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ไม่เหลวไหล 
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 

ถาม : เรื่อง “พระธรรม” 

กราบนมสัการท่านอาจารยค์รบั ผมขออนุญาตกราบเรยีนถาม 

๑. พระธรรมทีท่่านแสดงขึน้มาในใจ เช่น (ไม่ว่าสตัว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา ก็

ตอ้งตายทัง้นัน้ แต่ตวัเราเองกต็อ้งตาย) และ (เราปรารถนาทกัข.ิ..อะไรประมาณนี้

ครบั จ าไม่ไดห้มด มนัเกดิคนละครัง้นะครบั) 

ค าถามมดีงันี้ 

๑/๑. เราควรพจิารณาในขณะนัน้ 

๑/๒. หรอืควรดูควรรูใ้นพระธรรมทีท่่านแสดงนัน้เฉยๆ 

๑/๓. หรอืน าพระธรรมนัน้มาคดิพจิารณาในภายหลงัเรื่อยๆ ไปตามทีร่ะลกึได ้

เพื่อสอนใจตวัเองไปเรื่อยๆ ครบั 

๒. ท่านทีจ่ติก าลงัด าเนินสู่พระสกทิาคามนีัน้ 

๒/๑. จติของท่านควรจะเน้นพจิารณาในธรรมข้อใดหรอืไม่ อย่างไรครบั 

๒/๒. หรอืพจิารณาตามสภาวธรรมในกาย เวทนา จติ ธรรม ธาตุดนิ น ้า ไฟ 

ลมทีเ่กดิขึน้ขณะนัน้ตามเดมิครบั 

๒/๓. ขอความเมตตาท่านอาจารยแ์สดงอุบายธรรมที่เหน็สมควรแก่จติของท่านที่

ก าลงัด าเนินสู่พระสกทิาคามดีว้ยครบั ผมขอความเมตตาจากท่านอาจารยด์ว้ย 

ตอบ : พระสกทิาคามมีนัอยู่ทีไ่หนล่ะ พระสกทิาคาม ี ดูส ิ มนัตอ้งเป็นพระโสดาบนัมา

ก่อน แลว้บอกว่าใหช้ีท้างไปพระสกทิาคามี 
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อา้ว! กเ็ราไม่รู ้ เราไม่รูแ้ลว้จะชีไ้ด้อย่างไร ก็กูกไ็ม่รูว่้าพระสกทิาคามไีป

อย่างไร แลว้กูจะชี้อย่างไรล่ะ กูจะไปชีอ้ย่างไร เออ! นี่มนัว่า ถ้ามนัพูด ชีท้างไปพระ

สกทิาคาม ีไอน้ัน่กช็ีไ้ปเลยนะ พระสกทิาคามกีนู่็นน่ะ ลงบนัไดไปนัน่น่ะ ลงบนัไดแลว้

จะเจอถ ้า พอถ ้าแลว้มนัจะไปเจอลฟิต์ ขึน้ลฟิต์มนักจ็ะไปพระสกทิาคาม ี พระ

สกทิาคามทีีไ่หน มนัอย่างว่าแหละ มนัพร ่าเพอ้กนัไปเองไง ความพร ่าเพอ้ไป เหน็ไหม 

มนัถามกถ็ามไปอย่างนัน้น่ะ ถามไปอย่างนัน้ ถามไปเพื่อสวมรอยกนัว่าเป็นสกทิาคาม ี

เป็นนู่นเป็นน่ี รบัรองกนัไป บา้บอคอแตก มนัไม่ใช่อย่างนัน้หรอก มนัเหลวไหลไง มนั

เหลวไหล มนัไม่ใช่เรื่อง ถ้ามนัไม่ใช่เรื่อง 

เพราะว่ามนัเป็นความเหน็ของคนคนหนึ่ง ถ้าความเหน็ของคนคนหนึ่ง มนัจะ

เป็นความจรงิหรอืไม่เป็นความจรงิล่ะ ถ้าเขาเป็นความจรงิของเขา เขามัน่คงของเขา 

เขาไม่ตอ้งถามใครหรอก ถ้าถามกส็งสยัแลว้ 

แลว้จะใหช้ีท้างดว้ย ชีท้าง ชีท้างกข็ึน้ลฟิต์ อา้ว! กไ็ม่มใีครรู ้แลว้ใครรูล้่ะ อา้ว! 

ใครรู ้ใครรูว่้าจะไปสกทิาคามไีปอย่างไร แลว้ทางมนัไปทางไหน 

แต่ถ้าคนเขารู ้คนเขารูน้ะ เขารูใ้นใจของเขา เหน็ไหม เวลาทวนกระแส เวลา

ธรรมทวนกระแสกลบัเข้าไปในใจ ถ้าใจมนัเป็นจรงิมนัเป็นจรงิแบบนัน้ ถ้าเป็นจรงิแบบ

นัน้นะ ค าพูดมนัฟ้องหมด กริยิาของคน ส าเนียงส่อภาษา กริยิาส่อสกุล สกุลของพระ

อรยิบุคคล สกุลของพระโสดาบนั สกุลของพระสกทิาคาม ี สกุลของพระอนาคาม ี สกุล

ของพระอรหนัต์ ความละเอียดรอบคอบมนัแตกต่างกนัมหาศาลเลย 

แลว้ถ้าละเอยีดรอบคอบแตกตา่งกนัมหาศาล มนัจะมาเหลวไหล เหน็ไหม ชีท้าง

ไปสกทิาคาม ี แลว้ไปทางไหนล่ะ จะขึน้โบองิหรอืแอรบ์สัล่ะ หรอืจะไปกระสวยอวกาศ 

จะไปล าไหนด ี จะไปล าไหนล่ะ มนัพร ่าเพอ้กนัไปไง มนัเป็นเรื่องเหลวไหล ถ้า

เหลวไหล ทนีี้ค าถาม ค าถามเขาถามว่า เวลาธรรมมนัเกดิ 

ถ้าธรรมมนัเกิดกธ็รรมมนัเกิด ธรรมมนัเกดิแลว้ท าไมล่ะ ธรรมมนัเกดิก็

ความคดิเกิด นี่ไง เวลาว่าพระธรรมเกดิ หลวงตาบอกว่ากเิลสเกดิ 
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ในอรรถกถาเขาเรยีกว่าธรรมเกิด ธรรมเกดิคอืว่าเราจะมคีวามรูค้วามเหน็

อะไรขึน้มา นี่ธรรมเกดิ ธรรมเกิด แต่ถ้าคนบา้ ธรรมเกดิไหม เกดิขึน้มาแลว้มนัจะฆ่า

ตวัตาย ไอพ้วกทีม่นัมคีวามเครยีดเวลามนัวติกกงัวล มนัคดิจะท าลายตวัมนัเอง อย่างนัน้

ธรรมเกดิหรอืเปล่า อา้ว! มนักค็วามคดิเหมอืนกนั ธรรมมนัเกดิหรอืเปล่า 

ธรรมเกิดมนัต้องมสีต ิมสีมาธแิลว้มนัเกิดขึน้มา พอเกดิขึน้มาแลว้ นี่หลวงตาบอก

กเิลสมนัเกดิ กเิลสมนัเกดิเพราะอะไร เพราะคนเราเวลามนัมคีวามอดัอัน้ตนัใจ แลว้

พอมนัมสีตปัิญญา มนัแยกแยะ มนัเขา้ใจอะไรได ้มนัจะปลอดโปร่งมาก พอปลอดโปร่ง

มาก มนัอยากไดอ้ย่างนัน้อกี นี่ไง หลวงตาบอกกิเลสเกดิ เกดิอย่างนี้ 

เวลากเิลสมนัเกดิคอืมนัอยากไดอ้กีไง พอมนัผ่านขึน้มาแลว้มนัอยากไดอ้กี 

อยากมปีระสบการณ์อย่างนี้อกี อยากใหอ้ารมณ์อย่างนี้เกดิขึ้นมาอกี นัน่แหละกเิลส

เกดิ เพราะความอยาก นี่กเิลสมนัเกดิ 

แต่ถ้าธรรมมนัเกดินะ มนัเกดิมาจากสต ิ เกดิจากสมาธ ิ เกดิจากปัญญา เกดิ

จากเราภาวนา พอภาวนาแลว้จติมนัสงบ 

จติ เหน็ไหม ว่าจตินี้เป็นไดห้ลากหลายนัก เวลามนัรา้ย มนัรา้ยนัก มนั

ท าลายตวัเอง ดูส ิคนทีเ่จบ็ช ้าน ้าใจจนท าลายตวัเอง นี่มนัท าลายตวัเอง ท าลายตวัเอง

แลว้ยงัพาไปท าลายคนอื่น ท าลายไปหมดเลย นี่เวลามนัรา้ย เวลามนัด ีเวลามนัดมีนัก็

ดจีน อูฮู้! คนดกีด็จีนไม่คดิว่ามนัจะมคีนดไีดข้นาดนี้ กจ็ติดวงเดยีวนัน่แหละ เวลามนั

