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

ถาม : เรื่อง “ขอค ำแนะน ำในกำรภำวนำละกำมครบัผม” 

กรำบนมสักำรพระอำจำรยค์รบัผม กระผมเพิง่บวชมำได ้ ๑ พรรษำ เริม่

ปฏบิตัโิดยใชบ้รกิรรมพุทโธ หรอืตจปัญจกกรรมฐำน หรอือำกำร ๓๒ แลว้แต่

สถำนกำรณ์ จนจติสงบแลว้น้อมจติไปพจิำรณำกำยเป็นส่วนมำก หลงัจำกทีก่ระผมได้

ท ำตำมวธิขีำ้งตน้ ปรำกฏว่ำจติรวมลงแบบแปลกๆ ๓ หน คอื 

รอบที ่๑ กระผมนัง่ไปประมำณ ๒ ชัว่โมง แลว้พจิำรณำแยกกำย เวทนำ จติ

ออกจำกกนั เหมอืนทีอ่งคห์ลวงตำไดเ้ขยีนไวใ้นปฏปิทำพระธุดงคกรรมฐำน ตอนก่อน

จะลงรูส้กึว่ำ กำยเป็นส่วนหนึ่ง เวทนำเป็นสภำวะหนึ่ง จติเป็นสภำวะหนึ่ง แลว้เวทนำ

ค่อยๆ หมุน (เป็นควำมรูส้กึว่ำหมุนแบบดูดๆ) คอืเวทนำหมุนมำเขำ้หำจติ พอเวทนำ

หมุนถงึจติกร็วมลงพรึบ่! แต่ไม่นำนครบั ครัง้นี้เพยีงแค่รูส้กึมัน่ใจครบั 

รอบที ่ ๒ และ ๓ กระผมพจิำรณำกำยโดยไล่ขึน้มำ ไล่ขึน้ลงไปทลีะอำกำรใน

อำกำร ๓๒ พอถงึอำหำรใหม่และกระเพำะอำหำร จติกล็งอย่ำงไม่คำดฝัน แต่ในขณะจติที่

ลงนัน้เป็นขณะเดยีว แต่ควำมรูส้กึหลำยๆ อย่ำงเกดิขึน้พรอ้มๆ กนั คอืผมรูส้กึว่ำได้

ลิ้มรสพระธรรม เกดิปีตนิ ้ำตำไหล รูส้กึขอบคณุพ่อแม่ ครูอำจำรย ์พระพุทธเจำ้ พระธรรม 

พระสงฆ ์ คนใส่บำตร ทุกสิง่ทีม่คีุณต่อเรำ และเหน็ควำมโง่ของตนทีม่ตี่อกำยมำหลำย

ภพหลำยชำต ิของมอียู่กบัตวัแท้ๆ เพิง่มำรู้วนัน้ีเองหรอื โดยเป็นอย่ำงนี้ ๒ วนัตดิๆ 

ต่อมำ ต่อจำกนัน้กภ็ำวนำพจิำรณำมำเรื่อย แยบคำยมำเรื่อย แต่กไ็ม่เคยลง

อศัจรรยแ์บบนัน้อกีเลย และปัจจุบนันี้มผีมมคีวำมรูเ้หน็ว่ำ ทุกสิง่ภำยนอก หำกเป็น

สภำวะของเขำอย่ำงนัน้โดยไม่ขึน้อยู่กบัผูใ้ด ถ้ำใจดวงนี้ไม่ไปรบัมำ (เป็นควำมรูส้กึว่ำ 
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เขำ้ใจว่ำสิง่ภำยนอกเป็นเพยีงวตัถ ุ ไม่มคีวำมนึกคดิว่ำเป็นโน้นเป็นน้ี แต่ใจเรำเท่ำนัน้

ไปใหค้วำมหมำยและหลงควำมส ำคญัของตนเอง) 

กำรพจิำรณำร่ำงกำยกม็คีวำมเหน็ว่ำมำตดิอยู่กบัสญัญำตวัเองลว้นๆ ถ้ำพจิำรณำ

แยกไปเรื่อยๆ ก็รูส้กึไม่ไดค้วำม ตอ้งตัง้ภำพใหจ้ติเกดิควำมก ำหนัดยนิดขีึน้มำก่อน 

แลว้กค็น้ส่วนทีจ่ติตดิมำกทีสุ่ดมำทัง้แยก ทัง้ระเบดิ ทัง้ท ำลำยลงสูส่ภำวะตำมเป็นจรงิ 

เพื่อสอนใจทีปี่นเกลยีวกบัหลกัควำมจรงิ ใจจำกก ำหนดักส็งบ แต่ก ำหนดภำพทีน่่ำยนิด ี

ใจกย็นิด ีก ำหนดอสภุะ มนักล็ง จะว่ำผดิทีภ่ำพกไ็ม่ใช ่แต่ผดิทีค่นดูภำพต่ำงหำก แตผ่ม

ไม่รูจ้ะท ำอย่ำงไรใหใ้จดวงนี้มนัยอมรบัสภำวธรรมจรงิๆ ไม่หลงกบัภำพสุภะ อสุภะ 

เพรำะเรำกรู็้อยู่ว่ำสิง่เหล่ำนี้เป็นสิง่หนึ่งต่ำงหำก แต่ใจมนัไม่ลงไปกบัควำมเขำ้ใจนี้สิ

ครบั มนัรวดเรว็มำก เกลำ้กระผมขอสอบถำมว่ำควรท ำอย่ำงใดต่อไป 

ตอบ : นี่เขำถำมว่ำท ำอย่ำงไรต่อไปนะ ค ำถำม ค ำถำมเวลำเขำปฏบิตัขิึน้มำ ว่ำเขำ

ปฏบิตัไิป ตัง้ใจปฏบิตัแิลว้ ศกึษำเอำจำกหนังสอืปฏปิทำพระธุดงคกรรมฐำน 

นี่เวลำเขำตัง้ใจปฏบิตั ิเขำตัง้ใจของเขำ ถ้ำมนัเป็นจรงิมนัเป็นจรงิอย่ำงนี้ มนั

เป็นจรงินะ มนัเป็นจรงิทีว่่ำ เวลำเขำพจิำรณำไปแล้วจติเขำวูบลง มนัมคีวำมมัน่ใจ มี

ควำมสุข มคีวำมพอใจ แลว้นึกถงึคุณ นึกถงึคนใส่บำตร นึกถงึคุณคนใส่บำตร นึกถงึ

คุณพ่อแม ่ครูอำจำรย ์นึกถงึคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์นึกถงึคุณเขำไปหมด

เลยถ้ำใจมนัด ี ถ้ำใจมนัดขีึน้มำมนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์ มนัเป็นควำมจรงิ 

แลว้เป็นควำมจรงิ ควำมจรงิคอืปัจจตัตงั จติมนัสมัผสั จติมนัรูข้องมนัเอง ตอ้งมใีคร

มำบอก 

ตอ้งมใีครมำบอกใช่ไหม อย่ำงเรำนี่อยำกใหค้นนี้เป็นคนด ี ทัง้บงัคบั ทัง้ขู่

เขญ็ มนัไม่ดสีกัท ีจตินี้ เวลำเรำศกึษำ เรำก ำรำบปรำบปรำมมนั จะเอำอะไรมำข่มขู่มนั 

เวลำไปเทีย่วป่ำชำ้ ไปเที่ยวป่ำชำ้ ไปดูซำกศพ กจ็ะขู่มนัน่ีแหละ จะขู่ไม่ใหม้นัดิ้นไง พอ

เขำ้ไปใหม่ๆ ไปเหน็ทแีรกมนักต็กใจ มนักก็ลวัน่ะ พอไปเทีย่ว ๒ เที่ยว ๓ มนัรูท้นั

แลว้ โอ๋ย! มนักแ็ค่ซำกศพ โอ๋ย! สบำยมำก นอนกบัศพมนัยงันอนไดเ้ลย เหน็ไหม 

เวลำขู่มนัก็ขู่มนัเพื่อใหก้ลวัไง 
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แต่ทนีี้เวลำเรำปฏบิตัขิองเรำ ถ้ำจติมนัเป็นไปตำมอย่ำงทีเ่ขยีนมำ นี่มนั

มหศัจรรย ์ ควำมมหศัจรรยม์นัเป็นควำมจรงิ เป็นควำมจรงิ ควำมจรงิมนัเกดิขึน้ 

มหศัจรรยม์ำก แลว้กเิลสมนักบ็งัเงำใช่ไหม อยำกไดอ้ยำกเป็นอย่ำงนี้ อยำกไดอ้ยำก

เป็นอย่ำงนี้ แลว้มนักไ็ม่เป็น ถ้ำมนัไม่เป็นนะ เวลำปฏบิตัไิป เหมอืนมนัจะด ี เหมอืน

มนัจะด ีแลว้มนัดจีรงิๆ ด้วย 

เพรำะโดยธรรมชำต ิ โดยกำรปฏบิตัขิองเรำ ถำ้เรำไม่สมัผสัสิง่ใดเลย เรำมแีต่

ศรทัธำมแีต่ควำมเชื่อไง มแีต่ควำมเชื่อ ครูบำอำจำรยท์่ำนยนืยนั มแีต่ควำมเชื่อในพระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์มแีต่ควำมเชื่อ ควำมเชื่อเพรำะสงัคมของเรำยอมรบันับถอืกนั

