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คติโลก 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมวนัท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

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

ถาม : เร่ือง “ทศันคติในการภาวนา” 

ผมมีปัญหา ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชีแ้นะการบ าเพ็ญภาวนาครับ คือผมใฝ่หา
ความรู้ทางธรรมมาหลายปีแล้วครับ และมุ่งมัน่ขึน้เร่ือยๆ ใน ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ผมอายุ ๕๘ ปี
แล้ว ผมมีแรงบนัดาลใจเนื่องจากประมาณปี ๒๕๕๓ ผมคงจะส้มหล่น (ส านวนพระอาจารย์) 
จึงประหลาดใจ+ตื่นเต้นมาก เร่งอ่าน+เข้าหาแหล่งธรรมะ+มุ่งท าทาน จนปี ๒๕๕๗ ก็ตัง้ใจถือ
ศีล ๕ อย่างที่สดุ (ไม่กล้าพดูเกิน กลวัผิด) จนตอนนีก้็ทดลองถือศีล ๘ ในวาระส าคญั พร้อม
ปฏิบตัิให้มาก ในขณะเดียวกนัผมกจ็ะชวน+คยุเร่ืองธรรมะ (ฟุ้งธรรม) ตลอดจนเพ่ือนฝงู+คน
รอบข้างล้อ 

ผมได้เข้าฝึกอานาปานสติ เน้นเวทนามาหลายรอบ ท าให้ได้ตามที่เขาสอนพอสมควร+
อ่านพระไตรปิฎก (ไม่ท างานแล้ว ว่างครับ) 

ผมได้ไปค้างคืน ฟังท่านอาจารย์แสดงธรรมที่วดัเม่ือปลายปี ๒๕๕๗ ประทบัใจในข้อ
วตัร+สถานที่ของวดัมากมาย และท่านอาจารย์กเ็มตตาสอน แถมบอกด้วยว่า “มึงท ามาแล้ว กู
จะตบให้เข้าทีเ่อง” 

หลวงพ่อ : นี่ส านวนใครไม่รู้ 

ถาม : ตอนนีผ้ม+ภรรยาเร่งปฏิบตัิด้วยกนั เวลาเร่ิม จะเปิดเสียงเทศน์ของพระอาจารย์ 
ไล่มาตัง้แต่ปี ๒๕๕๑ ทกุวนั พอฟังเทศน์จบก็จะท าความสงบต่ออีก ๑๐ หรือ ๑๕ นาที ผมไม่
เดินจงกรม มีปัญหาข้อเท้าไม่ดี อยากจะบอกที่มาก่อนครับ 
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ขอถาม ผมคิดว่าการบ าเพ็ญภาวนาต้องท าความสงบก่อน แล้วค่อยต่อด้วยมีสติรู้
ปัจจุบนั เม่ือสงบแล้ว ผมไม่รู้ครับว่าใช้ปัญญาเป็นอย่างไร ผมจะท าก าหนดลม ลมผมไม่เคย
ขาด ไม่รู้ว่าละเอียดเป็นอย่างไร เรียวแหลมเป็นอย่างไร (ตอนแรกก็จินตนาการเอา ตอนหลงั
เลิก) รู้แต่ท าแบบที่พระอาจารย์สอนคือบุกอดัสู้กบัลม พยายามหาอาการของจิต ผมรู้แต่ว่ามนั
อึดอดั เหนื่อย เหมือนท างานขดุบ่อน า้ ผมคิดเอาว่า สกัวนัต้องเจอน า้ การภาวนาทีเ่ป็นอย่างนี ้
ผิดหรือเปล่าครับ เพราะมีผู้ รู้บอกว่า จิตต้องโปร่ง โล่ง สบาย คล่องแคล่ว ควรแก่การงาน 

ผมสบัสน แต่พอออกจากการท าความสงบ ผมก็รู้สกึดีทกุครัง้ เร่ืองปีติผมมีตลอดครับ 
จนคิดว่าไม่อยากได้ กลวักิเลสหลอกเอา ผมไม่คาดหวงัจะเกิดอะไรขึน้ คิดอย่างเดียว จะเพ่ิม
ศกัยภาพให้ตวัเอง คิดถกูหรือคิดผิดครับ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามเขาเก็บเอามาๆ ค าถามของเขาคือปรับทศันคติเพ่ือความ
จริงๆ ปรับทศันคตเิข้าสู่ธรรมไง เห็นไหม เขาบอกว่า เดี๋ยวนีเ้ป็นคนว่าง ไม่ได้ท างานแล้ว 

ปล่อยจากการงานจะพยายามหาสมบตัิส่วนตนนะ ถ้าหาสมบตัิส่วนตน เพราะได้ศึกษา
ธรรมะ พอศึกษาธรรมะขึน้มามนัก็มีแรงบนัดาลใจ ถ้ามีแรงบนัดาลใจขึน้มา เขาว่าปรับทศันคต ิ
ปรับทศันคติทางโลก 

กรณีอย่างนีม้นักเ็หมือนกบักรณีหลวงตา เวลากรณีหลวงตานะ ท่านศึกษาธรรมะมาจน
เป็นมหา เวลาท่านจะปรับทศันคติในการปฏิบตัิ ท่านบอกถ้ามีใครชีห้นทางให้ได้ จะยึดองค์นัน้
เป็นครูบาอาจารย ์

เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่า การศึกษามา ธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐมากๆ 

ค าว่า “ประเสริฐมาก” มนัไม่มีใครหรอกที่จะไปดถูกูดแูคลน แล้วไม่มีใครหรอกจะไปติ
ฉินนินทาใคร ใครจะไปเสียดสีธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

หลวงปู่ มัน่จะบอกว่า “ที่ศึกษามานี่ประเสริฐมากๆ ให้เทิดใส่ศีรษะไว้ คือเคารพบูชาไง 
แล้วให้เก็บใส่ลิน้ชกัในสมองไว้ แล้วให้ลัน่กุญแจไว้ แล้วให้ประพฤติปฏิบตัิไป” ค านีเ้ราจะพดู
บ่อยครัง้ๆ จะปรับทศันคตินี ่
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พอเราปรับทศันคติ เราศึกษาธรรมะ เราศกึษาๆ เราศกึษาด้วยวิทยาศาสตร์ ศึกษาด้วย
กิเลสไง ศึกษาด้วยความรู้ ศกึษาด้วยจินตนาการของเรา ศึกษาด้วยความเห็นของเราไง แล้ว
เวลามาปฏิบตัิ ปฏิบตัิมนัก็สร้างภาพ 

เราจะบอกว่า หลวงปู่ มัน่ท่านเคยปฏิบตัิมา ท่านทกุขย์ากมาก่อน ท่านห่วง ห่วงพวกเรา
นี่แหละ เวลาพวกเราปฏิบตัิหนัรีหนัขวางกนัอยู่นี่ ไปไหนก็หนัรีหนัขวางๆ แล้วพอปฏิบตัิขึน้ไป
แล้วมนัสร้างภาพ 

