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ถาม : เร่ือง “หวัข้อในการพิจารณาเม่ือจิตสงบดีแล้ว” 

หลวงพ่อ : นี่เขาเข้าใจนะ เขาเข้าใจว่าจิตสงบดีแล้วจะพิจารณาไง 

ถาม : หลวงพ่อครับ ผมขอความกรุณาไขข้อข้องใจในการปฏิบตัิธรรมครับ คือ
เม่ือผมทําความสงบกายและใจได้พอประมาณ ผมใช้การดลูมครับ รู้เนือ้ รู้ตวั รู้ลม ผมมี
ปีติเล็กๆ มีความสขุความพอใจในการปฏิบตัินี ้ แล้วผมก็เร่ิมพิจารณา ตัง้ประเด็นเร่ือง
คําสอนของพระศาสดามาทบทวน ถามเอง ตอบเอง คิดเอาว่ามีคนถามเร่ืองธรรมะ เรา
จะตอบอย่างไร ผมก็จะนึกคําสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทําอย่างนีไ้ป
เร่ือยๆ แต่พยายามรู้เนือ้รู้ตวั รู้ลมเป็นระยะๆ 

ต่อมาผมฟังหลวงพ่อเทศน์เร่ืองการพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั ผมก็ลองนึก
ตัง้ประเด็นขึน้ แต่แล้วมนัก็ไม่ซึง้ใจเลยครับ หรือผมเร่ิมไม่เป็น ผมฟังหลวงตามหาบวั
สอนว่าพิจารณาอสภุะอสภุงัซํา้ๆ จนให้มนัถงึใจ ผมก็อยากจะทําบ้าง จงึเรียนมาขอ
ความเมตตาจากหลวงพ่อด้วยครับ 

ตอบ : นี่พดูถึงว่าเวลาเขาตัง้คําถามเนาะ ว่าเขาเวลาจิตสงบดีแล้วเขาจะ
พิจารณาอย่างไร คําว่า “จิตสงบดีแล้ว” เราคิดว่าจติเราสงบไง ถ้าจิตเรายงัไม่สงบพอ 
เห็นไหม จิตเราไม่สงบพอ เวลาเราพิจารณาไป คาํถามมนัตอบในตวัเองหมด เวลา
คําถามมนัตอบตวัเอง ในภาคปฏิบตัิ ในภาคปฏิบตัิ เวลาหลวงตาท่านบอกเลย เวลาผู้
เทศน์มีความรู้ขนาดไหน เวลาเทศน์นีเ่ปิดหวัอกเลย บอกเวลาเทศน์นะ ความรู้ฉันมี
เท่านี ้กึ๋นฉันมีเท่านี ้ฉันพดูได้เท่านี ้แต่คนทีเ่ขามีปัญญามากกว่า เขาฟังแล้วเขาจะรู้เลย
ว่าคนพดูมีภูมิปัญญามากน้อยแค่ไหน 
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นี่ก็เหมือนกนั ในทางที่ว่าเราปฏิบตัิ เราว่าจิตเราสงบดีแล้ว ถ้าจิตเราสงบดีแล้ว 
มนัเป็นความเข้าใจของเราไง มนัเป็นความเข้าใจของเรา แต่ข้อเท็จจริงมนัไม่เป็นอย่างนี ้
ไง ถ้าข้อเทจ็จริงนะ เวลาจิตสงบแล้ว เวลาย้อนไปพิจารณา เวลาจิตสงบแล้ว ถ้าภาษา
เรานะ คนมีบุญนะ มนัยกขึน้สู่วิปัสสนาได้เลย แล้วมนัจะวิปัสสนาไป ศีล สมาธิ ปัญญา
ไปเลย 

แต่ส่วนใหญ่แล้ว อํานาจวาสนาบารมีคนไม่เท่ากนั เวลาจิตสงบดีแล้วนะ เวลา
จิตสงบ สงบก็คิดว่านี่คือนิพพาน พอสงบแล้วมนัคิดว่าสิน้สดุในการปฏิบตัิแล้ว ถ้ามนั
สงบนะ ทีนีม้นัสงบมากสงบน้อยมนัก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่นะ มนัอยู่ที่วาสนาของคนไง ดสู ิ
คนเรานะ คนนีบ้อกว่าฉันมีแสนหนึ่ง ฉันก็รวยแล้ว บางคนบอกมีล้านหนึ่งถึงจะรวย บาง
คนว่าสิบล้านมนัยงัไม่รวยเลย บางคนร้อยล้านมนัก็ยงัไม่รวย บางคนเป็นหม่ืนล้านแสน
ล้านมนัก็ยงัไม่รวย แล้วตรงไหนมนัรวยล่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั ตรงไหนมนัสงบล่ะ ไอ้คนว่าแสนหนึง่บอกมนัสงบแล้ว พอมนั
สบายใจบอกว่านี่ฉันก็สงบแล้ว เพราะเขาทกุข์มามาก พอจิตสงบมนัก็สงบแล้ว แต่ไอ้
คนที่เขาบอกเขาจะมีล้านหนึง่เขาบอกแค่นีไ้ม่ใช ่ ล้านหนึ่งมนัยงัไม่สงบเลย ไอ้คนมีสิบ
ล้านมนัก็ยงัไม่สงบเลย ไอ้คนมีพนัล้านน่ะ นี่ไง มนัอยู่ที่วาสนาของคนไง ทีนีไ้อ้เร่ืองคํา
ว่า “สงบ” มนัแค่ไหนไง 

ฉะนัน้ เวลาสงบ ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงบอกว่า
สมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิ สมาธิที่ถกูต้องดีงาม มิจฉาสมาธิ สมาธิที่ไขว้เขว สมาธิที่หลง
ผิด สมาธิที่มนัเป็นความเห็นผิด เห็นไหม แม้แต่เป็นสมาธิยงัมีมิจฉากบัสมัมา คนบอก
ว่างๆ ว่างๆ มิจฉาทัง้นัน้น่ะ ไอ้ว่างๆ ว่างๆ นัน่น่ะ ว่างๆ ว่างๆ 

ถ้าว่างๆ นะ มนัเหมือนกบัพ่อแม่ พ่อแม่ทกุคนอยากให้ลกูเป็นคนดีหมด ถ้าลกู
ของเราอยู่ในโอวาท ลกูจะเป็นเด็กดีหมดเลย ลกูจะมีหน้าที่การงานทําดีหมดเลย ลกูจะ
คบเพ่ือนที่ดีหมดเลย ลกูจะดแูลมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ดีหมดเลย แต่เวลาสอนลกู
ไป ลกูบางคนก็ดี ลกูบางคนมนัก็บอกว่า โอ๋ย! พ่อแม่นี่เห็นแก่ตวั จะใช้เรามากจนเกินไป 

นี่ไง ไอ้นี่กเ็หมือนกนั ว่าสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิ เวลาจิตมนัสงบเข้ามาแล้วมนั
มีความสขุของมนั ถ้ามีความสขุของมนั คนที่มีอํานาจวาสนาขึน้มาเขายกขึน้สู่วิปัสสนา
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ได้เลย เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา เวลาปัญญามนัเกดินะ มนัเกิดภาวนามยปัญญา คํา
ว่า “เกิดภาวนามยปัญญา” 

ก็อย่างที่ว่านี่ไง ที่บอกว่า “เวลาผมฟังเทศน์หลวงพ่อแล้วผมไม่ซาบซึง้ใจเลย ผม
ปฏิบตัิตามหลวงพ่อแล้วผมไม่ซาบซึง้ใจเลย เวลาผมฟังธรรมหลวงตา อสภุะอสภุงั ผมก็
ไม่ซาบซึง้ใจเลย” 

