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ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

 

คุยธรรมะตอ้งคุยกนัแบบ...คุยธรรมะไม่ใช่ว่า อู๋ย! ฉนัตอ้งชนะ ฉนัตอ้งแพ ้

ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก ไม่มี 

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ : ไม่หรอก ไดย้นิอยูแ่ลว้ 

เราจะบอกว่า ไอท่ี้ว่าเอาพุทโธนะ แลว้เกาะพุทโธ พุทโธ เอาจิตมาผกูไว ้แลว้มนั
เป็นอิสระไม่ได ้ มนัเป็นความคิดนะ มนัเป็นทฤษฎีทฤษฎีหน่ึง ความคิดทฤษฎีหน่ึงของ
พวกอภิธรรม พวกอภิธรรมเขาบอกว่า ใหก้ารภาวนาน้ีเป็นภาวนาสายตรง ใชปั้ญญา 
ปฏิบติัโดยสายตรงคือใชปั้ญญา 

พอใชปั้ญญาป๊ับก็เลยจะใชปั้ญญา พวกเราใชปั้ญญา ปัญญาพวกเราเพื่อจะชาํระ
กิเลส เพื่อจะแกไ้ขกิเลส พระพุทธเจา้บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ก็เลยคิด
ว่าการคิดน้ีคือปัญญา ก็เลยใชค้วามคิดน้ีเขา้ไปเป็นปัญญา พอความคิดมนัจินตนาการน่ะ
มนัเร่ิมทาํลายลา้ง ความคิดเรามนัทาํลายลา้งเหมือนท่ีเราพดูเม่ือก้ีน้ี ทาํลายลา้งคือทาํลาย
ป่า ป่ารกชฏั ป่ารกชฏัหมายถึงวา่ โอโ้ฮ! ความคิดรู้สึก ความรู้สึก ความทิฏฐิมานะ กิเลส
ตณัหาเรามนัรกชฏัในหวัใจ มนัปกคลุมใจ 

ทีน้ีใชปั้ญญาไปลบลา้งการทาํลายป่า เห็นไหม ทาํลายป่าเพื่อจะใหพ้ื้นท่ีมนั
สะอาด มนัสว่าง เขาบอกว่าน่ีคือการวิปัสสนาสายตรง แลว้พอบอกว่าพุทโธ พุทโธ พุท
โธ มนัเป็นสมถะ พอเป็นสมถะแลว้มนัจะไม่มีปัญญา ทุกคนรังเกียจ ทุกคนเกรงกลวั ทุก
คนกลวัว่าตวัเองน้ีใจจะเป็นสมถะ กลวัวา่เป็นสมถะแลว้จะไปติดในสมาธิ 
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เราบอกเลยนะ เรานัง่กนั ๔ คน เรามีเงินกนัคนละลา้น เรามีคนละลา้นหน่ึง เงิน
ลา้นหน่ึงเราจะปฏิเสธมนัไหม ทีน้ีเราไม่มีเงินลา้นกนัใช่ไหม เงินลา้นเราตอ้งหามา กว่า
จะไดเ้งินลา้น ทาํธุรกิจมาเราตอ้งลงทุนลงแรงขนาดไหน 

สมาธิน้ีเปรียบเหมือนเงินลา้นนั้น ถา้เรามีเงินลา้นเราจะใชจ่้าย เราจะไปใชส้อย 
เราจะไปทาํตน้ทุนเป็นธุรกิจต่างๆ กท็าํไดจ้ริงไหมถา้เรามีเงินลา้น ถา้เราไม่มีเงินลา้น เรา
ทาํอะไรไม่ไดเ้ลยจริงไหม ถา้เรามีเงินลา้น แลว้เงินลา้นกว่าจะหาไดม้ามนัทุกขแ์สนทุกข์
แสนยากนะ เพราะกว่าจะหาเงินลา้นมาได ้ แต่เราไม่เคยมีเงินลา้นกนั แต่เราก็ว่ามีเงิน
ลา้นน่ะไม่ดี เพราะมีตน้ทุนแลว้ไม่ดี ไม่ดีสักอยา่งเลย น่ีไง ท่ีบอกว่าสมาธิไม่ดี ท่ีติด
สมาธิไง พอติดสมาธิป๊ับ น่ีพดูถึงเงินลา้นก่อนนะ 

แลว้จะยอ้นกลบัมาตรงท่ีว่า จิตน่ีนะ ถา้กาํหนดพุทโธ พุทโธแลว้ พุทโธน้ีมนัจะ
ไปผกูมดัจิตใหจิ้ตเป็นสมาธิไม่ได ้คนนั้นไม่เคยทาํ ถา้คนนั้นเคยทาํนะ คาํพดูน้ีเราฝากนะ 
ฝากไวทุ้กคนนะ บอกว่าเจอพระองคห์น่ึง พระองคห์น่ึงบอกว่า ถา้บอกว่าพุทโธ พุทโธ 
แลว้ไปผกูจิตไว ้นา้น่ีกล่าวตู่พุทธพจน์ กล่าวตู่คาํสอนของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้สอน
ไวแ้ลว้ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง กรรมฐาน ๔๐ หอ้งคือทาํความสงบ ๔๐ วิธีการ ใหท้าํพุทธา
นุสติ พุทโธ พุทโธ พุทโธ กาํหนดพุทโธน่ีเป็นพุทธานุสติ กาํหนดธมัโมน่ีเป็นธมัมานุสติ 
กาํหนดสังโฆน่ีเป็นสังฆานุสติ มรณานุสติ เทวตานุสติ อนุสติ ๑๐ เห็นไหม 

แลว้พุทโธ พุทโธน่ีมนัสงบได ้ สงบได ้ สงบไดจ้ริงๆ ดว้ย สงบไดจ้ริงๆ เพราะ
เป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้สอนซะเอง อยูใ่นพระไตรปิฎก กรรมฐาน ๔๐ 
หอ้ง พุทธานุสติ พุทโธ พุทโธ แลว้พุทโธถา้มนัเป็นส่ิงท่ีผดิ ส่ิงท่ีไม่เป็นจริง พระพุทธเจา้
จะสอนไดอ้ยา่งไร พระพุทธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา พระพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้มา 
พระพุทธเจา้สอนไวเ้อง 

ทีน้ีมนั อยากจะบอกไง จะบอกว่าตอนน้ีมนัมีความเห็นอยู ่ วงการปฏิบติัอนัหน่ึง
เขาจะบอกตรงน้ี บอกว่าพุทโธน่ีทาํไม่ดี ทาํไม่เป็นประโยชน์ พอทาํไม่ดีทาํไม่เป็น
ประโยชน์ เขาก็จะหาว่า พุทโธทาํไปแลว้มนัจะติดสมาธิ 
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เราถึงบอกว่า ถา้ติดสมาธิ คนมีเงินลา้นกบัคนไม่มีเงินลา้น ใครดีกวา่กนัวะ กไูม่มี
เงินลา้นเลยล่ะ แต่กติูไอค้นเงินลา้นเลย โอโ้ฮ! มึงมีเงินลา้น มึงชัว่ มึงมีเงินลา้น มึงชัว่ กู
ไม่มีสักสลึง กเูป็นคนดี 

เพราะคนไม่รู้มนัถึงไปติ พอไปติแลว้ก็บอกว่า ถา้พุทโธจะเป็นสมถะ แลว้ถา้
กาํหนดวิปัสสนา คือใชปั้ญญาเป็นปัญญาสายตรง...มนัเป็นปัญญาโลกียปัญญา มนัเป็น
ปัญญาของกิเลส หลวงตาบอกว่าปัญญาของกิเลส กิเลสเอาปัญญานั้นมาใช ้พอเอาปัญญา
นั้นมาใชแ้ลว้ พอภาวนามนัก็จะเป็นอยา่งน้ี จะเห็นนู่นยบุๆ ยบิๆ คือเห็น เห็นวิบๆ แวบๆ 
..เป็น จิตเห็น มนัจะสงบ มนัจะว่าง ผมทาํก็สบายดีนะ 

โยม เราจะทา้โยมนะ น่ีปฏิบติัมาก่ีปีก็แลว้แต่ไม่เป็นไร เรานัง่อยูน่ี่ มีคนปฏิบติัมา
อยา่งน้ี ๔๐ ปี ๕๐ ปี ปัจจุบนัน้ีอยูฝ่ั่งโนน้ ....น่ีภาวนามาเกือบ ๑๐ ปี ร้องไห้ทุกวนัเลย 
เป็นคนมีฐานะ นัง่เคร่ืองบินไปพม่า นัง่เคร่ืองบินไปทัว่โลก จะหาสาํนกัปฏิบติัท่ีดี 
อยากจะพน้จากทุกข ์ แลว้ไปไหนไม่รอดน่ะ กลบัมานัง่อยูน่ัน่น่ะ พุทโธอยู่นัน่น่ะ วนัน้ี
เราก็ยงัเอด็อยู ่ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะเขาทาํกนัอยา่งน้ีมามนัไดแ้ค่น้ี มนัเป็นตรรกะ มนั
เป็นปรัชญาของมนุษย ์ เป็นปรัชญาของจิต ท่ีจิตกระทาํแลว้จะเป็นอยา่งน้ี แต่อา้งอิง
ธรรมะพระพุทธเจา้มาหนุนหลงั 

พออา้งอิงมาหนุนหลงัแลว้ พอพดูถึง น่ีความเห็นของอภิธรรมนะ ตวัอภิธรรมคือ
ตวัพระไตรปิฎก เราไม่ไดค้า้น เพราะอะไรรู้ไหม เพราะในอภิธรรมมนัจะมีญาณ ๑๖ มี
ญาณ ๑๖ นะ ญาณท่ี ๗ หรือญาณท่ี ๘ น่ะมนัมีสมถะ แลว้ถา้พุทโธ พุทโธมนัเป็นส่ิงท่ีไม่
ดี ทาํไมไปอยูท่ี่ญาณท่ี ๗ ท่ี ๘ เขา 

เพราะญาณ ๑๖ ก็มีสมถะดว้ย 

ทีน้ีไปบอกว่าสมถะมนัเกิดมาจากครูบาอาจารยเ์รา พระป่า พระป่าคือ
ประสบการณ์ ธรรมมาจากป่า ธรรมออกมาจากประสบการณ์จริง ถา้ประสบการณ์จริง
มนัไปประพฤติปฏิบติั มนัไปรู้จริงเขา้ มนัก็เหมือนกบัธรรมะคือว่า ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้น
เห็นตถาคต ใครรู้จริงก็เหมือนรู้แบบพระพุทธเจา้ พอรู้แบบพระพุทธเจา้ มนัก็เป็น
พระไตรปิฎกท่ีมีชีวิต ความรู้สึกท่ีมีชีวิตท่ีสามารถอธิบายใหใ้ครๆ ทาํก็ได ้
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ทีน้ีใครทาํก็ได ้ เขาก็ไปบอกว่า มนัจะผดิอยา่งนั้น มนัจะเอาธรรมะพระพุทธเจา้ 
เอาปรมตัถธรรมน้ีมาโตแ้ยง้ว่า เป็นพุทโธไม่ได ้เป็นพุทโธไม่ได ้

พุทโธมนัเป็นคาํสอนท่ีใหพ้วกเราน้ีปรับพื้นฐาน ใหมี้เงินลา้นกนั 

มนัมีเม่ือ ๒ วนัน้ีก็มา มาจาก...เลย ไดซี้ดีน้ีไป ตามซีดีน้ีมาเลย แลว้ก็บอกว่าเขาก็
กาํหนด เขาทาํมา ๗-๘ ปีก็อยา่งน้ี ว่างๆ ว่างๆ ส่วนใหญ่จะมาอยา่งน้ี รู้นู่นรู้น่ี ว่างๆ 
แวบๆ แวบๆ แลว้เป็นอยา่งน้ีมาเยอะมาก เราถึงบอกว่า โยมทิง้ก่อนนะ โยมกาํหนดพุท
โธไปเลย ไปฝ่ังนูน้ ไปอยู ่ ๒-๓ วนั ไปกาํหนดอยู ่ ๒-๓ วนันะ พอพุทโธ พุทโธ เขาก็
พิจารณานามรูป ดูจิตกนัมาตลอด 

