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ถาม : เรื%อง “การพิจารณา” 

การภาวนาขึ 5นกระดกูและสลายลงมาหลายปีแล้ว ตอ่มาก็ขึ 5นเป็นกายแดง ก็ดไูป มนัก็
ลงที%กระดกูดงัเดมิ ตอ่มาเป็นกาย ดไูปก็ลงกระดกู ตอ่มาเป็นถงุหนงั ถงุหนงั กายแดง กาย 
เลอืด เอน็ เนื 5อคอ่ยเปราะ เปราะออกมาจากหวัถงึเท้า สมอง ตา ปอด เครื%องใน กระดกู ลงหมด 
เป็นลกัษณะแบบนี 5 เป็นซํ 5าๆ ดขูึ 5นจากเท้าบ้าง สลบักนัก็ทําได้ แตจ่ากหวัจะคลอ่งมาก เพราะ
ขึ 5นบอ่ยและนานแล้ว จากเท้าเพิ%งขึ 5นมา 

ตอ่มาอยู่ๆ  มีหนองขึ 5นเตม็ไปหมด ก็ดไูป ขึ 5นหลายๆ ครั 5งจนสลดครั 5งหนึ%ง แตค่รั 5งหลงัๆ 
ขึ 5นก็ดไูป แตไ่มส่ลดมากเทา่ครั 5งนั 5น กิเลสหลอกหรือเปลา่เจ้าคะ จะทําอยา่งไรตอ่ไปเจ้าคะ ดู
มนัตอ่มา เวลาทําอะไรมีสตกิบัตวั มนัก็จะรู้วา่นี%กระดกู หนงั เชน่ เดนิ อาบนํ 5า ทาแปง้ ครีม 
เพื%อนเอาหนงัสอืให้อา่น บอกให้สาํรอกราคะ แตไ่มบ่อกวิธีการสาํรอก โยมไมเ่ข้าใจเจ้าคะ่ 

โยมก็ดไูปเรื%อยๆ ตามเทปที%ฟัง จิตมนัก็ตื%นอยูที่%กาย ดกูายไปเรื%อยๆ เจ้าคะ่ ไมง่ว่งไม่
เพลียเจ้าคะ่ จะทําอยา่งไรดีเจ้าคะ หรือถกูกิเลสหลอกอยา่งที%พระอาจารย์เคยพดู กราบ
นมสัการด้วยความเคารพยิ%งเจ้าคะ่ 

ตอบ : เวลาคําถาม ปัญหามา เวลาตอบปัญหา ถ้าพดูถงึเราไปหาครูบาอาจารย์ เวลา
ถามปัญหาครูบาอาจารย์ อยา่งเชน่เวลาหลวงปู่ ขาวทา่นไปกบัหลวงปู่ แหวน ทา่นจะไปกราบ
หลวงปู่ มั%น เวลาทา่นไปกราบหลวงปู่ มั%น นี%หลวงปู่ เจีWยะหรือหลวงตาเลา่ให้ฟังจําไมไ่ด้ 

ทา่น ๒ คนนั%งคยุกนัวา่ อาจารย์จะรู้ถงึความคดิเราหรือเปลา่เนาะ อาจารย์จะรู้วาระจิต
เราหรือเปลา่เนาะ จะไปกราบหลวงปู่ มั%น ทา่น ๒ คนกําลงัจะไปกราบหลวงปู่ มั%น ทา่น ๒ คนก็
เดนิธดุงค์ไป แล้วทา่น ๒ คนก็คยุกนัวา่อาจารย์จะรู้วาระจิตของเราหรือเปลา่ อาจารย์จะรู้วา่เรา
คดิอะไรหรือเปลา่ 

พอขึ 5นไปหาหลวงปู่ มั%น หลวงปู่ มั%นทา่นใสเ่อา “หวัใจของตนละ่ไมด่ ูอยากจะให้คนอื%นมา
ดหูวัใจของตน หวัใจของตนก็ไมรู้่จกัรักษา คนที%เขาจะรักษา เขารักษาหวัใจของตน ใครเจ็บไข้
ได้ป่วย คนนั 5นเขาก็รักษาใจของเขา ไอ้นี%วา่ ใครจะมารู้ใจของเราหรือเปลา่ ใครจะมารู้ใจของเรา
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หรือเปลา่ มนัเรื%องข้างนอกทั 5งนั 5นเลย” นี%หลวงปู่ มั%นทา่นเทศน์เอาไง นี%พดูถงึวา่เวลาหลวงปู่ ขาว
กบัหลวงปู่ แหวนทา่นธดุงค์แล้วทา่นไปหาหลวงปู่ มั%น 

เวลาครูบาอาจารย์ของเราเวลาทา่นธดุงค์ไป ทา่นจะมีความรู้สกึนกึคดิสิ%งใดก็แล้วแต ่
ทา่นจะระลกึถงึอาจารย์ของทา่นวา่อาจารย์ของทา่นจะแก้ไขอยา่งไร จะคอยชี 5นําอยา่งไร นี%พดู
ถงึวา่สมยัครูบาอาจารย์ของเรานะ ที%เป็นครูบาอาจารย์ตามความเป็นจริง 

ฉะนั 5น เวลาคยุถามตอบปัญหาธรรมะกนั ถ้าเป็นเจ้าตวัเขามา เหมือนคนป่วย คนป่วย
ไปหาหมอ หมอเขาจะตรวจอาการนั 5นจากสมฏุฐานของโรคได้ แล้วเขาสามารถจะตอบถามได้
วา่ ความเป็นอยูอ่ยา่งไร กินอะไรเข้าไปถงึเป็นพิษ อยา่งนี 5มนัก็จะตอบได้ 

แตนี่%ไมอ่ยา่งนั 5น เขียนไง แพทย์ทางไกลไง รักษากนัทางไกล ก็เขียนคําถามมาเลย พอ
เขียนคําถามมาเลย เมื%อวานก็เขียนมา เขียนถงึโลงศพ เมื%อวานเราก็ตอบไป บอกวา่ตอบตาม
ตวัอกัษร ตอบตามความนั 5น แตเ่ป็นจริงหรือไมเ่ป็นจริง เพราะอะไร เพราะวา่สิ%งที%เหน็มนัเหน็ได้
หลากหลายนกั 

เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย มนัเจ็บไข้ได้ป่วย มนัมาจากสมฏุฐานของโรคหลากหลายนกั แล้ว
เวลาหลากหลาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ 5นไปมนัก็มีอาการตวัร้อน มีอาการไข้ แล้วอาการไข้มนัมา
จากไหนละ่ ถ้าอาการไข้ มนัก็ต้องซกัเข้าไปวา่อาการไข้มนัเกิดจากอะไร เกิดจากกินของเป็นพิษ
หรือเปลา่ เกิดจากลมแดดหรือเปลา่ เกิดจากอากาศเป็นพิษไหม มนัหลากหลาย ถ้า
หลากหลาย มนัจะสอบถามกนัได้ ฉะนั 5น เวลาถ้าไปหาครูบาอาจารย์ ถ้าตอบถามธรรมะกนัมนั
จะชดัเจน 

แตถ้่ามนัเป็นการถามทางไกลอยา่งนี 5 ใครๆ ก็เขียนได้ใชไ่หม ฉนัก็เขียนได้ เมื%อคืนนั 5นนะ่
นอนฝันไป ฝันวา่ยกัษ์ ๒ ตนมนัเข้ามาบีบคอฉนั จริงไมจ่ริงก็ไมรู้่ ฉนัเขียนของฉนั เพราะฉนั
เขียนเอง 

เมื%อวานถงึได้ตอบไป ตอบไปด้วยความเหน็ใจนะ ด้วยความเหน็ใจวา่ เวลาคนถ้าไปรู้ไป
เหน็เข้ามนัรู้เหน็ด้วยหลากหลายวิธี หลากหลายวิธี มนัจะเข้าสูธ่รรมะหรือมนัจะเข้าสูอํ่านาจ
วาสนาบารมีของตน นั%นเป็นอีกเรื%องหนึ%งนะ นี%พดูถงึวา่เมื%อวานนั 5น เขาบอกวา่เขาเหน็โครง
กระดกูของเขา 

