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ทางอยู่ไหน 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม    :   ขอ้ ๑๖๗๐. เร่ือง "เขา้ฟังค าตอบปัญหาธรรมไม่ได"้ 

 ตอบ   :   เขาบอกว่าเขาเขา้อินเตอร์เน็ตไม่ได ้ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัการดว้ย น้ีมนัไม่ใช่
ค าถามท่ีมีเน้ือหาสาระ แต่เราจะยกใหเ้ห็นว่า เขา้ฟังค าถาม-ค าตอบธรรมะไม่ได ้ คือเขา้
เวบ็ไซตไ์ม่ได ้ มนัมีปัญหา ถา้มีปัญหา น่ีช่องทางของการเขา้สู่ธรรมะ ช่องทางของการ
เขา้สู่ธรรมะดว้ยเทคโนโลย ี เขายงัตอ้งมีเขา้ช่องทางท่ีถูกทาง ถา้เขา้ช่องทางไม่ถูกทาง 
เห็นไหม หรือว่ากดผดิมนัก็เขา้ไม่ได ้ ถา้เขา้ไม่ไดน่ี้ช่องทางของมนั น่ีทางอยูไ่หนๆ 
หนทางท่ีเราจะประพฤติปฏิบติัมนัอยูท่ี่ไหน หนทางท่ีเราจะเอาความจริงกนัเราจะเดินไป
ทางไหน น่ีหนทาง น่ีทางของไอที ทางของอินเตอร์เน็ต 

 ฉะนั้น ค าถามต่อไป 

 ถาม    :    ขอ้ ๑๖๗๑. เร่ือง "กราบสอบถามค าแนะน าเพิ่มเติมเจา้ค่ะ" 

 กราบอาจารย ์ ลูกส านึกในความเมตตาของพระอาจารยเ์สมอ นอ้มน าค าสอนของ
พระอาจารยม์าปฏิบติั คราวท่ีแลว้ไดเ้รียนถาม ลูกไดรั้บค าตอบและนอ้มน าไปปฏิบติั
เสมอ ลูกจะไม่น าธรรมท่ีลูกยงัไม่ถึง ท่ีลูกเขา้ไม่ถึง ไม่น าค าพระอาจารย ์ไม่น าธรรมของ
พระพุทธเจา้มาเป็นของลูก น่าจะเป็นปีกว่าแลว้ท่ีไม่ไดเ้รียนถามพระอาจารย ์ ลูกยงั
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองมากข้ึนเร่ือยๆ ขอรายงานผลการปฏิบติั  

 (๔-๕ หนา้แน่ะ อ่านไม่ไหว แต่เราอ่านแลว้ไดเ้น้ือหาสาระ ๔-๕ หนา้เลยนะ 
สุดทา้ยเขาถามว่า) 
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 ลูกควรปฏิบติัอยา่งไร ท่ีเดินมาถูกตอ้งหรือไม่ ตอ้งท าเช่นไรเจา้คะ ขอกราบเทา้
อาจารยด์ว้ยเคารพยิง่ 

 ตอบ   :   น่ีพดูถึงค าถามไง ค าถามน่ียาวมากๆ เลย ยาวมากๆ หมายความวา่เขาเล่า
ถึงประสบการณ์ เพราะค าถามถามวา่ขอแนะน าเพิ่มเติมเจา้ค่ะ แลว้ก็เล่าประสบการณ์
การปฏิบติัมามหาศาลเลย แลว้การปฏิบติัมหาศาล คือว่าเขาไปรู้ ไปเห็น น่ีไปรู้ ไปเห็น 
ไปรู้เท่าทนั เห็นกิเลสความเกิดดบัตดัฉบัๆๆ ไป แลว้ก็เจบ็ไขไ้ดป่้วย ไปรู้ ไปเห็นถึง
ความไม่เสมอภาคของสัตว ์ ของมนุษย ์ ของต่างๆ น้ีเวลาปัญญามนัเกิด เวลาปัญญามนั
เกิดเขามีความรู้ ความเห็นไปหมด แลว้เขาเศร้าใจ เขามีผลกระทบกบัความรู้สึกต่างๆ อนั
น้ีมนัเป็นความเห็น แลว้ก็คิดวา่เราปฏิบติัมาอยา่งน้ีมนัจะถูกทาง  

 ค าว่าถกูทาง เห็นไหม ค าว่าถูกทาง เราปฏิบติัมาถูกทางแลว้ แลว้น่ีขอค าแนะน า
จากอาจารยต่์อว่าแลว้จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรต่อไป แลว้ถนนหนทางมนัจะเป็นแบบใด 

 ถาม    :    ลูกควรปฏิบติัอยา่งไรเพื่อเดินให้ถูกตอ้ง ไม่ใหผ้ดิเพี้ยนไป 

 ตอบ   :   การปฏิบติัอยา่งใดนะ การปฏิบติั เห็นไหม การปฏิบติั เร่ิมตน้การปฏิบติั 
ครูบาอาจารยท่์านสอน ท่านสอนท่ีถูกตอ้ง เวลาทางการศึกษา เวลาทางการศึกษา เวลา
เขาสอนเดก็ เดก็มนัตอ้งเรียนอนุบาลมาก่อน เรียนอนุบาลข้ึนมา เรียนประถม เรียนต่างๆ 
พอข้ึนไปเรียนทางวิชาชีพ วิชาชีพเขาตอ้งฝึกหดัของเขา ถา้วิชาชีพฝึกหดัของเขา น่ีมนัมี
พื้นฐานมนัมา เขามีทั้งพื้นฐานของเขามา  

 ถา้เราไม่มีพื้นฐานเรามา น่ีเราเป็นเดก็ฝึกงาน เดก็ฝึกงานเราไม่ไดเ้รียนมาโดยตรง 
เราไปฝึกงาน เดก็ฝึกงาน ฝึกงานมนัก็มีประสบการณ์ตามความจริงของเขา พื้นฐานทาง
วิชาการของเขาจะอ่อนกว่าเดก็ท่ีมีพื้นฐานมา เดก็มีพื้นฐานมามนัเรียนของเขามา แลว้เขา
เรียนมาทางวิชาชีพ เขาฝึกงานของเขามา เวลาเขาเรียนจบมาเขามีประสบการณ์การ
ท างานดว้ย เขามีองคค์วามรู้ท่ีรองรับเขาดว้ย แต่เดก็ท่ีฝึกงาน เดก็ท่ีฝึกงานเขามี
ประสบการณ์ของเขา ถา้มีประสบการณ์ของเขา แต่เขาไม่ไดเ้รียนพื้นฐานมา พื้นฐานทาง
องคค์วามรู้ของเขา เรียนพื้นฐานมามนัจะอ่อน แต่ว่าเขามีประสบการณ์ของเขา  

 น่ีการท างานของเขา การฝึกของเขา ในการปฏิบติัก็เหมือนกนั ทางปฏิบติัอยูไ่หน 
ทางอนัเอก มรรคโคอยูไ่หน มรรคโคอยูไ่หน ถา้มรรคโคอยูไ่หน เวลาทางโลก ทางโลก
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ท่ีเขา้ทางไอที ทางเขา้อินเตอร์เน็ต แมแ้ต่มนัช ารุดเสียหายต่างๆ มนัก็เขา้ไม่ไดแ้ลว้ แลว้น่ี
ทางปฏิบติั ทางเขา้สู่ใจ ทางเขา้สู่ธรรม ถา้ทางเขา้สู่ธรรม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้บอกว่ามรรคโคทางอนัเอกๆ ทางอนัเอกมนัความถูกตอ้ง แต่น้ีเวลาเราปฏิบติัไป 
น่ีปี ๒ ปีแลว้เราบอกว่าจะไม่เอาธรรมะของท่านอาจารย ์จะไม่เอาธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นของเรา แลว้เราปฏิบติัของเราตามความเป็นจริง  

