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ถาม : เร่ือง “เร่ืองของความคิดและความรู้สึก” 

กราบเท้าหลวงพ่อ กระผมได้ปฏิบตัิปัญญาอบรมสมาธิโดยการฟังธรรมจาก
หลวงพ่อเร่ือยมา แล้วก็ปฏิบตัิไปเร่ือยๆ ตามก าลงัวนัละ ๔๐ นาทีถึง ๒ ชัว่โมง เม่ือเสร็จ
จากการงานก็หาเวลาสงบนัง่สมาธิพิจารณาธรรม หากหมดแรงจากการท างานก็นอน 
แล้วตื่นเช้ามาก็นัง่สมาธิ 

ตอนนีรู้้สึกว่าการท าสมาธิเป็นเร่ืองจ าเป็นต้องท าทกุวนั หากวนัไหนไม่ได้ท า ใจ
มนัจะรุ่มร้อนมาก เพราะได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้า แต่ละวนัต้องแก้ปัญหาและมีเร่ือง
กระทบเข้ามามาก หากวนัไหนไม่ได้ท าสมาธิมาก่อน งานของผมมกัจะผิดพลาดและ
วินิจฉัยงานผิด สัง่งานผิด 

เม่ือเช้านีน้ัง่สมาธิและพิจารณาความคิดความรู้สึกที่เกิดขึน้ขณะนัง่สมาธิ 
สงัเกตพบว่า สิ่งที่คอยจะมาเยี่ยมเยยีนจิตเสมอจะมีหลกัๆ อยู่ ๓ อย่าง 

๑. ความคิดที่เป็นสญัญาเป็นตวัน าในอดีต เช่น เร่ืองงานที่ค้าง คนทีเ่รามี
อารมณ์ไปกระทบด้วยเป็นต้น ถ้าไม่ทนั มนัก็จะปรุงไปเร่ือยๆ 

๒. ความคิดที่มีสงัขารเป็นตวัน า พวกนีจ้ะเป็นความคิดที่มนัลอยๆ ของมนัขึน้มา
อย่างไร้เหตผุล แล้วก็ปรุงขึน้ไปเร่ือยๆ 

๓. ความรู้สึกที่มีเวทนาน า อนันีไ้ด้แก่ตอนปวดขา ขาชา คนัจุดนัน้จุดนีเ้ป็นต้น 

ผมพยายามพิจารณาความคิดความรู้สึกเหล่านีว้่าประกอบไปด้วยขนัธ์ ๕ ว่ามนั
ไม่เที่ยง เดีย๋วมนัก็จะแตกจะหายไป ถ้าสติแรง มนัจะหายไปทนัทีทีจ่บัได้ ถ้าสติอ่อน ก็
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ต้องพิจารณายาวๆ บางทีไม่ทนั โดนมนัลากไป คิดต่อจนหมดแรง แต่ถ้าท าถกู มนัจะ
วางหมด แล้วสงบนิ่ง พอนิ่งแล้วคิดต่อ ก็ไล่พิจารณาต่อไปเร่ือยๆ ซึ่งความนิ่งมนักจ็ะนิง่
ลึกซึง้ขึน้ตามจ านวนครัง้ที่ปล่อย ท าแบบนีซ้ า้ไปซ า้มา 

ค าถาม 

๑. ขอถามหลวงพ่อว่า ผมเห็นอย่างนีถ้กูต้องไหมครับ 

๒. เห็นหลายคนว่าถ้าเป็นสมาธิมนัควรมีปีติหรือควรมีนิมิต แต่ผมไม่ค่อยมีปีติ
เลย ถ้ามีก็แค่เย็นเล็กๆ หรือเร่ืองนิมิตยิ่งไม่มีเลย มีแต่ความนิ่งสงบ แต่มีก าลงั แบบนีถ้กู
ไหมครับ 

๓. ตอนนีเ้กือบ ๒ ปีกว่าแล้วที่หลวงพ่อตอบค าถามแรกที่ผมถามเร่ืองการหยดุ
ความคิดด้วยความคิด อนันีผ้มเข้าใจแล้ว แต่เร่ืองจิตเห็นอาการของจิต ผมยงัไม่เห็น ไม่
เข้าใจ แต่พอมาเม่ือเช้านี ้ ผมว่าผมเร่ิมเห็นอาการแล้ว พอจบัได้บ้างแล้ว ตามที่ผมเล่า
มา อนันีผ้มให้คะแนนตวัเองเกินไปหรือเปล่าครับ ขอหลวงพ่อเมตตาชีแ้นะด้วย 

ตอบ : เห็นไหม อนันีเ้ขาถามว่าเร่ืองจิตเห็นอาการของจิต แต่เดิมเวลาคนเห็น
แล้วก็จะบอกว่าตวัเองรู้ตวัเองเหน็ไง ไอ้กรณีนีม้นัเหมอืนกรณีที่ว่าปฏิบตัิแนวทางสติปัฏ
ฐาน ๔ ใครก็บอกว่าปฏิบตัิแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 

แต่เราเคยพดูบ่อยมาก ไอ้พดูว่าแนวทางสติปัฏฐาน ๔ โดยที่จิตไม่สงบ อนันัน้
เป็นสติปัฏฐาน ๔ ปลอม ปลอมคือมนัเป็นสามัญส านึก มนัเป็นสญัญา มนัเป็น
การศึกษา มนัเป็นการวิเคราะห์วิจยั มนัไม่เป็นความจริงตามเนือ้หาสาระตาม
ข้อเท็จจริง 

ถ้าตามข้อเท็จจริง จิตมนัต้องสงบ พอจิตสงบมีก าลงั เห็นไหม เขาบอกว่าตอนนี ้
เขาเร่ิม ทีเ่ขาถามว่าวนันีท้ีเ่ขาเห็นความคิดเกิดจากสญัญา ความคิดเกิดจากเวทนา 
ความคิดเกิดจากสงัขาร เห็นไหม ความคิดเกิดจากอะไร ถ้าเขาเห็นความคิดเขา ถ้าเขา
เห็นความคิด จิตมนัสงบมนัถึงจะเห็น ถ้าจิตมนัสงบมนัเห็น นี่จิตเห็นอาการของจิต 
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ไอ้นี่เขาบอกว่าจิตเห็นอาการของจิต อย่างที่ว่าความคิด อย่างที่เม่ือวานว่าจิต
มนัมีทกุข์ลึกๆ ความคิดลึกๆ มนัมีของมนัอยู่ ถ้าคนปฏิบตัินะ แล้วถ้ามีจิตใจที่มีสตัย์ มี
สตัย์เพราะเราปฏิบตัิ เราต้องการความจริง ถ้ามีสตัย์แล้วมนัแตกต่าง มนัแตกต่างไป
เลย เพราะจิตมนัต้องสงบก่อน 

