
กิเลสไชโย ๑ 
 

©2023 www.sa-ngob.com 

กเิลสไชโย 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที< ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 
 

ถาม : เรื%อง “สวดมนต์แล้วเหน็ร่างกายตวัเองนอนในโลงศพ” 

กราบนมสัการหลวงพอ่ ตวัของหนไูด้บวชเป็นชีอยู ่ ๑ เดือน แล้วสวดมนต์ไหว้พระ ได้
เหน็ร่างกายของตนเองนอนในโลงศพ จิตก็บอกวา่ “ไมว่า่จะเป็นนกับวชหรือไมใ่ช ่ก็ต้องตาย” 

สองวนัตอ่มาก็ยงัเหน็ภาพนี K เลยใช้จิตตวัเองกําหนดขึ Kนมาเผาร่างกายที%บวชเป็นชีนอน
ในโลงศพ ไฟก็ลกุขึ Kนมาเผาจนเหลอืแตก่ระดกูสขีาวทั Kงหมด จิตก็สั%งวา่ให้เอามือหยิบกระดกู
ขึ Kนมา พอหยิบกระดกูขึ Kนมาก็เป็นผงละออง จิตก็บอกวา่ “นี%แหละคือ ดนิ นํ Kา ลม ไฟ เป็นแบบนี K 
สงัขารของเรา” หนขูอถามวา่ การปฏิบตัขิองหนถูกูต้องหรือไม ่ ต้องแก้ไขอยา่งไรให้ถกูต้องใน
การปฏิบตันิั Kน 

ตอบ : ทีนี Kการปฏิบตั ิการเขียนมาถาม เขาเขียนมาถามวา่ เวลาเขาไปบวชเป็นชี เวลา
เขานอนไป เขาเหน็ตวัเขาเองนอนเป็นซากศพนอนอยูใ่นโลงศพ นี%เวลาพดูอยา่งนี Kมนัก็พดูได้ 
เวลาพดูได้ใชไ่หม แล้วเขาก็ถามวา่ เขาทํามาอยา่งนั Kนๆๆ ถกูหรือไม ่

ถ้าถกูหรือไม ่สิ%งที%เหน็มานั Kนมนัเป็นประสบการณ์อยา่งหนึ%ง เป็นประสบการณ์อยา่งหนึ%ง 
เชน่ เราเดนิไปบนถนน เราไปเหน็แบงก์ตกอยู ่เราเก็บได้แบงก์นั Kน ถกูหรือไม ่ก็ถกู เราเดนิไปบน
ถนน เราไปเจอทองคําตกอยู ่ เราเหน็ทองคํา เราเก็บทองคําขึ Kนมา ถกูหรือไม ่ถกู สิ%งที%ถกูเพราะ
เราเหน็นะ่ เราเหน็สิ%งที%มนัตกอยูที่%ถนน เราก็เก็บสิ%งที%ตกที%ถนน ถกูหรือไม ่ถกู แตที่นี Kวา่แบงก์นั Kน
เป็นของใคร เงินนั Kนเป็นของใคร ทองคํานั Kนเป็นของใคร เราเก็บแล้ว เราเก็บแล้วเป็นสมบตัขิอง
เรา หรือเราจะเก็บแล้วไปคืนเจ้าของ เราเก็บแล้ว เราจะเก็บไว้เพื%อประโยชน์อะไร 

ไอ้นี%ก็เหมือนกนั สิ%งที%วา่เวลาเราประพฤตปิฏิบตั ิ เราเหน็นิมิต เราฝันอยา่งนู้น เราฝัน
อยา่งนี K จริงไหม เหน็จริงไหม จริง แตม่นัถกูหรือไม ่มนัมีเหตมีุผลไง มีเหตมีุผล หมายความวา่ 
เราเดนิไปบนถนน เราไปเจอสร้อยทองคําของคนตกไว้ มนัถกูหรือไม ่ ถกู ก็สร้อยคอทองคํามนั
ตกอยูต่รงนั Kน แตถ้่าเราคดิตอ่ไปวา่ สร้อยคอทองคํานั Kนเป็นของใคร ใครเป็นเจ้าของสร้อยคอ
ทองคํานั Kน แล้วเขาทําตกอยูต่รงนี K เขาเผลอตกลงไปหรือวา่เขาไมรู้่ตวั แล้วเขามีความ
จําเป็นต้องใช้เงินทองหรือไม ่ ถ้าทองคําเขาเสยีหายไปแล้ว ชีวิตของเขาจะมีความลาํบาก
หรือไม ่นี%เราจะคดิตอ่เนื%องไปเลย 
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ไอ้นี%ก็เหมือนกนั สิ%งที%วา่เวลาเราบวชเป็นแมชี่ เป็นแมชี่แล้ว เวลาเราประพฤตปิฏิบตัไิป 
เราเหน็ร่างกายเราเป็นศพนอนอยูใ่นโลง ถกูหรือไม ่

ก็ถกู เราก็เหน็อยา่งนั Kนถกู แตก่ารเหน็มนัเป็นหลากหลายมากเลย คนที%พทุโธๆ คนที%
ปฏิบตัโิดยธรรมดา เขาทําจิตเขาสงบแล้ว ถ้าจิตเขาสงบ เขาไปเหน็ซากศพ เหน็ร่างกายของเขา 
มนัมีความรู้สกึอยา่งหนึ%ง แตถ้่าเราภาวนา ภาวนามนัส้มหลน่ ถ้าทางโลกเขาเรียกวา่ฟลกุ อยู่
ดีๆ มนัเหน็ขึ Kนมาเอง อยูดี่ๆ มนัก็เหน็อยา่งนั Kนนะ่ เหน็อยา่งนั Kน เราทําอะไรไมเ่ป็น ทําอะไรไมถ่กู 
ทําอะไรไมไ่ด้ 

สิ%งที%เหน็ๆ เวลาที%เหน็ จะบอกวา่ถกูไหม ที%หนปูฏิบตัอิยา่งนี Kถกูหรือไม ่

ถกู เวลาบอกวา่ถกู ถ้าถกูนี%แสดงวา่หนก็ูเป็นพระอรหนัต์แล้วใชไ่หม 

ไมใ่ช ่ ก็ภาวนาถกูก็เป็นอยา่งหนึ%ง ถกูก็เขาเหน็ของเขาถกูต้องดีงาม สว่นใหญ่เราจะ
ตอบปัญหาที%เป็นโดยข้อเทจ็จริงวา่ที%เขาทําอยา่งนั Kนถกูต้องหรือไม ่ บอกถกูเทา่นั Kนแหละ เขา
เป็นพระอริยบคุคลไปเลย เขาบอกวา่เรารับรองไปเลย เราก็งงนะ่ งงไปหมดนะ นี%เวลาตอบ
ปัญหาบอ่ยๆ มนัจะมีปัญหาอยา่งนี K เพราะคนเข้าใจเขาเข้าใจคนละประเดน็ เข้าใจคนละอยา่ง 

ไอ้นี%ก็เหมือนกนั สิ%งที%เขาประพฤตปิฏิบตัถิกูหรือไม ่ถกู แตถ่กูอยูแ่ล้ว แล้วถ้าเริ%มต้น ถกู
แล้วควรทําอยา่งไรตอ่ไป ถกูแล้วควรทําอยา่งไรตอ่ไป 

เราทําอยา่งไรตอ่ไปปั\บ ก็ต้องกลบัมาแล้ว เวลาจะเอาโดยหลกัเกณฑ์กนั เราก็ต้องมาทํา
ความสงบของใจ คือวา่หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธ 

“โอ้โฮ! หนเูหน็ซากศพแล้วนะ ทําไมหนตู้องกลบัไปพทุโธอีกละ่ ก็หนเูหน็ซากศพแล้วก็
ควรจะตอ่เนื%องไปเลย จะเดนิหน้าตอ่ไปเลย” 

แล้วเดนิหน้าตอ่ไปแล้วซากศพจะอยูก่บัเราอีกไหม จะเหน็ซากศพอีกหรือเปลา่ละ่ 

ซากศพนั Kน มนัก็เหมือนที%หลวงตาทา่นสอนวา่ ขนัธ์ ๕ หรือร่างกายมนัเป็นหิน แล้วเรามี
มีดลบักบัหินนั Kน เราลบัเพื%ออะไร ลบัเพื%อความคมกล้าของมีดนั Kน เพื%อประโยชน์นั Kน นี%ก็
เหมือนกนั เวลาเราพิจารณาร่างกาย เราพิจารณาธาตขุนัธ์ เราพิจารณา นี%มนัฝึกหดัปัญญา 
เหมือนมีดลบักบัหินเพื%อให้มนัคมกล้า 

นี%ก็เหมือนกนั ถ้าจิตเราสงบแล้ว เราเหน็ร่างกายอยา่งนั Kนแล้วเราพิจารณาไป เราได้
ฝึกหดั ฝึกหดัจิตของเราด้วยสตด้ิวยปัญญา แล้วพอฝึกหดัไปแล้ว เราใช้มีดไปแล้วมีดมนัก็ทื%อ 
มีดมนัก็หมดความคม แล้วเราต้องลบัอีกไหม ต้อง พอต้องลบัอีก แล้วกายอยูไ่หนละ่ แล้วขนัธ์ 
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๕ อยูไ่หนละ่ หาไมเ่จอแล้ว ในการปฏิบตัมินัจะตอ่เนื%องอยา่งนี K คนที%เวลาปฏิบตัไิปแล้วที%มนัจะ
ตอ่เนื%อง มนัต้องสมบรูณ์ตอ่เนื%องขึ Kนไป มนัต้องมีเหตมีุผลของมนั มนัต้องมีมรรค มีเหตมีุผล 
การปฏิบตัมินัถงึจะมีผลในการปฏิบตั ิ

อนันี Kก็เหมือนกนั เวลาปฏิบตั ิ เวลาเราปฏิบตั ิ ทกุคนที%ปฏิบตัล้ิมลกุคลกุคลานมาตลอด 
แตพ่อปฏิบตัไิปจะไปรู้ไปเหน็สิ%งใดบ้าง แตค่วามรู้ความเหน็สิ%งใดนั Kนมนัรู้มนัเหน็เพราะจิตใจ
มนัดีตอนนั Kนนะ่ แตพ่อออกจากอารมณ์นั Kนแล้ว จิตใจมนัก็เสื%อมไป เสื%อมไป มนักลบัมาเป็น
บคุคลธรรมดาแบบเรานี% 

