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เมื่อกอนมีลูกศิษยคนหนึ่ง  เขาสอนอยูที่หอการคาเขาพูดอยางนี้เลย  เขาเขาใจวา 
อัพยากฤตนี้เปนธรรมะ เขาบอกวาอุเบกขานี้เปนธรรมะ แตเราบอกวาอุเบกขานี่ตัวราย 
เลย ตัวรายเพราะอะไร เพราะอัพยากฤตมันวางเฉย  ดีกับช่ัว  “กลาง”  พอกลางนี่มันจะ 
ไปดีกับชั่วไง “กลาง” มันอยูกลางไดไหม อัพยากฤต ตรงนี้ 

ถาพูดถึงดีกับชั่วนี้ เราจะเห็นชัดใชไหม แตถาเราเฉยๆ อยู “กลางๆ” อยู เราไมดี 
ไมช่ัว 

แตขอโทษนะ มึงจะช่ัว! มันไมไปดีหรอก มันไมไปดีเพราะอะไร มันไมไปดี 
เพราะจิตใตสํานึกของเรามันมีความไมรู อวิชชาคืออะไร อวิชชามันรูตัวนะ อวิชชาคือ 
พลังงาน ดูสิ เวลาเขาปมจะมีปายบอก กรุณางดสูบบุหรี่ กรุณางดจุดไฟ กรุณาหมดเลย 
เพราะอะไร เพราะน้ํามันพอเจอเช้ือไฟปุบมันติดเลยในเมื่ออัพยากฤตนี้ เรามีอวิชชาอยู 
แลว เหมือนน้ํามัน  มันเจอเศษไฟไมไดเลย ผลัวะ! 

อัพยากฤตมันมีอวิชชาอยูแลว อวิชชาตามตําราคือความไมรู แตความจริงมันรูใน 
ตัวมันเอง  มันรูสึกตัว อยางเชน เราอยากดีอยากดังกันทุกคน แตทํายังไง? ไมรู โดย 
สามัญสํานึกเราอยากดี ทุกคนอยากดีไหม อยากเปนคนดีกันหมดนะ  แลวดีคืออะไรละ ดี 
มันมีหลากหลายมาก 

วันกอนมีคนมาจากเขื่อน พวกสรางเขื่อนมากันเต็มเลย เพราะลูกศิษยเขาดึงกันมา 
บางคนก็อยากมา บางคนก็ไมอยากมา เราก็ใหถามธรรมะอยางนี้ ทุกคนก็ถามกันไป มี 
คนหนึ่งมาบอกวา
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“ผมก็ดีอยูแลว ผมดีหมดเลย ครอบครัวก็ดี ตําแหนงหนาที่การงานก็ดี ทุกอยางดีทั้งนั้น 
เลย” 

พอเขาพูดจบแลว เราบอกวา เราเศราใจมากเลย นี่มุมมองของเรา เห็นไหม ดีของ 
เรานี่นะ ตําแหนงหนาที่การงานทั้งหมดนั้นมันเปนสมบัติสาธารณะ 

เคยมีขาราชการบางคนมาหาเรานะ เขาบอกวาเขาคิดฆาตัวตายเลย เขาคิดฆาตัว 
ตายตลอดเวลาเพราะเขาไมได ๒ ขั้น  แลวเขาก็มานั่งฟงเราทุกวัน มานั่งฟงเทศนตอน 
เชาๆ เพราะเราจะเนนเรื่องมนุษยสมบัติ ถาไมมีเรา ไมมีมนุษยสมบัติ  ตําแหนงหนาที่ 
การงาน สมบัติทุกอยางมันก็เปนของสาธารณะหมด  เพราะมีเราสิ่งนั้นมันถึงมี เราจะได 
ตําแหนงหรือไมไดตําแหนงก็แลวแต เดี๋ยวเราก็เกษียณ เดี๋ยวเราก็ไปแลว ตําแหนงก็คือ 
ตําแหนง เราก็คือเรา แตถาเอ็งมองตรงนั้นปบ เอ็งจะเหยียบย่ํา  เราจะบอกวา ดูถูกตัวเอง 
มาก ดูถูกสมบัติที่มีคาที่สุดคือชีวิตเรา 

สมบัติที่มีคาที่สุดคือชีวิตเรานะ แตเราไปมองกันที่ตําแหนงหนาที่การงาน พอ 
เราพูดเนนๆ ไปนะ เขาสารภาพเลย  เขาบอกวาแตเดิม คิดแตวาจะทํารายตัวเองตลอด 
เพราะเขาไมได ๒ ขั้น  พอฟงไปฟงมานะ ๒ ขั้นนั้นมันไมมีความหมายเลย เขาปลด 
ของเขาเอง เขาพูดของเขาเองนะ มีคนพูดอยางนี้กับเราหลายคนมาก แลวอยางพวก 
ขาราชการ อยางโรงพยาบาลโพธารามที่เขาพากันมา ไมได ๒ ขั้น เสียใจมากเลย พอเรา 
พูดอยางนี้ปบนี่ ทุกคนหวังดี อยากดีหมดละ แตเราคิดวาตําแหนงหนาที่การงานคือสังคม 
ไง เพราะพอเรายืนตรงนั้นปบ มันจะเชิดหนาชูตาไง แตลืมไปวา การเชิดหนาชูตานั้นมัน 
ก็ของช่ัวคราวทั้งหมด ดูสิ ดูคนจะเกษียณสิ จะเปนทุกขเปนรอนเลย “เกษียณ แลวจะอยู 
อยางไร เกษียณแลวจะทําอยางไร” แตมึงก็ตองเกษียณ มันเปนความจริงอันหนึ่ง มึงจะ 
พะวักพะวงขนาดไหน มึงก็ตองไป 

พอเขาบอกวา เขาดีหมดเลย เราก็บอกวาสลดใจมาก เพราะความคิดของคนคิดได 
เทานี้ คิดวาทุกอยางเรามีพรอมเพรียงหมดแลว เรามีพรอมหมดแลว เราก็เปนคนดีแลว 
แตความพรอมเพรียงแบบนี้นะ มันเหมือนรถ อยางโยมเติมน้ํามันเต็มถังเลยแลวก็วิ่งไป 
มันจะหมดถังไหม พอหมดถังแลวจะทําอยางไรตอไป มนุษยสมบัติ การไดชีวิตมนุษยมา 
นี้ เราตองสรางบุญมา ถาเราไมสรางบุญมานะ จิตนี่มันเกิดโดยธรรมชาติของมัน
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หลวงปูจันทา ทานบอกนะ ทานนั่งภาวนาอยู แลวเห็นครอบครัวๆ หนึ่งเดินเขา 
ไปในฟารมหมูหมดเลย คือไปเกิดในนั้นไง  ทานเห็นจิตวิญญาณเดินเขาไปในฟารมหมู 
เขาทําฟารมไง คือจิตนี้มันเกิดไดทุกอยาง แลวพวกเราก็บอกวามันเปนไปไมได 
วิทยาศาสตรมันพิสูจนไมได 

สมัยพุทธกาล  มีพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งทานมีบุญมาก ทานไปบิณฑบาต 
พระปจเจกพุทธเจาตองตรัสรูเองโดยชอบ ทีนี้พอโยมเขาศรัทธา  เขาก็บอกวาจะนิมนต 
ใหมาฉันตลอดไป  แตเพราะเขามีหนาที่การงานมาก แลวเขามีหมาตัวหนึ่ง เลยบอกวา 
ถาอาหารเสร็จแลว จะใหหมาตัวนี้มาเปนสัญลักษณมาบอก ไอหมามันก็มาเหาเรียกไป 
นะ พระปจเจกพุทธเจาก็รักมันมาก พอเดินๆ ไป ทานแกลงทําหลงทาง มันไมยอมนะ 
มันวิ่งไปคาบจีวรดึงกลับมา หมามันมีความฉลาด มันรักของมัน 

ทีนี้พอออกพรรษาแลว ประเพณีของพระ ออกพรรษาแลวจะออกธุดงค พระ 
ปจเจกพุทธเจาออกพรรษาก็ตองธุดงคไป หมาตัวนี้มันอาลัยอาวรณ มันหอนนะ หอนจน 
ขาดใจตายเลย พอมันหอนจนขาดใจตาย  ดวยบุญกุศลอันนี้ หมานะ ไปเกิดเปนเทวดา 
เปนเทวดาที่เสียงเพราะที่สุดเลย  โอโฮ! ไมมีเสียงของใครจะไพเราะเทานี้เลย เทวดา 
องคนี้ช่ือทาวโฆษกะ ในปจจุบัน พิธีกร โฆษกก็คือหมา! มันทับศัพทมาจากช่ือของหมา 
ทาวโฆษกะเปนเทวดาที่เสียงเพราะที่สุดเลย  ที่เขาเรียกโฆษก  เดียวนี้เขาเรียกพิธีกรไง 
ไอถือไมค นั่นละชื่อหมา เอาสัญลักษณของหมามาใช ทาวโฆษกะโฆษก 

นี่ไง แลวก็บอกวา สัตวเกิดเปนมนุษยไมไดไง มนุษยเกิดเปนอยางอื่นไมไดไง แต 
มันเวียนตายเวียนเกิดนะ พอเวียนตายเวียนเกิด เราเกิดเปนมนุษยแลว นี่มนุษยสมบัติเรา 
ไดมาแลว  มีหนาที่การงาน  แตประสาเรา มนุษยสมบัตินี้สําคัญมาก ถาตกนรกไปก็ 
เหมือนติดคุก ถาเราอยูบนสวรรคก็เหมือนเรากินเลี้ยงตลอดเวลา เราเปรียบอยางนี้เลย 
สวรรคหมายถึงวา เรามีงานรื่นเริง มีสโมสรสันนิบาตอยู  คือเพลิดเพลินไง แตมันก็ตอง 
จบ อยูในคุกในตารางมันก็ตองออก นรกสวรรคก็อยางนั้น แตในปจจุบัน เราไมไดตก 
นรก เราไมไดอยูในคุก เราอิสระ มนุษยสมบัตินี้อิสระเพราะอะไร เพราะวาชีวิตของเรา 
ลมหายใจเขาและหายใจออกทําใหรางกายนี้อยูได พลังงานมันเผาผลาญอยู
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เราเปรียบชีวิตของเรา  คนเราคนหนึ่งเหมือนตมพะโลหมอหนึ่ง พะโลหมอนั้น 
ถาไดอุนอยู พะโลหมอนั้นมันจะไมเนาไมบูด รางกายนี้เปรียบเหมือนพะโลหมอหนึ่ง มี 
จิต ธาตุไฟนี้เผาผลาญอยูพะโลหมอนี้ไมเนา ถาจิตออกจากราง  พะโลหมอนี้มันจะเนา 
จิตออกจากราง กายนี้ก็เนา ชีวิตเราแคนี้เอง  แลวพอชีวิตมีแคนี้เอง  เอ็งจะใชชีวิตกัน 
อยางไร เอ็งจะดํารงชีวิตกันอยางไร  แตนี่บอกวาทุกอยางพรอมแลว ตําแหนงหนาที่การ 
งาน แตพอลมหายใจขาดผลัวะ! จิตนี้ออกจากราง มันจะไปตามกําลังของมันเลย ดีหรือ 
ช่ัว มันจะไปตามกําลังของมัน 

แตทีนี้เรามาอยูในชาตินี้ใชไหม เราก็เพลิน  ทําแตงาน  โอโฮ เปนคนดี  น้ํามันก็ 
หมดถังไปเรื่อยๆ  ใชน้ํามันไปเรื่อยๆ พอน้ํามันหมดปบ รถก็ไปไมไดแลว นี่บุญกุศล 
อามิสคือน้ํามัน คือแรงขับ บุญกุศลที่ใหมา เราทําบุญกุศลไป ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว การ 
เสียสละอยางนี้  เสียสละเพื่อเติมของเราไปเรื่อยๆ ฝกจนเคยชิน  ยิ่งพอมาปฏิบัติ ถาเรา 
มาปฏิบัติ ทําสมาธิ  รถเดี๋ยวนี้ก็ไฮบริด ไมตองเติมน้ํามัน จิตของเราถาภาวนาไปแลว จิต 
ถามันเปนธรรมขึ้นมาแลว  อันนี้ไมเกี่ยวแลวนะ กูเลี้ยงตัวกูเองไดนะ  สมาธิมันเลี้ยงตัว 
ของมันเองได แลวถาเราเกิดไดปญญาขึ้นมา เหมือนรถเรานี่นะตอไปจะใชไฮโดรเจน 
แลว มันเปนไปไดตามธรรมชาติของมันเลย จิตนี้มันพัฒนาไดขนาดนั้น 

คําวาอัพยากฤต มันเปนกลาง แตกลางอยางนี้มันไวใจไมได กลางอยางนี้กลางไม 
ถูก กลางอยางนี้เขาเรียกวา เวทนา ๓  ทุกข สุข อุเบกขา เวทนา ๖ เวทนา ๑๖ เวทนานี้มัน 
มีนอกมีใน มีเขาไปเรื่อยๆ ทีนี้มันละเอียดเขาไปเรื่อยๆ ละเอียดอยางไรก็ไวใจไมได 
ไวใจไมไดเพราะอะไร ไวใจไมไดเพราะมันอยูใตกฎของไตรลักษณที่มันแปรปรวน 
ตลอด ไมมีอะไรคงที่เลย เวนไวแตสมาธิคงที่ช่ัวคราว ถาทําสมาธิไดมันจะคงที่ได 
ช่ัวคราว เพราะช่ัวคราวดวยกําลัง สมาธิคือแรงสงของสติ  แรงสงของสติคือคํา 
บริกรรม มันอยูของมันได แตถึงจะมีแรงสงแคไหน พอหมดแรงสง มันจะอยูไดไหม 
ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ สมาธิเกิดจากการมีสติควบคุมเราเอง ตอนนี้ปจจุบันนี้ สมาธิ 
ควบคุมตัวเองกลับมาที่ตัวจิต แตถาเราใชของเรา  เราก็ใชพลังงานของจิต 

