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ถาม : เรื่อง “กราบขอบพระคุณในความเมตตาครบั” 

กราบนมสัการพระอาจารยค์รบั ตามทีท่่านอาจารยไ์ด้เมตตาตอบค าถามผมใน

เรื่อง “ไม่เหลวไหล” นัน้ ผมตอ้งกราบขอขมาท่านอาจารย์ดว้ยครบัทีค่ าถามผมเป็น

การไม่สมควร และเป็นการประมาทพลาดพลัง้ต่ออาจารยด์ว้ยครบั ผมไม่ได้มเีจตนาที่

ไม่ดแีอบแฝงแต่อย่างใด ถามไปเพื่อประโยชน์ในการภาวนาเท่านัน้ครบั เพราะผมไม่

มคีวามละเอยีดรอบคอบในการพมิพอ์ธบิายค าถามในครัง้นี้ ผมมสีตปัิญญาน้อย 

ตวัผมเองเคยพมิพเ์ล่าถวายและถามท่านอาจารยใ์นเรื่องภาวนามาหลายครัง้

แลว้ และไดน้ ามาปฏบิตัติาม และสอนใจตนเองอยู่โดยตลอดครบั เพยีงแต่ในการ

พมิพค์ าถามครัง้ทีแ่ลว้ ผมไม่สามารถอธบิายเป็นตวัอกัษรเล่าถวายและพมิพถ์าม ผม

ไม่สามารถอธบิายใหต้รงกบัความเป็นจรงิใหถู้กตอ้งและละเอียดตามทีใ่จผมในระยะนี้

ไดร้บัรู้ไดโ้ดยละเอยีดจรงิๆ ครบั ผมจงึไดท้ าผดิพลาดไปครบั ผมต้องขอกราบขอขมา

ท่านอาจารย์ดว้ยครบั ผมขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารยค์รบั 

ผมขอเรยีนถามย่อๆ ดงันี้ครบั 

๑. ตามทีผ่มเคยจบักาย เวทนา ความคดิ และอาการของใจ ในหลายๆ ครัง้ที่

จบัไดแ้ละเอามาคดิพจิารณาไดน้ัน้ ใจขณะนัน้มคีวามเขา้ใจในเรื่องของแต่ละอาการ

ต่างๆ นัน้ จนบางครัง้ใจนัน้มกีารคลายจากการยดึถือในอาการนัน้ๆ (ผมเล่าย่อๆ ครบั 

เนื่องจากเคยมโีอกาสเล่าถวายท่านอาจารยใ์นอาการตา่งๆ โดยละเอยีดแลว้ครบั) 

และมคีรัง้หนึ่งขณะพจิารณาเวทนากายคอืความปวดขาปวดเข่าขณะนัง่

สมาธนิัน้ปรากฏว่า ใจผมขณะนัน้เหน็ความปวดกบักระดูกขาทีดู่ขณะนัน้กบัใจนัน้
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เป็นคนละสิง่กนั ไม่ไดร้วมกนั อยู่แยกจากกนัอย่างเหน็ไดช้ดั ไม่ไดเ้หน็ด้วยตาครบั 

เป็นความเหน็ดว้ยใจ เป็นความเขา้ใจว่า อ๋อ! มนัเป็นอย่างนี้เอง ณ ขณะนัน้ครบั 

หลงัจากนัน้ต่อมา ผมใชช้วีติตามปกต ิ กภ็าวนาไปเรื่อยๆ แต่สงัเกตว่ามกั

เจอเหตุการณ์ใกลก้บัความตายหลายครัง้ อย่างเช่นระหว่างขบัรถมรีถขา้งๆ ยางแตก

เสยีหลกัคว ่าต่อหน้า ผมสงัเกตใจผมขณะนัน้ไม่ไดก้ระวนกระวายหรอืตื่นตระหนก แตใ่จ

ขณะนัน้กลบัรวมวบื กลบัมารวมชดัอยู่ทีใ่จตวัเองเป็นจุดเดยีวครบั สตขิณะนัน้ดมีาก ชดั

มาก 

แมก้ระทัง่เหตุการณ์ทราบว่าลุงตาย ใจผมกเ็ป็นลกัษณะรวมเขา้มาจุดเดยีว

เหมอืนกนั และมเีหตุการณ์ทีเ่กีย่วกบัความตายท านองนี้อีกหลายครัง้หลายเหตุการณ์

ครบั ใจผมกเ็ป็นลกัษณะทีก่ล่าวมาเช่นเดยีวกนัครบั พอเจอเหตุการณ์เกี่ยวกบัความ

ตายของตนเอง ญาตสินทิ หรอืคนไม่รูจ้กั ใจขณะนัน้กม็ลีกัษณะรวมอยู่จุดเดยีว ไม่คดิ

เรื่องตายหรอืกระวนกระวายดิ้นรนเหมอืนครัง้ก่อนๆ ผมเขยีนภาษาเขยีนอธบิายได้

เพยีงเท่านี้ครบั 

๒. ระยะหลงัจากนัน้มา เริม่รบัรูส้ ิง่ต่างๆ เขา้มาในใจเยอะครบั ทัง้ทีเ่กี่ยวข้องกบั

ครูบาอาจารย์ ทัง้ที่รูจ้กัและไม่รูจ้กั ทัง้ทีเ่กี่ยวข้องกบัพระธาตุต่างๆ ทัง้ขณะภาวนา 

ขณะฝัน และขณะลมืตา มนัเยอะครบั เล่าถวายเป็นภาษาเขยีนไม่ถูก และเล่าไม่หมด

ครบั 

๓. เรื่องความสงบของใจนัน้ ระยะหลงัมานี้ผมท าใจไดส้งบทุกครัง้ครบั แค่

พนมมอืกส็งบจนไดย้นิหวัใจเตน้ หรอืรบัรูก้ารสะเทอืนของหวัใจได้เลย เรื่องความสงบ

ของใจ ระยะหลงัมาน้ีใจผมสงบไดทุ้กครัง้ครบั หลายๆ ครัง้ขณะลมืตาใช้

ชวีติประจ าวนั ใจผมกส็งบรวมลงไดค้รบั 

๔. ระยะหลงัมานี้ ผมมคีวามสงบ สงบง่ายมาก สงบทุกครัง้ทีส่ ิง่มหศัจรรยห์ลาย

อย่าง เช่น ครัง้หนึ่งแสงสว่างจา้จนเหน็ชดั เหน็ตน้ไมย้อดไมช้ดัเจนขณะภาวนาในป่า

มดืๆ ขณะหลบัตาครบั แต่ผมไม่เอา เพราะขณะนัน้รูว่้าใจส่งออกไปขา้งนอก มนัไม่ใช่
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กาย เวทนา จติ ธรรม ผมไม่เอา แสงนัน้กค็่อยๆ หายไป แสงนัน้สว่างและแรงมากครบั 

ขาวจา้ และมอีาการอย่างอื่นอีกมากมายครบั 

แต่ระยะหลงัมาน้ีสงบ แต่มคีวามคดิในความสงบครบั จบักไ็มค่่อยจะทนัครบั 

พอจบัปุ๊ บ ความคดิกห็ายครบั แลว้จะพจิารณาอะไรใจก็ไม่ค่อยจะเอาครบั ใจจะออกๆ ท่า

เดยีว จะไม่ยอมพจิารณาอะไรเลย จะเลิกภาวนาอย่างเดยีว แต่บางครัง้ใจจบัไดก้ไ็ม่มี

อุบายอีกครบั พออุบายที่เคยใชไ้ดผ้ลมาใชก้ใ็ชไ้ม่ได้ครบั มนัคดิไม่ออก มนัตื้อไปหมด 

คดิเท่าไรมนักไ็ม่ค่อยจะเดนิครบั ผมกราบเล่าถวายเพยีงเท่านี้ครบั ไม่สามารถ

อธบิายใหล้ะเอยีดเท่ากบัใจสมัผสัได้ 

ตอบ : เขาขอเมตตา นี่พูดถงึนะ ฉะนัน้ ค าทีเ่หลวไหลครัง้ทีแ่ลว้เรารบัไม่ได ้ เพราะ

เขาเขยีนมาว่า “ใหช้ีท้างไปพระสกทิาคาม”ี มนัรบัไม่ได ้มนัรบัไม่ได ้มนัเหลวไหล เอง็

จะไปสกทิาคาม ี เอง็ไดโ้สดาบนัมาแลว้หรอื เอง็ไดอ้ะไรมา แลว้เอง็กม็าบอกว่าใหช้ีท้าง

ไปสกทิาคาม ีแลว้ขา้นี่กเ็ซ่อๆ ซ่าๆ ชีเ้ลยนะ สกทิาคามไีปทางนี้ กูกบ็า้น่ะส ิกูจะชีไ้ป

อย่างไรล่ะ มงึเขยีนอย่างนัน้มาได้อย่างไร เขยีนว่าใหช้ีไ้ปสกทิาคาม ี

แลว้ถ้ามนัเป็นการพูดกนัระหว่างส่วนตวัมนักว่็าไปอย่างหนึ่ง ไอน้ี่ใหพู้ดออก

ไมค ์ถ้าพูดออกไมค์กต็อ้งพูดอย่างนี้ เอง็ใหกู้ชีส้กทิาคาม ี กูกจ็ะชีล้งนรกเลย เพราะกูก็