 ถา้ตามความเป็นจริง แลว้ทางมนัอยูไ่หนล่ะ? เวลาเส้นทางนะ ทางปฏิบติัในทาง
ปฏิบติัของเรามนัตอ้งมีพื้นฐาน มีพื้นฐานหมายความว่าเวลากรรมฐานของเราเร่ิมตน้ 
เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านฝึกนะ หลวงปู่ มัน่ท่านฝึก เวลาใครจะมาบวชท่านใหเ้ป็นปะขาวก่อน 
เป็นปะขาวแลว้ตอ้งฝึกหดั ฝึกหดัขอ้วตัร ฝึกหดัตดัผา้ ฝึกหดัอุปัฏฐากพระ เพราะค าว่า
อุปัฏฐากพระ เพราะเด๋ียวเขาบวชมาเขาจะเป็นพระ ถา้เขาบวชเป็นพระเราฝึกหดัอุปัฏฐาก 
อุปัฏฐากน่ีผดิถูกพระคอยบอก แลว้เวลาเราบวชเป็นพระแลว้น่ีเราจะรู้ว่าอะไรถูก อะไร
ผดิเพราะเราเคยอุปัฏฐากพระมา  

 น่ีไงน่ีพื้นฐานๆ ในภาคปฏิบติัเขาจะใหฝึ้กหดัขอ้วตัรปฏิบติั เวลาฝึกหดัขอ้วตัร
ปฏิบติั พอมนัฝึกเป็นแลว้ให้หดัท่องขานนาค ท่องแลว้ใหห้ดัสวดปาติโมกข ์สวดไปแลว้
ท่านถึงใหบ้วช ๓ ปี ๘ ปีนะหลวงปู่ มัน่ท่านถึงจะใหบ้วชถา้จะบวชจริงๆ เวน้ไวแ้ต่บวช
ประเพณีท่านก็ใหบ้วชของท่าน น่ีถา้มนัมีพื้นฐานมา มีพื้นฐานมาแลว้เวลาพื้นฐาน
มาแลว้ เวลาบวชมาแลว้ บวชมาแลว้เวลาปฏิบติัน่ีทางอยูไ่หน เวลาขอ้วตัรปฏิบติัมนัเป็น
ขอ้วตัรปฏิบติั มนัเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้ง ท่ีปฏิบติักนั  

 เวลาเรามาฝึกหดัหวัใจของเรา จิตน้ีเหมือนนกัท่องเท่ียว เวลาจิตนกัท่องเท่ียว 
เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านบอกจิตน้ีเหมือนนกัท่องเท่ียว มนัท่องเท่ียวในวฏัฏะ มนัเวียนว่าย
ตายเกิดในวฏัฏะ แต่เวลาของเราน่ีเราปุถุชนจิตเหมือนนกัท่องเท่ียว ท่องเท่ียวไปใน
อารมณ์ความรู้สึกไง ในความคิดไง มนัคิดร้อยแปด จิตน้ีเหมือนนกัท่องเท่ียว มนัไปของ
มนัเตม็ท่ี แลว้ไปเตม็ท่ี แลว้เราจะหยดุมนัอยา่งไร? เวลาเราจะหยดุมนัแลว้ หยดุแลว้เรา
จะไดป้ระโยชน์จากจิตของเราไหม? เวลามนัหยดุมนัหยดุอยา่งไร 

 น่ีก็เหมือนกนั จะถามว่าประพฤติปฏิบติัอย่างไรต่อไป แลว้เส้นทางมนัอยูไ่หน? 
เส้นทางอยูไ่หนมนัก็คิดไปประสาทางโลกไง เราจะบอกว่าส่ิงท่ีโยมท าๆ กนัมามนัตอ้ง
ปรับพื้นฐานกนัก่อน ถา้มนัยงัไม่ไดป้รับพื้นฐานมาก่อนมนัเป็นโลกียปัญญา ค าว่าโลกีย
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ปัญญากบัโลกุตตรปัญญา คนไม่เคยปฏิบติัจะแยกไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นโลกียปัญญา 
อะไรเป็นโลกุตตรปัญญา แลว้ก็เขา้ใจ  

 น่ีผลของการปฏิบติัท่ีรายงานผลมา มนัจะเป็นโลกียปัญญา มนัจะเป็นจินตมย
ปัญญา มนัจะเป็นของมนัไป แลว้พอเป็นของมนัไปมนัผดิไหมล่ะ? ทางอยูไ่หน? มนัผดิ
ไหม? น่ีไงดูสิคนเราเกิดมามนัเป็นทารกอยูแ่ลว้ แลว้เวลาเป็นทารกมนัตอ้งเติบโตข้ึนมา 
แลว้มนัเติบโตข้ึนมา อยูท่ี่พ่อแม่มีความอบอุ่น พ่อแม่ฝึกหดัข้ึนมา เดก็คนไหนมนัเป็น
เดก็ท่ีไม่มีปมดอ้ย เดก็ต่างๆ ชีวิตมนัก็เป็นปกติ  

 น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าโลกียปัญญากบัโลกุตตรปัญญา ส่ิงท่ีว่าเป็นปัญญา ส่ิงท่ีมนั
เกิดข้ึนมาเป็นโลกียปัญญา ถา้โลกียปัญญา พอโลกียปัญญามนัผดิไหมล่ะ? มนัไม่ผดิ ไม่
ผดิตรงไหน ไม่ผดิท่ีว่ามนัก็เป็นแบบน้ี เพราะมนัเป็นเร่ืองโลก ปุถุชน ปุถุชนมนัก็คิดกนั
แบบน้ี น่ีปุถุชนคิดกนัแบบน้ี แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนมาก็บอกว่าเป็นนู่น เป็นน่ี เวลาเราฟัง
ค าถามข้ึนมา เราก็รับฟังไง เรารับฟังเราก็รู้ไง รู้ว่าเบสิกมนัเป็นแบบน้ี  

 น่ีไงท่ีหลวงตาท่านบอกว่าเวลาปฏิบติัเร่ิมตน้มนัแสนยาก การปฏิบติัมียากอยู ่ ๒ 
คราว คราวหน่ึงคือคราวฝึกหดัเร่ิมตน้จะปฏิบติัใหม้นัท างานเป็น เหมือนคนฝึกงาน 
คนท างานไม่เป็นมนัก็ตอ้งฝึกงานท างานให้เป็น ท างานใหเ้ป็นมนัถึงจะท างานเป็น
ประโยชน์ข้ึนมา แลว้ถา้คนไม่ฝึกงานเลย คนท างานไม่เป็นไม่ใหม้นัฝึกเลยมนัก็ไม่เป็น  

 ฉะนั้น เวลาคนฝึกงานมนัก็ตอ้งฝึกอยา่งนั้นแหละ มนัจะผดิจะถูกมนัก็อยูท่ี่
อ  านาจวาสนาของบุคคลคนนั้น บุคคลคนนั้นเวลาปฏิบติัถูก ปฏิบติัผดิ ทั้งๆ ท่ีบุคคลมี
วาสนานะ ปฏิบติัคร้ังแรก โอโ้ฮ จิตมนัลงดีมาก จิตมนัท าส่ิงใดมนัคลอ้ยตามหมด มนั
ประสบความส าเร็จ มนัเป็นไปท่ีเป็นความสุขหมดเลย เวลามนัเส่ือมหมดเลย แลว้จะ
ฟ้ืนฟูข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? พอฟ้ืนฟูก็ฟ้ืนฟูข้ึนมาไม่ได ้ทั้งๆ ท่ีเวลามนัท า เวลาคร้ังแรกท่ีท า
มนัถูกนะ เราจะบอกว่าจิตน่ีมนัเป็นนามธรรม จิตน้ีมนัหลากหลายนกั เด๋ียวมนัก็ดี เด๋ียว
มนัก็ร้าย  

