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หลวงพ่อ   :   เขาถามนะ  

ถาม   :     “ควรละจิตไปเลยหรือไม่ครับ” 

วนัหน่ึงผมพจิารณากายจนมนัปล่อยแลว้มนัเป็นภพโล่งๆ ผมเอาใจตั้งไวท่ี้กลาง
หวัอก แลว้พิจารณาจิตอยูต่รงกลางหนา้อกไปเลยครับ เห็นจิตมนัส่งออกเป็นหว้งๆ เป็น
ขณะๆ แลว้มนักย็อ้นไปอดีตเพื่อไปหาสญัญาท่ีเกบ็ไวใ้นใจ แลว้เม่ือมนัปรุงความคิดมนั
กไ็ปในอนาคตเพื่อกินอารมณ์ฟุ้ งซ่านท่ีเกิดข้ึน ผมนัง่พิจารณาไปเร่ือยๆ กเ็ห็นแต่
กระบวนการของจิตเป็นอยา่งน้ีตลอด กเ็ลยปลงวา่ เอะ๊ จิตมนักเ็ป็นของมนัไปแบบน้ีเอง  

ทนัใดนั้นเองจิตกว็บูลง คือมนัไม่มีอะไรใหติ้ดขอ้งใจเลยครับ คราวน้ีไม่มีอดีต 
ไม่มีอนาคต และกไ็ม่เป็นปัจจุบนัดว้ย มนัไม่เหมือนปัจจุบนั มนัไม่เหมือนอปัปนาสมาธิ 
เพราะอปัปนาสมาธิไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตแต่มนัมีปัจจุบนั รู้อยูใ่นปัจจุบนั ท่ีผมกล่าววา่
ไม่มีปัจจุบนัเพราะมนัไม่มีอะไรเลย มนักเ็ลยไม่มีเร่ืองมีราว ไม่มีประธาน ไม่มีกิริยา ไม่
มีกรรม เสมือนไม่มีความเป็นเรา เร่ืองราวต่างๆ จึงไม่มีเร่ืองเลย เวลาอดีต อนาคต 
ปัจจุบนักไ็ม่มี สภาวะแบบน้ีคงอยูพ่กัหน่ึงแลว้กห็ายไป ผมอยากเจอสภาวะแบบน้ีอีก แต่
กไ็ม่ไดเ้จออยา่งน้ีอีกเลย  

ขอโอกาสถามหลวงพอ่วา่  
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 ๑. จิตน่ีแหละคือธรรมชาติท่ีเป็นทุกข ์ เพราะมนัส่งออกไปรู้อะไรต่างๆ ขา้งนอก
ตลอด มนัรู้ส่ิงท่ีออกไปสมัผสัเป็นจ านวนมาก แลว้มนักเ็ขา้ใจผดิในเร่ืองราวต่างๆ ไป
ดว้ยตวัมนัเอง เช่นจิตมนัเขา้ใจผดิวา่ตวัเองคือเรา ทุกคร้ังท่ีมนัส่งออก กระบวนการของ
ขนัธ์ ๕ ท างานเร็วมาก และเกิดเวทนาท่ีฐานท่ีตั้งของจิต คือก่ึงกลางหนา้อก จิตกห็ลงวา่
เวทนาคือเรา ครบกระบวนการของขนัธ์ ๕ แลว้กเ็กิดความคิด กายกท็  าตามความคิดทนัที 
จิตกเ็ขา้ใจผดิวา่กายเป็นเราอีก ผมวา่จิตน่ีแหละเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งของความทุกข ์ถกูไหม
ครับ? 

 ๒. ผมวา่จิตน้ีไม่ควรไวใ้จเลย เพราะความเป็นจิตและผลผลิตของจิตท่ีออกมาก็
เป็นสมมุติบญัญติั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ไม่เคยเป็นความจริงเลยจริงไหมครับ?  

 ๓. จากอารัมภบทขา้งตน้ ผมวา่สภาวะท่ีไม่มีเร่ืองเวลามาเก่ียวขอ้งกบัภพ คือไม่มี
อดีต ปัจจุบนั อนาคต แต่กรู้็ได ้ คิดไดโ้ดยท่ีไม่มีเวทนาเก่ียวขอ้ง คือการท้ิงจิตหรือเปล่า? 
หรือคืออาการอะไรครับ? 

 ๔. เม่ือผมวิปัสสนาไปเร่ือยๆ ยิง่มัน่ใจวา่จิตน่ีแหละพาเราทุกขไ์ม่จบส้ิน ถา้เราท้ิง
จิตไป เพราะเส้ียนหนามท่ีท าใหป้วดแสบปวดร้อน และทุกขร้์อนตลอดเวลากคื็อจิตน่ีเอง 
ผมกรู้็สึก ๒ จิต ๒ ใจ กล่าวคือกลวั ทั้งๆ ท่ีผมวา่ผมกท้ิ็งจิตมาแลว้หน่ึงคร้ังตามค าถามขอ้ 
๓. คือกลวั เพราะตลอดชีวิตกใ็ชชี้วิตโดยตอ้งมีจิตเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตลอด ในฐานะท่ี
มนัสร้างความเป็นตวัตนของเรา แต่มาวนัน้ีรู้วา่ถา้เช่ือจิต ชีวิตจะอยูก่บัสมมุติบญัญติั
ตลอดไป และจะสร้างแต่ทุกขแ์ละจะไม่มีวนัจบส้ิน แต่กก็ลวัถา้จะท้ิงจิตไป  

ทั้งๆ ท่ีผมวา่ผมเคยละจิตตามขอ้ ๓. เป็นระยะเวลาสกัพกักไ็ม่เห็นจะเป็นอะไร รู้
ได ้ คิดได ้ แต่ไม่มีเร่ืองเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไม่ทราบวา่จะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะดีงาม 
ถกูตอ้ง และขอเมตตาหลวงพอ่ดว้ยครับ 

หลวงพ่อ  :    น่ีขอ้ท่ี ๑. นะ น่ีแหละจิต เขาวา่จิต การปัจจุบนัการท้ิงจิตไปเลยหรือไม่ 
เอากระบวนการน้ีก่อน  

ถาม  :    ควรจะท้ิงจิตไปเลยหรือไม่? 
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หลวงพ่อ  :    การวา่ “การท้ิงจิตและการไม่ท้ิงจิต” มนัเป็นอดีต อนาคตอีกนัน่แหละ แต่
ถา้เราพิจารณาไปเป็นปัจจุบนัตลอด ส่ิงใดมี ส่ิงนั้นคือตวัมนั ถา้ส่ิงท่ีมีตวัมนัเราพิจารณา
ไปเลย น่ีเราจะท้ิงจิตหรือไม่ท้ิงจิต ถา้บอกเราท้ิงจิตไปเลยมนักอ็า้ง กิเลสมนัจะอา้งวา่จิต
มนัไม่มี ถา้เราจะท้ิงนะมนับอกมนัไม่มี แต่ถา้เราไม่ท้ิง เราบอกเราท้ิงจิตไม่ได ้จิตมนักจ็ะ
ข่ีเรา 

ฉะนั้น เราจะตอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งเดียว ถา้เป็นปัจจุบนัอยา่งเดียว อยา่งเช่น
กรณีท่ีวา่น่ี เวลาเราพิจารณาไป อยา่งขอ้ ๓. ท่ีวา่ท้ิงจิตไปแลว้ จิตมนัไม่มี การท้ิงไป
ขนาดไหนนะ ถา้มนัเป็นจริงนะ เวลากายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แลว้จิตรวม
ลง จิตรวมลงน่ีจิตไม่มี ยถาภูตงั คือรู้วา่ขาด มนัมีญาณทศันะอีกตวัหน่ึง มนัจะมีญาณ
ทศันะ เห็นไหม คือมนัมี แต่ท่ีบอกวา่มนัไม่มีหรือมนัมี มนัยงัเป็นวตัถุ ยงัเป็นแร่ธาตุอยู ่
ยงัเป็นสมมุติอยู ่วา่อยา่งนั้นเลย  

ฉะนั้น จะตอ้งท้ิงจิตไปหรือไม่? แต่ถา้โดยหลกัแลว้ตอ้ง แต่ถา้บอกวา่ตอ้งป๊ับนะ
มนักจ็ะปฏิเสธเลยนะ เราท้ิงแลว้ๆๆ โอโ้ฮ กิเลสน่ีร้ายมาก กิเลสน่ีบอกมนัไม่ไดน้ะ จะ
บอกมนัก่อนไม่ได ้ มนัตอ้งรู้ของมนัเองใช่ไหม? บอกวา่ตอ้งท้ิงจิตไปเลยนะ มนักเ็ป็น
เหมือนท่ีเราพดูถึง มนัมีหลายส านกัเขาบอกวา่มนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้น  

