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ถาม : เรื่อง “ถ้าการภาวนาท าไดแ้ค่หยุดการส่งออกของจติ ไม่กา้วหน้าไปกว่านี้ 

ประโยชน์ทีไ่ดค้อือะไรคะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ 

ตอบ : “การภาวนาทีท่ าไดแ้ค่หยุดการส่งจติออก ไม่กา้วหน้าไปกว่านี้ จะไดป้ระโยชน์

อะไร” 

ไดป้ระโยชน์อะไร เวลาเราไดป้ระโยชน์ มนักค็นคดิไง เขาเรยีกว่าอะไรนะ ไก่

ไดพ้ลอย ลงิไดแ้กว้ ไก่ไดพ้ลอยมนัไม่รูจ้กัคุณค่าของมนัว่าพลอยมนัคอือะไร มนัจะ

เอาเมลด็ขา้ว ลงิไดแ้ก้ว มนัไดข้องดมีา มนัไม่รู้ว่าอะไรเป็นของด ี มนัจะเอากลว้ยใบ

เดยีวเท่านัน้น่ะ ลงิไดแ้ก้วมนัไม่รู้ไง ถ้าคนไม่รูก้ค็อืไม่รู ้แต่ถ้ามนัรูล้่ะ 

ลงิหรอืไก่มนัไม่ตอ้งรูห้รอก เพราะไก่ไดพ้ลอยๆ ไก่มนัไม่รูจ้กัพลอยหรอก มนั

อยากไดเ้มลด็ขา้ว แต่ว่าไก่ไดพ้ลอย ใครเป็นคนพูดล่ะ คนต่างหาก คนเห็นไก่มนัคุ้ย

เขีย่ มนัหาขา้วของมนั หาเมลด็ขา้วของมนั หาอาหารของมนั เวลามนัเขี่ยไปเหน็

พลอย มนัไม่รูจ้กัว่าพลอยมคี่าขนาดไหนหรอก แต่ถ้ามนัเหน็ขา้ว เหน็พวกธญัพชื 

มนัจกิกนิเลย เพราะมนัรู้ว่าเป็นอาหารโดยสญัชาตญาณของมนั แต่ไก่มนัไม่รูจ้กั

พลอยหรอก ไก่ไม่รูจ้กั 

ลงิกเ็หมอืนกนั ลิงได้แกว้ๆ ของมคี่าใหม้นั มนัไม่รูจ้กัหรอก มนัรูแ้ต่กล้วย รู้

แต่ผลไม ้รูแ้ต่สิง่ทีเ่ป็นอาหารของมนั ถ้ารูแ้ต่สิง่ทีเ่ป็นอาหารของมนั มนัถงึกนิไง แต่ถ้า

มนัไดแ้กว้ขึน้มา แก้วมนัเป็นธาตุ มนักนิไม่ได ้เหมอืนหนิ มนัโยนทิ้งเลย 
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ไก่หรอืลงิมนัไม่รูจ้กัหรอกอะไรเป็นพลอย อะไรเป็นขา้ว อะไรเป็นแกว้ อะไร

เป็นกลว้ย มนัไม่รูจ้กั แต่คนรูจ้กัคอืครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารยท์่านรูจ้กั คนทีผ่า่น

มาแลว้ถงึรูจ้กั คนไม่รูจ้กัมนักไ็ม่รูจ้กัไง นี้จะบอกว่า ถ้าคนไม่รูจ้กัมนัถงึไม่รู ้ เพราะคน

ไม่รูม้นัถงึว่า แล้วมนัได้อะไรล่ะ 

เหน็ไหม ถ้าการภาวนา แค่ท าใหห้ยุดการส่งออกของจติ ท าไดแ้ค่หยุดการ

ส่งออกของจติ ไม่กา้วหน้าไปกว่านี้แลว้จะไดป้ระโยชน์อะไร 

มนัไม่กา้วหน้าไปกว่านี้ การหยุดการส่งออกของจติ หยุดโดยอะไรล่ะ หยุดโดย

วางยาสลบกไ็ด ้ เวลามนัโดนวางยาสลบมนักไ็ม่ไดค้ดิ เวลามนัคดิจนมนัพอแลว้มนัก็

หยุด แลว้หยุดความคดิ หยุดอย่างไรล่ะ หยุดดว้ยวธิีการอะไร หยุดอย่างใด 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารยข์องเรา 

๑. ปัญญาอบรมสมาธิ 

๒. มีค าบริกรรมพทุโธ 

พุทโธๆๆ เวลาถ้ามนัละเอยีดเขา้มา มนัหยุดอย่างนี้หรอื นี่ถ้ามนัหยุด มนั

หยุดมนัตอ้งหยุดโดยค าบรกิรรม หยุดโดยสต ิ หยุดโดยการภาวนา ถ้าหยุดโดยการ

ภาวนา มนัจะได้ความสงบร่มเยน็ ถ้าไดค้วามสงบร่มเยน็จะไม่ถามมาอย่างนี้ไง 

เขาบอกว่า แลว้มนัจะได้อะไรล่ะ 

มนักไ็ดสุ้คต ิมนักไ็ดค้วามสุข แลว้นี่มนัไดอ้ะไร แสดงว่ามนัไม่มคีวามสุขไง 

หยุดความคดิแลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ 

อา้ว! หยุดความคดิกผ็่าสมองไง หยุดความคดิออกมากเ็ปิดสมองไง ผ่าตดั

สมอง พอเยบ็เสรจ็ เขาออกมา เขาฟ้ืนขึน้มาก็ไดแ้ค่นัน้ไง 

คอืว่าเป็นไก่หรอืเป็นลงิมนัไม่รูจ้กัว่าพลอยมคีุณค่าแค่ไหน ลงิไดแ้กว้ ไม่รูว่้า

แกว้มคีุณค่าขนาดไหน โดยสญัชาตญาณมนัรูแ้ต่กลว้ย รูแ้ต่ขา้ว มนัรูข้องมนั 
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นักการภาวนา สามญัส านึกของมนุษย ์สามญัส านึกของคน คนมนัรูเ้รื่องอะไร

ล่ะ ไดเ้หน็เขาท ากนันะ ดูส ิ ในศาสนาพุทธเขามภีาวนากนั เขาภาวนา เราก็อยาก

ภาวนากบัเขา เราภาวนากบัเขา ไอ้คนทีภ่าวนาไม่เป็นมนักว่็าตามไปนะ 

ไอ้ค าว่า “หยุดความคิดๆ” คนท่ีมนัเป็น หลวงปู่ ดลูยท่์านสอนไง คิด

เท่าไรกไ็ม่รู้ ต้องหยุดคิด คิดเท่าไรกไ็ม่รู้ ต้องหยดุคิด คิดเท่าไรกไ็ม่รู้ ต้องหยุด

คิด ต้องหยุดคิด แต่กต้็องใช้ความคิด การหยุดคิดกต้็องใช้ความคิด 

นี่ไง คนเป็นเขาไม่ไดห้ยุดแบบซื่อบื้อ ไม่ไดห้ยุดแบบธาตุ ดูส ิรถวิง่มา เบรก

มนักห็ยุด ยงัดนีะ มนัยงัมเีครื่องยนต์มนัท างานอยู่นะ มนัตอ้งดบัเครื่องด้วย 

เขาบอกว่า “หยุดการส่งออกของจติ ถ้าท าไม่กา้วหน้าไปกว่านี้ แลว้ประโยชน์ที่

มนัจะไดค้อือะไร” 

ถ้าประโยชน์ทีไ่ดต้ามความเป็นจรงินะ ถ้าเวลาคนมอี านาจวาสนา สม้หล่น เวลา

พุทโธไปหรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธไิป ถ้าจติมนัสงบ โอโ้ฮ! มนัน ้าตาไหล บางคนน ้าตา

ไหล บางคนไม่กลา้พูดนะ บางคนไม่กลา้พูด ไม่กลา้พูดออกมา มนัอธบิายไม่ได ้ยิง่คน

ยิง่มกีารศกึษาสูงๆ เวลาไปเจอสิง่ใดไม่กลา้พูดเลย เพราะอะไร เพราะวุฒขิองตวั 

สงัคมเขาเชื่อถอื ไม่กลา้พูดเรื่องอย่างนี้ ถ้าพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปมนัสะเทอืนถงึวุฒภิาวะ

ของตวั สะเทอืนถงึสถานะ สถานะมนัเป็นหวัโขน แต่เวลาไปเหน็จรงิมนัหวัโขนไหม

ล่ะ 

เราเหน็จรงิของเราเองนะ ถ้ามนัไดเ้หน็จรงิของมนันะ เวลาพทุโธ ใชปั้ญญา

อบรมสมาธ ิถา้จติมนัสงบนะ โอโ้ฮ! มนัซาบซึ้ง ซาบซึ้งทีไ่หนรูไ้หม ซาบซึ้งทีว่่า โอโ้ฮ! 