รา้ย มนัรา้ยนัก เวลามนัด ีมนัดนีัก มนัเป็นได้หลากหลายนัก จตินี้เป็นไดห้ลากหลาย

นัก 

ทนีี้เวลาเรามาภาวนา เรามสีตเิรามปัีญญา เรารกัษาดูใจของเรา เวลาสิง่ที่

มนัผุดขึน้ ธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกดิมนักค็อืสจัธรรมมนัเกดิ มนัไม่ใช่อรยิสจั 

มนัไม่ใช่ธรรมมนัเกดิแลว้เป็นพระโสดาบนั อย่างนัน้กูกน็ึกเอา อา้ว! นึกเลย 

เกดิแลว้ โสดาบนั นึกอีกทเีป็นสกทิาคาม ีนึกอกีทเีป็นพระอนาคาม ีแลว้กูนึกอกีทเีป็น

พระอรหนัต์เลย เพราะกูนึกใหเ้ป็นอะไรกไ็ด ้ธรรมมนัเกดิหรอื กเิลสมนัเกดิไง 
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แต่ถ้าธรรมมนัเกดินะ ธรรมมนัเกดิเหมอืนมอืเราสกปรก มอืเรามนัสกปรก เรา

ไดล้า้งมอืเราสะอาด นี่ธรรมเกดิ เพราะมอืสกปรกมนักลิน่เหมน็ เวลามนัลา้งมอืแลว้มนั

สะอาด กลิน่มนัสะอาด กลิน่มนัปลอดโปร่ง นี่ธรรมเกดิ ธรรมเกดิคอืมนัช าระลา้งความ

สกปรกของใจ ใจทีม่นัหมกัหมมทีม่นัสกปรกมนัไดช้ าระลา้งไป นี่ธรรมเกิด ธรรมเกิด

ไม่ใช่อรยิสจั เพราะอารมณ์มนัเปลีย่นแปลงได ้เดีย๋วดเีดีย๋วรา้ยมนัเปลีย่นแปลงได้ 

แต่ถ้าจะเป็นอรยิสจั จติสงบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติตามความเป็นจรงิ 

ถ้าเหน็ตามความเป็นจรงิมนัสะเทอืนหวัใจ มนัสะเทอืนกเิลส ถ้าสะเทอืนกเิลสแลว้ 

กเิลสมนัจะปกป้อง มนัจะเขา้ไปพจิารณาอกีไม่ได ้ มนัจะลม้ลุกคลุกคลาน จติมนัจะ

เสื่อม มนัจะมกีารกีดขวาง กเิลสมนัจะเอาขวากเอาหนามมาขวางหน้าไวเ้ยอะแยะเลย 

ปฏบิตัไิปลม้ลุกคลุกคลานเขา้ไปหามนั เพราะกเิลสมนัจะป้องกนัตวัมนั 

ถ้าคนภาวนามนัจะรูว่้า กว่าจะเจอหน้ามนั กว่าจะเจอกเิลสได ้ แลว้พอเจอกเิลส

ได ้กว่าจะพจิารณาต่อสูก้บัมนั นัน่ก็เป็นอกีขัน้ตอนหนึ่ง เพราะว่านัน่มนัวปัิสสนา 

เวลาเราจะเขา้ไปเจอมนัตอ้งท าสมถะก่อน ท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถ้าใจ

ไม่มสีมถะ ไม่ตอ้งมาพูดถงึเรื่องวปัิสสนา ไม่ม ีไอท้ีว่่าคดิๆ กนั ความคดิมนัเป็นโลกยี

ปัญญา มนัคดิโดยสามญัส านึก มนัคดิโดยกเิลส มนัไม่มธีรรมหรอก ไม่มธีรรม ถ้าไม่

มธีรรม 

ดูส ิคนมกีารศกึษา ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เขาคดิไดใ้ช่ไหม เขาคดิไดห้รอื

เปล่า เขาเรยีนจนเขาแปลพระไตรปิฎก เขาเรยีบเรยีงไดทุ้กอย่าง แลว้เขาเป็นพระ

อรหนัต์หรอืเปล่า ไม่เห็นเป็นอะไร สกึไปเยอะแยะ สกึไปเอาดาวกนั อนุศาสตราจารย ์

จบ ๙ ประโยค เอาดาวดวงหนึ่ง แลว้จบ ๙ ประโยคถ้ามนัปฏบิตัมินักเ็อาใหจ้รงิส ิเอา

ใหรู้ส้ ิเอาใหม้นัจรงิขึ้นมา 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลามนัมคีวามคดิขึน้มา ผุดขึ้นมา ธรรมเกิด แลว้เป็นอะไรล่ะ 

เป็นอะไร กเ็ป็นปุถุชนอยู่นี่ไง เป็นคนหนา 

นี่ถ้าไม่พูดต่อหน้าไมค ์เอามากกว่านี้ นี่มนัหน้าไมค์ไง 
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มนัเหลวไหล ถ้ามนัเหลวไหล แลว้เราไม่เหลวไหล เราจะเอาจรงิ เวลาสิง่ที่

มนัเกดิขึน้ อย่างเช่นที่ว่า “๑. พระธรรมทีแ่สดงขึ้นมาในใจ เช่น (ไม่ใช่สตัว ์ไม่ใช่บุคคล 

ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา)” 

นี่มนักธ็รรมเกดิ เกดิแลว้ท าไมล่ะ เกดิแลว้อะไรต่อ ธรรมเกดิมนักเ็หมอืนฝนตก 

ดูส ิ เวลาเมฆฝนมา มนัมนี ้าหนักขึน้มา มนัรวมตวัขึ้นมาแลว้ มนัรวมตวัแล้วเกดิเป็น

หยดน ้า กต็กมาเป็นฝน 

นี่กเ็หมอืนกนั ไม่ใช่สตัว ์ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่บคุคล ไม่ใช่เรา ไมใ่ช่เขา 

มนัเป็นความจรงิหรอืเปลา่ล่ะ มนักเ็ป็นความจรงิ 

เป็นสตัว ์เป็นบุคคล เป็นตวั เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา เพราะทฏิฐมิานะมนัยดึ 

แต่ถ้ามนัไม่มสีิง่ใดไปยดึ สตัวม์นักเ็กดิ มนักต็าย มนักไ็ม่ใช่สตัว ์ ไม่ใชบุ่คคล ไมใ่ช่

ตวัตน ไม่ใชเ่รา ไมใ่ช่เขา เพราะมนัเป็นสจัธรรม มนัเวยีนว่ายตายเกดิ แลว้ท าอย่างไร

ต่อ มนัเป็นมรรคอะไรขึน้มาล่ะ 

ไอท้ีว่่า ไม่ใช่สตัว ์ ไม่ใช่ตวับุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไอน้ัน่ตอ้งจติมนัสงบ 

จติสงบแลว้มนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความจรงิ แลว้พจิารณาไป

แลว้ ใจของเราอตัตานุทฏิฐทิีเ่ขา้ไปยดึไปมัน่ เหน็ไหม มนัไปยดึไปมัน่ของมนัเอง 

ถ้าไม่ใช่สตัว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา แลว้ใครไปยดึ

มนัล่ะ ไอโ้ง่ตวัไหนไปยดึมนั ถ้าไอโ้ง่ตวัไหนมนัฉลาดขึน้มา ไอโ้ง่ตวัไหนมนักป็ล่อยเขา้

มา มนัไม่ใช่สตัว ์ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เพราะใจดวงนัน้ไม่

มทีฏิฐมิานะทีจ่ะไปยดึ 

ไอน้ี่เราไปฟังเขาว่า เหน็ไหม ธรรมมนัเกดิ เสยีงมนัมา เสยีง เสยีง เสยีงมนั

มา ความรูม้นัมา มนัเป็นมรรคหรอื มนัเป็นกริยิาของใจหรอื มนัเป็นธรรมอะไรมา มนั

กเ็หมอืนลมพดัใบไมไ้หว ลมพดัมาก็เยน็ๆ แลว้ลมพดักผ็่านไปแลว้ นี่ธรรมเกดิ 

ธรรมเกิดไม่ใช่อริยสจั จ าไว้ ธรรมเป็นธรรม อริยสจัเป็นอริยสจั สจัจะ

เป็นสจัจะ กปุปธรรม อกปุปธรรม มนัเป็นอีกเรื่องหน่ึง 

ฉะนัน้ ค าถาม “๑. เราควรพจิารณาขณะนัน้ไหม” 
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แลว้ขณะนัน้พจิารณาไดไ้หม เวลามนัเกดิ พจิารณาทนัไหม มนัเกดิมนักเ็กดิ

ไปแลว้ มนัเกดิเพราะจะว่าขาดสตกิไ็ด้ มนัเกิดเพราะมนัมาเอง แล้วเราไม่รูเ้รื่อง เรา

ท าไม่ได ้นี่ธรรมเกิด 

“เราควรจะพจิารณาขณะนัน้ไหม” 

มนัจบไปแลว้เพิง่มาคดิได้ มนัเป็นอดตีอนาคตไป ๕๐๐ ชาตแิลว้ มนัเกดิแลว้มนัก็

ไปแลว้ แลว้จะไปพจิารณามนัตอนไหน 

“เราควรจะพจิารณาขณะนัน้ไหม” 

มนัพจิารณาไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นความรูส้กึ มนัเกดิ มนัเกดิ

สภาวธรรมหนหน่ึงมนักไ็ปแลว้ 

“๒. เราควรดูควรรูใ้นพระธรรมทีม่าแสดงนัน้เฉยๆ” 

นี่มนัผ่านไปแลว้ ถ้าธรรมเกิดมนัผ่านไปแลว้ ไม่ทนัหรอก มนัไม่ทนั 

“เราควรดูควรรู”้ 

ควรดูควรรู ้ มนัเกดิมนักเ็กิด ความเกิดอย่างนี้มนัเกดิมาเตอืนเราไง พอมา

เตอืนเรา ความเกดินี่ธรรมมนัเกดิ ดูส ิ เวลาหลวงตา หลวงตาท่านจรงิของท่าน ท่าน

บอกว่า มนัประหลาดมหศัจรรยน์ัก มนัสว่างไสวไปหมด ธรรมะมาเตือน เห็นไหม นี่ธรรม

เกดิ ธรรมมนัเกิดนะ แสงสว่างนี้เกดิจากจุดจากต่อม เกดิจากผูรู้้ 

แสงสว่างนี้ แสงสว่างนี่ธรรมเกิด แสงสว่างมนัเกดิจากใคร ใครไปรูม้นั พระ

อาทติยม์นัส่องอยู่นี่ คนตายไปแลว้ไม่รู้ไม่เหน็นะ ไอค้นเป็นๆ นัง่อยู่นี่ไม่เห็น คนตา

บอดยงัไม่เหน็เลย 

ฉะนัน้ ธรรมมาเตอืน พอเตอืนแลว้ท่านไดส้ตไิง ท่านมาเตอืน ธรรมมาเตอืน 

ท่านบอกนี่ขนาดธรรมมาเตอืนนะ สจัธรรมเตอืน คอืสจัธรรม คอืธรรมะเตอืน มาเตอืน

หลวงตาเลย เพราะว่า โอโ้ฮ! จตินี้มนัสว่างไสว จตินี้มนัผ่องใส มนัมหศัจรรยไ์ปหมด 

ธรรมมาเตอืน 
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ขนาดธรรมมาเตอืนแล้วท่านยงัหาไม่เจออกี ๘ เดอืน ยงัวนอยู่นัน่น่ะ นี่ไง ๘ 

เดอืนน่ะ กว่าจะว่า อ๋อ! มนัอยู่นี่ มนัอยู่นี่ มนัยอ้นกลบัมาทีน่ี่ นี่ธรรมมาเตอืน 

ธรรมมนัเกิดมนัเป็นค าบอกเล่า ค าเตือนเท่านัน้เอง มนัไม่ใช่อริยสจั 

ฉะนัน้ว่า ควรดูควรรูใ้นธรรมทีท่่านแสดงมาเฉยๆ หรอื 

ควรดูควรรู ้ สิง่ทีเ่กดิขึน้เอามาเตอืนชวีติเรา สิง่ทีเ่ป็นอยู่นี่ไม่ใช่สตัว ์ ไม่ใช่

บุคคล ไม่ใช่ตวั ไม่ใชต่น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เหมอืนกบัธรรมะเป็นธรรมชาต ิธรรมะเป็น

ธรรมชาต ิธรรมะเป็นธรรมชาต ิแลว้ใครรูล้่ะ ธรรมะเป็นธรรมชาตกิเ็วยีนว่ายตายเกดิ

กนัอยู่นี่ไง 

ธรรมะเป็นธรรมชาตติ่อเมื่อจติทีเ่ป็นธรรม ท่านบอก อ๋อ! สิง่นี้มนัไม่มตีวัไม่มี

ตน มนัวนไปธรรมชาตขิองมนั มนัถอนไอต้วักดีขวางเขานัน่มนักจ็บ 

แต่ไอน้ี่มนัมตีวักดีขวางมนัอยู่ มนัไปไม่ไดห้รอก 

นี่กเ็หมอืนกนั เราควรรู้ๆ  

เอามาเตอืนเรา สิง่ที่เกดิขึน้เอามาเตอืนเรา ธรรมนี้มาเตือนเรา นี่พูดถงึขอ้ ๑/๒. 

“๑/๓. หรอืน าธรรมนัน้มาคดิพจิารณาในภายหลงั หรอืน าธรรมนัน้มา

พจิารณาในภายหลงัเรื่อยๆ ไปตามทีร่ะลกึได ้เพื่อสอนใจตวัเองใหข้ึน้ไปเรื่อยๆ” 

นี่มนักเ็ตอืน เตอืนอย่างนี้ ถ้าธรรมมนัเกดิ มนัเตอืนอย่างนี้ มนัไม่ใช่อรยิสจั 

แลว้ยงัไม่มมีรรคมผีลใดๆ ทัง้สิน้ มนัเพยีงแต่เตอืนสตเิฉยๆ ถ้าธรรมเกดิๆ คนเราถ้ามี

อะไรมนัฝังใจ สิง่นี้มนัจะเกดิขึน้ นี่พูดถงึว่าพระธรรมมาเตอืน 

“๒. จติของท่านควรจะพจิารณาในธรรมขอ้ใด ท่านทีจ่ติก าลงัด าเนินสู่สกทิา

คามมิรรค” 

อนันัน้ทีเ่ราบอกว่ามนักวนน่ะ คนเรานี่นะ มมีรรคมผีล เขาไม่เอามา

โพนทะนากนัหรอก คนทีโ่พนทะนาคนนัน้คอืหมาขีเ้รือ้น หมาขีเ้รื้อนมนัคนัแล้วมนัก็

เกาของมนัไปเรื่อย คนมมีรรคมผีลเขาไม่เอาอย่างนี้มาโฆษณากนั แต่ถ้าจติของเรา ถ้า

มนัผ่าน 
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เขาว่า “ท่านทีจ่ติด าเนนิขึน้สูส่กทิาคามมิรรคนัน้ จติของท่านควรด าเนินการ

อย่างใด” 

ถ้ามนัผ่านมาแลว้ ถ้ามนัเป็นโสดาบนัมาจรงิ ถ้าจรงินะ แต่นี่เราไม่เชื่อ ถงึพูด

อย่างนี้ไง ถ้ามนัเป็นความจรงิ ถ้าจรงิ ความจรงิอนันัน้มนัฝังใจแลว้ ถ้ามนัเดนิ

ต่อเน่ืองไปมนัเดนิไดแ้ลว้ เพราะอะไร เพราะคนภาวนาเป็นหรอืภาวนาไมเ่ป็น ภาวนา

ไม่เป็นน่ีจบัตน้ชนปลายไม่ได ้

ถ้าคนจะเป็นโสดาบนันี่นะ มนัจะตอ้งจติ เหน็ไหม ปุถุชนคนหนา ถ้ามนัมี

สตปัิญญามนัจะรูเ้ท่า รูเ้ท่ารูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

ถ้ารูป รส กลิน่ เสยีงไม่มอีทิธพิลเหนือจติดวงนัน้ 

ถ้ารูป รส กลิน่ เสยีงไม่มอีทิธพิลเหนือจติดวงนัน้ จติดวงนัน้เป็นกลัยาณปุถุชน 

จติดวงนัน้จะสามารถจะท าสมาธไิดง่้าย ค าว่า “ท าสมาธไิดง่้าย” คอืมนัช านาญในวส ี

การช านาญในการเขา้สมาธ ิ ถ้าการเขา้สมาธปัิบ๊ จติมนักม็กี าลงั ถ้าจติมกี าลงั มนัจะ

ยอ้นกลบัไปหากเิลส หากาย หาเวทนา หาจติ หาธรรม มนักท็ าได้ 

แต่ถ้าจติมนัไม่มกี าลงั มนัจะไปเห็นกาย เห็นเวทนา เหน็จติในแนวทางสตปัิฏ

ฐาน ๔ ทีเ่ขาบอกว่าเขาปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ แนวทางสตปัิฏฐาน ๔...ขีโ้ม้

ทัง้นัน้น่ะ 

ถ้าคนจะปฏบิตัติามแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ตอ้งหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มัน่ ค าว่า 

“หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่” นัน่แหละปฏบิตัติามแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ โดยความ

ชดัเจน หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ นี่คอืการปฏบิตัใินแนวสตปัิฏฐาน ๔ เพราะจติสงบ

แลว้มกี าลงั แลว้ไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนัถงึ

เป็นสตปัิฏฐาน ๔ ดว้ยการวปัิสสนา 

ไอท้ีว่่า “แนวทางสตปัิฏฐาน ๔”...นึกเอาทัง้นัน้น่ะ ชวีติจรงิของเรา เราท ามาหา

กนิกนันะ หนังละครมนักเ็อาชวีติของคนไปท าหนังท าละครกนั เอาชวีติจรงิไปเขยีนท า

หนังท าละคร แลว้ก็ไปดูหนังดูละครกนั แลว้ก็ซาบซึ้งกนั แต่ชวีติจรงิเป็นของใครไม่รู้ 
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ไม่รู ้ ชวีติจรงิคอืการปฏบิตัแินวทางสตปัิฏฐาน ๔ ไง ไอห้นังละครนัน้น่ะเขาเอาชวีติ

