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แตกอนวัดโยธานิมิต หนองขอนกวาง กรมทหารอุดรนี่ก ็ ทานพระครูทานเดิน
จงกรมอยูเปนประจํา ทานพระครูปลัดอะไร สมณศักดิ์ทานเราจําไมได แตทานก็เปนพระ
ครูไปจนกระท่ังทานมรณภาพนะ ดูเหมือนไมไดเปนเจาคุณ ทานเดินจงกรมนะ ตอนเชา
ทานออกแตเชา ตี ๔ ทานออกแลวนะ ออกไปเดินจงกรมหนาโบสถ ทานนอนอยูหลังพระ
ประธานในโบสถ ทานมีเตียงนอนขางหลังพระประธาน ไอเราเปนนาคฝกหัดบวช ยังไมได
บวช นอนอยูทางหนาโบสถ แตอยูในโบสถน่ันแหละ ทานก็ปฏิบัติตามวินัยโดยถูกตอง คือ
พระกับฆราวาสนอนรวมกัน อยูในกุฏิหลังเดียวกัน ที่มุงที่บังอันเดียวกัน ไดเพียง ๓ คืน 
เลยนั้นไมได ปรับอาบัติ 

ทีนี้เพื่อแกพระวินัยขอนี้อีกก็คือวา พอถึงคืนที่ ๓ น้ัน ทานออกไปเสีย เชนไปเดิน
จงกรมขางนอก ไปสวางอยูขางนอกเสีย ไมไดสวางดวยกันกับฆราวาสท่ีนอนรวมกัน  นั่นก็
เรียกวา ไมเปนอาบัติ นอนได ๒ คืน คืนที่ ๓ ทานลุกแตเชา ไมใหสวางไปดวยกัน ลุกออก
ไปเดินจงกรมเสีย วันหลังก็ตั้งไดอีก ๑ คืน ๒ คืนไปอีก พอถึงนั้นก็หลีกอยางนั้น นอนได
ตลอดไปตามพระวินัย นี่ทานก็ทําอยางนั้น เราก็สังเกตทานอยู ทานเดินจงกรมแตเชา ตั้ง
แตตี ๔ พอสวางแลวทานก็เขามาในโบสถ ไหวพระกอนไปบิณฑบาต  

วัดโยธานิมิตนี้กอนบิณฑบาตไหวพระเสียกอน พอสวางแลวก็ไหวพระ ไหวพระ
เสร็จเรียบรอยแลวก็ถึงเวลาออกบิณฑบาต อยางน้ีเปนประจํา แตทุกวันจะเปลี่ยนแปลงยัง
ไงเราไมทราบ แตสมัยท่ีเราอยูเปนอยางน้ัน ทานเดินจงกรมเปนประจําตอนเชา กลางคืน
ถาวันไหน ทานไมเหน็ดเหน่ือยมาก มีเวลาทานก็ออกเดินเหมือนกัน ไมใชจะรอเดินแต
ตอนเชาอยางเดียว กลางคืนทานก็เดิน แตไมเหมือนตอนเชา รูสึกจะแทบทุกเชานะ เพราะ
ฉะน้ันเร่ืองหักราตรี หักเวลาน้ีจึงไมมีปญหาสําหรับทาน ทานออกกอน ไปสวางอยูขางนอก
น้ีเสีย ไมถึง ๓ คืนอะไรเลย 

น่ีแหละท่ีเราเวลาบวชแลวเราก็สนใจ เราเปนนาคเราก็สังเกตตลอดทานเดินจงกรม
ยังไง ๆ เราเปนฆราวาสก็มีผูสอนอยู ก็ทานน่ีแหละ ทานไปบานตาด เปนวัดอยูที่นั่น เวลา
ทานไปทานสอนเร่ืองภาวนา เราก็พอจําไดบาง ทีน้ีเวลามาเปนนาคจะบวชน้ันก็คอยสังเกต
ดูทานตลอดเวลา พอบวชแลว เราก็เดินจงกรมเหมือนกัน ภาวนาเหมือนกัน เวลาเขาไปหา
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ทานไปศึกษาไตถามกับทานเรื่องภาวนา จะใหภาวนายังไงกระผมอยากภาวนา อยากเดิน
จงกรม จะเอาคําไหนเปนคําภาวนา ทานวาอยางง้ันนะ ทานก็บอกวา เออ เอาพุทโธนะ เรา
ก็เอาพุทโธ แนะ ทานวาอยางง้ี  