นามรูป ดูจิตน่ีอนัเดียวกนั เราถึงปฏิเสธดูจิต ปฏิเสธนามรูป ปฏิเสธหมด เพราะ
อนัเดียวกนั นามรูปกบัดจิูตไม่ต่างกนัเลย เหมือนกนั แลว้เหมือนกนัแลว้รากเหงา้อนั
เดียวกนั โรคภยัเดียวกนั ผลตอบสนองแลว้มนัก็เหมือนกนั คือไร้ราก ไร้ราก คนไร้ราก 
คนไร้จุดยนื คนไม่มีหลกัเกณฑ ์ไม่มีประโยชน์หรอก 

แต่ถา้พุทโธๆ มีสติ พอมีสติเขา้มา เอง็ทาํไปเลย แลว้ไปพุทโธ พุทโธอยูห่ลายวนั 
ทีแรกก็อึดอดัอยู ่มนัก็มาเบ่งท่ีทอ้ง มาเครียดท่ีทอ้ง บอกว่า เอง็ทาํไปเถอะ เด๋ียวมนัก็หาย
เอง พอทาํไป ทาํไป มนัวบูลงน่ะ มือน้ีหายหมดเลย เทา้น้ีหายหมดเลย ความรู้สึก น่ีเขา
เป็นเอง เขาหลงมาเอง เขาก็ตอ้งทาํของเขาเอง 

พอเขาเป็นของเขาเอง เขามาหาเราเลย อู๋ย! พอทาํไปแลว้มนัเป็นอยา่งน้ี มนัเป็น
อยา่งน้ี มนัว่างหมดเลย แลว้มาถามเราไง เราเปรียบเทียบ เม่ือก่อนน่ะเอง็ก็ดูจิต ดูนามรูป
กนัมาตลอด ๗-๘ ปี มนัเหมือนกบัเล้ียงหมาตุ๊กตา หมาตุ๊กตาน้ีมนัไม่กินขา้ว มนัไม่ข้ี มนั
ไม่เยีย่ว ไม่ทาํอะไรเลย แต่พอกาํหนดพุทโธ พุทโธ เห็นไหม เอง็เล้ียงสุนขั เอง็เล้ียงหมา
ท่ีมีชีวิต จิตมนัมีชีวิต จิตมนัมีความรู้สึก แลว้เอง็เล้ียงมนัดว้ยพุทโธ พุทโธ พุทโธน่ะ เอง็
เล้ียงมนัดว้ยอาหาร เด๋ียวมนัก็ข้ี เด๋ียวมนัก็เยีย่ว เด๋ียวมนัก็กิน เด๋ียวมนัก็เลียปากมึง คือมนั
มีอาการไง มนัสงบลง มนัก็ปล่อย มนัก็ว่าง เด๋ียวมนัก็ข้ี มนัก็อึดอดั มนัก็ปวดนู่น มนัก็
เครียด เด๋ียวมนัก็เยีย่ว มนัก็รดหวั เด๋ียวมนัก็ทุกข ์ ประเด๋ียวมนัก็เลียปากมึงนะ อู๋ย! ว่าง 
สบาย 
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โยม ๑ : ท่ีผมบอกครับ ก็คือว่าภาวนาพุทโธอยูเ่ป็นหลกัอยา่งน้ีครับ คือเขาบอกว่า
สุดทา้ยมนัจะไปเหมือนกนักบัของเขาใช่ไหมครับ คือว่าเหมือนกนัน่ะบอกว่า พุทโธอยู่
ดีๆ ก็แบบว่าเราควบคุมไม่ได ้ แต่อยา่งของเขาน่ีคือควบคุมไดว้่าใหว้าง แลว้จะเขา้ไปจุด
เดียวกนั 

หลวงพ่อ : ไม่มีทาง เรายงัพดูไม่จบไง เพราะไอ ้๒ คนท่ีมาพดูอยา่งนั้นป๊ับ เราก็
พดูตรงน้ีไง อนัหน่ึงเป็นสัมมาสมาธิ เพราะมนัเป็นหมาท่ีมีชีวิต หมาท่ีมีชีวิตน้ีมนั
เจริญเติบโตได ้ มนักิน มนัเยีย่ว มนัข้ี มนัมีใหผ้ลประโยชน์เรา ใครเขา้มามนัจะคอยกดั
คอยเห่า ไอห้มาตุ๊กตาเราตอ้งอุม้มนัไปอุม้มนัมานะ หมาตุ๊กตาจะไปตั้งไหนตอ้งยกมนัไป
ไวน้ะ เราจะมิจฉาสมาธิกบัสัมมาสมาธิ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะอภิธรรมทั้งหมด มา
ร้องไหต่้อหนา้เราเยอะมาก ร้องไหอ้ะไรรู้ไหม น่ีว่างๆ ว่างๆ 

ว่างๆ อวกาศท่ีมนัว่างอยูน่่ะ มนัว่างๆ นะ จิตท่ีบอกเม่ือก้ีน้ีว่าจุดหน่ึงนะ ความคิด
มาจากไหน? ความคิดมนัมาจากจิต ความคิดมาจากจิต พอจิตมนัตั้งไวม้นัก็ดูนามรูป ดู
ความคิด นามรูปเห็นไหม เกิดดบั นามรูปมนัเป็นวิปัสสนา มนัปล่อยนามรูป มนัปล่อย 
ปล่อยว่าง ว่าง มนัสร้างอารมณ์ว่าง เวลาเราฟุ้งซ่านน่ีเราฟุ้งซ่านมากใช่ไหม เราตั้งสติดู
มนั พอดูมนั เราดูความคิดใช่ไหม ความคิดมนัหยดุมนัก็อยูเ่ฉยๆ แลว้สติมนัอยูไ่หน ฐาน
มนัอยูท่ี่ไหน แต่ถา้พุทโธ พุทโธ พุทโธน้ีสติมนัอยูก่บัพุทโธ แลว้พุทโธมนัเป็นกาํแพง 
กาํแพงเหมือนเราเล่นเทนนิสเห็นไหม คนหดัฝึกเล่นเทนนิส เล่นเทนนิสมนัจะตีลูก
เทนนิสชนกาํแพงมนักลบัมาแลว้ก็ตีใช่ไหม  

พุทโธ พุทโธ พุทโธน่ีเป็นกาํแพง เราตั้งพุทโธ พุทธานุสติ ตั้งช่ือพระพุทธเจา้ เรา
เอาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นกาํแพงกั้นความคิดเราไว ้ แลว้พุทโธมนั
สะทอ้นกาํแพงกลบัมาหาเรา พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ จนพุทโธน่ีพุทโธไม่ได ้
พุทโธไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะตวัลกูเทนนิสน่ะมนักระเทือน มนัสะเทือนเขา้มาในหวัใจ 
มนัเป็น มาอยูใ่นหวัใจเลย พออยูใ่นหวัใจป๊ับ มนัจะเร่ิมปล่อยหมด 

ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ คนไม่เป็นพดูไม่ได ้พอมนัเร่ิมปล่อย เห็น
ไหม มนัเร่ิมปล่อย มนัเร่ิมว่าง แป๊บๆ ออกมาอีกแลว้ พุทโธ พุทโธเพราะอะไร เพราะ
กิเลสมนัมีอยู ่ว่าง ขณิกะ อุปจาระ ถา้มนัเขา้มาพุทโธ พุทโธถึง มนัจะมีความรู้ออก 
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น่ีเราจะบอกว่ามีรากมีฐาน ถา้มนัว่างๆ อยา่งท่ีเขาว่าน่ีมนัจุดเดียวกนั 

ไม่ใช่จุดเดียวกนั สมาธิ มีสัมมาสมาธิ มีมิจฉาสมาธิ มีสมาธิหัวตอ โอ๋ย! อีก
เยอะแยะ ถา้พดูถึงสมาธิมนัเป็นสมาธิ แลว้สมาธิมนัจะเกิดปัญญาไดน้ะ พระอรหนัต์ทัว่
ประเทศไทยเลย โอโ้ฮ! สาํนกัปฏิบติัทัว่ไปหมดเลย แลว้ใครๆ ก็ปฏิบติักนันะ ก็ว่างๆ 
ว่างๆ น่ะ จบัอวกาศมาเป็นพระอรหนัตใ์หห้มด เพราะมนัเป็นความว่างหมดเลย 

“โมฆราช เธอจงมองโลกใหเ้ป็นความว่าง แลว้กลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิ เพราะ
ความว่าง เพราะจิตมนัไปติด แลว้เราก็ไปดูความว่าง ว่ามนัไม่มีส่ิงใดเลย มนัเป็นความ
ว่าง แลว้ถา้เอง็ไม่ถอนอตัตานุทิฏฐินะ มาดูความว่างน่ะ ความว่างมนัอยูโ่น่นน่ะ แลว้
เด๋ียวก็ดูว่างไม่ว่าง อยูนู่่นน่ะ ใหก้ลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิท่ีน่ี กลบัมาถอนท่ีราก 

เห็นไหม มนัต่างกนัตรงน้ีไง มนัต่างกนัตรงท่ีว่า พระท่ีภาวนาเป็นจะตอ้งบอกว่า
ราก จุดยนืของจิต คือตวัจิต ตวัภพ ตวัภวาสวะ ทุกคนตอ้งแกก้นัท่ีน่ี ไม่ใช่ไปแกก้นัท่ีนู่น 

โยม ๑ : แลว้อยา่งท่ีเขาบอกว่า การปฏิบติั คือมนัเร่ิมจากอะไรครับ คือมีทวารทั้ง 
๖ ใช่ไหมครับ แลว้ก็มีจิตเขา้ไปรับ รับแลว้ก็ปรุงแต่งข้ึนมา เขาบอกว่า พอปรุงแต่งเกิด
เป็นอารมณ์ข้ึนมา เขาเลยบอกว่าถา้เกิดตดัอยา่งนั้น ตดัตั้งแต่ว่าเขา้มากระทบท่ีอายตนะ 
เสร็จแลว้ก็ตดัท่ีจิตเขา้ไปรับเลยอยา่งน้ีครับ ถูกไหมครับ 

หลวงพ่อ : ว่าอะไร เร่ิมตน้คาํแรกใหม่เม่ือก้ีน้ี อะไรทั้ง ๖ นะ ทวารทั้ง ๖ 

โยม ๑ : อายตนะทั้ง ๖ คือหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ แลว้ก็มีจิตเขา้ไปรับ พอเขา้มา
ปุ๊บก็จะเกิดการปรุงแต่งต่อไปเป็นอารมณ์ ถา้เกิดตดัตั้งแต่ตอนท่ีจิตเขา้ไปรับ ใหไ้ม่เกิด
การปรุงแต่งต่อมาเป็นอารมณ์ทีหลงั อยา่งน้ีถูกไหมครับ 

หลวงพ่อ : มนัพดูอยา่งน้ีนะ มนัจะถูกตามพระอรหนัต ์ เพราะพระอรหนัตน่์ะจิต
ท่านสะอาดแลว้ มนัจะเห็นเป็นอยา่งน้ี แต่น่ีจิตเราสกปรก มนัเป็นอยา่งน้ีไม่ได ้

โยม ๒ : ออ้! เพราะว่าเรายงัไม่ถึงตรงนั้น 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม ๒ : เราจะทาํอยา่งนั้นไม่ได ้
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หลวงพ่อ : ไม่ได ้

