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คณะเมืองจันท 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

โยม :  ที่ฟง  เอ็มพ3ี  ของพระอาจารยคะ  แลวมันจะมี  ที่พระอาจารยบอกวา  จิต 
วางใหรูวาวาง หนูเขาใจคะ แตที่วางในตัวของมันนี่ หมายความวาอยางไรคะ 

หลวงพอ :  ที่วางในตัวของมัน คือสมาธิ ตอนนี้ที่วาจิตวางๆ  มันโกหกกันไง 

โยม :  อยางสมมุติตอนนี้หนูรูวาวางอยู มันไมมีอะไร 

หลวงพอ :  ใช รูวาวาง ตัวเองวางหรือยังใชไหม ตัวเองไมวางใชไหม 

โยม :  เพราะวาจิตมันรูวาวาง  แลวเราจะเดินอยางไรคะ 

หลวงพอ :  ตอนนี้มันจะเริ่มกลับมาตรงนี้ไง กอนที่จะเริ่มปฏิบัตินี่ เราจะตองปู 
พื้นฐานกอน ตอนนี้พื้นฐานของการปฏิบัติ มันมีอาจารยที่ถูกกับอาจารยที่ผิด ฟงใหดีนะ 
อาจารยที่ถูกหมายถึงวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานประกาศเปนพระอรหันต 
ฟงตรงนี้กอนนะ เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปฏิบัติอยู ปญจวัคคีย ๕ องค 
อุปฏฐากอยู  ปญจวัคคียนี่ก็อยากจะปฏิบัติ ใชไหม แตตอนนั้นพระพุทธเจายังไมบรรลุ 
เปนพระอรหันต ตัวเองยังไมเปนพระอรหันตก็ไมมีอะไรจะไปสอนเขา จริงไหม  นี่เรา 
อยูกันอยางนี้ เราเปนปุถุชนดวยกัน แลวเราปฏิบัติดวยกัน เราก็เริ่มปฏิบัติ แตในเมื่อมีเรา 
เปนหัวหนา โยมก็ปฏิบัติอยากดวยกัน ทีนี้พอเราปฏิบัติดวยกัน แตเราไมรูจริง เราจะเอา 
อะไรไปสอน 

ทีนี้พอปญจวัคคียเห็นวาอดอาหาร ใชไหม แลวออกมาทานอาหารของนาง 
สุชาดา ปญจวัคคียก็เห็นวาพระพุทธเจานี่ เพราะสมัยนั้นเขาถือเครงกันไง เห็นวาออกมา 
กินอาหารถือวามักมาก ก็เลยเสียใจ เสียใจวาหมดโอกาสแลว เพราะอะไร เพราะถือเครง 
ขนาดนี้แลวยังไมไดเลย แลวมาฉันอาหารแสดงวาทอถอย ก็เลยเสียใจ ก็สลัดทิ้งไปเลย 
พอทิ้งไปพระพุทธเจาเหลืออยูองคเดียว พอฉันอาหารของนางสุชาดาแลวมันฟนรางกาย
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มา ก็นั่งวิปสสนาคืนนั้นสําเร็จเปนพระพุทธเจา คืนนั้นก็เสวยวิมุตติสุขอยูตั้ง ๗ วัน ตั้ง 
หลายรอบ เสร็จแลวคิดวาจะสอนใครดี ก็คิดถึงวาจะสอนคนมีพื้นฐาน ก็จะสอนอาฬา 
รดาบส คืออาจารยที่เคยไปศึกษาเรื่องเขาสมาบัติกับอาฬารดาบส กําหนดจิตดูเพราะวา 
เปนพระอรหันตแลว อนาคตังสญาณเห็นวาอาฬารดาบสตายไปเสียแลวเมื่อวานนี้เอง นา 
เสียดายมาก จะไปสอนใครดี ก็ไปสอนปญจวัคคีย 

ปญจวัคคียทิ้งมาใชไหม อยูกับเราถือเครงครัดขนาดนั้นยังไมไดผล แลวนี่ไปฉัน 
อาหารแลวจะมาสอนเรา  ก็ไมเช่ือ พอไมเช่ือก็นัดกันไววาถามาก็จะไมรับ แตพอไปถึง 
พระพุทธเจาดวยความเคารพก็ตอนรับ แลวพอพูดอะไรก็ยังดื้อดึงอยู พระพุทธเจาบอก 
เลย เมื่อกอนเราไมไดเปนพระอรหันต เราก็บอกไมไดเปนเห็นไหม ตอนอยูดวยกันเราก็ 
ไมไดสอน เพราะเราไมมีวุฒิภาวะจะไปสอน แตตอนนี้เปนพระอรหันตแลว ใหเงี่ยหูลง 
ฟงไง  แลวแสดงธรรมจักรเห็นไหม อัญญาโกญฑัญญะนี่กําหนดตามรูทัน จะยอนกลับ 
มาที่นี่ 

คําสอนที่คนรูจริงสอน กับคนรูไมจริงสอน หลวงตาบอกเลย ศาสนาพุทธเปน 
ศาสนาของผูสิ้นกิเลส พระพุทธเจาเปนผูสิ้นกิเลส  แลวศาสนาตางๆที่มีอยูนี่ เปนศาสนา 
ของผูมีกิเลส ในเมื่อยังมีกิเลสอยู แตเราคิดเปนตรรกะ  เราก็บอกได ทําช่ัวไดชั่ว ทําดีไดดี 
แตทําอยางไรละ นี่การกระทําของเขามันหลากหลาย เห็นไหม ในศาสนาในลัทธิตางๆ 
มันหลากหลายเห็นไหม แตในศาสนาพุทธของเรา การทําความดีตองทําความดีเพื่อชนะ 
ตนเอง ไมใชทําความดีที่อื่นนะ แลวการทําความดีเพื่อชนะตนเอง ตองมีอะไร ตองมีศีล 
บังคับใจเรา ตองมีสมาธิ ตองมีปญญา ทีนี้ปญญาของใครละ 

ถาคนไมรูวาปญญาๆนี่ แลวลูกศิษยเยอะนะ เวลามาก็บอกวา หลวงพอเดี๋ยวนี้นะ 
เขาไมใชกันแลวละ พุทโธๆ มันไมมีปญญา เขาใชปญญากันไปเลย แลวปญญาคืออะไร 
ละ เขามีอาชีพเขาเปนอาจารยสอนมหาวิทยาลัย เปนศาตราจารย  ก็บอก เอ็งนี่นะ เอ็งไป 
เรียนมาจากไหน เอ็งไปเรียนมาจากตะวันตก ตะวันตกเขามีศาสนาไหม พระพุทธเจามี 
ไหม ไมมี  ไมมีเอ็งยังเรียนกันไดเลย ปญญาอยางนี้เขาเรียกโลกียปญญา ปญญาที่ศึกษา 
มาเพื่อเปนวิชาชีพ แลวโลกุตรปญญาอยูไหน 

นี่ เราปูพื้นฐานอยางนี้กอน แลวก็จะยอนกลับมาที่วา เวลาครูบาอาจารยที่สอน ถา 
เขาไมมีความเปนจริง  เขาก็บอกวากําหนดวาวาง ความวางคือความสุข ทุกคนบอกเลยวา
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อภิธรรมนี่ กําหนดนามรูปแลววาง แลวมันมีความสุขมาก ความวางคือความสุข ความสุข 
เพราะอะไรรูไหม เพราะวาเราเคยแบกของภาระไวหนัก แลวเราปลอยวาง แบกของหนัก 
คือความคิด แลวพอมันปลอยวางความคิด นี่ไง วางไง มันไปวางที่ความคิดไง  มันไมวาง 
ที่เราไง ทีนี้วางดวยความคิดนี่มันเปนมิจฉาดวย มิจฉาเพราะวาอะไร เพราะวาเรามีความ 
ทุกขใชไหม แลวเราใชปญญาใครครวญ ความทุกขเห็นไหม ชีวิตก็เปนทุกขอยางนั้น เรา 
เขาใจ ก็วาสบายๆ นี่เขาเรียกวาโลกียปญญา 

ถาเปนคําพูดของหลวงตา ทานบอกวาปญญาอบรมสมาธิ แตถาครูบาอาจารยที่ 
ไมเขาใจก็บอกวา เขาใชปญญาแลว ปญญานี้คือวิปสสนา แตความจริงของเราคือ ปญญา 
อบรมสมาธิ  คือวา กําหนดพุทโธ หรือกําหนดกรรมฐาน ๔๐ หองหรือกําหนดอะไรก็ 
แลวแตที่เขาทํากัน โดยสามัญสํานึกของโลกหรือโดยทางขอเท็จจริง  ที่สุดของการ 
กระทํามันวางหมด จริงไหม  ทุกวิธีการ มันวางหมด แตมันมีบวกกับลบ บวกคือวาง 
ถูกตอง กับวางผิด ถาวางถูกก็เปนสัมมาทิฐิ ถาวางผิดก็เปนมิจฉาทิฐิ  กําหนดวาง ความ 
เขาใจวาวาง ปลอยใหวางกัน วางโดยที่ไมมีเจาของไง เราบอก ถาความวางอยางที่เขาทํา 
กัน ที่ใครๆ ก็พูดถึง มันก็วางอยูบนอวกาศ อวกาศวางไหม แลวใครเปนเจาของมัน ก็คิด 
ใหวางมันก็วางไง แลวเราวางไหม นี่เราโตแยงตรงนี้ไง 

