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แก้ให้ถูก 

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “แก้ภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ต้องขอบพระคณุพระอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่ที่ได้กรุณาตอบ
ค าถามในค าตอบที่ชื่อว่า “นอกใจ” ผมได้ฟังแล้วขนลกุทกุครัง้ที่พระอาจารย์กรุณากระแทก จน
รู้สึกว่าตวัเองนีโ้งเ่ขลานกั แต่ที่โง่มากกว่านัน้ก็คือยงัเกิดความไม่กระจ่างในการดจูิต ขอความ
กรุณาพระอาจารย์ตอบค าถามดงันีค้รับ 

๑. เม่ือจิตสงบแล้ว เม่ือมีสิ่งใดที่เห็นได้เด่นชดั ก็ยกสิ่งนัน้ขึน้มาพิจารณาใชไ่หมครับ 

๒. เม่ือพิจารณาไปแล้วมนัยงัไม่กระจ่างแจ้ง แต่จิตมนัถอนออกจากการพิจารณา 
เรียกว่าก าลงัจิตอ่อน ให้กลบัมาพทุโธเพ่ือสะสมก าลังก่อน แล้วกลบัไปพิจารณาใหม่ ถกูต้อง
ไหมครับ 

ขอแค ่๒ ค าถามก่อน ระยะทางยงัอีกไกล ค่อยเป็นคอ่ยไปครับ ขอความกรุณาหลวงพ่อ
ด้วย 

ปล. ตัง้แต่ภาวนามา ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานดีขึน้ (หมายถึงท างานผิดพลาด
น้อยลง) ด าเนนิชีวิตด้วยความมีสติ มีความสขุในการปฏิบตัิภาวนาครับ ขอบพระคณุพระ
อาจารย์มากครับ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามอารัมภบทว่า ถกูใจมากที่หลวงพ่อตอบเร่ือง “นอกใจ” 

ค าว่า “นอกใจ” คือเวลาปฏิบตัิแล้วมนัส่งออก มนัอยู่นอกจากใจ นอกจากหวัใจไง ถ้า
นอกจากหวัใจ มนัเป็นปกติ มนัเป็นข้อเทจ็จริง ข้อเทจ็จริงของคน มนัมีความคิด ความคิดมนั
ส่งออก 
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ค าว่า “ส่งออก” นีเ้ป็นศพัท์ของกรรมฐาน ศพัท์ของกรรมฐานว่าจิตส่งออก ความคิดนี ้
มนัส่งออก ค าว่า “ส่งออก” เป็นศพัท์ของกรรมฐาน แต่ถ้าเป็นทางโลก การสง่ออกคือส่งสินค้า
ข้ามประเทศ การส่งออก ส่งไป เราส่งยานอวกาศไปดวงจนัทร์ นี่การส่งออก 

“แต่นีไ้ม่ได้ส่ง ก็มนัอยู่ที่ความคิดฉัน” 

ค าว่า “ส่งออก” นีเ้ป็นศพัท์ของกรรมฐานไง เวลามนัแว็บออกนี่เขาเรียกว่าส่งออกแล้ว นี่
คนที่เขาไวไง แต่ค าว่า “ส่งออก” เราก็คิดไง ส่งออกใช่ไหม ส่งออกก็ต้องระบบขนส่ง จะสง่ออก 
จะด่านไหน จะไปมาเลเซียต้องด่านสะเดา ถ้าจะไปลาวก็ต้องหนองคาย ถ้าจะไปพม่าก็ไปแม่
สอด เราจะส่งไปไหนล่ะ จะสง่ออกไปไหน 

เวลาคิดกนัมนัอยู่ที่มาตรฐานของหวัใจ อยู่ที่ความคิดของคน ถ้าความคิดของคนพฒันา 
ความคิด ลกูศิษย์กรรมฐาน ค าว่า “ส่งออก” ก็เข้าใจ ทีนีพ้อเข้าใจป๊ับ เวลาเราปฏิบตัิแล้วถาม
ปัญหามา ถ้าถามปัญหามาบอกว่า เวลาภาวนาไปแล้วรู้อย่างนัน้ๆ มนัถกูต้องหรือไม่ 

ถ้ามนัถกูต้องหรือไม่ เราถึงบอกว่ามนันอกหวัใจ นอกหวัใจคือว่าถ้ามนัเกิดนิมิตการ
ออกไปมนันอกหวัใจ เราจะต้องกลบัมาพทุโธๆ เข้ามาในใจของเรา ถ้าเข้ามาในใจของเรา เข้า
ไปแล้วงงนะ  

เวลาเราปลกูบ้านนะ เราสร้างบ้านของเราเอง เร่ืองในบ้านของเรา เราไม่ค่อยเข้าใจ
หรอก แต่ถ้าเร่ืองของสงัคมนี่เกง่มากเลย เวลาไปร้านกาแฟ ไปเจอเพ่ือน ถ้าเพ่ือนถามอะไร 
ตอบได้ทกุเร่ืองเลย แตเ่ร่ืองในบ้านตวัเองยงัแก้ไม่ตก ยงัแก้เร่ืองของตวัเองไม่ได้เลย แต่ถ้าลอง
ไปร้านกาแฟ ไปนัง่คยุกนั เพ่ือนถามทกุปัญหาได้หมด ตอบได้หมด เคลียร์ปัญหาให้คนอ่ืนได้
หมดเลย แต่ปัญหาของตวัเคลียร์ไม่ได้ ทกุข์อยู่คนเดียวไง นี่ไง นอกใจ นอกใจเร่ืองของคนอ่ืนไง 
เร่ืองของคนอ่ืน เราเข้าใจหมด เรารู้หมด แต่เร่ืองของตวั เราไม่รู้ 

แต่ถ้าในใจ บ้านของเรา ท าไมเราจะไม่รู้ เป็นคนออกแบบเอง ช่างจะสร้าง บอกให้สร้าง
ตามที่เราพอใจ แล้วตรงไหนที่จะใช้งานอย่างไร เราสัง่ไว้เอง เราเป็นคนบอกไว้เอง แล้วเราท า
ของเราเอง นี่ในใจ ในใจมนัจะเข้าใจไง มนัจะเข้าใจเร่ืองตรงนีไ้ง 
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ฉะนัน้ ค าว่า “นอกใจ” คือนอก ออก ส่งนอก พอส่งนอกไป พอส่งนอก มนัเถียง นกั
ปฏิบตัิจะเถยีงว่า “หลวงพ่อคอยจบัผิดแต่คนอ่ืนนะ อะไรก็ผิดไปหมดเลย ส่งออกๆ มนัจะ
ส่งออกที่ไหน ก็คิดอยู่คนเดียว มนัส่งออกไปไหน โอ๋ย! หลวงพ่อนี่ใช้ไม่ได้เลย” นี่วฒุิภาวะคนยงั
ไม่เท่ากนั แต่พอวฒุิภาวะคนเท่ากนันะ เร่ืองนีม้นัจะซาบซึง้มาก 

ฉะนัน้ เวลาคนมาถามปัญหาไง ทกุคนจะถามปัญหา “หลวงพ่อ อย่างนี ้ๆ  ถกูไหม” 