ถ้าจิตมนัไม่สงบ มนัเหมือนกบัสญัชาตญาณ สญัชาตญาณของสตัว ์
สญัชาตญาณของเรา พอเรามีภยั มนัจะปกป้องตวัเองทนัทีเลย มนัเป็นสญัชาตญาณ 
บางคนบอกพอเกิดเหตภุยัขึน้มา ตวัเองเอาตวัรอด เขาว่าตวัเองเก่ง...ไม่ใช่หรอก มนั
เป็นสญัชาตญาณเอาตวัรอด ถ้าสญัชาตญาณเอาตวัรอด มนัเป็นของมนัอย่างนัน้ แต่
สญัชาตญาณเอาตวัรอดมนัเกิดต่อเม่ือมนัมีผลกระทบ 

แต่ถ้าไอ้นี่เราท าจิตเราสงบไง แล้วเราเข้าไปเห็น เราเข้าไปรือ้ค้นน่ะ ถ้าเราเข้าไป
เห็น เข้าไปรือ้ค้น อนันัน้เป็นอนัหนึง่ แต่ถ้าเป็นคนที่ปฏิบตัิที่ไม่มีผู้ รู้จริงใช่ไหม มนัเคลม 
มนัตีความเหมือนกนั มนัตีความเหมือนกนั บอกว่า เห็นกาย กายใครกเ็ห็น เวทนา ทกุ
คนไม่มีหรือ ทกุข์ใจอยู่นี่ทกุวนั มนัทกุข์ร้อนอยู่ในใจ มนัไม่ใช่เวทนา มนัก็เวทนาทัง้นัน้
น่ะ 

ก็บอกว่าท าไมจะไม่เหน็เวทนา ก็เราอยู่กบัมนัน่ะ เราก็จบัได้ ถ้าจบัได้ เจ็บปวด
ท าไม จบัได้ โอดโอยท าไม 

แต่เวลาคนที่เขาเป็นจริงนะ เวลานัง่สมาธิ เวลาเวทนามนัเกิด เจ็บปวดมาก แต่
ถ้าจิตมนัสงบแล้วนะ เวทนามนัเกิดมนัจบัเวทนาได้ โทษนะ มนัเหมือนกบัเราร่มเย็นเป็น
สขุแล้วจบัเวทนาได้ มนัแปลกนะ เวทนานีจ่บัได้เลยล่ะ จิตใจมนัมีหลกัแล้วจบัเวทนา
พิจารณาได้ 

แต่ถ้าเวทนาเป็นเรานะ โอ๋ย! ปวดมาก เพราะเวทนากบัเราเป็นอนัเดียวกนั แต่
ถ้าจิตมนัสงบแล้ว จิตเป็นจิต เวทนาเป็นเวทนา จิตมนัไปจบัเวทนาได้ เห็นไหม ถ้าสติ
ปัฏฐาน ๔ จริงไง กาย เวทนา จิต ธรรม เวทนาเป็นเวทนา จิตเป็นจิต ถ้ามนัจบัได้ มนั
พิจารณาได้ จิตเห็นอาการของจิต ถ้าพดูถึงว่ามนัจะเป็นจริง มนัจะเป็นจริงอย่างนี ้ ถ้า
มนัเป็นจริงอย่างนี ้ ถ้าเป็นจริงอย่างนี ้ ครูบาอาจารย์ท่านพดูมาตัง้แต่ดัง้เดิม ไอ้คนที่
ปฏิบตัิมาก็ฟังมาทกุวนั แล้วก็เข้าใจว่าอย่างนี ้
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แต่ถ้าวนัไหนเข้าไปเห็นจริงนะ โอ้โฮ! มนัจะแยกชดัๆ มนัจะแยกชดัๆ เลยว่า
โลกียปัญญากบัโลกุตตรปัญญาแตกต่างกนัอย่างไร กปุปธรรม อกุปปธรรม มนัแตกต่าง
กนัอย่างไร แล้วสิ่งที่ว่าเวลาปัญญามนัเกิดๆ ปัญญาอย่างนัน้ ปัญญาอย่างนัน้ใครๆ ก็
ท าได้ ใครๆ ก็คิดได้ ถ้ามนัคิดได้แล้ว 

เวลานกัเรียน เวลามนัจะสอบ มนัท่องแม่นเลยล่ะ พอสอบเสร็จแล้วนะ มนัทิง้
เลย แค่นัน้น่ะท่องเอาไว้สอบ ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาท่อง ท่องเอาไว้อวดกนั แล้วอวดกนั 
มนัเป็นประโยชน์อะไรล่ะ 

หลวงตาถึงบอกว่า ถ้าธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํนะ เราสนทนาธรรม
กนั เป็นมงคลมาก แต่ถ้ามนัจะเอาชนะคะคาน เวลาคยุกนัเถียงกนัเพ่ือจะเอาชนะ
คะคาน แต่เราเวลาเราคยุกนั เราไม่ใช่เอาชนะคะคาน เราหาเหตหุาผลของใคร หาเหตุ
หาผล ถ้าจิตใจคนที่ละเอียดกวา่ เขาจะพดูออกมาด้วยพืน้ฐานของจิตใจเขาที่ลึกซึง้กวา่ 
ถ้าจิตใจของเรา เราพิจารณาแล้วเราไม่มีเหตผุลอย่างนี ้ เราเข้าไม่ถึงความรู้สึกอย่างนี ้
เราต้องแปลกใจแล้วว่าอย่างนีม้นัมีอยู่ด้วยหรือ 

มนัมีอยู่สิ มีอยู่เพราะว่าจิตใจของเขาละเอียดลึกซึง้ เขาถึงเข้าไปถึงตรงนัน้ได้ 
แต่จิตใจของเราหยาบ เราก็คิดว่ามนัจะไม่มีอย่างนัน้หรอก สิ่งที่เขาเอามาพดูมนัคงจะ
เป็นจินตนาการของเขา มนัคงจะเป็นสิง่ที่เขาเข้าใจไปเอง 

แต่ถ้าเราพิจารณาไปๆ นะ ถ้าเราลงลึกซึง้ขนาดนัน้นะ อ๋อ! แล้วเวลาอ๋อ! เวลา
คนที่ปฏิบตัิไป ตัง้แต่ปถุชุน เวลาท าความสงบของใจเข้ามามนัจะเป็นกลัยาณปถุชุน 
แล้วปถุชุนกบักลัยาณปถุชุนมนัแตกต่างกนัอย่างไร ถ้าคนที่ไม่ปฏิบตัิมนัจะไม่รู้หรอก 

แต่ถ้าคนที่ปฏิบตัิมนัจะรู้เลยว่า ถ้าปถุชุน ก าหนดพทุโธแทบเป็นแทบตาย เดิน
จงกรมมนัเหมือนไม้ดิบๆ ไม้ดิบๆ มนัจุดไฟไม่ติด ไม้เขาเอาไปตากไว้ให้มนัแห้ง ดฟืูนสิ 
เขาจะกองไว้ เขาจะซ้อนมนัไว้เพ่ือให้อากาศมนัผ่าน ให้มนัแห้ง แห้งแล้วเวลามนัใช้งาน
มนัจะได้ประโยชน ์

