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ถาม : เร่ือง “ถามเร่ืองการวิปัสสนา” 

กราบเรียนหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่ง กระผมฟังพระเทศน์เร่ืองจิตตภาวนามาหลาย
ครูบาอาจารย์ ไม่ลงใจกบัเทศนาของใครเลย เหมือนของหลวงพ่อ หลวงพ่อเทศน์ตรงใจผมมาก 
ผมภาวนาโดยใช้ความคิดไตร่ตรองในเร่ืองร่างกายแบบกายคตาสติกรรมฐาน พอคิดเร่ืองกาย 
ความรู้สึกมนัท าให้ความรู้สึกทางเพศสงบตวัลงมาก 

ผมนัง่ไตร่ตรอง ชอบใช้ความคิด เพราะผมคิดพทุโธ จิตมนัฟุ้งซ่านคิดนู่นนีน่ัน่ ไม่อยู่ใน
พทุโธค าเดียว ผมคิดเร่ืองกาย คิดๆๆๆ แยกแยะแล้วเกิดความรู้สึกวบูวาบจากอวยัวะเพศมาถึง
กลางอก จิตรวมลงมาสว่างจ้าอยู่กลางอกด้านซ้ายตรงหวัใจ เกิดความสขุอย่างมาก สขุที่สดุ 
ความคิดหายไปเลย คือคิดต่อไปไม่ได้ พอความสขุเร่ิมหายไป ความคิดก็เร่ิมกลบัมาอีก ผมท า
อย่างนีป้ระจ า แต่มนัคิดไปหากายไม่ได้สกัทีในขณะจติรวม 

ค าถาม : ผมจะน้อมไปเห็นกายช่วงไหนในขณะจติรวม เพราะความคิดหาย และ
ความสขุมนับดบงัหมดแล้ว ไม่อยากท าอะไรต่อเลยครับ หลวงพ่อช่วยแนะน าด้วยครับ 
ไม่อย่างนัน้ท าต่อไปไม่ได้แน่ หลวงพ่อช่วยแนะน าด้วยครับ ขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่เขาถามมานะ เขาบอกว่าเขาฟังเทศน์ พอฟังเทศน์ เวลาพทุโธๆ เขาบอกว่าเขา
พทุโธไม่ได้ เขาใช้ความคิดของเขาตลอดไป 

เวลาคิดเร่ืองกายๆ นี่กายนอก เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านบอกกายนอก กายใน กายใน
กาย ค าพดูอย่างนีม้นัเป็นกรรมฐาน แล้วกรรมฐานเราพดูด้วยความเป็นจริงนะ กายนอก กาย
ใน กายในกาย 
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กายนอก เราไปเที่ยวป่าช้าๆ เราไปเห็นโครงกระดกู เห็นซากศพ มนัสะเทือนหวัใจ
แน่นอน กายนอก กายในกก็ายของเรา ฉะนัน้ เวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ กายนอก กายใน กายใน
กาย มนัก็เป็นกายหยาบกายละเอียด อย่างเช่นกายหยาบๆ พิจารณากายๆ ถ้าพิจารณากาย นี่
กายคตาสติ เวลาพิจารณาไปแล้วละสกักายทิฏฐิ ความทิฏฐิในกาย กายเป็นของเรา ถ้ากาย
เป็นของเรา สรรพสิ่งเป็นของเรา เพราะเรามีเราแล้วเราถึงไปเบียดเบียนคนอ่ืน เห็นไหม ถ้า
พิจารณากายนอก 

เวลากายใน เห็นไหม กายใน พิจารณากายเหมือนกนั เวลากายมนัแยกออกมาเป็นธาตุ
น า้ ธาตดุิน ธาตลุม ธาตไุฟ เวลามนัแยกไป เห็นตอ่หน้า สิ่งนีพ้อพิจารณากายโดยสมจุเฉท
ปหานมนัก็เป็นสกิทาคามี ฉะนัน้ ถ้าจิตสงบแล้วตรงนีย้กขึน้สู่อสภุะ ตรงนีย้กขึน้ได้ยากที่สดุเลย 
ถ้ายกขึน้สู่อสภุะ เห็นไหม นี่กายนอก กายใน กายในกาย กายในกาย กายที่ละเอียด มนัมี
ขัน้ตอนของมนัไง 

ถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิในกายคตาสติ เวลาพิจารณากายโดยต่อเนื่อง อย่างเช่นหลวงปู่
เจี๊ยะ ครูบาอาจารยท์่านพิจารณากายอย่างเดียว หลวงปู่ เจี๊ยะท่านพดูเอง พดูกบัเราบ่อยมาก
ว่าพิจารณากายๆๆ ท่านพิจารณากายอย่างเดียวเลย 

เวลาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็พิจารณาจิตของท่านอย่างเดียวเลย อย่างเช่นหลวง
ตาท่านพิจารณาของท่าน พิจารณาขัน้แรกของท่าน ทา่นพิจารณาเวทนา ขัน้ที่ ๒ ท่านพิจารณา
กาย ขัน้ที่ ๓ ท่านพิจารณาอสภุะ ขัน้ที่ ๔ ท่านพิจารณาจิต จุดและต่อมคือจิต 

หลวงตาเป็นพระที่มหศัจรรย์ มหศัจรรย์ว่าสติปัฏฐาน ๔ เวลาสติปัฏฐาน ๔ ท่าน
พิจารณาของท่านแต่ละชัน้แต่ละตอนไง แต่เวลาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วถ้าพิจารณากายก็
จะพิจารณากายๆๆ คือความถนดัไง เหมือนทหารบก ทหารบกกเ็ชี่ยวชาญการรบทางบก 
ทหารเรือนาวิกโยธินก็เชี่ยวชาญการรบทางน า้ ทหารอากาศก็เชีย่วชาญการรบทางอากาศ 

นี่ก็เหมือนกนั ทหารแต่ละชนิดกเ็ชี่ยวชาญของเขา เพราะเขาฝึกฝนมาโดยความเป็นจริง
อย่างนัน้ แต่เวลาคนรบบนบกก็เชี่ยวชาญ รบทางน า้ก็เชี่ยวชาญ รบทางอากาศกเ็ชี่ยวชาญ มนั
หายากนะ 
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ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ทีท่่านประพฤติปฏิบตัิ ท่านพิจารณากาย ท่านจะพิจารณา
กาย ท่านเชี่ยวชาญ ถ้าเป็นทหารบกกเ็ชี่ยวชาญการรบทางบก แม้แต่ทหารบกก็อยู่ที่คออีก 
ทหารปืนใหญ่ ทหารราบ มนัยงัมีความเชีย่วชาญแตกต่างกนัไป นี่ก็เหมือนกนั ทางบกก็
เหมือนกนั ทางบกเขายงัมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกนัไป 

ฉะนัน้ เวลาพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงไง ฉะนัน้ ถ้าตามความเป็นจริงมนั
จะเป็นแบบนี ้ถ้าเป็นแบบนี ้ฉะนัน้ เวลาที่จะประพฤตปิฏิบตัิ ฉะนัน้ เวลาเราจะปฏิบติั เขาบอก
ว่าเขาก าหนดของเขา ใช้ความคิด ว่าคิดๆๆ เขาว่าคิด คิดจนมนัแยก 

คิดๆๆ ถ้าเรามีสตินะ ถ้าคิดๆๆ ค าว่า “คิดๆๆ” มนัมีสติมนัถึงรู้ว่าเราคิด แต่ถ้าเราคิด เรา
คิดคือว่าอารมณ์ความรู้สึกมนัไปแล้ว มนัไม่มีเรา เพราะเรากบัอารมณ์เป็นอนัเดียวกนั 

เวลาถ้าโดยสามญัส านึกของเรา เวลาเราคิด พอคิดแล้วมนัเกิดอะไรขึน้มา เวลาคิดแล้ว
มนัเกิดอารมณ์ มีความโกรธ มีความไม่พอใจ มนัเป็นเราหมดเลย แตถ้่าเราคิดๆๆ แตเ่รามีเรา
คอยคิดมีสติไง มนัมีสติ มีสติคอยดคูวามคิด เท่าทนัความคิด ถ้าสติมนัทนันะ เอ็งคิดท าไม คิด
มาอย่างนีค้ิดมากี่ล้านๆ ครัง้แล้ว แล้วก็หลงคิดอยู่อยา่งนี ้ท าไมเอ็งไม่มีสติปัญญาเลยหรือ มนั
อายนะ หยดุเลย ถ้าสติปัญญามนัทนั อนันีเ้ขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ 

ถ้าบอกว่าเราคิดๆๆ แต่มนัมีเราอยู่ไง แต่ถ้าไม่ใชเ่รานะ คิดๆๆ อารมณ์มนัร่วมไปนะ คิด
เร่ืองอะไรล่ะ ถ้าคิดเร่ืองสิ่งใด เรากเ็อาสิ่งนัน้เป็นตวัตัง้ คือจิตไปอยู่ที่นัน่ แต่ถ้าเราคิดๆๆ แต่มี
สติอยู่กบัเรา มนัอยู่ที่จิต มนัไม่ได้ไปอยู่ที่เป้าหมายนัน้ 