ถกู พอถกู เขาว่าได้โสดาบนัเลย ทกุคนออกจากเราไปนะ “อ้าว! ก็หลวงพ่อบอกว่าถกู
ไง” 

ค าว่า “ถกู” ถกูหมายถึงว่า พืน้ฐานถกูไหม แม้แต่โยมเข้าวดั ก้าวเข้ามาในวดันี่ถกูไหม 
ถกู เพราะโยมมาถกูวดัเรา แต่ถ้าโยมไม่ก้าวเข้ามาในวดัเลย โยมก็จะก้าวไปเร่ืองโลก ก้าวไปสมุ
หวัใจ ก้าวไปเอาความเร่าร้อนมาเผาหวัใจ ถ้าอย่างนัน้น่ะไม่ถกู แค่เดินเข้าวดั เดินออกจาก
ความเร่าร้อนนัน้มาเข้าสู่ความสงบ มาเข้าสู่ความสงบระงบั อย่างนีถ้กูไหม ถกู 

โยมเพ่ิงก้าวเข้ามาในวดันะ ถกูแล้วโยมได้อะไร ก้าวเข้ามาในวดั ไม่รู้หรือ เดินเข้ามาใน
วดัยงัหลงเลย ไปไม่ถกูหรอก เพราะไม่เคยเข้าวดันัน้นะ่ 

นี่ถกูไหม ถกู เข้าวดัมาถกูไหม ถกู แต่โยมรู้ไหมว่าในวดัมนัมีตรอกซอกซอยไปตรงไหน 
กุฏิร้านเขาแบ่งกนัอย่างไร โยมรู้ไหม แล้วโยมก็ยงัไม่รู้เลย แล้วบอกถกู...ถกูก็เข้าวดัมาถกูไง 

น่ีไง จะบอกว่า แก้ภาวนาไง เราบอกว่าเราจะแก้ให้ถูก ถ้าแก้ให้ถูก สิ่งที่ท ามา
นัน้ถูกไหม โดยพืน้ฐานท ามาถูกไหม ถูก ถูกแล้วท าอย่างไรต่อ ถูกแล้วพยายามหา
ประสบการณ์ 

ถ้าเราภาวนาไปแล้วมนัถกูมนัผิด เห็นไหม มนัถกูมนัผิด ถ้ามนัผิด เรารู้ว่าผิดพลาดแล้ว
เรากจ็ะละวางมนั แล้วท าให้มนัถกูต้องขึน้ไป พอถกูต้องขึน้ไป พอสงูขึน้ไป มนัก็มีผิดดกัอยู่
ข้างหน้าอีกแล้ว มนัมีความผิด ความที่เราไม่เข้าใจดกัอยู่ข้างหน้าเลย แต่ถ้ามนัยงัมาไม่ถึง ไม่
ต้องไปห่วง ไม่ต้องกงัวลไง เราถึงบอกว่าถกูไง 

เราบอกว่าถกู แต่สิ่งทีเ่อ็งจะเผชิญ สิง่ที่เอ็งจะได้พบข้างหน้านัน้ยงัอีกมหาศาลเลยนะ 
แต่ถ้าอีกมหาศาล วางไว้ก่อน 
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เวลาพูด เวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์มานะ เวลาหลวงตาท่านกลับไปหาหลวงปู่
มั่น ท่านบอกว่าออกไปวันสองวันก็กลับแล้ว เพราะไปหาหลวงปู่ มั่น หลวงปู่ มั่นท่านให้
ก าลังใจ เวลาท่านพูด มันฮึกมันเหิม ไปอยู่คนเดียวนะ คิดเองไม่ได้ ท าเองไม่ได้ คอตก
นะ ท่านก็พยายามจะกลับไปหาหลวงปู่ มั่นเพ่ือให้หลวงปู่ มั่นได้เทศน์ให้ฟัง เขาเรียกว่า
ไปชาร์จไฟ น่ีก็เหมือนกัน เราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านพยายามจะให้
ก าลังใจ 

อนันีก้็เหมือนกนั เวลามาถามปัญหา ไอ้เราก็อยากจะให้ก าลงั อยากจะให้ความชุ่มชื่น 
อยากให้คนอาจหาญ อยากให้คนมีก าลงั 

“ถกูไหม” 

“ถกูๆๆ” 

ถกูตรงนี ้ค าว่า “ถกู” เพราะมนัมา จะว่าผิดได้อย่างไร ไม่ผิด เขาจะมีประสบการณ์อะไร
มาถามเรา เขาปฏิบตัิมาอย่างนีถ้กูไหม ถกู แล้วข้างหน้าต่อไปอย่างไรล่ะ แล้วถ้าถกูนะ 
ข้างหน้าต่อไป ถ้าถกูแล้ว ถ้าเราก าหนดพทุโธต่อเนือ่งขึน้ไป แล้วเราใช้สติปัญญามากขึน้ไป 
เห็นไหม 

เขาว่าแก้ให้ถกูไง แก้ให้ถกูแล้วถกูอย่างไรล่ะ แก้ให้ถกูแล้วถกูอย่างไรล่ะ 

เราเปรียบนะ เปรียบเหมือนคนทอดแห เวลาคนทอดแห เราจะสอนให้คนทอดแห เห็น
ไหม ต้องจบัให้ดีนะ แล้วพอเราเหวี่ยงออกไป แหมนัจะกางออกนะ เพ่ือทอดเอาปลานะ แล้วเรา
ทอดแห เราท าของเราเต็มที่ เวลาเราเหวี่ยงออกไป โอ้โฮ! แหมนับานเต็มที่เลย แต่มนัไม่มีปลา 
เวลาสาวขึน้มา แหเปล่าๆ ไม่มีปลาเลย นี่ไง ทอดแหถกูไหม ถกู แต่ได้ปลาหรือเปล่า ยงั 

นี่ก็เหมือนกนั เราท าถกูไหม ถกู แต่เราท านี่มนัต้องมีประสบการณ์ ท าแล้วมนัต้องมีสต ิ
มนัต้องมีสมาธิ มีสมาธิคือความอบอุ่น แล้วถ้าเกิดจบักิเลสได้ จบักเิลสได้คือเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัจบักเิลสได้ นัน้น่ะมนัเป็นแหล่งที่ว่ามีปลา ยงั
ไม่ได้ปลานะ มนัเป็นแหล่งที่มีปลา เราเห็นสติปัฏฐาน ๔ เราจบักิเลสได้ แต่ถ้าเราพิจารณาไป 
เวลามนัปล่อย เราได้ปลาซิวปลาสร้อย แต่เราพิจารณาซ า้แล้วซ า้เล่า เวลามนัขาด นัน่น่ะเราได้
ปลาบึกเลย ตวัใหญ่ๆ เลย นี่ไง เวลาถกู มนัถกูมาแต่ละขัน้ตอนไง 
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แก้ให้ถกูๆ ฉะนัน้ สิ่งที่แก้ก็แก้ให้ถกู ท าให้มนัถกู แล้วทกุคนจะท าถกูหมดหรือ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ๖ ปี ไปศึกษากบัเขา เขาก็ยงัชกัน ากนัไป แต่ก็
พยายามจะแก้ไขขึน้มาให้มนัถกู เห็นไหม แก้ให้ถกูๆ ถ้าแก้ให้ถกู มนัค่อยด าเนินการขึน้ไปเป็น
ชัน้เป็นตอนขึน้ไป 