นี่ก็เหมือนกนั ปถุชุน ไม้มนัดิบๆ เราก็พยายามท าให้ไม้เรามนัแห้ง เห็นไหม ด้วย
ศีล ท าให้ไม้เราแห้ง ถ้าไม้เราแห้ง เวลามนัจุดไฟมนัก็จะจุดง่าย นี่กเ็หมือนกนั เวลา
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พิจารณาไป จิตดิบๆ ปถุชุน ปถุชุนคือคนหนา คือกเิลสหนา กิเลสหนา อย่างที่พดูเม่ือกี ้
นี ้ ใครมาท าเสียงกระทบไมไ่ด้นะ เป็นฟืนเป็นไฟเลย จะกินจะกดัเขาเลยล่ะ ใครมาท า
อะไรไม่ถกูใจไม่ได้ จะซดัเขาเลยล่ะ ไม่ได้ท า มนักจ็ะคิด เขาท ามาตัง้กี่ปีแล้วยงัคิดอยู่นี่
เลยว่ามนัเคยท าไว้ มนัจะไปล่อเขานัน่น่ะ นี่คนหนา 

แต่ถ้ามนัมีสติปัญญานะ เรานัง่สมาธิ ตวัเราก็อยู่นี่ แต่ใจเราไปอยู่กบัคนอ่ืน ตวั
เราก็นัง่อยู่นี่ ใจของเราเที่ยวระรานเขาไปทัว่ ใจของเรามนัไม่อยู่กบัเรา เห็นไหม พทุโธไป
เร่ือยๆ พทุโธไปเร่ือยๆ แล้วที่มนัไป มนัไปเพราะอะไรล่ะ รูป อดีตรูป รส กลิ่น เสียงเป็น
บ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร เสียงที่กระทบมนัจ าได้ มนัก็ไป รูปที่ไม่พอใจ มนัก็
ไป 

ทีนีม้นัไป แล้วถ้ามนัใช้ปัญญาไลไ่ปหรือพทุโธๆ ไป เวลามนัปล่อย เห็นไหม รูป 
รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร มนัละมนัวางได้เลย พอวางได้
เลย รูป รส กลิ่น เสียงไม่มีอ านาจเหนือใจดวงนี ้นี่กลัยาณปถุชุน ท าสมาธิได้ง่าย เพราะ
กลัยาณปถุชุน เหมือนไม้แห้งแล้ว ถ้าไม้แห้งยกขึน้สู่โสดาปัตติมรรค 

ค าว่า “โสดาปัตติมรรค” อย่างที่ว่า พระพทุธเจ้าบอกสภุทัทะ “ศาสนาไหนไม่มี
มรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล” 

ผู้ที่ปฏิบตัิคนใดปฏิบตัิธรรมขึน้มาไม่ได้ หวัใจว่างเปล่า ไม่มีทาง ไอน์สไตน์เขา
พดูเลยว่า ถ้าเขาเลือกนบัถือศาสนาได้ เขาเลือกนบัถือศาสนาพทุธ เพราะศาสนาพทุธ
เป็นศาสนาแห่งเหตผุล แต่ไอน์สไตน์ก็ตายเปล่าๆ ตายทิง้เปล่าๆ เพราะเขาก็ยงัไม่ได้นบั
ถือศาสนาพทุธ แล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิบตัิ เพราะเขาเป็นนกัเหตผุล เป็นนกัวิทยาศาสตร์ มี
เหตมีุผล เหตผุลนัน้น่ะเขาเชื่อ แต่เขาไม่ได้ท าใจของเขาให้เป็น ถ้าเขาไม่ท าใจของเขาให้
เป็น เขาก็ไม่รู้จริง เขารู้ด้วยทางหลกัวิทยาศาสตร์ที่เอามาแยกแยะเอามาพิสจูน์ว่าอะไร
มีเหตมีุผล แต่เขาไม่ได้ท าขึน้มาในใจของเขา แต่ถ้ามนัท าในใจของเขาขึน้มา จิตมนัต้อง
สงบเข้ามานี่ไง 

เราบอกว่าเราเป็นนกัปฏิบตัิ เราท า เราท าด้วยกิริยาไง แต่เราไม่ได้ท าด้วยใจไง 
แต่ถ้าใจเราสงบแล้ว ใจมนัท า 
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ครูบาอาจารย์เราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาทัง้วนัทัง้คืน เวลาหลวงตาท่านบอก
ว่า เวลาอนาคามิมรรคอยู่กบัใครไม่ได้เลย ค าว่า “อยูก่บัใครไม่ได้เลย” มนัท างานอยู่ทกุ
วินาทีในหวัใจ เดินสกัแต่ว่าเดิน เดินนีร่่างกายเดินไป แต่จิตมนัจะหมนุอยู่ภายใน มรรค
มนัจะเคลื่อนตลอด คนภาวนาเป็นมนัจะรู้ กริิยามนัเป็นแค่กิริยาภายนอก แต่ความคิด
มนัหยดุได้ไหม แล้วเวลาคนภาวนา ดสู ิคนหนามนักห็นาของมนัอยู่อย่างนี ้แต่เวลาคน
ที่ละเอียดอ่อน จิตเขาไว้ข้างใน 

เดินจงกรม คนมาถามบ่อย ผู้ภาวนาไม่เป็นเดินจงกรมไปถึงหวัทางจงกรมแล้ว
จะเลีย้วกลบัอย่างไร จะหนักลบัอย่างไร นี่ไง คนหนาไม่เคยเป็นไง 

แต่นกัเดินจงกรมนะ เขาเดินไปมนัเป็นอตัโนมตัิ หมนุไปหมนุกลบัเลย ฉะนัน้ นี่
พดูถึงว่าคนเป็น จิตที่มนัเป็น มนัไม่ออกมาข้างนอกเลย มนัหมนุอยู่ข้างในจิต หมนุอยู่
ข้างใน แล้วไอ้กิริยาเคลื่อนไปมนัเร่ืองปกติ 

ฉะนัน้ เขาอยู่ของเขาคนเดียว อยู่กบัใครไม่ได้ เพราะอยู่กบัใครก็แล้วแต่ เราต้อง
พดูต้องคยุ ต้องรับผิดชอบ จิตมนัส่งออก เวลาคนเป็นมนัเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป ถ้าเป็น 
มนัจะเห็นของมนัอย่างนี ้ ถ้าเป็นแล้วมนัจะเข้าใจ ที่ว่าเวลาหลวงปู่ ดลูย์ท่านพดู จิต
ส่งออกทัง้หมด ผลของมนัเป็นสมทุยั จิตส่งออกทัง้หมดเป็นสมทุยั ผลของมนัคือทกุข์ 

ศึกษาเล่าเรียนนี่ส่งออก การคยุ การรับมา นี่ส่งออก ออกไปรับรู้ จิตส่งออก
ทัง้หมดเป็นสมทุยั แล้วการรับรู้มนัส่งออกไหม ไม่ส่งออกมนัจะรับรู้ได้อย่างไร ผลของ
มนั ฟังถกูฟังผิด ศึกษาได้ ศึกษาไม่ได้ นี่ผลของมนัเป็นทกุข์ 

