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การศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้น เรา
ศึกษาไปเพ่ือหาทางพ้นทุกข์ เพ่ือความสงบสุขเป็นจุด
สำคัญ จะศึกษาเรื่องรูป เรื่องนาม เรื่องจิต เรื่อง
เจตสิกก็ตาม ก็เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้น จึง
จะถูกทาง มิใช่อย่างอื่น 

สิ่งเหล่าน้ีถ้าเราเข้าใจเสียว่า มันจะเป็นจิตก็ช่างมัน
เถอะ เม ือ่มันนิ่งอยู่อย ่างนี้ก ็ค ือเป็นปกติของมัน 
ถ้าว่ามันเคลื่อนปุ๊บก็เป็นสังขารแล้ว มันจะเกิดยินดีก็
เป็นสังขาร มันจะเกิดยินร้ายก็เป็นสังขาร มันอยาก
จะไปโน่นไปนี่ ก็เป็นสังขาร ถ้าไม่รู้เท่าสังขาร ก็ว่ิง
ตามมันไปเป็นไปตามมัน เมื่อจิตเคลื่อนเมื่อใด ก็เป็น
สมมติสังขารเมื่อนั้น ท่านจึงให้พิจารณาสังขารคือจิต
มันเคลื่อนไหวนั่นเอง 

เมื่อมันเคลื่อนออกไปก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ท่านให้พิจารณาอันนี้ ท่านจึงให้รับทราบสิ่งเหล่าน้ีไว้ 
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ให้พิจารณาสังขารเหลา่นี ้ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็
เหมือนกัน อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขาร
เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิด
นามรูปฯลฯ เราเคยเล่าเรียนมาศึกษามาก็เป็นจริง 
คือทา่นแยกเป็นส่วนๆไปเพื่อให้นักศึกษารู้แต่เมือ่มนั
เกิดมาจริงๆแล้วท่านมหานับไม่ทันหรอก

รู้จากปริยัติต่างกับรู้จากปฏิบัติ 
อุปมาเหมือนเราตกจากยอดไม้ก็ตุ๊บถึงดินโน่นไม่รู้

ว่ามันผ่านก่ิงไหนบ้างจิต เมื่อถูกอารมณ์ปุ๊บขึ้นมาถ้า
ชอบใจก็ถึงดีโน่น อันที่ติดต่อกันเราไม่รู้มนัไปตามที่
ปริยัติรู้นั่นเอง แต่มันก็ไปนอกปริยัติด้วย มันไม่บอก
ว่าตรงนีเ้ป็นอวิชชา ตรงนี้เป็นสังขาร ตรงนี้เป็น
วิญญาณตรง นี้เป็นนามรูป มันไม่ได้ให้ท่านมหาอ่าน
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อย่างนั้นหรอกเหมือนกับการตกจากต้นไม้ ท่านพูด
ถึงขณะจิตอย่างเต็มที่ของมันจริงๆอาตมาจึงมีหลัก
เทียบว่าเหมือนกับการตกจากต้นไม้เมื่อมันพลาดจาก
ต้นไม้ไปปุ๊บมิได้คณนาว่ามันกี่นิ้วกี่ฟุตเห็นแต่มันตูม
ถึงดินเจ็บแล้ว

ทางนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเป็นขึ้นมาเห็นแต่ทุกข์โสก
ะปริเทวะทกุข์โนน่เลยมันเกิดมาจากไหนมันไม่ได้
อา่นหรอกมันไม่มีปริยัติที่ท่านเอาสิ่งละเอยีดนีข่ึน้มา
พูดแต่ก็ผ่านไปทางเส้นเดียวกันแต่นักปริยัติเอาไม่ทัน

ฉะนั้นท่านจึงให้ยืนตัวว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาจากผู้รู ้ 
อันนี้เมื่อผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงของจิตหรือเจตสิก
เหล่านี้จิตก็ไม่ใช่เราสิ่งเหล่านี้มีแต่ของทิ้งทั้งหมดไม่
ควรเข้าไปยึดไปหมายมั่นท้ังนั้น
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เรียนรู้เร่ืองจิตเพื่อปล่อยวาง 
สิ่งที่เรียกว่าจติหรือเจตสิกนี ้พระศาสดามิใช่ให้

เร ียนเพื่อใหต้ ิด ท ่านให ้ร ู้ว ่าจ ิตหร ือเจตสิก เป ็น
อนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้น มีแต่ท่านให้ปล่อยให้วาง 
มันเมื่อเกิดมาก็รับรู้ไว้ รับทราบไว้ ตัวจิตนี่เองมันถูก
อบรมมาแล้วถูกให้พลิกออกจากตัวนี้เกิดเป็นสังขาร
ปรุงไปมันก็เลยมาปรุงแต่งเรือ่ยไปทั้งดีทัง้ชั่วทุกสิ่งทุ
กอย่างใ ห้เกิดเป็นไป สิ่งท้ังหลายเหล่านี้พระศาสดา
ให้ละ แต่ต้องเรียนรู้อย่างนี้เสียก่อนจึงจะละได้ ตัวนี้
เป็นตัวธรรมชาติอยู่อย่างนี้ จิตก็เป็นอย่างนี้เจตสิกก็
เป็นอย่างนี้

อย่างมรรคปัญญาอันเห็นชอบ เห็นชอบแล้วก็ดำริ
ชอบ เจรจาชอบ ทำการงาน ชอบเลี้ยงชีวิตชอบ 
เหล่านี้เป็นเรื่องของเจตสิกทั้งนั้น ออกจากผู้รู้นั่นเอง 
เหมือนกับตะเกียงเป็นตัวผู้รู้ ถ้ารู้ชอบดำริชอบอย่าง
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อื่นก็ชอบไปด้วยเหมือนกับแสงสว่างของตะเกียง มัน
จะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน มันเกิดจากผู้รู้ อันนี้ถ้าจิตนี้
ไม่มี ผู้รู้ก็ไม่มีเช่นกันมันคืออาการของพวกนี้

ฉะนั้นส่ิงเหล่านี้รวมแล้วเป็นนามหมด ท่านว่าจิตนี้
ก็ช่ือว่าจิต มิใช่สัตว์มิใช่บุคคล มิใช่ตัว มิใช่ตน มิใช่เรา
มิใช่เขา ธรรมนี้ก็สักว่าธรรม มิใช่ตัวตนเราเขา ไม่เป็น
อะไร ท่านให้เอาท่ีไหน เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สิ่งท้ัง
หลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นขันธ์ห้าท่านให้วาง

สมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกัน 
ฉะนั้นภาวนาก็เหมือนกับไม้ท่อนเดียว วิปัสสนาอยู่

ปลายท่อนทางนี้ สมถะอยู่ปลายท่อนทางนั้น ถ้าเรา
ยกไม้ท่อนนี้ขึ้น ปลายท่อนไม้จะขึ้นข้างเดียวหรือท้ัง
สองข้าง ถ้ายกไม้ท่อนนี้ขึ้นปลายท้ังสองก็จะขึ้นด้วย 
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อะไรจะเป็นตัววิปัสสนา อะไรจะเป็นตัวสมถะ ก็ตัว
จิตนีเ่อง และเมื่อจิตสงบแลว้ ความสงบเบื้องแรก
สงบด้วยสมถะคือสมาธิธรรมทำให้จิตเป็นสมาธิมนัก็
สงบ ถ้าความสงบหายไปก็เกิดทุกข์ ทำไมอาการนี้จึง
ให้เกิดทุกข์ เพราะความสงบของสมถะเป็นตัวสมุทัย
แน่นอน มันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อมีความสงบ
แล้วยังไม่จบ พระศาสดามองเห็นแล้วว่าไม่จบ ภพยัง
ไม่สิ้น ชาติยังมีอยู่ พรหมจรรย์ไม่จบ มันไม่จบเพราะ
อะไร เพราะมันยังมีทุกข์อยู่ ท่านจึงเอาตัวสมถะตัว
สงบนี่พิจารณาต่อไปอีก ค้นหาเหตุผลจนกระท่ังท่าน
ไม่ติดในความสงบ ความสงบก็เป็นสังขารอันหนึ่ง ก็
เป็นสมมติเป ็นบัญญัต ิอ ีก ติดอยู่น ี่ก ็ต ิดสมมติต ิด
บัญญัติ เมื่อติดสมมติติดบัญญัติก็ติดภพติดชาติ ภพ
ชาติก็คือความดีใจในความสงบนี่แหละ เมื่อหาย
ความฟุ้งซ่านก็ติดความสงบก็เป็นภพอีกเกิด อยู่อย่าง
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นี้ภพชาติเกิดขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่รู้

ขันธ์ห้าหรือความสงบล้วนยึดติดไม่ได้ 
ท่านจึงพิจารณา ภพชาติเกิดเพราะอะไร เมื่อยัง

ไม่รู้เท่าสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง ท่านใหย้กเอา
เรื่องจิตสงบนี้ขึ้นมาพิจารณาเข้าไปอีก สังขารที่เกิด
ขึ้นมาสงบหรือไม่สงบพิจารณาเรื่อยไป จนได้เห็นว่า
สิ่งเหล่านี้เหมือนก้อนเหล็กแดง ขนัธ์ห้าเหมือนกับ
ก้อนเหล็กแดง เมื่อมันแดงรอบแล้วไปจบตรงไหนมัน
จึงจะเย็นได้ มีท่ีเย็นไหมเอามือแตะข้างบนดูซิ ข้าง
ล่างดูซิ แตะข้างโน่นข้างนี้ดูซิ ตรงไหนท่ีมันจะเย็น 
เย็นไม่ได้เพราะก้อนเหล็กมันแดงโร่ไปหมด ขันธ์ห้านี้
ก็ฉันนั้น ความสงบไปติดไม่ได้ จะว่าความสงบเป็น
เราจะว่าเราเป็นความสงบไม่ได้ ถ้าเข้าใจว่าความสงบ
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เป็นเราเข้าใจว่าเราเป็นความสงบ ก็เป็นกอ้นอัตตา
อยู่นี่เอง ก้อนอตัตาก็เป็นตัวสมมุติอยู่จะนึกว่าเรา
สงบเราฟุ้งซ่านเราดีเราช่ัวเราสุขเราทุกข์ อันนี้ก็เป็น
ภพเป็นชาติอยูอ่ีก เป็นทุกข์อีกถ้าสุขหายไปก็กลาย
เป็นทุกข์ถ้าความทุกข์หายไปก็เป็นสุขก็ต้องเวยีนไป
นรกไปสวรรค์อยู่ไม่หยุดย้ัง

พระศาสดาเห็นอาการจิตของท่านเป็นอย่างนี ้นี่
แหละท่านวา่ภพยังอยู่ชาติยังอยู ่พรหมจรรย์ยังไม่
จบ ท่านจึงยกสังขารขึ้นพิจารณาตามธรรมชาติ 
เพราะมีปัจจัยอยูน่ี่จึงมีเกิดอยู่นี่ตายอยู่นี่มีอาการที่
เคลือ่นไหวไปมาอยู่นี่ท่านจึงยกสิ่งนี้พิจารณาไปให้รู้
เท่าตามเป็นจริงของขันธ์ห้าทัง้รูปทั้งนามสิง่ทัง้หลาย
ที่จ ิตคิดไปทุกสิ่งท ุกอย่างเหล่านี้ล ้วนเป็นส ังขาร
ทั้งหมดเมื่อรูแ้ล้วท่านให้วางเมื่อรูแ้ล้วท่านให้ละให้รู้
สิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ทุกข์
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ก็ไม่วางสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่ง
เหล่านี้ก็เป็นของหลอกลวงสมกับที่พระศาสดาตรสั
ว่าจิตนี้ไม่มีอะไรไม่เกิดตามใครไม่ตายกับใคร จิตเป็น
เสรีรุ่งโรจน์โชติการไม่มีเรือ่งราวต่างๆเข้าไปอยู่ในที่
นั้น ท่ีจะมีเรื่องราวก็เพราะมันหลงสังขารนี่เอง หลง
อัตตานี่เอง

พระศาสดาจึงให้มองดูจิตของเรา เบือ้งแรกมันมี
อะไรไม่มีอะไรจริงๆสิ่งเหลา่นี้มิได้เกิดดว้ย มิไดต้าย
ดว้ยถกูอารมณ์ดีมากระทบก็มิไดด้ีด้วย ถูกอารมณ์
ร ้ายมากระทบก็ม ิได ้ร ้ายไปด้วย เพราะรู้ต ัวของ
ตัวอย่างชัดเจนแล้ว รู้ว่าสภาวะเหล่านั้นไม่เป็นแก่น
สาร ท่านเห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านให้
รอบรู้ของท่านอยู่อย่างนั้น
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ไม่ดีใจไม่เสียใจคือไม่เกิดไม่ตาย 
ตวัผูร้ ูน้ ี้ รูต้ามความเป็นจริง ผูร้ ูม้ ิได้ดีใจไปด้วย 

มิได้เสียใจไปด้วย อาการท่ีดีใจไปด้วยนั่นแหละ เกิด
อาการท่ีเสียใจไปด้วยนั่นแหละ ตายถ้ามันตายก็เกิด 
ถ้ามันเกิดก็ตาย ตัวทีเ่ก ิดตัวที่ตายนัน่แหละเป็น
วัฏฏะ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่หยุด