 ค าว่าเด๋ียวมนัเป็นไปไดห้ลากหลาย มนัเป็นไปไดทุ้กๆ อยา่ง แลว้มนัเป็นไปได้
ทุกอยา่ง แลว้จะควบคุมมนัอยา่งไร? น่ีเวลาจะควบคุมจะควบคุมมนัอยา่งไร จะ
ควบคุมดูแลอยา่งไร ทีน้ีการจะควบคุมดแูลมนัก็การฝึกหดัไง ถา้การฝึกหดัน่ีทางอยู่
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ไหน? ทางอยูไ่หน? ทางท่ีมนัเป็นอยู ่ เห็นไหม เวลาทางอยูไ่หน เวลาปฏิบติัลม้ลุก
คลุกคลานหมดเลย แลว้ทุกขย์ากมาก แลว้เขาก็เสนอทางท่ีปฏิบติัใหม่นะ รู้ตวัทัว่พร้อม 
ถา้รู้ตวัทัว่พร้อม น่ีทางอยูไ่หนมนัปฏิเสธทางเลย มนัปฏิเสธทางของจิต มนัปฏิเสธทาง
ของเรา มนัปฏิเสธผลการกระท าของเรา แต่เวลาไปปฏิบติั ไปใชท้างสาธารณะ ทางด่วน  

 เวลาข้ึนทางด่วนเขาตอ้งเสียค่าข้ึนทางด่วนนะ แลว้ข้ึนทางด่วนมนัตอ้งข้ึนท่ีป้อม
ยามของทางด่วน ข้ึนท่ีทางข้ึนทางด่วน น่ีทางด่วน ทางด่วนทางสาธารณะ ถา้เป็นทาง
สาธารณะเป็นทางขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทางด่วนคือธรรมและวินยั ธรรม
และวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีทางสาธารณะ พอทางสาธารณะเราไป
ใชท้างสาธารณะ ถา้ทางสาธารณะนะ น่ีทางสาธารณะบางประเทศ ทางสาธารณะเขา
ไม่ใหป้ลูกบา้นเรือนในริมทางสาธารณะนั้น เขาจะใหเ้ป็นซอกเป็นซอยเขา้ไปแยกออก
จากทางสาธารณะ เขาถึงมีเทศบญัญติัถึงจะใหป้ลูกบา้นเรือนข้ึนมาได ้ แต่ถา้ทาง
สาธารณะเขาไม่ใหป้ลูกบา้นเรือนข้ึนมาเลย เพราะมนัจะเป็นอนัตราย เขาจะไม่ใหผู้ค้น
อาศยัอยูท่ี่ริมทางซุปเปอร์ไม่ใหอ้าศยั จะใหอ้าศยัตั้งแต่ตดัถนนแยกออกไป 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้ทางสาธารณะเป็นทางขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เวลาเราบอกว่ารู้ตวัทัว่พร้อม รู้ตวัทัว่พร้อม แลว้พอรู้ตวัทัว่พร้อมมนัรู้หมด แลว้ว่างหมด 
เขาใชค้  าว่าว่างหมด มนัจะไม่มีผลกระทบเลยเพราะรู้เท่าหมด แลว้ปัญญารู้หมด แลว้ได้
อะไรต่อ? เพราะอะไร? เพราะเป็นทางสาธารณะ น่ีทางสาธารณะมนัเป็นทางขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้เราเอาส่ิงนั้นมาเป็นสูตรส าเร็จครอบใจเราไว ้ แลว้มนั
เติบโตข้ึนมาได ้แลว้มนัว่างไหม?  

 น้ีเพียงแต่ว่าเวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราจะมีความทุกข ์ ความยากในใจ เวลา
ความทุกข ์ ความยาก เวลากิเลสมนัเผาลนในใจมนัมีความทุกขม์าก แลว้เวลาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็บอกเลยตอ้งใหท้  าความสงบของใจเขา้มา 
ตอ้งหาทางของเราใหเ้จอ ทางของเราคือจิตของเราสงบเขา้มาได ้ มนัปล่อยวางเขา้มาได ้
ถา้จิตเราปล่อยวางเขา้มาไดเ้ราก็ฝึกหดัของเราข้ึนไป มนัจะเป็นทางส่วนบุคคล เห็นไหม 
น่ีพระอรหนัต ์๑๐๐ องคก์็ ๑๐๐ อยา่ง พระอรหนัตแ์ต่ละองคม์นัจะมีมรรค มีผลในใจของ
พระอรหนัตอ์งค์นั้น แลว้ก็เป็นความช านาญขององค์นั้น แต่เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัจะเป็น
อยา่งไรล่ะ? ทางอยูไ่หนๆ ลม้ลุกคลุกคลานกนัอยูอ่ยา่งน้ี  
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 ค าว่าลม้ลุกคลุกคลานเพราะเราท าแลว้ มนัเป็นพื้นฐานไง ในการประพฤติปฏิบติั
นะ ดูสิเราชาวพุทธ ชาวพุทธของเราในเมืองไทย ๖๐ กว่าลา้นคน แลว้ชาวพุทธท่ีนบัถือ
พุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกคือประเทศจีน ประเทศจีนมีพนักว่าลา้น แต่ศาสนาเขามี
หลายศาสนา แต่เวลาประชากรเขามาก แลว้เขาถือพุทธศาสนา แต่พุทธศาสนานิกาย
อะไรนัน่อีกเร่ืองหน่ึงนะ น่ีพดูถึงจ านวนว่าชาวพุทธมีมากมายขนาดไหน แลว้เวลา
ประพฤติปฏิบติัข้ึนไป ถา้เป็นความจริงมนัเหลือมาก่ีองค ์ เหลือมาก่ีคน ถา้เป็นความจริง
ข้ึนมาเป็นความจริงได ้ ถา้เป็นความจริงไม่ได ้ เราปฏิบติัเป็นการบรรเทาทุกขไ์ง เรา
ปฏิบติักนัเพื่อบรรเทาทุกข ์ดูสิเราท าบุญกุศลกนั ท าบุญกุศลเพื่อความสุข ท าบุญกุศลเพื่อ
ผลบุญของเรา  

 น่ีท  าบุญกุศล ถา้เวลาท าบุญแต่ละภพแต่ละชาติข้ึนไป น่ีสร้างอ านาจวาสนาบารมี 
ถา้สร้างอ านาจวาสนาบารมี ผูท่ี้มีปัญญานะเขาไม่ไดส้อนตวัเองเลย ครูพกัลกัจ า เขาสอน
คนอ่ืนแท้ๆ  ไปเก็บเก่ียวมาเป็นผลประโยชน์ของเราหมดเลย ไอค้นท่ีมนัเบาปัญญานะเขา
สอนจ ้าจ้ีจ  ้าไชเลย มนัยงัไม่ไดป้ระโยชน์เลย แต่คนท่ีเขามีปัญญา ครูพกัลกัจ านะ เขา
ไม่ไดส้อนเราเลย อยา่งพระสารีบุตรน่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศน์สอนหลาน 
แต่พระสารีบุตรฟังอยู ่ พระสารีบุตรเป็นพระอรหนัตเ์ลย แต่เวลาพระพุทธเจา้ไปจ ้าจ้ีจ  ้า
ไชกบัพระทัว่ๆ ไป ไม่ไดอ้ะไรเลย มนัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ น่ีพดูถึงอ  านาจวาสนาท่ีเรา
ท าบุญกุศลกนัอยูน้ี่ท  าเพื่อประโยชน์น้ี  

 ฉะนั้น เวลาเราฝึกหดัปฏิบติั เขาว่าทางอยูไ่หน? ทางอยูไ่หน? เราจะปฏิบติั
อยา่งไร การปฏิบติัของเรานะเราปฏิบติัเพื่อประโยชน์กบัเรา น้ีเพื่อประโยชน์กบัเราแลว้ 
แลว้ถูกตอ้งไหมล่ะ? น่ีถา้มนัถูกตอ้ง มนัถกูตอ้ง ค าว่าถกูตอ้งมนัก็เจริญแลว้เส่ือม การ
ถูกตอ้งไม่ใช่ถูกตอ้งแลว้มนัจะเป็นวิทยาศาสตร์ ท าส่ิงใด ตอนน้ีการศึกษาไง เราเรียน
มหาวิทยาลยัน้ี เวลาเราไปเรียนมหาวิทยาลยัอ่ืนเราก็โอนหน่วยกิตเราไปเลย ไดเ้รียน
มาแลว้ เอาหน่วยกิตน้ีมาว่าเราไดผ้า่นแลว้ แลว้เวลาปฏิบติัล่ะ? สมาธิเด๋ียวน้ีนะ ท าสมาธิ
เด๋ียวน้ี พอเวลามนัเส่ือมไปหมดเลย แลว้ท าอยา่งไรแลว้ท าต่อเน่ือง จิตเวลามนัเจริญแลว้
เส่ือมมนัยิง่ล  าบากกวา่คนปฏิบติัใหม่อีก 