เราคิดเร่ืองอะไรก็แล้วแต่ คิดเร่ืองผลกระทบต่างๆ เราไปคิด มนัมีผู้ได้ผู้เสีย คิดอย่าง
นัน้น่ะ เราไปแล้ว เราอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอนันัน้ แต่ถ้าเราคิดๆๆ แต่เรามีสติปัญญาอยู่ เขา
บอกว่าเขาคิดๆๆ มนัแยก แยกความรู้สึก มนัวบูวาบเลย วาบหมดเลย จิตนีส้ว่างจ้า มีอยู่กลาง
หวัอก กลางดวงใจ เกิดความสขุมาก แล้วเขาเน้นเลยว่าสขุสดุๆ ความคิดนัน้หายไปเลย 
ความคิดนัน้หายไปเลยนะ 

เวลามนัเป็นเอกเทศ มนัคิดไม่ได้ เพราะการคิดมนัต้องมีจิตกบัอารมณ์มนักระทบกนั ถ้า
มนักระทบกนั เวลาเราสบายใจ เราไม่ได้คิดอะไรเลย มนัว่างๆ มนัไม่กระทบอะไรเลย มนัไม่มี
ความคิด เห็นไหม ตอนที่เราสบายใจ เราปล่อยอารมณ์หมดเลย มนัว่างหมดเลย แต่ว่างแบบนี ้
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มนัว่างโดยธรรมชาติของมนัเอง เราไม่ได้ว่างโดยการบริหารจดัการ ไม่ได้ว่างโดยที่เรามี
สติปัญญาดแูลหวัใจของเรา 

ถ้าเราว่างมีสติปัญญาดแูลหวัใจของเรา หวัใจมนัสงบนะ จิตนีเ้ป็นหนึ่ง ถ้าจิตเป็นหนึ่ง 
ฉะนัน้ สิ่งที่มนัเป็นหนึ่ง พอเป็นหนึ่งแล้ว ถ้าเขาบอกว่า มนัว่างหมดเลย มนัมีความสขุมาก 
ความคิดหายไปเลย คิดต่อไปอีกไม่ได้ แต่พอความสขุหายไป กลบัมาคิดอีก แล้วมนัก็ท าอย่าง
นีป้ระจ า แต่มนัคิดไปหากายไม่ได้สกัท ี

ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้าเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง ถ้าจิตสงบ
แล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัถงึจะเป็นวิปัสสนา 

ที่เขาบอกว่า “พทุโธๆ ไม่มีปัญญา ของเราใช้ปัญญา” 

ปัญญาอย่างนัน้มนัเป็นปัญญาแบบคิดๆๆ นี่แหละ คิดๆๆ มนัก็คิดของมนัน่ะ แต่มนัไม่
เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงหรอก นัน่เขาบอกว่าเขาเป็นปัญญา นัน้โลกียปัญญา 
ปัญญาอย่างนัน้มนัเป็นการท่องจ าจิตด้วยความคิดของเขาว่าสิ่งนัน้เป็นการประพฤติปฏิบตัิ
ด้วยความเข้าใจของเขา ด้วยความเข้าใจ มนัไม่ใช่ความจริง 

ถ้าเป็นความจริงนะ ถ้าเป็นความจริง ถ้าสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิ ถ้ามนัสงบก็ต้องคิดจน
มนัสว่างโพลง มนัวาบ ความคิดหยดุหมดเลย 

ตัง้สติไว้ อนันีท้ี่หลวงปู่ ดลูย์สอน พยายามตัง้สติไว้ ความคิดส่งออกทัง้หมดเป็นสมทุยั 
ผลของสมทุยัเป็นทกุข์ ความคิดทัง้หมดที่ส่งออก ความคิดโดยสามญัส านึกของมนษุย์ทัง้หมด
เป็นสมทุยั ผลของมนัคือความทกุข์ คิดๆๆ จนจิตมนัหยดุ แล้วให้จิตเห็นอาการของจิต ถ้ามนั
หยดุ จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการของจิตนัน้เป็นมรรค ผลของการที่จิตเห็นอาการของ
จิตนัน้เป็นนิโรธ นี่หลวงปู่ ดลูย์พดูอย่างนี ้มนัต้องมีตรงนีไ้ง มีตรงที่จิตเห็นอาการของจิต 

เหมือนค าถามนี ้ ผมคิดๆๆ มนัวาบหมด วบูเลยนะ วาบสว่างโพลงกลางหวัใจ มี
ความสขุมาก สขุมาก 

ถ้าสขุมาก เพราะเขามีสติปัญญา แล้วเขาพดูเอง เขาบอกว่าฟังเทศน์ครูบาอาจารย์มา
เยอะแล้ว แต่ติดใจเทศน์หลวงพ่อ 
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นี่เพราะติดใจเทศน์หลวงพ่อ มนัเลยบอกว่านี่ไม่นิพพานไง ถ้าลองไม่ได้เทศน์หลวงพ่อ
นะ ถ้ามนัสว่างโพลงอย่างนี ้ “อ๋อ! นิพพานเป็นอย่างนีเ้อง” เพราะความเชื่อของเขาไง มนัเป็น
ความเชื่อ มนัเป็นความเชื่อของเขา มนัไม่เป็นความจริงไง 

นี่เขาพดูเอง เขาบอกว่า ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์มาเยอะ แต่ไม่ลงใจ แต่ตอนนีฟั้งเทศน์
หลวงพ่ออยู่ เพราะฟังเทศน์หลวงพ่ออยู่ เพราะมนัมีหลกั เวลาคิดๆๆ อย่างนี ้ แล้วเวลาจิตมนั
สว่างโพลง เขาถึงเขียนค าถามมาว่า “แต่มนัคิดไปหากายไม่ได้สกัที” 

“มนัคิดไปหากายไม่ได้สกัที” คือยกขึน้สู่วิปัสสนาไม่ได้ ส าคญัตรงนีม้าก 

เวลาเราเทศน์มาตลอดเลยบอกว่า เราจะเข้าบ้านของเรา ถ้าเราเข้าปากซอยเราถกู เรา
จะเข้าบ้านเราถกู ปากซอย ปากซอย ถ้าเราเข้าปากซอยเราไม่ถกูนะ เราจะเข้าบ้านเราไม่ได้เลย 
เพราะบ้านเราอยู่ในซอยนัน้ เราเข้าปากซอยถกู เราจะเข้าบ้านของเราได้ ถ้าเราเข้าปากซอยไม่
ถกู เราจะเข้าบ้านไม่ได้ 

นี่ก็เหมือนกนั มนัไม่เห็นกายสกัที มนัหาปากซอยตวัเองไม่เจอ คือหาหนทางของตวัเอง
ไม่ได้ ถ้าหาหนทางของตวัเองได้นะ ใครถนดัทางใด ถ้าใครเหน็กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความเป็นจริง 

แต่ถ้ามนัเห็นไม่ได้นะ กรณีที่ว่ามนัคิดไม่ได้สกัที ถ้านัง่นานๆ ถ้าเดินจงกรมๆ ถ้าเวลามนั
เม่ือย นัน่แหละเวทนา มนัเม่ือย มนัเหนื่อย มนัล้า เวลานัง่ไป เวลามนัเจ็บมนัปวด นัน่ล่ะ จบั
เลย จบัๆๆ กาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ สิ่งทีไ่ม่พอใจ สิ่งที่ขดัใจก็เป็นเวทนาจิต สิ่งที่ขดั
เคืองในหวัใจกเ็ป็นเวทนาจิต สิง่ที่เจ็บหลงั ปวดเอว เจ็บแข้งเจ็บขา เวทนากาย เวทนากายมนั
เกิดก็เกิดเวทนาจิต 

ไอ้คนที่บอกว่าเข้าปากซอยไม่ถกูๆ...ปากซอยเบ้อเร่ิมเทิ่ม แต่ผ่านไปผ่านมา ผ่านมา
ผ่านไป ไม่แวะปากซอยสกัที ซอยตวัเองเบ้อเร่ิมเทิ่มไม่เห็น ถ้าอยากเห็นนะ นัง่ ๔ ชัว่โมงนัน่น่ะ 
เดี๋ยวมนัก็เจ็บแล้ว ถ้าเจ็บกจ็บัมนัสิ จบัมนั กาย เวทนา จิต ธรรม อย่างใดอย่างหนึง่ก็ได้ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได้ แล้วขดัเคืองหวัใจมนัเป็นเวทนาจิต ถ้ามนัฉงนใจเฉลียวใจนะ ฉกุคิดนะ จบั
มบั! ถ้าจบัมบั! นัน่จิตเหน็อาการของจิต 
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จิตเห็นอาการของจิต อาการที่มนัสัน่มนัไหว อาการที่มนัขดัเคือง อาการที่มนัขดัข้อง 
อาการที่มนัไม่พอใจ อาการทัง้นัน้ แตเ่ราไม่ได้สนใจ พออาการมนัขดัเคืองขดัข้องก็ฉนุเฉียว ไม่
พอใจ เห็นไหม มนัเอาอาการนัน้น่ะเป็นเรา แล้วเราก็พอใจอาการนัน้ แล้วเรากจ็ะไปฉนุเฉียว
ใครก็ไม่รู้ 

