นแบบเรำไหม คนอ่ืนก็เป็นแบบนีห้มดล่ะ  

จำกใจดวงหนึ่งสู่ใจดวงหนึ่งไง ใจดวงหนึ่งถ้ำมันลองช ำระล้ำงกิเลสได้แล้วนะ 
มันจะรู้ถึงใจทุกๆ ดวงเลย เพรำะทุกดวงใจมันก็เหมือนกัน เหมือนกนั มันจะวิธีกำร
แตกต่ำงกันบ้ำง แต่มันเหมือนกัน 

ฉะนัน้ เวลำจริงๆ แล้ว พระกรรมฐำนเรำ ถึงเวลำแบบว่ำพอมนัมีควำมฟุ้งซ่ำนต่ำงๆ 
พยำยำมมีสติสมัปชญัญะไว้ ท่ำนไม่ให้พดู เพรำะพดูไปแล้วมนัจะกระทบกระเทือนกนัๆ นะ มนั
ท ำให้เรำ หนึง่ เสียเวลำ แล้วพอมนัอวด มนัพดูออกไปแล้วมนัจริง ไม่จริงอีกเร่ืองหนึง่นะ  

แล้วถ้ำมนัหนกัหนำสำหสัสำกรรจ์ ถ้ำเอำตำมทฤษฎีเอำตำมตวัอกัษรเลย อวดอตุริ
มนสุธรรม เพรำะมนัไม่มีธรรมในตน แต่มนัอวดไป มนัเป็นไหม มนัเป็นปำรำชิกโดยไม่รู้ตวัเลย 
มนัเป็นเพรำะมนัพดูธรรมที่ไม่มีในตน แล้วประกำศออกไป นี่ครูบำ-อำจำรย์ท่ำนถงึบอกว่ำไม่
ต้องพดู ห้ำมพดู  

นี่พดูถึงวงกรรมฐำน เร่ืองนีว้งกรรมฐำนเขำมีมำแต่ไหนแต่ไร ใครภำวนำนิดๆ หน่อยๆ 
มนัก็อยำกจะโม้ อยำกจะโม้ เพรำะมนัมหศัจรรย์  

แต่เวลำครูบำอำจำรย์ท่ำนปฏิบัติไปแล้วมันเหนือโลก มันเหนือกว่ำโลกทัง้หมด 
ในโลกนีไ้ม่มีใครรู้ จะกี่พันล้ำนไม่รู้เร่ืองอย่ำงนี ้ แล้วไอ้จิตดวงนีท้ี่มันรู้มหัศจรรย์ขนำด
ไหน มหัศจรรย์เขำเก็บไว้ในใจ เพรำะมันเหนือโลกจริงๆ มันมีสติ มหำสติ มหำสติมัน
จะรู้เท่ำรู้ทัน มันเห็นแล้วมนัสังเวชไง ถ้ำเป็นควำมจริงจะเป็นอย่ำงนัน้นะ ถ้ำครูบำ
อำจำรย์ที่เป็นจริง เว้นไว้แต่ถ้ำมันไม่เป็นจริงไง 
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ฉะนัน้ สิ่งที่เขำบอกว่ำ “สิ่งที่พยำยำมจะไม่ให้ฟุ้งแล้วรีบๆ ละ” 

รีบๆ ละ มนัเป็นอบุำยนะ ถ้ำมนัเป็นอบุำย มนัเป็นอบุำยที่เรำจะฝึกหดัภำวนำ แล้วถ้ำ
มนัภำวนำแล้วมนัได้ประโยชน์กบัเรำ ค ำว่ำ “ได้ประโยชน์” เรำต้องเอำตรงนีไ้ว้ก่อน ค ำว่ำ “ได้
ประโยชน์” นะ มนัพฒันำขึน้ไป จำกปถุชุนคนหนำ คนหนำคือว่ำอะไรแตะไม่ได้เลย สะกิดไม่ได้ 
ล่อเขำอย่ำงเดียวเลย นี่ปถุชุน  

แต่พอมนัมีสติปัญญำขึน้มำ กลัยำณปถุชุน กลัยำณชน เหน็ไหม กลัยำณชนมนัอยู่กบั
หมู่คณะได้ มนัอยู่กบัพรรคพวกได้ เขำจะมีอะไรกเ็ฮ้ย! เขำไม่ได้ตัง้ใจ เขำพดูโดยควำม
รู้เท่ำไม่ถงึกำรณ์ มนัท ำให้จิตใจเรำไม่ฟุ้ง ปถุชุน กลัยำณปถุชุน จิตมนัจะพฒันำขึน้มำ 