เมื่อจิตผู้ปฏิบัติเป็นอยู่อย่างนัน้ไม่ต้องสงสัยภพมี
ไหมชาติมีไหม ไม่ต้องถามใคร พระศาสดาพิจารณา
อาการสังขารเหล่านี้แล้วจึงได้ปล่อยวางสังขาร วาง
ขันธ์ห้า เหล่านี้เป็นเพียงผู้รับทราบไว้เฉยๆมันจะดี
ขึ้นมาท่านก็ไม่ดีกับมัน เป็นคนดูอยู่เฉยๆ ถ้ามันร้าย
ขึน้มาท่านก็ไม ่ร ้ายก ับมัน ทำไมจึงเป ็นอย่างนั้น 
เพราะมันขาดจากปัจจัยแล้วรู้ตามความเป็นจริง 
ปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้เกิดไม่มี ตัวนี้ก็เป็นผู้รู้ยืนตัว ตัว
นี้แหละเป็นตัวสงบ ตัวนี้เป็นตัวไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่
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ตาย ตัวนี้มิใช่เหตุมิใช่ผล ไม่อาศัยเหตุ ไม่อาศัยผล 
ไมอ่าศัยปัจจัย หมดปัจจัยสิ้นปัจจัยนอกเหนือเกิด
ตาย นอกสุขเหนือทุกข์ นอกดีเหนือช่ัว หมดเรื่องจะ
พูด ไม่มีปัจจัยส่งเสริม แล้วเรื่องท่ีเราจะพูดว่าจะติด
ในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจิตหรือเจตสิก

ฉะนัน้เรื่องจิตหรือเรือ่งเจตสิกนี้ก็เป็นเรื่องมีจริงอยู่
เป็นจริงอย่างนั้นแต่พระศาสดาเห็นว่ารู้ไปก็ไมเ่กิด
ประโยชนถ์้ารู้แล้วเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไรหาความสงบไม่ได้รูแ้ล้วท่านให้วางให้ละให้เลิก
เพราะจติเจตสิกนี่เองนำความผิดมาให้เรานำความ
ถกูมาให้เราถ้าเราฉลาดก็นำความถกูมาให้เราถ้าเรา
โง่ก็นำความผิดมาให้เราเรื่องจิตหรือเจตสิกนี้มันเป็น
โลกพระศาสดาก็เอาเรื่องของโลกมาดูโลกเมื่อรู้โลก
ได้แล้วท่านจึงว่าโลกวทิูผู้รู้แจ้งโลกเมื่อท่านมาดูสิ่ง
เหล่านี้จึงเป็นอย่างนี้
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ปฏิบัติที่จิต 
ฉะนั้นเรื่องสมถะหรือเรื่องวิปัสสนานี้ให้ทำให้เกิด

ในจติเสียให้เกิดในจติจริงๆจึงจะรู้จักถ้าไปเรยีนตาม
ตำราว่าเจตสิกเป็นอย่างนั้นๆจิตเป็นอย่างนั้นๆก็เรียน
ได้แต่ว่าใช้ระงบัความโลภความโกรธความหลงของ
เราไม่ได้เพราะเรียนไปตามอาการของความโลภ
ความโกรธความหลงความโลภมีอาการอย่างนั้นๆ
ความโกรธมีอาการอย่างนั้นๆความหลงมีอาการ
อย่างนั้นๆไปเล่าอาการของมันเท่านั้นก็ร ู้ไปตาม
อาการพดูไปตามอาการรู้อยู่ฉลาดอยูแ่ต่ว่าเมื่อมัน
เกิดกับใจเราจะเป็นไปตามอาการหรือไม่เมื่อถกู
อารมณท์ี่ไม่ชอบใจมากระทบมันก็เกิดเป็นอาการขึ้น
กบัใจเราเราติดมันไหมเราวางมันได้ไหมอาการที่ไม่
ชอบใจนั้นเกิดขึ้นมาเรารู้แล้วผู้รู้เอาความไม่ชอบใจไว้
ในใจหรือเปล่าหรือว่าเห็นแล้ววาง
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ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วยังเอาไว้ในใจของเราให้
เรียนใหม่เพราะยังผิดอยู่ยังไม่ยิ่งถ้ามันยิ่งแล้วมันวาง
ให้ดูอย่างนี้ดูจิตของเราจริงๆมันจึงจะเป็นปัจจัตตังถ้า
จะพูดไปตามอาการของจิตอาการของเจตสิกว่ามี
เท่านั้นดวงเท่านี้ดวงอาตมาว่ายังน้อยเกินไปมันยังมี
มากถ้าเราจะไปเรียนสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งแทงตลอด
หมดนั้นไมแ่จ้งมันจะหมดอย่างไรมนัไม่หมดหรอก
หมดไม่เป็น

ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัตินี้จึงสำคัญมากการปฏิบัติ
อาตมามิได้ปฏิบัติอย่างนั้นไม่รู้ว่าจิตว่าเจตสิกอะไร
หรอกดูผูรู้้นี่แหละถ้ามันคดิชังท่านมหาทำไมจึงชังถ้า
มนัรักท่านมหาทำไมจึงรักอย่างนีแ้หละจะเป็นจิต
หรือเจตสิกก็ไม่รู้จี้เข้าตรงนีจ้ึงแก้เรื่องทีม่ันรักหรือชัง
นั่นให้หายออกจากใจได้จะเป็นอะไรก็ตามถ้าทำจิต
อาตมาให้หยุดรักหรือหยุดชังได้จิตอาตมาก็พ้นจาก
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ทุกข์แลว้จะเป็นอะไรก็ช่างมันสบายแล้วไม่มีอะไรมัน
ก็หยุดเอาอย่างนี้จะพูดไปมากๆก็ช่างเขามากก็ตาม
มากก็จะมาอยู่ตรงนี้และมันไม่มากไปไหนมนัมาก
ออกจากตรงนีน้ ้อยก็นอ้ยออกจากตรงนี้เกิดก็เกิด
ออกจากนี่ดับก็ดับอยู่นี่มันจะไปไหนท่านจึงให้นามว่า
ผู้รู้อาการที่ผู้รูรู้ต้ามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็น
จริงแล้วมันก็รู้จิตหรือรู้เจตสิกนี่แหละ

จิตหรือเจตสิกนี้มันหลอกลวงไม่หยุดสักทีเราก็ไป
เรยีนอาการที่มันหลอกลวงนัน่เองทั้งเรียนเรื่องมัน
หลอกลวงทัง้ถูกมันหลอกลวงเราอยู่น ั่นเองจะว่า
อย่างไรกันทั้งๆที่ร ู้จ ักมันมนัก็ลวงทั้งๆที่ร ู้ม ันเรือ่ง
อย่างนี้คือเรื่องเราไปรู้จักเพียงชื่อของมนัอาตมาว่า
พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์อย่างนั้นทรงประสงค์ว่าทำ
อย่างไรจึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ท่านให้ค้นหาเหตุ
ของสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปฉะนั้นอาตมาปฏิบัติโดยไมรู่้จัก
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มากรู้จักเพียงว่าศีลเป็นมรรคงามเบือ้งต้นคือศีลงาม
ท่ามกลางคอืสมาธิงามเบื้องปลายคือปัญญาสาม
อย่างนี้ดูไปดูมาก็เป็นอย่างเดียวเท่านัน้แต่ถ้าจะแยก
ออกเป็น ๓ อย่างก็ได้

ปัญญามาก่อนศีลสมาธิ 
การรักษาศีลปัญญาต้องมาก่อน แต่เราพูดว่ารักษา

ศีลก่อนตัง้ศีลกอ่นศีลจะสมบูรณ์อย่างไรนั้นจะต้องมี
ปญัญาต้องค้นคิดกายของเราวาจาของเราพิจารณา
หาเหตุผลนีต่ัวปัญญาทั้งนั้นก่อนที่จะตั้งศีลขึน้ไดต้้อง
อาศัยปัญญา

เม ื่อพ ูดตามปร ิย ัตกิ ็ว ่าศ ีลสมาธ ิป ัญญาอาตมา
พิจารณาแล้วการปฏิบัตินี้ต ้องปัญญามาก่อนมารู ้
เรื่องกายวาจาว่าโทษของมันเกิดขึ้นมาอย่างไรปัญญา
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นี้ต ้องพิจารณาหาเหตุผลควบคุมกายวาจาจึงจะ
บริสุทธิ์ได้ถ้ารู้จักอาการของกายวาจาที่สุจริตทุจริต
แล้วก็เห็นทีป่ฏิบตัิถ้าเห็นทีจ่ะปฏิบตัิแล้วก็ละสิง่ทีช่ั่ว
ประพฤตสิิง่ที่ดลีะสิ่งทีผ่ิดประพฤติสิ่งทีถู่กเป็นศีลถ้า
มันละผิดให้ถูกแล้วใจก็แน่วแน่เข้าไปอาการทีใ่จแน่ว
แน่มั่นคงมิได้ลังเลสงสัยในกายวาจาของเรานี้เป็น
สมาธิความตั้งใจมั่นแล้วเมือ่ตั้งใจมั่นแล้วรูปเกิดขึ้น
มาเสียงเกดิขึ้นมาพิจารณามันแล้วนี่เป็นกำลังตอนที่
สองเมือ่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เก ิดขึ้นมาบ่อยๆได้
พิจารณาบ่อยๆด้วยอาการที่เราตั้งใจมิได้เผลอจึงรู้
อาการของสิ่งเหล่านี้มันเกิดตามความเป็นจริงของมัน
เมื่อรู้เรื่อยๆไปก็เกิดปัญญาเมื่อรู้ตามความเป็นจริง
ตามสภาวะของมันสัญญาจะหลุดเลยกลายเปน็ตัว
ปัญญาจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาคงรวมเป็นอันเดียวกัน

17



ถ้าปัญญากล้าขึ้นก็อบรมสมาธิให้ม ั่นขึ้นไปเมื่อ
สมาธิมั่นขึ้นไปศีลก็มั่นก็สมบูรณ์ย่ิงขึ้นเมื่อศีลสมบูรณ์
ขึ้นสมาธิก็กล้าขึ้นอีกเมื่อสมาธิกล้าขึ้นปัญญาก็กล้า
ยิง่ขึน้สามอย่างนีเ้ป็นไวพจน์ซึง่กันและกันสมกับพระ
ศาสดาตรัสว่ามรรคเป็นหนทางเมื่อสามอย่างนี้กล้า
ขึ้นมาเป็นมรรคศลีก็ยิ่งสมาธิก็ยิ่งปญัญาก็ยิ่งมรรคนี้
จะฆ่ากิเลสโลภเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นหลงเกิดขึ้นมีมรรค
เท่านั้นท่ีจะเป็นผู้ฆ่าได้

มรรคกับศีลสมาธิปัญญา 
ขอ้ปฏิบตั ิอริยสัจจ์คือทีท่ ่านว่าทุกข์สมุทัยนิโรธ

มรรคนั้นคือศีลสมาธิปัญญาคือข้อปฏิบัติอยู่ในใจคำ
วา่ศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอยูน่ีท้ีน่ับมือให้ดูนี้มิใช่ว่ามัน
อยู่ท่ีมือมันอยู่ท่ีจิตอย่างนั้นต่างหาก
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ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นอยู่อย่างนั้นมันหมุน
อยูต่ลอดกาลตลอดเวลาอาศยัรูปเสียงกลิ่นรสโผฏ-
ฐัพพะธรรมารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามรรคนี้จะครอบงำ
อยูเ่สมอถ้ามรรคไม่กล้ากิเลสก็ครอบได้ถ้ามรรคกล้า
มรรคก็ฆ ่ากิเลสถ้ากิเลสกลา้มรรคออ่นกิเลสก็ฆ่า
มรรคฆ่าใจเรานี่เองถ้ารูปเวทนาสญัญาสังขารเกิดขึ้น
มาในใจเราไม่รู้เทา่มันมันก็ฆา่เรามรรคกับกิเลสเดิน
เคียงกันไปอย่างนี้ผู้ปฏิบัตคิือใจจำเป็นจะต้องเถียง
กันไปอย่างนี้ตลอดทางคล้ายมีคนสองคนเถียงกัน
แท้จริงเป็นมรรคกับกิเลสเท่านั้นเองที่เถียงกันอยู่ใน
ใจของเรามรรคมาคุมเราให้พิจารณากล้าขึ้นเมื่อเรา
พิจารณาได้กเิลสก็แพเ้ราเมื่อมันแขง็มาอีกถ้าเราอ่อน
มรรคกห็ายไปกิเลสเกิดขึ้นแทนย่อมต่อสูก้ันอยู่อย่าง
นี้จนกว่าจะมีฝา่ยชนะจึงจะจบเรือ่งได้ถ้าพยายาม
ตรงมรรคมันก็ฆ่ากิเลสอยู่เรื่อยไปผลทีสุ่ดทุกข์สมุทยั
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นิโรธมรรคก็อยูใ่นใจอย่างนี้นั่นแหละคือเราได้ปฏิบัติ
อริยสัจจ์

ทุกข์เกิดขึ้นมาดว้ยวิธีใดทุกข์กเ็กิดมาจากเหตุคือ
สมุทัยเป็นเหตุ"เหตุอะไร"เหตุคอืศีลสมาธิปัญญานี้
อ่อนมรรคก็อ่อนเมื่อมรรคอ่อนกิเลสก็เข้าครอบได้
เมื่อครอบได้ก็เป็นตัวสมุทัยทกุข์ก็เกิดขึ้นมาถ้าทุกข์
เกิดขึ้นมาแลว้ตัวที่จะดับสิ่งเหล่านี้ก ็หายไปหมด
อาการทีท่ำมรรคให้เกิดขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีล
ยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งนั่นก็คือมรรคเดินอยู่เสมอมันจะ
ทำลายตัวสมุทัยคือเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้
ระหว่างที่ทุกข์เกิดไม่ได้เพราะมรรคฆ่ากิเลสอยู่นี้ใน
ระหว่างกลางนี้ตรงจิตที่ดับทุกข์ทำไมจึงดับทุกข์ได้
เพราะศีลสมาธิปญัญายิ่งคือมรรคนี้ไม่หยุดอาตมาว่า
ปฏิบัติอย่างนีเ้รื่องจิตเรื่องเจตสิกไม่รูว้่าไปอยูไ่หนมัน
มารวมอยูน่ี่ถ้าจติพ้นสิง่เหลา่นี้ก็แนแ่ล้วมันจะไปทาง
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ไหนไม่ต้องไปไล่มันมาก
ต้นกะบกต้นนี้ใบเปน็อยา่งไรหยิบมาดูใบเดียว