แล้วเวลานกัปฏิบตัด้ิวยกนั เวลานั%งอยูนี่% เวลาได้ยินวา่ โอ้โฮ! เขาเหน็โครงกระดกู โอ้โฮ! 
เขาต้องพิจารณาเก่ง เขาต้องทําอยา่งยอดเยี%ยมเลย เขาถงึเป็นไปได้ จริงไหม แตเ่ราก็ไมรู้่หรอ
กวา่ครูบาอาจารย์ที%ทา่นเป็นมาทา่นจะรู้เลยวา่มนัจะเป็นมาอยา่งใด 

นี 5ย้อนกลบัมาตรงคําถามวนันี 5 การภาวนาขึ 5นกระดกู เหน็กระดกูมนัสลายลงๆ 
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ไอ้พวกเรานกัภาวนานี%ก็บอก โอ้โฮ! ทําไมมนัยอดเยี%ยมขนาดนั 5น ไอ้พวกเราภาวนาเกือบ
เป็นเกือบตายไมเ่หน็ได้อยา่งนี 5เลย 

อ้าว! ถ้ามนัได้อยา่งนี 5 เราได้โดยสตสิมัปชญัญะ เราได้แบบวา่เราอยูใ่นโลกแหง่ความ
เป็นจริง ในโลกแหง่ความเป็นจริง เหน็ไหม เราเป็นนกัธรุกิจ เราจะทําสิ%งใดเพื%อจะเสนอสนิค้า
ของเราไป สนิค้าของเราต้องมีคณุภาพ สามารถที%จะแขง่ขนัในท้องตลาดได้ ถ้าสนิค้าของเรา
เข้าไปในตลาดแล้วแขง่ขนัได้ สนิค้าของเราก็จะจําหนา่ยได้ สนิค้าของเรา เราทําของเรา เราวา่
สดุยอด แล้วเวลาไปหาลกูค้า ลกูค้าบอกวา่มนัดีไมดี่ ดี ทําไมไมเ่ก็บไว้ใช้เองละ่ เงียบเลยนะ ถ้า
ดีก็เก็บไว้เองส ิอ้าว! ก็ดีของผู้ผลติไง 

นี%ก็เหมือนกนั เวลาเรารู้เราเหน็ เรารู้เหน็ด้วยวิธีการอยา่งใด ถ้าเรารู้เหน็ด้วยความเป็น
จริงนะ ด้วยความเป็นจริงสนิค้านั 5นดีนะ โอ้โฮ! มนัจะรํ%าลอืไปทั%วโลกเลย เข้าแถวจองกนัเป็น
หางวา่วเลย สนิค้าผลติไมท่นันะ่ นี%ก็เหมือนกนั ถ้ามนัเป็นความดีนะ เป็นความดีของเรานะ 
โอ้โฮ! มนัจะชําระกิเลสเป็นชั 5นเป็นตอนเข้าไปเลย 

แตนี่%พิจารณากายขึ 5นเป็นกระดกูเลย แล้วพิจารณาลงไปเลย นี%มนัคืออะไร มนัพิจารณา
ลงไป ลงไปอยา่งนี 5มนัเป็นได้อยา่งไร เหน็ไหม เราเข้าไปในร้านอาหาร ก่อนเข้าไปร้านอาหารจะ
เหน็อะไรก่อน เหน็เมนขูองมนันะ โอ้โฮ! ข้าวขาหม ู โอ้โฮ! รูปส๊วยสวย ก๋วยเตีcยวเป็ด โอ้โฮ! 
มนัส๊วยสวย แตย่งัไมไ่ด้สั%ง มนัเป็นเมนอูาหารไง 

นี%ก็เหมือนกนั ถ้ามนัเป็นสญัญาไง เวลาเราทํา เราศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้ามา เราจินตนาการก็ได้ เราทําอยา่งไรก็ได้ มนัก็เป็น จิตนี 5เป็นได้ทั 5งนั 5น เป็นได้
หลากหลายนกั 

แตถ้่าเราสั%งนะ เราเข้าไปในร้านอาหารใชไ่หม เราก็สั%งเอาข้าวขาหม ูเขาก็เอามาตั 5งไว้ให้ 
ถ้าเรานั%งอยูค่รึ%งวนัไมกิ่นนะ เดีcยวข้าวขาหมก็ูบดู แล้วถ้าเก็บไว้นะ ข้าวขาหมมูนัจะเนา่ เพราะ
อะไร เพราะมนัเป็นข้าวขาหม ูมนัมีไขมนั เดีcยวมนัเก็บไว้มนัจะเนา่เสยี แตถ้่าเมนอูาหารนะ เขา
ตดิไว้เป็นอาทิตย์ก็ไมเ่ป็นไรนะ 

ถ้ามนัเป็นสญัญา เหน็ไหม นกึเอา ที%วา่ ถ้าเป็นภาพโครงกระดกูขึ 5นมาแล้วมนัสลายลง 
แล้วมาหลายปีแล้ว คําวา่ “มาหลายปีแล้ว” แสดงวา่ไมถ่กูต้อง 

ถ้าถกูต้องนะ ถ้ามนัเหน็ปัWบ เพราะถ้าพิจารณากาย พอกายมนัสลายลง กายมนัสลาย
ลง จิตมนัเหลอือะไร ความรับรู้มนัเหลอือะไร และผลจากการพิจารณามนัคืออะไร แล้วถ้ามนั
ตอ่เนื%องไป 
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ไอ้นี%มนัพิจารณากาย กายก็สลายลงไป มนัก็เหมือนดหูนงัการ์ตนูไง ดรูอบหนึ%งก็เออ! 
สนกุ มาฉายซํ 5า เออ! ก็สนกุอยู ่พอฉายตอ่ไป เออ! ยิ%งสนกุใหญ่เลย ก็หนงัการ์ตนูไง 

แตถ้่ามนัเป็นการรักษาโรค ธรรมโอสถ ธรรมโอสถนะ เวลาพิจารณากาย กาย เวลา
พิจารณากาย จิตเหน็อาการของจิต จิตเหน็กาย จิตเหน็กายตามความเป็นจริง ถ้าจิตเหน็กาย
ตามความเป็นจริง จิตถ้ามนัพิจารณาของมนั ถ้ามนัสลายลง มนัสลายลงแสดงวา่มนัเป็นไตร
ลกัษณ์ ถ้ามนัเป็นไตรลกัษณ์ เป็นไตรลกัษณ์ในมรรค พอในมรรค จิตมนัจะกระเทือน ถ้าจิตมนั
กระเทือนขึ 5นมา ที%มนัพิจารณาไปแล้วถ้ามนัจะรู้จริง 

แตถ้่ามนัพิจารณา เขาบอกมนัแปลก มนัแปลกตรงนี 5ไง คําวา่ “มนัแปลก” อริยสจัมีหนึ%ง
เดียว ถ้าใครทําถกูต้องดีงามแล้วมนัจะต้องได้รับผลตามความเป็นจริง แตถ้่าเราพิจารณาของ
เราแล้ว ถ้ามนัอริยสจัมีหนึ%งเดียว 

แตเ่ราพิจารณาไมเ่ข้าสูอ่ริยสจั เราเข้าสูส่ญัญาอารมณ์ของเรา เข้าสูจิ่นตนาการ เข้าสู ่
มนัเป็นอยา่งนั 5น แล้วเราเคยทําได้ มนัก็คดิจะทําซํ 5าๆ ของมนัไปไง การทําซํ 5าๆ เหมือนฝันนะ่ คน
ฝันแล้วฝันเลา่ ฝันซบัฝันซ้อนอยูอ่ยา่งนั 5นนะ่ แตม่นัแก้ฝันอนันั 5นไมไ่ด้ไง 

