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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๒๗๑. เร่ือง “ไม่มีค าถามครับ แต่อยากเขา้มายนืยนัว่าหลวงพ่อพดู
นั้นจริงโคตรๆ เลย” (เขาว่าอยา่งนั้นนะ) 

กราบนมสัการครับ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีผมไดเ้ขา้มาในเวบ็ไซตน้ี์ ตอ้งบอกว่าตวั
กระผมนั้นฝึกปฏิบติัธรรมมาประมาณเกือบ ๗-๘ ปี ไดป้ฏิบติัตามท่ีต่างๆ มาประมาณ 
๕-๖ ท่ี และปฏิบติัตามหนงัสือบา้งเท่าท่ีจะศึกษาได ้แต่โดยมากหากนบัเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็
ตอ้งบอกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นตเ์ป็นการปฏิบติัแบบตามความเขา้ใจของตวัเองลว้นๆ ระยะ
ต่อมาท่ีปฏิบติัไดมี้โอกาสสอบถามผูท่ี้คิดว่าท่านน่าจะใหค้  าแนะน าได ้ ๒-๓ คร้ังเท่า
นั้นเอง เพราะปฏิบติัเอง เขา้ใจเอง โดยไม่มีครูบาอาจารยค์อยแนะน า  

คร้ังหน่ึงท าใหก้ระผมแทบเป็นคนวิกลจริต มีอาการต่างๆ เกิดข้ึนกบัตวัผม
มากมายจนขนาดท าใหผ้มตอ้งเลิกปฏิบติัธรรมไป (เขาบอกว่า) เพราะรู้ว่ายิง่ปฏิบติัยิง่โง่  

ตอบ   :   เขาร าพนัมาเยอะมาก ยาวมาก ทีน้ีพอค าว่ายาวมาก มนัมีการปฏิบติันะ  

ถาม   :   กระผมเหมือนมานพนอ้ยผูท่ี้แสวงหา แสวงหาก็เจอครูบาอาจารยท่ี์
ต่างๆ (เขาร าพนัมา) หลวงพ่อพดูถกูว่าสมาธินั้นเป็นเร่ืองจ าเป็น หลวงพ่อไดป้ฏิเสธ
ค าพดูท่ีว่าสมาธิไม่จ าเป็น ใชส้มาธิแค่ระดบัขณิกสมาธิกใ็ชไ้ด ้ ซ่ึงน่ีเป็นแนวทางสอนใน
ปัจจุบนัท่ีแพร่หลายและลดัสั้นท่ีสุด หลวงพ่อบอกสมาธินั้นมีความส าคญั นัน่หลวงพ่อ
เนน้ถึงความสงบถึงฐีติจิต  

ตอบ   :   ค าว่าถึงฐีติจิต อนัน้ีค  าว่าฐีติจิตคือจิตเดิมแท ้ ฉะนั้น ถา้ใครจะบอกว่า
ตอ้งถึงฐีติจิตมนัเป็นไปไดย้าก แต่พดูถึงถา้มนัถึงตรงน้ีแลว้มนัแบบว่าถึงจิตใตส้ านึกคือ
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ถึงเป้าหมายเลย ตรงน้ีหลบหลีกไม่ได ้ แต่คนเขา้ถึงตรงน้ีไม่ได ้ จะบอกว่ารอใหเ้ขา้ถึงฐีติ
จิต คนเรากว่าจะไดใ้ชปั้ญญามนัยงัอีกนาน ฉะนั้น ถา้จิตสงบแลว้ใชปั้ญญาได ้ทีน้ีค  าว่าฐี
ติจิตมนัเป็นค าพดูของหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่าอวิชชาเกิดจากอะไร? สรรพส่ิงใน
โลกน้ีมีท่ีเกิด ท่ีดบั ส่ิงทุกๆ อยา่งมนัมีท่ีมาท่ีไป มีเหตุมีผล แลว้อวิชชามนัลอยมาจาก
ไหน? อวิชชามนัลอยมาจากฟ้าหรือ? อวิชชาเกิดท่ีไหน? อวิชชาเกิดท่ีฐีติจิตน่ีไง  

ฉะนั้น ถา้เราเขา้ไปถึงฐีติจิต เห็นไหม ถา้ใครภาวนาแลว้มีปัญหา ใครภาวนาแลว้
ภาวนาไม่ได ้ ใครปฏิบติัแลว้ไม่รู้ไม่เห็นต่างๆ ท าความสงบเขา้ไปถึงจิตใตส้ านึก คือไป
ถึงฐีติจิต ไปถึงกน้บ้ึงของใจเลย ไปร้ือคน้ท่ีนัน่ แต่พอถึงกน้บ้ึงของใจแลว้ ถา้มนัเป็นรวม
ใหญ่นะมนัใชปั้ญญาไม่ได ้ แต่เขา้ถึงกน้บ้ึงของหวัใจไปตรวจสอบกนัว่าเราควรจะ
พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต เราควรพิจารณาส่ิงใด ทุกคนมาจะถามว่าผมจะ
พิจารณาอยา่งไรครับ? ผมควรปฏิบติัอยา่งไรครับ? ถา้เขา้ไปถึงน่ีมนัจะไปร้ือคน้ของมนั
ตามขอ้เทจ็จริง แต่เขา้ถึงไดย้าก  

ฉะนั้น เขาบอกว่าถา้เขา้ถึงฐีติจิตแลว้ถึงใชปั้ญญา ไม่ใช่ ไม่ใช่ น่ีเขาอา้งว่าค าพดู
ของเราไง ฉะนั้น เขาบอกเขาเคยจิตเส่ือมมาแลว้ทรมานมาก น่ีเขียนมายาวมาก เพราะเขา
บอกว่าเขาไม่ตอ้งการค าตอบนะ ไม่มีค าถาม ไม่ใช่ค าถาม แต่เป็นส่ิงท่ีพรรณนามา 
ฉะนั้น ค าพรรณนามา เห็นไหม  

ถาม   :   กราบนมสัการหลวงพ่อ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีผมเขา้มาในเวบ็ไซตน้ี์ ตอ้ง
บอกว่าตวักระผมนั้นฝึกปฏิบติัธรรมมาเกือบ ๗-๘ ปี ในการปฏิบติัไปท่ีต่างๆ ประมาณ 
๕-๖ ท่ี และปฏิบติัตามหนงัสือมาบา้ง  

ตอบ   :  ฉะนั้น ส่ิงท่ีพดูน่ีเราจะบอกว่าส่ิงท่ีปฏิบติัมนัตอ้งมีมูลค่า มนัมีความเป็น
จริงของมนั ถา้ไม่มีความเป็นจริงของมนั เห็นไหม เพราะปฏิบติัไปแลว้มนัเป็นกิเลสพา
ปฏิบติั มนัปฏิบติัไปโดยอวิชชา ปฏิบติัไปโดยความไม่รู้ ถา้ปฏิบติัโดยความไม่รู้ เขาว่า 