ไปไม่เป็น ก็กูไปไม่ถูก กูกไ็ม่รูไ้ปทางไหน แลว้ใหกู้ชี้ไปสกทิาคาม ี

นี่มนัเขยีนมานะ เขาเขยีนมาเขาบอกว่า ขอโทษขออภยัทีว่่าผมไม่รอบคอบ 

เขยีนไป ค าเขยีนเรื่องต่างๆ เขยีนมากระทบกระเทอืนน่ะ 

คอืเขยีนอย่างนี้มนัอนัตราย ถ้าขาดสตนิะ ถ้าขาดสตแิลว้คดิว่าปฏสินัถาร คดิว่า

เราพูดกนัเป็นแบบว่า เราพูดกนัเรากย็อมรบักนัเป็นวงภายในของเรา คดิอย่างนี้มนัคดิ

ได ้แต่คดิอย่างนี้ถ้าพูดออกไปแลว้ใครอดัเทปไว ้เสรจ็ 

ฉะนัน้ หลวงตาท่านถงึพูดไงว่า อยู่กบัหลวงปู่ มัน่มา หลวงปู่ มัน่ไม่เคยบอกว่า

ท่านไดอ้รยิมรรคอรยิผลอะไรเลย หลวงปู่ มัน่ไม่เคยพูดว่าตวัท่านไดอ้ะไรเลย หลวงปู่

เสารก์ไ็ม่เคยพูด ท่านไม่เคยพูดหรอก ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นจรงิท่านไมพู่ดหรอก เวลา

ท่านจะพดู ท่านจะพูดถงึเหตุและผล อย่างเช่นโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามิ
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มรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล 

๔ นิพพาน ๑ ท่านพูดตามทางวชิาการ ท่านพูดตามความเป็นจรงิ แต่ท่านไม่ไดบ้อกว่า

ใครได้ใครเป็น คนเป็นเขาพูดกนัอย่างนัน้ 

ถ้าบอกไม่ไดม้รรคไม่ไดผ้ล ไม่พูดเลย แลว้จะสอนกนัอย่างไร อา้ว! ระยะทาง

จากกรุงเทพฯ ไปเชยีงใหม่กีก่โิล ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปสุไหงโกลกยาวเท่าไร 

แลว้เอง็พูดไม่ไดห้รอื ระยะทางของเสน้ทาง เอง็พูดไม่ไดใ้ช่ไหม ระยะทางเท่าไร เอง็ก็

บอกเขาไปส ิ แลว้คนทีเ่ขามาเขามแีผนที ่ เขากว็ดัของเขาได ้ เอง็กบ็อกมาส ิ ระยะทาง

จากกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่เท่าไร กรุงเทพฯ-หนองคายเท่าไร กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก

เท่าไร กรุงเทพฯ-หาดใหญ่เท่าไร อา้ว! ว่าไปส ิ

มรรค ๔ ผล ๔ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล 

อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล กว่็าไปส ิถ้าเอง็รูจ้รงิ เอง็กพ็ูดไป 

ถ้าเอง็เป็นอาจารย ์เอง็กบ็อกไปส ิ

หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยบอกเลยว่าฉันได้นู่นฉันไดน้ี่ ไม่เคยพูดเลย หลวงตาท่าน

พูดประจ าว่าครูบาอาจารยท์่านไม่เคยบอกว่าท่านได้อะไรเลย ไม่เคยบอก แลว้ไม่เคย

บอกแลว้ แต่ท าไมท่านเทศน์ออกไป ท าไมเขาเชื่อล่ะ 

เพราะว่าท่านบอกถงึระยะทางกรุงเทพฯ ไปเชยีงใหม่ กรุงเทพฯ ไป

หนองคาย กรุงเทพฯ ไปหาดใหญ่ ท่านบอกหมด แลว้คนกข็บัรถไปแลว้มนักไ็ปโป๊ะ! 

พอจะเขา้หาดใหญ่ ป้ายบอกทางเลย กโิลเมตรที.่..พูดไป โชะ! คนปฏบิตัไิปมนัรู ้มนัไป

ถงึปับ๊มนัจะ จ๊ะ! รูเ้ลยๆ อ๋อ! แสดงว่าหลวงปู่ มัน่ท่านมาถงึทีน่ี่แลว้ แสดงว่าหลวงปู่ มัน่

ท่านมาเชยีงใหม่แลว้ ท่านถงึเดนิมา ท่านนับระยะทางมาไดต้ลอด หลวงปู่ มัน่ท่านได้

มาถงึหนองคายแลว้ท่านถงึไดรู้ว่้าระยะทางจากกรุงเทพฯ ถงึหนองคายเท่าไร แล้ว

เรากเ็ดนิตามมา เราขบัรถไป เราส ารวจไป แลว้พอถงึหนองคาย ระยะทางกโิลเมตร

มนัเท่ากนัทัง้หมดเลย อมื! แสดงว่าถูกตอ้ง นี้คอืครูบาอาจารยข์องเรา ท่านไม่เคยพูด

หรอก 
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หลวงตานะ ก่อนทีท่่านจะออกมาโครงการช่วยชาต ิถ้าใครพูดอย่างนี้ตบปาก

ทนัทเีลย แล้วถ้าใครมาบอกว่าผมไดข้ัน้นัน้ขัน้นี้นะ ท่านยี้ ไอน้ี่มนันกหวดีแล้ว 

นกหวดีเป่าปรี๊ดๆๆ ท่านรงัเกียจ 

แต่นี่พอมโีครงการช่วยชาต ิ ท่านพูดเอง ประชาชนเขาไม่รูเ้หนือรูใ้ต ้ แลว้เขาจะ

สละเงนิช่วยชาต ิ ทุกคนอยากจะช่วยเหลือชาต ิ แต่ทุกคนก็ระแวงว่าคนทีเ่อาเงนิไปช่วย

ชาตเิป็นผูท้ีห่วัใจสะอาดบรสิุทธิจ์รงิหรอืเปล่า เงนิทองมนัจะช่วยชาตจิรงิหรอืเปลา่ ท่าน

บอกว่าท่านตอ้งเอาธรรมะ ธรรมะในตวัของท่านมาค ้าประกนั มาค ้าประกนัว่าท่านได้

ประพฤตปิฏบิตัมิา ท่านถงึไดป้ระกาศออกมาดว้ยความจ าเป็น มนัเป็นเหตุเป็นปัจจยั

ว่า ประเทศชาตเิกิดวกิฤต ิ แลว้หลวงตาท่านมคีุณธรรม มนัเป็นเหตุเป็นปัจจยัว่าให้

หลวงตาไดม้โีอกาสไดแ้สดงตนออกมาใหก้บัชาวโลกผูท้ีไ่ม่เชื่อถอืเรื่องมรรคเรื่องผลได้

รบัรู ้ รบัทราบว่ามนัมผีูป้ฏบิตัิอย่างนัน้อยู่จรงิ ท่านถงึไดเ้สยีสละออกมา ถ้าในใจของท่าน 

เหมอืนกบัว่าเอาธรรมะ เอาสิง่ทีเ่ลอเลิศมาแลกกบัปัจจยั แลกกบัเงนิ มนัไม่คุ้มกนัหรอก แต่

ท่านกท็ า 

ทีบ่อกว่า ไม่มใีครประกาศหรอก ไม่มใีครหรอก ท าไมหลวงตาท่านพูดโตง้ๆ 

โตง้ๆ ตอนช่วยชาต ิประกาศแลว้ประกาศอกี 

ประกาศนัน้ประกาศเพื่อใหส้งัคม เพื่อใหผู้ท้ีจ่ะเสยีสละนัน้ใหม้คีวามเชื่อมัน่ 

ใหม้คีวามเชื่อมัน่ ใหม้คีวามศรทัธาว่าการท าครัง้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราทีเ่ป็นผู้

สะอาดบรสิุทธิม์าพาท า มนัจะไม่มคีวามเสยีหาย มนัท าไปแลว้มนัจะเป็นประโยชน์ทาง

เดยีว มนัไม่มทีางทีเ่สยีหายเลย ท่านถงึไดพู้ดออกมา ท่านพูดออกมา ท่านมเีหตุ มี

ความจ าเป็น ท่านถงึพูดออกมา โดยธรรมชาตถิ้าใครไปพูดอย่างนี้นะ ตบปาก ตบปาก

เลย ตบปากเลย เพราะไม่ตอ้งพูด เขารู ้คนแสวงหาเขาม ีคนตอ้งการความจรงิเยอะแยะ 

คนทีเ่ขาไม่พูด นัน่แหละทุกคนเคารพบูชา ไอป้รีด๊ๆๆ ไม่มใีครไปฟังหรอก มนัวิง่หนี

กนัหมด มนัวิง่หนีกนัหมด มนัวิง่หนี โอ๋ย! มนัปรีด๊ๆ 

ปรีด๊ๆ ก ็กปปส. ไง เป่านกหวดีไง กปปส. ราชด าเนินเป่าปรีด๊ๆ เลย 
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ไอน้ี่ไปเป่ากนัปรีด๊ๆ ไม่มใีครเชื่อหรอก คนเชื่อเขาพดูอย่างนัน้ ฉะนัน้ เราอยู่