เท่านั้นกเ็ข้าใจได้แลว้มันมีสักหมื่นใบก็ช่างมันใบกะ
บกเป็นอย่างนี้ดูใบเดียวเท่านี้ใบอื่นก็เหมือนกันหมด
ถ้าจะดูลำต้นกะบกต้นอื่นดูต้นเดียวก็จะรู้ได้หมดดู
ต้นเดียวเท่านัน้ต้นอืน่ก็เหมือนกันอีกเช่นกนัถึงมนัจะ
มีแสนต้นก็ตามอาตมาดูเข ้าใจต ้นเด ียวเท ่าน ั้นก็
พอแล้วอาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้

 
มรรคเป็นเหตุความสงบเป็นผล 
ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสิ่งทัง้สามประการนี้ท่าน

เรยีกว่ามรรคอันมรรคนี้ยังมิใช่ศาสนาอีกซ้ำยังไม่ใช่
สิ่งที่พระศาสดาต้องการอย่างแท้จริงเลยแต่ก็เป็น
หนทางที่จะดำเนินเข้าไปเหมือนกับที่ท่านมหามา
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จากกรุงเทพฯจะมาวัดหนองป่าพงท่านมหาคงไม่
ต้องการหนทางต้องการถึงวัดต่างหากแต่หนทางเป็น
สิ่งจำเปน็แก่ท่านมหาที่จะต้องมาฉะนั้นถนนที่ท่าน
มหามานัน้มันไม่ใช่วดัมันเป็นเพียงถนนมาวดัเท่านัน้
แต่ก็จำเป็นต้องมาตามถนนจึงจะมาถึงวัดได้

ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีถ้าจะพูดว่านอกศาสนา
แต่ก็เป็นถนนเข้าไปถึงศาสนาเมื่อทำศีลให้ย่ิงสมาธิให้
ย่ิงปญัญาใหย้ิ่งแล้วผลคือความสงบเกิดขึ้นมานั่นเป็น
จุดที่ต้องการเมื่อสงบแล้วถึงได้ยินเสียงก็ไม่มีอะไร
เมื่อถึงความสงบอันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะทำฉะนั้นพระ
ศาสดาจึงให้ละจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวลอันนีเ้ป็น
ปัจจตัตังแล้วจริงๆมิได้เชือ่ใครอีกหลักของพระพุทธ
ศาสนาจึงมไิด้มอีะไรไม่มีฤทธิไ์ม่มปีาฏิหาริย์อย่างอืน่
ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้พระศาสดามิได้สรรเสริญ
แต่มันกอ็าจทำได้เปน็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นโมหธรรมพระ
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ศาสดาไม่สรรเสริญทา่นสรรเสริญผู้ที่ทำให้พ้นจาก
ทุกข์ได้เท่านั้นซึง่ต้องอาศัยการปฏิบัตอิุปกรณ์เครื่อง
ปฏิบัตินั้นได้แก่ทานศีลสมาธิปัญญาจะต้องฝึกหัด
อย่างนี้

อันนีค้ือทางดำเนินเข้าไปกอ่นจะถึงได้ต้องมีปัญญา
มากอ่นนี้เป็นมรรคมรรคมีองค์แปดประการรวมแล้ว
ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาถ้ากิเลสหุ้มขึ้นมาก็เกิดไมไ่ด้ถ้า
มรรคกล้าก็ฆ่ากิเลสถ้ากิเลสกล้าก็ฆ่ามรรคสองอย่าง
เท่านีท้ีจ่ะต่อสู้กันไปตลอดจนปลายทางทีเดียวรบกัน
ไปเรื่อยไม่มีหยุดไม่มีสิ้นสุด

การปฏิบัติต้องอาศัยความอดทน 
อุปกรณ์เครื่องปฏิบตั ิก ็เป็นของลำบากอยู่ต ้อง

อาศัยความอดทนอดกลั้นต้องทำเองให้มนัเกิดมาเอง
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เป็นเอง

ละทิ้งความคิดทั้งหมด 
นักปริยัติชอบสงสัยเช่นเวลานั่งสมาธิถา้จิตสงบปับ๊

เอมันเป็นปฐมฌานละกระมังชอบคิดอย่างนี้พอนึก
อย่างนี้จิตถอนเลยถอนหมดเลยเด๋ียวก็นึกว่าเป็นทุติย
ฌานแลว้กระมังอย่าเอามาคิดพวกนีม้ันไม่มีปา้ยบอก
มนัคนละอย่างไม่มีป้ายบอกว่า"นี่ทางเข้าวัดหนองป่า
พง"มิไดอ้่านอย่างนั้นมันไม่บอกมีแต่พวกเกจิอาจารย์
มาเขยีนไว้ว่าปฐมฌานทุ-ติยฌานตติยฌานจตตุถ
ฌานมาเขียนไว้ทางนอกถ้าจิตเราเข้าไปสงบถึงนั้น
แล้วไม่รู้จักหรอกรู้อยู่แต่วา่มันไม่เหมือนปริยัติที่เรา
เรยีนถ้าผู้เรียนปริยัติแล้วชอบกำเข้าไปด้วยชอบนั่ง
คอยสังเกตว่าเอเป็นอย่างไรมันเป็นปฐมฌานแล้ว
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หรือยังนี่มันถอนออกหมดแล้วไม่ได้ความทำไมจึง
เป็นอย่างนั้นเพราะมันอยากพอตัณหาเกิดมันจะมี
อะไรมันก็ถอนออกพร้อมกันนี่แหละเราทั้งหลายต้อง
ทิ้งความคิดความสงสัยให้หมดให้เอาจิตกับกายวาจา
ล้วนๆเข้าปฏิบัตดิูอาการของจิตอย่าแบกคัมภีร์เข้าไป
ดว้ยไม่มีคัมภีร์ในนัน้ขืนแบกเข้าไปมันเสยีหมดเพราะ
ในคัมภีร์ไม่มีสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง

ผู้ที่เรียนมากๆรู้มากๆจึงไม่คอ่ยสำเร็จเพราะมาติด
ตรงนีค้วามจริงแล้วเรื่องจิตใจอย่าไปวัดออกมาทาง
นอกมันจะสงบก็ให้มันสงบไปความสงบถึงทีสุ่ดมันมี
อยู่ปรยิัติของอาตมามันน้อยเคยเล่าให้มหาอมรฟัง
เมื่อคราวปฏิบัติในพรรษาที่๓นั้นมีความสงสัยอยูว่่า
สมาธิเป็นอย่างไรหนอคดิหาไปนั่งสมาธิไปจิตยิ่งฟุง้
ยิ่งคดิมากเวลาไม่นั่งค่อยยังชั่วแหมมันยากจริงๆถึง
ยากก็ทำไม่หยุดทำอยูอ่ย่างนัน้ถ้าอยูเ่ฉยๆแล้วสบาย
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เมื่อตั้งใจว่าจะทำให้จิตเป็นหนึ่งยิ่งเอาใหญ่มันยังไง
กันทำไมจึงเป็นอย่างนี้

ต ่อมาจ ึงค ิดได้ว ่าม ันคงเหมือนลมหายใจเรานี ้
กระมังถ้าว่าจะตั้งใหห้ายใจน้อยหายใจใหญ่หรือให้
มันพอดีดูมันยากมากแต่เวลาเดินอยู่ไม่รู้ว่าหายใจเข้า
ออกตอนไหนในเวลานั้นดูมันสบายแท้จึงรูเ้รื่องว่าอ้อ
อาจจะเป็นอยา่งนั้นกไ็ด้เวลาเราเดินไปตามปกติมิได้
กำหนดลมหายใจมีใครเคยเป็นทุกข์ถึงลมหายใจ
ไหม?ไม่เคยมันสบายจริงๆถ้าจะไปนั่งตั้งใจเอาให้มัน
สงบมันก็เลยเป็นอุปาทานยึดใส่ตั้งใส่หายใจสั้นๆ
ยาวๆเลยไม่เป็นอันกำหนดจิตเกิดมีทุกข์ยิ่งกว่าเก่า
เพราะอะไร?เพราะความตัง้ใจของเรากลายเป็น
อุปาทานเข้าไปยึดเลยไม่รู้เรือ่งมันลำบากเพราะเรา
เอาความอยากเข้าไปด้วย
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สภาวธรรมเกิดเองเป็นเองพอดี 
วันหนึ่งขณะที่เดินจงกรมอยู่เวลาประมาณห้าทุ่ม

กวา่รู้สึกแปลกๆมันแปลกมาแต่ตอนกลางวันแล้ว
ร ูส้ ึกว่าไม่ค ิดมากมีอาการสบายๆเขามีงานอยู่ใน
หมู่บ้านไกลประมาณสิบเสน้จากที่พักซึ่งเป็นวัดป่า
เมื่อเดินจงกรมเมื่อยแล้วเลยมานั่งที่กระท่อมมีฝา
แถบตองบังอยูเ่วลานัง่รูส้ึกว่าคู้ขาเข้าเกือบไม่ทันเอ๊ะ
จิตมันอยากสงบมันเป็นเองของมันพอนั่งจิตก็สงบ
จริงๆรู้สึกตัวหนักแน่นเสียงเขาร้องรำอยู่ในบ้านมิใช่
ว่าจะไม่ได้ยินยังได้ยินอยูแ่ต่จะทำให้ไม่ได้ย ินก็ได้
แปลกเหมือนกนัเมื่อไม่เอาใจใสก่็เงียบไม่ได้ยินจะให้
ได้ยินก็ได้ไม่รูส้ ึกรำคาญภายในจิตเหมือนวัตถุสอง
อย่างตั้งอยู่ไม่ติดกันดูจิตกับอารมณ์ตัง้อยู่คนละส่วน
เหมือนกระโถนกับกาน้ำนี่ก็เลยเข้าใจว่าเรื่องจิตเป็น
สมาธินี่ถ้านอ้มไปก็ได้ยินเสียงถ้าว่างก็เงียบถ้ามันมี
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เสียงขึ้นก็ดูตัวผู้รู้ขาดกันคนละส่วน
จึงพิจารณาว่า"ถ้าไมใ่ช่อย่างนี้มันจะใช่ตรงไหน

อีก"มันเป็นอย่างนี้ไม่ติดกันเลยได้พิจารณาอย่างนี้
เรือ่ยๆจึงเข้าใจวา่อ้อ!อันนี้กส็ำคัญเหมือนกันเรียกว่า
สันตติคือความสืบตอ่ขาดมันเลยเป็นสนัติแต่กอ่นมัน
เป ็นส ันตต ิท ีน ี้เลยกลายเป ็นสนัต ิออกมาจ ึงน ั่ง
ทำความเพียรต่อไปจิตในขณะที่นั่งทำความเพียร
คราวนั้นไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งอื่นเลยถ้าเราจะหยุด
ความเพียรก็หยุดได้ตามสบายเมื่อเราหยุดความเพียร
เจ้าเกียจคร้านไหมเจ้าเหนื่อยไหมเจ้ารำคาญไหม
เปล่าไม่มีตอบไม่ได้ของเหล่านี้ไม่มีในจิตมีแต่ความ
พอดีหมดทุกอย่างในนั้น