เราจะบอกวาแมแตสมาธิ เขายังเขาใจกันผิดเลย โยมมาหาเรานี่นะ เห็นเราเปน 
เศรษฐี เงินเราเต็มไปหมดเลย เงินของโยมหรือเปลา ของเรานะ ก็ไปดูแตบานคนอื่นไง 
แลวเอ็งวางหรือเปลา นี่ถาจะใหเราวาง เราตองเขาใจกอนนะวาพื้นฐานของศาสนาเรา 
เปนอยางไร  พื้นฐานศาสนาของชาวพุทธเรานี่ พุทธะอยูที่ไหน พุทธะอยูที่เรา พุทโธ 
พุทธะ ผูรู พระพุทธเจาอยูที่นี่ เห็นไหม ศาสนาอื่นเขาไมไดอยูที่นี่นะ ตองเคารพพระเจา 
ตองเช่ือพระเจา ตามกําหนดของพระเจา พระเจาบัญชา พระเจาอยูขางนอก แลวเราเคารพ 
บูชาเขา เหมือนกับเราไปหาองคทรงเจาเขาผี สะเดาะเคราะห ตอชะตา เหมือนกันเลย 

เพียงแตคําพูดมันคนละคําพูด แตของศาสนาพุทธเราไมใชอยางนั้น ไมใชเคารพ 
พระเจา กูนี่คือพระเจา เพราะถากูทําดี กูไปเกิดเปนเทวดา กูไปเกิดเปนอินทร เปนพรหม 
กูนี่คือพระเจา พอวากูเปนพระเจาปบนี่ เวลายอนกลับมามันยอนกลับมาที่นี่ไง ศาสนาเรา 
ละเอียดกวาตรงนี้ ทําเพื่อขางใน ทําเพื่อขางในนะ ไมไดทําเพื่อขางนอก ขางนอกนี่ปจจัย 
เครื่องอาศัย นี่ปจจัย ๔ ที่เราหาคือปจจัยเครื่องอาศัย  ปจจัยมันอยูที่วาสนาดวย คนทํา 
แทบเปนแทบตายเลยก็ไดของเขาแคพอประมาณ บางคนทําอะไรประสบความสําเร็จไป
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หมดเลย พื้นฐานกรรมเกา กรรมใหม เรามานั่งอยูดวยกัน ๕ คนนี่  เราสรางกรรมมาไม 
เหมือนกัน เราเปรียบเทียบนะ แบบวา เรานี่เมล็ดพันธุพืช เราเปนเมล็ดทุเรียน เมล็ด 
ทุเรียนนะปลูกเทาไหรก็เปนทุเรียนจริงไหม ไอนี่เปนนอยหนา โตไปก็เปนนอยหนา 
ทั้งนั้น เปนชมพู เปนมะมวง เมล็ดพันธุพืชเราเปนอะไรก็แลวแตลงไปในดิน ปลูกไป 
แลวมันจะเปนอยางอื่นเปนไดไหม 

จิตของแตละบุคคลสรางมาไมเหมือนกัน จริตนิสัยของคนไมเหมือนกัน เรา 
ปฏิบัติดวยกัน ๕ คนนี่ กําหนดพุทธโธ เหมือนกันเลย แตผลตอบสนองไมเหมือนกันเลย 
กรรมเกาและกรรมใหม  กรรมใหมคือปจจุบันนี้  กรรมเกาคือสิ่งที่ เราสรางมานี่ 
พันธุกรรม มันตัดแตงมาจนเปนจริตนิสัย ความชอบเรานี่ไมเหมือนกัน สิ่งที่ชอบสิ่งที่เรา 
พอใจนี่ไมเหมือนกันหรอก แตเราเช่ือพระพุทธเจาดวยกัน ทีนี้พระพุทธเจาทานถึง 
เปดทางไวให ๔๐ วิธีการ กรรมฐาน ๔๐ หอง ทําอยางไรก็ได แตเราตองเขาใจ นี่ตรงนี้ 
สําคัญ เราตองเขาใจวา ศีล สมาธิ ปญญา ขณะนี้เราทําอะไรอยู เราทําสมาธิ เราทําความ 
สงบของใจ เพื่อถาจิตมันสงบขึ้นไปแลว มันจะออกมาจากฐานของจิต 

จิตสงบคืออะไร คือเรายอนกลับไปตัวพื้นฐานของใจ แตขณะที่ความคิดเราที่เรา 
คิดอยูนี่ มันไมถึงใจ มันถึงที่ความคิด คืออาการของใจ คือเงา เงาของจิตไมใชตัวจิต แลว 
ถาเราเขาใจปบนี่เรากําหนดพุทโธๆ จะเขาไปถึงตัวจิต ถาเขาไปถึงตัวจิตแลว แลวเอาจิต 
นอมออกไป กาย เวทนา จิต ธรรม มันถึงจะเปนวิปสสนา มันถึงจะเปนโลกุตรปญญา 
โลกุตรปญญา ปญญาเหนือโลก โลกคืออะไร โลกคือหมูสัตว โลกคือเรา โลกคือภพ 
สัญชาติภพชาตินี่นะมันเปนทะเบียนบาน แตภพชาติของเราคือตัวจิต ตัวเกิด ปฏิสนธิจิต 
ช่ือเสียงเรียงนามอะไร เราเปลี่ยนไดหมดนะ แตตัวจิตมันมีกิเลสนะ มันเกิดตายโดย 
ธรรมชาติของมัน เกิดในไขของมารดานะ มันถึงเกิดมาเปนเรา นี่ถาจิตสงบเขาไป มันจะ 
เขาไปถึงตรงนั้น เขาเรียกวาปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญาณ 

แตวิญญาณ เสียงกระทบมันเปนวิญญาณรับรู ทีนี้วิญญานรับรู จิตสงบมันจะสงบ 
ไปที่ปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนธิจิต แลวถาวางอยางนั้นนะ มันอยางนี้ เรากินน้ําตาล เราวา 
หวานใชไหม กับมันเขียนคําวาหวานตางกันไหม ถาเขาไปถึงความหวานทางจิตนะ อึ้ก 
นั่นแหละคือสมาธิ แมแตสมาธิตอนนี้ยังเขากันไมถึงเลย แลวไปสรางภาพสมาธิขางนอก 
กัน โดยความเช่ือของปญญาชนวาการประพฤติปฏิบัติคือใชปญญา คือสิ่งที่เปนความวาง
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แตความวางของใคร แลวความวางนี่นะ ถาสัมมาสมาธินี่ความวางยังมีอีกตั้งหลายระดับ 
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ แลวสมาธินี่มันอยูที่วาสนา 

ถาบางคนเปนปญญาวิมุตินะ พอมันวางระดับนี้ปบมันทํางานไดแลว เหมือนเรานี่ 
คนทํางานที่ไหนก็ทํางานได บางคนตองรอเวลา บางคนไมเหมือนกัน ก็เหมือนที่วาพันธุ 
พืชของจิต แตละอันมันไมเหมือนกัน ฉะนั้นเรากําหนดอะไรก็แลวแต ใหตรงกับจริต 
นิสัยเรา อยางเชน อาหารเราอยากกินอะไร เราชอบกินอะไร ถาเรากินอยางนั้นปบ เราจะ 
พอใจ แตถาเอาอยางอื่นใหกิน กินไดไหม ได แตไมคอยพอใจ นี่ก็เหมือนกัน ถาปฏิบัติ 
นะเราตองหาแนวทาง ถาเรากําหนดพุทโธได เราก็กําหนดพุทโธ ถาไมไดก็กําหนดลม 
หายใจ ถึงที่สุดแลวทําอะไรไมไดแลว ตองใชปญญาอบรมสมาธิ คือใชความคิดไล 
ความคิด 

ใชความคิดไลความคิดนะ เวลาคิดอะไรอยูมีสติตามมันไป แลวถามมันวา มึงคิด 
ทําไม เวลาคิดเราเหนื่อยไหม โดยธรรมชาติของมัน คิดไปแลวมันตองหยุดโดยธรรมชาติ 
ของมัน ไมมีใครคิดแลวไมหยุด ไมมีหรอก คิดแลวตองหยุด แตเรานี่มันมีอารมณ 
ความรูสึก พอคิดแลวมันมีรสชาติไง ดีใจเสียใจมันคิดตอเนื่อง มันสืบตอไปตลอด  ถาสติ 
เราตามมันไป มันจะเห็นเลย เห็นโทษไง คิดแลวเหนื่อย คิดแลวนะใหผล เสียใจ ดีใจ คิด 
แลวกลุมใจ คิดแลวทุกขใจ  แลวความคิดนั้นมันไมเปนความจริงเพราะอะไร เพราะเรา 
คิดในเรื่องอดีต อนาคตไง นูนก็ยังไมไดทํา นี่ก็ยังไมไดทํา อยากจะทําไอนั่น คิดไปเรื่อย 
แลวมันจริงหรือเปลา มันเพอเจอ ถามันตามทันมันรูเลยวาเราไมควรคิด มันหยุด พอหยุด 
เฉยๆ อยางนี้ปบมันเปนสมาธิอันหนึ่ง นี่ใชความคิดอยางนี้มันจะเปนปญญาวิมุติ 

แตถาเรากําหนดพุทโธๆ นี่มันลงอีกอยางหนึ่ง ทีนี้เปนปญญาวิมุตนี่มันจะวางๆ 
อยางที่วา  มันไมลงลึก แตเรารูอยูเพราะเราเปนคนทํา พอมันทําบอยครั้งเขาๆ จนมันเห็น 
โทษนะ เห็นโทษเพราะอะไรรูไหม ความคิดมันมีตัวกระตุน สิ่งที่กระตุนมันนะ คือสิ่ง 
ที่มากระทบไง รูป รส กลิ่น เสียง เสียงเขาชม เสียงเขาติ เสียงก็คือเสียงนะ เพียงแตแงชม 
กับติแคนั้นเอง แลวเราไดยินแงอยางนี้ ชมหรือติ เราก็คิดอยูนั่น 

สิ่งที่มันกระตุน รูป รส กลิ่น เสียง มันกระตุน พอมันรับรู มันก็คิด แตถาเราใช 
ปญญาบอยครั้งเขามันเห็นไง อะไรกระทบแลวไมคิด ถามันรูทัน มันก็จะปลอย รูป รส
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กลิ่น เสียง เปนบวงของมาร เปนพวงดอกไมแหงมาร มันเอาไอนี่ลอไง เราไปติดบวงมัน 
เอง ถาปญญามันไดเห็นทันนะ มันตัดได พอมันตัดไดทีนี้มันคุมสมาธิไดงายแลว 

