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 ถาม   :   ขอ้ ๑๕๓๑. เร่ือง "ขอกราบเรียนเร่ืองไดย้นิเสียงพุทโธครับ" 

 กราบนมสัการครับ มีขณะหน่ึงผมนัง่สมาธิ ปกติแลว้ผมมกันัง่สมาธิในช่วงสั้นๆ 
ท่ีจะนัง่สมาธิจริงๆ จงัๆ ไม่ค่อยท า มีอยูเ่หตุการณ์คร้ังหน่ึงอยากเขา้สมาธิท่ีมากกว่า
ชัว่โมง เม่ือกราบพระจึงอธิษฐานว่า "ขอเขา้สมาธิไม่นอ้ยกวา่ชัว่โมง" ผมก็พุทโธไป
เร่ือยๆ จบัแต่พุทโธ เวลารู้สึกอะไรผมปัดออก ผมจบัแต่พุทโธอยา่งเดียว  

 ขณะนั้นจบัไดว้่าเบา น่ิง สงบ ไม่มีช่วงเวลาสั้นยาว มีแค่น้ีและกพ็ุทโธ แต่พอมนั
มีอาการชา อาการปวดตรงขาปรากฏข้ึน ตอนแรกก็ไม่มาก ผมกพ็ุทโธไปเร่ือย ความปวด
น่ีมนัไปคู่ขนานกนั เหมือนความสงบพุทโธไปดว้ยกนั แต่ความปวดน้ีไม่ใช่พวก มนั
ขนานออกมา ผมไม่ชอบความทุกขเ์ช่นน้ี แต่ก็ไม่รู้ว่าเวลาผา่นไปแลว้เท่าไร แต่เจอปวด
แลว้ก็พยายามออกจากสมาธิ จึงจะออกสมาธิ คือจะออกแต่เหมือนถูกขงัไวใ้นภาชนะท่ี
ถูกปิด ถอนออกจากสมาธิไม่ไดค้รับ แลว้กเ็กิดนิมิต เห็นมือใหญ่ๆ ๒-๓ คนท่ีเห็นเขา้ใจ
ว่าเทวดา เขากดผมท่ีนัง่หลบัตาจมน ้า จมลงมหาสมุทร  

 ในนิมิตเห็นตวัเองนัง่สมาธิหลบัตาจมลงกน้มหาสมุทรแต่ไม่ตาย พอนิมิตท่ีเห็น
หายไปผมก็จบัมาท่ีพุทโธ ไดย้นิเสียงชดัๆ ตรงท่ีเราพุทโธ ไดย้นิว่าผา่นปวดน้ีไปไดจ้ะ
นัง่สบาย วงกรรมฐานจะไดอี้กรอบหน่ึง ไดย้นิชดัในพุทโธ ผมก็พุทโธไปดว้ย ปวดไป
ดว้ยคู่กนัไป จนจบัความรู้สึกท่ีขาไดว้่ามนัเปล่ียนจากปวดเป็นชายบิๆ แลว้ขามนัเบา มนั
เบาจริงๆ ผมก็พุทโธไปความจริง แต่มีเหตุท่ีปรากฏในหนหลงัอีก แต่ผมสงสัยในหน
แรกครับ พอถอนจากสมาธิ นัง่ไดร้าวชัว่โมงกว่าๆ ครับ จึงขอเรียนถามเพื่อแกส้งสัย  
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 เหตุใดจึงถอนสมาธิไม่ได ้ เหตุใดในสมาธิเรากะเกณฑเ์วลาไม่ได ้ แต่พอถอนจาก
สมาธิจึงเห็นเวลาปรากฏข้ึนมาครับ เสียงท่ีไดย้นิในพุทโธเป็นความคิดหรือเปล่า พอท า
ตามผา่นมาไดม้นัเบาจริง แต่ก็แค่ปวดรอบเดียว ผา่นมาไดร้อบเดียวผมก็ถอนสมาธิ วง
กรรมฐานท่ีไดย้นิในพุทโธคืออะไรครับ อะไรคือวงกรรมฐานรอบหน่ึง เพราะเหตุใด
ความเจบ็ปวดไม่เขา้พวกกบัความสงบ รู้สึกมนัขนานกนัไป นิมิตท่ีเห็นจะมีเหตุร้ายอนั
ใดไหมครับ ขอกราบเรียนถามคลายสงสัย กราบขอบพระคุณล่วงหนา้ 

 ตอบ   :   เวลาไม่ไดป้ฏิบติัก็ไม่ไดป้ฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนไป ปฏิบติัแลว้ก็ไม่ไดผ้ล 
เวลาเราควรปฏิบติั ปฏิบติัแลว้ไม่มีผล ปฏิบติัไปแลว้ควา้น ้าเหลวมนัก็มีแต่ความทอ้แท ้
มนัก็มีความแบบว่าไม่เขม้แขง็ แต่พอปฏิบติัไปลม้ลุกคลุกคลานปฏิบติัไป ในทางโลก
ปฏิบติั ฟังเทศน์ๆ ฟังเทศน์เอาบุญ เวลาไปวดัเขาฟังเทศน์ ฟังเทศน์ท าไม ฟังเทศน์เอาบุญ 
เวลาพระเทศน์เขานัง่สัปหงกกนั นัง่หลบั พอพระเทศน์จบก็สาธุไดบุ้ญ ไม่รู้เร่ืองอะไร 
เห็นไหม น่ีฟังเทศน์เอาบุญ น่ีฟังเทศน์เอาบุญ 

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติั ปฏิบติัเพื่อเอาบุญ ปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ล ปฏิบติัแลว้
ลม้ลุกคลุกคลาน ปฏิบติัแลว้ไม่ไดส่ิ้งใดเราก็ปฏิบติัเพื่อเอาบุญ เรารู้ว่าการปฏิบติับูชา 
เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ เวลาพระองคจ์ะ
นิพพาน กษตัริย ์ กุฎุมพีต่างๆ เอาดอกไมบ้ชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มากมาย
มหาศาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะนิพพาน บอกพระอานนท ์ สั่งพระอานนท์
ไว ้ 

 "อานนท ์เธอบอกบริษทั ๔ นะใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด อยา่บชูาเราดว้ยอามิสเลย ให้
ปฏิบติับชูา"  

 เราก็ว่าการปฏิบติัธรรมเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด เพราะการปฏิบติัธรรมท าใหค้น
เป็นคนดีได ้ คนท่ีมีความลุ่มหลง คนท่ีมีนิสัยไม่ดี คนท่ีนิสัยมีแต่ความทุกขค์วามยาก 
ปฏิบติัธรรมไปแลว้กลายเป็นคนดีข้ึนมา ปฏิบติัธรรมไปแลว้จิตใจท่ีมีความทุกขค์วาม
ยากมนัละวางได ้ จิตใจของคนท่ีเป็นปุถุชน ปฏิบติัไปแลว้เป็นพระอริยบุคคลข้ึนมาได ้
ปฏิบติัไปแลว้พน้จากทุกขไ์ด ้ในการปฏิบติับชูามนัจะมีคุณประโยชน์มาก เราก็จะปฏิบติั
บชูากนั  
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 ทีน้ีพอปฏิบติัแลว้ ในการปฏิบติัถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ เห็นไหม เวลาหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบติัของท่านนะ เพราะไม่มีครู มีอาจารยข์องท่าน ท่านตอ้งปฏิบติัของ
ท่าน แลว้ท่านก็พยายามศึกษาคน้ควา้ในทางทฤษฎี คน้ควา้จากต ารับต าราไง แต่คน้ควา้
จากต ารับต ารา คน้ควา้มาแลว้ไม่มีคนคอยแนะน าสั่งสอน เพราะเราคน้ควา้มาดว้ยความรู้
ความเห็นของเรา เราคน้ควา้มาดว้ยความเขา้ใจของเรา เพราะเรามีความสงสัยขนาดไหน 
เรามีประสบการณ์ขนาดไหน เราคน้ควา้มา เราคน้ควา้โดยการตีความของเรา เราก็เขา้ใจ
เองว่าเราเขา้ใจถกู  

 แต่ปฏิบติัไปแลว้ ความเห็นของเรา พอความเห็นข้ึนมา เหมือนกบัคนถาม เวลา
ปฏิบติัแลว้มนัจะมีประสบการณ์ มนัจะมีความรู้ความเห็นของมนั ความรู้ความเห็น เห็น
ไหม หลวงปู่ ดูลยบ์อกว่า เห็นจริงไหม? จริง เห็นจริงๆ นัน่แหละ แต่ความเห็นนั้นไม่จริง 
ความเห็นนั้นไม่จริงหรอก เพราะเรายงัมีความไม่เขา้ใจ เรายงัมีความไม่รู้ เรายงัมีความ
สงสัย พอมนัรู้ มนัเห็นข้ึนมาก็รู้ดว้ยความสงสัย รู้ดว้ยความไม่เขา้ใจ รู้ต่างๆ มนักย็ิง่
สงสัยเขา้ไปใหญ่  