ถาม   :   คร้ังหน่ึงกระผมแทบเป็นคนวิกลจริต มีอาการต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย  

ตอบ   :   ฉะนั้น พอมีอาการต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยเ์ราก็วา่
ส่ิงนั้นปฏิบติัแลว้ การปฏิบติัธรรมมนัตอ้งเป็นธรรม ปฏิบติัแลว้ตอ้งมีคุณประโยชน์ 
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ท าไมปฏิบติัแลว้ท าไมเครียด ปฏิบติัแลว้ท าไมแทบจะเป็นคนวิกลจริต ถา้วิกลจริตนะ ถา้
มีครูบาอาจารยท่์านจะเปล่ียนค าบริกรรมให ้ 

ค าบริกรรมนะ ถา้เราใชค้  าบริกรรม หรือเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ถา้ปฏิบติัไปแลว้กิเลสมนัรู้ทนั แลว้กิเลสมนัมีก าลงัมากกวา่ ครูบาอาจารยท่์านจะให้
เปล่ียน มีอุบายพยายามหลบหลีกมนัก่อน หลบหลีกจนกว่าจิตมนัจะสงบได ้ ถา้จิตมนั
สงบไดน้ะเราจะมารู้เห็นตามความเป็นจริงท่ีว่ากาย เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริง 
ตามความเป็นจริงมนัเป็นขอ้เทจ็จริง ถา้ขอ้เทจ็จริงแลว้กิเลสมนัไม่เขา้มาเส้ียม ถา้ไม่ใช่
ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอุปาทาน พออุปาทานเราไปรู้เห็นส่ิงใด เราว่าไปเห็นภตู ผ ี ปิศาจ ไป
เห็นต่างๆ หรือไปเห็นส่ิงใดก็แลว้แต่มนัมีอุปาทาน อุปาทานของคนมนัไม่เท่ากนั  

อุปาทานของคนนะ ถา้คนหนา อุปาทานบอกว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม เห็นอะไรก็ว่า
เป็นธรรม เห็นอะไรก็ว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์หมดแหละ แต่ถา้คนปานกลางเขาก็
แยกแยะของเขาว่ามนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง แต่ถา้คนเบาบางนะ โอ๋ย ก็แค่นิมิต กแ็ค่
นิมิต นิมิตน้ีในเม่ือจิตสงบแลว้ถา้จริตนิสัยเป็นแบบนั้นมนัจะรู้ จะเห็นของมนั ก็แค่นิมิต 
นิมิตก็วางก็จบ ของถา้เราจบัมนัก็มี ถา้เราปล่อยมนัก็จบ แต่มนัปล่อยไม่ได ้ มนัอยากจะ
ปล่อยมนัยิง่ยดึ พออยากจะปล่อยมนัยิง่บอกน่ีของเรา น่ีเป็นความจริงมนัยิง่ไปยดึ ยิง่
อยากจะปล่อยมนัยิง่ไม่ปล่อย  

ถา้ครูบาอาจารยน์ะไม่ตอ้งไปปล่อยอะไรทั้งส้ิน ตั้งสติไวก้ าหนดพุทโธ ถา้
บริกรรมพุทโธพอจิตมนัอยูก่บัพุทโธมนัหลุดไปเอง เพราะเราเปล่ียนมือมาหยบิของใหม่ 
เรามาอยูท่ี่พุทโธมนัก็จบ ถา้ครูบาอาจารยท่์านเป็นนะ เพราะกรณีอยา่งน้ีมนัเป็นวิถีแห่ง
จิต คือกิริยาของมนัเป็นแบบน้ี กิริยาของจิตการเวียนไป สัญชาตญาณนะธาตุ ๔ และขนัธ์ 
๕ ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นอยา่งน้ี เพียงแต่คนมีสติปัญญาทนัไหม?  

ถา้พุทโธ พุทโธ พุทโธ พอมนัไม่เสวยส่ิงใดมนัสงบตวัมนัเอง แต่พุทโธมนัก็วิตก 
วิจารข้ึนมา พุทโธ พุทโธ พุทโธ วิตก วิจารมนัก็เหมือนความคิดน่ีแหละ แต่มนัไม่ใหคิ้ด
เร่ืองอ่ืน ใหม้นัระลึกถึงพุทโธไว ้แลว้พอเราบงัคบัใหม้นัระลึกพุทโธมนัไม่ยอม ถา้มนัคิด
เร่ืองความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัพอใจ มนัสนุก มนัคึกคร้ืนของมนัไปนะ แต่
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บงัคบับอกพุทโธไม่เอา แลว้มนัด้ือดว้ย แลว้บอกมนัเป็นสมถะ มนัไม่มีประโยชน์ พอ
มนัจะกินยาบอกไม่มีประโยชน์นะ แต่มนัไปกินของท่ีเป็นพิษมนับอกน่ีอร่อย  

โดยธรรมชาติของจิตมนัเป็นแบบน้ี ถา้ครูบาอาจารยท่์านเคยปฏิบติัของท่าน
มานะ คนท่ีปฏิบติัมานะ แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะ 
เวลาท่านออกไปคน้ควา้อยู ่ ๖ ปีมนัก็เหมือนกบัพวกเราลม้ลุกคลุกคลาน ครูบาอาจารย์
ของเราท่ีปฏิบติัมาทุกองคก์็เร่ิมตน้จากปุถุชนน่ีแหละ เร่ิมตน้จากคนหนาแบบเราน่ีแหละ 
แต่ท าไมท่านมีสติปัญญาพาจิตของท่านรอดพน้จากการครอบง าของอวิชชาไปได ้ แลว้
เวลาเราปฏิบติัของเราท าไมเรายดึมัน่ถือมัน่ ท  าไมเราติดขดัไปหมดเลย  

ติดขดัเพราะน่ีพนัธุกรรมของจิต วุฒิภาวะของจิตมนัอ่อนแอ พอมนัอ่อนแอมนั
เจออะไรมนัก็ตะครุบๆ ของเราๆๆๆ แต่ถา้ครูบาอาจารยท่์านเป็นธรรมนะ ท่านเจอส่ิงใด
นะท่านบอกอนัน้ีใช่หรือไม่ใช่ อนัน้ีจริงหรือไม่จริง อนัน้ีตอ้งพิสูจน์ก่อน ท่านไม่ตะครุบ
เอา ตะครุบเอาไง แต่เราพอไปเจออะไร พอปฏิบติัก็แสนยากนะ ท ามาปฏิบติัน่ีแสนยาก 
ท าส่ิงใดก็อยากใหม้นัสมความปรารถนา พอมีลมพดัลมเพมาตะครุบเลยนะของเราๆ  

แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยน์ะ ลมพดัลมเพมา ลมพดัมาก็ อืม เวลาลมพดัมามนักมี็
ความร่มเยน็ เวลาอยูก่ลางแดดมนัก็ร้อน เวลาจิตไปยดึมัน่ถือมัน่ ไปเห็นส่ิงใดกต็อ้ง
พิสูจน์ก่อนว่าส่ิงนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ชีวิตน้ีกว่าจะเกิดมามนัก็ทุกขย์ากแสนเขญ็
พอแรงแลว้ แลว้เวลาเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ยงัตอ้งท ามาหากิน สละทางโลกมาบวชแลว้
ยงัจะตอ้งมาติดขดัอีก มนัล าบาก ล  าบนไปทั้งนั้นเลย  

ฉะนั้น การท าส่ิงใดก็ตอ้งมีสติปัญญาไม่ใหไ้ปจบัพลดัจบัผลูไปหยบิของท่ีไม่ใช่
ของเราข้ึนมาอีก น่ีเห็นส่ิงใดก็พิจารณา พนัธุกรรมของจิต คือจิตท่ีมีก าลงั จิตท่ีไดส้ร้าง
บุญญาธิการมา จิตท่ีสร้างบุญกุศลมา วุฒิภาวะเขาจะมัน่คงของเขา สังเกตไดไ้หม เดก็
บางคนผูใ้หญ่ไปชกัน าอยา่งไรมนัก็ไม่เช่ือ เดก็บางคนผูใ้หญ่ไม่ตอ้งไปชกัน าหรอกมนัวิ่ง
ตามเลย  

จิต จิตถา้มนัมีวฒิุภาวะส่ิงใดมามนัพิสูจน์ก่อน กาลามสูตรไม่ใหเ้ช่ือว่าเรารู้ ไม่ให้
เช่ือว่าเราเห็น ไม่ใหเ้ช่ือว่าเป็นของเรา ไม่ใหเ้ช่ือทั้งส้ิน เงินในกระเป๋าของเรา เรา
แสวงหามาเป็นของเราแลว้ มนัอยูใ่นกระเป๋าเราแลว้มนัจะเป็นของคนอ่ืนไปไหม? ไม่มี
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ทาง แต่เงินท่ีไม่ใช่ของเรา เราจะไปฉอ้ฉลเขามา ไปโกงเขามา ไปฉกลกัเขามานะ เราเอา
มาใชไ้ดอ้ยู ่แต่ไม่ใช่ของเราหรอก มนัมีเวรมีกรรม 

ถา้จิตเราไปรู้ไปเห็นส่ิงใด ถา้มนัเป็นของเรานะ เราพิสูจน์ตรวจสอบอยา่งไรแลว้
มนัก็เป็นของเรา แต่ถา้ไม่เป็นของเรานะ พอตั้งสติหายแลว้ พอตั้งสติแค่นั้นแหละมนัไป
แลว้ สติน่ีมนัยบัย ั้งไดทุ้กอยา่งเลย พอตั้งสติมนัไม่มีแลว้ แลว้วา่ของเราๆ ไปไหนล่ะ? น่ี
เพราะอะไร? เพราะเราเช่ือในธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ กาลามสูตรตอ้ง
ตรวจสอบก่อน ถา้ตรวจสอบเสร็จแลว้มนักจ็ะเป็นความจริงข้ึนมา  

ถา้เป็นความจริงมา ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัมาอยูท่ี่จริตนิสัย ค  าว่าจริตนิสัยบาง
คนจะรู้ จะเห็นต่างๆ จิตท่ีคึก จิตท่ีคะนองนะมนัจะรู้ มนัจะเห็น มนัจะพิสดารมาก จิต
ปานกลางนะมนัก็จะสงบรู้เห็นบา้ง ไม่รู้เห็นบา้ง จิตท่ีละเอียด จิตท่ีไม่มีส่ิงใดรบกวนนะ
มนัจะสงบไปเฉยๆ แสงสว่างก็ไม่เคยเห็น นิมิตก็ไม่เคยรู้จกั อะไรมนัก็ไม่มี แลว้เวลาจิต 
๓ ระดบัเวลานัง่คุยกนั จิตท่ีคึกคะนองเขากบ็อกว่าจิตเขาสงบแลว้รู้เห็นไปหมดเลย ไอจิ้ต
ท่ีละเอียดนะ เอะ๊ เราไม่เคยมี มนัจะเป็นอยา่งนั้นหรือ? 

ถา้ครูบาอาจารยน์ะ วุฒิภาวะท่ีแตกต่างกนั เวลามานัง่คุยธรรมะกนั ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ใครท่ีมีประสบการณ์ส่ิงใดมาคุยกนั น่ีมนัจะยอ้นไป แต่ถา้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูน่ะ พระจะไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเป็นอยา่ง
นั้นจริงหรือ? องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะบอกเลยว่า เม่ือชาตินั้นๆ เขาเคยท า
แบบนั้น เขาท าเหตุน้ีมา เพราะเหตุอนันั้นมนัถึงจะไดผ้ลอยา่งน้ีๆ พระพุทธเจา้จะบอก
หมดเลย  

อนาคตงัสญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พระโพธิสัตวส์ร้างสมมา
มาก ไอพ้วกเราแค่จะปฏิบติัมนัก็ยงัไม่กลา้ แลว้พอไปรู้ก็อยากจะรู้ อยากจะเห็น อยากจะ
เป็นอยา่งเขา อยากจะเป็นจริงมนัตอ้งเป็นท่ีตน้ทุน ตน้ทุนคือศรัทธา คือความเช่ือของเรา 
จิตของเราน่ีตน้ทุนของเรา ตน้ทุนของเรามีมากมีนอ้ยขนาดไหนเราก็พยายามของเรา ถา้
เราเช่ือมัน่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เราเช่ือมัน่ในบรรพบุรุษของเราท่ีมีความ
ฉลาด นบัถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ แลว้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เราเกิด
มาแลว้เรามีสติปัญญา สติปัญญาคือเราอยากปฏิบติัของเรา 
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ฉะนั้น ค าว่า 

ถาม   :  คร้ังหน่ึงกระผมแทบเป็นคนวิกลจริต เพราะมีอาการต่างๆ เกิดข้ึนกบัผม
มากมาย จนขนาดว่ามีคนเตือนใหห้ยดุ ยิง่ปฏิบติัธรรมยิง่โง่ 

ตอบ   :   น่ีถา้ปฏิบติัธรรมไปแลว้ เห็นไหม ปฏิบติัธรรมใหเ้ป็นพุทธศาสตร์ 
ไม่ใหเ้ป็นไสยศาสตร์ ถา้เป็นไสยศาสตร์ ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็น แมแ้ต่ฌานโลกีย ์ อยา่งฌานโลกีย ์
อภิญญา อภิญญามนัเป็นไสยศาสตร์ไหม? มนัเป็นไสยศาสตร์ท าไมมนัมีจารึกอยูใ่น
พระไตรปิฎกล่ะว่าน่ีอภิญญา ๖ อภิญญาเป็นอยา่งไร? ถา้อภิญญา ถา้จิตมนัสร้างสมมา
เป็นอยา่งนั้น แต่ถา้ครูบาอาจารยถ์า้เป็นผูรู้้จริงนะท่านจะพยายามใชอุ้บาย ใหเ้อาก าลงัท่ี
เป็นอภิญญาพลิกกลบัมาเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ใหพ้ลิกกลบัมาเป็นมรรคใหไ้ด ้ ถา้มนั
พลิกกลบัเป็นมรรคจะแกอ้ยา่งไร? จะพลิกอยา่งไรใหม้นักลบัมาเป็นมรรค 