ค าว่า “ถกู” เวลาโยมมาถามปัญหานะ พอเจอหน้าครัง้แรกเลย บอกผิด ผิดหมดเลยนะ 
แล้วโยมจะท าอย่างไรกนัล่ะ 

แล้วบอกว่าถกูไหม ถกู ถกูเพราะได้ท ามา ถกูเพราะได้ทอดแห แหมนักางออกไป แต่ได้
ปลาไม่ได้ปลา มนัยงัไม่ได้ ถ้ายงัไม่ได้ เราก็ต้องพยายามทอดต่อไป ทอดต่อเนื่องต่อไป ทีนีจ้ะ
ได้ปลาไม่ได้ปลา มนัก็อยู่ที่อ านาจวาสนาของคนนะ ถ้าอ านาจวาสนาดี มนัไปที่ปลาชุกชุม ไปที่
เขตอภยัทานหน้าวดั ลองทอดไปสิ หน้าวดั เขตอภยัทาน เขาเลีย้งปลาไว้ ให้คนไปเลีย้งปลา 
เหวี่ยงไปเลย นัน่น่ะ เขตนัน้นะ่เขตที่มนัจะได้ปลา บารมีของคน แต่ของเรามนัอยู่ที่แห้งแล้ง มนั
ไม่ได้ปลาเลย 

ฉะนัน้ ค าถามนะ “๑. เม่ือจิตสงบแล้ว เม่ือมีสิ่งใดที่เห็นเด่นชดั ก็ยกสิง่นัน้ขึน้มา
พิจารณาใชไ่หม” 

ใช่ เร่ิมต้นค าว่า “จิตสงบ” ครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่าน
บอกท าความสงบของใจให้ได้ก่อน ท าความสงบของใจให้ได้ก่อน ท าความสงบของใจ
น่ีนะ มันมีผลมหาศาลเลย 

ผลมหาศาล หมายความว่า เวลาเราบวชพระมาแล้ว จิตใจเรายงัฟุ้งซ่านอยู่ มนัคิด
ออกไปนอกเร่ืองนอกราว มนัร้อน มนัร้อน มนัมีแต่ความทกุข์ความยาก มนัแบกโลก คนแบก
โลกไว้ทัง้ใบเลยนะ เพราะมนัคิดจินตนาการไปได้หมด คนแบกโลก โลกมนัหนกันะ มนัทบัเอา
ตวัแทบแบนเลย แต่พทุโธๆๆ จนมนัสงบ คนไม่แบกโลก มนัสามารถสละโลกได้ คนที่สามารถ
สละโลกได้ มนัจะมีความสขุขนาดไหน 
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ท าจิตให้สงบ ท าจิตให้สงบเพ่ือให้พระเป็นพระที่ดไีง ถ้าพระ ถ้าจิตสงบแล้ว พระอยู่ใน
ศีลในธรรม ถึงเป็นพระ พระที่ดี ถงึจะเป็นสมมตุิสงฆ์ เป็นปถุชุน แต่เป็นพระที่ด ี ถ้าเป็นพระที่ด ี
มนัมีความสงบร่มเย็นแล้ว 

ฉะนัน้ ท าความสงบของใจให้ได้ก่อน ท าความสงบของใจให้ได้ก่อน 

หนึ่ง จิตใจมนัสงบ พระนัน้มนัจะมีที่อยู่ ที่อยู่ในชีวิต ชีวิตพระไม่เดือดร้อน แล้วเวลาอยู่
ในสงัคมของพระ สงัคมของพระด้วยกนัเป็นหมู่คณะ ถ้าสงัคมของพระ ๔ องค์ ๕ องค์ ๖ องค์ ๗ 
องค์ ๑๐ องค์ขึน้ไป มนัอยู่กนัด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส มนัอยู่กนัด้วยความไว้วางใจ มนัไม่ได้
อยู่ด้วยความหวาดระแวง ถ้าอยู่ด้วยความหวาดระแวง เราจะไปภาวนาอะไรล่ะ 

นิวรณธรรมมนักางกัน้สมาธิ เราระแวงไปหมดเลย เราภาวนาจะผิดหรือถกู เราอยู่นี ่ เรา
ท าข้อวตัรหรือยงั พระองค์อ่ืนเขาจะมองเราว่าอย่างไร เราท าไปแล้วจะสะเทือนพระองค์นัน้ไหม 
พระองค์นัน้เขาอยู่แล้วเขาจะคิดอะไรกบัเรา...โอ้โฮ! ตายเลย แบกโลกๆ 

เราจะวางโลก เห็นไหม ถ้าจิตสงบ มันสงบได้ มันวางหมดนะ พระเราก็เป็น
สหธรรมิก เป็นศากยบุตรด้วยกัน เป็นพระด้วยกัน เราถือธรรมวินัย เราท าตามธรรม
วินัย แล้วมีครูบาอาจารย์ท าเป็นแบบอย่าง เราจะเน้นค าว่า “เมื่อจิตสงบแล้ว” ครูบา
อาจารย์ของเราท่านมองตรงนี ้

ที่เราท าความสงบของใจกนั ที่ว่าท าสมาธิๆ...ไม่ใช ่

ท าสมาธิ ท ามาเพ่ือท าความสงบ แต่ศาสนาพทุธสอนเร่ืองธรรม องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรม องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ากราบธรรม สจัธรรมค าสัง่สอน
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ได้สอนเร่ืองท าสมาธิ 
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอนให้เป็นคนดี สอนให้สมัมาทิฏฐิ ถ้าเป็นสมาธิก็เป็น
สมัมาสมาธิ ถ้าเป็นปัญญาก็เป็นสมัมาปัญญา 

สัมมาๆ สัมมาปัญญา ปฏิบัติเพ่ือปัญญา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา 
ปัญญาจะรู้แจ้งจะแทงทะลุปรุโปร่งไป พระพุทธศาสนาสอนไปนู่น แต่มันก็ต้องอาศัย
พืน้ฐานนี ้อาศัยจิตสงบ จิตสงบเพราะจิตมันเป็นคนท าไง 
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ทีนีไ้อ้พระที่ภาวนาก็ “ท าสมาธิๆ” 

เขาท าความสงบของใจ เขาท าใจให้สงบ ท าให้มีความสขุ ท าให้สงบระงบั แล้วเอาความ
สงบระงบัแล้ว ค้นคว้าหาการงานของเรา หาวิปัสสนาของเรา ท าหน้าที่การงานของเราต่อไป 
ไม่ใช่สมาธิเป็นเป้าหมาย สมาธิเป็นความสงบของใจ ท าสมาธิ ท าเพ่ือความสงบระงบั ความ
สงบระงบัแล้วเราจะใช้ปัญญาต่อเนื่องกนัไป 

