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ถาม : เร่ือง “ท าไมเห็นสองครัง้ แต่ความรู้สึกต่างกนัครับ” 

ขอกราบหลวงพ่อ คือผมภาวนาเคยเห็นเป็นภาพเร่ืองต่างๆ วิ่งเข้ามาหาเรา แต่
ถ้าเรารู้ก่อนที่เร่ืองจะวิ่งมาหาเรา เร่ืองนัน้ก็จะหายไป ล่าสดุที่ภาวนาครับ ก็เหน็คล้ายใน
ลกัษณะเดียวกนั แต่ครัง้นีม้นัรู้สึกเข้าใจอะไรบางอย่าง ซึ่งขณะที่เกิดสภาวะนัน้ก็รู้ซึง้ถึง
ค าว่า “สร้างภาพ” รู้สึกถึงค าว่า “อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ” เพราะมนัมาจากอย่างนี ้และรู้สึก
ค าว่า “พทุโธชดัๆ” มากขึน้ 

โดยครัง้แรกผมใช้เคร่ืองมือภาวนาคือดลูมหายใจเป็นหลกัครับ แต่ครัง้หลงัผมใช้
ภาวนาพทุโธครับ ที่ผมภาวนาพทุโธเพราะว่าลองฝึกครับ เพราะช่วงแรกๆ รู้สึกว่าใช้พทุ
โธไม่ได้ แต่ช่วงหลงัคิดว่าทกุอย่างมนัต้องฝึกหดัได้ เลยพยายามใช้ดคูรับ เพราะจ าได้ว่า
หลวงพ่อเคยเทศน์ในถามตอบที่ผมเคยถามนานแล้ววา่ มนัเป็นแค่เคร่ืองมือ มนัเป็นแค่
เคร่ืองมือ 

ตอบ : นี่ค าถามเขา ค าถามเขามนัเหมือนกบัเป็นค าตอบ ค าถามเขาคือว่ามนั
ไม่เป็นค าถาม มนัเป็นค าที่ว่าเขาภาวนาแล้วมีประสบการณ์ เขาถงึเขียนมารายงาน 

ฉะนัน้ เขาถามปัญหามาเยอะมาก คนที่ภาวนาแล้ว พอเราไปรู้สิ่งใดแล้วเราจะ
แปลกใจ แล้วเราไม่รู้จะปรึกษาใคร เขาก็เลยหาคนที่รู้ แล้วพยายามจะเขียนมาถามไง 

ฉะนัน้ ค าถามมนัถามว่า เขาเคยภาวนาแล้วเห็นภาพมนัวิ่งเข้ามาหา 

นี่เวลาคนที่ภาวนาไง คนที่ภาวนา ส่วนใหญ่เราภาวนาเร่ิมต้นเราก็หวงัมรรคผล
ใช่ไหม เราหวงัสิน้สดุแห่งทกุข์ เราหวงัจะพ้นทกุข์ ว่าอย่างนัน้เถอะ คนภาวนาหวงัจะพ้น
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ทกุข์ทัง้นัน้น่ะ เราเกิดมามนัทกุข์มนัยาก แล้วเวลาเราเป็นชาวพทุธ สิ่งทีเ่ป้าหมายของ
เราคือนิพพาน นิพพานคือสิน้สดุแห่งทกุข์ คือจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วล่ะ แล้ว
เวลาไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้ว เวลาสิน้สดุแห่งทกุข์ไปแล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าบอกวิมตุติสขุ 

เวลาสุขทางโลก เห็นไหม สุขเวทนา ทกุขเวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
มันเป็นขันธ์ไง มนัเป็นความรับรู้ มันไปกระทบ มันถึงจะมีความรู้สึกขึน้มาได้ 
แต่เวลาจิตมันท าลาย มันปล่อยขันธ์เข้ามาเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป จนมันท าลาย
ตัวมันเอง แม้แต่ตัวตนของตัวเองก็ไม่มี เหน็ไหม มันเป็นวิมุตติ มนัเป็นวิมุตติ
สุข สุขเหนือโลก สุขเหนือขันธ์ 

ขนัธ์คืออารมณ์ ขนัธ์คือขนัธ์ ๕ ขนัธ์คือความรู้สึกนึกคิด แล้วตวัตน ตวัตนคือตวั
จิต มนัท าลายทัง้ขนัธ์ ท าลายทัง้ตวัตน ตวัจิตนัน้ แล้วมนัพ้นไป มนัเป็นวิมตุติสขุ ถ้า
วิมตุติสขุอย่างนัน้น่ะ เวลาพ้นทกุข์ไปแล้ว นิพพานคือเสวยวิมตุติสขุๆ สขุอนันัน้สขุอนั
เลิศ เราถงึปรารถนาอนันัน้ ถ้าปรารถนาอนันัน้ 

เวลาเราเป็นชาวพทุธ เราจะประพฤติปฏิบตัิ เราก็มีเปา้หมายว่าอยากจะพ้นจาก
ทกุข์ พ้นจากทกุข์ป๊ับ สิ่งทีเ่ราอยากจะพ้นจากทกุข์ แตเ่รายงัไม่เคยรู้จกั เรายงัไม่เคยเห็น
ใช่ไหม เวลาคนที่ประพฤติปฏิบตัิเขากลวัจะผิดจะพลาด ก็จะไปศึกษา พอศึกษาเป็น
ทฤษฎีขึน้มาแล้ว ศึกษามาแล้วก็สร้างภาพอย่างนัน้ กลวัท าแล้วมนัจะผิดไง ต้องเป็น
อย่างนัน้ๆ เป็นอย่างทีเ่ราคิดว่ามนัจะเป็นไง เพราะเราคิด เราคิดนี่เป็นสญัญา 

ฉะนัน้ เวลาเป็นสญัญา เวลาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตัิ หลวงปู่ มัน่ท่าน
บอกหลวงตา สิ่งที่ศึกษามา ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านี่
ประเสริฐมาก มนัจะมีส่ิงใดที่มนัจะเหมือนธรรมและวนิยั ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของ
เรา มนัจะมีอะไรเหนือศาสดาของเราล่ะ แต่ศาสดาเป็นศาสดา องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่เราไปจ ามา เราไปจ ามาแล้ว
มนัก็จะสร้างภาพไง 

ฉะนัน้ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกหลวงตาว่า สิ่งที่ศึกษามานี่ประเสริฐมาก เลอเลิศ
มาก มีคณุค่ามาก แต่ก็ใส่ไว้ในลิน้ชกัในสมองนัน้ แล้วลัน่กุญแจมนัไว้ อย่าให้มนั
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ออกมา ถ้ามนัออกมา เวลาปฏิบตัิไป มนัออกมามนัคือสร้างภาพ สร้างภาพคือมนัสร้าง
ภาพ มนัจินตนาการ การปฏิบตัิเราก็ล้มลกุคลกุคลานไง แต่ถ้าเราใส่ในลิน้ชกัในสมอง
เราซะ แล้วลัน่กุญแจไว้ เราปฏิบตัิไปเป็นข้อเทจ็จริง มนัจะสขุมนัจะทกุข์ มนัจะรู้มนัจะ
เห็น มนัจะเป็นมนัจะไม่เป็น เราพยายามตรวจสอบของเรา เห็นไหม มนัจะเป็นความ
จริงอย่างนี ้ แล้วถ้าเป็นความจริงขึน้มา เขาเรียกว่าปัจจตัตงั ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโกเป็น
ข้อเท็จจริงตามนัน้ 

