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จิตเห็นจิต 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 
 

โยม๑    :    เราปฏิบติัไปน่ี คือผมจะท่อง สัมมาอรหงั ไปเร่ือยๆ นะครับ ดูลมหายใจ
บา้ง บางทีก็ไม่ไดดู้ บางทีมนัก็ลืมลมหายใจ สักพกั ดู สักพกัหน่ึงจิตมนัก็คิดของมนัเอง 
คือเราเห็นมนัคิด อยูใ่นความคิดของมนั คิดออกมายาวๆ ผมกม็องอยู ่ เอะ๊ เราไม่ไดคิ้ด
หรือน่ี ทั้งๆ ท่ีเป็นความคิดของเรา สักพกัหน่ึงก็มอง มอง สักพกั เอะ๊ มนัจะคิด ออกมา
เป็นลูกๆ ครับ เป็นลูกๆ แลว้คิดตรงๆ ออกมาทางซา้ยทางขวา เสียงค่อยบา้ง ค่อยบา้งดงั
บา้ง ไม่เท่ากนั แต่มนัคิดของมนัเอง ทั้งๆ ท่ีเป็นความคิดของเรา  

แลว้สักพกัก็เลย เอะ๊ ยงัไง ซ่ึงผมก็ไม่เขา้ใจว่า พอมองสักพกัหน่ึง เอ่อ อนัน้ี
หายไป มนัก็เกิดเป็นภาพ เป็นนิมิตมาใหเ้ห็น นิมิตน่ี ผมก็ เอะ๊ มนัเหมือนตาเน้ือเห็น นัง่
สมาธิอยูน่ี่ เอะ๊ มนัก็ไม่ พอดี...สอนมา อยา่ตกลงกบันิมิต บุญเยอะอยา่ใหต้กกบันิมิต ก็
เลยไม่เอาไง พอไม่เอาปุ๊บ ก็มาดูตวัผูรู้้ พยายามปุ๊บ ทีน้ีตวัเราหายไปเลย ทีน้ีพอตวัหาย
ปุ๊บ ก็เหลือแต่อวกาศเวิง้วา้ง มนั แต่ว่าตวัรู้ยงัรู้อยู ่ทีน้ีไม่เขา้ใจว่ามนัเกิดอะไร อยูพ่กัหน่ึง 
หน่ึงนาที แลว้ผมก็เลยออก ออกจากอนัน้ีมา 

หลวงพ่อ   :    ก าหนดอะไร ก าหนดอะไรหรือเปล่า 

โยม๑    :     ไม่ไดก้ าหนดนะอาจารย ์มองจิตอยา่งเดียว 

หลวงพ่อ    :     มองเฉยๆ มองจิตเนอะ 

โยม๑    :     มองจิตอยา่งเดียว เห็น เขาคิดของเขาเอง แลว้สักพกัหน่ึง ตวัสัญญามนัจะ
โผล่ข้ึนมาเตม็เลยครับอาจารย ์มนัออกเหมือนเมด็ฝนเลย เป็นความคิดในอดีตทั้งหมดเลย 
เป็นร้อยๆ เร่ือง แป๊บเดียวน่ี ภายในเส้ียววินาทีน่ะ อูฮู้ ผมก็มอง มองไม่ทนัเลย แต่รู้ว่าเป็น
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ความคิดในอดีตทั้งหมดเลย เป็นความจ าในอดีตทั้งหมด แลว้ก็ เหมือนคนบา้เลยครับ เอะ๊ 
ก็เลยออกจากสมาธิ ไม่ไหวแลว้ 

หลวงพ่อ   :   ไม่มีสติเนาะ มนัมีของเราน่ี พดูถึง ตอนน้ีนะ มนัตอ้ง เด๋ียวเราจะขอปพูื้น
ก่อนเนาะ ปพูื้นก่อนนิดหน่ึง ถา้ไม่ปพูื้นเลยน่ี เวลาพดูไปแลว้ เด๋ียวต่างคนต่างจบั
ประเดน็ แลว้สับสน ขอปพูื้นนิดหน่ึง ว่าในการท าสมถะ ในการท าสมถะน่ีนะ กรรมฐาน 
๔๐ หอ้งน่ี มนัมีตั้ง ๔๐ วิธีการ พุทโธ ธมัโม สังโฆ น่ีค  าบริกรรมใช่ไหม 

 น่ีแลว้ก็ เพ่งกสิณ ทีน้ีค  าว่ากสิณ กบัดูจิตน่ี กสิณน่ีนะ มนัเพ่งกสิณมนัมีท่ีจบัท่ี
หมายนะ แต่ถา้ดูจิตน่ี เราเคยอยูก่บัครูบาอาจารยม์า ทางครูบาอาจารยข์องเราส่วนใหญ่
แลว้ การดูจิต ท่านบอกว่ามนัก ้ าก่ึง มนัก ้ าก่ึง แลว้ไม่ควรท า ค  าวา่ไม่ควรท าเพราะ เราว่า
เหมือน เหมือนมนัไม่มีจุดยนื คนเราก็ตอ้งมีจุดยนืใช่ไหม คนท่ีโลเลน่ีคือขาดจุดยนื 

 ทีน้ี ถา้กรรมฐาน ๔๐ หอ้งน่ี มนัมีจุดยนืหมด คือมนัมีค าบริกรรม มรณานุสติ เทว
ตานุสติ น่ีเราพดู เราปฏิเสธเร่ืองการเช่ือเทวดา แต่ท าไมเทวตานุสติไดล่้ะ เทวตานุสติน่ี 
เขาคิดถึงคุณงามความดี คิดถึงส่ิงใดๆ  น่ี จิตมนัมีท่ีเกาะ ฉะนั้นไอก้ารดูจิตเฉยๆ น่ี มนัก็ดู
จิตมนัดูตวัเราเอง ดูความรู้สึก พอดูความรู้สึกน่ี ถา้มนัมีสติ มีสตินะ มีสติ มนัก็ดูเฉยๆ  

 แต่ทีน้ี ถา้อยา่งน้ีแลว้น่ีมนั เราจะบอกว่า ในกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เราจะบอกก่อน
ว่า พื้นฐานน่ี มนัมีวิธีการมหาศาลเลย วิธีการน่ีเห็นไหม วิธีการน่ี ๔๐ วิธีการ แลว้มนัยงั
แตกยอ่ยไปได ้ทีน้ีแตกยอ่ยไปได ้แต่ถา้จะเอา เอาความจริงน่ะ เอาความจริง เราบอกการ
ท างาน เห็นไหม การท างาน เราท างานกนัน่ะ เราท างานอยูบ่นพื้นดิน เห็นไหม เรา
ท างานอยูบ่นฐานน่ี เราจะยนือยูส่ะดวก 

 ถา้เราท างานในท่ีสูง เราตอ้งท านัง่ร้านข้ึนไป ข้ึนไปน่ี เราอนัตรายไหม ทีน้ี
ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ ค าบริกรรมน่ี เหมือนเราท างานบนพื้นดิน ทีน้ีมนัจะมี
อนัหน่ึงท่ีว่า เวลาเรา ประสบการณ์ของเรา ประสบการณ์ครูบาอาจารย ์ เพราะหลวงตา
ท่านบอกว่า มนัมีสมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ น่ีถา้สมาธิอบรมปัญญา พุทโธ 
พุทโธน่ี เกิดสมาธิก่อน เราพยายามท าสมาธิ เพราะปัญญาท่ีเกิดข้ึนมาน่ี ปัญญาโดยสามญั
ส านึกน่ี คือปัญญาของสามญัชน ปุถุชน ปุถุชนนะ ปุถุชนคือสามญัชน 
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 กลัยาณปุถุชน ก็เป็นสามญัชน แต่เป็นกลัยาณปุถุชน เพราะ เพราะปุถุชนกบั
กลัยาณปุถุชน มนัต่างกนัตรงไหน มนัต่างกนัท่ีว่า ปุถุชนน่ีเหมือนกบัว่า คนเราน่ีเอาแต่
ใจตวั มีส่ิงใดก็คิดไปตามโลก น่ีคือปุถุชน คือคน ปุถุชนน่ี เขาเรียกว่า มนัติดใน รูป รส  
กล่ิน เสียง แต่ถา้เป็นกลัยาณปุถุชน กลัยาชนเห็นไหม เป็นคนท่ีดีข้ึนกว่าปุถุชนใช่ไหม 
เหมือนกบัคนท่ีเช่ือฟังพ่อแม่ กบัคนท่ีไม่ยอมเช่ือฟังพ่อแม่ 

 น่ีปุถุชนคือว่าเอาแต่ใจตวั เขาไม่ฟังใครเลย แต่ปุถุชนเหมือนกนั แต่เขาเช่ือฟัง
ผูใ้หญ่ เขาเช่ือฟังสติของเขา เขาเช่ือปัญญาของเขา คือปัญญาอบรมสมาธิเห็นไหม น่ี
กลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชนมนัจะรู้ทนัรูป รส กล่ิน เสียง เพราะเราพดูบ่อยว่า รูป รส 
กล่ิน เสียง น่ีเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัเป็นบ่วงนะ มนัล่อเราไป เห็น
ไหมความคิดน่ะมนัล่อเราไป 

 รูป รส กล่ิน เสียง น่ีมนัล่อเราไปตลอดนะ น่ีมนัเป็นบ่วง มนัเป็นมาร มนัเป็น
เคร่ืองล่อ แลว้เราก็ไม่ทนัมนั เราจะไปตลอดเลย แต่กลัยาณปุถุชนน่ี ความคิดเขามี แต่
รู้ทนัมนั มนัดึงเราไปไม่ไดไ้ง น่ีพอกลัยาณปุถุชน มนัจะท าสมาธิไดง่้าย เพราะมนัไม่มี
ตวัเร้า ตวัรูป รส กล่ิน เสียง น่ีเป็นตวัเร้า เร้าใหเ้ราไปตามมนั เป็นปุถุชนไง ควบคุมอะไร
ไม่ไดเ้ลย แต่พอเราใชปั้ญญาใคร่ครวญเขา้ไป 

 น่ีเราจะพดูออกมาใหเ้ห็นว่าปัญญาอบรมสมาธิ ใชค้วามคิด แต่มีสติตามความคิด
ไป ไม่ใช่ดูเฉยๆ  ค  าวา่ดูเฉยๆ น่ีมนั มนัก ้ าก่ึงน่ะ มนัท าเหมือนไม่ท า ไม่ท าเหมือนท า มนั
เลย คนจะแยกแยะตรงน้ี แยกแยะไม่ออก ถา้เราคิดของเรา เราคิดโดยสามญัส านึกน่ีนะ 
เราคิดเหมือนสามญัส านึก เหมือนพลงังานใช่ไหม พลงังานท่ีมนัใชอ้อกไป แต่เราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิน่ี มนัคิดเหมือนกนั แต่มนัมีคตัเอาท ์มนัมีสวิตซ์ มนัมีการควบคุม 

 พอการควบคุม โดยธรรมชาติของพลงังาน ใชไ้ปมนัก็คือหมดไป ธรรมชาติของ
ความคิด มนัก็เหมือนกนั เพียงแต่มนัคิดแลว้น่ี เราทุกขไ์ปกบัมนั เพราะมนัใชห้มดไป แต่
ถา้เรามีสตินะ มนัดูความคิด มนัก็เห็นความรู้ เห็นอารมณ์น่ีแหละ แต่มนัเห็นโทษ ฮึ! คิด
แลว้ทุกข ์คิดข้ึนมาท าไม แลว้ความคิดน่ีมนัเกิดซ ้ าเกิดซาก คิดบ่อยคร้ัง  

 น่ีน่ะมนัมีเหตุมีผล แลว้พอมนัคิดไปแลว้ถา้มนัรู้ทนัน่ี มนัจะเร่ิมหยดุ ตอนหยดุน่ี
คือสมาธิ แต่มนัหยดุช่วงแป๊บเดียว เด๋ียวคิดต่อ คิดต่อ คิดต่อ แต่ถา้เราทนับ่อยๆ คร้ังเขา้ 
ความคิด ความหยดุน่ี มนัจะนานข้ึน ความคิด ช่องไฟของความท่ีหยดุ มนัจะห่างข้ึนๆ  
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เราจะเห็นเป็นความหยดุ และเด๋ียวก็คิดอีก คิดอีก จนเราสามารถควบคุมได ้เราจะใหคิ้ดก็
ได ้ไม่ใหคิ้ดก็ได ้

 น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นสมาธินะ เป็นสมาธิเพราะอะไร เพราะเราเป็น
เจา้ของนะ น่ีเวลานัง่สมาธิ เวลาเป็นสมาธิกนัน่ี มาถามว่า ผมเป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งไรครับ 
น่ีเพราะเรารู้ของเราใช่ไหม แต่ถา้เราไม่มีอะไรเลยน่ี เราจะรู้ว่าเราเป็นสมาธิหรือเปล่า แต่
คิดว่าเป็น แต่ไม่ไดเ้ป็น เหมือนนอนหลบั นอนหลบัน่ี เราควบคุมไม่ได ้การพกัผอ่นนอน
หลบั มนัเป็นเร่ืองของธรรมชาติ แต่ไม่มีใครรู้ว่า มนัเป็นสมาธิอยา่งไร 

 แต่ถา้มีสติอยูน่ี่ เห็นไหม มนัไม่ไดเ้หมือนนอนหลบั เหมือนเรานัง่สมาธิน่ี มนัจะ
มีการพกัท่ีดีมาก น่ีถา้การพกัอยา่งน้ีบ่อยคร้ัง บ่อยคร้ังเขา้น่ี จิตมนัจะมีก าลงั จิตถา้มีก าลงั
น่ี จิตจะเป็นเอกคัคตารมณ์ ถา้จิตมีก าลงั มนัจะไปเห็นอยา่งท่ีโยมว่าเม่ือก้ีน้ี เห็นความคิด 
ความคิดไม่ใช่จิตนะ จิตเห็นความคิด เราถึงคา้นพวกดูจิตไง เขาบอกใหดู้จิตไปเฉยๆ  ดู
จิตไปเฉยๆ เด๋ียวจะเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เป็นอนาคา เราบอกเป็นไปไม่ได ้ เป็นไป
ไม่ไดเ้พราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะไม่มี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัโป 

 สัมมาทิฏฐิ คือปัญญาชอบ สัมมาสังกปัโป คือการชอบ เพียรชอบ สติชอบ ระลึก
ชอบ แต่ดูเฉยๆ  อะไรเป็นความชอบ ไม่มี คืองานน่ะ มรรค ๘ น่ะมี หน่ึงเดียว หน่ึงเดียว
คือความรู้ สติก็ไม่มี 

โยม    :      (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ    :    อา้วๆ ค่อยๆ ว่า ค่อยๆ คิด 

โยม๑    :      ดูเขามอง มองมาเฉยๆ ใช่ไหม 

หลวงพ่อ    :    ใช่ ถา้มอง มองเฉยๆ  

โยม๑    :      คือต่างคนต่างอยู ่เขาคิดของเขา เราก็มองของเขา 

หลวงพ่อ    :     แลว้ไดอ้ะไรข้ึนมา 

โยม๑    :      ก็เห็นว่าไม่ใช่ของเรา 
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หลวงพ่อ    :     เห็นเพราะเราคิด มนัไม่ใช่.. ธรรมะนะ จิตน่ี กิเลสน่ีมนัอยูท่ี่จิต กิเลสมนั
อยูท่ี่จิต มนัตอ้งไปแกก้นัท่ีจิต แต่แกท่ี้เราเห็น เราเห็นน่ีเป็นเงา ไม่ใช่ตวัจิต 

โยม๑    :      ตอ้งแกต้วัจิต ผูดู้อยูห่รือครับ 

หลวงพ่อ    :     อา้ว แลว้มนัจะเขา้ถึงผูดู้ไดไ้หม 

โยม๑    :      พยายามจะเขา้ไปดูใหไ้ด ้

หลวงพ่อ    :     น่ีน่ะ เราจะพดูอยา่งน้ีไงน่ี ค่อยๆ พดูถึงนะ น่ีเราจะบอกว่า อนัท่ีเราพดู
เม่ือก้ีน้ี ยงัไม่เขา้ถึงตรงน้ีนะ เราปพูื้นก่อนไง เราจะปพูื้นว่า ปัญญาอบรมสมาธิน่ีเป็น
อยา่งไร พอเป็น ถา้เป็นโดย น่ีเราพดูประสาเรา พวกเราน่ีเป็นดินน ้ามนักนักอ้นหน่ึง แลว้
เราก็จะมาป้ันเป็นรูปสัตว ์ ทีน้ีการจะป้ันรูปสัตวน่์ะ การป้ันรูปสัตว ์การป้ันรูปสัตวน่์ะคือ
วิปัสสนา แต่ถา้ดินน ้ามนักอ้นหน่ึงก่อน เรามีดินน ้ามนัคนละกอ้นก่อน 

 จิต ตวัจิตน่ะ การดูจิตเฉยๆ น่ี มนัดู มนัดูไปเฉยๆ  พอดูไปเฉยๆ น่ี มนัไม่ใช่ดิน
น ้ามนั มนัเป็นดินเหนียวแหง้ มนัป้ันไม่ได ้ ดินเหนียวน่ีเวลาเรามาป้ันเป็นส่ีเหล่ียม แลว้
ใหม้นัแหง้เลยน่ี เราจะป้ันอะไรเราตอ้งเอาน ้าใส่ก่อนใช่ไหม ใหม้นัอ่อนตวั น่ีพดูถึง พวก
เราจะบอก ถา้เป็นดินน ้ามนันะ คือมนัเป็นตวัจิต ตวัจิตเป็นนามธรรม ท่ีมนัจะเคล่ือนไหว
ไดม้หาศาลเลย 

 แต่โดยธรรมชาติของมนัน่ะ มนัเคล่ือนไหว เราเปรียบนะ รถน่ีเกียร์อตัโนมติั รถ
น่ีเกียร์อตัโนมติันะ ถา้อยูใ่นเกียร์น่ะปิดเคร่ืองไดไ้หม ไม่ได ้ เพราะรถมนัจะเคล่ือนท่ีใช่
ไหม มนัหนกั รถไม่ได ้ ตอ้งปลดเกียร์ว่าง ออโตเมติกไง ออโตเมติกอยูใ่นเกียร์น่ีติด
เคร่ืองไดไ้หม? ไม่ได ้ เพราะวา่มนัอยูใ่นเกียร์ พลงังานมนัไม่ไหว ตอ้งปลดเกียร์วา่งก่อน 
พอปลดเกียร์ว่างและติดเคร่ืองเสร็จ ถา้เราไม่ใส่เกียร์รถจะเคล่ือนท่ีไดไ้หม? ไม่ได ้

 โดยสามญัส านึกของปุถุชน ในความคิดของเราน่ี ความคิดของเราน่ีเหมือน
เคร่ืองยนตอ์ยูใ่นเกียร์ มนัจะคิดตลอด ความคิดเราน่ี มนัเกิดดบั เกิดดบั เกิดดบั มนัเลยไม่
ว่าง เขาจะดูจิตกนัเพื่อใหว้่าง ดูจิตกนัเพื่อใหว้่าง ใช่ไหม คือปลดเกียร์น่ะ ปลดเกียร์วา่งก็
ได ้ คือว่า ปลดความคิดกบัจิตเราออกจากกนั ความว่างคือ จิตน่ีมนัปลดออกจากความคิด 
แต่โดยสามญัส านึกของเราน่ี ความคิดกบัจิตเป็นอนัเดียวกนั ขยบัก็คิดตลอดเวลา 
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 น่ีไง แลว้ดูจิตกนั ดูเฉยๆ  ดูเฉยๆ  มนัก็เหมือนกบัดบัเคร่ืองไวเ้ฉยๆ  ไม่ปลดเป็น
เกียร์ว่าง มนัดูเฉยๆ  แต่ถา้ของเราน่ีนะ ปัญญาอบรมสมาธิแบบท่ีหลวงตาสอน มนัมีอยู่
เล่มหน่ึง ไวจ้ะพิมพเ์อามาแจก ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาท่ีใชก้นัโดยสามญัส านึกของ
ชาวพุทธ มนัเป็นแค่น้ี แต่เขาไม่เขา้ใจ เขาเขา้ใจว่าเป็นวิปัสสนา  

 โลก ตอนน้ีนะโลกปฏิบติั ท่ีมนัก าลงัสับสนอยูต่รงน้ี สับสนเพราะว่า เพราะเขา
บอกว่าศาสนาพุทธน้ี เป็นศาสนาแห่งปัญญา พอเขาใชค้วามคิดกนั เขาบอกน่ีคือปัญญา 
ไม่ใช่ ความคิด เราคิดกนัอยูน่ี่ เป็นโลกียปัญญา เป็นปัญญาวิชาชีพ หมอ ก็ใชก้ารศึกษา
ของทางการแพทย ์ นกักฎหมาย ก็ใชก้ารศึกษาทางกฎหมาย นกัวิศวะ เขาก็ใชว้ิชาชีพ 
วิชาชีพท่ีเขาการก่อสร้างของเขา น่ีคือปัญญาวิชาชีพ คือโลกียปัญญา 

 มนัไม่ใช่แนวแกกิ้เลสหรอก เอง็คิดขนาดไหนนะ คิดหาสตางค ์ คิดหาสตางคก์นั 
ไม่ไดคิ้ดว่าจะมาปลดเปล้ืองกิเลส แต่บางทีมนัมีธรรมสังเวช มนัเศร้าใจบา้ง ถา้มีสติไง 
มนัคิดแลว้มนัสะเทือนใจบา้ง แต่มนัก็ไม่ใช่ธรรม เพราะมนัเป็นอริยบุคคลไม่ได ้ มนัถึง
ตอ้งกลบัมาท่ีความสงบน่ีก่อน แลว้ท่ีเขา กลบัมาท่ีความสงบก่อนน่ะ เขาใชปั้ญญากนัน่ะ 
ใชปั้ญญาในความคิดน่ี แลว้มนัหยดุได ้ เขาคิดว่าน่ีเขาเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เป็น
อนาคากนั 