เราก็จับเอาพุทโธ ติดตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งมาถึงปจจุบัน นิสัยเราเลยติดกับพุทโธ 
พอพูดพุทโธนี้โลงในหัวใจ อยางอื่นถึงจะเปนภาษาธรรมดวยกันก็ตาม แตก็เขากับจริต
นิสัยของรายใดที่จะชอบธรรมบทใด จึงตองนําธรรมบทน้ันมาบริกรรมใหเหมาะกับจริต
นิสัยของตัวเองแลวมันก็โลงไปเลย เราถึงไดมาภาวนา ทานสอนอยางงั้น จําไดนะ ใหเอา
พุทโธนะ เราก็เอาพุทโธแหละ เราก็เลยภาวนาพุทโธเร่ือย 

ทานพระครูทานมีเดินจงกรม ภาวนาตลอด สวดมนตเกง สวนมากพระปริยัติไม
คอยเห็นเดินจงกรมกันนะ ไมเห็น เราเรียนหนังสืออยู เพราะเรามันไปทุกแหงทุกหน การ
ศึกษาเลาเรียนก็กวางขวาง ไปทุกแหงทุกหน ไมคอยเห็นพระปริยัติเดินจงกรมนะ เพราะ
ฉะน้ันเวลาเรามีความสนใจทางจิตตภาวนา เราจึงตองทําแบบลับ ๆ เอา ก็ไปโดนเสียกอน
น้ันแหละ เหตุที่จะมาใชปญญาใหมนะ ก็ทําตามนิสัยของตน เวลาหยุดเรียนหนังสือแลวน้ี 
ลงเดินจงกรมตอนเงียบ ๆ อยางอยูวัดโยธาฯ น้ี พอหยุดเรียนหนังสือก็ลงเดินจงกรม ใช
เวลาภาวนา ๑ ชั่วโมง ทั้งเดินจงกรม ทั้งนั่งสมาธิ รวมไมใหตํ่ากวา ๑ ชั่วโมง เปนอยางน้ัน
เปนประจํา  

ทีน้ีเวลาไปเรียนหนังสือในท่ีตาง ๆ อยากเดินจงกรมก็ไปเดินซิ ก็ไปเจอพวกลิงคาง
อยางเดียวกันน่ันแหละ พอเงียบ ๆ เราก็ไปเดินจงกรมของเรา เพื่อนฝูงพวกลิงดวยกันมา
เห็น “นี่เดินอะไร” ไอเราก็เซอซาตอนนั้นยังไมรู ยังไมถูกหมัด มันไมไดระวัง เราก็บอกวา 
“เดินจงกรม” เราก็วาง้ันแหละ  “โฮ จะไปสวรรค นิพพาน เด๋ียวน้ีเหรอ”  ไปแลวนะ มัน
เปนอยางนั้นนะพวกลิง จะไปปรับโทษปรับกรรมอะไรกับมันไมได มันแขนซายแขนขวา
เหมือนตอยกันนี่ ไมทราบใครเจ็บใครไมเจ็บเพราะแขนซายแขนขวา จะไปถือสีถือสายังไง 
โฮ “จะไปสวรรคนิพพานเด๋ียวน้ีเหรอ รอกันเสียกอนนะ ใหเรียนจบเสียกอน คอยไปดวย
กัน” กูตายแลว เสียทาแลว  

คราวหลังแกใหม ทีน้ีแกนะ ดู ดึก ๆ น่ันแหละเราถึงจะลงเดิน กลางวันไมเดิน 
เพราะเรียนหนังสือ พอดึก ๆ เงียบหมดแลว ก็ดอมลงไปเดิน เวลามีใคร พวกเพื่อนพวก
ฝูงเดินผานมา “ทําอะไรวะ”  “ออ เปล่ียนบรรยากาศละซิ” แกแลวนะน่ันนะ “มันเหน็ด
เหน่ือย น่ังเรียนหนังสือนานก็เดินเปล่ียนบรรยากาศ” ทีนี้ก็ไมมีใครวา เราแกถูกน่ีนะ 
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เปล่ียนบรรยากาศบางซี จากนั้นมาก็ตองหาวิธีอยางนี้ เราไมเคยพูดใหใครฟงเลยนะ วาเรา
สนใจภาวนา และเราเดินจงกรม ตั้งแตเรียนจนกระทั่งออกปฏิบัต ิหากทําอยูเปนประจํา 

