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เวลาความจริงมนัเกิด  มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นความรู้เฉพาะ ธรรมะมนัเป็นอยา่ง
น้ี พอธรรมะมนัเป็นอยา่งน้ีป๊ับ หลวงตาจะพดูค าน้ี ค  าวา่เวลาเขาปฏิบติักนั ปฏิบติักนัพอ
เป็นพิธี เราถึงบอกวา่วฒันธรรมไม่ใช่ธรรม   วฒันธรรมกเ็ป็นวฒันธรรมประเพณี ฉะนั้น
เวลาก าหนดเห็นไหม อยา่งท่ีเขาจดัอบรมกนั เขาจะเดินกนัเป็นแพๆ เลย มนัท าพอเป็น
พิธี  หลวงตาบอกน่ีเป็นพิธีกรรม บวชปฏิบติัเป็นพิธี เพราะเวลาเป็น มนัจะเป็นเฉพาะ
บุคคล  

แลว้ความเป็นเฉพาะบุคคลแลว้ ถา้คนภาวนาเป็นนะ มนัเป็นเร่ืองของจิต มนั
เหมือนเมลด็พนัธุ์พืชน้ี เราตอ้งคดัพนัธ์ุ  จิตมนัคนละจิต  มนุษยเ์ป็นมนุษยน์ะ แต่หวัใจ
ไม่เหมือนกนัเลย ถา้หวัใจไม่เหมือนกนั มนัตอ้งคดัพนัธุ์อยา่งนั้น น่ีกรรมฐานมนัเป็น
อยา่งน้ี พอกรรมฐานเป็นอยา่งน้ีป๊ับ ทางวชิาการ โดยทางปฏิบติัตอ้งใหรู้้หมด ตอ้งใหรู้้
เหมือนกนัหมด ตอ้งเผยแผ ่ตอ้งใหเ้ขา้ใจหมด 

ถา้เขา้ใจน้ีมนัเป็นปริยติั ปริยติัน่ีท าได ้แต่ปฏิบติัน่ียากมาก กรณีปฏิบติัมนัตอ้งให้
รู้จริง เพราะมนัรู้จริงมนัถึงเขา้ไป ถา้ไม่รู้จริงนะเด๋ียวมนัตีกลบั ความเห็นน้ีมนัจะตีกลบั
ตลอด เพราะมนัมีกิเลสไง มนัจะมว้นตวักลบั ถา้มนัเป็นความจริง   

เห็นไหม ท่ีเราพยายามจะพดูน้ี เราตอ้งการใหส้ังคมไทย ใหม้นัชดัเจนในชาว
พุทธเรา ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ  ถา้เป็นปริยติักใ็หเ้ป็นปริยติั ไม่ใช่วา่จะไปดูถูกเหยยีด
หยามอะไรทั้งส้ิน 

ทุกคนมนัผา่นปริยติัมา อยา่งเช่น พระท่ีบวช เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ            
น่ีกรรมฐาน ๕ มนัเป็นปริยติั ทุกคนตอ้งผา่น พระพุทธเจา้บอกนะ ถา้อุปัชฌายไ์ม่บอก
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กรรมฐาน  การบวชพระนั้นไม่สมบูรณ์จะเป็นพระไปไม่ได ้ น่ีปริยติัมนัตอ้งมี แต่ปริยติั
คือ ทางวชิาการ มนัเหมือนกบัทางวชิาการกบัภาคปฏิบติั  ทางวชิาการน้ีพดูไดห้มด 
เพราะเวลาโตเ้ถียงกนัทางวชิาการเห็นไหม ทางวชิาการเขาท าการวจิยั  จะใชปั้ญญา
ขนาดไหน กเ็ป็นทางวชิาการ ใครท าวจิยัไดม้ากมายขนาดไหน ถา้วชิาการ มนัไดท้ั้งนั้น  

แต่ทางฟากของความเป็นจริง ในการปฏิบติั ทีน้ีการปฏิบติัมนักต็อ้งเป็นความจริง
ข้ึนมา ท่ีเราออกไปโตแ้ยง้  โตแ้ยง้ตรงน้ีไง ตรงท่ีใครพอเป็นไปได ้ หรือใครปฏิบติัได้
จริง ใหม้นัไดจ้ริง ไม่ใช่วา่จากภาคปฏิบติัใหเ้ป็นทางพิธีกรรม ใหเ้ป็นวฒันธรรม
ประเพณี ใหเ้ป็นทางวชิาการ วชิาการในการปฏิบติัไง “วา่งๆ วา่งๆ”      วา่งๆ น้ีเรากว็า่ง
อยูแ่ลว้ แลว้ทุกคนจะพดูค าน้ีหมด “เม่ือก่อนเราเป็นคนท่ีทุกขม์าก เป็นคนท่ีไม่ดี เด๋ียวน้ีดี
ข้ึน เด๋ียวน้ีเป็นคนดีหมดเลย”  

อา้ว ดีกดี็ ดีกบัชัว่ แต่ธรรมะพน้จากดีและชัว่ แลว้ขา้มจากความดีไป ธรรมะตอ้ง
ขา้มเหนือความดีไปนะ เราติดดีของเรา ถา้ขา้มความดีไปเห็นไหม อยา่งน้ีพอเราปฏิบติั
ข้ึนมา ถา้เป็นความจริงมนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก โอปนยโิก เรียกร้องสัตว์
ทั้งหลายมาดูธรรม ดูประสบการณ์ของจิตไง ถา้จิตเรายงัไม่มีประสบการณ์ เราท าอะไร
ไม่ไดห้รอก พอจิตเรามีประสบการณ์ข้ึนมา เรียกร้องใหส้ัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม “น่ี น่ี อู ้
ฮู!” เวลาทุกคนมานะ “ละเอียดมากๆ”  แต่ส าหรับเรานะ เราหวัเราะ เพราะมนัจะมี
ละเอียดกวา่น้ี ละเอียดกว่าน้ี  เพราะอะไรรู้ไหม มรรค ๔ ผล ๔ ความละเอียดลึกซ้ึงของ
ปุถุชน ปัญญาของพวกเราท่ีวา่ “วา่งๆ วา่งๆ” คือความละเอียดลึกซ้ึงของปุถุชน แลว้พอ
ท าสมาธิไดง่้ายนะ  พอท าความสงบได ้  ความละเอียดของกลัยาณปุถุชน ความละเอียด
ของโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล บุคคล ๘ จ าพวกน้ี  ๘ ขั้นตอน ความละเอียด ๘ 
ชั้น 

แลว้มนัจะเปรียบเทียบ  ถา้ ๘ เหมือนกนั  คือสมาบติั ๘   ความสงบความละเอียด
ของสมาบติั ๘ ไม่ใช่มรรคผล  แปดสองสิบหก ดูสิความละเอียดของจิต ท่ีวา่ละเอียดๆ    
ค  าวา่ละเอียดน้ีเรากดี็ใจแลว้ เพราะค าวา่ละเอียดท่ีเราเขา้ไปลึกซ้ึง  เพราะมนัไม่มีในทาง
วชิาการ มนัไม่มีในหอ้งเรียน มนัไม่มีในชีวติประจ าวนั ชีวติโลกน้ีไม่มี ความละเอียดท่ี
เราเป็นน้ี  มนัจะเป็นเฉพาะต่อเม่ือจิตสงบ  
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ถา้จิตเราสงบนะ พอจิตเราสงบ มนัจะเขา้ไปถึงขอ้มูล มนัเขา้ไปแกไ้ขตรงนั้น ถา้
แกไ้ขท่ีตรงนั้นเห็นไหม ท่ีวา่พอมนัเห็น แลว้อยา่งท่ีเห็น   พอจิตสงบป๊ับ ทะลุพุทโธเขา้
ไป เห็นร่างกายน้ีมนัสกปรก ถา้ร่างกายสกปรก ในการพิจารณากาย มนัหลากหลายมาก 
กาย เวทนา จิต ธรรม   น่ีสติปัฏฐาน ๔ ในกายน้ีมนักย็งัแตกขยายไปอีก  กายอยา่งหยาบ 
กายอยา่งกลาง กายอยา่งละเอียด ในกายน้ี พิจารณากายโดยไม่เห็นกาย หรือพิจารณากาย
โดยเห็นกาย  ถา้พิจารณาไป  มนัยงัแตกแขนงไปอีก 

ฉะนั้นพอจิตเราสงบนะ เราเห็นขา้งในมนัเน่า   มนัน่าสะอิดสะเอียน แลว้ถา้ไป
พดูโดยวชิาการนะ ไปพดูกบัพวกปริยติันะ “ไม่ใช่”  เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัไม่เห็น
กาย มนัเห็นแต่ความรู้สึก เห็นไหม การเห็นกาย ถา้คนเป็นจะฟังออก การเห็นกายอยา่งน้ี
มนัเห็นกายโดยปัญญาไม่เห็นภาพ ถา้เป็นเจโตวมุิตติ เห็นกาย จิตน่ีเหมือนตา แลว้จิตเห็น 
จิตเห็น คือจิตเห็นภาพ คือจิตเห็นนิมิต  

การเห็นกายน้ียงัหลากหลายไปอีกเยอะแยะเลย ทีน้ีพอมนัเห็นภาพหรือไม่เห็น
ภาพ  อยา่งท่ีเราพดูตอนเชา้เห็นไหม บอกวา่การปฏิบติัน้ีทุกคนตอ้งหวงัผล ถา้เหตุมีมนั
จะลงท่ีผล เอาท่ีผลไง ผลคืออะไร ผลคือมนัสะเทือนใจ ผลคือ “อูฮู้ อูฮู้” เห็นไหม มนัมี
ผลไง มนัมีเหตุแลว้มนัมีผล มนัเป็นการยนืยนัวา่ อนัน้ีจริง  