 ถา้เป็น เราถาม พวกอาจารยห์มอ เขาจะเอาลูกศิษยม์า เราถาม มึงเป็นอาจารยเ์ขาน่ี 
ถา้ลกูศิษยม์นัส่งหน่วยกิตไม่ครบน่ี อาจารยใ์หผ้า่นไดไ้หม มรรค ๘ มนัไม่มี แค่ทาง
การศึกษาน่ี ทางวิจยัน่ี มนัก็ไม่ผา่นอยูแ่ลว้ ไม่ผา่นอยูแ่ลว้ แลว้ความผา่นจริงๆ  มนัผา่นท่ี
ใจ น่ีมนัผา่นท่ีใจ เพราะใจมนัเป็นเองน่ี ดูสิ ครูบาอาจารยเ์ราท่ีเป็นพระอรหนัตน์ะ แมแ้ต่
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นัง่อยูข่า้งหนา้ ก็ไม่ถาม ถา้ถามนะ เอง็สงสัยแลว้ ไม่
ถามหรอก 

 มนัผา่นท่ีใจน่ะ ใจมนัผา่นของมนั เป็นสันทิฏฐิโก แต่ทีน้ีทุกคนเลย เป็นโสดาบนั 
แต่ตอ้งพยายามวิ่งหาอาจารยรั์บรองกนั วิ่งไปหาใหอ้าจารยรั์บรอง มนัผา่นท่ีไหน มนั
ไม่ไดผ้า่นเลย น่ีเราพดูถึงปัญญาอบรมสมาธิก่อน ปัญญาอบรมสมาธิน่ี สติเรามนัจะ
เท่ากบัความคิด มนัจะรู้เท่าความคิด แลว้ความคิดมนัจะหยดุ เพราะเม่ือก่อน ความคิด
โดยกิเลส มนัคิดโดยธรรมชาติของมนั น้ีคือสามญัส านึกของโลก 
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 ทีน้ีพอเราศึกษาธรรมกนั เราศึกษาธรรม เรามีสติ เรามีสัมปชญัญะ ความคิดเราน่ี 
สติเราน่ีตามความคิดเราทนั พอมนัตามความคิดเราทนัมนัก็หยดุ หยดุแค่นั้นน่ะ เพราะ
คนปฏิบติัมา เราท ามาหมดแลว้ มนัจะหยดุเฉยๆ  แลว้หยดุน่ี หยดุแลว้ท าอยา่งไรต่อไป 
ถา้มีสตินะ พอหยดุป๊ับเด๋ียวก็คิดต่อ เพราะโดยธรรมชาติ ธรรมชาติของขนัธ์ ธรรมชาติ
ของธาตุรู้ มนัเหมือนธรรมชาติของน ้ามนั มนัเจอความร้อนมนัจะติดไฟทนัที มนัเป็น
ธรรมชาติของมนั 

 ธรรมชาติของมนัโดยสามญัส านึกไง ขนัธ์ ๕ ไง สถานะของมนุษย ์มนุษยมี์ธาตุ 
๔ ขนัธ์ ๕ มีนามธรรมคือความคิด กบัธาตุ ๔ คือร่างกาย น่ีคือธรรมชาติของมนุษย ์
ธรรมชาติของเทวดา ธรรมชาติของพรหม มนัก็เป็นธรรมชาติของเขา มนัก็เป็นธรรมชาติ
ของเขาอยูแ่ลว้ ทีน้ีธรรมชาติของเราน่ี เราถึงบอกว่ามนุษยน่ี์มีบุญมาก มีบุญมากเพราะ
อะไร เพราะมีร่างกายกบัจิตใจ เพราะร่างกายน่ีมนับีบคั้นจิตใจตลอด ร่างกายน่ีมนัจะบีบ
คั้น เพราะร่างกายน่ีตอ้งการอาหาร ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย ร่างกายปวดเม่ือยน่ะ ร่างกายน่ี
มนัจะบีบคั้นจิตใจตลอด ใหเ้รารู้สึกตวั 

 แต่ถา้เป็นเทวดาน่ี เขาเป็นทิพย ์ เขาไม่มีร่างกาย ธาตุ ๔ แต่เขาเป็นรูปร่าง
เหมือนกนั แต่รูปร่างของเขาน่ีเป็นนามธรรม มนัไม่ตอ้งการอาหารอยา่งน้ี มนัเป็นอาหาร
ทิพย ์มนัก็เลยแบบว่า ไม่ปวดเม่ือยเหมือนเราไง ไม่ตอ้งขบัถ่าย  

หลวงปู่ เจ๊ียะพดู จ  าแม่นเลย หลวงปู่ เจ๊ียะบอก ในสวรรคไ์ม่มีตลาดนะมึง ใน
สวรรคน่์ะ ไม่มีตลาดใหมึ้งซ้ือขายหรอก มนับุญใครบุญมนัหลวงปู่ เจ๊ียะเนน้บ่อย เวลา
เจอกนั มาหาโยมน่ะ สวรรคไ์ม่มีตลาดนะ สวรรคไ์ม่มีตลาด  

ไอน่ี้มนัมีตลาด ไปหาซ้ือเอา น่ีพดูถึงเวลาถา้มนัทนัป๊ับน่ี มนัจะสงบเขา้มาอยา่งน้ี 
คือปัญญาอบรมสมาธิ เราฟังอยู ่ ครูบาอาจารยท่ี์สอนว่าใชปั้ญญาๆ ปัญญาของเขาน่ีคือ
ปัญญาอบรมสมาธิ พอปัญญามนัทนัแลว้มนัหยดุ จนลูกศิษยข์องเขาหลายคนมาหานะ 
เม่ือก่อนลูกศิษยเ์ขาบอกว่า ในส านกัอยา่งน้ี ถา้อาจารยน่์ะ วุฒิภาวะอาจารยไ์ม่ถึง สอนไป
ตามวุฒิภาวะ หลวงตาท่านบอกอยู ่ ถา้พระเราเทศน์น่ี เหมือนเปิดหวัอก ใครมีความรู้
ขนาดไหน ก็เปิดหวัอกขนาดนั้น 

 ทีน้ี อาจารยข์องเขาน่ะ มีวุฒิภาวะแค่น้ี ก็สอนลูกศิษยก์นั ลกูศิษย ์ กเ็ป็นพระน่ี 
เตม็วดัเลย ก็ใชต้รรกะ ใชค้วามคิด แลว้ถา้ความคิดของใครน่ี มนัขบความคิดแตก เขาให้
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ค่าน่ีเป็นพระโสดาบนั ถา้ความคิดน่ีมนัคิดอยูน่ะ แลว้มนัไล่ความคิดตวัเองทนั มนัขบ
ความคิดตวัเองทนั ความคิดมนัก็ไม่มี เขาใหส้กิทาคา ใหอ้นาคา  

แลว้สกิทาคา อนาคาน่ี ท  าไม ก็เรามีการกระท าใช่ไหม เพราะปัญญามนัคิด แลว้
มนัขบความคิดน่ี มนัไล่ความคิด ความคิดมนัก็หยดุใช่ไหม แลว้พอความคิดหยดุมนัก็
ว่าง โอ๋ย สบายมากนะ 

 น่ีลองท าสิ ถา้ใครปล่อย โอโ้ฮ จะสุขมาก แลว้ก็เคลมว่าเป็นโสดาบนั แลว้
อาจารยก์็รองรับ (เด๋ียวๆ อธิบายก่อนนะ) อาจารยก์็ยอมรับ พอยอมรับแลว้เขาก็ออกมา
สร้างวดักนั เขาก็มัน่ใจ มัน่ใจวา่เขาน่ีไดอ้นาคา ไดส้กิทาคากนั มาสร้างวดั พอมาสร้างวดั
ป๊ับ มนัมีการท างาน มนัมีการสังคม พอสงัคมน่ะ จิตมนัเร่ิมรับรู้ พอรับรู้แลว้มนัก็เส่ือม 
พอมนัเส่ือมป๊ับ อา้ว เฮย้  อนาคา สกิทาคา มนัหายหมดเลย 

 พอเส่ือมแลว้มนัก็เร่ิมสงสยั สงสัยในสันทิฏฐิโก สงสัยในประสบการณ์ของจิต 
ว่าจิตเราน่ีเป็นอนาคา เป็นโสดาบนัมาแลว้น่ี ท  าไมมนัเส่ือม มนัไปสงสัยตวัเราป๊ับ มนัก็
สงสัยอาจารย ์ เพราะอะไร เพราะวา่อาจารยก์ารันตีเรามา อา้ว แสดงว่าการประพฤติ
ปฏิบติัแนวทางน้ี มนัตอ้งเป็นไปไม่ไดสิ้ น่ีน่ะ ส่ิงน้ีมนัเป็นประสบการณ์ของพระท่ีมาหา
เราอยา่งน้ี  มาพดูใหฟั้งอยา่งน้ีหลายองคม์าก  

 ทีน้ีพระท่ีพดูน่ี เขาพดูดว้ยประสบการณ์ของเขานะ แต่เราน่ีไม่เช่ือมาแต่ไหนแต่
ไรแลว้ เพราะถา้เป็นอริยสัจนะ ดูสิ ดูอริยสัจ ดูความ.. น่ีเรานัง่กนัอยูน่ี่ พระอาทิตยข้ึ์นน่ี
ดวงเดียวกนั พระอาทิตยต์กก็ดวงเดียวกนั อริยสัจมนัเป็นอนัเดียวกนัไง มนัตอ้ง
เหมือนกนั แต่เราเห็นพระอาทิตยข้ึ์นนะ กลางวนัเราบอกว่าพระอาทิตยข้ึ์น เขาบอกไม่ใช่ 
เขาบอกมนัร้อน แต่กลางคืนพระจนัทร์ข้ึน มนับอกนัน่พระอาทิตยข้ึ์น มนัเยน็ เราเช่ือ
ไหม มนัขดัแยง้กนัโดยขอ้เทจ็จริง เราถึงไม่เช่ือ เราไม่เช่ือมาแต่ไหนแต่ไร 

 เพียงแต่ว่าพดูไปน่ี มนัเหมือนกบัเสียงส่วนนอ้ยกบัเสียงส่วนใหญ่ แลว้พอเขาเอง
เขาขบ เพราะว่าเขาใชปั้ญญา แลว้เขาขบความคิดเขาน่ี ว่างหมด เขาก็มัน่ใจวา่เขาเป็น
โสดาบนั แลว้อาจารยเ์ขาบอกโสดาบนั แลว้พอขบอีกรอบหน่ึง ก็สกิทาคา อนาคา แลว้
เด๋ียวน้ีนะ เขาเองเขาก็เส่ือมหมด น่ีพดูถึงอาจารยท่ี์ใชปั้ญญาๆ นะ แต่ถา้พดูถึงของเราน่ี 
ขณะท่ีเขาขบ แลว้มนัปล่อยน่ะ นัน่น่ะคือปัญญาอบรมสมาธิ 



©2012 www.sa-ngob.com 

 สมาธิคือมนัปล่อย จิตมนักลบัมาพื้นฐานเดิม แลว้ถา้เรารักษาบ่อยคร้ังเขา้ สมาธิ
มนัเลยเป็นอนิจจงั มนัมีอยู ่ แต่เด๋ียวมนัก็แปรสภาพ ถา้เรามีสติ เรามีเหตุมีปัจจยัรักษามนั 
สมาธิจะอยูม่ ัน่คง ปัญญาน่ี เราใชไ้ล่ความคิดไปตลอด พอเราใชปั้ญญาน่ีเห็นไหม ปัญญา
คือความคิดไง แลว้เราตั้งสติ ดูความคิดเรา คิดอยา่งน้ี ดีหรือชัว่ คิดอยา่งน้ี เจบ็ปวดหวัใจ
ไหม ถา้คิดอยา่งน้ีเจบ็ปวดหวัใจ เอง็คิดท าไม  

คือเราเห็นโทษนะ มือน่ีเราไปจบัไฟน่ะมนัร้อน แลว้เอง็ก็จบั แลว้เอง็ก็ร้อน แลว้
เอง็ก็จบั แลว้เอง็ก็ร้อน แลว้เม่ือไหร่เอง็จะเขด็ล่ะ ความคิดก็เหมือนกนั ถา้สติมนัตาม
ความคิดไปเร่ือยๆ น่ะ มนัเห็นโทษนะ คิดอยา่งน้ีแลว้ก็เจบ็ทุกทีเลย คิดอยา่งน้ีแลว้เจบ็ทุก
ทีเลย แลว้เอง็คิดท าไม พอคิดท าไมมนัก็เห็นโทษ เห็นไหม พอมนัจะคิดน่ะ มึงคิดอีกละ 
ทนัขนาดนั้นนะ ขณะจะคิด อ่ะแหน่ะ แหน่ะ แหน่ะ มนัจะหยดุเลย มนัเขด็ มนัคิดจนมนั
เขด็ น่ีน่ะปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะทนักนัอยา่งน้ี แต่ชัว่คราวนะ 

โยม ๑  :    แต่มนัมี ๒ แบบ บางทีมนัก็ไม่หยดุนะ 

หลวงพ่อ   :    นัน่ไง ก็ชัว่คราวไง ก าลงัจะออกตรงน้ีไง ค าว่าชัว่คราว ถา้ชัว่คราว
หมายถึงว่า ถา้สติเราดี แลว้กิเลสน่ีมนัไม่ทนัความคิดเรา แต่ถา้ต่อไป กิเลสน่ี พอเราเคย
ชนะมนัแลว้ มนัก็ตอ้งปรับตวัมนั พอมนัปรับตวัมนัน่ะ ใชค้วามคิดเดิมน่ีมนัรู้ทนั เห็น
ไหม มนัรู้ทนั น่ีปัญญาอบรมสมาธิ 

 ฉะนั้น ถา้เวลาจิตมนัสงบแลว้ เห็นไหม เขาถึงตอ้งใหใ้ชปั้ญญา จิตสงบไง ใหใ้ช้
ปัญญาๆ ปัญญาในอะไร ก็ใชปั้ญญา น่ีไม่ใช่ปัญญาหรือ ปัญญาท่ีใชอ้ยูแ่ลว้น่ีมนัเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ แลว้ถา้เกิดสมาธิแลว้ ถา้ใชปั้ญญาอีก มนัจะเป็นปัญญา ปัญญาฆ่า
กิเลสไง น่ีสมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ พอมนัไล่เขา้ไป มนัจะสร้างวุฒิภาวะ
ของใจใหสู้งข้ึน มนัก็จะทนักิเลสตวันั้นใช่ไหม พอทนัเขา้ไปเร่ือยๆ  ทนัเขา้ไปเร่ือยๆ  
มนัจะยอ้นเขา้ไป จากท่ีว่า พอเราใชปั้ญญาเขา้ไปแลว้ พอมนัหยดุแลว้น่ี เด๋ียวมนัก็คิดอีก 
แลว้มนัจะพฒันาอยา่งไร แลว้จะวิปัสสนาอยา่งไร 

 ทุกคนถามว่า ก็ปัญญามนัจะวิปัสสนาอยา่งไร พอมนัสงบแลว้ เราก็ใชปั้ญญา 
ปัญญาคราวน้ีเราใชใ้นกาย เวทนา จิต ธรรม ในกาย ถา้ในกายน่ี ในกายของมนุษยน่์ะมนั
มีโครงสร้างอยา่งไร ในกายของมนุษยใ์ชอ้าหารอยา่งไร ในกายมนุษยม์นัคงท่ีไหม ใน
กายมนุษยน่ี์มนัเป็นของชัว่คราวไง แลว้เราน่ีจะไปยดึของชัว่คราวเป็นของเราไดไ้หม 
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 ถา้เราใชปั้ญญาอยา่งน้ีป๊ับน่ี มนัจะละเอียดเขา้มา อยา่งน้ีน่ะมนัเป็นปัญญา ใหจิ้ต
น่ี ใหส้มาธิน่ีมนัพฒันาข้ึน พอพฒันาข้ึนน่ะมนัจะรักษาสมาธิไดง่้ายข้ึน แลว้เรารักษา
บ่อยคร้ังๆ นะ ความคิดอยา่งน้ี เป็นความคิดในการฝึกปัญญานะ ยงัไม่ใช่ปัญญาแท ้ ถ้า
เป็นปัญญาแท้ในวปัิสสนานะ มนัจะจติเห็นอาการของจติ จติ จติ จติ จติ เห็นอาการของ
จติ  

เคยเห็นจิตกนัไหม ไม่เคยเห็นจิต เห็นอาการของจิต เห็นเงาของร่างกาย ไม่เคย
เห็นร่างกาย ตวัจิตคือตวัพลงังาน ความคิดน้ีเป็นเงา เราดูท่ีความคิดคือดูท่ีเงา แต่ถา้ดูท่ีเงา 
เงาน้ีมนัมาจากจิตใช่ไหม มนัสาวไปท่ีจิตได ้ ขณะท่ีเราเห็นกนัเราคิดกนัอยูน่ี่ เป็นเงานะ 
ไม่ใช่ตวัจิต ถา้ไปเห็นตวัจิต มนัก็เหมือนกบัวิปัสสนา ท่ีจิต ท่ีสมาธิอบรมปัญญา 

สมาธิอบรมปัญญาคือเจโตวิมุตติ ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธเขา้ไปก่อน พอจิต
มนัก็สงบก่อน จิตสงบก่อนมนัจะมีหลกัมีฐานของมนั แลว้จิตน่ีจะเห็นกาย เห็นกายน่ีมนั
ก็เหมือนเห็นจิต เพราะอะไร เพราะจิตมนัเห็นกาย กายอนัน้ีเป็นกายในอริยสัจ ไม่ใช่กาย
ในสามญัส านึก กายในอริยสัจคือกายในนิมิตไง จิตเห็นกายจากภายใน จิตเห็นน่ะ 

เน่ียโดยทัว่ไปน่ี ส่วนใหญ่แลว้เป็นสมาธิอบรมปัญญา คือจิตตอ้งสงบก่อนแลว้
เห็นกายกนั สอนกนัมาอยา่งน้ี แต่เด๋ียวน้ีมนัปัญญาชนไง น่ีถึงคราวถึงยคุสมยัน่ี
ปัญญาชน เม่ือก่อนมนัศรัทธาจริต คือทุกคนไม่มีศาสนา ก็เช่ือมัน่ เช่ือมัน่ก็ท  าไดง่้าย แต่
ตอนน้ี พอศาสนามีแลว้ ทุกคนก็รู้วา่ น่ี มรรคผลเป็นอยา่งน้ีๆ แลว้ตอนน้ี ปัญญาชน
ข้ึนมา ก็ใชปั้ญญากนั 

พอใชปั้ญญากนั ก็ใชส้ามญัส านึก ก็เลยติดเบด็ตวัเอง ติดกิเลสไง ติดความเห็น
ของตวัไง แต่มีหลวงตา หลวงตาน่ีท่านสร้างบุญญาธิการมา ท่านถึงบอกว่าเป็นปัญญา
อบรมสมาธิ พอเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาน่ีมนัตะล่อมเขา้มา ใหม้นัเป็นจิตท่ีมนัไม่
มีกิเลสเจือปนก่อน พอจิตไม่มีกิเลสเจือปน พอมนัไปเห็นอีกทีน่ีเห็นไหม น่ีจิตเห็นอาการ
ของจิต คือจิตเห็นความคิดไง 

แต่ท่ีเราเป็นความคิดอยูน่ี่ เราเหมือนกบั เราเองน่ีมนัเป็นตวัความคิด แลว้เราก็ไล่
ความคิดใหม้นัหยดุใช่ไหม เราก็เห็นของเราเฉยๆ ใช่ไหม แต่ถา้ตวัจิตมนัเห็นนะ มนัไม่มี
เรานะ ตวัจิตไปเห็นไม่มีเรา มนัเห็นของมนัเอง เราเคยไปเท่ียวป่าไหม แลว้ไปเห็นภาพ 
ในป่า ไปเห็นดอกไมใ้นป่าท่ีมนัสวยมาก ท่ีเราตะลึงเลยน่ี เคยเห็นไหม อาการอยา่ง
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นั้นน่ะ มนัเห็นแลว้มนัไม่มีตวัเราเลย เพราะภาพท่ีเห็นน่ะเรามนัไม่มีแลว้ เพราะเราท่ึงใน
ภาพท่ีเห็น 

น้ีเห็นโดยท่ีเราไปเห็นโดยสามญัส านึกนะ แต่ถา้จิตนะมนัเป็นตวัมนัเอง มนัเห็น
ละเอียดกว่านั้น แต่เอามาเปรียบเทียบว่ามนัจะเป็นอยา่งนั้น จิตมนัตอ้งสงบก่อน จิตเห็น
อาการของจิตนะ มนัจะท่ึงมาก พดูอยา่งน้ีนะ มนัจะพดูซ้ึงมากกบัคนท่ีเห็นดว้ยกนั 
เพราะมนัเป็น เวลาพดูธรรมะน่ีมนัเหมือนกบั เรานะ (โทษนะ ไม่ไดแ้ช่ง) เราน่ีนะ ฟังเขา
เล่าถึงอุบติัเหตุรถชนกนั ประสานงาน่ี เราฟังแลว้ก็สยดสยองเนาะ แต่ถา้เรานัง่อยูใ่นรถ
นั้นนะ แลว้รถนั้นประสานงานะ เราจะสยดสยองกว่านั้น 

เห็นจิตคืออยา่งนั้น คือเราเขา้ไปอยูใ่นอุบติัเหตุนั้น มนัจะท่ึงในความเห็นนั้น คือ
เป็นการเห็นจริงไง 

โยม ๒   :   หลวงพ่อคะ มนัเหมือนกบัมีความรู้สึกว่าเห็น เหมือนเม่ือก้ีก าลงัคิดๆ อยู่
น่ี เห็นอารมณ์มนัแยกออกมาจากจิตเลย มนัอยูค่นละท่ีเลย อยา่งนั้น 

หลวงพ่อ    :     ก็คิดๆ อยู ่ก็คิดๆ อยู ่ก็คือความคิดน่ะ 

โยม ๒   :    แต่มนัก็ไม่เท่ียงใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ    :    ไม่ใช่ ไม่เท่ียง อนัน้ีเราจะบอกว่าไม่ผดินะ อนัน้ีคือการฝึกฝน ปัญญาจะ
เกิดจากการฝึกฝน ตอ้งใหฝึ้ก น่ีน่ะฝึกปัญญา ปัญญาจะเกิดเองไม่ได ้ถา้มนัไม่เหมือน.. น่ี
ดูสิ ผลไมเ้ราปลูก ผลไมก้ว่าจะออก มนัตอ้งออกเป็นเกสรก่อน ถึงออกเป็นเมลด็ใช่ไหม 
ถึงจะออกเป็นผลใช่ไหม จากผลอ่อนเป็นผลแก่ใช่ไหม มนัพฒันาไหม 

