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ถาม : ข้อ ๒๒๗๓. เร่ือง “นิวรณ์ ๕ อนัไหนแก้ยากที่สดุ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมเร่ิมฝึกหดัภาวนามาระยะหนึ่ง จิตผมเป็นคนคิดมาก ฟุ้งซ่าน 
และขีโ้กรธขีโ้มโหนะครับ พอมาฝึกจิตให้เป็นสมาธิผ่านวนัเวลามาระยะหนึง่ด้วยวิธีทีห่ลวงพ่อ
สอน ผมฟังทางเน็ตมาตลอด คือพทุโธกบัปัญญาอบรมสมาธิสลบักนัไปตามสภาพของจิตใน
เวลานัน้ๆ ว่าท าอะไรแล้วสงบได้ บางทกี็พทุโธดี บางทีก็ปัญญาอบรมสมาธิดี มาทบทวนตนเอง
ด ู เดี๋ยวนีเ้ป็นสมาธิได้สงบระงบัได้ระดบัหนึ่ง มีความสขุมากขึน้ ทกุข์น้อยลงกว่าก่อนเยอะ 
นิวรณ์ ๕ มาไล่ๆ ด ู๑. กามฉันทะ ๒. พยาบาท ๓. ถีนมิทธะ ๔. อทุธัจจะกุกกจุจะ ๕. วิจิกิจฉา 

ตลอดเส้นทางผ่านวนัเวลาฝึกฝนมาระยะหนึ่ง ผมมาใคร่ครวญตนเองดตูอนเร่ิมหดั
ภาวนาใหม่ๆ เลย อทุธัจจะนีเ้ป็นปัญหาให้มากสดุ ฝึกฝนไปเร่ือยๆ ใช้เวลานานเลยทเีดียวก็แก้
มนัได้ดีขึน้ ฟุ้งซ่านน้อยลง ฝึกไปเร่ือยๆ ก็มาเจอด่านถีนมิทธะ คือคอยแต่จะตกภวงัค์ แก้กนัไป
ใช้เวลาอยู่นาน ฝึกไปเร่ือยๆ ความโกรธ ความไม่พอใจต่างๆ เร่ิมระงบัได้ อนันีย้ากสาหสัเลย 
ฝึกไปเร่ือยๆ ที่คอยมาก่อกวนเรากลบัเป็นวจิิกจิฉา คอยแวะวนเวียนมาเป็นระยะ อนันีผ้มแก้มนั
ไม่ช านาญ ก าลงัฝึกฝนอยู่ไปเร่ือยๆ ที่ละเอียดสดุยกให้กามฉันทะ ผมเพ่ิงจะรับรู้มนัจากการที่
เม่ือจิตเป็นสมาธิแล้วค่อยๆ คลายตวัออกมาคิด คือมนัคลายตวัออกมาแล้ว ความพอใจที่คิด 
แทนที่จะสงบตวัเป็นสมาธิเงียบนิง่อยู่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึน้จากประสบการณ์ของผมคนเดียว 

ค าถาม 

๑. ผมเข้าใจอะไรถกูต้องเท่าที่เล่ามา 

๒. คนทกุคนเป็นแบบไหน หรือว่าขึน้กบัจิตแต่ละดวงจะติดข้องกบัอะไรมากกว่ากนั 
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๓. กามฉันทะนีผ้มยงัมองไม่เห็นหนทางแก้ไขมนัได้เลย มนัละเอียดจริงๆ 

กราบขอบพระคณุหลวงพ่อมากครับ 

ตอบ : อนันีเ้วลาภาวนาไป เวลาภาวนาไปมนัอยู่ที่อ านาจวาสนาของคนนะ วาสนาของ
คนจะชอบส่ิงใด พิจารณาสิ่งใด แต่นีเ่ขาบอกว่าเขาพิจารณานิวรณธรรม ๕ ถ้านิวรณธรรม ๕ 
พิจารณาของเขาไป อนันัน้มนักเ็ป็นปัญญาของเขาๆ 

แต่ถ้าเป็นสจัจะเป็นความจริงนะ เวลานิวรณธรรม ๕ มนัปิดกัน้การกระท าการประพฤติ
ปฏิบตัิเลย ความฟุ้งซ่าน ความง่วงเหงาหาวนอน ความลงัเลสงสยั ทกุอย่างมนัพร้อมในตวัมนั
เอง ถ้ามีความพร้อมในตวัมนัเอง ทีนีเ้วลาคนที่ปฏิบตัิมนัอยู่ที่เชาวน์ปัญญา นี่ไง อยู่ที่วาสนาๆ 
อยู่ที่วาสนาของคนว่าจะจบัอะไรเป็นประเด็น ถ้าจบัอะไรเป็นประเด็น เห็นไหม 

มีบางคนคิดนะ เราเคยเจอพระองค์หนึ่งเขาบอกว่าเขาได้พระอนาคาม ี

เฮ้ย! เรากง็งเลยนะ เฮ้ย! ได้พระอนาคาม ีเก่งมากเลย “อ้าว! ท าอย่างไรถึงอนาคามลี่ะ” 

“โอ๋ย! เม่ือก่อนนีก้ลวัมาก พอกลวัมาก พอแก้ไปๆ ความกลวัมนัหายไป ได้เป็นพระ
อนาคาม”ี 

หา! แก้ความกลวัได้เป็นพระอนาคาม ีเราบอก “มนัไม่ใช่ พระอนาคามเีขาต้องพิจารณา
อสภุะ” 

“เออ! อย่างนัน้เราเป็นพระสกิทาคามี” 

เราบอก “พระสกิทาคามไีม่ใช่ พระสกิทาคามเีขาต้องพิจารณาขนัธ์ ระหว่างธาตกุบัขนัธ์
มนัแยกจากกนั” 

“อย่างนัน้เป็นพระโสดาบนั” 

เราบอก “โอ๋ย! เป็นพระโสดาบนัไม่ได้ เป็นพระโสดาบนัเขาต้องพิจารณากาย พิจารณา
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕” 

จนตรอกนะ 
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มีพระองค์หนึ่งเขาเคยมาคยุกบัเราว่าเขาได้พระอนาคามี ได้พระอนาคามเีพราะอะไร 
โอ๋ย! เม่ือก่อนผมกลวัมากเลย สดุท้ายแล้วไปภาวนาแล้วเข้าถ า้ไปๆ มนัก็แก้ความกลวัไปเร่ือยๆ 
จนความกลวัหายไป พอความกลวัหายไปเขาบอกเขาได้พระอนาคาม ี

เขาเป็นพระวดับ้าน เขามาคยุกบัเรา เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นหรือเขาไม่เป็นหรอก แต่
เขาบอกเขาเป็นพระอนาคาม ี เราบอกพระอนาคามต้ีองพิจารณากามราคะปฏิฆะ เขาไม่มีเลย 
เขาไม่เคยรู้จกัมนัด้วย แล้วเขาไม่เคยภาวนาเลย 

เออ! อย่างนัน้ไม่ใช่ อย่างนัน้เป็นสกิทาคาม ี

พระสกิทาคามีต้องพิจารณาอย่างนี ้ๆ ๆ 

โอ๋ย! อย่างนัน้ไม่ใช่ เป็นพระโสดาบนั 

ถ้าพระโสดาบนัต้องพิจารณาอย่างนี ้ๆ  

อย่างนัน้จนตรอก 

เราก็เลยให้ประวตัิหลวงปู่ มัน่กบัปฏิปทาฯ ไป นานแล้ว ให้เพ่ือให้เขาได้คิด ให้เขาได้
ภาวนาไป เพราะเขาว่าเขาได้อนาคาม ี เขาได้อนาคามีเพราะอะไร เพราะเขากลวัมาก แล้วเขา
แก้ความกลวัได้ พอแก้ความกลวัได้ เขาเป็นพระอนาคาม ี