มำ เรำมคีวำมเชื่อ มคีวำมมัน่ใจ มคีวำมมัน่คงว่ำจะท ำ แต่มนัไม่ไดส้มัผสัไง จติมนัไม่รู้

จรงิไง จติไม่รูจ้รงิมนัก็เร่ร่อน เร่ร่อน แต่เวลำปฏบิตัไิป เหมอืนมนัจะด ีนี่เหมอืนมนัจะ

ด ี

ปฏบิตันิะ พจิำรณำแลว้ ก ำหนดพุทโธๆ แล้ว หรอืใชต้จปัญจกกรรมฐำน 

พจิำรณำอำกำร ๓๒ มนัลงได ้๓ หน ควำมลงได ้๓ หนมนัฝังใจมำก มนัลงได ้๓ หน 

เวลำมนัลง เห็นไหม ถ้ำเรำเองไม่ไดส้มัผสั เรำจะเอำอะไรมำพูด แต่ทีเ่วลำสมัผสั มำนัง่

ไปรอบที ่๑ เวลำนัง่ไปประมำณ ๒ ชัว่โมง พจิำรณำแยกไปแลว้ แยกกำย แยกเวทนำ แยก

จติ มนัแยกกำย แยกเวทนำ แยกจติ แยกของมนัไป ถ้ำแยกของมนัไป เวลำมนัจะลง 

วงเลบ็เขำบอกเลย “มนัรูส้กึว่ำมนัหมุน แลว้มนัดูด” 

มนัดูดกม็นัมคีวำมรูส้กึไง สมัปยุตเขำ้ไป วปิปยุตคลำยออกมำ เวลำสมัปยุตเขำ้

ไป จติมนัสมัผสักบัอะไร เวลำเรำปฏบิตั ิเรำรู้เหน็อย่ำงนี้ แต่เวลำเรำคดิ เรำไม่รูไ้ง สำมญั

ส ำนึกของปุถุชนเขำคดิ เขำคดิกนัแบบนี้ มนัเสวยอำรมณ์ไง 

ถ้ำมนัไม่เสวย มนัจะคดิไดอ้ย่ำงไร อำรมณ์ควำมรูส้กึนี้มนัมำจำกไหน เวลำ

จติสงบแลว้มนัแยกออก เวลำแยกออกไปแลว้ จติสงบแลว้แยกออก จติเหน็อำกำรของ

จติ จติเหน็ว่ำมนัจะคดิอย่ำงไร มนัจะจบัของมนั วปัิสสนำมนัเกิดตรงนี้ไง ถ้ำมนัเกดิตรง

นี้ จติมนัเป็น ถ้ำจติมนัเป็น 
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ถ้ำจติมนัไม่เป็นนะ จติมนัยงัไม่เป็น แลว้เวลำปฏบิตัไิป เริม่ตน้เป็นแบบนี้ เป็น

อย่ำงนี้เพรำะมนัสงบตวัเขำ้มำ เหมอืนโคช้ฟุตบอลเลย โคช้ฟุตบอลเขำอ่ำนเกมทะลุ เขำเป็น

คนวำงแผนเลย แลว้เขำไปฝึกนักเตะ ไปฝึกผูเ้ล่นใหเ้ล่นตำมโคช้ทีจ่ะสัง่ใหเ้ล่นตำมนัน้ โคช้

เขำรู ้ โคช้เขำช ำนำญ เขำสัง่ใหผู้เ้ล่นตอ้งเล่นตำมนัน้ ไม่เล่นตำมนัน้ เปลีย่นตวัออก 

เปลีย่นตวัออกเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลำจติ เวลำเรำฝึกหดัใหม ่โคช้คอืองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธ

เจำ้ เป็นผูท้ีช่ ่ำชอง เป็นผูรู้ว้ำระจติ เป็นผูท้ีป่ฏบิตัมิำ เป็นผูเ้ขำ้ใจ เขำ้ใจสจัจะควำมจรงิ 

ไอเ้รำผูเ้ล่นใหม่ไง เดก็ฝึกใหม่ เดก็ฝึกใหม่พยำยำมจะท ำใหไ้ด ้ทนีี้พอท ำใหไ้ด ้เรำรบั

บอลได ้ เรำส่งบอลได ้ เรำกเ็ก่งแลว้ แหม! เก่งมำก นี่ไง เหมอืนจะด ี เหมอืนจะดไีง 

เหมอืนจะดมีนัจะเป็นอย่ำงนี้ มนัจะเป็นควำมดขีองมนั 

แต่ถ้ำท ำไปแลว้ สิง่ทีม่นัเป็นไปแลว้มนัเป็นผลบุญ อ ำนำจวำสนำของเรำ จติ

มนัยงัไม่มสีิง่ใดมำเป็นเครื่องล่อ มนัท ำของมนัไปโดยสจัจะ ถ้ำมนัถูก มนัสมดุล มนัก็

เป็นของมนัจรงิ ทนีี้เป็นของมนัจรงิ พอมนัรบัรูแ้ลว้ พอรบัรูแ้ลว้มนัอยำกไดอ้ยำกเป็น พอ

อยำกไดอ้ยำกเป็น มนัจะเป็นอย่ำงนี้อกีเมื่อไหร่ มนัจะเป็นอย่ำงนี้อกีไหม รอบที ่ ๑ 

รอบที ่ ๒ รอบที ่ ๓ มนัเป็นของมนั มนัมหศัจรรย์ แลว้ทนีี้เรำจะท ำต่อไปไง ค ำว่ำ 

“เหมอืนจะด”ี เหมอืนจะด ีมนัจะเป็นคุณงำมควำมดขีองเรำแล้ว 

แต่ถ้ำเรำจะท ำใหม้นัจรงิล่ะ ถ้ำท ำใหม้นัจรงินะ มนัตอ้งกลบัไปท ำควำมสงบ

นัน่แหละ กลบัไปท ำควำมสงบ 

แต่เขำบอกว่ำเขำท ำไม่ได ้ เขำท ำไม่ไดเ้พรำะอะไร เขำท ำไม่ไดเ้พรำะท ำไป

แลว้มนัไม่ลง พอไม่ลงแลว้เขำตอ้งตัง้เป็นสิง่ทีดู่ดดื่ม เขำบอกว่ำเขำจะละกำมอย่ำงไร 

สิง่ทีว่่ำเขำบอกว่ำเขำตอ้งตัง้ขึ้นมำ ตัง้ขึน้มำใหเ้ป็นสญัญำ หรอืว่ำเป็นสญัญำ

กแ็ลว้แต ่เป็นกำรพจิำรณำแยกแยะทีว่่ำใหม้นัเป็นกำม เป็นควำมถูกใจ ใหเ้ป็นควำมถูก

ใจ 
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เพรำะควำมถูกใจ ใจมนัรบัรูใ้ช่ไหม เพรำะควำมถูกใจไง เอำภำพอะไรกไ็ดใ้ห้

มนัถูกใจ ถูกใจนี่เขำบอกว่ำใหม้นัถูกใจ ถูกใจแล้วพจิำรณำตำมนัน้ พอถูกใจแล้ว

พจิำรณำแลว้มนัถงึจะไดผ้ลทีเ่รำปฏบิตัมิำ 

ฉะนัน้ เวลำคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัไิปถำมหลวงตำว่ำกำรปฏบิตัมิำนี้ถูกไหม 

ถูก 

แลว้ท ำอย่ำงไรต่อ 

กซ็ า้ กซ็ า้ กซ็ า้ 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ทีเ่รำท ำมำมนัรวมได ้๓ รอบ ปฏบิตัมิำมนัลงไดแ้ปลกๆ ถงึ 

๓ หน ถ้ำลงไดแ้ปลกๆ ถงึ ๓ หนแลว้ แลว้ผมจะท ำอย่ำงไรต่อไป 

ถ้ำท ำอย่ำงไรต่อไป มนัก็กลบัมำนี่ไง กลบัมำทีพุ่ทโธ กลบัมำทีพุ่ทโธ กลบัมำ

ทีว่่ำ ถ้ำเรำพุทโธไม่ได้ อย่ำงทีว่่ำเรำใชปั้ญญำ พุทโธ พุทโธใหจ้ติสงบก่อน ใหจ้ติสงบ 

จติมกี ำลงัขึน้มำ แลว้มนัถงึจะมำพจิำรณำอย่ำงที่ว่ำนี่ กำรพจิำรณำ จติของเรำมนัมี

ก ำลงั พอมนัพุทโธไปสกัพกัหนึ่งแลว้มนัพจิำรณำอำกำร ๓๒ มนักพ็จิำรณำเหมอืนกนั 

ถ้ำพจิำรณำของเรำนะ ถ้ำกำรพจิำรณำของเรำ ถ้ำใชปั้ญญำอบรมสมำธ ิ กำรพจิำรณำ

อย่ำงนี้พจิำรณำเพื่อใหม้นัสงบ พจิำรณำเพื่อใหม้นัปล่อย 

กำรพจิำรณำเพื่อใหป้ล่อย เริม่ตน้มนัตอ้งมสีมถะ ฐำนทีต่ ัง้แห่งกำรงำน พระ

กรรมฐำนๆ ฐำนทีต่ ัง้แห่งกำรงำน เรำใชพุ้ทโธกไ็ด ้ ใชปั้ญญำอบรมสมำธกิไ็ดเ้พื่อให้

จติมนัสงบเขำ้มำ ถ้ำจติสงบเขำ้มำนี่คอืจติจรงิ 

อย่ำงเรำ เรำเป็นผูป้ฏบิตัใิหม่ มำถงึเรำกพ็จิำรณำอำกำร ๓๒ เลย พจิำรณำ

อำกำร ๓๒ เลย มนักเ็ป็นปัญญำอบรมสมำธ ิ เพรำะอะไร เพรำะจติเรำเป็นปุถุชน จติเรำ

มนัยงัครอบง ำไว้ดว้ยสมุทยั จติของเรำยงัเป็นตวัตนของเรำ ถงึบอกนี่เป็นโลกยีปัญญำ ถ้ำ

