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ถาม : ข้อ ๒๓๑๐. เร่ือง “อานาปานสติตามรู้” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ก่อนอ่ืนขออนญุาตวงเล็บ (ววังาน) ทีช่ื่อหวัข้อเร่ือง เพ่ือกระผม
จะตามแก้ไข หรือรู้ว่าตรงไหนดีแล้ว พอแล้ว หรือตรงจุดนีห้ย่อนไป ขอบพระคณุครับ 

หลวงพ่อ : นี่เขาว่าให้ตรงกบัข้อที่เคยถามมา 

ถาม : ในช่วงนีก้ระผมใช้จุดยึดเกี่ยวให้ใจ ผมให้สจัจะกบัตวัว่าวนันีจ้ะนัง่บริกรรมพทุโธ 
คืออย่างไรก็นัง่ เพราะมนัคุ้นเคยจนแนบติด เพราะเราอาศยัว่าจะไม่ยอมให้เผอเรอ แต่ขึน้ถงึ
ห้องจริงๆ กเ็ปิดคยุกบัเพ่ือนทางโทรศพัท์บ้าง แต่ในเวลาเดียวกนั และชีวิตประจ าวนัหลงัๆ ของ
ผมมีอบุายธรรมคือทัง้วนัทัง้คืนจะอานาปานสติตลอด แล้วก็มีเผลอบ้าง จางบ้าง ก็เปล่ียนไป
พทุโธ เหมือนใจท ามนัซ า้จนคุ้นครับ คือคุ้นชินในองคบ์ริกรรมพทุโธสลบักบัดลูม 

แต่ล าดบัหลงัๆ หรือแม้แต่ตอนนีผ้มเองพอคยุเสร็จก็เปิดธรรม หกู็ฟัง ลมก็แตะจมกูไป 
เพราะใจมนัต้องเรียบเรียงค าถาม มนัเลยจะซ า้กบัค าบริกรรม เลยใช้จบัลมพอ ตลอดเวลาก็
นอนเล่น ฟังพยายามหาประเด็นทีเ่ราต้องขบคิดไป แต่ด้วยสตัย์จริงครับ ไม่ใชช่ดัแค่ที่ลมจบั 
หรือว่างไปนึกรู้ ตรงนึกค าเวลาพิมพ์มนัก็ดีครับ แล้วหทูี่ฟังก็รู้ทกุค า จนบางทีต้องรีบไปกดถอย 
เพราะใจที่คิดตามมนัเหมือนกบัมนัมาบอกว่า เดี๋ยวๆ ไม่เข้าใจ เอาใหม่ๆ ทัง้หมดราวกบัผมมี ๓ 
การรับรู้ แต่มนัก็เข้าหวัแบบเราไม่ต้องบงัคบัอะไรเลย ไม่ต้องอยากรู้ลม เพราะรู้สึกมนัคุ้นชิน
จริงๆ 

เม่ือวนัก่อนทะเลาะกบัแฟน อารมณ์วุ่นวายมากๆ แต่พอใจคิดว่า พอหยดุคิด แค่หมด
ค าร าพึง พอเบื่อ คิดไปก็ไม่ได้อะไรเท่านัน้เอง จากลมที่ผ่อนมาเบาๆ แล้วจบัลม กล้าพดูว่า
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อารมณ์ขุ่นเคืองร าคาญมากๆ เม่ือครู่มนัหยดุ เหมือนรถจอดเลย คือมนัคิดอยากที่จะหยดุคิด 
ร าพึงแล้วกลบัมาที่หลกัเกาะ หรือบางทีแทบไม่มีอะไรเกาะเลย 

แต่จะเอาจริงก็ปิดไฟจะนัง่จริง พทุโธๆ ๆ  รู้สึกว่ามนันิ่งดีครับ เผอิญฟังค าเทศน์หลวงพ่อ
ก าลงัสอนการร าพึงขึน้มาของผู้ปฏิบตัิที่หลวงพ่อเรียกว่าอริยภูมิ ที่หลวงพ่อบอกว่ามนัอาจมีที่
ไม่เห็นกาย เราก็ร าพึงเอาก็ได้ อบุายที่จะใช้ครับ ใช้กายผู้ อ่ืน 

ตอบ : อนันีค้ าถามเนาะ ค าถามนีเ้ป็นอารัมภบททัง้หมด ถ้าอารัมภบททัง้หมด เวลาว่า
ความตัง้ใจ ตัง้ใจจะประพฤติปฏิบตัิ ความตัง้ใจของคนนะ เวลาตัง้ใจดีทัง้นัน้น่ะ แต่
ชีวิตประจ าวนั ชีวิตเรามีอปุสรรคไปทัง้นัน้ ถ้าชีวิตของเรามีอปุสรรคไปทัง้นัน้ มนัอยู่ที่อ านาจ
วาสนาของคน อ านาจวาสนาของคน คนเกิดมาต้องมีหน้าที่การงาน ต้องมีสงัคม 

เวลาสงัคม สงัคมก็เพ่ือน เวลาคบเพ่ือน เพ่ือนสงัคมใด เวลาเพ่ือนถ้าเป็นเพ่ือนแว๊นก็คยุ
เร่ืองรถ เพ่ือนเทีย่วก็คยุกนัเร่ืองเที่ยว เพ่ือนตระเวนหากินก็บอกว่าอาหารร้านไหนอร่อย ถ้าเป็น
เพ่ือนปฏิบตัิก็คยุกนัเร่ืองประพฤติปฏิบตัิ 

เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เวลาคยุกนัไปแล้ว นัน่เป็นสงัคม ถ้าสงัคมเป็นสงัคมนะ 
เวลาเราจะประพฤติปฏิบตัิมนัก็อยู่ที่สงัคมของใครมีอ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้ามีอ านาจ
วาสนา เราเจอเพ่ือนที่ดี เพ่ือนที่ดี เวลาพดูไปแล้วเขามีเหตมีุผลของเขา 

เพ่ือนที่เป็นคนพาล พดูไปแล้วมีปัญหาไปทัง้นัน้น่ะ ถ้าเป็นคนพาลนะ เวลาคยุแล้ว ถ้า
ใครเป็นคนพาล เราก็คยุพอเป็นวิสาสะแล้วก็วาง ไม่ต้องไปยึดว่าจะต้องผิดต้องถกู จะต้อง
เอาชนะคะคานกนั มนัเป็นกรรมของสตัว์ๆ ถ้ากรรมของสตัว์นะ 