ทาํความสงบของใจเข้ามา ต้องหยุดคิด หยุดคิดก็ต้องใช้ความคิด หยุด
คิดไง หยุดคิดจนจิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการของจิตเป็นมรรค ผลของ
การที่จิตเห็นจิตเป็นนิโรธ 

จิตเห็นจิตเป็นมรรค จิตเหน็จิตเป็นมรรค 

นี่จะเข้าค าถามแล้ว เพราะเขาบอกว่าฟังหลวงพ่อมา ๒ ปี หลวงพ่อพดูว่าจิตเห็น
อาการของจิต ผมไม่รู้เร่ืองเลย แต่วนันีผ้มจะรู้แล้ว วนันีภ้าวนาตอนเช้า ผมเห็นว่า
ความคิด ความคิดเกิดจากสญัญาเป็นตวัน าในอดีต เช่น เร่ืองงานต่างๆ ความคิดที่เกิด
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สญัญาเป็นตวัน า ความคิดที่เกิดจากสงัขารเป็นตวัน า ความคิดที่เกิดจากเวทนาเป็น
ตวัน า 

เห็นไหม มนัมีของมนั มนัมีของมนั ถ้ามนัมีของมนั สิ่งนีม้นัจะบอกว่า เขาถามว่า 
“๑. ขอถามค าถามหลวงพ่อว่าอย่างนีถ้กูต้องหรือไม่ครับ” 

มนัถกู ค าว่า “ถกู” มนัถกู มนัถกูตัง้แต่ผู้ที่ฝึกหดัใหม่ ผู้ที่ฝึกหดัใหม่นะ นัง่สมาธิ
ตรงๆ ถกูไหม ถกู แต่เอ็งก าหนดพทุโธไม่ได้เลย เดินจงกรมนี่ เดินจงกรม คนจะมาถาม
เดินจงกรม เดินไปเดินมา ที่บ้านผมมนัมีอยู่ ๕ ก้าว ที่บ้านผมมีอยู่ ๑๐ ก้าว ผมอยู่
คอนโด ผมเดินจงกรมไม่ได้ ไอ้เดินจงกรม นัง่สมาธิ คนมาเรียกร้อง มาอทุธรณ์กบัเรา
เยอะมาก ใครจะปฏิบตักิ็ต้องมา “หลวงพ่อ มนัท าไม่ได้ มนัเป็นอย่างนี ้ๆ ” 

เอาน่า ค่อยๆ ท าไป เพราะมนัเป็นประโยชน์ของเอ็ง 

ถกูไหม ถกู แต่เป็นสมาธิหรือยงั ยงั 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่เขาว่า ความคิดเกิดจากสญัญา ความคิดเกิดจากสงัขาร 
ความคิดเกิดจากเวทนา สิ่งที่ผมเห็นวนันีถ้กูไหม 

ถกู ไม่ถกู เพราะเห็นอย่างนีถ้ึงได้ตื่นเต้น ถงึได้ดีใจ ถงึได้เขียนมาว่า ผมฟังหลวง
พ่อมา ๒ ปี ผมไม่รู้เร่ืองเลย แต่วนันีผ้มจะรู้แล้ว เพราะมนัเกิดจากสญัญา มนัเกิดจาก
สงัขาร มนัเกิดจากเวทนา 

จิตสงบแล้วนะ เวลาจิตสงบแล้วอยู่กบัความสงบนัน้ เวลาจิตมนัออกรับรู้ ใช้
ปัญญาไล่ไปเร่ือยๆ มนัก็กลบัมาสงบนัน้ จิตไลไ่ปเร่ือยๆ ท าความช านาญของเรานะ 
เวลามนัออกรู้ จิตเห็นอาการของจิต จิตออกรู้ ออกรู้ในอะไร ออกรู้ สงัขาร ออกรู้ในขนัธ์ 
๕ 

ขนัธ์ ๕ โดยธรรมชาติมนัเป็นอย่างนีอ้ยู่แล้ว ดคูตัเอาต์ คตัเอาต์เราเสียบป๊ับ เรา
กดคตัเอาต์ ไฟมนัจะเดินทนัที เราชกัคตัเอาต์ป๊ับ ไฟจะเดินมาไม่ได้ เพราะมนัชกัคตั
เอาต์ออก 
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โดยธรรมชาติจิตนีเ้ป็นพลงังาน เป็นพลงังานเฉยๆ แล้วมนัคิดได้อย่างไรล่ะ มนัดี
ใจเสียใจได้อย่างไรล่ะ จิต อ้าว! ถ้ามนัจะดีใจเสยีใจมนัก็มีเวทนาไง ทกุขเวทนา สขุ
เวทนาไง แล้วถ้าเวทนา เวลาคตัเอาต์มนัเสียบเข้าไปแล้ว มนัมาแล้ว พอมนัมาแล้ว เร่ือง
ดีก็ชอบ เร่ืองไม่ดีก็ไม่ชอบ อยู่อย่างนี ้

ถ้าสติมนัทนั ทีแรกที่เราบอกว่า รูป รส กลิ่น เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไม้แห่งมาร ถ้ามนัทนัมนัก็ปล่อย มนัปล่อย มนัปล่อยของมนั มนัปล่อยเพราะ
โดยมนัเป็นมาอย่างนี ้มนัหยาบ มนัละเอียด มนัปล่อยก็เป็นสมาธิ มนัปล่อยก็เป็นสมาธิ 
จนจิตมนัสงบแล้ว มนัตัง้มัน่แล้ว ถ้ามนัจะเห็น มนัเหน็อย่างนี ้เห็นความคิดเลย จิตเหน็
ความคิดของตวัเอง พดูชดัๆ อย่างนีเ้ลย ความคิดไม่ใช่จิต จิตเห็นความคิดของตวัเอง 
ถ้าจิตเห็นความคิดของตวัเอง ถ้าจิตดีๆ มนัเห็นชดั ถ้าจิตมนัไม่ดี มนัเห็นไม่ชดั หรือเหน็
แล้วชดั แต่จบัไว้ไม่ได้ ถ้าจบัไม่ได้ ก็ก าลงัของจิตมนัไม่พอ 

ถ้ากําลังของจิตไม่พอ ไม่ต้องไปตื่นเต้น ไม่ต้องไปดีใจเสียใจทัง้นัน้น่ะ 
กลับมาที่สงบ กลับมาที่สงบ น่ีคืออริยสัจ น่ีเป็นข้อเท็จจริง ถ้าปัญญามันเกิด 
เวลาหลวงตาท่านบอกว่าฝึกหัดวิปัสสนาน่ีเป็นวปัิสสนาอ่อนๆ เป็นปัญญา
อ่อนๆ 

นี่ปัญญาอ่อนๆ ของวิปัสสนานะ ปัญญาอ่อนๆ ของพุทธะ ปัญญาอ่อนๆ ของสจั
ธรรม แต่ถ้าเป็นโลก ปัญญาเราคมกล้า เราเป็นนกัวจิยั เราเป็นนกัวิทยาศาสตร์ ปัญญา
เราเข้มแข็ง...อย่างนีปั้ญญาของกิเลสไง วิชาชีพ อาชีพของเอ็ง 