ไม่ซาบซึง้ใจเพราะมันก็ไม่มีสมาธิไง ถ้ามีสมาธิมันก็ซาบซึง้ไง ถ้ามันไม่
ซาบซึง้ มันไม่เข้าถึงเนือ้ของใจไง ถ้าคําว่า “เนือ้ของใจ” มันก็มีแล้ว 

นี่ว่า ธรรมภายนอก ธรรมภายใน แล้วอะไรเป็นภายนอก ภายใน 

ไอ้คนที่ไม่รู้นะ มนับอกว่า ภายนอกมนัก็อยู่นอกกาย ถ้าภายในก็อยู่ในกาย แล้ว
ไอ้ความคิดมนัอยู่ข้างในหมด ไม่มีอยู่ข้างนอกหรอก เพราะมีชีวิต มนัถึงคิดได้ คนไม่มี
ชีวิต คิดได้อย่างไร คนตายคิดไม่ได้ คนเป็นเท่านัน้คิดได้ แล้วคนเป็นคิดเป็นภายในหมด
สิ อย่างนัน้ไอ้คนทจุริตมนัก็คิดเป็นภายในหรือ ถ้ามนัคิดเป็นภายในไหม ภายนอกทัง้นัน้
น่ะ เพราะจิตสง่ออก 

จิตส่งออกคือจิตคิดอารมณ์ จิตเสวยอารมณ์ นี่ส่งออก ความคิดทัง้หมดนีค้ือ
ส่งออกหมด ถ้าเรามีความคิด นัน้ส่งออก นัน้นอกหมด ความคิดของเรานี่นอกหมดเลย 
นอกอะไร นอกจิตไง เพราะมนัเกิดจากจิต มนัคลายตวัออกมา มนัเกิดจากจิต มนั
ส่งออกมาจากจิต มนัก็นอกจิต มนันอกจิต นอกจิตคือนอกธรรม ถ้านอกธรรมนะ พอ
เป็นนอก 

ทีนีพ้อไปศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาเขาบอกว่า เขา
ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาเขาคิดไง เขาคิดว่ารู้เนือ้ รู้ตวั รู้
ลม มีปีติเล็กๆ แล้วเขาคิดอยากจะปฏิบตัิ เขาก็คิดตัง้ประเด็น เขาจะเร่ิมพิจารณาของ
เขา เขาก็ตัง้ประเด็นคําสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เปรียบว่ามีคนถาม 
มีคนถามเร่ืองธรรมะแล้วเขาจะตอบอย่างไร เขาก็ไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกมาตอบไง 
เขาตัง้ประเด็นถามเอง แล้วก็ตอบเอง เขาตัง้ประเด็นถามเอง แล้วตอบเอง พอพิจารณา
ไปแล้ว โอ้โฮ! มนัซาบซึง้ๆ 
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มนัซาบซึง้สิ มนัซาบซึง้เพราะธรรมวินยันี่ศาสดาของเรา เวลาเราสรรเสริญ
พทุธคณุๆ เวลาสรรเสริญคําสอน เราสวดธัมมจกัฯ นี่คําสอนพระพทุธเจ้าทัง้นัน้น่ะ อา
ทิตตปริยายสตูร อนตัตลกัขณสตูร พระพทุธเจ้าทัง้นัน้น่ะ พระพทุธเจ้าเป็นคนสอนไว้ 
คําสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วเราไปตรึกในคําสอนขององค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
พิจารณาอย่างนี ้ รู้ความจริงอย่างที่ท่านสอน แล้วจติของท่าน ธรรมธาตขุองท่านในใจ
ของท่าน เป็นพระอรหนัต์หลดุพ้นออกไป แล้วท่านก็สัง่สอนไว้เป็นทฤษฎี เป็นกิริยา 
หลวงตาใช้คําว่า “กิริยา” ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นทฤษฎี เป็น
กิริยาทัง้หมด เป็นวิธีการ เป็นวิธีการแสวงหาค้นคว้าเข้าไปสู่จิตของบุคคลที่ปฏิบตัิ 
วิธีการที่จะค้นหาจิตของตวั 

ฉะนัน้ เราไปตรึก เขาบอกว่า เวลาเขาพิจารณาของเขา เขาก็ตัง้คําถามว่ามีคน
ถามธรรมะ แล้วเขากจ็ะตอบ พอเวลาถามตอบขึน้มาแล้ว โอ้โฮ! มนัซาบซึง้ มนัซาบซึง้ 
มนัมีความซาบซึง้มาก 

พอมีความซาบซึง้มาก กรณีอย่างนีเ้ป็นกรณีปัญญาอบรมสมาธิ เพราะอะไร 
เพราะจิตเรา ความคิดเป็นภายนอก จิตนีเ้ป็นภายใน ความรู้สึกนึกคิดอยู่ภายนอกมนั
ตรึกในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่เดิมเวลาคนเราเกิดมามีอวิชชา 
คือความไม่รู้เนือ้รู้ตวั เวลาคิดมนัก็คิดตามใจ ตามอําเภอใจ ความคิดตามใจ 

ความคิดตามใจ เห็นไหม ความคิดตามใจมนัก็คิดสญัญาอารมณ์ นี่กิเลสมนัใช้
งาน พอกิเลสมนัใช้งาน กิเลสมนัใช้งานเรามา คิดสิ่งใดก็กิเลสใช้งาน ทีนีพ้อมนัมาตรึก
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตัง้ประเด็นขึน้มาว่ามีคนถามธรรมะ แล้ว
เราก็ค้นคว้าธรรมะนัน้เพ่ือจะมาตอบ นี่ถ้าค้นคว้าธรรมะขึน้มาตอบ ทีนีเ้ราก็ไปคิดเร่ือง
ธรรมะไง 

ธรรมดาเราคิดตามอําเภอใจ ความคิดธรรมชาติของมนั เราคิดตามอําเภอใจ แต่
เราพอมีสติปัญญา เรามาคิดธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เห็นไหม เรา
มาคิด คําว่า “เรามาคิด” ส่งออก เรามาคิด นี่นอกจิต 
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พอเรามาคิด เราก็ใช้ความคิดเรานี่ไง ทีนีค้วามคิดมนัตรึกเร่ืองธรรมะไง นี่ไง ที่ว่า
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไปสอนพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะฟังธรรมต่อ
จากพระสารีบุตร พระสารีบุตรฟังเทศน์พระอสัสชิมา พระอสัสชิเป็นพระอรหนัต์ พระสา
รีบุตร พระโมคคลัลานะตอนนัน้ยงัเป็นมาณพ ยงัเป็นอปุติสสะ ยงัเป็นฆราวาสอยู่ ยงั
เป็นปถุชุน พอไปฟังเทศน์ของพระอสัสชิ อปุติสสะได้เป็นพระโสดาบนั พอมาบวชแล้ว
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาตัง้ให้เป็นพระสารีบุตร 

พระสารีบุตรนะ เวลามาพดูให้พระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะได้ฟังธรรม
จากพระสารีบุตรก็ ป๊ิง! สิ่งใดสิง่หนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลายต้องดบัเป็น
ธรรมดา พอความคิดมนัทําลายตวัมนัเอง เป็นพระโสดาบนั แล้วก็มาบวชกบัองค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเอหิภกิขบุวชมาแล้ว จะให้ภาวนาต่อเนื่อง
ให้เป็นพระอรหนัต์ พระโสดาบนันัง่สปัหงกโงกง่วง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไป
ด้วยฤทธ์ิเลย ให้ตรึกในธรรม ให้แหงนหน้าดดูาว ให้เอานํา้ลบูหน้า ถ้าง่วงนกัก็นอนเลย 
นอนให้หลบัไปก่อน แล้วตื่นมาค่อยมาปฏิบตัิ 

