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ปากทาง 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ขอ้ ๑๖๘๑. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๑. เร่ือง "เล่าถวายการปฏิบติัเพื่อขอความเมตตาช้ีแนะจากครู
อาจารยเ์พื่อการปฏิบติัต่อไปครับ" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมขอเล่าถวายการภาวนา พร้อมขอความเมตตาจาก
หลวงพ่อเพื่อการปฏิบติัและปรับปรุงความคิดใหถู้กตอ้งต่อไปครับ กราบขอบพระคุณ 

 ๑. กระผมใชค้  าบริกรรมพุทโธ บางคร้ังก็ก าหนดดูลมจนสงบ บางทีก็พิจารณารูป
และนาม จิตสงบลงไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้งครับผม แต่ก็พอสงบไดค้รับ แบบน้ีถูกตอ้งไหม? 

 ๒. เม่ือจิตสงบตวัลงมีสติรู้กาย ตรงน้ีกระผมยงัไม่ช านาญครับ หลวงพ่อ กระผม
ประคองใหส้ติรู้ตวัอยูเ่ป็นระยะ จิตจบัลมไม่ปล่อย หลุดบา้งเป็นระยะครับ พร้อมกบัใช้
ความคิดพิจารณาออกทางรูปนามว่าไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ กายก็มีธาตุ ๔ ประชุมกนั ไม่มี
ส่วนไหนเป็นเรา ส่วนนามไดแ้ก่เวทนา (ตรงน้ีในขณะนัง่บางคราวปวดมาก บางคราว
ปวดนอ้ยๆ พอร าคาญ บางทีปวดมากๆ สุดขีดแลว้ก็ดบัวบูไปเฉยๆ เปล่ียนอยูต่ลอดครับ 
บางทีตลอดการนัง่ภาวนาก็ไม่มีอาการปวดเลยครับ สบายแบบเฉยๆ อยูก่็มีครับ ทุก
อาการมีสติรู้ตวัอยูเ่สมอครับ)  

 ต่อจากเวทนาก็เป็นสัญญาความจ า เป็นไปเพื่อความเขา้ใจสังขารความปรุงแต่ง 
วิญญาณรับรู้ตอนพิจารณา วิญญาณก็ติดอยูค่รับ เพราะการมีสติรับรู้กายใจมนัก็คือการรู้ 
ผมมีความเห็นว่ามนัก็ตอ้งเป็นวิญญาณ มีวิญญาณจึงรับรู้ความคิดปรุงแต่ง จึงรับรู้เวทนา 
อาศยัสัญญาความจ าจึงเขา้ใจรู้เร่ืองและส่ือสารได ้พอหยดุปรุงแต่ง ความคิดไม่รับรู้อะไร
มนัก็เหลือตวัสติรู้ ก็ยงัรับรู้อยูค่รับหลวงพ่อ แต่ก็หาส่วนท่ีเป็นท่ีว่าน้ี เรานั้นก็ไม่มี
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ตรงไหนว่าเป็นเรา สักแต่ว่าเท่านั้นครับผม ท่ีว่ามาทั้งหมดมนัเป็นสัญญาความจ ามาจาก
การฟังบา้ง อ่านบา้งครับ มนัเลยคิดไป ก็รู้สึกเฉยๆ ครับ ผมจึงปล่อยไม่คิด ปล่อยใหมี้สติ
รู้ตวักายใจ รู้อยา่งน้ีไปเร่ือยๆ แบบน้ีถูกไหมครับ ควรแกต้รงจุดไหนบา้งครับ  

 ๓. ส่วนดา้นความปีติ สุข หรือเอกคัคตานั้นมนัแสดงอาการสลบัเปล่ียนไปมา
เร่ือยๆ แต่สุดทา้ยแลว้ผมก็เห็นสติรู้อนัเดียวรู้สึกชอบมากครับ ความเห็นตรงน้ีถูกตอ้ง
ไหมครับ หรือควรจะเสพปีติ สุขใหอ่ิ้มเอมแลว้ถอนออกจึงจะถูกครับ  

 ดว้ยความเคารพหลวงพ่ออยา่งสูง กระผมมีหลวงพ่อเป็นท่ีพึ่งอยูเ่สมอครับ (น่ีเขา
ว่านะ) 

 ตอบ   :   น่ีพดูถึงการปฏิบติั ถา้อยา่งการปฏิบติัเร่ิมตน้ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้นะ เวลาเผยแผธ่รรมๆ ก็เพื่อ เพราะก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม มนัมีพวกพราหมณ์ พวกฮินดู พวกลทัธิต่างๆ อยูเ่ตม็ไปหมด  

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เผยแผธ่รรมไปๆ เผยแผเ่พื่อใหเ้ขามีท่ีพึ่ง 
เวลาเป็นทางฆราวาสก็ใหเ้ขามีท่ีพึ่ง มีท่ีพึ่งคือใหเ้ขาเห็นถูก เห็นผดิ เห็นความถูกตอ้งดี
งาม เราจะตอ้งเป็นคนดี ละชัว่ท  าดี แลว้พยายามขวนขวายด ารงชีวิตใหเ้ป็นชีวิตท่ีสงบดี
งาม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เผยแผธ่รรม เผยแผธ่รรมเพื่อใหช้าวพุทธมีท่ีพึ่งท่ี
อาศยัไง ถา้ทางโลกเขาก็อาศยัส่วนหน่ึง เห็นไหม เวลานกัปฏิบติัเขาอาศยัส่วนหน่ึง เวลา
บวชเป็นพระข้ึนมา นกัรบเวลารบกบักิเลส รบกบัความคิดของตวัเองก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง  

 ฉะนั้น เวลาท่ีเรามีศรัทธา มีความเช่ือแลว้มาประพฤติปฏิบติั เวลาเราจะประพฤติ
ปฏิบติัเราปฏิบติัมาจากทางโลก ทางโลกหมายถึงว่าเรามีความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ความคิดทางโลกน่ีแหละ เวลาเราจะมาปฏิบติัป๊ับเราก็เอาความคิดนั้นน่ะมาเทียบเคียง 
พอเอาความคิดมาเทียบเคียงป๊ับเราก็ว่าเราท าแลว้เราท าเหมือนเลย แลว้ท าไมมนัไม่เป็น
อยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกล่ะ? ท าไมเราปฏิบติัแลว้มนัไม่เป็นสมาธิ 
เราปฏิบติัแลว้มนัไม่เกิดปัญญา เราปฏิบติัแลว้ท าไมไม่ฆ่ากิเลส เอากิเลสมาเชือดมาเฉือน 
มาเห็นต่อหนา้เรา  

 น่ีเราคิดของเราไปดว้ยจินตนาการของเราไง ดว้ยจินตนาการนะ ดว้ยจินตนาการ
มนัก็เป็นความจริงอนัหน่ึงไง เป็นความจริงอนัหน่ึงเพราะอะไร? เพราะเราฟังเทศน์ของ
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา ศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
มา แลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรากคิ็ดว่ามนัจะเป็นจริงอยา่งนั้นไง แต่เวลาปฏิบติั เห็น
ไหม เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านบอกว่าศึกษาภาคปริยติัมาแลว้ มนัเป็นภาคปริยติัคือ
ทฤษฎี คือปัญญา คือแนวทางในการปฏิบติั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ทุกขอ้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกความหมายช้ีเขา้มาใหแ้กไ้ขท่ีใจ
ของตวั เพราะใหใ้จน้ีหลุดพน้ไง  

 ฉะนั้น พอใหใ้จน้ีหลุดพน้มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีใจของเรา ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีใจของ
เรา ไปศึกษาแลว้ใจของเราน่ีเราช่วยตวัเองไม่ได ้ เราช่วยตวัเองไม่ไดเ้รามีแต่กิเลส เรามี
แต่ความสงสัย เราช่วยตวัเองไม่ไดเ้ราก็อยากจะพึ่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
อยากจะพึ่งทฤษฎีอนันั้น แลว้เราปฏิบติัเราพยายามจะท าใจให้เหมือนกบัทฤษฎีอนันั้น 
พอท าใหเ้หมือนทฤษฎีนั้นเราก็พยายามจะใหเ้ป็นแบบนั้นไง แลว้มนัก็ไม่เป็น มนัไม่เป็น
แลว้ก็งง  

 ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัแลว้ถึงบอกปริยติั ปฏิบติั น่ีเจา้คุณอุบาลีท่าน
พดูเอง ภาคปริยติั ภาคปฏิบติัห่างกนัราวฟ้ากบัดิน ท่านเป็นผูว้างแนวทางการศึกษานะ 
ศึกษา น่ีทุกคนประเทศชาติจะเจริญก็มีการศึกษา คนตอ้งมีปัญญา ใช่มนัตอ้งมีการศึกษา 
ตอ้งมีปัญญาทั้งนั้นแหละเพื่อใหค้นฉลาด เพื่อใหค้นมีปัญญา ใหค้นคิดเป็น ท าเป็น ให้
คนบริหารจดัการได ้ การศึกษามาภาคปริยติัเป็นอยา่งนั้นแหละ แต่ศึกษามาแลว้มนัเป็น
จริงไหมล่ะ? น่ีคนศึกษามา ศึกษามาแลว้วิชาชีพใดเขาอาจจะไปท าอาชีพจาก
ประสบการณ์ของเขา จากการท าธุรกิจของเขา เขาไม่ไดศึ้กษามาแลว้ว่าจะเอาส่ิงนั้นเป็น
อาชีพเลย  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา ศึกษา
มาๆ เราคิดว่าจะเป็นอยา่งนั้นไง แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านภาคปริยติัแลว้ปฏิบติั 
มนัปฏิบติั ส่วนท่ีการศึกษานั้นใหว้างไวก่้อน พยายามวางไวก่้อนอยา่ใหม้นัมาสร้างภาพ 
อยา่ใหม้นัเป็นคนช้ีน า เพราะช้ีน ามนัก็เป็นสัญญาทั้งนั้นแหละ เราไปโดยจินตนาการ เรา
ไปโดยสัญญา เราเอง เห็นไหม ดูสินกัประพนัธ์เขาเขียนนิยาย เขาไดร้างวลัโนเบลกนัเลย
นะ เขาเขียนหนงัสือ เขียนต่างๆ เขียนมาจากไหนล่ะ? เขากส็ร้างเร่ืองของเขาข้ึนมา ไอน่ี้
เราก็จินตนาการ จินตนาการธรรมะไป  
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 ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยบ์อกปริยติัศึกษามา ศึกษามาแลว้วางไวก่้อน ถา้ไม่วาง
ไวก่้อนมนัจะสร้างภาพ มนัจะท าใหก้ารปฏิบติัเราลม้ลุกคลุกคลาน แต่เวลาเราปฏิบติัไป
เราก็ว่าเราท าถูก มนัมีอารมณ์ มนัมีความชอบใจเพราะมนัทิง้จากโลกมาเป็นธรรมมนัก็ว่า
มนัดีไง แต่ดีอยา่งน้ีก็ดีแบบโลกเพราะเรายงัเป็นโลกอยูไ่ง แต่ครูบาอาจารยใ์หท้  าความ
สงบของใจเขา้มา ถา้เราจะท าความสงบของใจเขา้มา เราพุทโธ ธมัโม สังโฆ มรณานุสติ 
อะไรก็ได ้ ๔๐ วิธีการใหจิ้ตมนัสงบ จิตสงบระงบัแลว้ มนัสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ ถา้มนัมี
ปัญญาการรอบรู้ได ้ มนัมีปัญญาท่ีจะไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เพราะจิต
มนัสงบจริง  

 ถา้จิตสงบจริงแลว้ความรู้ความเห็นมนัจะเป็นความจริง จิตมนัไม่สงบจริง เห็น
ไหม มนัเกิดจินตนาการ มนัเกิดโดยสัญชาตญาณ เป็นได ้ ส่ิงท่ีเขาเห็นกนัน่ีใช่ ใช่เลย ใช่ 
แต่มนัใช่ของกิเลสไง น่ีหลวงตาท่านบอกสมุทยัมนัเจือปนมา สมุทยัคือจินตนาการมนัมี
อวิชชา มีกิเลสปลอมปนเขา้มา มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นแหละ วนอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่ถา้เราท า
ความสงบของใจเขา้มาไม่ใหส้มุทยัมนัเจือปน ใหม้นัเป็นสัจจะ ใหม้นัเป็นความจริงเลย 
พอจิตสงบแลว้ถา้มนัออกรู้ ออกเห็นนะ โอโ้ฮ มนัจะมหศัจรรยม์าก  

 ฉะนั้น ท่ีเราจะท าความสงบของใจกนัอยูน่ี่ อยา่ไปนอ้ยเน้ือต ่าใจว่าเราน่ีเสียเวลา 
เราน่ีมนัแก่แลว้ อยากจะไดบ้รรลุธรรมไวๆ อู๋ย อยากจะมีความรู้ ความเห็น อยากจะ
เจริญกา้วหนา้ ตอ้งท าใหจ้ริงจงั แก่แลว้เวลาเรานอ้ยแลว้เราตอ้งใชปั้ญญาไปเลย อยา่ไป
เช่ือเขา ไอน้ัน่มนัเต้ียอุม้ค่อม แก่อุม้คนแก่ไง แก่หลงัค่อม แลว้มนัจะโคง้ลงสู่ดิน มนัไม่
เป็นประโยชน์อะไรหรอก แต่จะแก่ จะหนุ่ม จะปฏิบติัอยา่งไรพยายามท าความสงบของ
ใจเขา้มา ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา น่ียอ้นกลบัมาท่ีค าถาม กลบัมาท่ีค าถามนะ  

 ถาม   :   ๑. กระผมใชค้  าบริกรรมพุทโธ บางคร้ังก็ก าหนดดูลมจนสงบ บางทีก็
พิจารณารูปและนาม จิตสงบลงไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้งครับ แต่ก็พอสงบไดค้รับ แบบน้ีถูกตอ้ง
ไหม? 

 ตอบ   :   ถา้ถูกตอ้งแลว้ตอ้งเป็นพระอรหนัตเ์ลยไง ถูกตอ้งจะช าระกิเลสเลยไง 
ถูกตอ้งหมายความว่าถกูตอ้งของการท าความสงบ ถูก ถูกตอ้งของการท าความสงบของ
ใจ ถูกตอ้งของการท าสมาธิ คนเรามนัมีความฟุ้งซ่าน คนเรามีความคิดจินตนาการอยูร้่อย
แปด แลว้มนัจะเอาความจินตนาการ เอาการกระท านั้นไปจินตนาการธรรมะมนัก็
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จินตนาการไปได ้ จินตนาการไปแลว้มนัก็สมบติับา้ สมบติับา้มนัก็พอใจกบัการ
จินตนาการนั้น มนัพอใจกบัการจินตนาการ เพราะการจินตนาการไดเ้พราะมนัมีตน้แบบ  

 ตน้แบบมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตน้แบบมาจากครูบาอาจารยข์อง
เรา เราก็จินตนาการของเราไป น่ีมนัก็เป็นอารมณ์อารมณ์หน่ึง มนัเป็นความรู้สึกหน่ึง ถา้
เราก าหนดพุทโธ พุทโธใหจิ้ตสงบเขา้มา ถา้จิตสงบแลว้เราไม่ไดจิ้นตนาการ มนัจะเกิด
กิจจญาณ กิจจญาณมนัจะเกิดการกระท า จิตสงบแลว้ฝึกหดัยกข้ึนสู่วิปัสสนา ดูสิทางโลก
เวลาท าธุรกิจการคา้ บางคนท าธุรกิจการคา้ บางชนิดก็ประสบความส าเร็จ บางชนิดก็เพื่อ
หาประสบการณ์  

 น่ีก็เหมือนกนั จิตสงบแลว้ก็ฝึกหดัใชปั้ญญา มนัก็เหมือนกบัคนเขาท ากิจการ
การคา้กนั เห็นไหม ท าการคา้เขายงัมีก าไร มีขาดทุน เขาเห็นผลประโยชน์ของการท า
การคา้นั้น เราจะท าอตัตสมบติั เราท าสจัจะความจริงของเราข้ึนมา จิตสงบแลว้ฝึกหดัใช้
ปัญญา ถา้ฝึกหดัใชปั้ญญานะมนัจะดีงามข้ึนมา  

 ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม   :   ก าหนดพุทโธ บางคร้ังก าหนดดูลมหายใจ น่ีมนัสงบไดบ้า้ง ไม่สงบบา้ง 
อยา่งน้ีถูกไหมครับ 

 ตอบ   :   ถูก ถูกในการท าความสงบของใจ ถูกในการ เหมือนกบัเราท างาน
เหน่ือยยากมา เราจะเขา้บา้นเพื่อพกัผอ่นนะ อาบน ้าช าระลา้งร่างกายก่อน ท าความ
สะอาดของใจเขา้มาแลว้ เขา้บา้นเราแลว้ เคร่ืองใชไ้มส้อยมนัจะไดไ้ม่สกปรก  

 น่ีก็เหมือนกนั จิตของเรามนัคลุกกบัอารมณ์มาทั้งวนัๆ เราพยายามท าความสงบ
ของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้มนัท าความสะอาดของใจ ถา้ใจมนัสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ ท  าส่ิง
ใดมนัก็เป็นประโยชน์หมด ถูก ถูกในการ การภาวนามนัมีเป็นขั้นเป็นตอนของมนัข้ึนมา 
ไม่ใช่ว่าใครมาก็ใชปั้ญญา ใครมากจ็ะช าระลา้งไปเลย ใครมากจ็ะเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย 
อนันั้นมนัเป็นขิปปาภิญญา ผูท่ี้ปฏิบติัง่ายรู้ง่าย เพราะเขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขามา เขา
ไดท้  าคุณงามความดีของเขามา  
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 สังเกตไดไ้หม บางคนมีจิตใจท่ีเมตตา เห็นอะไรก็สงสารไปหมดเลย บางคน
จิตใจด้ือดา้นมากท าแต่เร่ืองเบียดเบียนคนอ่ืน ท าไมเขาเป็นอยา่งนั้นล่ะ จิตใจของคนมนั
ก็แตกต่างหลากหลาย อ  านาจวาสนาของคนมนัก็เหมือนกนัแตกต่างหลากหลายอยา่งน้ี 
ฉะนั้น ถา้เรามีสติปัญญาอยา่งน้ี เราท าความสงบของใจอยา่งน้ีถูกไหม? ถูก  

 ถาม   :   ๒. เม่ือจิตสงบตวัลง มีสติรู้กาย ตรงน้ีกระผมยงัไม่ช านาญครับ หลวง
พ่อ ผมจะประคองสติตวัรู้เป็นระยะ จะจบัลมไม่หยดุเป็นระยะไป อยา่งน้ีถูกไหม? 