เพราะเมื่อมันยังไมเขาแกปกันแลวจะพูดไดยังไงใชไหม ก็จะชวนไปสวรรค 
นิพพานเด๋ียวน้ัน เราไมไดภาวนาเขาก็จะชวนไปเด๋ียวน้ัน ใหเรียนจบเสียกอนไปดวยกัน นา
โมโหนะ อยากวาอะไรมันก็ไมไดเรื่อง นี่ซิมันถึงไดมาพลิกใหม เรียนหนังสืออยูก็ทําอยาง
น้ันแหละ ไมเคยละ หากไมเคยพูดใหใครฟง ภาวนาไมพูดเลย เดินจงกรมไมเคยพูดเลย 
เหมือนไมเคยปฏิบัติ เพราะไมเขาแกปกันจะพูดหาอะไร อันใดที่เขาแกปคือการศึกษาเลา
เรียนก็พูดกันไปตามนั้นเสีย สวนทางดานปฏิบัติไมพูดเลยแหละ ปดอยางมิดตัวเลย ไมมี
ใครรูนะวาเราภาวนา จิตของเราเปนยังไงๆ ไมมีใครรู เพราะไมพูดใหฟง 

ตอนออกปฏิบัติละที่นี่ ถึงไดทําอยางเปดเผย เพราะพระทานก็ทําของทานอยูแลว 
เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา ถือเปนงานประจําตัวสําหรับพระกรรมฐานเรา ไปที่ไหนทานก็
ทําอยางนั้น มันก็ออกหนาออกตาเปนงานธรรมดา ๆ ได ไมมีอะไรที่จะระมัดระวัง เวลา
ออกกรรมฐานแลวถึงไดออกอยางเปดเผยเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง ต้ังแตเรียนหนังสือน้ี
เก็บอยางงั้น ไมใหใครทราบเลย เราเคยพูดแลวใหบรรดาพ่ีนองท้ังหลายฟง จิตของเราได
ความอัศจรรยถึง ๓ หน จิตรวม ในเวลาเรียนหนังสืออยู ๗ ป เราภาวนาไมหยุด แตมัน
รวมไดเพียง ๓ หนเทาน้ัน ไมเลย ๓ หน จึงจําไดทุกหนเลย  

โฮ เวลามันรวมมันอัศจรรยจริงๆ นะ แหม จิตใจมันวาวุนขุนมัวอยูกับอะไร มัน
เปนนิสัยของมัน คิดอะไร ๆ แลวเวลาเราภาวนา ภาวนาก็เอาพุทโธท่ีทานพระครูสอนน่ัน
แหละ น่ังภาวนาพุทโธ ๆ น่ีเอาเฉพาะวันเปนนะ ท่ีมันไมเปนก่ีวันก็ไมสนใจกับหัวมันแหละ 
เอาวันท่ีมันเปน ก็นั่งธรรมดา ภาวนาพุทโธ ๆ ๆ ตั้งสติไวดีกับพุทโธ ๆ บทเวลามันจะเปน
มีแปลก ๆ อยูนะ พอกําหนดพุทโธ ๆ สติตั้งไวกับคําบริกรรมพุทโธ ๆ ถี่ยิบ ไมใหมันคิด
ออกนอกลูนอกทางอะไร ใหสติควบคุมคําบริกรรมไว ทีน้ีเวลาเราพุทโธ ๆ ถี่ยิบเขาไป มัน
มีลักษณะ 

คือจิตใจของเราที่มันคิดอยูกวางขวางตามนิสัยของมันนั่นนะ เทียบกับเหมือนเรา
ตากแหไว ทีนี้พอเราพุทโธ ๆ ถี่ยิบเขาไป มันเหมือนกับดึงจอมแหเขามา ทางนูนก็หดเขา
มา รอบตัวของแหมันหดเขามา ๆ รอบกระแสของจิตมันก็หดเขามาพรอมๆ กัน มันเกิด
ความสนใจเขาเปนแปลก ๆ แลวก็ขยับเร่ือยละซิ สติถี่ยิบ ๆ หดเขามา ๆ เขามาถึงตัวนี่ซิ 
พอเขามาถึงตัว กึ๊กเทานั้น ขาดไปหมดเลย ไมมีอะไรเหลือเลยโลกธาตุ เราก็พ่ึงเปนหน
เดียว มันถึงไดตื่นเตนเอานักหนา ต่ืนเตนนะ ความตื่นเตนมันกวนเราใหจิตถอนออกมา
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เสีย เพราะมันไมเคยเห็นเคยเปน มันรวมก๊ึกเขามาน้ี เหมือนแมนํ้ามหาสมุทรน้ัน มันมี
เกาะเดียวท่ีเราอยูน้ัน ดอนเดียวน้ัน นอกน้ันมันเว้ิงวางไปหมดเลย ที่อยูที่นี ่โอย ต่ืนเตนนะ 
พูดไมถูก กับความอัศจรรย โอโฮ ทําไมเปนอยางนี้ ๆ ก็เราไมเคยเปน ตั้งแตเกิดมามันพึ่ง
เปนวันน้ัน โอโฮ ทําไมเปนอยางนี้ ๆ 

