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ประเด็น : กรณีอยา่งน้ีนะ เพราะมนัมีนะ  ถา้กรณีอยา่งน้ีแลว้ หนงัสือร าลึกวนัวานเห็นไหม 
ท่ีเขาพิมพป์ระวติัหลวงปู่มัน่ 

หลวงพ่อ : เพราะหลวงพ่อ........เขาเคยอยูก่บัหลวงปู่มัน่มา สมยัครูบาอาจารยเ์ราอยูท่ี่บา้นผอื  
พอหลวงปู่มัน่เสียแลว้ ทุกคนกอ็อกไปหมด แลว้พอหลวงตาวา่ไม่มีใคร หลวงตากก็ลบัไปอีก แลว้
พวกน้ีกม็าดว้ย หลวงตากท้ิ็งวดัออกไป ไปอยูห่นองผอืมา ฉะนั้นพอ อยูท่ี่นัน่ สุดทา้ยแลว้เขากสึ็ก
ไปไง แต่เขาเคยอยูก่บัหลวงปู่มัน่ใช่ไหม  พอเคยอยูก่บัหลวงปู่มัน่ เขากว็า่เขามีศกัยภาพไง แลว้เขา
กจ็ดบนัทึกอะไรของเขาไว ้ แลว้พอมาพิมพห์นงัสือ  มนักม็าท่ีอนัน้ี มาท่ีโยมพดู 

ถา้มนัเป็นปริยติั แลว้หลวงปู่มัน่เป็นภาคปฏิบติั ทีน้ีภาคปฏิบติั เวลาเราพดู เราตอ้งอา้งอิง
ปริยติันัน่แหละ แต่วา่ภาคปฏิบติัจะอา้งอิงปริยติั มนัมีความรู้จริงรองรับใช่ไหม เหมือนกบั เช่น
ทางนกัวชิาการเด๋ียวน้ี มีนกัวชิาการมากเลยท่ีวา่ เขาไปประกอบสัมมาอาชีวะแลว้เขาไดมี้โลกทศัน์
สูงส่งมาก แลว้เขาอยากจะเอาวชิาการของเขาออกมา กม็าเป็นอาจารยพ์ิเศษเห็นไหม เพราะเขามี
ขอ้มูลจริงของเขารองรับใช่ไหม มนักเ็ป็นประโยชน ์เป็นความปกติ  

แต่ถา้พดูถึงฝ่ายปฏิบติั มนักอ็า้งอิงปริยติัเหมือนกนั แต่! แต่มีขอ้เทจ็จริงน้ีรองรับ แต่ถา้เรา
ศึกษาทางวชิาการ เราไม่เคยมีประสบการณ์อนันั้น ไออ้า้งปริยติัมาน้ีมนักอ็า้งผดิ เวลาอา้งปริยติัจะ
ผดิเลย ผดิอะไรตรงไหนล่ะ เราพดูบ่อยมากกบัพวกลูกศิษยเ์วลาเขามา เขาบอกวา่ “พุทธพจน ์พุทธ
พจน”์ เขาฟังวา่เหมือนกบัเราน้ีจะปฏิเสธพุทธพจน ์ เราบอกวา่เราไม่ไดป้ฏิเสธพุทธพจนน์ะ ปริยติั
ไม่ไดป้ฏิเสธหรอก ปฏิเสธพระพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร แต่เราปฏิเสธไอค้นพดูพุทธพจน ์พุทธพจนน์ั้น
ไม่ปฏิเสธ ปฏิเสธไอค้นพดูพุทธพจนน์ัน่นะ มึงพดูพุทธพจนน่ี์มึงพดูจริงตามพุทธพจนน์ัน่หรือ
เปล่า ฉะนั้นถา้บอกวา่จะไม่ใหมี้ปริยติัเลย  กไ็ม่ใช่  
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หลวงปู่มัน่เวลาท่านอา้งเห็นไหม หลวงปู่มัน่ท่านเคารพบูชาพระพุทธเจา้มาก หลวงตาเล่า
ประจ าเลย ถา้มีตวัหนงัสือตวัอกัษรอยา่งน้ี ท่านกไ็ม่ยอมนัง่แลว้ หนงัสืออกัษรทุกภาษา สามารถ
ส่ือธรรมะของพระพุทธเจา้ได ้ ท่านจะเชิดชูไวท่ี้สูงตลอดเวลา ท่านไม่ไดเ้คารพเฉพาะธรรมะของ
พระพุทธเจา้นะ ท่านเคารพถึงส่ือท่ีแสดงออกถึงธรรมะพระพุทธเจา้เลย   

ฉะนั้นท่ีเขาบอกวา่พระป่าเรา พระปฏิบติัเรา ไม่เคารพพุทธพจน ์ไม่จริง! เคารพดว้ยหวัใจ 
เคารพดว้ยสุดยอดชีวติเลย แลว้เคารพดว้ยความรู้สึกเลย แลว้อา้งอิงมาตรงน้ี  

 กรณีอยา่งน้ี ถึงบอกวา่ มนัไม่มีใครสามารถเคลียร์ หรือเห็นจริง เห็นขอ้เทจ็จริงได ้ฉะนั้น
กรณีของหนงัสือร าลึกวนัวาน กรณีหนงัสือท่ีเขาเอามาอา้งอิง เขาเอามาน้ี 

 เราคดัคา้นไปพอสมควร พอคดัคา้นไปป๊ับ เขากไ็ปร้ือคน้กนั เราไดข่้าววา่เขาไปร้ือคน้กนั
ท่ีวดับรมนิวาส ขอ้มูลเก่าๆ เดิมๆ ท่ีเขาเกบ็ไว ้ เขาบอกวา่มนัขดัแยง้กบัหนงัสือท่ีเขาพิมพ ์ จนเขา
บอกวา่ เขาจะเรียกคืนหนงัสือกนัเลยนะ สุดทา้ยเร่ืองกเ็ป็นคล่ืนกระทบฝ่ัง กห็ายกนัไปเลย  

ท่ีเราพดูน้ี เราพดูกบัใครรู้ไหม เราพดูกบัผูท่ี้ไปด าเนินการพิมพห์นงัสือเล่มนั้นเลย พอเรา
พดูถึงหนงัสือเล่มนั้นป๊ับเขาพิมพเ์สร็จแลว้ เพราะหนงัสือเล่มนั้นเดิมเขาพิมพใ์นนามของพวกเขา 
แลว้ไปแจกแลว้มนัไม่ติดตลาด คือ คนเรากรู้็วา่กลุ่มชนใด ทีแรกกลุ่มชนใดเห็นไหม อยา่งเช่นลูก
ศิษยห์ลวงตาเรา เราไปส่วนใหญ่แลว้ แต่เดิมเม่ือก่อนเขา้หาหลวงตา หลวงตาท่านบอกวา่จะไม่มี
ธุรกิจในวดัเลย หนงัสือหรือทุกอยา่งตอ้งใหแ้จกเป็นธรรมทาน พวกเราเลยท าดว้ยหวัใจ แต่ทีน้ีพอ
ของออกไป กลุ่มชนน้ีเขากเ็ลยแบบวา่ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ทีน้ีเขากพ็ิมพห์นงัสือกนั เขากไ็ปแจกกนั 
มนัแจกแลว้มนัไม่เวร์ิก เขากเ็ลย... 

เราคิดวา่นะ เราเป็นพระ เราอยูใ่นวงใน เราคิดวา่คงจะมีทีมงานอะไรของเขา ตอ้ง มีการท า
วจิยักนัอยู ่เขาถึงบอกวา่ใหพ้ิมพใ์หม่ แลว้ใหพ้ิมพใ์นนามมูลนิธิหลวงปู่มัน่ พอพิมพใ์นนามมูลนิธิ
หลวงปู่มัน่ แลว้เอาหนงัสือน้ีมาแจกในมูลนิธิหลวงปู่มัน่ เพราะ มูลนิธิหลวงปู่มัน่เป็นสมบติัของ
วดัป่าบา้นตาด แลว้พอพิมพใ์นนามมูลนิธิหลวงปู่มัน่เสร็จแลว้ กเ็อาไปแจกท่ีสวนแสงธรรม ถา้
มนัออกมาจากศนูยอ์  านาจ ออกมาจากส่ิงท่ีมีความน่าเช่ือถือ หนงัสือน้ีจะกระจายออกไป ทีน้ี
กระจายออกไปหนงัสือน้ีบงัเอิญเขาเอามาใหเ้ราเล่มหน่ึง เราเปิดดูแลว้ คลา้ยของโยมแลว้
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 ขอ้มูลมนัขดัแยง้กนั ขดัแยง้กนัวา่หลวงปู่มัน่บอกวา่ พระพุทธเจา้เกิดเมืองไทย เป็นชาว
พุทธ  

เวลาพดูถึงความเจริญ พูดถึงอะไรอยา่งน้ี เวลาท่ีหลวงปู่มัน่พดูไง ทีน้ีพอหลวงปู่มัน่พดู
แลว้ไอค้นฟังมนักฟั็งไป โทษนะ ฟังไดศ้พัทห์รือไม่ไดศ้พัท ์พอฟังไม่ไดศ้พัทก์จ็ดจารึกไว ้ เราไป
ดู เราจ าไม่ไดช้ดัเจน แต่พอเปิดมา เห็นหลายหนา้เลยวา่ ผดิหมดเลย! แลว้มีบางเร่ืองบอกวา่ อนัน้ี
ผดิหรือถูกเราอาจจะคลาดเคล่ือนนิดหน่อย  เพราะมนัหลายปีแลว้ เรากไ็ม่ไดแ้ม่นย  านะ  

 ท่ีมีบอกไวว้า่ ความเห็นของหลวงปู่มัน่บอกวา่ พระพุทธเจา้ไดอ้นาคามีก่อนท่ีจะส าเร็จ
เป็นพระพุทธเจา้ เพราะอะไร เพราะลอยถาดทองค าข้ึนเหนือน ้าไปนั้น เห็นทวนกระแสไง เห็นวา่
ปัญญามนัทวนกระแส เขาบอกวา่หลวงปู่มัน่เทศน์อยา่งนั้น  

 เราดูแลว้วา่มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลยในความสามญัส านึกของเรา  เพราะอะไร โยมนะ โยม
ศึกษา โยมมีการศึกษา แต่โยมยงัไม่จบการศึกษา โยมจะไปเป็นอาจารยไ์ดไ้หม ไม่ได ้ โยมตอ้งมี
การศึกษาจบแลว้ใช่ไหม โยมถึงมาท าหนา้ท่ีการงานกนัใช่ไหม พระพุทธเจา้ยงัไม่ไดเ้ป็น
พระพุทธเจา้ จะส าเร็จอนาคาไดอ้ยา่งไร พระพุทธเจา้ยงัไม่ส าเร็จใช่ไหม  ยงัไม่บรรลุธรรมเป็น
พระพุทธเจา้ อนาคามี มนัมีอยูแ่ลว้เหรอ มนักข็ดัแยง้กนัใช่ไหม  

โยม ๑  : สมยันั้นยงัไม่มี  

หลวงพ่อ : ไม่มี ไม่มี ธรรมะยงัไม่มี พอมนัเขียนออกมาอยา่งนั้น เราก ็“โอโ้ฮ มนัผดิมาก” พอ
ผดิมาก เรากโ็ตแ้ยง้ไป  

โยม  ๑ : เขาอาจจะ เป็นเพราะวา่ มีสภาวะท านองเดียวกบัอนาคา หลงัจากนั้นหรือ  เปล่า คน
เขียนน่ะ 

หลวงพ่อ : ไม่หรอก เขาคิดกนัไปเอง เพราะความเห็นอยา่งน้ี เรากเ็ห็น อาจารยจ์วนกเ็ทศน์
อยา่งน้ี ถา้ลอยถาดทองค า เป็นอนาคามาก่อน  ถา้ไม่เป็นอนาคามาก่อน จะกลา้บอกนัง่ตลอดรุ่ง คืน
น้ีถา้ไม่ส าเร็จจะไม่ยอมลุกน่ี ไม่มีหรอก เพราะคนเราถา้เราไม่ปฏิบติัหรือเราไม่รู้จริงเลย ประสาเรา
วา่มนัเป็นการคาดหมาย พอเป็นการคาดหมายป๊ับ เราคาดวา่ ใช่  เรากจ็ะบอกวา่ ใช่  เป็นอยา่งนั้น
ไป แลว้พอบอกวา่  ใช่  แลว้นะ ประเดน็มนัเกิดแลว้ ถา้เราบอกวา่ใช่ป๊ับ เราจะหาเหตุผลอะไรมา
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รองรับความใช่ของเรา พอหาเหตุผลอะไรมารองรับความใช่อนัน้ี  มนักเ็ป็นจินตนาการแลว้ เป็น
เร่ืองตรรกะ  

ตอนน้ีศาสนาท่ีมีปัญหากนัอยูต่รงน้ี ตรงท่ีเพราะมนัไม่รู้จริง ถา้คนรู้จริงอยา่งครูบาอาจารย์
เรา อยา่งหลวงตาครูบาอาจารยข์องเรา ท่านไม่ตอ้งหาอะไรมารองรับ เพราะความรู้จริงมนัมาจาก
ขอ้เทจ็จริง เหตุผลท่ีท าข้ึนมา เหตุผลท่ีเราปฏิบติัข้ึนมามนัรองรับอนัน้ี  มนัพดูตามนั้นไม่ตอ้งไปหา
อะไรมารองรับเลย มนัเป็นความจริงของมนั ความจริงแท ้ ทีน้ีถา้เราคิดวา่มนัเป็นอยา่งนั้น มนัไม่มี
อะไรรองรับเพราะเราคิดวา่ เรากไ็ปหาเหตุผลมารองรับ  พอรองรับมนักอ็ยูท่ี่แนวคิดแลว้  

โยม๒  : มนักเ็ป็นจินตนาการอยา่งท่ีท่านบอกเม่ือก้ี  

หลวงพ่อ : มนัเป็นแนวคิดแลว้ใช่ไหม เป็นแนวทางของใคร แลว้ดูท่ีปฏิบติักนัสิ ยอ้นกลบัมา 
การปฏิบติัในสังคมไทยตอนน้ี แนวทางต่างๆ นั้น อยากถามวา่ท่ีปฏิบติักนัอยู ่  มนัจริงหรือ ท าได้
จริงๆ  หรือ ท่ีปฏิบติักนัอยูม่นัจะบรรลุธรรมไดจ้ริงหรือ แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยเ์ราล่ะ  

โยม ๒  :  มีตวัอยา่งใหเ้ยอะแลว้  

หลวงพ่อ : แน่นอน!  เราพดูค าน้ี  เราพดูในทางขอ้เทจ็จริงนะ อยา่งการปฏิบติักนัมา ในสังคม
เมืองไทย พวกอภิธรรมปฏิบติัมาเผยแผม่าก่ีสิบปีแลว้ ปฏิบติักนัเป็นแสนเป็นลา้น ขอดูสักคนหน่ึง 
คนไหนท่ีปฏิบติัแลว้ไดผ้ล เอาคนเดียวไม่ตอ้งมากหรอก! เอาคนเดียว  แลว้คนนั้นถา้ปฏิบติัไดจ้ริง  
ขอคุยหน่อยเดียวเท่านั้นล่ะ  ท่ีปฏิบติักนัอยูใ่นสังคมไทยน่ี 

แต่ของเราน้ี หลวงตาท่านพดูนะ ตอนท่ีท่านพดูในวงในของเรา ตอนท่ีสมเดจ็ญาณฯฯท่าน
ยงัเป็นพระหนุ่มๆ ดว้ยกนักบัหลวงตา เพราะหลวงตาท่านมีบารมี ท่านส าเร็จตั้งแต่พรรษา ๑๖  
แลว้ท่านมาหาสมเดจ็ญาณฯ “มีอะไรถามมา มีอะไรถามมา มีความจริงถามมาสิ ถามมา” เพราะ
ปัญญาเราเยอะ แต่เราไม่รู้วา่ มนัสรุปจบตรงไหน พระพุทธเจา้สอนหลากหลายนะ ใน
พระไตรปิฎกน้ีสอนตั้งแต่สามญัชน สอนตั้งแต่ระดบัของทาน สอนพระผูเ้ร่ิมปฏิบติั สอนขนาดผู ้
ปฏิบติัท่ีใกลส้ าเร็จแลว้ ทีน้ีท่ีพระพุทธเจา้พดูนั้น พระพุทธเจา้พดูกบัใคร พดูค าน้ีพดูกบัใคร ถา้พดู
กบัเดก็ แลว้พระพุทธเจา้เอาอริยสัจท่ีสูงส่งไปพดูกบัเดก็  เด็กมนัจะเขา้ใจไดไ้หม  



จุดลงตวั  ๕ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

ทีน้ีเรากจ็  ามาทั้งตูเ้ลย พุทธพจนท์ั้งนั้น พระพุทธเจา้พดูทั้งนั้นเลย แต่พดูอยา่งไร พดูกบัใคร 
พดูตรงไหน  เรารู้ไม่ไดห้รอก พอพระพุทธเจา้พดูป๊ับ ราบแลว้ยอมหมดเลย แต่ถา้ผูป้ฏิบติันะ 
ค าพดูอยา่งน้ีเพราะเรามีความรู้สึกมีความจริงอยา่งน้ีรองรับ ท่านพดูอยา่งน้ีท่านหมายถึงอยา่งน้ี 

เพราะอะไร ระดบัน้ีมนัอยา่งน้ี เคลียร์! ถา้มีความสงสัยท่ีมากกวา่น้ี  ค าน้ีไม่เคลียร์ มนัตอ้งระดบัท่ี
เหนือกวา่ แลว้ถา้เราปฏิบติัข้ึนไป โธ่ เราพดูบ่อยมากเลย เวลาหลวงตาท่านพดูนะ เวลาจิตวา่งหมด
เลย จิตมองไปภูเขาทะลุหมดเลย  ท าไมจิตคนมหศัจรรยข์นาดน้ี ท าไมมนัมหศัจรรยข์นาดน้ี โอย้ 
มนัลึกลบัซบัซอ้น กบ็อกวา่สุดยอดแลว้ แลว้ท่านบอกวา่ธรรมะกลวั ธรรมะคือสัจธรรมท่ีไดส้ร้าง
บุญญาธิการมา ความสวา่งไสวเกิดจากจุดและต่อม ส่ิงท่ีเป็นความสวา่งไสว ส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลกน้ีมนั
มีเหตุมีผล  มีท่ีมาท่ีไป ท่านเกิดเป็นจุดและต่อม ท่านบอกงงไปหมดเลย เพราะหลวงปู่มัน่นิพพาน
ไปแลว้ ท่านบอกวา่ ถา้หลวงปู่มัน่อยูน่ะวนันั้นส าเร็จเลย เพราะหลวงปู่มัน่บอก ท่านช้ีกลบัเลย 
ท่านบอกท่านกย็งัหาอยูอี่ก ๘ เดือน พอยอ้นกลบัมานะ ไอท่ี้สวา่ง สวา่ง เกิดจากอะไร เกิดจากจุด
และต่อม  เกิดจากภพ  เกิดจากฐีติจิต พอท าลาย ต้ึม! ไม่มีเลย จบ!  

ท่านบอกเลย  ไอท่ี้วา่ต่ืนเตน้ มหศัจรรยส์วา่งไสวน่ะกองข้ีควาย  เห็นไหมจากท่ีเราไม่รู้ มนั
ถึงมหศัจรรย ์ มนัเป็นส่ิงท่ี โอโ้ฮ สุดประเสริฐ สุดยอดเลย  แต่พอผา่นไปแลว้นะ กลายเป็นกอง
ข้ีควาย กลายเป็นของท่ีเราตอ้งท้ิงมนัมานะ เราตอ้งผา่นทะลุมนัไป   น่ีเราจะพดูถึงความหยาบ
ละเอียด เห็นไหม เวลาคนสูงๆ ข้ึนไป แลว้พระพุทธเจา้พดูเร่ืองอะไร ถา้เราไม่มีประสบการณ์อยา่ง
น้ี มนัรู้ไดย้าก แต่ถา้เรามีประสบการณ์มาหมดแลว้  ถา้พดูอยา่งน้ี พุทธพจนน์ะ ใช่! กพ็ุทธพจน ์
ไม่ไดป้ฏิเสธวา่พุทธพจน ์แต่ท่านพดูเร่ือง  อนุปุพพิกถา พดูถึงเร่ืองใหค้นเสียสละ  

 แลว้เวลาพดูกบ็อกวา่ นัน่สักแต่วา่ น่ีสักแต่วา่ นัน่สักแต่วา่นะ โมฆราช เธอจงมองวา่โลกน้ี
สักแต่วา่  คนเขาบอกวา่ ทุกอยา่งเป็นสักแต่วา่  พระกเ็อามาเทศน์กนันะ  มนักส็ักแต่วา่ ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่เรา สักแต่วา่ สักแต่วา่  

โทษนะ แลว้มึงไดอ้ะไรล่ะ มึงไดอ้ะไร กม็นัสักแต่วา่ก่อนมึงเกิดอีก  มึงไม่เกิดมนักส็ักแต่วา่อยู่
อยา่งนั้นน่ะ แลว้มึงเกิดแลว้มึงสักแต่วา่ มึงไดอ้ะไร 

พระพุทธเจา้สอนพระโมฆราช  “เธอจงมองดูโลกน้ี มนัเป็นสักแต่วา่ มนัเป็นความวา่ง มนั
เป็นธรรมชาติของมนั แลว้ใหก้ลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ ไอผู้รู้้วา่เขาวา่งนะ”  
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ธรรมดาเราจะร่วมไปกบัเขา ความคิดในสังคม เราไปกบัเขาทั้งหมดเลย เราเห็นสังคมเป็น
สังคม เราเป็นเรา แลว้เราตอ้งถอนความยดึมัน่ถือมัน่ อตัตานุทิฏฐิ คือ พื้นฐานของเราออกใหไ้ด ้ถา้
นู่นสักแต่วา่ น่ีสักแต่วา่ อา้งสักแต่วา่ เรากส็ักแต่วา่ แต่พอมนัถอน ไอเ้รา ไอส้ักแต่วา่ เห็นเขาสักแต่
วา่ มนักห็ดตวัมาเป็นเรา พอถอนเรา ผลวัะหมดเลย  จบ!  