ฉะนัน้ ถ้ำมีอะไรเป็นประโยชน์อย่ำงนีรี้บคว้ำไว้เลย คว้ำไว้เลย ท ำอะไรก็ได้ขอให้จิตมนั
เป็นสมำธิ มนัมีควำมสงบระงบั พอมนัมีควำมสงบระงบัมนัพฒันำขึน้ไปแล้ว เรำย้อนกลบัไปด ู
อ๋อ! เม่ือก่อนอะไรก็ไม่ได้เลย แตะไม่ได้เลย เดี๋ยวนีไ้ด้หมดเลย แล้วได้ไม่ใช่ได้แบบไม่รู้เร่ืองไม่
ประสีประสำนะ มนัไม่เป็นไรเลย มนัได้ทกุอย่ำงเพรำะว่ำมีสติ เพรำะมีปัญญำ มีสติปัญญำ 

อ้ำว! นัน่มนัเร่ืองของเขำ ไอ้นัน่มนัก็คนพำล คนพำลมนัก็ต้องแสดงออกอย่ำงนัน้ แล้ว
เรำจะเป็นคนพำลไปกบัเขำไหม ถ้ำเรำเป็นคนพำลมนัก็กระทบกนั ถ้ำเขำเป็นคนพำล เรำเป็น
บณัฑิต แน่ะ มนัมีสติ เขำเป็นคนพำล เขำก็ต้องแสดงออกอย่ำงนัน้  

เรำเป็นบณัฑิต เรำเป็นบณัฑิตนี่กลัยำณปถุชุน เห็นไหม มนัก็ไม่แผดเผำเรำ มนัไม่แผด
เผำเรำ มนัจะท ำสมำธิได้ดีขึน้ แล้วถ้ำสมำธิดีขึน้เรำเอำตวัรอดได้แล้ว เรำเอำตวัรอดจำกปถุชุน 
จำกพวกคนพำลมำเป็นบณัฑิต พอเป็นบณัฑิตแล้ว เรำจะพฒันำจำกบณัฑิตขึน้ไปเป็นโสดำ
ปัตติมรรค จะเข้ำสู่บุคคล ๔ คู่ จะเข้ำสู่มรรค เรำพฒันำของเรำ ถ้ำมนัมีประโยชนเ์รำพฒันำได้ 

ฉะนัน้ “สิ่งที่เรำรีบละ รีบอะไร”  

ถ้ำมนัเป็นประโยชน์นะ ท ำอะไรกไ็ด้ เขำเรียกว่ำอบุำย ปัจจุบนัธรรม อบุำยที่เรำจะท ำ
อย่ำงไรก็ได้ เหมือนคนไปอยู่กลำงทะเลทรำย คนเดินเรือไปอยู่กลำงทะเลแล้วเกิดมรสมุ ท ำ
อย่ำงไรก็ได้เอำชีวิตรอดกลบัมำ ท ำอย่ำงไรก็ได้เอำชีวติรอดกลบัมำ  
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นี่ก็เหมือนกนั เรำท ำอะไรก็ได้ขอให้จิตมนัสงบ ขอให้มีหลกัมีเกณฑ์ ท ำอะไรกไ็ด้ แต่มนั
ไม่ผิดศีลผิดธรรม มนัไม่ผิดนะ เรำท ำอะไรกไ็ด้ อบุำยวิธีกำร ท ำอะไรกไ็ด้  

นี่ไง ขัน้ของสมำธิคือน ำ้ล้นแก้ว ขัน้ของปัญญำไม่มีขอบเขตเลย อบุำยวิธีกำร กล
ศึก ระหว่ำงกเิลสกบัธรรมมนัรบกนั กเิลสมนัตัง้ป้อมอยู่แล้ว ธรรมะมนักองทพัธรรมของเรำจะ
เข้ำไปท ำลำยป้อมค่ำยของกิเลสในใจของเรำ กลศึก กลศึกที่มนัจะใช้อบุำยวิธีกำรเข้ำไปท ำลำย
ป้อมค่ำย 

ป้อมค่ำยคือกิเลสอวิชชำที่มันเกิดกับจิต อวิชชำมันเกิดกับเรำ มันพำจิตดวงนี ้
เวียนว่ำยตำยเกิด แล้วเรำยกกองทัพธรรม ศีล สมำธ ิ ปัญญำจะเข้ำไปรบต่อกรกับมัน 
เวลำศึกสงครำมให้มีสติมีปัญญำเถอะ ท ำอะไรก็ได้ แต่ท ำได้แล้ว เห็นไหม รู้แล้วท ำ 
ท ำเพ่ือประโยชน์ ไม่ใช่รู้แล้วหลง 

เขำถำมว่ำ “ที่เขำท ำอยู่นี่มนัเป็นปัญญำอบรมสมำธิหรือไม่ ถ้ำบอกว่ำไม่ใช่ปัญญำ
อบรมสมำธิก็เป็นวิปัสสนำใช่ไหม” 