คติธรรมอนันีม้นัก็เหมือนกบัผู้ที่ถามปัญหา ผู้ที่ถามปัญหาขึน้มา เห็นไหม เราคิดเร่ือง
อะไร บางคนนะ กลวัผ ีกลวัผีมาก พอกลวัผีมาก เขาก็ปรับปรุงแก้ไขของเขาจนเขาหายกลวัผีได้ 
พอเขาหายกลวัผีได้เขาก็เร่ิมประพฤติปฏิบตัิได้ 

มนัก็แค่ความกลวั เห็นไหม ความกลวัเกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วดบัไป ความกลวัเดี๋ยวก็มา 
เดี๋ยวก็ไป พอแก้ความกลวันีไ้ด้ เราก็ไปกลวัความอ่ืนต่อไป เราก็ไปกลวัเร่ืองอ่ืนเร่ืองต่อไป พอ
กลวัไปกลวัมาก็กลวัว่าเราไม่มีจะอยู่จะกิน เราก็ต้องท ามาหากิน 

ความกลวัมนัเอาอะไรมาอ้างว่าเป็นความกลวัล่ะ เอาอะไรเป็นเหตวุ่าเรากลวัเร่ืองอะไร
ล่ะ เรากลวัเร่ืองอะไรมนัก็มีความกลวัต่อเนื่องไปทัง้นัน้น่ะ มนัอยู่ที่ความกลวั 
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แล้วความกลวัของคน บางคนไม่กลวัผีนะ บางคนไม่กลวัผีเลยนะ เขาไม่เคยกลวัผีเลย 
เขาเข้าใจว่าผีมนัอยู่คนละโลก เขาไม่กลวัเลย บางคนกลวั กลวัจนโอ้โฮ! เราเคยไปวเิวก มี
พระองค์หนึ่งเป็นคนขีก้ลวัมาก กลวัผีมาก กลางคืนต้องให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วพวกเราล้อมรอบ
ไว้ แล้วทีนีก้ลางคืน โทษนะ กลางคืนเขาปวดถ่ายหนกั เขาไปไหนไม่ได้ เขาถ่ายทีน่ัน่เลย โอ้โฮ! 
กลวั กลวัจริงๆ นะ แต่ก็อยากไปธุดงค์ นีเ่วลาคนกลวัมนัก็กลวัมากๆ เลย 

แล้วเราก็ไปด้วยกนันี่แหละ ทีนีเ้พ่ือนเขาชอบแกล้งเรา พอไปไหน เวลาพระปฏิบตัิใหม่ๆ 
ใช่ไหม ก็ถามกนัว่าเอ็งกลวันี่ไหมๆ เราก็บอกไม่ ไม่ พอไม่ เขาก็ลองของอยู่เร่ือย ให้ไปอยู่ตรง
นู้น ให้ไปอยู่ตรงนี ้ บางทีนัง่กนัอยู่เฉยๆ เขาทบุดงัปังเลย ทกุคนสะดุ้ง เรากน็ัง่เฉย เขามาถาม
เรา เฮ้ย! หงบ ท าไมมึงไม่กลวัวะ ท าอย่างไรวะ 

มนัก็กลวัมากไง เขากลวัมากจนเขาถาม เฮ้ย! ท าอยา่งไรวะ แต่จริงๆ ก็ไม่ได้ท าอะไร ก็
ฝึกหดัภาวนาไปเร่ือยๆ นี่แหละ 

นี่ก็เหมือนกนั เขาบอกว่า เวลาเขาปฏิบตัไิปแล้วมาระยะหนึ่ง แต่มนัเร่ิมต้นมนัได้ผลอยู่
แล้ว เพียงแต่ว่าผู้ที่ปฏิบตัินีเ้ราพุ่งเป้าเข้าไปสู่นิวรณธรรม ๕ เพราะหนึ่ง เราเป็นคนขีโ้กรธ เรา
เป็นคนขีโ้กรธ เราเป็นคนขีโ้มโห แล้วเราฝึกหดัภาวนาของเราไป เราฝึกหดัภาวนาของเราไป 
ภาวนาไป พทุโธบ้าง ปัญญาอบรมสมาธิบ้าง 

เราใช้สิง่ใดก็ได้ แล้วถ้าสิง่นัน้มนัได้เป็นประโยชน์กบัเรา แล้วเราก็พลิกแพลงของเราไป 
มนัเบาบางลงๆ ไง มนัดีขึน้ เขาบอก โอ้โฮ! เดี๋ยวนีน้ะ ไอ้ความที่ว่าเป็นคนขีโ้กรธไอ้ความขีโ้มโห 
เพราะเราก็รู้ตวัเราได้ เดี๋ยวนีน้ะ เขาท าสมาธิได้ระดบัหนึ่ง เพราะเขาบอกว่าเขาท าสมาธิได้
ระดบัหนึ่งเลย มีความสขุมาก ความทกุข์น้อยลง นี่เวลาเราภาวนากนัเราเอาตรงนี ้

เรามีความทกุข์ความยากในหวัใจ ให้มนัเบาบางลงแล้วมีความสขุ สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิต
สงบไม่มี จิตของเราเหมือนคนบ้าแบกรับภาระแบกหามไว้เต็มไปหมดเลย แล้วเราวางได้ๆ มนัก็
มีความสขุ เอาข้อเท็จจริงมนัเอาตรงนี ้

เราปฏิบตัิกนั เรามีความทกุข์ความยากขึน้มา ให้เราวางความทกุข์ความยาก ความทกุข์
ความยากเพราะความโง่ ความโง่ ความไม่เข้าใจ กไ็ปแบกหามมนั พอแบกหามมนั เราก็บอกว่า
ไอ้นี่คืออะไร แล้วแบกหามมนัแล้วมนัก็พิจารณาอยู่บนบ่าบนไหล่อยู่นัน่น่ะ ไม่รู้จกัวางมนัเสียท ี
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ว่าไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ ไอ้นี่เป็นไอ้นัน่ พิจารณาไปพิจารณามาโดยความแบกหามนัน้ก็ไม่ได้อะไร
ขึน้มาเลย พอไม่ได้อะไรขึน้มาเลยก็มาบ่นว่าทกุข์ว่ายาก ปฏิบตัิแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย การ
ปฏิบตัิมนัทกุข์มนัยาก ทกุข์เปล่า ทกุข์เสียเปล่าไม่ได้อะไรเลย ก็คิดว่าจะไปแก้ไขมนัไง 

แต่เวลามนัจะแก้ไขจริงๆ หายใจเข้านึกพทุ หายใจออกนึกโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มนั
ปล่อยวาง มนัวางลง สิง่ที่เราแบกหามไว้ วางลงๆๆ พอวางลงมนัก็ความทกุข์น้อยลง มีความสขุ
มากขึน้ มีความสขุมากขึน้ คนเราเร่ิมต้นจากตรงนีข้ึน้ไปเร่ือยๆ ไปเร่ือยๆ จนกว่าจิตมนัสงบ
ระงบั ถ้าจิตสงบระงบัมนัก็เป็นดีขึน้ ทีนีค้นที่ดีขึน้เขาใช้ปัญญาของเขา 