สตัว์ที่เป็นสตัว์ที่ประเสริฐ สตัว์ที่มีเหตุมีผลของเขา เวลาฟังแล้ว เวลาครูบาอาจารย์ของ
เรา ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  การสนทนาธรรมเป็นมงคลชีวิตๆ 

แต่คนที่เป็นคนพาล เวลาพดูถึงธรรมะๆ แล้ว เที่ยวถากเที่ยวถางกนั มนัไม่มีประโยชน์
อะไรทัง้สิน้ แต่ถ้าเป็นจริงๆ เป็นจริงที่ในการประพฤติปฏิบตัิของเรา ถ้าเราจะประพฤติปฏิบตัิ
ของเรา 
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สงัคม สงัคมเป็นแบบนัน้น่ะ แล้วคนที่อ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน ถ้าอ านาจวาสนา
มีมาก เราก็จะมาท าประพฤติปฏิบตัิของเราเป็นพืน้ฐานของเรา ไม่ต้องไปเทยีบเคียงกบัใคร
ทัง้สิน้ 

ถ้าเทียบเคยีงกบัใครนะ ในแนวทางปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์มากมายมหาศาล เวลาคนที่
เขาไม่สนใจเร่ืองปฏิบตัินะ เขาพดูธรรมะเป็นคุ้งเป็นแควเลย เขาพดูธรรมะนี่แจ๊ดๆๆ แต่เวลาเขา
ปฏิบตัิ เขาปฏิบตัิไม่ได้ แล้วปฏิบตัิไม่ได้นี่เป็นความเหน็ของเขาๆ 

ปถุชุน กลัยาณชน ปถุชุนคนหนา เวลาคนหนาเขามีทิฏฐิมานะของเขา เวลามีทิฏฐิ
มานะของเขา เวลาพดูธรรมะมนัพดูธรรมะในมมุมองของเขา ในมมุของเขาก็เป็นเร่ืองโลกๆ เป็น
เร่ืองวิทยาศาสตร์ไง ต้องยึดมัน่ถือมัน่ ต้องเป็นจริงเป็นจงัขึน้มา แล้วไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจงั 
เป็นจริงเป็นจงัแต่สญัญาอารมณ์ เป็นจริงแต่อารมณ์ เป็นจริงแต่ทิฏฐิมานะ เป็นจริงแต่ทีจ่ะ
เอาชนะคะคานกนั มนัไม่เป็นจริงเป็นธรรมหรอก 

ถ้ามนัจะเป็นจริงเป็นธรรม เวลาเราสนทนาธรรมกบัใคร เวลาเป็นสงัคม เราสนทนาแล้ว
เราก็วาง ถ้าวางขึน้มาแล้ว ไม่ต้องไปเอาค าพดูของใครมาเป็นอารมณ์ ไม่ต้อง 

แต่เวลาเราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ของเรา อย่างเช่นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงตา 
๑๐๓.๒๕ เวลาฟังแล้วเป็นคติธรรมๆ นีไ่ด้ 

เวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิแล้ว หลวงตาท่านพดู คนที่ปฏิบตัิไม่เป็นเวลาพดูสิ่งใดแล้วมนั
น า้ท่วมทุ่ง มนัไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนั แต่ถ้าคนทีเ่ป็นธรรมๆ นะ เวลาพดูเล่นหรือพดูจริงมนัก็มี
ธรรมะอยู่ในนัน้น่ะ มีธรรมะมนัเป็นคติมนัเป็นแบบอย่าง มนัเป็นสิ่งที่กระตุ้นหวัใจของเราได้ ถ้า
เรามีสิ่งนัน้ เราจบัส่ิงนัน้ เราเป็นสารตัง้ต้น เรามาวเิคราะห์วิจยัของเรา 

แต่เวลาเป็นปัญหาสงัคม นี่พดูถึงปัญหาสงัคมนะ ปัญหาสงัคม แล้วพอสงัคมแล้ว 
สงัคมที่ประพฤติปฏิบตัิ เวลาจะมาปฏิบตัิกนั น า้ท่วมทุ่ง หลวงตาท่านบอกว่า ปฏิบตัิพอเป็นพิธี 
ปฏิบตัิพอเป็นพิธี ถ้าปฏิบตัิพอเป็นพิธี เขาปฏิบตัิพอความเป็นอยู่ของเขา 

พระพทุธศาสนานะ ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ เวลาปริยตัิก็ศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาศึกษามาแล้วเป็นความรู้ของเรา เป็นความรู้ของเราไง เวลาจะประพฤติ
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ปฏิบตัิขึน้มา เวลาจะประพฤติปฏิบตัิขึน้มาก็ปฏิบตัิแบบโลกๆ เพราะเรามาจากโลก เวลามา
ปฏิบตัิจากโลกนะ 

หลวงตาท่านสอนไว้ การปฏิบตัิมียากอยู่ ๒ คราว คราวหนึ่งคือคราวเร่ิมต้น จบัพลดัจบั
ผลอูย่างนัน้น่ะ น า้ท่วมทุ่ง แล้วปฏิบตัิก็ปฏิบตัิด้วยทิฏฐิมานะของตน ความเห็นของตน ก็
ความเห็นแบบโลกไง ปฏิบตัิพอเป็นพิธี 

พอเป็นพิธีก็ปฏิบตัิ เห็นไหม เหมือนนกักีฬา กีฬาเวลาแข่งขนัเขามีเวลาของเขานะ 
นกัมวย ๕ ยก นกัฟุตบอลมีเวลา ๔๕ นาที เวลาหมดคร่ึงแรกก็พกัคร่ึง แล้วก็แข่งขนั พอแข่งแล้ว 
๙๐ นาทีจบแล้วได้อะไร เสมอศนูย์-ศนูย์ มนัปฏิบตัิพอเป็นพิธี ปฏิบตัิพอเป็นพิธีนะ แต่ในการ
ปฏิบตัินัน้มนัท าให้คนเรานีน่ะ มนัเข้าไปใกล้ชิดพระพทุธศาสนา ใกล้ชิดพระพทุธศาสนา ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา สติ สมาธิ ปัญญา เข้าถึงแล้วเราจะได้คณุประโยชน์ตรงนัน้ขึน้มา ถ้า
ได้คณุประโยชน์ตรงนัน้ขึน้มา ปฏิบตัิไปแล้วมนัจะเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา ถ้าเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา 
นี่แนวทางปฏิบตัิของเรา 

