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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที< ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

 

ถาม : เรื%อง “การเจริญสตทีิ%ทํามาถกูต้องหรือเปลา่ครับ” 

กราบนมสัการหลวงพอ่ด้วยความเคารพอยา่งสงู กระผมมีข้ออยากเรียนถามหลวงพอ่
ดงันี G กระผมได้ฝึกภาวนาด้วยการเจริญสตแินวทางเคลื%อนไหวมาหลายปีแล้วครับ ชว่ง ๒-๓ ปี
หลงัมานี Gสงัเกตตวัเองนะครับวา่ เวลาเจริญสตมินัอยูก่บัตวัเองได้ดีมาก จนใจมนัวางอารมณ์
ภายนอกได้มาก มีครั Gงหนึ%งเดนิจงกรมที%บ้าน ผมเหน็วตัถกุลมใหญ่ๆ ๒ ลกูหลดุออกจากใจทิ Gง
ไปข้างหลงั ๒ ลกู จิตใจเลยเบาสบาย ทนัใดนั Gนในจิตเลยผดุขึ Gนมาวา่ การวางอดีตกบัอนาคต
เขาวางกนัอยา่งนี Gนี%เอง (ไมใ่ชม่าพดูกนันะวา่ฉนัไมมี่อดีตหรืออนาคต อนันั Gนพดูเอา) พอผม
เข้าใจอนันี Gแล้ว ผมก็เลยวางใจอีกครั Gงหนึ%งโดยการมาอยูก่บัตวัสต ิ เหมือนกบัเข้าใจธรรมชาติ
ความเป็นไปของโลกและของเราขึ Gนมา 

ทีนี Gผมก็ภาวนาไปเรื%อยๆ สงัเกตหลายครั Gง ใจผมไมค่อ่ยอะไรกบัเรื%องโลกๆ มากเหมือน
เมื%อก่อน แตเ่หน็ใจตวัเองที%มนัวิ%งอยูก่บัตวัเองตั Gงแตห่วัจรดเท้า (แตไ่มใ่ชว่า่ไมมี่อารมณ์ทางโลก
นะครับ มี แตใ่จไมไ่ปข้องกบัเรื%องนอกๆ) ผมก็เลยคอยดไูปเรื%อยๆ ทีนี Gมนัเลยเหน็กิเลสที%อยูใ่นใจ
วา่ ออ๋! กิเลสมนัโลภ โกรธ หลง ความพอใจ ไมพ่อใจ ความถือดี ความแนใ่จ ความขี Gเกียจ 
ความปรารถนาดี มนัเป็นแบบนี G ซึ%งเมื%อก่อนก็แคไ่ด้ยิน แตไ่มรู้่จกัมนั พอรู้จกัมนั เหน็มนั มนัอยู่
ในใจของเรานี%เอง เวลาเหน็จะเหน็ที%ใจเข้าไปสมัผสัทกุครั Gงตลอด ตื%นนอนกระทั%งหลบันอน เป็น
อยา่งนี Gทกุวนั เลยมีอีกครั Gงหนึ%งผมไปเหน็ผู้หญิงสวยๆ เข้า ใจมนันกึวา่คนนี Gสวยจริงๆ ทนัใดนั Gน
เหน็ตาที%มองไปที%ผู้หญิง แล้วเหน็ใจก็เข้าไปรวมกบัผู้หญิงที%มอง เหมือนมีอะไรสกัอยา่งมาตดั
การมองนั Gน พอตดัปุ๊ บ ผมเหน็ผู้หญิงเป็นผู้หญิง ไมมี่ความรู้สกึวา่ชอบ สวย หรือนา่หลงใหล 
หลงัจากนั Gนพอได้ยินเสยีงผู้หญิงพดูอีก ก็เหน็ใจที%เข้าไปรวมกบัเสียง แล้วเหน็การปรุงคลกุเคล้า
วา่เสยีงนี Gนา่ฟัง ทนัใดนั Gนก็เหมือนมีอะไรสกัอยา่งตดัการกระทบของใจที%ไปคลกุเคล้า เลยได้ยิน
เหมือนแคไ่ด้ยิน ไมไ่ปสาํคญัวา่อะไรเป็นอะไร 

ทนัใดนั Gนในจิตเลยผดุขึ Gนวา่ นี%คือการเกิดดบั และดไูด้แคนี่ G แล้วสมาธิมีกําลงัแคนี่ G ผม
เลยเข้าใจวา่สมาธิมีความสาํคญัมากเหมือนกนั (ทกุวนันี Gพอผมเหน็ผู้หญิงสวยๆ เหมือนเหน็
เดก็ๆ หรือเหน็อะไรสกัอยา่ง เวลามองปัaบ มองวา่งามวา่สวย ใจมนัจะผดุขึ Gนมานะครับวา่จิตนี G
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มาเพียงแคอ่าศยักายนี Gเทา่นั Gน แตไ่มไ่ด้หมายความวา่จะไมห่ลดุนะครับ บางครั Gงก็หลดุ
เหมือนกนั แตก็่กลบัมาได้ไวขึ Gน) 

ผมเคยถามพระนะครับ ผมเป็นแบบนี Gๆ  พระบอกวา่คดิเอาเอง ผมเข้าไปในความคดิ ผม
บอกแบบนี Gคดิเองได้อยา่งไร ผมเหน็ที%ใจ บางทีมองคนหรือเหน็อะไรสกัอยา่ง ผมจะเหน็แคข่ยบั
ไปขยบัมา แตว่า่รู้ไหมวา่อะไรเป็นอะไร รู้ครับ แตไ่มไ่ปสาํคญัอะไรทั Gงนั Gน 

หลงัจากนั Gนผมก็เจริญสตแิบบเคลื%อนไหวมาเรื%อยๆ แตพ่อมานานๆ เข้ามนัเลยนกึถงึ
สมาธิ เพราะเวลานั%งภาวนา ผมจะนั%งเจริญสตเิคลื%อนไหว ไมไ่ด้นั%งหลบัตา 

ทีนี Gผมก็เลยทําใหมค่รับ คือเดนิจงกรมก็เจริญสตแิบบเคลื%อนไหว พอนั%งภาวนา ผมก็จะ
หลบัตาพทุโธสลบักนัไปแตล่ะวนั ผลที%ได้รู้สกึเลยครับวา่สมาธิผมมีกําลงั แล้วเหน็วา่ขณะที%จิต
ไมไ่ด้แนบแนน่กบัสต ิ มนัจะไหลออก (เพราะผมจะเอาสตเิป็นหลกัใหญ่) ผมเลยเข้าใจวา่การ
เจริญสมาธิจะทําให้จิตตั Gงมั%นและแนบแนน่กบัตวัสตไิด้ดี 

(แตก่่อนผมเจริญสตแิบบเคลื%อนไหว ผมเอาแตส่ต ิ ไมเ่คยสนใจสมาธิ เพราะครูอาจารย์
วา่เจริญสตอิยา่งเดียวมนัจะเป็นทั Gงสต ิสมาธิ ปัญญา แล้วไมต้่องไปพิจารณาอะไรทั Gงนั Gน มนัจะ
เป็นของมนัเอง) 

เพราะเวลาภาวนา เหมือนตวัผมมนัแนน่ไปหมดทั Gงตวั เหมือนขนัน็อต ยิ%งขนัยิ%งแนน่ 
และเหน็ใจมนัดตูวัเองตั Gงแตห่วัจรดเท้า เป็นอยา่งนี Gทกุวนัครับ จนบางครั Gงสวดมนต์ไหว้พระ 
เวลากราบพระ ผมจะเหน็แผน่หลงัของผมฉีกออกจากกนั แตเ่หน็แป๊บเดียว หรือบางทีก็เหน็
ตวัเองนั%งสวดมนต์เหมือนผมมองคนอื%นอยา่งนั Gนนะครับ (จริงๆ รายละเอียดมีมากนะครับ แต่
ไมรู้่จะเขียนอยา่งไร เลยเอาที%สาํคญัและจําเป็น) อยากรบกวนทา่นอาจารย์ครับวา่ที%ผมภาวนา
นี Gมีจดุไหนที%อาจารย์เหน็พิจารณาวา่จะต้องแก้ไข 

ตอบ : เราจะบอกวา่ มนัไมมี่จดุไหนเป็นชิ Gนเป็นอนัเลย มนัไมมี่เลย มนัไมมี่เพราะอะไร 
มนัไมมี่เพราะเขาบอกวา่เขาไปภาวนาการเคลื%อนไหว การเคลื%อนไหวๆ แล้วการเคลื%อนไหว 
พอจะบอกวา่การเคลื%อนไหวผิดหรือการภาวนาสิ%งใดผิด มนัไมใ่ช ่

การภาวนาทกุอยา่งมนัเป็นวิธีการภาวนาทั Gงนั Gนนะ่ มนัเป็นวิธีการๆ จะผิดจะถกู มนัมี
มรรคหรือไมมี่มรรค มนัจะเป็นผลหรือไมเ่ป็นผลไง 