พระพุทธเจา้สอนเขา้ไปอีกชั้นหน่ึงนะ แต่พระมนัจ ามา นู่นกส็ักแต่วา่ น่ีกส็ักแต่วา่ เอา้ แลว้
สักแต่วา่แลว้เอง็มาจากไหนน่ะ แลว้ท าไมถึงสักแต่วา่ล่ะ มนัมีเหตุมีผลของมนั มนัเป็นระดบัของ
มนั กวา่จะสักแต่วา่ได ้ อยา่งเช่น เราผา่นโลกมามากเห็นไหม   เราพอกนัแลว้ เราเขา้ใจเร่ืองโลก
แลว้ แต่ไปดูวยัรุ่นสิ มนัเจออะไรมนักย็ดึของมนัประสบการณ์เห็นไหม จิตท่ีมนัผา่นมาแต่ละชั้น
แต่ละตอน มนัจะรู้ของมนั แต่ถา้เราไม่มีประสบการณ์ ไม่มีการกระท ามาเลย ค าพดูกพ็ดูค า
เดียวกนั สังคมแต่ละสังคมรับรู้ต่างกนัเยอะมาก ฉะนั้นพระพุทธเจา้พดูอยา่งน้ีแลว้จะตีความกนั
อยา่งไร ไอต้รงน้ีเราเห็นใจ   รู้ไหม  เพราะวา่ หนงัสืออะไรต่างๆ  จะมาถึงท่ีเราเยอะมาก 

  แลว้วนันั้นมีพระองคท่ี์เขามาปฏิบติั  แลว้บอกวา่ นิพพานคือไม่มีอะไรหรอก พระอรหนัต์
น่ะหรือ พระอรหนัตเ์วลานอนกน็อนตกภวงัคไ์ปเลย  

ฮะ! เราอ่านแลว้ตกใจเลย อะไร? พระอรหนัตน์อนแลว้ตกภวงัคไ์ปเลยหรือ เรากพ็ดูใหพ้ระ
ฟัง พระบอกเลยวา่ หลวงพ่อ! อยา่งน้ีเวลาออกมา สังคมเขารู้ไม่ไดห้รอก เพราะระดบัคุณธรรม
อยา่งน้ี  ใครจะกลา้ตีความ แลว้ใครจะกลา้เขา้ใจล่ะ  

พอเขาพดูค าน้ีข้ึนมา  เราก ็อืม! เห็นใจจริงๆ นะ  

สังคมเราน้ีพอเห็นหนงัสือพระ แลว้ถา้พระท่ีมีช่ือเสียงดว้ย เรากร็าบแลว้ไม่กลา้โตแ้ยง้ ไม่
กลา้คิดแง่บวกแง่ลบเลย แต่ถา้เป็นปฏิบติัเรา ตอ้ง! ตอ้งเหมือนกนั! ถา้ไม่เหมือนกนักห็นงัสือผดิ 
ถา้หนงัสือถูกเรากผ็ดิ มนัตอ้งกลา้คิด กลา้โตแ้ยง้ ถา้ไม่กลา้โตแ้ยง้เราจะไม่เห็นวา่เราถูกหรือเราผดิ
เลย ฉะนั้นกรณีอยา่งน้ี กรณีท่ีวา่ มาเขียนกนัมา เขียนกนัไป  

เราดูเร่ืองน้ีแลว้เรามนักส็ะเทือนใจอยูแ่ลว้ล่ะ แลว้ต่อไป หลวงปู่มัน่บอกไวแ้ลว้ ต่อไปคน
จะเอาเยีย่งเอาอยา่ง เพราะกิตติศพัท ์กิตติคุณของท่าน หลวงตาเล่านะ  เวลา ท่านใกลเ้สีย ท่านจะพดู
กบัหมู่พระวา่  
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“หมู่คณะ นึกถึงส่ิงท่ีผมท ามาบา้งหรือเปล่า ”  

หลวงตาบอกเลย “นึกถึงเตม็หวัใจเลยล่ะ”  

คือวา่ คุณสมบติั คุณประโยชนท่ี์ท่านท าไวก้บัสังคมไง  

หลวงตาบอกวา่ “นึกอยูเ่ตม็หวัใจเลย แต่งานของตวัยงัไม่เสร็จ ถา้งานของตวัเสร็จแลว้จะ
ท า”  

พอหลวงปู่มัน่ท่านนิพพานไปแลว้ หลวงตาท่านกป็ฏิบติัต่อไปจนท่านถึงท่ีสุดแลว้ ท่านก็
เกบ็ขอ้มูลของท่านมาเร่ือยๆ จนในท่ีสุดท่านกม็าเขียนประวติั เพราะหลวงปู่มัน่เห็นไหม ดว้ย
คุณสมบติัของท่าน ท่านท าประโยชนไ์วม้หาศาลเลย พอท่านเสียไปแลว้ หลวงตาครูบาอาจารย์
ของเรากเ็อาส่ิงน้ี เอาประวติัของท่านมาเรียบเรียงเพื่อใหส้ังคมรับรู้   

แลว้! ดว้ยความประพฤติปฏิบติัของลูกศิษยท่์าน ของพวกหลวงปู่ แหวน หลวงปู่ขาว มนั
เป็นการยนืยนั มนัเป็นการท าใหส้ังคมเช่ือถือศรัทธามากข้ึนไปอีก แลว้กมี็เอกสาร ประวติัหลวงปู่
มัน่ท่ีหลวงตาเขียน ครูบาอาจารยท่ี์หลวงปู่มัน่สอนมา ท่านจะมีศกัยภาพข้ึนมา   

ทีน้ีไอค้นท่ีมาเขียนน้ี มนัมาเขียน มนัก.็.. 

โยม ๑ :  ท่านอาจารยล์องอ่านดูแลว้กล็องบอกวา่ อนัไหนสมควร คือน่าจะถูกตอ้ง  หมด
หรือเปล่า  ถึงไดน้ ามาถวายท่านอาจารย ์ 

หลวงพ่อ : ๗๕  หลวงปู่มัน่ข้ึนไปเชียงใหม่หรือยงัไม่รู้  ถา้วา่หลวงปู่มัน่ออกจากถ ้าสาริกาแลว้
ข้ึนกลบัไปภาคอีสาน แลว้ท่านพดูอยูว่า่ “ก าลงัยงัไม่พอ ก าลงัยงัไม่พอ”  แสดงวา่ตอนนั้น ท่านรู้ตวั
อยูว่า่ท่านยงัไม่จบ  แลว้พอก าลงัยงัไม่พอ ท่านกท้ิ็งหมู่คณะไวใ้หก้บัหลวงปู่สิงห์กบัพระมหาป่ิน 
แลว้ท่านกข้ึ็นไปเชียงใหม่ไง หลวงปู่มัน่ไปส าเร็จท่ีเชียงใหม่ เราเทียบจากพรรษาของท่านไดแ้ต่
พ.ศ.เท่าไรอยา่งท่ีวา่นั้นเรายงัไม่ไดเ้ทียบ เพราะตรงน้ีเราจะเทียบตลอดเหมือนกนันะ หาขอ้มูล  

โยม ๑ :  แต่ ค าสนทนาธรรมอะไรน้ี โอโ้ฮ ดีมากเลย  

หลวงพ่อ : ดีมาก  
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โยม ๑ :  ท าใหรู้้อะไรหลายๆ อยา่ง  

หลวงพ่อ : ใช่  

โยม ๑  : โยมยงัอ่านไม่หมด แต่เปิดๆ ดูแลว้ โอโ้ฮ ดีมากเลย  

หลวงพ่อ : อนัน้ีเห็นดว้ย เพราะมนัพิมพม์าหลายทีแลว้ แลว้เรากดู็ของเราอยู ่ อนัน้ีเพียงแต่วา่  
มนัมีปริยติัเขา้มาบา้ง  ปริยติัมนักเ็หมือนเราพดูพุทธพจนน์ัน่แหละ 

โยม ๑ :  บางคนกส็งสัยวา่ อาจจะไปเจอเอกสารตน้ฉบบัอยูใ่นยา่มของท่านพระธรรมเจดีย ์
แลว้ท่านอาจจะแฝงใส่ เติมปริยติัเขา้ไป อะไรท านองนั้นหรือเปล่าไม่ทราบ เพื่อใหเ้ขา้ใจกระจ่าง
ชดัข้ึน  

หลวงพ่อ : ตน้ฉบบั  เพราะวา่อยา่งเช่น กรณีหนงัสือมุตโตทยั หลวงตาท่านพดูถึงอยูว่่ากรณี
หนงัสือมุตโตทยั มนักเ็ป็นค าเทศนข์องหลวงปู่มัน่น่ีแหละ  แต่มนักเ็หมือนกบั  ชวเลขเห็นไหม จด
เอา ทีน้ีพอเราจดเอา หลวงตาท่านพดูเองวา่ มุตโตทยัน้ีท่านเทศน ์  แต่พอเราจดมาแลว้ มุตโตทยัจะ
แบ่งเป็นขอ้ๆ เห็นไหม ในมุตโตทยัแบ่งเป็นขอ้ๆ ท่ีเป็นขอ้ๆ น่ีเราจด  

 ฉะนั้นกรณีอยา่งน้ีกย็อ้นกลบัมาท่ีประวติัหลวงปู่มัน่ วา่หลวงตาเขียนประวติัหลวงปู่มัน่ 
แลว้ลูกศิษยล์ูกหาโยมแม่ของท่านชมวา่ หลวงตาเขียนไดห้ยดยอ้ยขนาดนั้น ไอเ้ขียนหยดยอ้ย
ขนาดนั้น  หลวงตาท่านพดูค าน้ีออกมาไง ไม่รู้เขียนไม่ไดไ้ง ไม่รู้ไม่เห็นเขียนไม่ได ้ หรือไม่รู้ซ้ึง 
อยา่งเช่น ทางวชิาการ เขาพดูกนัเป็นเร่ืองธรรมดา  ไอเ้ราไม่ใช่นกัวชิาการไปฟังเขา  แลว้มนั
แปลวา่อะไรล่ะ มนักตี็ความต่างกนัแลว้  

น่ีเหมือนกนั ถา้เราไม่รู้ เห็นไหม หลวงปู่มัน่ท่านพดูอะไร แลว้เราเขา้ใจความหมายของค า
นั้นมากนอ้ยแค่ไหน หลวงตาเวลาท่านพดูถึงมุตโตทยั ท่านพดูบ่อย บอกวา่ หลวงปู่มัน่เทศนแ์ลว้
พวกน้ีกจ็ดมาเป็นประเดน็ๆ  เวลาหลวงตาท่านพดูในความรู้สึกเราคิดวา่ ท่านคงจะบอกวา่  ความ
จริงมนัมากกวา่นั้น วา่งั้นเถอะ ความจริงมนัละเอียดมากกวา่นั้น  

เพราะเราลองเทียบกบัตอนนั้นสิ  ตอนนั้นมนั ..๙๓ ไม่ถึง..๙๓ เพราะหลวงปู่มัน่ยงัเทศนอ์ยู ่
พอ..๙๓  ..๙๒  ..๙๑  ดว้ย เพราะ..๙๑  ป่วยแลว้ตั้ง ๘  เดือนกเ็ลิกเทศน ์   ไม่เทศนแ์ลว้ ทีน้ีพอตอน
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เทศนอ์ยูเ่ราพดูถึงวา่คนจด เพราะผูจ้ดกบ็อกวา่คืออาจารย.์....... ถา้ยงัระดบันั้น พวกน้ีตอนนั้นได้
คุณธรรมหรือยงั เราจะเทียบตรงน้ีนะ ถา้ยงัไม่ไดคุ้ณธรรม กไ็ม่มีทางรู้ได ้

โยม ๑ :  การจดตอ้งใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง   

หลวงพ่อ : แน่นอน! ถา้ไม่อยา่งงั้นหลวงตาไม่พดูอยา่งน้ีมาบ่อย ถา้พดูถึงมุตโตทยัป๊ับ หลวง
ตาจะพดูค าน้ีออกมาทุกที  

โยม ๒ :  หลวงพ่อครับ  มุตโตทยั น้ี  ยงัมีอยูไ่หม 

หลวงพ่อ : มี  มีแจกทัว่ไปเยอะเลย  

โยม ๑ :  อ๋อ พี่มี แต่วา่ตอ้งเอาไปซีรอกซ์นะ  มีอยูฉ่บบัหน่ึงเป็นฉบบัดั้งเดิม  

โยม ๒:  คือผมฟังของหลวงตามาตลอด แลว้ผมฟังท่ีหลวงพ่อพดูน่ีกรู้็สึกวา่  มีอยูใ่นท่ีฟังมา 
ส่ิงท่ีหลวงตาพดูถึงวา่ไอบ้างองคน่ี์บอกวา่ พระอรหนัตไ์ม่ฝันแลว้อะไร   ไม่จริง ! 

หลวงพ่อ :  ไม่จริง  

โยม ๒ : ท่านพดูอยา่งน้ี  ผมฟังอยูพ่อดีเลย 

หลวงพ่อ  : เยอะ กรณีอยา่งน้ีนะ ท่ีพระพุทธเจา้พดูนั้นถูกตอ้ง แต่ความหมายน่ีเราตีไม่ออก 
พระอรหนัตมี์ราตรีเดียว บางคนจะบอกวา่พระอรหนัตไ์ม่นอน นอนไม่ได ้กว็า่กนัไป  

 ราตรีเดียวนะ ค าวา่พระอรหนัตมี์ราตรีเดียว กมี็วนัเดียวไง วนัหน่ึงกมี็ ๒๔ ชัว่โมง สมมุติ
มนับอกวา่วนัจนัทร์ องัคาร พุธ ต่างหาก  เราอยูก่บัสมมุติกนั ราตรีเดียวกคื็อ   ๒๔ ชัว่โมง แลว้มนัมี
อะไรล่ะ กมี็ปัจจุบนัตลอดไง กมี็วนัน้ีกบัวนัน้ี กบัวนัน้ี กบัวนัน้ีเท่านั้น กร็อวนัตายน่ะ พระอรหนัต์
ถึงมีราตรีเดียว ไอค้นกบ็อกวา่พระอรหนัตมี์ราตรีเดียวน่ะ กบูอกวา่ งั้นมึงเอาไมค้  ้าตากไูว ้ แหม 
หา้มนอน ไม่มีราตรี กเ็พราะพระอรหนัตไ์ม่นอน มนัต่างกนันะ ค าวา่ราตรีเดียว  เราลองคิดใหดี้สิ 
ราตรีเดียว 

โยม ๑ :   มืดแจง้ มืดแจง้   
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หลวงพ่อ :  กเ็ท่านั้นนะ พระอรหนัตไ์ม่ฝันนะ เวลาเขาอา้ง เห็นไหม ตอนท่ีท่านสะเทือนใจไง 
เวลาท่านพดูถึงวา่ตอนอยูว่ดัธรรมเจดีย ์  เวลาท่านน ้ าตาไหล หลวงตาน่ีมีพวกลูกศิษยเ์ขาเอาพระมา
เยอะแยะเลย  มาถามวา่ พระอรหนัตร้์องไหไ้ดด้ว้ยหรือ  

 ทีน้ีเรากตี็ความหมายไง เราตอ้งค านวณถึงความคิดของคนไง ถา้เขาถามวา่พระอรหนัต์
ร้องไหไ้ดด้ว้ยหรือ แสดงวา่เขาไม่เช่ือแลว้ แลว้พวกน้ีเขาเป็นนกัวชิาการนะ   

เราถามเขากลบัเลย  “โทษนะ พระพุทธเจา้ปัสสาวะหรือเปล่า”  

 เขาบอกวา่  “ปัสสาวะ”  

 เราบอกวา่  “แลว้น ้าปัสสาวะกบัน ้าตาน้ี  มนัต่างกนัไหม”  

 เพราะในความรู้สึกของโลกกคิ็ดวา่  เราร้องไหเ้สียใจคือทุกขโ์ศกใช่ไหม แต่ทีน้ีน ้าตา ค าวา่
ร้องไหคื้อร้องไหข้องโลก แต่น่ีเขาเรียกปลงธรรมสังเวช  พอธรรมมนัเกิด  มนัสะเทือนใจ สะเทือน
ใจมนัไปเป็นธรรมธาตุ  คือเราไม่ไดทุ้กข ์ 

โยม ๑  :   สังขาร  

หลวงพ่อ :  ใช่ แลว้เอง็บอกวา่พระอรหนัตห์า้มร้องไห ้ แลว้เวลาเอง็ข่ีรถไป  แลว้ลมเขา้ตาเอง็ 
น ้าตาเอง็ไหล เอง็มนัดว้ยนะ เอง็สะใจดว้ยนะ แลว้น ้าตาไหล  เอง็ทุกขห์รือเปล่า   

พออธิบายอยา่งน้ีป๊ับมนักเ็ขา้ใจไดไ้ง แต่ถา้เราคิดวา่ พระอรหนัตห์า้มร้องไห ้ถา้ร้องไหคื้อ
ทุกขไ์ง ความคิดมนัผกูมดัไปเร่ือย คนร้องไหคื้อคนเศร้าโศกใช่ไหม แลว้ถา้พระอรหนัตร้์องไหคื้อ
พระอรหนัตย์งัโศกอยู ่ เราอ่านวา่เขาคิดอยา่งน้ี  พอคิดอยา่งน้ีปุ๊บเรากห็กัเลย คาดไม่ถึง คาดไม่ได้
หรอก  

โยม ๒ : คือคนท่ีไม่ไดป้ฏิบติั เท่าท่ีผมดู เท่าท่ีฟัง ท่ีสังเกตนะครับ กจ็ะโจมตีแบบเอาไอ้
ความคิดของตวัเอง 

หลวงพ่อ : ใช่  แน่นอน 
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โยม ๒ : อยา่งเช่น บางทีบอกวา่ เอ๊ะ แลว้คุณ อยากหลุดพน้น้ีมนัเป็นกิเลสไหม  เขาเอามา
อา้งอยา่งน้ีเลยนะ  บางคนขนาดน้ีเลย 

หลวงพ่อ : ทางวชิาการคุยกนัอยา่งน้ี แลว้ทางวชิาการกคื็อกรอบ ทางวชิาการกว็ชิาการดว้ยกนั  
แลว้เวลาพดูอยา่งน้ี เราสะเทือนใจ เพราะอะไร เพราะเรากน็กัปฏิบติั  พอปฏิบติัใหม่ๆ เรากง็ง
เหมือนกนั เรากคิ็ดวา่ส่ิงน้ี เราจะพดูอยา่งท่ีพดูเม่ือก้ีน้ีบอกวา่   ท่ีปฏิบติัอยูน้ี่จริงหรือ เราพดูเม่ือก้ี
เห็นไหม ปฏิบติัน้ีจริงหรือ น่ีไงเพราะการปฏิบติั เราพยายามนะ  เราสงสารคนเยอะมาก แลว้จะไป
แกไ้ขเขา สุดทา้ยแลว้นะมนักเ็หมือนเราไปสงสารส่ิงท่ีเราแกไ้ขไม่ได ้ กคื็อเขาไม่รู้เห็น อยา่งเช่น 
โทษนะ ไส้ดงไส้เดือนมนัตอ้งอยูก่บัดินใช่ไหม เราสงสารเขา เรากอ็ยากเอาไส้เดือนมาอยูบ่นโต๊ะ 
มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เพราะความคิดเป็นของเขา ถา้จิตใจความคุน้ชินของเขามนัเป็นอยา่งนั้น เรา
สงสารเขาขนาดไหน เขาพยายามจะไปช่วย แต่เขาเห็นเราเป็นลบหมดเลย 