ขณะที่เป็นข้อเทจ็จริงตามนัน้ยงัผิดเลย ผิดเพราะอะไร ผิดเพราะเรายงัไม่รู้ ผิด
เพราะเรามีความสงสยั เรามีความคิดเราเจือปน ค าวา่ “สมทุยั” มนัเจือปนมา สมทุยัคือ
ตณัหาความทะยานอยาก คืออยากได้ไม่อยากได้ คอืถ้าเราคิดว่าใช่ เราก็อยากได้ ถ้า
เราคิดว่าไม่ใช่ เราก็พยายามผลกัไส นี่ตณัหาความทะยานอยากอย่างนีม้นัเจือปนมา 
เขาเรียกสมทุยัมนัปนมา 

สมทุยัจะปนมา เราจะจดัการได้หรือเราจะแยกแยะได้ด้วยสมาธิ ฉะนัน้ เราต้อง
ท าความสงบของใจนี่ไง ท าความสงบของใจ ถ้าใจมนัสงบขึน้มาได้ สิ่งที่มนัสงสยั ถ้ามนั
สงสยัจะเป็นสมาธิได้ไหม ถ้าเราสงสยั เรายงัลงัเลอยูน่ี่ เราท าสมาธิได้ไหม เราท าไม่ได้
หรอก 

ถ้าเราท าสมาธิได้ เราต้องตัง้ใจ เราต้องพยายามท าของเรา ถ้ามันเป็น
สมาธิก็เป็นสมาธิโดยข้อเท็จจริง คือสมาธิในตัวมันเอง 

แต่นี่เป็นสมาธิก็ยงัสงสยันะ “ว่างๆ ว่างๆ แบบนีม้นัน่าจะเป็นสมาธิ มนัก าลงัจะ
เข้าสมาธิแล้ว ก าลงัๆ มนัจะได้ๆ”...นี่ไง สงสยัไปหมด 

สมาธิมนัเป็นการทดสอบ มนัเป็นการแยกแยะว่ามีสมทุยัและไม่มีสมทุยั ถ้ามนั
สมทุยั มนัเร่ิมห่างออกไปมากเท่าไร สมาธิจะเข้มข้นมากเท่านัน้ สมาธิจะจริงจงัมาก
เท่านัน้ ตวัสมาธิเป็นตวักรองไง 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ท่านถงึสอนให้ท าสมาธิ พวกเราให้ท าสมาธิ ท าความ
สงบของใจเข้ามา พอใจสงบแล้วมนัไม่มีสมทุยัเจือปน คือไม่มีการสร้างภาพ มนัไม่มี
ความลงัเลสงสยัขึน้มา มากระตุ้นไง เพราะความสงสยัมนักระตุ้น 
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ดสู ิว่ามีความอยากๆ เวลาปฏิบตัิเขาบอกมีความอยาก ปฏิบตัิไม่ได้ 

มนัโดยสญัชาตญาณ โดยสญัชาตญาณของเรามนักอ็ยากได้ แต่เวลาอยากได้
แล้วเราพยายามวางไว้ ตณัหาซ้อนตณัหาไง คือเราอยากได้อย่างหนึ่ง แล้วเวลาเรา
ปฏิบตัิไป ความจริงมนัอีกอย่างหนึ่ง เวลามนัซ้อน มนัซ้อนกนัไป ภาพมนัเป็นเชิงซ้อน 
ภาพเชิงซ้อนมนัก็ไม่จริงอยู่แล้ว เราต้องวางของเราให้เป็นความจริงของเรา ถ้าเป็น
ความจริงของเรา ท าอย่างนี ้

ฉะนัน้ ค าถามเขาถามมาบ่อย เขาถามมาบ่อย เคยตอบปัญหากนัมา เขาถึง
บอกว่า ค าถามเดิมๆ ค าถามที่แล้วที่นานมาแล้ว หลวงพ่อบอกว่ามนัก็เป็นแค่เคร่ืองมือ 

มนัเป็นแค่เคร่ืองมือ พทุโธ ธัมโม สงัโฆ มรณานสุติ อานาปานสติ เป็นเคร่ืองมือ
ทัง้นัน้น่ะ เป็นเคร่ืองมือหมายความว่าให้จิตมนัเกาะไป 

เด็ก เด็กเวลาโตขึน้มาแล้วจะฝึกเดิน มนัจะมีราวบนัได มนัจะมีอะไรให้เกาะให้
เด็กฝึกหดัเดิน ถ้ามนัฝึกหดัเดิน พอเดินเป็นแล้วมนัทิง้หมดแหละ เด็กมนัเดินไม่ได้ มนั
คลานไป มนัอะไรไป มนัอยากจะไปเร็วๆ มนัอยากจะเกาะสิ่งใดไป เวลาถ้ามนัเดินได้
แล้ว มนัวิ่งได้แล้ว มนัไม่เอาอะไรมาขวางหน้าแล้ว มันจะไปเร็วที่สดุเลย มนัเป็นแค่เกาะ
ไป เห็นไหม 

จิตต้องมีสิ่งใดเกาะไว้ ต้องมีพุทโธ ต้องมีอานาปานสติ ต้องมีสิ่งใดเกาะ
ไว้ 

เราสงัเกตได้ ถ้าเราไม่เกาะอะไรเลย ความรู้สึกเราอยูท่ี่ไหน เราไม่เกาะอะไรเลย 
แล้วเราไม่ท าอะไรเลย มนัจะอยู่ที่ไหน เร่ิมต้นเราตัง้สติ เราก็ระลึกได้อยู่พกัหนึง่ใช่ไหม 
แต่เดี๋ยวมนัก็อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้หรอก 

แต่ถ้าเราก าหนดพทุธานสุติ เราก าหนดพทุโธๆๆ มนัจะเป็นอย่างไรให้มนัเป็นไป 
จิตมนัจะดิน้อย่างไรให้มนัเป็นไป แต่เราพทุโธของเราไว้ เราพทุโธของเราไว้จนมนัไปไหน
ไม่ได้ มนัก็ยอมสงบตวัลงเอง 
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เราพทุโธไว้ แต่เวลาเราพทุโธมนัก็แฉลบ คิดนู่นคิดนี่ออกไป เพราะอะไร เพราะ
มนัเป็นเรา กเิลสมนัเป็นเรา ทกุอย่างเป็นเรา แต่พทุโธนี่เป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า มนัอยู่ไกล มนัยงัไม่เห็นจริงไง 

แต่ถ้าเราท าของเราต่อเนื่องไป พทุโธๆๆ มนัจะแฉลบ มนัจะไปอย่างไร มนัเร่ือง
ของมนั ไม่เกี่ยวกบัเรา ไม่เกี่ยวกบัเรา เราพทุโธของเราไป พทุโธจนมนัสงบได้ ถ้ามนั
สงบได้ พทุโธละเอียดขึน้ๆ จากพทุโธไม่ได้ก็เป็นพทุโธได้ จากพทุโธได้แล้ว พทุโธมนัจะ
ชดัเจนขึน้ พทุโธมนัจะเบาบางลง เรามีสติไว้ ไม่ต้องตกใจ ถ้าพทุโธมนัจะหายไปเลย แต่
เรายงัรู้อยู่ ใช้ได้ 