โลกยีปัญญำ พจิำรณำแลว้มนัปล่อยมำมนักเ็ป็นสมถะ มนัปล่อยมำมนักเ็ป็นสมถะ มนั

เป็นสมำธ ิถ้ำปล่อยเป็นสมำธ ิ

ทนีี้ถ้ำโดยวุฒภิำวะของเรำว่ำ เรำพจิำรณำแลว้ เพรำะเรำไดอ่้ำนหนังสอืพระ

ธุดงคกรรมฐำนมำแลว้ ใหพ้จิำรณำกำย ใหพ้จิำรณำแยกแยะ แลว้พอมนัเป็นจรงิ เขำ
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บอกว่ำ เวทนำเป็นส่วนหนึ่ง สิง่นี้ร่ำงกำยเป็นส่วนหนึ่ง เวทนำเป็นส่วนหนึ่ง สภำวะ

จติเป็นส่วนหนึ่ง 

ค ำว่ำ “เป็นส่วนหนึ่งๆ” มนัเป็นผลทีว่่ำหลวงตำท่ำนปฏบิตัแิลว้ เวลำมนัแยก

ออกไปตำมควำมเป็นจรงิ มนัปล่อย อนันัน้เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งเพรำะอะไร เพรำะ

จติมนัสงบแลว้มนัเหน็ตำมควำมเป็นจรงิ มนักเ็ป็นส่วนอย่ำงนัน้ 

แต่ของเรำ เพรำะว่ำควำมรูส้กึ เรำกว่็ำมนัเป็นเวทนำ เหน็ไหม ควำมรบัรูเ้ป็นรูป 

เรำกว่็ำกำย ถ้ำสภำวะจติทีร่บัรู ้เรำกว่็ำเป็นส่วนหนึ่ง 

ค ำว่ำ “ส่วนหนึ่ง” ส่วนหนึ่งของผูใ้หญ่ ส่วนหนึ่งของผูป้ฏบิตัแิลว้เป็นส่วน

หนึ่ง แต่ของเรำมนัยงัคลุกเคลำ้กนั แต่เรำแยกเป็นกองออกไปเอง มนัเป็นเรื่องโลกไง 

เรื่องโลก 

เรำจะบอกว่ำ กำรปฏบิตันิะ ถ้ำปฏบิตั ิ ถ้ำมนัเป็นสมำธ ิ มนักพ็จิำรณำแยก

เหมอืนกนั แยกเหมอืนกนั แต่เวลำลง มนัลงเป็นสมำธ ิมนัลงเป็นสมำธ ิเป็นสมถะ สมถะ

ท ำบ่อยครัง้เขำ้จนมคีวำมช ำนำญ ถ้ำมคีวำมช ำนำญแลว้เขำเรยีกว่ำจติตัง้มัน่ จติมี

ก ำลงัแลว้ จติแท ้ จติจรงิ พอจติจรงิ จติจรงิ จติไปพจิำรณำสตปัิฏฐำน ๔ มนักเ็ป็น

วปัิสสนำ มนักเ็ป็นวปัิสสนำจรงิ 

แต่ถ้ำจติปลอม จติปลอมหมำยควำมว่ำ จติปลอม จติเรำไม่เป็นสมำธ ิถ้ำเป็น

สมำธกิส็มำธปิุถชุน คอืสมำธขิองมนุษย ์มนุษยท์ุกคนมสีมำธอิยู่ ถ้ำไม่มสีมำธกิค็อืคนบำ้ 

ถ้ำมสีมำธอิยู่ สมำธอิย่ำงนี้เป็นสมำธเิพื่อท ำงำน ท ำหน้ำทีก่ำรงำน เรำกม็สีมำธใิช่

ไหม ท ำงำน เรำกต็อ้งมสีมำธเิหมอืนกนั สมำธอิย่ำงนี้เป็นสมำธขิองปุถุชน เหน็ไหม 

เวลำครูบำอำจำรยท์่ำนปฏบิตัิ ปุถชน กลัยำณปุถชุน ถ้ำกลัยำณปุถุชนท ำ

ควำมสงบบ่อยครัง้เขำ้ๆ บ่อยครัง้เขำ้จนเหน็รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมำร เป็น

พวงดอกไมแ้ห่งมำร นี่กลัยำณปุถุชน ท ำสมำธไิดช้ ำนำญ ท ำสมำธไิดช้ ำนำญคอืว่ำเป็น

กลัยำณปุถุชน ถ้ำเหน็กำย เหน็เวทนำ เหน็จติ เหน็ธรรม มนัจะเป็นวปัิสสนำ เพรำะ

อะไร เพรำะเป็นกลัยำณปุถุชน 
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ถ้ำเป็นปุถุชนคนหนำ ปุถุชนคนหนำมนัมสีมุทยัเขำ้มำเจอืปนอยู่แลว้ เวลำเรำ

คดิสิง่ใด เรำพจิำรณำเหน็ว่ำ กำยเป็นส่วนหนึ่ง เวทนำเป็นส่วนหนึ่ง จติเป็นส่วนหนึ่ง 

แต่เป็นควำมเหน็ของเรำ เป็นควำมเหน็ของเรำ มนัยงัไม่มคี่ำจรงิตำมควำมเหน็ของผู้

ทีใ่ชว้ปัิสสนำไปอกีขัน้ตอนหนึ่ง 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่รำรูเ้รำเห็นมนัเป็นตำมหนังสอืปฏปิทำธุดงคกรรมฐำน ใช่ เพรำะว่ำมนั

เป็นตวัอกัษร อยู่ทีเ่รำตคีวำม มนัเหมอืนกบัพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก ใครอ่ำน

พระไตรปิฎกนี่พุทธพจน์ เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้เทศนำว่ำกำรไว ้ พระ

อำนนท์จ ำไว ้แลว้พระสงฆ ์๕๐๐ องค ์พระอรหนัต์ ๕๐๐ องคเ์ป็นผูส้งัคำยนำมำ มำ ๒๐๐ 

กว่ำปีแลว้ถงึมำจดจำรกึกนัมำ 

นี่มนัเป็นพุทธพจน์ๆ กพ็ุทธพจน์นี่ แต่ใครตคีวำมล่ะ ตคีวำมของปุถุชน 

ตคีวำมของกลัยำณปุถุชน ตคีวำมของผูเ้ดนิโสดำปัตตมิรรค ตคีวำมตำมควำมเหน็

ของผูท้ีไ่ดโ้สดำปัตตผิล ตคีวำมตำมพระอรหนัต์ทีรู่จ้รงิ โอ๋ย! มนัละเอยีดลกึซึ้งแตกต่ำง

กนัเยอะ ฉะนัน้ วำงไว้ 

เรำจะบอกว่ำ ทีท่ ำมำนี่มนัไม่ผดิ เหมอืนจะด ีมนัดจีรงิๆ นัน่แหละ เหมอืนจะ

ด ี เหมอืนจะด ี ถ้ำดแีลว้มนัตอ้งดขีึน้ต่อเน่ืองไป เหมอืนจะด ี เรำเขำ้มำ เขำ้มำปฏบิตัิ

