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ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อครบั การท าสมาธภิาวนาเหมอืนว่าจะตัง้ไข่ไดแ้ลว้ครบั 

เพราะการนัง่สมาธแิบบโบราณนัน้นัง่ยากแสนยาก แต่ในปัจจุบนัน้ี ๑ ชัว่โมง นัง่ไม่กลวั

เวทนาการปวดขาอกีแลว้ อาจจะเป็นผลจากการพจิารณาโครงกระดูกของตนเอง ใช้

ปัญญาทุบใหล้ะเอยีด แลว้โปรยลงในบงึแก่นนครบา้ง บงึหนองโคตรบา้ง การปวดขา

ปวดหวัเข่านี้แยกแยะออก เวทนาการปวดขาปวดเข่าไม่ม ีกม็สีตพิจิารณากาย เวทนา 

จติ ธรรม แลว้ใหส้งบเขา้มากพ็อไดต้ามก าลงัของตนเองครบั 

อนึ่ง พอท าสมาธพิจิารณาธรรมพอสมควรแก่ธรรมแลว้ เตม็ก าลงัของตนเอง 

ออกจากสมาธ ิ เหงื่อซึมออกตามรูขุมขน สงัเกตดูวนัแรก วนัที ่๕ เดอืน ๘ ค.ศ. ๒๐๑๔ 

เหงื่อออกแห้งจบัเกล็ด สะทอ้นแสงไฟ ผมนึกคดิอยู่ว่านี้คอือะไร ท าทุกครัง้ เป็นอย่างนี้

ทุกครัง้ พอวนัที ่๑๐ เดอืน ๘ ค.ศ. ๒๐๑๔ ผมท าสมาธบิรเิวณพระธาตุทีพ่ระธาตุขาม

แก่น ออกจากสมาธ ิ มองดูรูขุมขนกม็เีหงื่อออกมาปรากฏอยู่ ทีรู่ขุมขนมเีมด็เล็กๆ 

(เหมอืนเมด็ทรายเงนิ) สะทอ้นกบัแสงแดดอยู่ตามหลงัมอืและแขน ผมพจิารณาว่า นี้

ธรรมชาตอิะไรหนอ หรอืว่าเป็นธาตุน ้าแสดงออกมาใหเ้หน็ครบั วนัแม่ไปเล่าใหแ้ม่ฟัง 

แม่เตอืนว่าอย่าหลงนะ ขอเมตตาหลวงพ่อช่วยอธบิายดว้ย 

ตอบ : การนัง่สมาธ ิผูถ้ามเขาเคยถามมา ตอนทีถ่ามมาเขาเคยบอกว่าใชปั้ญญาๆ ไป 

เรากบ็อกว่า ปัญญาอย่างนัน้ตอ้งท าความสงบของใจก่อน เราก็ดงึกลบัมาให้

ภาวนา 
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เขาบอกว่าเขาภาวนามาแลว้ เขานัง่ขดัสมาธเิพชรนะ ทนีี้การนัง่ขดัสมาธิ

เพชร เขาถงึเขยีนว่าการนัง่สมาธแิบบโบราณนี่แสนยากมาก 

การนัง่แบบโบราณ มนัอยู่ทีค่นถนัด การนัง่ขดัสมาธเิพชรกบันัง่สมาธพิืน้

ราบมนัแตกต่างกนั ถ้าการนัง่สมาธเิพชร ถ้ามนัยากแสนยาก ภาวนามนัไม่ได ้ถ้ามนั

ไม่ได ้มนัไม่มคีวามสงบ พอมนัไม่มคีวามสงบ มนัไม่มอีะไรเลี้ยงหวัใจไง 

เหมอืนอาหารน่ะ อาหาร ดูส ิ มถี้วยมจีาน มถี้วยมจีานหมดเลย แต่ไม่มี

อาหารเลย ถ้าไม่มอีาหารเลย เราทุกขเ์รายากนะ เรามทีุกอย่างพร้อม เหน็ไหม ดูส ิ

เรามกีิรยิาท่าทางเราพร้อมทีเ่ป็นนักปฏบิตั ิ รูปแบบภายนอก โอโ้ฮ! เรานักปฏบิตัิ

ทัง้นัน้เลย เราปฏบิตัแิลว้ แต่มนัไม่ม ี มนัเหมอืนเรามแีต่ถ้วยโถโอชาม แต่เราไม่มี

อาหารในส ารบัเลย หวินะ ทัง้หวิทัง้กระหาย แต่เรามถีว้ยโถโอชามเอาไวอ้วดเขาว่าเรามี

ส ารบั บา้นน้ีมสี ารบั มคีวามพรอ้ม นี่ถ้าเราภาวนาไม่ได ้

แต่ถ้าภาวนาไดน้ะ ในถ้วยโถโอชามมนัมอีาหารเตม็เลย คนมอีาหารเตม็ เรา

หวิกระหายมา เรากไ็ด้ดื่มไดก้ินใช่ไหม ถ้าเราได้ดื่มไดก้นิ เราใชส้อยสิง่นี้ไป ชวีติเรา

มนักไ็ม่ทุกข์ยากจนเกนิไป นี่พูดถงึว่าถ้าเราภาวนา 

ฉะนัน้ ภาวนา ถ้วยโถโอชามของใครล่ะ ถ้วยโถโอชามของใคร ถ้าถ้วยโถโอชาม

ทีม่นัประณีต มนักต็อ้งราคาสูง ถ้าแบบของพวกเรา อย่างเรา อย่างพระเราใชใ้บตองก็

ได ้ เราใชใ้บบวักไ็ด ้ เราใชอ้ะไรกไ็ด ้ เราใชส้ิง่ใดกไ็ด ้ มนัเป็นธรรมชาต ิ ฉะนัน้ เวลา