โยม ๒ : เพราะเราอยูอ่นุบาล เราไม่ไดเ้ป็นระดบัปริญญาเอก 

หลวงพ่อ : ใช่ การปฏิบติัมนัตอ้งมีพื้นฐานไง แลว้ถา้คนเรามนัปฏิเสธพื้นฐานมนั
จะโตไดอ้ยา่งไร แต่ถา้พดูถึงน่ะ ท่ีพดูถึง ถา้จิตพระอรหนัตน์ะ จิตน้ีสะอาด สอุปาทิเสสนิ
พพาน อนุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์ตายแลว้ พระอรหนัตท่ี์ยงัมีชีวิตอยู่น่ี มนัมีเศษ 
ไอท่ี้ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มนัเป็นเศษส่วน มนัเป็นภาระของจิต จิตท่ีพน้ไปแลว้ เห็นไหม 

เราบอกจิต จิตน้ี พระอรหนัตไ์ม่มีจิต เพราะถา้มีจิตป๊ับ จิตเป็นภพ จิตเป็นพระ
อรหนัตไ์ม่ได ้ แต่เป็นธรรมธาตุ เป็นความรู้สึก พอเป็นความรู้สึก พลงังานอนัน้ีมนัเป็น
พลงังานสะอาด พอสะอาดแลว้เวลามีส่ิงใด เวลาพระอรหนัตจ์ะคุย พระอรหนัตจ์ะพดู 
เขาเรียกวา่เสวยอารมณ์ มนัตอ้งออกมาจากธรรมธาตุ ออกมาอยูท่ี่ขนัธ์ ออกมาอยูท่ี่น่ี 
แลว้ถึงส่ือออกมาขา้งนอก 

น่ีมนัเป็นความสะอาด มนัเป็นความสะอาดเพราะอะไร เพราะเราบอกไวแ้ลว้ใช่
ไหมว่า อภิธรรมน่ี พระไตรปิฎกเราไม่ไดค้า้น เราคา้นคนอ่านพระไตรปิฎก เราคา้นคนท่ี
เอาพระไตรปิฎกมาสอน แต่ตวัพระไตรปิฎกไม่ผดิหรอก แต่คนสอนพระไตรปิฎกมนัไม่
รู้จกัพระไตรปิฎก มนัเลยสอนผดิๆ 

โยม ๑ : แลว้อยา่งน้ีจะใหเ้ป็น ตดัตรงนั้นไดย้งัไงครับ 

หลวงพ่อ : การตดัของเขาน่ีเขาไม่เคยตดั แลว้เขาไม่เคยเห็น เขาไม่รู้ว่าตดัอยา่งไร
หรอก ไอต้ดัน่ีนะมนัก็สร้างภาพตดัภาพ เหมือนเราน่ี พดูถึง เหมือนเรา เขาก็เหมือนเราไง 
คาํว่าเหมือนเรา หมายถึงว่า โยมจะแกกิ้เลส แลว้มาฟังธรรมะเรา เราเทศน์นํ้าไหลไฟดบั 
โยมเป็นพระอรหนัตห์รือยงั? ไม่เป็น เพราะมนัตดัไม่ไดใ้ช่ไหม 

โยม ๒ : เพราะใจ เพราะใจมนัเป็นโลก 

หลวงพ่อ : ไม่ใช่ มนัขา้งนอก 

ท่ีเขาพดูน่ะเห็นไหม อายตนะ จิตมนัอยูท่ี่อายตนะ เรามาตดัซะน่ะ เหมือนเราก็มา
สร้างภาพสิ เราก็ทาํ เรากส็ร้างสารคดีข้ึนมาเร่ืองหน่ึง เร่ืองอายตนะ เร่ืองกิเลส แลว้เร่ือง
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ตดักิเลส แลว้เราก็ฉาย นู่น เราตดักิเลสขาด โอ๋ย! กเูป็นพระอรหนัตเ์วย้ เป็นไปไดห้รือ
เปล่า? มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัไม่มีอะไรเป็นจริงสักอยา่งหน่ึง ต่างคนต่างสร้างหนงั
สารคดีคนละเร่ือง แลว้กม็าฉายกนั อูฮู้! นัน่ก็สารคดีเร่ืองกิเลส เร่ืองอายตนะ โอโ้ฮ! ไอ้
นู่นก็เร่ืองภพเร่ืองชาติ ไอนู่้นก็เร่ืองอวิชชา อูฮู้! ฉายกนัเตม็ไปหมดเลย...เปรตมนัฉาย 

มนัเร่ืองนอกใจหมด จริงไหม อายตนะกบัจิตตวัเดียวกนัหรือเปล่า? แลว้มนัส่ือ
ออกมา แลว้เราไปตดัมนั แต่ถา้เป็นปฏิบติัแบบครูบาอาจารยเ์รานะ ปุถุชน ความคิดน่ี 
เพราะเราควบคุมไม่ได ้ พอคุมมนัไม่ไดม้นัก็เป็นปุถุชน มนัก็หมุนไปตามความคิด คือว่า
กิเลสเป็นเรา ความคิดเป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเราหมดเลย เป็นเราน่ีมนัคลุกเคลา้กนั ข้ีเยีย่วก็
คลุกเคลา้ไปเป็นอารมณ์หมดน่ะ เราก็ตั้งปัญญาไล่เขา้ไปเร่ือยๆ ไล่เขา้ไปเร่ือยๆ ไล่
ความคิดไปมนัก็ปล่อย ปล่อย ปล่อยแลว้ ทาํไมมึงไม่ปล่อยใหข้าดล่ะ เด๋ียวก็คิดเด๋ียวกไ็ม่
คิดน่ะ ทาํไมมนัถึงเป็นอยา่งนั้นน่ะ  

เป็นเพราะจิตน้ีมนัเป็นอวิชชา พอเป็นอวิชชามนัก็มีอารมณ์ความรู้สึก ทีน้ีพอมี
อารมณ์ความรู้สึก มนัมีมาร มีบ่วงของมารใช่ไหม บ่วงของมารคืออะไร? คืออายตนะไง 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง น้ีเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้
แห่งมาร แลว้ไอต้วัน้ีมนัก็เป็นมาร บ่วงของมารกบัตวัมาร ไอบ่้วงมนัก็ไปหลอกมาร ไอ้
มารก็เสือกไปแดกเขา มนัก็เลยสร้างอารมณ์ พอมนัไปแดกเขามนัก็เป็นอารมณ์ข้ึนมา พอ
เป็นอารมณ์ข้ึนมา เห็นไหม อารมณ์ข้ึนมา ถา้ปัญญาเราไล่ทนั ไล่ทนัข้ึนมา มนัตดันะ ตดั
น่ี จากปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน 

กลัยาณปุถุชน เพราะอะไร กลัยาณปุถุชนเพราะมนัรู้ว่า รูป รส กล่ิน เสียงน่ะมนั
เป็นธรรมชาติของมนั เสียงน่ีนะ พวกส่ือสารมวลชนเขาเอาเสียงมาทาํทีวีกนั เขาออกหา
กิน โอโ้ฮ! เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลย ไอเ้ราเสียงทุกขฉิ์บหายเลย ทาํไมเขาเอาเสียงไป
หาเงินไดล่้ะ? วิทยมุนัเช่า มนัแยง่คล่ืนกนันัน่น่ะ มนัจะฆ่ากนัตายอยูน่ัน่น่ะ เสียงไหมน่ะ 
ไหนว่าเสียงเป็นโทษไง ไหนว่าเสียงเป็นกิเลส เสียงเป็นกิเลสเขาประมูลกนัน่ะ ดูสิ ไอ้
โทรศพัทมื์อถือ คล่ืนมนัแยง่กนั มนัขอสัมปทานกนั มนัจะฆ่ากนัตายอยูน่ัน่น่ะ แลว้เสียง
ไหนเป็นกิเลส 

รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร น่ีไง ไอท่ี้ว่าตดัๆ น่ี
ไง ถา้พดูถึงนะ เราจะรู้เท่ารู้ทนั รู้เท่ารู้ทนัน่ะ พอมนัเห็นเขา้ เห็นโทษ เห็นโทษมนัก็สงบ
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เขา้มา เราใชปั้ญญาไล่เขา้ไป เห็นโทษสงบเขา้มา สงบเขา้มา จนถึงท่ีสุดปัญญามนัรวมตวั 
มนัปล่อยขาดนะ รูป รส กล่ิน เสียงไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่รูป รส กล่ิน เสียง น่ีไง พอจิตไม่ใช่
รูป รส กล่ิน เสียง เห็นไหม พวงดอกไมเ้หลืออะไร มนัขาดเลยนะ พอขาดป๊ับ น่ีกลัยาณ
ปุถุชน 

พอกลัยาณปุถุชนมนัควบคุมจิตไดม้ัน่ ไดม้ัน่คง พอจิตมัน่คง น่ีไง ท่ีว่าอายตนะ 
จิตมนักระทบๆ น่ะ จิตมนัมีกิเลส มนัคุมมนัไม่ไดห้รอก มนัยดึเป็นธรรมชาติของมนัเลย 
แต่พอไล่เขา้มาน่ีมนัหดตวัเองเขา้มา พอหดตวัเองเขา้มาตวัมนัเองเป็นจิตแลว้ ท่ีว่าจิตเห็น
จิต พอตวัมนัเองสงบเขา้มา เพราะมนัไม่ติด มนัไม่คิดใช่ไหม เพราะเป็นบ่วงของมารน่ะ 
รูป รส กล่ิน เสียงเป็นความคิด อายตนะเป็นความคิดใช่ไหม แลว้มนัส่ือกนั มนักระทบ
กนั เห็นไหม พอเราทนัข้ึนมาดว้ยปัญญาน่ะมนัขาดเอง มนัจะขาดเองนะ ขาดดว้ยปัญญา
น่ีมนัขาด ขาดเพราะมนัตดัรูป รส กล่ิน เสียง  

ตดัขาดเลย รูป รส กล่ิน เสียงกบัจิตน้ีมนัจะอยู ่มนัจะผสมกนัไม่ไดเ้ลย มนัจะอยู่
กนัเกอ้ๆ เขินๆ อยา่งน้ีเลย แลว้สติเราทนัมนัเร่ือยๆ เกอ้ๆ เขินๆ น่ียงัเป็นปุถุชนเลย เห็น
ไหม ปุถุชน กลัยาณปุถุชน แลว้มนัยอ้นออก เวลาธรรมดาอยูเ่ฉยๆ มนัเป็นคนไดไ้หม อยู่
เฉยๆ เราส่ือสารกบัใครไดไ้หม? อยูเ่ฉยๆ มนัก็ไม่ได ้ มนัก็ตอ้งคิดใช่ไหม เวลาเราจะกิน
ขา้ว คิดว่ากินขา้ว พอเวลาบางที พอมนัยอ้นออกมา ถา้เราจบัตรงน้ีได ้ จิตเห็นจิตเพราะ
อะไร เพราะน่ีความคิด น่ีตวัจิต 

น่ีไงท่ีว่าดูจิตน่ะ อารมณ์ความรู้สึก รูป รส กล่ิน เสียงมนัเป็นฐานของความคิดใช่
ไหม แลว้ตวัความคิดน่ะ ตวัท่ีว่าเราไล่เขา้ไปมนับ่วงของมารๆ เห็นไหม น่ีตดัป่าไง กู
อธิบายมาตั้งนานแลว้ล่ะป่าน่ี ตดัป่า ตดัป่า 

ทีน้ีมนัออกมา จิตเห็นอาการของจิต ถา้จบัตรงน้ีไดว้ิปัสสนามนั หลวงปู่ ดูลยส์อน
ไง จิตเห็นอาการของจิต ถา้จิตเห็นอาการของจิต วิปัสสนามนั วิปัสสนา ทาํลาย ทาํลาย
มนั 

ส้ม เปลือกส้ม เปลือกสม้มนัขม แต่ไม่มีเปลือกส้ม สม้อยูไ่ม่ได ้ส้มมนัหวาน แต่
เปลือกส้มมนัขม เปลือกส้มคือขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อายตนะน่ี
แหละ ทีน้ีพอเราสงบเขา้ไปแลว้ มนัเห็นกนัแลว้ มนัเห็นการกระทาํ เห็นการกระทาํดว้ย
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ปัญญา ความคิดเกิดเพราะอะไร? ความคิด เห็นไหม โดยสัญญา ไอต่้อมๆ มึงนั้นแหละ 
สัญญา 