มนัเป็นอยา่งนั้นไม่ไดห้รอก คือมนัเป็นอยา่งนั้นไม่ได ้ เพราะวา่ถา้เป็นแบบนั้น
มนักส็ร้างภาพไง มนักส็ร้างใหเ้ป็นแบบนั้น พอสร้างใหเ้ป็นแบบนั้น ถา้ท าแบบนั้นจะ
เป็น เห็นไหม หลายส านกัมากจะบอกวา่ตอ้งท าแบบน้ีท าอยา่งอ่ืนไม่ได ้ตอ้งท าแบบน้ีท า
อยา่งอ่ืนไม่ได ้นัน่น่ะ ถา้ท าอยา่งอ่ืนไม่ได ้ฉะนั้น คนเรามนักต็อ้งมีความรู้สึกเหมือนกนั
ทุกๆ คนสิ ท าไมคนมีความคิดแตกต่างหลากหลายล่ะ? ทีน้ีความแตกต่างหลากหลายมนั
กม็าจากจริตนิสยัของคน  

น่ีกเ็หมือนกนั จะตอ้งท้ิงจิตไหม? ตอ้ง แต่ถา้ท้ิงจิตท้ิงอยา่งไรล่ะ? ถา้บอกวา่ท้ิง
จิตป๊ับมนักส็ร้างกระบวนการเลยวา่ต่อไปน้ีจิตไม่เอานะ จะท้ิงอยา่งเดียวเลย จะท้ิงอยา่ง
เดียวเลย มนักเ็หมือนกบัเราปฏิเสธผูต้อ้งหา เราปฏิเสธผูท้  าผิด เราบอกมีการกระท าผดิ 
ถา้มีการกระท าผดิแลว้ใครเป็นคนท า มนัตอ้งสาวไปหาผูท้  า แลว้ผูท้  าพอจบัมนัไดแ้ลว้
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มนับอกวา่ฉนัไม่ไดท้  า ฉนัไม่ไดท้  า มนัจะบอกวา่ฉนัไม่ไดท้  า ฉนัไม่ไดท้  ากต็อ้งพสูิจน์
กนัวา่ท าหรือไม่ท า 

น่ีกเ็หมือนกนั จะตอ้งท้ิงจิตไหม? ตอ้ง แต่ท้ิงอยา่งไร? น่ีอยูต่รงน้ีไง แต่ท้ิงอยา่ง
ใด? น่ีมนัตอ้งพยายามหาก่อน พยายามหาวา่ใครจะเป็นคนท้ิง ท้ิงอยา่งไร? ท้ิงแลว้เหลือ
อะไร? ถา้ท้ิงแลว้เหลืออะไรน่ียงัท้ิงไม่ถึงท่ีสุด ถา้ท้ิงโดยท่ีไม่มีอะไรเลย อนันั้นล่ะใช่ ท้ิง
โดยไม่มีอะไรเลย แต่ตอ้งท้ิง แต่ท้ิงอยา่งใด? ถา้บอกตอ้งท้ิงป๊ับมนัจะบอกวา่ฉนัจะท้ิง 
ฉนัจะท้ิงนะ แลว้กบ็อกวา่ฉนัท้ิงแลว้ ฉนัท้ิงแลว้ คือไม่มี 

โอโ้ฮ กิเลสน่ีร้ายมากนะ น่ีไงเวลาครูบาอาจารยเ์ทศนา หลวงปู่ มัน่ท่านจะเทศน์
เลยนะ ท่านเทศน์ไปท่านบอกเลย ท่านบอกแต่เหตุไม่เคยบอกผลเลย หลวงปู่ มัน่ท่าน
ปฏิบติัมา หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ีนะ วา่หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยบอกวา่ท่านเป็นพระ
อรหนัต ์ ท่านไม่เคยบอก หลวงปู่ มัน่ไม่เคยพดูเลยวา่ท่านเป็นพระอรหนัต ์ แลว้หลวงปู่
มัน่ไม่เคยบอกวา่ท่านท้ิงกิเลส หลวงปู่ มัน่ไม่เคยพดูเลย แต่พระลกูศิษยท์ั้งหมดเช่ือ เช่ือ
วา่หลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต ์ 

แต่ตวัท่านเองไม่เคยพดูนะ ตวัท่านไม่เคยบอกวา่ท่านเป็นพระอรหนัต ์ ท่านบอก
ท่านละกิเลสได ้ ท่านไม่เคยพดูเลย น่ีถา้พดูป๊ับมนักมี็ประเดน็ใช่ไหม? ถา้ท่านบอกวา่เรา
เป็นพระอรหนัต ์ เราปฏิบติัอยา่งนั้นแลว้เป็นพระอรหนัต ์ คนมนักจ็ะจบัตรงนั้นไปสร้าง
ภาพวา่ อ๋อ ถา้เป็นพระอรหนัตต์อ้งเป็นแบบน้ี อา้ว เป็นแบบน้ี เห็นไหม มนักเ็ป็นเหตุล่ะ  

น่ีหลวงปู่ มัน่ท่านฉลาดมาก หลวงตาท่านบอกวา่ ตั้งแต่อยูก่บัหลวงปู่ มัน่มา ท่าน
ไม่เคยบอกวา่ท่านส้ินกิเลส แลว้ท่านกไ็ม่เคยบอกวา่ท่านเป็นพระอรหนัต ์ ท่านไม่เคย
บอกวา่ท่านเป็นอะไรเลย แต่เหตุผลท่ีท่านเทศน์ อูฮู้ มนัฟัง จุ๊ๆ ๆ เหตุผลท่ีท่านเทศน ์
เหตุผลอนันั้นมนัฟ้อง เหตุผลอนันั้นมนับอกวา่จิตใจดวงนั้นมนัประเสริฐ มนัดีแค่ไหน 
จิตใจดวงนั้น ถา้มนัไม่มีประสบการณ์อยา่งนั้น มนัจะบอกเหตุการณ์อยา่งนั้นออกมาได้
อยา่งใด? แต่ท่านไม่เคยบอกนะวา่ท่านเป็นอะไรเลย  

ฉะนั้น อนัน้ีกเ็หมือนกนั น่ีถา้เป็นครูบาอาจารยเ์วลาท่านเทศนาวา่การ ส่วนใหญ่
แลว้ท่านจะพดูเร่ืองเหตุนะ เหตุ เห็นไหม ในพระไตรปิฎกน่ีเหตุทั้งนั้นเลย น่ีอริยสจัคือ
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เหตุ คือการกระท า เป็นเทคนิคทั้งนั้นเลย แต่ผล นิพพานคือพน้ไป น่ีเวลาบอกกบ็อกวา่
นิพพาน แต่ไม่เคยอธิบายวา่นิพพานเป็นอยา่งใด? มีพระไปถามมาก นิพพานเป็นอยา่ง
ใดๆ พระพทุธเจา้กพ็ยายามยกตวัอยา่งเท่านั้นเอง พอยกตวัอยา่งน่ีเป็นตุ๊กตานะพระมนั
กระโดดกอดเลย กระโดดกอดตุ๊กตาเลย นิพพานเป็นอยา่งน้ี นิพพานเป็นอยา่งน้ี อา้ว ก็
เลยนิพพานเป็นสมมุติไปเลย 

กตุ๊็กตา วิมุตติ วิมุตติมนัพน้ไปแลว้เอามาพดู ถา้พดูเป็นสมมุติเลย อา้ปากเป็น
สมมุติเลย สมมุติบญัญติัทนัที ฉะนั้น กพ็ระไปถาม พอพระไปถามท่านกส็มมุติ สมมุติก็
ตุ๊กตา ตุ๊กตา เห็นไหม ตุ๊กตาเป็นอยา่งน้ีนะ เป็นอยา่งน้ีนะ ไอเ้รากก็ระโดดกอดตุ๊กตาเลย
นะ อ๋อ นิพพานเป็นแบบนั้น ทีน้ีนิพพานกเ็ลยเป็นรูปแบบ นิพพานเป็นอยา่งนั้น นิพพาน
เป็นอยา่งนั้น วา่กนัไป  

จะบอกวา่ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นนะ น่ีเวลาบอก เวลาบอกเขาเรียกวา่เป็นอุบาย 
อุบายแนะน าแลว้พยายามจะลงใหเ้ขา้มาใหไ้ด ้ แต่พอ เออ๊ะ! ไม่ถามอีกเลยนะ พอเออ๊ะ
แลว้ไม่ถามอีกเลย แหม แลว้มองแลว้มนัยิม้กร่ิมๆ นะ อืม เวลามองแลว้ อืม แต่ไม่ถามอีก
เลย นัน่ล่ะใช่ แต่ถา้ยงัอธิบายเป็นนกแกว้ นกขนุทอง  

แต่ แต่พวกเราปฏิบติัเรากห็วงัพึ่งครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านกต็อ้งคอยช้ีน า 
คอยบอก แต่ครูบาอาจารยท่ี์เป็นนะท่านจะบอกแลว้ใหเ้ราท าเขา้มา แต่ถา้บอกโดยท่ีวา่
ผลเป็นอยา่งนั้นๆ อนันั้นเวลาเราสงสยัไง น่ีมนัตอ้งถกกนั เวลาถกกนั ถา้มีธรรมเป็นแบบ
น้ี ถา้มีธรรมนะจะอธิบายถึงเหตุและผล  

“เหตุและผลรวมลงคือธรรม” 

เหตุและผล มรรค ๔ ผล ๔ ไง อรหตัมรรค อรหตัผล อรหตัมรรค อรหตัผลท าไม
ไม่ใช่นิพพาน ๑ ล่ะ? อรหตัมรรคคือเหตุนะ อรหตัมรรคคือเหตุ อรหตัผล เห็นไหม เหตุ
และผลรวมลง ส าเร็จกระบวนการทั้งหมด นิพพาน ๑ เป็นธรรม พอนิพพาน ๑ แลว้ไม่
ขยบัแลว้ แต่เหตุและผล เหตุและผลมีการกระท า เหตุและผล 
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ฉะนั้น เหตุและผล เห็นไหม โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค 
สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัมรรค อรหตัผล เหตุและผลรวมลงแลว้
ถึงเป็นอกปุปธรรม คือไม่มีการเปล่ียนแปลง  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ “จะตอ้งท้ิงจิตไหม? จะตอ้งท้ิงไหม?” 