ฉะนัน้ ถ้าจิตสงบแล้ว เพราะเราท าจิตสงบแล้ว สงบจริงหรือเปล่า แล้วบอกท าจิตสงบ
แล้ว แต่จิตสงบแล้วกบัหลวงพ่อพดูคนละเร่ืองเลย หลวงพ่อพดูจิตสงบแล้วมนัสงบอย่างไร แต่
เขาสงบแล้ว สงบแล้วถ้าเห็นอะไร เขาบอกว่า “ถ้าจิตสงบแล้วเห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่เป็นปัจจุบนั” 

ค าว่า “เห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่” นี่เวลาถาม ภาวนาถกูไหม ถกู แล้วข้างหน้าต่อไปอย่างไร 
เพราะเวลาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่มนัเป็นปัจจุบนั ถ้าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เห็น ดสู ิเวลาคนเห็นนิมิต เห็น
เทวดา อินทร์ พรหม เห็นสง่ออก แล้วเวลาคนเห็นกายเหมือนกนั เหน็นิมิตเหมือนกนั เห็นกาย 
ท าไมมนัถกูล่ะ ท าไมคนคนหนึ่งเห็นผิดล่ะ ท าไมคนคนหนึ่งเหน็ถกูล่ะ แล้วคนคนเดียวกนั บาง
ทีก็เห็นผิด บางทีกเ็ห็นถกู 

ถ้าเห็นถกู เห็นไหม เหน็ถกู จิตสงบแล้วจิตมีก าลงั พอจิตมีก าลงัมนัเห็นอะไร มนัก็
เหมือนเราสดชื่น ก าลงัสดชื่น มีก าลงั ท าอะไรก็โอ้โฮ! คล่องตวัไปหมดเลย แต่ตอนนีป่้วยจนลกุ
ไม่ได้แล้ว เราเห็นแล้วท าอะไรล่ะ จิตไม่สงบไง 

เรานอนแบะอยู่บนเตียงเลย กล้ามเนือ้อ่อนแรง ยกมือก็ไม่ได้ แม้แต่ยกน า้ดื่มเองก็ไม่ได้ 
แล้วให้ท าอะไรล่ะ เห็นอยู่นี่ แก้วน า้ตัง้อยู่นี่ แก้วน า้ก็ตัง้อยู่นี่ กล้ามเนือ้อ่อนแรง หยิบไม่ได้ 
กระหาย อยากกินน า้มาก กดออด กดก็ไม่ได้ ยกมือไปไม่ได้ กดออดเรียกพยาบาลป้อนที นี่เห็น
ถกูหรือเห็นผิด 

ฉะนัน้ เวลาเห็น นี่ไง สมาธิ มิจฉาสมาธิ สมัมาสมาธิ เวลาปัญญา มิจฉาปัญญาหรือ
สมัมาปัญญา ถ้ามิจฉาๆ สมทุยัมนัแทรก มิจฉาก็เห็นแก่ตวั มิจฉาคืออยากได้ธรรมะของ
พระพทุธเจ้า มิจฉาคือพดูธรรมะพระพทุธเจ้าด้วย แตต่วัเองไม่รู้ แต่พดูธรรมะของคนอ่ืนไง 

เขาถามปัญหา เดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อแรงอีกแล้ว 
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มนัไม่ใช่แรงหรอก ที่เวลาพดู มนัพดูเปรียบเทียบไง เวลาโยมถามปัญหามา เราได้อาศยั
ว่าเราได้ท างานตอบโยม แต่เวลาเราตอบปัญหาไปแล้วมนัเข้าเว็บไซต์ไป สงัคมได้ประโยชน ์
แล้วสงัคม ตอนนีส้งัคม ดสู ิ สงัคมเป็นเหยื่อ ทกุคนก็มาหาเหยื่อจากสงัคมนี ้ แล้วเรา เวลาเรา
พดู เราพดูเพ่ือใคร ที่เห็นถกูเห็นผิด เราพดูเพ่ือใคร เพราะอะไร 

เพราะว่าประสาเรา เราคิดว่าเรามีปัญญาพอที่จะไม่เป็นเหยื่อใคร เราคิดว่ากเูอาตวัรอด
ได้ แต่กูพดูเพ่ือใครล่ะ กูไม่ได้พดูเพ่ือกูนะ ฉะนัน้ เวลามีปัญหามา เราท าหน้าที่คือเราตอบผู้
ถามปัญหาด้วย แล้วเราพดูออกไปแล้วมนัเพ่ือสงัคมได้ประโยชน์ด้วยไง ฉะนัน้ สงัคมได้
ประโยชน์ เวลาถ้าจิตสงบแล้ว เวลามนัเห็น เห็นอย่างไร เหน็ถกูเห็นผิด ถ้าเห็นถกูเห็นผิดนะ ถ้า
เห็นถกู เขาว่าถามหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ว่าถกูสิ ถ้าเราเห็นผิดล่ะ เห็นผิด หลวงพ่อก็บอกว่าถกู 
เห็นผิด หลวงพ่อบอกว่าถกู เห็นผิด 

เห็นผิดก็เอ็งเห็นน่ะ ถกู ถกูคือเอ็งท ามา เอ็งถึงได้เห็นอย่างนัน้ไง ถ้าเห็นแล้ว ถ้าเห็นผิด 

ค าว่า “ถกู” ถกูคือท ามาจนเห็น แต่ถ้าเห็นนีม้นัผิด ผดิ ต้องแก้ไข ผิด มนัไปไม่ได้หรอก 
ถ้าผิดนะ เราไปตามนัน้นะ มนัจะลงมิจฉาไปเร่ือย ถ้ามนัผิดไปแล้วนะ มนัจะขึน้มาเห็นอีกไม่ได้ 
มนัจะรู้อย่างนัน้อีกไม่ได้ ต่อไปมนัจะไม่เห็นเลย 

ถ้าเห็นแล้วนะ เราท า เราเหน็กาย เราเห็นอะไรที่มนัผิด แล้วเราเดินตามไป เราแก้ไปนะ 
จิตนีม้นัจะออกห่างจากธรรมะไปเร่ือยๆ ออกห่างจากธรรมะไป ออกห่างจากธรรมะไป ออกห่าง
จากสจัธรรมไป มนัจะได้อะไรมา มนัจะได้แต่ความร้อน มนัจะได้แต่ความทกุข์ความยาก เดี๋ยว
มนัก็เลิกภาวนา พอถึงที่สดุแล้ว อ๋อ! ภาวนาเป็นอย่างนีเ้องหรือ ภาวนาแล้วครอบครัวก็
แตกแยก เงินทองก็ไม่มี ร่างกายก็ทพุพลภาพ โอ๋ย! เลิกดีกว่า เพราะอะไร เพราะมนัเห็นผิด 

ถ้ามนัเห็นถกู 

“แล้วเห็นผิด หลวงพ่อว่าถกูได้อย่างไร” 

อ้าว! ที่เอ็งเห็น เอ็งเห็น เอ็งแก้ไข แต่ถ้ามนัถกูต้องละ่ ถกูต้อง มนัเป็นสมัมาไง เพราะ
เป็นสมัมานะ เวลาพิจารณาไปแล้ว ถ้าเห็นผิด มนัพิจารณาไปแล้วมนัมีแต่ท าให้จิตใจเสื่อม 
จิตใจมนัออกจากธรรมะไป 