แลว้จติเรำรวมถงึ ๓ หน จติเรำปล่อยวำงถงึ ๓ หน ถ้ำปล่อยวำงแลว้ ถ้ำปล่อยวำง

แลว้ เรำไดร้สของธรรมแลว้ แล้วในกำรปฏบิตัเิขำบอกว่ำเขำปฏบิตัิ ว่ำเขำเขำ้ใจไง 

เขำ้ใจว่ำ เขำจะละกำมอย่ำงไร ค ำว่ำ “ละกำม” เพรำะว่ำเขำต้องใชค้วำมดูดดื่ม ใช้

ควำมดูดดื่มของใจ พจิำรณำแลว้มนัถงึปล่อยวำง ฉะนัน้ ปล่อยวำงแลว้เขำถงึบอกว่ำ สิง่

นี้มนัเป็นอะไรนะ เวลำเขำก ำหนดนะ ก ำหนดว่ำเขำตดิสญัญำของตวัเองลว้นๆ ที่

พจิำรณำแยกแยะไป รูส้กึว่ำไม่ได้ควำม ตอ้งตัง้ภำพใหจ้ติเกดิควำมก ำหนัดยนิดขีึน้มำ

ก่อน แลว้ก็คน้ส่วนทีจ่ติตดิมำกทีสุ่ดมำใหแ้ยกแยะ ทัง้ระเบดิ ทัง้ท ำลำย 

ทัง้ระเบดิ ทัง้ท ำลำย มนัเป็นจนิตนำกำรทัง้หมด ทัง้ระเบดิ ทัง้ท ำลำย แต่ถ้ำ

เวลำจติสงบแลว้ เวลำมนัท ำลำย เอำระเบดิที่ไหนไปท ำลำย 



เหมือนจะดี ๘ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

เวลำเรำร ำพงึ คนทีพ่จิำรณำจติสงบแลว้เหน็กำย เวลำร ำพงึใหม้นัเป็นไป

ตำมนัน้ ร ำพงึ ร ำพงึคอือะไร ร ำพงึคอืควำมคดิในสมำธ ิ สมำธมินัมคีวำมคดิอนั

ละเอยีดได ้เพรำะควำมคดิอนัละเอียดนัน้น่ะมนัถงึจะเป็นปัญญำขึน้มำ 

พอจิตมนัสงบแล้วร าพึง ร าพึงให้กายน้ีย่อยสลายไป ให้มนัท าลายไป

ต่อหน้าเรา น่ีมนัร าพึงขึ้นมาได้ ถ้าร าพึงขึ้นมาได้ มรรคมนักเ็ดินได้ ถ้ามรรค

เดินได้มนักเ็ป็นปัญญา อนันัน้เป็นข้อเท็จจริงนะ เป็นอริยสจั เป็นมรรค 

แต่ถ้ำบอกว่ำ เรำทัง้ระเบดิเลย ทัง้ท ำลำยไปเลย ไอ้นี่มนัเป็นเรื่องโลก เพรำะ

เรำจนิตนำกำรไดจ้ำกโลกใช่ไหม ภูเขำทัง้ภูเขำ เขำจะท ำลำย เขำระเบดิทิ้ง เขำเจำะ

อุโมงคท์ ำรถไฟควำมเรว็สูงผ่ำนอุโมงคน์ัน้ไป เขำมสีว่ำนเจำะ เขำท ำไดท้ัง้นัน้น่ะ นีเ่ป็น

เทคโนโลยทีำงโลก แลว้เรำเหน็มำ เรำเหน็มำ จติใจของเรำมนัเป็นรูป มนัเป็นสิง่ทีม่นั

เกำะเกี่ยวกนั เรำกจ็ะระเบดิทิ้งเหมอืนกนั 

ระเบดิทิ้งมนัไม่ใช่ปัญญำ กำรท ำลำยมนัมำแยกแยะ มนัเป็นไตรลกัษณ์ ไตร

ลกัษณ์คอืแปรสภำพ แปรสภำพต่อหน้ำใหจ้ติใจไดรู้ไ้ดเ้หน็ ใหจ้ติใจนี้มนัส ำรอกมนัคำย 

อนัน้ีเป็นวปัิสสนำ 

แต่ขณะทีเ่ขำถำมว่ำ เขำระเบดิ เขำท ำลำยใหส้ภำวะนัน้ตำมเป็นจรงิ แลว้

จติใจมนัปีนเกลยีวต่อกนั จะใหม้นัยอมรบัต่อกนั 

กำรยอมรบั เหน็ไหม กำรยอมรบัคอืเอำขยะซุกเขำ้ใตพ้รม เอำขอ้เทจ็จรงิซุก

ใตพ้รม แต่ในกำรวปัิสสนำตอ้งตแีผ่ทัง้หมด ทีไ่หนมหีลบืมทีีซ่่อนของกเิลส ตอ้งขุดคุ้ย

คน้ควำ้ นี่ไง ควำมสะอำด ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ ควำมสะอำดบรสิุทธิข์องธรรมะที่ ๑๐๐ 

เปอร์เซน็ต์ มนัจะไม่มจีุดมตี่อม ไม่มสีิง่ใดสงสยัคำใจเลย ถ้ำมนัมสีิง่ใดคำใจ กเิลสมนั

อยู่ตรงนัน้น่ะ ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ำเรำจะท ำ เรำถงึจะต้องท ำควำมสงบของใจเขำ้มำ ถ้ำใจ

สงบแลว้ ถ้ำจบัสิง่นี้ 

แต่ค ำถำม ค ำถำมทีบ่อกเขำท ำอย่ำงนี้ เพรำะเขำบอกว่ำตอ้งใหใ้จมนัดูดดื่ม 

พจิำรณำเป็นกำมรำคะใหจ้ติใจมนัดูดดื่มแล้วพจิำรณำของมนัไปใหม้นัปล่อยวำง ถ้ำ

ปล่อยวำงกเ็ป็นปัญญำอบรมสมำธิ 
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๑. เป็นปัญญำอบรมสมำธ ิ

๒. ถ้ำท ำไม่ได ้ วำงไว้ทัง้หมด เพรำะก ำลงัเรำไม่พอใช่ไหม เรำไปจบัตอ้งสิง่

ใด เรำกย็ิง่สงสยัมำกขึน้ แต่ถ้ำเรำวำงหมดเลย แลว้กลบัมำพุทโธ พุทโธเป็นค ำบรกิรรม 

มนัชดัเจนไง มนัก ำปั้นทบุดนิเลย พุทโธๆๆ ไม่ตอ้งมำแยกมำแยะ 

ถ้ำมนัเป็นปัญญำอบรมสมำธิ มนัต้องแยกมนัแยะ มนัใช้แยกแยะ มนัแยกแยะดว้ย

เหตุดว้ยผล มนัปล่อย แต่ถ้ำเรำแยกแยะ มนัแยกแยะมนักไ็ม่ได ้ ท ำอะไรกไ็ม่ได ้ แลว้

เรำจบัตน้ชนปลำยไม่ได.้..วำง วำง กลบัไปพุทโธ วำงเลย วำงตรงนี้แลว้กลบัไปพุทโธ 

ใหพุ้ทโธมกี ำลงัขึน้มำ พุทโธมกี ำลงัขึน้มำ เดีย๋วกลบัมำใชปั้ญญำ กลบัมำใชปั้ญญำมนัก็

จะท ำได ้ เพรำะมนัมกี ำลงัจำกพุทโธมำเสรมิ แล้วถ้ำพจิำรณำไปได้ พจิำรณำไปไดม้นัก็

เป็นปัญญำอบรมสมำธิ 

แลว้ถ้ำจติสงบแลว้ จติสงบแลว้ใหฝึ้กหดัในกำรรกัษำควำมสงบ คอืว่ำจะ

เขำ้สมำธอิย่ำงไร เวลำมนัคลำยตวัออกมำแลว้รบัรูอ้ย่ำงไร ต่อไปกต็อ้งเขำ้ท ำสมำธอิกี 

นี่ใหม้คีวำมช ำนำญ ช ำนำญจนจติมนัมกี ำลงั ถ้ำมกี ำลงัขึน้มำแลว้ 

เพรำะเขำถำมว่ำ “เกลำ้กระผมจะสอบถำมว่ำควรจะท ำอย่ำงไรต่อไปจงึจะ

สำมำรถผ่ำนจุดนี้ไปได”้ 

ถ้ำผ่ำนจุดนี้ไปได ้กเ็หมอืนเรำภำวนำไปแลว้มนัตดิ เวลำพุทโธๆ ไปแลว้ พุท

โธไปขำ้งหน้ำกไ็ม่ได ้ ถอยหลงักไ็ม่ได ้ แลว้พุทโธๆ ไป สตมินักไ็มพ่อนะ มนักแ็บบ

กอ้นหนิน่ะ เหมอืนจะรู ้ เหมอืนกบัจะรู ้ แต่ถ้ำจะรูก้็เหมอืนกบัไม่รบัรู้ แลว้ท ำอย่ำงไรก็

ไปไม่ได้ 

ถ้ำไปไม่ได ้ ถ้ำมคีรูบำอำจำรยน์ะ ท่ำนใหเ้ขม้ขน้แลว้ ใหก้ลบัมำทบทวนศลี

ของเรำ ศลีคอืควำมด ำรงชวีติของเรำ ทบทวนว่ำเรำมอีะไรผดิพลำดไหม ถ้ำเรำไม่มี

อะไรผดิพลำดนะ อนัน้ีวำงใจได้ ถ้ำวำงใจไดแ้ลว้ เรำเผชญิหน้ำกบัมนัใช่ไหม เรำจะ

เผชญิหน้ำกบัมนั 

หลวงตำท่ำนบอกว่ำจะสูเ้สอืกบัมอืเปล่ำ เวลำจะเขำ้ไปสูเ้สอื เสอืมนัมเีขี้ยวมี

เลบ็ มนักดัเรำ เรำตำย แล้วเรำมอีะไรไปสูม้นั เรำมอีะไรไปสูม้นั 
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ถ้ำเรำจะมอีะไรไปสูม้นั เรำตอ้งมกี ำลงัใช่ไหม เรำมกี ำลงั นี่เริม่แลว้ เริม่ว่ำ

จะตอ้งตัง้สต ิจะตอ้งอดนอน 

ค ำว่ำ “อดนอนผ่อนอำหำร” ท ำไมตอ้งอดนอน อดนอนผ่อนอำหำรมนัจะมี

ก ำลงัไดอ้ย่ำงไร คนจะมกี ำลงัต้องกนิมำกๆ ส ิ ตอ้งฟิตตวัดีๆ  สมินัถงึจะมกี ำลงั แลว้