28



ประสบการณ์การรู้ธรรม ๓ วาระ 
ถ้าเราจะหยุดก็หยุดเอาเฉยๆนี่แหละต่อมาจึงหยุด

พักหยดุแต่การนัง่เท่านั้นใจเหมือนเก่ายังไม่หยุดเลย
ดึงเอาหมอนลกูหนึ่งมาวางไว้ตั้งใจจะพักผ่อนเมื่อ
เอนกายลงจิตยังสงบอยู่อย่างเด ิมพอศีรษะจะถึง
หมอนมีอาการน้อมในใจไม่รู้มันน้อมไปไหนแต่มัน
น้อมเข้าไปน้อมเข้าไปคล้ายกับมีสายไฟอันหนึง่ไปถูก
สวิตซ์ไฟเข้าไปดันกับสวิตซ์อันนั้นกายก็ระเบิดเสียง
ดังมากความรู้ที่มีอยูน่ัน้ละเอียดที่สุดพอมันผ่านตรง
จุดนัน้ก็หลุดเข้าไปข้างในโน้นไปอยู่ข้างในจึงไม่มี
อะไรแม้อะไรๆทั้งปวงก็ส่งเข้าไปไม่ได้ส่งเข้าไปไม่ถึง
ไม่มอีะไรเข้าไปถึงหยุดอยู่ข้างในสักพักหนึ่งก็ถอย
ออกมาคำว่าถอยออกมานี้ไม่ใช่วา่เราจะให้มันถอย
ออกมาหรอกเราเป็นเพียงผู้ดูเฉยๆเราเป็นผูรู้้เท่านั้น
อาการเหล่านี้เป็นออกมาๆก็มาถึงปกติจิตธรรมดา
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เมื่อเป็นปกติดังเดิมแล้วคำถามก็มีขึ้นมาว่า"นี่มนั
อะไร?"คำตอบเกิดขึ้นว่า"สิ่งเหล่านี้ของเป็นเองไม่ต้อง
สงสัยมัน"พูดเท่านี้จ ิตก็ยอมเมื่อหยุดอยู่พ ักหนึ่งก็
น้อมเข้าไปอีกเราไม่ได้น้อมมันน้อมเองพอน้อมเข้า
ไปๆก็ไปถูกสวิตซ์ไฟดังเก่าครั้งที่สองนี้ร่างกายแตก
ละเอียดหมดหลุดเขา้ไปข้างในอีกเงียบยิ่งเก่งกว่าเก่า
ไม่มอีะไรส่งเข้าไปถึงเข้าไปอยู่ตามปรารถนาของมัน
พอสมควรแล้วก็ถอยออกมาตามสภาวะของมันใน
เวลานั้นมันเป็นอัตโนมัติมิได้แต่งว่าจงเป็นอย่างนั้น
จงเป็นอย่างนี้จงออกอย่างนี้จงเข้าอย่างนั้นไม่มีเรา
เป็นเพียงผู้ทำความรู้ดูอยู่เฉยๆมันก็ถอยออกมาถึง
ปกติมิได้สงสัยแลว้กน็ั่งพิจารณาน้อมเข้าไปอีกครั้งที่
สามนี้โลกแตกละเอียดหมดทั้งพื้นปฐพีแผ่นดินแผ่น
หญา้ต้นไม้ภูเขาโลกเป็นอากาศธาตหุมดไม่มีคนหมด
ไปเลยตอนสุดท้ายนี้ไม่มีอะไร
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เมื่อเข้าไปอยู่ตามปรารถนาของมันไม่รู้ว่ามันอยู่
อย่างไรดูยากพูดยากของสิ่งนี้ไม่มอีะไรจะมาเปรียบ
ปานได้เลยนานที่สุดที่อยู่ในนั้นพอถึงกำหนดเวลาก็
ถอนออกมาคำว่าถอนเราก็มิได้ถอนหรอกมันถอน
ของมันเองเราเป็นผู้ดูเท่านั้นก็เลยออกมาเป็นปกติ
สามขณะนีใ้ครจะเรียกว่าอะไรใครรู้เราจะเรียกอะไร
เล่า

พลิกโลกพลิกแผ่นดิน 
ที่เล่ามานี้เรื่องจิตตามธรรมชาติทั้งนัน้อาตมามิได้

กล่าวถึงจิตถึงเจตสิกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมีศรัทธาทำ
เข้าไปจริงๆเอาชวีิตเป็นเดิมพันเมื่อถึงวาระที่เป็น
อย่างนี้ออกมาแล้วโลกนี้แผ่นดินนี้มนัพลิกไปหมด
ความรูค้วามเห็นมันแปลกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างใน
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ระยะนั้นถ้าคนอืน่เห็นอาจจะว่าเราเป็นบ้าจริงๆถ้าผู้
ควบคุมสตไิม่ดีอาจเป็นบ้าได้นะเพราะมันไม่เหมือน
เกา่สักอย่างเลยเห็นคนในโลกไม่เหมือนเก่าแต่มันก็
เป็นเราผู้เดียวเท่านั้นแปลกไปหมดทุกอย่างความ
นึกคิดทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาคิดไปทางโน้นแต่เราคิด
ไปทางนี้เขาพดูมาทางนี้เราพูดไปทางโน้นเขาขึน้ทาง
โน้นเราลงทางนี้มนัต่างกับมนุษย์ไปหมดมันก็เป็น
ของมันเรื่อยๆไป

ท่านมหาลองไปทำดูเถอะถ้ามันเป็นอยา่งนี้ไม่ต้อง
ไปดูไกลอะไรหรอกดูจิตของเราต่อๆไปมันอาจหาญ
ที่สุดอาจหาญมากนี่คือเรื่องกำลังของจิตเรื่องกำลัง
ของจิตมันเป็นได้ถึงขนาดนี้
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ทางแยกของวิปัสสนากับอิทธิปาฏิหารย์ 
นี่เป็นเรื่องกำลังของสมาธิขณะนี้ยงัเป็นกำลงัของ

สมาธิอยู่ถ้าเป็นสมาธิขั้นนี้มันสุดของมันแล้วมันไม่
สะกดมันไม่เป็นขณะมันสุดแล้วถา้จะทำวิปัสสนาที่นี่
คล่องแลว้จะใช้ในทางอื่นก็ได้ตั้งแตบ่ัดนี้ตอ่ไปจะใช้
ฤทธิ์ใช้เดชใช้ปาฏิ-หารยิ ์ใช้อะไรๆอาจใช้ได้ทั้งนั้น
นักพรตทั้งหลายเอาไปใช้ใช้ทำน้ำมนต์น้ำพรใช้ทำ
ตะกรุดคาถาได้หมดทั้งนั้นถึงขัน้นี้แล้วมันไปของมัน
ได้มนัก็ดไีปอย่างนัน้แหละดีเหมือนกับเหล้าดีกินแล้ว
ก็เมาดีไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้

ตรงนี้เป็นทีแ่วะพระศาสดาท่านแวะตรงนีน้ ี่เป็น
แทน่ที่จะทำวิปัสสนาแล้วเอาไปพิจารณาทีนีส้มาธิไม่
ต้องเท่าไรดูอาการภายนอกเลยดูเหตุผลพิจารณา
เรือ่ยไปถ้าเป็นอย่างนี้เราเอาความสงบนีม้าพิจารณา
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพะธรรมารมณท์ี่มากระทบ
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อารมณ์แม้จะดีจะชัว่สุขทุกข์ทัง้หลายทั้งปวงเหมือน
กบัคนขึ้นต้นมะม่วงแลว้เขย่าลูกหล่นลงมาเราอยู่ใต้
ต้นมะมว่งคอยเก็บเอาลกูไหนเน่าเราไม่เอาเอาแต่ลูก
ที่ดีๆไม่เปลืองแรงเพราะไม่ได้ขึ้นต้นมะม่วงคอยเก็บ
อยู่ข้างล่างเท่านั้น

วิปัสสนาคือพิจารณาให้เกิดปัญญา 
ขอ้นี้หมายความวา่อยา่งไรอารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวง

เกิดมาแล้วเอาความรู้มาให้เราหมดมิได้ไปปรุงแต่ง
มันลาภยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันมาเองเรามี
ความสงบมีปัญญาสนุกเฟ้นสนุกเลือกเอาใครจะว่าดี
ว่าชั่วว่าร้ายว่าโน่นวา่นี่สุขทุกข์ต่างๆนานาเป็นต้น
ล้วนแต่เป็นกำไรของเราหมดเพราะมีคนขึ้นเขย่าให้
มะม่วงหลน่ลงมาเราก็สนุกเก็บเอาไม่กลัวจะกลัว
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ทำไมมีคนขึ้นเขย่าลงมาให้เราลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญ
นินทาสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เปรียบเหมือน
มะม่วงหล่นลงมาหาเราเราเอาความสงบมาพิจารณา
เก็บเอาเรารู้จกัแล้วลูกไหนดีล ูกไหนเน่าเม ื่อเร ิ่ม
พิจารณาสิ่งเหล่านี้อาการที่พิจารณาออกจากความ
สงบเหล่านี้แหละเรียกว่าปัญญาเปน็วิปัสสนาไม่ได้
แต่งมันหรอกวิปัสสนานี้ถ้ามีปญัญามันเป็นของมัน
เองไม่ต้องไปตั้งช ื่อม ันถ้าม ันร ูแ้จ ้งน้อยก็เร ียกว่า
วิปสัสนาน้อยถ้ามันรูอ้ีกขนาดหนึง่ก็เรียกว่าวิปสัสนา
กลางถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าวิปัสสนาถึงท่ี
ส ุดเร ื่องวิป ัสสนานี้อาตมาเร ียกปัญญาการไปทำ
วิปัสสนาจะทำเอาเดี๋ยวนัน้ๆทำได้ยากมันต้องเดินมา
จากความสงบเรื่องมันเป็นเองท้ังหมดไม่ใช่เรื่องเราจะ
ไปบังคับ

35



หน้าที่ของเราคือทำความเพียร 
พระศาสดาจึงตรัสว่าเรื่องของเป็นเองเมื่อเราทำไป

ถึงขั้นนี้แล้วเราก็ปล่อยตามบุญวาสนาบารมีของเรา
แต่เราไม่หยดุทำความเพียรจะชา้หรือเร็วเราบังคับไม่
ได้เหมือนปลูกต้นไม้มันรู้จกัของมันมนัอยากเรว็กร็ู้ว่า
มันหลงมันอยากช้าก็รู้ว่ามันหลงเมื่อทำแล้วจึงเกิดผล
ขึ้นมาเหมือนเราปลูกต้นไม้เช่นปลูกพริกต้นนี้หน้าที่
ของเราคือขุดหลุมปลูกให้น้ำให้ปุย๋รักษาแมลงให้มัน
เท่านั้นนี่เรื่องของเรานี่เรื่องศรัทธาของเราส่วนต้น
พริกจะโตก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราจะไปดึง
ให้มันยืดขึ้นมาก็ไม่ไดผ้ิดเรื่องเราต้องใ้หน้ำเอาปุ๋ยใส่
ให้

ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็จะสบายจะถึงชาตินี้ก็ช่างถึง
ชาติหน้าก็ตามเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วมีความรู้สึก
แน่นอนแล้วอย่างนี้จะเร็วหรือช้านั้นเป็นเรื่องของบุญ
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วาสนาบารมีของเราทนีี้ก็รู้สึกสบายเหมือนขับรถม้าก็
มิได้เอารถไปก่อนม้าแตก่่อนมันเอารถไปก่อนม้าถ้า
ไถนาก็เดินก่อนควายหมายความว่าใจมันเร็วมากร้อน
มากทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เดินก่อนต้องเดินตามหลังค
วาย

ข้าเอาน้ำให้กินเอาปุ๋ยให้กินกินไปเถอะมดปลวกมา
ข้าจะไล่ให้เจ้าเท่านัน้แหละต้นพริกต้นนี้มนัก็จะงาม
ขึน้เองเมื่อมันงามแล้วเราจะบังคับว่าแกต้องเป็นดอก
เดี๋ยวน้ีไมใ่ช่เรื่องของเราอย่าทำเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆ
มันจะเป็นของมันเองเมือ่มันเป็นดอกแล้วเราจะให้
เป็นเม็ดเดี๋ยวน้ีอย่าไปบังคับมันทุกข์จริงนาทกุข์จริงๆ
เมื่อรูอ้ย่างนีแ้ล้วเรารูจ้ักหน้าที่ของเราของเขาหน้าที่
ของใครของมันจิตก็จะรู้หน้าที่การงานถา้จิตไม่ร ู ้
หน้าที่การงานก็จะไปบังคับต้นพริกให้มีผลในวันนัน้
เองให้มันโตเป็นดอกเป็นผลขึ้นในวันนั้นนั่นล้วนแต่
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เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาท้ังนั้น
ถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว ่ามันหลงมันผิดรู้อย่างนี้

แล้วก็ปล่อยใหเ้ป็นเรื่องบุญวาสนาบารมีต่อไปเราก็
ทำของเราไปไม่ต้องกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติก็
ช่างมันจะชาติไหนก็ตามปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

รู้ความจริงแล้วทำผิดไม่ได้ 
จิตถ้าตกกระแสแล้วไม่กลับความชั่วนิดหน่อยนั้น

พ้นแลว้โสดา*ท่านว่าจิตน้อมไปแล้วท่านจึงว่าพวก
เหล่านีจ้ะมาสู่อบายอีกไม่ได้มาตกนรกอกีไม่ได้จะตก
ได้อยา่งไรจิตละบาปแลว้เห็นโทษในบาปแล้วจะให้
ทำความชั่วทางกายวาจาอีกนั้นทำไม่ได้เมื่อทำบาป
ไม่ได้ทำไมจึงจะไปสู่อบายทำไมจึงจะไปตกนรกได้มัน
น้อมเข้าไปแล้วเมื่อจิตน้อมเข้าไปมันก็รูจ้ักหน้าที่รูจ้ัก
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การงานรู้จักปฏิปทารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักกาย
ของเรารู้จักจิตของเรารู้จักรูปเรานามเราสิ่งที่ควร
ละวางก็ละไปวางไปเรื่อยๆไม่ต้องสงสัย

เห็นอสุภะในทุกคน 
นี่เรื่องที่อาตมาได้ปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าจะไปทำให้มัน

ละเอยีดหลายสิ่งหลายประการเอาให้ละเอียดอยู่ใน
ใจนี้ถ้าเห็นรูปนี้ชอบรูปนี้เพราะอะไรก็เอารูปนี้มา
พิจารณาดูว ่าเกสาคือผมโลมาคอืขนนขาคือเล็บ
ทันตาคือฟันตะโจคือหนังพระพุทธเจ้าให้เอาพวกนี้
มาพิจารณาย้ำเข้าไปแยกออกแจกออกเผามันออก
ลอกมันออกทำอยู่อยา่งนี้เอาอยู่อย่างนี้จนมันไม่ไป
ไหนมองพวกเดียวกันเช่นพระเณรเวลาเดินบิณฑบาต
เห็นพระเหน็คนต้องกำหนดให้เป็นร่างผีตายซากผี
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ตายเดินไปก่อนเราเดินไปข้างหน้าเดินไปเปะๆปะๆ
กำหนดมันเข้าทำความเพียรอยู่อย่างนั้นเจริญอยู่
อย่างนั้นเห็นผู้หญิงรุ่นๆนึกชอบขึ้นมาก็กำหนดให้
เป็นผีเป็นเปรตเป็นของเน่าเหม็นไปหมดทุกคนไม่ให้
เข้าใกล้ให้ในใจของเราเป็นอยู่อย่างนี้ถึงอย่างไรมันก็
ไม่อยู่หรอกเพราะมันเป็นของเปื่อยของเน่าให้เราเห็น
แน่นอน