เดก็เกิดมามนัคิดอะไรไม่เป็นหรอก เดก็เกิดมาไม่มีใครรู้อะไรหรอก...“น่ีนะ นม
นะ นมเป็นอยา่งน้ี อร่อยนะ” พอมนักิน ออ้! น่ีนม วนัหลงัมา “น่ีอะไรเน่ีย”...“นม” 

น่ีสอนมนั หลอกมนั หลอกสมมุติไง หลอกใหม้นัจาํสมมุติน้ีใหไ้ด ้ความคิดน้ีมนั
ก็มาจากสัญญา ถา้ไม่มีสมมุติ เราไม่ไดส้ร้าง ไม่ไดมี้ขอ้มูลไว ้ เอง็จะรู้ไดอ้ยา่งไรว่านม 
ภาษาจีนเขาไม่เรียกว่านมนะมึง 

พอมนัมีสัญญาข้ึนมา มนัมีตวัเปรียบเทียบขอ้มูล สังขารปรุง  เวทนาดีหรือชัว่ 
เวทนาดีหรือชัว่ป๊ับ วิญญาณน่ะ วิญญาณในขนัธ์ ๕ รับรู้ รูปของจิตเกิดเป็นอารมณ์ คิด
ไป คิดไป ปัญญามนัจบัได ้ มนัแยกๆๆ พอแยกน่ีความคิดเกิดไม่ได ้ แยกป๊ับดบั แยกป๊ับ
ดบั ความดบั ดบัดว้ยปัญญาอยา่งน้ี พอมนัดบัดว้ยปัญญาอยา่งน้ี มนัแยก แยกน่ีวิปัสสนา
เกิดแลว้นะ ถา้ยงัไม่แยก วิปัสสนาเกิดไม่ไดห้รอก เอง็จบัความคิดมาสิ แลว้มาแยก
ความคิดวา่ในความคิดน้ีมนัมีส่วนประกอบของอะไรบา้ง  

โยม ๑ : รบกวนอาจารยพ์ดูเร่ืองขนัธ์ ๕ ความรู้สึก 

หลวงพ่อ : น่ีความคิดน่ะ ความคิดคือรูปของจิต จิตเป็นรูปร่าง เอง็เช่ือไหม เอง็ว่า
จิตน้ีเป็นรูปร่างไหม ตอ้งถามก่อน เอง็ไม่เช่ือว่าจิตน้ีเป็นรูปร่างใช่ไหม นามธรรมน้ีมนั
เป็นรูปไม่ไดใ้ช่ไหม  

พระสารีบุตรบวช ตอนนั้นพระสารีบุตรเป็นพระอนาคามี เพราะเรียนมาจาก
พระอสัสชิแลว้มาขอบวชกบัพระพุทธเจา้ อยูท่ี่เขาคิชฌกฏู พระพุทธเจา้นัง่เทศนาว่าการ
อยู ่ พระสารีบุตรนัง่พดัอยู ่ หลานของพระสารีบุตรจะมาต่อว่าพระพุทธเจา้ เพราะ
พระพุทธเจา้เอาพระสารีบุตรบวช เอาตระกลูพระสารีบุตรมาบวชหมดเลย จะมาต่อว่า
พระพุทธเจา้ 

ทีน้ีต่อว่าดว้ยมารยาทผูดี้ ก็ไม่กลา้ว่าตรงๆ ไง ก็ทาํว่าไม่พอใจ ไม่พอใจนู่นไม่
พอใจน่ีไง พระพุทธเจา้รู้ทนั  
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“ถา้เธอไม่พอใจส่ิงใดๆ ทั้งส้ินในโลกน้ี เธอตอ้งไม่พอใจอารมณ์ความรู้สึกของ
เธอดว้ย เพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้นเหมือนวตัถุอนัหน่ึง”  

ในพระไตรปิฎก อารมณ์ความรู้สึกน้ีเป็นวตัถุอนัหน่ึงเลย แลว้ถา้คนไม่เคยภาวนา
ก็จบัตรงน้ีไม่ได ้ แลว้ถา้คนภาวนาเขา้ไปแลว้นะ จบัตรงน้ีได ้ อารมณ์ความรู้สึกน่ีจบัได ้
ถา้จบัไม่ไดเ้ราจะเอาอะไรไปวิปัสสนา 

คนวิ่ง ๑๐๐ เมตร จุดสตาร์ทของ ๑๐๐ เมตร น้ีมนัอยูท่ี่ไหน วิปัสสนาเกิดจาก
ตรงไหน ถา้คนไม่รู้จกัจุดของวิปัสสนา คนไม่รู้จกั อภิธรรมไม่เคยเห็น ถา้อภิธรรมมนั
เห็น มนัจะไม่สอนอยา่งนั้น เพราะถา้มนัเห็นนะ เห็นจิต อาการของจิตมนัจบัได ้ พอจบั
ไดน่ี้มนัเป็น มนัจบัไดม้นัแยกแยะได ้ 

ทางวิทยาศาสตร์นะ จะทดสอบอะไรก็แลว้แต่ ในหอ้งทดลองวิทยาศาสตร์เขา
ตอ้งมีสารเคมีต่างๆ เขาตอ้งผสมกนัมนัจะออกใหค่้าต่างๆ มนัตอ้งมีหมด แลว้เอง็จะ
พิสูจน์จิต เอง็จะจบัจิต เอง็ยงัจบัจิตไม่ได ้เอง็ยงัรู้จิตไม่ได ้แลว้เอง็จะเอาอะไรไปพิสูจน์ 

รูปเป็นอยา่งไร? รูปหมายถึง กโูกรธน่ีรูป กพูดูน่ีรูป ทุกอยา่งเป็นรูปหมด แลว้ใน
รูปมีอะไร ถา้พดูน่ี ขาวดาํน้ีคือแบ่งแยก รูปมนัตอ้งเกิดจากสัญญา แลว้กคิูดวา่ดีหรือชัว่น่ี
สังขาร แลว้ความรู้สึกดีหรือชัว่นัน่คือเวทนา แลว้ถา้ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของความรู้สึก ถา้ไม่รวมกนัดว้ยวิญญาณ วิญญาณน่ีรับรู้ มนัรวมกนัเป็นความรู้สึกอนั
เดียวกนั ออกมาเป็นคาํ อารมณ์ความรู้สึกหน่ึงๆๆ แต่มนัเร็วมาก ผดุๆๆ ความคิดพุ่ง 
ผดุๆๆ 

โยม ๑ : ยงัไม่ค่อยเขา้ใจ 

หลวงพ่อ : หึ! ภาษาวา่พดูอยา่งไรก็ไม่เขา้ใจหรอก แต่เพียงแต่ว่าเพราะโยมพดู
ข้ึนมาไงว่าอายตนะกระทบ ส่ิงท่ีจิตกระทบกนัน้ีกระทบกนั แลว้เขา เพราะเขาสร้างภาพ
ข้ึนมาไง มนัเลยพดูไปอยา่งนั้น แต่ถา้เห็นความจริง ท่ีเราพดู ท่ีเราพดูตั้งแต่เม่ือก้ีตั้งแต่
ตอนแรกแลว้ เราพดูโดยหลกั พดูโดยความรู้จริงเห็นจริง มึงจะถามกก่ีูร้อยหนก่ีแสนหน
ก่ีพนัหนนะ กจูะนัง่อธิบายใหพ้วกมึงจนปากฉีกเลย เพราะกจูบัไดไ้ง กมีูหลกั 
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แต่ไอท่ี้พดู เขาพดูกนันัน่น่ะ เขาพดูดว้ยสัญญา จาํขอ้มูลในพระไตรปิฎกแลว้
พดูๆๆๆ แลว้บางทีก็ลืม บางทีก็ผดิพลาด ผดิพลาดกขูอทบทวนไปเปิดพระไตรปิฎกก่อน 
ปรมตัถธรรมของพระพุทธเจา้นะ กพูดูจริงๆ นะ แต่กไูม่รู้วิธีการทาํ เพราะไม่รู้วิธีการทาํ 
พดูธรรมะพระพุทธเจา้หมด พดูถึงน่ีแดดออกฝนตก เยน็ร้อน แน่นอน แต่กไูม่เคยทาํนา 
กไูม่เคยมีขา้ว กไูม่เคยทาํอะไรเลย แต่เราน่ีววังานเลยล่ะ กทูั้งหว่าน ทั้งไถ ทั้งกินหญา้ กู
จะเอาขา้วข้ึนมากินไดเ้ลย 

เพราะพอโยมพดูออกมา เราจบัประเดน็ได ้ พอเราจบัประเดน็ไดเ้พราะอะไร 
เพราะเราโตแ้ยง้กบัอยา่งน้ีมาเยอะ แลว้ส่วนใหญ่จะเป็นอยา่งน้ีหมด เพราะอะไรรู้ไหม 
เพราะ ๙๐ เปอร์เซ็นตข์องสังคมไทย พระมีก่ีแสนองค?์ พระน่ีมี ๔ แสนองคใ์นประเทศ
ไทย ธรรมยติุมีอยู ่๔-๕ หม่ืน แลว้กรรมฐานเรามีไม่ถึงหม่ืน แลว้คิดดสิูว่าส่ิงท่ีเขาเผยแผ่
กนั ๓ แสนกวา่ มนัไปกินเน้ือท่ีของมนุษยไ์ปเท่าไร ท่ีเขามีทศันคติมีมุมมองกนัอยา่ง
นั้นน่ะ แลว้เรามีแค่น้ี แลว้ก็ทาํไมน่ะ เหลือกคูนเดียวดว้ยมั้ง 

โยม : อยา่งน้ีแลว้ท่ี ท่ี...เขาสั่งสอนกนัน่ีมนั.. 

หลวงพ่อ : เราถึงบอกว่าผดิหมด เรากลา้พดูอยา่งน้ีเลย เพราะมนัมีคนมาหาเรา 
ดอกเตอร์ อาจารยส์อนอยูจุ่ฬาฯ มากนั ๔-๕ คน อาจารยจุ์ฬาฯ หมด ดอกเตอร์หมดเลย
นะ เพราะเพื่อนเขาเป็นลูกศิษยเ์รา เขาพากนัมา 

“หลวงพ่อ เด๋ียวน้ีนะพุทโธเขาเลิกใชก้นัแลว้ เขาใชปั้ญญากนัหมดล่ะ พุทโธเขา
ไม่เอา” 

เราก็ถามว่า “ปัญญาอยา่งพวกมึงน่ีนะ มึงจบดอกเตอร์มาหมดเลย เอง็จบ
ดอกเตอร์ท่ีไหนวะ” 

บอกผมจบดอกเตอร์มาจากอเมริกามัง่ องักฤษมัง่ แลว้ท่ีอเมริกา องักฤษพวกน้ีเขา
ไม่นบัถือศาสนาพุทธเนาะ เอง็ยงัไปเรียนเป็นดอกเตอร์มาไดเ้ลย ฉะนั้น ไม่มี
พระพุทธเจา้ เอง็ก็เป็นดอกเตอร์ไดใ้ช่ไหม แลว้ดอกเตอร์มีประโยชน์อะไร เอง็เป็น
ดอกเตอร์ เอง็รู้ว่าเอง็เกิดมาไหม เอง็รู้จกักิเลสเอง็ไหม เอง็รู้จกัทุกขไ์หม? ดอกเตอร์ไปรู้
วิชาการหมดเลย แต่ตวัเองไม่รู้จกัใช่ไหม  
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เพราะพระพุทธเจา้ไม่ตอ้งการวิชาการอยา่งพวกมึงน้ีหรอก พระพุทธเจา้นะ 
ปัญญาพระพุทธเจา้คืออาสวกัขยญาณ คือปัญญาภายใน ธรรมจกัรมนัหมุนทาํลายกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากในหวัใจของเรา จนจิตของเราท่ีโดนครอบงาํโดยอวิชชา โดย
มาร โดยความรู้สึกนึกคิดอยากดีอยากเด่นอยากใหญ่อยากโต มนัโดนทาํลายหมด จนจิต
ปัญญาของเรา จนตวัจิตน่ะ จากท่ีมนัสกปรก มนัจะสะอาดของมนัข้ึนมา 