 ฉะนั้น ไม่มีครูบาอาจารย ์ เห็นไหม การปฏิบติัไม่มีครูบาอาจารยแ์สนทุกขแ์สน
ยาก หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านไม่มีครูบาอาจารยม์าก่อน แต่ท่านก็พยายามปฏิบติั
คน้ควา้ของท่านมาถึงท่ีสุด ท่านพยายามประคองจิตใจของท่าน แลว้ท่านปฏิบติัไปท่านก็
พิสูจน์ของท่านไป พยายามถนอมรักษาใจของเรา มนัออกนอกลู่นอกทางก็ยบัย ั้งไวก่้อน 
แลว้ก็หาเหตุหาผล พยายามใชปั้ญญาใคร่ครวญจนผา่นไปทีละเปราะๆ กว่าท่านจะผา่น
ของท่านไปเป็นชั้นเป็นตอน แสนทุกขแ์สนยาก  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีครูบาอาจารยเ์ลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ร้ือคน้ดว้ยองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เอง เพราะสัจธรรมยงัไม่มี แต่เวลา
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติั ก่ึงพุทธกาลธรรมะมีอยูแ่ลว้ พระไตรปิฎกมี
อยูทุ่กวดัเลย ทุกวดัมีตูพ้ระไตรปิฎกเก็บไว ้ใส่กุญแจไว ้ขงัมนัไวไ้ม่ใหใ้ครคน้ควา้มนัเลย 
แต่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบติัของท่าน พระไตรปิฎกก็มี ครูบาอาจารยก์ไ็ม่
มีใครสั่งสอน ท่านก็คน้ควา้เอาจากตูพ้ระไตรปิฎก คน้ควา้มาแลว้คน้ควา้มาจากความ
เขา้ใจของตวั ปฏิบติัไปเห็นจริงไหม? จริง เห็นจริงๆ เห็นแลว้ไปถามหลวงปู่ เสาร์วา่จิต
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ของผมเป็นอยา่งน้ีๆ หลวงปู่ เสาร์บอกว่าท่านปัญญามาก ผมแกท่้านไม่ไดห้รอก ท่านตอ้ง
ใชปั้ญญาของท่านเอง หลวงปู่ มัน่ท่านก็ตอ้งดูแลใจของท่าน  

 น่ีทฤษฎีทางต าราก็ว่าไวอ้ยา่งนั้น ความเห็นก็เป็นอยา่งน้ี แลว้ก็มาเทียบเคียงเอา 
ใชส้ติปัญญารักษาเอา เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านจะนิพพานนะ หลวงตาท่านประพฤติปฏิบติั
อยู ่ ท่านสั่ง หลวงตาท่านข้ึนไปถามปัญหามาก เพราะตอนหลวงปู่ มัน่ท่านเจ็บไขไ้ดป่้วย 
หลวงปู่ มัน่ท่านเพียบในทางธาตุขนัธ์ หลวงตาท่านบอกว่าท่านเพียบในทางหวัใจ เพราะ
หวัใจท่านก าลงัคน้ควา้ หวัใจท่านใชปั้ญญามาก แลว้หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนสั่งสอนเอง 
หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นคนท่ีคน้ควา้เอง หลวงปู่ มัน่ท่านประสบการณ์ของท่านมา ท่านทุกข์
ยากมาขนาดไหน แลว้พอเวลาหลวงตาข้ึนไปถามปัญหา ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยอยู ่ ท่านรู้เลย
ว่าหลวงตาท่านอยูร่ะดบัไหน 

 จิตใจท่ีมนัก าลงั น่ีหลวงปู่ มัน่ท่านเพียบทางธาตุขนัธ์ หลวงตาท่านเพียบทาง
หวัใจ หวัใจท่ีมนัก าลงัคน้ควา้ หวัใจท่ีมนัก าลงัหมุนต้ิวๆ ท่ีปัญญามนัหมุนอยู ่ มนัตอ้งมี
ครูบาอาจารยข์นาดไหน ท่านถึงเป็นห่วง เป็นอาลยัอาวรณ์ต่อกนั หลวงปู่ มัน่ท่านตอ้ง
นิพพานไป หลวงตาท่านก็ตอ้งพยายามคน้ควา้ใจของท่านไป เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเพียบ
ของท่าน ท่านถึงไดส้ั่งหลวงตาไวว้่า  

 "เวลาปฏิบติันะ อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิ้งพุทโธ"  

 ผูรู้้คือหวัใจของเรา หวัใจของเราจะไปรู้เห็นส่ิงใด ความเห็นนั้นจริงไหม? จริง 
ความเห็นนั้นจริงๆ เห็นจริงๆ ท่ีเรารู้เห็นน่ีเห็นจริงไหม? เห็นจริง แต่ความเห็นนั้นไม่จริง 
เห็นไหม เวลาหวัใจมนัเพียบข้ึนมามนัรู้มนัเห็นของมนั มนัพิจารณาของมนัไป เพราะ
หลวงปู่ มัน่ท่านผา่นของท่านมาก่อน ท่านรู้ว่าเวลามนัไปรู้ไปเห็นมนัรู้มนัเห็นอยา่งไร 
แลว้รู้เห็น เพราะท่านผา่นมา คือว่าท่านรู้ถูกรู้ผดิมาท่านถึงผา่นมาได ้ ถา้คนไม่ผา่น
ความผดิความถูกมา ท่านจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าถูกหรือผดิเป็นอยา่งไร ท่านผา่นของท่านมา 
คนท่ีผา่นมามนัแสนทุกขแ์สนยากขนาดไหน  

 ฉะนั้น หลวงตาท่านเพียบในหวัใจท่านถึงไดส้ั่งไวว้่า ถา้ปฏิบติัไปนะอยา่ทิ้งผูรู้้ 
อยา่ทิง้พุทโธ อยา่ทิง้หวัใจ อยา่ทิง้ผูท่ี้ออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ อยา่ทิ้งมนั ถา้เราไปรับรู้ส่ิง
ต่างๆ เรารู้อะไรเสร็จ เราก็ไปอยูท่ี่ความรู้นั้น ไปรู้ความเห็น เห็นมหศัจรรย ์ไปอยูท่ี่ความ
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มหศัจรรย ์ทิง้ตวัเองไปไง แลว้มนัก็จะเหลวไหลไปทัว่ อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธท่านสั่งไว ้
เห็นไหม หลวงตาท่านถึงบอกว่าเวลาปฏิบติัไป เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ 
หลวงตาท่านไปเห็นจุดและต่อม เห็นจุดและต่อมท่านบอกว่าถา้หลวงปู่ มัน่อยู ่ ท่านจะไม่
เสียเวลาอีก ๘ เดือน ท่านจะผา่นไปเลย ถา้ไปถามหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ตอ้งช้ีกลบัมา
เลยว่าไอต้รงนั้นน่ะ แต่เวลาท่านไปรู้ไปเห็นของท่าน หลวงปู่ มัน่ก็นิพพานไปแลว้ แลว้น่ี
มนัคืออะไรล่ะ?  

 ท่านบอกว่าขนาดธรรมะมาเตือน ธรรมะมาบอกนะ แสงสว่าง ความมหศัจรรย์
ของใจทั้งหมดมนัเกิดจากจุดและต่อม มนัเกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ เกิดจากผูรู้้ แลว้ถา้
เกิดผูรู้้ แลว้ผูรู้้เป็นอยา่งไรล่ะ? ก็ยงัคน้ควา้ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ท่านคน้ควา้ของท่านเอง 
เพราะท่านคน้ควา้ทางต ารับต ารามา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มีต ารับต ารา ไม่
มีทฤษฎี ไม่มีธรรมะ ไม่มีอะไรทั้งส้ิน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดย
ชอบ หลวงปู่ มัน่ท่านคน้ควา้มาจากมีทฤษฎี มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
ท่านสร้างบุญกุศลของท่านมา ท่านคน้ควา้จนผา่นของท่านไป  

 หลวงตา หลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ หลวงตาท่านคน้ควา้ของท่าน ท่าน
พยายามหาของท่าน ท่านคน้ควา้ของท่าน หลวงปู่ มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ น่ีดูแลรักษา
อยา่งไร จนสุดทา้ยมนัก็ยอ้นกลบัมาจุดและต่อม ยอ้นกลบัมาภวาสวะ ยอ้นกลบัมาท าลาย
ภพ ท าลายท่ีนัน่ ท  าลายแลว้มนัก็จบไป น่ีพดูถึงว่าความเห็น เห็นจริงไหม? เห็นจริงๆ รู้
เห็นจริงๆ นัน่ล่ะ แต่ไม่จริงสักอยา่ง แลว้ไม่จริงอยา่งไรล่ะ? ท าไมถึงจริง ท าไมถึงไม่จริง 
มนัจริงอยา่งไร มนัไม่จริงอยา่งไรมนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั ถา้มีเหตุมีผลของมนั น่ีไง
ท่ีว่าเธอจงปฏิบติับชูาเถิด เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ 

 "อานนท ์เธอบอกนะ พวกอามิสบชูาใครกท็  าได ้ใหป้ฏิบติับูชาเถิด"  

 เพราะการปฏิบติับชูาน่ีเห็นจริงไหม? จริง ใหรู้้ไดเ้ห็นมนัจะหลงผดิ มนัจะไม่
เขา้ใจก็จะใหม้นัเห็นเถอะ แลว้ถา้มนัเห็นแลว้ถา้มนัแกไ้ด ้ ไม่ได ้ ถา้มนัแกไ้ดม้นัก็พน้ไป 
ถา้แกไ้ม่ไดม้นัก็ติดอยูน่ัน่ มนัก็ยงัดีไดป้ระพฤติปฏิบติั นัน่ไงท่านถึงบอกใหป้ฏิบติับูชา
เถิด ถา้มีบชูา  
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 ฉะนั้น เราถึงว่าชาวพุทธเราถึงไดป้ฏิบติับูชากนั เราถึงปฏิบติับูชา ทีน้ีพอปฏิบติั
บชูาลุ่มๆ ดอนๆ ปฏิบติับชูาแลว้ก็ไม่ไดผ้ลมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ทีน้ีปฏิบติับูชา ถา้มีผล 
มีผล เห็นไหม เพราะมีผลอยา่งน้ีเราถึงเทียบได ้ เราไปหาครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยพ์ดู
อยา่งไรเราก็เช่ือเนาะ โอ ้อาจารยอ์งคน้ี์ดงัน่าดูเลย พอพดูอะไร ใหม่ๆ มนัก็น่าเช่ือถือ แต่
ความจริงไม่ใช่อะไรเลย ไม่มีความจริงขอ้เทจ็จริงเลย แต่ถา้ของเรานะ เราปฏิบติัของเรา 
น่ีจิตเป็นสมาธิ จิตเกิดปัญญา เวลาครูบาอาจารยท่์านพดูมาเราเทียบไดเ้ลยว่า เออ จริงหรือ
เปล่า เออ ก็เราเห็นมา เราก็เห็น อา้ว แบงกบ์าทกบัแบงก์บาทมาเทียบกนั ของใครของจริง 
ของเทียม  