แต่ถ้าพทุโธหายทัง้ๆ ที่เราหายไปด้วย จบ ไม่ได้ 

ถ้าพทุโธหายคือว่ามนัจะพทุโธหาย แต่เราก็รู้อยู่ เพราะมนัจะเป็นตวัจริง มนัจะ
เป็นพทุธะ พทุธะเป็นผู้ รู้จริง แต่ถ้าขณะพทุโธๆ เราระลึกรู้ มนัคนละชัน้กนั แต่เราอาศยั
สิ่งนีท้ าของเราเข้ามาบ่อยครัง้เข้าๆ 

ฉะนัน้ ถ้าจิตมนัสงบ ถ้ามนัจะพทุโธ มนัจะละเอียดขึน้มา มนัจะมีสภาวะแบบนี ้
แล้ว แบบว่า “ผมเคยภาวนาแล้วมนัมีภาพต่างๆ วิ่งเข้ามา” 

มนัจะมีภาพสิ่งใด มนัจะมีส่ิงใดเกิดขึน้ เพราะจิตพอมนัเร่ิมมี มนัสงบแล้วมนัเร่ิม
รับรู้ มนัจะรู้สิง่ต่างๆ ถ้ามนัจะรู้สิ่งใด มนัรู้แปลกแล้ว แต่ถ้าจิตเราไม่สงบ เราไม่รู้เร่ือง
อย่างนีเ้ลย พอจิตเราสงบ เราจะรู้สิง่ใด เขาเรียกว่ามนัจะมีนิมิต มนัจะมีอะไรเข้ามา เรา
วางไว้ เราอย่าไปตื่นเต้นกบัส่ิงนัน้ เราเกาะพทุโธไว้ ภาพนัน้จะหายไปเอง แต่ส่วนใหญ ่
ส่วนใหญ่คนท างานไม่เป็น ถ้ามีใครคอยสอน มนัจะคอยถามว่าถกูไหมๆ ตลอดไป 

นี่ก็เหมือนกนั พอมนัพทุโธๆ พอมนัเป็นสิ่งใด มนัเร่ิมสงสยั มนัสงสยั ถ้ามนั
สงสยั มนัจะออกไป พอสงสยั มนัอยากรู้ มนัก็ออกไปรับรู้ มนัก็ส่งออกอยู่อย่างนัน้นะ่ 
มนัก็ไม่เจริญก้าวหน้า 

ถ้ามนัจะรู้สิ่งใด เราก าหนดพทุโธไว้ เราไม่รับรู้ แต่ถ้ามนัอยากจะพิสจูน์กนั พอ
สิ่งใดเกิดขึน้ จบัส่ิงนัน้เลยว่ามนัคืออะไร พอจะจบัป๊ับ มนัหายเลย ไม่อยู่หรอก แต่ถ้าเรา
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ยงัคร่ึงๆ กลางๆ มนัก็จะมาล่ออยู่อย่างนัน้น่ะ ถ้าเราเอาจริงเอาจงั มนัก็จะหายไป ถ้าเรา
ไม่ท า มนัก็มาล่อ 

ฉะนัน้ ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นแล้วท่านบอกว่าอยา่ไปสนใจมนั ให้พทุโธชดัๆ 
พทุโธชดัๆ มนัจะแก้สิ่งนีไ้ง 

ฉะนัน้บอกว่า มนัจะมีภาพวิ่งเข้ามา มนัจะมีส่ิงใดเข้ามา แล้วในการปฏิบตัิ เขา
บอกว่า ถ้าเขาใช้ปัญญา อภิธรรมเขาว่าถ้าใช้ปัญญาไปเลย มนัจะไม่เกิดนิมิต พวก
พทุโธๆ พวกสมถะ มนัจะเกิดนิมิต 

มนัจะเกิดหรือไม่เกิด มนัเป็นจริตนิสยั บางคนไม่เกิดเลยก็มี แต่ถ้ามนัเกิด มนั
เกิดถ้าเรามีสติปัญญาพิสจูน์แล้วมนัไม่จริง มนักจ็ะวางเอง พอวางเอง ถ้าเราพทุโธๆ ไป 
จิตมนัสงบ ถ้าจิตสงบขึน้มา แล้วถ้ามนัยกขึน้สู่กาย มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็นจริง อนันัน้อีกเร่ืองหนึ่งนะ 

แต่ถ้ามนัมีภาพวิ่งเข้ามา ฉะนัน้ พอเขามีสติขึน้มา เราจะบอกว่า ถ้าเราภาวนา
ไป เราภาวนาไปเหมือนกบัเรารับรู้สิ่งต่างๆ ไป มนัไม่เอะใจ แต่ถ้าเราภาวนาไปแล้วมนัมี
วฒุิภาวะ คือจิตใจมนัพฒันาขึน้ มนัเร่ิมเอะใจนะ เอ๊ะ! ถ้าเอ๊ะ! นี่ได้เร่ืองแล้ว มนัไม่ใช ่
มนัไม่น่าจะใช่ มนัไม่น่าเป็นแบบนี ้ เห็นไหม มนัมีทางเลือกออกแล้ว ถ้าเราภาวนาไป 
พอมนัเห็นอะไรป๊ับ มนัเอะใจ 

เขาบอกว่า แต่เดิมมนัมีภาพวิ่งเข้ามา แต่ถ้ารู้ก่อนเร่ืองนัน้ที่วิ่งเข้ามาหาเรา เร่ือง
นัน้ก็จะหายไป 

นี่ถ้าเรารู้ก่อน ถ้าเรารู้ก่อน เราก็อยู่กบัพทุโธชดัๆ ไง แต่ถ้าเราไม่รู้ มนัก็วิง่เข้ามา 
นี่ถ้ามนัส่งออก แล้วเวลาปฏิบตัิ ตรงนีเ้ขาเรียกว่าสติ พอมีสติขึน้มา มนัพฒันาขึน้ 

จิตของเรา ถ้าเราปฏิบตัิใหม่ๆ เราจะไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลย เราปฏิบตัไิปเหมือน
ตาบอดคล าช้าง อะไรจะเกิดขึน้มาก็ว่ามนัจะเป็นธรรมๆ แต่มนัไม่ใช่ 

แต่เราปฏิบตัิไป เร่ิมต้นลืมตาขึน้ อ๋อ! ช้างทัง้ตวัมนัเป็นแบบนี ้ แล้วช้างมนัมี
ลกูช้าง มีพ่อช้าง มีปู่ ย่าตายายของช้าง ช้างมนัเจริญเติบโต เห็นไหม นี่ก็เหมือนกนั 
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จิตใจของเรามนัดีขึน้ มนัจะเร่ิมเอะใจ มนัมีเอะใจ มนัมีความสะดดุใจ ถ้ามนัมีความ
สะดดุใจ มนัจะท าให้เราเร่ิมมีปัญญา สิ่งใดที่รู้ทีเ่ห็น มนัจะมาพิจารณาแล้ว 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า ถ้ามีภาพต่างๆ วิ่งเข้ามา 

ถ้าคนภาวนา เร่ิมต้นภาวนามนัก็พอใจ เห็นว่าภาวนาแล้วรู้เห็นต่างๆ มนัคิดว่า
การภาวนาเป็นความเจริญ แต่ความจริงมนัแค่เร่ิมต้นไง เร่ิมต้นถ้าจิตมนัสงบแล้วมนัจะ
รู้จะเห็นสิ่งใดบ้าง เราพทุโธไว้เพ่ือให้จิตเรามีสมาธิมากขึน้ มีก าลงัมากขึน้ 

