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เรื่องของภาคปฏิบัติ เหมือนกับว่าเราทำงาน การ

ทำงานก็เป็นภาคปฏิบัติใช่มั๊ย ทำงานต้องเหนื่อย   

มีความรู้สึกเหนื่อย มีอะไรต่างๆ ประกอบหมด  

นักปฏิบัติก็เป็นการทำงานเหมือนกัน มันต้องมี

อะไรหลายๆ อย่าง ในการปฏิบัติครั้งหนึ่ง อันนี้ต้อง

พิจารณานะ เรียนหนังสือก็ต้องมีอะไรที่มันอยู่ใน

ภาคเรียน ต้องมีอะไรๆ วุ่นๆ วายๆ ชอบใจบ้าง   

ไม่ชอบใจบ้าง ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบใจ ทำงาน  

ก็เหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบใจ ชอบใจมี

ส่วนน้อย  
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การปฏบิตัสิมาธกิมัมฏัฐานกเ็หมอืนกนั มสีว่นไมค่อ่ย

สบายใจมมีาก สบายใจมนีอ้ย อนันีก้เ็ปน็การทำงาน 

เรียนก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่ง คือการทำงาน  

ทางสมอง การทำงานปกติทั่วไป คือ การทำงาน  

ทั้งร่างกายและสมอง การเรียนนี่ยังใช้แค่สมอง  

อย่างเดียว ยังไม่ได้ใช้ร่างกายเท่าไหร่ แต่ว่าออกมา

ทำงานแล้วเนี่ย ต้องใช้ทั้งสมองและใช้ทั้งกาย คือ  

มันลำบากมาก นักปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน  

 

เวลานั่งสมาธิภาวนาแล้ว มันก็มีทั้งสิ่งที่ชอบใจ   

และสิ่งที่ไม่ชอบใจ นั่งแล้วมันมีความคิดเป็นมั๊ย   

ความคิดเข้ามา แล้วเป็นความคิดที่เราไม่อยาก  

ให้มันคิด แต่มันคิด บางทีความคิดมันชอบไปทาง

ราคะ ไปทางโทสะ ไปทางโมหะ ตัณหา อุปาทาน
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ไปทางนั้น มันทำให้เราเครียด เพราะเราอยากสงบ 

อยากนิ่ง เราภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ...แล้ว   

แต่มันมีความคิดเข้ามาปรุงเข้ามาแต่ง เราก็เป็น

ทุกข์ เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากนั่ง ไม่อยากจะเป็นทุกข์ 

แต่นั่งแล้วมันเป็นทุกข์ เราก็เลยออกจากการนั่ง   

คิดว่าการออกจากการนั่งแล้วไม่เป็นทุกข์  

 

พอออกจากการนั่ง ออกจากนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึก  

มันสบาย มันเหมือนว่าเออ...โล่ง เหมือนถูกขังไว้ 

แล้วถูกปล่อย ออกมาจากที่ขังแล้ว มันรู้สึกสบาย 

สังเกตมั๊ยเวลานั่งมันอึดอัดนะ ไม่สบายใจ พอออก

จากสมาธิ โห...มันโล่งจังล่ะ บางคนบอกว่าไม่นั่ง

สมาธิได้มั๊ย รักษาใจของตัวเองอย่างนี้ได้มั๊ย?   

มันคนละอย่างกัน มันต้องมีการกระทบกันนะ   
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การนั่งสมาธิใหม่ๆ มันต้องเกิดอาการ คือ มันเป็น

ภาคพื้นฐาน คือ ภาคเบื้องต้นเขาใหภ้าวนา พุทโธ 

พุทโธ พุทโธ...พุทโธแล้ว มันก็ยังเกิดความคิด 

ความฟุ้ง ความซ่าน ต่างๆ นานา หนักเข้านี่นาน

หน่อย ปวดแข้ง ปวดขา ปวดเอว ปวดตูด ปวดก้น 

ปวดหัว ปวดหมดทุกส่วนในร่างกาย อาการแบบนี่

มันเป็นอาการอะไร คนทำงานมันก็มีปวดเมื่อย  

ปวดตัวนะ นั่งนานก็ปวดเอว ปวดสะโพก ปวดหลัง 

ปวดหัว ก็เป็นหมด ทำงานก็ยังเป็นแต่เราก็ยังทำ 

เห็นมั้ย ยังไม่ถึงเวลาจะกลับบ้านต้องทำนะ ต้อง

ทำงาน ยังไงต้องไปเตร่ๆ ที่โรงงาน จะอู้ จะโดด   

จะอะไรก็แล้วแต่ จะแวบอะไรก็เรื่องเถอะ แต่ก็ต้อง

ไปที่ทำงาน คือ ไปจดชื่อลงทะเบียนไว้ว่าวันนี้เรา

มาทำงาน อย่างนี้ 
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การนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกัน เราควรจะนั่งให้
ได้ทุกวัน นั่งให้มันทุกวัน แล้วก็สังเกต  
ดูว่านั่งแล้วเป็นอย่างไร วันนี้นั่งแล้วมันสงบมั๊ย   

มันสงบมากสงบน้อย ทำไมมันสงบน้อย อะไร
มันเป็นเหตุที่ทำให้จิตมันสงบน้อย นั่งแล้ววันนี้

มันสงบมาก อะไรมันเป็นเหตุที่ทำให้มันสงบมาก  

 

คนที่เคยนั่งสมาธิ ต้องมีอาการคล้ายคลึงกันอย่าง

หนึ่งคือ จิตมันสงบ นั่งครั้งแรก ครั้งไหนก็ไม่รู้ล่ะ 

จะเกิดความสุขบอกไม่ถูก สุขอิ่ม...สุขอิ่ม...สุขอิ่ม 

จนพูดไม่ถูก มันเป็นความสุขความสบายใจ แล้วเรา

ก็แสวงหาความสงบแบบนัน้ แสวงหาสมาธแิบบนัน้

ที่เราเคยได ้ นั่นมันบุญหล่นทับ ฟลุ๊คนะ บุญหล่น

ทับแล้วได้ครั้งเดียว อันนั้นมันเป็นอาการของจิตมัน
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ตกลงไปสูส่มาธ ิ โดยอาศยับญุเกา่ทีม่นัมอียู ่ แตไ่มไ่ด้

อาศัยเราบังคับจิตมันลงไป หรือไม่ได้อาศัยเราตาม

รู้จิตลงไป มันเลยกลายเป็นของที่ว่าดี แต่มันไม่ได้  

ให้ประโยชน์กับเราเลย หลังจากนั้นเราไม่สามารถ

บังคับได้ อาการเหล่านี้เราเรียกว่ายังเป็นทาสของ

กิเลสอยู่ และจิตยังไม่มีอำนาจเลย  

 

ถ้าเราสามารถบังคับจิตได้ เราสามารถควบคุมจิต

ของเราได้ มีอำนาจ มีสติ มีสมาธิ มีสัมปะชัญญะ 

ควบคุมจิตได้ เราต้องการให้จิตลงสู่ความสงบ  

เมือ่ใด ตอ้งไดเ้มือ่นัน้ อยา่งนีเ้รยีกวา่มปีระสทิธภิาพ 

เรียกว่า นั่งสมาธิมีผลแล้ว 

  



�

เพราะอะไร ?  

