
เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์คร้ังท่ี ๑ ไฟล ์๕   ๑ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์รังสิตคร้ังที่ ๑ ไฟล์ ๕ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
 ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 

ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูยรั์งสิต ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

 เร่ืองเวทนา เร่ืองเวทนานะมนัเป็นเร่ืองทุกคนกต็อ้งประสบ แมแ้ต่เราโตข้ึนมานะ 
เวลาในกระเพาะเราขาดอาหารมนักหิ็ว เวทนาเราไปบอกวา่เวทนาคือการเจบ็ปวดน้ี 

เวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา เวทนามีสาม แต่ขณะท่ีเราไปทุกขก์บัเวทนา 
แลว้เวทนาเราไปฝังใจกบัมนั เราไปฝังใจกบัเวทนานะ  

 ส่ิงใด บางคนเกิดเวทนาแลว้ เหมือนเราจะเปรียบเทียบ เหมือนเราเดินไปในท่ีรก
ชกั เราไปโดนหนามเก่ียว เลือดออกเลยแต่เราไม่รู้สึกตวั มนัยงัไม่เจบ็เห็นไหม พอเรามา
เห็นเลือด โอโ้ฮ เจบ็มาก เจบ็มากเห็นไหม เพราะมนัอยูท่ี่วา่เราไปฝังใจกบัเวทนา นั้นพอ
ไปฝังใจกบัเวทนา เวทนามนัจะเกิดกบัเราแลว้รุนแรงมาก ทีน้ีถา้เป็นเวทนาอยา่งน้ีนะ 
ท าไมมนัถึงเจบ็มนัถึงปวดใช่ไหม มนัจะเจบ็มนัจะปวด น่ีพดูถึงจริตนิสยัก่อน แลว้จะพดู
ถึงวิธีการแกไ้ขไง  

 ถา้เวทนามนัเจบ็มนัปวดเพราะอะไร? เพราะการปฏิบติัเราอ่อนดอ้ย ถา้ปฏิบติัเรา
อ่อนดอ้ย อะไรมนัเกิดข้ึนมนักจ็ะเห็นภาพชดัเจน ดูสิ ดูอยา่งนกันกักีฬาท่ีเขาช านาญการ
เห็นไหม เขาจะท าอะไรดว้ยก าลงัของเขา เขาท าดว้ยความธรรมดาเลย คนแก่คนเฒ่าเดิน
แทบไม่ไหวเลยเห็นไหม จิตมนัอ่อนดอ้ยไง  

  ถา้จิตมนัอ่อนดอ้ย มนัควรจะฝึกมนั เวทนากคื็อเวทนาน่ีแหละ ดูสิ เวลาเรากิน
อาหารอร่อย เวลาเรามีความร่มเยน็เรากพ็อใจ กสุ็ขเวทนา สุขดบัไปกเ็ป็นทุกข ์ ทุกขก์บั
สุขมนักคื็ออนัเดียวกนันัน่ล่ะ เพียงแต่จิตมนัชอบกบัไม่ชอบ จิตมนัชอบมนักเ็ป็นสุข
เวทนาใช่ไหม? จิตมนัไม่ชอบมนักเ็ป็นทุกขเวทนาใช่ไหม? 

 เวทนามนัสกัแต่วา่เวทนา เวทนาคืออาการของความรู้สึก เวทนามนัเป็นอาการ
ความรู้สึกนะ แลว้ท่ีจิตมนัไปชอบ เวลาจิตมนัรวมมนัร่มเยน็น่ะ สุขเวทนาชอบไหม แลว้
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เวลาทุกขเวทนาท าไมไม่สู้มนั เราเป็นสุภาพบุรุษสิ เวลาสุขชอบ เวลาทุกขน่์ะปฏิเสธ สุข
เห็นไหม เวลาปฏิบติั ทุกขค์วรก าหนด มนัจะทุกขไ์ปเร่ือยๆ แต่เวลามนัสงบตวัลง ทุกข์
มนัสงบตวัลงมนัจะเป็นสุขลว้นๆ เลย  

 สุขตอ้งก าหนดไหม สุขมนัเป็นท่ีพกัไง เรากา้วเดินไป เราจะมีท่ีร่มเยน็ใหเ้ราได้
พกัผอ่นอยูบ่า้ง เห็นไหมเขาสร้างศาลาริมทาง เขาสร้างโอ่งน ้า อ่างน ้าไวใ้หเ้ราไดด่ื้มกนั
เวลาเราเดินทางเห็นไหม เราจะมีความเราไดพ้กัผอ่น สุขกเ็หมือนกนัเรามีความสุขอยูบ่า้ง 
ถา้เวทนามนัสงบตวัลง  

 จะบอกวา่ใหพ้ยายามไง ใหพ้ยายามฝึกฝน พยายามฝึกข้ึนมา แลว้ถา้เราจิตใจมนั
เขม้แขง็ข้ึนมา มนัจะแบ่งแยกได ้ กลางวนัน้ีพดูไปแลว้วา่จริงๆ เวทนามนัไม่มีหรอก ถา้
เวทนามนัมีนะ ตอนน้ีมนัไปไหน? ตอนน้ีเวทนามนัไปไหน? ไม่มี  

โยม :   มนัไม่มี (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ :  อา้ น่ะ มนัไม่มี มนัมีเพราะใจไปยดึไง ขณะท่ีใจไปยดึมนัถึงเกิดเวทนา 
แลว้ทุกขม์าก แต่ถา้เราใชปั้ญญาเขา้ไปนะ เวลามนัปล่อยนะมนัรวมหมดเลย เวทนาสัก
แต่วา่เวทนา เวทนาเป็นเวทนา ขนัธ์ ๕ เป็นขนัธ์ ๕ จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ 

ขณะท่ีพระโสดาบนัท่ีพิจารณาเวทนาผา่นทางเวทนานะ เวทนามนัสกัแต่วา่
เวทนา ต่างอนัต่างจริง เวทนาจริงกจ็ริงของเวทนา ทุกขก์จ็ริงของทุกข ์ จิตกจ็ริงของจิต 
แลว้จิตท่ีรวมลง จิตกจ็ริงของจิต แลว้เวลาสงบตวัลง ยงัมีจิตอีกตวัหน่ึงรับรู้ข้ึนมาละเอียด
ข้ึนมา น่ีโสดาบนั   

