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ถาม : เรื่อง “เพีย้นไหมครบั” 

หลวงพ่อ : ค ำถำมเนำะ “เพีย้นไหมครบั”...เดีย๋วกรู็้ 

ถาม : กรำบนมสักำรหลวงพ่อ ผมขอรบกวนเรยีนถำมขอ้ปฏบิตัคิรบั ผมสนใจและ

มุ่งมัน่เพื่อจะท ำสมำธติัง้แต่เมื่อประมำณ ๕ ปีทีแ่ลว้ เป้ำหมำยหวงัเพื่อใหเ้ขำ้ถงึจติตน

ใหไ้ด ้ ดว้ยควำมอยำกรูจ้กัมนัว่ำเป็นเช่นไร ดว้ยวธิกีำรคล ำใชภ้ำวนำพุทโธตำมค ำ

เทศน์ของหลวงพ่อ พยำยำมท ำบ่อยๆ เทำ่ทีม่โีอกำส แต่ท ำเท่ำไรกไ็ม่อำจรวมจติเป็น

หนึ่งได ้เพรำะมนัคอยแฉลบไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยๆ แต่กพ็ยำยำมควบคุมมนั 

จนกระทัง่เริม่ควบคุมใหม้นัอยู่ในค ำภำวนำพุทโธได้นำนขึน้ เริม่ควบคุมไม่ให้

แฉลบไปไหนไดน้ำนขึน้เรื่อยๆ ตำมล ำดบั แต่มนักไ็ปตกอยู่ทีภ่วงัค ์ หำยไปเลย สติ

ขำดหำยไปดว้ยกนั กลบัมำอีกทกีเ็หมอืนช่วงเวลำนัน้หำยไปไหนไม่รู ้ แต่กลบัมำกส็ด

ชื่นด ีผมรูท้นัทว่ีำแบบนี้ไม่มปีระโยชน์ต่อกำรปฏบิตัแิน่นอน เพรำะมนัไม่มสีต ิ ไม่อำจ

ใชปั้ญญำใดๆ ไดเ้ลย จนรูส้กึเหน่ือยและท้อ เริม่หมดหวงั คดิว่ำท ำอย่ำงไรเรำคงไม่มี

วำสนำท ำไดใ้นชำตนิี้ ผมเคยเลิกคดิหวงัผลสมัฤทธิท์ีจ่ะรวมจติเป็นหนึ่งอกีต่อไป แต่ก็

ยงัท ำไปเรื่อยๆ โดยคดิเพยีงว่ำปฏบิตับิูชำองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ พ่อแม่ครู

บำอำจำรย ์เป็นกำรเกบ็สะสมบุญบำรมไีป 

แต่ต่อมำผมกลบัท ำไดด้ว้ยควำมบงัเอิญ จติรวมเป็นหนึ่งได ้ผมคดิว่ำมนัแยก

จำกขนัธ์ไดโ้ดยเดด็ขำดจรงิๆ มนัเริม่จำกกำรค่อยๆ สงบนิ่งไปเรื่อยๆ ผ่ำนอำกำร

แปลกๆ ต่อกำย ต่อจติต่ำงๆ หลำยอย่ำง แต่ไม่เอำมนั แลว้มนักวู็บไปอยู่นิ่งๆ ณ ทีใ่ด

ไม่รู ้ โดยนิ่งสงบมำก แต่มสีตติลอด สกัพกัผมกค็ดิถงึกำย แต่มนักไ็ม่ม ีหำกนัไม่เจอ 
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ผมพยำยำมจนดดีผงึออกมำรบัรู้ควำมรูส้กึของกำย ผมรูส้กึอศัจรรย์มำกๆ ไม่เคยมี

ควำมรูส้กึเชน่นี้มำก่อน ไม่รูม้นัเกดิอะไรขึน้ สิง่ทีพ่บนัน้ยำกมำกทีจ่ะถ่ำยทอดเรยีบเรยีง

ออกมำเป็นค ำพูด ผมพยำยำมคดิทบทวนเสน้ทำงไปของมนั หลงัจำกนัน้กเ็ริม่ท ำใหม่ 

แลว้ท ำไดบ้ำ้งไม่ไดบ้ำ้ง หลงัๆ กท็ ำไดบ้่อยขึน้ เหมอืนเริม่จ ำทำงไปได ้ เมื่อประมำณ 

๒ ปีทีผ่มเริม่เอำสมำธไิปใชพ้จิำรณำกำย ผมขอกล่ำวโดยสรุปนะครบั เพรำะรูส้กึเรื่อง

มนัจะยำวไปแลว้ (เกรงใจ) 

สรุปว่ำ มำปัจจุบนัน้ีผมเริม่มองเหน็คนกบัสตัวท์ุกชวีติแทบไม่ต่ำงกนัเลย เขำ

กจ็ติหนึ่งเหมอืนเรำทุกอย่ำง มนัต่ำงกนัแค่รูปกำย (มนัเป็นควำมรูส้กึจำกขำ้งในโดยไม่

ตอ้งใชค้วำมคดิเลย) เริม่เคำรพต่อกนั เหน็ใจ ในบำงเวลำกส็งสำรเวทนำ ไม่เกดิ

ควำมคดิทีจ่ะเอำเปรยีบเบยีดเบยีนชวีติอื่นอกีเลย ไม่ว่ำมนุษยห์รอืสตัว ์

กำรรูเ้หน็กำรเห็นกำรกระท ำของคนไม่ว่ำดหีรอืไม่ด ี กแ็ค่รบัรู ้ พอเริม่ปรุง ก็รู้

ไดท้นัทนีัน้ว่ำมนัก ำลงัปรุง มนัแยกส่วนจำกกนัชดัเจนมำกขึน้ทุกวนัๆ แลว้กเ็อำธรรม

เขำ้จบัตลอด (ไม่เหมอืนเมื่อก่อนทีม่นัปนกนัเป็นเนื้อเดยีวกนัเลยครบั) มนัหมุนอยู่แบบนี้

เป็นปกตเิสยีแลว้ โดยไม่ตอ้งก ำหนดว่ำจะพจิำรณำเลย แตบ่ำงเวลำสนัดำนเดมิมนักม็ำ 

บำงทกีเ็อำไม่อยู่กม็ ี แต่น้อยลงมำกครบั ค ำถำมคอื นี่คอือำกำรปกตหิรอืไม ่ หรอื

ผดิเพีย้นอย่ำงไร ขอหลวงพ่อช่วยแนะน ำดว้ย 

ตอบ : ถ้ำอำกำร อำกำรของกำรปฏบิตั ิ เวลำเริม่ปฏบิตัใิช่ไหม เวลำเริม่ปฏบิตั ิ เรำ

ขดัข้องหมองใจไปทุกๆ เรื่อง ถ้ำท ำสิง่ใดมนัก็มแีต่ควำมขดัแยง้ในใจมำตลอด แต่ถ้ำ

เรำมสีตมิปัีญญำพยำยำมต่อสู ้พยำยำมกระท ำของเรำ ถ้ำจติมนัดขีึน้ๆ มนัเป็นแบบนี้ 

สิง่ทีว่่ำดขีึ้นๆ นี่ดขีึน้แบบโลกๆ นะ มนัยงัไม่เขำ้สู่สจัจะควำมจรงิ ถ้ำเขำ้สู่สจัจะควำม

จรงิ เดีย๋วจะอธบิำย แต่ค ำว่ำ “มนัดขีึน้เรื่อยๆ” มนัมคีุณธรรมในหวัใจ เหน็ไหม 

ทีเ่ขำว่ำมนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเสรฐิๆ มนุษยป์ระเสรฐิกว่ำสตัวเ์พรำะมศีลีธรรม 

เพรำะมศีลีมธีรรม มคีุณธรรม มวีฒันธรรม สตัว ์สตัวม์นัอยู่โดยสญัชำตญำณ แต่เวลำ

พระโพธสิตัว ์ ในพระไตรปิฎก พระโพธสิตัวไ์ปเกดิเป็นสตัว ์ เป็นหวัหน้ำสตัว ์ มนักม็ี