 จิต การวิปัสสนาก็เหมือนกนั จากท่ีเราฝึกน่ีเป็นเกสร เป็นอะไรก็ฝึกไป มนัจะโต
ข้ึน โตข้ึนน่ะ แต่มนัไม่ใช่ผลไมพ้ลาสติก เราไปซ้ือเห็นไหม ผลไมน่ี้ดินเผา ไปซ้ือสิ 
เหมาไดเ้ลย มนัป้ันใหเ้สร็จน่ะ ยกมาไดเ้ลย น่ีเราคิดกนัอยา่งนั้นไง เราคิดว่ามนัส าเร็จรูป
ในการวิปัสสนา ในการภาวนาน่ี เราคิดวา่มนัจะส าเร็จรูป คือถา้เป็นจิตก็ตอ้งเป็น.. อา้ว น่ี
ผลไม ้ใช่ไหม ผลไมเ้ซรามิค เขาป้ันไวข้าย ก็ยกมาเลย ยกมาเลย 

 ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ทีน้ีพอบอกว่าเวลามนัเห็น เห็นป๊ับ มนัเห็นตอ้งเป็นอยา่งน้ี 
แลว้บอกถา้พดูถึงผลนะ อยา่งน้ีถูกไหม ผดิ ผดิท่ีไหน ผดิท่ีมนัยงัไม่ใช่ แต่ถา้พดูถึงการ
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ปฏิบติัถูกไหม ถูก ถูกเพราะวา่เร่ิมตน้ เพราะเร่ิมตน้มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี แลว้มนัจะพฒันา
ไป แต่บอกว่าถูก ถา้ถูกแลว้นะ ถูกแลว้ตอ้งท า ไม่ใช่ถูกแลว้นะฉนัจะนอนจมอยู่น่ี ไม่ใช่ 

การเร่ิมตน้ น่ีมนัตอ้งมีการเร่ิมตน้ น่ีการสอนไงมนัถึงว่าการปฏิบติัน่ะ มนัตอ้งมี
อนุบาลก่อน เร่ิมตน้น่ะตอ้งมีศรัทธาก่อน มีศรัทธาก่อนนะ เราพดูบ่อย อยา่งเช่นการอด
อาหารน่ี การอดอาหารถา้เป็นวิทยาศาสตร์นะ บอกเลยว่าพวกน้ี ทุกขนิ์ยม อยูดี่ๆ มาอด
อาหารกนัท าไม เราบอกว่า ไม่ใช่ทุกขนิ์ยมหรอก มนัเป็นสัจจะนิยม มนัเป็นความจริง  

การอดอาหารน่ีเราผอ่นอาหารกนั เพราะอะไร เพราะเราท างานกนัไม่ค่อยได ้
เพราะร่างกายมนัแขง็แรง ส่ิงต่างๆ น่ีพอแขง็แรง กิเลสมนัก็อาศยัร่างกายเราน่ีเป็น
เคร่ืองมือของเขา และความคิดกบัร่างกายน่ี กิเลสมนัจะใชน่ี้เป็นทางเดินของเขา ฉะนั้น
ถา้มนัเป็นทางเดินของเขาน่ี เราสู้เขาไม่ไหวใช่ไหม เราก็จะผอ่นแรงของกิเลส คือเราก็
ผอ่นอาหาร ใหร่้างกายน่ีมนัไม่แขง็แรง ไม่เขม้แขง็ 

กิเลสมนั ถา้เราเขม้แขง็น่ี ร่างกายสดช่ืนน่ะ อยากจะเท่ียวทั้งนั้นน่ะ ถา้ร่างกาย
อ่อนแอ มนัเดินไม่ไหว ไม่ค่อยมีใครอยากไปไหนหรอก อยากนัง่เฉยๆ  แต่ถา้กินอ่ิม
นอนอุ่นนะ ป่ะ เราไปกนัเถอะ น่ีถา้เราผอ่นอาหาร เราผอ่นเพื่อตรงน้ีไง ผ่อนเพื่อไม่ให้
มนัไปทางโลกเกินไป เราผอ่นอาหาร แต่ไม่ไดผ้อ่นอาหารแบบทางแอฟริกา 

แอฟริกาน่ีเขาไม่มีจะกิน เขาทุกขน์ะ เขาไม่มีจะกินน่ี เขาก็ทุกข ์ เขายิง่ทุกขห์นกั
เขา้ไปใหญ่เลย ถา้มีกิน กินเขากมี็สุข ถา้ไม่มีกินนะ มนัยิง่ทุกขย์ิง่ร้อนนะ อยา่งน้ีภาวนา
ไม่ไดห้รอก น่ีจิตไม่ควรแก่การงาน ภาวนาไม่ได ้ แต่ของพวกเราน่ี เราศรัทธาในศาสนา 
เพราะในศาสนาน่ีเราหวงัมรรคผล นิพพาน ถา้หวงัมรรคผล นิพพาน เราไม่ตอ้งมีการ
กระท า ไม่ตอ้งมีการปฏิบติั 

ทีน้ีในการปฏิบติัน่ีเราปฏิบติัไปแลว้น่ี กิเลสมนัต่อตา้น เราเจตนาเราอยากอด เรา
ไม่ใช่ไม่มีจะกิน เรามี บิณฑบาตมาน่ีเตม็บาตรเลย คนน่ะใส่บาตรมามหาศาลเลย ท าไม
เราตอ้งมากระเหมด็กระแหม่ มากินค าสองค า ท่ีเหลือน่ะเอาไปใหค้นอ่ืนเขากิน เพราะ
อะไร เพราะเราเจตนา เจตนาคือใจ 

น่ีไง เจตนาคือตวัใจ ตวัใจมนัตวัท่ีกิเลสอยูท่ี่นัน่ เราเขา้ไปขดัเกลามนั เราเขา้ไป
ต่อสู้กบัมนั การอดอาหารอยา่งน้ี มนัเป็น อดอาหารเพื่อจะต่อสู้กบักิเลส มนัเป็นความ
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เจตนา เป็นความตั้งใจ เป็นความพยายามของเรา มนัไม่ใช่อดเพราะว่าเราคบัแคน้ใจ ใช่
ไหม เหมือนกบัการฆ่ากิเลสน่ีไดบุ้ญ แต่การฆ่าตวัตายน่ะเป็นบาป 

เวลาเจบ็ อดัอั้นตนัใจน่ะท าลายตวัเอง อนันั้นเป็นกรรม แต่ถา้การฆ่ากิเลส กิเลส
มนัเป็นนามธรรม กิเลสมนัเป็นส่ิงอวิชชาท่ีมนัอาศยัจิตเราเกิดข้ึนชัว่คราว เราฆ่ามนัได้
บุญ การฆ่าเห็นไหม การฆ่า ฆ่าทิฐิมานะความผดิน่ะ มนัเป็นกุศล  

ฉะนั้นไอท่ี้เราอดอาหารน่ี เราอดอาหาร เราผอ่นอาหารเราน่ี เพื่อตรงน้ีไง ทีน้ีจะ
ยอ้นกลบัมาว่าน่ีคือวิธีการท่ีเร่ิมตน้ ถา้บอกว่าผดิไหม มนัไม่ผดิหรอก มนัเป็นเจตนาท่ีเรา 
จะผอ่นคลายมนั ทีน้ีพอมนั ตรงน้ีเร่ิมตน้ท่ีท ากนัอยูโ่ดยสามญัส านึกใช่ไหม ท าสมาธิกนั
ทั้งนั้นน่ะ แมแ้ต่นามรูปอภิธรรม ว่าใชปั้ญญา ปัญญาน่ะ เขาบอกว่าปฏิบติัโดยสายตรง
โดยใชปั้ญญาน่ี ปัญญาอะไรของเอง็ กอูยากรู้นกั ปัญญาอะไร ก็ปัญญาจากกิเลสมึง 

โดยปุถุชนน่ี มนัก็กิเลสเตม็ตวั แลว้กใ็ชปั้ญญา แลว้ปัญญามึงพน้จากกิเลส
ตรงไหน โกหกตวัเองทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะไม่มีครูบาอาจารยรู้์จริง ถา้มีครู
บาอาจารยท่ี์ท่านรู้จริงน่ะ เพราะครูบาอาจารยอ์งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ก็มาจาก
กิเลส เป็นเจา้ชายสิทธตัถะมีครอบครัวดว้ย ติดปฏิบติัอยู ่๖ ปีน่ี ผดิพลาดมา ๖ ปีน่ี นัน่น่ะ
มนัเป็นประสบการณ์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ผดิพลาดมา ๖ ปี 

แลว้พอไปถูกตอ้งข้ึนมา ท่านเอาความถูกตอ้งน่ีมาสอนเรา แลว้ท่ีท  าๆ กนัอยูน่ี่ 
มนัไม่มีสามญัส านึก ไม่มีวุฒิภาวะท่ีมาสอนกนั น่ีปฏิบติัโดยสายตรง ใชปั้ญญาโดยสาย
ตรง ไม่มีหรอก ปัญญาท่ีเอง็ใชน้ะ เพราะว่าปัญญาน่ีมนัไม่ลอยมาจากฟ้า ไม่ใช่
คอมพิวเตอร์ มนัจะไดอ้อกมาจากโปรแกรม ปัญญาของคนน่ะ มนัก็ออกมาจากตวัใจ 
ภวาสวะตวัภพ  

ความคิดน่ะมนัมาจากในฐานท่ีตั้ง น่ีมนุษยน่์ะ สถานะมนุษยน่ี์ น่ีจุดยนืของเรามนั
อยู ่ (โทษนะ) อยู่ท่ีเทา้ ยืนข้ึนมาสิ จุดยนืท่ีเทา้ ไม่ใช่หรอก จุดยนือยู่ท่ีใจ ใจน่ะเป็นภวา
สวะ เป็นภพ ภพชาติอยูท่ี่น่ี ภพชาติอยูท่ี่น่ี มนัปฏิสนธิจิต มนัไปปฏิสนธิในครรภข์อง
มารดา มนัก็เกิดมาเป็นมนุษย ์ ความคิดกม็าจากตรงภวาสวะ ตวัภพ ภพกบัความรู้สึกน่ี 
ภพกบัความรู้สึก อยากรู้เร่ืองจิตนะ กลั้นลมหายใจ กลั้นลมหายใจ นัน่ล่ะคือตวัภพ กลั้น
ลมหายใจไว ้ตวัท่ีกลั้นลมหายใจนัน่ ความคิดมนัมาจากตรงนั้น 



©2012 www.sa-ngob.com 

ถา้ความคิดมนัมาจากตรงนั้น เห็นไหม เวลาจุดยนืของคนมนัอยู่ท่ีนัน่ แลว้ถา้มนั
ใชปั้ญญาขนาดไหน ปัญญาถา้มนัออกมาอยา่งนั้น มนัก็ปัญญาของกิเลส ปัญญาของ
อวิชชา ปัญญาของส่ิงท่ีออกมาจากภวาสวะ จากภพ จากภพคือตวัอวิชชา แลว้เวลามนั
สงบ ก็สงบกลบัเขา้ไปท่ีตรงนั้น 

น่ีไง ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ อปัปนาสมาธินะ มนัตดัรูป รส กล่ิน 
เสียงหมด ตดัความคิดหมด ดบัหมดเลย แต่รู้อยูน่ะ ถา้ดบัไม่รู้ นัน่คือนอนหลบั ดบั
ความคิด ดบัความรู้สึก ดบัอายตนะทั้งหมด ตวัจิตลว้นๆ  นัน่น่ะคือตวัอปัปนาสมาธิ ฐีติ
จิต คือจิตเดิมแท ้จิตเดิมแทน่ี้เป็นจิตเดิมแทข้องปุถุชนนะ 

ถา้จะวิปัสสนาเขา้ไปน่ี อีกเด๋ียวนะ มนัจะตดัออกขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิต
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ถา้มนัเป็นปัญญาวิมุตติ บอกขนัธ์ ๕ น่ี มนัเหมือนเปลือกส้ม ปัญญาวิมุตติ 
ตวัจิตคือตวัเน้ือส้ม โดยสามญัส านึกน่ี เปลือกส้มน่ีมนัคลุมตวัส้มอยู ่ พลงังานตวัน้ีมนัจะ
คิดอะไรออกมาน่ี มนัมีอวิชชาอยูน่ี่ มนัออกมา มนัผา่นเปลือกส้ม เปลือกส้มคือความคิด
ไง ความคิดน่ีมนัก็จะอยูใ่นอ านาจของมาร 

แต่เราใชปั้ญญาไล่เขา้ไป ไล่จากเปลือกส้มมนัสะอาดเขา้ไป เห็นไหม เปลือกส้ม 
เพราะขนัธ์น่ะ เวลาพระอรหนัต ์ เวลาเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ขนัธ์ ๕ ภารา หเว ปัญจกั
ขนัธา ขนัธ์สะอาดไง แต่เราเป็นปุถุชนน่ะ มนัก็สกปรก เป็นโสดาบนัก็สะอาดนิดหน่ึง 
เป็นสกิทาคาก็สะอาดคร่ึงหน่ึง เป็นอนาคาน่ี ขนัธ์ไม่มีเลย ท าลายขนัธ์หมดเพราะอะไร 
เพราะขนัธ์น่ี กามราคะน่ี ความชอบระหว่างเพศตรงขา้มน่ี มนัมีขอ้มูล คือสัญญา คือ
สัญญาอนัละเอียด 

ถา้พดูถึงนะ ถา้ตรงสเปคเรา โอโ้ฮ รักหวัปรักหวัปร าเลย ถา้มนัไม่ตรงสเปคนะ 
มนัไม่รักน่ะ มนัขยะแขยงดว้ย เพศตรงขา้มน่ีมนักลบัต่อตา้นดว้ย ถา้ขอ้มูลน้ีมนัผดิ น่ี น่ี
ปฏิฆะ กามราคะ เวลาถา้มนัหลุดไปแลว้ พระอนาคาถึงไม่มีกาม มนัมีจิตลว้นๆ เป็นตวั
เน้ือส้มไง พอตวัเน้ือส้มน่ี ตวัน้ี แลว้มนัจะท าลายตวัมนัเองอยา่งไร ในเม่ือมนัเป็นส่ิงท่ีไม่
มีอะไรกระทบ แต่ถา้มนัมีเปลือก เปลือกกบัเน้ือน่ีมนัจะกระทบกนั 

น่ีเวลามนัถา้มนัเขา้ถึงตรงน้ีป๊ับ จิตเดิมแทม้นัมีอยู ่ ๒ อยา่ง จิตเดิมแทโ้ดย
วิปัสสนา มนัจะเป็นตวั เป็นพระอนาคา จิตเดิมแทข้องปุถุชน มนัก็ไปเป็น เขา้ไปท่ีตวัจิต
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น่ีเอง พอถึงตวัจิตป๊ับ แลว้ถา้จิตน่ีมนัเห็นจิต ตอนท่ีเขาพดูกนัอยูน่ี่นะ วา่จิตเห็นจิต เห็น
จิตน่ีน่ะ มนัเป็นสามญัส านึก ไม่จริง 

โทษนะ เหมือนหมอ วินิจฉยัโรคผดิ รักษาหายไหม หมอน่ีวินิจฉยัโรคผดิ เขา
ปวดหวันะ ไปรักษาเขาปวดทอ้ง ไม่มีทางหายน่ะ น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือจิตมนัไม่เห็นน่ะ 
มนัก็วินิจฉยัโรคผดิ ถา้จิตมนัเห็นจิต เห็นอะไร ถา้จิตเห็นจิตน่ี หมอวินิจฉยัโรคถูก หมอ
วินิจฉยัโรคถกูแลว้ใหย้าถูก ถา้ให้ยาถูกแลว้ เด๋ียวโรคมนัจะหาย (ชกังงไหม) 

น่ีพดูถึงพื้นฐานเฉยๆ เลยนะ ท่ีพดูน่ีตั้งใจพดู ตั้งใจพดูเพื่อใหพ้วกโยมน่ีเห็นตาม 
ใหเ้ห็นตามแลว้ใหเ้ทียบเคียงกบัค าพดูของเรา แลว้ก็เทียบเคียงกบัการพดูของการดูจิต ท่ี
เขาดูจิตน่ะ จะไม่มีเหตุผลอะไรเลย ดูเฉยๆ  ดูอยา่งนั้นน่ะ ทีน้ีพอดูไปแลว้ ค าว่าดูใช่ไหม 
เราก็มีตาใช่ไหม พอตาดู ตาก็ตอ้งเห็น เห็นก็เห็นอยา่งขอ้เทจ็จริง แลว้ท าอะไรกนัน่ะ 
แลว้เห็นแลว้น่ี ดูสิ สามญัส านึกของคนไม่เหมือนกนั คนหน่ึงก็เห็นอยา่งหน่ึง ๒ คนยล
ตามช่อง  

คนหน่ึงน่ีเห็นดวงดาว อีกคนเห็นโคลนตมน่ะ ก็แลว้แต่คนเห็น แลว้แต่อ  านาจ
วาสนา แต่ถา้เป็นอริยสัจนะ ไม่มีทาง ตอ้งจิตเห็นจิตเหมือนกนั เพราะอะไร เพราะมนั
เป็นกิเลส ไม่ใช่ ๒ คนยลตามช่อง ไม่ใช่ต่างคนต่างเห็นหรอก เป็นไปไม่ได ้ ถา้ต่างคน
ต่างเห็น อริยสัจมนัก็มีหลายหลากสิ 

แมแ้ต่เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ แมแ้ต่พระอรหนัตทุ์กๆ ชนิด ตอ้งออกมาจาก
อริยสัจเหมือนกนั จะพิจารณาเวทนา พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมน่ี เหมือนกนั หลวงปู่
เจ๊ียะบอกนะ บอก หงบเวย้ เวลาเถียงกบัเราไง แลว้เราเถียงเตม็ท่ีเลย  

“หงบ เราไปอยูก่บัท่านอาจารยใ์หญ่นะ ท่านอาจารยบ์อกท่านเจ๊ียะ ท่านเจ๊ียะ
พิจารณากาย ใหพ้ิจารณาจิตบา้งสิ”  

พอหลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกว่า พอหลวงตาท่านพดูอยา่งนั้นป๊ับ เพราะปีนั้นท่านจ า
พรรษาอยูก่บัหลวงตา พอหลวงตาพดูอยา่งนั้น หลวงปู่ เจ๊ียะก็พิจารณาจิตเลย เชา้ข้ึนมา  

“ท่านอาจารย ์เหมือนกนัน่ะ”  
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น่ีนะหลวงตาท่านก็หวัเราะเฉยๆ  แลว้ค าพดูนั้น ท่านเอามาใส่เรา คือท่านจะให้
เราท าดว้ย เราถึงลงใจท า จะบอกว่า น่ีหลวงปู่ เจ๊ียะท่านพิจารณากายใช่ไหม หลวงตาท่าน
พิจารณาจุดและต่อมของจิต ท าไมเหมือนกนัล่ะ? ท าไมเหมือนกนั? 

เห็นไหม อริยสัจเหมือนกนั กาย เวทนา จิต ธรรม ผลเหมือนกนั อริยสัจอนั
เดียวกนั แต่วิธีการต่างกนั ฉะนั้นค าพดูท่ีเขาบอก ดูจิต ดูจิตกนัน่ะ เราฟังแลว้ มนัไม่
เหมือน มนัไม่เหมือนเพราะมนัไม่มีเหตุผล มนัเป็น มนัเหมือนกบัหินทบัหญา้ ดูเฉยๆ  ดู
เฉยๆ  หา้มคิด คิดผดิ ดูเฉยๆ  เพ่งเฉยๆ  หา้มคิด มนัคา้นกนัตรงหา้มคิดน่ี ใหดู้เฉยๆ แลว้
เด๋ียวรู้เอง มนัเป็นไปไม่ได ้

เพราะนะ เพราะถา้เป็นพิจารณากายนะ จิตสงบมา เจโตวิมุตติ จิตสงบก่อน พุท
โธ พุทโธ พุทโธ พุทโธน่ีมนัเป็นค าบริกรรม เป็นจุดยนืของจิต จิตน่ีธรรมดาพลงังานมนั
ส่งออก เวลาพุทโธน่ีมนัก็กั้นไว ้พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธอยูก่บัท่ี พุทโธ พุทโธ 
พุทโธ พุทโธ จนจิตน่ะมนัเร่ิมเป็นขณิกะ เป็นอปัปนา เป็นพอจิตน่ี แลว้มนัคายออกมา
เป็นอุปจาระ มนัจะเห็นกายเพ่ง เห็นกายเพ่ง 

ถา้จิตมีก าลงันะ (ฟังนะฟัง) ถา้เห็นเฉยๆ มนัจะเป็นธรรมชาติของมนั น่ีคือนิมิต 
อุคหนิมิต ตอ้งวิภาคะ เห็นนิมิตป๊ับ แยกส่วนขยายส่วน การแยกส่วนขยายส่วน คือเห็น
ความเปล่ียนแปลง เห็นความเปล่ียนแปลง เห็นดว้ยตา เห็นดว้ยตาน่ีคือเห็นภาพ แต่ใจมนั
รู้สึก น่ีปัญญามนัเกิดตรงน้ี  

ปัญญาน่ีมนัเขา้ใจ ปัญญาของเราน่ีมีอุปาทาน ยดึว่าสักกายทิฏฐิ ว่าร่างกายน้ีเป็น
เรา ทุกคนน่ะว่าเป็นเรา แต่มนัเป็นโดยสมมุติไง เป็นเพราะเราเกิดมาเป็นเรา ถา้เป็นเรานะ 
น่ีผดิหมดละ เพราะตั้งแต่เกิดมาจนตอนน้ี เซลลเ์ปล่ียนหมดละ กระดูกตั้งแต่ตอนนั้นกบั
กระดูกอนัน้ีอนัเดียวกนัหรือเปล่า กระดูกตอนเดก็กบักระดูกตอนน้ี อนัเดียวกนัหรือเปล่า 