ไอ้นี่เขาบอกว่า เขาใช้พทุโธ เขาใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พอใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เขาไล่
เข้าไปที่ความฟุ้งซ่าน หนึ่ง สิง่ที่อทุธัจจะกุกกุจจะ เขาพิจารณาของเขา เขาไล่ของเขา ความ
ฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านก็ความลงัเลสงสยั ความหยิบจบัอะไรร้อยแปดพนัเก้า ไม่มีสิ่งใดเป็นชิน้
เป็นอนั ถ้าเราไล่โดยปัญญาเข้าไป เห็นไหม มนัก็ปล่อยวางๆๆ เข้ามา มนักเ็ข้าใจของมนัเข้ามา 
ทีนีพ้อเข้าใจเข้ามา เราจะบอกว่า สดุท้ายแล้วเขากม็าพิจารณาอะไร จากอทุธจัจะกกุกุจจะก็
มาถีนมิทธะ มาตกภวงัค์ มาอะไร 

เราจะบอกว่า ในอทุธจัจะกกุกุจจะมนัก็มีนิวรณธรรม ๕ ครบ ในภวงัค์ก็มีครบทัง้นัน้น่ะ 
มีครบหมายความว่ามนัเด่นไง ขนัธ์ ๕ นิวรณธรรม ๕ เวลามนัเด่น อทุธัจจะกกุกุจจะ อทุธัจจะ
กุกกุจจะคือความฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านมนัก็เกิดจากความสงสยั ฟุ้งซ่านมนักเ็กิดจากถีนมิทธะ มนัมี
พร้อมของมนัทัง้นัน้น่ะ เราพิจารณาสิ่งใดไปมนัก็วางลงๆ มนัก็ดีขึน้ ทีนีก้ารพิจารณาไปมนัก็วาง 
มนัก็จะย้อนกลบัมาที่ว่าความกลวันี่ไง ความกลวัเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป 

เวลากลวัสิ่งใด พิจารณาความกลวัสิ่งนัน้จบสิน้ไปแล้ว เดี๋ยวมนัก็ไปกลวัเร่ืองอ่ืน กลวั
เร่ืองไม่มีจะกิน จากกลวัผีๆ ก็ไปกลวัเร่ืองนัน้ ความกลวัก็คือความกลวั ความกลวัเกิดจากอะไร 
นิวรณธรรม ๕ เกิดจากอะไร 

นิวรณธรรม ๕ เป็นเคร่ืองกัน้สมาธิ นิวรณธรรม ๕ เป็นเคร่ืองกางกัน้ทีจ่ะให้เราประพฤติ
ปฏิบตัิแล้วได้คณุงามความดี เราก็พยายามจะปฏิบตัิของเราขึน้ไป เวลามนัปล่อยวางก็ปล่อย
วางไปทัง้หมด ปล่อยวางนิวรณธรรม ๕ เพ่ือเข้าสู่ความสงบอนันัน้ ถ้าเพ่ือเข้าสู่ความสงบอนันัน้ 
เสร็จแล้วพอเข้าสู่ความสงบอนันัน้ กิเลสมนัโดนปราบปรามด้วยสติด้วยปัญญาขึน้ไป เดี๋ยวมนั
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ก็พลิกแพลงไปเอาเร่ืองใหม่มาต่อรองเราตลอดไปๆ ฉะนัน้ เราให้มีสติปัญญาจงใจแล้วท าของ
มนัไป ท าของเราต่อเนื่องไปๆ 

นี่พดูถึงว่า เราไปแยกแยะว่าสิ่งนัน้เป็นอย่างนัน้ๆ 

ได้ ที่ท านี่ได้ แต่เวลาท าไปแล้ว เพราะว่าในการประพฤติปฏิบตัิ ศีล สมาธิ ปัญญา เวลา
เรามีสติ ฝึกหดั ถ้ามีสติมนัก็เป็นการประพฤติปฏบิตัิโดยสจัธรรม ถ้าสติเราอ่อนแอมนัเป็น
อาการสกัแต่ว่า ถ้าสตทิ าดีขึน้ๆ ให้มนัละเอียดขึน้ พอละเอียดขึน้ จิตมนัสงบแล้วเราก็ฝึกหดัใช้
ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญาของเราไป 

ถ้าฝึกหดัใช้ปัญญาของเราไป เวลามนัพิจารณาไปแล้วถ้ามนัวาง มนัวางขึน้มา เดี๋ยวเรา
ก็พิจารณาต่อเนื่องไปๆ ให้มนัฉลาดขึน้ ให้มนัดีขึน้ จนจิตสงบแล้วเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความ
เป็นจริง ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง นัน้น่ะจะเป็นตวัจริงแล้ว ถ้าเป็นตวัจริงขึน้มา
งานชอบ เห็นไหม งานโดยชอบธรรม 

เราฝึกหดัท างาน ฝึกหดัท างาน โดยเร่ิมต้นเราฝึกหดัท างาน เราท าความสงบของใจแล้ว
เราฝึกหดัภาวนา การฝึกหดัภาวนา ทกุคนฝึกหดัภาวนาได้ แล้วการฝึกหดัภาวนา ฝึกหดัภาวนา
เพ่ือเราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไม่เสียชาติเกิด เราท าเพ่ือประโยชน์กบัใจของ
เรา 

คนเราแข็งแรงทัง้สขุภาพกายและสขุภาพใจ สขุภาพกายเราเห็นได้ ใครแขง็แรง ใคร
อ่อนแอ แต่สุขภาพจิตเราเห็นไม่ได้ ถ้าสขุภาพจิต เรารู้ไม่ได้ว่าจิตใจของใครเข้มแข็ง จิตของใคร
อ่อนแอ ถ้าจิตที่มนัเข้มแข็ง จิตที่มนัจะเป็นสมัมาสมาธิขึน้มา ถ้ามนัฝึกหดั บุคคล ๔ คู่ นัน่น่ะ
จิตที่มนัพฒันาขึน้ม 

 เราภาวนา ภาวนาเพ่ือจิตของเรา จิตตภาวนา เราหาจิตของเรา สมัมาสมาธิ เราหาจิต
ของเรา แต่คนที่หาจิตของมนัพบ คนที่ฝึกหดัภาวนา คนที่ท าความสงบของใจไม่ได้ คนที่นัน่ก็
ว่างๆ ว่างๆ...นี่ความเข้าใจผิดไง เขายงัหาจิตของเขาไม่เจอ แต่เขาเห็นแต่สญัญาอารมณ์ เห็น
แต่ส่ิงที่เป็นนามธรรม แต่ยงัไม่ถึงตวัจิตไง 
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ว่าดจูิตๆ ไอ้นัน่เป็นไอ้นี่ ไอ้นี่เป็นไอ้นัน่...นัน่น่ะสญัญาทัง้นัน้ อาการของจิตๆ เวลาส่ิงที่
เป็นอาการเกิดจากจิต แต่ไม่ใช่จิตไง แล้วเวลาพทุโธๆ มนัก็ไม่ใช่จิต พทุโธนีเ้ป็นค าบริกรรมนะ 
พทุโธ พทุธานสุติก็เป็นค าบริกรรม มนักย็งัไม่ใชจ่ิต ถ้ามนัใช่จิต เรานึกพทุโธแล้วเราต้องถึงจิต 
ถึงจิตเลยสิ เวลานึกถงึพทุโธนี่นัง่หลบัเลย 

นึกพทุโธๆ พทุโธนี่ก็อาการทัง้นัน้น่ะ แต่มนัเป็นสายตรง มนัเป็นสิ่งที่ว่ามนัตรง แล้วมนั
ไม่มีสิ่งใดที่จะปลีกแวะข้างทาง เห็นไหม ถ้าเราคิดเอง เราท าเอง เราแวะได้ เราคิดว่าท าอย่าง
นัน้ๆ แล้วมนัจะเป็นสมาธิ เราคิดว่าดจูิตอย่างนัน้ๆ แล้วเข้าถึงจิต เราคิดเอาเอง มนัก็อยู่ข้างทาง
นัน่น่ะ เพราะเราคิดเอาเอง 