แตกอนหนานั้น เรายังไมเห็นโทษของ รูป รส กลิ่น เสียง ไมเห็นโทษ ถาเห็น 
โทษเมื่อไหรนะ ปุถุชน กัลยาณปุถุชน ปุถุชนคนหนาไปดวยกิเลสควบคุมความคิดนี่ยาก 
มาก ที่วาตามความคิดไป แลวมันจะตามยังไง แลวมันจะตามที่ไหน อูยมันยุงไปหมดเลย 
แตถามันเปนแลวนะ ปุถุชน กัลยาณปุถุชน กัลยาณปุถุชนนี่มันรูทันรูป รส กลิ่น เสียง 
เสียงก็คือเสียง ลมพัดก็คือลมพัด เสียงคนพูดคนจาก็คือเสียง คือเราฟงแลวเราไมใหคามนั 
เสียงนั้นจะมากระตุนเราไมไดเลย แลวความคิดเรากระตุนเราไมไดเลย มันจะคุมใจเราได 
งายขึ้น นี่คือ ปญญาอบรมสมาธิ 

เราจะบอกกอนไง เราจะปูพื้นกอน วาสมาธินี่มันมีหลายหลากวิธีการ แตคนตอง 
เขาใจวา ที่ทํานี่เปนสมาธิหรือวาเปนวิปสสนา คําวาวิปสสนานี่จิตมันตองสงบกอน พอ 
จิตสงบกอน ปญญาที่เกิดขึ้นมันจะเปนปญญาในศาสนาของเรา ศาสนาพุทธ คําวาปญญา 
พระพุทธเจาใชคํานี้ ปญญาในศาสนาพุทธคือ ปญญารอบรูในกองสังขาร ขันธ ๕ ไง รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สังขารคือความคิดความปรุงแตงไง แลวความคิด ปญญา 
ของเราตามทันความคิดเราไง คนที่ทันความคิด แลวยับยั้งความคิดไดหมดเลย ความคิด 
ไมมีอํานาจเหนือเราเลย มันจะมีความสุขไหม นี่ปญญารอบรูในความคิด ความคิดมันก็ 
ปลอยหมด พอปลอยบอยครั้งเขาๆ มันจะเริ่มสงบขึ้นมา 

แลวถามันไปเห็นความคิดอีกอันหนึ่งนะ เพราะอะไรรูไหม เพราะความคิดมันคอื 
ธรรมชาติ จิตนี่คือพลังงานเฉยๆ  ความคิดนี่ สม-เปลือกสม เราหยิบสมเราตองโดน 
เปลือกสมเปนธรรมดา หยิบสมนี่ตองโดนเปลือกสมเพราะเปลือกสมมันอยูกับสมอยู 
แลว เปลือกสมนี่มันขม เนื้อสมนี่มันหวาน เปลือกสมนี่คือ ขันธ ๕ เรากําหนดพุทโธๆๆ 
ถาสงบเขาไปมันจะเขาไปถึงเนื้อสม ทีนี้เนื้อสม โดยธรรมชาติของมัน มันมีเปลือกสมใช 
ไหม ทีนี้เปลือกสม เพราะอะไร เพราะสัญชาตญาณของมนุษย ความคิด การสื่อสัมพันธ 
กัน มันก็ตองผานรูปรสกลิ่นเสียง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทีนี้พอมันผานขึ้นไป จิตถาสงบเขา 
ไปแลว เวลามันออกมา มันเสวยอารมณไง ถาจับตรงนี้ไดวิปสสนาเกิดตรงนี้ วิปสสนา 
มันเกิดไง
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แตเดิมความคิดเรามันคิดโดยธรรมชาติ ออกมาเปนความคิดความทุกข แตเราใช 
ปญญาไลเขาไป ไลเขาไป จนกวามันจะสงบ พอสงบขึ้นมา โดยสัญชาติญาณของมนุษย 
มันตองสื่อสารกันดวยเสียง ดวยรูป ดวยความคิดนี่ไง คําพูดนี่มาจากไหน เราคิดแลวถึง 
จะพูด เราอยากจะพูดอะไรตองคิดใชไหม นี่มันออกมา ถาจิตสงบมาเห็นตรงนี้ เห็นการ 
เสวยอารมณไง ถาเห็นการเสวยแลวตัดตรงนี้ได วิปสสนาเกิดตรงนี้ไง วิปสสนาเกิดตรง 
ที่วา จิตมันเสวยอารมณ  เสวยอารมณคืออะไร คือ รูป รส กลิ่น เสียง มันผานอะไร มันมี 
ขอมูลอะไร ขอมูลคือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในรูป รส กลิ่น เสียง นี่ ถาจับ 
แยกได  รส ใครบอกวารส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ใครบอกมัน สัญญาใชไหม สัญญารับรู 
ขอมูล สังขารพอใจ วิญญาณรับรู  ถาจับตรงนี้ไดออกมาเห็นเสวยอารมณไง วิปสสนา 
เกิดตรงนี้ 

ทีนี้คําถามถามวา ไอวางๆ จิตวางนี่คืออะไร ใชไหม จิตวางนะ ถาเรากําหนดพุท 
โธจนวางนี่ พูดไดคําเดียวคือ วาง  เรารูวาวางไง แตตอนนี้ถาทําอยางนี้นะ ที่ไมเขาใจถึง 
ความวาง ไมเขาใจสิ่งตางๆ เพราะมันทําแลวมันยังไมพื้นฐาน ไมมีพื้นฐานวาความวางนี่ 
มันคืออะไร 

โยม :  พระอาจารย แตหนูเคยอานหนังสือของทาน....คะ ทานพิจารณา ๓ ตัว 
สุญญตา อนิมิตตา นิมิตตา ก็คือหมายถึงวาดูสภาวะอิงอาศัยของสิ่งหนึ่ง เพื่อไปเปนสิ่ง 
หนึ่ง  เราเขาไปพิจารณาอันนั้นไดไหมคะ จริงๆ แลวอันนั้นคือสุญญตาที่เปนความวาง 
จริงๆ ไหมคะ 

หลวงพอ :  สวนใหญมันจะติดตรงนี้กันหมดไง ที่เราพูดมาเนี่ย 

โยม :  พระอาจารย นั่งเลยไดไหมคะ 

หลวงพอ :  ตามสบาย แตตองพูดดวย เพราะวาอะไร เพราะวาอยางพูดเมื่อกี้ เพราะเรา 
รูอยูแลววาถามาอยางนี้  เพราะมันดูจิตไง 

โยม :  เมื่อกี้ที่พระอาจารยเทศนคะ คือปกติก็ดูจิต แลวจะรูเสียงอยูแลว แลวก็ 
ปลอยใหเขารูอยางนั้นไป แตวาไมไดเดินพิจารณาคะ วาเราจะตองดู จริงๆ แลวถาเขากาย 
เวทนา จิต ธรรมเลยไดไหมคะ
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หลวงพอ :  มันเขาโดยสมมุติ นี่มันเขาไมได เขาไมได โดยขอเท็จจริงในศาสนา มัน 
ไมใชแคศาสนา  สติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม เราถึงบอกวา มันไมเห็นกาย เวทนา 
จิต ธรรม โดยขอเท็จจริง มันเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม โดยการสราง 

โยม :  แลวมันตองทําอยางไรคะ 

หลวงพอ :  ก็ตองกลับไปที่สมาธินี่ไง 

โยม :  กลับไปแลวก็..ปลอยกาย คือเริ่ม.. 

หลวงพอ :  ไมใช มันตองกลับไปที่พื้นฐานเมื่อกี้นี้กอน พอกลับไปที่พื้นฐานนี่เราจะ 
บอกวา เราตองรูจุดยืนของจิตกอน อยางเชนดูจิต ดูเฉยๆ นี่  เราเปรียบเหมือนคนเลนวาว 
เอ็งเห็นคนเลนวาวไหม มันจะมีวาวใชไหม มีเชือกใชไหม มีลม มันชักวาวนี่ถึงจะขึ้น แต 
ถาเราจะเลนวาว  แลวเราจับวาวขึ้นมาแลวเราเหวี่ยงวาวไปอยางนี้ มันจะไดไหม วาวนี่ 
คือสติ วาวนี่คือสตินะ สติจะเลนวาว วาวนี่คือตัวจิต เราจะบอกวาจิตนี่มันตองมีจุดยืน 
มันตองมีพื้นฐาน ถาจิตมันมีพื้นฐานมีจุดยืนขึ้นมา สติมันอยูที่ไหน กําหนดอยูที่ไหน เรา 
จะบอกวาตองมีคําบริกรรมไง 

โยม :  ตองมีคําบริกรรมใชไหมคะ 

หลวงพอ :  ใช  ตองมีจุดยืน อยางเชน ถากําหนดลมหายใจ ลมหายใจอยูที่ไหน ลม 
หายใจอยูที่ปลายจมูกใชไหม เรากําหนดลมหายใจ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก เรารูอยู 
ตลอดเวลา 

โยม :  แตตอนนี้จับเสียงพระอาจารยอยูคะ จิตมันก็รูวาเปนเสียงพระอาจารย 
แลวก็เกิดดับ เกิดดับ แลวมันก็วางๆ ไมมีอะไรตอจากนั้นคะ 