มันมีนะ ลูกศิษยเขาเปนหัวหนาฝายวิจัยของโรงพยาบาลศิริราช เขาเปนหัวหนา 
โครงการวิจัยวาสมองคิดไดอยางไร แลวก็ทําไปจนตัน เขาบวชพระแลวมาหาเรา
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“หลวงพอ ผมเปนหัวหนาโครงการทําวิจัย”  เขาบอกช่ือเขาดวย 

“แลวตอนนี้ผมวิจัยไปแลวมันตัน”  ตันเพราะอะไร 

“เพราะวาสมองมันเปนสสาร มันเปนวัตถุ แลวมันคิดไมได แลวมันมีความคิดมา 
ไดอยางไร”

เราบอกวามันเปนไปไมได  เราบอกวาสมองมันเปนธาตุ มันเปนสสาร เปนธาตุ 
อันหนึ่ง แลวธาตุนี้มันยังใชพลังงานของตัวเองไมไดเลย แตมันกึ่ง กึ่งวาธาตุ อันนี้ตองใช 
จิตตองมีพลังงาน ถาไมมีจิตไมมีพลังงาน  ไอเครื่องกลอันนี้มันทํางานไมไดหรอก 
เครื่องกลอันนี้ถาไมมีตัวจิตมันก็ทํางานไมได 

ทีนี้มันกึ่ง กึ่งหมายความวา คําวาสมองนี้ เราเกิดมาเปนมนุษยใชไหม มีสมองเปน 
ศูนยประสาทควบคุมรางกายเรา แลวไวมาก คิดยกมือนี่ ปบ! คําสั่งทุกอยางที่ขยับนี่ 
สมองสั่งหมดนะ แลวมันสั่งอยางไร  กูไมรูวามันสั่งอยางไร  มันเร็วขนาดไหน  พอมัน 
เร็วอยางนี้  ศูนยประสาทมันควบคุมเรา แลวศูนยประสาทนี่คือความจํา สมองสวนไหน 
คือสวนบังคับบัญชา มึงจําอะไรมาละ แลวพูดถึงถามันดับหมดเลย ไมไดใชอะไรเลย 
แลวจิตมันยังคิดไดอยางไร 

เราถึงบอกวามันกึ่ง หมายถึงวา มันเปนสภาวะของมนุษย ถาเปนสภาวะของ 
เทวดา เทวดานี้ไมมีรางกาย เปนกายทิพย แลวเขาคิดกันอยางไร เขาทํากันอยางไร เราถึง 
บอกวา จิตนี่มันเปนมาตรฐานที่วา มันจะอยูในสถานที่ใดก็ตองมีจิต ถาไมมีจิตมันก็ไมมี 
สิ่งที่มีชีวิต จิตเปนสิ่งที่มีชีวิตที่มันจะเคลื่อนไปในวัฏฏะ พอเคลื่อนไปในวัฏฏะ แลวใน 
รางกายเราทําไมมีเซลลละ ทําไมมีเม็ดเลือดละ นี่อะไร  ภูตรูป-มหาภูตรูป รูปใหญรูปเล็ก 
มันอาศัยเกิดในรางกายเราอีก ทีนี้มันก็อาศัยในนี้อีก 

ทีนี้พอพูดถึงสมองนะ พออธิบายใหเขาฟง เขาบอกวาเขาอยากเห็นจิตวิญญาณ 
เพราะเขาทําวิจัยเรื่องของวิทยาศาสตรแลวมันจบไมได  เขาก็มานั่งภาวนาใหญ 
ภาวนาหลายวันอยางไรก็  ไมเห็น...อด! ทางวิทยาศาสตรเขาจะพิสูจนตรงนี้กันไง 

พออยางนี้ปบ คําวาอัพยากฤตนี่ ดวยความคิดของเรา อัพยากฤตมันไมใหทุกข 
ไมใหโทษกับใคร  พออัพยากฤตมันเปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งที่ไมใหโทษกับใคร ไมใหคุณกับ



อัพยากฤต  ๖ 

ใคร มันควรจะเปนกลางโดยคุณสมบัติ แตความจริงมันไมใช  มันเปนกระบวนการของ 
จิต 

ดูสิ พวกเรานั่งกันอยูนี่ ปวดเมื่อยหมดนะ ถานั่งอยูนี้จะปวดเมื่อยตายเลย แลวทํา 
อยางไรจะไมปวดละ โดยธรรมชาติของมัน อิริยาบถ เห็นไหม พลังงานของมัน เพราะ 
พลังงานของจิต คือจิต กระบวนการของมัน  มันมีทุกขมีสุข ถามันมีทุกขอยูตลอดเวลา 
มันก็ไมไหว มีสุขตลอดก็ไมได มันก็มีอัพยากฤต คือมันปลอยวางโดยธรรมชาติของมัน 
เองเหมือนกัน ธรรมชาติของมัน มันอยูกลางได แตอยูกลางอยางนี้ อยูกลางดวย 
กระบวนการของมัน  พระพุทธเจาบัญญัติไวแลว 

ทีนี้ถาในการปฏิบัติ  ไอพวกนี้ใชไมไดหมดเลยนะ เพราะนี่เปนกระบวนการของ 
มันใชไหม กระบวนการคือสัญชาตญาณการเคลื่อนไหวของจิต แตพระพุทธเจาบอกวา 
ธรรมะคือการสวนกระแส สมาธิไมใชอุเบกขานะโวย! สมาธิคือสมาธิ คราวนี้เขาสอน 
กันวา จิตคือธรรมดา ธรรมดา มึงจะตายดวยธรรมดา มึงจะไมมีอะไรติดมือมึงไปเลย 
โดยความเปนธรรมดา 

เพราะจิตมันเปนอยางนั้นอยูแลว และมันเอากระบวนการของมัน คืองานรูทีน 
งานประจําของมันมาเสนอเรา แลวเราจะตองทํางานที่ควบคุมมัน เราเปนฝายบริหารใช 
ไหม แลวมีหนาที่บอกวา บริหารมันทําอยางนี้ “เฮย กูคุมนโยบายนะ กูจะสั่งใหองคกรนี้ 
มันเคลื่อนไหวไปอีกแนวทางหนึ่ง ไมใชกระบวนการที่มึงทํากันอยูนี้” แตที่เขาสอนกัน 
เขาบอกวาเขาดูจิต เราบอกวาพัฒนาการของจิตมันเปนอยางนี้ กระบวนการของมันเปน 
อยางนี้ แลวมึงเอากระบวนการของมันมาสอนกัน  พระพุทธเจาไมไดสอนอยางนี้โวย! 
พระพุทธเจาไมสอนอยางนี้หรอก 

อันนี้ถึงบอกวาเปนอัพยากฤต เราจะบอกวา  เวลาปฏิบัติไปนี้ มันจะมีขั้นตอน 
ของจิต คือวา มิติของความคิดมันมีอยู ๔ ระดับ โสดาบัน สกิทาคามี  อนาคามี อรหันต 
มิติของความคิดที่ลึกตื้นนี้มี ๔ ระดับ  พอปฏิบัติไป ความที่เราอยูในระดับไหน  จิตของ 
เราไปอยูในระดับไหน  เหมือนกับตําแหนงหนาที่การงานของเรารับผิดชอบระดับไหน 
เราก็ตองรับผิดชอบบริหารจัดการในหนาที่การงานของเรา



อัพยากฤต ๗ 

ในโสดาบัน ในสกิทาคามี  ในอนาคามี  ความรับผิดชอบมันหลากหลาย  มัน 
ละเอียดลึกซึ้งมาก พอลึกซึ้งมาก  มันมีความตึงเครียดขนาดไหน  เพราะมันเปนอัพยาก 
ฤตของมัน เห็นไหม เราจะบอกวาอัพยากฤตนี้ ในขั้นของแตละขั้นมันก็ละเอียดลึงซึ้ง 
ตางกัน แตทีนี้คนที่มันไมเคยปฏิบัติ หรือปฏิบัติโดยความคิดของเราที่เปนวิทยาศาสตร 
มันก็คิดวาอัพยากฤตก็คืออัพยากฤตไง มันคิดวาเวทนาก็คือเวทนา ทีนี้พอครูบาอาจารย 
ของเราที่ปฏิบัติจะบอกวา มันจะมีเวทนานอก เวทนาใน เวทนาในเวทนา 

เขาก็บอกวานี่เปนโวหาร พูดเปนโวหาร ไมมีตัวตน 

ก็มึงไมเคยปฏิบัตินะสิ ลองถามึงมาปฏิบัติแลวสิ 

แลวเขาก็บอกวาเปนโวหาร กายนอก กายใน กายในกาย โอโฮ! 

คนพูดอยางนี้แสดงวาเขาไมเคยรูเคยเห็นสิ่งอะไรที่เปนความจริงของเขาเลย 

ถาเรารูเห็นเรื่องในบานของเรา  เรื่องในจิตของเรา เรื่องในบานของเรา เราก็คิดวา 
เปนความลับนะ แตถาในการปฏิบัตินะ จากใจดวงหนึ่งสูใจดวงหนึ่ง ในความเปนอยู 
เห็นไหม ในบานของเรา  จะเปนบานในภูมิภาคใด บานรูปทรงใด บานก็คือที่พักอาศัย 
แลวเราก็ตองมีปจจัยเครื่องอาศัยในบานของเราที่เราตองใชในชีวิตประจําวันของเรา มัน 
ก็คืออันเดียวกันนั่นละ  รูปแบบจะทรงไหน จะรูปแบบใดก็คือบานพักอาศัย 

ถามันเขาใจกระบวนการของจิตแลวนะ จากจิตดวงหนึ่งสูจิตดวงหนึ่ง ไมมี 
ความลับหรอก แลวไมมีจิตดวงใดจะแปลกประหลาดกวาจิตดวงอื่น  ไมมี! เพราะ 
อริยสัจมีอันเดียว อริยสัจมีหนึ่งเดียว ถาพูดถึงอริยสัจมันตองเปนความจริง ตองเปนอัน 
เดียวกัน ไมมีแตกตาง เพียงแตวา ยอนกลับมาที่บานอีกละ 

อาว ก็ของผมไมใชบาน ของผมเปนคอนโดมิเนียมมันซอนๆๆๆ กันอยู  มันไมใช 
บาน 

อาว ไมใชบาน มันก็บานสวนรวมโวย! หองใครก็หองมันสิ 

คือตอนนี้คนมันจะแถ เราฟงคํานี้แลวเรารับไมได ธรรมะอยางนี้พระพุทธเจา 
สอนไวแลวสังคมลืมไป มีพวกเราคณะหนึ่งรื้อคนขึ้นมาเจอ โอโฮ มึงเกงขนาดนั้นเชียว



อัพยากฤต ๘ 

หรือวะ! ใครๆ ก็บอกวา พระพุทธเจาสอนไวหมดแลว แตไมมีใครรูใครเห็น เขาลืมกัน 
ไป มองขามกันไป เดี๋ยวนี้เรามาคนมาเจอ 

มันดูถูกไมไดนะ ๒,๕๐๐ กวาปนี่ กี่ชั่วอายุคน บางคนบอกวาโลกจะแตกนะ เรา 
บอกวาไมหรอก ๕,๐๐๐ ป พอ ๕,๐๐๐ ปแลว อีก ๒,๔๐๐ กวาป อยางเราก็ ๑๐๐ ป ก็อีก 
๒๕ ช่ัวอายุคน อีก ๒๔- ๒๕ รุนนะ แลวนี่ จาก พ.ศ. ๑ มาถึง พ.ศ. ๒๕๕๒  นี่มันกี่ช่ัว 
อายุคน แลวไมมีนักปราชญเลยหรือ ไมมีนักปราชญที่จะมารื้อคน มึงจะมาเกงคนเดียว 
เลยหรือ นี่พูดถึงเวลาเขาสอนกันนะ 

คําวาอัพยากฤตนี้ มันเปนกลาง ตามศัพทมันเปนอยางนั้น แลวอัพยากฤตนี้ เวลา 
เราภาวนา คนภาวนาจะเห็นชัดมากเลย อยางเชนถาเราภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ 
แลวมันเกิดความเจ็บปวดมาก ถาสติเราดีนะ เวลามันลงนะ ความเจ็บปวดจะหายหมดเลย 
จิตนิ่งหมดเลย เห็นไหม นี่เขาเรียกวาสุขเวทนา แลวเวลาเรานั่งไป มันจะปวดมากเลย 
โอโฮ ปวด นี่คือทุกขเวทนา ทีนี้เรา พุทโธ พุทโธ สติเราพรอม สติเราดีมากเลย แตมันจะ 
ปวดมันก็ไมใช มันจะปลอยมันก็ไมเชิง ไอวาจะปลอยวาง มันก็ไมวางนะ ไอวาจะปวด 
มันก็ไมปวด มันชาๆ อยู “นี่อัพยากฤต”  ชัดมากเลย อยางนี้ฝายปฏิบัติเราเรียกวา “เวทนา 
สักแตวาเวทนา” 

สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  เวทนาสักแตวาเวทนา คือเวทนามันสักแตวา แตจิตมันไม 
รับรูไง จิตมันรูสึกตัวของมันอยู แตเวทนามันก็แสดงตัวมันอยู แตเพราะจิตนี้มีกําลังไม 
พอ มันไมสามารถปลอยได มันจะชานะ เหมือนกับวาเราโดนวางยาชา มันชาหมดเลยนะ 
ชาอยู  รูอยูวาชาเฉยๆ ไมรูวาเจ็บไมรูวาปวด แลวก็ไมรูวาสุขดวยนะ ไมรูวาปลอยวาง 
ดวย ชาอยูอยางนั้น เวทนาสักแตวาเวทนา นี่อัพยากฤต...อัพยากฤตในภาคปฏิบัติเลย 

