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หลวงพ่อ :  พวกโยมปฏิบติักนับา้งหรือเปล่า? ว่าไป 

โยม ๑:   ปฏิบติับา้ง กะท่อนกะแท่น บางทีก็แอบท าอยา่งอ่ืนบา้งไงคะ มนัก็เลยกะ
ท่อนกะแท่น  

โยม ๒:  ผมไม่ทราบว่า ... เล่าอะไรใหท่้านอาจารยฟั์งไปบา้งแลว้  

โยม ๓:  ยงัไม่ไดพ้ดูอะไรเลย  

โยม ๒:  อ๋อ ยงัไม่ไดเ้ล่าอะไรเลย ช่วงน้ีผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับท่านอาจารย ์
เพียงแต่ รับรู้ว่าท าไปเร่ือยๆ ครับ เด๋ียวมนัก็คงถึงของมนัสักวนัหน่ึง อาจารยจ์ะให้
ค  าแนะน าอยา่งไรครับ 

หลวงพ่อ :  การแนะน ามนัก็อยา่งว่า มนัหลาย มนัอยูท่ี่จริตนิสัยเนาะ อยา่งท่ีโยมว่า
เร่ืองจริตนิสัยหน่ึง เร่ืองจริตของเรา แลว้ประพฤติปฏิบติัน่ี ถา้โดยทางพุทธศาสนามนัก็
ตอ้งใหค้รบ ศีล สมาธิ ปัญญา  

ทีน้ีพอในปัจจุบนัน้ี ครูบาอาจารยบ์อกว่าไม่ตอ้งท าสมาธิ ใหท้  าปัญญาไปเลย เรา
ท าบางคนก็ว่าไม่ตอ้งท าปัญญา ใหดู้สมาธิไปเลย มนัก็ว่ากนัไป พอว่ากนัไปมนัก็ยิง่แตก
แขนงออกไป พอแตกแขนงออกไป มนัอยู่ท่ีความเห็นน่ะ พอความเห็นป๊ับ พวกน้ีมนัไม่
มีส่ิงใดรองรับความจริง ถา้ส่ิงท่ีรองรับความจริงคือมรรคผล  

แลว้ถา้มีมรรคผลข้ึนมาแลว้ เหมือนกบัคนท างาน เพราะคนท างานเราดูท่ีผลงาน 
เห็นไหม เราพดูบ่อย อยา่งเช่นหมอน่ี เราผา่ตดัเราเยบ็แผลดี เวลาเขามาเห็นผลงาน น่ีใคร
ท า แลว้ถา้ไปเห็นคนผา่ตดัเสร็จแลว้ มนัเยบ็แผลใชไ้ม่ไดเ้ลย ใชไ้ม่ไดเ้ลย แลว้ยงัติดเช้ือ
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อีกน่ีแลว้ใครท า อนัน้ีพดูถึง ยอ้นมาท่ีพระเราน่ีไง ยอ้นมาท่ีว่าครูบาอาจารยส์อนใครพน้ 
ใครสอนคนนั้นสอน สอนน่ีผลงานเขาคืออยา่งไร  

เพราะตอนน้ีฟังไม่ไดเ้ลยนะ เพราะอยา่งในกรุงเทพฯเราก็พดูกนั เห็นไหม 
นิพพานคือสงบเยน็ๆ ไม่ตอ้งท าอะไรเลยจิตสงบเยน็ ถา้สงบเยน็อยา่งน้ีขั้วโลกเหนือก็
สงบเยน็ มนัไปพดูแบบออกไปขา้งนอกไง มนัพดูอยา่งน้ีมนัพดูตามตวับท ตามตวับทคือ
ในนิพพานคือความสงบ นิพพานคือความวา่งไง ในตามตวับท  

ตวับทเขาสอนไวใ้หเ้ป็นทฤษฎี ใหเ้ราคน้ควา้ ใหเ้ราปฏิบติั แต่จริงๆ แลว้นิพพาน
คือว่าเมม้ปากไว ้เพราะมนัรู้สึกอยา่งไรในหวัใจ นิพพานเรารู้นะ เราน่ีทุกข ์เร่ืองของคน
อ่ืน ทางโลกเขาจะรู้เร่ืองท าวิจยัรู้เร่ืองคนอ่ืน แต่ทางศาสนาน่ีใหรู้้เร่ืองของเรา สุขทุกขม์นั
เร่ืองของเรานะ แลว้ปิดไม่ได ้ความลบัไม่มีในโลก ไม่มีตรงน้ีไง  

แลว้ท่ีเขาจะบอกเราว่านิพพานขนาดไหนกแ็ลว้แต่ ถา้เราทุกขล่์ะ มนันิพพานจริง
ไหม มนันิพพานไม่จริงหรอก แต่ถา้เขาบอกว่าเราน่ีใชไ้ม่ไดเ้ลย เราเป็นคนท่ีใชไ้ม่ไดเ้ลย 
สังคมไม่ยอมรับเลย แต่ถา้เราเป็นล่ะ ถา้เราเป็นของเรา แลว้มนัไอต้รงน้ีถา้เราเป็น ค าว่า
เราเป็น เป็นเพราะอะไร ถา้เป็นมนัตอ้งมีเหตุสิ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เหตุท าใหเ้ป็น
พระอรหนัตท์  าอยา่งไร  

ทีน้ีเหตุเป็นพระอรหันต ์น่ีไงเวลาท าในวงกรรมฐานเรา ถา้พดูถึงการเทศนาว่า
การ หลวงตาท่านว่าเหมือนเปิดอกเลยนะ การเทศนากณัฑห์น่ึงมนัก็เหมือนกบัเร่ิมตน้
ตั้งแต่วิธีการ ตั้งแต่ปพูื้นฐานจนถึงท่ีสุด ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล ท าไมมีโสดาปัตติ
มรรค โสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล ต่างกนัอยา่งไร สกิทาคามิมรรค 
สกิทาคามิผล ต่างกนัอยา่งไร อนาคามิมรรค อนาคามิผล ต่างกนัอยา่งไร  

มรรค มรรคคือเหตุไง ผล ถา้มรรคคือผล มรรคมนั เหตุมนัไม่สมควร เหตุมนัไม่
เป็นไป มนัเป็นผลไดไ้หม ผลไมไ้ม่แก่เอามาบ่มเน่าหมด ถา้ผลไมม้นัแก่มนัไม่ตอ้งบ่ม
หรอก มนัสุกบนตน้ ไอก้ารประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ถา้เราท าของเราไป มนัเป็นเหตุ
เป็นผล มนัเป็นเองเลยนะ มนัเป็นของมนัไปเลย ถา้เป็นไปเลย ของเราท าอยูก่บัมือ ของ
เราท าช านาญ ท าไมเราจะบอกเขาไม่ได ้ 
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ถา้บอกเขาไดม้นัก็ตรงน้ีไง ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํการสนทนาธรรม
เป็นมงคลอยา่งยิง่ หลวงตาท่านพดูบ่อย ถา้เวลาครูบาอาจารยท่์านมา เห็นไหม หลวงตา
เทศน์น่ะอนัดบัหน่ึงเลย แต่ถา้มีการตอบปัญหา การเทศน์เป็นอนัดบัสอง เพราะการเทศน์
มนัเทศน์แสดงธรรม แต่ถา้การตอบปัญหาน่ีคือมนัมีเหตุมนัเขา้เป้าเลย ถา้มีปัญหา ปัญหา
น่ี ท  าไมมนัถึงไม่สงบ แลว้มนัสงบแลว้ท าไมมนัไม่ท างานของมนัข้ึนมา  

งาน งานภายในนะ ดูสิ อยา่งนกับริหาร ลูกนอ้ง เห็นไหม เขาอาบเหง่ือต่างน ้าเขา
ว่างานเขาหนกั ไอเ้รานัง่เฉยๆ เราก็ปวดหวันะ แลว้งานขา้งในมนัเป็นอยา่งน้ี งานเวลามนั
บริหารขา้งในมนัยิง่กว่าน้ีอีก หลวงตาบอกงานขา้งนอกงานของโลกเขา ท าสภาวะแบบ
นั้น แต่งานของเรามนัต่อเน่ือง งานจากภายใน 

โยม :   ....(เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ :  ปฏิบติักนัหมดเลยเหรอ แลว้ปฏิบติักบัใคร  

โยม ๑ :  อ๋อ เคยไปปฏิบติัท่ีสายวดัมหาธาตุ ค่ะ ท่ีเป็นยบุหนอพองหนอ  

หลวงพ่อ :  ยบุหนอพองหนอ แลว้ไปดว้ยกนั ไปดว้ยกนัหรือเปล่า? 

โยม ๒:  อ๋อ ครับ ผมท าสารพดัสายเลยครับ สุดทา้ยผมลงสติครับ  

โยม ๑ :  แนวสติปัฏฐาน ๔  

โยม ๒ : แต่ว่า ก็ความสามารถไม่มีดว้ย แลว้ก็ผสมผสานกนั  

หลวงพ่อ :  เม่ือวานพดูกบัทางนูน้ก็เหมือนกนั ทางนูน้ลูกศิษยห์ลวงปู่ เจ๊ียะ เขาท า
กรรมฐาน กรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน กรรมฐานนะ ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ตอ้งมี
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน แต่ถา้ไปทางอ่ืน ท่ีตั้งอยูต่รงไหน ท่ีตั้งแห่งการงานอยูต่รงไหน 
ท่ีตั้งแห่งงาน  

โยม ๑:   ท่ีตั้งแห่งงาน งานในกรรมฐานเหรอคะ  

หลวงพ่อ :  กรรมฐานวิปัสสนาดว้ย อะไรก็ได ้เร่ิมตน้เลยตั้งท่ีไหน 
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โยม ๑:   ก็คือว่าเกิดข้ึน รูปและนามค่ะ ตั้งท่ี... หมายถึงว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดข้ึน
ในนามก็....(เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ :  ถา้อยา่งน้ีมนัก็ตอ้ง แลว้เราไม่รู้เหรอ ไอ.้..มนัชวนพวกน้ีมา เอง็ชวนพวก
น้ีมา เอง็ไม่บอกเหรอว่าใหส้อนเร่ืองอะไร 

โยม ๓:  ตอนแรกหนูกะว่าจะมากราบเรียน เสร็จแลว้มาไม่ทนั เขา้มาพอดี ก็เลย
เร่ิมทุกอยา่งก่อน คือหนูเห็นว่าทั้งพี่...หนูรู้จกัพี่...มาตั้งแต่มาปฏิบติัธรรม แลว้ก็ไดคุ้ยกนั
สนิมสนมกนัมาตลอด แลว้พี่เขาก็จะส่งเสริมหนูใหม้า เพราะว่าตวัเขาจะไม่ค่อยมีเวลาได้
ปฏิบติั เขาก็ส่งเสริมใหห้นูมา หาเวรหาคนอยูแ่ทนใหห้นู ใหม้าปฏิบติั ส่งเสริมทุกอยา่ง  

เขาก็เลย พอเสร็จแลว้ ชวนมาตั้งนานแลว้ค่ะ เขาก็บอกเขาอยากมีงานมีค าถาม
อะไรใหไ้ดเ้สียก่อน แลว้จึงค่อยมาหาหลวงพ่อ แลว้วนัน้ีพอเขาว่างเขาก็เลยมา พอดีแลว้
อาจารยห์มอสมสิทธ์ิ หนูไปรู้จกัอาจารยห์มอสมสิทธ์ิโดยบงัเอิญ ไม่อยา่งนั้น คือไปคุย
เร่ืองงานกนัปกติธรรมดาค่ะ เสร็จแลว้ คุยกนัเร่ืองงานแค่สิบหา้นาที พอรู้ว่าเขาเป็นคนท่ี
เขา้ทางน้ี ก็เลยคุยเร่ืองธรรมะกนัสองชัว่โมงค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าเร่ืองงานคือเร่ืองรองไป 
ทีน้ีก็เลย หนูก็คุยกบัพี่...อยูบ่่อยๆ เสร็จแลว้ พี่...ก็เลยจะมา พอจะมาก็เลยบอกว่าแลว้
ท าไมไม่ชวนหมอสมสิทธ์ิมาดว้ย ก็เลยไดโ้อกาสก็เลยมาพร้อมกนั ก็เท่าน้ีค่ะ 

หลวงพ่อ :  เพราะถา้มนัเป็นธรรมะนะเราใหถ้าม ใหเ้คลียร์ปัญหากนัเลย เพราะอะไร
รู้ไหม เพราะอยากใหไ้ปถูกทาง ใหไ้ปทางท่ีดี ใหเ้ขา้เป้าไดเ้พราะเราเสียดาย เสียดายชีวิต
เรา เราเสียดายชีวิตมนุษย ์เพราะการเกิดเป็นมนุษยน่ี์เกิดยากมาก จิตวิญญาณมีอยูท่ ัว่ไป 
แลว้ถา้ไม่เกิดเป็นมนุษยม์นัตอ้งเกิดในสถานะของเขา เป็นสัมภเวสี เป็นเทวดา เป็น
อินทร์ เป็นพรหม เป็นทั้งหมด จิตไม่มีเวน้วรรคนะ  

แต่พอมาเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นวาระ วาระของมนุษย ์วาระของเทวดา วาระคือว่าช่วง
อายขุยัเขาแลว้ตอ้งตายไป ตายไป ตายไป ทีน้ีพอเกิดเป็นมนุษยมี์พระพุทธศาสนา แลว้
พระพุทธศาสนามนัอยูท่ี่ไหน ทีน้ีพระพุทธศาสนา ค าวา่พุทธศาสนา พุทโธ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผู ้
เบิกบาน พุทธะอยูท่ี่เรา อยูท่ี่ใจเรา พระพุทธศาสนาน่ีส่ิงท่ีสัมผสัมนัไดคื้อหวัใจ ทีน้ี
ต ารับต าราน่ีมนัเป็นทฤษฎี  
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พระพุทธเจา้วางธรรมและวินยัไว ้วางธรรมและวินยั แลว้เราเดินตามธรรมและ
วินยั แต่ใครเป็นคนพาเดิน ในพระไตรปิฎกบอกไวเ้ลยนะ ถา้โคน าฝงูคือหวัหนา้ คือ
อาจารยข์องเราไม่เขา้ใจ จะพาพวกเราลงไปในวงัน ้าวนหมดเลย เราจะโดนน ้าดูดอยูใ่น
วฏัฏะน่ี ไปไหนไม่รอดหรอก แต่ถา้โคฉลาดจะพาเราออกจากวงัน ้าวน จะพาเราข้ึนฝ่ังได ้ 

ทีน้ีธรรมวินยัมนัก็เหมือนกระแส ธรรมวินยั ศาสนา แลว้น่ีมีหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่
มัน่ หลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ไปพาข้ึนฝ่ังก่อน เพราะถา้ไม่พาข้ึนฝ่ังท่านจะไม่สอนเราดว้ย
ความชดัเจน มนัตอ้งมีศีลก่อน มีศีลเพราะอะไร ถา้เราไม่มีศีล เราท าสมาธิไดน้ะ พอท า
สมาธิไดเ้ขาท าคุณไสยกนั เพราะอะไร เพราะไม่มีศีล  

ไม่มีศีลน่ีมนัท าปาณาติปาตา คือท าร้ายเขาได ้คือท าลายครอบครัวเขาได ้ท  าให้
เขาเศร้าหมองได ้ท าทุกอยา่งได ้แต่ถา้มีปาณาติปาตา มนัเบียดเบียนกนัไม่ได ้ถา้จิตเรา
สงบแลว้ จิตเรามีก าลงัไม่ไปเบียดเบียนเขา มนัก็เป็นสัมมา มนัก็เป็นสมาธิ ทีน้ีเป็นสมาธิ
ข้ึนมา  

ทีน้ีเป็นสมาธิน่ี โดยการปฏิบติัโดยทัว่ไป โดยอภิธรรม พวกน้ีเขาบอกว่าไม่ตอ้ง
ท าสมาธิมนัเสียเวลา ถา้พดูถึงการก าหนดนามรูปการก าหนดอะไรต่างๆ มนัเป็น
วิปัสสนา มนัเป็นการปฏิบติัสายตรง น่ีคือโวหาร มนัไม่เป็นความจริง โวหารนะ โวหาร
ท ากนั แลว้ก็ท  ากนัเป็นขบวนการ เป็นกระแส เป็นการปฏิบติัโดยกระแสไปทั้งหมดเลย 
ปฏิบติัตามกระแสไปแลว้เป็นอยา่งไร มีความสบายใจไหม มีความสบายใจ ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัหรอก ไปวดัเราไปอ่านธรรมะกนัแลว้ไปนัง่สัมมนากนัเราก็สบายใจ ไอน้ัน่เป็น
ธรรมหรือเปล่า  

แต่ถา้การจะเป็นธรรมนะ มนัตอ้งมีการเปล่ียนแปลงของใจ ใจน่ีถา้มีการ
เปล่ียนแปลงนะ อยา่งเช่นเราน่ี เราเป็นปุถุชนกนั ปุถุชนคืออะไร ปุถุชนคือคนหนาดว้ย
กิเลส ปุถุชนคือคนหนา คนหนาท าไมถึงเป็นคนหนา คนหนาเพราะอะไร เพราะจิตน่ี เรา
พดูนะ เปรียบเทียบ อภิธรรมน่ีนะเหมือนดูจิต ดูจิตกบัอภิธรรมน่ีอนัเดียวกนั  

ดูจิต เห็นไหม เราบอกว่า รถเราน่ี โยมขบัรถมา ใครเป็นคนขบั ใครเป็นคนขบั 
เราจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นชดัๆ ไง เราขบัรถมา เราขบัรถมาถึงป๊ับ เราไม่ตอ้งปลดเกียร์ 
ไม่ไดอ้ะไร เราดบัเคร่ืองไปเลยใชไ้ดไ้หม ไม่ได ้โดยสามญัส านึกของเรา ความคิดของ
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เราน่ะ ความคิดมนัเหมือนเคร่ืองยนต ์ความคิดน่ี จิตมนัเหมือนพลงังานใช่ไหม พลงังาน
มนัเกิดจาก  

เคร่ืองยนตห์มุนจนเกิดพลงังาน ใช่ไหม แต่ถา้ธรรมดาของจิต จิตมนัเป็นพลงังาน 
แต่ความคิดน่ีมนัเกิดดบั มนัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้เราดูกนัอยา่งน้ี ใหด้บัเคร่ืองโดยท่ีไม่ตอ้งปลด
เกียร์ มนัจะว่างไดไ้หม ลองคิด ถา้เราขบัรถมาแลว้เราดบัเคร่ืองเลยโดยไม่ตอ้งปลดเกียร์
ว่างไดไ้หม โดยขอ้เทจ็จริงนั้นเคร่ืองยนตม์นัเป็นไปไม่ได ้แต่โดยนามธรรมมนัเป็นไป
ได ้ 

เราจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นไง เปรียบเทียบให้เห็นว่าถา้เราดบัเคร่ืองยนตโ์ดยไม่
ปลดเกียร์ว่างมนัก็ดบัคาเกียร์ ใช่ไหม แลว้เราก็ติดเคร่ืองอีกกไ็ม่ได ้เพราะมนัอยูใ่นเกียร์
ตอ้งปลดเกียร์ว่าง ทีน้ีพดูถึงนะ มนัเป็นวตัถุท่ีมนัขดัแยง้กนั ใหเ้ห็นภาพชดัๆ เลย ว่า
อภิธรรมกบัการดูจิตมนัเป็นอยา่งน้ี แต่ถา้พดูถึงเป็นนามธรรมนะ ท าไมมนัถึงเป็นไดล่้ะ 
ท่ีเป็นไดเ้พราะเป็นนามธรรมน่ะ  

ความคิดมนัเกิดดบัใช่ไหม เราดคูวามเกิดดบั ก็ดูนามรูป ดูเกิดดบั ดูนามรูป ดูเกิด
ดบั มนัก็อยูอ่ยา่งนั้น แลว้มนัไดอ้ะไร มนัไดอ้ะไร ก็ดบัเคร่ืองในเกียร์ไง แลว้เขาบอกว่า
เป็นวิปัสสนา เป็นวิปัสสนาสายตรง โทษนะ น่ีเราคุยกนัเป็นธรรมะนะ เราไม่พดูถึงตวั
บุคคล ไม่พดูถึงอะไรทั้งส้ิน เราพดูถึงธรรมะ เราพดูถึงทฤษฎี ทฤษฎีค าสอน แลว้เราจะ
ยกใหเ้ห็นว่ามนัเป็นอยา่งไร เป็นอยา่งไรมาไง  

อนัน้ีถา้อยา่งน้ีป๊ับมนัก็อยูก่นัอยา่งน้ี แลว้เราถึงบอกว่าเวลาเราพดูนะเราถึงสงสาร
มาก สงสารเพราะว่ามีลูกศิษยม์าเยอะ อยา่งน้ี มีอยา่งน้ี ...มนัก็ชวนพวกโยมมา ลูกศิษย์
เรามนัก็ลูกศิษยพ์ระทัว่ไป เพราะเป็นชาวพุทธดว้ยกนั ก็ถือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ เป็นอาจารยน์ัน่แหละ แลว้ก็วนเขา้มา เสร็จแลว้ก็มาคุยกบัเรา  

พอมาคุยกบัเราเขาก็เห็นดีเห็นงามดว้ย เห็นช่องทาง เขาก็เลยไปเชิญพวกญาติ
พวกอะไรเขามา มาอยูท่ี่น่ี พวกอภิธรรมมาน่ี บางคนปฏิบติัมา ๔๐ ปี ๓๐ ปี มาร้องไห้อยู่
น้ี บอกว่าน่ีปฏิบติัมาอยา่งน้ี ว่างๆ ว่างๆ ท าอะไรอยู ่ว่างๆ ดูนามรูปมนัก็ว่าง เขาว่าเป็น
วิปัสสนา โทษนะ โยมไม่ตอ้งดูนามรูปหรอก โยมอยูเ่ฉยๆ น่ีก็วา่ง ถา้ใครมีสติควบคุม
ตวัเองไดว้่าง พดูขนาดไหนก็ว่าง ถา้เรามีความคิดนะ คนท่ีควบคุมตวัเองไดม้นัก็อยูเ่ฉยๆ 
ไดจ้ริงไหม  
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น่ีไง แค่น้ี แลว้ดูนามรูปมนัก็ว่าง ว่างอยา่งน้ี เราบอกว่าเวลาเราคิดเราทุกขน์ะ มนั
ความคิดมนัเกิดข้ึน น่ีมนัก็ทุกข ์แลว้เราก็คิดใหม้นัว่าง มนัก็เป็นความคิดใช่ไหม คิดให้
ทุกขม์นัก็ทุกข ์คิดใหว้า่งมนัก็ว่าง มนัว่างท่ีความคิดไม่ไดว้่างท่ีตวัใจ ว่างกนัอยูอ่ยา่งนั้น 
๓๐ ปี ๔๐ ปีนะ มี ๓๐ ปีมาคนหน่ึง ...พานา้มา นัน่ ๓๐ กว่าปี ผูช้ายน่ะ บอกว่าว่างๆ 
ว่างๆ น่ีท าไง  

ใครมาจะบอกเลยวา่ว่างๆ ว่างๆ ท าอยา่งไร เพราะค าวา่ว่าง น่ีไงเราจะบอกว่า 
นิพพานสงบเยน็มนัเป็นโวหาร ก็พดูกนัไปน่ะ ว่างๆ ว่างๆ ก็ว่างๆ ทั้งนั้น ใครก็ว่างๆ 
ว่างๆ ทั้งนั้นน่ะ แลว้อะไรว่างกกู็ไม่รู้ แต่มนัก็ว่าง ว่างไม่มีสติ เป็นมิจฉา ไม่มีสติ ไม่มี
สัมปชญัญะ แต่เขาว่ามี มีเพราะอะไร มีเพราะในหมู่เขาน่ีคุยกนั มนัไม่ไดคุ้ยกนัโตแ้ยง้
ระหว่างธรรมะกบัอธรรม ท่ีว่ามนัคุยใหม้นัชดัเจนมาไง ก็ไปคุย  

อา้วเรา โทษนะ บณัฑิตคุยในหมู่บณัฑิต บณัฑิตก็คุยกนัถึงเร่ืองปัญญา คุยกนัใน
หมู่โจรเขาคุยกนั เขาก็ตอ้งคุยกนัแต่เร่ืองปลน้เร่ืองอะไรเพราะมนัเป็นในหมู่โจร น่ี
ในทิฏฐิ ในความเห็น ในหมู่คณะของใคร เขาก็ตอ้งคุยกนัในรูปแบบนั้น พดูถึงว่าถา้เป็น
ความว่างมนัว่างอยา่งน้ี แต่ถา้พดูถึงของเรานะ เพราะอะไร เราบอกว่า ถา้การ เม่ือก้ีใหไ้ป
แลว้ จิตเห็นจิต เด๋ียวจะให ้จิตเห็นจิต มนัไม่ใช่ดูจิตหรืออภิธรรมเขาดูเฉยๆ ดูเพ่งน่ีเป็น
กสิณ ดูนามรูปดูอารมณ์น่ีเหมือนกสิณ  

แต่บอกไม่ใช่กสิณ เพราะเราดูเป็นปัญญา เราคิดว่าเป็นปัญญา คิดว่าเป็นปัญญา
เพราะอะไร เพราะมนัเป็นโลกียปัญญา เราจะบอกนะ หลวงตาท่านสอนอยา่งน้ี หลวงตา
ท่านสอนเพราะว่าครูบาอาจารยส์อนว่า มนัมีไง ในการปฏิบติัของเรา ในหลกัใหญ่ๆ 
สาแหรกใหญ่ๆ มีสองอนั  

อนัหน่ึงคือว่า พุทโธๆๆ ค าบริกรรมน่ี มนัเป็นสมาธิอบรมปัญญา เป็นผูท่ี้เป็นเจ
โตวิมุตติแบบพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะ พระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ย แลว้ถา้เราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ เห็นไหม มนัใชปั้ญญาน า มนัเป็นสายพระสารีบุตร มนัเป็นปัญญา
วิมุตติ  

ปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ ถา้เป็นปัญญาวิมุตติน่ี ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัคือ
ปัญญาอบรมสมาธิ ค  าว่าปัญญาอบรมสมาธิ จิตเห็นจิต เราใหจิ้ตๆ จิตเห็นจิต โยมมาท่ีน่ี
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กนัใครเป็นคนพามา ถา้บอกว่าก็รถพามา มนัก็ไม่ใช่ โยมตั้งใจมา โยมตั้งใจมา โยมมี
เจตนามา โยมอยากมา ความคิดอยากมาถึงพาร่างกายน้ีมา  

ร่างกายน้ีถา้มนันอนหลบัมนัไปไหนไม่ไดห้รอก แต่เพราะเราอยากมา จิตมนัพา
มา น่ีเหมือนกนั ความคิดมนัเกิดจากจิต แลว้เราไปดูมนัอยูเ่ฉยๆ ไง มนัก็เหมือนสามญั
ส านึกน่ีแหละเราก็อยูก่นัไปวนัๆ เราจะบอกว่าเป็นเร่ืองโลกๆ ไง เป็นเร่ืองฌานโลกีย ์
เป็นเร่ืองของโลก สาวกภาษิต พุทธภาษิต  

พุทธภาษิตคือพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้สอนไว ้สาวกภาษิตนะ ถา้สาวกภาษิต ถา้
สาวกภาษิต สาวกนั้นท่ีเป็นปฏิบติัธรรมมนัก็เป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆใ์นหวัใจ 
แต่สาวกภาษิต สาวกเป็นสมมุติสงฆ ์สมมุติสงฆศึ์กษาธรรมแต่ยงัไม่เขา้ถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์ 

ไม่เขา้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ถา้ไม่เขา้ถึงพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์มนัสอนดว้ยสาวกภาษิต ก็ภาษิตของเขา ภาษิตของเขาก็ไดแ้ก่ความเห็นของเขา 
แต่ถา้เราเขา้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เขา้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆคื์อท่ี
ไหน เขา้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เพราะว่าหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ ครูบา
อาจารย ์หลวงตาท่านเล่าใหฟั้งบ่อยว่า เจา้คุณจูม ธรรมเจดีย ์มาจดัใหห้มู่คณะมาสนทนา
ธรรมกนั  

อยา่งเช่นหลวงปู่ มัน่ท่านบอกเลย ดูนะ ใหไ้ปกบัหลวงปู่ ขาวนะ เพราะไดส้นทนา
ธรรมกนัแลว้ เราจะบอกว่าตรวจสอบ เชค็กนัแลว้ไง ถึงจะเป็นสาวกภาษิต แต่สาวกท่ี
ปฏิบติัถึงธรรม ธรรมกบัธรรมตรวจสอบกนั เห็นไหม มนัท าใหเ้ช่ือมัน่ได ้แต่สาวกภาษิต
ท่ีว่านามรูปต่างๆ น่ีมนัเป็น ไม่ใช่บอกว่านามรูป ค าว่านามรูป ค าบริกรรมอยา่งน้ีใช้
ไม่ไดน้ะ ใชไ้ดท้ั้งนั้นน่ะ 

แต่ค าว่ามิจฉาคือมนัท าผดิ ถา้พดูถึง อยา่งดสิู เพราะเวลาเราสอนไป เราจะบอกว่า
อะไรก็ได ้ค  าบริกรรมน่ีอะไรก็ได ้อยา่งเช่นหลวงปู่ เจ๊ียะ มีคนไปบอกว่าพุทโธน่ีโง่มาก 
พุทโธน่ีโง่ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย น่ีหลวงปู่ เจ๊ียะเล่าใหฟั้งเอง ตอนอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ 
คนท่ีพดูน่ีเป็นมหาอยูว่ดัอโศฯ  
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ทีน้ีหลวงปู่ เจ๊ียะก็บอกว่าวนันั้นท่านตม้น ้าร้อนมา ก็นิมนตม์าฉนั ก็เป็นพระ
ดว้ยกนัก็คุยธรรมะกนั ท่านนิมนตฉ์นัน ้าร้อน ท าปฏิสันถารคุยกนัจนเขา้ใจ ผมขอถาม
ปัญหาขอ้หน่ึง แลว้เขาเป็นมหาน่ี เราเป็นพระปฏิบติั  

“ผมอยากถามปัญหาขอ้หน่ึงไดไ้หมครับ?”  

“ได”้  

“สมมุติว่ามีนกัปฏิบติัคนหน่ึงอยากปฏิบติัมากแต่ไม่มีปัญญา เขาใชค้  าบริกรรมว่า 
ข้ี ข้ี ข้ี คนคนนั้นใชค้  าบริกรรมอยา่งนั้นจะท าใหจิ้ตสงบไดไ้หม?”  