จรงิไปเขยีนบท แลว้ไปสรา้งเป็นเรื่องออกมาเป็นละคร แลว้เรากไ็ปอ่านกนั 

ธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้เป็นชวีติจรงิ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปฏบิตัจิรงิรูจ้รงิ แลว้องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้วางธรรมวนิัยนี้ไว ้ เหน็ไหม เป็นวนิัยปิฎก สุตตนัตปิฎก อภธิรรม

ปิฎก สิง่นัน้เป็นหนังละคร เป็นกริยิา เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้เอาชวีติจรงิของพระพทุธเจา้

แลว้เขยีนออกมา เอาชวีติจรงิของพระพทุธเจา้แลว้ท าเป็นแบบอย่างออกมา ถ้าเราไป

ศกึษาแล้วเราตอ้งท าใหม้นัเป็นชวีติจรงิของเราขึน้มามนัถงึจะเป็นภาคปฏบิตั ิ

ไอน้ี่ไปศกึษามาแลว้ แล้วก็คาดหมายไง “แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ ในการปฏบิตัใิน

ชวีติประจ าวนั” 

ชวีติประจ าวนัมาย่างกนัอยู่อย่างนัน้หรอื ชวีติประจ าวนัเรากท็ ามาหากนิ ถ้า

เราจะปฏบิตั ิ เรากป็ฏบิตัเิอาความจรงิของเรา มนักต็อ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อน 

ถ้าใจสงบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิอนันัน้มนัถงึเป็น

แนวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

นี่กเ็หมอืนกนั จติของท่านทีด่ าเนินสกทิาคามมิรรค มนัเป็นของใครล่ะ จติ

ของท่านที่ด าเนินสกทิาคาม ี๑/๑. ท่านควรพจิารณาในธรรมข้อใด 

ถ้าคนภาวนาเป็นนะ คนภาวนาเป็นหมายความว่า ถ้าเรายงัภาวนาไม่เป็น 

เรากท็ าความสงบของใจได้ยาก หรอืท าความสงบของใจดว้ยความวริยิะ ดว้ยความ

อุตสาหะ ดว้ยความบากบัน่ของเรา ลม้ลุกคลุกคลานไป ภาวนาเขา้ไปจนมคีวาม

ช านาญขึน้ไป จติมนัเจรญิขึน้เรื่อยๆ ถ้าเรามสีตปัิญญารูเ้ท่า รูป รส กลิน่ เสยีงเป็น

บ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัขาดเลย พอขาดแลว้ มนัขาดหมายถงึว่า

สตปัิญญามนัรูเ้ท่า ฉะนัน้ จติตรงนี้มนัจะไม่ลงไปคลุกกบัรูป รส กลิน่ เสยีง มนัจะ

ช านาญในการท าสมาธมิาก สมาธจิะมัน่คงมาก ถ้าสมาธมิัน่คงมาก ถ้าคนทีไ่ม่มี

อ านาจวาสนาบอกนี่คอืนิพพาน ไรส้าระมาก 
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แต่ถ้าคนมวีาสนานะ สมัมาสมาธปัิบ๊ มนัจะร าพงึไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จติ สู่

ธรรมตามความเป็นจรงิ ถ้าเหน็ตามความเป็นจรงิมนัสะเทอืนมาก คนที่เหน็จรงิ โอโ้ฮ! 

มนัสะเทอืนกเิลสมาก แลว้กว่าจะบากบัน่พจิารณาจนถงึทีสุ่ด เวลามนัสมุจเฉทปหาน 

เหน็ไหม สงัโยชน์ สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาสมนัขาดไป นัน่มนัเป็นความ

จรงิ 

ถ้ามนัภาวนาเป็นอย่างนัน้แลว้ สกทิาคามที าอย่างไร 

เออ! แลว้ท าอย่างไรล่ะ เออ! สงสยัขึน้จรวด เราจะไปยานอวกาศเพื่อมนัจะ

ไดใ้ชไ้ดห้ลายรอบ ไปกระสวยอวกาศ ขึน้ไปแล้วเดีย๋วกก็ลบัมา กลบัมาแลว้เดีย๋วจะขึ้น

ไปใหม่ ไปไหน จะไปสกทิาคาม ีจะไป มนัจะขึน้กระสวยอวกาศ 

นัน่เป็นความเหน็นะ เป็นความเหน็ เรามองเป็นเรื่องตลก เรื่องตลกมากนะ 

“๒/๒. เมื่อพจิารณาตามสภาวธรรม พจิารณากาย พจิารณาเวทนา พจิารณา

จติ พจิารณาธรรม เป็นดนิ น ้า ลม ไฟ” 

อนันี้ถ้าคนมนัจบัตน้ชนปลายได ้ ถ้าพจิารณาเป็นมนัพจิารณาไปได ้ มนัจบัได ้

จบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรม ถ้ามนัจบัได ้ถ้าจบัได ้ เพราะสิง่นี้ ดูพระอรหนัต์ส ิ

เวลาพระอรหนัต์ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์นี้เป็นภาระอย่างยิง่ แต่ปุถุชนนี่ขนั

ธมาร เพราะเรามมีาร มกีเิลส ขนัธ์เลยเป็นมารไปหมดเลย ทัง้ๆ ทีเ่วลาเป็นพระ

อรหนัต์ขึน้มามนัเป็นภาระ ขนัธ์สะอาดบรสิุทธิ ์

เขาบอกขนัธ์สะอาดบรสิุทธิม์ดีว้ยหรอื 

เออ! มนัไม่มหีรอก เพราะจติใจมนัสะอาดบรสิุทธิ ์ มนัเป็นเพราะจติท าลายตวัจติ 

ท าลายภวาสวะ ท าลายภพ ท าลายสถานทีท่ัง้หมดแล้วมนัเป็นธรรมธาตุ ขนัธ์ทีอ่าศยักนั

อยู่นัน้มนักเ็ลยเป็นขนัธ์ทีไ่ม่มมีาร ขนัธ์ทีไ่ม่มมีารยาสาไถย เขาเลยตคีวามเอาว่า 

ขนัธ์ทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์ขนัธ์ทีเ่บาบาง 

นี่กเ็หมอืนกนั กาย เวทนา จติ ธรรม มนัจบัอย่างไร มนัพจิารณาอย่างไร มนั

จะรูข้องมนัอยู่อย่างไร ถ้าพจิารณาดนิ น ้า ลม ไฟ ถ้ามนัมหีลกัมเีกณฑ ์ มนัเขา้ใจได้
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เรื่องอย่างนี้ มนัจะไม่มาคดิว่ามนัจะมทีางอนัอื่นทีจ่ะตอ้งขึน้กระสวยอวกาศ จะขึน้ลฟิต์ 

จะลงบนัได จะเขา้อุโมงค ์จะลอดอุโมงคไ์ปโผล่อกีทวปีหนึ่ง อนันัน้เป็นทางอะไร 

ทางเราไม่ม ี เราไม่รู ้ สกทิาคามที าอย่างไรไม่รูห้รอก ท าไม่เป็น ไม่รูว่้ามนัไป

ทางไหน แต่ถ้าคนเป็นน่ะมนัรู้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีพู่ดมามนัเหลวไหล มนัพร ่าเพอ้ 

“๒/๓. ขอความเมตตาจากครูบาอาจารยด์ว้ย” 

ความเมตตามนัส่วนความเมตตา 

“ขอความเมตตาจากทา่นอาจารยแ์สดงอุบายธรรมทีส่มควรแก่ผูท้ีจ่ะด าเนิน

สกทิาคามดีว้ยครบั” 

อา้ว! กเ็ราไม่รู ้ เราจะบอกอย่างไรล่ะ อา้ว! จะไปสกทิาคาม ี กูไปไม่เป็น กกู็ไม่

เป็น แลว้กูจะบอกมงึไดอ้ย่างไรล่ะ มงึไปถามคนเป็นส ิ เออ! เขาจะพาไปสกทิาคามี

อย่างไร ไอ้เราไปไม่ถูก เพราะกูไปไม่เป็น เพราะกูไม่เหน็น่ะ ฉะนัน้ เอง็กไ็ปกนัเองแลว้

กนั เออ! เอง็จะไปสกทิาคาม ีเอง็กไ็ปกนัเองเนาะ 

ของเรา ของเราก าหนดพุทโธ เราก าลงัหดัอยู่นี่ ก าลงัภาวนาพุทโธๆ ใหจ้ติสงบ 

ถ้าจติมนัสงบแลว้ จติมนัจรงิ มนัมสีาระแก่นสาร แลว้เราถงึจะท าของเรา ถ้าท าของเรา

แลว้มนัพจิารณาไป ตอนน้ีกย็งัขวนขวายอยู่นี่ อยากจะท า อยากปฏบิตัอิยู่นี่ กย็งัท า

ไม่เป็น เลยบอกไม่ได้ว่าไปสกทิาคามนีี่ไปอย่างไร 

ฉะนัน้ “ขอความเมตตาจากท่านอาจารยด์้วย ถ้าเหน็สมควรอย่างใด” 