ถ้ำไปอดนอนผ่อนอำหำรมนัจะมกี ำลงัตรงไหนล่ะ 

อดนอนนะ คนหวินอน คนอดนอน อดนอนเพื่อใหม้นัสดชื่น อดนอนวนัสองวนั

แรกนี ่ โอโ้ฮ! ง่วงนอนน่ำดูเลย แต่ถ้ำเรำผ่ำนตรงนี้ไปได ้ ถอืเนสชัชกิ ถ้ำจติมนัสูไ้ด ้

เหน็ไหม 

ถ้ำผ่อนอำหำร ผ่อนอำหำรเพรำะอะไร ผ่อนอำหำรเพรำะก ำลงัมนัเกดิจำกจติ 

ทนีี้เวลำเรำไม่ผ่อนอำหำร ธำตุขนัธ์ ก ำลงัของธำต ุพลงังำน ไขมนัต่ำงๆ มนัมพีลงังำน 

มนักดทบั เวลำเรำอดอำหำรไปๆ อดอำหำรหลำยวนัเขำ้ มนัจะดงึพลงังำนสะสมน้ี

ออกมำใช้ 

แต่เดมิของคนไขมนัเตม็ตวัเลย คนอดอำหำรนะ คนจะแกร่งมำก มนัจะเหมอืนกบั

หนังหุม้กระดูกเลย ไขมนัมนัจะดงึมำใชห้มดเลย พอไขมนัดงึมำใชน้ะ พออดอำหำรไป 

มนัเหมอืนกบัคนป่วย ใครเคยไม่สบำยแลว้เคยหำยป่วย พอคนหำยป่วย เขำจะตอ้ง

บ ำรุงใช่ไหม ใหร่้ำงกำยแขง็แรง คนป่วยมนัตวัเบำ คนป่วยมนัไม่มกี ำลงั เพรำะอะไร 

เพรำะว่ำร่ำงกำยมนัไม่มพีลงัสะสมเลย นี่อดอำหำรเพรำะเหตุนี้ อดอำหำรเพรำะว่ำ

ไม่ใหส้ิง่นี้ จตินี้มนัไวมำก แลว้ถ้ำมพีลงังำนใดมกี ำลงักดทบัไว ้ จติมนัท ำงำนไมส่ะดวก

ของมนั ถ้ำเรำอดนอนผ่อนอำหำร ค ำว่ำ “อดนอนผ่อนอำหำร” ถ้ำสิง่นี้มนัไม่มำรบกวน 

ตอนนี้มนักเ็ป็นเรื่องของจติลว้นๆ แลว้ จติลว้นๆ แล้ว 

ถ้ำจติลว้นๆ เรำพุทโธ สูก้บัมนัดว้ยพุทโธๆ เพรำะอะไร เพรำะมนัไปไม่ไดน้ี่ 

จะเดนิหน้ำก็ไม่ได ้ จะถอยหลงักไ็ม่ได ้ แล้วจะว่ำรูก้็ไม่รู ้ ไอว่้ำไม่รู ้ มนักภ็ำวนำอยู่นะ 

“เออ! ฉันกภ็ำวนำนะ แล้วฉันจะไปไหนล่ะ” นี่มนัเป็นอย่ำงนี้ 

ฉะนัน้ กำรอดนอนผ่อนอำหำร แลว้ตัง้สตไิว ้ไม่ใช่อดนอนผ่อนอำหำรแบบคน

เซ่อนะ ถ้ำอดนอนผ่อนอำหำรกแ็อฟรกิำไม่มจีะกนิ ตำยหมดเลย นัน่เขำไม่ไดภ้ำวนำ ไอ้
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คนทีไ่ม่ไดภ้ำวนำอดนอนผ่อนอำหำรนัน่เป็นโทษของเขำ คนทีไ่ม่ภำวนำตอ้งกนิต้องอยู่ 

เพรำะคนเรำเกดิมำตอ้งมอีำหำร ร่ำงกำยต้องกำรอำหำร แลว้กนิอยู่เพื่อด ำรงชวีติ 

แต่ของเรำ เรำตอ้งกำรจติ เรำตอ้งกำรจติ กำรอดนอนผ่อนอำหำรเป็นอุบำย 

เป็นอุบำยผ่อนคลำย ผ่อนคลำยใหก้เิลสมนัไมเ่อำของทีม่อียู่ในเรำมำเป็นประโยชน์กบัมนั 

แลว้เอำมำครอบง ำจติใจของเรำ 

อะไรทีก่เิลสมนัใช ้เหน็ไหม อย่ำงเช่นพลงังำนตำ่งๆ ทีเ่หลอืใช ้กเิลสมนัยิม้เลย 

มนัไม่ตอ้งท ำอะไร มนัเอำเทำ้เขี่ย เขีย่ใหม้นักดทบั เรำก ็เอ๊อะ! ไปไม่รอดแลว้ พทุโธก็

ไม่ได ้อะไรกไ็ม่ได ้ไม่ไดส้กัอย่ำงเลย 

เรำกม็สีตสิมัปชญัญะ อดนอนผ่อนอำหำรไม่ใหส้ิง่นี้ใหก้เิลสมนัเอำเทำ้เขีย่มำ

กดทบัเรำ ถ้ำมนัไม่ม ีมนัไม่มอียู่ในตวัเรำ มนักไ็ม่ม ีอย่ำงเช่นเรำบอกว่ำ นู่นกไ็ม่ด ีนี่

กไ็ม่ด ีเรำไปดูมำ สญัญำ สญัญำอยู่กบัเรำ แต่เรำเห็นภำพนัน้มำ แลว้เรำเกบ็ขอ้มูลไว้

ในใจเรำ เวลำไม่พอใจมนักเ็อำขึน้มำใช ้ไอนู่้นเขำว่ำเรำ ไอน้ี่เขำว่ำเรำ 

ใครว่า เขากอ็ยู่ข้างนอก เราไปรบัรู้มาแล้วเรากเ็ป็นสญัญาคือเกบ็ข้อมูล

ไว้ไง แล้วพอวนัดีคืนดี พอสติมนัอ่อน มนักเ็อาข้อมูลน้ีไปคุ้ยมนัขึ้นมา ไปคุ้ย

ขึ้นมา มนักก็ดหวัใจเรา ของมนัมีอยู่มนัถึงเอามาใช้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ร่ำงกำยมนัอยู่กบัเรำเลย พลงังำนมนัอยู่กบัเรำเลย แลว้กเิลสมนัยิม้

เลย เพรำะของมนัอยู่กบัเรำ มนัเอำมำใชไ้ดต้ลอดเวลำ แลว้มนักก็ดทบั เหน็ไหม ถ้ำเรำ

อดนอนผ่อนอำหำร สิง่นี้มนัไม่ม ีเรำตแีผ่ เรำพยำยำมกระจำยมนัออก มนัไม่ม ีพอมนั

ไม่ม ีกเิลสมนัจะเอำอะไรมำใช ้พอกิเลสไม่เอำมำใชน้ะ เวลำอดนอนผ่อนอำหำร ทอ้งจะ

รอ้งจ๊อกๆ ตวันี่เบำ หวิมำก หวินี้เพื่อจะต่อสูก้บัมนั นี้คอือำวุธไง สูเ้สอืกบัมอืเปล่ำไง เอำ

มอืเปล่ำๆ ไปสูก้บัเสอืไง 

แลว้นี่บอกเป็นอำวุธ อดนอนผ่อนอำหำรนี่เป็นอำวุธนะ เป็นเขีย้วเป็นเลบ็ จะ

ไปตะปบกบัเสอื มนัจะเป็นเขีย้วเป็นเลบ็ไปต่อสูก้บัเสอื ต่อสูก้บัไอท้ีว่่ำ นัง่ไปกไ็ม่ได้ 

มำกไ็ม่ได้ 
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มนัหวิ มนัไดไ้หม เออ! เวลำไม่ได ้ท้องมนัรอ้งจ๊อกๆ มนัไดไ้หม มนันัง่หวิอยู่

นี ่อำ้ว! มนัจะหลบัไหม 

พอมนัหวิขึน้มำ ปัญญำมนัไล่ไง 

๑. ปัญญำมนัท ำใหเ้รำไม่สปัหงกโงกง่วง พลงังำนมนัไม่กดทบัจติ หนึ่งนะ 

๒. เป็นอุบำย 

ค ำว่ำ “เป็นอุบำย” พอเป็นอุบำย จติมนัเบำใช่ไหม เพรำะมนัไม่มอีะไรมำกด

ถ่วง มนักเ็บำ พอเบำแลว้เรำจะพุทโธชดัๆ ไดไ้หมล่ะ ถ้ำเบำแลว้ มนัเป็นอุบำย เรำจะ

ส่งเสรมิดว้ยปัญญำไง ส่งเสรมิดว้ยสตดิว้ยปัญญำ ถ้ำดว้ยสตดิว้ยปัญญำ ภำวนำขึ้น

ไป จติมนักเ็ป็นสมำธไิด ้ ถ้ำมสีตมิปัีญญำ นี่คอืเขี้ยวคอืเลบ็ทีจ่ะเขำ้ไปต่อสูก้บักเิลส 