ค าว่า “สร้างภาพ” เราก็ไม่รู้ตวัว่าสร้างภาพนะ ค าว่า “สร้างภาพ” ต้องครูบาอาจารย์ที่
ท่านผ่านมาแล้ว ท่านถึงรู้ว่ากิเลสมนัพาสร้างภาพ กิเลสนีม้นัร้าย กิเลสนีม้นัพาสร้างภาพ ท่าน
ถึงบอกตดัปัญหาให้เราไง 

คือท่านตดัปัญหาให้เรา บอกว่า สิง่ที่เราศึกษามานี่เป็นจินตนาการความรับรู้ ให้ใส่
ลิน้ชกัในสมองไว้ แล้วลัน่กุญแจมนัไว้ คือพยายามอย่าไปคิดถึงมนั เวลามนัจะแลบออกมาก็ไม่
เอาๆ เราจะเอาความจริง เอาความจริงในการปฏิบตัิ เวลาเราปฏิบตัิ เวลาปฏิบตัิเอาอย่างนี ้
เวลาปฏิบตัิเสร็จแล้วเราค่อยเปิดลิน้ชกัออกมา 

พอเวลาปฏิบตัิเสร็จแล้วเราก็จะเทียบเคยีงธรรมะของพระพทุธเจ้าไง เวลาเราปฏิบตัิ
เสร็จแล้วเราจะเทียบเคยีง นัน่น่ะเป็นประโยชน์ มนัจะเป็นประโยชน์ตอนนัน้ เวลาเป็นประโยชน์
ตอนนัน้ เราตรวจสอบ เราเทียบเคียง เราตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จ ตอนนัน้เป็นประโยชน ์

แต่ขณะที่ปฏิบัติอยู่ น่ี ขณะที่ปฏิบัติอยู่ น่ีมันต้องให้เป็นข้อเท็จจริง เวลา
ข้อเท็จจริง ท่านถึงช่วยเหลือ เห็นไหม หลวงปู่ มั่นท่านถึงบอกว่า ให้ใส่ลิน้ชักไว้ แล้ว
ลั่นกุญแจมันไว้ด้วยนะ อย่าให้มันออกมา แล้วเราไม่สร้างภาพ ไม่ต้องการให้มันเป็น
จินตนาการ ไม่ต้องการให้มันเป็นกิเลสหลอก แล้วเราท าตามความเป็นจริงของเรา 

ถ้าท าตามความเป็นจริงของเรา ความจริงที่มนัเกิดขึน้มา เขาถึงบอกว่า เขาบอกว่าเขามี
ปีติตลอด ปีติเขามีตลอด ความสขุของเขามีตลอด ถ้าเขามีตลอด แสดงว่าเขามีวาสนา เขามี
วาสนานะ เพราะเวลาคนประพฤติปฏิบตัิมนัจะมีข้อโต้แย้ง มนัจะมีร้อยแปดนะ แล้วเวลาทีเ่ขา
พดู เวลาเขาบอกว่า คยุฟุ้งธรรมะกบัคนรอบข้าง นีเ่วลาไปคยุ 
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เวลาเราคุยธรรมะกัน ธมฺมสากจฺฉา คุยด้วยเหตุด้วยผล แล้วเราใช้เหตุใช้ผลนัน้ 
ใครที่มีเหตุผลเหนือกว่า เราก็รับฟัง เราไม่ต้องเอาสีข้างเข้าถู ไม่ต้องเอาชนะคะคาน
กัน ถ้าเอาชนะคะคานกันมันไม่มีประโยชน์ มนัก็เป็นเหมือนกับโต้วาที กเ็ท่านัน้เอง 
มันไม่ได้เป็นความจริงขึน้มา มันเป็นการเราคุยธรรมะกันเพ่ือแสวงหาหนทาง แต่เวลา
ปฏิบัติขึน้มามันก็ต้องเป็นความจริงของเรา มันจะเป็นความจริงของเรา ถ้าเป็นความ
จริงของเรา 

ฉะนัน้ สิ่งที่เขาพดูมนัต้องเป็นแบบนัน้ เพราะอะไร เพราะเขาบอกว่า เม่ือ ๒-๓ ปีที่แล้ว
มนัมีแรงบนัดาลใจ เหมือนกบัคนจะเป็นส้มหล่น เป็นส านวนของหลวงพ่อไง ไอ้นี่ส านวน ไอ้นี่
อนัหนึ่งนะ 

แล้วก็ส านวนนีต้้องออกตวัก่อน ที่เขาบอกว่า เคยสอบถามหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่า 
“มึงท าแล้ว กูจะตบให้มึงเข้าทีเ่อง” 

ไอ้ค าว่า “ถ้าเป็นภาษาพ่อขนุ” แสดงว่าคุ้นเคย ถ้าไม่คุ้นเคยมนัไม่ออกอย่างนี ้ ถ้าไม่
คุ้นเคย เราก็จะพดูให้มนันุ่มนวลหน่อย แต่ถ้าคุ้นเคย ถ้าพดูอย่างนีแ้ล้วมนัพดูแบบจริงใจ ถ้า
ออกภาษาพ่อขนุแสดงว่า เออ! คุ้นเคย ถ้าไม่ออกภาษาพ่อขนุแสดงว่ามีระยะห่าง ต้องคณุโยม 
ต้องพดูให้นุ่มนวล แต่ถ้าพอคุ้นเคย เออ! ต้องภาษาพ่อขนุเลย ออกจากหวัใจ 

ฉะนัน้ ถ้าพดูอย่างนีแ้สดงว่า มึงท าไปแล้ว ท าไปแล้วก็มึงท าเลย ปฏิบตัิเลย ให้เป็น
ความจริงเลย แล้วกูจะตบให้เข้าที่เอง 

เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพดูอย่างนีไ้ง “แก้จติแก้ยากนะ แก้จิตแก้ยากนะ” ตบ
เข้าที่ ดสู ิเวลาเขาแข่งรถกนัน่ะ เวลาเขาควบคมุรถเขาไม่ได้ เขาแหกโค้ง รถเขาลงข้างทาง เวลา
เขาขบัรถแล้วมีคนคอยตบให้รถไม่แหกโค้งออกไป ไม่ตกข้างทาง ไม่พลิกคว ่า ไม่ท าลายตวัเอง 
มนัของง่ายอยู่หรือ นี่ไง ตบเข้าทางๆ เวลาเขาแข่งรถ เวลาเข้าโค้ง มนัหลดุโค้งไป มนัก็แหลก
หมดน่ะ ไอ้นี่ปฏิบตัิก็เหมือนกนั เอ็งปฏิบตัิไปเถอะ 