หลวงพอ :  ตอนนี้ไมตองภาวนาเลย ตอนนี้คุยธรรมะกัน ทําความเขาใจกันกอน มัน 
จะรูไปไมไดหรอก ตอนนี้ตองเคลียรพื้นฐาน เคลียรความรูสึกอันนี้กอน เพราะวาตอนนี้ 
เราจับแพะชนแกะ เราจับเรื่องทุกๆ อยางมาผสมปนเปกัน แลวเราก็จะมายําออกมาให 
เปนผลการปฏิบัติของเรา มันเปนไปไมได มิจฉาทิฐิ สัมมาทิฐิ ถาทิฐิมันถูกตอง มันจะมา 
ถูกตอง นี่มันทิฐิ คิดกันเองเพราะอะไร เพราะมีพวกโยมนี่มาหาเยอะมาก แลวเขาใจมา 
อยางนี้ไง เราจะบอกเลยนะวาทําไมธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมะเหนือโลก แลว
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ตอนนี้เราใชโลกคิดกัน ใชสมมุติ ใชสังขาร ใชสมองคิด สมองนะเปนสถิตินะ ดูสิทาง 
วิชาการที่เขาทํากันนี่สมองนะ แตเวลาปฏิบัติไปจิตสงบเขาไปมันเปนใจนะ ความคิดเกิด 
จากใจ ไมใชความคิดเกิดจากสมอง ความคิดเกิดจากสมองคือทางวิทยาศาสตร  ความคิด 
เกิดจากใจไมตองอาศัยสมอง 

ความคิดจากใจ จิตมันจะสงบขึ้นมา ถาจิตสงบขึ้นมาแลวเราใชงานไมเปน จิตก็ 
คือจิตอยูอยางนั้น มันจะเสื่อมไปเปนธรรมดาของมัน ถาใชไมเปนทําไมเปนออกรูไมได 
ถามันเปนธรรมชาติโดยอัตโนมัตินะ ฤๅษีชีไพรก็เปนพระอรหันตหมดแลว พระพุทธเจา 
ไมตองมาตรัสรู ฉะนั้นเวลาทํามันเห็นภาพชัดเลยวา เราตองทําอยางนั้นๆ เราคิดวาตอง 
ทําอยางนั้น นี่คิดแบบวิทยาศาสตรไง ปญญาคือความคิด แตไมรูวาความคิดมันมีสุตมย 
ปญญาคือการศึกษา จินตามยปญญาคือทางวิทยาศาสตร ภาวนามยปญญาเกิดจากอะไร 
ภาวนามยปญญาเกิดจากการภาวนา เกิดจากใจลวนๆ เพราะอะไร อยางที่พูดเมื่อกี้เห็น 
ไหม  ภพของใจ สมาธิอยูที่ไหน สมาธิมันอยูที่ใจ 

เราทํางานเรามีออฟฟศใชไหม นักกีฬาเวลาแขงขันตองมีสนามใชไหม ภวาสวะ 
ภพไง กิเลสวะ อวิชชาสวะ ภวาสวะ ภพชาติ แลวภพมันอยูที่ไหน ความคิดทั้งหมดมัน 
เกิดจากฐานที่ไหน ถาจิตสงบก็สงบกันที่นั่น เราจะบอกวาเพราะมองขามสมถะ มองขาม 
ความสงบของใจกอน แลวออกเปนความคิดอยางที่พูดเมื่อกี้นี้ ถาความคิดที่เกิดที่ใชกัน 
อยูนี่ ถามีสตินะเปนปญญาอบรมสมาธิ ผลของมันคือสมถะทั้งหมด แตไมเขาใจวาสมถะ 
ไง ถาเขาใจสมถะแลวรักษาสมถะใหเปนเอกัคคตารมณ คือจิตตั้งมั่นกอน นักกีฬาชนิด 
ไหนก็แลวแตตองมีกําลัง จะเลนกีฬาอะไรก็ตองฝกฝนออกใชกําลังกอนใหรางกาย 
แข็งแรงไง ถารางการไมแข็งแรงเขาจะทํางานไมได 

สมาธิคือกําลังอันนั้น แลวถาไมมีสมาธินี่ จิตใจมันออนแอ มันวอกแวกวอแว คิด 
ไดรอยแปด จิตนี้มหัศจรรยมาก มันคิดไดรอยแปดเลย อะไรมันก็คิดๆ แลวคิดเรื่องอะไร 
ละ คิดเรื่องธรรมะ ตรึกในธรรมะไง เอาธรรมะมาคิด คิดวาธรรมะเปนอยางนั้นๆ คิดวา 
โอ จริงเนอะ ชีวิตมันก็ทุกขเนอะ พระพุทธเจาพูดเรื่องความทุกขเนอะ เกิดมาก็ทุกขอยาง 
นั้นๆ โอย ซึ้งใจ  ตรึกในธรรม วิตกวิจาร ตรึก  วิตกวิจาร ปติ สุข เอกัคคตารมณ วิตก 
วิจารเกิดปติ เกิดความพอใจ เกิดความสุข แลวก็วาความสุขนั่นนึกวาวิปสสนาแลว ไมใช 
หรอก องคฌาน องคของฌานไง องคของสมาธิไง วิตกวิจาร พุทโธ วิตก วิจารไปเรื่อยๆ 
จะเกิดปติตัวพองตัวใหญ และเกิดอาการปติ เกิดอาการรูวาระจิตของเขา ปติดีๆ เห็น
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ตัวเองขึ้นไปเดินจงกรมอยูบนอากาศ ถาไมรูจักมันก็อยูแคนี้ ถารูจักควบคุม รูจักรักษาปติ 
ขึ้นมา มันจะเกิดความสุข เกิดความสุขถาเรารักษาใหดีจะเกิดความตั้งมั่น 

ทีนี้คนไมเขาใจ นี่แคเปนคุณสมบัติของจิตนะ จิตถาฝกใหดี คุณสมบัติมันเปน 
อยางนี้ และถาพูดอยางนี้ คนเอาไปแยกแยะ เขานึกวาเปนวิปสสนาแลวนะ ก็คือเขาใจ 
ยัง!  มันละเอียดมันลึกซึ้งอยางนี้ไง มันคนละระดับของความคิดปกติเรานะ ความคิด 
ปกติของเรา เขาเรียกวาโลกียปญญา โลกียะ ก็โลกไง ปญญาวิชาชีพ ปญญาโลกๆ ไง เรา 
เทศนไวอยูมวนหนึ่ง แลวเราใชคําวารื้อแลวสราง เชนเราซื้อบาน เราซื้อที่ไวมันมีบานเกา 
อยู เราจะดัดแปลง เราตองรื้อออกใชไหม แลวเราคอยสรางบานใหมใชไหม การรื้อคือ 
การทําสมาธิไง แตคนคิดวารื้อคือสรางบาน เอ็งรื้อหมดแลวนะ บานแมงไมมีเลยมีแตพื้น 
นึกวามีบาน แตมีไหม ไมมี  ความเขาใจผิด 

โยม :  ก็ฟงที่พระอาจารยพูดไปวันเสารก็เลยมาคะ มันเหมือนจะรูเหมือนกันวา 
เราตองผิดแนๆ เลย  ไมรูจะเดินยังไง 

หลวงพอ :  ผิดเพราะอะไรรูไหม ผิดเพราะวาเราเริ่มปูพื้นมาตั้งแตผูสอนไง ผูสอนไม 
เขาใจ แลวพอมันสรางขึ้นมาแลว มันเหมือนกับเรานี่นะ เราทําทางวิชาการ เราทดสอบ 
ทางวิชาการอันใดอันหนึ่ง แลวเราก็เขาใจวาเปนสิ่งถูกตอง แลวเสนอออกไป แลว 
ประชาชนหรือคนที่ไดรับสาสนนั้นเขาก็ไมรู เขาก็ โอโฮ ตื่นเตน  แตความจริงแลว 
นักวิชาการมาเห็นแลว อันนี้ผิด แลวมันเปนวิชาการที่ผิดใชไหม ทําใหงายๆ ไง แลวคน 
ทั่วไปเห็นไหม ของงายใครจะไมชอบ แตพระพุทธเจาไมไดวาอยางนั้นนะ ผิดแนนอน 
ถาจะถูกนะ เริ่มตนใหม เริ่มตนใหมคือวา กําหนดลมก็ได กําหนดอะไรก็ได คําวา 
กําหนดนี่นะ เหมือนกับคนตองมีจุดยืน 

โยม :  กําหนดนี่หมายถึงวาเปนคําๆ เลยเหรอคะ 

หลวงพอ :  ไมใช กําหนดลมหายใจไง กําหนดรูสึกตัว  กําหนดรูสึกตัวลมหายใจ ถา 
กําหนดบริกรรมพุทโธตองเปนคําๆ เลย พุทโธๆ นึกเอาสิ ทองพุทโธ พุทโธๆๆๆๆๆ ทอง 
เลย ทีนี้การทองนี่มันย้ําอยูกับที่ ความคิดโดยสามัญสํานึกนี่ความคิดมันสงออกใชไหม 
เราคิดถึงอเมริกาสิ คิดถึงดวงจันทรเราก็ถึงลัว เราคิดเร็วมากเห็นไหม  แตเราไมคิด เราคิด
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พุทโธๆๆๆๆๆ  มันทับซอนไง ที่เขาเรียกนาโนเห็นไหม นาโนทับซอนๆๆ หนวยยอยที่ 
เล็กที่สุด หนวยความคิดนี่ พุทโธๆๆๆ จากเล็กสุดมันเพิ่มขึ้นมาไดไง แตคนมองขามไง 

ตองมีคําบริกรรม หลวงตาพูดอยางนี้ แตเดิมเราก็ดูจิต หลวงตาทานพูดไง แลว 
มันเสื่อมไปปกับหกเดือน ทุกขมากเลย แลวพยายามหาจุดบกพรองของตัว ออ สงสัยเรา 
ไมมีคําบริกรรม ทานเลยบริกรรมพุทโธๆ เห็นไหม ทานบอก ๓ วันแรกมันอึดอัดมาก 
เลย เพราะอะไร  เพราะมันเคยปลอยสบายๆ ดูจิตดูอะไร วาง สบาย อยูอยางนั้น  แลวพอ 
บังคับใหมันคิดมันเคยตัว จิตเคยปลอยมันสบาย แลวจะใหมากําหนดพุทโธๆ มันไมยอม 
แตดวยความที่วาถามันไมยอมเราจะเอาตัวรอดไมได ก็บังคับใหมันพุทโธทั้งวันเลย ไป 
ไหนก็กําหนดพุทโธ ๓ วัน อกแทบระเบิดเลย แตพอมันลงแลวนะ คราวนี้เปนยังไงไม 
เกี่ยว อยูกับพุทโธ แลวไมเคยเสื่อมอีกเลย 