พจิารณาใหม้ันแน่ให้มนัเปน็อยูใ่นใจอย่างนี้แล้วไป
ทางไหนก็ไม่เสียให้ทำจริงๆเห็นเมื่อใดก็เท่ากับมอง
เห็นซากศพเห็นผู้หญิงก็ซากศพเห็นผู้ชายก็ซากศพ
ตวัเราเองก็เป็นซากศพดว้ยเหมือนกันเลยมีแต่ของ
อย่างนี้ท้ังนั้นพยายามเจรญิให้มากบำเพ็ญให้อยู่ในใจ
นีม้ากขึ้นอกีอาตมาว่ามันสนุกจริงๆถา้เราทำแต่ถ้าไป
มัวอ ่านตำราอย ู่ม ันยากต ้องทำเอาจริงๆทำให ้มี
กรรมฐานในตัวเรา
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อย่ามักง่ายข้ามขั้นตอน 
การเรียนอภิธรรมนั่นก็ดีอยู่แต่จะต้องไม่ติดตำรามุ่ง

เพื่อรู้ความจริงหาทางพ้นทุกข์จึงจะถูกทางเช่นใน
ปัจจ ุบ ันมีการสอนการเร ียนว ิป ัสสนาแบบต่างๆ
หลายๆอาจารย์อาตมาว่าวิปัสสนานี่มันทำไม่ได้ง่ายๆ
จะไปทำเอาเลยไม่ไดถ้้าไม่ดำเนินไปจากศีลลองดูก็ได้
เร ื่องศ ีลเร ื่องส ิกขา-บทบัญญัต ิน ี่ถ ้ากายวาจาไม่
เรียบร้อยแล้วไปไม่รอดเพราะเปน็การข้ามมรรคบาง
คนพูดว่าสมถะไมต่้องไปทำข้ามไปวิปัสสนาเลยคน
มักง่ายหรอกที่พูดเช่นนั้นเขาว่าศีลไม่ต้องเกี่ยวก็การ
รักษาศีลนี้มันยากมิใช่เล่นถ้าจะข้ามไปเลยมันก็สบาย
เท่านั้นอะไรท่ียากแล้วข้ามไปใครๆก็อยากข้าม

มีพระรูปหนึง่บอกว่าเป็นนักปฏิบัติ เมือ่มาขออยู่
กบัอาตมาถามถึงระเบียบปฏิบัติ จึงอธิบายใหฟ้ังว่า
เมื่อมาอยู่กับผมจะสะสมเงินทองและสิ่งของไม่ได้ ผม
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ถือตามวินัย ทา่นพูดว่าท่านปฏิบัติไม่ยึดไม่หมาย 
อาตมาบอกว่าผมไม่ทราบกับท่าน ท่านเลยถามว่าถ้า
ผมจะใช้เงนิทองแตไ่ม่ยึดไม่หมายจะได้ไหม อาตมา
ตอบว่าได้ถ้าท่านเอาเกลอืมากินดูแล้วไม่เค็มกใ็ช้ได้ 
ทา่นจะพูดเอาเฉยๆเพราะท่านขี้เกียจรักษาของจุกๆ
จิกๆน่ีมันยากเ มื่อเอาเกลือมากินท่านไม่เค็มแล้วผม
จึงเชื่อ ถ้ามนัไม่เค็มจะเอามาให้กนิสักกระทอ(เข่ง
เล็ก)ลองดูมันจะไม่เค็มจริงๆหรือเรื่อง ไม่ยึดไม่หมาย
นี้ไม่ใช่เรื่องพูดเอาคาดคะเนเอาไม่ใชถ่้าท่านพูดอย่าง
นี้อยู่กับผมไม่ได้ท่านจึงลาไป

ศีลและสมถะต้องทำให้มาก 
เรือ่งศีลเรือ่งธุดงควัตรพวกเราต้องพยายามปฏิบัติ

พวกญาติโยมก็เหมือนกันถึงปฏิบัต ิอยู่บ้านก็ตาม
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พยายามให้มีศีลห้ากายวาจาของเราพยายามให้
เรียบร้อยพยายามดีๆเถอะค่อยทำค่อยไป

การทำสมถะนี่อย่านึกว่าไปทำครั้งหนึ่งสองครั้ง
แล้วมันไม่สงบก็เลยหยุด ยังไม่ถูกต้องทำนานอยู่นะ 
ทำไมจึงนาน คิดดูสิเราปล่อยมานี่ก่ีปี เราไม่ได้ทำมัน
ว่าไปทางโน้นก็วิ่งตามมันมันว่าไปทางนี้ก็วิ่งตามมัน 
ทีนี้จะมาหยุดให้มันอยู่เท่านี้ เดือนสองเดือนจะให้มัน
นิ่ง มันก็ยังไม่พอ คิดดูเถิดเรื่องการทำจิตใจให้เรา
เข้าใจว่าสงบในเรื่องสงบในอารมณ์ทีแรกพอเกิด
อารมณ์ใจไม่สงบใจวุ่นวายทำไมจึงวุ่นวายเพราะมี
ตัณหาไม่อยากให้คิดไม่อยากให้มีอารมณค์วามไม่
อยากนี่แหละตัวอยากคือวิภวตัณหาย่ิงไม่อยากเท่าไร
มันยิ่งชวนกันมา"เราไม่อยากมันทำไมจึงมาไม่อยาก
ใหม้ันเป็นทำไมมันเป็น"นั่นแหละเราอยากให้มันเป็น
เพราะเราไม่รู้จักใจเจ้าของแหมเล่นอยูก่ับพวกนี้กว่า
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จะรูต้ัวว่าผิดก็นานโขอยู่คิดๆดูแล้วโอเราไปเรียกมัน
มามันจึงมาไม่อยากให้มันเป็นอยากให้มนัสงบไม่
อยากให้มันฟุ้งซ่านนี่แหละความอยากท้ังแท่งละ

มีสติดูจิตเห็นความคิดเกิดปัญญา 
ช่างมันเถอะเราทำของเราไปเมื่อมีอารมณ์อะไรมา

ก็ให้พิจารณามันไปเรื่องอนิจจังทุกขงัอนัตตาทิง้ลงใส่
สามขุมนี่เลยแล้วคดิไปพิจารณาไปเรื่องอารมณ์นั้น
โดยมากเรามีแต่เรื่องคิดคิดตามอารมณ์เรื่องคิดกับ
เรื่องปัญญามันคนละอย่างมันพาไปอย่างนั้นก็คิดตาม
มันไปถ้าเป็นเรื่องความคิดมันไมห่ยุดแต่เรื่องปัญญา
แล้วหยุดอยู่นิ่งไม่ไปไหนเราเป็นผู้รับรู้ไว้เมื่ออารมณ์
อันนี้อันนั้นมาจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเรารู้ๆไว้เมื่อ
ถึงที่สุดแล้วก็ว่าเออเรื่องเจ้าคิดเจ้านึกเจ้าวติกเจ้า
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วจิารมานีเ้รือ่งเหล่านี้มันไม่เป็นแก่นสารทั้งหมดเป็น
เรือ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้สิ้นตัดบทมันเลยทิง้ลงใส่
ไตรลักษณ์เลยยุบไปครั้นนั่งต่อไปอีกมันก็เกิดขึ้นอีก
เป็นมาอีกเราก็ดูมันไปสะกดรอยมันไป

เปรียบเหมือนกับเราเลี้ยงควายหนึ่งต้นข้าวสอง
ควายสามเจ้าของควายจะต้องกินต้นข้าวต้นข้าวเป็น
ของท่ีควายจะกินจิตของเราก็เหมือนควายอารมณ์คือ
ต้นข้าวผู้ร ู้ก ็เหมือนเจ้าของการปฏิบัติเป็นเหมือน
อย่างนี้ไม่ผิดเปรียบเทียบดูเวลาเราไปเลี้ยงควายทำ
อยา่งไรปล่อยมันไปแต่เราพยายามดูมันอยู่ถ้ามันเดิน
ไปใกล้ต้นข้าวเราก็ตวาดมันควายมันได้ยินก็จะถอย
ออกแต่เราอย่าเผลอนะถ้ามันดื้อไม่ฟังเสียงก็เอาไม้
ค้อนฟาดมันจริงๆมันจะไปไหนเสียมนัจะได้กินต้น
ข้าวหรอืแต่เราอย่าไปนอนหลับกลางวันก็แล้วกันถ้า
ขืนนอนหลับต้นข้าวหมดแน่ๆ
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เรือ่งปฏิบัติก็เช่นกันเมื่อเราดูจิตของเราอยู่ผูรู้ดู้จิต
เจ้าของผู้ใดตามดูจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงของมารจิตก็
เป็นจติแล้วใครจะมาดูจติอีกเล่าเดี๋ยวก็งงงันเท่านั้น
จิตอนัหนึ่งผู้ร ู้อันหนึ่งรู้ออกมาจากจิตนั่นรู้จิตเปน็
อยา่งไรสบอารมณ์เป็นอย่างไรปราศจากอารมณ์เป็น
อย่างไรผู้ที่รู้อนันี้ท่านเรยีกว่าผู้รู้ผู้รู้จะตามดูจิตผู้รู้นี้
จะเกิดปัญญาจิตนั้นคือความนกึคดิถ้าพบอารมณน์ัน้
กแ็วะไปถ้าพบอารมณอ์ีกมันก็แวะไปอีกเหมือนกับ
ควายเรานัน่แหละมนัจะไปทางไหนเราก็ดูมันอยู่มัน
จะไปไหนได้มันจะไปใกล้ต้นข้าวก็ตวาดมันอยู่ว่าไม่
ฟังก็ถูกไม้ค้อนเท่านั้นทรมานมันอยู่อย่างนี้

จิตก็เหมือนกันเมื่อถูกอารมณ์มันจะเข้าจับทันที
เมื่อมันเข้าจับผู้รู้ตอ้งสอนต้องพิจารณามันว่าดีไมด่ี
อธิบายเหตุผลให้มันฟังมันไปจับสิ่งอื่นอีกมันนึกว่า
เป็นของน่าเอาผู้รู้นี้กส็อนมันอกีอธิบายให้มีเหตุผล
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จนมันทิง้อย่างนี้จึงสงบได้จับอะไรมาก็มีแต่ของไม่น่า
เอาท้ังนั้นมันก็หยุดเท่านั้นมันขี้เกียจเหมือนกันเพราะ
มีแต่ถกูดา่ถกูว่าเสมอทรมานมันเข้าทรมานเข้าไปถึง
จิตหัดมันอยู่อย่างนั้นแหละ

รู้ตัวเองแล้วสบาย 
ตั้งแต่ครั้งอาตมาปฏิบัติอยู่ในป่าก็ปฏิบัติอยา่งนี้

สอนศิษย์ทั้งหลายก็สอนอย่างนี้เพราะต้องการเห็น
ความจริงไม่ต้องการเหน็ในตำราต้องการเห็นในใจ
เจ้าของว่าตัวเองหลุดพ้นจากสิ่งที่คิดนั้นหรือยังเมื่อ
หลุดแล้วก็รู้จักเมื่อยังไม่หลุดก็พิจารณาเหตุผลจนรู้
เรื่องของมันถ้ารู้เรื่องของมันก็หลุดเองถ้ามีอะไรมาอีก
ติดอะไรอีกก็พิจารณาสิง่นั้นอีกไม่หลุดไม่ไปย้ำมันอยู่
ตรงนี้มนัจะไปไหนเสียอาตมาชอบให้เป็นอย่างนัน้ใน
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ตวัเองเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพ
วิญญู-หิวิญญูชนท้ังหลายรู้เฉพาะตนก็ต้องหาเอาจาก
เจ้าของให้รู้จากตัวเองนี้แหละ  

ถ้าเชือ่ตัวเองก็รูส้ึกสบายเขาว่าไม่ดีก็สบายเขาว่าดี
ก็สบายเขาจะว่าอย่างไรก็สบายอยู่เพราะอะไรจึง
สบายเพราะรู้ตัวเองถ้าคนอื่นว่าเราดีแต่เราไม่ดีเราจะ
เชือ่เขาอย่างนั้นหรือเรากไ็ม่เชื่อเขาเราปฏิบัติของเรา
อยู่คนไมเ่ชื่อตนเองเมื่อเขาว่าดีก็ดีตามเขาก็เป็นบ้าไป
อย่างนั้นถ้าเขาว่าช่ัวเราก็ดูเรามันไม่ใช่หรอกเขาว่าเรา
ทำผิดแตเ่ราไม่ผิดดังเขาว่าเขาพดูไม่ถูกก็ไม่รู้จะไป
โกรธเขาทำไมเพราะเขาพดูไม่ถูกตามความเป็นจรงิ
ถ้าเราผิดดังเขาก็ถูกดังเขาวา่แล้วไม่รู้จะไปโกรธเขา
ทำไมอีกถ้าคิดได้ดังนี้รู้สึกว่าสบายจริงๆมันเลยไม่มี
อะไรผิดล้วนแต่เป็นธรรมทัง้หมดอาตมาปฏิบัติอย่าง
นี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันลดัตรงจริงๆแม้จะเอาธัมมะธัม
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โมหรืออภิธรรมมาเถียงอาตมาก็ไม่เถียงไม่เถียงหรอก
ให้แต่เหตุผลเท่านั้น