ทีนีบ้อกว่า กลวัไปหมดเลย สนามแข่งรถมนัน่ากลวัมาก ไม่กล้าออกรถเลย อยากปฏิบตัิ
มาก แต่ไม่กล้าท าอะไรเลย 
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มึงท าไปเลย เดี๋ยวกูควบคมุเอง ให้ท าไปเลย ในการปฏิบตัิเป็นอย่างนีไ้ง ครูบาอาจารย์
ของเรานะ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามให้ประพฤติปฏิบตัิ แม้แต่องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าบอกพระอานนท์เลย “อานนท์ เธอบอกเขานะ บริษัท ๔ ให้ปฏิบตัิบูชาเราเถิด 
ให้ปฏิบตัิเถิด” 

ถ้าคนปฏิบตัิแล้วมนัมีถกูมีผิด มนัได้สมัผสั มนัได้เข้าไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า ได้จบักายพระพทุธเจ้าเลย พทุธะ ผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้จบัได้ต้องกนัเลย ให้ปฏิบตัิ
เถิด พอปฏิบตัิแล้วถกูผิดค่อยว่ากนั 

ไอ้ที่ไม่ปฏิบตัิอะไรเลย ไม่กล้าท าอะไรเลย กลวัผิดไปหมด กลวัจะล าบากล าบนไปหมด
เลย...ให้ปฏิบตัิเถอะ ถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ เห็นไหม องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะให้
ปฏิบตัิบูชาเลย แล้วหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านกจ็ะให้ปฏิบตัิ แล้วเราปฏิบตัิเพ่ือเป็นความจริง 
เป็นข้อเท็จจริงในใจของเรา ถ้าเป็นข้อเทจ็จริงแล้ว เอาอนันี ้

ทีนีพ้อโยมจะปฏิบตัิ ปรับทศันคติจะเร่ิมประพฤติปฏบิตัิ ฉะนัน้ สิ่งที่ถามมา สิ่งที่เราพดู
ของเขามา สิ่งที่ประทบัใจในสถานที่ ประทบัใจสิง่ใด มนัเป็นประโยชน์ทัง้นัน้น่ะ มนัเป็น
ประโยชน์ เขาเรียกว่ามนัเป็นสปัปายะ สถานทีเ่ป็นสปัปายะ หมู่คณะเป็นสปัปายะ อาหาร
เป็นสปัปายะ แล้วครูบาอาจารยเ์ป็นสปัปายะ สปัปายะ ๔ สถานที่ควรแก่การประพฤติปฏิบตัิ 

ฉะนัน้ ถ้ามันประทับใจ น่ีเป็นสัปปายะ มนัเป็นที่สงัดวิเวก สถานที่วิเวก กาย
วิเวก จิตยังไม่วิเวก ถ้าจะจิตวิเวก เราก็ต้องแสวงหาแล้ว เราต้องมีการกระท า เห็นไหม 
ตัง้สติ สติมันไม่มีซือ้ไม่มีขาย ครูบาอาจารย์ก็ให้ไม่ได้ ใครท าแทนเราไม่ได้ สติต้องฝึก
เอง ค าบริกรรม จิตก็ต้องก าหนดเอง จิตก าหนดเองเพราะมันเป็นปัจจัตตัง มันเป็น
ปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐิโก เป็นประสบการณ์จริง เป็นการกระท าจริง 

ถ้ากระท าจริงขึน้มา ถ้าเป็นความจริงขึน้มา สิ่งที่เป็นจริงขึน้มาแล้ว เวลาไปกราบองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระสมยัพทุธกาล เวลาปฏิบตัิแล้วไปเฝา้องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะพยากรณ์ตามความเป็นจริงว่าเรามี
ความจริงแค่ไหน เรารู้จริงแค่ไหน ถ้ารู้จริง พยากรณ์ตามนัน้ ถ้าพยากรณ์ตามนัน้ นี่สปัปายะ 
สถานที่วิเวก หมู่คณะวเิวก หมู่คณะเป็นสปัปายะ อาหารเป็นสปัปายะ 
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อาหารเป็นสปัปายะคือว่ากินแล้วไม่ง่วงเหงาหาวนอน กินแล้ว มนัปฏิบตัิแล้วมนัมี
ช่องทางไป ไม่ใช่ว่ากินอร่อย กินอร่อย กินที่พอใจเป็นสปัปายะ สปัปายะเพราะชอบ ถ้าไม่ชอบ
ไม่เป็นสปัปายะ แต่ถ้าชอบแล้ว เวลามนักดทบัธาตขุนัธ์ เวลาภาวนาไปแล้วมนัไม่สะดวก มนัไม่
เป็นสปัปายะ อาหารที่ไม่ถกูปาก อาหารที่อะไร 

อาหารในพระไตรปิฎก อาหารอย่างหยาบคือเนือ้สตัว์ อาหารอย่างกลางคือผสม อาหาร
อย่างเบาคือผกั นี่อาหารอย่างหยาบ อาหารอย่างกลาง อาหารอย่างละเอียด นี่อย่างหนึ่งนะ ยงั
ความสะอาดบริสทุธ์ิอีกนะ ไม่รู้ไม่เห็น ไม่รู้ไม่เห็น ไม่ได้ตัง้ใจ มนัได้มาด้วยความสะอาดบริสทุธ์ิ 
เห็นไหม มนัเป็นชัน้เป็นตอน 

เราสะอาดบริสทุธ์ิเราก็ต้องบอกว่ามนัไม่มีอะไรเลย แต่สะอาดบริสทุธ์ิในมาตรฐานของ
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มีหลกัวินยันีเ้ป็นบรรทดัฐาน ถ้าเราเอาตรงนัน้เป็นตวัตัง้ ทีนี ้
เป็นตวัตัง้ มนัต้องเป็นผู้ถือศีล พระก็มีธรรมวินยันีเ้ป็นผู้บงัคบั เราเป็นฆราวาส ฆราวาสมนั
ไม่ได้บงัคบั แต่ถ้าเราจะบงัคบัตวัเราเอง มนัได้ทัง้นัน้นะ่ 

ทีนีเ้พียงแต่ว่าบงัคบัแล้ว ถ้าเป็นพระแล้วปฏเิสธไม่ได้เลย มนัเป็นอย่างนัน้ มนัเป็นอย่าง
นัน้มนัต้องท าอย่างนัน้ แล้วผิดโดยไม่รู้ว่าเป็นอาบตัิ ผิดโดยความผิดก็เป็นอาบตัิ ผิดโดยความ
ลงัเลสงสยัเป็นอาบตัิ เป็นอาบตัิหมดน่ะ แล้วถ้าเป็นอาบตัิแล้วท าไมมนัยุ่งยากขนาดนัน้น่ะ 

มนัยุ่งยาก ยุง่ยาก รักษาใจตวัเองกจ็บ ถ้ารักษาใจตวัเอง ไม่มีเจตนา เราไม่ท าสิ่งใดเลย 
ถ้ามนัไม่รู้ ถ้ามีผู้ รู้บอก ก็ปลงอาบตัิ เพราะว่าถ้ารักษาจริงๆ แล้วเข้ามาสู่ที่ใจของตวัไง 