โยม :  แสดงวาตองเอาอยางใดอยางหนึ่ง หนึ่งอยางโดยไมตองเปลี่ยนไปไหน 
เลย

หลวงพอ :  แนนอน 

โยม :  สมมุติจะดูอิริยาบถก็อิริยาบถเลย หรือวาดูลมหายใจก็ไมเปลี่ยน ดูลม 
หายใจตลอดเลย 

หลวงพอ :  ใช ดูลมหายใจ อิริยาบถดูไมได 

โยม :  ออ เหรอคะ แตทําไมอานในหนังสือมหาสติปฏฐานสูตร เขาบอกวาอัน 
ไหนก็ไดคะ 

หลวงพอ :  อันไหนก็ไดแตวาการเคลื่อนไหวนี่เรากําหนดที่ไหนละ เพราะกําหนด 
เคลื่อนอยางนั้น กําหนดเคลื่อนหนอ ไหวหนอ ขณะที่เคลื่อนหนอไหวหนอนี่มันคิดไป 
หลายรอบแลว ถาพุทโธๆๆๆๆ หรือไมก็ลมหายใจ เราจะบอกวา มันตองกําหนดอยูใน 
กรรมฐาน ๔๐ หอง พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เทวดานุสสติ หรืออนุสติ 
๑๐ กสิณ ๑๐  นี่ถูกตอง แตไอเคลื่อนไหวนี้มันไมมีในกรรมฐาน ๔๐ หอง เราจะบอกวา 
นะ มันเคลื่อนออกไป เวลาเราเดินจงกรมเห็นไหม เอ็งเคลื่อนไหวใชไหม เราเดินจงกรม 
เฉยๆ แตเรานึกพุทโธอยูที่ในใจ หรือเราเดินจงกรมแตเราอยูที่ปลายจมูก เห็นไหม การ
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เคลื่อนไหวไปนี่มันเปนสัญชาตญาน แตเราเอาจิตไง เราอยูที่จิตตลอด เพราะเราตองการ 
ความสงบ  แลวอยางที่พูดเมื่อกี้วาเห็นจิตแยกจิตอันนั้น เห็นเฉยๆใชไหม 

โยม :  ก็คือมันมีความรูสึกวา กายก็สวนกาย จิตก็สวนจิตคะ ไมรูวามันจริง 
หรือไมจริง 

หลวงพอ :  มันหลอก  มันหลอกเพราะอะไรรูไหม เพราะเราสรางภาพกัน เราสราง 
ความรูสึกไง ถาเปนกายสวนกาย จิตสวนจิตนี่เราเอาพื้นฐานมาจากไหน พื้นฐานที่เห็นมา 
จากไหน 

โยม :  ก็ตอนแรกก็แยกกายออกเปนช้ินๆๆ กอนคะ แลวก็อยูๆ มันก็เขาใจขึ้นมา 
แตมันก็ตองเปนความคิด  พอพระอาจารยพูดถึงความคิดก็คงเปนความคิดคะ แลวก็แยก 
ออกเปนช้ินสวนๆ  เสร็จแลวก็ เออ กายมันก็สวนนั้นจริงๆ แลวไอตัวที่รูก็คืออีกตัวนึงคะ 
ที่มันเขาใจคะ 

หลวงพอ :  มันเขาใจ ความเขาใจนี่มันคือ จินตามยปญญา 

โยม :  แลวอาการตางๆ ที่มันเกิดขึ้นอยางเชน รูวาระจิตคนอื่น รูความรูสึกคน 
อื่น หรือบางทีจิตมันกระโดดออกมาอยูขางนอก แลวกายมันเดินดุมๆ นี้มันก็ไมใชสิคะ 
แลวมันคืออะไรคะ 

หลวงพอ :  มันจริงก็มี ไมจริงก็มี ถาเรารูวาระจิตคนอื่น รูอะไรนี่ปติไง ปติมันเกิดได 
รูวาระจิตรูอะไรตางๆ มันเปนฌานโลกีย มันเปนฌานโลกทั้งหมด 

โยม :  แตหนูไมเขาใจ พอพระอาจารยบอกวามันตองพุทโธๆๆๆ ซ้ําๆ อยางนี้คะ 
ก็คือเทากับวาเราเดินกลับไปใหมซ้ําสองหรือคะ 

หลวงพอ :  ไมกลับ มันตอไป 

โยม :  แลวหนูจะตอยังไงละคะ 

หลวงพอ :  พุทโธนี่คือตอไป
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โยม :  แตหนูไมไดภาวนาพุทโธเลยนะคะพระอาจารย หนูจับเอาเฉพาะอารมณ 
ปจจุบันคะ 

หลวงพอ :  นั่นแหละ ถาอารมณปจจุบันอยูอยางนั้น เรากลับมาพุทโธใหมนะ 
อารมณปจจุบันสวนอารมณปจจุบัน สิ่งที่ออกรูนี่นะ เขาเรียกสงออก จิตนี่มันสงออก 
เหมือนที่เรานอน เราฝนเห็นไหม ฝนนี่จิตไปเที่ยวนะ กลางคืนเรานอนแลวฝน บางคนก็ 
ฝน บางคนไมไดฝน เห็นไหม ทีนี้เรากําหนดการเคลื่อนไหว  เพราะอะไรรูไหม เพราะ 
เราบังคับมันอยูกับที่ พอบังคับมันอยูกับที่ คุณสมบัติมันมี มันจะไปรูอะไรแปลกๆ แลว 
ถาคนไมมีสติ มันจะคิดวาเรานี่เปนผูวิเศษ เราจะรูอะไรดีกวาคนอื่น เราจะบอกวานี่คือ 
เครื่องลอ ลอใหจิตมันติดไง เราอยากจะรูอะไรที่พิเศษกวาคนอื่นจริงไหม พอเรารูพิเศษ 
ขึ้นมา เราก็ถือตัวถือตนวาเราดีกวาเขาจริงไหม 

โยม :  พระอาจารยหนูเห็นตรงนี้คะ ก็เลยอยากเอาออกคะ 

หลวงพอ :  นี่ไง เราจะบอกวานี่คือกิเลสทั้งนั้นไง นี่กิ เลสมันหลอก มันเอาของ 
หลอกๆ มาเปนเหยื่อลอ พอเราไปเสพสิ่งนี้ ความจริงเลยไมมี ทีนี้ถาเรากลับมาพุทโธ 
เพราะอะไรรูไหม เพราะพุทโธมันไมมีโทษ พุทโธนี้ไมมีโทษเลยนะ พออยูกับพุทโธๆ 
พลังงานทั้งหมดมันอยูกับพุทโธ อยูกับจุดยืนที่เราวา พอมันอยูกับจุดยืนบอยครั้งเขาๆ 
มันคงที่ของมัน  พอคงที่ของมัน จะไมพูดอยางนี้เลยนะ 

โยม :  พระอาจารยคะ ถาสมมุติวา พุทโธๆๆๆ อยู จิตมันรูอยูที่พุทโธ แลวมันก็รู 
วาเราหายใจหรือเปลา หรือวาเคลื่อนไหวหรือเปลา แลวจะทําอยางไรละคะ 

หลวงพอ :  เราพุทโธๆๆๆอยูนี่ พอจิตมันมีคุณสมบัติ คือจิตเริ่มมีพลัง มันจะมีกิเลส 
มาหลอก หลอกวานี่รูลมหายใจ รูโนนรูนี้ คือจะใหเราออกนอกทาง 

โยม :  ออ แลวก็ตัดมันทิ้งเอาแตพุทโธอยางเดียวใชไหมคะ 

หลวงพอ :  เออ เราจะกินขาว ใครจะชวนไปไหนก็ไมไป ตองกินขาวใหอิ่มกอน พอ 
กินขาวคํา เขามาชวน เออ วางไวกอน กูไปเที่ยวคอยกลับมากิน พอกินสองคําเขามาชวน 
ไปเที่ยวอีกแลว
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โยม :  ออ เขาใจแลวคะ ที่พระอาจารยบอกวาปญญาวิมุติก็หมายความวาที่มัน 
ออกไป คิดๆๆๆ  มันพยายามจะใหตีกรอบรวมมาอยางนั้นใชไหมคะ 

หลวงพอ :  ไมใช อันนั้นเราบอก สมาธิอบรมปญญาเปนอยางนั้น 

โยม :  ปญญาอบรมสมาธิ 

หลวงพอ :  ใช ปญญาอบรมสมาธิตีกรอบเขามา แตนี่สมาธิอบรมปญญา ตองกําหนด 
พุทโธ เราทองพุทโธๆๆๆไป เราสรางสมาธิใชไหม สมาธิเกิดขึ้นแลวเราถึงมาอบรม 
ปญญา แตถาขณะที่เราทําสมาธิไมได สมาธิเราไมถนัดใชไหม เราใชปญญาตีกรอบเขา 
มา นั่นคือปญญาอบรมสมาธิ 

โยม :  แลวมันก็กลายเปนสมถะอยางที่พระอาจารยวา 

หลวงพอ :  ใช!  ทําอะไรก็แลวแต ไมพนจากสมถะ จะทําอะไรสุดขอบฟาหรือ ใต 
บาดาล จะขุดจักรวาลไหนมา ไมพนสมถะหรอก 

โยม :  แลวอยางสมมุติที่เปนอยูก็คือ แคเราเริ่มพุทโธๆๆๆๆ อยางอื่นใครอะไร 
ไมสนใจ เอาพุทโธอยางเดียวแลวก็ใหมันย้ําๆๆๆ 