นี่ไง องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกให้ตรึกในธรรมๆ ตรึกในธรรมนีไ่ง ที่ผู้
ถามถามว่า ตัง้ประเด็นขึน้มาว่ามีคนถามปัญหาธรรมะ แล้วเราก็ไปค้นคว้าในธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาตอบ เห็นไหม เราถามเราตอบ เราตรึกในธรรม 
นี่ตรึกในธรรม พอตรึกในธรรมนี่คือปัญญาอบรมสมาธิ ตรึกในธรรม ทําไมถึงเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิเพราะจิตของเรายงัมีกิเลส มนัคิดตามอําเภอใจ 

คิดตามอําเภอใจอย่างหนึ่งนะ เวลากเิลสมนัยมุนัแหย่ ไม่ใช่คิดตามอําเภอใจนะ 
คิดตามกิเลสมนัสัง่ กิเลสมนัชอบอะไร มนัยมุนัแหย่ มนัยมุนัแหย่มนัก็คิดอย่างนัน้ ทํา
อย่างนัน้ นัน่น่ะกเิลสมนัยมุนัแหย่ ถ้ากิเลสมนัยมุนัแหย่ คิดตามกิเลส 

ทีนีพ้อเรามีสติปัญญา มีสติปัญญา เพราะอะไร เพราะว่าเขาอยากประพฤติ
ปฏิบตัิ เราเป็นชาวพทุธ เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา เราอยากจะมีร่องมีรอย เราก็มา
ตรึกในธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้ามาตรึกในธรรมะขององค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า นี่ปัญญาอบรมสมาธิ แค่ปัญญาอบรมสมาธิ นี่ปัญญาอบรม
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สมาธิ เพราะอะไร เพราะปัญญามนัอยู่ข้างนอกอยู่ไง มนันอกจิตอยู่ไง นี่ปัญญาอบรม
สมาธิ 

ถ้ามันปล่อยๆๆ ปล่อยก็เป็นอิสระ พุทโธๆๆ จนพุทโธไม่ได้ก็คือมัน
ปล่อย แต่ต้องให้มันปล่อยโดยข้อเท็จจริง ไม่ใช่ว่าเราพุทโธเพ่ือจะปล่อย 

พทุโธนะ ตัง้ไว้เลย พทุโธๆ มนัจะละเอียดขึน้เนาะ เพราะเรารู้หมด แล้วเราก็มี
ทางให้จิตลงเลย พทุโธๆๆ จนหลบัไปเลย พอตื่นขึน้มา โอ้โฮ! สมาธิดี๊ดี แล้วสมาธิเป็น
อย่างไร โอ้โฮ! มนัว่างหมดเลย มนัว่างหมดเลย แต่พดูอะไรไม่ได้ พดูได้แต่ว่างหมดเลย 
ที่ไหนได้ ถ้ามีสติพร้อมนะ มนักรนเลยล่ะ นัง่จนสปัหงกนะ จนกรนจนคร่อก มนัยงัไม่
รู้ตวั ว่าเป็นสมาธิของมนัน่ะ นี่ไง ถ้ามนัเป็นสมาธินะ มนัจะเป็นสมาธิ 

เราจะบอกว่าสิง่ที่ว่าเป็นสมาธิๆ เขาบอกว่า ถ้าเขาพิจารณาอย่างนีเ้ขาว่าเป็น
ความดีของเขา แต่เวลาพอมาฟังเทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาผม ขน 
เล็บ ฟัน หนงั ผมก็ทําตาม แต่มนัไม่ดีเลย มนัไม่ดีเลย แล้วไปฟังเทศน์หลวงตา หลวงตา
ก็บอกให้พิจารณาอสภุะอสภุงัซํา้ๆๆ จนกว่ามนัจะถึงใจ มนัก็ไม่ถึงใจเลย 

รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง รสของสติธรรม สติธรรม คนจะรู้ได้ต่อเม่ือคนมี
ทกุข์มียากมาก แล้วความคิดมนัยมุนัแหย่ให้เราทกุข์ยากไปกบัมนัตลอดเวลาโดยที่ไม่
รู้ตวั ถ้ารู้ตวัจะไม่คิดอย่างนัน้ 

ที่เราเป็นไปอย่างนัน้เพราะกิเลสมนัครอบงําจนเราไม่รู้ตวั เราถงึเดินตามเขา
ต้อยๆ ไป ตามกิเลสที่มนับงการไป แต่วนัไหนเราได้สติขึน้มา วนัไหนเราได้ศกึษาธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ครูบาอาจารยค์อยเตือนสติเรา แค่เราได้สติฟืน้
ขึน้มา ความคิดจะหยดุ กึ๊ก! เอ๊อะ! เอ๊อะ! เลยนะ เออ! ไอ้ชื่อสติที่ครูบาอาจารย์ท่าน
แนะนํามนัก็เป็นเร่ืองหนึ่ง เวลามนัเกิดจริงๆ เกิดจากจิต พอสติมนัสมบูรณ์ มนัจะคิดไป
ได้อย่างไร 

สิ่งที่มนัจะคิดได้เพราะสติเป็นปถุชุน คือว่ามีสติในฐานะของมนษุย์ แต่ไม่มีสติ
ในฐานะของสจัธรรม เพราะสจัธรรมต้องมีสติ พอมีสติ มนัยบัยัง้ความคิด ความคิดจะ
หยดุเลย นี่ไง รสของธรรม 
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แม้แต่ทกุข์ยากอยู่อย่างนี ้ เวลาเกิดสติมนัจะรู้เลย เอ๊อะ! เม่ือก่อนทกุข์ยากมาก 
คิดแต่เร่ืองน้อยเนือ้ตํ่าใจ ใครพดูอะไรผิดใจ มนัฝังอกฝังใจ แล้วก็แผดเผาตวัเอง แล้วก็
อ้างว่าคนนัน้ว่าเรา 

ไอ้คนว่าเรามนัไม่รู้เร่ือง มนันอนหลบัสบายเลย ไอ้คนว่าเรามนันอนหลบัสบาย 
มนัทํางานมนัอาบเหงื่อต่างนํา้เลยนะ ไอ้เราจําขีป้ากมนัมา มนัก็มาเผาอยู่นี่ เผาเราอยู่นี ่
พอสติมนัมา กึ๊ก! 