ฉะนัน้ พอเขาถามปรับทศันคติว่าเวลาเขาจะปฏิบตัิ ปฏิบตัิอย่างไร 

เราว่าตอนนีเ้ขาพร้อมแล้ว เขาพร้อมเวลาเขาปฏิบตัิไปแล้ว ตอนนีบ้อกว่าเวลาปฏิบตัิ
แล้วเขาไม่ได้เดินจงกรมเพราะปัญหาที่ข้อเท้าไม่ดี 

ฉะนัน้ มนัอยู่ที่คนที่เกิดมา เวลาคนพิการ คนพิการถ้าเขาเดินไม่ได้ ถ้าเขาไม่ได้ เขานอน
ภาวนาก็ได้ นัง่ภาวนาก็ได้ แต่ถ้าคนสมบูรณ์ ยืน เดิน นัง่ นอน มนัเป็นกิริยา มนัเป็นโอกาสที่เรา
ได้ผ่อนคลายได้ แต่ถ้าคนเขาท าสิ่งใดไม่ได้ สิง่นัน้เขาขาดโอกาสนัน้ไป 
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เราก็เหมือนกนั ถ้าข้อเท้าเราไม่ดี เรานัง่ภาวนาไป เดีย๋วนะ พอจิตใจมนัดี จิตใจมนัผ่อน
คลาย จิตใจมนัปล่อยวาง ร่างกายมนัจะแก้ไขตวัมนัเอง เพราะผู้ที่ปฏิบตัิมีอย่างนี ้ เวลาเดิน
จงกรม ใหม่ๆ เดินไม่ได้ เวลาพอนัง่สมาธิไป จิตใจมนัดีขึน้มา ตอนหลงัเดินจงกรมแข็งแรง มนั
แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจเลย จิตใจที่เข้มแข็ง จติใจที่ปล่อยวาง มนัจะไปปรับสภาวะของ
ร่างกายให้กลบัมาสมดลุได้ ถ้ากลบัมาสมดลุได้ มนัจะเป็นจริงไปได้ 

ทีนีเ้ราภาวนาอย่างนี ้ เราปฏิบตัิเพ่ือต้องการธรรมะ เราไม่ได้ปฏิบตัิเพ่ือรักษาสมดลุของ
ร่างกาย อนันีม้นัผลพลอยได้ๆ เวลาผลพลอยได้มนัเกิดขึน้มา เราจะบอกว่า โอ๋ย! ปฏิบตัิขึน้มา
ก็ปฏิบตัิมาเพ่ือจะสขุภาพกายไง แล้วสขุภาพจิตล่ะ 

แต่ถ้าสขุภาพจิตมนัดี มนัปรับดีไปหมดน่ะ แต่ที่มนัไม่ดี ไม่ดีเพราะอะไรล่ะ ไม่ดีเพราะ
กิเลสมนัยแุหย่ไง “ไม่ได้นะ เจ็บเท้า ไม่ได้นะ ถ้านัง่เดีย๋วก้นพอง ไม่ได้นะ นอนภาวนานีเ้ดี๋ยวมนั
จะพพุอง”...อะไรไม่ได้สกัอย่างเลย ท าอะไรก็ไม่ได้ นี่ถ้ามนัไม่ได้นะ 

แต่ถ้าพอมนัภาวนาไป พอมนัดีขึน้มานะ มนัหายหมดเลย พอมนัหายหมดเลย เดิน
จงกรมก็ด ี นัง่สมาธิก็ด ี นอนภาวนาก็ดี มนัดีไปหมดเลย ไอ้ตอนนัน้ ไปถงึตอนนัน้ นีเ่วลาคน
ภาวนาไปมนัจะรู้จะเห็นอย่างนัน้ 

แต่ตอนนีม้นัมีอปุสรรคขวางหน้าก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เพราะยงัดีไง ยงัดีที่เราจะมีการ
ใฝ่ใจอยากประพฤติปฏิบตัิ ถ้าเรามีการใฝ่ใจประพฤตปิฏิบตัิ เป็นคนดีมาก เป็นคนดีไง เป็นคน
ดีคือในวฒันธรรมของชาวพทุธนะ เกิดมาเป็นผู้ชายไม่ได้บวชไม่ได้เรียน เขาว่าเหยียบแผ่นดิน
ผิด 

นี่ไง ถ้าเราเกิดมา เกิดมาพบพระพทุธศาสนา การบวชการเรียน ทางของฆราวาสเป็น
ทางคบัแคบ เช้าขึน้มาท าหน้าที่การงานนะ ต้องดแูลทกุอย่างพร้อมเสร็จแล้วค่อยเข้าห้องพระ
นะ ได้ภาวนาก่อนนอนหน่อยหนึ่ง ตี ๕ ตื่นขึน้มาได้นัง่ภาวนาอีกนิดหนึง่ รีบแล้ว ต้องรีบไป
ท างาน ท างานเสร็จแล้ว เห็นไหม ทางฆราวาสเป็นทางคบัแคบ 

ทางของภิกษุเป็นทางกว้างขวาง พระฉันเสร็จไปแล้ว ๒๔ ชัว่โมง ถ้าวดัใด ถ้ามีครูบา
อาจารย์ที่เป็นกรรมฐานนะ พระในวดันัน้จะภาวนาได้ ๒๔ ชัว่โมง 
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เราอยู่บ้านตาดนะ เวลาอดอาหาร ไม่ต้องท าอะไรเลย ยกเว้นข้อวตัร ๒๔ ชัว่โมง เว้นไว้
แต่ถ้าฉันอาหาร ฉันอาหารก็ต้องมีข้อวตัร ฉันอาหารก็ต้องบิณฑบาต บิณฑบาตเสร็จแล้วต้อง
เก็บต้องล้าง ต้องเข้าเวร ต้องอยู่เวร แต่ถ้าอดอาหารป๊ับ ยกเว้นเลย ไม่ต้องเข็นน า้ ไม่ต้องล้าง
ส้วม เพราะมนัมีผู้ที่ท าอยู่แล้ว 

๒๔ ชัว่โมง เวลาเราอดอาหารนะ ใสเ่ลย ๒๔ ชัว่โมง ๗ วนั ๗ คืน ซดัเข้าไปเต็มที่เลย 
ออกมาโรงน า้ร้อนมาฉันแต่โกโก้เวลามนัหิว เวลาบ่ายโมง รีบเลย เม่ือไหร่จะบ่ายโมงสกัที จะได้
ไปโรงน า้ร้อนนะ มนัจะมีใบสะเดา ใบอะไรลวกไว้ เพราะว่ามนัเป็นยา 

นี่อดอาหาร ทางของภิกษุกว้างขวาง กว้างขวาง ๒๔ ชัว่โมงไง ๒๔ ชัว่โมงคือเรา
ขวนขวายในการกระท า ถ้าจิตใจดีนะ ท าได้เต็มที่เลย 