แล้วเขาบอกว่า ถ้ามนัรู้ก่อนภาพที่วิ่งมานัน้มนัก็จะหายไป แต่ล่าสดุสิ่งที่มนั
คล้ายในลกัษณะเดียวกนั แต่มีความรู้สึกเข้าใจอะไรบางอย่าง และเกิดสภาวะที่รู้สึก
ขึน้มาว่ามีการสร้างภาพ รู้สึกขึน้มาว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ เพราะสิ่งนีม้นัมาจาก
ความรู้สึก ถึงมาเข้าใจค าว่า “พทุโธชดัๆ” มากขึน้ 

ถ้าพทุโธชดัๆ หมายความว่าสติสมัปชญัญะมนัพร้อม ถ้าสติสมัปชญัญะมนั
พร้อม มนัไม่สามารถแฉลบออกไปรู้สิ่งใดได้ แต่เวลาเราพทุโธสกัแต่ว่า เรานึกว่าเรานึก
พทุโธ แต่มนัมีความแฉลบออกไป จิตมนัยงัออกไปรับรู้อย่างอ่ืนได้ พอมนัแฉลบไปรับรู้
อย่างอ่ืนได้ มนัก็จะเห็นอย่างทีเ่ราเหน็นี ่

แต่ถ้าเราเห็นป๊ับ เราบอกค าว่า “ชัดๆ” ชัดๆ มันต้องมีสติ ถ้าชัดๆ มีสติมี
ปัญญา มันเข้ามา เข้ามา จิตมันไม่แฉลบออกไป มันก็สร้างตัวมันเอง จิตมันก็
มั่นคงขึน้มา ถ้ามั่นคงขึน้มา น่ีไง ศีล สมาธิ แล้วถ้าจิตมันสงบแล้วยกขึน้สู่
วิปัสสนา ไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง อันนัน้
มันจะเป็นสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 

แต่ถ้าเราไม่เอะใจ โดยธรรมดาคนเรามนัไม่เอะใจ เพราะอะไร เพราะเราอยากได้ 
การภาวนา เราอยากจะมีความสขุ เราอยากจะประสบความส าเร็จ เราต้องการผล
ทัง้นัน้น่ะ ฉะนัน้ พอมีสิ่งใดเกิดขึน้ เราก็ว่านัน่น่ะมนัจะเข้าสู่ทางสู่ผล แต่เราไม่ได้เข้าใจ
ว่าเวลาเราปฏิบตัิ กเิลสมนัอยู่กบัเราไง กิเลสมนัก็สร้าง ป้อนเหยื่อมาให้ เอาภาพมาให้ดู
ให้เราเนิน่ช้า ถ้าเราเชื่อมนัไป เราก็เนิ่นช้า แต่ถ้าเรายดึว่าสิ่งนัน้เป็นความจริง มนัติด 
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ถ้าอย่างน้อย มนัท าให้การปฏิบตัเิราเนิ่นช้า ถ้าอย่างมาก ท าให้เราติด ท าให้เรา
หลงใหล ท าให้เราไม่ก้าวเดินไป เราจะไม่พฒันาขึน้เลย ถ้าเราจะพฒันาขึน้ เราจะต้อง
ผ่านประสบการณ์อย่างนี ้

ฉะนัน้ เวลาปฏิบตัิเร่ิมต้นมนัจะเป็นแบบนี ้ปฏิบตัิเร่ิมต้นมนัจะมีความทกุข์ความ
ยาก มนัมีความล าบากพอสมควร เพราะสิ่งที่ไม่เคยท า แต่พอเคยท าขึน้มาแล้ว มนัลอง
ผิดลองถกู 

สิ่งที่ผิดไปแล้วก็วาง ที่ผิดไปแล้ว อย่าไปเสียใจ เพราะถ้าเราไม่พิสจูน์ว่าสิง่นัน้
มนัไม่ถกูต้อง เราจะไปถกูทางได้อย่างไร สิ่งที่มนัผิดไปแล้ว เราเข้าใจแล้วเราก็วาง แล้ว
เราก็มาท าของเรา เราท าเต็มที่ ฉะนัน้ สิ่งที่ท าเต็มที่ขึน้มา สิ่งที่เรามาท าของเรา ถ้ามนัรู้ 

ค าว่า “มนัรู้” หมายความว่า สิ่งที่มนัจะเกิดขึน้ เขารู้เท่า แล้วเขารู้ ค าว่า “มนั
ไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆ” สิ่งต่างๆ มนัเกิดขึน้มาจากนัน้ ฉะนัน้ เรามาพทุโธชดัๆ มนัก็วางไป 

นี่เขาว่าความเห็น ๒ ครัง้มนัไม่เหมือนกนั 

ไม่เหมือนกนัครัง้แรกเพราะเราสติปัญญายงัอ่อนด้อย แล้วการเห็นที่มนัไม่
เหมือนกนั มนัจะไม่เหมือนกนัเร่ือยๆ มนัจะดีขึน้เร่ือยๆ ไง 

ฉะนัน้ เวลาคนที่ประพฤติปฏิบตัิแล้วจะไปถามหลวงตา บอกที่ปฏิบตัิมาถกูต้อง
ไหม หลวงตาจะบอกว่าถกู แล้วคนถามจะถามต่อไปว่า ถ้าถกูแล้วจะให้หนทู าอย่างไร
ต่อไปคะ หลวงตาท่านบอกว่าให้ซ า้ ให้ท าแบบเดิม 

เพราะค าว่า “ท าแบบเดิม” เรามีสติ เรามีค าบริกรรม เราได้ท าแล้ว มนัถึงได้รู้เห็น
อย่างนัน้ เห็นไหม แล้วท่านให้ท าซ า้ๆ ถ้าท าซ า้ ถ้าจิตมนัสงบแล้วมนัมีก าลงัขึน้มา มนัก็
จะไปเหน็แบบเดิมหรือดีขึน้กว่าเดิม 

ฉะนัน้ ค าถามว่า ความเห็น ๒ ครัง้มนัไม่เหมือนกนั ความรู้สึกมนัต่างกนั 

มนัต้องต่างกนัตามข้อเท็จจริง เพราะต้นไม้ที่เราปลกูไว้ เวลามนัเติบโตขึน้ ต้นไม้
ต้นเดียวกนั แต่ตอนปลกู ต้นมนัเล็กๆ พอมนัโตขึน้ ต้นมนัใหญ่ขึน้ มนัเป็นต้นเดียวกนั
หรือเปล่า มนัเป็นต้นเดียวกนั แต่มนัคนละวาระกนั 
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นี่ก็เหมือนกนั ความเห็น ๒ ครัง้มนัไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัเพราะนัน่ต้นไม้ต้น
เล็ก ตอนปลกูต้นไม้ต้นเล็ก ตอนนีม้นัจะล้นกระถางแล้ว มนัต้องเอาลงดินแล้ว ต้นมนั
ใหญ่ขึน้ มนัไม่เหมือนกนัเพราะมนัใหญ่ขึน้ มนัโตขึน้ ความรู้มนัจะไม่เหมือนกนั การ
ท าซ า้ๆ มนัจะได้ประโยชน์อย่างนี ้

