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 ขอ้ ๑๖๗๔. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๗๔. เร่ือง "ความเช่ือกบัการนัง่สมาธิ" 

 ๑. ผูใ้หญ่รุ่นเก่ากลวัว่านัง่สมาธิแลว้จะเตลิดเป็นบา้ จะแกไ้ขท าใหเ้ขา้ใจถูกได้
อยา่งไรเพื่อใหก้ลา้ปฏิบติัธรรม 

 ๒. แกอ้าการกลวัวา่นัง่สมาธิแลว้จะสามารถเห็นวิญญาณไดอ้ยา่งไร ถา้เห็น
วิญญาณไดจ้ริงแลว้กลวั ควรแกไ้ขอยา่งไร แลว้พวกท่ีเห็นผโีดยไม่ไดป้ฏิบติัธรรม
เป็นไปไดไ้หม? มีประโยชน์อะไร?  

 ตอบ   :   น่ีค  าถามกระชบันะ เขียนมาแค่น้ี ทีน้ีเขาเขียนมาแค่น้ีนะ เพียงแต่ขอ้ท่ี ๑ 
เห็นไหม  

 ถาม   :    ๑. ผูใ้หญ่รุ่นเก่ากลวัวา่นัง่สมาธิแลว้จะเตลิดเป็นบา้ จะแกไ้ขใหเ้ขา้ใจ
ถูกไดอ้ยา่งไรเพื่อใหก้ลา้ปฏิบติัธรรม  

 ตอบ   :   น้ีโดยสามญัส านึก โดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติ โดยทัว่ๆ ไป โดย
สามญัส านึกของคน คนเกิดมาแลว้อยากเป็นคนดี ยิง่เราเป็นชาวพุทธ พอมาศึกษาพทุธ
ศาสนาแลว้เราอยากจะพน้จากทุกขเ์ลยล่ะ ทุกคนอยากพน้จากทุกขท์ั้งนั้นแหละ ทุกคนมี
เป้าหมายอยากพน้จากทุกข ์น้ีพอพน้จากทุกขป๊ั์บ น่ีคือเวลาเราศึกษาไง แต่เราอยูใ่นสังคม
มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม ถา้ประเพณีวฒันธรรม คนรุ่นเก่าๆ เขาเห็นว่าคนท่ีประพฤติ
ปฏิบติัไป ใช่บางคนเสียสติไป บางคนอะไรไป มนัก็เลยเป็นการฝังใจว่าการประพฤติ
ปฏิบติัแลว้มนัจะเตลิดเปิดเปิงแลว้เป็นบา้  
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 ทีน้ีค  าว่าเป็นบา้ๆ ท่ีเขาปฏิบติัแลว้ท่ีเขาเป็นใบเ้ป็นบา้กนัเขาท าอยา่งไร? แลว้เขา
ท าอยา่งไรหน่ึงนะ สองในสังคมวฒันธรรมของเรา ท่ีเราเห็นเขาปฏิบติักนัอยูน่ี่เราคิดว่า
นัน่เป็นการปฏิบติัหรือ? เราคิดว่านัน่เป็นการปฏิบติัไหม? อยา่งเช่นเราเช่ือมัน่กนั แลว้เรา
ไปวดัไปวากนั เวลาไปวดัไปวาเขากมี็กิจกรรม เขามีกิจกรรมนะ ดูสิเขาท าของขลงั เขา
ท านะเวลาเขาสวดภาณยกัษ ์ อูฮู้ มีคนแสดงออก เคล่ือนไหวเป็นสัตวเ์ป็นอะไรไป เราก็
ไปต่ืนเตน้ว่านัน่เป็นหรือ? อยา่งนั้นเป็นการปฏิบติัธรรมหรือ?  

 เวลาเขาท าคุณไสยกนั เกจิอาจารยเ์ขาท าเคร่ืองรางของขลงักนั เคร่ืองรางของขลงั
นัน่เป็นท่ีพึ่งหรือ? องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เคยบอกไวท่ี้ไหนว่านัน่เป็นท่ีพึ่ง 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดบ้อกเลยว่าส่ิงใดท่ีเป็นวตัถุมงคล เป็นต่างๆ เป็นท่ี
พึ่ง พระพุทธเจา้ไม่เคยบอกเลย ในพระไตรปิฎกไม่เคยบอก พระพุทธเจา้ก็บอกว่าพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ เห็นไหม รัตนตรัย ถา้เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นพุทธมามกะเรา
ตอ้งถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เห็นพุทธคุณ เห็นปัญญาคุณ เห็นเมตตาคุณขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม สัจธรรม พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ สงฆต์ั้งแต่พระอญัญาโกณฑญัญะข้ึนไป สงฆอ์งคแ์รกของโลก ไออ้ยา่งพวก
เราน่ีสมมุติสงฆ ์ โยมงงๆ พระก็งงๆ อา้ว โยมยงังงๆ พระก็ยงังง พระก็ไม่กลา้ปฏิบติั 
พระก็คิดอยา่งน้ีเหมือนกนั พระก็กลวับา้เหมือนกนั พระก็กลวัหลุดเหมือนกนั อา้ว แลว้
พระกลวัหลุดแลว้มนัจะแกอ้ยา่งไรล่ะ? เพราะเราอยูใ่นสังคมอยา่งน้ีกนัไง เพราะเราอยู่
ในสังคมอยา่งน้ี แลว้ตวัอยา่ง แบบอยา่งของเรามนัเป็นแบบน้ี เพราะตวัอยา่ง แบบอย่าง
เป็นแบบน้ี แลว้ส่ิงท่ีเห็นนั้นเป็นตวัอยา่ง เป็นแบบอยา่ง  

 เราเอาส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีรู้ ท่ีเห็นมนัจริงหรือเปล่าล่ะ? ท่ีเห็นๆ อยูม่นัจริงไหม? ท่ีเรา
ดูๆ กนัอยูน่ี่ ท่ีเราเห็นๆ กนัอยูน่ี่มนัจริงหรือเปล่า มนัไม่จริง ถา้มนัไม่จริงมนัก็ยิง่ท  าให้
โลเลกนัไปหมดเลย ไอค้นท่ีท าอยูเ่ขาก็ยงัไม่แน่ใจนะท่ีเขาท า เอะ๊ รุ่นน้ีออกมาแลว้เขาจะ
เช่ือหรือไม่เช่ือ เอ๊ะ รุ่นน้ีจะดงัหรือไม่ดงั อา้ว ก็วา่กนัไป แลว้ปฏิบติัแลว้ ปฏิบติัถา้มี
ปัญหานะ บางท่ีส านกัเวลาปฏิบติัไปแลว้ถา้เกิดปัญหาข้ึนมาคือว่าเสียสติไป อะไรไปเขา
บอกว่ามนัเป็นเช่นน้ีเอง มนัมีอยู ่๕ เปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งเป็นเช่นน้ี  
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 โอโ้ฮ เราฟังเขาพดูเรางงเลยนะ มนัเป็นเช่นน้ีเอง คือเขาโยนใหก้รรมไง เขาบอก 
น่ีเขาเขียนเลยว่าเป็นบญัญติัของเขาเลยว่าคนปฏิบติัจะมีอยู ่๕ เปอร์เซ็นต์ท่ีจะหลุด จะเสีย
สติไป แลว้ถา้ใครปฏิบติัแลว้หลุดหรือเสียสติไป เขาบอกว่ามนัอยูใ่น ๕ เปอร์เซ็นตน์ั้น 
ถา้มนัอยูใ่น ๕ เปอร์เซ็นตน์ั้น ค  าพดูน่ีเขาพดูมาเพื่อใหเ้อาตวัรอด แต่เราฟังแลว้มนัเศร้า
ใจไง มนัเศร้าใจวา่น่ีหรือคือครูบาอาจารยข์องคน ครูบาอาจารยม์นัก็เหมือนหมอ หมอน้ี
เขาไวแ้กค้นเจบ็ไขไ้ดป่้วย คนเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปหาหมอก็หวงัจะหายจากโรค จากภยั คน
ท่ีประพฤติปฏิบติัก็หวงัมีครูบาอาจารยเ์ป็นท่ีพึ่ง ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเขา แลว้เขามี
ปัญหาข้ึนมาท าไมไม่แกไ้ขเขา ก็บอกว่ามนัอยูใ่น ๕ เปอร์เซ็นตน์ั้น แลว้ ๕ เปอร์เซ็นต์
นั้นมนัเป็นอยา่งไรล่ะ?  