เวลาฉุนเฉียวไม่พอใจเขานะ ฉุนเฉียวไม่พอใจทุกๆ อย่างเลย แต่มันไม่เข้าใจ
เลยว่าไอ้อาการ ไอ้ความขัดเคืองใจ ตัวนีแ้หละตัวมัน ถ้าจับตัวนี ้ น่ีจิตเห็นอาการของ
จิต จับยาก เพราะอะไร ขีบ้นหัวคนอ่ืน ขีน้กบนหัวคนอ่ืน เห็นหมดเลย ขีน้กมันขีเ้ต็ม
หัวเลย แต่ขีน้กบนหัวตัวเราเองมองไม่เห็น สอนคนอ่ืนได้หมด รู้ไปหมด แต่เวลามัน
เกิดกับตัวเราเองท าไมมันไม่รู้ล่ะ เกิดกับตัวเองท าไมมันไม่รู้ ขัดเคืองใจน่ันน่ะท าไมไม่
รู้ แล้วพอขัดเคืองใจไปแล้ว ทีนีม้ันก็พาลแล้ว หาแพะแล้ว ไอ้คนนัน้ว่ากู ไอ้คนนีว่้าก ู
ไอ้คนนู้นๆๆ น่ะ มันพาลไปแล้ว...จับตรงนี ้

แล้วถ้าพดูถึงว่าเขาถามว่า “แต่มนัคิดไปหากายไม่ได้สกัที” 

คิดไปหากายไม่ได้เพราะว่าเราตัง้ใจว่าเราพิจารณากาย เห็นไหม เร่ิมต้นมาจากว่าเรา
คิดเร่ืองกาย เร่ืองกายเราคิดได้ เราคิดได้ มนัเป็นกายนอก กายนอกนี่โลกียปัญญา ปัญญา
อย่างนีเ้ราจินตนาการได้ เราสร้างภาพได้ นีก่ายนอก 

แต่ถ้าพอมนัสงบเข้ามาแล้ว ถ้ามนัจะเห็นกายใน เหน็กายที่มนัเกิดจากจิต เห็นอาการ 
เห็นที่จิตมนัไปยึดมัน่ถือมัน่ เพราะถ้าพิจารณาไปแล้ว ถ้ามนัละสงัโยชน์ มนัละสงัโยชน์ตรงนี ้
สกักายทิฏฐิ ความเห็นผิดจากความขดัข้องหมองใจ เห็นผิดหมดล่ะ เพราะความเห็นผิด เพราะ
ความเห็นผิดมีขัว้บวกขัว้ลบ มนัถึงเป็นอารมณ์ออกมา 

ถ้าความเห็นถกู ขัว้บวกขัว้เดียว ขัว้ลบขัว้เดียว มนัเกิดอารมณ์ไม่ได้ มนัเกิดปฏิกิริยา
ออกมาไม่ได้ ถ้าสกักายทิฏฐิมนัลบล้างแล้ว มนัไม่มีปฏิกิริยาขัว้บวกขัว้ลบให้เกิดการกระเทือน
หวัใจออกมาได้ เราพิจารณา พิจารณากนัตรงนีไ้ง พิจารณาเพ่ือเหตผุลตรงนีไ้ง 

ทีนีก้ว่าที่พิจารณา มนัก็ต้องจบัก่อน พิจารณาก่อน ให้มนัเป็นความจริงขึน้มาให้ได้ ถ้า
เป็นความจริงได้ เราจะบอกว่า ท าความสงบของใจให้มากขึน้ ท าความสงบของใจที่เขาท าอยูน่ี ่
ที่ว่ามนัสว่างโพลง มนัวาบ มนัเป็นความสขุ อยู่กบัความสขุแล้วก็คิดต่อไป คิดต่อไปมนัก็จะ
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สงบเข้ามาๆ แล้วพอสงบเข้ามาแล้ว พอสงบ เรารู้ว่าสงบ พอสงบแล้วเรารู้ว่า อ๋อ! จิตเป็นอย่าง
นี ้ สมาธิเป็นอย่างนี ้ สิ่งที่ว่าจิตที่เวียนว่ายตายเกิด ปฏิสนธิจิต จิตเดิมแท้มนัเวยีนว่ายตายเกิด
อย่างนี ้มนัซาบซึง้มาก มนัซาบซึง้ มนัเหมือนเรา เรามือเปล่าๆ เราจะไปสู้เสือด้วยมือเปล่าๆ ไง 
แต่พอเรามีสติ มีสมาธิ เรามีอาวธุแล้ว แหม! อยากเจอเสือๆๆ 

เราก าหนดเข้ามาๆ ถ้าจิตมนัสงบแล้ว พออยากเจอเสือ มนัระวงั ถ้ามนัเห็นความคิดป๊ับ 
มนัจบัมบั! นัน่น่ะเสือ แล้วมีอาวธุสู้มนัด้วย พอจบัได้นะ พอจบัได้มนัสะเทือนหวัใจมาก กาย 
เวทนา จิต ธรรมโดยความเป็นจริงมนัก็เป็นความจริงนี่แหละ แต่ถ้าเรารู้จริงเห็นจริงขึน้มา 
เพราะเรามีกเิลสไง เห็นไหม 

เวลาพระอรหนัต์นะ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ ๕ เป็นภาระ มนัไม่มีโทษไม่มีภยักบั
ใคร มนัไม่มีโทษไม่มีภยักบัพระอรหนัต์นะ ธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ ร่างกายกบัจิตใจไม่มีโทษกบัพระ
อรหนัต์นะ ไม่มีโทษเลย เพราะอะไร เพราะท่านส ารอกท่านคายมนัออกหมดแล้ว แต่ของเรามนั
อยู่กบัเราทัง้นัน้น่ะ ถ้าเราเห็น เราจบัได้ ถ้าจบัได้มนัจะวิปัสสนาได้ ถ้าวิปัสสนาได้มนัก็เป็น
มรรคไง ที่บอกว่า ที่ว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาที่มนัมหศัจรรย์ไง 

“แต่คิดไปหากายไม่ได้สกัที” ฉะนัน้ ค าถามว่า “ผมจะน้อมไปหากายช่วงไหนในขณะจิต
รวม เพราะความคิดหายและความสขุมนับดบงัหมดแล้ว ไม่อยากท าอะไรต่อเลยครับ หลวงพ่อ
ช่วยแนะน าด้วย” 

“ผมควรน้อมไปหากายช่วงไหน ขณะที่จิตรวม เพราะความคิดหาย” 

ขณะที่จิตรวม ถ้าจิตรวม ถ้ามีสตินะ ถ้ามีสติก็เป็นสมัมา ถ้ามนัไม่มีสติ มนัรวมเข้าไปอยู่
กบัความสขุอย่างนัน้ แล้วพอมนัคลายตวัออกมา มนัคลายตวัออกมาไง พอมนัคลายตวัออกมา 
ดสู ิ ถ้าคนเขามีอ านาจวาสนานะ พอเขาพทุโธหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ พอจิตจะสงบจะเห็น
นิมิตมาล่อมาลวง แต่ถ้าจิตมนัสงบแล้วเห็นนิมิต นิมิตก็คือนิมิต แต่ถ้ามนัจิตสงบแล้วเห็นกาย 
เห็นกายมนักเ็ห็นกายโดยสจัจะความจริง 

แต่ถ้าของเรา เรายงัไม่เห็นใช่ไหม ถ้าจิตมนัรวมก็อยูใ่นความสงบนัน้ คลายตวัออกมา 
ให้ร าพึงเลย พอคลายตวั เวลาเราคิดๆๆ จนมนัสว่างโพลง ความคิดมนัดบัหมด ออกมาก็คิด
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ใหม ่ ความคิด คิดแล้วจบัเลย ถ้ามนัคิดแล้วถ้ามนัยงัจบัไม่ได้ก็คิดต่อเนื่องไป มนัก็สว่างโพลง
อีก คือกลบัมาสงบอีก 

ผลของสมาธิคือมนัสงบ ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ แต่เวลาออกมาแล้ว 
เพราะสมาธิเป็นสมาธิ แต่ไม่มีสมาธินะ มนัเป็นโลกหมด ไม่มีสมาธินะ มนัเป็นโลกียปัญญา พอ
มีสมาธิแล้วร าพึง ถ้าร าพึงไม่เห็นกายก็ได้ ถ้าร าพึงไม่เห็นกาย ความคิดนี่จบัมนัๆ ถ้าจบัมนัได้ 
มนัเป็นเทคนิค 

เวลาหลวงตา เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ เวลาเคล็ดลบั ท่านจะไม่ค่อยบอก ถ้าบอกแล้ว 
พอท าแล้วเดี๋ยวมนัก็จบัแล้วจบัอีก ก็ตะครุบอยู่นี่ จบัอยู่นี่ มนัจบัไม่ได้ 

มนัต้องเป็นปัจจุบนั ค่อยๆ หาวธีิการจบัได้ ถ้าจบัได้ นัน่น่ะสติปัฏฐาน ๔ จริง ถ้าจิตเห็น
อาการของจิต ถ้าจิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรมตามความเป็นจริง นัน้ถึงเป็นสติปัฏ
ฐาน ๔ ตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ในปัจจุบนันีเ้ราท่องกนัเอาเอง เราท่องกาย ท่องเวทนา ท่องจิต ท่องธรรม เราท่อง เรา
ท่องสติปัฏฐาน ๔ ท่องอย่างไร ก็มนัเกิดจากจิต ท่องจากจิตไง ท่องโดยเราท่องจ าแล้วเรา
จินตนาการ เราจนิตนาการ มนัเป็นโลกียปัญญานี่แหละ 