“ไดค้รับ”  

ท่านบอก “ถา้ไดค้รับ แลว้พุทโธมนัโง่ตรงไหนวะ”  

เงียบเลยนะ ท่านบอก ถา้ไม่ไดท่้านจะมีลูกต่อนะ น่ีจะบอกเห็นไหม ค าว่า ข้ี ข้ี 
เราจะยอ้นกลบัไปท่ีมหายาน เห็นไหม นิพพานอยูใ่นข้ี นิพพานอยูใ่นตวัสัตว ์มด 
นิพพานอยูใ่นอะไรเห็นไหม คือว่าไม่ใหเ้รามีมานะ ไม่ใหเ้รามีมานะ อนัน้ีคืออุบาย
อนัหน่ึงแต่ไม่ใช่ความจริง ข้ี ข้ี ข้ี มนัก็เป็นค าบริกรรมท่ีเกาะไวเ้ฉยๆ   

ถา้จิตมนัเกาะไว ้จิตมนัมีจุดยนื พุทโธ ธมัโม สังโฆ มรณานุสติ ถา้คนมีจุดยนื ค  า
ว่าจุดยนืมนัท าใหเ้ราน่ีไม่เหลวไหล แต่ถา้ไม่มีจุดยนืน่ีมนัจะเหลวไหล เหลวไหลน่ีมนัจะ
ไม่มีจุดยนื จิตน่ีจะเขา้สมาธิไม่ไดเ้ลย แลว้กว็่างๆ ว่างอะไร ว่างเหมือนเราปฏิเสธ มนัว่าง
เพราะการปฏิเสธ มนัไม่ใช่ว่างเพราะความจริง  

ถา้ว่างเป็นความจริงนะ จิตมนัลงมาน่ี มนัว่าง ถา้ว่างนะ คนๆ นั้นจะเห็นคุณค่า
อนัน้ี ทรัพยสิ์นเงินทองทุกอยา่งท่ีมีอยู่นะไร้ค่าทนัทีเลย เพราะทรัพยสิ์นเงินทองมนั
ใหผ้ลเป็นบวกและลบตลอด คือวิตกกงัวลดว้ยรักษาดว้ยทะนุถนอมรักษา ทุกอยา่งมนัให้
โทษหมด แต่สุขอนัน้ีมนัมหศัจรรยม์าก แลว้จะมีก าลงั  

เราจะบอกว่าแมแ้ต่สมาธิตอนน้ียงัท ากนัไม่เป็นเลย ไม่มีใครเคยท าสมาธิได ้ไม่มี
ใครเคยรู้จกัสมาธิ ถึงไดไ้ปพดูว่าวา่งๆ ว่างๆ ครับท าอยา่งไรต่อ ผมว่างๆ มา ๕ ปีแลว้ ถา้
พดูอยา่งน้ีนะ ก็มึงนอนหลบัมาไง มึงก็นอนหลบัมาแลว้เพิ่งต่ืนมา มึงจะใหท้  าอยา่งไร 
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จิตมนัไม่มีก าลงั จิตไม่มีก าลงั จิตไม่รู้จกัตวัตน จิตเห็นจิต น่ีพดูถึงว่าง ว่างเป็นสมาธินะ 
แลว้ถา้เกิดว่าอยา่งท่ีว่าปัญญาวิมุตติ ถา้มนัไปไม่ได ้เราจะใชปั้ญญา  

ปัญญาน่ีดูเฉยๆ มนัดูเพ่ง พอดูเพ่ง ดูปฏิเสธ ดูใหห้ายไป นามรูป ดูนามรูป ค าวา่ดู
นามรูปเป็นปัญญา มนัไปดู สมมุติเราน่ี เราเป็นไข ้เราไม่สบาย เราใหไ้อน่ี้กินยาแทนเรา
เราหายไหม เพราะว่าอาการของจิตไม่ใช่จิต ความรู้สึกไม่ใช่จิต แลว้จิตไปดูท่ีความรู้สึก 
แลว้ความรู้สึกน้ีหายไป ไม่ใช่ว่าง แต่ถา้ปัญญาอบรมสมาธินะ  

ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญามนัจะคิด เราใช่ไหม เรามีความคิด ความคิดมนัใหผ้ลดี
และผลเสียกบัตวัเองตลอดเวลา เพราะมนัคิดแลว้มนัเสียใจ ถา้ปัญญาไล่ความคิดน้ีไป 
ปัญญานะ สติตามความคิดไป ความคิดน่ีมนัตอ้งหยดุโดยธรรมชาติของมนั โดย
ธรรมชาติของความคิดมนัเกิดดบั  

ทีน้ีเขาดูเฉยๆ แต่ถา้ปัญญาไล่ไป ค าวา่ปัญญา ถา้ไม่มีสติปัญญามนัจะไล่ไหม 
เพราะมีสติมนัถึงไล่ได ้พอมีสติกต็วัสติมาจากไหน สติคือความระลึกรู้กบัจิต สติไม่ใช่
จิต จิตไม่ใช่สติ สติมนัเกิดจากจิต ถา้มีสติข้ึนมาจิตมนัก็มีจุดยนื จุดยนืน่ีมนั หมายถึงว่ามี
จุดยนืป๊ับ ก็เจา้ของไง สิทธิหนา้ท่ีของเรา แลว้เราดูไป  

พอดูไปน่ีมนัเห็นโทษ คิดอยา่งน้ี แลว้ก็เจบ็ทุกทีเลย แลว้ก็อยากคิดบ่อยๆ คิดทุก
ทีเลย มนัก็ปล่อย ก็ทนั ถา้บอกคิดไป มนัไม่ใช่ดูเฉยๆ  ปัญญาอบรมสมาธิ ฟังว่าค  าว่า
ปัญญาอบรมสมาธิ มนัคิดไปแลว้มนัเห็นโทษ ใครไม่เห็นโทษไม่รู้จกัเห็นคุณ พอเห็น
โทษมนัก็ปล่อย ปล่อยมนัก็หยดุ หยดุน้ี สมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิน่ีมนัไม่ลึก ถา้สมาธิ 
พุทโธๆๆ สมาธิอบรมปัญญาน่ีนะ เวลามนัลงนะ ขณิกะ สงบเบาๆ  

ทีน้ีอุปจาระมนัจะลึกเขา้ไป พอลึกเขา้ไปอุปจาระมนัจะระลึกนิมิต ถา้เราไม่ให้
นิมิตเราก็พุทโธเขา้ไปอีก มนัก็เป็นอปัปนา สักแต่ว่ารู้มนัดบัหมด ดบัหมดเลยนะ ดบั
ความรู้สึกทั้งหมดเลย แต่ใจไม่เคยดบั ใจจะหยดุน่ิงเลย อนัน้ีคิดไม่ได ้อนัน้ีจะมีก าลงั 
รู้สึกมาก โอโ้ฮ ใครเขา้ตรงน้ีไดนึ้กว่านิพพาน ติดสมาธินึกว่านิพพานหมดเลย แต่ถา้มนั
คลายตวัออกมาก็เป็นปกติ  

น่ีเราจะเทียบผลของสมาธิก่อน แลว้ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เวลาปัญญามนัไล่
เขา้ไปแลว้มนัปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา มนัสบายๆ เฉยๆ ฮา้ แค่น้ี ฮา้ แต่มนัไม่ลึก แต่มนั
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จะรักษาไดด้ว้ยสติมนัตดั พอมนั เฮอ้ เบา พอคิดไล่ไปอีก ไล่ไปอีก ไล่จนช านาญ พอ
ช านาญพอความคิดจะเกิดนะ ฮัน่แน่ๆ มนัจะไม่กลา้เกิดแลว้ จิตเป็นสมาธิตลอด ตอ้งให้
ละเอียดเขา้มา มีปัญญาเขา้มา  

น่ีนะฟังนะ จิตเห็นจิต ถา้มนัเห็นจริง ตวัจิตมนัจะสงบเขา้มาแลว้เห็นอาการของ
จิต การเห็นอาการของจิตคือเห็นส่ิงท่ีเขาว่าเป็นนามธรรมๆ ในต าราบอกว่าส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม มนัเป็นนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แต่พระพุทธเจา้เทศน์กบัหลานพระสารีบุตร
ท่ีเขาคิชฌกฏู หลานพระสารีบุตรไปต่อว่าพระพุทธเจา้ เพราะพระพุทธเจา้เอาตระกลูพระ
สารีบุตรมาบวชเป็นพระอรหนัตต์ั้งหลายองค ์ 

หลานพระสารีบุตรมาต่อว่าพระพุทธเจา้ว่า “ขา้พเจา้ไม่พอใจพระพุทธเจา้” จะพดู
อยา่งน้ีแต่เกรงใจ  

“ขา้พเจา้ไม่พอใจในโลกน้ี ขา้พเจา้ไม่พอใจโน่น ขา้พเจา้ไม่พอใจน่ี”  

พระพุทธเจา้บอกถา้เธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ ท่ีพดูอยูน่ี่ เธอตอ้งไม่พอใจอารมณ์
ความรู้สึกของเธอดว้ย เพราะอารมณ์อนันั้นมนัเป็นธาตุวตัถุ อารมณ์ความรู้สึกมนัเป็น
ธาตุวตัถุ ถา้จิตมนัเห็นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน่ะมนัเป็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ จบัตอ้งไดเ้ลยแลว้ไปแยกแยะ พอจบัไดป๊ั้บจบัจ าเลยข้ึนศาลได ้วิปัสสนาเกิด
ตรงน้ี  

ถา้จิตสงบเขา้มามนัเห็นกายนะ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เพราะจิต
มนัเห็น จิตมนัเห็นมนัสะเทือนกิเลส เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่จิต ถา้จิตมนัเห็นเหมือนกบั
รักษาคนไขเ้ลย ถา้คนไขน้อนอยูน่ี่ รักษาคนไข ้คนไขจ้ะหาย เรารู้วา่คนน้ีเป็นไข ้แต่เรา
ไม่เจอตวัเขา รักษาอยา่งไรก็ไม่หายเพราะไม่ไดรั้กษาท่ีตวัมนั กิเลสมนัอยูท่ี่จิต ถา้จิตมนั
เห็น จิตมนัดู มนัรักษาท่ีน่ี  

น่ีจะถอนอุปาทานกนัท่ีน่ี เพราะจิตมนัวิปัสสนากาย ตวัจิตมนัเห็น มนัตอ้ง
วิปัสสนาเพราะจิตเป็นผูว้ิปัสสนา จิตมนัเห็นกาย จิตมนัแยกกาย วิภาคะ ถา้จิตแยก วิภา
คะ ถา้มนัแยก กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์น่ีแหละโสดาบนั ถา้เป็นปัญญา
อบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิน่ีมนัเป็นปัญญาวิมุตติ มนัจะเห็นเป็น รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เห็นเป็นนามธรรม แต่แยกเป็นขนัธ์ได ้ 
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ท่ีเขาว่าเป็นนามรูปๆ นัน่ล่ะ นามรูปๆ น่ะ มนัพดูแลว้มนัไม่เขา้หลกัเกณฑ ์ไม่เขา้
หลกัเกณฑคื์อว่าไม่เขา้ขอ้เทจ็จริง ไม่เขา้อริยมรรค มนัเป็นจินตมยปัญญา จินตมยปัญญา
มนัฆ่ากิเลสไม่ได ้แต่ถา้เขา้มาถึงน่ีป๊ับมนัเห็น มนัตอ้งเห็น มนัตอ้งจบัตอ้ง เห็นแลว้จบั
ตอ้งไดแ้ลว้แยกแยะได ้บ่อยคร้ังเขา้ๆ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่
ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕  ขาดปุ๊บ โสดาบนั สกิทา อนาคา ข้ึนไปเร่ือยๆ เลย หลกัเกณฑ์
มนัเป็นอยา่งน้ี  

แต่น่ีดูกนัไป ยีสิ่บปีสามสิบปี เรารู้ทนันะ เรารู้ทนัหมายถึงว่า เวลาจะสอนพวก
โยมน่ีนะ เขาบอกว่าใหก้ าหนดนามรูป น่ีเป็นวิปัสสนาสายตรง แต่พอโยมปฏิบติัเขา้ไป
บ่อย จนเป็นคนในนะ คือสนิทชิดเช้ือเขา้ไปนะ นิพพานไม่มีหรอก เพราะก่ึงพุทธกาลไม่
มีมรรคผล ไม่มี ไม่มีแลว้สอนท าไม ก็กหูลอกพวกมึงไง (หวัเราะ) 

อา้ว พอปฏิบติัเขา้ไปถึงวงในแลว้จะบอกว่านิพพานไม่มี เพราะค าสอนเขาเป็น
อยา่งนั้น ก่ึงพุทธกาลแลว้มรรคผลไม่มี ถา้ไม่มีก็ขดัแยง้กบัธรรมะใช่ไหม อกาลิโก ไม่มี
กาล ไม่มีเวลา แลว้ถา้ก่ึงพุทธกาล ๒,๕๐๐ ปีแลว้ มรรคผลไม่มี  ๕,๐๐๐ ปีก็ตอ้งยิง่ไม่มี
ใหญ่ ฉะนั้นต่อไปน้ีศาสนากุดดว้นท่ีน่ี ศาสนาก็กุดดว้นท่ีน่ีไง พระศรีอริยเมตไตรยมา
ตรัสรู้ไม่ได ้อนาคตวงศอี์ก ๑๐ องค ์ไม่มีมาตรัสรู้ไม่ไดเ้พราะกาลเวลามนัปิดกั้น ค  าพดู
ของเขาน่ีไม่มีเหตุมีผลเลย แลว้พดูกนั แลว้สังคมก็เช่ือ มนัน่าเศร้า 

โยม ๒ :  อาจารยค์รับ ผมจะถาม ถามใหเ้ขากแ็ลว้กนันะครับว่า ผมคิดว่าผมพอ
เขา้ใจเพราะว่าปฏิบติัมาท านองน้ีนะครับ ทีน้ีคือโดยทัว่ไปท่ีก าหนดนามรูปหรืออะไรก็
แลว้แต่ ท่ีว่า ก าหนดสตินะอาจารย ์ คือในระยะแรกก็เหมือนท่ีอาจารยว์่า ก็คือว่ากดไว้
ก่อน เหมือนเป็นสมถะคือกดไวก่้อน พอคิดก็คือกดซะ คือเปล่ียนจากอาการคิดมาเป็น
อาการดูจิต แลว้มนัก็จะเปล่ียนไปอีก คือเขาตั้งอยูไ่ม่ไดห้รอกครับ โดยธรรมชาติของจิต
มนัตอ้งตั้งอยูไ่ม่ได ้อนัน้ีคือธรรมชาติท่ีเขาปฏิบติัโดยทัว่ไป ผมมองว่า ก็คือลกัษณะตอน
แรกผมก็ปฏิบติัอยา่งน้ี ผมมองว่ามนัเป็นพื้นฐานเหมือนกนัครับ จนกระทัง่เรามองว่า
อาการคิดอยา่งน้ีเป็นอยา่งไร ท าไมเราถึงเจบ็ปวด ท าไมเราถึงพอใจ ท าไมเราถึงไม่พอใจ 
อนันั้นก็คือเหมือนกบัเราเป็นผูใ้หญ่ข้ึน ผมมองว่าในระยะแรกเหมือนเป็นสมถะ  

หลวงพ่อ :  ใช่ ใช่ๆ 
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โยม ๒ :  แลว้พอระยะหลงัคือเป็นวิปัสสนา คือมองใหเ้ห็นสภาพธรรมชาติตาม
ความเป็นจริง ผมเขา้ใจอยา่งน้ีครับอาจารย ์

หลวงพ่อ :  มองสภาพตามความเป็นจริง แลว้พดูถึงนะ โยมเขา้ใจ แลว้ถา้โยมมอง
ตามสภาพความเป็นจริง แลว้ความเป็นจริง ใครเป็นคนรู้จริง แลว้จบัจริงตรงไหน 

โยม ๒ :  คือในระยะแรก เรายงัพวัพนักบัมนัอยู ่

หลวงพ่อ :  อา้ว ว่าไป 

โยม ๒ :  ครับ เสร็จแลว้เราก็ค่อยถอน แลว้ต่อไป ค่อยเหมือนกบัเราเป็นผูใ้หญ่ข้ึน 
คือมองส่ิงต่างๆ เราจะมองแบบผูใ้หญ่ มองแบบไม่ยดึไม่ถือ ครับ อนัน้ีคือท่ีผมปฏิบติั 
แลว้ผมก็มองว่ามนัก็แช่ไปอยา่งน้ีครับ แลว้มนัก็จะดีข้ึน ดีข้ึนตามระยะเวลาท่ีเราปฏิบติั
ไปเร่ือย 

หลวงพ่อ :  ดีข้ึนๆ ค าว่าดีข้ึนกบัคร้ังแรก อารมณ์มนัเป็นอยา่งไร อารมณ์ความรู้สึก 

โยม ๒ :  ก็คืออยา่งท่ีอาจารยว์่าเม่ือก้ี ก็คือว่า วาง เห็นอยา่งวาง ไม่ใช่เห็นอยา่งยดึ 

หลวงพ่อ :  เห็นอยา่งวาง ถา้เห็นอยา่งวางมนัเป็นสมถะหมด ทีน้ีเห็นอยา่งวางมนัเป็น
สมถะหมดนะ วิปัสสนานะ สติปัฏฐาน ๔  ใช่ไหม พวกสมถะ ก าหนดพุทโธ เขาบอกว่า
ไม่มีปัญญาเพราะว่ามนัเป็นสมถะ ตอ้งวิปัสสนา ทีน้ีการวิปัสสนาของกรรมฐานเราน่ี 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ตอ้งจิตสงบเขา้มาก่อน  

ถา้จิตสงบเขา้มาก่อนมนัมีฐานท่ีตั้ง แลว้ฐานท่ีตั้งน่ีออกเห็น เพราะมนัเห็นจากจิต 
ถา้มนัไม่ไดเ้ห็นจากจิตนะ เราพดูสบประมาทโลกเยอะ บ่อยมากเลย ว่าพวกหมออยูใ่น
วงการแพทยน่ี์ผา่ตดัทุกวนัเลย แต่ไม่เคยเห็นกาย มีดน่ีกรีดทุกวนัเลย ไม่เคยเห็นกายเลย
เพราะมนัเห็นจากตาเน้ือ ถา้คนเห็นกายนะ จิตมนัสงบเขา้มา แลว้พอเห็นกายข้ึนมานะ 
มนัจะกระเทือนขั้วหวัใจ  

เพราะบนขั้วหวัใจ ตวัจิตมนัเห็นมนัจะสะเทือนขั้วหวัใจเพราะว่ากิเลสอยูท่ี่ขั้ว
หวัใจ พอมนัเห็นป๊ับน่ีมนัสะเทือนท่ีน่ี พอสะเทือนท่ีน่ี น่ีพดูถึง เด๋ียว เอาทีละชนิดนะ น่ี
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จะพดูแต่เอาเจโตก่อน เอาเห็นกายก่อน พอเห็นกายน่ี พอมนัสะเทือนถึงขั้วหวัใจ มนัจะ
หลุดมือเลย เพราะมนัเป็นงานร้ือภพถอนชาติ มนัเป็นงานใหญ่  

งานใหญ่เพราะจิตมนัเกิดตายในบุพเพนิวาสานุสติญาณมนัไม่มีภพ มนัไม่มีตน้
ไม่มีปลาย มนัเกิดตายมาทบัซอ้นมาน่ีมนัสะสม สะสมไออุ้ปาทาน สะสมไออ้วิชชา 
สะสมไอกิ้เลสในหวัใจเราเยอะมาก ทีน้ีถา้เราไม่มีอยา่งน้ีไป มนัก็จะหมุนไปอยา่งน้ี มนั
กลิ้งไปในวฏัฏะ จิตน่ี  

น้ีพอมนัไปเห็นอยา่งน้ีป๊ับมนัไปเห็นขอ้มูล พอมนัเห็นขอ้มูลน่ีมนัสะเทือนมาก 
ใครเห็นกายนะ เห็นกายคร้ังแรก  ผูท่ี้เคยปฏิบติั เห็นกายคร้ังแรก ขนพองสยองเกลา้ 
โอโ้ฮ มนัจะซ้ึงมาก มนัไม่พดูกนัพล่อยๆ พดูกนัเปะปะท่ีว่าเห็นนามรูป เป็นไปไม่ไดเ้ลย 
เห็นน่ี โอโ้ฮ สะเทือนเลย  

พอสะเทือนแลว้นะจะบอกว่า พอสะเทือนป๊ับมนัก็จะหลุดมือ เหมือนกบัภพน่ี 
คือใจก าลงัมนัไม่พอ พอไปเจออะไรเขา้มนัก็จะหลุดมือไป ก็ตอ้งมาพยายาม พยายาม
สะสมข้ึนมา พอสะสมข้ึนมาจนมนัมีก าลงัข้ึนมา เหมือนเราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา งานเราก็ท  า
ไดง่้ายข้ึน พอง่ายข้ึน พอก าหนดเห็นภาพกาย ถา้จิตมนัดี กายมนัก็จะเห็นอยู ่ถา้จิตไม่ดี
มนัจะไหว มนัจะหลุด มนัจะไม่เป็นไป  

ถา้เห็นดีป๊ับ ก าลงัพอ วิภาคะคือใหม้นัขยาย ภาพน่ิงใหเ้ป็นภาพขยาย เหมือนกบั
เราทดสอบเช้ือโรคใหเ้ห็นว่าเราเป็นโรคอะไร ถา้มนัขยายไปมนัขยาย มนัขยายมนัคือ
อะไร มนัคืออนตัตา คือแปรสภาพไปโดยธรรม น่ีพดูถึงเหตุผลนะ แลว้ถา้เป็นจิตมนัดู 
มนัเห็น ค าว่าเห็นเม่ือก้ี เรายงัไม่ปล่อย เรายงัไม่ปล่อยหมายถึงว่าถา้จิตเห็นจิต จิตเห็นจิต
นะ อยา่งท่ีโยมพดูว่ามนัเป็นเดก็ แลว้มนัจะพฒันาข้ึนมา  

โทษนะ จิตน่ีไม่มีวยั ถา้เราอายรุ้อยปีนะ เรายงัรักสาวๆ ไดเ้ลย จิตมนัยงัรัก อายุ
ร้อยยีสิ่บปีก็ยงัรัก จิตน่ีไม่มีวยั แลว้ถา้จิตน้ีไม่มีวยั มนัไม่มีแก่ชราคร ่าคร่า มนัแก่ชราคร ่า
คร่าท่ีร่างกายน้ี มนัหมดวาระท่ีร่างกายน้ี แต่วาระของจิตไม่มีวนัหมด ฉะนั้น พอไม่มี
หมดป๊ับ ท่ีโยมบอกว่าเด๋ียวมนั พอมนัพฒันาข้ึน มนัพฒันาข้ึนขนาดไหนนะ มนัอยูใ่นวง
ของสมมุติ มนัอยูใ่นวงของสมถะน่ี แต่ถา้มนัจะเห็นจิตเห็นจิตนะ จิตน่ีมนัสงบเขา้มา พอ
มนัเห็นเขา้มา ตวัจิตน่ีจะไหว ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม โยมวา่มนัจบัตอ้งไดไ้หม? 
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โยม ๒ :  อ๋อ จบัไม่ค่อยติดหรอกครับ   

หลวงพ่อ :  มนัเป็นวตัถุอนัหน่ึงเลย มนัเห็นจิตน่ีนะเห็นเป็นวตัถุเลย ถา้เห็นเป็นวตัถุ
เพราะอะไร เพราะตวัจิตน่ีมนัละเอียดกว่า ส่ิงท่ีเหนือกว่าจะเห็นส่ิงท่ีต ่ากว่า ถา้จิตมนั
พฒันาข้ึนมาจนมนัเป็นสมาธินะ มนัมีก าลงัของมนันะ มนัจะเห็นเช้ือโรคของมนัเอง 
เพราะอะไรรู้ไหม จิต ความคิดกบัจิตไม่ใช่อนัเดียวกนั มนัจบัตอ้งกนัได ้ 

ฉะนั้นความคิด อาการของขนัธ์ ๕ กบัตวัจิตมนัจบัตอ้งกนัได ้วิปัสสนามนัเกิด
อยา่งน้ี แลว้น่ีมนัยงัจบัตอ้งกนัไม่ได ้มนัจบัตอ้งกนัไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะอยา่งท่ีพดู 
มนัดบัในเกียร์ พอดบัในเกียร์นะมนัไม่ว่าง พอไม่ว่างมนัก็ไม่เป็นอิสระ มนัก็
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ทบัซอ้นดว้ยกิเลส เราปฏิบติักนัดว้ยกิเลส ครอบง าโดยกิเลส 
ปฏิบติัโดยกิเลส แลว้กิเลสชกัจูงมนัไป แลว้เคลิบเคลิ้ม เคลมว่าเป็นธรรม  

ถา้มนัเป็นธรรมนะ เราตอ้งถอนอตัตานุทิฏฐิ ถอนการฝังใจ ถอนส่ิงท่ีมนัฝังอยูใ่น
หวัใจ ถอนส่ิงท่ีมนัคาใจอยูน่ี่ออก แต่น่ีไม่ไดถ้อนออก เคลม นัน่น่ะ ถา้พดูถึงนะ ถา้จิต
มนัสงบแลว้นะ ถา้จิตมนัมีหลกัมีเกณฑ ์การเห็นจิตน่ะ จิตเห็นจิต ท่ีพดูกนัว่าจิตเห็นจิต 
มนัสงบอยา่งนั้นแลว้มนัไปเห็นอาการอยา่งนั้น เราจะบอกเลยนะ มนัว่างอยู่ท่ีอวกาศ 
ไม่ไดว้่างอยูท่ี่เรา  

ในพระไตรปิฎกเห็นไหมท่ีหลวงตาพดูบ่อย เวลาโมฆราช พราหมณ์ทั้ง ๑๖ ไป
ถามพระพุทธเจา้ เห็นไหม โมฆราชเธอจงดูโลกน้ีเป็นความว่าง เธอจงดูโลกน้ีเป็นความ
ว่างนะ เอาแค่น้ี ดูเป็นความว่างมนัก็เป็นความว่างไง ไม่ใช่ เธอจงดูโลกน้ีเป็นความว่าง 
ถา้เราไม่ดูโลกน้ีเป็นความว่าง เราจะมีอารมณ์ความรู้สึกเราจะไปติดมนั เธอจงดูโลกน้ี
เป็นความว่าง พอมนัเป็นความว่างมนัเป็นสากล แลว้ใหถ้อนอตัตานุทิฏฐิ ไม่ใช่ดูความ
ว่างแลว้จบนะ ดูความว่าง เห็นไหม พอดูความว่าง จิตปรับพื้นจิตใหม้นัเสมอภาค แลว้
ถอนอตัตานุทิฏฐิ ไอค้นท่ีรู้ว่าว่าง ไอน่ี้เรารู้ว่าว่างกนัหมด รู้ไปหมดเลย แต่ตวัมนักิเลส
ท่วมหวัเลย ไม่ไดส้ะกิดมนัเลย 

โยม ๒ :  แต่จริงๆ ผูป้ฏิบติัจะรู้ไดเ้องใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ :  ไหน ใช่ 
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โยม ๒ :  คือหมายความวา่ เราจะตอ้งรู้ไดเ้องว่า เหมือนกบัเราทานขา้ว แลว้กิเลส
มนัอยูใ่นจานขา้วใช่ไหมครับ ทีน้ีถา้กิเลสเราบางลงไปเท่าไร เจา้ตวัผูป้ฏิบติัก็น่าจะรู้ถูก
ไหมครับ 

หลวงพ่อ :  ถา้รู้นะพอจิตมนัดีข้ึนมา พอจิตข้ึนมาดีเราพดูอยา่งน้ีนะ ในการปฏิบติั
ของเรานะ น ้าลง สวะก็ลงดว้ย น ้าข้ึน สวะกข้ึ็นดว้ย ถา้กิเลสเรารู้เองไดห้มด ค าว่ารู้เองน่ี
เรายอมรับคร่ึงหน่ึง เพราะว่า สันทิฏฐิโกน่ีตอ้งรู้เองเห็นเอง ค าว่ารู้เองเห็นเองน่ีมนัตอ้งรู้
จริง แต่ถา้บอกว่าเรารู้โดยกิเลสมนัเคลม ถา้รู้โดยกิเลสมนัเคลม เหมือนกบัท่ีว่า ถา้น ้ าเรา
นอ้ย กิเลส สวะมนัก็อยูต่  ่า เพราะมนัอยูบ่นเหนือน ้า ถา้น ้ ามากข้ึนมา น ้าท่วม น ้ามนัข้ึนมา 
มนัก็ยกสวะข้ึนมาดว้ย  

เราจะบอกว่ากิเลสน่ีนะเราพดูบ่อย ในวงกรรมฐานนะ หลานกิเลส ลูกกิเลส พ่อ
กิเลส ปู่ กิเลส แลว้ในทางโลกน่ีนะ ไอห้ลานน่ีก็ตอ้งอ่อนแอหน่อย แต่ในทางธรรมนะ ไอ้
พวกนั้นกิเลสหยาบหยาบ ไอพ้วกหลานน่ี ไอปู้่ มนัน่ี ก็ปู่ มนัน่ี เพราะปู่  กิเลสเป็นเรา เรา
เป็นกิเลส จิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน่ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส  

จิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส มนัเป็นพ่อ มนัเป็นปู่  เรือนยอดของเรือนสามหลงั เรือนยอด
ของนางตณัหานางอรดี ทีน้ีท่ีบอกว่ารู้เอง มนัรู้เองโดยสัจธรรม แต่ถา้มนัรู้โดยกิเลส มนัรู้
อยา่งน้ีมนัไม่รู้ ถา้รู้นะมนัไม่หลง ในวงการปฏิบติั ครูบาอาจารยเ์ราน่ีจะมีครูบาอาจารย์
คอยแกเ้พราะมนัจะมีการคิดเขา้ขา้งตวัเอง  

มนัจะคิดเขา้ขา้งตวัเองตลอดหมด ทีน้ีถึงบอกว่า พอวิปัสสนูกิเลส มนัก็ตอ้งหา
เหตุผลอา้งอิงใหม้นัเป็นถูกใช่ไหม ฉะนั้น พอบอกว่า พอปฏิบติัไป โอย๊ น่ีว่างละ รู้
นิพพานละ มนับอกว่าใหค้ะแนนสองเท่าเลย ใช่ไหม ใช่ แลว้เด๋ียวพอมนัเส่ือมนะ มนัก็
หมด หมดเลย เพราะอะไรรู้ไหม เพราะกรรมฐานมว้นเส่ือน่ีบ่อยมาก แลว้จิตเจริญแลว้
เส่ือม มนัจิตเจริญแลว้เส่ือม ไอเ้ร่ืองอยา่งน้ีมนัไม่มีใครไม่ประสบเลย  

ในปฏิบติัเรา มนัมีปฏิบติัมาแลว้มนัถอย มนัจะอยูอ่ยา่งน้ีตลอดจนกว่าเราจะข้ึน
ไป กุปปธรรม อกุปปธรรม จากกุปปธรรมมนัเป็นอกุปปธรรมอยา่งไร ถา้เป็นอกุปป
ธรรมแลว้นะไม่มีวนัเส่ือม คงท่ีๆๆ ทีน้ีพอท าไปอยา่งนั้น เราจะบอกว่าท่ีท  าน่ี มนัมี
กรรมฐานเราน่ีเยอะมากเลยท่ีไปเรียนอภิธรรม เพราะในการปฏิบติัแลว้น่ี ปฏิบติัไปแลว้
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มนัไปอั้นตู ้ไม่มีทางออก ไปศึกษาก่อน ไปศึกษาอภิธรรม ทีน้ีพอไปศึกษาอภิธรรมแลว้
มากรรมฐานก็เยอะ น้ีเพียงแต่เราพดูกนัน่ะ เราพดูดว้ยวิชาการ 

โยม ๒ :  ครับ ท่านอาจารยผ์มถามอยา่ง  

หลวงพ่อ :  ว่าเลย  

โยม ๒ :  ครับ อยา่งถา้อยา่งนั้นเราจะมี จุดอะไรท่ีเป็นตวัสังเกตท่ีชดัเจนว่า อาการ
ท่ีว่ากายเบาใจเบา หรือว่าความรู้สึกท่ี ครับ ตวัไหนท่ีว่าเป็นจริงหรือไม่จริง 

หลวงพ่อ :  เป็นจริงหรือไม่จริงนะ เห็นกายมนัเป็นอยา่งน้ี เรายกอยา่งน้ี เม่ือก้ีพดูไป
รอบหน่ึงแลว้ หลวงปู่ มัน่น่ะ หลวงปู่ มัน่น่ะ เพราะท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์
เพราะท่านพิจารณากาย ท่านท าจิตท่านสงบได ้เพราะพระโพธิสัตวใ์ช่ไหม พระโพธิสัตว์
ตอ้งมีบารมี  

พอท่านท าจิตสงบแลว้ พอไปเห็นกาย พิจารณากาย พิจารณาอยา่งไรก็แลว้แต่ มนั
ก็เฉยๆ  ออกมาแลว้น่ีเป็นปกติ น่ีไง ท่ีว่าพิสูจน์ไดอ้ยา่งไร พิสูจน์ว่าถา้เรา เราน่ีพสูิจน์
บ่อยนะ เอาหลวงปู่ มัน่ก่อน เอาพื้นฐานก่อน เพราะเวลาพสูิจน์ เวลาออกมาพิสูจน์ พอ
ออกมาแลว้ จิตมนัรู้สึกว่ามนัเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงเลย  

ขณะท่ีอยูใ่นสมาธิ ขณะท่ีวิปัสสนาอยูมี่ปัญญา แต่เวลาออกมาแลว้มนัก็เหมือน
ปกติ คือเหมือนกบัว่าเราไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงเลย แลว้พอท่านว่า ท่านว่า เอะ๊ มนัไม่ใช่ 
มนัไม่ใช่ แลว้มาพิจารณาตวัเอง เพราะท่านมีปัญญา ท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธภมิู 
ท่านก็ลาพุทธภมิูก่อน พอลาพุทธภมิูเสร็จแลว้  

พอลาพุทธภมิูแลว้ พอเขา้ไปเห็นกาย พิจารณากาย พอพิจารณากายมนัเห็นโทษ 
มนัเห็นโทษอะไรรู้ไหม ทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ เราน่ีร่างกายเป็นจริงสมมุติเราเป็นอยา่งน้ี จริง
ในสมมุติ น่ีเป็นของเราจริงไหม เป็นจริง จริงตามสมมุติ แต่ไม่จริงหรอก ไม่จริงเพราะว่า
เราตอ้งตาย ไม่จริงเพราะเราสั่งไม่ได ้ไม่จริงเพราะเราควบคุมไม่ได ้เราตอ้งสละมนัไป  

