
หาที่ลงใจ ๑ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

หาที่ลงใจ 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 

ถาม : เรื่อง “ผูช้ีท้าง” 

กราบนมสัการพระอาจารยท์ีเ่คารพดว้ยเศยีรเกลา้ ในการปฏบิตัเิพื่อถงึทีสุ่ดแห่ง

ทุกขน์ัน้ นอกจาก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ แลว้ ครูบาอาจารยผ์ูพ้าด าเนินถือเป็นเรื่อง

ส าคญัไม่ยิง่หย่อนกว่ากนั เพราะท่านย่อมรูว้ธิีทรมานตตีอ้นกเิลสของศิษย ์ท าใหไ้ม่เนิ่น

ชา้ในการปฏบิตั ิเกลา้จงึอยากเรยีนถามท่านอาจารย์ว่า 

๑. ตามทีท่่านอาจารยเ์คยสมัผสัมา ครูบาอาจารยภ์าคอสีานทีย่งัทรงธาตุขนัธ์

อยู่ นอกจากหลวงปู่ ล ี หลวงปู่ จนัทรเ์รยีน แลว้ยงัมพีระอาจารยอ์งคใ์ดทีม่ขีอ้วตัรปฏบิตัิ

เป็นไปเพื่อความหลุดพน้ทุกขโ์ดยชอบ 

๒. ส าหรบัผูมุ้่งหมายความหลุดพน้ในปัจจุบนัชาต ิจะมขีอ้สงัเกตและวธิพีจิารณา

เลอืกส านักทีจ่ะไปอยู่ศกึษาและปฏบิตัอิย่างไรจงึจะสมกบัความมุ่งหมาย กราบเรยีนขอ

รบกวนท่านอาจารยช์่วยชีแ้นะดว้ย 

ตอบ : นี่พูดถงึนะ พูดถึงว่าความตัง้ใจ เป้าหมายของเรา เวลาเราจะปฏบิตั ิ เรากห็่วง 

อยากมผีูท้ีช่ ีน้ าที่ด ี กรณีนี้มนัยอ้นกลบัไปไดถ้งึกรณีของหลวงตาเลย ทนีี้หลวงตา

เวลาท่านเรยีนถงึมหา ท่านบอกท่านจบแลว้ทา่นจะออกปฏบิตั ิ เวลาปฏบิตัขิึน้มาแลว้ 

ท่านกย็งักงัวล 

เวลาเราบอกว่า ธรรมและวนิัย เวลาศกึษาแลว้ เวลาปฏบิตั ิ เรากก็ลวัจะหลง

ทาง เราตอ้งมกีารศกึษาก่อน พอศกึษาแลว้มนัจะเขา้ใจ มนัจะมวีชิาการ มนัจะมชี่องทาง

ในการปฏบิตั ิในความเขา้ใจ เราเขา้ใจอย่างนัน้ 
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แต่เวลาเราเอาเขา้จรงินะ เวลาเราศึกษามา ถ้าศกึษามาเพื่อปฏบิตันิะ 

อย่างเช่นกรรมฐานเรานี่ เขาบอกว่า เราพูดนี่เราพูดเหมอืนกบัเราต่อตา้นการศกึษา 

ไม่ใช่ เราไม่ไดต้่อตา้นการศกึษา ไปดูส ิ โรงน ้ารอ้นเราน่ะ ตูพ้ระไตรปิฎก ๒ 

ตู ้ ๓ ตู ้ แลว้ในโรงน ้ารอ้นเรามตีูห้นังสอื ไปดูส ิ ประวตัคิรูบาอาจารยข์องเราเตม็ไป

หมดเลย ไม่มใีครหรอกทีว่่าจะไปต่อตา้นการศกึษา แต่การศกึษาของกรรมฐานเขา

ศกึษามาเพื่อเป็นความรูเ้พื่อการปฏบิตั ิ เขาไม่ไดศ้กึษามาเพื่อสอบเอาต าแหน่ง สอบ

เอาใบประกาศ สอบเอายศถาบรรดาศกัดิ ์

กรรมฐานเราศึกษา ศึกษามาเพ่ือปฏิบติั ปริยติัเขาศึกษาให้ปฏิบติั เรา

ไม่ได้ต่อต้านการศึกษา เราเหน็ด้วยกบัการศึกษา แต่การศึกษาน่ีศึกษามาเพื่อ

ปฏิบติั 

เพราะการศกึษาในภาคปฏบิตั ิ ดูส ิ อย่างครูบาอาจารยเ์รา เวลาหลวงปู่ มัน่

ท่านสงสยัในเรื่องผา้ ผา้สมยัพุทธกาลเขาห่มกนัอย่างไร ผา้นี่ผา้สอีะไร การด ารง

อย่างไร การเชด็บาตร การลา้งบาตร เวลาก่อนออกบณิฑบาตตอ้งประเคนบาตรไหม 

เพราะในวสิุทธมิรรค เวลาบณิฑบาตไปชายคาบา้นเขา ถ้าน ้าหยดจากชายคาลงสู่ใน

บาตร มนัมฝีุ่ นมผีง อนันัน้คอืขาดประเคน เวลาออกบณิฑบาตตอ้งประเคนบาตรก่อน

ไหม ประเคนบาตร ถา้ไม่มใีครประเคน ใหผ้า่นน ้า เอาน ้าลงไปในบาตรแล้ววนให้น ้าท า

ความสะอาดออกมา เพื่อใหส้มกบัความสะอาดบรสิุทธิ ์นี่ในภาคปฏบิตัเิขาฝึกเลย เขาฝึก

มาจากการกระท า 

เราไม่ไดต้่อตา้นการศกึษานะ ศกึษามาเพื่อปฏบิตั ิฉะนัน้ เวลาศกึษามาแลว้ 

ทุกคนกค็ดิว่าศกึษาแลว้มนัจะเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ แต่มนัเป็นดาบสองคมไง ถ้า

ศกึษามา ศกึษามากเ็ป็นวฒันธรรมใช่ไหม พ่อออกจารย ์พ่อออกจารยค์อืครูบาอาจารย์

ไง พวกทีเ่ป็นมหาสกึไปเขาเรยีกพ่อออกจารย ์พ่อออกจารยท์างอสีาน ถา้พ่อออกจารย ์

คนนี้จะมปัีญญา ถ้ามปัีญญา มหาเก่าไง มหาเก่านี่รู้ไปหมด เรื่องวนิัย เรื่องธรรมะ รูไ้ป

หมดเลย แต่รู ้ท าไมสกึจากการเป็นพระไปล่ะ สกึไปท าไม 
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พ่อออกจารย์ๆ  กพ็่อออก พ่อออกกค็อืฆราวาส พ่อออกจารยก์อ็าจารยท์ีผ่่าน

การศกึษามา อา้ว! ศกึษามา ศกึษามคีวามรู ้ศกึษาตอ้งเอาตวัรอดส ิถ้าศกึษามาแลว้ 

สกึออกไปเป็นพ่อออกจารย์ พ่อออกจารย์นะ นี่ไม่ใช่ดูถูกเหยยีดหยาม นี่พูดถงึว่า

กเิลสมนัแหลมคมไง 

ฉะนัน้ เรากศ็กึษา เราศึกษามาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิทนีี้หลวงตาท่าน

กศ็กึษาจนจบเป็นมหา เวลาจะปฏบิตัจิรงิๆ ขึน้มา นิพพานจะมจีรงิหรอืเปล่า 

เวลาเริม่ตน้ศกึษา พอศกึษา คนทีย่งัผ่านจากโลกมา มาศกึษาก ็ อูฮู้! เทวดา 

แหม! มนัเป็นทพิยไ์ปหมดเลย กอ็ยากไปเกดิเป็นเทวดา พอศกึษาต่อไป พรหมมนัดี

กว่าเทวดา เออ! อยากไปพรหม พอศกึษาต่อไป พรหมยงักลบัมาเกดิอกี อยาก

นิพพาน เหน็ไหม พอศกึษานี่มนัเป็นขัน้เป็นตอนขึน้ไป เพราะตามวชิาการมนัจะลกึซึ้ง

เขา้ไป แต่พอถงึทีสุ่ดแลว้อยากจะเป็นพระอรหนัต์ อยากจะพน้จากทุกข ์ แลว้มจีรงิหรอื

เปล่า 

ท่านถงึตัง้สจัจะไง ถ้ามใีครคนหนึ่งชีค้วามสงสยัอนันี้ไดว่้า มนัยงัมอียู่จรงิ มนั

ยงัมอียู่จรงิ สามารถเอามาเป็นแนวทางได ้ท่านถงึแสวงหา แสวงหาออกไป แลว้มนักไ็ป

เจอไง ไปเจอหลวงปู่ มัน่ กไ็ปเจอของจรงิเขา้ “นิพพานมนัอยู่ทีใ่จ มนัไม่ได้อยู่ที่วตัถุธาตุ 