ตอ้งแน่นอน ตอ้งแน่นอน แต่ แต่ถา้บอกตอ้งแน่นอนป๊ับมนักจ็ะเกิดกระบวนการ
กระท าวา่ท้ิง กระบวนการกระท าวา่ท้ิงมนักท็  าใหแ้บบวา่เราไม่ละเอียดพอ พอเราไม่
ละเอียดพอ พอท้ิงไป น่ีการปฏิบติั อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยคเป็นอยา่งน้ี  

กามสุขลัลิกานุโยคคือความสุข ความสงบ ความระงบั ความพอใจ ติด อตัตกิลม
ถานุโยคน่ีท้ิงๆๆ อตัตกิลมถานุโยคจะท าใหไ้ด้ๆ  แลว้มนักเ็ป็นอตัตกิลมถานุโยค ก็
ตะครุบเงาๆๆ น่ีถา้มชัฌิมาปฏิปทาลงอยา่งไร? ถา้มชัฌิมาปฏิปทามนัจะเป็นความจริง
ของมนั ถา้ความจริงของมนั มนัจะรู้ของมนั  

ฉะนั้น เราจะเนน้ไง เนน้วา่ “ควรละจิตไปเลยหรือไม่ครับ” มนัตอ้งละดว้ยเหตุ 
ดว้ยผล ดว้ยเหตุ ดว้ยผลใช่ไหม? ดว้ยเหตุ ดว้ยผล ดว้ยเราจบั จบัขนัธ์ ๕ น่ีสติปัฏฐาน ๔ 
จบักาย จบัเวทนา จิต และธรรม จบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้พิจารณามนั เพราะ เพราะกิเลสน้ี
เป็นนามธรรม พอกิเลสเป็นนามธรรม อาศยัส่ิงน้ีเป็นการแสดงออก อาศยัส่ิงน้ี กิเลสน้ี
เป็นนามธรรมนะ น่ีเวลาเราอยาก พอเราเสพสุขแลว้เรากท้ิ็ง จบ เด๋ียวกอ็ยากอีก  

น่ีเราอยาก แลว้กิเลสมนัคืออะไรล่ะ? กิเลสมนัคือเหลา้หรือ? กิเลสมนัคือแกว้ 
แหวน เงิน ทองท่ีอยากไดห้รือ? แกว้ แหวน เงิน ทองกแ็ร่ธาตุ เหลา้กน็ ้ า อา้ว ไพ ่ไพก่คื็อ
กระดาษ อา้ว กไ็พม่นัเล่นกนั เขาสบัไพ ่ ไพก่คื็อกระดาษ ตวัไพมี่กิเลสไหม? เล่นการ
พนนัไง เล่นการพนนัมีกิเลสไหม? ลกูเต๋า ลกูเต๋ามนักเ็ป็นลูกเต๋า อา้ว แกว้ขยบัมนักเ็ป็น
แกว้ มนัมีกิเลสไหม? มนัไม่มีหรอก  

น่ีการพนนั ตวัมนัเองนะ การพนนักคื็อการพนนัขนัต่อ แต่ส่ิงอุปกรณ์ท่ีเล่นการ
พนนัมนัไม่มีชีวิต มนัมีกิเลสหรือ? มนัไม่มี แลว้กิเลสมนัคืออะไรล่ะ? กิเลสมนัคืออะไร? 
ท าไมคนไปติดมนันกัหนา ผกีารพนนั ใครติดการพนนัน่ีหมดนะ ทรัพยสิ์นเงินทองหมด
เลย น่ีแลว้มนัเป็นอะไรล่ะ? น่ีกเ็หมือนกนั เราจะฆ่ากิเลสๆ จะไปฆ่าท่ีไหน? จะไปฆ่าท่ี
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ไหน? มนัแสดงออกอยา่งไร? มนักแ็สดงออกผา่นสติปัฏฐาน ๔ กาย ผา่นออกทาง
ร่างกาย ผา่นออกทางเวทนา ผา่นออกทางจิต ความรู้สึกนึกคิด ผา่นออกถึงธรรมารมณ์  

ฉะนั้น เวลาเราจะฆ่ามนั เวลาเราจะท าลายเขา เราจะท าลายเขาเรากเ็อากาย เอา
เวทนา เอาจิต เอาธรรมเขา้มาแยกแยะวา่กิเลสมนัสวมรอยมาอยา่งไร? กิเลสมนัสวมรอย
อยา่งน้ีออกไปท าเพื่อความพอใจของมนั ฉะนั้น เวลาเราพิจารณาของเรา เห็นไหม เราจะ
ท้ิงจิตไป ไม่ท้ิงจิตไปไหม? ถา้ท้ิงจิตไปนะ น่ีกาย เวทนา จิต ธรรม จิตมนักเ็ป็นสติปัฏ
ฐาน ๔ อนัหน่ึง แลว้เรากต็อ้งพิจารณามนั จะท้ิงมนั จะท้ิงมนัอยา่งไร?  

จะบอกวา่ถา้ท้ิงไปเลย จะบอกวา่ท้ิงไปเลยแสดงวา่อาจารยน์ั้นรู้สึกวา่ไม่ค่อย
รอบคอบ วา่อยา่งนั้นเลย ถา้ท้ิงไปเลย อา้ว ท้ิงไปเรากท้ิ็งได ้แลว้กจุ็ดไฟเผาเลย อะไรเรา
กท้ิ็งไดห้มดเลย เผาไปแลว้กม็านัง่คิดนะ เอะ๊ เผาอะไรไป เผาจบไปแลว้นะ ไอท่ี้เผาไป
มนัคืออะไร? ไม่รู้วา่เผาอะไรไปเหมือนกนั แต่ถา้มนัพิจารณา  

อา้ว ในนั้นมนัคืออะไร? จิตมนัคืออะไร? จิตมนัเกิดอยา่งไร? จิตมนัดบัอยา่งไร? 
มนัเศร้าหมอง มนัผอ่งใส มนัมีความสุข มนัมีความทุกข ์ท าไมมนัเป็นอยา่งนั้นล่ะ? ท าไม
เด๋ียวสุข เด๋ียวทุกข ์ เด๋ียวรับรู้ เด๋ียวปฏิเสธ ท าไมมนัแง่งอน มนัเยอะนกัล่ะ? ท าไมมนัมี
เล่ห์ มีเหล่ียมมากมายขนาดนั้นล่ะ?  

น่ีเรากต็ั้งสติ เห็นไหม จิตสงบแลว้กด็ูมนั น่ีพิจารณาอยา่งนั้น ถา้พิจารณาไปแลว้ 
ถึงท่ีสุดแลว้มนักต็อ้งท้ิงเป็นธรรมดา แต่ท้ิงดว้ยเหตุ ดว้ยผล ท้ิงดว้ยความเขา้ใจ มนัมีเหตุ 
มีผลนะ อา้ว ไฟ น่ีถ่านร้อนๆ นะ เรากจ็บัหมบั แหม อนัน้ีทองค าๆ อา้ว พอรู้วา่ไฟนะ พอ
แบออกมามนัไหมมื้อไปหมดแลว้ แต่ถา้ไปจบัทองค าๆ นะ มนัยงัวา่ทองค ามนัอยูน่ะ มนั
ยงัไม่รู้ตวั น่ียงัไม่รู้ตวั แต่พอมนัรู้ตวันะมนัท้ิงเลย โอโ้ฮ พองไปหมดเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลามนัจบัไปแลว้ มนัไม่รู้วา่จบัไปแลว้ เรากพ็จิารณาดว้ยปัญญา 
พิจารณาดว้ยปัญญา พิจารณาแยกแยะของมนัไป พิจารณาดูมนัไป ถา้ถึงท่ีสุดแลว้มนัท้ิง
เลย เห็นไหม จิตตอ้งท้ิงไหม? ท้ิงแน่นอน ท้ิงเดด็ขาด แต่ แต่ท้ิงใหม้นัเป็นสมัมาทิฏฐิ 
มชัฌิมาปฏิปทา ท้ิงดว้ยความถกูตอ้งดีงาม ท้ิงดว้ยปัญญา ท้ิงดว้ยมรรค แต่ถา้เวลาเราพดู
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กนัทางวิชาการ เห็นไหม ตอ้งท้ิงใช่ไหม? เอาล่ะสิ ตอ้งท้ิงๆ มนัสร้างภาพการท้ิง มนัก็
เลยกลายเป็นวา่กิเลสละเอียดข้ึนไป ภาวนากย็ากข้ึน 