แตถ้่าการพิจารณาของมนัเป็นจริงนะ ถ้าลองมนัเป็นจริงตามที%เขียนมานี 5มนัจะรู้จริงใน
ใจมหาศาลเลย แตที่%เขียนมานี%ก็เขียนมาบอก พิจารณากระดกูมนัสลายลง เป็นมาหลายปีแล้ว 

ถ้าเป็นมาหลายปีนะ เคยเป็นมาหนหนึ%ง เคยเป็นหนนั 5น พิจารณาแล้วมนัสลายลง แล้ว
ไมไ่ด้ทําอะไรมาอีกเลยหลายปีแล้ว อยา่งนี 5ได้ แตถ้่าทํามาตอ่เนื%องๆ มา มนัเป็นไปไมไ่ด้ มนั
เป็นไปไมไ่ด้ ถ้ามนัเป็นไปไมไ่ด้ เหมือนเราฝันนะ่ เราจะฝันเรื%องเดียวกนัเป็นปีๆ ได้ไหม ไมไ่ด้ 
มนัเป็นไปไมไ่ด้ที%เราจะฝันเรื%องเดียวแล้วซํ 5าๆ กนัอยูท่ั 5งปี เป็นไปไมไ่ด้ แล้วถ้ามนัฝันหนหนึ%ง แต่
เราจํามาเป็นปีๆ นะ่ได้ ถ้าจํามา เคยฝันหนนั 5นแล้วจํามาเป็นปีๆ เลย แล้วตอ่มาพิจารณาเป็นถงุ
หนงั ถงุแดง มนัเปลี%ยนของมนัไปเป็นเลอืด เป็นอะไรก็แล้วแต ่ แตถ้่าจิตมนัสงบนะ ถ้ามนัเหน็ 
การเหน็เป็นหนงั เหน็เป็นตา่งๆ ก็เหน็ได้ยากแล้ว แล้วถ้ามนัเหน็ตามความเป็นจริงนะ เหน็ตาม
เป็นจริง นี%พดูถงึวา่วิธีการเหน็ไง 

ตอ่มามนัมีหนองอะไรขึ 5นไป มนัแปลก มนัแปลกนะ ถ้ามนัแปลกนะ จะบอกวา่ เขาบอก
วา่ มนัมีเพื%อนเอาหนงัสอืให้เขาอา่น วา่ให้สาํรอกคายราคะ แตเ่ขาบอกเขาจะคายราคะอยา่งไร
ละ่ จะคายราคะอยา่งไร 

คําที%จะคายราคะนะ สมมตุวิา่เราเจ็บไข้ได้ป่วย ใครก็แล้วแตกิ่นอาหารที%เป็นพิษ เขา
ต้องล้างท้อง ล้างท้อง เขาต้องเอานํ 5าล้างท้องกรอกเข้าไปในปากเพื%อเข้าไปในกระเพาะเพื%อให้
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มนัสาํรอกคายออกมา นี%เขาจะล้างท้อง เขาต้องมีร่างกายของเรา เขาต้องมีกระเพาะอาหารเขา
ถงึจะล้างท้องผู้นั 5น 

นี%ก็เหมือนกนั จะสาํรอกคายกิเลส มนัคายที%ไหนละ่ ใครจะเป็นคนคายละ่ กิเลสของใคร
ละ่ ถ้ากิเลสของพระพทุธเจ้าไมมี่ กิเลสของครูบาอาจารย์ที%เป็นพระอรหนัต์ทา่นไมมี่กิเลสแล้ว
ทา่นจะเอาอะไรไปสาํรอก มนัก็ต้องกิเลสของเรานั%นแหละ แล้วเราอยูที่%ไหนละ่ 

อ้าว! ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ไปโรงพยาบาลส ิ ล้างท้อง เดีcยวพยาบาลเขาจดัการให้ 
แตนี่%เราจะสาํรอกกิเลส ไมมี่ใครจะสาํรอกกิเลสให้เราได้ มีแตว่า่เราตั 5งสต ิ หายใจเข้านกึพทุ 
หายใจออกนกึโธ ต้องทําสมาธิให้ได้ก่อน ต้องหาตวัจิตให้ได้ก่อน เพราะตวัจิตนั 5นจะเป็นผู้ ที%
สาํรอก ถ้าจิตมนัสงบเข้ามาแล้ว เวลาจิตสงบเข้ามาแล้ว จิตเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็
ธรรมตามความเป็นจริง มนัเป็นเรื%องหนึ%ง 

ไอ้นี%มนัจิตสงบหรือเปลา่ เขียนวา่เหน็กายมาเป็นปีๆ สาํรอกออกมาตลอด มนัยอ่ยสลาย
มาเป็นปีๆ 

ถ้าไปพดูอยา่งนี 5กบัผู้ ที%ไมเ่คยปฏิบตันิะ เขาก็งงนะ เพราะอะไร นี%ไง เวลาอภิธรรมเขาพดู 
พดูวา่ ทําตามพทุธพจน์ ใช้ปัญญาตามพทุธพจน์ ก็ทําตามพระพทุธเจ้าหมดแล้ว แล้วพวกเรา 
เราทํากนัเอง นี%สาวกภาษิต ของเขา เขาถือคําสั%งสอนของพระพทุธเจ้าเลยนะ อภิธรรมนะ่ แล้ว
เขาก็ทํา ก็อยา่งนี 5 นี%ไง “ภาวนาแล้วขึ 5นกระดกู แล้วมนัสลายลงมาหลายปีแล้ว” 

นี%พดูถงึครูบาอาจารย์เราก็สอนอยา่งนี 5ไง สอนเรื%องพิจารณาสตปัิฏฐาน ๔ ไง พิจารณา
กายให้เป็นไตรลกัษณ์ไง นี%ก็พิจารณาเป็นปีๆ แล้วไง แล้วทําไมถ้าอยา่งนี 5แล้ว ถ้าโดยทั%วไปไอ้
พวกกรรมฐานสอ่งบาตรมนัก็เออ! จํานนเลยนะมงึ เขาทําถกูแล้ว เออ! แล้วจะให้เขาเป็น
โสดาบนัหรือเปลา่ จะให้เขามีมรรคมีผลหรือเปลา่ เขาก็ทําถกู แตม่นัถกูโดยสญัญา โดยทฤษฎี 
มนัไมมี่ความเป็นจริงไง ถ้าไมมี่ความจริง 

ความจริง ถ้าตามความจริงของครูบาอาจารย์เรา ครูบาอาจารย์เราถงึบอกวา่ ต้องทาํ
ความสงบของใจเข้ามาก่อน 

ไอ้เรื%องคําสอนเรื%องพทุธพจน์มนั ๒,๐๐๐ กวา่ปีมาแล้ว ครูบาอาจารย์เราทา่นก็สั%งสอน
มาทั 5งนั 5นนะ่ ทีนี 5เวลาหลวงปู่ มั%น เวลาครูบาอาจารย์ทา่นเทศนาวา่การ อะไรที%เป็นความสาํคญั 
ทา่นจะข้ามไปๆ ทา่นบอกตรงนี 5สาํคญั เดีcยวกิเลสมนัจํา พอจําแล้ว ไอ้พวกปฏิบตัมินัจะมี
ปัญหาทนัที 

นี%ไง นี%พดูถงึเวลาภาวนาไป เราจะบอกวา่โยมไมไ่ด้จํา แตไ่มไ่ด้จํา ถ้ามนัเป็นขึ 5นมาอยา่ง
นี 5ปัWบมนัก็เป็นอํานาจวาสนาของคน ถ้าเป็นอํานาจวาสนาของคน อํานาจวาสนาคือวา่ธรรมเกิด 
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อํานาจวาสนาคือส้มหลน่ ส้มหลน่เป็นแบบนี 5 แตเ่ราไมไ่ด้บริหารจดัการ เราไมไ่ด้เป็นคนกระทํา 
ถ้าเราเป็นคนกระทํา เราเป็นคนบริหาร เราจะบริหารอยา่งไร 