ขณะท่ีผา่นเวทนา แลว้เวทนามนัไปไหน เวทนาน่ีจิตมนัไปยดึ จิตไปยดึ แต่มนั
เป็นความจริง เป็นความจริงเพราะเป็นสญัชาตญาณของมนุษย ์ สญัชาตญาณของเทวดา 
สญัชาตญาณของพรหม สญัชาตญาณของมนุษยม์นัมีธาตุ ๔ และขนัธ ์๕ ขนัธ์ ๕ มนัมี
ขนัธ ์รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ  

สญัชาตญาณของความคิด ถา้ความคิดไม่เป็นรูปข้ึนมานะ ความคิดมนัเป็นรูป 
เวทนา สญัญา ความคิดมนัเป็นอารมณ์ความรู้สึก แลว้ในความคิดนั้นมนัตอ้งมีเวทนา มนั
ตอ้งมีความดี ความชอบและไม่ชอบ มนัตอ้งมีขอ้มูลคือสญัญา มนัตอ้งมีสงัขาร มนัตอ้งมี
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วิญญาณ น่ีไง มนัหมุนของมนัไปโดยสญัชาตญาณของมนุษย ์ มนัตอ้งมี แลว้เวลาเราใช้
ปัญญาของเราเขา้ไป มนัถึงท่ีสุดแลว้มนัปล่อยหมด ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ 
ขนัธ ์๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ สกักายทิฏฐิ ๒๐  

 เวลามนัผา่นมนัผา่นได ้ถา้พระอริยบุคคลผา่นทางเวทนา กาย เวทนา จิต ธรรมไง 
ถึงจะบอกวา่ ตอ้ง มนัจะผา่นพน้ไปไดเ้หมือนนกักีฬา ถา้ฝึกฝนจนแขง็แรงทกัษะดีแลว้
นะ เด๋ียวจะไดเ้หรียญทอง ทางอ่ืนไม่มี มีแต่สู้กบัสู้ สู้เท่านั้น จะไปได ้ถอยมีแต่แพก้บัแพ ้
ใหกิ้เลสมนัเหยยีบหวัเกิดซ ้าเกิดซาก มีแต่สู้กบัสู้ เพียงแต่วา่จะพลิกแพลงวา่สู้ทางเวทนา 
ถา้เวทนาไม่ไดจ้ะมาสู้ทางกาย  

 ถา้เวลาพิจารณาเห็นไหม คนพิจารณากาย อูย๊ ไม่กลา้ พิจารณากายจะกลวัผ ีไม่ใช่ 
ผกีบักายไม่เหมือนกนั ผคืีอจิตวิญญาณ กายคือส่ิงท่ีเราเห็นโครงสร้างของกาย ไม่ใช่ผ ีแต่
โดยสามญัส านึกเราคิดวา่กาย กายท่ีมนัยอ่ยสลาย กายท่ีเน่าเป่ือยคือผ ี ไม่ใช่นะ ใครเห็น
กายคือเห็นอริยสจั ทุกคนเลยคิดวา่เห็นกายคือเห็นผ ี เห็นผกีโ็ดนผหีลอก ไม่ใช่เห็นกาย 
เห็นกายเป็นอริยสจั เห็นผคืีอเห็นจิตวิญญาณ คนละเร่ืองกนั  

 แต่พอจิตมนัไปเห็นกาย มนัไปกลวัก่อนไง แต่คนถา้ไปเห็นจริงๆ นะมนัจะไม่
กลวัหรอก มนัจะสะเทือนกิเลส สะเทือนหวัใจมาก จะบอกวา่ถา้มนัผา่นเวทนา มนัผา่น
ทางเวทนาน่ีมนัทุกขม์นัยาก เรากไ็ปผา่นทางอ่ืนไง กาย เวทนา จิต ธรรม เด๋ียวจะ.. จิต
เห็นจิตเราจะอธิบายอีกทีหน่ึง  

ถาม :  การเห็นเปลวเทียนแวบ็หน่ึงหายไป ท าอยา่งไรเทียนถึงจะสวา่งนาน?  

หลวงพ่อ : การเห็นเทียน แลว้แวบ็หายไป การเห็นน่ีนะ ถา้จิตมนัไม่สงบมนัเห็น
ไม่ได ้ รถท่ีจอดตายนะ ลอ้ไม่หมุนน่ีนะ เขม็ไมลจ์ะข้ึนไม่ได ้ ลอ้รถ เขม็ไมลม์นัจะเร่ิม
กระดิกตวัต่อเม่ือลอ้รถมนัหมุน จิตโดยสามญัส านึกมนัจะเห็นอะไรไม่ได ้มนัจะเห็นโดย
สามญัส านึก เห็นกเ็ห็นดว้ยตา รับรู้ดว้ยอายตนะ  

  แต่ถา้เราปฏิบติัแลว้จิตมนัสงบเขา้มา มนัจะเห็น แวบ็ๆ น่ีคือมนับอกอาการวา่จิต
มนัต่าง ลอ้มนัหมุนแลว้ไง คือจิตมนัต่างจากปกติ จิตปกติคือรถท่ีจอดน่ิงอยู ่รถท่ีขยบัไป 
พอลอ้มนัหมุนไปเขม็ไมลม์นัจะกระดิก น่ีเขม็ไมลก์ระดิก เขม็ไมลม์นัสูง รถจะเหยยีบ 
๑๒๐ หรือรถจะไปแค่ ๑๐ แค่ ๕ ไมลต่์อชัว่โมง  
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 น่ีไง ถึงตอ้งท าอยา่งไรต่อไป คือตอ้งท าใหม้นัมากข้ึน แลว้อยา่ไปต่ืนเตน้กบัอยา่ง
น้ี เราขบัรถ เราตอ้งการรถเราไปถึงเป้าหมายนะ เราไม่ตอ้งการเห็นเขม็ไมลร์ถ เขม็ไมล์
รถมนัเพียงแต่บอกวา่รถเคล่ือน น่ีกเ็หมือนกนั ไม่ใหไ้ปติดท่ีแสงเทียนน่ีไงไม่ใหไ้ปติด
ส่ิงท่ีเห็น เพราะจิตเป็นผูเ้ห็น 