แตเ่วลาถ้าจิตเราสงบแล้ว ปถุชุนจะเป็นกลัยาณปถุชุน ถ้าเหน็กายแล้วจบัต้องได้ แล้ว
ทําตอ่เนื%องได้ เขาเรียกโสดาปัตตมิรรค เวลาโสดาปัตตมิรรค ถ้าประพฤตปิฏิบตัไิด้จริง ถ้ามนัมี
ผลสมบรูณ์ของมนั มนัจะเป็นโสดาปัตตผิล 

จิตดวงหนึ%งมนัพฒันาการไปจากปถุชุน กลัยาณปถุชุน โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บคุคล ๔ คู ่
ถงึที%สดุแล้วมนัถงึพฒันาจนหลดุออกไปเป็นนิพพาน ๑ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มนัต้อง
พฒันาขึ Kนไปแบบนี K แล้วมนัพฒันาขึ Kนไปมนัก็มีหลกัการ มีหลกัการ ถ้าไมมี่หลกัการ ธมมฺสากจฺ
ฉา 

เวลาหลวงปู่ มั%นทา่นตรวจสอบลกูศษิย์ทา่น ทา่นตรวจสอบลกูศษิย์ทา่นอยา่งไร เวลา
หลวงตาทา่นไปคยุกบัหลวงปู่ แหวน ทา่นไปคยุกบัหลวงปู่ ขาว ทา่นคยุกบัหลวงปู่ ชอบ เวลาเขา
คยุสนทนาธรรมกนัมนัมีขอบเขตอยา่งไร มนัต้องมีขอบเขต มนัต้องมีสรุปของมนั มนัถงึจะรู้ได้
วา่ใครมีวฒิุภาวะแคไ่หน เหมือนเราเรียนศกึษา เราจบมาที%ไหน เราสอบผา่นอะไรมา เราจะรู้ไป
หมดใชไ่หม นี%พดูถงึวา่ เวลาถ้าปฏิบตัแิล้วมนัจะมีหลกัการอยา่งนี K 

แล้วคนที%จะทําหลกัการอยา่งนี Kได้นะ คนที%จะทําหลกัการอยา่งนี Kเขาต้องสร้างอํานาจ
วาสนามามากๆ ถ้ามามากแล้ว มนัเหมือนกบัคนที%มีวฒิุภาวะเสมอกนัคยุกนัมนัจะเข้าใจกนั 
เรามีวฒิุภาวะไปคยุกบัคนที%ไมมี่การศกึษา ไปคยุกบัคนที%เขาหวัไร่ปลายนา เขาไมเ่คยศกึษา
เลย แล้วจะคยุกนัเข้าใจได้อยา่งไร 

นี%ก็เหมือนกนั เรามีการศกึษา เรามีองค์ความรู้ เรามีความรู้ขึ Kนมา เราอธิบายเหตผุลได้ 
แล้วเราคยุกนัโดยคนที%มีความรู้เสมอกนัมนัคยุกนัเข้าใจกนัได้ นี%ก็เหมือนกนั คนที%ปฏิบตัขิึ Kน
มาแล้วมนัต้องมีเหตมีุผลของมนัขึ Kนมา 

ไอ้นี%เขาถามอยา่งหนึ%ง เขาถามเรื%องเวลาเขาปฏิบตัแิล้วเขาเหน็ร่างกายเขานอนอยูใ่น
โลงศพ หลวงพอ่ตอบเรื%องอะไรเนี%ย หลวงพอ่ตอบเรื%องอะไร 
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เราตอบเรื%องหลกัการของอริยสจั หลกัการของธรรม หลกัการของการประพฤตปิฏิบตั ิ
เพราะอะไร เพราะเวลาตอบ ตอบปัญหามาเยอะ แล้วเวลาตอบปัญหามาเยอะ มนัก็มีความ
เข้าใจแตกตา่งกนัไปเยอะ ทีนี Kความเข้าใจแตกตา่งกนัไปเยอะ เวลาเข้าใจแตกตา่ง เหน็ไหม 
เวลาเราปฏิบตัไิปสาํมะเลเทเมา ตอนนี Kนะ สาํนกัปฏิบตัเิยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็ชี Kแนวทาง
กนัไปอีลุย่ฉยุแฉก แล้วอะไรก็ไมรู้่ 

แตเ่วลาปฏิบตั ิ ครูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั%น เวลาทา่นปฏิบตัทิา่นจะ
เทศนาวา่การให้พวกเรามีศรัทธาความเชื%อ แล้วให้พวกเราประพฤตปิฏิบตัเิลย เพราะอะไร 
เพราะเวลาพวกเราประพฤตปิฏิบตั ิ เราเอาอะไรประพฤตปิฏิบตั ิ เราเอาหวัใจประพฤตปิฏิบตัใิช่
ไหม เพราะคนมีหวัใจ ถ้าเอาหวัใจประพฤตปิฏิบตั ิทกุคนเข้าไปสูใ่จของตนไง เข้าไปสูใ่จของตน 
มนัจะไประงบัความทกุข์ความยากในใจของตนอนัดบัแรกเลย 

แล้วถ้าอนัดบัตอ่ไป จิตมนัสงบแล้วมนัยกขึ Kนสูวิ่ปัสสนานะ มนัจะเป็นอริยบคุคลไง มนั
จะเป็นพระโสดาบนั พระสกิทาคามี เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหนัต์ 

แล้วเราก็จะย้อนกลบัวา่ “คนอยา่งเรานี%หรือจะได้เป็นพระอรหนัต์ อูย๋! มนัขนาดนั Kนเชียว
หรือ” นี%มนัไมก่ล้าคดิ ไมก่ล้าอาจเอื Kอมเลยนะ 

แตเ่วลาครูบาอาจารย์เราทา่นสอน สอนอยา่งนั Kนไง ถ้าสอนอยา่งนั Kน ทา่นสอนเพื%อให้
พวกเราประพฤตปิฏิบตั ิ ให้พวกเราเอาจริงเอาจงัขึ Kนมา ทีนี Kเอาจริงเอาจงัขึ Kนมาแล้ว เวลาทําขึ Kน
ไปแล้ว ถ้าใครภาวนาไปจะเข้าหลกันี Kแล้ว จะเข้าที%บอกวา่ เวลาเขามาบวชชี ๑ เดือน เวลาบวช
ชี ๑ เดือน เวลาเขาภาวนาไป เวลาไหว้พระสวดมนต์ ๑ เดือน เขาเหน็วา่ร่างกายของเขาไปนอน
อยูใ่นโลงศพ 

เวลาภาวนาไป ครูบาอาจารย์ทา่นจะให้ภาวนานะ เวลาภาวนาไป ดสู ิ เวลาหลวงปู่ มั%น
ทา่นธดุงค์ไปแล้วไปเจอแมชี่แก้วนี%แหละ แมชี่แก้ว เวลาหลวงปู่ มั%น โอ้โฮ! อนาคตงัสญาณของ
ทา่น กบัคนอื%นนะ ใครจะมาสนทนาธรรมกบัทา่นก็เฉยๆ แตท่า่นกลบัไปสนใจเดก็คนนี K 
เดก็ผู้หญิงคนหนึ%ง แล้วทา่นมาสนใจเดก็ผู้หญิงคนนี K ชาวบ้านเขาก็แปลกใจ เอ๊ะ! พระผู้ เฒา่
ทําไมมาชอบเดก็ผู้หญิงคนนี K 

แตเ่ดก็ผู้หญิงคนนี Kมนัภาวนาดี ขนาดภาวนาไปนะ เตรียมตวัไว้วา่พรุ่งนี Kเช้าจะนึ%งข้าวใส่
บาตร แล้วพอภาวนาไป จิตมนัสงบ เหน็วา่ตวัเองตายไป พอเหน็ตวัเองตายไปนะ ซากศพมนั
ละลายไปหมดเลย แล้วก็คดิในใจนะ แล้วพรุ่งนี Kใครจะนึ%งข้าวใสบ่าตรแทนเราละ่ โอย๋! มนัคดิไป
นูน่เลยนะ 
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ฉะนั Kน พอถงึเวลาตอนเช้าตื%นมาทนั พอออกจากภาวนาก็มานึ%งข้าวใสบ่าตร หลวงปู่ มั%น
ทา่นไปบณิฑบาตนะ บอกเดก็คนนี Kเลย “เดีgยวตามไปวดั ไปวดันะ ไปวดักนั” ทา่นเหน็มนัภาวนา
ดีไง ทา่นก็ไปสั%งสอน สั%งสอนก็ภาวนาดีใหญ่เลย สดุท้าย สดุท้ายทา่นธดุงค์ตอ่ไปไง พอทา่นจะ
ธดุงค์ตอ่ไป ทา่นบอกเดก็คนนี Kไง บอกแมชี่แก้ว “อยา่ภาวนานะ ถ้าเราไมอ่ยู ่ อยา่ภาวนา” ถ้า
ภาวนาแล้วทา่นกลวัหลดุ กลวัเสีย ทา่นบอกตอ่ไปข้างหน้าจะมีคนมาแก้ไข 

นี%พดูถงึเวลาถ้าภาวนาไปแล้วเราเหน็วา่ร่างกายเราอยูใ่นโลงศพ ร่างกายเราตา่งๆ 

เวลาถ้าเหน็อยา่งไรแล้ว เราก็ต้องกลบัมาที%ทําความสงบ แล้วถ้าจิตมนัสงบแล้ว เรา
บริหารได้ เรารําพงึไปเหน็กาย มนัก็จะเหน็กาย ถ้าเหน็กาย เราพิจารณาไปแล้วมนัก็จะแปร
สภาพของมนัไป ถ้าแปรสภาพของมนัไปแล้ว ผลของมนัก็คือความสงบความร่มเยน็ ความสงบ
ร่มเยน็เสร็จแล้ว เวลามนัคลายตวัออกมา เราก็กําหนดอีก กําหนดให้เหน็กายอีก ถ้ามนัเหน็ 

ถ้าไมเ่หน็ เราจะทําอยา่งไร กําหนดบางทีมนัก็เหน็ กําหนดบางทีมนัก็ไมเ่หน็ กําหนดไม่
เหน็แล้วเราจะพิจารณาตอ่ไป ก็พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณาอยา่งใดก็ได้ที%มนัเกิด
ในปัจจบุนั นี%พดูถงึวา่ ถ้ามนัจะเป็นจริงนะ ถ้ามนัเป็นไมจ่ริง มนัก็เป็นจินตนาการ คําวา่ 
“จินตนาการ” ก็ผา่นไป 