ควำมรูส้กึนึกคดิดีๆ  แต่ควำมรูส้กึนึกคดิดีๆ  ค ำว่ำ “สตัวเ์ดรจัฉำน” เขำไม่มโีอกำสจะ
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บรรลุธรรมได ้ เพรำะเขำไม่ใช่มนุษย ์ ในเมื่อร่ำงกำยมนัขวำงไปอย่ำงนัน้น่ะ ทำงโลก

นะ ในพระไตรปิฎกว่ำไว้อย่ำงนัน้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ำเป็นสตัว์ๆ  ค ำว่ำ “มนุษยต์่ำงจำกสตัว์ๆ ” ต่ำงจำกสตัวก์ต็รงนี้ 

ตรงทีม่สีมอง มคีวำมรูส้กึนึกคดิ ถำ้มคีวำมรูส้กึนึกคดิ แลว้ถ้ำมนัมศีลีธรรม มศีลีธรรม

คอืมกีำรฝึกหดั มกีำรฝึกหดั มกีำรฝึกฝน ฝึกฝนหวัใจของตวั ถ้ำหวัใจของเรำมนัได้

ฝึกหดั เรำศกึษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ 

ถ้ำเรำคดิแบบวทิยำศำสตร ์ คดิแบบโลก เอำมำเป็นตวัตัง้นะ เรำยอมกนัไม่ได้

หรอก เรำยอมกนัไม่ไดห้รอก บำงทคีนทีม่ธีรรมในหวัใจ คนทีม่ธีรรมน่ีใหอ้ภยั ใหอ้ภยั

เขำ ช่วยเหลอืเจอืจำนเขำ คุม้ครองดูแลเขำ แลว้ถ้ำทำงวทิยำศำสตรล์่ะ กม็นัท ำผดิ 

มนัท ำผดิกต็อ้งลงโทษส ิมนัท ำผดิกต็อ้งเป็นอย่ำงนัน้ นี่คดิแบบวทิยำศำสตรไ์ง 

แต่ถ้ำคดิแบบธรรม แบบธรรมคอืคนทีม่คีุณธรรมนะ 

แต่คดิแบบกเิลส คนทีไ่ม่มคีุณธรรมเขำพยำยำมสรำ้งอทิธพิล เขำสรำ้ง

อทิธพิลนะ เขำใชอ้ ำนำจของเขำ เขำใชค้วำมรุนแรงของเขำ เขำสรำ้งอทิธพิลใหค้น

ยอมรบั เขำไปข่มขี ่เขำไปกดขีข่ดูรดีคนอื่น เขำสรำ้งอทิธพิลขึน้มำ เหน็ไหม คนทีไ่ม่

มคีุณธรรมมนัรำ้ยกว่ำ มนัรำ้ยกว่ำคอืว่ำมนัไปปลน้ชงิเขำ มนัไปกดขีเ่ขำ มนัใช้

อทิธพิลครอบง ำเขำ นัน่น่ะคนทีไ่ม่มคีุณธรรม คนที่จติใจโหดรำ้ย คนทีจ่ติใจเป็นกเิลส 

นี่ถ้ำดว้ยกเิลส 

แต่ถ้ำโดยจติใจทีว่่ำเป็นวทิยำศำสตร ์ วทิยำศำสตรม์นักพ็สิูจน์โดยขอ้เทจ็จรงิ 

ทนีี้ขอ้เทจ็จรงิ แต่ถ้ำคนทีม่คีุณธรรม ขอ้เทจ็จรงิเป็นแบบนัน้น่ะ แต่คนทีใ่จทีม่ี

คุณธรรมนะ เขำมคีวำมจ ำเป็น เขำมคีวำมจ ำเป็นสิง่ใดเขำถงึท ำแบบนัน้ จรตินิสยัเขำ

คดิแบบนัน้ เขำรูเ้ท่ำไม่ถงึกำรณ์ เขำท ำอย่ำงนัน้ นี่พูดถงึทำงธรรมนะ ถำ้พูดถงึทำง

ธรรม ธรรมมนัเป็นแบบนัน้ ถ้ำคดิแบบวทิยำศำสตร ์คดิทำงโลก มนัก็ไปอกีอย่ำงหนึ่ง 

แต่พอจติใจมนัพฒันำขึน้ มนัดขีึน้ ทีว่่ำมนัดขีึน้ จติใจมนัดขีึน้ เรำมองสิง่ใดดขีึ้น มนัดี

ขึน้แบบทีม่คีุณธรรม มคีุณธรรมในใจ แต่ถ้ำมภีูมธิรรมทีจ่ะอธบิำย นัน่มนัไปอกีแบบ

หนึ่ง 
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เขำถำมว่ำเขำเพีย้นหรอืเปล่ำ 

ไม่เพีย้น ไมเ่พีย้นเพรำะอะไร ไม่เพีย้นเพรำะมสีต ิ ไม่เพีย้นเพรำะมคีวำม

เขำ้ใจได ้ถำ้มคีวำมเขำ้ใจไดว่้ำเรำท ำสิง่ใดมนัเป็นประโยชน์หรอืไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้ำ

เรำขำดสตสิ ิเรำส ำคญัตน ส ำคญัตนว่ำเป็นอย่ำงนัน้ๆ ดูส ิคนทีข่ำดสต ิคนทีจ่ติหลอน

นะ คนทีจ่ติหลอนเขำเหน็คนจะไปท ำรำ้ยเขำตลอด เขำเหน็คนจะไปท ำรำ้ยเขำจนเขำอยู่

ไม่ได ้จนแบบว่ำเขำมอีำกำรทำงจติเลย ไอน้ัน่ถงึคนเพีย้น นี่เพรำะว่ำจติเขำหลอน 

แต่ของเรำ นี่เขำถำมว่ำอย่ำงนี้เพีย้นไหม 

อย่ำงนี้ไม่เพีย้น อย่ำงนี้ไม่เพีย้น ไม่เพีย้นเพรำะอะไร ไม่เพีย้นเพรำะว่ำ 

ปุถุชน กลัยำณปุถุชน ปุถุชนคนหนำ คนหนำมนัยดึมัน่อำรมณ์ของตวั คนหนำไง คน

หนำน่ีไม่เท่ำทนัตวัเอง เวลำมสีิง่ใดกระทบแลว้ใชอ้ำรมณ์รุนแรงอย่ำงนัน้น่ะ อำรมณ์

เกดิอย่ำงไรกเ็ชื่อควำมรูส้กึของตวัอย่ำงนัน้ นี่คนหนำ แต่ถ้ำกลัยำณปุถุชน รูป รส 

กลิน่ เสยีง เป็นบ่วงของมำร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมำร 

เสยีงสกัแต่ว่ำเสยีง รูปสกัแต่ว่ำรูป สกัแต่ว่ำไดไ้หม 

สกัแต่ว่ำ ได ้ ถ้ำสิง่ใดทีเ่รำไม่ผูกพนั แต่สิง่ใดทีเ่รำรกัเรำสงวนนี่ไม่ได ้ ไม่ได้ 

สกัแต่ว่ำไดห้รอืเปล่ำ สกัแต่ว่ำไม่ได ้ไม่ไดเ้พรำะอะไร เพรำะเรำไม่ไดฝึ้กไง 

แต่ถ้ำเรำศกึษำธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้บอกว่ำ ใหดู้โลกน้ี

สกัแต่ว่ำโลก โลกน้ี สรรพสิง่ในโลกนี้มนัสกัแต่ว่ำ แลว้กลบัมำถอนอตัตำนุทฏิฐ ิ

กลบัมำถอนทฏิฐมิำนะทีค่วำมเหน็นัน้ 

เรำมองอยู่แล้วว่ำโลกนี้สกัแต่ว่ำ ถ้ำสกัแต่ว่ำมนักเ็ป็นสกัแต่ว่ำ มนัอยู่ขำ้งนอก 

มนัเป็นเรื่องของโลก แต่ควำมรูส้กึของเรำ อตัตำนุทฏิฐ ิ ทฏิฐคิวำมเหน็ถูกเหน็ผดิ 

ควำมเหน็ต่ำงๆ เธอจงมองโลกนี้สกัแต่ว่ำ แลว้กลบัมำถอนนะ กลบัมำรูเ้ท่ำทนัไอต้วัที่

รูส้กัแต่ว่ำนะ 

ฉะนัน้ ถ้ำรูป รส กลิน่ เสยีง เป็นบ่วงของมำร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมำร เรำก็ไหล