 จิตเห็นนิมิตคือส่ิงท่ีเห็น ถา้จิตมนัดีข้ึนมามนัเห็นส่ิงนั้นแลว้กคื็อผา่นไป แลว้ท า
อีก เพราะถา้เราบอกว่าจะใหเ้ห็นเทียน แลว้เราเห็นอยา่งน้ี เราจะเป็นทุกขท์นัทีเลย เพราะ
ขณะท่ีเห็นมนัเห็นเทียน ถา้จิตสงบต่อไปมนัไม่เห็นเทียนหรอก มนัไปเห็นอยา่งอ่ืน การ
เห็นนิมิตมนัไดร้้อยแปด ไม่ใช่เห็นเฉพาะอยา่งนั้น  

 เราเขา้ใจวา่ตอ้งเห็นอยา่งนั้น เรากเ็ลยไปกรอบ ไปบงัคบัจิต มนัเลยไม่เป็น
ปัจจุบนั มนัเลยไม่เป็นการภาวนาโดยมรรค มนัเป็นโดยกิเลสครอบง าไง เขา้ใจวา่เห็น
อยา่งน้ีแลว้คือจิตสงบ คือจะใหเ้ห็นอยา่งนั้นอีก วนัน้ีมานัง่น่ี เวลามีงานนะมานัง่ท่ีน่ี เขา
ใหเ้ขา้มานะ ถา้ไม่มีงานเขา้มาน่ีเขาจบันะ เขาไม่ใหเ้ขา้หรอกสถานท่ีเขาไม่ใหใ้ช ้สถานท่ี
ราชการ เขา้มาไดอ้ยา่งไร? แต่เวลางานเขาเชิญเขา้มาเลย  

 เวลาจิตสงบมนัไปเห็นอยา่งนั้นเขา้ มนัเห็นของมนั น่ีเวลาราชการ แลว้เวลามนั
ไม่เห็น แลว้เราจะ คือวา่มนัเป็นอดีตไปแลว้ไง ใหม้นัผา่นไป แลว้ท าความสงบไป เด๋ียว
มนัจะเห็นดีกวา่น้ี เด๋ียวมนัจะเห็นดีกวา่น้ี ถา้มนัเห็นนะ เห็นน้ีเป็นนิมิต เราท ากนัน้ีเราไม่
ตอ้งการนิมิต เราตอ้งการจิตสงบ เราตอ้งการพลงังาน  

 ถา้จิตสงบน้ีมนัมีพลงังาน เราตอ้งการท าความสงบของใจ แต่มนัอยูท่ี่อ  านาจ
วาสนา อยูท่ี่จริตนิสยั คนเห็นกคื็อตอ้งเห็น แลว้แกไ้ขไป คนไม่เห็นมนัไม่เห็น เวลา
ภาวนา ผมไม่เห็นอะไรเลยแลว้จิตผมสงบดี ดีๆ กวา่เขาอีก ดีกวา่เขาหมายถึงวา่มนัไม่
เส่ียงภยั การเห็นมนัเส่ียงภยั กลวัไปติด กลวัไปเห็นวา่ส่ิงนั้นเป็นผลไง  

 เวลาไปเห็นคิดวา่ส่ิงนั้นมนัเป็นผล ส่ิงนั้นมนัเป็นเคร่ืองบอกเท่านั้นเอง คิดดูสิ รถ
วิ่งไปกบัเขม็ไมลม์นัต่างกนัน่ะ รถวิ่งไปคือตวัรถมนัเคล่ือนไป แลว้เขม็ไมลม์นับอกนะ 
แลว้เขม็ไมลม์นัเก่ียวอะไรกบัรถ นิมิตเห็นไหม นิมิตเคร่ืองหมาย แต่ถา้เห็นกายนะ เห็น
กายกนิ็มิตเหมือนกนั แต่เห็นกายนั้นมนัจะเป็นขั้นวิปัสสนาแลว้ ไอน้ั้นมนัตอ้งเป็นกายา
นุปัสสนา อนันั้นอนัหน่ึงนะ เอาไปเร่ือยๆ ก่อน  
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ถาม :  เดินจงกรมใหต้ั้งสติ พทุโธ หรือนัง่สมาธิใหท้ าจิต  

หลวงพ่อ : เหมือนกนั การเดินจงกรมกพ็ทุโธ การนัง่สมาธิกพ็ทุโธ ถา้เรานึกพทุโธ 
ถา้การเดินจงกรมเราก าหนดสมัมาอรหงั การเดินจงกรมเราก าหนดอานาปานสติ การนัง่
กอ็านาปานสติ การเดินจงกรมกบัการนัง่มนัเป็นอิริยาบถเท่านั้น อิริยาบถท่ีเราตอ้งการท า
ใหจิ้ตเราสงบ  

 ถา้จิตเราสงบ เราจะใชอ้ยา่งไรเรากใ็ชอ้ยา่งนั้น แต่การเดินและการนัง่มนัเป็น
กิริยาเท่านั้น ฉะนั้นการเดินและการนัง่ใหใ้ชอ้ยา่งเดิม ใหใ้ชอ้ยา่งเดิมหมายถึงเราช านาญ
งาน งานท่ีเราเคยท าแลว้ใหเ้ป็นอยา่งนั้น การนัง่สมาธิแลว้ตวัแขง็ การนัง่สมาธิแลว้ตวั
แขง็ การนัง่สมาธิแลว้ตวัโป่งพอง การนัง่สมาธิแลว้โยกคลอน อนัน้ีเป็นปีติ  

 ถา้ปีติมนัเกิดนะ การโยกคลอนการอะไรน่ี ส่ิงน้ีมนัจะผา่น เหมือนกบัเรา เราเคย
กินอาหาร อาหารอะไรกแ็ลว้แต่ท่ีมนัอร่อยนะ เรากินแลว้ ม้ือแรกอร่อยมาก ม้ือสอง ม้ือ
สาม ม้ือส่ี ม้ือหา้ ความอร่อยมนัจะลดนอ้ยลง ปีติเราปฏิบติับ่อยๆ คร้ังเขา้ เขา้ปีติมนักมี็
อยู ่ แต่เราไปคุน้เคยกบัมนั ปีติน้ี มนัเลยไม่รับรู้ปีติอนัน้ี แต่จิตมนัจะพฒันาข้ึนไป ไม่ใช่
วา่พอมนัเป็นอาการอยา่งน้ีแลว้ เราจะผกูอยา่งน้ีไวว้า่ตอ้งเป็นอยา่งน้ีหมด ไม่ใช่นะ  