กบัสงัคมนี้มาไง แลว้นี่มาบอกว่าใหช้ีท้างไปสกทิาคาม ี มนัถงึทีว่่าจะเป็นเลศนัย มนั

เป็นเลศนัยไดห้ลายๆ อย่าง เลศนัยว่า ถ้าพูดออกไปแลว้มนัเป็นหลกัฐาน หลกัฐานนี้จะ

เอาไปใชใ้นทางไหนกไ็ด ้ เขามเีอกสารเขาฟ้องได้นะ เขาฟ้องในทางแพ่ง ฟ้องในทาง

อาญา เขาฟ้องไดทุ้กอย่าง ถ้าคนมนัจะคดิเพ่งโทษกนั แต่ถ้าคนทีแ่บบว่าเขาแสวงหา

อยู่ เขาเออ! แหม! มพีระเขาชีท้างไปสกทิาคามไีดน้ะ แสดงว่าพระองค์นี้เก่ง 

คนคดิบวกมนักม็ ี คนคดิลบมนักเ็ยอะ หลวงตาถงึสอนว่า คนโง่มากหรอืคน

ฉลาดมาก เสยีงสรรเสรญิของคนโง่พากนัไปลม้ พากนัไปตายหมด คนโง่ไม่มี

ประโยชน์หรอก เขาโคกบัขนโค เขาโคม ี๒ เขา ขนโคมเีตม็ตวั เราจะพูดอะไรกไ็ดใ้ห้

คนเขาเชื่อถอื ใหค้นเขาศรทัธา ใหค้นเขายอมรบั แลว้มนัไดป้ระโยชน์อะไรล่ะ ขนโค

นัน่น่ะ 

คนโง่มนัรกัษาตวัไม่รอดหรอก ทีไ่หนเขาเฮฮากเ็ฮฮาไปกบัเขา พอทีไ่หนเขา

บอกว่าทีน่ัน่ไม่ถูก มนัวิง่กลบัเลย “หนูไม่รู ้ หนูไม่เกีย่ว หนูไม่รู ้ หนูไม่เกีย่ว”...เมื่อกี้

มนัยงัวิง่ไปกบัเขาเลย พอเขาชีค้วามผดิ “หนูไม่รู ้หนูไม่เกีย่ว” นัน่คนโง่ คนโง่ไม่เป็น

ประโยชน์กบัใครหรอก 

แลว้พูดอย่างนี้มนัพูดไม่ได ้ถงึบอกว่า ถ้ากรรมฐานเรามคีรูมอีาจารย์นะ เรื่อง

อย่างนี้มนัเป็นเบสกิเป็นพืน้ฐานว่าเราจะไม่พูดกนัอย่างนัน้ 

ฉะนัน้ เขาเขยีนมาเลยบอกว่า ผมเคยเขยีนมาหาหลวงพ่อหลายครัง้แลว้ 

หลวงพ่อกต็อบปัญหาผมไปหลายครัง้แลว้ ผมกเ็อาไปใชเ้ป็นประโยชน์มาก คราวนี้ผมเส

ร่อไปหน่อยหนึ่ง ผมเลยเขยีนมาอย่างนี้ 

มนัเป็นโทษนะ เป็นโทษกบัคนทีเ่ขายงัไม่ศรทัธา เขายงัไม่เชื่อ เขาจะบอกเลย

ว่า เฮย้! พระกบัคนถามปัญหานี่สงสยับา้ทัง้คู่เลย ไอบ้า้กถ็ามเรื่องบา้ๆ ไอค้นตอบ ไอ้

คนถามบา้มามนักเ็สอืกตอบบา้ๆ เอ๊! สงสยัคู่น้ีตอ้งจบัส่งโรงพยาบาล 

ฉะนัน้ เราถงึไดพู้ดไปอย่างนัน้ว่าเหลวไหล จะพูดอะไรอกีล่ะ พูดเหลวไหล ถ้า

พูดเหลวไหล เราเป็นนักปฏบิตั ิ เราเป็นนักปฏบิตั ิ เราตอ้งมสีตสิ ิ บอกมาสว่ิาปฏบิตัิ
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อย่างไร ถูกอย่างไร ผดิอย่างไร คนทีป่ฏบิตัเิป็นเขาชีเ้ขาบอกเอง ประโยชน์เรา

เยอะแยะ เราไปรู้ไปเหน็อะไรแลว้ถามท่านส ิ ผมปฏบิตัมิาอย่างนี้ มนัเป็นอย่างนี้ ถ้า

ท่านตอบเราไม่ไดแ้สดงว่าท่านโม ้ทา่นภาวนาไม่เป็น ท่านไม่เคยรูเ้หน็ แต่ถ้าคนภาวนา

เป็นนะ บอกมาส ิถามปับ๊นี่ชวัะ! ถามปับ๊นี่ชวัะ! ถามมาเถอะ 

หลวงตาท่านพูด เหน็ไหม ขอหาคนถามใหท้่านจนสกัทน่ีะ ท่านพูดประจ า 

หลวงตานี่ มคีนถามปัญหา “ถามหลวงตาใหจ้นสกัท ี อยากจะเจอ” หลวงตาท่านพูด

อย่างนี้ประจ านะ ถามเถอะ ปัญหานีถ่ามมา ดูซว่ิาท่านจะจนไหม ถ้าท่านจน แสดงว่า

ท่านภาวนาไม่ถูก เออ! ท่านบอกอยากเจอคนทีถ่ามปัญหาว่าท่านตอบไม่ได้ อยาก

เจอ อยากเจอมาก มนักไ็ม่ม ีแต่ไอค้นถามมนัถามสพัเพเหระ คนถามกลบังง  ๆ

นี่กเ็หมอืนกนั ทนีี้เวลาถามมา ถ้าถามไดเ้ป็นประโยชน์ เขาบอกเขาเขยีนมา

เยอะมาก เป็นประโยชน์มาก 

ประโยชน์กส็าธุ ประโยชน์ เรากท็ าเพื่อประโยชน์นี่แหละ แต่ถ้าค าถามนัน้มนั

อนัตราย ใหช้ีท้างเลย แลว้ไอเ้สร่อกช็ีเ้ลยนะ นู่นพระอาทติยอ์ยู่นัน่ มนัจบัเลยนะ โอ๋ย! 

มงึชีพ้ระอาทติยห์รอื พระอาทติยม์นัอยู่ในหนังสอืต่างหาก หนังสอืรูปพระอาทติย์ ไป

ชีพ้ระอาทติยอ์ยู่นัน่น่ะ เดีย๋วมนักจ็บั ยุ่งตายห่า 

นี่ถงึว่านะ เขาเขยีนมาอย่างนี้กเ็ลยอธบิายใหฟั้ง ไม่อยากอธบิายตรงๆ ไง ถา้

อธบิายตรง  ๆ ไปก ็แหม! เพราะว่าเวลาถามปัญหาไป ทุกคนจะบอกว่า จบัผดิอย่างเดยีว 

จบัผดิอย่างเดยีว หลวงพ่อคอยแต่จบัผดิคน คนดีๆ  หลวงพ่อไม่เคยดูเลย ดแีต่จบัผดิ

คน 

คนดีๆ  กส็าธุ เขากด็แีลว้ คนดกีส็าธุ เขากด็ขีองเขา แต่คนทีย่งัลม้ลุก

คลุกคลานอยู่ คนทีป่ฏบิตัอิยู่ อา้ว! มปัีญหา เราช่วยกนั เรากช็่วยกนั คนทีล่ม้ลุก

คลุกคลาน เรากช็่วยกนั ไอค้นทีม่นัพึง่ตวัเองได ้มนัไปได ้สาธุ ไปเลย เชญิตามสบาย 

ไปก่อนเลย เดีย๋วตามไป ไปใหถ้งึเลย แต่ไอเ้ราล้มลุกคลุกคลานกนัอยู่ เรากช็่วยกนั

ไป ประคองกนัไป กเ็พื่อประโยชน์นี่ไง 
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ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ามาครัง้ทีแ่ลว้ ถามอย่างนัน้ไมไ่ด ้ เพราะอะไรรูไ้หม เพราะว่า

ค าถามมนัล็อกตายไง มนัล็อกตายใช่ไหม แลว้ไอ้คนตอบกต็อบไป แลว้มนัมอีะไร

หลายๆ อย่าง ฉะนัน้ มนัเป็นการเตอืน เป็นประโยชน์กบัเราชาวพุทธ 

เราชาวพุทธนะ ชาวพุทธเราตอ้งมสีต ิ เราตอ้งมปัีญญา เราจะพูดอะไรสิง่ใด 

วสิาสะ หรอืว่าเป็นระหว่างครูกบัอาจารยต์วัต่อตวั ขนาดตวัต่อตวัเขายงัหา้มอดัเทป 

เพราะคุยกนัตวัต่อตวั พอออกจากนี่ไปมนัไปลงยูทูบเลย ตวัต่อตวั ไปทัว่โลกเลย เวลา

คุยกนัตวัต่อตวั ออกจากนี่ไป ไปแลว้ ไปทัว่เลย 

ฉะนัน้ ตวัต่อตวัตอ้งหา้มอดัเทป อดัลงทีใ่จ ถ้าใจมนัอดัไดน้ะ แลว้ปฏบิตัขิึน้มา

ใหไ้ด ้

ฉะนัน้ ทีว่่าเหลวไหล ฉะนัน้ สิง่นัน้จบ นี่เขา้มาค าถาม ค าถามว่า ผมจบักาย

ได ้ผมจบัเวทนาได ้สิง่ทีม่นัพจิารณาไปแลว้ แลว้ใจมนัคลายออก นี่เล่าย่อๆ แลว้ที่ว่า