หวัใจมคี่าขนาดนี้เชยีวหรอื จติใจของเรามคี่าขนาดนี้เชยีวหรอื โอ๋ย! ความสุขมนัมคี่า

ขนาดนี้เชยีวหรอื มูลค่ามนัตเีป็นค่าไม่ได ้ มนัตมีูลค่ามาเป็นเงนิไม่ได ้ มนัตมีูลค่ามา

ไม่ได ้เขาถึงสละไดไ้ง ไม่อย่างนัน้รสของธรรมมนัชนะรสทัง้ปวงได้อย่างไร 

รสของธรรมมนัชนะรสทัง้ปวง รสของความสงบสุข รสของสุคตธิรรม มนัมี

สุคต ิ ธรรมมนัมคีวามสุข สุคโต ถ้ามนัสุคโตเดีย๋วนี้มนักไ็ด้เดีย๋วนี้ไง ถ้ามนัสงบเดีย๋วนี้

นะ นี่รสของธรรมมนัตอ้งเป็นแบบนัน้ ไอพ้วกทีภ่าวนาๆ ถ้ามนัเป็นจรงิตอ้งเป็นแบบนัน้ 
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ไอน้ี่อะไรกไ็ม่รู ้โดยทีเ่ขาท ากนัอยู่นี่ “สบายๆ เมื่อก่อนมนักท็ุกขย์ากมากเลย 

เดีย๋วนี้สบายเลย ปฏบิตัแิลว้สบายเลย”...สบายๆ กไ็อเ้บริด์มนัรอ้งไง สบายๆ ไอเ้บริด์

มนัรอ้งอยู่นัน่น่ะ มนัมเีหตุมผีลอะไร 

แต่ถ้าเป็นฐานความเป็นจรงิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ศลี สมาธ ิ

ปัญญา 

ค าว่า “มศีลี” คนเราฟุ้งซ่าน คนเรามนัควบคุมตวัเองไม่ได ้ เพราะมนัทุศลี ค า

ว่า “ทุศลี” มนัเขา้ขา้งตวัเองทัง้นัน้ มนัจะมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงข่มขีห่วัใจ

นี้ ท าอะไรแต่ความพอใจของตวั เวลาลุ่มหลงอะไรกเ็ตม็ไมเ้ตม็มอื เวลาโกรธขึน้มาก็เตม็

เหนี่ยวเลย เวลามนัโลภ โลภจนเสยีกริยิา เหน็ไหม มนัไม่ปกต ิ

แลว้กว่ามนัจะเป็นปกตไิด ้ กว่าจะเป็นปกตไิด ้ คนที่เขาฝึกหดัมา เขาฝึกฝน

มาจนเขามคีวามปกตขิองใจ เขามศีลีโดยอธศิลี มศีีลโดยจติใตส้ านึก ถ้ามศีลีโดยจติใต้

ส านึก อย่างนี้สงบไหม อย่างนี้หยุดความคดิไดไ้หม แค่ศลีนะ แค่ศลี ศลีคอืความปกติ

ของใจ 

ใจทีไ่ม่ปกตมินัทุศลี เวลามนัทุศลี มนัทุศลี มโนกรรมไง แต่เวลาศลี ๕ ศลี ๕ 

มนัตอ้งมพีฤตกิรรม มกีารกระท า มนัมกีารกระท าแล้วมนัถงึผดิขอ้บงัคบั 

แต่เวลาอธศิลี ศลีมนัคอืมโนกรรม คอืมนัความรู้สกึนึกคดิ แลว้ถ้ามนัมี

สตปัิญญา มนัรกัษาไว ้มนัสงบระงบั มนัปกต ิมนัสงบเขา้มา มนัรูต้วัของมนั อย่างนี้เรา

สบายๆ ไหม 

ทีเ่ขาบอกว่ามนัสบายๆ...ไอน้ี่มนัแบบว่ามนัออกเป็นโลกๆ ไปหมดแลว้ล่ะ 

มนัอยู่โดยกิรยิาภายนอก มนัอยู่โดยมารยาทสงัคม แค่มมีารยาทนะ 

ดสิู กรรมฐานเราไม่เอาอะไรส่ิงใดเป็นประเดน็ เอาการประพฤติปฏิบติั 

เอาความสุข เอาความสงบในใจเป็นประเดน็ 

ถ้าไปทีอ่ื่นเขาจะตอ้งมกีตกิานะ ตอ้งแต่งตวัอย่างนี้ ตอ้งแต่งตวัอย่างนี้ กเ็ลย

กลายเป็นมารยาทสงัคม มารยาทสงัคม มนักเ็หมอืนจบัคนมาเขา้แถว ทุกอย่างมนัจดั
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ระเบยีบสงัคม ดูมนักส็วยเนาะ มนักร็ะเบยีบสงัคม แล้วหวัใจไดจ้ดัหรอืยงั ไดจ้ดัระเบยีบ

หวัใจไหม ปกตไิหม มนัไม่ปกต ิ

นี่เราจะพูดถงึภาคปฏบิตั ิ ทนีี้การปฏบิตั ิ เรามองว่าปฏบิตักินัอย่างไร ฉะนัน้ 

มนัอยู่ทีค่ าถามไง ค าถามว่า “การภาวนาท าไดแ้ค่หยุดการส่งออกของจติ ไม่กา้วหน้า

ไปกว่านี้” 

ค าว่า “ไม่กา้วหน้าไปกว่านี้” เหน็ไหม ตน้ไมเ้วลาเราปลูกแลว้ เรารดน ้าพรวน

ดนิ มนัจะโตกว่านี้ไหม มนัจะเตบิโตไหม ตน้ไมน้ี่ ตน้ไมถ้้ามนัมชีวีติของมนั มนัจะ

เตบิโตไหม 

จติ ถ้าภาวนา ถ้ามคี าบรกิรรม ใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ มนัจะโตไปกว่านี้อกี

ไหม มนัไม่กา้วหน้าใช่ไหม ไม่กา้วหน้า มนัคงทีต่ายตวัใช่ไหม มนักพ็ลาสตกิไง มนัก็

ตน้ไมพ้ลาสตกิ มนัไม่ใช่ตน้ไมท้ีม่ชีวีติ มนัไม่ใช่ตน้ไมท้ีม่นัเตบิโตได้ 

ถ้ามนัเตบิโตได ้ ถ้ามนัไม่กา้วหน้าไปกว่านี้มนักต็อ้งเสื่อม อา้ว! ตน้ไมถ้้าเรา

ปลูกแลว้ ถ้าเราไม่ดูแลมนั มนัมโีรคมภียัของมนั มนักต็อ้งตาย ตาย ใบมนัร่วงหมด 

ถ้าใบร่วงหมด เดีย๋วมนักแ็ห้ง แหง้ เดีย๋วมนักล็ม้ ถ้ามนัไม่กา้วหน้าไปกว่านี้ มนัจะท า

อย่างไร 

มนัไม่กา้วหน้าไปกว่านี้ มนักต็อ้งเสื่อม เพราะจติมนัเป็นสิง่มชีวีติ ถ้าไม่เจรญิ 

มนักเ็สื่อม ถ้าไม่เสื่อม เรากท็ าใหม้นัเจรญิขึน้มา ถ้ามนัเจรญิขึ้นมา ประโยชน์ทีม่นัจะ

ได ้ประโยชน์ทีม่นัจะได้กค็อืความสุขไง ประโยชน์ที่มนัไดก้ส็ุคโตไง 

นี่เขาถามว่า แลว้มนัจะไดป้ระโยชน์อะไรไง 

เวลาภาวนาไปแลว้ เวลาท าเขา้ไปแลว้มนักเ็ป็นตรรกะ มนัเป็นความรูส้กึนึก

คดิ แลว้กเ็ทยีบเคยีง แลว้พออย่างนี้แลว้ แล้วมนัไม่ไดอ้ะไร กเ็ลยถามว่า แลว้มนัได้

อะไรล่ะ 

กไ็ดค้วามทุกขไ์ง กไ็ดท้ีต่่อสูม้าไง 

เราจะบอกว่าโลกคดิกนัแบบนี้ คดิแบบนี้ ค าถามมนัถามแบบวทิยาศาสตร ์

วทิยาศาสตรม์นักค็ดิ มนัมบีวกมลีบ มนักต็อ้งมบีวกลบอย่างไร 
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แต่ถ้าเป็นทางจตินะ โอโ้ฮ! มหาศาลเลย ค าถามแค่น้ีตอบไปไดอ้ีกเยอะแยะเลย 