น่ี มนัเปล่ียนแปลงตลอดไง พอมนัเปล่ียนแปลงตลอด มนัเปล่ียนแปลงโดย
ธรรมชาติของมนั แต่เรายดึว่าเป็นเราไง เรายดึว่าเป็นเรา ใจมนัคิดวา่เป็นเรา ไอค้  าว่าเป็น
เรา น่ีคืออุปาทาน ความยดึมัน่ถือมัน่ของใจ ใจถึงทุกขต์รงน้ี ใจท่ีมนัทุกขน่ี์ มนัเขา้ใจผดิ 
เขา้ใจว่าส่ิงท่ีเราอาศยักนัอยูน่ี่คือของเรา แต่มนั เราแค่อาศยั เราแค่อาศยั เพราะเราเกิดมา
เป็นมนุษย ์แลว้มีร่างกาย 
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มนุษยต์อ้งมีร่างกายกบัจิตใจ แลว้พอมีน่ี เราก็อาศยัไปชัว่คราว แลว้มนัจะตายไป 
ถึงท่ีสุดแลว้น่ี มนัตอ้งพลดัพราก พลดัพรากจากกนั ความรู้สึกกบัธาตุ มนัจะพลดัพราก
จากกนั การพลดัพรากคือการแยกส่วนนั้นคือตาย แต่ขณะท่ีเราวิปัสสนาน่ี เราเห็นความ
เป็นจริงของมนั คือมนัจะพลดัพรากกนัดว้ยอริยสัจ ดว้ยความเป็นขอ้เทจ็จริงของสัจ
ธรรม 

สัจธรรมมนัเป็นอยูจ่ริง แลว้ไม่มีใครเคยเห็น ไม่มีใครเคยท า ขณะท่ีจิตเราสงบ
ข้ึนมา เราใชจิ้ตของเราสงบเขา้มา แลว้จิตน้ีมนัเขา้ไปเห็นจริงดว้ยธรรมะ ธรรมะท่ี
พระพุทธเจา้ร้ือคน้ข้ึนมาน่ี แลว้เราเขา้ไปเห็นจริงน้ี มนัจะเกิดการแยกสลาย ความเป็น
จริง โดยขอ้เทจ็จริงของมนั กายเป็นกาย จิตเป็นจิต มนัจะแยกไปสู่ความจริงของมนั  

เห็นไหม พอมนัจริงข้ึนมา จิตมนัก็จะจริงอีกอนัหน่ึง พอมนัจริง เพราะท่ีมนัไม่
จริง เพราะจิตมนัปลอม พอจิตมนัปลอม มนัก็เอาส่ิงน้ีมารวมเป็นขอ้มูล เป็นสมบติัของ
เรา แต่พอมนัเห็น เห็นไหม มนัแยกออก ต่างอนัต่างจริง จริงก็ปล่อย ค าว่าต่างอนัต่างจริง
น้ีเห็นไหม จิตเห็นเฉยๆ นะ แต่ปัญญามนัเกิด ปัญญามนัเกิดเพราะอะไร 

เพราะเหมือนกบัเราสอนเดก็ น่ีชา้งนะ เขียนรูปชา้ง น่ีชา้งเป็นอยา่งน้ี น่ีลิงนะ ลิง
เป็นอยา่งน้ี น่ีมะม่วงนะเป็นอยา่งน้ี น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราเห็นภาพน่ี ภาพมนัแยกขยาย
ส่วน น่ีเป็นวิภาคะนะ น่ีกายมนัเป็นอยา่งน้ีนะ ธรรมดาร่างกายของมนุษย ์ มนัจะแปร
สภาพเป็นอยา่งน้ีนะ เป็นอยา่งน้ีนะ จิตมนัดู เอาะ! เอาะ! เอาะ! น่ีคือเจโตวิมุตติ 

เจโตวิมุตติคือจิตเห็นความแปรสภาพของกาย กายจะแปรสภาพไปโดยธรรมชาติ
ของมนั น้ีคือการแปรสภาพ เจโตวิมุตติโดยการเห็นกายนะ แต่ของหลวงปู่ ดูลย ์หลวงปู่ ดู
ลยบ์อกว่าเห็นกายโดยไม่.. พิจารณากายโดยไม่เห็นกาย พิจารณากายโดยไม่เห็นกายน่ี 
มนัพิจารณาดว้ยปัญญา เปรียบเทียบ เวลาจิตสงบแลว้น่ี กาย สภาพของกาย กายตอ้งการ
อาหารอะไร 

อาหารน่ี อาหาร เห็นไหม ดสิู ส่ิงท่ีเป็นอาหารของมนุษย ์ กินเขา้ไปน่ะมนัยอ่ย
สลายอยา่งนั้น คิดเหมือนวิชาการเราเลย มนัแปรสภาพอยา่งนั้นๆ แต่มีสมาธิ มีสมาธิน่ะ 
มนัคิดว่าสอนใจ แต่ถา้เราคิดโดยสามญัส านึกน่ี เราคิดดว้ยวิชาชีพ คิดดว้ยวิเคราะห์โรค
คนอ่ืน น่ีวิชาชีพที่เราเรียนมาน่ี เอาไวว้ิเคราะห์โรคไง น่ีร่างกายเป็นอยา่งน้ี น่ีเป็นเพราะ
โรคอยา่งน้ี 



©2012 www.sa-ngob.com 

อยา่งน้ีนะ มนัวิเคราะห์เป็นวิชาชีพ แต่ถา้เรามีสติ เราวิเคราะห์เป็นการสอนใจเรา 
มนุษยเ์ป็นอยา่งน้ี มนุษยเ์ป็นอยา่งน้ี เป็นอย่างน้ี มนัก็เศร้าใจ เพราะอะไร เพราะเราก็เป็น
มนุษย ์ เราก็โดนอุปาทานน้ีครอบง า เราก็โดนความเห็นเราน่ีครอบง าเรา เราถึงไม่เป็น
อิสระไง เราเลยตอ้งเป็นสัตวโ์ลก ใหกิ้เลสมนัขบัเคล่ือนต่อไปไง 

สัตตะเป็นผูข้อ้ง จิตเราน่ีขอ้งกบักายกบัใจเราเอง แลว้ก็โดนใหอ้วิชชา กิเลส
ตณัหาน้ีมนัขบัเคล่ือนชีวิตเรา หมุนไปในวฏัฏะ ถา้สติปัญญาเราทนั เราเห็นความเป็นไป 
การเคล่ือน เคล่ือนไปของการขบัเคล่ือนของกิเลส เราก็จะไปหยดุมนั เราจะเห็นการ
ขบัเคล่ือนของมนั เราจะสลดัมนัทิง้ สลดัทิง้แลว้ต่างอนัต่างจริง จิตก็เป็นอิสระอยู ่ อยู่
ส่วนหน่ึง โสดาบนั 

น่ี การเพ่ง ถา้เป็นการเห็นการเพ่ง มนัตอ้งเป็นเจโตวิมุตติ ถา้เป็นการเห็นจิต มนั
ไม่ใช่ มนัตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญ เพราะการดูเจโตวิมุตติน่ี มนัเห็นภาพเคล่ือนไหว ภาพ
อุคหนิมิต คือภาพคงท่ี ภาพคงท่ีเราเห็นในนิมิตน่ีภาพคงท่ี  วิภาคะคือภาพเคล่ือนไหว 
เคล่ือนไหวใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลง เคล่ือนไหวใหจิ้ตมนัใชปั้ญญา เคล่ือนไหวใหจิ้ตมนั
รู้จริงน่ีคือการเห็นพิจารณากาย ในสติปัฏฐาน  

แลว้การพิจารณาจิตล่ะ การพิจารณาธรรมารมณ์ล่ะ พิจารณาธรรมารมณ์น่ีมนั มนั
เป็นพิจารณาเปรียบเทียบ พิจารณาเปรียบเทียบมนัก็ตอ้งมีปัญญาใช่ไหม แลว้ดูเฉยๆ น่ี 
คือว่า เราเปรียบเทียบบ่อย เปรียบเทียบว่า การคมนาคมทางบก กบัการคมนาคมทางน ้า น่ี
ไปทางน ้าก็ไปเรือใช่ไหม ไปบกไปรถใช่ไหม แลว้การขบัรถ ขบัเรือต่างกนัไหม น่ีเห็น
ไหม แน่นอนต่างกนั ทีน้ีการต่างกนั แต่ถา้ไปถึงเป้าหมาย ไปถึงเหมือนกนัไหม อริยสัจ
อนัเดียวกนั 

อริยสัจอนัเดียวกนั ยนืยนัตลอดว่า อริยสัจอนัเดียวกนั แต่วิธีการต่างกนั ใชไ้ด ้แต่
ต่างกนัตอ้งต่างกนัในทางท่ีถูก ไม่ใช่ต่างกนัโดยสามญัส านึกท่ีว่าน่ี ขบปัญหาแตก แลว้
ว่าเป็นโสดาบนั สกิทาคา ท่ีเราพดูน่ีนะ เราพดูเพื่อประโยชน์ ทั้งๆ ท่ีเราก็เหน่ือย เหน่ือย
มาก แลว้ไม่อยากพดู เพราะไม่ใช่เร่ืองอะไรของเราเลย แต่ท่ีพดูน่ีนะ เพราะสงสาร 
สงสารโยม สงสารน่ีบริษทั ๔ แลว้พอท าไปแลว้น่ี เหมือนกบัท าทางวิชาการ แลว้ไม่มี
ผลตอบแทนน่ะ 
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เพราะท าไปเถอะ ถึงท่ีสุดแลว้ไม่มีอะไร อยา่งท่ีพดูน่ะ ท่ีเขาบอกว่าอะไรนะ 
วิปัสสนาสายตรงโดยนามรูป เขาบอกก่ึงพุทธกาลไม่มีมรรคผล มรรคผลไม่มีหรอก แต่ก็
วิปัสสนากนั วิปัสสนาสอนน่ะ เวลาสอน สอนคนท่ีอยาก มีคนอยากท าน่ี ว่า มรรค ผล 
นิพพานมนัเป็นอยา่งน้ี พอมึงมาปฏิบติัแลว้นะ พอมึงเขา้มาเป็นพวกกแูลว้นะ ไม่มีหรอก 
กหูลอกมึง พอไปถึงท่ีสุดแลว้  ต่างคนต่างไป คา้งเต่ิง ติดหุน้ไง ติดอยูย่อดไม ้ลงไม่ได ้

ถึงท่ีสุดแลว้น่ี ท่ีเราพดู เราเห็นเป้าหมายอยา่งน้ี ฉะนั้นถา้เห็นเป้าหมายอยา่งน้ี มนั
ก็เหมือนกบัประสาคนต่ืนหุน้ เขาเห็นคุณประโยชน์ เขายิง่จะรีบเขา้ไปชอ้น ไอเ้ราก็บอก
ว่า อยา่ อยา่ คิดอยา่งน้ีน่ะไม่เจริญ ไอว้่าอย่า อยา่น่ี คิดอยา่งน้ีไม่เจริญ ไอค้นเขา้ไปชอ้น
หุน้น่ะ มนัจะเจริญ อีกเด๋ียวจะไปติดหุน้บนปลายไมน้ัน่ 

โยม ๒  :    หลวงพ่อคะ ขอถามแทนคนอ่ืนหน่อย คือมีคนเขา เขาบอกหนู เขาอาจจะ
ไม่เคลียร์ เขาอยา่งน้ีค่ะ คือฟังหลวงพ่อ หนูเขา้ใจว่า หนูคิดเองว่าอยา่งน้ีถูกไหม เอาของ
หนู คือหนูจะ คือความคิดมนัไม่ใช่เร่ืองของจิต จิตมนัไม่ใช่ความคิดนั้น หนูก็ก าหนดพุท
โธเลย ท างานของจิตไป แลว้ก็ก าหนดพทุโธอยา่งเดียว พอเร่ิมจิตสงบแลว้ ค่อยคิด
พิจารณาในส่ิงท่ีเราก าหนดได ้ คือเราไม่ตอ้งไปตามความคิด มนัไม่ใช่เรา เราใชค้วาม
สงบ แลว้ก็เอาความสงบอนัน้ีก าหนดว่าอยากคิดเร่ืองน้ี เช่น อยากพิจารณากายก็พิจารณา
กาย อยา่งน้ีจะถูกไหมคะ 

หลวงพ่อ    :     ถูก 

โยม ๒  :     แลว้ก็อยา่งน้ีค่ะหลวงพ่อ คือพอบางคนท าเขา้น่ี พอพุทโธเขา้มนัก็แข่งกบั 
ไอค้วามคิดท่ีมนั เคยคุยกบัรอ มนัก็รู้สึกวา่ อุย้ เหน่ือย ในความรู้สึกพุทโธ ไอน่ี้ก็จะคิด 
พอพุทโธ พุทโธเขา้แลว้เหน่ือย มนัก็คิดไปเลย มนัก็ดูความคิด คือเปล่ียนช่องทางไปทาง
นูน้ เลิกพุทโธ อยา่งน้ีมนัจะท าถูกไหมคะหลวงพ่อ 

หลวงพ่อ    :     มนัเป็นอยา่งน้ีนะ โดย ถา้เราเป็นคนจริงจงั ท  างานจริงจงัและท างานจบั
จด ครูบาอาจารยท่์านบอกว่า เหมือนกบั เปรียบเหมือนการปลูกตน้ไม ้ การปลูกตน้ไม ้
ยา้ยบ่อยน่ีตน้ไมไ้ม่โต ถึงปลูกตน้ไมแ้ลว้ควรจะทะนุถนอมใหม้นัโต แต่น่ีเปรียบเทียบ
ใหเ้ห็น เห็นว่าการปลูกตน้ไม ้ แต่ในการปฏิบติัน่ี อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ีน้ี ถา้พดูอนัแรกน่ะถูก
แลว้ ใชค้วามคิดน่ีนะ ดู ด ูใชค้วามคิดน่ี ทีแรกเลยน่ี เราไม่อยากพดู เนอะ ถามไอ.้..น้ีเป็น
พยาน  
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 เร่ิมตน้น่ะ พวกดูจิตน่ะ เขาบอกว่าไม่ตอ้งใชส้ติ ใหดู้ไปเฉยๆ  แลว้เขาก็มาหาเรา 
เราบอกว่าเป็นไปไม่ได ้ถา้ไม่มีสติน่ีนะ ไม่ฝึกสตินะ  

โยม ๑ :  มนัถึงไม่เห็น  

หลวงพ่อ :  ใช่ มนัตอ้งมีสติ ตอ้งฝึกสติ เราบอกสติน้ีตอ้งฝึก พอพดูกลบัไปป๊ับ เขาจะ
ยอ้นกลบัมาว่า ตอ้ง สติสร้างไม่ได ้ตอ้งเป็นเอง แต่ทีแรกเขาบอก ไม่ตอ้งเลย เราจะเทียบ
ใหดู้ว่าวุฒิภาวะไง ถา้คนเป็นน่ี เราน่ีเป็นอาจารยข์องคน เราจะสอนอนุบาล สอนลูกเรา
ใหท้  าผดิไดไ้หม? ไม่ได ้จริงไหม  

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือตั้งตนเป็นอาจารย ์ ค  าสอนมาน่ีผดิทั้งนั้นเลย แลว้เราน่ีเป็น
คนแยง้ไป ไอ.้..น่ีเป็นพยาน ทีแรกว่าสติไม่ตอ้งฝึก เราก็บอกว่า ไม่ได ้พอไม่ได ้สติตอ้ง
ฝึก เด๋ียวมนัจะมีมาเร่ือยๆ  แลว้เราจะแยง้ไปเร่ือยๆ  แลว้ค าพดูเราน่ีเขาจะไปพลิกแพลง
เอง น่ีอนัน้ีก่อน เราจะกลบัมาตรงน้ี กลบัมาตรงท่ีแบบว่า น่ีถา้เราใชปั้ญญาไปกบั
ความรู้สึก เห็นไหม ความคิดน่ี พุทโธน่ีตามมนัไป แลว้พอบางทีมนัจะคิดน่ี ถา้เราย ั้งได ้
มนัเป็นอยา่งน้ีไง 

โทษนะ เราน่ีในครอบครัวหน่ึง ลูกเราน่ีหลายคน ถา้ลกูเราหลายคนน่ี ลูกเราแต่
ละคน เดก็แต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกนั เดก็แต่ละคนสมาธิสั้น สมาธิยาวมนัก็ต่างกนั เดก็
แต่ละคนน่ะใฝ่ดี หรือจบัจดน่ี มนัก็ไม่เหมือนกนั ทีน้ีถา้เป็นอยา่งน้ีป๊ับ เราตอ้งสังเกตตรง
น้ี สังเกตตรงน้ีน่ีโยมสังเกตทางโลกนะ สังเกตนิสัย แต่ถา้พระปฏิบติัน่ี เขาสังเกตตรงผล 

น่ีเวลาโยมพดูน้ีว่าผลน่ะท าไดไ้หม ถา้ท าไปอยา่งน้ี ถา้ผลได ้ แสดงว่ามีจริตนิสัย 
ถา้เขาท าไม่ได ้เราค่อยเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเขา้ไป เปล่ียนแปลงใหท้  าอยา่งน้ี ใหท้  า
อยา่งน้ี คือหาจุดสมดุลของตวั ถา้จิตจุดสมดุลของตวัน่ี มนัจะปล่อย ถา้จุดไม่สมดุลของ
มนันะ มนัจะด้ือ แลว้คนท าน่ีถา้ไม่รู้นะ พยายามท าเขา้ไปนะ มนัเหน่ือย จะหาสมดุลของ
มนั ถา้หาสมดุลป๊ับน่ี ถา้พดูถึงนะ ถา้เราพจิารณาจิต พิจารณาไป มนัปล่อยก็ใชไ้ด ้ถา้ไม่
ปล่อย กลบัมาพุทโธก็ได ้

อนัน้ีมนัสมดุลนะ แต่อีกชนิดหน่ึง เดก็แบบไม่เอาถ่านเลย จิตน่ีมนัไม่เอาถ่านเลย 
เวลามนัใชปั้ญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ใชม้นัไปเลย ถา้มนัไม่ใชก้็กลบัมาพุทโธเลย น่ีมนั
ไม่เอาถ่านเลย ก็ตอ้งใหม้นัท างาน เพราะคนจะเอาถ่านไม่เอาถ่านน่ี มนัตอ้งมีอาชีพ ทีน้ี
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ถา้มนั บางทีมนัก็ใชปั้ญญาอบรมสมาธิไป ใช่ไหม บางทีมนัก็ไม่เอาเลย หยดุ หยดุมาท่ี
พุทโธเลย 

เราก็ว่า ถูกอีกล่ะ ถูกเพราะอะไรรู้ไหม ถกูเพราะว่ามนัส่งเสริมกนั อา้ว วนัน้ีเรา
ท างานอยา่งน้ีไม่ไดผ้ล เราวางไวก่้อน ไปท างานตรงน้ี ทีน้ีงานก็คืองาน งานก็คือ
ความสุขใจ น่ีถา้พดูอยา่งน้ีไปป๊ับนะ เราพดูกบัพวกลูกศิษยบ่์อย ว่าใครมาหาเราน่ีนะ ฟัง
ไปฟังมาน่ีนะ หลวงพ่อน่ีใชไ้ม่ไดเ้ลย ไม่มีจุดยนืเลย อะไรก็ถูกไปหมด แลว้พอใคร
มานะ อดัเขาผดิทุกคนเหมือนกนั ผดิ ผดิ ผิด ผดิ ผดิ  

แลว้พอเวลาคนมา ค าว่าถูกน่ี หมายถึงว่า คนเราน่ีท างานชนิดน้ีไดผ้ลอยา่งน้ี 
ท  างานชนิดน้ีไดผ้ลอยา่งน้ี มนัตอ้งใหค้นท่ีท างานน่ะ แลว้มนัมีผลงานของมนัไง คือเดก็
น่ีตอ้งใหม้นัท างานใหเ้ป็น เราพยายามเพื่อท่ีจะประคองใหเ้ดก็ไดท้  างานเป็น ค าว่าถูกน่ี 
คือว่าถูกของเขา ถกูคนน้ี ท างานอยา่งน้ี ไดผ้ลตอบแทน ๕ เปอร์เซ็นต ์ ถูกคนน้ีได ้ ๕๐ 
เปอร์เซ็นต ์ถูกคนน้ีได ้๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

ความถกูมนัต่างกนัอยา่งน้ี ถา้เดก็คนน้ีมนัท าน่ีสัก ๕ เปอร์เซ็นต ์ ก็ดีกว่าท่ีมนัจะ
ไม่ไดอ้ะไรเลย ถามวา่ถกูไหม ถกู ถา้  ๕ เปอร์เซ็นตน่ี์เขายงัท าไม่ไดเ้ลย เขาจะไปท า ๕๐
เปอร์เซ็นต ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์ดไ้หม เขาท าของเขาไม่ได ้ เพราะจิตของเขาอ่อนแอ เพราะ
วาสนาเขาไม่มี เขาท า เขาท ากรรมของเขามา ค าวา่ถกูของเราน่ะ คือถูกท่ีเขาไดผ้ลของเขา 
ถา้เขาไม่ได ้ เขาไม่ไดส้ักเปอร์เซ็นตเ์ดียวเลยน่ี เขาก็จะไม่ไดอ้ะไรติดมือเขาไปเลย ถา้เขา
ไดส้ัก ๕ เปอร์เซ็นต ์แสดงว่าเขาไดผ้ลของเขาแลว้ 

ถูกไหม ถกู แต่ถา้ พวกเราน่ี เราท างานเป็น เราอยากไดผ้ลงานของเราน่ี เราจะได้
ผลงานของเรา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ถา้ ๕ เปอร์เซ็นตถ์ูกไหม ไม่ถกู เพราะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
กบั ๕ เปอร์เซ็นตต่์างกนัไหม ไอถู้กของเรามนัถูกตรงน้ีนะ แต่ถา้คนฟังไม่เป็นนะ ปวด
หวัเลยนะ ไอค้นท่ีเราบอกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นตไ์วน่ี้ เวลามาคุยกบัเรานะ ผดิหมดเลยนะ 
แลว้เวลาไปพดูกบัคนอ่ืน เวลาของหนูน่ะว่าผดิ ผดิ ผดิ ท าไมของคนอ่ืนอะไรก็ถูก 

เหตุผลมนัอยูต่รงน้ีดว้ย เหตุผลมนัอยูต่รงน้ี ตรงท่ีเรามาท ากนัแลว้น่ี ใครก็แลว้แต่ 
ขอใหไ้ดก้นัไป ไดม้าก ไดน้อ้ย ต่างๆ กนัไปแลว้แต่อ  านาจวาสนา เพราะเราฟังเป็น เรา
เช่ือเรา เราเช่ือใจเราว่าเราฟังถกู ว่าคนๆ น้ีไม่มีอะไรเลย แลว้เขาได ้ ๕ เปอร์เซ็นตน่ี์ 
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เหมือนเขาไดเ้งินหลายๆ ลา้นมาก แต่ไอเ้ศรษฐีบอกไอเ้งินแค่น้ีไม่มีความหมาย แต่ เรา
ฟังเป็นท่ีว่า เขาทุกขแ์ค่ไหน แลว้เขาไดแ้ค่ไหน แค่น้ีแหละส าหรับเขานะมหาศาลแลว้ 