โยม๑ : ถาอยางนั้น  เวลาเราเขาสมาธิจนไมหายใจเลย แลวเรารูวาเรายังเขาสมาธิอยูตรง 
นั้น อยางนี้คืออะไร 

หลวงพอ :  ถาพูดถึงอยางนี้ เวลาเราพูดแลวมีคนเอาซีดีของเราไปฟง แลวก็ไปโพสต 
ในเว็บไซตกัน เขาบอกวา หลวงพอสงบวาอยางนั้น หลวงพอสงบวาอยางนี้ไง  หลวงพอ 
สงบวาสมหลน หลวงพอสงบวามันเปนการฟลุก  เพราะอะไร เพราะพอโยมปฏิบัติไป 
แลวนี้  เหมือนแบบวาเรายังไมรูครบวงจรของมัน เราก็อธิบายไมถูก



อัพยากฤต  ๙ 

ถาพูดถึงอยางนี้ มันเริ่มตนขึ้นมาจากกําหนดลมหายใจ  อานาปานสติ  กําหนดลม 
หายใจเขา กําหนดลมหายใจออก  พอกําหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ ถามันละเอียดเขามา 
เรื่อยๆ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ ละเอียดเขาไปเรื่อยๆ นะ  ทีนี้คนมันไมเขาใจ แลวคนมัน 
เรียนลัดกัน ทุกคนอยากสะดวก อยากเรียนลัด มีพระมาหาเยอะมากเลย บอกวาภาวนา 
แลวลมหายใจตองหาย ตามหลักของมันจริงๆ แลวนี้ ลมหายใจมันตองหาย แตเรารูอยู 
เพราะเราเคยปฏิบัติมา ถาบอกวาลมหายใจตองหายนี่นะ คนปฏิบัติ ๙๐ เปอรเซ็นตจะผิด 
หมดเลย มันผิดเพราะอะไร ผิดเพราะวามันตั้งใจจะใหหายไง 

โยม๑ :  อยางนี้มันไมหายแน 

หลวงพอ :  ใช  มันหายดวยการที่เราสราง “ความหาย” ขึ้นมาไง 

โยม๑ :  จริงๆแลวถาหายคือมันตองหายทุกอยาง 

หลวงพอ :  มันไมหาย เขาบอกวาลมหายใจตองหาย เราโตแยงเขากลับวา ลมหายใจ 
หายไมได แตถึงที่สุดแลวมันจะหายเอง มันหาย  แตหายนี่นะ เพราะเราเคยปฏิบัติมาไง 
๙๐ เปอรเซ็นตถาบอกลมหายใจตองหายนะ ๙๐ เปอรเซ็นตผิดหมดเลย เพราะอะไรรูไหม 
พอลมหายใจเขา ลมหายใจออก แลวจางไปเรื่อยๆ  คือมันไปคลายสติไง เหมือนเราตั้งใจ 
ทํางาน เราตั้งใจ ถาเราจับของเรามั่นคงนี้งานจะเสร็จ แตถาเขาบอกวา งานนี้เวลาเสร็จ 
แลวจะไมมีอะไรเลยนะ  เราก็จะปดมันทิ้งไปเลย เราก็ไมไดทํางานอะไรเลย ทีนี้พอบอก 
วาจะตองหายใชไหม มันก็ไมรับรูไง สติไมรับรู ความรูสึกไมรับรู ของมันมีอยูแตเราไม 
รับรู  มันหายโดยแบบไมรับรู เพราะหายแบบไมรับรูกับหายตามขอเท็จจริงมันตางกัน 
หายแบบไมรับรู มันตั้งอยูนี่ เราไมรับรู มันก็คือไมมี แตถาเรายอยสลายมันจนมันหายไป 
การยอยสลายหายไปตอหนาเรา กับการนั่งอยูตอหนาชัดๆ อยางนี้ แตมันบอกวาหาย มัน 
ไมรับรู 

ถากําหนดลมหายใจ  แลวเขาบอกวาลมหายใจหาย เราบอกเลยวา ไมหาย! หาย 
ไมได พอหายไมไดปบ เขาก็ตองตั้งใจ ตั้งใจกําหนดเลย ตั้งใจพุทโธ พุทโธ หรือกําหนด 
ลมไปเรื่อยๆ ถึงที่สุดนะ มันจะละเอียดเขามา ละเอียดเขามา จากความรับรูนี้ แลวมัน 
มีขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ มันละเอียดเขามา ละเอียดเขามา จนลมหายใจ 
มันเริ่มจางลง ทุกคนจะตกใจ โดยสามัญสํานึกทุกคนจะตกใจ สะดุงวา “เอะ! เราไมเปน
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อะไรหรือ เราจะเปนอะไรกันไหม” เพราะลมหายใจไมมี  พอมันตกใจปุบ นี่จิตมัน 
ละเอียดเขาไป ลมหายใจไมมีหาย ธรรมชาติของมันมีของมันอยู แตจิตของเราละเอียด 
เขามา 

ทางมหายานเขาบอกวา เวลาจิตมันสงบเขามา  เขาเปรียบเทียบวาจิตกับกาย 
เหมือนกลวย เวลาปอกกลวยเห็นไหม เปลือกกลวยกับกลวยมันคนละอันกัน เปลือก 
กลวยนี้เหมือนกับรางกาย เนื้อกลวยคือตัวจิต เขาปอกกลวยได เขาแยกจิตของเขาได 

สมาธิก็เหมือนกัน เวลาทําสมาธิ กําหนดลมหายใจเขาไปนี้ มันจะละเอียดเขาไป 
พอมันจะปอกเปลือกกลวยทุกคนมันจะสะเทือน มันจะสะดุง  ทุกคนพอสะดุงแลว “ไม 
ตายหรือ  ไมเปนอะไรหรือ”  มันจะทําใหจิตที่มันกําลังจะสงบเขาไปนี้ มันรับรูออกมา 
ความละเอียดของจิตเหมือนตะกอนน้ํา น้ํามีตะกอนพอตะกอนมันลงกนแกวน้ํามนัจะใส 
ขึ้นมา 

จิต เวลารับรู ก็เหมือนกับตะกอนกับน้ําที่เขากวนใหมันขุน จิตกับกายรับรูดวยกนั 
หมดเลย  ทีนี้พอตะกอนมันเริ่มนอนกนไป ความรับรูมันจะไมมี มันจะมีความขัดแยงกับ 
ธรรมชาติ พอขัดแยง โดยสามัญสํานึกของจิตมันตองตกใจเปนธรรมดา  “เอะ! กูไมบา 
หรือ กูไมแปลกประหลาดกวาคนอื่นหรือ กูจะไมเปนอยางอื่นหรือ” มันจะตกใจโดย 
สัญชาตญาณ เพราะถาคนไมเคยฝก พูดอยางไร ฟงอยางไร อัดเทปไวเลย แลวพอไปเจอ 
เขาก็ตกใจ มันเปนปจจัตตัง มันเปนความรูเฉพาะตน เอ็งจะศึกษามาขนาดไหน เอ็งจดไว 
เลย สักไวในสมองเลยนะ หามเผลอ  หามกลัวนะ  แตมันก็กลัว ไมมีทาง! 

ทีนี้พอมันจะหดเขามาขนาดไหน  เราก็ตองมีสติ สติทันมัน สติทันมัน  เวลาสติ 
ทันมัน  “ไมเปนไร เชิญเลย ตามสบายเลย”  แลวมันจะละเอียดเขามา ละเอียดเขามา 
ละเอียดเขามาจนดับหมดเลย พอดับหมดเลยนี่  ดับนะ! สักแตวารู  หลวงตาพูดบอย 
วา ถาจิตของใครไมเคยรวมใหญ จะไมรูจัก  คําวารวมใหญ รวมใหญนี่ ที่เขาบอกวา 
สมาธิไมเปนประโยชน 

เงินลานมันมีประโยชนไหม ถาสมาธิไมมีประโยชน เงินลานก็เอามาใหกูสิ สมาธิ 
คือตนทุน ถาไมมีสมาธิ ปญญาก็เกิดไมได ปญญาที่เขาเกิดกันอยูในปจจุบันนี้เรียกวา



อัพยากฤต  ๑๑ 

โลกียปญญา คือกูยืมเขามาใช เงินที่เรากูยืมเขามา กับเงินของเรามันตางกันนะ เงินของ 
เรานี้มันไมมีดอกเบี้ย แตถาเอ็งกูยืมเขามานะ หนึ่งก็ดอกเบี้ย สองเขาเอาคืนไดตลอดเวลา 

เราไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจามานี้ คือกูยืมมาทั้งนั้นเลย ปญญาที่คิดอยูนี่ 
คิดโดยธรรมชาติของเรา คิดโดยกิเลสของเรา นั่นคือกูยืมมาทั้งหมด แตถาจิตสงบขึ้นมา 
เห็นไหม อิสรภาพเกิดละ 

มันจะมีอาการที่วา ถามันเปนพุทโธมันจะวูบ! มันจะมีอาการ อาการเขา เริ่มตน 
ทุกคนจะมีหมด เหมือนเราไมเคยกินอาหารที่อรอยแลวมีคนปรารถนาดีเอาอาหารเลิศรส 
มาใหเรากิน  เราจะติดใจไหม ก็ติดใจมากเลย ของที่เราไมเคยกิน ของที่เราไมเคยเห็น พอ 
กินแลว มันก็อยากได อยากกินอีก พออยากกินอีก แลวมาปฏิบัตินี่จะแสนยากเลย ดวย 
ความอยากไดอันนั้น เขาเอาอาหารมาใหกิน แตคราวนี้เราจะตองทําอาหารกินเอง เขาเอา 
มาใหกับเราทํากินเอง มันตางกันเยอะเลย  เราทํากินเองนี้จะทําอยางไร แลวตองทํากิน 
เอง  หาอาหารกินเอง  จนสามารถหาอาหารมาปรุงใหกินไดตลอดเวลา สมาธิจะไมมี 
เสื่อมเลย พอไมเสื่อมปบ แลวมันออกรู  ออกรูในกาย  เวทนา  จิต  ธรรม ออกรูโดย 
สัมมาสมาธิ

ในปจจุบันนี้ เราไมมีสมาธิ  เราใชปญญากัน ปญญาที่กูยืมมา เรียกวาโลกียปญญา 
ปญญาอยางนี้คือ ปญญาเกิดจากกิเลส การศึกษานะ โทษนะ เมื่อกอนมีลูกศิษยมาจากจุฬา 
ฯ มาหาเรา เขาบอกวา “หลวงพอ เดี๋ยวนี้นะ พุทโธ พุทโธ เขาเลิกใชกันหมดแลว เขาใช 
ปญญาเลย  ปญญาวิปสสนาสายตรง  เดี๋ยวนี้ใชปญญากันหมดเลย” เราถามกลับเลยวา 
พวกมึงเรียนมาจากไหน จบจากอเมริกาบาง จบในเมืองไทยบาง จบจากตะวันตกมานี่ 
เขามีศาสนาพุทธไหม เขามีพระพุทธเจาไหม ปญญาอยางมึงนี่เรียนกับหมาก็ไดใชไหม! 
เรียนกับใครก็ได ปญญาอยางพวกมึงนะ ปญญาอยางนี้พระพุทธเจาไมปรารถนาโวย! อัน 
นี้เขาเรียกวิชาชีพ  ศาสตราจารย  ดอกเตอรตางๆ นี้ มันเปนวิชาชีพ มันเปนปญญาที่ 
ประกอบสัมมาอาชีวะ แตปญญาที่พระพุทธเจาตองการคือปญญาที่ เกิดจากสมาธิ 
เพราะสมาธิเกิดจากเรา อวิชชา ตัณหา  ความทะยานอยากอยูที่ใจของเรา  ปญญาที่เปน 
มรรคญาณในหัวใจ  มรรคญาณที่มันจะเขาไปชําระกิเลส  ปญญาอยางที่เราใชกันอยู 
ทั้งหมดนี้มันฆากิเลสไมได  เพราะมันเปนปญญาของกิเลส มันเปนปญญาที่เราศึกษามา 
เราคิดมา เกิดจากตัวตนของเรา เกิดจากอวิชชา อวิชชาคือตัวตน ภพคือปฏิสนธิจิต  ทุก
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คนช่ืออะไร นาย ก นาย ข นาย ง ไปเปลี่ยนช่ือที่เขตก็จบแลว ถาจะแกสัญชาติ มึงโอน 
สัญชาติมันก็จบแลว 

แกภพแกชาติ  มันตองแกที่ความรูสึก ความรูสึกเปนรูป ความคิดเปนนาม เพราะ 
มีรูป มีรูปคือตัวจิต เพราะมีความคิด  นาม  ความคิดมันพรอง พอพรอง มันวาง วางมันก็ 
หมุนไป ความคิดก็ไมรูจัก  ความคิดนะ  นามก็ไมรูจัก  รูปก็ไมรูจัก แตเสือกรูจักธรรมะ 
นะ  ปากนี่แจวๆๆ เลย ตัวเองยังไมรูจักตัวเองเลย  บัญชีไมมี  บอกใหเอาเงินเขาบัญชี 
จะโอนใหอยางไร  ก็มึงไมเปดบัญชี  มึงไมเอาเลขบัญชีมาใหกูนะ  อาว! มึงจะใหกู 
โอน มึงก็เอาเลขบัญชีมาสิ บอกใหโอนเงินมา แลวกูจะโอนใหใครละ  กูก็เผาทิ้งไง  กูจะ 
โอนใหมึง  กงเตกไง! กูจะสงวิญญาณไปใหมึง กูจะเผาไปให 

มึงจะใหโอนเงินให มึงก็บอกเลขบัญชีกูมาสิ...จิตอยูไหน?  จิตมึงอยูไหน? 
พูดนะปากเปยกปากแฉะ พูดมาจากใคร ใครเปนคนพูดออกมา แลวตัวเราอยูไหนช้ีมา... 
ไมมี...หัวใจเปนของเรานะ พอหัวใจมันตีบตันนะ ตัดมันทิ้งเลย เปลี่ยนหัวใจใหม ตับ 
ของเรา ไตของเรา พอมันเสียตัดทิ้งเลย 

แลวตัวตนมันอยูที่ไหน ถาไมเห็นสมาธิ ไมเห็นจิต จะไมเห็นเรา  ถาจิตสงบนะ 
ออ! นี่รื้อภพรื้อชาติ แกภพแกชาติ ที่รื้อที่แกอยูที่ไหน?  ที่รื้อที่แกภพชาติอยูที่ไหน?  ทุก 
คนมานี่แลวกลับบานหมดใชไหม กลับบานหมด นี่ยังมีบานที่อาศัย แลวจิตอยูไหน? มึง 
มาจากไหน? 