เขาว่าอย่างนัน้ ถ้าเห็นสมควรอย่างใดค่อยว่ากนัใหม่ อย่างนี้ถ้ามนัพูดไปเลย

มนัตก ตกไปสุดส่วนทัง้ ๒ ขา้ง เวลาภาวนาไม่เป็นกไ็ม่เป็น พอเป็นกต็กไปอกีขา้ง

หนึ่งเลย แลว้มนัจะไปอย่างไร มนัไปไม่ไดห้รอก 

ถ้ามนัเป็นจรงินะ เอง็จบัตอ้งอะไร จติเอง็สงบหรอืเปล่า ถ้าจติสงบแลว้เอง็รู้

อะไรเอง็เห็นอะไร เอง็ถามขา้มาส ิ เอง็รูเ้อง็เหน็อะไร เอง็ท าอะไรเอง็บอกขา้มา แล้วขา้

จะบอกเองว่าไปอย่างไร เออ! อย่างนี้ยงัพอไปได้เนาะ 
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ต่างคนต่างตาบอดแลว้คล าชา้งกนัไป กูกจ็ะลูบๆ คล าๆ ว่า เอ๊ะ! มนัเป็น

แท่งๆ อย่างนี้หรอืเปล่าวะ หรอืมนัจะมหีาง มขีน เออ! กว่็ากนัไป 

รูเ้หน็อะไรก็ว่ามาส ิไอน้ี่บอกเลยชีท้างไปสกทิาคามหีน่อย 

โอ๋ย! กกู็กไ็ปไม่ถูก กูไม่รู้ไปทางไหน โอ๋ย! ใหกู้ชีก้ยุ่็งน่ะส ิกูชีไ้ม่ไดห้รอก 

แต่ถ้าเอง็ปฏิบติั เพราะเราลูกศิษยม์ีคร ูครบูาอาจารยท่์านสอนไว้ อย่า

ท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ ไม่ให้ท้ิงหวัใจ แลว้พยายามพฒันามนั ดแูลมนัให้มนั

พฒันาขึ้นมาได้ มนักจ็ะเป็นไปได้ หดัฝึกหดัฝนของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา 

ตอบแค่นี้ 

ถาม : เรื่อง “ผลของการปฏบิตัขิองคนตดิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อทีเ่คารพอย่างสูง กระผมไดถ้ามปัญหาหลวงพ่อไปครัง้

ก่อน และหลวงพ่อได้เมตตาตอบกลบัมาแลว้ในวนัที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๕๖ ชื่อกณัฑ ์ “รู้

ตดิ-รูแ้จง้” จากนัน้มา กระผมกไ็ม่ไดถ้ามหลวงพ่ออกีเลยเป็นเวลาปีกว่าแลว้ 

วนัน้ีทีเ่ขยีนมาเพื่อกราบเรยีนหลวงพ่อว่า กระผมยงัปฏบิตัติามค าแนะน าสัง่

สอนอยู่ครบั ไม่ไดท้ิ้งไปไหนครบั เพยีงแต่ทีก่ระผมไม่ไดถ้ามหลวงพ่อนัน้เพราะว่า เมื่อ

กระผมปฏบิตัติดิขดักอ็าศยัฟังจากหลวงพ่อตอบค าถามคนอื่นๆ หรอืคน้ควา้ฟังจาก

เทศน์หลวงพ่อในเวบ็ไซต์ ความสงสยันัน้กห็มดไป แลว้กป็ฏบิตัติ่อเนื่องมา พอมปัีญหา

เกดิขึน้อกี กฟั็งหลวงพ่อตอบปัญหาทางเวบ็ไซต์ ความสงสยักห็มดไปอีก เป็นแบบนี้

เรื่อย  ๆ ครบั จงึมไิดร้บกวนถามหลวงพ่อ วนันี้จงึขอโอกาสเล่าผลการปฏบิตัใินปีทีผ่่านมา

ถวายหลวงพ่อ ส่วนหลวงพ่อจะเมตตาแนะน าประการใดกส็ุดแต่จะเมตตาครบั 

ปีทีผ่่านมากระผมปฏบิตัสิภาพจติทีม่ทีัง้เจรญิดแีละเสื่อมสลบักนัหลายๆ ครัง้ 

การปฏบิตัใิชปั้ญญาอบรมสมาธเิป็นหลกั ความคดิ สญัญาอารมณ์ จะพจิารณาบ่อย

มากจนความคดินี้หยุดได ้ สัง่หยุดได ้ ปล่อยไดโ้ดยไม่หวิโหยอยากคดิต่อเน่ืองกนัไป 

หรอืเมื่อปล่อยจากความคดิหรอือารมณ์ทีพ่จิารณาอยู่ กจ็ะกลบัมาทีต่วัรู ้ จติจะสดชื่น

สบาย 
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กระทัง่ดกัพจิารณาตอของความคดิทีก่ าลงัจะออกจากจติ ซึ่งมนัก าลงัจะ

ออกไปคดิหรอืจะเป็นอารมณ์กโ็ยนทิ้งตรงนัน้ไปเลย ความคดิสัน้เขา้ดว้ยครบั กระผม

ท าไดเ้พราะเมื่อพจิารณาความคดิบ่อยๆ มนักป็ล่อยบ่อยๆ ดงันัน้เลยพจิารณาว่า

อย่างไรเสยี จะพจิารณาเท่าไรกต็าม ผลสุดทา้ยมนักป็ล่อยอยู่ด ีฉะนัน้ เราโยนมนัทิ้ง

ตัง้แต่มนัเริม่จะคดิดกีว่า เพราะประหยดัเวลาด ี ซึ่งบางทกีระผมกห็ยุดมนัไดต้ัง้แต่มนั

เริม่โผล่มาทเีดยีว 

ตอนน้ีกระผมไดเ้ฝ้ามองจติมากขึน้ คอยจบัตวัทีจ่ะออกมาจากจติ แลว้โยน

มนัออกไป ไมป่ล่อยใหม้นัเป็นไฟลามทุ่ง แลว้กดู็มนั พจิารณามนั มนักส็งบเรว็ดคีรบั 

เรว็ขึน้ แต่ก็ยงัไม่มคีวามรูส้กึขาดครบั เพยีงแต่ทิ้งอารมณ์หรอืความคดิไดง่้าย สรุปก็

ยงัไม่ขาดครบั 

สิง่ทีก่ระผมดใีจเป็นอย่างยิง่ เรว็ๆ นี้คอืการพจิารณาเวทนาครบั หลายครัง้หลาย

หนกต็อ้งทนความเจบ็ปวดพ่ายแพต้่อมนั มอียู่วนัหนึ่ง เวทนาเกิดขึน้กพ็จิารณามนั 

เหน็ว่า เวทนากายกม็ ี เวทนาจติกม็ ี ชดัเจนมาก วนันี้มเีวทนากาย อีกวนัมเีวทนาจติ 

แสดงว่าเวทนามนัแสดงทัง้กายและจติ กระผมจงึพจิารณาต่อไปว่า เวทนากบัความคดิก็

เป็นสิง่ทีอ่อกมาจากจติเหมอืนกนั ท าไมเราจะทิ้งไม่ได ้ กระผมกก็ าหนดทีต่วัจติ ก็รูส้กึ

ไดว่้า ไม่มเีวทนาแลว้ สลบัส่งออกมาทีเ่วทนากรู็เ้วทนาไดช้ดั แล้วสลบักลบัมาทีต่วัจติอกี

กไ็ม่มเีวทนา กเ็ลย อ๋อ! สูตรแบบนี้เอง แบบนี้ผมเป็นนักหลบใช่ไหมครบั 

แลว้ยงัมอีกีหลายอย่างครบั ไม่เล่าไปหมด เพราะจะเสยีเวลาหลวงพ่อมาก 

กระผมมัน่ใจว่าหลวงพ่อคงทราบตัง้แต่กระผมอ้าปากถวายแลว้ กระผมกข็อสรุปให้

ส ัน้ส าหรบัการปฏบิตัทิัง้หมดดงันี้ 

๑. ควบคุมความคดิได ้โยนทิ้งได ้พจิารณาอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ใหส้งบไดเ้รว็ด ีจะ

ทัง้แอบเฝ้ามองเวลามนัจะโผลม่าจากจติ จะโยนทิ้งมนัตอนนัน้เลย แต่มนักย็งัไม่ขาด

ครบั 
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๒. จติเสื่อมมคีรบั เวลาหมกมุ่นท างาน เล่นคอม อ่านหนังสอื สิง่ขา้งนอกมนั

ค่อยๆ คลายออกแลว้เสื่อม แลว้รูว่้ามนัเสื่อมครบั กพ็ยายามกลบัมาอกี ถงึรูว่้า อ๋อ! 