ไม่ได้อยู่สิง่ใดทัง้สิน้” แลว้ไปเจอของจรงิเขา้มนัก็เป็นประโยชน์ไง 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ยอ้นกลบัมา ย้อนกลบัมาเราบอกว่า เราอยากจะมผีูช้ ีท้าง 

ผูด้ าเนิน ครูบาอาจารยก์ส็ าคญั 

ใช่ ส าคญัจรงิๆ ส าคญั พอส าคญัขึน้มาแลว้ ทนีี้ค าถามขอ้ที ่ ๑ ตามทีท่่าน

อาจารยเ์คยสมัผสัครูบาอาจารยท์างภาคอสีานมา ทีย่งัมธีาตุขนัธ์อยู่ เช่น หลวงปู่ ลี 

หลวงปู่ จนัทรเ์รยีน แลว้ยงัมใีครอกีบา้งล่ะ 

มใีครอกีบา้ง เช่น หลวงปู่ ล ี หลวงปู่ จนัทรเ์รยีน นี่มนัเป็นครูบาอาจารยท์่าน

สนทนาธรรมกนัมา ไม่ใช่ว่าเราจะมคีวามสามารถจะไปรู้คนอื่นไปทัว่หมดหรอก แต่

หลวงปู่ ล ีหลวงตาท่านค ้าประกนัมา เศรษฐธีรรมมาตัง้แต่ดกึด าบรรพน่์ะ 
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หลวงปู่จนัทรเ์รยีนท่านอยู่ของท่านดว้ยครูบาอาจารยท์ีท่่านพูดปากต่อปากกนั

มา 

มนัไม่ใช่ว่าใครจะยอมรบัไม่ยอมรบั ยอมรบัแบบกระแสสงัคม สงัคมเหน็ว่าคน

นัน้มคีุณสมบตัทิีน่่าเชื่อถือกย็อมรบักนัไป แลว้ยอมรบักนัไป ถงึเวลาแลว้พ่อออก

จารย์ๆ  กพ็่อออก ยอมรบัไปๆ เดีย๋วก็เป็นพ่อออกไง 

แต่นี่เป็นความจรงิ เป็นความจรงิ พอความจรงิ ความจรงิกดู็พฤตกิรรมของ

ท่านส ิคนทีเ่ป็นความจรงินะ มนัเป็นความจรงิ ท่านจะปกป้อง เช่น หลวงปู่ ล ีตอนน้ี

หลวงปู่ ล ีหลวงปู่ จนัทรเ์รยีน ท่านมชีื่อเสยีงมาก ฉะนัน้ พระทีว่ดัเรากไ็ปอยู่กบัหลวงปู่

จนัทรเ์รยีน ไปอยู่กบัหลวงปู่ ลหีลายองค์ พอไปแลว้กพ็ระเป็นร้อยเขา้ไป พระเป็นร้อย 

เพราะใครๆ กม็ุ่งไป พอมุ่งไป เรื่องความสงดัวเิวกต่างๆ แลว้คดิดูส ิพระเป็นร้อย ทุก

คนกม็ทีฏิฐมิาเหนือฟ้าทัง้นัน้น่ะ เพราะนักปฏบิตัมิคีวามจรงิจงัทุกคนน่ะ พอไปแลว้ 

ความเหน็ใครกค็วามเหน็มนัไง 

เราจะบอกว่า มนัจะมกีารกระทบกระทัง่กนั จากผูท้ีรู่แ้ละไม่รูไ้ปอยู่อาศยักบั

ท่านนัน่น่ะ แต่ของท่านเอง ท่านอยากคุม้ครองดูแล แต่ทฏิฐขิองคน มนัเป็นจรตินิสยั 

นิสยั ถ้าเป็นหลวงตา หลวงตาเอาตายหมดล่ะ หลวงตาเวลาท่านเทศน์นะ ใครจะ

มทีฏิฐจิรดฟ้าขนาดไหน จะมคีวามรูสู้งส่งมาขนาดไหนนะ เกบ็ไว ้ แบบว่าเขี้ยวเลบ็ให้

เกบ็ซ่อนไวใ้นตวั อย่าใหอ้อกมานะ ถ้ากางออกมา ท่านจะตดัให ้ เวลาอยู่กบัหลวงตา 

ท่านตดัเขีย้วตดัเลบ็เลย ไอพ้วกทีม่ากางเขีย้วกางเลบ็ในวดั ทนีี้เพราะท่านมี

คุณสมบตัทิีจ่ะท าได ้ เพราะว่าเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านชมนะ หลวงปู่ มัน่ท่านชมว่า เวลา

พูดกบัพระไงว่า “ต่อไปหมู่คณะ ถ้าเราตายไปแล้วจะไปอาศยัใครนะ ให้อาศยัมหานะ 

มหาดทีัง้ขา้งนอกและดทีัง้ขา้งใน” 

หลวงปู่ ลที่านดขีา้งในไง แต่เรื่องข้างนอกมนัอยู่ทีจ่รตินิสยั ค าว่า “ดขี้างนอก” 

มนัสมณสารูป ใครจะมกีารจรรโลงไวไ้ด ้ แต่ดขี้างใน ขา้งในมนัตอ้งมคีุณธรรมในหวัใจ

จรงิมนัถงึดจีรงิ ถ้าดจีรงิแลว้มนัเป็นความจรงิอนันัน้ ฉะนัน้ ถ้าดขีา้งใน แต่ขา้งนอกท่าน

เกรงอกเกรงใจข้างนอก เหน็ไหม 
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แต่ถ้าบางคนขา้งนอกกไ็ม่ด ีขา้งในกไ็ม่ด ี อู๋ย! ไปใหญ่เลย แต่ถ้ามนัดใีน ถ้าดี

ใน ท่านเป็นคณุประโยชน์กบัเราทัง้นัน้น่ะ เพยีงแต่ว่าอยู่ทีเ่ราจะไดม้ากน้อยแค่ไหน ครู

บาอาจารยท์่านผ่านอย่างนัน้มา นี่พูดถงึว่าถ้าเราหวงัครูบาอาจารย์ 

ฉะนัน้ หลวงปู่ ล ีหลวงปู่ จนัทรเ์รยีน...ใช่ 

แลว้องค์อื่นๆ ล่ะ 

องค์อื่นมนักดู็ ดูพฤตกิรรม หลวงปู่ มัน่ท่านบอกดนีอก ดใีน ถ้าดนีอก ดนีอกก็

อยู่ในข้อวตัรปฏบิตั ิอย่าพาลูกศิษยล์ูกหาไปส ามะเลเทเมา 

เรากอ็า้งกนั มคีวามเมตตาไง สงสารคฤหสัถ์เขา ฆราวาสเขา เขาอยากท าบุญ

กุศล ห่วงเขา เมตตาสตัว์ๆ  สงเคราะหส์ตัว ์ เวลาจะไปสงเคราะหส์ตัว ์ แต่ไม่คดิ

สงเคราะหส์มณะเลย ไม่คดิสงเคราะหพ์ระเลย พากนัไป พอพากนัไป อา้ว! เราเป็นคน

ปฏบิตั ิเรากรู็ใ้ช่ไหมว่าเราต้องการความสงดั เราตอ้งการกาลเวลาของเรา แลว้กถ็ูลู่ถูกงั

กนัไปอย่างนี้ แลว้พอไปฉันบา้นนู้น ไปฉันบา้นนี้ กลบัมาทศันศกึษา ไปเทีย่วรอบโลก

นัน่น่ะ อย่างนัน้หรอื อย่างนัน้หรอืกรรมฐาน หลวงตาถงึบอกกรรมฐานจรวด กรรมฐาน

ดาวเทยีม ไอพ้วกนี้มนัจะเป็นดาวเทยีม มนัจะไปโลกพระจนัทร์กนัแลว้ 

ฉะนัน้ เมื่อก่อนหลวงตามาทีโ่พธาราม ท่านพูด เราจ าแม่นจนมาป่านน้ี เวลา

ท่านมาใหม่ๆ นะ สมยันัน้ยงัไม่ออกโครงการช่วยชาตดิว้ย ท่านบอกเลยนะ เวลานัง่

รถจากอุดรฯ มากรุงเทพฯ ๗-๘ ชัว่โมง แหม! เหน่ือยมาก เครื่องบนิกม็ ีความจรงิมา

เครื่องบนิกไ็ด ้ แต่เราขึน้เครื่องบนิไม่ได ้ เพราะท่านบอกตวัท่านเองนะ ท่านบอกท่าน