แต่ถ้าจิตใจ เวลาจิตมนัเสื่อมนะ ๒๔ ชัว่โมงนีม้นัแสนนาน ๒๔ ชัว่โมงนีม้นัมีแต่ความ
ทกุข์ ๒๔ ชัว่โมงนีม้นัอึดอดัมาก เวลาจิตเสื่อมนะ จิตเสื่อมมีความรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่ง จิตที่
ภาวนาแล้วรุ่งเรือง มนัมีความรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่ง เหน็ไหม จิตคนมนัเปล่ียนแปลงหลากหลาย
นกั 

ฉะนัน้ ถ้าเกิดมาได้บวช ได้บวชได้เรียน ไม่เหยียบแผ่นดินผิด แต่ของเรา เราจะบวช
หวัใจ จะบวชหวัใจเลยนะ เราจะประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าเราจะประพฤติปฏิบตั ิ เราท าความจริงของ
เรา 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า ผมมีค าถามนะ ว่าผมต้องการบ าเพ็ญ ต้องท าความสงบของใจเข้ามา
ก่อน แล้วต่อด้วยมีสติปัจจุบนั เม่ือสงบแล้ว ผมไม่รู้ครับว่าใช้ปัญญาเป็นอย่างไร 

ถ้าค าว่า “ใช้ปัญญาเป็นอย่างไร” สิ่งที่ค าถามที่ถามมานีก้็คือการใช้ปัญญา การใช้
ปัญญา ปัญญาเร่ิมต้น ใครจะคิดมากขนาดไหนก็แล้วแต่ เรียกว่าโลกียปัญญา เพราะการคิดไง 
ขนัธ์ ๕ สญัญา สงัขาร 

สญัญาคือความจ าได้หมายรู้ สงัขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง ความคิด ความ
ปรุง ความแต่ง มนัมีของมนัอยู่แล้วไง แต่มนัโดนกิเลสครอบง า พอกิเลสครอบง า คิดโดยตณัหา
ความทะยานอยาก คิดโดยความพอใจของตวั 
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เราพยายามท าความสงบของใจๆ เวลาจิตมนัสงบแล้ว สมทุยัคือกิเลสมนัไม่ครอบง านะ 
มนัก็เป็นสงัขาร สงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง แต่มนัมีสมัมาสมาธิรองรับ ถ้ามี
สมัมาสมาธิรองรับ ความคิดแตกต่างกนั ความคิดที่บางทีคิดแล้ว โอ้โฮ! ท าไมมนัคิดแล้วมนั
สะอาดบริสทุธ์ิ ท าไมมนัคิดแล้วมนัเวิง้ว้าง ท าไมความคิดอย่างนีม้นัถอดถอนได้หมดเลย อนั
นัน้เพราะจิตสงบ จิตมีสมาธิ ถ้าจิตสงบเป็นสมาธิ นี่ปัญญาเกิดอย่างนี ้

ฉะนัน้ เราจะบอกว่า เขาบอกว่า ใช้ปัญญาอย่างไร ผมไม่รู้ ท าอย่างไร ผมท าไม่เป็น 

ถ้าพดูถึงว่า ถ้าท าเป็นเดี๋ยวยุง่เลย พอท าเป็นแล้วมนัจะเอาแต่ปัญญาไง พอปัญญาป๊ับ 
อะไรก็จะสวมให้ปัญญาหมดเลยไง แต่เวลาถ้าไม่เป็นนะ มนัเป็นปัญญาอยู่กไ็ม่รู้ว่ามนัเป็น
ปัญญานะ 

“ผมท าปัญญาไม่เป็น” เห็นไหม “ท าไม่เป็น ฟุ้งธรรม +เพ่ือนฝงู+คนรอบข้าง+อานาปาน
สต”ิ นี่มนัคืออะไร นี่ปัญญาทัง้นัน้น่ะ แต่เราจะบอกวา่มนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาโดยสามญั
ส านึก 

สตัว์มนัยงัมีความคิด สตัว์มนัมีความคิดนะ เราก็มีความคิด ความคิดมนัเป็นปัญญา
ไหม ความคิดมนัเป็นปัญญา แต่มนัเป็นปัญญาการเอาตวัรอด สตัว์มนัมีปัญญาเอาตวัรอดนะ 
นัน่ก็เป็นปัญญาของมนั สญัชาตญาณของมนั 

นี่ก็เหมือนกนั เราก็มีปัญญาของเรา ปัญญาของเรานี่ปัญญาทางโลก เขาเรียกโลกีย
ปัญญา แต่เราต้องการโลกุตตรปัญญา ปัญญาเหนือโลก ปัญญาเอาจิตนีพ้้นจากโลก ถ้า
ปัญญาพ้นจากโลก ต้องท าความสงบของใจ 

อย่างที่โยมถามนี่แหละ “ผมเข้าใจว่าต้องท าความสงบก่อน พอท าความสงบก่อนแล้ว
ผมต้องใช้ปัญญา แต่ผมใช้ปัญญาไม่เป็น” 

ฝึกหดัไป ฝึกหดัไป ปัญญามนัเกิด ปัญญามนัเกิดแล้ว แต่เราไม่ได้ใส่ชื่อว่าปัญญาเท่า
นัน้เอง ปัญญามนัเกิดคือว่า ค าถามที่เขียนๆ มามนัเกดิจากอะไรล่ะ กเ็กิดจากปัญญาของเรา นี่
เกิดจากปัญญาของเรา แต่เวลาปฏิบตัิไปแล้ว ตอนนีย้งัแยกไม่ออก ยงัแยกไม่ชดัว่าโลกีย
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ปัญญา ปัญญาของโลก ปัญญาของโลกคือปัญญาจากสามญัส านึก ปัญญาของเรานี่แหละ
ปัญญาของโลก 

ถ้าปัญญาของธรรม ภาวนามยปัญญา เวลามันเกิดสัมมาสมาธิ มันเป็น
อิสรภาพ เวลามันเกิดปัญญาขึน้มา โอ้โฮ! มันมหัศจรรย์ มหัศจรรย์ ภาวนามยปัญญา 
เห็นไหม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาอย่างนี ้ ปัญญาที่เกิดจาก
ภาวนามยปัญญา 

แต่ภาวนามยปัญญาจะเกิดขึน้ เกิดขึน้จากพืน้ฐาน เกิดขึน้จากโลก เกิดขึน้จากสมมตุ ิ
เกิดขึน้จากภวาสวะ เกิดขึน้จากตวัตนของเรานี่แหละ เพราะตวัตนของเรามนัเกิดมาอย่างนี ้เกิด
มาโดยอ านาจวาสนา เกิดมาเป็นอย่างนีใ้ช่ไหม เกิดมาอย่างนี ้ เราก็มีความคิดอย่างนี ้ คนที่มี
ความคิดดี คนที่มีจิตใจดี เขาน าพาชีวิตเขาไปร่มร่ืนราบร่ืน คนที่มีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมีความคิดแบบนี ้ เขาพาชีวิตของเขาตกระก าล าบาก เขาพาชีวิตของเขาทกุข์ยาก ก็
ปัญญาของเขาพาเขาไป 