ครูบาอาจารย์ท่านหา้มไม่ใหดู้ทวี ีอ่านหนังสอืพมิพก์เ็พราะเป็นห่วงนักปฏบิตั ิ

๓. ผมมงีานท าตลอดแลว้ครบั คอืพจิารณาสิง่ทีอ่ยู่ในจติของผม เฝ้ามองมนั

พจิารณาทีม่นัจะออกมา งานขา้งนอกคอืงานเลี้ยงชพีปกตทิัว่ไปครบั งานนี้เป็นงานขา้ง

ในของผมจะท าไปเรื่อยๆ ครบั ปฏบิตัมิาเป็นปีไดแ้ค่นี้ครบั ถูกผดิหลวงพ่อเมตตาดว้ย 

ตอบ : เวลาถูกมนัถูกอย่างนี้ แต่เวลาถูก เวลาถูกหมายความว่า เราใชปั้ญญาอบรม

สมาธติ่างๆ ถ้าท าต่อเน่ืองๆ ไป จติสบาย จติปลอดโปร่ง 

แต่ไอค้ าว่า “โยนทิ้ง” มนัประมาทเกินไป ค าว่า “โยนทิ้ง” นี่ใชไ้ม่ได้ 

ค าว่า “โยนทิ้ง” เหน็ไหม มนัต้องเกบ็มาพจิารณา 

กพ็จิารณา กบ็อกแลว้ไง นี่เขาถามมาแลว้ เขาบอกอยู่แลว้ ถ้าพจิารณาไป

แลว้มนักป็ล่อยอยู่ด ีก็รูอ้ยู่แลว้ สิน้สุดมนัคอืการปล่อย กป็ล่อยมนัเลย กท็ิ้งมนัไปเลย 

การทิ้งอย่างนี้มนัประมาทเกนิไปไง “มนัจะปล่อยอยู่ด”ี ปล่อยอยู่ดมีนัตอ้งมี

เหตุมผีลส ิ อารมณ์แตล่ะอารมณ์มนัไม่เหมอืนกนั ถ้ามนัปล่อยอยู่ด ี ถ้าปล่อยอยู่ด ี

เพราะอะไร เพราะเราไปโยนมนัทิ้งไง 

พอโยนมนัทิ้ง หมายความว่า เหมอืนกบัเรามปัีญหาต่อกนั เราไม่คุยกนัน่ะ 

เราไม่เจรจา รูอ้ยู่แล้ว เจรจาก็คอืเราดกีนั อา้ว! ดกีนัเลย ไม่ตอ้งเจรจา กเ็หมอืนกบัโยน

ทิ้งไง อารมณ์มนัจะเกิดขึน้มา แลว้รูว่้าพจิารณาไปแลว้มนักค็อืปล่อย ผลของมนัคอื

ปล่อยกโ็ยนมนัทิ้งเลย 

ถ้าโยนมนัทิ้งเลย นี่ขาดปัญญาไง 

กปั็ญญามนักต็อ้งโยนทิ้ง 

ค าว่า “โยนทิ้ง” ถา้สต ิสมาธดิ ี ปัญญามนัจะม ีมนัจะสามารถชนะได ้คอืโยนทิ้ง

ได ้แต่ถ้าวนัไหนสตไิม่ด ีสมาธไิม่ด ีมนัโยนทิ้งไม่ได้หรอก กิเลสมนัขีห่วั 
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แต่ทนีี้พอบางทถี้าสตเิราด ี เหมอืนคนมกี าลงั ของหนักๆ เรากย็กได ้ แต่ถ้า

วนัไหนเราอ่อนแอ ของเบาก็ยกไม่ขึ้น ความคดิบางทถี้าสตเิราไม่ด ี สมาธเิราไม่ด ี

ความคดิเลก็น้อย แต่มนัท าใหเ้ราหงุดหงดิได ้มนัท าใหเ้ราทุกขม์ากเลย 

แต่ถ้าวนัไหนนะ เราภาวนาอยู่นี่ โอ้โฮ! จติใจเราด ีสมาธเิราดนีะ ใหเ้ขาด่าขนาด

ไหน ใหเ้ขาอารมณ์รุนแรงขนาดไหนกไ็ม่สน ไม่สน มนัคุมได ้มนัคุมไดเ้พราะจติมนัด ี

ถ้าจติไม่ดนีะ อะไรกค็ุมไม่ได ้ของเลก็น้อยกเ็ป็นของใหญ่ ของไม่เป็นเรื่องก็เป็นน่ะ ของ

ไม่เป็นเรื่องเลย เป็นเรื่องแน่ๆ เลยถ้าจติมนัไม่ด ี

ฉะนัน้ ถ้าจติมนัไม่ด ี มนัอยู่ทีว่่าเราจะโยนทิ้งไม่โยนทิ้ง มนัอยู่ทีส่ตปัิญญา

ของเรา ไม่ใช่วา่เรารูอ้ยู่แลว้ เหน็ไหม ของมนัรูอ้ยู่แลว้ มนัตอ้งปล่อยอยู่ด ี กโ็ยนทิ้งมนั

ไปเลย มนักรู็้อยู่แลว้...อนัน้ีอนัหนึ่ง 

อกีอนัหนึ่งตอนพจิารณาเวทนา เหน็ไหม พอพจิารณาเวทนา สตมินัด ีมนักใ็ช้

ปัญญาอบรมสมาธเิหมอืนกนั พจิารณาเวทนา พอพจิารณาเวทนาไป พจิารณาไดบ้า้ง

ไม่ไดบ้า้ง แต่พอมนัไดน้ะ “อ๋อ! สูตรมนัเป็นอย่างนี้เอง” 

สูตรไง สูตรกค็อืสญัญา ถ้าสูตรมนัเป็นอย่างนี้ กดู็ขนมส ิ เขามสีูตรของเขา 

เขาท าขนมหวาน เขามสีูตรของเขา แต่วนัไหนเขาท าของเขา วตัถุดบิมนัไม่ด ีสูตรนัน้

ขนมกไ็ม่อร่อยเหมอืนกนัน่ะ อา้ว! ถ้าไข่มนัเสยีไข่มนับูดแลว้เอามาท าขนม มนัจะขนม

ดอีย่างไรล่ะ กส็ูตรกส็ูตรนัน้แหละ แต่วตัถุดบิมนัไม่ด ี

นี่ไง นี่บอกว่า “อ๋อ! มนัเป็นสูตรอย่างนี้” 

สูตรอย่างนี้คอืสญัญา สญัญาใชไ้ม่ได ้สญัญานี่นะ มนัเป็นสูตรส าเรจ็ สญัญา

คอืวทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตรเ์ป็นทฤษฎ ีแต่กเิลสมนัมชีวีติ มนัพลกิมนัแพลง มนัหลบ

มนัหลกีไง แต่สูตรส าเรจ็มนัใชไ้ม่ได ้ แต่เวลาแสดงธรรมกแ็สดงธรรมตามสูตร เพราะ

เราแสดงธรรมตามอารมณ์เราไม่ได ้ เราแสดงธรรมตามสูตร แต่คนทีแ่สดงจรงิมนัมขีอง

มนั 

ฉะนัน้บอกว่า พจิารณาเวทนาไปเลย ผมเขา้ใจหมดเลย พอมนัปล่อย อ๋อ! 

มนัเป็นสูตรอย่างนี้เอง 



ไม่เหลวไหล ๑๖ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ต่อไปกจ็ะเอาสูตรนี้จบัเลย เอามากเ็อาสูตรนี้วดัเลย นี่เราคดิอย่างนี้ อนัน้ีคอื

ประสบการณ์นะ ถ้าประสบการณ์ต่อหน้าไปมนัจะเขา้ใจ มนัจะเขา้ใจเรื่องนี้ แลว้ตอนน้ี

มนัเป็นสูตร มนัเป็นสญัญา 

ทนีี้ครูบาอาจารยท์ีท่่านภาวนาเป็นท่านจะบอกว่า ต้องใหเ้ป็นปัจจุบนั ปัจจุบนั

คอืเกดิขึน้เดีย๋วนัน้ ปัจจุบนัคอืเดีย๋วนี้ เหน็เดีย๋วนี้ รูเ้ดีย๋วนี้ ปัจจุบนัน้ี แต่ถ้าเรา

เทยีบเคยีง เหน็ไหม นี่เคยท าไดน้ะ มนัจะคดิว่าเราเคยได้ๆ  นี่บางคนมา “หลวงพ่อ 

ผมท าสมาธไิดแ้ลว้เมื่อ ๑๐ ปีทีแ่ลว้ แลว้ใหผ้มท าอย่างไรต่อ” 

แลว้ ๑๐ ปีนี้เอง็ไม่มสีมาธเิลยใช่ไหม เอ็งทุกขเ์กอืบตายใช่ไหม แลว้เอง็จะ

เอาปัญญาตอนนี้ไปต่อกบัไอ ้๑๐ ปีทีแ่ลว้หรอื มนัต่อกนัไม่ได้ 

สมาธเิคยท าไดเ้มื่อ ๑๐ ปีทีแ่ลว้ แลว้มนัเสื่อมไปหมดแลว้ แลว้ท าอย่างไร 

ตอนน้ีท าอย่างไร 

กก็ลบัมาพุทโธใหไ้ดส้มาธก่ิอน สมาธใินปัจจุบนั แลว้เวลาเกดิปัญญา เกดิ

ปัญญาจากปัจจุบนัน้ี 

แต่พวกเราเคยคดิว่าเราเคยท าสมาธไิดแ้ลว้ สมาธเิป็นของเราตลอดไป ก็

เหมอืนผูห้ญงิไม่อยากแก่ ดงึใหต้งึเลย ไม่อยากแก่ แลว้มนัแก่ไหมล่ะ มนัแก่แน่นอน ไอ้