 ไอเ้ราไม่มีแบงก์บาทเลยเนาะ ใครควกัมา ไอแ้บงก์กาโม่ แบงก์กงเต๊ก เออ นัน่ก็
แบงก์เหมือนกนั แต่ไม่รู้ว่าแบงก์ใครถูก ใครผดิ แต่ถา้ควกัมาเขาแบงก์กาโม่ เห็นไหม 
แบงก์การ์ตูน แบงก์เดก็เล่น กบัแบงก์กงเต๊ก เราควกัแบงก์บาทมา เออ แบงก์บาทเราถูก
เวย้ ถา้เขาควกัแบงก์บาทมาป๊ับเราก็ควกัแบงก์บาทของเรา เออ แบงก์บาทเหมือนกนัเวย้ 
น่ีไงเปรียบเทียบไง ถา้เราปฏิบติับชูาเราจะมีตรงน้ีไง เรามีสมาธิ เรามีปัญญา ไอพ้ระท่ีดงั
ขนาดไหน คนไปหามากมายขนาดไหน ถา้เขาควกัออกมาเป็นแบงก์กาโม่อยา่งน้ีมนัก็
ไม่ใช่ ถา้เขาพดูออกมา สมาธิพดูไม่ถูก มนัจะถูกไดอ้ยา่งไร? ไม่รู้จกัสมาธิ พดูสมาธิได้
อยา่งไร? ไม่รู้จกัภาวนามยปัญญาจะพดูอะไร สัญญาทั้งนั้น คอมพิวเตอร์ดีกว่ามึงอีก 
กรอกคอมพิวเตอร์มนัออกหมดเลย พระไตรปิฎกไปกดสิมนัไหลออกมาเลย ดีกว่ามึงอีก 
ถา้เราท าของเรา มนัจะไดจ้ริงของเรา  

 น่ีปฏิบติับูชา เห็นไหม เราปฏิบติับชูามนัจะไดจ้ริงข้ึนมา ถา้ปฏิบติัไม่ไดจ้ริงเราก็
ไม่ไดส่ิ้งใดเลย ถา้ปฏิบติัเขา้ไปแลว้ไปรู้ไปเห็น เราก็เอาความรู้ความเห็นมาเทียบเคียง 
คนเราปฏิบติัก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ี คนท าไร่ไถนา ถา้ไม่เคยถากหญา้เลย ไม่เคยไถหวา่น ไถ
คราดเลยมนัจะปลูกขา้วไดอ้ยา่งไร? ในนาก็มีแต่หญา้ทั้งนั้นแหละ หว่านขา้วลงไปมนัก็
ไม่ข้ึนหรอก เออ ถา้มนัไดไ้ถคราด ไดไ้ถหว่าน ถา้มนัไดไ้ถของมนันะ ไดไ้ถแลว้มนัท า
ข้ึนมา เราหว่านขา้วมนัก็จะข้ึนมา  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้ปฏิบติัแลว้มีเหตุมีผลข้ึนมามนัก็เป็นจริงข้ึนมา ถา้ไม่มีเหตุมีผล
เลย โอ ้ อาจารยอ์งคน้ี์ดงัมาก อู๋ย คนไปหาเยอะมากเลย ควกัออกมาแบงก์กงเต๊กทั้งนั้น
เลย ไม่มีความจริงสกันิดหน่ึง แต่ถา้เราปฏิบติัแลว้เราจะมีเหตุมีผล ควกัมาจะมีเหรียญ
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บาท แบงก์บาท เอามาเถอะมนัมีค่า ถา้มีค่ามนัก็เป็นความจริง น่ีปฏิบติับูชาอยา่งน้ี แลว้
เวลาเราไปหาครูบาอาจารยเ์อาประสบการณ์ของเรา เห็นไหม เห็นจริงไหม? จริง แต่
ความเห็นจริงหรือยงั ถา้ความเห็นไม่จริงเราก็มาเคลียร์กนั ครูบาอาจารยแ์กจิ้ตเขาแกก้นั
อยา่งน้ี แกจิ้ตเพื่อประโยชน์ ทีน้ียอ้นกลบัมาท่ีค าถาม ค าถามน่ีถามมายาวเหยยีดเลย  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีถามมาเห็นไหมเป็นค าถาม ตอบทีละค าถาม ค าถามว่า  

 ถาม   :   จึงเรียนถามว่าเหตุใดจึงถอนจากสมาธิไม่ได ้ 

 ตอบ   :   ถอนจากสมาธิท าไมจะถอนไม่ได ้ สมาธิน่ีเวลาเขา้เขา้อยา่งใด ถา้
เขา้สมาธิ เวลาพุทโธ พุทโธ เวลาพุทโธจิตมนัสงบลง คือใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ถา้ปัญญา
อบรมสมาธิมนัก็เขา้สมาธิโดยสติปัญญา มนัก็เขา้โดยสัจจะความจริง ถา้เขา้แลว้ ถา้เขา้
แลว้คนท าไม่เป็น เห็นไหม ดูสิเราก่อกองทราย กองทราย เวลาเราก่อกองทราย เราขน
ทรายมากองไวเ้ราขนมาไดเ้ลย เวลาคล่ืนมนัซดัมา ทรายมยัหายไปหมดมนัเป็นอยา่งไร? 

 น่ีก็เหมือนกนั เราท าสมาธิ ท  าสมาธิเวลาถึงสมาธิ ถา้เป็นสมาธิข้ึนมา เออ เป็น
สมาธิ แลว้มนัเส่ือมไปเป็นอยา่งไร เวลาเป็นสมาธิท าเกือบตาย เวลาเส่ือมมนัเส่ือม
หายไปหมดเลย อา้ว แลว้สมาธิเป็นอยา่งไรล่ะ? เวลาก่อกองทรายข้ึนมาน่ีก่อข้ึนมาได ้
เวลาคล่ืนมนัพดักองทรายหายไป เอะ๊ มนัหายไปไดอ้ยา่งไร? งงนะ น่ีก็เหมือนกนั เวลา
ท าสมาธิท าข้ึนมาเกือบตาย เวลาเส่ือม เส่ือมไม่รู้ ถา้เส่ือมไม่รู้มนัจะถอนอยา่งไรล่ะ? มนั
จะเป็นอยา่งไร? แลว้ถา้มนัมีความช านาญ เราก่อกองทรายข้ึนมา เห็นไหม เราก่อกอง
ทรายข้ึนมา เวลาเราท าเสร็จแลว้เราจะร้ือกองทรายทิง้ เราก็เกล่ียกองทรายออก  

 อา้ว เราเป็นคนก่อข้ึนมาเอง แลว้เราก็เกล่ียมนัเอง เราก็ท  าใหม้นักลบัไปสู่สภาพ
เดิมเอง แลว้เราเห็นว่า เออ เราก็ท  าได ้ เรากก่็อกองทรายข้ึนมาใหม่ แลว้เราก็ท  ากองทราย
กลบัใหเ้ป็นสภาพเดิมอีก เราก็ก่อกองทรายข้ึนมาใหม่ แลว้เราก็ท  ากองทรายข้ึนมาสภาพ
เดิมอีก เห็นไหม ช านาญในวสีไง เขา้สมาธิก็ได ้ ออกสมาธิก็ได ้ เขา้สมาธิอีกก็ได ้ ออก
สมาธิอีกก็ได ้ เขา้สมาธิอีกก็ได ้ ออกสมาธิอีกก็ได ้ เพราะมีความช านาญอยา่งน้ี ตอ้งมี
ความช านาญอยา่งน้ีสมาธิมนัก็อยูก่บัเรา ไอน่ี้สมาธินะก่อกองทรายไม่ไดก่้อกองทราย 
เดินไปแถวชายทะเล เห็นปมูนัขนมาไง เห็นปเูสฉวนมนัท าเป็นกองของมนั โอ๋ย น่ีเจดีย ์
ไม่รู้เร่ือง ไอน้ัน่มนัสัตวน์ ้ า สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ามนัอยูข่องมนั ก็ธรรมชาติของมนั 
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 น่ีก็เหมือนกนั อยูดี่ๆ เด๋ียวใจมนัก็ฟุ้งซ่าน เด๋ียวใจมนัก็ปล่อยวาง อ๋อ อยา่งน้ีเป็น
สมาธิ โอ๋ย อยา่งน้ี มนับา้ มนัไม่จริงหรอก แต่ถา้มนัจริงนะ มนัจริงมนัตอ้งเป็นจริงของ
มนั น่ีเวลาเขา้สมาธิก็เขา้สมาธิได ้ เวลาออกจากสมาธิก็ออกเป็น แต่เร่ิมตน้เป็นแบบน้ี 
เร่ิมตน้ เห็นไหม น่ีเราท าไมถอนออกจากสมาธิไม่ได ้ ถอนไม่ไดเ้พราะ เพราะเวลา
เขา้สมาธิเราเขา้ของเรา แต่ยงัไม่มีความช านาญ พอไม่มีความช านาญ จะออกออกไม่เป็น 
ครูบาอาจารยท่ี์ท่านท าความสงบของใจดว้ยความมัน่คงนะ 