แกใ้ห้ถูก ๙ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ถ้าเห็นถกู เห็นถกู วิปัสสนาไปแล้วมนัปล่อย ก าลงัมนัเกิดขึน้ ปัญญามนัเกิดขึน้ ค าว่า 
“มนัเกิดขึน้” มนัเป็นอะไร มนัเป็นสจัธรรมไง ถ้าเห็นถกูนะ เห็นถกู เวลาส ารอกมนัคายออกไป 
เข้าสู่สจัธรรม เข้าสู่กระแส ถ้าถึงที่สดุมนัพาดกระแสเลย ถ้าเห็นถกูมนัเป็นแบบนี ้นี่แก้ให้ถกู มนั
จะถกูมาเร่ือยๆ ไง 

แต่ไม่ใช่แก้ให้ผิด ถ้าคนไม่เป็นมนัแก้ให้ผิดไง เพราะแก้ให้ผิด มนัเป็นตรรกะ มนั
จินตนาการได้ พดูไปเร่ือย แต่ผิดถกู ไอ้คนท าได้รับผล จะบอกว่าไอ้คนท าน่ะซวย ซวยไอ้คนท า
ได้รับผลเพราะมนัเห็นผิด แล้วไอ้คนแก้ไม่มีวฒุิภาวะ มนัก็พดูไปตามต ารา ไอ้คนเห็นผิดมนัก็ท า
ไปเร่ือย แล้วผลที่ตกขึน้มาคือไอ้คนท าเสื่อม แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ ท่านจะมาถกู สอนให้ถกู 
ลากมาให้ถกู 

ถ้ามนัผิด มนัผิดอยู่แล้ว มนัผิดอยู่แล้วเพราะอะไร เพราะจิตมนัไม่สงบไง ถ้าจิตมนัสงบ
นะ มีสิ่งใด จิตสงบ ขนาดว่าเราเห็นนิมิตใช่ไหม เวลาจิตสงบแล้วเห็นนิมิต เราเข้ามาสู่จิต นิมิต
นัน้ดบั ถ้าเราเห็นนิมิต เราตามนิมิตนัน้ไป นิมิตนีม้นัจะหลอกมากขึน้ เห็นไหม เวลาเหน็ผิด 

ขณะที่ว่าส่งออกเห็นนิมิตผิดไหม ผิด แล้วถ้าจะแก้ กลบัมาที่พทุโธ กลบัมาที่พทุโธ 
เพราะพทุโธมนัไม่ส่งออก นิมิตนัน้ก็ดบั นี่ง่ายๆ เวลาหลกัการมนัง่ายๆ แต่คนท ามนัไม่ง่ายน่ะส ิ
เพราะตณัหามนัยแุหย่ มนัไม่ง่ายเพราะตณัหา ถ้าตณัหาเป็นเรา มนัไปเลย ถ้าแก้ให้ถกู จบตรง
นี ้

“ถ้าจิตสงบแล้ว เม่ือเห็นสิ่งใดทีเ่ห็นเด่นชดั ยกสิ่งนัน้ขึน้วิปัสสนาใช่หรือไม่ครับ” 

ใช่ วิปัสสนา แล้วถ้ามันเห็นถูกนะ จิตสงบแล้วใช้ปัญญา ถ้ามันเห็นผิด มันจะ
แยกแยะได้เลย ถ้าเหน็ผิดนะ ถ้าเห็นถกู มันจะเป็นไตรลักษณ์ ค าว่า “เป็นไตรลักษณ์” 
มันจะแปรสภาพให้เราเห็น ชัดๆ เลย มันเป็นไตรลักษณ์นะ มันจะย่อยสลายเลย มัน
จะเหลือแต่ความเวิง้ว้างเลย น่ีถ้าเห็นถูกนะ ถ้าเป็นมรรคนะ 

ถ้าเห็นผิด เหน็ผิด เห็นเทวดา เทวดาจะชวนไปเที่ยวสวรรค์ เทวดาจะชวน จะชวนไปเห็น
นางฟ้า ถ้าเหน็ผิดมนัต่อเนื่อง มนัเกีย่วเนื่องไป ถ้าเห็นถกูมนัเป็นไตรลกัษณ์ พิจารณาแล้วมนั
ย่อยสลาย มนัเป็นแบบนี ้นี่เห็นถกู 
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แล้วมนัพิจารณาอย่างนีใ้ชไ่หม 

ใช่ หดัท าอย่างนีเ้ร่ือยๆ ไป นี่ข้อที่ ๑. ใช่ไหม 

“๒. เม่ือพิจารณาไปแล้วมนัยงัไม่กระจ่างแจ้ง แต่จิตมนัถอนออกจากการพิจารณา 
เรียกว่าจิตอ่อน ให้กลบัมาพทุโธ และสะสมขึน้มาใช่หรือไม่” 

ใช่ การพิจารณาไปแล้ว เม่ือมนัไม่กระจ่างแจ้ง เวลาพิจารณาไปแล้วมนัปล่อย ถ้ามนั
เห็นถกูนะ พิจารณาไปแล้วมนัปล่อย ก าลงัมนัไม่พอ พิจารณาซ า้พิจารณาซาก พิจารณาไป
แล้วมนัไม่กระจ่างแจ้ง มนัไม่กระจ่างแจ้ง แต่ครัง้ที่แล้วบอกว่าพิจารณาไปแล้วยงัสงสยัว่ายงัมี
อยู่ 

เพราะมนัไม่กระจ่างแจ้ง เพราะมนัยงัมีสงสยั มนัมีสมทุยัแฝงอยู่ ถ้ามนัพิจารณาไป
บ่อยครัง้ พอมนัสมดลุ มนัจะไม่มีความสงสยั ไม่มีสิ่งใด แล้วไม่มีจุดต่อมที่ว่ายงัสงสยัอยู่ 

สงสยันัน้คือภวาสวะ สงสยันัน้คือภพ ฉะนัน้ เวลามนัไม่กระจ่างแจ้ง พิจารณาไปแล้วมนั
ไม่กระจ่างแจ้ง ถ้าก าลงัไม่พอ วางเลย ไม่ต้องพิจารณา กลบัมาพทุโธ กลบัมาพทุโธให้มีก าลงั 
มีก าลงัแล้วมนัถึงพิจารณาได้ ถ้าไม่มีก าลงั พิจารณาไปแล้วมนัไม่กระจ่างแจ้ง พิจารณา
ต่อเนื่องไปมนัก็เสื่อมไปเร่ือยๆ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มนัจะก้าวเดินไปพร้อมกนั 
เร่ิมต้นจากพยายามท าความสงบ 

เขาบอกท าสมาธิๆ 

ไม่ใช่ ใช้ปัญญาท าความสงบของใจ ถ้ามนัได้สมาธิก็ได้สมาธิ เพราะเราไม่ได้ท าฌาน 

ฌาน ปฐมฌาน ทตุิยฌาน ตติยฌาน จตตุถฌาน ฌานมนัขึน้ลง รูปฌาน อรูปฌาน แต่
สมาธิ ท าสมาธิ ท าศีล สมาธิ ปัญญา เราต้องการพืน้ฐานของความสงบเพ่ือจะเจริญปัญญา ถ้า
เจริญปัญญา 