ไม่ใช่ว่าปลกูต้นไม้แล้วต้นไม้พลาสติกไง ต้นไม้พลาสติก พอไปปักไว้มนัก็อยู่แค่
นัน้น่ะ รดน า้ทกุวนัเลย มนัอยู่แค่นัน้น่ะ ไม่โต แล้วก็รดน า้ ๒ ครัง้ก็เหมือนกนั รดน า้ ๕ 
ครัง้ก็เหมือนกนั เพราะมนัไม่โตไง แต่ถ้าต้นไม้มีชีวิต ต้นไม้จริงๆ ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ 
เดือน มนัเติบโตขึน้ มนัเติบโตขึน้ เวลารดน า้ รดน า้เดือนนีก้บัเดือนหน้าก็แตกต่างกนั
แล้ว มนัเติบโตขึน้ 

นี่ก็เหมือนกนั ความเห็น ๒ ครัง้มนัไม่เหมือนกนั มนัไม่เหมือนกนัเพราะมนัดีขึน้
ไง เห็นไหม เพราะเอะใจ เพราะสะดดุใจ เพราะได้พิจารณา มนัถึงพฒันาขึน้ มนัถึงได้โต
ขึน้ ฉะนัน้ มนัโตขึน้ 

ฉะนัน้บอกว่า สิ่งที่ท าแล้ว ท าแล้วก็คือจบแล้ว คนทีป่ฏิบตัิแล้ว รู้เห็นแล้วก็คือรู้
เห็นแล้ว แล้วท าอย่างไรต่อไป 

ก็ท าแบบเดิม ท าแบบเดิม ถ้าจิตมนัดีขึน้ๆ ดีขึน้จนมนัตัง้มัน่ ตัง้มัน่ ถ้ามนัยกขึน้
สู่วิปัสสนา วิปัสสนาไปแล้วมนัรู้จริงแล้วมนัก็ปล่อย ปล่อยแล้วท าอย่างไรต่อไป 

ปล่อยแล้วค้นคว้าหามนัอีก มนัยงัมีอยู่ เพราะมนัยงัไม่ขาด 

เวลามนัขาด เวลาขาด สงัโยชน์มนัขาดไป สกักายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลพัพตป
รามาส ทิฏฐิความเห็นผิด ถ้าความเห็นมนัขาดไป มนัก็ไม่มีการลบูคล า ไม่สีลพัพตปรา
มาส ไม่วิจิกิจฉา เพราะมนัรู้จริงมนัจะไปสงสยัได้อยา่งไร เวลามนัขาด ถ้ามนัขาดมนัก็
จบ มนัขาด เพราะมนัต้องมีสงัโยชน์ขาดไป 

แต่ถ้ามนัไม่ขาด มนัยงัมีอยู่ มีอยู่ มนัซ า้ได้ไง ซ า้ได้เพราะอะไร เพราะกเิลสมนัยงั
มีอยู่ ของมนัมีอยู่ เห็นไหม เราเกิดจากสิ่งที่มีนะ เวลาเกิดขึน้มา จิตนีม้นัพาเวียนว่าย
ตายเกิด จิตนีม้นัได้สร้างเวรสร้างกรรมมา จิตมนัมีของมนัอยู่ ความรู้สึกมนัมีอยู่ แล้วมนั
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มีเวรมีกรรม แล้วเรามาท าดกี็กรรมดีไง ภาวนานีก่็คอืกรรม คือการกระท า เราท าดีๆ 
ขึน้มา ความดีท าอยู่ มนัปล่อยๆ มนัมีอยู่ มนัปล่อย แต่มนัยงัมีอยู่ 

แต่ถ้ามนัขาด เวลามนัขาดไปแล้วนี่จบ สงัโยชน์มนัขาดไป แต่สงัโยชน์อนั
ละเอียดมนัยงัมีอยู่ แต่อนันีม้นัขาดไปแล้ว ไม่มีแล้ว ของที่ไม่มี ค้นคว้าอย่างไรกไ็ม่มี แต่
ของมนัมี ท าลืมๆ ท าไม่สนใจ มนัก็มีเพราะมนัมี ถ้ามนัมีป๊ับ เราก็ค้นคว้า เราก็จบัอีก 
พิจารณาอีก ซ า้อีก ท าต่อของเราไปอีก นี่ถ้าท าอย่างนี ้

ความเห็นที่มนัไม่เหมือนกนัๆ มนัไม่เหมือนกนัแล้วมนัจะดีขึน้ มนัจะดีขึน้ มนัจะ
พฒันาขึน้ ถ้าเราท าเป็นสมัมาทิฏฐิความถกูต้องดงีามนะ เราต้องขยนัหมัน่เพียรท าของ
เราขึน้ไป 

มนัไม่เหมือนกนั มนัจะดีขึน้ เห็นไหม เขาบอกว่า ครัง้แรกที่เขาใช้ภาวนา เขาใช้ดู
ลมหายใจ เพราะว่าเขาบอกเขาใช้ภาวนาพทุโธไม่ได้ สดุท้ายแล้วก็ลองฝึกพทุโธๆ พอ
เดี๋ยวนีพ้อพทุโธมนัดีขึน้ เคยท าพทุโธไม่ได้ แต่ฝึกหดัมนัดีขึน้ เพราะเวลาเขาดีขึน้แล้ว
เขาถึงมาซึง้ใจค าว่า “มนัก็เป็นแคเ่คร่ืองมือ” 

ค าบริกรรม กรรมฐาน ๔๐ ห้อง มนัเป็นแนวทาง มนัเป็นเคร่ืองมือเท่านัน้น่ะ 
เคร่ืองมือเข้าไป มนัเป็นเคร่ืองมือให้จิตของเราให้ได้เกาะสิ่งนีเ้ข้าไป เวลามนัใช้ปัญญา
ล่ะ เวลาปัญญาขึน้มา เวลาปัญญาถ้ามนัเป็นภาวนามยปัญญา 

มนัมีสตุมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา สตุมยปัญญาคือ
การศึกษา ถ้ามนัเป็นจินตนาการ ท าสิ่งใดมนัเกิดขึน้ มนัมีความจินตนาการ มนัรู้มนัเห็น
อะไรของมนั แต่ถ้ามนัเป็นภาวนามยปัญญา นัน่มนัเป็นมรรค เวลาเป็นมรรค มนัเกิดขึน้ 
เวลามรรคมนัเกิดขึน้ เวลามรรคมนัรวมตวั มนัสมจุเฉทปหาน มนัขาดไปพร้อมกนั มนั
ท าลายไปพร้อมกนั 

แล้วเวลาท างานเสร็จแล้ว ดสูิ งานของเรานะ เราท าเสร็จแล้ว เคร่ืองมือเก็บไว้
ไหน เวลาท าครัวเสร็จแล้ว มีดพร้าจะเอาไว้ที่ไหน จะเก็บอย่างไร มนัยงัมีของมนัอยู่ 
เพราะอะไร เพราะมนัเป็นวตัถไุง 
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แต่เวลาเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เวลาศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นนามธรรม 
แล้วเวลามนัเกิดขึน้ เวลามรรคสามคัคี มนัท าตวัอย่างไร 

ถ้ามนัท าตวัอย่างไร สิง่ที่ว่าเป็นเคร่ืองมือ ใช่ มนัเป็นเคร่ืองมือ มนัเป็นเคร่ืองมือ
ที่เราต้องใช้ แตเ่วลาเราฝึกจนเราเป็น เราเป็น มนัเป็นความจริงขึน้มา มนัเป็นความจริง
ขึน้มา มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา 