ประโยชน์ทีไ่ด ้โอโ้ฮ! ประโยชน์นี้มหาศาล มหาศาลจรงิๆ นะ มหาศาลว่า ถ้ามนัท าได้

จรงิ คนคนนัน้เป็นคนด ี

ดูซ ิ เวลาพระเราไปอยู่ในป่าในเขานะ เวลาภาวนาไม่ไดม้นักท็ุกข์ยาก เวลา

จติมนัสงบ ถ้ามบีุญมอี านาจวาสนา เทวดาเขามาคุ้มครอง เขาคุม้ครองเพราะเหตุใด 

เขาคุ้มครองเพราะเขาอยากใหเ้ราภาวนาได ้ แล้วภาวนาได ้ เขาขอบุญอนันี้ไง เขาขอ

ส่วนบุญทีเ่ราท าได ้ เขาอนุโมทนากนัขนาดนัน้นะ ไม่อย่างนัน้เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ เทวดาส่งข่าวเป็นชัน้ๆ ขึน้ไปเลยล่ะ เหมอืนกบัคน

แหง้แลง้มนัไม่เคยมอีะไรเป็นความชุ่มชื่นเลย แลว้มนัมธีรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ไดป้ระกาศแลว้ ทัง้ๆ ทีเ่ขาได้ยนิเฉยๆ นะ อูฮู้! มนัส่งข่าวกนัไปเป็น

ชัน้ๆ นะ 

นี่ไดอ้ะไรไง 

แลว้ถ้าปฏบิตัรูิจ้รงิเหน็จรงิ เทวดา อนิทร์ พรหมมาฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ มาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ มาฟังเทศน์ครูบาอาจารย ์ มนัมาอย่างไรล่ะ 

แลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ 

มนัได ้นี่คนรูจ้รงิเขาจะเกบ็ไวภ้ายใน คนรูจ้รงิเขาจะเกบ็ไวเ้พราะอะไร เพราะ

พูดไปขา้งนอก โลกเขาไม่รูก้บัเราหรอก โลกเขาไม่รูก้บัเรา อรยิทรพัย์ ทรพัยส์มบตั ิ

เหน็ไหม หลวงตาท่านบอกว่า คนทีม่นัมคีุณธรรมเขาไม่หวิไม่กระหาย เขาไม่อยาก

อวด เขาไม่อยากควกัออกมาหรอก พอควกัออกมาแลว้ แลว้มนักเ็หมอืนเขา้โรงพยาบาล

บา้ ใครบา้วะ เออ! เอง็บา้ เออ! เอง็บา้ แลว้ใครบา้ อ้าว! บา้กบ็า้วะ ใครบา้ 

มนัไม่มใีครรูห้รอก กค็นไม่รู ้ เราไปพูดกบัคนไม่รู ้ เราไปพูดกบัเขา เราอาย

ไหม เราอายเขาไหม แลว้โลกน้ีเขาไม่รูอ้ะไรกบัเรา แลว้เราอวดดจีะไปควกัดวงใจไป

ใหเ้ขาดูน่ะ มนัเป็นไปไดอ้ย่างไร 

มนัเป็นไปไดก้แ็บบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ มนัเป็นไปไดแ้บบหลวง

ปู่ มัน่เทศนาว่าการพยายามชกัน า ชกัน าเขาดว้ยเหตุดว้ยผล ชกัน าเขา เหน็ไหม 
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จติใจทีสู่งกว่าดงึจติใจทีต่ ่ากว่า ดงึมนัขึน้มา ดงึขึ้นมาด้วยเหตุดว้ยผลใหม้นัพจิารณา

ตาม ใหม้นัใชปั้ญญาใคร่ครวญตาม 

ถ้ามนัใคร่ครวญตาม พอมนัรู้ขึน้มานะ มนัเหน็ขึน้มานะ ดูส ิ เวลาองคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการในสมยัพุทธกาล เวลาเขาเขา้ใจแลว้นะ โอโ้ฮ! เขา

ร าพนัร าพงึนะ “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ประเสรฐิสุด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้เอกบุรุษ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สามารถหงายภาชนะทีม่นัคว ่าอยู่

ใหม้นัหงายขึน้มาได”้ 

หงายหวัใจ หงายไอพ้วกมดืบอด หงายไอพ้วกทีม่นัทฏิฐมิานะ หงายไอพ้วกที่

เหน็แก่ตวั หงายมนัขึน้มา พอหงายขึน้มา ฟังธรรม ชกัน าขึน้มาดว้ยเหตุดว้ยผล ชกัน า 

พยายามชกัน ามา พอเขารูเ้ขาเขา้ใจ นัน่! คนทีเ่ขามคีุณธรรมเขาท ากนัอย่างนัน้ เขาใช้

เหตุใชผ้ลเพื่อใหเ้ขารู้ ไม่ใช่ไปควกัหวัใจใหเ้ขาดู 

ไปควกัหวัใจใหเ้ขาดู เราไปตลาดกนัเนาะ ไปซื้อหวัใจหมูไง เราไปซื้อหวัใจ

เครื่องในมาตม้กนัดกีว่า ตม้เลอืดหมูไง เราไปซื้อตม้เลอืดหมูกนัดกีว่า สัง่เลย ๒ ถ้วย 

ขา้วสวยด้วย อิม่หน าส าราญ แล้วไดอ้ะไร นี่โลกเขารู้กนัอย่างนัน้ 

แต่ถ้าเป็นคนทีม่คีุณธรรม จติใจทีสู่งกว่าเขาชกัน าจติใจทีต่ ่ากว่าดว้ยเหตุดว้ย

ผล ดว้ยสจัธรรม ดว้ยใหเ้ขารูถู้กรูผ้ดิ แล้วถ้าพอเขารูถู้กรูผ้ดินะ โอโ้ฮ! เขาซาบซึ้ง 

ซาบซึ้ง เพราะอะไร 

เขาถามว่า แลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ ทีท่ าน่ีมนัไดอ้ะไร 

กม็นัไม่ได้อะไรเลยถงึถามไง ถ้าได้อะไรมา ตม้เลอืดหมูกเ็ตม็ถ้วยเลย ควนั

ขึน้ โอ๋ย! เหน็ตม้เลอืดหมูอยู่ถ้วยหนึ่ง เหน็ไหม มหีวัใจ มตีบั มทีุกอย่างพรอ้มเลย 

เออ! ถ้าอย่างนัน้ไดอ้ะไร กไ็ดต้ม้เลือดหมูไง แต่ถ้ามนัไม่ไดอ้ะไรเลยกถ็ามมา มนัได้

อะไรล่ะ 

มนัได้สุคโต ได้ความสุข ได้ความจริง ถ้าผู้ปฏิบติันะ 

นี่เขาถามค าถามว่า “การภาวนาท าไดแ้ค่หยุดการส่งออกของจติ ไม่กา้วหน้าไป

กว่านี้ ประโยชน์ทีจ่ะได้มนัคอือะไร” 
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นี่ประโยชน์มนัยงัไม่ได ้ถ้าประโยชน์มนัได ้อย่างทีเ่ราว่านี่ ถ้าจติมนัสงบจรงิ 

ค าว่า “ได”้ มนัตอ้งสงบจรงิไง ค าว่า “ได”้ พุทโธๆๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธจินมนัสงบ

ระงบัเขา้มาจรงิ โอโ้ฮ! เพชรเอาไวใ้นตูเ้ซฟเอาไปขายเลย โง่กบัมนัอยู่ขนาดนี้ จะไป

ไหนทกีม็าแต่งๆ อยู่นี ่โอโ้ฮ! เสยีเวลา เอาไปขายซะ หวัใจมนัมคี่ากว่าไง นี่มนัได ้มนั

ไดอ้ย่างนัน้น่ะ เพชรนิลจนิดา สมบตั ิโอโ้ฮ! ของนอกกายเลย วางไวเ้ลย 

ไอเ้วลาพูดมนัพูดทุกคนแหละ ทุกคนพูดอย่างนี้ แต่พูดแลว้นะ พฤตกิรรม พูด

แต่ปาก แต่กริยิาจะเอาของเขา ลว้งกระเป๋าเขาตลอด แลว้นัน่มนัจะมคีวามสุขอย่างไร

ล่ะ 

แต่ความจรงิเขาไม่ลว้ง เพราะเขาเหน็ กห็ลวงตาท่านพูด เงนิกไ็อห้ลงัลาย 

กระดาษเป้ือนหมกึ เวลาครูบาอาจารยท์่านเป็นธรรมท่านพูดกนัอย่างนี้ แล้วไอพ้วกเรา

กพ็ูดตามไง กระดาษเป้ือนหมกึ แต่เอาเยอะๆ เยอะๆ กระดาษเป้ือนหมกึ แต่จะเอา 

แต่ครูบาอาจารย ์ กระดาษเป้ือนหมกึท่านไมเ่อา ท่านเอาไวส้งเคราะหโ์ลก 

เอาไวห้ยอดใหส้งัคมมนัไดห้มุนไป สงัคมเขาตอ้งใช้ ทีไ่หนเขาตอ้งใช ้ เขามคีวามจ า

เป็น เอามาเพื่อประโยชน์สงัคม ประโยชน์ของเขา เราจติใจมนัสูงกว่า มนัจบ นี่ถ้ามนั

เป็นจรงิ มนัเป็นจรงิอย่างนัน้ 

แต่ถ้าไม่เป็นจรงิ มนักส็งสยัอย่างนี้ แลว้เราก็คดิว่าปฏบิตัแิลว้ ทุกคนกว่็า

ตวัเองทุ่มเทมากนะ แลว้ท าไมมนัไม่เหน็มอีะไรเกิดขึน้มากบัหวัใจเลย ท าไมหวัใจมนั

เฉยๆ ล่ะ 

มนัเฉยๆ ก็เหมอืนกบัหลวงปู่ มัน่ ปฏบิตัไิปแลว้มนัเฉยๆ มารือ้คน้ท าไมเป็น

แบบนี้ สุดทา้ยไปลาพระโพธสิตัวก่์อน แลว้พอปฏบิตั ิพอมนัเขา้สู่มรรค โอโ้ฮ! คราวนี้

มนัไปเลยนะ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราท าของเรา ประโยชน์ทีไ่ดค้อือะไร 

มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทฏิฐโิก คอืใจมนัรบัรู ้ใจมนัได้ 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ใจดวงนัน้ได้สมัผสั ใจดวง

นัน้ได้รู้ แลว้มนัจะถามใครล่ะ ปัจจตัตงั รู้เฉพาะดวงใจนัน้ สนัทิฏฐิโก กร็ู้ขึ้นมา
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จากกลางหวัใจนัน้ แล้วจะไปถามใครว่ามนัไดอ้ะไรล่ะ กม็นัได้อยู่เตม็ๆ อยู่

แล้ว ได้ในหวัใจนัน้ น่ีพดูถึงถ้าปฏิบติัตามความเป็นจริงนะ 

ถาม : เรื่อง “ตวัรูห้รอืตวัปลอม” 

หนูขอเรยีนถามอาจารยเ์รื่องตวัรู้ค่ะ หนูไม่ค่อยแน่ใจระหว่างตวัรูก้บัความคดิ

ปรุงแต่งทีค่ดิไปเอง กลวัตวัรูผ้ดิ เคยถามอาจารย ์อาจารยก์ว่็าตวัรูค้อืตวัรู้ ไม่ผดิ 

ทนีี้ช่วงนี้หนูนัง่สมาธกิแ็ค่ขณิกสมาธ ิ แต่ช่วงนี้หนูชอบรูเ้รื่องแปลกๆ ผุด

ขึน้มา เช่น วญิญาณทีอ่ยู่ทีบ่า้นคอืเจา้ทีโ่กรธ อยากไดบุ้ญ แต่เรานัง่สมาธแิผ่เมตตาให้

ไม่พอ แลว้กเ็ป็นค าพูดของเจา้ทีโ่ผล่ขึน้มาทีจ่ติ ตอ่ว่าว่าเรานัง่สมาธนิ้อย ไมใ่ชจ่าก

เสยีงทีม่ากระทบหู บางครัง้ไปไหวพ้ระพุทธรูปกม็เีสยีงผุดขึน้มาว่าท่านพูดอะไร 

บางครัง้กไ็ด้ยนิเสยีงแม่พูดขึน้มาในหวัว่าก าลงัคดิแบบนี้ แลว้แม่กพ็ูดทหีลงั 

มคีรัง้หนึ่งหนูรูส้กึเศรา้มาก หาสาเหตุไม่ไดเ้ป็นอาทติย ์ กม็ภีาพคนคนหนึ่ง

ผุดขึน้มา รูว่้าเขาก าลงัทุกขห์นักเลย เลยแผ่เมตตาพรอ้มกบัปลอบเขาไปทางจติ 

หลงัจากวนันัน้หนูกห็ายเศรา้ แบบนี้ขอถามอาจารย์ว่า 

๑. หนูคดิไปเองไหม หรอืว่ารูจ้รงิ (ส่วนมากเป็นความรูส้กึทีพุ่่งจากขา้งนอก

เขา้มาทีจ่ติเรา ไม่ใช่ความคดิในหวั) 

๒. เจโตปรยิญาณตอ้งเป็นคนนัง่สมาธชิัน้สูงเป็นอปัปนาสมาธเิท่านัน้ หรอืว่า

คนทีไ่ดแ้ค่ขณิกสมาธกิไ็ด้ 

๓. อาจารยอ์ธบิายความแตกตา่งระหว่างพวกคดิเองเออเอง ชอบทกึทกัเอา 

กบัคนทีรู่จ้รงิไดไ้หมคะ ขอบพระคุณ 

ตอบ : ขอ้ ๓ ตอบขอ้ ๓ ก่อนเลย นี่แหละทกึทกัเอาทัง้นัน้ กค็ าถามมนักบ็อกอยู่แล้ว 

“อาจารยอ์ธบิายความแตกต่างระหว่างพวกคดิเองเออเอง ชอบทกึทกัเอา และคนทีรู่้

จรงิไดไ้หมคะ” 

มนัไดอ้ยู่แลว้ ย้อนกลบัไปทีสุ่คโต สุคโต เราท าสมาธ ิเราประพฤตปิฏบิตั ิเรา

ท าท าไม เราท ามาทีป่ฏบิตั ิอรยิสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 
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ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์ เหตุใหเ้กดิทุกข์ 

ทุกขด์บั วธิกีารดบัทุกข์ 

เรานี่มนัทุกขม์นัยากกนัอยู่อย่างนี้ แลว้สจัธรรมกไ็ปสอนเพื่อจะดบัทุกข์ เพื่อ

จะถอนอวชิชาออกจากใจ ถ้าถอนอวชิชาออกจากใจมนักต็อ้งความเป็นจรงิ ศลี สมาธ ิ

ปัญญา มนัตอ้งเป็นอรยิมรรคส ิมรรคเขา้ไปสู่ใจ 

ไอน้ี่ปฏบิตัอิะไร นี่ไง เคยถามหลวงพ่อมาเรื่องตวัรู ้ไอผู้รู้้ 

ตวัรูย้งัไปสงสยัอกีหรอื ยงัสงสยัตวัเองอกีหรอื ตวัเองกค็อืตวัเองอยู่แลว้ เรา

อยู่ในบา้น แลว้เรากค็อืเราอยู่แลว้ เราอยู่ในบา้นแลว้ เอ๊! เราอยู่ในบา้นหรอืเปล่า ไอค้น

อยู่ในบา้นเป็นเราหรอืเปล่า ไอค้นนอกบา้นจะเป็นเราหรอืไม่เป็นเรา...โอ๋ย! นี่มนั

สบัสน 

ถ้ามนัปล่อยใหห้มดเลย พุทโธๆๆ ของเราไป พุทโธมนัชดัเจนมาก พุทโธหรอื

ปัญญาอบรมสมาธ ิมนัจะพุทโธชดัๆ ขึน้มา ใหม้นัชดัๆ ขึน้มา ถ้าชดัๆ ขึน้มามนักเ็ป็น

ความจรงิของมนัอยู่แล้ว ถ้าเป็นความจรงิอยู่แลว้ ถ้าพุทโธชดัๆ แลว้มนัจะไม่แฉลบ

ออกไปขา้งนอกนี่หรอก ไอน้ี่มนัพุทโธสกัแต่ว่า แลว้มนักแ็ฉลบออกไป เหน็ไหม 

เจา้ทีค่อืใคร 

“วญิญาณทีอ่ยู่ในบา้นเขาโกรธ มนัมคีวามรูแ้ปลกๆ มนัผุดขึน้มา” 

เจา้ทีม่นัคอืใคร อา้ว! จติวญิญาณขา้งนอกกบัจติวญิญาณในตวัเรา เจา้ที่มนั

คอืใคร เราเอง เราเองใช่ไหม เราเอง ถ้าเป็นบา้นเรา เรากเ็ป็นเจา้ของบา้น บา้นเราก็

มโีฉนด มตีราครุฑ อา้ว! ถ้าเราเช่าบา้น เรากไ็ด้จ่ายค่าเช่าบา้น เราไปอยู่ทีไ่หนก็

แลว้แต่ เรากม็สีทิธอิยู่ทีน่ัน่น่ะ 

เจา้ทีก่ส็่วนเจา้ที ่ เราจะไมบ่อกว่าเจา้ทีไ่ม่มอียู่จรงิ จติวญิญาณมอียู่แลว้ ใน

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องวฏัฏะ รูปภพ อรูปภพ สถานทีอ่ยู่ของจติวญิญาณ นรกอเวจี

กีห่ลุม มกีีช่ ัน้ สวรรคม์กีีช่ ัน้ มนัมทีีอ่ยู่ของจติวญิญาณอยู่แลว้ เราไม่ไดป้ฏเิสธว่ามนัไม่