ฉะนัน้ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ ๕ ธาต ุ๔ และขนัธ์ ๕ ไม่มีผลสะเทือนกบัธรรม
ธาตใุนใจของพระอรหนัต์ แต่ของเรามนัเป็นขนัธมาร ขนัธ์มนัเป็นมารทัง้หมด ความคิดเป็นมาร
ทัง้หมด ทกุอย่างเป็นมารทัง้หมด แล้วมนัก็คิดจากมารน่ะ คิดจากมาร คิดจากของเราน่ะ ถ้าจิต
สงบแล้วมนัปลอดโปร่ง มนัปลอดโปร่งชัว่คราว เพราะกิเลสมนัสงบตวัลงมนัถึงเป็นสมาธิ พอ
สมาธิแล้ว เรารือ้ค้น เราพิจารณาไป 

อย่างที่ว่าเขาบอกเขาน้อมไปไม่เห็นกายสกัที แล้วกระผมจะน้อมไปช่วงไหน 

ก็ช่วงที่ว่าเวลาจิตมนัรวมแล้วไง เวลาคลายตวัออกมา เวลาจิตมนัรวม เพราะสมาธิเป็น
สมาธิ ถ้าสมาธิลึกๆ มนัคิดไม่ได้ แต่เวลาพอมนัคลายตวัออกมานี่ร าพึง ก็ความคิดนี่แหละ แต่
ความคิดที่มีสมาธิเป็นพืน้ฐาน ทางธรรมเรียกวา่ “ร าพึง” 
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ถ้ามนัคิดโดยสามญัส านึก เพราะความคิดทางโลกเป็นวิทยาศาสตร์ ถ้าพดูแบบ
วิทยาศาสตร์ใช่ไหม ความคิดเราก็คือความคิด แต่ถ้าเป็นนกัปฏิบตัิ พอจิตเขาสงบแล้ว ถ้าบอก
เป็นความคิด มนัก็เป็นจิตเดียวกบัทีเ่ป็นปถุชุน เป็นจติเดียวกบัปถุชุนคนหนา แต่ถ้าจิตมนัสงบ
แล้วเป็นกลัยาณปถุชุนใช่ไหม ถ้าเป็นความคิดของกลัยาณปถุชุนเขาเรียกว่าร าพึง แน่ะ! 
รับประทานกบัเสวย ถ้าเราไม่มีสถานะ เราก็ต้องรับประทาน ถ้าคนมีสถานะ เขาเรียกว่าเสวย 

นี่ก็เหมือนกนั เพราะจิตมนัมีสถานะของมนั มนัมีสมาธิของมนั เขาร าพึง ร าพึงไปเห็น
กาย เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรม แล้วต้องฝึกหดัให้เกิดขึน้มาเอง ฝึกหดัให้เกิดขึน้มา
กบัเรา ฝึกหดั 

การฝึกหดันะ มนษุย์เราจะล่วงพ้นทกุข์ด้วยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความ
อตุสาหะ เราจะมีความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะต่อเนื่องกบัเรา มนัก็จะท าความเป็น
จริงของเราขึน้มาได้ เอาตอนนัน้ 

นี่ค าถามเขาถามว่ามนัไม่เห็นกายสกัที มนัคิดๆๆ 

คิดๆๆ มนัก็เป็นประโยชน์แล้ว เพราะจิตสงบได้ พอสงบได้มนัก็มหศัจรรย์ แต่มนัยงัไม่ได้
เดินมรรค คือว่ายงัไม่ได้เดินปัญญา ปัญญาก็เป็นภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาที่องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าต้องการรือ้สตัว์ขนสตัว์ 

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านพิจารณาของท่าน ท่านช าระอวิชชาของท่าน
ในหวัใจของท่าน แล้วท่านวางธรรมวินยันีไ้ว้จะให้พวกเราขวนขวาย ขวนขวาย พวกเราก็ใช้จิต 
จิตของเรามนัเป็นปัญญา พอทางโลก ปัญญากค็ือความคิดนี่ คิดงานๆ คิดงานเพ่ือ
สมัมาอาชีวะ 

แต่เวลาของเรามนัเป็นมรรค มรรคมนัเป็นความคิด ความคิดที่ละเอียด ความคิดที่เกิด
จากจิต ความคิดที่สัน้ ความคิดมนัไม่ส่งออก มนัอยู่ที่จิต มนัพิจารณา เกิด ญาณ  อุทปาท ิ

ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิฯ เกิดญาณ เกิดทสัสนะ เกิดปัญญา เกิด
ความสว่างโพลงกลางหวัใจ นีเ่ป็นความจริงอย่างนัน้ นัน่เกิดมรรค ถ้าเกิดมรรคขึน้มามนัจะเป็น
ประโยชน์กบัเราตรงนัน้ เห็นไหม ให้ท าแบบนี ้
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เขาถามว่า หลวงพ่อ แล้วจะให้ท าอย่างไร ให้ท าอย่างไร 

ถ้าคิดๆๆ จนจิตมนัรวม เราก็อยู่กบัความสขุนัน้ เป็นความสขุนัน้คือผลงานของเรา 

เราทกุขเ์รายากนะ เราทกุขเ์รายากแล้วไม่มีผลตอบสนองในใจ ถ้ามนัมีผลตอบสนองใน
ใจ มนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นผลงานของเรา นี่เป็นผลงาน เราเป็นคนขวนขวายเอง 
เราเป็นคนท าเอง เราก็อยู่กบัความสขุนัน้ เวลามนัคลายตวัออกมา เราจะเดินงานต่อ 

ถ้าคิดๆๆ มนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิเข้าไปสู่ความสงบ สงบบ่อยครัง้เข้า สงบบ่อยครัง้
เข้ามนัเป็นสมาธิ เป็นสมาธิขึน้มา มนัตดัรูป รส กลิ่น เสียง มนัท าสมาธิได้ง่าย ได้ง่ายแล้วเราก็
พยายามจะขวนขวายหากายของเราให้เจอ หากาย หาเวทนา หาจิต หาธรรม 

กายก็ได้ เวทนาก็ได้ จิตก็ได้ ธรรมก็ได้ สติปัฏฐาน ๔ อะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่ ไม่
จ าเป็นว่าต้องกายอย่างเดียว ถ้าเป็นกาย เหน็ไหม กายนอก กายใน กายนอก ดกูายสิ กายนอก
ก็เป็นร่างกาย ถ้ากายในก็ความรู้สึกนกึคิด จบัได้ คอืว่าไม่ใช่ว่าซื่อตรง ซื่อว่าจะต้องกายอย่าง
เดียว แล้วต้องกายที่ว่าเราเข้าใจอย่างเดยีว เวลามนัเกิดกายจริงๆ ไม่รู้จกั 

มีคนภาวนานะ เวลาเกิดเป็นอวยัวะ เกิดเป็นปอดเป็นตบัขึน้มา เป็นภาพมาให้เห็นเลย 
ตกใจ ไม่รู้อะไร มาถาม “หลวงพ่อ นัน่คืออะไร” 

ก็กายไง เพราะเห็นกายโดยอาการ ๓๒ เห็นกายโดยส่วนใดส่วนหนึ่ง อยู่ในวิสทุธิมรรค
ไง เห็นกายโดยส่วนใดส่วนหนึ่งของกาย เห็นกายโดยครบองค์ประกอบ เห็นกายโดยจ าเพาะ 
การเห็นนีร้่อยแปดเลย วาสนาคนไม่เหมือนกนั 

ฉะนัน้ เวลาถ้ามนัเห็นแล้วมนัสะเทือนหวัใจมากเลย ถ้าสะเทือนหวัใจ พอสะเทือนหวัใจ
แล้วก็เดินไม่ค่อยถกู แล้วค่อยๆ ฝึกหดั จบัต้องได้แล้วฝึกหดัจนก้าวเดนิได้ ก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบตัิได้
มรรคได้ผลต่อไปข้างหน้า นีจ้บ 

ถาม : เร่ือง “ลองท าและถามทีเดียว” 

๑. ท าไมตอนฟังเทศน์บนศาลา จิตสงบกว่านัง่หรือเดินจงกรมเอง ใจตัง้เป็นสมาธิ ทน
เจ็บ ไม่ขยบั และรับมือกบัอาการส าลกัหายใจไม่ออกโดยเกาะค าเทศน์ของหลวงพ่อไปเร่ือยๆ 
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ได้ และกราบขอบพระคณุหลวงพ่อมาก ได้อบุาย ก าลงัใจ และกลบัมาตัง้สมาธิได้ กลบัมาตัง้
สมาธิอีก พร้อมท้าทายตวัเอง ลองเนสชัชิกและอดอาหารด ู