เราจะบอกว่า ถ้าจิตใจของเราถ้ามนัภาวนาไม่ได้ ท าสิ่งใด จะว่าคนผิดท าอะไร
มนัก็ผิดไปทัง้นัน้น่ะ แต่ความผิดอย่างนี ้เราไม่ต้องเสียใจ เพราะความผิดอย่างนี ้เพราะ
มนัเป็นข้อเท็จจริง มนัเป็นความจริงของมนัไง แต่ที่เรามาประพฤติปฏิบตัิกนั เราจะเอา
ความจริง เอาความจริง มนัก็ต้องมีข้อเท็จจริง 

แต่ถ้าการปฏิบตัิโดยสญัญา โดยปฏิบตัิเป็นพิธี มนัเอาพิธีมาว่ากนั เราท าตาม
พิธี พอบอกว่าเราท าครบส่ิงที่ค าสอนแล้ว แล้วท าอย่างไรต่อ เราก็สร้างใจว่ามนัสบายๆ 
มนัสบายๆ สบายๆ...นี่มนัพอใจไง กิเลสมนัพอใจนะ กิเลสมนัพอใจเพราะอะไร กิเลส
มนัพอใจเพราะมนัไม่ได้สะเทือนตวัมนัเลย มนัแคเ่ป็นพิธี ท าพอเป็นพิธี แล้วเสร็จแล้ว
กิริยานุ่มนวล มารยาทนุ่มนวล ทกุอย่างนุ่มนวลหมด แล้วก็เป็นการปฏิบตัิสร้างบารมี 
แต่ไม่ได้ช าระล้างกิเลส ไม่ได้เข้าไปเจอหน้า ไม่ได้สะกดิอะไรมนัเลย 

แต่ถ้าเราท าตามความเป็นจริงนะ ครูบาอาจารย์เราท่านสอน หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มั่นท่านบอกท าความสงบของใจเข้ามา 

แค่ท าความสงบของใจมนัก็เดือดร้อนพอแล้ว เพราะอะไร เพราะว่าเราจะจบัเด็ก
ให้มนันัง่นิ่งๆ มนัล าบากแล้วล่ะ จิตนีอ้ย่างกบัลิง แล้วจะจบัให้มนันัง่นิ่งๆ มนัแสนยาก
เลย เพราะมนัต้องนัง่นิง่ๆ ก่อน เพราะในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
บอกว่า ถ้าเราวิง่อยู่ เราจะเห็นภาพไม่ชดั ถ้าเรายงัเดินอยู่ ภาพก็ยงัไม่ชดั แต่ถ้าเรานิง่ 
เรายืนหรือเรานัง่ลง ภาพจะชดัเจน 

จิตก็เหมือนกนั โดยปกติมนัเคลื่อนไหวของมนัอยู่ตลอดเวลาเพราะมนัส่งออก
ตลอดเวลา เราก็อวดรู้ รู้ไปทกุเร่ือง แล้วจะให้มนัหยดุ มนัหยดุไม่ได้ 
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แต่พอมันหยุดขึน้มา ถ้ามันเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็น
จริง น่ันแหละมันหยุด มันถึงเห็นความเป็นจริง ถ้าเห็นความเป็นจริงขึน้มาป๊ับ 
ถ้ามันใช้ปัญญาไปนะ มันถึงจะเห็นความแตกต่าง คนท างานเป็นมันจะเข้าใจ 
แต่ถ้าคนท างานไม่เป็น มันก็คือไม่เป็นตลอดไป ถ้าไม่เป็นนะ 

ส่วนใหญ่แล้วเราใช้ค าว่า “สงัคมอ่อนแอ” สงัคมชาวพทุธเราอ่อนแอ มีศรัทธามี
ความเชื่อ มีศรัทธานะ แค่เร่ืองของศรทัธา สงัคมไทยนี่ศรัทธาดีมาก แต่พอเร่ืองของ
ปัญญา มนัไม่มีหลกัแล้ว 

พอศรัทธาความเชื่อ แล้วจะให้คนเขาชกัเขาจูงกนัไป แล้วก็เชื่อเขาตามกนัไป จะ
ท าสิ่งใด เพราะถ้าเอาความจริงนะ เราเอาความจริงนะ เราเป็นชาวพทุธใชไ่หม ถ้าชาว
พทุธต้องถือเป็นพทุธมามกะ ต้องถือไตรสรณคมน ์ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แล้ว
เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า สิ่งใดที่นอกจากธรรมะ เราจะ
ไม่เชื่อสิ่งนัน้ เราจะไม่เชื่อสิ่งนัน้ แล้วถ้าไม่เชื่อ เรายงัมีกิเลสอยู่ใช่ไหม เราก็ยงัไม่แน่ใจ 

แต่ถ้าเราพยายามท าของเรา ถ้าจิตมนัสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา แล้วถ้าช าระ
ล้างกิเลส ถ้าสงัโยชน์มนัขาดไป นี่มัน่คงแล้ว ถ้ามัน่คงเพราะอะไรล่ะ มัน่คงเพราะมนัไม่
ลบูไม่คล าไง 

แต่ถ้าในปัจจุบนั เรายงัลบูยงัคล าไง เราลบูเราคล า แล้วเราท าสิ่งใดเราท าด้วย
ความลงัเลสงสยั แล้วมนัน่าสงัเวช น่าสงัเวช ครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นจริงไง เราอยู่กบัหลวง
ตานะ ตอนสมยัอยู่กบัท่าน ในพรรษา ท่านไม่ให้เกนิ ๑๘ องค์ ท่านบอกว่า มีครูบา
อาจารย์อยู่ทัว่ไป หลวงปู่ ขาว หลวงปู่ ฝัน้ ครูบาอาจารย์มีอยู่ทัว่ไป ถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่
ทัว่ไป เขามีที่พ่ึง เวลาหลวงปู่ ฝัน้เสยี หลวงปู่ ขาวเสีย พอครูบาอาจารย์เสีย ทา่นเปิดวดั
ให้มากขึน้เป็น ๔๐ กว่า ๕๐ ขึน้ไปเลย ท่านบอกว่ามนัไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไง 

คนที่ประพฤติปฏิบตัิ เวลามีครูมีอาจารย์ท่านคอยชีน้ าคอยบอก ฉะนัน้ ครูบา
อาจารย์ที่แท้จริงมนัล่วงไปๆ พอล่วงไปขึน้มา ตอนนีพ้ระกรรมฐานแท้ๆ ท าสมาธิกนัไม่
เป็น ท าไม่เป็นหรอก แม้แต่สมาธิยงัไม่รู้จกั แต่พดูธรรมะกนัแจ้วๆ เลยนะ 
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เพราะถ้ามนัท าความสงบของใจได้ หนึ่ง ถ้าท าความสงบของใจได้ ดคูนขบัรถ
เป็นกบัคนขบัรถไม่เป็นสิ คนขบัรถเป็นนะ เขาจะขบัรถเร็วขบัรถช้า รถเขาจะไม่มี
อบุตัิเหต ุคนขบัรถไม่เป็น จะเร็วหรือจะช้า อบุตัิเหตทุัง้นัน้ ลงข้างทางหมด 

ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริง จะขบัเร็วหรือจะขบัช้าจะไม่มีอบุตัิเหต ุ เพราะเขา
เป็น ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นท่านจะสอนนะ สอนให้เราฝึกหดัขบัรถให้เป็น ถ้าขบัรถเป็น
แล้ว หนึ่ง รถของเราจะปลอดภยั เราจะไม่เจออบุตัิเหต ุ แล้วเราจะไม่ไปสร้างความ
กระทบกระเทือนกบัคนอ่ืน แต่ถ้าขบัไม่เป็น ตวัเองกไ็ม่แน่ใจ เวลาขบัออกไปแล้วก็ไปชน
คนอ่ืน นี่ไง ที่ว่าสงัคมอ่อนแอๆ ถ้าท าสมาธิไม่เป็น 