เราถามบอยนะ เวลาใครมา แลวมึงเกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากพอแม เราจะพูด 
บอยนะ คนเรานี้เกิดมาจากไข  เห็นไหม  สเปรมของพอ ปฏิสนธิจิต โทษนะ...ผูหญิง 
เวลาประจําเดือนขับทิ้ง  ไขทั้งนั้น ทําไมไมเกิดเปนคนละ มันเปนธรรมชาตินะ คนเรานี่ 
เกิดมาจากกรรม ปฏิสนธิจิต  จิตวิญญาณที่มันมีอยู  มันมีอวิชชา  มันมีแรงขับของมัน 
อยู  มันจะตองไปตามธรรมชาติของมัน  พอแมเขาก็มีชีวิตความเปนอยูตามธรรมชาติ 
ของเขา แลวปฏิสนธิจิตมันมา...ปฏิสนธิ เห็นไหม  ดูเขาทํากิฟททําโคลนนิ่งสิ  เขา 
ตองเอานิวเคลียสของไขมา แลวถาไมมีปฏิสนธิจิตก็เกิดเปนสิ่งมีชีวิตไมได เพราะในสิ่ง 
ที่มีชีวิตของไข ของตางๆ มันก็มีสิ่งมีชีวิตช่ัวคราว สเปรมมีชีวิตกี่ช่ัวโมง มันมีชีวิตของ 
มันอยู แตพอมันปฏิสนธิ มันมีปฏิสนธิจิตเขามา เห็นไหม  เขาทํากิฟทกัน เพราะการเกิด
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เกิดในไข เกิดในน้ําคร่ํา เกิดเปนโอปปาติกะ เกิดในครรภ กําเนิด ๔  อาหารในวัฏฏะ ๔ 
กวฬิงการาหาร วิญญาณาหาร ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร  การเกิดมีชีวิตก็ตองมี 
อาหารเพื่อดํารงชีวิตนั้นไป 

ชีวิตนี้จะหมุนไปอยางไรในวัฏฏะ แลวเวลาเกิดอะไรมาเกิด กรรมพาจิตดวงนี้มา 
เกิด  แตเพราะมีสายบุญสายกรรม มีเวรมีกรรมตอกัน พอแมมีบุญกุศล มีสิ่งที่เปนกุศล มี 
อํานาจวาสนา  จิตวิญญาณที่จะมาเกิดตองบาลานซกัน คือจิตวิญญาณนี้จะตองมีอํานาจ 
วาสนา แลวเกิดในพอแมที่มีอํานาจวาสนา เกิดมาสุขสบาย  พอแมขี้ทุกขขี้ยาก จิต 
วิญญาณที่จะมาเกิดก็ตองบาลานซกัน เพราะอะไร เพราะทําบุญกุศลมา เกิดเปนมนุษยนี่ 
เปนอริยทรัพยนะ การเกิดเปนมนุษยนี่แสนยากเลย ทีนี้พอไดเกิดเปนมนุษย  ขนาดไดมา 
เกิดแลวนะ แตก็ยังเกิดกับพอแมขี้ทุกขขี้ยาก  มีลูกเปนแพเลย  แตคนมั่งมีศรีสุขนี้ตอง 
ทํากิฟทนะ  หาลูกยากฉิบหายเลย!  จะบอกวา จิตวิญญาณที่จะมาเกิดกับจิตดีๆ เพราะ 
บุญกุศลตองบาลานซ ตองทําดีมา แมแตเกิดเปนมนุษยนี้  พระพุทธเจาถึงบอกไง คนเรา 
ไมไดดีเพราะการเกิด ไมไดดีเพราะชาติตระกูล ไมไดดีเพราะทรัพยสมบัติ มันดีที่ตัวของ 
มัน ทําดีทําช่ัวในตัวของมัน 

ฉะนั้น  พระอรหันตสมัยพุทธกาล เห็นไหม พระสีวลีโคตรรวยเลย ไปอยูที่ไหน 
มีแตคนจะถวายอยางเดียว แตมีพระอรหันตอยูองคหนึ่งไมเคยกินขาวอิ่มเลย  เรื่องพระสี 
วลี พระพุทธเจาบอกไวในพระไตรปฎก เห็นไหม เขาจะทําบุญกันที่ไหนเขาจะเชิญพระ 
สีวลีเปนประธานตลอด  เขาเปนคนดีมาก คนทําบุญที่ไหนเขาจะเปนหัวหนา จะ 
ชวยเหลือตลอด  เขาจะเสียสละตลอดเลย พอเขาเกิดตายไปตามธรรมชาติของเขา  แลว 
ก็มาเกิดเปนพระสีวลี พอบวชแลวนะ โอโฮ ใครๆ ก็จะถวายแตพระสีวลี แลวพระ 
อรหันตดวยกันที่ไมมีจะกินก็เยอะแยะไป ในพระไตรปฎกมีจริงๆ นะ พระอรหันตนี่ 
แหละแตไมมีจะกิน เพราะเขาไมไดทําของเขามา เขาสรางบุญอยางอื่นไง  อยางเรานี่เปน 
คนดีไหม  กูดี กูทําดีอยูแลว แตกูไมใหใครนะ ของกูดี แตกูไมใหใคร กูใหกูคนเดียว ของ 
ดีไมใหใครเลย ก็ดี ถือวาเปนคนดีไป แตถึงเวลาแลว ก็ไมมีใครมาสนใจมึงเหมือนกัน แต 
ความดีของเราก็คือความดีของเราไง นี่การทําดีมันหลากหลาย ทีนี้สิ่งที่มันทํางายที่สุด 
สิ่งที่มันเห็นงายที่สุด คือการเสียสละ เห็นไหม ถาเราเสียสละแลว  สังคมจะรมเย็นเปน 
สุขจากการเสียสละของเรา ถาเราเสียสละแลว ใครจะวาโงหรือใครจะวาฉลาด นั่นก็เปน
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ที่มุมมองของคน ไมใชวาเราทําดีแลวนะ ใครก็จะบอกวา โอโฮ! ดี๊ดี คนดีนี่โดนดาเยอะ 
ฉิบหายเลย  พระพุทธเจานี้  เขายังจางคนมาดาเลย มึงวาคนดีที่ไหนโลกเขาจะไมติเตียน 
วะ คนดีนี่แหละเขาอัดกันเต็มที่เลย แตคนช่ัวไมเปนไรนะ คนช่ัวมันก็ทุจริตของมัน แต 
เราก็ทําดีของเรา 

นี่พูดถึงเวลาถาจิตมันจะลงนั้น มันลงของมันอยางไร มันสักแตวานะ แลวมันสัก 
แตวานี่ คําวาสักแตวานี้  ถาคนไมเปนพูด มันจะบอกวา “ไมมี สักแตวานี่ ไมมีอะไรเลย 
ไมมี สักแตวาเฉยๆ” แตถาคนทําเปนนะ “สักแตวา” นี้กวาจะไดมานะเกือบตาย! กวาจิต 
มันจะปลอยใหมันอยูเปนธรรมชาติของมัน  “สักแตวา” กวาจะไดมานะ ทุมเทขนาดไหน 
ฉะนั้น พระจะบอกวา นูนก็สักแตวา นี่ก็สักแตวา มันสักแตวาที่ปากมึงพูดไง สักแตวา 
แตใจมันจะเอาของเขานะ 

ถามันสักแตวานี่ คนที่สักแตวาไดนะจะนิ่งมาก เพราะอะไรรูไหม เพราะกวาจะ 
ไดอยางนี้มานะ เราตองทุมเทมาขนาดไหน พอทุมเทมาแลว อยางเราทุมเทมาแลวพอได 
สมบัติมาแลว สมบัติอันนี้มันไดมายาก ฉะนั้น ของขางนอกนะ โทษนะไรคาหมดเลย... 
ไรคา เพราะอะไรรูไหม เพราะเราก็ผานสมบัติอยางนี้มาแลว เราก็หาอยางนี้ได เราก็ทํา 
ของเราได แตอันนี้สิที่เราทํายาก พอทํายากแลว เราจะรักษามันอยางไร  มันสักแตวาโดย 
ใจมันไมเอา “สักแตวา” 

แตคําวาสักแตวาของเขานะ “สักแตวา สักแตวา สักแตวานะ สักแตวา” 

มันคนละสักแตวา ถาสักแตวาโดยความเปนจริงนะ มันสักแตวาจริงๆ แตสักแต 
วาแตปากนี่มันคนละเรื่องกัน เราดูออก เราเขาใจได ธรรมะจะรูไดตอเมื่อพูดออกมา ศีล 
จะรูไดตอเมื่อเราอยูคลุกคลีกัน  ๒ คนผัวเมียในบานจะรูเลยนิสัย ๒ คนเปนอยางไร ยิ่ง 
พอแมกับลูกนี้ โอโฮ รูไสรูพุงหมดเลย ศีลจะรูได อยางพระที่อยูดวยกัน ๑๐ ป ๒๐ปนี่ไง 
ครูบาอาจารยอยูดวยกันมาเปน ๑๐ ป ๒๐ ป จะรูไดหมดแหละ ไอนี่มันศีลจริงหรือศีล 
ปลอม พระพุทธเจาบอกไวเลยนะ  ถาใครยังโกหกมดเท็จอยู แลวจะไมทําความช่ัวอยาง 
อื่น...ไมมี แลวคนอยูดวยกัน ๑๐ ป ๒๐ ป จะรูเลยวามึงโกหกหรือไมโกหก  ถาคนยัง 
กะลอนอยูนะ แลวจะไมทําความผิดอยางอื่น...ไมมี! 

โยม๑ :  ถานั่งสมาธิจนนิ่ง แลวก็ทิ้งลมหายใจเลยหรือเปลาคะ
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หลวงพอ :  หามทิ้ง นี่ไปทิ้ง  หามทิ้ง ลมหายใจ คําบริกรรมนี้เปนไมหก ไมหกจาก 
จิตปกติแลวมันจะเขาไปถึงจิตอีกมิติหนึ่ง 

โยม๑ :  คือมันเห็นลมหายใจของตัวเอง  แตวายังหายใจอยู 

หลวงพอ :  หายใจอยู  เห็น คําพูดนี่มันฟอง เวลาเขาถามปญหาเรานะ จริงๆ แลวเรา 
ไมตองตอบเลย  คําถามมันตอบอยู แตคนถามไมรู คําถามนี้เห็นไหม  เหมือนลมมันจะ 
ไมมีเลย แตมันมีอยู ถาคําวามีอยู นี่เรารูอยู  เรารูอยูแตเราบริหารมันไมเปน เรารูอยู แต 
เราทํามันไมเปน เราจัดการมันไมได 

โยม๑ :  ใช แลวมันก็ยิ่งนิ่งอยูคะ หลวงพอ 

หลวงพอ :  หลวงปูเจี๊ยะบอกวา ไมพอกิน แชอยูอยางนี้ไมพอกิน หลวงปูเจี๊ยะบอกวา 
แชอยูเฉยๆ 

โยม๑ :  อยางนี้แลวเราตองทําอยางไร 

หลวงพอ :  ก็ตั้งสติ จับลมชัดๆ  มันมีอยู  (ทําทาสูดลมหายใจ) ชัดๆ แลวเกาะไว 
เรื่อยๆ เกาะลมหายใจเขาไปเรื่อยๆ ลมหายใจนี้เกาะไวเลย จะใชคําบริกรรมหรืออานา 
ปานสติ ลมหายใจนี่มันสําคัญมาก  จิตของเรานี้มันเหมือนเด็กออน จะมีอายุมากอายุ 
นอยขนาดไหนนะ อายุ ๑๐๐ กวาปมาปฏิบัติใหมก็อนุบาลหมด แลวไมใชอนุบาล 
ธรรมดา เด็กๆ มาปฏิบัติก็จิตอนุบาล อนุบาลแตมันฝกงาย เพราะอนุบาลนี่ จิตมันยัง 
ไมไดซับขอมูลอะไรไวมาก แตถาอายุ ๑๑๐ ปมาปฏิบัติก็อนุบาล เพราะมันไมเคยปฏิบัติ 
แตอนุบาลนี่อนุบาลขี้โรคนะ เพราะ ๑๐๐ กวาปนี่ โอโฮ กูทุกขกูยากมาเยอะนะ มันฝงอยู 
ที่นี่ จะทําอะไรก็รูไปหมด  รูไปทุกอยางเลยนะ แตทําไมเปน 