 ตอบ   :   แลว้พอจบัลมไปเขาก็บอก เห็นไหม เขาใชปั้ญญา น่ีถา้มนัใชปั้ญญา
อยา่งน้ี ท่ีว่าใชปั้ญญาพิจารณานามรูป พิจารณาถึงความเจบ็ไขไ้ดป่้วย พิจารณาถึงความ
เจบ็ปวด การพิจารณาอยา่งน้ี ถา้จิตมนัสงบแลว้เราจะฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้เราจบัได ้ถา้เรา
จบัไดถ้า้จิตมนัสงบนะมนัจบัไดม้นัก็พิจารณาได ้ถา้จิตไม่สงบนะ พอมนัจบัได ้พิจารณา
ไปบางทีมนัหลุดมือ พิจารณาไปแลว้มนัเหมือนกบัว่าเราจบัส่ิงใด จบัแลว้มนัไม่ถนดัมือ 
มนัก็หลุดไมห้ลุดมือไป จิตถา้มนัจะไปพจิารณาอะไร น่ีเขาว่าฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มนั
ฝึกหดัใชปั้ญญาอยา่งว่าน่ี ถา้มนัใชไ้ม่ไดเ้ราก็กลบัมาท่ีพุทโธ  

 เขาบอกว่าเขากใ็ชปั้ญญาไป เขาประคองไปไง เขาบอกว่าเขาท าไม่ถนดั พอจิต
มนัสงบแลว้ มีสติปัญญาแลว้ มีสติแลว้เขาก็พยายามจะฝึกหดัประคองใหม้นัใชปั้ญญาไป 
ใชปั้ญญาไป อยา่งเช่นบางทีมนันัง่มนัปวดมาก ปวดนอ้ย มนัมีความปวด ถา้มนัมีความ
ปวดเราพุทโธชดัๆ เลย แต่ถา้จิตมนัสงบแลว้นะมนัไปจบัเวทนา มนัจบัแลว้มนัพิจารณา
ได ้ มนัมีก าลงั อยา่งน้ีพิจารณาต่อเน่ืองไป ถา้มนัจบัไม่ไดเ้ราวาง คือเราวางเวทนาคือวาง
ความเจบ็ปวด ตั้งสติกลบัมาท่ีพุทโธ  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัพิจารณาไป พอมนัมีก าลงั มนัมีสติ พอพิจารณาไดเ้ขาบอก
เลย เขาพิจารณาไปหมดเลย เป็นเวทนา พิจารณาเห็นเป็นเวทนา เห็นเป็นสังขาร เห็นเป็น
วิญญาณ แลว้ก็บอกว่าอยา่งน้ีเป็นการศึกษามา อยา่งน้ีเป็นการจ ามา ถา้อยา่งการจ ามาน่ี
เขาบอกว่าการฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัตอ้งฝึกหดั บางคนมีความคิดว่าจิตสงบแลว้
ปัญญามนัจะเกิดเอง พอจิตสงบแลว้ปัญญามนัจะผดุข้ึนมา อนันั้นเป็นธรรมเกิดนะ  

 ถา้จิตสงบนะสงบคือความสุข สงบคือจิตมนัปล่อยวาง สงบคือวางภาระทั้งหมด 
พอวางภาระทั้งหมดก็มีความสุขสิ ถา้มีความสุขแลว้เด๋ียวมนัก็คายตวัออกมา คายตวั
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ออกมาเราก็ท  าความสงบเขา้ไปอีก แลว้เด๋ียวมนัก็คายตวัออกมา จนมีความช านาญนะ พอ
มีความช านาญข้ึนมาแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญา อยา่งน้ีเราฝึกหดั ถา้จิตมนัสงบดีๆ มนัจะ
เห็นชดัเจนมาก ถา้จิตสงบนะ ปัญญามนัเกิดนะ มนัพิจารณาอะไร โอ๋ย มนัทะลุปรุโปร่ง 
พิจารณาไปมนัเขา้ใจ มนัปล่อยวาง แหม วนัน้ีท  าไมเราเก่งขนาดน้ี วนัไหนจิตมนัไม่สงบ
นะ คิดแลว้คิดอีก ความคิดท าไมมนัไม่มีเลย อนัน้ีพื้นฐานโดยสมาธิอยา่งเดียวเลย ถา้
สมาธิดีนะมนัจะไปเลย ถา้สมาธิไม่ดีนะ น่ีมนัไปไม่ได ้ แต่คนคิดว่าเราเคยท าสมาธิได้
แลว้ เราเคยใชปั้ญญาแลว้ท าไมเราจะใชไ้ม่ได ้จะใชอี้ก  

 น่ีคิดแบบน้ีไง ก็คิดว่าคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบวตัถุไง คือเรามีแลว้มนัตอ้งมี
ตลอดไปไง คิดว่าเรามีสมาธิแลว้สมาธิอยูก่บัเราตลอดไป ไม่ใช่ สมาธิเราท าดีๆ มนั
สมควรแก่เหตุ เห็นไหม เวลาถา้เหตุมนัพอมนัก็เกิดสมาธิ แลว้เด๋ียวพอมนัคายตวัมนัก็
คายตวัออกมาเป็นปกติ ถา้เราจะเขา้เราตอ้งพุทโธเขา้ไปอีก ท าสมาธิ สมาธิมนัก็เจริญแลว้
เส่ือม แต่ถา้ผูท่ี้ช านาญ ก าหนดรักษาไดเ้ลย อยูก่บัสมาธิตลอดเลย ทั้งวนัทั้งคืนอยูไ่ดอ้ย่าง
นั้นเลย น่ีถา้ผูช้  านาญ ถา้อยา่งน้ีมนันอ้มไปมนัได ้ เราจะบอกว่าท่ีมนัท าแลว้มนัไม่
รอบคอบ ท าแลว้ไม่กระจ่างแจง้น่ีขาดสมาธิ  

 ถา้มีสมาธินะ มีสมาธิมนัฟ้อง มนัฟ้องหมดถา้การกระท ามนัจะชดัเจนของมนั 
อยา่งเช่นว่าเราพิจารณาไปแลว้ เรารู้หมดมนัเป็นเวทนา มนัเป็นสัญญา แต่ไม่เห็น
วิญญาณ เขาบอกว่า แต่ผมไม่เห็นว่า ถา้ต่อไปมนัตอ้งเป็นวิญญาณไง เราก็ท่องได ้ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเราก็ท่องได ้ เราก็คิดว่ามนัก็เป็น ๑ ๒ ๓ ๔ เด๋ียวก็ตอ้งมา
ลงตรงน้ีไง แลว้ไม่เห็นตวัมนั เพราะอะไร? เพราะเรารู้ เรารู้ว่ามนัเป็น ๑ ๒ ๓ ๔ แลว้มนั
ก็ ๑ ๒ ๑ ๒ มนัไม่มา ๓ เสียที มนัไม่มา แลว้ท าไมมนัมา ๔ ล่ะ? อนัน้ีมนัเป็นสัญญา
ทั้งหมด  

 แต่ถา้เป็นจริงนะมนัเป็นอีกอยา่งหน่ึง ถา้เป็นจริงนะ ส่ิงท่ีเวลาเป็นจริงแลว้เราจะ
เห็นอยา่งไร พิจารณาไปแลว้ บางทีเขาพิจารณาได ้พิจารณาไปแลว้มนัสกัแต่ว่า มนัไม่ใช่
เรา ปัญญามนัเกิดได ้ ของอยา่งน้ีมนัเกิดได ้ มนัแบบว่าขั้นของสมาธิมนัแบบว่ามีขณิกส
มาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ น่ีขั้นของสมาธิมนัก็มีการทรงตวัอยา่งน้ี แต่ขั้นของ
ปัญญามนัไม่มีขอบเขต เพราะปัญญามนัทะลุทะลวงไปไดห้มดเลย ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลามนั
ใชปั้ญญาไปมนัสักแต่ว่าๆ เราไม่เห็นหรอกเราสู้ต่อไปเร่ือยๆ แลว้เขาบอกว่า 
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 ถาม   :   ท่ีท  ามาแบบน้ีถูกตอ้งไหมครับ ควรแกไ้ขตรงไหน  