อาชีพใครมีความช านาญอย่างไร นัน่อาชีพของเขา แล้วอาชีพนีม้นัเกิดจาก
การศึกษา เกิดจากค้นคว้า เกิดจากสญัชาตญาณ อนันีโ้ลกียปัญญา ปัญญาทางโลก 
เพราะอะไร เพราะเราจบแล้ว เราเรียนมาแขนงนี ้แต่เราท างานอย่างอ่ืนกไ็ด้ เราไม่ใช่ว่า
เราเรียนจบวชิาใดมา เราจะใช้ท าอาชีพวิชานัน้ อนันีเ้ป็นเร่ืองโลกๆ ทัง้นัน้น่ะ แต่เขาเอา
เร่ืองโลกๆ เอาปัญญาอย่างนีไ้ปศึกษาธรรมะ ไปศึกษาธรรมะแล้วเขาบอกเขามีปัญญา
มากๆ มนัก็เป็นวิชาชีพ มนัก็เป็นปัญญาโลก มนัไม่ใช่พทุธปัญญา มนัไม่ใช่ปัญญา
วิปัสสนา มนัไม่ใช่โลกุตตรธรรม มนัไม่ใช่ปัญญาแก้กเิลส 
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ถ้าปัญญาแก้กิเลส ต้องทาํความสงบของใจเข้ามา พยายามทาํความสงบ
ของใจเข้ามา 

แล้วท าไมต้องท าล่ะ ท าความสงบของใจมนัยุ่งมาก 

ใครเป็นคนเกิด ตําราเล่มไหนมันเกิดมันตาย จติเท่านัน้ที่มันเกิดมันตาย 
จิตที่เกิดเป็นเราเท่านัน้ที่มันเกิดมนัตาย ถ้ามันสงบก็สงบเข้าไปสู่จิตนัน้ ที่ผู้เกิด
ผู้ตายมันเข้าไปรู้ตัวมันเอง แล้วตัวมนัเองต้องยกขึน้สู่วิปัสสนา ตัวมันเองจะ
ลอกอวิชชาออกจากใจของเขา ฉะนัน้ ถ้าไม่เข้าสู่จิตตรงนี ้มันเป็นตํารา มันเป็น
สาธารณะ เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เขาบอกธรรมะเป็นธรรมชาติๆ...ใช่ ก็เป็นธรรมชาติไง ธรรมชาติมนัไม่มีเจ้าของ
ไง ธรรมชาตกิ็เป็นสจัธรรมอนันีไ้ง แต่ของเราล่ะ อากาศมนัเป็นธรรมชาติ แตเ่ราอยู่ใน
ห้องอบัที่หายใจไม่ได้ ไม่มีออกซิเจน แต่ถ้าธรรมชาติมนัเป็นธรรมชาต ิ มนัมีออกซิเจน
ของมนั แล้วของเราล่ะ 

ฉะนัน้ ต้องพยายามท าความสงบของใจเข้ามาเพ่ือเป็นอตัตสมบตัิ เป็นสมบตัิ
ของใจดวงนัน้ 

ฉะนัน้ เขาถามว่าที่เขาท ามานี่ถกูไหม 

ถกู ถกูแล้วขยนัหมัน่เพียร มนัจะได้ดีขึน้ เราจะบอกว่า ถ้าพอจบัได้ เขาเรียกมี
แนวทางแล้ว พอมีแนวทางแล้ว เหมือนกบัเราได้ต าแหน่งหน้าที่การงาน แต่เราจะ
ท างานนัน้ช านาญ เราต้องฝึกหดังานนัน้จนช านาญ 

นี่ก็เหมือนกนั พอเราเหน็แล้วเรารู้ทนั แต่เราต้องมีปัญญา เพราะว่ามนัเป็น
นามธรรม มนัเป็นความสมดลุนะ ต้องจิตละเอียด เราถึงจบั พอจบัแล้วพิจารณาไป มนั
เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาในใจ มนัไม่ใช่ปัญญาสมองนะ สมองออกมานี่มนัเป็น
อดีตไปแล้ว 

ถ้ามนัเป็นปัญญาในใจ ใจต้องสงบ พอใจมนัฟุ้งซ่าน ใจมนัมีส่ิงเจือปนคือสมทุยั 
คือความเห็น คือความคาดหมาย พอเข้ามาเจือปนนะ มนัไปไม่ได้แล้ว ถ้ามนัจะไปได้ 
มนัก็ไปเป็นโลกียปัญญา ปัญญาทางโลก คือข้อเท็จจริงที่จ ามา คือเคยเป็นเคยได้ก็
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เทียบเคียง มนัยงัไม่เป็นจริง จนท าอย่างนัน้ จนรู้ตวั รู้ตวัแล้ว อ๋อ! เราผิดพลาดมาขนาด
นีเ้ชียวหรือ พอเร่ิมวาง กลบัไปพทุโธใหม่หรือกลบัไปปัญญาอบรมสมาธิใหม่ มนัถึงจะ
เข้าใจ 

คนเราถ้าไม่รู้ว่าตวัเองผิด ไม่รู้ว่าตวัเองหลง แล้วใครจะรู้เท่าล่ะ จิตมนัต้องรู้
เท่าตวัมนัเองว่ามนัหลง จิตมนัต้องรู้เท่าตวัเองว่าที่เดินมานี่พลาดอีกแล้ว ที่เดินมานี่
กิเลสมนัหลอกอีกแล้ว มนัก็ย้อนกลบัไปสู่ความสงบ ไปเร่ิมต้นใหม่ เร่ิมต้นใหม่มนัก็จะ
จบัให้ชดัเจน เห็นไหม ชดัเจนมาก ถ้ามนัเป็นแนวทางนี ้ มนัเป็นปัญญาวิมตุติ ถ้า
ปัญญาวิมตุติ เดี๋ยวจะเข้าที่ค าถาม 