ธรรมชาต ิมนัท าสิง่ใดมนักท็ าไดง่้าย มนัท าอย่างไรมนัท าแลว้มนักม็โีอกาสใช่ไหม 

แต่ถ้าถ้วยโถโอชามของเรามนัประณตี เราท าสิง่ใดมนัตอ้งทุกขต์อ้งยาก เวลา

นัง่สมาธไิป ถา้มนัไม่ไดผ้ล ถ้าไม่ไดผ้ลมนักไ็ม่มอีาหารในนัน้เลย เรากไ็ม่ไดด้ื่มไดก้นิ

สิง่ใดเลย แต่ถ้ามนัมอีาหารบา้ง มนัมอีาหารบา้ง ถ้ามอีาหาร ขอใหม้นัเป็นอาหารตาม

ความเป็นจรงิ สมยันี้เขาท าของไวโ้ชวเ์ป็นพลาสตกิ ท าของจิว๋ของเลก็เอาไวอ้วดไว้

โชวก์นั มกีลว้ยหอม มผีลไมเ้ตม็ไปหมดเลย เอาไวดู้ กนิไม่ได ้กนิไม่ได้ 

ปฏบิตั ิปฏบิตัสิกัแต่ว่าท า ท ากนัเป็นว่าเรามาปฏบิตัธิรรม มนักินไดไ้หม มนั

มรีสชาตไิหม ของกนิไดส้ ิของกนิได ้ของกินได ้ประทงัชวีติได้ 
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นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าจติมนัสงบ ถ้ามนัสงบเขา้มาตามความเป็นจรงิ ใหม้นัเป็นความ

จรงิส ิ ใหเ้ป็นความจรงิ ไอน้ี่ถ้าเป็นความจรงิ ความจรงิท าไมไม่กลา้ยนืยนัล่ะ ความจรงิ

ไม่กลา้ยนืยนักนั ความจรงิเกบ็ไวใ้นใจแลว้ใหค้นอื่นค ้าประกนั คนอื่นค ้าประกนั ค ้า

ประกนัมนัไดป้ระโยชน์สิง่ใดมา แต่ถ้าเราเป็นความจรงินะ มนัไดม้คีวามสงบ ถ้าอย่างนี้

มนัท าได้มคีวามสงบบา้ง 

บอกว่า เดีย๋วนี้นัง่สมาธไิด้เป็นชัว่โมงเลย ไม่กลวัเวทนา ไม่กลวัการเจบ็ปวด

ขา 

สิง่ทีป่วดขาเพราะมกีารพจิารณา เห็นไหม พจิารณากระดูกของเรา พจิารณา

เตม็ที ่มนัมสีตมิปัีญญา มนัทนั มนัทนัแล้วมนัมกีารต่อสู ้มกีารต่อสูค้อืการใชปั้ญญา 

ถ้าเราไม่ใชปั้ญญานะ เราไม่ใชปั้ญญาเลย เวลาความคดิมนัเกิดขึน้ ความคดิ

มนัลากไปหมด จะเอาอย่างไรกไ็ด้ อย่างเช่น เราจะท าโครงการอะไร เราจะท าสิง่ใด เรา

มคีวามคดิตลอด ถ้ามปัีญญามนัทบทวน ท าแลว้ผดิพลาดไหม ท าแลว้จะเสยีหายไหม ท า

แลว้ถ้ามนัประสบความส าเรจ็ ควรท าไหม นี่พูดถงึว่าเราท าหน้าทีก่ารงาน 

แต่เวลาความคดิ ความคดิโดยปกตขิองเรา ไม่ใช่ว่าให้เราท านัน่ ใหเ้ราท านี่ ให้

เราอยู่ใตอ้ านาจของมนั ถ้าเรามปัีญญาสวนกระแสกลบัไป ท าไมเป็นอย่างนัน้ ถามสว่ิา

ท าไมเป็นอย่างนัน้ แลว้ถา้ไม่ท าอย่างนัน้ไดไ้หม ถ้าไม่ท าอย่างทีม่นัคดิแวบ็ขึน้มาว่าจะ

ท า ถ้าเราไม่ท าอย่างนัน้ไดไ้หม 

เราไม่ท าอย่างนัน้ หน่ึง เรากไ็ม่เหน่ือยเปล่า เรากไ็ม่เสียเวลาเปล่า เรา

มีเวลากบัชีวิตของเราด้วย ถ้าเรามีปัญญาอย่างน้ี มนัทวนกระแสกลบัไป กิเลส

มนัโดนตรวจสอบ มนักไ็ม่กล้าแสดงตวัของมนัโดยเตม็ก าลงัของมนั เหน็ไหม 

ถ้าเรามีปัญญาตรวจสอบเข้าไป มีปัญญาตรวจสอบเข้าไป 

แลว้ถ้ามปัีญญา ทีว่่าเขาแยกแยะว่าเป็นโครงกระดูก เป็นต่างๆ เลย แลว้

ปัจจุบนัน้ีเขาไม่กลวัเวทนา เวลานัง่สมาธไิป เอาความเจบ็ความปวด เอาเวทนา สิง่นี้

เป็นผุยเป็นผง เอาไปโยนหนองน ้าเลย แลว้พจิารณาของเรา ถ้าจติมนัเป็นสมาธอิย่างนี้
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มนัใชไ้ด ้ เพราะเราท าความสงบของใจกนั เพราะเราจะหาความสุขโดยขอ้เทจ็จรงิ เราจะ

หาความสุขโดยความเป็นจรงิ 

เราไม่ใชห่าความสุขจากการเสพ เหน็ไหม รูป รส กลิน่ เสยีง ทีเ่ราไปหา

ความสุขๆ จากขา้งนอก ความสุขจากขา้งนอกมนัเป็นอามสิ มนัตอ้งมผีลกระทบ มนัตอ้ง

มกีารลงทุน มนัตอ้งมกีารแสวงหา มนัถึงไดค้วามสุข ความสุขคอืความพอใจ นี่กเิลสมนั

หลอก มนัหลอกใหท้ าอย่างนัน้น่ะ แล้วมนัเป็นความสุขๆ 

แต่ถ้าเรามาพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิถ้าจติมนัสงบเขา้มา นี่สุขแท ้สุขแท้