หลวงพอ :  ถูกตอง  ถูกตองเลย แลวทําเลย แลวถาผิดมาหาเรานี่ 

โยม :  แลวถามันเกิดอะไรขึ้น หนูก็ไมรูจะทํายังไงตอ 

หลวงพอ :  กลับมาที่พุทโธ  เพราะที่เรารูนี่มันออกจากพุทโธไป มันออกจากผูรูนี้ไป 
มันถึงไปรูขางนอก พุทโธๆๆๆอยูนี่ พอจิตสงบปบเห็น แลวถาเราพุทโธอยู เราหลับตาอยู 
เราจะเห็นโยมไดไหม ถาเราลืมตามองไปที่โยมก็เห็นโยม ถาเห็นปบตกใจ กลับมาที่พุท 
โธ  แลวพอกลับมาที่พุทโธปบ จิตจะสรางฐานของมัน พอสรางฐานของมันขึ้นมาแลว 
คราวนี้ถาใชปญญา ถาเรารําพึงออกไปหากาย ถาเห็นกายจะไมเห็นอยางนั้น เห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เห็นสติปฏฐาน ๔ วิปสสนาจึงเกิด วิปสสนานะ ไมใชวิปส 
นึก ที่มันทําอยูนี่มันวิปสนึก เพราะจิตนี่สําคัญมาก จิตนี้มหัศจรรยมาก 

โยม :  ออ พระอาจารย ตองพุทโธย้ําจนถึงเวลาที่อยางนั้น แลวจิตเขาจะรูของเขา 
เองอยางนั้นหรือคะ
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หลวงพอ :  ใช เดี๋ยวกอน ถาจะรูของเขาเองนี่ คือรูตัวมันเองกอน แตถาจิตมันรูตัวมัน 
เอง 

โยม :  หนูวาพุทโธๆๆๆ อยางนี้ไปเรื่อยๆ หรือเปลาคะ 

หลวงพอ :  ใช ทีนี้เราจะพูดตรงนี้อีกไง ถาบอกจะรูตัวเอง จะเปนผลตอเนื่องไป ไม 
เปน ถาเปนฤๅษีชีไพร มันตองเปนพระอรหันตไปแลว ถึงบอกวา ถามันจะเปนเองนี่ มัน 
ตองคนมีวาสนาไง อยางเชน เราเปรียบวาเราเปนทุเรียน เอา ก็ทุเรียนมันตองดีกวา 
นอยหนาอยูแลว ทีนี้ทุเรียนนี่มีคากวาใชไหม ทีนี้มีคากวามันจะหาผลประโยชนได 
มากกวา นึกวาจะเห็นกายมันก็จะเห็นไดงายกวา แตถาเปนนอยหนา คามันนอยกวา  พอ 
ถึงใจเราแลว เราตองพิจารณากาย เราเอานอยหนาหาผลประโยชนมันไดนอยกวา แลวทํา 
ยังไง เราก็ตองรําพึงขึ้นมา เราตองขวนขวายหนอยเพราะอะไร เพราะวาเราสรางฐานมา 
อยางนี้ เราจะปฏิเสธ ความนอยเนื้อต่ําใจเรื่องคุณภาพจิตเราไมได เขาเรียกวาอินทรียไง 
พละ  อินทรียความหนักแนนของใจแตละดวงมันไมเทากันนะ 

โยม :  ถาอยางนั้นพระที่เขาสอนแบบรูโนนรูนั่นนี่ก็.. 

หลวงพอ :  ตอแหลๆ ทั้งนั้น ตอแหล ถารูไมสอนอยางนั้น ถารูเราจะสอนคนผิดไหม 
เขาขับรถก็ไปบอกใหขับเอาลอขึ้นฟา แลวเอาหลังคาลากไปไดไหม 

เราอยูในวงการพระเรารูอยูวา พระเปนยังไง ถาออกรูผิดหมด!  เราใชจาย 
ฟุมเฟอยโดยที่เรายังไมมีทุนเลย ยิ่งใชจายมันก็หมดนะ บุญกรรมสรางมานะ แลวเอ็งมา 
ฟุมเฟอยไปนี่ เหมือนเทวดา เกิดเปนเทวดา หมดจากเทวดาแลวไปไหน ลงนรกสิ เทวดา 
เขาถึงอวยพร พอหมดจากเทวดาใหเกิดเปนมนุษย และพบพุทธศาสนาไดสรางบุญ แลว 
มาเกิดเปนเทวดาอีก แตของเราไมตอง ไมเกิดเลย  หมดแคนี่หรือ หมดไหม 

โยม :  ก็พอเขาใจ พอพระอาจารยบอกก็รูวาตองไปทําตอใหมคะ 

หลวงพอ :  ทําตอ  ถามีปญหา อยางวาแหละมันไกลหนอยเนอะ เรามีเบอรโทรศัพท 
โทรศัพทคุยเอาก็ได 

โยม :  ก็ตอนนี้หนาที่อยางเดียว ก็คือพุทโธไมใหหยุดอยางเดียวเทานั้น
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หลวงพอ :  ใช 

โยม :  แตวาพุทโธมันก็มีจิตที่รูพุทโธนะคะ 

หลวงพอ :  ใช 

โยม :  เอาแคตรงนั้นอยางเดียว 

หลวงพอ :  ใชๆ จิตนี่รูพุทโธไปกอน พุทโธๆๆๆ ไมอยากจะพูดเลย พอพุทโธๆๆๆ 
ไปเดี๋ยวระยะมันสั้นเขามา มันจะเปนเนื้อเดียวกันเลย 

โยม :  พระอาจารย อยางนี้เวลาทําอะไร มันก็จะพุทโธๆๆๆ  หยิบจงหยิบจานไม 
สนใจ 

หลวงพอ :  ไม หยิบจานก็อยูกับจานสิ แตเวลาเราพุทโธ เราก็อยูกับพุทโธ ถางาน 
ละเอียดเราก็อยูกับงาน แตถางานไมละเอียดเราก็อยูกับพุทโธๆ ตลอด แลวถายิ่งภาวนานี่ 
พุทโธไปเลย แลวจะเห็น 

โยม :  พระอาจารย หนูตองทํางานคะ แลวภาวนาถาเราตองตอเนื่อง แลวมันจะ 
ไดหรือคะ 

หลวงพอ :  ถามันพุทโธไดเราก็พุทโธ ถาพุทโธไมไดเราก็อยูกับงาน เอาแคนี ้

โยม :  ออ หมายถึงวาอะไรก็ไดเพงที่จุดเดียวเพียงอยางเดียว ไมตองไปทิ้ง 

หลวงพอ :  ใชๆ แตเวลาเราจะเขามาภาวนา เราก็มาพุทโธๆไปเรื่อยๆ เรายืนยันนะ 
พุทโธนี่สะเทือน ๓ โลกธาตุ พุทโธนี่สะเทือนถึงใจ เพียงแตคนมันไมเห็นคุณสมบัติตรง 
นี้ แลวมันอธิบายตรงนี้ไมได  ถาพุทโธๆ มาถึงใจ ใจกับพุทโธเปนเนื้อเดียวกันแลวนะ 
จะรูเลยวามันมหัศจรรยขนาดไหน แตเขาไมเคยเห็นตรงนี้ไง แลวมีคนเยอะมากเลย 
พุทโธๆ แลวทําไมได ถาทําไมไดจริงๆ แลวคอยมาเปลี่ยนกัน เพราะมันมีถึง ๔๐ อยาง 
มันมีถึง ๔๐ วิธีการนะมึง กรรมฐานที่พระพุทธเจาวางไวแลว ไมใชของใครถูกหรอก ทํา 
แลวเราไดประโยชนนั่นคือถูก ทําแลวเราไดของจริงนั่นคือถูก
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นี่ยิ่งพูดเมื่อกี้ ที่วาอานหนังสือมา เราฟงเรารูเลย เพราะสวนใหญตอนนั้นมันมา 
กันอยางนี้ พอมาอยางนี้ปบนะ เราดูแลวเราสงสารนะ มันเหมือนกับตัวศาสนานี่เราเขาถึง 
เปลือกไมเขาถึงความจริงไง จิตมันมหัศจรรยอยูแลว คุณไมรูจักจิตมหัศจรรย ดูสิ อยาง 
พวกงานศิลปะเห็นไหม ดูเขาทําออกมาสิ ดูเขาเขียนนิยายสิ ตอนนี้มันนิยายธรรมะหมด 
ละ อยางหนังสือพวกลูกศิษยเอามาใหเราดู เขาเขียนเลยบอกวานี่ทางเอก แลวเวลาเลมที่ 
๒ นะบอก เขียนมาหลายปแลวตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลง เราก็บอก เฮย ธรรมะ มึง 
เปลี่ยนแปลงไดเหรอวะ ไอนี่มันธรรมะนิยายนี่หวา มีการแกไขเปลี่ยนแปลง 

อริยสัจไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรอก อริยสัจนี่คงเสนคงวามาตั้งแต ๒,๐๐๐ 
กวาปมาแลว  พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรูก็ตรัสรูอันนี้ อริยสัจนี่มีหนึ่งเดียวไมมีสอง 
แลวหนังสือเดี๋ยวแมงแกไขเปลี่ยนแปลงเรื่อย แสดงวาทฤษฎีผิดหมด แตคนก็เช่ือ เช่ือ 
เพราะมันเขาไปในอินเตอรเน็ต แลวมันเปนตรรกะไง พอเราอธิบายเปนตรรกะปุบนี่ โยม 
เขาใจใชไหม ถาเราพูดเปนธรรมะนี่ พวกโยมงงนะ แตถากูพูดเปนนิยาย โอโฮ ชอบ มัน 
แลวเขาพูดอยางนั้นกัน อธิบายใหเราเดินตามไดไง อธิบายใหเราคาดการณได กาลาม 
สูตรนะ อยาเช่ือเพราะวาเปนอาจารยเรา อยาเช่ือเพราะวาเราคาดหมายได อยาเช่ือ 
เพราะวาเหมือนจริง 