 ฉะนั้น เวลาเป็นนามธรรมแลว้มนัไม่อยูก่บัเราตลอดไป มนัเจริญแลว้เส่ือม เจริญ
แลว้เส่ือม ท่ีมนัจะเหลืออยู ่ เหลืออยูป่ระสบการณ์ ประสบการณ์ว่าเราเคยท าไดอ้ยา่งนั้น 
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ถา้เราเคยท าไดอ้ยา่งนั้น ถา้เรามัน่คง เราท าไดจ้ริงมนัก็จะเป็นอยา่งนั้น ถา้เราท าไม่ไดจ้ริง
มนัก็ไม่เป็นอยา่งนั้น ฉะนั้น เขาก็เล่ามาเป็นฉากๆ มาเลย บอกว่าเวลาเขาใชปั้ญญาอบรม
สมาธิ พอมีความคิดอะไรเกิดข้ึนมาก็ตดัฉบัๆๆ ไปเลยนะ ไม่มีการพิจารณาอยา่งใด น่ีมนั
ก็แบบว่าเราปฏิเสธ  

 เร่ิมตน้การปฏิเสธเขาว่าขนัติธรรม ขนัติธรรมการอดทนนะ เราท าส่ิงใดถา้มนัท า
แลว้ไม่ไดผ้ล ถา้เราอ่อนแอเราก็จะไม่ไดส่ิ้งใดเลย แต่ถา้เรามีขนัติ มีความมานะ มีความ
บากบัน่ เราท าของเราไป เพราะอะไร? เพราะว่าส่ิงท่ีใชปั้ญญาอบรมสมาธิ แลว้ถา้มนัเกิด
ดบั ถา้ปัญญาเราไม่พอเราก็ใคร่ครวญส่ิงใดไม่ไดห้รอก เราใคร่ครวญส่ิงใดไม่ไดเ้ราก็
ตอ้งใชข้นัติความอดทนต่อสู้ น่ีการตดัฉบัๆ โดยไม่ใชปั้ญญามนัก็ถูกส่วนหน่ึง มนัก็ถูก
เวลาท่ีเราจะเอาประโยชน์กบัความสงบ แต่เวลาถา้เราใชปั้ญญา การตดัโดยท่ีไม่พิจารณา
มนัเป็นไปไม่ได ้ 

 ถา้พิจารณา เอาอะไรพิจารณา ถา้จะพิจารณาเพราะก าลงัเราไม่มี ถา้ก าลงัเรามีแลว้
เราถึงพิจารณาได ้ แลว้ถา้คนท่ีไม่เคยท าสมาธิเลย เวลาพิจารณา เราพิจารณาไดอ้ยูแ่ลว้ 
เพราะอะไร? เพราะเร่ิมตน้เราจะปฏิบติัเราก็มีก าลงัใจ เรายงัสดช่ืนอยู ่แลว้มนัพิจารณาได้
หมด มนัตั้งปัญหาอะไรข้ึนมามนัก็ขบคิด ขบแตกไดห้มดแหละ น่ีมนัขบแตกไดห้มด 
แลว้น่ีเป็นปัญญาอะไร? 

 น่ีไงเราตั้งปัญหาข้ึนมา แลว้เราก็ใชปั้ญญาขบปัญหานั้น ปัญหานั้นจบ ปัญหานั้น
จบแลว้มนัเป็นอะไรล่ะ? เพราะจิตเรายงัไม่สงบอะไรข้ึนมา แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ
มนัพิจารณาของมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมาจนจิตมนัสงบ จิตสงบเรารับรู้ได ้ รับรู้ได ้ น่ี
ทางของเรา ไม่ใช่ทางสาธารณะ ทางสาธารณะคือธรรมและวินยั คือเราชาวพุทธน่ีสัจ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นสมบติัสาธารณะ ของท่ีเป็นอยูม่นัเป็น
ของสาธารณะ แต่ไม่ใช่ของๆ เรา ของๆ เรา เราจะตอ้งท าของเราข้ึนมาเป็นถนนส่วน
บุคคล ถนนของเรา แลว้ถนนของเราอยูไ่หน ถนนของเราอยูไ่หน ถา้จิตเราไม่สงบเราไม่
เห็นถนนของเรา  

 น่ีเวลาเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิคือว่าเราเกิดมาในวฏัฏะ เราเกิดในวฏัฏะเรามีสิทธ์ิ
ในความเป็นมนุษย ์ แต่เพราะเรานบัถือพุทธศาสนา เราถึงมาใคร่ครวญในธรรมะของ
พระพุทธเจา้ น่ีทางสาธารณะ ทางสาธารณะเราก็ฝึกหดัสิเพราะเรามีครู มีอาจารยไ์ง เรามี
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดาไง เราเป็นชาวพุทธไง องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ฝากมรดกธรรมไวก้บัเราไง ฝากมรดกธรรมไวก้บัเรา แต่เรายงัไม่ท า
ความเป็นจริงข้ึนมาไง น่ีเวลาเราใช ้ เราก็เป็นเจา้ของศาสนา เราก็เป็นบริษทั ๔ เราก็มี
สิทธิ เรามีสิทธิในพุทธศาสนา  

 น่ีไงปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเราก็ตรึกทางธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ได ้ เราก็คิดของเราไดไ้ง มนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่
เราฝึกหดัของเราข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา น่ีเวลาใชปั้ญญาอบรมสมาธิถา้จิตสงบเขา้มา 
เวลาจิตมนัเสวยมนัถึงเห็นไง จิตเห็นอาการของจิต จิตเป็นผูเ้ห็นการเกิดดบั กบัความรู้สึก
นึกคิดเป็นผูเ้ห็นความเกิดดบั เร่ิมตน้ข้ึนมา ความรู้สึกนึกคิด สามญัส านึกไง เราก็รู้ว่ามนั
เกิด มนัดบั เพราะความคิดเราก็รู้ว่า ความคิดดบัเราก็รู้ น่ีโลกียปัญญา เพราะเป็นทาง
สาธารณะไม่ใช่เป็นทางส่วนบุคคล เป็นทางของเรา ถา้ทางของเรา เวลาจิตมนัสงบแลว้
มนัจะรู้จะเห็น ถา้จะรู้จะเห็นข้ึนมามนัเห็นข้ึนมามนัก็พิจารณาของมนัเขา้มา  

 น่ีแลว้บอกว่า พอผล เขาท าสมาธิ ผลท่ีลูกท าสมาธิมากข้ึนมนัก็มีการเปล่ียนแปลง 
ไปรู้ไปเห็นนิมิตร้อยแปดไปเลย ถา้ผลของการท าสมาธิ เวลาสมาธิยงัไม่เกิดข้ึน เวลาใช้
ทางสาธารณะ ใชท้างขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไปไดเ้ตลิดเปิดเปิงเลย พอเรา
ท าสมาธิได ้ พอเราจะมีถนนหนทาง มนัใชท้างตวัเองไม่เป็นอีก น่ีไปรู้ไปเห็นสมาธิ ไป
เห็นนิมิต ไปเห็นร้อยแปด เห็นสมาธิ คนไม่มีถนนหนทางนะ ท่ีตาบอดมนัไม่มี
ทางเขา้ออก ล าบากนะ ท่ีตาบอด บา้นเรามนัไม่มีทางเขา้ออกล าบากมาก เพราะว่าจะเขา้
จะออกมนัล าบาก ตอ้งอาศยัคนอ่ืนตลอดเลย เวลาเราจะหาทางออกเราตอ้งไปเจรจา เรา
ตอ้งหาหนทางออกจนได ้ 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้ยงัท าความสงบของใจไม่เป็นก็ไม่มีทางไปเหมือนกนั พอท า
ความสงบของใจไดม้นัไปรู้ไปเห็นนิมิตต่างๆ ไปรู้ไปเห็นนิมิตต่างๆ รู้เห็นนิมิตแลว้ได้
ประโยชน์อะไรล่ะ? รู้เห็นนิมิต ไปรู้ไปเห็นร้อยแปดพนัเกา้เลย ฉะนั้น เวลาอยา่งน้ี เวลา
ฝ่ายแนวทางปฏิบติัท่ีเขารู้ตวัทัว่พร้อมเขาถึงบอกว่าไอพ้วกพุทโธ ไอพ้วกสมถะมนัจะ
เกิดนิมิต เกิดนิมิต จะเกิดนิมิตมนักต็อ้งแกต้ามนิมิตไง มนัตอ้งแกต้ามนั้นไง น่ีมนัทาง
ของเราไง ทางของเราเพราะถนนหนทางมนัไม่มี บา้นเรือนบางท่ีนะ ดูสิถนนหนทาง
ของเขา ๘ เลน ๑๐ เลน ถนนเขากวา้งขวางมากเลย เขาก็สะดวกสบายของเขา เขาไม่มี
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นิมิตเลยเพราะถนนมนัโล่ง มนัไม่มีตน้ไมม้าบงัใหเ้กิดอุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงใด ถนน
โล่งไปหมดเลย  