ฉะนั้น ครูบาอาจารยเ์วลาท่านเทศน์สัง่สอนน่ีนะ ท่านจะไม่แบหมดไง ถา้แบ
หมดนะ แลว้บอก อา้ว อยา่งน้ีมนักข็ดัแยง้สิ เวลาบอกวา่ไม่มีก ามือในพระพทุธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูกบัพระอานนทน์ะ  

“อานนท ์ไม่มีก ามือในเรา”  

พระพทุธเจา้จะนิพพานไง แลว้พระอานนทก์ค็ร ่ าครวญ ตอ้งการมีคนสัง่สอน 
อานนท ์ ไม่มีก ามือในเรานะ ไม่มีลบัลมคมในในศาสนาน้ี พระพทุธเจา้แบหมดแลว้ แบ
หมดแลว้ ไม่มีก ามือในเราเลย เพียงแต่เราท าไม่ถึงเท่านั้นเอง  

ทีน้ีพอบอกวา่ไม่มีก ามือในเรากต็อ้งเปิดเผยแจ่มแจง้หมดเลย ใช่ เปิดเผยแจ่มแจง้
หมดเลย แต่ แต่เราไม่เคยพบ เราไม่เคยเห็น เรากรู้็ไม่ได ้พอรู้ไม่ไดป๊ั้บเรากค็าดคะเนส่ิง
นั้นผดิหมด ทีน้ีพอคาดคะเนส่ิงนั้นผดิหมดป๊ับ เวลาครูบาอาจารยบ์อกวา่มนัเป็นอยา่งน้ีๆ 
ป๊ับเรากค็าดคะเนใหม้นัถกู กิเลสท่ีมนัอยูก่บัเรามนักลึ็กลงไปอีกชั้นหน่ึง ลึกลงไปอีก
ชั้นหน่ึง เพราะการคาดคะเนมนัไม่ใช่เป็นความจริง  

แต่ถา้เป็นความจริงนะ พอไม่มีก ามือในเราเลย พอท าเสร็จป๊ับ เห็นไหม พระ
อรหนัตใ์นปัจจุบนัน้ีกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตเ์หมือนกนั 
เท่ากนั น่ีไม่มีอะไรผดิแปลกแตกต่างกนัเลย แต่กวา่จะรู้ไดเ้กือบตาย ธรรมะอยูฟ่ากตาย 
แต่ถา้ไปบอกมนัก่อน เหมือนเดก็น่ี สงัเกตไดไ้หม เดก็น่ีนะ อา้ว พอ่แม่มีมรดกอยู ่ ๑๐ 
ลา้นจะใหล้กู แลว้ลกูมนัโตข้ึนมาจะใหม้นัเลยไหม? ไม่ใหห้รอก ตอ้งลกูบรรลุนิติภาวะ
ก่อน  

ถา้ลกูไม่บรรลุนิติภาวะนะ ๕ ขวบ ๑๐ ขวบบอกน่ีเป็นมรดกของเอง็ กใูหเ้อง็เลย 
ไอเ้ดก็คนนั้นนะ เดก็ ๑๐ ขวบ เดก็ ๕ ขวบมีเงินอยู ่๑๐ ลา้น เดก็คนนั้นจะมีอนัตรายกบั
ตวัมนัมาก มิจฉาชีพจะเขา้มาหาประโยชน์กบัเดก็คนนั้น แลว้ทุกๆ อยา่งจะเขา้มาหลอก
ล่อเดก็คนนั้น เพราะเดก็คนนั้นมีเงิน ๑๐ ลา้น แต่ถา้เรามีเงิน ๑๐ ลา้นมรดกจะใหเ้ดก็ เรา
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กส็อนเดก็ รักษาเด็กใหม้นัโตข้ึนมามีการศึกษา มีความมัน่คง มีความเฉลียวฉลาด มี
ความรู้เขารู้เราข้ึนมา พอมนัมารับมรดก มนัรักษามรดกมนัไดเ้ลย  

จิต! จิตถา้มนัยงัเป็นเดก็อยู ่ แลว้บอกวา่น่ีเงิน ๑๐ ลา้นคือธรรมพระพทุธเจา้ไง 
ธรรมพระพทุธเจา้เป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ีๆ มนักเ็อาธรรมพระพทุธเจา้มาประดบัตวัมนั
ไง บอกน่ีไงนิพพานๆ โดยท่ีมนัไม่รู้อะไรเลย เงิน ๑๐ ลา้นนัน่คือมรรคผล แลว้ตวัเดก็มนั
ยงัไม่มีความจริงของมนั แต่ถา้เดก็มนัโตข้ึนมาๆ เงิน ๑๐ ลา้นมนัจะมีคุณค่ามาก มนัจะมี
คุณค่า แลว้มนัจะรักพอ่ รักแม่มนัมาก วา่พอ่แม่รักมนัมากขนาดน้ี ใหม้รดกกบัมนัอยา่งน้ี 

น่ีกเ็หมือนกนั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีสุดยอดมากเลย แต่
พวกเราเขา้กนัไม่ถึงไง ฉะนั้น พอเขา้ไม่ถึง แลว้ความคุน้ชิน พอไปวดันะ อ๋อ วดักมี็เท่าน้ี
เนาะ วดักไ็ปวดั ไปถึงวดัเสร็จกท็  าบุญ ท าบุญเสร็จแลว้กก็ลบับา้น แลว้ท าทุกวนั เออ วดั
มีเท่าน้ีเองเนาะ แต่ไม่รู้หรอกวา่วดันะ น่ีหลวงปู่ ฝ้ัน หลวงตาท่านบอกวา่ “วดัคือขอ้วตัร
ปฏิบติั”  

วดัไปวดัใจ หลวงปู่ ฝ้ันบอกวา่ “วดัน่ีไปวดัใจดู วา่ใจน้ีมนักวา้งขวางหรือมนัคบั
แคบ ใจมนัดีหรือใจมนัไม่ดี” น่ีวดัอยูท่ี่นัน่ เขาไม่ใช่วดัท่ีอิฐ หิน ทราย ปูน วดัคือ
คุณธรรม วดัปฏิบติั ขอ้วตัรปฏิบติัอนันั้นวดัหวัใจ หวัใจมนัเจริญเติบโตไหม? หวัใจมนั
อบัเฉาไหม? นัน่วดัเป็นอยา่งนั้น น่ีไงเพราะวา่มนัคุน้ชินแลว้ พอไปวดั ไปวดักไ็ปเท่าน้ี 
ไปวดัเสร็จแลว้กก็ลบั น่ีเราถึงบอกวา่ถา้ศาสนามนัมีคุณค่ามาก 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ตอ้งท้ิงไหมน่ีใช่นะ โดยค าวา่ตอ้งท้ิงไหม? น่ีตอ้งท้ิง แต่ แต่ถา้มนั
เป็นการปฏิบติั ถา้บอกวา่ท้ิงหรือบอกอยา่งน้ีเรากคิ็ดกนัเลย เห็นไหม ดูสิเราฟังแลว้มนั
หวัเราะในใจนะ มีผูป้ฏิบติัเขาบอก ครูบาอาจารยบ์อกตอ้งพิจารณากายนะ ตอ้งวางกาย
นะ เขากบ็อกวา่ตั้งกายข้ึนมา แลว้กเ็อาระเบิดโยนเขา้ไป เขาใคร่ครวญทางวิทยาศาสตร์
ไง เรากต็ั้งกายข้ึนมาใช่ไหม? แลว้เรากจุ็ดไฟเผามนั แลว้เรากเ็อาระเบิดยงิมนั แลว้กเ็อา
จรวดยงิมนั เขาสอนกนัอยา่งนั้นนะ 

 พอเราฟังแค่น้ีเรากส็ะดุง้เลยนะ เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะการพิจารณากายมนั
พิจารณาดว้ยญาณ ดว้ยทศันะ ดว้ยความรู้สึกของใจ มนัไม่ใช่ดว้ยระเบิด มนัไม่ใช่ ไม่ใช่
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ยงิมนัดว้ยปืน อยา่งนั้นนะ พิจารณากายนะแลว้กทุ็กคนจะเตรียมเช็คไวค้นละใบ กรอก
ตวัเลขวา่จะซ้ือไดเ้ม่ือไหร่? มนักไ็ด ้ น่ีเวลาพิจารณากเ็อากระดาษมาใบหน่ึงคือเช็ค ดวูา่
ใครจะใส่ตวัเลขไดม้ากกวา่กนั ประมูลไง ประมูลมรรค ผล  

น่ีคิดแบบโลก ตอนน้ีโลกกบัธรรม ผูท่ี้ปฏิบติัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์แลว้ความคิดทาง
โลก ทางวิชาการมนับวกเขา้มา พอบวกเขา้มามนักเ็ป็นไป พอมนัเป็นไป เวลาค าสอนท่ี
มนัพดูออกมา น่ีหลวงตาบอกวา่ “ศีลจะรู้ไดต่้อเม่ือเราอยูด่ว้ยกนั” คนอยูด่ว้ยกนั ๑๐ ปี 
๒๐ ปีศีลคือการประพฤติปฏิบติัมนัจะรู้วา่พระองคน้ี์ หรือหมู่คณะคนน้ีจริงหรือไม่จริง  

ธรรม ธรรมจะรู้ไดต้อนอา้ปาก ตอนพดูน่ี ถา้พดูนะ ถา้มนัไม่มีในหวัใจนะ พดูมา
มนักสี็ซอไง ซ่ือบ้ือๆ อยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่ถา้มนัมีในหวัใจนะ พดูอยา่งไรกเ็ป็นธรรม 
ธรรมจะรู้ไดต่้อเม่ือมนัแสดงออก การแสดงออก อยา่งเช่นเรามีเพื่อนอยูด่ว้ยกนั มนั
ซ่ือบ้ือ ท าอะไรไม่เป็นสกัอยา่งหน่ึงเลย แลว้มนับอกวา่เป็นพระอรหนัต ์ โยมเช่ือไหม? 
โยมเช่ือไหมล่ะ?  