 ถา้มนัผกูอยา่งน้ีหมดนะ เราจะไม่พฒันา เราจะพฒันาข้ึนไป เพราะ วิตก วิจาร ปีติ 
สุข เอกคัคตารมณ์ สุข ปีติสุข แลว้จิตเอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ มนัยงัไป กา้วหนา้ไป
เร่ือยๆ แต่เราพอไปเจออาการอยา่งไร แลว้เราไปยดึติดวา่ตอ้งเป็นอยา่งนั้นเห็นไหม เราก็
ไปติด สวะน่ีมนัไปติดอยูอ่ยา่งนั้นแลว้มนัไปไม่ได ้ ถา้สวะน้ีไม่มีติดอะไรมนัจะพดัของ
มนัไปเร่ือยๆ  

 อนันั้นพดูถึงกายโยกกายไหวนะ อนัน้ี อนัท่ีวา่ ใช่ มโนกรรม พดูถึงกรรม แลว้
พดูถึงการพดูเร็วอะไรอยา่งน้ี มนั ไออ้ยา่งน้ีนะมนัเป็นจริตนิสยั หลวงปู่ ฝ้ันท่านพดูของ
ท่านชา้ๆ แลว้ฟังร่มเยน็มาก ความร่มเยน็มาจากใจ พทุโธ พทุโธสวา่งไสว พทุโธผอ่งใส 
มนันุ่มนวล แต่มีพลงั  

 แต่ครูบาอาจารยเ์ราบางองค ์ มนัออกมาๆ น่ีนะ มนัออกมา ออกมาจากธรรมะป่า 
ธรรมะป่าออกมาจากใจ ถา้ท าปริยติันะ เทศน์แบบปริยติั เทศนแ์บบขอ้มูลท่ีตอ้งท า ตอ้ง
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ท าขอ้มูลแลว้เทศนอ์ยา่งไรกไ็ม่ทนั ขณะท่ีธรรมมนัจะออกนะ ธรรมมนัจะออกมนั
เหมือนความสมัผสั  

 ฟังหลวงตาเทศน์สิ ท่านจะบอกวา่สมัผสัป๊ับออกเลย อะไรท่ีสมัผสัใจท่านป๊ับ 
ท่านจะออกเลย ออกเลย ความสมัผสัคือมนักระทบใจ พอกระทบใจขอ้มูลมนัจะไหล 
ไหล ไหล แลว้เราเอง เราเอง พวกเราเราจะไปบงัคบั จะใหม้นันุ่มนวล ใหม้นัเป็น
มารยาทสงัคม มนัเป็นมารยาทสงัคมมนัเป็นรูปแบบ แต่เน้ือหาสาระ เน้ือหาสาระของ
ธรรม  

 ครูบาอาจารยท่์านบอก ท่านอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ ถา้หลวงปู่ มัน่นะ ถา้ฟ้าร้องนะ โอ้
โหย ฝนตกชุ่มเยน็มาก ถา้วนัไหนหลวงปู่ มัน่เสียงดงันะ พระจะวิ่งไปฟังกนัใหญ่เลย 
เพราะมนัชุ่มช่ืน มนัชุ่มช่ืนหวัใจ กรรมฐานเรา พระป่าเรามนัตอ้งการตรงน้ีไง ฝนตก ฟ้า
ร้องท าใหฝ้นตก อยา่ใหเ้ป็นฟ้าร้องแลว้ไม่มีฝน ฟ้าร้องครืนๆ ไม่มีฝนสกัเมด็เลยแต่ฟ้า
ร้องแลว้ฝนตกเห็นไหม  

  เวลาท่ีมนัพดูเร็วมาก เร็วๆ มาก จะให้ชา้นะ เคยบงัคบัอยูพ่กัหน่ึง ใหช้า้ๆ มนัก็
ไดอ้ยูพ่กัหน่ึง แต่มีลกูศิษยห์ลายคน บอกวา่เร็วมาก เร็วมาก เราบอกวา่มนุษยค์นหน่ึง 
การเกิดมา ช่วงท างานวยัหน่ึง วยัท างานมีอยูช่่วงหน่ึง แลว้กจ็ะแก่ไป จิตกเ็หมือนกนั 
ร่างกายกเ็หมือนกนั จะพดูเร็วอยา่งน้ีไปไม่ไดต้ลอดหรอก ถึงเวลามนัแก่เฒ่าแลว้ มนั
จะตอ้งชา้ลงไปเป็นธรรมชาติของมนั  

 แต่ในเม่ือมนัเป็นวยัท างาน แลว้มนัออกอยา่งน้ี ควรใหม้นัออกไปเพื่อไวเ้ป็น
ประโยชน์กบัโลก ไวเ้ป็นประโยชน์กบัโลกนะ เพราะโลกน้ีเขาจะไดเ้อาอนัน้ีไวเ้ป็น
ประโยชน์ แลว้ต่อไปจะพดูอยา่งน้ีไม่ไดห้รอก ฉะนั้นถา้มนัเป็นอยา่งน้ีปล่อยใหม้นัเป็น
อยา่งน้ีไป เพื่อ เพื่อเอาคุณภาพของเน้ือหาสาระ ถา้มนัออกอยา่งน้ีมนัออกมาจาก
ความรู้สึก มนัไดเ้น้ือหาสาระเตม็ๆ  

 เหมือนกบัมารยาทไง ค าพดูใดเห็นไหม หลวงตาท่านพดูบ่อย บอกเวลาค าพดู 
ทางโลกบอกวา่พดูหยาบพดูคาย ท่านบอกเลยความคิดมนัคิดมากกวา่นั้นนะ มนัคิด
มากกวา่ความหยาบคายนั้น แลว้ท่านพดูส่ิงท่ีเราคิด ส่ิงท่ีมนัหนามมนัยอกอยูใ่นใจ ท่าน
คิดเพื่อท่ีจะบ่งออก หนามยอกเอาหนามบ่ง แลว้จะบอกวา่เอาส่ิงท่ีคมเอาส่ิงท่ีมีคุณภาพ
ไปบ่งหนามไม่ได ้แลว้ธรรมะมนัจะออกไดอ้ยา่งไร?  