 

เพราะจติมนัเปน็ของกลบักลอก มนัดิน้...ดิน้...ดิน้รน  

ไปเรื่อย ไม่มีอยู่กับที่ มันไม่สงบนะ เราทำงานอยู่  

มนักค็ดิไปเรือ่งอืน่ เรากนิขา้วยงัไปคดิเรือ่งนูน้เรือ่งนี ้

อา่นหนงัสอืพมิพย์งัไปคดิอกีเรือ่งหนึง่ได ้ นอนกย็งัคดิ 

เนี่ย...จิตของเรามันไม่เคยหยุดคิด มันคิดตลอด   

แม้เวลายามหลับมันก็คิด ความคิดในอาการหลับ

เป็นอาการของความฝัน จิตมันไม่ได้พัก มันไม่มี

พลังงาน มันใช้อย่างเดียว  

 

อยา่งเราทำงานตลอดวนัตลอดคนือยูเ่รือ่ยๆ อยา่งนี ้

ทำงานไม่หยุด ไม่มีทางหรอกที่เราจะรู้สึกว่ามีกำลัง 

กระปรี้กระเปร่า มีแต่หมดแรง...หมดแรง...จนหลับ  
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“ถ้าเราสามารถบังคับจิตได้  

 เราสามารถควบคมุจติของเราได ้ 

 มอีำนาจ มสีต ิมสีมาธ ิมีสัมปชัญญะ   

 ควบคุมจิตได้ เราต้องการให้จิต 

 ลงสู่ความสงบเมื่อใด ต้องได้เมื่อนั้น   

 อย่างนี้เรียกว่า มีประสิทธิภาพ  

 เรียกว่า นั่งสมาธิมีผลแล้ว”  
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ในกลางอากาศไปเลย หรือเรียกว่าเป็นลมสลบไป 

จิตก็เหมือนกันนะ ถ้ามันคิดอยู่ตลอด ไม่เคยให้มัน

เข้าไปสู่ความสงบนิ่งเลย มันจะมีความเพลีย มันจะ

มีความเครียด มันจะมีความหงุดหงิด เนี่ย...จิตเนี่ย

เพราะว่ามันไม่ได้หยุดคิด ไม่ได้หยุดนึก มันจะตาย 

กลายเป็นโรคบ้า โรคสติแตก โรคอะไรต่างๆ นานา 

เปน็โรคเครยีด โรคไมเกรน โรคเยอะแยะไปหมดเลย 

จากความคิดเนี่ย โรคหัวใจก็เกิดจากความคิดนะ   

โรคกระดูกผุ กระดูกเสื่อม กระดูกผุ กระดูกเสื่อม  

ก็เกิดจากความคิด คิดมากเพราะอะไร พอคิดมาก

แล้วความเครียดมันลงกระเพาะ กระเพาะมันก็  

ไม่ย่อย เมื่อมันไม่ย่อยมันก็ดึงอาหารส่วนอื่นมา   

ดึงกระดูกมา ดึงเนื้อมา ดึงอะไรต่างๆ มาเพื่อให้

ร่างกายอยู่ได้ มันก็เป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บ 
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โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิด คือเกิดจากความคิด

นี่เอง แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความคิด ไม่รู้โทษของ  

ความคดิวา่มนัเปน็อยา่งไร เรากป็ลอ่ยใหม้นัคดิๆๆๆ 

แล้วก็บอกว่ามันบังคับไม่ได้ ให้มันสงบแล้วมันก็  

ไม่สงบ บังคับไม่ได้ เราไม่พยายามเอาชนะ แต่เรา

ชอบคดิเอาชนะคนอืน่ คนอื่นเก่งกว่ากูไม่ได้ ดีกว่ากู

ไม่ได้ เก่งกว่ากูไม่ได้ กูอยากเก่งกว่ามัน ดีกว่ามัน 

เห็นคนอื่นได้ดีเราก็รู้สึกอิจฉา เกิดอาการเหล่านี้คือ

เราคิดเอาชนะเขา 

 

แต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เอาชนะ
คนอื่น แต่สอนให้เอาชนะใจตัวเอง
เป็นหลัก ธรรมะเป็นของภายใน ธรรมะไม่ได้เป็น

ของภายนอก ถ้าเราหาธรรมะภายนอก เราจะไม่ได้



��

ธรรมะของจริงนะ มันเป็นธรรมะเทียบ เทียบเฉยๆ 

เป็นธรรมะคล้ายคลึงเฉยๆ แต่ธรรมะของจริง
ต้องเกิดจากใจของเรา ใจของเราเป็น
หลัก ใจของเรามีความสำคัญมาก  

 

คำว่าปัจจัตตังก็เหมือนกัน ปัจจัตตังนี่พวกเราพูด  

ไมไ่ดน้ะ พดูแลว้มนัผดิ ปจัจตัตงันีต่อ้งเปน็คำพดูของ

ปุถุชนที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยชนขั้นพระโสดาบัน 

พระโสดาบันเป็นปัจจัตตัง อันนี้ฝ่ายอริยะ ส่วนฝ่าย

ไมไ่ดอ้รยิะหรอืฝา่ยโลกตุระ เปน็ฝา่ยโลกยิะ อยา่งนี ้ 

พูดปัจจัตตังได้ คือพูดปัจจัตตังในภาคของสมาธิจิต 

สมาธเิมือ่มนัเขา้ไปแลว้ มนัรวมตวัเขา้ไปแลว้ มคีวาม

สงบดาษดื่น มันพูดไม่ได้ มันบรรยายออกมาไม่ได้ 

ว่ามันสงบแบบไหน มันสุขแบบไหน มันบรรยาย
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ออกมาใช้ภาษาโลกพูดไม่ได้เลย เพราะมันเป็น 

ปัจจัตตัง คำว่าปัจจัตตังนี้คือคำพูดบนโลกมนุษย์

พูดไม่ได้ บนโลกมนุษย์พูดเทียบไม่ได้เลย เพราะมัน

ละเอียดอ่อนจนถึงขนาดว่า ใช้ภาษามนุษย์พูดไม่ได้ 

ภาษาสัตว์ก็พูดไม่ได้ เพราะมันเป็นความสุขบอก  

ไม่ถูก...  

 

อย่างท่านที่ปฏิบัติสมาธิแล้วเกิดความสุขในการนั่ง

สมาธิเนี่ย เราบรรยายความสุข บรรยายไม่ได้...   

เขาถึงได้มีการเปรียบขึ้นในสมัยหลวงปู่โตวัดระฆัง

เขาก็ถามหลวงปู่โตว่า “นิพพานเป็นอย่างไร” 

หลวงปู่ท่านก็ไม่ตอบ ท่านพูดว่าอย่างไรรู้มั๊ย มันก็

เหมือนกับยกตัวอย่างว่า มีผู้หญิงสาว ๒ คน   

เป็นเพื่อนกัน อีกคนมีครอบครัวแล้ว อีกคนยังไม่มี
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ครอบครัว เดินสวนทางกันในตลาด ก็เลยถามกันว่า 

“มีสามีมันเป็นยังไง...ดีมั๊ย” ไอ้คนที่มีสามีแล้ว  

มันก็พูดไม่ออก มันเป็นปัจจัตตังเหมือนกันนะ 

ความรู้สึกอะไรต่างๆ มันพูดไม่ออก “เออ...มีแล้วก็

รูเ้องแหละ่” มนับรรยายไมอ่อก เนีย่อยา่งนี ้ปรากฏ

ว่าคนนั้นก็ไปมีคู่ครองเหมือนกัน แล้วมาเจอกัน

กลางตลาดอีก “โอ้..มันเป็นอย่างนี้นี่เอง” ที่มันพูด

ไม่ได้เนี่ย เราเปรียบทางโลกที่หลวงปู่โตท่านเปรียบ  

 

ทนีีเ้รือ่งของการปฏบิตั ิ สมาธแิคเ่พยีงเหยยีบลงไปสู่

ความสงบหรือเรียกว่าปีติ มี ๕ อย่าง เรียกตาม  

บาลีว่า ขุททกาปีติ, ขณิกาปีติ, โอกกันติกาปีติ,   

อุพเพคาปีติ, ผรณาปีติ อารมณ์ความรู้สึกขณะปีติ

มันเป็นอย่างไร มันขนลุกน้ำตาไหล แล้วความรู้สึก
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ในลึกๆ ของจิตล่ะมันเป็นยังไง มันบอกไม่ได ้  

มนัละเอยีดมาก นีเ่รยีกวา่ ปัจจัตตังภาคสมาธิ และ

ถ้าเป็นสมาธิขึ้นไปอีกจนถึงฌาน ๑...ฌาน ๒...  