โยม ๒:  คือเม่ือก่อนน้ี  พอผมฟังแลว้ผมกต็อบโตไ้ม่ได ้ 

หลวงพ่อ :   ไม่ได ้

โยม  ๒ : แต่พอมาฟังหลวงตา หลวงตาบอกวา่อนัน้ีคือมรรค  

หลวงพ่อ :  ใช่ 

โยม ๒ : น่ี มนัป๊ิงข้ึนมาเลยครับ  เพราะเม่ือก่อนนึกไม่ออกวา่จะโตเ้ขาอยา่งไร 

หลวงพ่อ : เราจะบอกวา่  เราโตเ้ขามานาน แลว้เรามาอ่านหนงัสือของเสถียรพงษ ์  เขาเขียนเอง 
เราจะบอกวา่หลวงตาท่านใชชี้วติของท่านทั้งชีวติเลย  พดูค าท่ีโยมพดูบ่อยๆน้ีวา่  ความอยากเป็น
มรรคมนัมี  แต่ทางวชิาการหรือความคิดของสมองของคนกบ็อกวา่ ความอยากมนัเป็นกิเลสหมด  

โยม ๒ :   เขาตีอยา่งน้ี  มนักเ็ลยไปไม่ไดไ้ง 

หลวงพ่อ : ใช่ น่ีไง  เขาตีพุทธพจนน้ี์ผดิหมดไง พุทธพจนเ์หมือนกนั แต่เขาไปตีวา่ความอยาก
มนัเป็นกิเลส แต่ถา้เราไปดูในมรรคนะ ในมรรคมีความเพียรชอบ  ความวริิยะอุตสาหะชอบ แลว้
ถา้ความเพียรชอบน้ีมนัเป็นความอยากหรือเปล่า  แลว้เสถียรพงษเ์ขาก ็๙ ประโยคเหมือนกนั เพราะ
เขาฟังบ่อยๆ  เราคิดวา่เขาตอ้งฟังธรรมะเหมือนกนั เขาถึงบอกวา่สังคมไทยตีปัญหาน้ีผดิ  
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 ความอยากเห็นไหม กามฉนัทะ-กามราคะ กามฉนัทะคือความพอใจ ทีน้ีกามฉนัทก์บักาม
ฉนัทะ เขาบอก ความอยากความรู้สึกตวัมนัเป็นกามฉนัท ์มนัจะตีเป็นกิเลสไม่ได ้ เราเห็นเขาเขียน
หนงัสืออยา่งน้ีเลย เราถึงบอกวา่ นกัวชิาการน้ีเขาเร่ิมรู้สึกตวั แต่กวา่จะรู้สึกตวัได ้  เขาตอ้งมีเหตุมี
ผลเขา้ไปเปล่ียนความคิดของเขา ตอ้งใชชี้วติทั้งชีวติเลยเหมือนกบัทางวฒันธรรมของเรา 
สังคมไทยเรามีความเห็นอยา่งน้ีมา แลว้เราจะมาเปล่ียนมุมมองของสังคม  มนักย็ากพอสมควร 

โยม ๒ :  แต่ของหลวงตาน้ี  โอโ้ฮ  ใหอ้ะไรผมมากมายเลย  ผมแค่ฟังอยา่งเดียวเลยนะ ฟัง
จากวทิยหุลวงตาตลอดทุกวนัทุกคืน  

หลวงพ่อ :   ดีมาก  

โยม ๒ : โอโ้ฮ  เม่ือก่อนน้ีผมตอบอะไรไม่ไดเ้ยอะเลย แต่พอมาฟังแลว้ผมตอบไดเ้ยอะเลย 

หลวงพ่อ : เพราะโยมวางใจเป็นกลาง ฟังธรรมดว้ยเหตุดว้ยผล แต่ถา้คนเขาปิดใจ  เขาจะบอก
วา่พดูเวอ่ร์ พดูเกินกวา่เหตุ มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาบารมีของเคร่ืองรับ พวกเราน้ีจะรับมากรับนอ้ย
ไดแ้ค่ไหน ถา้เราวางใจเป็นกลาง ฟังทุกๆ ฝ่าย แลว้หาเหตุหาผล    เอาเหตุเอาผลนั้นมาพิจารณา 
ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ กาลามสูตรบอกไวไ้ม่ใหเ้ช่ือ   แต่เราเอาเหตุเอาผลมาพิจารณา ถา้เขามี
เหตุผลท่ีดีกวา่เรากอ็ยากไดส่ิ้งท่ีดีกวา่เหมือนกนั เรากไ็ม่อยากไดแ้ค่น้ีหรอก ถา้มีท่ีดีกวา่กอ็ยากได้
อีก แต่ตอ้งมีเหตุมีผลท่ีดีกวา่ท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่  

โยม ๒ :  แต่ท่ีหลวงตาเทศนต์รงน้ี ผมประทบัใจมาก เพราะวา่บางทีมนัตอบไม่ไดท่ี้วา่ เอ๊ะ 
ท าไม  ถา้คุณอยากหลุดพน้มาก มนักเ็ป็นกิเลส 

หลวงพ่อ : มนัเป็นการยนืยนัวา่ประสบการณ์ของท่านมีจริง เห็นไหม 

โยม ๒ : พอมาฟังแลว้  โอโ้ฮ  มนัเปิดโลกตรงน้ีไปเลย 

หลวงพ่อ : เพราะตรงน้ีนะ มนัเป็นประเดน็ใช่ไหม แลว้สังคมน่ีอ่อนแอ พอโยมพดูมา ท าไม
ตอ้งไปทุกข ์ท าไมตอ้งไปยาก มนักเ็ขา้ประเดน็ไอพ้วกท่ีชอบง่ายๆ กนั     พอชอบง่ายๆ ข้ึนมา ทุก
คนกย็นืยนัอยา่งน้ีวา่เม่ือก่อนท าอะไรไม่ไดเ้ลย พอก าหนดท าอยูง่่ายๆ แลว้มนัสบาย ท าไมจะไม่
สบายล่ะ กค็นท างานมนักต็อ้งเหน่ือย เราบอกวา่เอง็นัง่เฉยๆ เอง็กส็บายแลว้ ท างานอยูแ่ต่บอกให้
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ไม่ตอ้งท าอะไรใหน้ัง่สบายๆ มนักส็บายแลว้ แลว้อยา่งน้ีมนัปฏิบติัธรรมแลว้หรือ แลว้มีธรรมะ
แลว้หรือ แลว้มนัจริงหรือเปล่า 

  แต่มนัเป็นสังคมหน่ึง เราเอามาคุยกนัดว้ยเป็นรสนิยมเดียวกนัวา่  สบายๆ  แลว้กก็ารันตีกนั  
ทั้งๆ ท่ีในหวัใจน้ีกส็งสัย ในหวัใจน่ีมนัมีอะไรของมนัอยู ่ แต่ถา้เราขยนัหมัน่เพียรเขา้ไป มนัเป็น
ความจริง แลว้พอไปเจอเขา้จริงๆ  พอมนัวา่งจริงๆ  มนัสุขจริงๆ อนันั้นล่ะมนัยนืยนั  เราโตเ้ร่ืองน้ี
เยอะมาก  

 ไอเ้ร่ืองความอยากแลว้เป็นกิเลสน้ี เม่ือก่อนมนักอ็ธิบายไม่ได ้พออยากเป็นกิเลสนะ แต่มนั
สงสารนะ กลวัเวลาปฏิบติัไปแลว้มนัจะหลงประเด็น ประเดน็หน่ึงคือ ถา้เราไปกดไว ้ไม่ใหมี้ความ
อยากเลย มนัเหมือนท าสักแต่วา่  ถา้ท าสักแต่วา่  จะไม่ไดผ้ลเลย  

 ฉะนั้นในฝ่ายอภิธรรมเขาถึงบอกวา่ หา้มไง ไม่ใหอ้ยาก ใหท้ าไปเฉยๆ มนักเ็หมือนไม่รับ
ผล พอไม่รับผลแลว้ เวลาปฏิบติัไป มนัจะเกิดผลอยา่งเช่น เกิดนิมิต หรือ จิตมนัลง   อาหารน้ีเราจะ
ปฏิเสธไดไ้หมวา่ไม่ใหมี้รส มนัเป็นไปไม่ได ้ ถา้ไม่มีรสอะไรมนักร็สจืด อาหารอะไรมนัไม่มีรส 
ไม่มีรสคือจืดมนักร็สเฝ่ือน รสขม รสเปร้ียว รสบูด มนัตอ้งมีของมนั มนัตอ้งมีรส แลว้บอกวา่ 
อาหารไม่ใหมี้รส มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร  

แต่น่ีบอกไม่ใหอ้ยาก มนัเป็นไปไม่ได ้ แต่อาหารน้ีมนัมีคุณค่าหรือเปล่า  อาหารท่ีมนั
เสียหาย ถา้กินเขา้ไป มนักท็ าใหร่้างกายเราเสียหาย อาหารท่ีมนัเป็นประโยชน ์กินเขา้ไป ร่างกายก็
เป็นประโยชน ์น่ีไงความอยากท่ีเราอยาก เห็นไหมท่ีอยากเป็นมรรคนะ  

พอปฏิเสธนะ มนักเ็หมือนกบัไม่รับผล เราถึงบอกวา่พวกน้ีปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ล แลว้เราจะ
พดูถึงท่ีเราพดูบ่อยตอนหลงัน้ีวา่ ถอนรากถอนโคน  

การถอนรากถอนโคนนะ ส่ีงท่ีมาปฏิสนธิจิต คนเราเกิดจากจิตปฏิสนธิ ปฏิสนธิวญิญาณ
มนัเกิดเป็นคน เพราะมีปฏิสนธิจิตนัน่คือภพ คือสถานท่ีตั้ง ความคิดหลากหลายทั้งหมดเกิดจาก
ท่ีน่ี เกิดจากภพ ภวาสวะ เห็นไหมท่ีวา่ สมเดจ็พระธรรมเจดีย ์ ถามวา่ กิเลสสวะ อวชิชาสวะผม
เขา้ใจได ้  ภวาสวะน่ีท าไมผมเขา้ใจไม่ได ้ ในน้ีมี ภวาสวะอะไรอยา่งน้ี มนัเป็นกิเลสไดอ้ยา่งไร ภพ
น่ี ภพ! สถานท่ีมนัเป็นกิเลสไดอ้ยา่งไร  
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 หลวงปู่มัน่บอกวา่ น่ีตวัร้ายท่ีสุดเลย เพราะเราไม่เห็นโทษของมนัไง กิเลสสวะเรากรู้็ไดใ้ช่
ไหม อวชิชาสวะเรากรู้็ไดใ้ช่ไหม แลว้ภวาสวะมนัเป็นกิเลสไดอ้ยา่งไร มนัจืดสนิท มนัแทบจะไม่มี
การใหค่้ากนัเลย แต่น่ีคือตวัร้าย ตวัเกิดตวัตาย แลว้ความคิดความอ่านทุกอยา่งมนัเกิดท่ีน่ี พอเกิด
ท่ีน่ีนะ แต่เราไม่เห็นโทษของมนัใช่ไหม เราไปเห็นแต่โทษของความคิดใช่ไหม เห็นแต่โทษของ
ความทุกขท่ี์หยาบๆ ใช่ไหม แลว้เรากไ็ปดู นามรูป ดูเกิดดูดบั มนัเกิดดบั เกิดดบันั้นมนัเกิดดบัขา้ง
นอก เกิดดบัท่ีเงาแลว้ตวัมนัเองไดอ้ะไร เราเห็นมนัตดักนัไง เราถึงบอกใชค้  าวา่ ถอนรากถอนโคน  

แต่กรรมฐานนะ ใหนึ้กพุทโธข้ึนมา แลว้พุทโธมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ  นึกข้ึนมาจากไหนล่ะ นึก
ข้ึนมาจากภพ ความคิดมาจากไหน ความคิดมาจากจิต มาจากภพน้ี ความคิดเกิดดบัใช่ไหม เด๋ียวกมี็
เด๋ียวกไ็ม่มี แต่ความรู้สึกน้ีมีตลอด แลว้กคิ็ดพุทโธ พุทโธ พุทโธข้ึนมา พุทโธน่ีคือความคิดนะ 
ความคิดมาจากไหน มาจากจิต มาจากก าเนิด พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนความคิดกบัจิต
มนัเป็นสองใช่ไหม ความคิดกบัเราเห็นไหม พลงังานคือสามญัส านึกกบัความคิด พุทโธๆ  พุทโธๆ 
จนความคิดกบัเราเป็นหน่ึงเดียว  น่ีคือสมาธิไง  

 แต่เขาบอกว่า สมถะน่ากลวัมาก สมาธิไม่มีประโยชน์ สมาธิกเ็หมือนกบัภพน่ีแหละ ไม่มี
ใครเห็นมนั ภพน่ี 

  แต่ถา้เราพุทโธ พุทโธ พุทโธจนความคิดกบัภพเป็นอนัเดียวกนั ภพมีความคิดข้ึนมามนั
เป็นโลกตุตรปัญญานะ แต่ตอนน้ีเป็นโลกียปัญญา ท่ีเราคิดกนัอยูน้ี่ ทางวิชาการคือโลกียปัญญา 
ปัญญาน้ีเกิดจากกิเลส ภพน่ีคืออวชิชา อวชิชาอยูท่ี่ภพใช่ไหม แลว้ความคิดท่ีอวชิชาออกมา เวลา
เราคิดข้ึนมา ปัญญาของเราคืออวชิชามนัใชไ้ง หลวงตาถึงบอกวา่ปัญญาท่ีกิเลสพาใช ้ ปัญญาของ
กิเลส  

หลวงตาเนน้ค าน้ีบ่อยมาก ปัญญาของกิเลส  ไม่ใช่ปัญญาของธรรม ปัญญาของกิเลส เพราะ
กิเลสมนัอยูท่ี่น่ีใช่ไหม ปัญญามนัเกิดท่ีน่ีนะ กิเลสมนัชกัใยอยูน่ี่นะ ไปเลยๆ สบายมาก มนัคุมหมด
เลย เวลาพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนมนัเป็นอนัเดียวกนัเห็นไหม ปัญญามนัเกิดท่ีน่ีนะ น่ี
คือโลกตุตรปัญญาไง ปัญญาฆ่ากิเลสไง สมถะมนัมีประโยชนต์รงน้ี สมถะมนัมีความส าคญัตรงน้ี  

 แต่เพราะเขาปฏิเสธรากเหง้า ว่าสมถะไม่มีความหมาย สมถะแก้กิเลสไม่ได้  สมาธิแก้กิเลส
ไม่ได้ สมาธิทุกอย่างน่าเกลียดน่ากลวั น่าตกใจไปหมดเลย จนขยะแขยงด้วย  
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 เพราะเราแกม้าเยอะ พวกอภิธรรมมาท่ีน่ี 

 เราบอกวา่  “ ใหก้ลบัมาพุทโธ” 

“เด๋ียวเป็นสมถะนะ เด๋ียวเป็นสมถะนะ”    

เราถามกลบัเลย โทษนะ โยมมีเงินเท่าไร มีเงินมาเท่าไรใหเ้อามาใหเ้ราหมดเลย เพราะ
สมถะคือเงิน สมถะคือทุนไง แลว้มึงปฏิเสธเงิน ปฏิเสธทุน มึงไม่เอาเงิน กเ็อาเงินมาใหก้สิู  ทีเงิน
มึงอยากเอา ท าไมล่ะ แลว้สมถะไม่เอา แลว้เงินจะเกบ็ไวท้  าไม เงินโอนมาใหก้น่ีู (หวัเราะ)  

เพราะคิดไม่ถึง ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานเขาคิดไม่ถึง เพราะเขาไม่รู้จริง ถา้เขารู้จริง อยา่งเช่น ครูบา
อาจารยเ์ราส าเร็จพระอรหนัตไ์ด ้มรรคผลน้ีมนัตั้งอยูบ่นอะไร มนัเกิดข้ึนอยา่งไร เกิดข้ึนท่ีไหน พอ
เรารู้ป๊ับ มนัเหมือนทางการแพทย ์ เวลาเราจะมีการผา่ตดั หอ้งผา่ตดัน้ีตอ้งปลอดเช้ือ ถา้หอ้งผา่ตดั 
เคร่ืองมือผา่ตดัติดเช้ือนะ มึงเสร็จเลย การท าสมถะคือการฆ่าเช้ือ ใหม้นัเกิดโลกตุตรปัญญา  เช้ือคือ
กิเลสมนัท าใหเ้กิดโลกียปัญญาไง ปัญญาเยอะๆ นั้นกิเลสมนัเป็นเช้ือ มนัเอาไปใชห้มดเลย แต่เขา
ไม่เห็นนะ เขาไม่เห็นความส าคญัของความปลอดเช้ือ แลว้เขาผา่ตดักนัดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีเช้ือโรค
กนัทั้งนั้นเลย  

โยม ๑  :   พระอาจารยค์ะ พระอาจารยคุ์ยตรงน้ีโยมมีปัญหาอยูอ่นัหน่ึงค่ะ ของโยมปฏิบติั
ตั้งแต่ตน้โยมใชอ้านาปานสติมา ท าไปจนกระทัง่จิตใจหายค่ะ ลมหายใจหาย  กายหาย  แลว้มนัก็
สวา่ง แลว้เหลือจิตดวงเดียว แลว้โยมกท็ าแบบใหมี้วสี กคื็อบางคร้ังน่ีเล่าถึงในอดีตนะคะ  
ประมาณสัก ๑๐ ปีท่ีแลว้ กเ็ขา้ออกดว้ยความช านาญ  บางที ๑๐ นาที  นะคะ กายกห็าย  บางทีสุนขัท่ี
บา้นเห่าโยมกจ็ะไม่ค่อยไดย้นิ กส็ติอยูต่รงนั้น คือ ดู ดู เฝ้าดูจิตอยา่งเดียว ดูไปเร่ือยๆ สวา่งตวัเบา
ออกมากส็วา่ง  

โยมกรู้็สึกวา่ตอนน้ี โยมกย็งัไม่มีใคร ตอนน้ีโยมก ็ ตอนช่วงนั้นนะฮะ พอหลงัจากปฏิบติั
เสร็จ  มีอยูว่นัหน่ึง เรากน็อนท้ิงตวัลงนอน พอนอนปุ๊บ ทีน้ีศีรษะนะคะ เรารู้สึกวา่เทา้ค่อยๆ 
กระดกข้ึนๆ แลว้กต็รงน้ีกจ็ะข้ึน ศีรษะกจ็ะข้ึน โยมกอุ๊็ย มนัไม่ใช่ทางหลุดพน้น่ี โยมกพ็ยายาม
แหวกข้ึนมานัง่ แบบดว้ยความอยา่งนั้นเลยฮะ แหวกข้ึนมานัง่ พอข้ึนมานัง่ เออ้ เราไม่เอาดีกวา่
แบบน้ี เราตอ้งการปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้ ไม่ทราบวา่ตอนนั้นโยมท าถูกหรือเปล่า 
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หลวงพ่อ : ถูก ตอนนั้นอานาปานสติ  ใครสอน ท าเอง หรือใครสอน 

โยม ๑ :  ไปเรียนกบัทางสายหลวงพ่อชา ท่าน......... 