ใหเ้ข้าใจเสียว่าเรื่องปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าให้วาง
ทั้งหมดวางอยา่งรู้มิใช่ว่าวางอย่างไม่รู้จะวางอย่าง
ควายอย่างวัวไม่เอาใจใส่อย่างนี้ไม่ถูกวางเพราะการรู้
สมมติบัญญัติความไม่ยึด

 
ยึดไว้ก่อนพอร้อนแล้วก็วาง 
ทีแรกท่านสอนว่าทำให้มากเจริญให้มากยึดให้มาก

ยึดพระพุทธยึดพระธรรมยึดพระสงฆ์ยึดให้มั่นท่าน
สอนอย่างนี้เราก็ยึดเอาจริงๆยึดไปๆคล้ายกับท่าน
สอนว่าอย่าไปอิจฉาคนอื่นให้ทำมาหากินด้วยน้ำพัก
น้ำแรงตัวเองมีววัมีควายมีไร่มีนาใหห้าเอาจากของๆ
เรานีแ่หละไม่บาปหรอกถ้าไปทำของคนอื่นมันบาปผู้
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ฟังจึงเชื่อทำเอาจากของตนเองอย่างเต็มที่แต่มันก็ยุง่
ยากลำบากเหมือนกันที่ยากลำบากนั้นเพราะของเรา
เองก็ไปบ่นปรับทุกข์ให้ท่านฟังอีกว่ามีสิง่ของใดๆก็ยุ่ง
ยากเป็นทุกข์เมื่อเห็นความยุ่งยากแล้วแต่ก่อนเข้าใจ
ว่ายุ่งยากเพราะแย่งชิงของคนอื่นท่านจึงแนะให้ทำ
ของๆตนนึกว่าจะสบายครั้นทำแล้วก็ยังยุง่ยากอยู่
ท่านจึงเทศน์อย่างใหม่ให้ฟังอีกว่า"มันก็ต้องเป็นอย่าง
นี้ถ้าไปยึดไปหมายมันก็เป็นอย่างนี้ไมว่่าของใครทั้ง
นั้นไฟอยู่บ้านเขาไปจับมันก็ร้อนไฟอยูบ่้านเราไปจับ
มันก็ร้อนอยู่อย่างนัน้"ท่านก็พูดตามเราเพราะท่าน
สอนคนบ้าการรักษาคนบ้ากต็้องทำอย่างนั้นพอช้อค
ไฟได้ท่านก็ช้อคเมื่อก่อนยังอยู่ตำ่เกินไปเลยไม่ทัน
รู้จักเรื่องอุบายของพระพุทธเจ้าท่านสอนเราต่างหาก
หมดเร ื่องของท ่านมาต ิดเร ื่องของเราถ ึงจะเป ็น
อย่างไรก็ตามเอาอุบายทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมา
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สอนเรา

การปฏิบัติคือการฝืนใจตัวเอง 
เรือ่งปฏิบัตินี่อาตมาพยายามค้นคิดเหลือเกินเอา

ชวีิตเป็นเดิมพันเพราะเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
มรรคผลนิพพานมีอยู่มันมีอยู่ดงัพระองค์ตรัสสอนแต่
ว ่าส ิง่ เหล ่าน ั้นเก ิดจากการปฏิบ ัต ิด ีเกดิจากการ
ทรมานกล้าหาญกล้าฝึกกล้าหัดกล้าคิดกล้าแปลง
กล้าทำ

การทำนั้นทำอย่างไรทา่นให้ฝืนใจตัวเองใจเราคิด
ไปทางนี้ทา่นให้ไปทางโน้นใจเราคิดไปทางโน้นท่าน
ให้มาทางนี้ทำไมท่านจึงฝืนใจพราะใจถูกกิเลสเขา
พอกมาเต็มทีแ่ลว้มันยังไมไ่ด้ฝึกหัดดัดแปลงพระองค์
จึงไม่ให้เชือ่มันยังไม่เป็นศีลยังไม่เป็นธรรมเพราะใจ
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มันยังไม่แจ้งไม่ขาวจะไปเช่ือมันได้อย่างไรได้ท่านจึงมิ
ให้เชื่อเพราะใจเป็นกิเลสทีแรกมันเป็นลูกน้องกิเลส
อยู่นานๆไปเลยกลายเป็นกิเลสท่านเลยบอกว่าอย่า
เช่ือใจ

ดูเถิดข้อปฏิบัติมีแต่เรื่องฝืนใจทั้งนั้นฝืนใจก็เดือด
ร้อนพอเดือดร้อนก็บ่นวา่แหมลำบากเหลือเกินทำไม่
ได้แต่พระองค์ไม่นึกอย่างนั้นทรงนึกว่าถ้าเดือดร้อน
นั้นถูกแล้วแต่เราเข้าใจว่าไม่ถูกเป็นเสียอย่างนี้มันจึง
ลำบากเมื่อเริ่มทำเดือดร้อนเราก็นึกว่าไม่ถูกทางคน
เราอยากมีความสุขมนัจะถูกหรือไม่ถูกไม่รูเ้มือ่ขัดกับ
กิเลสตัณหาก็เลยเป็นทุกข์เดือดร้อนก็หยุดทำเพราะ
เข้าใจวา่ไม่ถกูทางแต่พระองคต์รสัว่าถูกแล้วถูกกิเลส
แล้วกิเลสมันเร่าร้อนแต่เรานึกว่าเราเร่าร้อน

พระพุทธเจ้าว่ากิเลสเร่าร้อนเราทั้งหลายเป็นอย่าง
นี้มันจึงยากเราไม่พิจารณาโดยมากมักเป็นไปตาม
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กามสุขัลลิกา-นุโยคอัตตกิลมถานุโยคมันติดอยู่น ี ่
อยากทำตามใจของเราอันไหนชอบก็ทำอยากทำ
ตามใจให้นั่งสบายนอนสบายจะทำอะไรก็อยากสบาย
นี่กามสุขัลลิกานุโยคติดสุขมันจะไปได้อย่างไร

ถ้าหากเอากามความสบายไม่ไดแ้ล้วความสุขไม่ได้
แล้วก็ไม่พอใจโกรธขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นโทสธรรมนี่
เป็นอัตตกิลมถานุโยคซึ่งไม่ใช่หนทางของผู้สงบไม่ใช่
หนทางของผู้ระงับ

กามสุขัลลิกานุโยคอัตตกิลมถานุโยคทางสองเส้นนี้
พระพุทธเจ้าไม่ให้เดินความสุขพระองค์ให้รับทราบไว้
ความโกรธความเกลียดความไม่พอใจก็ไม่ใช่ทางที่
พระพุทธเจ้าเดินไม่ใช่ทางของสมณะเป็นทางที่ชาว
บ้านเดินอยูพ่ระผูส้งบแลว้ไม่เดินอยา่งนั้นเดินไปตรง
กลางสัมมาปฏิปทานี่กามสุขัลลิกานุโยคอยู่ทางซ้าย
อัตตกิลมถานุโยคอยู่ทางขวา
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เดินทางสายกลางคือสงบวางสุขวางทุกข์ 
ดงันัน้ถ้าจะบวชปฏิบัติต้องเดินทางสายกลางนี้เรา

จะไม่เอาใจใส่ความสุขความทุกข์จะวางมันแต่รูส้ึกว่า
ม ันเตะเราเด ี๋ยวไอ ้น ี่เตะทางน ี้ไอ ้น ั่นเตะทางนั้น
เหมือนกับลูกโป่งลาง(กระดิ่งที่ทำด้วยไม้)มันฟัดเรา
ทั้งสองข้างเข้าใส่กันมีสองอย่างนี้แหละเตะเราอยู่ดัง
นั้นพระองค์เทศน์ครั้งแรกจึงทรงยกทางที่สุดทั้งสอง
ขึน้แสดงเพราะมันติดอยู่นี่ความอยากได้สุขเตะทางนี้
บ้างความทุกข์ไม่พอใจเตะทางโน้นบ้างสองอย่าง
เท่านั้นเล่นงานเราตลอดกาล

การเดินทางสายกลางเราจะวางสุขเราจะวางทุกข์
สัมมาปฏิปทาต้องเดินสายกลางเม่ือความอยากได้สขุ
มากระทบถ้าไม่ได้สุขมันก็ทุกข์เทา่นั้นจะเดินกลางๆ
ตามทางพระพุทธเจ้าเดินนั้นลำบากมันมีสองอย่างคือ
ดีกับร้ายเท่านั้นถ้าไปเชื่อพวกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้า
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โกรธขึ้นมาก็คว้าหาท่อนไม้เลยไม่ต้องอดทนถ้าดีก็ลูบ
ตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้านั่นใช่เล้วทางสองข้างมันไม่
ไปกลางๆสักทีพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นท่าน
ให้ค่อยๆวางมันไปทางสายนี้คือสัม-มาปฏิปทาทาง
เดินออกจากภพจากชาติทางไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีสุข
ไม่มีทุกข์ไม่มีดไีม่มีชัว่มนุษย์ทัง้หลายทีต่้องการภพถ้า
ตกลงมาก็ถงึสุขนี่มันมองไม่เห็นตรงกลางผ่านเลยลง
มานีถ่้าไม่ได้ตามความพอใจก็เลยมานี่ข้ามตรงกลาง
ไปเรือ่ยที่พระอยู่เรามองไม่เห็นสักทีวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่
แหละไม่อยู่ตรงทีไ่ม่มภีพไม่มีชาติเราไม่ชอบจึงไม่อยู่
บางทีก็เลยลงมาข้างล่างถูกสุนัขกัดปีนขึ้นไปข้างบนก็
ถูกอีแร้งอีกาปากเหล็กมาจิกกระบาลก็เลยตกนรกอยู่
ไม่หยุดไม่ย้ังเท่านั้นนี่แหละภพ

อันที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติมนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นจิต
มนุษย์มองไม่เห็นจึงข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างนั้นสัมมา
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ปฏิปทาคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าเดินพ้นภพ
พ้นชาติเป็นอัพ-ยากตธรรมจิตนีว้างนี่เป็นทางของ
สมณะถ้าใครไม่เดินเกิดเป็นสมณะไม่ได้ความสงบ
เกิดไม่ได้ทำไมจงึสงบไม่ได้เพราะมันเป็นภพเปน็ชาติ
เกิดตายอยู่นั่นเองแต่ทางนี้ไม่เกิดไม่ตายไม่ต่ำไม่สูงไม่
สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ช่ัวกับใครทางนี้เป็นทางตรงเป็นทาง
สงบระงับสงบจากความสุขความทุกข์ความดีใจความ
เสียใจนี้คอืลกัษณะปฏิบัตถิ้าใจเราเปน็อย่างนี้แล้ว
หยุดได้หยุดถามได้แล้วไม่ต้องไปถามใคร

นี่แหละพระพทุธเจ้าจึงตรัสว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพ
วิญญู

การปฏิบัติต้องตั้งใจและพยายาม 
ถ้าอยากปฏิบัติให้ท่านมหาพยายามอย่าคิดให้มาก
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ถา้จะนั่งสมาธิแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนัน้เป็นอย่าง
นี้หยดุดีกว่าเวลานั่งสงบจะนึกว่าใช่อันนั้นไหมใช่อันนี้
ไหมหยุดเอาความรูป้ริยัติใส่หีบใส่ห่อไว้เสียอย่าเอา
มาพูดไม่ใช่ความรู้พวกนั้นจะเข้ามาอยู่นี่หรอกมัน
พวกใหม่เวลาเป็นขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกับ
เราเขียนตัวหนังสือวา่"ความโลภ"เวลามันเกิดในใจไม่
เหมือนตัวหนังสือเวลาโกรธก็เหมือนกันเขียนใส่
กระดานดำเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นตัวอักษรเวลามัน
เกิดในใจอ่านอะไรไม่ทนัหรอกมันเปน็ขึ้นมาที่ใจเลย
สำคัญนักสำคัญมาก

ปริยัติเขยีนไว้ก็ถูกอยู่แต่ต้องโอปนยิโกใหเ้ป็นคน
น้อมถ้าไม่น ้อมก็ไม่ร ู้จ ักจร ิงๆมันไม่เห ็นอาตมาก็
เหมือนกันไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากเคยสอบปริยัติ
ธรรมมีโอกาสได้ไปฟังครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟังจนจะ
เกิดความประมาทฟังเทศน์ไมเ่ป็นพวกพระกรรมฐาน
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พระธุดงคน์ี่ไม่รู้พูดอย่างไรพูดเหมือนกับมีตัวมีตน
จริงๆจะไล่เอาจริงๆต่อมาค่อยทำไปปฏิบัติไปๆจึง
เห็นจริงตามที่ท่านสอนท่านเทศน์ให้ฟังก็รู้เป็นเห็น
ตามมันเป็นอยู่ในใจของเรานี่เองต่อไปนานๆจึงรู้ว่า
มันก็ล้วนแต่ท่านเห็นมาแล้วท่านเอามาพูดให้ฟังไม่ใช่
ว่าท่านพูดตามตำราท่านพูดตามความรู้ความเห็น
จากใจให้ฟังเราเดินตามกไ็ปพบทีท่่านพูดไว้หมดทุก
อย่างจึงนึกว่ามันถูกแล้วนี่จะอย่างไหนอีกเอาเท่านี้
แหละอาตมาจึงปฏิบัติต่อไป

