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สมาธิเอาแตเพียงเปนบาทของวิปส สนา
(นักภาวนาในวัดเขาเขียนถามมาวา การบําเพ็ญสมาธิเอาแตเพียงเปนบาทของ
วิปสสนา คือการพิจารณาก็พอแลว สวนการจะอยูในวิหารธรรมนั้นก็ใหกําหนดรู
หมายความวาอยางไร) ทานแสดงไวอยางตายตัวเวลาพระบวชเสร็จ ทานจะสอนธรรม
บทสําคัญๆ ใหเกี่ยวกับเรื่องภาวนา ขึ้นทีแรกวา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ
มหานิสํโส ผูมีศีลบริสุทธิ์ จิตใจยอมมีความอบอุน การภาวนาไมเปนกังวลแลวจิตก็ลง
สงบไดงาย นี่อันหนึ่ง สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปญญาเมื่อ
สมาธิคือความสงบใจเปนเครื่องหนุนหลังแลวยอมเดินไดคลองตัว ปฺญาปริภาวิตํ
จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาซักฟอกเรียบรอยแลว ยอมหลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวงโดยชอบ นี่เปนธรรมที่ตายตัว เวลาบวชเสร็จแลวจะสอนธรรมนี้ใหพระทุก
องค
ศีลเปนเครื่องอบรมสมาธิใหสงบไดงา ย สมาธิเปนเครื่องหนุนปญญาใหเดินได
คลองตัว ปญญาเปนเครื่องซักฟอกกิเลสทั้งหลายใหหลุดพนไปโดยชอบ ๓ ประเภทนี้
การบําเพ็ญสมาธิขอแตเพียงเปนบาทวิปสสนา คือการพิจารณาก็พอแลว การบําเพ็ญ
สมาธิเอาแตเพียงเปนบาทของวิปสสนา วิปสสนาคือการพิจารณา ก็พอแลว สวนการจะ
อยูในวิหารธรรมนั้นก็ใหกําหนดรู หมายความวาอยางไร การบําเพ็ญสมาธิคือความสงบ
ใจ ใจเมื่ออิ่มอารมณ ไมหิวโหยในอารมณ พาทํางานทําการอะไรก็ทําได ไมโดดโนน
โดดนี้ คือจิตที่หิวอารมณนี้ แทนที่จะพิจารณาทางดานปญญา มันแฉลบออกไปตาม
อารมณของมันที่ชอบใจ จิต จิตที่มีความสงบแลวยอมอิ่มอารมณไมดีดไมดิ้น พา
ทํางานอะไรก็ทําๆ นี่ทานบอก นี่ละเปนงานที่ชอบธรรม
เราที่ประจักษก็คือ เราเองถูกพอแมครูจารยขนาบเอา ทานใสบทไหนนี้แหม ลืม
ไมไดเลย ตอนจิตเปนสมาธิมีความสงบ ทานก็ถามเรื่อย เปนยังไงทานมหา จิตสงบดี
เหรอ สงบดีอยู ก็บอกอยางนั้น เวลาสงบก็บอกสงบ ดีอยูๆ เรื่อย บทเวลาทานจะเอานี้
โถ ผางเลย เปนยังไงทานมหา จิตสงบดีอยูเหรอ สงบดี ทานจะนอนตายอยูนั่นเหรอขึ้น
เลยทันที เห็นไหมละ ตองเอาหนักๆ ไมงั้นสมาธิไมหลุดจากเขียง มันจะนอนอยูเหมือน
หมูบนเขียงคือสมาธิ ติดสมาธิ ไมออกทางดานปญญาก็หาความแยบคายแกกิเลสไมได
เพราะการแกกิเลสแกดวยปญญา สมาธิเปนเครื่องหนุนเทานั้นเอง
ทานใสเปรี้ยงเลยเทียว เรียกวายังไมรูตัวเลยวางั้นเถอะ เวลาทานจะเอา ทาน
ถาม จิตสงบดีอยูเหรอ สงบดี ก็มนั สงบดี บทเวลาทานจะเอา ทานจะนอนตายอยูนั่น

๒
เหรอ ขึ้นเลยทันที สมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเขียง แกกิเลสไมไดแกดวยสมาธิ สมาธิเปน
เครื่องหนุนปญญาใหเดินไดคลองตัวเทานั้น ตองออกทางดานปญญาแกกิเลส ทานวา
งั้น นั่นเห็นไหมเวลาทานจะเอา ทีนี้สมาธิเรามันก็พอตัวแลว เปนแตวามันเปนหมูขึ้น