ไอ้คนพดู ขนาดมนัพดูเองมนัยงัไม่เดือดร้อนเลย ไอ้กิเลสมนัเอามาปรุง เอามา
เลีย้ง เอามาอุ่นกินอยู่นี่ โอ้โฮ! มนัเดือดร้อนไปหมดเลยน่ะ พอมนัได้สติ กึ๊ก! นี่สติจริงๆ 
เป็นแบบนี ้ รสของสติธรรม คนปฏิบตัิมนัจะรู้เลย กึ๊ก! จะหยดุเลยนะ นี่ตวัจริงมนัเป็น
อย่างนี ้เหมือนเบรก ถ้าเบรกดีๆ รถวิ่งเร็วขนาดไหนก็เบรกได้ 

แต่ถ้าเบรกมนัตาย นํา้มนัเบรกมนัหมด เบรกอย่างไรก็ไม่อยู่หรอก เบรกก็มีอยู่
อย่างนัน้น่ะ เหยยีบไปเถอะ มีแต่ลม ฟืดๆ เบรกไม่อยู่หรอก นี่ไง สติไม่มีไง ของมนัมีอยู ่
เบรกก็มีอยู่ อปุกรณ์มนัครบหมด แต่มนัรั่ว นํา้มนัมันรั่ว เบรกมนัตาย มนัเสียหาย ใช้
อะไรไม่ได้ 

นี่ก็เหมือนกนั คําว่า “สติๆ” เราก็ศึกษามาตลอด แต่ใช้กนัไม่ได้เลย ใช้กนัไม่เป็น
เลย มนัก็ไม่มีรสไม่มีชาติอะไรเลย พอมนัมีสติป๊ับ มนัหยดุหมดเลย พอหยดุหมดเลย 
เห็นไหม สติธรรม รสของสติธรรม รสของสมาธิ ถ้ารสของสมาธิ ใช้ปัญญาอย่างที่ผู้ถาม
ถามนี่แหละ ถ้าเราพทุโธนะ พทุโธก็พทุโธได้ แต่เขาบอกว่าเขาจะกําหนดดลูม 

ดลูมก็ดลูมชดัๆ ไปอย่างนัน้ แล้วการฝึกหดัใช้ปัญญา ปัญญาที่เขาพดูอยู่นี่ว่า
เวลาเขาตัง้ประเด็นขึน้มา คําถามของผู้ถามปัญหาธรรมะ แล้วเขาเป็นผู้ตอบ แล้วเขา
ซาบซึง้มาก 

อนันีฝึ้กหดัใช้ปัญญาได้ ฝึกหดัใช้ปัญญาได้ แต่เขาบอกว่าเวลามาฟังเทศน์ มา
ฟังเทศน์ให้พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนงั ให้พิจารณาอสภุะ มนัทําแล้วมนัไม่ซึง้ใจเลย 
มนัทําแล้วไม่ซึง้ใจ มนัไม่ซึง้ใจเพราะมนัเป็นสญัญา มนัไม่ซึง้ใจเลย 
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เราไปตลาดสิ เราไปซือ้สินค้าทกุอย่างเลย ซือ้มาแล้วก็ซือ้มา แต่ถ้าเราผลิตเอง 
แต่ถ้าวนัไหนนะ เราผลิตเอง ดสู ิ ไปซือ้นะ แกงถงุหนึ่ง ซือ้มาก็กินกจ็บ แต่ถ้าเราแกง
ขึน้มาได้ เฮ้ย! เรามีฝีมือเนาะ เฮ้ย! กูก็แกงเป็นนะ่ แล้วเราแกงขึน้มา เราปรุงแกงขึน้มา
หนึ่งหม้อ เฮ้ย! เกง่เว้ย แกงก็ได้ ผดัก็ได้ ถ้าเราไปซือ้มาก็ได้ 

ฉะนัน้บอกว่า สิ่งที่เราใช้ปัญญาๆ อยู่นี่ สิ่งที่ว่าเขาใช้ปัญญา มนัเป็นปัญญาไหม 
มนัมีโลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา ในปัญญาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า สุ
ตมยปัญญา ปัญญาการศึกษา จนิตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา 

ถ้าเกิดภาวนามยปัญญา เวลาจิตมนัสงบแล้ว ถ้าจะเกิดภาวนามยปัญญา จิต
มนัสงบไง จิตสงบ เวลามนัเกิดจากจิต นี่ไง สติภายใน สมาธิภายในไง ปัญญาภายใน 
ภายนอกภายในมนัอยู่ตรงนี ้

ภายนอก ภายใน เราฟังพระพดูบ่อย ฟังแล้ว แหม! มนัอึดอดัมากนะ มนัเป็น
ภายใน ภายนอก เขาบอกว่ามนักลบันะ ขนาดที่ว่าอย่างนีน้ะ ถ้าภายใน ในผิวหนงัไง 
เขาบอกเวลากินนํา้ลงไป ถ้ามนัเย็นๆ อยู่ในกระเพาะนี่เป็นภายใน นํา้ไปถึงตรงไหน 

โอ้โฮ! เราฟัง อย่างนัน้ตู้เย็นมนักเ็ป็นภายใน ยิ่งโรงนํา้แข็งยิ่งเป็นภายในใหญเ่ลย 
โรงนํา้แข็ง เคร่ืองป่ันมนัเย็นตลอดเลย มนัก็เป็นภายใน มนัเป็นภายในได้อย่างไร แค่
นอกในมนัยงัไม่รู้จกัเลย 

ภายนอกคือความคิดทัง้หมดของเรานีเ่ป็นภายนอก เกิดความคิดทัง้หมดเป็น
ภายนอกหมด เพราะจิตมนัส่งออกหมด มนัคิดออกมานี่มนัคิดออกมานอกจิตหมด ถ้า
จิตมนัสงบแล้ว จิตสงบแล้วไง นี่ไง นี่นอกจิต ในจิตไง ความคิดเกิดจากจิต ไม่ใชจ่ิต มนั
ถึงนอกจิต ความคิดเกิดจากจิต ไม่ใช่จิต ถงึนอกจิต 

เวลาสมาธิมนัสงบเข้ามาแล้วมนัถึงเป็นตวัสมาธิใชไ่หม พอสมาธิไปแล้ว พอเป็น
สมาธิแล้ว โอ๋ย! นิพพาน ว่างหมดเลย ทําอะไรไม่ได้เลย เห็นไหม นี่ฤๅษีชีไพร ถ้าไม่มี
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า โลกก็ทํากนัอยู่ได้แค่นี ้ นี่เร่ืองสมาบตัิ เร่ืองฌานโลกีย ์
เขาทํากนัได้อย่างนี ้แล้วมนัมีคณุวิเศษด้วย คณุวเิศษมนัมีอภิญญา รู้วาระจิต เหาะเหิน
เดินฟ้าต่างๆ เกิดจากกําลงัของจิต รู้อดีตชาติ ย้อนอดีตชาติได้ ทกุอย่างได้ แต่ไม่เหน็
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ตวัตนของตวั ไม่เห็นสมถกรรมฐาน ไม่เห็นตวัจิต แล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา คือยกขึน้สู่
ปัญญาในพระพทุธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นคนสัง่สอน นี่โลกเขา
ทํากนัไม่ได้ มนัไม่มี 

ถ้ามนัมีอยู่แล้ว องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ปฏิญาณตนว่าเราตรัสรู้เอง
โดยชอบ เพราะว่ามนัยงัไม่มีไง แต่ทกุคนเกิดมามนัมจีิต ฤๅษีชีไพรมีใช่ไหม การเกิดของ
มนษุย์มนัมีมาเป็นล้านๆ ปีแล้วใช่ไหม คนมนัคิดได้ใช่ไหม ถ้าคนคิดได้ มนัทําได้อย่างนี ้
หมดแล้ว กําลงัของจิตมนัมี กําลงัของจิตมนัมีเป็นธรรมชาติของมนัอยู่อย่างนัน้ วฏัฏะ
มนัเป็นแบบนัน้ไง 

ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถงึบอกว่าเร่ืองฌานสมาบตัิถึงไม่เอา 
หลวงตาพดูประจํา เร่ืองฌานเร่ืองแฌน อย่ามาพดูกบัเรานะ เพราะหลวงตาท่านบอกว่า 
ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธิคือสัมมาสมาธิ ไม่ใช่มิจฉาสมาธิด้วย สมาธิมนัมีสมัมาและ
มิจฉา ถ้ามนัเป็นสมัมาสมาธิ พอเป็นสมัมาสมาธิ คนที่ไม่มีอํานาจวาสนามนัได้แค่นีไ้ง 