คนทำจะได้ 
การปฏิบัตินั้นให้พยายามทำมนัจะสงบหรือไม่สงบ

ก็ช่างปล่อยไว้ก่อนเอาเรื่องเราปฏิบัติเป็นเรื่องแรกเอา
เร ือ่งเราได้สร้างเหตุนี่แหละถ้าทำแล้วผลจะเปน็
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อยา่งไรก็ได้เราทำได้แล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผลมันไม่
สงบเราก็ได้ทำทีนี้ถ้าเราไม่ทำใครเล่าจะได้ใครเล่าจะ
เหน็คนหานัน่แหละจะเห็นคนกินนั่นแหละจะอิม่ของ
แต่ละสิ่งละอย่างมันโกหกเราอยู่สิบครัง้ให้มันรูก้็ยังดี
อยู่คนเก่ามาโกหกเรื่องเก่าถ้ารู้จักก็ดีอยู่มันนานเหลือ
เกินกว่าจะรู้มันพยายามมาหลอกลวงเราอยู่นี่

ดังนั้นถ้าจะปฏิบัติแล้วให้ต้ังศีลสมาธิปัญญาไว้ในใจ
ของเราให้นึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์เลิกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกเสียการกระทำ
ของเรานี้เองเป็นเหตุเกิดขึ้นในภพในชาติหนึ่งจริงๆ
เป็นคนซ่ือสัตย์กระทำไปเถอะ

การปฏิบัตินั้นแม้จะนั่งเก้าอี้อยู่ก็ตามกำหนดได้
เบื้องแรกไม่ต้องกำหนดมากกำหนดลมหายใจเข้า
ออกหรือจะว่าพทุโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วกำหนดลม
หายใจเข้าออกเมื่อกำหนดให้มีความตั้งใจไว้ว่าการ
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กำหนดลมนี้จะไม่บังคับถ้าเราจะลำบากกับลมหายใจ
แล้วยังไม่ถูกดูเหมือนลมหายใจสัน้ไปยาวไปคอ่ยไป
แรงไปเดนิลมไม่ถูกไม่สบายแต่เมื่อใดลมออกก็สบาย
ลมเข้าก็สบายจิตของเรารู้จกัลมเข้ารู้จกัลมออกนั่น
แม่นแล้วถกูแล้วถ้าไม่แม่นมันยังหลงถ้ายังหลงก็หยุด
กำหนดใหม่เวลากำหนดจิตอยากเปน็นั่นเป็นนี่หรือ
เกิดแสงสว่างเปน็ปราสาทราชวังขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัว
ให้รู้จักมนัให้ทำเรื่อยไปบางครั้งทำไปๆลมหมดก็มี
หมดจริงๆก็จะกลัวอีกไม่ต้องกลัวมันหมดแต่ความคิด
ของเราเท่านั้นเรื่องความละเอียดยังอยู่ไม่หมดถึงกาล
สมัยแล้วมันฟ้ืนกลับขึ้นมาของมันเอง

ทำจิตให้สงบก่อนแล้วจึงพิจารณาอารมณ์ 
ให้ใจสงบไปอย่างนี้เสียก่อนนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนั่ง
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เก้าอีน้ั่งรถนั่งเรือก็ตามถ้ากำหนดเมื่อใดให้มันเข้าเลย
ขึ้นรถไฟพอนั่งลงให้มันเข้าเลยอยู่ที่ไหนนั่งได้ทั้งนั้น
ถ้าขนาดนี้รู้จักแล้วรู้จักทางบ้างแล้วจึงมาพิจารณา
อารมณ์ใช้จิตที่สงบนั่นพิจารณาอารมณ์รูปบ้างเสียง
บา้งกลิน่บ้างรสบ้างโผฏ-ฐัพพะบ้างธรรมารมณ์บ้างที่
เกิดขึน้ให้มาพิจารณาชอบหรือไม่ชอบตา่งๆนานาให้
เปน็ผู้รับทราบไว้อยา่เข้าไปหมายในอารมณ์นัน้ถ้าดีก็
ให ้ร ู้ว ่าด ีถ ้าไม ่ด ีก ็ให ้ร ู้ว ่าไม ่ด ีอ ันนี้เป ็นของสมมติ
บญัญัติถ้าจะดีจะชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนัน้
เป็นของไมแ่น่นอนไม่ควรยดึมัน่ถือมั่นอ่านคาถานี้ไว้
ดว้ยถ ้าทำได ้อย ่างนี้เร ื่อยๆไปปัญญาจะเกดิเอง
อารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทิ้งใส่สามขุมนีน้ี้
เป็นแก่นของวิปัสสนาทิ้งใส่อนิจจังทุกขังอนัตตาดีชั่ว
ร้ายอะไรก็ทิ้งมันใส่นีไ่ม่นานเราก็จะเกดิความรู้ความ
เห็นขึน้มาในอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปญัญาอ่อนๆ
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ขึน้มานั่นแหละเรื่องภาวนาให้พยายามทำเรื่อยๆศีล
ห้านี้ถือมาหลายปแีลว้มิใช่หรือเริ่มภาวนาเสียให้รู ้
ความจริงเพ่ือละเพ่ือถอนเพ่ือความสงบ  

นักปฏิบัติต้องรักษาวินัยและเชื่อฟังอาจารย์ 
พูดถึงการสนทนาแล้วอาตมาสนทนาไม่ค่อยเป็น 

มันพูดยากอยู่ ถ้าใครอยากรู้จักต้องอยู่ด้วยกัน อยู่ไป
นานๆก็รูจ้ักหรอก อาตมาเคยไปเทีย่วธุดงค์เหมือน
กัน อาตมาไม่เทศน์ไปฟังครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้
เทศน์ มิใช่ว่าไปเทศน์ให้ท่านฟังท่านพูดอะไรก็ฟัง ฟัง
เอาพระเล็กพระน้อยเทศน์ก็ฟังเราจะฟังก็ฟังไม่ค่อย
สนทนาไม่รู้จะสนทนาอะไรที่จะเอาก็เอาตรงที่ละที่
วางนั่นเอง ทำเพ่ือมาละมาวางไม่ต้องไปเรียนให้มาก 
แก่ไปทุกวันๆวันหนึ่งๆไปตะปบแต่แสงอยู่นัน่ไม่ถูก
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ตัวสักที การปฏิบัติธรรมแม้จะมีหลายแบบอาตมาไม่
ติ ถ้ารู้จักตามความหมายไม่ใช่ว่าจะผิดแต่ถ้าเป็นนัก
ปฏิบัติแล้วไม่ค่อยรักษาวินัยอาตมาว่าจะไปไม่รอด 
เพราะมนัข้ามมรรคข้ามศีลสมาธิปัญญาบางท่านพดู
วา่อย่าไปติดสมถะอย่าไปเอาสมถะผ่านไปวิปัสสนา
เลยอาตมาเห็นว่าถ้าผา่นไปเอาวิปสัสนาเลยมันจะไป
ไม่รอด

วธิีปฏิบัติของท่านอาจารยเ์สาร์ ท่านอาจารย์มั่น 
ท่านอาจารย์ทองรัต ท่านเจ้าคุณอุบาลีนี่หลักนี้อย่า
ทิ้งแน่นอนจริงๆถ้าทำตามท่านถา้ปฏิบตัิตามท่าน
เห็นตวัเองจริงๆท่านอาจารย์เหล่านี้เร ือ่งศีลท่าน
พยายามรกัษาให้แน่นอนท่านไม่ให้ข้ามการเคารพ
ครูบาอาจารย์การเคารพข้อวัตรปฏิบัตินั้นถ้าครูบา
อาจารย์บอกให้ทำก็ทำถ้าท่านว่าผิดให้หยุดก็หยุดชื่อ
ว ่าทำเอาจร ิงๆจ ังๆให ้เห ็นให ้เป ็นข ึ้นในใจท ่าน
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อาจารย์บอกอย่างนี้ดังนั้นพวกลูกศิษย์ทัง้หลายจึงมี
ความเคารพยำเกรงในครูบา-อาจารย์มากเพราะเห็น
ตามรอยของท่าน

ลองทำดูซิทำดังที่อาตมาพดูถ้าเราทำมันก็เห็นก็
เปน็ทำไมจะไม่เป็นเพราะเป็นคนทำคนหาอาตมาว่า
กิเลสมันไม่อยู่หรอกถ้าทำถกูเรื่องของมันเปน็ผู้ละ
พูดจาน้อยเป็นคนละทิฏฐิมานะทั้งหลายทั้งปวงคน
พูดผิดก็ฟังได้คนพูดถูกก็ฟังได้หมดพิจารณาตัวเองอยู่
อย่างนี้อาตมาว่าเป็นไปได้ทเีดียวถ้าพยายามแต่ว่าไม่
ค่อยมีนักปริยัติที่มาปฏิบัติยังมีน้อยอยู่คิดเสียดาย
เพ่ือนๆท้ังหลายเคยแนะนำให้มาพิจารณาอยู่

ถ้าปฏิบัติแล้วจะรู้ซึ้งรู้แจ้งรู้ชัด 
ท่านมหามาที่นี่ก็ดีแล้วเป็นกำลังอันหนึ่งแถวบ้าน
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เราบ้านไผ่ใหญห่นองลักหนองขุ่นบ้านโพนขาวล้วน
แตเ่ป็นบ้านสำนักเรยีนทั้งนั้นเรียนแต่ของที่มันต่อกัน
ไม่ตัดสักทีเรียนแต่สนัตติเรียนสนธิต่อกันไปถ้าเรา
หยุดไดเ้รามีหลักวิจยัอย่างนี้ดีจริงๆมันไม่ไปทางไหน
หรอกมันไปอย่างท่ีเราเรียนนั่นแหละแต่ถ้าไม่ปฏิบัติผู้
เรียนไม่ค่อยรู้ถ้าปฏบิัติแล้วก็รู้ซึ้งสิ่งที่เราเคยเรียนมา
แจ้งออกชัดออกเริ่มปฏิบัติเสียให้เข้าใจอย่างนี้

พยายามมาอยูต่ามป่าที่กฏุิเล็กๆนี้มาฝึกมาทดลอง
ดูบ้างดีกว่าเราไปเรียนปริยัติอย่างเดียวให้พูดอยู่คน
เดยีวดูจิตดูใจเราคล้ายๆกับว่าจิตมันวางเป็นปกติจิต
ถ้ามนัเคลือ่นออกจากปกติเชน่มันคิดมันนึกต่างๆนั่น
เป็นสังขารสังขารนีม้ันจะปรุงเราต่อไประวังให้ดีให้รู้
มนัไว้ถ้ามันเคลื่อนออกจากปกติแล้วไม่เป็นสัมมา
ปฏิปทาหรอกมันจะกา้วไปเป็นกามสุขัลลิกานุโยคอัต
ตกิลมถานุโยคของพวกนี้มันปรุงนั่นแหละเป็นจิต
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สังขารถ้ามันดีก็ดีถ้ามันชั่วก็ชั่วมันเกิดกับจิตของเรา
อาตมาว่าถ้าได้จ้องดูมันอยูอ่ย่างนี้รู้สกึว่าสนุกถ้าจะ
พูดเรื่องนี้อยู่อย่างเดียวแล้วสนุกอยู่ตลอดวัน

เมื่อรู้จกัเรื่องวาระของจิตก็เห็นมีอาการอย่างนี ้
เพราะกิเลสมันอบรมจิตอยู่อาตมาเห็นว่าจิตนี้เหมือน
กบัจุดจุดเดียวเท่านัน้อันทีเ่รียกว่าเจตสิกนัน่เป็นแขก
แขกมาพักอยู่ตรงจุดนี้คนนั้นมาเยี่ยมเราบ้างคนนั้น
มาเย่ียมเราบ้างคนโน้นมาเย่ียมเราบ้างมาพักอยู่ตรงนี้
เราจ ึงเร ียกพวกนั้นท ี่ออกจากจิตของเรามาเป็น
เจตสิกหมด

มีสติรู้ตื่นอยู่เฝ้าดูจิต
ทีนี้เรามาทำจิตของเราให้เปน็ผู้รู้ตื่นอยู่คอยรักษา

จิตของเราอยู่ถ้าแขกมาเมื่อไรโบกมือห้ามมันจะมานั่ง
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ที่ไหนมีที่นั่งที่เดียวเท่านั้นเรากพ็ยายามรับแขกอยู่
ตรงนีต้ลอดวันนีค่ือพุทโธตัวตั้งมัน่อยูน่ี่ทำความรูน้ี้ไว้
จะได้รักษาจิตเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแขกที่เคยมาเยี่ยม
เราตั้งแต่เราเกิดตัวเล็กๆโน้นมาทีไรก็มาที่นี่หมดเรา
จึงรูจ้ักมันหมดเลยพุทโธอยู่คนเดียวพูดถึงอาคนัตุกะ
แขกที่จรมาปรุงมาแตง่ต่างๆนานาให้เราเป็นไปตาม
เรือ่งของมันอาการของจิตทีเ่ป็นไปตามเรือ่งของมันนี่
แหละเรียกว่าเจตสิกมันจะเป็นอะไรจะไปไหนก็ช่าง
มนัให้เรารู้จักอาคันตุกะที่มาพักที่รับแขกมีเก้าอี้ตัว
เดียวเท่านี้เองเราเอาผูห้นึ่งไปนัง่ไว้แล้วมนัก็ไม่มีที่นัง่
มันมาที่นี่มันก็จะมาพูดกับเราครั้งนี้ไม่ได้นั่งครั้งต่อไป
กจ็ะมาอีกมาเมื่อไรก็พบแต่ผู้นี้นั่งอยู่ไม่หนีสักทีมันจะ
ทนมากี่ครั้งเพียงพูดกันอยูท่ีน่ั่นเราก็จะรู้จักหมดทุก
คนพวกที่ตั้งแต่เรารู้เดียงสาโน้นมันจะมาเยี่ยมเรา
หมดนั่นแหละเพียงเท่านี้
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อาตมาว่าธรรมนั้นดูตรงนี้ก็เห็นไปหมดได้พูดได้ดู
ได้พ ิจารณาอยู่คนเด ียวพูดธรรมะก็อย่างนี้แหละ
อาตมาพูดอย่างอืน่ไม่เป็นพูดก็พูดไปอย่างนี้ทำนองนี้
นี่ก็เป็นแต่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้น