แตพ่ทุโธๆๆ เราพทุโธแล้วเราไม่มีสิ่งใดที่เราจะแลกเปลี่ยน ไม่มีสิ่งใดที่เราจะแถออกข้าง
นอกได้ ก็ต้องพทุโธไปจนกว่าจะพทุโธไม่ได้ พทุโธๆๆ พทุโธไปเร่ือย เพราะไม่มีอะไรอ้างอิง ไม่มี
สิ่งใด ธัมโมๆๆ สงัโฆๆๆ มรณานสุติๆ ตรงไป ตรงไป ไม่ใช่คิดเอาเอง ว่างๆ ว่างๆ 

นี่ถ้าพดูถึงว่า ถ้าเราเห็นจิต ถ้าเราถึงจิตนะ  

นี่ก็เหมือนกนั เขาบอกว่า นิวรณธรรม นิวรณธรรมมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธินี่ใช้ได้ 
ถกูต้อง ไอ้ที่ว่าภาวนานี่ถกูนะ ถกู ไม่ใช่ว่าผิดนะ ว่าถกูๆๆ แต่มนัต้องพฒันาขึน้ไปไง มนัต้องดี
ขึน้ไป ไอ้สิ่งที่ค าถาม “๑. ผมเข้าใจอย่างนีถ้กูต้องหรือไม่” 

มนัถกูต้องตอนที่เราปฏิบตัิ มนัถกูต้องของคนที่ตรงกบัจริตนิสยัที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ
อย่างนีด้้วยปัญญาของเรา ด้วยเหตผุลของเรา แล้วจติสงบได้ ถกูไหม ถกู เพราะเราใช้ปัญญา
ของเราไง แล้วปัญญา ปัญญาแต่ละแง่แต่ละมมุมนัแตกต่างกนัไป อย่างเช่นผู้ที่ปฏิบตัิพิจารณา
มาอย่างนีถ้กูไหม ถกู ถกูเพราะอะไร 

ถกูเพราะ “ตอนนีท้กุข์ของผมน้อยลง ผมมีความสขุมากขึน้ ผมเป็นสมาธิได้ดีขึน้” นี่ไง 
ถกูไหม ถกู ถกูของคนที่ฝึกหดัภาวนา ถกูของเราที่เร่ิมต้นฝึกหดัภาวนา แล้วภาวนาขึน้ไปนี่ถกู 
ท าความสงบให้จิตมนัทกุข์น้อยลง สขุมากขึน้ แล้วจนกว่าสงบมากขึน้ๆ สงบมากขึน้จนจิตเป็น
สมัมาสมาธิ ท าความสงบบ่อยๆ ท าความสงบบ่อยๆ จนตัง้มัน่ พอตัง้มัน่นะ เราฝึกหดัใช้
ปัญญา 
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สิ่งที่ว่าเราใช้ปัญญาๆ ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” คือโลกียปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ
เป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญาแบบว่าเราฝึกหดัภาวนา 

คนเร่ิมต้นฝึกหดัภาวนาเขาก็พยายามอานาปานสติ หายใจเข้าหายใจออกให้ชดัเจน คน
ที่พทุธานสุติก าหนดพทุโธๆ ชดัเจน เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราก็ใช้ความคิดของเราชดัเจน 
ชดัเจนกบัเหตกุบัผล จนกว่ามนัทกุข์น้อยลง สขุมากขึน้ 

ทกุข์น้อยลงเพราะเข้าใจแล้ว เข้าใจถงึความหลงผิด เข้าใจถึงความเห็นผิด มนัก็จะมี
ความเห็นถกูต้อง ความเห็นถกูต้องมนัก็วางความคิด ความฟุ้งซ่าน วางความไม่เอาไหนของใจ
ของตวัเอง เพราะมนัมีสติปัญญาเข้าใจ เข้าใจมนัก็วาง พอวางขึน้มามนัก็เป็นความสขุสงบมาก
ขึน้ มนัก็มีความสขุดีขึน้ มนัก็เป็นการท าสมาธิอย่างหนึ่ง มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถึงบอกว่า
เป็นโลกียปัญญา ถ้าปัญญาบ่อยครัง้เข้าๆ พอมนัจะคิดนี่ทนัเลย พอจิตสงบ เวลาคนใช้ปัญญา
อบรมสมาธิไปแล้ว มนัปล่อยแล้วท าอย่างไรต่อ 

ถ้ามนัไม่ได้คิด เราก็พทุโธไปเร่ือยๆ เราไม่ให้จิตเราเป็นอิสระ เราไม่ให้มนัเป็นตวัของมนั
เอง เราจะต้องมีสติ มีค าบริกรรมควบคมุตลอด ควบคมุมนัไปๆ ถ้ามนัพิจารณาเป็นปัญญา
อบรมสมาธิปล่อยแล้ว ถ้าไม่คิดก็พทุโธต่อเนื่อง ถ้าคิดก็ใช้ปัญญาไล่ไป ไล่ไป เดี๋ยวก็ปล่อย ไล่
ไป เดี๋ยวก็ปล่อย นี่มนัปล่อยความคิดอย่างนี ้ปล่อยความคิด นี่ปัญญาอบรมสมาธิ 

ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” พอเป็นสมาธิแล้ว พอมันเห็น ทีนีเ้ห็นจะเป็นความจริงแล้ว 
ถ้ามนัเห็น เห็นอะไร “เฮ้ย! ใครคิดวะ คิดเร่ืองอะไรวะ ท าไมคิด” นี่จิตเห็นอาการของจิต 

จิตเห็นอาการของจิต สิ่งที่ว่าเป็นวิจิกจิฉา เป็นอทุธจัจะกกุกุจจะ ถ้ามนัมีสมาธิมนัจะ
เป็นธรรม ธรรมารมณ์ๆ กาย เวทนา จิต ธรรม ถ้าเป็นสมาธินะ ถ้าเป็นสมาธิ ถ้ามนัเห็นมนัจะ
เป็นธรรมารมณ์ เป็นอริยสจั ๔ เป็นสติปัฏฐาน ๔ 

สติปัฏฐาน ๔ มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม ธรรมารมณ์ๆ ถ้าจิตมนัสงบแล้ว ถ้าจิตเห็น
อาการของจิตมนัจบัจะเป็นสติปัฏฐาน ๔ ถ้าเป็นสติปัฏฐาน ๔ มนัก็จะไปพิจารณาเพ่ือส ารอก
คายกิเลสแล้ว ถ้าเห็นกาย เหน็เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ธรรมารมณ์ๆ เป็นธรรมารมณ์เพราะ
อะไร เพราะมนัเป็นสมัมาสมาธิ จิตมนัตัง้มัน่มนัถึงเป็นธรรม 
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ถ้าจิตเป็นเรา กูคิดเองไง กูคิดเอง กเูสนอเอง กูตอบปัญหาเอง กูเข้าใจเอง...ไม่เป็นธรรม 
เป็นกิเลส เป็นโลก คิดเอง เสนอเอง เข้าใจเอง ปล่อยวางเอง ไม่ใช่ 