อย่าว่าแต่คนไม่มีอํานาจวาสนาเลย เวลาคนไม่มีอํานาจวาสนานะ ทําสมาธิยงั
ทําไม่ได้เลย ค้นหาใจตวัเองไม่ได้เลย แต่พอเป็นสมาธิแล้ว เพราะคนไม่มีวาสนา พอเป็น
สมาธิมนัก็เป็นความมหศัจรรย์ มนัก็บอกว่านี่คือนิพพาน 

แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านสร้างอํานาจวาสนามานะ อ้าว! นิพพาน เวลามนั
ออกจากสมาธิมา ทําไมมนัยงัมีอารมณ์ความรู้สึกเจบ็ปวดอยู่อย่างนีล้่ะ ทําไมมนัยงั
โกรธเขาอยู่อย่างนีล้่ะ ถ้ามนัอย่างนีป๊ั้บ แสดงว่ามนัยงัไม่ได้แก้กิเลสไง 

ฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลาเข้าสู่กําหนดลมหายใจเข้าออก อา
นาปานสต ิ เวลาบุพเพนิวาสานสุติญาณไประลึกอดีตชาติ นัน่นอก ขณะระลึกอดีตชาติ
ได้ก็นอก แต่เวลาจุตปูปาตญาณ อนาคตก็นอก อาสวกัขยญาณนี่ใน พอในขึน้มาแล้ว
นะ พอในขึน้มามนัถึงย้อนกลบัเข้ามา 

นี่ถ้านอกจิต นอกจิตมนัก็เป็นเร่ืองหนึ่ง มนัถึงไม่ซาบซึง้ไง ถ้ามนัจะซาบซึง้ ข้าง
ในจิต ในจิต จิตสงบแล้ว พอจิตสงบแล้ว นี่ไง ครูบาอาจารย์ที่ดี เห็นไหม ต้องพยายาม 
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พยายามใช้อบุายนะ บอกมนัตรงๆ ไม่ได้ บอกมนัตรงๆ มนัเถยีงทกุคํา “เหมือนหมด 
อาจารย์พดูมา ของผมเหมือนกนัเลย ทําไมอาจารยไ์ม่ยอมรับผม แปลก” 

เวลาพดูมานี่เหมือนกนัหมดเลย เหมือนเพราะมนัจินตนาการไง เหมือนเพราะ
มนัเทียบเคียงไง ไม่ต้องบอกว่าเหมือน ถ้าคําว่า “เหมือน” มนัต้องเหมือนที่ผลนี ้ ถ้า
เหมือน มนัต้องเข้ามาได้ 

ดสู ิ เวลาครูบาอาจารย์ท่านสนทนาธรรมกนั ดสู ิ เวลาหลวงตาท่านสนทนาธรรม
กบัอาจารย์สิงห์ทอง ท่านไม่ได้คดัค้านอาจารย์สิงห์ทองเลย นี่ไง ถ้ามนัเหมือน เหมือน
มนัต้องเหมือนที่ผลไง เพราะหลวงตาพดูถึงอาจารยส์ิงห์ทองนะ บอกว่าอาจารย์สงิห์
ทองพดูผลถกูหมด ถึงขนาดที่ว่ามนัไม่ชดัเจน แต่พดูผลถกูหมด นี่ไง เวลาเราพดู เวลา
อารมณ์ อารมณ์ที่มนัได้ อารมณ์ที่มนัไม่ได้ 

อารมณ์ เห็นไหม ดสู ิเขาบอกนะ เราเป็นนกัวิทยาศาสตร์นะ เราต้องเชื่อเหตเุชื่อ
ผล ต้องเชื่อข้อเท็จจริง อย่าไปฟังอารมณ์ของคน อารมณ์มนัแปรปรวน อารมณ์มนั
แปรปรวน 

แต่อารมณ์ของธรรม ถ้ามึงไม่เคยรู้เคยเห็นอย่างนีมึ้งเข้าถึงธรรมไม่ได้ ถ้ามนัจะ
เข้าถึงธรรม นี่ไง ที่กลัน่ออกจากอริยสจั อริยสจัมนัเป็นอย่างไร ถ้ามนัเป็นอย่างไร มนั
เป็นตามข้อเท็จจริงของเขา นี่พดูถึงว่า ถ้ามนัเป็นภายใน ถ้ามนัเป็นภายใน เป็นภายใน
เป็นภาวนามยปัญญา 

ฉะนัน้ ภาวนามยปัญญา ทางทฤษฎี เขียนออกไปเป็นทฤษฎีไม่ได้ เวลาหลวงตา
ท่านพดู พวกพลงัจิต ท่านถามเลย สมาธิมนัอยู่ที่ตําราหรือ เรียนสมาธิกนั มาขีดมา
เขียนกนัมนัเป็นไปไม่ได้ หลวงตาท่านถามประจํา เวลาไปถาม ท่านมาจากสายนี ้ เขา
บอกว่าเขาไปเรียนพลงัจิต 

อ้าว! สมาธิมนัอยู่ในตําราหรือ สมาธิมนัอยู่ในสมดุหรือ สมาธิมนัอยู่ที่ปลาย
ปากกาใช่ไหม ปลายปากกาเขียนเอาตามที่ตวัเองจนิตนาการอย่างนัน้ใช่ไหม ถ้ามนั
เป็นจริงในใจ มนัเขียนออกมาอย่างนัน้ไม่ได้ มนัทําอย่างนัน้ไม่ได้ มนัทําอย่างนัน้ไม่ได้ 
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แต่ที่คนมนัรู้จริงมนัต้องมีข้อเท็จจริงใช่ไหม ถ้ามีข้อเทจ็จริง เวลาสนทนาธรรมนีรู้่ เวลา
พดูออกมานี่รู้หมดเลย ได้หรือไม่ได้ 

ฉะนัน้ เวลาเราฟังพวกเรานกัปฏิบตัิ ไอ้ว่างๆ ว่างๆ ฟังทกุวนัเลย 

ว่างๆ มนัเป็นสิทธ์ินะ เราเห็นใจ เราเห็นใจ ดสู ิ ดเูด็กน้อยสิ เด็กน้อย วฒุิภาวะ
ของมนัก็เหมือนเด็ก ผู้ใหญ่ขึน้มาก็มีความรับผิดชอบมากขึน้ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ผ่านมาเยอะ 
คนปฏิบตัิมนัยิ่งกว่าเดก็น้อยอีก เด็กน้อยมนัยงัมีตวัมีตน ไอ้คนที่ปฏิบตัิไม่มีหลกัเกณฑ์
อะไรเลย ว่างๆ ว่างๆ 

เรามองอย่างนีจ้ริงๆ เรามองผู้ที่ปฏิบตัิใหม่มีคณุสมบตัิน้อยกว่าเด็กน้อย เด็ก
น้อยมนัยงัมีรูปมีร่าง เด็กน้อยมนัยงัเห็นตวัตนมนั...ว่างๆ ว่างๆ มนัไม่รับผิดชอบอะไร
เลย ไม่มีจุดหมายที่เราจะพดูกนัได้เลย เพราะว่าง อ้าว! พดูอะไรมาก็ว่าง ว่าง 

แล้วว่างอย่างไรล่ะ 

“ไม่รู้” 