โยม :  คาดหมายก็ไมได 

หลวงพอ :  กาลามสูตรไมใหเช่ือ ใหเช่ือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ใหเช่ือสิ่งที่ใจนี้เปนจริง 
ไมใหเช่ือใคร ความเช่ือแกกิเลสไมได ความเช่ือมันเปนศรัทธา เปนหัวรถจักรดึงเขามา 
ฟงธรรมเทานั้นเอง พระสารีบุตรเปนพระอรหันตขึ้นมาไง ไมเช่ือพระพุทธเจา จนพระ 
เอาไปฟองพระพุทธเจาไงวาพระสารีบุตรไมเช่ือ พระพุทธเจาบอก สารีบุตรเธอไมเช่ือ 
เราหรือ  ไมเช่ือ เพราะเปนความจริงของผม กอนหนานั้นผมเช่ือมาก เพราะพระสารีบุตร 
พยายามแสวงหาเยอะมาก ไปอยูสัญชัยกอนไง พออยูสัญชัยแลวไมใช ก็มาเจอพระอัสส 
ชิ  พระอัสสชิสอนถึงพระโสดาบันก็บวชมา พอบวชก็มาอยูกับพระพุทธเจา พระพุทธเจา 
สอนจนเปนพระอรหันตเลย 

แลวเวลาไปพูดวา ไมเช่ือพระพุทธเจาเลย เพราะความเช่ือนั้นยืมมาไง แตความ 
จริง ความเช่ือไมใชความจริง ความจริงกับความเช่ือคนละอันกัน แตอาศัยความเช่ือไป 
กอน อาศัยความเช่ือขึ้นไปเพื่อใหเราคนควาไง อาศัยความเช่ือขึ้นไปเพื่อใหเราแสวงหา
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แตถาเจอแลวเอ็งเช่ือไหม  เอ็งเจอเอง เอ็งตองเช่ือใคร ความจริงเปนอยางนั้น และถา 
ความจริงมีแลวนะ โอโห นั่งอยูนี่คนมาหาอยางนี้บอย  นี่โยมพูดเมื่อกี้ บอกใหรอกอน 
เพราะเราสงสารไง เพราะเรารูอยูวาคนจะเคลียรอยางนี้นี่มันยาก ถาไปเจอพระที่ไมเขาใจ 
นะ มันก็วนกันอยูนี่แหละ มึงพูดมากูก็วนอยูกับมึง อันนี้ก็แยกเลย ผิด  ถูกเปนอยางนี้ 
แลวถูกทําไมไมอธิบายวาถูกละ ถูกก็พุทโธนี่ไง พุทโธไปแลวถูกคืออะไร เดี๋ยวมึงรู 

โยม :  มันจะรูใชไหมคะพระอาจารย 

หลวงพอ :  เออ ! 

โยม ๒ :  นานไหมคะ พระอาจารยคือตอนนี้หนูเองมาดูลมหายใจบาง แลวก็ดูรูป 
กายบาง คราวนี้ถากลับไป คือตัวหนูเองรูสึกวาตัวเราเองถนัดสวนของลมหายใจมากกวา 
พุทโธ 

หลวงพอ :  ถากําหนดลมหายใจ แลวพุทโธไมเอา  เอาลมหายใจไง ก็บอกอยูเมื่อกี้นี่ 
เห็นไหม 

โยม ๒ :  แลวคราวนี้พอกําหนดๆ ไป แลวหาย ก็ตองพยายามหาเขาไหมคะ 

หลวงพอ :  ใช นี่กําหนดลมหายใจ กําหนดเลย กําหนดเยอะๆ เลย กําหนดไปเรื่อยๆ 

โยม ๑ :  ถาอยางนั้นของพระอาจารยงายสุด พุทโธดีสุดคะ เพราะมันไมหายคะ 

หลวงพอ :  พุทโธๆๆ นี่ โทษนะ เราจะบอกกอนนะ โทษนะ นี่มะมวง พุทโธดีตอง 
พุทโธไป ชมพูก็ตองชมพูไป จะเอาชมพูมะมวงมาบวกกัน ใครจะวาชมพูหรือมะมวง 
ดีกวากันไมได ถาถนัดชอบ เต็มที่เลย ถาถนัดชอบลมหายใจ ไมหาย หายคือขาดสติ มี 
พระองคหนึ่งเขามายืนยันกับเราวา เขาไปศึกษาแลววาลมหายใจตองหาย เราบอก ไมหาย 
เด็ดขาด 

โยม ๑ :  ออ เขาใจแลวคะอาจารย ไอตัวที่หายๆ นี่มันเปนตัวที่ดึงกิเลสเรา ออกจาก 
ขางนอก ถูกตองหรือเปลาคะ 

หลวงพอ :  ไม ตัวหายคือ สติขาด
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โยม ๑ :  ออ พอหายแลวเราสบายคะ 

หลวงพอ :  ยัง เราจะพูดอยางนี้ไง พอสติขาดนี่มันหายไปใชไหม ลมหายใจถึงที่สุด 
แลวมันตองหาย  ถาเปนอานาปานสตินะ เรากําหนดลมมาหมดแลว กําหนดลมไปเรื่อยๆ 
เราอยูกับลมไปเรื่อยๆ ถาบางทีมันไมหายนะ ลมนี่จะเปนแทงเลย เห็นเปนแทงๆเลย 
อยางนี้แลวเรากําหนดไปเรื่อยๆ มันจะเริ่มเบาลงๆ แตสติตองอยู คําวาหายนี่ผิด ถาเรา 
กําหนดลมหายใจบอยครั้งเขา ลมหายใจมันละเอียดๆๆ จนลมหายใจไมมีเลย ลมหายใจ 
ไมมี แตเรารูอยู เวลาลมหายใจหาย มันเปนยังไง มันหายยังไง เวลามันหายมันหายยังไง 
ลองอธิบาย วูบหายไปเลย 

โยม ๒ :  ถาเรารูสึกวามีลมหายใจ เราก็จะรูวามันมีเขามีออก ถาหายคือเราไมเห็น 
ละวามันเขาทางไหน ออกทางไหนคะ 

หลวงพอ :  นี่มันขี้เกียจ มันไมยอมรับรูไง มันไมทํา ไมใชไมทัน ไมทํา เพราะมัน 
เขาใจผิด เวลาจะพูดธรรมะนี่มันตองพูดตรงนี้กอน พูดถึงความเขาใจผิด เขาเรียกวา 
สามัญสํานึก ใหถูกใหผิดกอน ทิฐิไง ถาทิฐิเราถูก สามัญสํานึกเราถูก การกระทํามันจะ 
ถูกไปเรื่อยๆ ทิฐิ เราผิด เราเขาใจผิด  มันจะผิดไปหมดเลย มรรค ๘  นี่สัมมาทิฐิอันดับ 
แรก สัมมาทิฐิคือความเห็นที่ถูกตอง 

ทีนี้กําหนดลมหายใจ เราเขาใจวาลมหายใจมันจะหาย เราก็เลยปลอยใหมัน 
หายไปกอนไง แลวมันสบาย ก็สบายสิ ก็คนออกกําลังแลวก็ตองสบาย แตสบายอยางนี้ 
มันสบายขี้หมา มันสบายนิดเดียวไง แตถาเรากําหนดลมหายใจไปเรื่อยๆนะ มันจะ 
ละเอียดไปเรื่อยๆ ละเอียดจนกําหนดลมหายใจแลวมันจะเริ่มเบาลงๆ จนบางคนตกใจวา 
จะตาย พอลมหายใจขาด บางคนคิดวา เอะ เราไมหายใจเลย เราก็ตาย นี่กิเลสก็กวนอีก 
แลว แตถาสติเราทันนะ ไมมีตายหรอก กําหนดไปเรื่อยๆ เราเปนมาหมดแลว กําหนดลม 
ไปเรื่อยๆ สติไปพรอม ถึงที่สุดนะมันเริ่มเบาลงๆ เราเดินจงกรมอยูไง แลวมันเดินจงกรม 
ไมไดเราก็ตองยืน ยืนไมไดก็นั่งลง กําหนดลมไปเรื่อยๆ มันจะเริ่มจางลงๆ แตสติพรอม 
นะ สติพรอมรูสึกชัดเจนมาก พอมันถึงที่สุด มันเขาไปถึงฐานจิต ดับหมดเลย สักแตวารู 

สักแตวารูหมายถึงวา เรานั่งอยูนี่นะ จิตนี่ไมตายรูอยู แตความกระทบทางผิวหนัง 
ความกระทบทางขันธ ๕ นี่ดับหมด ดับหมดเลย  นี่คือรวม อยางนี้หาย หายแตวาลม
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หายใจมันหายไปแตจิตเราเปนสมาธิ จิตเรามีความรูอยูสติแนนอนมาก นี่เวลาถามันลง 
ลงขนาดนี้ไง แลวที่บอกวาหายไป พอเริ่มตนทําๆ ไป เหมือนกับเราพอทํางานอะไรดีๆ 
ขึ้นมาเราก็ปลอยไปสบาย แลวมันจะอยูแคนี้ มันไปไดไมมากกวานี้ไง พอไปไมมากกวา 
นี้ พอจิตมันสงบขนาดนี้ ออกมาแลวนะ ออกจากลมหายใจมานี่ แลวคอยมาพิจารณากาย 
เวทนา จิต ธรรม ออกมาใชปญญา ฝกปญญา ทําอยางนี้บอยครั้งออกมาฝกปญญา การที่ 
เรามาดูกาย เวทนา จิต ธรรม คือการฝกฝนปญญา 