ทีน้ีสละมนัไป มนัเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงในวิทยาศาสตร์ แต่ถา้ขณะท่ีจิตเราเห็น 
จิตมนัเป็นสมาธิไม่มีมิติไม่มีกาลเวลาเป็นปัจจุบนั แลว้พอมนัมาแยก แยกขยาย มนัเห็น 
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พอมนัเห็นป๊ับมนัสะเทือนตรงน้ี พอออกมา เฮอ้ จิตใตส้ านึกน่ะ ไอท่ี้ว่าเป็นเราเราน่ะ เฮอ้ 
เฮอ้ เราอ่านธรรมะกนัมาทั้งนั้น กายไม่ใช่เรา ไม่ใช่เรา ปากนะว่าไม่ใช่หมดเลย  

เอง็ถามใจว่าใช่หรือเปล่า ใจยอมรับไหม ใจไม่ยอมรับหรอก จิตใตส้ านึกมนัไม่
ยอมรับ มนัยอมรับท่ีปากน่ี ปากก็บอกว่าเป็นชาวพุทธ แต่ท่ีน่ีไม่ยอมรับ แต่ถา้ไป
วิปัสสนาป๊ับมนัเห็นจริงน่ะ มนัแทงใจ แลว้ใจมนัเร่ิมเบาลง น่ีรู้ไดอ้ยา่งน้ี มนัรู้ท่ีใจเลย 
แลว้พอรู้ท่ีใจป๊ับ อนัน้ีแค่ไปเห็นทางท่ีถูกเท่านั้น  

แลว้พอถูกทางป๊ับมนัก็เร่งใหญ่เลย เร่งใหญ่เลย พอเร่งไปป๊ับจิตมนัก็เร่ิมเส่ือม 
พอเส่ือมน่ะมนัท าไม่ไดแ้ลว้มนัขดัแยง้หมด ร่างกายก็ไหว กายก็ไม่เห็น กายก็ไม่เป็นไป 
ถา้ยิง่เร่ืองยิง่อยากท านะยิง่เละเลย ตอ้งกลบัมาท่ีพุทโธก่อน สร้างใหใ้จมนัมีฐาน ใหม้นั
มัน่คงก่อน แลว้พอนอ้มไปท่ีกาย ชดัเจน พอเหน่ือยมนัก็รู้สึกว่าตอ้งหยดุงานกลบัมาท่ี
พุทโธอีก ตน้ทุนนะตอ้งมีไปตลอด แลว้พอไปนะ มนัออกมานะ ท าไป บางคน บางทีมนั
คิดวา่ใช่ คิดวา่ใช่ พระปฏิบติัก็เหมือนกนัคิดว่าใช่ พอคิดว่าใช่ป๊ับ ก็นึกว่าใช่ก็รักษาไว ้
เด๋ียวเส่ือมหมดเลย  

ถา้ยงัไม่เป็นอกุปปธรรมนะ มนัอยูก่ฎของไตรลกัษณ์ มนัอยูก่ฎของอนิจจงั ไม่มี
อะไรคงท่ีหรอก สมาธิจะดีขนาดไหน จะอยา่งไรก็แลว้แต่นะ ไม่มีอะไรคงท่ีเลย แลว้ถา้
อยา่งนั้นป๊ับ พอมนัเส่ือมแลว้นะ พอเส่ือมป๊ับมนัก็รู้ว่าเส่ือมเพราะตวัมนัทุกข ์พอรู้สึกตวั
เองทุกขป๊ั์บ มนัก็ตอ้งกลบัมาเร่ิมท าใหม่ ก็เหมือนเศรษฐีลม้ละลายแลว้มาสร้างตวัใหม่ 
มนัจะมีวิธีการต่อสู้อยา่งน้ีบ่อยคร้ังมาก จนกว่ามนัจะท า มนัเขด็  

พอมนัเขด็ ทีน้ีกลวั กลวัแลว้ถา้ถึงไม่มีค าตอบไม่มีเหตุผล ยงัตอ้งท าไปเร่ือยๆ ท า
ไปเร่ือยๆ หลวงปู่ มัน่พดูไวใ้นมุตโตทยั หมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่ตรวจสอบหมัน่ทดสอบ
ตลอด จนถึงท่ีสุดนะ พอมนั ขนัธ์เป็นขนัธ ์จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกขป๊ั์บ หลวงตานัง่
ตลอดรุ่ง  

พอขาดป๊ับ แต่เดิมเคยเคารพศรัทธา ไม่กลา้พดูเสียงดงัเลย แต่พอมนัเป็นจริง
ข้ึนมาน่ะ โอโ้ฮ รายงานผลน่ะ ท่านก็ยใุหญ่เลย เออ้ จิตมนัไม่ตาย ๕ อตัภาพเวย้ ไดห้ลกั
แลว้ ต่อไปน้ีใหเ้ร่งเลย ไดห้ลกัแลว้คือไดโ้สดาบนัแลว้ จิตน่ีบอกชดัเจนมาก เพียงแต่
ชดัเจนตามขอ้เทจ็จริง แต่ถา้มนัชดัเจนโดยกิเลสมนัก็หลอก โดนหลอกหมด มนัถึงมีครู
บาอาจารยค์อยช่วยเหลือคอยประคองกนั เพราะมนัปล่อยทีมนัมหศัจรรยม์ากนะ โอโ้ฮ 
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ลา้นเปอร์เซ็นตเ์ลยอนัน้ีแหละใช่ เด๋ียวเสร็จ เด๋ียว มนัลา้นเปอร์เซ็นตเ์ลย เพราะมนัธรรม
เหนือโลก มหศัจรรยม์าก 

โยม ๒ :  ทีน้ีผมถามต่อนะครับ คือโดยทัว่ไปท่ีผมเรียบเรียงมานะครับ ครูบา
อาจารยจ์ะบอกว่าปฏิบติัน่ีตอ้งละ เหมือนกบัท่ีอาจารยเ์ล่าเม่ือก้ีครับ ก็คือว่าตอ้งวางกาย
ใหไ้ด ้ใหเ้ห็นกายสักแต่วา่ใหไ้ดก่้อนแลว้จะเหลือจิต แลว้ก็ใหท้  าลาย จนถึงขณะว่าให้
ขา้มพน้ตวัจิตแทน แลว้จึงจะเขา้ถึงอนตัตา จ  าเป็นตอ้งเป็นขั้นตอนอยา่งน้ีเสมอไหมครับ 

หลวงพ่อ :  ไม่ ไม่จ าเป็นเพราะอะไร เพราะว่ามนัแบบว่า ผูท่ี้ท  า เห็นไหม มนัมีกาย 
เวทนา จิต ธรรม แลว้พิจารณากายกส่็วนพิจารณากาย ถา้พิจารณาจิตส่วนพิจารณาจิต 
พิจารณาเวทนาคือพิจารณาเวทนา ถา้ไปเรียงตามขั้นตอน มนัเหมือนกบั พดูประสาเรา
นะ เรายกตวัอยา่งเลย อยา่งเช่น หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ ชอบ พิจารณากาย
เหมือนกนั 

โยม ๒ :  ครับ สายทางอีสานจะเป็นอยา่งน้ีหมด 

หลวงพ่อ :  ไม่หมด หลวงตาไม่เป็นอยา่งน้ี หลวงตาคือพิจารณาจิต ท่ีจริง สายอีสาน
ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ท่านจะเป็นอยา่งน้ี 

โยม ๒ :  โดยพระกรรมฐานน า 

หลวงพ่อ :  ใช่ แลว้พอเป็นอยา่งน้ีป๊ับ ความหยาบละเอียดแก่อ่อนก็ต่างกนั ค าว่า มนั
ไม่ใช่ว่าอยา่งน้ีป๊ับนะ มีคนมาถามบ่อยมากเลยว่า ถา้มรรค ๘ มรรคสามคัคีรวมตวัใชค่้า
ของสมาธิค่าของปัญญาเท่าไร มนัไม่ใช่ ก็อยา่งท่ีว่า แมแ้ต่อาหารนะ แกง บางคนว่ารส
กลมกล่อม บางคนก็ว่าเคม็ไป เปร้ียวไป เผด็ไป เห็นไหม เขาตอ้งเติมใหก้ลมกล่อมของ
เขา  

ค าว่ากลมกล่อมของเขาคือจุดสมดุลของเขา ถา้จิตน้ีเป็นสมดุลของเขาแลว้ มนั
รวมตวั มรรคสามคัคีรวมตวัตรงนั้น ถา้รวมตวัแลว้มนัก็มาลงอนัท่ีโยมพดูเม่ือก้ี มนัตอ้ง
เป็นอนตัตา พอเป็นอนตัตานะ สัพเพ ธมัมา อนตัตา สัพเพ ธมัมา อนตัตา ธรรมทั้งหลาย
เป็นอนตัตา น่ีคือธรรมท่ีเป็นสมมุตินะ ธรรมท่ีเป็นวิธีการ สัพเพ ธมัมา อนตัตา พอมนั
พน้จากอนตัตา รวมตวัป๊ับ จิตมนัพน้ออกไปน่ี อนัน้ีเป็นอกุปปธรรม พน้จากสัพเพ ธมัมา 
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อนตัตา ผลของมนัไม่อยูใ่นสัพเพ ธมัมา อนตัตา วิธีการเป็นสัพเพ ธมัมา อนตัตา อตัตา 
อนตัตาไง อตัตา คือกิเลสตวัตน อนตัตาคือส่ิงท่ีเขา้มาท าลายมนั ทั้งอตัตาและอนตัตา
ไม่ใช่ผล ผลมนัเป็นอกุปปธรรม 

โยม ๒ :  ก็พอเขา้ใจอยู ่แต่ว่า กใ็ชเ้วลาไปเร่ือยครับผมท่านอาจารย ์

หลวงพ่อ :  พดูถึงว่าถา้มนัเป็นปัญญาวิมุตติมนัใชปั้ญญาไล่เขา้ไป ปัญญาไล่เขา้ไป
มนัมีผูรั้บผดิชอบ มีคนเป็นเจา้ของงาน มนัตอ้งมีผูรั้บผดิชอบคือสติชอบ งานชอบ เพียร
ชอบ งานชอบ งานอะไรชอบ  สัมมาอาชีวะ ท าอาชีพชอบประกอบอาชีพชอบ อนัน้ีมนั 
สัมมาอาชีวะมนัเป็นมรรคของคฤหสัถ ์มนัไม่เขา้อริยภมิู ถา้เขา้อริยภมิูนะ เล้ียงชอบ คิด
ชัว่ โจร คิดดี บณัฑิต น่ีสมาธิชอบ  

ถา้เป็นสมาธิแลว้เราจะเอาสมาธิน้ีไปท าคุณไสย น่ีสมาธิน้ีมิจฉา แลว้สัมมา สมัมา
ก็เขา้มาน่ี มรรคน่ีมนัมีมิจฉาสัมมา มีมิจฉา ถา้มิจฉาน่ี ถา้ศีลมนัเป็นตวักรอให้มนัเป็น
สัมมา ถึงตอ้งมีศีล สมาธิ ปัญญา เพราะศีลน่ีมนัไม่ร่วมกบัคนอ่ืน 

โยม ๒ : คือถา้ผมจะเปรียบอยา่งน้ีนะอาจารย ์อยา่งเร่ืองการปฏิบติัท่ีอาจารยบ์อก
ว่าเด๋ียวมนัก็ไดเ้ด๋ียวมนักล็ม้นะ ผมเปรียบเหมือนกบัว่าสมมุติว่าดา้นน้ีแดดส่อง แลว้เรา
ขบัรถรอบภเูขาจะข้ึนเขาไป เราขบัตั้งแต่รอบกวา้งไปจนรอบแคบไปเร่ือยๆ จนข้ึนถึง
ยอดเขา ถึงนิพพานท่ีว่าน่ีครับ คือช่วงไหนเราไดแ้สงแดดเราก็บอก โอย๊ ดีจงัเลย พอเรา
ขบัไปดา้นมืดท่ีไม่มีแสงเราก็ว่าแยจ่งัเลย คือการปฏิบติัท่ีผมปฏิบติัมามนัเป็นลกัษณะนั้น 
แลว้ระยะแรก รอบมนัจะไกลมาก บางทีรอบมนัเป็นอาทิตย์ๆ  ดีเป็นอาทิตย ์หรือแยเ่ป็น
อาทิตย ์หรือว่าแยเ่ป็นเดือน ดีเป็นอาทิตยอ์ย่างน้ีนะครับอาจารย ์เสร็จแลว้ ความถ่ีมนัจะ
สูงข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่เตม็ นาทีเกือบทุกนาทีจะตอ้งอยา่งน้ีๆ ใช่ไหมครับ คือเวลา
ปฏิบติัมนัตอ้งอยา่งน้ีเสมอไหมครับ 

หลวงพ่อ :  ไอน่ี้ พดูถึงว่ามนัดีหรือไม่ดี  

โยม ๒ : อนัน้ีเปรียบครับ 

หลวงพ่อ :  พอเปรียบอยา่งน้ีแลว้ พอดีหรือไม่ดี ผลมนัเป็นอยา่งไร ความรู้สึก 
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โยม ๒ :  ก็คือความท่ีว่า ค  าว่าดีไม่ดีคือผลรวมทั้งหมด แมแ้ต่ว่าการนัง่สมาธิได้
สงบดี หรือนัง่สมาธิไดไ้ม่สงบ หรือว่ามีสติดูไดดี้ หรือว่าช่วงน้ีเราปล่อยวางไดดี้ หรือว่า
เราปล่อยวางไม่ไดดี้ คือมนัเป็นช่วงๆ มนัมืดมนัสว่างอยา่งท่ีอาจารยว์่าครับ ก็คือว่ามนัถูก
หลอกกนัไดไ้หม เวลาคือไดจ้งัหวะ  

หลวงพ่อ :  หลอก เราพดูเราจะถามว่าผลของมนันะ เวลาปฏิบติัมาน่ีเวลาผลของมนั
เกิดข้ึนมาแลว้ เราตอ้งเอาผลของมนัมาตรวจสอบดว้ย 

โยม ๒ :  ก็คือดู  

หลวงพ่อ :  ใช่ๆ  

โยม ๒ :  ผมดูว่า ความคึก ผมเป็นคนช่างโกรธในสมยัก่อนครับ ทีน้ีผมก็ดูความ
โกรธว่ามนันอ้ยลง นอ้ย จ  านวนคร้ังก็นอ้ย หรือมีจ านวนคร้ังก็มีจ  านวนเวลาท่ีลดลง 
อยา่งน้ีเป็นตน้ น่ียกตวัอยา่งใหเ้ห็น  

โยม ๑ :  ถา้รู้เท่ารู้ตามไปเร่ือยๆ รู้เท่ารู้ตามลมไปเร่ือยๆ มนัจะรู้แจง้เห็นจริงไปได้
เองไหม 

หลวงพ่อ :  ไม่ได ้มนัไม่ไดห้รอก ไม่ไดเ้พราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัอยูใ่นศีล สมาธิ 
ปัญญา ถา้มนัอยูใ่นวงอยา่งน้ีมนัก็อยูใ่นวง เราจะบอกว่าผลของการปฏิบติัอยา่งน้ี 
ขบวนการของมนัคือสงบเสง่ียม คืออยูใ่นธรรม แต่เป็น ตรงน้ีนะ โลกียธรรม 
โลกุตรธรรม ถา้โลกียธรรม เราเป็นคนดี ศีลธรรม จริยธรรม เราเป็นคนดี เราเป็นคนมีศีล
มีศกัด์ิ แลว้พดูอยา่งน้ี เม่ือก่อนโทษนะ มีหลายคนมากท่ีอยูโ่พธาราม  

เม่ือก่อนคนกินเหลา้เป็นคนข้ีโกรธ แลว้เด๋ียวน้ีมาสนใจในธรรม เด๋ียวน้ีหายโกรธ
ไม่คิดโกรธ ไม่ใช่หรอก เพราะวา่เรามีสติสมัปชญัญะเราควบคุมได ้มนัยงัไม่โดนแหยรั่ง
แตนไง ถา้รังแตนโดนแหยปุ๊่ปโกรธทนัทีเลยนะ เพราะรังแตนเป็นส่ิงท่ีรักสงวนไง อะไร
ท่ีรักสงวน ท่ิมเขา้ไปเลย ทนัทีเลย เปล่าน่ีไม่ไดว้่านะ น่ีขอ้เทจ็จริง เพราะอะไรรู้ไหม 
เพราะ ดี ตอ้งอยา่งน้ีก่อน เราตอ้งพฒันาข้ึนมา เราตอ้งควบคุมตวัเองไดก่้อน แต่เช้ือ
ไขมนัยงัไม่ไดถ้อดออก  

โยม ๒ :  ตอ้งท ายงัไงครับอาจารย ์ถึงจะว่า อ่า.. ถอดเข้ียวเลบ็ออกไปครับ  
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หลวงพ่อ :  ใช่ ความโกรธน่ี เราพดูเลยนะ ถา้พิจารณากาย ขอโทษนะ พิจารณากาย
หรือพิจารณาจิตก็แลว้แต่นะ ถา้เห็นขนัธ์ ขนัธ์ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์เป็นโสดาบนั ถา้
เห็นกายกบัจิตแยกจากกนัโดยธรรมชาติน่ีเป็นสกิทา แลว้ไปเห็นกามราคะ ถา้ถอนกาม
ราคะไดจ้ะหายโกรธ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะปฏิฆะ กามราคะ กามราคะน่ีเกิดจาก
ปฏิฆะ ปฏิฆะคือขอ้มูล ปฏิฆะ ปฏิฆะไง ใครชอบใครไม่ชอบอยา่งไร ปฏิฆะ ผกูโกรธ 
ปฏิฆะน่ี แลว้พอ มนัก็เกิดกามราคะ ใช่ไหม ถา้ไม่มีปฏิฆะ.. 

โยม ๒ :  ปฏิฆะน่ีเนน้เร่ืองกามคุณทั้ง ๕ หมดไหมครับ คือรูป รส กล่ิน เสียง  หรือ
ว่าเนน้เฉพาะเร่ืองเพศอยา่งเดียว 

หลวงพ่อ :  ไม่ เพศเลย ถา้ รูป รส กล่ิน เสียง นะมนัขาดไปตั้งแต่ปุถุชน กลัยาณ
ปุถุชนแลว้ ปุถุชนนะ อยา่งเวลาเรา เราท า โทษนะ ถา้อยา่งของเราดูนามรูปไป เราก็ดู
นามรูปกนัไปเฉยๆ  เราไม่รู้ว่าเราจะมีขั้นตอนหรือว่าเราจะพฒันาอยา่งไร แต่ถา้เรา
ก าหนดพุทโธหรือใชปั้ญญาอบรมสมาธินะ เด๋ียวสมาธิก็ดี เด๋ียวสมาธิก็เส่ือม  

ค าว่า “สมาธิเส่ือม” มนัไปตามอารมณ์ความรู้สึกมนัเป็นเพราะเหตุใด เพราะ
สมาธิมนัไปเพราะเหตุใด จิตน่ีนะมนัธรรมชาติท่ีรู้ พอมนัมี รูป รส กล่ิน เสียง เห็นไหม 
รูป รส กล่ิน เสียง เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 
อยา่งเสียงไม่พอใจ รูปไม่พอใจ เสียงไม่พอใจ มนัจะตามไป น่ีไงท่ีว่ากามราคะท่ีละลงน่ี
ไง พออยา่งน้ีป๊ับ พอเห็นนะ จิตท่ีมนัควบคุมไม่ไดเ้พราะมนัติดรูป รส กล่ิน เสียง  เสียง
ด่า เสียงติ เสียงติง เสียงชม มนัไปหมดล่ะ  

แต่ถา้พดูถึงนะเราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ มนัเห็นนะ เห็นว่า
เพราะรูป รส กล่ิน เสียง เห็นไหม เรามีอุปาทานใน รูป รส กล่ิน เสียง เราติดไปหมดเลย 
เรายงัควบคุมมนัไม่ไดเ้ลย มนัเหมือนกบัเราควบคุมไม่ได ้ทุกอยา่งเป็นส่ิงเร้าหมด แต่พอ
เราเห็นโทษของมนั บ่อยคร้ัง พออีกคร้ังเพราะเห็นโทษ  

โยม ๒ :  ...(เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ :  ขาดไม่ใช่รู้ทนัมนั ใชค้  าว่าขาดเลย  

โยม ๒ :  ใหเ้ห็นขาดเลย  
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หลวงพ่อ :  เห็นขาดเพราะอะไรรู้ไหม ขาดเพราะมนัเห็นว่าน่ีมนัเป็นโทษของมนั 
เพราะมนัเห็นพิจารณาบ่อยคร้ังมนัจะขาด ขาดตรงไหนรู้ไหม ขาดท่ีอุปาทาน พอขาดท่ี
อุปาทาน รูป รส กล่ิน เสียง ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อะไรเลย เพราะอุปาทานของเรา มนัเป็น
เคร่ืองล่อแลว้เราไปติดมนั เพราะฉะนั้นเราถอนตวัเราทั้งหมดป๊ับ รูป รส กล่ิน เสียง มนั
เกอ้ๆ เขินๆ อยู่อยา่งนั้นเลยนะ  

เสียงก็คือเสียง โลกก็คือโลก ทุกอยา่งเป็นอยา่งนั้นหมดเลย เราเป็นเรา น่ีคือ
กลัยาณปุถุชน มนัควบคุมสมาธิได ้คนอยา่งน้ีท าสมาธิไดง่้ายเพราะมนัตั้งสติปุ๊บ ประสา
เราตั้งสติเฉยๆ มนัก็แทบจะเป็นสมาธิในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ ถา้มนัไม่ติดในรูป รส กล่ิน 
เสียง แต่เพราะไปติด พอไปติดป๊ับ ความคิดมนัไป มนัไปตาม  

แต่ถา้เราเห็นโทษเราจะถอน ถอนความยดึ รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร 
เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แลว้มารมนัล่อไม่ได ้ไอน่ี้ก็เป็นอิสระ พอเป็นอิสระปุ๊บมนัถึง
นอ้มไปหา นอ้มไปดูจิตจะเห็นจิต นอ้มไปดูกายจะเห็นกาย อนัน้ีถึงจะเป็นวิปัสสนา มนั
เห็นจากตาของใจ แลว้มนัก็จะผา่นโสดาบนั สกิทา แลว้ไปเห็น.. อนาคามรรคน่ี แลว้ไป
ถอนกามราคะปฏิฆะ คนน้ีจะละความโกรธได ้จะละโกรธ รูป โลภ โกรธ หลง ตรงน้ี ท่ี
จะละรูป รส ใครจะถอนความโลภโกรธ หลง ไดต้อ้งเป็นพระอนาคา  

ถา้ยงัเป็นสกิทายงัเป็นโสดาบนั โสดาบนัไปแหยสิ่ ลองแหยดู่สิ เสร็จ เสร็จทั้งนั้น 
นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั หลานตาย ร้องไหก้บัพระพุทธเจา้เลย ร้องไห ้“วิสาขาเธอ
เป็นอะไร?” “หลานตาย” ร้องไหโ้ฮโฮ พระโสดาบนันะ “วิสาขา ถา้คนในโลกน้ีเป็น
หลานเธอทั้งหมด เธอไม่ตอ้งร้องไหทุ้กวนัเหรอ เพราะมนัมีคนตายทุกวนั” พระ
โสดาบนั กึก! หยดุร้องไหเ้ลย 

โยม ๒ :  อาจารยค์รับ ทีน้ีของผมถามแบบทั้งประสาหนงัสือของผมกบั
ประสบการณ์นะครับอาจารย ์ผมมองว่าเร่ืองพระโสดาบนั ท่ีเม่ือก้ีอาจารยพ์ดูว่าเราวาง
เร่ืองกามคุณ ๕ มนัจะตอ้งเป็นพระอนาคา เพราะมนัอยูท่ี่ขั้นขอ้ท่ี ๔ กบั ๕ ใช่ไหมครับ 
หลกัปฏิฆะ กามราคะกบัปฏิฆะเป็นขอ้ท่ี ๔ กบั ๕ ใช่ไหมครับ  

ทีน้ีผมมองว่า ๓ ขอ้แรก มนัเป็นเร่ืองของความเห็น ความเห็นผมนะครับ ผมมอง
ว่าเป็นเร่ืองความถูก อยา่งเช่นสักกายทิฏฐิ คือมีความถกูว่ากายน้ีไม่ใช่ตน แต่ไม่ใช่ว่าเรา
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วางกายน้ีไม่ใช่ตนจะไดเ้ลย เพียงแต่มองเห็น คือค าว่าทิฏฐิลงทา้ย ทิฏฐิท่ีแปลว่า
ความเห็น อยา่งท่ีว่ากายน้ีไม่ใช่ตนใช่ไหมครับ ทีน้ีพออีกสองขอ้ต่อมาก็คือวิจิกิจฉากบั
สีลพัพตปรามาส ก็คือว่าไม่มีความลงัเลสงสัย แลว้ก็ไม่รูปคล าศีล คือหมายถึงว่ามอง ๒ 
ขอ้น้ีหมายถึงว่ามองแนวทางการปฏิบติัทั้งสองดา้น ก็คือเป็นความเห็น ผมมองว่า ๓ ขอ้
น้ีเป็นเร่ืองการปรับความเห็นทั้งหมดเลยครับ 

หลวงพ่อ :    นัน่น่ะสิ ถา้พดูอยา่งน้ีนะ น่ีเราคุยดว้ยเหตุผลนะ ถา้อยา่งนั้นนะ 

โยม ๒ :  แต่ว่าตอ้งยอมรับดว้ยนะครับ ไม่ใช่ใหค้  าตอบเฉยๆ 

หลวงพ่อ :  เราจะบอกว่าถา้เป็นอยา่งนั้นนะ ถา้เป็นอยา่งนั้นนะ ในมหาวิทยาลยัมหา
มงกุฎราชวิทยาลยั มหาจุฬามหาวิทยาลยัเป็นพระโสดาบนัหมดเลยเพราะวา่เขาเรียนมหา
กนั 

โยม ๒ :  ท่ีเม่ือก้ีผมเกร่ินนะครับอาจารย ์ก็คือว่าพดูทั้งประสาและการปฏิบติั 

หลวงพ่อ :  ใช่ๆ มนัไม่ใช่อยา่งนั้น เพราะอะไรรู้ไหม มนัไม่ใช่อยา่งนั้นเพราะเรานัง่
อยูน่ี่ โทษนะ โยมนะ ไม่ใช่เอามาเป็นเหตุผล ๗ ประโยค ๘ ประโยค ๙ ประโยค มาหา
เราน่ีเยอะมาก ศึกษาอยู ่ศึกษา ศึกษาความเห็นมนัจะไม่เห็นเหตุใหศึ้กษา ตอนนั้นพอดี
หลวงตาท่านพดูถึงว่าขณะของท่านท่ีวดัดอยธรรมเจดีย ์ขณะท่านรุนแรง แลว้ท่านเห็น
การแยกออกระหว่างโลกกบัธรรมเลย ท่านสะเทือนใจเป็นปลงธรรมสังเวชแลว้ท่าน
น ้าตาไหล  

พวกนั้นก็มาหาเราเยอะแยะไปหมดเลย บอกพระอรหนัตเ์ป็นอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร 
พระอรหนัตเ์ป็นอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร น่ีความเห็นไง ความเห็นถึงพระอรหนัต ์เราก็พดูกบั
เขานะ เราพยายามพดูใหเ้ขาฟังว่า มนัมีในสวนมะพร้าว ในพระไตรปิฎก ในสวน
มะพร้าวมนัมีพระอรหนัต ์๕ องคเ์ถียงกนั พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ พระอุบาลี อีก
สององคจ์  าไม่ได ้พระโมคคลัลานะก็บอกว่าฌานดีท่ีสุด ความเห็นคือฌานน่ีอนัดบัหน่ึง 
คือฌานส าคญัท่ีสุด เพราะมีความรู้เร่ืองฤทธ์ิไง ฤทธ์ิดีท่ีสุด พระสารีบุตรก็บอกว่าปัญญา
ดีท่ีสุด พระอุบาลีบอกวินยัดีท่ีสุด ทุกคนบอกว่าความถนดัของตวัคือส่ิงท่ีดีท่ีสุด  

โยม ๒ :  ความถนดั  
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หลวงพ่อ :  ความถนดัของตวัคือส่ิงท่ีดีท่ีสุด ตกลงกนัไม่ได ้ก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจา้
ดว้ยกนั พระพุทธเจา้คือผูต้ดัสิน ไปถึงพระพุทธเจา้บอกว่า ถามว่า เขาว่าส่ิงน้ีเขาบอกทุก
อยา่งดีท่ีสุด พระพุทธเจา้บอกว่าอาสวกัขยญาณส าคญัท่ีสุด อาสวกัขยญาณ ญาณท่ีช าระ
กิเลสส าคญัท่ีสุด เพราะญาณอนันั้นช าระใหผู้น้ี้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ส่ิงท่ีตวัเองถนดั
ไม่ใช่ว่าส าคญัท่ีสุด เพราะถนดัของตวั ตวัว่าส าคญัท่ีสุด  

เราพดูอยา่งน้ีไปใช่ไหม พวกน้ีนะ เราแปลกใจ เขาถามว่า แลว้จริงหรือเปล่า เราก็
ถามกลบั เฮย้ พวก ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคน่ีนะเป็นอาจารยส์อนอยูใ่นมหามงกุฎฯ มหา
จุฬาฯ น่ี กอดต าราอยู ่เราพดูเร่ืองต ารามาถามเราไดอ้ยา่งไร เราซะอีกตอ้งถามพวก
อาจารยส์อนต่างหาก แลว้พวกอาจารยส์อนท าไมกลบัมาถามเรา น่ีเลยบอกปรับ
ความเห็นไง ความเห็นนะ ทิฏฐิคือความเห็น สัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นน่ะมนัเป็น
ความเห็น เวลาเราพดู เราพดูแบบใหเ้ป็นคตินะ เราบอกพระไตรปิฎกนะปลวกมนักินทั้ง
เล่มเลย ปลวกมนัยงัไม่ไดอ้ะไรเลย ปลวกน่ะ แลว้ความเห็นมนัเป็นความเห็นของเรา 

โยม ๒ :  คือท่ีเม่ือก้ีผมพดูก็หมายความว่าเห็นแบบท่ีเรายอมรับดว้ย 

หลวงพ่อ :  ไม่ใช่ 

โยม ๒ :  ทีน้ีถา้เห็นทัว่ไปก็คือแค่เขา้ใจใช่ไหม 

หลวงพ่อ :  ใช่ มนัไม่ยอมรับ 

โยม ๒ :  แต่มนัไม่เขา้ซ้ึง ทีน้ีถา้เราปฏิบติัไปดว้ย เราก็จะเขา้ซ้ึงถึงสามค าท่ีว่าไหม
ครับ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา.. 