สมมตุิว่าให้พทุโธได้ไหม 

“ได้ค่ะ” 

เร่ิมมีตวัตนขึน้มาแล้ว “ได้ค่ะ” ก็นัน่แหละจุดของความรู้สึก แล้วเวลาเป็นสมาธิ
มนัเป็นอย่างไร ถ้ามนัเป็นสมาธิแล้ว เราจะบอกว่า ถึงมนัจะเป็นสมาธิแล้ว ถ้ามนัยกขึน้
สู่วิปัสสนาไม่ได้ มนัยกขึน้ไม่ได้มนัก็ภาวนาเพ่ือบรรเทาทกุข์ไง ถ้าบรรเทาทกุข์ มนัก็
กลบัมาผู้ถามที่ถามครัง้แรกนี่แหละ ถ้าเราภาวนา เราตรึกในธรรมะขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า อ่านหนงัสือครูบาอาจารย์มาแล้วก็เอาเป็นคติธรรม เอามาเป็นข้อวิจยั 
วิเคราะห์วจิยัให้จิตมนัได้ฝึกหดัออกกําลงักายไง มนักเ็ป็นเคร่ืองอยู่ของจิตดวงนัน้ ถ้าจิต
ดวงนัน้ไม่มีอํานาจวาสนาที่จะสามารถภาวนาได้นะ 

คําว่า “ภาวนาได้” มนัต้องมีอํานาจวาสนา ถ้าไม่มีอํานาจวาสนาใช่ไหม ดสู ิ
หลวงปู่ มัน่ ถ้าพระองค์ไหนภาวนาเป็นนะ ท่านจะคอยจํา้จีจ้ํา้ไชเลย เหมือนกบัว่า
นกักีฬากบัโค้ชพยายามจะฝึกฝนให้มนัมีเทคนิคมากขึน้ๆๆ ให้มีคณุงามความดีมากขึน้ 
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แต่ถ้านกักีฬาคนไหนที่ว่ามนัทําไม่ได้เลย แล้วมนัไม่มีโอกาสที่จะเป็นนกักีฬาได้ 
เขาก็ให้ฝึกหดัออกกําลงักายไป ฝึกไว้เพ่ือโอกาส เขาอาจจะทําได้ อาจจะทําได้ นกั
ปฏิบตัิส่วนใหญ่เป็นแบบนี ้ มนัทําไม่ได้ ทําอย่างไรล่ะ มนัทําไม่ได้แล้วจะทําอย่างไร จะ
ฆ่ามนัทิง้ใช่ไหม ถ้ามนัทําไม่ได้มนัก็คือทําไม่ได้ แต่มนัก็ต้องพยายามของเขา เขาก็ต้อง
พยายามของเขา ครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ให้โอกาส ให้โอกาสชีแ้นวทางให้อยู่แล้ว 

ถ้ามนัทําไม่ได้มนัอยู่ตรงนี ้ มนัอยู่ที่อํานาจวาสนาของเขา แต่ครูบาอาจารย์ที่
ท่านเป็นแล้วท่านชีไ้ด้หมดแหละ ท่านบอกได้หมดแหละ บอกแล้วเขาทําไม่ได้ ถ้าเขาทํา
ไม่ได้ เราก็ให้กําลงัใจนะ เวรกรรมมนัเป็นอย่างนี ้ กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั 
อํานาจวาสนาของคนจําแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั 

ฉะนัน้ เวลาคนที่จิตใจสงูสง่มนัมีอะไรขาดตกบกพร่อง มีอะไรขดัแย้งใจ เขาให้
อภยัได้หมด เขาวางได้ แต่ไอ้คนที่ยึดมัน่ถือมัน่ มีแต่ความผกูโกรธ ไอ้นัน่จิตใจอย่างนัน้
มนัก็จะจมอยู่ตรงนัน้น่ะ 

ถ้าจิตใจของคนนะ มนัวางได้ มนัวางไว้ ถงึจะดบัความรู้สึกไม่ได้หมดก็วางไว้ได้ 
วางไว้ได้ เราจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ไง วางได้ เราจะได้พฒันาได้ไง เราจะทําตวัเรา
ให้ดีขึน้ ทําหวัใจเราให้ดีขึน้ ถ้ามนัดีขึน้ เห็นไหม นัน่พดูถึงถ้าภาวนาไม่ได้ ถ้ายกขึน้สู่
วิปัสสนาไม่ได้ 

ถ้ายกขึน้วิปัสสนาได้ ฉะนัน้ เราถึงบอกว่า เขาบอกฟังเทศน์เราว่าให้พิจารณาผม 
ขน เล็บ ฟัน หนงั ผมก็ลองแล้ว ตัง้ประเด็นอย่างนัน้แล้ว แต่มนัไม่ซึง้ใจเลย 

มันไม่ซึง้ใจเลยเพราะกําลังมันยังไม่มี กําลังยังไม่พอ กําลังยังเป็นไป
ไม่ได้ เวลาครูบาอาจารย์ท่านสนทนาธรรมกันนะ เวลามันซาบซึง้ ขนาดฟัง
ธรรมมันยังลงใจ มันลงใจ แล้วเวลาเราปฏิบัติไปมันซาบซึง้ใจ มันซาบซึง้ 
ซาบซึง้น่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือความสมดุล คือโอกาสไง 

คือเหมือนการแข่งกีฬา เวลาลงไป เกมกีฬาเร่ิมขึน้ ตรงนัน้น่ะมนัเป็นการแข่งขนั 
เวลามนัซาบซึง้ๆ นี่ระหว่างกิเลสกบัธรรมมนัสู้กนัแล้ว มนัสู้กนัในใจเรา เห็นไหม หลวง
ตาจะพดูบ่อยว่า ระหว่างกเิลสกบัธรรม ถ้ากเิลสมนัชนะ กิเลสมนัชนะใช่ไหม มนัก็กิน
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แล้วก็นอน วิชากอนแล้วนิน กินแล้วนอน ถ้าธรรมะมนัชนะ ธรรมะมนัชนะ โอ๋ย! มนัสู้กนั 
มนัเดินจงกรม นัง่สมาธิ มนัมีความสนกุมากเลย 

ท่านบอกหวัใจระหว่างกิเลสกบัธรรมมนัสู้กนั นี่ระหวา่งกิเลสกบัธรรม เวลามนัสู้
กนั นี่ซาบซึง้ใจ ซาบซึง้ใจคือการขวนขวาย คือการกระทําในใจ นี่ไง ศาสนาไหนไม่มี
มรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล ถ้าคนไม่มีการกระทําอย่างนี ้ คนไม่ปฏิบตัิอย่างนีเ้ลย มนัจะ
เอามรรคผลมาจากไหน คนไม่กินข้าวมนัจะอ่ิมได้อย่างไร คนไม่ได้ออกกําลงักายมนั
บอกมนัแข็งแรง เป็นไปไม่ได้ 

นี่ก็เหมือนกนั แต่เวลาไอ้พวกแถๆ นะ มนับอกว่า “เออ! ช่างเขาเถอะ ไอ้พวกที่
ปฏิบตัิอย่างนัน้ให้เขาปฏิบตัิไปเถอะ เรามานอนกนัสบายๆ ดีกว่า” โอ้! เขาพดูกนัอย่างนี ้
นะ เราฟังแล้วนะ เราฟังแล้วมนัเศร้า มนัเศร้าตรงไหน 