ไปตำมมนั นี่ปุถุชน กลัยำณปุถุชน ทนีี้กลัยำณปุถุชน มนัจะเป็นกลัยำณปุถุชนเพรำะ
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ค ำถำม ค ำถำมว่ำ ผมฟังเทศน์หลวงพ่อมำ ภำวนำมำ ๕ ปี ก็คดิว่ำมนัจะไม่ไดแ้ล้วล่ะ 

พอท ำขึน้ไป 

นี่อยำกท ำ อยำกเป็น มนัมคีวำมอยำก ทนีี้พอคดิว่ำคงจะไม่มวีำสนำแลว้ล่ะ 

เพรำะเรำท ำมำตัง้ ๕ ปีแลว้ยงัไม่ไดแ้ลว้ล่ะ ก็เลยท ำไปเพื่อบูชำองคส์มเดจ็พระ

สมัมำสมัพุทธเจำ้ ท ำไปดว้ยควำมเป็นจรงิ พอท ำไปดว้ยควำมเป็นจรงิ มนัเป็นไป เหน็

ไหม มนัจะลง มนัจะเป็นอย่ำงไร ถ้ำมนัจะลง สิง่ทีเ่วลำมนัเป็นไป มนัลงไป ถ้ำจติมนั

ลงนะ เรำพุทโธไปเรื่อยๆ 

จ าค าน้ีไว้ให้ดีนะ ท่ีว่ามนัจะวบู มนัจะเหน็ส่ิงใด เกาะพทุโธไว้ อาการท่ีรู้ 

อาการท่ีเหน็ ท่ีมนัจะแยกไปรู้ไปเหน็ต่างๆ นัน่แหละพวงดอกไม้แห่งมาร มนัจะ

ให้เราติดไง 

บำงคนพอจติมนัเริม่สงบ เริม่มกี ำลงัขึน้ มนัจะไปรบัรูร้อ้ยแปดพนัเกำ้ ถ้ำจติ

คกึคะนอง ในจ ำนวน ๕ เปอรเ์ซน็ต์ทีว่่ำคกึคะนอง มนัจะหลุดไปนัง่บนกอ้นเมฆเลย มนั

จะหลุดไปรูอ้ะไรแปลกๆ เลยล่ะ แลว้คดิว่ำควำมรู้อนันัน้น่ะเป็นควำมจรงิ เห็นไหม มนั

เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมำร มนัล่อมนัหลอก มนัล่อมนัหลอก ทนีี้ถ้ำมนัล่อมนัหลอก 

เพรำะเรำมไีง แลว้คนอื่นเขำไม่ม ี

แต่บำงคนเขำไม่มลี่ะ มนัสงบกส็งบไปเฉยๆ ไม่สงบกน็ัง่หลบัไปเลยล่ะ มนัก็

หำยไปเลยเหมอืนกนั ตอ้งพุทโธไวเ้ฉยๆ กม็นัไม่ม ี มนัไม่มอีะไรล่อลวงมนัน่ะ แต่

เวลำถ้ำมนัไม่ม ี

แต่ถ้ำคนทีม่ ี มนัมกี ำลงั มนัมคีวำมรูแ้ปลกๆ เวลำถ้ำจติสงบแลว้มนัจะมี

ก ำลงัมำกกว่ำ ฉะนัน้ สิง่ทีม่นัลวงมนัหลอกมนัล่อ ถ้ำเรำพุทโธของเรำไป อย่ำทิ้ง อย่ำ

ทิ้งผูรู้ ้อย่ำทิ้งพุทโธ พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ 

แลว้บอก “พุทโธไปนี่เรื่อยๆ แหม! เมื่อไหร่มนัจะจบเสยีทน่ีะ” 

พุทโธไปเรื่อยๆ นะ ถ้ำมนัละเอยีดเขำ้ไปนะ เดีย๋วมนัจะมหศัจรรย ์มหศัจรรย์

เลย แลว้เมื่อไหร่มนัจะมหศัจรรยเ์สยีท ี ก็รอมหศัจรรย ์ กบ็อกว่ำอยำกเจอมหศัจรรย ์

มนักเ็ลยไม่เจอไง 
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แต่ค ำถำมบอกว่ำ ๒ ปีหลงันี้เวลำเขำปฏบิตัไิป เขำท ำของเขำเพื่อบูชำองค์

สมเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ ปฏบิตัไิปแลว้มนัเป็นขึน้มำ มนัเป็นขึน้มำ ทนีี้พอเป็น

ขึน้มำ มนัเป็นขึน้มำ แลว้เขำบอกว่ำเขำท ำต่อเน่ือง เดีย๋วนี้มนัดขีึน้ชดัขึน้ อะไรของ

เขำ 

อนัน้ีมนัอยู่ทีค่วำมช ำนำญ ถ้ำควำมช ำนำญแลว้นะ เวลำจติสงบแลว้ออกรู ้

ทีว่่ำค ำว่ำ “ออกรู”้ พอออกรู้กำย ออกรูเ้วทนำ ออกรูจ้ติ ออกรูธ้รรม มนัเป็นอย่ำงนัน้

จรงิๆ 

แต่ค ำถำมของเรำไง นี่ค ำถำมนะ “แต่ต่อมำผมกลบัท ำไดด้ว้ยควำมบงัเอิญ 

จติรวมลงเป็นหนึ่ง ผมคดิว่ำมนัแยกจำกขนัธ์โดยเด็ดขำดจรงิๆ” 

นี ่ “ผมคดิว่ำมนัแยกจำกขนัธ์” เหน็ไหม เรำยงัไม่เห็นไง ถ้ำอำกำรของสมถะ

นะ ถ้ำมนัรวมลง ขณิกสมำธ ิอุปจำรสมำธ ิอปัปนำสมำธ ิ

ขณิกสมำธ ิเวลำจติมนัสงบแลว้ มนัสงบแลว้มนักถ็อยออกมำ เดีย๋วมนักม็คีวำม

สงบ มนักม็คีวำมอบอุ่นอยู่ในหวัใจ เรำท ำสมำธไิด ้นี่ขณิกสมำธ ิ

แต่ถ้ำเป็นอุปจำระ มนัมัน่คงขึน้ พอมัน่คงขึน้ มนัออกรูไ้ด ้ ออกรบัรูไ้ด ้ นี่

อุปจำรสมำธ ิ

ถ้ำพุทโธต่อเนื่องไป มนักจ็ะลงอปัปนำ มนัสกัแต่ว่ำรู้ คอืว่ำมนัรูอ้ะไรไม่ไดเ้ลย 

แต่รูโ้ดยตวัมนัเอง นี่อปัปนำสมำธอิย่ำงนี้ อย่ำงนี้จะใชปั้ญญำไม่ได ้ แต่อย่ำงนี้มนัจะมี

ก ำลงัมำก อย่ำงนี้มนัจะมคีวำมสุขมำก อย่ำงนี้มนัจะมคีวำมลกึซึ้งมำก นี่เขำเรยีกว่ำ

มนัอปัปนำสมำธ ิถ้ำมนัคลำยตวัออกมำ มนัคลำยตวัออกมำอยู่ในขัน้ของอุปจำระ อุป

จำระ จติมนัสงบ แต่มนัรบัรูไ้ด ้มนัรบัรูไ้ด้ รบัรูก้ำย รบัรูเ้วทนำ รบัรูจ้ติ รบัรูธ้รรมได ้

ถ้ำรบัรูไ้ด ้มนักพ็จิำรณำได ้แต่ตรงนี้ถ้ำเรำมสีตคิวบคุมใหด้ ีแลว้แค่ไหนล่ะ 

ค ำว่ำ “รบัรูไ้ด”้ นี่เป็นมรรคนะ รบัรูไ้ดค้อืว่ำมนัมสีจัจะมคีวำมจรงิ แต่ค ำว่ำ 

“รบัรูไ้ม่ได”้ มนัเป็นเองไง เหมอืนฝันน่ะ เหมอืนฝันมนัวูบวำบ บรหิำรไม่ได้ มนัไม่มี