เพรำะกเิลสมนัพยำยำมขบัไส พยำยำมพลกิแพลงไม่ใหเ้รำท ำอะไรได ้ แลว้พอกเิลส

มนัพลกิแพลงแลว้นะ กเ็ชื่อมนัดว้ย “เรำกม็วีำสนำแค่น้ีแหละ ภำวนำ เรำกภ็ำวนำถงึ

ทีสุ่ดแลว้ คนอื่นเขำท ำของเขำ เรำท ำแค่นี้เรำกเ็ลกิเถอะ” นี่มนักเ็ขำ้ทำงมนัไง กเิลส

มนัเอำอย่ำงนี้มำต่อรอง 

เสอื กเิลสมนัคอืเสอื มนัตะปบเอำ แล้วเรำก็ไม่มอีะไรสู้มนัเลย แลว้เวลำไปหำครู

บำอำจำรยก์ ็ “อตัตกลิมถำนุโยค สอนแต่ยุ่งๆ สอนแต่ล ำบำกๆ สอนง่ำยๆ บำ้งไม่ได้

หรอื สอนทีม่นันอนแลว้เป็นสมำธ ิสอนทีม่นัท ำอะไรแลว้เป็นสมำธ ิสอนอย่ำงนัน้ส ิไอน้ี่

สอนอะไรกไ็ม่รู ้ ตอ้งอดนอน ตอ้งผ่อนอำหำร โอ๋ย! มนัวุ่นวำยไปหมด” แต่ถ้ำเขำปู

พรมใหน้อนเลยนะ “เออ! เอำอย่ำงนี้ๆ”...แลว้กไ็ปไม่รอด ไปกไ็ม่ได ้กลบักไ็ม่ได้ 

เวลำครูบำอำจำรยท์่ำนบอกว่ำ เรำจะสูเ้สอืดว้ยมอืเปล่ำหรอื จะเขำ้ไปต่อสูก้บั

เสอืดว้ยมอืเปล่ำใช่ไหม เสอืโคร่ง เสอืโคร่งคอือวชิชำ มนัตะปบ มนักดั มนัฉีกหวัใจเรำ

มำตลอด 

ทนีี้เวลำภำวนำไปๆ อนัน้ีมนัดอีย่ำงหนึ่ง เรำอ่ำนแล้วมนัดอีย่ำงหนึ่ง ดอีย่ำง

ทีว่่ำเขำลงได ้๓ หน อนันี้พอใจ ถ้ำลงได ้๓ หน มนัเป็นกำรยนืยนัว่ำสจัจะธรรมะมนัมี

จรงิ ศลี สมำธ ิ ปัญญำมอียู่จรงิ ข้อเทจ็จรงิมนัมอียู่ แต่เวลำเรำไปศึกษำไปค้นคว้ำทำง
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ทฤษฎ ี ทำงวชิำกำร ทำงวชิำกำร ปรยิตัเิขำศกึษำมำใหป้ฏบิตัิ แลว้เวลำปฏบิตัไิปมนั

จะประสบสิง่ใด มนัก็เป็นอ ำนำจวำสนำของเรำ ถ้ำอ ำนำจวำสนำของเรำ เหน็ไหม 

นี่ธรรมะ ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะนี้มำหล่อเลี้ยงหวัใจ หล่อเลี้ยง

หวัใจ สงบ ๓ หนนี่มำหล่อเลี้ยงไว ้ถ้ำสงบ ๓ หน ที่มนัลง ๓ หนไม่หล่อเลี้ยงไว้ มนัไม่

เกดิควำมมหศัจรรย ์ไม่เกิดควำมมุมำนะ ไม่เกิดกำรกระท ำแบบนี้ ไม่เกิดควำมสนใจไง 

ไม่เกดิควำมสนใจ ไม่เกดิกำรกระท ำ ถ้ำไม่เกดิกำรกระท ำมนักไ็ม่ม ี

นี่มนัเกดิกำรกระท ำขึ้นมำ จติมนัเกดิกำรกระท ำขึน้มำ จติมนัถงึไดเ้ป็น พอ

จติไดเ้ป็นแลว้ ตอนทีท่ ำมำ กเิลสมนัยงัเผลออยู่ไง มนัคงคดิว่ำ เออ! ไอพ้วกเสร่อนี้มนั

คงไมป่ฏบิตัหิรอก มรรคผลมนัไม่ม ี

พอเรำไปศกึษำ เรำมำปฏบิตั ิพอเรำไดเ้ขำ้สมัผสัควำมสงบ ๓ หน กเิลสมนั

สะดุง้เลย อำ้ว! ไอน้ี่มนัปฏบิตัเิหมอืนกนัหรอื พอมนัสะดุ้ง มนัตื่นขึ้นมำ มนักจ็ะมำ

หำทำงป้องกนัไว้แลว้ เสอืมนัจะกำงเขีย้วกำงเลบ็แลว้ ทนีี้ภำวนำไม่ลงแลว้ กเิลสมนั

ต่อตำ้น 

หลวงตำท่ำนสอนอยู่ เวลำปฏบิตัไิปบอกว่ำ ท ำแลว้มนัล ำบำกๆ ธรรมะใหแ้ต่

คุณประโยชน์ ใหคุ้ณงำมควำมดทีัง้นัน้ สิง่ทีเ่ป็นควำมล ำบำกคอืกเิลสมนัต่อตำ้นทัง้นัน้

น่ะ มนัเรื่องของกิเลส มนัหน้ำทีข่องกเิลส กเิลสมนัท ำของมนั 

ถ้ำท ำของมนัปับ๊ ทนีี้เป็นปัญญำของเขำ ปัญญำของเขำ เขำกบ็อกว่ำ ทีท่ ำ

มำแลว้มนัท ำไม่ไดอ้กีแล้ว เพรำะมนัเคยเป็นแลว้มนัท ำไม่ไดอ้ีก แต่มำหำวธิกีำร ให้

คดิถงึควำมก ำหนัดยนิด ี ถ้ำคดิถงึควำมก ำหนัดยนิดใีหจ้ติมนัไดส้มัผสั มนัถงึพจิำรณำ

แลว้มนัถงึจะเป็นไปได ้อนัน้ีก็เป็นอุบำยของเรำไง ถ้ำเป็นอุบำยของเรำ ฉะนัน้ ถ้ำเป็น

อุบำยของเรำ เพรำะเรำสูห้น้ำเดยีว หมำยถงึว่ำ เรำคดิว่ำเรำใชอุ้บำย ผูท้ีป่ฏบิตัทิำง

โลกเขำบอกว่ำสิง่ทีเ่รำมอียู่แลว้จะมอียู่กบัเรำตลอดไป มนัไม่เหมอืนวตัถุ 

อย่ำงเช่นวตัถุ เรำได้มำแล้ววำงไว้กอ็ยู่กบัเรำตลอดไปนี่แหละ แต่ถ้ำเป็นสต ิ

เป็นสมำธ ิเป็นปัญญำ มนัมเีจรญิแลว้เสื่อม เสื่อมแลว้เจรญิ มนัเจรญิขึน้มำแลว้เดีย๋วมนัก็

วูบลง พอวูบลงแลว้ท ำดีๆ  กข็ึ้นมำอกี มนัเป็นสิง่มชีวีติไง จติเรำมชีวีติเพรำะมนัเป็น



เหมือนจะดี ๑๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

ธำตุรู ้ ธำตุทีม่ชีวีติ เดีย๋วมนักเ็จรญิ เดีย๋วมนักเ็สื่อม ถ้ำเวลำมนัเจรญิขึน้มำมนักด็ ี

เวลำมนัเสื่อมลงแล้วเรำไปไม่รอด เรำกใ็ชอุ้บำยของเรำ 

แลว้เรำกค็ดิไง เรำคดิว่ำเรำเคยท ำมำแลว้ จติเรำเคยเป็นสมำธ ิ๓ หนแลว้ ถ้ำ

ต่อไปมนักจ็ะเป็นหนที ่๔ หนที ่๕ หนที ่๖ ไป แต่ธรรมดำมนัเป็น ๓ หน ๔ หนแลว้

มนักเ็ป็นของมนัอยู่อย่ำงนัน้เป็นปัจจุบนั 

แต่ถ้ำเรำฝึกหดั เรำช ำนำญในวส ี เรำช ำนำญในเหตุ เรำท ำสมำธไิดต้ลอดไป

เพรำะเรำมคี ำบรกิรรม เรำรกัษำสตติลอดไป มนัเหมอืนกบัทีห่ลวงตำเวลำจติเสื่อม ไป

ฟ้องหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่ำ จตินี้มนัเหมอืนเดก็ๆ เดก็ๆ มนัตอ้งมอีำหำรของมนั 

ฉะนัน้ ถ้ำเดก็มนัดื้อ เดก็มนัไปเที่ยวเล่นอยู่ กไ็ม่ตอ้งไปตำมมนัหรอก ก ำหนดพุทโธไว ้

อำหำรของมนั ถ้ำเดีย๋วมนัไปเทีย่วเล่น พอมนัหวิมนักต็อ้งกลบัมำกนิอำหำร พุทโธไว้

เรื่อยๆ พุทโธไว้ 

พุทโธเอำเป็นเอำตำย สุดทำ้ยแลว้มนัก็กลบัมำเจรญิ นี่ไง คนเป็นมนัเป็น

อย่ำงนัน้ คนเป็นมนัรู้ว่ำจตินี้มนัดื้อดำ้นอย่ำงไร แลว้มนัดื้อดำ้นไม่ดื้อดำ้น มนัไปพลกิ