หลวงพ่อ :  ไม่ น่ี อนัน้ีอนัหน่ึงนะ แต่ท่ีพดูในวงการปฏิบติัน่ีนะ เวลามนัปล่อยอยา่ง
น้ี มนัปล่อย เป็นตทงัคปหาน ใช่ไหม การปล่อยโดยชัว่คราว กบัสมุจเฉทปหาน การขาด
โดยกิเลส ทีน้ีเวลาวิปัสสนาไป เวลาท าไปมนัมีตรงน้ี มนัมีตทงัคปหาน ขณะตทงัคปหาน
มนัปล่อยขนาดน้ี ท่ีพดูเม่ือก้ีไงว่า เราจะรู้ไปเร่ือยๆ ไง ปฏิบติัจะเขา้ถึงใจไง ถา้เขา้ถึงใจ
ขนาดไหนมนัก็เป็นตทงัคปหาน พอมนัปล่อยมนัก็มหศัจรรยแ์ลว้  

เราจะบอกว่าสมาธินะ ผลของสมาธิคือความสุขอนัหน่ึง ถา้ผลของภาวนาท่ีว่ารู้
ไดอ้ยา่งไร เพราะเวลามนัปล่อย มนัมีความว่าง ว่างของสมาธิกบัว่างของปัญญามนั
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ต่างกนั ว่างของปัญญามนัมีสมาธิหนุนรับมนัจะปล่อยลึกกว่าซ้ึงกวา่แต่มนัก็ไม่มีจุดสรุป 
ไม่มีขณะจิต ขณะจิตคือขณะท่ีมนัขาดมนัจะเป็นสมุจเฉทฯ  ถา้สมุจเฉทฯ อยา่งน้ีป๊ับ เห็น
ไหม ค าว่าสมุจเฉทฯ ความกิเลสมนัขาด สังโยชน์มนัขาดออกไป มนัไม่ใช่ความเห็น
ไม่ใช่ประสบการณ์ มนัเป็นขอ้เทจ็จริงเลย 

โยม ๒:  ใช่ครับ  แต่พระโสดาก็ยงัไม่ใช่เป็นสมุจเฉทฯ  

หลวงพ่อ :  สมุจเฉทฯ  

โยม ๒:  สมุจเฉทฯ ของพระโสดาเหรอ 

หลวงพ่อ :  แน่นอน 

โยม ๒:  อยา่งเช่น อาจารยย์กตวัอยา่ง อยา่งเช่น ตวัอยา่งครับ ว่าเหตุการณ์จะตอ้ง
เป็นอยา่งไรครับท่ีว่าสมุจเฉทฯ ของพระโสดา 

หลวงพ่อ :  สมุจเฉทฯ พระโสดาบนันะ ถา้พิจารณาเป็นปัญญาวิมุตตินะ พิจารณา 
พิจารณา พอจิตมนัสงบเขา้ไปใช่ไหม พอจิตสงบ จิตน้ีสงบ แลว้จิตมนัจบัจิตได ้จิตจบัจิต
ไดจิ้ตคือจบัส่ิงท่ีเป็นนามรูป นามรูปท่ีว่านามรูปท่ีเป็นปัญญา ปัญญาเป็นความคิดท่ีจบัได ้
พอจบัได ้พอจบัได ้พอจบัไดม้นัเป็นสสาร เป็นสสารท่ีธาตุรู้ มนัแยก รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ แยกอยา่งไร เพราะอะไร เพราะมนัมีวิญญาณเป็นตวัเช่ือม  

มนัแยกขนาดไหน พอมนัแยกปุ๊บมนัก็ปล่อยทีหน่ึงปล่อยทีหน่ึง ถึงท่ีสุด ถึงท่ีสุด
ถา้เป็นสมุจเฉทฯ นะ ขนัธ์น่ี ขนัธเ์ป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข์ ขาดแยกปุ๊บ ขาด
ออกจากกนั จิตรวมตวัลง รวมตวัลง รับรู้ข้ึนมา สัมปยติุ วิปปยติุ คลายออกมา ขาด 
พิจารณากาย พิจารณาถา้เป็นเจโตวิมุตติ พิจารณากาย จิตน่ีเห็นสภาวะของกาย กายท่ีเป็น
นิมิต ทีน้ีเป็นวิภาคะมนัแยก แยกน่ีเป็นอนตัตา จากอุคหนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิต แยก พอ
แยกไปแยกไปมนัก็ปล่อย แยกน่ีมนัสอนตวัไง  

เหมือนกบัเราแลคเชอร์ใหน้กัเรียนดู โอ ้ใช่ ใช่ ใช่ อนันั้นมนัท าใหจิ้ตดู ปัญญา
ของจิต พอจิตมนัดู ทีแรกมนัดูทีก็.. ก็มนัหลงผดิ พอดูอีกที ก็มนัก็ผดิ แลว้มนัยิง่ผดิใหญ่
เลย มนัจะผดิไปเร่ือย มึงผดิๆๆ พอผดิถึงท่ีสุดป๊ับนะ ธรรมมนัสมดุล พอธรรมสมดุลป๊ับ



คณะอาจารย์หมอสมสทิธ์ิ  ๒๗ 

 

©2014 www.sa-ngob.com 

รวมลง ต่างอนัต่างจริง มนัต่างอนัต่างสมมุติ กายก็เป็นเรา ขนัธ์ก็เป็นเรา จิตก็เป็นเรา ทุก
อยา่งเป็นเราหมดเลย น่ีไงสมมุติไง  

มนัต่างกนัต่างสมมุติ แลว้จิตมนัจริง จิตมนัจริงเพราะมนัไม่เคยตาย แต่มนัสมมุติ 
สมมุติว่าเกิดเป็นมนุษย ์แลว้พอมนัพิจารณาไป กายก็กาย จิตก็ต่างอนัต่างจริง ต่อไปน้ี 
กายก็จริงของกาย จิตก็จริงของจิต ทุกขก์็จริงของทุกข ์น่ีจิตก็จริงของจิต แลว้อะไรอีกท่ี
มนัรวมตวัลง น่ีคืออริยสัจ พอขาดปุ๊บ จิตเป็นจิตเลยไม่มีอะไรเลย 

โยม ๒:  อนันั้นคือสภาวะแสดงออกในขณะนั้น ถูกไหมครับอาจารย ์เสร็จแลว้
พระโสดาก็ยงัตอ้งกลบัมาท่ีว่าร้องไหไ้ดอ้ะไรไดก้็แสดงว่ากลบัมายดึเหมือนเดิม 

หลวงพ่อ :  ไม่มีทาง ถา้มนัขาดไปแลว้จะมายดึไดอ้ยา่งไร ค าว่าต่างอนัต่างจริง 

โยม ๒:  ครับ แต่ว่าขณะนั้นท่ีอาจารยย์กคือพระโสดาหรือพระอรหนัตค์รับ 

หลวงพ่อ :  พระโสดา น่ีแค่โสดาบนัเอง 

โยม ๒:  นัน่น่ะครับ  

หลวงพ่อ :  เออ 

โยม ๒:  ทีน้ีพระโสดา สมมุติวา่ ไม่ไดส้มมุติครับ เร่ืองจริงก็คือว่า 

หลวงพ่อ :  เออ ร้องไห้ 

โยม ๒:  มีสภาวะนั้นท่ีคือ 

หลวงพ่อ :  ขาดไปแลว้ 

โยม ๒:  ก็คือขาดไปแลว้  

หลวงพ่อ :  เออ 

โยม ๒:  แต่พอออกมา พน้จากสภาวะนั้นล่ะ แลว้พอถึงวนัรุ่งข้ึน 

หลวงพ่อ :  ก็ไปร้องไห้ 
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โยม ๒:  ซ่ึงผมมองว่าสภาวะนั้นเหมือนเป็นสภาวะท่ี จะเรียกว่า สมมุติเราเขา้ใจ 
สมมุติถกู ผมยกตวัอยา่งมีผูป้ฏิบติัคนหน่ึงเขา้ใจค าว่าอนตัตา แต่ต่างกบัปฏิบติั มีอาการ
คลา้ยๆ อยา่งท่ีอาจารยเ์ล่าน่ีนะครับ แต่เขาก็สามารถกลบัมาท่ีจะ..ร้องไหท่ี้ว่า น่ีครับ
ยกตวัอยา่ง 

หลวงพ่อ :  ร้องไหไ้ด ้ร้องไหไ้ดท้ั้งนั้นน่ะ ค าว่าร้องไห้ไดน่ี้นะมนัไม่เก่ียวกบัตรงน้ี
เลย ไอต้รงน้ีพอขาดแลว้คือขาดแลว้ โยมเป็นหน้ีเราส่ีลา้น โยมใชห้น้ีเราแลว้ลา้นหน่ึง 
แลว้โยมมีสิทธิเสียใจร้องไหไ้ดไ้หม ร้องไหไ้ดอ้ยูต่ามปกติใช่ไหม เพราะอะไรเพราะ
โยมก็คือโยม แต่หน้ีท่ีใชเ้ราแลว้ก็คือใชเ้ราแลว้ ใชห้น้ีแลว้กบัร้องไหเ้ก่ียวอะไรกนั 

โยม ๒:  ก็คือผมฟังว่าอาจารยเ์ล่าน่ีมนัค่อนขา้งจะเหมือนสมุจเฉทฯ  

หลวงพ่อ :  สมุจเฉทฯ  

โยม ๒:  ท่ีอาจารยเ์ล่า  

หลวงพ่อ :  ใช่ๆ 

โยม ๒:  อาจารยก์็ยงัยนืยนัว่าเป็นสมุจเฉทฯ  

หลวงพ่อ :  สมุจเฉทฯ  ใช่ 

โยม ๒:  แต่ผมมองว่าโดยสภาวะอารมณ์ของเราท่ีผูป้ฏิบติัน่ีนะครับ 

หลวงพ่อ :  เป็นอยา่งน้ีไดทุ้กคน 

โยม ๒:  จะยอ้นไปยอ้นมา คือจะเจอสภาวะน้ีก็เจอกนัได ้

หลวงพ่อ :  ใช่ แลว้เจอ ถา้คิดว่าจะเจอสภาวะแบบน้ี เราจะบอกว่าน่ีเขาคิด ทาง
อภิธรรมบอกว่าน่ีคือนิมิต 

โยม ๒:  อ๋อ ไม่ใช่ครับ 

หลวงพ่อ :  น่ีคือจิตท่ีมนัเป็นประสบการณ์อนันิดเดียว อนัท่ีว่ามนัเป็นประสบการณ์
ได ้คือแบบว่าเป็นจินตนาการได ้มนัสร้างภาพได ้
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โยม ๒:  คือผมว่าส่วนมากผูป้ฏิบติัน่ี 

โยม ๑:   อนัน้ีคือสันตติหรือคะ 

โยม ๒:  ยงั 

หลวงพ่อ :  ยงั 

โยม ๒:  ยงั สันตติแปลว่าความต่อเน่ือง 

หลวงพ่อ :  ใช่ 

โยม ๒:  อนัน้ีมนัยงัไม่ผา่น แต่ว่าอาจารย ์สมุจเฉทฯ เฉพาะ จะว่าเป็นช่วงของพระ
โสดา ซ่ึงผมมองว่าอยา่งน้ีครับอาจารย ์

หลวงพ่อ :  ได้ๆ ๆ ใช่ อยากใหโ้ยมคุยเตม็ท่ีเลย 

โยม ๒:  ผมเล่าประสบการณ์ของผูป้ฏิบติัคนหน่ึงแลว้กนันะครับคือว่าจะเป็นใคร
ก็ได ้ก็คือว่าโดยธรรมชาติผูป้ฏิบติัจะตอ้งพบสภาวะท่ีอาจารยเ์ล่าอยูบ่่อยๆ เหมือนกนั 
เพียงแต่ แต่ละคร้ังเราจะรู้สึกเลยนะครับว่า เหมือนกบัเรากา้วขา้มไปหลายขั้นในสภาวะ
จิตของเรา ท่ีอาจารยเ์ล่าอยา่งน้ี อาจารยใ์ชค้  าว่าสมุจเฉทฯ  แต่ผมไม่ไดใ้ชค้  าว่าสมุจเฉทฯ  
แต่ผมมองว่ามนัเป็นอศัจรรยข้ึ์นมาในจิตเรา 

หลวงต่อ :  ว่าไปสิ ว่าไปเลย 

โยม ๒:  ทีน้ีมนัจะเกิดอยู ่หลาย คร้ังก็แลว้กนันะครับอาจารย ์คือแต่ละหน่ึงคร้ัง
มนักจ็ะท าใหเ้รามองเห็นว่า เหมือนกบัอยา่งท่ีผมบอกเหมือนมนัพฒันาเป็นผูใ้หญ่ แต่ผม
ไม่ไดห้มายความว่าความเป็นผูใ้หญ่มนัน่าหยิง่ผยองอะไรนะครับอาจารย ์แต่ผมมองว่า
เหมือนกบัว่าจิตของเรา เวลาเรา สมยัก่อน เราจะเป็น ถา้เป็นนกัแสดง เป็นผูแ้สดง ลงไป
พวัพนั ไม่ไดก้็ ไม่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการก็จะเป็นทุกขม์าก ถา้เป็นผูใ้หญ่เราก็จะทุกขน์อ้ยเพราะ
เหมือนกบัเราผา่นมาแลว้ เหมือนอยา่งนั้นนะครับอาจารย ์ฉะนั้นการปฏิบติัก็จะพบ
สภาวะอยา่งท่ีอาจารยเ์ล่า 
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หลวงพ่อ :  ไม่ มนัพบสภาวะแต่ถา้มนัไม่มีอาจารย ์มนัไม่มีอาจารยรู้์ทนั เรากย็ดึของ
เราแลว้เราก็หลงของเรา มนัจะหลง มนัจะหลงหมายถึงว่ามนัวุฒิภาวะมนัไม่พอ ท าไมนะ 
ท าไมเวลาบางทีครูบาอาจารยต์อ้งรอ อินทรี พละ พละนะ ดูสิ ในพระอภิธรรมบอกว่า
พระอรหนัตจ์ะตอ้งสร้างมาแสนกปัพระพุทธเจา้ตอ้ง ๔ อสงไขย  ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย ใช่ไหม มนัเป็นภวาสวะท่ีจิต มีภาวะมีก าลงัจะรับอริยภมิูไดห้รือไม่ได ้ 

ไอต้รงน้ีมนัก็มีส่วนใช่ไหม แลว้อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ี ในการปฏิบติัมาอยา่งโยมพดูยงั
นอ้ยไป เวลาเราปฏิบติักนัน่ีธรรมมนัเกิด ค าว่าธรรมเกิดธรรมไม่ใช่อริยสัจ เขา้ใจค าว่า
ธรรมกบัค าว่าอริยสัจไหม อริยสัจคือสัจจะความจริงท่ีเราก่อร่างสร้างตวัข้ึนมา ศีล สมาธิ 
ปัญญา แต่ถา้เราท าสมาธิข้ึนไปมนัมีสภาวธรรมเกิด สภาวธรรมเกิด สมมุติวา่จิต ไม่
สมมุติจริงๆ เลยน่ี จิตเรารวมตวัลง สงบลงน่ีมนัธรรมพร่ังพรูออกมา มีธรรมพร่ังพรูออก
มานะ พอธรรมพร่ังพรูน่ีมนัแตกฉาน  

พอแตกฉานข้ึนมา พระบางองคเ์วลาประพฤติปฏิบติั พอมีปัญหาอยากจะเทศน์
มาก อยากจะสอนมาก ทั้งๆ ท่ียงัไม่เขา้อริยสัจเลยนะ มนัมีธรรม ดูสิ เขาเรียกธรรมแตก
ไง สภาวธรรมมนัเกิดไดต้ลอด สภาวธรรมมนัอยูท่ี่หวัใจเรา หวัใจเราสงบขนาดไหน มนั
มีความรู้สึก รู้ต้ืนลึกหนาบาง ไม่ใช่อริยสัจเลย  

อริยสัจ ท่ีว่าสภาวะท่ีเป็นอยา่งนั้นๆ บางคนมนัเป็นไปไม่ได ้จริงอยู ่มนัเป็น
เพราะอะไร เป็นเพราะว่าเราศึกษาธรรมะกนั เราศึกษานะมนัมีขอ้มูล พอมีขอ้มูล จิตน่ี
สร้างภาพไดห้มด มนัเป็นสัญญาไง แต่ถา้เป็นของเรานะ สัญญาขนาดไหนนะ สัญญาก็
คือสัญญา ความจริงก็คือความจริง จบัอยา่งน้ีจริงๆ ก็จริงอยา่งน้ี ถา้จบัอยา่งน้ี อ้ืม กกู็จบั
อยูอ่ยา่งน้ี อ้ืม อ้ืม กกู็จบัอยู่น้ีมนัก็จบัต่างกนั  

เราเองน่ีแหละจะตอ้งทดสอบเราเอง ในการปฏิบติัไปน่ี ครูบาอาจารยบ์อกจบั ก็
ผมก็จบัแลว้น่ี ก็จบัสิ ก็จบัแลว้น่ี เถียงกนัจนตาย ใหจ้บัอยา่งน้ีสิ ก็ผมก็จบัอยูแ่ลว้น่ี มนั
จบัเหมือนกนั แต่จบัโดนหรือจบัไม่โดน จบัถึงจิตหรือจบัไม่ถึงจิต แลว้คนฟังจะรู้ 
อาจารยจ์ะรู้ เพราะอะไรรู้ไหม คนจบัเป็นกบัคนจบัไม่เป็น เพราะเราพดูนะ อยา่งคณะสัจ
ธรรมทวัร์มาเม่ือก่อนมาบ่อยมาก มาถึงก็บอกว่างๆ ว่างๆ  เราบอกว่าพวกโยมน่ีทุจริต
หมดเลย สมมุติว่าใหโ้ยมก าหนดพุทโธไดไ้หม ไดค่้ะ ก็ท  าไมไม่ก าหนดล่ะ ก็มนัหยาบไง 
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น่ี ก็จบัแลว้น่ะ ก็จบัแลว้ ก็ว่างแลว้ ก็บอกว่าใหก้ าหนดพุทโธๆ ใหว้่าง ก็น่ีวา่งแลว้ ท  า
อยา่งไรต่อไป ไปไหนมาสามวาสองศอก พดูคนละเร่ืองเดียวกนั 

โยม ๑:   ถา้เป็นอยา่งน้ีแสดงว่า ถา้ไม่ว่าพิจารณาความคิดหรือพิจารณาสังขาร ถา้
คิดว่ามนัส้ินสุดคือตอ้งเห็นทุกข ์ตอ้งเห็นโทษของส่ิงท่ีคิดนั้น 

หลวงพ่อ :  ฮึ เห็นทุกขเ์ห็นโทษน่ีนะ มนัเห็นทุกขเ์ห็นโทษมนัตอ้งสงบเขา้มา แลว้
มนัตอ้งจบัได ้ค  าว่าจบัไดน่ี้ส าคญัมาก ค าว่าจบัได ้น่ี วิปัสสนามนัเกิดตรงน้ี กาย เวทนา 
จิต ธรรม มนัเหมือนกบัท่ีสกปรกท่ีไหน ตอ้งท าความสะอาดท่ีนัน่ แลว้ความจริงๆ แลว้
มนัสกปรกท่ีจิต กายเกยมนัเป็นภาพล่อใหจิ้ตออกมาวิปัสสนาเท่านั้น จริงๆ เร่ืองกาย 
เร่ืองเห็นกงเห็นกายน่ี กายน่ีมนัก็คือสภาวะกาย มนัก็เป็นธาตุอนัหน่ึงเท่านั้นแหละ แต่
เพราะจิตน่ีมนัยดึ จิตน่ีมนัเขา้ใจผดิ ถึงตอ้งเอากายล่อใหจิ้ตมนัออกมาวิปัสสนาใหม้นัมา
ศึกษา  

ถา้มนัศึกษามนัเห็นจริงข้ึนมาแลว้มนัเห็นโทษ เห็นโทษหมายถึงว่าเพราะถา้มนั 
พอเราพิจารณาไป ถา้พิจารณากายนะ มนัเป็นไตรลกัษณ์คือมนัแปรสภาพ ถา้พิจารณา
ถึงสกิทานะ มนัจะกลบัคืนสู่สภาพของมนั คือว่าดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็น
ไฟ มนัจะกลบัคืนสู่สภาพเดิมของมนั จะไม่มีอะไรเลย จะหลุดออกหมดเลย จิตจะพน้
ออกไป  

แลว้พอพิจารณาเขา้ไปมนัจะถึงอสุภะ อสุภะเพราะอะไร อสุภะเพราะจิตโดย
สามญัส านึก เพราะคนน่ีชอบสวยชอบงาม ท่ีกามราคะชอบเพราะชอบกล่ินหอมสวยงาม 
ของดีๆ ทั้งนั้นน่ะ แลว้มนัดีจริงไหมล่ะ มนัดีไม่จริงเพราะอะไร  มนัดีไม่จริงเพราะว่าจิต
น่ีมนัชอบความงามอยา่งนั้น มนัเป็นสุภะ มนัชอบงาม ชอบสวยงาม แต่ถา้โดย
สภาวธรรม โดยสภาวธรรมถา้จิตน่ีมนัมีสมาธิมนัมีสติแลว้น่ี พอมนัเจอกายข้ึนมา มนั
วิปัสสนาไป มนัจะแปรสภาพ คือมนัจะเน่า มนัจะหนอง  

โอโ้ฮ มนัจะแปรสภาพเพราะมนัเป็นอสุภะ อสุภะเพราะมนัเป็นสภาวะของ
น ้าหนกั ของสมาธิ ของสติปัญญา แลว้มนัเห็น เห็นท่ีใจ อ๊อก ออ๊ก ตลอดเลยนะ อ๋อ เป็น
อยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ี  เป็นอยา่งน้ีมนัก็ถอน ถอนมนัก็ละเอียดเขา้มาๆ พอ
ละเอียดเขา้มามนักลืนเขา้ไปท่ีใจ แลว้มนัไปท าลายกนัท่ีใจ กเ็พราะมนัเห็นดีเห็นโทษ เรา
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ก็พดูอยา่งน้ี โดยสามญัส านึกแลว้น่ี คิดแบบวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลย ตอ้งเป็นอยา่งน้ี ตอ้ง
เป็นอยา่งน้ี ตอ้งเป็นอยา่งน้ี  

พอพิจารณาไป ขอ้เทจ็จริงมนัจะเป็นอยา่งอ่ืน กลบัไม่ยอม จะดึงใหเ้ป็นอยา่งน้ี 
ตายห่าเลย อะไรจะเกิดกใ็หม้นัเกิด เพราะจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกนั ปัจจุบนัมนัจะ
เป็นอะไรใหม้นัเป็นไป มนัจะเป็นปัจจุบนั เด๋ียวน้ีก็ตอ้งเป็นอยา่งน้ี มนัจะเป็นเด๋ียวน้ีก็
ตอ้งดูมนัเด๋ียวน้ี มนัจะเป็นอยา่งไรก็ตอ้งดูมนัตรงนั้น เพราะมนัเป็นท่ี มนัเป็นค่าของใจ 
ค่าของบุญกุศล ค่าของคนมนัไม่เท่ากนั ค่าของชีวิตน่ี เอง็สร้างมาน่ี บาปกุศลเอง็สร้างมา
น่ีไม่มีใครเท่ากนัเลย  

ฉะนั้นพิจารณากายไดเ้หมือนกนัหมด พิจารณากายเหมือนกนัหมด บางคน
พิจารณาแค่น้ี พร่ึบ หายแลว้ บางคนพิจารณาขนาดน้ียงัไม่หายสักที เพราะอะไร เพราะ
กิเลสทิฏฐิมานะมนัมากกว่าเขา ธรรมของใจน่ีมนัไม่เท่ากนั ทีน้ีมนัไม่เท่ากนัหมายถึงว่า
เป็นปัจจุบนัตลอดไป อยา่เอาของใครมาเทียบกบัของใคร น่ีค  าว่าเห็นคุณเห็นโทษ เห็น
คุณเห็นโทษ เห็นคุณเห็นโทษในปัจจุบนั เห็นคุณเห็นโทษเพราะมนัเป็นไตรลกัษณ์ คือ
มึงจะบา้เหรอไปจบัของท่ีไม่มี  

โยม ๒ :          ครับอาจารย ์ผมสรุปอยา่งท่ีอาจารยพ์ดู  

หลวงพ่อ :  แลว้เขาไม่ท าอะไรเลย เขาปฏิบติัอยา่งเดียว เขาบอกเขาโนม้เอียงไปทาง
มหายาน แลว้พอถึงเวลาเขาภาวนาไป เขาไปเห็นกามราคะ เขามาหาเรานะ หลวงพ่อ 
ทุกขน่์าดูเลย นัง่อยา่งน้ีแลว้ก็เอาหนา้ใหม้นัต่อย สู้มนัไม่ไดเ้ลย ตอ้งยืน่หนา้ใหม้นัต่อย
อยา่งน้ี เราก็บอกว่า ก็ไหนมึงบอกว่าทานไม่มีผลไง น่ีมนั เพราะมนัสร้างมาอยา่งไร ดสิู 
ท  าไมพระสีวลีกบัพระอรหนัตท่ี์ว่า บวชเป็นพระอรหนัต ์แต่กินขา้วไม่เคยอ่ิมเลย พระ
อรหนัตเ์หมือนกนั อีกคนรวยมหาศาลเลย อีกคนหน่ึงไม่มีจะกิน น่ีมนัเป็นอยา่งน้ีถึงบอก
ว่านะเราท าไปโดยปัจจุบนั ท าอะไรก็ได ้ท  าอะไรก็ไดแ้ต่มีสติ แลว้ไล่ ไล่ไป ไล่กบั
ความคิด ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิก็ไล่กนัไป ถา้พุทโธก็ตอ้งพุทโธเขา้มา 

โยม ๒:  อยา่งน้ีโดยทัว่ไปน่ีครับอาจารย ์คือผมพดูถึงผูป้ฏิบติัท่ีจะพยายามมีสตินะ
ครับ แต่มนัก็พยายามไม่ไดเ้พราะก าลงัมนัไม่พอ 

หลวงพ่อ :  ก าลงัไม่พอเราพดูตรงน้ีแลว้ใช่ไหม พดูถึงว่าเราตอ้งยอ้นกลบัมาดู 
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โยม ๒:  ท่ีว่า ทาน ศีล ทีน้ีจะไดภ้าวนาไหมครับ หมายถึงว่าภาวนาในแง่ตอ้งนัง่
สมาธิมากเพื่อใหเ้กิดก าลงัหรือเปล่า อยา่งน้ีหรือเปล่า 

หลวงพ่อ :  ไออ้ยา่งน้ีเท่ากบัท าโอได ้แต่ทีน้ีมนัอยู่ท่ีว่าพอมีเวลาหรือเปล่า เพราะการ
ภาวนาน่ีเดินจงกรมก็ไดอ้ะไรก็ได ้การเคล่ือนไหวก็ได ้ใช่ไหม เพราะว่าการเคล่ือนไหว
ไดม้นัก็ท  าได ้แต่ถา้พดูถึงว่าใหเ้นน้น่ะเนน้ เพราะอะไร เพราะคนตั้งสติ คนเตรียมพร้อม
ดีกว่าคนเผอเรอ ถา้เนน้ได ้

โยม ๒:  หมายถึง อาจารยก์็ยงัส่งเสริมว่าการนัง่สมาธิจะเป็นตวัสร้างพลงั  

หลวงพ่อ :  แน่นอน ตวัตั้งสมาธิเพราะมนัก็โอกาส เราตอ้งเนน้ใหค้นมีโอกาสมาก
ท่ีสุด แลว้จะท าไดไ้ม่ไดน้ัน่อีกประเดน็หน่ึง การนัง่สมาธิการเดินจงกรมน้ีเป็นโอกาส
ของเรานะ เราสร้างโอกาสของเรา เราไม่ท าลายโอกาสของเรา  

โยม ๒ :  อา้ว ใครจะถามอาจารย ์ใหค้นอ่ืนถามบา้ง  

หลวงพ่อ :  อา้ว มีอะไรว่ามา ทีน้ีพดูถึงเขา เขาไม่ถามแลว้ แสดงว่าเขายงัไม่มีอะไร
ถาม ทีน้ียอ้นกลบัมาเม่ือก้ีน้ี ยอ้นกลบัมาท่ีว่า ถา้มนัขาดแลว้น่ี การร้องไหอ้ยู ่การร้องไห้
อยูเ่ม่ือก้ี หมายถึงว่า มนัร้องไหอ้ยู ่มนัยงัมีทุกขอ์ยู ่หรือมนัขาดแลว้ท าไมถึงตอ้งร้องไห้ 

โยม ๒:  พระอรหนัตก์็ร้องไห้ 

หลวงพ่อ :  ร้องไห ้ร้องไหน่ี้พดูถึง ร้องไห ้โยมเขา้ใจแค่น้ี ทุกขถึ์งร้องไหใ้ช่ไหม 

โยม ๒:  ส่วนมากเราไม่ไดด้ัง่ใจเราร้อง 

หลวงพ่อ :  ฮ่ะฮ่ะฮ่ะ ถา้ไดด้ัง่ใจ สมใจเกินไปร้องไห ้มีไหม 

โยม ๒:  ก็มีครับ คือผมมองว่ามนัเป็นการสวิงท่ีไม่อยูต่รงกลาง ถึงร้องไห ้

หลวงพ่อ :  การร้องไหน่ี้มนัเป็นเร่ืองของธาตุขนัธ์ ดูอย่างท่ีนางวิสาขาร้องไหน่ี้เพราะ
อะไรรู้ไหม เพราะว่าพระโสดาบนัมนัยงัมีความทุกขไ์ด ้เพราะว่าพระสกิทา อนาคา เห็น
ไหม ถา้เป็นพระโสดาบนั ท าไมนางวิสาขาไดเ้ป็นพระโสดาบนัตั้งแต่อาย ุ๗ ขวบ ท าไม
มีครอบครัว มีลูก๒๑ คนล่ะ เพราะยงัละกามราคะไม่ได ้แต่อยา่งพระอรหนัต ์พระ
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อรหนัตน่ี์นะ พดูถึงนะ มนัเป็นปลงธรรมสงัเวช อยา่งพระอรหนัต์นะ อยา่งโยมน่ี แลว้
เกิดถา้มีอะไรสะเทือนใจถึงในศาสนา โยมจะเสียใจไหม 

โยม ๒:  ตอนน้ียงัเสียอยูค่รับ  

หลวงพ่อ :  เป็นพระอรหนัตก์็เสียใจ ค าว่าเสียใจน่ีมนัเป็นธรรมสังเวชไง เพราะอะไร
รู้ไหม พระอรหนัตน์ะ ตอนท่ียงัมีชีวิตอยู ่สอุปาทิเสสนิพพาน สะ คือความคิดใน
เศษส่วน สอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตย์งัมีร่างกายมีจิตใจอยูไ่ง 

โยม ๒:  แต่ผมมองว่าความพลิกตวัพลิกใจมนัจะเร็วนะครับ 

หลวงพ่อ :  เร็ว โอโ้ฮ เร็วสิ 

โยม ๒:  ทีน้ีถา้เราร้องไห ้มนัเหมือนกบัมนัใช ้มนัลงไปลึกเกินกว่าท่ีจะพลิก คือ
ผมมกัจะนึกถึงค าของ เอาค าของหลวงปู่ ดูลยส่์วนหน่ึง แลว้อีกส่วนหน่ึงจาก
ประสบการณ์ของเราเองนะครับอาจารย ์ก็คือว่าท่ีมีคนถามว่า “หลวงปู่ ดูลยย์งัโกรธ
ไหม?”  หลวงปู่ บอก “มีแต่ไม่เอา” คือค าน้ีผมก็ตีความวา่ รับรู้ไดอ้ยา่งท่ีอาจารยว์่านะ
ครับ แต่ว่าความเร็วของมนัก็คือว่าไม่ไหลตามมนัไป 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม ๒:  ทีน้ีผมมองว่าการร้องไหม้นัเหมือนไหลตาม มนัน่าจะ 

หลวงพ่อ :  อนัน้ีไหลตามน่ีมนัไม่ใช่ไหลตาม เพราะว่ามนัอยูท่ี่ประสบการณ์ไง 
ประสบการณ์ว่าซ้ึงใจกบัอะไร มนัเป็นธรรม ถา้พดูถึงเรา เราก็ร้องไหม้นัเป็นกิเลส แต่น่ี
มนัเป็นธรรม พอเป็นธรรม เพราะมนัมีธรรมสังเวช ปลงธรรมสังเวช มนัเป็นธรรมแลว้
มนัสังเวช มนัสะเทือนใจ 

โยม ๒:  แต่ระยะเวลามนัคงจะนานมาก 

หลวงพ่อ :  ไม่นาน 

โยม ๒:  คือโดยทัว่ไป อยา่งสมมุติว่าเราถกูป่ัน เรากโ็กรธง่ายๆ เลย แต่ผมบอกผม
ไม่โกรธแลว้นะ แต่ว่ามนัมีนอ้ยจนกระทัง่เรารู้สึกพอใจกบัมนันะครับ คืออยา่งเร่ือง
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โกรธนะครับ ถา้เผือ่เราไหวตวัทนัคือเรามีสติหรืออะไรก็แลว้แต่ เขาเรียกพลงัเราดีน่ีนะ 
มนัก็จะไม่โกรธ หมายถึงว่า คือรู้ว่าก าลงัจะโกรธหรือว่าอาการอยา่งน้ีเป็นส่ิงท่ีเราเคยไม่
พอใจ แลว้มนัก็จะหายไปเองโดยอตัโนมติัครับ 

หลวงพ่อ :  ใช่ๆๆๆ ใช่เพราะอะไรรู้ไหม ถา้จิตมนัดี เราพดูถึงน ้าข้ึนน ้าลงเม่ือก้ี ถา้
น ้ ามนัข้ึนนะ เวลาจิตมนัดีนะ โอย๊ พระอรหันตดี์ๆ โลกน้ีมีความสุขมากเลย ถา้จิตมนั
เส่ือมนะ โอย๊ ทุกขท์ั้งโลกบีบกคูนเดียวเลยล่ะ ถา้จิตมนัดี น่ีไง ถา้ภาวนาอยู ่ถา้จิตมนัดี
นะ ทนัหมด เหมือนพระอรหนัตเ์ลย แลว้เขา้ใจว่าพระอรหนัต ์พอเขา้ใจว่าเพราะจิตมนัดี  

พอจิตมนัดีแลว้มนัไม่มีเชาวน์ปัญญาท่ีจะหาเหตุหาผลมาท างานได ้มนัตอ้ง จิตจะ
ดีขนาดไหนนะ เวลาอปัปนาสมาธิน่ี มนัสักแต่ว่าเลย มนัตดัหมดนะ สมาธิน่ีตดักายได้
เลย เพราะอะไร เพราะมนัเขา้ไปสงบจนไม่รับรู้กาย ถา้มนัรับรู้กาย หูตาจะไม่ไดย้นิ อปัป
นาสมาธิ หูน่ีดบัหมด ทุกอยา่งดบัหมด มนัละกายไดเ้ลยนะ แต่เด๋ียวมนัก็คายออกมา น่ีถา้
จิตมนัดี ถา้จิตมนัดีนะ โอย๊ ไม่โกรธ โทษนะ ใครตบหนา้ใหต้บอีกทีหน่ึง ไม่โกรธเลย 
ถา้จิตฉนัดี โอย๊ ฉนัดีมาก ขณะท่ีมนัดี  

แลว้ขณะท่ีมนัเส่ือมนะ อยา่เขา้มาใกลเ้ลยนะ พอเราเส่ือม แต่ แต่ถา้มนัขาดแลว้
นะ มนัไม่มีตรงน้ี ไม่ใช่ว่ามนัจะเร็วนะ มนัไม่มีเลย มนัไม่มีเลยหมายถึงว่ามนัจะเขา้มาท่ี
พระโสดาบนั ต่างอนัต่างจริง ระดบัท่ีต่างอนัต่างจริง สักกายทิฏฐิ ความเห็นเร่ืองกายมนั
ต่างอนัต่างจริง แต่เวลามนัเสียใจว่าหลานตาย มนัเสียใจเร่ืองความผกูพนัลึกๆ เห็นไหม 
มนัก็เสียใจ  

ทีน้ีพระอรหนัต์เวลาท่ีว่าร้องไหป้ลงธรรมสังเวช อะไรท่ีมนัจะกระเทือนกบั
วฏัฏะ ดูสิ เวลาพระอรหนัตท่ี์ว่าเป็นเณร เป็นองคอุ์ปัฏฐากหลวงตา หลวงตาเอาพดัตบจน
ตาแตกไม่รู้ตวั พอบอกว่า  

“เณรท าไมท าอยา่งนั้น?”  