เทศนท่ี์ธรรมศาสตร์คร้ังท่ี ๑ ไฟล ์๕   ๗ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

 น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือคุณภาพใหม้นัออกไปตามธรรมชาติของมนั เรารู้อยู ่ ทุกคน 
ถา้ไม่เคยไดย้นิไดฟั้งบา้งเลย ใครมาฟัง เขาจะบอกวา่มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร? ใหม้นั
เป็นไปตามธรรมชาติอยา่งนั้น มนัเป็นธรรมชาติอยา่งนั้น เอาประโยชน์นะ อยูใ่นวง
กรรมฐาน ทางวิชาการใครจะเหนือทางวิชาการทางไหนกแ็ลว้แต่ จะรู้กนัวา่การยอมรับ
ในสงัคมวิชาการนั้นจะยอมรับอยา่งไง?  

 ในวงกรรมฐานกเ็หมือนกนั เขาจะยอมรับกนัตรงน้ี อนัน้ีมนัเป็น มนัเป็น
เหมือนกบัเห็นไหม เราคิดกนันะวา่พระอรหนัต ์ เวลาองคส์มัมาสมัพทุธเจา้นะตอ้งนอน
สีหไสยาสน ์ มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้องคเ์ดียว ท่ีแกจ้ริตนิสยัได ้แมแ้ต่พระสา
รีบุตรเป็นอคัรสาวก เป็นธรรมเสนาบดีเห็นไหม ยงักระโดดขา้มคลองกิริยามารยาท จน
ขนาดวา่คนเอาไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลย  

 แต่องคส์มัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ เขาเคยเป็นไง พระสารีบุตรเคยเป็นลิงมาก่อนมนั
มีนิสยั แมแ้ต่พระสารีบุตรนะยงัแกไ้ขเร่ืองน้ีไม่ไดเ้ลย แต่พวกเราไม่เขา้ใจกนั เขา้ใจวา่ถา้
มีคุณธรรมตอ้งแบบพระพทุธรูป ตอ้งขยบัไม่ได ้ นั้นเป็นแร่ธาตุนะ แต่ถา้เป็นความจริง
เขาจะเอาเน้ือหาสาระ  

 เหมือนวา่ ท่ีวา่คนป่วยไปหาหมอ ทุกคนอยากไปหาหมอ อยากหาหมอท่ีรักษา
โรค จิตกบัใจเหมือนกนัหรือต่างกนั เวลาพดู ถา้พดูเป็นบาลี พดูเป็นวิชาการต่างกนั 
ต่างกนั จิตเห็นไหม ใจ ใจใจเป็นสามญัส านึก จิตมนัละเอียดกวา่ ใช่ไหม จิตมนัเป็นทาส 
แต่ใจเห็นไหมใจพวกเรา  

 แต่ถา้พดูเป็นกรรมฐานน่ะ จิตกบัใจใชแ้ทนกนั เพราะ เพราะเวลาเทศนาวา่การ 
ถา้เทศน์โดยทางวิชาการ หรือวา่พระดว้ยกนัมนักอ็ยา่งหน่ึง ถา้เทศน์กบัเดก็ๆ เทศน์กบั
อะไรกต็อ้งบอกหวัใจ ตอ้งบอกความรู้สึก บางทีมนัใชแ้ทนกนั มนัใชแ้ทนกนัได ้ถา้โดย
พยญัชนะ โดยอกัขระต่างกนั มนัต่างกนั แต่เราใชแ้ทนกนั บางทีไปใชแ้ทนกนั ไออ้ยา่งน้ี 
ถา้เราภาวนาไปเราจะรู้ไปเร่ือยๆ  

 ไออ้ยา่งน้ี เวลาเราพดูนะ เราบอกวา่ “ผูท่ี้รู้จริงจะพดูผดิโดยหลกัไม่ได”้ หลกั เช่น 
เราเป็นนกักฎหมาย เราจะพดูหลกักฎหมายผดิไม่ได ้แต่เราพดูผดิโดยไม่ตั้งใจโดยล้ินพนั
กนั ได ้ เวลาล้ินพนั พดูๆ ไป มนัไม่ใหผ้ดิ มนัไม่ตั้งใจจะใหผ้ดิ มนัผดิโดยท่ีเราไม่ได้
ตั้งใจ ถา้แต่เราพดูหลกัวิชาการ หลกักฎหมายผดิไม่ได ้ 
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 ถา้ผดิ ถา้เราพดูหลกักฎหมายผดิ แสดงวา่ไม่ใช่ทนาย เป็นทแนะ แต่จิตกบัใจ โดย
หลกัเห็นไหม เราตอ้งเอาโดยหลกั โดยหลกัคือวา่มรรค ดว้ยอริยสจั ดว้ยความจริง โดย
หลกัตอ้งได ้ แต่จิตและใจ มนับางที มนัเร็วมนัใช ้ มนัอยา่งท่ีวา่ เวลามนัฟอูอกมาพดูไม่
ทนัหรอก  

 บางทีนะมนัดนัออกมาจากความรู้สึกน่ีนะ อดัอั้นตนัใจ พดูไม่ทนั มนัอดัออกมา
เตม็ท่ีเลย พลงังานเวลามนัอดัออกมา มนัดนัออกมา แลว้จะมาจิตมาใจอยูน่ี่ อะไรไดเ้อา
ก่อน ใจหรือจิตอะไร จบัไดไ้ปก่อนแลว้ ไม่รู้วา่จิตหรือใจ เอาไปก่อนเลย  

ถาม :  เวลาปฏิบติัแลว้ตวัโยกตวัคลอนอยา่งรุนแรง บางคร้ังไปขา้งๆ พยายาม
ก าหนดรู้ แต่ไม่หยดุ 

หลวงพ่อ : ตวัโยกตวัคลอนนะ ถา้จิตมนัสงบนะ ถา้ปฏิบติัเวลาตวัโยกตวัคลอน มนั
เป็นไดส้องอยา่ง อยา่งหน่ึงมนัตวัโยกตวัคลอนโดยธรรมชาติของมนันะ ถา้เราก าหนดจิต
ไวเ้ฉยๆ มีเหมือนกนันะตวัโยกตวัคลอนมนักส็งบได ้ แต่ถา้อีกอยา่งหน่ึงคือมาร มนัจะ
โยกมนัจะคลอน โยกคลอนโดยนัน่น่ะ เราจะฝืนไวก่้อน เวลาปฏิบติัไปแลว้ตวัโยกตวั
คลอน เราจะตั้งสติไว ้ 