ฌาน ๓...ฌาน ๔ หรือเป็นสมาบัติ ๘ ยิ่งพูดไม่ได้ 

พูดออกมามันผิดหมด คนได้ไม่พูด คนพูด
ไม่ได ้คนได้นิ่งเหมือนคนเปน็ใบเ้พราะอะไร เพราะ

วา่มนับรรยายความรูส้กึทั้งหมดในการปฏิบัติสมาธิ

ออกมาไม่ได้  

 

แต่ว่าถ้าผู้ไหนปฏิบัติธรรม มีฌาน มีสมาธิ แล้วคุย

กันนี่ เขาได้เหมือนกัน คุยกันไม่มากนะ เข้าใจกัน

หมดเลย อันนี้เรียกคนที่จะพูดปัจจัตตังได้ ต้องเป็น

คนที่ทำสมาธิได้ แล้วเกิดอะไรในสมาธิ เช่น เกิดปีต ิ

เกดิความสขุ เกดิความปลอ่ยวาง จติโลง่โปรง่สะอาด 



��

ใส สว่าง อะไรต่างๆ นานา อันนี้มันพูดได้เพราะมัน

เป็นปัจจัตตัง แต่มันแสดงออกมาให้คนเห็นไม่ได้ 

“ถา้แสดงออกมาใหค้นเหน็ได ้ จะเรยีกปจัจตัตงัมัย๊” 

มันเรียกปัจจัตตังไม่ได้ เพราะปัจจัตตังแปลว่า ไม่มี

อะไรเทยีบ เอาอะไรมาเปรยีบไมไ่ด ้คำวา่ “ปจัจตัตงั” 

แปลว่า รู้ได้เฉพาะตน  

 

ในท้ายบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

ประโยคทา้ยของพระธรรมคณุวา่ ปจัจตัตงั วญิญหูตี ิ

วิญญูหีต ิแปลว่า วิญญูชน คือคนชั้นสูงแล้ว ชั้นสูง 

ชัน้สมาธ ิชัน้อรยิบคุคล ขึน้ไปเรือ่ย จนถงึพระอรหนัต ์

เรียกว่า วิญญูชนเท่านั้นแหละจึงจะรู้ได้  ปัจจัตตัง

มันเป็นของที่รู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง เราไม่ต้องเชื่อ  

ใครนะ ไมต่อ้งเชือ่ใคร เพราะมนัเกดิขึน้กบัตวัเองแลว้   



��

เราจะไปเชือ่ใครมัย๊ “มนัไมม่หีรอกปตีเิราเชือ่ไดม้ัย๊” 

แล้วจะบอกได้อย่างไรว่ามันไม่ใช่ปีติ แต่ปีตินี่อาจ

จะพดูไมไ่ดก้ไ็ด ้มนัมอีาการหลายๆ อยา่ง ถา้คนไหน

ปฏิบัติสมาธิแล้วได้ จะเข้าใจเลยว่าที่หลวงพ่อพูด

มันพูดไม่ออก เพราะมันเป็นปัจจัตตัง  

 

ฉะนั้น คำว่า “ปัจจัตตัง” เราพูดกันเล่นๆ ไม่ได้   

คนส่วนใหญ่จะพูดกันนะ “ปัจจัตตัง มันเป็นยังไง” 

ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน แต่มึงยังไม่รู้เลย เฉพาะตน

มึงรู้อะไร มึงไม่เข้าใจเลย มึงยังพูดกับเขาน่ะ พูดอยู่

ได้ พูดแล้วมันก็ขายความโง่ เทความซวยให้คนอื่น 

“มึงน่ะซวยแน่ๆ เกิดมาไม่รู้จักคำว่าปัจจัตตัง”  
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ปัจจัตตังเป็นคำสูงนะ ไม่ใช่คำต่ำๆ เพราะเป็น

หมวดของพระธรรมคุณ สวากขาตธรรม ธรรมของ  

พระตถาคตเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว คำของพระตถาคต

ตรัสไว้ดีแล้ว ไปแก้ไขไม่ได้ คราวนี้คนส่วนใหญ่ผู้ที่

ยังไม่ได้มรรคไม่ได้ผล และยังไม่เกิดฌานสมาธิอะไร 

มกัจะใชค้วามคดิของตนเองไปหกัลา้งสมาธใินคำสอน

ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมันผิดทาง มันไม่ถูกทางที่ว่า

จะเป็นทางปฏิบัติโดยชอบธรรม ทางปฏิบัติโดย

ชอบธรรมนั้น พวกเราต้องเป็นผู้ที่ดำเนินไปตามที่

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ชอบแล้ว 

 

เมื่อเราเดินทางตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ชอบแล้ว

เราเห็นตามความเป็นจริง จึงจะเรียก
ว่า “ปัจจัตตัง” และจึงเรียกตามส่วนนั้นว่า 

สวากขาตธรรม คือ ธรรมของพระองค์ทรงตรัสไว้
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ชอบแล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้วเราปฏิบัติไม่ถึง แล้วเรา

ไปคาดเดาเอา ไปหมายเอา ประมาณเอาว่าอันเนี่ย 

เป็นสมาธิ อันนี้เป็นฌาน อันนี้เป็นสมาบัติ อันนี้ 

เป็นความรู้ เป็นพระโสดา สกิทา อนาคา เราเอา

ตำรามาอ้างอิง เมื่อเราเอาตำรามาอ้างอิง 
ตัวเราทั้งตัวมันเลยกลายเป็นตำรา
หมดเลย เราเลยไม่เป็นตัวจริง 
 

เหมือนกับตำรายานี่มันเป็นของจริงมั๊ย ตำรายามัน

เป็นของจริง คือของจริง คือตำรา ตำราของจริง 

แต่ตำรานี่มันสามารถผลิตยาได้มั๊ย เช่น ตำรายามัน  

ไม่สามารถผลิตยาได้ แต่มันบอกขนาดของยาได้ว่า 

ต้องใส่อันนี้ๆ แล้วผสมกันแบบนี้ๆ ทำวิธีแบบนี้  

แล้วจะได้ยาอันนี้ขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าตำรายา   

แตต่วัหนงัสอืนัน่มนัไมเ่ปน็ตำรา มนัไมเ่ปน็ยาเหมอืน  
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กับพระไตรปิฎกเนี่ย เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

สืบทอดกันมาถึง ๒๕๕๒ ปี แต่นั้นคือตำรา  

 

ทำจริงๆ...  
 

คำว่าทำจริงๆ มันอยู่ที่ตัวเรา เราต้องเอา
เข้ามาค้นคว้าในตัวของเรา ไม่ใช่ว่า
คน้ควา้ในตำราอยา่งเดยีวแลว้กบ็รรล ุ 
มรรคผล อย่างนี้พวกเปรียญธรรมก็เป็นพระ

อรหันต์หมดทุกองค์ส ิ เปรียญธรรม ๙ ประโยค  

ก็เป็นพระอรหันต์หมด เพราะเขาแตกฉานในตำรา

ทัง้หมด แตกฉานในตำรายาทัง้หมด แตเ่ขาไมส่ามารถ

รู้ได้ว่ายาตัวนี้มันเป็นยังไง เห็นแต่ในรูปอย่างเดียว 

ไม่รู้ว่ายาตัวนี้เป็นยังไง  
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บางคนไม่รู้ตำรายา แต่รู้วิธีการหายา อย่างเช่นว่า

หมอยาไปจ้างชาวบ้านไปเก็บยา ชาวบ้านไปเก็บยา

ตัวนั้นแก้ปวดหัว ตัวนี้ๆ มันรู้เลยยาตัวนี้อยู่ที่ไหนๆ 

มันรู้เลยที่เกิดของยานี้แหล่งไหน ยาตัวนี้ต้องหน้า

หนาวถึงจะออกนะ ออกดอกออกอะไร ดอกกลิ่น

เป็นอย่างนี้ ต้นกลิ่นเป็นอย่างนี้ กิ่งกลิ่นเป็นอย่างนี้ 

รากกลิน่เปน็อยา่งนี ้มนัรูห้มดเลย เพราะเปน็คนหายา 

แล้วก็เอาไปให้หมอยา หมอยาก็ปรุงยาขายไป 

คราวนี้ไปๆ มาๆ คนที่ไปหายาก็รู้หมดเลย เหมือน

คนที่ว่ารู้แค่ตำรายาพอสมควร แล้วไปหายามาขาย 

 

เรารู้แนวอย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกาย

กับจิต เวลาเราภาวนาพุทโธให้ดูจิต   
พุทโธ พุทโธ พุทโธ... แล้วจิตมันคิด 
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มันคิดอะไรให้รู้ว่ามันคิดอะไร มันคิดไป

ทางโทสะ โมหะ ตัณหา อุปาทาน คิดไปในทางชั่ว

ในทางไม่ดี ทางร้าย ทางโหด ทางเหี้ยม ทางดี   

ทางประเสริฐ ทางไม่ประเสริฐ อย่างไรเรารู้ตาม 

 

เรารู้แล้วกำหนดดับไป ความคิดนี่ไม่ดี   

เรากำหนดพุทโธอย่างเดียว พุทโธ พุทโธ พุทโธ...  