“ก็ตามนัแตกแลว้”  

โอโ้ฮ สังเวชมาก “ขอขมา” 

 “ไม่ตอ้งขอขมาหรอก มนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะ”  



คณะอาจารย์หมอสมสทิธ์ิ  ๓๖ 

 

©2014 www.sa-ngob.com 

เร่ืองของวฏัฏะคือว่ามนัเกิดมาเจอกนัน่ะ แลว้เหตุการณ์มนักม็าเจอกนัอยา่งน้ี ไม่
เสียใจไม่อะไรใจเลยไม่ทุกขใ์จเลย น่ีมนัผลของวฏัฏะไง ทีน้ีผลของวฏัฏะ ส่ิงท่ีมนั
สะเทือนใจเร่ืองอยา่งน้ี เร่ืองว่าน่ีวฏัฏะ อยา่งเราน่ี โทษนะ เราเป็นหมอ เวลาเห็นคนไข้
เขา้มาท่ีเขาประพฤติตวัไม่ดี เขากินเหลา้หย  าเปแลว้เขาเป็นโรคมาน่ีเราสังเวชไหม แต่เขา
ท าตวัเขาไม่ไดเ้ขาใชชี้วิตอยา่งนั้นใช่ไหม เขาตอ้งกินเหลา้กนัทั้งปีทั้งชาติ เขาตอ้ง
ส ามะเลเทเมา เขาตอ้งเสียเงินเสียทอง แลว้ชีวิตเขาก็ทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น เราเห็นแลว้ก็ของแค่
น้ีละไม่ได ้แต่เขาละไม่ไดน้ะ 

โยม ๒:  ถา้ตวัอยา่งน้ีไดไ้หมครับอาจารย ์ความสังเวช ถา้เราปฏิบติัช่วงตน้เราจะ
สังเวชมาก รวมทั้งไม่พอใจ ถูกไหมครับ แต่ถา้เกิดพออาการจิตเราพฒันา ผมมองว่าใชค้  า
ว่าพฒันาก็แลว้กนันะครับอาจารย ์เราก็จะมองว่าก็สังเวชอยา่งท่ีอาจารยว์่า แต่วา่มนัเร็วไง
ครับ ก็คือว่า เราก็จะไม่ เหมือนกบัท างานกนัตามปกติล่ะ คือสังเวชก็แวบหน่ึงหรือนอ้ย
หน่ึง อะไรอยา่งน้ี 

หลวงพ่อ :  มนัเป็นสุดวิสัยท่ีจะคุมได ้มนัเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเราจะไปควบคุมมนั 

โยม ๒:  คือผมใชศ้พัทว์่าเรามองธรรมชาติตามความเป็นจริง คือผมมองว่าเวลาเรา
ปฏิบติัไป ถา้เราเหมือนกบัท่ีว่าเป็นผูใ้หญ่ข้ึนก็คือค าน้ีล่ะครับ 

หลวงพ่อ :  ใช่ อนัน้ีเราจะพดูไง เราจะพดูว่า ไออ้ยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองของวฏัฏะ เร่ือง
อยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองธรรมชาติ แต่ถา้เป็นเร่ืองของธรรม มนัเป็นธรรมะท่ีเหนือธรรมชาติ 
ธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติ ใช่ไหม กฎธรรมชาติ ความแปรปรวนของกฎธรรมชาติ 
ชีวิตน้ีก็กฎตายตวัธรรมชาติ กิเลสก็เป็นธรรมชาติ เพราะมนัอยูก่บัใจ เพราะใจมนัตอ้ง
หมุนไปตามมนั แลว้พอธรรมะมนัเกิด มนัเกิดเหนือธรรมชาติ อริยสัจมนัเป็นสัจจะ 
อริยะสัจจะ มนัไปท าลายส่ิงท่ีรู้ตามกฎธรรมชาติ ส่ิงท่ีตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
ท าลายส่ิงนั้นจนพน้ออกไปจากธรรมชาติ ธรรมเหนือโลกคือธรรมะท่ีเหนือธรรมชาติ 
มนัถึงไม่เวียนกลบัมาท่ีธรรมชาติ 

โยม ๒:  หลวงพ่อครับ นกัปฏิบติัน่ีงานอยูท่ี่การท างานท่ีความคิด หรืออยูท่ี่ท  างาน
ดว้ยความรู้สึก 
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หลวงพ่อ :  ถา้เร่ิมตน้ พดูถึงวา่มนัเก่ียวเน่ืองกนันะ เพราะความคิดนะ ถา้ไม่มี
ความรู้สึกความคิดคิดไม่ได ้ความคิดมนัตอ้งความรู้สึกเป็นฐานของความคิด ความคิด
ไม่ใช่ความรู้สึก ความรู้สึกไม่ใช่ความคิด แต่ความคิดถา้ไม่มีฐานความรู้สึก ความคิดเกิด
ไม่ได ้เพราะความคิดเกิดจากจิต 

โยม ๒:  แสดงว่าความคิดท่ีเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากความรู้สึกอีกทีมนัเป็นแต่
ละบุคคล 

หลวงพ่อ :  ใช่ 

โยม ๒:  แสดงว่าความคิดน่ีอาจเป็นตวัปิดลอ้มความรู้สึกไดใ้ช่ไหมครับในแต่ละ
บุคคล 

หลวงพ่อ :  ถา้พดูอยา่งน้ี ถา้ความคิดปิดลอ้มความรู้สึกเรา ความคิดปิดลอ้มความรู้สึก 
ความคิดอบรมสมาธิน่ีไง น่ี ปัญญาอบรมสมาธิเลย ความคิดปิดลอ้มเขา้มา เพราะ
ธรรมดาพอคิดแลว้น่ีมนัต่างออกไป พลงังานมนัออกไปกบัความคิด เพราะความคิดน่ีมนั
คิดเองไม่ได ้มนัตอ้งมีพลงังาน พลงังานไปกบัความคิด ความคิดพอคิดออกไปก็ทุกข์
ออกไป ก็ส่งออกหมด ส่งออกหมด คนก็เลยแหง้ผากกนัอยูน่ี่ก็เลยทุกขร้์อนเพราะไม่มี
อะไร  

แต่ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิก็ยอ้นกลบั ความคิดก็ไล่ตอ้นกลบั ไล่ตอ้น
ความรู้สึกใหม้นัทรงตวัข้ึนมา ความสะสมของความรู้สึกนัน่คือสมาธิ พอสมาธิมนัมี
ก าลงัข้ึนมา สมาธิมนัก็ยอ้นออกไปวิปัสสนา คือออกไปดูความคิดเพราะความคิดไม่ใช่
จิต แลว้มนัติดกนัอยูต่รงน้ี คือว่าสังโยชน์มนัติดอยูต่รงน้ี สังโยชน์มนัติดอยู่ท่ีฐีติจิตน้ี 
แลว้พอปัญญามนัเป็นธรรม  

ธรรมก็คือสัญญาน่ีแหละ คือสังขารความคิดน่ีแหละ แต่ว่ามนัมีสมาธิ พอมีสมาธิ
น่ีมนัไม่มีกิเลส ไม่มีกิเลสเจือปน แต่พอโดยคิดเราปกติน่ี คิดโดยธรรมชาติของเราน่ีมนัมี
กิเลสเจือปน ก็ความคิดเราเหมือนกนั คิดธรรมะน่ีเหมือนกนั แต่กิเลสมนัเจือปน มนัถึง
ไม่เป็นธรรม มนัถึงเป็นโลกียปัญญา  
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แต่ถา้เป็น มนัมีสมาธิข้ึนมา พอสมาธิมนัเกิดข้ึนมา เพราะมนัมีสมาธิ สมาธิเป็น
สากล สมาธิเป็นแบบ..สมาธิน่ีเหมือนพระอรหนัตก์็ได ้เพราะสมาธิน่ี กิเลสสงบตวัลงถึง
มีสมาธิ พอสมาธิเกิดข้ึน พอมีสมาธิปุ๊บ ความคิดมนัเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกอนัน้ีมนัก็
เป็นธรรม แลว้เขาว่ามนัเป็นความอยาก หา้มมีความอยากเลย ความอยากอนัน้ี ความ
อยากในการด ารงชีวิต ความอยากจะมีสถานะ นัน่คือกิเลส  

ความอยากในธรรม อนัน้ีมนัเป็นมรรค เป็นมรรคแลว้มนัยอ้นกลบัมาก่อน 
ยอ้นกลบัมาเพราะความอยากอนัน้ีจะใหพ้ลงังานตรงน้ีมนัสร้างตวัข้ึนมา อนัน้ีพดูโดย
หลกันะ แลว้ไปท าน่ีแลว้แต่ไปท า จะไปเก็บเลก็ผสมนอ้ย ไอน้ัน่มนัเร่ืองส่วนตวั 

โยม ๑:   ก็คือสมมุติว่าจะมีขั้นตอนไหมคะในการปฏิบติั คือตอนช่วงแรกจะเป็น
เร่ืองของการปรับยกก าลงั (ใช่) แลว้ก็การเดินวิปัสสนา (ใช่) ทีน้ีในช่วงการสะสมก าลงั
ของแต่ละบุคคลก็ไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งมีในรูปแบบว่า พุทโธ ยบุหนอพองหนอ อะไรอย่าง
น้ีใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ :   ใช่ ๆ ใช่ทั้งหมดเลย แต่เราคา้นหน่อยเดียวเท่านั้นล่ะ เราคา้นว่าตอ้งมีสติ 
ทีน้ีเราคา้นว่าตอ้งมีสติ สติน่ีเหมือนกบัเรา เราน่ีเรารู้ว่าเราท างานอะไร ท่ีเราคา้นอภิธรรม
ท่ีผดิตรงไหนรู้ไหม ผดิท่ีไม่รู้ว่าท  าอะไร เพราะคิดว่าตวัเองเป็นวิปัสสนาสายตรง เป็น
การวิปัสสนาทางตรง วิปัสสนาทางตรงก็คิดว่าเป็นวิปัสสนาทั้งๆ ท่ีมนัเป็นสมถะ สมถะ
พอมนัใชค้วามคิดไปแลว้น่ีมนัหยดุ คิดนามรูปคิดอะไรน่ะ อยา่งท่ีโยมว่าน่ีมนัหยดุ นัน่
สมถะทั้งนั้นล่ะ เพราะมนัไม่มีการแกกิ้เลสเลย แต่มนัเป็นการสร้างก าลงัใจข้ึนมา พอ
สร้างก าลงัใจข้ึนมาแลว้ เพราะมนัไม่เขา้ใจตวัเองก็เลยเป็นมิจฉา  

มิจฉาเพราะว่ามนัไม่มีสติควบคุมตวัเอง พลงังาน มนัเป็นพลงังานข้ึนมา แต่
พลงังานไม่มีเจา้ของ แต่ถา้มีสติตามไป ปัญญาอบรมสมาธิก็ได ้มนัมีสติตามไป เห็นไหม 
เวลามนัเป็นพลงังานข้ึนมา เราก็ กก็เูป็นเจา้ของพลงังานนะเวย้ ก็กเูป็นแลว้กกู็ยก กกู็
บงัคบั สมาธิใช่ไหม พอมีสติใช่ไหม มนันอ้มไป นอ้มไปดูกาย นอ้มไปดูเวทนา นอ้มไป
ดูจิต นอ้มไปดูธรรม ถา้นอ้มไปเห็นนะ ขอใหโ้ยมไดเ้ห็นเถอะ ถา้โยมไดเ้ห็นนะ มนัจะ
มาโตแ้ยง้กบัส่ิงท่ีโยมเห็นมาขา้งหนา้ เพราะส่ิงท่ีโยมเห็นมาแลว้น่ีมนัเห็นในโลกสมมุติ 
เห็นในโลกียปัญญา มนัเป็นขอ้มูลท่ีสะสมเพราะเราเห็นเองรู้เองน่ีมนัอยูเ่ตม็หวัอก แต่เรา
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จะไม่มีขอ้มูลอนัอ่ืนมาเปรียบเทียบ แต่ถา้จิตเราสงบนะ จิตเรามีฐานแลว้นะ เราร าพึงไปท่ี
กายหรือร าพึงไปท่ีจิต  

ถา้มนัเห็นข้ึนมานะ แลว้ยกตวัเองข้ึนมาเนาะ เรามาอยูท่ี่โพธาราม โยมเกียเฮงน่ี
แกฟังวิทยทุุกวนั แกมาหาเราบ่อย แกเป็นคหบดีอายเุจด็สิบแปดสิบแลว้ เวลามาหาเรา 
อายมุาก แลว้เป็นนกัธรรมมาตั้งแต่เดก็ๆ เพราะว่าเขาอยูใ่นวงน้ี เพราะเขาบอกว่า เขามา
เจอเราบอกว่า “ผมมาน่ีผมไม่มีตวัของกแูลว้” เราก็เฉย เฉย บอก เพราะเขาฟังธรรมะไง 
แลว้พอถึงเวลาเราจะแกเ้ขานะ พอเขาบอกเขาไม่มีตวัของกแูลว้ เราบอก “ไอท่ี้ไม่มีตวั
ของก ูในโรงพยาบาลศรีธญัญาเตม็ไปหมดเลย”  

โอโ้ฮ แกโกรธใหญ่เลยนะ “แลว้น่ีใหท้  าอยา่งไรล่ะ อยา่งน้ีใหท้  าอยา่งไร” เรา
บอกตอ้งท าจิตสงบก่อนสิ ท าจิตสงบก่อน ก่อนท่ีจะไม่มีของกน่ีูมนัตอ้งมีเหตุมีผล แกก็
ไปท าของแกนะ แกไปท าของแก ท าเร่ือย อายตุั้งเจด็สิบแปดสิบแลว้ แกปฏิบติัมาตลอด 
แต่ไม่มีใครบอก พอแกท าไป จิตแกสงบนะ พอสงบป๊ับแกเห็นเป็นโครงกระดูกมาเลย  

ตกบ่ายมานะ แกมาทุกวนั คหบดีน่ี แกมาหาพระตอ้งมีอะไรติดมือมา แกจะมีถาด
ใบหน่ึง แลว้มีถว้ยกาแฟถว้ยหน่ึง ชงกาแฟมาใหทุ้กวนั วนัละถว้ย ทุกวนัจะมาเถียงกบั
แก แลว้นัง่คุยกนัเร่ืองธรรมะ คนแก่น่ี พอแกไปเห็นโครงกระดูก ขนลุก แกถือถว้ยกาแฟ
มาน่ี “โอโ้ฮๆ หลวงพ่อ เม่ือคืนนะเห็นกระดูกนะ จะว่ากลวัก็ไม่กลวั จะว่ากลา้ก็ไม่กลา้ 
โอโ้ฮๆ”  

คนเรานะจะไม่มีตวักขูองกนูะมนัตอ้งเห็นกายก่อน มนัตอ้งเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรม แลว้วิปัสสนา กาย เวทนา จิต ธรรม ใหม้นัสัจจะ เป็นสัจจะความจริง 
มนัถึงจะไม่มีตวัของก ูน่ีไม่ไดท้  าอะไรกนัเลย ฟังเฉยๆ แลว้ก็ไม่มีตวัของก ูก็บอกกกู็ไม่มี
ตวัของก ูกกู็ไม่มีเพราะกกูดมนัไว ้กกู็ไม่มี ก็กไูม่มี พอไปพดูใหแ้กฟัง โยมเกียเฮง แลว้
พระท่ีมาอยูก่บัเรา “โห หลวงพ่อ หลวงพ่อ เท่ากบัมาเอาเขาโดยเฉพาะ”  

เพราะเราไปอยูท่ี่โพธาราม บา้นแกอยูข่า้งๆ  แลว้แกบอกแกสนใจเร่ืองพระมาก 
แลว้แกไปคุยกบัใครก็ไม่รู้เร่ือง พอมาคุยกบัเราน่ีถูกอกถกูใจไปหมดเลย แลว้กจ็ะใหเ้รา
ยอมรับว่าแกมีขั้นมีตอนไง เราก็ฟังไปเร่ือยๆ  พอถึงวนัไหนเราก็บอกว่าไม่มีอยา่งน้ี ไม่มี
ของก ูอยูโ่รงพยาบาลศรีธญัญาเตม็ไปหมดเลย เพราะมนัปฏิเสธหมดไง 
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โยม ๒:  อาจารยค์รับ แลว้คนเราจะหลงตวัเองไดข้นาดนั้นเหรอครับว่าเราไม่มีตวั
กขูองก ูโดยท่ีทุกวนัก็จะตอ้งมีอารมณ์แสดงออกอยู่นะครับ แลว้ท าไมจะไปเขา้ใจว่าเรา
ไม่มีอยูไ่ดอ้ยา่งไร 

หลวงพ่อ :  อา้ว ก็เขาเขา้ใจของเขาอยา่งนั้น เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเขาคิดว่าเวลาเขา
มีอารมณ์ข้ึนมาน่ีเขาคิดวา่เขาทนัไง เพราะอารมณ์เป็นเรา สังเกตไดไ้หม เดก็ลูกเราหลาน
เราน่ีมนัจะบอกมนัไม่ผดิ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นคนท าผดิ มนัก็บอกว่ามนัไม่ผดิ ไอ้
เราก็เหมือนกนั มนัมีอยูน่ี่ บอกว่ามนัไม่มี 

โยม ๒:  แต่อนันั้นมนัเดก็นะครับ เราเป็นผูป้ฏิบติั เราตอ้งยอมรับสภาพธรรมชาติ 
ตอ้งยอมรับความจริง 

หลวงพ่อ :  เออ อนันั้น เราดูเขาอยู ่เราไม่ไดดู้เราเอง เราพดูอยูไ่ดใ้ครผดิ 

โยม ๒:   แต่ว่าในความเป็นจริงเราก็...ก็มีการเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ี 

หลวงพ่อ:  ไม่ดูตวัเองเลย กิเลสมนัส่งออกหมดนะ กิเลสไม่ยอ้นกลบัหรอก 

โยม ๒:  คือผมเทียบกบัประสบการณ์การปฏิบติัของท่ีทุกคนตอ้งท าผา่นมานะ
ครับ มนัก็ตอ้งยติุธรรมกบัตวัเองใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ :  เราว่ายติุธรรมนะ กิเลสมนัใหค่้าเราน่ีนะ เวลามนัใหค่้ามนับวกสองบวก
สามนะ ฟังเทศน์หลวงตา ฟังเทศน์ของครูบาอาจารยน่ี์ เหมือนกเูลย เหมือนกเูลย ปีน
บนัไดเทียบตลอด เหมือนกนั เหมือนกนั แลว้เอาจริงๆ เขา้เหมือนไหม ไม่เหมือนหรอก 
กิเลสมนัใหค้ะแนนตวัเอง สองเท่าสามเท่า โธ่ ถา้ปฏิบติัมนัจะรู้ มนัใหค้ะแนนตวัเอง พอ
ใหค้ะแนนป๊ับนะมนัก็สบายใจ มนัก็เคลิบเคลิ้ม มนัก็เหมือนจริงเลย ทั้งๆ ท่ีไม่จริง  

ไม่จริงเพราะอะไรรู้ไหม ไม่จริงถา้อยูก่บัครูบาอาจารย ์ไม่จริงตอนน้ี ไม่จริงตอน
เวลาท่านพดูอะไรน่ี เราจะไม่เขา้ใจเหมือนกนัหมด มนัจะขดั เราไม่ทนัไง เวลาท่านพดู
อะไรน่ี เอะ๊ ท  าไมกไูม่รู้วะ หืม.. มนัน่าจะรู้สิ ไม่รู้หรอก แต่ถา้เราพดูถึงผลนะ เออ 
คลา้ยกนั แต่เวลาท่านฝึก เหมือนเราเป็นหมอ เทคนิคในการกระท า หมอจบใหม่มามนัสู้
เราไม่ไดห้รอก เราช านาญกว่าเขาเยอะ น่ีก็เหมือนกนั ปฏิบติัไปถา้เราเป็นนะ ไอไ้ม่เป็น
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ท าไม่ไดห้รอก แต่เวลาพดูมนัเห็นผลขา้งนอกว่ากกู็ท  าได ้กทู  าไดดี้กว่าน้ีเยอะ แต่ใหท้  า
จริงๆ ท าไม่ได ้ท  าไม่ไดห้รอก 

โยม ๒:  มนัมืดขนาดหนกันะครับ ถา้พดูอยา่งนั้น 

หลวงพ่อ :  ลองดูสิ ลองดูสิ โธ่ กิเลสนะ เราอยูใ่นวงการพระ พระเราน่ีเป็นร้อย นกั
ปฏิบติัลว้นๆ นะ โธ่ แลว้เราคุยกนันะ โธ่ เหมือนกบัโยมอยูใ่นวงการวิชาการ ลอง
ยอ้นกลบัไปดูในวงวิชาการสิ เวลาไอค้นท่ีอีโกม้นัแรงๆ โยมคิดว่ามนัเป็นอยา่งไรล่ะ 
พระก็เหมือนกนั เวลามนัปฏิบติัมนัเป็นอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้นเลย แลว้เวลาท าออกมา 
มนัดูท่ีขอ้เทจ็จริง ธรรมะน่ีเวลาพดูน่ีส าคญั น่ีอยา่งพดูเม่ือก้ีน้ี พอโยมพดูถึงว่าไอท่ี้ว่า
ร้องไห ้ร้องไหน่้ะ โยมยงัติดใจ ยงัติดใจอยา่งนั้นเลย เพราะอะไรรู้ไหม เพราะความคิด
ของเราเป็นอยา่งน้ี  

เรานะเวลาเราเรานัง่อยูน่ี่นะ เวลาทุกคนเห็นหลวงตาเป็นอยา่งนั้น แลว้ทุกคนลูก
ศิษยห์ลวงตามาหาเราน่ี จะเอากิริยาอยา่งนั้นมาแสดงใหเ้ราดู วา่ร้องไหแ้ลว้ใหเ้รายอมรับ 
เราบอกว่า “เฮย้ ถา้ร้องไหเ้ป็นพระอรหนัต์นะ เดก็อนุบาล ตอนเชา้ๆ ไปโรงเรียน มนั
ร้องไหเ้ตม็เลย นัน่พระอรหนัต์ทั้งนั้นล่ะ” การร้องไหข้องเดก็ กบัส่ิงท่ีเกิดเป็นการปลง
ธรรมสังเวช ท่านพดูขนาดน้ี หลวงตาเวลาพดูกบัขา้งในนะ “น่ีมนัเป็นกิริยาของขนัธ์ 
ขนัธ์ท  างาน ขนัธ์ท  างาน”  

คือสมมุติท างาน น่ียอ้นมาเวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เห็นไหม คือธาตุร่างกาย ร่างกาย
มนัขบั มนัขบัเคล่ือนของมนัไป ขนัธ์มนัท างาน ขนัธ์มนัท างาน โอโ้ฮ ท่านพดูนะ เวลา
มนัออก “ดูสิ ดูสิ ดูขนัธ์มนัท างาน” คือใจมนัฟรีแลว้ เหมือนรถมนัฟรีไปแลว้ แต่แรง
เฉ่ือยมนัยงัมี ขนัธ์ท างาน ขนัธ์ท างาน โอโ้ฮ แลว้ท่านกเ็ตม็ท่ีของท่านนะ ทีน้ี ขนัธ์ ขนัธ์ 
ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่นิพพาน ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ นิพพานไม่ได ้ใจนิพพาน ความคิดนิพพาน
ไม่ได ้ความคิดคือขนัธ์ ๕ คือสังขารความคิดเกิดดบั 

โยม ๑:   หลวงพ่อคะ หนูต่อดว้ยเร่ืองก าลงัเม่ือก้ีค่ะ คือถา้อาศยัก าลงัเราจะตอ้งเขา้
ไปถึงสมาธิขั้นอปัปนาก่อนหรือเปล่าคะ หรือว่าแค่.. 

หลวงพ่อ :  โดยหลกั ถา้พดูอยา่งน้ีนะ คนจะพดูบ่อย โดยหลกั ถา้เราภาวนา ขณิกส
มาธิ ถา้อุปจารสมาธิ ขณิกะน่ีสมาธิสงบเลก็นอ้ย แต่ถา้ขณิกะ ค าวา่ขณิกสมาธิ ขณิกะคือ
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วงรอบของจิต เพราะฉะนั้นถา้วิปัสสนาน่ีมนั ขณิกสมาธิเพราะจิตมนัมีวงรอบ มนัมีฝึกมี
ความรับรู้ มีความรับรู้น่ีมนัฝึกงาน คือมีการท างานของจิตมนัอยูท่ี่ขณิกะอยู่ท่ีอุปจาร
สมาธิ ทีน้ีพอถึงน้ีป๊ับ พอถึงตรงน้ีป๊ับก าลงัไม่พอ ค าว่าก าลงัไม่พอมนัยกของไม่ได ้อยา่ง
เดก็น่ียกของหนกัไม่ได ้ 

ถา้จิตอยา่งน้ีป๊ับมนัไม่เห็นกายไม่เห็นอะไรเลย ถา้ไม่เห็นกายจะทดสอบอยา่งไร
ว่าเราคือมีนิสัยอยา่งไร คือนิสัยเราตอ้งพิจารณากาย หรือตอ้งพิจารณาจิต หรือตอ้ง
พิจารณาเวทนา หรือพิจารณาธรรม ใช่ไหม อยา่งนั้นป๊ับเราก็พยายามท าใหส้งบเขา้ไปอีก 
เขา้ไปถึงอปัปนาสมาธิ ก็มีฐานข้ึนมา แลว้ออกมาร าพึง ร าพึงถึงกาย ถา้มี เราร าพึง เราฝึก
ข้ึนมา คือว่าปัญญาตอ้งฝึก ถา้ปัญญาไม่ฝึกนะ พระพุทธเจา้ไม่ตอ้งเกิด ฤๅษีชีไพรไป
นิพพานหมดแลว้  

สมาธิเกิดปัญญาไม่ได ้แต่ถา้ไม่มีสมาธิ โลกุตรปัญญาก็เกิดไม่ได ้เป็นโลกีย
ปัญญาหมด ตอ้งมีสมาธิ พอมีสมาธิถา้มนัไม่ไดอี้ก มนัไม่ไดใ้ช่ไหม เราก็ใชร้ าพึงข้ึนมา 
ถา้มนัเห็นเอง เห็นไหม ค าว่าเห็นเองมนัเป็นวาสนาใช่ไหม เหมือนเราจบมาน่ี โอโ้ฮ งาน
รอกแูลว้ แต่ถา้กจูบมาแลว้งานไม่มีกตูอ้งไปหางานท า ถา้จบมามีงานเลยมนัก็มี ถา้จิต
สงบมนัก็เห็นกายเลย  

แต่ถา้จบมาแลว้งานไม่มีท าอยา่งไร ร าพึง ร าพึงคือในใจน่ีนึกในสมาธิ นึกกาย
ข้ึนมานึกข้ึนมาก่อน จุดประเดน็มนัข้ึนมา ร าพึงมนัข้ึนมา ตั้งประเดน็มนัข้ึนมา ถา้ตั้ง
ประเดน็ข้ึนมามนัไดก้็คือได ้ถา้ไม่ไดน้ะก็พจิารณากายโดยปัญญาแลว้ ถา้ไม่ได ้ไม่ไดใ้ช่
ไหม เราจะพิจารณากายแบบหลวงปู่ ดูลย ์หลวงปู่ ดูลยพ์ิจารณากายโดยไม่ตอ้งเห็นกาย 
ใชปั้ญญาเปรียบเทียบ  

ร่างกายมนุษยม์นัเกิดมาโดยเพราะเหตุใด ร่างกายใชอ้ะไรเป็นอาหาร ร่างกาย
มนุษยม์นัเส่ือมสภาพอยา่งไร ร่างกายมนุษยม์นัแปรสภาพอยา่งไร น่ีคือการพิจารณากาย
โดยปัญญาไง แต่ถา้จิตมนัสงบก่อน ทีน้ีค  าว่า ค  าวา่ เราเนน้ตรงน้ีป๊ับ ทุกคน พระ
กรรมฐานลกูศิษยก์รรมฐานก็เลยเข่าอ่อนเลย โอโ้ฮ แลว้เม่ือไรจะมีสมาธิ แลว้เม่ือไหร่จะ
ไดว้ิปัสสนาเสียที มนัก็อยา่งน้ี ถา้จิตของเรา เราท าสมาธิ พอท าสมาธิ สมาธิน่ีมนัเขา้ได้
ยาก มนัไม่สงบซะที เราใชปั้ญญาได ้คือใชปั้ญญา  
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ปัญญาอบรมสมาธิคือปัญญาเปรียบเทียบ คือพิจารณากายก็ได ้พิจารณาก็ได ้
พิจารณาเพื่อ พิจารณาใหม้นัสังเวช เห็นกายนอก เราไปเท่ียวป่าชา้มาน่ีกายนอก โดย
สามญัส านึกเราไปถนน เราไปเจออุบติัเหตุ เห็นไหม เห็นอุบติัเหตุ มนัยงัสยดสยอง มนั
เห็นแลว้มนัสังเวช ถา้เราไปดูกายนอก เราไปดูพิจารณาอยา่งน้ี เพื่อใหม้นัสลดข้ึนมา คือ
ไม่ใหม้นัฟุ้งซ่านไง พอไม่ฟุ้งซ่านมนัก็สงบเขา้มา  

ถา้เราใชปั้ญญา ปัญญามนัใชไ้ดแ้ต่ แต่เราดวู่าปัญญาท่ีเราใชม้นัเป็นปัญญาอบรม
สมาธิ อยา่ใหกิ้เลสมนัหลอกไง พอใชปั้ญญาปุ๊บมนัปล่อยวาง ก็คิดว่าผล พอคิดว่าผลแลว้
มนัประมาท พอประมาทปุ๊บมนัท าใหก้ารปฏิบติัเรามนัไม่ต่อเน่ือง มนัไม่ต่อเน่ือง มนัไม่
สืบต่อ แลว้มนัก็ขาดวรรคขาดตอน มนัก็ขลุกขลกั มนัก็กลบัตวัไม่เป็น ก็พลิกไปพลิกมา 
เลิกดีกวา่วะ จบกนัเลย 