ถ้าปฏิบตัิของเราแล้วนะ สิง่ที่ปฏิบตัิ เราก็ปฏิบตัิต่อเนื่องไปๆ อยู่ที่วาสนา ถ้าวาสนานะ 
รู้เฉพาะตนๆ มนัต้องรู้เองเห็นเอง ต้องรู้ ต้องรู้ต้องเหน็ขึน้มา เป็นชิน้เป็นอนัขึน้มา เวลาจะพดู
ธรรมะ หรือเวลาส่ิงที่คนที่รู้เองเห็นเองเป็นชิน้เป็นอนัมนัพดูจากองค์ความรู้อนันี ้ มนัมีจุดยืน มี
เป้าหมาย 

เวลาเราพดูถึงคนที่ถามปัญหามา บอกว่า มีตุ๊กตามาก่อนสิ มีตุ๊กตาหมายถึงมีต้นเหตไุง 

เวลาเราคยุกนั เขาว่าธรรมะเป็นนามธรรมๆ จบัต้นชนปลายไม่ได้ 

สติก็คือสติ สมาธิก็คือสมาธิ ปัญญาก็คือปัญญา แล้วปัญญาขึน้มาก็มีหยาบ มีกลาง มี
ละเอียด แล้วปัญญาของใคร แล้ววฒุิภาวะของจิต จิตวฒุิภาวะที่มนัอ่อนด้อย ถ้าปัญญาทาง
โลก สตุมยปัญญา ปัญญาทางโลกๆ นี่แหละเป็นวิทยาศาสตร์ที่จบัต้องได้ นี่สตุมยปัญญา 
จินตนาการ จินตนาการสิ่งที่เป็นวทิยาศาสตร์สิ่งต่างๆ โดยหลกัเกณฑ์ก็วางไว้อนัหนึง่ มนัเป็น
จินตนาการของมนัขึน้ไป 
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ภาวนามยปัญญาที่มนัเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มาในพระพทุธศาสนา อริยสจัสจัจะความจริง
ขึน้มา ผู้ที่รู้ที่เห็นมนัมีองค์ความรู้ มีสจัจะมีความจริง 

นี่ตุ๊กตา ถ้ามีตุ๊กตาเราควรท าสมาธิ สมาธิเราเป็นอย่างไร เราตัง้สติแล้วสติเราล้ม
คลกุคลานอย่างไร เอาตุ๊กตา เอาสิ่งที่เราท าขึน้มาตรงนัน้เป็นโจทย์ถาม ถามว่า แล้วเราจะ
ด าเนินต่อไปอย่างไร 

แล้วสิ่งที่เราท ามาแล้ว จิตนีเ้ป็นนามธรรม สิ่งที่เป็นนามธรรม ดสูิ พายมุา แล้วเดี๋ยวพายุ
ก็ไปแล้ว ก่อนที่พายจุะมา ครึม้มาหมดเลย ฝนตกลมแรงมา เวลาพายผุ่านไปแล้วนะ อากาศก็
เป็นปกต ิ

นี่ก็เหมือนกนั ความรู้สึกของคนมนัเป็นนามธรรม อย่างที่ว่าเป็นตุ๊กตาๆ ตุ๊กตาตรงไหน 
ตุ๊กตามนัก็เป็นความจ าไง คนเราถ้ามนัปฏิบตัิแล้วมนัมีความจ าของมนั เคยประสบมามนัก็
สญัญา มนัก็จ าไว้ แล้วก็พดูแต่อดีตไป นี่ความจ า ความจ าก็มีอดีต ปัจจุบนั อนาคต นี่อนาคต
ยงัไม่มา จินตนาการกนัไป สิ่งต่างๆ พดูถึงว่าเวลาท าแล้ว สิ่งที่ท ามนัเป็นทิฏฐิมานะที่จะเอามา
โต้มาแย้งกนั ถ้าโต้แย้งกนั แล้วไม่มีสิ่งใดเป็นมาตรฐานที่รองรับ 

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ในวงกรรมฐาน เวลาตัง้แต่หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่มา มนัมีมาตรฐานรองรับ จิตนีเ้ป็นสมาธิ 

จิตคนไม่เคยเป็นสมาธิเลยก็ไม่เป็นสมาธิ จิตพอเป็นสมาธิแล้ว เสื่อมไปแล้ว เห็นไหม 
เสื่อมไป จิตคนที่เป็นสมาธิแล้วไม่ได้เสื่อม แต่ท าให้ต่อเนื่องขึน้ไปไม่ได้ แล้วก็จินตนาการไป 
หลวงปู่ มัน่ท่านบอกเลย ติดในสมาธิ นี่ติดสมาธิ 

สมาธิที่มีแล้วเสื่อมไป จิตเจริญแล้วเสื่อม สมาธิที่เป็นสมาธิได้ สามารถรักษาสมาธิได้ 
แต่ไม่สามารถยกขึน้สู่วิปัสสนาได้ ไม่สามารถยกขึน้สูปั่ญญาได้ นัน่น่ะติดในสมาธิ 

แล้วถ้าใช้ปัญญาๆ ไปแล้ว เวลาใช้ปัญญาไปแล้ว สมาธิมนัก็เสื่อมเป็นธรรมดา ไม่รู้ตวั
หรอกนะว่าใช้ปัญญาๆ ปัญญาที่ขาดสมาธิไปมนัเป็นสญัญา สญัญามนัก็กลบัลงไปที่สตุมย
ปัญญาไง ปัญญาทีเ่กิดเป็นทฏิฐิมานะนัน้ขึน้มาไง นีม่นัก็วนเวียนอยู่นัน่น่ะ ถ้าวนเวียนอยู่นัน่ นี่
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มนัไม่พฒันาขึน้นี่พดูถึงว่าเวลาเขาบอกว่า อานาปานสติตามความรู้ของเขา เขาจะได้เอามา
เทียบเคียงกบัความรู้ของเขา 

เราต้องรู้ต้องเห็นเอง ถ้าเราต้องรู้ต้องเห็นเอง เราต้องปฏิบตัิของเราเอง เวลาปฏิบตัิของ
เราเอง ถ้าเป็นสมาธิมนัก็เป็นสมาธิ 

แต่เวลาเหตกุารณ์ของเขาทีเ่ขาเกิดขึน้เขาบอกว่า เขาตัง้ใจจะปฏิบตัิ ตัง้ใจปฏิบตัิอานา
ปานสติทัง้วนัทัง้คืนเลย 

ทัง้วนัทัง้คืนเลยก็ท าไป ตัง้ใจปฏิบตัิ เราก็ตัง้ใจปฏิบตัิ แล้วปฏิบตัิได้หรือไม่ได้ นัน่ถงึ
เวลาปฏิบตัิแล้วจะรู้ 

เวลาในวงปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์ของเราตัง้ใจเพราะอะไร เพราะทางของสมณะนี ้
กว้างขวาง ๒๔ ชัว่โมง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์เราท่านปฏิบตัิมานะ ค าว่า 
“ปฏิบตัิมา” ตัง้แต่วยัรุ่น ตัง้แต่พระบวชใหม่ๆ อาย ุ๒๐ ก็บวชแล้ว บวชแล้ว ๒๐ ๒๕ ๒๖ ๓๐ 
๓๕ ๔๐ ท่านนัง่ของท่านทัง้วนั แล้วเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเสียอาย ุ๘๐ หลวงตา ๙๕ 

ทัง้วนัทัง้คืนนะ พทุโธๆๆ ของเรา ครูบาอาจารย์ท่านท าของท่านจริงๆ แตน่ี่เราตัง้ใจ “ผม
จะอานาปานสติทัง้วนัเลย พอขึน้ไปแล้วก็นอน พอขึน้ไปแล้วก็โทรคยุกบัแฟน แล้วอารมณ์ผม
เป็นอย่างไร” 

ไอ้นี่ก็เป็นแค่ความตัง้ใจไง นีท่างของฆราวาสเป็นทางคบัแคบ คบัแคบเพราะต้องคยุกบั
แฟนทางโทรศพัท์ ต้องนอน นี่ไง ทางของฆราวาสไง 

แต่ถ้าเป็นพระมนัมีครูบาอาจารย ์แล้วครูบาอาจารย ์ไปสู่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ทกุคน
ไม่กล้าคิดเร่ืองนอกลู่นอกทางเลย เพราะเวลาขึน้ไปนะ ท่านดกัหน้าดกัหลงัหมด นี่ไง เวลา
หลวงปู่ เจี๊ยะท่านถามหลวงปู่ มัน่ไง “อภิญญาแก้กเิลสได้ไหม” 

“ไม่ได้” 

“ไม่ได้แล้วหลวงปู่ มัน่ท าท าไม” 

“ท าไว้สอนคนไง” 
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มนัเป็นวิธีการ มนัเป็นเคร่ืองมือที่คอยดแูล ถ้าเรามีครูบาอาจารย์อย่างนัน้ เวลาไป
ปฏิบตัิมนัจะรักษาตวัมนัเอง รักษาหวัใจ รักษาความคิดของตน ไม่ปล่อยความคิดของตนฟุ้งไป
ทัว่ 

ความคิดของเราเป็นมหาโจรเที่ยวไปลกัไปขโมย ไปลกัขโมยความคิดของเขา ลกัขโมย 
มนัคิดเองเห็นเอง มนัจินตนาการของมนัไป นัน่น่ะคือมหาโจร 

แต่ถ้ามีสติปัญญารักษามนัไว้ ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านควบคมุอย่างนัน้ ถ้าควบคมุอย่าง
นัน้ สิ่งที่ว่าจะปฏิบตัิทัง้วนัๆ ถ้าทัง้วนัๆ มนัต้องท าได้จริง นี่พดูถงึว่า มีแต่ความตัง้ใจ แต่ท าสิ่ง
ใดก็ท าอะไรไม่ได้ทัง้สิน้ แล้วพอเวลาจะท าขึน้มาบอกก าหนดลม ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ แล้วยงั
รู้สึก ทัง้หมดเป็นความรู้ทีร่ับรู้ได้ ๓ วาระ 

โธ่! นกัดนตรี มนัเล่นดนตรีด้วย ดีดทัง้กีตาร์ เป่าทัง้เคร่ืองเป่า แล้วยงัร้องเพลง นกัดนตรี
มนัรับรู้ทีหนึ่ง ๔-๕ อารมณ์นู่นน่ะ ไอ้พวกเปิดหมวกมนัเป่าทัง้เคร่ืองเป่า ทัง้ดีดกีตาร์ ทัง้ร้อง
เพลง แล้วเท้ายงัตกีลองอีกต่างหาก ๔-๕ อารมณ์ทเีดยีวเลย นกัดนตรีมนัท าของมนัได้ 

สิ่งที่ท าอะไรแล้ว ท าแล้วก็ผ่านไป สิ่งนัน้เอามาเป็นประเด็นมนัก็ท าให้เป็นจุดเด่น คือเรา
ท าแล้วเราได้ผลประโยชน์ เราท าแล้วเรามีประโยชนท์ัง้นัน้น่ะ แล้วมนัเป็นประโยชน์ มนัเป็น
อดีตไปทัง้นัน้น่ะ 

อยู่กบัปัจจุบนั มนัต้องอยู่กบัปัจจุบนั มนัต้องรู้เอง ต้องรู้เอง ถ้ารู้เองเหน็เอง เป็นปัจจตั
ตงั เป็นสนัทิฏฐิโก นี่ภาคปฏิบตัิมนัปฏิบตัิอย่างนี ้ แต่เวลาอาศยัครูบาอาจารย์ก็อาศยัครูบา
อาจารย ์

เวลาอาศยัครูบาอาจารย์ เราไปพ่ึงพาอาศยัร่มโพธ์ิร่มไทร พ่อแม่ครูจารย ์ท่านเป็นทัง้พ่อ 
เป็นทัง้แม่ ทัง้ดแูลอารมณ์ของเรา ทัง้เลีย้งดดูแูลเรา ทัง้ปกป้องรักษาเรา ทัง้ป้องกนัไม่ให้เรา
ออกนอกลู่นอกทาง นี่พ่อแม่ครูจารย์ เวลาเขาแสวงหาครูบาอาจารย์ของเขา 

แต่ของเรานี่นะ ของเรา เราก็ปฏิบตัิของเรา แล้วเราเป็นฆราวาส สิ่งที่มีผลกระทบๆ แล้ว
ผลกระทบถ้ามนัเป็นความจริง มนัเป็นความจริงของมนันะ ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าท า
ความสงบของใจเข้ามา 
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เขาบอกเวลาเขานัง่ ตัง้แตเ่วลาจะนัง่ขึน้มาก็บงัเอิญวา่ฟังค าเทศน์หลวงพ่อ ก าลงัสอน
ให้มีการร าพึงๆ 