 เขาไม่มีนิมิตหรอก เขาจะพุทโธเขาไม่มีนิมิต เขาท าอะไรก็ไม่มีนิมิต ทางของเขา
จะโล่งโถง ทางของเขาน่ีทางส่วนบุคคล ทางของเขาดี น่ีเขาก็ไม่ติด ไอท้างของเราน่ีหน่ึง
ท่ีตาบอดอยูแ่ลว้ไม่มีทางเขา้ ทางออก กว่าจะหาหนทางได ้พอหาหนทางไดม้นัเป็นหลุม
เป็นบ่อข้ึนมาก็บอกว่านัน่น่ะเป็นสระเล้ียงปลา นัน่น่ะเป็นสระว่ายน ้า มนัเกิดนิมิต นิมิต
มนัไม่จริง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมนัเป็นสระท่ีไหนล่ะ? จิตมนัไปรู้ไปเห็นนิมิต มนัจะชกั
น าใหจิ้ตมนัไป 

 ฉะนั้น ถนนเขาไวใ้ชส้ัญจร เขาไวใ้ชเ้ขา้ออก เขาไม่ไดไ้ปท าสระน ้า เขาไม่ไดไ้ป
ท าสระว่ายน ้าไวก้ลางถนน แต่พอมนัมีเป็นหลุมเป็นบ่อข้ึนมา สระว่ายน ้าน่ีนิมิต ถา้เรา
เป็นคนปกติใช่ไหม เรารู้ว่าไอถ้นนเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ถมซะ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเรา
ก็ปรับหนา้ดินมนัก็จบ ถนนเราก็นิมิต นิมิตก็คือนิมิต ถนนเขาไวส้ัญจรไง สัญจรไปไหน 
สัญจรไปหาคุณธรรมไง เพราะสมาธิมนัจะยกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้สู่วิปัสสนานะมนัก็เป็น
อีกแบบหน่ึง น่ีพดูถึงถา้เป็นอีกแบบหน่ึง  

 ฉะนั้น ว่าเวลาถา้จิตเขาเป็นนิมิตแลว้ เขาใชปั้ญญาแลว้ เขาไปดูนู่นดูน่ีว่าส่ิงนั้นมี
การไม่เสมอภาค ไปเห็นสัตว ์ เห็นคนแลว้ไม่เสมอภาค ก็ปัญญามนัเกิด เกิดก็เกิด ปัญญา
อบรมสมาธิมนัก็เป็นรอบๆ หน่ึง เวลาปัญญามนัเกิดข้ึนมาบอกว่าเป็นผูมี้อุเบกขา เป็นผู ้
วาง อุเบกขาเป็นธรรมหรือเปล่า อุเบกขาเป็นธรรมไหม? สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขา
เวทนา ถา้อุเบกขาเวทนา เพียงแต่ว่าเราเปรียบเทียบกนั เราเปรียบเทียบว่าส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์  

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ ส่ิงท่ีเป็นธรรมวินยั ท่ี
เป็นบญัญติัท่ีเราคุยกนัอยูน้ี่ ท่ีว่าส่ิงท่ีเราส่ือสารกนัเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้วางเป็นธรรมวินยัเราถึงมีบญัญติั บญัญติัส่ิงท่ีพระพุทธเจา้วางไวแ้ลว้เราส่ือสารกนั 
แต่ถา้พระปัจเจกพุทธเจา้สอนไดเ้หมือนกนั แต่ท่านไม่ไดบ้ญัญติัไว ้ ท่านรู้ของท่าน ท่าน
รู้ของท่าน ท่านสอนไดเ้ฉพาะของท่าน พระปัจเจกพุทธเจา้ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้วางธรรมและวินยั ถา้วางธรรมวินยั เราเองเราก็เปรียบเทียบ น่ีทางสาธารณะ 
อยา่งน้ีเป็นอุเบกขา อุเบกขา ส่ิงท่ีมนัเป็นอตัตา อา้ว ก็ว่าไป  
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 เราจะบอกว่าส่ิงท่ีท  ามามากนอ้ยขนาดไหนนะ ถา้มนัเป็นประสบการณ์มนัวางไว ้
การประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งมีการลองผดิลองถูก แลว้จิตมนัมีร้อยแปด จิตน่ีนะมนัเป็นได้
หลากหลาย จิตน้ีมหศัจรรยม์าก มหศัจรรยจ์ริงๆ เวลาจิตน้ีไปเกิดเป็นเทวดา เป็นอินทร์ 
เป็นพรหม เวลาเขาจะเป็นเทพบุตร เขาจะส่ือสารมา เขาส่ือสารมาไง จิตมนัเป็นได้
หลากหลายขนาดนั้น มนัมหศัจรรย ์ แลว้เขาจะรู้ว่าคิดอยา่งไร มีความเห็นอยา่งไร โลก
ของเทวดา โลกของส่ิงท่ีเป็นทิพย ์ กบัโลกของเราโลกส่ิงท่ีเป็นมนุษย ์ มนุษยข์องเรา
ตอนน้ีสมยัปัจจุบนัน้ีเขามีทางจิตแพทย ์ จิตวิทยาเขาพยายามจะขุดเขา้ไปถึงความรู้สึกนึก
คิดของมนุษยเ์ร่ืองจิตเภท เร่ืองการรักษา  

 น่ีเร่ืองของจิตไง ขนาดว่าหมอนะหมอรักษาเร่ืองความเจบ็ไขไ้ดป่้วยของมนุษยก์็
อีกอยา่งหน่ึง ในปัจจุบนัน้ีคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยทางความรู้สึก เจบ็ไขไ้ดป่้วยทางจิตเขาก็มี
จิตแพทย ์แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราประพฤติปฏิบติัเราก็มีกายกบัใจเหมือนกนั 
เวลาเราบวชเราเอาร่างกายมาบวช แต่จิตใจของเราล่ะ?  