ถ้ามนับอกวา่การเคลื%อนไหวผิด เดนิจงกรมก็ผิด เพราะเดนิจงกรมก็เคลื%อนไหว หลวงปู่
มั%นก็เดนิจงกรม ครูบาอาจารย์เราก็เดนิจงกรม การเดนิจงกรม แตท่า่นเดนิจงกรมต้องมีสต ิ
หลวงตาทา่นจะสอนวา่ ถ้าการภาวนาของเราขาดสต ิ ก็เหมือนการทํานั Gนเป็นสกัแตว่า่ มนัไมใ่ช่
เป็นการภาวนา เพราะขาดสต ิ ถ้ามีสตทํิาสิ%งใดนะ มนัมีสตแิล้วมีการกระทํานั Gน การกระทํานั Gน
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มนัก็จะเป็นมรรคเพราะมีสต ิมีสตมีิปัญญา มีการควบคมุ มีการดแูล ทําแล้วถ้าได้ผลก็ได้ผล ถ้า
ไมไ่ด้ผล มนัก็คือมนัไมไ่ด้ผล 

นี%ก็เหมือนกนั เวลาเราภาวนาด้วยการเคลื%อนไหวๆ เราจะไมใ่ชบ่อกวา่การเคลื%อนไหว
นั Gนผิด แตก่ารเคลื%อนไหว การเคลื%อนไหวมนัต้องมีสต ิการเคลื%อนไหว เวลาเดนิจงกรม นั%งสมาธิ 
มนัต้องมีสตมีิปัญญา แล้วถ้ามีการเคลื%อนไหว มนัรู้เทา่ทนัตวัมนัไหม ถ้ารู้เทา่ทนัตวัมนั จิตสงบ
ไหม ถ้าจิตมนัไมส่งบขึ Gนมามนัไมมี่กําลงัหรอก มนัเป็นไปไมไ่ด้ มนัเป็นเรื%องโลกๆ นี% 

ฉะนั Gน เวลาหลวงตาทา่นสอนบอก เดนิจงกรมให้มีสตนิะ ถ้าไมมี่สต ิ เลวร้ายกวา่สนุขั 
ทา่นพดูอยา่งนี G ทา่นบอกวา่หมามนัมี ๔ ขา มนัเดนิดีกวา่เราอีก หมามี ๔ ขา เดนิไมล้่มด้วย เรา
มี ๒ เท้า เราเดนิเดีdยวก็ล้ม เดนิเดีdยวก็สะดดุตวัเอง เหน็ไหม เราต้องมีสตไิง แล้วบอกมีสตมีิ
ปัญญา ทําแล้วมนัต้องเป็นประโยชน์ มนัต้องเป็นมรรคเป็นผล ถ้ามนัไมเ่ป็นมรรคเป็นผล มนั
เป็นไปไมไ่ด้ มนัเป็นไปไมไ่ด้ 

แล้วนี%บอกมนัเป็นไป สิ%งที%เวลาเขาภาวนากนันะ่ ที%มนัจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไมไ่ด้ มนั
ไมใ่ชม่รรค มนัไมใ่ชม่รรคตรงไหน เพราะวา่เวลาหลวงปู่ มั%นทา่นพดู ทา่นสอนประจํา หลวงปู่ มั%น
ทา่นสอนประจํา จิตนี Gเป็นได้หลากหลายนกั จิตนี Gเป็นได้ร้อยแปด 

ถ้าจิตนี Gเป็นได้ร้อยแปด ถ้าจิตมนัเป็นไปได้ร้อยแปด ถ้าการภาวนา การภาวนาถ้าคนจิต
มนัคกึจิตมนัคะนอง เวลาจิตมนัจะเป็นสมาธิ มนัจะรู้มนัจะเหน็อะไรแปลกๆ ไปทั Gงนั Gนนะ่ แตถ้่า
มนัจะรู้มนัจะเหน็อะไรแปลกๆ ขึ Gนมา เรารู้เราเหน็ เราสง่ออกหมดแหละ ถ้าเราสง่ออก มนัต้อง
ดงึกลบัมาๆ ถ้าดงึกลบัมาได้มนัก็กลบัมาพทุโธ ดงึกลบัมาได้มนัก็กลบัมาที%ปัญญาอบรมสมาธิ 
ถ้ามนัดงึมาได้ ถ้ามนัดงึกลบัมาไมไ่ด้ มนัก็หลดุออกไป นี%มนัเป็นเรื%องโลกๆ ทั Gงนั Gนนะ่ 

หนึ%ง เป็นเรื%องโลกๆ นะ แล้วเป็นการยืนยนัไง “แตก่่อนผมเจริญสตแิบบการเคลื%อนไหว 
เอาแตต่ั Gงสตไิมเ่คยสนใจสมาธิเลย แล้วครูบาอาจารย์ทา่นสอนวา่ให้เจริญสตอิยา่งเดียว 
เคลื%อนไหวอยา่งเดียว แล้วมนัจะเป็นทั Gงสต ิ เป็นทั Gงสมาธิ มนัจะเป็นทั Gงปัญญา แล้วมนัจะเป็น
ของมนัเอง” นี%จบเลย ถ้าจะเป็นของมนัเอง มนัก็รอมนัผดุส ิ

กรณีนี Gก็เหมือนเมื%อก่อน กรณีดจิูต การดจิูตของหลวงปู่ ดลูย์ไมผิ่ด หลวงปู่ ดลูย์ทา่นสอน
ดจิูต แล้วทา่นสอนพทุโธด้วย แตท่า่นสอนเป็นมรรค เป็นมรรคเพราะอะไร เพราะทา่นใช้ปัญญา
อบรมสมาธิด้วยการเพง่ ด้วยการด ู พอดขูึ Gนมาแล้วทา่นมีสตปัิญญาของทา่น พอจิตมนัสงบไง 
พอจิตมนัสงบแล้ว จิตเหน็อาการของจิตนะ มนัจะเหน็สตปัิฏฐาน ๔ 
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เวลาคนสอนเป็นมนัเป็นมรรคเป็นผล คนสอนไมเ่ป็นมนัไมเ่ป็นมรรคไมเ่ป็นผล มนัทํา
ตามเขา ทําตามแบบฟอร์ม ทําตามแบบฟอร์มแล้วมนัมีผลไหม มนัไมมี่ผล ถ้ามนัไมมี่ผลขึ Gน
มาแล้วมนัเป็นมรรคไหม มนัไมเ่ป็น ถ้าไมเ่ป็นมรรคมนัก็วา่งเปลา่ 

ฉะนั Gนบอกวา่มนัจะเป็นไปเองนี%จบเลย ไมมี่ ไมมี่เป็นเอง ถ้ามนัเป็นไปเอง กรรมก็ไมมี่
ผลนะ่ส ิ กรรม ใครทําดีได้ดี ทําชั%วได้ชั%ว ใครทําผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ใครทําถกูก็เป็นสมัมาทิฏฐิ 
ถ้าใครทําถกูต้องดีงาม มนัก็เป็นมรรค ใครทํามิจฉา มนัก็เป็นอกศุล มนัไมมี่ มนัไมมี่ของมนัอยู่
แล้ว มนัไมมี่มรรคไมมี่ผล ถ้าไมมี่มรรคไมมี่ผลขึ Gนมา มนัไมเ่ป็น 

ทีนี Gการเคลื%อนไหวสว่นการเคลื%อนไหว จะบอกวา่ถ้าบอกวา่การเคลื%อนไหวผิด เดนิ
จงกรมก็ผิด เออ! เดนิจงกรมก็เคลื%อนไหวเหมือนกนั แตเ่คลื%อนไหวแบบสาํรวมระวงั 

เวลาอยูบ้่านตาดนะ ใครเดนิจงกรมโดยที%ไมต่ั Gงสต ิเดนิจงกรมทําเลน่นะ หลวงตาทา่นไล่
ออกจากวดัเลย ทา่นรับไมไ่ด้ ทา่นบอกวา่มนัเป็นการสบประมาทธรรมะ เวลาฟังธรรมๆ นะ ถ้า
ใครนอนฟัง ใครไมเ่คารพธรรม หลวงตาทา่นรับไมไ่ด้ ทา่นบอกธรรมะนี Gสงูสง่มากเลย ทา่นจะ
พดูจะสอนสิ%งใดก็แล้วแต ่ ธรรมต้องเป็นใหญ่ ความถกูต้องต้องเป็นใหญ่ เวลามีปัญหากนัต้อง
หาเหตหุาผล ถ้าหาเหตหุาผลสมดลุแล้ว อนันั Gนเป็นธรรม เป็นธรรม ธรรมต้องเป็นใหญ่ ใครจะ
เหนือธรรมไมไ่ด้ 