ถา้พลิกกลบัมาเป็นมรรค ถา้ตั้งสติไว ้ ร้ังไว ้ ดึงไว ้ แลว้ถา้มนัจะเขา้ จะออก
อยา่งไรดูแลจิตของเราไว ้ ถา้ดูแลจิตไว ้ พอมนัร้ังไวใ้หเ้ขา้มาสู่มชัฌิมาปฏิปทา 
มชัฌิมาปฏิปทาไม่ออกไปสู่กามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยค อตัตกิลมถานุโยคคือ
ความล าบากเปล่า กามสุขลัลิกานุโยคคือมนัสุข มนัพอใจของมนั มนัสะสมแต่ว่ามนัชอบ
ของมนั น่ีดึงกลบัมา ถา้ดึงกลบัมานะ แลว้ถา้มนัลงสู่มชัฌิมาปฏิปทา เห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็น
จริง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรคมนัก็เกิดมรรค เกิดมรรคข้ึนมา มรรคญาณ มรรคญาณเกิด
ข้ึนมา  

มรรค เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานนะ มีมานพท่ี
ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ บอกศาสนาไหนก็ดี ศาสนาไหนก็ดี ศาสนาไหน
ก็ว่าของเขายอดเยีย่ม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกเลย  

“ภทัทิยะ เธออยา่ถามใหเ้สียเวลาเปล่าไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้น
ไม่มีผล”  

ศาสนาไหนไม่มีมรรคคือด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ถา้ศาสนาไหนไม่มีมรรค 
ศาสนานั้นไม่มีผล แลว้เราดูในวงการปฏิบติัในปัจจุบนัน้ีมีมรรคไหม? มีมรรคหรือเปล่า? 
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มีด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบจริงหรือเปล่า? มีปัญญาชอบไหม? ปัญญาท่ีบอกปัญญาๆ 
ปัญญาท่ีปฏิบติักนัปัญญาของใคร? ปัญญากิเลสทั้งนั้น มนัเป็นปัญญาของใคร? มนัเป็น
มรรคไหม?  

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล แต่ในปัจจุบนัน้ีลทัธิไหน หมู่ปฏิบติั
ไหนท่ีไม่มีมรรค หวัหนา้ท่ีพาปฏิบติัท่ีว่าไม่มีมรรค ไม่มีมรรคก็ไม่มีผล ถา้มนัจะมีผลมนั
ตอ้งมีมรรคญาณ ถา้มรรคญาณ น่ีถา้มนัจะวิกลจริต ถา้มีครูบาอาจารยท่์านจะดึงกลบัมา 
ดึงกลบัมามนัก็หายโง่ไง ถา้หายโง่มนัก็ยอ้นกลบัมาได ้ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีพดู 

ถาม   :   น่ีหลวงพ่อพดูว่าสมาธิเป็นเร่ืองจ าเป็น หลวงพ่อไดป้ฏิเสธค าพดูท่ีว่า
สมาธิไม่จ าเป็น แลว้พอสมาธิท่ีไม่จ  าเป็นแลว้ท าแค่ขณิกสมาธิมนัก็เป็นไปได ้ 

ตอบ   :   น่ีมนัไม่มีมรรค ไม่มีมรรค ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เวลา
อปัปนาสมาธิก็บอกปัญญาจะเกิดเองมนัก็ไม่ใช่ ปัญญาจะเกิดเองไม่ได ้ ปัญญาจะเกิดเอง
น่ีปัญญากิเลสทั้งนั้น มนัผดุข้ึนมา เวลาผดุข้ึนมาเป็นธรรม เป็นธรรมนะ ธรรมเกิดไม่ใช่
มรรค ธรรมเกิดนะ สัจธรรม กุศลเกิด  

กุศล เห็นไหม อกุศลคือความทุกขย์ากมนัเกิด เวลามนัเกิดความดีข้ึนมามนักุศล
เกิด กุศลเกิด เกิดก็ดบั แค่ธรรมเกิดก็เท่านั้น แลว้ถา้มนัเป็นมรรคล่ะ? ถา้เป็นมรรค สมาธิ
ชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ ขณิกสมาธิเป็นสมาธิชอบหรือไม่ชอบ อุปจารสมาธิเป็นสมาธิ
ชอบหรือไม่ชอบ อปัปนาสมาธิเป็นสมาธิชอบหรือไม่ชอบ สมาธิชอบกบัสมาธิไม่ชอบ
มนัเป็นแบบใด? ถา้สมาธิชอบมนัก็มชัฌิมาปฏิปทา ถา้สมาธิไม่ชอบมนัก็ลงในทางท่ีมนั
เป็นความพอใจของมนั แลว้ว่าขณิกสมาธิกพ็อ  

โอโ้ฮ รถเบนซ์คนัน้ี ๒ บาทก็พอ เด๋ียวไปโชวรู์มนะเอาเงิน ๒ บาทซ้ือรถเบนซ์
ออกมาเลย เพราะเราเป็นคนตั้งราคาเอง รถเบนซ์ในโชวรู์มท่ีเขาขายรถเบนซ์ใครตั้งราคา 
ผูข้ายเป็นคนตั้งราคาใช่ไหม? ถา้เรามีเงิน ๒ บาท เราบอกเราจะซ้ือรถเบนซ์คนัน้ี รถ
เบนซ์คนัน้ีเราให ้ ๒ บาทเอารถเบนซ์ออกมาเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นมรรค ขณิกส
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มาธิก็พอ ตั้งราคาเองเลยเนาะ เออ ขณิกสมาธิปัญญาแค่น้ีก็พอ ขณิกสมาธิก็ฆ่าปัญญาได ้
มนัก็บอกว่าแค่ขณิกสมาธิก็เป็นปัญญาแลว้ฆ่ากิเลสได ้ 

น่ีเวลาถา้เราไม่มีหลกั เวลาพดูไปมนัไม่เป็นธรรม ถา้ไม่เป็นธรรมมนัมีความ
โตแ้ยง้ได ้ถา้มนัเป็นธรรมนะ เป็นธรรมเป็นสันทิฏฐิโก มนัเป็นพยานกบัจิตเราเลย พยาน
ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ถา้พยานท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงมนัถึงจะเป็นจริง น่ีมูลค่า
ของธรรม ธรรมถา้มีมูลค่านะมนัมีค่ามาก ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต แลว้ถา้เห็น
ตถาคตแลว้ คุณธรรมอนันั้นถา้คนท่ีมีธรรม ธรรมน่ีมีค่ามากเลย จะไม่เห็นส่ิงใดมีค่าไป
กว่าธรรม  

ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงตาท่านบอกเลยนะ ส่ิงท่ีทางโลกๆ ทาง
โลกกบัทางธรรม ถา้ทางโลกเป็นเร่ืองของโลก น่ีโลกเป็นธุรกิจทั้งนั้นแหละ โลกคือการ
แสวงหา โลกคือการไดส่ิ้งใดมา ถา้ทางธรรมล่ะ? ทางธรรมเปิดโล่งเลย ส่ิงใดเป็นธรรม
นะ ทุกคนจะดูแลกนั ทุกคนจะเจือจานกนั เพราะใจมนัเป็นธรรม ใจเป็นธรรมมนัมีแต่
ความเมตตา มนัมีแต่ความใหอ้ภยัต่อกนั นั้นพดูถึงถา้เป็นธรรม ถา้เป็นโลก น่ีพดูถึง
เป็นขณิกสมาธิก็พอ แค่น้ีก็ใชไ้ดแ้ลว้ แค่น้ีก็ใชไ้ดแ้ลว้น่ีเราพดูของเราเอง แต่ถา้เป็นความ
จริงนะ ความจริงมนัเป็นความจริงอนัหน่ึง มนัไม่เป็นอยา่งท่ีเราคิดหรอก  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าสมาธิมนัเป็นความสงบของใจ ถา้สมาธิเป็นความสงบของใจแลว้
มนัจะเห็นกิเลส มนัจะรู้เท่าทนักิเลส ถา้มนัรู้เท่าทนักิเลสนะ เห็นกายก็เห็นกายตามความ
เป็นจริง ถา้เห็นกายตามความเป็นจริงนะมนัพิจารณาของมนัไป มนัแยกแยะของมนัไป 
นัน่แหละมนัฝึกหดัใชปั้ญญา เห็นไหม ปัญญาท่ีเกิดข้ึนเอง ถา้เกิดสมาธิแลว้ปัญญามนัจะ
เกิดเองเป็นไปไม่ได ้ ถา้ปัญญาท่ีเกิดข้ึนเอง น่ีเขาบอกว่าจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ถา้ความผอ่ง
ใสเป็นนิพพาน เป็นนิพพานมาเกิดอีกท าไม? เป็นนิพพานมาเกิดอีกท าไม? อา้ว เป็น
นิพพานก็ไม่ตอ้งมาเกิดแลว้ไง  

น่ีถา้มนัผอ่งใส มนัผอ่งใสขนาดไหนมนัก็คืออวิชชา ถา้มนัเป็นอวิชชา ฉะนั้น ส่ิง
ท่ีว่ารอใหปั้ญญามนัเกิดเองมนัก็เกิดจากตรงนั้นแหละ ถา้มนัเกิดจากตรงนั้นมนัจะเป็น
ปัญญาของใครล่ะ? ก็ปัญญาของอวิชชาไง ถา้เป็นปัญญาของอวิชชามนัฆ่ากิเลส
ตรงไหน? มนัฆ่ากิเลสไม่ได ้ ฉะนั้น ปัญญาเกิดเองปัญญาจากอวิชชา แต่ถา้เป็นปัญญา
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เกิดจากมรรคล่ะ? ปัญญาเกิดจากมรรคนะมนัพิสูจน์ตรวจสอบแลว้พิสูจน์ตรวจสอบอีก 
ถา้มนัเห็นกายแลว้มนัพิจารณากาย เพราะกายมนัแยกแยะของมนั  

ถา้จิตพิจารณากาย เวลาพิจารณากายนะ หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ ขาว 
หลวงปู่ เจ๊ียะ พิจารณากายเหมือนกนัแต่ไม่เหมือนกนัเลย ไม่เหมือนกนัเลย ไม่เหมือนกนั
ตรงไหน ไม่เหมือนกนั ถา้คนพิจารณากายนะ พิจารณากายโดยปัญญา น่ีหลวงปู่ ดูลยท่์าน
พิจารณาโดยปัญญา ปัญญาแยกแยะแลว้มนัมาถอนถอนท่ีใจ มนัรู้เห็นมนัปล่อยเลย น่ี
เวลาหลวงปู่ ค  าดีท่านพิจารณาของท่าน พิจารณากายไป ถา้กายมนัยอ่ยสลายไปล่ะ? แลว้
พิจารณากาย พิจารณากายของหลวงปู่ เจ๊ียะล่ะ? หลวงปู่ เจ๊ียะท่านตั้งกายของท่าน แลว้มนั
ยอ่ยสลายของท่าน  

เราจะบอกว่าการพิจารณากายเหมือน เหมือนทุกคนกลบัเขา้ครัวของตวัเอง ใน
บา้นของตวัเอง แลว้ไปแกงคนละหมอ้ แกงเหมือนกนัเลย แต่เวลาสุกมามนัพร้อมกนั
ไหม? แลว้วิธีท  าแกงหมอ้นั้นใครท าอยา่งไร ความช านาญของใคร ใครตอ้งการรสชาติ
อยา่งใด เขาตอ้งปรุงใหไ้ดร้สชาติท่ีเขาพอใจจริงไหม? ถา้มนัปรุงรสชาติท่ีพอใจ ก็น่ีอยา่ง
น้ีถูกปากเรา อยา่งน้ีเราชอบ แต่ถา้คนอ่ืนมาปรุงใหเ้ราไม่ชอบ  

น่ีก็เหมือนกนั พิจารณากายๆ พิจารณากายของใครมนัไม่มีทางเหมือนกนัหรอก 
มนัไม่เหมือนกนัเลย ถา้มนัไม่เหมือนกนั นัน่ผูท่ี้มีหลกัมีเกณฑเ์ขาเป็นมา น่ีมูลค่ามนัมี 
ถา้มูลค่ามนัมีคือมนัถึงใจเรา พอมนัถึงใจเรานะ พอใครแกงหมอ้นั้นมา น่ีมรรคญาณมนั
เกิด เคร่ืองปรุงมรรค ๘ เรียบร้อยสมดุลของมนั อร่อยถูกใจมาก มีความสุขมาก แต่ถา้
แกงชนิดเดียวกนัแต่คนอ่ืนท าให ้ ไม่ถูกใจๆ พิจารณากายเหมือนกนัแต่ไม่เหมือนกนั ค า
ว่าไม่เหมือนกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนัมนัจะใหสู้ตรส าเร็จใหเ้หมือนกนั ใหเ้ป็นท่ีว่า
เราใหค่้าเองเป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้เราตอ้งเป็นความจริงของมนันะ  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า เขาบอกเขาไม่เคยเช่ือเร่ืองอยา่งน้ี แลว้เขาเคยปฏิบติัมาแลว้ เวลา
จิตมนัเส่ือมมนัทุกขย์ากมาก ทุกขย์ากมากเวลาจิตมนัเส่ือม เห็นไหม ถา้จิตมนัเส่ือม การ
ปฏิบติันะ เวลาปฏิบติัเป็นสมาธิมนัใหจิ้ตสงบ จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา จิตถา้ยงัไม่
สงบ จิตถา้มนัสงบแลว้แต่มนัไม่ลึกซ้ึงถึงขนาดว่ามัน่คง เราก็ฝึกหดัใชปั้ญญาของเรา 
ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาในการควบคุมจิตเราใหม้นัปล่อยวางส่ิงท่ีเป็นภาระรุงรังของ
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ใจ มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิ พจิารณาบ่อยคร้ังเขา้ ความละเอียดไง ถา้จิตมนั
จบัตอ้งส่ิงใด พิจารณาอีก ถา้จิตมนัละเอียด เด๋ียวมนัจะเห็นตามความเป็นจริง 