ถา้มนัมีเหตุไม่มีผล “อูฮู้ เห็นกายนะ  หลวงพ่อเม่ือคืนเห็นกายนะ อูฮู้ เห็นกาย”   
“แลว้ไดอ้ะไรล่ะ”  

“มนักเ็ฉยๆ  มนักธ็รรมดา”  

มนัมีเหตุ มนัไม่มีผล  เพราะจิตมนัไม่สงบ เหตุมนัมีนะ ถา้มีเหตุเห็นไหม ถา้เหตุ
มนัสมบูรณ์ มนัจะตอบสนองเป็นผล ถา้เหตุมนัมีของมนันะ เหตุมีเหมือนกนั แต่เหตุนั้น
มนัไม่สมบูรณ์ไง เหตุนั้นมนัเกิดจากปริยติักไ็ด ้ เกิดจากสัญญากไ็ด ้ เกิดจากความรู้
ความเห็นอะไรข้ึนมากไ็ด ้ เกิดจากจินตนาการกไ็ด ้ เห็นไหม ผลมนักไ็ม่เหมือนกนัใช่
ไหม  เพราะเหตุมนัไม่สมบูรณ์ไง เหตุมนัไม่เป็นไปไง น่ีไงเราถึงตอ้งกลบัมาท่ีเหตุไง 
เหตุคืออะไร เหตุกคื็อสติปัญญาน่ีไง   เหตุ คือ สติ สมาธิ ปัญญา 
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ถา้เหตุมนั คือ สติ สมาธิ ปัญญานะ ผลมนัจะตอบอยา่งนั้น ครูบาอาจารยท่ี์ว่าแก้
จิต แกจิ้ต เขาดูกนัตรงน้ีไง ดูท่ีวา่ มนัเป็นไหม ถา้มนัเป็นนะ  ซ ้ าไป แลว้พอเป็นแลว้ พอ
บอกใหซ้ ้ าไป นัง่งงแลว้นะ “หลวงพ่อซ ้ าอีกแลว้หรือ”  “อา้ว เม่ือวานมึงกินขา้ว วนัน้ีมึง
ตอ้งกินขา้วไหม แลว้พรุ่งน้ีกินอีกไหม” มนัตอ้งกินอีกนะ พอซ ้ าไปนะ  เรากินขา้วทุกวนั 
เราจะดีข้ึนของเราทุกวนั ถา้เรากินขา้วของเรา ความวา่กินขา้วของเราน้ี เราจะดีของเรา
ข้ึนไป   

น่ีกเ็หมือนกนั เราท าซ ้ าเขา้ไป  ทีน้ีเราคิดแบบทางโลกไง ซ ้ าคือท่ีเก่า ซ ้ าคือไม่
กา้วหนา้ แต่ความจริงมนัไม่ใช่ เพราะความกา้วหนา้หรือทางโลกน้ี การกา้วหนา้คือการ
เคล่ือนไปขา้งหนา้ ทีน้ีการเคล่ือนไปขา้งหนา้คืออดีตอนาคตแลว้ เพราะอะไร เพราะ
ขอ้มูลมนัอยูท่ี่จิต อยูท่ี่จิตคืออยูท่ี่ภพ เพราะฉะนั้นถา้เราซ ้ าลงไป เราซ ้ าถึงตวัภพนั้น ซ ้ า
ถึงขอ้มูลของเรานั้น การซ ้ าน่ีถูกตอ้ง การซ ้ านะ การซ ้ าน้ีซ ้ าโดยปัจจุบนั คือการซ ้ าในการ
กระท า   ไม่ไดซ้ ้ าดว้ยสัญญา สัญญาคือการจ ามา การจ ามามนัเล่ือนลอยแลว้  

การจ ามาหรือการเอาขอ้มูลมา อยา่งเช่น เม่ือวานน้ีดี  แลว้จะเอาอยา่งเม่ือวานอีก
เห็นไหม “เม่ือวานภาวนาดีมากเลย วนัน้ีจะเอาภาวนาแบบเม่ือวาน” มนัไปจ าเม่ือวานนั้น 
แต่มนัลืมฐานขอ้มูลแลว้ ลืมตวัจิต เพราะจิตไม่สงบ ถา้จิตสงบนะ ไอท่ี้ไดม้าเม่ือวานมนั
เป็นเร่ืองของเม่ือวาน  

จิตสงบป๊ับ มนัเขา้สู่ฐานท่ีตั้ง “กรรมฐาน” ฐานทีต่ั้งแห่งการงาน ฐานคือภพ ฐาน
คือใจ ถา้มนัสงบป๊ับ   ส่ิงท่ีเคยดีมาแลว้ ส่ิงท่ีเราเคยเห็นมาแลว้ ส่ิงท่ีมนัเป็นความวา่ง
ปล่อยวางท่ีมนัซ้ึงใจอยูแ่ลว้ มนัเป็นเม่ือวาน มนัเป็นอดีตเห็นไหม  

ถา้กลบัมาสงบป๊ับ มนัจะมาท่ีฐานมาปัจจุบนัทนัทีเลย มนัจะเขา้มาสู่ฐานท่ีตั้งแห่ง
การงานเลย ตวัสมาธิน้ี ตวัฐีติจิต ตวัขอ้มูลน่ี ฉะนั้นพอเราท าความสงบถึงท่ีจิต ซ ้ าถึงท่ีจิต
ป๊ับ พอขอ้มูลมนัออกมา มนักล็า้งขอ้มูล ลา้งขอ้มูล น่ีไงอุปาทานการยดึมัน่ ศรปักอยูท่ี่ใจ 
มนัเร่ิมถอนออก ส ารอกออก คายออก ส ารอกออก คายออก ส ารอกออก คายออกจากใจ 
การวปัิสสนาตอ้งซ ้ าอยา่งน้ี ซ ้ าเขา้ไปเพื่อใหส้ ารอก  เหมือนเราเป็นไข ้ เราเป็นไขแ้ต่เรา
ยงัไม่หายจากไข ้เรากินยาอยู ่กต็อ้งกินยาซ ้ าๆ ซากๆ เพื่อใหห้ายจากไข ้ 
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น่ีเหมือนกนัส่ิงท่ีเป็นอวชิชา ส่ิงท่ีเป็นสักกายทิฏฐิ ส่ิงท่ีเป็นความเห็นผดิ มนัซ ้ า
อยูท่ี่ภพ ถึงมนัจะปล่อยวางขนาดไหน มนัปล่อยวางจากขา้งนอก มนัปล่อยวางทางธรรม
ของพระพุทธเจา้ มนัปล่อยวางจากการกระท าของเรา แต่มนัยงัไม่ปล่อยวางตามความ
เป็นจริง ถา้มนัปล่อยวางตามความเป็นจริง ท่ีวา่จิตจริง ขนัธ์จริง เวทนาจริง มนัถึงเป็น
จริง จิตมนัยงัปลอมอยู ่  ปลอมเพราะอะไร ปลอมเพราะอวชิชา ปลอมเพราะขอ้มูลน้ีมนั
ยงัครอบง าอยูด่ว้ยความหลงผดิ จริงไหม  

แต่ท่ีเราวปัิสสนาอยูน่ี่ คือธรรมะของพระพุทธเจา้ท่ีเราฝึกฝนอยูใ่ช่ไหม มนักเ็ขา้
มาลา้ง แต่มนัยงัลา้งไม่ถึงท่ีสุด มนัลา้งไม่ถึงกน้บ้ึง มนัลา้งไม่สะอาดหมดเห็นไหม มนั
ถึงเป็นโสดาบนัไม่ไดไ้ง มนัเป็นโสดาบนั คือจิตสะอาดในขั้นของโสดาบนั โสดาบนัมนั
สะอาดบริสุทธ์ิหมด มนัตอ้งกลบัมาลา้งไง ลา้งแลว้ลา้งเล่า ใหซ้ ้ า ค  าวา่ใหซ้ ้ า หลวงตา
ท่านตอบเยอะมาก เวลาใครไปถามปัญหา ท่านจะนัง่เอาไมเ้จียแคะฟันนะ แลว้กบ็อก 
“ซ ้ า”  ไปถามปัญหาท่านคร่ึงวนัเลย   ท่านตอบค าเดียวนะ     “ซ ้ าไปอีก”   หลวงตาท่าน
ตอบนะ 

เราฟังแลว้เราซ้ึงนะ  เราเขา้ใจ แลว้เรากเ็ขา้ใจคนฟังดว้ย “โอ๋ ถามปัญหา เหมือน
เจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีอธิบายอยูค่ร่ึงวนัเลย ตอบมาซ ้ าท่ีเก่า ซ ้ าอีกไปนะ ท าซ ้ าไปอีก” กลบับา้น
เลย อยา่งน้ีเขากบ็อกวา่ อาจารย์ไม่มีปัญญา ไม่ละเอียดลกึซ้ึง เหมือนกบัสมมุติ  
เหมือนกบัอาจารยโ์ลกๆ อาจารยโ์ลกๆ จะอธิบายอยูค่ร่ึงวนั แต่ไม่มีเน้ือหาสาระเลย 
เพราะมนัเคล่ือนจากฐาน มนัเคล่ือนจากจิตตรงท่ีมนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัจะไม่มีเน้ือหา
สาระเลย เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยท่ีภพท่ีจิต แลว้กอ็ธิบายธรรมะของพระพุทธเจา้ แลว้กไ็ป
แกไ้ขกนัอยูท่ี่ขา้งนอก แลว้ไอค้นท่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วย คือหวัใจของเรากป็ล่อยมนัท้ิงไว ้ แลว้
เรากว็า่คนๆ นั้นมีปัญญา คนๆ นั้นละเอียดลึกซ้ึง คนๆ นั้นพดูทางวชิาการไดล้ะเอียดมาก 