 ตอบ   :   ควรแกไ้ขคือว่าเวลาจิตสงบแลว้เราก็ฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้จิตพอมนัใช้
ปัญญาไปแลว้มนัฟ่ันเฝือนเราก็กลบัมาท าความสงบของใจ สมถกรรมฐาน วิปัสสนา
กรรมฐาน มนัจะเดินไปคู่กนั ฉะนั้น มนัสมควรแกไ้ขตรงไหน มนัสมควรแกไ้ขตรงท่ีเรา
พิจารณาไปแลว้มนัไม่ไดผ้ลเราก็กลบัมา เห็นไหม ขณะท่ีมนัภาวนาถา้มนัไปไม่ไดเ้รา
กลบัมาพุทโธเลย พุทโธ พุทโธ แลว้พุทโธมนัก็เบ่ือ มนัเบ่ือ เพราะเราอยากเจอรสชาติ
อยา่งนั้น รสชาติของปัญญา รสชาติของมีสมาธิแลว้มีปัญญามนัทะลุปรุโปร่งไป เราชอบ
อยา่งนั้น เราชอบอยา่งนั้นเหตุผลสมควรถึงไดอ้ยา่งนั้น แต่ตอนน้ีเหตุผลของเราคือมนั
อั้นตู ้ เหตุผลของเราคือจิตมนัมืดมน จิตมืดมน เราตอ้งมาท าใหจิ้ตมนัผอ่งแผว้ ท าใหจิ้ต
มนัสว่างไสว แลว้เราค่อยกลบัไปใชปั้ญญา  

 มนัอยูท่ี่เราบริหารจดัการ อยูท่ี่เราจะไปทางซา้ย ไปทางขวาไง อยูท่ี่เรา อารมณ์
ของเราเอง ถา้อารมณ์ของเราเองมนัดีมนัไปเลย ถา้อารมณ์ของเราไม่ดีเราเปล่ียนมาเลย 
เราเปล่ียนมาเลย น่ีความแกไ้ขแกไ้ขอยา่งน้ี  

 ถาม   :   ๓. ส่วนความปีติ สุข หรือเอกคัคตามนัแสดงสลบักนัเร่ือยๆ สุดทา้ยแลว้
ผมก็เห็นว่าสติรู้อนัเดียวน้ีรู้สึกว่าชอบมาก  

 ตอบ    :   ถา้สติรู้อยูอ่นัเดียว อนัเดียวคือหน่ึง ท่ีเราท าสมาธิก็คือหน่ึง แต่หน่ึงแลว้
นะ พอมีสติแลว้ใหก้ าหนดพุทโธไปเร่ือยๆ เพราะก าหนดพุทโธได ้ สมาธิมนัจะละเอียด
เขา้ไปไง สมาธิมนัจะละเอียดเขา้ไป เราก าหนดพุทโธ พุทโธเพื่อพกัสมาธิ เพื่อใหใ้จมนั
พกัผอ่น เพื่อใหใ้จมนัปลอดโปร่ง ถา้ปลอดโปร่งแลว้ก็ฝึกหดัใชปั้ญญาอยา่งขอ้ท่ี ๒ นัน่
แหละ ฝึกหดัใช ้ ใชไ้ด ้ พอใชแ้ลว้มนัฟ่ันเฝือน ใชแ้ลว้มนัไปไหนไม่ไดเ้รากลบัมาพุทโธ 
หดัท าอยูอ่ยา่งน้ี แลว้พยายามขวนขวาย พยายามหมัน่เพียร มนัจะพฒันาข้ึนไป จิตมนัจะ
ดีข้ึน เหมือนปลูกตน้ไม ้ ตน้ไมม้นัจะดีข้ึน งอกงามข้ึน ตน้ไมใ้หญ่ข้ึน มนัจะมีดอกมีผล
ข้ึนมา ตน้ไมน้ะเขารดน ้าท่ีโคน ผลออกท่ีปลาย  

 น่ีก็เหมือนกนั พุทโธ พุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ใชปั้ญญาใคร่ครวญ เด๋ียวผล
มนัออกมามนัออกมากลางหวัใจ หนา้ท่ีของเรา เรารดน ้าพรวนดิน ดูแลหวัใจของเรา น่ี
เขาบอกว่าอยา่งน้ีตอ้งเสพปีติไหม อะไรไหม ปีติมนัก็เหมือนสมาธิ เด๋ียวมนัก็หาย สรรพ
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ส่ิงเด๋ียวมนัก็หาย เวลาเขาอยูก่บัปีติแลว้มนัดี มนัก็ดีชัว่คราว ดีชัว่คราวเท่านั้นแหละ 
เพราะอะไร? เพราะว่ามรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด เวลาจะท าคุณงามความดีมนัก็เอา
อยา่งน้ีมาหลอกมาล่อว่าอยา่งน้ีมนัดี เราจะอยูก่บัมนัไง แลว้ส่ิงท่ีดีกว่าน้ีล่ะ? ปีติ สุข 
เอกคัคตารมณ์ มนัยงัมีเขา้ไปอีก  

 ฉะนั้น เพียงแต่ว่ามีส่ิงใดเราอยูก่บัปัจจุบนัตลอด แลว้รักษาใจเรา รักษาให้
ประโยชน์กบัเรานะ น่ีพดูถึงว่าการภาวนาจะถูกไหม อนัน้ีอนัหน่ึงนะ ต่อไป ขอ้ ๑๖๘๒. 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๒. เร่ือง "หลกัปฏิบติัเจริญสมาธิภาวนา และถามขอ้สงสัย" 

 กระผมอยูต่่างจงัหวดั มีโอกาสฟังเทศน์หลวงพ่อทางเวบ็ไซตอ์ยูบ่่อยๆ ครับ 
เน่ืองจากกระผมเร่ิมฝึกหดัปฏิบติั ยงัจบัหลกัการภาวนายงัไม่ค่อยจะได ้ จึงมีค าถามอยาก
เรียนถามหลวงพ่อดงัน้ีครับ  

 ๑. กระผมบริกรรมพุทโธโดยการก าหนดท่ีปลายจมูก ทั้งในรูปแบบนัง่สมาธิและ
เดินจงกรม อยา่งน้ีถูกตอ้งไหมครับ 

 ๒. ในการฟังเทศน์ ขณะผมนัง่ก าหนดความรู้ท่ีปลายจมูกโดยไม่ไดบ้ริกรรมพุท
โธ แลว้ปล่อยใหเ้สียงเทศน์เขา้มาเตือนค าบริกรรม อยา่งน้ีปฏิบติัถูกตอ้งไหมครับ  

 ๓. ขณะท างานในชีวิตประจ าวนั กระผมท าความรู้อยูท่ี่ปลายจมกูไปดว้ย แลว้อยู่
กบังานท่ีท าไม่ไดบ้ริกรรม แบบน้ีปฏิบติัถูกตอ้งไหมครับ หรือควรส่งจิตไปอยูท่ี่งานเลย 
แบบไหนเหมาะสมกว่าครับ 

 ๔. เคยฟังจิตคือพุทธะของหลวงปู่ ดูลย ์ ซ่ึงหลวงปู่ ไดพ้ดูถึงลกัษณะของการดบั
ขนัธ์อยา่งละเอียดเพื่อเขา้สู่อนุปาทิเสสนิพพานของพระพุทธองคด์งัน้ีคือเจริญฌานด่ิง
สนิทเขา้ไปถึงสัญญาเวทยตินิโรธ เขา้ไปดบัลึกสุดเหนืออรูปฌาน แลว้ถอยล่นสู่สภาวะ
ตน้ ดบัวิญญาณขนัธ์ในร่างกายแลว้เขา้สู่ปฐมฌาน ดบัสังขารขนัธ์ (ชั้นใน) แลว้เล่ือนสู่
ทุติยฌาน ดบัสัญญาขนัธ์แลว้เล่ือนข้ึนสู่ตติยฌาน ดบัสัญญาขนัธ์ชั้นในสุดแลว้เล่ือนข้ึนสู่
จตุตถฌาน ดบัเวทนาขนัธ์สุดทา้ยแห่งชีวิตแลว้ออกจากจตุตถฌาน พร้อมๆกบัดบัจิตขนัธ์
สุดทา้ยแลว้พระองคก์็เขา้สู่พระนิพพาน ระหว่างรูปฌานกบัอรูปฌาน ซ่ึงหลวงปู่ ดูลยท์รง
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ย  ้าเสมอว่าส่ิงท่ีท  ามาทั้งชีวิตก็เพื่อรอเวลาน้ีเท่านั้น จากท่ีศึกษาประวติัหลวงปู่ มัน่ก็ทราบ
ว่าก่อนหลวงปู่ มัน่นิพพานก็ทรงเขา้ฌานเช่นกนั หรือมีค าถามอยากเรียนหลวงพ่อดงัน้ีคือ  

 ๔/๑. ในการดบัขนัธ์เพื่อเขา้สู่อนุปาทิเสสนิพพาน จ าเป็นหรือไม่ครับท่ีจะตอ้งเขา้
ไปดบัในฌาน 

 ๔/๒. แทจ้ริงแลว้ฌานมีความจ าเป็นหรือไม่ครับในการปฏิบติัเพื่อบรรลุพระ
นิพพาน เพราะหากจ าเป็นจะไดฝึ้กฌานไวแ้ต่เน่ินๆ  

 ๕. เคยไดย้นิหลวงพ่อเทศน์อยูบ่่อยๆ ครับว่าการปฏิบติัยากอยูส่องคราว คราว
หน่ึงคือช่วงเร่ิมตน้ อีกคราวหน่ึงคือช่วงสุดของกระบวนการมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 
เลยอยากถามหลวงพ่อครับว่ากระบวนการของอรหตัตผล ก่อนจะไดนิ้พพาน ๑ นั้น
จ าเป็นตอ้งท าความเพียรทางจิตต่อไปอีกหรือไม่ หรือเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนไปเองโดยอตัโนมติัครับ  

 หมายเหตุ ค าถามขอ้ ๔ และขอ้ ๕ เป็นค าถามท่ีกวนใจผมมานาน อีกทั้งไม่รู้จะ
ถามใครท่ีจะไดค้  าตอบชดัเจนเดด็ขาดเพื่อคลายขอ้ขอ้งใจและวิตกกงัวลน้ี เลยขอโอกาส
หลวงพ่อตอบค าถามสองขอ้สุดทา้ยน้ีดว้ยครับ 

 ตอบ   :   ค าถาม เห็นไหม ค าถามน่ี เวลาเร่ิมตน้การปฏิบติัเร่ิมตน้ปากทาง ถา้ปาก
ทางเราเขา้ถูกเราจะเขา้สู่ปลายทาง ปากทางไง ปากทางตน้ทางเรายงัท าไม่ได ้ แต่เราไป
กงัวลปลายทาง ไปกลางทาง ถา้มนัเป็นอยา่งเช่นเราจะตอ้งท าฌานไวก่้อนเลย ท าฌานไว้
ก่อนเลย ไม่ตอ้งใชปั้ญญาเลย ตน้ทางและปลายทาง ตน้ทางน่ีท าใหถู้ก ถา้ตน้ทางท าให้
ถูกมนัจะเป็นประโยชน์ไง ถา้ตน้ทางเราท าไม่ถูก ปลายทางมนัไม่มี ตน้ทางยงัท าไม่ได้
เลย จะท าฌานไวต้อนดบัขนัธ์นิพพานแลว้ ยงัไม่ไดธ้รรมะเลยจะเขา้นิพพานแลว้ น่ีพดู
ถึงตน้ทาง ปลายทางไง เอาปากทาง เอาตน้ทางก่อน เราจะตอบเป็นขอ้ๆ ไป  

 ถาม   :   ๑. การบริกรรมพุทโธโดยการก าหนดท่ีปลายจมูกทั้งในรูปแบบนัง่
สมาธิและเดินจงกรม อยา่งน้ีถูกตอ้งหรือไม่ 

 ตอบ   :   ถูก ตั้งไวป้ลายจมกู เห็นไหม แลว้มนัอุ่นๆ รับรู้ เพื่ออะไร? เพื่อมนัเป็น
รูปธรรมท่ีมนัจบัตอ้งไดง่้าย การภาวนาเร่ิมตน้เราจะตอ้งมีหลกัมีเกณฑไ์ง พอมีหลกัมี
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เกณฑ ์หลกัเกณฑ ์วิธีการท่ีถูกตอ้งแลว้ เวลาปฏิบติัไปแลว้มนัยงัมีส่ิงท่ีว่ามีส่ิงเร้า อารมณ์
ความรู้สึก ความรู้สึกนึกคิด ความเบ่ือหน่าย ความตึงเครียด ผลกระทบจากหนา้ท่ีการงาน 
ผลกระทบจากครอบครัว ผลกระทบจากสงัคม ผลกระทบมนัรุมเร้ามาหมดเลย ไอส่ิ้งท่ี
ผลกระทบถา้เราอยูท่ี่ปลายจมูกเราชดัๆ ไอผ้ลกระทบเราสละมนัทิง้เลย เราเอาพุทโธ พุท
โธของเราไวเ้พราะเราท าความสงบไง  

 เวลาเราไปท างาน เราท างานเราก็ท  างานของเราไป ผลกระทบท่ีมาจากการท างาน 
ผลกระทบต่างๆ มนักระทบมาตลอดเวลา แลว้มนุษยเ์ป็นอยา่งน้ี แลว้เราก็ไปเอา
ผลกระทบนั้นมาวิจยัตลอดเวลา บอกจะพุทโธก็พุทโธสักแต่ว่าไง เราพุทโธไวช้ดัๆ 
ผลกระทบ เพราะพุทโธเพื่อจะวางผลกระทบนั้นไง ผลกระทบท่ีมนัเกาะเก่ียวหวัใจ 
อารมณ์ท่ีมนัไปยดึมาน่ีปล่อยใหห้มด แลว้เราพุทโธของเราท่ีปลายจมูก น่ีขอ้ท่ี ๑  

 ถาม   :   ๒. ในการฟังเทศน์ ขณะท่ีผมก าหนดความรู้ไวท่ี้ปลายจมูกโดยไม่
บริกรรมพุทโธ แลว้ปล่อยใหเ้สียงเทศน์นั้นเขา้มาเตือนค าบริกรรม อยา่งน้ีถูกตอ้งหรือไม่
ครับ 

 ตอบ   :    ถูก เวลาฟังเทศน์ เห็นไหม ฟังเทศน์เราก าหนดไวเ้ฉยๆ เราไม่ตอ้งพุท
โธ เพราะพุทโธเราตอ้งระลึกวิตก วิจาร ระลึกข้ึน ระลึกข้ึนมนัถึงมีพุทโธ เวลาวิจาร พทุ
โธ พุทโธมนัแตกต่างกนั วิตก วิจาร วิตก วิจารเพื่อ เพื่อใหจิ้ตมนัตอกย  ้า เพื่อใหจิ้ตมีท่ี
เกาะ จิตมนัอาศยัตรงน้ี อาศยัตรงน้ีไม่ใหอ้อกไปรู้ภายนอกต่างๆ เพื่อค าบริกรรม รักษา
จิตไวใ้หจิ้ตมนัทวนกระแสกลบัเขา้มา  

 ฉะนั้น เวลาเราฟังเทศน์อยู ่ ฟังเทศน์ครูบาอาจารยท่์านเทศน์อยู ่ ฟังเทศน์ เทศน์
นั้นก็เป็นธรรม เห็นไหม เทศน์เป็นธรรมมนัเป็นเน้ือธรรม เราก าหนดไวเ้ฉยๆ พอเน้ือ
ธรรมมนัสะกิดใจ อูฮู้ ใจมนัฟูเลยนะ เป็นบางค า แต่ถา้บางค าท่ีมนัยงัไม่สะเทือนใจเราฟัง 
เพราะเทศน์มนัจะเทศน์ต่อเน่ืองไปตลอดเวลา เวลาเราฟังเทศน์เราเอาค าเทศน์นั้นเป็นพุท
โธแทน แต่เราก าหนดรู้ไวเ้ฉยๆ ไม่ใหจิ้ตมนัเร่ร่อน ก าหนดรู้ไวแ้ลว้ฟังเทศน์นั้น  

 น่ีนกัปฏิบติัเขาปฏิบติัอยา่งนั้น เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ เห็นไหม หลวงตาท่าน
บอกว่าพระนัง่น่ี ๓-๔ ชัว่โมง นัง่ฟังน่ิงหมดเลยนะ เพราะตอ้งการเน้ือไง เราเองหาทาง
ออกแลว้มนัอึดอดัขดัขอ้ง มนัไม่มีทางไปเลย ขอคนช้ีทางๆ ค าเทศน์นั้นน่ะมนัจะช้ีบอก 
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มนัเป็นสเตป็เลยตอ้งท าสมาธิข้ึนมา ตอ้งโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 
สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผลไปเร่ือย  

 แลว้ผูท่ี้ปฏิบติัวุฒิภาวะมนัมากมาย คนอยูร่ะดบัไหนมนัก็คอยจงัหวะๆ คอย
จงัหวะมาถึงเราแลว้ มาถึงเราต่อเน่ืองไป พอพน้จากเราไปเป็นของคนอ่ืนแลว้ ของคนท่ี
สูงกว่าแลว้ ท่านจะไปอยา่งนั้น น่ีพดูถึงเวลาฟังเทศน์ เอาเทศน์นั้นเป็นช้ีใหจิ้ตมนัมีทาง
ไป แลว้เราก็ฟังอยา่งนั้น น่ีฟังเทศน์อยา่งนั้น ก าหนดไวเ้ฉยๆ ถูก  

 ถาม   :   ๓. ขณะท างานในชีวิตประจ าวนักระผมท าความรู้ท่ีปลายจมูกไวแ้ลว้อยู่
ท่ีท  างานดว้ย ไม่บริกรรม แบบน้ีถูกตอ้งไหมครับ ควรจะส่งจิตอยูท่ี่งานเลยหรือไม่ 

 ตอบ   :   ไอน่ี้มนัอยู่ท่ีงานหยาบ งานละเอียดไง ถา้มนัอยูท่ี่งานท่ีมนัหยาบๆ นะ 
งานหยาบๆ หมายความว่าเราท าโดยความเคยชินเราก็อยูไ่ด ้ แต่ถา้งานละเอียดเราตอ้งอยู่
กบังาน ถา้งานละเอียดนะงานเสียหาย เราตั้งใจ ตั้งสติแลว้อยูก่บังาน เสร็จจากงานแลว้
เราค่อยมาก าหนด รักษาใจไว ้ไม่ใหม้นัไปกวา้นเอาแต่ไฟมาเผาตวัไง ถา้ท างานแลว้ตั้งใจ
ท าอยา่งนั้น ฉะนั้น น่ีขอ้ท่ี ๓ นะ ทีน้ีขอ้ท่ี ๔ 