 จิตใจของเรา เราบวชมาแลว้เป็นสมมุติสงฆ ์ พระเราบวชมาแลว้เป็นสมมุติสงฆ ์
บวชมาโดยญตัติจตุตถกรรม เป็นพระโดยสมบรูณ์ สมบรูณ์โดยสิทธิตามกฎหมายไง 
สิทธิตามพุทธศาสนา สิทธิตามชาวพุทธท่ียอมรับ แลว้จิตใจมนัเป็นพระจริงหรือเปล่า
ล่ะ? ความเป็นพระข้ึนมามนัก็ตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ตอ้งใหเ้ป็นจริงข้ึนมา ใหใ้จเป็น
พระข้ึนมา ฉะนั้น เวลาปฏิบติัข้ึนมาน่ีเร่ืองของจิตแลว้ น่ีทางโลกเขามีหมอ แพทยเ์ขา
รักษาทางร่างกาย แลว้ก็แพทยรั์กษาทางจิต เพราะอะไร? เพราะตอ้งการใหค้นสมบรูณ์ทั้ง
จิตและร่างกาย  

 ฉะนั้น เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราบวชข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมก็คือร่างกาย
ของมนุษย ์มนุษยมี์ศรัทธา มีความเช่ือก็ไปบวชมาเป็นพระ บวชเป็นพระก็บวชท่ีร่างกาย
ไง มนัยงัไม่ไดบ้วชหวัใจไง ถา้มนัจะบวชหวัใจ หนทางของใครล่ะ? ไปอยูก่บัหลวงปู่
มัน่ พวกเราไปศึกษากบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมามีแนวทางของ
ท่านแลว้ ท่านท าความเป็นจริงของท่าน นัน่เป็นทางของหลวงปู่ มัน่ ทางของหลวงปู่ มัน่
เป็นทางกวา้งขวางดว้ย เพราะทางหลวงปู่ มัน่ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ เวลาหลวง
ปู่ เสาร์ท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ พระโพธิสัตวไ์ปแกพ้ระปัจเจกพุทธเจา้ 
พระโพธิสัตวไ์ปแกพ้ระโพธิสัตว ์ 
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 น่ีเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านไปแก ้ ท่านตอ้งแกต้วัท่านก่อนไง ท่านแกต้วัท่านท่านถึง
แกค้นอ่ืน น่ีพดูถึงหนทาง หนทางท่ีกวา้งขวาง กวา้งขวางเพราะท่านสร้างบารมีมา 
หนทางของท่านถึงกวา้งขวางมาก ทางมนัอยูท่ี่ไหน แลว้น่ีเวลาเราปฏิบติัทางอยู่ท่ีเรา น่ี
เราเป็นชาวพุทธเราก็ยดึถือศาสดาของเราครูเอกของโลก เราก็ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษาพระไตรปิฎก แต่ศึกษาแลว้ปัญญาของเรามนัอ่อนดอ้ย ศึกษา
แลว้มนัหาหนทางไม่เจอ เพราะพระพุทธเจา้สอนไวม้ากมายมหาศาล พระพุทธเจา้พทุธ
ปัญญามนักวา้งขวางมาก แลว้ทางของเราอยูไ่หนล่ะ? น่ีทางของเรา  

 ทีน้ีพอในยคุปัจจุบนัน้ีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบติัของท่านดว้ยความเป็น
จริงของท่าน พวกเราถึงหาครูอาจารยค์อยช้ีน าทาง แลว้พอช้ีน าทาง ครูบาอาจารยท่ี์ท่าน
เป็นจริงท่านช้ีน าทาง ช้ีน าทางเขา้สู่หวัใจ เขา้สู่หวัใจผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เพราะทุกหวัใจ
ตอ้งหาทางของตวั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนตอ้งหาทางของตนให้
เจอ ถา้ตนหาทางของตนไม่เจอ ตนก็จะเขา้ไปสู่ฐีติจิต ไปสู่ฐีติจิต มารมนัอยูท่ี่นัน่ กิเลส
มนัอยูท่ี่นัน่ ทุกคนประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็ตอ้งเขา้ไปสู่กิเลสของตวั ไปช าระลา้งกิเลส
ของตวั ไปก าจดักนัท่ีนัน่ไง น่ีทางของตวัมนัอยูท่ี่น่ี  

 

 ฉะนั้น ไอส่ิ้งท่ีท  ามา ประสบการณ์ท่ีเขียนมาน่ีนะมนันอ้ยนิด มนัข้ีเลบ็เลยล่ะ มนั
ข้ีเลบ็ของหลวงปู่ มัน่ มนัข้ีเลบ็ของครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ มัน่ท่านตกระก าล  าบากยิง่กวา่น้ี 
เพราะมนัไม่มีครูบาอาจารย ์ เพราะเวลาหลวงปู่ มัน่เวลาท่านเล่าใหห้ลวงตาฟัง ท่านไปทัว่
นะไปพม่า คือตอนท่ีท่านปฏิบติัคนมนัเอาจริง แลว้มนัไม่มีใครสอน ไปถามใครใครก็ไม่
รู้เร่ือง เปิดพระไตรปิฎกอ่านแลว้ก็งง เขา้ไปในพม่านะ เขา้ไปในพม่า เขา้ไปในลาว เขา้
ไปในเขมร ไปหมด ไปจนทัว่ สุดทา้ยตอ้งท าเอง สุดทา้ยตอ้งกลบัมาท าเองเหมือนกนั 
เวลาท าเองข้ึนมา ท าเองแลว้ก็ศึกษา ท าเองก็ไม่ทิง้พระไตรปิฎก ไม่ทิง้ศาสดา ท าเองก็
เทียบเคียงๆ ท่านท าของท่านมา แลว้ท่านรู้ ท่านเห็นมากกว่าน้ีเยอะ ท่านรู้ ท่านเห็น
มากกวา่น้ีเยอะ แลว้เห็นจริงๆ ดว้ย  

 พอเห็นจริงๆ ดูสิอยู่ท่ีถ  ้าสาริกา น่ีสงสารนะ ก าหนดจิตลงมาถึงหลวงตาท่ีตีนเขา 
คิดถึงครอบครัว ดว้ยลงมาอยากจะเตือนเขา อยากจะใหเ้ขาไดฝื้น ฝืนความคิด เห็นไหม 
ฝืนความคิดถึงครอบครัวไง ตอนเชา้ก็ไปทกั หลวงตา หลวงตาแต่งงานกบัภรรยาคนเดิม
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เม่ือคืนก่ีรอบ คิดแต่เร่ืองครอบครัวไง จนหลวงตาท่านสะอึกเลย เพราะทั้งคืนเลยคิดถึง
แต่แม่อีหนูท่ีบา้นทั้งคืนเลย พอหลวงปู่ มัน่พดูอยา่งนั้นป๊ับ เชา้ข้ึนมาเก็บขา้วเก็บของหนี
ไปเลย นัน่ล่ะ 

 น่ีเพื่อจะเตือนเขา เพื่อจะบอกเขา แต่การบอกนั้นคนท่ีอ่อนดอ้ยมนัรับไม่ได ้ มนั
รับไม่ไหว ตั้งแต่นั้นมาท่านรู้อะไร ท่านค่อยๆ เรียบๆ เคียงๆ จะบอกใคร จะอะไรใคร 
เพราะคนท่ีจะรับฟังไดม้นัก็ตอ้งมีวุฒิภาวะ คนท่ีมีวุฒิภาวะหมายความวา่คนท่ีคน้หา
ความผดิของตวั แลว้ใครช้ีถึงความผดิของตวัไดค้นนั้นเป็นอาจารย ์ คนนั้นเป็นผูช้ี้
อริยทรัพยใ์ห ้ ใครช้ีความผดิของตวัได ้ ความผดิของเราได ้ ใครแนะน าเราได ้ เขาช้ีขุม
สมบติั เขาช้ีขุมทรัพยใ์หเ้รา เราแสวงหาส่ิงนั้น แต่น้ีไปช้ีขุมทรัพยใ์หเ้ขา แต่เขาตกใจ เขา
กลวั เขาเสียผลประโยชน์ของเขา  