หลวงพ่อ : ใชไ้ด ้ อนัน้ีเราจะพดูนะ อานาปานสติหรือสมาธิ เราถึงพดูบ่อยในซีดีเรา บอกวา่
พระปฏิบติัหรือโยมปฏิบติักนัเด๋ียวน้ีสมาธิกไ็ม่รู้จกั ไอท่ี้วา่รังเกียจๆ  กนัน้ีแต่กไ็ม่รู้จกั ถา้รู้จกัจะ
เป็นประโยชนม์าก เอา้วา่ไป 

โยม ๑ :   ทีน้ีพอหลงัจากนั้น โยมกท็ าแบบใหมี้ความช านาญ คือเขา้ออก บางทีเขา้หอ้งพระ  
ประมาณ ๑๐ นาทีโยมกจ็ะไปถึงจุดท่ีวา่ กายหาย เหลือแต่จิตและสวา่ง ทีน้ี โยมกอ็ยากกา้วหนา้ 
ตอนนั้นหลวงตามาท่ีสวนแสงธรรม แต่กเ็ขา้ไม่ถึงหลวงตา  แลว้พอดีมีเพือ่นเขามีแคร่อยูท่ี่วดั
หลวงตา เขากช็วนไปเผือ่จะไดไ้ปถาม ทีน้ี โยมกไ็ปท่ีวดัหลวงตา ไปอยูท่ี่นัน่ ๒ คืนกไ็ม่มีโอกาส
เขา้ไปหาหลวงตา  

เขากแ็นะน าใหไ้ปหาคุณแม่........  โยมกไ็ปกราบเล่าใหคุ้ณแม่........ฟัง คุณแม่กบ็อกวา่ให้
พิจารณา นขา ทนัตา ตโจ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ใหไ้ปพิจารณามา อนัไหนผดุข้ึนมากใ็หเ้อาค านั้น
มาบริกรรม ทีน้ีโยมกรั็บฟังเต่กม็านึกวา่ เอ ้ตอนกลางวนัปกติเราจะพิจารณาอยา่งไร กคุ็ยกบัคนท่ี
ปฏิบติัท่ีนัน่ เขาบอกกดู็ไตรลกัษณ์ โยมกจ็บัตรงน้ีได ้ 

พอหลงัจากนั้นมา ตอนนั้นโยมกย็งัไม่ไดเ้กษียณ กส็อนหนงัสืออยู ่กจ็ะดูไตรลกัษณ์ทุกวนั
เลย แลว้กรู้็สึกวา่มนักก็า้วหนา้  พอเห็นอะไร มนักอ็นิจจงั แลว้กต็อนหลงัโยมกไ็ปหาหลวงปู่เจ๊ียะ 
กเ็ล่าใหท่้านฟัง ท่านกบ็อกวา่  ใหพ้ิจารณาหูใหห้ลุดมาเลย ใหต้าใหห้ลุดมาเลย ตอนน้ีโยมกล็องมา
ท าดู มนักไ็ม่ถูกจริตของโยม  

หลวงพ่อ : มนัท าไม่ได ้ 

โยม ๑ :  ไม่ถูกกบัจริตของโยม โยมกม็าดูหนงั พอดูแลว้กเ็หมือนกบัวา่ จะได ้ จะได ้ ว่าจะมี
อะไร แต่วา่เพื่อนท่ีเป็นอาจารยด์ว้ยกนั กแ็นะน าใหไ้ปเขา้วปัิสสนาของ  ท่าน.......... ใหดู้เวทนา 
ตอนน้ีโยมกเ็ลยไปเขา้คอร์สดูเวทนา ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ จากเทา้ข้ึนศีรษะ กรู้็สึกวา่ท่ีเราสงสัย
อะไร   
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หลวงพ่อ :  ดีข้ึนมาก  

โยม ๑ :  มนัหายสงสัย  มนักเ็กิดสมาธิในวปัิสสนา คือขณะท่ีดูกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ เทา้
มาศีรษะ กรู้็สึกเหมือนกบัไอโ้ครงกระดูกเรามนัเหมือนกบัมีไฟนีออน ตวัเบา สวา่ง ตวัเบาสวา่ง 
เรากไ็ม่ไดส้นใจ  เรากดู็ไปเร่ือย ตอนน้ีพอออกจากปฏิบติัมาท่ีบา้น แลว้กก็ลบัมาดูไตรลกัษณ์ใน
ชีวติประจ าวนั  แต่วา่ตอนหลงัน้ี  ดูเวทนา เวทนาน่ีตอ้งดูลึกใช่ไหมฮะ ลึกเขา้ไปในกาย  แต่ตอน
หลงักดู็แบบเบาๆ  เบาๆ ปรากฏวา่มนัโปร่งเบาไปหมดทั้งกาย  

แลว้ผลท่ีไดจ้ากท่ีไปท่าน.......... ผลท่ีไดคื้อ ส่ิงท่ีเรารู้สึกวา่ไดดี้กคื็อวา่ กิเลสเรามนันอ้ย
กวา่เดิม  เราไม่ไดเ้ทียบกบัคนอ่ืน  เทียบกบัตวัเราก่อนปฏิบติัและหลงัปฏิบติั กิเลสนอ้ยลง มี
อุเบกขาเพิ่มข้ึน และจิตมนัมีเมตตากวา่เดิม มากข้ึน เทียบกบัตวัเองนะ  แต่วา่มาตอนน้ี  ท่ีโยมมี
ปัญหากคื็อวา่  ตอนอยูเ่ฉยๆ แมก้ระทัง่ขณะท่ีฟังพระอาจารยพ์ดูอยูน้ี่  มนัคลา้ยๆ กบัมีอะไรมาบีบ
ตรงศีรษะ เหมือนกบัเส้นมนับีบอยู ่ 

เวลาโยมตั้งใจจะปฏิบติัทุกคร้ัง ไอต้วัน้ีมนัข้ึนมาก่อน โยมไม่ทราบวา่อะไร   แต่วา่ๆ เวลามี
อะไร  เราเห็นอะไรจิตเราไม่ไปกระโจนใส่ ตอนน้ีมนัเหมือนกบัมีท่ีอยู ่ เห็นอะไรเราสักแต่เห็น 
ปัจจุบนัน้ีนะคะ จะเห็นอะไรท่ีเขาวุน่วายกต็าม จิตเราไม่ไดไ้ปคลุก เราจะสักแต่เห็นอยา่งเดียว แลว้
เวลานอนกไ็ม่ไดฝั้นเกือบสองปีแลว้ค่ะ มนัหลบัลึกไปตลอดถึงเชา้  

หลวงพ่อ : อนัน้ีคือผลการปฏิบติัของเรา แต่ถา้มาถึงอยา่งน้ีแลว้ ตอนน้ีโยมยงัก าหนดลม
หายใจไดไ้หม 

โยม ๑  :  ตอนน้ีโยมไม่ไดก้  าหนดเลย  จิตมนัวา่งแลว้กไ็ม่ไดไ้ปก าหนด แลว้พอไปก าหนด 
มนัจะรู้สึกคือเครียด 

หลวงพ่อ :  ตึงเครียดหรือ  

โยม ๑ :  ถา้หากวา่โยมคิดถึงอดีตนะคะ สมองดา้นน้ีมนัท างานโยมกรู้็ ถา้คิดถึงอนาคต  
สมองดา้นน้ีท างานเรากรู้็ รู้เซลลใ์นสมองขณะท่ีมนัท างาน  

หลวงพ่อ :   ขณะน่ีคือเราเห็นหรือ?  
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โยม ๑ :   ไม่เห็นค่ะ  แต่วา่รู้สึก โยมกคิ็ดวา่  เอ ้ เราผดิปกติหรือเปล่า โยมไม่ทราบจะไปคุย
กบัใครในเร่ืองน้ี  

หลวงพ่อ : ไม่มีอะไรผดิปกติเลย เพียงแต่วา่ประสาเรา ถา้โยมท ามาแบบน้ีแลว้   มนัตอ้งต่อ
ยอดไปใหม้นัจบ อนัน้ีถา้อยา่งน้ีป๊ับ พอมนัวา่งมาอะไรมา ถา้เผือ่ก  าหนดลมหายใจ อยา่งโยมท าถูก
นะ ก าหนดลมหายใจน่ีคืออานาปานสติ แลว้ท่ีมนักระดกข้ึน  ลอยข้ึน ตวัมนัจะลอยได ้  ตวัลอยได้
หรือตวัลอยไม่ไดน่ี้ มนัอยูท่ี่อ  านาจของจิตนะ  

โยม ๑ :   แต่โยมไม่อยาก ไม่ไป 

หลวงพ่อ : ไม่ไป  ใช่  พอไม่ไปกจ็บ พอไม่ไปจบ ถา้ตอนนั้นนะ ก าหนดลมอยา่งเดียว ตอ้ง
กลบัมาก าหนดลมเพราะการก าหนดลม ลมคือตวัพลงังาน ท าไมลมคือตวัพลงังาน ลมเป็นตวั
พลงังานเพราะจิตมนัเกาะลม อานาปานสติ ตวัลมมนัเป็นลมตามธรรมชาติของมนั เพราะมนัมีจิตมี
เราไง เพราะเราก าหนดลม พอเราก าหนดลม พอจิตมนัอยูก่บัลม ลมมนัเป็นท่ีเกาะของจิต พอจิต
มนัแสดงตวั จิตมนัสงบแลว้ มนัมีพลงัของมนั อยา่งน้ีป๊ับถา้มนัสงบจริงนะ  แต่ถา้สงบไม่จริง พอ
เราก าหนดลมหายใจ เราบอกลมหายใจขาดคือเราข้ีเกียจไง จิตมนัข้ีเกียจ  

โยม ๑ :   มนัหาย  

หลวงพ่อ :  ลมหายใจหายไป แต่เราไม่หาย แต่ถา้เราอยูก่บัลมไปเร่ือยๆ จนกวา่ทุกอยา่งดบั
หมด ดบัจากอายตนะ  แต่ตวัจิตมนัแน่น มนัจะชดัเจนมาก นัน่น่ะมนัจะวา่งของมนั พอวา่งของมนั
ป๊ับ กอ็อกก าหนดเลย ถา้ก าหนดกายอยา่งท่ีเขาบอก ถา้เราเจอลมดีๆ นะ นอ้มไปท่ีกายเลย นอ้มไป
ท่ีกาย ในความคิดเรา ในสมาธิ ตอนวา่งๆ อยูเ่รามีความคิดไดเ้ห็นไหม ถา้คนวา่งจริงมนัจะรู้ วา่งไม่
จริงไม่รู้หรอก  ถา้วา่งจริง ความวา่งอนัน้ีมนัคุมไดด้ว้ยสติ แลว้ถา้มีสมาธิได ้  ถา้ไม่มีสติสมาธิกมี็
ไม่ไดห้รอก สมาธิจะมีไดข้นาดไหนมนัมีสติพร้อมหมด  สติตวัน้ีมนัสามารถควบคุมได ้  สติตวัน้ี
สามารถท าใหจิ้ตนอ้มไปท างานได ้

ถา้ไดน้อ้มไปท างานได ้  ท่ีวา่พิจารณาไตรลกัษณ์อะไรกนันั้น วนันั้นถา้ไดเ้ขา้ไปหาหลวง
ตากอี็กเร่ืองหน่ึงเลย ไปหาหลวงปู่เจ๊ียะ หลวงปู่เจ๊ียะกพ็ดูถูกอยู ่ ท่านบอกวา่พิจารณานะ นัน่คือท่ี
เราพดูอยูน่ี่แหละ คือนอ้มจิตไปท่ีหูเลย พิจารณาหูใหข้าด ค าวา่หูใหข้าดใหก้ระดูกหลุดของหลวง
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ปู่เจ๊ียะน่ีนะ คือความช านาญของท่าน เราเป็นโชเฟอร์ขบัสิบลอ้ สิบลอ้น้ีเราจะขบัไดต้ลอดเลย  
โชเฟอร์มนัขบัแทก็ซ่ีในกรุงเทพฯ นะ มนักไ็ปตามซอกตามซอยไดถ้นดัมากเลย 

ทีน้ีความช านาญของหลวงปู่เจ๊ียะท่านเป็นอยา่งนั้น เพราะท่านไดม้าอยา่งนั้น ท่านก าหนด
กระดูก แลว้ท่านบอกพอจิตของท่านสงบลงป๊ับ ท่านกบ็อกใหม้นัขาดเลย อนัน้ีมนัเป็นการพิสูจน์
ได ้๒ - ๓ ขอ้ไง  ขอ้ ๑  จิตเราเป็นจริงหรือเปล่า ถา้จิตเป็นจริงนะ พอก าหนดพั้บมนัหลุดปุ๊บเลย ถา้
หลุดอยา่งนั้นใชไ้ด ้ใชไ้ดเ้พราะอะไร น่ีท่ีเรียกวา่    อานาปานสติมนัจะดี แต่ถา้เราก าหนดไปไม่ได ้
คือ เราไม่ไดก้  าหนด น่ีไม่ไดก้  าหนดเพราะไม่ถูกจริต  ไม่ไดก้  าหนดกไ็ม่ไดบ้งัคบัใหจิ้ตมนัท า 

ถา้บงัคบัใหจิ้ตมนัท า จิตมนัจะท าไดเ้พราะอะไร จิตมนัท าไดเ้พราะมนัมีก าลงัของสมาธิ 
มนัมีก าลงัของตวัมนัเอง ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้ร็วท่ีสุด  แลว้มนัหยดุคงท่ีของมนัได ้ก าลงัพลงังานของ
มนัจะมหาศาลเลย พอก าหนดอยา่งนั้น มนักเ็ป็นไปอยา่งนั้น แต่เราไม่ไดก้  าหนดป๊ับ เรากท็  าต่อไป 
มนัจะไปชดัตอนท่ีไป..........เห็นไหม .......... โครงกระดูกใสเลยเห็นไหม  

โยม ๑ :   มนัจะเห็นเหมือนไฟนีออน  

หลวงพ่อ : นัน่ล่ะ 

 โยม  ๑ :   ไฟนีออน แวบ้ๆ ค่ะ 

หลวงพ่อ : ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ พอไปเห็นอยา่งนั้นป๊ับ ถา้จิตมนัเห็นได ้ จิตมนัรับรู้ได ้ มนัก็
เหมือนกบัมนัมีงานของมนัไง  จิตท่ีมนัออกรู้มนัจะออกรู้อยา่งนั้นล่ะ     โครงกระดูกมนัจะเป็น
แวบ้ๆ ไดอ้ยา่งไร โครงกระดูกมนักคื็อโครงกระดูกนะ มนัแวบ้ๆ ไดอ้ยา่งไร แวบ้ๆ เพราะจิตมนั
เห็นไง พอจิตมนัเห็น แต่เห็นแลว้มนัแวบ้ๆ แวบ้ๆ แสดงวา่มนัท างานไม่เป็นไง กเ็หมือนกบั
พลงังานไฟฟ้าเขา้บา้นเรา แต่ไฟมนัอ่อน  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีแสงไฟมาแวบ้ๆ  แต่เด๋ียวเจ๊งหมดนะ 
เด๋ียวพงัหมดเลย เพราะไฟมนัอ่อนไป  

ถา้คนเป็นนะ มนัจะรู้เลย มนับอกเลยวา่มาน่ี มาเพราะเหตุใด ท าไมถึงมาเป็นแบบน้ี พอไฟ
มนัไม่มี ไฟมนัอ่อนเกินไป ถา้เป็นกก็ลบัมาอานาปานสติ บ ารุงไฟเราใหม้า ๒๒๐ กตูอ้งการ ๒๒๐ 
กไูม่ตอ้งการ ๗๐-๘๐ มาอยา่งน้ีกไูม่เอา กจูะเอา ๒๒๐ ถา้ ๒๒๐มนัเตม็ก าลงันะ โอโ้ฮ ไฟฟ้าสวา่ง
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หมด อนัน้ีพอไฟมนัมา ๘๐- ๙๐ กเ็ปิดกนัอยูอ่ยา่งนั้น จนมนัมอดไปหมด พอมนัมอดไป เห็นไหม 
แต่มนักเ็ป็นการวา่มนัโปร่ง มนัใส มนัสบาย  

ถา้มนัสบาย เราถึงถามโยมวา่ โยมกลบัมาลมหายใจไดอี้กหรือเปล่าไง ถา้โยมกลบัมาท่ีลม
หายใจไดอี้ก พยายามกลบัมาลมหายใจไดอี้ก ส่ิงท่ีไดม้าแลว้คืออดีต ท่ีเราบอกใหจ้บเห็นไหม ถา้
กลบัมาท่ีลมหายใจ  ตอนน้ีจิตก าลงัมนัไม่พอ ไฟมนัไม่ได ้๒๒๐ มนัตอ้งกลบัมาใหไ้ด ้๒๒๐  ถา้
ได ้๒๒๐ นะ เด๋ียวมนัจะไปกระตุน้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเราใหดี้หมดเลย เพราะไฟมนัมาเตม็ ถา้ไฟไม่มา
เตม็อยา่งน้ี ตอนน้ีเคร่ืองใช ้ไฟฟ้ามนักติ็ดแวบ้ๆ  เพราะมนัสบายๆ  

โยม  ๑ :  สบายมากเลย  

หลวงพ่อ : มนัสบายๆ มนัไม่จบ ถา้มนัจบนะพิจารณาถึงท่ีสุดแลว้ กายเป็นกาย   จิตเป็นจิต 
ทุกขเ์ป็นทุกข ์มนัจะไปถึงจุดของมนั โยมท างานโยมไม่ไดรั้บค่าท างาน   โยมเกษียณโยมกรู้็วา่โยม
เกษียณ ถา้จิตมนัท างาน มนักรู้็วา่ท างาน ท างานจบมนักจ็ะรู้วา่จบ แต่น่ีบอกวา่มนัสบายๆ แต่ไม่รู้
วา่ท างาน หรือ ไม่รู้วา่จบ ใหพ้ยายามกลบัมาท่ีลมหายใจ แลว้พิจารณาไปเร่ือยๆ  

โยม ๑ :  พอโยมตั้งใจดูตรงไหน โยมรู้สึกวา่ตรงนั้นน่ะมนัเหมือนกบัมี 

หลวงพ่อ :   เครียด  

โยม ๑ :  มนัไม่ไดเ้ครียดแต่วา่มีอะไรมารัดอยูค่่ะ 

หลวงพ่อ : ตรงน้ีตอ้งแก ้ 

โยม ๑ :  ตอ้งแกอ้ยา่งไร 

หลวงพ่อ : เม่ือก้ีบอกแลว้  พอมนัรัดข้ึนมา  ตอ้งแก ้ 

โยม  ๑ : เพราะอะไร 

หลวงพ่อ : กรรมของสัตวโ์ลกน่ีมนัร้อยแปดพนัเกา้ อุปสรรคของคนในการปฏิบติัมีทุกคน แต่
จะมีในแง่มุมใดเท่านั้นเอง คนปฏิบติั เรามีมาร เราท าบุญกศุลเห็นไหม    เจา้กรรมนายเวร เราเกิดมา
เรามีเวรมีกรรมทั้งนั้น  เวรกรรมมนัจะตามมาตรงไหน ปัจจุบนัเห็นไหม เราร่างกายสมบูรณ์ๆ เวร
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กรรมยงัไม่มา เรารีบๆ ท าของเรา ทีน้ีพอท ากนัไปแลว้ ร่างกายเรากส็มบูรณ์อยู ่ท าไมมีอาการอยา่ง
น้ี โธ่ เวลาปฏิบติัข้ึนมานะ เวลานัง่ ปกติกน็ัง่ปกติ พอก าหนดไปน ้าลายมาแลว้ อ๊ึกๆ พออ๊ึก มนัเป็น
เหตุ แอค็ซิเดน็นะ แต่จิตน้ีเสือกไปรับรู้มนั พอรับรู้มนันะ มนัฝังลงท่ีจิตแลว้ 

มนัไปนัง่คร้ังต่อไป อ๊ึกๆ อยูอ่ยา่งนั้นนะ เครียดมนักเ็หมือนกนั พอรับรู้อะไรต่างๆ  ฝึกลม
หายใจเขา้ไป เคลียร์เบาๆ อะไรมานะ  ถา้มีเวรกรรมมากอุ็ทิศส่วนกุศล   เลิกแลว้ต่อกนัไป คือ
พยายามไม่รับรู้มนั รับรู้แต่ลมชดัๆ  ออกมาแผก่ศุลใหเ้ขาไป    มนัเป็นเวรเป็นกรรมของคน บางคน
ภาวนาไปนะ พอมนัถึงจุดป๊ับเหง่ือแตกพลัก่ เราใชค้  าวา่  “แผน่เสียงตกร่อง” ถา้ใครมีอาการแบบน้ี  
มนัจะมีซ ้ า แลว้ถา้มนับีบรัด  มนัจะบีบรัดมากข้ึนเร่ือยๆ แลว้บีบรัดจนไม่ใหเ้ราท าเลย พอเร่ิมจะท า
ความบีบรัดนั้นมาก่อน  

โยม ๑  : เพราะอะไร เพราะกรรมใช่ไหมคะ   

หลวงพ่อ : จริตของจิตมนัเป็นอยา่งนั้น กรรมของจิตมนัเป็นอยา่งนั้น เราตอ้งเคลียร์เอง  

โยม  ๑ : แลว้วธีิแก ้ 

หลวงพ่อ : วธีิแกก้ก็  าหนดลม ก าหนดลม แลว้ท าเบาๆ แลว้ไม่พยายามรับรู้ส่ิงน้ี โทษนะ โยม
เป็นตรงน้ีโยมเป็นมาก่ีปีแลว้  

โยม  ๑ :  เป็นมาประมาณปี ๑ แลว้ 

หลวงพ่อ : โอ ้ ปี ๑ ยงัไม่เท่าไร ถา้เป็นมานานๆ นะ ยิง่นานเท่าไรนะ ตามประสาเรา โทษนะ 
อยา่งโรคภยัไขเ้จบ็เห็นไหม เราสะสมไวน้านโรคน้ีตอ้งแผก่วา้งไปเป็นธรรมดา  