ปัญญาอยา่งน้ีในโลกน้ีไม่มี ในโลกน้ีมีสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา 
นกัวิทยาศาสตร์ ไอน์สไตน์ต่างๆ น่ีจินตมยปัญญาทั้งหมด ปัญญาอยา่งน้ี ศาสตราจารย์
ดอกเตอร์อะไรก็แลว้แต่จะเขา้ไม่ถึงธรรมะเดด็ขาดเลย เพราะเป็นโลกียปัญญา แลว้ทีน้ี
ปัญญา เด๋ียวน้ีเขาไม่ใชแ้ลว้ พุทโธ พุทโธ เขาไม่ใชแ้ลว้ เพราะท่ีเขาไม่ใชพุ้ทโธเพราะเขา
ไม่รู้จกัคุณประโยชน์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะเขาไม่รู้จกัธรรมะ ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

ถา้เขารู้จกัศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมา เราอธิบายอยา่งน้ีเหมือนกนั ส่ิงท่ีเอง็รู้ ส่ิงท่ี...
เขาสอน เห็นไหม นามรูปๆ มนัเป็นเปลือกส้ม พวกมึงน่ะแดกเปลือกส้ม ขมฉิบหายเลย 
“ว่างๆ ว่างๆ” กฉีูกทิง้หมดเลย กกิูนส้ม กฉีูกเปลือกแลว้โยนทิง้น่ะ แลว้กกิูนเน้ือส้ม พุท
โธน่ี พุทโธคือตวัเน้ือส้ม เราอธิบายใหเ้ขาฟังจนเขาเช่ือเราหมดเลย ดอกเตอร์หมดเลยนะ 
เขาเช่ือเราหมดแลว้เขาพดูคาํน้ีข้ึนมา เด๋ียวเราจะยอ้นกลบัมาตรงน้ีไง เรายกเหตุน้ีข้ึนมา
ก่อนเพื่อจะพดูกบัคาํน้ีของโยมออกมา 

“ถา้มนัผดิอยา่งนั้นน่ะ ทาํไมหลวงพ่อไม่ไปแกล่้ะ” เขาก็ชวนเราใหไ้ปแก ้ ไป
ปรับความเห็นของ ของคุณ... 

เราบอกว่าไม่ไดห้รอก มนัเป็นสถาบนั 

“แลว้...ล่ะ?” 

ยิง่...ยิง่ไม่ไดเ้ลย  

คาํว่า “สถาบนั” อยา่งโยมน่ีมาคนเดียวใช่ไหม ผดิถูกเราคุยกนัดว้ยทศันคติใช่
ไหม เราไม่ไดคุ้ยกนัดว้ยทิฏฐิมานะ เราไม่ไดโ้กรธโยมนะ โยมก็ไม่ไดโ้กรธเรา เราไม่
รู้จกักนัเลย ไม่เคยเห็นหนา้กนัมาสักวนัหน่ึงนะ แต่เรามาคุยธรรมะกนั เรามาคุย
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ขอ้เทจ็จริงต่อกนั ในเม่ือคุยขอ้เทจ็จริงต่อกนั เราพดูถึงเทคนิคความเป็นจริง เป็นบุคคล
เป็นตวัน่ีมนัพดูได ้ แลว้พอพดูได ้ ถา้เหตุผลเราดี โยมฟังเราโยมก็เช่ือใจเห็นดีกบัเรา แต่
พอโยมเห็นดีกบัเรา แต่ทีน้ีความเป็นอยูข่องโยมกบัอยา่งน้ีไม่เหมือนกนั เพราะเราอยู่ใน
สังคมของเรา สังคมกรรมฐานมนัเช่ือถือกนั มนัเห็นกนั มนัอยูใ่นทิฏฐิ อยูใ่นความเห็น
เป็นสัปปายะเท่าๆ กนั ทิฏฐิมานะมนัเสมอกนั มนัก็อยูด่ว้ยกนัร่มเยน็เป็นสุข 

แต่โยมมาอยูก่บัเราไม่ได ้ เพราะโยมตอ้งกลบัไปอยูใ่นหมู่คณะ พอกลบัไปในหมู่
คณะนะ เขาก็บอกว่า “อืม! ไอท่ี้เขาพดูน่ะก็พดูคนเดียว ไอเ้รามนัมากกวา่ ไอเ้รามนัจะ
ดีกว่า” เด๋ียวเอง็ก็ไปมีทิฏฐิไปอยา่งนั้นอีก ความเห็นน่ะมนัพลิกแพลงไดต้ลอด 

ทีน้ีเขาบอกว่า เขาบอกทาํไมไม่ไปแก.้.. 

เราบอก มนัเป็นไปไม่ได ้ แต่เรากลา้ยนืยนั การกระทาํอยา่งนั้นสูญเปล่า ไร้เปล่า 
เป็นมิจฉา 

คาํว่า “มิจฉา” หมายถึง ไม่มีสติไม่มีปัญญา ไม่มีส่ิงใดเป็นประโยชน์ข้ึนมาเลย 
เขาชวนเราไปแกเ้ลยล่ะ เราบอก คาํวา่เป็นองคก์รนะ องคก์รจดัตั้ง เราจะบอกเลยนะ 
พระพุทธเจา้ท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ท่านวางธรรมข้ึนมาดว้ยใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ พดู
ธรรมะโดยเป็นธรรมะ แต่ขณะท่ีเป็นโลก เป็นคณะเป็นหมู่คณะมนัมีการเมือง 

การเมืองหมายถึงว่า อภิธรรมน้ีมาจากไหน? อภิธรรม สมเดจ็ฯ พระท่ีวดัมหาธาตุ
ไปเอามาจากพม่าใช่ไหม แลว้พุทโธมาจากไหน? พุทโธน้ีหลวงปู่ มัน่เอามาจาก
พระไตรปิฎก เพราะหลวงปู่ มัน่อยากคน้ควา้อยู ่ แต่ไม่มีใคร กไ็ปเอามาจากพระไตรปิฎก 
คือพุทธปัญญา 

แลว้อยา่งอภิธรรม อยา่งนามรูป อยา่งยบุหนอพองหนอ มนัเป็นสาวกภาษิต ถา้
สาวกภาษิต อยา่งถา้รู้จริงเช่นหลวงปู่ มัน่ พวกเราเช่ือมัน่ว่าหลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต ์
เราก็เคารพศรัทธาใช่ไหม แต่น่ีเขาไปเอามา ใครเป็นพระอรหนัต์ 

ถา้พระอรหนัตน์ะ อยา่งเช่นคาํว่าพระอรหนัตข์องเรา อยา่งเช่นหลวงปู่ เจ๊ียะ ครู
บาอาจารยข์องเรา อุปัฏฐากท่านอยู่ พระอรหนัตเ์หมือนหมอจริง เอง็เป็นโรคอะไรกจูะ
วินิจฉยัไดห้มดเลย แต่เอง็ไปเรียนกบัเขา เอง็เป็นอะไรไปถามเขานะ “อืม! มนัน่าจะเป็น
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อยา่งนั้นนะ มนัน่าจะเป็นอยา่งน้ีนะ มนัน่าจะ กกู็ไม่รู้น่ะ กพูดูปฏิเสธไปอยา่งนั้นน่ะ มนั
น่าจะ” 

แต่หลวงปู่ มัน่นะ “จิตเป็นอยา่งไร จิตมึงน่ะเป็นอยา่งไร จิตเป็นอยา่งน้ีตอ้งแก้
อยา่งน้ี ตอ้งแกอ้ยา่งน้ี” ผูรู้้จริงสอน ทีน้ีคนรู้จริงสอน เอง็ดูสิ ในการศึกษาของเมืองไทย 
คนเรียนแพทยศาสตร์มีก่ีคน คนเรียนต่างๆ ไปเยอะแยะ เห็นไหม คือความเห็นคือจิตท่ี
มนัจะรับภาวะท่ีจะเอาความจริงอยา่งน้ีมนัมีนอ้ย พอมีนอ้ย แต่คนอยากเรียนแพทยม์นัก็
ตอ้งเตรียมตวัมามากน่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราอยากจะปฏิบติั เราอยากจะทาํดีน่ะ เราก็ตอ้งวิ่งไปหาหลวงปู่
มัน่ เราก็ตอ้งมาขวนขวาย ไอก้ารขวนขวายของเรา เราตอ้งไปหาท่าน เพราะการ
ขวนขวายข้ึนมา คือจิตมนัเตรียมพร้อม จิตมนัเปิดรับไง ถา้มีปัญหา ท่านจะฟังเรา 

ถึงคาํพดูว่า ...ไม่ผดิหรือ? ผดิ 

คาํสอน คาํว่าผดิน่ีนะ เวลาออกไปพดูทางวิชาการน่ะ 

“ผดิไดอ้ยา่งไรในเม่ือเป็นปรมตัถธรรม” 

ใช่ คาํสอนอภิธรรมเป็นปรมตัถธรรม เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้เป็นปรมตัถธรรม แต่ไอค้นสอนน่ะ วิธีการน่ะ เราถึงพดู เห็นไหม ใน
พระไตรปิฎกเป็นวิธีการหมดนะเขา้ไปหาเป้าหมาย แต่เขาเอาวิธีการเป็นตวัตั้ง 
เหมือนกบัเม่ือก่อนถนนแถวน้ีไม่มีหรอก ตรงน้ีเป็นป่าหมดเลย ฉะนั้น ถา้มาท่ีน่ีตอ้งข่ี
ชา้งเขา้มา เด๋ียวน้ีนะรถเขา้มาไม่ได ้ ตอ้งตีชา้งเขา้มา แลว้เด๋ียวน้ีมนัมีชา้งไหมล่ะ? ก็
เด๋ียวน้ีถนนมนัมี ถนนมนัมีก็เอารถเขา้ไปสิ  

แต่เดิมแถวน้ีเป็นป่าหมดนะ เม่ือก่อนชา้งเตม็ไปหมดเลย เด๋ียวน้ีเป็นป่าหมดเลย 
น่ีเขารุกกนัเขา้มา แลว้พระไตรปิฎกเขียนไวท่ี้ในป่านะ การเขา้ในป่ามนัก็ตอ้งข่ีชา้งเขา้ไป
นะ แลว้เด๋ียวน้ีมนัมีป่าไหม 

เราจะบอกว่าโดยขอ้เทจ็จริง จะเขา้ออกอยา่งไรก็แลว้แต่มนัเหมือนกนั แต่
กาลเวลา กาลเวลามนัเปล่ียนแปลงสภาพหมดใช่ไหม ไอส้ภาพน่ีเร่ืองขา้งนอกนะ แต่ถา้
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คนรู้จริงน่ะ สภาพขา้งในหรือสภาพกิเลสท่ีมนัต่อตา้นเอง็ล่ะ กิเลสท่ีมนัขดัแยง้เอง็ล่ะ 
กิเลสท่ีมนัจะทาํใหเ้อง็หลงใหล ใหเ้อง็พลิกแพลงน่ะ ไอต้วันั้นน่ะ 

ทีน้ีอภิธรรมเขาไม่รู้ เราสังเวชมากเพราะวา่มนัมีคนเขา...พวกเราพระป่า เวลาไป
ศึกษาแลว้ทุกคนก็อยากรู้ธรรมะ พอเขาบอกว่าพระพุทธเจา้ก็เขา้ไปศึกษากนั พวกเราก็มี
เปล่ียนแปลงไปเรียนอภิธรรม พวกอภิธรรมเขาก็มีเปล่ียนแปลง เขาอยูใ่นวงการแลว้เขาก็
เบ่ือ เขาก็วิ่งเขา้มาหาเรา เขามาเล่าใหฟั้งเยอะ เราถึงยิง่เห็นโทษเขา้ไปใหญ่ เพราะอะไรรู้
ไหม 