ไม่องิอะไรเลย มนัอิงโดยตวัมนัเอง มนัองิตวัมนัเอง ตวัมนัเองเป็นอสิระเอง มนัจะมี

ความสุขของมนัเอง ถ้ามคีวามสุข เหน็ไหม พระพุทธศาสนาสอนทีน่ี่ไง 

เราดูส ิ เวลาพระบวชมาตัง้แต่เณร อย่างเมื่อคนืไปนี่แปลก พระเขา้มา ๓๐ 

กว่าพรรษาทัง้นัน้นะทีม่านัง่คุยกนัน่ะ เราถาม พรรษาเท่าไร 

๓๒, ๓๔, ๓๐ เศษๆ ทัง้นัน้เลยนะ พรรษาสูสีๆ  เลย บวชมา ๓๐-๔๐ ปี เรา

บวชมาขนาดนี้ ชวีติเรามนัก็รู ้ นี่ไง พระบวชมาตัง้แต่เณร แลว้ชวีติแหง้แลง้อย่างนี้ 

เชา้กอ็ยู่กบัตน้ไม ้ตน้ไมก้บัตน้ไม ้ออกจากกุฏมิากต็น้ไม ้พน้จากตน้ไมก้เ็ขา้ไปในกุฏ ิ

มแีค่นี้ แลว้มนัมคีวามสุขตรงไหนล่ะ มนัมคีวามสุขตรงไหน 

มคีวามสุขตรงจติมนัสงบ จติมนัสงบระงบันะ นี่ขอ้เทจ็จรงิเป็นแบบนี้ 

ทางโลก สิง่ทีเ่กดิขึ้นมา มนัมกีารสรา้งขึน้มาทัง้นัน้น่ะ มนัเป็นการสรา้งขึน้มา

โดยน ้ามอืของมนุษย ์ แต่ธรรมชาตเิราอยู่กบัสจัจะความจรงิ แลว้ถ้าจติสงบขึน้มา เราก็

เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตนิัน้ มนัมคีวามสุขสงบได้ ถ้าจติสงบอย่างนี้เป็นประโยชน์

มาก 

ฉะนัน้ เวลาจติสงบแลว้ สงบแลว้กค็อืสงบไง ในแกว้น ้ามนี ้า เรามนี ้าไวด้ื่มไว้

กนิ ในแกว้น ้ามนี ้าไง ฉะนัน้ พอในแกว้น ้ามนี ้าขึน้มา 

“อนึ่ง พอท าสมาธไิปแลว้ จติพจิารณาไปแลว้ พอสมควรแก่ธรรมแลว้ก็เตม็

ก าลงัของตวัเอง ออกจากสมาธแิลว้เหงื่อมนัซมึออกมาตามรูขุมขน สงัเกตดูแลว้เหงื่อ

มนัแหง้ มนัเป็นเกลด็ มนัเป็นเมด็เหงื่อ” 
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แกว้น ้านะ เวลาแกว้น ้า เราเอามอืไปจบั ถา้เราจบัแกว้น ้านัน้น่ะ เวลาเราปล่อย

วางแลว้มนัมลีายนิ้วมอืไหม มนัมลีายนิ้วมอื ลายนิ้วมอื ทางนิตเิวชเขาหาหลกัฐาน เขา

ท าไดไ้หม ท าได ้แล้วท าไดแ้ล้วมนัเป็นประโยชน์อะไรล่ะ แกว้น ้า แกว้น ้าเราท า 

เหงื่อ เหงื่อทีม่นัออกจากร่างกาย เหงื่อที่ออกจากร่างกาย เราเหน็เป็นเกล็ด 

เป็นอะไร จติของคนมนัเป็นไปได้ทัง้นัน้น่ะ 

เวลาคนทีม่สีตมิปัีญญานะ จติสงบแลว้เหน็รูขุมขน รูขุมขนขยายใหม้นัใหญ่

ขึน้ได ้ เสน้ผมเสน้หนึ่งนะ เวลาจบัได ้จตินะ เราจบัเสน้ผม แลว้ขยายเสน้ผม มคีรูบา

อาจารยบ์างองคน์ะ ขยายเสน้ผมเหมอืนท่อนซุงเลย ขยายออก ในท่อนซุงนัน้มนัจะมที่อ

อาหาร เสน้ผมนี่ พจิารณาอย่างนัน้น่ะ นี่เวลาจติมนัพจิารณา ถา้มนัเป็นกาย เป็นเวทนา 

เป็นจติ เป็นธรรม มนัเป็นประโยชน์ 

แต่ไอเ้กลด็เงนิเกลด็ทอง มนัเป็นอะไรกไ็ม่รู ้ สิง่นี้มนัเป็นประโยชน์ไหม 

ฉะนัน้ พอมนัเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ เราไปตื่นเตน้ไง แลว้บอกว่าพอไปเหน็

เป็นเกลด็เป็นอะไร 

เราจะบอกว่า แกว้น ้า ถา้มนัมนี ้ากเ็ป็นประโยชน์นะ แกว้น ้า แกว้กค็อืร่างกาย

นี้ น ้ากค็อืคุณธรรมในแกว้นัน้ แลว้สิง่ทีร่อยนิ้วมอืต่างๆ ทีจ่บัทีแ่กว้น ้านัน้มนักม็ขีองมนั 