ฉะนั Gน เวลาเดนิจงกรม นั%งสมาธิภาวนา ถ้าใครมาทําเลน่ๆ ทา่นไลอ่อกเลย ทา่นถือวา่ไม่
จริงไมจ่งั คือวา่ไมเ่คารพธรรม ถ้าไมเ่คารพธรรมมนัก็ไมไ่ด้ธรรม เหมือนเรา เราไมเ่คารพพอ่แม ่
เราไมเ่คารพพอ่แม ่ เราก็ไมเ่ชื%อฟังพอ่แม ่ ถ้าเราเคารพพอ่แม ่ เราก็เชื%อฟังพอ่แม ่ นี%ก็เหมือนกนั 
ถ้าเขาไมเ่คารพธรรมมนัก็เหยียบยํ%าธรรม ถ้าเอง็เหยียบยํ%าธรรมแล้วเอง็จะมาภาวนา เป็นไป
ไมไ่ด้ 

ฉะนั Gน การทําต้องมีความเคารพ ถ้าความเคารพ ทา่นเดนิจงกรมทา่นต้องเอามือ
ประสานไว้ระหวา่งใต้สะดือแล้วเดนิ อยา่ไปแกวง่แขน แกวง่แขน สตมินัแตกออกไป ทา่นไมใ่ห้
แกวง่แขนนะ ใครเดนิแบบสบายๆ นะ ถ้าเหน็นะ ทา่นพดูประจํา หลวงตา เราอยูก่บัทา่นนะ 
ทา่นพดูคําไหนจะคอยจบั เพราะอะไร เพราะสายตาของทา่น สายตาของทา่น ปัญญาของทา่น 
ทา่นวินิจฉยัแล้วทา่นพดูออกมานี%เราเก็บหมดเลย มีสิ%งใดดี เก็บๆๆ เลย แล้วมาวินิจฉยั ถกูไหม 
ถ้ายงัไมไ่ด้ภาวนาก็ยงัไมเ่หน็โทษของมนั ถ้าใครภาวนาจะเหน็โทษเลย 

“ภาวนามาเป็นปีๆ ไมล่งสกัที ภาวนาไปแล้วทําไมมนัทกุข์ขนาดนั Gน” 

ก็กิริยาของเอง็นะ่ ก็ศรัทธาความตั Gงใจนะ่ ทําก็ทําลวกๆ ทําเลน่ๆ แตจ่ะเอาผลจริงๆ ทํา 
ถ้าทําจริงก็ได้ผลจริง ทําเลน่ก็ได้ผลเลน่ๆ ไง ได้ผลเลน่ๆ ก็เหมือนคําถามนี G คําถามเวลาทําไป
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แล้วจิตนี Gเป็นได้หลากหลายนกั ถ้ามนัเป็นมรรค เป็นมรรค ศีล สมาธิ ปัญญา เวลามีศีล ศีลคือ
อะไร ศีล ๕ ขอไมข่อศีล ๕ มนัก็อยูใ่นหนงัสอืเตม็ไปหมดเลย หนงัสอืมนัมีอยูแ่ล้ว ศีล ๕ ศีล ๘ 
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อยูใ่นหนงัสอืเตม็ไปหมดเลย เอง็ขอ ไมทํ่า เอง็ก็ไมไ่ด้ ถ้าเอง็ทําขึ Gนมามนัก็อยู่
กบัเอง็ 

ศีลคืออะไร ศีลคือความปกตขิองใจ ถ้าใจมนัทําสมาธิได้ สมาธิมนัตั Gงมั%นแล้ว มนัมี
ความสขุของมนัแล้ว มีความสขุของมนั ถ้าฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญามนัจะเกิดขึ Gน ปัญญามนั
เกิดอยา่งไร ปัญญามนัเกิดในสตปัิฏฐาน ๔ เหน็กาย พิจารณากาย แยกแยะกายให้เป็นไตร
ลกัษณ์ ถ้าจบัเวทนาได้ พิจารณาเวทนาไป ถ้ามนัเหน็จิต จิตเศร้าหมอง จิตผอ่งใส ถ้าเหน็ธรรม
ก็พิจารณาของมนัไป นี%คือการฝึกหดัใช้ปัญญา 

หลวงตาทา่นบอกเลย บอกวา่ ถ้าปัญญาไมต้่องฝึก ให้มนัมาเอง ถ้าอยา่งนั Gนทา่นไมต่ดิ
สมาธิ ๕ ปี ทา่นมีสมาธิแนบแนน่มากเลย ตดิสมาธิอยู ่๕ ปี มนัไมเ่หน็เป็นปัญญาสกัที 

นี%ไง บอกวา่มนัเป็นเองๆ ถ้ามนัเป็นเอง คนตดิสมาธิไมมี่ ถ้ามนัเป็นเองนะ อาฬารดาบส 
อทุกดาบสก็เป็นพระอรหนัต์ไปแล้ว เพราะเขาได้สมาบตั ิ๘ ถ้าปัญญามนัจะเป็นเอง ทําแล้วมนั
จะเป็นเอง คําวา่ “ทําแล้วจะเป็นเอง” 

“อาจารย์ทา่นสอนวา่การเคลื%อนไหวให้เพง่สตไิว้ แล้วมนัจะเป็นสมาธิ เป็นปัญญาไป
หมดเลย”...เออ! จบ จบขา่ว มนับอกอยูแ่ล้วนะวา่ไมใ่ชม่รรค 

ถ้ามรรคนะ โอ้โฮ! มรรคนะ โสดาปัตตมิรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 
อรหตัตมรรค ทําไมมีมรรค ๔ ละ่ มรรค ๔ เพราะอะไร เพราะกิเลส หลานกิเลส ลกูกิเลส พอ่
กิเลส ปู่ กิเลส คําวา่ “ปู่ กิเลส” นี%นะ พญามารนี% โอ้โฮ! มนัชํ%าชอง มนัชํ%าชอง มนัเลห์่กลร้อยแปด
เลย ฉะนั Gน จะเข้าไปสูพ่ญามารมนัถงึเป็นอรหตัตมรรค อรหตัตมรรค ศีล สมาธิ ๑๐๐ 
เปอร์เซน็ต์ครบหมดเลย แตถ้่าเป็นโสดาปัตตมิรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค นี%เวลามรรค
ผลมนัยงัแตกตา่งเลย เพราะกิเลสมนัแตกตา่ง กิเลสมนัมีลกูหลานของมนั 

ไอ้อยา่งเรานี%ไมใ่ชกิ่เลสด้วย แคล่มพดัลมเพก็ล้มหมดแล้ว ทําอะไรไมไ่หวสกัคนหนึ%ง ไม่
ต้องไปพดูถงึกิเลสหรอก แคล่มพดัใบไม้ไหวก็ตกใจตายแล้ว แล้วไปเจอกิเลสอีก 

ฉะนั Gน เวลาที%วา่เพง่ดเูฉยๆ เคลื%อนไหวเฉยๆ แล้วจะมาเอง ไมมี่ ไมมี่หรอก ฉะนั Gน ถ้ามนั
ไมใ่ชม่รรค คําวา่ “ไมใ่ชม่รรค” มนัไมมี่เหต ุจะเอาผลมาจากไหน ถ้ามนัเป็นมรรคนะ สตนิะ ใคร
ฝึกหดัสตนิะ เวลาเราเครียด เวลาเราตงึเครียด เรามีความฟุง้ซา่น พอสตมินัสมบรูณ์นะ จบเลย
นะ สตนีิ%กั Gนไว้หมด 

หลวงตาทา่นใช้คําวา่ “สตเิปรียบเหมือนฝ่ามือ ฝ่ามือสามารถกั Gนคลื%นทะเลได้” 



ไม่ใช่มรรค ๖ 

 

©2022 www.sa-ngob.com 

คลื%นทะเล ดสู ิ เวลาทะเลมนัมีมรสมุ มนัพดัเข้ามามนัทําลายหมดเลย อารมณ์เวลามนั
เกิด ความตงึเครียดในใจเวลามนัเกิด มนัทําลายตวัเราทั Gงหมดเลย พอเราพยายามมีสามญั
สาํนกึ แล้วเราใช้ปัญญาของเรา ถ้าสตมินัคืนมานะ กึaก! หยดุหมดเลย 

หลวงตาทา่นใช้คําวา่ ทา่นบอกวา่ “ฝ่ามือสามารถกั Gนคลื%นทะเลได้” ทา่นพดูเอง คํานี G
เป็นคําพดูหลวงตา แล้วเราฟังแล้ว อืม! ใช ่เพราะอะไร เพราะถ้าสตมิาปัaบ มนัหยดุหมด เหมือน
เรา สงัเกตได้ไหมเวลาเราสตสิมบรูณ์ ไอ้ความคดิที%มนัเข้ามาทําลายเราหายหมดเลย เงียบ นี%ไง 
ถ้ามีสตนิะ 