พุทโธใส่เข้าไป ให้เรานี้มีสภาพที่ว่า... 

รู้ทันตามความคิดนึก  
 รู้ทันอารมณ์ที่จะมากระทบจิต  
  และรู้ว่าเหตุของอารมณ์นั้น  
   เกิดจากอะไร อย่างนี้ 
    เรียกว่า...ตามดูรู้จิต  
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“เวลาเราภาวนาพุทโธให้ดูจิต   

 พุทโธ พุทโธ พุทโธ... แล้วจิตมันคิด  

 มันคิดอะไรให้รู้ว่ามันคิดอะไร  

 มันคิดไปทางโทสะ โมหะ ตัณหา อุปาทาน  

 คิดไปในทางชั่วในทางไม่ดี ทางร้าย  

 ทางโหด ทางเหี้ยม ทางดี ทางประเสริฐ  

 ทางไม่ประเสริฐ อย่างไรเรารู้ตาม  

 รู้แล้วกำหนดดับไป ” 
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อีกประการหนึ่ง คือ เมื่อเรารู้จิตแล้ว เราสามารถ

ควบคุมจิตได้แล้ว จิตมีความสงบพอสมควรแล้ว 

จติถอนออกจากความสงบแลว้กำหนด  
ลงสู่กาย เรียกว่าค้นคว้าหาของจริง   

ของจริงมันอยู่นี่ คือมันอยู่ที่ตัวเรา ไม่ต้อง
ไปกำหนดดูคนอื่น ดูอยู่ที่ตัวเรา กำหนดดู

ปอดตับไตไส้พุงในร่างกายของเรานี่แหล่ะ มันเป็น

อย่างไร  

 

เราหาความเป็นจริง ถ้าจิตของเรามีสมาธิ
จะเห็นความจริง ถ้าจิตของเราไม่เป็น
สมาธิ จะเห็นด้วยสัญญา เห็นด้วย
สังขาร คือความจำ  
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ฉะนั้น การเห็นทางพุทธศาสนานั้น ต้องเห็นทาง

สมาธิปัญญา ถ้าเห็นตามสมาธิจะตรงตามมรรค

องค์ ๘ ทันที มรรคองค์ ๘ จะมีสัมมาสมาธิ   

มีสัมมาสติ ฉะนั้น เราต้องมีสติกำหนดรู้ลงไปที่จิต

ของเรากอ่นวา่จติของเราในขณะนีม้นัเปน็อะไร มนัขุน่ 

มันใส มันสะอาด มันละเอียด มันไม่ละเอียด มันมี

กิเลส มันมีอะไรเกาะอยู่ มันมีความคิดปรุงแต่งอยู่ 

มันคิดไปเรื่องไหน เรื่องราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา 

อุปาทาน ความฟุ้งซ่าน ไปไม่เป็นเรื่องเป็นราว หรือ

เรื่องต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะจิตนั้นเรารู้ตาม 

รู้ตาม...ดับตาม 
รู้ตาม...ดับตาม 
รู้ตาม...ดับตาม  
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ถ้าดับไม่เป็นพุทโธอัดเข้าไป พุทโธ พุทโธ 

พุทโธ...แล้วให้จิตของเราอยู่กับเสียง  
พุทโธในใจ ให้เราเน้นๆๆ... ลงไปที่พุทโธ   

พุทโธอยู่ตรงไหนรู้ตาม พุทโธๆ อย่างเดียว   

ไม่ต้องไปยุ่งอย่างอื่น อย่างนี้เรียกว่าจิตจะลงสู่

ความสงบได้  

 

เหมือนหลวงปู่เจี๊ยะท่านบอกว่า คนไม่รู้เรื่องมัน

ภาวนาว่าขี้ๆๆ... จิตมันยังเป็นสมาธิได้ เราภาวนา

ว่าพุทโธๆๆ... เรารู้ว่าพุทโธเป็นสรรพนามของ

พระพุทธเจ้า เป็นนามอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า 

เราภาวนาด้วยความรู้สึก ศรัทธาในชื่อนี้ ในนามนี้ 

คือนามพุทโธ กำหนดลงไป กำหนดลงไป 

ในองค์พุทโธ พุทโธนั่นแหล่ะ จิตมันจะลงสู่ความ

สงบ มันจะคิดเท่าไหร่มันสู้ไม่ได้  
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ถ้าจิตของเรามีความเข้มแข็งในขณะที่ภาวนา   

จิตมันต้องมีความม้วนตัวของตัวเอง และต้องมี

ความเด็ดเดี่ยวตัวของตัวเอง และมีความกล้าตาย

ด้วย เพราะการภาวนานี้มันต้องเล่นกันถึงตาย   

เล่นกันเป็นไม่ได้ เล่นกันเป็นมันไม่เป็นสมาธิ เวลา

นั่ งสมาธิจิตมันคิดฟุ้ งซ่านต้องขยับตัวเลยนะ   

ฮึดเอาจริงๆ เอาจริงๆ ต้องพูดกับตัวเองนะ เอา

จริงๆ กูไม่นั่งเล่น กูนั่งจริงๆ กูจะสู้
จริงๆ คือมันต้องจริงๆ ในการปฏิบัติธรรม  

 

ถ้าเราไม่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมมันจะไม่เกิด

ประโยชน์เลย นั่งแป๊บเดียวออกจากสมาธิ จะสู้

ความคิดนึกไม่ได้ จะสู้ความปรุงแต่งไม่ได้เลย   

หนักเข้าจะไหลไปตามอารมณ์นั้น อารมณ์ที่มันมา
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ปรุงแต่งจิตให้มันโลภ มันโกรธ มันหลง แล้วก็จะ

เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลง ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นความ

โลภความโกรธความหลงเลย  

 

ตัวเราเป็นจิตอันบริสุทธิ์อยู่แล้ว แต่ว่าจิตของเรามัน

ยังมีความเศร้าหมองอยู่ เพราะอาศัยจิตของตัวเอง

นั้นไม่สามารถรู้ว่านี่คือจิต นี่คืออารมณ์ มองไม่เห็น 

เราเอาอารมณ์มาเป็นจิต เราเลยหา
จติไมเ่จอ เราเอาเงามาเปน็ตวัเปน็ตน ทัง้ๆ ตวัตน

จริงๆ ก็มีอยู่ในนั้น จิตก็มีอยู่ในนั้น เป็นสภาพ  

อันเดียวกัน ไม่เป็นอันอื่น นี่...พิจารณาลงไป  
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ในการปฏิบัติแต่ละครั้งมันต้องเด็ดเดี่ยว ถ้าเราไม่

เด็ดเดี่ยวไม่มีประโยชน์เลย ทำสมาธิไม่มีประโยชน์

ทำร้อยปีสิบปีไม่มีประโยชน์ ต่อให้พระอรหันต์  

องค์เอกมานั่งอยู่สองร้อยองค์ และแสดงธรรม

เหมือนกันหมด สองร้อยองค์ถึงสิบชาติหรือสัก  

ร้อยปีให้ฟัง ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้  

เพราะจิตของเราไม่เป็นคนจริง และไม่ทำจริง   

ไม่เอาจริง ถ้าทำจริง เอาจริง จะได้ผล 
 
ถ้าทำไม่จริง ได้ไม่จริง อย่างที่ปฏิบัติทำสมาธิกัน  

อยู่ทุกวันนี้ การปฏิบัติทำสมาธิของพวกเราน่ะ   

มันเหมือนทำจริง แต่นั้นแหละคือทำเล่น ยังไม่จริง

พอเจออะไรหน่อย หงุดหงิดหน่อย ง่วงนอนหน่อย 

นกึถงึงานหนอ่ย กลวัตืน่สายหนอ่ย ขีเ้กยีจนดิหนอ่ย 
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มันเยอะเลย อู้เยอะไง มันอู้...มันไม่นั่งแล้ว มันไม่

เอาแลว้ เฮอ้...ไปดโูทรทศันด์กีวา่ ตอนนีล้ะครกำลงัด ี

นั่งดูโทรทัศน์เพลินปั๊ป “เอ้อ? ทำไมตอนดูหนัง  

พุทโธดี๊ดี ตอนนั่งพุทโธไม่ดี” เป็นเพราะอะไร 

“อ้าว...ก็จิตมันปล่อยไปน่ะ” ปล่อยไปตามภาพ  

ตามนิมิต มันมีที่ผูก มันก็เอาพุทโธไปผูกภาพไง 

แล้วจะเรียกว่าเป็นสมาธิได้ไหม สมาธิตามมรรคผล

จะเป็นได้ไหม?  