โยม ๓  :     หลวงพ่อครับขอโอกาสถามคือจะเขา้เร่ืองน้ี พอดี วนันั้นท่ีมากราบเรียน
หลวงพ่อไวแ้ลว้ว่า ท่ีผมก าหนดภาวนาโดยใชอ้านาปานสติ อยูก่บัพุทโธ หลวงพ่อ เอ่อ 
ประมาณแนะน าว่า ใหใ้ชพุ้ทธานุสติ ผมกก็ลบัไปท าเลยนะครับ ก็ประมาณ เดินจงกรม
ประมาณ 3 ทุ่ม รู้สึกว่ามนั สมาธิมนัแน่น เหมือนๆ แลว้ก็ลองข้ึนไปนัง่ นัง่สมาธิ ปรากฏ
ว่านัง่อยูแ่ป๊บเดียว มนัก็ จิตมนั มนัวบูลงไป แต่ว่าเป็นสวรรค ์ เป็นแบบใสเลยนะครับ 
เหมือนมอง แลว้มองอยา่งน้ีครับ แต่ว่าใสเลย  

เสร็จแลว้ก็ ก็เพ่งมอง เพ่งตรงจุดนั้น สักพกัหน่ึง แลว้ก็นอ้ม นอ้มไปท่ีกาย แต่ไม่
เห็นกาย แต่นอ้มไปทางกระดูก ปรากฏว่ากระดูกมนัข้ึนมา อยูส่กัพกัหน่ึง มนัก็เห็นเป็น
กระดูก เสร็จแลว้ก็ค่อยๆ ยอ่ย ค่อยๆ ยอ่ย ลงมา เสร็จแลว้ก็ จากนั้นมนัก็คลายตวั  แลว้ก็
ออกมาอยูใ่นแสงสว่างธรรมดาน่ีแหละครับ แลว้ก็อยู ่ สงบอยา่งนั้นน่ะ คือผมไม่รู้ว่า
ขั้นตอนมนัยงัไง ใช่หรือเปล่า 

หลวงพ่อ   :     เป็นการฝึก ใช่หมด ใช่ ค  าว่าใช่น่ี ค  าวา่ใช่น่ีผลมนัตอบท่ีใจเราเอง น่ีถา้
พดูเราท าอะไรไม่เคยเจออะไรเลยน่ี ฟังคนอ่ืนเขาพดูนะ เป็นอยา่งนั้นๆ เราก็ท่ึงนะ ท่ึงเขา
เฉยๆ แต่ถา้เราท าของเรา เราเป็นไปน่ี มนัเป็นมาท่ีใจนะ อูฮู้ มนัโล่งอยา่งน้ี เราจะฟังบ่อย 
คนน้ีบอกเร่ือง มาวุฒิภาวะน่ี เวลาคุยเร่ืองสมาธิน่ี โอโ้ฮ โอโ้ฮ อยา่งน้ี เป็น  

 โอ๋ย หลวงพ่อ ถา้มาแลว้พดูแจว้เลยนะ อูฮู้ อธิบายเป็นคุง้เป็นแควนะ สัญญา
ทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นความคิด มนัไม่เป็นความจริง แต่ถา้เป็นความจริง 
แทบไม่ตอ้งพดูอะไรเลยนะ เป็นอยา่งน้ี จบ 

 ทีน้ี น่ีพดูเป็นอยา่งน้ีป๊ับ มนัก็เขา้มาตรงน้ี ตรงท่ีบอกว่า พอมนัสว่าง พอจิตมนั
สงบน่ี มนัเป็นละ แต่อนัน้ีนะ มนัเหมือนกบันกักีฬา เราน่ีนะเป็นเหมือนโคช้ เราน่ีเป็น 
เหมือนนายกสมาคม จะหาชา้งเผอืก หาชา้งเผอืกก็จะเท่ียวไปดูชา้งเผือกใช่ไหม ทีน้ี
ชา้งเผอืกมาน่ี โยมฟังค าว่าชา้งเผอืก แลว้กว่าจะเอาเขาเขา้ไปแข่งขนัในสนามกีฬาน่ี เรา
ตอ้งฝึกเขาอีกก่ีปี 
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 ไอค้นท่ีปฏิบติัใหม่ก็เป็นอยา่งน้ี พอมาอยา่งน้ี เวลาชา้งเผอืกน่ีเล่นบาส อา้ว ชูต้ 
มนัชูต้ป๊ับ ๓ แตม้เลย โอโ้ฮ แจ๋วเลย แต่มนัแข่งไดห้รือยงั ยงั เพราะอะไร เพราะมนัยงัไม่
มีเทคนิคมนัเลย มนัตอ้งฝึกใช่ไหม ยอ้นกลบัมาน่ีเหมือนกนัเลย ท่ีท  าน่ีใช่ แสงสว่างน่ีใช่ 
แต่น่ีเหมือนกบัเราก็ชูต้ ๓ แตม้ 

โยม  ๓  :     ตอ้งลงบ่อยๆ ลงอยา่งน้ี 

หลวงพ่อ   :     ไม่ การชูต้ ๓ แตม้น่ีนะ มึงยนืชูต้ มึงยงัไม่ไดแ้ข่งกบัคู่แข่งเลย คู่แข่งน่ีเขา
จะไม่ใหเ้อง็ชูต้หรอก เขาจะกนัหมดเลย กิเลสน่ะมนัจะไม่ใหมึ้งท าเลย ไอท่ี้ชูต้น่ีเขา
เทสตเ์อง็เฉยๆ เขามาจบัมึงยนืเฉยๆ แลว้ก็ชูต้ มนัก็เขา้น่ะสิ เพราะไม่มีใครปิด 

โยม  ๓ :     ต่อนะครับหลวงพ่อ ตอนท่ีถามน้ีก็พยายามท าอีก ปรากฏว่ามนัจะเป็น
ลกัษณะอยา่งน้ีครับ เพราะว่าจิตมนักส็งบลงไป แต่ว่ามนัจะเป็นแสงสว่าง ปล่อยไป
ชั้นหน่ึง แลว้ก็เปิดประตูบานนั้น แลว้ก็เป็นชั้น ลง ลงไปอยา่งน้ีน่ะครับ 

หลวงพ่อ   :     น่ีเห็นไหม คร้ังแรกกบัคร้ังท่ี ๒ ไม่เหมือนกนัละ 

โยม ๓  :      ไม่เหมือนครับ คร้ังท่ี ๓ ก็ยาวลงไปอีก ไม่เหมือนกนัเลยครับ 

หลวงพ่อ   :     เราจะบอกว่าอยา่งน้ีไง เราจะบอกว่าใหก้ลบัมาท่ีพุทโธ 

โยม   :       แต่ผมมีพุทโธตลอดนะครับ 

หลวงพ่อ   :     ใช่ ตอ้งไม่ใหทิ้ง้ตรงน้ี กลบัมาท่ีพุทโธนะ กลบัมาเดินจงกรมตลอด จะ
อยา่งไรก็แลว้แต่ ความส าคญัท่ีสุดคือพื้นฐาน คนน่ี ท่ีมีการศึกษา ถา้พื้นฐานแน่น 
การศึกษาจะดี ถา้พื้นฐานอ่อนแอ การศึกษาข้ึนไปจะมีปัญหา พุทโธน่ี สมาธิน่ี เป็น
พื้นฐานของจิต ถา้ใครกลบัมาท่ีพื้นฐาน แลว้พื้นฐานดีนะ การท างานจะดีตลอดไป 

 ฉะนั้นจะท าอะไรก็แลว้แต่ ตอ้งทิง้ตรงน้ีไม่ได ้ จะดีขนาดไหน ตอ้งกลบัมาท่ีพุท
โธไวบ้า้ง แลว้มาพุทโธไวต้ลอด มาพื้นฐานน่ี แลว้พื้นฐานน่ะตอ้งใหแ้น่น เพราะการ
แข่งขนัน่ี นกักีฬาอาชีพเขามีแข่งทุกปี อนัน้ีก็เหมือนกนั การวิปัสสนาน่ี  มนัจะมีงานอีก
เยอะแยะมากเลย แลว้ถา้เราไปเห็นงาน เราไปต่ืนเตน้กบังาน นกักีฬานะ ถา้รักษาสุขภาพ
ดี รักษาโครงสร้างร่างกายดี เอง็จะเป็นนกักีฬาไดน้าน 
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 ถา้นกักีฬานะ เห็นผลแลว้จะรีบท างานนะ เด๋ียวนะเข่าเอง็ก็เสีย มือเอง็ก็เสีย ทุก
อยา่งในร่างกายเอง็จะเสียหมดเลย แลว้เอง็ ทีน้ีเอง็กจ็ะเป็นนกักีฬาพิการ แลว้เอง็ก็ตอ้งไป
คลาน คลานแข่งกบัเขา น่ีพื้นฐานน้ีส าคญั อยา่ใจร้อน พื้นฐาน กลบัมาท่ีฐานน่ี แลว้ถา้
พื้นฐานดีนะ เด๋ียวมึงไปได ้ เพราะโอกาสแข่งขนัน่ะ มนัมีทุกปี มีไปจน เอง็ตายไปแลว้
นะ เขาก็ยงัมีแข่ง อุตสาหกรรมกีฬาน่ีจะมีตลอดชาติ 

 การต่อสู้กบักิเลส มนัยงัตอ้งต่อสู้กนัอีกยาว ฉะนั้น สติ ปัญญา สติน่ี เราตอ้ง
กลบัมาท่ีน่ี ฝึกท่ีน่ีใหแ้น่น เห็นไหม โคช้น่ี นกักีฬาอาชีพ เขาประสบความส าเร็จแลว้น่ี 
พอเขาปลดระวางแลว้ เขาก็ไปเป็นโคช้ เป็นโคช้เพราะอะไร เป็นโคช้เพราะเขามี
ประสบการณ์ เขามีการแข่งขนั เขาอยูใ่นสนาม เขาใชชี้วิตของเขามาทั้งชีวิต เขาเห็น
เทคนิค เขาเห็นลูกเล่น เขาเห็นผลกลโกง เขาเห็นการกลัน่แกลง้ในสนามกีฬา 

 ในสนามกีฬามีการกลัน่แกลง้ มีการวิ่งเตน้ มีการติดสินบน มีการ.. เขาเห็นเขารู้ 
เขาเอาประสบการณ์ของเขาน่ะไปเป็นโคช้ น่ีเราเป็นนกักีฬาเห็นไหม เราน่ี เราตอ้งรักษา
เรา น่ีครูบาอาจารยเ์ป็นอยา่งน้ีนะ ไอทุ้จริต ไอคื้อกิเลสมึงน่ะ ไอกิ้เลสน่ะ ไอต่้อตา้นน่ะ 
ไอท่ี้ว่าเราจะชูต้ เขาไม่ใหชู้ต้ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราซอ้มน่ะ เห็นไหม เราเทศน์บ่อย 
เวลาซอ้มน่ีนะ โอโ้ฮ เราซอ้มน่ีเก่งมากเลย แต่ลงแข่งน่ะ สู้กบัมนัไม่ไดส้ักที เพราะเวลา
ซอ้มไม่มีคู่แข่ง 

 เวลาแข่งน่ะมนักิเลส เวลาจิตมนัวิปัสสนานะ มนัมีกิเลส มนัมีความเห็นของเรา  
มนัมีไอต้วัทิฐิน่ะมนัคอยขดัแยง้ แต่ขณะซอ้มน่ี มนัไม่.. ทิฐิมนัไม่ออกมาแข่งเพราะอะไร 
เพราะมึงยงัไม่ไดสู้้กบักนูะ กนูอนพกัก่อน ใหเ้อง็ซอ้มไปก่อน พอเด๋ียวเอง็ เอง็จะ
วิปัสสนานะ เด๋ียวกจูะดกัหนา้มึงนะ มึงตายเกล้ียง 

โยม ๓   :     แต่เจออุปสรรคเหมือนกนัครับ หลวงพ่อวนัท่ี ๒ รู้สึกเวทนามนัเกิด มนั
ไม่ใหน้ัง่เลย 

หลวงพ่อ    :    เน่ีย มนัจะมีมาเร่ือย  ถา้เราเคยชนะอะไรนะ ท าคร้ังท่ี ๒ นะกิเลสทนัละ 
ฉะนั้นเราท าอะไรแลว้น่ี มนัถึง อุบาย อุบายน่ีเปล่ียนแปลงตลอด วนัน้ีท  าอยา่งน้ี ท  าไป
เร่ือยๆ  หลวงปู่ ขาวถึงยอดมาก หลวงปู่ ขาวมีทางจงกรม ๓ เส้น เชา้ถวายพระพทุธ 
กลางวนัถวายพระธรรม ตอนเยน็ๆ ถวายพระสงฆ ์จะเดิน ๓ เส้น ไปอยูไ่หนนะหลวงปู่
ขาวน่ี จะท าทางจงกรม ๓ เส้น เดิน ๒ ชัว่โมง ๒ ชัว่โมง ๒ ชัว่โมง อยูอ่ยา่งน้ี วนๆ  
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ไม่ใหกิ้เลสมนัตามทนั ท าไปน่ีมนัจะเห็นการต่อตา้น เห็นอะไรของกิเลสเยอะแยะเลย 
ชนิด... 

โยม  ๒ :     หลวงพ่อคะ ขอถาม 

หลวงพ่อ    :    อา้ว จะเอาใครก่อน 

โยม ๒  :     อยา่งน้ีใช่ไหมคะหลวงพ่อก็พุทโธไปจนให้มนัถึงฐานของจิตเลย คือ ให้
มนัพุทโธไม่ไดเ้ลย ใหล้งไปถึง ชนิดถึงท่ีสุดคือถึงตวัจิตเลย แลว้ค่อยถอนออกมา
พิจารณา อยา่งน้ีถูกไหมคะ จะไดไ้ม่ตอ้งไปท่ีฐานอีก 

หลวงพ่อ   :    ได ้ถูก ถูกนะ แต่บางทีมนัเบ่ือ เพราะอะไรรู้ไหม พุทโธ พุทโธ ลงถึงฐาน
น่ี บางทีมนัยากใช่ไหม ถา้ถกูน่ี ถา้ท  าอยา่งน้ีถูกเลย แต่ท่ีพดูเม่ือก้ีน้ี พดูตรงท่ีว่า ถา้มนั 
ปัญญาอบรมสมาธิไปเร่ือยๆ ใช่ไหม บางทีมนัเบ่ือ พอมนัเบ่ือนะ ปัญญาอบรมสมาธิคือ
ปัญญาไล่ความคิด ท า ๒ ที มนัก็เปรียบเทียบ 

 การเปรียบเทียบ กาย เวทนา จิต ธรรม น่ีคือการฝึกปัญญา การเปรียบเทียบกาย 
เวทนา จิต ธรรม วิปัสสนาน่ีนะ ถา้มนัเห็นจริง มนัเห็นโดยจิต แต่ถา้เราเปรียบเทียบน่ี มนั
เป็นสัญญา ก็ฝึก แต่ถา้เราก าหนดพุทโธ พทุโธ พุทโธถึงฐานน่ี มนัลงถึงฐานเลย ฐีติจิต 
ฐานคือภพ 

 พุทโธ พุทโธ พุทโธจนถึงท่ี อ้ึก! มนัพุทโธไม่ได ้ มนัจะอยูข่องมนั นัน่น่ะคือตวั
จิตแท้ๆ   ตวัจิตแท้ๆ  คิดไม่เป็น ตวัจิตแท้ๆ  คือตวัพลงังาน แลว้ถา้มนัคลายตวัออกมาน่ี 
มนัมีขนัธ์ ขนัธ์คือขอ้มูล คือสัญญาท่ีเปรียบเทียบ ขนัธ์ ๕ น่ีกบัจิต น่ีถา้พุทโธ พุทโธไป
ถึงตวัจิตน่ะ มนัคิดอะไรไม่เป็น คิดไม่ไดเ้ลย แลว้ถา้มนัคลายตวัออกมา พอคลายตวั
ออกมาน่ี สัญญามนัเร่ิมรู้ละ  

 เวลาเราลงไปเห็นไหม มนัจะว่างหมด ร่างกายน่ีไม่รับรู้เลย แต่พอมนัซ่านออก
มานะ โอ๋ย นู่นก็ปวด น่ีก็เจบ็ เห็นไหม ออกมา เวลามนัออกมาอยา่งน้ี เวลามนัเขา้ไปน่ี ฐี
ติจิตหรือว่าอปัปนาสมาธิ น่ีมนัคิดไม่ได ้พอมนัคลายตวัออกมาเป็นอุปจารสมาธิน่ี มนัคิด
ไดล้ะ คิดไดใ้นสมาธิน่ี มนัเป็นวิปัสสนา ถา้มนัคลายออกมา น่ีเป็นสามญัส านึกนะ น่ีเป็น 
เป็นปุถุชนละ อนัน้ีมนัคิด มนัก็เป็นกิเลสคิดละ 
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 ทีน้ีจะพดูอยา่งน้ี ถา้บอกใชไ้ดไ้หม ใช่ เราจะบอกใหโ้ยมน่ีมีทางเลือกหลายๆ 
ทางไง ถา้พุทโธ พุทโธ พุทโธ ถึงฐีติจิตน่ี ถูกตอ้ง ดีมาก แต่บางทีมนัเขา้ไปไม่ได ้ หรือ
มนัเขา้ไปไดย้ากน่ี เรากใ็ชว้ิธีการอ่ืนบา้ง หรือผอ่นคลายไง คือไม่ตอ้งใหโ้ยมเหน่ือยว่า 
ทุกขจ์นเกินไปไง แต่ถา้ท าได ้ถา้ท าไม่ไดก้็ หารคร่ึง 

โยม ๒  :     คือ ยงัไม่ตอ้งถึงตรงโนน้ เอาคร่ึงหน่ึง เอาแค่ไม่มีความคิด 

หลวงพ่อ    :    ก็ใชไ้ด ้

โยม ๒  :      แลว้ก็พิจารณากายเลย 

หลวงพ่อ    :    ได ้ถา้มนัคิดได ้

โยม  ๒ :     บางทีมนัก็แค่สว่างหลวงพ่อ แต่มนัไม่ลงถึงตรงนั้น มนัยงัมีความคิดอยู ่
แต่เห็นความสว่าง ก็ปล่อยมนัไป แลว้พุทโธต่อ แต่พอไม่มีความคิดเลย ค่อยไปพิจารณา
กาย พอพิจารณากายเสร็จ เร่ิมมีความคิด ก็คือมนัเร่ิมหมดพลงั ก็ตอ้งกลบัมาพุทโธใหม่ 
อยา่งนั้นถูกไหมหลวงพ่อ 

หลวงพ่อ    :    ถูก โยม เขามีคุณสมบติัอยา่งน้ี ถา้คนไม่มีคุณสมบติัอยา่งน้ี จะท าไม่ได้
อยา่งน้ี ทีน้ีคนท่ีมีคุณสมบติัอยา่งน้ี โทษนะ ถา้อาจารยไ์ม่เป็น ไปเปล่ียนแปลงเขา ส่ิงท่ี มี
คุณสมบติัท่ีจะเขา้ถึงเป้าหมาย เราไปเปล่ียนแปลงเขา พอเปล่ียนแปลงเขาน่ี คุณสมบติัเขา
ไปเปล่ียนแปลง ท าส่ิงท่ีเขาไม่ถนดั ควรท่ีจะได ้ควรท่ีจะไปถึงเป้าหมาย ออกนอกทางไป
เลย 

 น่ี อาจารยส์ าคญัอยา่งน้ี ส าคญัว่าโยมท ามา แลว้โยมท าแลว้ คนใดใครท าแลว้
ไดผ้ล ไดแ้ค่ไหน นัน่คือคุณสมบติัของเขา จริตนิสัยไม่เหมือนกนั เราน่ี บ่อยมากเลย เรา
พดูกบัลูกศิษยเ์ยอะๆ  บางคนน่ีเขาท าอยา่งหน่ึง แลว้ไปพดูกบัอีกคนอยา่งหน่ึง ไอค้นนั้น
ไปฟังของคนน้ี แลว้ไปท าตาม เละเลย พอเสร็จแลว้มาหาเรา  

“หลวงพ่อน่ีเสียหมดเลย”  

“ท าไมล่ะ”  

“ก็วนันั้นหลวงพ่อพดูกบัคนนั้นน่ะ หนูฟังแลว้มนัอยา่งน้ีเลย หนูก็ไปท าตาม”  
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มาหาเรานะ โทษนะ เราบอกว่า “ก็กไูม่ไดส้อนมึงน่ะ มึงเสือก” 

 สะอึกเลย ก็เขาท าของเขาดีมาอยูแ่ลว้ แต่มนัตอ้งถูไถไปไง มนัตอ้งเหน่ือย มนั
ตอ้งทุกขต์อ้งยาก แบบเขาท าไดน้ะ แลว้พอมีโยมมาถาม เขาท าอยา่งนั้นๆ ของเขาท าได ้
เราก็ว่าใช่ เขามานัง่ฟังอยูด่ว้ย แลว้เขาไปเขาก็เอาเลย เอาแบบนั้น ท่ีเขาท ามาไดห้มดน่ะ
หมดเลย เส่ือมหมดเลย แลว้ไปท าแบบคนอ่ืนเขา แบบท าง่าย แลว้ไม่ไดด้ว้ย แลว้ก็ร้อน
เป็นไฟ แลว้ก็มาหาเรา เพราะอะไร เพราะวุฒิภาวะเขาไม่ถึง เขาคิดว่าธรรมะมีประเดน็
เดียวไง 

 ธรรมะมีประเดน็เดียว แลว้กท็  ากนัอยา่งน้ี ไอห้วัชนฝาน่ี เอาหวัฟาดภเูขาไปอยา่ง
น้ี มนัไม่ใช่ ภเูขาทั้งลูกมนัวนไดร้อบ จะเขา้ทางไหนก็ได ้ ของใครของมนั ถา้ขอใหท้  า
แลว้ไดผ้ลของเรา เวน้ไวแ้ต่ไม่ไดผ้ล ท าแลว้ไม่ไดผ้ล ท าแลว้มนัไม่มีความสามารถจะไป
ได ้เราค่อยหาวิธีการใหม่ แต่ถา้เราท าของเราได ้เราท าของเราไป ถา้ท าของเราได ้ไดโ้ดย
อริยสัจนะ ไม่ใช่ไดด้ว้ยเราคิด 

 ถา้ไดด้ว้ยเราคิดน่ี เราคิดของเราว่าได ้ แลว้มนัจะเส่ือมสภาพไปเร่ือยๆ  น่ีไง ถา้
พดูถึงกรรมฐานมว้นเส่ือ พอท าแลว้มนัได ้พอมนัเส่ือมไป เส่ือมไป แลว้เอากลบัไม่ไดไ้ง 
หลวงตาท่านพดูบ่อย ถา้คนเป็นท่ีครูบาอาจารยน่ี์ มนัเหมือน เหมือนสปริง มนัยดืออกไป 
ปล่อยมนัจะกลบัมา ถา้เราเป็นปุถุชนนะ เหมือนเดก็ตาย พอยดืออกไปแลว้มนัไม่กลบั
เลย มนัไหลไปนู่น จะใหม้นักลบัมนัก็ไม่กลบั จิตเวลามนัเส่ือม มนัไม่เดง้กลบั 

 แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยท่ี์ท าเป็น อา้ว กาลเทศะไง เหตุการณ์อยา่งน้ี อา้ว ยดืไป 
พอหมดก็ดึงกลบั เหตุการณ์อยา่งน้ีเป็นอยา่งน้ี เหตุการณ์อยา่งน้ีเป็นอยา่งน้ี มนัเก่ียวกบั
มวลชน แต่ถา้มนั เราเป็นสามญัส านึกของเราน่ี มนัเหมือนกบั ตายตวัไง ยดืออกไปเลย 
แลว้ก็ไหลลงทะเลไปเลย ถีบมนักลบัมนัยงัไม่กลบัเลย เพราะวา่มนัชอบน่ะ ชอบสบาย 
กิเลสชอบสบาย 

โยม ๑  :    สงสัย ตอ้งใชก้ าลงั 

หลวงพ่อ    :    ไม่ตอ้ง อตัโนมติั  

โยม  ๔  :     หลวงพ่อคะ คือตอนน้ีท่ีปฏิบติันะคะ มนัเห็นความคิด ว่ามนั แลว้พอ พอ
มนัเห็นแลว้มนัก็ดบั ทีน้ีมนัเหมือน หนูคิดว่าหนูไปสั่ง หรือไปสัญญาอะไรมนั มนับอก
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อีกนะคะว่า น่ี บา้งว่าจิต คือตวัจิตน่ะมนัโล่ง บางทีมนัก็บอกว่ากลวัหลง กลวัมนัจะสอน
อีก หนูก็ว่ามนัเกิดข้ึนหลาย.. 