๒. ผลลองท าเนสชัชกิ คืนนัน้ตอนเดินจงกรมท้องร้อง คราวนีส้วนถาม “ใครหิว” (ก็อปปี ้
หลวงพ่อมา) อาการหาย แต่นัง่สมาธิไม่ได้ ตกภวงัค์ หลบัตลอด เลยเดินแทน วนัต่อมาอด
อาหาร แต่กินปานะ อยู่ได้ ทึ่ง ไม่ได้ทรมานอย่างที่เคยคิด และท าสมาธิเกาะที่ค าบริกรรมได้ ฟุ้ง
น้อยลงจริงๆ ไม่ง่วงเหมือนคืนเนสชัชิก รู้สึกมีความหวงัแก้จิตเสื่อมได้ มีก าลงัใจกลบัมาท า
สมาธิอีก อีกวนัสองวนักลบัมากินอาหาร พลุ่งพล่าน ฟุ้งมาก แต่ดีกว่าตอนท าเองที่บ้านและ
ก่อนมาวดัมากค่ะ แบบนีถ้กูจริตกบัอดอาหารใช่หรือไม่เจ้าคะ 

๓. ความโกรธและพยายามอภยัด้วยสมอง แผ่เมตตามาเป็นปีๆ ตอนเกิดเร่ืองแรกๆ ทกุ
เช้าผดุแต่เร่ืองไม่ดีของเขา คืนหนึ่งตอนเดินจงกรมตอนดึกๆ เร่ืองนีเ้ข้ามา แต่เป็นอีกมมุ มี
ธรรมะมาสอน อยากอโหสิฯ เลิกจองเวร มีอีกหลายค าสอนขึน้มาเอง ผลปล่อยเร่ืองนีไ้ด้ ทเุลา
ลงอย่างมหศัจรรย์ใจ ไม่ผดุมาหลอนเหมือนตอนเช้าแล้ว หลงัจากนัน้ถ้าเผลอนึกถึงสิ่งทีเ่ขาท า
ไม่ดีหรือได้ยินมา ก็จะเอามาสอนย้อนแย้งตวัเองว่า เราก็มีกิเลสนัน้ ไม่ได้ดีกว่าเขา แบบนีเ้ป็น
แค่ธรรมเกิด ไม่ใช่วิปัสสนาแบบเห็นธรรมใชไ่หมเจ้าคะ (มกัผดุค าสอนหรือยกเร่ืองที่ค้างคามา
ใคร่ครวญ หลงัเดินจงกรมบริกรรมพทุโธอย่างน้อย ๑-๒ ชัว่โมง แต่แบบนีไ้ม่เคยเกิดตอนนัง่
สมาธิ) 

๔. หลงับริกรรมให้สงบแล้วหดัร าพึงให้เหน็ร่างกายโครงกระดกู ร่างอาจารย์ใหญ่ จาก
ความจ า แต่ใจมนัไม่สะเทือน รู้ว่าปลอม ไม่จริง ต้องใช้ความพยายามมาก ก็ดึงกลบัมาพทุโธ 
แต่มีคืนหนึ่งฝัน หลงัจากนัง่สมาธิได้สงบกว่าวนัอ่ืนๆ ว่าฟันร่วงหมดปาก อนันีส้ะเทือนใจมาก 
ตกใจ กลวัยนัตื่นนอนยงัตกใจ แบบนีเ้กี่ยวกบัการปฏิบตัิไหมเจ้าคะ (เคยลองพยายามโน้มให้
เห็นกาย แต่รู้ว่าปลอม แต่เราได้ใช้ความคิดตอนสงบจะไหลลื่นกว่าโดยเป็นเอง ยงัแปลกใจว่า
เราคิดหรือรู้ค าตอบนีไ้ด้อย่างไร บางทกี็เป็นค าเทศน์ของหลวงพ่อมาตอกย า้บอกใจตวัเอง แบบ
นีเ้กี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิหรือหลงทางคะ ถ้าจะวิปัสสนาให้ถกู ควรท าอย่างไรเจ้าคะ) 

๕. การปิดวาจาช่วยในการนัง่สมาธิภาวนาได้ไหมคะ 
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๖. ความสงบไม่ขึน้กบัระยะเวลาที่เราเพียรพยายามนัง่หรือเดินจงกรมใช่หรือไม่ บางที
อยากให้สงบ มนัไม่สงบ แต่เดินจงกรมนานสดุ ๔ ชัว่โมง บางทีเดินแบบปล่อยวางความ
คาดหวงั เดิน ๒ ชัว่โมงก็สงบได้ และมีผดุค าสอนต่างๆ ค่ะ 

ขอบพระคณุหลวงพ่ออย่างสงูที่มีค าสัง่สอน 

ตอบ : นี่เขาว่ามานะ ฉะนัน้ เวลาปฏิบตั ิ เวลาฟังเทศน์ เวลามาปฏิบตัิแล้วมนัได้ผล 
เห็นไหม ถ้าได้ผลของเรา บางทีเราลงัเล เราสงสยั เราไม่มีทางออก มนัเหมือนนะ ที่เวลาเราพดู
หรือเวลาเราตอบปัญหา ตอบปัญหาเพราะเราเข้าใจหวัอกคนที่ประพฤติปฏิบตัิ เพราะเราเคย
เป็นแบบนี ้ เวลาปฏิบตัิใหม่ๆ จบัต้นชนปลายไม่ถกู แล้วไปถามใครนะ ไปไหนมา สามวาสอง
ศอก 

เราบวชพรรษาแรกแล้วพยายามขวนขวาย ทัง้ๆ ที่ก่อนบวชก็ศึกษานะ ศึกษานะ เพราะ
เคย ก่อนบวช เพ่ือนๆ เขาไปวดัท่าซุง หลวงพ่อฤๅษีลิงด า เรากไ็ปกบัเขา แต่เวลาเอาจริงๆ 
ขึน้มา เราก็มาค้นคว้าว่า ถ้าเราไปบวชอย่างนัน้เราคงอดตายแน่ๆ เลย เพราะบิณฑบาตก็ต้อง
บิณฑบาตกบัเทวดา แล้วธุดงค์ก็ต้องอยู่ห่างจากบ้านหลายกิโลฯ คิดว่าจะอดตาย แต่พอมา
ศึกษาประวตัิหลวงปู่ มัน่ เออ! อย่างนีกู้ท าได้ กเ็ลยมาทางนีไ้ง นี่พดูถงึว่าเวลาก่อนบวช 

แล้วบวชเข้ามาแล้ว สายหลวงปู่ มัน่ สายกรรมฐาน เพราะมนับวชใหม่ๆ กนัทัง้นัน้น่ะ อู้
ฮู! มีแต่ครูบาอาจารย์ทัง้นัน้น่ะ ไปถามเขานะ ไปไหนมา สามวาสองศอก ก็มัว่อยู่นัน่น่ะ ทัง้ๆ ที่
ก็รู้จกัหลวงตานะ แต่บวชใหม่ๆ ก็คิดว่าพยายามจะฝึกฝนให้มีข้อวตัรก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไป
ทีหลงั กลวัเข้าไปแล้วโดนไล่ออกมาแล้วมนัจะเสียสิทธ์ิ รักษาสิทธ์ิตวัเองไว้ก่อน แล้วก็พยายาม 

ไปไหนมา สามวาสองศอก ประสบการณ์อนันีป้ระสบการณ์ที่ว่าไปถามพระองค์ใดก็พดู
ไปสพัเพเหระ เขาก็พดูเต็มปากเต็มค านะ แต่มนัเป็นที่วฒุิภาวะอ่อนด้อย คือเขามีความรู้แค่นัน้
แล้วเขามัน่ใจ แต่พอเราฟังเรากง็ง พองงขึน้มามนัก็เก็บข้อมลูไว้เยอะ เก็บข้อมลูไว้เยอะ เวลา
ปฏิบตัิมนัมัว่ไปหมดเลย จิตเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ ทกุข์ยากมาก 

พอไปเจอหลวงปู่ จวน เออ! “อวิชชาอย่างหยาบท่านสงบตวัลง” คือพอท าได้ พออยู่ได้ 
“อวิชชาอย่างกลางของท่านมหาศาลเลย อวิชชาอย่างละเอียดในใจท่านเยอะแยะเลย” 
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อืม! จริงของท่านหมดเลย 

แต่ตอนนัน้คนนู้นก็ว่าอย่างนี ้คนนีก้็ว่าอย่างนัน้ แล้วกพ็ยายามศึกษามานะ บอกอวิชชา
ดบัก็เป็นพระอรหนัต์น่ะ แล้วเราท าใจกลางๆ จะว่าจติสงบก็ได้ ไม่สงบกไ็ด้ แต่ท าใจกลางๆ ก็
เข้าข้างตวัเองว่ากูไม่มีอวิชชา เพราะกูรู้เท่าหมด แต่ท าไมกูไม่เป็นพระอรหนัต์ ก็ไม่เป็นจริงๆ ก็รู้
ว่าไม่เป็น แต่ไอ้ค าสอนที่ไปฟังมา ไปจบัไปฟังมา มนัท าให้ป่ันป่วนหมดเลย 

พอไปเจอหลวงปู่ จวน ท่านเป็นของจริง ไปอยู่กบัท่านนะ ท่านก็บอกว่า “อวิชชาอย่าง
หยาบ คือความฟุ้งซ่านของพวกเรา ไอ้ความลงัเลสงสยั ความฟุ้งซ่านหยาบๆ มนัสงบตวัลง 
อวิชชาอย่างกลางๆ ในใจท่านอีกมหาศาลเลย อย่างละเอียดที่ท่านไม่เหน็อีกเต็มเลย” 