จิตของผูฝกใหม จิตเปนอนุบาลหมด พอจิตเปนอนุบาลหมด  จิตที่หัดฝกใหม 
เห็นไหม เด็กที่มันยังเดินไมเปน กอนจะฝกใหเด็กเดินมันก็ตองมีราวใหเด็กเกาะไป หรือ 
มันมีไมหนุน เห็นไหม ใหเด็กจับแลวหัดเดินไป คําบริกรรมนี่คือราวที่เกาะนั้น คํา 
บริกรรม ลมหายใจ  มรณานุสติ  กสิณตางๆ นี้ เราเพงวัตถุใหจิตมันเกาะ
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ธรรมดาความคิดนี่มันเปนนามธรรมที่เราไมเห็นตัวมัน แลวความคิดจะเกิดขึ้นมา 
ไดอยางไร จิตเหมือนน้ํา น้ําถาใสเต็มแกว บางทีเราคิดวาแกวไมมีน้ําเลย เพราะมันใส ไม 
เห็นน้ํา พอเติมสีลงไปเราจะรูวามีน้ําทันทีเลย จิตมันเปนน้ําใส  มันไมรูตัวมันเองเลย 
แลวเราตองการจับมัน แลวพอจะจับมันปบนี่ แตเขาบอกวาไมเปนไรปลอยมันไปเลย ดู 
มันเฉยๆ มันจะเปนธรรมชาติ มันก็เหมือนเอาน้ําสาดเขาไปในอากาศ แลวมันจะเปน 
ธรรมชาติไหม มันก็ระเหยไปหมดเลย 

แตของเรานี่  ครูบาอาจารยเราไมสอนอยางนั้น ครูบาอาจารยเราสอนวาตองมีคํา 
บริกรรม  เห็นไหม ตองมีที่เกาะ พุทโธ พุทโธ พุทโธนี่ ธัมโม สังโฆนี่ มรณานุสตินี่ 
คิดถึงความตายนี่ เกาะหมด  พอมันเกาะขึ้นมานี้  มันเบื่อ  ถาบอกมันใหทําไปสบายๆ 
บอกอยูเฉยๆ สบายเลย อะไรก็สบายเลย  ใครมันก็ชอบ ถาเรามีครอบครัวนะ พอลูกเกิด 
มานะ ไมตองเรียนหนังสือ ลูกอยูสบายๆ เดี๋ยวลูกจะมีอาชีพเอง มันชอบไหม  เด็กตอน 
เอาไปโรงเรียนมันรองทุกคนนะ จิตถูกบังคับใหทํางานมันเบื่อทุกคนนะ 

แตมีคนบาคนหนึ่งมันมาเสนอ บอกวาไมตองทําอะไรเลย มันจะเปนเอง บอกเด็ก 
นี่นะไมตองเรียนหนังสือ เดี๋ยวเขาใหตําแหนง เขาใหมึงทํางานเอง ทีนี้ถาคําบริกรรมมัน 
ตองทํา เหมือนตองเรียน พุทโธ พุทโธนี้ตองเกาะ ถามีคําบริกรรมมันตองเกาะ เราเปรียบ 
เหมือนวาว ลองไปสนามหลวงสิ เห็นเขาเลนวาวไหม  วาวเขาขึ้นเห็นไหม เขามีเชือก มี 
ลม มีวาว มีคนนะ แตเราเห็นเขาเลนวาวนะ กูจะเลนวาวบาง จับวาวโยนขึ้นไปเลย อาว.. 
วาวขึ้นมา มันลอยไปแลวก็ตก  อาว วาวกูก็ลอย วาวกูก็ลอย วาวกูก็ขึ้น แลววาวกูก็ตก  นี่ 
ไง สบายๆ ก็สบาย แลวมึงไดอะไร วาวมึงขึ้นไหม วาวขึ้นหมายถึงวามีสตินะ ถามีสติ เรา 
จะรูสึกตัวเราเองหมด เราจะควบคุมบริหารจัดการไดหมด เขาแขงวาว เห็นไหม เขาเก็บ 
คะแนน เขาเอาวาวโฉบใสกัน เขาตอสูกัน เอาวาวขึ้น 

จิตของมึงมันเปนนามธรรม มึงไดเคลื่อนไหวอะไรบาง มึงไดทําอะไรของมึงบาง 
มันขัดแยงกับขอเท็จจริงหมด เพียงแตวามันไมมีใครโตแยง เพราะคนโตแยงไมมีกึ๋น 

การปฏิบัตินี้ จิตมีความรูสึกนะ แลวจะเอาความรูสึกทั้งหมดมาพูดเปนรูปธรรม 
ถามึงไมเปนนะ มึงพูดไมถูกหรอก ถามึงพูดไมเปนนะ คอนโดมิเนียม  เห็นไหม กูเปน 
สถาปนิกนะโวย! กูเขียนไดหมด แตคนไมเปนมันไมรูเรื่อง มันเอายอดขึ้นกอน เอา
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เสาเข็มช้ีไปบนฟานะ เอาตึกลงดินเลย เพราะอะไร เพราะมันไมเปน แลวถาคนเปนมันจะ 
พูดอยางนี้ คนที่จะพูดมันตองมีกึ๋น  บังเอิญ...คนมีกึ๋นมันนอยไง  ไอบานั่นมันก็เลย 
หลอกไปเรื่อยๆ “วางๆ วางๆ” 

มันไมมีคําบริกรรมไมได ! 

โยม๑ :  ถาเราบริกรรมแลวมันก็ยังนิ่ง 

หลวงพอ :  คําบริกรรมนี่นะ ประสาเรานะ เหมือนเด็กจะหัดเดิน มันตองเดินใหเปน 
ถาเด็กหัดเดินไมไดมันจะวิ่งไมได มันจะเปนตัวเองไมได มันจะทํางานไมได คนเราลุก 
เดินไมไดมันจะทํางานไดไหม  คนเรามันจะทํางานได มันตองลุกเดินได มันตองแข็งแรง 
มันตองทํางานทุกอยางได 

จิต ถาเปนสมาธิมันจะมีสติของมัน อยางที่พูดเมื่อกี้วารางกายเปนเราไหม อะไร 
เปนเราไหม พอจิตมันสงบนะ ออ! เราอยูที่นี่เอง เราคือตัวจิตนะ พวกเรานี่นะ...ปฏิสนธิ 
จิต  ปฏิสนธิจิตคือตัวที่มาเกิดในไขของแม  พอจิตสงบขึ้นมามันจะไปอยูตรงนั้น พออยู 
ตรงนั้นปบนี่ ตรงนี้เปนนามธรรมที่วงการแพทยหรือทุกอยางทําลายมันไมได สวน 
รางกายนี้แพทยจัดการไดหมดนะ 

เราบอกเลยนะ อยางเรานี่เปนคนดื้อ แลวเปนคนบานี่นะ ถากูเก นี่  สบายมากเลย 
เขาเอาชุดคนบามาใส แลวก็หามไปเลย แตถาจิตกูดื้อนะ  ถึงมึงจะเอากูไปบดจนแหลก 
จิตกูก็เปนอยางนี้ มึงจะเอากูไปเกิดที่ไหน จิตกูก็เปนอยางนี้ 

แลวเราเขาไปสูตรงนี้ เราเขาไปสูตรงที่มันดื้อ เราเขาไปสูตรงที่เรียกวา ภวาสวะ 
ฐีติจิต  ตัวภพ ปฏิสนธิจิต ตัวเริ่มตนของชีวิต ถาเราเขาไปถึงตรงนี้ปบ  เวลาจิตสงบเขา 
ไป  เวลาภาวนาจนจิตสงบเขาไปถึงตรงนี้ปบ  มันจะไปรื้อขอมูลเดิม เมื่อชาติที่แลวเกิด 
เปนอะไร จากชาติที่แลวมาชาตินี้มันตอเนื่องกันมาอยางไร แลวชาติตอๆ ไปมัน 
ตอเนื่องกันอยางไร  ถามันไมตอเนื่อง มันไมมีเจาชายสิทธัตถะ มันไมมีพระเวสสันดร 
ไมมีทศชาติ เรานั่งกันอยูนี่ เรามาจากไหน เราทาประจํา  ก็เกิดมาจากแมทองแมทั้งนั้น 
โทษนะ ผลัดกันเกิดเปนแม ผลัดกันเกิดเปนลูก เดี๋ยวเราก็เปนแม เดี๋ยวเราก็ไปเปนลูก



อัพยากฤต  ๑๘ 

เราอางบอย หมอ........ เขาออกมาปาฐกถาเองวา  เดิมเขาเปนพอของพอเขา คือ 
หมอ....... เขาบอกวาเขาเปนปูไง คือเขาเปนพอของพอหมอ........ แลวพอของหมอ.......มี 
นองชายที่เปนหมอเหมือนกัน  นี่เขาพูดเอง พอเขาตายไปเขาก็มาเกิดเปนลูกของลูกชาย 
เขา คือพอมาเกิดกับลูกเกิดกับพอเขา แลวตอนเปนเด็กเล็กๆ นี่เขาออกมาอธิบายเองนะ ที 
นี้พอเขามีนองชายใชไหม นองชายเปนหมอแผนโบราณ เขาบอกวา เขาพูดกับหลาน พูด 
กับพอหมอ........วา หมอ.......คือพอของพอหมอ.......แลวมาเกิดเปนหมอ........ ไอพอ 
หมอ........มันก็ไมเช่ือ ไมเช่ือหรอก พอไมเช่ือ นาเขาคือนองของพอเขาก็บอกวาให 
ทดสอบ ใหไปถามลูกวาเปนโรคอะไรตาย เด็กๆ นี่ไรเดียงสาเลย เปนโรคอะไรตาย ตาย 
ตรงไหน ศพตั้งไวตรงไหน มันช้ีเพี้ยะๆๆๆ  เลย จนพอหมอ........ก็เช่ือ พอพอเช่ือปบ ทีนี้ 
เขาอยากจะแอ็คไง พอมีเพื่อนมาก็อยากจะบอกใหลูกช้ีไง พอลูกมันโตแลวนะ บอกให 
หมอ........ไปช้ีซิ  เขาก็ลืมหมดแลว  หมอ........อายุจะ ๑๒๐ ป  ไปถามเขาเองสิ  เขาพูด 
เอง แลวใครเปนพอ ใครเปนลูก วัฏวนนะ  นี่เขาเปนวิทยาศาสตรนะ เขาพูดเอง 

แตเราเช่ือโดยธรรมะ เราเช่ือโดยกรรม เช่ือโดยพระพุทธเจาสอน เราเช่ือของเรา 
อยูแลว แตนี่มันเปนวิทยาศาสตรที่มีบุคคลยืนยัน ทีนี้เราเปนของเราอยางนี้แลว เราเขาใจ 
เรื่องวัฏฏะอย างนี้แลว  มันก็ซ้ําๆ  ซากๆ  ชีวิตเราก็วนเวียนอยูอย างนี้  นอกจาก 
พระพุทธศาสนาแลว มันไมมีอะไรจะแกตรงนี้ได ธรรมโอสถเทานั้นที่จะแกตรงนี้ได ไม 
มียาใดๆ ทั้งสิ้น ไมมีใครจะควบคุมชีวิตไดหมด เวนไวแตธรรมะ เราถึงตองมาศึกษากัน 

ทีนี้พอศึกษาปบ อยางที่โยมถามเมื่อกี้ “อัพยากฤต” พวกนี้มันเปนแคศัพทคําเดียว 
แลวก็ตั้งขึ้นมานะ สังคมทั้งสังคมนะมันงง กูปวดหัวฉิบหายเลย! 

แคศัพทคําเดียวแทๆ เลย มึงยังไมไดปฏิบัติเลยนะโวย! สังคมทั้งสังคมเลยหาทาง 
ออกไมเจอ

แตถาเราปฏิบัตินะ นี่มันแคชองทางนะ เรามีการกระทําของเรานะ ยังลึกซึ้งกวานี้ 
อีกเยอะแยะเลย นี่แคสมาธินะ แลวไหนจะมรรคหยาบ มรรคละเอียด นี่โสดาปตติมรรค 
สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค มันยังตองไปอีกไกลเลย แลวเขาคุยกันนะ 
เราฟง  เขาเขามาหาเราเยอะ ที่เราพูดอยูนี้เพราะอะไร  เพราะขอมูลมาตกที่เราเยอะมาก 
คนมาถามปญหาเราเรื่องนี้เยอะมากเลย



อัพยากฤต  ๑๙ 

โยม๑ :  หลวงพอคะ แลวเรื่องสังขารุเปกขาญาณ  มันใชอุเบกขาหรือเปลา 

หลวงพอ :  สังขารุเปกขาญาณ  ไมใช! 

สังขาร  ญาณ  อุเบกขาก็สวนอุเบกขา สังขารุเปกขาญาณ ของอยางนี้นะมัน 
เหมือนกับของใกลชิดกัน ของสิ่งนี้มีจะมีของสิ่งนี้ ของสิ่งหนึ่งมันจะมีใกลๆ กัน 
ตลอดไป คือวาอารมณ เห็นไหม เขาจะแบงแยกอารมณไปเลย อารมณอยางนี้ตองเปน 
อยางนี้ ตองตามขอเท็จจริงอยางนั้น 

แตในการปฏิบัติของเรานี้  มันจะรูของมันขึ้นมาเอง  เพราะอะไร  เพราะ 
พระไตรปฎกนี่ เวลาสอนเห็นไหม มันมี ๙ ประโยค ไปถามหลวงปูฝนวา 

“ผมนี่จบ ๙ ประโยค พระไตรปฎกเขียนไดหมด จะเขียนอีกตูหนึ่งยังไดเลย 
เพราะไดภาษาบาลี ศึกษาไดหมด แลวทีนี้เวลาผมศึกษามาแลวผมก็รูหมดเลย แลว 
พระพุทธเจาก็สอนพระโมคคัลลานะไปอยางหนึ่ง สอนพระสารีบุตรไปอยางหนึ่ง สอน 
พระอนุรุทธะ ไปคนละอยางหมดเลย แลวจะใหผมทําอยางไรละ” 

หลวงปูฝนทานเปนพระอรหันตนะ “ทุกขอยูที่ไหนละ?  ทุกขมึงนะอยูที่ไหน?” 