สารคดัหลัง่ เหงื่อนี่เป็นสารคดัหลัง่ มนัมอีอกมาทางร่างกายโดยธรรมชาตขิอง

มนัอยู่แลว้ แลว้ธรรมชาตขิองเรา คนมนัเป็นได ้ทางการแพทย์เขาเป็นได้เลย เพราะว่า

สารคดัหลัง่ของคนมนัมสีารเคมแีตกต่างกนั ถ้ามนัจะเป็นอย่างนัน้มนักค็อืเป็นอย่าง

นัน้ 

แต่นี่ว่าเป็นอย่างนัน้ปับ๊ จติใจของเรามนักระทบแสง เหน็ไหม กระทบแสง 

กระทบต่างๆ เราจะบอกว่า เรื่องอย่างนี้โยมตื่นเต้นไง แต่เราฟังแลว้จะบอกว่าตลก 

เดีย๋วโยมกโ็กรธหลวงพ่ออกี หลวงพ่อนี่เหน็บเรื่อยเลย 

กรรมฐานนะ เราเป็นนักปฏบิตั ิพอเราเป็นนักปฏบิตันิะ โลกเขามสีตมิปัีญญา 

พวกนักปฏบิตัติอ้งสตปัิญญามากกว่าเขา เพราะมนัเป็นงานเหนือโลก 
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ทางโลกเขานะ เขายงัต้องมสีตมิปัีญญาเลย แต่พอเรามสีตปัิญญา สตปัิญญาของ

เราเพื่อจะเท่าทนัเราเอง อย่าใหก้ิเลสมนัหลอก กิเลสมนัหลอกนะ แล้วเวลามนัหลอก มนั

บงัเงา มนัเอาสิง่ที่รูท้ีเ่ห็นมาหลอกเรา แลว้สิง่ที่รูท้ีเ่หน็มาหลอกเรา พอมนัหลอกเรา เหน็

อย่างนี้ 

ถ้ามนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ ถา้เหน็กาย 

อย่างทีว่่าโยมบอก โยมพจิารณาร่างกายนี้เป็นโครงกระดูกเลย เอามาป่นเลย เออ! 

อย่างนี้ใช่ เพราะมนัตรงตวัไง 

แต่ถ้ามนัส่งออกแลว้ มนัเป็นส่งออก แลว้ส่งออกมา โยมจบัเกลด็นัน้พจิารณา

ไดไ้หม ใหเ้กลด็นัน้มนัเป็นอนัตตา ถ้ามนัเป็นอนัตตาได ้มนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัเรา 

ถ้ามนัไม่เป็นอนัตตา เราไปตื่นเตน้อะไร มนัไม่ควรตื่นเตน้ไง ไม่ตอ้งไปตื่นเตน้

กบัของสิง่นี้ ของทีม่นัเป็นขึ้นมา เหน็ไหม 

แกว้น ้า แกว้น ้านะ ถ้าแกว้มนัไม่มนี ้า แกว้นัน้มนัเอาไวป้ระดบับา้น แลว้เรา

หวิกระหาย เรากต็อ้งไปแสวงหาน ้ามาเพื่อดื่มกนิ ฉะนัน้ ในร่างกายเรา เราท าความ

สงบของใจนี่คอืน ้า น ้าในแก้วนัน้มนัมเีตม็ของมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ มนัใชป้ระโยชน์ได้

ตลอด 

เวลาหลวงตาท่านพูด ท าสมาธิๆ  สมาธนิ ้าลน้แกว้ๆ ถ้าสมาธมินัเตม็ทีก่น็ ้า

ลน้แกว้นัน่น่ะ 

แลว้น ้าในแกว้นัน้เราจะใชป้ระโยชน์อะไร ถ้าเราไปใชป้ระโยชน์อะไร ใชด้ื่ม

กนิกไ็ด ้ ใชท้ าอาหารกไ็ด ้ ถ้ามมีากขึ้นมา ดูส ิ อุตสาหกรรมเขาตอ้งใชน้ ้ามาก มนั

จ าเป็นตลอดนะ มนัจ าเป็นตลอด มนัจ าเป็นตัง้แต่หวัใจ จ าเป็นทีน่ ้าใจของเราไง 

ฉะนัน้ พอจติมนัมกี าลงั อนึ่ง พอสมาธเิกิดขึ้น การพจิารณาธรรมพอสมควรแลว้ 

ไอเ้หงื่อมนัออกก็คอืเหงื่อมนัออก เหงื่อมนัเป็นอย่างนี้อยู่แลว้แหละ แต่เราไม่ได้

สงัเกตเอง พอมาสงัเกตเขา้ พอจติมนัสงสยัปับ๊นะ มนัเกาะแลว้ มนัจบัแลว้ พอมนัจบั 

ตอนนี้ปัญหามนัตามมาแลว้ มนัจะหาเหตุหาผล มนัจะพจิารณาของมนัไป เดีย๋วมนัขยาย

ความไปเรื่อย เหงื่อนี้ถ้าสะสมไวต้่อไปมนัจะเป็นเพชร พอเป็นเพชรแลว้เราไปเจยีระไน 
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เจยีระไนเสรจ็แลว้เรากจ็ะมาท าหวัแหวน มนัไปเลยนะ มนัพาไปไกลเลย แลว้กว่าจะ

ไดส้ตกิลบัมานะ เรานักภาวนาจะมาเป็นพ่อคา้เพชรซะแลว้ เราภาวนานะเวย้ กู

อยากจะมมีรรคมผีล เอ๊! จติกูจะพากูไปเป็นพ่อคา้เพชรไปแลว้ 

แลว้จรงิๆ มนัเป็นเพชรไหมล่ะ มนัจะเป็นเพชรเป็นพลอยไหม มนักไ็ม่เป็น ถ้า

มนัไม่เป็นนะ เราไม่ตอ้งไปเสยีเวลากบัสิง่นี้หรอก วางเลย วางเลยนะ หนึ่ง เวลา

ภาวนา ภาวนาเพื่อความสงบ ถ้าจติมนัสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาไปเรื่อย ถ้าฝึกหดัใช้

ปัญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาไป ถ้าฝึกหดัใชปั้ญญาไป มนัจะละเอียดขึน้เรื่อยๆ จติของเรา

จะละเอียดขึน้เรื่อยๆ พอจติละเอยีด มนัมกีารต่อเน่ือง จติละเอยีด จบัสิง่นัน้พจิารณา 

มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางคอืจติมนัมกี าลงัแลว้ พอมกี าลงัแลว้มนัเสวย กจ็บัอกี แลว้