โยม ๑:   ถา้อยา่งนั้นกลบัมา ค าวา่สัมมาสมาธิคือสมาธิท่ีใชง้านได ้ 

หลวงพ่อ :  ใช่  

โยม ๑ :  ก็ตั้งตน้ท่ีอปัปนาสมาธิเท่านั้น ค าพดูน้ีถกูหรือผดิ  

หลวงพ่อ :  ไม่ ผดิ อปัปนาสมาธิน่ีนะ มนัเป็นแบบว่า เพราะบางคนไม่เคยเขา้ถึงอปัป
นาสมาธิเลยก็มี แลว้พิจารณาไปเร่ือยๆ อปัปนาสมาธิน่ีมนัเป็นฐีติจิต คือขอ้มูลคือฐาน
ของจิตท่ีลึกท่ีสุดคือแค่น้ี จิตท่ีเขา้ไปถึงทิฏฐิคือจิตเดิมแท ้ปฏิสนธิจิต คือตวัท่ีจิตเกิดจิต
ตายคือตวัน้ี คือสภาวะคือภพ คือตวัจิต เขา้ไปถึงตรงน้ีป๊ับมนัจะตดัเลย น่ีสมาธิท่ีละกาย
ได ้พอถึงตรงน้ีป๊ับมนัจะไม่รับรู้เร่ืองกายเลย จิตอยูใ่นร่างกายน้ี แต่มนัถอยลงมา หดลง
มา จนไม่รับรู้ร่างกายน้ีไดเ้ลย บางคนก็เขา้ถึงได ้ถา้บางคนเขา้ถึงไม่ได ้พอดีชาติน้ีเอง็ไม่
ตอ้งท าเลยหรอก  

ฉะนั้นเขา้ถึงน่ีเพื่อตรวจสอบไง เพื่อตรวจสอบนิสัยพวกเราเพื่อตรวจสอบว่า
ก าลงั เพื่อตรวจสอบว่าเราควรจะท างานชนิดไหน ถา้เราจะตรวจสอบนะ ทีน้ีถา้เรา
โอกาสเราตรวจสอบมนัไม่มี เรากใ็ชว้ิปัสสนาไป พอมนัท าไป เด๋ียวมนัจะมีช่องทางให้ 
มนัจะมีช่องทางไปเพราะอะไรรู้ไหม ค าว่าช่องทาง เพราะเราปฏิบติัมาแลว้ ถา้เราท าไป 
เม่ือก่อนนะ เราพิจารณาเราเห็นกายเยอะแยะเลยแลว้เรานึกวา่พิจารณากาย แลว้พอ
พิจารณาๆ ไปมนัอั้นตู ้ 
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พออั้นตูข้ึ้นมาเราก็พยายามเปรียบเทียบ เพราะเราเคยอยูโ่พธารามมนัมีการเก็บ
ศพ มนัมีการรูดศพ เขารูดศพกนัน่ะเก็บศพ เราก็เอาภาพนั้นมานึก มนัก็สลดใจวนัสองวนั
แลว้มนัก็ไม่เอา มนัก็ไม่เอา ขนาดเราเห็นแลว้ เรานึกเรายงัตอ้งพิจารณากายเลย แลว้
ท าไมมนัอั้นตู ้มนัไปไม่ได ้ท าอยา่งไรมนัก็เหมือนกบัเอาหวัน่ีชนภูเขาเลย ท าอยา่งไรดี 
แลว้ก็ลองมาใชปั้ญญาท่ีว่าน่ี  

ปัญญาอบรมสมาธิน่ี พอใชปั้ญญาอบรมสมาธิน่ีมนัปล่อย มนัคิดแลว้มนัดี พอคิด
ไปแลว้มนัสลด มนัหดเขา้มา มนัรู้เท่าความคิด พอรู้เท่ามนัก็หยดุ เอะ๊ ท  าไมมนัท าแลว้
รู้สึกว่ามนัคล่องตวั น่ีน่าจะเป็นทางของเรา นัง่สมาธิอยูน่ะ พอตกกลางคืนนัง่สมาธินัง่
ตรงน้ีอยูน่ะ กลางคืนนัง่สมาธิอยูเ่กิดนิมิต หลวงปู่ มัน่เดินมานะยนืตรงหนา้ถือไมเ้ทา้มา
อยา่งน้ี “น่ีทางของมึง ทางของมึง” ตั้งแต่นั้นมาเราก็ใชปั้ญญาใหญ่เลย  

พอใชปั้ญญาใหญ่เลย พอใชปั้ญญาไปมนัก็ไปจบัจิตได ้เราเห็นจิตเลยนะ เพราะที
แรกโดยสามญัส านึกน่ีเราว่าจิตน่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ค  าว่านามธรรมคือมนัไม่มี
ตวัตน คือมนัไม่มีส่ิงใดใด แลว้ก็จิต เราก็ไล่เขา้ไปเร่ือยๆ  พอจิตมนัดีข้ึนมาเราก็ไล่ใช่
ไหม พอไล่เขา้ไปมนัก็ติด ติดเพราะวา่มนันัง่ไปแลว้มนัเกิดอาการท่ีว่า มนัตกภวงัค ์นัง่
ไป ๗-๘ ชัว่โมงหายหมดเลย นัง่น่ีจะออกเม่ือไหร่ก็ได ้พอออกมาน่ี วนัหน่ึงมนัเห็น
น ้าลายติดท่ีจีวร เฮย้ มึงนัง่หลบั มึงนัง่หลบั 

โยม ๑:   คือมนัไม่ใช่สมาธิ(ใช่) คือนัง่นานๆ แต่นัง่หลบัอยา่งน้ี(ใช่) ถา้ยงัมีสติแลว้
มีสมาธิตอ้งนัง่ตรง(ใช่) ถา้นัง่แลว้หลบัน่ีคือไม่ใช่(ใช่) ถึงจะนัง่ทั้งคืนก็ไม่ใช่ 

หลวงพ่อ :  ไม่ใช่ พอไปไดน้ ้ าลาย อา้วน ้าลาย เอง็นัง่หลบั พอนัง่หลบัก็รู้ตวัเอง พอ
รู้ตวัเองก็หาทาง หาทางจะแกภ้วงัค ์ก็เร่ิมผอ่นอาหารแลว้มนัไม่ได ้พอผอ่นอาหารป๊ับ เรา
ก็แบบว่าพอจะผอ่นอาหารไง มนัก็อยูใ่นป่า กลอยน่ีแช่น ้าก็คิดว่าตอ้งใหอ่ิ้มหน่ึง เพราะ
ม้ือเดียวน่ะ อะไรมาก็ตกั มนัเผลอ เวลาเดินจงกรม เอาล่ะ โทษนะ ไอส้ัตว ์ไอช้าติชัว่ มึง
เลวชาติ มึงเฮงซวย มึงชาติชัว่ ครูบาอาจารยท่์านไม่ติดนรก มึงน่ีเลวชาติมาก มึงน่ีเฮงซวย 
เกิดมาเสียชาติเกิด อูย๊ เพราะเขา้ใจว่า ถา้คนสละรสไดคื้อรสมนัจืด คือไม่มีรสไง  

พอมนัถึงเตม็ท่ีแลว้ ด่าจนอยูส่ามวนัเดินจงกรมน่ี รูป รส กล่ิน เสียง ไง เวลามนั
ข้ึนนะ พอเวลาปัญญามนัทนันะ เฮย้ ครูบาอาจารยไ์ม่ใช่ตะเขน้ะ ครูบาอาจารยท่์านก็มี
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ลิ้น รสก็คือรส เปร้ียว หวาน มนั เคม็ ก็อนัเดิมนัน่แหละ แต่ท่านถอนอตัตานุทิฎฐิ ท่าน
ถอนทิฎฐิ ท่านถอนอุปาทานในรสนั้น ป๊ับ พรุ่งน้ีมานะ กลอยมานะ ตกัช้ินเดียวแลว้พดู
กบัมนัดว้ย กตูกัมึงช้ินเดียวเท่ากบักตูกัมึงทั้งกะละมงั เพราะในกะละมงัน้ีกบัช้ินน้ีรส
เดียวกนั กกิูนช้ินเดียวกเูท่ากบักินทั้งกะละมงัเลย สติมนัพร้อมขนาดนั้นน่ะ แลว้ก็กินวนั
ละค า วนัละค ามา  

พอวนัละค าจะเขา้ตรงน้ี มนัก็ไล่เขา้ไปเร่ือยๆ พอมนัตดัรูป รส กล่ิน เสียง แลว้
มนัไม่มีอารมณ์ มนัเฉยตลอด เฉยเราก็ไล่เขา้ไปเร่ือยๆ ไล่เขา้ไปเร่ือยๆ พอไล่เขา้ไป
เร่ือยๆ จิตมนัสงบไปเร่ือยๆ สงบไปเร่ือยๆ นะ พอมนัไปเห็นจิต จิตน่ีนะมนัเป็น
เหมือนกบัผา้แพร แต่เป็นแบบใสๆ นะ ผา้แพรมนัเหมือนกบัสายฟ้าน่ะ พอเดินจงกรมอยู่
มนัฟาดใส่หนา้น่ี พับ่! พับ่! พับ่! เฮย้ ไหนว่าจิตมนัไม่มีวะ แลว้ท่ีมนัฟาดใส่หนา้กน่ีูมนั
อะไร ทางจงกรมเดินชดัๆ น่ีนะกลางวนั กลางวนัน่ี ฟาดใส่หนา้เลย พับ่! พับ่! เป็น
เหมือนผา้แพรน่ีเป็นสายเลย ฟาดใส่หนา้  

“เฮย้ จิตมนัมีอยา่งน้ีเหรอ” จบัไดแ้ลว้นะมนัเห็น จิตเห็นจิต พอเสร็จออกจากทาง
จงกรมวิ่งไปหาอาจารยเ์ลย จะเอาพยานนะ “อาจารย ์อาจารย ์ไหนว่าจิตมนัไม่มีไง” 
“แลว้ใครบอกมึงว่ามนัไม่มี” กเูดินลงบนัไดเลย ก็ความเขา้ใจของปุถุชนเราใช่ไหม อ่าน
หนงัสือ อ่านแม่งทัว่โลกอ่านหมดเลย ว่าจิตเป็นนามธรรม จิตจบัตอ้งไม่ได ้แต่กน่ีู มนั
ฟาดใส่หนา้กเูอง จบัตอ้งไม่ไดไ้ดอ้ยา่งไร  

แลว้ตั้งแต่นั้นมา พอจบัไดแ้ลว้ก็แยกแลว้ ความรู้สึกอนัน้ีคือรูป มนัมีเวทนาคือ
ความรู้สึก มนัมีเวทนาคือแบ่งไดช้ัว่และดี มนัมีสัญญาถึงมีขอ้มูลใหค้วามคิดเกิดข้ึนมาได ้
ความคิดเกิดข้ึนมาไดม้นัมีสัญญาปรุง สัญญาจะปรุงไดม้นัตอ้งมีวิญญาณรับรู้ ใหข้นัธ์ ๕ 
น้ีรวมเป็นอารมณ์ความรู้สึกความคิดถึงเกิด ความคิดเกิดเกิดเพราะขอ้มูลเกิดเพราะ
ความรู้สึก แลว้พอปัญญามนัไล่เขา้มาปุ๊บ ขนัธ์ ๕ แยกปุ๊บ ปล่อย จิตเป็นจิต ขนัธ์เป็น
ขนัธ์ อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ วนัแลว้วนัเล่า วนัแลว้วนัเล่า  

แลว้เวลามนัทนัข้ึนมา สติมนัทนัข้ึนมา ไปท่ีสัญญา คือความรู้สึกน่ีอยูท่ี่สัญญาไว ้
จะไม่มีความคิดเลย ปล่อยมนัออกมา ปล่อยมาคือสังขาร สังขารคิดเพราะอะไร สังขาร
คิดเพราะมีขอ้มูลเพราะขอ้มูลแลว้มีความรู้สึก รู้สึกคือเวทนา เวทนาดีหรือชัว่ ดีหรือชัว่ 
วิญญาณสมานใหข้นัธ์ทั้งหา้กองน้ีเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึก เป็นอารมณ์ อารมณ์ก็
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หมุนไปอยูอ่ยา่งน้ี แยกออก แยกออก พออารมณ์เป็นไป พออารมณ์เอาไป อารมณ์คือ
สสาร สสารส่ิงท่ีทุกขท่ี์สุดคือใหค่้า ใหค่้าของกิเลส ใหค่้าว่าดีก็เป็นสุข ใหค่้าว่าชัว่ก็เป็น
ทุกข ์ไล่เขา้ไป ไล่เขา้ไป มนัก็ ปล่อย ปล่อย ปล่อยเพราะมนัเขด็  

เขด็เพราะมนัเคยเจริญแลว้เส่ือมมามากแลว้ ก็เลยไล่ไปเยอะ วนัหน่ึงหลายรอบ
นะ เดินจงกรม ทั้งวนัๆ อยูอ่ยา่งนั้น พิจารณาไป ปล่อย ปล่อย ถึงท่ีสุด ขนัธ์เป็นขนัธ์ มนั
แยก ฟุ๊บ! จิตปล่อยหมดเลย เอออนัน้ีล่ะใช่ อนัน้ีใช่ พอใช่ข้ึนมาน่ะ โอโ้ฮ ตั้งแต่นั้นมาก็
เขา้บา้นตาด พอใช่ พอดีเคร่ืองบินก็ตก เคร่ืองบินอาจารยจ์วนตกปี ๒๔ พอตกก็กหูมด
หมออีกแลว้ ควาญชา้งไม่มี ชา้งไม่มีควาญตายห่า เด๋ียวไปขวิดเขาตาย ตอ้งไปหาควาญ
ใหม่ เขา้บา้นตาดเลย  

พอเขา้บา้นตาดไป ท่านก็ไล่เขา้ไปอีก อดัเขา้ไปเลย อดัเขา้ไปเลยก็ใส่เขา้ไปอีก 
พอใส่เขา้ไป ใส่เขา้ไป ทีน้ีแบบว่า หมอกบัหมอคุยกนันะมนัส์ตายห่าเลย น่ีคนภาวนาใส่
กนันะโอโ้ฮ ซดักนัทั้งวนั ซดักนัอยูอ่ยา่งนั้น มนัรู้จริงเห็นจริง น่ียกมาใหโ้ยมฟังตั้งยาวตั้ง
ยดืเลย ก็เพราะว่าถา้จิตน่ีมนัมีพลงังานก่อนใช่ไหมแลว้ค่อยออกวิปัสสนา เราจะบอกว่าท่ี
ยกมาใหฟั้งตลอดน่ี มนัออกฤทธ์ิ มนัใชปั้ญญาไดเ้ลย ไม่ใช่ตอ้งรอใหเ้ป็นอปัปนาสมาธิ
หรือมีก าลงัแลว้ค่อยวิปัสสนา  

แต่เราเขา้ใจว่าท่ีเราใชปั้ญญาน่ีคือปัญญาเพื่อจะใหจิ้ตมนัสงบ เพื่อจะสร้างฐาน 
แลว้ถา้มนัเห็นอีกทีหน่ึง พอมนัคิดอยา่งน้ีป๊ับ จิตมนัอยากท างาน จิตมนัจะคน้ควา้ ไม่ใช่
ว่าเราบอกน่ีเป็นวิปัสสนาแลว้นะ กิเลสมนัก็จะสวมรอย ว่ามนัใชปั้ญญาแลว้ วิปัสสนา
แลว้ เหมือนกบัมนัจะไม่ละเอียดไง มนัไม่ละเอียดคือมนัไม่คอยคน้ควา้ มนัไม่จบัจ าเลย
ไง แต่ถา้จิตเรา  

ถา้เราบอกว่าน่ี น่ี น่ี น่ีเป็นการสร้างพลงังานนะ ปัญญาน้ีก็เป็นปัญญาสร้าง
พลงังาน เพื่อใหพ้ลงังานมนัแก่กลา้ข้ึนมา เพื่อพลงังานน่ีใหเ้ห็นจ าเลย ใหเ้ห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม แลว้ถา้เห็น มีการกระทบใหเ้ห็นแลว้ข้ึนมาน่ะ แลว้เด๋ียวเราจะ
จบัมนัไต่สวน การไต่สวนนั้นเป็นวิปัสสนา เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม โดย
ธรรมชาติ โดยขอ้เทจ็จริง โดยสัจธรรม นั้นจะเป็นวิปัสสนา 



คณะอาจารย์หมอสมสทิธ์ิ  ๔๗ 

 

©2014 www.sa-ngob.com 

โยม ๒ :  ท่ีเม่ือก้ีอาจารยเ์ล่าหมายถึงว่าเราแยกอาการจิต โดยท่ีอาจารยไ์ม่ไดแ้ยก
อาการกายเลยใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ :  ใช่  

โยม ๒ :  เราไม่ผา่นอาการกายก่อนเลยใช่ไหมครับ  

หลวงพ่อ :  ไม่ผา่น  

โยม ๒ :  แลว้เรากจ็ะซ้ึงในอาการกายดว้ยไหมครับ ถา้เราซ้ึงอาการจิตท่ีว่าน่ี 

หลวงพ่อ :  เพราะมนัเห็นว่าขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์น่ีมนัปล่อยกาย เพราะกายมนั
เกาะไวด้ว้ยนามธรรม 

โยม ๒ : คือกาย จะพดูว่ากายมนัหยาบกวา่นั้นหรือกายมนัอยูใ่นระดบัเดียวกนักบั
การปล่อยวางอาการจิตท่ีเกิดข้ึน 

หลวงพ่อ :  ระดบัเดียวกนั เพราะอะไร เพราะน่ีขนัธ์ ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง 
ขนัธ์อยา่งละเอียด พระโสดาบนัละขนัธ์ ๕  ละขนัธ ์๕ ขนัธ์ ๕ ขาดหรือยงั? ยงั ขนัธ์ ๕ 
ไปขาดท่ีอนาคา 

โยม ๒ :  คือถา้มนัแยกเป็นว่า รูปและก็อีก ๔ ตวัน่ีก็เป็นนามใช่ไหมครับ คือไม่
แน่ใจว่าเป็นรูปกบัเป็นนาม ทีน้ีถา้ท่ีอาจารยเ์ล่าคือว่าอาจารยเ์ล่าถึง เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ โดยไม่ไดใ้ชรู้ปกาย แต่วา่ใชรู้ปของอาการ เอ่อของนามครับ ใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ :  ใช่ น่ีไง การพิจารณาจิตไงเพราะน่ีเราพดูถึงการพิจารณาจิต แต่เรามา
พิจารณากายอีกรอบหน่ึงตอนมาฝึกงานกบัหลวงปู่ เจ๊ียะ พิจารณากายตั้งกายข้ึนมาเลย
แลว้กายละลายลงเลย 

โยม ๒ :  แต่ถา้ตวัเราพิจารณาจิตไดแ้ลว้ กายมนัน่าจะเหมือนกบั 

หลวงพ่อ : ไม่มีแลว้ 

โยม ๒ :  มนัอยูใ่นระดบัเดียวกนัอยูแ่ลว้อาจารย ์ทีน้ีมนัจะท าก็ไดไ้ม่ท าก็ไดไ้ม่ใช่
เหรอ 
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หลวงพ่อ :  ใช่ ไม่ท าก็ได ้แต่ตอ้งท าเพื่อเขา้อยูใ่นวงวิชาการเดียวกนั 

โยม ๒ :  อ๋อ 

หลวงพ่อ :  ตอ้งท างานวิจยัเพื่อ 

โยม ๒:  จะไดพ้ดูอาสวกักรรมฐานใหค้นอ่ืนเขา้ใจไดอ้ยา่งนั้นเหรอครับ 

หลวงพ่อ :  ใช่ เราถึงบอกว่า เวลาเราพดูกบัโยมบ่อยว่าเราไดส้องทาง ไดส้องทาง พดู
บ่อย องค์อ่ืนเขาจะไดข้า้งใดขา้งหน่ึง คือไดอ้ยา่ง ถา้ไดท้างจิตพิจารณาจิตอยา่งท่ีพดูเม่ือก้ี 
ท่ีว่าขนัธ์ ๕  ค  าวา่รูปนัน่น่ะ รูปของนามธรรมนะ รูปของจิต 

โยม ๒:  ครับ รูปของอาการจิต 

หลวงพ่อ :  รูปของความรู้สึกมนัจบัไดเ้ลย มนัเห็นเป็นรูปเลย แลว้กม็าซ้ึงใน
พระไตรปิฎกท่ีบอกว่า ความรู้สึกน่ีเหมือนวตัถุกอ้นหน่ึงเลย มนัจบัไดเ้ลย พิสูจน์ไดเ้ลย 
ก็มนัฟาดใส่หนา้กเูอง ใครจะพดูอยา่งไรเร่ืองของมึง ประสบการณ์ใครประสบการณ์มนั 
น่ีพดูถึงพิจารณากาย พิจารณากายมนัเป็นอีกทางหน่ึง อนัน้ีเวลาครูบาอาจารย ์ส่วนใหญ่
เวลาท่านเทศน์ ท่านจะเทศน์ดว้ยประสบการณ์ ถา้เทศน์ดว้ยประสบการณ์น่ีปลาในสุ่ม  

เร่ืองในหวัใจเรา กพูดูไดท้ั้งปีเลย ถา้ไปพดูขา้งนอกนะกตูอ้งคิดเหมือนกนั แต่ถา้
เร่ืองในใจเรากพูดูทั้งปีเลย แลว้เราบงัเอิญเรามีทั้งสองอยา่ง เวลาเทศน์หรือเวลาสอนมนั
จะบอกว่า จะพดูบ่อยมาก เจโตวิมุตติกบัปัญญาวิมุตติ แลว้แยกเลย พระสารีบุตรพระโมค
คลัลานะ เพราะเราเอามาจากพระพุทธเจา้แลว้ เอามาจากตน้สายเลยไม่ตอ้งเถียงกนั ไม่ใช่
ว่าเราไปแต่งมาจากไหน กลูอกมาจากพระสารีบุตรพระโมคคลัลานะเลย แลว้มนัเป็น
กรรมฐาน อยา่งท่ีว่าพิจารณานามรูปน่ี อภิธรรมน่ีมนัเป็นเร่ืองนามธรรม พิจารณา  

ถา้มนัท าถูกหมายถึงวา่ตั้งค  าสอนไวถู้ก ทีน้ีค  าว่าตั้งค  าสอนไวผ้ดิ ทฤษฎีมนัผดิ 
เขม็ทิศมนัผดิมนัไปไหน ตั้งค  าสอนไวถู้กน่ีนะ มนัตอ้งบอกว่าอะไร เป็นอยา่งท่ีโยมว่า 
มนัหยาบละเอียดข้ึนมา อนัน้ีมนับอกว่าพิจารณาโดย โดยการใชปั้ญญาทางตรง แลว้
พอใชน้ามรูปพิจารณานามรูปน่ีคือวิปัสสนา คนมนัเขา้ใจผดิตรงน้ีหมดนะ พอวิปัสสนา
ไปก็ท  าไปเร่ือยๆ เหมือนเดก็ เดก็น่ีเราตั้งเป้าใหม้นัผดิมนัก็เดินไปทางท่ีผดิ เป้าน่ีอยูท่ี่ใจ 
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เป้าน่ีมนัอยู่ท่ีใจนะ พอเป้ามนัอยูท่ี่ใจ ใจมนัเจอเป้านั้น แลว้มนัก็เดินไปตามเป้านั้น  แลว้
มนัก็โดน มนัเป็นนามธรรมใช่ไหม มนัก็หลอก หลอกอยูข่า้งใน  

หลอกอยูว่่าเราเป็นทิฏฐิ ว่าเราน่ีเดินวิปัสสนาสายตรง ทั้งๆ ท่ีผลของมนัคือปล่อย
วาง เพราะมนัเขา้ไปถึงนามรูปแลว้มนัปล่อยวาง ร้ือนามร้ือรูปไง มนัก็รู้อาการของจิต 
มนัก็ปล่อยวางโดยธรรมชาติของมนัจริงๆ แต่ แต่เพราะความเขา้ใจผดิ พอเขา้ใจผดิป๊ับ
มนัเขา้ใจไง แลว้ส่ิงท่ีพดูถึงเม่ือก้ีว่า ถา้พดูถึงมนัเป็นสภาวธรรม น่ีสภาวธรรม 
สภาวธรรมมนัเกิด แต่ไม่ใช่อริยสัจ เวลาปัญญาเราเกิดข้ึนมา เรามีไหมปัญญาเราเกิด
ข้ึนมา เกิดมาแลว้รู้เท่า โอโ้ฮ นัน่ล่ะสภาวธรรม ฟังธรรมทุกวนัเลยแต่ไม่ใช่อริยสัจ ถา้
อริยสัจน่ีเราบริหารมนั ตวัจิตมนัเป็นตวัติด ตวัจิตมนัเป็นตวัทุกข ์ตวัจิตมนัเป็นตวัเห็น 
ตวัจิตเป็นตวัสร้าง ตวัสร้างเลยนะ สร้างข้ึนมาเป็นอะไร สร้างข้ึนมาเป็นธรรมจกัร จกัร
อยูท่ี่ไหน จกัรคือปัญญามนัหมุน ปัญญามนัหมุน หมุนไปดว้ยอะไร มนัหมุนไปดว้ยศีล 
หมุนดว้ยงานชอบเพียรชอบ  

งานชอบตรงไหน งานชอบท่ีมนัเห็นกายชอบ งานไม่ชอบ น่ีไง สัมมากมัมนัโต 
มนัเป็นมิจฉา มิจฉากมัมนัโต มนัไปคาดกายผดิ คาดรูปผดิ คาดทุกอยา่งผดิ พอคาดผดิ
มนัก็หมุนผดิ ค าว่าหมุนผดิน่ีหมุนผดิโดยสัจธรรม แต่เราท าอยูโ่ดยกิเลส ใช่ ถูก ถูก ถูกสิ
เวย้ กทู  าตอ้งถูก เพราะอะไรรู้ไหม เพราะค าน้ี โทษนะ หลวงตากเ็ถียงกบัหลวงปู่ มัน่ ข้ึน
ไปล่ะ แหม จะใส่เลย เราก ็กกู็จะหวัชนฝาเลย กจูะเอาหวัท่ิมหลวงปู่ เจ๊ียะมาเป็นปีเลย ถูก 
ถูก หงายทอ้ง เฟ้ียวเลย โดยกิเลส อยา่งท่ีพดูน่ะ โดยนามธรรมเราไม่รู้หรอก กิเลส
ละเอียดมาก เราไม่รู้ว่าเราผดิ แลว้เราเห็นเห็นอยูน่ี่ น่ีผา้จีวรครับ ก็บอกไม่ใช่ ก็ผา้จีวรจบั
อยูน่ี่ บอกไม่ใช่ ก็จบัอยูน่ี่ท  าไมไม่ใช่ ก็มนัสมมุติ ก็ไม่รู้น่ะ ก็จบัอยูน่ี่ 

โยม ๒:  แลว้อาจารยแ์กอ้ยา่งไรครับท่ีเอาหวัไปชน 

หลวงพ่อ :  เอาหวัไปชน เฮย้ เราไม่แก ้อาจารยแ์กเ้ราสิ  

โยม ๒:  แกใ้หว้่า ว่าอยา่งไร 

หลวงพ่อ :  แกก้็ พลิกทิฏฐิไง พลิกวา่น่ีเห็นไหม ท่านท าอยา่งน้ี แลว้เหตุผลอยา่งน้ีเอง็
มีไหม เอง็เคยท าอยา่งน้ีไดห้รือเปล่า 
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โยม ๒:  โดยใชเ้ร่ืองรูปหรือเร่ืองนามครับ 

หลวงพ่อ :  ดว้ยค าพดู ดว้ยท่านสะกิด 

โยม ๒ :  อาจารยจ์ะยกตวัอยา่งสักนิดไดไ้หมครับ 

หลวงพ่อ :  ยกตวัอยา่งเลยล่ะ เพราะเวลาเราพิจารณาจิตไปอยูก่บัท่าน แลว้ท่านจะให้
เราพิจารณาต่อไป ท่านบอกว่าเราคุยธรรมะกนัแลว้น่ี มนัเหมือนกบัมีทางไปไดอี้ก แต่เรา
คิดว่าตรงน้ีมนัจบ ท่านก็บอกว่า ท่านอยู ่ท่านจ าพรรษาอยูท่ี่บา้นตาดกบัหลวงตา หลวง
ตาก็บอกว่า เจ๊ียะ เจ๊ียะเอ๋ย เจ๊ียะพิจารณากายลองพิจารณาจิตดูสิ แลว้บอกท่านก็พิจารณา
คืนหน่ึง พอเชา้มาก็บอกเลย เหมือนกนั คือท่านมาบอกว่ามนัเหมือนกนั ทีน้ีถา้เรา
พิจารณาจิตได ้เราตอ้งพิจารณากายได ้เรากล็อง อ้ืม ลอง เพราะท่านพดูถึงว่า พดูถึงว่า
หลวงตาท่านพดูอยา่งนั้นแลว้ ถา้หลวงตาท าได ้หลวงปู่ เจ๊ียะท าได ้ถา้เราเป็นของจริงเรา
ตอ้งท าได ้เราก็ไปลองเลย นัง่เลย นัง่สมาธิ เราก าหนดจิตข้ึนมาเลย เราก าหนดกายข้ึนมา
เลย พอกายข้ึนมาเลยเป็นโครงสร้าง เหมือน อนาโตม่ีท่ีเราสอนนกัเรียนเลย เหมือนโครง
กระดูกอยา่งนั้นเลย แลว้มนัละลายลง ละลายลงหมดเลย เราก็บอกว่า อาจารยล์ะลายหมด
เลย แลว้มนัเหลืออะไรล่ะ โอโ้ฮ ยงัเหลืออีกเหรอวะ กนึูกว่าละลายแลว้กจ็บ พอมนัปล่อย 
มนั..  