เหตุไม่มผีลไง ฉะนัน้ ไม่มเีหตุมผีล มนัอยู่ทีอ่ ำนำจวำสนำ จติบำงคนเป็นได ้ จติไป

พกัผ่อนได ้จติไปรูไ้ปเหน็อะไรได ้แต่เรำท ำอะไรไม่เป็นหรอก 
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ถ้ำท ำอะไรเป็นนะ ท ำอะไรเป็น มนับรหิำรได ้มรรค เวลำมนัพจิำรณำได ้มนั

เคลื่อนได ้ ปัญญำมนัหมุนได ้ ถ้ำปัญญำหมุนได ้ ธรรมจกัรมนัเคลื่อน เวลำมนัเคลื่อน 

นี่วปัิสสนำ 

แตบ่อกว่ำ เวลำจติผมรวมลงเป็นหนึ่งเดยีวเลย แลว้ไปถงึแลว้มนัแยกขนัธ์เลย 

มนัดดีป๊ึง! ออกมำเลย 

นี่ค ำถำมมนักฟ้็องชดัๆ อยู่แลว้ว่ำอย่ำงนี้มนัเป็นโดยจติมนัเป็นไปเอง ถ้ำจติ

มนัเป็น มนัรบัรูแ้ลว้มนัปล่อยวำงเขำ้มำ นี่มนัรบัรู้ แต่ทีว่่ำอำรมณ์รูส้กึมนัมหศัจรรย์ 

มนัแปลก 

เพรำะมนัแปลกแน่นอน ทีว่่ำ พอมนัลกึเขำ้ไป โอ๋ย! มนัขำด จติมนัสงบนิ่ง มนั

ผ่ำนอำกำรแปลกๆ เข้ำไป ต่อจำกกำยเป็นจติต่ำงๆ ผ่ำน มนัผ่ำนไป บอกไม่ถูก 

อนันี้นะ เวลำคนทีเ่ขำภำวนำแลว้เขำไปเหน็นิมติ คนทีม่นีิมติ ดูอย่ำงหลวงตำ

ท่ำนสอนแม่ชแีกว้ส ิ ถำ้วนัไหนภำวนำไม่ออกไปรูอ้ะไร วนันัน้ไม่ไดภ้ำวนำ ถ้ำภำวนำ

ตอ้งรู้อย่ำงนี้ ตอ้งไปรู้ไปเหน็รอบโลกเลย ตอ้งไปเหน็ทัว่จกัรวำลเลย เออ! วนันัน้ภำวนำ

ด ีถ้ำวนัไหนไม่ไดไ้ปเหน็อะไรเลย วนันัน้ภำวนำไม่ด ีภำวนำไม่ด ี

สุดทำ้ยแลว้หลวงตำกส็อนนะ ใหอ้อกบำ้งกไ็ด ้ ไม่ให้ออกบำ้งกไ็ด ้ คอืว่ำ ๕๐-

๕๐ คอืว่ำถ้ำเอำไม่อยู่ มนัจะไป กส็ุดวสิยั แต่เรำตอ้งมเีจตนำตัง้ใจว่ำจะเอำจติไวไ้ม่ให้

ออก คอืใหม้นัเป็นสมำธ ิใหฐ้ำนใหม้นัตัง้มัน่ 

คนเวลำมนัคุน้เคยแลว้ “ไม่ได ้อย่ำงไรกไ็ม่ได”้ 

พอไม่ได ้ท่ำนไล่ลงเลย “ถ้ำไม่ได ้ไม่ตอ้งท ำ” 

สุดทำ้ยแลว้กไ็ปพยำยำม เพรำะว่ำท่ำนไล่แลว้ พอไล่แลว้กพ็ยำยำมดงึไว ้คอื

ตัง้สตริัง้ไว ้ รัง้ไว ้ เหน่ือยมำก ทุกขท์รมำนมำก เพรำะอะไร เพรำะของมนัเคยไป ของ

มนัเคยไปนะ ปล่อยนี่ไปทนัทเีลย เหนี่ยวรัง้กนัจนสุดฤทธิส์ุดเดช แลว้พอมนัเริม่ดขีึน้ 

ทนัขึน้ ไอก้ ำลงันัน้กเ็บำลงๆ ควำมทีเ่หนี่ยวรัง้เบำลง มนัอยู่ตวัของมนั เหน็ไหม พอมนั

นิ่ง มนัไม่ออก โอ้โฮ! ก ำลงัมนัมหำศำลน่ะ แลว้มนัมหศัจรรยเ์พรำะอะไร เพรำะเรำ 

เหมอืนคนใชจ้่ำยฟุ่มเฟือย ใชจ้่ำยเกนิตวัอยู่อย่ำงนัน้น่ะ แลว้พอเรำไม่ใชปั้บ๊ โอโ้ฮ! 
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เงนิมนัจะกองมหำศำลเลย พอมนัไม่ไปอย่ำงนัน้ปับ๊ พอเริม่อยู่ปับ๊ เริม่จบั เริม่ไปเหน็

กำย เหน็เวทนำ มนักพ็ุ่งไปแลว้ มนัเป็นไปได้ไง 

แต่นี้เขำว่ำ “แต่ต่อมำ ผมกลบัไดโ้ดยควำมบงัเอิญ” 

ค ำว่ำ “บงัเอญิ” คอืมนัลงเอง มนัลงเองโดยทีม่นัลงสมำธเิอง แลว้เรำไม่ไดโ้น้ม

ไป ไม่ได้เหน็อะไรไป แลว้บงัเอิญมนักรู็เ้ห็น เห็นไหม เหมอืนมนัขำด ขนัธ์มนัขำดไป

เลย 

อนันี้มนัเป็นอตัโนมตั ิมนัเป็นไปโดยก ำลงัของจติ มนัเป็นไปโดยอ ำนำจวำสนำ 

เรำจะไมบ่อกว่ำมนัผดิทัง้หมดนะ เรำจะไม่บอกว่ำผดิ แลว้เรำกไ็ม่ไดบ้อกว่ำเพีย้นดว้ย 

แต่เรำบอกอำกำรทีม่นัเป็น มนัเป็นไปโดยตวัมนัเอง มนัไม่ไดเ้ป็นไปโดยมรรค 

ถ้ำเป็นไปโดยมรรค จติมนัสงบแลว้เรำร ำพงึไปทีก่ำย จติเหน็อำกำรของจติ 

ถ้ำเหน็ช ำนำญแลว้ พอคนเคยเห็นแลว้ คนเคยช ำนำญแลว้ พอจติสงบแลว้ พอระลกึให้

มนัเป็นไป มนัเป็นทนัท ีนี่ถ้ำคนช ำนำญแลว้ 

แต่ถ้ำคนทีย่งัไม่ไดช้ ำนำญ คอืเรำไม่ไดบ้รหิำรจดักำร มนัเป็นไปโดยสมุทยั

มนัเจอืปน โดยสมุทยั โดยกเิลสมนัมสี่วนร่วม แลว้กิเลสมนักบ็งัเงำไง มนับอกว่ำรูเ้ห็น

อย่ำงนี้ๆๆ แล้วมนัไม่จบหรอก มนัไม่จบ มนัตอ้งใหเ้รำเป็นคนบรหิำรจดักำร มรรค

สำมคัค ี มรรคสมดุล ควำมสมดุลคอืกำรปฏบิตัสิมเหตุสมผล ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่

ธรรม ธรรมะถงึเป็นสจัธรรม 

ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมไมส่มควรแก่ธรรม ปฏบิตัธิรรมโดยกำรดน้เดำ กบัปฏบิตัธิรรม

โดยสนันิษฐำน เดีย๋วนี้เขำมสีนันิษฐำนๆ คอืมนัเดำทัง้นัน้น่ะ มนัเดำทัง้นัน้น่ะ มนั

คำดหมำยทัง้นัน้น่ะ แตพู่ดใหม้นัสวย สนันิษฐำนเอำ สนันษิฐำน จะบอกว่ำเดำ มนัเป็น

ค ำลูกทุ่งไง ถ้ำบอกว่ำ ค ำว่ำ “สนันิษฐำน” นี่มนัโก ้สนันิษฐำนเอำ 

กม็ึงเดาทัง้นัน้น่ะ ผู้ใดปฏิบติัธรรมสมควรแกธ่รรม ผู้ใดปฏิบติัไม่

สมควรแก่ธรรม ผูใ้ดด้นเดาธรรมจะได้ธรรมะดน้เดา 
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อนัน้ีมนัไม่ไดด้น้เดำ มนัเป็นไปโดยอ ำนำจวำสนำบำรม ี เหน็ไหม พุทโธๆ 