 น่ีเวลาเขาพดูนะ เราเห็นอยูน่ัน่มนัเป็นการปฏิบติัจริงหรือ? มนัไม่เป็นการปฏิบติั
จริง น้ีไม่เป็นการปฏิบติัจริง คนรุ่นเก่าเขาถึงบอกว่านัง่สมาธิไปแลว้มนัจะเป็นบา้ เวลา
มนัจะเป็นบา้มนัอยู่ท่ีจริตนิสัยนะ ใจของคน เวลาใจของคนมนัมีสูง มีต ่า เวลาองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกถึงบวั ๔ เหล่า น่ีนกัปฏิบติั มนุษยเ์ราแบ่งเป็น ๔ จ าพวก 
จ าพวกหน่ึงไม่เช่ืออะไรเลย จ าพวกหน่ึงเกิดมาเป็นอาหารของสัตว ์ อาหารของเต่า อีก
พวกหน่ึงปร่ิมน ้า อีกพวกหน่ึงพน้จากน ้า อีกพวกหน่ึงชูช่อข้ึนไปเลย อีกพวกหน่ึงๆ อยูท่ี่
ไหนล่ะ? อีกพวกหน่ึงๆ หมายความว่าอ  านาจวาสนาบารมี จริตนิสัยของคนท่ีมนัสร้างมา
อยา่งนั้น  

 ฉะนั้น ถา้จริตของคนสร้างมาอยา่งนั้นนะ ถึงเวลามนัสะกิดเลย ถึงเวลา เห็นไหม 
ธรรมะบนัดาลใหเ้ป็นอยา่งนั้นๆ ใหม้นัคิดออกแสวงหา ใหม้นัคิดอยากออกบวช ใหม้นั
คิดว่าจะตอ้งไป จะตอ้งไป จะตอ้งเป็นอยา่งนั้นเลย ถา้บารมีมนัเตม็มนัมีเหตุ มีปัจจยั มนั
ท าใหเ้ราจะเป็นไปทางนั้นเลย น่ีถา้คนมีบารมีนะ แต่ถา้คนไม่มีบารมีพ่อแม่ไสใหไ้ปบวช
นะ มึงอยา่อยูบ่า้นเลย ล  าบากฉิบหายเลย ยุง่มากไปบวชซะ มนัไม่ไปหรอก พ่อแม่ทั้ง
ผลกั ทั้งไส มึงไปบวชซะจะไดพ้น้ภาระกเูสียที มนัไม่ไปหรอก ไอท่ี้พ่อแม่หวงนกัหวง
หนา อยากไปมากแต่พ่อแม่ไม่ใหไ้ป น่ีมนัผลของวฏัฏะไง  

 น่ีพดูถึงว่าใจของคน ถา้มนัเป็นเร่ืองใจของคน ระดบัความเช่ือของคน ถา้ใจของ
คน ความเช่ือของคน ส่ิงท่ีว่าความคิดมนัถึงควบคุมกนัไม่ได ้ ความคิดของคนควบคุม
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ไม่ได ้ถา้ความคิดของคนควบคุมไม่ไดแ้ลว้ ส่ิงท่ีว่าความเช่ือของเขาไง ความเช่ือของเขา
ถา้มนัต ่ากวา่ จิตใจสูงกว่าจะดึงจิตใจท่ีต ่ากว่าข้ึนมา  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเป็นความเช่ือ แลว้สังคมมนัก็เป็นแบบนั้น  สังคมท่ีเราพดูอยูน่ี่ ท่ีเรา
พดูตั้งแต่เร่ิมตน้ว่าท่ีเขาปฏิบติักนัอยูน่ัน่ ท่ีเขาท ากนัอยูน่ัน่มนัเป็นการปฏิบติัจริงหรือ 
แลว้ถา้มนัไม่จริงข้ึนมามนัเป็นอยา่งนั้นมนัเป็นข้ึนมาท าไม มนัเป็นอยา่งนั้นแลว้เราไป
เห็นเราจะแกไ้ขอยา่งไร แลว้จิตใจของคนล่ะ? แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยเ์รา หลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านสอนเลย พุทโธ พุทโธ ท าความสงบของใจเขา้มา  

 ถา้ใจมนัสงบ ร่างกายน้ีมนัก็สงบระงบัอยู่แลว้ มนัจะแสดงกิริยาอะไร เรานัง่
ภาวนากนัน่ีสัปหงกโงกง่วงมนัก็แสดงออกทางร่างกาย เห็นไหม ร่างกายน่ีสัปหงกโงก
ง่วงไปหมดเลยเพราะอะไรล่ะ? เพราะมนัขาดสติ จิตมนัไม่ตั้งมัน่ จิตมนัคลอนแคลน มนั
ก็เป็นไปของมนัอยูแ่ลว้ แต่ถา้เราพุทโธ พทุโธ จิตตั้งมัน่ จิตมนัตั้งมัน่ ร่างกายน้ีตรงแน่ว
เลย จิตมนัสงบ มนัมีความสุข มีความปลอดโปร่ง ถา้มีความสุข มีความปลอดโปร่ง เห็น
ไหม น่ีสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เราแค่เจอออฟฟิศ เราแค่เจอสนามแข่งขนั 
เราแค่เจอสนามท่ีจะลงไปฝึกซอ้ม เรายงัท าอะไรไม่ไดเ้ลย แต่น้ีพวกเราหากนัไม่เจอ  

 เกิดมาเป็นคน น่ีเกิดมาเป็นคนเป็นคนท่ีไหน? วนัเกิดใครเป็นคนบอก พ่อแม่บอก 
แลว้คนอยูท่ี่ไหน? อยูท่ี่กรมทะเบียน แลว้คนมนัอยูไ่หนล่ะ? ช้ีมาสิ อา้ว เราช่ือนาย ก. เขา
บอกว่าช่ือนาย ก.มนัไม่ดี อา้ว เราไปเปล่ียนเลยเราช่ือเป็นนาย ข. จากนาย ก. เป็นนาย ข.
ไปแลว้ คนๆ นั้นเปล่ียนช่ือไปแลว้ น่ีแลว้คนมนัอยูไ่หนล่ะ? พุทโธ พุทโธ พุทโธจิตสงบ
เขา้มา นัน่ล่ะปฏิสนธิจิต นัน่ล่ะเรา เราคือจิตมนัสงบท่ีมนัสงบระงบั  

 น่ีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอนอยา่งน้ี ท่านสอนถึงว่าสมถกรรมฐาน ฐาน
ท่ีตั้งแห่งการงาน เพราะมีฐานท่ีตั้งแห่งการงาน การงานถึงจะเกิดข้ึน ถา้ไม่มีฐานท่ีตั้ง
แห่งการงาน การงานมนัเกิดข้ึนเป็นการงานของใคร งานของใคร ก็งานของมารไง งาน
ของคนอ่ืน งานของคนอ่ืนเราจะเอามาเป็นประโยชน์ของเราไดไ้หม? น่ีความคิดมนัเกิด
จากจิต แลว้ความคิดมนัเกิดจากจิต ความคิดมนัมีพญามาร มนัมีมาร มีอวิชชา มนัก็เท่ียว
ออกไปกวา้นทุกอยา่งมาเป็นของตวั น่ีมนัไปกวา้นมาหมดแหละ ถา้เราพุทโธ พุทโธเรา
ทิง้หมด ทิง้ความคิด ทิง้ทุกอยา่งเขา้มาสงบระงบั มนัทิ้งความคิด  
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 ถา้มีความคิดอยูม่นัฟุ้งซ่านใช่ไหม แลว้พทุโธ พุทโธก็เป็นความคิดเหมือนกนั 
พุทโธ พุทโธจนจิตมนัสงบเขา้มา ถา้จิตสงบเขา้มา จิตตั้งมัน่ ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน สม
ถกรรมฐาน แลว้ถา้มนัออกวิปัสสนา เห็นไหม นัน่ล่ะมนัจะไดป้ระโยชน์แลว้ วิปัสสนา
คือปัญญาการรู้แจง้ รู้แจง้ รู้แจง้ในอะไร? รู้แจง้ในการเกิด การแก่ การเจบ็ การตายไง รู้
แจง้จิตน้ีมาจากไหนไง รู้แจง้ว่าน่ีมนัจะเห็นแลว้ เวลาเขาท างานกนั ดูสิทางการศึกษาเขา
เรียนกนัได ้ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค เขามีวิชาการ เขาท าอะไรเป็นไปหมดเลย เขามี
เอกสาร หลกัฐานหมดเลย  

 น่ีเขาท าวิทยานิพนธ์กนั อูฮู้ เป็นผลงานของเขาเลย เวลาภาวนาพุทโธ พุทโธไป 
จิตสงบเขา้ไปน่ีผลงานอะไร ใครเห็น ใครเป็นคนรู้ ปัจจตัตงั เพราะมนัรู้มนัเห็น มนัรู้มนั
เห็นมนัถึงถอดมนัถอน เพราะมนัถอดมนัถอนมนัถึงมีองคค์วามรู้ไง ครูบาอาจารยท่ี์เป็น
ความจริง มึงถามมาเถอะ มึงถามมา มนัมีขั้นตอนไหนมึงถามมา เพราะถามมามนัถึงตอบ
ไป กลองไม่จญัไรไง คนไม่ตีเขาก็ไม่ออกไง ถา้มึงถามมา ถามมาสิ มึงจะตีเร็วขนาดไหน
กลองตอ้งดงัอยูแ่ลว้ เวน้ไวแ้ต่มึงตีไม่ถูกกลอง 