 เวลาครูบาอาจารยเ์รา เห็นไหม ถนนหนทางท่ีกวา้งใหญ่ ประสบการณ์จิตของ
ท่านหน่ึง สองท่านไดส้ร้างอ านาจวาสนาบารมีของท่านมา แลว้สามท่านก็ยงัมาสั่งสอน
พวกเราอยู ่แลว้น่ีเราปฏิบติัมาลม้ลุกคลุกคลานมาทั้งหมด ฉะนั้น ถึงบอกว่าเวลาเขาท ากนั
น่ีจิตเขาเป็นพุทธะ จิตคือพุทธะ จิตคือผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานเวลาจิตเขาสงบนะ เสร็จแลว้เขา
จะคิดอยา่งไรของเขา อนัน้ีจิตเวลาหุน้มนัขาข้ึนมนัดีงามไปหมดแหละ แต่หุน้เวลาขาลง
นะ มนัติดหุน้อยู ่โอ๋ย มนัไปนอนทุกขย์าก  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตมนัเป็นพุทธะ จิตมนัเป็นต่างๆ เวลาปัญญามนัเกิด โอ๋ย 
มนัดีงามไปหมดเลย แต่เวลามนัเส่ือม เส่ือมจะไปไหนล่ะ? เส่ือมมนัก็เส่ือมหมด เส่ือม
มนัก็พยายามตอ้งสร้างข้ึนมานะ น่ีเวลาแต่ละวนัๆ ท่ีปฏิบติัไปมนัเยอะกว่าน้ีนะ เวลาคน
ไปศึกษามานะ มีความรู้มากนอ้ยขนาดไหน ความรู้น่ีมนัไม่ใชแ้บกใชห้าม มนัไม่ใช่วตัถุ 
ถา้เป็นวตัถุนะมนัตอ้งหาท่ีเก็บท่ีรักษานะ แต่ถา้ปัญญาน่ีมนัไม่มีวนัจบวนัส้ิน ถา้วนัจบ
วนัส้ินนะ น่ีพอวนัจบวนัส้ินมนัก็วางสิ แลว้เวลามนัข้ึนใหม่มนัมีมา มนัเป็นไปมนัก็เป็น
ประโยชน์กบัเรา ถา้ไม่มีมา น่ีหนทางมนัอยูท่ี่น่ี พอหนทาง หนทางมนัอยู่ท่ีเรา  

 เวลาค าตอบ เวลาธรรมะท่ีมนัไหลออกมาจากจิต ธรรมะมนัไหลออกมานะ ถา้
ธรรมะของเราถา้เรามีสติปัญญา ธรรมะของเราจะเป็นประโยชน์กบัเรา สังเกตคนบา้ท่ี
โรงพยาบาลไหม น่ีธรรมะเขาไหลทั้งวนัเลย มนัมีความคิดทั้งวนั มนันัง่พดูคนเดียวทั้ง
วนัเลย อนันั้นเป็นธรรมะไหม เวลาคนขาดสติแลว้มนัเพอ้เจอ้อยู่ทั้งวนัๆ เป็นธรรมะ
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ไหม? แลว้เวลาท่ีว่าธรรมะมนัเกิดทั้งวนัๆ เรามีสติไหม? ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเป็นประโยชน์กบั
เราไหม? ถา้ขาดสตินะเด๋ียวเขาส่งโรงพยาบาล เด๋ียวจะไดเ้ป็นพระอรหนัต์ท่ีโรงพยาบาล
ศรีธญัญา ถา้ทางอยา่งนั้นมนัไม่ใช่ทาง แต่ถา้ทางของเราเราตอ้งมีสตินะ ถา้มีสติแลว้ฝึก
ของเราข้ึนมา น่ีกลบัมาท าความสงบของใจของเรา ถา้ใจมนัสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา  

 น่ีเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วยเขาเห็นโทษของการเจบ็ไขไ้ดป่้วย เขา
สู้ ธรรมโอสถนะ ครูบาอาจารยข์องเราเวลาทุกขเ์วลายาก มนัอยูใ่นป่าในเขา อยูใ่นป่าใน
เขา ถา้การศึกษาต าราพื้นบา้นเขามีสมุนไพรส่ิงใดเขาใชต้ามนั้น แต่ถา้ใชแ้ลว้มนัไม่เป็น
ประโยชน์นะ น่ีธรรมโอสถ ก าหนดตายเลย ก าหนดตาย แลว้เวลามาลาเรียต่างๆ ข้ึนมา 
สมยัท่ีครูบาอาจารยท่์านเท่ียวอยู ่ ยาสักเมด็หน่ึงก็ไม่มี มาลาเรียข้ึน มาลาเรียมาจากไหน
ล่ะ? มาลาเรียมนัเป็นเช้ือ มาลาเรียมนัเขา้สู่ร่างกายเรา ก็ตอ้งพุทโธจนกว่ามนัจะหาย มนั
หายของมนัไปเอง  

 แลว้เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดู เห็นไหม เวลาไขม้นัเกิดมนัเกิดมาจากไหน เวลาไข้
มนัหายไปแลว้เราก็อยูเ่หมือนเดิมอยา่งน้ีมนัมาจากไหน ตอ้งใชปั้ญญาไล่กบัมนั น่ีธรรม
โอสถ ส่ิงท่ีเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย ไอท่ี้เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย ใช่ คนไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ไม่รู้ว่าเจบ็
ไขไ้ดป่้วยมนัทุกขย์ากขนาดไหน คนเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยจิตใจมนัวา้เหว่ จิตใจมนัออกจาก
ร่างไปเลย มนัไม่มีก าลงัใจ แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านปลุกปลอบใหมี้ก าลงัใจ
ข้ึนมา แลว้ท าข้ึนมาก็เป็นประโยชน์  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีประสบการณ์ ส่ิงท่ีมนัเป็นมาท่ีเล่ามาใหฟั้งทั้งหมด ครูบาอาจารย์
ท่านผา่นมาเยอะกว่าน้ีหลายเท่า ถา้ผา่นมาเยอะกว่าน้ีหลายเท่า เวลาเราประพฤติปฏิบติัอยู่
ในป่า เราปฏิบติัอยูใ่นป่า เราธุดงคอ์ยูน่ะเราก็พยายามประพฤติปฏิบติัของเรา เวลามนั
ทอ้แท ้ เวลาปฏิบติันะเราก็ว่าเรากค็นจริงคนหน่ึง เวลาอดนอนผ่อนอาหาร ๗ วนั ๗ คืน 
เดินจงกรมทั้งวนั เดินจงกรมตลอด แลว้ถือเนสัชชิกกลางคืนก็ไม่ไดน้อน แลว้จิตมนัเอา
ไม่อยู ่ จิตมนัไม่ใช่เอาไม่อยูห่มายความวา่มนัไม่เจริญ น่ีมนัไม่ถอย มนัไม่ทอ้แท ้แต่มนัก็
ไม่ดีข้ึน เม่ือไหร่มนัจะไดผ้ล  

 น่ีเวลามนัทอ้แทน้ะเราคิดถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราคิดถึงหลวงปู่
มัน่ แลว้ท่ีเราปฏิบติัอยูม่นัข้ีเลบ็ ข้ีเลบ็ เราข้ีเลบ็ แต่ถา้บอกว่า อู๋ย เราปฏิบติั เราจริงจงัๆ 
โอ๋ย กิเลสมนัเหยยีบตายเลย พอเราเทียบเคียงกบัครูบาอาจารย ์ ไอพ้วกน้ีมนัข้ีเลบ็ พอข้ี
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เลบ็นะมนัก็กลบัมาใหเ้ราสดช่ืน ใหเ้ราไดฟ้ื้นฟู ใหเ้ราปฏิบติัต่อไป ส่ิงท่ีเป็นทั้งหมดท่ีมนั
เห็นข้ึนมา จะเป็นเห็นกาย เห็นอะไรก็แลว้แต่ เห็นมนัเป็นอดีตไปแลว้ เห็นมนัเป็นอดีต
ไปแลว้  

 ฉะนั้น เราจะบอกว่าทางของเรา เราแสวงหาหนทางของเรา ถา้แสวงหาทางของ
เรานะ จิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบ จิตยกข้ึนสู่วปัิสสนาก็รู้ว่าจิตยกข้ึนสู่วิปัสสนา เวลาจิตมนั
สงบนะ จิตสงบแลว้มนัเส่ือม รู้ว่าจิตสงบ เวลาจิตมนัเส่ือมก็รู้ว่ามนัเส่ือม มนัเส่ือมมนั
เขา้สมาธิไม่ไดไ้ง เวลามนัเขา้สมาธิไม่ไดเ้ราก็ตอ้งหาอุบายวิธีการจนเขา้สมาธิได ้ พอ
เขา้สมาธิไดแ้ลว้เราก็มีความช านาญการเขา้และการออก พอมีความช านาญในการเขา้
และการออก พอมนัช านาญการเขา้ออกแลว้เรายกข้ึนวิปัสสนาเพราะมนัช านาญแลว้ มนั
มีทุน มนัมีถนนหนทาง มนัมีทางของเรา สัมมาสมาธิ สมถกรรมฐาน ยกข้ึนสู่วิปัสสนา
กรรมฐาน  