ทีนี Kเขาก็สวดมนต์ เขารู้เขาเหน็อยา่งนี K 

เราจะบอกวา่ เขาสวดมนต์แล้วเขารู้เขาเหน็ เขานั%งภาวนาอยู ่ ถ้าคนเรานะ เวลาไปนอน
หลบัแล้วฝัน นั%นอีกเรื%องหนึ%งนะ เวลาฝันก็ฝันเป็นเรื%องเป็นราวเป็นตเุป็นตะไปเลยนะ เป็นเรื%อง
เป็นราวเป็นตเุป็นตะคือเราบริหารไมไ่ด้ไง เพราะเราอยูใ่นฝัน 

แตถ้่าเรานั%งภาวนา ถ้านั%งภาวนานะ ถ้าเราไมร่อบคอบ เวลาจิตมนัเหน็ของมนัไป มนั
หมนุของมนัไป เราก็ไมท่นัอีกนะ่ แตถ้่าเราฝึกหดัจนจิตมนัทนั พอจิตมนัทนันะ พอมนัจะเหน็สิ%ง
ใด เราเหน็เอง เรารําพงึให้จิตไปเหน็เอง ให้เหน็กายเสยีเอง แล้วพอเหน็เอง เหน็กายเอง อยา่งที%
เขาบอก อีกสองวนัตอ่มาที%เขาเหน็อีกแล้ว พอเหน็อีกแล้ว เขากําหนดไฟเผา 

กําหนดไฟเผาตา่งๆ กําหนดให้มนัแปรสภาพ ถ้าจิตมนัมีกําลงั ถ้าจิตมนัมีกําลงั มนัจะ
แปรสภาพให้เหน็ ถ้าจิตมนัไมมี่กําลงั นกึให้มนัแปรสภาพ มนัไมแ่ปร มนัเหน็ภาพอยูอ่ยา่ง
นั Kนนะ่ มนัแปรไปไมไ่ด้หรอก เพราะสิ%งที%มนัจะแปรสภาพได้มนัต้องมีกําลงัของสมาธิ ถ้ามีกําลงั
ของสมาธิ มนัมีศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามนัไมมี่สมาธิ ปัญญาที%มนัเกิดขึ Kน ปัญญาที%คาดการณ์ 
ปัญญาที%คาดหมาย มนัให้เป็นผลอยา่งที%เป็นไมไ่ด้เพราะมนัขาดสมาธิ มนัขาดกําลงัของจิต 

ถ้าจิตมนัมีกําลงัขึ Kนมาแล้ว จิตมนัมีกําลงัอยูแ่ล้ว กําลงั เหมือนมีเงินอยูแ่ล้ว เราจะ
บริหารจดัการใช้เงินอยา่งไร ถ้ามีกําลงัอยูแ่ล้ว พอเรารําพงึให้มนัเป็นไป ด้วยกําลงัอนันั Kน แล้ว
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ปัญญาที%เกิดจากกําลงัอนันั Kนมนัจะแปรสภาพให้เหน็เลย ถ้ามนัแปรสภาพให้เหน็ มนัจะเป็น
ข้อเทจ็จริง มนัมีกรอบของมนั สจัจะเป็นสจัจะ แตเ่ราทําได้มากได้น้อยแคไ่หนนั%นเป็นอีกเรื%อง
หนึ%ง 

ฉะนั Kน สิ%งที%เขาทํา เราบอกวา่ เวลาหลวงปู่ มั%นทา่นพดูไง “จิตนี Kเป็นได้หลากหลายนกั” 
จิตนี Kมนัเป็นได้ทกุอยา่ง จิตนี Kมนัเป็นได้ แตต้่องมีสตมีิปัญญา เราจะแก้ไขได้ จิตนี Kเป็นได้ทกุ
อยา่ง ถ้าเป็นดีก็เป็นดีมากๆ เลย แตถ้่ามนัเป็นที%เสยี เป็นที%ความเสยีหาย เป็นที%มนัจะทําแต่
ผลเสยี มนัยิ%งเสยีหายมากมายเลย 

แตถ้่ามีสตมีิปัญญามนัจะรักษาตรงนี K รักษาที%วา่เราจะทําแตส่ิ%งที%ดีๆ ทําสิ%งที%มนัเป็น
มรรคเป็นผล เราจะทําประโยชน์กบัเรา เหน็ไหม ถ้ามีสตมีิปัญญา ถ้ามีสตปัิญญา ให้ทําแบบนี K 

“หนขูอถามวา่ การปฏิบตัขิองหนถูกูหรือไม ่ และจะต้องแก้ไขอยา่งไรเพื%อให้ถกูต้องใน
การประพฤตปิฏิบตั”ิ 

สิ%งที%ทํามาแล้วเป็นอดีตแล้ว เป็นอดีต เป็นประสบการณ์ของเรา สิ%งที%ทํามาแล้วเป็น
ผลงานของเรา แล้วเราทําตอ่ไป ทําตอ่ไป สวดมนต์ก็ได้ ถ้าเขาสวดมนต์แล้วจิตมนัสงบ หรือถ้า
สวดมนต์แล้ว จิตสงบแล้วอยูก่บัความสงบนั Kน แล้วถ้าพอมนัสงบแล้วทําอยา่งไรตอ่ไป 

กําหนดพทุโธหรือกําหนดลมหายใจ เพราะจิตมนัสงบแล้วมนัเป็นนามธรรม มนัต้องมีสิ%ง
ใดที%มนัเกาะไว้ ถ้าไมอ่ยา่งนั Kนมนัจะไหลลงไปทางอื%น เราก็กําหนดพทุโธไว้ กําหนดลมหายใจไว้ 
แล้วถ้ากําหนดแล้ว ถ้ามนัสงบระงบัเข้าไปจนละเอียด ไปพกัไว้ ถ้าคลายตวัออกมา ให้ระลกึถงึ
กาย ระลกึถงึกาย พิจารณาของมนั ถ้ามนัเป็นไปได้จริง ถ้าเป็นได้จริงนะ มนัจะทําตอ่เนื%องได้ 
ถ้ามนัเป็นไปไมไ่ด้จริงก็ส้มหลน่ ส้มหลน่ก็คือวาสนาของเรา มนัเป็นการประกาศวา่เรามีอํานาจ
วาสนามา สิ%งนี Kจะมาผดุขึ Kนให้เหน็ 

คนเราประพฤตปิฏิบตันิะ ถ้ามีวาสนานะ ธรรมมนัจะเกิด เวลาธรรมเกิด สิ%งใดที%มนั
สงสยั สิ%งใดที%มนัขุน่ข้องหมองใจ มนัจะผดุขึ Kนมาเป็นคําตอบ นี%เขาเรียกธรรมเกิด ไมใ่ชอ่ริยสจั 

ถ้าเป็นอริยสัจนะ จติมันต้องสงบ จติมีกาํลังของมัน แล้วจติรําพงึขึ Bนไปเหน็สติ
ปัฏฐาน ๔ แล้วจบั แล้วพจิารณาแยกแยะของมันไปเป็นชั Bนเป็นตอนขึ Bนไป อันนัBนถงึจะ
เป็นอริยสัจ อันนัBนถงึจะเป็นมรรค 

ถ้าเป็นมรรคคือการเราฝึกหดัใช้ปัญญา เราแยกแยะ เราใช้ปัญญา เราไตร่ตรอง นั%นละ่
คือมรรค แตถ้่ามนัเป็นโดยธรรมชาต ิ เป็นโดยที%วา่มนัเป็นเอง อนันี Kมนัเป็นนิมิต เป็นสิ%งที%เกิดขึ Kน
โดยบารมี ถ้าบารมีก็สว่นหนึ%ง ความจริงก็เป็นสว่นหนึ%ง อนันี Kพดูถงึทําตอ่เนื%องไปนะ 
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ถ้าบอกวา่ เวลาอา่นคําถามแล้ว เวลามนัเป็นสิ%งที%นา่สนใจ จะบอกถกูหมดๆ แตจ่ะบอก
วา่ถกูไหม ก็ถกู ถ้าไมถ่กู จะไมมี่คําถามมา ถ้ามนัไมถ่กูคือมนัไมเ่กิดเหตเุกิดผล มนัจะไมเ่กิด
คําถามมา 

แตเ่กิดคําถามมาแล้ว คําวา่ “ถกู” คนที%ฟังสว่นใหญ่แล้ว พอถกูแล้วมนัจะชื%นใจ พอถกู
แล้วมนัจะเหมือนกบัวา่วเชือกขาด มนับอกถกูแล้วก็คือจบไง แตค่วามจริงคําวา่ “ถกู” คือปฏิบตัิ
มาถกู คือทํามาถกู แตต้่องทําตอ่เนื%องไป มนัต้องถกูมากขึ Kนไปกวา่นี K มนัต้องพฒันาขึ Kนไปดีกวา่
นี Kไง 

ถ้าพฒันาไปดีกวา่นี K มนัก็เหมือนคนทํางานเป็น คนขบัรถเป็น คนขบัรถเป็น รถจะเสยี
เมื%อไหร่ก็ให้มนัเถอะ จะซอ่มให้ ถ้าคนขบัรถไมเ่ป็นขบัไปแล้วนะ พอรถมนัเสยีก็นั%งเฝา้ ไปไมเ่ป็น 
แตถ้่าคนมนัเป็นนะ รถจะเสยี อะไรจะมีปัญหา ซอ่มหมด ซอ่มเสร็จ ไปตอ่ ซอ่มเสร็จ ไปตอ่ 
ซอ่มเสร็จ ไปตอ่ ถ้าเป็นนะ ถ้าเป็นแล้วไมวิ่ตกกงัวล อะไรจะเสยี เสยีเลยๆ อะไรจะเสยีก็ได้ ซอ่ม 
อะไรจะเสยีก็ได้ ซอ่ม ซอ่มเสร็จแล้วไปตอ่ ไปเรื%อยๆ ไปจนถงึเปา้หมาย ถ้าถงึเปา้หมาย มนัจะ
เป็นสนัทิฏฐิโก มนัจะประกาศกลางหวัใจ 

นี%บอกวา่ สิ%งนี Kเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ ถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าเป็นไปได้แล้วให้ทําตอ่ไป ทํา
อยา่งไรให้มนัสงบ ฉะนั Kน สิ%งที%ทําได้ 