 

มันเป็นไม่ได้ นี่ไอ้คนไปเล่นม้าน่ะ มันดูม้าควบ   

มันก็ภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ มันก็ลุ้นม้าไปเรื่อย 

มันก็มันของมันนะ จิตมันก็รวมอยู่ที่ม้า พุทโธก็อยู่

ที่ม้า ไม่ได้อยู่ที่ตัวมัน ไอ้ตัวคนภาวนาไม่มีอะไรเลย 

มีแต่เปลือก มีแต่เปลือก มีแต่อะไรก็ไม่รู้ เนี่ย...  
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มันมีแต่กาก มันไม่มีเนื้อ ทีนี้เราภาวนาพุทโธเนี่ย   

พุทโธมันอยู่ที่เรา มันจะเครียดเพราะอะไร เพราะ

ว่าจิตที่เราภาวนาแล้ว เกิดความคิดฟุ้งซ่านพุ่งขึ้น

มากระแทกกับตัวพุทโธ เรานั่งถูกแล้ว เราภาวนา

ถูกแล้ว เพราะอะไร เพราะสมาธิที่เรากำลังทำอยู่

ไปกดหัวของกิเลสเข้า พอไปกดหัวของกิเลสเข้า 

กิเลสมันก็ร้อนตัว พอร้อนตัวมันก็ผงกขึ้น มันจะสู้ 

กิเลสมันสู้ขึ้นมาปั๊บเราหงายท้อง แค่นั้นแหละ   

เราไม่ยอมลุกขึ้นสู้ นั่นแหละคือภาวนาไปถูกจุดแล้ว 

ถูกจุดกิเลสพอดีเลย กิเลสมาแสดงอาการ ว่ามึง

โดนกูนะ นี่เห็นไหม มึงสะกิดกูแล้วนะ มึงนั่งอยู่บน

หัวกูแล้วนะ มึงเตะตูดกูนะ มึงตบหัวกูนะ กูไม่ยอม 

มันก็ขึ้นไหม ขึ้นมันก็ส่งบริวารมาเลย ราคะบ้าง 

โทสะบา้ง โมหะบา้ง ความงว่งบา้ง ความเครยีดบา้ง 
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ความหงุดหงิดบ้าง ความกังวลกลัวตื่นเช้าไม่ทัน   

ไปทำงานไมท่นับา้ง นัง่ภาวนากลวัจะเปน็พระอรหนัต์

บ้างก็มี โอ้! มันบ้าหรือไงไม่รู้ มันคิดว่าจะเป็น  

พระอรหันต์ในตอนนั้น เนี่ย...ลองพิจารณาดู ลอง

พิจารณาให้เห็นนะ สิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญมากๆ  

 

ฉะนัน้ เรานัง่สมาธแิตล่ะครัง้ใหรู้จ้กัตวัเอง 

ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้จักจิตใจของตัวเอง ว่าเรา

คิดดีคิดชั่ว ให้รู้จักตัวเรา ระงับยั้บยั้งในสิ่งที่เป็น

ความชั่ว เป็นความไม่ดีในจิตในใจของเรา ให้รู้จัก 

คำว่าให้รู้จักมันละเอียดมากนะ คำพูดมันสั้นๆ   

“ให้รู้จัก” เนี่ย แต่มันเป็นคำสั่งเลยนะ เธอต้องสั่ง

จิตว่าให้รู้จักอาการทุกอย่างในจิตที่มัน
แสดงออกมา ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา 
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อุปาทาน หรืออาการต่างๆ นานาทั้งหมด ที่มันเกิด

ขึ้นในจิตแต่ละครั้ง...แต่ละครั้ง ให้เรารู้จัก รู้จักมัน 

เมื่อเรารู้จักมัน เราจะคุ้นกับมัน เมื่อเราคุ้นกับมัน   

มันจะง่ายแหละ เข้าใจไหม มันเป็นไง  

 

ผู้หญิงผู้ชายเจอกันใหม่ๆ เป็นไง “โฮ้...ชอบ ชอบ” 

ก็ตามจีบตามชอบใช่ไหม ตอนจีบกันใหม่ๆ เป็นไง 

แหมมันสนุก ฮู้...วันนี้ไม่มาเห็นรองเท้ากูก็ปลื้มใจ 

เดินผ่านบ้าน เห็นเขาเปิดไฟแป๊บ อุ้ย! ก็ปลื้มใจ   

มันของใหม่ เนี่ย...พออยู่ด้วยกัน แต่งงานกันสามปี

เป็นไง มันชินเว้ย มันรำคาญ “อย่ามาเบียดน่ะ  

มันร้อน” คืนนี้ไม่เข้าใจเหรอ มันจะเป็นอย่างเนี่ย 

นั่งรถเครือ่งซ้อนกัน “ออกห่างหน่อยได้ไหม ขับไม่

ถนัด” พอทะเลาะกันหน่อยนะ ตีโค้งใหญ่เลย ตีโค้ง
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ซ้าย ตีโค้งขวา ให้มันร่วงหล่นลงจากรถไปเลย   

ยิ่งถ้านั่งรถเก๋งนะ ให้มันชะโงกดูซิ หมาอยู่ตรง

ข้างๆ ที่ล้อรึเปล่า มันขับปาดเสาไฟฟ้าให้หัวขาด

เลย คือมันชินแล้วไง ชินแล้วมันอยากกำจัด หนักๆ 

เข้านะ เมื่อก่อนเรียกน้อง โอ้น้อง ตอนหลังเรียก

อีแก่ มันจะเริ่มคุ้นไง พอเริ่มคุ้นจะเริ่มมีอาการอย่าง

อื่นใช่ไหม  

 

กิเลสก็เหมือนกันนะ ถ้าเราเริ่มคุ้นกับมันว่าอาการ

กิเลสมันเกิดขึ้นลักษณะนี้ เกิดอาการแบบนี้ เราจะ

รู้วิธีแล้ว “อ๋อ! ไอ้นี่มันกิเลสนะ” ตัวเก่า จำเจ 

ซ้ำซาก แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็น มันใหม่หมดเลยนะ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง รูส้กึมนัใหมไ่ปหมด 

เราก็ตามอารมณ์นั้นไปหมดเลย คราวนี้มันไม่คิดไง 
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แต่ถ้าคิดมันจะคิดเรื่องคู่ครองนะ เพราะมันเป็น

ส่วนใหญ่ มันเป็นทุกคู่ไง มันเป็นลักษณะแบบนี้  

 

ทีนี้กิเลสก็เหมือนกัน ถ้าเรามีความคุ้นเหมือนคน  

ทีม่คีูค่รอง คุน้มากๆ เขา้ มนัอยากกำจดันะ นีผู่ช้าย

อย่าไปบอกผู้หญิงนะ ผู้หญิงก็อย่าไปบอกผู้ชายนะ 

ว่ากูคิดกำจัดพวกมึงใช่ไหม กูเบื่อจังเลย อยู่กับมึง 

เดี๋ยวก็ทะเลาะกันทุกวัน ที่มันมีคดีกัน หย่าร้างกัน

เยอะๆ ก็เพราะอย่างนี้แหละ ความไม่ลงเอยกัน 

เนี่ยเพราะอะไร มันไปด้วยกันไม่ได้  

 

เมื่อจิตเรารู้แล้วว่ากิเลสตัวนี้มันเกิดอย่างนี้ ลักษณะ

กิเลสตัวนั้นมันเกิดอาการอย่างนี้ เราจะรู้สึกเลยว่า

กิเลสกับธรรมมันไปด้วยกันไม่ได้ เพราะมันมีจิต
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ดวงเดียว จิตดวงนี้ต้องการอันเดียว   
ไม่ธรรมก็กิเลส ไม่กิเลสก็ธรรม ต้อง