แตนี่ ทุกขอยูที่นี่ใชไหม แลวเราก็ไปรื้อคนวิชาการนะ วิชาการสอนอยางไรวะ 
เหมือนกูเจ็บปวยนี่ แตไมรูวากูเจ็บเปนโรคอะไร แลวมันก็คนยาใหญเลยนะ ยานี่มะเร็ง 
อันนี้เอดส แลวมึงเปนโรคอะไรละ  มึงเปนโรคอะไร  มึงจะใชยาอะไรละ มันไมเปนไง 

แตถาเปนนะ เปนอะไรละ ปวดหัวตัวรอนก็กินยาสิ  เปนอะไรก็รักษาตามโรค 
นั้นสิ 

ทุกขอยูที่ไหน แลวทุกขของเรานี้มันก็แตกตางกัน ทุกขเพราะไมมีเงินใช ทุกข 
เพราะเปนหนี้ นั่นมันทุกขขางนอกนะ 

พอมันสงบเขามานะ สงบเขามาเรื่อยๆ เพราะมันละขางนอกไง รูป รส กลิ่น เสียง 
เปนบวงของมารเปนพวงดอกไมแหงมาร ความทุกขขางนอกนี้มันเปนความทุกขประจํา 
โลก ความทุกขประจําธาตุขันธ  แลวพอมันเขามาถึงตัวเราละ เศรษฐีก็ทุกข ยาจกก็ทุกข



อัพยากฤต ๒๐ 

คนมั่งมีก็ทุกข ทุกขทุกคนแหละ เพราะคนเกิดมาทุกคนมีอวิชชา  ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ 
ทุกขหมดเลย ไมมีใครมีความสุขสักคนหนึ่ง 

เดี๋ยวจะหาวาทาไง เกิดมาแลวทุกขหมดเลย โธ.. เรานะ เวลามันชราภาพนะ เดี๋ยว 
ลุกก็โอย นั่งก็โอย ขยับก็โอย แลวมึงจะไมทุกข มึงอยามาคุย ขับรถไปแลวรถติดไมมีที่ 
ขับถายก็ทุกขแลว นั่งในรถเหงื่อแตกซกเลย ทุกขไหม แลวบอกวาไมทุกข นั่งในรถ 
เบนซเลย ติดแอรเย็นฉ่ําเลย แตถารถติดแลวปวดทองนะ นั่งในรถนี่ตัวสั่นเลย 

โยม๑ :  ถาสมมุติเรา  อยางที่เขาสอนกันวา ดูจิตไปเรื่อย จะเห็นเวทนาในจิต จะ 
เห็น จะเจอธรรมในจิต นี้มันจะเห็นไดไหม 

หลวงพอ :  เขาพูดกันไปอยางนั้นไง เห็นไดก็เห็นไดดวยการนึกเอา  มันไมจริง 

โยม๑ :  มันไมไดเกิดขึ้นเอง  อยางที่เขาบอกวาเปนไตรลักษณของจิตหรือคะ 

หลวงพอ :  ไมมีทาง มันไมมีทาง 

โยม๑ :  ทําไมถึงบอกวามันไมมีทาง 

หลวงพอ :  เพราะมันเปนความคิดคนละมิติ  โลกียปญญา โลกุตตรปญญา ปญญาที่ 
เปนความคิด ความคิดอยางที่เขาคิดกันอยูนี้  มันเปนความคิดของเขา ก็ที่เราพูดเริ่มตน 
เมื่อกี้ไงที่วา พวกศาสตราจารย  ดอกเตอรตางๆ เขาบอกเลยวา “เดี๋ยวนี้พุทโธไมมี 
ความหมายแลว เขาไมใชแลว เขาใชปญญา เขาใชปญญาของเขา” 

ปญญาอยางนี้ เราพูดตั้งแตทีแรกเลยวา ถาเราไมเปดบัญชี มึงทําขนาดไหนนะ 
ผลประโยชนมันก็ตกกับโลกนี้ไง มันไมเขาบัญชีของมึงหรอก ถาเราจะทําอะไรเราก็ตอง 
เปดบัญชีของเรากอน แลวบัญชีอยูที่ไหน บัญชีคือสมาธิไง บัญชีคือฐีติจิตไง 

โยม๑ :  แลวดูจิตมากๆ  มันไมเปนสมาธิหรือคะ 

หลวงพอ :  เอ็งวามันดูจิต หรือมันดูความคิดละ 

โยม๑ :  ก็พวกนักปฏิบัติที่เขาชอบดูจิต  เขาจะบอกวา ดูไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดสติเอง



อัพยากฤต ๒๑ 

หลวงพอ :  มึงดูนี่นะ มึงดูกระโถน เอ็งเห็นกระโถนกูไหม แลวในกระโถนกูมีอะไร 
ละ 

โยม๑ :  ก็มีน้ําลาย 

หลวงพอ :  นี่เพราะมึงเห็นกูถุยน้ําลายหรอก  ถามึงไมเห็นกูถุยน้ําลาย มึงก็ไมเห็น 
หรอก 

เราจะบอกวาดูจิตนี่มันไมเห็นจิตหรอก จิตมันเหมือนกระโถนใบนี้ จิตนี่เหมือน 
กระโถนใบนี้ กระโถนมันมีตัวกระโถน มันมีนอกมีใน ถามองมาจากขางนอก มันก็เห็น 
นอกกระโถนได แตถาเจาของกระโถนมันดูในกระโถน  มันจะเห็นในกระโถนนี้ 

จิตนี่มันมีความคิด ตัวจิตนี้ เราจะเปรียบจิตนี่เหมือนสม ในสมผลหนึ่งมันตองมี 
เปลือกสมโดยธรรมดา ใครไปซื้อสมมาจากตลาด ซื้อมานี่ กินเปลือกไหม มึงแกะเปลือก 
ทิ้งทําไม กินแตเนื้อสม แตเปลือกไมเอา  แตมึงซื้อมามันตองมีเปลือกมาดวยหรือเปลา ถา 
ไมมีเปลือกสมมันก็เปนสมไมได มันเปนสมที่เก็บไวนานไมได เขาตองมีเปลือกสมมา 
เวลาดูจิตมันดูที่เปลือกสม มันดูที่ความคิด  จิตเราอยูไหน? จิตเราอยูไหน? ไมมีใครเห็น 
จิตเราเลย เห็นแตความคิด เพราะถามึงดูจิตเห็นจิตนะ เทวดาก็ตองเห็นจิต คนก็ตองเห็น 
จิตคน พรหมนี่จิตหนึ่ง เทวดาเปนอยางหนึ่ง มนุษยอยางหนึ่ง สัตวเดียรัจฉานอยางหนึ่ง 
สัตวนรกอเวจีอยางหนึ่ง แตมันมีจิตทุกดวงทุกที่ จิตดวงนี้มันไปเกิดในทุกที่ แตพอเกิด 
เปนมนุษย โดยสัญชาตญาณของมนุษย มนุษยมีธาตุ ๔ และขันธ ๕ 

ธาตุ ๔ และขันธ ๕ ไมใชจิต ธาตุ ๔ ไง ธาตุ ๔ คือรางกาย ขันธ ๕ คือความคิด 
คนเรามีรางกายกับจิตใจ รางกายกับจิตใจนี้มันเปนโลก มันไมเปนธรรม เพราะความคิด 
นี้มันเปนโลก ความคิดนี้มันมีกิเลส ทีนี้ความคิดโดยธรรมชาติของเรามันมีกิเลสใชไหม 
โดยสัญชาตญาณ  คนเราก็มีธาตุ ๔ คือรางกายกับขันธ ๕ แลวจิตมันอยูไหนละ ทีนี้พอ 
มองเขาไปนี่ เอ็งจะมองขนาดไหน ที่เรายกกระโถนขึ้นมานี่ เรายกเหมือนสม เอ็งมองที่ 
สม เอ็งเพงที่สมนี่ เอ็งวา เอ็งจะปอกเปลือกสมเขาถึงเนื้อสมไดไหม 

โยม๒ :  ไมได  ไดแตคิดวามันจะเปนแบบไหน เพราะเคยเห็นมา แตมันไมเห็นตัว 
จริงของเนื้อสม



อัพยากฤต ๒๒ 

หลวงพอ :  โดยขอเท็จจริงมันเห็นไมได  ฉะนั้นเวลาเขาดูความคิด  ถาเขามองไปที่ 
จิต เขาจะเห็นแตความคิดของเขา เขาไมเห็นตัวจิตหรอกจริงไหม เพราะอะไร เพราะ 
ความคิดมันไมใชจิต  เดี๋ยวจะแจกซีดีอันนี้ที่เราบอกวาความคิดเกิดดับ มันมีพวกเขานี่ 
แหละที่ปฏิบัติดูจิตมานาน แลวเราใหใชปญญาอบรมสมาธิ  เราไมใชดูจิต เวลาเราสอน 
นะ ไมใชดูจิต เราใหใชสติตามความคิดไป พอตามความคิดไป ความคิดมันเกิดดับ เราใช 
คําวาความคิดเกิดดับ ไมใชจิตเกิดดับ จิตไมมีเกิดไมมีดับ 

โยม๒ :  พยายามที่จะนั่งสมาธิ แตเหมือนอยางที่หลวงพอวา คือเหมือนเด็กอนุบาล 
คือไปอานหนังสือมากเกินไปแลวพอจะนั่งสมาธินี้ ความคิดมันจะไปถึงหนังสือเลมนั้น 
มันก็เลยทําไมได 

หลวงพอ :  ใช คําวานั่งสมาธินี้  มันมีสมาธิอบรมปญญากับปญญาอบรมสมาธิ 
ความจริงหลวงตาทานสอนมาตลอด  แตเขาบอกเลยวา การทําสมาธิไมจําเปน ใชปญญา 
ไปเลย ทีนี้ปญญาของเขา เราถึงบอกวาการปฏิบัติทั้งหมดถาใชปญญาไปเลยมันก็เปน 
ปญญาอบรมสมาธิ  ถามีสตินะ ถามีสติ มีปญญาไลความคิดไป  คือจะตองปอกเปลือก 
สมใหเขาถึงเนื้อสม เนื้อสมคือตัวจิต ถาเขาถึงเนื้อสมคือตัวจิต  คําพูดที่เขาสอนๆ กันอยู 
นี้ เขาจะไมกลาพูดอยางนี้ คนเรานี่นะ ถาเขาไปเจอตามขอเท็จจริงแลว เราจะไมกลาพูด 
ผิดจากขอเท็จจริงที่เรารู แตคนเรานี่ไมเคยเห็นขอเท็จจริง  อยางที่โยมพูดเมื่อกี้  มันเห็น 
ดวยความคิด  เห็น  เพราะเรารูวามันปอกได แตเราไมเคยเห็น มันก็เลยพูดวาเหมือนจะ 
จริง เหมือนจะปอกได แตไมได 

โยม๒ :  ก็ทําไมไดสักที ก็เลยใชสวดมนตอยางเดียว 

หลวงพอ :  นี่ ที่เขาทํากันอยูนี่ เหมือนจะใชไดนะ ทีนี้เพียงแตวามันเกิดกระแส พอ 
เกิดกระแสแลว จํานวนคนมันเยอะขึ้น  ฉะนั้นพอบอกวาทางนี้เปนทางลัดสั้นตองไดผล 
คําพูดมันเปนนายแลว ทีนี้คําวาลัดสั้นก็ตองมีผลสิ  คราวนี้เขาก็มีผลแจกเลยนะ ใครมี 
ความคิดเหมือนกู ใครมีความคิดเห็นเหมือนกู  คนนั้นคือเหมือนกูไง เหมือน  เหมือน 

เราเทศนไวกัณฑหนึ่ง “ธรรมะเสมือนจริง” เหมือนเปยบเลย แตไมใช มันเหมือน 
แลวมันมีธรรมะรองรับใชไหม มีธรรมะของพระพุทธเจารองรับอยูแลวใชไหม พูดยังไง
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มันก็เขากับธรรมะใชไหม ฉะนั้นเราถึงบอกวา เพงดูขนาดไหนนะ ถามันเปนจริงนะ 
มันตองเขาถึงเนื้อสม พอเขาถึงเนื้อสมเห็นไหม เราถึงบอกไง เราไมอยากเฉลยเลยที่เขา 
เขียนมา  เขาถามปญหามาบอกวา พวกเรานี่หลงกันนั่งสมาธิ ทําสมาธินี่หลงกันหมด 
แลวเราบอกวา ถามันหลงอยางนี้นะ หลวงตาก็ตองสอนผิดสิ หลวงตาก็สอนสมาธิ สอน 
พุทโธ หลวงปูมั่นก็ตองหลงสิ 

แตเวลาเราพูดไมไดพูดอยางนั้นนะ เขาถามเรา เขาบอกวา เรายอมรับหลวงปูดูลย 
หลวงปูดูลยทานก็สอนดูจิตเหมือนกัน  แตที่หลวงปูดูลยสอนนี้  กวาจะไดแตละคนนี่ทั้ง 
ชีวิตของหลวงปูดูลย ผลที่หลวงปูดูสยสอนนั้นมีกี่องค  นี่คนเปนสอนนะ คนเปนสอน 
เหมือนกับเราทํางานเปน แลวเราทํางานตามเนื้อหาสาระก็ตองมีคุณภาพตามนั้น คนจะ 
ทํางานไดอยางนั้น มันตองมีผลงานออกมาแบบนั้นมันถึงจะเปนตามนั้น แตนี่เพราะเรา 
ทํางานไมเปน แลวพอคนเขามา พอมันทําเขาทา  ถูกใจ  โสดาบัน สกิทาคามี 
อนาคามี เดี๋ยวนี้เดินชนกันในกรุงเทพฯ หัวจะชนกันตายหาเลย! แลวมันจริงไหม? นี่ไง 
ที่เราบอกวา เราไมเช่ือ เราไมเช่ือตรงนี้ไง อยางที่เขาบอกวา มองไปแลวจะเปน  โธ เรา 
ทํางานกันนะ ถาเราจะหาบุคลากร คนที่มีคุณภาพ อยางเรานี้เราหาเกือบเปนเกือบตาย ไอ 
นี้ใครมานะ  คอหยักๆ  เปนคนนี้ก็ใชไดหมดแหละ  คอหยักๆ  เปนคนนี้ แมงโสดาบัน 
ทั้งนั้นเลย! 