การฝึกหดัใชปั้ญญามนัตอ้งมีพื้นฐานการฝึกหดัใชปั้ญญามาตั้งแต่ตน้ แลว้เวลา
ปัญญามนัละเอียดเขา้ไปๆ เด๋ียวมนัก็จะเป็นมรรค ถา้เป็นมรรคข้ึนมา มนัเป็นมรรคญาณ 
น่ีมนัมีคุณค่าของมนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ฉะนั้น บอกฝึกหดัใชปั้ญญาจะตอ้งถึงฐีติจิต 
ถึงฐีติจิตน้ีมนัเป็นค าพดูของหลวงปู่ มัน่ในมุตโตทยั เราจ าข้ีปากหลวงปู่ มัน่มาพดู ทีน้ีเรา
จ าข้ีปากหลวงปู่ มัน่มาพดูมนัก็ตอ้งมีท่ีมาท่ีไป 

ฉะนั้น ถา้บอกว่าถึงฐีติจิตเลยมนัก็ตอ้งลงอปัปนาสมาธิเลยกวา่จะถึงตอนนั้น 
เพราะ เพราะผูท่ี้ปฏิบติัทุกคนจะคิดมากว่าแลว้เม่ือไหร่หนอเราถึงจะไดใ้ชปั้ญญา เวลา
เราใชปั้ญญาหลวงพ่อก็บอกว่ามนัเป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญาของกิเลส เวลาท าสมาธิ
ข้ึนไปมนัก็ถูลู่ถูกงั มนักมี็ความทุกขย์ากพอสมควร ทุกขย์ากพอสมควร พอจิตมนัสงบ
แลว้ก็ฝึกหดัใชปั้ญญาเพื่อจะท าใหค้วามสงบน้ีมนัง่ายข้ึน เพื่อท าความสงบของเราใหม้นั
สะดวกข้ึน เพราะมนัมีปัญญามาแยกแยะ แลว้พอปัญญาแยกแยะ ปัญญาท่ีเกิดข้ึนน้ีมนัก็
เป็นผลของสมถะ เพราะมนัเป็นปัญญาท่ีแยกแยะมาเพื่อความสงบ  

ความสงบน้ีมนัลึกซ้ึงข้ึน ลึกซ้ึงข้ึน มนัใชปั้ญญาไปเร่ือยๆ ข้ึนไป เด๋ียวมนัก็จะ
เป็นโลกุตตรปัญญา แลว้มนัจะเป็นเองไดอ้ยา่งไรล่ะ? มนัเป็นเองเพราะจิตมนัใคร่ครวญ 
จิตมนัใชปั้ญญา มนัพิจารณาแลว้มนัส ารอก มนัคลายออกไปเร่ือยๆ แต่บอกว่าถึงฐีติจิต
เลย ใช่ถึงฐีติจิตเลย พิจารณากายโดยแบบหลวงปู่ ชอบจิตสงบจนเห็นกายตามความเป็น
จริง อยา่งนั้นก็ถูกตอ้ง  

ความถกูตอ้งแต่ละคนมนัไม่เหมือนกนั ถึงว่าเปิดทางไวใ้หก้บัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
ใครมีความถนดัอยา่งใด ใครมีก าลงัมากนอ้ยแค่ไหน อ านาจวาสนาของคนท่ีมนัไม่
เท่ากนัเราก็พยายามฝึกฝนของเรา เพราะเป้าหมายของเราคือแกงหมอ้นั้นใหสุ้กข้ึนมาเป็น
อาหารท่ีเราพอใจ เป็นอาหารท่ีเราเป็นคนปรุงข้ึนมา เราพอใจส่ิงใด เราตอ้งการส่ิงใด เรา
ท าของเราข้ึนมาใหส้มกบัความพอใจของเรา น้ีคือประโยชน์กบัเรา  
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น่ีพดูถึงความเห็นของเขาเนาะ เขาก็กราบขอบคุณมา เพียงแต่ยนืยนัไง เขาปฏิบติั
แลว้เขายนืยนัว่าท่ีเราพดูน่ีถกูใจเขา แต่เดิมถา้มนัผดิมนัไม่ถูกใจเขา เขาก็ไม่พอใจ แต่ถา้
มนัถูกใจเขาแลว้มนัก็เป็นท่ีความพอใจของเขา น่ีความพอใจ ความไม่พอใจนะ จบ  

ถาม   :   ขอ้ ๑๒๗๓. เร่ือง “สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติัครับ” 

เวลาก าหนดลมหายใจ เราไม่ไดส้นใจวา่ลมจะกระทบจมูกแรงหรือเบา แต่ส าคญั
ท่ีความรู้สึกรู้ว่าเขา้หรือออกใช่ไหมครับ แต่ธรรมชาติของจิตมกัจะสนใจอาการต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในลมนั้นๆ ดงันั้นผมตอ้งฝึกไปเร่ือยๆ เพื่อมนัจะมัน่คงกบัความรู้ตรงน้ีเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ แลว้กลบัมาไดไ้วข้ึน เพราะตอนแรกเราคิดวา่เรารู้วา่ลมหายใจเขา้ออก แต่พอท า
ความรู้วา่จิตเราไม่ไดรู้้ลมหายใจเขา้ออกจริงๆ และพอมนัไปรู้อาการมนัจะมีการใหค่้า
อาการออกมา คนเราใหค่้า ตีค่าทุกอยา่งเลยครับหลวงพ่อ 

ตอบ    :   เวลาเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเรามีสติปัญญาของเรานะ แต่เวลาเราใช้
ก าหนดอานาปานสติ ถา้เราก าหนดอานาปานสติ ก าหนดพุทโธ น่ีเขาเรียกค าบริกรรม ถา้
เราใชค้  าบริกรรม เราอยูก่บัค  าบริกรรม เราไม่ตอ้งบอกว่าพุทโธมนัคืออะไร พุทมนัคือ 
โธมนัคือ ลมมนัคือ เพราะน่ีมนัใหค่้าไง  