มนัเป็นไปเอง แลว้มนัก็วูบไปเรื่อยๆ มนัวูบลง มนัวูบลงแลว้มนักไ็ปเหน็ไปรบัรูว่้ำมนั

ละขนัธ์ 

มนัละขนัธ์เพรำะอะไรล่ะ มนัละขนัธ์เพรำะเรำไม่จบัมนัไง เรำวำงของไว ้ มนั

กไ็ม่มใีช่ไหม เดีย๋วมนักจ็บัอกี เพรำะอะไร เพรำะมนัยงัไม่เหน็โทษไง ของมนัมอียู่ 

ควำมคดิมนัเกดิดบั เวลำมนัดบัไปแลว้ เดีย๋วมนักเ็กดิอกี ควำมคดิควำมวติกกงัวลในใจ

มนัมอียู่ แลว้เรำมคีวำมวติกกงัวลในใจเรำกป็ล่อยวำง แลว้เดีย๋วมนักม็ำอกี เพรำะอะไร 

เพรำะเรำยงัไม่ไดบ้รหิำรจดักำร ไม่ไดใ้ชปั้ญญำพจิำรณำแยกแยะจนเหน็โทษของมนั

ตำมควำมเป็นจรงิ 

ถ้ำเหน็โทษตำมควำมเป็นจรงิ มนัปล่อยวำง ถ้ำเหน็โทษตำมควำมเป็นจรงิ 

เขำปล่อยวำง เขำเรยีกว่ำตทงัคปหำน มนัยงัเป็นกำรปล่อยวำงชัว่ครำว ถ้ำกำรปล่อย

วำงจรงิ มนัยงัเป็นกำรปล่อยวำงชัว่ครำวเลย แลว้ถ้ำมนัไม่ไดป้ล่อยวำงจรงิ มนัปล่อย

วำงโดยก ำลงัของสมำธ ิ มนัปล่อยวำงโดยควำมทีเ่รำมหศัจรรย์ มนัปล่อยวำง มนั

ปล่อยวำงโดยเหมอืนน ้ำท่วม 

น ้ำท่วมแลว้เวลำน ้ำลด มนักล็ด เวลำน ้ำมำ น ้ำกท็่วม มดกต็ำยหมด น ้ำมำ 

ปลำกนิมด 

น ้ำมำ ปลำกนิมด เพรำะน ้ำท่วม มดกล็อยเป็นแพเลย น ้ำลด มดกนิปลำ พอ

น ้ำลด น ้ำลด ปลำมนักต็ำยใช่ไหม มดมนัก็ไปกนิปลำ น ้ำมำ ปลำกนิมด น ้ำลด มดกนิ

ปลำ อำ้ว! ก็อยู่อย่ำงนัน้น่ะ มนักเ็ป็นธรรมชำต ิ

เวลำจติมนัลง มนัดดีลงเลย แล้วขนัธ์มนัหลุดเลย มนัปล่อยเลย...น ้ำมำ ปลำ

กนิมด เดีย๋วน ้ำลด มดจะกนิปลำ นี่เวลำธรรมมนัแขง็แรงขึน้มำ กิเลสมนักยุ็บยอบลง 

เวลำน ้ำลดแลว้ น ้ำลด เดีย๋วมดจะกนิปลำ น ้ำมำ ปลำกนิมดแลว้ น ้ำมำ ปลำกนิมด มด

มนัลอยหมด 

กรณีมนัเป็นแบบนี้ มนัไม่ไดเ้พีย้น มนัเป็นไปโดยสมถะ คอืจติมนัสงบแลว้

มนัไปรูไ้ปเหน็อะไรทีม่หศัจรรย์ เรำกม็หศัจรรย ์ ใช่ แต่ควำมมหศัจรรยน์ี้เรำพุทโธของ
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เรำต่อเนื่องไป พุทโธจนจติมนัสงบได ้จติสงบได ้สงบไดก้อ็ย่ำงทีโ่ยมเป็นอยู่นี่ แล้วเวลำ

จติเหน็อำกำรของจติ พอสงบแลว้จติตัง้มัน่ ถ้ำสมัมำสมำธ ิ มนัจะไม่ออกไปรบัรูส้ ิง่

ต่ำงๆ มนัจะสงบในตวัมนัเอง 

ถ้ำมนัออกไปรบัรูส้ ิง่ต่ำง  ๆนัน่น่ะมจิฉำ คอืส่งออก ไปรู้เหน็ต่ำง  ๆมจิฉำทัง้นัน้น่ะ 

มนัมสีมุทยัมนัเจอืปน ถ้ำมนัไม่ส่งออก ค ำว่ำ “ส่งออก” เวลำจติเหน็อำกำรของจติ มนั

ส่งออกหรอืเปล่ำ 

จติเหน็อำกำรของจติ จติมกี ำลงัแล้ว จติมกี ำลงั จติโน้มไปสู่วปัิสสนำ วปัิสสนำ

คอืปัญญำกำรรู้แจง้ ถ้ำปัญญำกำรรูแ้จง้ จติมนัเป็นสมัมำสมำธ ิมนัมกี ำลงัแลว้ มนัโน้ม

ไปเหน็กำย เหน็เวทนำ เหน็จติ เหน็ธรรม แลว้มนัใชว้ปัิสสนำ นี้มนัเป็นงำน มนัไม่ใช่

ส่งออก 

กำรส่งออกคอืกำรส่งออกโดยก ำลงัของสมุทยั กำรส่งออกโดยขำดสต ิ กำร

ส่งออกโดยทีเ่รำไม่ไดบ้รหิำรจดักำร สนันิษฐำน สนันิษฐำนใหม้นัเป็นไปเถอะ ใหม้นัพุ่ง

ไปแลว้กูสนันิษฐำนเอำ ไปเหน็อะไร กูกน็ัน่น่ะมรรคผลนิพพำน ไปรูไ้ปเหน็อะไรมนักว่็ำ

นี่ผลของกูๆ มนัไม่ไดม้รรค 

ถ้ำมนัเป็นมรรค เรำจติสงบแลว้ จติมกี ำลงัแลว้เรำโน้มไป ถ้ำเหน็กำย เหน็

เวทนำ เหน็จติตำมควำมเป็นจรงิ เหน็ไหม จติเหน็อำกำรของจติ ตรงนัน้เรำไดจ้บัแลว้

พจิำรณำ ไม่ใช่สนันิษฐำน ไม่ไดส้นันิษฐำน สมเหตสุมผล สมเหตุสมผลโดยกำรกระท ำ 

สมเหตสุมผลของศลี สมำธ ิ ปัญญำ สมเหตุสมผลในสจัธรรม ถ้ำท ำอย่ำงนี้มนัจะดขีึน้

ของมนั จะดขีึน้ของมนั ดกีว่ำทีม่นัเป็นอย่ำงนี้แลว้มนัจะเป็นอย่ำงไรต่อไป ถ้ำมนัเป็น 

จะบอกว่ำมนัเพีย้น มนักไ็ม่ไดเ้พีย้น ถ้ำมนัเพีย้นนะ มนัตอ้งเชื่อเรื่องนี้เรื่อยๆ 

เชื่อจนมนัทิ้งฐำนเลย ทิ้งฐำนไปมนักไ็ปอยู่ทีค่วำมรูค้วำมเหน็ มนัก็เหมอืนกบัทีว่่ำพวก