พจิารณาต่อเนื่องไป ท าอยู่อย่างนี้ 

แลว้ท าไมตอ้งท าอย่างนี้ล่ะ 

เวลาท าแลว้ ส่วนใหญ่แลว้คนคดิว่าอยากจะเสรจ็งานไวๆ อยากจะเสรจ็งาน 

อยากไดพ้กัผ่อน อยากไดผ้ลทีเ่ลศิกว่า นัน้น่ะกลบัไม่ไดอ้ะไรเลย เพราะถ้าปล่อยวาง

อย่างนัน้ปับ๊ มนักก็ลบัมาปุถุชน กลบัมาเป็นสามญัส านึกเรานี่ไง 

แต่ถ้าเราพจิารณาของเราต่อเน่ืองไป พจิารณาต่อเน่ืองไป จติมนัละเอยีดขึน้

ไปเรื่อยๆ เพราะมนัส่งกนั ในสมถะกม็วีปัิสสนา ในวปัิสสนากม็สีมถะ ในสมถะคอืความ

สงบของใจ ในวปัิสสนาคอืใชปั้ญญา นีร่ะหว่างสมถะกบัวปัิสสนาเขาจะกา้วเดนิไปคู่กนั 

ในระหว่างสมาธกิบัปัญญามนัจะส่งเสรมิกนั สมาธมินัจะละเอียดขึ้นดว้ย

ปัญญา ปัญญาจะละเอียดขึ้นดว้ยการส่งเสรมิของสมาธ ิ เพราะสมาธมินัละเอยีดขึ้นมา 

เพราะมสีมาธ ิ มกี าลงัขึน้มา มนัใชปั้ญญาไดม้ากขึ้นมนักล็ะเอยีดลกึซึ้งขึน้ ปัญญาที่

ละเอยีดลกึซึ้งขึน้ ท าสมาธใิหช้ดัเจนขึน้ มนักท็ าใหส้มาธลิกึซึ้งขึน้ สมาธลิกึซึ้งขึน้ มนั

กส็่งเสรมิปัญญาใหล้ะเอยีดขึน้ ปัญญาทีล่ะเอยีดขึน้ มนักส็่งเสรมิใหท้ าสมาธิไดด้ขีึ้น นี่

มนัส่งเสรมิกนัไป มนัส่งเสรมิกนัเป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป 

แต่เราบอกว่า เราตอ้งท าความสงบของใจ ใจสงบแลว้ค่อยใชปั้ญญา 
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ปัญญานี่ปัญญาอบรมสมาธกิม็ ี สมาธอิบรมปัญญากม็ ี นี่มนัส่งเสรมิกนั 

ส่งเสรมิกนัดว้ยการปฏบิตัิ 

แลว้บอกว่า แลว้จะปฏบิตัไิปท าไมล่ะ 

อา้ว! ก็อยากใหม้นัเสรจ็ๆ 

ใหม้นัเสรจ็นัน่น่ะกเิลสมนัหลอก กเิลสมนัหลอก งานมนัเสรจ็แลว้ พจิารณา

ไปแลว้ เสรจ็แลว้ พจิารณาเสรจ็แลว้มนัเป็นเรื่องทางโลกไง ทางโลกเขาคดิว่าเขาเกบ็

ของเสรจ็แลว้กค็อืเสรจ็ไง แต่เวลาของเขาเกบ็ไวน้านแลว้ เดีย๋วกต็อ้งเอาออกมาท า

ความสะอาดอกี เพราะมนัเกบ็ไวม้นักส็กปรกของมนั 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาพจิารณาไปแลว้จติสงบแลว้ สงบแลว้กค็อืสงบ พอมนั

คลายไปแลว้มนักจ็บแลว้ ถ้ามนัยงัทรงตวัอยู่ได ้ จติสงบบ่อยครัง้เขา้มนัจะเป็นสมาธ ิ

สมาธคิอืการตัง้มัน่ พอตัง้มัน่แล้วมหีลกัมเีกณฑ ์มนัคดิสิง่ใดกไ็ด้ 

แต่ถ้าสมาธมินัไม่บ่อยครัง้ มนัไม่ตัง้มัน่ พอมนัวูบเข้าไปสงบ มนักส็งบ คลาย

ออกมามนักป็กต ิ แลว้เวลามนัไปแลว้ มนัคดิว่ามนัท าไดแ้ลว้ สมาธ ิ ฉันก็รูจ้กัแลว้ 

ศกึษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกศลี สมาธ ิ ปัญญา สมาธ ิ เราได้

สมัผสัแลว้ พอสมัผสัแลว้ เรามสีมาธแิลว้เกบ็ตรงนัน้ในกระเป๋าเลย เดีย๋วจะเกดิปัญญา

นะ พอสญัญาเกดิขึน้ บอกนี่ปัญญาเกดิขึน้แลว้ เกดิขึน้แลว้เพราะเรามสีมาธอิยู่แลว้ 

สมาธมินัมแีต่อดตีชาตนู่ินน่ะ แลว้มนักจ็ะมาสวมกบัสตปัิญญาในชาตนิี้ แลว้มนั

กจ็ะไปเอาผลในชาตหิน้า นี่โดยมนัคดิไปเอง เพราะของมแีลว้มนักค็อืมแีลว้ไง 

แต่นักปฏบิตัไิม่เป็นอย่างนัน้ เพราะมนัจะมคีวามรู้สกึไง ถ้าสมาธมินัเกิดขึ้น 

เราควบคุมตวัเราได ้เราจะมคีวามสุข แล้วใครจะหลอกไม่ไดน้ะ ถ้ามสีมาธ ิใครพูดอะไรมนั

รูท้นั หนึ่ง รูท้นัตวัเองดว้ย รูท้นัคนทีม่าคุยกบัเราด้วย แต่ถ้าไม่มสีมาธนิะ เขาไม่ทนั