โยม๑ :  มันแพรขยายไปเยอะแลว ทุกคนก็ “ดูจิต ดูจิต” แลวก็วาอยางนี้แหละ 
ถูกตองแลว 

หลวงพอ :  ก็ถูกตองแลว ก็ที่พูดเมื่อกี้ ไปตั้งแตตนแลววา ไมมีกึ๋นกันไง เพราะไมมี 
กึ๋นมันถึงอธิบายไมถูก แลวทางวิชาการมันยังหลากหลาย 

โยม๑ :  แลวคิดวาถูก 

หลวงพอ :  ถาคิดวาถูกมันก็คิดวาถูกช่ัวคราว  แตในเมื่อคนเรามือมันสกปรก มัน 
ไมไดลางมันก็สกปรก ใจของคนนะ ถามันปฏิบัติแลวมันไมเปนความจริง เดี๋ยวมันตอง 
แสดงออกมาโดยธรรมชาติของมันแนนอน ทีนี้เราก็เช่ือตรงนี้นะวา เมื่อถึงเวลาเรื่องมัน 
ตองแดงออกมา เพียงแตวา ที่เราพูดกอน เราพูดเตือน ประสาเราวา อยาใหเหยื่อนี้มันเขา
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ไปเปนอาหารของเขาจนมากเกินไป โธ! วงในพูดยิ่งกวานี้อีกเยอะ คือธุรกิจทั้งหมด ไมมี 
เรื่องธรรมะเลย 

โยม๑ :  เพราะมันชักจะเริ่มเยอะ 

หลวงพอ :  เยอะ ก็นี่ไง กระแสที่เราปลุกใหขึ้นมาไง 

โยม๑ :  แลวก็เหนื่อยขี้เกียจจะอธิบาย  จะอธิบายก็อธิบายไมได ก็เลยบอกวาให 
ไปถามหลวงพอ 

หลวงพอ :  นี่ไง อธิบายไมเปนหรอก  เราอธิบายเอง เขายังมาชนกับเราเลย เขาบอก 
วา ธรรมะเปนธรรมชาติ  โทษนะ  เราบอกวาเพศสัมพันธก็ธรรมชาติ  เขาบอกวา 
เพศสัมพันธไมธรรมชาติ อาว มึงพูดขางเดียวนี่หวา มึงพูดกับกูนี่สิ เพราะคนไมทันกัน 
มึงพูดอยางไรมันก็ไปหมดใชไหม  เขาบอกวาธรรมะเปนธรรมชาติ นี่ไง อยูเฉยๆ 
ไง เราบอกถาอยูเฉยๆ อยางนั้นเพศสัมพันธก็เปนธรรมชาติ เขาก็บอกวาเพศสัมพันธไม 
ธรรมชาติ 

เพศสัมพันธนี่เปนธรรมชาตินะ อยางวงการแพทยนี่เราบอกเขาเลยนะ คุยกับ 
แพทยบอกวา สมมุติวาในโลกนี้ตองเลือกยาตัวหนึ่ง ทุกอยางใหทําลายหมดเลยจะเลือก 
ตัวไหน วงการแพทยบอกวาเลือกมอรฟน เพราะมอรฟนเจ็บไขไดปวยก็ฉีด เพราะมัน 
ครอบคลุมไง  แตมอรฟนพูดถึงถาเราเอามาใชกัน เด็กๆ  เสพติดแลวจะเสียหายหมด 
เลย แตมอรฟนนี้เขาก็เอาไปทํายา เวลาเจ็บปวดเขาก็จะฉีดมอรฟน แลวถาบอกวา ให 
เลือกเอาตัวเดียว คือแบบวา ยานี่ไมใหเหลือเลยใหเหลือตัวเดียว เขาเลือกมอรฟน ทีนี้พอ 
เลือกมอรฟน เพราะมันครอบคลุม เราจะบอกวา ทุกอยางมันมีดีและเลวในตัวมันเอง ไม 
มีอะไรที่ดีหมดและเลวหมด ฉะนั้น เขาถึงบอกวาเพศสัมพันธนี้มันคือของเลว มันไมใช 
ธรรมะ 

โธ.. พระโมคคัลลานะที่ผูหญิงจะมาใหกามทานนะ แลวทานไมยอม  แลวทาน 
ไปเพง เห็นไหม  ผูหญิงคนนั้นเลยทุกขมาก แลวจะชวยเขา ก็ชวยไมได ก็ไปถาม 
พระพุทธเจา พระพระพุทธเจาบอกวา “มันคือโทษของกาม” พระโมคคัลลานะบอกวา 
“โอโฮ! กามมันมีโทษขนาดนี้เลยหรือ” พระพุทธเจาก็บอกวา “โมคคัลลานะ  เธอพูด
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แบบนั้นไมไดนะ เพราะเราตถาคตก็เกิดมาจากกามนะ”  พระพุทธเจาเกิดมาจากอะไร 
เกิดจากพระนางสิริมหามายาใชไหม พระพุทธเจาเกิดมาจากใคร เราเกิดมาจากกามแตเรา 
เอากามมาสรางคุณงามความดีไง แลวกรรมฐานเรา เห็นไหม  ดอกบัวเกิดจากโคลนตม 
แตตรงนี้เขาบอกวา ดอกบัวตองเกิดจากบนอากาศหามมีโคลนตมนะ โคลนตมมันนา 
เกลียดนะ ดอกบัวเกิดจากโคลนตมใชไหม คุณงามความดีก็เกิดขึ้นมาจากเรานี่ เวลาพูด ก็ 
พูดแจวๆ เชียว แลวพอพูดอธิบายแลวคนก็เช่ือ ทุกอยางมันมีดีมีเลวในตัวมันเอง กามคุณ 
๕  ทําไมกามเปนคุณละ แตพรหมจรรยนี่กามเปนโทษ มันอยูที่วาเรามุงหมายไปที่ 
ตรงไหนไง

ในโลกนี่กามคุณ ๕ สิ่งนี้มันเปนเรื่องของการดํารงเผาพันธุ แลวอยางถาเปน 
พรหมจรรยละ ประพฤติพรหมจรรย พรหมจรรยนี้มันถือเพื่อเปนหนึ่งเดียว มันไมได 
เพราะอะไร เพราะเบื้องตนที่เราถือ ใจยังไมเปนพรหมจรรยมันก็เรียกรองเปนธรรมดา 
แตก็แกไขดัดแปลงจนมันกลายเปนพรหมจรรยขึ้นมา  พรหมจรรยเพื่อพรหมจรรย 
พรหมจรรยนี้ไมใช เพื่อใคร  พรหมจรรยเพื่อพรหมจรรย พระพุทธเจาสอนแลว 
พรหมจรรยนี้ไมใชเพื่อแกความผิดของใคร  พรหมจรรยนี้ไมใชอยากดัง  พรหมจรรยนี้ 
ไมใชพูดออกมาเพื่อจะโฆษณา  พรหมจรรยเพื่อพรหมจรรย ตัวมันเพื่อตัวมัน ธรรมเพื่อ 
ธรรม 

แตนี่มันทําเพื่อโลก ทําเพื่อธุรกิจ ทําเพื่อประชาสัมพันธ ทําเพื่อใหเปนกระแส เรา 
บอกเลยนะแชรลูกโซ เห็นไหม แมดอฟฟ คนที่ไปเลนมันนั่นใครละ ธนาคารญี่ปุน 
ธนาคารยุโรป มันไปลงทีหนึ่งตั้งกี่พันลานละ  ขนาดนักวิชาการยังเช่ือเลย แลวนี่มันแชร 
ธรรมะ ลงไปทั้งชีวิตเลยนะมึง  ไปเช่ือเขา ไปลงแชรกับเขา 

โยม๑ :  แตถาคนสอนคิดวาถูกแลว 

หลวงพอ :  เราไมเช่ือวาเขาคิดวาถูก เขารูวาตัวเขาผิด ของอยางนี้ตองรู  ชาหรือเร็ว 
ไมมีทางที่ไมรู เรานั่งอยูนี่แลวเราบอกวาไมเมื่อย มันเปนไปไดไหม ในเมื่อจิตมันมีกิเลส 
อยู  ถาไมรูกูใหเตะ จริงไหม ในเมื่อมันมีในใจนี่ มึงบอกไมมีนะ มึงพูดกี่ลานคํากูก็ไม 
เช่ือ ไมมีทําไมถึงไมมี ไมมีทําไมไมมี ไอนี้อยูเฉยๆ กูไมมี  คนพูดที่ไมมีเหตุไมมีผล  กู 
ไมฟงหรอก  ธรรมทั้งหลายมาแตเหตุ
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หลวงตาครูบาอาจารยเราทานเปนพระอรหันต  ทานจะบอกเลยวาทานเปนพระ 
อรหันตเพราะเหตุใด ทําอยางไรจึงเปนพระอรหันต แลวเวลาเทศนธรรมะนี่ ลูกศิษยเขา 
ไปถามปญหา  ทานตอบไดเคลียรหมดเลย 

แตนี่ของเขาจะไปนี่นะ มันตองมีหนวยการดของเขากรองกอนนะ ถามีความเห็น 
ตางเขาไมใหเขา  ถาความเห็นตรงกันถึงเขาได แลวถาใครเขาไปถามปญหา  ดุมๆ เขาไป 
ใครปลอยใหเขามา แตหลวงตาทานจะเอาแตคนที่เห็นตางเขามา  แลวทานจะแกไขของ 
ทาน ไอนี่กวาจะเขาไปนี่ กรองแลวกรองอีก โอโฮ! ธรรมะอะไรเปนอยางนั้นวะ ไอนี่มัน 
คือธรรมะจัดฉาก เราไมเช่ือหรอก เราไมเช่ืออยูแลว อยางไรก็ไมเช่ือ 

โยม๑ :  ตอนนี้มันเขากระแสอินเตอรเน็ตจน...  ขี้เกียจอธิบาย 

หลวงพอ :  คนของเราจะเขาไปชนกับเขา เราบอกวาไมตองหรอก เพราะหลวงตาพูด 
อยางนี้ หลวงตาตอนออกมาใหมๆ นี่ หลวงตาทานมีของจริง คนที่เห็นตางจากทานยังเขา 
ไปดาในอินเตอรเน็ตในวัดปาบานตาดเยอะมาก แลวลูกศิษยก็มีความเดือดรอนกันอยู 
แลวไปรายงานทาน ทานบอกวา  “ลูกศิษยอยูเฉยๆ เขาดาเรา เขาไมไดดาลูกศิษย  แลว 
เปนอะไรไปละ เขาดาเราเขาไมไดดาลูกศิษย  ลูกศิษยอยูเฉยๆ สิ” 

นี่ก็เหมือนกัน คือเราจะไมใหคนดานี่มันเปนไปไดอยางไร เฮย! มึงเกิดมาแลวมึง 
จะไมใหคนติมึงเลยนี่ มึงบาแลว โลกนี้มันไมมี ขนาดพระพุทธเจาคนเขายังดาเลย ไม 
ตองหรอก 

เราถึงบอกวา เดี๋ยวเราจะออก ตึกเรายังสรางอยู เราจะใหตึกเสร็จแลวเราออกไป 
ออกไปนี่เราออกไปแบบวา เหมือนกับนักขาว  เราตองเสนอขาวโดยขอเท็จจริง อยาให 
สํานักขาวเดียวที่มันเตาขาวอยู เราก็เสนอขาวของเราออกไป คราวนี้มันก็อยูที่ปญญาของ 
คน สัตวโลก เราจะไปบังคับความเห็นของคนไมได ความเห็นของคนมันตองปลอยไป 
ตามความเห็นของเขา แตถาเขามีบุญกุศล เขาอาน เขาดูแลว เขาเช่ือดวยเหตุดวยผล  เขา 
จะเทียบเคียงกันเอง ขนาดเราแจกซีดีไปมันยังมีผลเลย คนถือซีดีวิ่งมาหาเราเยอะแยะเลย 
ซีดีนี่มันไมมีชีวิตนะ มันเปนเทคโนโลยีนะ มันยังชวยคนไดเลย ซีดีนี่ชวยคนเยอะ คนมา 
หาเราดวยเพราะซีดีนี่เยอะมาก