มนัถงึว่า เดีย๋วนี้พอพจิารณาไปแลว้มนัแยกออกจากกนัเลยต่างๆ 

เวลามนัแยกออกจากกนั ถ้าเราพจิารณาได้อย่างนี้ เราพจิารณาอย่างนี้ 

พจิารณา เราใหจ้ติสงบ จติเราสงบเขา้ไป ถ้าจติเราสงบนะ พอจติสงบแลว้ถ้ามนัเหน็

กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ เราพจิารณาอย่างนี้ นี่เป็น

อรยิสจั แต่นี่มนัไม่เป็นอย่างนี้น่ะส ิ เวลามนัไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดีย๋วมนัเจรญิแลว้

เดีย๋วมนัเสื่อม เดีย๋วมนัท าได ้ เดีย๋วท าไม่ได ้ แลว้พอท าได ้ มนัเป็นผวิเผนิ ค าว่า “ผวิ

เผนิของเรา” นี่มนัเป็นจนิตนาการ 

“โอ๋ย! หลวงพ่อ จนิตนาการไดอ้ย่างไร ผมท าไดเ้อง” 

จติของคน วุฒภิาวะมนัเป็นแบบนี้ทัง้นัน้น่ะ เริม่ตน้ขึน้มาแลว้มนัพจิารณา

กาย เหน็กายอย่างไร ถ้าเหน็กายขึน้มา มนัชดัขึน้มา มนัพจิารณา 

เขาบอกว่า พจิารณาไปแลว้นะ มนัแยกคนละส่วนเลย มนัอยู่กนั ไม่เกี่ยวกนั

เลย เหน็ไดช้ดัๆ นะ เหน็ชดัๆ เลย แต่ไม่ไดเ้หน็ดว้ยตา แต่เหน็ดว้ยความเขา้ใจ อ้อ! 

มนัเป็นอย่างนี้ 
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ออ้! เป็นอย่างนี้แลว้เป็นอย่างไรต่อ ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธกิเ็ป็นแบบนี้ 

พจิารณา รูป รส กลิน่ เสยีงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร รูป รส กลิน่ 

เสยีง ถ้าเราเขา้ใจผดิ เราเขา้ใจต่างๆ เรายดึ เราทุกขต์ายห่าเลย แต่ถ้าเรามปัีญญา

เขา้ใจแลว้มนักอ็้อ!...อ้อ! แลว้อย่างไรต่อ ค าว่า “ออ้!” มนัออ้! ของใคร 

ถ้าออ้! นะ อย่างทีว่่าอย่างนี้ กรณีทีว่่าหลวงตาท่านพูดถงึหลวงปู่ มัน่ไงว่า

หนองอ้อๆ เวลาหลวงปู่ มัน่ อ้อ! ขึน้มา เขาไปหาหนองอ้อกนัทีเ่ชยีงใหม่ ไม่เจอหรอก 

มนัออ้ทีใ่นหวัใจ 

ไอน้ี่กเ็หมอืนกนั มนัออ้! มนัออ้! กเ็หมอืนคนหลงทางมาถูกทางมนักอ็้อ

เหมอืนกนั หนองออ้มนัเป็นขัน้เป็นตอน นี่ไง ถงึบอกเอง็ท าอย่างไรพูดมา คนทีเ่ขาผ่าน

มาเขารู ้ออ้ตรงไหน ออ้ทแีรก กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ 

มนักรุงเทพฯ-หวัล าโพง มนัจะไปหวัล าโพง มนัจะขึ้นไปเชยีงใหม่ พอไปถงึ

หวัล าโพง อ้อ! เขาเขยีนไว ้ กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ ออ้! เชยีงใหม่ๆ ออ้! อ้อ! ถงึหวั

ล าโพง มนัไม่ไดอ้้อทีเ่ชยีงใหม่ 

ฉะนัน้ ค าว่า “อ้อ!” มนักม็หีลายชัน้ เหน็ไหม ถ้าคนเป็นเขารู ้ไปถงึ รถขบวนนี้

กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ นัน่มนัชื่อรถขบวน นี่ตน้ทางกรุงเทพฯ ปลายทางเชยีงใหม่ เรายงั

ไม่ไดข้ึ้นรถเลย พอขึ้นรถไปแลว้ กว่ารถมนัจะออก ไดเ้วลารถก็ออก รถออก มนัก็ยงั

ไป ออกจากหวัล าโพงไป ไปสระบุร ีมนัไปของมนัไปเรื่อย นี่มนักเ็ป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ฉะนัน้ ทีว่่า เพราะความเขา้ใจของตวัไง ถงึไดช้ีท้างไปนัน่ชีท้างไปนี่เพราะ

ความคดิไง เพราะมพีืน้ฐานอนัน้ีเป็นพืน้ฐาน มนัถึงคดิอย่างนัน้ ถ้ามนัคดิอย่างนัน้ 

มนัพจิารณาของมนัไปว่ามนัพจิารณาไปแลว้ 

พอพจิารณาไปนะ การพจิารณามนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ มนัเป็นปัญญา

อบรมสมาธใิช่ไหม พอพจิารณาไปแลว้เขาบอกเลย ชวีติมนักแ็ปลกแลว้ ไปเจอเฉียด

กบัความตายตลอดเลย เวลารถยางแตก ลุงตาย ไม่สะเทอืนเลย 

คนเรามนัมหีลกันะ มหีลกั เหมอืนกบัเรามสีตมิปัีญญานี่มนัมหีลกั พอมหีลกั 

มนัเขา้ใจเรื่องสจัธรรม สจัธรรม การเกดิ แก่ เจบ็ ตายเป็นเรื่องธรรมดา ฉะนัน้ พอมนั
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เขา้ใจ มนัมหีลกัมเีกณฑ ์พอมนัว่า รถยางแตก มาถงึ เราจะมอุีบตัเิหตุ หรอืว่าลุงเรา

ตาย เราไม่สะเทอืนใจ 

เราไม่สะเทอืนใจเพราะเรามหีลกั คนมหีลกั คนมหีลกัไม่สะเทอืนใจ มนัก็

เรื่องธรรมดา ทนีี้เรากไ็ปตื่นเตน้ไง ตื่นเตน้ว่า โอ๋ย! แมแ้ต่อุบตัเิหตุเรากไ็ม่ตื่นเตน้

เนาะ 

ไม่ตื่นเตน้ เราก็ยงัจะตายอยู่นะ ไม่ตื่นเตน้ มนัต้องส ารอกมนัต้องคาย มนัถงึ

จะเป็นจรงิ 

ไอเ้รื่องอย่างนี้มนัเป็นเรื่องธรรมดา มนัเป็นเรื่องธรรมดา คนทีม่สีตมิปัีญญาก็

เป็นแบบนี้ มนักเ็ป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดา ปฏบิตัมินัเป็นเรื่องส่งออกนะ พอ

เรื่องส่งออก เหน็ไหม พอมาขา้งหลงั “ขอ้ที่ ๒ ระยะหลงันี้พอเริม่รบัรูต้่างๆ พอเขา้มาที่

ใจ ความรูเ้กีย่วกบัครูบาอาจารย ์ความรูเ้กีย่วกบัเรื่องพระธาตุ” 

นี่ส่งออกแลว้ นี่ส่งออก 

พุทโธๆๆ เวลาจติสงบเขา้มามนัรูโ้ดยตวัมนัเอง มนัมคีวามสุขความสงบใน

ตวัเอง ถ้ามคีวามสุขความสงบในตวัเอง พอมนัส่งออกไป ออกไปรูเ้รื่องอะไร ถ้ามนั

ออกไปรูเ้รื่องพระธาตุ ออกไปรูเ้รื่องครูบาอาจารย์ทัง้รูจ้กัและไม่รูจ้กั ไปเหน็ภาพ

ต่างๆ 

แลว้มนัเรื่องอะไรล่ะ แลว้มนัไดอ้ะไร ถ้ามนัจะรูม้นัตอ้งรูเ้ขา้มาขา้งใน ถ้ารูเ้ขา้

มาขา้งในนะ จติเราสงบแลว้เราเขา้มา เราจะเหน็สิง่ใดกแ็ลว้แต่ ถ้าเหน็เป็นเรื่องครูบา

อาจารยม์นักเ็ป็นเรื่องอนิจจงั วางไว ้ ทุกอย่างวางไว ้ มนัจะเขา้มาสู่ขา้งใน ใหว้างไว ้