นี่กเ็หมอืนกนั สมาธมินัตัง้ ๑๐ ปีทีแ่ลว้ มนัไม่อยู่กบัเรา มนัไปแลว้ คอืมนัเป็น

ความรูส้กึ มนัเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มนัตอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอด 

ฉะนัน้ ขณะที่ว่าพจิารณาแลว้ ขณะพจิารณาเวทนานะ คราวนี้ปล่อยหมดเลย 

ถ้าคราวหน้าพจิารณาอย่างนี้อีกตายเลย กิเลสมนัรู้เท่า เวทนาเป็น ๒ เท่า ๓ เท่าเลย แต่

ถ้าจติเราพจิารณาคราวนี้ปล่อยเลย คราวหน้าเราท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ใจมนั

สงบแลว้ แน่นหนามัน่คงแลว้ไปจบัเวทนาอย่างไรกไ็ด้ พลกิแพลงเล่นได้ พลกิแพลง

เล่นไดเ้ลย พลกิแพลงเล่นพจิารณาเพราะจติมนัดไีง 

ฉะนัน้ ค าว่า “อ๋อ! สูตรมนัเป็นอย่างนี้เอง”...วางไวน้ะ อนันี้อย่าเอามาใช ้ถ้า

อนัน้ีเอามาใชน้ะ ตายเลย ต่อไปขา้งหน้านะ เอาอนันี้มาใชแ้ลว้มนัไม่กา้วหน้า แลว้มนั

กเ็หมอืนกบัว่าขายของเก่า จะเอาสมบตัเิดมิมาใช ้ อย่างพระเคยท าฌานสมาบตัไิด้
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แลว้มนัเสื่อม ต่อไปกข็ายแต่ประสบการณ์นัน่น่ะ แต่ปัจจบุนัท าไม่ได ้ มนัไม่เป็น

ปัจจุบนัไง 

เอาทีเ่ป็นปัจจบุนันี้ ฉะนัน้ สิง่ทีท่ ามาดแีลว้ สิง่ทีว่่า เวลาสงสยักฟั็งเวบ็ไซต ์

เหมอืนพระสารบีุตร พระพุทธเจา้เทศน์สอนหลาน พระสารบีุตรยนือยู่ขา้งหลงั

แอบฟัง ไดเ้ป็นพระอรหนัต์เลย 

นี่กเ็หมอืนกนั ค าถามในเวบ็ไซต์จะตอบใครกแ็ลว้แต่ เราฟังเพื่อประโยชน์กบั

เรา ถ้าเป็นประโยชน์ได ้ เป็นประโยชน์หมด แลว้พอเป็นประโยชน์แล้ว เหน็ไหม ปี

กว่ายงัเอาไปกนิได้มาป่านน้ี แลว้กม็าถามมาน่ี 

“๑. ควบคุมความคดิโยนทิ้งได ้ พจิารณาอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ใหส้งบไดเ้ร็วด ี จะ

ทัง้แอบเฝ้ามองมนัเวลามนัจะโผล่มาเกดิจากจติ จะโยนทิ้งตอนนัน้เลย แต่มนัยงัไม่

ขาด” 

มนัขาดไม่ไดเ้พราะโยนทิ้งนี่แหละ มนัจะขาดไดเ้พราะว่า ศลี สมาธ ิ ปัญญา 

งานชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ สตชิอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรมของมนั การโยนทิ้ง

คอืมนัผลกัออก มรรค ๘ มนัจะสมดุลไหมล่ะ มรรค ๘ มนัครบไหมล่ะ 

ถ้ามสีต ิมสีมาธ ิมนัโยนทิ้งได ้มกี าลงั แต่ปัญญามนักไ็ม่ไดใ้คร่ครวญไง มรรค

มนักไ็ม่สมดุลไง มนัไม่ใช่มรรค ๘ มนัมรรค ๒ มศีีลกบัสมาธ ิ แลว้งานไม่ชอบ งาน

ปฏเิสธคอืงานไม่ชอบ งานชอบคอืงานเผชญิหน้า งานทีเ่อามาพจิารณานัน้คอืงาน

ชอบ งานชอบ สตชิอบ สตชิอบคอืการท าความถูกตอ้งดงีาม สมาธชิอบ สมาธชิอบ

เป็นสมัมาสมาธ ิ ความเพยีรชอบ ความเพยีรชอบคอืมคีวามวริยิะ ความอุตสาหะใน

การหมัน่ไตร่ตรอง ความเพยีรชอบ นี่มนัมคีวามชอบธรรมของมนั 

ถ้าไม่มมีรรค ๘ าณ  อุทปาทิ ปญฺ า อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก 

อุทปาทิ มญีาณ มคีวามหยัง่รู ้มวีชิชา มคีวามเขา้ใจ นัน่มรรคมนัเป็นอย่างนัน้ ไอน้ี่

ฟังเอาไง ครูพกัลกัจ าไง หลวงพ่อว่าอย่างนัน้ กูกท็ าเหมอืนเป๊ียบเลย หลวงพ่อว่าใน

เวบ็ไซต์เหมอืนกนัเป๊ียบหมดเลย เหน็ไหม มนัเทยีบเคยีง กส็ูตรไง อรยิสจัมนักม็สีูตร
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เดยีวเท่านัน้แหละ พระพุทธเจา้กพ็ดูอย่างนี้ พระสารบีตุรกพ็ูดอย่างนี้ เราท านี่ก็

เหมอืนกนัเลย เป๊ียบเลย เป็นสูตรเลย แต่ถ้าเราพจิารณาไปมนัอกีเรื่องหนึ่ง 

นี่พูดถงึนะ ดแีลว้แหละ ดทีี่ว่าฟังมา พจิารณามา มนัเป็นเครื่องอยู่ มนัเป็นให้

เรามทีีป่รกึษา แต่ถ้าความจรงิ นี่เราพูดอย่างนี้ ค าว่า “โยนทิ้ง” คอืการปฏเิสธ ค าว่า 

“โยนทิ้ง” คอืเอาความสกปรกซุกไวใ้ตพ้รม แล้วเราไม่ไดดู้แลรกัษามนั มนัต้องดูแล

รกัษา 

แลว้ถ้าจะใหม้นัขาด มนัพจิารณาซ ้าแล้วซ ้าเล่าๆๆ เวลาขาด มนัขาดเพราะ

ความสมดุลของจติ มชัฌมิาปฏปิทา ความสมดุลของมนั ความเพยีรพรอ้มของมนั เวลา

มนัขาด มนัรู ้ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก รูท้่ามกลางหวัใจ ผวัะ! 

ไม่ใช่ว่า จะไปสกทิาคามจีะไปทางไหน 

มนัผวัะ! กลางหวัใจ มนัรู้ของมนัเลย แลว้ไปไดแ้ล้วเพราะภาวนาเป็น แลว้

พอมนัจะไปสกทิาคาม ี มนัไปของมนัแล้ว เพราะว่ามนัพาดกระแสเขา้ปากทางแล้ว 

เราขึน้สู่ถนนไฮเวยแ์ลว้ มนัจะไปสิน้สุดปลายถนนเลย จบกระบวนการของมนัไปไดเ้ลย 

นัน่พูดถงึถ้าเป็นนะ 

“๒. จติเสื่อมมคีรบั เวลามนัหมุน จติมนัเสื่อมมคีรบั เวลาไปอ่านหนังสอื ไป

เล่นคอม จติเสื่อม” 

เสื่อม มนัเสื่อมอยู่แลว้ ความเจรญิ เจรญิ เราพยายามคน้ควา้ของเรา แต่

เวลามนัเสื่อม มนัเสื่อมของเรา ครูบาอาจารยท์่านดูแลท่านรกัษา ท่านให้ดูแลเรื่อง

ของเราไง 

สิง่ทีว่่า เขาไปดู ไปคน้ควา้ มนัถงึเวลาเราปฏบิตัแิลว้มนัตดิขดั มนัไม่เขา้ใจแลว้

เรามาคน้ควา้ต ารบัต ารา พระไตรปิฎกมนัส าคญัมาก ส าคญัเวลาปฏบิตัไิปแลว้ถ้าเรา

มาคน้นะ บุพพสกิขา วสิุทธมิรรค พวกนี้พระส่วนใหญ่แลว้ พระกรรมฐานเราคน้ควา้

หมด ยิง่อภธิรรม อภธิรรมทีช่ านาญมากกห็ลวงปู่ สุวจัน์ หลวงปู่ สุวจัน์ชอบเรื่องนี้ มนั

อยู่ทีว่่าจรติ หลวงปู่ สุวจัน์ชอบเรื่องอภธิรรม แลว้เวลาท่านเทศน์ ท่านเทศน์เป็นแบบ