เขียงไมยอมลง พอทานตีใหลงเขียง มันออกก็ซัดกันใหญเลย
ก็มันเต็มหัวใจแลว สมาธิเต็มภูมิ ไมออกปญญามันก็เปนสมาธิ มันไมแกกิเลส
ให พอทานไลออกทางดานปญญา ปญญาตางหากแกกิเลสทานวางั้น สมาธิเปนเพียง
เครื่องหนุนเทานั้นเอง พอทานวางั้น ออกทางดานปญญาก็ผางเลย ก็มันพรอมแลวทาง
สมาธิ ออกทางดานปญญาก็ผาง ผางก็ไมพอดีเรา นิสัยมันเปนอยางนั้น พอออก
ทางดานปญญาไมนอนทัง้ วันทั้งคืน เอาอีกละที่นี่ มันหมุนติ้ว เอ ชอบกลๆ แกกิเลสมัน
แกดวยปญญาๆ เอาละที่นี่ ขนาบใสเลย สมาธิไมสนใจ สมาธิมันนอนตายเฉยๆ วางั้น
นะ มันไมพอดี ถาวาดีอันหนึ่งก็มาตําหนิอันหนึ่งเสีย ตามธรรมดาสมาธิเปนเครื่องหนุน
เหมือนบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสาม จะไปตําหนิขั้นไหนก็มันเปนเครื่องหนุนดวยกัน
พอออกทางดานปญญานี้ก็ซัดเสียไมนอนทั้งวันทั้งคืนก็มี มันจะตาย มาหาทาน
อีก ที่พอ แมครูจารยวาใหออกทางดานปญญา มันออกแลวนะ มันออกยังไงปญญา ก็
มันไมนอนทัง้ วันทั้งคืน นั่นละมันหลงสังขาร ขึ้นเลย เห็นไหมละ คือสังขารเปนไปไดทั้ง
ฝายสมุทัย เปนไปไดทั้งฝายปญญา สมุทัยคือกิเลส ถาหนักทางดานใดก็กลายเปน
สมุทัยไปไมรูตัว ทานถึงหักเขามา ใหพัก แนะอยางนั้นละ
ไมลืมนะพอแมครูจารยใสเราทีไรนี้ ทานรูนิสัย พูดธรรมดานี้เหมือนพอกับลูก
อยูกับทานเหมือนพอกับลูกคุยกันธรรมดา พอหมุนทางดานธรรมะนี่เปรี้ยงเลยทันที
ทานพลิกปุบทันทีเลย เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขึ้นมาทันทีเลย ทานรูนิสัย ถาพูดธรรมดาเรา
นี้เหมือนพอกับลูก พอหันทางดานธรรมะนี้เปรี้ยงทันทีเลย เรียกวาหลบไมทัน นั่นเห็น
ไหมอุบายวิธีการ ทานใชปญญาสั่งสอนลูกศิษยลกู หา แลวก็ไดอยางทีท่ านวาทุกอยาง
ทานใสหนักๆ ตรงไหนมันเอาอันหนักๆ ละไปพิจารณา ไดอุบายแตกกระจัดกระจาย
ออกไป เปนอยางนั้นละ
เราติดสมาธินี่เรียกวาถึง ๕ ปนะ จิตแนนปงเหมือนหินเลย แตมันไมออกวี่แวว
ทางดานปญญามันก็ไมเปนปญญา พอทานไลออกจากนี้เราก็ออกทางดานปญญา มันก็
กระจายเลย จนกระทั่งถึงไมหลับไมนอนทั้งวันทั้งคืน ทานหักเอาไวอีกใหเขาสมาธิ
ทํางานไดผลของงานก็จริง แตทําไปไมหยุดไมถอยมันตายไดคนเรา ทานวางั้น เราวาแต
ไดผลๆ ไมคาํ นึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ไมพกั ผอนไมได ทานใหพักเขามาสมาธิ
หยุดงาน ออกจากนั้นก็สั่งสมงานคือสมาธิ สงบใจหนึ่ง พักนอนหนึ่ง ไดกาํ ลังแลวก็ออก
ทางดานปญญา

๓
เรียกวาจอมปราชญสมัยปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่น พูดตรงไหนไมผิดเลยๆ
ยิ่งกับเราดวยแลว ทานรูนิสัยอันนี้ ทานจะไมทําเบาๆ กับเรา เปรี้ยงทันทีเลย สะ
ดุดกึก๊ เลย สะดุดกึก๊ นั่นละจุดจะเอาประโยชน เอาตรงนั้นละ ไปหมุนอยูท ี่จุดนั้นเดี๋ยวก็
แตกกระจายออกไป เปนอยางนั้น ๕ ปสมาธิเปนเหมือนหินเลย ไมยอมออกมันก็ไม
เปนปญญา พอทานไลออกจากสมาธิ ทางดานปญญามันก็หมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไมได
หลับไดนอน ทานก็หักเอาไวอีก การงานไดผลของงานก็จริงแตตายไดคนเรา แนะ เมื่อ
ทําไมรูจักประมาณ เห็นแกรายไดๆ ความตายมันมีอยูในนั้น เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาหนัก
ขนาดนั้นตายแลวไดประโยชนอะไรทานวา แนะ ทานหักปุบเลย ใหพักทั้งสมาธิ เมือ่
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวใหเขาพักสมาธิไมตอ งทํางาน พอจิตมีกําลังวังชาแลวออก
ทํางานๆ นั่น นี่ละการกาวเดินภาวนา
เรียกวาชั้นเอกเลยละพอแมครูจารย หาที่ตองติไมได ทางดานสมาธิ ปญญา
วิมุตติหลุดพนพุงเลยทันที ใครจะไปสอนไดแมนยําเหมือนพอแมครูจารย เรายังไมเคย
เห็น เราไมไดประมาทครูบาอาจารยองคใดนะ สําหรับพอแมครูจารยนี้ใสตรงไหนนี้ปง
เลยเทียว เอาหนักๆ เสียดวยนะ เอากับเราทานไมทําเบาบางละ เพราะทานรูนิสัยผาด
โผน ทานเอาหนักทั้งนั้นละ เอาหนักนั่นละมาพิจารณาเปนสติปญญาขึ้นมา
เมื่อวานนี้ก็ไปวัดโยธาฯ ที่นั่นเขาเผาศพแมบานอาจารยชาลีซึ่งเปนอาจารยของ
เราเปนครูของเรา เปนคนดี เราก็ติดใจมาตั้งแตโนนจนสนิทสนมกันถึงขนาด ทีนี้เรา
เลยกลายเปนอาจารยของอาจารยชาลี จนกระทั่งตายจากกันไปดวยความสนิทติดจมกัน
จริงๆ ระหวางลูกศิษยกบั อาจารยก็คือเรากับอาจารยชาลี อาจารยชาลีนี้เราเปนนักเรียน
ทานสอนทุกอยางๆ เปนแบบเปนฉบับไดดีหมดเลย เราจึงรักติดพัน ไปนอนอยูบาน
ทาน ทานเปนครู ทานเอาไปดวยไปนอนอยูบานทาน บานโนนทัน ไมมีนักเรียนคนไหน
ไปนอนอยูบา นทาน มีแตเรา ทานเอาไปเรื่อยไปนอนเรื่อย ไอเราก็ชอบทานเคารพ
เลื่อมใสทานพอใจทาน ไปไหนทานมักจะเอาไปเสมอ เลยติดกันมาตั้งแตนูนเรื่อย
จนกระทั่งปจจุบันนี้
เมื่อวานนี้ก็เผาศพแมบานของทานเสียไปสุดทายแหละ ทานเสียไปกอนสักกี่ป
นะ แลวทีนี้แมบานของทานก็เสียไปเมื่อวาน ไปเผาเมื่อวานนี้ ที่ไปตอนบายสามโมงเมื่อ
วานนี้ ไปเทศนนั่น เทศนเล็กๆ นอยๆ แลวก็มาเทานั้น วันนี้มีธุระอะไรบางนะ ถาไมมี
เราก็ออกไปทางโรงพยาบาล ชวยโรงนั้นโรงนี้ไป จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ๕ วันนี้
ไปตามโรงพยาบาลตางๆ เอาของไปสงใหๆ สวนที่เขามาเอาในโกดังนี้โรงไหนจะมาก็
มาเลยเพราะจัดไวเรียบรอยแลว พระที่รักษาศาลานี้ รวมทั้งรับผิดชอบทางโกดังดวย
ทานจะจัดใหเรียบรอยๆ เปนประจําอยางนั้น
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คือวาระของใครที่มารักษาศาลา ดูเหมือนวาวาระละ ๑ อาทิตยมั้ง นี่ละจะ
รับผิดชอบทั้งศาลาทั้งโกดังอะไรเขามาเกี่ยวของ
ผูอยูศาลานี้จะเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งหมดเลย เรามอบใหอยางนั้น นี่เราไปก็ไปของเรา ใครจะมาทานก็จัดใหทางนี้ๆ เลย
เรียบรอยๆ เราทําประโยชนใหโลกเต็มเม็ดเต็มหนวย ในชาตินี้เปนชาติที่เต็มเหนี่ยว
ของเราทุกอยาง การสงเคราะหโลกก็เรียกวาแบมือเลย เราไมเอาอะไรทั้งนั้น ที่ดีดดิ้นนี้