 เพราะคนท่ีท าความสงบของใจ เร่ิมตน้คนหดัท าใหม่ๆ คนเรานะ ใครท าธุรกิจ
ประสบความส าเร็จแลว้ เขาบอกท าธุรกิจของเขา เขาท าไดง่้าย เพราะเขาท าแลว้เขา
ประสบความส าเร็จ ไอพ้วกเราน่ีอยากมีธุรกิจ ท าส่ิงใดก็ท  าแลว้ไม่ประสบความส าเร็จสัก
ที ท  าอยา่งไรก็ลม้ลุกคลุกคลานอยูต่ลอด เห็นไหม ฉะนั้น คนท่ีเขาท าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จแลว้เขาจะมีเมตตา เขาจะส่งประสบการณ์ให ้ เขาจะสั่งสอน เขาถึงบอกครูบา
อาจารย ์หลวงตาท่านจะสอนว่า  

 "การท าสมาธิ ถา้จิตมนัสงบแลว้อยา่ไปกวนมนั อยา่ไปขืนมนั อยา่ไปออกพรวด
พราด"  

 เวลาเขา้สมาธิ เวลาเขา้สมาธิมนัแสนทุกขแ์สนยาก เกือบเป็นเกือบตาย แลว้ถา้เขา้
ไปแลว้ถา้มนัสงบใหอ้ยูอ่ยา่งนั้น ใหมี้สติอยูก่บัสมาธิอยา่งนั้น แลว้ถา้มนัจะคายตวัใหม้นั
คายตวัของมนัออกมา มีสติพร้อมออกมา แลว้คราวต่อไปเขา้สมาธิจะเขา้ไดง่้าย ถา้เขา้ถึง
สมาธิ น่ีเราเขา้ไปถึง เห็นไหม เราจะท าธุรกิจ น่ีมีคนมาซ้ือของมากมายเลย ไล่มนัไปเลย
บอกกไูม่ขาย น่ีก็เหมือนกนั พอจิตมนัสงบข้ึนมา เวลาอยากออกสมาธิก็พรวดพราดออก
เลย พอไล่เขากลบัแลว้ เขามาซ้ือของ เขาจะมาซ้ือสินคา้เรา เราบอกไม่ขายไล่มนัไป แลว้
พอท าสินคา้แลว้จะขายใครล่ะ? ก็ไล่เขาไปแลว้จะขายใคร 

 น่ีก็เหมือนกนั พอเขา้สมาธิป๊ับ ออกพรวดพราดเลย แลว้ต่อไปจะเขา้ก็เขา้ยากแลว้ 
ไล่เขาไปหมดแลว้ ประสบการณ์มนัไม่มีไง เห็นไหม น่ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านท าของท่าน
เป็นนะ ท าสมาธิเราพยายามฝึกฝนของเรา พุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้ไป ถา้มนัสงบ
แลว้ใหมี้สติพร้อม แลว้ถา้มนัคายตวัออกมาปล่อยใหม้นัคายตวัออกมา พอคายตวัออก
มาแลว้ แลว้ท าอยา่งไรต่อไปล่ะ? น่ีมนัก็มีความสุข มีความสบายของมนัอยูพ่กัหน่ึง 
เพราะจิตเขา้สมาธิแลว้ออกมามนัจะมีรากฐานของมนั มนัจะมีแต่ความอ่ิมอกอ่ิมใจอยู่พกั
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หน่ึง พกัเดียว พอเด๋ียวมนัก็ไปกินเหยื่อเหมือนเดิม พอกินเหยื่อมนัทุกขอี์กแลว้ เขา้สมาธิ
เขา้อยา่งไร  

 น่ีไง เห็นไหม เขาบอกเวลาเขา้สมาธิแลว้ท าไมถึงออกสมาธิไม่ได ้มนัไปคาอยูไ่ง 
บางทีขอสมาธิ เวลาเราท าสมาธิ เวลาจิตเราสงบเขา้ไปแลว้ แลว้พอไปว่างๆ อยูน่ี่ มนั
แบบว่ามนัขาดสติใช่ไหม มนัว่างๆ แลว้จะออกอยา่งไรออกไม่ได ้ท าไมจะออกไม่ได ้ตั้ง
สติออกมามนัก็ออกแลว้แหละ คนท่ีมนัเขา้ก็ได ้ ออกก็ได ้ ไดท้ั้งนั้นแหละ แต่คนท า
ใหม่ๆ เป็นอยา่งน้ีแหละ เขา้ก็เขา้ยาก เขา้ไปแลว้ก็ไปคาอยู ่ ติดหุน้ไง ติดบนยอดตน้ตาล
เลยลงไม่ได ้ ติดหุน้ ขายก็ไม่กลา้ขายมนัขาดทุน แลว้ก็ไม่ยอมขาย น่ีติดหุน้ เขา้ไปสมาธิ
แลว้ก็วา่งๆ ออกไม่ได้ๆ  ก็ขายทิง้สิ ติดก็ขายขาดทุนไม่เป็นไรหรอก ขายเลย ขายแลว้เอา
เงินสดซะ 

 น่ีก็เหมือนกนั ออกก็ตั้งสติ ออกมาก็ออก แต่เพราะคนท าไม่เป็น หรือคนยงัไม่
มัน่ใจ เขา้สมาธิแลว้ออกไม่ไดช่้วยออกที ก็เอง็พดูอยูก่็ออกมาแลว้แหละ ท่ีเอง็บอกว่า
อยากออกมนัออกมาแลว้ เพราะจิตมนัคิดมนัก็ออกแลว้แหละ แต่เรายงัคิดวา่เราอยูใ่น
สมาธิอยู ่ฉะนั้น ตรงน้ีมนัเป็นอุปาทาน มนัเป็นความเขา้ใจผดิของเราเอง ความจริงเขา้ได ้
ออกได ้ แต่ผูท่ี้ปฏิบติัใหม่มนัยงัไม่ช านาญในวสี ครูบาอาจารยท่์านสอนว่าใหช้ านาญใน
วสี ช านาญในการเขา้และการออก ถา้ช านาญในการเขา้และการออกเราจะรักษาจิตเราได ้
ถา้เราเขา้ก็เขา้ไดเ้ป็น ออกก็ออกเป็น พอเราเขา้สมาธิได ้ เราเขา้ได ้ ออกได ้ เด๋ียวเรากใ็ช้
ปัญญาได ้

 อนัน้ีเขา้สมาธิก็ยงัคร่ึงๆ กลางๆ เขา้ไดอ้อกไม่ได ้ เขา้บา้ง ไม่เขา้บา้ง แลว้จะใช้
ปัญญาอยา่งไรล่ะ? ในเม่ือเรายงัไม่มีเงิน เราไม่มีเงินทุน เราจะไปท าสินคา้อะไร เราจะไป
ซ้ืออะไร แต่ถา้เราจะไปซ้ือส่ิงใดเราตอ้งมีเงินทุนของเราพอ เราจะซ้ือส่ิงใด จ านวนเงิน
เราพอเราจะซ้ือส่ิงใดก็ได ้ จิตของเราท าความสงบของใจเขา้มาใหม้นัมัน่คงของมนั แลว้
ฝึกหดัใชปั้ญญามนัไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง น่ีสติปัฏฐาน ๔ ถา้
เห็นตามความเป็นจริงแลว้มนัแยกแยะของมนั เราใชปั้ญญาของเรามนัก็เป็นวิปัสสนา  

 วิปัสสนา น่ีคนท าเป็น เห็นไหม หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านมา กว่า
จะท าได ้กว่าจะฝึกหดัได ้ฝึกหดัไดแ้ลว้ พอฝึกหดัเป็นแลว้ พอเทียบจิตใจแลว้ ท่ีหลวงตา
ท่านไปหาหลวงปู่ มัน่บอก  
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 "มหา มหาเรียนถึงเป็นมหานะ เรียนถึงเป็นมหามนัตอ้งแปลบาลีไดเ้ก่งมาก ส่ิงท่ี
เรียนมาสุดยอด เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เก็บใส่ลิ้นชกัไว้
ก่อนแลว้ลัน่กุญแจมนัไวอ้ยา่เพิ่งเอามาคิด แลว้ใหป้ฏิบติัไป"  

 ถา้ปฏิบติัพร้อมกนัไปมนัจะเตะ มนัจะถีบ คือมนัจะเทียบเคียงเอา มนัจะสร้าง
ภาพ อยา่เพิ่งมาใชม้นั เอาความรู้ความเห็นใส่ลิ้นชกัไวแ้ลว้ลงกุญแจมนัไว ้แลว้ปฏิบติัไป 
ถา้ปฏิบติัถึงท่ีสุดแลว้ ถา้รู้จริงแลว้มนัจะเป็นอนัเดียวกนัเลย คือมนัจะจูนกนั เหมือนกนั
เลย คือธรรมะของพระพุทธเจา้อนัน้ีจริง ท่ีศึกษามาเป็นมหาน่ีจริง จริงตามการศึกษา จริง
ตามทฤษฎี แต่เรายงัปฏิบติัไม่ได ้ เอาทฤษฎีมาอา้งมาอิง มนัก็เป็นการเตะ การถีบ คือ
สร้างภาพ แต่ถา้เราลัน่กุญแจไวก่้อน ทฤษฎีเราเก็บไวไ้ม่เอา เก็บไวเ้ลย ศึกษามาแลว้กไ็ม่
เอา แลว้ปฏิบติัของเราใหจ้ริง พอความจริงเราเป็นความจริงมนัอนัเดียวกนั 