ทีนี Gคําวา่ “สต”ิ แล้ว เวลาทําไปแล้วมนัสตใิชไ่หม ฝึกหดัสตแิล้ว ฝึกหดัสต ิการปฏิบตัถ้ิา
มีสตมินัจะเป็นมรรค มนัมีการกระทําก่อน พอมีการกระทําก่อน ศีลมนัจะเกิด จะเกิดจากการ
กระทําของเรา 

สิ%งใดเวลาพระอาบตั ิ อาบตัเิพราะพระทํา ทําแล้วเป็นอาบตั ิ แตเ่วลาพระคดิไมเ่ป็น
อาบตั ิ เพราะอาบตัใินความคดิมนัไมมี่ แตเ่วลาเราปฏิบตัขิึ Gนมา มโนกรรม เวลาเราคดิ เรา
ฟุง้ซา่น เรามีความกงัวลในใจ นี%มโนกรรม มนัเป็นอาบตัไิหม มนัเป็นความผิดไหม ความผิดมนั
ยงัไมไ่ด้ทํา แตม่นัเป็นไฟเผาเรา มนัเป็นไฟเผาเรา เราก็ทําไมไ่ด้นี%ไง 

ถ้าทําไมไ่ด้ ถ้าเรามีสตปัิญญาขึ Gนมา ศีลจะสมบรูณ์ตรงนี G ศีลคือความปกตขิองใจ ศีล ๑ 
เวลาพระในสมยัพทุธกาลจะไปลาพระพทุธเจ้าสกึ โอ้โฮ! ศีลร้อยแปด ยุง่ไปหมดเลย อะไรก็ผิดๆ 

พระพทุธเจ้าบอกวา่ ถ้าศีลเหลอืข้อเดียวอยูไ่ด้ไหม 

ได้ 

อยา่งนั Gนมีศีลข้อเดียว รักษาใจ เจตนานั%นนะ่ รักษาศีลข้อเดียว จนพระองค์นี Gเป็นพระ
อรหนัต์เลย 

นี%ก็เหมือนกนั ถ้าเรารักษาศีลของเรา ศีลคือความปกต ิศีล สมาธิ ถ้าสมาธินี%ฝึกหดั เดนิ
จงกรมเคลื%อนไหวก็ได้ อะไรก็ได้ ลมืตาก็ได้ หลบัตาก็ได้ แตห่ลบัตาดีกวา่ เพราะหลบัตายงัไม่
เป็นสมาธิเลย ลมืตาจะเป็นอยา่งไร ทําอะไรก็ได้ให้มนัเป็นสมาธิ ถ้ามนัเป็นสมาธิได้โดยเป็น
สมัมาสมาธินะ อยา่เป็นมิจฉา มิจฉาก็วา่งๆ วา่งๆ วา่งๆ สร้างอารมณ์วา่ง 

คดิส ิ เวลาเราคดิ เรานี%ทําบญุเยอะ เรานี%เป็นคนทําบญุเยอะมากเลย พอทําบญุเยอะ
มาก เราคดิวา่เรามีบญุเยอะเลย เราคดิแตเ่รื%องบญุกศุลของเราเลย จิตใจเราก็วา่ง เราคดิ เรา
คดิวา่วา่ง แตย่งัไมมี่สมาธิ 
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เราจะมีบญุกศุลขนาดไหน เราทํามากน้อยขนาดไหน ต้องบริกรรม ต้องฝึกหดั ต้องให้
จิตมนักระทํา จิตกระทําจนจิตมนัวา่ง จิตกระทําจนจิตวา่ง นํ Gาไหลแตนิ่%ง นํ Gาเคลื%อนไหว 
ออกซเิจนเตม็เลย ปปูลาเตม็เลย กุ้งหอยปปูลาเยอะแยะไปหมดเลย แตนิ่%ง นิ%งหมดเลย เหน็ไหม 
นี%ไง สมาธิ ถ้าสมาธิเป็นอยา่งนี Gปัaบมนัจะเข้าใจ ถ้าคนทําสมาธิเป็น 

เพราะครูบาอาจารย์ หลวงตาทา่นฟังพระเทศน์ๆ พระเทศน์มนัยงัแจกแจงสมาธิไมถ่กู 
ถ้าคนแจกแจงสมาธิไมถ่กู มนัจะรู้จกัสมาธิได้อยา่งไร คนที%รู้จกัสมาธิแล้ว ทา่นจะเหน็วา่สมาธิ
กบัอารมณ์สามญัสาํนกึมนัแตกตา่งกนัอยา่งไร อารมณ์ของอารมณ์สามญัสาํนกึกบัอารมณ์ที%
เป็นสมาธิมนัแตกตา่งกนัอยา่งใด 

อารมณ์สามญัสาํนกึ เดีdยวก็ดี เดีdยวก็ร้าย แล้วถ้าเป็นอารมณ์สมาธิมนัเป็นหนึ%งเดียวที%
ไมพ่าดพิงอารมณ์สิ%งใดเลย ไมพ่าดพิงอารมณ์ใดๆ ทั Gงสิ Gน มนัทรงตวัของมนัได้นี% พทุโธๆ เพื%อให้
มนัทรงตวัได้ ถ้ามนัทรงตวัได้มนัถงึเป็นสมาธิได้ สมาธิตั Gงมั%นไมพ่าดพิงอารมณ์ ไมพ่าดพิง มนั
ไมต้่องพาดพิงอาศยั ไอ้นี%จิตอยูไ่หนก็ไมรู้่ แตอ่ารมณ์ดี อารมณ์ดีaดี อารมณ์ขี Gทกุข์ อารมณ์ขี Gยาก 
นี%จิตมนัพาดพิงอารมณ์ 

นี%ไง ถ้าเป็นสมาธิไง ถ้าเป็นสมาธิขึ Gนมา แล้วถ้าเป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา ถ้า
ภาวนามยปัญญา หลวงตาก็พดูอีกแหละ คนไมเ่คยเหน็ พดูไมไ่ด้ คนไมเ่คยมีภาวนามยปัญญา 
ไมรู้่วา่ภาวนามยปัญญามนัเกิดอยา่งไร 

ถ้าภาวนามยปัญญาเวลามนัเกิดขึ Gนมา ศีล สมาธิ ปัญญาสมบรูณ์แล้ว พอสมบรูณ์แล้ว
มนัก็มรรค ๘ แล้ว มรรค ๘ พอเราพิจารณาไปแล้วมนัจะหมนุของมนัแล้ว ไปแล้ว ที%วา่ปัญญา
มนัหมนุ ธรรมจกัรมนัหมนุ จกัรมนัหมนุ จกัรมนัจะเข้าไปทําลายอวิชชาในใจ เวลามนัหมนุ มนั
เคลื%อนตวัไป มนัเป็นของมนัไป 

แล้วถ้ามนัไมมี่ละ่ “เดีdยวมนัจะเป็นเอง เดีdยวจะเป็นเอง” มนัไมใ่ชม่รรค การเคลื%อนไหว
หรือไมเ่คลื%อนไหว อนันี Gไมใ่ชป่ระเดน็ ประเดน็วา่ทําแล้วมนัเป็นมรรคเป็นผลหรือไม ่ เพราะวา่
การเคลื%อนไหว หลวงปู่ มั%นทา่นก็สอนเดนิจงกรม ในประวตัหิลวงปู่ มั%น ในปฏิปทาธดุงค
กรรมฐาน มนัก็นั%งสมาธิ เดนิจงกรม อิริยาบถ ๔ ยืน เดนิ นั%ง นอน ได้หมด แตม่นัมีสตปัิญญา
พร้อมสมบรูณ์หรือไม ่ แล้วทําแล้วมนัเป็นมรรคเป็นผลหรือไม ่ ถ้ามนัไมเ่ป็นก็จบ มนัไมเ่ป็นก็จบ 
ก็ทําไป ทําไปมนัก็แบบวา่มนัเป็นมิจฉาทิฏฐิเสยีด้วยนะ ทําไปแล้วมนัเข้ากระแสสายบญุสาย
กรรมไง 

เวลาเข้ากนัโดยธาต ุ ลกูศษิย์พระสารีบตุรเป็นปัญญาวิมตุตทิั Gงนั Gน ลกูศษิย์ของพระโมค
คลัลานะเป็นเจโตวิมตุตทิั Gงนั Gน มีฤทธิqทั Gงนั Gน ลกูศษิย์พระเทวทตัถือลามกทั Gงนั Gน มนัชอบ มนัเข้า



ไม่ใช่มรรค ๘ 

 

©2022 www.sa-ngob.com 

กนัโดยธาต ุ โดยธาตคืุอการกระทําบอ่ยๆ มนัชอบใจ พอชอบใจมนัก็ยดึเป็นอารมณ์ ยดึเป็น
อารมณ์มนัก็เป็นจริตนิสยั พอเป็นจริตนิสยัมนัก็ไปเลย 