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้มึงถามมา น่ีไงถา้มีความรู้จริง เห็นไหม ถา้ความรู้จริงอยา่งน้ี 
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าใหก้ าหนดพุทโธ พุทโธใหจิ้ตมนัสงบเขา้มา ทีน้ีไอ้
คนท่ีประเพณีวฒันธรรม ส่ิงท่ีเป็นการปฏิบติัเขาบอกว่าไม่ได ้ ไม่ตอ้ง ใชปั้ญญาไปเลย 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหใ้ชปั้ญญา ไอส้มถกรรมฐาน สมถะมนัไม่
มีปัญญา น่ีมนัจะเกิดนิมิต มนัจะเกิดนิมิต มนัไม่เป็นปัญญา มนัไม่เป็นพุทธศาสนา อู๋ย ว่า
ไปนู่นเลยนะ แลว้เวลาเอง็ท ากนั เอง็ท าโดยใชค้วามคิด ใชค้วามคิดแลว้ไม่มีสมถกรรม
ฐาน ไม่มีฐานท่ีตั้งแห่งการงาน คือไม่มีเจา้ของ ไม่มีผูบ้ริหารจดัการ ไม่มีใครคอยท าผดิ 
ท  าถูก แต่ แต่ท่ีความคิดนั้นมนัเป็นสถานะของความเป็นมนุษย ์ 

 มนุษยเ์กิดมามีหวัใจ ร่างกายกบัใจ ใจมนัท างานอยา่งนั้น น่ีธรรมชาติของใจมนั
ท างานอยูอ่ยา่งนั้น ธรรมชาติของใจ คนท่ีไม่ไดป้ฏิบติัเขาก็คิดได ้ เขาก็ท  าได ้ มนัก็เป็น
ความคิดของโลกๆ เขา แลว้ตวัเองเคลมเอง เคลมเองว่าน่ีคือปัญญา ความคิดน้ีคือปัญญา 
การวิเคราะห์ วิจยัน่ีคือปัญญา แต่ถา้ในพุทธศาสนา ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ในฝ่ายปฏิบติัเขาบอกว่านัน่เป็นสุตมยปัญญา เป็นปัญญาจากการศึกษา 
ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากการปฏิบติั เพราะมนัสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา  
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 การปฏิบติัมนัภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา เกิดจากการท่ีหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าท าความสงบของใจเขา้มาก่อน ถา้ใจสงบแลว้มนัเกิดสมถกร
รมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน มีผูเ้ป็นเจา้ของ มีผูบ้ริหาร มีผูจ้ดัการ มีการกระท า ผู ้ๆ  นั้น
คือปฏิสนธิจิต ผูน้ั้นคือจิตดวงนั้น จิตท่ีเวียนว่ายตายเกิดดวงนั้นเขาเป็นคนจดัการในใจ
ของเขาดวงนั้น เขาถึงปัจจตัตงั เขาถึงถอดถอนกิเลสในใจของเขาอยา่งนั้น  

 ฉะนั้น เวลาจิตมนัสงบแลว้ถึงออกฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาอยา่งน้ีคือวิปัสสนา 
ท่ีว่าวิปัสสนา วิปัสสนาคือปัญญาการรู้แจง้ ปัญญาวิปัสสนาคือปัญญาการรู้แจง้ในอวิชชา
คือความไม่รู้ในใจของเรา ปัญญาในการรู้แจง้ ถา้รู้แจง้แลว้จะถามใคร รู้แจง้แลว้มนัแจง้ 
มนัแจ่มแจง้ในหวัใจ แลว้แกไ้ขเหตุการณ์ทุกๆ อยา่งได ้น้ีพดูถึงว่าเวลาครูบาอาจารยท่์าน
ปฏิบติั น่ีมนัเป็นเร่ือง เราจะบอกว่า เขาถามว่า 

 ถาม   :   ผูใ้หญ่รุ่นเก่ากลวัการนัง่สมาธิ เพราะคิดว่าจะเตลิดเปิดเปิง จะแกไ้ขท า
ใหเ้ขาเขา้ใจถกูไดอ้ยา่งไรเพื่อใหเ้ขากลา้ปฏิบติั  

 ตอบ    :    น่ีพดูถึงคงจะเป็นญาติผูใ้หญ่ ทีน้ีมนัก็มาวดักนัท่ีใจ เห็นไหม ใจคน ใจ
คนมีสูง มีต ่า ใจคนมนัเป็นวาระนะ เป็นวาระเวลาใจของคน ใจของคนเด๋ียวสูง เด๋ียวต ่า 
เด๋ียวคิดดี เด๋ียวคิดร้าย ถา้มีอ  านาจวาสนาเขาคิดได ้แต่ใจลึกๆ ทุกคนอยากจะมีท่ีพึ่ง เวลา
ถา้เป็นญาติผูใ้หญ่ เป็นญาติผูใ้หญ่ของเราก็อยากจะมีท่ีพึ่ง อยากจะอบอุ่น อยากจะมีลูกมี
หลานลอ้มหนา้ลอ้มหลงั แต่เวลาจะตายก็ตายคนเดียว เวลาจะตายเขาก็วา้เหว่ทั้งนั้น
แหละ  

 เวลาไปหาคนแก่นะ เดก็ๆ มนัไม่อยากไปหาคนแก่ คนแก่ชอบพดูเร่ืองเก่าๆ 
วยัรุ่นมนัชอบพดูเร่ืองวยัรุ่น ยิง่ไปหาคนแก่ตอนน้ีพดูกนัไม่รู้เร่ืองเลยล่ะ แลว้คนแก่ก็
วา้เหว่ คนแก่ก็อยากใหค้นลอ้มหนา้ลอ้มหลงั ทีน้ีวยัรุ่นก็อยากจะใหเ้ขาปฏิบติั ใหเ้ขา
ปฏิบติั จริงๆ จิตใตส้ านึกทุกคนอยากมีท่ีพึ่ง แต่ แต่ดว้ยความหยาบ ความละเอียดของใจ
ของกิเลสใครมีมาก มีนอ้ย ถา้มีมาก มีมาก จริงๆ จิตใตส้ านึกมนัอยากได ้ อยากเป็นนัน่
แหละ แต่กลวั พอกลวัข้ึนไปก็จะพดูอยา่งน้ี ประเพณีเขาหา้มปฏิบติันะ ปฏิบติัแลว้จะ
เป็นบา้นะ  
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 คนปฏิบติั ถา้จิตปกติ จิตเป็นสามญัส านึก จิตปกติท่ีไม่มีปัญหา ปฏิบติัไม่มีเป็น
บา้หรอก แต่คนท่ีจะมีปัญหาคือจิตไม่เป็นปกติ จิตของเรามนัเป็นจิตเภท จิตเภทหมายถึง
ว่าป่วยทางจิตว่าอยา่งนั้นเถอะ มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยทางจิตเลก็ๆ นอ้ยๆ แลว้พอไป
ปฏิบติัมนัจะถล าไปเร่ือยๆ ถล าไปเร่ือยๆ เพราะอะไร? เพราะเวลาจิตมนัจะเกิด
จินตนาการ มนัจะเกิดการสร้างภาพ แลว้พอสร้างภาพ จิตมนัไม่ปกติอยูแ่ลว้มนัจะสร้าง
ภาพต่อเน่ืองกนัไป  

 ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านรู้ว่าจิตมนัไม่ปกติอยา่เพิ่งใหภ้าวนา ใหพ้ยายามฝึกฝน
ใหม้นักลบัมาเป็นปกติก่อน ถา้เป็นปกติแลว้เวลาจิตสงบมนัก็สงบตามธรรมดา แลว้ถา้
มนัไปรู้ไปเห็น มีสติมนัก็แกไ้ขของมนัได ้ แต่ถา้จิตของเรามนัเขา้ขา้งตวัเองอยูแ่ลว้ใช่
ไหมเพราะมนัไม่ปกติ พอไม่ปกติ ภาวนาไปไปรู้ ไปเห็นอะไรก็มีความเช่ือ มีความเช่ือ
ถล าตวัเองไปเร่ือยมนัก็ลงลึกไปเร่ือย ลงลึกไปเร่ือยเด๋ียวก็ขาดไปเลย ฉะนั้น ถา้มีปัญหา
แลว้ตอ้งหยดุ หยดุแลว้กลบัมา กลบัมาเพื่อความปกติไง  