อา้ว น่ีไงธรรมจะรู้ไดต่้อเม่ือการแสดงออก ฉะนั้น เวลาเขาแสดงออกมาแลว้มนั
ไม่มีเหตุมีผล แหม แลว้ทีน้ีถา้มนัเป็นอยา่งนั้นไปแลว้ ค าวา่ แหม นะ ตวัเขาส่วนตวัเขา 
แต่มนัมีผลกบัผูท่ี้เช่ือ แลว้ผูป้ฏิบติัน่ีเราเป็นโรคภยัไขเ้จบ็มากเลย เสร็จแลว้เรากเ็ช่ือวา่
วตัถุส่ิงหน่ึงเป็นยาท่ีรักษาได ้ทั้งท่ีมนัรักษาไม่ได ้แลว้เรากรั็กษาดว้ยวตัถุส่ิงนั้นตลอดไป 
โรคเราไม่มีวนัหาย ถา้เราเป็นโรคภยัไขเ้จบ็นะ แลว้เรากเ็ขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีจะรักษา
โรคได ้แลว้เรากใ็ชแ้ต่อยา่งน้ี แลว้เราจะหายไดไ้หม? 

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือเขาแสดงธรรมแบบนั้น ธรรมคือธรรมโอสถท่ีมนัจะช าระ
กิเลส แลว้มนัไม่มีคุณภาพท่ีช าระกิเลสได ้มนัจะช าระกิเลสไดไ้หม? แลว้คนท่ีเช่ือจะเสีย
โอกาสไหม? คนท่ีเช่ือ แลว้เขาใชว้ตัถุอยา่งนั้นเขาจะไดส่ิ้งใดข้ึนมา น่ีไงเวลาฟังมนัก็
เหมือนกบั อย. เขาจะพิสูจน์เลยวา่ยาน้ีไดรั้บการรับรองจาก อย. หรือเปล่า? ถา้ไม่ไดรั้บ
เขาเกบ็จากตลาดเลยไม่ใหข้าย แต่น่ีมนัเกล่ือนตลาดเลยนะ หลบัไปต่ืนมาเป็นพระ
อรหนัต ์ น่ีพดูถึง “จิตตอ้งท้ิงหรือไม่? ควรละท้ิงหรือไม่?”  
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ฉะนั้น น่ีพดูถึงอารัมภบท วนัน้ีอารัมภบทยาวเลย ยงัไม่ไดต้อบปัญหาเลยนะมึง 
(หวัเราะ) 

ถาม   :    ๑. จิตน่ีแหละธรรมะท่ีมนัเป็นทุกข ์ เพราะมนัส่งออกไปรู้อะไรขา้งนอก
ตลอด มนัรู้สึกส่ิงท่ีออกไปสมัผสัเป็นจ านวนมาก แลว้มนักเ็ขา้ใจผดิเร่ืองราวต่างๆ ไป
ดว้ยในตวัมนัเอง เช่นจิตมนัเขา้ใจผดิวา่ตวัมนัเองคือตวัเรา ทุกคร้ังท่ีมนัส่งออก 
กระบวนการของขนัธ์ ๕ ท างานเร็วมาก และเกิดเวทนาท่ีฐาน การตั้งของจิตท่ีก่ึงกลาง
หนา้อกจิตกห็ลงวา่เวทนาคือเรา ครบกระบวนการของขนัธ์ ๕ แลว้เกิดความคิด กายกท็  า
ตามความคิดทนัที จิตกเ็ขา้ใจวา่ร่างกายน้ีเป็นเราอีก ผมวา่จิตน่ีแหละคือตวัทุกข ์ 

หลวงพ่อ   :     มนัถกูตอ้ง ค าวา่ถกูตอ้งนะหมายความวา่ น่ีถา้คนไม่ภาวนาจะไม่เห็นวา่
ขนัธ์ ๕ มนัจะท ากระบวนการของมนัเร็วมาก น่ีขนัธ์ ๕ กระบวนการของมนั เรารู้ เรา
เห็นไดแ้สดงวา่เราท างานเป็น ถา้เราท างานเป็นแลว้เรากท็  างานของเราเร่ือยไป พอท า
เร่ือยไป เวลามนัปล่อยไง ถา้มนัปล่อย เห็นไหม เขาบอกจิตมนัไม่มี ท่ีมนัตอ้งละไว ้น่ีผล
ของมนัปล่อย 

เราพดูบ่อยมากวา่ผลของสมัมาสมาธิ กบัผลของความสงบของใจน้ีอยา่งหน่ึง ผล
ของการวิปัสสนาคือผลของการปล่อยวางน้ีอยา่งหน่ึง เห็นไหม เวลามนัปล่อยวาง จิตก็
ไม่มี อะไรกไ็ม่มี อะไรไม่มี แต่มี มีธรรมอยูไ่ง ธรรมท่ีเหนือจิตท่ีมนัครอบคลุมหมดไง 
จิตมนัถึงไดร้วมลงไดไ้ง ถา้จิตรวมลงได ้ น่ีกระบวนการของมนัมี ถา้คนท าไดม้นัจะมี
เหตุมีผลไง เหมือนยาน่ีมีส่วนผสมของมนั แต่ส่วนผสมน้ีมนัยงัไม่กลมกล่อม ยงัไม่
สมดุลข้ึนมา อยา่งเช่นการหมกั เห็นไหม การหมกั การท าอะไรใหม้นัมีอายขุองมนั แลว้
คุณภาพของมนัตอ้งดีข้ึน  

ฉะนั้น ในการวิปัสสนามนัจะวิปัสสนาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ค  าวา่ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ตทงัค
ปหานมนัมีไดม้ากมายมหาศาล ถา้ตทงัคปหานมนัมีผลไง ผลของมนัคือการใชปั้ญญามนั
ไม่ใช่สมาธิ สมาธิอยา่งท่ีวา่น่ี อปัปนาสมาธิมนัอยูข่องมนัเฉยๆ อยูข่องมนัน่ีรู้ 
สมัมาสมาธิ  

“น่ีรสของธรรมชนะรสทั้งปวง”  
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รสของสมาธิธรรม รสของปัญญาธรรม รสของธรรมรู้ได ้ เพียงแต่วา่ถา้รสของ
สมาธิธรรม เราท าความสงบของใจไดน่ี้รสของสมาธิธรรม เห็นไหม แต่รสของปัญญา 
รสของมรรคญาณท่ีเรายงัช าระไม่ไดเ้รากย็งัสงสยัอยู ่ พอสงสยัอยูเ่รารับรู้ไดแ้ต่อปัปนา
สมาธิ แต่ถา้เม่ือใดเราพิจารณาของเรา เวลามนัปล่อยข้ึนมามนัเป็นรสของวิปัสสนาธรรม  

วิปัสสนาธรรม เห็นไหม การใชปั้ญญามนัลึกซ้ึงกวา่ เพราะวา่มนัช าระลา้งกวา่ 
ผา้ท่ีสกปรกแช่น ้าอยูม่นักเ็ปียก ถา้เอาข้ึนมาสะบดัมนักแ็หง้ แต่ผา้ท่ีสกปรก เวลาเราซกั
ข้ึนมา ซกัแลว้มนัสะอาดข้ึนมา มนัเอาความสกปรกออกไปดว้ย  

ผา้ท่ีชุบน ้าข้ึนมาตากอยา่งหน่ึง ผา้ท่ีซกัน ้ากบัผงซกัฟอกข้ึนจากน ้ามนัต่างกนั 
ต่างกนัท่ีวา่ชุบน ้าเปียก กบัซกัใหส้ะอาด คุณค่าของคุณภาพของผา้มนัต่างกนั วิปัสสนา
มนัช าระใหส้ะอาด แต่สมัมาสมาธิมนัแค่ชุบน ้าไวไ้ง น่ีมนัแตกต่างกนั ถา้แตกต่างกนั ผล
ของปัญญา ผลของธรรมมนัจะมีข้ึนมา  

ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่ขอ้ท่ี ๑. ถา้มนัท าอยา่งน้ีมนักเ็ขา้ใจไดว้า่จิตน่ีแหละทุกข ์ ใช่ จิตน่ี
แหละทุกข ์ น่ีเหตุเกิด เห็นไหม เหตุเกิดเพราะใจเราเท่านั้น เหตุเกิดเพราะจิตไม่มีส่ิงใด
เลย จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธาน จิตเป็นผูรั้บรู้ทั้งส้ิน แต่มนัรับรู้ทุกขม์นักทุ็กขข์องมนั 
เตม็ตวัของมนั แลว้ทุกขเ์ตม็ตวันะ รับรู้ทุกขเ์ตม็ตวัยงัมีทิฐิมานะนะ พวกไปวดัน่ีพวกท่ี
เวลาวา่งเกินไป ตวัมนัทุกขเ์ตม็ท่ีนะ มนัยงัติเตียนคนอ่ืนอีกนะ มนัยงัไม่ยอมรับวา่มนั
ทุกขน์ะ วา่มนัไม่มีทางออกไง 

น่ีมนัทุกขเ์ตม็ท่ีเลยมนักย็งัวา่คนนูน้นะท าไมไปวดัไปวา คนนูน้ยงัปฏิบติั โอ๋ย โง่
มากเลย หาเงินมาแลว้กน่ี็ท าบุญ ท ากศุล สู้เราไม่ไดเ้รามีแต่เอาเกบ็ไวใ้ช ้ มนัทุกขข์นาด
นั้นมนัยงัเท่ียวติเตียนคนอ่ืน แต่ถา้มนัพลิกมา พอมนัพลิกเห็นคุณธรรมข้ึนมามนัจะเศร้า
ใจเลยนะ เศร้าใจมาก น่ีคิดถึงหลวงตาเวลาหลวงตาท่านพดู ลกูศิษยท่์านคนหน่ึงอยูท่ี่
เมืองจนัท ์ เป็นนกัเลงมาก แลว้มีคนมาชวนไปวดัเขาไม่ไปหรอก จนหลวงตาไปอยูท่ี่นัน่
เขามีบุญกศุลมัง๊เขาถึงเช่ือหลวงตา แลว้ไปภาวนากบัหลวงตา  

แลว้เขาเล่าใหห้ลวงตาฟังไง บอกวา่คิดถึงจิต ท่ีวา่จิตมนัทุกข ์ จิตมนัยาก น่ี
สารภาพกบัหลวงตาไง บอกก่อนหนา้นั้นมีคนเขามาชวนโยมคนน้ีไปวดั เขาบอกเลยนะ 
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พอเขามาชวนไปวดัมนัโกรธเขามาก โกรธเขาจนลืมตวัไง โกรธจนคิดจะฆ่าเขา มนั
เหมือนกบัเขาวา่ดูถกูไง แต่ความจริงเขามาชวนไปวดั แต่พอจิตเขาพิจารณาแลว้ พอเขา
มาเช่ือหลวงตาแลว้ เขามาวดัเขาไปหาหลวงตา เขามาสารภาพกบัหลวงตาไง  

“กเ็ขาชวนไปวดั กเ็ขาชวนไปวดั” 

มนัซ้ึงไง แต่เม่ือก่อนนั้นนะ ก่อนท่ีจะมีปัญญาอยา่งน้ีคิดจะฆ่าเขาเลยนะ เพราะ
เขาเป็นนกัเลง พอมีคนมาชวนเขาไปวดัเขาโกรธมาก มนัเหมือนการสบประมาทกนั แค่
คนมาชวนไปวดันะ หาวา่เขามาสบประมาท แต่เวลาเขามาวดัเอง แลว้เขามาพิจารณาของ
เขาเอง เวลาเขาไปสารภาพกบัหลวงตา กเ็ขาชวนไปวดั กคื็อเป็นความดีไง พอจิตมนัพลิก
แลว้เห็นวา่เขามาชวนไปวดัเขาปรารถนาดี เขาปรารถนาดีเขาอยากชวนเราไปวดั แต่ตอน
ท่ีจิตใจมนัปิดกั้น เห็นไหม เขามาชวนไปวดัน่ีโกรธเขามาก น้ีเขาสารภาพนะ  

หลวงตาพดูอยูใ่นเทปบ่อยเร่ืองน้ี ตอนอยูท่ี่น ้ าตกพล้ิวท่ีเมืองจนัท ์ เพราะคนๆ น้ี
เขาเป็นนกัเลงใหญ่ แต่พอเขามาอยูก่บัหลวงตาแลว้เขาภาวนาดีมาก เขารู้วาระจิตหมดเลย 
มนักเ็หมือนกบัท่ีอยูม่เูซอกบัหลวงปู่ มัน่ ท่ีวา่พอจิตสงบแลว้เห็นวาระจิตหมดเลย น่ีพอ
จิตเขาลงนะเขาเห็นหมดเลย เขารู้หมดเลยนะ แต่ก่อนหนา้นั้น โอโ้ฮ มนัสงัเวชไง น่ีวา่ถา้
จิตเป็นทุกขไ์หม? ใช่  

น่ีขอ้ ๒. 

ถาม   :    ผมวา่จิตน้ีไม่ควรไวใ้จ เพราะความเป็นจิตและผลผลิตของจิตท่ีออกมาคือ
สมมุติบญัญติั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

หลวงพ่อ  :    แน่นอน มนัไวใ้จไม่ไดท้ั้งนั้นแหละ ทีน้ีไวใ้จไม่ไดใ้ครจะรู้ทนัมนัล่ะ? ถา้
เราไวใ้จไม่ได ้เห็นไหม กรณีน้ีเป็นกรณีท่ีสามเณรนอ้ยสอนพระโปฐิละไง พระโปฐิละน่ี
นะเป็นอาจารยใ์หญ่ เร่ืองปริยติัสอนไดห้มดเลย ลกูศิษย ์ ๕๐๐ อูฮู้ ไปไหนมีแต่คนนบั
หนา้ถือตา อูฮู้ สงัคมน่ียอมรับมาก เพราะแม่นย  าในต ารามาก สอนปริยติัชดัเจนมากเลย 
ทุกคนศรัทธามาก แต่เวลาไปกราบพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้บอกวา่ “โปฐิละใบลาน
เปล่า”  
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ใบลานเปล่า คือความจ าเปล่าๆ จนสะกิดใจไง ไปหาสามเณรนอ้ย พอหาสามเณร
นอ้ยน่ีท้ิงเลย ท้ิงแลว้ไปหาวดัปฏิบติั เป็นพระอรหนัตต์ั้งแต่หวัแถวยนัทา้ยแถว ไปถึง
องคสุ์ดทา้ยคือสามเณรนอ้ย พอสามเณรนอ้ยน้ีรับไวศึ้กษา เห็นไหม น่ีเขา้มาตรงน้ี ตรง
ท่ีวา่จิตเป็นสมมุติบญัญติั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์น่ีสามเณรนอ้ยสอนวา่  

“ร่างกายน้ีเหมือนจอมปลวก จอมปลวกน้ีมีทวารอยู ่๖ ทวาร ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใหปิ้ดไว ้๕ ทวาร เปิดไวท้วารหน่ึงคือมโน ใจ”  

ตา หู จมูก ล้ิน กาย ปิดใหห้มดเลยเหลือแต่ใจ แลว้คอยจบัเห้ียตวันั้น เห้ียตวันั้น 
เห้ียตวันั้นนะ พอเวลาจิตสงบแลว้น่ีวิปัสสนาไง เห้ียตวันั้นออกมา เห้ียตวันั้นคือกาย 
เวทนา จิต ธรรมจบัมนัใหไ้ด ้ถา้จบัไดว้ิปัสสนา  

น่ีไงจะบอกวา่จิต ผลของจิตมนัเป็นสมมุติบญัญติัทั้งหมด น่ีเวลาสอนโปฐิละ 
โปฐิละน่ีเวลาสอนเขานะ เวลาปริยติัสอนเขา อู๋ย ใบลานเปล่าสอนเขาน่ีรู้หมด ธรรมะน่ี
แม่นมากจนคนร ่าลือ ลกูศิษยม์หาศาลเลย อู๋ย พดูไดช้ดัเจนแลว้แม่นย  าหมดเลย แต่จริงๆ 
ไม่รู้จกัตวัเอง ฉะนั้น เวลาสอนนะ สอนบอกวา่ใหเ้ปรียบเหมือนร่างกายน่ีเป็นจอมปลวก 
จอมปลวกนั้นมีรูอยู ่๖ รู ปิดซะ ๕ รูเหลือไวรู้เดียว ในรูจอมปลวกนั้นมีเห้ียตวัหน่ึงอยูใ่น
นั้น แลว้พอปิดทั้ง ๕ รู มนัเหลือรูเดียวมนัตอ้งออกรูนั้น แลว้ใหค้อยจบัเห้ียตวันั้น ถา้จบั
เห้ียตวันั้นไดก้ว็ิปัสสนาได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ท่ีวา่เราจะท้ิงจิต เราจะจบัจิต เราจะจบัจิต เราจะรู้จิตอยา่งไร? แลว้
จะพิจารณามนัอยา่งไร? น่ีไงเวลาพิจารณา พระพทุธเจา้ถึงใหพ้ิจารณาในกาย ในเวทนา 
ในจิต ในธรรม พอมนัออกทางใดทางหน่ึง เห็นไหม ฉะนั้น บอกวา่จิตน้ีเป็นสมมุติ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นตแ์น่นอน ถึงเป็นสมาธิกเ็ป็นสมมุติ ถา้ยงัเป็นปัญญาอยูม่นัเป็นสมมุติบญัญติั 
สมมุติเหมือนกนั แต่สมมุติละเอียด แลว้พอถึงท่ีสุดแลว้มนัจะฆ่าของมนัได ้