เลือกเอาระหว่างธรรมกับกิเลส จิตมันจะรู้จักแล้ว

มันจะเลือก โอ้ย...กิเลสอยู่กันมานี ่ ดักดาน ไม่รู้  

กี่อายุ ไม่รู้กี่อสงไขยกำไรแสนกัลป์แล้ว เราอยู่กับ

กิเลสมาตลอด ตอนนี้เราไม่อยากอยู่กับ
กิเลส เราอยากอยู่กับธรรม เนี่ย...ให้คิด

อย่างนี้นะ  

 

พอมันคุ้นกับกิเลสมากๆ เข้า มันจะ
พยายามสลัดกิเลสออกไปทีละตัว 

เนี่ย...เห็นไหม ที่เราเปรียบน่ะ เรื่องคู่ครองนะ

เพราะมันเป็นส่วนใหญ่ เทียบกันให้ดู หนักเข้า  

มันเริ่มคุ้น เริ่มหาวิธีกำจัดไปทีละอย่าง ทีละอย่าง 
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จนสุดท้าย ตัวกิเลสตัวนั้นก็ถอยลงไป ถอยลงไป 

จนกลายเป็นอวิชชาตัวละเอียด อวิชชาตัวหยาบ 

อวิชชาตัวกลาง อวิชชาตัวละเอียด อวิชชาตัว

ประณีต อวิชชาเป็นขั้นๆ ไป อวิชชาขั้นโสดาบัน

อวิชชาขั้นสกทาคามี อวิชชาขั้นอนาคามี เห็นไหม 

นี่แต่ในพระไตรปิฎก ในตำรากล่าวอวิชชาตัวเดียว 

ถา้ในสงัโยชน ์๑๐ อวชิชาตวัสดุทา้ยเลย ตวัสดุทา้ย

ที่จะเป็นพระอรหันต์ 

   

แต่ตอนนี้เรากล่าวถึงอวิชชา อวิชชามีทุกขั้นเลย   

ตั้งแตอ่วิชชาขั้นปุถุชน ธรรมดา ที่นั่งสมาธิแล้วสู้มัน

ไม่ได้ พอฟุ้งซ่านขึ้นมาก็นั่งไม่ได้ พอเกิดความปวด 

ความเมื่อย ตะคริวกิน เหน็บกิน มนัจะเจบ็ไปทัง้ตวั   

นัง่ไมไ่ด ้นีก่ค็อื อวชิชาขัน้ปถุชุน  
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อวิชชาขั้นสาธุชน ขึ้นไปอีก ขั้นสาธุชน คือ คนดี  

มีศีล มีสัจ ปฏิบัติธรรม และพยายามต่อสู้กับ  

ความเจบ็ ความปวด ความคดิ ความฟุง้ซา่น เพือ่ให้

จิตลงสู่ความสงบ เมื่อจิตลงสู่ความสงบก็เกิด  

ความเบกิบาน เกดิความสขุใจ นีก่อ็วชิชาอกีขัน้หนึง่ 

คือไปหลงติดความสุข ติดความสบาย ติดความสุข

ที่เกิดจากทางสมาธิ คิดว่าทางสมาธินี้ประเสริฐที่สุด

แล้ว ไม่เอาวิปัสสนา เป็นอวิชชาขั้นนี้  

 

พอจิตเกิดความสงบ พิจารณารา่งกายวา่ รา่งกายนี้

เปน็อสภุ เปน็ของไมส่ะอาด เป็นของไม่สวยไม่งาม 

ก็เข้าใจสำคัญว่าเป็นวิปัสสนา ก็เข้าใจสำคัญว่าเป็น

ตัวปัญญา แท้ที่จริงมันเป็นแค่เพียงสมถะภาวนา

เทา่นัน้ ยงัไมเ่ปน็ตวัปญัญา เรยีกวา่อวชิชาขัน้สมาธ ิ
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ต่อไปคือจิตมันหลุดพ้น ไปเป็นพระโสดาบัน   

ก็มีอวิชชาขั้นโสดาบันอีก มีอวิชชาขั้นสกทาคามี   

มีอวิชชาขั้นอนาคามี เป็นขัน้ๆ ไป อวชิชาหยาบๆ 

หยาบกลาง หยาบละเอียด หยาบและละเอียด

ประณีต เป็นขั้นๆ ไป จนสุดท้ายอวิชชาไม่มี 

อวชิชาตวัจรงิ คอืจติของเราเตม็ทัง้ดวง 

คือ จิตของอวิชชา ตอนนี้เรากำลังไถ่ออกมา  

เพื่อต้องการให้เป็นจิตที่เป็นจิตเสรี 
จติอสิรภาพ เรยีกวา่ ปรสิทุธจิติ คอื จติบรสิทุธิ ์

จิตผ่องใส เนี่ย...เราต้องหา  

 

ฉะนั้น ที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน เรามา
ปฏิบัติเพื่อค้นหาตัวเราเอง เพื่อมาค้นหา

ตัวเราเองต่างหากนะ เราไม่ได้ไปค้นหาใคร เรานั่ง
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กันอยู่ตั้งหลายคนเนี่ย มากมายก่ายกองไปหมดเลย 

แต่พอเวลาเราปฏิบัติธรรม หลับตาลงแล้ว ไม่มีใคร 

มีตัวเราคนเดียว  

 

แม้แต่วันนี้เราจะมาสวดมนต์ เพื่อถวายแด่หลวงปู่

เหรยีญ วรลาโภ กต็าม เราสวดมนต ์หเูราอยูใ่กลป้าก 

เราต้องได้ยินก่อนคนอื่นเขา ฉะนั้น เวลาสวดมนต์ 

เราต้องสวดให้ไพเราะหู ไม่ใช่ไพเราะปากนะ เพราะ

ปากจึงมีเสียง สวดให้ไพเราะหู คือหูเรา หูเรามันอยู่

ใกล้ปากเราไง ต้องสวดให้ไพเราะ ไม่ใช่สวดตะเบ็ง 

ไอ้นั่นก็ตะเบ็ง ไอ้นี่กูก็ตะเบ็ง ตะเบ็งออกไป มันเลย

กลายเป็นว่า ไม่เป็นสมาธิ เพราะการสวดมนต์เป็น

สมาธิอันนึง ถ้าเราไม่ตั้งใจสวด มันจะเพี้ยนเลยนะ 

มันจะสวดไม่ถูกเลย ที่สวดไม่ถูก ก็เพราะว่าจิตของ

เรามันเคลื่อนออกจากบทสวด ถ้าเคลื่อนออกจาก
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บทสวด ไมเ่ปน็สมาธใินบทสวด สวดไปแลว้ไมไ่ดผ้ล 
จะบอกไม่ได้ผลก็ไม่ เชิง มันก็ได้ผลเหมือนกัน   
ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ถ้าจิตของเราอยู่ในบทสวด
ตลอดเลยนะ ไม่เคลื่อนออกไป นั่นล่ะมันจะเป็น
สมาธิในการสวดมนต์ และมันจะไปช่วยในการนั่ง
สมาธิ การสวดมนต์จะช่วยให้จิตรวมเป็นสมาธิ  
ขั้นนึง พอเรานั่งสมาธิจิตจะรวมอีกขั้นนึง  
 
คราวนี้ถ้าแยกไปอย่างหยาบอีก จิตที่รวมเป็นสมาธิ
อย่างหยาบคือ ขั้นทาน ทานคือการให้ การทำบุญ
ทำทานต่างๆ นานาทั้งหมด เป็นสมาธิขั้นหนึ่ง 
เรียกว่า สมาธิขั้นทาน ถ้าไม่มีสมาธิขั้นทาน   
เราให้ทานไม่ได้ สมาธิแปลว่าตั้งมั่น เราอยากให้ 
เราตั้งใจให้ เราเต็มใจให้ เราพอใจให้ เราดีใจให้   

เราให้แล้วเรามีความสุขใจ  
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ตอ่ไปเปน็สมาธขิัน้ศลี เรยีกวา่มคีวามตัง้มัน่อยูใ่นศลี 