ศีล สมาธิ ปัญญา เราก็ต้องทําความสงบของใจเราเข้ามา อยา่งใดก็แล้วแต ่ เราต้องมี
จิตของเรา จิตของเรา จิตเหน็อาการของจิต จิตเป็นผู้ เหน็ จิตเป็นผู้ เหน็กาย ถ้าจิตเป็นผู้ เหน็กาย 
ถ้าสตปัิญญามนัไมพ่ร้อม มรรคไมมี่กําลงั มนัจะให้มนัยอ่ยสลายไมไ่ด้ มนัจะเหน็ ยงัเหน็ไมไ่ด้
เลย จะเหน็กระดกู เหน็อะไร ยงัเหน็ไมไ่ด้เลย แตจ่ะเหน็กระดกูก็ตดัรูปกระดกูมาแปะไว้ อืม! นี%
รูปกระดกู จะดกูระดกู ไอ้นี%มนัรูปภายนอกไง ที%เขาทํากนั เหน็ไหม พระเขาสง่เสริมกนั เขาพิมพ์
รูปอสภุะ ทําหนงัสอืแจกกนันะ่ ไอ้นั%นมนัเศษกระดาษ 

อสภุะมนัขึ 5นกลางจิตนี% จิตสงบแล้วนะ มนัเหน็ มนัเหน็อยูข้่างในนี% อสภุะมนัอยูที่%นี% อสุ
ภะไมอ่ยูใ่นหนงัสอืหรอก อสภุะไมไ่ด้อยูที่%แทน่พิมพ์ ไอ้แทน่พิมพ์นั 5นมนัเป็นเรื%องความคดิของ
โลกที%เขาอยากจะสร้างบญุกศุล 

แต่เวลาจริงๆ ขึ =นมา อริยบุคคลเกดิแต่ละองค์มันเกดิในใจของบุคคลคนนั=น 
บุคคลคนนั=น บุคคลผู้ทีGประพฤตปิฏบิตัจิติสงบแล้ว จติเป็นผู้เหน็จติ จติเป็นผู้ค้นคว้า 
ถ้าจติค้นคว้า จติเหน็จริงขึ =นมา นัGนน่ะปัจจตัตงั สันทฏิฐิโก จติดวงนั=นน่ะจะเป็น
อริยบุคคลขึ =นมา แล้วถ้าเป็นอริยบุคคลขึ =นมา ถ้าเป็นอย่างนี = เหน็ไหม 

เพราะเขาเขียนมาเขาบอกวา่ โดนกิเลสหลอกหรือเปลา่ 

ถ้ากิเลสหลอกหรือเปลา่ ถ้าเรามีการศกึษา เราจะทําอะไรมนัต้องแบบวา่เราเรียน
มาแล้วเรากลวัผิด เราก็ต้องทําให้เหมือนกบัสิ%งที%เราเรียนมา ฉะนั 5น ถ้าเราจะให้จริง เราวางไว้ 
เรียนมาแล้ว ดสู ิเวลาหลวงตาทา่นเป็นมหา ไปหาหลวงปู่ มั%น 

“มหา สิ%งที%มหาเรียนมา ธรรมะของพระพทุธเจ้าประเสริฐมากนะ เราเทิดใสศี่รษะไว้ คือ
เราเชิดชบูชูานะ ธรรมะของพระพทุธเจ้านี%เราเชิดชบูชูา แตม่นัเป็นสมบตัขิองพระพทุธเจ้า พวก
เรายงัทําอะไรกนัไมเ่ป็น ทําไมไ่ด้ เราเชิดชบูชูา เราศกึษามาในสมอง เราก็เก็บใสล่ิ 5นชกัไว้ แล้ว
ลั%นกญุแจไว้ อยา่ให้มนัออกมา แล้วเราปฏิบตัขิองเรา ถ้ามนัเป็นจริงปัWบ มนัจะเป็นเนื 5อเดียวกนั 
มนัเป็นอนัเดียวกนันะ่” 

ไอ้นั%นมนัเป็นเมน ู ไอ้นี%มนัเป็นความจริง มนัเป็นทฤษฎี หลวงปู่ มั%นทา่นถงึให้เก็บใส่
ลิ 5นชกัไว้ ลิ 5นชกัสมอง แล้วลั%นกญุแจมนัไว้ แล้วเราปฏิบตัไิป พอเป็นความจริง เหมือนกนั 
เหมือนกนัเลย แล้วมนัจะเป็นประโยชน์ตอนนั 5นไง 

ทีนี 5เราก็มีการศกึษามา พอมีการศกึษามา เราทําให้เหมือนเลย เราเหมือนทกุอยา่ง 
จินตนาการมาได้ทั 5งนั 5นนะ่ แล้วตอนนี 5บอกวา่ มนัเป็นปีๆ แล้ว มนัไมเ่หน็มีอะไรเลย กระดกูก็
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สลายไปแล้ว ถงุหนงั กายแดง เป็นเลอืด เป็นเอน็ ก็สลายไปหมดแล้ว แล้วมนัจะทําอยา่งไรตอ่ 
ทําอยา่งไรตอ่ 

เวลาเราสอนนะ ครูบาอาจารย์ที%ทา่นสอนที%ทา่นมีหลกัเกณฑ์นะ ทา่นบอกให้พทุโธ ใคร
จะสงูสง่ขนาดไหน จะไปด้นฟา้ จะไปโลกไหนนะ ถ้ามาหาพระสงบนะ ให้แก้อยา่งไร “พทุโธ” 
ถ้ามงึพทุโธ หายใจเข้านกึพทุ หายใจออกนกึโธ ถ้าสตสิมัปชญัญะมงึกลบัมานะ มงึจะกลบัมา
เป็นปกต ิถ้ากลบัมาเป็นปกต ิกลบัมาปฏิสนธิจิต ถ้ามงึกลบัมาได้ก็จบ 

สิ%งที%ออกไปมนัสง่ออกหมด จิตออกไปรู้ทั 5งนั 5น จิตมนัออกไปทั 5งหมด ถ้าจิตเอง็กลบัมาที%
ตวัจิตแล้ว ทกุอยา่งจบหมด เราสาํนกึ เรามีสตสิมัปชญัญะในตวัของเรา มนัจะมีอะไรมาชกันํา
เราออกไปได้ สิ%งที%ออกไปนี%มนัโง ่ออกไปรับรู้ทั 5งนั 5น 

แล้วออกไปรับรู้ คําวา่ “ออกไปรับรู้” มนัไมมี่สมาธิไง ออกไปรับรู้ มนัก็เหมือนกบัความ
จินตนาการคือเราคดินี%ไง เราคดิ เราศกึษา เราอยากรู้เรื%องอะไรเราก็ค้นคว้า ค้นคว้า จิตมนัก็
ออกไปศกึษา แล้วมนัก็ออกไปเหน็ ไปรู้เหน็ ก็แคน่ั 5นนะ่ แล้วก็ถกูต้อง ถกูต้องตามทฤษฎีหมด 
แล้วถ้าจะแก้ละ่ 

พุทโธ กาํหนดพุทโธให้ได้ แล้วถ้ากาํหนดพุทโธได้ จติมันจะกลับมาทีGตวัจติ ถ้า
จติเป็นสัมมาสมาธิคือจติตั =งมัGน จติตั =งมัGนคือตวัเราเอง ตวัจติอุดมสมบรูณ์ สมบรูณ์ใน
ตวัมันเอง ถ้าสมบรูณ์ในตวัมันเองแล้ว แล้วค่อยน้อมไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ 
เหน็ธรรมตามความเป็นจริง มันถงึจะเป็นจริง 

ถ้ายงัไมเ่หน็เป็นจริง มนัเป็นปีๆ นี%ไง นี%เขาบอกวา่ “มีเพื%อนเอาหนงัสอืมาให้อา่น บอกให้
สาํรอกราคะ แตไ่มบ่อกวิธีไง การสาํรอก โยมก็เลยไมเ่ข้าใจคะ่ แล้วจะสาํรอกอยา่งไรละ่” 