ม ีแต่ถ้ามนัม ีมนักม็อียู่ในสถานะของเขา ทา้วจตุโลกบาลทัง้ ๔ เขาเป็นคนทีค่วบคุม

อยู่ ถ้าควบคุมอยู่ 



ได้สคุติ ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้ามนัแฉลบมาดว้ยเวรดว้ยกรรม นัน่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าอกีเรื่องหนึ่ง 

แลว้ทนีี้เจา้ทีจ่ะมาโกรธ เจา้ทีเ่ขาจะมาขอนู่นขอนี่ เขาจะสัง่ 

นี่ถอืผ ี เวลาถอืผนีะ สมยัทีก่องทพัธรรม กองทพัธรรมทีป่ราบผทีางภาค

อสีานน่ะ เวลาถอืผ ีปราบไปแลว้นะ เดีย๋วนี้กย็งัม ียงัมหีมายถงึว่า เวลาท าอะไรมา จะ

กนิขา้วกต็อ้งตกัใหเ้ขาครึ่งหนึ่ง จะท าอะไรกต็้องตกัใหค้รึง่หนึ่ง โอโ้ฮ! มนัน่าสงัเวชนะ 

ชวีติเรา เราเป็นอสิระอยู่แลว้ ท าไมเราตอ้งไปท าอย่างนัน้น่ะ 

แลว้เวลาเป็นชาวพุทธ เราเป็นชาวพุทธ เราตอ้งเป็นพุทธมามกะ พุทธมามกะเขา

ตอ้งระลกึถงึเรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ถ้าเราจะระลกึถงึพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์เราเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์สจัธรรมสัง่สอนไวแ้ลว้ สจัธรรม 

ผกีอ็ยากไดบุ้ญกุศล ก็อยากไดบุ้ญกุศลจากสจัธรรม อยากไดจ้ากธรรม 

เทวดา อนิทร ์ พรหมกอ็ยากไดบุ้ญกุศลจากธรรม แมแ้ต่ผูท้ีต่กนรกอเวจกีอ็ยากจะพน้

จากทุกข ์ อยากจะไดบุ้ญกุศลมาเพื่อเบาบาง มาเพื่อใหค้วามทุกขม์นัเบาบางบา้ง ทุกข์

ยากอยู่นี ่ ขอใหม้นัเบาบางๆ ขออยากไดบุ้ญมาเพื่อเจอืจานมาผ่อนคลายความทุกขน์ี่ 

ทุกคนกป็รารถนาทัง้นัน้น่ะ แลว้ทุกคนกป็รารถนาเป็นบุญกุศล ปรารถนาต่อเมื่อเขา

ไปเสวยทุกข ์เขาถงึไดเ้หน็ทุกขไ์ง 

แต่พวกมนุษยน์ี่ มนุษยน์ี่ พอมาเกดิเป็นมนุษยม์นัมดีชีัว่ เวลาบอกว่านี่จะ

เป็นบาปๆ บาปอยู่ทีค่นท า กรรมอยู่ที่คนกนิ...ว่าไปนู่น คอือะไรกจ็ะผลกัออกจากตวั

ไป ตวัเองไม่คดิอะไรเลย แลว้เวลาจะมาปฏบิตัขิึน้มากจ็ะมาอย่างนี้ เป็นผูรู้แ้ลว้ จติ

มนัไดย้นิ เจา้ทีเ่ขาโกรธมาก 

เจา้ทีค่อืใคร เจา้ทีค่อืใคร เจา้ทีก่ค็อืจติวญิญาณ เขากม็สีทิธขิองเขา เรากม็ี

สทิธขิองเรา มสีทิธ ิทุกคนมสีทิธิ ์เป็นสทิธิข์องบุคคลคนนัน้ ถ้าเรามสีทิธิข์องบุคคลคน

นัน้ เรามแีกว้สารพดันึก เรามทีีพ่ ึง่อาศยั เรามพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่ 

พวกนี้มายุ่งอะไรกบัเราไม่ไดห้รอก เขายุ่งอะไรกบัเราไม่ได้ 

ถ้ายุ่งกบัเราไม่ได ้ทีเ่ราคดิไปเองกเ็ราเพอ้เจอ้แลว้ เราคดิไปเอง ถ้าบอกว่า สิง่ที่

เป็นเจา้ทีเ่ขาโกรธ ถ้าไม่ม ีเรากค็ดิไปเอง ถ้าเราคดิไปเอง เรามอีะไร นี่อนัน้ีไม่ใช่ 
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แลว้ทีว่่า เราท าสมาธ ิไปกราบพระพุทธรูปกไ็ด้ยนิเสยีง 

สงสยัตอ้งไปหาหมอแลว้ล่ะ ไปหาหมอใหห้มอตรวจก่อนว่าปกตหิรอืเปล่า ถ้า

ปกตแิลว้ค่อยกลบัมาปฏบิตั ิ ถ้าไม่ปกตแิลว้รกัษาซะ กนิยาซะ กินยาใหม้นัหายก่อน 

ถ้ากนิยาใหม้นัหายนะ เพราะเวลาทางการแพทย ์ถ้าผดิปกต ิมนัจะไดย้นิเสยีงแว่ว จะได้

ยนิเสยีงนัน้เสยีงนี้รอ้ยแปด แลว้พอได้ยนิเสยีงแว่วก็จะเทยีบมาเลยนะ เทยีบมาเลย นี่

เจา้ทีม่าแลว้ เทยีบมาเลย 

วางไวซ้ะ เราไม่เอาสิง่นัน้ เพราะอะไรรูไ้หม เพราะสิง่นัน้เป็นเรื่องโลกๆ แต่

เรื่องโลกๆ นะ เวลาจะปฏบิตัมินัจะเหนือโลก เหนือโลก เหน็ไหม เพราะเวลาพระเรา 

เวลาประพฤตปิฏบิตัไิดฌ้านสมาบตั ิถ้าใครไม่มฌีานสมาบตั ิอวดเขา อวดอุตตรมินุสส

ธรรม ธรรมเหนือมนุษยไ์ง ถ้าอวดธรรมเหนือมนุษยท์ีไ่ม่มอียู่จรงิ เป็นปาราชกิ 

นี่ไง แลว้นี่เราท าความสงบของใจ ฉะนัน้ พอจติมนัสงบมนัจะได้ยนิเสยีงนู้น

เสยีงนี้น่ะ วางไวเ้ถอะ ไม่มอีะไรหรอก พุทโธชดัๆ ถ้าพุทโธชดัๆ เสยีงนัน้มาไม่ได ้ถ้า

เสยีงนัน้มากจ็บกนัไป 

นี่เขาบอกว่าเสยีงนัน้ นี่พูดถงึเสยีงเจา้ที ่ไปกราบพระพุทธรูปกไ็ดย้นิขึน้มา มา

อยู่ทีบ่า้น รูค้วามคดิ รูว่้าแม่คดิอะไร 

วางใหห้มดเลย ปฏบิตัเิพื่อความสงบระงบั สุคต ิ ความสุข ไม่ไดป้ฏบิตัเิพื่อ

ความลงัเลสงสยั พอปฏบิตัเิพื่อความลงัเลสงสยั แลว้มสีิง่ใดทีม่ายุมาแหย่นี่เตลดิเปิด

เปิงเลย ไปตามหมดเลย อนันี้พูดถงึทีว่่าเขาปฏบิตัแิลว้ไดใ้ช่ไหม 

ฉะนัน้ เวลาเขา้มาค าถาม “หนูคดิไปเองหรอืว่ารูจ้รงิคะ” 

ไอเ้สยีงทีว่่านี่หนูคดิไปเอง คดิไปเอง ถา้มนัหูแว่ว มนัไดย้นิสิง่ใดขึน้มากว็าง

ไว ้ เวลาลมพดัขึน้มา เราได้ยนิเสยีงไหม เวลามา อยู่บา้นลมพดัแรงๆ ไดย้นิเสยีงลม

พดัไหม ไดย้นิ แลว้ท าไมไม่กราบลมเลยล่ะ ลมพดัมากก็ราบซะ โอ๋ย! ลมพดัมาไดย้นิ

เสยีง เสยีงลมท าไมไม่ตื่นเตน้ล่ะ อา้ว! เสยีงเจา้ทีท่ าไมไปกลวั อา้ว! เจา้ทีพู่ดอย่างนัน้ 

อา้ว! พระพุทธรูปพูดอย่างนี้ อา้ว! แม่คดิอย่างนัน้ แล้วเวลาเสยีงลมล่ะ 
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เสยีงกส็กัแต่ว่าเสยีง ลมพดัมามนักม็เีสยีง แต่เราใหค้่าว่าเสยีงนัน้เป็นอะไร

ไม่ได ้เสยีงกส็กัแต่ว่าเสยีง แต่ท าไมเวลาเสยีงเจา้ทีท่กัมา อยากไดบุ้ญมากๆ อยากได้