พระกรรมฐานนะ ถ้าท าสมาธิเป็น เขาจะถือศีลของเขาด้วยความบริสทุธ์ิ เราอยู่
ในหมู่คณะ เช้าขึน้มา พระเพ่ือนห่มผ้ามาเลย บอกขอปลงอาบตัิหน่อย เราบอกปลง
อาบตัิเร่ืองอะไรล่ะ ก็ไม่ได้ไปไหน อยู่กนักลางคนื ไม่ได้ท าผิดมนัจะมีอาบตัิอะไรล่ะ 

เขาบอกว่า กลางคืนเดนิจงกรมอยู่ แล้วกิ่งไม้มนัเกะกะ เขาคิดว่าเป็นกิ่งไม้แห้ง 
เขาก็หกัออก ทีนีพ้อเดินจงกรมไป จนอรุณขึน้ แสงทีม่นัขึน้ใช่ไหม มาเห็นกิง่ไม้ว่า อ้าว! 
กิ่งไม้นีม้นัยงัเป็นอยู่ มนัไม่ตาย มนัยงัเป็นกิ่งไม้สดอยู่ แค่นี ้ เขาห่มผ้ามาปลงอาบตัิเลย 
ปลงอาบตัิเพราะอะไร เพราะมนัเป็นปาจิตตีย ์

พอเป็นปาจิตตีย์ มนัท าสมาธิ เราจะเดินจงกรมต่อไป คือว่าเป็นอาบตัิคือเราท า
ชัว่ เราท าผิด ถ้าเราท าผิดแล้ว เราท าผิดแล้วยงัมาฝืนปฏิบตัิอยู่นี่ เรารู้ตวัอยู่ เขาห่มผ้า
มาหาเราเลยนะ มาขอปลงอาบตัิ พอปลงอาบตัิเสร็จแล้วเขาไปเดินจงกรมต่อ 

เราจะบอกว่า พระปฏิบตัิถ้าปฏิบตัิตามความเป็นจริง ศีลของเขาจะสมบูรณ์ เขา
พยายามจะรักษาศีลของเขาให้สมบูรณ์ ให้สมบูรณ์ที่สดุ เพราะถ้าศีลมนัสมบูรณ์แล้ว
มนัจะปฏิบตัิได้ง่าย แต่ศีลของเรามนัไม่สมบูรณ์ 

ฉะนัน้ เวลาพระกรรมฐาน พระกรรมฐานเขาจะดูกันตรงนี ้ ดูตรงว่า ศีล
ของเขาสมบูรณ์ ศีลของเขาดี แล้วถ้าศีล สมาธ ิปัญญา 

แต่น่ีพระกรรมฐานๆ ศีลมันยังพูดอย่างท าอย่าง มันยังไม่ชัดเจนเลย 
แล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกว่า ถ้าใครยังพูดปดอยู่ 
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จะท าความช่ัวอย่างอ่ืนที่ว่าไม่ท าความช่ัวอย่างอ่ืนไม่มีเลย คนเรานะ ยังพูดปด 
ยังโกหกอยู่ แล้วจะท าความจริงได้อย่างไร แต่ถ้าพระปฏิบัตินะ เร่ืองนีจ้ะไม่ม ี
ถ้าเป็นพระกรรมฐานแท้ๆ เขาจะไว้ใจได้ พูดจริงท าจริง จะมีสัตย์ แต่ถ้ามันไม่มี
สัตย์ เวลาพูด พูดผิดพูดถูก 

ฉะนัน้ พดูผิดพดูถกู มนัจะย้อนกลบัมาที่ค าสอนนี่ไง ย้อนกลบัมาที่พระ
กรรมฐาน ถ้าพระกรรมฐาน หนึ่ง ถ้าท าสมาธิไม่เป็น เอ็งยงัท าสมาธิไม่เป็น สมาธิไม่เคย
เป็นสมาธิสกัหนหนึ่ง ก าหนดพทุโธ ปฏิบตัิมา ๑๐ ปี ๒๐ ปี ไม่ลงสมาธิสกัหนหนึ่ง แล้ว
เอ็งจะสอนเขาได้อย่างไร เอ็งจะมาบอกสมาธิได้อย่างไร ก็ว่างๆ ไง สมาธิก็ ส-เสือ ม-ม้า 
สระอา ธ-ธง สระอิไง สมาธิก็มีแต่ชื่อไง ไม่มีความจริง 

ถ้ามีความจริงป๊ับ ผู้มีความจริงใช่ไหม ลกูศิษย์ถาม ครูบาอาจารย์จะตอบได้ดี
มาก แล้วเวลาปฏิบตัิไป ถ้าจิตมนัจะสงบ ถ้าสงบแล้วมนัจะรู้อะไร มนัจะเห็นสิ่งใด ถ้า
เห็นสิ่งใด มนัจะเป็นโทษหรือเป็นคณุ ถ้าเป็นคณุนะ ก าหนดพทุโธไปเร่ือยๆ ถ้าเป็นคณุ 

ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนสัง่เสียไว้เอง หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนสัง่เสีย
หลวงตาไว้ว่า อย่าทิง้ผู้ รู้ อย่าทิง้พุทโธ จะไม่เสีย 

เวลาคนปฏิบตัิมาทัง้ชีวิต หลวงปู่ มัน่ ถ้าเราไม่อยู่ในหลกั มนัจะเสีย มนัจะเสีย
นะ เพราะกิเลสมนัคอยยคุอยแหย่ กเิลสมนัจะพยายามพาออกนอกลู่นอกทาง แล้วเรา
ปฏิบตัิไปรู้ไปเห็น มนัจะตามไป 

แต่ถ้าพทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ ด้วยความซื่อสตัย์ พทุโธชดัๆ ถ้าพทุโธชดัๆ พทุธานุ
สติมนัจะดแูลหวัใจนีไ้ว้ หวัใจนีจ้ะไม่แฉลบออกไปข้างนอก แล้วถ้าเราพทุโธต่อเนื่อง จิต
มนัสงบบ่อยครัง้เข้าๆ เขาจะบอกแล้ว ความเห็นทัง้ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้มนัไม่เหมือนกนั 

จะไม่เหมือนกนัตลอดไป เหมือนต้นไม้ใหญเ่วลาเขาตดั ต้นไม้นีอ้ายกุี่ปี วงรอบ
ของมนั วงรอบเนือ้ไม้มนัจะมีวงรอบว่ากี่ปีๆๆ นี่ก็เหมอืนกนั ถ้ามนัยิ่งต้นไม้ใหญ่ ยิง่อยู่
มานาน มนัจะแข็งแรงของมนั มนัจะมีวงรอบของมนั อายมุนัมีเท่าไร 
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จิตใจของเรา เราพทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะมีความสงบมากน้อยแค่
ไหน มนัจะเป็นการยืนยนั เป็นการบอกว่าจิตมนัมีก าลงัมากขึน้ มนัดีของมนัขึน้ ถ้าดีขึน้
นี่ถกูต้อง 

ไม่ใช่บอกว่า ต้นไม้มนัมีวงรอบของมนัเท่านี ้แล้วมนัจะกี่ปี วงรอบก็ต้องเท่าเดิม
...มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่ 