เออ! จริง 

ทีแรกบอกมนัไม่มีไง พอเราท าใจกลางๆ นะ ไม่สงสยัอะไรเลย อวิชชาไม่มี อวิชชาไม่มีก็
ต้องเป็นพระอรหนัต์สิ เพราะอวชิชามนัไม่มีแล้ว มนัไม่มีกิเลส ท าไมมนัมีอยู่ล่ะ นี่มนัสพัเพเหระ 
เพราะมนัเจอประสบการณ์อย่างนีม้า 

พออยู่กบัท่านสกัพกัหนึ่งแล้วมนัก็ขวนขวายไง คือว่าตอนอยู่กบัท่านมนัได้สติแล้วล่ะ กู
โดนหลอกมาเยอะเลย กูโดนหลอกมาทัง้นัน้น่ะ มนัเลยวางหมดเลยไง ไอ้ค าสอนหลอกๆ วางให้
หมดเลย พทุโธกบัมนันี่แหละ ซดักบัมนันี่แหละ มันก็เลยได้น า้ได้เนือ้มา พอได้น า้ได้เนือ้มา 
ท่านก็เคร่ืองบินตกเสีย ก็เคร่ืองบินตกนัน่แหละท าให้ต้องหนัเข้าบ้านตาด เพราะมนัโดนหลอก
มาจนเข็ด 

มนัโดนหลอกนะ คนอ่ืนหลอกมา ส ามะเลเทเมามาตลอด แล้วสอนไปไหนมา สามวา
สองศอก พอมาเจอหลวงปู่ จวน พอตรงทางนะ พอเคร่ืองบินตก กูไม่ให้ใครหลอกอีกแล้ว กูโดน
หลอกมาพอแล้ว กูไม่ให้ใครหลอก เข้าบ้านตาดเลย เข้าบ้านตาดก็ปะทะกนัอยู่นัน่น่ะ จนหวั
แบะมานี่ นี่พดูถึงเวลาที่ว่าเราตอบปัญหาอยู่นี่กเ็พราะเหตนุี ้

ฉะนัน้ เวลาเขาพดูไง เวลาเขาพดู เห็นไหม ฟังเทศน์บนศาลา เวลาฟังเทศน์บนศาลา ถ้า
จิตสงบได้ 
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มนัก็ที่เวลาหลวงตาท่านพดู เวลาหลวงตาท่านพดูนะ การปฏิบตัิในกรรมฐานเรา การ
ฟังเทศน์ส าคญัที่สดุ แต่การฟังเทศน์มนัก็ต้องฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์นะ 
หลวงตาท่านนัง่ฟังอยู่นะ บอกมรรคผลนิพพานทกุคนหยิบฉวยได้เลย เพราะในใจของหลวงปู่
มัน่ท่านเป็นพระอรหนัต์ ท่านเทศนจ์ากข้อเท็จจริงในใจของท่าน ท่านเทศน์จากข้อเท็จจริงในใจ
ของท่าน เราฟังอยู่นีเ่ราจินตนาการตาม มนัเหมือนจะหยิบเอาเลยนะ สอยดาวๆ ดาวดวงไหนกู
ก็จะสอยมา ดวงจนัทร์กูกจ็ะดึงมา กจูะสอยพระอาทิตย์เลยล่ะ แต่นี่ความคิดของเราใช่ไหม แต่
หลวงปู่ มัน่ท่านพดูของท่านเพราะดวงใจท่านเป็นหมด ในใจของท่านมนัองค์ประกอบพร้อม
หมด ท่านอธิบายออกมาทัง้หมด แล้วเราฟัง เราฟังเราก็จะสอยดาวสอยเดือนน่ะ สอยเอา แล้ว
ก็สอยไม่ได้ 

หลวงตาท่านบอกว่า เวลาหลวงปู่ มัน่เทศน์นะ เหมือนนิพพานจะหยิบฉวยเอาได้เลย พอ
หลวงปู่ มัน่เทศน์จบ ฟ้าปิดหมดเลย ท้องฟ้าจ าลองก็ปิดไฟ ดบัมืดเลย 

นี่เวลาเราฟัง เราจินตนาการได้ เราท าได้ ฉะนัน้ เวลาเราส าคญัที่วฒุิภาวะของผู้ฟัง 
ตอนที่เราบวชใหม่ๆ ขนาดที่ว่าบวชใหม่ๆ เราก็ศกึษามาพอสมควรแล้วแหละ เราถึงบวช เพราะ
มีความศรัทธามาก แต่บวชไปแล้ววฒุิภาวะเรายงัอ่อนด้อย ใครพดูอะไรก็เชื่อ เพราะเรากเ็ชื่อว่า
พระต้องพดูจริง พระมีศีลต้องพดูข้อเท็จจริง ฟังเขามา โกหกทัง้นัน้ เพราะอะไร มนัโกหกทัง้นัน้
เพราะอะไร เพราะเราภาวนาเป็นสมาธิแล้วไม่เหมือนที่มึงสอนกูเลย 

ยิ่งพอจิตเห็นอาการของจิต เราเห็นจิต เราพิจารณาจติก่อน ไปเห็นจิต จบัรูปเลย เฮ้ย! 
ความคิดเป็นรูปเลยหรือ แล้วมนัก็ไปเข้ากบัธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าใน
พระไตรปิฎกที่บอกหลานพระสารีบุตร “ถ้าเธอไม่พอใจสิ่งต่างๆ เธอต้องไม่พอใจอารมณ์
ความรู้สึกของเธอด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเธอก็เปรียบเหมือนกบัวตัถอุนัหนึง่” วตัถุ
เลย ถ้าคนเป็นเป็นอย่างนัน้เลย แล้วเราจบัได้ ท าได้ 

ทีนีพ้อมนัจบัได้อย่างนัน้ พอมาดพูระไตรปิฎก โอ้โฮ! มนัตรงกนัเลยเว้ย แต่เราจบัได้
ก่อนน่ะ พอเราจบัได้ เราพิจารณาแล้ว พอไปดใูนพระไตรปิฎก โอ้โฮ! มนัตรงกนัเลย 

ทางวิชาการ ความคิดเป็นนามธรรม หวัใจเป็นนามธรรม แต่เวลาไปจบัแล้วท าไมมนั
ชดัเจนขนาดนัน้ เวลาคนเป็นนะ ฉะนัน้ เวลาเป็น 
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ทีนีเ้วลาเขาบอกว่า ฟังเทศน์บนศาลา ท าไมจิตมนัดี จติมนัอะไร 

เพราะว่าฟังเทศน์ การฟังเทศน์ทีเ่หมือนกบัหลวงปู่ มัน่ท่านบอก หลวงตาท่านบอกฟัง
เทศน์หลวงปู่ มัน่ มรรคผลนิพพานจะหยิบจะฉวยเอาเลย ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ถ้าฟังเทศน์นะ เทศน์
ก็คือเทศน์ มนัเป็นเทป ในเว็บไซต์มนัเป็นเทคโนโลยี แต่ถ้าจิตใจมนัลง จิตใจมนัหาเหตผุล 

ถ้าจิตใจคนหยาบ ฟังเทศนเ์รานีเ่บื่อ พดูอะไรก็ไม่รู้เร่ือง ไปไหนมา สามวาสองศอก บอก
มาส ิท าอย่างไรจะเป็นพระอรหนัต์ จะท าให้ด ู

แต่ฟังเทศน์ไม่ฟัง แล้วฟังไม่เข้าใจ มนัคิดไปคนละเร่ืองเลย นี่พดูถึงเวลาถ้าจิตใจมนัไม่
เปิด ถ้าจิตใจมนัเปิดนะ โอ้โฮ! เขาหาอย่างนัน้น่ะ เขาหาของอย่างนี ้

ฉะนัน้บอกว่า ท าไมฟังเทศน์หลวงพ่อแล้วจิตมนัสงบได้ 

มนัสงบได้ ฟังเทศน์มนัส าคญัตรงนัน้น่ะ ฉะนัน้บอกวา่ ฟังเทศน์แล้วพอจิตมนัสงบแล้ว 
มาถึงข้อที่ ๒. พอข้อที่ ๒. จะท าเนสชัชิก พอท าเนสชัชกิขึน้ไป พอจะเอาจริงเอาจงัขึน้มา กระอกั
กระอ่วนเกือบตาย ทรมานมาก เขาบอกทีแรกท านี่ทรมานมาก เพราะมนัหิวไง ถ้าหิว ทรมาน
มาก ใช้ปัญญาเข้าไปมนักไ็ด้อบุาย ถ้าได้อบุายไปแล้ว สดุท้ายแล้วบอกว่า เวลาอดอาหาร ฉัน
น า้ปานะบ้าง กินน า้ปานะ 

มนัท าได้ เรามีอบุาย แต่ถ้าเรามีอบุาย เรามีครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่าง เราท าอย่างนัน้
เพราะมนัเป็นวิธีการ หลวงตาท่านบอกว่า ท่านอดอาหารดีมากเลย แต่ท่านอดนอนไม่ดี อด
นอนแล้วนะ มนัจะทื่อ มนัจะคิดไม่ออก 