อะไร มาต่อว่า มนักเ็หมอืนเสยีงลมพดัมาน่ะ แลว้เราไปตื่นเตน้อะไรกบัมนัล่ะ ถ้าเรา

ไม่ตื่นเตน้ 

“หนูคดิไปเองหรอืเปล่า” 

เวลาลมพดัขึน้มา เราท าไมไม่หวัน่ไหวล่ะ ท าไมเราไม่ไดค้ดิเปรยีบเทยีบ 

ไม่ไดค้ดิเปรยีบเทยีบใหม้นัตกใจอะไรเลยล่ะ ท าไมไดย้นิเสยีงอย่างอื่นท าไมคดิล่ะ 

ฉะนัน้ ถา้ไดย้นิเสยีงนัน้กเ็หมอืนไดย้นิเสยีงลมพดั เสยีงลมพดั เสยีงเราหายใจ 

กเ็สยีงเหมอืนกนั ท าไมไม่ตื่นเตน้ล่ะ ท าไมไม่ตื่นเตน้กบัเสยีงลมหายใจของตวั เวลา

หอบขึน้มา เสยีงลมหายใจฟืดฟาดๆ เลย ท าไมไม่ตื่นเตน้กบัมนัล่ะ กไ็ม่เหน็มอีะไร 

มนัตอ้งคดิโดยแบบว่าคดิโดยธรรม คดิโดยธรรม โดยความปรารถนาบุญ 

ใครๆ กป็รารถนา ฉะนัน้ เวลาปรารถนาบุญนะ เวลาเทพฝ่ายธรรมกบัเทพฝ่ายมาร 

เวลามารมนัรอ้ยแปดพนัเกา้ ถ้าคนมเีวรมกีรรมมนัจะมผีลอย่างนัน้ ถ้าเราไม่มเีวร

กรรม จบเลย 

“๒. เจโตปรยิญาณต้องเป็นคนนัง่สมาธชิัน้สูงเป็นอปัปนาสมาธเิท่านัน้ หรอืว่า

เป็นแค่ขณิกสมาธกิไ็ด”้ 

แค่อุปจาระ เหน็ไหม ขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิเจโตปรยิญาณคอื

ผูท้ีท่ าสมาธเิป็นหลกั เอาสมาธเิป็นหลกัแลว้ออกพจิารณาโดยสมาธนิ า โดยใชปั้ญญา

พจิารณา 

ฉะนัน้บอกว่า ตอ้งเป็นอปัปนาสมาธอิะไร 

มนัจะเป็นนะ มนัจะเป็นต่อเมื่อพจิารณาไปแลว้ แลว้มนัปล่อย จะลง มนัตอ้งไป

เป็นตรงนัน้น่ะ ค าว่า “เป็นตรงนัน้” มนัถงึทีสุ่ด 

แต่ถ้าบอกเป็นอปัปนาสมาธหิรอืเปล่า ตอ้งเป็นอปัปนาสมาธแิลว้ค่อยมา

พจิารณา...ไม่ใช่ เพราะอปัปนาสมาธพิจิารณาไม่ได ้อปัปนาสมาธมินัลกึ ฉะนัน้ เวลา

บอกว่าตอ้งเป็นอปัปนาสมาธ.ิ..ไม่ใช่ 
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ทนีี้เพยีงแต่ว่าเวลาพูดถงึสมาธ ิ เพราะเมื่อก่อนค าว่า “อปัปนาสมาธ”ิ มนัมี

พวกพระกลุ่มหนึ่งทีเ่ขาปฏบิตัเิขาบอกว่า ตอ้งลงอปัปนาสมาธแิลว้ถงึจะเป็นปัญญา 

เราคดัคา้นเขาไป ฉะนัน้ อปัปนาสมาธเิลยเป็นทีเ่อามาเป็นประเดน็ทีพู่ดกนั

บ่อยมาก ฉะนัน้ อปัปนาสมาธ ิวางไวเ้ลย มนัเป็นสมาธทิีล่กึ เป็นสมาธทิีถ่งึฐตีจิติ เป็น

สมาธทิีน่้อยคนนักทีจ่ะท าได ้ อปัปนาสมาธนิี่น้อยคนนักทีจ่ะท าได ้ ไอท้ีท่ าๆ มาไม่ใช่

ทัง้นัน้น่ะ ไม่ใช่ เพราะพูดก็รูแ้ลว้ 

ทนีี้ค าว่า “อปัปนาสมาธ”ิ นกแกว้นกขุนทองมนักพ็ูดได ้ สอนมนัเลย สอนมนั

เลย “อปัปนาสมาธ ิ อปัปนาสมาธ”ิ เดีย๋วนกแกว้มนักท็่องได ้ เออ! นกแกว้นี่ “อปัปนา

สมาธ”ิ แลว้ใหก้ลว้ยค าหนึ่ง “อปัปนาสมาธ”ิ กลว้ยค าหนึ่ง “อปัปนาสมาธ”ิ กลว้ยค า

หนึ่ง เดีย๋วนกแกว้มนักท็่องได ้แต่ความจรงิ เน้ือหาสาระอีกยาวไกล 

อปัปนาสมาธ ิ คนท าได ้ แมแ้ต่ทีว่่าท าสมาธแิลว้ไดไ้ม่ได ้ แค่นัน้กต็ื่นเตน้

พอแลว้ ลองไดอ้ปัปนาสมาธสิ ิ มนับอกว่านี่ยิง่กว่านิพพาน เวลาถ้าคนไม่มหีลกัฐาน 

ไม่มหีลกันะ เขา้ไปเจอ ตกใจ ค าว่า “เขา้ไปเจอ ตกใจ” มนัตกใจมนัก็เขา้ไม่ได้อยู่แลว้ 

เป็นไปไม่ได้ อปัปนาสมาธนิี่น้อยคนนักทีจ่ะท าได ้ไม่เชื่อ 

ฉะนัน้ เวลาคนทีเ่ป็นเจโตปรยิญาณ แค่อุปจาระก็ได ้ เพราะเขาช านาญใน

สมาธ ิ เขาช านาญในหลกั พอเป็นสมาธ ิ เวลาเหน็กายมนัจะเหน็เป็นภาพนิมติ มนัจะ

เหน็เป็นอสุภะ เหน็เป็นอย่างนี้ นี้เป็นเจโตปรยิญาณ 

ถ้าเป็นปัญญา ปัญญาอย่างพระสารบีุตรนี่ไปอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเจโตนี่เป็นแบบ

พระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะนี่ดว้ยฤทธิด์ว้ยเดช เป็นอย่างนัน้ไป ฉะนัน้ ดว้ยฤทธิ ์

ดว้ยเดช เขามจีรงิ อยู่จรงิ เขาปฏบิตัไิดจ้รงิ มนัถงึเป็นความจรงิ 

เราไม่ตอ้งไปคดิขนาดนัน้ วางไว ้ เพราะเวลาครูบาอาจารยเ์ทศนาว่าการ มนั

กต็อ้งเทศน์มทีีม่าทีไ่ป ในเมื่อกรณีอย่างนี้ เหตุการณ์อย่างนี้ ผูท้ีท่ าได้คอืใคร ผูท้ีท่ า

ไดใ้นสมยัพุทธกาลกม็พีระโมคคลัลานะ ถ้าเหตุการณอ์ย่างนี้ ปัญญาวมิุตตมิเีหตุการณ์

อย่างนี้ ผูท้ีท่ าไดท้ีเ่ป็นจุดเด่นกพ็ระสารบีุตร ผูท้ีถ่อืธุดงควตัรด้วยความเขม้งวด ผูน้ี้คอื

พระกสัสปะ ผูท้ีท่รงจ าดกีพ็ระอานนท์ นี่มนัมไีง 
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พอมอีย่างนัน้ปับ๊ เรากจ็ะเป็นเลย เราจะเป็นแบบพระอานนท ์โอโ้ฮ! มนัท าไม่ได้

หรอก อ านาจวาสนาคนมนัไม่เหมอืนกนั ไม่เท่ากนัหรอก 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเวลาพูดถงึว่า เจโตวมิุตต ิ เวลาพูดถงึพระโมคคลัลานะทีม่ฤีทธิ ์

มเีดช เรากว่็ากนัไป เพราะตอนนี้สงัคมแบบว่ามนัมวีฒันธรรม มคีวามเชื่อในสงัคม

ชาวพุทธ มพีระไตรปิฎกเป็นแบบอย่าง มตี ารบัต ารา มทีางทฤษฎทีีอ่า้งองิ มนุษย์ก็

เลยสวมรอยว่าเป็นอย่างนัน้ๆ แลว้เรามทีีม่าทีไ่ป เรามทีฤษฎ ี มตีวัอย่าง มแีบบอย่าง

ในศาสนา เรากเ็ลยเชื่อพวกทีพู่ดแต่ปาก ไอพ้วกทีพู่ดแต่ปาก ผูท้ีท่กึทกัเอา มนัมขีองมนั