หลวงพ่อ    :    หยดุ แลว้ก็หยดุดมูนั แลว้ถา้มนัข้ึนก็ ถา้ความคิดข้ึนมาก็ตามมนัไปอีก 
พอหยดุป๊ับเด๋ียวก็คิดอีก ไอค้  าว่าหลงเหลิงน่ีนะ บางทีมนัมีไง น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้นะ จะส้ินกิเลสเห็นไหม น่ีพญามารน่ะ คอตก ไปบอกลูกสาว นางตณัหา นาง
อรดี นางราคา น่ี โลภ โกรธ หลงน่ี นางตณัหา นางอรดีเห็นไหม น่ีน่ะพญามารคืออวิชชา 

 แลว้ลูกสาวพญามารบอกว่า พ่อไม่ตอ้งห่วงหรอก เด๋ียวหนูไปจดัการเอง ไปถึงก็
ไปฟ้อนร า ไปล่อลวง ไปล่อลวงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า มารเอย แมแ้ต่พอ่น่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัรู้ทนั
เลย แลว้นบัประสาอะไรกบัลูกสาว กบัลกูน่ะ  

เราถึงเทศน์บ่อยเห็นไหม พ่อก็คือพญามาร ลูกเห็นไหม หลาน เหลนเห็นไหม 
โสดาบนัน่ีฆ่าเหลนของกิเลสตาย สกิทาคาน่ีฆ่า ฆ่าหลานของกิเลสตาย อนาคาน่ีฆ่าพ่อ
ของกิเลสตาย แต่ถา้เป็นพระอรหนัตน์ะ ตอ้งฆ่าปู่ ของกิเลส กิเลสมนัมีหลายซบัหลาย
ซอ้น ฉะนั้นอยา่งท่ีพดูน่ะ ท่ีมาหลอกมาลวงน่ะ มนัเป็นธรรมดา กิเลสน่ีร้ายกาจนกั มนั
เป็นนามธรรมน่ีร้ายกาจนกั  

อา้ว ทีน้ีกลบัมาท่ีโยมก่อน เพราะว่า เร่ิมตน้ อา้วต่อ เด๋ียวของโยมไม่จบ อา้ว ยงั
ไม่จบเลย  

โยม ๑  :    คือมนัจะชดัตอนเขา้สมถะครับอาจารย ์ 

หลวงพ่อ :  อา้ว ว่าไป  

โยม ๑ :  ถา้เกิด ถา้เขา้สัมมาอรหงัแลว้ดูน่ะมนัจะเห็นชดั แต่ถา้ออกอยา่งน้ี มนัจะ
เป็นวลี มนัจะเห็นเป็นลูกๆ แต่มนัไม่ชดั แต่ถา้มีสมถะน่ีจะชดัแจ๋วเลย 

หลวงพ่อ   :     ถา้ชดัแจ๋วแลว้มนัเป็นอยา่งไร เห็นกายเป็นอยา่งไร 

โยม ๑  :    ไม่เห็นกาย กายหายไป ไม่มีเลย กายไม่มีเหลือเลยครับ 

หลวงพ่อ   :    ไม่มีเหลือ แลว้ท าอยา่งไรต่อไป 
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โยม ๑  :    ยงัไม่รู้ ถึงมาถามอาจารยต่์อว่า ทีน้ีจะดูอยา่งไรต่อ เพราะตอนนั้นท่ีเขา้ไป
น่ี พอตวัหายปุ๊บ มนัเหลือแต่จิต ทีน้ีมนัไม่คิดละ มนัก็น่ิง ทีน้ีจะดูอะไร ก็เลย อยูเ่ป็นนาที
ก็ดูไม่ออก ก็เลยออกเลย 

หลวงพ่อ   :    สัมมาอรหงัอยา่งเดียวเลยใช่ไหม 

โยม ๑  :     สัมมาอรหงั ดูลมหายใจดว้ยอาจารย ์ จะบงัคบัเขาไม่ได ้ เด๋ียวเขาก็ดลูม
หายใจ เด๋ียวเขาก็มาดสูัมมาอรหงั บางทีก็ไม่มี ก็ดูแต่จิตท่ีมนัคิด บางทีมนัก็ไม่คิด ไม่มี
อะไรจะดู ก็เลย เอะ๊ ดูอะไร 

หลวงพ่อ   :    แลว้มีสติไหม 

โยม ๑  :      มีสติตลอดอาจารย ์มนัรู้ รู้ตวัตลอดว่าท าอะไร 

หลวงพ่อ   :      เด๋ียวนะ ถา้มีสตินะ ในความว่างนั้นน่ะ ในความว่างน่ะ ร าพึง เขา้ใจค าว่า
ร าพึงไหม 

โยม ๑   :    เป็นครับอาจารย ์

หลวงพ่อ   :     อยูว่่างๆ นัน่น่ะ ร าพึงใหเ้ห็นกายเลย 

โยม ๑   :    ก็เลยกลวัครับอาจารย ์กลวัว่า เอะ๊ 

หลวงพ่อ   :     กลวัอะไร 

โยม ๑   :    คือว่ามนัเหมือนอรูปฌาน แต่ว่าไม่มีตวัแลว้ก็มนักลายเป็นอวกาศเวิง้วา้ง 
เหมือนเขา้อากาสานญัจายตนะ เอะ๊ ใช่หรือเปล่า 

หลวงพ่อ   :    ไม่ใช่  

โยม ๑  :    ไม่ใช่ใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ    :    ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก 

โยม ๑   :    หรือว่าตวัอะไร ไม่เขา้ใจวา่.. 
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หลวงพ่อ   :    ไม่ มนัเป็นความว่างเฉยๆ มนัเป็นความว่าง มนัอยูท่ี่สติว่าพร้อมหรือไม่
พร้อม เราพดูเพื่อตดัปัญหาก่อนนะ ปฐมฌาน มนัก าหนดเลยพุทโธ พุทโธน่ีปฐมฌาน 
ทุติยฌาน เห็นไหม มนัจะละเอียดเขา้มา จตุตถฌาน เห็นไหม มนัเกิดปีติแลว้ น่ีจตุตถ
ฌานเห็นไหม น่ีเรา ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน  

 จตุตถฌาน น่ีน่ะฌาน ๔ พอฌาน ๔ น่ะ มนัวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ จิต
ตั้งมัน่ ไอต้วัน่ีไอต้วัรูปฌาณ อากาสานญัจายตนะ น่ีมนัก าหนดเลย สรรพส่ิงน้ีเป็นอากาศ 
โลกทั้งโลกเป็นอากาศหมด ตวัเองก็เป็นอากาศ เป็นอากาศ น่ีอากาสานญัจายตนะ ใน
อากาศใครรู้ อากิญจญัญายตนะ วิญญาณญัจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ น่ีมนัจะ
ข้ึน 

 เราจะบอก เราจะอธิบายว่า ท่ีโยมเป็นนั้น ไม่เก่ียวกบัสมาบติัเลย สมาบติัคนละ
อนั เพราะสมาบติัน่ะแต่ละภพละชั้นน่ี มนัเหมือนบนัได ๘ ขั้น บนัได ๘ ขั้น เราอยูใ่นขั้น
ท่ี ๑ เราสูงข้ึนมาหน่อยใช่ไหม ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ น่ีความสูงต ่าของจิต ทีน้ีพอจิต จิตน่ีมนัข้ึน
บนัได บนัได ๘ ขั้น มนัข้ึนมาน่ีมนัก็สูง แลว้มนัลงมาน่ี ขณะท่ีข้ึนลงน่ีจิตมนัมีก าลงั จิต
มนัมีก าลงั พอจิตมีก าลงัน่ีจิตมีการเปล่ียนแปลง พอจิตมนัเปล่ียนแปลง น่ีเหาะเหินเดินฟ้า
น่ี ส่ิงต่างๆ จะรู้หมด 

 อนัน้ี อนัน้ีพดูถึง เราจะตดัวิตกกงัวลเร่ืองสมาบติัก่อน เพราะสมาบติัน่ี ของเล่น 
เราท ามาหมดแลว้ แลว้พอมาท ามนัเปล่ียนแปลง พอเปล่ียนแปลงจิตมีก าลงัมาก พอมี
ก าลงัมากน่ี มนั.. พลงังานมนัเลยส่งออกไง พลงังานคือ พลงังานเหมือนกบั เช่นพลงังาน
จรวดอวกาศเห็นไหม มนัตอ้งมีก าลงัขบัเคล่ือนใช่ไหม น่ีพอจิตมนัมีก าลงัมนัจะ
ขบัเคล่ือนอยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัจะไป 

 แต่ถา้เป็นสัมมาสมาธิน่ะมนัก าลงัคงท่ี พลงังานคงท่ีไง อยูน่ิ่งมนัไม่ขบัเคล่ือนไง 
ทีน้ีพอเราว่างๆ น่ี เห็นไหม มนัอยูก่บัเราใช่ไหม แต่เพราะกิเลสไง มนัไปเขา้ใจว่าเป็น
สมาบติั มนัตกใจ มนักลวัใช่ไหม ท่ีพดูน่ีเพื่อจะตดัประเดน็น้ีก่อน  พอไปตดัประเด็นน้ี
ป๊ับน่ี เราสัมมาอรหงัหรือก าหนดพุทโธ หรือก าหนดลมหายใจเขา้มาน่ี จิตมนัจะว่างหมด 
พอจิตมนัว่างนะ ถา้น่ี เราฟังดูแลว้ เราว่าโยมน่ีจะนอ้มไปหากายไม่เจอ ไม่เจอ 

 ถา้เจอนะ มนัไม่สนใจเร่ืองใชปั้ญญาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติน่ะคือการพิจารณากาย
โดยไม่เห็นกาย ถา้เป็นเจโตวิมุตตินะ 
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โยม ๑   :     พิจารณาโดยไม่เห็นกาย  

หลวงพ่อ   :    อ้ืม อ้ืม อ้ืม เด๋ียวจะเอาเป็นขอ้ๆ ถา้เป็นเจโตวิมุตตินะ พอจิตมนัสงบแลว้น่ี 
เราร าพึง ในสมาธิน่ีร าพึงคือคิดถึงกาย ถา้คิดถึงกายมนัจะเกิดภาพ ถา้เกิดภาพน่ี เกิดภาพ
คืออุคคหนิมิต แลว้ถา้จิตมีก าลงั มนัจะวิภาคะ มนัจะแยกส่วน 

โยม ๑   :     ช่วงนั้น ผมปล่อยผา่นไป ก่อนน้ี เห็นอนัน้ี แต่ผมปล่อยผา่นไป 

หลวงพ่อ   :    ท าไมถึงไม่ท า ไม่รู้ ไม่มีใครสอน 

โยม ๑   :     หลวงปู่ ว่า นิมิตไม่สนใจ ก็เลย ผมก็ทิง้หมดเลย ไม่เอา นิมิต ไม่ดู ไม่ด ู

หลวงพ่อ   :    นิมิตไม่ใหเ้อา ทิง้หมดเลย เวน้ไวแ้ต่กาย 

โยม  ๑  :     ก็เลยไม่ดูอะไรเลยอาจารย ์ปล่อยไปเลย 

หลวงพ่อ   :    อา้ว ปล่อยไปแลว้ ทีน้ีกลบัไปเอาใหม่ไดไ้หม 

โยม  ๑  :     บงัคบัเขาไม่ได ้

หลวงพ่อ   :    ไม่ได ้บงัคบัไม่ได ้ เพราะจิตมนัไม่มีก าลงั ถา้จิตมีสติมีก าลงันะ บงัคบัได ้
ภาพคงท่ี ภาพเคล่ือนไหว อุคคหนิมิต คือภาพคงท่ี 

โยม ๑   :     มนัเคล่ือนไหวอาจารย ์ เคล่ือนไหวเห็นไปหมดเลย ทีน้ีก็ปล่อยผา่นไปได้
เลย  

หลวงพ่อ   :    เคล่ือนไหว ถา้จิตมนัมีก าลงันะ เคล่ือนไหว แลว้แปรสภาพ พอแปร
สภาพน่ี จิตมนัเห็นไง เห็นการแปรสภาพน่ี มนัจะท่ิมไปท่ีกลางหวัใจ โอโ้ฮ เพราะขอ้มูล
ของใจน่ี มนัเขา้ใจผดิ มนัเขา้ใจผดิเพราะ ค าว่า เขา้ใจผดิคือว่า สรรพส่ิงน้ีเป็นของเรา 
โดยสามญัส านึก โดยจิตใตส้ านึก มนัเขา้ใจว่าสมบติัเป็นของเรา ถา้พอมนัเห็นสภาพน่ี 
เหมือนสมบติัเป็นของเราน่ี แลว้มนัหลุดมือเราไปน่ะ มนัเน่า มนัย่อยสลายคามือ มนัจะรู้
ท่ีน่ี และมนัจะปล่อยท่ีน่ี ปล่อยอยา่งน้ีเป็นพระโสดาบนั 

 กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย กายไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่กาย  น่ีถา้มนัมีโอกาส น่ีธมฺม
สากจฺฉา มีครูบาอาจารยน่ี์ ขณะท่ีเป็นไง ตีเหลก็ตอ้งไฟ.. ตอ้งเหลก็มนัไฟแดงๆ  เหลก็น่ี
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นะจนเยน็ จนจบัไดแ้ลว้ อาจารยค์รับตีอยา่งไร มึงตอ้งกลบัไปเผาใหม่ มนัเอากลบัไปเผา 
เผาใหม้นัแดงก่อน น่ีถา้เป็นอยา่งนั้นอนัหน่ึง 

โยม ๑  :    นิมิตเห็นกายข้ึนมาใหม่ 

หลวงพ่อ   :    ใช่ ร าพึงข้ึนมา แต่ถา้มนัเป็นปัญญาวิมุตติใช่ไหม มนัพิจารณากาย แต่การ
พิจารณากาย การท่ีจะพิจารณาน่ี ทีน้ีอยา่งท่ีโยมพดูเม่ือก้ีน้ี เราคิดว่ามนัเป็นกายนอก กาย
นอกหมายถึงมนัเป็นขอ้มูล 

โยม ๑  :     ก็เลยปล่อยผา่นไปเลย 

หลวงพ่อ   :      ถา้เป็นขอ้มูล กายนอก น่ีเอาอนัใหม่แลว้นะ อนัน้ี เอาอนัใชปั้ญญาแลว้ 
ใชปั้ญญาพิจารณากายไง ใชปั้ญญาเปรียบเทียบไง ถา้ใชปั้ญญาเปรียบเทียบน่ี ใช้
เปรียบเทียบอยูน่ี่มนัเป็นความคิดขา้งนอก ความคิดขา้งนอกคือความคิดของเงา ถา้เราคิด
บ่อยคร้ังเขา้ เราฝึกบ่อยคร้ังเขา้น่ีมนัจะละเอียดเขา้มา แลว้ถา้วนัไหนนะ เราเห็นจริงนะ 
มนัจะสะเทือนตวัน้ี  

ถา้เห็นกายจริงนะ เพราะการเห็นกายน่ี มนัตอ้งจิตเห็น การเห็นจิตน่ีมนัสะเทือน
หวัใจ การเห็นจิตหรือการเห็น.. กายท่ีเป็น เห็นนิมิตท่ีเป็นกายจริงน่ี มนัสะเทือนขั้วหวัใจ
มาก  มนัเหมือนกบัเราขบัรถประสานงา เราจะตกใจอยา่งไร ไอน่ี้เรามีจิตประสานกบั
กิเลสน่ะ มนัประสานกบัขอ้มูลเดิมของจิต จิตเดิมแท ้ จิตใตส้ านึกน่ี มนัประสาน มนัไป
เห็นขอ้มูล  

เราเปรียบเทียบกิเลสน่ีเหมือนไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์น่ีมนัเป็นสัตวดึ์กด าบรรพ ์แต่
กิเลสน่ีมนัเป็นสัตวฝั์งใจมา แลว้มนัพาเราเกิดตายเกิดตาย แลว้มนัอยูเ่บ้ืองหลงัเรา ไม่เคย
เห็นมนั 

ถา้จิตสงบแลว้น่ี ไปเห็นกายหรือเห็นจิตน่ี คือไปเห็นตวัมนั ใครเห็นขอ้มูล ความ 
ส่ิงท่ีมนัฝังใจน่ะ มนัจะสะเทือน โอโ้ฮ ขนลุกขนพองหมด ขนลุกขนพองนัน่คือการจบั
จ าเลยได ้ ถา้การจบัจ าเลยไดแ้ลว้น่ี เราเอาจ าเลยน้ีข้ึนไต่สวนในศาล นัน่น่ะคือการใช้
ปัญญา 
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จุดเร่ิมตน้ของวิปัสสนาอยูต่รงน้ี จิตตอ้งเห็น เห็นกายหรือเห็นจิต เห็นจิตคือเห็น
อาการของจิต เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เห็น นัน่คือเห็นจิต เห็นกายคือ เห็น
เป็นอวยัวะ เห็นเป็นกระดูก เห็นเป็นโครงสร้าง เห็นต่างๆ น่ี แต่เห็นโดยตาใจ เราปฏิเสธ 
เราทา้ทายบ่อยมาก พวกหมอ เพราะวา่หมอน่ีผา่ตดัทุกวนัน่ะ เราบอกไม่เคยเห็นกาย เห็น
สตางค ์เพราะผา่ตดัแลว้ไดส้ตางค ์ไม่เคยเห็นกาย 

เห็นกาย มนัตอ้งเห็นดว้ยตาของใจ หลบัตาอยูน่ี่ เห็นภาพชดัเจน ไม่ใช่เห็นคน
นอนอยูท่ี่เตียงผา่ตดั มนัเห็น เห็นสภาวะกายแนบอยูท่ี่ใจ แลว้มนัเห็นแลว้มนัสะเทือน
หวัใจ แลว้มนัปล่อยทิฐิมานะของเรา มนัเป็นอริยทรัพย ์ มนัมีทรัพยม์ากกว่าเงินทองไม่รู้
เท่าไร ถึงบอกว่าหมอน่ีไม่เคยเห็นกายเลย เพราะมนัเป็นค าพดูสมมุติเหมือนกนัไง 

ในสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ใช่ไหมล่ะ แลว้หมอน่ีก็ 
กผูา่ตดัทุกวนั ท าไมกจูะไม่เห็น ก็กจูบัอยูน่ี่ ไอน้ัน่จบัสตางคน์ะ ไม่ไดจ้บัธรรม นัน่มนั
วิชาชีพไง วิชาทางโลกไง ทีน้ีแลว้ถา้เห็นกาย เห็นกายเห็นจิตมนัสงบเขา้มาน่ี ตอ้งจิต
สงบเขา้มาก่อน จิตไม่สงบก็ฝึกได ้ แต่การฝึกอยา่งนั้นคือฝึกเพื่อใหจิ้ตสงบ ไม่ใช่ฝึก
วิปัสสนา ฝึกได ้ใชปั้ญญาได ้แต่ใชปั้ญญาเพื่อใหม้นัสงบเขา้มา สงบเขา้มาแลว้น่ี เหมือน
มีธรรม เหมือนมีธรรมเลยนะ รู้ไปหมดเพราะจิตมนัสงบไง 

เหมือนคนดี เดก็ดีน่ี แหม อยา่งน้ีเลย หนูน่ีเดก็ดีมากเลย มนัยงัไม่เจอเพื่อนนะ 
เด๋ียวเพื่อนพาไปเท่ียวละก็ แม่หนูไม่เอาแลว้ หนูจะไปเท่ียว จิตท่ีมนัดีอยูน่ี่เหมือนมีธรรม
เลย พดูธรรมะจอ้ย จอ้ย จอ้ยเลยนะ วนัไหนจิตเส่ือมน่ะมึงจะรู้จกั มนัไม่เอาดว้ย มนัจะ
ไปของมนั ปฏิบติัมาน่ีมนั มนัผา่นวิกฤตอยา่งน้ีมาหลายรอบ เด๋ียวเส่ือมเด๋ียวดี เด๋ียวดี
เด๋ียวเส่ือม มนัผา่นมาเยอะ 