ฉะนั้น ค าว่าใหค่้ามนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิใช่ไหม
ความคิดมนัเกิดข้ึน พอความคิดมนัเกิดข้ึน ความคิดน้ีคืออะไร? ความคิดน้ี ถา้ความคิดน้ี
ก็มนัคิดถึงเร่ืองส่ิงใดก็คือเร่ืองนั้น ถา้สติปัญญามนัพร้อมนะเร่ืองนั้นมนัเป็นสมมุติมนัก็
วางเร่ืองนั้นเขา้มา แลว้พอความคิดมนัเกิดข้ึนมนัคืออะไร? มนัก็คือรูป คือเวทนา คือ
สัญญา คือวิญญาณ มนัคือขนัธ์ ขนัธ์พอมนัถูกใจมนัก็มีอารมณ์อีก น่ีพิจารณาเขา้ไปนะ 
จากท่ีมนัไปหมายขา้งนอกมนัก็ปล่อยเขา้มาท่ีขนัธ์ เวลามนัปล่อยขนัธ์เขา้มามนัก็เป็น
สมาธิ พอปล่อยแป๊บเดียวมนัก็คิดอีก น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ 

น้ีการใหค่้าคือการพิจารณาดว้ยสติปัญญา แต่เวลาก าหนดค าบริกรรม ถา้ค า
บริกรรมมนัเป็นเจโตวิมุตติ เจโตวิมุตติก าหนดลมก็อยูก่บัลมชดัๆ ลมเขา้กรู้็ว่าเขา้ ลม
ออกก็รู้ว่าออก ก าหนดพุทโธก็อยูก่บัพุทโธ พุทโธ พุทโธ ไม่ตอ้งว่าพุทโธมนัคืออะไร 
เวลาลมเขา้มา อา้ว ลมมนัสั้น ลมมนัยาว ลมมนัอุ่น ลมมนัเยน็ ไอน่ี้มนัไขวเ้ขวไง เอาส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงสิ พดูถึงถา้ก าหนดค าบริกรรมตอ้งอยูก่บัค าบริกรรม เพราะค าบริกรรมจิตมนั
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เกาะอยูก่บัค  าบริกรรมแลว้ ค าบริกรรมมนัเหมือนกบัระเบียงบา้นท่ีเราจะฝึกหดัเดิน เรา
จะหดัเดินเราจะเกาะระเบียงนั้นไป  

จิต จิตโดยธรรมชาติรู้สึกมนัก็เกาะค าบริกรรมน้ีไป เกาะค าบริกรรมน้ีไปมนัอยู่
กบัค าบริกรรมนั้น ทีน้ีพอเราจะเกาะระเบียงบา้นน้ีไป ระเบียงบา้นน้ีท าจากไมห้รือท า
จากปนู ระเบียงบา้นน้ีทาสีอะไร น่ีการใหค่้ามนัออกไปนู่นไง ถา้มนับอกว่าลมหายใจเขา้
มนัเป็นอยา่งนั้น ลมหายใจออกมนัจะรู้ค่า มนัจะรู้อะไร เรารู้ค่ากส่็วนรู้ค่า แต่เราไม่ตอ้ง
ไปยุง่กบัมนั เพราะขณะน้ีเราใชค้  าบริกรรม ถา้มนัจะรู้ค่ากใ็ชปั้ญญาไล่เลย ถา้ปัญญาไล่
เลยมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ  

ค าว่าปัญญาอบรมสมาธิน่ีนะ เวลาเราใชพุ้ทโธ ใชค้  าบริกรรม ส่วนใหญ่แลว้
กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง กรรมฐาน ๔๐ วิธีการ พุทธานุสติ ธมัมานุสติ สังฆานุสติ มรณานุสติ 
เทวตานุสติ แลว้เพ่งกสิณต่างๆ ส่ิงนั้นมนัเป็นการท าใจใหส้งบ ถา้เราท าใจใหส้งบ น่ี
กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ถา้กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ  

ฉะนั้น ค าบริกรรมถา้เพื่อความสงบของใจเราก็ใชค้วามสงบของใจเขา้มา ฉะนั้น 
ส่ิงน้ีมนัเป็นการท าความสงบของใจ ๔๐ วิธีการ ทีน้ีพอคนท าแลว้มนัท าไม่ได ้ เพราะถา้
อยา่งน้ีเขาเรียกศรัทธาจริต คนถา้จะท าส่ิงน้ีไดต้อ้งมีความเช่ือมัน่ ตอ้งมีความจริงจงั แต่
ในสมยัปัจจุบนัน้ีว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราก็มีการศึกษาการศึกษากนัมา 
เราก็มีปัญญากนัมา แลว้เราจะมาถูลู่ถูกงั มาท่องบ่นอยา่งน้ีมนัจะเป็นสมาธิไดอ้ยา่งไร? 
มนัไม่ใช่ปัญญา  

พอไม่ใช่ปัญญา น่ีกิเลสมนัเส้ียม กิเลสมนัแทรกซึมเขา้มา พอกิเลสมนัแทรกซึม
เขา้มามนัก็ยิง่ท  าใหฟุ้้งซ่านใหญ่เลย แลว้กม็าก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ ค าบริกรรม
อยา่งน้ีมนัยิง่เครียด มนัเครียดแลว้มนัก็เกิดความวิตกกงัวล มนัเกิดนิวรณธรรม เกิดความ
สงสัย น่ีแลว้สมาธิ ท  าสมาธินะ เวลาใชชี้วิตทางโลกก็ทุกขแ์สนทุกข ์ เวลาจะมาปฏิบติั
ธรรม พอปฏิบติัธรรมไอกิ้เลสมนัสอดเขา้มา มนัสอดเขา้มาว่าเราเป็นคนมีปัญญา เรา
จะตอ้งมีเหตุมีผล ไอพุ้ทโธ พุทโธ ไอค้  าบริกรรมน่ีมนัจะมีเหตุมีผลมีอะไร? มนัก็
เหมือนกบัเคร่ืองยนตก์ลไก มนัก็หมุนของมนัไปอยา่งน้ีทั้งวนัๆ มนัจะเป็นอะไร น่ีเวลา
กิเลสมนัสอดแทรกเขา้มาไง  
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ฉะนั้น เวลาหลวงตา ครูบาอาจารยข์องเราท่านมีปัญญา ท่านถึงบอกว่าใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ ถา้ใชปั้ญญาเพราะอะไร? เพราะโดยสัญชาตญาณของเรา เราถือตวัถือตนว่า
เราเป็นคนท่ีมีปัญญา ถา้มนัพุทธปัญญา พุทธจริต ถา้มนัเป็นจริตของผูท่ี้มีปัญญามนัก็
ตอ้งใชปั้ญญาไตร่ตรองความคิดของเราอีกทีหน่ึง ถา้ปัญญาไตร่ตรองในความคิด เห็น
ไหม ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกปัญญาคือการรอบรู้ในกอง
สังขาร สังขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง มนัก็ใชปั้ญญา 