แต่ครูบาอาจารย์ของเรานีท่้านบอกเลย คนทีเ่จ็บไข้ได้ป่วย คอืภพ คอืจิต           
คอืหัวใจของเรา การกระท านีม้นัต้องเข้าไปช าระตรงน้ัน เข้าไปส ารอกคายความเห็นผดิ
ออกจากตรงน้ัน ให้ซ ้าเข้าไปทีต่รงน้ัน  ให้ซ ้าเข้าไปทีต่รงน้ัน  เพราะเหตุใด ให้ซ ้าเข้าไป
ตรงน้ันเพราะส่ิงทีท่ ามา มนัเข้าไปถึงจุดแล้ว ส่ิงทีเ่ราท ามา มนัเข้าไปถงึจุด เราถึงมี
อารมณ์ความรู้สึกอย่างน้ัน อารมณ์ความรู้สึกทีเ่ราอธิบายออกมาน่ันล่ะ มนัคอืเหตุผลที่
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เอง็ได้เข้าไปพบ เข้าไปเห็น แล้วท าได้อย่างน้ัน  อารมณ์ทีเ่ราเข้าไปเห็นเข้าไปรู้น่ัน 
ธรรมะไง 

เหมือนเรากินยาเขา้ไป มนัมีอาการท่ีไขน้ี้จางลง เพราะเรากินยานั้นเขา้ไป ยานั้น
มนัออกฤทธ์ิ  ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย หายใจไม่ออก อึดอดัมาก แลว้ลดไข ้พอลดไขข้ึ้นมาก็
หายใจโล่งอกข้ึนมา การหายใจได ้การอะไรไดน้ี้ มนับอกถึงวา่ยานั้นมนัใหผ้ล ในการใช้
ปัญญา  จิตเราสงบข้ึนมา เราใชปั้ญญาของเราออกไป มนัปล่อยมา มนัวา่งมา มนัมีความ
ลึกซ้ึงมา มนัสะเทือนใจมา มนับอกถึงการใหผ้ล ถา้บอกถึงการใหผ้ล ยานั้นมนัใหผ้ล
แลว้ 

 ธรรมโอสถนั้นมนัใหผ้ล ธรรมโอสถมนัมีผล ถา้มนัมีผล เอง็กกิ็นยาแลว้ เอง็ก็
ถูกทางแลว้ แลว้ท าไมไม่กินยาเมด็ท่ี ๒ เมด็ท่ี ๓  เมด็ท่ี ๔  ใหย้านั้นมนัเขา้ไปถึงท่ีสุด 
แลว้ใหม้นัถอนรากถอนโคนโรคนั้นออกจากใจล่ะ น่ีเพราะเราไม่กินยาซ ้ าไง เพราะเรา
กินยาเขา้ไปแลว้  พิษไขม้นัจางลง พิษไขม้นัคลายตวัออก พอพิษไขม้นัคลายตวัออก     
เราหายใจได ้ เหมือนเราหายใจไม่ออก เป็นหวดัหายใจไม่ออก เจบ็คอมากเลย แลว้พอ
จมูกมนัหายใจออกบา้ง “เฮอ้ หายแลว้” ไม่กินยาต่อไง ไม่กินยาต่อ เด๋ียวกเ็ป็นอีกไง แลว้
ถา้มนัด้ือยา มนักย็ิง่ยุง่เขา้ไปใหญ่ไง ฉะนั้นถึงบอกวา่ “ใหซ้ ้ า ใหซ้ ้ า”  

แต่ท่านไม่อธิบายอยา่งน้ี เพราะถา้อธิบายอยา่งน้ี  ประสาเรานะ เราเขา้ใจเรากว็า่
ตอนน้ีเราอธิบายได ้ เราเก่งนะ ต่อไปเราคงไม่อธิบาย เพราะกอูธิบายอยา่งน้ีมาเป็นหลาย
ลา้นคร้ังแลว้ มนัไม่ไหว เพราะท่านไม่ไดแ้กเ้ฉพาะลูกศิษยค์นน้ีน่ี หลวงตาท่านแกลู้ก
ศิษยม์าตั้งแต่ท่านปฏิบติัมาตั้งแต่ปี ๙๒ ท่านแกไ้ข ท่านพดูซ ้ าซากมาก่ีลา้นๆ หนแลว้ล่ะ  
เพียงแต่วา่เวลาคนมา มนัเป็นอ านาจวาสนาของคนเห็นไหม เช่น รุ่นครูบาอาจารยท่ี์หว้ย
ทราย  พระอาจารยสิ์งห์ทองท่านพดูเลย “สมยัหว้ยทราย นึกวา่พระทั้งวดัจะเป็นพระ
อรหนัตห์มดเลย” เพราะวา่พระทุกองคต์อ้งแขวนโคม ตอ้งเดินจงกรมตลอด เพราะท่าน
เขม้งวดมาก ใครเห็นสภาพแบบนั้นนะ วดัน้ีทั้งวดัจะไม่มีใครเหลือตกคา้งอยูใ่นโลกเลย 
จะเป็นพระอรหนัตห์มดเลย เพราะทุกคนเขม้ขน้หมดเลย นัน่เวลาท่านเขม้ขน้ แต่เราไม่
เจอเวลาอยา่งนั้น  
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เรายงัเจอหลวงตาอยู ่ แต่หลวงตาตอนน้ีอาย ุ ๙๗ ตอนนั้นท่านอายเุพิ่ง ๓๐-๔๐ 
เห็นไหม ขนาดเจอหลวงตาดว้ยกนั วาสนากย็งัต่างกนั ถา้เราเจอหลวงตาตอนท่ีท่านยงั
เขม้ขน้อยูน่ะ ไปถามอยา่งน้ีนะ ท่านจะซดัๆๆๆๆ ใส่กระเดน็เลย เพราะท่านยงัสด ยงั
เขม้ขน้อยูใ่ช่ไหม 

แต่ตอนน้ีท่านพดูอยา่งน้ีมาหลายลา้นคร้ังแลว้ พอไปนะ ท่านจะบอกวา่ “ซ ้ า ซ ้ า
เนาะ ซ ้ าไปอีก ถูกแลว้แหละ ซ ้ าเนาะ” ไอค้นฟังกแ็ค่น้ีเองหรือ อธิบายมาคร่ึงวนัหลวงตา
บอกซ ้ าเนาะ   

เหตุท่ีซ ้ า เหตุผลท่ีอธิบายมาแลว้ ซ ้ าลงไป ถูกแลว้ แลว้เวลาถูกแลว้มนัจะมีอาการ 
อาการมนัส ารอก ส ารอกคือหวัใจน่ี โอโ้ฮ! เหมือนเราน้ี เราพดูบ่อยเหมือนคนผดิแลว้
ส านึกผดิ ส านึกผดิแลว้แกไ้ขตวั คนผดิแลว้ส านึกผดินะ จริงๆ นะ เวลาคนอ่ืนบอกวา่เรา
ผดิน่ี เราไม่ค่อยยอมฟัง แต่ถา้วนัไหนส านึกผดินะ ไปนัง่อยูโ่คนไมน้ะ แลว้นัง่ร้องไห ้
ส านึกตวัเองไง นัง่น ้าตาไหลอยูค่นเดียว 

จิตถา้มนัส านึกนะ จิตถา้มนัเห็นของมนันะ มนัคลายตวัของมนั  น่ีเห็นไหม อตัตา
หิ อตัตโน นาโถ อนัน้ีพดูถึงวา่เราพิจารณาแลว้มนัตอ้งซ ้ าไปเร่ือยๆ ถูกตอ้งแลว้ อนัน้ี
ถูกตอ้งแลว้ตอ้งขยนัดว้ยนะ  

เราฟังบ่อย เวลาลูกศิษยม์าถามปัญหาน่ี “โอโ้ฮ! หลวงพ่อมนัละเอียดมาก มนั
ละเอียด... อูย๊! มนัละเอียด...”  “เออน่า เออเด๋ียวมนัจะละเอียดกวา่น้ีอีก”  

เราถึงไดพ้ดูเห็นไหม วา่เวลาเขาพดูเร่ืองสติ  ใครอ่านหนงัสือของเขา เคยไดย้นิค า
วา่มหาสติไหม ในหนงัสือของเขามีค าวา่มหาสติไหม ไม่มีเลยนะ  

เพราะมนัมีสตินะ  สติน่ีมนัไล่ทนัแค่ขั้นของโสดาบนักบัขั้นของสกิทาคามี
เท่านั้น ขั้นของอนาคามี  สติไล่ไม่ทนัแลว้ สติน่ีมนัอ่อนเกินไป มนัเดก็เกินไปท่ีมนัจะ
ท างานของขั้นอนาคามี ขั้นของอนาคามีตอ้งเป็นมหาสติ ตอ้งเป็นมหาสติ สติปัญญาจะ
ไล่กิเลสของพระอนาคามีไม่ทนั พระสกิทาคามีจะไล่กิเลสของพระอนาคามีไม่ได ้ ถา้จะ
เป็นอนาคามิมรรคตอ้งเป็นมหาสติ ตอ้งเป็นมหาสติเท่านั้น ถา้ไม่ใช่มหาสติจะไล่ตาม
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กิเลสของพระอนาคามีไม่ทนั จะไล่ความคิดไม่ทนั ความคิดมนัจะเร็วกวา่น้ีอีก มนัจะ
ละเอียดกวา่น้ีอีก แลว้ไล่ไม่ทนั  

มหาสติน้ีไล่กิเลสของพระอนาคามีทนั แลว้ถา้เป็นกิเลสของพระอรหนัตน์ะ 
แมแ้ต่มหาสติยงัไม่ทนัมนัเลย มนัจะเป็นมรรคญาณเลย มนัจะเป็นสติอตัโนมติั สติกบัจิต
มนัจะมาพร้อมกนัเลย มนัจะไล่กนัไปเลยเพราะอะไร เพราะจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ตวัจิตมนั
เป็นตวักิเลส ตวัจิตน่ีมนัเป็นตวัสมุทยั เป็นตวัอวชิชา แลว้ถา้พดูถึงสติเกิดจากมนั      ก็
เหมือนเรากบัลูกเรา ลูกจะทนัพ่อไหม ปัญญาของลูกจะทนัปัญญาของพ่อไหม 