ต้องเป็นสติปัฏฐาน ๔ จิตตัง้มัน่ จิตเป็นสมัมาสมาธิ เป็นสจัธรรม ไม่ใช่คิดเอง 

แต่ถ้าเห็น เห็นเองจริงๆ เห็น รู้เห็น ถ้าเห็นน่ะเห็นจะๆ พอเห็นจะๆ โอ้โฮ! ถ้าเห็นจะๆ มนั
ก็จะเหมือนเห็นกาย เวลาเห็นกาย โอ้โฮ! มนัสะเทือนใจมากนะ ถ้าจิตสงบแล้วเห็นเวทนา จบั
เวทนาได้ เวทนานี่พิจารณาได้ ถ้าเห็นจิต จิตผ่องใส จติเศร้าหมอง นี่เห็นจิต ถ้าเห็นธรรม ถ้าจิต
มนัเห็น 

อนันีท้ี่มนัเข้าไปสู่โศลกของหลวงปู่ ดลูย์ “จิตส่งออกทัง้หมดเป็นสมทุยั” ความคิดโลกๆ 
เรา ทีเ่ราคิดกนัอยู่นี่ ที่ปัญญาอบรมสมาธิ นี่เป็นสมทุยัหมด “จิตส่งออกเป็นสมทุยั ผลของมนั
คือความทกุข์” 

แต่ถ้าจิตส่งออกทัง้หมด แล้วดจูิตจนจิตมนัหยดุ จิตหยดุได้ เห็นไหม จิตหยดุได้ มนัเป็น
สมทุยัไหม นี่เป็นสมัมาสมาธิ 

แล้วพอจิตเห็นจิต นี่ไง จิตเห็นจิตหมายความว่า เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิจนมนัหยดุ
แล้ว หยดุแล้ว ท าความสงบบ่อยครัง้เข้าๆ ใหม่ๆ  ยงัไม่เห็นหรอก ใหม่ๆ คนไปกินอาหารครัง้แรก
ที่ว่าอร่อย อยากศึกษานกัว่าท าอย่างไร เพราะอยากกนิ แต่ท าไม่เป็น 

นี่ก็เหมือนกนั มนัเห็นครัง้แรกมนัยงัท าอะไรไม่เป็นหรอก แต่เห็นบ่อยๆ เห็นบ่อยๆ เห็น
หยดุบ่อยๆ เห็นหยดุบ่อยๆ จนมนัตัง้มัน่ แล้วถ้ามนัเสวยนะ มนัเห็นชดัๆ เลย มนัเห็นขโมย เห็น
ขโมยไปลกัของ 

ที่ใบลานเปล่าๆ ให้พิจารณากายให้เป็นจอมปลวก ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ปิดทวารทัง้ 
๕ ให้เหลือเหีย้ตวันัน้ จบัเหีย้ตวันัน้ เหีย้ตวันัน้จบัได้ นีเ่หมือนกนั อนัเดียวกนั จิตเห็นอาการของ
จิต 

จิตเห็นอาการของจิต ถ้าจิตเห็นอาการของจิต ถ้ามนัจิตสงบบ่อยๆ จนตัง้มัน่ เห็นมนั
เสวยนะ นีค้ือการเห็นสติปัฏฐาน ๔ ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ มนัก็จะเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญา
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เกิดจากการภาวนา ปัญญาเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาที่เกิดจากอริยสจั ไม่ใช่เรารู้เอง เห็นเอง 
คิดเอง ท าเอง แล้วจะเป็นเอง ไม่มี 

มนัจะเป็นอริยสจั จิตนีก้ลัน่ออกมาจากอริยสจั จิตนีไ้ม่ได้คิดเองเออเอง เข้าใจเอง ไม่มี 
คิดเองเออเอง เข้าใจเอง เป็นสมทุยั เป็นตณัหาความทะยานอยาก ไม่ใช่ความจริง 

นี่พดูถึงว่า ถ้ามนัจะเป็นปัญญา เราเน้นย า้ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” ปัญญาอบรม
สมาธิให้แบ่งแยกว่า ที่เราท ากนัอยู่นีม้นัเป็นโลกียปัญญา เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นความคิดสามญั
ส านึกของมนษุย์ แต่เวลาท าดีขึน้ๆ จิตสงบแล้ว จิตตัง้มัน่แล้ว เวลามนัเกิดนีเ่กิดอริยสจั เกิด
อริยสจัเข้าสู่มรรคนะ เข้าสู่ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ 

นี่ไง ที่บอกธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ที่ตรัสรู้เองโดยชอบๆ องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากราบธรรมๆ สจัธรรมอนันัน้น่ะ แล้วถ้าใครท ามนัจะเกิดขึน้อย่าง
นัน้ 

นี่พดูถึงว่า ถ้าเขาภาวนาแล้ว สิ่งที่มนัเป็นจริงๆ ขึน้มา สิ่งนีค้ือปัญญาอบรมสมาธิ 
หมายถึงว่าเราฝึกท าความสงบ ถ้าฝึกท าความสงบของเราแล้วมนัก็มีความทกุข์น้อยลง มี
ความสขุมากขึน้ แล้วเวลาท าไปแล้ว ที่สาหสัสากรรจ ์ที่ท าสิ่งใดไม่ได้ ถ้ามนัเป็นสติปัญญาของ
เรา เราก็ท าของเราอย่างนี ้ ถ้าท าของเราอย่างนีข้ึน้ไป เราพิจารณาของเราต่อเนื่องๆ ขึน้ไป ถ้า
มนัท าได้ เห็นไหม ตัง้แต่อทุธจัจะกกุกุจจะ แล้วเร่ือยๆ มาเป็นถีนมิทธะ การตกภวงัค์ เขาแก้ไข
มาเร่ือย แล้วพอมนัละเอียดเข้ามา กามฉันท์ กามฉันท์ท าอย่างไร 

สิ่งที่จะฝึกให้เป็นสมาธิมนัคลายตวัออกมา ถ้าคลายตวัออกมาแล้ว เวลาพอใจแล้วมนั
คิดไป เวลามนัพอใจแล้วมนัคิดไป เห็นไหม นี่คลายตวัออกมา มนัคลายตวัออกมา ตัง้ไว้ให้มนั
ตัง้มัน่ แล้วให้สงัเกตว่ามนัจบัอย่างไร ถ้ามนัจบันะ 

แต่ถ้ามนัยงัไม่จบั ถ้ามนัเป็นนิวรณธรรม ๕ มนัยงัเป็นแบบว่าเป้าหมายของเราไง คือคน
ที่ภาวนามนัจะมีเป้าหมาย ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย เราจะท าอะไร เราจะตัง้อะไร อย่างเช่นคน
พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม ไอ้นี่เขาพิจารณา เขาใคร่ครวญใน
นิวรณธรรม ๕ อนันีม้นัเป็นเอกเทศ มนัเป็นจริตนิสยัของเรา เราไม่ต้องไปเลียนแบบใคร เราท า
สิ่งใดแล้วมนัได้ผลประโยชน์ เราท าสิง่นัน้ แล้วมนัเป็นประโยชน์ขึน้มา 
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แล้วไม่ต้องไปเลียนแบบใครเลย ของใครของมนั เราจะไปเลียนแบบคนอ่ืนว่าคนอ่ืนท า
อย่างนัน้แล้วดี จะไปท าตามเขานะ ล้มเหลว ล้มเหลว เราต้องท าอะไรที่ตลาดยงัไม่มี เราต้องท า
อะไรที่ว่าไม่มีใครเสนอสินค้าอย่างนี ้ เราท าของเราเอง ท าของเราเองขึน้มา นัน่น่ะปัจจตัตงั 
สนัทิฏฐิโก สมบตัิส่วนตนของตน ฉะนัน้ ให้ท าอย่างนีถ้กู ท าไปเร่ือยๆ 