ขึน้เครื่องบนิไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะด่าเขาไว้เยอะ เพราะไปบอกเขาว่ากรรมฐาน

คา้งคาวไง บนิไปบนิมาไง เวลาลูกศษิยเ์ป็นอย่างนัน้ท่านจี้เอาเลยนะ เป็นคา้งคาว

หรอื เทีย่วบนิไปนู่นบนิไปนี่ กรรมฐานคา้งคาวไง เพราะท่านพูดเองว่ากรรมฐาน

คา้งคาว ท่านเลยไม่ยอมเป็นคา้งคาว ท่านเลยไม่ยอมบนิ ท่านตอ้งนัง่รถทนเอา 

นี่เวลาท่านพูดกบัเรานะ ท่านพูดเอง บอกว่า นัง่รถมาจากอุดรฯ ไปกรุงเทพฯ 

โอโ้ฮ! ปวดเมื่อยไปหมดเลย เครื่องบนิกม็ ีแต่ขึน้ไม่ได ้

เราไม่ไดถ้าม เรากน็ัง่ฟัง ท่านจะพูดต่ออย่างไร 
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บอกว่า กด่็าเขาไวเ้ยอะ กรรมฐานคา้งคาว 

นี่ครูบาอาจารยท์ีว่่าเราจะมทีีพ่ ึง่ๆ ทา่นตอ้งทนทุกขท์รมาน ทนทุกขน์ะ ทัง้ๆ 

ทีท่่านมาเครื่องบนิกไ็ด ้ ท่านจะเอาอะไรกไ็ด ้ แต่ท่านไม่ท า ท่านทนทุกข์ทรมานนัง่รถ

มาหลงัขดหลงัแขง็ มาเพื่อเอาน ้าใจของคนน่ะ เหน็ไหม ท่านเสยีสละ ทัง้ๆ ทีท่่าน เขา

บอกว่า อู๋ย! พวกนี้พวกไม่มคีนศรทัธา พวกทีไ่ม่ท าคอืว่าเขาไม่ม ีไอค้นคดิอย่างนัน้มนั

ไม่ดทีัง้ขา้งนอกและไม่ดทีัง้ขา้งในไง 

แต่ถ้ามนัดขีา้งในนะ เขามคีวามสามารถ ลูกศษิยล์ูกหาเยอะแยะ เขาจะบรกิาร

อุปัฏฐากครูบาอาจารยไ์ดท้ัง้นัน้น่ะ แต่ท่านยงัไปดุเขาอกีดว้ย “ไม่ได้ๆ  ท าอย่างนี้เสยีหาย

หมด ท าอย่างนี้ใชไ้ม่ได ้ กรรมฐานมนัจะแหลกเหลวไปหมด” นี่ทัง้ๆ ทีค่นจะอุปัฏฐาก

ท่าน ท่านยงัไปดุเขาอีก แต่ถ้ากรรมฐานคา้งคาวมนับอกว่ามนัจะต้องมเีครื่องบนิ 

อนัน้ีเวลาถามไง ถามว่า ทีเ่ราสมัผสัมายงัมใีครอกีไหม 

ถ้ามใีคร กใ็หดู้ตรงนี้ ดูทีว่่า หนึ่ง เขาปกป้องดูแลลูกศษิยล์ูกหาไหม แล้วถ้า

ท าเป็นตวัอย่างนะ ค าว่า “ท าเป็นตวัอย่าง” หลวงตาท่านพูดค านี้ หลวงตาท่านพูดเลย 

เพราะว่าคนที่มบีารมนีะ กม็หีลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ แลว้กม็หีลวงตา ค าว่า “มบีารม”ี 

เพราะอะไร เพราะท าใหค้นเชื่อถอืศรทัธานี่มนัแสนยาก ท าใหเ้ชื่อถอืศรทัธาโดยธรรม

นะ โดยธรรมคอืมนัเป็นไปโดยธรรมความเป็นจรงิ ไม่ใช่ดว้ยการประชาสมัพนัธ์ ไม่ใช่

การตลาด ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ ไอ้อย่างนัน้น่ะนักการเมอืงกท็ าได ้แต่ท่านอยู่ของ

ท่านดว้ยสจัจะดว้ยความจรงิ คอืเชา้กบ็ณิฑบาต อยู่ดว้ยขอ้วตัรปฏบิตั ิ ท่านไม่เคย

แสดงออกอะไรเลย แต่มนัเป็นจรงิขึน้มาจากคุณงามความดขีองท่าน 

ฉะนัน้ คนทีม่บีารมไีง คอืหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ แลว้กห็ลวงตา ฉะนัน้ ขนาด

คนมบีารมขีนาดนี้ หลวงตาทา่นพูดเอง บอกว่า ใครกแ็ลว้แต่ทีจ่ะท าใหไ้ม่ผดิธรรมวนิัย

เลย ใหม้นัอยู่ในหลกัทัง้หมด มนัเป็นไปได้ยาก มนัเป็นไปไดย้าก นี่ท่านพูดกบัพระเลย 

กลางศาลา มนัท าไปได้ยากเพราะอะไร เพราะธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ละเอยีดลกึซึ้งนัก 
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แต่ฉะนัน้ ท่านพูดถงึตวัท่านเองไง บอก “เราพยายามจะท าผดิใหน้้อยทีสุ่ด” คอื

ท่านพยายามจะท าความผดิพลาดใหน้้อยทีสุ่ด ค าพูดค านี้แสดงว่าท่านกต็อ้งมคีวามผดิ 

ถ้าคนอื่นจะจบัผดิ ท่านกม็คีวามผดิ มคีวามผดิว่า เขามคีวามเหน็อย่างหนึ่ง แล้วกเ็อา

ความเหน็นัน้ไปวดัท่านก็อย่างหนึ่ง ท่านถงึบอกว่า ท่านพยายามจะท าผดิใหน้้อยทีสุ่ด 

แต่จะใหถู้กตอ้ง ถูกใจของคนทุกๆ คนไป มนัเป็นไปไม่ได ้นี่ครูบาอาจารยท์ี่เป็นธรรม 

เหน็ไหม 

ไม่ใช่ว่า อู๋ย! เราท าถูกตอ้งดงีามไปหมด...ไม่ใช่หรอก เราจะท าผดิใหน้้อยทีสุ่ด 

ท าผดิธรรมวนิัยกฎหมายทีพ่ระพุทธเจา้บญัญตัไิว้ เราจะพยายามท าผดิใหน้้อยทีสุ่ด แต่

เวลาท าไปแลว้มนักม็คีวามผดิพลาด ไออ้ย่างนี้มนัไม่มเีจตนาไง ถ้าสตวินิัย อนัน้ีกย็กไว้

ว่ามนัสตวินิัย แต่กอ็กีแหละ พูดไปกเ็หมอืนกบัยกย่องกนัเอง 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า จะมใีครบา้งไม่มใีครบา้ง เราก็ดูกนัเอาเอง 

“๒. ส าหรบัผูท้ีมุ่่งหมายความหลุดพน้ในชาตปัิจจุบนั จะมขีอ้สงัเกตวธิกีาร

พจิารณาเลอืกส านกัทีจ่ะไปอยู่ศกึษาและปฏบิตัอิย่างไร” 

การจะเลือกไปอยู่ส านักใดกแ็ลว้แต่ เวลาในวนิัยท่านบอกว่า ถ้าไปส านักใดก็

แลว้แต่ เขาตอ้งขอนิสยั ภกิษุทีบ่วชใหม่ตอ้งขอนิสยั ค าว่า “ขอนิสยั” ไปอยู่ทีไ่หนตอ้ง