 ฉะนั้น เขาบอกว่าจะแกไ้ขอยา่งไรเพื่อใหเ้ขาเขา้ใจถูกตอ้งว่าปฏิบติัแลว้มนัดี ให้
เขากลา้ปฏิบติัธรรม จริงๆ เขาก็กลา้ เขาก็ท  าได ้แต่ท่ีเขาไม่ท าเพราะเขานัง่แลว้เขาเจบ็เขา
ปวดของเขา เขาก็อา้งเล่ห์ไปเร่ือย ใจคน เห็นไหม เวลาใจคน ในธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่ามนุษยน่ี์เป็นสัตวป์ระหลาด คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง 
แลว้ท าอีกอยา่งหน่ึง มนัไม่กลา้พดู คิดอยา่งหน่ึง ความคิดของเราน่ีเร่ืองหน่ึง แต่เวลาพดู
ออกมาก็มรรยาทสังคมพดูเพราะๆ เวลาท าท าไม่ไดอ้ยา่งท่ีว่า  

 มนัเป็นสัตวป์ระหลาดไง คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง แลว้ก็ท  าอีกอยา่งหน่ึง ไม่รู้
ว่าไอท้ั้งพดู ทั้งคิด ทั้งท  ามนัเป็นคนเดียวกนัหรือเปล่า มนัเป็นคนเดียวกนัหรือเปล่า น่ี
มนุษยถึ์งเป็นสัตวป์ระหลาด น้ีพระพุทธเจา้พดูอยา่งน้ีจริงๆ นะ อยูใ่นธรรมะไง มนุษย์
คิดอยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง น้ีสัตวป์ระหลาดน่ีเราพดูเอง มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระหลาด คิด
อยา่งหน่ึง พดูอยา่งหน่ึง แลว้ท าอีกอยา่งหน่ึง  

 น่ีก็เหมือนกนั จิตใตส้ านึกทุกคนก็อยากได ้ อยากดีทั้งนั้นแหละ แต่มนัเป็นว่าส่ิง
ท่ีจะท ามนัเป็นเร่ืองท่ีใหญ่โตมากจนท่ีเราท าไม่ไหวมนัก็เลยอา้ง อา้งว่าเด๋ียวจะเป็นบา้นะ 
เด๋ียวจะเป็นนู่นนัน่ เด๋ียวจะเป็นน่ี แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านการันตีว่าท่านจะแกใ้ห ้ ท่าน
นัง่เฝ้าเลยเอาธรรมมาสิ ก็ไม่กลา้ มนัไม่ลงใจไง น่ีพดูถึงว่าใจของคน มนัเป็นเร่ืองใจของ
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คนนะ ถา้ใจของคนแลว้ ถา้มนัเป็นญาติผูใ้หญ่ หรือมนัเป็นคนของเราเราก็ชกัน า นอ้มน า 
จะไดม้ากไดน้อ้ยมนัอยูท่ี่ใจของเขา มนัเป็นกรรมของสัตว ์ 

 เวลาหลวงตาท่านพดู เห็นไหม มนัเป็นกรรมของสัตว ์ เราก็ปรารถนาดีกนัทุกๆ 
คนแหละ แต่บางคนก็คิดดีกบัท่าน บางคนก็คิดอา้งว่าท่านอวดอา้ง ท่านก็ปรารถนากบั
คนน่ีแหละ แต่ใจของคนมีสูง มีต ่า ใจของคนยอมรับ ไม่ยอมรับ มนัเร่ืองใจของคน 
ฉะนั้น เร่ืองธรรมะอีกเร่ืองหน่ึง ไอท่ี้ว่าปฏิบติัธรรมแลว้จะเป็นบา้น่ีไม่ ไม่หรอก ท าดีจะ
เป็นบา้ไดอ้ยา่งไร คนจะท าคุณงามความดี น่ีท  าคุณงามความดีตอ้งไดดี้สิ มนัจะเสียหายท่ี
ไหน น่ีขอ้ท่ี ๑ 

 ถาม   :   ๒. แกอ้าการกลวัวา่นัง่สมาธิแลว้จะสามารถเห็นวิญญาณไดอ้ยา่งไร ถา้
เห็นวิญญาณไดจ้ริงแลว้กลวั ควรแกไ้ขอยา่งไร แลว้พวกท่ีเห็นผโีดยท่ีไม่ไดป้ฏิบติัธรรม
มนัเป็นไปไดไ้หม 

 ตอบ   :   น่ีท่ีว่านัง่สมาธิแลว้สามารถเห็นวิญญาณ ค าว่าสามารถเห็นวิญญาณน่ี
ใครเป็นคนเห็น แลว้ใครเป็นคนการันตีว่าเขาเห็นจริง ใครเป็นคนบอกว่าเห็น แต่ถา้
สมมุติว่าเรานัง่สมาธิไป เราท าความสงบของใจเขา้ไป แลว้ใจถา้เราเห็น ถา้เราเห็น ถา้เรา
เห็น เห็นไหม ครูบาอาจารยท่ี์ก าป้ันทุบดินเลย ถา้เราเห็นส่ิงใดแลว้ยอ้นถามจิตตวัเองเลย 
ท่ีเห็นนั้นคืออะไร? ดบัพับ่ น่ีถา้จิตของคนมีอ านาจวาสนานะ ดูสิอยา่งเช่นหลวงปู่ มัน่ 
หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเขา้สมาธิป๊ับ เทวดา อินทร์ พรหมจะมาฟังเทศน์เลย เป็นจิตวิญญาณ
หรือเปล่า  

 หลวงปู่ มัน่ท่านพดูเอง เวลาท่านอยู่ท่ีเชียงใหม่ท่านจะไม่มีเวลาพกัเลย ๔ ทุ่ม
มาแลว้ มาเป็นชั้นๆ เลย เทวดาทั้งนั้น ถา้ถึงเวลาพรหม ๔ หนา้น่ีมาเลย มาถึงมาฟังเทศน์
หลวงปู่ มัน่ อนันั้นคืออะไร? เราจะบอกว่าการเห็นจิตวิญญาณ ผูท่ี้มีคุณธรรมท่านเห็น
จริงของท่าน นัน่ท่านเป็นประโยชน์ของท่าน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
สัตถา เทวะมะนุสสานงั ท่านสอนตั้งแต่มนุษยข้ึ์นไป สอนหมดเลย สอนเทวดา สอน
อินทร์ สอนพรหม เวลาท่านเทศน์ธมัมจกัฯ เห็นไหม ดูเทวดาส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป น่ี
จกัรมนัเคล่ือนแลว้ ธรรมะมีแลว้ คนป่วยมียาแลว้ ธรรมโอสถมาแลว้ พร้อม น่ีเขาดีใจ 
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 ฉะนั้น เวลานัง่สมาธิไปแลว้สามารถเห็นวิญญาณไดอ้ยา่งไร ค าวา่เห็นวิญญาณ
มนัเห็นโดยนิมิต เห็นโดยกิเลสหลอกก็เยอะ เห็นไหม เวลาเห็นนิมิตเห็นจริงไหม? เห็น
จริงๆ น่ีแหละ เราเห็นจริงๆ น่ีแหละ แต่ความเห็นนั้นจริงไหม? ไม่จริงเลย เพราะอะไร? 
เพราะมนัเป็นอุปาทานของเรา เออ เราอ่านต ารับต ารามามากว่าจิตสงบแลว้จะรู้ จะเห็น 
พอเราสงบไปแลว้มนัก็สร้างภาพ มนัก็เห็น มนัเห็นโดยอุปาทานของเรา น่ีไอท่ี้เห็นโดย
อุปาทานก็เยอะ  

 ถา้เห็นโดยอุปาทานก็ถามสิ พอเรานัง่ไปอุปาทานเห็นวิญญาณ เรามีสติพร้อมเลย
นะ ถามเลย หงบ อนันั้นวิญญาณจริงหรือเปล่า? ถามเลยถามมนั หงบ ท่ีเห็นนัน่วิญญาณ
จริงหรือ? มนัหยดุเลย แต่มนัไม่เป็นอยา่งนั้นน่ะสิ พอนัง่ไปแลว้ พอมีอุปาทานข้ึน โอโ้ฮ 
เห็นวิญญาณ อูฮู้ เราเก่งเนาะ เฮย้ วิญญาณตอ้งมาสืบต่อกบัเรานะ เอะ๊ วิญญาณนั้นคงจะ
อดีตชาติ เราตอ้งสร้างบารมีมาดว้ยกนั อู๋ย เขามาอนุโมทนาเรานะ โอโ้ฮ  

 เห็นโดยอุปาทานก็เยอะ แต่เห็นโดยความจริงล่ะ? ความจริงมนัมี ของจริงมนัมีไง 
ของจริงมนัมีมนัก็ตอ้งมีผูท่ี้มีสติปัญญา มีอ  านาจวาสนาบารมีจริง ถา้มีอะไรจริงนะเขามา
ขอส่วนบุญต่างๆ เขาท าของเขาได ้ แต่ของเรา พวกเราน่ีใครรักตวัเองไหม? ทุกคนรัก
ตวัเองหมดใช่ไหม ถา้ทุกคนรักตวัเองหมด ทุกคนท่ีมาปฏิบติัอยากไดอ้ะไร? อยากได้
มรรคไดผ้ลใช่ไหม การเห็นจิตวิญญาณมนัเป็นมรรคไหม? มนัไม่เป็นมรรคเลย ถา้เป็น
มรรคเป็นอะไร? สมาธิชอบ ปัญญาชอบ ความเพียรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ งานชอบ  