เวลาเราจะประพฤตปิฏิบตัขิึ 5นมามนัก็ต้องความเป็นจริง นี%พดูนะ พดูเปรียบเทียบให้เหน็
ภาพเฉยๆ ดหูมา หมามนักินอาหารมา เวลามนัสาํรอก มนัอ้วกออกมานั%นนะ่ หมามนัอ้วก
ออกมาเพราะมนัขย้อนอาหารในกระเพาะมนัออกมา 

แตนี่%แล้วจิตมนัอยูที่%ไหน ใครจะสาํรอก กิเลสมนัอยูที่%ไหน เรารู้จกักิเลสไหม นี%ก็
เหมือนกนั เราไมรู้่จกักิเลส เราไมเ่หน็กิเลส เราจะแก้กิเลสได้อยา่งไร 

ถ้าเราจะแก้กิเลส เราต้องรู้จกักิเลสก่อนไง นี%พดูถงึการปฏิบตันิะ การพิจารณา ฉะนั 5น 
สิ%งที%โยมจะพิจารณามามากน้อยแคไ่หนที%มนัเป็นไป เขาบอกวา่ มีอยูค่ราวหนึ%งมนัสลดสงัเวช 

ก็ได้หนเดียวเทา่นั 5นนะ่ สลดสงัเวชนะ มนัต้องกลบัมาที%สมาธินี% กลบัมาที%ทําความสงบ
ของใจนี% ถ้าใจสงบแล้ว แล้วคอ่ยออกไปพิจารณาใหม ่ ถ้าสงบแล้วมนัจะไมเ่หน็เลย ไอ้ที%วา่เหน็
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กาย เหน็ถงุหนงัเหน็ถงุแดงตา่งๆ มนัจะไมเ่หน็เลย แล้วถ้ามนัเหน็แล้วต้องพยายามอีก เพราะ
การเหน็เป็นงานอนัหนึ%ง การขดุคุ้ยหากิเลสนี 5เป็นงานอนัหนึ%ง การพิจารณากิเลสเป็นงานอีก
อนัหนึ%ง มนัมีงานของมนัหลายซบัหลายซ้อนในการปฏิบตั ิ แล้วถ้าปฏิบตัไิด้ อยา่งนี 5มนัถงึจะ
เป็นสาํรอกไง 

ฉะนั 5น นี%ยงับอกวา่ เมื%อวานนั 5นพดูถงึวา่เหน็ซากศพนะ เหน็ซากศพนั 5น เขาบอกวา่เขา
สวดมนต์แล้วเขาเหน็ เราถงึบอกวา่มนัเป็นส้มหลน่ แตอ่นันี 5เขาพิจารณาเลย เหน็กระดกูมา 
พิจารณามานาน ไมเ่หน็มนัได้อะไรเลย 

มนับอกในตวัมนัเองอยูแ่ล้ว ไมไ่ด้อะไรเลยแสดงวา่ทําไมถ่กูต้อง ถ้าทําถกูต้อง ผู้ใด
ปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ถ้ามนัไมส่มควร ผลมนัไมมี่ ถ้ามนัสมควรแก่ธรรม ปฏิบตัธิรรม
สมควรแก่ธรรมเป็นสมัมาทิฏฐิถกูต้องดีงามสมบรูณ์ ผลมนัจะเตม็ที% ถ้าเตม็ที%แล้วมนัก็จะเป็น
ปัจจตัตงั มนัจะรู้ของมนั นี%มนัจะสาํรอกอยา่งนั 5น นี%พดูถงึการพิจารณา 

ถาม : เรื%อง “ไมมี่การไป ไมมี่การมา” 

พอนกึถงึเวลาไปงานศพ ยืนอยูบ่นเมรุ คดิวา่ มาก็มาคนเดียว ไปก็ไปคนเดียว ไมไ่ด้เอา
อะไรมา ไมไ่ด้เอาอะไรไป แล้วก็คดิไปถงึคําวา่ “ไมมี่การไป ไมมี่การมา” เกิดสนใจ ไปค้นจาก
อินเทอร์เน็ต มีพระรูปหนึ%งตอบโดยอา่นจากหนงัสอื ฟังแล้วเวียนหวัมาก เลยต้องรบกวนหลวง
พอ่ชว่ยตอบ ขอบคณุหลวงพอ่ตอบปัญหา 

ตอบ : โอย๋! ตายหา่เลย เลยสดุท้ายก็ต้องมารบกวนหลวงพอ่นะ เวลาเอง็เที%ยวสนกุกนั 
เอง็ก็ไปสนกุกนัเนาะ เวลาเอง็เอากระดกูมาแขวนคอกทูั 5งนั 5นนะ่ 

ทีนี 5เพียงแตว่า่ คํานี 5 เวลามนัไป “ไมมี่การไป ไมมี่การมา” มนัเป็นเริ%มต้นนา่จะมาจาก
มหายาน แตคํ่านี 5หลวงปู่ มั%นก็ใช้ หลวงตาก็ใช้พดูบอ่ย เวลาทา่นเทศนาวา่การ เวลาถงึที%สดุแล้ว
มนัไมมี่การไปและไมมี่การมา การที%วา่ไมมี่การไปและไมมี่การมา มนัเหมือนจะบอกถงึวา่
นิพพานนั%นแหละ ถงึเวลาบอกถงึนิพพาน ถงึตรงนั 5นนะ่ ไมมี่การไปและไมมี่การมา 

เราจะบอกวา่ ถ้าบอกวา่มนัไมมี่ นิพพานคือไมมี่ ไมมี่นิพพาน ผู้ ที%ปฏิบตัถิงึนิพพานเขา
จะได้สมบตัขิองเขาอยา่งไร ถ้าบอกวา่มี มีก็เป็นภวาสวะ เป็นภพขึ 5นมาอีก ไอ้ผู้ ที%ไมมี่ ผู้ ที%ไมรู้่ 
เวลาจะตอบนะ มนัก็ตอบไปโดยทางวิชาการ พอตอบโดยทางวิชาการ มนัก็เหมือนคําถามที%วา่
นี%แหละ มีพระองค์หนึ%งเขามาตอบ เวลาตอบ เขาตอบแล้ว เวลาโยมบอกเข้าไปดใูนอินเทอร์เน็ต
เวียนหวัมากเลย 

เวียนหวัมากเพราะคนมนัไมรู้่ คนเรานี%นะ เราไมเ่คยรู้เคยเหน็ แตเ่ราพยายามจะ
จินตนาการ เราจะอธิบายในทางวิชาการ เวลาอธิบายในทางวิชาการ มนัขดัแย้งกนัไปหมดนะ่ 
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แตถ้่าคนที%เขามีความรู้จริงของเขา เวลาเขาอธิบายของเขา เขาอธิบายนะ มีเหมือนไมมี่ ไมมี่
เหมือนมี เวลาหลวงตาทา่นพดู มีเหมือนไมมี่ ไมมี่เหมือนมี 

ฉะนั 5น เวลานิพพานในพระไตรปิฎกนะ มนัมีที%พระพทุธเจ้าตอบ พระพทุธเจ้าตอบวา่ 
เขาไปถามเรื%องนิพพาน พระพทุธเจ้าจดุเทียนไว้ แล้วก็ดบัเทียน แล้วก็ถามคนถามนะ่ “เหน็ไฟ
เมื%อกี 5นี 5ไหม” 

“เหน็” 

“ตอนนี 5เหน็ไหม” 

“ไมเ่หน็” 

“นั%นนะ่นิพพาน” 

ยิ%งงงเข้าไปใหญ่เลย นกึวา่ตอบแล้วจะเข้าใจ ยิ%งตอบแล้วไอ้คนถามยิ%งงงใหญ่ 

จดุเทียน “เหน็เทียนไหม เหน็ไฟไหม” “เหน็” ทา่นก็ดบัไฟชบั! “เหน็ไฟไหม” “ไมเ่หน็” 
“นั%นละ่คือนิพพาน” 