เวลาพิจารณาไปแล้วมนัไม่กระจ่างแจ้ง มนัไม่กระจ่างแจ้ง เรากถ็อนกลบัมา หรือว่าถ้า
พิจารณาไปแล้ว เวลาจิตมนัถอนออกจากการพิจารณา 
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ถ้าจิตมนัไม่สงบ มนัถอนเองเลยนะ เพราะคนมนัไม่มีก าลงั คนไม่มีก าลงัแล้วก็ฝืนให้มนั
ไปท า มนัไม่ไหว มนัก็ถอยน่ะสิ มนัถอยยงัดี หลวงตาใช้ค านีน้ะ ค านีเ้ราจ าแม่นเลย แล้วมนัฝัง
ใจมาก ท่านบอกว่า การท าความสงบ พระพทุธเจ้าไม่ได้สอนสมาธิ จะบอกท าสมาธิไม่ได้ ต้อง
บอกท าความสงบ เวลาท าความสงบ เวลาท าสมาธิ พอจิตมนัสงบแล้วอย่าไปดึงมนัออก อย่า
ไปกวน ท่านบอกว่า ถ้าจิตมนัสงบแล้วปล่อยให้มนัสงบ แล้วให้มนัคลายตวัออกมาเอง แต่บางที
เราใจร้อน พอจิตสงบแล้วเราอยากจะดงึออกมาท างานไง ท่านบอกว่าจิตสงบแล้วนะ แล้วเรา
กระตุ้นให้มนัออกมา ดึงออกมา ท่านบอกต่อไปจะท าสมาธิยาก ต่อไปจะเข้าไม่ได้อีกเลย 

นี่ไง นี่กเ็หมือนกนั เวลาคนท าสมาธิ คนท าความสงบของใจมนัจะรู้เลยว่ามนัเข้าไปแล้ว
มนัไปพกัอย่างไร แล้วมนัคลายตวัออก คลายตวัออกมาอย่างไร แล้วบางคนใจร้อน ดงึมนั
ออกมา หรือไปท าให้มนัออกมา แล้วต่อไปท าไม่ได้อีกเลย ต่อไปเข้าไม่ได้อีกเลย 

ครูบาอาจารย์ที่ท่านช านาญนะ ท่านท ามานะ อปุสรรคมนัเยอะ เพราะอะไร เพราะคน
ไม่รู้แล้วท า คนไม่รู้ไปท า อปุสรรคมนัเยอะเลย แต่เพราะไม่รู้แล้วท ามนัถึงมีอปุสรรค แต่ก็ต่อสู้
มา แก้ไขมาจนมนัผ่านมาได้ ในเม่ือเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ เป็นผู้ที่ห่วงใย ผู้ที่ปฏิบตัิ ท่าน
บอกไว้ก่อน 

ฉะนัน้ ถ้ามนับอกมนัพิจารณาแล้วมนัถอนเอง 

จิตมนัไม่มีก าลงั มนัถอนเอง มนัดีอยู่แล้ว พอถอนก็กลบัมาที่พทุโธ แล้วมีก าลงัแล้วจบั
มาพิจารณาใหม่ กลบัไปพิจารณาใหม่ พิจารณาอยูแ่ล้ว เพราะมนัเป็นหน้าที่การงานของเรา 
เราเกิดมาชาติหนึ่ง เรากินอาหารมาไม่รู้กี่หม่ืนมือ้ เราจ าเป็นจะต้องกินไปอีกเร่ือยๆ ไม่ต้องห่วง
ว่ากินมือ้นีแ้ล้วเดี๋ยวมือ้หน้ากินไม่อร่อย เดี๋ยวมือ้หน้าไม่กิน ไม่เป็นไร ท าแล้ว ปล่อยแล้ว ซ า้ๆ 
ท าซ า้ๆ นี่คือประสบการณ์ ท าอย่างนีต้่อเนื่องๆ ไป 

จากที่มนัผิด แก้ให้มนัถกู แก้ให้มนัถกู ท าให้มนัถกูทางขึน้มา แล้วท าให้ถกูทางขึน้ไป
แล้วยงัมีทางต่อเนื่องไป ยงัท าของเราต่อเนื่องขึน้ไป ไม่ต้องห่วง ท าของเราต่อเนื่องไป 

พดูถึงข้อที่ ๒. “เม่ือพิจารณาแล้วมนัไม่กระจ่างแจ้ง และจิตมนัถอนออกมาจากการ
พิจารณา เรียกว่าจิตอ่อนใช่ไหม” 
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ใช่ จิตมนัอ่อนด้วย มนัต้องเหนื่อย คนเราถงึจิตเข้มแข็งขนาดไหน มนัก็ต้องพกั มนั
เหนื่อยมนัล้าไง เราออกใช้ปัญญาคือการท างาน คนท างานแล้วมนัต้องพกัผ่อน คนท างานเกิด
มาไม่ต้องกินไม่ต้องนอน ท างานทัง้ชาติเลย มนัไม่มีหรอก คนเกิดมาท างานเขาต้องพกัต้อง
ผ่อน ต้องร้อยแปด นี่ก็เหมือนกนั ท ามนัยงัมีเทคนิคอีกเยอะนกั ปฏิบตัิไปมนัจะรู้ของมนั 

นีเ้ขาว่า “อย่างนีถ้กูต้องไหม” 

ถกู แก้ให้ถกู 

ขอแค ่ ๒ ค าถามเนาะ เพราะระยะทางยงัอีกไกล ยงัต้องภาวนาไปอีกเยอะมาก แล้ว 
“ปล. ภาวนาแล้วครอบครัวดีขึน้ การท างานมนัมีสติมากขึน้” 

พระพทุธศาสนาสอนที่นี่แหละ พระพทุธศาสนาสอน อย่างน้อยก็เป็นที่พกั เวลาคนท า
สมาธิได้นะ เหมือนคนเดินอยู่บนถนนแหง่ชีวิต แล้วมีบ้านเรือนให้พกั แต่คนถ้าท าสมาธิไม่ได้ 
มนัเหมือนคนเดินบนถนนแหง่ชีวิต แล้วเป็นคนไร้บ้าน ทกุข์มาก แต่ถ้าคนปฏิบตัินะ มนัมีบ้านมี
เรือนไว้ ถนนแหง่ชีวิตนีมี้ที่พกัที่อาศยั 

นี่เหมือนกนั ทีนีเ้วลาปฏิบตัิแล้วครอบครัวดีขึน้ การท างานมีสติมากขึน้ นี่แหละผลของ
ศาสนา มนษุย์เรามีศาสนาเป็นที่พ่ึงที่อาศยั หลวงตาพดูบ่อย ถ้าไม่มีศาสนา เราจะทกุข์ร้อนกนั
มากกว่านีน้กั แล้วคนที่นบัถือศาสนาพทุธเป็นคนทีมี่บุญมาก มีบุญมาก มีบุญมากเพราะ
ศาสนาพทุธให้อิสรภาพมาก ลองไปนบัถือศาสนาอ่ืนสิ เขามีกติกาบงัคบั ต้องท าตามนัน้ๆ แล้ว
ถ้าไม่ท านะ เขามีต ารวจศาสนา เขาจบั เขาท ารุนแรงนะ 