เสพยำเขำจติหลอน เขำเหน็คนจะมำท ำรำ้ยเขำตลอด ถ้ำมนัปล่อยไปๆ มนัไปอยู่ขำ้ง

นอก มนัทิ้งตวัมนัเองไป เดีย๋วมนักลบัไม่ถูก มนักง็ง เรำเป็นเทวดำ เรำเป็นยมบำล เรำ

เป็นหมดเลย เพรำะจติมนัส่งไปเป็น มนัทิ้งตวัมนันะ นัน่น่ะถ้ำว่ำจะเพีย้นๆ นู่นน่ะ 

อย่ำงนี้จะเพีย้น 
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แต่ตอนน้ีเรำรูต้วัเรำอยู่ เพรำะเขำห่วง เหน็ไหม อย่ำงนี้ผมเพีย้นไหม 

ยงัไม่เพีย้น ไม่เพีย้น แต่มนักไ็ม่ใช่ว่ำถูกตอ้ง จะเพีย้น มนัก็ยงัไม่เพีย้น 

เพรำะเรำยงัมสีตปัิญญำของเรำอยู่ เพรำะเรำรูถู้กรูผ้ดิ แต่ว่ำจะถูกตอ้งแลว้ เพรำะค ำว่ำ 

“ถูกตอ้งแลว้” หมำยควำมว่ำ เขำบอกว่ำ “สกัพกัหนึ่งคดิถงึกำย มนักไ็ม่ม ี หำไม่เจอ 

ผมพยำยำมจนมนัดดีผงึออกมำ” 

มนัดดีผงึออกมำ อนันี้มนัเป็นไปโดยอตัโนมตั ิมนัเป็นไปโดยก ำลงัของจติ จติ

ของคนมนัแตกต่ำงหลำกหลำย ควำมรบัรูข้องคนมนัแตกต่ำง ควำมชอบของคนมนัก็

แตกต่ำง ควำมเหน็ของคนกแ็ตกต่ำง แลว้สิง่ใดทีไ่ปสะกดิสะเกำเขำมนักแ็สดงตวัของมนั

ออกมำ ถ้ำแสดงตวัแลว้เรำกว็ำงไว ้เรำนักปฏบิตั ิเรำจะคน้หำควำมจรงิ 

สิง่ทีเ่รำรูเ้รำเหน็น่ีเป็นควำมจรงิหรอืยงั ถ้ำเป็นควำมจรงิ เรำสงสยัไหม ถ้ำ

เป็นควำมจรงินะ ดัง่แขนขำด มนัตดักเิลสขำดนี่ดัง่แขนขำด สะอำดหมดจด ไม่มสีิง่ใด

ท ำใหล้งัเลเลย แต่นี่ลงัเลไหม 

ลงัเล ไม่ลงัเลจะว่ำผมเพีย้นหรอืเปล่ำ 

สิง่ทีม่นัดดีผงึออกมำต่ำงๆ ไอน้ี่ท ำของเรำไป ถ้ำท ำของเรำเป็นควำมจรงิขึน้มำ 

มนัจะเป็นควำมจรงิ ถ้ำควำมจรงิ เรำยอ้นกลบัมำทีน่ี่ ยอ้นกลบัไปทีพุ่ทโธ 

สิง่ทีรู่ท้ีเ่หน็นะ ทีว่่ำ มนัละขนัธ์แลว้ มนัอยู่นิ่งของมนัแลว้ จติมนัวูบไปจนมนั

นิ่งอยู่ 

วูบไปจนนิ่งอยู่ นี่ขำดสตนิะ ถ้ำพุทโธๆๆ ถ้ำมนัละเอยีดเขำ้มำๆ ละเอยีดจนมนั

จะพุทโธไม่ได ้ทุกคน ธรรมชำตมินัตอ้งตกใจ โดยสำมญัส ำนึกของคนมนักลวัตำย ถ้ำ

คนทีม่ลีมหำยใจอยู่ มนักค็อืมนัเป็นปกต ิถ้ำลมหำยใจขำด เรำกต็อ้งแปลกใจเป็นเรื่อง

ธรรมดำ 

ทนีี้พอพุทโธๆ พอมนัละเอยีดเขำ้ไปจนแทบจะไม่ม ีถำ้มนัจะวูบ ควำมคดิมนัจะ

สะดุง้เลยล่ะ แต่ถ้ำมสีตคิวบคุมทนันะ ใหม้นัเป็นไป อะไรตำยก่อน ขอดู เรำยงัไม่ตำย 

เรำกก็ ำหนดไปเรื่อยๆ จติมนัจะละเอยีดไปๆ ละเอียดไปจนลมหำยใจดบัหำยไปเลย แต่

ดบัดว้ยสตปัิญญำพร้อมนะ 
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แต่ในปัจจบุนัน้ีมนัแกลง้ดบั พุทโธๆๆ มนัจะใหด้บั มนัจะปิดสวติช ์ตกภวงัค์

หมดน่ะ เพรำะอะไร เพรำะเรำไปรูโ้จทยก่์อนไง รูโ้จทยว่์ำมนัจะดบั ฉะนัน้ บำงทเีรำแก้

พระบำงองค ์บำงองคม์ำบอกจติตอ้งพุทโธดบั ตอ้งลมหำยใจดบั 

เรำบอกว่ำ ตอ้งไม่ดบั ตอ้งไม่ดบั เรำพุทโธชดัๆ ตอ้งไม่ดบั 

จรงิๆ แลว้มนัคอืดบั มนัดบัโดยข้อเทจ็จรงิ ดบัโดยก ำลงั ดบัโดยควำมเป็นไป

ของจติ ดบัไปโดยค ำบรกิรรม ไม่ใช่ดบัเพรำะเรำอยำกใหด้บั ไม่ใช่ดบัเพรำะกำร

ปฏเิสธ 

ฉะนัน้ เวลำทีว่่ำ ดบัโดยกำรปฏเิสธ ลมหำยใจไม่ม ีจติไม่ม ีรบัรูไ้ม่ได.้..ค ำพูด

ฟังแค่นี้กรู็้ 

แต่ถ้ำมนัเป็นควำมจรงินะ ควำมจรงิเขำจะเอำควำมสมเหตสุมผล เขำจะเอำผล

ของสมำธมิำพูดไงว่ำ โอโ้ฮ! มนัสกัแต่ว่ำอย่ำงนัน้ๆ สกัแต่ว่ำอย่ำงนัน้เลย โอโ้ฮ! มนัเวิง้

วำ้ง 

เออ! อนันัน้น่ะถูก 

แต่นี่มนัดบัหมดเลย ดบัหมดเลย ดบัไปแลว้กม็ดืตึ๊ดตือ๋ไง ดบัแลว้กไ็ม่รูอ้ะไร

เลย กม็นัดบัแลว้จะรูอ้ะไร กม็นัดบั...นี่เพรำะมนัคดิแบบวทิยำศำสตร์ 

แต่ถ้ำเป็นควำมจรงิ พุทโธๆๆ อย่ำทิ้งผูรู้ ้อย่ำทิ้งพุทโธ อย่ำทิ้งผูรู้ ้อย่ำทิ้งพุท

โธ ทีว่่ำจติมนัจะดดีผงึอะไร นัน่น่ะมนัดดีออก ถ้ำจติมนัจะนิ่งอยู่ มนัเขำ้ไปนิ่งอยู่เลย 

มนัน่ิงอยู่เพรำะมนัสนันิษฐำนไง มนัสนันิษฐำนว่ำนิ่งอยู่ เพรำะมนัท ำอะไร

ไม่ได ้มนักน็ิ่งอยู่เลย 

แต่ถ้ำมนัน่ิงอยู่อย่ำงไรนะ เรำตอ้งรูส้ว่ิำมนัละเอยีดอย่ำงไร ถ้ำมนันิ่งอยู่ เดีย๋ว

มนักค็ลำยออกมำ กพ็ุทโธต่อเนื่องไป ถ้ำมนัพุทโธๆ จนเรำจบัตน้ชนปลำยไม่ได ้มนัจะ

พุทโธไปแลว้มนัขยบัไม่ได้ แต่มนัก็ไม่ลง พอมนัคลำยตวัออกมำ เรำนึกพุทโธได ้ พุทโธ

ต่อเนื่องไป พุทโธต่อเนื่องไป 
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เวน้ไวแ้ต่ถ้ำมนัท ำแลว้มนัเครยีด มนัอดึอดัขดัขอ้ง เรำใชปั้ญญำได ้ เรำใช้