ถาจิตมันละเอียดเราจะเห็น กาย เวทนา จิต ธรรมไดชัดเจน  ถาจิตเราหยาบ สมาธิ 
ไง ถาเขาบอยครั้งๆ เขา ทําความสงบของใจบอยครั้งเขา มันจะเปนสมาธิตั้งมั่น พอตั้งมั่น 
วันหลังกําหนดลมหายใจนี่งาย ทุกอยางทํางายหมดเลย พอมันเขาไปแลวดับหมด ไม 
รูสึกตัวเลย แลวมันคลายตัวออกมา คลายตัวคือวาจิตมันเริ่มรับรู พอรับรูออกมามันก็รับรู 
ถึงความรูสึกกลางๆ เวลามันดับหมดนี่นะ มันไมรับรูอะไรเลย มันอยูของมันเอกเทศไง 
จิตนี้มันปลอยกายเลย มันอยูเอกเทศของมัน แลวพอมันออกรับรูมานี่ เขาเรียกอุปจาระ 
ออกมารับรูในอะไร รับรูในรางกายเราใชไหม แลวก็พิจารณามันไง กาย เวทนา จิต 
ธรรม ถาพิจารณาปญญามันเกิด คือความเขาใจในกาย เห็นกายโดยความเขาใจ ถามัน 
เขาใจปบมันเห็นโทษ มันปลอยวาง นั่นคือสมาธิพอ ถาไมพอเราก็กลับมาทําความสงบ 
อีก มันมีวิธีการที่ทําไปเรื่อยๆ 

ถากําหนดลมนะ มันหายนี่จําไวเลยนะ เพราะบางคนเวลาทําอยางนี้บอก วางๆๆๆ 
มาหาเรา เราบอกสมมุติวาเรากําหนดลมไดไหม สวนใหญบอก ได  แลวทําไมไมกําหนด 
ละ มันหยาบ  โดนกิเลสหลอก มันไมหยาบหรอก เพียงแตวามันเหมือนไมหก  ถาเรา 
กําหนดบอยๆ มันจะไมหก หกใหจิตเราเขาสมาธิ ไอตัวกําหนด ไอตัวดูลม แตเราไปทิ้ง 
ตรงนี้มันไมหกขามมา ไอตัวกําหนดนี่มันเปนตัวชักนําใหจิตเราเขาสมาธิไง 

โยม ๒ :  คือออกไปรูเยอะ 

หลวงพอ :  ออกไปรูเยอะเพราะเราเคยตัว อยางตอนนี้ทํายากนิดหนึ่ง เพราะวาเราเคย 
ปลอยสบาย เด็กปลอยมันเลน หมาปลอยมันวิ่งเลนสบายมาก จับมันเขากรงมันไมพอใจ 
หรอก จิตกวาเราจะกําหนด กวาจะดูแลมัน มันจะดิ้น
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โยม ๑ :  ที่เคยคิดดวย  พระอาจารยอยางนี้ ก็คือพิจารณาคิดๆๆ เอาอยางที่ทานบอก 
คะ 

หลวงพอ :  คิดๆ เอามันก็อยูเทานั้น มันเปนจินตามยปญญา 

โยม ๑ :  แลวเราจะคิดวามันเกิด มันดับ มันเกิด มันดับ อะไรอยางนี้ละคะ 

หลวงพอ :  ถามันเกิด มันดับ  ถาเราใชปญญาใครครวญไป ถามันเกิดมันดับเปนเห็น 
โทษเขามา ปลอยเขามาก็ใชไดอยูนะ แตเราตองมีสตินะ ถามันเกิดมันดับ เราใชปญญา 
มัน 

โยม ๑ :  แลวเราเขาใจวามันทุกขๆ แลวจิตมันไมเอา  อยางนี้ละคะ เราคิดเอาเฉยๆ 

หลวงพอ :  ใช  เมื่อจิตไมเอา ก็ปลอยเขามา 

โยม ๑ :  พอเขาใจ มันก็ไมทุกขนะคะพระอาจารย 

หลวงพอ :  นั่นละ ผลของมันคือสมาธิ มันปลอยเขามาใชไหม เราคิดซ้ําอีก ก็ปลอย 
เขามา คิดซ้ําอีก ปลอยเขามา เราก็ดูแลใจตรงนี้ ดูแลมันแลวปลอยเขามา เพราะเวลาคิด 
มันจะปลอยเขามาเรื่อยๆ ปลอยเขามาก็ทําซ้ํา นี่คือปญญาอบรมสมาธิ พอคิดแลวมัน 
ปลอยเขามา ปลอยเขามาเราตองรักษา เหมือนชารจแบต ถาไฟเขาแบต แลวแบตเราดี มัน 
จะเก็บไฟไดใชไหม ถาแบตไมดี เก็บไฟไมไดใชไหม 

โยม ๑ :  เหมือนกับมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งๆ แตก็ไมรูวาจะทําอยางไร ไมรูเรื่อง รู 
แตวา เออ พอแบบ เกิดอะไรขึ้นปุบ ไอตัวความเขาใจนี่คะ มันจะตีเขามาปุบทุกขมันก็จะ 
หายไปหมดเลย แลวเราก็ไมรูวาเราตองทํายังไงตอ ก็คิดวา เออ ปญญามันแกทุกขดวย 
การคิดธรรมดา 

หลวงพอ :  ใช พอมันมีเราก็คิด พอมันคิดปบ พอมันปลอยเขามานี่ชารจแบตๆๆ 
ตอไปมันจะเร็วขึ้น งายขึ้น นี่คือปญญาอบรมสมาธิ กําหนดพุทโธก็ได ทําอยางนี้ก็ได 
ตองทําอยางนี้บอยๆ ทําอยางนี้ไปจนเราเห็นวาจิตนี่มันตั้งมั่นเลย แลวเวลาจิตมันออก 
เสวยอารมณอยางที่เราพูดตอนแรกเลย เรื่องสมเปลือกสม
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โยม ๑ :  พระอาจารย จิตมัน.. เสียดายมากเลย มีประมาณวาเดินๆๆๆ อยู มันจะมี 
วูบ แลวมันจะอาการแบบลําแสงออก แลวมันก็จะเห็นอะไรอยางนี้คะ 

หลวงพอ :  เราเดินจงกรมอยูนี่นะ เราไป.. 

โยม ๑ :  แลวบางทีไปเห็นของคนอื่นดวย เขาจะคลื่นพลังจิตของเขาคะ เห็นอาการ 
อยางนี้ แลวก็รูเห็นอะไรอยางนี้เยอะแยะไปหมด 

หลวงพอ :  รู แตเราเก็บไวไง เราเดินจงกรมอยูนี่นะ เหมือนไฟฉายเลย กูสองอยางนี้ 
เลย กูนี่ออกจากนี่เลย เราก็เฉยๆ เพราะเราไมตื่นเตนอะไรเลย เรารูเราเห็นมาหมดแลว 

โยม ๑ :  ก็คิดวาทราบจากที่พระอาจารยบอกใน เอ็มพี3 ก็รูวาพระอาจารย 

หลวงพอ :  สิ่งนี้มันมีทั้งนั้น เพราะจิตมหัศจรรย คําวามหัศจรรย ถาเราไปตื่นเตนก็ 
หมดแลว มี ๕ บาท ๑๐ บาท ใชหมดก็เกลี้ยงแลว ขณะเราเดินจงกรมนะ มันมีลําแสงเลย 
นะ เหมือนกับไอพวกนายพราน พุงมางี้เลย 

โยม ๑ :  แตขณะจิตปจจุบันนี่ หนูอยูอยางนี้มันก็ไมไดคิดนะคะอาจารย มันก็อยู 
มันก็มีความสุขคะ เหมือนอยูกับสุขเวทนา 

หลวงพอ :  ฮึ  เราจะบอกวาถาเราไมเดินหนาตอไป มันจะมีแคนี้แหละ แลววันไหน 
โยมเบื่อ  มันคายออกมานะ มันเรียกวากรรมฐานมวนเสื่อไง พอมันเบื่อมันเลิกแลวมัน 
ถอนเลย แลววันหลังทําไมไดอีก เวลาจิตเสื่อม เวลาจิตเจริญแลวมันเสื่อมนี่หมดเลย พอ 
อยางนี้ปบ ถาเราพิจารณาของเราใชไหม ปญญาอบรมสมาธิ อยาสงออก คือสิ่งใดเกิด 
ขึ้นมาเพราะเรามีสติ เหมือนเราผูใหญ หาตังคมาเราเก็บตังค คือมันมีอะไร เราก็รับรูไว 
แลวปลอย อยาตามมันไป อะไรจะเกิดขึ้นมานี่อยาตามไป 

โยม ๑ :  ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นอยาตามไป เอาที่เราตั้งอยางเดียว 

หลวงพอ :  ใช ไมตามไป แลวมันจะเก็บไฟใสแบตเรื่อยๆ จนแบตนี่เต็ม เต็มที่ใจไง 
เพราะใจเปนคนรูหมด ทุกอยางใจมันรู แตเรามีสติ พอใจรูสิ่งที่ลอ เราไมไปกับมัน เรารู 
แลวเราปลอยไง ไมรูไมไดมันมี  มันรู พอรูเราปลอย เรารูแลวเราไมตามไป คือมึงหลอก 
กูไมได พอหลอกไมได พลังงานเราแบตเราก็ไดเติมขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราเหนือมัน แลวพอ
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เราจะใช เราไปใชประโยชนไปใสกองไฟ ใสอะไรก็ได พอจิตเราตั้งมั่นเรานอมไปที่กาย 
เวทนา จิต ธรรม  มันก็เห็นสติปฏฐาน ๔ โดยขอเท็จจริง สําคัญที่แบต ถาแบตเต็มใช 
อะไรก็ได ถาแบตเราไมเต็มเห็นไหม  แบตเสียมึงติดรถไดไหม อันนี้ก็เหมือนกันแบตที่ 
ไมสมบูรณมันก็เปนอยางนี้ แลวทําไปเรื่อยๆๆๆ จนกวามันจะสมบูรณของมัน แลวใช 
ประโยชนได 

โยม ๑ :  แลวมันจะรูของมันเองใชไหมคะ 

หลวงพอ :  ใช มันละเอียดเขาไป คอยตั้งสติไวเลย ไมรับรูอะไร ปลอยวางๆๆ พอมัน 
เห็นจริงนะ โธ แบงกปลอมกับแบงกจริงเวย  อยางนั้นมีอะไรอีกไหม จบเนอะ แคนี้กอน