 แต่ถา้พอจิตมนัก าหนดพทุโธ พทุโธ มนัเร่ิมรู้สึกจากภายในแลว้ ขณิกสมาธิมนั
สงบเป็นคร้ังเป็นคราวแลว้ออกรับรู้ ถา้ก าหนดพทุโธ พทุโธ บ่อยคร้ังเขา้เป็นอุปจาร
สมาธิมนัลึกเขา้ไปอีกนะ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อุปจารสมาธิมนัออก มนัรู้ มนัสงบ 
แต่ยงัไดย้นิเสียง ไดย้นิเสียงเพราะอุปจาระ มนัรับรู้เสียงได ้ เห็นไหมในอุปจาระมนัถึง
วิปัสสนาได ้มนัถึงใคร่ครวญส่ิงต่างๆ ได ้ 

 ถา้ในอปัปนาน่ีนะ มนัจะละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปจนตดัหมด ตดัอายตนะเลยนะ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ดบั แต่จิตไม่ดบั จิตมนัสกัแต่วา่รู้ ถา้จิตดบัมนัเป็นสมาธิไม่ได ้เพราะมนั
ไม่มีสติ มนัไม่เป็นสมัมา ถา้เป็นสมัมาสมาธินะ ขณะท่ีสงบ ขณะท่ีสกัแต่วา่รู้ดบัหมดเลย 
โลกน้ีไม่มี  

 ถึงบอกวา่สมาธิน่ีนะสามารถปล่อยกายได ้ เวลาจิตมนัเขา้ไปสกัแต่วา่มนัดบั ไม่
รับรู้เร่ืองกายเลย ใหร้ะเบิดข้ึนมา ใหร้ถวิ่งมาทบันะมนักไ็ม่รู้เร่ือง นัง่อยูอ่ยา่งนั้น น่ีพดูถึง
เปรียบเทียบ แต่ทบัไม่ได ้ ทบัไม่ได ้ เวลาเขา้สมาบติันะ ขนาดนะพระปัจเจกพทุธเจา้ใน
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สมยัพทุธกาลเขา้สมาบติั แลว้นางอะไรท่ีไปอาบน ้า แลว้กม็าเผาเห็นไหม พอเผาทีแรกไม่
มีเจตนา กรรมกย็งัไม่เท่าไรนะ เพราะหนาว มาถึงกเ็ผา  

 แต่พระปัจเจกพทุธเจา้ไปเขา้อยูใ่นลอ้มฟาง ไปนัง่อยูข่า้งใน เขา้ ๗ วนั ๗ คืนเห็น
ไหม เขา้สมาบติั แลว้เขา้นิโรธสมาบติั แลว้ผูห้ญิงนั้นเขาไปอาบน ้าข้ึนมา เขากม็าก่อกอง
ไฟผงิ พอก่อกองไฟผงิ มนัหนาวไง พอผงิไฟปุ๊บไปเห็นพระปัจเจกพระพทุธเจา้อยู ่ กลวั 
กลวั เป็นอาจารยข์องกษตัริย ์ กก็ลวัโทษกลวัภยั กไ็ปเกบ็ฟืนเกบ็ไฟ เกบ็ทุกอยา่งเลยมา
กองสุมไวแ้ลว้จุดไฟเผาเพื่อจะท าลายหลกัฐานไง เผาเท่าไรกไ็ม่เป็นไรเลย  

 เวลาเขา้สมาบติั เวลาเขา้น่ีนะ เวลาเขา้สมาบติั จิตสงบนะ ทุกอยา่งดบัหมดเลย 
ทุกคนถามบ่อยมาก นัง่อยู ่ ๗ วนั ๗ คืน โทษนะ ไม่ปัสสาวะบา้งเหรอ? ไม่ อวยัวะ
ทั้งหมดหยดุหมด สกัแต่วา่รู้ หยดุหมดเลย อยูก่บัท่ี ทุกอยา่งไม่เคล่ือนไหว มีแต่ธาตุรู้อยู่
เฉยๆ  

 น่ีเหมือนกนั เวลาเขา้ไปอปัปนาสมาธิมนัปล่อยกายไดเ้ห็นไหม มนัจะปล่อยกาย
อยา่งน้ีเลย ปล่อยกายอยา่งน้ีไม่ใช่วิปัสสนา ไม่ไดอ้ะไรเลย มนัปล่อยโดยขอ้เทจ็จริงของ
จิตท่ีมนัหดตวัเขา้มา มนัเหมือนกบัปล่อยแบบไม่รับรู้ไง ปล่อยไม่ใช่วิปัสสนา เวลาจิต
มนัโยกมนัคลอนเห็นไหม จะบอกยอ้นกลบัมาท่ีเวลามนัโยกมนัคลอน  

 ถา้จิตมนัสงบเขา้มา มนัสงบเขา้มา จะโยกคลอนมนัเป็นเร่ืองภายนอก เราภาวนา
กนัเอาจิต เพราะส่ิงท่ีจิตน้ีมีความรู้สึกอนัน้ี มนัมีคุณสมบติัมาก เราตอ้งการเอาตวัน้ี ถา้
มนัจะโยกจะคลอน ถา้มนัสงบนะ ถา้ไม่สงบเราร้ังไว ้ คือวา่เราจะไม่ท าอยา่งน้ีใหม้นัไป
ขา้งหนา้ไง เราแกไ้ขเสียตรงน้ี ถา้มนัแกไ้ขได ้นั้นจิตโยกคลอน  

ถาม :  ใหพ้ดูเร่ืองจิตเห็นจิตอีกหนหน่ึง  

หลวงพ่อ : ตอนเชา้พวกเราพดูเร่ืองจิต เราบอกวา่ ท่ีวา่จิตเห็นจิต จิตเห็นจิตกนั ไม่
เคยเห็นจิต กลางวนัพดูอยา่งนั้นเนาะ จิตท่ีเห็นจิต เห็นจิต ไม่ใช่จิตเห็นจิต เป็นเอาอารมณ์
เห็นจิต เพราะส่ิงท่ีเกิดกบัเราเป็นอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดไม่ใช่จิต โยมจบัตวัเองสิวา่เรา
อยูท่างไหน จบัแขนมนักคื็อแขนเป็นความรู้สึก จบัตวัเองสิ  
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 ตวัเองมนัเป็นความรู้สึกทั้งหมดเลย ความรู้สึกน้ีเป็นอารมณ์ แลว้เอาอารมณ์ เอา
อารมณ์คืออยา่งท่ีวา่กางร่มเห็นไหม ขนัธ ์๕ เอาขนัธ ์๕ รู้จิต เอาขนัธ ์๕ รู้วา่วา่งไง ถา้จิต
เห็นจิต ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ มนัจะคลา้ยใชปั้ญญาไล่ๆ ความคิดเขา้มา ไล่ความคิดเขา้มา 
ความคิดนะเป็นอาการของจิตไม่ใช่จิต จนอาการของจิตมนัสงบเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ 
ความคิดเวลาพุง่ออกไปมนัจะเป็นความคิดออกไปตลอด  