จิตสงบแนวลงไปน้ีมันขาดหมดเลย มันไมเหมือนสมาธิธรรมดา มันเปนสมาธิอะไร
ก็ไมรู หลังจากน้ันมาแลวเราปฏิบัติเร่ืองสมาธิภาวนา แตมันไมเปนอยางน้ันนะ มันเหมือน
กับวาเปนเคร่ืองบันดลบันดาลใหเราต่ืนเตนอยางฝงใจก็ไดนะ จากน้ันมาขยับใหญเลย วัน
น้ันท้ังวันนะ จิตมันอยูกับผลของการภาวนาท่ีเปนในคืนน้ัน แตผานมาแลว สวนจิตน้ีมัน
เปนอารมณมันไมผานนะ มันยินดีปลื้มปติอยูนั้น วันน้ีจะเอาใหญ วันหลังก็เอาใหญ เอา
ใหญเทาไรมันก็ไมไดเรื่องๆ ทําเทาไรก็ไมไดเรื่อง  

ทีนี้ก็คอยทอดธุระ โอย ชางหัวมันเถอะ ทําไปธรรมดา คือตอนนั้นจิตของเรา พุทโธ
น้ีจริง แตมันมีอันหนึ่งที่ไปหมายในสิ่งที่เกิดมาแลว ผานมาแลว มันไปเปนอารมณอยูขาง
นอก มันก็ไมเขาละซ ี เปนอารมณอดีต ไปยึดอารมณอดีตเสีย มันไมเปนปจจุบัน มันก็ไม
เขา ทําไป ๆ มันก็ไมได พอไมไดทีนี้ก็ทอดธุระ ไมไดชางหัวมันเถอะ แตการภาวนา ภาวนา
ไป ไมจดจอกับผลที่เคยไดอยางนั้นอยางนี้นะ ปลอยไปเลย ทําไปธรรมดา ๆ เอาอีกแลว 
เปนข้ึนมาอีกแลวแบบเกา อัศจรรยเกินคาด วันหลังก็เปนบาเขาไปอีกแหละ มันก็ไมได
เร่ืองเหมือนเกาน้ันแหละ เปนอยางง้ันนะ เปนสองครั้งแลว นาน ๆ เปน 

จนกระทั่งเราจืดไปหมดแลวเรื่องสัญญาอารมณอันเกา เหมือนหน่ึงวาไมมีเหลือเลย 
มีเหลือแตปจจุบัน ประหน่ึงวาหาใหม ไมสนใจ เหมือนไมเคยรูเคยเห็น เอาอีก ลงผึงอีก 
โอโฮ อัศจรรยอีกละ โห ธรรมเลิศเลอ จิตของเราทําไมจึงเปนอยางงี้ แตเกิดมาไมเคยเห็น
ความเลิศเลอ ความอัศจรรยของจิต ทําไมเปนอยางนี้ คือมันขาดหมดเลยในแดนสมมุติทั้ง
หมด ประหน่ึงวาเปนอรหันตนอย ๆ ขึ้นมาองคหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เจาของก็ไมไดสําคัญนะวา
เปนอรหันต แตมันตื่นเตนกับที่มันแสดงอะไร เอาอีก คร้ังท่ีสาม น่ีก็หลายป เปนป ๆ 
แหละมันถึงเปนใหทีหน่ึง เปนอีก เปนก็อัศจรรยแบบเดียวกัน  

น่ีแหละท่ีเราไมเคยรูเคยเห็น มันเปนกับใครก็ตามเถอะนะ ไมตองบอก สัญญา
อารมณของจิต มันจะผูกพันท้ังวันนะ ทํางานทําการอะไร จิตมันจะผูกพันอยูกับอารมณ
ที่เคยไดมาแลว เราเรียนหนังสือน้ีมันก็ไปผูกพันน้ัน เชนใครทํางานการอะไรก็ตามมัน
จะไปผูกพันอยูตรงนั้น แตมันหมายมั่นปนมือเอาไวนะวา ทําไมไดชางมันเถอะ เวลาออกน้ี
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จะเอาใหได เปนอื่นไปไมได มันม่ันใจไวเลย เพราะฉะน้ันเวลาออกมันถึงเอาใหญเลยจริงๆ 
มันก็ไมพนนะละ จิตที่มันเปนอยางงั้น  