แลว้ปล่อย แลว้สงบเขา้มา ถ้ามนัไม่ส่งออกไป ครูบาอาจารยท์่าน เหน็ไหม 

เวลาค าถาม เวลาค าถามมนัฟ้องเลย ค าถามขอ้แรก พจิารณาแล้วเหน็กาย

มนัแยกจากกนั เห็นกาย เวทนามนัเป็นส่วนกนั แล้วกไ็ปเรื่องของความตาย แลว้มาข้อที ่

๒ ออกไปรูเ้รื่องครูบาอาจารยแ์ล้ว 

ขอ้ที ่๒ มนัก็เหมอืนตดินิมติแล้ว นี่ส่งออกแลว้ มนัไม่เขา้สู่อรยิสจัแลว้ ถ้ามนั

ไม่เขา้สู่อรยิสจั แลว้ท าอย่างไรจะเขา้สู่อรยิสจั 
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ทนีี้การปฏบิตัขิองเรา ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัใิช่ไหม เวลาจติสงบแลว้ให้

หดัพจิารณา พจิารณาต่อเน่ืองไป ถ้าพจิารณาเป็นกาลๆ 

ถ้าคนภาวนาไม่เป็นมนัท าให้เหมอืน ท าใหค้รบสูตร อย่างทีเ่ขาพูดว่า เขาใช้

ปัญญา ใชว้ปัิสสนา 

เขาท าอะไรของเขา จติเขาสงบหรอืเปล่า เขามพีืน้ฐานในการภาวนาไหม เขา

บอกว่าภาวนาในแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ แลว้กค็ดิสรา้งภาพเลย กาย เวทนา จติ ธรรม 

จบ รูเ้ท่าทนัหมด ปล่อย ว่าง 

แต่เวลาครูบาอาจารยเ์รานะ ท าใหจ้ติสงบก่อน พอจติสงบ พอมนัเหน็กาย 

โอ๋ย! มนัสะเทอืนหวัใจแลว้ ถ้าสะเทอืนหวัใจ มนักจ็ะมาเป็นอย่างนี้ พจิารณาไปแลว้

มนักแ็ยกอย่างนี้ นี่มนัปล่อยชัว่คราว แลว้ท าอย่างไรต่อ 

การภาวนาใหรู้จ้รงิ จตินี้ กจิกรรมมนัพฒันาใหม้นัรูม้นัเขา้ใจ กบัภาวนาใหม้นั

เสรจ็ คอืท าใหม้นัเหมอืนไง ท าใหม้นัเหมอืนนะ เราท าทุกอย่างเลย พจิารณากาย 

พจิารณาเวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม แต่เป็นจนิตนาการ จนิตนาการทีม่จีติ

รบัรู ้มนักเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ แลว้อย่างไรต่อ พอมนัวาง วางแล้วท าอย่างไรต่อ 

เพราะตวัเองคดิว่าตวัเองท าแล้ว พอท าแลว้เราไม่มสีตคิวบคุม มนักอ็อกแลว้ 

ออกไปรูเ้รื่องครูบาอาจารย ์ ออกไปรูค้รูบาอาจารยท์ีรู่จ้กัและไม่รูจ้กั ไปเรื่องพระธาตุ นี่

ไปใหญ่เลย 

กเ็หมอืนคนเรา คนเราพอภาวนา พอจติสงบ จติสงบมนักเ็ป็นสมาธ ิพอเป็น

สมาธ ิ เขาสงบเพื่อจะออกวปัิสสนา ทนีี้พอจติสงบแลว้มนัออกรูอ้อกเหน็น่ะ มนัไม่มสีตไิง 

นี่ไง ครูบาอาจารยท์ีท่่านมปัีญญาท่านตอ้งรัง้อนัน้ีไวใ้หไ้ด ้ตอ้งเอาจติดวงนี้เอาไวใ้หไ้ด ้

ไม่ใหม้นัส่งออกอย่างนี้ ถ้ามนัจะออกรูต้้องออกรูใ้นสตปัิฏฐาน ๔ 

เวลาออกรูส้ตปัิฏฐาน ๔ มนัตอ้งมจีติเป็นสมัมาสมาธิ มนัถงึออกรูส้ตปัิฏฐาน 

๔ 

ไม่ใช่จติสงบแลว้ออกรู ้ ออกรู้โดยเรื่องฌานโลกยี ์ ดว้ยความรู้ความเหน็ของตวั 

นัน่น่ะกเิลสมนัหลอกแลว้ 
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ถ้าครูบาอาจารยม์นีะ มนัไม่ใช่เรื่อง นี่แหละออก พอมนัออกไปแลว้ท าไม่ถูก 

ท าไม่ได ้แต่มนัมจีติใตส้ านึกอนัหนึ่ง อนัหนึ่งทีว่่า เราเคยพจิารณากายแลว้ กายกบัใจ

มนัแยกจากกนั กค็ดิว่าตวัเองมคีุณธรรมไง กค็ดิว่า เหน็ไหม คดิว่าตวัเองมคีุณธรรม แต่

มนัเป็นไหมล่ะ 

ถ้ามนัเป็นนะ ไอเ้รื่องทีว่่าไปรูเ้รื่องครูบาอาจารย์ ไปรูเ้รื่องพระธาตุ ทีว่่า

เยอะแยะไปหมดจนพูดอะไรไม่ถูก มนัเยอะไปหมด 

ส่งออก มนัไปกวา้นมาหมดน่ะ ถ้ามนัไปกวา้นมา นี่สง่ออกทัง้นัน้น่ะ 

ถ้าส่งออกแลว้ เราจะตอ้งบงัคบัดว้ยสต ิ บงัคบัดว้ยค าบรกิรรม ใหจ้ติมนัหยุด 

ถ้าจติมนัหยุดนะ มนัไม่ส่งออก พอไม่ส่งออก พอสงบ ถ้ามกี าลงัแล้วใหไ้ปดูกาย ดู

เวทนา จติ ธรรมเหมอืนเดมิ ถ้าไปดูกาย เวทนา จติ ธรรม เพราะมนัสะเทอืนนะ ถ้า

มนัส ารอกนะ ถ้ามนัส ารอกมนัคาย มนัถงึชดัเจน นี่ไง สนัทฏิฐโิก รูท้่ามกลางหวัใจ 

แต่นี่ยงั “หลวงพ่อชีท้างใหท้ ีชีท้างใหท้ ีชีท้าง” 

พอคนมนัเป็นนะ คนภาวนาเป็นหมายความว่า พจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ ตาม

ความเป็นจรงิ แลว้มนัขาดไปแลว้ นี่เป็นพืน้ฐาน ภาวนาเป็นแลว้ แลว้ถ้ามนัจะตดิ มนั

จะตดิมนักต็ดิดว้ยความยดึของตวั ถ้าความยดึของตวั อย่างเช่นหลวงตากบัหลวงปู่ มัน่ 

หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามสบั แลว้คนทีเ่ป็นนะ เขาตอ้งรอเวลา ถ้าไม่รอเวลา เราไป

บอก มนัยิง่ยดึยิง่มัน่ เราตอ้งใหจ้ติมนัมสีมควรว่าจะรู้ถูกรูผ้ดิได้ แล้วค่อยแนะค่อยชี้ ถ้า

ค่อยแนะค่อยชีน้ะ 

แลว้ถ้าผูท้ีป่ฏบิตั ิมนัตดิอยู่แลว้ มนัตดิอยู่แลว้แหละ แต่ดว้ยความส าคญัผดิก็

ยดึว่าอนัน้ีถูก แตถ่้าคนทีจ่ะชีใ้หรู้ว่้ามนัผดิไดม้นัจะตอ้งมวุีฒภิาวะทีเ่หนือกว่า เพราะ

มนัผดิอยู่แลว้ มนัผดิอยู่แลว้ส าหรบัครูบาอาจารยท์ีรู่้จรงิ 

มนัยดึอยู่แลว้ มนัถูกอยู่แล้วส าหรบัคนทีต่ดิ ไอค้นทีต่ดิมนักต็ดิอยู่แล้ว มนั

ยดึอยู่แลว้ว่าของกูนี่ถูก ไอค้นเคยถูกมาเขารูว่้าตรงนัน้มนัผดิ แลว้ยิง่ไปบอกว่าคนที่

มนัตดิอยู่มนัจะยดึมากขึน้ไป ตอ้งรอจงัหวะ ต้องบ่มเพาะ บ่มเพาะให้ไดเ้วลา พอไดเ้วลา

กค็่อยๆ แหย่ ค่อยๆ แหย่ ค่อยๆ จิ้ม จนกว่าผูท้ีต่ดิอยู่นี้ 
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มนัหวง มนัยดึไวเ้ลยนะ ของฉันๆ พอค่อยๆ แหย่ เหมอืนกบัเอาผลไมไ้ว ้ มนั

เริม่เน่าแล้วแหละ กลิน่มนัไม่ค่อยดแีลว้แหละ มนัเน่า กย็งัว่า “อู๋ย! กลิน่นี้แหละกลิน่

แท”้ มนัยงัยดึของมนัอยู่ ฉะนัน้ ค่อยๆ สะกดิๆ เดีย๋วกห็ลุด 

ครบูาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริง ในวงกรรมฐานเราท่ีของจริงนะ เราจะรู้เลย