พูดเลย ฟังเขาก่อนแลว้ จะตามเขาไปแลว้ จะหลงไปกบัเขาแลว้ 

เหน็ไหม ถ้ามสีมาธ ิ หนึ่ง เรารูท้นัตวัเองด้วย แลว้ไม่หลงสิง่ใดง่ายด้วย ถ้ามี

สมาธนิะ เพราะคนเรามนัขาดสมาธ ิ คอืคนมแีต่ร่าง หวัใจมนัมสีกัแต่ว่า มนัส่งออก

หมด มนัไม่มใีครครองเรอืน 
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แต่ถ้าคนมสีมาธมินัมหีวัใจทีเ่ป็นเจา้ของร่าง มนัมจีกัรพรรดไิง มกีษตัรยิ์

คุม้ครองกายนครนี้ แต่ถ้ามนัออกไปรูข้้างนอกนะ มนัไม่ตอ้งใหเ้ขาหลอกหรอก มนัจะ

ชวนเขาหลอกกนัดว้ย ตวัเองแท้ๆ  นี่ 

แต่ถ้ามสีมาธขิึน้มา หนึ่ง มนัมปัีญญา มนัรูเ้ท่าทนัแลว้ แลว้พอสงบแลว้มนัจะ

มคีวามสุขในตวัมนัเอง นี่น ้าในแกว้ น ้าในแกว้ แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ ฝึกหดัใชปั้ญญา

ไป มนัเป็นทางเดยีว มคัโค ทางอนัเอก ทางทีห่วัใจจะกา้วเดนิไปแบบนี้ 

แต่ถ้าเราบอกว่า เราเกดิมา เรามอีาชพี เราตอ้งท างานๆ 

ท างาน มนัรูอ้ยู่แลว้ เป็นอาชพีแน่นอน แต่เป็นอาชพีแลว้ทุกขไ์หมล่ะ ถาม

ตรงนี้ส ิ ทุกขไ์หมล่ะ ถ้าทุกขแ์ลว้แบ่งเวลามาบรรเทาทุกขไ์ง ใหจ้ติมนัสงบระงบัขึน้มา 

ใหม้นัเป็นฐาน ใหม้นัไดพ้กัไง พอพกัแล้ว งานทีท่ าที่ว่าท าแลว้มนัไม่สะดวก พอจติมนั

สงบ จติมนัไม่เครยีดต่างๆ ไปท างานนะ เดีย๋วมนัทะลุปรุโปร่ง มนัท าไปไดห้มดแหละ 

แต่เราแบ่งเวลาไม่ไดเ้พราะเรากงัวล งานยงัไม่เสรจ็ งานมนัยงัยุ่ง มนัเป็นไปไม่ได้ 

เราต้องท างานให้เสรจ็ก่อน...แล้วเมื่อไหร่มงึจะเสรจ็ล่ะ เมื่อไหร่ล่ะ 

แต่ถ้าเราแบ่งเวลา เราแบ่งเวลา พอมนัท าไดปั้บ๊ พอมนัท าได ้ เป็นอย่างนี้

ทัง้นัน้เลย เพราะคนเรามนัไปคดิล่วงหน้า ไปวติกวจิารณ์ว่าตอ้งท าแบบนี้ ท าแบบทีเ่ขา

เคยท านัน่น่ะ แต่ไม่ไดท้ าแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนน่ะ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนเลยล่ะ สิง่ทีม่คี่าทีสุ่ดคอืใจของคน 

ปฏสินธจิติทีเ่วยีนว่ายตายเกิดมคี่าทีสุ่ด เพราะมนัเวยีนว่ายตายเกดิขึ้นมา มนัเวยีน

ว่ายตายเกิดเป็นเราอยู่นี่ แลว้เป็นเรา มนัอยู่ในร่างกายนี้ เป็นพลงังานอยู่ในร่างกายนี้ 

แลว้สามญัส านึกมนักม็เีรื่องเชาวน์สตปัิญญา เรื่องจรตินิสยัตามแต่คนจะมอีย่างไร 

แลว้กท็ ากนัไป ทุกขย์ากกนัไปอย่างนี้ จนกว่าจะหมดอายุขยัแลว้กต็ายไป มนักไ็ป

เกดิอกี 

แต่ถ้าเกดิมามนัมโีอกาส เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไร เพราะมสีมอง

นี่ไง พูดอย่างนี้เขา้ใจกนัไดไ้ง พูดนี่มคีวามเขา้ใจ พอมคีวามเขา้ใจ เขา้ใจแลว้เราจะ

ทวนกระแส จะกลบัเขา้ไปจบัตวัมนั 
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ในพระไตรปิฎก เวลาทีว่่า โปฐลิะใบลานเปล่า มปัีญญามาก มปัีญญามาก รู้

หมดนะ มลีูกศษิยล์ูกหาเยอะแยะไปหมดเลย ไปหาพระพุทธเจา้บอกใบลานเปล่าๆ 

ใบลานเปล่ากม็คีวามคดิได ้ คดิได ้ ศกึษามาใบลานเปล่า ใบลานเปล่าคอืว่าง

เปล่า ว่างเปล่ากต็อ้งไปปฏบิตั ิไปหาพระอรหนัต์ไง พระอรหนัต์กท็รมาน ส่งต่อจนไปถงึ

สามเณรน้อย สามเณรน้อยใหป้ฏบิตั ิทรมานเสรจ็แลว้ใหป้ฏบิตัิ ใหเ้ปรยีบว่า ร่างกายนี้

เหมอืนจอมปลวก ร่างกายนี้เหมอืนจอมปลวก มรูีอยู่ ๖ รู มเีหีย้ตวัหนึ่งอยู่ในรูนัน้ มี

เหีย้ตวัหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนัน้ เราปิดรูทัง้ ๕ รู เหลอืไวรู้หนึ่งนะ แล้วคอยจอ้งไว้ 