ทีนี้มันยิ่งละเอียดเขาไป แปลกประหลาดเขาไป เมื่อทําเขาไปเทาไร ๆ พูดไมถูกนะ 
เปนในหัวใจน้ี เปนไดอยางชัดเจน ไมสงสัยอะไรเลยแหละ แตที่จะพูดใหใครฟง มันพูดไม
ถูก อันนี้แหละเปนเครื่องดูดดื่มจิตใจใหมีแกใจที่จะบําเพ็ญหนักเขา ๆ อันน้ีแหละเปนเช้ือ
สําคัญ โห มันทําใหเกิดความเช่ือความเล่ือมใสในอรรถในธรรมท้ังหลายจากท่ีเรารูเราเห็น
เพียงขณะเดียวเทาน้ันแหละ แลวไมลืมเสียดวยนะ ถึงไมเปนอีกก็ไมลืม ความเช่ือแนวาจิต
เปนอยางงั้น มันเช่ือแน ฝงลึกมาก เวลาออกถึงไดเอากันใหญ 

ออกปฏิบัติจริง ๆ เราไมเหมือนใคร นิสัยเรามันเปนคนนิสัยอยางน้ี มันจริงจังทุก
อยาง ถาลงวาเอาอะไรแลวเปนขาดไปเลย เปนอยางน้ัน เหลาะแหละไมเปน ถาลงไดจริง
แลวเหลาะแหละไมเปน นอกจากต้ังใจเหลาะแหละ เชนพูดเลนอยางนี้จริงไมม ี เวลาเลนมี
แตเลน เหลาะแหละ ๆ ไปเรื่อย หาความจริงไมมี พลิกปบทีนี้จริงแลว ทีนี้ความเลนไมมี
เลย แนะเปนอยางน้ัน พลิกยังไงมันก็ได ทีนี้เวลาออกปฏิบัติมันก็เปนละซ ิหนักตลอดเวลา 
ทั้งวันทั้งคืนไมเคยละ ก็เวลาเรียนหนังสือก็เรียนท้ังวันท้ังคืน ทีนี้เวลาจะออกปฏิบัติแก
กิเลสก็ตองแกทั้งวันทั้งคืน เพราะตองการความพนทุกขโดยถายเดียวเทานั้น  

มันจึงหนักมากนะ จิตใจหมุนอยูในความพนทุกข หมุนอยูในความจะใหเปนพระ
อรหันต วาง้ันเลยนะ มันหมุนอยูน้ันนะ ไมไปไหน หมุนอยูนั้น รุนแรงมากทีเดียว เพราะ
ฉะนั้นมันถึงลากความทุกขความลําบากของเราไปตาม ๆ กัน โดยไมไดคิดวามันทุกขยาก
ลําบากเลย เหมือนนักมวยเขาตอยกัน เวลาตอยกันน้ีซัดกันเต็มเหน่ียวเลย ใครเปนใคร
ตายไมสนใจกัน อันน้ีเวลามันฟดกับกิเลสก็แบบเดียวกัน มันไมพนนะ น่ีละความสัตย
ความจริงท่ีเราทํา ธรรมะใหประโยชนแกเราอยางน้ี  

กิเลสมันรุนแรง จะทําคุณงามความดีจะภาวนาน้ี มันทําใหยอหยอนออนกําลัง ถา
ตั้งใจตั้งสติสตังกิเลสมันลากไปเสียๆ เราก็ออนตอมันๆ สุดทายกําลังของเราไมมีแลวก็ขี้
เกียจ น่ัน มันตองมีเวลาฟดเหวี่ยงกัน เวลามันดีดมันด้ิน มันเกงนัก เอา มึงเกงกูเกง น่ัน 
ซัดกันเลย มันก็ไดเหตุไดผล น่ีแหละมันคอยเปนไปอยางน้ีเร่ือยมาๆ จึงวาความเอาจริง
เอาจังเปนผลมากนะ พิจารณายอนหลังหาท่ีตําหนิเจาของไมไดเลย ฟงซินะ เปนยังไงถึงหา
ที่ตําหนิไมได คือความเพียรมันผาดโผนเอามากมาตลอดไมเคยออนขอเลย 

จะไดคิดยอนหลังไปหาความเพียรของเรา ตอนนั้นความเพียรออนแอทอแท 
เหมือนกับวาจะถอยหนาถอยหลัง มันไมมีเลย มีแตหมุนติ้ว ๆ มันถึงนากลัวนะ ความ