ไอ้ค าร าพึงๆ มนัอยู่ที่กาลอยู่ที่เวลา มนัมีมาตรฐานของมนั มีการประพฤติปฏิบตัิเป็นชัน้
เป็นตอนขึน้ไป ถ้าเรายงัฟุ้งซ่าน ยงัท าสิง่ใดไม่ได้ เราก็ตัง้สติไว้ ตัง้สติบริกรรมพทุโธ หรือใช้
ปัญญาอบรมสมาธิท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจสงบระงบัแล้ว ถ้าใจมนัสงบระงบั เวลาคน
สงบระงบั ท าอย่างไรต่อไป ถ้าคนมีอ านาจวาสนามนัก็จะเหน็กาย 

ถ้าเห็นกายนะ นี่กายานปัุสสนาสติปัฏฐาน ถ้ามนัเหน็กาย เห็นกายโดยจิตที่สงบ โดยจิต
ที่มนัเห็น ถ้าจิตสงบที่มนัเห็น ถ้ามนัเห็นของมนัตามความเป็นจริงขึน้มา มนัจะเป็นสติปัฏฐาน 
๔ มนัจะเป็นการยกขึน้สู่วิปัสสนา 

แต่ถ้ามนัไม่เห็น มนัไม่เห็นไง เวลามนัไม่เห็น คนส่วนใหญ่มนัจะเห็นก็ได้ ไม่เห็นกไ็ด้ ก็
อ านาจวาสนาของคนไม่เหมือนกนั คนเราชอบไม่เหมือนกนั เวลาชอบไม่เหมือนกนั สิ่งที่จะ
พิสจูน์ได้ง่ายที่สดุคือการพิจารณากาย 

การพิจารณากาย ถ้าคนไม่เห็นก็ให้นึกขึน้มา ให้ร าพึง ให้นึกขึน้มาในสมาธิ สมาธินี่นึก
ได้ สมาธินี่คิดได้ ถ้าสมาธิคิดไม่ได้ ศีล สมาธิ มนัยกขึน้สู่ปัญญาไม่ได้ 

ถ้าความฟุ้งความซ่าน ความฟุ้งความซ่านเป็นความฟุ้งซ่าน ถ้าเวลาความฟุ้งซ่าน เราใช้
พทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ระงบัความฟุ้งซ่านให้จิตสงบเข้ามา พอจิตสงบเข้ามาแล้ว ถ้า
คนไม่มีอ านาจวาสนามนัยกขึน้สู่วิปัสสนาไม่ได้ มนัก็ย ่าอยู่กบัที่ 

ถ้าย ่าอยู่กบัที่ ให้ร าพึงขึน้มา ให้ร าพึงขึน้มา ให้นึกขึน้มา ถ้าเรานึกขึน้มา ถ้านึกขึน้มามนั
เห็นกายขึน้มา มนัเห็นของมนั แล้วมนัจะเป็นจริตนิสยัหรือไม่ มนัจะเป็นช่องทางหรือไม่ 

ถ้าเป็นช่องทางหรือไม่นะ เวลามนัท าครัง้ที่ ๒ ครัง้ที่ ๓ มนัเจริญงอกงามไปได้ แต่ถ้ามนั
ไม่ใช่จริตนิสยัของตนมนัท าไม่ได้ เหน็ครัง้เดียวแล้วไม่เห็นอีกเลย ต่อไปก็เป็นสญัญาทัง้นัน้ เป็น
อปุาทานทัง้นัน้ ไม่เป็นความจริงทัง้หมด 
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ถ้าเป็นความจริง มนัเป็นความจริง มนัเป็นเนือ้งานที่ได้งานจริงๆ ถ้าไม่เป็นความจริงคือ
ลอก เป็นการลอกการบ้าน เป็นส าเนา ส าเนาที่ไม่มีผลประโยชน์ ส าเนาที่ใช้ไม่ได้ นีถ้่ามนัเป็น
อย่างนัน้ 

ฉะนัน้ว่า เวลาหลวงพ่อพดูถึงอริยภูมิ 

อริยภูมินี่มีแต่เทศน์ของหลวงตา หลวงตาท่านเทศนเ์รียงอริยภูมิ ของเราเวลาอริยภูมิ
ต่างๆ มนัเป็นข้อเท็จจริงของใจผู้ที่ปฏิบตัินัน้ ไม่ใช่วา่ใครจะมายกให้เป็นอริยภูมิไม่เป็นอริยภูมิ 
ไม่ได้ คนที่ปฏิบติัมนัเป็นสิทธ์ิ มนัเป็นสิทธ์ิของคนทีป่ฏิบติัเอง ถ้าปฏิบติัแล้วมนัเป็นสิทธ์ิ มนั
เป็นมาตรฐาน มนัเป็นปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก มนัต้องรู้เองเห็นเอง 

จะบอกว่าหลวงพ่อพดูว่าเป็นอริยภูมิ แล้วบอกเลย บอกว่ามนัไม่เห็นกายก็ได้ 

ไอ้กรณีนีม้นัเป็นการยืนยนั เป็นการยืนยนัในธรรมะของหลวงปู่ ดลูย์ หลวงปู่ ดลูย์ท่าน
พดูเอง บอกว่า พิจารณากายโดยไม่ต้องเห็นกาย พิจารณากายโดยการไม่ต้องเหน็กายมนัเป็น
ปัญญาวิมตุติ แล้วถ้าคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบตัเิขารู้ของเขาไม่ได้ 

แต่เวลาหลวงปู่ ดลูย์ท่านพดูของท่าน จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นจิต จิตเห็นจิต จิตตวั
นัน้มนัจะสร้างภาพอย่างไรก็ได้ มนัจะเป็นอย่างไรก็ได้ การพิจารณากาย พิจารณากายโดย
ปัญญา มนัเป็นโศลกธรรมของหลวงปู่ ดลูย์ โศลกธรรมของหลวงปู่ ดลูย์นะ แต่คนจบัต้องไม่ได้ 
แล้วไปบิดเบือน 

เพียงแต่ว่า ทีเ่ราพดูเรายืนยนันี ้ เราพดูเรายืนยนัถึงชาวพทุธ ชาวพทุธที่ประพฤติปฏิบตัิ
ที่ต้องไปเห็นกายๆๆ 

เห็นกาย เห็นกายกเ็ห็นกายโดยการบงัคบั โดยการสร้างภาพ โดยการที่ไม่เป็นความจริง 
ต้องบงัคบัให้เป็นอย่างนัน้หรือ คนที่จะเห็นกาย คนที่จะมีจริตนิสยัเป็นอย่างนัน้มนัก็สาธุ มนั
เป็นวาสนาของเขา 