คือ มีแต่ความคลั่งไคล้พอใจแต่ในศีล เรียกว่า   

ลูบคลำ ฉะนั้น คนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบัน ยัง  

สีลัพพตปรามาสหมด จะให้ระวังสีลัพพตปรามาส

อยา่งไร กไ็มส่ามารถระวงัได ้ เพราะสลีพัพตปรามาส

นั่นอยู่ในขั้นของปุถุชนธรรมดา ไม่อยู่ในขั้นของ

พระโสดาบัน ถ้าพระโสดาบันแล้วจะไม่มีสีลัพพต

ปรามาส ฉะนั้น เรายังมีลูบคลำอยู่ เราปฏิบัติก็ยัง

นกึในใจ “กมูัน่ใจวา่กมูศีลีหา้ครบ กมูัน่ใจวา่กบูรสิทุธิ ์

กูมั่นใจเพราะศีลของกูบริสุทธิ์ กูมั่นใจว่าของกู  

บรสิทุธิม์ากกวา่คนอืน่” เนีย่...สลีพัพตปรามาสหมด 

อาการเหล่านี้เป็นอาการลูบคลำศีล แต่มันเป็นของ

ประเสริฐกว่าทาน  
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ต่อไปขึ้นไปเป็นสมาธิขั้นภาวนา ก็คือ เรามีจิตที่มี

ความตั้งมั่นอยู่กับบทภาวนาอันใดอันหนึ่ง ก็ตั้งมั่น

อยูใ่นบทภาวนานัน้ จะดลูมเรากด็ลูมไป จะพจิารณา

กายก็พิจารณากายไป จิตของเรารวมอยู่ในสถานที่

ที่เราต้องการให้มันรวม เช่น ให้มันรวมอยู่กับพุทโธ 

ให้มันรวมอยู่กับลมหายใจ ให้มันรวมอยู่กับการ

พิจารณากาย มันก็รวมอยู่อย่างนั้น  

 

เนี่ย...เป็นขั้นไป  

 

สมาธิขั้นปัญญา คือ สมาธิในขั้นของการค้นคว้า 

ในการสืบเสาะหาความเป็นจริงที่เป็นจริง ไม่ใช่

ความเป็นจริงที่ไม่ใช่ความจริง แต่ความจริงที่เป็น

ความจริง ในสังขารร่างกายของเรา ในจิตใจของเรา 
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การค้นหาแบบนี้ต้องค้นหาตามหลักไตรลักษณ์ คือ 

อนิจจัง ความไม่เที่ยง, ทุกขัง ไม่เป็นสุข มีแต่ความ

ทุกข์, อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตน 

ความไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีผู้ ไม่มีนาม ไม่มีสัตว์ 

ไม่มีอะไรทั้งนั้น 

 

ต้องพิจารณาสงเคราะห์ลงไปในเหตุ 
ทิ้งเหตุไม่ได้ ถ้าทิ้งเหตุทุกอย่างจบ ไม่ใช่ศาสนา 

ไม่ใช่ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ถ้าเราหาเหตุไม่เจอ ไปสาวหาผล สาวผลก็เจอเหตุ 

สาวเหตุก็เจอผล สาวปลายเจอโคน สาวโคนเจอ

ปลาย มันต้องสาวกันอย่างนี้ ต้องจับจุดให้เป็น   

ต้องหาที่เหตุว่า สัตว์โลกทั้งหลาย
หลงใหลใฝฝ่นักนัเพราะอะไร หญงิตดิชาย 
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ชายติดหญิง หลงใหลกันที่อะไร หลงใหลกันที่หนัง 

หนังที่หุ้มห่อมันปิดบังความเป็นจริงในร่างกายของ

เราที่มีแต่สิ่งเน่าสิ่งเหม็น มีแต่สิ่งโสโครกโสมมกัน

เต็มไปหมด ทั้งเลือด ทั้งเหงื่อไคล ทั้งอะไรต่างๆ 

อจุจาระ ปสัสาวะ ในรา่งกายของเรา เตม็ไปหมดเลย  

 

แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยคิด คนไม่ได้คำนึง   

ผิวเต่ง ใส เนียน ขาว สวย หมด ทุกอย่างใช้ได้   

ผา่น นีเ่รยีกวา่ ความหลง ความหลงไปโดยทีไ่มรู่จ้รงิ 

ตามความเป็นจริง สังขารร่างกายของคนมีสภาพ  

เป็นของน่ารังเกียจ เป็นของไม่สะอาด เป็นของ  

น่าอาดูร บุคคลใดเห็นตามความเป็น
จริงแล้ว บุคคลนั้นย่อมเบื่อหน่าย 
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ย่อมคลายออกจากความยินดีรักใคร่ในร่างกายของ

ตวัเองดว้ย เพราะไมย่นิดรีกัใครใ่นรา่งกายของคนอืน่  

 

เหตุที่ไม่ยินดีรักใคร่ในร่างกายของคนอื่น เพราะมา

กำหนดรู้ตามความเป็นจริงว่า ร่างกายนี้เป็นของ  

ไม่สะอาด เมื่อไม่อาบน้ำก็มีกลิ่นเหงื่อกลิ่นไคลออก 

และมีทวารไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเนืองๆ เช่น 

ทวารปากมีของไหลเข้าไหลออก ทวารตามีของไหล

ออกคือขี้ตา ทวารหูมีของไหลออกคือขี้หู ทวาร

จมูกมีของไหลออก คือ ขี้จมูก ขี้มูก ผิวหนังต่างๆ 

ที่มีรูขุมขนมีทางไหลออกคือ เหงื่อ มีทางไหลออก 

คือทางไหลออก ทางปัสสาวะ อุจจาระ เนี่ย...ไหล

เข้าไหลออกอยู่อย่างนี้ เป็นของสกปรก อาดูร ไม่มี
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ใครเก็บสะสมอุจจาระ ไม่มีใครเก็บสะสมปัสสาวะ 

ไม่มีใครเก็บสะสมขี้ตา ไม่มีใครเก็บสะสมขี้มูก ไม่มี

ใครเก็บสะสมขี้หู ไม่มีใครเก็บสะสมขี้ไคล ไม่มีใคร

เกบ็สะสมขีห้วั มแีตท่ิง้ ทิง้ ทิง้...ทิง้หมดเลย ยาสระผม

ที่มันดีเพราะมันทำให้เราหอม กลิ่นมันหอมขึ้น   

ถึงเรียกว่ายาสระผมที่มันดี ยาสระผมที่มันชำระ

ความสกปรกได้ จึงเรียกว่ายาสระผมที่ดี ถามจริงๆ 

เถอะมันดีจริงไหม ถ้ามันดีจริงสระเที่ยวเดียวซิ 

แล้วไม่ต้องสระกันอีก มันก็ไม่ได้จริงน่ะแหละ 

เพราะอะไร เพราะร่างกายของเรามันไม่ดี มันไม่ดี

อย่างเดียว ทุกอย่างมันจบหมดเลย ดูสิแชมพูมันใส่

ในขวดเป็นไง ใช้หมดแล้วใส่ขวดยังหอมไหม ขวด

ยังหอมอยู่นะ จริงมั้ย ทิ้งไว้เป็นเดือนก็ยังหอมอยู่ 

ทิ้งไว้ปีนึงก็ยังหอมอยู่นะ ทิ้งไว้หลายปีก็ยังหอมอยู่ 
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แต่ทำไมพอมันใส่มาในหัวเรา ใส่แล้วมันไม่หอม  

อมตะอย่างนั้นล่ะ แสดงว่าของภายในมันไม่ดี ของ

ภายในที่มันหลั่งไหลออกมามันเป็นของไม่ดี อย่างนี้

เรยีกวา่ สมาธขิัน้ปญัญา เปน็ขัน้  ๆไป ตามขัน้ตามภมู ิ

ดังแสดงมา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้. 