คือเวลาเหน็มนัก็เหน็อยู ่ เหน็ไหม มนัมีไง มนัมีคือจดุเทียนให้เหน็ไฟใชไ่หม แล้วก็ดบัไฟ 
พอดบัไฟมนัก็ไมเ่หน็ไง ดบัไฟมนัก็ไมมี่แล้วใชไ่หม 

เหน็ จดุไฟก็เหน็ ดบัไฟก็เหน็ นั%นแหละคือนิพพาน คือมนัมีไฟ แตเ่ขาดบัแล้ว มนัมีอยู ่
แตม่นัไมมี่ เพราะดบัไฟ 

คําตอบของพระพทุธเจ้านี%ชดั เพราะเราอา่น จะอ้างพระไตรปิฎก เดีcยวนี 5อ้างไมไ่ด้แล้ว
นะ เขาบอกพระไตรปิฎกยงัไมส่มบรูณ์ไง แตเ่ราอา่นฉบบัแปลนี%แหละ ในพระไตรปิฎก เขาถาม
นิพพานพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าก็จดุเทียน “เหน็เทียนไหม” ทา่นถามด้วยนะ “เหน็เทียนไหม 
เหน็ไฟไหม” “เหน็” ดบัไฟชบั! “เหน็ไฟไหม” “ไมเ่หน็” “นั%นละ่คือนิพพาน” โอ้โฮ! ยิ%งงงใหญ่เลย 

แตส่าํหรับเรา เราไปอา่นเจอเข้า ภาษาเรานะ เราก็อืม! เพราะทา่นจะให้เหน็วา่ จดุไฟก็
เหน็ ดบัไฟก็เหน็วา่มนัดบัไป จดุไฟมนัเผาผลาญไง จดุไฟมนัคือความร้อน มนัเผาผลาญเรา มนั
เหน็ไหม เหน็ ดบัไฟ เหน็ไหมวา่ไฟดบัไหม เหน็ ถ้าไฟดบัแล้วมีความร้อนไหม ไมมี่ แตม่นัมีอยู ่
เพราะเราเหน็ไฟเมื%อกี 5นี 5 นี%ไง ถ้าเราศกึษาแล้วเราจะเข้าใจอยา่งนั 5น 

ฉะนั 5น ไอ้ที%วา่ไมมี่การไปและไมมี่การมา เขาจะพดูถงึนิพพาน มนัไมมี่การไปและไมมี่
การมา มนัไมมี่การเคลื%อนไหวคือมนัคงที%ของมนั ถ้าคงที%ของมนัโดยสมบรูณ์แบบของมนั แตก็่
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ไมใ่ชต่ณัหาความทะยานอยาก ไมใ่ชอ่ยากดีอยากเดน่ อยากสร้างทกุข์ แตมี่ของมนั มีแบบ
นิพพาน 

ไมมี่การไปและไมมี่การมา แล้วเป็นอยา่งไรละ่ ไมมี่การไป ไมมี่การมา มนัเป็นใบ้หรือ
เปลา่ มนับ้าหรือ คนบ้ามนัถงึไมรู้่เรื%อง ไมมี่การไปและไมมี่การมา 

เราจะบอกวา่ ถ้าครูบาอาจารย์ที%ทา่นเป็นของทา่น ทา่นพดูของทา่นแล้วก็จบ คือทา่น
พดูด้วยความไมส่งสยั ไอ้คนฟังฟังแล้วสงสยั แล้วไอ้พวกเราไอ้พวกไมรู้่เรื%อง แตม่นัเป็นผลไง 
เป็นวิบากเป็นผลที%ใครทําที%สดุแหง่ทกุข์แล้วไมมี่การไปและไมมี่การมา เอาเลย จะวิเคราะห์วิจยั
ไมมี่การไปและไมมี่การมาให้ฟัง แสดงวา่ฉนัรู้ๆ แล้วพอฉนัรู้ นี%เขาบอกวา่ฟังแล้วเวียนหวัมาก
เลย ยิ%งไปฟังยิ%งเวียนหวัมากเลย ไอ้คนรู้ๆ มนัตอบเวียนหวัตายเลย เพราะมนัตอบด้วยความไม่
รู้ไง ธรรมะก็คือธรรมะแบบนี 5 

ไอ้นี%พดูถงึวา่ไมมี่การไปและไมมี่การมา ไมมี่การไปและไมมี่การมา เขาทําเพื%อรู้ เรา
ปฏิบตัเิพื%อรู้ ถ้ารู้แล้วนะ ไอ้ที%ไมมี่การไปและไมมี่การมามนัก็ไมต้่องเอามาเถียงกนั ไอ้คนที%วา่ไม่
มีการไปและไมมี่การมา ครูบาอาจารย์ของเราเวลาทา่นเน้นยํ 5า คํานี 5เราฟังจากหลวงตาหลายที 
หลวงตาเวลาทา่นเทศน์ของทา่นนะ เวลาเทศน์ถงึที%สดุแล้วทา่นจะเน้นที%ผลนะ่ 

เวลาครูบาอาจารย์ทา่นเทศน์ เวลาหลวงตาทา่นพดูถงึหลวงปู่ มั%นนะ หลวงปู่ มั%นเวลา
ทา่นเทศน์ เทศน์เหมือนเครื%องบนิ เครื%องบนิมนัเริ%มแทก็ซี%เข้าสูล่านบนิก่อน แล้วเวลามนัจะขึ 5น 
ขึ 5นไปก็ขึ 5นไปเลย ตั 5งแตส่มัมาสมาธิ ขึ 5นไปโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล ขึ 5นไปเรื%อยๆ เวลาครู
บาอาจารย์เทศน์นะ่ ทีนี 5เวลาเทศน์ขึ 5นไปมนัจะขึ 5นไปเรื%อยๆ เลย ฉะนั 5น เวลาไปถงึที%สดุไง เวลา
ถงึที%สดุแล้วพอมนัไปของมนั นี%ไง ทา่นบอกมนัไมมี่การไปและไมมี่การมา มนันิ%งของมนั มนัอยู่
ของมนั จะพดูถงึมรรคผลไง 

เวลาครูบาอาจารย์ทา่นเทศนาวา่การทา่นพดูถงึเหต ุเหตคืุอการกระทํา กระทําเสร็จแล้ว
ผลจะได้รับอยา่งนี 5ๆ ๆ ถ้าทําผิด ผลจะเป็นอยา่งนี 5ๆ ๆ แล้วทําถกู ผลจะเป็นอยา่งนี 5ๆ ๆ แตถ้่า
ปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม มนัสรุปลงแล้วมนัจะเป็นโสดาบนัอยา่งนี 5 จะเป็นสกิทาคามีอยา่งนี 5 
จะเป็นอนาคามีอยา่งนี 5 เวลาเป็นอนาคามี บ้านร้างแตมี่คนอยู ่ เวลาทําถงึที%สดุแหง่ทกุข์ ทําฐีติ
จิต พดูถงึจิตเดมิแท้ ทําลายจิตเดมิแท้นั 5นซะ พอทําลายจิตเดมิแท้นั 5นซะ นี%ไมมี่การไปและไมมี่
การมา นี%เวลาหลวงตาทา่นเทศน์ หลวงตาทา่นเทศน์บอ่ย เทศน์บอ่ยเพราะอะไร เพราะคนมนัรู้
จริงเขาจะอธิบายด้วยมรรคด้วยผลในใจไง ด้วยมรรคด้วยผลในใจ 

แตเ่ราพวกเรา เราเป็นผู้ ที%ประพฤตปิฏิบตัใิชไ่หม เราก็เดนิตามครูบาอาจารย์ที%จะจงูเรา
ไปใชไ่หม คนตาบอดก็เดนิให้ครูบาอาจารย์ที%ตาสวา่งจงูไป พอจงูไปๆ ทา่นจงูไป แตเ่ราปฏิบตัิ
ไปไมถ่งึไง ปฏิบตัไิปไมถ่งึ เราก็พยายามจะเรียนรู้ ถ้าเรียนรู้ ทําเพื%อรู้ๆ ถ้าทําเพื%อรู้ก็จบไง 
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แตนี่%มนัไมอ่ยา่งนั 5นนะ่ส ิ ไปฟังในอินเทอร์เน็ต ยิ%งฟังยิ%งเวียนหวัๆ ก็อยากจะฟังให้เป็น 
จะฟังให้รู้ไง 