ว่าของจริงท่านให้อุบายอย่างไร ท่านชี้แนะอย่างไร แล้วผู้ท่ีติดมนัจะปล่อยวาง

อย่างไร ละอย่างไรมาเป็นชัน้เป็นตอน 

ถ้าอย่างนัน้มนักต็ดิอยู่นัน่น่ะ แล้วถ้ามนัตดิอยู่นัน่นะ นี่ตดินะ แลว้ถ้าภาวนา

ไม่ไดเ้รื่องเลยล่ะ โอโ้ฮ! มนัยิง่ไปใหญ่เลย “ภาวนาในแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ รูเ้ท่าทนั

การเคลื่อนไหวทัง้หมด”...มนัสตฟัฟ์จติไวแ้ลว้มนัจะไดอ้ะไรน่ะ มนัสตฟัฟ์จติใหม้นัตา

ยอยู่นัน่น่ะ 

ของเรานะ ตน้ไมม้นัมชีวีตินะ มนัตอ้งเจรญิเตบิโตนะ ไม่ใช่ตน้ไมพ้ลาสตกิ 

ไปตัง้เอาไวแ้ลว้ก็ดูกนั โอโ้ฮ! สวยงาม ไม่ตอ้งรดน ้า ไปตัง้ทีไ่หนมนักไ็ม่ตาย ไอข้องเรา

ถ้ามนัไม่มคีวามชุ่มชืน้นะ เดีย๋วใบกเ็หีย่วแลว้ 

มนัไม่ใช่ตน้ไมพ้ลาสตกิ มนัตอ้งมคีวามรูส้กึมนัถงึเป็นจรงิ ไอท้ี่ว่าสตฟัฟ์ไว้

เลยมนัตน้ไมพ้ลาสตกิ สตปัิฏฐาน ๔ พลาสตกิ มนัอยู่แค่นัน้น่ะ ถ้ามนัไม่ม ีไม่มกีบ็า้น

โล่งโถง ไม่มเีฟอรน์ิเจอรข์องตกแต่ง เออ! กบ็า้นน้ีโล่งๆ เออ! เอามาตัง้ไว ้ เออ! อนัน้ี

ใช่ สตปัิฏฐาน ๔ เอาตน้ไมพ้ลาสตกิมาตัง้ไว.้..มนัไม่ใช่ 

ถ้ามนัเป็นจรงิ สิง่มชีวีติมนัตอ้งพฒันาของมนั มนัเป็นไปของมนั มนัเป็น

ความจรงิของมนั อนัน้ีถงึความจรงิ เห็นไหม 

ฉะนัน้ ข้อ ๒ ทีว่่ามนัรู้เหน็ไป มขีองเขา้มา 

เขา้มาแลว้หวงดว้ยใช่ไหม เขา้มาแลว้โอ๋เลยเนาะ กลวั กลวัจะหลุดมอืไป แต่

ถ้าเวลามนัเน่ากรู็้ว่าไม่ใช่หรอก พอมนัไม่ใช่แลว้ท าอย่างไรต่อ 

มนัไม่ใช่แลว้ ไม่ตอ้งไปคดิถงึเลย สิง่ทีเ่ป็นอดตี ทุกคนเคยท าสิง่ใดมามนักม็ี

การผดิพลาดเป็นธรรมดา ไม่ตอ้งไปเสยีใจว่าฉันผดิมา ๕ ปี แลว้ฉันกไ็ปนัง่ทบทวน

อกี ๕ ปี เป็น ๑๐ ปีไง ผดิมา ๕ ปีกท็ิ้งมนัไปเลย แล้วปัจจุบนัน้ีท าใหม้นัถูกกจ็บไง 
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ตดิมา ๕ ปีใช่ไหม กต็อ้งมาทบทวนอกี ๕ ปี เสยีดาย เสยีดายอดตี ๕ ปี คดิ

อกี ๕ ปีก ็๑๐ ปี แต่ถ้ามนัตดิ ๕ ปีแลว้พอมนัวางกจ็บเลย ๕ ปีกแ็ค่นัน้น่ะ แต่ถ้าตดิมา 

๕ ปี ยงัไปคดิอยู่อกี ๕ ปีนะ ๑๐ ปี เออ! ขา้งหน้ายงัไม่ถูกๆ ยงัไม่รู ้พอตดิมา ๕ ปี 

ทบทวนอกี ๑๐ ปี ทบทวน 

อนันี้มนัเป็นเรื่องจรงินะนี่ ทีพู่ดนี่เรื่องจรงิ เพราะการเวยีนว่ายตายเกดิมนัเวยีน

ว่ายตายเกดิมาเยอะ ฉะนัน้ ท าใหรู้จ้รงิๆ ไม่ใช่ท าใหเ้สรจ็ นี่ท าใหม้นัเสรจ็ ท าใหม้นั

เขา้ใจ มนักเ็ท่านี้ จะท าใหม้นัรูจ้รงิๆ ค่อยๆ พฒันาของมนั 

นี่ขอ้ที ่๓ เรื่องความสงบของใจ เขาบอกว่าเขาท าไดส้งบทุกครัง้ แค่พนมมอื

กส็งบแลว้ 

ถ้ามนัท าไดจ้รงินะ เวลาพุทโธ คนทีช่ านาญก าหนดพุทโธ ถ้าเป็นสมัมานะ 

ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ ถงึค าว่า “ตดิ” เวลาออกใชปั้ญญามนัจะตดิ แต่มนัจะเขา้ใจถงึ

ความสงบนะ 

แต่ส่วนใหญ่ทีเ่ราเหน็ เหน็ไหม “เวลาพูดอยู่นี่จติสงบอยู่เลย เวลาคุยกบัหลวง

พ่อ จติมนัสงบอยู่เลย” 

แหม! กูคนัหวั...มนัสงบ มนัสงบอย่างไร มนัสงบอย่างนี้มนัสงบโดยแบบ

ภวงัค ์ถ้ามนัสงบ มนัไม่ตอ้งรกัษาไง 

แต่ถ้ามนัสงบจรงิๆ นะ เวลามนัเขา้ไป ความสงบ เวลามนัไหว มนักระเทอืน มนั

กอ็อกแล้ว จตินี้เวลามนัสงบนะ มนัสงบของมนั ถ้ามนัมพีืน้ฐาน เราสงบจนเป็นสมาธ ิ

สงบบ่อยๆ ครัง้เป็นสมาธ ิพอเป็นสมาธ ิเราจะท าอะไร สมาธจิะเป็นพืน้ฐาน มนักม็สีติ

มปัีญญาท าอะไรไม่ค่อยผดิพลาด แต่ถ้ามนัออกไปมาก มนัตอ้งกลบัมาพกั นี่ถ้ามนั

สงบ มนัสงบอย่างนี้ 

นี่บอกว่า พนมมอืกส็งบอยู่แลว้ อะไรสงบอยู่แลว้ 

มนัอา้งน่ะ สมาธ ิ สมัมาสมาธกิบัมจิฉาสมาธนิะ ไอ้นัน่มนัสมาธมิจิฉาไง คอื

ว่ามนัเคยไดเ้มื่อวานน้ีหรอืมนัเคยไดเ้มื่อกี้นี้ กน็ึกอารมณ์นัน้ไว้ มนัไม่เป็นปัจจุบนั

หรอก มนัไม่เป็นปัจจุบนั 
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เขาบอกว่า พนมมอืกส็งบแลว้ๆ 

มนัสงบจรงิหรอื ถ้ามนัสงบนะ สงบคอืการพกัใจ ถ้าใจมนัพกัแลว้ มนัเป็นสมัมา

แลว้ พอออกมาใชปั้ญญา มนัจะกา้วเดนิของมนัไป 

ไอน้ี่มนัสงบแลว้กย็งัไปรูนู่้นรูน้ี่ มนัไม่มสีต ิสตมินัคุมไม่ได ้ถ้าเป็นสมาธมินัก็

เป็นมจิฉา มนัไม่เป็นสมัมาคอืความถูกตอ้งดงีาม ว่าอย่างนัน้เลย 

ถ้ามนัเคยท ามามนักเ็ป็นอย่างนี้ เหมอืนเรา เราเคยท าอะไรมาแลว้เราเคยท าได ้

แต่ตอนน้ีไม่ไดท้ า แต่มนักรู็อ้ยู่อย่างนี้ คอืมนัจะไป มนักไ็ม่ไป ใจมนัเสื่อม มนักไ็ม่เสื่อม 

มนักค็าๆ อยู่อย่างนี้ แลว้กบ็อกว่ามนัเป็นอยู่อย่างนี้ ถ้ามนัจะบอกว่าเป็นอุเบกขา มนัก็