แพลงเอำสิง่ทีเ่ป็นโทษเป็นภยัว่ำเป็นธรรมะหมดเลย ไอน้ี่ดีๆ ๆ ไปหมดเลย ทีเ่ป็นภยั 

มนัเอำมำเป็นเหตุผลอำ้งว่ำมนัดหีมดเลย แต่ไอท้ี่เป็นธรรมะทีเ่ป็นธรรมโอสถทีจ่ะเอำ

ไปช ำระลำ้งมนั มนับอกไม่ดีๆ ๆ มนัผลกัทิ้งหมดเลย นี่กเิลสเป็นอย่ำงนัน้น่ะ 

แต่ถ้ำครูบำอำจำรยท์่ำนรูแ้ลว้ เหมอืนเดก็ๆ มนัไม่รูเ้รื่องหรอก พุทโธไว ้ธรรม

โอสถ พุทโธๆๆ พุทธำนุสตไิว ้สุดทำ้ยมนักก็ลบัมำ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถำ้สิง่ทีผ่ำ่นมำแลว้กผ็่ำนไปแลว้ เรำเอำปัจจบุนั ใชพุ้ทโธกไ็ด ้ใช้

ปัญญำอบรมสมำธกิไ็ด ้เอำของเรำใหก้ลบัมำ 

ฉะนัน้ เพยีงแต่ค ำถำมเขำเขำ้ใจผดิไง เขำ้ใจว่ำ กำมคุณมนัเป็นกำมคุณ แลว้

เรำจะไปละอย่ำงไร กำมคุณจะไปละอย่ำงไร 

สิง่นี้ควำมดูดดื่ม เวลำเรำคดิถงึกำมใหจ้ติใจมนัสมัผสั ทนีี้เรำใชปั้ญญำไป 

เวลำมนัปล่อยวำงมนักเ็ป็นสมำธไิง แต่ถ้ำมนัไม่ดูดดื่มมนักส็กัแต่ว่ำ เหมอืนกบัพุทโธๆ 

ถ้ำพุทโธชดัๆ เวลำมนัสงบมนักส็งบลงเป็นสมำธเิลย สกัแต่ว่ำพทุโธไง ปำกกว่็ำพุทโธ
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ไป จติกค็ดิไปเรื่องอื่น มนักไ็ม่ลงสกัท ี เพรำะมนัห่ำงกนัไง ไอค้ ำบรกิรรมกบัไอต้วัจติ

มนัห่ำงกนัตัง้ไกล 

เรำพุทโธๆๆ ต่อเน่ืองไป พุทโธๆ จนจติกบัพุทโธเป็นอนัเดยีวกนั เหน็ไหม 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลำเรำพูดถงึควำมดูดดื่มของใจ ถ้ำใจมนัดูดดื่มสิง่ใดแลว้เรำ

ใชปั้ญญำอบรมสมำธ ิมนักรู็ส้กึมนัปล่อยวำง แต่ถ้ำเรำไม่ดูดดื่ม เรำพจิำรณำไป มนัก็

ไปคดิเรื่องเลื่อนลอย มนัไม่คดิเรื่องเกีย่วกบัควำมผดิชอบของใจดว้ยไง 

ทนีี้พอใจมนัสมัผสัๆ เวลำเรำพจิำรณำไป ถ้ำเรำท ำควำมสงบของใจใหใ้จมนั

สงบ ถ้ำมนัไม่สงบ เรำกต็ัง้ใจของเรำ เรำท ำของเรำ มนัท ำเพื่อประโยชน์ใช่ไหม ถำ้ท ำ

เพื่อประโยชน์อย่ำงนี้มนักเ็ป็นระดบัของมนั สมถกรรมฐำน วปัิสสนำกรรมฐำน แลว้ถำ้

มนัจะละกำยทีว่่ำเป็นกำมรำคะ จะละกำม นัน่เป็นอนำคตขำ้งหน้ำ 

ในปัจจบุนัน้ีถ้ำจติสงบแลว้พจิำรณำกำยกพ็อ พจิำรณำกำย กำย เวทนำ จติ 

ธรรม สตปัิฏฐำน ๔ ถ้ำเรำพจิำรณำของเรำโดยตำมสตปัิฏฐำน ๔ มนัก็เป็นอรยิสจั ๔ 

เป็นสจัจะควำมจรงิ ท ำของเรำไป 

ฉะนัน้ เขำบอกว่ำท ำแลว้ ถ้ำไม่มคีรูบำอำจำรย ์มนัคดิแบบนี้ คดิว่ำ ถ้ำจติมนั

ดูดดื่ม มนัเป็นกำมรำคะ แลว้ถ้ำกำมรำคะ แล้วควำมเขำ้ใจเรำมนัก็เป็นจรงิว่ำมนัปีน

เกลยีวกนั กเิลสในใจเรำกบัธรรมะมนัปีนเกลยีวกนั มนัไม่ยอมรบักนั ไม่ลงกนัสกัท ี

ท ำอย่ำงไรใหม้นัลงกนั ท ำอย่ำงไรใหม้นัลงกนั 

ใหล้งกนั มนักเ็หมอืนเรำ ลขิสทิธิข์องพระพุทธเจำ้ แลว้เรำกบ็อกว่ำเรำจะท ำ

ใหไ้ดอ้ย่ำงนัน้ ลขิสทิธิข์องพระพุทธเจำ้นะ ธรรมะสจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมำสมั

พุทธเจำ้เหมอืนกบัลขิสทิธิเ์ป็นเจำ้ของสนิคำ้ แลว้เรำกพ็ยำยำมจะลอกเลยีนแบบ มนักท็ ำ

ไดท้ัง้นัน้น่ะ เรำไปเอำส่วนประกอบมำ แลว้ประกอบขึน้มำกเ็ป็นวตัถุชิน้นัน้ 

แต่ถ้ำเรำเป็นจรงิของเรำ เรำตอ้งพจิำรณำของเรำเอง เวลำปัญญำมนัเกดิ

ขึน้มำเอง มนัไม่เป็นสนิคำ้ลอกเลยีนแบบ เพรำะมนัเป็นกำรทดสอบของเรำ เป็นกำร

กระท ำของเรำ ทัง้  ๆ ทีพ่อท ำเสรจ็แลว้กเ็ป็นวตัถุอนัเดยีวกนั คอืท ำเสรจ็แลว้มนักช็ ำระ

ลำ้งกเิลสเหมอืนกนั 
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ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ำ เรำจะตอ้งพจิำรณำกำมๆ...เรำวำงไว้ก่อน 

กำย เวทนำ จติ ธรรม สิง่ใดสิง่หนึ่ง จ ำค ำนี้ใหด้ ีสิง่ใดสิง่หนึ่ง ถ้ำจติสงบแลว้จบั

สิง่ใดกไ็ดใ้หพ้จิำรณำ 

แต่ตอนนี้ถ้ำมนับอกว่ำมนัเป็นกำรพจิำรณำกำม เพรำะเขำบอกว่ำมนัพจิำรณำ

กำมแลว้จติใจมนัไม่ยอมรบั จะใชปั้ญญำใหม้นัยอมรบั...ไม่ใช่ 

ใช้ปัญญาท าลาย ท าลายทัง้หมดให้จิตมนัเหน็ จิตมนัรู้มนัเหน็ว่า ส่ิงนัน้

มนัเป็นไตรลกัษณ์ ส่ิงนัน้มนัไม่คงท่ี สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็น

อนิจจงั ส่ิงนัน้เป็นทกุข ์ส่ิงใดเป็นทกุข ์ส่ิงนัน้เป็นอนัตตา ส่ิงน้ีเป็นวิธีการเท่านัน้ 

เป็นการฝึกหดัใจเท่านัน้ ถ้าใจฝึกหดั ท าของเราไปแล้วมนัเหน็จริงตามนัน้แล้ว 

ถึงท่ีสุดเวลามนัท้ิงแล้ว กปุปธรรม อกปุปธรรม เวลามนัเป็นอกปุปธรรมแล้วมนั

เป็นเพราะอะไร วิบากกรรม วิบากคือผล ผลของการปฏิบติั ผลของการท าจบ

ส้ินแล้วมนัเป็นอย่างไร อนันัน้จะเป็นความจริง 

แต่นี้ควำมเขำ้ใจบอกว่ำ จติกบัควำมรูส้กึมนัปีนเกลยีวกนั เรำจะท ำใหม้นั

ยอมรบัต่อกนัอย่ำงไร 

ท ำใหย้อมรบัต่อกนัอย่ำงไร เหมอืนกบัว่ำเรำอยำกไดเ้งนิ แลว้เรำกจ็ะไป

พมิพเ์งนิมำเลย แต่เรำอยำกไดเ้งนิ เรำตอ้งท ำงำน เรำอยำกไดเ้งนิ เรำตอ้งท ำงำน 

ท ำงำนสิน้เดอืน เงนิเดอืนก็ออก นี่กเ็หมอืนกนั เรำปฏบิตัไิป ถ้ำจติมนัจะยอมรบัไม่

ยอมรบั วปัิสสนำไป วปัิสสนำไป ผลของมนัคอืสจัธรรม 

ไอน้ี่อยำกไดส้จัธรรม คอือยำกจะปัม๊แบงก์ ต ำรวจจบันะมงึ ปัม๊แบงก์นี่ต ำรวจ

จบั แบงก์ชำตเิขำปัม๊ ไอเ้รำไม่มทีำง ไอเ้รำไดแ้บงก์ตอ้งท ำงำน เรำท ำงำนถงึไดแ้บงก์