ทีนี ้“๑. ผมเข้าใจอะไรถกูต้องเท่าที่ผมเล่าให้ฟังไหม” 

มนัเป็นจริตของเรา ท าของเรา ถ้าได้ประโยชน์ ท าอย่างนีถ้กูต้อง 

“๒. คนทกุคนจะเป็นแบบนีไ้หม หรือว่าขึน้กบัจิตแต่ละดวง” 

ใช่ คนทกุคนเขาท าแล้วไม่ได้เหมือนเรา ถ้าเราท าของเราได้ เราพิจารณาของเราได้ นี่คือ
สมบตัิของเรา แล้วถ้าสมบตัิของเรา เร่ิมต้นมนัสมบูรณ์แล้ว สมบูรณ์ที่ว่า ถ้าเราใช้พทุโธกบัใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ามนัปัญญาอบรมสมาธิไปแล้ว เวลาถ้ามนัหยดุ บางคนนะ เวลามนัหยดุ 
เหมือนคนท างานหน้าที่ต าแหนง่เดยีว ท าสิ่งใดแล้วมนัจืดมนัชืด ท าอย่างอ่ืนไม่ได้ใช่ไหม 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เวลามนัควรจะใช้พทุโธ เราก็ใช้พทุโธ พทุโธ
ไปแล้วถ้ามนัคิด เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เรามีอาวธุสองอย่างสามอย่างเอาไว้ต่อสู้กบักิเลส
ของตน ท าต่อเนื่องไปอย่างนี ้

แต่คนอ่ืนจะเป็นอย่างนีห้รือไม่เป็นอย่างนี ้ จริตนิสยัของคนไม่เหมือนกนั ถ้าเขาท าแล้ว
เขาได้ประโยชนก์็เร่ืองของเขา ถ้าเขาท าแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์ ท าไมเขาถงึไม่ได้ประโยชน์ล่ะ 
ท าไมเราถงึได้ประโยชน์ล่ะ อ้าว! ก็มนัสิ่งที่ถกูจริตเรา มนัพอใจกบัเรา เราท าแล้วเราเห็นผลของ
เรา แล้วถ้าเราเห็นคนอ่ืนท าแล้วได้ประโยชน์ เราจะไปท าตามเขา เราเองต่างหากกลบัจะไม่ได้
ประโยชน์นัน้ เว้นไว้แต่เราท าแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราท าอยู่นี่มนัขัน้ไหน 

มนัท าอยู่นี่มนัเป็นเร่ิมต้นฝึกหดัภาวนา ถ้าเร่ิมต้นฝึกหดัภาวนาแล้ว ถ้ามนัต่อเนื่องไป 
เราจะยกขึน้สู่อริยสจั ถ้ายกขึน้สู่อริยสจัคือจิตมนัสงบแล้ว แล้วมนัจะไปรู้เห็นตามความเป็นจริง 

อย่างที่เห็นๆ อย่างนี ้ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิมนัก็จะเห็น จิตเห็นจิตเป็นมรรค จิตเห็น
จิต จิตเหน็อาการของจิต จิตเห็นอาการๆ นี่คือมรรค แล้วถ้ามรรคมนัจะเกิดขึน้ แล้วถ้าเห็น ถ้า
มนัจะเป็นความจริงนะ มนัจะมีผลตอบสนอง รสของธรรมๆ รสของสมาธิธรรม รสของปัญญา
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ธรรม มนัจะแตกต่างกนั คนภาวนาไปมนัจะโอ้โฮ! หตูัง้เลย โอ๊ะ! โอ๊ะ! เลยล่ะ นัน่แหละของแท้ 
นัน่แหละปัจจตัตงั 

อนันัน้บอกว่าให้ท าต่อเนื่องไป นี่ข้อที่ ๒. 

“๓. กามฉันทะนีย้งัมองไม่เห็นหนทางจะแก้ไขมนัเลย มนัละเอียดมาก แล้วจะท า
อย่างไร” 

ความพอใจของเราไง ค าว่า “กามฉันท์ยงัมองไม่เห็น” เพราะอะไร เพราะมนัผ่อนคลาย
ออกมา มนัผ่อนคลายออกมาใช่ไหม เวลาที่ว่ามนัออกจากสมาธิมา เขาบอกว่า เวลาเข้าสู่
สมาธิ เวลาออกจากสมาธิมา มนัคลายตวัออกมา ความพอใจและความไม่พอใจ เขาคิดว่า
ความพอใจกบัความไม่พอใจคือกามฉันท์ 

ความพอใจมนัก็จะควบคมุไป ท าไมเราไม่มีสติเหนือความพอใจล่ะ ความพอใจ เหลือ
อาการของใจก็อาการของใจไง สติก็คือสติไง ถ้าเรามีสติระลึกรู้ตวัเราเองอยู่มัน่คง ก็เหมือนเรา
ควบคมุเรดาร์ เรดาร์มนัจะไปจบัอะไร มนัจะจบัส่ิงใดที่เข้ามาในจอของมนัได้ 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราคมุสติ สติกบัจิตเราตัง้มัน่ เราละเอียดของเรา ไอ้ความพอใจไม่
พอใจ ความพอใจไม่พอใจมนัเป็นนิวรณธรรม ๕ แล้วเราก็ต้องอยู่ในนิวรณธรรม ๕ 

แต่สงัเกตให้ดีนะ สิง่ที่ว่า “เวลามนัคลายตวัออกมา ความพอใจที่จะคิด แทนที่จะสงบ
ตวัเป็นสมาธิ เงยีบ มีความสขุยิ่งขึน้ สิ่งทีเ่กิดขึน้นีม้นัเกิดจากประสบการณ์ของผมคนเดยีว” นี่
ไง สิ่งทีเ่วลามนัพอใจ แล้วสิ่งที่มนัสงบตวัแล้วเป็นสมาธิ เวลามนัคลายตวัออกมาแล้วมนัเสวย
อีก แต่เอ็งจบัไม่ได้ เอ็งไม่เห็นไง เอ็งไม่รู้เท่าทนัไง 

ถ้ารู้เท่าทนันะ ถ้ามีสตนิะ ถ้าท าต่อเนื่องไป เพราะอะไร เพราะผลของการปฏิบตัิ ผลของ
การปฏิบตัิ พอจิตสงบแล้วถ้ามนัออกฝึกหดัใช้ปัญญา ฝึกหดัใช้ปัญญามนักจ็ะเข้าสู่มรรคไง ถ้า
เข้าสู่มรรคมนัก็เป็นประโยชน์ ฉะนัน้ ให้ตัง้สติไว้ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิแล้วตัง้สติ ถ้ามีสติ เรา
ควบคมุได้หมด เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านพดู สติเหมือนฝ่ามือ สามารถกางกัน้พายลุมแรงได้ 
เพราะมนัสงบหมด ถ้ามีสตินี่สงบหมด 
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ทีนีเ้วลาภาวนาๆ มา เวลาภาวนาขึน้มาแล้วเราใช้มาก เราพิจารณามาก แล้วสติมนัก็
อ่อนแอเป็นธรรมดา ถ้าเราตัง้สติไว้คือฝึกหดัไว้ นี่ไง ท าความสงบบ่อยครัง้เข้า บ่อยครัง้เข้าจน
มนัตัง้มัน่ 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาท าความสงบบ่อยครัง้เข้าๆ สติสมัปชญัญะมนัสมบูรณ์ขึน้ มนั
ละเอียดขึน้ มนัท าให้เราได้ตรวจสอบดีขึน้ ให้เราระมดัระวงัตวัดีขึน้ นีก่ารภาวนา ฝึกหดัภาวนา 
ฝึกหดัภาวนาก็ตรงนีไ้ง ฝึกหดัภาวนาให้เราเข้มแข็งขึน้ ละเอียดขึน้ รอบคอบขึน้ เหมือนกีฬา 
เวลามนัแพ้กนั เขาบอกว่าต้องเล่นให้ละเอียด ต้องเล่นให้ละเอียด มนัหยาบเกินไป เวลาชนะ
เขาไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าแพ้เขา ต้องละเอียดขึน้ ต้องรอบคอบขึน้ นี่มนัหยาบเกินไป เล่นหยาบ
เกินไป ต้องเล่นให้ละเอียดขึน้ แล้วพอจะต่อสู้กนั ต้องละเอียดทกุต าแหน่ง ถ้าต าแหนง่ที่
ละเอียด เขาเห็นบ่อตรงไหน เขาก็สง่บอลไปลงตรงบ่อนัน้น่ะ เหน็ไหม จบัละเอียดรอบคอบมาก
ขึน้จนจะต้องละเอียดทกุต าแหนง่ ต าแหน่งไหนที่คนเล่นบกพร่อง คนเล่นอ่อนแอ ฝ่ายตรงข้าม
เขาจะท าตรงนัน้ นี่พดูถงึกีฬานะ 