ไมเอาเลย มีแตทําเพื่อโลกๆ ทั้งนั้น ไมวาไดมากไดนอยออกเพื่อโลกทัง้ หมด เราไมเอา
แตเวลาเราเอาเราก็ฟดของเราเอง ไปอยูในปาในเขาคนเดียวจะเปนจะตายไมมใี คร
ทราบละ นั่นละตอนจะเอาตัวเองเอาอยางนั้น
ทีนี้เวลาออกชวยโลกก็แบบนี้ละ ตั้งแตเริ่มชวยโลกมานี้เพื่อโลกทั้งหมดเลย เรา
ไมเอาอะไรทั้งนั้น และไมเอาตลอดไปเลย เพราะพอ พอในหัวใจพอทุกอยาง ไมมีอะไร
จะขาดตกบกพรองวาพอจะหามาเพิ่มอีก ไมมี เรียกวาพอ ทีนี้อันใดไดมามากนอยชวย
โลกทั้งหมดเลย เราไมเก็บไมสั่งสม ในวัดนี้สั่งสมไมได ความเมตตามันกวาดออกหมด
เลย ออกหมดๆ นั่นละ หลังจากนี้แลวก็ไปละทีน่ ี่ พูดอยางจริงจังไมมีเคลื่อนคลาดเลย
แนอยูในหัวใจทุกอยาง ขาดสะบั้นกันระหวางวัฏจักรกับวิวัฏจักรเปนคนละฝงแลว เห็น
ประจักษในใจสงสัยอะไร ไปถามใคร
สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนมาเปนลําดับลําดา จนกระทั่งวาระสุดทายรูอยาง
เด็ดขาด เมื่อเปนอยางนั้นแลวจะเอาอะไรมาตัดสิน สนฺทิฏฐิโก เทานั้นตัดสิน
พระพุทธเจาก็ตัดสินดวย สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนไปโดยลําดับไมตองไปถามใคร
จนกระทั่งถึงความเปนพระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน รูผลงานของตนที่
ทําไดมากนอย จนกระทั่งพอแลวก็รูเต็มเหนี่ยว จากนั้นหายสงสัย นี้ก็รูผลงานของ
ตัวเองวาทําทุกสิ่งทุกอยางสมบูรณแบบแลว ที่เราทําประโยชนใหโลกทางดานจิตใจของ
เราวามีบกพรองตรงไหน ที่เราจะหามาเพิ่มเติมเพื่อจะไดแจกจายโลกเราไมมี เราพอ
ทุกอยางแลว มีแตแจกเรื่อยไป
ถาวาอรรถวาธรรมเราก็ไมมีอะไรสงสัย การเทศนาวาการสั่งสอนประชาชนเราสั่ง
สอนดวยความแนใจทุกอยาง เพราะออกมาแลวจากการปฏิบัติที่รูเห็นดวยความแนใจ
จึงไมมอี ะไรสงสัย วาอะไรเปนอันนั้นๆ คือแนแลวคอยออกๆ ไมมีคําวาลูบๆ คลําๆ วา
ตรงไหนขาดสะบั้นไปเลยๆ คือแนแลวคอยออกๆ เปนอยางนั้นละ ธรรมพระพุทธเจา
เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอด เมือ่ เขาถึงใจแลวไมตองไปถามใคร เต็มโลกธาตุนี้ก็ไมถาม
วาจะเอาใครมาเปนสักขีพยาน สนฺทิฏฐิโก ตัดขาดสะบั้นไปหมดหายสงสัย เอาเทานั้น
ละ เราจะไปธุระของเรา

๕
ใหตั้งใจภาวนานะ พวกภาวนาอยาอยูเฉยๆ นะอยูขางใน ใหภาวนากัน สติเปน
สําคัญการภาวนา สติปลอยไมได ใครมีสติดีเทาไรๆ ติดตอสืบเนื่องกันเทาไร นั่นละผู
นั้นละจะตั้งรากตั้งฐานคือความสงบเปนเบื้องตนได จากนั้นความสงบก็แนนหนามั่นคง
เขาเปนสมาธิ เหมือนกับเปนหินทั้งแทง จิตเมือ่ เปนสมาธิแลวเปนเหมือนหิน มันแนน
หนามั่นคง จากสมาธิแลวกระจายสมาธิออกเปนทางดานปญญา ทีนี้เวลาออกทางดาน
ปญญายิ่งกวางขวางมากหาที่แนนอนไมไดเลย จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปเมื่อไรแลว
หมดปญหา เรื่องปญญาไมตองหาอีกแลว หมด มันรูอยูในใจนั่นนะ เสร็จแลวจะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