 เราปฏิบติัธรรมเราก็ตอ้งพยายามคน้หาธรรมจกัร คน้หามรรค ผลของเรา ถา้เรา
ปฏิบติัเราอยากหามรรค ผลของเรา เราไม่อยากหาวิญญาณใคร ไม่ตอ้งการ ไม่อยากเห็น
วิญญาณใครเลย เราอยากไดม้รรค ไดผ้ล ในการปฏิบติัของเรา หลกัของมนั เราปฏิบติัน่ี
เราปฏิบติัเพื่อมรรค เพื่อผล เราไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อไปเห็นวิญญาณของใคร เราไม่ไดป้ฏิบติั
ไปช่วยเหลือใคร ในพรหมจรรยไ์ม่ใช่ปฏิบติัเพื่อส่ิงใด แต่ถา้มนัเป็นจริตนิสัย เวลาจิต
สงบแลว้ไปรู้ ไปเห็นตามความเป็นจริงก็วางไว ้ 

 วิญญาณก็วางไวก่้อน วิญญาณพกัไวก่้อนนะ ขอฉนัปฏิบติัก่อน ถา้ปฏิบติัได้
มรรค ไดผ้ลแลว้จะกลบัมาเก้ือกลูนะ ถา้คนมีสติปัญญานะ ถา้รู้เห็นก็วางไว ้ วางไวก่้อน 
แลว้เราพยายามสร้างมรรค สร้างผลของเรา ถา้สร้างมรรค สร้างผลของเรา เด๋ียวจะมาฝาก
เนาะ เด๋ียวจะเอาบุญมาฝาก แต่น่ีไม่อยา่งนั้น พอเห็นจิตวิญญาณ โอ๋ย ฉนัเก่ง ฉนัแน่ ฉันมี
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ความรู้จริง ฉนัมีความรู้พิเศษ หลงแลว้ นัน่ล่ะกิเลสพาไปแลว้ น่ีบอกว่านัง่สมาธิแลว้
สามารถเห็นวิญญาณไดอ้ยา่งไร  

 ไดเ้พราะว่าจริตนิสัยของเขา จริตนิสัยของเขา เขาสร้างของเขามา แลว้เขานัง่
สมาธิไปแลว้จิตเขาสงบลงได ้ เขาเห็นของเขาได ้ เห็นแลว้ก็คือเห็น เห็นจิตวิญญาณก็
เหมือนเรามองเห็นหนา้กนัน่ีแหละ เรามองเห็นกนัแลว้ไดอ้ะไร? เรามองเห็นดว้ยกนัก็ 
อ๋อ มาท่ีน่ีเรามีคนรู้จกั เห็นจิตวิญญาณกว็ิญญาณของเขา แลว้ไปเห็นวิญญาณของเรา
ไหม? น่ีเวลาไปเห็นคนอ่ืนเห็นไดอ้ยา่งไร เห็นได ้แต่เห็นไดจ้ริงก็มี เห็นไดโ้ดยอุปาทาน
ก็มี เห็นโดยนิมิต เห็นโดยเพอ้เจอ้ก็เยอะ  

 ถาม  :   ถา้เห็นวิญญาณจริงแลว้ควรแกไ้ขอยา่งไร? ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริงควร
แกไ้ขอยา่งไร? 

 ตอบ   :   ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริง เห็นไหม การปฏิบติัมนัเป็น ๒ ประเดน็ น่ีมีคน
เขา้ใจผดิเยอะมากบอกว่านัง่สมาธิแลว้ไม่อยากเห็นกายเพราะกลวัเห็นจิตวิญญาณ ไม่
อยากเห็นกาย การเห็นกายไม่ใช่เห็นจิตวิญญาณ การเห็นจิตวิญญาณคือเห็นบุคคลอ่ืน 
เห็นร่างอ่ืน เห็นวิญญาณดวงอ่ืนนั้นคือเราเห็นจิตวิญญาณ แต่ถา้จิตเราสงบแลว้เราเห็น
กาย เห็นเป็นรูปร่างกายข้ึนมาเขาเรียกว่าเห็นกายไม่ใช่จิตวิญญาณ มนัไม่มีชีวิต มนัเป็น
ภาพนิมิต เป็นภาพนิมิต การเห็นกายคือการเห็นร่างกายของเรา  

 การเห็นร่างกายของเรา เห็นไหม ดูสิเวลาคนจิตสงบเขา้ไปแลว้ จิตน่ีออกไปยนื
อยูข่า้งนอก แลว้มองกลบัมาเห็นตวัเราเอง แต่เวลาจิตเราสงบแลว้ จิตเราสงบแลว้เรา
ร าพึงยกข้ึนเห็นกาย เห็นกายคือเห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 
เพราะจิตมนัสงบ หลวงปู่ มัน่สอนใหท้  าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบแลว้สมถกรรม
ฐาน น่ีจิตวิญญาณของเราสงบระงบัเขา้มาสู่ฐีติจิต เขา้มาสู่จิตเดิมแท ้ จิตวิญญาณคือรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ มนัเป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีมนัเสวย
กนั มนักระทบกนัอยูโ่ดยพลงังานคือตวัจิต  

 พลงังานตวัจิตน่ีธาตุรู้ ตวัจิตพลงังานมนักระทบกนัอยูก่บัวิญญาณขนัธ์ ๕ 
วิญญาณขนัธ์ ๕ มนัก็เป็นอารมณ์ มนัก็หมุนเวียนของมนัไป ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดกนัอยู่
อยา่งน้ี เราก าหนดพุทโธ พุทโธ พอจิตมนัสงบมนัทิง้ มนัปล่อยขนัธ์ ๕ มนัปล่อยขนัธ์ ๕ 
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ปล่อยวิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วิญญาณคือวิญญาณอายตนะ วิญญาณ
คือวิญญาณในอารมณ์ วิญญาณในความคิด ความรู้สึกนึกคิดมนัก็มีวิญญาณรับรู้ 
กระบวนการหน่ึง ความคิดหน่ึงมนัถึงจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหน่ึง เวลาจิตสงบแลว้มนั
ปล่อยเขา้มาเห็นไหม ปล่อยเขา้มาเป็นสมถกรรมฐานคือสัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิจิต
มนัสงบแลว้ น่ีร าพึงไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง  

 เห็นกายๆ เห็นกายไม่ใช่เห็นวิญญาณ น่ีคนเขา้ใจผดิไง คนเขา้ใจผดิว่าจะปฏิบติั
นะ หนูปฏิบติัแลว้หนูไม่อยากเห็นกายเพราะหนูกลวัวิญญาณ คือคิดว่าเห็นกายคือผ ี คือ
หนูปฏิบติัแลว้ไม่อยากเห็นผ ี หนูปฏิบติัแลว้อยากเห็นมรรค เห็นผล แต่ร่างกายเราน่ีมนั
อยูจิ่ตสงบแลว้มนัเป็นกระบวนการอยา่งนั้น ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัวดัไดง่้ายๆ เลย ถา้จิต
สงบเห็นกายนะมนัตั้งกายได ้ ร าพึงใหข้ยายได ้ ขยายใหใ้หญ่ข้ึนเขาเรียกวา่อุคคหนิมิต 
เวลาขยายข้ึนเขาเรียกว่าวิภาคะ คือการแยกส่วน ขยายส่วน การแยกส่วน ขยายส่วนทาง
การแพทยว์ิเคราะห์โลก เพาะเช้ือ  

 น่ีเห็นกายแลว้เพาะเช้ือ ขยายส่วน แยกส่วน กายน้ีมนัคืออะไร? เราไปท าแลว้
ท าไมตอ้งไปยดึถือมนั ท าไมเรามีความเห็นผดิในกายน้ี กายน้ีเป็นเราหรือไม่เป็นเรา น่ี
มนัเพาะเช้ือ เพาะเช้ือ ไม่ใช่วิญญาณ มนัเห็นกาย แต่คนไม่รู้ คนไม่เคยเห็น คนไม่มีความ
เขา้ใจ กคิ็ดว่าเห็นกายคือเห็นวิญญาณไง ฉะนั้น ถา้เห็นวิญญาณ ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริง
เราจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร? เห็นวิญญาณไดจ้ริงวิญญาณอะไร? ถา้เห็นนะ เห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม จิตเป็นวิญญาณไหม?  