ถ้าเรามีสติปัญญา สติปัญญามนัจะมาแยกแยะ มนัจะท าให้ชีวิตของเราราบร่ืนร่มร่ืนไป 
แต่ร่มร่ืนไปแล้วมนัก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ นี่ไง กุศล อกุศล ก็ท าให้เวียนว่ายตายเกิดใน
วฏัฏะ แล้วเรามาฝึกหดัภาวนาๆ 

เราเป็นชาวพทุธไง ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแหง่ปัญญา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าเกิดขึน้มาจากอาสวกัขยญาณ ญาณหยัง่รู้ด้วยปัญญาญาณ ปัญญาญาณขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท าให้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์ขึน้มา 

ทีนีเ้ราปฏิบตัิกนั ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญานีเ้กิดจากภาวนามย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากภาวนา ปัญญาไม่ใชเ่กิดจากการจ ามา ปัญญาไม่ใชเ่กิดจากการศึกษา
มา ปัญญาไม่ใช่เกิดจากการค้นคว้ามา พวกนีเ้ป็นโลกียปัญญาหมด สตุมยปัญญา จินตมย
ปัญญา ภาวนามยปัญญา เห็นไหม 

ปัญญาจากการภาวนาส าคัญมาก ปัญญาอย่างนี ้ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่าน
บรรลุธรรมขึน้มาด้วยปัญญาของท่าน ปัญญาของท่านมันเกิดเป็นมรรค เกิดเป็นมรรค 
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สัมมาสมาธิ สัมมาสต ิสัมมากัมมันโต งานชอบ เพียรชอบ มันเกิดจากความชอบธรรม 
เกิดจากธรรมจักร น่ีศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาอยู่ตรงนี ้

แต่พวกเราไปตีความกนัเอง ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ก็เอาสญัญานัน่ละ่ 
ใครมนัจะคิดเกง่กว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาบอกนะ บอกจะท าสงัคายนา 

มึงจะไปปรับปรุงความรู้พระพทุธเจ้าหรือ พระไตรปิฎกนี่เป็นจดจารึกของพระพทุธเจ้า
มา มนัจะถกูมนัจะผิด มนัอยู่ที่คนจดจารึก แต่ใครจะมีปัญญาไปแก้ไขดดัแปลง ใครมนัจะเก่ง
ไปกว่าพระพทุธเจ้า ไม่มีหรอก 

ถ้ามันจะเก่ง มันต้องเก่งในหัวใจของตัว พยายามภาวนา ถ้ามันภาวนาขึน้ มัน
เกิดภาวนามยปัญญาขึน้มา มันจะเป็นมรรคเป็นผล ถ้าเป็นมรรคเป็นผลขึน้มานะ เรา
จะรู้ 

แต่ตอนนีบ้อกว่าผมไม่รู้ 

ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร ถ้าบอกให้รู้แล้วเดี๋ยวยุ่ง เดีย๋วบอกให้รู้แล้วหลวงพ่อกบัผมต้องเถียงกนั 

ฉะนัน้ ฝึกหดัให้เป็นขึน้มา มนัเป็นความจริงขึน้มากลางหวัใจนะ ถ้าเป็นความจริงขึน้มา
กลางหวัใจ เวลาเป็นขึน้มาแล้ว เราเองมนัจะมีความภูมิใจมาก แต่ความภูมิใจอนันัน้ ถ้ามนัยงั
ไม่ผ่องแผ้ว ไม่สมบูรณ์ เราต้องขยนัหมัน่เพียร 

ฉะนัน้ เวลาใครประพฤติปฏิบตัิแล้ว ถ้ามีปัญหาไปถามหลวงตา หลวงตาจะบอกว่า
ถกูต้อง แล้วคนจะถามทนัทีว่า “แล้วให้หนทู าอย่างไรคะ” หลวงตาท่านจะตอบว่า “ก็ให้ท าซ า้
เข้าไปอีกไง ท าซ า้” 

การท าซ า้คือแบบฝึกหดัต่อไป แบบฝึกหดัต่อไป แบบฝึกหดัให้หวัใจมนัฝึกหดัให้มนั
ช านาญขึน้ ให้มนัคล่องแคล่วขึน้ ให้มนัดีขึน้ แบบฝึกหดัมนัจะละเอียดขึน้ ถ้าเห็นกายกก็ายใส
ขึน้ กายละเอียดลึกซึง้ขึน้ ละเอียดลึกซึง้ขึน้เพราะกิเลสมนัละเอียดขึน้ ปัญญาเราก็ต้อง
รอบคอบมากขึน้ มนัจะแยกแยะได้มากขึน้ แบบฝึกหดัซ า้ๆๆ ซ า้จนมนัส ารอกมนัคายออกหมด
เลย ถ้ามนัคายอย่างไร มนัต้องเป็นปัจจตัตงัไง มนัไม่มีซือ้ขายไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าก็ท าให้ไม่ได้ไง ต้องผู้ที่ประพฤติปฏิบตัินัน้ขวนขวายพากเพียรท าขึน้มาให้มนัเป็นความจริง 
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มนุษย์เราจะล่วงพ้นด้วยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะของ
เรา มันจะท าของเราให้ปัญญาแจ่มแจ้ง แจ่มแจ้งขึน้มาในการปฏิบัติ น่ีพูดถึงผลของ
ปัญญา 

“ปัญญา ผมไม่รู้ว่าท าอย่างไร” 

เราก็อธิบายว่าปัญญาเป็นแบบนี ้แต่ไม่ต้องไปค้นหา ไม่ต้องไปค้นคว้าอย่างไร ฝึกหดันี ่
ก าหนดพทุโธ 

เขาบอกว่า “ตอนนีผ้มก าหนดลมหายใจ ผมท าอานาปานสติ” 

น่ีถูกต้องมากเลย เพราะเราไม่ทิง้ฐานของเรา หลวงปู่ มั่นท่านสั่งหลวงตาไว้ 
ไม่ให้ทิง้ผู้ รู้ ไม่ให้ทิง้พุทโธ ใครจะไปไหนกไ็ป เราอยู่กับพุทโธ เราอยู่กับผู้ รู้ ผู้ รู้มันแจ่ม
ชัดขึน้ ผู้ รู้มันผ่องแผ้วขึน้ ผู้ รู้มันจะขวนขวาย ผู้รู้น่ีจะส ารอก ผู้ รู้จะคายออก แล้วผู้ รู้น่ี
แหละมันจะรู้แจ้ง 

ไอ้เขาจะไปรู้ที่ไหน ปล่อยเขาไป ให้เขาไปเลย เราอยูก่บัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธ ไม่เสีย แล้วถ้า
พอผู้ รู้มนัชดัเจนขึน้มา เดี๋ยวปัญญามนัมา เราจะอ๋อ! ภาวนามยปัญญามนัเป็นอย่างนีเ้อง พอ
มนัเป็นอย่างนีเ้อง เป็นอย่างนีเ้องยงัไม่รู้แจ้งก็ต่อเนื่องๆ ขึน้ไป จนมนัละเอียดขึน้ มนัสมบูรณ์ขึน้ 