โยม ๒ :  เหลือแต่ผูรู้้  

หลวงพ่อ :  ยงั เรายงัไม่ถึงตรงนั้น มนัเหลือผูรู้้ แต่มนัเหลืออะไรมนัตอ้งตอบไดสิ้ แต่
น่ีเราไปเห็นน่ะ 

โยม ๒ :  ก็คือเราตั้งข้ึน  

หลวงพ่อ :  ใช่  

โยม ๒ : เราไม่ไดผ้ลกัมนัออกไป  

หลวงพ่อ :  ใช่ ค  าว่าตั้งข้ึนน่ะมนัตอ้ง ถา้จิตมนัไม่มีก าลงั มนัตั้งไดอ้ยา่งไร 

โยม ๒:  ครับ ตอ้งมีความเพียรถึงจะตั้งได ้ 
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หลวงพ่อ :  ใช่ จิตไม่มีน่ีเราจะไม่เห็นรูปหรอก มนัมีแต่โครงสร้าง มนัมีแต่สัญญา 
มนัมีแต่อารมณ์ความรู้สึก มนัไม่เห็นมนัไม่รู้หรอก ท่ีจะรู้จะเห็นไดน่ี้มนัตอ้งมีก าลงั มนั
ถึงท าของมนัได ้

โยม ๒:  ฉะนั้น อาการอยา่งนั้น เราจะมีดีใจหรือเสียใจไหมล่ะครับอาจารย ์

หลวงพ่อ :  มนัก็ดีใจสิ พอมนัละลายหมดเลย เราก็นึกวา่เราจะเอาผลงานน้ีไปรายงาน
ท่าน พอข้ึนไปรายงาน 

โยม ๒ :  ค าว่าดีใจมนัก็เป็นเรา 

หลวงพ่อ :  ใช่ แหม ไอพ้ดูกนัน่ีนะ 

โยม ๒:  ผมไม่ไดว้่าอาจารย ์คือผมเป็นผูดู้ฮะอาจารย ์

หลวงพ่อ :  เราจะบอกว่านะ เวลาพดูมนัไดท้ั้งหมดน่ะ แต่เวลาพอไปเจอเหตุการณ์
เท่านั้นแหละ งงเป็นไก่ตาแตกเลย 

โยม ๒:  อนัน้ีผงไม่เขา้ตาจนครับ เข่ียผงไปใหผู้อ่ื้นได ้

หลวงพ่อ :  ล่อกนัอยูใ่หญ่ ท่านมีเหตุผลมาใหเ้ราทดใหเ้ราสอบ ใหเ้ราทดใหเ้ราสอบ
จนเร่ิม หืม หรือว่า ไม่ยอมรับหรอก หรือว่าวะ พอหรือว่าสักพกั น่าจะ พอน่าจะแลว้ 

โยม ๒ :  ใช่เลย 

หลวงพ่อ :  อือ พอน่าจะป๊ับ มนัตอ้งยอ้นกลบัแลว้ พอยอ้นกลบัข้ึนมามนัก็มาจบั พอ
ยอ้นกลบั จิตมนัยอ้นกลบัแลว้ พอจิตมนัยอ้นกลบัแลว้มนัจบัได ้โอโ้ฮ มึงอยูน่ี่ พออยูน่ี่
พอจบัอยูน่ี่ป๊ับแลว้ใชเ้ขา้ไปท่ีท่านท า พอเขา้ไปขลุกขลิกจบ เขา้ไปขลุกขลิกจบป๊ับ 
ตอนน้ีท่านพดูอะไรมานะ พดูไปเหอะ พดูมาเลย พดูไปเหอะ มนัเขา้ใจกนัหมด แต่ก่อน
ท่านพดู เออ ก็เขา้ใจบา้ง เอะ๊ ขา้งบนน่ีท าไมกไูม่รู้ ท  าไมขา้งบนกไูม่รู้ แต่พอมนัจบแลว้
นะ โธ่ ใครเทศน์มาเถอะ ใครก็ไดเ้ทศน์มาเถอะ กฟัูงไดห้มดล่ะ รู้เลยถูกหรือไม่ถูก 

โยม ๒:  อาจารย ์เท่าท่ีพระอาจารยเ์ล่าแบบน้ี กว่าเราจะรู้ถึงท่ีสุด กต็อ้งมีอาการ
โลกธาตุสั่นสะเทือนทุกรายเลยไหมครับ 
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หลวงพ่อ :  โลกธาตุหวัน่ไหวน่ีนะ โลกธาตุไหว โลกธาตุคือธาตุส่ี โลกนอกโลกใน 
ธาตุส่ีคือร่างกายมนัไหว 

โยม ๒:  มนัตอ้งแสดงอาการใหเ้รารับทราบ 

หลวงพ่อ :  มนัเป็นคนละระดบั เราไม่อยากจะพดู เพราะท่ีหลวงตาท่านโลกธาตุ
หวัน่ไหว ขณะของท่านใหญ่มาก แต่ของเราไม่ไปตรงนั้น ของเราเราเป็นขั้นก่อนหนา้
นั้น ก่อนนั้นอยู่ท่ีบา้นตาด เดินจงกรมอยู ่พิจารณากามราคะ พิจารณาถึงการเคล่ือนไหว
ของจิต แลว้พิจารณาไป บ่ายโมง มนัขาดประมาณบ่ายโมง เดินจงกรมอยู ่แดดเปร้ียงๆ 
อยา่งน้ีนะ โอโ้ฮ ไอฟ้้าน่ี ครืน! ครืน! ครืน! โอโ้ฮ กไูดย้นิคนเดียวนะ ก็พระทั้งวดัน่ีไอห่้า 
ครืน! อยูบ่า้นตาดนะ เดินจงกรมอยูก่่อนบ่ายโมง เพราะเราถามตลอดไง เพราะบ่ายโมง
ตอ้งไปฉนัน ้าร้อนใช่ไหม เราเดินตั้งแต่เชา้แลว้ พอถึงจุดไคลแมกซ์ของมนั มนัโยนตวัลง 
โอโ้ฮ ครืน! โลกธาตุน่ีไหวหมดเลย 

โยม ๒ :  หมายถึงเกิดข้ึนไดโ้ดยยงัไม่ตอ้งเป็นพระอรหนัตด์ว้ยใช่ไหมครับ อนัน้ี
ขั้นพระหดัๆ ก็ได ้

หลวงพ่อ :  ก็น่ีของเราไง อนัน้ีมนัคือวาสนาบารมีไง ของคนไม่เหมือนกนั น่ีเราเกิด
ตรงน้ี แลว้พอข้ึนไปชั้นบนไปอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะน่ีไง พออยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะ
มาอดักนัตรงนั้นน่ะ เวลาลงนะ เวลาเขา้ใจเพราะอะไร เพราะหลวงตาท่านบอกถา้เห็นจุด
และต่อมแลว้น่ี เพราะหลวงปู่ มัน่ไม่อยู ่ท่านก็เลยตอ้งเสียเวลาไปอีก ๘ เดือน พอเราไป
จบัของเราไดน้ะ กไูม่ไปไหน กนูัง่เฝ้าเลย กนูัง่เฝ้า เพราะหลวงตาเทศน์บ่อยๆ กไูม่ไป
ไหน กนูัง่เฝ้าอยูต่รงน้ี มนัก็เป็นอยูป่ระมาณ ๗-๘ วนั พอมนัแยบออกมา ก็พลิกป๊ับ  
โอโ้ฮ พลิกหมดเลย จบ  

โยม ๒ :  แต่ก็ยงัแสดงอาการอยู ่

หลวงพ่อ :  นิดเดียว มนัไม่แรง ไม่แรงเหมือนของครูบาอาจารย ์มนัอยูท่ี่วาสนา ท่ี
หลวงตาท่านบอก ท่านพดูถึงอาจารยสิ์งห์ทอง เห็นไหม หายไปเลย หายไป พอดูของน่ี 
ของหลวงปู่ บวัขางคานขาด  วื้บเลย 
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โยม ๒ :  อาจารยถ์ามนอกเร่ืองอีกนิด แลว้ วิชชา ๓ ท่ีอาจารยบ์อกจะแบก
จ าเป็นตอ้งมีทุกท่านไหมครับ  

หลวงพ่อ :  วิชชา ๓ บุพเพนิวาสานุสติญาณ  

โยม ๒ :  จุตูปปาตญาณ  

หลวงพ่อ :  ฮึ  มนัมีแต่ละองค ์คือแต่ละชนิด 

โยม ๒ :  ไม่จ าเป็นว่าเป็นพระอรหนัตต์อ้งมีวิชชา ๓ เป็นขั้นต ่าไม่จ  าเป็นหรือเปล่า
ครับ คือหมายถึงว่า 

หลวงพ่อ :  สุขวิปัสสโกมีหรือเปล่า 

โยม ๒ :  คือในต าราว่าไม่มีใช่ไหมครับ ว่าแหง้แลง้ 

หลวงพ่อ :  แต่มี แต่มีของท่านไง วิชชา ๓ เป็นพื้นฐาน 

โยม ๒ :  ก็คือเป็นเหตุของตน แต่ไม่มีจูตูปปาตญาณของสัตวโ์ลก 

หลวงพ่อ :  ใช่ 

โยม ๒:  ถา้ไม่เขา้ใจจูตูปปาตญาณ จะเขา้ใจความข้ึนไปของการเกิดดบัใช่ไหม
ครับ 

หลวงพ่อ :  แน่นอน วิชชา ๓ มนัเป็นพื้นฐาน มนัแต่ละบุคคลใช่ไหม เพราะวา่พอจิต
มนัเขา้ไปแลว้ พอเขา้ไปถึง พดูถึงว่าจิตสงบแลว้ จิตสงบเป็นสมาธิแลว้ วิปัสสนาเป็น
โสดาบนั เป็นสกิทา อนาคา ไอน่ี้มนัเป็นจิตอาการของจิตมนั ๒ มือประกบกนั พอไปถึง
ตวัจิตเดิมแทท่ี้ผอ่งใสน่ี เพราะพระอนาคามนัจะทิง้กามราคะ ทิง้ขอ้มูล พอเขา้ไปถึงตรง
น้ีป๊ับ พอเขา้ถึงตรงน้ีป๊ับ พอเขา้ถึงตรงน้ี น่ี ขอ้มูลมนัเปิด อดีตเห็นหมด แลว้ถา้อดีตเห็น
หมดถา้วิปัสสนาไป บางทีเราไม่ทนั มนัเห็นจุตู(จุตูปปาตญาณ) 

โยม ๒ :  ครับ แต่เห็นในส่วนของตน คือความเขา้ใจในส่วนของตน 
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หลวงพ่อ :  ใช่ ท่ีเห็นตรงน้ีนะ มนัยงัไม่เห็นตวัมนัเองดว้ย เพราะเราเป็นอยา่งน้ีมา
ก่อน แลว้ค่อยมาอยูก่บัหลวงปู่ เจ๊ียะไง พอหลวงปู่ เจ๊ียะเขา้มาน่ี เราถึงเขา้ไปเห็นตวัมนั 
พอเห็นตวัมนัป๊ับ โอโ้ฮ เวรกรรม กนึูกว่ามึงไปไหนแลว้ ไออ้ยา่งน้ี เราถึงบอกว่าถา้เป็น
ความจริง เพราะถา้รู้อยา่งน้ีแลว้ เห็นไหม เวลาเทศน์มนัจะติดอะไร เวลาเทศน์เพราะ
อะไรนะ น่ีคือวฏัฏะ ตวัน้ีมนัเป็นเจา้วฏัจกัรท่ีมนัไปในวฏัฏะ แลว้พอมนัไปเห็นตวัเจา้วฏั
จกัรแลว้ มนัจะไปติดอะไร ในการแสดงธรรมจะไปติดอะไร 

โยม ๒:  อาจารยคื์อง้ี คือผมมีความเขา้ใจ น่าจะผดิคือว่า จูตูปปาตญาณหรือบุพเพ
นิวาสานุสสติญาณก็ตาม มนัเป็นเร่ืองเขา้ใจความนยัของใจตน คือจ าเป็นจะตอ้งเกิดเป็น
รูป รูปร่างนะครับ ว่าชาติโนน้ภพโนน้เป็น เกิดเป็นนั้นเป็นน้ี จ  าเป็นไหมครับ ผมมองว่า
มนัไม่ใช่ลกัษณะนั้นความเห็นผม ก็ปรึกษาอาจารยด์ว้ย หรือว่าตอ้งเป็นรูปเสมอ 

หลวงพ่อ :  เป็นรูปน่ีนะ ประสาเรานะ ถา้พดูถึงตรงน้ี เอาตรงน้ีเป็นตวัตั้งนะ ศาสนา
น่ีคลอนแคลนเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าฤๅษีชีไพร กาฬเทวิล ระลึกอดีตชาติได ้
๔๐ ชาติยงัไม่ไปไหนเลย การระลึกอดีตชาติไดน่ี้แค่เขา้สมาธิ กบ็อกขอ้มูล ขอ้มูลน่ี เขา้
มาถึงจิตเดิมแท ้อปัปนาสมาธิ ถา้เขา้ไปแลว้ ถา้มีวาสนามนัก็ท  าได ้ค  าว่าระลึกอดีตชาติ
ไดน่ี้  ฤๅษีชีไพรเขาก็ระลึกไดน้ะ แต่จริงหรือไม่จริง เช่ือถือไดแ้ค่ไหนนัน่อีกเร่ืองหน่ึง  

ทีน้ีอยา่งในศาสนาเรา ถา้เขา้มาถึงตรงน้ีไดป๊ั้บมนัก็เป็นแบบพระพุทธเจา้วิชชา ๓ 
พระพุทธเจา้ก็เขา้อยา่งน้ีเหมือนกนั แบบอย่างพระพุทธเจา้ คือบุพเพก่อน เห็นไหม 
ปฐมยามแลว้กม็ชัฌิมยาม มนัเขา้บุพเพก่อนแลว้ก็จูตูปปาตญาณ แลว้ค่อยอาสวกัขยญาณ 
น่ีคือหลกั แต่พระอรหนัตท์ัว่ๆ ไปน่ี อยา่งท่ีโยมพดู ถา้มนัไม่ไดเ้ห็นเป็นรูปธรรม มนัก็
ตอ้งมาเห็นขอ้มูลน้ี มนัตอ้งลบขอ้มูลน้ี มนัถึงไม่มีความลงัเลสงสัย ไม่มีความลงัเลสงสัย 
ถา้มีความลงัเลสงสัย มนัจะเป็นพระอรหนัตไ์ดไ้ง แลว้จิตสามญัส านึกเอง็สงสัยตวัเอง
ไหม ทุกดวงใจสงสัยตวัเองหมด แลว้ถา้เอง็ยงัสงสัยอยูเ่อง็จะเป็นพระอรหนัตไ์ดไ้ง 

โยม ๒:  ใช่ครับ ผมถึงถามวา่ตอ้งแสดงเป็นรูปธรรมไหมล่ะครับอาจารย ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

หลวงพ่อ :  ก็แสดงเป็นรูปธรรม คืออยา่งน้ีนะ  

โยม ๒ : ก็อยา่งเช่น สมมุติบอกว่า อ๋อ ถา้เราจะเป็นปลา เป็นอะไร  
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หลวงพ่อ :  น่ี องคห์ลวงปู่ ฝ้ันน่ีไง 

โยม ๒:  ใช่ครับ แต่ว่าหมายถึงว่าจ  าเป็นจะตอ้ง... 

หลวงพ่อ :  ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็นเพราะอะไร เพราะมนัไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็นหมายถึงว่า
ท าไมลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ แหวน ท าไมคนท่ีหลวงปู่ มัน่
ไวใ้จใหท้  างานคือหลวงปู่ ฝ้ันกบัหลวงปู่ อะไรนะ หลวงปู่ ฝ้ันกบัหลวงปู่ ชอบท่ีว่าสอน
เทวดาได ้เราจะบอกว่าแมแ้ต่พระอรหนัต ์วุฒิภาวะของพระอรหนัตย์งัไม่เท่ากนัเลย ทีน้ี
พอคะแนนเท่ากนัก็วาสนามนัไม่เท่ากนั แลว้จะบอกว่าพระอรหนัตต์อ้งขีดบรรทดัให้
เดิน ไม่ใช่ อริยสัจขีดบรรทดัไว ้แต่ของใครของมนั 

โยม ๒:  คือถา้อยา่งนั้นอาจารยจ์ะอธิบายว่าไม่สงสัยในตนดว้ยอะไรหรือครับ ถา้
ไม่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ไดห้รือครับ  

หลวงพ่อ :  ไม่สงสัยตรงไหน เร่ืองอะไร ขั้นไหน  

โยม ๒ :  ท่ีอาจารยพ์ดูเร่ือง บุพเพน่ีครับ คืออยา่งคนทัว่ไปแบบว่าเราตอ้งสงสัยใน
ตนแน่เพราะเรายงัไม่รู้แจง้ ทีน้ีเราจะเป็นพระอรหนัตเ์ราตอ้งรู้แจง้น่ีครับ รู้แจง้ในตวับุพ
เพ ถึงอยากจะถามอาจารยว์า่ตอ้งเป็นรูปธรรมเสมอไหม ค าตอบคือไม่ใช่ใช่ไหมครับ 

หลวงพ่อ :  เฮอะ รูปธรรมก็มี เพราะรูปธรรมน่ีมนัเป็นของหยาบดว้ย มนัเขา้ไปคน้
ขอ้มูลเพราะมนัมีตวัภพ มนัมีตวัใจ ตวัใจในภพมนัสะสมขอ้มูลไวห้มดแลว้ มึงไม่ตอ้งไป
หาท่ีไหนหรอก ใจเอง็นัน่แหละ คน้เขา้ไปมนัเปิดออกมาหมด น่ีรูปธรรม แลว้ตวัน้ี
รูปธรรมมนัใกลเ้คียงกนั แต่ไม่ไดแ้ก ้แต่พอมนัไปอาสวกัขยญาณมนัท าลายหมดแลว้ยิง่
ชดัเจน เพราะพอมนัถอนอตัตานุทิฏฐิแลว้ หมดแลว้ คือส่ิงท่ีปิดขอ้มูลไม่มี มนัดึงออก
หมดเลย โอโ้ฮ ยิง่ชวัร์ใหญ่ มนัไปชวัร์ท่ีอาสวกัขยญาณ ไมไดช้วัร์ท่ีบุพเพหรอก 

โยม ๒:  ถูกครับ คืออยา่งน้ีอาจารย ์คือผมถามแบบภาษาง่ายเลยก็แลว้กนันะครับ
อาจารย ์คือภาษาวา่เหมือนชาวบา้นเขาพดูบอกว่า ถา้อยา่งนั้นการท่ีคนเราตายเกิดมีจริง
หรือไม่มีจริง 

หลวงพ่อ :  มีจริง ยิง่กว่าจริงดว้ย 
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โยม ๒:  และหมายถึงวา่พระอรหนัตจ์ะตอ้งเขา้ใจขอ้น้ีเสมอทั้งท่ีการปฏิบติัของ
พระปฏิบติั เราลา้ง... 

หลวงพ่อ :  ใช่ แหม แลว้ไม่ถาม ถามตั้งแต่ตน้เลยก็จบไปแลว้ 

โยม ๒:  ไม่ใช่ครับ ผมมองว่าอยา่งน้ีครับ ผมมองว่าเราลา้งความเห็นผดิ คือลบ
อวิชชา ก็คืออาสวกัขยญาณ 

หลวงพ่อ :  ใช่  

โยม ๒ : อืมม ผมยงัมองว่ามีหรือไม่มีภพชาติก่อนไม่น่าจะเก่ียวกบัการท่ีเราเขา้ถึง
อาสวกัขยญาณ 

หลวงพ่อ :  โอ ้น่ีคิดโดยโลกๆ ไง เรากลบัเห็นตรงน้ี เรากลบัเห็นว่าตรงน้ีส าคญัท่ีสุด
เลย ถา้ไม่ส าคญัท่ีสุด ท าไมพระเวสสันดรไม่เหมือนเป็นพระพุทธเจา้ ชาติสุดทา้ยของ
พระโพธิสัตวทุ์กพระองคต์อ้งสละลูกสละเมีย ชาติของพระโพธิสัตวท์ั้งหมดตอ้งสละ
ทั้งนั้นมนัถึงจะมีอ  านาจวาสนามาขนาดน้ี แลว้พดูถึงว่าถา้ไม่ส าคญั ไม่ส าคญัวาสนามา
จากไหน ไม่ส าคญัมาสนใจเร่ืองศาสนากนัท าไม ไม่ส าคญัท าไมคนท าสมาธิง่าย ท า
สมาธิยาก เพราะเราเห็นตรงน้ีเราเขา้ใจตรงน้ี พอถึงเวลาเราสอน เราถึงไม่มีรูปแบบ
ตายตวัท่ีจะบงัคบัใหค้นท าตายตวัไง เพราะเราตอ้งปล่อยใหแ้ลว้แต่ความถนดัของเขา 
แลว้แต่ส่ิงท่ีเขาสร้างมาไง โยมน่ีชอบกินก๋วยเต๋ียว เขาบงัคบัใหไ้ปกินอยา่งอ่ืนโยมเบ่ือ
ตายเลย โยมกินก๋วยเต๋ียวเขายกมาเสริฟใหก้ถ็ูกใจสิ ภาวนาอยา่งไรใหม้นัถูกกบัจริตของ
เรา ก็ตอ้งเสริฟใหเ้ขาพอดีของเขา พอดีของเขา แลว้ถา้มนัพอดีของเขาน่ีมาจากไหน 
ส าคญั อา้ว รักษาโรคอยูน่ี่ เวลาเขามาถึงบอกเขารักษาเลย ไม่ถามอาการเขาเลย ไม่ถาม
ประวติัคนไขเ้ลยเหรอ 

โยม ๒:  ก็ส่วนมากคนไขจ้ะลืมประวติัตวัเองนะครับ 

หลวงพ่อ :  เวลาคนไขม้าไม่ถามเลยเหรอมึงมาโรงพยาบาลมาท าไม เพราะอะไร 
เพราะว่าประวติัคนไขน้ัน่ล่ะมนับอกโรคคนไข ้

โยม ๒:  คนไขก้็จะจ าอดีตตวัเองไม่ไดน้ะครับอาจารย ์คนไขแ้บบน้ี คนไขท้างใจ  
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หลวงพ่อ :  น่ีเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี เราถึงเขา้ใจเวลาครูบา
อาจารยส์อน ท่าน สังเกตหลวงตาตอนน้ีสิ ใครมาถามอะไรท่าน ท่านเบ่ือ เพราะอะไรนะ 
เร่ืองมนัยาวน่ะ เอง็คิดดูสิวาสนาเอง็ การกระท าของเอง็ แลว้กว่าจะมาคุยกนันาทีสอง
นาที เร่ืองมนัยาวนะ บางทีถา้มาถามปัญหาใช่ไหม แลว้บางคนคิดว่าท าไมไม่ตอบ มนั
พดูกนัไม่รู้เร่ือง เร่ืองมนัยาว มนัไม่มีเวลาแลว้เหน่ือย เพราะมนัเห็นตรงน้ีไง โธ่ เม่ือวาน 
เห็นไหม ท่ีเม่ือวานเขามาถามน่ะอะไร ไออิ้นโดนีเซีย เห็นไหม ถามเม่ือวาน ว่าไปอยูท่ี่
ไหน เขาว่าไม่เป็นๆ มาใหห้ลวงตารับประกนั ท าไมตอ้งใหห้ลวงตารับประกนั ตวัเองไม่
รับประกนัตวัเองเหรอ 

โยม :   เหมือนท่านจูฬปันถกอะไรใช่ไหมคะ ท าไมพระพุทธเจา้ถึงไดช้ี้ใหลู้บผา้
ขาว แต่เผอิญถา้ท่านไม่ช้ีแลว้จะเป็นยงัไงคะ 

หลวงพ่อ :  อา้ว ไม่ช้ีสิ ช้ีคนอ่ืนท าไม่เป็น สมมุติว่ามาช้ีใหเ้อง็ เอง็ลูบ ๕๐ ผนืเอง็ก็ไม่
เป็นพระอรหนัต ์เพราะอะไรรู้ไหม เพราะวา่ในธรรมบทไง เพราะว่า เอง็ดูสิ พี่ชายเป็น
พระอรหนัตน์ะ แลว้นอ้งชายจูฬปันถกบอกว่าใหท่้องคาถาขอ้เดียวยงัท่องไม่ได ้พี่ชาย
เป็นพระอรหนัตไ์ม่เห็นขอ้มูลตรงน้ีเพราะว่าอะไรเพราะวาสนา แบบกลอ้งจุลทรรศน์น่ะ 
คือจิตมนัยอ้นอดีตไดส้ั้นยาวต่างกนั แลว้อยา่งบางทีมนัยอ้นไม่ไดเ้ลยก็มี พระอรหนัตไ์ม่
ยอ้นเลยก็มี บางทียอ้นไดช้าติหน่ึงสิบชาติร้อยชาติพนัชาติไม่ใช่พระอรหนัตส์ักชาติหน่ึง 
พระพุทธเจา้ไปดกัรอเลยเพราะรู้มีวาสนาไง  

“จูฬปันถกเธอจะไปไหน”  

“จะไปสึก”  

“ท าไม”  

“เพราะพี่ชายใหสึ้ก”  

“บวชเพราะใคร บวชเพราะเรา ไม่ตอ้งสึก เอาผา้ขาวไปลูบ”  

พอลูบๆๆๆ เลย ลูบผา้ขาว เพราะคนจิตมนัละเอียดอ่อน เพราะลูบผา้ขาวแลว้มนั
ด า เพราะมือมนัเลอะ พอเลอะก็เป็นพระอรหนัตเ์ลย โอโ้ฮ มีอภิญญาดว้ย แลว้
พระพุทธเจา้บอกตรงน้ีไง ชาติหน่ึงเคยเป็นกษตัริย ์กษตัริยน่ี์ออกตรวจพลสวนสนาม 
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เวลาเขาตรวจ กษตัริยน่์ะ รถมา้ฝุ่ นมนัมาผา้เชด็หนา้น่ีเชด็ แลว้มนัเห็นน่ะ คนเรามนั
กษตัริยน์ะ มนัประณีตแลว้พอเห็น มนัเลยฝังใจ การฝังใจน่ีอยา่งน้ีไง ท่ีเราท าบุญกนัน่ีเรา
ฝังใจ น่ีไงบุพเพนิวาสา  

บุพเพน่ีมนัฝังอยูท่ี่ใจ ขอ้มูลมนัไปไหน ท าดีท าชัว่กนัมาทั้งนั้น ท่ีมาน่ีบอกอยา่
เสียใจ ท าดีท  าชัว่เราท ามาทั้งนั้นแหละ เราท ามากบัมือ แลว้มนัถึงมาถึงความรู้สึกอนัน้ี 
มนัมีขอ้มูลน้ีใช่ไหม พอมนัลูบมนัก็ป๊ิงอนัน้ีใช่ไหม พอป๊ิงอนัน้ีมนัก็ไปปลดเลย อนัน้ี
สะเทือนแลว้ปล่อย เป็นพระอรหนัต์เลย เราถึงบอกว่าตรงน้ีพอพระพุทธเจา้ท่านเห็นว่า
อนัน้ีมนัอยูใ่นใจของ ส่ิงท่ีมนัฝัง ขอ้มูลน้ีมนัฝัง เหมือนกบัเอาระเบิดไปวางไวใ้นใจ แลว้
ก็เอาผา้ขาวน่ีจุดชนวนเขา้ไป มนัระเบิด ตูม! พระอรหนัตเ์ลย  

แต่เขาพอจะจุดป๊ับไม่รู้จกัชนวน ไม่รู้จกัระเบิดอยูไ่หนก็ไม่รู้ ก็ของมนัตรงๆ ซ่ึงๆ 
หนา้น่ี ส าคญั ทีน้ีพอเราบอก ถา้ไม่ส าคญันะ เราพดูอยา่งน้ีบ่อย เรามาเปรียบเทียบกบั
โยม ครอบครัวหน่ึงมีลูกสามส่ีคน ถา้พดูถึงโตโยตา้รุ่นเดียวกนั ออกจากสายการผลิต
เดียวกนัตอ้งเหมือนกนัหมดเลย ลูกสามส่ีคนเหมือนกนัไหม เพราะอะไร ร่างกายน่ะดี
เอน็เอพ่อแม่หมดเลย กรรมพนัธ์ุพ่อแม่หมดเลยแต่ใจไม่ใช่ เพราะอะไร เพราะมนัเกิดน้ี
ไง ใจท่ีมนัสร้างมาไม่เหมือนกนัน่ีไง แมแ้ต่ทอ้งเดียวกนัออกมายงัไม่เหมือนกนัเลย แลว้
จะใหเ้หมือนกนั พระอรหนัตน่ี์ตอ้งรู้เหมือนกนั เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได้
หรอก น่ีขอ้เทจ็จริงเป็นอยา่งน้ี ทีน้ีเวลาสอนตอ้งสอนอยา่งน้ี อา้ว ว่าไป 

โยม ๒:  ผมถามเพื่อความรู้เฉยๆ นะครับ ไม่ไดถ้ามแบบเยย้ครับอาจารย ์

โยม ๑ :  ถามก่อน เม่ือก้ีน้ีพดูว่า หลวงพ่อบอกว่าร าพึงกาย แต่ว่าถา้เกิดเราไม่ร าพึง
กาย แต่ว่าเราตอ้งการท่ีจะสาวเขา้ไปหาตวัจิต 

หลวงพ่อ :  หาตวัจิต ก็จิตสงบแลว้ ดูอาการของจิต จิตน่ีมนัเป็นนามธรรม จิตมนั
แสดงตวัอะไร มนัแสดงตวัท่ีความคิด  

โยม ๑ :   คือ ณ ขณะนั้นคิดว่ามนัไม่คิด  

หลวงพ่อ :  ไม่คิดเราก็อยูก่บัมนั อยูก่บัจิต อยูก่บัผูรู้้ เวลาภาวนาไป เวลาเราเห็นนิมิต 
เห็นอาการตกใจ เราไปตกใจ ส่ิงท่ีตกใจเพราะเราเห็นแลว้เราตกใจเราก็ไปกบัมนั ไปเลย 
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ถา้เห็นอะไรป๊ับ ยอ้นกลบัมาท่ีผูรู้้ ยอ้นกลบัมาท่ีจิต เพราะจิตมนัเป็นคนเห็น ถา้เรายอ้น
มาท่ีจิต เหมือนเราปิดสวิตซ์ป๊ับ ทุกอยา่งดบัหมด ทีน้ีเราจะเห็นถึงจิตใช่ไหม ทีน้ีตวัจิต
มนัโดยตวัมนัเอง มนัตอ้งแสดงออก จิตน่ีเหมือนน ้า น ้ าใส่สี เป็นอยา่งไร น ้าในแกว้ ถา้
เราไม่เห็นมีสีเลย เราก็นึกวา่ไม่มีน ้า ถา้เติมสีลงไป เราจะเห็นว่า เอาสีเขียวสีแดงมนัก็จะ
เห็นสี ทีน้ีจะเห็นสี ถา้จิตมนัสงบแลว้ พอเขา้ไปเร่ือยๆ ดูความรู้สึกของมนั จิตเศร้าหมอง 
จิตผอ่งใส จิตน่ี จบัตวัน้ี เราจบัตวัน้ีป๊ับ ดูอาการของมนั ดูอาการกไ็ด ้ดูตวัมนัก็ได ้ดู
ความรู้สึก ความรู้สึกก็คือเราน่ี เก่งไปหมดเลย รู้ไปหมดเลย แต่ไม่รู้จกั มึงน่ะ ได ้ 

โยม ๑ :  ดูอาการ 

หลวงพ่อ :  ใช่ ดูอาการกบัความรู้สึกไง เวลาคิด จบัมนั ค่อยจบัมนั ถา้จบัมนัไดน้ะ
ค่อยจบั ถา้จบัไดน้ะ โทษนะ ถา้โยมจบัไดน้ะ เราบอกว่า แข่งร้อยเมตร จุดสตาร์ทมนัอยู่
ตรงน้ีท่ีเขาวิ่งร้อยเมตรกนั แต่โทษนะ หาจุดสตาร์ทไม่เจอ ท ามาตั้งนานหาจุดสตาร์ทไม่
เจอ จุดสตาร์ทคือจิตไง ถา้จบัจิตได ้จบัจุดสตาร์ทไดน้ะ เราจะเร่ิมแขง็ คือจะเร่ิมวิปัสสนา 
ท่ีท  าท ากนัมา ท าอะไรก็ไม่รู้ ก็เพราะท าวิปัสสนากนั วิปัสสนากนั วิปัสสนาอะไรของมึง 
จุดสตาร์ทตรงไหน 

โยม ๑ :  เหมือนในชีวิตประจ าวนัท่ีเราก าลงัท างานอยู ่แลว้เราก็ว่าเราก็ท  าแบบน้ี
อยู ่แลว้เราก็ไดท้  าแบบน้ีอยูต่ลอดเวลา อนัน้ีเป็นการภาวนาท่ีดีไหมคะ 

หลวงพ่อ :  ไม่ อนัน้ีเรารักษาใจ อนัน้ีครูบาอาจารยท่์านสอนอยา่งน้ี ววั ววัน่ะเราเล้ียง 
เราเล้ียงผกู ถึงเวลาใชง้าน เขาก็ไปแกเ้ชือกไปใชง้านเลย ถา้อีสานน่ีววัมนัเยอะ พอไป
เล้ียงเขาเล้ียงไวใ้นป่า เขาปล่อยในป่าเลย แลว้ถึงเวลาค่อยไปหามา ถา้เราท างานอยู ่เรา
ก าหนดอยู ่เหมือนเราผกูววัไว ้เพราะมนัหนา้ท่ีการงานใช่ไหม เรามีสติอยูด่ว้ย เราก็ผกูววั
ไว ้ววัผกู คือผกูใจไวก้บัสติ กบัภาวนาของเรา พอถึงเวลาแลว้เราจะนัง่สมาธิ เรานัง่
ภาวนา เราจะเดินจงกรม ก็ววัอยูน่ี่ไง ก็จบัเชือกมามนัก็ง่ายข้ึนไง ถา้ไม่อยา่งนั้นก็ปล่อย
ไปกบัชีวิตประจ าวนัใช่ไหม พอจะเขา้ทางจงกรม จะมานัง่สมาธินะ โอโ้ฮ มึงอยูไ่หนวะ 
กจูะหามึงน่ีมึงอยูไ่หน อยูใ่นป่า มนัไปหมดเลย มนัไปกบังานหมดเลย มนัไปกบั
ชีวิตประจ าวนัหมดเลย แต่ถา้เรารักษาของเราไวม้นัอยูก่บัเรา เห็นไหม ถึงจะไม่ใช่
ละเอียดแต่ก็อยูก่บัเรา พอเรามานัง่ปุ๊บ มนัก็อยูก่บัเราแลว้ น่ี อยูต่รงน้ี 
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โยม ๑ :  ในชีวิตประจ าวนั ขนัธ์ มนัเหมือนขนัธ์ท  างาน ขนัธ์ท  างาน สมมุติถา้เกิด
เราผกูโทสะข้ึนมาแลว้ ก็มีสติเขา้ไปรู้ เหมือนกบัคลา้ยๆ ผกูไวอ้ยูนิ่ดหน่ึง อยา่งน้ีไม่รู้จะ
ดีหรือเปล่า  