ฉะนัน้ เม่ือก่อน ดสู ิที่ว่าหลวงปู่ ลีกบัหลวงปู่ กงมาอยูท่ี่วดัป่าคลองกุ้ง วดัของหลวงปู่ กง
มา วดัหนึ่งอดอาหาร วดัหนึ่งอดนอน เวลาท า นี่กรรมฐานด้วยกนัแข่งกนั แข่งกนัท าความดี ถ้า
ครูบาอาจารย์บางองค์ อย่างเราอดนอนก็ได้ อดอาหารก็ได้ ชอบทัง้ ๒ อย่าง เวลาอดอาหาร พอ
อดอาหาร ไม่ต้องท าข้อวตัร อดอาหารแล้วอดนอนไปด้วย ถึงได้บอกว่า ๗ วนั ๗ คืนไง เดิน
จงกรม ๗ วนั ๗ คืน ไม่ไปไหนเลย อยู่ในทางจงกรมนัน่น่ะ นอนก็นอนไม่ได้ เพราะปัญญามนั
หมนุ เวลาเอาจริงเอาจงัขึน้มามนัเป็นอย่างนัน้เลย ทัง้อดนอนก็ดี อดอาหารก็ดี เราได้ทัง้ ๒ ทาง 
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แต่ครูบาอาจารย์บางอย่างก็เป็นอย่างหนึ่ง ทีนีม้นัเป็นอบุายเป็นวิธีการ ฉะนัน้ ถ้าคนท าได้จริง
มนัเป็นได้จริง ท าได้จริงนะ 

เวลาพระเราอยู่ด้วยกนั อดนอน หิวไหม อดอาหารแล้วทรมานไหม แต่ท าไมเขาท าได้ 
เขาท าได้ มนัต้องมีเหตผุล อย่างเรา วนัเดียวเรากจ็ะตายแล้ว แล้วท าไมเราต้องไปทรมานให้เรา
จะเป็นจะตาย แค่ทกุข์กิเลสมนับีบก็จะตายอยู่แล้ว แล้วก็จะไปภาวนาให้มนัทรมานเข้าไปสอง
ชัน้สามชัน้หรือ บ้า 

แต่เวลาคนที่เขาท าได้นะ อดนอนผ่อนอาหาร อู้ฮู! เขาแจ่มชดั อู้ฮู! ใจเขาเบิกบาน อู๋ย! 
มนัดีไปหมดเลย มนัดีไปหมดนะ เขาเรียกว่ามีงานไง ถ้ามีงานก็เป็นอย่างนัน้ 

นี่ข้อที่ ๒. ว่าเวลามนัอดอาหารแล้วถ้ามนัทรมาน แต่ถ้าใช้ความคิดไปมนัก็แก้ความหิว
ได้ แต่ถ้ามนักินปานะบ้าง อะไรบ้าง ถ้าเป็นพระ เป็นพระมนัมีวินยัไง มีวินยั สตัตาหกาลิก สิ่งที่
เป็นสตัตาหกาลิก สิ่งที่พอฉันได้ พวกน า้พวกต่างๆ พอฉันได้ บรรเทาได้ 

แต่ถ้าที่ไม่มีเลย สมยัครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า อย่าวา่แต่จะฉันเลย เอามาถ่ายรูปยงัไม่
มีเลย เพราะสมยัก่อนคนยงัไม่เข้าใจเร่ืองพระไง แต่สมยันีพ้อคนเข้าใจเร่ืองพระ คนก็อยากจะ
ได้บุญกุศล ก็อยากจะช่วยเหลือ มนัพอมีสิ่งใดได้ พอบรรเทาได้ก็บรรเทา ถ้าไม่มี ไม่มีก็บอก
วาสนาเรามีแค่นี ้ มนัอยู่ที่อ านาจวาสนาของเรา ถ้ามีก็เป็นประโยชนก์บัเรา ถ้าไม่มี ไม่มี เราก็
ต้องสู้ สู้เสือด้วยมือเปล่า ถ้ามี มนัก็มีอาวธุได้สู้กบัเสือ นี่ข้อที่ ๒. 

“๓. ความโกรธ” 

ความโกรธ การให้อภยั เวลามนัมีแต่ความฝังใจมา แต่เวลาเขาท าคณุประโยชน์ขึน้มา 
ภาวนาขึน้มา ธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกิด มนัจะสะเทอืนใจ เวลาคนอ่ืนสอนไม่ได้ พ่อแม่ก็สอน
ไม่ได้ ใครก็สอนไม่ได้ แต่ด้วยอ านาจวาสนา คณุธรรมสอนเราไง ถามธรรมๆ 

ถามธรรมะ เวลาเห็นนิมิตก็ถามว่านิมิตนีค้ืออะไร ถามธรรม แล้วธรรมมนัตอบขึน้มา 
เห็นไหม เราจะดกีว่าเขาหรือ เราก็มีความผิดพลาดเหมือนกนั...นี่มนัอยากให้อภยัเขาเลย เวลา
สจัธรรมมนัแสดงตวัออกมา เห็นไหม 
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เธอจงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย บุคคลหรือสิ่งต่างๆ มันก็
ต้องแปรสภาพไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรคงที่หรอก เราพ่ึงใครไม่ได้ทัง้สิน้ เราอาศัยกัน
ได้ช่ัวคราว แต่สัจธรรมในหัวใจเราเป็นที่พ่ึงเถิด 

ฉะนัน้ เวลาธรรมมนัเกิดขึน้มา สิ่งนีม้นัธรรมเกิดๆ...ใช่ เขาว่าที่ผดุขึน้มาเป็นธรรมขึน้มา
ใช่ไหม 

บางคนไม่ผดุเลย แล้วอย่างหลวงตาท่านพดู หลวงปู่ มัน่ ของท่านเป็นภาษาบาลีเลยล่ะ 
แล้วของหลวงตาท่านเป็นภาษาไทย ดเูวลามนัเป็นขึน้มามนัเป็นภาษา เป็นความเข้าใจของเรา
เลย เป็นธรรมะที่สอนเราเลย 

ดสู ิเวลาหลวงตาท่านเห็นจิตของท่านมหศัจรรย์ เห็นไหม อู๋ย! ภูเขาเลากานีท้ะลไุปหมด
เลย เวลาธรรมมาเตือนเลย สิ่งที่มหศัจรรยน์ัน้เกิดขึน้จากจุดและต่อม เกิดจากจิตของเรา แต่จิต
ของเรายงัไม่สะอาดพอ ควรจะแก้ไขที่จิตของเรา งงไปหมดเลย นี่ธรรมเกิดมีคณุประโยชน์หมด
ถ้าเป็นธรรมเกิด 

ฉะนัน้ เหมือนกนั ย้อนกลบัมาค าถาม ค าถามที่เกิดที่เขียนมา ตวัเองก็ต้องพอใจใช่ไหม 
เพราะว่าความทกุข์นีม้นัเผาลนมาตลอดใช่ไหม ฉะนัน้ พอธรรมเกิดขึน้มา อยากให้อภยัเขาเลย 
ทัง้ๆ ที่ไม่เห็นหน้าเขาด้วย อยากให้อภยัเขาเลย เพราะอะไร 

เพราะความที่เราไปผกูโกรธเขามนัเผาตวัเองก่อน เราให้อภยัเขาแล้วเราเองได้คณุธรรม 
เราได้ความสบายใจ เขาจะรู้ไม่รู้ เราสบายใจก่อนแล้ว เราให้อภยัเขา สพฺเพ สตฺตา สตัว์
ทัง้หลายเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ จงเป็นสขุๆ เถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกนัและ
กนัเลย เพราะเราก็ทกุข์พอแรงอยู่แล้ว เราก็ทกุข์แย่อยู่แล้ว ท าให้หวัใจเราสบาย นี่ข้อ ๓. 

๔. หลงัจากบริกรรมให้มนัสงบแล้วเหน็ร่างโครงกระดกู เขาบอกว่า เวลาเขาเห็นกาย 
พิจารณากายขึน้มา มนัไม่สะเทือนใจ มนัรู้ว่ามนัปลอม นี่เวลาได้เห็นปลอมๆ 

เห็นปลอมๆ ก็ต้องฝึกจากปลอมๆ ไปก่อน ถ้าเวลาจติสงบแล้วเราพยายามร าพึงขึน้มา
ให้มนัเป็นจริงขึน้มา แต่มนัยงัปลอม เห็นไหม 
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“แต่มีวนัหนึ่งนอนหลบัแล้วฝันไป ฝันว่าฟันร่วงหมดปากเลย มนัสะเทือนใจ ตกใจ กลวั 
ตื่นนอนยงัตกใจเลย” 

เวลาถ้ามนัเป็นจริง ถ้ามนัสะเทือนกเิลสนะ นี่ขนาดนอนฝันนะ แต่ถ้าเวลาจิตมนัสงบ
แล้วมนัเห็นกายจริงๆ ถ้าเห็นกายจริงๆ มนัจะเห็นสภาพแบบนี ้ แล้วมนัมหศัจรรย์ อย่างที่ว่า
ตกใจๆ แต่เวลามนัเห็นกายมนัไม่ตกใจขนาดนี ้ มนัสะเทือนใจ แต่ไม่ตกใจ เพราะอะไร มนัไม่
ตกใจเพราะสติ มีสต ิมีสมาธิ 