จิตดวงเดียวแท้ๆ   หลวงตาพดูเห็นไหม จิตดวงเดียวแท้ๆ   เป็นคนดีก็ได ้ เป็นคน
เลวกไ็ด ้ เวลาท่านบอก จิตท่านผ่องใสไง จิตน้ีมหศัจรรยม์าก เด๋ียวก็ผอ่งใส เด๋ียวก็เศร้า
หมอง เด๋ียวก็เป็นเทวดา เด๋ียวก็เป็นเปรต จิตดวงเดียวแท้ๆ  มนัเป็นไปไดห้ลายหลาก แลว้
อยูท่ี่ไหนล่ะ กลางหวัอกเราน่ีไง กลางหวัอกน่ี แลว้ถา้มนัดีข้ึนมานะ เป็นเทวดาเลย แลว้
เด๋ียวมนัเส่ือมนะ เป็นโจรเลย แต่เวลามนัดี เหมือนมีธรรมะ เหมือนมีธรรมะ เป็นคนดี 
เทศน์ธรรมะแจว้ แจว้ แจว้เลย แต่อยา่เผลอนะ เด๋ียวกจิูตเส่ือมกลูว้งหมดกระเป๋าหมดเลย 
กหูลอกเกล้ียงเลย 



©2012 www.sa-ngob.com 

โยม ๒  :    หลวงพ่อถามหน่อย หลวงพ่อคะ เวลาท่ีหลวงพ่อบอกว่า อยา่งสมถะน่ี ถา้
เผือ่จะใหเ้ห็นจิตก็พุทโธไป แลว้มนัเห็นเอง แต่ว่าเวลาเห็นกายน่ี นอกจากเห็นกายแลว้ 
เวลาฝึกใหเ้ห็น จิตมนัเห็นกายแบบนั้นเอง โดยการท่ีเอาจิตเห็น มนัก็เร่ิมตน้ดว้ยการ
ท างานก่อน คือหลวงพ่อเขา้ใจหนูไหมคะ คือว่าอยา่งกรณีท่ีจิตไปท่ีฐานน่ี มนัคือ การ
ท างานคือพุทโธ 

หลวงพ่อ   :    ใช่ 

โยม ๒  :     แต่การท่ีจะใหเ้ห็นภาพ จิตมนัเห็นแค่กาย แลว้การท างานท่ีจะถึงตรงนั้น 
การอบรมบ่อยๆ พิจารณาอยา่งไรคะ 

หลวงพ่อ   :     ถา้พดูถึงพุทโธน่ี จิตเราน่ีอยูก่บัพุทโธ แต่ค าว่าท างานน่ี เราบงัคบัจิต
ท างาน การบงัคบัจิตท างานน่ะ เวลาจิตมนัสงบแลว้ไง บงัคบัจิต ค าว่าร าพึง ร าพึง น่ีเวลา
เราคิดน่ะเราใชส้มอง แต่เวลาเราพดูกบัหมอ เห็นไหม หมอท่ีเขามาพดูใหฟั้ง เขาบอกว่า
เขาท าวิจยัเร่ืองสมอง แต่มาจากศิริราช เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั แลว้สสารมนัคิดไม่ได ้
เขาวิ่งมาหาเรา มาบวช เขาบอกว่า เขาคิดว่าถา้สสารคิดไม่ไดน่ี้ ก็ตอ้งวิญญาณคิดได ้
อยากเห็นวิญญาณ อยากเห็นผ ีมาภาวนาอยา่งไรก็ไม่เห็น ไม่เห็นผ ี

 เราบอกว่า น่ีโดยสสารนะ โดยวตัถุน่ีคิดไม่ได ้ แต่สมองของคนน่ีมนัเป็นศูนย์
บญัชาการ มนัเป็นศูนยค์วบคุม มนัเป็นประสาทควบคุมร่างกาย สมองน่ีมนัควบคุม
ร่างกาย แต่ตวัสมองแท้ๆ  น่ีถา้ไม่มีพลงังาน สมองใชไ้ม่ได ้มนัตอ้งอาศยักนัระหว่างกาย 
ระหว่างวิญญาณกบัสสารน้ีมีส่วนร่วมกนั เราถึงมาเกิดเป็นมนุษย ์มนัตอ้งมีพลงังานตวัน้ี
ดว้ย มนัถึงท าใหส้มองน่ีเห็นไหม น่ีพลงัไฟฟ้าเป็นตวัจิต พลงังาน ตวั ถา้พลงังานมีเห็น
ไหม ดูสิ เราคิดว่าเส้นเลือดประสาทท างานใช่ไหม แต่เราไม่คิดหรือว่าเส้นเลือดประสาท
ทุกอยา่ง มนัใชอ้ะไรเป็นอาหาร มนัอยูไ่ดด้ว้ยอะไร ก็อยูไ่ดด้ว้ยเลือด อยูไ่ดด้ว้ยอะไรก็
คิดกนัไป แต่อยูไ่ดด้ว้ยวิญญาณ 

 น่ีส่ิงน้ีมนัเก่ียวเน่ืองกนั มนัถึงออกมาเป็นมนุษยไ์ง ทีน้ียอ้นกลบัมาท่ีน่ี ถา้พุทโธ 
พุทโธน่ี เราอยูก่บัพุทโธเห็นไหม เราอยูก่บัพุทโธน่ีคืองาน ใช่ไหม ทีน้ีถา้เราวิปัสสนา 
วิปัสสนาน่ี ไอท่ี้ว่าจะคิดอยา่งไร คิดอยา่งไรก็หมายถึงว่า ตวัจิตน่ี ตวัจิตมนัสงบเขา้มา 
สงบเขา้มาน่ะมนัเป็นสมาธิ แต่สมาธิเรารู้สึกตวัไหม เรารู้สึกตวัวา่เราเป็นสมาธิไหม ตอ้ง
รู้ ถา้ไม่รู้ไม่ใช่สมาธิ เพราะถา้ไม่รู้นะ นัน่คือภวงัค ์ภวงัคคื์อไม่มีสติ ไม่มีผูรู้้ 



©2012 www.sa-ngob.com 

 ผูรู้้น่ีคือตวัเป็นสมาธิ สมาธิคือตวัผูรู้้ ผูรู้้น่ีมนัสงบตวัเขา้มา ทีน้ีผูรู้้น่ีมนัร าพึงได ้
เพราะในตวัผูรู้้น่ีมนัมีความรู้สึกใช่ไหม ในผูรู้้น่ีมีความรู้สึก ถา้ในผูรู้้น่ี เราร าพึงในผูรู้้ เขา
บอกว่าสมาธิคิดไม่ไดน่ี้ คนนั้นภาวนาไม่เป็น สมาธิน่ีถา้คิดอยูน่ี่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธิไม่ได ้
ตอ้งสงบตวัเขา้มา แต่สงบตวัเขา้มาแลว้น่ี ในสมาธิน่ี ความคิดมนัอยูใ่นสมาธิน่ีมีแต่มนั
ละเอียด พอละเอียดว่าเราร าพึง ร าพึงคิดในสมาธิไง 

 ร าพึงในสมาธิน่ี ขณะในสมาธิเห็นไหม เราเห็นอะไร เราก็รู้ว่าเราเห็นใช่ไหม 
แลว้เราก็นึก นึกใหเ้ห็นกาย นึกคือร าพึง มนัคิดโดยเตม็ร้อยเปอร์เซ็นตไ์ม่ได ้ การคิด คือ 
๕๐ เปอร์เซ็นตใ์นความคิดคือการนึก การร าพึง คือร าพึงถึงกาย ทีน้ีพอร าพึงถึงกายน่ี จิต
น้ีมีพลงังาน พอมีความร าพึงน่ีคือตวัประเด็น ตวัเร้า ตวัเร้าใหเ้ห็นกาย ถา้มีวาสนามนักจ็ะ
เห็น ถา้ไม่มีวาสนา ท าอยา่งไรๆ ก็ไม่เห็นนะ ปล่อยไดแ้ลว้ กาย เวทนา จิต ธรรม ถา้ไม่
เห็นกาย ก็ดูท่ีเวทนาก็ได ้

โยม ๒   :     หลวงพ่อ แลว้เราจะก าหนดอยา่งไรว่ามนัหมดวาสนาหรือมนัหมดความ
อยากตามท่ีว่าน่ี 

หลวงพ่อ    :    ก็ตั้งใจสิ ค  าว่าหมดวาสนาน่ีนะ ถา้เราไม่ท าอะไรเลย หมดวาสนาน่ีมนั ดู
สิ เวลาเราอยูก่บัครูบาอาจารยน่ี์ ครูบาอาจารยท่์านจะเร้ามาก ครูบาอาจารยท่์านจะเร้าให้
พวกเรามีก าลงัใจ ธรรมดาของกิเลสน่ีมนัจะท าใหเ้รานอนจม มนัจะท าให ้บอกเราน่ีหมด
วาสนา มนัจะตดัทอน มนัจะท าใหเ้รากา้วเดินไม่ได ้ ครูบาอาจารยน่์ะท่านอยูเ่พื่อกระตุน้ 
ใหก้ระตุน้ดูพระพุทธเจา้ ใหด้คูรูบาอาจารย ์ 

 เราอยูบ่า้นตาดนะ เวลาท่านเทศน์น่ะ ท่านจะตบอกท่านตลอด  

“หมู่คณะ หมู่คณะน่ะอยา่มองกนันะ”  

ถา้หมู่คณะมองกนั หมายถึงวา่ลูกศิษยพ์ระดว้ยกนัน่ะมนัมีกิเลสดว้ยกนั มนัก็จะ
จบัผดิกนั  

“ใหดู้ผม” ท่านตบอกเลยนะ “ใหดู้ผม ใหดู้ผมเป็นตวัอยา่ง” คือใหดู้ท่านเป็น
ตวัอยา่ง แลว้ท่านด ารงชีวิตของท่านใหเ้ป็นแบบอยา่ง อยู่ท่ีบา้นตาดเม่ือก่อนนะ ท่านยงั
พาอดอาหาร ท่านจะท าอะไรน่ี เราจะตามแบบท่าน  
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น่ีไง เราตามแบบผูรู้้ ตามแบบคนท่ีรู้จริง แลว้ท่านก็เปรียบท่านว่า ท่านท าอยา่งน้ี
ยงัไม่ไดค้ร่ึงหน่ึงของหลวงปู่ มัน่ 

 ท่านบอกหลวงปู่ มัน่ขนาดน้ี หลวงปู่ มัน่เห็นไหม หลวงปู่ หลา้ท่านบอก ท่านเป็น
คน หนา้ท่ีของท่านคือยกเตาอั้งโล่ มาตั้งไวต้รงท่ีทาง บนทางจงกรม หนา้หนาวท่ีอีสาน
มนัหนาวมาก ท่านจะเดินจงกรมทุกวนั ๘๐ ปี เชา้ก็เดินจงกรมใหดู้เป็นตวัอยา่ง เชา้ข้ึนมา
น่ี ท่านจะต่ืนตั้งแต่ตี ๓ ตี ๔ อยูใ่นกุฏิ พระจะไปเอาบริขารกนัละ แลว้ท่านจะลงมาเดิน
จงกรม จนกว่าจะไดเ้วลาออกบิณฑบาต ท่านอาย ุ๘๐  ท่านท าเป็นตวัอยา่ง แลว้พระเรา
ไปอยูน่่ะ จะไปอยูก่นัแบบสบาย สบาย เด๋ียวก็โดนไล่ออก 

 น่ี ยอ้นกลบัมาท่ีน่ีไง ว่าท  าอยา่งไร ถึงจะรู้ว่าเราหมดวาสนา ก่อนหมดวาสนาน่ี 
เรา ไม่ใช่หมดวาสนาหรอก ค าว่าหมดวาสนาน่ีมนัมี กาย เวทนา จิต ธรรม เพยีงแต่
เปล่ียนวิธีการไง ถา้เราท าวิธีการน้ีไม่ได ้เห็นไหม น่ีเรารักษาโรคน้ี รักษาดว้ยวิธีการอยา่ง
น้ีแลว้ สุดความสามารถแลว้ เราเปล่ียนวิธีการรักษาอยา่งอ่ืนก็ได ้ ใหเ้ปล่ียนวิธีการ เรายงั
มีโอกาสรักษาอยู ่ไม่ใช่ว่าหมดโอกาส เพียงแต่จริตนิสัย พอท าแลว้มนัไม่เห็น หรืออยา่ง 
พิจารณากายแลว้มนัไม่เห็นกายน่ี เราจะท าอยา่งน้ี ก็เหมือนกบัเอาเรือมาน่ะ แลว้ก็ลากไป
บนถนนว่ามนัเป็นรถ เด๋ียวเรือมนัก็พงั 

โยม  ๒  :     หลวงพ่อคะ แลว้ถา้เกิดวา่คร้ังแรก พิจารณากายได ้คร้ังท่ี ๒ พอมาคร้ังท่ี 
๒ เราจิตสงบมากข้ึน มนัรู้สึกพิจารณากายไดล้ะเอียดข้ึน อยา่งน้ีพอไปไหวไหมคะ 

หลวงพ่อ    :     เพราะ ค าพดูมนับอก คร้ังท่ี ๒ ละเอียดข้ึน ละเอียดข้ึนก็ผลงานตอ้งดีข้ึน 
ถา้คร้ังท่ี ๑ พจิารณากายได ้คร้ังท่ี ๒ ไม่เห็นเลย ท าไม่ไดเ้ลย อนันั้นแยห่น่อย แต่ถา้เกิด
ละเอียดข้ึนน่ี แสดงว่ามนัไดผ้ลงานตอ้งดีข้ึน เพราะค าว่าละเอียดข้ึน ดีข้ึน อา้ว เอาทางน้ี
ก่อน เอาอนัน้ีใหจ้บเลยวนัน้ี 

โยม ๑    :     เคยถามแลว้ เอาเร่ืองท่ี ๑ อยา่งหลวงปู่ ขาวท่ีว่า ทางเดินจงกรม ๓ เส้น ผม
ก็ท  าเหมือนกนั แต่ผมท าใหม้นัรกข้ึน คือเดินใหมี้สติ มนัไม่มี แต่ก่อนมนัก็โล่งๆ ตอน
หลงั เอะ๊ เอาของมาวาง เออ้ ดีเหมือนกนั มีสติเวลาเดินจะไดห้ลบของ คนอ่ืนอาจจะเดิน
สะดุด 

หลวงพ่อ   :    ไม่ดี  
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โยม ๑   :    ไม่ดีหรือครับ 

หลวงพ่อ   :    ไม่ดี เพราะอะไรรู้ไหม เพราะขณะเจอของ เจอของจะหลบของน่ี จิต
สะดุดแลว้รู้ไหม สะดุดไหม สมมุติเราเดิน เดินจงกรมอยูน่ะ แลว้พอเราเห็นอะไรป๊ับน่ี 
เราจะหลบมนั เราตอ้งตั้งสติไหม สะดุดไหม โยมเขา้ก่ีสะดุด.. 

โยม ๑   :     นึกว่ามีสติมากข้ึน 

หลวงพ่อ   :     เหมือนของท่ีมนั ตะกอนน ้าจะนอนลงกน้แกว้ แลว้เราขยบั ตะกอนมนัก็
ตอ้งข้ึนเป็นธรรมดา ถา้จิตมนัสงบไปเร่ือยๆ  

โยม ๑   :   เด๋ียวจดัใหม่  

หลวงพ่อ   :     แลว้ มนัอยา่งนั้นก็ได ้ แลว้ถา้สมาธิเป็นอย่างน้ีนะ เราจะใชปั้ญญาก็เป็น
อีกเร่ืองหน่ึง เพราะความจ าเป็นนะ เม่ือก่อนนะ เราอยูท่างอีสาน แลว้เราเดินจงกรมน่ี เรา
ตั้งกติกากบัเราเอง ตอนบวชใหม่ๆ ว่า ขา้ราชการน่ีเขาท างานวนัละ ๘ ชัว่โมง เราน่ีเดิน
จงกรมอยา่งนอ้ยตอ้งวนัละ ๘ ชัว่โมง แลว้นัง่ต่างหาก แลว้ทีน้ีฝนมนัตก หนา้ฝนน่ีฝนมนั
ตก เดินจงกรมไม่ได ้เราไปเดินรอบชายคา กุฏิน่ะ ชายคาน่ี เดินไปเดินมาชายคา เราว่าเรา
เก่งนะ ตอ้งท าใหไ้ด ้๘ ชัว่โมงไง เพราะว่าไม่ยอมทุจริตกบัตวัเอง 

 แลว้พอมาฟังประวติั มาดูประวติัหลวงปู่ หลุยน่ะ ท่านบอกว่า ท่านเดินจงกรมใน
กลด กลดแขวนไวน้ี้ มุง้กลดน่ะ ท่านเดินรอบมุง้กลด หลวงปู่ หลุย ท่านเดินรอบ ท่านเดิน
ในกลดนะ กลดน่ีท่านเดินจงกรมได ้ท่านบอก เออ เก่งกว่าเราอีกเวย้ ไอเ้รา เราวา่เราเดิน
รอบชายคากุฏินะ เราว่าเรา โอ ้ ไอแ้คบๆ อยา่งน้ี เราเดินเราก็มึนหวัแลว้เนอะ ไปเจอ
หลวงปู่ หลุยนะ ท่านเดินจงกรมในกลด มุง้กลดน่ี 

โยม  ๑  :     ไม่เวียนหวัหรืออาจารย ์

หลวงพ่อ    :     นัน่น่ะ แต่ท่านก็ท  าของท่าน น่ีความเพียรไง 

โยม ๑    :     เดินชา้ๆ ไม่เป็นไร ถา้เร็วๆ น่ีเวียนหวั 

หลวงพ่อ    :     น่ี เราเอามาเป็นคติ ว่าท่านไม่ยอมจนตรอกเห็นไหม ท่านไม่ยอมจนตรอก
กบักิเลสหรอกไม่ใหกิ้เลสมาอา้งว่าไม่มีท่ี ไม่สะดวก ไม่มีเวลาน่ี มึงอยา่มาอา้ง ไม่มีอะไร
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กกู็ท  า น่ีไปอยูก่บัครูบาอาจารยท่์านจะใหค้ติอยา่งน้ี ดูสิ หลวงปู่ ชอบ อยูเ่มืองเลย หนา้
หนาวน่ะ หนาว ไม่อยากเดินจงกรม โอ่งน ้าน่ะ มนัเป็นน ้าแขง็ไง หนาวใช่ไหม หนาวเขา้
ไปนัง่แช่ในโอ่งเลย หลวงปู่ ชอบ 

 กิเลสมนัอา้ง นู่นก็ท  าไม่ได ้ น่ีก็ท  าไม่ได ้ ฟังคติอยา่งน้ี แลว้เวลาชีวิตของท่านน่ะ 
เวลาเผาแลว้เป็นพระธาตุหมดเลย เน่ีย ชีวิตแบบอยา่งท่ีจะเป็นพระธาตุ เขาท ากนัอยา่งนั้น 
ไอพ้วกเราน่ะอยากจะเป็น อยากจะดีทั้งหมดเลย นอนตีแปลง แลว้ฟังชีวิตของท่าน แลว้
มนัเป็นคติ น่ีไง น่ีอยูก่บัครูบาอาจารยไ์ง หนา้หนาวเมืองเลยนะ นัง่แช่ในโอ่งเลย มนัอา้ง
ว่าหนาว น ้าแขง็ดีๆ น่ี มนันัง่แช่เลย ท่านเขม้แขง็ขนาดนั้นหลวงปู่ ชอบ 

 ถา้เห็นท ากนัอยา่งนั้นน่ะ เราน่ะ ท่ีเราคิดว่าเราทุกข ์ เราทุกขน่ี์ ข้ีเลบ็ ข้ีเลบ็ เราคิด
อยา่งน้ีมาตลอด ของเราเวลาเราปฏิบติั เราจะคิดถึงหลวงปู่ มัน่ เวลามนัอ่อนแอน่ี เราจะ
คิดถึงหลวงปู่ มัน่เลย เพราะอ่านประวติัหลวงปู่ มัน่ แลว้ฟังท่ีครูบาอาจารยเ์ล่ามาเยอะ 
โอโ้ฮ ท่านสมบุกสมบนัมาก ท่านไปของท่าน แลว้หาของท่าน  

แลว้สมยันั้นสังคมยงัไม่ยอมรับ เห็นพระป่าน่ีนะ โจมตีท าลาย ท่านเองนะตอ้ง 
สังคมก็ตอ้งสู้ แลว้ยงัตอ้งสู้กบักิเลสของตวัเอง แลว้ยงัตอ้งสู้กบัความท่ีไม่รู้น่ะ คือทาง 
ทางท่ีจะไป ยงัไม่รู้ ท่านสู้ขนาดไหน เพราะท่านเป็นหวัหนา้ของพวกเรา ท่านท าเป็น
แบบอยา่งมา 

 ฉะนั้น อยา่งเราน่ี สงสัยกม็าถามได ้อนันั้นสงสัยแลว้ก็เก็บไวใ้นใจนะ แลว้ก็แบก
กลดไปหา หา หา หาไม่เจอ น่ีวาสนาของคนเป็นอยา่งน้ี แต่ว่าพวกเราน่ีมนัอ่อนแอกนั 
แลว้พอออกไปเด๋ียวน้ีนะ พอบวชข้ึนมาแลว้น่ี ฝึกปฏิบติัแลว้น่ี โอ ้ ปัญญาชนทั้งนั้นน่ะ 
ใชค้วามคิดของตวักนัไป โทษนะ มึงเอาอะไรมาประกนัวะ มึงเอาอะไรมาประกนั แต่
ของเราน่ี ครูบาอาจารยท่์านตรวจสอบกนัแลว้ แลว้เผาแลว้เป็นพระธาตุ ตรวจสอบกนัมา
เองหมดแลว้ ไอข้องเราตรวจสอบกบัใคร ตรวจสอบกบัข้ีโมต้วัเองนัน่น่ะ 