นี่พดูถึงว่า ผมไม่เข้าใจว่ามนัละเอียดอย่างไร มนัหยาบอย่างไร ผมไม่เข้าใจ 

จะเข้าใจได้ต่อเม่ือประพฤติปฏิบตัิ จะไม่เข้าใจโดยการฟัง การต่างๆ แต่การฟัง ฟังจาก
วิธีการ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนเ์ทวดา อินทร์ พรหมส าเร็จมหาศาลเลย 
เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ นัน่น่ะเราฟัง เราฟังขึน้มาให้สะเทือนใจ เวลามนัฟังมนัทิ่มเข้าไป
กลางหวัใจเลย พอกลางหวัใจ มนัเกิดมรรคเลย เกิดมรรคคือเกิดปฏิกิริยา เกิดปฏิกิริยามนัจะ
แสวงหาของมนั นัน่ล่ะปัญญาของเรา เวลาปัญญาของเรามนัเกิด มนัเกิดอย่างนัน้น่ะ 

แต่ถ้ามนัไม่มีใครกระตุ้น องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าค้นคว้าเอง รือ้ค้นเอง เรา
ปฏิบตัิ เราก็ต้องรือ้ค้นเอง แต่เราฟังเทศน์ มนัมีผู้ที่เคยผ่านมาแล้ว ท่านจะพดูถึงประสบการณ์
ของท่าน 
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เวลาเราพดู ถ้าเราใกล้เคียงกนั จิตใจเราพยายามจะหาทางออก เดี๋ยวมนัทิ่มเข้ามาเลย 
สะเทือนใจมาก พอสะเทือนใจมาก ปัญญามนัฟุ้งเลย 

สิ่งที่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาทีเ่ขาคิชฌกูฏ หลานพระสารีบุตรไง 
“ไม่พอใจสิ่งนัน้ ไม่พอใจ” พระสารีบุตรถวายการพดัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่ แล้ว
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนากบัหลานพระสารีบุตรนะ “ถ้าเธอไม่พอใจสิ่งต่างๆ เธอ
ต้องไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเธอก็เป็นวตัถอุนัหนึง่” 

ความคิดนีเ้ป็นวตัถทุี่จิตละเอียดแล้วมนัจบัต้องได้เลยล่ะ “ถ้าเธอไม่พอใจสิ่งต่างๆ เธอก็
ต้องไม่พอใจอารมณ์ด้วย” ถ้าเธอเอาอารมณ์ไปไม่พอใจเขา แต่อารมณ์ของตวันี่ชอบ “ถ้าเธอไม่
พอใจสิ่งต่างๆ เธอต้องไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สึกก็เป็น
วตัถอุนัหนึ่ง” 

พระสารีบุตรถวายการพดัอยู่ ธรรมะข้อนีม้นัแทงใจพระสารีบุตร พระสารีบุตรบรรลเุป็น
พระอรหนัต์เลย นี่ผลของฟังธรรม ฟังธรรมแล้วถ้ามนัสะเทือนหวัใจ มนัจะเกิดปัญญา เกิด
ปัญญาต่อเนื่อง ปัญญาอย่างนีเ้ราอาศยัครูบาอาจารย์ เห็นไหม จากใจดวงหนึง่สู่ใจดวงหนึ่งไง 
นี่ฟังเทศน์ ฟังเทศน์ส าคญัตรงนี ้แต่ถ้ามนัเป็นความจริง ความจริงก็เกิดขึน้มาจากใจ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงธัมมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆ์
องค์แรกของโลกก็จากการฟังธัมมจกัฯ จิตใจนีพ้ร้อมอยู่แล้ว แต่ยงัหาทางออกไม่ได้ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแสดงถงึทางออก ปัญญามนัหมนุตาม พอมนั
หมนุตาม มนัแทงทะล ุ “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ต้องดบัเป็นธรรมดา” มนั
ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลย ไม่มีอะไรเป็นความจริงเลย แล้วมนัเห็นจริงด้วย มนัถึงเป็นความ
จริง แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอนโุมทนาเลย “อญัญาโกณฑญัญะรู้แล้วหนอ” มนัมี
พยานไง มนัมีพยานรู้เห็นไง 

ฉะนัน้ นี่เป็นเร่ืองของโลก เร่ืองของโลกเป็นอย่างนัน้ แต่ถ้าเป็นเร่ืองของธรรม เร่ืองคติ
ธรรม คติโลก เราแสวงหาของเรา ถ้าเป็นคตธิรรม เราจะประเสริฐ เราจะดีของเราขึน้มา 
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ฉะนัน้ เขาบอกว่า ถ้าเขาจะท า เขาก็บอกว่า “ผมท าแบบที่ท่านอาจารย์สอน คือบุก อดั 
สู้กบัลม พยายามหาอาการของจิต ผมรู้ว่ามนัอึดอดั เหมือนท างานการขดุบ่อน า้ ผมคิดว่าสกั
วนัหนึ่งต้องเจอน า้ การภาวนานีเ้ป็นแบบนีผ้ิดหรือเปล่า เพราะมีผู้ รู้บอกว่าจิตต้องโล่ง สบาย 
คล่องแคล่ว ควรแก่การงาน” 

โล่ง สบาย มนัต้องโล่ง สบาย โดยสจัจะ โดยสมัมาสมาธิ โดยความเป็นจริง ถ้าโล่ง 
สบาย แบบมิจฉา แบบมิจฉานะ ถ้ากเิลสมนัหลอกนะ มนัจะไม่ท าอะไรเลย ไม่ท าอะไรเลยก็
ว่างๆ ว่างๆ 

ว่างๆ นี่มนัไม่มีสตินะ แล้วถ้าเราไม่บุก ไม่อดั ไม่ดแูล ไม่อยู่กบัผู้ รู้ ไม่อยู่กบัพทุโธ พอ
นานไปๆ ทกุดวงใจเลย มนัจะตกสู่ภวงัค์ หลวงตาท่านใช้ค าว่า “สมาธิหวัตอ” 

ว่างๆ ว่างๆ จนหายไปเลยนะ แล้วมนัไม่รู้เหนือรู้ใต้ เวลามนัจะมานี่เหมือนสะดุ้งตื่น 
เอ๊อะ! เออ! มาแล้ว ออกจากสมาธิแล้ว เวลาเข้าสมาธินี่หายไปเลย สมาธิหวัตอ นัน่น่ะอย่างนัน้
โล่ง โปร่ง สบาย อย่างนัน้ไม่ใช ่