 ค าว่าวิญญาณ กรณีน้ีเขาเขียนว่าวิญญาณ อาจจะว่าเด๋ียวตอบเสร็จแลว้ ๒ วนัคง
เขียนมาใหม่ หลวงพ่อผมเขียนผดิ เพราะว่าเห็นกายมั้ง ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริงจะแกไ้ข
อยา่งไร เห็นวิญญาณไดจ้ริง ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริงก็จบ เห็นวิญญาณจริงก็วางไว ้ถา้เห็น
จิตวิญญาณนะ เห็นจิตวิญญาณคือเห็นวิญญาณผูอ่ื้น เห็นจิตวิญญาณคือเห็นการเวียนว่าย
ตายเกิดในวฏัฏะ แต่เห็นกายของเราคือเห็นอริยสัจ เห็นกายของเราคือเห็นอริยสัจ  

 น่ีสติปัฏฐาน ๔ เห็นไหม ท่ีเขาบอกว่าเขาท าปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เราบอก
นัน่ของปลอมหมดเลย นั้นคือสัญญาอารมณ์ นั้นคือโลกียปัญญา นั้นคืออุปาทาน แต่ถา้
เราก าหนดพุทโธ พุทโธจนจิตสงบ จิตสงบ ถา้จิตไม่สงบไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ ถา้จิตสงบ 
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เพราะจิตเป็นผูรู้้ ผูเ้ห็น อาสะเวหิ จิตตานิ วมุิจจิงสูติ จิตเป็นผูรู้้ ผูเ้ห็น จิตเป็นผูก้ระท า จิต
เป็นผูท้  าลายจิต อาสวะส้ินไป จิตตานิ วิมุจจิงสูติ จิตน้ีท าลายจิต ตวัจิตน้ีเป็นนิพพาน  

 ฉะนั้น ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริงควรแกไ้ขอยา่งไร? ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริง ถา้เป็น
วิญญาณนะไม่เก่ียววางไว ้แต่ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถา้จิตสงบแลว้มนั
จะเห็นจริงของมนั เห็นจริง เห็นจริงรู้ไดอ้ยา่งไร? เห็นจริงรู้ไดว้่าเวลาอยา่งท่ีว่าเห็นกาย
เราแยกส่วน ขยายส่วนได ้ ถา้เห็นกายดว้ยปัญญา เห็นไหม น่ีเราใชปั้ญญาเทียบเคียง คิด
ว่าร่างกายนั้นมนัคือส่ิงใด เขาเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิหรือสมาธิอบรมปัญญา คือ
ว่าเจโตวิมุตติกบัปัญญาวิมุตติ ถา้เป็นปัญญาวิมุตติมนัจะไม่เห็นกายเป็นภาพ มนัจะเห็น
กายโดยใชปั้ญญา ปัญญาเราจะเหน่ียวน าความรู้สึกได ้เหน่ียวน าถึงจิตได ้ถา้เหน่ียวน าถึง
จิต เวลาส ารอกมนัส ารอกคายออกท่ีจิต สักกายทิฏฐิมนัอยูท่ี่จิต  

 ฉะนั้น เวลาถา้เป็นปัญญาวิมุตติมนัจะใชพ้ิจารณาในทางปัญญาของมนั แต่ถา้เป็น
เจโตวิมุตติมนัจะเห็นกาย โดยสมาธิน ามนัจะเห็นภาพ นั้นเวลาเห็นกายนะ น่ีเขาบอกว่า
ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริงแลว้ควรแกไ้ขอยา่งใด ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริงวางไว ้ แต่ถา้เห็นกาย
ตอ้งใชว้ิปัสสนา ถา้เห็นกายตอ้งใชปั้ญญารู้แจง้แยกแยะมนั  

 ถาม   :    แลว้พวกท่ีเห็นผโีดยท่ีไม่ปฏิบติัธรรมเป็นไปไดไ้หม?  

 ตอบ   :   น่ีไอพ้วกท่ีเห็นผโีดยท่ีไม่ปฏิบติัธรรม ไอพ้วกกินเหลา้เมา ไอพ้วกกิน
เหลา้ ไอพ้วกเสพยาเสพติด ไอพ้วกเสพยาบา้มนัจะกลวัคนฆ่ามนั พวกท่ีเห็นผโีดยท่ีไม่
ปฏิบติัธรรม เห็น เพราะมนัตอ้งยนืยนักนัก่อนว่าจิตวิญญาณมีจริงหรือเปล่า ถา้จิต
วิญญาณมีจริง ผลของวฏัฏะมนัมีจริง จิตวิญญาณน้ีมีจริง แต่ แต่มนัเป็นคนละภพ คนละ
ภมิูกบัเรา จิตวิญญาณ เวลาสมัภเวสีท่ีเขาตายไปแลว้ ถา้เขาไม่ไดส้ร้างบุญกุศลของเขาไว ้
จิตวิญญาณเขาไม่ไดเ้สวยภพเป็นสัมภเวสี เขาทุกข ์เขายาก เขาอยากขอส่วนบุญกบัเรา  

 อยา่งเรา เห็นไหม ดูสิเรานัง่กนัอยูน่ี่ ทุกคนนัง่อยูน่ี่หา้มลุก ๒ วนั โยมอยูก่นัได้
ไหม? หิวตายห่า เทวดาพวกจิตวิญญาณเขาอยูต่รงนั้นแลว้เขาไม่มีอาหารเลย ไม่ใช่อยู ่๒ 
วนันะ เขาอยูต่ลอดไป เขาทุกขไ์หม? เขาอยูโ่ดยท่ีเขาไม่มีอะไรเขาทุกขไ์หม? ถา้เขาทุกข์
เขาก็ขอส่วนบุญจากพวกเราน่ีไง เขาขอจากคนท่ีท าบุญแลว้อุทิศส่วนกุศลใหเ้ขา เพราะ
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เขาท าไม่ได ้ เราเป็นคนเราท ากนัไดเ้รายงัข้ีเกียจ ลองถา้ประสบอุบติัเหตุต่างๆ แลว้เป็น
สัมภเวสีไปอยูต่ามขา้งถนน ไปอยูต่ามตน้ไม ้แลว้จะรู้วา่มนัมีจริงหรือไม่มีจริง แลว้จะรู้  

 แลว้ทีน้ีก็นัง่มองสิ อูฮู้ ของเตม็เลยนะ แต่กินไม่ได ้ ของนู่นก็มี ของน่ีก็มี ไปจบั
มนัก็จบัไม่ไดม้นัหายหมด มนัไม่ใช่ของเรา อา้ว ไม่มี เพราะเราไม่ไดท้  า พวกน้ีเขาขอ
ส่วนบุญกบัเราไง น่ีพดูถึงว่าถา้พวกท่ีเห็นผโีดยท่ีไม่ไดป้ฏิบติัธรรม แลว้พวกน้ีเขาทุกข ์
เขายาก พอเขาทุกข ์ เขายาก น่ีเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัก็ทบัแลว้ มาถึงกฉ็นัเป็นเจา้นู่น ฉนัเป็น
เจา้น่ี ฉนัจะขอไอนู่้น ฉนัจะขอไอน่ี้ ทุกขท์ั้งนั้นแหละ น่ีผลของวฏัฏะ  

 ฉะนั้น ว่าพวกท่ีเห็นผโีดยท่ีไม่ไดป้ฏิบติัธรรม โอโ้ฮ น่ีแสดงว่าพดูอยา่งน้ีผูท่ี้มี
การศึกษานะ ผูท่ี้มีการศึกษาเราจะพดูอะไรพดูเป็นวิทยาศาสตร์ ถา้เป็นวิทยาศาสตร์แลว้
มนัตอ้งคงท่ีตายตวั พอคงท่ีตายตวั น่ีถา้เห็นผกี็ตอ้งเห็นกนัแบบว่าวตัถุท่ีจบัตอ้งกนัเลย
ล่ะ ตอ้งถ่ายภาพไดเ้ลย อา้ว แลว้ถา้ไม่เห็น ไม่เห็นก็คือไม่มี วิทยาศาสตร์มนัจะว่าอยา่งน้ี 
ถา้เห็น เห็นก็ตอ้งน่ีไงตวัน้ีไงผีๆ ถา้จบัไม่ไดบ้อกไม่มี ไม่มี พวกพระน่ีโกหก 
พระพุทธเจา้เขียนเสือใหว้วักลวั มนัว่าไปนู่น 

 ฉะนั้น อยา่เช่ือใครทั้งส้ิน กาลามสูตร พระพุทธเจา้สอนใหก้ารประพฤติปฏิบติั
ของเรา พระพุทธเจา้สอนใหเ้ราเปิดตา เปิดตาข้ึนมาเรากรู้็ เราก็เห็นเอง ถา้เรารู้ เราเห็น
แลว้ เห็นไหม พระพุทธเจา้ไม่ตอ้งบอก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตอ้งบอก 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตอ้งบอก ถา้ตามนัเห็นนะ แต่ถา้ตามนัไม่เห็น 
พระไตรปิฎกไม่จริง พระไตรปิฎกโกหก เขียนเสือใหว้วักลวั อา้ว มึงลองท าดูสิกลวัไม่
กลวั เด๋ียวมึงจะรู้กลวัไม่กลวั  