แต่คนที่พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม เขาไม่ต้อง
เห็นกายกไ็ด้ แต่ถ้าเขาพิจารณากาย พิจารณาโดยการเปรียบเทียบก็ได้ 
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ฉะนัน้ถึงบอกว่า เวลาเราพดู ค าว่า “ปฏิบตัิที่หลวงพ่อเรียกว่าอริยภูมิ” 

อริยภูมิ สิ่งต่างๆ ที่เราพดูนีเ่ป็นการยืนยนั ยืนยนัคือการให้โอกาส ยืนยนัคือการแบบว่า
ต้องการให้คนที่ประพฤติปฏิบตัไิม่ต้องบงัคบัให้ตวัเองเหมือนเข็นครกขึน้ภเูขา เหมือนกบัไสช้าง
เข้ารูเข็ม 

คนที่ไม่มีวาสนา คนที่ท าสิ่งนัน้ไม่ได้มนัก็คือไม่ได้ แต่คนที่ไม่มีวาสนาเขาท าแนวทางอ่ืน
ก็ได้ ที่พดูนี่เพราะว่าถ้าเขาท าแนวทางอ่ืน แต่ต้องถกูต้องนะ แต่ต้องเป็นอริยสจันะ ต้องเป็นสติ
ปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ไม่ใช่นกึเอาคิดเอา แล้วก็จะไปอ้างคนนู้นคนนีม้าค า้ประกนั มา
รับประกนัไม่ได้ 

มนัต้องรู้ต้องเห็นเอง ต้องรู้ต้องเป็นเอง มนัต้องเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโกโดยการ
กระท า แต่อาศยัครูบาอาจารย์เป็นผู้ชีท้าง อาศยัครูบาอาจารย์เป็นคนคอยแนะน า อาศยัครูบา
อาจารย์เป็นคนตรวจสอบว่าเป็นจริงๆ หรือไม่ มีครูบาอาจารย์มนัมีความส าคญัอย่างนัน้ ถ้ามี
ความส าคญัอย่างนัน้นะ ถ้ามนัเป็นจริง จริงตามนัน้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่บอกว่า ที่หลวงพ่อพดูว่าอริยภูมิ ที่มนัอาจจะไม่ต้องเห็นกายก็ได้ 

เราจะไม่ให้เอาค าพดูไปให้กิเลสมนัเอาไปใช้ เพราะพอถ้ามนัไม่เห็นอย่างนัน้ มนัไม่เป็น
อย่างนัน้ก็บอก “ก็หลวงพ่อสงบพดูไว้อย่างนีไ้งว่าไม่ต้องก็ได้ ไม่ต้องก็ได้” 

มนัไม่ใช่ว่าไม่ต้องก็ได้...ต้องเด็ดขาด ต้องเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง แตเ่ห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นเวทนาก็ได้ เหน็จิตก็ได้ เห็นธรรมก็ได้ แต่ต้องจริงนะ ต้อง
ให้มนัเห็นจริง เหน็จริงมนัถึงมีประโยชน์จริงไง 

นี่พดูถึงว่า การเห็นกายๆ เพราะว่าเวลาทกุคนเข้าใจว่าต้องพิจารณากาย เห็นกาย ถ้า
พิจารณากาย เห็นกาย ทกุคนก็บงัคบัว่าตวัเองให้เห็นกาย เหมือนกบัอาหาร เราต้องกินประเภท
เดียว อาหารมนัอาหารท้องถิ่น อาหารตามภูมิภาค มนัมีร้อยแปดไปหมด แล้วอาหารตาม
ภูมิภาค ในภูมิภาคนัน้เขาก็ได้กินอาหารนัน้ มีชีวิตอยูไ่ด้เพราะอาหารนัน้ด้วยความสมบูรณ์ของ
เขา 
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นี่ก็เหมือนกนั ถ้าจิตใจของคนถ้ามีวาสนามา แล้วถ้าพิจารณาปฏิบตัิมา เขาจะจบั
เวทนาของเขาได้ จบัจิตกไ็ด้ จบัธรรมก็ได้ ก็ได้ กไ็ด้ทัง้นัน้ 

ฉะนัน้ว่า ถ้าคนพิจารณากายโดยที่ไม่เห็นกาย เขาพิจารณากายโดยปัญญา ถ้าเห็นเป็น
ปัญญาของเขา แต่พอจิตเขาเข้าไปจบัอาการคือจบักเิลสในใจ มนัสัน่ไหวไปหมด มนัสะเทือน
เลื่อนลัน่ นัน่การพิจารณากาย ฉะนัน้ สิ่งทีเ่ป็นจริง เป็นจริงอย่างนี ้

นี่เขาบอกว่า “เราก็ร าพึงเอาที่อบุายที่จะใช้ครับ ใช้กายผู้ อ่ืน” 

ใช้กายผู้ อ่ืนๆ เวลาเห็นกาย นี่ไง เวลาคนที่ไม่เคยเห็นกายหรือเห็นกายแล้วมนัสบัสน 
เวลาพิจารณากายเห็นกาย เห็นกายสติปัฏฐาน ๔ แต่คนที่กลวัผีๆ เขาบอกเขาไม่ต้องการเห็น
กาย เพราะเขาคิดว่ากายนีค้ือผี นี่ความเข้าใจผิด เข้าใจผิดไง 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ค าว่า “ถ้าเราเห็นกายแล้ว” มนัต้องเป็นกายของจิตนัน้ เป็นกายของเรา 
เป็นกายของคนอ่ืนไม่ได้ ถ้าเป็นกายคนอ่ืนก็กายนอก เวลากายนอกก็ไปเที่ยวซากศพไง เวลา
เที่ยวป่าช้านีก่ายคนอ่ืน เวลาเราไปเทีย่วป่าช้า เรากลวัผีไหม 

แต่เวลาถ้าจิตสงบแล้วเราจะเห็นกายโดยกายานปัุสสนา กายนัน้น่ะจิตมนัเห็น จิตเห็น
อาการของจิต คือเห็นกายของจิตนัน้ แต่ถ้าไปเห็นกายคนอ่ืน กายคนอ่ืนมนัเป็นกายนอก กาย
นอกก็อย่างที่เราไป โดยสามญัส านึกในสงัคม ผู้หญิงกบัผู้ชายเวลาไปเห็นกนัในสงัคม นี่กาย
นอก ถ้ากายนอกมนัเป็นกาม มนัเห็นแล้วมนัไม่ลดไม่ละหรอก มนัเห็นแล้วมนัยิ่งกระตุ้น ยิ่ง
เพ่ิมขึน้ 