แต่ถ้าพทุโธๆ อึดอดัขดัข้องไปหมด ใหม่ๆ แต่ถ้ามนัช านาญแล้วนะ เวลามนัอยู่ใน
สมัมาสมาธิ สมาธิคือจิตเป็นหนึ่ง ไม่พาดพิงถึงอารมณ์อะไรทัง้สิน้ เหน็นิมิตก็พาดพิงนิมิต ถ้า
คิดเร่ืองอะไรก็พาดพิงเร่ืองนัน้ มนัพาดพิงมนัถงึเกิดอารมณ์ ถ้าไม่พาดพิง มนัเกิดเป็นหนึง่ 
สมาธิคือจิตตัง้มัน่ คือหนึ่งเดียว ไม่พาดพิงกบัอะไรเลย เป็นเอกเทศ 

แล้วเวลามนัเป็นสมัมาสมาธิ เวลามนัยกขึน้สู่วิปัสสนา จิตเห็นอาการของจิต เห็นสิง่ใด
แล้ววิปัสสนาไป นัน่คือเกิดปัญญา ปัญญาอย่างนัน้เกิดขึน้มา ถ้าท าอย่างนีม้นัเป็นสมัมาสมาธิ 
สมัมาคือมีเหตมีุผล มีที่มา ไม่ใช่มิจฉา มิจฉาคือโล่ง ว่าง โปร่ง สบาย ไม่ท าอะไรเลย เราเห็น
โลกเขาท ากนัแบบนัน้ แล้วบอกสขุสบายมาก 

เราจะบอกว่า เข้าข้างตวัเองนะ หลอกตวัเอง หลอกตวัเองว่าได้ปฏิบตัิธรรม จริงๆ นะ ถ้า
ให้เราพดูจากหวัใจของเรานะ เราสงสารพวกนีม้าก 

๑. เสียเวลาเปล่า 

๒. ได้แต่ความเป็นพิษเป็นภยัเข้ามา 
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มิจฉาสมาธิมนัเป็นผลบวกตรงไหน สมาธิหวัตอมนัเป็นผลบวกตรงไหน นี่ไง พรหมลกู
ฟักไง เข้าไปนอนจมอยู่อย่างนัน้น่ะ แล้วเวลาออกมานะ โล่ง สบาย 

สบายส ิก็มนัไปช่องทางเดียวกบักเิลสไง กิเลสคือมนัเอาสะดวกสบาย คือมนัไม่ท าอะไร
ไง คือไม่ต้องท าอะไรเลย แต่มนัได้ผลน่ะ กิเลสมนัก็ชอบน่ะส ิแล้วมนัเป็นจริงขึน้มาไหมล่ะ มนั
เป็นสมาธิหวัตอ เป็นพรหมลกูฟัก แล้วเขาบอกอย่างนัน้น่ะ “นี่ใช้ปัญญามาแล้ว ทกุอย่าง
มาแล้ว”...ไม่ใช่ 

แต่เวลาบอก เวลาปฏิบตัิแล้วต้องโล่ง สบาย ต้องคล่องแคล่ว ควรแก่การงาน ไม่ใช่ตงึ
เครียด 

เราไม่ตึงเครียด แตเ่ราจะบีบคัน้กิเลส บีบคัน้ที่ว่าสิง่ทีม่นัแสวงหา ที่มนัหลอกลวงเรามา
ตลอดไง ฉะนัน้ อยู่กบัผู้ รู้ อยู่กบัพทุโธ จะท าให้ไม่เสีย 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “เร่ืองปีติมีตลอด ถ้าเร่ืองปีติ จนคิดว่าไม่อยากได้ กลวักิเลสหลอกเอา 
ผมไม่คาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ คิดอย่างเดียวว่าจะเพ่ิมศกัยภาพให้ตวัเอง ผมคิดถกูหรือเปล่าครับ” 

ถูก ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุทุกคนอยากได้ผล แต่ไม่อยากได้เหต ุหลวงตาท่าน
สอนประจ า ให้มีสติ ให้มีค าบริกรรม เราอยู่กับเหตุ เหตุสมควรแล้ว ผลมันต้องเป็น
จริงๆ 

ไอ้นี่เหตไุม่ท า นี่ไง มนัต้องโล่ง ว่าง โปร่ง สบาย ไม่ท าอะไรเลย นี่มนัไม่มีเหต ุแล้วจะเอา
ผลมาจากไหนล่ะ ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุเราสร้างเหตขุองเรา ท าของเรา เพ่ิมศกัยภาพของตวั
เราเอง เราท าของเราให้มนัดีขึน้ไปเอง 

สิ่งนีเ้ป็นคติธรรม คติธรรมมนัต้องมีเหตมีุผล มีที่มาที่ไป ธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาใครไปศึกษานะ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะบอกไว้
เอง ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไม่มีขดัไม่มีแย้งกนั ธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะไปในช่องทางเดียวกนั เว้นไว้แต่หยาบ กลาง ละเอียด มนัจะพฒันา
ของมนัขึน้ไปเป็นชัน้ แต่มนัไม่มีขดัไม่มีแย้งกนั ถ้ามีขดัมีแย้งกนั ต้องมีความผิด ไม่ถกูต้อง 
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ฉะนัน้ มนัไม่มีการขดัการแย้งกนั เพียงแต่ว่าหยาบ กลาง ละเอียด มนัจะพฒันาของมนั
เป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป นีค้ือธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ฉะนัน้ เวลาเราศึกษาแล้ว เราศกึษาแล้วเราเทียบเคยีงได้ กาลามสตูร อย่าเพ่ิงเชื่อใคร
ทัง้สิน้ ให้ประพฤติปฏิบตัิ อย่าเชื่อใครทัง้สิน้ อย่าเชื่อแม้แต่เป็นอาจารย์ของเรา อย่าเชื่อ ฟังแล้ว
ให้ไปไตร่ตรอง ให้ไปค้นคว้าให้มนัเป็นความจริงขึน้มา แล้วประพฤติปฏิบตัิให้มนัเป็นความจริง 

เวลาความจริงแล้ว หลวงตาท่านบอกเลย ถ้าใครประพฤติปฏิบตัิแล้วจะไปกราบศพ
ท่าน กราบศพท่าน ถ้าปฏิบตัิแล้วเป็นอนัเดียวกนัหมดน่ะ 

ถ้าอนัเดียวกนั อนัเดียวกนัเม่ือไหร่ 

กาลเวลามนัต่างกนั ต่างกนัคนที่บรรลไุปก่อน ท่านรู้ก่อน ไอ้เราตามหลงัมา ขอให้เป็น
ความจริงขึน้มา ถ้าเป็นความจริงขึน้มา ถ้าไปถึงอนันัน้แล้วนะ ไม่มีการโต้ไม่มีการแย้งกนั เป็น
อนัเดียวกนั 

แต่ถ้ายงัมีการโต้การแย้งกนั อย่าว่าท่านผิดเลย เราผิดก่อน เราน่ะผิด แล้วหาทางให้
พยายามปรับปรุงให้ใช้ได้ แล้วเราจะท าของเราได้ ให้เป็นคติธรรม คติของผู้ที่แสวงหา เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เอวงั 