มนัเศร้าที่ว่า เวลาเขาพดู ไอ้คนที่วฒุิภาวะมนัด้อยมนัเชื่อ ไอ้คนที่วฒุิภาวะมนั
อ่อนด้อยมนัเชื่อเลย “เออ! จริงเนาะ เขาไม่ต้องลําบากลําบนกนัเนาะ เรามาสบายๆ กนั
ดีกว่า” 

เราฟังอย่างนีม้าเยอะ อย่างนีม้าเยอะเพราะอะไร เพราะพวกโยมนี่แหละไป
ประพฤติปฏิบตัิกนัมา ใครมีอะไรก็มาเล่าให้ฟังทัง้นัน้น่ะ ใครไปโดนหลอกมากี่ซบักี่ซ้อน 
ใครโดนล้วงกระเป๋ามา ใครไปหมดตวัที่ไหนมา มาเล่าให้ฟังหมดแหละ มนัได้ยินมา
เยอะ มนัถึง อ๋อ! เขาคิดกนัอย่างนัน้ เขาทํากนัอย่างนัน้เนาะ ไอ้คนที่ไปโดนล้วงกระเป๋า
มา ยงัดีนะ ไม่ไปโดนควกัหวัใจไป ไปโดนควกัหวัใจไปเลย เชื่อเขาหมดหวัใจเลย 

เวลามาหาเราถงึได้บอกไง บอกหลวงพ่อพดูอยู่ทําไม 

กูพดูอยู่ ปรารถนาอย่างเดียวเท่านัน้น่ะ ขอให้ใจอยู่ในหวัอกพวกมึง เอาใจของ
เอ็งไว้ในหวัอกของพวกเอ็ง หวัใจของเราอย่างน้อยก็ต้องเป็นสิทธิของเราเว้ย ไว้ในหวัอก
เรา 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนกาลามสูตรนะ อย่าเช่ือ อย่าเช่ือ
แม้แต่เราพูด อย่าเช่ือว่าเป็นอาจารย์ของเรา อย่าเช่ือ แต่ให้เรามีสติปัญญา ถ้า
ยิ่งมีสติปัญญานะ เอาคําพูดของครูบาอาจารย์ไปวิเคราะห์วิจัย ไปต่อยอด หา
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ปัญญา หาความรู้ของตัว ถ้ามันเป็นจริง มันต่อยอดขึน้ไป ถ้ามันต่อยอดขึน้ไป 
ถ้าเราเคารพ เคารพก็ส่วนเคารพสิ แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วจะได้ความจริงของเรา
ไง ถ้ามันเป็นความจริงของเรา อันนัน้ถึงจะเป็นสมบัติของเรา 

นี่ก็เหมือนกนั เพราะเขาถามเองไง เขาถามว่า แล้วเวลาเขาคิดของเขาเอง ตรึก
ในธรรมะพระพทุธเจ้า อู๋ย! รู้สึกว่ามนัมีปีติเล็กๆ มนัมีความสขุไปหมดเลย แต่พอมาฟัง
เทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนงั โอ้โฮ! มนัไม่เอาไหน
เลย ไปฟังของหลวงตา หลวงตาให้พิจารณาอสภุะยิง่ไปใหญ่เลย ท่านบอกให้ซํา้ๆๆ ซํา้
จนกว่ามนัจะถึงใจ นี่หลวงตาท่านว่าอย่างนัน้นะ แต่ผมทําแล้วมนัไม่ถึงใจสกัท ี

ไอ้กรณีนีถ้้าคนมีปัญญานะ เขาจะไม่โทษอาจารย์ เขาจะโทษว่าเราทําไม่ถงึ แต่
ถ้าเราเป็นคนเข้าข้างตวัเองนะ เราจะโทษเลย อาจารย์สอนกูผิด กูยงัไม่ทนัสอบเลย 
สอนกูผิดแล้ว แต่ถ้าเป็นเรานะ เราจะรีบไปฝึกหดั 

จริงๆ เราบวชเป็นพระใหม่ๆ มนัเป็นคนที่ขวนขวายมาก หาคนสอน หาคนชีแ้นะ 
แล้วก็โดนพระหลอกมาเยอะมาก หลอกมา จนไปเจอหลวงปู่ จวน หลวงปู่ จวนพดูแล้ว
มนัเข้าใจได้ มนัก็เลย อ๋อ! ไอ้ที่ฟังๆ มาหลอกทัง้นัน้เลย 

แล้วพอหลวงปู่ จวนเคร่ืองบินตก เราเข้าบ้านตาด มนัพดูกบัตวัเองไง เรานี่โดน
หลอกมาเยอะ เวลาขวนขวายหาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ของเราก็ให้อาจารย์คนอ่ืน
หลอกมามากเลย แต่ตอนนีเ้ราเข้ามาอยู่บ้านตาดแล้ว หลวงตาท่านอยู่บนกุฏ ิ เราเดิน
จงกรมอยู่นี่ หลวงตารอตอบปัญหามึง รอตอบปัญหามึง มึงพยายามภาวนาขึน้มาสิ 
เม่ือก่อนไม่เจอหลวงตา โอ๋ย! ปัญหาเยอะมาก อยากถามเร่ืองนัน้ อยากถามเร่ืองนี ้
อยากถามเร่ืองนัน้ เวลาหลวงตาอยู่บนกุฏิ รอตอบคําถามมึงนี่ คําพดูอย่างนีเ้ราพดูกบั
ตวัเองทกุวนัๆ ให้ตวัเองพยายามเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาหาเหตหุาผลมา หมอรอ
รักษามึงอยู่นะ หมออยู่บนกุฏิจะรอรักษามึง มึงมีโรคภยัไข้เจ็บอะไรจะขึน้ไปหาท่านบ้าง
ล่ะ รีบขึน้ไปสิ 

เรานี่เดินจงกรมทัง้วนัทัง้คืน เอาอย่างเดียวเลย เพราะมนัเข็ด เพราะโดนหลอก
มาเยอะ เวลาเราขวนขวายหาคน คนก็หลอกเอา แล้วตอนนัน้บวชใหม่ๆ ด้วย มนัก็
อยากรู้อยากเห็นนะ ใครพดูอะไรก็เชื่อๆ เชื่อไปหมดเลย 
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สดุท้ายพอมนัปฏิบตัิแล้ว อย่างที่ว่าโดนหลอกทัง้นัน้เลย แล้วก็มาฟังหลวงตาที่
ท่านเทศน์ไง ท่านบอกว่า เวลาท่านออกไปธุดงค์ เวลาอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็แก้
จิตท่าน เวลาท่านออกไปธุดงค์ เวลาไม่มีหลวงปู่ มัน่ ก็ไปปรึกษาพระผู้ใหญ่ ครูบา
อาจารย์รุ่นใหญ่ เวลาท่านสอนผิด เราเคยอยู่กบัหลวงปู่ มัน่มา ท่านเคยอยู่กบัหลวงปู่ มัน่
มา ท่านก็ฟังออกว่าอะไรถกูอะไรผิด เวลาเขาพดูแถออกข้างทาง ท่านคิดขึน้มาเลยนะ 
“จิตมีความรู้อย่างนีห้รือจะมาสอนเรา อาจารย์มีความรู้แค่นีห้รือจะมาสอนเรา” คนที่
เขามีวฒุิภาวะ ภาษาเรานะ เราเรียกว่าสบประมาทเลยล่ะ 