นี%ก็เหมือนกนั ให้มนัถกูต้องดีงามเทา่นั Gนก็จบ นี%พดูถงึวา่ นี%มนัเป็นอยา่งไร อนันี Gเขาบอก
วา่เวลาเขาพิจารณาของเขา มาเข้าสูคํ่าถามเนาะ คําถามนี%เขาถามบอกวา่ เราจะพดูถงึการ
เคลื%อนไหวก่อน การเคลื%อนไหวนะ เขาบอกวา่เขาภาวนาแบบการเคลื%อนไหว ทีนี Gการเคลื%อนไหว 
เราออกตวัไว้ก่อนไง ออกตวัไว้ก่อนเพราะวา่การเคลื%อนไหวกบัการเดนิจงกรม 

เดนิจงกรมก็เคลื%อนไหว แตเ่ดนิจงกรมถกู เดนิจงกรมผิด หลวงตาทา่นไลอ่อกจากวดั
เลย ทา่นบอกวา่ไมเ่คารพในธรรม ไมเ่คารพในธรรมมนัก็จะปฏิบตัธิรรมไมไ่ด้ธรรม ทําโดยความ
สบประมาท ทําโดยความไมเ่คารพบชูา แตถ้่าเราทําด้วยความเคารพความบชูาของเรา ถงึมนั
จะไมไ่ด้ เราก็เคารพบชูาของเรา นี%อาจารย์ทา่นสอนกนัมาแบบนี G ถ้าสอนมาแบบนี Gมนัต้องทํา
ด้วยความเคารพ ทําด้วยความจงใจ ทําด้วยความตั Gงใจ เราอยากได้ของจริง เราไมอ่ยากได้ของ
เลน่ๆ 

ฉะนั Gน นี%กรณีหนึ%ง นี%พดูถงึการเคลื%อนไหว จบ 

ทีนี Gการเคลื%อนไหว นี%มาพดูถงึวา่ “มีอยูค่รั Gงหนึ%งเดนิจงกรมในบ้าน เหน็เป็นวตัถลุกู
ใหญ่ๆ” 

ไอ้เหน็นิมิตเหน็ได้ร้อยแปด การเหน็นิมิตนะ เวลาเราเหน็กาย เหน็กายมนัก็เป็นนิมิต แต่
เหน็กาย จิตมนัสงบ มนัเหน็กายใชไ่หม เพราะนิมิตที%เป็นกาย นิมิตที%จะเป็นสตปัิฏฐาน ๔ มนัตั Gง
ได้แล้วมนัพิจารณาได้ มนัแยกแยะได้ ถ้าจิตไมเ่ป็นสมาธิ ตั Gงไมไ่ด้ แยกแยะไมไ่ด้ นิมิตที%มา
เหมือนกนั มนัไหลมา มนัรู้มา มนัรู้มาโดยนิมิต ถ้านิมิตมีถกูมีผิด ถ้าเป็นปถุชุน นิมิตผิดหมด 

แตถ้่าเป็นนิมิตของพระอรหนัต์ ดสู ิเวลาหลวงตาทา่นพดู หลวงตาทา่นพดูบอ่ย “เมื%อคืน
ฝันวา่เทวดามาขอฟัน” นั%นก็นิมิต เหน็ไหม หลวงตาทา่นพดูในเทปนะ่ ทา่นบอกวา่ทา่นตื%นนอน 
ทา่นฝัน ฝันวา่เมื%อคืนเทวดามาขอฟัน ทา่นพดูบอ่ยเลยตอนชว่งท้ายชีวิตทา่นนะ่ นิมิตของพระ
อรหนัต์มนัก็ถกูต้องดีงามหมด นิมิตของปถุชุน กิเลสทั Gงนั Gน กิเลสทว่มหวั มนัก็อปุาทานทั Gงนั Gน นี%
พดูประสาเราไง 

นี%เขาบอกวา่เขาเหน็วตัถกุ้อนใหญ่ๆ หลดุออกไป แล้วก็เปรียบเหมือนวา่มนัเป็นเรื%อง
กิเลสหลดุไป ออ๋! กิเลสมนัเป็นเชน่นี Gเอง แล้วพอกิเลสเป็นเชน่นี Gเอง แตคํ่าถามเขาบอกเขา
พิจารณาเฉยๆ มนัจะเป็นไปเองๆ 
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มนัเป็นไปเองก็เหน็นิมิตไปเอง เหมือนเราเวลาเรานั%งอยูที่%ศาลา ถ้าเป็นลกูศษิย์ของเรา
นะ พอมาหาเรานี% “โอย๋! หลวงพอ่ดีaดี หลวงพอ่ดีaดี” มีแตค่นชม แตถ้่าคนที%ไมเ่หน็ด้วยกบัเรานะ 
“โอ้โฮ! หลวงพอ่นี%ดมุาก หลวงพอ่เป็นคนไมดี่” 

มนัจะมีผลอะไร มนัจะมีผลอะไร โลกธรรม ๘ สรรเสริญนินทาก็เรื%องของเขา แตต่วัฉนัดี
หรือไมดี่มนัอยูที่%ตวัฉนั ไอ้นั%นมนัสรรเสริญนินทา ไอ้นี%ก็เหมือนกนั นิมิตเราสง่ออกไปรู้ไปเหน็ 
แล้วมนัจริงหรือเปลา่ ถ้าเป็นจริงไมจ่ริงก็เป็นแบบนี G 

ฉะนั Gน เขาบอกวา่ เวลาเขาภาวนาอยา่งนี G เขาเหน็อยา่งนี G เหน็เรื%องโลกๆ นี%เขาคดิของ
เขาไปนะ แล้วเขาบอกวา่ ออ๋! มนัเป็นอยา่งนี Gเอง กิเลสมนัเป็นแบบนี Gเอง มนัเป็นความโลภ 
ความหลง มนัรู้เทา่แล้วก็จบ นี%คือความคดิของเขา 

ถ้าพดูถงึเป็นการประพฤตปิฏิบตันิะ เราจะบอกการประพฤตปิฏิบตัเิริ%มต้นทกุคนปฏิบตัิ
โดยกิเลส โดยความเหน็ของเรา ถ้าโดยความเหน็ของเรา โดยสามญัสาํนกึ โดยสญัชาตญาณ
ของเรา ถ้าโดยสามญัสาํนกึ โดยสญัชาตญาณของเรา ถ้าเราพทุโธได้ โดยสทัธาจริตมนัก็พทุโธ
ได้ เป็นสมาธิได้ แตถ้่ามนัเป็นพทุธจริต คนที%มีปัญญามาก ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรม
สมาธิคือสตปัิญญาเทา่ทนัความคดิ 

เทา่ทนัความคดิก็ที%เขาถามนี%ไง พอภาวนาสงัเกตตอ่เนื%องไป เขาก็เหน็วา่มนัมีสิ%งที%วิ%งอยู่
ในตวัเอง มนัเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง แล้วเขารู้เทา่รู้ทนัความโลภ ความโกรธ 
ความหลง 

นี%มนัเป็นสามญัสาํนกึ มนัเป็นความคดิ ถ้ามีสตเิทา่ทนัมนัจบได้ มนัจบได้ก็เป็นปัญญา
อบรมสมาธิ เป็นสมาธิ เป็นสมาธิ เป็นสมาธิเพราะอะไร เป็นสมาธิเพราะมนัเป็นสามญัสาํนกึ 
มนัเป็นโลก มนัเป็นเรา ปถุชุนนะ่ ปถุชุนมนัก็มีอารมณ์ความรู้สกึเป็นเรื%องธรรมดา อารมณ์
ความรู้สกึเป็นเรื%องธรรมดา ถ้าเราเทา่ทนัอารมณ์ความรู้สกึ มนัปลอ่ยวางอารมณ์ความรู้สกึมนั
ก็เป็นสมาธิไง ถ้าเราปลอ่ยวางอารมณ์ไง 

สมาธิคือจิตตั Gงมั%นที%ไมพ่าดพิงอารมณ์ใดๆ ทั Gงสิ Gน นั%นคือตวัสมาธิ แตถ้่ามนัยงัพาดพิง
อารมณ์ใดอยู ่ สมาธิ ขณิกสมาธิมนัเป็นสมาธิ มนัมีหลกัของมนั แตม่นัยงัพาดพิงอยู ่ เพราะมนั
รับรู้ได้ อปุจารสมาธิมนัคดิได้ มนัเป็นอปุจารสมาธิ เป็นสมาธิอยู ่ มนัพาดพิงได้ แตถ้่ามนัเป็น
อปัปนาสมาธิ สกัแตว่า่รู้ ไมพ่าดพิงอะไรเลย ถ้ามนัเป็นสมาธินะ 