 ไม่มีสมถกรรมฐาน ใชถ้นนสาธารณะ ใชท้างด่วน ตอ้งจ่ายค่าข้ึนทางด่วน เวลา
ลงไปแลว้นะไปซะ ถา้ข้ึนตอ้งจ่ายใหม่ ไม่ใช่ประโยชน์อะไรเราเลย เวลาข้ึนทางด่วนจ่าย
สตางคม์า ลงไปแลว้ไปซะ จะข้ึนใหม่จ่ายสตางคม์าใหม่ จ่ายสตางคม์าใหม่ ทางด่วน น่ี
ไง แต่ถา้เราช านาญในสัมมาสมาธิ ทางของเรา ไม่ไดจ่้ายสตางคใ์คร เราพุทโธ พุทโธเรา
สร้างทางของเราข้ึนมาเอง พุทโธ พุทโธ พุทโธจิตสงบ ช านาญในการเขา้และการออก 
ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ทางของเรา ยกข้ึนเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็น
จริง แลว้พิจารณาแยกแยะตามความเป็นจริงนั้น 

 ทางของเราจะข้ึนเม่ือไหร่ก็ได ้จะลงเม่ือไหร่ก็ได ้ก็ทางของเรา ไม่ใช่ทางด่วน ไม่
ตอ้งไปข้ึนทางด่วนเสียค่าบตัร ทางของเรา เราสร้างเอง ก็ทางอยูก่บัเรา ทางอยูก่บัใจ ใจ
ยกข้ึนสู่วิปัสสนา เห็นไหม ถา้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา ใชปั้ญญา วิปัสสนาคือปัญญารู้แจง้ รู้แจง้
ในอะไรล่ะ? รู้แจง้ในอะไร? ถา้มนัรู้แจง้แลว้นะมนัไม่ลม้ลุกคลุกคลานอยา่งน้ีไง ไอท่ี้เล่า
มาใหฟั้ง ๔-๕ หนา้กระดาษไง  

 ๔-๕ หนา้กระดาษนะ คนเราคิดแค่วินาทีเดียวไดม้ากกว่าน้ีอีก จิตน้ีมนัเร็วมากคิด
ไดร้้อยแปด แลว้มนัคิดไปร้อยแปด สมบติับา้ สมบติับา้ แต่ถา้เป็นมรรคล่ะ? เป็นมรรคน่ี
คิดแลว้มนัยอ้นกลบัมา มนัส ารอก มนัคายของมนั น่ีมนัเป็นการฝึกฝนนะ มนัเป็นการ
ฝึกฝน น่ีค  าถามว่าลูก 
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 ถาม   :   ควรปฏิบติัอยา่งไร ท่ีเดินมาถูกตอ้งหรือไม่ ตอ้งท าเช่นไรต่อไปคะ  

 ตอบ   :  ท่ีปฏิบติัมาถูกตอ้งไหม ถา้ถกูตอ้งก็ถูกตอ้งแบบว่าผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ผู ้
ท่ีปฏิบติัมนัลองผดิลองถูก น่ีถูกตอ้ง แต่บอกใหถ้กูตอ้ง แต่ไม่ลองผดิลองถูกเลย แลว้ลอง
ผดิไม่ได ้ตอ้งลองถูกอยา่งเดียว ถา้มนัจะถกูอยา่งเดียวไม่มีผดิเลย เอามาจากไหน? ถา้ผดิ
ก็คือผดิ แต่เป็นการลองถูกลองผดิ ลองถูกลองผดินะ มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียดดว้ย 
โสดาปัตติมรรค ถา้โสดาปัตติมรรคถา้สมดุล มรรคสามคัคีมนัก็ไดเ้ป็นโสดาปัตติผล 
โสดาปัตติมรรคจะไปเห็นกิเลสของสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผลไม่ได ้ จะไปเห็นกิเลส
ของอนาคามิผลไม่ได ้จะไปเห็นกิเลสของขั้นพระอรหนัตไ์ม่ได ้ 

 น่ีโสดาปัตติมรรคมนัจะช าระลา้งกิเลสในขั้นของโสดาบนั มนัจะไดเ้ป็นโสดา
ปัตติผล สกิทาคามิมรรคมนัจะไปเห็นกิเลสในขั้นสกิทาคามี อนาคามิมรรคมนัจะไปเห็น
กิเลสของขั้นอนาคามี อรหตัตมรรคจะไปเห็นกิเลสของขั้นจะเป็นพระอรหนัต ์ น่ีมรรค
หยาบ มรรคละเอียดมนัยงัแตกต่างกนัเลย พดูมรรคผดิเขายงัไม่ฟังเลย มรรคน่ีมรรค
หยาบ มรรคละเอียด มรรคหยาบมนัจะละเอียดไปไม่ได ้ 

 มรรคหยาบก็คือโสดาปัตติมรรค เวลายกข้ึนสู่กาย เวทนา จิต ธรรมตามความเป็น
จริง พิจารณาแยกแยะตามความเป็นจริง เวลามนัขาด รู้เลยโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 
บุคคล ๔ คู่ บุคคล ๔ คู่มนัตอ้งมีจริงของมนั แลว้ถา้เป็นจริงแลว้นะ โอโ้ฮ ไอเ้ร่ืองท่ี
อธิบายมาเพราะอะไร?  

 อธิบายมามนัก็เป็นการลองผดิลองถูก หญา้ปากคอก ถา้เป็นความจริงข้ึนมาแลว้ 
ถา้มนัเป็นความจริง ความจริงแลว้ ความจริงแลว้จะไม่ถาม ถา้ถามแสดงว่ามนัไม่จริง แต่
ถา้มนัยงัถามมาขนาดน้ี น่ีถามมาอยา่งน้ีนะ น่ีพดูใหฟั้ง อธิบายใหฟั้ง เพราะวา่ถา้วา่ท่ีท  า
มาน้ีถูกไหม? ท ามาน่ีผดิหมดเลยใช่ไหม? ท าอนัน้ีเป็นประสบการณ์ ระยะทางของคน ถา้
ระยะทางของคนท่ีตอ้งเดินทางไกลไอน่ี้ก็อีกเร่ืองหน่ึง ระยะทางของคนมนัสั้น ระยะทาง
ของคนมนัมีอ  านาจ น่ีหลวงตาบอกขุดน ้า ขุดบ่อ ถา้ท่ีดินของใครบ่อน ้าต้ืนมนัก็ไดน้ ้ าเร็ว 
ถา้ท่ีดินของใครบ่อน ้าอยูใ่นท่ีดอนก็บ่อน ้าลึก  



ทางอยูไ่หน ๑๖ 
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 น่ีก็เหมือนกนั ทางของใคร ท่ีดินของใคร แหล่งน ้าของใคร อ  านาจวาสนาของ
ใคร เราสร้างมา แต่สรุปนิดหน่ึง เด๋ียวจะนอ้ยใจ สรุปนิดหน่ึงว่า แต่ แต่คนเราก็มีวาสนา
นะ มีวาสนาเกิดเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพุทธศาสนา แลว้ขวนขวายหาประโยชน์ของตน 
ขวนขวายคือพยายามสร้างบุญกุศล คือพยายามประพฤติปฏิบติัเพื่อผลประโยชน์ของตน 
ถา้ไม่สนใจเลย เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพุทธศาสนา แลว้เราไม่ขวนขวายเอาสมบติั
ส่วนตนเลย เป็นสมบติัสาธารณะ ภมิูอกภมิูใจว่าเราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพุทธศาสนา 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล ภมิูอกภมิูใจกบัพุทธศาสนา แต่เราไม่ได้
ประโยชน์ส่วนตนเลย ประโยชน์ส่วนตนของเรา เห็นไหม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น
ตถาคต เอวงั 