หลวงพ่อ :  ดีหมด ไดห้มด 

โยม ๑ :  แต่อนัน้ีเป็นก าลงัท่ีมนัหยาบๆ  

หลวงพ่อ :  แน่นอน ประสาเรา เราไม่รักษาเลย เราไม่ดแูลเลย จิตมนัไปหมด 
พลงังานท่ีส่งออก เราพดูบ่อย น ้าน่ีเราสาดไปในอากาศ มนัไปหมดเลย อากาศน่ีมนัอยูใ่น
ธรรมชาติของมนั แลว้ใจน่ีมีความรู้สึกมนักส่็งออกหมด ลองนึกถึงอเมริกาตอนน้ีสิ ไป
แลว้ แลว้มนัก็ไปอยูอ่ยา่งน้ี คือพลงังานมนัมีอยูแ่ต่มนัเหมือนมนับานหมดเลยมนัไปหมด
เลย แต่ถา้เราดึงสติปุ๊บเราก็ตะล่อมมนัเขา้มา ยิง่พุทโธน่ีเห็นไหม พุทโธน่ี เล่นเทนนิส ตี
เขา้ไปก าแพงก็กลบัมา พุทโธน่ีคือมนัออกพุทโธ พุทโธ มนัไปไม่ไดเ้ลยนะ พุทโธกั้นไว้
เลยนะ พุทโธๆๆ กั้นมนัจนมนัรวมตวัมาไง เราก็ดขูองเรา รักษาดว้ยดี นามธรรมแกด้ว้ย
นามธรรม จิตแกด้ว้ยจิต อะไรอยา่งอ่ืนมนัท าไม่ไดห้รอก สร้างเทคโนโลยมีาเลย 
เคร่ืองยนตก์ลไกแลว้จะมาบงัคบัใหจิ้ตเป็นสมาธิ มึงสร้างไปเถอะ ผา่อกยงัไม่เจอเลย 

โยม ๑ :  แต่พอขั้นละเอียดเขา้ไปแลว้ การท างานของขนัธ์มนัจะลดลง พลงังาน
จากจิตเลยมนัคือจิต 

หลวงพ่อ :  ใช่ ถา้จิตมนัสงบนะ คือไม่มีขนัธ์ มนัจะหดตวัเขา้มา ขนัธ์คือเปลือกส้ม 
ขนัธ์คือส่ิงท่ีจิตมนัแสดงตวั มนัอยู ่มนัหุม้จิตอยู ่พอทะลุขนัธ์เขา้ไป เปลือกส้ม พอถึง
เปลือกส้มก็เจอเน้ือส้ม สมาธิมนัเฉยๆ อยู ่สมาธิคือน่ิง มนัไม่คิด คิดคือขนัธ์ แลว้พอมนั
คลายตวัออกมา มนัคลายตวัออกมา มนัก็คลายตวัออกมาท่ีพลงังานตวัน้ี ท่ีความคิด มนัก็
ออกมาส่ือความหมายกนั แต่ถา้สมาธิเขา้มามนัจะหดเขา้มาๆ จนมนัน่ิง ไม่รับรู้อะไรเลย 
นัน่คือผา่นขนัธ์เขา้ไป นั้นขนัธ์ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ์ ไม่ตอ้งกลวั อา้ว ว่าไป 

โยม ๑ :  ก็คือ จากท่ีปฏิบติัมาค่ะหลวงพ่อ คือใชล้กัษณะเหมือนสติ สติเขา้ไป
อบรมสมาธิ คือเม่ือมีอะไรเกิดข้ึนเราก็รู้ รู้เสร็จแลว้มนัก็จะสงบลง พอสงบลงอยูเ่ร่ือยๆ ก็
เขา้มาดูท่ี รูปคือขนัธ์ของดิน แต่ว่ามนัก็เขา้ไปอยูใ่นอปัปนาไดไ้หมคะ แต่ว่าพอถอนออก
มาแลว้ มนัไม่คิดแลว้ มนัไม่คิด 
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หลวงพ่อ :  ได ้เวลาเขา้ถึงอปัปนา 

โยม ๑ :  คร้ังเดียวนะคะ  

หลวงพ่อ :  ใช่ เวลาเขา้ไปถึงอปัปนา เขา้สมาธิน่ี เราเขา้ไปถึงได ้เหมือนกบัเรา โทษ
นะ เราเขา้ไปในธนาคารได ้เงินในธนาคารเตม็เลย เราเขา้ไปในธนาคารแลว้เราก็ออก
มาแลว้เราก็พยายามฝึกเขา้ไปบ่อยๆ ฝึกจนเราเป็นเจา้ของธนาคารเลย สมาธิน่ีนะ ไม่
รักษาสมาธิน่ีเส่ือมหมด ถา้ไปรักษาท่ีเหตุคือตั้งสติ คือก าหนด โทษนะ เม่ือก้ีเราบอกว่าข้ี
ยงัท าไดเ้ลย ยบุหนอพองหนออะไรน่ีเราไม่ไดค้า้นเลยนะ แต่เราคา้นท่ีค าสอนน่ะ ค า
สอนว่าเป็นวิปัสสนามนัหลอก หลอกใหเ้ราส าคญัตนว่าเราไดท้  าวิปัสสนาอยู ่  

พอหลอกว่าส าคญัวิปัสสนาอยูแ่ลว้น่ีมนัไม่รู้หรอกว่าน่ีคือสมถะน่ีคือการปล่อย
วาง ถา้เราหลอกตวัเองว่าเราวิปัสสนาอยูคื่อเราท างานแลว้ เราก็ไม่ตอ้งท างานอีกใช่ไหม 
แต่ถา้เราไม่หลอกตวัเอง เราบอกว่าน่ีคือสมถะ แลว้ถา้เกิดไปเห็นขอ้เทจ็จริง เห็นจริงตาม
ขอ้เทจ็จริงแลว้ถึงไปวิปัสสนา แลว้เราจะมีงานอีกเสตป็หน่ึง ท่ีเราจะตอ้งท าอีกขั้นตอน
หน่ึง แลว้เราจะไดผ้ลจริง ไอน้ี้แค่สมถะ แค่เราท าเขา้ไป เราเขา้ไปในธนาคาร เขา้
บ่อยคร้ังๆ เขา้ จนธนาคารน้ีเป็นของเราหมดเลย  

ทีน้ีพอเรามีเงินมีทองแลว้ เราจะใชจ่้ายไดแ้ลว้ ถา้เราไปเห็น ท าไปเถอะ ถา้คนเรา
ท าจริง ท าไป ท าไป เด๋ียวจะเห็นจริง เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัก็อยูก่บัเราน่ี หลบกนั
อยูใ่นน้ี น่ีมนัก็อยูก่บัเรา มนัก็อยูก่บัเรา แต่ท าไมพวกมึงหากนัไม่เจอวะ ท าไมไม่เจอ พอ
ท าบ่อยๆ เขา้ ของอยูก่บัเรา เราหนัไปหาก็ตอ้งเจอ ถา้เจอแลว้นะวิปัสสนาเกิดตรงนั้น 
วิปัสสนาเกิดป๊ับนะ พอมนัเขา้ใจวิปัสสนา แต่ถา้มนัไม่มี เรารู้เร่ืองจิตดี จิตน่ีนะมนัติด
หน่ึง แลว้มนัจะเอาเปรียบตลอดเวลา  

แลว้พอเราว่าเป็นวิปัสสนาแลว้นะ มนัก็บอกว่าน้ี น้ี มนัติดไง เวลาครูบาอาจารยมี์
ลูกศิษยน์ะ แกลู้กศิษยเ์ขาจะแกจิ้ต แกต้รงติดน่ี ใหอ้อกมาท างานแกย้ากมาก แต่น่ีโดย
สังคมเขาบอก น่ีคือวิปัสสนาแลว้คือว่าไปใหอี้โก ้คือไปเสริมกิเลส ใหค้วามส าคญักบั
กิเลส แลว้มนัจะแกก้นัอยา่งไร ของเราน่ี แกใ้หม้าวิปัสสนา แต่ของเขาพยายามส่งเสริม
ว่าคือวิปัสสนา มนัผดิตรงน้ี ท่ีเราคา้นอยูเ่ราคา้นตรงน้ี แต่เวลาบอกว่าแมแ้ต่ข้ียงัเป็นค า
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บริกรรมได ้แลว้ยบุหนอพองหนอ ไอน้ามรูป มนัจะเป็นค าบริกรรมไดไ้หม ท าไมจะ
ไม่ได ้แต่ไปส าคญัว่าน่ีเป็นผล 

โยม ๑ :  มนัเหมือนกบัการฝึกสติมากกว่า 

หลวงพ่อ :  แน่นอน 

โยม ๑ :  ฝึกสติแลว้อบรมจนเกิดสมาธิ 

หลวงพ่อ :  แน่นอน  

โยม ๑ :  แลว้เราค่อยไปสตาร์ทท่ี ท่ีสมาธิ  

หลวงพ่อ :  ใหม้นัเห็นก่อนไง ใหม้นัเห็น มนัเหมือนกบักรณีข้ึนศาล ถา้เราไป
พิพากษาหลงัจ าเลย ก็เท่านั้นน่ะ เอาจ าเลยมนัข้ึนมา แลว้ใหจ้  าเลยมนัโตแ้ยง้ พอปัญญา
มนัเกิดนะ พอปัญญามนัเกิดนะ พอกิเลสมนัแพน้ะ โอโ้ฮ ว่างหมดเลยนะ แต่บางวนันะ
ก าลงัไม่พอ ปัญญามนัเกิดแต่สูกิ้เลสไม่ได ้กิเลสมนัข่ีหวัปัญญานะ โอโ้ฮ โลกมืดต้ือเลย 
ไต่สวนแลว้ไม่ใช่วา่มึงจะชนะหรอกนะ เด๋ียวกิเลสมนัก็ยนัหนา้หงายเหมือนกนั 

โยม ๑ :  จุดท่ีจะเรียกว่าวิปัสสนานั้นคือว่าตอ้งมีก าลงั 

หลวงพ่อ :  ใช่  

โยม ๑ :  ไม่ใช่ช่วงสร้างเหตุ..... ในเม่ือใชส้ติเขา้ไประลึกรู้  

หลวงพ่อ :  ใช่ๆ สุดทา้ยแลว้มนัก็ตอ้งมาท าอยา่งน้ีคือเราตอ้งสร้างข้ึนไปไง คนเรามนั
ตอ้งสร้างข้ึนไป เราใหรู้้ว่าสร้างจริง รู้ว่าสร้างจริง รู้ว่าท  างานจริง พอเรารู้จริงเราท าของ
เราจริง โอโ้ฮ กิเลสน่ีร้ายนกั กิเลสน่ีหลอกเราหวัป่ันเลย แลว้เราไปฟังธรรมมาแลว้เป็น
อยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้น โอโ้ฮ ตายเลย วิปัสสนูกิเลส ความว่าง วา่ง ใสสะอาด ผอ่งใส
อะไร วิปัสสนูกิเลสหมดเลย ใสๆ ใครวา่ว่าง ใสๆ กิเลสทั้งนั้น 

โยม ๑ :  หลวงพ่อคะ สมมุติเอาจริงๆ เลยนะคะ ในเชิงปฏิบติัจริงๆ ถา้เขา้อปัปนา
สักพกัหน่ึงพอถอนออกมาแลว้ หูจะไดย้นิแลว้ค่ะ คราวน้ีเหมือนจะไดย้นิแลว้ แลว้จิต
กลบัเขา้มาอยูท่ี่ เอ่อ เขามาตั้งอยูแ่ถวน้ี แต่เม่ือก้ีหลวงพ่อว่ามนัไม่ตอ้งผา่นทางกาย เราก็



คณะอาจารย์หมอสมสทิธ์ิ  ๖๓ 

 

©2014 www.sa-ngob.com 

ผา่นทางจิต เขา้ไปดูจิตสมมุติว่าทางน้ีเราจะเดินแลว้ มนัเหมือนกบัทางเส่ียงตอ้งท า
อยา่งไร 

หลวงพ่อ :  เพราะมนัจะเดิน พอเห็นจิตใช่ไหม พอเราเห็นจิต จิตคืออะไร พอเห็นจิต 
จิตน่ีเป็นรูปธรรม ในจิตนั้นมนัมี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถา้ไม่มี รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัเป็นตวัจิตไม่ได ้มนัเป็นอารมณ์ไม่ไดไ้ง อารมณ์ความคิดเรา
มนัมีขนัธ์ ๕ นะ มนัมีขอ้มูล ถา้ไม่มีขอ้มูลคิดออกมาไดอ้ยา่งไร แลว้เวลาวิปัสสนาไป
แลว้ มนัแยกแลว้น่ีนะมนัไม่ขาดนะ ในรูปมนัก็มี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใน
สัญญามนัก็มี รูป มีสังขาร วิญญาณ ในสญัญามนัก็มีเวทนา ในขนัธ์ๆ หน่ึง มนัมีจิตมี
ขนัธ์ ๕ ซอ้นอยูใ่นขนัธ์ ๕ อีก แยกเขา้ไปอีก แยกเขา้ไปอีก ถา้มนัไม่ขาดนะ ถา้มนัไม่
ขาดปัญญาตอ้งไล่เขา้ไปไล่เขา้ไป อนัน้ีมนัอยูท่ี่กิเลส โทษนะ กิเลสใครแน่น แก่นกิเลส
ใครเหนียวแน่น กิเลสใครเปราะบาง น่ีแหละวิปัสสนา เวลาท าวิปัสสนามนัถึงไม่
เหมือนกนัไม่เท่ากนั น่ีถามว่าใหท้  าอยา่งไรนะ อา้ว ว่าไป 

โยม ๑ :  เราคิดว่า ณ เวลานั้นท่ีออกมาจิตเป็นสุข แต่พออยูข่า้งใน มนัจะเนียนๆ 
นามมนัจะเนียนๆ มนัไม่มีความคิด แต่พอออกมาแลว้รู้สึกวา่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเราตอ้ง
ดูความสุขท่ีจิตอยู ่ณ จุดนั้นใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ :  ใช่ อยู ่ทุกขค์วรก าหนด 

โยม ๑ :  ใหดู้ใหส้ติระลึก  

หลวงพ่อ :  ใช่ สุขเป็นผลไง พอเขา้ไปแลว้พอออกมาเป็นสุข เราก็อยูก่บัสุข 

โยม ๑ :  ใครใคร่รู้มนัก็กิน 

หลวงพ่อ :  ใช่ เด๋ียว เด๋ียวก็หมดไป แป๊บเดียว 

โยม ๒ :  อาจารยจ์ะบอกว่าอ่ิมก็ได ้แต่เด๋ียวมนัก็หมด 

หลวงพ่อ :  เด๋ียวมนัก็หมดไป พอหมดไปเราก็สร้างใหม่ ไม่มีปัญหาหรอก 

โยม ๑ :  แต่พอเร่ิมทุกขก์็ตอ้งกลบัไปท าสมาธิ แลว้กย็อ้นออกมากแูบบน้ี 
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หลวงพ่อ :  ใช่ๆๆ ตอ้งท า สมาธิน่ีนะมนัจะอยูไ่ดเ้พราะเหตุ เราตอ้งตั้งสติแลว้ควบคุม
มนัตลอด ถา้เราควบคุมเป็นแลว้นะ ไม่ตอ้งไปห่วงสมาธิเส่ือมเลย โทษนะ ผลกัมนัไป
มนัก็ไม่ไป สมาธิน่ี ถา้เราช านาญแลว้ ผลกัมนัไปมนัยงัไม่ไปเลย ถา้อยากไดส้มาธินะ
ตอ้งวิ่งหนี ถา้ควบคุมมนัจะวิ่งหนี แต่ถา้ช านาญแลว้นะ ผลกัมนัไปมนัยงัอยูก่บัมึงเลย ไม่
ไปไหนหรอก เพราะเราอยูท่ี่เหตุ เราคุมไดห้มด แต่ถา้เราไม่เป็นนะ วิ่งตะครุบมนัเถอะ 
เหมือนตะครุบเงาน่ะ วิ่งไปมนัก็ไปโน่นโน่นๆ ไปตลอด 

โยม ๑ :  แลว้ พุทโธ ของหลวงพ่อน่ีคืออะไร ดูเฉพาะค าบริกรรมหรือดูลมหายใจ
ดว้ยคะ 

หลวงพ่อ :  ใหม่ๆ มาน่ะ วนันั้นเราสอน มีกรุงเทพฯ มา เราบอกลมหายใจเขา้พุท ลม
หายใจออกโธ แลว้พอออกไปเขาถามว่า แลว้ พุทโธ กบัลมหายใจจะไม่แยกกนัเหรอ 
แยก แต่ใหม่ๆ มาเราจะสอนว่าพุทโธไปดว้ยกนัก่อน เพราะว่าถา้ไม่สอนอยา่งน้ีนะ 
เหมือนกบัว่าเขาจะจบัจดหรือว่าสับสน มนัไม่เป็นรูปธรรมไง เขา้พุท ออกโธ แลว้พอไป
นะเด๋ียวก็หลบั พอหลบัแลว้ กบูอกว่าเอง็ถนดัอะไรล่ะ ถนดัลมก็เอาลมไวเ้ฉยๆ ถนดั
พุทโธๆ เฉยๆ เพราะว่าพุทโธ พุทโธคือพุทธานุสสติ ลมคืออานาปานสติ แต่มนัเป็น
รูปธรรม เพราะว่าส่ิงท่ีการปฏิบติัเป็นเร่ืองของนามธรรม แลว้คนมาจากโลก มนัจบัไปน่ี
มนัจบัอะไรไม่ไดเ้ลย ก็ตอ้งเอารูปธรรม อา้ว มึงจบัน่ีไว ้ลมหายใจเขา้นะ นึกลมหายใจ
เขา้ออกพุทโธนะ แลว้พอเด๋ียวจะหลบั อา้ว มึงก็เตะมนัทิง้ไปสิ ก็คือมึงก็เอาแต่ตวัมึงก็ได ้
มนัเป็นสเตป็ไง สอนคนเดก็ๆ ก็ตอ้ง โอโ้ฮ น่าเบ่ือ 

โยม ๑ :  งั้นวิธีการจะเขา้สมาธิกแ็ตกต่างกนัไป ของใครของบุคคลหน่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หลวงพ่อ :  ใช่ ตอ้งคอยโอ๋มนัข้ึนมานะ แลว้ก็แหม 

โยม ๑ :  เพราะมนัเป็นเทคนิคเฉพาะคนใช่ไหมคะ  

หลวงพ่อ :  นิสัย หน่ึงนิสัย วาสนา บางทีท า บางคนป๊ับๆ ได ้บางคนท าตั้งนานกว่าจะ
ได ้บางคนท าทั้งชีวิต แลว้อยูก่บัครูบาอาจารยห์ลายองค ์พรรษาท่านมากเลย ตอนไป
ใหม่ๆ  ท่านบอกหงบเวย้ กทู  าไม่ค่อยไดห้รอก แต่ก็จะปฏิบติัไปอยา่งน้ีใหภ้พชาติมนัสั้น
เขา้มา โอ ้เราจะเคารพท่านมากเลยนะ คือท่านเป็นสุภาพบุรุษไง ท่านบอกเราภาวนาน่ี 
โอโ้ฮ ภาวนามาดว้ยกนั ธุดงคม์าดว้ยกนั ท าไม่ค่อยไดเ้ลย แต่ว่าไม่หนี เพื่อใหภ้พชาติมนั
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สั้นเขา้มา น่ีขนาดน่ีท า คือไดไ้ม่ไดก้กู็หวัปักหวัป า กอูดัอยูอ่ยา่งน้ี ดีกว่าไปทุกขย์ากอยา่ง
โยม ออกไปน่ีทุกขย์าก หากินน่ีทุกขย์ากมากเลย มนัอยูอ่ยา่งน้ี ยงัไงกกู็ดนัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้
จะไปกบัใครล่ะ ก็อยูอ่ยา่งน้ี ไดก้็เอาไม่ไดก้เ็อาอยูอ่ยา่งน้ี ไม่ไปไหน ใหภ้พชาติสั้นลง 
แลว้ถา้ไดข้ึ้นมาน่ี โอโ้ฮ สุดยอดเลย เวลาพวกโยมมาจะพดูบ่อย เร่ิมตน้จะบอกว่าชีวิตมี
คุณค่า แลว้เห็นใจมาก พอเกิดมาตั้งแต่มีชีวติมาจนป่านน้ี ดูสิ เรามาอยูอ่ยา่งน้ี เกือบยีสิ่บ
ปี เราบวชมาแลว้ ๓๐ ปี ๓๑ ปีน้ี พดูอยา่งน้ีทุกวนั พดูทุกวนั พดูทุกวนั แลว้ก็ไม่หนี
เพราะอะไร เพราะเห็นใจไง เพราะตายไปแลว้หมดนะ เพราะตายไปแลว้บุญกุศล
สร้างใหม่ ไปเกิดเป็นเทวดานะ โอโ้ฮ อีกก่ีลา้นปีกว่าเราจะไดม้าเกิดใหม่ ศาสนาอีกก่ี
รอบยงัไม่ไดเ้กิดเลย ท าบุญอยา่งน้ีปฏิบติัอย่างน้ี ไปเกิดเป็นพรหม ไม่ลงมาอีก อีกก่ีหม่ืน
ปีไม่รู้ ไม่เจอหนา้กนัอีกแลว้ 

โยม ๒:  อาจารยอ์ยา่เพิ่งแช่งครับ 

หลวงพ่อ :  ไม่ไดแ้ช่ง อา้ว ก็น่ิงอยูแ่ลว้ ก็ไปเป็นพรหมอยูแ่ลว้ จิตมนัเป็นอยูแ่ลว้ ถา้
มนัว่างๆ มนัน่ิง มาอีกทีไม่เจอเราแลว้ เราไปแลว้ 

โยม ๒ :  ลงมาจากพรหมหยกๆ จะไล่ข้ึนไปอีกแลว้หรือครับ 

หลวงพ่อ :  เพราะเหตุมนัเป็นอยา่งน้ีมนัไปโน่น สวรรคใ์นอก นรกในใจ ถา้มนัหมด
น่ีเราไปจริงๆ แลว้ ไอน้ัน่มนัท่ีพกั ไอต้วัจริงมนัอยูน่ี่ แต่เวลามนัไปแลว้มนัก็ไปอยูท่ี่นัน่ 

โยม ๒ :  อาจารยแ์ช่งกนัอีกแลว้ 

หลวงพ่อ :  พดู พดูถึงเหตุผล เหตุเป็นอยา่งน้ี ผลจะต่อเป็นอยา่งนั้น น่ีไงเราบอกว่า
เวลาปฏิบติั กิเลสมนัเหมือนตัว๋เคร่ืองบิน ถา้มนัยงัมีตัว๋เคร่ืองบินอยูน่ะ มนัตอ้งข้ึน
เคร่ืองบิน ถา้มึงฉีกตัว๋ทิง้นะ สวรรคใ์นอก กไูม่ไปแลว้ กไูม่ไปหรอก มึงไปเถอะ กฉีูกตัว๋
ทิง้หมดแลว้ กไูม่ไปกบัมึง  มนัอยูท่ี่น่ี ปฏิบติัแลว้มนัเห็นจริงน่ะ พอเห็นจริงอยา่งน้ีซกัมา
เถอะ แลว้อยากใหซ้กั ซกัเพื่ออะไรนะ ซกัเพื่อประโยชน์คนภาวนา หลวงตาเวลาท่านไป
หาหมู่คณะนะ คนท่ีแบบว่าด้ือๆ ถามมา ถามมาสิ ถามมา เขาก็ถาม ๙ ประโยค ๑๐ 
ประโยค เขาก็ถาม เพราะยิง่ถาม ยิง่ตอบได ้เขายิง่ท่ึง ถามมา มรรค ผล นิพพาน ใครว่าไม่
มีถามมา ถามมา มนัก็ถาม ถามกอ็ธิบาย  
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โยม ๒ :  ถามอาจารยก์็ไดค้รับ ไม่ใหเ้ป็นพรหมท าอยา่งไรครับ  

หลวงพ่อ :  วิปัสสนาใหม้นัขาดซะ  

โยม ๒ :  จริงๆ มนัก็ดูอยูน่ะอาจารย ์แต่ว่า  

หลวงพ่อ :  จบัใหม้ัน่คั้นใหต้าย จบัใหม้ัน่ สติใหดี้ จบัใหม้ัน่คั้นใหต้าย โธ่ ขนาดใช้
ไม่ได ้เวลาวิปัสสนา เหมือนนกัมวย ป้อนกิเลสเขา้มุมไปเลย พอเขา้ไป มนัป้ินออกมานะ 
ซุกคางใหไ้ดน้ะ ควา้มนัไม่ทนัมนัไปอีกแลว้ โธ่ ถา้ไม่เคยวิปัสสนาจะไม่รู้หรอกว่ากิเลส
น่ีมนัขนาดไหน ไอน่ี้ไปโอโ้ลมลูบคล ามนัน่ี โอย๊ ตั้งนานอยูน่ี่เองเหรอ 

โยม ๒ :  เออ ใหม้นัว่านอนสอนง่าย 

หลวงพ่อ :  เออ เสร็จมนั 

โยม ๒ :  คือจากท่ีมนัดิ้นมาก มนัว่านอนสอนง่าย 

หลวงพ่อ :  ใช่ นัน่ล่ะ ไปยอมจ านนกบัมนั โธ่ ไม่เคยเห็นตวัมนันะ เวลาดีข้ึนมา 
โอโ้ฮ ใชปั้ญญามนัสนุกมาก มนัก็ตอ้นเขา้มุมนะ เผลอหน่อยมนัป้ินออกไปแลว้ หนั
กลบัมาฉิบหาย  เหน่ือยมาก สูก้บักิเลส พดูถึงสนุกสนุกมากนะ เราพดูกบัเดก็ๆ เกมส์
คอมพิวเตอร์มึงน่ะ มนัส์ไม่เท่ากหูรอก กมูนัส์กว่าเยอะ เวลาสู้กนัมนัส์กวา่เยอะเลย เด๋ียว
แพเ้ด๋ียวชนะ เด๋ียวไดค้ะแนนเด๋ียวโดนตดัคะแนน โอย๊ ปวดหวัฉิบหาย ไอเ้กมส์น่ะมนั
กดเฉยๆ ไอก้น่ีูเกือบตาย เวลาหลวงตาท่านพดูเราฟังแลว้ซ้ึงมาก ท่านบอกว่าหวัใจดวง
เดียวน้ี เด๋ียวกิเลสนัง่ เด๋ียวธรรมะนัง่ ถา้ธรรมะนัง่ก็สุขสบาย ถา้กิเลสนัง่ก็ทุกข ์หวัใจดวง
น้ี เกา้อ้ีดนตรีไง ผลดักนันัง่ เด๋ียวธรรมะก็ไดน้ัง่ครอง เด๋ียวกิเลสก็ไดน้ัง่ครอง 

โยม ๑ :  อยา่งคนบางคนท่ีคิดว่าตวัเองส าเร็จ แลว้คิดว่าเป็นนิพพานเลยค่ะอยา่งน้ี 
แสดงว่าเขาไม่ไดคิ้ดเหมือนท่ีท่านอาจารยพ์ดูอยู ่แลว้เขาก็เขา้ใจวา่ตวัเองส าเร็จเป็น
นิพพาน อยา่งน้ีก็แสดงว่า แมก้ระทัง่แค่พระโสดาบนัเขาก็ไม่ได ้ 

หลวงพ่อ :  ไม่ได ้ 

โยม ๑ :  แลว้อยา่งน้ีเขาสอนลูกศิษยต่์อ ดว้ยคิดวา่เขาใช่ เขาบาปไหมคะ  
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หลวงพ่อ :  บาป  

โยม ๑ :  ไปสร้างเจดียส์ร้างอะไรโดยคิดวา่ตวัเองใช่แลว้ 

หลวงพ่อ :  ทิฎฐิดว้ย เขาเกิดทิฏฐิมาก เพราะอะไรรู้ไหม เพราะมนัไม่มีเหตุมีผล โธ่ 
แค่สงบๆ สมาธิมนัก็เป็นไป แลว้ถา้พดูถึงมนัเป็นแค่โสดาบนั มนัรู้แลว้ เพราะเป็น
โสดาบนัป๊ับ พระโสดาบนัมนัก็ต่างจากนั้นแลว้ 

โยม ๑ :  ทีน้ีว่าอยา่งท่านอาจารยบ์อกว่า จะเป็นสันทิฎฐิโกใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ :  ใช่  

โยม ๑ :  เขาก็เขา้ใจว่าน่ีคือสันทิฏฐิโก โดยท่ีไม่ไปหาครูบาอาจารยท่ี์จะตรวจสอบ 

หลวงพ่อ :  สันทิฏฐิโกของกิเลสไง 

โยม ๑ :  น่ีค่ะ แลว้เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร คือคนบางคนเขาคิดอยา่งน้ี แลว้ก็ตั้งตวัอยา่ง
น้ี เขาเป็นกนั  

หลวงพ่อ :  มนัเป็นอยา่งน้ีเยอะ ตอนน้ีเป็นอยา่งน้ีเยอะ มนัเป็นอยา่งน้ีเยอะดว้ยนะ 
มนัไม่ใช่เป็นอยา่งน้ี เราเห็นนะ บางทีเขาบวชเขา้มานะเขาตั้งเป้ามาเป็นอยา่งน้ีเลย คือเขา 
น่ีเราเห็นพระหลายองค ์เพราะอะไร เพราะมนัมีครูบาอาจารยใ์ช่ไหม ก็ศึกษาประวติั 
แลว้ก็จะสร้างประวติัของตวัเองใหเ้ป็นอยา่งนั้น ก็ท  ามา แลว้พอเขา้มาแลว้ พรรษาสอง
พรรษา โอย๊ เขาฮือฮากนัมาก พอดไูปๆ ก็เฉาไป เพราะอะไรรู้ไหม เพราะในวงการพระน่ี
มนัจะมีการตรวจสอบ  

ทีน้ีในวงการพระน่ีมนัเขา้มาไม่ได ้มนัเป็นอยา่งน้ีเยอะ แลว้มีช่ือเสียง ช่ือเสียง
ใหม่ ท่ีไปบวชกบัหลวงตา มีช่ือเสียงข้ึนมา หลวงตาสั่งหา้มเทศน์หา้มเทศน์ไวห้มดแลว้ 
เพราะน่ีหลวงตายงัอยูน่ะดีอยา่ง มนัแบบว่าเขาตอ้งฟังไง ทีน้ีหลวงตาสั่งหา้มเทศน์
หมดแลว้นะพวกนั้น สั่งเลยหา้มเทศน์ ไม่ใหอ้อกสังคมเลย เพราะออกไปแลว้มนัยุง่ แต่
อยา่งท่ีว่า เพราะอะไรท่ีว่า พอมนัว่างๆ ข้ึนมา มนัเป็นอยา่งน้ีจริงๆ  

พอจิตสงบน่ะ พอจิตสงบข้ึนมาพอมนัว่างข้ึนไปเพราะอะไรรู้ไหม เพราะอยา่งน้ี 
เวลาเขาไม่มีเหตุมีผล เวลาเขาพดูไม่มีตวักขูองก ูไม่มีตวักขูองก ูมนัไม่มีเหตุมีผลอะไร
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เลย แลว้เวลาพอไม่มีเหตุมีผลมนัดูตรงน้ีไดไ้ง เพราะว่าลกูศิษยข์องเขา เขาพดูใหฟั้ง บอก
ว่าพอหลวงปู่ มัน่มีช่ือเสียง เขาก็ไปถามว่าหลวงปู่ มัน่ปฏิบติัอยา่งนั้น โอโ้ฮ ตอ้งท ากนั
ขนาดนั้นเชียวเหรอ แสดงว่าพวกน้ีหุงขา้วยงัไม่เป็นเลย  

ไม่เคยหุงขา้วไม่เคยท ากบัขา้ว แต่มนักินทุกวนันะ คนหุงขา้วท ากบัขา้วนะกว่าจะ
ท าไดม้นัยากไหม แลว้คนท่ีเขาหุงขา้วเขาท ากบัขา้วเขาท ามาน่ะ คนไม่เคยท านะ โอโ้ฮ 
ตอ้งท ากนัขนาดนั้นเชียวเหรอ แสดงว่า แสดงว่าไม่เคยท าอะไรเลย มนัเป็นปรัชญาเฉยๆ 
คิดเฉยๆ แลว้ก็ว่ากนัไป แลว้ก็เช่ือกนัไป แลว้ก็สร้างภาพกนัไป กรุงเทพฯ เป็นทั้งหมด
เลย  ไม่มี ไม่มีหรอก ถา้มีนะ พระอริยบุคคลมีหิริโอตตปัปะ มีความละอาย มนัมีความ
ละอายในใจของมนั มนัมีความละอาย มีหิริโอตตปัปะ มีความสะดุง้กลวัต่อบาป 

โยม ๑ :  เขาไม่รู้หรือเปล่า 

หลวงพ่อ :  ไม่รู้อะไร มนัเอาสตางคอ์ยูน่ัน่ ไม่รู้ไดอ้ยา่งไร ไม่รู้ข้ึนคทัเอาตโ์น่นน่ะ 
มนัไม่ไดดู้ท่ีภาวนา มนัดูท่ีสตางค ์ดูท่ีแบงก์ เอาล่ะ พอแลว้ 