 แลว้ตวัสติมนัเกิดจากจิต สติน่ีเกิดจากจิตนะ   สติเกิดท่ีไหน  สติมาจากฟ้าหรือ 
สติของพระพุทธเจา้กเ็ป็นสติของพระพุทธเจา้นะ สติของใครกเ็ป็นสติของคนนั้น เพราะ
มนัเกิดจากจิตดวงนั้น คือบอกวา่ถ่ินท่ีเกิด อยา่งสินคา้น้ีมนัตอ้งมีถ่ินท่ีเกิด อยา่งศีล สมาธิ 
ปัญญาน้ีมนัตอ้งมีถ่ินท่ีเกิด มนัเกิดบนจิตใคร มนัเกิดบนภพท่ีไหน มนัจะช าระจิตดวงนั้น 
ถา้มนัไปเกิดในท่ีอ่ืน มนักไ็ปช าระจิตของคนอ่ืน มนัไม่ช าระจิตของเรา จริงไหม 

ฉะนั้นถา้พดูถึงสติเกิดจากจิต  แลว้สติเกิดจากจิตน้ี เห็นไหม สติมหาสติมนัเกิด
จากจิต แลว้ตวัจิตเป็นตวักิเลส เอง็วา่ตวัสติมนัจะทนัตวัจิตไหม ทนัไหม มนัเป็นไปไม่ได ้
น่ีไง มนัมีสติ มหาสติ สติอตัโนมติั ถา้สติกบัจิต สติมนัเป็นอตัโนมติั สติกบัจิตมนัเป็น
อนัเดียวกนั มนัจะใส่กนัไป เห็นไหม  มนัทนัไหม น่ีไงมนัถึงจบักิเลสไดไ้ง พอมนัจบั
กิเลสได ้ มนัจะพิจารณาของมนัไดไ้ง ถา้มนัจบักิเลสไม่ได ้ มนัจะพิจารณาไดอ้ยา่งไร ถา้
คนจบัผูท้  าผดิไม่ได ้จะเอาใครมาเป็นผูรั้บผดิ ถา้ใครจบักิเลสไม่ได ้ใครจะฆ่ากิเลส ถา้จบั
กิเลสไม่ได ้หากิเลสไม่ได ้จะเอาอะไรไปฆ่ามนั ไม่มีทาง 

เราถึงบอกวา่ เราอ่านมาตลอดนะ เรากดู็ เพราะเขาปฏิเสธเร่ืองสติ  สติน่ีฝึกไม่ได้ 
สติน่ีเป็นอนัตตา อ้ือฮือ! ไม่รู้พระพุทธเจา้องคไ์หนสอน  กไูม่รู้วา่พระพุทธเจา้องคไ์หน
สอน พระพุทธเจา้มึงกบัพระพุทธเจา้กคูนละองคแ์น่ๆ คนละองค ์พระพุทธเจา้กน่ีูบอกวา่
สติตอ้งสอน สติตอ้งท าดีๆ  พระพุทธเจา้เอง็กบัพระพุทธเจา้กตูอ้งคนละองค ์ คนละองค์
เดด็ขาด เพราะพระพุทธเจา้เราสอนถึงสติ มหาสติ สติอตัโนมติั แต่ของเขาพดูถึง   สติไม่
ต้องฝึก สติไม่ต้องเอา คือโยนสติท้ิงไปเลย แล้วจะเกดิเอง โดยท่ีเขาเป็นศาสดาใหม่ แลว้
กบ็อกวา่เราบอกวา่เขาผดิ อนัน้ีอนัหน่ึงนะ อนัน้ีจบประเดน็น้ี  
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แลว้ถา้ประเดน็อยา่งน้ีมนักเ็ก่ียวเน่ืองกนัท่ีวา่เวลาปฏิบติัไปน้ี  จนรวมเป็นแท่ง 
จะรวมเป็นอะไรกแ็ลว้แต่ ค  าพดูอยา่งน้ี เวลาก าหนดอานาปานสติ ถา้จิตมนัลงนะ 
ก าหนดลม ก าหนดไปเร่ือยๆ มนัจะละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ ละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ 
ละเอียดๆๆๆ ละเอียดจนมนัจะตดักนั  มนัจะแบบวา่ละเอียดจนระลึกลมไม่ได ้ แต่ความ
จริงลมมนัมีอยู ่ 

เวลาเขา้นิโรธสมาบติั ๗ วนั ๗ คืน เขาถามวา่ ๗ วนั ๗ คืนน้ี ท าไมไม่ปัสสาวะ
บา้งเลยหรือ ไม่อุจจาระบา้งเลยหรือ  

ไม่ เพราะอวยัวะมนัจะหยดุหมด  ทุกอยา่งมนัจะหยดุของมนัเห็นไหม แลว้หยดุ
แลว้มนัอยูไ่ดอ้ยา่งไรล่ะ ทางผวิหนงัน่ี อากาศมนัจะถ่ายเทได ้ มนัจะถ่ายเทไดต้าม
ธรรมชาติของมนั มนัซึมได ้ความซาบซึมของมนั  

น่ีกเ็หมือนกนัเวลาลมหายใจของเราเราก าหนดลมหายใจ ถา้มนัจะละเอียดขนาด
ไหน มนัจะละเอียดของมนันะ ถา้คนปฏิบติัใหม่ หรือคนท่ียงัไม่เคย หลวงตาพดู เราซ้ึง
มาก เวลาหลวงตามา หลวงตามาท่ีน่ีจะพดูถึงรวมใหญ่บ่อย สังเกตได ้ มาโพธารามทีไร
จะพดูถึงรวมใหญ่ ทีน้ีจะบอกวา่ คนไม่เคยรวมใหญ่จะไม่รู้จกัรวมใหญ่   

รวมใหญ่คืออปัปนาสมาธิ รวมใหญ่คือจิตวา่ง จิตสนิทมาก มนัสักแต่วา่รู้ มนัจะ
ละเอียดเขา้มาเร่ือยๆ ทีน้ีพอละเอียดเขา้มาเร่ือยๆ ระหวา่งธรรมชาตินะ ฟังนะ! ธรรมชาติ
ของมนุษยน่ี์ มนัมีร่างกาย ร่างกายน่ีตอ้งการออกซิเจน สมองน่ีขาดออกซิเจนไม่ได ้ ถา้
ขาดออกซิเจน คนนั้นสมองตายนะ ตายทนัทีเลย ฉะนั้นร่างกายตอ้งมีออกซิเจน มนัตอ้งมี
ลมหายใจตลอดเวลา ทีน้ีพอเราหายใจ เพราะร่างกายเราน้ี การกระท าของร่างกายน้ี 
ร่างกายน้ีมนัเคล่ือนไหวได ้ เพราะมนัมีพลงังาน มนัมีตวัจิต ตวัจิตมีพลงังานอยูแ่ลว้ 
ร่างกายจะท างานโดยสมบูรณ์ ถา้ตวัจิตปกติ ทุกอยา่งปกติอยู ่ โดยสถานะของมนุษย ์

ทีน้ีถา้เรามาก าหนดลมหายใจ  อานาปานสติก าหนดลมหายใจ ถึงท่ีสุดแลว้น้ี 
ก  าหนดลมหายใจน้ี  ใครเป็นคนก าหนดเห็นไหม เขาบอกเวลาอธิบายแบบกรรมฐานวา่
ก าหนดลมหายใจกคื็อกรรมฐาน เพราะมนัตอ้งผา่นจมูก ผา่นร่างกาย ลมน่ีมนัตอ้งผา่น
โพรงจมูกเขา้ไป มนัจะผา่นเขา้ไป มนัจะเขา้ไปสู่ปอด มนักเ็ป็นเร่ืองของธาตุ ของร่างกาย
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เห็นไหม มนักเ็ป็นกรรมฐาน แต่ถา้พดูถึงไม่มีชีวติ เพราะไม่มีความระลึก  โดยไม่มีจิต 
ไม่มีจิตคือไม่มีความคิด ไม่มีความตั้งใจ  จะก าหนดลมมาไดอ้ยา่งไร 

ทีน้ีเราก าหนดลมหายใจ เราตอ้งการความสงบเห็นไหม เวลาตวัท่ีสงบจริงๆ 
ข้ึนมา กลบักลายเป็นจิตสงบ ไม่ใช่กายสงบ ไม่ใช่กายสงบนะ กายเป็นธาตุมนัสงบไม่ได ้
กายมนัทรงตวัของมนั แต่เวลาจิตมนัสงบ   เราจะบอกวา่ ก าหนดลมๆ น่ี  เราจะบอกวา่
กายกบัจิตน้ีมนัคนละส่วนกนั แต่มนัอาศยัอยูด่ว้ยกนั เน่ืองดว้ยกนัเหมือนกบัเป็นอนั
เดียวกนั เหมือนกบัเป็นอนัเดียวกนัเลย เพราะมนุษยทุ์กคนมีร่างกายกบัจิตใจ อยูใ่น
ร่างกายเราเป็นอนัเดียวกนั  

ฉะนั้นพออยูใ่นร่างกายเราเป็นอนัเดียวกนั เวลาก าหนดลมหายใจ ความสงบน่ีมนั
เป็นเร่ืองความสงบของจิต ทีน้ีความสงบของจิตพอมนัสงบเขา้ไป มนัมีระดบัของมนั
ท่ีวา่มนัจะท้ิงกาย พอมนัท้ิงกาย ระหวา่งกายกบัจิต มนัจะแยกออกจากกนั แมแ้ต่ของท่ีอยู่
ดว้ยกนั ความรู้สึกกบัร่างกาย มนัจะแยกออกจากกนัจนเป็นอิสระชัว่คราว พอมนัเป็น
อิสระชัว่คราว มนัจะสะดุดไง เราจะบอกวา่ เวลาลมจะหาย ทุกคนจะสะดุด   ระหวา่งท่ี
มนัจะเปล่ียนมนัท าใหเ้ราสะดุด พอเราสะดุดน่ี มนัจะท าใหเ้ราออก คือท าใหจิ้ตเรามนัไม่
กลา้ท้ิงเขา้ไปสู่ความจริง  