 

จบมันง่ายๆ นี่แหละ โอ้...วันนี้นะ ของดีนะ วันนี้

แสดงธรรมก็ของดีนะ นานๆ จะได้ฟังแบบนี้ ไม่ง่าย 

เรียกว่าวันนี้ได้รับบารมีหลวงปู่เหรียญ ธรรมมันขึ้น

ใกล้กันมาก บารมีธรรมท่านสูงมาก ธรรมขึ้นเลย 

ต่อไปต้องหาอรหันตธาตุมาวางไว้ ทำไมรู้มั้ย   

ถ้าไม่มีอะไรมากระทบใจ ไม่มีอะไรมากระทบจิต   

ธรรมไม่ขึ้น เทศน์อะไรก็ไม่ออก แต่ตอนนี้...พึ่บๆๆ 

เพราะอะไร พระธาตุหลวงปู่เหรียญสำคัญมากนะ 
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เนี่ย...ละเอียดมากนะ นี่ถ้าพวกเธอละเอียด จิตใจ

ของพวกเธอละเอียด มีพุทโธๆ อยู่นะ เธอจะสัมผัส

ได้เลยว่ามีไอแห่งความเย็น ไอแห่งอมตะ ไอแห่ง

พระธรรมไหลเข้าใจเธอหมดเลย เธอพุทโธ พุทโธ   

พุทโธ...เท่าไหร่นะ ไหลเข้า...ไหลเข้า มีแต่ความดี

ไหลเข้า ความดีของหลวงปู่ ความอัศจรรย์ของ

หลวงปู่ ธรรมของหลวงปู่จะไหลเข้าตัวเธอ แล้วเธอ

ก็จะเกิดธรรมขึ้นมา เธอจะเห็นความจริงของ  

ตัวเธอเอง เห็นความจริงในจิตใจของเธอเองนะ 

เหมือนหลวงพ่อแสดงธรรมมาทั้งหมด เป็นไง?...  

เข้าใจมั๊ย มันเหนื่อย...มันเหนื่อย นะ. 



“ รู้ทันตามความคิดนึก  

รู้ทันอารมณ์ที่จะมากระทบจิต 

และรู้ว่าเหตุของอารมณ์นั้น 

เกิดจากอะไร 

อย่างนี้เรียกว่า...ตามดูรู้จิต ”  
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หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน 
(นามเดิมพิพัฒน์ ทัพประเสริฐ) 

เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒   
ณ สถานีอนามัยสามพราน ตำบลท่าสละ  

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
เป็นบุตรของนายสุภกิจ ทัพประเสริฐ 

และนางลำพัน สงวนทรัพย์ 

  

ประวัติ
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อุปสมบท  

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  

ที่วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

มีฉายาว่า “พระพิพัฒน์วชิรมโน”  

โดยมีพระครู สิริชยาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

 

พ.ศ.๒๕๓๙   

วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

ท่านสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้านตั้งแต่บวช  

ได้เพียงแค่ ๓ วัน เนื่องจากสมัยท่านเป็นฆารวาส 

ท่านศึกษาพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนแล้ว 
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พ.ศ.๒๕๔๐
วัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่านศึกษาธรรมวินัย พร้อมทั้งสอนกัมมัฎฐาน 

ท่านศึกษาการเทศน์จากพระครูไพโรจน์ ธนารักษ ์

และได้เดินทางไปธุดงค์ตามที่ต่างๆ  

 

พ.ศ.๒๕๔๑   

วัดโบสถ์ อำเภอบ้านแพรก จังหวัพระนครศรีอยุธยา 

ท่านศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น  

และแสดงธรรมแก่ผู้มาศึกษาธรรม  

ใหป้ฏิบัติกัมมัฎฐานอยู่โดยตลอด 
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พ.ศ.๒๕๔๑  

วัดดงกลางมัชฌิมา จังหวัดตาก 

ท่านสร้างโบสถ์จตุรมุข จำนวน ๑ หลัง 

 

พ.ศ.๒๕๔๓   

วัดอ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด   

จังหวัดสระบุรี 

ท่านปักกลดตรงบริเวณป่าช้าของวัด  

และค่อยๆ เริ่มก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา  

เพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรมเทศนา 

ท่านสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้านทุกวันศุกร์ 

มีประชาชนจำนวนมากมาเรียนกัมมัฏฐานจากท่าน  

และทกุๆ อาทติย ์ทา่นตอ้งเดนิทางไปสอนกมัมฏัฐาน 

ที่กรุงเทพฯ ไม่เคยขาด ยกเว้นในช่วงธุดงค์  
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ท่านปฏิบัติไม่เคยเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย 

แม้เจ็บป่วยก็ไม่เว้น ท่านบอกว่า  

“กัมมัฏฐานและคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์  

คือหัวใจของท่าน ไม่ต้องกลัวเหนื่อย เดี๋ยวตาย  

ก็หายเหนื่อยแล้ว จะทำให้ถึงที่สุด” 

การพัฒนาที่วัดอ้อมแก้ว มีดังนี้  

๑. หอกัมมัฏฐานวชิรอาสน์อีนทขีณ ทรงแปดเหลี่ยม  

๒. ห้องสำหรับฟังธรรม และที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติ 

๓. ได้ดำเนินการปลูกป่าในเนื้อที่จำนวน ๓ ไร่ 

๔. สร้างกุฏิกลางทุ่ง 

๕. สร้างห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง 

๖. เทถนน ปรับพื้นใหม่ 

๗.  สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 

๘.  โดมแปดเหลี่ยมกลางทุ่ง (ยังไม่แล้วเสร็จ) 

๙. กำลังจะบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ 
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พ.ศ.๒๕๔๙
เข้าศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เจี๊ยะ จุณฺโท 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

และหลวงปู่ทา จารุธัมโม ที่วัดถ้ำซับมืด  

ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

พ.ศ.๒๕๕๑  

ซื้อที่ดินปลูกป่า จำนวน ๑๗ ไร ่

สร้างสำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี  

(วัดป่ากล้วยไม้ดิน) ณ บ้านหนองฟักทอง  

ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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พ.ศ.๒๕๕๒  

ซื้อต้นไม้ปลูกป่า แล้วเสร็จเมื่อ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๒ 

สร้างสิ่งก่อสร้าง (ชั่วคราว) เช่น กุฏิ ศาลา ห้องน้ำ ฯลฯ 

ซื้อที่ดินปลูกป่า จำนวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา 

รวมเป็น ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา 
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งานเผยแพร่ธรรมคำสอน
การสอนปฏิบัติกัมมัฏฐานปี๒๕๕๓

๏ ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

 ณ ศูนย์พัฒนาม่วงน้อย ซีเมนต์ไทยท่าหลวง (SCG)  

๏  ทุกวันศุกร์  เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.  

 ณ วัดอ้อมแก้ว ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด   

 จังหวัดสระบุรี 

๏  ทุกวันเสาร์ที่ ๑ ของเดือน   

 เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 

 สอนทีค่ณะคุณบุญชู เหมือนสังข์ดี  

 เลขที่ ๔๐/๑๘๓ ตำบลสอนดอกไม้ อำเภอเสาไห้   

 จังหวัดสระบุรี 
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๏ ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน   

 เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 

 สอนที่คณะครูโรงเรียนดอนพุด อำเภอดอนพุด   

 จังหวัดสระบุรี 

๏  มีการเก็บกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติทุกเดือน  

 ที่สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี 

 บ้านหนองฟักทอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 

 จังหวัดนครราชสีมา 
 (สามารถขอทราบตารางเวลาการปฏิบัติกัมมัฏฐานได้ที ่

 คุณสายพิณ โทร. ๐๘-๙๙๐๐-๗๓๙๙ 

 หรือ www.kubajaophet.com) 

๏  พาคณะศิษย์ออกธุดงค์ตามสถานที่ต่างๆ  

 ๒ ครั้งต่อปี 
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๏  ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน 

 เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. 

 ณ ศูนย์พัฒนาม่วงน้อย ซีเมนต์ไทยท่าหลวง (SCG) 

 ร่วมทำพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ  

 อัญเชิญพระอรหันตธาตุสายหลวงปู่มั่น 

 ของชมรมรักพระธาตุแห่งประเทศไทย   

 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดอ้อมแก้ว  

 จังหวัดสระบุรี เป็นการชั่วคราว  

 และจะนำไปประดิษฐานที่ 

 สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี  

 เป็นลำดับต่อไป 

 

 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสายพิณ  
 โทร. ๐๘-๙๙๐๐-๗๓๙๙) 

 

  