 วาสนาน้ีคนมนัไม่ไดคิ้ดสักหน่อยหน่ึง ถา้คิดสักหน่อยหน่ึงนะ มนัจะ
เปรียบเทียบเลย เราไปเอาส่ิงท่ีไม่มีส่ิงใดเป็นเคร่ืองการันตีเลย กบัครูบาอาจารยข์องเรา 
ท่านตรวจสอบกนัมาเอง สมยัเจา้คุณจูม ธรรมเจดีย ์ จบัหลวงปู่ ขาวกบัหลวงตาไปชนกนั 
น่ีจบัครูบาอาจารยช์นกนั ชนกนั แลว้หลวงตา ตอนหลงัท่านสงสัยหลวงปู่ แหวน ท่านข้ึน
ไปหาหลวงปู่ แหวนเอง  
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แลว้ท่ีหลวงปู่ มัน่ล่ะ เห็นไหม “หมู่คณะจ าไวน้ะ ท่านขาวไดพ้ดูกบัเราแลว้นะ” น่ี 
ใหไ้ปอาศยัอยู ่ หลวงปู่ เจ๊ียะ ไปหาเลย หลวงปู่ เจ๊ียะไปกอดหลวงปู่ ขาวไวเ้ลย เพราะ ครู
บาอาจารยท่์านรับประกนัมาเลย แลว้ท่านตรวจสอบกนัแลว้ ถา้ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ไม่เอา 
น่ีเขาว่า พดูกนัไม่ได ้ ไม่ไดอ้ยา่งไร ธรรมสากจัฉา ความรู้สึกน่ีพดูได ้ โธ่ นกัวิชาการน่ี 
เวลาเขา้สัมมนาน่ี คนอธิบายอะไรใหฟั้งน่ี รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็น 

 น่ีก็เหมือนกนั ไปแสดงธรรมน่ี เปิดอกเลย ถา้พดูออกไปน่ีมนัเป็นสาธารณะ
ทั้งนั้นน่ะ เทปมนัออกไปหมดน่ะ เราฟังของคนอ่ืนเรารู้หมดนะ ฟังมาน่ี ส่งมา ส่งมาให้
เราฟังน่ี วางไวเ้ลย ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา มนัไม่ใช่ มนัฟังรู้ ดูสิ ดูอยา่งกระดาษน่ี เดก็มนั
เล่นกนัเห็นไหม มนัแบบ สมมุติว่าเป็นแบงก์มนัก็เป็นแบงก์ ธนบตัรในทอ้งตลาดมนัก็
เป็นธนบตัรในทอ้งตลาด มนัคนละเร่ือง แลว้อยา่งน้ีน่ะ อยา่งธนบตัรปลอมเขาท ามา คน
ดูเป็นมนัคนละเร่ือง 

 คนละเร่ืองทั้งนั้นน่ะ ค าพดูน่ะมนัติดมาอยา่งนั้นน่ะ ท่ีเขาเทศน์ๆ กนัน่ะ เพราะว่า
มนัไม่เป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้เทจ็จริงมนัมีเหตุมีผล เหตุและผลรวมลงเป็นธรรม น่ีเหตุผลของ
ก ูยนืกระต่ายขาเดียว เป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ี มนัไม่เป็นจริงหรอก ถา้เป็นจริง
นะ ไปไหนมามนัตอ้งลงท่ีเดียวกนัหมด อริยสัจอนัเดียวกนั ตอนน้ีเพียงแต่ว่า เรา
ยกตวัอยา่งบ่อย เช่นหลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ เจ๊ียะ พิจารณากายเหมือนกนั 
พิจารณาเหมือนกนันะ แต่หยาบละเอียดต่างกนั 

 หลวงปู่ ชอบน่ีพิจารณากาย เจโตวิมุตติหมด เจโตวิมุตติน่ะแบบ แบบสายพระ
โมคคลัลานะ พวกน้ีน่ะจะมีคุณสมบติัทางจิต จะรู้อะไรแปลกๆ  รู้อะไรแปลกๆ คือว่ารู้
ล่วงหนา้ รู้ทุกอยา่ง แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติน่ะ แบบหลวงตา หลวงปู่ ดูลย ์ปัญญาเห็นไหม 
หลวงตาน่ีถา้เป็นปัญญาน่ีน่ะจะพดูธรรมะไดแ้ตกฉานมากเลย เพราะอะไร เพราะมนัใช้
ปัญญาเปรียบเทียบ มนัเหมือนทางวิชาการ เราถึงทดสอบมาตลอด แต่ถา้เป็นเจโตวิมุตติ
น่ี มนัเหมือนกบัทางช่าง ทางช่างน่ีมนัประกอบมาน่ีมนัส าเร็จมาตลอด 

 ทีน้ีทางช่างน่ีเขาสร้าง โอโ้ฮ แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตตินะ ทางบญัชี ทางบริหาร มึง
มาน่ะผดิทั้งนั้นน่ะ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ แลว้ออกมาคือผลประโยชน์ คือก าไร
ขาดทุนเหมือนกนั จะมีอะไรอีกล่ะ นึก ท่ีคาใจน่ะ 
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โยม ๑    :     คือท่ีท ามาหลวงพ่อ มนัจะไม่เหมือน อาการมนัไม่เหมือนกนัทุกอยา่ง นัง่ 
๑๐ คร้ัง มนัก็ ๑๐ อาการ 

หลวงพ่อ   :     ว่าไป 

โยม ๑    :     มีอยูห่นหน่ึงท่ีนัง่ๆ ไปน่ี อาการตวัหายเหมือนกนั ทีน้ีพอตวัหายปุ๊บ ขา้ง
หนา้น่ะ เห็นเป็นองคพ์ระพุทธชินราช ชดัแจ๋วเลย ลืมตาก็เห็น 

หลวงพ่อ   :     เออ ว่าไป ถา้พดูอยา่งน้ีนะ อาการไม่เหมือนกนัสักอยา่ง ถูกตอ้ง เพียงแต่
ว่า ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนัสักอยา่งน้ี จิตมนัรู้ จิตคืออนัหน่ึง จิตท่ีเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตท่ีตั้ง
มัน่ ความรู้ท่ีเรารู้น่ะอนัเดียว โยมคนเดียวน่ีแหละ แต่รู้ต่างๆ กนั ไม่เหมือนกนัสักอยา่ง
ใช่ไหม 

โยม ๑    :     ท าอยา่งไรครับ 

หลวงพ่อ    :     อยูท่ี่เราน่ี อยู่ท่ีจิตน่ี ตั้งเอาไว ้ ตั้งไวน้ะใหมี้สติไว ้ พอมนัเห็นอะไรก็
แลว้แต่ เราเห็น เราเห็นน่ีมนัเป็น มนัเป็นไอน่ี้ มนัเป็นนิมิต มนัเป็นความรู้ มนัเป็นอาการ
ของใจ แลว้เห็นแลว้ จิตมนัก็พฒันาข้ึน คือมนัจะรู้ แลว้มนัจะตั้งมัน่ข้ึน ตั้งมัน่ข้ึน มนั
เหมือนกบัแม่ชีแกว้น่ะ เห็นไหม ท่ีหลวงตาพดูถึงแม่ชีแกว้น่ะ ถา้แม่ชีแกว้วนัไหนภาวนา
นะ ถา้ไม่ออกรู้อะไรเลย ก็ว่าตวัเองไม่ไดภ้าวนา ใช่ไหม   

 ทีน้ีพอจิตมนัออกรู้น่ี เราก็รู้เฉยๆ  แลว้เรากอ็ยูก่บัจิตไว ้ก าหนดสัมมาอรหงัตลอด
ใช่ไหม? อยูต่รงน้ีน่ะ คืออยู่ท่ีตรงท่ีเราก าหนดน่ะ ถา้พุทโธหรือสติน่ะ ตอ้งอยูต่รงน้ี
ตลอดไป แลว้มนัจะเห็นอะไร เห็นน่ี รับรู้ว่าเห็นแลว้ปล่อย ไม่เก่ียว ใหม้นัไปเร่ือยๆ  
จนกว่าถา้เราเห็นว่าส่ิงน้ีมนัเป็นอยูเ่ฉยๆ  เราก็ตั้งสติว่า จะไม่เห็น ถา้ไม่เห็นป๊ับ พลงังาน
ไม่ไดส่้งออกไป จิตไปเห็น เหมือนเราใชเ้งินทุกวนั ถา้พอเราแน่ใจนะ เราจะบอกตวัเอง
ใหแ้น่ใจก่อน ถา้แน่ใจวา่ ถา้เราใชเ้งินทุกวนั เราจะสะสมเงินเราไม่ไดส้กัที เราจะ
ประหยดั เราจะไม่ใชเ้งินแลว้ 

 คือเราจะรู้เฉยๆ  จะมีอะไรมาปฏิเสธ ปฏิเสธใหจิ้ตน่ีมนัมัน่คงข้ึนมา อยูอ่ยา่งน้ีน่ะ 
แลว้เด๋ียวมนัจะรู้จกัตวัมนัเอง เราพดูบ่อยมากเลยว่า ตอ้งรู้จกัตวัเองก่อน ตอ้งรู้จกัจิต แลว้
จิตจะเห็นจิต ทีน้ีทุกคนไม่รู้จกัตวัเอง รู้จกัแต่เงา รู้จกัส่ิงท่ีเห็น ตวัเองน่ีไม่รู้จกั ตวัเองไม่มี
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พลงังาน ถา้ เราน่ีนะพรรษาแรกเลย นัง่สมาธิเห็นเป็นเร่ืองต่างๆ น่ี เป็นหนงัซีร่ียเ์ลย แลว้
พอนัง่ท่ีศาลาเสร็จ กลบัไปนัง่ท่ีกุฏิ ต่อภาค ๒ 

 เห็นไปหมดเลย แลว้จดไวด้ว้ยนะ เพราะมนัเห็นเป็น เห็นเพื่อนไง จดไวเ้ลยนะ 
วนัท่ีเท่านั้น เดือนเท่านั้น นัง่กินเหลา้กนัท่ีนัน่ วนันั้นนะ พอวนัท่ีเพื่อนมาเยีย่ม เป็นอยา่ง
นั้นจริงหรือเปล่า บางทีก็ถูก บางทีก็ไม่ถกู พออยูไ่ปๆ จิตหลอก พอจิตหลอกป๊ับ ตั้งแต่
นั้นมานะ ปฏิเสธ ก่อนนัง่ เห็นอะไรก็ไม่เอา ขณะท่ีนัง่ จิตมนัจะมา อะไรมา ไม่เอา 
ปฏิเสธได ้

 ค าน้ีเอามาเทศน์บ่อยมากเลย บอกว่าถา้จะเห็นอะไร สติเราน่ีบอกปฏิเสธได ้ ไม่
เอา พอไม่เอาป๊ับ เราก็ไม่ใชฟุ่้มเฟือย พอไม่ใชฟุ่้มเฟือยป๊ับ จิตมนัก็ พลงังานมนัก็สะสม 
พอสะสมนะมนัก็ตั้งมัน่ พอตั้งมัน่ข้ึนมาแลว้น่ี เราเอาอนัน้ีออกมาท างานได ้ แต่เดิมน่ีเรา 
อาการท่ีเห็นน่ะ เราไปคิดว่ามนั มนัเป็นความมหศัจรรยก่์อนไง แต่ความจริงแลว้มนัเป็น
ส่ิงเร้า  

โยม๑    :    แต่ท่ีผา่นมาคือเห็นจะไม่เอาเลย ปล่อยหมด แลว้กเ็ปล่ียนรูปแบบไป
เร่ือยๆ  

หลวงพ่อ    :    เปล่ียนรูปแบบไปเร่ือยๆ เราเอาจิตใหม้นัตั้งมัน่สิ จิตตั้งมัน่แลว้เราก็ดู
พยายามรู้จกัตวัมนั แลว้เห็นตวัมนั แลว้ตวัมนัน่ี เด๋ียวมนัจะเห็นจิต แลว้จิตเห็นอาการ
ของจิต เห็นอาการของจิตคือเห็นความคิดนะ ธรรมดาความคิดมนัเกิดมาไดอ้ยา่งไร 
ความคิดน่ีมนัเกิดเป็นพลงังาน พลงังานนะ พลงังานคือตวัใจ แลว้มนัคิดออกมาน่ี มนัคิด
ออกมาคืออาการ 

 น่ีไง น่ีกิเลสมนัอาศยัน่ีออกหากิน กิเลสมนัอาศยัความคิดเราออกหาเหยือ่ 
ความคิดคือสังขาร สังขารท่ีเกิดจากจิตไง น่ีจิตมนั จิตมนัธรรมดามนัมีความคิดอยา่งน้ี
แลว้มนัไม่ไปเห็น พอสงบแลว้มนัเห็น พอเห็นมนัก็จบั พอจบัน่ีมนัก็แยก ถา้จิตมนัจบันะ 
น่ีคือตวัจิต มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัแยกออกแลว้ความคิดก็ดบั พั้บ! พั้บ! 
พั้บ! มนัท าบ่อยๆ เขา้ บ่อยๆ เขา้ มนัเห็นเลย โอโ้ฮ ไอน่ี้มนัแค่ แค่อาการท่ีมนัหลอกเรา
ไดข้นาดน้ีเชียวหรือ มนัยิง่สลด ยิง่เห็นยิง่ปล่อย ยิง่ปล่อย เด๋ียวเห็นเลย ขาด มนัขาด ขาด
อะไรรู้ไหม ขาดสังโยชน์ท่ีเคร่ืองร้อยรัดไง สังโยชน์น่ะ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตป
รามาส 
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 พระโสดาบนัละสังโยชน์ได ้ ๓ ตวั สังโยชน์น่ีมนัรัดไว ้ สังโยชน์น่ีคือเกาะไว ้
ระหว่างจิตกบัอาการของจิต มดัมนัไว ้ เหมือนมดัขนัธ์ไว ้ ขนัธ์กิเลสไวก้บัใจ วิปัสสนา
บ่อยคร้ังๆ เขา้ จนน็อต คลายน็อตออก แลว้เห็น เห็นคลายน็อตออกบ่อยๆ จนเราคลาย
ออกหมด แลว้มนัขาดออกไป 

 ต่างอนัต่างจริง ไม่มีเคร่ืองร้อยรัด ตอนน้ีกต่็างอนัต่างจริง ต่างอนัต่างจริง อยู่
ดว้ยกนัต่างอนัต่างจริง  แต่ไม่มีกิเลส เป็นพระโสดาบนั ง่ายๆ  ง่ายๆ  

โยม ๓  :    แสดงว่าหลวงพ่อท า อนัน้ีมนัตอ้งเห็นบ่อยๆ เหรอ 

หลวงพ่อ   :    ใช่ 

โยม ๓   :     แลว้ตอ้งออกพิจารณาดว้ย 

หลวงพ่อ   :    อา้ว ไม่พิจารณามนัจะขาดไดอ้ยา่งไร ดไูปก่อน เห็นไปก่อน แลว้
วิปัสสนาไป จบัไดว้ิปัสสนาไป น่ีขั้นตอนมนัเป็นอยา่งน้ีไง ขั้นตอนมนัเป็นอยา่งน้ี แลว้
การกระท าเป็นอยา่งน้ี แลว้ถา้ใครมา เราพดูอยา่งน้ีนะ แลว้โยมจ าไวน้ะ แลว้โยมมาเล่า
ใหเ้ราฟังว่าเป็นอยา่งน้ีนะ ว่าเป็นพระโสดาบนั เราก็ไม่เช่ือ เราไม่เช่ือ เพราะอะไรรู้ไหม 
เพราะมนัเป็นของเราเล่าใหฟั้ง 

โยม ๒   :     ก็อนัเดียวกนัว่า ถา้เห็นจิตแลว้น่ี แบบว่าตรงจิตมนัไม่มีความคิด มนัก็ตอ้ง
ใหม้นัถอยออกมา แลว้พอถอยออกมา ก็เอามาพิจารณา 

หลวงพ่อ   :    ใช่ 

โยม ๒   :     กาย เวทนา จิต ธรรม  

หลวงพ่อ :  ฮึ.. 

โยม ๒ :  ก็อยา่งท่ีหลวงพ่อบอก 

หลวงพ่อ   :   ใช่ พอจิตมนัเขา้ไปน่ีมนัไม่เห็นใช่ไหม เพราะจิตเขา้ไปเป็นตวัมนัเอง พอ
ตวัมนัเองมนัคลายออกมา พอคลายออกมา มนัก็คลายออกมาท่ีขนัธ์ ๕ พอคลายออกมา
วิปัสสนาขนัธ์ ๕ เพราะเขา้ไปแลว้น่ี เขา้ไปแลว้น่ีมนัเป็นพลงังาน ทีน้ีพลงังานน่ีมนั 
พลงังานน่ี พลงังานไฟฟ้าน่ีเราไม่ไดใ้ชเ้ขา้เคร่ืองไฟฟ้าน่ีมนัจะเป็นประโยชน์อะไร 
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 พลงังานคือพลงังานของจิต พลงังานไฟฟ้าน่ีเสียบเขา้ไปทีวี มนัก็เป็นภาพ เสียบ
เขา้กบัคอมพิวเตอร์มนัก็เป็นเร่ือง เสียบเขา้ไปในอะไรล่ะ ทีน้ีพลงังานน่ีมนัเสียบเขา้ไป
ในขนัธ์ ๕ มนัก็เป็นเร่ืองเลย ก็วิปัสสนา จนมนัจะแยก วิปัสสนาไป น่ีขอ้เทจ็จริง แลว้
เวลาโยมไปท านะ ไม่เป็นอยา่งท่ีเราพดูหรอก มนัจะเป็นไปแบบตน้ทุนน่ะ ตน้ทุนคือ
นิสัย ตน้ทุนคือกิเลสของตวัจะไม่เหมือนกนั ไอต้น้ทุนอนันั้นน่ะ มนัจะท าใหง้านน่ี
ออกมาเป็นของใครของมนั 

โยม ๒  :    หลวงพ่อคะ อยา่งน้ี ขอโทษนะคะ วิธีการคอนโทรลว่าจิตออกมาน่ี อยา่ง
น้ีก่อน วิธีการฝึกอยา่งน้ีไดไ้หมคะหลวงพ่อ พอถึงตรงจุดนั้นแลว้ แลว้พอถอยออกมาก็
พุทโธไว ้ แต่พอเราพุทโธไว ้พุทโธไวก่้อน เพื่อจะไดป้ระคบัประคองตรงน้ีได ้ แลว้เวลา
เราก าหนดพิจารณา เราจะได ้เหมือนสั่งงานมนัได ้

หลวงพ่อ   :    ได ้

โยม ๒  :     แต่พอถา้ถอยออกมามนัก็ ถา้สติไม่ดีมนัก็ไปหมดเลย หลวงพ่อ 

หลวงพ่อ   :     มนัเป็น น่ีมนัเป็นจริตของโยม แต่พอคนอ่ืน น่ีพอพดูอยา่งน้ีป๊ับ ถา้พดู
อยา่งน้ีป๊ับน่ี มนัเหมือนกบัจดัตั้ง เหมือนกบัโลก แต่ความจริงแลว้มนัท าได ้ ท  าไดด้ว้ย
การบริหาร เวลาเรา จิตมนัวิปัสสนาน่ีมนับริหาร มนัมีสติ มนัมีสมาธิ แต่ถา้สติหรือสมาธิ
ออก บริหารไม่ได ้ กิเลสมีก าลงัมากกวา่มนัลากไป แต่ถา้เราตั้งสตินะ มนัจะดีพอ มนั
บริหารได ้ แต่ถา้พดูอยา่งน้ีป๊ับ มนัเหมือนการจดัตั้ง มนัมีโครงสร้างเหมือนกบัรูปแบบ
ท่ีว่ามนัเป็นกิเลส เป็นการสร้างภาพน่ะ 

 ไออ้ยา่งน้ีมนัอยูท่ี่ว่า การฝึก เพราะเร่ืองการฝึกน่ี ใครท าอยา่งไรก็ได ้ พยายาม
ประคองใหไ้ด ้ แต่เวลาจะเป็นน่ะ มนัตอ้งเป็นไปโดยอริยสัจ เป็นไปโดยธรรม เขาเรียก
มรรคสามคัคี มรรค ๘ รวมตวั น่ีคือธรรมจกัร ท าไดท้ั้งนั้นนะ แลว้ค่อยๆ ท าไป น่ีพดู
ประสาเราน่ี เหมือนกบัเดก็อยูใ่นร่องในรอย พดูอะไรตอ้งเป็นระบบ ไม่เป็นไรใชไ้ด ้ทีน้ี
ถา้เดก็มนัแบบว่า เดก็มนัฝึกมาดว้ยตวัเองนะ อยา่งไรก็ได ้ จะหอ้ยเถาวลัยม์าท าก็ได ้ จะ
ปีนบนัไดข้ึนท าก็ได ้ไม่เป็นไร แต่อยา่งน้ี เดก็อยูใ่นระบบ 

 จริตนะ จริตคนไม่เหมือนกนั เราพดูอยา่งน้ีเรากนัเอาไวก่้อนไง เพราะเวลาคนอ่ืน
มาเราบอก ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ แลว้ท าไมยอมรับเขาหมดเลย ไอพ้วกท่ีอยูก่บัเรามนัจะเห็น 
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เวลาใครมาถามปัญหา เราจะฟันธง ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ แต่เราบอกว่ามนัเป็นระบบ มนั
เป็นการจดัตั้ง มนัเป็นกรอบ ภาวนาเป็นกรอบมึงโดนกิเลสหลอก แต่น่ี พดูอยา่งน้ีป๊ับน่ี 
เดก็เขานิสัยอยา่งน้ี ใช่ ใช่ เอาเลย  

 บางคนน่ะมนัตอ้งการสะดวก เราก็บอกไม่ใช่ บางคนไม่ตอ้งการเลยก็บอก ตอ้ง
ท าก่อน เห็นไหม เราถึงพดูไง บางคนน่ะมาฟังบ่อยๆ นะ เฮย้ หลวงพ่อน่ีกะล่อน ไม่มี
จุดยนืเลย กลิ้งไปกลิ้งมา ไม่ใช่หรอก มนัอยูท่ี่นิสัยเอง็น่ะ กพูดูขดันิสัยเอง็เท่านั้นเอง ให้
ท  าใหไ้ด ้อา้ว มีอะไรอีก 

หลวงพ่อ   :    จะกลบัเนอะ เออ ใครกลบัก่อนก็ได ้เร่ืองมนัยาว 