 ๖ 

เพียรของเราพิจารณายอนหลัง อูย นากลัวแลวขยะๆ อยางงั้นมันก็ทําได ๆ แนะ คืออยาง
ปจจุบันนี้มันทําไมได ตายเลยทําแบบน้ัน ปจจุบันน้ีมันก็แกเขามาแลว แลวก็ไมทราบจะสู
กับอะไรอีก ก็วางั้นพูดงาย ๆ ตอนน้ันขาศึกประจันหนาอยูน้ี มันจะถอยไดยังไง มันก็ฟด
กันเต็มเหน่ียว เปนตายก็ไมคํานึง เพราะฉะน้ันมันจึงไมรูจักหนักจักเบา ผาดโผนจริง ๆ ถึง
คราวผาดโผนจิตน่ี เอา เปนก็เปน ตายก็ตายซัดกันเลย เวลาไดผลข้ึนมา มันไดจากความ
เด็ดความเด่ียว ความจริงจังทั้งนั้น มันไมไดดวยความออนแอเหลวไหลนะ เพราะกิเลสมัน
หนาแนน ตองเอากันอยางหนัก เม่ือหนักเขาไปกิเลสคอยเบาลง ผลของธรรมก็สงบ แสดง
ข้ึนภายในจิตใจ  

น่ีแหละระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจ เหมือนนักมวยตอสูกันบนเวท ี เวที
คือหัวใจ ซัดกันอยูนั้น เมื่อตางฝายตางไมถอย เอาแพคราวหน่ึง เอาใหชนะคราวหน่ึงจน
ได มันหากมีอยูนั้นที่จะฟดจะเหวี่ยงใหไดอยางใจ เอาไปเอามามันก็ได พูดถึงวา ความ
สบายน้ีมี ตอนจิตเปนสมาธ ิ ยอมรับวาสบาย แตจะวาสบายดวยความเฉื่อยชามันก็ไมมีอีก
แหละ ความสบายมันก็ติดใจอยูกับสมาธิเสีย เพลินอยูกับนั้น สบายอยูกับน้ัน ความเพียรก็
หนุนสมาธิ มีแตจะใหแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้น มันก็ไมยิ่ง มันก็เทาเดิม นํ้าเต็มแกว คือสมาธิ
เต็มภูมิเหมือนกับน้ําเต็มแกว จะทําอะไรมันก็เลยนั้นไมได แตจิตก็เพลินอยูกับสมาธิอัน
น้ัน จะวามันนอนใจ เฉื่อยชามันก็ไมเฉื่อยชา 

คําวานอนใจน้ัน มันก็มีความมุงอันหนึ่งวา สมาธิน้ีจะเปนนิพพาน จิตดวงนี้ดวงที่
เดน ๆ นี่ละจะเปนนิพพาน มันก็หมุนอยูนี ้ไมมีวันมีคืนอีกเหมือนกัน หมุน จนกวาปญญา
ออก ถาไมอยางงั้นติด ตรงนี้จะถือวาเปนความสะดวกสบายก็ได อยูดวยความร่ืนเริงกับจิต
ที่เปนสมาธ ิอยูที่ไหนอยูไดคนเดียว ไดทั้งนั้น คือมันไมมีอะไรเกี่ยวของ เหลือต้ังแตความรู
ท่ีเปนสมาธิสงางามอยูภายในหัวอก อยูไหนมันพออยูในนี้ มันไมไดสนใจกับอะไร ๆ มัน
สงางาม น่ังท่ีไหนก็สบาย ยืน เดิน น่ัง นอน สบายตลอด ไมมีอะไรกวนใจ  

ความคิดปรุงเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสฉุดลากไปแตกอน มันไมม ี
เพราะอํานาจของสมาธิกดหัวมันลง ความคิดปรุงแตงตาง ๆ จึงไมม ีมีแตความสงบแนว ที
นี้เวลามันแย็บคิดออกไปนิดหนอย รําคาญ น่ันเห็นไหม แตกอนมันไมไดคิดไมไดมัน
รําคาญ ตองใหคิดใหวิ่งถึงไมรําคาญ ทีนี้กลับมาจิตมีสมาธิเปนฐานที่อยู มีแตความสงบ
แนวแลวทีน้ีมันจะยิบแย็บออกไปนิดหน่ึง รําคาญ ไมอยากคิด อยูอยางนี้ดี นี่ขั้นสมาธ ิ
เพราะฉะนั้นผูที่มีสมาธิแลว ถาไมมีผูแนะทางดานปญญาติดได เรามันติดมาแลว เพลินอยู