ฉะนั Gน เวลาเรามีอารมณ์ มีอารมณ์นี%เป็นสามญัสาํนกึของเรา แตถ้่ามนัเป็นสมาธิแล้ว 
มนัตั Gงมั%นแล้ว เวลาเราเหน็อาการของจิต เราจะจบัสตปัิฏฐาน ๔ อนันั Gนเพราะจิตมนัเป็นสมาธิ 
จิตมนัตั Gงมั%น จิตมนัมีกําลงั แตส่ามญัสาํนกึของเรา เราเป็นโลก เราเป็นโลก เป็นโลกหมายความ
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วา่เราไมรู้่เรื%องอะไรเลย เราคดิวา่สิ%งนี Gเป็นเราๆ ไปหมด พอเราไปเหน็อะไรรู้อะไรมนัก็วา่นี%เป็น
ธรรมๆ ไง มนัเป็นโลกไง เป็นโลกคือโลกทศัน์ เป็นโลกคือสญัชาตญาณ 

เป็นมรรค เป็นมรรคเพราะจติมันเป็นสมาธิแล้ว จติเป็นสมาธิ จติมันตั :งมั<น ตั :ง
มั<นมันกมี็ความสุข ตั :งมั<นกเ็ป็นอสิระ ตั :งมั<น กเิลสมันกค็รอบงาํไม่ได้ พอมันครอบงาํ
ไม่ได้ มันเหน็อาการของมัน มันเหน็ เพราะมันมีสตมีิปัญญา มันเหน็ มันเหน็ มันรู้ได้ 
มันพจิารณาของมันได้ นี<เป็นมรรค นี%พดูถงึวา่ปฏิบตัใิชม่รรคหรือไมใ่ชม่รรค 

ฉะนั Gน สิ%งที%พดูมานี G คําถามวา่ เหน็ความโลภ ความหลงไปหมดเลย แล้วพิจารณาไปทกุ
ครั Gงมนัก็เหน็ของมนัไปนะ เวลาผมเหน็ผู้หญิง เหน็ผู้หญิงที%วา่เวลามนัสวย เวลามนัมีอะไรมา
ตดั 

คําวา่ “มีอะไรมาตดั” มนัไมใ่ชปั่ญญา ถ้ามีปัญญานะ เวลากรรมฐานเรา เหน็ไหม 
คนเรามนัสวยงามที%ผิวหนงั ลองลอกผิวหนงัออกมาส ิ ผิวหนงัลอกออกมาแล้วมีหญิงมีชาย
หรือไม ่ถ้ามนัทะล ุมนัมองทะลผิุวหนงัไปเลย 

เวลาหลวงตาทา่นสอน ครูบาอาจารย์เราสอน เวลานั%งกรรมฐานแล้วจิตมนัสงบลง มนัมี
ผู้หญิงหนีสามีมาเดนิผา่นไป แล้วสามีเขาก็ตามมา มาเจอพระ ถามพระวา่ “เหน็ภรรยาผมเดนิ
มาทางนี Gไหม” 

“ไมเ่หน็ เหน็แตโ่ครงกระดกูมนัเดนิไป ไมเ่หน็คน เหน็แตโ่ครงกระดกูมนัเดนิไป” 

นี%มนัคนละเรื%องเลย เหน็แตโ่ครงกระดกูไง เพราะจิตใจของทา่นเป็นธรรม ทา่นมองทะลุ
หมดเลย ทา่นมองไปเหน็โครงกระดกูเลย ไมเ่หน็คน เหน็แตโ่ครงกระดกูมนัเดนิไป สามีเขาก็ไม่
ตดิใจ เขาก็ตามของเขาไป แตอ่นันี Gมนัอยูใ่นพระไตรปิฎก 

นี%เหมือนกนั เหน็ผู้หญิง มนัตดัปุ๊ บ มนัเป็นเรื%องโลกๆ ไง แตคํ่าวา่ “โลกๆ” เราไมไ่ด้ตนิะ
วา่ทําแล้วมนัผิดมนัอะไร เราไมไ่ด้ตนิะ เพราะอะไร เพราะวา่เขาทําอยา่งนี Gเขาก็พยายามฝึกหดั
ของเขา 

เราจะบอกวา่ เดก็น้อยฝึกหดัทําสิ%งใดมนัก็ต้องมีผิดพลาดเป็นเรื%องธรรมดา ไมใ่ชว่า่ทํา
แล้วจะถกูไปหมด ดีไปหมดไง แตที่นี Gเขาถามเรา เขาถามวา่นี%ใชห่รือไม ่ ที%ปฏิบตันีิ%เราเหน็ด้วย
หรือไม ่

ทีนี Gที%พดู พดูอยา่งนี G ที%พดูเพราะอะไร เพราะมนัมีประเดน็ ประเดน็ที%เขาบอกวา่ครูบา
อาจารย์เขาสอนไว้วา่เพง่ไว้เฉยๆ รู้เทา่ไว้เฉยๆ ศีล สมาธิ ปัญญามนัจะเป็นเอง มนัจะเป็นเอง 
มนัจะเป็นเอง เพราะไมจ่บัไมทํ่าไง 
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เหมือนเราทํางาน เราทํางานเราทําไมส่มบรูณ์ เรามีอปุกรณ์มีทกุอยา่งที%ควรจะทําให้มนั
เป็นชิ Gนเป็นอนั แตเ่ราไมทํ่า เราจะเพง่อยูเ่ฉยๆ เพราะมนัไมมี่ครูบาอาจารย์คอยบอกไง 

แตถ้่ามีครูบาอาจารย์คอยบอกนะ ถ้ามนัทํา ดหูลวงตาเวลาทา่นพิจารณาอสภุะส ิ
พิจารณาไปแล้วมนัไมไ่หว ทา่นต้องปลอ่ย ปลอ่ยกลบัมาพทุโธให้จิตมนัสงบก่อน ให้กลบัมามี
กําลงัก่อน พอมีกําลงัเสร็จแล้วทา่นก็กลบัไปพิจารณาตอ่ นี%มนัมีครูบาอาจารย์คอยแนะคอย
สอนคอยบอกอะไรควร ไอ้เราเวลาไปจบัสิ%งใดได้เราก็เคลมวา่เป็นอยา่งนั Gนๆ เลย แตม่นัไมเ่ป็น 

ทีนี Gเรื%องผู้หญิงเรื%องตา่งๆ มนัเหน็ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นวิภาคะกนัระหวา่งหญิงกบั
ชาย หญิงกบัชายมนัเป็นวิภาคะกนัมาแตไ่หนแตไ่ร ทีนี Gแตไ่หนแตไ่ร เวลาเราถือพรหมจรรย์มนัก็
แยกระหวา่งหญิงกบัชาย หญิงก็พรหมจรรย์ ชายก็พรหมจรรย์ ก็แยกจากกนั แยกจากกนั เรา
อยูก่บัพรหมจรรย์ เราประพฤตพิรหมจรรย์เพื%อพรหมจรรย์ 

แตถ้่าประพฤตพิรหมจรรย์แล้วมนัก็มีสิ%งเร้า สิ%งเร้า เราต้องมีปัญญาอยา่งไรที%จะระงบั 
เราต้องมีสตปัิญญาที%จะระงบั ถ้าเราระงบัได้ มนัระงบัอยูใ่นขอบในเขต มนัก็จบ ถ้ามนัจบ เราก็
ภาวนาของเราตอ่เนื%องไป เว้นไว้แตค่นที%เขามีเวรมีกรรม เขาระงบัไมไ่ด้ มนัก็มีเวรมีกรรม
ตอ่เนื%องไป ถ้ามนัไมมี่เวรมีกรรม เราถือพรหมจรรย์ เราจะเกิดมาเพื%อพรหมจรรย์ ถ้าพรหมจรรย์ 
เราก็ปฏิบตัขิองเรา 

ฉะนั Gน นี%พดูถงึวา่คําถามของเขา ฉะนั Gน เขาบอกวา่เขาเคยไปถามพระองค์หนึ%ง พระ
บอกวา่ผมคดิเอาเอง ผมคดิเอาเอง มนัจะคดิเอาเองได้อยา่งไร เขาวา่นะ 

พระนั Gนเขาก็พดูอธิบายอยา่งที%เราพดูนี%ไง มนัเป็นการภาวนาที%เกิดขึ Gน อยา่งนี Gมนัแบบ
ที%วา่หลวงปู่ มั%นทา่นบอก จิตนี Gเป็นได้หลากหลายนกั จิตนี Gมนัเป็นได้หลากหลายนกั มนัเป็นกึ%งๆ 
ก็ได้ เวลามนัไมภ่าวนาเลยมนัก็ดบิๆ เวลามนัภาวนาแล้วมนัก็รู้มนัก็เหน็ของมนันะ่ แต่
สตปัิญญามนัไมส่มบรูณ์ สตปัิญญาไมส่มบรูณ์มนัก็กึ%งๆ ของมนั กึ%งๆ ของมนัอยา่งนี G 