แต่ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้ามนัเห็นกายของเรา กายภายใน เพราะกายภายในของเรามนัยงั
ควบคมุไม่ได้ กายของเรามนัยงัน่าร าพึง แล้วมนัน่าขยะแขยง แล้วกายนอกมนัจะมีอะไร นี่พดู
ถึงถ้าเวลากายของเรานะ 

นี่เขาบอกว่าใช้กายผู้ อ่ืน 

มนัจะออกนอกลู่นอกทางไง เวลาบอกว่า “พิจารณากายโดยไม่ต้องเห็นกายก็ได้ หลวง
พ่อสงบบอกว่านี่อริยภูมิ”...ไปไกลเลยนะ  
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กายนอก กายใน กายนอกก็ดสูิ ไปโรงพยาบาล ไปเห็นคนเจ็บคนป่วยนีก่ายนอก เห็น
แล้วสะเทือนใจ แต่ถ้าไปเห็นกายโดยเพศหญิงเพศชาย เห็นแล้วมนัไปกระตุ้นกิเลส แต่ถ้าไป
เห็นคนทกุข์คนยาก ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย เห็นซากศพ เห็นอสภุะ ที่ว่าอสภุะเป็นสีเขียวสีแดงต่างๆ ศพ
ที่เน่าเป่ือย เห็นอย่างนัน้แล้วจะอ้วกแตก เห็นแล้วขยะแขยง นี่พดูถงึกายนอก กายนอกโดย
สติปัญญาของคน 

ถ้าสติปัญญาของคนที่ดีเขาจะพาตวัเองเข้าไปในป่าช้า ถ้าเห็นกายต้องให้เห็นกายที่
ตายแล้ว เห็นกายทีเ่ป็นซากศพ เหน็กายที่ขึน้อืด เห็นกายอย่างนัน้แล้วมนัไม่เกิดกามราคะ 

ขณะไปเที่ยวป่าช้า ในต าราบอกว่าต้องให้ไปดซูากศพที่พพุอง ให้ไปดซูากศพที่ตายเน่า
ก่อน ไม่ให้ไปดซูากศพที่ยงัไม่ถงึ ๗ วนั เพราะยงัไม่ถงึ ๗ วนับางทีมนัยงัไม่เน่า มนัยงักระตุ้นได้ 
นี่ธรรมะสอนอย่างนัน้น่ะ ในต ารานึกชื่อไม่ออก 

เวลาพดูถึง เพราะเวลาค าถามเร่ิมต้นกเ็ขียนซะดีเชยีว พอมาเร่ือยๆ ก็จะบอกว่า เห็น
กายโดยที่ไม่ต้องเห็นกาย แล้วถ้าเห็นกาย เห็นกายผู้ อ่ืน 

ค าที่เราพดู เราเป็นการช่วยเหลือ เราเป็นการยืนยนัว่าคนที่จะประพฤติปฏิบตัไิม่ต้อง
บงัคบัตนเองจนเกินไป ไม่ต้องท าให้ตวัเองจะต้องเห็นประเภทเดียว เพราะในอริยสจั ในสติปัฏ
ฐาน ๔ มนัมีทางออกว่าเห็นกายก็ได้ เห็นเวทนากไ็ด้ เห็นจิตก็ได้ เห็นธรรมก็ได้ คือวิธีการกระท า
มนักว้างขวาง ให้เรามีโอกาสที่เราจะเข้าไปวิปัสสนา โดยโอกาสที่เรามีมากมาย ไม่ต้องบงัคบั
ให้เหลือแต่หนทางเดยีว หนทางการพิจารณากาย 

แม้แต่ทางการพิจารณากายโดยหลวงปู่ ดลูย์ หลวงปู่ ดลูย์นี่ปัญญาวิมตุติ ท่านพดูอยู่ใน
เทศน์ของท่าน ไปเปิดได้เลย มีผู้ถามว่า “ต้องเห็นกายเป็นนิมิตหรือไม่” 

ท่านบอกว่า “เห็นกายโดยไม่ต้องเหน็กายก็ได้” นีท่่านพดูของท่านชดัๆ แล้วถ้าชดัๆ 
เพราะอะไร เพราะท่านเป็นปัญญาวิมตุติ เพราะท่านจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นจิตเป็นมรรค 
พวกนีพ้วกใช้ปัญญาทัง้นัน้น่ะ 
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แต่ถ้าไปเห็นกายมนัเป็นเจโตวิมตุติ เจโตวิมตุติคือจิตต้องสงบนิ่ง จิตมีก าลงัยกขึน้สู่
วิปัสสนา เห็นกายเป็นภาพแล้วขยาย อคุคหนิมิต แยกส่วนขยายส่วนเป็นวิภาคะ การขยาย
ภาพกายนัน้ให้แยกออกจากกนั ให้ท าลายกนั ให้เป็นไตรลกัษณ์ 

วิธีการของมนั คือข้อเท็จจริงของมนัเป็นอย่างนัน้ แต่ใครจะมีอ านาจวาสนาท าได้อย่าง
นัน้บ้าง แล้วถ้าคนที่ไม่มีอ านาจวาสนาอย่างนัน้ เราถงึบอกว่า ถ้าพิจารณาเวทนาก็ได้ พิจารณา
จิตก็ได้ พิจารณาธรรมก็ได้ ใช้ปัญญาเทียบเคียงก็ได้ เพ่ือฝึกหดัให้ใจเข้มแข็งขึน้ เพ่ือฝึกหดัให้
หวัใจมนัพฒันาขึน้ 

เวลามนัพฒันาขึน้แล้ว พอมนัมีก าลงัแล้วมนัมีปัญญาของท่าน คนที่ท างานเป็นหรือคน
ที่ท างานโดยความช านาญมนัท าง่าย คนที่ท างานที่ไม่เป็น ที่ท างานยาก ที่ล้มลกุคลกุคลาน คน
พวกนีน้่าสงสาร พวกนีน้่าจะให้เขาพฒันาขึน้ 

ทีนีเ้วลาเราฝึกหดัของเรา เราก็พฒันาจากคนที่ท าไม่เป็น คนที่ไม่มีโอกาส คนที่ล้มลกุ
คลกุคลาน ฝึกหดัให้มนัเป็น พอเป็นแล้วเราก็ไม่ชะล่าใจ เป็นแล้วเราก็พิจารณาของเรา 
แยกแยะของเรา เอาความถกูต้อง เอาความดีงาม อะไรที่มนัผิดพลาด เราก็ปล่อยวาง เราก็
พฒันาของเรามากขึน้ไปๆ นีค้ือเป้าหมายที่เราพดู 