 แลว้เราเอาสติตามไป สติตามไป มนัจะหยดุของมนั หยดุของมนั หยดุอยา่งน้ียงั
ไม่ใช่จิต เพราะมนัหยดุชัว่คราว พอเราหยดุบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ การหยดุดูจิตไป
บ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ การดูจิตโดยใชปั้ญญา ถา้การดูจิตโดยการดูจิตมนัไม่มีสติ 
เพราะมนัไม่มีปัญญาควบคุม 

 การดูจิตเฉย ๆ หลวงตาท่านบอกวา่จิตเส่ือมไปปีกบัหกเดือน ทุกขม์าก เพราะดู
จิต ไม่ไดก้  าหนดค าบริกรรม แลว้ท าอยา่งไรกไ็ม่ได ้พยายามฝืนขนาดไหนนะ เหมือนกบั
เขน็ครกข้ึนภูเขา แลว้มนักก็ล้ิงทบัเราตลอดเวลา ท าอยา่งไรกท็  าไม่ได ้จนใชปั้ญญาคิดวา่
มนัเป็นเพราะเหตุใด ออ้ เพราะขาดค าบริกรรมวา่พทุโธ พทุโธ พทุโธ ท่านเลยมา
บริกรรมพทุโธ พทุโธ  

 แต่ แต่เพราะดูจิตเคย มนัเลยไม่ยอมรับ ท่านบอก ๓ วนัแรกอกเกือบแตก เพราะ 
เพราะท าอยา่งนั้นเคยไง ปล่อยใหส้ตัวต์วัน้ีมนัเพน่พา่น มนัด้ือดา้น แลว้เอาสตัวท่ี์ด้ือดา้น 
เอาไวอ้  านาจของตวัมนัจะต่อตา้น มนัไม่ยอม แต่ดว้ยสจัจะ เม่ือลงใจแลว้วา่เพราะขาดค า
บริกรรม ถึงใชค้  าบริกรรมพทุโธ พทุโธ ฟ้ืนกลบัมาหมดเลย  

  ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เราใชว้า่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ถา้ใชปั้ญญาอบรม
สมาธิมนัจะมีสติเขา้มา สติเขา้มา มนัตามเขา้ไปเห็นไหม ปัญญาขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้คือปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร ถา้ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมนัจะไล่ ปัญญาท่ีไล่
กองสงัขารคือความคิดเขา้มา สงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่งของใจ เป็นอาการ
ของจิตไม่ใช่จิต  

 ถา้อาการของจิต แลว้ความรู้สึกเกิดจากอาการของจิตมนัจะเป็นจิตไดอ้ยา่งไร? 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากจิตมนัเป็นอาการของจิต มนัเป็นรูป รส กล่ิน เสียง มนัเป็นขนัธ์ ๕ จิตน้ี
เป็นพลงังานเฉย ๆ พลงังานถา้ไม่มาเขา้หลอดไฟฟ้า เราไม่เห็นมนัหรอก พอเขา้หลอด
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ไฟฟ้าเป็นแสงสวา่งมา เขา้พดัลมมามนักใ็หล้มมา พลงังานตวันั้นน่ะคือตวัจิต แลว้ส่ิง
ขนัธ ์๕ มนัคือส่ิงเคร่ืองเทคโนโลยท่ีีใชพ้ลงังานนั้นนะ แลว้พลงังานนั้นมนัเป็นจิตไหม 

 หลวงปู่ ดูลยท่์านสอนวา่ใหดู้จิต ดูจิตเขา้ไปจนจิตสงบ พอจิตมนัเป็นจิตแลว้ ให้
จิตเห็นอาการของจิต แลว้ใหว้ิปัสสนาอาการนั้น อาการคือขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ ไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ ์๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้ดูไป ดไูปมนัไปเห็นอะไร  

 ถึงบอกวา่ถา้จะดูจิตนะ การดูจิตเฉย ๆ มนัการดูจิต ถา้ดูจิตเฉย ๆ ไม่มีสตินะมนั
จะไม่มีจุดยนื มนัจะเป็นของมนั แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิเป็น
ปัญญาวิมุตติ เป็นทางฝ่ายของพระสารีบุตร ถา้เป็นเจโตวิมุตติ ก าหนดพทุโธ พทุโธจิต
สงบเขา้มา เป็นเจโตวมุิตติทางฝ่ายพระโมคคลัลานะ  

 หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ ครูบาอาจารยเ์รา ท่ีท าพิจารณากาย เป็นเจโต
วิมุตติ เพราะจิตสงบก่อนแลว้เห็นกาย แลว้วิภาคะ วิภาคะคือแยกส่วนขยายส่วนเป็น
วิปัสสนา พวกน้ีจะมีคุณธรรม จะเร่ืองของจิตมนัจะมีก าลงั มีฤทธ์ิมีเดช   

 แต่ถา้เป็นหลวงปู่ ดูลย ์ เป็นหลวงตา มนัเป็นปัญญาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติใชปั้ญญา 
ถา้ปัญญาวิมุตติจะแสดงธรรมไดก้วา้งไกล ไดก้วา้งขวางเพราะมนัมีขอ้เปรียบเทียบ ถา้
เป็นเจโตวิมุตติ ครูบาอาจารยท่ี์เป็นเจโตวิมุตติ ส่วนใหญ่ไปฟังเทศน์สิ พิจารณากาย 
พิจารณากาย กก็ายกบักายอยูน่ัน่น่ะ แต่ของจริงนะ ของจริงคือของจริง จิตเห็นจิต  