ถาม   :    ๓. การอารัมภบทขา้งตน้ ผมวา่สภาวะท่ีไม่มีเร่ืองเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
เร่ืองภพคือไม่มีอดีต ปัจจุบนั อนาคตแต่กรู้็ไดโ้ดยไม่มีเร่ืองเวลามาเก่ียวขอ้ง คือการท้ิง
จิตหรือเปล่า? 
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หลวงพ่อ   :    ถา้เป็นการใชปั้ญญา พิจารณามนัปล่อย น่ีใช่ การท้ิงจิต การท้ิงนะ ทีน้ีเรา
ปล่อย สมมุติวา่มีของอยูใ่นน้ี เราจะปล่อยหมดเราจะเหลืออะไรไว ้ เราตอ้งท้ิงหมด ทีน้ี
การท้ิงหมดมนัจะเหลืออะไรล่ะ? เหลือปัญญา เหลือความรู้ รู้จากการพิจารณาตรงนั้น 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีวา่เราพิจารณาแลว้มนัปล่อยหมด ตอ้งใหห้มดเลยอยา่ใหเ้หลือ เหลือส่ิงใด
ไม่ได ้ 

เราพดูบ่อยมากในเทศน์บนศาลา เห็นไหม ตอ้งพิจารณาจนไม่มีเหลือบ ไม่มีมุม 
ไม่มีส่ิงเหลืออยูเ่ลย แมแ้ต่ ๙๙.๙๙ นะ เหลือ ๐๐.๑ นัน่ล่ะกิเลสมนัอยูต่รงนั้น เวลามนัอยู่
ตรงนั้นนะ มนัหลบตวัมนัอยูต่รงนั้นไดน้ะ พอจิตมนัเส่ือมนะ จาก ๐๐.๑ น่ีแหละมนั
ออกมาเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย เพราะมนัยงัไม่สะอาดบริสุทธ์ิไง แต่ถา้พอพิจารณาจน
เตม็ ๑๐๐ ไม่มีอะไรเหลือเลย ขาดหมดเลย สะอาดหมดเลย นัน่แหละธรรมะเป็นอยา่งนั้น 
ธรรมะคือสะอาดบริสุทธ์ิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์แต่ของโลกไม่มี ๙๙.๙๙ ๙๙.๐ นัน่น่ะ มนัจุด
ไง มนัไม่มี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ไม่มี ไม่มี แต่ธรรมะมี  

ฉะนั้น กรณีอยา่งน้ี ใช่ตอ้งเตม็ท่ีเขา้ไป แต่ค าวา่เตม็ท่ี มนัตอ้งเตม็ท่ีแบบเป็น
ธรรมนะ ฉะนั้น ถึงบอกวา่คือการท้ิงจิตหรือเปล่า? ทีน้ีค  าวา่ท้ิงจิตหรือไม่ท้ิงจิต เราไม่เอา
ตรงน้ีเป็นประเดน็ไง ถา้เราเอาอะไรเป็นประเดน็นะ กิเลสมนัอยูต่รงนั้นแหละ กิเลสน่ีถา้
เราคิดอะไรตอ้งเหลือนู่น ตอ้งเหลือน่ี กรณีอยา่งน้ีกรณีท่ีวา่หลวงตาท่านพิจารณา เวลาถึง
สุดทา้ยโลกน้ีวา่งหมดเลย ทุกอยา่งวา่งหมดเลย จิตน้ีมหศัจรรยม์าก  

น่ีวา่งไปหมดเลยนะ ภูเขาเลากาน่ีมองทะลุไปหมดเลย ติดนะวา่ง วา่ง เวลาท่าน
พิจารณาซ ้ากลบัมาถึงจุดและต่อม แลว้ท าลายหมดแลว้นะท่านบอกวา่ความวา่งเป็นกอง
ข้ีควาย ไอว้า่งๆ น่ีกองข้ีควาย น่ีกเ็หมือนกนั ส่ิงท่ีวา่ตอ้งท้ิงหรือเปล่า? ตอ้งอะไร? พอท้ิง
ไปแลว้นะ อ๋อ แต่ตอนน้ียงัสงสยันะ กลา้ ไม่กลา้ ละลา้ละลงัไง แต่พอท้ิงไปแลว้นะกอง
ข้ีควาย แต่ก่อนท่ีวา่มหศัจรรยน์ะ จิตน้ีวา่งไปหมด พอวา่งหมดมนักเ็หมือนสมบติัของเรา
ไง โอโ้ฮ ท างานมาเกือบตาย ไดโ้บนสัมา ๕ เดือน แลว้จะท้ิงโบนสัเหรอ ไม่กลา้ เอะ๊ จะ
ไปใชต่้อไม่กลา้ท้ิง 

น่ีเป็นวตัถุ แต่เป็นธรรมะนะยิง่ท้ิงยิง่รวย ยิง่ท้ิงยิง่เยอะ ยิง่ท้ิงยิง่มี ยิง่ท้ิงยิง่ได ้ ยิง่
เกบ็สะสม กิเลสทั้งนั้น ยิง่สะ ยิง่สม ยิง่สงวน ยิง่รักษา นั้นคือตวัมนัทั้งนั้นนะ ยิง่สงวน 
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ยิง่รักษา ยิง่ดูแลมนัหวัเราะเลย เพราะอะไร? เพราะเป็นเช้ือไขเดียวกนัไง เกิดมาดว้ยกนั 
เกิดมาดว้ยกนัไม่กลา้ท้ิง ไม่กลา้ท้ิงเช้ือไขของตวั แต่ถา้ไดย้ิง่ท้ิง ยิง่ละ เด๋ียวจะรู้ ทีน้ีอนัน้ี 
เห็นไหม ตอ้งท้ิงอยา่งเดียว 

ถาม   :    ๔. เม่ือผมวิปัสสนาไปเร่ือยๆ ยิง่มัน่ใจวา่จิตน่ีแหละคือเราทุกขไ์ม่จบส้ิน 
ถา้จะท้ิงจิตไป เพราะเส้ียนหนามท่ีท าใหเ้ราปวดแสบปวดร้อน และทุกขร้์อนตลอดเวลาก็
คือจิตน่ีเอง ผมรู้สึก ๒ จิต ๒ ใจ กล่าวคือกลวั ทั้งๆ ท่ีผมวา่ผมกท้ิ็งจิตมาแลว้คร้ังหน่ึงใน
ขอ้ ๓. คือกลวัตลอดชีวิต 

หลวงพ่อ  :    ค าวา่กลวั น่ีมนัละลา้ละลงัอยา่งน้ี มนัไม่กลา้ พอมนัไม่กลา้ แมแ้ต่
เขา้สมาธิเรากไ็ม่กลา้เขา้ เวลาจิตมนัวบูลงกก็ลวั น่ีความกลวั เห็นไหม ธรรมะอยูฟ่าก
ความตาย ถา้กลวัน่ี เราเคยเป็นนะ เวลามนัจะเป็นจะตายมนัหลอกนะ หลอกจะเป็นจะ
ตายนะ สุดทา้ยเราบอกวา่  

“อะไรตายก่อนขอดู”  

พอเรารู้ทนัมนันะ มนัหลอกซ ้า คราวน้ีมนัไม่บอกวา่กลวัตาย ไม่กลวัตาย มนัท า
ใหมี้ความรู้สึกรังเกียจในอาหาร อดอาหารจนกินขา้วไม่ไดเ้ลย วนัไหนจะกินขา้วมนัจะ
เกิดอาการต่อตา้น ค าวา่จะกินขา้วหมายถึงตอ้งออกบิณฑบาตนะ ถา้จะกินขา้วไม่มีขา้ว
กินหรอกพระน่ี ถา้จะกินขา้วตอ้งบิณฑบาต ถา้บิณฑบาตมาแลว้ถึงจะมีขา้วกิน  

ฉะนั้น พอเร่ิมเตรียมบาตรจะออกบิณฑบาตมนัเกิดอาการป่ันป่วน มนัอาการ
ป่ันป่วนหมด มนัจะอาเจียน กเ็ลยบอก เออ อยา่งนั้นไม่ไป ถา้ไม่ไปหายทนัที เราเป็นอยู่
หลายวนั พอจะบิณฑบาตมนัเกิดอาการป่ันป่วนๆ แต่เร่ิมตน้มนัหลอกวา่ตายก่อน มนัสู้
มาไดที้ละเปลาะๆ นะ พอบอกวา่จะตายๆ อะไรตายก่อน  