แตน่ี่จะฆ่ากิเลสนะ แล้วถ้าจะฆ่ากิเลสของเรา เราต้องมีสติปัญญาของเรา รอบคอบของ
เรา ถ้ามีสติปัญญารอบคอบขึน้มา กามฉันทะคือความพอใจ เราไม่พอใจทัง้สิน้ ความพอใจคือ
เราไม่มีก าลงัพอที่เราจะตัง้มัน่ไง ถ้าจิตตัง้มัน่ จิตเป็นเอกเทศ ไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทัง้สิน้ 

นี่มนัพาดพิงอารมณ์มาตลอด แล้วเราพิจารณาของเรามาตลอด ตัง้แต่เป็นคนขีโ้มโห 
เป็นคนโทโส เป็นคนไม่เอาไหน เป็นคนต่างๆ เดี๋ยวนีด้ขีึน้หมดเลย ดีขึน้หมดเลย แต่มนัก็ยงัดีขึน้
แบบโลกๆ นะ แต่มนัดีขึน้มาแล้ว ดีขึน้ เราไม่พอใจแค่นีไ้ง 

แต่ถ้าไปคยุกนัในสงัคมของกลุ่มของตวัเอง โอ้โฮ! ดีขึน้เยอะเลย เป็นเทวดาแล้ว เพราะ
เม่ือก่อนก็เห็นๆ กนัอยู่ว่าเป็นคนขีโ้มโห เดี๋ยวนีเ้ก็บเนือ้เก็บตวัดีหมดเลย เป็นเทวดาแล้ว...ก็ยงัมี
กิเลสอยู่เหมือนเดิมไง ก็แบบโลกๆ ไง นี่ผลของการภาวนา เราฝึกหดัภาวนาไง แต่ถ้าภาวนาเข้า
ไปสู่อริยสจั เข้าไปสู่มรรค มนัจะเป็นอย่างทีจ่ะพดูนี ่

“กามฉันทะนีม้นัยงัมองไม่เห็นหนทางที่จะแก้ไขมนัได้เลย” เห็นไหม ถ้าไม่รู้ เป็นอย่างนี ้
เลย ไม่รู้ไม่เห็นหนทาง ไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้เลย แพ้ลกูเดียวเลย 
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แต่ถ้าฝึกหดัเข้าๆ เราเร่ิมต้นตัง้แต่ว่ามีก าลงัพอที่จะยนัมนัไว้ได้ จากมีก าลงัพอที่มนัจะ
รุกรานเรา มนัจะท าร้ายเราไม่ได้ แล้วเราก็ฝึกหดัขึน้ ฝึกหดัขึน้จนเราตัง้มัน่ แล้วก็ฝึกหดัขึน้จน
เราจบัตวัมนัได้ จบัตวัมนัได้คือเห็นกาย เห็นเวทนา เหน็จิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

สิ่งที่คยุกนันี ้โม้กนัอยู่นี ้เป็นการคาดหมายทัง้นัน้ ฝึกหดัภาวนาในแนวทางปฏิบตัิสติปัฏ
ฐาน ๔ ทกุคนก็พดูอย่างนัน้ แต่มนัเป็นการคาดหมายไง เป็นการคาดหมายมนัเลยไม่เป็นการ
ปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม มนัสมควรแก่ความรู้สึกของเรา มนัสมควรแก่ปัญญาของเรา มนั
สมควรแก่อ านาจวาสนาของเรา มนัสมควรแตเ่รามีวฒุิภาวะได้แค่นี ้ เราก็คิดอยู่กนัแค่นี ้ เราไม่
พฒันาเราขึน้ไป ถ้าเราพฒันาขึน้ไปๆ มนัจะเข้าใจค าถามข้อที่ ๓. นีเ้ลย “กามฉันทะนี”้ ถ้ามีสติ
รู้เท่า จบหมด ถ้าเรามีสติรู้เท่า จบหมด 

เราจะบอกว่า สิ่งที่ว่าเขาพิจารณาเป็นนิวรณธรรม นัน้มนัก็เป็นนิวรณธรรม แต่ถ้านิวรณ
ธรรม เรายกให้เข้ามาสู่ธรรมารมณ์ สติปัฏฐาน ๔ สู่ธรรมารมณ์ ถ้าจิตมนัจบัต้องได้มนัจะเป็น
ธรรมารมณ์ เป็นสติปัฏฐาน ๔ หนึ่งในสีน่ัน้ กาย เวทนา จิต ธรรม ธรรมจะเกิดขึน้ต่อเม่ือมีสมาธิ 
ธรรมจะเกิดขึน้ต่อเม่ือเราเข้มแข็ง ถ้าเราเข้มแข็งแล้วมนัไม่ให้กิเลสมาครอบง า ไม่ให้มีการ
คาดหมาย มีการชกัน าตามความพอใจของตน มนัต้องท าให้เป็นความจริงขึน้มา เพราะมีสติไง 

มีสต ิ เหมือนเราจะกินอาหาร ถ้าอาหารเป็นพิษ ใครจะกิน อาหารที่ตัง้อยู่ข้างหน้า กิน
เข้าไปแล้วเจ็บไข้ได้ป่วย ใครจะกิน อาหารถ้าเป็นอาหารที่บริสทุธ์ิ อาหารที่กินไปแล้วจะมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารที่ดี เห็นไหม ถ้ามีสต ิ

ถ้ามีสติ ถ้าเราคิดไปนิวรณธรรม ๕ นิวรณธรรมคือเคร่ืองกางกัน้จิต นิวรณธรรมนีเ้ป็นสิ่ง
ที่เป็นศตัรูของผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เราจะอยูก่บัมนัไหม เราจะอยู่กบัมนัหรือเราจะเข้าสู่อริยสจั 
เข้าสู่ความจริง ถ้ามนัมีสติ มนัมีสมาธิ มนัเลือกแล้ว มันจะไปทางไหน 