เขาก็แบบมนัมีสต ิ ดีอยา่งหนึ%งนะ เพราะเขากําหนดจิตของเขาไปที%โลงศพนั Kน เพง่ให้
เป็นไฟเผา ก็ได้ เพง่ให้เป็นไฟเผา มีกําลงันะ ถ้าไมมี่กําลงั เพง่ให้เป็นไฟเผา ไฟก็ไมเ่กิดขึ Kน 
ซากศพก็จะอยูอ่ยา่งนั Kน แตถ้่ามีกําลงันะ เพง่ให้ไฟเผา ไฟก็จะเกิดขึ Kน ถ้าไฟเพง่เผาเสร็จแล้วจะ
ให้มนักลายสภาพเป็นดนิ นกึให้เป็นดนิ เป็นสภาพของธรรมชาต ิดนิมนัจะกลบพบั! เข้าไปทนัที 
ถ้าคนมีกําลงั แล้วผลของมนัคือผงะเลย ผลของมนัคือเหน็สจัจะ 

พอเหน็สจัจะแล้ว คนถามนี% คนถามเวลามนัเหน็อยา่งนั Kน ความรู้สกึเป็นอยา่งไร โอ้โฮ! 
ความรู้สกึนี Kสวา่งโพลงเลย สะอกึเลยนะ แตม่นัไมก้่าวตอ่เนื%องไปไง มนัสวา่งโพลง แตม่นัไม่
ปลอ่ย ถ้ามนัปลอ่ย มนัก็ต้องซํ Kาแล้วซํ Kาเลา่ๆ นี%อริยสจั เขาปฏิบตักินัแบบนี K 

นี%พดูถงึวา่ การสวดมนต์แล้วเหน็ร่างกายตนเองในโลงศพ ถกูไหม 

ถกู ถกูเพราะวา่มนัรู้มนัเหน็อยา่งนั Kน 

แล้วทําอยา่งไรตอ่ไป ทําอยา่งไรตอ่ไป 

ก็สวดมนต์ตอ่ไป สวดมนต์เพื%อบชูาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วถ้าจิตมนัสงบ
ก็ฝึกหดั ฝึกหดัมนัจะมีแนวทางตา่งๆ มนัไมใ่ชค่รั Kงนี K มนัเป็นปัจจบุนัใชไ่หม ครั Kงนี Kเป็นอยา่งนี K 
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ครั Kงตอ่ไปก็จะเป็นอีกอยา่งหนึ%ง ไมใ่ชเ่ป็นแบบนี Kตลอดไป ถ้าเป็นอยา่งนี Kตลอดไปมนัเป็น
ความจํา มนัจะเป็นความสดๆ ร้อนๆ ตลอด สดๆ ร้อนๆ ตลอด ก็แบบวา่กิเลสมนัไมท่นั ธรรมะ
มนัจดัการได้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วมนัสรุปลง สรุปลงเป็นชั Kนเป็นตอนขึ Kนไป 

เวลาถามหลวงตา หลวงตาถงึบอกให้ทําซํ Kาๆ 

“ทําปฏิบตัอิยา่งนี Kมาถกูหรือไม”่ 

“ถกู” 

“แล้วทําอยา่งไรตอ่ไปคะ” 

“ก็ทําเหมือนเดมินั%นแหละ ซํ Kาลงไปอีก ซํ Kาลงไปอีก” หลวงตาจะสอนอยา่งนี K 

ไอ้คนฟังก็ ถ้าซํ Kาไปอีก หลวงตาก็ไมไ่ด้สอนอะไรเลยนะ่ส ิ มนัจะเอาอาวธุใหม ่ เอาอาวธุ
ใหม ่ เดีgยวมนัก็ใช้ไมไ่ด้ผลไง ไอ้ที%ทําได้ผลนั%นนะ่ ซํ Kาลงไปๆ หลวงตาทา่นเน้นตรงนั Kนเลย นั%นจะ
เป็นประโยชน์ตรงนั Kนนะ จบ 

ถาม : เรื%อง “ศีลไมค่วร บอกภาวนาได้ไหม” 

กราบนมสัการทา่นอาจารย์ที%เคารพ มีญาตธิรรมทา่นหนึ%งที%ทา่นเคยเป็นลกูศษิย์วดัหนึ%ง 
ทา่นได้ฝากคําถามมาเจ้าคะ่วา่ การทําสมาธิภาวนา ศีลต้องบริสทุธิiยาวนาน แถมยงัมี
ข้อปลกียอ่ยละเอียดมากมายจนคนที%เรียนมาจากที%นั%นฝังใจกนัเลย สว่นลกู พอได้เลกิยุง่กบั
อาจารย์ทา่นนี Kแล้วจงึมาหาหลวงพอ่ และภาวนาตามที%หลวงพอ่สอน 

ตอ่มามีญาตธิรรมทา่นนี Kทา่นมาถามลกูวา่ “อ้าว! กล้าภาวนาหรือ เพราะศีลไมบ่ริสทุธิi 
ไปภาวนาเดีgยวจะบ้า จะตาย แล้วไปตกนรก” 

ลกูบอกเขาวา่ ให้ไปถามหลวงพอ่ส ิ แล้วจะพบหนทางที%ปฏิบตัทีิ%ทําให้เราภาวนาได้ เขา
เลยฝากลกูมาให้ถามคะ่ เพราะเขาเข้าทางเวบ็ไซต์ไมเ่ป็นเจ้าคะ่ กราบนมสัการ 

ตอบ : อนันี Kพดูถงึความเหน็ตา่งๆ ของเขา ความเหน็ตา่งๆ ของเขา พดูถงึเวลาที%
ประพฤตปิฏิบตั ิ เราอยูก่บัครูบาอาจารย์มานะ ทา่นประพฤตปิฏิบตัมิาตั Kงแตต้่น เราก็แสวงหา
เหมือนกนั พอแสวงหาก็ไปหาครูบาอาจารย์ที%สอน เขามีพรรษามากกวา่เรา เขาเป็นครูบา
อาจารย์มาก่อน เขาก็สอนเรา เราก็ศกึษากบัเขา ยิ%งศกึษายิ%งโง ่ ยิ%งศกึษายิ%งไมเ่ข้าใจ ยิ%งศกึษา
ยิ%งเคว้งคว้าง จนปฏิบตัไิปจบัต้นชนปลายไมถ่กู ถามวา่ไปไหนมา เขาตอบสามวาสองศอก ถาม
อยา่งหนึ%ง ตอบอยา่งหนึ%ง เพราะเขาไมมี่ความรู้จริงไง 
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แตเ่วลาพอเราไปเจอหลวงปู่ จวน ผวัะ! ทีเดียวอยูเ่ลย แล้วพอมาอยูก่บัครูบาอาจารย์ 
มาอยูก่บัหลวงตา ครูบาอาจารย์ของเรา มนัยิ%งซาบซึ Kงใหญ่ ซาบซึ Kงเพราะอะไร เพราะอยูก่บั
หลวงตา หลวงปู่ เจี\ยะ เวลาทา่นบอกวา่ กรรมฐานเรา เราถามคําเดียว ถามคําเดียว ตอบคํา
เดียว มนัชดัเจน ไมใ่ชเ่ยิ%นเย้อ โอ้โฮ! อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควแล้วไมไ่ด้นํ Kาได้เนื Kอเลย ครูบา
อาจารย์เราตอบคําเดียวนะ่ 

ฉะนั Kน เวลาเอาจริงเอาจงัขึ Kนมา ครูบาอาจารย์ของเราทา่นจะให้ทําความสงบของใจเข้า
มา ถ้าใจสงบแล้ว เวลาพิจารณาไปแล้ว พิจารณาได้หรือไมไ่ด้ ทา่นจะสอนให้ เหน็ไหม เวลา
เริ%มต้นพิจารณาไปได้ หลวงตาทา่นจะบอกวา่ “หดัใช้ปัญญาวิปัสสนาออ่นๆ” หลวงตาทา่นใช้
คํานี K 

เรา เราเริ%มต้นเราหดัใช้วิปัสสนาออ่นๆ คือเราฝึกหดัให้เป็นนะ่ เหมือนกล้าไม้ต้นไม้
ออ่นๆ เราถนอมมนั ปลกูมนั ทะนถุนอมขึ Kนมา เดีgยวมนัก็เข้มแข็งขึ Kนมา 

แตม่นัไมมี่หนอ่เลย ไมมี่การฝึกหดัเลย แล้วมนัจะเกิดขึ Kนมาได้อยา่งไรละ่ มนัเกิดขึ Kน
ไมไ่ด้ก็ภาวนากนัหมนุวนกนัอยูอ่ยา่งนั Kนนะ่ ภาวนาเป็นธรุกิจไง เป็นธรุกิจการภาวนา ให้ภาวนา
กนัเป็นแชร์ลกูโซ ่ ให้ภาวนากนัเป็นคุ้งเป็นแคว นี%ไง นี%เวลาเขาสอน เขาสอนอยา่งนั Kนไง แล้ว
เวลาจะประพฤตปิฏิบตัเิขาบอกวา่ ศีลไมบ่ริสทุธิiจะภาวนาได้หรือ 

คําพดูอยา่งนี Kกิเลสมนัไชโยโหร้่องเลย ไชโย! กิเลสมนัไชโยโหร้่องเลยนะ เพราะอะไร 
เพราะศีลเราไมบ่ริสทุธิiก็ไมต้่องปฏิบตัไิง ก็ศีลเรายงัไมดี่ก็ไมต้่องปฏิบตันิะ กิเลสมนัไชโยโหร้่อง
เลย นี%เข้าทางกิเลสหมดเลย “ไมต้่องปฏิบตั ิปฏิบตัไิมไ่ด้ ไมมี่ศีล พวกนี Kไมมี่ศีล นั%งอยูนี่%ไมมี่ศีล
สกัคนหนึ%ง” เพราะอะไร เขาบอกต้องให้ศีลบริสทุธิiยาวนาน ถ้าศีลบริสทุธิiยาวนานแล้วถงึจะ
ปฏิบตัไิด้ 

โอ้โฮ! กิเลสมนัคกึคกั กิเลสไชโยโหร้่อง กองทพักิเลสสะดวกสบายมาก เพราะพวกนี Kไม่
ปฏิบตัแิล้ว เพราะอะไร เพราะเขาศีลไมบ่ริสทุธิiไง แล้วศีลเขาไมมี่มายาวนานแล้ว...นี%หรือ นี%
หรือครูบาอาจารย์ กิเลสมนัยิ Kมนะ่ 