คอยจบัเหีย้ตวันัน้ 

โปฐลิะกท็ าตาม รอจบัเหีย้ตวันัน้ เหีย้ตวันัน้มนัจะโผลอ่อกมารูหนึ่ง จอมปลวกมี

อยู่ ๖ รู มนุษยม์ตีา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๖ รู ปิด ๕ รู หลบัตานัง่นี่ปิดหมดเลย เหลือ

พุทโธๆ ไว ้เหลอืรูเดยีว แลว้จบัไดไ้หม เคยจบัเหีย้ตวันัน้ไดไ้หม 

ถ้าจบัเหีย้ตวันัน้ได ้ เหีย้ตวันัน้มนัอายนะ พอมนัจบัได ้ มนัไม่ดิ้นเลย แต่จบั

มนัไม่ได้ แล้วปิดรูนี้ ไปเปิดรูนู้น ปิดรูนู้น เปิดรูนี้ มนัไปหมด ตา หู จมูก ลิ้น กาย มนั

ไปหมด ถ้ามสีตมิปัีญญามนัทนัอย่างนี้ ถ้ามนัทนัอย่างนี้ปับ๊ ทีว่่าท างานๆ สิง่ทีว่่าใจนี้

มคี่าทีสุ่ดๆ พอเหน็คุณค่าแลว้ ถ้าเหน็คุณค่าแลว้นะ งานกท็ าตามงานนัน้แหละ งานก็

ท าตามนัน้ แลว้ท าแลว้ไม่เหนื่อยจนเกนิไป ไม่เหนื่อย ไม่ทุกขไ์ม่ร้อนจนเกนิไป งานน้ี

คอืหน้าที ่ เราเกดิเป็นมนุษยม์ปีากและท้องตอ้งเลี้ยงดู เรากต็อ้งดูแลรกัษา เรากท็ างาน

ของเรา แต่เราก็ไม่เดอืดร้อนจนเกนิไป ค าว่า “ไม่เดอืดรอ้น” นี่คอืความสุขนะ ค าว่า “ไม่

เดอืดรอ้น” จติใจมนัไม่ดิ้นรนนะ 

แลว้ถ้าไม่ดิ้นรน โลกก็ไม่เจรญิส ิโลกเขาเจรญิ เขาตอ้งหมัน่เพยีร เขาตอ้งท าแล้ว

มคีวามเจรญิ 

โลกมนัเจรญิแลว้ใจมงึเจรญิไหม โลกเจรญิกว็ตัถุมนัเจรญิไง ถ้าโลกมนัเจรญิ

แลว้ใจมนัเจรญิด้วยนี่มนัส าคญั โลกมนักเ็จรญิใช่ไหม แลว้คนก็ไม่ทุกขด์้วย ไอน้ี่โลก

มนัเจรญินะ แลว้ดูคนส ิคน ดูส ิมนัจะเจรญิขนาดไหนล่ะ ถ้าโลกมนัเจรญิด้วย แลว้ใจ

มนัเจรญิด้วย โอ๋ย! สงัคมนะ ร่มเยน็เป็นสุขไปหมด จะใหโ้ลกมนัเจรญิ แลว้โปฐลิะจะจบั
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เหีย้ตวันัน้ มนัจบัเหีย้ตวันัน้ไม่เจอ โลกมนัเจรญิ แต่เหีย้ตวันัน้มนัฟาดงวงฟาดงาอยู่

ในใจเลย จอมปลวกมนัจะแตกรา้วหมดแล้ว ถ้าเอาเหีย้ตวันัน้มาท าความสะอาด ทุก

อย่างดงีามไปหมดเลย 

นี่พูดถงึว่า น ้าในแกว้ๆ ค าถามถามมาแลว้ แลว้วนัแม่ ไปเล่าใหแ้ม่ฟัง แม่

เตอืนว่าอย่าหลงนะ 

โอ๋ย! ถ้าแม่ไม่เตอืนคงจะไปเป็นพ่อคา้เพชรแลว้ เพราะแม่เตอืน พอแม่เตอืนเลย

เขยีนมาอกีเนาะ อา้ว! เขยีนมานะ เราจะบอกว่า การปฏบิตั ิ จติใจมนัเป็นไปได้

หลากหลายนัก ถา้มนัดนีะ มนักด็จีนสุดๆ ถ้ามนัรา้ย มนักร็า้ยสุดๆ 

ฉะนัน้ การปฏบิตั ิถ้าเราปฏบิตัมินัยาวไกลนัก การปฏบิตั ิการเอาชนะตนเอง

นี่แสนยาก ถ้าการจะเอาชนะตนเองแสนยาก เวลาปฏบิตัไิปมนัจะมปัีญหา แลว้มนักไ็ป

เขา้กบักเิลสทนัทเีลย “ชวีตินี้กยุ่็งอยู่แลว้ งานก็เยอะอยู่แลว้ ท าไมตอ้งปฏบิตัดิว้ย แลว้

ปฏบิตักิย็งัยากกว่าโลกอกี ยงัยากกว่าการท างานอกี โอ๋ย! กูไม่เอาดกีว่า กูเลิกเลย” นี่

เวลาคนทีอ่่อนแอเขาคดิอย่างนัน้ 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาสอน สอนใหท้ าทานก่อน ปูพืน้ฐานเขา