เวลามนักึ%งๆ ของมนัอยา่งนี Gปัaบ จะวา่ไมใ่ชธ่รรม เราก็รู้ ถ้าจะเป็นธรรม รู้อะไร รู้อะไรละ่ 
จบัอยา่งไร เราจบักิเลสอยา่งไร จบักายอยา่งไร จบัสมาธิ จบัจิต จบัเวทนาอยา่งไร แล้วถ้าจบัได้ 
พิจารณาอยา่งไร 

เพราะของยืมอยา่งหนึ%งนะ เรากู้ เงินใช้นี%อยา่งหนึ%ง เราหาเงินเองนี%ทกุข์ยากมากก็อยา่ง
หนึ%ง เพราะเงินของเรา ถ้าเราหาเงินเอง เงินของเรา เราใช้จา่ยเป็นเงินของเราไมมี่ดอกเบี Gย ถ้า
เราไปกู้ เขามาใช้ เรากู้ เขามา เราต้องใช้สอย เราต้องมีดอกเบี Gย ต้องใช้คืนเขานะ 

นี%ก็เหมือนกนั เราปฏิบตั ิธรรมะของพระพทุธเจ้าทั Gงนั Gนนะ่ เราศกึษามา เรารู้มา เราก็พดู
ได้ เราพดูได้ทั Gงนั Gนนะ่ เงินกู้ทั Gงนั Gนนะ่ เรากู้ เขามา พอกู้ เขามา ถงึเวลามนัเสื%อมแล้วต้องใช้ดอก
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อีกด้วย ใช้ดอกเพราะมนัทกุข์มนัยากไง แตถ้่ามนัเป็นเงินของเรานะ เราได้ประสบความสาํเร็จ
ของเรา เราทําแล้วมนัเป็นเรื%องของเรา มนัเป็นประโยชน์กบัเราไง นี%พดูถงึเวลาที%มนัเป็น
ประโยชน์ 

ฉะนั Gน เขาบอกวา่เขาไปถามพระแล้วพระเขาบอกวา่มนัคดิเอาเอง แตผ่มวา่ผมทําของ
ผมได้ แล้วผมก็มาปฏิบตักิารเคลื%อนไหวของผมไปเรื%อยๆ แตส่ดุท้ายแล้วเขาก็มานกึได้เรื%อง
สมาธิ พอเรื%องสมาธิแล้ว ตอนนี Gเขาก็บอกวา่ เวลาเขาปฏิบตัแิล้วเขาก็พทุโธบ้าง เคลื%อนไหวบ้าง 
พทุโธบ้าง พอมีสมาธิขึ Gนมามนัก็เป็นประโยชน์แล้ว มนัเป็นประโยชน์เพราะวา่เขาจบัของเขาได้ 
เขาเหน็สตเิขาใหญ่ขึ Gน สตเิขาดีขึ Gน ทกุอยา่งของเขาดีขึ Gน นี%ถ้าดีขึ Gนนะ 

เราฝึกของเราไป ถ้าฝึกของเราไป ไอ้การเคลื%อนไหวนั Gนมนัเป็นวิธีการเทา่นั Gน แตทํ่าแล้ว
จิตมนัสงบหรือไม ่ จิตเป็นสมาธิหรือไม ่ อยา่งที%เราพดูนะ แตก่่อนเขาจะมีสตแิบบเคลื%อนไหว 
“เอาแตต่ั Gงสต ิ ไมเ่คยสนใจสมาธิ เพราะครูบาอาจารย์วา่เจริญสตอิยา่งเดียวมนัจะเป็นทั Gงสต ิ
สมาธิ ปัญญา และไมต้่องพิจารณา”...ตรงนี Gเน้นยํ Gาเลย “และไมต้่องพิจารณาอะไรทั Gงนั Gน มนัจะ
เป็นของมนัเอง”...มนัเป็นไปไมไ่ด้ พอมนัเป็นไปไมไ่ด้ 

หลวงตาทา่นพดูบอ่ย ถ้าใครบอกวา่ทําสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองๆ ทา่นพดูประจํา
บอกวา่ “ถ้าปัญญามนัจะเกิดเอง เราไมต่ดิสมาธิ ๕ ปี” ถ้าปัญญาจะเกิดเอง หลวงตาไมต่ดิ
สมาธิอยู ่๕ ปี 

อยูก่บัหลวงปู่ มั%นแท้ๆ หลวงปู่ มั%นพอเวลาจะดงึออกมาจากสมาธิ ดงึออกมาจากที%ทา่น
ตดิ ทา่นคดิวา่ตอนนั Gนทา่นเป็นนิพพาน เวลาทา่นพิจารณาของทา่น จิตกบักายแยกออกจากกนั 
ก็ไปหาหลวงปู่ มั%น แล้วทา่นบอกวา่เหมือนเราที%ถํ Gาสาริกาไง แล้วพอตอนหลงัจะเอาอีก ทา่น
บอก มนัมีหนเดียวเทา่นั Gนแหละ เวลากิเลสมนัตาย ตายหนเดียว คนตายได้ครั Gงเดียว คนไมต่าย
ได้สองครั Gงสามครั Gงหรอก กิเลสมนัตายไปแล้ว กิเลสขั Gนนั Gนมนัตายไปแล้ว 

ก็เข้าใจวา่มนัครั Gงเดียว ก็เลยตดิอยู ่ ๕ ปี แล้วตดิอยู ่ ๕ ปีเพราะความเข้าใจวา่นั%นคือ
นิพพาน แล้วพอเข้าใจวา่นิพพานแล้ว ถ้าตดิสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเอง มนัจะ
ตดิไหม มนัก็ต้องออกมาพิจารณาตอ่เนื%องไปส ิเพราะ แหม! สมาธิมนัแนบแนน่นะ่ ตดิอยูน่ั%น ๕ 
ปี 

นี%มนัจะเป็นเองไง มนัจะเป็นเองก็เหน็มาหมดแล้ว ฉะนั Gน คําวา่ “มนัจะเป็นเอง” ๑. 
เพราะเขาสอน ๒. เราเชื%อเขาแล้วมนัจะเป็นเอง 

เป็นเอง สิ%งที%ทํามนัเป็นผลพลอยได้ เวลาเราเคลื%อนไหว ปฏิบตัมิา ๔-๕ ปีนะ เขาบอกวา่
เขาปฏิบตัติอนหลงัๆ อีก ๒-๓ ปี ตั Gงใจมาก ถ้าตั Gงใจมาก ปฏิบตัมิาแล้วมนัก็ปฏิบตับิชูา แตม่นั
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เป็นมิจฉาหรือสมัมา ถ้าเป็นมิจฉามนัก็มีความผิดพลาดไป ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐิความเหน็ถกูต้อง
ดีงาม มนัจะเข้าถงึมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทาคือสมดลุพอดี ความสมดลุพอดีระหวา่ง
ธรรมะ ศีล สมาธิ ปัญญาสมดลุแล้วมนัสมจุเฉทปหาน มนัจะฆา่กิเลส พอมนัฆา่กิเลส เหน็ไหม 
มนัจะเกิดเองไหม 

เพราะเวลาฆา่กิเลส มนัยงัมีตทงัคปหานคือการประหารชั%วคราว เราใช้สตใิช้ปัญญา
เตม็ที%เลยถ้าเราจบัต้องได้ แล้วพิจารณาไปมนัปลอ่ยมนัวา่งหมดเลย นี%มนัชั%วคราวเพราะมนัไม่
สรุป 

เวลาสรุป เพราะถ้ามนัมีตทงัคปหาน แล้วถ้ามนัสรุป มนัขาด มนัจะมีสมจุเฉทปหาน ถ้า
มนัสมจุเฉทปหาน เหน็ไหม กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทกุข์เป็นทกุข์ สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สลีพัพตปรามาส มนัเป็นขั Gนเป็นตอนนะ่ พระโสดาบนัละสงัโยชน์ได้ ๓ สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สลีพัพตปรามาส แล้วละอยา่งไร แล้วเวลาพระพทุธเจ้าสอนในพระไตรปิฎกด้วย ถ้าเวลาละ 
เวลาขาดดั%งแขนขาด คนเราตดัแขนขาด มนัไมรู้่วา่กิเลสมนัขาดหรือ 

ไอ้นี%อะไรก็ไมรู้่ ไปเรื%อยเฉื%อย แล้วก็บอกวา่ “ออ๋! ความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัเกิด
ดบัอยา่งนี Gเอง”...มนัไมมี่เหตมีุผลอะไรเลย มนัไมใ่ชม่รรค ถ้ามนัไมใ่ชม่รรค 