โยม ๑ :  แต่วา่ ไอท่ี้วา่เราคิดอะไร สมองดา้นน้ีๆ มนัเป็นมานานแลว้  ๔-๕ ปีแลว้ ท่ีว่าเราไป
รับรู้ 

หลวงพ่อ : ไม่ๆ  ถา้เราเร่ิมภาวนาแลว้ไม่มีอุปสรรค ไอส้มองน่ีไม่เป็นอุปสรรคไม่ส าคญั ถา้มี
อุปสรรค โทษนะ มนัขวางอยูเ่ราไปไม่ไดน่้ะ เราตอ้งแกอ้ะไรท่ีมนัขวางอยูใ่หเ้ราไปใหไ้ดก่้อน ถา้
ไปไดแ้ลว้ อยา่งท่ีหลวงตาท่านพดูเห็นไหม ท่านไปอยูท่ี่หนองผอื มนัวา่งหมดเลย  แลว้พอมนัเป็น
โรคเสียดอกเห็นไหม ท่านบอกยงัไม่อยากตาย เพราะรู้วา่ตายไปแลว้  มนัตอ้งไปเกิดเป็นพรหม  
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โยม  ๒ : ถือวา่ยงัคา้งอยู ่ 

หลวงพ่อ : ยงัคา้งอยู ่ยอ้นกลบัมาน่ี จะแกอ้ยา่งไร จะแกไ้ม่ใหม้นัคา้งอยา่งไร  

โยม  ๑ :  ปีเกือบ ๒ ปีแลว้  

หลวงพ่อ : ตอ้งแกต้รงน้ี  ใหเ้ราไปได ้  น่ีไงประสาเราวา่ มนัอยูท่ี่คอขวดนะ เราตอ้งระเบิดคอ
ขวดน้ีออกไป ทีน้ีการระเบิดคอขวด เรากเ็คยเป็น เราเป็นมาหลายอยา่งทั้งนั้น แต่จะเป็นอยา่งไร 
เพราะท่ีเราเป็นเราถึงรู้วา่เป็นไง เราใชใ้หเ้ห็นภาพชดัวา่ แผน่เสียงตกร่อง ถา้เรามนัตกร่อง มนัเปิด
ไป ร่องมนัจะยิง่ลึกไปเร่ือยๆ เราท าอยา่งไรใหม้นัอ่านออกไปขา้งนอกออกไป น่ีกเ็หมือนกนั  ท า
อยา่งไรใหม้นัผา่นจุดน้ีออกไป  

โยม ๑ :   พอดูลมหายใจแลว้  มนัจะแบบ  เส้นมนัจะตึงท่ีจมูกเลย 

หลวงพ่อ : โยมพดูมาชดัแลว้  แผน่เสียงตกร่องเห็นไหม พอบอกตึงอยา่งน้ี  ประสาเราว่า โยม
ใหส่ิ้งน้ีเกิดข้ึนมา แลว้โยมกบ็อกวา่ มนัเกิดแลว้ เกิดแลว้ แต่ถา้เราบอกวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเราไม่
ตอ้งการล่ะ แลว้พอมนัเกิดข้ึนมา เรากเ็คลียร์ออก เคลียร์ออก  

เราจะเทียบตวัเรานะ ปฏิบติัใหม่ๆ นิมิตจะเกิด โอโ้ฮ เตม็ไปหมดเลย มีภาค ๑ ภาค ๒ ภาค 
๓ แลว้ต่อไดต้ลอดเวลาเลย ตอนนั้นยงัไม่รู้วา่ผดิหรือถูก กไ็ปอ่านประวติัหลวงปู่เทสกก์บัหลวงปู่
หลุย องคห์น่ึงติดสมาธิ ๑๗ ปี องคห์น่ึงติดสมาธิ ๑๑ ปี พอไปเจอเขา้ โอโ้ฮ ตายห่าเลย เด๋ียวมึงจะ
ติดนะ กเ็ลย ก่อนนัง่ไม่เอาเลยนิมิต ปฏิเสธไวก่้อนตั้งแต่ก่อนนัง่ พอนัง่ไปปุ๊บ เราพุทโธ พอจิตมนั
ลง มนัมาแลว้ ไม่เอา ไม่เอา  

ปฏิเสธไม่เอา ไม่เอาๆ เอาสมาธิอยา่งเดียว อยา่งอ่ืนไม่เอา อยา่งอ่ืนไม่เอา ดีข้ึนเร่ือยๆ เห็น
ไหม ปฏิเสธตั้งแต่ก่อนนัง่ พอนัง่แลว้จิตมนัลงแลว้ เพราะอะไรรู้ไหม    มนัเจตนาไง เราตั้งเป้าไว้
แลว้ ตั้งเป้าไวก่้อนท า ขณะท า ขณะท่ีเกิดข้ึนกป็ฏิเสธ ปฏิเสธไปจนตอนหลงัไม่เอาเลย น่ิงหมดเลย 
โทษนะ ไอเ้ราปฏิบติัไปลึกๆ  พอจิตมนัลงไปแลว้  จิตมนัเขา้ไปถึงขอ้มูลเดิมของเราแลว้ มนัไป
เห็นของจริง  

โยม ๑  :  ช่วงนั้นมนัมีความสุขมาก  
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หลวงพ่อ : จะใหก้ลบัมาหาความสุขอีก  

โยม ๑  :   แลว้ๆ เหมือนกบัเขา้ฌานไดถึ้งฌาน ๔ ค่ะ 

หลวงพ่อ : ใช่  

โยม  ๑ :  กลบัไปกลบัมา 

หลวงพ่อ :  ใช่  

โยม  ๑ :   แลว้คือมนัไม่เหมือนในต ารา ต าราบอกวา่ตอ้งอะไรนะ ผา่นขั้น ๑  ถึงไดฌ้าน ๒ 

จริงๆ มนัไปดว้ยกนัเลย ไปกลบั ไป แลว้ก.็.. 

หลวงพ่อ : เราเขา้ใจ เพราะอะไรรู้ไหม โทษนะ เราถึงด่าถึงพระท่ีสอนๆ กนัอยูน่่ะ วา่สมาธิยงั
ไม่รู้เลย เพราะฌานมนัเป็นฌาน สมาธิมนัเป็นสมาธิ แลว้เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้สมาธิมนัเป็นแค่
เคร่ืองหนุนใหเ้กิดปัญญาเท่านั้น  

โยม  ๑ : คือไม่เหมือนในต ารา ในปริยติั คือเรารู้ พอตอนนั้นเรารู้  

หลวงพ่อ : ใช่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ วญิญาณัญจายต
นะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ อากิญจญัญายตนะ  เอาไวแ้ค่น้ีก่อน  

โยม ๑ :  อนัน้ีโยมไม่กลา้พดูกบัใคร 

หลวงพ่อ :   โธ่.. มนัคนละอนั 

โยม ๑ :  ตอนน้ีท าไม่ได้ๆ   

หลวงพ่อ : มนัเหมือนขั้นบนัได  

โยม ๑ :  แต่ตอนน้ีโยมท าไม่ได ้  

หลวงพ่อ : ท าไม่ได ้โทษนะ เพราะมนัไม่มีพื้นฐานใหเ้กิดปัญญา  อยา่งท่ีเราพดูเม่ือก้ีวา่ ปัญญา
เกิดบนภพ ปัญญาเกิดอยา่งน้ี  เราตอ้งพยายามใชต้รงน้ีเป็นก าลงั มรรค ๘ มีสัมมาสมาธิ ถา้สมาธิ
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ของเราไม่มีข้ึนมา มรรคเกิดข้ึนมามรรค ๗ หรือมรรค ๖ น่ี เราพดูกบัพวกทางวชิาการบ่อยมาก   ถา้
หน่วยกิตส่งไม่ครบ  มึงใหผ้า่นไหม มรรค ๘ มนัมาพร้อมกนั ฉะนั้นตวัสมาธิเป็นตวัพื้นฐาน ถา้ไม่
มีตวัสมาธิ ตอนน้ีโยมกเ็กิดปัญญาได ้แต่ปัญญาอยา่งน้ี  โยมกรู้็ๆ อยูแ่ลว้ ปัญญาอยูใ่นอาณติัของเรา
ไง แต่ถา้เกิดสมาธิข้ึนมา มนัหมุนนะ ฉะนั้นเราถึงบอกวา่ ค่อยๆ ท า  ค่อยๆ ท า แลว้อยา่งน้ี  ถา้มนั
เครียดนะ เรากใ็ชปั้ญญาของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ หรือ สมาธิอบรมปัญญา ถา้ใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ เราใชปั้ญญา ท าไมถึงเครียด ถา้เราเครียดกเ็ปล่ียนไปอยา่งอ่ืนไดไ้หม  มาเดินจงกรม
นัง่สมาธิบา้ง ตอนน้ีมนัเป็นโรคของโยม โยมตอ้งแกโ้รคน้ีใหห้ายก่อน โรคความเครียดอนัน้ี พอ
โรคน้ีพอความกดดนัอนัน้ีหายไป เด๋ียวจะกลบัเป็นเหมือนปกติ  

โยม ๑ :  โยมไม่ไดเ้ครียด  

หลวงพ่อ : ไม่ไดเ้ครียด  แลว้ท าไมมนัมากดดนั ท่ีวา่มนัมารัดๆ   

โยม ๑ :  มนัรัด 

หลวงพ่อ : มนัมารัด เรากค่็อยๆ อยา่งเราเดินจงกรมใช่ไหม พอมนัจะรัดเรากแ็กข้องเราไป เรา
แกข้องเราดว้ยปัญญาของเรานัน่ล่ะ  โยมตอ้งใชปั้ญญาของโยม  

โยม ๑ :  โยมจนปัญญาน่ีคะ 

หลวงพ่อ : จะไปจนท าไม  ถา้ประสาเรานะ แหม!  ปัญหาข้ีหมาเลย  

โยม ๑ :  เพราะโยมไม่รู้จะท าอยา่งไร 

หลวงพ่อ :  กพ็ดูอยูน่ี่ไง ค าวา่จนปัญญา โยมไม่จนปัญญา แต่โยมไม่สู้ต่างหากล่ะ โยมไปยอม
จ านนกบัมนัต่างหาก แลว้กบ็อกวา่ไม่มีปัญญา ถา้มีความจงใจ มีการต่อสู้  มนัไม่ใช่ปัญหา มนั
ไม่ใช่ประเดน็อะไรเลย อนัน้ีมนัเป็นประเดน็ เราไปยอมจ านนกบัเขา เรายอมรับเขาเอง  ถา้เราไม่
ยอมรับเขา เราสู้เขามนักต็อ้งหายไป   

โยม ๑ :  พอตั้งใจจะสู้ปุ๊บ มนัมีอาการบีบแรงข้ึน 
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หลวงพ่อ : แรงข้ึน เรากต็อ้งหาทาง แรงข้ึน เรากแ็รงข้ึนเพราะเหตุใด ถา้แรงข้ึนอยา่งน้ีนะ 
ไม่ใช่ถอยนะ พอแรงข้ึนเพราะนัง่ใช่ไหม เราเบ่ียงเบน เบ่ียงออกไปทางน้ี ใหสู้้มนั ๕๐ : ๕๐ อยา่ง
นอ้ยส่ิงท่ีมนับีบรัดจะตอ้งเบาไป  มนัจะไม่หายทีเดียวหรอก ไม่ใช่พอสู้ป๊ับ ๑๐๐%  มนัจะหาย  
๑๐๐% ไม่ใช่  

คราวน้ี ๑๐๐% ใช่ไหม เราสู้คร้ังน้ี เหลือ ๘๐ แลว้ นัง่ดูเลยคราวหนา้เหลือ ๖๐ ละ มนัจะ
ค่อยๆ หายไปสุดทา้ยพอหายไป โทษนะ เอ๊ะ อยูไ่หนล่ะ ไปไหนแลว้ เวรกรรมของมนัมีใช่ไหม เรา
กช็ดใชด้ว้ยการอุทิศส่วนกศุล อุทิศส่วนกศุลดว้ยอะไร ดว้ยปัญญาของเรา ดว้ยความสุขของเรา 
ดว้ยความสุขของเรา จิตสู่จิตไง เพราะอะไรเพราะมีความสุขไง ปฏิบติัแลว้มีความสุขไง แต่เพราะ
นัน่เป็นมารไง เพราะมีความสุขใช่ไหม เพราะจะพน้จากมือเราไปใช่ไหม รัดแม่งเลย (หวัเราะ)  

โยม ๑  : อาจารยแ์บบน้ีนะคะ  ถา้หากวา่เราไปสถานท่ีแปลกๆ บางท่ีมนักเ็บาโล่งสบาย แต่
ไปสถานท่ีบางท่ี มนับีบมากข้ึน 

หลวงพ่อ : ทุกคนมีเวรมีกรรม หลวงปู่มัน่นะ เวลาท่านสละพุทธภูมิแลว้ ตอนท่านปฏิบติั พอ
เร่ิมกา้วเดินไปเห็นไหม คู่ครองของท่านมา เอาคู่ครองมาเลย อา้ว กส็ร้างบุญกศุลมาดว้ยกนั กจ็ะ
ปรารถนาเป็นพุทธภูมิ อนัน้ีกป็รารถนาเป็นคู่ไปไง แลว้กพ็ากนัสร้างบุญสร้างกรรมมา ถึงเวลาแลว้ 
กม็าตดัช่องนอ้ยแต่พอตวั แลว้ท้ิงไวอ้ยา่งน้ี โอย้ เสียอกเสียใจ หลวงปู่มัน่เทศนเ์ลย อา้ว กใ็ช่กพ็า
สร้างบุญสร้างกรรมมา แต่การเกิดการตายมนัทุกขม์นัยาก การเกิดการตายอีกมนักทุ็กขย์ากอีก 
พระพุทธเจา้กเ็ป็นพระอรหนัต ์ ถา้ปฏิบติัถึงท่ีสุดกเ็ป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั กส้ิ็นกิเลส
เหมือนกนั แลว้ส้ินกิเลสเหมือนกนั   จะเป็นทุกขเ์ป็นยากไปมนักล็  าบากล าบน กเ็อาตรงน้ีไวก่้อน 
แลว้ท่ีวา่จะมาทอดจะมาท้ิงกไ็ม่ไดม้าทอดมาท้ิง กส่ิ็งท่ีสร้างมากเ็ป็นบุญกุศลทั้งนั้น แลว้ถา้บุญ
กศุลส่ิงท่ีท่านท ามาแลว้มีบุญกุศลไง กใ็หอ้นุโมทนา อนัน้ีจะเป็นกุศล กลบัไดคิ้ดเห็นไหม ทีแรก
นอ้ยใจ มาโอ๋ยนอ้ยใจ พากนัสร้างบุญสร้างกรรมมา แลว้กม็าตดัช่องนอ้ยแต่พอตวั หนีไปคนเดียว 
ท้ิงฉนัไวอ้ยูค่นเดียว โอโ้ฮ เศร้าใจ  

พอไดฟั้งเทศนเ์ห็นไหม กส็ านึก พอส านึกแลว้ไม่คิดนอ้ยใจ พอส านึกตอนมาน้ีเป็นจิตยงั
ไม่ไดเ้สวยภพ ไม่ไดเ้ห็นภพ ไม่ไดเ้ห็นสถานท่ี พอเทศนใ์หฟั้งกลบัไป พอสละความนอ้ยเน้ือต ่าใจ 
พั้บ!เกิดเป็นเทวดา มารอบใหม่ โอโ้ฮ ซ้ึงบุญซ้ึงคุณ ส่ิงท่ีไดม้าเป็นเทวดา โอโ้ฮ มนัมีแต่ความสุข มี
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อาหารทิพยเ์ตม็ไปหมดเลย มนัไดม้าเพราะใครล่ะ ไดม้าเพราะพาร่วมกนัสร้างมา คนพาร่วมกนั
สร้าง เห็นบุญเห็นคุณนะ มาฟังเทศนอี์ก แก ้ แก ้น่ีกแ็กแ้ลว้  

โยม ๑  : พระอาจารย ์ มีบางคนเขาวา่โยม ครูบาอาจารยบ์างท่านวา่โยมน่ีสมาธิแรงไป เราถึง
ไดเ้ป็นอยา่งน้ี  

หลวงพ่อ : วา่อยา่งนั้นเลยหรือ  

โยม  ๑ : ทีน้ีถา้โยมไปท าอานาปานสติ  มนักจ็ะท าให ้....  

หลวงพ่อ : โทษนะ เด๋ียว โทษนะ ไม่มีปัญหา  องคท่ี์บอกวา่ สมาธิแรงไป ยกใหฟั้งหน่อยได้
ไหมวา่ใครบา้ง ไม่มีปัญหาเราจะฟังวา่มุมมองไง เช่นองคไ์หนบา้ง อาจารยอ์ะไร  

โยม  ๑ : สมาธิแรง 

หลวงพ่อ : ยงัไม่เอ่ยช่ือนะ จะบอกเลยนะ พวกน้ีไม่รู้จกัสมาธิ เราจะถามดูวา่ คนนั้นรู้จกัสมาธิ
จริงหรือเปล่า สมาธิแรงมนัจะเกิดอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร เพราะสมาธิเห็นไหม สมาธิมีความสุขจนเรา
ติดในสมาธิ ยงัคิดวา่สมาธิเป็นนิพพานไดเ้ลย สมาธิไม่มีต่างหากมนัถึงเกิดอาการอยา่งน้ี หรือวา่ส่ิง
ท่ีมนัป้องกนัไม่ใหเ้ป็นสมาธิต่างหาก  จึงเกิดอาการอยา่งน้ี  สมาธิมนัมีแต่คุณกบัคุณ ทีน้ีถา้มนัมี
คุณกบัคุณ จนไปติดมนัแลว้คิดวา่มนัเป็นผลนัน่ล่ะ แลว้สมาธิมนัแรงไป เรายงังงวา่ สมาธิแรงไป
มนัมีโทษอนัไหนรู้ไหม 

สมาธิแรงไปเพราะอยา่งเช่นเวลาท่ีหลวงตาติดสมาธิเห็นไหม แลว้หลวงปู่มัน่บอกวา่  ไอ้
สุขเศษเน้ือติดฟันนัน่น่ะ อา้ว กม็นัเป็นสุขน่ะ แลว้บอกวา่นัน่มนัสุขเศษเน้ือติดฟัน อา้วสุขเศษเน้ือ
ติดฟัน แลว้สัมมาสมาธิเป็นอยา่งไรล่ะ อุ๊ย สัมมาสมาธิของพระพุทธเจา้อยา่งหน่ึงนะ สัมมาสมาธิ
ของท่านอยา่งหน่ึงเพราะสัมมาสมาธิของท่านบวกดว้ยอวชิชาไง บวกดว้ยสมุทยัไง สัมมาสมาธิ
มนัสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้โทษของสมาธิกติ็ดสมาธิเท่านั้น โทษของมนัคือวา่มนัดีเกินไปไง ดีจนเคล้ิม 
แลว้น่ีบอกวา่สมาธิแรงไป  

บางทีหลวงปู่เจ๊ียะกบ็อกเราวา่ สมาธิแรงไป ตอนท่ีเราอยูก่บัหลวงปู่เจ๊ียะ นัง่อยูด่ว้ยกนั 
แลว้ท่านบอกวา่ ไอห้งบ ถา้เอง็พิจารณาจิต กไูม่ฟังเอง็หรอก เอง็ตอ้งพิจารณากาย เราก าหนด
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พิจารณากายน่ี อนัท่ีโยมเป็นน่ะ มนัเป็นแบบโครงกระดูกท่ีตามวดั  ท่ีเขาแขวนไวเ้ห็นไหม โครง
กระดูกท่ีเขามาแขวนใหพ้ิจารณาน่ะ มนัเห็นอยา่งนั้นเลย เป็นโครงกระดูกเลย แลว้.. 