เพราะมนักลวัจะตายไง กลวัจะตาย กลวัลมจะหาย กลวัลมจะขาด มนัจะสะดุด
ตลอดเวลา ทีน้ีพอก าหนดลมไปเร่ือยๆ ก าหนดลมไปเร่ือยๆ   ช่วงท่ีผูป้ระพฤติปฏิบติัยงั
ไม่เป็น ตรงน้ีมนัจะเป็นอุปสรรค  มนัจะคอยสะกิดใหใ้จมนัหวัน่ไหว คอยสะกิดใจให้
มนัออก ทีน้ีเราก าหนดลมไปเร่ือยๆ ก าหนดลมไปเร่ือยๆ เห็นไหม โดยท่ีมีสติ ถา้คน
ช านาญเห็นไหม คนช านาญหรือคนเร่ิมเป็น ก าหนดลมหรือตั้งสติไว ้  มนัจะเป็นอยา่งไร
ใหม้นัเป็นไป มนัจะตายกใ็หม้นัรู้วา่มนัตาย  เราจะท าความดี มนัจะตายกใ็หม้นัเป็น ให้
มนัจริง ใหม้นัตายใหดู้ที ท าดีแลว้มนัจะตาย กข็อดูความจริง  

 ถา้มนัมีความมัน่คงอยา่งน้ี มนักจ็ะเร่ิมละเอียด... เขา้ไปอีก ละเอียดเขา้ไปจน
ความรับรู้ลมหายใจดบัหมดเลย  

พดูอยา่งน้ี เขาจะหาวา่ผดิอีกแลว้นะ  จิตดับไม่ได้ ความรู้สึกดับไม่ได้ คนมนั
ภาวนาไม่เป็นไง ค  าวา่ดบัน้ี มนัดบัถึงความรับรู้ลม แต่ตวัจิตน้ีชดัเจนมาก ลมน่ีดบัหมด 
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ทุกอยา่งดบัหมด สักแต่ว่า  มนัเขา้มาเป็นตวัของมนัเอง จิตกบักายน้ีแยกออกจากกนัเลย 
แยกออกมาท่ีตรงไหน คนเป็นรู้ คนรวมใหญ่รู้ แยกออกมาจนตวัจิตน้ีเป็นอิสระของมนั 
ธรรมดาน่ีเราจบัไปท่ีแขนสิ เอามือแตะไปท่ีผวิหนงัตรงไหนจะรู้สึกตวัตลอด แต่ขณะท่ี
มนัแยกออกจากกนั คือมนัหดตวัมนัเป็นอิสระของมนั ตามผวิหนงั ตามอายตนะ ตาม
ร่างกายน้ีไม่รับรู้อะไรเลย ไม่รับรู้อะไรเลย! 

 ตวัจิต มนัเหมือนกบัเอาตวัจิตไปตั้งไวอ้ยูโ่ดดๆ ต่างหากเลย ร่างกายน้ีมนัอยูข่อง
มนัโดยธรรมชาติเลย เวลามนัเป็นอปัปนาสมาธิจะเป็นอยา่งนั้น รวมใหญ่เป็นอยา่งนั้น 
เหมือนกบัเอาความรู้สึก เอาจิตน้ีไปตั้งไวต่้างหาก ร่างกายตั้งไวต่้างหากเลย ไม่เก่ียวกนั
เลย เพราะมนัไม่รับรู้ น่ีอปัปนาสมาธิเป็นอยา่งน้ี  

น่ีพดูถึงเวลาสงบนะ แลว้สงบแลว้คลายออกมาจะเห็นอะไร จะรู้อะไร จะเห็น
เทวดา อินทร์ พรหม มนัอยูท่ี่วาสนา อยูท่ี่วาสนาของคนท่ีสร้างมามากสร้างมานอ้ย ไม่
เท่ากนั บางคนสงบเฉยๆ บางคนสงบแลว้จะมีเทวดามาอนุโมทนา จะมีคนมารับรู้ มีคน
มาส่งเสริม  

แลว้บางคนนะ  เวลาจะสงบน้ี  ถา้มีกรรมนะ มนัจะโดนเทวดาแกลง้ อยา่วา่จะมี
แต่เทวดามาส่งเสริมนะ มนัจะมีเทวดามาแกลง้ มาสะกิดอยา่งโนน้ มาท าอยา่งน้ี ท าใหเ้รา
ตกใจ ท าใหเ้ราเขา้ไม่ได ้มาส่งเสริมกมี็ แต่ค  าวา่มาแกลง้ มีนอ้ยนกันะ แต่มี ส่ิงใดมีตอ้ง
วา่มี แต่ส่ิงท่ีเขามาท าไม่ดีแลว้ ส่วนใหญ่แลว้เทวดาเขาจะมีสติสัมปชญัญะของเขา เขาจะ
ไม่ท าส่ิงท่ีไม่ดีหรอกเพราะเป็นกรรม แต่ส่ิงท่ีดีมนัเป็นประโยชน ์ ทุกคนอยากได ้ ฉะนั้น
พอจิตมนัสงบขนาดไหน แลว้ออกรู้ไง ออกรู้น่ีออกไปพิจารณากาย  พิจารณาเวทนา 
พิจารณาจิต 

 เวลาเราสอนลูกศิษย ์ ลูกศิษยเ์ขามาบอก  “พิจารณากายไม่ได ้ ใครท าอะไรไม่ได้
น่ี แลว้จะเดินไปทางไหน” เราจะบอกเลยวา่ ถา้จริงนะ ตอ้งใหก้  าหนดพุทโธๆๆๆๆ จน
จิตเป็นอปัปนาสมาธิ หรือก าหนดลม ก าหนดอะไรกไ็ดจ้นเป็นอปัปนาสมาธิ อปัปนา
สมาธิน้ี มนัจะบอกถึงจริตนิสัย อยา่งเช่น พอจิตสงบเตม็ท่ี มนัออกมาน่ี ถา้ออกไปหากาย 
มนัจะเห็นของมนั นอ้มไปท่ีกายจะเห็นกาย  ถา้ไม่เห็นกายแสดงวา่มนัไม่ตรงจริตแลว้ 
คือหาไม่ได ้คือเราใชก้  าลงัเตม็ท่ีแลว้ แลว้ยงัท าไม่ได ้เอง็กต็อ้งเปล่ียนงานแลว้  
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เหมือนเราท างาน เราท างานเตม็ท่ีเลย พองานน้ีเราท าเตม็ท่ีแลว้ งานน้ีเราไม่
ประสบความส าเร็จ เรากเ็ปล่ียนงานของเรา เปล่ียนงานของเราเลย เปล่ียนไปดูจิต ไปดู
เวทนา   เราเปล่ียนได ้กาย เวทนา จิต ธรรม เปล่ียนแปลงได ้เปล่ียนแปลงการกระท าได ้
ก าหนดลมหายใจเขา้ไปเตม็ท่ีเลย ถา้เป็นไดน้ะ แต่รวมใหญ่น้ีมนัท าไดย้าก แลว้ถา้จริงๆ 
แลว้  มนักไ็ม่ตอ้งการใชก้  าลงัขนาดน้ีมาออกวปัิสสนา เพราะวา่ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
น้ีกพ็ิจารณาไดแ้ลว้ ขณิกะกพ็ิจารณาได ้การพิจารณาได ้คือพิจารณาเพื่อฝึกฝนไง 

อยา่งท่ีเขาวา่ ปัญญาเกดิเองๆ    

เป็นไปไม่ได ้สมาธิ ปัญญาเกิดเองไม่ได ้ สมาธิอยูท่ี่การกระท า เหตุมนัสมควรถึง
เป็นสมาธิ  

ถา้เหตุอยา่งนั้น  ดูจิตเฉยๆ แล้วปล่อยให้มันเป็นเอง แล้วไม่จงใจ  

ค าวา่ไม่จงใจน้ี เราปฏิเสธลา้นเปอร์เซ็นตเ์ลย ค  าวา่ไม่จงใจกคื็อไม่ตั้งใจ เหมือน
สอยเขม็ โอโ้ฮ! เราตอ้งตั้งใจนะ  

ถา้ใครบอกวา่ สอยเขม็ไม่ต้องต้ังใจ หลบัตาแล้วทิม่ไปน่ี มันจะเข้าเอง  

เอง็เช่ือไหม? 