 ๗

ในน้ัน จะวาเฉ่ือยชาในความเพียรก็ไมมี มันหากเพลินอยูในขั้นภูมิของตัวเอง เพียรก็เพียร
อยูในน้ันแหละ เพลินอยูในน้ัน จนกระทั่งกาวออกทางดานปญญา  

เมื่อสมาธิเต็มภูมิ จิตมันอิ่มอารมณ จะคิดถึงเรื่องรูป เร่ืองเสียง เรื่องกลิ่น เร่ืองรส
อะไร เหมือนแตกอนท่ีมันเปนบากับเร่ืองคิดในส่ิงเหลาน้ีน้ัน มันหมด น่ีเรียกวา จิตอิ่ม
อารมณ มันไมอยากคิด อยูแตความสงบ เอาความสงบนี้แหละออกทางดานปญญา ใหมัน
คิดทางดานปญญา ทีนี้เมื่อจิตมีความสงบ ความอ่ิมตัวในอารมณแลว มันก็ไมสายแสไป
ไหน จะใหทํางานอะไรมันก็ทําละซ ิคิดเรื่องปญญา พิจารณา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ความ
แตกความสลายในธาตุในขันธ อสุภะอสุภัง มันพิจารณา มันก็เพลินในน้ี มันไมออก เพราะ
มันไมหิวโหยในอารมณตาง ๆ มันก็ทํางานให  

จากนั้นก็เบิกกวางออก ๆ ทีน้ีความรูทางดานปญญากับความรูทางดานสมาธิน้ี 
แหม ไปเปนคนละโลกนะ แตกอนเราก็เพลินจนเปนบา วางั้นเถอะนะ วาแปลกประหลาด 
วาอัศจรรย อิ่มเอิบอยูอยางงั้นทั้งวัน แตพอกาวออกทางดานปญญาแลว เบิกกวางออก ๆ 
ความรู ความเห็น ความเปนตาง ๆ ของจิตขั้นปญญาละเอียดเขาไป ๆ  ทีน้ีมันก็มาตําหนิ
สมาธ ิโอย สมาธิน่ีมันนอนตายเฉย ๆ แกกิเลสตัวเดียวก็ไมได ปญญาตางหากแกกิเลส น่ัน
เห็นไหมท่ีน่ี กาวแลวนะท่ีน่ี พอออกทางดานปญญา ไมมีวันมีคืน หมุนติ้ว ๆ เลย  

การปฏิบัติใหมันเห็นชัด ๆ อยางงั้นซ ิมางมเงาเกาหมัด สอนคนอ่ืนดวยความหลับ
ตา ใครจะฟงไดวะ ตองสอนดวยการปฏิบัติตัวมาแลว พระพุทธเจาปฏิบัติมาแลวจึงมาสอน
โลก สาวกท้ังหลายรูแลว ปฏิบัติมาเรียบรอยแลว รูเห็นชัดเจนแลวมาสอนโลก ทานจึงไม
ผิด ครูบาอาจารยท้ังหลายท่ีทานสอนโลก ทานก็รู เขาใจมาเรียบรอยแลว ทานจึงสอนไม
ผิด ไอเราไมรู โดดนูนโดดนี้ อวดรูอวดฉลาด เหยียบหัวพระพุทธเจาไปอยางน้ัน สอนคน
ใหเขาไดมรรค ไดผลสด ๆ รอน ๆ คนตาบอดมันไมเคยนั่งสมาธ ิไมเคยภาวนา จิตไมเคย
สงบ จิตไมเคยเปนสมาธ ิจิตไมเคยเปนปญญา  