ปัญญำอบรมสมำธ ิ ใชปั้ญญำหำเหตุหำผล ใชปั้ญญำเรื่องของจติ วถิแีห่งจติ จติ กำร

กระท ำมนัเป็นอย่ำงไร เรำรบัรูส้ ิง่ใดมำ รบัรูแ้ลว้ ตอนนี้เรำนัง่คร่อมอะไรอยู่ สิง่ทีเ่ป็น

ควำมรบัรูม้นัเป็นจรงิหรอืเปล่ำ ถ้ำมนัเครยีด มนัพุทโธไม่ได ้มนัไม่มทีำงเป็นไป เรำใช้

ปัญญำ ถ้ำปัญญำ พอมนัมำเคลยีรค์วำมสงสยัแล้ว พอเคลยีร ์ มนักถ็ูกตอ้งดงีำม

หมดแลว้ กลบัมำพุทโธ 

ถ้ำถูกตอ้งดงีำม เพรำะคนเรำใชปั้ญญำอบรมสมำธิ พอมนัหยุดแลว้ท ำ

อย่ำงไรต่อ ทุกคนจะถำมตรงนี้ ถ้ำเรำมอีะไรสงสยัใชไ่หม เรำกใ็ชปั้ญญำคลีค่ลำย พอ

คลีค่ลำยจบแลว้ท ำอย่ำงไรต่อ 

ถ้าคลี่คลายจบแล้วกพ็ทุโธต่อสิ พทุโธต่อไปเลย พทุโธต่อเน่ืองไป ถ้า

พทุโธต่อเน่ืองไปมนัจะเป็นจริง ถ้ามนัเป็นจริงนะ เป็นสมาธิ เรากร็ู้ว่าเป็นสมาธิ 

คนท่ีเป็นสมาธิต้องรู้ว่าเราเป็นสมาธิ 

แลว้เวลำเป็นสมำธ ิ ขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ อปัปนำสมำธ ิ เรำจะรู ้ เรำจะรู้

เพรำะอะไร เพรำะถ้ำเป็นอปัปนำ มนัสกัแต่ว่ำรู ้มนัละเอยีด ละเอียดจนมนัพูดออกมำ

เป็นค ำพูดไม่ได ้ แต่มนัรู ้ แลว้ไม่ใช่หลบั แลว้ไม่ตอ้งถำมใครดว้ย แลว้เวลำมนัออก

จำกอปัปนำ มนัคลำยตวัออกมำ เรำรู ้ เรำเขำ้ไป เรำรูว่้ำเขำ้ไป เรำไปอยู่ทีน่ัน่น่ะ แลว้

เรำถอยออกมำ เรำไม่รูจ้กัว่ำเรำถอยออกมำหรอื ถ้ำมนัไม่รูว่้ำถอยออกมำ มนักเ็ป็น

มจิฉำไง มนักเ็ป็นสิง่ทีน่ึกเอำไง 

แต่ถ้ำเรำเขำ้อปัปนำสมำธ ิ แลว้เรำออกจำกอปัปนำสมำธ ิ เรำเป็นคนเขำ้ไป 

แลว้เรำเป็นคนออกมำ เรำไม่รูห้รอืว่ำเรำออกมำ เรำไม่รูห้รอืว่ำเรำคลำยออกมำสู่อุป

จำระ ถ้ำเรำรู้ว่ำสู่อุปจำระ มนัจบัอะไรไดแ้ลว้ มนัวปัิสสนำไดแ้ล้ว มนักจ็บัต่อเน่ืองไป นี่

ถ้ำคนท ำมนัรูช้ดัเจน สมเหตุสมผล มนัมคีวำมรูช้ดัเจน 

แต่ถ้ำมนัยงัไม่ชดัเจน มนักม็ปัีญหำ มปัีญหำว่ำ มนัอยู่ขัน้ไหน มนัจะเพีย้นไหม 

ทัง้ๆ ทีเ่รำปฏบิตั ิ ธรรมดำคนทีถ่ำมก็มหศัจรรยใ์นใจของตวัพอสมควรแหละ แต่พอ
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มหศัจรรย์ เพรำะจติมนัเป็นไง จติมนัเป็นของมนัด้วยอ ำนำจวำสนำบำรม ี แต่ค ำถำมว่ำ 

“ผมเพีย้นไหม” 

แสดงว่ำเขำสงสยั ทัง้ๆ ทีม่นักม็หศัจรรย์อยู่นะ แต่มนักแ็ปลกใจนะ มนัผดิคน

เวย้ เฮ้ย! มงึจะหลุดหรอืเปล่ำ 

แต่ถ้ำมสีตปัิญญำ เรำสรุปตรงนี้ไง เรำสรุป เขำบอกว่ำ ทีเ่ขำท ำมำ ๒ ปี 

พจิำรณำกำย มนัเหน็ร้อยแปดไป 

ถ้ำมนัเหน็รอ้ยแปด มนัรู้เหน็มำมำก กล่ำวโดยสรุปเลย เขำบอกว่ำ พจิำรณำ

กำยมำมำกแลว้ ท ำมำเยอะทุกอย่ำง ถ้ำอธบิำยไปมนัจะยำวมำกเลย 

คนเรำนะ ถ้ำสต ิ สมำธไิม่แขง็แรง ท ำจะมำกจะน้อยขนำดไหน อย่ำงคนท ำงำน 

อย่ำงพวกกรรมกรท ำงำนทัง้ปีเลย เวลำหวัหน้ำกองผูอ้ ำนวยกำรเขำท ำงำนวนัเดยีว 

ค่ำตอบแทนกม็ำกกว่ำเรำทัง้ปี 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ำเรำท ำ เรำพจิำรณำมำมำกมำย พจิำรณำมำมำกมำยเลย แต่

ถ้ำศลีกบัสมำธไิม่เขม้แขง็ ไม่มกี ำลงัพอ ท ำงำนทัง้ปีเหมอืนกรรมกร กรรมกรกแ็รงงำน

ขัน้ต ่ำวนัละ ๓๐๐ ปีหนึ่งไดเ้ท่ำไร ผูบ้รหิำรเขำเซน็ชื่อเดยีวเท่ำนัน้แหละ เขำเรยีกที

หนึ่ง ๒๐-๓๐ ลำ้น เขำเซน็ชื่อแกร๊ก มำแลว้ เงนิมำแลว้ 

ไอเ้รำท ำทัง้ปีเลย เพรำะอะไร กน็ี่ไง ศลีกบัสมำธเิรำเขม้แขง็หรอืเปล่ำ 

ไม่ใช่ว่ำ “อู๋ย! พจิำรณำมำ ๒ ปี พจิำรณำกำยมำเตม็ที่เลย ท ำแลว้” 

เรำจะท ำแบบผูบ้รหิำรหรอืจะเป็นกรรมกรล่ะ วนัละ ๓๐๐ หรอืจะเซ็นชื่อเอำ

บรษิทัทัง้บรษิทัเลย 

นี่พูดถงึถ้ำท ำถูกตอ้งมนัอย่ำงนี้ ถ้ำพูดถงึนะ ถ้ำไม่สนันิษฐำนเอำนะ ตอนน้ี

ทุกคนเขำกลวั เขำตอ้งว่ำสนันิษฐำนเอำ กลวัไง จะบอกว่ำตวัเองรูก้ก็ลวัเขำจะซกัไซ้ 

ไอว่้ำจะไม่รูห้รอื ฉันกม็คีุณธรรมนะ 

ฉะนัน้ ถงึบอกว่ำ ท ำแบบนี้สนันิษฐำนเอำ กม็งึเดำ กบ็อกสว่ิำกูไม่รู ้ กจ็บ 

สนันิษฐำนเอำ กม็งึไม่รู ้รู ้มงึจะสนันิษฐำนอะไร กบ็อกมำส ิมนัเป็นอย่ำงไรนะ 
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ฉะนัน้ เขำบอก เวลำเขำสรุปแลว้ สรุปว่ำ ตัง้แต่ปฏบิตัมิำแลว้จติใจเขำดขีึน้ 

เหน็คนกบัสตัวม์คีุณค่ำเท่ำกนั 

ทุกอย่ำงมนักอ็ยู่ทีว่่ำ ถ้ำจติใจเรำสูงส่งขึน้มำอย่ำงนี้ กรณีอย่ำงนี้เรำปฏบิตัธิรรม 