อัพยากฤต ๒๗ 

เพราะผลประโยชน  แลวคนมาทําลายผลประโยชน  ถาคนเปน เจาของ 
ผลประโยชนจะไมโกรธ มันไมมี ฉะนั้นเราไปทํางานนี้เราตองเขาใจวาเราทําอะไร ใน 
เมื่อเราทําไปแลว มีสิ่งตอบสนองกลับมา มันก็เปนเรื่องธรรมดา ใครจะดาใครจะวาก็ 
เรื่องของเขา เขาจะดาเขาจะวาก็มี แตคนที่ไดผลประโยชน  แลวเขาวิ่งมาหาเราก็มี 
เหรียญมี ๒ ดาน ถาเราเขาใจอยางนี้แลวนะ เราก็เขาใจโลกไง เราอยูกับโลกโดยเราทํา 
ความเขาใจโลกมันไมเดือดรอนนะ เราอยูกับโลกแลวจะใหมีแตคนชมอยางเดียว ใครวา 
กูไมไดเลย  เอ็งตองไปสรางโลกใหม แลวอยูคนเดียว เอ็งก็ไปสรางไวอีกโลกหนึ่ง แลว 
เอ็งก็อยูบนโลกนั้น จะไมมีใครมายุงกับเราเลย 

โยม๓ :  คุณแมอายุมากแลว ถามวาวิธีทําสมาธิงายๆ ตองทําอยางไรบางครับ 

หลวงพอ :  ลมหายใจ  หลวงปูฝนกับครูบาอาจารยเราบอกนะ ฟงแลวสะเทือนใจนะ 
หลวงปูฝนบอกเลยนะวา “พวกเรานี่มีลมหายใจ แตสูดลมหายใจทิ้งเปลาๆ” ลมหายใจนี้ 
ทางการแพทยถือวาเปนอาหารละเอียดนะ  ออกซิเจนอากาศบริสุทธ์ิ เราหายใจเขาไป 
เพื่อเลี้ยงสมอง สมองขาดอากาศไมได ๕ นาทีสมองตายเลย อาหารละเอียดมันจําเปนอยู 
แลวใชไหม ทีนี้เราหายใจ หลวงปูฝนบอกเลยนะ “หายใจทิ้งเปลาๆ” ลมหายใจมันให 
ชีวิตเราแลว ถาเรามีสติกับลมหายใจนี่ อานาปานสติเกิดแลว 

หลวงปูฝนบอกเลย “จะอยูที่ไหน ก็ใหอยูกับพุทโธ” ลมหายใจนี่ พุทโธ พุทโธอยู 
ตรงนี้ ทําดีๆ ทําชัดๆ นะ เดี๋ยวจะ โอโฮ!  เวลามันเปนมันเปนอยางนี้จริงๆ เวลาจิตมันลง 
นะ มันเปนความมหัศจรรย นี่ไงพระพุทธเจาสอนไง ความสุขที่หาไดในกายเรานี้ 
ความสุขหาไดในจิตเรานี้ แตโลกนะ ตองไปทัศนาจร ตองไปทองเที่ยว เงินก็เสีย เหนื่อย 
ก็เหนื่อย ทุกขก็ทุกข  ไปทําไมกันก็ไมรู หาเงินมาโปะก็ไมพอ ความสุขหาไดที่หัวใจนี้ 
แลวกําหนดลมนี่ ความมหัศจรรยมันจะเกิด 

แตที่ทํากันไมไดเพราะออนแอ ทํากันไมไดเพราะอํานาจวาสนาเราดอย อํานาจ 
มันดอยเพราะอะไร  เขาเรียกทางโลกวา  “สุกเอาเผากิน” มันไมจริงจัง แลวยิ่งอยางเรานี่ 
นะ อยูเฉยๆ ยิ่งคนแกคนเฒานี่ นั่งที่ไหนนะ เวลานั่งที่ไหนนะ มันคิดมันฟุง เราอยูกับลม 
หายใจนะ เดี๋ยวพอใครเขามา “อยาเขามา อยาเขามา กูจะดูลมหายใจ” เราจะไลคนออก



อัพยากฤต ๒๘ 

เลยละ  ฝกลมหายใจนะ อยูดีๆ ใครเดินเขามาใกล “อยาเขามา อยาเขามา กูตองการความ 
สงบ อยาเขามา” อยากอยูคนเดียวนะ 

โยม๒ :  ถาอยางนั้นมันก็ตองตัดขาดจากคนภายนอก 

หลวงพอ :  ไม ไมตัดขาด เพราะมันจะอยูของมันเองไดไมตลอดหรอก ขณะที่จิต 
สงบ จิตที่มันดีนะ มันก็อยากอยูตัวของมันคนเดียว แตมันอยูคนเดียวไดไหม แลวเรานี่ 
ตองมีอาหาร มีอะไรไหม มันก็ตองมี  เพราะประสาเรานะ คําวาตัดขาดนี่ มันเหมือนกับ 
ปลอยเกาะ อันนี้ถาคนมันดีแลวนี่ ยิ่งถาคนมันดีนะ เรากลาพูดคํานี้เลยนะ ถาเกิดเขา 
กําหนดลมหายใจจนจิตสงบไดขึ้นมา เขาจะสอนพวกโยมเลยนะ เพราะอะไรรูไหม 
เพราะคนเรานี่นะ ไปพบประสบความสุขไปเจอคุณงามความดี  มันรักใครมันชอบใคร 
มันจะบอกคนนั้น 

โดยธรรมชาติ  เราไปเที่ยวปานะ เมื่อกอนตอนออกธุดงคไป แลวไปเจอน้ําตก 
สวยๆ  ก็อยากใหเพื่อนกูมาดู “กูจะบอกคนโนน กูจะบอกคนนี้” เวลาเราไปธุดงคกันใน 
ปา พอเห็นอะไรสวยๆ นี่  เพื่อนกูมาเห็นตองชอบแนๆ เลย  เมื่อกอนมีความคิดอยางนี้ 
นะ ไปเที่ยวในปานี่  อยูในปาดีๆ มันก็อยากถายรูปเก็บไว ในปานี่ โอโฮ! เวลาหนาฝนนะ 
ทิวทัศนนะไปอีกเรื่องหนึ่งเลย สวยมากพอเห็นอยางนั้นปบก็อยากใหเพื่อนมาดู อยากให 
คนนั้นมาเห็น เราเห็นแลวไง อยากมีพยาน 

นี่เหมือนกัน ลองถากําหนดได ไมใชวาตัดขาด  เพียงแตวา เวลามันทํานี่  เหมือน 
เรากินขาว ขณะแมกินขาวอยู เราจะไปกวนแมไหม ขณะที่กําหนดพุทโธ จิตนี้มันกินคํา 
บริกรรม มันอยากเลี้ยงตัวมันเอง แตพอมันอิ่มแลว เราเขาไปหาแมเราไดไหม มันคนละ 
เรื่องเลยนี่  เวลาพูดทางโลกเขาเรียกวาพูดขางเดียวไง 

โยม๔ :  รูสึกวาตัวเองจะหลงทางบอย 

หลวงพอ :  ตัวหลงทางนี้ ตัวเองจะไมหลงก็ได ถาคิดวาตัวเองหลงทางแลวก็จะหลง 
ตลอดไป  บุญของคนไมเทากัน การกระทําของคนไมเหมือนกัน ฉะนั้นพูดถึง ประสา 
เราก็สวนเราใชไหมที่เคลื่อนไหวไดที่ทําได แตถาคนแกคนเฒา หนึ่ง คนแกคนเฒาชอบ 
พูดเรื่องอดีต คนแกคนเฒา ประสาเราเลยนะ ไมใกลฝงนี่ มันใกลเวลา มันทําใหตัวเอง



อัพยากฤต ๒๙ 

วาเหว ตองการคนเขามาใกลเคียง ตองอยากเลาเรื่องเกาๆ ใหคนอื่นฟง แตถาคนแกคน 
เฒากําหนดพุทโธไดอยูกับตัวเอง เขาจะมีหลักของเขา นี่มันโดยวัย มันคิดตางกันเยอะ 
มาก โดยวัยนี้ ความคิดของวัยจะแตกตางกัน แตถาเขาทําของเขาไดนะ หนึ่ง มีความสุข 
นะ 

โธ.. แมหลวงตายังพูดเลยนะ “ไมตองหวงแม แมเอาตัวรอดได แมไมเคยกลัว 
อะไรเลย”  เวลาจิตมันทําได แมหลวงตาบอกหลวงตาเองเลย “ลูกไมตองหวงแม แมเอา 
ตัวรอดได” นั่นเวลาทําได ไมเคยกลัวอะไรเลย 

โยม๓ :  ขอถามเรื่องวิธีบริกรรมครับ การภาวนาพุทโธมีทั้งผูกลมกับไมผูกลมใช 
ไหมครับ 

หลวงพอ :  ใช 

โยม๓ :  ถาเราเลือกไมผูก ก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ ไมตองทิ้งคําบริกรรมใชไหม 
ครับ พุทโธ พุทโธไปเรื่อยๆ 

หลวงพอ :  ใช ลมหายใจ  จะผูกหรือไมผูกลมหายใจ หรือพุทโธนี่ หามทิ้ง หามทิ้ง 
เด็ดขาด! แลวเกาะไวแนนๆ แลวพอมันจะเปน  มันเปนของมันเอง คือพุทโธ พุทโธ พุท 
โธ เราพยายามนึกพุทโธ  แตนึกไมไดนะ 

“จิต-อาการของจิต”  พุทโธเรานึกขึ้นมาใชไหม เขาเรียกวาอารมณสอง ตัว 
พลังงานตัวความรูสึกนี้เปนอารมณหนึ่ง แลวความคิดเปนอีกอารมณหนึ่ง  ที่ เขาดู 
ความคิด ที่เขา “ดูจิต ดูจิต” กันนะ ไมเห็นหรอก ไปเห็นความคิดหมด 

ทีนี้ พอพุทโธ พุทโธ นี่ก็คือความคิด ความคิดเกิดดับ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ 
พุทโธ มันเหมือนเราหัดเลนเทนนิส  เราจะตีลูกเขากําแพง มันกระเด็นออกมา  กําแพง 
นั้นคือตัวจิต  แลวลูกเทนนิสมันเขาไป พุทโธ พุทโธ เห็นไหม พุทโธ พุทโธ มันจะสั้น 
เขาไปเรื่อยๆ จนกําแพงกับลูกเทนนิสมันติดกัน  แลวมันจะตีลูกเขาหากําแพงไดไหม 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ จนมันละเอียดเขามาเปนตัวมันเอง  มันจะนึกพุทโธได 
ไหม โดยธรรมชาติมันนึกไมไดก็ตองเปนธรรมชาติของมันเอง แตถามีระยะหางนี่ กูยังตี



อัพยากฤต ๓๐ 

เทนนิสเขาไป มันยังมีระยะหางที่จะใหลูกเทนนิสมันลอยเขาไปได มันยังมีแรงกระทบ 
ลูกเทนนิสก็ตองกระเด็นออกมาเปนธรรมดา 

ถายังนึกพุทโธไดมันเปนสอง คือมีกําแพงกับลูกเทนนิส ถามีความรูสึกกับมี 
ความคิด พุทโธไดนี่มันยังมีระยะหาง มันเปนสอง ไมเปนหนึ่ง สมาธิคือหนึ่งไมใชสอง 
โดยธรรมชาติของคนมีความรูสึกกับมีความคิด พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ 
พุทโธ พุทโธ พุทโธเรื่อยๆ จนพุทโธกับกําแพงเปนช้ินเดียวกันนะ ลูกเทนนิสหายไป 
ไหนวะ? หามทิ้งเด็ดขาดเลย ทีนี้คนไปทิ้ง พุทโธ พุทโธแลวทิ้งไปเลยนะ กําแพงคือ 
กําแพงนะ ลูกเทนนิสก็กลิ้งอยูโนน  แลวบอกวากูเปนสมาธิ  ลูกเทนนิสกับกําแพงเปน 
สอง ลูกเทนนิสคือความคิด กับกําแพงคือตัวจิต 

แลวคนมันทําไมเปนสวนใหญแลวก็อธิบายอยางนี้ “พุทโธมันตองหาย” แลวมัน 
ก็ปลอยลูกเทนนิสกลิ้งไปเลย จะอีกชาติหนึ่งมันก็ไมเปนสมาธิ เพราะมันเปนสอง คือเรา 
คิดวาวาง 

ดูจิตมันเปนอยางนี้หมด มันปลอยลูกเทนนิสไวกับดิน แลวมันนึกวาวาง พอมัน 
นึกวาวางปบนี่  มันก็ไมเขาใจถึงโลกุตตรปญญา คือลูกเทนนิสกับกําแพงนี้เปนเนื้อ 
เดียวกันแลวนี่มันจะเคลื่อนตัวไปอยางไร ถาลูกเทนนิสมันอยูที่โนน เวลาการเคลื่อนตัว 
ไป ลูกเทนนิสมันอยูขางลางใชไหม คือความคิดมันเปนอันหนึ่ง ความเปนจริงเปน 
อันหนึ่ง มันเคลื่อนไปไมไดหรอก พอมันเคลื่อนไปไมไดมันก็บอกวาลูกเทนนิสไมมี ลูก 
เทนนิสเปนอยางนั้น มันก็เลยสรางเห็นไหม อยางนั้นจะเปนโสดาบัน 

เราทาประจํานะ มึงจะเปนขั้นไหนก็แลวแตเรื่องของมึงนะ ขอใหกูไดซักสักคํา 
หนึ่งเถอะวะ  ขอใหกูไดซักสักคําหนึ่ง ขอใหกูไดพูดดวย แลวกูถึงจะยอมรับวาเปน 
โสดาบันหรือไมเปนโสดาบัน เราบอกตอนนี้บุญรอดมันจะเจงนะ บริษัทใหมมันกําลัง 
ผลิตโซดาขาย เอาแคนี้กอนเนอะ จบแลว เอวัง