เป็นปัญญาวิมตุติ มนัใช้ปัญญา ใช้ปัญญาเป็นปัญญาอบรมสมาธิ พอเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิแล้ว เวลาจบัแล้วนะ จบันี่จะเห็นเลย เพราะเวลาปัญญาวิมตุติเป็น
เหมือนพระสารีบุตรที่ฟังเทศน์ เวลาหลานพระสารีบุตรมาต่อว่าองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเร่ืองเอาตระกูลของพระสารีบุตรมาบวชทัง้หมดเลย คือจะมาต่อว่าไม่
พอใจ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าย้อนกลบั เพราะเราไม่พอใจเร่ืองทกุๆ เร่ือง เรา
ไม่พอใจ แต่ความคิดที่ไม่พอใจมนัก็เป็นเร่ืองเร่ืองหนึ่ง ความคิดที่ไม่พอใจเขาโดย
ส่วนตวัแล้วก็เป็นเร่ืองหนึ่งเหมือนกนั แต่เราไปคิดว่าเราไม่พอใจทกุๆ อย่างเลย แต่ไม่ได้
คิดว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่พอใจมนักเ็ป็นเร่ืองหนึ่ง 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า ถ้าเธอไม่พอใจสิ่งต่างๆ เธอต้องไม่
พอใจอารมณ์ความรู้สึกที่เธอไม่พอใจเขาด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สึกนัน้ก็เป็นวตัถ ุ
เห็นไหม ความคิดที่เกิดจากสญัญา ความคิดที่เกิดจากเวทนา ความคิดที่เกิดจากสงัขาร 
มนัก็เป็นวตัถอุนัหนึ่ง เห็นไหม ถ้าจิตละเอียด ความคิดเป็นวตัถอุนัหนึ่ง มนัจบัได้ 
ความคิดนีเ้ป็นวตัถอุนัหนึ่งเลย จบัได้ชดัๆ เลย แล้วแยกได้เป็นขนัธ์เลย ขนัธ์ ๕ เป็นรูป 
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ก่อนหน้านัน้เวลาความคิดกบัเรา ความคิดเกิดดบั เราไม่รู้จกัมนั พอจิตมนัสงบ 
มนัทิง้ขนัธ์ ๕ มา แล้วพอมนัไปจบัอาการ จบัอาการ จิตเห็นอาการของจิต ถ้ามนัจบัได้ 
มนัเป็นนามธรรมทัง้หมด มนัพดูเหมือนกบัเป็นสิ่งทีเ่ลื่อนลอยไง มนัพดูเหมือนกบัเป็น
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สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่คนที่มีสติปัญญาเป็นไปได้ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท า
ส าเร็จมาแล้ว แล้วผู้ที่ปฏิบตัิก าลงัฝึกหดักนัอยู่นี่ 

ฉะนัน้ เราอยู่ทางโลก เราอยู่ทางวชิาการ เราอยู่ทางวตัถไุง เราถึงต้องพยายาม
พิสจูน์ เห็นไหม ดแูสงสิ ดแูสงยงัพิสจูน์ได้ว่าแสงนีม้นัเคลื่อนที่อย่างไร หรืออากาศก็ยงั
พิสจูน์ได้ แล้วจิตท าไมมนัพิสจูน์ไม่ได้ แต่มนัไม่มีเคร่ืองพิสจูน์ไง มนัต้องใช้มรรคนี่ไง ใช้
สติปัญญาของเราพิสจูน์ไง เวลาพิสจูน์ก็เป็นความจริงขึน้มาไง แล้วถ้าพิสจูนเ์ป็นความ
จริงขึน้มา นัน่คือภาวนาเป็นไง ภาวนาก็มีมรรคไง 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผลไง จิตดวงใดไม่มีมรรค จิตดวงใดที่
ประพฤติปฏิบตัิไม่มีเหตมีุผล ว่างเปล่า ไม่มีเนือ้หาสาระ ไม่มีข้อเท็จจริง 

ถ้าจิตดวงใดมีมรรค มีมรรคนี่ไง “เช้าวนันีผ้มเห็น เช้าวนันีผ้มเห็น” นี่มรรคเกิด
แล้ว แต่มรรคนีม้นัก็เสื่อมคลายได้ มรรคนีม้นัก็ผิดพลาดได้ เราจะต้องท าให้มนัเข้มแข็ง 
ท าให้มนัช านาญขึน้มาไง นี่พดูถึงว่าถกูไหมไง 

“๒. หลายคนบอกว่า ถ้าเป็นสมาธิ ควรมีปีติหรือมีนิมิต แต่ผมไม่ค่อยมีปีติเลย 
ถ้ามีก็แค่เย็นเล็กๆ แล้วเร่ืองนิมิตยิ่งไม่มีเลย มีแต่ความสงบนิ่ง (แต่มีก าลงั) แบบนีถ้กู
ไหม” 

ถกู ถกูแบบว่าคนท าความสงบของใจ ครูบาอาจารยข์องเราใช้ค าว่า “ท าความ
สงบของใจ” ถ้าท าสมาธินะ ความสงบบ่อยครัง้เข้าๆ มนัถึงจะเป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิ 
สมาธิที่ตัง้มัน่ สมาธินีเ้จริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ 

ฉะนัน้ คนที่เวลาท าสมาธิๆ ถ้าเป็นเจโตวิมตุติ พทุโธๆ จะเป็นสมาธิ สมาธิ 
ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ จิตจะละเอียดเข้าไป แล้วถ้ามนัเกิดนิมิต เกิด
ความรู้ความเห็นนะ ถ้าจะแก้ ต้องกลบัมาที่พทุโธ ถ้าเวลาจิตมนัสงบแล้วมนัไปเห็นนะ 
ถามเลยว่าเอ็งเห็นอะไร 

เวลาเห็น มนัหลงออกไปเห็นไง ถามว่าเห็นอะไร พอถามว่าเห็นอะไร ทีเ่ห็นนัน่
คืออะไร กลบัมาพทุโธทนัที กลบัมาที่จิตทนัทีเลย นี่ถ้าไปเห็นนิมิต 
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ถ้าปีติ ปีตินี่ส าคญัมาก ปีติ ปีติมนัมีตัง้แต่ของเล็กน้อย ปีติจนรู้วาระจิต ปีติมนั
ไปได้หมดเลย ทีนีค้ าว่า “มีปีต”ิ เขาบอกว่าปีติที่สงูใหญ่เขาไม่มี แต่เขามีปีติค่อยๆ ปีติ
เล็กน้อย เขามีของเขาอยู ่

ปีติคือความสขุไง ปีติมนัมี วิตก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตารมณ์ มนัเป็นองค์ของ
ฌาน วิตก วิจาร พทุโธ ระลึกพทุ วิตกขึน้ พทุกบัโธนี่วิจาร พทุโธๆ วิตก วิจาร พทุโธๆๆ 
ระลึกคือวิตกขึน้ เรานึกถงึไง เราระลึกได้คือวิตก วิจารก็คือแยกออก พทุโธๆๆ ถ้ามนั
ละเอียด มนัก็เกิดปีติ พทุโธๆ วนัไหนมนัสบายใจมนักเ็กิดความสขุ มนัก็เกิดปีต ิ

ถ้าเกิดปีติ มนัเกิดความสขุ ความสขุก็เอกคัคตารมณ์ มนัก็ปล่อยวาง พอปล่อย
วาง สขุแล้วท าไมปล่อยวางล่ะ สขุแล้วท าไมมนัเป็นเอกคัคตารมณ์ล่ะ ก็มนัเป็นสขุแล้ว 

อนันีม้นัเป็นอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแยกแยะให้เห็น แต่เวลา
มนัเป็นเนือ้เดียวกนั เราจะเด่นตรงไหนล่ะ 

ฉะนัน้ ถ้าเราบอกเราไม่มีปีติเลย เราไม่มีปีติเลย แต่เรามีความสงบ เราไม่มีนิมิต
เลย แต่เรามีความสงบ เพราะความสงบเป็นสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิเป็นพืน้ฐานให้เกิด
ปัญญา แล้วถ้าปัญญาเราเกิดแล้ว เราจะไปเอาอะไรละ่ 