ขอนิสยัเพื่อจะใหม้คีนคุม้ครอง ตอ้งให ้ ๕ พรรษาขึน้ไป เป็นผูฉ้ลาด ถงึพน้นิสยั ไม่

ตอ้งขอนิสยักไ็ด ้แตถ่้ายงัต ่ากว่า ๕ พรรษา ไปอยู่ทีไ่หนตอ้งขอนิสยั 

ฉะนัน้ ค าว่า “ขอนิสยั” ไปอยู่ทีไ่หนนะ เรากส็งัเกต การขอนิสยั ธรรมวนิัยยงั

เปิดกวา้งไว้ว่าใหส้งัเกตกนั ๗ วนั ถ้าว่า ๗ วนัแลว้เรารบัพฤตกิรรม รบัความเป็นอยู่

อย่างนี้ไม่ได ้ ใหเ้กบ็บรขิารออกไป แลว้ใหเ้กบ็บรขิารออกไป เพราะว่าอยู่ใน ๗ วนั 

เรายงัศึกษานิสยักนัอยู่ แต่ถ้าพน้ ๗ วนัไปแลว้นะ ถ้าเราไม่ขอนิสยั ราตรทีี ่๗ เป็น

อาบตัปิาจติตยี ์ ถ้าปาจติตยี ์ มนัจะมปัีญหาทนัทเีลย นี่การขอนิสยั นี่พูดถงึวนิัย วนิัย

พระพุทธเจา้เปิดกวา้งไวแ้ลว้ใหเ้ราเลอืก ทนีี้พอเราไปเลอืกแล้วเรากส็งัเกตสว่ิามนั

เป็นไปไดไ้หม มนัจะเขา้ไดไ้หม ถ้ามนัเป็นไปได ้มนัเขา้ได ้เรากอ็ยู่กบัท่าน 
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แลว้ถ้าเราศกึษาไปแลว้ พอเรามหีูมตีา มนัจะรู้ ศลีจะรูไ้ดต้อนอยู่ดว้ยกนั อยู่

ดว้ยกนัจะเหน็ว่าพฤตกิรรมจะจรงิหรอืไม่จรงิ แลว้ยิง่เป็นธรรมนะ เราภาวนามา เรามี

คุณธรรมขนาดไหน ท่านพูดมา ไปถามปัญหาธรรมทไีร ไปไหนมา สามวาสองศอก อนั

นัน้ไม่ใช่แลว้ล่ะ ถ้าไปไหนมา สามวาสองศอก แสดงว่าเราภาวนาผดิ ไม่อย่างนัน้ท่าน

กต็อบผดิ 

ถ้าท่านตอบปัญหามา ไปไหนมา สามวาสองศอก เรากม็าพจิารณาว่าจรงิ

หรอืเปล่า ถ้าเราพจิารณาซ ้าแลว้ซ า้เล่า ถา้มนัไมจ่รงิ เรากห็าครูบาอาจารยท์ีถู่กตอ้งดี

งาม อนัน้ีเป็นการทีเ่ราจะเลอืกหานะ ความจะเลอืก เราจะเลอืก มนัเป็นจรตินิสยั เป็น

ความชอบไง ถ้าเป็นความชอบส่วนตน ถ้าความชอบส่วนตน อาศยัตรงนี้ 

หลวงตาท่านเคารพหลวงปู่ มัน่มากนะ ท่านพูดเอง บอกหลวงปู่ มัน่จะพูด

อะไรกแ็ลว้แต่ ท่านเป็นมหา ท่านกจ็บัเลยว่าหลวงปู่ มัน่พูดเรื่องวนิัยอย่างไร แลว้ท่าน

กม็าเปิดในพระไตรปิฎกว่ามนัตรงกนัไหม 

เรากเ็คารพอยู่แล้ว แต่พอไปเปิดมนัตรงกนัอีก โอ้โฮ! มนัย่ิงเคารพเข้า

ไปใหญ่ไง ท่านพูดอะไรมนัไม่ผิดไม่พลาด มนัเพียะๆๆ เลยล่ะ น่ีมนัย่ิงเคารพ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราไปอยู่ที่ไหน ท่านพูดสิง่ใดแลว้เราค่อยเปิดของเราว่าจรงิ

หรอืไม่จรงิ แต่เปิด เราเคยเจอทีม่พีระเหมอืนกนั เขากไ็ปเปิดของเขา ทีว่่าพ่อออก

จารยแ์ต่งกนัไว้น่ะ แล้วเราพูดอะไร เขาบอกผดิหมด เราพูดอยู่นี่ เขาบอกว่า พอเรา

พูดอะไรปับ๊ เขาจะเอาหนังสอืมากาง แต่ไม่กางกบัเรานะ ไปกางกบัพระ บอกว่าเราพูด

ผดิ เราพูดผดิ เรานี่พูดผดิไปหมดทุกเรื่องเลย แล้วเขากไ็ปกางกนัอยู่ข้างหลงัน่ะ 

เราบอก เฮย้! มอีะไรมาคุยกนัส ิ เรามอีะไรมาคุยกนั เรากเ็ป็นสุภาพบุรุษ

เหมอืนกนั เรากฟั็งเหตุผลเหมอืนกนั ท าไมไม่คุยกบัเรา 

ไม ่ มนัคุยกนัเอง มนัคุยกนัเองนะ แลว้มนักเ็อาหนังสอืมาเปิด มนับอกว่าเรา

พูดผดิหมด มนัน่ะถูก มนัไปเอาต านาน เอาอะไร แลว้กเ็อามาเปิดกนั ฉะนัน้ หนังสอื

อย่างนี้ในวดัเราไม่ค่อยม ีแตธ่รรมดาหนังสอืมนัจะแบบว่าใหส้่งกนัมาได้ ใหอ้ะไรได ้อนั

นี้อนัหนึ่ง 
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มนัอยู่ทีว่าสนาของคนนะ เขาเรยีกว่าธาตุ เขา้กนัโดยธาตุ ลูกศษิยพ์ระสารี

บุตรเป็นปัญญาทัง้หมด เป็นพุทธจรติ เป็นผูม้ปัีญญา ลูกศษิยข์องพระโมคคลัลานะ

ชอบฤทธิ ์ ถ้าใครชอบฤทธิไ์ปอยู่กบัพระโมคคลัลานะจะสอนทางฤทธิ ์ เขาจะเขา้กนัโดย

ธาต ุลูกศษิยเ์ทวทตัลามกทัง้หมด 

อนัน้ีอยู่ในพระไตรปิฎกนะ เขา้กนัโดยธาตุ ธาตุมนัชอบ มนัดูดดื่ม ถ้าธาตุมนั

ชอบอย่างนี้ปับ๊ มนัจะเขา้กนัเลย ไอพ้วกลามกกช็อบอนัเดยีวกนั ไอพ้วกทีปั่ญญาคุย

เรื่องปัญญาสนุกมาก ไอพ้วกฤทธิ ์ เขาดว้ยคุณสมบตัขิองจติไง มนัจะมแีต่ฤทธิ ์ โอโ้ฮ! 

ประลองฤทธิก์นั มนักม็คีวามสนุก สงัคมใดมนักช็อบอย่างนัน้น่ะ นี่เขา้กนัโดยธาตุ 

เรากเ็หมอืนกนั เราแสวงหาอย่างนี้เพื่อประโยชน์กบัเราเนาะ 

ฉะนัน้ จะถามว่า ครูบาอาจารยใ์นภาคอสีานทีย่งัมชีวีติอยู่ ทีเ่ราไดส้มัผสัมามี

องคไ์หนบา้ง 

หลวงปู่ ล ีหลวงปู่จนัทรเ์รยีน เราพูดบ่อย เพราะว่ามนัเชื่อถอืได ้๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ 

แต่องคอ์ื่น เราก็รูจ้กั เรากส็นิทคุน้เคย ถ้าสนิทคุน้เคย เพยีงแต่ว่าเวลาท าไปแลว้ เวลา

บอกถงึคณุธรรม บอกถงึวธิกีารปฏบิตั ิ อนันี้ส าคญัไง ถ้าส าคญั บอกถงึวธิกีารปฏบิตั ิ

เวลาเราผดิพลาด เราจะมคีนแกไ้ข นี่ส าคญันะ แลว้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่ชดัเจน เรา

ไปพูดน่ะ เรากไ็ขว้เขวอยู่แลว้ เรากส็งสยัอยู่แลว้ ไปเจอไอค้นทีลู่บๆ คล าๆ สงสยั ตา