เรำศึกษำแล้วเรำจะมคีุณธรรมแบบนี้ คุณธรรมคอืว่ำเรำจะไม่เบยีดเบยีนใคร เรำจะเหน็

คุณค่ำของสิง่มชีวีติ นี่พูดถงึเวลำจติใจทีม่คีุณธรรมนะ 

แต่เวลำอรยิบุคคล ผูท้ีพ่จิำรณำเหน็ตำมควำมเป็นจรงิจนสงัโยชน์ขำดไป ๓ 

ตวั สงัโยชน์ขำดไป ๓ ตวั นี่ไม่สลีพัพตปรำมำส ไม่ลูบไม่คล ำในศลี นี่เขำทุ่มเททัง้ชวีติ

นะ เขำถงึทุ่มเทได ้ ดูพระจกัขุบำล ตำจะบอด ใหม้นับอดไป พระโสณะเดนิจงกรม ฝ่ำ

เทำ้มนัจะแตก เลอืดมนัจะเป็นทีเ่ชอืดโคของใคร ไม่สนเลย เหน็ไหม เขำทุ่มเทขนำด

นัน้น่ะ ถ้ำจติใจมนัพำดเขำ้สู่กระแสแลว้ 

ฉะนัน้ เขำบอกว่ำ เขำเหน็ว่ำทุกชวีติเหมอืนกนั ทุกอย่ำงเหมอืนกนั 

นี่เป็นควำมเหน็ไง 

แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลนะ มนัไม่ต้องพดูออกมาเลยล่ะ เขาจะไม่ยอมก้าว

ล่วง เขาจะก้าวล่วงส่ิงนัน้ไม่ได้ เพราะเขามีความปรารถนาว่าเขาจะเอาสมบติั

ท่ีดีขึ้นไปกว่านัน้ ถ้าเขาจะเอาสมบติัท่ีดีกว่านัน้ เขาจะท าอย่างนัน้ได้ 

ฉะนัน้ เขำบอกว่ำขนัธ์ ๕ มนัดดีออกไปเลย 

นัน่คอืเหตุของเขำ ผลของเขำคอืนี่ไง ผลของเขำคอืว่ำเขำเหน็สตัวท์ุกอย่ำงมี

ชวีติเท่ำกนั 

ไอน้ัน่เหตุ เหตุคอืขนัธ์ ๕ มนัดดีออกไปไง ดดีบึ๊ง! ออกไปเลย ขนัธ์ขำดเลย แลว้

ผลของมนักค็อืนี่ไง คอืว่ำเห็นสตัวท์ุกชวีติมคี่ำเท่ำกนั 

ไอน้ัน่ขำ้งนอก ไอน้ัน่ขำ้งนอก แลว้จติมนัลูบคล ำไหม เวลำพูดถงึเรื่อง

ส่วนตวัของเรำไม่พูดถงึ ไปพูดถงึเรื่องขำ้งนอกไง เรื่องของคนอื่นไง คนนู้น เรำเหน็

ควำมบกพร่องของคนอื่น แต่ควำมบกพร่องของเรำล่ะ นี่ถ้ำเป็นขำ้งใน ถ้ำเป็นขำ้งในมนั

จะอยู่ขำ้งใน ขำ้งในมนัจะชดัเจนของมนั 
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ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ำเขำพูดว่ำเขำเหน็อย่ำงนัน้ 

อนันี้เรำบอกคุณธรรม ถ้ำเขำรูเ้หน็ว่ำสิง่มชีวีติทุกอย่ำงมคีุณค่ำเท่ำกนั เรำก็

สำธุ ถ้ำจติใจของคนเป็นธรรมทีม่องเหน็สงัคมแล้วไม่เอำเปรยีบสงัคม จติใจเป็น

สำธำรณะ เหน็สิง่ใดแลว้มคีุณประโยชน์หมด เรำกส็ำธุ 

เรำกส็ำธุว่ำ จติใจของคน คนดมีนัดกีว่ำคนไม่ดอียู่แลว้แหละ คนดมีนัตอ้ง

ดกีว่ำคนเลว คนเลวมนัเหน็แก่ตวั มนัจะเอำรดัเอำเปรยีบ ไอ้อย่ำงนัน้น่ะคนเลว แต่ว่ำ

คนด ีคนดกีค็อืคนด ี แล้วคนดคีอือะไรล่ะ คนดกีต็ำยไง คนดกีเ็กดิตำยเหมอืนกนั แต่

ถ้ำอรยิบุคคลล่ะ เขำดใีนหวัใจของเขำ อนันัน้อกีกรณีหนึ่งนะ 

ฉะนัน้ เรำพูดออกมำใหเ้หน็ เพรำะเขำบอกว่ำ ค ำถำมคอืว่ำอำกำรที่เขำเป็นน่ี

ปกตหิรอืไม่ มนัผดิเพีย้นอย่ำงไร ขอใหห้ลวงพ่อช่วยบอก 

นี่มนัเป็นปกต ิปกตขิองคนทีภ่ำวนำ พอภำวนำ จติใจมนัพฒันำขึน้ มนัดขีึน้ 

แต่มนัมงีำนใหท้ ำต่อเน่ืองขึน้ไปอกี ต่อเน่ืองขึน้ไปจนมนัถงึอกุปปธรรม ถึงสจัจะควำม

จรงิทีเ่รำแสวงหำ อนันัน้น่ะถ้ำถงึอกุปปธรรมแลว้จบ 

แต่ถ้ำยงัไม่ถงึอกุปปธรรม เรำจะตอ้งขวนขวำยพยำยำมของเรำ ท ำประโยชน์

กบัเรำ เพรำะเรำเริม่ภำวนำมำแลว้ เรำภำวนำแลว้เรำเหน็เหตเุหน็ผลแลว้ คนทีเ่ขำยงัไม่

ภำวนำ ภำวนำแลว้เขำยงัสงสยั เขำยงัมดืบอดอยู่ นี่เรำภำวนำ เรำรูเ้รำเห็นไง เพรำะ

ควำมรูค้วำมเหน็ ควำมเห็นเพรำะค ำถำมมนัฟ้องอยู่เหมอืนกนั ค ำถำมเขำฟ้องว่ำเขำนิ่ง 

ค ำถำมเขำว่ำ ขนัธ์เขำแยกจำกกนัเลย แล้วจติมนัไปอยู่นิ่งเลย 

ไอน้ี่คอืเหตุไง พยำยำมจะบอกว่ำ เหตุอย่ำงนี้ หลวงพ่อเหน็ดว้ยหรอืเปล่ำ 

เหตุทีผ่มเป็นน่ีหลวงพ่อเหน็ดว้ยไหม 

เรำเหน็ด้วย แต่เหน็ด้วยมนัเป็นอำกำร เพรำะอะไร เพรำะค ำว่ำ “ดดีผงึ” มนั

เหมอืนกำรปฏเิสธ มนัไม่ไดเ้หน็ดว้ยปัญญำ มนัไม่ได้พจิำรณำโดยมรรค โดยภำวนำมย

ปัญญำ อนันี้มนัภำวนำดว้ยสนันิษฐำน เหน็ไหม โลกกเ็ป็นแบบนี้ แต่ธรรมดำกำร

ปฏบิตักิต็อ้งเป็นแบบนี้ เรำไม่ใช่บอกว่ำผดิ แต่เรำก็ยงัไม่ไดบ้อกว่ำมนัถงึทีสุ่ด คอืถงึ

ทีสุ่ดคอืเป็นผล เป็นผล แต่มนัพจิำรณำมำ มนักต็อ้งท ำอย่ำงนี้ 
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ฉะนัน้ เรำถงึบอกว่ำ ทีท่ ำมำนี้ไม่ผดิ แต่ตอ้งท ำต่อเนื่องไป มนัยงัไม่ถงึทีน่่ำ

ไวว้ำงใจ เรำต้องท ำภำวนำของเรำเพื่อประโยชน์กบัเรำ 

แต่ถ้ำว่ำเพีย้นไหม ไม่เพีย้น เอวงั 