น่ีปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ปัญญารอบรู้ในความคิด ความปรุง ความแต่ง น่ีถา้
มนัใชปั้ญญาแยกแยะมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญา
อบรมสมาธิมนัเป็นอีกแขนงหน่ึง เพราะมนัเป็นอีกประเด็นหน่ึง ประเด็นท่ีว่าถา้ท าความ
สงบ ๔๐ วิธีการนั้นมนัเป็นความศรัทธา มนัเป็นความเช่ือ แลว้เช่ือก็เช่ือมัน่ แลว้ท าพุท
โธ พุทโธ พุทโธมนัสงบเขา้มา ทีน้ีพุทโธ พุทโธมนัแฉลบไง จะใหค่้า จะคิด  

ถา้ปฏิบติันะเอาส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหช้ดัๆ ถา้มนัชดัๆ แลว้นะ ส่ิงท่ีเป็นประเดน็ข้ึนมา
มนัก็จะไม่เป็นประเด็น ส่ิงท่ีมนัเป็นประเดน็ข้ึนมาเพราะ เพราะเวลาถา้คนอ่ืนพดูมนัก็
เป็นเร่ืองท่ีว่าเราจะโตแ้ยง้ได ้ แต่พอใจมนัแฉลบ กิเลสมนัเป็นเรา เรากบักิเลสเป็นอนั
เดียวกนั จิตใตส้ านึกแค่มนัชงเร่ืองข้ึนมา หรือว่ามนัจะเป็นอยา่งนั้น น่ีงงแลว้นะ พอเรา
ก าหนดลมหายใจมนัก็จะใหค่้า เอะ๊ ลมเป็นอยา่งนั้น เอะ๊ ลมเป็นอยา่งน้ี ถา้ไดเ้อะ๊น่ีเสร็จ
แลว้ เอะ๊น่ีเรียบร้อยเลย พอเรียบร้อยก็เร่ิมสงสัย พอเร่ิมสงสัยทีน้ีก็ป่ันป่วน ถา้ป่ันป่วนท า
อยา่งไร?  

ฉะนั้น วางซะ ขณะท่ีเราท าความสงบของใจน้ี เราไม่ใช่นกัวิทยาศาสตร์ท่ีจะมา
ทดสอบ ทดลองอะไร เราจะทดลองพุทธศาสตร์ว่าจิตน้ีมนัสงบไดจ้ริงหรือไม่ไดจ้ริง เรา
ไม่ใช่นกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีปัญญามหาศาลท่ีจะตอ้งมาวิเคราะห์ วิจยัธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าท าความสงบ ๔ วิธีการน้ี
ถูกหรือผดิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัตจ์ริงหรือเปล่า องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีปัญญาสอนเราหรือเปล่า น่ีมนัคิดไปนู่น ไม่ใช่หนา้ท่ี หนา้ท่ีของ
เราคือท าความสงบของใจ ถา้ใจเราสงบแลว้นะเรารู้จริงเห็นจริงนะ ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้น
เห็นตถาคต 
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เวลาถา้ปัญญามนัหมุนข้ึนมา พอปัญญามนัหมุนข้ึนมา น่ีเวลาภาวนาไม่เป็นนะ 
เวลาฝึกหดัจะวิปัสสนามนัก็ท  าไม่ได ้ แมแ้ต่สงบ ท าความสงบของใจมนัก็นึกว่านิพพาน 
ทั้งๆ ท่ีน่ีปัญญาอบรมสมาธิเท่านั้นแหละ แลว้ถา้เกิดปัญญามรรคญาณนะ ธรรมจกัรมนั
หมุนนะ ท่ีว่าปัญญาหมุนต้ิวๆๆ ต้ิวๆ น่ีจะเห็นเลยล่ะ จะซาบซ้ึงในธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย 

เราจะบอกว่าถา้โลกียปัญญา ปัญญาโดยสามญัส านึกน่ีปัญญาของโลก แลว้
จินตนาการไดร้้อยแปด เวลาเกิดภาวนามยปัญญาเอามาอธิบายไม่ไดเ้ลย เอามาอธิบายกนั
ไม่ถูก ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปัญญาท่ีเป็นธรรมจกัรเอามาอธิบาย
ไม่ถูก  

ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงแบ่งปัญญาไวเ้ป็นสุตมยปัญญา จิน
ตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา แลว้คนท่ีจะรู้เห็นภาวนามยปัญญาตามความเป็นจริง อยา่ง
นอ้ยตอ้งเป็นพระโสดาบนัถึงเป็นพระอรหันต ์ ถึงจะเห็นภาวนามยปัญญาเป็นจริง 
เพราะว่ามนัเกิดกบัจิตดวงใด มนัก็จะช าระลา้งกิเลสในจิตดวงนั้น แต่ถา้มนัยงัไม่เกิดกบั
จิตดวงใด มนัเกิดแต่จินตมยปัญญา มนัเกิดปัญญาจากจินตนาการ มนัเกิดจากสามญั
ส านึก เกิดจากโลกียปัญญา เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของเรา ใครจะมีจินตนาการ ใครจะมี
ปัญญามากนอ้ยขนาดไหนมนัเป็นปัญญากิเลสทั้งนั้นเลย  

ฉะนั้น ท่ีพดูมาน้ีใหเ้ห็นว่าเพราะเขาสงสัยเองว่าถา้เวลาก าหนดลมหายใจแลว้มนั
ก็จะใหค่้า มนักจ็ะแฉลบไปขา้งนอก เวลาจะใหค่้าข้ึนมา คนเราก็มีแต่จะใหค่้า มนัมีแต่
ความทุกข ์ถา้ข้ึนตน้ก็งงๆ ลงทา้ยก็งงๆ แลว้ปฏิบติัก็จะไปงงๆ อยา่งน้ี  

ฉะนั้น ใหเ้ช่ือมัน่ ถา้เป็นอานาปานสติ ถา้ก าหนดพุทโธ ก าหนดค าบริกรรมน้ีเป็น
สมาธิอบรมปัญญา ไม่ตอ้งใชปั้ญญาใชแ้ต่สติ แลว้ค าบริกรรมนัน่แหละคือตวัแทน
ปัญญาใหม้นัสงบตวัลง แลว้ถา้มนัจะใหค่้า ใชปั้ญญามนัก็ปล่อยเลยไม่ตอ้งไปก าหนดส่ิง
ใด ไล่ใหปั้ญญามนัเปิดเตม็ท่ีเลย แลว้สติตามไป มีสติตามตลอด แลว้ถา้มนัหยดุ มนัรู้ มนั
เห็น น้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัก็มีปัญญาอบรมสมาธิ และสมาธิอบรมปัญญาเท่านั้น 
เอวงั 

 