อยา่งเราน่ีอยูใ่นอภิธรรม แลว้เราอ่านหนงัสือมาก เราจาํมาก เราจะข้ึนสอนเลย 
คนท่ีสอนอภิธรรมก็คือใครท่องไดจ้าํไดแ้ม่น ก็เอาข้ึนมาสอนกนั แลว้วงการมนัอยูอ่ยา่ง
น้ี แต่กรรมฐานเรามนัไม่ได ้ มนัตอ้งพระอาจารยท่ี์รู้จริงถึงจะสอนได ้ มนัต่างกนัตรงน้ี
ดว้ย 

ทีน้ีดูวงการอภิธรรมใช่ไหม โยมมาศึกษา ศึกษาแลว้ท่องแม่นๆ เลย เด๋ียวข้ึนมา
นัง่น่ีแทน แลว้เราจะไปนัง่อยูข่า้งล่าง น่ีไงมนัเลยตาบอดกบัตาบอด แลว้ก็สอนกนัอยู่
อยา่งนั้นน่ะ แต่โยมพดูอยา่งนั้นน่ะถูก แลว้พอเวลาเราบอกโยมน่ีพดูนะถูก เพราะเรา
บอกเลย คนท่ีภาวนากนัอยา่งน้ี ๓๐ ปี ๔๐ ปี มาหาเราอยา่งน้ี ปัจจุบนัอยูฝ่ั่งนูน้หลายคน
เลย มาเสียใจอยา่งน้ี แลว้ตอนไปปฏิบติัท่ีนัน่เขาทุกข ์

เราบอกว่านะ หลวงตาท่านพดูบ่อยว่าปฏิบติัเป็นพิธีๆ พวกเอง็มนัทุกข ์ เพราะเขา
มีสตางคไ์ง เขาอยากศึกษาเขาก็นัง่เคร่ืองบินไปพม่า เขาไปไดท้ัว่หมด เขามีสตางคใ์ช่
ไหม แลว้พอมาอยูท่ี่มนัไม่มีน่ะ มนัร้อนน่ะ ทั้งร้อนทั้งเยน็ทั้งหนาวทั้งอยากจะกลบัไง 

เราบอกว่า “อา้ว! ก็มึงฝึกมาเคยน่ะ เอง็ก็ไปฝึกมาจากหอ้งแอร์ อยูสุ่ขสบาย แลว้
ว่างๆ ว่างๆ พอมาเจอของจริงแลว้มนัว่างไหม” 

เราบอก “เอง็ก็ตอ้งทนเอาน่ะ” 

เพราะอะไรรู้ไหม? น่ีธรรมชาติสัจจะความจริงกบัหวัใจมึงมนัปะทะกนั แต่
เดิมน่ะมึงเอาหอ้งแอร์ มึงเอาความร่มเยน็ เอาวิธีการจดัการธรรมะมาขวางไว ้ ความจริง
กบัธรรมะ ใจมนักระทบกนัไม่ไดเ้ลย มนัไปติดความสุขน่ีไง แต่เด๋ียวน้ีมนัเป็นความจริง
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หรือยงั ใจของมึงกบัความจริงมนัปะทะกนัแลว้ แลว้มึงสู้ไหม แต่เดิมมนัว่างๆ ว่างๆ 
นู่นๆ กิเลสอยูนู่่น หอ้งแอร์อยูน่ี่ ธรรมะพระพุทธเจา้อยูน่ี่ จิตอยูนู่่น อู๋ย! ว่างๆ วา่งๆ 
ตุ๊กตาไง หมาตุ๊กตาไม่ข้ีไม่เยีย่วเลยน่ะ แต่พอมนัร้อนก็ปะทะ เยน็ก็ปะทะ กจูะถามมึงเลย 
มึงจะสู้ไม่สู ้

ถา้มึงสู้มึงก็ปฏิบติั ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ น่ีปฏิบติั ทุกขก์็รู้ว่าทุกข ์ ร้อนก็ร้อน 
หนาวก็หนาว จริงก็จริง สู้กบัของจริง สู้จริงๆ ไม่ใช่ว่าปฏิบติัหรือยงั ไดเ้วลา เป๊งๆๆ เขา้
หอ้งแอร์นัง่หลบัคร่อก คร่อก โอ๋ย! ว่างๆ ว่างๆ เด๋ียวน้ีปฏิบติัเยอะนะ จดัเตม็เลย ถึงเวลา
เขา้แลว้ หอ้งแอร์ นัง่เป็นแถวเลย เขินกนัไปก็เขินกนัมา 

มนัไม่เป็นความจริง เราไปสร้างกรอบสร้างภาพ เพราะอยากเป็นนกัปฏิบติักนั 
แต่เพราะหวัหนา้ไม่มีหลกั หวัหนา้มีหลกัมนัจะไม่กลวัส่ิงใดเลย 

โยม ๓ : อยา่งนั้นพุทโธไวน้ะเจา้คะ 

หลวงพ่อ : พุทโธ! เป็นมนัเป็นจริงๆ หุงขา้วน่ะรักษาไฟไว ้ ใหข้า้วสุกมา ไม่ใช่
ดิบๆ สุกๆ ก็เอามากิน นู่น นัง่อยูนู่่น หุงขา้วไง ไฟก็ไม่ดูเนาะ เห็นนํ้า นํ้ าดบัไปแลว้นะ 
โอ๋ย! เอาขา้วมากิน พุทโธๆๆ ดูไฟ พุทโธๆๆ ไป ดูสิขา้วมนัเมด็มนัยงัไม่สุก 

อา้ว! ว่ามา 

โยม ๔ : ขออนุญาตถาม ปฏิบติัอยู ่ แม่ชีไม่ทราบปฏิบติัแลว้มนัฟุ้งซ่าน มนัไม่
สงบ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะ 

หลวงพ่อ : แลว้ปฏิบติัอยา่งไรน่ะ 

โยม ๔ : ตอนน้ีก็ใชพุ้ทโธอยู ่ตอนแรกใช ้พุทฺธ ํสรณ ํคจฺฉามิ สติปัฏฐาน ๔ หรือ
อะไรอยา่งน้ีค่ะ  

หลวงพ่อ : อา้ว! ว่าไป 

โยม ๔ : แลว้จิตใจมนัไม่แขง็แกร่งน่ะค่ะ มนัหวัน่ไหวอยูเ่ร่ือย มนัอะไรอยา่งน้ีค่ะ 

หลวงพ่อ : อืม! ว่าไปสิ 
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โยม ๔ : ไม่ทราบว่าจะแกไ้ขอยา่งไรดีคะ ใหพ้ระอาจารยช่์วย 

หลวงพ่อ : ไม่หรอก มนัตอ้งดูพื้นฐานของศีล มนัตอ้งลองกลบัมาดูท่ีศีล ไม่ใช่ว่า
พุทโธๆ พุทโธใครก็พุทโธไดท้ั้งนั้นน่ะ มนัไดท้ั้งนั้นน่ะ ทีน้ีพอเวลามนัฟุ้งซ่านมนัตอ้ง 
คาํว่าเราพุทโธๆ แลว้พุทโธน้ีมนัถูกตอ้ง ทีน้ีถา้พุทโธถูกตอ้งน่ะ คาํว่า “พุทโธถูกตอ้ง” 
โจทยถ์ูกตอ้งนะ คนทาํไม่ถูกตอ้งมนัจะถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร โจทยคื์อพุทโธ แต่คนทาํโจทย์
มนัตอ้งมีศีล ตอ้งมีพื้นฐานดว้ย ถา้โจทยม์นัไม่ โจทยคื์อพุทโธใช่ไหม พื้นฐานเราไม่มีใช่
ไหม อยา่งเราน่ีผดิศีล เราทาํอะไรมาเร่ือยๆ แลว้มาถึงพุทโธๆ มึงอยา่หลอกมึงน่ะ เม่ือก้ี
มึงยงัทาํผดิ ผดิปาจิตตียม์าอยูเ่ลย 

โยม ๔ : มนัคอยฟุ้งซ่านอยูเ่ร่ือยใช่ไหมคะ จิตมนัไม่ค่อยสงบ ใครพดูอะไรก็
เครียดหงุดหงิดอะไรต่ออะไรไปแบบน้ีค่ะ 

หลวงพ่อ : นัน่แหละ เพราะอยา่งน้ี เห็นไหม พอบอกพุทโธก็ทาํไม่ได ้ใครว่าพุท
โธมนัก็ยากน่ะ ไปโทษใหพุ้ทโธเป็นจาํเลยหมดไง พุทโธน่ีตอ้งจบัมาฆ่าแลว้ พุทโธทาํ
ใหค้นทุกขท์ั้งนั้นน่ะ พุทโธน้ีพุทโธตอ้งประหาร ทาํใหค้นมีแต่ความลาํบาก 

โยม ๔ : ไม่ค่ะ พระอาจารยค์ะ ตอนแรกปฏิบติัของท่านแม่อยู ่ เพราะท่านแม่ก็
สอนใหส้ติปัฏฐาน ๔ พุทฺธ ํสรณ ํคจฺฉามิ อะไรอยา่งน้ี สติปัฏฐาน ๔ ไว ้ ทีน้ีพอทาํไปๆ 
มาตั้งนานแลว้มนัก็ไม่ยอมสงบ แม่ชีก็เลยเปล่ียนมาพุทโธๆ 

หลวงพ่อ : ใช่ พุทโธ ตั้งใจ ตั้งใจจริงๆ สิ อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ี พุทโธๆๆ สติปัฏฐาน ๔ 
อะไรมา ทุกอยา่งสติปัฏฐาน ๔ อะไรมนัตอ้งใหจิ้ตสงบก่อนแลว้มนัจะเห็นจริง ถา้จิตเรา
ไม่เห็นจริง สติปัฏฐาน ๔ เราไปใชส้ติปัฏฐาน ๔ ก่อน มนัหลอกตวัเองไง คือมนัสร้าง
ภาพ 

โยม ๔ : ปัญญาไม่เกิดนะคะ 

หลวงพ่อ : ไม่มีทางหรอก 

โยม ๔ : ยิง่เครียด หงุดหงิดๆ โอโ้ฮ! จะแบบ 
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หลวงพ่อ : ปล่อยมนัใหห้มดเลย พอปล่อยใหห้มดไปแลว้นะ เราก็รักษาศีลของ
เราใหดี้ แลว้เราก็พุทโธๆ ไป พุทโธๆ ทีน้ีพุทโธท่ีมนัเครียดเพราะอะไรรู้ไหม? มนัเครียด
เพราะว่าเดก็นะ เดก็ปล่อยใหม้นัเล่นโดยตามปกติมนัอยูส่บายของมนั แต่ถา้เดก็ บอกเอง็
นัง่เฉยๆ นะ จบัใหม้นัอยูเ่รียบร้อยนะ เดก็มนัดิ้นตายเลย  

โยม ๔ : ปฏิบติัมาเป็น ๒๐ ปีแลว้นะคะ ก็เครียด 

หลวงพ่อ : ๒๐ ปีแลว้นะน่ี 

โยม ๔ : เป็น ๒๐ ปีแลว้ทุกขใ์จมากเลย แบบทาํไมอยูใ่กลพ้่อแม่ ทาํไมหงุดหงิด 

หลวงพ่อ : จบ เอาน้ีก่อน เราจะบอกว่า ทีน้ี 

โยม ๔ : กราบขอโทษท่านอาจารย ์

หลวงพ่อ : ทีน้ีพุทโธๆ น่ีนะ คาํว่า “พุทโธ” พอเราสติปัฏฐาน ๔ คาํวา่สติปัฏฐาน 
๔ มนั มนัเป็นบนัไดขั้นต่อไป ถา้ไม่มีสติปัฏฐาน ๔ มนัเกิดวิปัสสนาไม่ได ้วิปัสสนาน่ี 