ไม่ใช่ มนัเป็นทีเ่ราตดิเอง 

ฉะนัน้ ไอค้ าว่า “สงบ” อย่างนี้ใหเ้ด็กๆ มนัพูดกนัเถอะ ใหเ้ดก็ๆ มนัไปคุยกนั 

ไอเ้ราจะปฏบิตันิะ ถ้าสงบตอ้งชดัๆ ก าหนดเลย ลองใหม่เลยนะ ตัง้สตเิลย แลว้ก าหนด

พุทโธชดัๆ หรอืใชปั้ญญาอบรมสมาธชิดัๆ ใหม้นัสงบเขา้มา แลว้ดูความสงบของมนัส ิ

ถ้ามนัสงบแลว้ ถ้ามนัสงบ ถ้าจติถ้ามนัเป็นมจิฉานะ พอเริม่มกี าลงัมนัก็

ส่งออกไปรู ้ไปรูพ้ระธาตุ ไปรูถ้งึครูบาอาจารย ์ไปรูเ้รื่องโลก แลว้มนัไดอ้ะไรขึน้มา เขา

เดอืดรอ้นหรอื ครูบาอาจารยเ์ดอืดรอ้นหรอื เราคนรูม้นัเดอืดรอ้น ครูบาอาจารย์

เดอืดรอ้นกบัเราหรอืเปล่า 

เราไม่ตอ้งการอย่างนัน้ เราตอ้งการจะสงบชดัๆ แลว้คุมไว ้นี่เป็นสมัมาสมาธ ิ

แลว้ถ้ามนัออกไป มนัไม่ส่งออกไปรูนู่้นรูน้ี่ มนัจะไปรูส้ตปัิฏฐาน ๔ เราจะใหม้นัท างาน 

เราจะเอาธรรมะ เราจะเกดิมรรค เราจะเอามรรค ๘ มรรคมนัจะเขา้มาส ารอกมนัจะคาย

กเิลส แลว้มนัคายกเิลส มนัจะไดก้้าวหน้าไป 

ไม่ใช่จบัตน้ชนปลายไม่ได ้ ขา้งหน้ากไ็ปไม่ได ้ ถอยกลบักถ็อยไม่ได ้ แลว้ก็

คาๆ อยู่อย่างนี้ แลว้กบ็อกใหช้ีไ้ปสกทิาคาม ีกูจะชีไ้ปไหน กกู็ยงัไปไม่เป็น กกู็ไม่รูไ้ป

อย่างไรสกทิาคาม ีคดิเอาเอง เออเอาเองไง 
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ไอพู้ดอย่างนี้เดีย๋วเสยีใจอีก ไอท้ีแ่ล้วกแ็ล้วกนัไป เพยีงแต่ว่า ทีพู่ดมนัละเอยีด

รอบคอบ เรากรรมฐานไง วงกรรมฐาน เราพูดสิง่ใดใหเ้ป็นประโยชน์ อย่าใหม้นัเกดิ

โทษ ไม่ใหเ้กดิโทษกบัผูฟั้ง และไม่ใหเ้กดิโทษกบัผูต้อบ 

ผูต้อบเวลาพูดไป โลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาดมาก คนมเีวรมกีรรมมากมนั

จอ้งจบัผดิเยอะแยะไปหมด คนท าดมีนัขวางหูขวางตาคนชัว่นะ แลว้เราจะท าด ี เราว่า

ท าดใีช่ไหม นี่ว่าท าดหีรอื 

เราท าดมีนักเ็ป็นความดคีวามชัว่ของเรานี่แหละ แตค่นทีม่นัจอ้งจบัผดิอยู่มนั

เยอะแยะไปหมด แลว้ท าไมเราตอ้งไปเขา้ทางเขาล่ะ เราจะท าดกีนัท าไมเราตอ้งไปพูด

ใหม้นัเป็นภยักบัคนพูดและคนตอบล่ะ มนัไม่ควรเอาความเป็นภยัเขา้มาไง 

นี่พูดถงึเวลา ถ้าเดีย๋วน้อยใจๆ มนัเป็นเพราะเหตุนี้ 

“๔. ระยะหลงันี้ผมมแีต่ความสงบ มนัสงบง่าย สงบทุกครัง้ มสีิง่แปลกๆ 

มหศัจรรยห์ลายครัง้ อย่างเช่นทีม่แีสงสว่างจา้” 

ไอน้ัน่จบไปแลว้ ไอน้ี่ส่งออกทัง้นัน้น่ะ แสงสว่างจา้กแ็สงสว่างจา้ 

แต่ทีว่่า “ระยะหลงันี้ท าอะไรไม่ไดเ้ลย พอสงบแลว้ สงบแลว้จบัอะไรกไ็ม่ได”้ 

ผลของมนักเ็ป็นแบบนี้ นี่มนัยนืยนัไง ผลของมนัเป็นแบบนี้ ผลของมนั ถ้าเรา

สพัเพเหระแลว้ ผลทีสุ่ดคอืมนัเสื่อมหมดแหละ ผลที่สุดแลว้ “พอจะจบัปุ๊ บ มนักจ็บัไม่ได ้

พอจะจบัได ้ปัญญากไ็ม่เกดิ” 

อา้ว! ก็ไหนว่าเอ็งจบัไดต้ลอดเลย เอ็งกรู็้เท่าทนั เอ็งพจิารณากายไดท้ัง้นัน้น่ะ ยก

มอืขึน้ยงัสงบเลย จติสงบตลอดเลย แลว้ท าไปท ามาเลยสบัสน จบัตน้ชนปลายไม่ได ้

แลว้ตกลงเป็นอย่างไร อ้าว! ตกลงเป็นอย่างไร 

“ระยะหลงัภาวนาไม่ไดเ้ลย มนัจะออกท่าเดยีว มนัท าอะไรไม่ไดเ้ลย” 

อา้ว! กม็นัผดิมาตัง้แต่ตน้ ตัง้แต่ตน้ ไม่ดูแลมาตัง้แต่ตน้ เขา้ใจเอาเอง เออ

เอาเองว่าตวัเองพจิารณากายแลว้กายมนัแยกแลว้ คดิเอาเองว่าตวัเองมจีติใจมัน่คง คดิ
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เอาเองว่าไปรูเ้รื่องพระธาต ุ ไปรูเ้รื่องคนอื่น คดิเอาเองว่ายกมอืขึน้มากส็งบ คดิเอาเองว่า

ความสงบอยู่กบัใจไง แลว้กจ็ะชีเ้ลย บอกว่าชีไ้ปสกทิาคามทีหีนึ่ง ชีไ้ปทีๆ  คดิเอาเองไง 

เวลาครูบาอาจารย ์เราจะคุยกนั เราคุยกนัอย่างนี้ เราจะคุยกนัเป็นปัจจุบนั 

เวลาคนมาถามปัญหา “หลวงพ่อ จติผมเคยสงบ ท าอย่างไรต่อ” 

“สงบเมื่อไหร่” 

“สงบเมื่อ ๑๐ ปีทีแ่ลว้” 

มนัคดิว่า ๑๐ ปีทีแ่ลว้มนัยงัเกบ็สงบไวใ้นกระเป๋า มนัยงัไม่เอาไปไหนมัง้ 

สงสยัความสงบมนัยงัเกบ็ไวใ้นกระเป๋าเลย ถงึเวลาก็จะควกัออกมาเลย สงบอยู่นี่ 

มนั ๑๐ ปีทีแ่ลว้ มนัจะเป็นประโยชน์อะไร เขาเอาปัจจุบนั 

นี่กเ็หมอืนกนั พอมนัเป็นไปแลว้ ผลของมนั ถ้ามนัสบัสน จบัตน้ชนปลาย

ไม่ได ้ถงึทีสุ่ดเสื่อมหมด เวลาภาวนา เวลาจะจบัได ้ปัญญากไ็ม่เกิด นี่เพราะสมาธมินั

ไม่แขง็แรง เวลาจะท าความสงบ มนัสงบแลว้ เวลาปัญญามนัจะเกิด มนักจ็บัสตปัิฏ

ฐาน ๔ ไม่ได้ อมื! เอาส ิ เวลาจบัไดม้นักไ็ม่มปัีญญา มปัีญญามามนักไ็ม่รูจ้ะเอาปัญญา

ไปใชอ้ะไร เหน็ไหม 

เราเริม่ตน้มา เราเริม่ตน้เราท าอะไรกนัมา ถา้มนัภาวนาเป็นนะ ศลี สมาธ ิ

ปัญญา มรรค ถา้พจิารณากายถูกตอ้งดงีาม พจิารณาซ ้า ซ ้า จนมคีวามช านาญ มคีวาม

ช านาญ มรรค มรรค ๘ มนัเจรญิกา้วหน้าขึ้นมา นี่ภาวนาเป็น 

พอภาวนาเป็น พอสงบเขา้ไป พอยกขึน้ ยกขึน้มนัก็ไปสู่สกทิาคามมิรรค มนั

ยกขึน้ๆ มรรค ๘ มนัมา มนัส่งเสรมิกนัมา เหน็ไหม โสดาปัตตมิรรค สกิทาคามมิรรค 

อนาคามมิรรค อรหตัตมรรค 

ไอน้ี่คดิว่าตวัเองแยกแลว้กเ็ป็นโสดาปัตตมิรรค แล้วพอโสดาปัตตมิรรคแลว้

มนักไ็ปรูเ้รื่องคนอื่น มนักไ็ปเหน็แสงสว่าง มนัไปรู้อะไรนัน่น่ะ มนัเป็นของชัว่คราว 

มนัเกดิขึน้จากความเพยีร ความวริยิอุตสาหะ แต่เราไม่รูจ้กัประคอง ไม่รูจ้กัดูแลใหจ้ติ