โยม ๑ :  แต่โยมเห็นเป็นตวั  เป็นแสง 

หลวงพ่อ : ใช่ ทีน้ีเราจะเทียบไปก่อน เราเห็นเป็นโครงกระดูกอยา่งนั้น กเ็ห็นตวัน้ีแหละ พอ
เห็นนิมิตมนัเห็นอยา่งนั้น เห็นเป็นโครงกระดูกเลย  เราจะเทียบใหโ้ยมเห็นภาพเลย แต่เราเห็นเป็น
โครงกระดูกเลย แลว้ใส ใส ใสเป็นแกว้หมดเลยนะ ใส! เพราะเรานัง่ดู ใสเลยนะ! นัง่อยูก่บัหลวงปู่
เจ๊ียะนัง่ตรงขา้มกนัอยา่งน้ี เพราะตอนนั้นพอเยน็ ท าวตัรเสร็จกน็ัง่กนั หลวงปู่เจ๊ียะกบัเรากน็ัง่ ใส
ไปหมดเลยนะ พอออก พอเลิกมา พอเลิก พอหยดุออกมา ไอห้งบท าไมเอง็นัง่เอียงอยา่งนั้นน่ะ 
โอโ้ฮ มนัมัน่ใจนะ แหมโครงกระดูกน่ีใสหมดเลย นัน่นะสมาธิแรงไป โฮ! หงายทอ้งเลยนะ  

นึกวา่ท าผลงานอยา่งน้ีไง นึกวา่กทู  าผลงานแจ๋วเลยนะ โอ๋ย สมาธิ โอ๋ยโครงกระดูกน้ีใส
หมดเลยน่ะ นัน่น่ะสมาธิแรงไป ตอ้งหดัวิภาค คลายมนัออก ใหปั้ญญามนัเกิด มุมมองสมาธิแรงไป 
องคไ์หนพดูนะ กอูยากฟังฉิบหายเลยวะ่ สมาธิแรงไปน่ีนะมนัเป็นเหมือนกบัมีเงินมากเกินไป มนั
ไม่เสียหรอก มนัเสียอยา่งเดียว เสียวา่เราจะติดเงินเท่านั้นเอง แลว้น่ีสมาธิแรงไปใหเ้จบ็ปวด กกูง็ง 
โอ ้ใครวะ! ใครวะ! กอูยากรู้ฉิบหาย เฮอะ! ค าวา่สมาธิแรงไป แลว้เราจะเอาอะไรไปแกอ้าการอยา่ง
น้ี ถา้เราแกต้รงน้ีจบแลว้ มนัจะเขา้สมาธิ ออกสมาธิไดง่้ายข้ึน 

 เราจะบอกวา่ถา้สมาธิหรือหลกัของจิตเราดี  เด๋ียวปัญญามนัจะเกิดลึกซ้ึงยิง่กวา่น้ีอีก เพราะ
สมาธิเป็นฐานใหเ้กิดปัญญา พอเกิดปัญญาเราเกิดปัญญามนัจะละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปเร่ือยๆ  หลวง
ตาท่านบอกเลยนะ พอปัญญามนัจุดติดแลว้ มนัจะหมุนต้ิวๆ อยา่งท่ีโยมพิจารณาไปทีหน่ึงกป็ล่อย
ทีหน่ึงเห็นไหม เม่ือก่อน มนัสบายทีหน่ึง พิจารณาทีหน่ึงมนัวา่งทีหน่ึงเห็นไหม ปัญญากจ็ะ
ละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป ปัญญาท่ีละเอียดอยา่งน้ีมนัตอ้งมีสมาธิ เพราะปัญญาน้ีพอใชบ่้อยๆ 
แลว้สมาธิมนัจะเส่ือมลง สมาธิมนัจะนอ้ยลง อยา่ว่าแต่จะเบิกเงินเดือนไดทุ้กๆ เดือนนะ เงินเดือน
น้ีใหเ้บิกแค่หนเดียว เราใชแ้ลว้มนักห็มดอยูดี่น่ะ  

น่ีเหมือนกนั พอสมาธิเราใชบ่้อย ปัญญามนัเกิดข้ึน ถา้โลกตุตรปัญญา ไม่มีสมาธิปุ๊บมนั
เป็นสัญญาทนัทีเลย ถา้ไม่มีสมาธินะมนัเป็นสามญัส านึก มนัเป็นความคิดโลกๆ เป็นความคิดจาก
กิเลส ถา้ไม่มีสมาธิมนัเป็นปัญญาของกิเลส เพราะตวัสมาธิน้ีเป็นตวัหนุนข้ึนมาใหปั้ญญาเป็นโล
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กตุตรปัญญา แลว้พอปัญญาน้ีมนัเดินเขา้เดินออกไป มนัตอ้งใชส้มาธิไปเร่ือยๆ ใชส้มาธิไปเร่ือยๆ 
พอสมาธิมนัใชไ้ปมากเกินไป มนักเ็ป็นสัญญาไปทั้งนั้น 

ตอนน้ีกลบัไปท่ีเราจะไปเพิ่มสมาธิ โยมน่ีบอกใหก้ลบัไปท่ีสมาธิ พอเรามีสมาธิข้ึน มีสมาธิ
เป็นพื้นฐานใช่ไหม สมาธิคืออะไร สมาธิคือจิตท่ีเป็นกลาง จิตท่ีไม่มีตวัตน  ท่ีมนัเป็นอยูน้ี่  เพราะ
เรามีตวัตน มีอีโกน่ี้ล่ะ มนัท าใหเ้กิดสมาธิไม่ได ้สมาธิไปกด อีโก ้มึงลง พอกด อีโก ้มึงลงป๊ับ มนัก็
เป็นสามญัส านึก มนัเป็นสัจธรรมเพราะไม่มีตวัตน  มนัเป็นสสารท่ีสะอาดบริสุทธ์ิไม่มีส่ิงใดเจือ
ปน  

แต่ถา้มนัไม่มีสมาธิ มนัเจือปนดว้ยกิเลสของเรา เจือปนดว้ยความรู้สึกของเรา  เจือปนดว้ย
ตวัตนของเรา ปัญญาสะอาดบริสุทธ์ิไปไม่ได ้ มรรคสามคัคีไม่ได ้ ถา้มรรคสามคัคีไม่ได ้ กไ็ม่เกิด
สมุจเฉทปหาน จะเกิดอริยบุคคลไม่ได!้  ฉะนั้นจะแกก้ต็อ้งกลบัมาท าความสะอาด กดความเห็น
ส่วนตวัเราลงไปหมดเลย ใหม้นัเกิดเป็นสัจธรรมโดยธรรมชาติของมนั จะเกิดเป็นสัจธรรมของมนั
โดยสัมมาสมาธิ พร้อมดว้ยปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากสัมมาสมาธิ   ศีล  สมาธิ  ปัญญา  

โยม  ๑ :  ตอ้งกลบัไปท าอานาปานสติใหม่ 

หลวงพ่อ :  พยายาม ถา้กลบัมาตรงน้ี ท ามาแลว้มาคุยกนั ถา้เหตุผลหมดทุกอยา่งมนัพร้อม 
คุณภาพทุกอยา่งมนัพร้อม ท าไมมนัไม่ออกมาเป็นผล ถา้ไม่ออกมาเป็นผลกต็อ้งขยนัหมัน่เพียร  
เพราะอะไรเวลาอภิธรรมเขาบอกวา่ ก่ึงพุทธกาลไม่มีพระอรหนัต ์ 

โยม ๑ :  เม่ือก่อนน้ีโยมจะปฏิบติัเชา้ ๑ ชัว่โมง เยน็ ๑ ชัว่โมง ก่อนนอนทุกคร้ัง  แต่ตอนหลงั
ท่ีรู้สึกวา่มนัมาบีบรัด โยมกเ็ลย ตอนเยน็ไดแ้ต่ไหวพ้ระสวดมนต ์ เหลือตอนเชา้อยา่งเดียว 

หลวงพ่อ : เสียความเพียรไปหมดเลย ทุกอยา่งปล่อยท้ิงหมด 

 โยม ๑ :   แลว้รู้สึกวา่ พอไหวพ้ระสวดมนตแ์ลว้ อาการมนัดีข้ึน คิดอะไรมนักย็อ้นมา  

หลวงพ่อ : นัน่สิ เราไม่ตอ้งท าอะไรเลย สบาย  

โยม ๑  :  แต่ตอนท่ีปฏิบติัตอนนั้น โอโ้ฮ มีความสุข มีความบนัเทิงในธรรมมาก แลว้จิตมนั
อาจหาญแบบ  รู้สึกแบบ อ้ือหือ ดีมากๆ เลย  คิดถึงตอนนั้นแลว้ตอนหลงัน้ีไม่เป็นอยา่งนั้น  
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หลวงพ่อ : โทษนะ มนัเสียดาย เสียดายมาเจอกนัชา้ไป  เพราะเรารู้อยู ่  เรารู้อยูห่มายถึงวา่
คนเราน่ีนะ พอจิตมนัอยา่งน้ีแลว้จะเอาข้ึนใหม่ หลวงตาบอกเลยนะ คนปฏิบติัใหม่กบัผูจิ้ตเส่ือม
แลว้ปฏิบติั  คนจิตเส่ือมปฏิบติัยากกวา่ ยากกวา่ หลวงตาใชค้  าวา่ เศรษฐีลม้ละลายไง กบัท่ีเราก่อ
เน้ือสร้างตวักบัผูล้ม้ละลายตอ้งมาฟ้ืนตวัใหม่ ท่านถึงเป็นห่วงเร่ืองจิตเส่ือม ท่านถึงพยายามใหมี้
สติ สติ สติ แลว้ทางโนน้เขากบ็อกวา่ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย  ปล่อยแม่งเลย เผลอป๊ับสติมาเอง โอย กู
ปวดหวั  

โยม  ๑ : แต่พระอาจารยค์ะ ถึงตอนน้ีเราไม่ไดป้ฏิบติัอยา่งนั้นแลว้ แต่วา่เรากย็งั… 

หลวงพ่อ :  ใชพุ้ทโธกไ็ด ้

โยม ๑  : ไม่คะ  หมายถึงวา่จิตเรามนักย็งัไม่ตะครุบอะไร จิตเราไม่ตะครุบ  

หลวงพ่อ :    ใช่ๆ ใช่ๆ 

โยม ๑  : แลว้กทุ็กอยา่ง เรารู้สึกวา่  เราไม่เหมือนเม่ือก่อน แบบเหมือนกบัเราเห็นอะไร เรา… 

หลวงพ่อ : ใช่ อนัน้ีผลของมนัไง ผลท่ีปฏิบติัมาแลว้เป็นอยา่งน้ี เหมือนกบัเราศึกษามาแลว้ เรา
จบการศึกษามาแลว้กมี็ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาอยา่งน้ีเรียกโลกียปัญญา ปัญญาทางโลก ใช่ เราปฏิบติั
กจ็ริงอยู ่  ขณะปฏิบติักเ็ป็นธรรม แต่ธรรมอยา่งน้ี อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ีวา่มนัยงัไม่ถึงท่ีสุด ไม่จบ
ขบวนการไง เขาเรียกตีกลบั ถา้เป็นกรรมฐานเขาเรียกกรรมฐานมว้นเส่ือ คือเลิกปฏิบติัไง  เกบ็เส่ือ 
นัง่คุยกนัน่ีนะ เลิกโวย้ มวันเส่ือ กรรมฐานมว้นเส่ือ คือลม้ละลายไง คือเลิกหมดไง หลวงตาบอก
กรรมฐานมว้นเส่ือ 

โยม ๑  : ตอนน้ีกลางคืนกส็วดมนตอ์ยา่งเดียว  แลว้กไ็ม่ไดป้ฏิบติั แต่ปฏิบติัตอนเชา้ ต่ืน
นอน 

หลวงพ่อ : ใช่ ตอนน้ีกดี็แลว้ ถา้โยมปฏิบติัมา  ธรรมดานะคนท่ีไม่ไดป้ฏิบติั ทีแรกโยมพดูถึง
อานาปานสติ เราถึงพดูถึงเม่ือวานนั้นเลย เห็นไหม เม่ือวานอานาปานสติเห็นไหม  อยา่งท่ีท ามา 
มนัเป็นผลของการปฏิบติั ถา้อยา่งน้ีนะถา้ไม่มีผลของการปฏิบติั เรากจ็ะไม่มีอะไรคุยกนั พระ
ปฏิบติัเขากคุ็ยอยา่งน้ี พระปฏิบติัเขาคุยถึงประสบการณ์ ถา้ไม่มีนะพดูไม่ถูกหรอก พดูไม่ไดห้รอก 
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เม่ือวานน้ีท่ีวา่พอพดูถึงลมหายใจ เม่ือวานเขามาพดูไง เขาบอกวา่  เขาภาวนาจนหูดบัหมด เขาบอก
มนัดบัหมดเลย อานาปานสติ  

เราถามวา่ เอง็รู้จกัลมไหม รู้ เราบอกวา่ ถา้เอง็รู้ลมนะ เอง็รู้สึกลม ท าไมเอง็ไม่รู้สึกหูตวัเอง
ดว้ยล่ะ จบเลยเห็นไหม  คือเขาไม่จริงไง เขาบอกวา่เขาก าหนดลม  จนหูน้ีดบัหมดเลย แต่ความจริง
ไม่ใช่ คือก าหนดลมแลว้เขาไม่รับรู้หูเอง เราบอกว่าไม่ใช่หรอก ก าหนดไปเร่ือยๆ ก าหนดลมไป
เร่ือย อยา่งโยมพดู ตอ้งก าหนดจนเช่ียวชาญ ก าหนดลมไปเร่ือยๆ ถา้จิตมนัไม่ลงนะ บางทีจิตมนัไม่
ลง ลมน้ีใส ก าหนดลมไปเร่ือยๆ จนกวา่ลมมนัเร่ิม เบาลง จางลงๆ  จนลมไม่มีเลย แต่เรารู้อยูน่ะ 
ละเอียดเขา้ไป  

แลว้พอรู้อยูป๊ั่บ มนัเร่ิมละเอียดเขา้ไปอีก มนักเ็ร่ิมละเอียดเขา้ป๊ับ มนัไม่รับรู้ถึงสภาพ
ร่างกายแลว้ มนักเ็ป็นเอกเทศแลว้ กายกบัจิตแยกออกจากกนัแลว้ แลว้สักแต่วา่รู้ น่ีอปัปนาสมาธิ
นะ  

เร่ืองฌานสมาบติักบัเร่ืองสมาธิไม่เก่ียวอะไรกบัเร่ืองอริยสัจเลย ไม่เห็นเก่ียวอะไรเลย แลว้
ปัญญามนัจะเกิดอยา่งไร ถา้ปัญญามนัเกิด มนัเป็นเร่ืองอีกส่วนหน่ึงไง ตอนน้ีมนัมีขบวนการอยา่ง
น้ี มนัเขา้ใจ  มนัเห็นไดอ้ยา่งน้ีแลว้ มนัจะมีอะไรมาหลอกลวง มีอะไรเขา้มาท าใหไ้ขวเ้ขว แต่ถา้
อยา่งน้ีป๊ับเห็นไหม เราปฏิบติัแลว้ เราเขา้ใจนะ พอโยมบอกปฏิบติัมาแลว้ มนัเป็นสภาพแบบน้ี
แลว้ แลว้ท าอยา่งไรต่อไป หรือถา้ท าอยา่งนั้นไม่ไดม้นัจะมีทางออกอยา่งไร  

อริยสัจมนัมีหน่ึงเดียวนะ อริยสัจมีหน่ึงเดียว ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขก์ค็วามพอใจไม่
พอใจ ทุกข ์ สมุทยั สมุทยัคืออะไร ความลงัเลสงสัย นิโรธยงัไม่เกิดเพราะมรรคยงัไม่รวมตวั 
อริยสัจมีหน่ึงเดียว มนัไปไหนไม่รอดไง ถา้มนัจะไปใหจ้บขบวนการ เราจะบอกวา่ เราพดูอยา่งน้ี
กบัโยม ถา้โยมท าขบวนการอยา่งน้ีจบ กเ็ป็นโสดาบนัวา่อยา่งนั้นเลย  

โยม ๑ :  อะไรนะคะ 

หลวงพ่อ :  โสดาบนั! ท่ีพดูๆ น่ีจะเขา้มาตรงน้ีไง ถา้มนัขบวนการเป็นไดอ้ยา่งน้ี ขบวนการมนั
จบป๊ับโสดาบนั! เราพดูอะไรกแ็ลว้แต่ ถา้มนัจะเขา้มา ตอ้งเขา้มาตรงน้ีใหไ้ด ้  ถา้ไม่เขา้มาตรงน้ี  ก็
ไม่ใช่เร่ืองศาสนาแลว้ 
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เรามาคุยเร่ืองอะไรกนั ถา้คุยเร่ืองขบวนการ ถา้เขา้มาอยา่งน้ีท าอยา่งน้ี เพราะปฏิบติัมาอยา่ง
น้ีแลว้  มนัตอ้งเขา้มาอยา่งน้ีถึงจะเป็นโสดาบนั ถา้ไม่เป็นโสดาบนัป๊ับ  ถา้เป็นอยา่งน้ีอยูเ่ห็นไหม 
มนัปฏิบติัแลว้ไดผ้ลไหม..ไดผ้ล เรากป็ฏิบติัเอาบุญกศุลไง แลว้ยงัไง โทษนะ เด๋ียวหมดอายขุยัมนั
กไ็ปแลว้ แลว้หมดอายขุยัไปแลว้นะ ไดบุ้ญกุศลใช่ไหม กไ็ปเกิดเป็นพรหมนะ อีก ๘๐,๐๐๐ ปี 
๙๐,๐๐๐ ลงมาเกิดอีกที โลกน้ีเดือดปุ๊ดๆ  ปุ๊ดๆ น่ะ 

แต่ถา้ท าอยา่งน้ีแลว้จบ  มนักจ็บนะ เพราะมนัเขา้กระแสแลว้ มนักไ็ม่ไปไหนแลว้ แต่ถา้ยงั
ไม่เขา้กระแสนะ เราไปดีกไ็ด ้หรือไปดีแลว้มนัลืมตวักไ็ด ้ มนัพลิกแพลงอยา่งไรไดห้มดเลย จิตน้ี
มนัเป็นนกัท่องเท่ียวในวฏัฏะ ภาวนามาอยา่งน้ีถูกไหม ถูกทั้งนั้นแหละ ถา้ไปหาหลวงตากว็า่ถูก 
แลว้หลวงตากจ็ะบอกวา่ ซ ้ าอีก ท าไปอีก ซ ้ าอีก ท าไปอีก ทุกคนพอไปหาหลวงตาถามวา่ถูกไหม  
ถูกแลว้ 

โยม ๒ : ผมกเ็คยไดย้นิ เวลามีคนถามปัญหาบอกใหท้ า 

หลวงพ่อ :  ถูกทั้งนั้นแหละ ตอ้งท าต่อ ตอ้งซ ้ าอีก กท่ี็เราพดูอยู ่พยายามจะพดูกบัโยม กใ็หม้นั
ท าต่อ  แลว้มนัท าต่อ หลวงตาใหซ้ ้ ามนักจ็บนะ ท าต่อ พดูอยู ่ ถึกๆ ถึกๆ ถึก พดูอยูน่ี่ ถา้ท าต่อ
ขบวนการจะเป็นอยา่งไร จะเร่ิมตน้อยา่งไร จะเกบ็สะสมอยา่งไร จะท าอยา่งไรใหข้บวนการนั้น
ต่อไป ทีน้ีเวลาคนอ่ืนพดู คนโนน้วา่อยา่งโนน้อยา่งน้ี กถึูงถามวา่ใครพดูวะ  

โยม ๑ :  ตอนท าเม่ือก่อนน้ีใชเ้วลานาน ท่ีจะไปถึงตอนท่ีจิตว่างขนาดนั้น แต่ตอนน้ีเวลานัง่ 

หลวงพ่อ :   มนัจะง่ายข้ึน  

โยม ๑  :  นัง่ป๊ับ แลว้มนักไ็ปแลว้ฮะ ไปติดอยูส่ภาวะนั้นแลว้ โดยท่ีอาจไม่ตอ้งไปดูลม
หายใจเลย  

หลวงพ่อ :     ตอนน้ีเหรอ ถา้อยูส่ภาวะนั้นแลว้  

โยม ๑  :   โดยท่ีไม่ตอ้งดูลมหายใจ 

หลวงพ่อ :   ใชปั้ญญาเลย ปัญญาน้ีใชไ้ดต้ลอดเวลา เพราะขั้นของปัญญา มนัไม่มีขอบเขต 
ปัญญามนัไปหมดเพราะอะไร ถา้มีขอบเขตนะ ในคูหาของจิต เขาเรียกคูหา มนัเป็นถ ้าแลว้กิเลส
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มนัมีทุกซอกทุกมุมท่ีมนัจะหลบตวัมนัได ้ทีน้ีปัญญาจะตอ้งไล่ไปทั้งหมด เราถึงกรณีอยา่งน้ี เราถึง
บอกวา่วทิยาศาสตร์เขาดูถูกฉิบหายเลย เพราะวทิยาศาสตร์เป็นกรอบเป็นทฤษฎีท่ีมนัตายตวั เพราะ
วทิยาศาสตร์มนับอกวา่ ค่าของ ๑๐๐%ไม่มี ปรมตัถธรรมของวิทยาศาสตร์ไม่มี วทิยาศาสตร์มีแค่ 