อริยสัจ ๔ สติปัฏฐาน ๔ อริยสัจ ๔ คือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคมนัมรรค
ในอะไร? ในสติปัฏฐาน ๔ ในกาย เวทนา ในจิต ในธรรม ทีน้ีในสติปัฏฐาน ๔ มนัเป็น
วิชาของขั้นอุดมศึกษา แลว้จิตเราจะเรียนอนุบาล แลว้เดก็จิตท่ีเป็นอนุบาลมนัไปเอา
วิชาการของอุดมศึกษามาใชก้็ไม่เป็นไร ก็เหมือนเรา กศน. เรียนนอกตาํราไง พอเปิด
หนงัสือเราก็ใคร่ครวญไดห้มด พอใคร่ครวญไดห้มดมนัก็คิดของมนัไปน่ะ เดก็ก็อนุบาล
ใช่ไหม ก็คิดว่า เออ! กายก็ตอ้งเป็นอยา่งนั้น เวทนาก็เป็นอยา่งน้ี มนัก็คิดกนัไป มนัก็คิด
ไดห้มดน่ะ เพราะมนัเป็นสิทธิของจิต มนัคิดไดทุ้กคนน่ะ แลว้มนัเอาไปคิด คิดโดยท่ีว่า
พื้นฐานมนัไม่มี มนัไดอ้ะไร? มนัก็ไดเ้สียเวลาไง มนัไดผ้ดัวนัประกนัพรุ่งไปวนัๆ หน่ึง 

ทีน้ีถา้เรามาทาํจิตสงบก่อน เห็นไหม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค กบัสติปัฏฐาน ๔ 
ทุกข ์ทุกขค์วรกาํหนด สมุทยัควรละ  

โยม ๔ : จะแกแ้บบไหนคะพระอาจารย ์เอาพื้นฐานก่อน 

หลวงพ่อ : เอาพื้นฐาน คือว่าเรากลบัมาท่ีน่ี ไอท่ี้ทาํมาแลว้วางใหห้มดเลย แลว้เรา
ก็ทาํจิตเราใหดี้ สาํคญัท่ีสติ สติเรา ตั้งแต่เชา้ข้ึนมา เห็นไหม 



คณะหมอ ๒๐ 

©2013 www.sa-ngob.com 

โยม ๔ : คอยเครียด ใครพดูอะไรไม่ถูกหู เอาแลว้ 

หลวงพ่อ : เปล่า ตอนน้ีจิตมนัผดิปกติแลว้ เราฟังอยา่งน้ีเราว่าจิตมนัผดิปกติแลว้ 
เพราะความเครียด ความกระทบน่ีนะ เพราะไออ้ยา่งน้ีมนัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม ถา้
ส่ิงแวดลอ้มมนับีบคั้น แลว้จิตมนัโดนบีบคั้นมาจน ประสาเราน่ีจิตมนัมีปมมีอะไรใน
หวัใจ ทีน้ีพออะไรกระทบป๊ับมนัจะเป็นอยา่งนั้น ถา้เราเปล่ียน เปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม 
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ส่ิงแวดลอ้มภายใน ถา้เราเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มภายนอกไม่ได ้ เรา
เปล่ียนส่ิงแวดลอ้มภายใน  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาน่ีมนัปากของเขา ใครจะพดูอะไรมนัเร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ืองของ
เรา อยา่งพดูถึงเม่ือก้ีน้ีนะ ถา้เสียงส่ิงท่ีกระทบ เสียงท่ีมนัจะมีโทษกบัเรา ทาํไมเขาไป
สัมปทานกนั เขาเอาเสียงมาเป็นประโยชน์ล่ะ 

โยม ๔ : ยดึใช่หรือเปล่าคะ ยดึมาปรุงแต่ง 

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม ๔ : เลยทาํใหเ้ครียด เลยทาํใหห้งุดหงิด 

หลวงพ่อ : ไม่ ไม่ ไปพดู ไปติเตียนใคร ไปจดัใหเ้ขาพดูดีกบัเราไม่ได ้ตอ้งจดัการ
ใจของเราอยา่งเดียว ถา้จดัการใจของเราอยา่งเดียว เราจะเขา้มาจดัการใจของเรา เราจะ
เห็นว่ารูป รส กล่ิน เสียง มนัเป็นธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของมนันะ ธรรมชาติของ
เสียง แต่เสียงน้ีไม่เป็นธรรมชาติ เพราะเสียงน้ีมนัมีกิเลส เสียงน้ีมนัมีตณัหา เสียงน้ีมนัมี
อาฆาต มนัถึงไดด่้าเรา คาํวา่ด่าเราก็เร่ืองของเขา เสียงมนัเป็นธรรมดา แต่เสียงน้ีมาจาก
จิตไอด้วงนั้น ไอจิ้ตดวงนั้นน่ะมนัมีอาฆาตมาดร้าย ไอจิ้ตดวงนั้นมนัมีอิจฉาริษยา 

โยม ๔ : แม่ชีก็อยากจะเปล่ียนวิถีชีวิตใหม่ใหม้นัดีข้ึนอยา่งน้ี ไม่รู้จะเดินทางแบบ
ไหน 

หลวงพ่อ : นัน่ล่ะ เราจะปล่อยส่ิงนั้นไวก่้อนไง เราจะปล่อย ปล่อยเร่ืองเสียงไป
ก่อน แลว้มาควบคุมจิตใจเราใหจิ้ตมนัสบาย ใหจิ้ตใจมนัไม่โดนกดดนั พอจิตใจไม่โดน
กดดนัป๊ับ เราตั้งสติใหดี้ แลว้กาํหนดพุทโธๆ ข้ึนมา ถา้กาํหนดพุทโธๆๆ ข้ึนมามนักไ็ม่
เครียด 
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โยม ๔  : ทาํค่ะ ทาํภาวนามนัก็ไม่ค่อยสงบ แต่มนัก็ยงั... 

หลวงพ่อ : ไม่สงบหรอก มนัไม่สงบเพราะอะไรรู้ไหม? มนัไม่สงบ ไม่อยากจะ
พดูว่ามนั ทุกท่ีล่ะ หลวงตาท่านพยายามจะไปไหนๆ เพราะท่านพดูอยา่งน้ี คนท่ีรู้แจง้น่ะ 
เขาจะรู้ว่าคนรู้แจง้น่ีมนัหายาก ทีน้ีถา้คนรู้แจง้หายาก ส่ิงท่ีรู้แจง้จะไปสอนพวกสมมุติมนั
ตอ้งอาศยัส่ิงท่ีรู้แจง้ไปสอน สมมุติสอนสมมุตินะมีตายกบัตาย สมมุติสอนสมมุติไง ทั้งๆ 
ท่ีเรียนอภิธรรมมาสอน น่ีสมมุติสอนสมมุติ ถา้สอน สมมุติสอนสมมุติมนักแ็หลกกบั
แหลก เพราะว่าอะไร 

เพราะสมมุติตวัผูส้อนก็ไม่รู้ ตวัผูเ้รียนก็ไม่รู้ แลว้สอนกนั เรียนกนั แลว้พอตวั
สมมุติ สมมุติมนัมีอะไรรู้ไหม? มนัมีอคติ ๔ ชงั รักเพราะชงั เกลียดเพราะรัก อคติ ๔ ไง 
กลวั เพราะกลวัเพราะกลา้ 

โยม ๔ : กามฉนัทะ 

หลวงพ่อ : นัน่! เพราะมนัเป็นสมมุติน่ี ก็หวัน่ไหวน่ะ จะผดิจะถูกก็หวัน่ไหว พอ
หวัน่ไหวป๊ับมนัก็ควบคุมองคก์รไม่ได ้พอควบคุมองคก์รไม่ไดม้นัก็เกิดผลอยา่งน้ี 

โยม ๔ : เก่ียวกบัพลงัจิตไม่แขง็แกร่งดว้ยไหมคะ เก่ียวกนัไหม 

หลวงพ่อ : ใช่ เห็นดว้ย เห็นดว้ย อนัน้ีเราเห็นดว้ยไง เพราะโยมถามว่าจะทาํ
อยา่งไรใช่ไหม เราถึงบอก ถา้เป็นประสาเรามนัตอ้งตั้งสติแลว้รักษาใจเรา พุทโธๆๆ พุท
โธไป ถา้พุทโธไม่ไดอ้ยา่งท่ีว่า สติปัฏฐาน ๔ เร่ืองของเขานะ แต่เราใชปั้ญญาอบรม
สมาธิ ใชปั้ญญาคิดไป คิดถึงชีวิตน้ี ถามเลยว่าชีวิตน้ีเกิดมาทาํไม ๒๐ ปีโดนเขาโขกเขา
สับอยูน่ี่พอใจหรือยงั จะมารอบสองไหม จะมาใหเ้ขาโขกเขาสับหรือเปล่า ถา้ไม่ใหม้า
โขกมาสับ รอบสองเราก็ตอ้งหาทางออก หาทางออกก็ยอ้นกลบัมาท่ีตวัเรา เราแกโ้ลกน้ี
ไม่ได ้

โยม ๔ : ปัญญายงัไม่ค่อยแกร่งค่ะท่านอาจารย ์

หลวงพ่อ : ถามมนั! ปัญญาจะเกิดไม่ได ้ ปัญญาไปกดตูเ้อทีเอม็ไม่มีขาย ปัญญา
มนัเกิดจากเราฝึก ถา้เราไม่ฝึกปัญญา ปัญญาไม่เกิด ถา้ปัญญาเกิดข้ึนไดน้ะ อาฬารดาบส
เป็นพระอรหนัตไ์ปก่อนพระพุทธเจา้ เพราะมีสมาธิพร้อมแลว้ไดส้มาบติั ๘ หมด ปัญญา
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จะเกิดไดต่้อเม่ือมีการฝึกฝน สมาธิ มีฐานของสมาธิอยูน่ี่ ท่ีเขาพดู เห็นไหม ติดสมถะ 
บอกพุทโธติดสมถะ เพราะเขาบอกกลวัจะติดตรงน้ีไง 

ถา้ไม่มี ไม่มีสมาธิ สมาธิเป็นตวัแบ่งแยกโลกียะกบัโลกุตตระ ถา้ไม่มีสมาธิเป็น
โลกียะหมด ถา้มีสมาธิเป็นโลกุตตระ ทีน้ีพอไม่มีสมาธิ เห็นไหม ถา้มีสมาธิแลว้ไม่ทาํ
อะไร สมาธิก็คือสมาธิ สมาธิน้ีเป็นพลงั สมาธิน้ีคือทุน เงินหน่ึงลา้นสาํคญัมาก 

แลว้เราสังเกตได ้ท่ีไอ ้๒ คนนั้นมนัพดูน่ะ พอบอกใหท้าํสมาธิ 

“อู๋ย! เด๋ียวติดสมถะ” 

แหม! มึงเอ๋ย! มึงรังเกียจ มึงเอาแบงก์ฉีกทิง้นะ แบงก์มึงในกระเป๋าฉีกทิง้ใหห้มด 
ถา้มึงเกลียดทุนน่ะ เกลียดสมาธิน่ี มึงมีหรือเปล่า คนไม่มีสมาธิเลยกก็ลวัสมาธิแลว้ กลวั
แต่ทีน้ี น่ีหลอกเดก็ หลอกใหช้าวบา้นเขาหลงกนัไป หลอกใหค้นท่ีควรจะมีพื้นฐาน
ทาํลายพื้นฐานของตวัเอง หลอกใหค้นทาํลายรากหญา้หมด  