เวลาครูบาอาจารย์ เวลาหลวงตาทา่นขึ Gนไปหาหลวงปู่ แหวน เวลาหลวงตาทา่นคยุกบั
หลวงปู่ ขาวอยา่งนี G เวลาหลวงตาทา่นคยุกบัหลวงปู่ พรหม คยุกบัครูบาอาจารย์ มนัมีเหตมีุผล
นะ ถ้ามนัไมมี่เหตมีุผล มนัไมมี่การรับรองกนัหรอก ไอ้นี%มนัมีเหตมีุผล มนัเป็นจริงไง ไอ้นี%มนัไม่
มีเหตมีุผลอะไรเลย แล้วพดูออกไปแล้วสรุปเอง 

เพราะใครจะมาทางไหน ววัใครก็เข้าคอกเจ้าของคนนั Gน นี%ก็เหมือนกนั เรามีความเชื%อ มี
ความเหน็มากขนาดไหน มนัก็ฟอ้งมาหมดไง “ไมต้่องพิจารณา ไมต้่องพิจารณาทั Gงนั Gน มนัจะ
เป็นของมนัเอง” มนัเป็นของมนัเองมนัก็วนอยูใ่นอา่งนั%นนะ่ สวะก็อยูใ่นนั Gนนะ่ มนัไมไ่ปไหน
หรอก มนัก็วนอยูใ่นนั Gนนะ่ มนัไมมี่ที%มนัจะจบสิ Gน ถ้ามนัเป็นจริงมนัจะจบสิ Gนของมนั 

ฉะนั Gน คําถามสดุท้าย เพราะวา่เขาก็ภาวนาเหมือนกนั แล้วมนัแนบแนน่ขึ Gน “อยากให้
ทา่นอาจารย์วา่ที%ผมภาวนามีจดุไหนบ้างที%จะพิจารณาแล้วเหน็วา่ต้องแก้ไข แล้วปฏิบตัใิห้
ถกูต้อง รบกวนอาจารย์ชี Gแนะสั%งสอนด้วยครับ” 

ถ้าพดูถงึเขากําหนดพทุโธอยูแ่ล้วใชไ่หม เรากําหนดพทุโธ ลมหายใจเข้าพทุ ลมหายใจ
ออกโธ พยายามชดัๆ ชดัๆ ของเรา พยายามสู้กบัมนัอยูพ่กัหนึ%งเลยละ่ แล้วถ้าไมไ่ด้ ปัญญา
อบรมสมาธิ ต้องให้จิตเข้ามาเป็นสมาธิ 
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คือจะบอกวา่ จิตจะต้องปลอ่ยความรู้ความเหน็ที%รู้มาทั Gงหมดนี Gหมดเลย ถ้าจิตลงสู่
สมาธิ ที%ถามๆ มานี%มนัวางหมดเลย พอเข้าสมาธิแล้ว ออ๋! มนัเป็นเชน่นี Gเอง ถ้าเข้าสมาธินะ ถ้า
มนัปลอ่ย มนั ออ๋! มนัเป็นเชน่นี Gเอง พอเป็นเชน่นี Gเองแล้วมนัจะยกขึ Gนสูวิ่ปัสสนา มนัต้องทํา
ตอ่ไป 

เพราะที%ทํามาๆ มนัเป็นอยา่งนั Gนๆ มนัเป็นที%เรารู้เราเหน็ เรารู้เราเหน็นะ ครูบาอาจารย์
ทา่นสอนนะ จิตที%คกึจิตที%คะนองคือจิตที%มีอํานาจวาสนามนัจะรู้มนัจะเหน็ตา่งๆ มนัจะต้องมีครู
บาอาจารย์ที%ความรู้มากกวา่มนัถงึดแูลกนัได้ ถ้าไมด่แูล ออกไปรู้เหน็กาย เราก็รู้กาย ตําราสอน
อะไร เราก็รู้ก็เหน็ แตตํ่าราสอน แตเ่รารู้เราเหน็ แตเ่ราเหน็โดยกิเลส เราไมไ่ด้เหน็โดยธรรม ถ้า
เหน็โดยกิเลส ใครเหน็อะไรไมมี่ปัญหา 

มีพระมาหาบอ่ยมากบอกวา่ ทําให้จิตสงบส ิ จิตสงบแล้วก็พิจารณากาย แล้วเขาก็บอก
วา่เขาจิตสงบแล้วเขาพิจารณากาย แล้วก็มาถามวา่ทําอยา่งไรตอ่ แล้วทําอยา่งไรละ่ ก็นกึเอา
ทั Gงนั Gน จิตสงบแล้วพิจารณากาย พิจารณาอยา่งไร ในตําราเขาบอกไว้อยา่งนั Gนนะ่ แตทํ่า ทํา
อยา่งไร ถ้าเหน็กาย เหน็อยา่งไร ถ้าเหน็กายมนัสะเทือนกิเลสไหม เหน็จริงหรือเหน็ปลอม เหน็
โดยอปุาทาน เหน็โดยจินตนาการ เหน็โดยกิเลส ถ้าจิตสงบแล้วเหน็โดยธรรม พอเหน็โดยธรรม 
จบัมนัไมอ่ยูแ่ล้ว 

เหน็โดยธรรมนี%นะ มนัจะเคลื%อนไหว เพราะอะไร เพราะมนัจะรองรับด้วยสมาธิ จะ
รองรับด้วยจิตของเรา ถ้าด้วยจิตของเรา ถ้าจิตของเรามีกําลงัขนาดไหน เหน็ไหม ในสมั
โพชฌงค์ไง ในสมัโพชฌงค์ทา่นพดูถงึอินทรีย์ อินทรีย์แก่กล้า คนที%จะประพฤตปิฏิบตัมินัต้องมี
อินทรีย์ มีพละ มีกําลงัของจิต จิตต้องมีกําลงัมีพละของมนั ถ้าจิตมีกําลงัขึ Gนมาแล้ว พอเวลามนั
ตั Gงมั%นได้แล้วมนัมีกําลงัที%สามารถทรงได้ ที%สามารถเคลื%อนไหวได้ ที%สามารถพิจารณาได้ มนั
เทียบได้หมดแหละ เวลามานี%เหมือนหมอเลย คนไข้มานี%เป็นอะไร สมฏุฐานโรคเรารู้ทนัที ถามนี%
รู้ทนัที 

นี%ก็เหมือนกนั เวลามา พิจารณาเป็นอยา่งไรวา่มา เขาจะบอกอาการเลย พิจารณาอยา่ง
นั Gนๆ จบ รู้ทนัทีวา่มนัขาดอะไร ขาดสต ิ ขาดสมาธิ ขาดปัญญา มนัขาดตรงไหน ตรงไหนเข้ม 
ตรงไหนออ่น รู้ทนัที แตอ่ธิบายแล้วเขาจะทรงได้ไหม เขาจะทําความสมดลุได้ไหม ถ้าทําความ
สมดลุ เขามีมชัฌิมาปฏิปทาไง ถ้าเขาทําความสมดลุของเขาได้ก็เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ถ้า
มชัฌิมาปฏิปทาก็จดุเดือด 

ข้าว อาหารที%มนัสกุ มนัสกุเพราะอณุหภมิูจดุที%มนัสกุ นี%ก็เหมือนกนั ถ้ามชัฌิมาปฏิปทา
ความสมดลุของมนัใช้ได้มนัก็ใช้ได้ ถ้ามชัฌิมาปฏิปทามนัออ่นมนัแข็งอยา่งไร สิ%งใดออ่น สิ%งใด
ไมมี่กําลงัไมพ่อ ไมพ่อมนัก็ไมส่มดลุ ไมส่มดลุก็ไมม่ชัฌิมาปฏิปทา เป็นไปไมไ่ด้ 
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นี%ไง นี%พดูถงึวา่ ถ้าจดุไหนควรจะทําอยา่งใด 

กลบัมาเลย สิ%งที%เป็นไปๆ ที%เหน็ๆ มา จิตเป็นได้หลากหลายนกั เราไมใ่ชบ่อกวา่ที%เหน็มา
นั Gนไมใ่ชไ่มเ่หน็ เหน็ แตเ่หน็แล้วเขียนมาถามนี%งงๆ 

แตถ้่าเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโกนะ หลวงตา หลวงปู่ มั%นทา่นบอกวา่ “แม้แตน่ั%งอยู่
หน้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ไมถ่าม” ถ้าเป็นจริงมนัเป็นสนัทิฏฐิโก รู้จําเพาะตน เวลา
กิเลสขาดดั%งแขนขาด ขาดเลย จบเลย แล้วจบสิ Gน นี%ธรรมะมนัเดด็ขาดอยา่งนั Gน ถ้ามนัเดด็ขาด
อยา่งนั Gน เหน็ไหม 

กลบัมาที%พทุโธ สิ%งที%รู้ที%เหน็ เหน็แบบโลกียปัญญา เหน็แบบโลกๆ เป็นโลกียปัญญา เหน็
จากจิต จะบอกวา่ไมเ่หน็...เหน็ แตเ่ป็นโลกหรือเป็นธรรม เป็นมรรคหรือไมเ่ป็นมรรค ใชม่รรค
หรือไมใ่ชม่รรค เอวงั 