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัของท่านมา ท่าน
ปฏิบติัไปท่านศึกษาของท่านมา เวลาท่านถึงท่ีสุดแห่งทุกขอ์นัเดียวกนัเลย ธรรมะของ
พระพุทธเจา้กบัท่ีเราปฏิบติัมาอนัเดียวกนัเลย แต่น้ีของเราเวลาปฏิบติับูชาก็ปฏิบติับูชา
โดยลม้ลุกคลุกคลาน แต่ปฏิบติับูชา พอไดเ้ห็นร่องเห็นรอยข้ึนมา น่ีเขา้สมาธิแลว้มนั
ถอนไม่ได ้ มนัถอนไม่ได ้ มนัถอนไม่ออก สมาธิมนัเขา้แลว้มนัออกไม่ได ้ ท าไมมนัจะ
ไม่ได ้เด๋ียวก็ได ้ฝึกไปเถอะ ท าน่ีได ้ 

 น่ีเขาถามวา่ 

 ถาม   :   ๑. เหตุใดถึงถอนจากสมาธิไม่ได ้ 

 ตอบ   :   ถา้เขา้สมาธิจริงนะ น่ีใครมีสตางคก์็ไปเขา้ธนาคาร ถา้เงินน่ีบริสุทธ์ินะ 
เงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ธนาคารจะรีบรับฝากเลย ธนาคารเขาจะหาลกูคา้ เพราะเขา
ตอ้งเอาเงินของเราไปเป็นสินคา้ของเขา เพราะเขาใชเ้งิน ทุนน่ีเป็นธุรกิจของเขา เขาคา้
เงินกนั แต่ถา้สมมุติเรานะ เราไปธนาคารใช่ไหม เอาแบงก์กงเต๊กไป เอาแบงก์กาโม่ไป
ธนาคารเขาไม่รับฝาก ไปฝากธนาคาร ธนาคารเขาไล่มาเลย เอาแบงก์ปลอมไปธนาคาร
เขาไม่รับหรอก 

 น่ีก็เหมือนกนั เราจะเขา้สมาธิ สมาธิจริงหรือเปล่า ถา้สมาธิจริงธนาคารมนัรับ
ฝากอยูแ่ลว้ รับฝากแลว้ใหด้อกเบ้ียดว้ย แลว้จะถอนเม่ือไหร่ก็ถอนไดด้ว้ย เพราะเงินของ
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เรา น่ีก็เหมือนกนั ถา้เขา้สมาธิช านาญแลว้สบายมากมาเถอะ ธนาคารหาลกูคา้อยูแ่ลว้ มา
เลยๆ ใหด้อกเบ้ียดว้ย แลว้จะถอนก็ไดด้ว้ย สมาธิเขา้ได ้ออกไดโ้ดยสัจจะ โดยความจริง
ของมนั แต่เขาบอกเราเขา้สมาธิแลว้มนัออกไม่ได ้ น้ีค  าถาม เห็นไหม ค าถามวา่เวลา
เขา้สมาธิแลว้มนัออกไม่ได ้น่ีอีกเร่ืองหน่ึงนะ ออกได ้ 

 ถาม   :    ๒. ในสมาธิกะเกณฑเ์วลาไม่ได ้ แต่พอถอนจากสมาธิจึงเห็นเวลา
ปรากฏข้ึนมา 

 ตอบ   :   ในสมาธินะเราเขา้สมาธิ สมาธิคือสมาธิ เห็นไหม ดูสิเขาเขา้ฌาน
สมาบติั ๗ วนั ๗ คืนนัง่เฉยเลย เวลาเขา้อปัปนาสมาธิเขา้ไป ๓-๔ ชัว่โมง เขา้ไปทีหน่ึง ๘ 
ชัว่โมง เขา้ไปแลว้แต่ บางทีเขา้ไป ๑๐ นาที น่ีสมาธิก็ส่วนสมาธิ ใครเขา้ไดม้ากไดน้อ้ย
ขนาดไหน น่ีเขา้สมาธิ แลว้ในเวลา เวลาของการเขา้สมาธินะ สมาธิควรสมาธิ แต่เวลาเขา
เขา้สมาบติั จะเขา้สมาบติั ๗ วนั พระปัจเจกพุทธเจา้สมยัพุทธกาล เขา้สมาบติัอยู ่ อยูใ่น
กองฟาง ในสมยัพุทธกาลเขา้ไปอยูใ่นกองฟางนั้น พวกนางสนมนั้นเขาไปอาบน ้ากนั พอ
อาบน ้าเสร็จข้ึนมาเขาหนาว เขาหนาวเขากจุ็ดกองฟางนั้นเพื่อจะเอาความร่มเยน็ เผากอง
ฟางนั้น เผากองฟางนั้นเพื่อความอบอุ่นไง  

 พอเผาไป พอไฟไหมก้องฟางไปเจอพระปัจเจกพุทธเจา้นัง่อยู ่ ตกใจ พระปัจเจก
พุทธเจา้เป็นอาจารยข์องกษตัริย ์ เราเป็นนางสนมไง ก็จะท าลายหลกัฐาน กไ็ปหาฟืน เอา
ฟืนมากองๆ คือจะท าลายหลกัฐาน เผาเท่าไรก็ไม่ไหม ้จนถึงตรงนั้นก็จบไป น่ีสุดทา้ยไม่
ไหมก้็กลบั ฉะนั้น ถึงเวลาครบ ๗ วนั ฌานสมาบติัก็ออกจากสมาบติัมาก็ปกติ ออกมาก็
ออกมาปกติไม่เป็นไรเลย น่ีพวกเราเขา้ฌานสมาบติั น่ีเร่ืองน้ีเร่ืองจริง แต่เราท าไดจ้ริง
หรือไม่จริง ตอนน้ีมีฌานสมาบติัแบบว่าแบงก์กงเต๊กเยอะมาก หลอกกินกนัแถว
ภาคเหนือ ข้ึนคตัเอา้ทน์ะ จะเขา้ฌานสมาบติันะ จะเขา้ โอ๋ย เขา้ฌานสมาบติัท าไมตอ้ง
ข้ึนคตัเอา้ทด์ว้ยวะ เขา้ฌานสมาบติัท าไมตอ้งหลอกเอาสตางคเ์ขาดว้ย ฌานสมาบติัน่ีมนั
มีค่านอ้ยกว่าสตางคเ์นาะ  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาไปเผาอยา่งนั้นป๊ับ สุดทา้ยแลว้เวรกรรมมนัถึงมี น่ีพดูถึงเวลาว่า
เขา้ฌานสมาบติั ๗ วนั พดูถึงค าว่า ๗ วนัคือบอกว่าในฌานสมาบติักะเวลาไม่ได ้มนัตอ้ง
อยูท่ี่ช านาญ อยู่ท่ีช  านาญ ผูท่ี้เขามีความช านาญของเขา ๗ วนั เขา้ก่ีชัว่โมงเขาเขา้ได ้
ก าหนดได ้ เขาท าได ้ รู้ แต่เวลาเราเขา้ ผูท่ี้ไม่มีความช านาญ เขา้ไปแลว้สมาธิกคื็อสมาธิ 
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เขา้ไปไดม้ากไดน้อ้ยขนาดไหนอยูท่ี่เราตั้งสัจจะ อยา่งเช่นครูบาอาจารยข์องเราเวลาท่าน
ถือเนสัชชิกอยา่งน้ี ๓ เดือน ปีหน่ึง น่ีเขาตั้งของเขาได ้เวลาเขาเขา้ความสงบของใจจะอยู่
ขนาดไหน เพราะในหมู่กรรมฐาน เวลาปฏิบติัจริงจงัข้ึนมาเขาท าของเขาเป็นจริงจงั แลว้
พระท่ีอยูด่ว้ยกนัเขาจะส่งเสริมกนั เขาจะช่วยกนั ทีน้ีของเรามนัไม่รู้เร่ืองไง น่ีบอกปฏิบติั
บชูา ปฏิบติับูชาเพื่ออะไรล่ะ?  

 ฉะนั้น ว่า  

 ถาม   :   เหตุใดในสมาธิถึงกะเกณฑเ์วลาไม่ได ้แต่ถอนสมาธิไปแลว้จึงเห็นเวลา
ปรากฏข้ึนมา  

 ตอบ   :   ก็เห็นเวลาปรากฏข้ึนมามนัเร่ืองโลกๆ เราไปติดกนัเร่ืองวิทยาศาสตร์ไง 
เวลาก็เขม็นาฬิกาน่ีแหละ อา้ว นัง่นะจะเขา้คร่ึงชัว่โมง พอคร่ึงชัว่โมง หลบัตากไ็ม่เห็น
คร่ึงชัว่โมง ออกมา อ๋อ ๑๐ นาทียงัไม่ถึงคร่ึงชัว่โมง ขาดไป ๒๐ นาที น่ีออกมาก็เห็นไง ก็
เห็นดว้ยตา เราจะบอกว่าถา้เราน่ีเป็นคนรุ่นใหม่ เรายดึมัน่ถือมัน่โดยวิทยาศาสตร์ โดย
ขอ้เทจ็จริง เวลาก็คือเขม็นาฬิกา ฉะนั้น เขม็นาฬิกามนัจะเห็นไดก้็ดว้ยแกว้ตา ดว้ยดวงตา
อายตนะกระทบ แต่หลบัตาแลว้มนัไม่รู้ ไม่เห็น แต่ความจริงอนันั้นมนัก็เป็นเวลา
เหมือนกนั 