๙๙.๙๙  แต่ถา้เป็นธรรมะ ปรมตัถธรรมมนั ๑๐๐% เกินดว้ย ตอ้งทะลุ ๑๐๐% ไปหมด มนัตอ้งไม่ให้
มีเหลือบมุมอะไรเลย  ท่ีกิเลสมนัจะซุกซ่อนตวัอยูไ่ด ้ฉะนั้นพอเราใชปั้ญญา ปัญญามนัจะไล่หมด 
ไล่หมด ถา้ปัญญาท่ีมนัมีสมาธิรองรับ เพราะสมาธิคือคูหา คือจิตใช่ไหม แลว้ปัญญามนั
ประสานกนัใช่ไหม มนัไม่มีช่อง ไม่มีอะไรเลย ท่ีน้ีสมาธิถา้มนัอ่อนปัญญากเ็กิดเหมือนกนั แต่มนั
มีหลืบมีอะไร ใหกิ้เลสมนัซุกซ่อนอยูเ่ยอะมาก  

โยม ๑  :  พิจารณาไปทุกอยา่ง  วา่มีกิเลสอะไรเหลืออยูห่รือเปล่า 

หลวงพ่อ : ใช่ กาย เวทนา จิต ธรรม กิเลสมนัคืออะไร กิเลสคือความพอใจ กิเลสมนัเป็น
นามธรรม ทีน้ีนามธรรมมนัอยูใ่นอะไร นามธรรมมนัอยูท่ี่กาย  อยูท่ี่เวทนา อยูท่ี่จิต อยูท่ี่ธรรม 
ธรรมะคืออารมณ์ความรู้สึก ธรรมะอารมณ์ อารมณ์ธรรมะ ธรรมะกบัอารมณ์เห็นไหม ธรรมารมณ์  

ธรรมารมณ์คือความคิดเป็นธรรมไง แลว้ปัญญาเรากแ็ลกเขา้ไป เวทนา จิต ธรรม ธรรมน่ะคืออะไร 
ธรรมารมณ์  เราไล่เขา้ไปถา้มีปัญญานะ ถา้มีปัญญาแลว้คิดได ้ตามได ้ถา้มีสมาธิมนัจะเป็นปัญญา 
ถา้ไม่มีสมาธิ เม่ือก่อนเวลาพิจารณาไป มนัโล่ง มนัเบาเห็นไหมนัน่น่ะสมาธิดี แต่ถา้ใชปั้ญญาไป
แลว้นะ อ้ืม ไม่ไปสักที อ้ือ ติดไปหมดเลย 

โยม ๑  :   มนัจะต้ือๆ   

หลวงพ่อ : นัน่ล่ะสมาธิอ่อน 

โยม ๑  :  ตอนน้ีต้ือๆ 

 หลวงพ่อ :   น่ีแหละสมาธิอ่อน  ถา้สมาธิอ่อนเป็นอยา่งน้ีไง ถา้สมาธิมีก าลงัน้ีไม่พอ ยิง่ท าไปยิง่
ต้ือ แลว้มนัยิง่ เพราะอะไร เพราะมนัจิตมนั  

โยม  ๑ :   คลา้ยๆ กบัอะไรมาบีบตรงน้ีฮะ  

หลวงพ่อ :   น่ีไง  ถึงบอกใหก้ลบัมาท าสมาธิไง  
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โยม ๑  :  ตอ้งกลบัไปท าใหม่ คือโยมบางที ตอนน้ีไม่กลา้อะไรท่ีจะลงเตม็ท่ี เพราะกลวัเด๋ียว
ผดิพลาด กเ็ลย 

หลวงพ่อ :    นัง่อยู ่นัง่อยูน่ี่ ท ามาสิ นัง่อยูน่ี่ท ามา (หวัเราะ)  

โยม ๑ :   โยมกเ็ลยตอ้งผอ่นๆไป แบบไม่กลา้ลงแรงเตม็ท่ี 

หลวงพ่อ :   ใช่ สมาธิไม่มีโทษกบัใครหรอก เวน้ไวแ้ต่มิจฉาสมาธิ คือตวัเองเขา้ใจวา่เป็นสมาธิ
ไง แต่มนัไม่เป็นไง มิจฉาสมาธิ สมาธิหลอกน่ะ แลว้กบ็อกวา่งๆ สบายๆ น่ีคือสมาธิ ไม่ใช่หรอก 
ไม่ใช่  สมาธิยงัไม่รู้เลย  

โยม ๒ :  หลวงพ่อของผมน่ีคือ สมาธิน่ีแย ่ คือนัง่นะ ทุกวนัน้ีกพ็ฒันาไป หาทางนัง่แต่วา่
สมาธิยงัไม่เจริญอะไรเลย คือนัง่ไดน้านข้ึน คือนัง่สมาธิ ผมเม่ือก่อนบางที  ๕ นาทีกไ็ม่ไดแ้ลว้ คือ
ฟุ้งฮ่ะ จิตมนัฟุ้ง แลว้มนักคื็อ เขาเรียกวา่ราคะจริต มนัจะฟุ้งมากเลย ไม่ไดเ้ร่ืองเลย แลว้ตอนหลงั 
ผมมา เออ้ไม่ทราบอยา่งไร มนัเกิดมาเพ่งอสุภะ  

หลวงพ่อ :  ใชไ้ด ้

โยม  ๒ :  ทั้งท่ียงัไม่ไดส้มาธิน่ีเลย แต่พอเพ่งอสุภะแลว้ โอ๋ มนั มนัเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ท่ีไม่เคยเจอ กคื็อมนัเกิด แต่วา่กอ็ยา่งท่ีหลวงพ่อวา่ มนัคงจะเป็นปัญญา ปัญญาแบบกิเลส คือมนัไม่
มีสมาธิรองรับ  

หลวงพ่อ :   ใช่  

โยม ๒  :   ท่ีผมฟังหลวงพ่อ  

หลวงพ่อ :   ฟัง เราพดูคร่ึงเดียวยงัพดูไม่จบ น่ีพดูไปคร่ึงเดียวนะ หา้สิบเปอร์เซนตย์งัไม่พดูอีก
คร่ึงหน่ึง เด๋ียวๆ เด๋ียวอีกคร่ึงหน่ึง น่ีเรียกวา่สมาธิอบรมปัญญาเด๋ียวมนัมีปัญญาอบรมสมาธิ อนัน้ี
สมาธิอบรมปัญญาเพราะท าสมาธิ น่ีสมาธิอบรมปัญญา เพราะการปฏิบติัมนัมีเจโตวมุิตติ กบั 
ปัญญาวมุิตติ  ท่ีพดูไปนั้นน่ะ นัน่น่ะมนัเป็นสมาธิแลว้พดูต่อไป  
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โยม ๒ :  ทีน้ีมนัเป็น มนัเป็นสมาธิตอ้งใชอ้สุภะ คือ พอผมอสุภะน่ีนะ เด๋ียวมนัจะมีความคิด
อะไรดีๆ  ท่ีมนัไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะ   

หลวงพ่อ :  นัน่ จิตมนัลงนัน่น่ะ  

โยม ๒ :   มนัไปได ้ มีอยูคื่นหน่ึง ซ่ึงปกติผมเคยท าไดอ้ยา่งมากก ็ ๑๐ นาที ฝืนท านะ ฝืนท า 
มนัท าใหบ้างคร้ังมนัเหมือนเรา เหมือนท่ีหลวงตาพดูเลยวา่ มนัจะนอ้ยใจวา่เราไม่มีบุญ เราไม่มี
อะไร กใ็ช่เลย  พอมาฟังหลวงตา ผมรู้สึกไดอ้ะไรเยอะมากๆ เลย คือท าใหสู้้ต่อไง แลว้พอมาใชอ้สุ
ภะดีมาก แต่วา่มนักย็งั  แต่แลว้ผมกฟั็งหลวงตา ผมกม็านัง่สมาธิดว้ยนะ เพราะท่านบอกเลย อยา่งท่ี
เม่ือก้ีหลวงพ่อพดูน่ีใช่เลย  บอกวา่สมาธิมนัเหมือนเป็นพลงัช่วยทางปัญญา มนัตอ้งมีสมาธิ ผมกม็า
ฝึกดว้ย แต่กดี็ข้ึน ดีข้ึนนิดนึง 

หลวงพ่อ : ใช่ มนัมีอยา่งน้ีไง มนัมีสมาธิอบรมปัญญา และปัญญาอบรมสมาธิ   แลว้วธีิการท า
สมาธิของพระพุทธเจา้น่ีมี ๔๐ อยา่ง ไม่ตอ้งไปดูถูก ไม่ตอ้งไปวจิารณ์ใคร เพียงแต่ท่ีเราโตแ้ยง้
สังคมไป เราไม่ไช่โตแ้ยง้สังคมไปดว้ยความไม่รับผดิชอบนะ เราโตแ้ยง้สังคมไทยไปวา่ เอง็ท า
สมาธิไม่เป็น ไม่ใช่  วธีิการท าสมาธิ เราไม่ไดโ้ตแ้ยง้เร่ืองวธีิการการท าสมาธินะ 

เราโตแ้ยง้วา่เอง็ท าสมาธิไม่เป็น แลว้สมาธิท่ีเอง็ท ากนั มนัเป็นสมาธิปลอมๆ  เราไม่ได้
โตแ้ยง้กนัดว้ยวธีิการ แต่เราโตแ้ยง้ผลท่ีเอง็ปฏิบติักนัเลย วา่ผลท่ีเอง็ปฏิบติันั้นมนัปฏิบติัไม่ถูก 
พระพุทธเจา้บญัญติัไวต้ั้ง ๔๐ อยา่ง ทีน้ีพอกลบัมาน่ีนะ ถา้ท าอะไรไม่ไดเ้ลยในสังคมไทยหรือ
ปัญญาชนน้ี ท าสมาธิยาก สมาธิน่ีเขาเรียกศรัทธาจริต ศรัทธาจริตมนัตั้งใจ มนัจงใจ แต่พวก
ปัญญาชนน้ีเหตุผลมนัเยอะ  

ทุกคนจะบอกวา่ “พุทโธๆ กแ็ค่ค าพดู ๒ ค า  มนัจะมีประโยชนอ์ะไรวะ”  

ทุกคนไม่เช่ือหรอก ถึงเช่ือกเ็ช่ือแต่ปากแต่ใจไม่เช่ือ ทีน้ีพอใจไม่เช่ือป๊ับ ท าไมถึงไม่เช่ือล่ะ 
เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิไง ไล่ไป 

ทีน้ีพอโยมบอกก าหนดอสุภะนะ ถา้มนัก าหนดกระดูกเขาเรียกวา่ อฐิั แลว้เห็นกระดูก เห็น
ซากศพมนักไ็ด ้อฐิั ก าหนดพุทโธ พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เทวดานุสสติ อฐิั มรณา
นุสสติ กระดูกกเ็พ่งไดท้ั้งนั้นนะ ถา้กระดูกน่ีจิตมนัเกาะท่ีนัน่ไง ถา้พิจารณากระดูก พิจารณาเป็น
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อสุภะนะใชไ้ด ้ถา้มนัสงบ อะไรกไ็ด ้ขอใหจิ้ตมนัสงบแลว้มนัดีข้ึนมา พอจิตมนัสงบดีข้ึนมา อยา่ง
โยมพดูน่ะปัญญาท่ีมนัเกิดเราคาดไม่ถึงเลย (ใช่) ส่ิงท่ีคาดไม่ถึง นัน่ล่ะปัญญาท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจาก
ขอ้มูลสถิติ หรือขอ้มูลท่ีเรารับรู้ 

โยม ๒  :  เพราะแมแ้ต่ไอค้  าพดูท่ีเราเคยพดูแลว้เราไม่รู้สึกอะไร มนัรู้สึกซ้ึงเลย อยา่งอนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา มนัลึกซ้ึง มนับอกไม่ถูกเลย  

หลวงพ่อ :   มนักินใจ 

โยม ๒ :   มนัลึกเขา้ไปโดยไม่รู้ตวั ไม่รู้เพราะอะไร  

หลวงพ่อ : เพราะเน้ือของใจไง เพราะจิต ภพท่ีพดูเม่ือก้ีน้ีนะ ภพ จิต ภวาสวะ ภพ ความคิดน่ะ 
ความคิดมนัผวิเผนิ ความคิดของเรามนัคือสามญัส านึก ความคิดมนุษย ์สามญัส านึก มนัเกิดมาจาก
พลงังาน มนัออกมาแลว้  พลงังานมนัส่งมาไง แต่เวลาถา้เราก าหนดอสุภะ  ความคิดน้ีมนัเขา้เน้ือน่ี
ไง มนัเลยกินใจเขา้เน้ือจิตไง โอโ้ฮ โอโ้ฮ เลย (ครับ) ค าพดูค าเดียวกนันัน่แหละ  

โธ่ หลวงปู่มัน่เวลาท่านไปเทศนท่ี์วดัเจดียห์ลวง สมเดจ็มหาวรีวงศท่์านพดูไง  

“อูย้ ท่านมัน่! ท่านมัน่เวลาเทศนก์เ็ทศนเ์ร่ืองความเป็นอยูเ่ราน่ีแหละ” 

 เร่ืองท่ีเราเหยยีบย  า่อยูทุ่กวนั แต่เราไม่คิดไง แลว้เวลาหลวงปู่มัน่มาเทศน์กส็ะเทือนใจไง 
(ครับ)  

เหมือนกนัท าไปอยา่งน้ี  เขาถามวา่ปัญญาตอ้งไปฝึกท่ีไหนวะ เราถามเลยนะ เราบอกวา่ววั 
ถา้มนัไถนาไม่เป็นราคาหน่ึง เขาตอ้งเอาววัไปฝึกไถนา ววัไถนาเป็น ววัใชง้านเป็นอีกราคาหน่ึง จิต
น่ี  ไอว้วัตวัไม่เป็น ฝึกแลว้คือไอว้วัตวัไม่เป็นมนักเ็ป็นไง จิตท่ีไม่รู้มนักรู้็ มนัฝึกข้ึนมากฝึ็กจากจิต
เราน่ีล่ะ แลว้มึงจะเอาปัญญาอะไรล่ะ  

  ความคิดเราท่ีมนัเป็นความคิดโลกๆ  กท่ี็ความคิดน่ีแหละ มนัฝึกจากความคิดโลกๆ มา
เป็นความคิดธรรม เวลาเราแบ่งเห็นไหม โลกียปัญญา-โลกตุตรปัญญา โลกียปัญญาคือความคิด
สามญัส านึก แต่มีสมาธิข้ึนมาไง ตวัสมาธิมนัจะก่อใหเ้กิดโลกตุตระ แลว้เด๋ียวมึงกฝึ็กอยา่งน้ี แลว้
ฝึกอยา่งน้ีไปมนัจะยอ้นกลบัมา ฝึกอยา่งน้ีแหละ ท าบ่อยๆ ไปแลว้มนัจะลึกเขา้ไป ลึกเขา้ไป พอมนั
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เกิดปัญญาอยา่งนั้นน่ะ ไปท่ึง ไปท่ึง  อูอู้ย สุดยอดๆ ไม่ใช่ไปเร่ือยๆ เถอะ คนปฏิบติัใหม่ๆ ทุกคน
บอก อูหู้ จิตน้ีมนัเร็วมากนะ ความคิดน้ีมนัเร็วน่าดูเลยนะ แลว้พอมนัทนั โฮ หลวงพ่อมนัละเอียด 
เออ้ มึงไปเถอะ เด๋ียวมนัจะละเอียดกวา่น้ีอีกเยอะ  

โยม  ๒ :   เพราะวา่อยา่งบางทีผม อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา บางทีคิดถึงตั้งแต่ไออ้สุจิของเต่ียกบั
แม่ ไข่มาผสม แลว้มนัก ็โอโ้ห มนัไปแลว้มนักไ็ประลึกถึงพระคุณแม่อะไรต่ออะไร มนัแตกอะไร
ต่ออะไรไปอีกมหาศาลเลย 

หลวงพ่อ : น่ีปัญญาอบรมสมาธิ  ถูกตอ้ง!  คิดไปเลย น่ีไงชีวติน้ีมาจากไหน น่ีวทิยาศาสตร์นะ 
คิดถึงอสุจิเท่านั้นนะ เราคิดเป็นธรรมนะ โทษนะ อสุจิไปเกิดเป็นคนไดห้รือ ถา้ไม่มีจิตปฏิสนธิจิต 
เวลามีคนมาถาม  เราจะถามโยมกลบั โยมเกิดมาจากไหน   มาจากทอ้งแม่  จริงเหรอวะ  ใช่! ถา้โลก
น้ีมาจากทอ้งแม่ แต่เอง็มาจากกรรมของเอง็ ปฏิสนธิอนันั้น  มนัมีกรรมกนัมา แลว้กรรมนั้น 
ปฏิสนธิจิต เวลาทางโลกนะ ดีเอน็เอน้ีเป็นของพ่อแม่หมด กรรมพนัธ์ุกเ็ป็นของพ่อแม่หมด แต่
ความคิดของเรา ถา้ความคิดเป็นของท่าน พ่อแม่คิดอยา่งน้ีกต็อ้งคิดตามพ่อแม่ดว้ย  แต่ความคิดน้ี
ของเรา ปฏิสนธิจิตของเรา ใช่ ถา้คิดทางวทิยาศาสตร์มนัเป็นอยา่งน้ี แต่วทิยาศาสตร์ยงัพิสูจนไ์ม่ได้
วา่ ภพชาติเป็นอยา่งไร จิตวญิญาณอยูท่ี่ไหน แลว้เรามาเกิดเป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร แลว้ตายแลว้ไป
ไหน  

ถา้เด๋ียวปัญญามนัเกิดนะ ปัญญามนัเกิด ท าไปเร่ือยๆ ถูกตอ้ง! ถูกแลว้! ปัญญาอบรมสมาธิ 
สมาธิอบรมปัญญา ถา้พดูถึงถา้ปฏิบติัไปนะ ถา้โยมปฏิบติัไดถึ้งท่ีสุดเป็นพระอรหนัตน์ะ กเ็ป็น
เหมือนพระสารีบุตรเพราะมาดว้ยปัญญา  

แลว้ถา้ (โยม๑) ปฏิบติัไปถึงท่ีสุดนะ กเ็ป็นเหมือนพระโมคคลัลานะ  เพราะมาดว้ยฤทธ์ิ  มา
ดว้ยสมาธิ  

พระสารีบุตรเป็นปัญญาวิมุตติ ก าลงัถวายงานพดัพระพุทธเจา้อยู ่  แลว้หลานมาพดูในถ ้า
คิชกฎูไง เพราะวา่พระพทุธเจา้ เอาตระกลูของพระสารีบุตรมาบวชตั้งเยอะ  พระจุนทะ พระเรวตั
ตะ นอ้งชายทั้งหมดนะ แลว้แม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ หลานมนักไ็ม่พอใจ   มาต่อวา่ พระพุทธเจา้ ไม่
พอใจๆ ทีน้ีมนักพ็ดูประสาผูดี้ใช่ไหม พราหมณ์น่ะ ไม่พอใจส่ิงต่างๆ อะไรไม่พอใจหมดเลย 
พระพุทธเจา้รู้ “ถ้าเธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอต้องไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของเธอด้วย เพราะ
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อารมณ์ความคดิของเรากเ็ป็นวตัถุอนัหน่ึงน่ะ”  พระสารีบุตรถวายงานพดัอยูน่ะ ป๊ิง! เป็นพระ
อรหนัตเ์ลย  เกิดดว้ยปัญญา พดัพระพุทธเจา้อยูน่ะ  เป็นพระอรหนัตข์ณะท่ีพดัพระพุทธเจา้นะ  นัง่
สมาธิท่ีไหน นัง่สมาธิอยูเ่รอะ? 