จะฟังให้รู้ไม่มี ต้องทาํให้รู้ ถ้าทาํให้รู้แล้ว มันรู้จริงขึ =นมามันจะเข้าใจหมด แล้ว
อยา่ถามมาอีกนะ เดีcยวก็ไปเก็บในเวบ็ไซต์มาถามอีกนะ่ โอ้โฮ! ตายหา่เลย คือมนัเป็นคารม 
สญัญาอารมณ์ใครก็พดูได้ แล้วพดูอยา่งไรก็พดูได้ทั 5งนั 5นนะ่ เขาพดูออกมามนัมีนํ 5าหนกัไหม มนั
มีความนา่เชื%อถือไหม ถ้าไมมี่ความนา่เชื%อถือ คําวา่ “ไมมี่การไปและไมมี่การมา” เขาจะบอกถงึ
วา่นิพพาน วา่นิพพานเป็นแบบนี 5 แตอ่ธิบายไมเ่ป็น อธิบายไมไ่ด้ 

แตถ้่าเป็นหลวงตา เป็นครูบาอาจารย์เราทา่นบอกนิพพาน ทีนี 5เวลาทา่นพดู ทา่นเทศนา
วา่การ คือทา่นแสดงธรรมอยูค่นเดียว ไอ้ผู้ รับฟังอยา่งเราเปิดหกูว้างๆ รับฟังเลย ทา่นก็บอกให้
เราเป็นชั 5นๆ ขึ 5นไป 

ถ้าทา่นมีโอกาสให้เราถาม ทา่นจะอธิบายเลย ก็ของอยูใ่นใจทา่น ของอยูใ่นใจ ของนั 5น
ทําไมจะพดูไมไ่ด้ ก็ของกถืูออยูนี่% มงึถามส ิ กถืูออะไรอยู ่ กจูะบอกวา่กถืูออะไรอยู ่ นี%พดูถงึถ้ามี
คนถามนะ ทีนี 5แสดงธรรมอยูฝ่่ายเดียวก็ไมมี่ใครถาม ทา่นก็พดูของทา่นอยา่งนี 5 แล้วเราก็ฟังของ
เรามาไง ถ้าฟังของเรามาแล้วมนัก็เป็นประโยชน์กบัผู้ ฟัง ไมมี่การไปและไมมี่การมา จบ 

ถาม : ลกูขอถามหลวงพอ่ ชว่ยอธิบายลกูด้วยเจ้าคะ่ 

๑. นั%งสมาธิจะมีแสงสวา่งสขีาวเกิดขึ 5นจากจดุปลายทางและสวา่งจ้ามาหาตวัลกูและ
หายไป แล้วไปเริ%มใหมห่ลายครั 5ง 

คําถาม การเกิดนิมิตแบบนี 5เป็นการเข้าสมาธิขั 5นต้นพื 5นฐานใชไ่หมเจ้าคะ 

๒. สาํนวนไทย รักยาวให้บั%น รักสั 5นให้ตอ่ ขอให้หลวงพอ่อธิบายคําวา่ “บั%นและตอ่” ด้วย
เจ้าคะ่ 

ตอบ : เออ! กินข้าวไมถ่ามเลยเนาะ เวลากินข้าวอะไรอร่อยๆ ไมย่กให้หลวงพอ่บ้างวะ 
เฮ้ย! ถ้วยนี 5อร่อย เก็บไว้ถวายหลวงพอ่เว้ย! ไมมี่เลยนะ่ 

“นั%งสมาธิมีแสงสวา่งสขีาวเกิดขึ 5นที%ปลายทางแล้วสวา่งจ้าเข้ามาถงึตวัลกูแล้วหายไป 
แล้วเริ%มใหมอ่ยา่งนี 5หลายครั 5ง” 

นิมิตแบบนี 5มนัเป็น ไมต้่องไปตกใจทั 5งสิ 5น บางคนเวลาจิตมนัจะสงบ พทุโธๆๆ มนัจะจิต
สงบมนัก็สงบลงเฉยๆ สว่นใหญ่ ๙๐ เปอร์เซน็ต์ จิตจะสงบลงเฉยๆ คนที%โดยสร้างจริตนิสยัคือ
อํานาจวาสนาของคนแตล่ะคนนะ 
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ดสู ิ ชาวพทุธเราคนที%ไมเ่ข้าวดัเข้าวา เป็นชาวพทุธนะ เวลานกัขตัฤกษ์ไปวดัไปวากนั
ทั 5งนั 5นนะ่ แตเ่ขาจะไมม่าวดั เขาจะไมน่ั%งสมาธิภาวนา เขาจะบอกไมไ่ด้ เดีcยวมนัจะบ้า นี%เขา
กลวั เข้าวดัเขาก็กลวัทั 5งนั 5นนะ่ แตถ้่าเขาไปเที%ยวเลน่ของเขา เขาสนกุของเขา เขาชอบ นั%นพดูถงึ
ชาวพทุธอยา่งนั 5นนะ นี%เราจะเทียบวาสนาให้เหน็ก่อน 

ฉะนั 5น ไอ้นี%วาสนาโดย ๙๐ เปอร์เซน็ต์ เวลาปฏิบตัแิล้ว อยา่งมากมนัแคส่งบลงเฉยๆ 
ขอให้สงบได้จริงๆ เถอะ เพราะเราปฏิบตัเิพื%อศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าจิตสงบแล้ว เป็นการยืนยนั
วา่เรามีสตสิมัปชญัญะ ตวัตนของเราพร้อมสมบรูณ์ มีสมาธิ เราจะไมเ่ป็นเหยื%อของสงัคม นี%ถ้า
เป็นสมาธิ มนัมีผลประโยชน์อยา่งนั 5น 

แล้วถ้าอีกจํานวนหนึ%ง อีกจํานวนหนึ%งเวลาจิตสงบแล้วมนัจะเหน็นิมิต ถ้าเหน็นิมิตนี%เป็น
สว่นน้อย สว่นน้อย สว่นใหญ่แล้วจะไมเ่หน็นิมิตหรอก เหน็นิมิตนี%น้อยมาก เพราะวา่คนเหน็
นิมิต จริตมนัต้องสร้างมาแตกตา่งกบัเขา ถ้าจริตมนัสร้างมาแตกตา่งกบัเขา เวลาจิตมนัสงบ
แล้วมนัจะมีแสงสวา่งออกจากตวัเลย แสงสวา่งมนัจะออกมาจากตวัอยา่งนี 5ก็มี แล้วถ้าแสง
สวา่งมนัไหลเข้ามาอยา่งนี 5ก็มี แสงสวา่งมนัเป็นเหมือนลกูไฟวิ%งเข้ามาก็มี แล้ววิ%งเข้ามาแล้วก็
หายไป แล้วก็ขึ 5นใหม ่ไอ้นี%ก็คือนิมิต ไมมี่อะไรเลย จิตมนัเป็นนิมิตเฉยๆ บางทีมนัจะเป็นแสงพุง่
เข้ามาหาเราเลย แสงบางทีพุง่เข้ามา หลบ อู้ฮ!ู นกึวา่เขาจะยิงเอา นั%งๆ อยู ่แสงมนัจะพุง่เข้ามา
เลย ร้องใหญ่เลย เอ๊ะ! ไมเ่หน็มีอะไร นี%มนัเป็นอาการ มนัเป็นอาการทั 5งนั 5น มนัจะเกิดขึ 5นได้
อยา่งไร 

มนัจะเกิดขึ 5นตอ่เมื%อ เรานั%งอยูไ่มเ่หน็มีอะไร เว้นไว้แตค่นเป็นลม เวลาหน้าวบู ดาวเตม็
เลย เว้นไว้แตเ่ป็นลม แตถ้่าไมเ่ป็นลม ไมมี่ 