ขึน้มาก่อน เพราะว่ามนัยากจรงิๆ ตอ้งปูพืน้ฐานเขาขึน้มาใหเ้ขาเสยีสละทาน พอ

เสยีสละทานแล้วกม็กีารสนใจใช่ไหม มศีรทัธามคีวามเชื่อ เพราะการเสยีสละคอืการ

ศรทัธา ศรทัธาแล้วมนัจะหาเหตุผล หาเหตุผลของมนั แลว้เหตุผลทีแ่ทจ้รงิมนัคอือะไร 

เหตุผลทีแ่ทจ้รงิ ทานส่วนนัน้เกดิจากเจตนา เจตนาเกดิจากจติ แลว้ถ้ามนัยอมรบั เรา

ยอมรบัเหตุผล มนัไม่ตระหนี่ถี่เหนียวขึ้นมา มนัจะยอมรบั เหน็ไหม 

หน้าทีก่ารงานกห็น้าทีก่ารงาน แต่งานน้ีส าคญักว่า เราก็ก าหนดลมหายใจ 

ก าหนดลมหายใจ ท างานไปกก็ าหนดลมหายใจไป มเีวลาว่างกก็ าหนดลมหายใจของ

เราขึน้มา ถ้ามวีาสนาขึน้มา พอมนัสงบขึน้มา โอโ้ฮ! มนัมหศัจรรย ์ มนัมหศัจรรยม์าก 

แลว้พอมหศัจรรยม์าก เหน็ไหม อนัน้ีเป็นทีพ่ึง่ ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก จติมนัรู ้

ไปศกึษามาขนาดไหน ถ้ายงัไม่รู้ไม่เห็นขึน้มามนัก็ยงัสงสยัอยู่ ถ้าจติใจมนัรูม้นั

เหน็ของมนั อนันี้เป็นทีพ่ึง่แล้ว ถ้าเวลาเป็นทีพ่ึง่ขึน้มา เป็นทีพ่ึง่ แลว้เราเอานี้เป็นหลกั 
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พอนี้เป็นหลกั จะท าอะไรกอ็อกจากใจ ออกจากใจ ถ้าใจท าสิง่ใดนะ มนัรกัษามนัดูแล

ขึน้มาจะเป็นประโยชน์กบัเรา นี่พูดถงึว่าถ้าใจมนัเป็นอย่างนัน้ 

แต่นี้ออกมาดูๆ พอออกมาดูแลว้ทีไ่ปรูไ้ปเหน็ ไอ้อย่างนี้มนัเกดิขึน้ไดท้ัง้นัน้

น่ะ ไอท้ีว่่าเราไปเหน็ ทุกคนกเ็หน็ โดยธรรมชาตนิะ นักกฬีาเขาก็เป็นอย่างนี้ มนัเป็น

เกลด็เป็นอะไร มนัเป็นนะ จะไม่บอกว่าเวลาคนเป็นโรคผวิหนังกเ็ป็นอกีอย่างหนึ่ง 

แต่ถ้ามนัเป็นอย่างนี้มนักเ็ป็น เวลาเหงื่อมนัมเีกลือ มนัมอีะไรของมนั มนัขบั

สารอะไรออกมา มนัมขีองมนั แล้วเวลามนักระทบแสง มนัมอียู่แลว้ แต่เราไม่ไดส้งัเกต

เอง พอสงัเกตเอง สงัเกตเองแลว้จติมนัซบั จติมนัตดิไง พอจติมนัซบัแลว้ทนีี้มนัสงสยัแลว้ 

สงสยั มนักย็ดึตรงนัน้แลว้ 

ถ้ายดึตรงนัน้น่ะ เวลามาแกะ ทีว่่าภาวนาไป เวลาจติไปตดินู่นตดินี่ พอมนัมี

ความรูค้วามเหน็ มนัตดิไง แลว้ครูบาอาจารยจ์ะตอ้งใชอุ้บาย ถ้าสิง่ทีรู่อ้ยู่นี้มนัระดบันี้ใช่

ไหม แลว้ถ้าเหตผุลทีม่นัอย่างนี้มนัเทยีบเคยีงกนัไดไ้หม พอเราเทยีบเคยีง พอเหตุผล

มาปับ๊ มนัปล่อยมาเลย มนัปล่อยมา เหน็ไหม 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า สวะเวลาไหลไปตามน ้า ถ้า

ไม่ตดิสิง่ใดนะ สวะมนัจะออกทะเล แต่ส่วนใหญ่แลว้มนัไปตดิ ตดิความรูค้วามเหน็ของตวั 

ทัง้ตดิความรู้ความเหน็ ตดิต่างๆ ถ้ามนัไม่ตดิมนักป็ล่อยวาง มนัปล่อยวาง มนัเอาความ

สงบ เอาน ้าในแกว้ เอาน ้าในแก้วส าคญันะ 

ไอร้อยนิ้วมอื ไอส้ิง่ต่างๆ จากแกว้ ถ้ามนัไม่มนี ้า มนัไม่มใีครสนใจมนั แต่ถา้

เกดิเขามปัีญหาขึน้มา เขาตอ้งพสิูจน์ทางวทิยาศาสตร ์ เขาสนใจทนัท ี ถ้าสนใจ มนัก็

เป็นหน้าทีก่ารงานของเขา 

ถ้าเราปฏบิตั ิปฏบิตัเิพื่อเหตุนี้เนาะ 

นี่พูดถงึว่า เวลาท าสมาธ ิเกลด็เหงื่อมนัสะทอ้นเป็นแสงแดด 

ถ้าโดยทัว่ไปเรากจ็ะบอกของอย่างนี้เป็นของเล็กน้อย มนัเป็นปัญหาของคน

คนนัน้ไง ถ้าเป็นปัญหาของใคร มนักเ็ป็นเรื่องใหญ่ของคนคนนัน้ ถ้าคนคนนัน้ยงัไม่เจอ
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เหตุการณ์อย่างนี้กบ็อกเป็นของเล็กน้อย คอืว่ามนัเป็นเรื่องของคนอื่น คนอื่นพจิารณาได้

หมดเลย 

แต่ถ้าเป็นเรื่องของเรา เราไม่รูเ้รื่องนะ ถ้าวนัไหนเป็นเรื่องของเรา คอตกเลย 

ท าไม่ถูก แต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่น โอ๋ย! มนัง่ายๆ ท าอย่างไรก็ได ้ท าอย่างไรก็ได ้ถ้า

เป็นเรื่องของตนนะ งงเลย มนัเป็นไปไม่ได ้ แต่ถ้าท าได ้ พยายามฝึกหดัของตวัเองให้

เป็นปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก จะเป็นประโยชน์กบัเราเนาะ เอวงั 