วิปัสสนำมนัยงัไม่ถึงขัน้นัน้ เพรำะว่ำตอนนีเ้รำเป็นปัญญำอบรมสมำธิก่อน ปัญญำ
อบรมสมำธิต้องกำรควำมสงบระงบัเข้ำมำ ถ้ำจิตสงบระงบัแล้วถ้ำไปเหน็สติปัฏฐำน ๔ ตำม
ควำมเป็นจริง นัน่น่ะป้อมค่ำยของมนั กองทพัธรรมกบักองทพักิเลสได้ประหตัประหำรกนักลำง
หวัใจของเรำ ชยัภูมิของกำรปฏิบตัิ ภวำสวะ ภพ ในแดนที่กลำงหวัใจนัน่ ภวำสวะ สมถกรรม
ฐำน ฐำนที่ตัง้แห่งกำรงำน แล้วกองทพัธรรมเข้ำไปสมัปยตุกบักองทพักิเลสในใจ มนัจะเห็น
อย่ำงนัน้เลย 

พดูแล้วอย่ำงกบัหนงัจีน เรำเคยพดู คนเขียนมำถำม บอกว่ำเวลำวิปัสสนำมนัสนกุกว่ำ
เล่นเกมอีก เกมเอ็งน่ะสู้ปัญญำกหูมนุไม่ได้ เขำเขียนมำถำมว่ำ หลวงพ่อเป็นอย่ำงนัน้จริงๆ หรือ 
เพรำะเขำเล่นเกมเขำเล่นได้ใชไ่หม เด็กมนัเล่นเกมมนัได้เล่นไง แต่เขำไม่เคยวิปัสสนำ เขำไม่
เคยเห็นกองทพัธรรมกบักองทพักเิลสต่อกรกนับนหวัใจของสตัว์โลก เขำไม่เคยเห็น คนไม่เคย
เห็นคือภำวนำไม่เป็น 

คนที่จะภำวนำเป็นต้องเห็นอย่ำงนี ้ เห็นระหว่ำงกองทัพกิเลสกับกองทัพธรรม
สัมปยุตกันกลำงหัวใจ สงครำมธำตุขันธ์ สงครำมกำรละภพละชำติ เพรำะมันเป็นอย่ำง
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นัน้ ครูบำอำจำรย์ของเรำท่ำนถึงปฏิบัติมีรสมีชำติ พระกรรมฐำนสมัยก่อนนัน้ปฏิบัติมี
รสมีชำติอยู่ในป่ำในเขำ สะพำยกลด สะพำยบำตร แล้วปะทะกัน บิณฑบำตฉันแล้ว
ประพฤติปฏิบัติให้กองทัพกิเลสกองทัพธรรมมันประหัตประหำรกันกลำงหัวใจ โอ้โฮ! 
มันซัดกันทัง้วัน ทัง้วัน ๗ วัน ๗ คืน สู้กันอยู่อย่ำงนัน้ 

ไอ้เรำเดินจงกรม หลวงตำบอกไอ้คนมนัก็จะตำย ไอ้เรำไม่ได้ฉันมำหลำยวนัมนักเ็พลีย 
มนัก็ทกุข์มนัยำก ไอ้สงครำมกเิลสสงครำมธำตขุนัธ์มนัปะทะกนักลำงหวัใจ อู้ฮูย! มนัอยู่อย่ำง
นัน้ นี่คือคณุสมบตัิของครูบำอำจำรย์ของเรำ ครูบำอำจำรย์คือพระป่ำท่ำนปฏิบตัิกนัมำอย่ำงนี ้
มนัเป็นสมบตัิจริงๆ  

แต่ของเรำนะ เรำท ำของเรำ ถ้ำเป็นประโยชน์กบัเรำ ท ำ เป็นประโยชน์ไปเร่ือยๆ ถ้ำ
หลวงพ่อพดูอย่ำงนี ้แสดงว่ำผมก็จะมีกองทพักิเลสกองทพัธรรมสู้กนัใชไ่หม ถ้ำมีผมก็จะมีควำม
ภูมิใจ ผมก็จะปฏิบตัิเนำะ ปฏิบตัิไปเพ่ือเป็นศำสนทำยำท เพ่ือเป็นชำวพทุธไง ให้ศำสนำนีมี้
มรรคมีผล  

ศำสนำเรำมีมรรคมีผลนะ เว้นไว้แต่พวกเรำอ่อนแอ พวกเรำอ่อนแอ ไม่มีก ำลงั ไม่มี
ควำมสำมำรถพอ เรำก็ไม่มีคณุธรรมในใจไง  

ถ้ำเรำเข้มแข็ง เรำประพฤติปฏิบัติ ระหว่ำงกองทัพกิเลสกับกองทัพธรรม ป้อม
ค่ำยในใจมันทลำยศิโรรำบนะ เรำจะมีควำมชุ่มช่ืน เรำจะมีควำมสุข เรำจะมีคุณธรรม
ในใจ แล้วมันจะเป็นศำสนทำยำท เป็นทำยำทโดยธรรมขององค์สมเด็จพระ-สัมมำสัม
พุทธเจ้ำ เอวงั 