 ฉะนั้น เวลาเหมือนกนั ส่ิงอนันั้นมนัมีของมนั ฉะนั้น เราจะเอาส่ิงท่ีละเอียดคือ
ความรู้จากภายใน ความรู้จากความรู้สึกมาเทียบกบัความรู้จากสายตา เห็นไหม หยาบ 
ละเอียด อูฮู้ มนัยงัอีกเยอะนะ น่ีเร่ืองขา้งนอก เร่ืองขา้งใน เห็นไหม เวลาปล่อยปล่อยวาง
จากขา้งนอก แต่ขา้งในไม่ปล่อย น่ีทุกอยา่งใหอ้ภยัหมดเลย แต่นัง่แคน้เขาอยูน่ี่ ใหอ้ภยั
นะ ใหอ้ภยันะ แต่เด๋ียวกจูะไปล่อมึงเด๋ียวน้ี ยงัแคน้อยู ่คือปล่อยวางขา้งนอกได ้แต่ขา้งใน
มนัไม่ปล่อยไง ขา้งในมนัยงัเจบ็แคน้อยูไ่ง น่ีก็เหมือนกนั  

 ถาม   :   ท าไมเรากะเกณฑเ์วลาในสมาธิไม่ได ้เวลาถอนออกมาแลว้ท าไมเราเห็น
ได ้  

 ตอบ   :    ขา้งนอกกบัขา้งใน แลว้ท าไมตอ้งไปผกูกนัไวล่้ะ? ท าไมไปเอาเร่ือง
ความรู้สึกภายในกบัความรู้สึกภายนอกมาผกูกนัไว ้ เห็นไหม น่ีคนยงัภาวนาหยาบๆ จะ
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เป็นอยา่งน้ี ถา้คนภาวนาละเอียดข้ึนไปจะรู้ว่าเร่ืองภายนอกเราก็รับรู้ได ้เราก็ปล่อยวางได ้
แต่เร่ืองภายในของเรา เราจะละเอียดเขา้มารู้เร่ืองภายใน  

 ถา้เร่ืองภายใน อนัน้ีมนัจะยดึไว ้หลบัตาแลว้ก็วินาทีเขม็กระดิกจะรู้หมด อู๋ย น่ี ๔ 
ชัว่โมงแลว้ อยา่งน้ีมนัไม่เป็นสมาธิหรอก เพราะอะไร? เพราะภายในมนัไปเกาะเก่ียว
ภายนอกไง กลวัเด๋ียวไม่รู้วา่นัง่แลว้ก่ีชัว่โมงออกไปจะโมไ้ม่ไดไ้ง พอนัง่เสร็จแลว้จะไป
โมก้บัเขาไม่ได ้ เฮย้ กนูัง่เวลา ๒ ชัว่โมงเชียวมึง กะเวลาไม่ถูก ออกสมาธิแลว้ไปโมก้บั
เขาไม่ได ้กลวัจะโมไ้ม่ได ้สมาธิก็เลยไม่ได ้ถา้สมาธิได ้เด๋ียวไปโมก้บัเขาได ้เฮย้ เม่ือคืน
กนูัง่ ๕ ชัว่โมง กลวัโมไ้ม่ไดก้็เลยไปมดัไวก่้อน เราเอาภายนอกกบัภายในมาผกูรวมกนั 
มนัก็เลยเป็นประเดน็ข้ึนมาถาม อนัน้ีพดูถึงว่าเหตุใดสมาธิเรากะเกณฑเ์วลาไม่ได ้ ถอน
ออกจากสมาธิแลว้จึงเป็นเวลาท่ีปรากฏข้ึน 

 ถาม   :   น่ีเวลาภายนอก ภายใน เสียงไดย้นิพุทโธเป็นความคิดหรือเปล่า พอท า
ตามผา่นมาไดม้นัเบาจริงๆ แต่มีแค่ปรากฏรอบเดียว ผา่นไปแลว้รอบเดียวถอนจากสมาธิ 

 ตอบ   :   น่ีพดูถึงไดย้นิพุทโธ ก าหนดพทุโธ พุทโธ พุทโธ หยาบๆ นะ ค าว่า
หยาบๆ พอจิตมนัละเอียดหวัใจมนัเตน้ตุบๆ ยงัไดย้นิเลย พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจน
ใจมนัท่อง บางทีปากเราท่อง ปากเราท่องเราท่องก่อน ถา้ไม่ท่องป๊ับมนัจะไปคิดเร่ืองนู่น
เร่ืองน้ี เราก็ท่องไว ้ ค  าบริกรรมน่ีส าคญัมาก ส าคญัน่ีจิตมนัยิง่กว่ายางเหนียว มนัเกาะติด
เขาไปทัว่  

 ฉะนั้น เวลามนัเกาะติดเขาไปทัว่เราพยายามแยกออก แยกธาตุรู้คือพลงังาน 
พลงังานกบัความคิด ความคิดน่ีถา้มีความคิดมนัยงัรู้ว่ามีพลงังาน อยา่งเช่นเราคิดอะไรอยู่
เรารู้ว่าเราคิด แต่ถา้เราเผลอไป เอะ๊ เอะ๊ กลืูมอะไรไปวะ เอะ๊ๆๆ น่ีไงมนัโดยธรรมชาติ
ของมนั แต่ทีน้ีเราจะแยกความคิดกบัพลงังานออกจากกนั พลงังานคือสัมมาสมาธิ ฉะนั้น 
แยกออกมนัแยกไดย้าก เราถึงแยกค าบริกรรมไว ้ เอาพลงังานไปเกาะท่ีพุทโธไว ้ พุทโธ 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ เราเกาะท่ีพุทโธไว ้ 

 ทีน้ีเราเกาะท่ีพุทโธไว ้พุทโธไว ้เกาะแลว้มนัก็ โดยธรรมชาติของมนั ความคิดกบั
พลงังานมนัอยูด่ว้ยกนั ถา้มีความคิด พลงังานมนัก็แสดงตวั ก็ชดัเจน ถา้ไม่มีความคิด เอะ๊ 
เราไม่มี เอะ๊ เราไม่มี เราไม่รู้ เอะ๊ เราไม่มี น่ีมนัเร่ร่อนของมนั เราตอ้งพุทโธไว ้ เห็นไหม 
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ค าบริกรรมเกาะไว ้จิตน้ีเกาะไวเ้หมือนเดก็ฝึกหดัเดิน เดก็ฝึกเดินเขาใหเ้กาะอะไรไปก่อน 
ถา้มนัเดินไดแ้ลว้เด๋ียวมนัเดินของมนัไปเอง จิต จิตถา้มนัเป็นอิสระของมนั มนัเกาะพุท
โธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนมนัพุทโธไม่ได ้ 

 น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัไดย้นิพุทโธ น่ีเราท่องดว้ยสามญัส านึก ท่องดว้ยความคิด 
พุทโธ พุทโธ พุทโธ จนความคิดมนัเบาลง กลายเป็นจิตมนัระลึกรู้ น่ีไงเสียงจากภายใน 
จิตมนัท่องเอง แอะๆๆ ท่องจนมนัท่องไม่ได ้ ท่องจนมนัท่องไม่ได ้ พลงังานมนัไม่เสวย
ความคิด มนัเป็นเอกเทศเลย พอเป็นเอกเทศ น่ีอปัปนาสมาธิ คือสักแต่ว่า ไม่อาศยัความ
รับรู้ใดๆ ทั้งส้ิน ทรงตวัของมนัเองอยูไ่ด ้ จิตน่ีโดยพุทธานุสติ ฝึกหดัไปจนจิตมนัทรงตวั
ของมนัเองได ้ แต่โดยธรรมชาติมนัทรงไม่ได ้ มนัตอ้งเกาะความคิดไว ้ พอเกาะความคิด
ไวก้็เป็นอารมณ์เราไง เป็นความคิดเราไง  

 คิดเร่ืองนูน้ คิดเร่ืองน้ี คิดเร่ืองนั้น คิดเร่ืองน้ี มนัอยูเ่ร่ืองตนเอง มนัมาเกาะท าไม 
มนัเอียงไปเกาะคนนูน้ เกาะคนน้ี ยิง่ไปเกาะความโกรธ โกรธฉิบหายเลย เกาะความโลภ 
จะมกัใหญ่ใฝ่สูงไง ไปเกาะความหลง มึงไม่ตอ้งหลอกกหูรอกกหูลงกบัมึงแลว้ มึงไม่
ตอ้งหลอกกหูรอก กไูปกบัมึงแลว้แหละ มนัไปเกาะเขาเอง มนัไปเกาะเขาเอง แต่ถา้พุท
โธ พุทโธจนมนัเป็นอิสระ เห็นไหม มนัไม่เกาะความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัอยู่
ของตวัมนัเอง ถา้ตวัมนัเอง เห็นไหม น่ีมนัเป็นระยะผา่นไง  

 ถาม   :   น่ีเสียงท่ีไดย้นิพุทโธมนัเป็นความคิดหรือเปล่า เป็นความคิดหรือเปล่า  

 ตอบ   :    มนัเป็นความคิดละเอียดเขา้ไป มีสติไวช้ดัๆ มนัจะละเอียดๆ ละเอียด
จนมนัปล่อยวางมา เห็นไหม จนมนัทรงตวัมนัได ้ น่ีพดูถึงทรงตวั น่ีพดูถึงค าบริกรรมนะ 
ถา้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัใชปั้ญญาพิจารณาไปแลว้มนัปล่อยวางของมนั มนัปล่อยวาง
ได ้มนัปล่อยวางของมนั น่ีสัมมาสมาธิ ฝึกหดัไป การปฏิบติับชูา การปฏิบติับชูาน่ีปฏิบติั
บชูา ทีน้ีเราปฏิบติัแลว้เราไดค้วามจริงของเรา เราปฏิบติัแลว้เรามีประสบการณ์ของเรา น่ี
มนัรู้ตามฐานะ ใครมีความรู้สึกขนาดไหนมนัก็รู้ไดแ้ค่นั้นแหละ น่ีปฏิบติัธรรมสมควร
แก่ธรรม มนัก็รู้ตามสถานะ  
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 น่ียงัดีนะปฏิบติัแลว้พอรู้ได ้ น่ีเขาบอกว่าผมไม่ค่อยชอบปฏิบติั ผมนัง่แป๊บๆ ทีน้ี
ผมนัง่หน่ึงชัว่โมง พอนัง่ชัว่โมงนะ โอโ้ฮ ถามมาเยอะเลย พอนัง่ไปแลว้มนัไปรู้ไปเห็น
อะไรมนัก็ถามมาเยอะแยะไปหมดเลย  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าค  าถามนะ  

 ถาม   :   เสียงท่ีไดย้นิในพุทโธมนัคืออะไร? (๑ ๒ ๓ ๔) วงกรรมฐานท่ีไดย้นิใน
พุทโธคืออะไร? 