การพูดออกคําไหนมันจึงขัดตอทั้งสมาธิ ทั้งปญญา ขัดไปตลอดเวลา นี่จิตไมเปน 
พูดใหผูที่ทรงศีล ทรงปญญา วิชชาวิมุตติฟง ฟงไมไดนะ เพราะทานผานมาดวยเหตุดวย
ผลทุกอยางเรียบรอย ไอเราไมรูอะไร โออวดตัววาเกงวากลาสามารถ แลวไปพูดอวดเฉย ๆ 
อวดหลับตาอวดมันก็รู จะวาไง ถาพูดตามแถวแนวเดียว ไมคานกัน ผูปฏิบัติดวยกันจะไม
คานกันเลย เพราะแถวของจิต มคฺโค ๆ แปลวาทางเดินของจิต ก็เหมือนทางเดินเทาเราน่ี 
เราเดินไปดวยเทา ดวยรถยนต รถไฟเราก็ไมสงสัย ทางสายไหนไปไหน ๆ 
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ทางเดินของจิตที่ไปตอมรรค ผล นิพพาน กวางแคบสะดวกขนาดไหนตามภูมิจริต
นิสัยของตัวเอง มันจะรูในตัวเอง เปดเผยในตัวเอง น่ัน ทีน้ีเวลาผูไมเคยปฏิบัติ ไมเคยรู
เคยเห็นในธรรมเหลาน้ีแลว แตอยากรูอยากอวดฉลาด แลวมาพูดเหยียบธรรมเหลาน้ีไป 
มันฟงไมไดนะ นอกจากวา อยามาอวดพอมึง วางั้นถนัดด ีเขาใจไหม นอกจากจะพูดวา มึง
อยามาอวดพอมึงนะ พอมึงยังไมตาย มึงอยามาอวด อยากวาอยางน้ันนะ แย็บมามันรูแลว
น่ี ภูมิของคนภูมิใดขั้นใด พูดออกมาดวยความรูจริงเห็นจริงมากนอยมันจะยอมรับกันทันที 
ตั้งแตสมาธิขึ้นมา พูดข้ึนมาดวยความดนเดาเกาหมัด แย็บออกมามันรูทันท ีขวางธรรม ๆ  
ปดธรรมดวย เหยียบธรรมดวยไปในตัว ทําลายธรรมดวยไปในตัว เม่ือเปนอยางน้ันแลวจะ
ไมทําลายจิตใจของผูฟงไดยังไง ตองทําลายรอยทั้งรอยเปอรเซ็นตไปเลย 

น่ีเราพูดถึงเร่ืองการภาวนา อะไรจะแมนยําย่ิงกวาหัวใจท่ีสัมผัสสัมพันธกับธรรม 
มคฺโค ๆ คือทางเดินของจิต กิเลสอยูที่ไหนก็เห็นหมด อะไรๆ ท่ีเปนทางผานมันเห็น
หมดๆ นั่นละพระพุทธเจาจึงสอนโลกอยางสงางาม จนกระทั่งมาทุกวันนี ้เวลาน้ีกําลังกิเลส
ปนตัวมูตรตัวคูถขึ้นมาเหยียบธรรมพระพุทธเจา ยกตนเปนทองทั้งแทงขึ้นมาเหยียบธรรม
พระพุทธเจา ซึ่งเปนทองทั้งแทงใหจมลงในมูตรในคูถ เวลาน้ีกําลังเหยียบอยูทุกแหงทุกหน 
เพราะมันไมรู ไมเห็น ไมเปน แตอยากอวดรูอวดฉลาดอยากเปนครูเปนอาจารยเขาละซิ ให
เขานับลือถือหนาก็พอ ตัวเองไมรู นับอะไรก็นับไปซ ิ เกิดประโยชนอะไร ถามันรูจริงแลว
ใครนับไมนับมันไมเคยสนใจ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมที่อยูในใจเจาของ คําชมเชยคํา
สรรเสริญน้ันเปนเพียงลมปาก มันมีน้ําหนักอะไรยิ่งกวาธรรมอันนี้ที่เทิดเจาของอยูเปน
ความอัศจรรยตลอดเวลาน้ีละ อันนี้มันเทิดที่สุด อยูที่ไหนพอตลอด ประสาคําสรรเสริญ 
โอย ดีนะ ๆ เทาน้ันเปนบาไปแลว ยังไงกัน 

นี่ละที่สอนพี่นองทั้งหลาย เราไมไดมาสอนเลน ๆ นะ วาง้ีเลย เด็ดเสียดวยนะ ไม
สงสัยเลยนะหัวใจน่ี ทั้ง ๆ ที่แตกอนมันก็ไมรู แตเวลามันเปนข้ึนมาแลวจะใหวาไง เหมือน
เราหลับตาน้ีมันไมเห็น ยังไงมันก็ไมเห็น พอลืมตามานี้ปดมันไดยังไง มันเห็นอยูน่ี พอ
เวลามันรูมันก็เปนอยางง้ัน เหมือนคนลืมตา ไมไดเชื่อใครเลยละ เชื่อตากับวัตถุที่สัมผัสกับ
ตาน้ีเทาน้ัน น่ันยันกันเลย พระพุทธเจาทรงหยั่งทราบอะไรเปนอยางนั้น สนฺทิฏฐิโก หย่ัง
ทราบไปหมดเลย ประจักษในตัวเอง ๆ เอาละวันน้ีเพียงเทาน้ัน 
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