บอดคล าชา้ง ไปใหญ่เลย 

แต่ถ้าเราไปเจอของจรงิ ท่านพูดมานี่เรางงเลยนะ ค าเดยีวนี่งง ไปไม่ถูกเลยล่ะ 

แต่เถยีงไม่ขึน้ แต่ถ้าตาบอดคล าชา้ง เอง็ก็เถยีงได ้ขา้กเ็ถยีงได ้ตา่งคนต่างเอาอารมณ์

ใส่กนั แลว้ไมจ่บ แลว้อยู่อย่างนัน้น่ะ 

ฉะนัน้ เอาตรงนี้ ใหค้น้หา ใหก้ลบัมาตวัเราเอง 

ถาม : เรื่อง “หลวงตาครบั ในอรยิสจั ๔ ลูกไม่เขา้ใจครบั นิโรธ หนทางแห่งการดบั

ทุกข”์ 

กราบนมสัการหลวงพ่อ หลวงพ่อครบั ในอรยิสจั ๔ ลูกไม่เขา้ใจครบั นิโรธ 

หนทางดบัทุกข ์ เราควรรูว่้า ทุกข ์สมุทยั เป็นตน้เหตุของการดบัทุกข ์นิโรธท าใหแ้จง้ 
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ตรงนี้ลูกว่าส าคญั มรรคควรเจรญิใหม้าก ค าว่า “กเิลส” นัน้มนัสุดยอดจรงิๆ หลวงพ่อ

ครบั มนัหลอกเราไดห้มด ถา้เราไม่พน้ ไม่บรรลธุรรมจรงิๆ นิโรธ ๕ หมายถงึความดบั

กเิลส เราจะท าอย่างไรถงึจะดบักเิลสได ้ การดบักเิลสกม็เีป็นชัน้เป็นตอนใช่ไหมครบั 

วธิกีารทัง้ ๕ เราจะใชว้ธิไีหนกไ็ดใ้ช่ไหมครบั เราควรสะดวก เราควรใช้อย่างใด 

วธิเีริม่ตน้ ตอนนี้ลูกไดน้ัง่สมาธ ิสวดมนต์ภาวนา ก าหนดพุทโธ คดิว่าลูกกค็งใช้

วธินีี้ต่อไปจนถงึเวลาของมนัจรงิ เพราะคดิว่าถูกกบัจรติของลูกแลว้ ขัน้นี้ลูกคงละ

กเิลสไดช้ัว่ขณะเท่านัน้ ถ้ามนัถงึเวลาของธรรม มนัจะเกิดขึน้เองใช่ไหมครบั เราไม่ตอ้ง

ใส่ใจกบัปฐม ทุตยิะ กค็อืก าหนดจติใชปั้ญญาพจิารณาต่อไป แต่ลูกตอ้งการท า

ตามล าดบัขัน้ตอน นัง่สมาธ ิสวดมนต์ภาวนา ก าหนดจติ รูจ้ติ ภาวนาพุทโธไปจนถงึ

ปฐมฌาน ทุตยิฌานไป ในนี้ลูกจะตอ้งท าอย่างไรบา้งใหเ้ป็นหนทางต่อไปโดยเรว็ทีสุ่ด 

ถงึจะไปปฐมฌาน ทุตยิฌาน ศษิยไ์ม่เขา้ใจ 

ตอบ : เขาว่าไม่เขา้ใจหลวงพ่อเลย ศษิยไ์ม่เขา้ใจ เวลาพูดนี่ไม่เขา้ใจเลย 

ไม่เขา้ใจหรอก เพราะค าถามมนัเป็นค าถามของทางวชิาการ ถ้าทางวชิาการ 

ถ้าเขา้ถงึฌานกต็อ้งปฐมฌาน ทุตยิฌาน ทีเ่ขาบอกพุทโธๆ ไดฌ้าน ๒ นี่เขาว่า เพราะมนั

เป็นปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ 

อากญิจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ นี่สมาบตั ิ๘ 

ถ้าสมาบตั ิ๘ พระพุทธเจา้ทิ้งมาแลว้ ไปเรยีนกบัอาฬารดาบส อุทกดาบส เหน็

ไหม เขาบอกว่าพระพุทธเจา้ไดส้มาบตั ิ๖ สมาบตั ิ๘ เหมอืนเรา มคีวามรูเ้หมอืนเรา อุทก

ดาบสเขารบัประกนัเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไม่เอาเลย กลบัมาก าหนดอา

นาปานสต ิ

ทนีี้ก าหนดอานาปานสต ิ เวลาจติมนัสงบเขา้ไปแลว้ บุพเพนิวาสานุสตญิาณ 

จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ นี่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ฉะนัน้ เวลาที่ว่าไม่เขา้ใจหลวงพ่อเลย ไม่เขา้ใจ 

ไม่เขา้ใจเพราะอะไร เพราะนี่มนัต าราไง ศกึษามาแลว้ เวลาทีห่ลวงปู่ มัน่ท่าน

บอกกบัหลวงตา หลวงตาเรยีนจบถงึมหามา “การศกึษามา ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสมัพทุธเจา้นีป่ระเสรฐินัก เทดิใส่ศรีษะไว ้ คอืยกไวสู้งๆ แล้วเกบ็ไวใ้นลิ้นชกั 

แลว้ลอ็กกุญแจไว ้ แลว้เราปฏบิตัไิป เวลาปฏบิตัถิงึทีสุ่ดแลว้ ความจรงิกบัธรรมของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะเป็นอนัเดยีวกนั” 

อนัเดยีวกนัต่อเมื่อเราปฏบิตัไิดแ้ลว้ไง แต่ถ้ามนัยงัไม่เป็นอนัเดยีวกนั เรา

ศกึษามาแลว้เรากย็ดึของเราว่าเรารู้ๆ ๆๆ พอเรารู้ ปฏบิตัไิปมนัเป็นดาบสองคมไง 

“อย่างนี้เป็นปฐมฌาน พอนึกๆ ขึน้ไป เออ! อย่างนี้เป็นทุตยิฌาน มนันึกไปอกีหน่อย 

อย่างนี้เป็นจตุตถฌาน เฮย้! ไม่ใช่ นี่เป็นจตุตถฌาน”...มนัคดิไปเอง มนัคดิไปเอง

เพราะมนัมโีจทยข์องมนัอยู่แลว้ไง นี่ไง ทีเ่วลาหลวงปู่ มัน่บอกว่า มนัจะมาเตะมาถบีกนั

อย่างนี้ไง 

ถ้าเรายกปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน ฌาน ๔ วางไว้ๆ  วางไวใ้น

ต าราไวเ้ลย ลัน่กุญแจไวเ้ลย พบั! แลว้เรากม็าพุทโธๆ ของเรา ถ้าจติมนัจะลงไม่ลงมนั

เรื่องของเราไง มนัไม่ต้องว่า “อย่างนี้ปฐมฌาน เอ๊อะๆ อย่างนี้จตุตถฌาน เอ๊อะๆ”...นี่มนั

จะมาขดัแยง้กนัไปอย่างนี้ 

ไม่เขา้ใจหรอก เราจะบอกว่า อกีนาน โยมที่เขยีนมาถงึจะเขา้ใจเราได ้คอืจะ

เขา้ใจเราได้ 

หลวงตา เราไปอยู่กบัหลวงตาใหม่ๆ เรางงนะ หลวงตาท่านพูดใหม่ๆ เราไป

ใหม่ๆ เลย ท่านบอกว่าคนนี้ฟังธรรมเป็น 

เอ๊! เรากง็งนะ เอ๊! ฟังธรรมท าไมใครจะฟังไม่เป็น ใครๆ กฟั็งได ้ ฟังคนพูด 

ใครจะฟังไม่ไดใ้ช่ไหม ใครพูด เรากฟั็งได้ 

เขาบอกคนนี้ฟังธรรมเป็น 

เอ๊! เรากแ็ปลกใจ เอ๊! มนัฟังธรรมเป็นอย่างไรวะ คนฟังทุกคนมนักฟั็งเป็นหมด 

ใครบา้งมนัฟังไม่เป็น มนัฟังเป็นทัง้นัน้น่ะ แต่ฟังแลว้มนัไม่เขา้ใจไง 

ถงึมารูท้หีลงั อ๋อ! คนฟังธรรมเป็นเขาถึงรูว่้า อ๋อ! นี่ท่านพูดเพื่อเหตุนี้ พูด

อย่างนี้เพื่อเรื่องอย่างนี้ พูดอย่างนี้ๆ 
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แต่ถ้าฟังธรรมไม่เป็นนะ มนัเหมารวม นี่เขาเรยีกว่าฟังธรรมไม่เป็น ฟังธรรม

ไม่เป็นคอืว่ามนัไม่ไดป้ระโยชน์จากการฟังธรรม 

ถ้าคนฟังธรรมเป็นนะ ท่านพูดอย่างนี้ พูดถงึสมาธ ิพูดถงึวปัิสสนา อา้ว! พูด

ถงึมรรคพูดถงึผล ทีเ่วลาหลวงตาท่านบอก หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศน์ เทศน์เหมอืน

เครื่องบนิเลย ตัง้แต่เครื่องบนิจะขึน้ ขึน้ไปเลย จนถงึทีสุ่ด 

นี่กเ็หมอืนกนั เขาบอกว่า “นิโรธคอืการดบัทุกข ์ การดบัทุกข ์ ๕ วธิกีาร ๑๐ 

วธิกีาร”...ไปแลว้ 

“นิโรธ ๕ หมายความว่า”...อา้ว! 