เวลาครูบาอาจารย์ของเรา เหน็ไหม ทาํอย่างไรกแ็ล้วแต่ หลวงตาท่านจะเทศน์
ประจาํ “เอง็จะทาํบุญกุศลมามากน้อยขนาดไหน ถ้าจะพ้นกเิลสต้องภาวนา” หลวงตา
จะพดูอย่างนี Bประจาํ จะทาํทานมามากน้อยขนาดไหนกเ็หมือนเราสร้างเขืWอนไว้ กั Bนนํ Bา
นั Bนไว้เท่านั Bน ถ้าเราจะใช้นํ Bานั Bน เรากต้็องเอามาใช้ประโยชน์ ถ้าจะพ้นจากกเิลส
ต้องการภาวนา 
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ฉะนั Kน เวลาไปไหน ไปทําบญุกบัหลวงตา หลวงตาบอกเลย เวลามาหาหลวงตา “รถนี%
มาเปลา่ๆ ไมมี่พทุโธเลย ขากลบัให้ทกุพทุโธให้เตม็ไปเลยนะ คนัไหนมาก็แล้วแต ่ ให้บรรทกุพทุ
โธให้เตม็คนัไปทกุคนันะ ให้พทุโธๆ” 

ทา่นจะสอนให้ภาวนาทั Kงนั Kนนะ่ แล้วเอง็คดิดสู ิ ประชาชนขบัรถมาเปลา่ๆ เอง็มีศีลหรือ 
แล้วเอง็กลบัเอง็จะทกุพทุโธไปได้หรือเปลา่ 

หลวงตาทา่นบอกเลย “เวลามานี%มารถเปลา่ๆ นะ เวลาขากลบัให้ทกุพทุโธไปด้วย” ทกุ
พทุโธไปภาวนาด้วยไง พทุโธๆ 

ฝึกหดัเถอะ เดก็น้อยหรือวา่ผู้ ฝึกหดัใหม ่ ขอให้ฝึกเถอะ เป็นไมเ่ป็นนะ การฝึกหดัเดีgยว
เรามาแก้ไขกนัเอาเอง 

นี%ก็เหมือนกนั เวลาศีลนะ ศีล ๕ หลวงปู่ ฝั Kนทา่นสอนไว้ “ศีล ๕ คือศีรษะ ๑ แขน ๒ ข้าง 
เท้า ๒ ข้าง คือศีล ๕” คนเกิดมามีศีล ๕ ตั Kงแตเ่กิด เพราะมี ๑ ศีรษะ มีแขน ๒ ข้าง มีเท้า ๒ ข้าง 
ศีล ๕ 

ศีล ๕ มนัสมบรูณ์ ศีล ๕ มนัสมบรูณ์นะ ศีลมนัคืออะไร ศีลมนัเกิดจากอาราธนาศีล 
โทษนะ เราจะบอกวา่ดดัจริต ศีลดดัจริต ศีลดดัจริตต้อง “มย ํภนฺเต วสุิง ฺวสุิง”ฺ ขอมนัอยูเ่รื%อย 
ศีลดดัจริต ต้องขอเอา แตถ้่าเป็นศีลโดยธรรมชาตนิะ วิรัตเิอา นกึอยากถือศีล นกึเลย นี Kศีล
บริสทุธิi วิรัตศีิล อธิศีล 

ฉะนั Kน มนัเป็นศาสนพิธีไง เวลาขยบัทีหนึ%งก็มย ํภนฺเต ขยบัทีก็มย ํภนฺเต ถ้าไมม่ย ํภนฺ
เต มนัก็ไมมี่กิจกรรม พอมีกิจกรรมก็มย ํภนฺเต มย ํภนฺเต ขยบัก็มย ํภนฺเตแล้ว แล้วมย ํภนฺ
เตนะ หลวงตาทา่นบอกไง เอง็ขอศีล แล้วก็ได้ศนูย์ เพราะขอแล้วมงึไมทํ่า ขอศีล ๘ แล้วไมเ่คย
ทําเลย ขอศีล ๕ ได้ศนูย์ ขอศีล ๘ ศนูย์สองตวั ไมไ่ด้ทําเลย 

แตถ้่าวิรัต ิ คนเรามนัทกุข์มนัยากขึ Kนมา ทําไมมนัทกุข์มนัยากขนาดนี K พระพทุธเจ้าสอน
ให้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา เราจะรักษาศีลของเรา ถ้าเรารักษาศีลของเรานะ เราวิรัตขิองเรา
ขึ Kนมา นี%ศีลโดยปกตขิองมนั 

ศีล จากอาราธนาศีล วิรัตศีิล อธิศีล อธิศีลคือศีลที%มนับริสทุธิiผดุผอ่ง ศีลของพระอริย
เจ้า มนัเป็นศีลโดยธรรมชาต ิมนัมีศีลของมนัอยูแ่ล้ว นี%พดูถงึศีลนะ 

แล้วบอกวา่ ถ้าไมมี่ศีล เวลาไปประพฤตปิฏิบตัเิดีgยวตกนรก 
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ถ้านรก เอาไฟไปเผามนัส ิถ้านามนัรกนะ เราก็แคเ่อามาเผามนัซะ นามนัจะได้ไมร่ก ตก
นรกหรือไมต่กนรกนี%นะ ทําดีทําชั%ว คนกระทํานั Kนนะ่มนัเป็นปัจจตัตงั ทําดีได้ดี ทําชั%วได้ชั%ว คน
ทําชั%วมนัก็ต้องเป็นความชั%ว 

ไอ้นี%เราจะไปภาวนาแล้วบอกจะตกนรก มาพดูได้อยา่งไร คน ดสู ิ “ถ้าศีลไมบ่ริสทุธิiไป
ภาวนาเดีgยวจะบ้า ตายไปแล้วจะตกนรก” 

คนทําดีจะตกนรกหรือ คนเรารู้จกัหวัใจของตน คนเราทําความสะอาดหวัใจของตน 
คนเราดแูลรักษาใจของตน ใจของตนเอามาทะนถุนอม ใจของตนเอามาดแูลรักษา คนคนนั Kนจะ
ตกนรกหรือ 

ไอ้คนที%มนัทิ Kงมนัขว้าง ไอ้คนที%มนัไมด่แูลใจของมนัส ิ ไอ้คนที%ทําอีลุย่ฉยุแฉก ทําลาย
หวัใจของตน ไอ้นั%นนะ่ตกนรก ไอ้คนเราพทุโธ หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธ ไอ้คนที%มา
ภาวนารักษาใจของตน คนอยา่งนี Kหรือจะตกนรก 

ถ้าพดูอยา่งนี Kนะ แสดงวา่คนไมใ่ห้ทําอะไรเลย จะรอให้ศีลสะอาดบริสทุธิiนะ โอ้โฮ! 
อยา่งนี K เวลาพดูถงึสงัคมของเขา เวลาสงัคมของเขา เขาสอนกนัมาอยา่งนี K คนเขาก็เชื%อถือ
ศรัทธากนัไปนะ นี%ขนาดชาวพทุธด้วยกนันะ เวลาชาวพทุธด้วยกนั ทศันคตยิงัแตกตา่งกนัขนาด
นี K แล้วบอกวา่ศีลของเขาต้องบริสทุธิiมายาวนาน แล้วยงัมีข้อปลกียอ่ยอีกมหาศาลเลย 

แล้วเวลาครูบาอาจารย์ทา่นสอน สอนให้พวกเราปฏิบตัิๆ  สอนให้เราปฏิบตั ิ แล้วสอน
อยา่งไรละ่ จะสอนให้พวกเราปฏิบตันีิ% โอย๋! สอนให้เราปฏิบตั ิเราปฏิบตันิะ เราก็มีศรัทธาความ
เชื%อใชไ่หม ถ้ามีศรัทธาความเชื%อ เดก็เลก็เดก็น้อยถ้ามนัปฏิบตันิะ เดก็น้อยๆ มนัยงัไมมี่
ประสบการณ์ในสมองนะ มนัทําความสงบได้งา่ยนะ 

ไอ้พวกเรานี%นะ ในสมองผา่นชีวิตมามาก สงสยัเยอะมาก ปัญญาเยอะมาก เวลาทํา
ความสงบ โอ้โฮ! เกือบเป็นเกือบตาย นูน่ก็รู้ นี%ก็รู้แล้ว รู้หมดเลย แตก็่สงบไมไ่ด้เหมือนกนั รู้ทกุ
เรื%อง ยิ%งวิธีการปฏิบตันีิ%รู้หมดเลย ยิ%งจะเอาสายไหนนะ โอ้โฮ! ศกึษามาหมดเลย อาจารย์องค์
ไหนสอนก็รู้ อ้าปากจะบอกรู้เลย แตไ่มเ่คยทําความสงบของใจได้สกัที นี%ไง ถ้าเวลามนัไมไ่ด้ 
ขนาดเราจะปฏิบตัมินัยงัยุง่ยากขนาดนี Kเลย 

ไอ้นี%ยงับอก “อู้ฮ!ู ต้องถือศีลมาบริสทุธิiยาวไกล ถ้าถือศีลบริสทุธิiไมย่าวไกล เดีgยวปฏิบตัิ
ไปแล้วมนัจะบ้า เดีgยวปฏิบตัแิล้วมนัจะตกนรก”...มนัตรงข้าม 

คนทาํดต้ีองได้ด ี ปฏบิตับิชูา องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ 
“อานนท์ เธอบอกเขานะ ให้ปฏบิตับิชูาเราเถดิ” คาํว่า “ปฏบิตับิชูา” ถ้ามันปฏบิตัแิล้ว
เกดิเป็นสมาธิขึ Bนมา เกดิมีปัญญาขึ Bนมา นัWนน่ะเหน็พุทธะในหวัใจเลยน่ะ “ผู้ใดเหน็
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ธรรม ผู้นั Bนเหน็ตถาคต” เขาจะเหน็องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตวัเป็นๆ ในใจ
ของเขาเลย เขาจะมีพุทธะ มีพระพุทธเจ้าสถติอยู่กลางใจเขาเลย เขาจะเคารพ
พระพุทธเจ้าด้วยหวัใจของเขาเลย นีWไง “เธอปฏบิตับิชูาเถดิ” 