 น่ีพดูถึงมนัเป็นปัญหาโลกแตก แลว้ก็ตอบเร่ืองน้ีตอบมาทั้งปีทั้งชาติ แลว้ก็ยงั
ตอบต่อไปเร่ือยๆ เพราะไอค้นมาใหม่มนัก็ถามอีก ไอค้นเก่าว่าหลวงพ่อไม่เบ่ือหรือ? 
ตอบปัญหาน่ีมาตลอด ทีน้ีเราตอบปัญหาน้ีเพราะว่าเขาเขียนกระชบั เขาเขียนมาแค่น้ี ๒ 
ขอ้ แลว้ทุกวรรคมนัเป็นค าถามหมดเลย  

 ถาม   :   ๒. แกอ้าการกลวัวา่นัง่สมาธิแลว้จะสามารถเห็นวิญญาณไดอ้ยา่งไร (น่ี
ขอ้หน่ึง) ถา้เห็นวิญญาณไดจ้ริงแลว้ควรแกไ้ขอยา่งไร แลว้พวกท่ีเห็นผโีดยไม่ปฏิบติั
ธรรมมนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? 
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 ตอบ   :   น่ีค  าถาม ไอเ้ราปฏิบติัธรรมเกือบเป็นเกือบตาย ไอพ้วกเสพยาบา้มนัก็
เห็นทุกวนัเลย อา้ว พวกเสพยาบา้มนักลวันะ มนัวี๊ดวา๊ดๆ เลย มนักลวัคนฆ่าเลย มนัเห็น
คนจะฆ่ามนัตลอดไอพ้วกเสพยาบา้ ไอพ้วกเราปฏิบติัธรรมเกือบตายไม่เห็นอะไรเลย นัง่ 
๗ วนั ๘ วนั โอโ้ฮ ไม่เคยเห็นอะไรเลย ไอพ้วกเสพยาบา้มนัเห็นตลอดนะ อา้ว แลว้อะไร
จริง อะไรปลอมล่ะ? มนัก็อยู่ท่ีการฝึกของเราไง หน่ึงอยูท่ี่การฝึก เราถึงบอกว่ามนัอยูท่ี่ครู
บาอาจารยน์ะ ถา้ครูบาอาจารยท่์านฝึกเป็น ท่านท าเป็น ของอยา่งน้ีมนัของเบสิก พื้นๆ 
พื้นฐานของการปฏิบติั พื้นฐานของมนุษย ์ 

 ฉะนั้น ยอ้นมาท่ีเรา เราถึงบอกว่าใจคน ใจคน วุฒิภาวะของคน วุฒิภาวะของจิต 
จิตสูง จิตต ่า แลว้จิตเราดวงเดียวเด๋ียวกสู็ง เด๋ียวก็ต  ่า เวลาสูงมนัพฒันาดีเลย ท าอะไรก็เอา 
พอจิตมนัต ่านะไม่เอา แลว้เสียดายเวลาดว้ย แหม เราไม่น่าโง่มาตั้งนาน เวลาจิตมนัตก จิต
เราคนเดียวนะ อนัน้ีพดูถึงว่าจะแกอ้ยา่งไรไง เราแกใ้จเรา แลว้ส่ิงนั้นเราดูแลไว ้ อนัน้ี
ค  าถามต่อไปเนาะ  

 ถาม   :   ไดภ้าวนาพุทโธมาตลอด ปัจจุบนัเร่ิมก าหนดลมหายใจแลว้ใชใ้หผ้า่น
เขา้-ออกไปตามร่างกาย ใหเ้ป็นไปตามร่างกาย ตามแขน ตามขา ตามทอ้ง ก าหนดไป
เร่ือยๆ ท าไป หนูพอจะมาถูกทางไหมคะ แลว้รู้สึกเหมือนสบายใจเลยค่ะ 

 ตอบ   :   ถูกทาง เพราะว่าเวลาการปฏิบติันะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เห็นถึงจริตนิสัย ใจคนๆ เห็นถึงจริตของคนมนัไม่เหมือนกนั ถึงวางกรรมฐาน ๔๐ ห้อง 
คือวิธีการท าความสงบของใจ วิธีการเขา้ไปหาออฟฟิศ วิธีการเขา้ไปหาสนามฝึกซอ้ม 
วิธีการเขา้ไปหาฐีติจิตของตวัเอง ตอ้งเขา้ไปสู่ฐีติจิต คือเขา้ไปถึงจิตตวัเอง เขา้ไปถึงตน้
ขั้ว เขา้ไปถึงตน้เหตุ ตน้เหตุคือใจของเรา เพราะใจของเราเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหม  

 ฉะนั้น วิธีการท าความสงบของใจ ๔๐ วิธีการ ค าว่า ๔๐ วิธีการเพราะคนมนั
หลากหลาย เวรกรรมมนัมหาศาล แต่ละคนท าเวรท ากรรมมาไม่เหมือนกนั จะเอาวิธีการ
ใดวิธีการหน่ึงไปท าเขาจะท าไม่ได ้ ฉะนั้น วิธีการใดวิธีการหน่ึงท าไม่ได ้ ฉะนั้น 
พระพุทธเจา้ถึงบอกว่ากรรมฐาน ๔๐ หอ้ง คือการท าความสงบ ๔๐ วิธีการ ฉะนั้น เวลา
ท าความสงบ ๔๐ วิธีการ แต่เวลากรรมฐานเราน่ีเราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้คือพุทธะ พุทธะคือพุทโธ พุทโธคือช่ือขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  
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 เวลาพวกเราสอน พวกเราสอนพุทโธไง พุทโธก็ระลึกถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง ส่วนใหญ่ก็ระลึกพุทโธ พุทโธ ระลึกถึงพระพุทธเจา้ ระลึกถึงศาสดา
ของเรา เราระลึกถึงพ่อแม่ของเรามนัเป็นกุศลทั้งนั้นแหละ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มนัเป็นกุศล มนัเป็นท่ีเหน่ียวร้ังท่ีเกาะของใจ แต่ค าว่าพุทโธ พุทโธเป็น
ค าบริกรรม ถา้ใจมนัไม่บริกรรมใจมนัวอกแวก เราตอ้งการความเขม้แขง็ของใจ ฉะนั้น 
ครูบาอาจารยเ์วลาท่านสอนท่านสอนพุทโธ ทีน้ีพุทโธเพราะว่ามนัเป็นพุทธะ มนัท าให้
เราเจริญศรัทธาไดดี้ดว้ย แลว้ถา้ไม่ไดก้็ธมัโม สังโฆ เทวตานุสติ มรณานุสติ 

 ฉะนั้น แลว้เวลาถา้ท าไปแลว้ เราท าส่ิงนั้นมนัไม่ถนดั เห็นไหม เรามาท าอานา
ปานสติ เรามาก าหนดลมหายใจ กถ็ูก ก็ถกู ก็บางท่ีเขาบอกอยา่งน้ีนะ เขาบอก
พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนพุทโธ เราบอก อา้ว พระพุทธเจา้จะสอนไดอ้ยา่งไร ก็ตอน
พระพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้มนัยงัไม่มีพุทโธ พระพุทธเจา้ยงัไม่รู้จกัพุทโธเป็นอยา่งไรเลย 
แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
แลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงมาสอนพุทโธ ธมัโม สังโฆ แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ก่อนท่ีจะส าเร็จองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก าหนดอานาปานสติ
ก็ก าหนดลมหายใจน่ีแหละ  

 น่ีลมหายใจเขาจะยดึเลย เขาจะบอกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ก าหนด
อานาปานสติ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ไม่ไดก้ าหนดพุทโธ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดส้อนพุทโธ บางคนเขาคา้นอยา่งนั้นนะ อา้ว ก็องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ไดต้รัสรู้ คนท่ียงัไม่รู้จะเอาอะไรมาสอน เขาตอ้งรู้ก่อนเขาถึงมา
สอนใช่ไหม เพราะรู้แลว้ เพราะรู้แลว้ โทษนะ ก็เราล าบากมาก่อนใช่ไหม เราน่ีหวัปักมา
ก่อน เราขวนขวายมาก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขวนขวายมาก่อน องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็ยงัร้ือสัตว ์ ขนสัตว ์ ก็จะบอกใหพ้วกเราสบายหน่อยหน่ึง 
บอกเลยใหท้างเลือกๆ เยอะแยะไปหมดเลย แลว้ก ็๔๐ วิธีการ แลว้ก็พร้อมกบัลมหายใจ
เขา้-ออกดว้ย  