มีสติ มีสมาธ ิ คนมีสติ คนมีสมาธิมีก าลังแล้วเห็นอย่างนัน้ เห็นไหม น่ีไง วุฒิ
ภาวะของผู้ที่บรรลุธรรมๆ มันต้องมีอ านาจวาสนาบารมีรองรับ ถ้าจิตมันมีก าลัง มัน
รองรับได้ มันเห็น มันสะเทือนใจ มันใช้ปัญญา ปัญญามันหมุนไปมันก็เป็นมรรคแล้ว 
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล บุคคล ๔ คู่ น่ีถ้าเป็นจริงจะเป็นแบบนัน้ 

ถ้าบอกว่า ถ้าเวลาฝันก็ฝันเห็นอย่างนัน้ ฉะนัน้ เวลาให้เห็นกาย มนัรู้ว่าปลอม 

รู้ว่าปลอมก็ฝึกหดั รู้ว่าปลอม ถ้ามนัปลอม มนัไม่สะเทือนใจ ก็กลบัมาพทุโธ กลบัมาท า
ความสงบของใจ แล้วก็พิจารณากาย ฝึกหดัอย่างนี ้อย่างค าถามแรก ไม่เห็นกายๆ อย่างนีเ้รา
ฝึกหดักายไปเลย ฝึกหดัๆ 

เพราะหลวงตาท่านบอกว่า ปัญญาเกิดจากการฝึกหัด สมาธิเกิดปัญญาไม่ได้ 
สมาธิเกิดปัญญาไม่ได้ สมาธิเป็นสมาธิ แต่สมาธิเป็นบาทเป็นฐานให้เกิดภาวนามย
ปัญญา ไม่มีสมาธิ ภาวนามยปัญญาเกิดไม่ได้ 

ถ้าปัญญามนัเกิดก็ปัญญาเกิดนีไ่ง เห็นกายแล้วไม่สะเทือนใจ พิจารณาแล้วก็ไม่
สะเทือน ไม่สะเทือน ไม่รู้ไม่ชี ้แต่ก็อยากท า แต่ไม่รู้ไม่ชี ้เพราะจิตมนัไม่สงบ ถ้าไม่สงบ 

ไก่กบัไข่ ใครเกิดก่อนกนั ไก่กบัไข่ อนัไหนเกิดก่อนกนั เถียงกนัตรงนี ้ไก่กบัไข่ ไม่มีไข่ก็ไม่
มีไก่ ไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ เออ! ไก่กบัไข่ อนัไหนเกิดก่อนกนั 

อ้าว! ก็บอกว่าพทุโธๆ เป็นสมาธิไม่ดี ไอ้ปัญญาก็บอกว่า ถ้าไม่มีสมาธิก็ปัญญาไม่ได้ 

ไก่กบัไข่ อนัไหนเกิดก่อนกนั ต้องมีไข่ถงึมีไก่ ไม่มีไก่กไ็ม่มีไข่ เออ! ไก่กบัไข่ อนัไหนเกิด
ก่อนกนั 
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แล้วมนัจะเป็นความจริงขึน้มา ทีนีพิ้จารณาไปแล้ว ถ้ามนัเป็นประโยชน์ มนัเป็น
ประโยชน์อย่างนี ้ ถ้าเป็นประโยชน์ เราหดัท าของเรา เขาถามไง เหน็กายๆ มนัไม่เป็นความจริง
สกัที แล้วถ้าเป็นความจริงจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นความจริง ฝัน ถ้าฝันนัน่ก็เป็นการบอกวิธีการ
ของเรา 

“๕. การปิดวาจาช่วยในการท าสมาธิภาวนาใช่ไหมคะ” 

การปิดวาจา มนัก็เหมือนพระ พระเวลามีข้อวตัรปฏิบตัิ เขาสงบ เขารักษาจิตใจของเขา 
ความสงบร่มเย็น สงบหวัใจ ใจไม่คึกไม่คะนอง ทีนีเ้ราก็คิดกนัเองว่าปิดวาจา ปิดวาจาก็ไม่พดู 
ไม่พดู แต่หวัใจมนัพดูมากกว่าคนพดู เพราะคนพดู เวลาคิดก็พดูไปเลย เวลาปิดวาจาขึน้มา คิด
อะไรแล้วก็พดูไม่ได้ คิดแล้วก็อยู่ในใจ มนัคิดไป ๒ เท่า คิดไป ๒ เท่า มนัก็คิดไป ๒ เท่า แต่มนั
เป็นวิธีการ วิธีการหยาบๆ 

แต่ถ้าวิธีการที่ละเอียดนะ สงูสดุสู่สามญั อยู่โดยปกตินี่แหละ พระอรหนัต์คือพระที่
ธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิสดารอะไรเลย เป็นพระมนษุย์ปกติ นี่พระอรหนัต์ ไอ้พระที่มหศัจรรย ์ ไอ้
พระที่เหาะเหินเดินฟ้านัน่น่ะ ไอ้นัน่น่ะโขน พวกโขน 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าการประพฤติปฏิบตัิก็ปกตินี่แหละ ปิดวาจา เพราะถ้าไม่ปิดมนัก็คิด ถ้า
จะปิดป๊ับ กิเลสมนัยเุลยนะ กิเลสมนัมีปัญหาเลย ฉะนัน้ ให้ปกติสามญัเรานี่แหละ พระธรรมดา 
พระธรรมดา เป็นคนธรรมดา เป็นพระธรรมดา แต่มีคณุธรรม 

อนันีบ้อกว่า “การปิดวาจาช่วยในการตัง้สมาธิหรือไม่เจ้าคะ” 

เราคิดว่าปกตินี่แหละ ไม่ต้องถึงขนาดนัน้ ถ้าถึงขนาดนัน้แล้วกิเลสเอาเร่ืองอย่างนีม้า
พลิกแพลงให้เป็นภาระ ให้เป็นภาระต้องมาแก้ไข แก้ไขว่า พดูหรือไม่พดูดี วนัไหนจะออกจาก
ปิดวาจา พดูเสียที ถ้าอย่างนัน้ยงัไม่พดูไปก่อน เลยเป็นประเด็นขึน้มาให้ต้องเป็นภาระขึน้ไปอีก
ชัน้หนึ่ง ปกติธรรมดานี่แหละ 

“๖. ความสงบไม่ขึน้กบัระยะเวลาที่เราเพียรพยายามนัง่หรือเดินจงกรมใช่หรือไม่ บางที
อยากจะให้สงบ มกัไม่สงบ เดินจงกรมนานสดุ ๔ ชัว่โมง บางทีเดินแบบปล่อยความคาดหวงั ๒ 
ชัว่โมงก็สงบแล้ว” 
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ฉะนัน้ การนัง่สมาธิหรือการท าความเพียร ถ้าพดูถงึพระเรา ถ้ามนัต่อเนื่อง เวลานี่
ส าคญั แต่ถ้าโดยปกติเราก็ไม่คาดคัน้ ไม่จ าเป็น ถ้ามีความช านาญนะ มีความช านาญ 
อย่างเช่นท าสมาธิ ก าหนดรู้เข้าสมาธิเลย ง่ายๆ 

ค าว่า “ง่ายๆ” มนัก็ทกุข์ยากมาก่อนนะ แต่มนัมีเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ ต้อง
ดแูลรักษาของเราตลอดไป ถ้าจิตมีสมาธิโดยพืน้ฐาน การภาวนามนัจะก้าวหน้าตลอด 

ฉะนัน้ ค าว่า “ต้องกี่ชัว่โมง” ไอ้นี่มนัดีต่อผู้บวชใหม่ ผู้ปฏิบตัิใหม่ ผู้ที่ปฏิบตัิใหม่ เราเอง
เราก็ไม่เข้มแข็ง เราเองเราก็โลเลไง ฉะนัน้ เราจะต้องตัง้กติกาไว้ จุดธูปไว้ดอกหนึ่งก็แหม! 
เม่ือไหร่ธูปมนัจะหมดดอกสกัที จุดเทียนเล่มหนึ่งกเ็ม่ือไหร่เทียนมนัจะไป ยิง่ถ้าตัง้นาฬิกาด้วย 
อยากทบุนาฬิกาทิง้เลย ช้าน่าดเูลย นัน่นะ่เพราะเราไปส่งออกหมดเลย 

ภาวนาเพ่ือเอาหวัใจ ไม่ได้ภาวนาเพ่ือธูป ธูป ไปที่โรงเจ เขาจุดกนัเป็นกระถางๆ นู่นนะ่ 
เวลาเราจุดธูปดอกหนึ่ง เม่ือไหร่มนัจะหมดสกัทีๆ ถ้าไม่จุดธูป สบายใจ ไม่จุดธูป ไม่ตัง้นาฬิกา 
สบายใจ ปฏิบตัิของเรา 

เห็นไหม เขาบอกเลย มีวนัหนึง่ไม่คาดหมาย ไม่ท าสิ่งใดเลย เดิน ๒ ชัว่โมงสงบแล้ว 

ไม่คาดหมาย ไม่สิ่งใดเลย แล้วไม่คาดหมายก็ต้องมีสจัจะ คือไม่คาดหมาย แต่เราก็ต้อง
มีความเพียร มนษุย์เราจะล่วงพ้นทกุข์ด้วยความเพียร ความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ 
ให้เป็นสมัมาทิฏฐิความดีงามถกูต้อง จะเป็นประโยชนก์บัผู้ที่ภาวนา เอวงั 