โยม ๔ : พระอาจารยค์ะ ท่ีน่ีปกติมีแม่ชีปฏิบติัใช่ไหมคะ 

หลวงพ่อ : มี ใช่ 

โยม ๔ : ฝึกอบรม ฝึกแบบไหนคะ  

หลวงพ่อ : ฝึกน่ีเราด่าทุกวนั เชา้ก็ตอ้งมาใหเ้ราด่าท่ีน่ี  

โยม  ๔ : คืออยากรู้ว่าทาํปฏิบติัแบบไหนคะ เขาถึงไดอ้ะไรมากกว่าแม่ชี 

หลวงพ่อ : พุทโธหมด  

โยม ๔ : อาศยัพระอาจารยไ์ดไ้หมคะ 

หลวงพ่อ : ไม่ไดห้รอก เรายงัไม่รับ ตอ้งดูก่อน 

เราใหพุ้ทโธนะ  

หน่ึง เราใหพุ้ทโธ หรือถา้พุทโธไม่ได ้ ไอพุ้ทโธทั้งหมด มนัไม่ใช่ทาํไดทุ้กคน
หรอก เพราะเรา เรานกัปฏิบติัน่ีเรารู้ พุทโธตอ้งเป็นสัทธาจริต ตอ้งมีความเช่ือมัน่ถึงจะ
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ทาํพุทโธได ้แต่ถา้เป็นพุทธจริต ตอ้งเป็นปัญญาอบรมสมาธิ พุทโธเป็นสายของพระโมค
คลัลานะ พวกน้ีมีฤทธ์ิมีเดช แต่ปัญญาไม่มี แต่ถา้เป็นปัญญานะมนัตอ้งเป็นฝ่ายพระสารี
บุตร เป็นปัญญาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติน่ีจะใชปั้ญญา ถา้ปัญญาวิมุตติมนัจะใชปั้ญญาไล่มนั
เขา้มา ฉะนั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทาํพุทโธไดน้ะ 

โยม ๔ : ตอนน้ีไม่รับหรือคะ  

หลวงพ่อ : ยงัไม่รับ เพราะว่าตอนน้ีคนมนัเขา้มาเยอะไง แลว้ถา้แม่ชีเขา้มาน่ีนะ 

หน่ึง เชา้ข้ึนมา การขบการฉนัมนัมีปัญหา ทีน้ีบางทีมนัก็มีแม่ชีมาจากวดัอโศฯ 
เหมือนกนั แต่พอมีแม่ชีวดัอโศฯ เขา้มา เพราะแม่ชีวดัอโศฯ เขาเป็นเพื่อนๆ กนักบัพวกท่ี
อยูท่ี่น่ี เขาก็จะแบบว่าพอพระจดัเสร็จแลว้จะใหแ้ม่ชีเอาก่อน คือแม่ชีจะตกัอาหารก่อน 
ตกัเสร็จแลว้คฤหสัถถึ์งไดกิ้นไง เพราะว่าอะไร 

เพราะว่าเราทาํแบบระบบกรรมฐาน ระบบกรรมฐานคือว่าทุกคนตอ้งช่วยตวัเอง 
เพราะทุกคนน่ะใหแ้บบว่าใหม้นัเป็นไป เพราะไม่ใหมี้การคลุกเคลา้ไง ถา้มีการคลุกเคลา้ 
มีการดูแลกนั มนัจะเป็นภาระ มนัต่อเน่ืองกนัไปหมดเลย ทุกคนตอ้งฟรี ทุกคนตอ้งอิสระ
หมด เพราะทุกคนตอ้งการเวลาไปปฏิบติัหมด ฉะนั้นการเป็นอยูไ่ปมนัจะไหลไปเหมือน
สายพานการผลิตเลย ตอ้งหมุนออกไปแลว้ก็จบเลย จะไม่ใหห้มุนออกไปแลว้ก็หมุน
กลบัมา แลว้ก็หมุนออกไป หมุนกลบัมาไม่ใช่ หมุนออกไปแลว้ก็เลิก 

โยม ๔ : ตอ้งใชอุ้บายดว้ยหรือค่ะ 

โยม : ฉนัก่ีโมงเจา้คะ 

หลวงพ่อ : ประมาณ ๗ โมงคร่ึง จะใหจ้บ ใหถึ้งสุดออกไปก็จบเลย 

โยม ๔ : พระอาจารยค์ะ ท่ีเป็นพยาบาลมาอยูน่ี่มีไหมคะ 

หลวงพ่อ : เยอะแยะ 

โยม ๔ : ไม่ค่ะ ตอนแรกเขาอยูก่บัพระอาจารย ์ ...ท่ีอยูก่บัพระอาจารย ์อยูท่ี่สถาน
ธรรมเก่าน่ะค่ะ มาอยูก่บัพระอาจารยด์ว้ยหรือเปล่าคะ 
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หลวงพ่อ : นึกไม่ออกใครบา้ง 

โยม ๔ : ช่ือ... ท่ีเขาอยูก่บัพระอาจารย ์ เขาไปท่ีสาํนกัเร่ือยเลย เขาเป็นพยาบาล
แลว้เขาปลดจากพยาบาลมาอยูก่บัพระอาจารย ์ตอนนั้น 

หลวงพ่อ : ยงัอยูนู่่นมั้ง ยงัอยูนู่่น 

โยม ๑ : พระอาจารยค์รับ ขอเร่ิมใหม่ตอนตั้งแต่เชา้ท่ีพระอาจารยใ์หเ้ร่ิมดูสติ 

หลวงพ่อ : เออ! ตั้งสติใหดี้แลว้พุทโธไป มีทางแกไ้ขได ้

โยม ๑ : ใหค้วามรู้ดว้ยครับ พระอาจารยบ์อกว่าต่ืนเชา้มาใหมี้สติ แลว้กท็าํอยา่งไร
ต่อ 

หลวงพ่อ : ใช่ มีสติใช่ไหม เรามีสติแลว้ก็ดูความเคล่ือนไหวน่ะ ดูความ
เคล่ือนไหวจากภายในกบัความเคล่ือนไหวจากภายนอก ดูความเคล่ือนไหวจากภายใน ด ู
มีสติแลว้ดกูารเคล่ือนไหว เคล่ือนไหวหมายถึงว่าจิตมนักระทบอะไร ถา้จิตกระทบอะไร
ท่ีมนัรุนแรงนะมนัจะโกรธ มนัจะเกลียด มนัจะสะเทือนใจมาก เราจะคุมจิตเราไม่ได ้พอ
คุมจิตไม่ไดป๊ั้บเราก็ตอ้งมีสติเพิ่มข้ึน แต่ถา้มนัมีความกระทบ บางวนั เห็นไหม บางที
อารมณ์มนัจะรุนแรง บางวนัน่ีโกรธมากเลย เครียดมากเลย บางวนัโปร่งใส พอบางวนั
โปร่งใส่ การโปร่งใสน่ีเรากาํหนดมนัก็เบาบางได ้ 

แต่ถา้มนัมีรุนแรงนะ การเดินจงกรมกนั เขาจะมีสติมหาสติ มนัตอ้งคุม บาง
คนเราบางทีมนัตอ้งออกแรงมากออกแรงนอ้ยไง สติมนัจะใหเ้ราออกแรงมากออกแรง
นอ้ย มนัจะควบคุมเรา น่ีมนัจะดูไปเร่ือยๆ มนัไม่ใช่ว่าวนัน้ีภาวนาดี พรุ่งน้ีจะภาวนาดี 
ไม่ใช่หรอก กินขา้วบางทีอร่อยไม่อร่อย สติเหมือนกนัเด๋ียวดี เด๋ียวไม่ดี เด๋ียววุ่นอยูอ่ย่าง
น้ี 

โยม ๑ : ดูมนัเป็นไตรลกัษณ์เหมือนกนั 

หลวงพ่อ : มนัเป็นอนิจจงั ทุกอยา่งมนัเป็นอนิจจงั เพราะทุกอยา่งมนัเคล่ือนไหว
หมด ทีน้ีเราก็ตอ้งรักษาตรงน้ี ทีน้ีเราตอ้งตั้งสติไว ้ แลว้ตั้งสติไวต้รงน้ี ตรงน้ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงหมดเลย ท่ีเราพดูน่ีเป็นขอ้เทจ็จริงหมด แต่ท่ีนา้สอนหรืออะไรสอนน่ีมนัเป็น
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นิทาน ทีน้ีพอทาํไปแลว้มนัเป็นนิทาน แลว้พอโยมทาํแลว้ อยา่วา่แต่เห็น เขาก็เห็นอยา่ง
นั้น เห็นอยา่งนั้นนะ ทมยนัตีมนัดีกว่ามึงอีก มนัเขียนคู่กรรมนะมนัขายเป็นโอโ้ฮ! รวย
เละเลย 

คือมนัคิดได ้ มนัสร้างไดน่้ะภาพ จิตมนัสร้างภาพไดน้ะ จิตคนเราน่ีแปลก
มหศัจรรยม์าก นอนหลบัยงัฝันเลย แลว้มึงแค่ไปยบุยบิๆ อยา่งน้ี กรณีอยา่งน้ีเราเห็นคน
เขาเอาไปหากินกนัเยอะ เอง็ทาํอยา่งน้ีใหเ้ป็นอยา่งน้ี เขียนเป็นตาํราแลว้เขียน พอมาเรียน
กบักป๊ัูบ อา้ว! นัง่อยา่งน้ีแลว้เป็นอยา่งน้ี พอเป็นจริงน่ีเห็นเหมือนกนัเลย เออ! จบ 

สงสารมาก มนัเสียโอกาส เสียชีวิต เสียเวลาทั้งชีวิตเลย  

โยม ๑ : อาจารย ์ พดูถึงบทหนงัท่ีว่าเออ! ท่ีเขาคิดเป็นบทหนงัท่ีมาตดัต่อหรือมา
ขายต่อ  

หลวงพ่อ : ใช่ 

โยม ๑ : ไม่ใช่ของจริง 

หลวงพ่อ : จริงไหม 

โยม ๑ : จริงครับ จริงครับ 

หลวงพ่อ : แลว้คิดดสิูมนัเป็นอยา่งนั้นหมดเพราะอะไร เพราะมนัไม่รู้จริง 

โยม ๑ : ครับ 

หลวงพ่อ : ถา้มนัรู้จริง มนัพดูมาไม่ได ้ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะถา้มนัรู้จริงมนั
เป็นความรู้สึกของเรา มนัเป็นขั้นตอนของเรา เราตอ้งอธิบายได ้ แลว้อธิบายไดเ้พราะ
อะไร เพราะจิตดวงหน่ึงจะใหจิ้ตดวงหน่ึง 

หนงัน่ีกสูร้างเอง พระพุทธเจา้สร้างไวก่้อน เห็นไหม พระไตรปิฎก แลว้กกู็เขา้ไป
ทาํ กไูปถ่ายทาํ กไูปเห็นมาหมดเลย แลว้มาฉายใหก้ดู ู แลว้จะหลอกกไูดอ้ยา่งไร มึงก็
สร้าง กกู็สร้าง กกู็เคยสร้าง กกู็เคยฉายมาดูเหมือนกนั แลว้อยูดี่ๆ มาบอกว่าหนงัอนัน้ีเป็น
สมบติัของมึง 
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โอโ้ฮ! พระพุทธเจา้สร้างไวก่้อนมึงอีก แต่โลกมนัโดนหลอกน่ะ เราถึงกลา้พดูว่า
ท่ีเราไม่ไดป้ฏิเสธพระไตรปิฎกนะ เราไม่ไดป้ฏิเสธเน้ือธรรมพวกอภิธรรม แต่เราปฏิเสธ
คนสอนอภิธรรม  

โยม ๑ : คนเอาพระไตรปิฎกมาสอน 

หลวงพ่อ : มนัสอนไม่เป็น มนัสอนไม่รู้ แต่ตวัธรรมะไม่ไดป้ฏิเสธ เถียงกนัอยูต่ ั้ง
นานน่ะ จบตรงน้ี เถียงมาทั้งวนัเลยน่ะ จบแค่น้ี ธรรมะน่ะจริงแต่คนสอนสอนไม่เป็น จบ
เนาะ 