ปีติก็ไปชอบปีติอยู่นัน่ ถ้าเห็นนิมิต นิมิตใครรู้เห็นอะไร คนนัน้เป็นคนเก่ง แล้วมนั
เก่งอะไรล่ะ เกง่ไร้สาระไง เกง่ไม่เป็นประโยชน์ไง ถ้าเก่งเป็นประโยชน์ สิ่งนีไ้ม่ส าคญั มนั
เป็นในฌาน มนัเป็นอ านาจวาสนา เป็นนิสยั 

ฉะนัน้ว่า ถ้าเราเป็นสมาธิไม่มีปีติ...ดีน่ะส ิ

ปีติมนัมี แต่ปีติที่ลุ่มลึก ปีติคือว่าความสงบเย็น มนัก็เป็นปีติ แค่เราปล่อยวาง 
ความสขุ มนัก็เป็นปีติแล้ว ว่างๆ มนัเป็นปีติ ทนีีปี้ติ ปีติจนระลึกได้ จนระลึกรู้วาระจิต
เขาได้ต่างๆ อนันัน้อีกเร่ืองหนึ่ง 

ถ้ามีนิมิต นิมิต ถ้ามนัเป็นนิมิตนะ คนที่เร่ืองเวรเร่ืองกรรม หลวงปู่ ชอบท่านมีบุญ
กุศลมาก เวลาจิตท่านลงสงบ ท่านบอกว่าคู่ครองของท่านเป็นเทวดา ท่านอดอาหารนะ 
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ในประวตัิปฏิปทาฯ เป็นเทวดานะ เป็นผู้หญิง แล้วท่านเป็นพระไง เขาจะเอาอาหารทิพย์
มา เพราะอดอาหารมาก จะเอาอาหารทิพย์มาลบูไล้เข้าไปตามผิวหนงั 

หลวงปู่ ชอบบอกไม่ได้นะ พระอยู่กบัผู้หญิงไม่ได้ 

เทวดาบอกมนัไม่มีใครเห็นหรอก มีแต่ท่านเห็นคนเดียว เป็นทิพย์ใครจะเห็นได้ 

โอ้โฮ! เป็นพระมนัมีศีล แล้วบอกว่าอย่ามาตอนนีส้ิ 

ไม่มาได้อย่างไร อดอาหารน่ะ อดอาหารแบบว่ามนัทรมานใจเขา 

แล้วที่มา มาท าไมล่ะ 

ก็จะเอาอาหารทิพยเ์ข้ามาแทนที่ว่าอาหารที่ฉันเป็นค าข้าว 

หลวงปู่ ชอบนี่ นี่นิมิต แต่นิมิตส่วนตวั มนัเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างภพชาตเิลย 
จิตของคนที่มีอ านาจวาสนาเขาสร้างของเขามาอย่างนัน้ 

แล้วไอ้ที่ว่าอ่อนด้อย ไปเห็นนิมิตไอ้นัน่ ไปเห็นนิมิตไอ้นี่ ไร้สาระ ไอ้นิมิตอย่างนี ้
มนัทรงเจ้า ไอ้พวกทรงเจ้า ไอ้พวกจะกินไก่กบัเหล้าขาวพร้อมๆ กนัน่ะ ไร้สาระ ไอ้อย่างนี ้
เราเป็นชาวพทุธ เราไม่เอาสิ่งนัน้ นี่พดูถึงว่า เร่ืองของว่าท าไมเขาเป็นสมาธิแล้วไม่มีปีติ 
ไม่มีนิมิตไง 

“๓. ตอนนีเ้กือบ ๒ ปีกว่าแล้วที่หลวงพ่อตอบค าถามแรกที่ผมถามมาเร่ืองความ
หยดุคิดด้วยความคิด อนันีผ้มเข้าใจดีแล้ว แต่เร่ืองจติเห็นอาการของจิต ผมยงัไม่เหน็ 
ไม่เข้าใจ แต่พอมาเม่ือเช้านี ้ผมว่าผมเร่ิมเห็นอาการมนัแล้ว พอจบัได้บ้าง ตามที่ผมเล่า
มา อนันีผ้มให้คะแนนตวัเองเกินไปหรือเปล่า ขอหลวงพ่อเมตตาชีแ้นะด้วยครับ” 

อนันีก้ารปฏิบตัิ การปฏิบตัิมนัเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก ถ้าครูบาอาจารย์
ท่านจะให้เรากินลกูยอ ท่านจะยกย่องสรรเสริญเราขนาดไหน แต่เราไม่เป็น เรางงนะ 
เรางงมาก ถ้ามีครูบาอาจารย์มาให้สถานะเราเลยว่าเรามีคณุธรรมอย่างนัน้ๆ ถ้าเราไม่มี
นี่เราก็แปลกๆ ใจเนาะว่าอาจารย์กูพดูจริงหรือเปล่าวะ 
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แต่ถ้าเราปฏิบตัิไปแล้ว เรามนัพฒันาขึน้มาเป็นชัน้เป็นตอน เรารู้เราเองนะ ถ้า
เรารู้ของเราเอง นี่มนัต้องรู้ของเราเอง 

ขนาดที่ว่า เม่ือก่อนเขาถามมา ๒ ปีแล้ว เขาบอกว่าเขาใช้ความคิดหยดุความคิด 

ถ้าใช้ความคิดหยดุความคิด ถ้าเป็นปัญญาวิมตุติ ถ้าเอ็งมีสติปัญญาทนั เอ็ง
สามารถท าได้ แต่ถ้าท าได้นะ แล้วถ้าท าอย่างนี ้ เราบอกพทุโธๆ ท าไม่ได้ ใช้ความคิด
หยดุความคิดได้อย่างไร 

ความคิดหยดุความคิดนี่เหนื่อยมาก มนัต้องใช้ความคิดล้างความคิด เอา
ความคิดเรามาพิจารณาความคิดที่มนัคิดขึน้มาว่ามนัมีเหตมีุผลไหม ความคิดที่เราคิด
ขึน้มามนัมีข้อเท็จจริงไหม มนัหลอกลวงเราหรือเปล่า ถ้าปัญญาที่มนัดีกว่า มนัจะเห็น
ว่าความคิดที่เราคิดมาโดยสญัชาตญาณ โดยความหลง มนัไม่มีเหตมีุผลเลย พอเราใช้
ความคิดที่เป็นปัญญาเข้าไปพิจารณามนัน่ะ เออ! มนัปล่อยหมดๆ มนัปล่อยมนัก็หยดุ
ความคิดไง หยดุคิด แต่จะหยดุคิดก็ต้องใช้ความคิด เห็นไหม เอาความคิดหยดุความคิด 
ถ้าท าได้จริง 

แล้วท าได้มา ท ามา เขาท ามาเขาบอกว่า แต่เร่ืองอาการของจิต เขาไม่เคยเข้าใจ 
แต่พอเขามาเห็น เขาเร่ิมเข้าใจ 

เราก็บอกว่า ถ้าเขาจบัได้ ถ้าเขาจบัความคิดได้ เขาเห็นตวัตนของมนั ถ้าจบัได้
แล้ว อารมณ์นะ มนัจะสะเทือนหวัใจมาก มนัสะเทือนมาก เพราะหลวงตาเวลาท่านหา
กิเลส ท่านบอกว่า กูหามึงมานาน กูค้นคว้ามึงมานานไม่เคยเจอเลย เพ่ิงมาเจอวนันีห้รือ 