แล้วเราปฏิบตับิชูา จะต้องถือศีล...ถือศีลคือการแบง่แยก 

ถือศีลสะอาดบริสทุธิi ถือศีลจริงๆ แล้วไมใ่ชแ่บง่แยก ถือศีลคือความสะอาดบริสทุธิi 
เวลาสว่นตวัของเรา ไอ้นี%บอกวา่ “ต้องถือศีลสะอาดบริสทุธิiมายาวนาน ถ้าไมอ่ยา่งนั Kนมนัจะ
เป็นบ้าเป็นบอ” 

คําวา่ “เป็นบ้าเป็นบอ” มนัเป็นเพราะกรรมเก่า กรรมเก่าของคนนะ คนเรามนัมีจริตนิสยั 
คนเรา คนกลวัผีไปเที%ยวที%มืดกลวัหมดนะ่ คนขี Kตกใจไปโดนอะไรมนัก็ตกใจหมดนะ่ คนเรามนัมี
ความฝังใจอยู ่แล้วพอมนัตกใจ ไอ้ความที%วา่ภาวนาแล้วมนัจะเป็นบ้าหรือวา่มนัจะหลดุบ้าง เรา
ก็เหน็มา เราก็เหน็ ไอ้กรณีนี Kมนัก็เป็นเวรเป็นกรรมของคน ถ้าเวรกรรมของคนเขาก็ต้องแก้ไขใช่
ไหม 

ในสงัคมโลก เวลาคนเขาเจ็บไข้ได้ป่วย คนจิตถ้ามีปัญหา เขาก็พาไปหาจิตแพทย์ 
จิตแพทย์เขาก็แก้ไข เพราะในสงัคมของโลก เวลาเกิดมา เราเกิดมา เราเผชิญกบัปัจจบุนันี K ชีวิต
ของเรามนัก็ลุม่ๆ ดอนๆ ทั Kงนั Kนนะ่ มนัต้องมีปัญหาทั Kงนั Kนนะ่ ใครมีปัญหาก็ไปแก้ไข ก็ไปรักษา 
แตโ่อกาสที%ปฏิบตั ิ โอกาสที%เป็นคนดีไง โอกาสของคนที%จะพฒันาการ โอกาสคนปฏิบตั ิมนัต้อง
เอาตรงนี K 

ฉะนั Kน เราอยูก่บัครูบาอาจารย์มา หลวงตาทา่นทั Kงย ุ ทั Kงพยายามสง่เสริม พยายามให้
ภาวนาๆ นะ เวลาโครงการชว่ยชาตฯิ ทา่นบอกโครงการชว่ยชาตฯิ ไอ้เรื%องเงินปัจจยัเครื%องอาศยั
กบัประเทศชาตนีิ%สว่นหนึ%ง แตส่ิ%งที%สาํคญั สาํคญัคือธรรมได้ออก ธรรมได้ออกคือให้เขารู้จกั
ธรรมะ ให้คนได้รู้จกัประพฤตปิฏิบตั ิอนันี Kสาํคญักวา่ ฉะนั Kน สิ%งที%สาํคญักวา่ 

สิ%งที%เขาสอน เรื%องของเขา ถ้าเขาวา่จะตกนรก 

ไอ้ไปเชื%ออยา่งนั Kนมนัก็เป็นนรกในใจ เวลาเป็นนรกในใจ เวลาของเขา เวลาไมใ่ห้
ประพฤตปิฏิบตั ิแล้วก็เที%ยวไปดแูลไปจบัผิดคนอื%น มนัไประรานคนอื%นไง 

เวลาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาให้ระรานกเิลสของเรานะ 
เวลากเิลสของเรา เราต้องระรานมัน เราต้องปราบมันให้มันจบสิ Bน 

ไอ้นี%ตวัเองบอกวา่ ปฏิบตัไิมไ่ด้เพราะศีลไมบ่ริสทุธิiยาวนาน แล้วก็เที%ยวไปชี Kผิดชี Kถกู ไป
ระรานคนอื%น ไประรานเขาทั%ว เวลาไประรานคนอื%นนะ่เป็นคณุงามความดี 
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เวลาครูบาอาจารย์ของเราสอนให้ระรานกเิลสของตน ให้พยายามรักษาหวัใจ
ของตน 

“เดีgยวตกนรกนะ เดีgยวตกนรก” แตเ่วลาไประรานคนอื%นนะ่เป็นบญุกศุลขึ Kนมาทนัทีเชียว 
เวลาไประรานเขานี%เป็นบญุเป็นกศุล เวลาเราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ Kนมา กลายเป็นตกนรก...เออ! 
มนัก็แปลกเนาะ 

นี%เป็นมมุมองไง มมุมองของเรา มมุมองของเรา เราอยูก่บัครูบาอาจารย์มา แล้วครูบา
อาจารย์ทา่นสั%งสอนมาอยา่งไร ทา่นปฏิบตัมิาก็เหน็ๆ อยู ่ ถ้าเหน็อยูแ่ล้ว แล้วเวลาปฏิบตันิะ 
สงัคมของทา่นร่มเยน็เป็นสขุนะ สงัคมของทา่นจะมีปัญหาตอ่เมื%อทา่นออกมาชว่ยโลก ชว่ยโลก 
โลกสงัคมมนัใหญ่ ทา่นบอกเลย ถงัขยะ ทา่นต้องลงไปคลกุกบัถงัขยะ 

ถงัขยะคือเรื%องของโลกไง เรื%องของสงัคมไง มนัมีการแก่งแยง่ชิงดีชิงเดน่กนัไง แล้วทา่น
ต้องมาชว่ยเหลอืเจือจาน ทา่นต้องลงมา แตเ่วลาถ้าไมอ่ยา่งนั Kนทา่นหลบหลกีของทา่น ศีลทา่น
บริสทุธิi ทา่นเป็นอธิศีลของทา่นอยูแ่ล้ว ทา่นอยูที่%ไหนก็มีความสขุของทา่น แล้วคนที%มีความสขุ 
คนที%หตูาสวา่งไสวอยา่งนั Kนแล้วมาสอนพวกเรา “เวลามานะ รถมนัพทุโธเปลา่ ก็หวัใจเราเปลา่ๆ 
เวลาไปวดัไปวา หวัใจทกุข์ไปทั Kงนั Kนนะ่ เวลากลบับรรทกุให้มนัเตม็เลยนะ พทุโธให้เตม็หวัใจไป
เลยนะ” ทา่นยทุา่นสง่เสริมให้ปฏิบตัติลอด ครูบาอาจารย์ทา่นให้ปฏิบตัติลอด 

ไอ้นี%วา่ศีลไมบ่ริสทุธิi 

คําถาม เราเหน็แล้วตกใจเลยนะ ก็ไมค่ดิวา่เขาจะสอนอยา่งนี K ถ้าเขาสอนอยา่งนี Kนะ 
โอ้โฮ! กิเลสมนัโชไยโหร้่องเลย กิเลสมนัปลื Kมใจ ไอ้เราก็อืม! ไอ้นี%ครูบาอาจารย์สอนหรือ เออ! ครู
บาอาจารย์สอนอยา่งนี Kก็ได้เนาะ แล้วอยา่งนี Kไมป่ฏิบตั ิ แล้วรอศีลบริสทุธิi แล้วเมื%อไหร่มนัจะ
บริสทุธิiละ่ แล้วต้องยาวนานด้วยนะ บริสทุธิiวนันี Kไมไ่ด้ ศีลบริสทุธิiต้องยาวนานอีกด้วย ยงัมี
ข้อปลกียอ่ยไปอีกเยอะ 

เราจะบอกวา่ คนเราถ้าไมมี่คณุธรรมในใจมนัไมรู้่วา่คณุธรรมเป็นอยา่งไรไง ถ้าไมรู้่วา่
คณุธรรมเป็นอยา่งไรแล้วก็แอบอ้าง ไปไหนก็ต้องเป็นพระพทุธศาสนา ไปไหนก็เป็นลกูศษิย์ครู
บาอาจารย์ 

ลกูศษิย์ครูบาอาจารย์มนัก็ต้องเทียบไป เทียบไปที%หลวงปู่ มั%นสอน เทียบไปที%หลวงปู่ มั%น
สอนเลย นี%ก็เหมือนกนั เวลาใครอ้างครูบาอาจารย์องค์ใดก็เทียบวา่อาจารย์เขาสอนอยา่งไร 
แล้วอาจารย์เขาสอนอยา่งไร แล้วลกูศษิย์สอนอยา่งไร ลกูศษิย์เวลาอ้างอาจารย์นะ แตส่อนไป
ไหนมา สามวาสองศอกเลย 
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ไอ้นี%พดูถงึฟังอยา่งนี Kไว้ แล้วเอาหลกันี Kเป็นบรรทดัฐาน พระพทุธเจ้าสอนเรื%องกาลามสตูร 
ไมใ่ห้เชื%อวา่อาจารย์ของเรา ไมใ่ห้เชื%อวา่สงัคมใด ไมใ่ห้เชื%อ ให้เทียบเคียงดกู่อน ให้เทียบเคียงใน
หมูก่รรมฐาน ในหมูค่รูบาอาจารย์เรา ฟังแล้วอยา่เพิ%งเชื%อ แม้แตไ่อ้หงบพดูอยูนี่%ก็อยา่เชื%อ ฟัง
แล้วเอาไปคดิพิจารณาของเราก่อน อยา่เพิ%งเชื%อนะ 

นี%พดูถงึวา่ เสียใจ โอ้โฮ! เขามีแตพ่ยายามจะให้คนแข็งแรง ให้คนปฏิบตั ิ

ไอ้นี%บอกวา่ห้ามปฏิบตันิะ เดีgยวบ้า โอ้โฮ! ก็ดีนะ่ส ิ ไมป่ฏิบตัจิะได้นอนกินอยูนี่%ไง เช้า
ขึ Kนมาก็อดุมสมบรูณ์ แล้วเขายงัห้ามปฏิบตั ิเดีgยวจะรอกินวนัพรุ่งนี Kไง พรุ่งนี Kต้องให้ดีกวา่นี Kนะ 

แตภ่าคปฏิบตันิะ กินเพื%อดํารงชีวิต แล้วพยายามฝึกฝนขึ Kนมาให้เกิดคณุธรรมในใจ ถ้า
เป็นคณุธรรมในใจมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