นิโรธ ๕ นิโรธนะ กรณีนี้ที่ว่าหลวงปู่ จวน เวลาหลวงปู่บวั ทีท่่านไปอยู่กบั

หลวงปู่ จวน เขา้นิโรธสมาบตั ิ แลว้กบ็อกว่าตวัท่านจะหมดอายุขยัคอืจะหมดชวีติ ให้

หลวงปู่จวนท าโลงศพ สุดทา้ยแลว้พอถงึวนัแลว้ไม่ตาย เพราะว่าหลวงปู่ จวนท่านบอก

ว่าท่านกค็า้นไวใ้นใจตลอดว่า นิโรธสมาบตั ินิโรธในอรยิสจั นิโรธคอืการดบัทุกข์ แต่

นิโรธสมาบตั ินิโรธคอืดบัอารมณ์ มนัไม่รู้อะไร แลว้มนัไปรูอ้ะไร 

ไอน้ี่นิโรธ ๕ เลย โอ๋ย! มนัไปใหญ่เลย 

ฉะนัน้ หลวงปู่ จวนท่านบอกว่า นิโรธของหลวงปู่ มัน่ไม่เป็นแบบนี้ ค าว่า 

“นิโรธของหลวงปู่ มัน่” หลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต์ไง นิโรธของหลวงปู่ มัน่คอืทุกข์ 

สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค นิโรธความจรงิ นิโรธคอืการดบัทุกข ์

นิโรธคอืผล ผล ผลมนัเกดิจากมรรค 

ถ้ามรรค มรรคญาณ มรรคมนัใชปั้ญญา ศลี สมาธ ิปัญญา มนัไปแยกแยะของ

มนั ผลของมนัเป็นนิโรธ แลว้เราไปจบันิโรธมาเป็นเหตุไงว่านิโรธจะท าอย่างไร นิโรธ

มนัจะดบัอย่างไร นิโรธคอืผล นิโรธคอืมนัดบั ดบัแล้ว ขา้วสุกแล้ว ขา้วสุกแลว้เอ็งจะ

ท าอะไรต่อ ขา้วสุกแลว้กก็นิไง กนิ ขา้วสุกกเ็ปิดส ิเอาจานมา ขา้วสุกแลว้ เอาจานมา 

นี่ไง นิโรธคอืการดบัทุกข ์นิโรธคอืการดบัทุกข์ 

นี่บอก นิโรธหนทางดบัทุกข ์ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค การดบัทุกข ์แลว้จะให้

รูแ้จง้ พออย่างนี้มนักพ็จิารณา พจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณา
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ธรรม จะพจิารณาอรยิสจั ๔ พจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ จะใหค้รบเลย นี่ต าราเขาว่าไว้

อย่างนัน้ เพราะตามต ารา มนัเป็นสูตรใช่ไหม สูตรทุกอย่างเขาเป็นสเตป็อย่างนี้ๆๆ ขึน้ไป 

แต่เวลาคนท า เวลาคนท าคนถนัดอย่างนี้ การสรา้งบา้น สรา้งเรอืน เขากต็อ้ง

ตเีขม็ ท าคานคอดนิแล้วกย็กขึน้ไปนะ แลว้เขาจะสร้างบา้นในทะเลล่ะ เขาใชแ้ท่นขุด

เจาะล่ะ แล้วเขาจะสรา้ง ดูโรงแรมเรอืส ิ เรอืเดนิทะเลเขาเอามาท าโรงแรม มนัลอยอยู่

กลางน ้าน่ะ แลว้ท าไมมนัไม่มเีขม็ล่ะ โรงแรมกลางทะเลมนัลอยอยู่กลางทะเลน่ะ ท าไม

มนัไม่มเีขม็ ถ้าบอกไม่มเีขม็กผ็ดิน่ะส ิ อ้าว! กก็ารสร้างบา้นมนักต็้องมเีขม็ แลว้มนัลอย

อยู่กลางทะเล มนัท าอย่างไรล่ะ 

นี่จะพูดว่า ถ้าไม่เขา้ใจกต็อ้งไม่เขา้ใจตลอดไป ค าว่า “ฟังธรรมเป็น ฟังธรรม

ไม่เป็น” ฟังธรรมเป็น ทางวชิาการเราศกึษามา ศกึษามาแลว้วางไว ้ถ้าเราจะปฏบิตั ิเรา

จะปฏบิตัติามความจรงิของเรา 

เวลาพูดถึงความสงสยั แลว้กไ็ม่เขา้ใจหลวงพ่อเลย แต่มนัมาตรงนี้ไง มาตรงที่

ว่า “วธิเีริม่ตน้ตอนนี้ลูกไดน้ัง่สมาธ ิ สวดมนต์ภาวนา ก าหนดพุทโธ คดิว่าลูกใชว้ธินีี้

ต่อไปจนถงึเวลาของมนัจรงิ และคดิว่าถูกกบัจรติของลูก ขัน้นี้ลูกจะละกเิลสได้

ชัว่คราว” 

ค าว่า “ชัว่คราว” ถ้าถงึเวลาของมนั คอืก าหนดพุทโธๆ มนักป็ล่อยวางได้

ชัว่คราว ถ้าปล่อยวางชัว่คราวมนัยงัไม่เกดิปัญญาไง ถ้ามนัปล่อยวาง ถ้าอย่างนี้มนัท า

สมาธ ิ ถ้ามนัจติสงบไดม้นักส็งบเขา้มา มนักล็ะกเิลสไดช้ัว่คราว มนัไดช้ัว่คราวเท่านัน้

น่ะ ถ้าไดช้ัว่คราว มนัท าความสงบของใจเขา้มา มนัรูว่้าท าความสงบ สมาธคิอืสมถะ 

เรายอมรบัว่านี่เป็นสมถะ สมถะคอืรูต้วัตนของเรา 

เวลาครูบาอาจารยท์่านสอน สอนใหท้ าสมาธก่ิอน ใหเ้หน็ตวัตนของเรา ถ้ามี

ตวัตนของเรา เราใชปั้ญญาไป ถ้าปัญญาไป มนักเ็ป็นวปัิสสนา วปัิสสนามนักเ็ป็น

ปัญญาไป แลว้ถ้าปัญญาไป เวลามนัปล่อย สิง่ที่ว่า ถ้ามนัปล่อยมา ถ้าบอกเป็นเงา

ของนิโรธ ไม่ใช่นิโรธเพราะมนัเป็นผลของการปฏบิตั ินิโรธคอืผลของการปฏบิตั ิ

อนัน้ีบอกว่านิโรธ ๕ ว่ากนัไปประสาเขาเลย 
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อนัน้ีมนัเป็น ถ้าพูดอย่างนี้ปับ๊ ถ้าเขาไปอ่านมาจากพระไตรปิฎกนะ เขาก็

บอก “โอโ้ฮ! หลวงพ่อนี ่แมแ้ต่พระพุทธเจา้หลวงพ่อยงัอดัเลย” 

เฮย้! ไม่ใช่นะมงึ เดีย๋วบอก “อูฮู้! หลวงพ่อ นี่มาจากพระไตรปิฎกนะ อู้ฮู! 