แตถ้่านั%งสมาธิ คําวา่ “จะมี” ต้องมีสตสิมบรูณ์ แล้วถ้ามนัมีมานะ เราตั 5งสตไิว้ เดีcยว
หายไปเอง มนัจะมาอยูอ่ยา่งนี 5 

สว่นใหญ่แล้วมนัแปลกไง คนไมเ่คยรู้ไมเ่คยเหน็ใชไ่หม พอเหน็ก็อยากรู้ๆ โอ้โฮ! อยากรู้
มนัก็หลอกใหญ่เลย แหม! นวลเชียว เดีcยวก็นวลมาเชียว แคน่ั 5นแหละ แตม่นัจะเกิดขึ 5นมนัก็
เกิดขึ 5นเพราะพทุโธนี%แหละ เพราะพทุโธๆ จิตเรามนัยกระดบัขึ 5นมนัถงึเหน็อยา่งนั 5นได้ ถ้าจิตเรา
ไมย่กระดบัขึ 5น มนัก็ตาเนื 5อนี%ไง ก็เหน็กนัอยา่งนี 5 ถ้าจิตยกระดบัขึ 5นมนัจะเป็นอยา่งนั 5นบ้าง ถ้า
เหน็อยา่งนี 5ปัWบ ก็ผา่นไป 

คําถาม “การเกิดนิมิตแบบนี 5เป็นการเข้าสมาธิขั 5นต้น เป็นพื 5นฐานใชไ่หมเจ้าคะ” 

เราจะบอกวา่ มนัต้องเป็นสมาธิแล้วมนัถงึเหน็แสงนั 5นได้ คนยงัไมเ่ข้าสมาธิ แสงนั 5นจะ
เกิดขึ 5นได้อยา่งไร แตนี่%เขาบอกวา่ “พอเหน็แสงแล้วจะเข้าสมาธิ” 
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จิตมนัสงบ จิตมีพื 5นฐาน มนัถงึมีสิ%งนั 5นมา ถ้ามีสิ%งนั 5นมาแล้ว เรากําหนดพทุโธตอ่เนื%อง
ไป เราจะผา่นสิ%งนี 5ไป 

เวลาเราเทศน์บนศาลา เรื%องนี 5เราจะบอกวา่เหมือนกบัสวนข้างทาง เราเดนิทางไป เราจะ
เข้าบ้านเรา ก่อนเข้าบ้านมนัจะมีสวน มีสวน มีดอกไม้ มีสวนนา่รื%นรมย์ แล้วก็ขอเชิญคะ่ ขอ
เชิญพกัที%นี%ก่อน...ตดินิมิตไง ตดินิมิตคือตดิสวนหน้าบ้านนะ่ 

ถ้าเราจะเข้าบ้านเรา เราไมต่ดิสวนหน้าบ้านเรา เพราะสวนหน้าบ้านเรา เราก็เป็นคนทํา
เอง สวนหน้าบ้านเรา เราก็เป็นคนปลกูต้นไม้เอง เราก็รดนํ 5าเอง แล้วเอง็ก็จะมาตดิสวนของเอง็
เองหรือ เออ! สวนเราก็ทําเองใชไ่หม แล้วเราก็ผา่นสวนนั 5นไป เราก็เข้าบ้านไป คือพทุโธตอ่เนื%อง
ไป 

พทุโธๆ ถ้ามนัเจอสิ%งใด เราก็พทุโธตอ่เนื%องไปๆ ไอ้สิ%งนี 5มนัก็จะมาลอ่ตลอด คนเหน็อยา่ง
นี 5มนัก็เป็นเรื%องธรรมดา ถ้าจิตมนัสงบแล้วมนัก็เป็นแบบนี 5 ฉะนั 5น การจะเหน็นิมิตสิ%งใดก็แล้วแต ่
เรากําหนดพทุโธชดัๆ ตั 5งสตชิดัๆ 

แล้วไมต้่องไปเสยีดายนะ บางคนจะเสยีดายวา่ อ้าว! ก็สมบตัผิลดักนัชม ของเรามีก็ควร
จะชื%นชมมนันะ่ 

ถ้าชื%นชมมนัก็เหมือนกบัเราสง่ออก เราใช้พลงังานนั 5นไป แตถ้่าเราเก็บของเราไว้ แล้วเรา
เข้าสูส่มาธิหรือเราพิจารณาของเราไป อนันี 5คือสมบตัขิองเรานะ 

จริตนิสยั จริตนิสยัมนัจะเป็นไป เอตทคัคะมนัจะเป็นอยา่งนี 5 แบบวา่มนัเป็นธรรมดาของ
จิตอยา่งนั 5น แตถ้่าเรามาตดิตรงนี 5 สิ%งที%เราควรจะประพฤตปิฏิบตัไิด้มรรคได้ผล มนัเลยไปตดิ
ตรงนี 5ไง พอตดิตรงนี 5ก็เป็นปถุชุน ไมไ่ด้อะไรเลย 

แตถ้่าเราปฏิบตัไิป เราได้มรรคได้ผลขึ 5นไป ไอ้นี%จะเป็นสมบตัติดิตวัเราไปเลย แล้วเราได้
มรรคได้ผลตา่งหาก สาํคญัตรงได้มรรคได้ผล ไอ้นี%เป็นเรื%องปลกียอ่ย 

“๒. สาํนวนไทย รักยาวให้บั%น รักสั 5นให้ตอ่ ให้อธิบายคําวา่ “บั%น”” 

บั%น รักยาวให้บั%น คือวา่เราไมพ่ดูเหน็บแนมกนั เราไมพ่ดูให้มีปัญหาตอ่กนั รักยาวให้บั%น
ไง รักยาวคือเราจะอนาคตยาวไกล เราจะคบกนัไปนานๆ นะ่ เลก็ๆ น้อยๆ เรื%องหยมุหยิมไมต้่อง
ไปคดิถงึมนันะ่ เรื%องหยมุหยิมมองข้ามไป รักยาวไง 

ถ้ารักสั 5นนะ เรื%องอะไรกก็ูจะลอ่มงึนะ่ รักสั 5นนะ่ อดักนั เดีcยวก็ขาดกนั 
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เลก็ๆ น้อยๆ เรื%องหยมุๆ หยิมๆ นะ มองข้ามมนัไป เรื%องหยมุๆ หยิมๆ เราอยา่ไปยุง่กบั
มนั มนัเรื%องธรรมดา เขาคดิไมไ่ด้ เขาเข้าใจผิด เขารู้เทา่ไมถ่งึการณ์ เราปลอ่ยไป มองข้ามไป นี%
บั%น บั%นอารมณ์เราไง บั%นความคดิของเราที%จะไปลอ่เขา จะไปเหน็บไปแนมเขา จะไปทําอะไรเขา 

รักยาวให้บั%น คือเราไมไ่ปจบัผิดใคร เราไมไ่ปมองแตค่วามบกพร่องของใคร เรามองข้าม
ไป มนัก็จะได้ไปยาวๆ 

รักสั 5นให้ตอ่ รักสั 5นให้ตอ่ รักสั 5นๆ คอยจบัผิดเขาเยอะๆ ลอ่เขาเลย จบกนัตรงนั 5นนะ่ มนั
ไมไ่ปไหนหรอก รักสั 5นให้ตอ่ ก็มนัสั 5นๆ ไง ตอ่ไปเถอะ ตอ่สาวราวเรื%อง เดีcยวก็จบ แล้วมนัก็ไมไ่ด้
อะไร 

นี%พดูถงึวา่ รักยาวให้บั%น รักสั 5นให้ตอ่ สาํนวนไทยไง เราเอามาพดูบอ่ย พดูเพื%อเตือนสต ิ
นี%พดูเพื%อเตือนสตกินัเฉยๆ นะ ฉะนั 5น ตอบปัญหาจบแล้ว จบ 