 ถาม   :   ๔. เคยฟังจิตคือพุทธะของหลวงปู่ ดูลย ์ 

 ตอบ   :  ทีน้ีค  าว่าหลวงปู่ ดูลย ์ เห็นไหม น่ีสาธยายมาเลยว่าหลวงปู่ ดูลยพ์ดูอยา่ง
นั้น หลวงปู่ ดูลยพ์ดูอยา่งนั้นก็ยกไวท่ี้หลวงปู่ ดูลยท่์านพดูอยา่งนั้น เพราะกรณีน้ี หลวงตา
เวลาท่านเทศน์ท่านก็เทศน์เร่ืองน้ีเหมือนกนั ท่านเทศน์ข้ึนมา ท่านเทศน์ว่าเวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้จะปรินิพพาน เขา้สมาบติัตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย
ฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ เวลาถอยเขา้ถอยออก แลว้นิพพานระหว่างนั้น เวลาหลวงตาท่านเทศน์
ท่านเทศน์บอกว่านิพพาน นิพพานมนัพน้จากสมมุติทั้งหมด นิพพานมนัพน้จากสมมุติ
ทั้งหมด เราก็บอกว่านิพพานคืออะไร? นิพพานมีหรือไม่มี 

 หลวงตาเวลาท่านเอามาเป็นบุคลาธิษฐาน ท่านบอกว่านิพพานมี ค าว่ามี มี
หมายถึงว่ามนัมีธรรมธาตุขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัมี ถา้ไม่มีมนัจะเขา้
สมาบติัไดอ้ยา่งไร? มนัเขา้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานเขา้อยา่งไร? น่ีเพราะ
มนัมีอยูใ่ช่ไหมมนัถึงมาเขา้ฌานได ้ เพราะฌานมนัเป็นอารมณ์ท่ีเวลา ปฐมฌานกคื็อ
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ปฐมฌาน ใครเขา้ปฐมฌานก็คือปฐมฌานเหมือนกนั ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
เหมือนกนั ฌานคือฌาน มนัแสดงตวัไง มนัแสดงตวัเหมือนกบัอากาศ เราเก็บอากาศไว้
ในส่ิงบรรจุอะไร ถา้บรรจุแลว้มนัก็มีส่ิงบรรจุรูปแบบนั้นใช่ไหม  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาหลวงตาท่านเทศน์ท่านจะบอกว่าเป็นการยนืยนัว่านิพพานมี 
นิพพานมีอยู ่แต่มีอยา่งไรล่ะ? เวลามีก็มีคือนิพพาน ส่ิงท่ีพน้ออกไปจากโลกธาตุ ววิฏัฏะ 
พน้ออกไปจากส่ิงท่ีจะบญัญติัไดเ้ลย แต่เวลามาเขา้น่ีไง เวลามาเขา้ฌานสมาบติัแลว้ดบั
ขนัธ์ระหว่างฌานสมาบติั น้ีเป็นบุคลาธิษฐานของหลวงตา  

 ฉะนั้น เวลาของหลวงปู่ ดูลย ์ น่ีหลวงปู่ ดูลยท่์านพดูของท่าน ท่านพดูว่าท่าน
อธิบายไง อธิบายของท่าน แลว้เวลาอธิบายของท่านน่ีเราไปฟัง เราไปฟังแลว้เราก็บอกว่า 
จากการศึกษาว่าหลวงปู่ ดูลยท่์านย  ้าเสมอว่าท่านท ามาทั้งชีวิตก็เพื่อรอเวลาน้ี อนันั้นเราจะ
บอกว่าหลวงปู่ ดูลยเ์วลาท่านเทศนาว่าการเพื่อประโยชน์ แต่เวลาคนฟัง เราไปฟังแลว้เรา
ตีความหมายไง เราตีความไดอ้ยา่งน้ีไง เราตีความไดอ้ยา่งน้ีว่า เห็นไหม หลวงปู่ ดูลยบ์อก
ว่าย  ้าเสมอวา่ส่ิงท่ีท  ามาตลอดชีวิตก็รอเพื่อเวลาน้ี ถา้พดูถึงถา้เราตีความ ถา้เราตีความนะ 
น่ีเวลาเราปฏิบติัมาทั้งชีวิต รอเวลา รอเวลาไหน รอเวลาท่ีมนัจะเขา้สู่ช าระลา้งกิเลสจน
หมดส้ินไป อาสวกัขยญาณพน้ออกไป รอเวลานั้น พอพน้ออกไปแลว้ก็จบ  

 พอจบ จบอะไร? สอุปาทิเสสนิพพาน อนุปาทิเสสนิพพานมีค่าเท่ากนัไง คือพระ
อรหนัตก์็พระอรหนัต ์ แลว้พระอรหนัต์ท่ีมีชีวิตอยูม่นัเป็นประโยชน์ ถา้ยงัท าประโยชน์
ไดม้นัเป็นประโยชน์ไง เพราะพระอรหนัต์ตายแลว้ มนัไม่ใช่ว่าพระอรหนัตต์ายแลว้มนั
จะมีคุณค่ามากข้ึน มนัก็ไม่มี เพราะค าวา่พระอรหนัตแ์ลว้ก็คือจบใช่ไหม ถา้ค าว่าพระ
อรหนัตน์ะ ในเม่ือพระอรหนัตย์งัมีชีวิตอยู่ก็พระอรหนัต ์ พระอรหนัตต์ายไปแลว้ก็พระ
อรหนัต ์ น่ีมนัมีสูงข้ึน ต ่าลงไหม? มนัไม่มี แต่พระอรหนัตถ์า้ยงัด ารงชีวิตอยู ่ จะบอกถา้
รอเวลาน้ี น่ีเป็นความคิดไง เวลาท่านพดูพดูอยา่งนั้น  

 ฉะนั้น อยา่งท่ีว่าจากท่ีการศึกษาประวติัหลวงปู่ มัน่ ก่อนท่ีหลวงปู่ มัน่นิพพานก็
ทรงเขา้ฌานเหมือนกนั อนัน้ีเราไม่เคยไดย้นิว่าหลวงตาท่านพดูอยา่งน้ี แต่เวลาหลวงตา
ท่านเป็นคนอุปัฏฐาก ออกไปจากวดับา้นภู่ ไปอยูท่ี่วดัป่าสุทธาวาส พอลืมตาข้ึนมาแลว้
ท่านก็ก าหนดของท่าน อนัน้ีก าหนดของท่าน เวลาถึงท่ีสุดแลว้ท่านก็ทิง้ธาตุขนัธ์ไป นั้น
เวลาเขา้ฌานหรือไม่ฌาน เพราะถา้อยา่งน้ีป๊ับมนัก็เป็นว่าการนิพพานจะตอ้งมาเขา้ฌาน
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ทั้งหมด ไม่ใช่ เพราะฌานน่ีมนัเป็นเหมือน ฌาน เห็นไหม ฌานมนัเป็นส่ิงท่ีว่าฌาน
สมาบติัมนัมีอยูแ่ลว้ ฤๅษีชีไพรก็เขา้ได ้ ฤๅษีชีไพรก็เขา้ อุทกดาบส อาฬารดาบสกไ็ด้
สมาบติั ๘ เหมือนกนั แลว้พวกน้ีเขาก็มีอภิญญาเหมือนกนั ค าว่าอภิญญามนัไม่ใช่มรรค 
ไม่ใช่ผลไง ถา้มนัไม่ใช่มรรค ไม่ใช่ผล  

 ฉะนั้น เวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกศีล สมาธิ ปัญญา 
ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านไม่พดูถึงเร่ืองฌานไง ทีน้ีท่านไม่พดูถึงเร่ืองฌาน ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม   :   ๔/๑. การดบัขนัธ์เพื่อเขา้สู่อนุปาทิเสสนิพพาน จ าเป็นหรือไม่ครับท่ี
จะตอ้งเขา้ไปดบัในฌาน 

 ตอบ   :   ถา้เขา้ไปดบัมนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่หรอก คือส้ินกิเลสก็คือส้ินกิเลสแลว้ จบ
แลว้ พระอรหนัตจ์ะตายแบบใด จะตายอยา่งไรมนัอยูท่ี่การตายของพระอรหนัต ์ พระ
อรหนัตแ์ต่ละองคต์ายไม่เหมือนกนั ตายไม่เหมือนกนัคือว่าอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคนมนั
ไม่เหมือนกนั ฉะนั้น เวลาอาสวกัขยญาณท าลายอวิชชาจบ จบแลว้  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท าแบบนั้นเพื่อเป็นการยนืยนั ใหเ้รา
มายนืยนักนัว่านิพพานมีอยู ่ ส่ิงท่ีมีอยู ่ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔๕ ปี
เป็นพระอรหนัตม์าตลอด แต่เวลาจะนิพพาน น่ีมาเขา้ฌานสมาบติั พระอนุรุทธะก าหนด
จิตดู ก าหนดจิต น่ีพระอนุรุทธะเป็นผูท่ี้รู้ทางใจ เป็นเอตทคัคะรู้ทางใจ น่ีตามดูแลว้เป็น
คนอธิบายมา ฉะนั้น แลว้เวลาองคอ่ื์นนิพพานล่ะ? เวลาพระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร
ล่ะ? เวลานิพพานก็คือนิพพาน  