 แลว้ท่ีพดูน่ีนะพดูดว้ยความเมตตานะ พดูน่ีพดูดว้ยขอ้เทจ็จริง แลว้นัง่อยูน่ี่ ใครจะ
คา้นเชิญ อยากหาคนคา้น แต่เวลาโยมไปฟังกนัเอง มนัไม่มีใครรู้ทนักนั พอไม่มีใคร
รู้ทนัเขาพดูอะไรกเ็ช่ือเขาไปหมดเลย สุภาพบุรุษนะ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ของ
จริงตอ้งกลา้เผชิญหนา้  

  จิตเห็นจิต จิตมนัตอ้งสงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มา จิตเห็นจิต น่ีไง สติปัฏฐาน ๔ 
กาย เวทนา จิต ธรรม ธรรมกค็ลา้ยๆ จิต เพราะอะไร? เพราะธรรมเกิดจากจิต ธรรมคือ
ธรรมมารมณ์ อารมณ์คือความรู้สึก อาการ อาการคือธรรมารมณ์ ใช่ เราเห็นอารมณ์ของ
เราเราไม่เห็นจิต  

 แต่ถา้เราจิตเราสงบเขา้ไป เราเห็นจิตท่ีมนัคิดนะ มโนวิญฺ าเณปิ นิพฺพินฺทติ 
มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ มโน ไง มโนวญฺิ าเณปิ นิพฺพินฺทติ มโน สมัผสั จิตน่ะ มโน 
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สมัผสั ผลท่ีเกิดจากสมัผสั นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท  วริชฺชติ ตวัจิตกเ็บ่ือหน่าย ตวักระทบ
ระหวา่งจิตกบัขนัธ์กเ็บ่ือหน่าย ผลท่ีเกิดจากการกระทบกเ็บ่ือหน่าย น่ีพระอรหนัต ์ แลว้
ไม่รู้อะไรเลย ดูจิต ดจิูต  

 กลอ้งวงจรปิดท่ีเขาติดกนัอยูน่ี่มนัเป็นพระอรหนัตห์มดเลยนะมึง กลอ้งวงจรปิด
ท่ีเขาติดกนัอยูใ่นกรุงเทพฯ  ไปกราบมนั มนัดูตลอด มนัส่องตลอด มนัจบัภาพตลอด ไป
กราบมนั พระอรหนัตเ์ตม็กรุงเทพฯ เลย ถนนทุกสาย ทุกส่ีแยก พระอรหนัตเ์ตม็
กรุงเทพฯ  มนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ หลวงปู่ ดูลย ์ หลวงปู่ ฝากไวไ้ปอ่านขอ้ท่ีสามสิ ดจิูต 
เพราะวา่มนัเป็นการ 

 ค าวา่ดูจิตนะ ค าวา่ดูจิต ถา้ผูอ้  านวยการท่ีน่ีนะสัง่บอกใหท้ างานนะ พวกน้ี พวก
คนงานท างานกนัทั้งวนัไม่จบเลย ค าวา่ดจิูตนะ ค าวา่ดูจิตโดยสามญัส านึก ดโูดยบริหาร
จดัการ กบัค าวา่ดูจิตของนกัการท่ีมนัอยูท่ี่ปากประต ูมนักด็ูรถเขา้ออกอยูท่ ั้งวนันะ ค าวา่ดู
จิตนะ เราไปตีความกนัเองไง วา่ดูจิตกคื็อการดู  

 แต่หลวงปู่ ดูลยบ์อกวา่ ดูจิตรู้จิต การดูการรู้แบบผูบ้ริหาร การดูการรู้แบบ
รับผดิชอบ แต่เพียงแต่วา่เป็นปัญญาวิมุตติค าพดูใหก้ระชบั ใหพ้ดูเป็นโฉลก ดูหรือรู้ เรา
เคยไปคุยกบัเขามา เขาบอกหลวงปู่ สัง่ใหดู้ ใหดู้ ใช่ ด ู แต่ดูแบบผูบ้ริหารจดัการ
รับผดิชอบ ไม่ใช่ดูแบบไอค้นอยูป่ากประตูนัน่นะ อา้งวา่ด ูใช่ด ู น่ีไง วฒิุภาวะของใจท่ีมี
คุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมมนัต่างกนัตรงน้ีไง  

 ค าวา่ดูน้ี ดูสิ พอ่แม่เรากส็ัง่มาพี่คนโตใหดู้แลนอ้งๆ นะ แลว้มึงกน็ัง่ดูกนัอยู่
นัน่น่ะ มนัจะทุกขย์ากกช่็างหวัมนั อยา่งนั้นเหรอ พอ่แม่เขาสัง่ใหดู้นอ้งๆ นะ นอ้งน่ีมนั
จะทุกขม์นัจะยากดูแลมนันะ พอนอ้งมนัทุกขม์นัยากเรากช่็วยเหลือนอ้งเราใช่ไหม พี่คน
โตพอ่แม่คนท่ีสอง กต็อ้งรับผดิชอบนอ้งๆ สิ พอ่แม่สัง่ใหดู้กน็ัง่ดูอยูน่ัน่น่ะ มนัไม่มีจะ
กินกน็ัง่ดูอยูน่ัน่น่ะ เน่ีย ดูจิต  

 มนัยงัไม่จบ โอโ้ฮ ไม่ถอยๆ ไม่ตอ้งตกใจ ไม่ถอยหรอก  

 ดูจิตนะ มีพวกโยมเขาไปหาท่ีวดั เป็นพวกหมอ แลว้เขากบ็อกวา่ หลวงพอ่ท าไม
มหายานมนัสวา่งโพลงๆ ท าง่ายๆ ทั้งนั้นเลย ท าไมของพวกเรามนัทุกขข์นาดน้ี เราบอก
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วา่นะ สวา่งโพลงน่ะ แต่ของหลวงปู่ มัน่น่ะ ชา้งกระดิกหูงูแลบล้ินน่ะกบัสวา่งโพลงมนั
ต่างกนัตรงไหน?  

 เวลาจิตมนัสมุจเฉทปหานนะ ดัง่ชา้งกระดิกหูงูแลบล้ินแผลบ๊ ขาดแลว้ แต่กวา่ท่ี
จะชา้งกระดิกหูงูแลบล้ิน ท่านต่อสู้มาเป็นสิบ ๆ ปี สวา่งโพลงของเขากเ็หมือนกนั ไปดู
มหายานสิ เขานัง่สมาธิกนั 

 (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