แต่ขณะที่เราไม่เป็น เราไปแสวงหาเขา เขาหลอกเรามาเยอะ เพราะตอนนัน้เรา
ไม่มีวฒุิภาวะ เพราะเรามีประสบการณ์อย่างนี ้ เราถงึเห็นใจพวกโยมไง ไอ้ที่ไปโดนเขา
ล้วงกระเป๋า ไอ้ที่โดนเขาหลอก ไอ้ที่โดนเขาควกัหวัใจไป หวัใจทัง้หวัใจให้เขาเอาไปไว้ใน
ตวัของเขา เราบวชใหม่ เรากเ็จอปัญหาอย่างนี ้แต่พอภาวนา พอมีจุดยืนขึน้มาแล้ว มนั
ถึงไม่เชื่อไง ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านพดูมนัก็ แหม! ซาบซึง้มาก ธมฺมสากจฺฉา 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 

ฉะนัน้ ถึงว่า นอกจิต ในจิต ไอ้อย่างที่พดูครัง้แรก พดูที่บอกว่า เวลาตรึกใน
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามนัดีไปหมด 

มนัดีไปหมดทัง้นัน้น่ะ เพราะมนัเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
มนัเป็นความคิด แต่มนัไม่ได้แก้กิเลสของเรา เพราะมนัธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ก็เราไปซือ้แกงมาถงุหนึง่ แต่เราแกงไม่เป็นน่ะ ซือ้แกงมา แกงมนัก็
อร่อย แม่ค้ามนัทําไม่อร่อยก็ขายไม่ได้ 

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทําไมจะไม่ดี สดุยอดอยู่แล้ว แต่เป็น
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า มนันอกไง มนัไม่ใชเ่กิดจากจิต ไม่ใช่เกิด
จากเรา ถ้าจะเกิดจากเรา เอ็งจะแกง เอ็งก็ต้องมีเคร่ืองแกง เอ็งก็ต้องมีกุ้งหอยปปูลา เอ็ง
ก็ต้องมีทกุอย่าง มนัถึงจะแกงได้ เอ็งไม่มีอะไร เอ็งจะแกงอะไร อ้าว! ก็คิดว่าแกงไง คิด
ว่าแกง แต่ไม่ได้แกง มนักเ็ลยไม่ซาบซึง้น่ะส ิ

แต่ถ้าเอ็งมีกุ้งหอยปปูลา มีเคร่ืองแกง มีทกุอย่างพร้อมเลย อ้าว! ก็แกงขึน้มา ถ้า
แกงแล้วมนัยงัไม่อร่อย ก็ทําครัง้แรกมนัจะอร่อยได้อย่างไร แคเ่ป็นแกงก็พอแล้ว ถึงจะ
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กินไม่ได้ ของฉันทําก็ฉันอร่อยก็แล้วกนัแหละ แต่ทําบ่อยๆ ครัง้ บ่อยๆ ครัง้เข้า มนัก็
ชํานาญขึน้ คําว่า “ชํานาญ” ซํา้ๆ ซํา้ๆ ซํา้อย่างนี ้ ซํา้จนหลบัตาทําได้เลย แม่ครัวใหญ่
เขาหลบัตาปรุงได้เลย ออกมารสชาติเหมือนกนัเป๊ียะ ซํา้แล้วซํา้เล่าๆ จนมนัสมจุเฉท
ปหาน มนัถึงจะเป็นความจริงไง 

นี่พดูถึงว่า ทําไมมนัถึงไม่ซาบซึง้ใจ 

โอ้โฮ! จะให้ซาบซึง้ใจ เป็นวิทยาศาสตร์ไง จะทําอะไรก็ต้องซาบซึง้ใจหมด สิทธิ
เสมอภาค อ้าว! โยมก็ปฏิบตัิได้ พระก็ปฏิบตัิได้ โอ๋ย! ทกุคนก็สิทธิเสมอภาค ปฏิบตัิแล้ว
ก็ต้องเหมือนกนัหมด...นี่ไง เขาถึงไม่เข้าใจเร่ืองผลของวฏัฏะ 

พระพทุธเจ้าเข้าใจเร่ืองผลของวฏัฏะนะ กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั คน
หนึ่งทําคณุงามความดี ทําแต่กรรมดีมา เขาก็มีแต่ความคิดดีๆ ของเขา เขาทําอะไรเขา
ประสบความสําเร็จของเขา คนหนึง่มีแต่ทํากรรมชัว่มา แล้วเกิดเป็นคนเหมือนกนั แล้ว
จะให้เหมือนกนัได้อย่างไรล่ะ 

กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนันะ กรรมจําแนก กรรมของเอ็ง กรรมของจิต
ดวงนัน้มนัจําแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั...ใครทํา พระพทุธเจ้าทําหรือ ใครทําให้ ก็จิตมนั
ทําเอง 

กรรมจําแนกสตัว์ให้เกิดต่างๆ กนั คนเราสร้างเวรสร้างกรรมมาแตกต่างกนั จะ
ให้รู้เหมือนกนั เป็นเหมือนกนั ไม่มี ไม่มี แต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนีแ้ล้วเราก็ไม่น้อยเนือ้ตํ่า
ใจไง ใครมีความทกุข์ความยาก เราก็ว่าเราสร้างกรรมมาอย่างนี ้เราทําของเรามาเอง 

แต่ในปัจจุบันนี ้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้แก้ที่ปัจจุบัน 
ถ้าปัจจุบันนีเ้รามีศรัทธามีความเชื่อในธรรมโอสถ ธรรมโอสถจะไปแก้กิเลส 
ธรรมโอสถจะแก้จริตนิสัยของเรา เราฝึกหัดตรงนีไ้ง เราเอาตรงนีม้าเป็น
ประโยชน์กับเราไง ในปัจจุบัน เขาแก้ได้ที่ปัจจุบันนี ้อดีตอนาคตแก้ไม่ได้ แก้ที่
ปัจจุบันนี ้ ปัจจุบันคือสติปัญญาน่ี มีสติมีปัญญา มีการค้นคว้า มีการไขว่คว้า 
แล้วมีการกระทาํ 
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องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าถึงบอกพระอานนท์ไง “อานนท์ บอกนะ บอก
บริษัท ๔ นะ ให้ปฏิบตัิบชูาเราเถิด” การปฏิบตัิบูชาคือการแก้ไขดดัแปลง การปฏิบตัิ
บูชาไง “ให้ปฏิบตัิบชูาเราเถิด อย่าบูชาด้วยอามิสเลย” ของที่เป็นอามิส สิ่งที่เสียหาย
เป็นอามิส เป็นอามิสมนัได้บุญกุศลเพราะการเสียสละ แต่การปฏิบตัิเป็นการดดัแปลง 
การแก้ไข การต่อสู้กนัระหว่างกิเลสกบัธรรมนี่ “ให้ปฏิบตัิบูชาเราเถิด” แล้วมนัจะได้
สจัจะความจริง ได้ความจริงขึน้มาไง มนัถึงจะเป็นนอกเป็นใน เห็นนอกเห็นในโดย
ข้อเท็จจริงไง 

ฉะนัน้ ไม่เห็นว่านอกในจิต นอกจิตในจิต มนัก็ต้องเหมือนกนัสิ อ้าว! คิด
เหมือนกนัน่ะ คิดถึงธรรมะของพระพทุธเจ้ามนัซาบซึง้ คิดถึงหลวงพ่อ ไม่เอาไหนเลย 

ก็เรามนัหยาบขนาดนี ้มนัจะไปเอาไหนตรงไหนล่ะ แต่ถ้ามนัเป็นความจริงขึน้มา
ในใจนะ นัน่รสของธรรม รสของธรรมชนะซึ่งรสทัง้ปวง เอวงั 