 ฉะนั้น ไอน่ี้มนัปลายทางไง เราจะบอกว่าเราไม่ตอ้งสงสัยหรอก เป็นพระอรหนัต์
แลว้จะรู้เอง น่ีเราจะมาตีความเร่ืองการตายของพระอรหนัตก์นัแลว้ ปฏิบติัยงัจบัตน้ชน
ปลายไม่ไดเ้ลย จะบอกว่าพระอรหนัตต์ายอยา่งไร จะตอ้งดบัขนัธ์นิพพานหรือเปล่า ถา้
มนัส้ินกิเลสแลว้ก็จบ เอาท่ีดบัส้ินกิเลส ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม   :   ในการดบัขนัธ์เขา้สู่อนุปาทิเสสนิพพานจ าเป็นจะตอ้งเขา้ไปดบัในฌาน
หรือเปล่า 
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 ตอบ   :   เราบอกฌานน่ีมนัเป็นเร่ืองโลกๆ ฌานน่ีคนท่ีมีกิเลสก็เขา้ได ้แลว้เวลา
พระโสดาบนั พระสกิทาคามี พระอนาคามี แลว้พระอรหนัต ์เวลาถา้เขา้ฌานสมาบติัแบบ
น้ีมนัไม่มีอะไรไปท าใหส้ะเทือนไดเ้ลย แต่ถา้เป็นปุถุชนเขา้ฌานข้ึนมา ไปเจออารมณ์มนั
ออกเลย ไปเจออะไรมนักระทบเลย ฌานคือสมาธิอนัหน่ึง แลว้จิตท่ีมีกิเลสกบัไม่มีกิเลส
นั้นคนละเร่ืองนะ ฌานเป็นฌานนะ ฌานก็คือสมาธิ ปุถุชนก็เขา้สมาธิได ้ พระอรหนัตก์็
เขา้สมาธิได ้พระอรหนัตอ์ยูใ่นสมาธิเลย  

 อา้ว ถา้ผูท่ี้ช านาญอยูใ่นสมาธิเลย อยูใ่นสมาธิตลอด อยูใ่นธรรมตลอดเลย อา้ว 
มนัเป็นชั้นๆ เขา้ไป แลว้เราก็ไปบอกว่าฌานก็คือฌาน พระอรหนัตก์็ตอ้งมาเขา้ฌาน 
ปุถุชนก็ตอ้งเขา้ฌาน ก็เลยวา่ปุถุชนคนหนา คนมีกิเลสก็ตอ้งมาเขา้ฌาน แลว้พระอรหนัต์
ท  าไมตอ้งมาเขา้ฌานอีกล่ะ? พระอรหนัตจ์ะเขา้ก็ได ้ จะไม่เขา้ก็ได ้ หรือจะเป็นฌานอยู่
แลว้ก็ได ้ เพราะจิตไม่มีกิเลสแลว้ท าอะไรก็ได ้ มนัอยูใ่นสถานะไหนก็ได ้ ฉะนั้น ไม่ตอ้ง
เอาส่ิงน้ีมาเทียบกนั น้ีเพียงแต่ว่ามนัเป็นท่ีโจทย ์โจทยถ์ามมาอยา่งน้ี คือเอกสารมาอยา่งน้ี
ก็ตอ้งตอบแบบน้ี มนัไม่มีทางตอบแบบอ่ืนไง 

 ฉะนั้น จะบอกว่าเพราะตั้งโจทยผ์ดิ ตั้งโจทยผ์ดิคือความรู้ความเห็นเขา้ใจอยา่งน้ี
ว่าเป็นพระอรหนัตแ์ลว้จะตอ้งเขา้ฌาน ถา้เป็นอยา่งนั้นจริงผมจะไดฝึ้กฌานไวก่้อน ยงัไม่
ตอ้งฝึก เอาบอกว่าฌานก็คือสมาธิอนัหน่ึง แลว้จิตท่ีมีกิเลสไม่มีกิเลสเป็นอีกเร่ืองหน่ึง จิต
ท่ีมีคุณธรรมมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง  

 ฉะนั้น เวลาจะมาเขา้ฌาน น่ีหลายๆ มุมมอง หลายๆ วุฒิภาวะมาเขา้ฌาน ทีน้ี
เพียงแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเขา้ฌานสมาบติั มาดบัขนัธ์ท่ีน่ีเพื่อเป็นการ
ยนืยนั เหมือนกบัลาแลว้ หลวงตาท่านบอกว่ามนัเป็นลวดลายขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แสดงออกในการท่ีว่าเราจะละทิง้หมดแลว้ ละทิง้กิเลสมาแลว้จากสาม
โลกธาตุ เวลาจะนิพพานยงัมาท าใหดู้อีกนะ ท าใหพ้ระอนุรุทธะยืนยนัว่าเป็นสัจจะ ให้
เห็นว่าจบส้ินแลว้ น่ีคือพระอรหนัต ์ 

 แต่ไอพ้วกเราไอเ้ขา้ฌาน เขา้ฌานฤๅษีชีไพรก็เขา้ฌาน พวกเกจิอาจารยเ์ขาก็
เขา้ฌาน เขา้ฌานท าฤทธ์ิท าเดช ท าเป็นเคร่ืองรางของขลงัอยู่น่ี พวกน้ีพวกเกจิอาจารยเ์ขา
ก็เขา้ฌาน ฉะนั้น ฌานส่วนฌาน จิตมีระดบัคุณภาพ จิตท่ีมีคุณธรรมอีกเร่ืองหน่ึง  
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 ถาม   :   ๔/๒. แทจ้ริงแลว้ฌานมีความจ าเป็นหรือไม่ครับในการปฏิบติัเพื่อบรรลุ
ถึงพระนิพพาน เพราะหากจ าเป็นจะไดฝึ้กไวแ้ต่เน่ินๆ  

 ตอบ   :   ฌานมนัก็เป็นฌานใช่ไหม ว่าเป็นฌาน ในพระไตรปิฎกก็มีเร่ืองฌาน
เหมือนกนั แต่โดยแทจ้ริงแลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะบอกว่าศีล สมาธิ 
ปัญญา น้ีครูบาอาจารยข์องเราเร่ืองฌานท่านไม่ค่อยพดูถึง เพราะเร่ืองฌานคือการเพ่ง
กสิณ ถา้เพ่งกสิณแลว้จิตมนัส่งออก จิตส่งออกแลว้ เขา้ปฐมฌาน ทุติยฌาน เร่ืองสมาบติั
ผูท่ี้ท  าไดเ้ขาจะรู้ แลว้มนัชดัเจนมาก แลว้ท าแลว้ แหม มนัถือตวัถือตนนะ มนัถือว่า เออ 
ฉนัก็หน่ึงในตองอนูะ เออ ฉนัก็ท  าได ้แลว้มนัมีฤทธ์ิ มีเดช มนัอยากรู้ อยากเห็น มนัท าให้
จิตมนัเป็นภาระ คือว่ากิเลสมนัร้ายอยูแ่ลว้ แลว้ไปท าตนเองใหมี้อิทธิพล มีก าลงั มีสัจจะ 
มนัก็ยิง่ถือตวัถือตน มนัยิง่จะเขา้มาสู่อริยสจัยาก เขา้มาสู่สัจธรรม เขา้มาสู่พิจารณากาย 
เวทนา จิต ธรรมยาก แต่ถา้ท าสมาธิมนัสมควรแก่การงานแลว้มนัยอ้นกลบัเขา้มา 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าถา้เป็นฌาน เราจะบอกว่าไม่จ าเป็นเลย บางคนนะเขาว่าจริตนิสัยไง 
ถา้จริตนิสัยของคนถา้มนัมาทางนั้น เห็นไหม พระพุทธเจา้ถึงเปิดไว ้ ๔๐ วิธีการ เพราะ
คนเรามนัท าเวรท ากรรมมามหาศาล ทุกคนเวียนว่ายตายเกิดมาร้อยแปด ใครท าบุญท า
กรรมส่ิงใดมาพระพุทธเจา้บอกว่าส่ิงนั้นเป็นอดีต แลว้จะท าความสงบของใจเขา้มามนั
อยูท่ี่วิธีการ ถา้คนท่ีเป็นพวกชอบฤทธ์ิชอบเดชเขาจะเขา้มาทางฌาน ถา้คนท่ีโดยมี
คุณธรรมเขาจะเขา้มาทางสมาธิ เขา้มาสมาธิ ๔๐ วิธีการ น่ีพระพุทธเจา้เปิดไวก้วา้งหมด
เลย ฉะนั้น บอกว่าไม่จ าเป็นเลย คนท่ีเขาถนดัล่ะ? แลว้คนท่ีเราไม่ถนดัเราจะท าอยา่งนั้น
ไหม?  