นี%ถามคําถามสดเนาะ 

ถาม : นั%งภาวนาแล้วเหน็นิมิตมาก แตแ่ก้ด้วยการเพง่เข้าไปที%หวัใจ นิมิตก็หาย เมื%อ
เผลอก็มีนิมิตอีก การเพง่ดหูวัใจ แตไ่มส่ามารถผลกัดนัหรือโน้มนกึให้จิตเข้าไปในกลางหน้าอก
หรือหวัใจได้ เหน็เป็นจดุเลก็ๆ อยูภ่ายนอก การภาวนาอยูส่กัครู่หนึ%ง จะไมรู้่วา่หายใจเข้าหรือ
ออก จิตจะนิ%งอยูเ่สมอ 

จงึกราบเรียนมาเพื%อโปรดเมตตาชี Kแนะ ขณะนี Kอาย ุ ๖๐ แล้ว แล้วเกรงวา่จะปฏิบตัไิม่
ถกูต้องและลา่ช้าไมท่นัการณ์ อนึ%ง มีผู้ เพง่เข้าไปในหวัใจของตวัเอง ทําครั Kงแรกๆ เหตใุดจงึปวด 

ตอบ : มนัไมใ่ชเ่พง่เข้าไปในหวัใจ เวลาเรากําหนดใชไ่หม กําหนดที%ปลายจมกู กําหนด
ที%ปลายจมกู เวลาจิตมนัสงบ ถ้าจิตมนัสงบนะ มนัสงบ จิตมนัสงบ ลมหายใจมนัจะละเอียดขึ Kน 
ถ้ากําหนดพทุโธ พทุโธมนัจะละเอียดขึ Kน 

แล้วถ้าจิตมนัสงบที%ไหน เวลาสงบ เวลาหลวงตาทา่นบอกวา่ ถ้าจิตมนัสงบนะ มนัจะมา
อยูที่%กลางหวัอก ที%กลางหวัอกแล้วเราก็คดิวา่เราจะเพง่ไปที%กลางหวัอก 

เราไมต้่องเพง่ไปที%กลางหวัอก ถ้าจิตสงบคือตวัของจิตมนัสงบไง ต้องการจิตสงบ จิต
สงบคือจิตที%เป็นเอกเทศ จิตที%เอกเทศ จิตที%มนัอิสระ มนัไมพ่าดพิงอารมณ์ความรู้สกึใดๆ ทั Kงสิ Kน 

ไอ้นี%เราเพง่ โอ้โฮ! มนัออกมา ๒ ชั Kน ๓ ชั Kน ตวัจิตเอง ตวัเพง่อีกตวัหนึ%ง ตวัเพง่คือตวั
กสณิไง แล้วตวัเพง่ เพง่ไปมนัก็เครียด มนัก็ตงึเครียด 
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เราไมต้่องเพง่ เรากําหนดเอาตําแหนง่ที%รู้ไง เอาที%ปลายจมกู กําหนดลมหายใจที%ปลาย
จมกู ถ้ามนัละเอียดขึ Kนมา ลมหายใจมนัจะละเอียด แตถ้่ามนักําหนดพทุโธๆ ก็จะละเอียด 
ละเอียดก็สว่นละเอียด ถ้าสตมินัสมบรูณ์แล้ว อยูต่รงไหนก็ได้ 

ทีนี Kคําวา่ “เพง่ไปที%หน้าอก” เพง่ไปที%หน้าอกแล้วมนัเข้าไปจกุในหน้าอก ทําไมต้องไปเพง่ 
ไปเพง่ทําไม เราไมต้่องเพง่ เรากําหนดไว้ที%ไหน กําหนดไว้ที%ใดที%หนึ%ง 

คําวา่ “เพง่” มนัก็ไมไ่ด้กําหนดพทุโธแล้ว เพราะมนัมาเพง่ แล้วถ้าเวลากําหนดลม
หายใจมนัก็ไมกํ่าหนด เพราะมนัเพง่ ถ้าเราเพง่ปั\บ ลมหายใจจะหายไป กําหนดพทุโธ พทุโธก็
จะหายไป มนัเป็นการเพง่ ถ้าเพง่ก็คือการเพง่ แล้วเพง่แล้วมนัเจ็บหน้าอก เราไมไ่ด้เอาตรงนั Kนนี% 
ไอ้นี%มนัแบบวา่จะเอาสมาธิเป็นตวัเป็นตนไง จะเอาสมาธิเป็นรูปเป็นธรรมขึ Kนมา สมาธิจะเป็น
อยา่งนี K แล้วก็ต้ององค์กรมนัเป็นอยา่งนี K ต้องสร้างให้เป็นอยา่งนี K แตค่วามจริงมนัไมใ่ช ่สมาธิมนั
เกิดขึ Kนกลางหวัใจ 

สมาธิมนัเกิดขึ Kนกลางหวัใจ เรากําหนดพทุโธๆ สมาธิตวัมนัละเอียดขึ Kน กําหนดพทุโธจน
พทุโธไมไ่ด้ ตวัมนัเป็นพทุโธเสยีเอง กําหนดลมหายใจจนลมหายใจละเอียดเข้าไป จนลมหายใจ
มนัขาดหายไป จนเป็นธรรมชาตทีิ%รู้ขึ Kนมาเสยีเอง ธรรมชาตทีิ%รู้คือตวัเนื Kอจิต ตวัเนื Kอ ตวั
สมัมาสมาธิ เราที%ทําสมาธิ ทําสมาธิเพื%อเหตนีุ Kไง ถ้าเป็นสมาธิแล้ว สมาธิมนัสมบรูณ์ของมนั
แล้ว เราถงึรําพงึไปเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ถ้าเหน็สตปัิฏฐาน ๔ ความรู้ความเหน็อนันั Kนมนัจะเกิด
ฝึกหดัใช้ปัญญา 

อนันี Kเป็นความเข้าใจไง ความเข้าใจวา่ ถ้าสมาธิมนัอยูที่%กลางหวัใจ เราก็จะเพง่กลาง
หวัใจเลย มนัก็เอาแสงเลเซอร์ยิงไปกลางหวัใจเลย แล้วก็เกาะตรงนั Kนไว้จะเป็นสมาธิ มนัก็ไม่
เป็น เอาแสงเลเซอร์ยิงเข้าไปเลยนะ แล้วกกูอดแสงเลเซอร์ไว้ กไูมไ่ปไหน มนัก็ไมเ่ป็นสมาธิ 
เพราะความคดิของเราไง 

แตถ้่ามนัเป็น มนัเป็นในตวัของมนั ในตวัของจิตมนัเป็น พอในตวัของจิตมนัเป็น เวลา
มนัคลายตวัออก คนเป็นสมาธิจะรู้วา่เป็นสมาธินะ สมาธิเป็นเอกเทศ เป็นอิสระ เวลาคลาย
ออกมาก็รับรู้ไง รับรู้ถงึผิวหนงั รับรู้ถงึ ถ้าเป็นสมาธิจริงๆ เสยีงจะดบัหมด ทกุอยา่งจะดบัหมด 
ถ้าสมาธิที%ลกึซึ Kงนะ ถ้าสมาธิที%เป็นสมาธิ แตม่นัไมด่บั นั%นนะ่อปุจาระ นั%นมนัใช้บริหารได้ สมาธิ
เป็นสมาธิ 

ฉะนั Kน เราจะบอกวา่ ผู้ถามไมต้่องวิตกกงัวล ไมต้่องวิตกกงัวลวา่เราจะเพง่อยา่งไร เรา
จะทําอยา่งไรให้มนัเป็นขึ Kนมา มนัเหมือนกบัเราจะไปสร้าง สร้างอะไรเป็นขึ Kนมาอีกชิ Kนหนึ%งไง แต่
นี Kเราไมต้่องไปสร้างสิ%งใดขึ Kนมาเป็นอีกชิ Kนหนึ%ง มนัต้องเป็นในตวัมนัเองไง ถ้าเป็นตวัมนัเอง ตวั
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มนัเองก็คือตวัใจเราไง ตวัใจเราที%เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แล้วตวัใจของเราเป็นสมาธิ มนัก็
เป็นสมาธิไง ไอ้นี%ตวัของใจเราก็เป็นแบบนี Kใชไ่หม แล้วก็สร้างสมาธิอีกอนัหนึ%ง 

คอ่ยๆ คอ่ยๆ เราจะบอกวา่ การปฏิบตัขิองเรา เราปฏิบตัไิป แล้วอยา่งที%วา่ เพราะวา่อายุ
มากแล้ว เราก็ขวนขวาย แล้วก็จะให้เป็นแบบนั Kน จะทําให้มนัถกูต้อง 

ถกูต้อง ทําให้มนัเป็นความจริง ทําให้มนัเป็นความจริง เรากําหนดพทุโธก็พทุโธ ตรงไหน
ก็ตรงนั Kน แล้วก็ถ้ามนัละเอียด เราจะรู้วา่ละเอียด เราไมต้่องไปสร้างอะไรขึ Kนมาอีกเลย เราไม่
ต้องสร้างอะไรขึ Kนมา เราไมต้่องสร้างอะไรขึ Kนมา แล้วเวลาจิตมนัละเอียด เวลามนัละเอียดเข้า
มา เหน็ไหม พอลมหายใจมนัจะหาย พทุโธมนัจะหาย มนัจะตกใจ เราก็ไมต้่องไปสร้างอะไร
เหมือนกนั อยูก่บัสตนีิ% อยูก่บัผู้ รู้นี% 

คนจะถามเลยวา่ เวลาพทุโธมนัหายจะทําอยา่งไร เวลาลมหายใจมนัหายจะทําอยา่งไร 

ไมต้่องทําอะไรเลย ตั Kงสตเิฉยๆ เพราะเราเคยภาวนาตอนที%มนัจะเป็นใหม่ๆ  ตอนจะเป็น
ใหม่ๆ  นะ เราศกึษามาจากหลวงตากบัหลวงปู่ เจี\ยะเยอะมาก สดุท้ายแล้วมากําหนดพทุโธๆ พทุ
โธไวๆ เป็นเดือนๆ เลย แล้วพอมนัจะรวมไง พอมนัจะรวมนะ ไมใ่ชอ่วดนะ เวลามนัจะรวม พทุ
โธเร็ว พทุโธๆๆ จิตมนัควงตวัมนัเอง ควงเลย เหมือนกบัเราตกจากที%สงูนะ่ ควงติ Kวๆๆ เลย 