นี่ก็เหมือนกนั ค าถามว่า ท าไมเห็น ๒ ครัง้ถงึไม่เหมือนกนั 

เห็น ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ กี่ครัง้ก็แล้วแต่ ถ้ามนัพฒันาขึน้ มนัจะละเอียดขึน้ มนัจะดีขึน้ 
มนัจะไปเหมือนกนัต่อเม่ือเป็นโสดาบนั เป็นโสดาบนัเหมือนกนั จะปฏิบตัิมาแนวทางใด
ก็แล้วแต ่ จะต้องขณะจิต เวลาขณะจิตที่มนัสมจุเฉทปหาน มนัขาด เขาจะบอก
เหมือนกนัหมด นี่มนัจะไปเหมือนกนัตอนที่ว่าเป็นผลไง มนัจะไปเหมือนกนัต่อเม่ือมนั
สมบูรณ์ เหมือนกนัตอนนัน้ โสดาบนัเหมือนกนั สกิทาคามีเหมือนกนั อนาคามี
เหมือนกนั พระอรหนัต์เหมือนกนั เหมือนกนัหมด แต่วิธีการแตกต่างกนัหมด เพราะ
กิเลสไม่เหมือนกนั จริตนิสยัไม่เหมือนกนั บุญกุศลไมเ่หมือนกนั 

ฉะนัน้ พระอรหนัต์ ๑๐๐ องค์ การปฏิบตัิไม่มีเหมือนกนัเลย แตกต่างกนัหมด 
แต่ผลเหมือนกนั ถ้าผลไม่เหมือนกนั ท าไมอริยสจัหนึ่งเดียวล่ะ มนัจะเหมือนกนัตอนนัน้
ไง 

ฉะนัน้ เวลาท า ท าจริงอย่างนี ้ที่ว่าสิง่ที่มนัท ามา พยายามปฏิบตัิของเราขึน้มา 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า สิ่งที่เขาภาวนา เม่ือก่อนมนัท าไม่ได้ เดี๋ยวนีท้ าได้ มนัดีขึน้ไป
หมดล่ะ แล้วเวลาฝึกหดัไป ที่ว่ามนัเป็นแคเ่คร่ืองมือ มนัก็เป็นแค่เคร่ืองมือจริงๆ เพราะ
มนัเป็นแค่เคร่ืองมือ วิธีการ พอเวลามนัถึงที่สดุแล้วมนัวางหมด 

ธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เวลาเราจะเดินทาง เราต้องมีรถมีเรือ แต่
เวลาถึงเป้าหมายแล้ว เราจะทิง้รถทิง้เรือเข้าสู่เป้าหมายนัน้ 

น่ีก็เหมือนกัน ศีล สมาธิ มันก็เป็นแค่เคร่ืองมือนะ เป็นแค่เคร่ืองมือ
จริงๆ แต่พอถึงที่สุดแล้วนะ ไปถึงมรรคถึงผล แต่เคร่ืองมือนีส้ าคัญมาก ศีล 
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สมาธ ิ ปัญญาส าคัญมาก เพราะเราแสวงหา เราแสวงหาเคร่ืองมือนัน้มา แล้ว
เราใช้เคร่ืองมือนัน้เป็นหรือเปล่า เรามีเคร่ืองมือแล้วใช้เคร่ืองมือนัน้เป็น 

แต่มนัน่าเศร้า มนัน่าเศร้าที่คนไม่มีเคร่ืองมือ แล้วหาเคร่ืองมือไม่เป็น แล้วก็แอบ
อ้างกนัว่ามี แต่ถ้ามนัมีจริงนะ ถ้ามนัมีเคร่ืองมือจริง อย่างที่ว่า ถ้ามีจริงจะเคารพมาก 
จะรักษามาก ศีล สมาธิ ปัญญา จะดแูลรักษามาก เพราะเราเกิดมาจากตรงนี ้ เราเกิด
มาจากศีลที่บริสทุธ์ิ 

ถ้าศีลมนัไม่บริสทุธ์ิ มนัเป็นทศุีล ถ้าเป็นสมาธิก็มิจฉากบัสมัมา ถ้าเป็นสมาธิก็
เป็นมิจฉา มนต์ด า ท าแต่เคร่ืองรางของขลงั แต่ถ้าเป็นสมัมา มนัจะเข้ามาเป็นมรรค พอ
เป็นมรรค มนัก็จะเข้ามาช าระล้างกเิลส ฉะนัน้ถึงบอกว่า มนัเป็นเคร่ืองมือ แต่มนัส าคญั 

แล้วถ้าเกิดเป็นปัญญาล่ะ ปัญญานะ ถ้าเป็นภาวนามยปัญญา เห็นไหม สมัมา 
สมัมาทิฏฐิ ความเห็นถกูต้อง มนัก็จะช าระล้างกิเลส ถ้าเป็นมิจฉาล่ะ เป็นปัญญา 
ปัญญาคดโกงตวัเอง ท าลายตวัเอง ท าให้ตวัเองเสียเวลา ท าให้ตวัเองหลงใหลไป ต้อง
หลงก่อน เพราะตวัเองหลงก่อน ตวัเองผิดพลาดก่อน ถึงจะได้ไปชกัน าคนอ่ืนหลงไป
หมดเลย เพราะตวัเองต้องผิดพลาดก่อน 

แต่ถ้าเป็นสมัมาล่ะ เป็นสมัมาทิฏฐิ ความเห็นถกูต้องทกุอย่างดีงาม มนัเป็นแค่
เคร่ืองมือ ส าคญัมากนะ เคร่ืองมือนีส้ าคญัมาก แตม่นัเป็นแค่เคร่ืองมือจริงๆ เราไปถงึ
เป้าหมายแล้วเราจะทิง้ยานพาหนะไว้ข้างหลงั 

ถ้าเราไปถงึเป้าหมายแล้วเรายงัแบกเคร่ืองมือ แบกรถแบกเรือขึน้ไปในบ้านใน
เรือน มนัเป็นไปไม่ได้ แต่มนัต้องคนเป็น ถ้าคนเป็นแล้วมนัจะเข้าใจเร่ืองนี ้ถ้าเข้าใจเร่ือง
นีแ้ล้วให้ประพฤติปฏิบตัิไป 

ค าถามถามว่า เขาเคยเห็นภาพที่วิ่งเข้ามา แล้วพอมนัรู้เท่า แล้วเวลามนัรู้ทนั 
ความเห็นมนัไม่เหมือนกนั แล้วเดีย๋วนีม้นัจะรู้เลยว่ามนัเกิดจากอะไร แล้วมนัเป็นไปได้
อย่างไร 

เราจะบอกว่า ผลของการปฏิบตัิถ้าถกูต้องดีงามจะเป็นแบบนี ้ จะเป็นแบบว่า 
ตัง้แต่ไม่รู้ ไร้เดยีงสา แล้วมนัโตขึน้มาจนมีก าลงั จนมนัภาวนาเป็น จนเวลามนัได้ผล



เอะใจ ๑๗ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ขึน้มา จิตมนัจะพฒันาเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ครูบาอาจารย์ท่านถงึบอกว่าให้ท าซ า้ลง
ไปที่หวัใจเรานี่แหละ ท างาน ท างานบนหวัใจนี ้ท าซ า้ท าซาก แล้วถึงที่สดุแล้วเวลามนัได้
มรรคได้ผลขึน้มา มนัจะได้ผลกลางหวัใจของเรา เอวงั 