ไง 

ฉะนัน้ ตรงนัน้เราวางไว ้ เราวางไว ้ เวลาธรรมและวนิัยขององคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผูช้ีท้างๆ แลว้เราปฏบิตัเิอาตามความเป็นจรงิ 

สิง่ทีพู่ดๆ มานี่วางใหห้มด เพราะดูแลว้มนัเป็นเรื่องปลีกย่อยมาก เรื่องปลกีย่อย

มาก นี่ขอ้ที ่๒ 

ทนีี้ขอ้ที่ ๓ “อาจารยอ์ธบิายถงึความแตกต่างระหว่างพวกคดิเองเออเอง และ

ทกึทกัเอาเอง” 

ทกึทกัเอาเอง จติใจวุฒภิาวะมนัอ่อนด้อย เวลามนัอ่อนดอ้ยนะ เวลาไป แมแ้ต่

เวลาคนเราเวลามหีลกัมเีกณฑน์ะ เวลาจติมนัเป็นไป เหน็ไหม เวลาจติมนัเป็นไปนะ 

ถ้าจติมนัเป็นไป เขาเรยีกว่าสม้หล่น ค าว่า “สม้หล่น” จติมนัเป็นไป เป็นไปไง เป็นไป

กบัเราปฏบิตั ิ

เวลาเราปฏบิตันิะ คนทีท่ าความจรงิ พืน้ฐาน กว่าเราจะพุทโธได ้ กว่าจะท าได ้

เพราะฝึกหดัใหม่ หญ้าปากคอกนี่ยากมาก ยากมากว่า เราจะเขา้ช่องทางไหน แลว้เรา

จะท าใหม้นัถูกตอ้งอย่างไร 

ถ้ามนัเขา้ช่องทางไหนแลว้ถูกตอ้งไปแลว้ พอมนัภาวนาเป็น มนัไปแลว้ 

เป็นสเตป็ไปเลยทนีี้ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล 

อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัจะเป็นสเตป็มนัขึน้ไปแลว้ แต่

ถ้ามนัเป็นสเตป็ขึน้ไป เพราะมนัตอ้งเขา้ถูกทาง เขาเรยีกภาวนาเป็น 
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ทนีี้ก่อนทีภ่าวนาเป็น โอโ้ฮ! แสนยาก แสนยากเลย แสนยากเพราะอะไร 

เพราะว่ามนัเป็นช่องทางมนัมากมายไง ดูส ิ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอก

กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง วธิกีารท ากรรมฐาน ๔๐ วธิกีาร 

แลว้ไม่ตอ้ง ๔๐...วธิกีารเดยีวนี่แหละ วธิกีารเดยีวก็ยงัอูฮู้! ยงัแตกแขนงไปนะ 

เพราะวธิกีารเดยีวมนักม็หียาบมลีะเอยีด มจีรตินิสยั มอีะไร วธิกีารเดยีวน่ะ แลว้นี่มนั 

๔๐ วธิกีาร แลว้มนัแตกแขนงไป ทนีี้มนัแตกแขนงไป ถ้ามนัเขา้มาถงึความสงบเขา้

มา มนักเ็ป็นสมาธเิหมอืนกนั เห็นไหม 

วธิกีารมหาศาลเลย ถ้าเขา้มากเ็ป็นสมาธ ิ แลว้สมาธนิี้มนัจะไม่มสีิง่ทีเ่ราพูด

ถงึนี่เลย สิง่ทีพู่ดถงึนี่จติมนัส่งออก ถ้าเป็นสมาธนิะ จติสงบแลว้ไดย้นิเสยีง จติสงบ

แลว้เหน็แสง จติสงบแลว้เหน็นิมติ เหน็ไหม ส่งออกหมด 

ถ้าจติสงบกต็วัมนัสงบไง นี่ถ้าเป็นความจรงิ ทนีี้สงบ มนัท าอย่างไรถงึสงบล่ะ 

เวลาสงบคอืสมาธ ิท าไมถงึเป็นสมาธลิ่ะ เป็นสมาธเิพราะมนัมเีหตุ มคี าบรกิรรม มใีช้

ปัญญาอบรมสมาธ ิแลว้ท าไมมนัสงบเขา้มา เหน็ไหม นี่คอืตวัสงบ 

แลว้ทีเ่มื่อก่อนไม่สงบเพราะอะไร ไม่สงบเพราะว่ามนัรบัรู ้ ดูส ิ รูป รส กลิน่ 

เสยีง ธรรมชาตขิองอายตนะมนักท็ างานโดยปกต ิ เวลามนัสงบ มนัหดตวัเขา้มา ถ้าหด

ตวัเขา้มา นี่เป็นความจรงิ เหน็ไหม ความจรงิเป็นอย่างนี้ 

แบบว่าคดิเองเออเอง เออเองกม็นัคดิใหส้งบ มนัไม่ไดส้งบเขา้มา เรามคีวามคดิใช่

ไหม เราคดิเรื่องอะไรอยู่ แลว้เราคดิของเรามหาศาลเลย แลว้เราคดิให้มนัว่าง เราคดิถงึ

ความว่าง คดิถงึอากาศไง คดิถงึอากาศมนักไ็ม่คดิเรื่องอื่นใช่ไหม มนักค็ดิเรื่องเดยีว 

แต่มนัมคีนคดิหรอืเปลา่ ม ีนี่ไง ทกึทกั ทกึทกัที่ว่ามนัไม่เขา้มาถงึตวัจติเลย 

ทนีี้ค าว่า “พุทโธๆ” เรากค็ดิเหมอืนกนั พุทโธๆ เหมอืนกบัเราคดิให้ว่าง แต่เรา

ไม่คดิใหว่้าง เราคดิพุทโธ พุทโธๆๆ เพราะนี่ชื่อมนั เราจะเอาตวัจรงิ พทุโธๆๆ จนมนั

พุทโธไม่ได ้ พทุโธไม่ได ้ พุทโธมนักล็ะเอยีดเขา้มาถึงตวัใจ มนัไม่ไดค้ดิใหว่้างไง มนั

ไม่คดิเองเออเองไง 

แลว้ถ้าปัญญาอบรมสมาธคิดิเองเออเองหรอืเปล่า 
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ปัญญาอบรมสมาธ ิ เวลาปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญามนัจบัความคดิ จบั

ความคดิแลว้มนัแยกแยะความคดิ เวลามนัปล่อยความคดิ มนัปล่อยความคดิ เหน็ไหม 

มนัมคี าบรกิรรม มนัมกีารปล่อย มนัมสีาย มนัมสีายใยของจติ แลว้เวลามนับรกิรรม

หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาสูจ่ติไง มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาสูต่วัมนั 

ถ้ายอ้นกลบัเขา้มาสู่ตวัมนั นี่คอืตวัสมาธ ิคอืตวัหนึ่ง สมาธคิอืหนึ่งเดยีว สมาธคิอืตัง้มัน่ 

แต่ไอน้ี่มนัคดิ คดิเองเออเอง มนัคดิว่าว่าง หนึ่ง มจีติเป็นธาตุรู ้ จติเป็นสามญั

ส านึก แลว้มนัคดิว่าว่าง นีพ่วกคดิเองเออเอง มนัถงึไมรู่ไ้ง 

แต่ถ้ามนัรูน้ะ มนัเหน็มนัปล่อยเขา้มา มนัจะรูม้นัจะเหน็ เออ! คดิเองเออเอง

เป็นแบบนี้ ถ้ามนัเป็นจรงิมนัเป็นแบบนี้ 

ทนีี้ทีว่่าถ้าไดย้นิเสยีง นี่มนัไปแลว้ ไดย้นิเสยีง ได้ยนิเสยีง ขณะทีค่ดิใหว่้าง 

คดิใหว่้าง เวลาเขาคดิกนัเอง พุทโธๆๆ มนัว่างๆ แลว้ แลว้ท าอย่างไรต่อ คดิว่าว่าง เรารู้

ว่าว่าง แลว้ยงัถามว่าท าอย่างไรต่อ 

ไอท้ าอย่างไรต่อหรอืว่าว่าง นี่คอืตวัจติ แลว้ไอค้ดิว่าว่าง ไอข้า้งนอกมนัว่าง 

มนัอยู่ขา้งนอก มนัไมเ่ขา้มาทีต่วัใจ มนัเลยไม่เป็นสมาธไิง แลว้พอมนัคดิว่าว่างใช่ไหม 

พอมนัแฉลบ มนักไ็ดย้นิเสยีงไง ไดย้นิเสยีงเจา้ทีว่่าอย่างนัน้ ยงัดนีะ เจา้ทีบ่อกว่าอยากจะ