แต่ถ้าเรายงัไม่มีสติสมัปชญัญะพอ เราไม่รู้ เราไม่รู้วา่อะไรเป็นพิษ เราไม่รู้ว่าอะไรเป็น
ประโยชน์ เรารู้แต่ว่าเราปฏิบตัิ เราท าอย่างนี ้ๆ  เราท า แต่เรามีปัญญามากน้อยแค่ไหนไง แต่ถ้า
มนัท า นี่ถ้ามนัเข้าใจหมดมนัก็จะรู้กามฉันท์ มนัทะลหุมดเลย นิวรณธรรม ๕ มนัวางหมด ไม่
ต้องไปให้มนัหยิบเอาสิ่งใดสิ่งหนึง่เป็นข้อต่อรองให้เราไปจมอยู่กบัมนั พิจารณาอยู่กบัมนัไง 
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เรากลบัมาที่ปัญญาอบรมสมาธิ กลบัมาที่พทุโธ ถ้าจิตละเอียดขึน้ๆ จนมนัตัง้มัน่แล้ว 
จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นจิตเป็นมรรค มนัจะเร่ิมเข้าตรงนัน้ คนทีภ่าวนาๆ มาส่วนใหญ่ต้อง
เป็นอย่างนีก้่อน ภาวนามา ฝึกหดัภาวนามา อย่างน้อยมนัก็แบบว่าความทกุข์น้อยลง มี
ความสขุมากขึน้ มีความสขุเป็นเคร่ืองด าเนิน มีความสขุเป็นที่พ่ึงอาศยั แล้วพิจารณาต่อเนื่อง
ไป ไม่ใช่ว่าเรามีเป้าหมายแค่นี ้ เป้าหมายของเราคือเราจะแก้กเิลสของเรา มนัจะละเอียดขึน้ไป 
พิจารณาขึน้ไป 

แล้วพอจิตเห็นอาการของจิต คือจิตเห็นสติปัฏฐาน ๔ จิตเห็นกิเลส จิตเห็นกิเลส จิตจบั
กิเลสได้ กิเลสคือตณัหาความทะยานอยาก คือสมทุยั ทกุข์ สมทุยัไง จิตมนัเห็นสมทุยั จิตมนัจบั
สติปัฏฐาน ๔ แต่มนัไม่ได้ท าลายที่สติปัฏฐาน ๔ มนัจะท าลายสมทุยันี่ 

สมทุยั ตณัหา วิภวตณัหา มนัอาศยัพวกนีเ้ป็นที่พ่ึงอาศยั อาศยัพวกนีเ้ป็นทางเดิน แล้ว
มนัเป็นนามธรรมที่จบัไม่ได้ ก็ไปจบัทางเดิน จบัตวัมนั จบัที่มนั แล้วก็ท าลายตวัมนั มนัจะ
เห็นชดัๆ เวลาพิจารณาไปแล้ว เวลามนัพิจารณา เร่ิมต้นจะเป็นแบบนัน้ 

นี่พดูถึงว่า เขาถามว่าที่เขาท ามาอย่างนีถ้กูต้องหรือไม่ 

ไอ้ตรงนีส้ าคญันะ ค าว่า “ถกูต้อง” ถกูต้องหมายถึงวา่เราฝึกหดัภาวนากนัก็ถกูต้อง แต่
ค าว่า “ถกูต้อง” ส่วนใหญ่นกัภาวนา ถกูต้องแล้วก็ “ผมเป็นพระอรหนัต์ใช่ไหม” ถ้าถกูต้องมนัจะ
บอกเลย “ก็หลวงพ่อว่าถกูต้องไง ถกูต้องก็ภาวนาเป็นพระอรหนัต์แล้วไง” โอ๋ย! ปวดหวั 

ทีนีค้ าตอบ ตอบไปแล้ว ผู้ที่ใช้ประโยชน์จะเอาเป็นประโยชน์กบัเรา อย่าไปว่าพอถกูต้อง
แล้วนัน่เลย ถกูต้องมนัถกูต้อง แล้วจะแก้ไขกนัมนัเป็นขัน้เป็นตอนนัน่อีกเร่ืองหนึง่นะ  

ค าว่า “ถกูต้อง” เพราะค าว่า “ถกูต้อง” น่ากลวัมาก เพราะเม่ือก่อนใครมาถามว่าถกูต้อง 
แล้วเขาก็ไปพดูกนับอกว่าเขาได้ขัน้นัน้ขัน้นี ้

เราก็งง งงมาก กูไม่เคยรับประกนัใครเลย ท าไมมนับอกว่ากูรับประกนัๆ 

แต่ถ้าถกูต้อง นี่ก็ถกูต้อง ถกูต้องในการฝึกหดัภาวนา แล้วผลที่ได้ก็ได้อยู่แล้ว ความทกุข์
น้อยลง มีความสขุมากขึน้ เป็นคนดีมากขึน้ เป็นคนที่มีแก่นสาร เป็นคนที่มีหวัใจ หวัใจเป็นชาว
พทุธ แล้วชาวพทุธของเราจะหาสมบตัิของเรานะ 
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หลวงตาท่านสอน พระพทุธศาสนาเปรียบเหมือนห้างสรรพสินค้า มนัมีสินค้าทกุชนิด 
ตัง้แต่ของเล็กน้อยจนถึงมรรคผลนิพพาน 

เราเป็นชาวพทุธ ห้างสรรพสินค้าคือพระพทุธศาสนาของเรา เราจะท าประพฤติปฏิบตัิ
ได้ผลมากน้อยแค่ไหน มนัจะเป็นสมบตัิของเรา เราพยายามของเรา แก้ไขของเรา ปฏิบตัิของเรา
ขึน้ไป 

ฉะนัน้ สิ่งที่บอกว่า “๑. ผมเข้าใจอย่างนีถ้กูต้องหรือไม่” 

ถกูต้องในระดบัทีเ่ราฝึกหดัภาวนามา แต่ข้างหน้าเราอย่าเพ่ิงวางใจทัง้สิน้ ตัง้สติไว้ แล้ว
ให้ละเอียดรอบคอบ ท าต่อเนื่องขึน้ไป ถ้าท าต่อเนื่องขึน้ไป ก็เหมือนที่พดูเม่ือกีน้ีท้ี่ว่า จิตเห็น
อาการของจิต จิตจะเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงขึน้ไปอย่างนัน้ ถ้าปฏิบตัิขึน้ไปแล้วมนั
จะได้มรรคได้ผล 

ไม่ใช่ว่า ที่พดูถึงเร่ิมต้นตัง้แต่พระที่มาหาเรา “ผมละความกลวัได้ ผมเป็นพระอนาคาม”ี 

เราบอก “พระอนาคามต้ีองท าอย่างนี ้ๆ ” 

“อย่างนัน้ผมเป็นสกิทาคาม”ี 

“สกิทาคามีต้องท าอย่างนี ้ๆ ” 

“อย่างนัน้ผมเป็นพระโสดาบนั” 

“พระโสดาบนัต้องท าอย่างนี ้ๆ ” 

แล้วเขาไม่พดูอะไรอีกเลยนะ 

นี่ก็เหมือนกนั เราพิจารณานิวรณธรรม ๕ แล้วเราเป็นพระอะไร เราเป็นนกัปฏิบตัิอะไร 

เราเป็นนกัปฏิบตัิ แต่เราปฏิบตัิในการพิจารณานิวรณธรรมไง ถ้ามนัปล่อยก็คือสมาธิ 
มนัปล่อยก็คือความว่าง มนัปล่อยก็คือความสขุ แล้วอริยสจัล่ะ 
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อริยสจันีเ้ป็นทางเดินของหวัใจ ทางเดนิของมรรคผลนพิพาน ทางเดินของนกัปฏิบตัิ เรา
จะต้องปฏิบตัิขึน้ไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไปเพ่ือให้ได้ผลตามความเป็นจริง เอวงั 