 

 

สอยเขม็น่ีอย่าต้ังใจนะ ถ้าใครสอยเขม็โดยต้ังใจ คนน้ันผิดนะ ถ้าสอยเขม็แบบ

หลบัตาแล้วทิ่มไปเร่ือยๆ มันจะเข้าพอดีเลย  ไม่จงใจแล้วเข้าพอดี น่ันเป็นสัมมาสมาธิ  

หลบัตาแลว้สอยเขม็ มนัเขา้ไม่เขา้กไ็ม่รู้   พอหลบัตาแลว้สอยเขม็ไป แลว้กบ็อก
วา่น่ีสอยเขม็เสร็จแลว้ เสร็จเพราะอะไร เพราะเราไดท้ าแลว้ไง 

น่ีกเ็หมือนกนั  สัมมาสมาธิจะเกิดท่ีไหน เกิดบนจิต  คือเขาสอยเขม็เขา้หรือไม่เขา้
ไม่รู้ แต่วา่สัมมาสมาธิไปเกิดบนจิตนะ  
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กถึูงบอกวา่ “สัญญาสมาธิไม่มี สัญญาสมาธิไม่มี มีแต่สัมมาสมาธิ”  

ถา้จะใหพ้ดู  เอาไหมเอามาพดูกนั มนัมีจุดใหพ้ดูเยอะมาก ทีน้ีถา้พดูมากเกินไป 
มนักแ็บบวา่ติเรือทั้งโคลง ติเรือหมดเลยหรือ แต่ถา้มนัผดิมนักผ็ดิหมดจริงๆ นัน่แหละ 
แต่ถา้เอาตรงหวัใจน่ี ตรงน้ีคือหวัใจ เร่ืองสติ เร่ืองสมาธิ เร่ืองปัญญาน่ีคือหวัใจ แลว้เร่ือง
หวัใจน่ีกบ็อกผดิหมด 

ฉะนั้นเวลาเราท าของเรานะ ถา้มนัสงบของมนัได ้  เราจะเช็ค เวลาลูกศิษยม์าเรา
จะเช็ค  ทุกคนมาถามวา่จะท าอยา่งไรไง ถา้จะท าอยา่งไรกเ็ช็คหมายถึงวา่เขา้มาถึงขอ้มูล
เลย แลว้ท างานเลย ถา้ท าไม่ไดก้เ็ปล่ียนงาน เปล่ียนงาน เปล่ียนงาน มนัตอ้งท าได ้เพราะ
กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง พระพุทธเจา้บอกแลว้วา่ วธีิท าความสงบน้ีมีใหถึ้ง ๔๐ วธีิการ แลว้
วปัิสสนานะ  ขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขต! ขั้นของปัญญาคือขั้นของอาชีพ ขั้นของอาชีพ
ไม่จ ากดัตายตวัวา่ใครตอ้งท าอาชีพอะไร ทุกคนมีจงัหวะ ทุกคนมีวาสนา ทุกคนมีโอกาส
มาถึง อาชีพอะไรกท็ าได ้ ขอใหอ้าชีพนั้นเป็นอาชีพท่ีบริสุทธ์ิ อาชีพท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ 
อาชีพนั้นท าใหเ้รามีฐานะ อาชีพอะไรกไ็ด ้

 ปัญญาท่ีมนัจะออกรู้  แต่ถา้มีสมาธิเป็นฐาน มนัจะออกอาการท่ีวา่เป็นอยา่งนั้น 
น่ีเหมือนกนัเวลาพิจารณากายไปแลว้ ถา้มนัถูกเห็นไหม พิจารณากายไปแลว้ มนัปล่อย
วาง กพ็ิจารณากายต่อเน่ือง พิจารณาต่อเน่ือง อยา่ท้ิง! อยา่ท้ิงกายเดด็ขาด พอมนัพิจารณา
กายไปแลว้นะ พอมนัปล่อยนะ มีพระหลายองคม์าหา บอกวา่  

“หลวงพ่อ พิจารณาแลว้ พิจารณากายแลว้มนัปล่อยหมดเลย เป็นโสดาบนัแลว้” 
เราบอกวา่ “ไม่ใช่หรอก ใหพ้ิจารณาซ ้ า”  

“ซ ้ าไดอ้ยา่งไร กไ็ปถามครูบาอาจารยม์าหลายองคแ์ลว้ ครูบาอาจารยบ์อกวา่
ปล่อยอยา่งน้ีเป็นโสดาบนั”  

แลว้เขากบ็อกอาจารยน์ั้นวา่    “มีอาจารยบ์างองคบ์อกตอ้งสมุจเฉทปหาน   ตอ้ง
ขาดนะ มนัถึงเป็นโสดาบนั”  

อาจารยน์ั้นบอกวา่ “ถา้เขาเป็นอยา่งนั้นกป็ล่อยเขาไปเถอะ ไอพ้วกขาดกอ็ยูก่บั
พวกขาดเถอะ พวกเราจะอยูก่นัอยา่งน้ี”  
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 เห็นไหม ดูทิฏฐิเขาสิ ทิฏฐิของเขานะ ไอพ้วกขาด พวกขาดเป็นความจริงกอ็ยู่
ของเขาเถอะ ไอเ้ราไม่ขาดกช่็างมนัเถอะกอ็ยูข่องเรา อยูข่องเรา หมายถึงวา่ มนัพิจารณา
อยูม่นัปล่อยอยู ่ แต่ไม่ขาด ถา้ไม่ขาดเหมือนเราเป็นโรค เรารักษาเรา แต่ไม่หาย แลว้เรา
ไม่กินยาต่อ ประเด๋ียวมนักเ็ป็นโรคซ ้ าอีก  แลว้เป็นโรคซ ้ าแลว้ ถา้มนัด้ือยาข้ึนมายิง่
ล  าบากเขา้ไปใหญ่ แต่เขาไม่เขา้ใจตรงน้ี เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเร่ืองเป็นโรคเป็นภยั 
เวลาโรคภยัไขเ้จบ็มนัแสดงตวั  มนัตายนะ แต่ไอโ้รคของจิตมนัไม่เคยตายไง ไอต้รงน้ี
มนัท าใหค้นชะล่าใจ พอมนัชะล่าใจ มนักจ็ะเป็นซ ้ า เป็นซ ้ าไป พอเป็นอยา่งนั้นป๊ับเขาก็
บอกวา่ “ไอพ้วกท่ีขาดใหข้าดไปเถอะ ไอเ้ราไม่ขาดกอ็ยูป่ระสาเรา” 

 ในวงปฏิบติัมนัมี เราเจออยา่งน้ีมาเยอะไง เราเจอคนท่ีหลงผดิ คนท่ีเขา้ใจผดิน้ี
เยอะมากแลว้กไ็ปตามเขา พวกน้ีนะสุดทา้ยแลว้  จะมาร้องไหทุ้กที ร้องไหแ้ลว้กใ็หแ้กไ้ข
ใหม่ ถา้แกไ้ขไดน้ะ ถา้แกไ้ขไม่ไดก้อ็ยูก่นัตามประสาไปอยา่งนั้น แต่ถา้ยงัเขม้แขง็อยู ่
ประสาเรา เราเป็นสุภาพบุรุษ เราเป็นนกัเหตุผลทั้งหมดใช่ไหม เราท าอะไรน่ี เรากต็อ้ง
เอาเหตุผลมาเป็นตวัตั้ง แลว้กพ็ยายามต่อสู้ พยายามเตม็ท่ีใช่ไหม ใหถึ้งเหตุถึงผล ใหถึ้ง
ท่ีสุดนะ  มนัจะไดจ้บกนัไง เราอยา่มาคร่ึงๆ กลางๆ อะไรท่ีเป็นเหตุเป็นผลน้ี เราตอ้ง
พิสูจน ์ เราตอ้งพิจารณา แลว้ท าใหถึ้งท่ีสุดเลย ผดิถูกน้ีเรารู้เลยแลว้จบกนั  เอากนัจริงๆ 
จงัๆ อยา่งน้ีแลว้มนัจะรู้ผล 

น่ีกเ็หมือนกนั   ถา้มนัปล่อยแลว้ เรากซ็ ้ าไปๆๆ  อยา่งพิจารณากายน่ีถูกตอ้ง แต่ก็
ตอ้งซ ้ าอีกแหละ ซ ้ า ซ ้ า ซ ้ า พอถึงท่ีสุดนะ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์แยกหมด 
โสดาบันจะเป็นเองบนหัวใจเรา  พระพุทธเจา้เป็นคนรับรู้ พยากรณ์  คือรับทราบเท่านั้น
เองวา่ใช่หรือไม่ใช่ แต่เป็นหรือไม่เป็นนั้น  เราตอ้งเป็นก่อน  

แหม.. เอาพริกเขา้ปากแลว้เค้ียวนะ แลว้ไปถามคนอ่ืนวา่ “เผด็ไหม เผด็ไหม”  

เอง็เค้ียวอยู ่ เราเค้ียวพริกอยูใ่นปาก ความเผด็ ความร้อนมนัอยูใ่นปากเราใช่ไหม 
แลว้เดินไปถามเขาวา่ “เค้ียวพริกน้ีเผด็ไหมครับ พริกน้ีเผด็ไหมครับ” 

น่ีไง ถา้เราเป็นโสดาบนั เหมือนเราเค้ียวพริก คือ จิตมนัเป็น มนัเผด็ มนัร้อน ไอ้
คนท่ีวา่จะเผด็หรือไม่เผด็ มนัอยูข่า้งนอก การไปหาครูบาอาจารยม์นัอยูข่า้งนอก แต่ไอ้
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เผด็ไอร้้อนน้ี มนัอยูใ่นใจเรานะ น่ีโสดาบนั  เราเป็นท่ีใจเรา เป็นก่อน  เป็นอยา่งนั้นจริงๆ 
แลว้ถูกตอ้งเลย อนัน้ีพดูถึงการพิจารณากาย 

ทีน้ีการพิจารณาเวทนานะ พุทโธ พุทโธ พุทโธน่ีถูกแลว้ ถา้ไม่มีพุทโธนะ        
การพิจารณาเวทนาน้ี มนัมีเวทนากาย เวทนาจิต เวทนากายคือมนัรับรู้ความเจบ็ปวด 
ความกระทบของร่างกาย    

เวทนาจิต มนัอยูเ่ฉยๆ ของมนั แต่มนักเ็ศร้าโศกเสียใจเห็นไหม เวทนาน้ี มนัมี
เวทนากาย เวทนาจิต เวทนาจิตคือเวทนาในหวัใจของเรา ดูสิ ไม่มีใครท าอะไรเราเลยนะ 
กเ็จบ็ช ้าน ้าใจ  เจบ็.. เจบ็.. โอย๊.. ท าไมถึงเจบ็ล่ะ ไม่มีใครท าอะไรเราเลย เจบ็.. มนัเจบ็ใจ 
ไม่มีใครท าอะไรเราเลยนะ เจบ็..  มนัเจบ็หวัใจเห็นไหม  เจบ็กวา่ร่างกายอีกนะ ร่างกาย
เจบ็กย็งัรักษาแผลหาย แต่เจบ็ใจน่ี โอ๊ย.. เจบ็.. เจบ็อยูแ่ลว้ แลว้ใครท าล่ะ ไม่มีหรอก     
เจบ็.. 