กราบพระอรหนัต์ เจา้ทีม่นัอยากจะกราบพระอรหนัต์ ไอค้นทีค่ดิเป็นพระอรหนัต์ไง ถ้า

เจา้ทีม่นับอกเป็นพระอรหนัต์ โอ๋ย! ลอยเลยนะ 

อนันี้เป็นความคดิของเรานะ นี่พูดถงึว่าอธบิายถึงความแตกต่าง ถ้าความ

แตกต่าง รสของธรรมชนะซ่ึงรสทัง้ปวง มีสติ มสีามญัส านึก พทุโธหรือปัญญา

อบรมสมาธิ ครบูาอาจารยข์องเราท่านถึงบอกว่าห้ามท้ิงค าบริกรรม ห้าม

เดด็ขาด ค าบริกรรมต้องบริกรรมไว้ เพราะมนัเป็นสายสืบต่อเข้าไปถึงตวัจิต 

แต่นี้พอเราไปทิ้งหรอืเรานึกเอาเอง มนันึกอยู่ขา้งนอก แลว้มนัตกภวงัค ์ถ้าจะ

เขา้มากต็กภวงัค ์คอืมนัไม่มสีายสบืต่อ ไม่มกีระแสเขา้มาสูใ่จ มนัจะขาดหายไป แวบ็ไป

เลย แลว้กค็ดิว่าว่างหมดเลยนะ นัน่ล่ะภวงัค ์พรหมลูกฟัก นัน่ล่ะตวัรา้ยเลย 
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ตวัรา้ย หมายความว่า มนัจะตดิอยู่อย่างนัน้ แลว้แกย้ากมาก แลว้ต่อไปนะ มนั

จะสะสม คอืมนัจะอยู่ของมนัอย่างนัน้น่ะ แลว้กว่าจะถอนขึน้มา แลว้ถอนขึน้มาแล้วจะ

ท าสมาธมินักจ็ะตกตรงนัน้น่ะ เพราะมนัเป็นช่อง มนัเป็นร่องทีจ่ติมนัจะไปอย่างนัน้น่ะ 

กว่าจะแก ้ ถมมนัใหเ้ตม็นะ แลว้เลยขา้มมา มนัจะเขา้สู่สมาธ ิ คนตกภวงัคม์ามากๆ มนั

จะมปัีญหามากเลย แต่ถ้าคนไม่ตกภวงัค ์เหน็ไหม 

นี่พูดถงึว่า ตวัรูต้วัจรงิหรอืตวัปลอม 

ตวัรูต้วัจรงิกค็อืตวัรู้ ตวัรูต้วัปลอม ตวัรูต้วัปลอมคอืเราใหช้ื่อตวัสมมุตไิง 

สมมุตว่ิารู ้ สมมุตว่ิาตวัปลอม ถ้าตวัจรงิไม่ตอ้งสมมุต ิ ไม่ตอ้งใหช้ื่อมนั...เอ๊อะ! นี่ตวั

จรงิ 

ตวัรูต้วัจรงิคอืธาตุรู ้ตวัรูต้วัปลอมคอืคดิว่าเรารู้ ไม่รู้หรอก 

แต่กรณีนี้พูดไปแลว้มนัเป็นโวหาร เราฟังพระเทศน์เหมอืนกนั สิง่ที่รู ้สิง่ทีถู่กรู้ 

กอ็ธบิายไปเรื่อย ยิง่อธบิายนะ มนัเป็นปฏภิาณ เราจะอธบิายอะไรกไ็ด ้เราขยายความ 

เราแยกแยะ ตัง้สมุฏฐานขึน้มา แยกเป็นตวัละครหลายๆ ตวั แลว้กพ็ูดไป ไอ้คนฟังกท็ึง่ 

ทัง้ทึง่ ทัง้อึ้ง ทัง้จะใหเ้ป็นไปอย่างนัน้ ตายเลย ตอ้งไปสรา้งตวัละครแบบเขาไง ถ้าการ

สรา้งตวัละครกส็่งออกไง 

แต่ถ้าพุทโธๆๆ มนัสรา้งตวัละครไม่ได ้พุทโธๆๆ มนัเขา้ไปสู่ตวัมนัเอง เขา้ไป

แลว้มนัไล่เขา้ไปจนฐตีจิติ ไล่เขา้ไปจนตรอกเลย นัน้ถงึจะเป็นตวัจรงิ 

เขาว่าตวัรูจ้รงิหรอืตวัรูป้ลอม 

รูจ้รงิๆ ใหม้นัพุทโธชดัๆ ไม่ตอ้งไปท าอะไรเลย แลว้ทีม่นัแฉลบไปรูนู่้นรูน้ี่ ไม่

ตอ้งไปรู ้ไปรูท้ าไม ไปอ่านหนังสอืนิยายดกีว่า ผูช้นะสบิทศิ สนุกดว้ย สามก๊ก ยิง่มนั

ใหญ่เลย ไปอ่านหนังสอื นัน่มนัยงัเป็นชิน้เป็นอนัน่ะ สามก๊ก อ่านสามก๊กซะ แลว้

ภาวนาแลว้จะมารูภ้ายใน รูไ้ปท าไม 

เราตอ้งการความปล่อยวาง เหน็ไหม สคุโต ตอ้งการความสุขความสงบ เราไม่

ตอ้งการความรู้อะไร แลว้ไม่ตอ้งห่วงด้วยว่าจะไม่รู ้ ห่วงว่าเดีย๋วเราจะไม่รู ้ เดีย๋วจะไม่มี
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ปัญญา ภาวนาไปแลว้ตอ้งจ าใหไ้ดเ้ลย เดีย๋วไปพูดกบัอาจารยไ์ม่ถูก เดีย๋วอาจารยจ์ะไม่

ยอมรบัว่าเราภาวนาเป็น...ไปยุ่งท าไม 

พทุโธชดัๆ พทุโธชดัๆ 

ถ้ารูเ้อง สว่างกลางหวัใจนะ สุคโต เราจะได ้ ไดอ้ะไร ไดสุ้คโต สุคต ิ ไดสุ้คติ

เป็นทีอ่าศยั ได้ความสุขความสงบเป็นทีพ่ึง่ เราไม่ไดป้ฏบิตัเิอาความเร่าร้อน เรา

ปฏบิตัแิลว้มแีต่ความรุ่มร้อนนะ โอโ้ฮ! มนัทุกขม์นัยาก มนัเร่ารอ้นแต่ฝ่าเทา้ เดนิไป

ทางจงกรมรอ้นเป็นไฟเลย เออ! ถ้าเวลานัง่สมาธ ิแกม้กน้นัน่น่ะรอ้น นัง่ทบัอยู่กบัพืน้

นัน่น่ะ 

เวลารอ้น มนัรอ้นอยู่ทีฝ่่าเทา้ อยู่ทีแ่กม้กน้ทีม่นันัง่ ถ้ามนัรอ้น รอ้นอย่างนัน้ 

เราปฏบิตัเิพื่อสุคโต สุคต ิสุขเป็นทีพ่ึง่ เวลามนัรอ้น มนัรอ้นเพราะความเพยีร ความ

เพยีร ความวริยิะ ความอุตสาหะ นี่ความเร่ารอ้น เร่ารอ้นกพ็อใจเตม็ใจจะท า เพราะเรา

หวงัอตัตสมบตั ิเราท าของเราดว้ยความพอใจ ความพอใจ ถ้ามนัสุขสงบเขา้มา โอโ้ฮ! 

โอโ้ฮ! มนุษยม์คี่าอย่างนี้ มนุษยม์คี่าอย่างนี้ หวัใจมคี่าอย่างนี้ 

ฉะนัน้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการถงึความรูน้ะ เรื่อง

ของจติ ครูบาอาจารยท์่านเทศน์ถงึเรื่องจติ มนัมหศัจรรยม์าก แลว้มนัไม่มสีิง่ใดมคี่า 

มกีารใหค้่า หรอืท าใหม้นัประเสรฐิขึน้มาไดเ้หมอืนจติของมนุษย์ เหมอืนจติของวฏัฏะ 

สิง่นี้มคี่า แลว้ท าทีน่ี่ 

นี้ค าว่า “มคี่าๆ” เรากป็ล่อยเลย มคี่าๆ ก็อา้งอย่างนี้แลว้กไ็ปลว้งกระเป๋า อา้ง 

อา้งว่ามคี่า แลว้กจ็ะไปเอาผลประโยชน์ทางโลก 

มคี่าแลว้ท าไมไปเอาผลประโยชน์ทางโลกอกีล่ะ มคี่าแลว้มนักส็ูง สูงสุดแลว้ 

มนัเหนือโลกอยู่แลว้ มนัวมิุตตสิุข มนัสุขสมอยู่แลว้ มนัจะตอ้งโน้มไปเอาอะไรอกีเล่า 

มนัไม่มหีรอก 

ฉะนัน้ ถ้ามนัจะได ้มนัได้อย่างนี้ ไดสุ้คโต สุคตเิป็นทีห่วงั เอวงั 