 ตอบ   :   เพราะเขาไดย้นิเสียงไง บอกว่าน่ีเป็นวงกรรมฐาน ถา้นัง่ปฏิบติัไปมนั
ปวด มนัชา มนัดีข้ึนเป็นวงกรรมฐาน เรากไ็ดย้นิวงกรรมฐาน มนัเป็นความคิดรอบหน่ึง 
มนัก็เป็นความคิดผดุข้ึนมา น่ีความคิดมนัไดย้นิเสียงไง มนัเป็นวงกรรมฐานวงหน่ึง เสียง
พุทโธ ไดย้นิเสียงพุทโธ ฉะนั้น พุทโธก็คือพุทโธ ไดย้นิเสียงก็เป็นเสียง ไอค้วามคิด น่ี
ธรรมมนัเกิดแวบ็ข้ึนมา ความคิดมนัแวบ็ข้ึนมาจากจิต มนัไม่ไดคิ้ดข้ึนมาโดยเรามีขอ้มูล 
มนัคิดข้ึนมาโดยท่ีว่าเราไม่ไดต้ั้งใจ พอมนัคิดข้ึนมาเราก็งง เอะ๊ เอะ๊ คิดไดอ้ยา่งไร เออ๊ะ 
เออ๊ะ มนัมีไดอ้ยา่งไร อา้ว ก็มนัมี มนัมี แต่เอง็ไม่รู้ไง มนัมีของมนัแต่เอง็ไม่รู้ ไม่รู้ก็เลยงง  

 น่ีท่ีว่าวงกรรมฐานท่ีไดย้นิมนัคืออะไร? น่ีถา้วงกรรมฐานคืออะไร รอบหน่ึงมนั
คืออะไร อนัน้ีมนัก็เป็นเร่ืองหน่ึงใช่ไหม ไอน่ี้มนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นธรรมได ้ เวลา
หมออธิบายใหค้นไข ้คนไขไ้ปถามหมอ หมออธิบายมาน่ีจริงหรือเปล่า ไอน่ี้ก็เหมือนกนั 
ตอบปัญหาๆ จนไอค้นถามปัญหาว่าหลวงพ่อตอบมากเกินไปแลว้ หลวงพ่อตอบจนผม
งง หลวงพ่อตอบจนผมจบัตน้ชนปลายไม่ถกู หมออธิบายมากเกินไป อธิบายถึงอาการไข้
มากเกินไป ไอค้นไขเ้ลยงงใหญ่เลย เอะ๊ ผมไม่ไดเ้ป็นโรคอยา่งน้ี มาหาหมอก็ไม่ตอ้งให้
หมอตอบขนาดน้ีหรอก โอ๋ย ตอบจนคนไขก้็ยงังงเลย น่ีไง แต่มนัเป็นอยา่งนั้น เพราะเรา
ไม่ใช่หมอ 

  ฉะนั้น 

 ถาม   :   เพราะเหตุใดความเจบ็ปวดจึงไม่เขา้กบัความสงบนั้น ความรู้สึกขนาน
กนัไป  
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 ตอบ   :   ความเจบ็ปวด ไอค้วามเจบ็ปวด ถา้พุทโธ พุทโธ พุทโธ น่ีเวลาเราพุทโธ
ของเราไป ถา้พุทโธเวลามนัเจบ็มากข้ึนมาเราทนไม่ไดเ้ลย ถา้พุทโธๆ ไป เวลามนัเป็น
ระดบัหน่ึงมนัจะชา ความชามนัสักแต่ว่า โดยธรรมชาติ เห็นไหม พลงังานกบัความคิด 
พลงังานเป็นความคิด เราก็คิดเตม็ท่ีเลย เพราะพลงังานก็เป็นอนัเดียวกนั เราคิดเร่ืองนูน้ 
เร่ืองน้ี เราคิดเร่ืองอะไรไป พลงังานกบัความคิดเป็นอนัเดียวกนั แต่พลงังานกบัความคิด
มนัเร่ิมไม่สนิทกนั คือมนัไม่แนบสนิทกนัเกินไป เอะ๊ ความคิดกบัเรามนัชกัแปลกๆ แลว้
เนาะ แต่ถา้เราพิจารณาของเราจนพลงังานกบัความคิดมนัแยกจากกนัเลย ความคิดมนั
หาย พลงังานเด่นชดั  

 น่ีก็เหมือนกนั ท่ีว่าเวลาเวทนามนัชา มนัชาน่ีมนัสักแต่ว่าเวทนา เวทนามนัมีของ
มนั แต่มนัไม่เสวยเตม็ตวัมนัก็เลยชาๆ แต่ถา้มนัเสวยนะ อู๋ย ปวด ยิง่อยากหายยิง่ปวดสอง
เท่า เห็นไหม ทีน้ีถา้ความปวด ความปวดมนัขนานกนัไป ขนานกนัไปพอจิตมนั น่ี
ความคิด คิดเร่ืองอะไรล่ะ? ความคิดนะ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ถา้มนัคิด
เร่ืองอะไรล่ะ? คิดเร่ืองสุข สุขกส่็วนสุข ภาวนาแลว้เด๋ียวจะไปโมใ้หอ้าจารยฟั์ง น่ีมนัคิด
แลว้  

 เด๋ียวภาวนาเสร็จแลว้เราจะรีบเอาปัญหาน้ีไปถามอาจารยเ์ลย น่ีมนัคิดไปก่อน
แลว้ มนัคิดของมนัไวแ้ลว้ น้ีมนัยงัไม่ถึงเวลา มนักคิ็ดของมนัไป แต่ถา้มนัภาวนาของมนั
ไป ถา้มนัปล่อยจริงล่ะ? ปล่อยจริงไม่ไดเ้ด๋ียวกไูปโมใ้หอ้าจารยฟั์งไม่ถูก มนัก็เลยไม่สงบ 
มนัจะสงบมนัก็ไม่สงบ กลวัตวัเองไม่ชดัเจน แต่ถา้ความจริงนะปฏิบติัตามขอ้เทจ็จริงไป
เลย พอมนัรู้จริงข้ึนมา เด๋ียวมนัไปพดูไดห้มดแหละ แต่เพราะกลวัจะไม่รู้น่ีแหละ  

 น่ีก็เหมือนกนั ท าไมความเจบ็ปวดท าไมมนัขนานกนัไป อา้ว ก็กลวัมนัจะไม่รู้ไง 
กลวัไม่รู้ว่าเวทนามนัเป็นอยา่งไร มนัเลยขนาน มนัไม่ปล่อยสักที แต่พุทโธชดัๆ เด๋ียวมนั
ปล่อยของมนั ถา้มนัปล่อยแลว้มนัจะเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์กบัเรานะ น่ีฝึกหดั
ไป มนัรู้ตามฐานะ ฐานะคนปฏิบติัอยา่งไรมนัไดอ้ยา่งนั้นแหละ ฐานะเราปฏิบติัไม่ไดม้นั
ก็ยงัไม่ได ้ 

 ถาม   :   นิมิตท่ีเห็นจะมีเหตุร้ายอนัใดไหมครับ  
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 ตอบ   :   น่ีขอ้สุดทา้ยนะ เขาบอกว่าเวลาภาวนาไปแลว้เหมือนกบัว่าถูกขงัอยูใ่น
สมาธินั้น แลว้เกิดนิมิตเป็นมือใหญ่ของคน ๒-๓ คนกดเขาใหจ้มลงไปในน ้า กดเขาลง
ไปในมหาสมุทร กดเขาลงไปเลย ในนิมิตนั้นเหมือนนัง่หลบัตา กดลงไปจนกน้
มหาสมุทร แต่ไม่ตาย แต่ไม่ตายนะ เห็นไหม เพราะอะไร เพราะเราไปคิดทาง
วิทยาศาสตร์ไง คนเราถา้มนัโดนกดจมน ้ามนัตอ้งตาย แต่น้ีท  าไมมนัไม่ตายล่ะ? มนัไม่
ตาย พอมนัไม่ตายข้ึนมาเขาตกใจ เห็นไหม  

 ถาม   :   นิมิตน้ีจะมีเหตุร้ายอะไรไหมครับ 

 ตอบ   :   ขนาดมนัไม่ตายมนัยงักลวั เห็นไหม ในนิมิตมนัไม่ตายอยูแ่ลว้ แต่
ออกมาแลว้ถามว่าแลว้มนัมีเหตุร้ายหรือเปล่า ในนิมิตก็คือนิมิตนะ เราจะบอกว่านิมิตน่ี
เวลาเห็นแลว้ก็คือจบ เห็นแลว้นะ นิมิตถา้คนไปเห็นแลว้ ถา้มนัต่ืนเตน้ตกใจ ออกจาก
สมาธิมาน่ีหอบเลยล่ะ แต่นิมิตมนัดี นิมิตไปกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นิมิต
มีครูบาอาจารยม์าสั่งสอน ออกจากสมาธิมา แหม มนัร่ืนเริง มนัอาจหาญ มนัภมิูใจ มนั
ภมิูใจ นิมิตมนัก็คือนิมิต นิมิตมนัเป็นลางบอกเหตุ เป็นส่ิงบอกเหตุได ้ เห็นไหม ท่ีเรา
ตอบไปเม่ือสองวนัน้ี ว่าความฝันท่ีเป็นมงคล ความฝันเป็นมงคลก็ได ้เป็นอปัมงคลก็ได ้ 