เราพดูนี่เรามีเป้าหมาย เรามีการกระท า ไม่ใช่ว่าเราพดูให้คนถดถอย ให้คนตกต ่าไป
เร่ือย ไอ้นู่นก็ได้ ไอ้นี่ก็ได้ เสเพลก็ได้ กินเหล้ากไ็ด้ นอนกบัแฟนก็พิจารณาได้ ไปที่ไหนก็
พิจารณาได้ เป็นการปฏิบตัิธรรมไปทัง้หมด...เราไม่ได้พดูอย่างนัน้ 

เราพดูถึงคนที่มีความพยายามแล้ว แล้วถ้ามนัท าสิ่งที่ว่าให้สมกบัทางพิจารณากายโดย
เห็นภาพนัน้ไม่ได้ แต่เราก็มีโอกาส เราก็มีวิธีการที่จะพิจารณาอย่างอ่ืน พิจารณาในอย่างอ่ืน 
แต่ก็เป็นการวิปัสสนา เป็นการฆ่ากิเลส เป็นการช าระล้าง เป็นการบัน่ทอนกเิลสในใจของตนให้
เบาบางลง เบาบางลงแล้วมนัก็จะมีหนทางที่กว้างขวางขึน้ มีหนทางที่สะดวกสบายขึน้ แล้ว
พยายามท าของตวัเองขึน้ มนัก็เป็นโอกาสของผู้ที่ปฏิบตัินัน้ นีค้ือเป้าหมายของเรา 

ถ้าเป้าหมายของเรา พอท าไปแล้วมนัต้องรู้เองเห็นเอง ต้องรู้ต้องเห็น ต้องพิจารณาของ
เรา นีเ้ป็นธรรมโอสถ เป็นสจัธรรม นี่การประพฤติปฏิบตัิธรรม เห็นไหม การประพฤติปฏิบตัิ
ธรรม เราต้องปฏิบตัิธรรมนะ มนัจะไม่ขดัไม่แย้งกนั 
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การพิจารณาธรรมถ้าเป็นอริยสจันะ พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ กายานปัุสสนา จิตตา
นปัุสสนา เวทนานปัุสสนา ถ้ามนัพิจารณาของมนัไป มนัจะไม่มีการขดัการแย้งกนั พิจารณาสิง่
ใดสิ่งหนึ่ง พิจารณากายกไ็ด้ ถ้ามนัขาด มนัรู้ทัง้กาย ทัง้เวทนา ทัง้จิต ทัง้ธรรม 

พิจารณาเวทนาก็ได้ เวลามนัขาด มนัรู้ถึงการพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณา
จิต พิจารณาธรรม 

มนัพิจารณาจิตกไ็ด้ เวลามนัขาด มนัจะรู้พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต 
พิจารณาธรรมเหมือนกนั 

เวลาพิจารณาธรรม เวลามนัขาด พิจารณากายกไ็ด้ เวทนาก็ได้ จิตก็ได้ ธรรมก็ได้ 
เหมือนกนั อนัใดอนัหนึ่ง มนัรู้เหมือนกนัหมด 

ฉะนัน้ ขณะจิต ขณะจิตมนัถงึอนัเดียวกนัไง เวลาพิจารณาไปแล้วเป็นโสดาบนั โสดาบนั
เหมือนกนั จะพิจารณาอะไรก็ได้ แตเ่ป็นพระโสดาบนัเหมือนกนั เหมือนกนั แต่พิจารณาโดย
ธรรมนะ พิจารณาโดยสมัมาทิฏฐินะ โดยความถกูต้องดีงามนะ ไม่ใช่พิจารณาว่าให้คนนู้น
รับรอง คนนีค้ า้ประกนั 

ใครค า้ประกนัใครได้ ไม่ได้หรอก มนัต้องเป็นความจริงขึน้มาในใจอนันัน้ ถ้าเป็นจริงใน
ใจอนันัน้ สติปัฏฐาน ๔ อนัเดียวกนั อนัเดียวกนั ที่ว่า “เวลาพิจารณากายโดยที่ไม่ต้องเห็นกาย 
พิจารณากายผู้ อ่ืน” นี่มนัจะออกนอกลู่นอกทางไป 

ความเห็นของผู้ถามก็เป็นเร่ืองความเห็นผู้ถาม แต่เวลาเขียนมาแล้ว แล้วคิดว่าให้ท า
อย่างนีก้็ได้ๆ มนัออกนอกลู่นอกทาง นอกอริยสจั นอกสจัจะ นอกความจริง เพียงแต่ว่าให้กเิลส 
ให้ความพอใจของตนเข็นไป ให้ความพอใจของตนท าไป แล้วก็จะหาพรรคหาพวกเป็นกลุ่มเป็น
ก้อนว่า ผู้ที่ปฏิบตัิ อาจารย์องค์นัน้สอนอย่างนัน้ อาจารย์องค์นีส้อนอย่างนี ้

แตถ้่าเป็นอาจารย์ทีถ่กูต้องดีงาม สติปัฏฐาน ๔ เหมือนกนัทัง้นัน้ พิจารณาได้เหมือนกนั 
ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ทีจ่ริง 
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ไฟฟ้าจะเสียบปลัก๊สามตา ปลัก๊สองตา จะเสียบอะไรก็คือไฟฟ้า ใช้งานได้ จิตที่
พิจารณาเป็นแล้ว ท าได้แล้ว เหมือนกนั เหมือนกนั อนัเดียวกนัเลย ไม่มีใครจะสงูจะต ่า ใครจะ
แตกต่างกนั ไม่มี เหมือนกนั 

แต่ที่มนัไม่เหมือนกนัอยู่ในปัจจุบนันีค้ือภาวนาเป็นและไม่เป็น ภาวนาโดยสติปัฏฐาน ๔ 
โดยพระพทุธศาสนา กบัภาวนาโดยเปรต โดยผี โดยมาร โดยไสยศาสตร์ โดยติรจัฉานวิชา 
ติรัจฉานวิชา วชิาท าให้เนิน่ช้า วิชาของกิเลสไง ที่มนัไม่เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนัตรงนัน้ ถ้า
มนัเหมือนกนั มนัจะไม่มีขดัไม่มีแย้งกนั ที่ขดัที่แย้งกนันีม้นัมีแต่มิจฉาทิฏฐิกบัสมัมาทิฏฐิเท่านัน้ 
เอวงั 