มนัใชปั้ญญาไง ไม่มีอะไรตาย มนักเ็ลยภาวนาต่อ แต่พออดอาหารมนัภาวนาดี 
แต่พอภาวนาดีแต่หลายวนัมนัจะตาย พอมนัจะตายกต็อ้งออกไปบิณฑบาตมากินขา้ว พอ
เตรียมตวัจะออกบิณฑบาตน่ีอูฮู้ มนัจะอาเจียน เหมือนคนเปร้ียวๆ เคม็ๆ โอ๋ย มนัป่วน 
มนัจะพุง่ออกเลย จะพุง่เลยนะ เออ อยา่งนั้นไม่ไป พอไม่ไปกห็ายนะ เสร็จแลว้พอมนัไม่
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ไปกเ็ดินจงกรม อยา่งน้ีตายจริงๆ เวย้ อยา่งน้ีไม่ใช่หลอก อยา่งน้ีไม่ใช่หลอกวา่ตายนะ 
อยา่งน้ีตายจริงๆ เดินจงกรมอยูน่ะ เดินจงกรมอยู ่กใ็ชปั้ญญาสู้กบัมนั ใชปั้ญญาสู้  

น่ีกิเลสของเราเองนะ ใชปั้ญญาสู้เลยวา่อาหารมนัสกปรกอยา่งไร? ท าไมเรา
รังเกียจอาหาร แต่เดิมเวลาอดอาหารน่ีอดอาหารเพื่อภาวนา แลว้คราวน้ีมนัไม่ยอมกิน 
แลว้ไม่ยอมบิณฑบาต ไม่ยอมอะไรทั้งส้ิน พอเร่ิมจะบิณฑบาตเกิดอาการท่ีป่ันป่วนใน
ร่างกายหมดเลย เอง็รังเกียจอะไร? มนัถามตวัเองนะ เอง็รังเกียจอะไร? เอง็รังเกียจอาหาร
หรือ? เอง็รังเกียจขา้วหรือ? เอง็รังเกียจส่วนผสมมนัหรือ? เอง็รังเกียจ  

ถามตวัมนัเองนะ ถามมนัไปเร่ือยๆ จนมนับอกวา่ อืม มนัซกัดว้ยเหตุผลมนักจ็น
ตรอกใช่ไหม? มนักเ็ลยพดูกนัเองนะ ปัญญากบักิเลสมนัคุยกนั เอะ๊ ถา้อยา่งนั้นพรุ่งน้ีเรา
กินขา้วไดไ้หม? มนัถามตวัเองนะ เอะ๊ ถา้อยา่งนั้นพรุ่งน้ีเรากินขา้วไดไ้หม? มนักย็งัไม่
ยอมตอบนะ พกัใหญ่เลย น่าจะได ้ น่าจะได ้ น่ีมนัตอ้งคุยกนั ใชเ้หตุผลจนจิตมนัยอมรับ
นะ พอยอมรับข้ึนมา เชา้ข้ึนมาน่ีเตรียมบาตรบิณฑบาตได ้ ไม่อยา่งนั้นบิณฑบาตมนัจะ
อาเจียน มนัจะอว๊กทนัทีเลยล่ะ มนัจะพุง่  

แลว้ไม่ใช่อว๊กธรรมดานะ พออาเจียนทีหน่ึง คนอดกินขา้ว อดขา้วมาเป็น ๕ วนั 
๑๐ วนัมนักไ็ม่มีอะไรในทอ้งอยูแ่ลว้ เวลาอาเจียนมนัมีแต่น ้าด  าๆ เขียวๆ นัน่น่ะ เวลาจะ
อาเจียนออกมามีอะไร? โอ๋ย เวลาจะอาเจียนมนักเ็สียพลงังานมาก อู๋ย ทุกขฉิ์บหายเลย น่ี
จะฆ่ากิเลสนะ ฉะนั้น พอพิจารณาจนพอแลว้มนักอ็อกได ้แลว้มนับิณฑบาตมาฉนัได ้พอ
ฉนัเขา้ไปแลว้ พอฉนัเขา้ไปแลว้นะ อยา่งท่ีหลวงตาวา่ พอฉนัเขา้ไปร่างกายน่ีเหมือนกบั
มา้ดีดไดเ้ลย พออาหารตกถึงทอ้งนะมนัเขม้แขง็ แขง็แรงข้ึนมาทนัทีเลย แต่หวัใจสิ หวัใจ
น่ีสู้มาอยา่งนั้น  

น่ีเวลากลวัไง ความกลวั ความกลา้ ความอะไรน่ีมนัเป็นจิตใตส้ านึก มนัมีมา มนัมี
ของมนัอยูแ่ลว้ ฉะนั้น ส่ิงน้ีเราตอ้งใชปั้ญญาของเรา ใคร่ครวญของเรา แต่ไอเ้ร่ืองท้ิง
ไหม? จิตตอ้งท้ิงไหม? ท้ิงแน่นอน แต่ แต่ถา้บอกท้ิงป๊ับ ไอค้วามกลวัน่ีมนับอกกท้ิูงแลว้ 
กท้ิูงแลว้กจูะท้ิงอยา่งน้ี มนัจดักระบวนการท้ิงใหเ้ลยนะ ท้ิงเสร็จแลว้ๆ กิเลสอยา่งเก่านัน่
แหละ  
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น่ีเวลาสู้กบักิเลสมนัร้ายอยา่งน้ี ร้ายนกั กิเลสน้ีร้ายนกั แต่เราท ามาไดข้นาดน้ี 
แสดงวา่เรากมี็อ  านาจวาสนานะ อ  านาจวาสนา เรารู้จกัมนั เราแกไ้ขมนัมา แลว้เวลาน่ีเป็น
ปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน ตนเป็นผูก้ระท า ตนเป็นผูส้มัผสั ตนเป็นผูเ้ห็น ถึงจะรู้ได ้ น่ีเวลา
หลวงตาท่านบอกนะ 

“ในโลกน้ี ไม่เคยเห็นโทษส่ิงใด หรือเล่ห์เหล่ียมของใครจะร้ายเท่ากิเลส” 

น่ีไง น่ีเราปรารถนาดีนะ เราท าคุณงามความดีนะ แลว้น่ีเราปฏิบติัมาเราไดเ้ป็นขั้น
เป็นตอนข้ึนมา เรารู้ดีของเรานะ แลว้น่ีใครหลอกเรา? ใครแกลง้เรา? กิเลสของเราไง น่ี
หลอกเรา แกลง้เรา ท าร้ายเรา ท าใหเ้ราพลดัออกไปจากทาง แต่เรากพ็ยายามสู้กบัมนั 
ดูแลของมนั ท าของมนัมา น่ีเพราะความกลา้ ความกลวั ๒ จิต ๒ ใจ น่ีมนัธรรมดา  

โธ่ จะกระโดดลงไปในน ้า น ้ าลึกขนาดไหนไม่รู้ ไม่กลา้ ไม่กลา้ แต่ถา้เรามีความ
ช านาญ เราตอ้งกระโดดลงน ้า เพราะเพชร นิล จินดามนัอยูใ่นนั้น ถา้เราลงไปเราจะได้
เพชร นิล จินดาข้ึนมาน่ีเราไปเลย แต่ไปแลว้กต็อ้งวา่มนัมีสตัวร้์ายไหม? มนัมีอะไร เรา
รักษาของเรา ดูแลของเรา ตอ้งไป ตอ้งท า ตอ้งได ้ 

ฉะนั้น จิตน้ีควรท้ิงไหม? ควร แต่ท้ิงดว้ยปัญญา ท้ิงดว้ยการกระท า ไม่ใช่วา่ท้ิง
แบบ ถา้ท้ิงเรากคิ็ดแบบโลกๆ ท้ิงแบบโลก ท้ิงแบบท าลายแบบโลก จิตมากบ็ดมนัเลย 
เด๋ียวน้ียิง่มีเคร่ืองบดดว้ย จบัจิตบดแลว้กล็ะเอียดเลย จบ น่ีมนัคิดไปนู่นเลย แต่ความจริง
บดมนับดวตัถุ จิตเป็นนามธรรม ความรู้สึกนึกคิดมนัไม่มีส่ิงใดไปบดมนัได ้นอกจากเอา
มรรคญาณ เอาความรู้สึกนึกคิดของเรา ไปท าลายความรู้สึกนึกคิดท่ีมนัเป็นโทษ  

มรรคญาณ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ เป็นความรู้สึกนึก
คิดท่ีเป็นธรรม เอาความรู้สึกนึกคิดเป็นธรรมน้ี เขา้ไปท าลายความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นโทษ 
ท่ีเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของเรา งานถึงไดย้ากอยา่งน้ีไง มนัยาก
เพราะวา่กิเลสมนัเป็นนามธรรม แลว้เวลาส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดกเ็ป็นนามธรรม เราก็
ตอ้งตั้งสติของเรา ปัญญาของเราข้ึนมา เพื่อช าระลา้งมาใหเ้ป็นความจริง ใหเ้ป็นธรรม
ของเรา เอวงั 