หลวงพ่อ” 

มนักถ็ูกตอ้ง มนักถ็ูกตอ้งตามนัน้ มนัเป็นวชิาการ เรายงัใชไ้ม่เป็นน่ะ ดูส ิ ดู

พวกหวัหน้างานเขาจะคุมงาน เขาเหน็เลยว่าตอ้งท าอย่างไร ถงึเวลามนัถงึไซต์หน้า

งานมนัจะมปัีญหาไปหมดล่ะ 

เราท าอย่างนัน้ยงัไม่มปัีญหาอะไรเกดิขึน้เลย เอาปัญหามาก่อนแลว้ “โอ๋ย! 

มนัตอ้งเป็นนิโรธ ๕ วธิกีารดบั ๕ อย่าง” 

แลว้ดบัอย่างไรล่ะ โอโ้ฮ! ดบัอย่างไร ไม่เขา้ใจหรอก ไม่เขา้ใจเพราะว่า เรา

เป็นลูกศษิยก์รรมฐาน เราอยู่กบัครูบาอาจารยม์า เราฝึกข้อวตัรปฏบิตัมิาดว้ยการ

ด ารงชวีติ ถ้าเอาความด ารงชวีติมาเปรยีบกบัธรรมวนิัย มนักอ็ยู่ในนักธรรมโท 

นักธรรมตร ีนักธรรมเอกเยอะแยะเลย 

เพราะในนักธรรมโทมนัสอนถงึการตดัไตรจวีร เรามาเป็นปะขาว แค่เป็นปะขาว 

เขากใ็หท้่องขานนาค ใหห้ดัตดัเยบ็ หดัย้อมผา้ มนัมอียู่ในนกัธรรมโทนะ ฉะนัน้ ทาง

วชิาการเขากศ็กึษานักธรรมโทนะ เขาสอบไดน้ักธรรมโท เขาสอบไดน้ักธรรมเอกนะ 

แต่ใหต้ดัผา้ ตดัผา้ไม่เป็น แลว้หาทีไ่หน นู่น เสาชงิชา้ คหบดจีวีรเขามาถวาย ตดัไม่

เป็นน่ะ แต่มนัไดน้ักธรรมโทนะ แต่มนัตดัไม่เป็น 

แต่พวกเราพระกรรมฐานไม่ไดอ้ะไรเลย เพราะไม่ใชเ่รยีนมาเพื่อสอบ แต่เรยีน

ของจรงิ ทัง้ตดั ทัง้เยบ็ ทัง้ยอ้ม ของใชข้องสอยนี่ท าหมด มนัอยู่ในนักธรรมโท 

นักธรรมเอกนู่นน่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั วธิกีารนี้ก็เหมอืนกนั ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถ

ฌาน มนัเป็นการเรยีงล าดบัอารมณ์ เรยีงล าดบัแบบว่าวุฒภิาวะของจติทีม่นัสูงมนัต ่า 

ปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ อา

กญิจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ สญัญาเวทยตินิโรธ สมาบตั ิ ๘ เวลาเขา้ 
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เขา้อย่างไร เวลาออก ออกอย่างไร พระกรรมฐานไม่เคยเรยีนเลย แต่พระกรรมฐาน

ท าได ้หลวงตาบอกเลย รวมใหญ่ท าได้ 

เรยีนเอากระดาษไง เออ! ไดก้ระดาษมา งง ไม่เขา้ใจหลวงตา 

กไ็ม่เขา้ใจ เพราะเอ็งท าไม่เป็นกไ็ม่เข้าใจไง เออ! ถ้าเอง็ท าเป็นนะ อ๋อ! ความจรงิ

ตอ้งเป็นแบบนี้ ปรยิตัเิขาเรยีนมา เรยีนมาไวเ้พื่อเป็นแนวทาง แลว้ถ้าปฏบิตัเิป็น

ความจรงิขึ้นมามนักเ็ป็นความจรงิขึน้มา เหน็ไหม 

นี่เขาบอกว่า เริม่ตน้เขายงัพุทโธของเขาอยู่ เขาท าของเขาได้ ถงึเวลามนัจะ

เป็นเองไหม 

ไม่มทีาง 

แลว้มนัจะเกดิขึน้เองใช่ไหม 

ไม่ใช่ 

นี่เขาบอกว่า เขาปล่อยวางไดช้ัว่คราว ต่อไปเวลามรรคผลมนัจะเกดิขึ้นเอง

ใช่ไหม 

รอ รอไปเถอะ รอไป เพราะถ้าคนภาวนาไม่เป็น เหน็ไหม “ท าสมาธเิลย 

ปัญญามนัจะเกิดเองเลย ปัญญามนัจะมาเลย มนัจะแล่นมาเลย”...อา้ว! รอจนตาย ถ้า

ปัญญามนัจะมาเอง ฤๅษชีไีพรเป็นพระอรหนัต์ไปหมดแลว้ มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัไม่มี

อยู่หรอก 

ถ้ามนัเป็นจรงิ ในทางต าราว่า ศลี สมาธ ิ ปัญญา ปัญญามนัเกิดจากสมาธ ิ

แลว้เกดิอย่างไรล่ะ นี่ไง ถ้าเกิดไม่ได ้กเ็หมอืนเมื่อวาน ทีว่่าเกิดไม่ได ้ความคดิมนัมา

จากไหน...ไม่รูไ้ม่เห็นหรอก รูแ้ต่ธรรมของพระพุทธเจา้ รูแ้ต่ศกึษามา แต่เวลามนัจะ

เกดิขึน้มานี่ไม่รู้ 

แต่ของเรา บา้นของเราใช่ไหม ในครวัของเราใช่ไหม หมอ้ไหเราท าเองใช่ไหม 

อาหารกท็ าเองใช่ไหม เราจะตม้จะแกงเมื่อไหร่กไ็ด้ จะไม่ตม้ไม่แกงกไ็ด ้ เออ! กข็อง
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ของเรา อา้ว! หมอ้ไหกข็องเรา ขา้วปลาอาหารกข็องเรา เราจะตม้จะหุงเมื่อไหร่กไ็ด ้

ไม่ตม้ไม่หุงกไ็ด ้

แต่ถ้ามนัไม่เป็น มนัไม่รูห้รอก ครวักไ็ม่ม ี หมอ้ไหกไ็ม่ม ี ซื้อตามถุงขา้งทาง 

ซื้อเอา แลว้กบ็อก โอ้โฮ! เป็นเชฟใหญ่ นักท าอาหารอย่างเอก ซื้อเอาตามขา้งทาง มนั

บอกว่ามนัเก่งของมนั...ไม่มทีาง มนัเป็นไปไม่ได้ 

ถ้ามนัเป็นไปไดม้นัจะเป็นอย่างนี้ กรรมฐานเป็นแบบนี้ ถ้ากรรมฐานเป็นแบบ

นี้ ท าอย่างนี้แลว้นะ ฉะนัน้ สิง่ทีม่นัเป็น มนัเป็นอย่างนี้ 

ฉะนัน้บอกว่า “เราไม่ตอ้งใสใ่จกบั ปฐมฌาน ทุตยิฌานใช่ไหม ปัญญาพจิารณา

ต่อไปแลว้ แต่ลูกตอ้งการล าดบัชัน้” 

การล าดบั ล าดบัตรงไหนล่ะ ไออ้ย่างนี้ ถ้าล าดบัอย่างนี้นะ ไปอภธิรรม 

อภธิรรมเขาสอนอย่างนี้ อภธิรรมเขาจะสอนเลย ใหก้ าหนดรูเ้ท่าทนั แลว้กเ็รยีงล าดบัไป 

๑ ๒ ๓ ๔ แลว้พอจบแลว้ไง ทบทวน แลว้ก ็๑ ๒ ๓ ๔ แลว้ท าอย่างไรต่อ ทบทวน ท า

อยู่อย่างนัน้น่ะ อกีรอ้ยชาตกิท็บทวนอยู่นัน่น่ะ ทบทวนเพราะมนัท าตามต าราไง ถ้า

ออกนอกต ารามนักไ็ปไม่เป็นไง ถ้ามนัทบทวนตามต าราไง ๑ ๒ ๓ ๔ เออ! แลว้ท าจบ

แลว้ท าอย่างไร ทบทวน เออ! ไปทบทวน ทบทวนกใ็หม้นัถูกตอ้งตามต าราไง ทบทวน

กถ็ูกตอ้งตามทฤษฎไีง แลว้จติมงึไปไหนล่ะ จติมงึไปอยู่ไหนล่ะ มนักท็บทวนอยู่

นัน่น่ะ 

ถ้าจะเอาตาม เขาบอกว่าตอ้งการใหม้นัเป็นไปตามล าดบัขัน้ 

กไ็ปฝึกหดัอภธิรรมน่ะ เขาจะบอก มนัจะเป็นล าดบัขัน้ เขารู ้ เขาบอกใหเ้ลย 

แลว้บอกตามวชิาการเลย บอกตามต าราเลย แลว้พอจบแลว้ท าอย่างไรต่อ กท็บทวน 

ทบทวน ทบทวนตามต าราไง อา้ว! ถ้ามนัไม่ทบทวน มนัออกนอกทางนะ ถ้าไม่

ทบทวนน่ีเดีย๋วมนัไหลไปเลย ถ้าทบทวน มนักเ็กาะต าราไวใ้ช่ไหม เกาะต าราไว ้กอ็ยู่

อย่างนัน้น่ะ แลว้มรรคผลล่ะ 

“พูดอย่างนี้ไมไ่ดน้ะ ไม่ได ้พูดถงึมรรคผลไม่ได ้ตอ้งปฏบิตัไิป พูดถงึมรรคผล

ไม่ได”้ 
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แต่ของครูบาอาจารยเ์รานะ ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงคฺลมุตตฺม ํ หลวงตาไปคุย