ถวายงานพดัพระพุทธเจา้อยู ่ พระพุทธเจา้กเ็ทศน์สอนหลาน  ผูมี้ปัญญา ถา้เทศนส์อน
ตวัเอง มนัคิดไง เทศนส์อนคนอ่ืนไปขโมยเขามาไง ป๊ิง เป็นพระอรหนัตเ์ลย พระโมคคลัลานะนัง่ 
๗ วนั  พระสารีบุตร ๑๔ วนั  

น่ีปัญญาวมุิตติ เขาบอกวา่สุกขวปัิสสโกน่ีแหง้แลง้ ไม่! ไม่เพราะอะไร เพราะพระสารีบุตร
กมี็ฤทธ์ิแต่ปัญญามนัเลิศกวา่ แต่มีฤทธ์ิ รู้ต่างๆ แต่พระโมคคลัลานะเลิศทางฤทธ์ิ ทางฤทธ์ิไปถนดั
กวา่ ในพระอรหนัตม์นักมี็ส่วนประกอบท่ีถนดัและไม่ถนดัไง  ความถนดัของตวัมนักอ็ยา่งๆ หน่ึง  

ฉะนั้นใชปั้ญญาอยา่งน้ี  ใชไ้ปเลย ใชไ้ปเลย ถูกตอ้ง ใช้ๆ  ไป ปัญญามนัจะเกิดอยา่งนั้น พอ
เวลามนัเกิด นัน่น่ะปัญญามนัเกิด พอปัญญาธรรมมนัเร่ิมเกิด ปัญญาโลกมนัเกิดมาก่อนเห็นไหม 
มนัชกัน ามาเป็นเช้ือ เป็นประเดน็ จุดประเดน็ใหเ้กิด พอใชปั้ญญาโลกไปแต่มนัมีสมาธิ ใชปั้ญญา
โลกไปเร่ือยๆ มนัเกิดสลดใจสังเวช สมาธิมนัเกิดเอง เกิดในตวัมนัเอง พอสมาธิมนัเกิดปุ๊บ ปัญญา
ละเอียดเขา้ไป พอสมาธิมนัเกิดปุ๊บ สมาธิเป็นตวัหนุนแลว้ สมาธิเป็นตวัหนุน ปัญญาท่ีมนัเกิด  เรา
คาดไม่ถึงน่ะ แต่ท่ีโยมพดูน่ะ เร่ืองพื้นๆ น่ีแหละ แต่กินใจฉิบหายเลย กินใจฉิบหายเลยล่ะ น่ีธรรมะ
ไง 

โยม  ๒  :  คิดไปเองโดยท่ีเราไม่เคยคิดมาก่อน 

หลวงพ่อ :   ธรรมะพระพุทธเจา้บอกว่า อตัตา หิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนท่ีชนะ
ตนนั้นประเสริฐท่ีสุด ผูท่ี้ชนะดว้ยกองทพัคูณดว้ยร้อยคูณดว้ยพนั แพท้ั้งนั้นเลย เพราะคนชนะได้
ความฮึกเหิม ไอค้นแพเ้จบ็ช ้าน ้าใจ แต่ถา้ชนะใจ เพราะชนะใจแลว้ดีชัว่กใ็จเราเอง ทุกอยา่งกเ็ราเอง  

โยม  ๒ :  อนัน้ี หลวงตาท่านกเ็พิ่งเทศน ์

หลวงพ่อ :    โทษนะๆ ไม่อยากจะพดูวา่กธ็รรมะอนัเดียวกนัเลย เด๋ียวโดนถีบหงาย พดูไม่ได ้

โยม  ๒ : เพราะวา่ผมชอบฟังตอนกลางคืนฮะ  
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หลวงพ่อ :   ดึกๆ  

โยม ๒  :   เพราะหลวงตาท่านเทศน์อบรมพระ แลว้มนัตรง พอเรามาปฏิบติั แลว้เอ ้มนัใช่ เอ ้
มนัคือไดป้ระโยชนม์ากเลย 

หลวงพ่อ :   ความจริงไม่มีกาลเวลา ใครท ากอ็กาลิโก ความจริงเป็นอกาลิโก ใครปฏิบติัแลว้ก็
ตอ้งเป็นอนัน้ีเหมือนกนัหมด มนัเถียงกนัไม่ออกหรอก มนัตรวจสอบกนัได ้ อกาลิโก อีกร้อยปีถา้
ใครรู้กพ็ดูอยา่งน้ีเหมือนกนั 

โยม  ๒ :  เวลาท่านเทศนม์นัตรงใจเสียจนอยา่งท่ีท่านเองกบ็อกวา่ พวกโยมๆ บางทีบอกวา่ 
ผมฟังหลวงตาแลว้พระองคอ่ื์นท่ีเวลาเขาเปิดตอนกลางวนัใช่ไหม มีบางช่วง มนัไม่ใช่ อะไรอยา่งง้ี  
บอกวา่ใช่เลย  

หลวงพ่อ :  ใช่เลย 

โยม  ๒ :  เพราะวา่มนัตรงไปหมด มนัตรงคือท่านมีลีลาเหมือนกบัรู้ คือเร่ืองการปฏิบติัดว้ย
ประสบการณ์ จะรู้ แลว้ท่านกจ็ะมีความผดิพลาดอะไร ท่านจะเล่ามาแบบ โอโ้ฮ หมดละเอียดมาก 

หลวงพ่อ : ท าไมสมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้ตั้งเอตทคัคะไวแ้ต่ละคนแต่ละประเภทล่ะ น่ี
เหมือนกนันะ เราจะพดูบ่อยมากเลยวา่ หลวงตาพระอรหนัต ์หลวงปู่ลีเรากพ็ระอรหนัต ์ดูหลวงปู่ ลี
สิ ไปถามปัญหาหลวงปู่ลีสิ “นัง่ตลอดรุ่งกรู้็เองล่ะ” ใครไปถามปัญหาอะไร ท ายงัไงหลวงปู่ นัง่ทั้ง
รุ่งเลย นัง่ตั้งแต่หวัค ่าเลยจนสวา่งเด๋ียวกรู้็เองล่ะ ท่านท าอยา่งนั้นประสบการณ์ของท่านอยา่งนั้น
นะ ท่านกพ็ดูอยา่งนั้น ท่านเขา้ใจของท่าน แลว้พระอรหนัตเ์หมือนกนันัน่นะ  ท าไมตอบปัญหาไม่
เหมือนกนัล่ะ น่ีไงบารมีท่ีท่านสร้างมา 

โยม ๒  :  คือหลวงตาน่ีอธิบายละเอียด โอโ้ฮ ละเอียดมาก ทุกแง่ทุกมุม 

หลวงพ่อ :   เราถึงบอก ถา้เราเจอครูบาอาจารยแ์ลว้ แต่ครูบาอาจารยท่์านรู้จริงของท่าน ท่านจะ
เอาความจริงของท่านมาอธิบายใหเ้ราฟัง กเ็หมือนเรามีความรู้มากเลย แต่เราจะอธิบายความรู้ให้
เขาเขา้ใจ เราท าไม่ไดน้ะ อึดอดัไหม 

โยม  ๒ :   ท่านมีความพิเศษ ท่ีพดูอะไรแลว้มนั โอโ้ฮ มนัละเอียด  
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โยม ๑  : กท่็านเป็นพระอรหนัต ์

 

โยม  ๒ :  อา้ว อยา่งบางองคก์พ็ระอรหนัต ์ แต่กย็งัไม่ละเอียดเหมือนอยา่งของท่าน มนัมีลีลา
เฉพาะตวัของท่านเลย ผมรู้สึกเลย  

หลวงพ่อ :   เพราะค าน้ีเราฟังมาจากหลวงปู่ค  าดี หลวงปู่ค าดีบอกวา่หลวงตาเป็น ธมัม
ปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในธรรม 

โยม ๒  :   ท่ีถ่ายทอดน้ี โอโ้ฮ๋  สุดยอดเลย ผมฟังมาเยอะ  แลว้พอมาในท่ีสุดแลว้ตรงจริตตรงน้ี
อยา่งมากๆ เลย 

หลวงพ่อ : แสดงวา่พวกเรามีบุญ เพราะพวกเรามีบุญถึงไดม้าเจอกนั ไอพ้วกไม่มีบุญ มาเจอ
ท่านอยู ่มนัยงัโจมตีท่านอยูเ่ลย 

โยม  ๒ : ใช่ ผมกลวั เวลานัน่ผมยงัไม่กลา้พดูกบัคนอ่ืนเลย ผมกลวัเขามานัน่แลว้เขาจะแย ่

หลวงพ่อ :  ไอน้ัน่ ไอพ้วกไม่มีบุญไง ไอพ้วกไม่มีบุญ มนักม็าเจอเห็นไหม 

โยม  ๒ : แต่เยอะ 

หลวงพ่อ :  ใช่  เรากเ็จอของเรา เขากเ็จอของเขา 

โยม ๒ :  ใช่ๆๆๆ  

หลวงพ่อ :  เรากมี็บุญไง 

โยม  ๒ : แต่คนโจมตี บางทีเรากส็งสารเขา กลวัเขาจะตอ้งล าบาก 

หลวงพ่อ :  เขาไม่ยอมรับ เขาไม่ยอมรับของเขา  

โยม ๑ :  ท่านอาจารยค์ะ อีกนิดนึงค่ะ  

หลวงพ่อ :  อา้ววา่ไปเลย 
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โยม ๑ :  โยมจ าไดว้า่ ตอนเยน็ก่อนท่ีจะเลิกปฏิบติั เพราะโยมกม็าดูลมหายใจ พอดูๆ แลว้ 
รู้สึกวา่ เอ ้พิจารณากายจะคล่องกวา่ โยมกใ็ชดู้ พิจารณาตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ แลว้จากเทา้ไปศีรษะ 
เพราะวา่ดูอานาปานสติแลว้มนัไม่ลง มนัไม่ลงกลางทางเหมือนเม่ือก่อน 

หลวงพ่อ :  ได ้ ไดเ้หมือนกนั ไดห้มดเลย อะไรกไ็ด ้ อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ี อะไรกไ็ดข้อใหเ้กิด มนั
ยนืยนักบั ๒ คนน้ีเอง ถา้มีสมาธิแลว้น่ี เวลาปัญญามนัคิดไปน่ี อ้ือหือ ทะลุปรุโปร่ง แต่ถา้ปัญญามนั
ไม่ทะลุปรุโปร่งกก็ลบัมาท าความสงบ มีแค่น้ี สมถกรรมฐานคือ วปัิสสนากรรมฐาน มนัเป็นคน ๒ 

เทา้เดินไปพร้อมกนั ซา้ยและขวาตอ้งกา้วไปพร้อมกนั 

โยม ๑ :  แต่ท่ีพิจารณาโดยทางท่าน.......... เป็นวปัิสสนาไม่ใช่สมาธิ 

หลวงพ่อ :  เราจะบอกโยมวา่ไม่มี ไม่มีทั้งสมถะ ไม่มีทั้งวปัิสสนา ไม่มีหรอก เราไม่อยากจะพดู
ออกมาเองเท่านั้นล่ะ ประสาเราเห็นไหม เม่ือก้ีเราบอกวา่จะไม่วา่ใคร แต่จะไปวา่เขาแลว้ล่ะ เราไม่
อยากจะพดูเอง เพราะพดูไปแลว้ เพราะอะไรรู้ไหม ค าวา่ไม่มีน่ีนะ หลวงปู่หลา้บอกเลย  จะมีการ
ท าบุญเฉพาะพระพุทธศาสนา  เพราะพระพุทธศาสนามีพระ มีภิกษุ มีสมณะ ..........เป็นใคร ๑ นะ  
๒ เขาใหใ้ชก้ารพิจารณาเวทนา  ต่อสู้กบัเวทนา  เขาเขม้งวดมาก เขาบอกมีการต่อสู้กบัเวทนา แลว้
ถา้ต่อสู้กบัเวทนา พวกเล่นกายกรรมมนักต่็อสู้กบัเวทนาเหมือนกนั มนักพ็ยายามต่อสู้ของมนั แลว้
มนัไดอ้ะไรข้ึนมา  

แต่ท่ีโยมไดอ้ะไรข้ึนมานั้น เพราะโยมไดท้ าฝึกอานาปานสติมาก่อนไง โยมเคยท าความ
สงบของใจข้ึนมาก่อน โยมมีฐานของสมาธิข้ึนมาก่อน โยมจะเห็นของโยมโดยธรรมชาติของโยม
เอง ..........เขาเพียงแต่บอกวธีิการเท่านั้นเอง แต่เวทนาจะท าไดห้รือไม่ได ้ อยา่งเช่นเห็นไหม ดูสิ 
พระฝร่ังเขามาบวชในไทยเยอะแยะไปเห็นไหม ท าไมเขามาบวชล่ะ เขามาขอบวชของเขา แต่จิต
ใตส้ านึกของเขาล่ะ  

หลวงตาพดูบ่อยเห็นไหมบอกวา่ มีพระฝร่ังมาพดูกบัเขาวา่ อาจารยปั์ญญาน่ีไม่ฉลาดมีพระ
อาทิตยด์วงเดียว เขามีพระอาทิตย ์๒ ดวง คือเขาเป็นชาวคริสตม์าก่อนใช่ไหม เวลาเขาบวชแลว้ ใน
ใจเขากย็งัถือคริสตอ์ยู ่ เขาบอกวา่ เขามีพระอาทิตย ์๒ ดวง พุทธกไ็ด ้ คริสตก์ไ็ด ้ เน่ีย สักแต่วา่ท า 
พอสักแต่วา่มนัจะไดผ้ลจริงไหม มนักไ็ม่ไดใ้ช่ไหม น่ีพดูถึง เม่ือก้ีโยมพดูมาน่ี ประสาเราน่ี ถา้เรา
จะพดูโดยแบบวา่ ทางวิทยาศาสตร์บอกค่า ๑๐๐ % อะไรถูกอะไรผดิตอ้งพดู ๑๐๐ % น่ี เราจะคา้น
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โยมตั้งแต่แรกแลว้ แต่น่ีเราไม่คา้นออกมา เพราะวา่ ถา้คา้นออกมาเด๋ียวจะหาวา่ หลวงพ่อน่ี อะไรก็
ไม่ไดเ้ลย มีจะตอ้งอยา่งเดียวอยา่งน้ี แต่ใครๆ กว็า่เขาหมดเลย ทุกคนจะติเราอยา่งน้ีนะ แต่เวลาเรา
พดู เราไม่ไดพ้ดูถึงวา่ เราจะเขา้ขา้งใครออกขา้งใคร พดูถึงขอ้เทจ็จริงของมนั 

โยม ๑ :  กคื็อเราจะดูแบบใชเ้วทนาในกายกไ็ดใ้ช่ไหม 

หลวงพ่อ :  ได ้อะไรกไ็ด ้

โยม ๑ :  เพราะถึงจุดๆ หน่ึง มนักจ็ะมีสมาธิ แต่ถึงจุดนั้นจะยากกวา่ 

หลวงพ่อ :  ๑. ตอนท่ีพดูไปเม่ือก้ี เพราะตอ้งการแกไ้อต้รงน้ีใหไ้ปไดก่้อน ไอรั้ดไอต้วัอะไรน่ี 
เพราะมนัเป็นอุปสรรค เราตอ้งแกอุ้ปสรรค แกทุ้กอยา่งใหม้นัโล่ง โปร่ง เพื่อใหส้ะดวกในการ
ปฏิบติัของเรา   

     ๒. ถา้มนัมีสมาธิข้ึนมาแลว้  เพราะไอค้วามรัดอยา่งนั้น ท าใหเ้ราท าพลงังานคือท าสมาธิ
ข้ึนมาไดน้อ้ย  ถา้มนัไดข้ึ้นมา  เพิ่มข้ึนมาใหเ้ราสะดวกไดม้ากข้ึน แลว้ถา้พดูถึง  ถา้อยา่งน้ีมนัไม่
เป็นอุปสรรคแลว้  การใชปั้ญญา การ ท าสมาธิน้ี มนัท าไดห้ลากหลาย  ถา้เรามีความช านาญของเรา 
อะไรกไ็ดใ้หเ้ป็นสมาธิ  

สมาธิมนัเป็นเคร่ืองยนืยนั เวลาท่ีเราใชปั้ญญา  มนัจะทะลุพั้บๆๆๆ    เขาเรียก ตทงัคปหาน 
คือประหารไปบ่อยๆ  ตทงัคะ คือการปล่อยวาง เป็นคร้ังคราวไปเร่ือยๆ  มนัเป็นของชัว่คราว 
เพราะตทงัคปหาน มนัประหารไม่จบ ท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ พอช านาญป๊ับมนัจะเกิดสมุจเฉทปหาน คือ
หนเดียว หนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นพระโสดาบนั หนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นพระสกิทา หนเดียวเท่านั้นท่ีเป็น
พระอนาคา หนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นพระอรหนัต ์ไม่มี ๒ หน ถา้ ๒ หน หนแรกผดิ หนทีหลงัถึงจะถูก 
ไม่มี ๒ หน การขาดมีหนเดียว แต่การฝึกมีเป็นลา้นๆ หน 

โยม ๒ :  เพราะวา่ผมรู้สึกเลย  เวลาท่ีมนัทะลุ อะไรน่ีนะ มนัเป็นแบบชัว่คราว คือรู้เลยวา่ มนั
ไม่ใช่ แต่วา่มนัไดส้ัมผสั  แลว้มนัมีก าลงัใจ 



จุดลงตวั  ๔๒ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

หลวงพ่อ :  น่ีตอ้งฝึกฝน ฝึกฝนข้ึนไป  เด๋ียวมนัจะพฒันาของมนัข้ึนไป พอพฒันาข้ึนไป  เราจะ
เห็นความถูกความผดิอยา่งน้ี มนัจะตรวจสอบเราเอง ถา้มนัเป็นความจริงมนัจะทะลุพั้บ ทะลุไป
เลยนะ พุบ เฮอ้! เวลาไดปั้ญญารอบหน่ึง มนัปล่อยหมด เฮอ้!  

โยม ๑ :   ของโยม พอดูเวทนาแลว้มนัรู้สึกวา่อาการรัดอยูน่ี่ มนัจะชดัเจนข้ึนอีกค่ะ  

หลวงพ่อ :   ลองเปล่ียนอยา่งอ่ืน ค่อยๆแกไ้ขไป เราจะบอกวา่มนัจบไดท้ั้งนั้น อาการของจิต 
ไม่ใช่ตวัจิต ตวัจิตจริงๆ เห็นไหม จิตไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา 
ตวัจิต แลว้น่ีมนัเป็นรัดๆ น่ี มนัเป็นเรา เป็นเขา มนัรัดเราน่ี มนัไม่ใช่จิต มนัไม่ใช่ นัน่มนัอาการของ
จิต อาการของกรรม อาการต่างๆ มนัไม่ใช่เราอยูแ่ลว้ มนัไม่มีกบัโยมอยูแ่ลว้ล่ะ เราไปยดึมนัเอง 
เราจะบอกวา่มนัไม่มีหรอก ถา้มนัไม่มี เราจะแกอ้ยา่งไรใหม้นัไม่มีล่ะ  น่ีมนัไม่มี แต่มนัดนัมี มนัก็
ตอ้งแกไ้ปสิ คือมนัไม่มีอยูแ่ลว้    จิตไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา 
แลว้ท าไมมนัเจบ็ ท าไมมนัรัดล่ะ 

โยม ๑ :  ตอ้งเปล่ียนวธีิ 

หลวงพ่อ :  ใช่ เปล่ียนวธีิ เปล่ียนการท า แลว้จะจบได ้ ปฏิบติั เพราะวา่ปฏิบติัแลว้มนัท าให้
ศาสนามนัแจ่มชดัข้ึนมากลางหวัใจของพวกเรา น่ีคือตวัธรรมะจริง ตวัธรรมคือสัจธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสนธรรม ค าสั่งสอน ขององคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสนน่ีคือ
ตวัธรรม อยา่งอ่ืนไม่ใช่ ศาสนบุคคล ศาสนวตัถุ ประเพณีวฒันธรรม ไม่ใช่ธรรม 

โยม ๒ : ผมประทบัใจหลวงตาอีกอยา่งคือ ท่านจะยดึธรรมเป็นหลกั อยา่งอ่ืนไม่ตอ้งมาพดู 
แมแ้ต่ เม่ือ ๒ วนั น่ีฮะ ท่ีท่านเล่าถึงอะไร เก่ียวกบัแตรวง  ไม่เอา  คือเก่ียวกบัในหลวงจะเสดจ็ อนัน้ี
ตอ้งเอาธรรมเป็นหลกั อนัอ่ืนน่ีจะใหญ่โตมาจากไหน 

หลวงพ่อ :  เผาศพอาจารยสิ์งห์ทอง  

โยม ๒ :  น่ีผมไม่ทราบ ผมเพิ่งไดฟั้ง นัน่คือความประทบัใจอยา่งหน่ึง ท่ีท่านจะยดึธรรม
อยา่งเดียว คือท่านไม่เอาอะไรเลย   

หลวงพ่อ :  เราอยูใ่นเหตุการณ์หมด 



จุดลงตวั  ๔๓ 
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 โยม ๒ :  อ๋อ ผมฟังดว้ยกไ็ม่ชดั กเ็ลยดี  ท่ีมาเรียนถามหลวงพ่อ 

หลวงพ่อ :  อาจารยสิ์งห์ทอง เขาตอ้งมีมโหรีก่อน ไฟพระราชทานไง เขาบอกวา่เผาดว้ยไฟเวย้ 
ไม่ไดเ้ผาดว้ยมโหรีเวย้ 

โยม ๒ :  ผมกเ็พิ่งไดฟั้งมาน่ี ผมประทบัใจตรงน้ี ท่านยดึธรรมเป็นหลกั จะไม่เอาอยา่งอ่ืน 

หลวงพ่อ :  เอวงั 