 ฉะนั้น โดยพื้นฐาน ศีล สมาธิ ปัญญา ท าสมาธิเขา้มา ฉะนั้น ท าสมาธิ ท  าความ
สงบของใจเขา้มา ถา้ฌานมนัสงบ สงบแลว้มนัอยากออก สงบแลว้มนัจะส่งออก แลว้เรา
จะบงัคบัไวอ้ยา่งไรได ้ ฉะนั้น เวลาเป็นพระอรหนัตแ์ลว้มนัไม่ตอ้งไปท าฌานอีกหรอก 
ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ตอ้งฝึกฌานไวเ้ลย กลวัพระอรหนัตต์ายไม่ได ้ จะตอ้งเป็น
พระอรหนัตต์ลอดไป ไม่มีการดบัขนัธ์ ไม่ตอ้งห่วง เด๋ียวรู้เอง  

 ฉะนั้น ถา้เราจะเอาความแน่นอน เอาความท่ีไม่มีความผดิพลาดเราท าสมาธิมา ท า
สมาธิเขา้มาเลย แลว้มนัเป็นทางตรงไง ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นมรรคเลย แต่ถา้เป็นฌาน 
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ฌานตอ้งพยายามบงัคบัใหม้นัเขา้มา บงัคบัใหท้วนกระแสกลบัเขา้ไปสู่ปัญญา อนันั้นพดู
ถึงนะ ไอน่ี้มนัตน้ทาง ปลายทาง  

 ถาม   :   ๕. เคยไดย้นิหลวงพ่อพดูอยูบ่่อยๆ ว่าการภาวนายากอยูส่องคราว คราว
หน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ อีกคราวหน่ึงคือส้ินกระบวนการ 

 ตอบ   :   ฉะนั้น เขาบอกว่าแลว้กระบวนการแห่งอรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ เขา
บอกว่านิพพาน ๑ อนัสุดทา้ยมนัยากคือยากนิพพาน ๑ แลว้นิพพาน ๑ มนัจะเป็นไปเลย 
หรือมนัจะเป็นอตัโนมติัมนัเป็นอยา่งไร มรรค ๔ ผล ๔ ท่ีพดูว่าสองคราว เพราะการ
ปฏิบติั เวลาเราพดูไว ้ น่ีเราพดูไวเ้พราะว่าเราก็ลม้ลุกคลุกคลานมาเยอะ แลว้เวลาฟังเทศน์
หลวงตาแลว้มนัชอบ หลวงตาท่านพดูเอง ค าน้ีเราจ าข้ีปากหลวงตามา หลวงตาบอกการ
ปฏิบติัมียากอยู ่ ๒ คราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ กบัคราวหน่ึงคือคราวสุดทา้ย เพราะ
ท่านปฏิบติัมาแลว้ท่านเผชิญมา  

 ไอเ้ราปฏิบติัแลว้เราก็เห็นดว้ย ว่าอยา่งนั้นเถอะ เราเห็นดว้ย จะบอกว่า แหม 
เหมือนกนัเด๋ียวจะหาว่า แหม เวลาคนอ่ืนพดูถึงหลวงตา แหม ไปด่าเขาเลย เวลาตวัเองว่า
จะท าได ้ เราเห็นดว้ย เวลาลม้ลุกคลุกคลาน บอกท าทีแรก โอโ้ฮ มนัทุกขย์ากมาก เพราะ
อะไร? เพราะคนท างานไม่เป็น แต่พอไปแลว้มนัก็พอไปได ้ แลว้ไปสุดทา้ยแลว้ไปติด
หมด ไปติดหมด หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ บวั หลวงตาไปแกห้มด แลว้ตวัท่านเองท่านก็แกต้วั
ท่านเอง  

 ฉะนั้น ว่ามนัยาก ยากอยูส่องคราว คราวหน่ึงคือคราวเร่ิมตน้ กบัคราวหน่ึงคือ
คราวสุดทา้ย ท่ีพดูน้ีพดูเป็นคติไว ้ พดูใหค้นไดฟั้งไว ้ เวลาใครปฏิบติัแลว้ใหร้ะวงัไง พดู
ใหร้ะวงัหน่ึง พดูไม่ใหน้อ้ยใจหน่ึง นอ้ยใจเหมือนพวกเราน่ี เวลาปฏิบติัเร่ิมตน้ ลม้ลุก
คลุกคลานตลอดเลย มนัจะนอ้ยใจไง เราจะบอกว่ามนัยากมนัยากคราวน้ี แต่พอมนั
ท างานเป็นเด๋ียวมนัก็ไปได ้ ฉะนั้น มนัยากมนัยากอยูส่องคราว เอาเร่ิมตน้ตรงน้ี แต่เขา
บอกว่า 

 ถาม   :   แลว้ถา้มนัไม่ยาก แลว้มนัจะเป็นอตัโนมติัไปเองหรือไม่ ใหห้ลวงพ่อ
อธิบายดว้ย 
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 ตอบ   :   เวลาเทศน์ เวลาเทศน์ถึงกระบวนการของมนั เวลาครูบาอาจารยท่์าน
เทศนาว่าการนะ อยา่งเช่นหลวงตาท่านพูดถึงหลวงปู่ มัน่ไง ท่านจะเทศน์ถึงว่าท าสมาธิ
เขา้มายกข้ึนสู่โสดาปัตติมรรค ยกข้ึนสู่โสดาปัตติมรรค ถา้มนัสมุจเฉทปหานมนัก็ไปสู่
โสดาปัตติผล ยกข้ึนสู่สกิทาคามิมรรค เวลามนัสมุจเฉทปหานก็เป็นสกิทาคามิผล ยกข้ึน
สู่อนาคามิมรรค ถา้มนัผลส าเร็จสมุจเฉทปหานก็เป็นอนาคามิผล ยกข้ึนสู่อรหตัตมรรค 
เวลามนัสมุจเฉทปหานมนัก็เขา้สู่อรหตัตผล  

 น่ีมรรค ๔ ผล ๔ อรหตัตมรรค อรหตัตผลมนัอยูร่ะหว่างการกระท า แต่มนั
นิพพาน ๑ พอมนัจบกระบวนการแลว้มนักเ็ขา้สู่นิพพาน ๑ แลว้เขา้เขา้อยา่งไร? มนัรู้ของ
มนัเอง มนัรู้ของมนัเอง น่ีมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์
ท่านจะมีของท่าน เพียงแต่ว่าผูฟั้งไง ถา้ผูฟั้งมนัมีความจ าเป็น มนัปฏิบติัแลว้มนัอยู่
ระหว่างน่ี มนัก็พยายามจะตามๆๆ ไป มนัจะเอาตรงน้ีเป็นแนวทาง ถา้พดูยงัไม่เป็นนะ 
โอโ้ฮ พดูอะไรซ ้ าๆ ซากๆ วนไปวนมา พดูอยูน่ัน่แหละ มรรค ๔ ผล ๔ อะไรวนอยูน่ัน่
แหละ  

 น่ีเวลาคนไม่เป็นมนัก็คิดอยา่งนั้นแหละ แต่ถา้คนเป็นเขาหาฟังเทศน์อยา่งน้ี เขา
หาครูบาอาจารยท่ี์เป็น เราหาครูบาอาจารยท่ี์ท่านบอก มนัเป็นวิวฒันาการของมนั มนัเป็น
วิธีการ อริยสัจ มนัเป็นวิวฒันาการของอริยสัจ มนัเป็นท่ีว่าจิตน้ีกลัน่มาจากอริยสัจ ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ ถา้มนักลัน่ออกมาจากอริยสัจมนัก็จบไง 
อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ อาสวะส้ินไป กระบวนการของจิตมนัส้ินกิเลสไป น่ีมนัเป็น
อยา่งนั้น 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีถามมามนัเป็นปลายทาง ภาวนาน่ีพุทโธยงัตั้งไวป้ลายจมูกอยูเ่ลย แลว้
มนัจะท าฌานไวร้อนิพพานแลว้ ฉะนั้น ตน้ทาง ปลายทาง เห็นไหม ตน้ทาง ปากทาง เรา
พยายามฝึกฝนของเราข้ึนมา เราก็มีโอกาส เกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพุทธศาสนา มี
สังคมปฏิบติัไง มีครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั มนัมีท่ีปรึกษา เขาเรียกวา่คบ
บณัฑิต บณัฑิตจะพากนัไปในส่ิงท่ีดีๆ โลกเขาก็พากนัร่ืนเริงอยูก่บัทางโลก มีครูบา
อาจารยท่์านปฏิบติัแลว้ท่านร่ืนเริงอยูใ่นธรรม  

 เราก็มีครูบาอาจารยเ์ป็นสหธรรมิก เป็นผูช้ี้ทาง เป็นบณัฑิตคบบณัฑิต ชกัจูงกนั
ไปสู่ความดีงาม ชกัจูงกนัไปสู่การประพฤติปฏิบติั แลว้มีความเขม้แขง็ มีความอดทน มี
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การกระท าของเรา น่ีมีความเพียรชอบ งานชอบ ความระลึกชอบ มีความชอบธรรมไง 
มนัมีความชอบธรรมเพราะมนัมีความพอใจจะท า ถา้มนัไม่มีความชอบธรรม ท าอะไรไป
ท าดว้ยการบงัคบั ท าดว้ยการขู่เขญ็ มนัท าดว้ยความแหง้แลง้ ท  าดว้ยความทุกขย์ากทั้งนั้น
แหละ แต่ถา้เราท าดว้ยความชอบธรรม ท าดว้ยความพอใจ เราท าเพื่อประโยชน์กบัเรา ถา้
ท าเพื่อประโยชน์กบัเรา แลว้ถึงปลายทางแลว้มนัจะรู้เองว่าจะตอ้งท าฌานหรือไม่ท าฌาน 
เอวงั 