 ฉะนั้น ถา้เราก าหนดลมหายใจเขา้-ออกแลว้ แลว้ใหไ้ปตามแขน ตามขาต่างๆ ให้
อยู ่น่ีท่ีว่ามนัจะถูก ถูกตรงไหน? ถูกท่ีว่าหนูท าแลว้หนูสบายใจ ท าแลว้หนูสบายใจค่ะ ใจ
มนัสงบเร็วข้ึนมนัก็ถูกอยูแ่ลว้ แต่ถูกแลว้นะตอ้งก าหนดลมชดัๆ ต่อไปก าหนดลมให้
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ชดัๆ เกาะลมไวอ้ยา่ทิง้ เวลาปฏิบติัอยา่ทิง้นะ หลวงปู่ มัน่สั่งหลวงตาไวน้ะ เพราะหลวง
ตาท่านปฏิบติัแลว้ ตอนหลวงปู่ มัน่อยู่ท่านจะเกาะหลวงปู่ มัน่ตลอด มีอะไรก็มาถามหลวง
ปู่ มัน่เพราะใจมนัไม่ลงใคร เพราะไปถามคนอ่ืนไปไหนมา มนัตอบสามวา สองศอก แต่
ไปถามหลวงปู่ มัน่ พอถามผลวัะเลย ถามกผ็ลวัะเลย ท่านก็ยดึหลวงปู่ มัน่เป็นหลกั แต่พอ
หลวงปู่ มัน่จะนิพพาน โอโ้ฮ ท่านร้องไห ้ 

 แลว้ท่านก็มาระลึกไดไ้ง ระลึกไดว้า่หลวงปู่ มัน่สั่งไวว้่าอยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิ้งพุทโธ 
อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธ เราปฏิบติักนั พอจิตมนัดีๆ ก็ทิง้พุทโธแลว้ โอ๋ย มนัละเอียดแลว้ 
น่ีกิเลสมนัหลอกไง โอ๋ย มนัละเอียดแลว้ ถา้ไปก าหนดพุทโธมนัหยาบ มนัละเอียด
ตรงไหน มนัละเอียดจนเป็นทรายเลยสิ มนัเอาอะไรมาละเอียดล่ะ พุทโธไปเร่ือยๆ อยา่
ทิง้ ไอทิ้้งนัน่ล่ะคือความประมาท พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนพยายามพุทโธไม่ไดน้ะ 
อูฮู้ ไปถึงฐีติจิตนะ โอโ้ฮ จะมหศัจรรยม์ากเลย ไอน่ี้มนัแค่สบายๆ สบายๆ เราไปสปากไ็ด ้
สปาน่ีเขานวดใหส้บาย ไม่ตอ้งภาวนาดว้ย เออ นวดใหที้ แลว้สบายดว้ย ไม่เหน่ือยดว้ย 
แต่น่ีมนัพุทโธ พุทโธเหน่ือยเกือบตาย พอสบายๆ ทิง้แลว้ 

 เรามาไดค้ร่ึงทางไง ไปถึงกลางแม่น ้าแลว้ทิง้เรือซะ เราจะขา้มฝ่ัง โคน าฝงู โคท่ี
ฉลาดจะพาฝงูโคนั้นสู้ข้ึนฝ่ัง โคน าฝงูหวัหนา้โคโง่ ไปถึงกลางแม่น ้า ไปสู่วงัน ้าวน วงั
น ้าวนนั้นจะพาฝงูโคนั้นไปตายกนัหมด เราจะข้ึนสู่ฝ่ัง ฉะนั้น ถา้ยงัไม่ข้ึนสู่ฝ่ัง พุทโธทิง้
ไม่ได ้ อยา่ทิง้ ถา้ก าหนดลมหายใจ ลมหายใจทิง้ไม่ได ้ มนัก าหนดอะไรก็ได ้ ไม่ใช่พุ
ทโธอยา่งเดียวนะ ๔๐, ๔๐, ๔๐ วิธีการ อย่างใดอยา่งหน่ึงหา้มทิง้ทั้งนั้น จะตอ้งไปถึงฝ่ัง 
จะตอ้งข้ึนฝ่ัง จะตอ้งพุทโธ พุทโธจนถึงท่ีสุด ลมหายใจก็ลมหายใจถึงท่ีสุด มนัจะ
ละเอียดแค่ไหน มนัจะระงบัแค่ไหน มนัจะสุดยอดแค่ไหน เร่ืองของมึง เร่ืองของกู กู
ก าหนดไปเร่ือยๆ  

 เราพดูอยา่งน้ีจริง เพราะเราเคยปฏิบติัมา เราเคยโดนหลอกมาเยอะ มนัจะมาบอก
นู่นดีแลว้ สุดยอดแลว้ ถึงท่ีแลว้ เร่ืองของมึงๆ กทู  าของกไูปเร่ือย เพราะโดนหลอกมาเขด็ 
แลว้เวลาโดนหลอกไม่ใช่ใครหลอก กิเลสเราเองหลอกเรา ท าดีๆ จนมนัเกือบจะไดผ้ลดี
อยูแ่ลว้ มนับอกว่าใช่แลว้แหละ ใช่แลว้แหละ เช่ือมนันะ เด๋ียวก็ถอยกรูดเลย เส่ือมหมด 
อยา่งน้ีเราเจอประจ า เราเจอมาจนเขด็ จนพดูกบัตวัเอง เวลาปฏิบติัหลวงตาก็บอก เวลา
ท่านเขม้งวดกบัตวัเองท่านเขม้งวดมาก ท่านเขม้งวดกบัตวัเองสุดๆ เลย  
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 เราก็เหมือนกนั เวลาปฏิบติัไปนะคอยแต่จบัผดิตวัเอง คอยแต่ตีโพยนะ ตีมนั 
เฆ่ียนมนั ท าลายมนัตลอด ตอนเราปฏิบติั จะปฏิบติันะเพ่งโทษ จบัผดิใจเราน้ีตลอด เผลอ
ไม่ได ้ เผลอแฉลบ เผลอแฉลบ น่ีคนปฏิบติั เราก็สงสัยตวัเราเองว่า แหม เหมือนกบัเราน่ี
มนัรุนแรงไปหรือเปล่า เราก็ไปเล่าใหห้ลวงปู่ เจ๊ียะฟังว่าผมท าอยา่งน้ีๆ ครับ ก็บอกว่า เออ 
กกู็ท  าอยา่งน้ี ค่อยยงัชัว่หน่อยมีพวก แลว้มาฟังหลวงตาเทศน์สิ เราเขม้งวดกบัตวัเราเอง
มากกวา่คนอ่ืนมากมายนกั ท่านเขม้งวดกบัใจของท่านมากมายนกั  

 อนัน้ีก็เหมือนกนั ไอว้่าถูกแลว้ๆ ท่ีเราพดูเพราะถูกแลว้กส็บายใจแลว้ เออ พอถูก
แลว้เด๋ียวก็ตีแปลง ก็หลวงพ่อว่าถูกแลว้ไง ท าไมไม่เห็นมีอะไรเลย อา้ว ก็มึงไม่ก าหนด
ต่อไป ถูกแลว้ก็ตอ้งท าต่อไป ไม่ใช่ถูกแลว้ เออ ถูกแลว้จบแลว้ ถูกแลว้เอาหมอนมาจะ
นอน ไม่ใช่ ถูกแลว้ตอ้งท าต่อไป ถูกแลว้ตอ้งท าต่อไปเร่ือยๆ ท าต่อไปเร่ือยๆ จากถึงฝ่ัง
จะข้ึนฝ่ัง ไม่ใช่มาแค่น้ี จะข้ึนฝ่ัง ถูกแลว้ แลว้ท าต่อเน่ืองไป ท าของเราไป ปฏิบติัต่อเน่ือง
ไป  

 อยา่ทิง้ผูรู้้คือใจของเรา อยา่ทิง้พุทโธ อยา่ทิ้งพุทโธก็คือค าบริกรรม อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่
ทิง้ลมหายใจ อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้มรณานุสติ ผูรู้้ เพราะผูรู้้ทิง้ไม่ได ้ แลว้พยายามเอาผูรู้้
ก าหนด ก าหนดอะไรก็ได ้ เพราะก าหนดมนัถึงอยู ่ ถา้ทิง้คือมนัไปแลว้ เพราะจิตน้ีเป็น
นามธรรม อากาศธาตุ แลว้อยูต่รงไหนล่ะ? แต่ถา้เราก าหนด น่ีกอูยูน่ี่ ถา้ทิง้ก็หมด 
ก าหนดก็อยู ่ระลึกก็มี ปล่อยก็ไป ทิง้ก็จบ ห้ามทิง้เดด็ขาด แลว้ถา้มนัไปถึงตรงไหนจิตเรา
จะรู้อยา่งนั้น แลว้เราจะเห็นอยา่งนั้น เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโกในการประพฤติปฏิบติั 
เอวงั 