กบัหลวงปู่ ขาว ไปคุยกบัหลวงปู่แหวน ไปคุยกบัหลวงปู่ ค าด ีครูบาอาจารย์ของเรา ผูท้ีม่ ี

ภูมดิว้ยกนั เขาจะตรวจสอบกนั 

การตรวจสอบของเรา เราไม่ใช่ว่าเราทาํอะไรแล้วเราจะมาปิดบงักนัว่า

พวกฉันดี พวกเธอไม่ดี ไม่ใช่ เราจะตรวจสอบกนัเพ่ือความสะอาดบริสุทธ์ิ 

เพราะทุกคนแสวงหาความสะอาดบริสุทธ์ิ 

แลว้พวกเรามกีเิลสท่วมหวั ไม่รูห้รอกอะไรสะอาดบรสิุทธิแ์ละไม่สะอาดบรสิุทธิ ์

ตอ้งใหน้ักปราชญ์ ใหผู้ท้ีม่คีุณธรรมกบัผูท้ีม่คีุณธรรมเขาตรวจสอบกนั พอเขาตรวจสอบ

กนั แลว้เราเป็นลูกศษิยล์ูกหา เรากเ็ชื่อมัน่ของเรา เพราะมนัเป็นคณะ มนัเป็นครูบา

อาจารยข์องเราหลายๆ องคท์ีต่รวจสอบกนั ตรวจสอบกนัมาตัง้แต่สมยัหลวงปู่ เสาร ์

หลวงปู่ มัน่ลงมาตลอด ฉะนัน้ ไออ้ย่างนี้มนัเป็นความจรงิ ความจรงิอนัน้ีต่างหาก 

นี่ไง ถ้าบอกว่าไม่เขา้ใจหลวงพ่อ 

กไ็ม่เขา้ใจ ไม่เป็นไร ไม่เขา้ใจแลว้พยายามปีนบนัได พยายามท าความเขา้ใจ 

พยายามปีนบนัได ถ้าปีนบนัไดไดก้ข็ึ้นกอ้นเมฆ ขึน้กอ้นเมฆแลว้ท าความเขา้ใจ ถา้ท า

ความเขา้ใจไม่ได ้ มนักเ็หมอืนทีห่ลวงตาว่า ฟังธรรมไม่เป็น ถ้าฟังไม่เป็นกเ็ป็นแบบ

นัน้ เหน็ไหม 

เขาบอกเขาตอ้งการล าดบัชัน้ “ลูกต้องท าอย่างไรบา้งใหเ้ป็นหนทางใหเ้รว็ทีสุ่ด

ทีจ่ะไปถงึปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน ยงัตอ้งการล าดบัชัน้” 

ไอก้รณีปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตตยิฌาน จตุตถฌาน ไอฌ้านสมาบตัมินัเป็น

อภญิญา มนัเป็นอภิญญา พระพุทธเจา้สอนศลี สมาธ ิ ปัญญา ไม่ไดส้อนศลี ฌาน 

ปัญญา ฌานมนัส่งออก ฌานมนัส่งออก 

ศลี สมาธ ิสมาธคิอืความปกตขิองใจ แลว้มกี าลงั 

แต่ถ้าฌานมนัมพีลงังาน มนัส่งออก มนัส่งออก ส่งออกไปรูไ้ปเหน็เรื่องข้าง

นอก กเ็หมอืนเรา เรื่องในบา้นไม่ท า ไปสนใจแต่เรื่องคนอื่น เรื่องนอกบา้นน่ีเก่ง พอ
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ถามประเทศชาตนิี่สุดยอดเลย แต่เรื่องในบา้นไม่สนใจเลย เรื่องในบา้น ไม่มจีะกนิใน

บา้นมนัยงัไม่มองเลยนะ แต่มนัจะไปบรหิารประเทศ 

แต่พระพุทธเจา้ไม่ท าอย่างนัน้ ศลี สมาธ ิปัญญาเรื่องในบา้น 

หลวงตาท่านสอนประจาํ ใครจะดีใครจะชัว่ ช่างเขาว่ะ พวกเราจะทาํ

ความดี หรือเราจะทาํความดี ใครจะดีใครจะชัว่ เรื่องของเขา หวัใจเราต่างหาก 

หวัใจเราต่างหาก ใครจะดีจะชัว่ เรื่องของเขา หวัใจเราต่างหาก 

นี่กเ็หมอืนกนั ศลี สมาธ ิหวัใจเราน่ะ ถ้าฌานมนัส่งออก มนัไปยุ่งกบัเรื่องคน

อื่น ไปยุ่งเรื่องคนอื่น จะไปบรหิารจดัการ จะไปครองโลกไง อู๋ย! ทีนู่่นเขาพูด หูทพิย ์

ไดย้นิทีเ่ขาคุยกนั ตาทพิย ์เหน็เขาท าความผดิ หูทพิย ์ตาทพิย ์รูไ้ปหมดเลย แต่หวัใจ

ไม่ไดดู้ หวัใจไม่ได้ดู เหน็ไหม 

พระพุทธเจา้สอนอย่างนี้ ครูบาอาจารย์เราสอนอย่างนี้ แลว้ถ้าสอนอย่างนี้ 

หวัใจมนัเป็นจรงิขึน้มาแล้วนะ ไออ้ย่างทีบ่อกว่าจะไปรูเ้รื่องคนอื่น ไอน้ัน่ปิดไม่อยู่เลย 

ถ้ามนัรู้เรื่องใจของตวัเองแลว้นะ ใจดวงหน่ึงสูใ่จดวงหน่ึง ใจดวงหน่ึงถ้า

มนัรอบรูใ้จดวงหน่ึงแลว้ มนัจะมใีจดวงไหนในโลกน้ีท่ีปิดบงัมนัได้ ใจดวงหน่ึงท่ี

สะอาดบริสุทธ์ิ ใจดวงหน่ึงท่ีทะลุปรโุปรง่แล้ว มนัจะมีใจดวงไหนท่ีจะมาปิดบงั

ใจดวงน้ีได้ เวลาเป็นความจริงขึ้นมาแล้วมนัสุดยอด 

แต่เวลาท าไม่จรงินัน่น่ะ นัน่ล่ะถงึจะไปเรยีนเป็นขัน้เป็นตอน ไปเรยีนตามต ารา 

ทบทวนๆ ทบทวนใหพ้อแรง แลว้เราจะรูว่้าอนัใดจรงิและอนัใดไม่จรงิ 

ถ้าว่าไม่เขา้ใจ ตอ้งไม่เขา้ใจอยู่แล้ว ไม่เขา้ใจหรอก ไม่เขา้ใจเพราะมนัเป็น

กรรมฐานไง เพราะกรรมฐานคอืฝ่ายปฏบิตัิ แต่ถ้าทางวชิาการเป็นฝ่ายปรยิตัิ ปรยิตัิ 

ปฏบิตั ิปฏเิวธ 

ปรยิตั ิปฏเิวธ กท็บทวนๆ อยู่ไง ถ้าปฏบิตัแิลว้ปฏเิวธ นี่รูจ้รงิ รูจ้รงิตามความ

เป็นจรงิ ไม่เขา้ใจกเ็กบ็เอาไวท้ าความเขา้ใจ แลว้พยายามท าความเขา้ใจเพื่อประโยชน์

กบัตนนะ 
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