 ความฝันท่ีฝันแลว้มนัท าลายเราเลยนะ เราไปฝันเร่ืองอะไรก็แลว้แต่เราก็เก็บฝังใจ
ไว ้พอเก็บฝังใจไว ้ ชีวิตเราไดแ้ตกแยกไปจากความเป็นจริงเลย เพราะไอค้วามฝันนั้นมนั
คอยมาหลอกหลอน แต่ถา้ความฝันนั้นเป็นความดี เป็นมงคล เรามีเป้าหมาย เราท าให้
เป็นมงคลกบัเรา นิมิตก็เหมือนกนั นิมิตน่ีเราหา้มมนัไม่ไดห้รอก เพราะอะไรรู้ไหม? มนั
เป็นจริตนิสัย มนัเป็นจิตอยา่งนั้น จิตประเภทนั้นจะมีแบบนั้น จิตประเภทท่ีไม่เคยมีนิมิต 
จิตคนท่ีไม่ไดส้ร้างบุญกุศลไวม้นัก็ปกติธรรมดา บางคนภาวนาทั้งชีวิตเลยไม่เคยเห็น
อะไรเลย มีแต่ความสงบของใจ เวลาไปเห็นก็เห็นสติปัฏฐาน ๔ แลว้ปฏิบติัของเขาไปได ้
อนันั้นเขาก็สร้างกุศลของเขามาอยา่งหน่ึง  

 ถา้คนท่ีเขาพิจารณาของเขาไปแลว้ เขารู้ เขาเห็นอะไรแปลกๆ อนันั้นของเขา เขา
ก็สร้างของเขามาอยา่งหน่ึง แลว้จิตท่ีมนัคะนอง จิตท่ีมนัไปรู้ ไปเห็นอะไรมหศัจรรย ์มนั
ก็ตอ้งมีครูบาอาจารยท่ี์มีความรู้ ความเห็นท่ีสามารถจะสั่งสอนได ้ สามารถจะควบคุมได ้
อยา่งเช่นพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะมีฤทธ์ิมีเดชมาก มีฤทธ์ิมีเดชรององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอามาป้ัน ป้ันจนเป็น
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อคัรสาวกเบ้ืองซา้ย เวลาจะทรมานนะ เวลาจะร้ือสัตวข์นสัตว ์คนไหนท่ีด้ือดา้น เอาพระ
โมคคลัลานะไปทรมาน พระโมคคลัลานะ  

 ในธรรมบทมีนะ เศรษฐีข้ีเหนียว น่ีไปเห็นเขาทอดโรตี อยากกินโรตีมาก แต่ข้ี
เหนียวไม่กลา้ท า กลบัมาบา้นนอนไขเ้ลย เป็นไขเ้พราะอยากกินโรตีแลว้ไม่ไดกิ้น เป็นไข ้
ภรรยาก็ถามวา่ท าไมป่วยล่ะ? อู๋ย อยากกินโรตีแต่มนัไม่ไดกิ้น อา้ว เงินเราเยอะแยะ เงิน
เราเยอะแยะก็ซ้ือแป้งมาท า ท  าไมไม่ไดล่้ะ? ไม่ได ้ เด๋ียวคนมนัมาขอส่วนแบ่ง มนัมาขอ
กิน อา้ว อยา่งน้ีวางแผน วางแผนข้ึนไปท าบนชั้น ๘ บนปราสาท รวยนะ ข้ึนไปท าโรตี
บนปราสาท กลวัคนมาเห็นจะมาขอแบ่ง ไม่ใหใ้ครกิน เศรษฐีข้ีเหนียว ไม่ใหใ้ครกิน พอ
ไม่ใหใ้ครกินก็ไปท าอยูบ่นชั้น ๘ น่ีอยูใ่นธรรมบทนะ  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อนาคตงัสญาณว่าเศรษฐีคนน้ีมีอ  านาจวาสนาจะ
ไดมี้ดวงตาเห็นธรรม ใหพ้ระโมคคลัลานะไปทรมาน พระโมคคลัลานะก็ทรมาน เศรษฐี
ก าลงัท าโรตี ก าลงัทอดโรตีเลย บนชั้น ๘ ไม่ใหใ้ครเห็นเลย แอบท ากลวัคนขอ พระโมค
คลัลานะมาเหาะอยูบ่นหนา้ต่าง พระโมคคลัลานะเหาะมาเลยนะ มาขอโรตี ไม่ให ้ โอ๋ย 
ไม่ใหไ้ดอ้ยา่งไร สมณะ ไม่ให ้ เศรษฐีไม่ใหพ้ระน่ีบาปกรรม อ๋อ อยา่งนั้นก็ไดใ้ห ้ ก็ให้
นิดเดียว ท าโรตีแผน่เลก็ๆ ตดันิดเดียวนะ ค าเดียว พอทอดเสร็จแลว้ใหเ้ลก็ๆ พอทอดลง
กระทะมนัขยายเป็นแผน่เบอ้เร่อเลย ไม่ได้ๆ  เด๋ียวไดม้าก ตดัออก  

 ดว้ยฤทธ์ิของพระโมคคลัลานะ ปรารถนาใหเ้ลก็นอ้ยมนัก็เป็นของใหญ่ 
ปรารถนาใหช้ิ้นเดียวมนัก็ติดโรตีทั้งท่ีทอดหมดไปหมดเลย เศรษฐีทรมานมาก ข้ีเหนียว 
สุดทา้ยแลว้พระโมคคลัลานะทรมานจนเศรษฐีชกัมีจิตใจคิดดีงามขั้น พอจิตใจคิดดีงาม
ข้ึน พระโมคคลัลานะเทศนาว่าการ ศรัทธา เกิดศรัทธาข้ึนมาจะถวายโรตีนั้น ถวายโรตี
นั้นพระโมคคลัลานะบอกเรารับไม่ได ้ ถา้จะถวายโรตีเราตอ้งไปถวายองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เศรษฐีนั้นเอาโรตีทั้งหมดไปถวายองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการเป็นพระโสดาบนั  

 น่ีเวลามีฤทธ์ิ เวลาผูมี้ฤทธ์ิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ป้ันข้ึนมานะ แลว้
เวลาจะร้ือสัตวข์นสัตว ์จะทรมานไอพ้วกข้ีเหนียว ไอพ้วกท่ีเห็นแก่ตวั เอาพระโมคคลัลา
นะไปแสดงฤทธ์ิ แสดงเดชท่ีเหนือกว่า พระโมคคลัลานะถา้เป็นประโยชน์แลว้ มี
อภิญญา มีฌานโลกียต่์างๆ เขาเป็นประโยชน์เขาเป็นประโยชน์อยา่งน้ี เป็นประโยชน์เพื่อ
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มาท าประโยชน์กบัโลก เป็นประโยชน์มาทรมานจิตใจของคนใหเ้ขาเสียสละ ใหเ้ขาเห็น
คุณงามความดี ไม่ใช่ว่าฉนัจะเขา้ฌานสมาบติัวนันั้นๆ ข้ึนคตัเอา้ทไ์วเ้ลย เสร็จแลว้กไ็ป
นอนอยูใ่นโลงศพนะ ไปนอนติดแอร์อยูใ่นโลงศพ แลว้ไอพ้วกเขา้สมาบติัก็เอาสตางคม์า
หยอด เอาสตางคม์าหยอด  

 เฮย้ ฌานสมาบติัมนัมีค่านอ้ยกว่าเศษสตางคห์รือ? ธรรมะของพระพุทธเจา้มนัมี
ค่านอ้ยกว่าไอโ้ลกธรรม ๘ หรือ? ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัมีค่า
เท่าน้ีเองหรือ? มนัมีค่าเท่ากบั กลวัเขาไม่รู้จกั กลวัเขาไม่ศรัทธาแค่น้ีเองหรือ? ธรรมะ
ของพระพุทธเจา้มีแค่น้ีหรือ? มนัน่าเศร้า มนัน่าเศร้า คนท่ีเขาท าไดจ้ริงเขาไม่มาโมห้รอก 
เพราะมนัมีคุณค่าในหวัใจของท่าน  

 ฉะนั้น ค าถาม เห็นไหม น่ีรู้ตามฐานะ เราอ่านแลว้มนัตลก มนัตลกนะ เวลา
ปฏิบติัไม่ไดเ้ร่ืองก็ไม่ไดเ้ร่ือง ไอน่ี้พอปฏิบติัเขา้ไป อูฮู้ เขียนมาถามใหญ่เลยนะ หมอก็
เลยบอกอาการจนคนไขง้ง คนไขก้ลบัไป ผมไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้นนะ หลวงพ่อตอบเกินไป
แลว้ หลวงพ่อตอบมากเกินไป เพราะผมก็ไม่เคยภาวนาเลย ก็เพิ่งภาวนาน่ีแหละ พอ
ภาวนาเขียนมา แหม หมอน่ีก็อวดจะไม่รู้ ตอบซะ อนัน้ีมนัเป็นว่ารู้ตามฐานะเนาะ อนัน้ี
ขอ้ ๑๕๓๑ 

 อนัน้ีขอ้ ๑๕๓๒. เร่ือง "กราบขอบพระคุณค่ะ" เขากราบขอบพระคุณค าตอบท่ี
ตอบไปแลว้เนาะ เอวงั 