พระพทุธศาสนานีป้ล่อยอิสรภาพมาก แล้วให้สติปัญญาเราคิดค้นเอง เชื่อเอง แตก่็เชื่อ
อย่างนี ้ อย่าเชื่อเป็นเหยื่อ สงัคมอ่อนแอเป็นเหยื่อทัง้นัน้เลย แต่เพราะศาสนาเปิดกว้างเพ่ือให้
คนมีปัญญาได้เข้าถงึธรรม มนัก็ต้องเปิดกว้างอย่างนี ้จบ 

ถาม : เร่ือง “ขอฟังธรรม” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ลกูขอกราบขอบพระคณุหลวงพ่อที่ให้สติลกูค่ะ ลกูขอความ
เมตตาหลวงพ่อช่วยชีแ้นะสอนลกูอีกสกันิดเกี่ยวกับเร่ืองการเคลื่อนไปของจิตได้ไหมคะ ลกูมี
ปัญหาปวดขา นัง่สมาธิไม่ได้ แต่ตอนนีก้็พยายามจะเรียนรู้วิธีการเดินจงกรมเสริมแทน ลกูไม่ได้
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นัง่สมาธิ แต่ลกูสงัเกตเห็นว่า ปกติแล้วเหมือนมนัมีลกัษณะคล้ายๆ พลงังานเล็กๆ ที่ก าลงัหมนุ
ไป ก าลงัเคลื่อนไปก่อนที่ความคิดจะเกิดขึน้มาเสมอ กราบขอบพระคณุมากค่ะ 

ตอบ : พลงัเล็กๆ หรือจะพลงัสิ่งใดก็แล้วแต่ เวลาคนเรามนัเฉลียวคิดนะ เวลาคนเรา 
เราคิดโดยสามญัส านึก เราคิดตลอด เราคิดตลอด แต่ถ้าเรามีสติปัญญานะ เรามาศึกษาธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านจะบอกว่าคนเราทกุขเ์พราะความคิด 

เพราะมึงคิดมนัถึงได้ทกุข์ พอเราคิดเราถึงได้ทกุข์ เราศึกษาป๊ับ เราก็จะหยดุความคิด 
พอหยดุความคิด มนัจะเกิดค าถามนี ้“ลกูรู้สึกว่ามนัมีพลงังานคล้ายๆ กบัมนัหมนุเคลื่อนที่” 

ไอ้กรณีอย่างนีเ้ขาเรียกอะไรนะ เวลากินยา ผลข้างเคยีง เวลาปฏิบตัิธรรม ผลข้างเคียง
มนัเยอะมาก นี่ก็เหมือนกนั เราพยายามจะรู้ทนัตวัเราเอง ถ้ามนัจะเกิดอะไรขึน้ก็ไม่ต้องไปสนใจ
ผลข้างเคียงไง 

ทางการแพทย์นะ เวลารักษา เขาห่วงผลข้างเคยีงมาก ถ้ารักษาโรคนีม้นัจะเกิด
ผลข้างเคียงโรคต่อๆ ไป แต่นีข้องเรา เราจะปฏิบตัิภาวนาใช่ไหม คนเราทกุข์เพราะความคิด 
ทกุข์เพราะตณัหาความทะยานอยาก เราก็จะหยดุยัง้มนั พอจะหยดุยัง้มนั มนัเร่ิมต้นใส่ใจ ใส่ใจ 
มนัมีผลข้างเคียง มีรูป เวลาภาวนาไปจะเห็นนิมิตเห็นอะไร ผลข้างเคียงทัง้นัน้นะ่ 

เราต้องท าความสงบของใจ เราต้องท าความสงบของใจ เราอยากให้ใจเราสงบ เราจะทิง้
โลก เราไม่อยากแบกโลก นี่ก็เหมือนกนั เราแบกความคิด ความคิดท าให้เราทกุข์ แต่เรามี
สติปัญญา เราก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไล่เข้ามา มนัจะรู้จะเห็นสิ่งใด ผลข้างเคียง อย่าไปสนใจ
มนั แล้วเราตัง้ใจ ตัง้ใจท าของเรา ตัง้ใจท าของเรา 

ไอ้ที่หมนุๆๆ มนัเหมือนกบักลืนน า้ลาย นัง่แล้วเหงื่อแตก มนัมีร้อยแปด ผลข้างเคียง
เยอะมาก ผลข้างเคียงเพราะอะไร เพราะโดยความคิดของเรา เราคิดวนัหนึ่ง คิดจนเอาความคิด
มาเรียงไม่ถกูว่าเราคิดอะไรบ้าง แล้วเวลาจะคิดอะไรป๊ับ กิเลสมนัก็ยแุหย่เลย กิเลสมนัก็แหย่
เลย 

ทีนีพ้อมีสติจะรู้ทนัความคิด มนัก็มีผลข้างเคียง มีลกัษณะพลงังานอะไรก็แล้วแต ่
พลงังานก็คือความคิด มีอะไรจะเกิดขึน้ วาง แม้แต่โลกเขายงัไม่แบกมนัเลย ไอ้นี่ความคิดเราก็
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ไม่แบกมนั อะไรจะเกิดขึน้ เราก็ไม่แบกมนั เราไม่แบก เราจะวาง เราวางแล้วมีสติด้วย วางแล้ว
มีสต ิสติของเรา จิตของเรา เราวางทกุอย่าง แต่เราเหลือตรงนีไ้ว้ไง 

ไม่ใช่ว่าวางหมดเลย แล้วก็นู่น จบัหนสู่งโรงพยาบาล ก็คนบ้าไง คนบ้ามนัขาดสติไง มนั
วางจนไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัเลยหรือ 

เราวาง วางความคิด แต่เรามีความรู้สึก ความรู้สึกนีมี้สติไว้ ทกุอย่างมีไว้ ไอ้พลงังานๆ 
จะน้อยไป ไอ้เร่ืองที่ว่าปวดขงปวดขา 

เวลาเวทนามนัเกิด ถ้าเวทนามนัเกิดก็ส่วนเวทนานะ ไอ้เวทนามนัเกิด คนเรามนัอยู่ที่
บาปกรรม คนท าเวรกรรมสิ่งใดมา ขณะทีท่ าเวรกรรมสิ่งใดมาแล้ววางไว้ ตอนนีเ้ราจะตัง้ใจ
ปฏิบตัิ ถ้าเราจะตัง้ใจปฏิบตัิ สิ่งอะไรเกิดขึน้ เราตัง้สตขิองเราไว้ แล้วเราผ่านอนันีไ้ป เดินจงกรม
ก็ได้ นัง่สมาธิก็ได้ 