หลวงตาเวลาท่านพดูกบัตวัเองนะ เวลาจะหากิเลส ตามหามนัมาตลอด กิเลส
เราเรียนมาจนเป็นมหา รู้ว่ากเิลสเป็นของที่ไม่ดี แล้วก็พยายามจะตามหามนัๆ มานี ่
ตามหามนัมานาน ไม่รู้จกัตวัมนั รู้จกัแต่ชื่อเพราะเราเรียนมา ไม่เคยรู้จกัตวัมนัเป็น
อย่างไร แต่พอไปเจอมนั เจอมนัในวนันีน้ะ เจออย่างนีห้รือ เจออย่างนีห้รือ โอ้โฮ! มนั
สะเทือนใจมาก 
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นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราจบัอาการได้ จิตเห็นอาการของจติ ก็เห็นสติปัฏฐาน ๔ แค่นี ้
แหละ การเห็นสติปัฏฐาน ๔ จริง เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม นีเ่ห็นสติปัฏ
ฐาน ๔ แล้วจบัสติปัฏฐาน ๔ ได้จริง นีเ่ร่ิมต้นของวิปัสสนา 

เวลาว่า “แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบตัิแนวทางสติปัฏฐาน ๔” 

มนัเลื่อนลอย มนัเป็นการศึกษา เวลาไปปฏิบตัิก็ไปกดทบัไว้ รู้เท่าหมด รู้เท่า
หมด จิตมนัไม่มีการกระท า จิตมนัจะไปเห็นใครได้อย่างไร ตวัมนัไม่เป็นอิสระ กเ็ราไป
กดทบัไว้ เรารู้เท่ารู้ทนั รู้เท่าทนัจิต จิตมนักเ็ลยไม่เป็นอิสระ เพราะมนัโดนกดทบัไว้ 
เหมือนสตฟัฟ์มนัไว้ แต่พดูธรรมะนะ ธรรมะแจ้วๆๆ ไปเลย เพราะคิดว่าธรรมะอยู่แค่นี ้
คิดว่าสิ่งที่ปล่อยวางมานัน้คือความว่าง นัน้คือนิพพาน คือผลของการปฏิบตัิ แต่ถ้าใน
การปฏิบตัิจริงเขาว่านี่มิจฉา เพราะมนักดทบั มนัไม่ใช่เป็นความจริง แตเ่ขาบอกเรามา
ท าสมถะกนั เขาบอกว่าสมถะมนัเป็นสมถะ ไม่มีประโยชน ์

สมถะคือความอิสระของจิต จิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธิคือมนัปล่อยอิสระ 
ปล่อยวางจากสมทุยั วางจากความเห็นแก่ตวั วางจากความเป็นตวัตนของตวั แล้วมนั
เป็นอิสระ พอเป็นอิสระ มนัเป็นสมัมาสมาธิ 

พอสมัมาสมาธิ แล้วเราหดัช านาญเข้าๆ พอจิตมนัสงบ จิตเห็นอาการของจิต จิต
เห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม แล้วมนัจะเห็นสิง่ใดก็ได้ เอาเป็นปัจจุบนั 
สิ่งที่เห็นไปแล้ววางไว้ ต้องให้เกิดปัจจุบนัตลอด ปัจจบุนัตลอด 

ถ้าเราเคยเห็นแล้วบอกว่าเราเคยเห็นแนวทางนี ้ มนัจะต้องเป็นแนวทางนี ้
ตลอดไป...ไม่ใช่ 

เราเหน็แนวทางไหนก็แล้วแต่ เราก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ จิตสงบเข้ามา แล้วมนั
ออกคว้าอะไร จิตมนัออกคว้าอะไร จิตมนัออกจบัอะไร กจ็ิตเห็นอาการอะไร จิตเห็น
อาการของจิต เห็นอะไร จิตเห็นอะไรก็พิจารณาตรงนัน้ จิตเห็นอะไรก็พิจารณาในเดี๋ยว
นัน้ 
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แล้วถ้าพิจารณาไปแล้ว ถ้าจิตมนัมีก าลงั มนัจะประหตัประหารกนั มนัจะปล่อย 
ขาดๆๆ ค าว่า “ขาด” นี่ชัว่คราวนะ คือปล่อยๆๆ แล้วเดี๋ยวพอมนัปล่อยแล้วก็สงบ สงบ
แล้ว เดี๋ยวพอมนัคลายออกมาก็คิดอีก ก็พิจารณาต่อเนื่องไป ท าซ า้ท าซาก 

ท าซ า้ท าซากเหมือนเขาบอกว่าที่เขาท ามาซ า้ๆ ซากๆ “สิ่งที่นิ่งนีม้นัลึกซึง้ขึน้มา
มนัเป็นจ านวนครัง้ที่ปล่อย” 

ทาํแบบนีซํ้า้ไปซํา้มา เห็นไหม ทาํซํา้ทาํซาก ทาํซํา้ๆ ซากๆ ทาํซํา้ๆ 
ซากๆ คือประสบการณ์ ประสบการณ์ทาํซํา้ๆๆ เพ่ือประสบการณ์ของจิต จน
จิตมีความชํานาญ จิตมีความชํานาญ กิเลสมันก็เบาบางลงๆ เพราะปัญญามัน
ก้าวเดิน 

ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเป็นธรรมจกัร มนัเป็นมรรคที่มนัก้าวเดิน พอมรรค
ก้าวเดิน มีก าลงัขึน้มา ธรรมะมีความเจริญงอกงามขึน้มา กิเลสมนัต้องโดน
ประหตัประหารยบุยอบตวัลง ยบุยอบตวัลงมนัก็สู้มาตลอด แต่สู้มาด้วยก าลงัของมนั 
แต่เราใช้มรรคของเรากล้าหาญขึน้ พฒันามากขึน้ จนถึงที่สดุ ท าถงึที่สดุ ถ้าต่อเนื่องๆ 
ไป เวลามนัถึงที่สดุนะ เวลาถ้ากิเลสมนัขาด มนัจะประกาศกลางหวัใจเลย เหน็ไหม 

แต่ให้ท าบ่อยครัง้เข้า ให้ท าบ่อยๆ แล้วอย่าคาดหมาย เวลาล้มลกุคลกุคลาน เขา
เขียนมา เขาเคยเขียนมาน้อยใจนะ หลวงพ่อนี่ด่าเอาๆ แต่เวลามนัภาวนาได้ มนัก็
เป็นได้นะ แล้วอย่าเพ่ิงไว้ใจ อย่าไว้ใจสิง่ใดทัง้สิน้ กาลามสตูร ไม่เชื่อใดๆ ทัง้สิน้ ไม่เชื่อ
แม้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรา แล้วเราพยายามปฏิบตัิบ่อยครัง้เข้าๆ เวลามนัเป็นจริงนะ มนัจะ
กงัวานหวัใจเลย ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นัน้เหน็ตถาคต เอวงั 