อภธิรรม แลว้ท่านเขยีนอภธิรรม อภธิรรมในเชงิปฏบิตัขิองหลวงปู่ สุวจัน์ 
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ความถนัด หลวงปู่ จวนท่านถนัดแบบหลวงปู่ มัน่ เพราะว่าเวลาจติสงบแล้ว

มนัขึน้เป็นบาลี หลวงปู่ มัน่ก็ขึน้เป็นบาลี พวกนี้มฤีทธิ ์หลวงปู่จวน หลวงปู่ มัน่ แลว้อย่าง

ทีว่่าเป็นฝ่ายปัญญา หลวงตามปัีญญา มนัเป็นความถนัด เขาเรยีกจรติ จรติมนัถนัด 

ฉะนัน้ สิง่ทีถ่นัดแลว้ พอใครท าสิง่ใดก็แลว้แต่ ความถนัดเรากม็อียู่แลว้ แต่

มนัไปไม่ได ้เรากม็าคน้ควา้ มาเทยีบเคยีง มาเทยีบเคยีงต่อเมื่อเราออกมาจากภาวนา

แลว้ไง คอืเราไปท างาน ท างานเสรจ็แลว้เรากม็าตรวจสอบกบัหลกัการ ถูกตอ้งไหม 

แลว้ถ้าเขา้ใจแลว้กไ็ปท างานต่อ ท างานเสรจ็แลว้ก็กลบัมาตรวจสอบ นี่ปรยิตัเิขามไีว้

อย่างนี้ แต่ทางโลกเขาเรยีนมาแลว้เขากป็ระดบัเกยีรตเิลย ใส่มงกุฎ ผวัะ! จบแลว้ มี

ความรู้ 

เขาเรยีนมาปฏบิตั ิ เขาไม่ไดเ้รยีนมาไวเ้ป็นมงกุฎสวมหวัไวไ้ปอวดกนั เขา

เรยีนไวป้ฏบิตั ิถ้าปฏบิตัไิด ้

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจติมนัเสื่อม ถ้ามนัเสื่อม ทีม่นัเขา้ใจ ดูแลนัน่เป็นเรื่องหนึ่ง

นะ 

“๓. ผมมงีานท าตลอดแลว้ครบั คอืการพจิารณาที่อยู่ของจติ” 

ถ้ามพีจิารณาทีอ่ยู่ของจตินะ ไม่ทิ้งผูรู้ ้ไม่ทิ้งพทุโธ ไม่ทิ้งผูรู้ ้ไม่ทิ้งพุทโธ แล้ว

จติมนัสงบแลว้ เวลามนัออกรูไ้ง นี่มงีานท าแลว้มนัสนุกมนัเพลดิเพลนิของมนันะ 

หน้าทีก่ารงาน เรากท็ าของเรา แลว้เวลาเราพจิารณาของเรา ถ้าใชปั้ญญา

อบรมสมาธ ิถ้าจติสงบแลว้จบัใหด้ ีจบัใหด้ว่ีามนัเสวยอารมณ์ ตอนเสวยอารมณ์ถ้าจบัได้

ชดัเจนนะ โอโ้ฮ! มนัไปไดต้่อเนื่อง เราไม่ใช่โยนทิ้ง 

อย่างทีพ่อมนัจะคดิ มนัคดิอย่างไร มนัคดิอะไร แลว้จบัตรงนัน้น่ะ ในความคดิ 

ในอารมณ์มนัมขีนัธ์ ๕ มนัมรูีป รูปคอืความคดิ ถ้ามนัสมบูรณ์แลว้เป็นรูป เป็นความคดิ 

อารมณ์ความรูส้กึเป็นรูป มนัมเีวทนา เวทนาคดิดกี็เป็นสุข คดิไม่ดกีเ็ป็นทุกข ์ถ้ามนั

คดิเฉยๆ คดิเฉยๆ มนักร็ าคาญ เหน็ไหม ความคดิเกดิจากสญัญา สญัญาคอืขอ้มูล แลว้

เกดิสงัขารปรุง ความคดิมนัปรุงได ้ความคดิ 
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ถ้าเหน็จตินะ เหน็อาการของจติ มนัจบัแลว้มนัเป็นวทิยาศาสตรเ์ลย เหมอืน

นักวทิยาศาสตรท์ีท่ดสอบ ทดสอบทางสารเคมเีลย เหน็ชดัๆ ความรูส้กึ รูปมนั

เหมอืนกบัวตัถุอนัหนึ่งเลย มนัเหมอืนกบัวตัถุ เหมอืนกบัแร่ธาตุทีเ่ราเอามาแยกแยะ

เลยว่าในแร่ธาตุนัน้มสี่วนประกอบของอะไร ในอารมณ์ความรูส้กึนี้ จบัตรงนี้ ถ้าจบั 

ถ้าจติมนัไม่ใช่โยนทิ้ง จบัแลว้พจิารณาแยกแยะของมนั นี่มนัจะเป็นมรรค มนัจะเป็น

ปัญญา 

พอเป็นมรรค มรรคมนัเคลื่อนแล้ว จกัรมนัเคลื่อนแลว้ ถ้ามนัเคลื่อนไป มนั

พจิารณาของมนัไป พจิารณาไป ถ้ามนัปล่อยกเ็ป็นตทงัคปหาน มนัไม่ขาดอย่างทีว่่านี ่

ปล่อยเรื่อยๆ แตต่อ้งจบัมาคดิอกี ถ้ามนัจะจบัหมด จบัทุกคดิ จบัทุกอย่าง พจิารณา

ทุกอย่างดว้ยความสามารถของเรา แล้วมนัสนุกดว้ยนะ พจิารณาไป อู้ฮู! มนัสนุกมาก 

แลว้กเ็หน่ือยมาก พอพจิารณา เหมอืนทีว่่าเล่นเกมๆ เพราะถ้าพจิารณามนัชนะ มนัก็

ปล่อย ถ้ามนัแพน้ะ มนัโดนตดัคะแนนดว้ย ถ้ามนัแพ้ มนัแพ ้ มนัทุกข ์ ไม่อยาก โอ๋ย! 

ปฏบิตัขินาดนี้ยงัเบื่อ เบื่อ แต่ถ้ามนัชนะนะ มนัไดค้ะแนน นี่ดกีว่าเกม 

เขาเล่นเกม เขาไปกดกนั เดก็ไปกดกนั เรากดทีจ่ติเลย โอ๋ย! สนุกมาก เวลา

คนภาวนานะ มงีานท า เขาว่าเขามงีานท าแลว้ มงีานท ากท็ า เขาบอกเขามงีานท า

แลว้ ท าหน้าทีท่างโลก ท าหน้าทีท่างธรรม เราไม่เหลวไหลนะ ถ้าเราท าจรงิมนัจะเป็นจรงิ 

ถ้ามสีตมิปัีญญาตามความเป็นจรงิมนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

เวลาปฏบิตั ิ เหน็ไหม งานทางโลกเขายงัตอ้งมสีตมิปัีญญาดูแลรกัษาเพื่อ

ธุรกจิการคา้ของเขา งานของเรางานเพื่อรือ้ภพรือ้ชาต ิ จะท าดว้ยความเหลวไหล ท า

ดว้ยความไม่เอาไหน ท าดว้ยความมกัง่าย มนัใชไ้ม่ได ้ มนัเป็นทางใหเ้สื่อม ทางให้

เสื่อม ท าทางทีเ่หลวไหล ทางทีเ่ราจะมคีวามทุกขค์วามยาก 

แต่ถ้ามนัเป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็นความวริยิะ ความอุตสาหะดว้ยความรอบคอบ จะ

ท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์กบัสจัธรรม เพื่อประโยชน์กบัหวัใจของเรา เราไม่ใช่เหลวไหล มนั

จะไดป้ระโยชน์กบัเรา 
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ฉะนัน้ มนัผดิมนัพลาด มนัไป เราอุตส่าหน์ะ กว่าจะมาปฏบิตั ิคนทีไ่ม่ปฏบิตัเิขา

บอกว่า เรามาปฏบิตัเิสยีเวลากนั เขามเีวลาไปท ามาหากนิไดม้ากกว่านัน้ 

ไอเ้รา เพราะเรามศีรทัธามคีวามเชื่อ หน้าทีก่ารงานกท็ าของเรา แลว้กห็า

เวลาของเรา เพราะอรยิทรพัย์ของเรา สมบตัขิองเรา เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบั

เรา เขาจะเหน็ดเีหน็งามหรอืไม่เหน็ด้วย เรื่องของเขา 

แต่ถ้าเราท าไดน้ะ จติอย่างนี้กว่าเราจะพฒันาไดม้าขนาดนี้ แลว้พอมาปฏบิตัิ

จะมาเหลวไหล มนัเสยีดาย มนัเสยีดายเวลา เสยีดายศรทัธา เสยีดายความเชื่อมัน่

ของเรา เสยีดายหวัใจของเราทีอุ่ตส่าหข์วนขวาย ฉะนัน้ ตอ้งท าจรงิท าจงั อย่าท าเล่น 

อย่าท าเหลวไหล เอวงั 