เวทนากาย เวทนาจิต เวทนาจิตตอ้งเอาธรรมะรักษานะ แต่ทีน้ีเวลาเป็นจิตน้ี         
มนัหาไดย้าก เวลาธรรมะรักษามนัหาไม่ได ้ ถา้เราท าจิตใหส้งบน่ี เวทนากายมนัจะเห็น 
มนัเป็นการฝึกซอ้มของจิตไง จิตน่ีมนัมาฝึกซอ้มท่ีเวทนาน้ี เราก าหนดพุทโธ พุทโธ ถา้
จิตมนัสงบเขา้ไป ถา้มนัต่อสู้กบัเวทนาได ้ ถา้การต่อสู้กบัเวทนาคร้ังแรก แลว้ก าลงัยงัไม่
พอ การต่อสู้เวทนานั้น กเ็หมือนเอาเดก็ไปต่อสู้กบัผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่หลอกหมดเลย เอายาพษิ
มาให ้เอาน ้าตาลเคลือบนะ บอกเดก็เลย อนัน้ีทอฟฟ่ีอร่อยมาก  พอใหเ้ดก็กินนะ เดก็ตาย
เลย 

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือจิตของเราน้ียงัเป็นเดก็อ่อน เดก็ของเรายงัสู้ไม่ไหว เราจะ
ออกไปสู้กบัเวทนาเลย มนัไม่ไหว ฉะนั้นเราตอ้งก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ ใหจิ้ตมนั
เขม้แขง็ข้ึนมาก่อน  อยา่งไรกแ็ลว้แต่ ใหค้นท่ีมีก าลงัพอสูสีกนั ใหอ้อกไปปะทะกนั 
ออกไปสู้กนั ใหค้นท่ีจิตใจเขม้แขง็พอจะสู้กนัได ้  เพราะกิเลสมนัข่ีใจเรามาตลอดนะ 
กิเลสน่ีมนัข่ีใจเรามาตลอด กิเลสคืออวชิชา อวชิชาคืออะไร อวชิชาคือความไม่รู้สึกตวั 
ไม่รู้สึกตวัเองนะ แต่รู้ไปหมดทุกอยา่งเลย อวชิชาคือความไม่รู้สึกตวัมนัเองนะ  

เขาบอกวา่อวชิชาคือความไม่รู้ ไม่รู้อะไร รู้นะมึง ไม่รู้เขาด่าก ูท าไมกเูจบ็ล่ะ ใคร
ด่าก ู กสูะดุง้ทุกทีเลย ไหนวา่ไม่รู้ รู้ทั้งนั้น ใครวา่กกูรู้็ ไหนวา่อวชิชาบอกเลย ไม่รู้ เขาด่า
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แลว้เราเจบ็ไง แต่ถา้มีวชิชาเขาด่าเราแลว้ เรารู้หรือไม่รู้  รู้  รู้แต่กไูม่เจบ็ รู้วา่เขาด่าดว้ย รู้
ถึงความรู้สึกวา่ เขาด่าดว้ยเหตุผลอะไรดว้ย เขาด่าดว้ยอะไร คือรู้สึกตวัไง แต่ถา้ไม่
รู้สึกตวันะ เขาด่าเราน่ีเพราะเรากบัความรู้สึกของเราเป็นอนัเดียวกนั กอ็อกไปรับรู้ขา้ง
นอก แต่ตวัอวชิชามนัรู้ท่ีเขาด่า แต่ตวัวชิชาคือรู้สึกตวัเราเอง มนัเร่ืองธรรมดาๆ 
พระพุทธรูปยงัมีคนติเตียนเลย สวยไม่สวย ส่ิงต่างๆ ไม่มีใครพอใจสักคนหน่ึง ไอท่ี้เขา
ด่า บางทีเขาด่ามา เอ๊ะ! มนัไดข่้าวมาผดิหรือเปล่า อธิบายใหม้นัฟัง เด๋ียวมนัยงัมาขอโทษ
เลย เพราะมนัฟังข่าวมาผดิ เห็นไหม  

อวชิชาคือความไม่รู้ กิเลสอยา่งน้ีมนัข่ีเรามานาน พอข่ีเรามานาน เวลาเราออกไป
พิจารณาเวทนา มนักจ็ะพิจารณาเวทนาดว้ยอวชิชาไง ดว้ยอวชิชา อวชิชาคือวา่รู้ธรรมะ
ของพระพุทธเจา้หมดเลย เวทนาไม่ใช่เรา ชีวิตกไ็ม่ใช่เรา อะไรกไ็ม่ใช่เรา ท าให้เป็นความ
ว่าง รู้ไปหมดเลย แต่ตวัมนัไม่รู้เร่ืองนะ เอาเขา้จริงๆ กไ็ม่รู้   

ถา้รู้ท าไมไม่เขา้ใจเวทนาจริงล่ะ ถา้รู้ เวทนาเกิดท าไมแพม้นัล่ะ เห็นไหมตวัจิต
มนัไม่รู้ ถา้ตวัจิตมนัไม่รู้  ถึงตอ้งก าหนด พุทโธ พุทโธ ก่อน ใหจิ้ตมนัแขง็แรง ใหจิ้ต
เขม้แขง็ข้ึนมา เวลาเวทนามนัเกิด ถา้เราไปสู้เลย เหมือนเดก็ๆ ออกไปสู้ มนัสู้ไม่ไหว    
ถา้สู้ไม่ไหวนะ พอเวทนามนัเกิดใช่ไหม เราเป็นเด็กใช่ไหม เขาวา่เวทนาไม่ใช่เรา ขอดู
หนา้มนัหน่อยนะ กไูปดูเวทนานะ อูฮู้..  มนักเ็จบ็เป็น ๓ เท่า  ๔ เท่า  ๕ เท่า ไปดูหนา้มนั
นะ มนักระทืบแบนเลย มนักระทืบเอาตายเลยนะ พอมนักระทืบเอาตาย ตายไปแลว้ยงัไม่
รู้จกัเลยวา่กตูายไปแลว้นะ ลุกหนีไปแลว้ เลิกไง ไม่ท าดีกวา่... ไม่ไหวเวย้...               
ไหนพระพุทธเจา้บอกภาวนาแลว้ดี ใครท าบุญแลว้ไดบุ้ญ นัง่ภาวนาอยูน่ี่เกือบตาย...     
ไม่เห็นไดอ้ะไรเลย 

ภาวนาดว้ยความไม่เขา้ใจของเรา ภาวนาดว้ยมุมมองของเรา เรามีมุมมองผดิ 
มุมมองแบบไปออ้นวอนขอแบบพระเจา้ ไปศาลเจา้เห็นไหม ขอสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
ออ้นวอนขอ น่ีกเ็หมือนกนัพระพุทธเจา้บอกวา่ “เวทนาไม่ใช่เรา ทุกอยา่งไม่ใช่เรา” 
พระพุทธเจา้พดู ไม่ใช่เราพดู พระพุทธเจา้พดู พระพุทธเจา้รู้จริง แลว้เราไปออ้นวอนขอ
พระพุทธเจา้บอกใหเ้ป็นอยา่งนั้น มนัเป็นไปไม่ได ้เราตอ้งฝึกเราข้ึนมา เราจะฝึกเราข้ึนมา
เห็นไหม เราตอ้งสร้างจิตใจใหเ้ราเขม้แขง็ก่อน 
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เห็นไหม เราพดูกบัลูกศิษยเ์ม่ือวานน้ี  เขามาพดู เขาบอกวา่ “อู๋ย.. เขารู้ไปหมดเลย 
เก่งไปหมดเลย” เราบอกว่า “เอง็ตอ้งรู้แบบวิทยาศาสตร์บา้งสิ  วทิยาศาสตร์คือรู้ดว้ยเหตุ
ดว้ยผล” น่ีกเ็หมือนกนั เวทนาของเรา รู้ใหไ้ดด้ว้ยเหตุดว้ยผลสิ อยา่ไปรู้ดว้ยความจ าจาก
พระพุทธเจา้มา เราไปจ าของพระพุทธเจา้มานะ “มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี เวทนาไม่ใช่เรา เรา
ตอ้งคุมเวทนาได”้ อูย๊.. รู้ไปหมดเลย  น่ีรู้ดว้ยจ ามา รู้ดว้ยธรรมของพระพุทธเจา้ ไม่รู้ดว้ย
วทิยาศาสตร์ ไม่รู้ถึงความเป็นจริงของเรา 

 ถา้รู้จากความเป็นจริงของเรา เราตอ้งพุทโธ พุทโธ ใหใ้จมนัเขม้แขง็ข้ึนมาก่อน 
พอใจเขม้แขง็ข้ึนมาก่อน “อ้ือฮือ วา่งหมดเลย แขง็แรงมาก ไหนเวทนาอยูไ่หน” ทีน้ี
เวทนาหาไม่เจออีก เวทนาหายหมดเลย เพราะมนัเขม้แขง็ข้ึนมา เวทนาไม่กลา้สู้ เวทนา
วิง่หนีอีก กเ็ลยไม่เจอเวทนาอีก  แต่พอจิตมนัเส่ือมนะ เวทนามาอีกแลว้ ความสมดุลมนั
ไม่มีเห็นไหม เราถึงตอ้งค่อยๆ ฝึกไง  