พอเราเหน็ของเราเองใชไ่หม เรารู้เลย โอ้โฮ! ถ้าเป็นคนอื%นนะ ยุง่แล้วเนี%ย มนัต้องตกใจ 
แตพ่อเรามนัควงมนัหมนุ หมนุตวัมนัจะลง เราตั Kงสตไิว้นะ แล้วปัญญาของเรา “เชิญครับ เชิญ
ครับ เชิญเลย” คือไมมี่ความตกใจ ไมมี่สิ%งใดไปสะกิดเขา ให้เขาหมนุของเขาเอง เขาควงของ
เขาลงไป ลงไปแบบอูย๋! เหมือนจะลงไปยาวเป็นสบิๆ กิโล แตค่วามจริงไมใ่ชห่รอก มนัอาการ 
มนัก็ไปติ Kวๆ อยูอ่ยา่งนั Kน หมนุอยูอ่ยา่งนั Kนนะ่ เราก็ “เชิญครับ เชิญครับ” ถงึที%สดุนะ ไปถงึฐาน
นะ กึ\ก! จบ เงียบหมดเลย ดบัหมด หลายชั%วโมงมาก คลายตวัออกมา สกัแตว่า่รู้ นี%พดูถงึวา่เรา
เคยทํามาอยา่งนี Kไง ที%ทํามาอยา่งนี Kเพราะเราได้ศกึษามาเยอะ ศกึษามาเยอะแล้ว ไมใ่ชอ่วดนะ 
จะโม้อยูเ่รื%อย ไมใ่ชอ่วด สตมินัดี สตมินัพร้อม มนัยงัจําได้นะ่ “เชิญครับ เชิญครับ” 

เวลาลมหายใจ บางทีเรากําหนดลมหายใจ ลมหายใจนะ ถ้ามนัลงนะ ถ้ามนัละเอียด 
มนัจะละเอียดจนอยา่งที%วา่นะ่ ลมหายใจจะขาด ถ้าเป็นคนอื%นนะ “อุ๊ยๆ ไมต่ายหรือ”...ไม ่ ไม่
ตาย ลมหายใจละเอียดขึ Kนมา แตถ้่าวนัไหนนะ มนัลมหายใจละเอียด แตม่นัไมล่ง มนัไม่
เข้าถงึอปัปนาสมาธิ ลมหายใจเป็นแทง่ใสๆ เลย เป็นแทง่เลยลมหายใจนี% 

นี%พดูให้เหน็วา่ เวลามนัจะเป็น เป็นอยา่งนี Kไง เดีgยวจะบอกวา่ “โอ้โฮ! หลวงพอ่เทศน์
เยอะแยะไปหมดเลย สอนเขาไปหมดเลย แล้วของหนมูนัผิดตรงไหนละ่” 
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ผิดก็เพราะอยา่งนี K ถงึได้พดูตรงนี Kออกมาให้ฟังวา่เวลามนัควงลงไปอยา่งไร เวลามนั
ปลอ่ยวาง ปลอ่ยลมหายใจอยา่งไร เวลามนักําหนดพทุโธ มนัละเอียดเข้ามาจนมนัวางพทุโธอ
ยา่งไร 

แล้วเวลาเราฟังคนที%มาเลา่ให้ฟัง “พทุโธๆ แล้วพทุโธมนัหายไปเลย” 

“แล้วยงัพทุโธได้อยูไ่หม” 

“ได้คะ่” 

แล้วมนับอกวา่หาย หายได้อยา่งไร ก็ยงัพทุโธได้อยู ่ ก็หนไูมกํ่าหนดมนัไง ถ้ากําหนด
แล้วมนัหยาบไง พอพทุโธๆ หนก็ูปลอ่ยเลย มนัละเอียดจนไมมี่เลย...ไมมี่อะไร มนัมีอยูเ่ตม็ตวั
มนันั%นแหละ แตม่งึไมพ่ทุโธเอง 

ไอ้นี%ก็เหมือนกนั เป็นอยา่งนี Kทั Kงนั Kน พทุโธๆๆ จนพยายามจะพทุโธ จนพยายามจะพทุโธ 
แตม่นัพทุโธไมไ่ด้ เพราะจิตมนัละเอียด มนัเป็นหนึ%ง พทุโธเรานกึ เรานกึพทุโธๆ เรานกึ มนัถงึมี 
แตถ้่าเรารู้ตวัของมนัเอง เรานกึพทุโธไมไ่ด้ ตวัมนัเป็นพทุโธ ถ้าคนเป็นมนัจะเหน็วา่เป็นชดัเจน
ของมนั ถงึบอกวา่อะไรผิดอะไรถกูไง 

ฉะนั Kน คําถามที%วา่ พยายามจะเพง่อะไร แล้วหนเูพง่เข้าไปแล้วมนัเจ็บมนัปวด 

ไมต้่อง ไมต้่องเพง่ ถ้ากําหนดพทุโธก็พทุโธ กําหนดลมหายใจก็ลมหายใจ ถ้าจะเพง่
กสณิก็เพง่ เพง่สิ%งใดสิ%งหนึ%งไง แตไ่อ้นี%บอกวา่ มนัเหมือนกบัความเข้าใจวา่มนัจะต้องเป็นอยูที่%
กลางหวัอก ต้องเพง่เข้าไปที%หวัใจ...ไมใ่ช ่

ถ้าจิตมนัสงบแล้วอยากเหน็กาย เรารําพงึกายขึ Kนมา มนัจะเหน็กาย สว่นใดสว่นหนึ%ง จะ
เหน็อยา่งไรมนัอีกกรณีหนึ%ง จิตสงบแล้วเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็น
จริง อยา่งนี Kถงึเป็นสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง เพราะจิตมนัสงบ จิตสงบคือจิตเป็นพทุธะ 
จิตเป็นพทุธะ จิตเป็นผู้ ที%บริหารจดัการ จิตเป็นผู้ ที%กําหนดเหน็สตปัิฏฐาน ๔ จิตเป็นผู้ ที%กําหนด 

แตเ่วลาที%เขาบอกวา่เขาปฏิบตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ เขานกึเอา เขานกึสตปัิฏฐาน ๔ 
เขานกึจากอารมณ์ความรู้สกึของเขา เราถงึบอกวา่เป็นสตปัิฏฐาน ๔ ปลอมๆ ปลอมๆ เพราะจิต
มนัไมส่งบ มนัไมไ่ด้เหน็โดยจิต มนัเหน็โดยสญัญาอารมณ์ มนัเหน็โดยความนกึคดิไง มนันกึเอา
ไง อภิธรรมทั Kงหมดนะ่นกึเอา ไมมี่อยูจ่ริง 

ถ้ามีอยู่จริง พุทโธนีWแหละ ไอ้ทีWเขาบอกว่าหนิทบัหญ้า ไอ้ทีWเขาทาํลาํบากลาํบน 
เพราะจติมันสงบจริงๆ แล้วเหน็จริง เหน็จริงๆ มันสะเทอืนกเิลส มันสะเทอืนกลาง
หวัใจ สะเทอืนมาก ถ้าแนวทางปฏบิตั ิครูบาอาจารย์ท่านปฏบิตัมิา ท่านผ่านมาเป็นชั Bน
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เป็นตอนขึ Bนมา ท่านถงึสอนเราไว้ แต่ยาก จะทาํให้มันสะอาดบริสุทธิ]แบบนี B ให้เป็น
หลักสัจธรรมนีWแสนยาก แต่ทาํได้ 

แตถ้่าเป็นอภิธรรม ไปกําหนดสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง รู้เทา่ตวัทั%วพร้อม...นกึได้
ทกุคนแหละ นกึได้ทกุคน เดก็ก็นกึได้ หุน่ยนต์ก็นกึได้ เพราะมนันกึเอา แล้วใช้ปัญญาหมดเลย 
อภิธรรมนี%โอ้โฮ! เดนิเป็นแถวเลย แล้วกําหนดสตปัิฏฐาน ๔ ทกุคนเลย มนัก็เหมือนหุน่ยนต์หมด
เลย โรงงานผลติสตปัิฏฐาน ๔ เลย แตม่นัไมมี่อยูจ่ริงเลย เพราะมนัเป็นหุน่ยนต์ มนัไมใ่ชจิ่ต
สงบไง นี%เราถงึบอกวา่ สตปัิฏฐาน ๔ จริง สตปัิฏฐาน ๔ ปลอม 

นี%พดูถงึแนวทางปฏิบตันิะ ถ้าเราปฏิบตัติามความเป็นจริงนะ อยา่ให้กิเลสมนัไชโยโห่
ร้อง เราเองก็มีกิเลสอยูแ่ล้ว แล้วหาครูบาอาจารย์ที%สั%งสอนไปอยา่งนั Kนให้กิเลสมนัไชโยโหร้่องนะ 
นา่อาย ศาสนานี Kจะไมมี่มรรคไมมี่ผลแล้วหรือ 

เวลาเราหว่งกนั หว่งหาอาทรวา่ กึ%งพทุธกาลแล้วศาสนามนัจะหมดมนัจะสิ Kนไป แล้วมา
สั%งมาสอนกนัอยา่งนี K ปฏิบตัก็ิไมไ่ด้ ทําอะไรก็ไมไ่ด้ เดีgยวบ้าเดีgยวบอ เดีgยวจะตกนรกอเวจี 
ปฏิบตัไิปแล้วสตปัิฏฐาน ๔ จริงๆ ปลอมๆ อะไรก็วุน่ไปหมดเลย...นี%กิเลสมนัจะไชโยโหร้่อง แล้ว
มรรคผลมนัอยูที่%ไหนละ่ 

แตเ่รามีครูมีอาจารย์นะ เวลาครูบาอาจารย์ทา่นไมพ่ดูกบัเรา เพราะมนัพดูกนัคนละ
ภาษาไง ทา่นพดูภาษาธรรม เราพดูภาษาโลก ภาษาโลกคือภาษาวิทยาศาสตร์ ทา่นพดูภาษา
ธรรม มนัเลยพดูกนัไมค่อ่ยรู้เรื%อง 

ฉะนั Kน ครูบาอาจารย์ที%ทา่นเป็นจริงทา่นถงึเข้าป่าเข้าเขา ทา่นถงึไมอ่ยากพดูกบัพวกเรา
ไง เพราะมนัอธิบายให้พวกนกัวิทยาศาสตร์รู้ได้ยากไง พวกนกัวิทยาศาสตร์ปัญญามนัเยอะ 
แล้วพอพดูธรรมะขึ Kนมามนัก็เก่ง เถียงฉอดๆๆ เลย กิเลสมนัจะไชโยโหร้่อง มรรคผลต้องเข้าป่า
เข้าเขา มรรคผลต้องเก็บไว้ในหวัใจไง เศร้าใจเนาะ เอวงั 