มำ นี่กเ็หมอืนกนั จติมนัจะยอมรบัๆ มนัตอ้งใชว้ปัิสสนำ มนัใชข้องมนั แลว้มนัเป็นจรงิ

ขึน้มำ นัน่น่ะผลของมนัจะเป็นแบบนัน้ 

เรำปัม๊แบงก์ไม่ได้ แต่เรำท ำงำนได ้ งำนชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ สตชิอบ 

ปัญญำชอบ ควำมชอบธรรมของเรำคอืใชส้ตปัิญญำแยกแยะของมนั แลว้ธรรมะ ธรรมะ

ทีม่นัจะไดม้ำนัน่น่ะวบิำกผลทีม่นัจะไดร้บั ไม่ใช่ว่ำจะใหใ้จมนัยอมรบัไง 
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ควำมคดิของเรำเป็นแบบนี้มนักเ็ลยขลุกขลกัหน่อยหนึ่ง แต่ถ้ำมคีรูบำ

อำจำรย ์เรำพูดใหฟั้ง จะว่ำเป็นเบสกิกว่็ำ “โอโ้ฮ! หลวงพ่อ ผมภำวนำเป็นนะ เบสกิได้

อย่ำงไร” 

เป็นพืน้ฐำน เอำตรงนี้เป็นหลกัเกณฑไ์ว ้แลว้เรำพยำยำมท ำของเรำ ถ้ำท ำได้

มนักจ็ะเป็นควำมจรงิของเรำนะ 

“เกลำ้กระผมอยำกสอบถำมว่ำ ควรจะท ำอย่ำงไรจงึจะสำมำรถผ่ำนจุดนี้ไปได้

ครบั” 

ผ่ำนจุดนี้ไปไดก้ค็อืเรำท ำควำมสงบ ท ำควำมระลกึรู้ ถ้ำจติมนัไดพ้กั แลว้ถ้ำ

มนัฝึกหดัใชปั้ญญำ ฝึกหดัใชปั้ญญำ ถ้ำเป็นสมถะ จติมนัตัง้มัน่แลว้ เวลำวปัิสสนำไป

แลว้มนัจะเหน็ วปัิสสนำคอืภำวนำมยปัญญำ วปัิสสนำคอืปัญญำแยกแยะ ปัญญำขุด

คุย้ ปัญญำขุดคุย้กจ็ะฝึกจติใหรู้ใ้หเ้หน็ตำมควำมเป็นจรงิ 

แต่เรำไม่มสีตปัิญญำพจิำรณำแยกแยะใหม้นัรูเ้หน็ตำมควำมเป็นจรงิ แลว้จะใหม้นั

ยอมรบั พอยอมรบักย็อมรบัทฤษฎไีง พุทธพจน์ไง พระพุทธเจำ้บอกไวแ้ล้วไง นี่ธรรมะ

พระพุทธเจำ้ไง นัน่ก็ของพระพุทธเจำ้ ของพระพุทธเจ้ำ เรำศกึษำมำ 

ศกึษำมำเพื่อปฏบิตั ิ ศกึษำมำเพื่อรูจ้รงิ ศกึษำมำเพื่อปฏบิตัเิพื่อจะช ำระลำ้ง 

เพื่อจะผ่อนคลำยเอำกเิลสของเรำออก 

องคส์มเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ตรสัรู้ธรรมขึน้มำเป็นไก่ตวัแรกทีเ่จำะฟอง

อวชิชำออกมำ อนันัน้สุดยอดแลว้ นัน่เป็นของท่ำน แลว้ท่ำนกว็ำงทฤษฎีเอำไว้ นี่ธรรม

วนิัย แล้วเรำกศ็ึกษำทฤษฎมีำแลว้เป็นของเรำหรอื เขำศกึษำมำเพื่อปฏบิตั ินี่ศกึษำมำ

ปฏบิตัอิย่ำงนี้ 

“นี่กป็ฏบิตัแิลว้ไง ปฏบิตัแิลว้ถงึถำมหลวงพ่อมำนี่ ปฏบิตัมิำ” 

เพยีงแต่พูดนี้พูดถงึทฏิฐทิีบ่อกว่ำเรำจะใหจ้ติใจรูอ้ย่ำงนัน้ๆ อนันัน้มนัเป็น

กำรลดัขัน้ตอนไง เรำท ำของเรำไป เรำท ำของเรำไป 

เพรำะถำมมำว่ำ “แลว้ผมจะผ่ำนจุดนี้ไปได้อย่ำงไร” 
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ผ่ำนจุดนี้กต็อ้งท ำใหจ้ติใจเขม้แขง็ขึน้มำก่อน กลบัมำท ำควำมสงบของใจ ถ้ำ

ใจสงบแลว้ค่อยกลบัไปใชปั้ญญำ สิง่ทีผ่่ำนไปแลว้ มนัเป็นอดตีไปแล้ว สิง่ทีเ่ป็น

นำมธรรมมนัเป็นอดตีไปแลว้ 

เวลำคนปฏบิตั ิเหน็ไหม ผมเคยเป็นสมำธมิำก่อน อย่ำงเรำปฏบิตั ิปฏบิตัเิสรจ็แลว้

พอเบื่อกเ็ลกิไป ๒๐ ปี พอกลบัมำใหม่ ผมเคยท ำมำก่อน เมื่อ ๒๐ ปีทีแ่ลว้ผมเคยท ำ

สมำธไิด ้

แลว้ตอนน้ีล่ะ 

ตอนน้ีจติรอ้นเป็นไฟเลยครบั 

แลว้ท ำอย่ำงไรล่ะ 

อำ้ว! กผ็มนึกถงึเมื่อ ๒๐ ปีทีแ่ลว้ แลว้ผมจะเยน็ไดไ้หมล่ะ กผ็มอยำกเยน็ ผม

นึกถงึ ๒๐ ปีทีแ่ลว้...ไม่ไดห้รอก ถ้ำมนัเป็นไฟตอ้งดบัตรงนี้ ตอ้งดบัดว้ยสต ิ เหน็ไหม 

น ้ำดบัไฟ ดบัไฟใหร่้มเยน็ก่อน ถ้ำดบัไฟร่มเยน็แล้วเรำฝึกหดัของเรำใหเ้ป็นสมำธไิด้ 

แลว้ฝึกหดัปฏบิตัเิริม่ตน้ ตอ้งเริม่ตน้ๆ เหน็ไหม จติเสื่อมแลว้พยำยำมท ำขึน้มำใหม้นั

เขม้แขง็ขึ้นมำ ถ้ำแค่น้ี ท ำไดแ้ค่นี้มนักจ็ะเป็นกำรเริม่ตน้ของเรำ 

นี่พูดถงึว่ำ จะผ่ำนจุดน้ีได้อย่ำงไร 

จะผ่ำนจุดนี้กต็อ้งมสีต ิ แลว้ท ำควำมสงบของใจใหเ้ป็นสมำธ ิ แลว้ฝึกหดัใช้

ปัญญำต่อไป แลว้มนัจะกำ้วเดนิไปในควำมถูกตอ้ง 

อนัน้ีกำ้วเดนิไป กำ้วเดนิไปโดยทีว่่ำเรำท ำแบบสม้หล่น คอืเหมอืนจะด ี

เหมอืนจะดคีอืมนัสงบ ๓ หน แลว้ตอนน้ีมนัจะดขีึน้ต่อไปไหมล่ะ เหมอืนจะด ี แลว้

กเิลสมนักม็ำบงัเงำซะ 

ก่อนทีม่นัเหมอืนจะด ี เพรำะว่ำกเิลสมนัตื่นไม่ทนั กเิลสมนัตื่นไม่ทนั เรำ

ปฏบิตัมิำสงบถงึ ๓ หน ตอนน้ีกเิลสมนัตื่นแลว้ เหมอืนจะด ี ตอนน้ีกเิลสมนัแผดเผำ

แลว้ล่ะ แลว้เรำกต็อ้งสูก้บัมนั แลว้ท ำใหม้นัดจีรงิๆ ไม่เหมอืนจะด ี ใหม้นัดเีลย ดกีบั

เรำ 
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แลว้ดกีบัเรำ เรำเป็นคนปฏบิตัเิอง เรำเป็นคนควบคุมเอง เป็นคนรกัษำเอง 

เรำเป็นคนทีจ่ะช ำระลำ้งกเิลสเอง กเิลสกบัเรำต้องต่อสูก้นัดว้ยสจัจะควำมจรงิ นี้คอื

ภำคปฏบิตั ิจะผ่ำนจุดน้ีไปไดด้ว้ยกำรสรำ้งสต ิกำรท ำสมำธ ิกำรท ำปัญญำต่อเน่ืองไป 

กจ็ะผ่ำนจุดน้ีไปได ้เอวงั 