ส่ิงท่ีพดูน่ีนะ มาจากประสบการณ์ เวลาเราเขม้แขง็ข้ึนมา จิตดีกห็าเวทนาไม่เจอ 
เวลาจิตมนัอ่อนแอ เวทนามนักเ็หยยีบหวัอยูต่ลอดเวลา เพราะอะไรรู้ไหม ถา้จิตมนั
เขม้แขง็ เวทนามนักไ็ม่มีเป็นธรรมดา ถา้จิตอ่อนแอเวทนามนักเ็กิด ลองนัง่สิ วนัไหนนัง่
ไม่ดี  ฟุ้งซ่านนะ หงุดหงิดน่าดูเลย ฉุนเฉียวน่าดูเลย   นัน่ล่ะวนันั้นเวทนามนัเตม็ท่ี ใจ
อ่อนแอ วนัไหนใจเขม้แขง็นะ “อ้ือฮือ! วนัน้ีใจดีหมดเลย” กห็าเวทนาไม่เจอ เห็นไหม 
ความสมดุลน้ีเราหาไม่ได ้ถา้อยา่งนั้นเราตอ้งฝึกไง  กรรมฐาน พระป่าเขาฝึกกนัอยา่งน้ีไง 
พอพุทโธ พุทโธ พุทโธ จิตสงบนะ พอจิตสงบ วนัน้ีจิตดี  เวทนาไม่มี  เห็นไหม พอจิต
สงบ เรากดู็  ถา้มนัยงัไม่มี กก็ลบัมาพุทโธ  อีกพกัหน่ึง พอนัง่ไป  ๓ ชัว่โมง  ๔ ชัว่โมง
เวทนามนัตอ้งเกิดเป็นธรรมดา 

 ถา้จิตเขม้แขง็พอเกิดข้ึนมานะ “ไหน? ไหนเวทนา ไหน? ไหนเลยนะ เวทนาเป็น
อยา่งไร กระดูกเป็นเวทนาหรือ เลือดเป็นเวทนาหรือ หนงัเป็นเวทนาหรือ” ใส่เขา้ไปเลย 
ถา้หนงัเป็นเวทนา ค าพดูอยา่งน้ี มนัจะพดูกต่็อเม่ือจิตสงบนะ เวลาจิตสงบ มนัใชปั้ญญา
มนัสมดุล มรรคญาณมนัเกิดกบัจิตดวงน้ี กบัจิตดวงท่ีสงบน่ี พอจิตดวงท่ีสงบ ภพไง 
กิเลสอยูท่ี่ใจเห็นไหม กิเลสอยูท่ี่ใจ ขอ้มูลอยูท่ี่ใจ ความทุกขอ์ยูท่ี่ใจ ความไม่รู้อยูท่ี่ใจ 
พอใจมนัสงบมนัหมุนออกไป พอปัญญาเกิดอยา่งน้ี มนัเกิดเป็นปัจจุบนัจิตปัจจุบนัธรรม 
พอค าตอบมนัตอบมาป๊ับ ใจน้ีมนัจะปล่อย วบู! วบู! เห็นไหม  น่ีปัญญาเกิดอยา่งน้ี  
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มนัจะวบูเด๋ียวนั้นเลย มนัจะวบูข้ึนมากบัจิตเด๋ียวนั้น เพราะจิตมนัเป็นสมาธิ 
เพราะความหลงผดิมนัอยูท่ี่จิต แลว้พอจิตมนัคิด กเ็หมือนคนส านึก เหมือนคนท าผดิแลว้
มนัส านึกผดิ จิตมนัหลง จิตมนัไม่รู้ พอจิตมนัไม่รู้ จิตมนัออกวปัิสสนา พอจิตมนัรู้ ใคร
สอนกไ็ม่เท่ากบัตวัเองสอนตวัเอง ใครสอนกไ็ม่เท่ากบัจิตสอนจิต ใครมนัจะดีกวา่จิต ถา้
จิตมนัรู้จิตมนัปล่อยพั้บ! โอโ้ฮ!  ความวา่งอนัน้ีกบัความวา่งท่ีพุทโธๆ มนัต่างกนัเลย น่ี
เพราะปัจจุบนั เราจะบอกค าวา่ปัจจุบนัน้ี กบัท่ีเราคิดกนัวา่ขนัธ์ไม่ใช่เรา สติไม่ใช่เรา 
สมาธิไม่ใช่เรา อนัน้ีเป็นธรรมะของพระพุทธเจา้ 

ถา้ใครเห็นปัจจุบนัธรรมอยา่งน้ีนะ ธรรมะของพระพุทธเจา้นะ หลวงปู่มัน่พดู 
หลวงตาพดูนะ “สาธุ.. พระพุทธเจา้นัง่อยูต่่อหนา้กไ็ม่ถามนะ เพราะมนัอนัเดียวกนั”   แต่
น่ีเพราะอนัน้ีมนักลวงนะ ค าหน่ึงกพ็ระพุทธเจา้ สองค ากพ็ระพุทธเจา้ ตอ้งเอา
พระพุทธเจา้มาค ้า เอามาเป็นแบค็ไวก่้อน ไอต้วัน้ีมนัจะผดิจะชัว่จะดีกช่็างมนัเถอะ ขอ
บอกวา่เป็นธรรมะของพระพุทธเจา้ไวก่้อน แต่ถา้เป็นปัจจุบนัธรรมนะ “สาธุ ธรรมะของ
พระพุทธเจา้กเ็ป็นธรรมะพระพุทธเจา้ ส่วนอนัน้ีเป็นธรรมะของเรา  เรารู้จริงๆ เราเห็น
จริงๆ เราพดูไดจ้ริงๆ แลว้เราพดูไดค้รบวงจร” 

ถา้เราไม่รู้ไม่เห็นครบวงจรอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเป็นสติมนัจะเร่ิมท าความสงบใจอยา่งไร 
แลว้ใจท่ีสงบแลว้  ถา้ใจสงบไม่เห็นขนัธ์ ไม่เห็นเวทนา เพราะวา่จิตมนัดีแลว้ กิเลสมนั
หลบหมดเห็นไหม หลวงตาจะบอกประจ า การวปัิสสนาการต่อสู้กบักิเลส การขดุคุย้หา
มนัน่ีอนัหน่ึง การต่อสู้กบัมนัอีกอนัหน่ึง การหามนัไง พอจิตสงบจะไม่เห็นมนัหรอก จิต
สงบจะไม่เห็นมนั วนัไหนใครจิตดี  เหมือนส้ินเดือน ถา้ใครส้ินเดือนนะ เงินเตม็กระเป๋า
นะ หา้งไหนกจ็ะไปเดินนะ เพลินมาก สนุกมาก แลว้พอปลายเดือนกน็ัง่คอตกเลย 

น่ีกเ็หมือนกนัพอจิตมนัดีนะ เวทนามนัหายเกล้ียง กิเลสมนัหลบหมด มนัไม่กลา้
สู้หนา้เลย  มนัรู้วา่ธรรมาวธุมนัแรง ธรรมาวธุมนัจะเชือดเฉือน ธรรมาวธุมนัจะฟันคอเรา 
มนัจะหลบทนัที กิเลสฉลาดมาก หาไม่เจอนะ  

ฉะนั้นการขดุคุย้หาน่ีเป็นงานอนัหน่ึง ถา้หาเจอแลว้เราแยกแยะอีกอนัหน่ึง น้ีเป็น
หลกัการของกรรมฐาน เป็นหลกัการของการต่อสู้ เป็นหลกัการของการท าวิปัสสนา  
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น่ีเวทนาเห็นไหม ถา้ต่อสู้เวทนาตอ้งต่อสู้อยา่งน้ี ค่อยๆ ไง ไม่ใช่วา่เราจะต่อสูก้บั
เวทนา แลว้เรากไ็ปเอาธรรมะของพระพุทธเจา้มาตั้งไวก่้อนเลยนะ แลว้จะเดินตามน้ี 
เด๋ียวผดิ เอาธรรมะของพระพุทธเจา้มานะ เอาปริยติั เอาทฤษฎีมาเตม็ทั้งดุน้เลยนะ แลว้
จะท าตามนั้นนะ ไม่ไดกิ้น แลว้บอกวา่  “กท็ าตามพระพุทธเจา้สอน กพ็ระพุทธเจา้สอน
จริงๆ นะ ถูกตอ้งตามธรรมะของพระพุทธเจา้เลยนะ พุทธพจนเ์ลยนะ พุทธพจน์”    

กน็ัน่พุทธพจน ์ แต่กิเลสเป็นของมึง อยูใ่นใจมึง  คนละเร่ืองนะเวย้ น่ีปัจจุบนั
ธรรม สาธุ ธรรมะของพระพุทธเจา้น้ีสาธุนะ พุทธพจน ์ ธรรมของพระพุทธเจา้ ใช่ น่ีไง
ปริยติั ศึกษาปริยติัแลว้วางไว ้ ถา้ปฏิบติัตอ้งปฏิบติัตามขอ้เทจ็จริง ถา้เอาปริยติัมาในวง
ปฏิบติั มนัจะเกิดข้ึนมาพร้อมกบัความเห็นของเรา ความเห็นของกิเลส มนัไม่เป็นตามนั้น
หรอก มนัเป็นวิปัสสนึกหมดนะ น่ีการต่อสู้กบัเวทนา  

เคลียร์ไหม วนัน้ีตอบดีมากเลย วนัน้ีใหค้ะแนนตวัเองเห็นไหม มีแต่คนด่า ไม่มี
คนชมเลย ตอ้งชมตวัเอง เวลาเขาด่ากย็งัหวัเราะเวย้ เวลาไม่มีใครชมกข็อชมตวัเอง วนัน้ี
ใหค้ะแนนตวัเอง ประธานสภาหา้มโหวต ลงคะแนนใหต้วัเองไดอ้ยา่งไร ลงคะแนน
ตวัเอง คะแนนน้ีมีค่าเท่ากบัศนูย ์  ไม่นบั  ประธานสภาใหค้ะแนนไม่ได ้ มีอะไรอีกไหม 
ถา้ไม่มี สาธุเนาะ เอวงั 