แต่นี่ไม่ได้ พออะไรมนัผ่านมา ความจริงมนัแค่ผ่านมาแล้วมนัจะผ่านไป พอมนัผ่านมา 
จิตมนัไปยึดไว้ไง อารมณ์อย่างนีย้ึดไว้ แล้วอารมณ์นีจ้ะฝังใจไปตลอดชีวิตเลย อารมณ์ดีๆ ผ่าน
มาเยอะแยะเลย มนัไม่เคยยึดสิ่งที่ดีๆ เลย เวลาอารมณ์อะไรไม่ดีมา ยึดไว้ แล้วเวลาคิดก็คิดแต่
สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีมนัคิดบ่อยเลย แต่ส่ิงดีๆ มนัไม่ค่อยเคยคิดเลย 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ไอ้เวทนา ความรู้สกึมนัมีทัง้นัน้น่ะ ถ้าเราไม่ไปข้องแวะกบัมนั เวลาเรา
จะนัง่ เราพทุโธของเราชดัๆ ไปเลย ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไปเลย แล้วถ้ามนัเกิดขึน้ เราก็
เปล่ียนแปลงของเราไป ถ้ามนัไม่ได้ ไม่ได้ก็วาสนาของเราไง เวลาเพลิดเพลินกบัชีวิตทัง้ชีวิตเลย 
ไม่เห็นเป็นอะไร เวลานัง่สมาธิ ๒ นาที ปวดแล้ว 

มนัเป็นบาปกรรมของใคร บาปกรรมของคนมนัก็เจออปุสรรคอย่างนัน้ แล้วอปุสรรคมี
ทกุคน แต่อปุสรรคของคนมนัมีมากหรือน้อย บางคนนีมี้อปุสรรคมหาศาลเลยนะ แต่จิตใจเขา
เข้มแข็ง เขาดวู่าเป็นของเล็กน้อย เขาผ่านได้หมดเลย ไอ้เราเกิดมาอาการ ๓๒ ครบ ทกุอย่างก็
ครบ เสร็จแล้วอะไรหน่อยก็น้อยใจ อะไรหน่อยก็น้อยใจไปฝัง 
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ตอนนีม้นัมีใช่ไหม คนพิการที่เขาเอามาปลกุเร้าให้คนมีก าลงัใจ เห็นไหม เขาพิการนะ 
เขายงัมาให้ก าลงัใจคนสมบูรณ์เลย เขาพิการนะ เขายงัท าอะไรประสบความส าเร็จในชีวิตเขา 
เขาโด่งดงัไปทัว่โลกเลย เอ็งอาการ ๓๒ เต็มตวัเลย โอ๋ย! ปวดขา ปวดๆ 

เขาพิการ เขายงัผ่านไปได้เลย ถ้าคิดอย่างนีป๊ั้บ ไอ้ที่เวทนงเวทนานะ มนัจางไป เพราะ
เราไม่ให้ค่ามนั เราไม่ให้ค่ามนั มนัเกิดมาในใจเราไม่ได้หรอก แต่นี่เราไปให้ค่ามนัไง เวทนา
เล็กน้อย เราก็ให้ค่ามนัเสียใหญ่โต เหยยีบย ่าหวัใจ แล้วก็มาถาม “หลวงพ่อๆ” 

เราสอนให้คนไม่แบกโลกนะ แต่กูต้องแบกพวกมึงนี่ โอ้โฮ! ใครๆ ก็ต้อง...สอนไม่ให้แบก
โลก แล้วเอ็งไปแบกใครล่ะ 

ไม่ต้องแบกใครหรอก ให้คิดอย่างนี ้ เวลาคิด มนัพฒันาขึน้ เดี๋ยวใจเข้มแข็งขึน้นะ ไอ้
เวทนานีก้เ็ล็กน้อย ทกุอย่างเล็กน้อยหมด ถ้ามนัเล็กน้อยมนัก็จบไง ค าว่า “จบ” เอาที่นี่ ถ้าเรา
เอาที่นี่นะ เราดแูลเรา เรารักษาใจของเรา แล้วภาวนาไป 

ไอ้ปัญหานี ้ ปัญหานีม้นัเกิดขึน้ แล้วเราจะพดูนะ ถ้าภาวนาแล้วเป็นขึน้มานะ ไอ้ปัญหา
ที่ถามหลวงพ่อ พอนึกถึงแล้วจะอายเลยล่ะ เพราะมนัไม่ใช่ปัญหา แต่เวลามนัอ่อนแอ มนัเลย
เป็นปัญหา แต่ถ้าภาวนาไปแล้วนะ นีไ่ม่ใช่ปัญหาหรอก แล้วมาคิดถึงตอนนัน้นะ เขินๆ เลย แต่
ตอนนี ้โอ้โฮ! “หลวงพ่อๆ” 

ตัง้สติไว้ วฒุิภาวะของใจ เวลามนัปฏิบตัิขึน้ มนัเจริญขึน้ ดีขึน้ คนเรามนัต้องเจริญขึน้ส ิ
ทกุคน เห็นไหม องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ารือ้สตัว์ขนสตัว์ เผยแผ่ธรรมก็เพ่ือนีไ้ง ภิกษุ 
ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา วนัมาฆบูชา ๒ วนันี ้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเย้ยมาร เวลา
ปลงอายสุงัขาร “มารเอย เม่ือใดภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อบุาสิกาของเรายงัไม่เข้มแข็ง ไม่
สามารถกล่าวแก้ค าจาบจ้วงของลทัธิต่างๆ ได้ ไม่ยอมนิพพาน ไม่ยอมนิพพาน ไม่ยอมนิพพาน” 
มารก็ดลใจมาตลอด ดลใจมาตลอด จนมาฆะอีก ๒ วนันี ้ พระพทุธเจ้าปลงอายสุงัขารเลย 
“อ้าว! อีก ๓ เดือนจะตาย” โอ้โฮ! โลกธาตนุีไ้หวหมด พระอานนท์นี่เซ่อเลย 

น่ีไง ภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกาเข้มแข็ง สามารถกล่าวแก้ กล่าวแก้ความ
สงสัย กล่าวแก้คือว่าถอดถอนมันน่ะ กล่าวแก้ได้ทุกๆ อย่าง พอกล่าวแก้ได้ อีก ๓ 
เดือนจะนิพพาน แล้วในหัวใจเรา ถ้าเราพัฒนาขึน้มามันก็จะเป็นแบบนี ้มันจะเข้มแข็ง 
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มันจะดีขึน้ มันจะพัฒนาขึน้ เราเอาที่หัวใจของเรา ศาสนาส าคัญตรงนี ้ ส าคัญที่ให้ใจ
ทุกคน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน ใจดวงนัน้พัฒนาขึน้ ใจดวงนัน้ดีขึน้ 
ใจดวงนัน้ สาวกสาวกะ ศากยบุตรพุทธชิโนรส จากที่อ่อนแอๆ มันเข้มแข็งขึน้มา 
ภาวนาขึน้มา พอภาวนาขึน้มาแล้ว ร่มโพธ์ิร่มไทร 

หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านภาวนาแล้วเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของเรา หลวงตา ครูบา
อาจารย์ของเราเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของเรา แล้วเราภาวนาขึน้มา เราก็เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรในตวัเรา
เองก่อน เพราะเรารู้แจ้ง 

รู้แจ้งแล้ว ไอ้กเิลสเล็กๆ น้อยๆ อย่างนีท้ี่มนัมายมุาแหย่ มนัเข้ามาไม่ได้หรอก ไม่แบก
โลก ไม่แบกความคิด ไม่แบกตณัหาความทะยานอยาก ไม่แบกครอบครัวมาร ละทิง้มนัหมด 
เอวงั 