มนัพฒันาขึน้มาใหม้นัถูกตอ้งดงีาม 
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เราเป็นชาวพุทธ เรากน็ัง่สมาธภิาวนากนั ท าสมาธทิ าไม สมาธเิพื่อรูว้าระจติ

คนนู้น สมาธเิพื่อเหน็เทวดา สมาธ ิ

นัน่ไง นัน่น่ะออกนอกเรื่องนอกราวไปหมดแลว้ เวลาท าสมาธ ิ เป็นสมาธิ

เหมอืนกนั เวลาท าสมาธมิาแลว้อลีุ่ยฉุยแฉก ลงไปหว้ยหนองคลองบงึ ไปนู่น ออกทะเล

ไปเลย 

แต่ครูบาอาจารยก์รรมฐานเราท่านใหท้ าสมาธ ิ ท าสมาธแิลว้ จติใหม้นัสงบ มี

ความสุข มคีวามระงบั มคีวามสขุแลว้กพ็ยายามฝึกมนั ใชว้ปัิสสนา ใชปั้ญญา ปัญญา

เพื่อรูแ้จง้ ปัญญาเพื่อแทงทะลุอวชิชา แทงทะลุกบัความไม่รู้ของเรา นี่กรรมฐานเขา

สอนอย่างนี้ 

เขาไม่ได้ออกไปลงหว้ยหนองคลองบงึ แลว้กอ็อกทะเลไปเลย แลว้กลบัมา ชี้

ไปสกทิาคามทีหีนึ่ง...โอโ้ฮ! กูนี่เจบ็ตบั 

ฉะนัน้ เวลาอนันัน้จบไปแลว้ เพยีงแต่เวลาถามมา แลว้มาเคลยีรปั์ญหากนั 

เวลาค าถามมา พอพจิารณาแลว้มนัถงึเขา้ใจ อ๋อ! เพราะปฏบิตัมิาอย่างนี้ มคีวามเหน็

อย่างนี้ แล้วคดิอย่างนี้ ถงึจะใหช้ีไ้ปทางนู้นไปทางนี้ คดิว่าตวัเองจะกา้วหน้าต่อไป 

สุดทา้ยแล้วข้อที ่๔ ตอนนี้เวลามสีมาธ ิจบักายไดก้ไ็ม่มปัีญญา เวลาปัญญามนั

พุ่ง ปัญญามนัแยกแยะ มนักจ็บักายไม่ได้ 

สุดทา้ยจบ จบลงอย่างนี้ไง จบโดยที่ว่า สุดทา้ยแล้วกจ็บัตน้ชนปลายไปไม่ถูก 

สุดทา้ยแลว้มนักล็ม้ลุกคลุกคลาน แลว้ท าอย่างไรต่อ 

ทนีี้ท าอย่างไรต่อ อนันี้มนัอยู่ทีอ่ านาจวาสนา เพราะนักปฏบิตัเิราทุกคนจะถามว่า 

ผมกท็ าอย่างนัน้ ดฉัินก็ท าอย่างนี้ แล้วท าไมมนัไปไม่ได ้

มนัไปไม่ได ้ มนักอ็ยู่ทีอ่ านาจวาสนาบารมขีองคน ถ้าคนมอี านาจวาสนา ขปิ

ปาภญิญา ปฏบิตัง่ิายรู้ง่าย แต่ของเรา เราปฏบิตัยิาก แลว้มนัยงัรู้ยากอีก มนัยงัไม่ได ้

เรากต็อ้งมสีตมิปัีญญาเพื่อรกัษาไว้ ใหม้นัถูกทางไว้ อย่าใหม้นัแฉลบ อย่าใหม้นัออก

นอกลู่นอกทาง แลว้พยายามท าของเรา เพราะเราสร้างอ านาจวาสนามาเท่านี้ 
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อย่างเช่นกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ระยะทางเท่าไร แตห่ลวงปู่ มัน่ท่านมเีงนิ ท่าน

สามารถซื้อตัว๋กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ได้ 

ไอข้องเราไม่มเีงนินะ เรากซ็ื้อไปสระบุร ีกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่มนัไปไม่ได ้ไปได้

แค่สระบุร ี แลว้กพ็ยายามไปหางานท าทีส่ระบุรี แลว้กจ็ะซื้อตัว๋ต่อ สระบุรไีป

นครสวรรค ์ นครสวรรคก์็ขึน้ไปพษิณุโลก เรากท็ าของเราไป เพราะเราไม่มเีงนิจะซื้อ

ตัว๋กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ เราไม่มวีาสนาท าได้อย่างนัน้ เรากซ็ื้อตัว๋ของเราไปนะ ซื้อไป 

พกัตามขา้งทางไป หาเงนิหาทองต่อเน่ืองไป เรากพ็ยายามท าของเราไป นี้พูดถงึ

อ านาจวาสนาของคน 

ถ้าปฏบิตัง่ิายรูง่้ายมนักด็ขีองมนัไป ถ้าปฏบิตัไิม่ได ้ท าใหรู้ ้ใหเ้ขา้ใจ ไม่ใช่ท า

ใหเ้สรจ็ บางคนรบี ภาวนาเป็นอย่างนัน้ สตปัิฏฐาน ๔ กท็ าฉับๆๆ เสรจ็แลว้ เสรจ็แลว้

ท าอย่างไรต่อ 

เสรจ็แลว้เอง็เอากลบับา้นไป สตปัิฏฐาน ๔ ของเอ็ง เอง็เอากลบับา้นไป ไม่

เกีย่วกบัคนอื่น 

เขาท าสตปัิฏฐาน ๔ เขาท ามาเพื่อใหจ้ติมนัฝึกหดั ใหจ้ติมนัเป็นสมาธ ิ ใหจ้ติ

มนัพจิารณา ใหม้นัเขา้ใจ พอเขา้ใจมนักส็ ารอก มนัคายตวัของมนั คายความสงัโยชน์ 

คายกเิลสตณัหาในตวัของมนั ถ้ามนัคายของมนั มนักเ็ป็นสนัทฏิฐโิก มนักเ็ป็นปัจจตั

ตงั มนักรู็ท้่ามกลางหวัใจนัน้ 

ไม่ใช่ท าๆๆ เสรจ็ สตปัิฏฐาน ๔ เสรจ็เลย ส่งครู แล้วครูใหค้ะแนน แลว้ครูให้

คะแนนแลว้กเิลสเอง็หลุดไหม เหน็ไหม นี่ท าใหเ้สรจ็ไง คอืท าใหเ้หมอืน ท าใหจ้บ เขา

สอนกนันะ วธิีการอย่างนัน้ๆๆ แลว้กท็ าอย่างนัน้ๆๆ แลว้ท าอย่างไรต่อ เสรจ็แลว้ท า

อย่างไรต่อ ทางโลกเขาเป็นอย่างนัน้ 

แต่ธรรมไมใ่ช่ ธรรม มนัอยู่ท่ีอ านาจวาสนาของจิต จิตหยาบ จิตกลาง จิต

ละเอียด จิตของคนมนัสร้างอ านาจวาสนามาแตกต่างกนั พนัธกุรรมของมนัไม่

เหมือนกนั มนัส ารอกมนัคายแตกต่างกนั ฉะนัน้ ถ้าเราท าถกูต้องดงีามแลว้เรา

กพ็ยายามท าของเราให้อยู่ในร่องในรอย แล้วพยายามของเรา ท าให้รู้จริง 
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ท าใหรู้จ้รงิ ไม่ใช่กเิลสใหท้ า กเิลสมนัอยากได้อยากด ีกเิลสมนักใ็หท้ า กเิลส

มนักท็ าให ้ท าใหเ้สรจ็แลว้ ท าแลว้ก็งงๆ พองงๆ ขึน้มา บงัเอญิตอนนี้เราออกสงัคมมา 

กเ็ลยบอก เออ! มพีระองคห์นึ่งมนัเซ่อๆ มนัชอบตอบธรรมะ กเ็ลยถามมนัว่า ชีเ้ลย ใหม้นั

ชีไ้ปสกทิาคาม ีชีอ้ย่างไร ไอเ้ซ่อๆ กช็ีเ้ลยนะ สกทิาคามไีปทางนัน้ นี่ไง เพราะเราไม่มี

หลกัมเีกณฑ ์เราท าของเราอย่างนัน้ 

ถ้ามหีลกัมเีกณฑน์ะ ท าสิง่ใดกแ็ลว้แต่ มนัเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์กบั

ชาวพทุธ เป็นประโยชน์กบัสงัคม เป็นประโยชน์กบัทุกๆ คน ความเป็นประโยชน์ไง 

เป็นประโยชน์ 

ธรรมของหลวงปู่ มัน่ ประโยชน์ใดทีไ่ม่มโีทษ บุญที่ไม่มโีทษ คุณทีไ่ม่มโีทษ

นัน้เป็นบุญทีสุ่ด สิง่ทีไ่ม่มโีทษเป็นประโยชน์ลว้นๆ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนอย่างนัน้ ให้

ท าอย่างนัน้ ใหเ้ป็นประโยชน์ทีไ่ม่มโีทษ เป็นประโยชน์สูงสุด เอวงั 