ท ีน ี้ให ้ไปทำด ูถ ้าไปทำม ันจะเป ็นอย ่างน ั้นๆมี
หนทางบอกถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้ทำอย่างนัน้ก็ไปทำ
ดูอีกถ้าไปทำดูอีกมันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ต้องแก้โน่น
แหละจึงจะมีที่บอกในเมื่อเดินสายเดียวกันมนัต้อง
เป็นในจิตท่านมหาแน่นอนถ้าไม่เป็นอย่างนัน้มันต้อง
เกิดขัดข้องขัดข้องก็ต้องจี้จุดเมื่อพูดตรงนี้มันไปถูก
จิตท่านมหามนัก็รู้จักแก้ถ้ามันติดอีกทา่นผู้แนะนำก็
จะบอกเพราะตรงนี้ท่านก็เคยติดมาแล้วก็ต้องแก้
อย่างนั้นมันรู้เรื่องกันก็พูดกันได้

เช่นเดียวกับอารมณ์คือเสียงได้ยินเป็นอย่างหนึ่ง
เสียงเป็นอย่างหนึ่งเรารับทราบไว้ไม่มีอะไรเราอาศัย
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ธรรมชาติอยา่งนี้แหละมาพจิารณาหาความจริงจนใจ
มันแยกของมันเองพูดง่ายๆก็คือมันไม่เอาใจใส่เองมัน
จึงเป็นอย่างนั้นได้เมื่อหูได้ยินเสียงดูจิตของเรามนั
พัวพันไปตามไหมมนัรำคาญไหมเท่านีเ้ราก็รูไ้ด้ยินอยู่
แต่ไม่รำคาญฉันอยูที่น่ี่เอากันใกล้ๆมิได้เอาไกลจะหนี
จากเสียงนั้นหนีไม่ไดห้รอกต้องหนวีิธีนี้จึงจะหนีได้
โดยเราฝึกจิตของเราจนมั่นอยูใ่นสิ่งนี้วางสิ่งเหล่านั้น
สิ่งที่วางแล้วนั้นก็ยังไดย้ ินอยู่ได้ยินอยู่แตก่ ็วางอยู่
เพราะสิ่งเหล่านั้นถูกวางอยู่แล้วมิใช่จะไปบังคับให้มัน
แยกมันแยกเองโดยอัตโนมตัิเพราะการละการวางจะ
อยากให้มันไปตามเสียงนั้นมันก็ไม่ไป

เมื่อเรารู้ถึงรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเหล่านีต้ามเป็น
จริงแล้วเห็นชัดอยู่ในดวงจิตของเราว่าสิง่เหล่านี้ล้วน
แต่เป็นสามัญลักษณะคอือนิจจังทุกขังอนัตตาหมด
ทั้งนั้นเมื่อได้ยินครั้งใดก็เป็นสามัญลักษณะอยู่ในใจ
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เวลาอารมณ์ทั้งหลายมากระทบได้ยินกเ็หมือนไม่
ได้ยินนัน้ไม่ใช่จิตของเราจะไม่มีการงานสติกับจิต
พัวพันคุ้มครองกันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าท่าน
มหาทำจิตให้ถึงอันนี้แล้วถึงจะเดินไปทางไหนมันก็
ค้นคว้าอยู่นีเ่ป็นธรรมวิจัยหลักของโพชฌงค์เท่านั้น
เองมันหมุนเวียนพูดกับตัวเองแก้ปลดเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณไม่มีอะไรจะมาใกล้มันได้มันมีงานทำ
ของมันเอง

จิตที่ตื่นรู้เบิกบานเป็นพุทธะ
นี่เรื่องอัตโนมัติของจิตที่เป็นอยู่ไม่ได้แต่งมันหัด

เบื้องแรกมันเป็นเลยถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ท่านมหาจะมี
อาการอย่างหนึ่งแปลกขึ้นมาคือเวลาไปนอนตั้งใจ
แล้วนอนเคยนอนกรนหรือนอนละเมอกันฟันหรือ
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นอนดิ้นนอนขวางถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านั้น
ฉิบหายหมดถึงจะหลับสนิทตืน่ขึ้นมาแล้วมีอาการ
คล้ายกับไม่ได้นอนเหมือนไม่ได้หลับแต่ไม่ง่วงเมื่อ
ก่อนเราเคยนอนกรนถ้าเราทำจิตใจให้ตื่นแล้วไม่กรน
หรอกจะกรนอย่างไรคนไม่ได้นอนกายมันไประงับ
เฉยๆตัวนี้ตืน่อยูต่ลอดทัง้วันทัง้คืนตื่นอยูทุ่กกาลเวลา
คือพุทโธผู้รู้ผู้ต่ืนผู้เบิกบานผู้แจ้งผู้สว่างตัวนี้ไม่ได้นอน
มันเป็นของมันอยู่ไม่รู้สึกง่วงถ้าเราทำจิตของเราอย่าง
นี้ไม่นอนตลอด๒-๓วนับางทีมันง่วงร่างกายมันเพลีย
พอง่วงเรามานั่งกำหนดเข้าสมาธ ิท ันทีส ัก๕นาที
หรือ๑๐นาทีแล้วลืมตาขึ้นจะรู้สกึเท่ากับได้นอน
ตลอดคืนและวัน

เรื่องการนอนหลับนี่ถ้าไม่คิดถึงสังขารแล้วไม่เป็นไร
แต่ว่าเอาแต่พอควรเมื่อนึกถึงสภาวะของสังขารความ
เป็นไปแล้วก็ให้ตามเรื่องของมันถ้ามันถงึตรงนัน้แล้ว
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ไม่ตอ้งนำไปบอกหรอกมันบอกเองมันจะมีผู้จี้ผูจ้ดถึง
ขี้เกียจกม็ีผู้บอกให้เราขยันอยู่เสมออยู่ไม่ได้หรอกถ้า
ถึงจุดมันจะเปน็ของมันเองดูเอาสอิบรมมานานแล้ว
อบรมตัวเองดู

กายวิเวกสำคัญมาก
แต่ว่าเบื้องแรกกายวิเวกสำคัญนะเมื่อเรามาอยู่กาย

วิเวกแล้วจะนึกถึงคำพระสารีบุตรเทศน์ไว้เกี่ยวกับ
กายวิเวกจิตวิเวกอุปธวิิเวก*กายวิเวกเป็นเหตุให้เกิด
จิตวิเวกจิต-วิเวกเป็นเหตุเกิดอุปธิวิเวกแต่บางคนพูด
ว่าไม่สำคญัหรอกถ้าใจเราสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้จริง
อยู่แต่เบือ้งแรกให้เห็นว่ากายวิเวกเป็นที่หนึ่งให้คิด
อย่างนี้วันนี้หรือวันไหนก็ตามท่านมหาเข้าไปนั่งอยู่ใน
ป่าชา้ไกลๆบ้านลองดูให้อยู่คนเดียวหรือท่านมหาจะ
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ไปอยู่ท่ียอดเขายอดหนึ่งซ่ึงเป็นท่ีหวาดสะดุ้งให้อยู่คน
เดียวนะเอาใหส้นุกตลอดคืนแล้วจงึจะรู้จักว่ามันเปน็
อย่างไร

เรือ่งกายวเิวกนี่แม้เมื่อก่อนอาตมาเองก็นึกว่าไม่
สำคัญเท่าไรคิดเอาแต่เวลาไปทำดูแล้วจึงนึกถึงคำ
สอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนใหไ้ปหากายวิเวก
เปน็เบือ้งแรกเป็นเหตุให้จิตวิเวกถ้าจิตวิเวกก็เป็นเหตุ
เกิดอุปธวิ ิเวกเช่นเราย ังครองเร ือนกายว ิเวกเป็น
อย่างไรพอกลับถึงบ้านเท่านั้นต้องวุ่นวายยุ่งเหยิง
เพราะกายไม่วิเวกถา้ออกจากบ้านมาสู่สถานทีว่ิเวกก็
เป็นไปอีกแบบหนึ่ง

อาจารย์ช่วยชี้แนะผิดถูก
ฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเบื้องแรกนี้กายวิเวกเป็นของ
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สำคญัเมื่อไดก้ายวิเวกแล้วกไ็ด้ธรรมเมื่อได้ธรรมแล้ว
ก็ให้มีครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟังคอยแนะนำตรงที่เรา
เข้าใจผิดเพราะทีเ่ราเข้าใจผิดนัน่เหมือนกับเราเข้าใจ
ถกูนี่เองตรงที่เราเข้าใจผิดแต่นึกว่าถูกถ้าได้ท่านมา
พูดให้ฟงัจึงเข้าใจว่าผิดที่ท่านว่าผิดก็ตรงที่เรานึกว่า
ถูกนั่นแหละอันนี้มันซ้อนความคิดของเราอยู่

เรียนตามแบบรบนอกแบบ
ตามที่ได ้ทราบข่าวมีพระนักปริย ัต ิบางร ูปท่าน

ค้นคว้าตามตำราเพราะได้เร ียนมามากอาตมาว่า
ทดลองดูเถอะการกางแบบกางตำราทำนี่ถ ึงเวลา
เรียนๆตามแบบแตเ่วลารบๆนอกแบบไปรบตามแบบ
มันสู้ข้าศึกไม่ไหวถ้าเอากันจริงจังแล้วต้องรบนอก
แบบเรื่องมันเป็นอย่างนั้นตำรานั้นท่านทำไว้พอเป็น
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ตวัอย่างเท่านัน้บางทีอาจทำให้เสียสติก็ได้เพราะพูด
ไปตามสัญญาสังขารท่านไม่เข้าใจว่าสังขารมันปรุง
แต่งท ั้งน ัน้เด ี๋ยวน ีล้งไปพื้นบาดาลโน ่นไปพบปะ
พญานาคเวลาขึ้นมาก็พ ูดก ับพญานาคพูดภาษา
พญานาคพวกเราไปฟังมันไม่ใช่ภาษาพวกเรามันก็
เป็นบ้าเท่านั้นเอง

ครบูาอาจารย์ท่านไมใ่ห้ทำอย่างนั้นเรานึกว่าจะดิบ
จะดีมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ทา่นพาทำนี้มีแต่สว่นละส่วน
ถอนเรื่องทิฐ ิมานะเรื่องเนื้อเรื่องตัวทั้งนั้นอาตมา
ว่าการปฏิบัตินี้ก ็ยากอยู่ถ ึงอย่างไรก็อย่าทิ้งครูทิ้ง
อาจารย์เรื่องจิตเรื่องสมาธินี่หลงมากจริงๆเพราะสิ่งท่ี
ไมค่วรจะเป็นไปได ้แต่ม ันเป็นขึ้นมาได ้เราจะว่า
อย่างไรอาตมาก็ระวังตัวเองเสมอ
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ตัดปัญหาอย่าคาดหวังหรือกะเกณฑ์
เมื่อคราวออกปฏิบัติในระยะ๒-๓พรรษาแรกยังเช่ือ

ตัวเองไม่ได้ แต่พอได้ผ่านไปมากแล้วเช่ือวาระจิตตัว
เองแล้ว ไม่เป ็นอะไรหรอกถึงจะมีปรากฏการณ์
อย่างไรก็ให้มันเป็นมา ถา้รู้เรื่องอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็
ระงบัไปมีแต่เรือ่งจะพิจารณาต่อไปก็สบายท่านมหา
ยังไม่ได้ทำดูเคยนั่งสมาธิแล้วใช่ไหมการนั่งสมาธินี่สิ่ง
ที่ไม่น่าผิดก็ผิดไดเ้ช่นเวลานั่งเราตั้งใจว่า"เอาละจะ
เอาให้มันแน่ๆดูที"เปล่า!วันนั้นไม่ได้เรื่องเลยแต่คน
เราชอบทำอย่างนัน้อาตมาเคยสังเกตมันเป็นของมัน
เองเช่นบางคืนพอเริ่มนั่งก็นึกว่า"เอาละวันนี้อย่าง
น้อยตหีนึ่งจงึจะลุก"คิดอย่างนี้ก็บาปแล้วเพราะว่าไม่
นานหรอกเวทนามันรุมเอาเกือบตายมันดีเวลานั่งโดย
ไม่ต้องกะเกณฑ์ไม่มทีี่จุดที่หมายทุ่มหนึง่สองทุ่มสาม
ทุ่มก็ช่างมนันั่งไปเรื่อยๆวางเฉยไว้อย่าบังคับมันอย่า
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ไปหมายมั่นอย่าไปบังคับหัวใจว่าจะเอาให้มันแน่ๆมัน
ก็ย่ิงไม่แน่

ให้เราวางใจสบายๆหายใจก็ให้พอดีอย่าเอาสัน้เอา
ยาวอย่าไปแต่งมันกายก็ให้สบายทำเรื่อยไปมันจะ
ถามเราว่าจะเอากี่ทุ่มจะเอานานเท่าไรมันมาถาม
เรื่อยหรอกเราต้องตวาดมันว่า"เฮ้ยอย่ามายุ่ง"ต้อง
ปราบมันไว้เสมอเพราะพวกนี้มีแต่กิเลสมากวนท้ังนั้น
อยา่เอาใจใส่มันเราต้องพูดว่า"กูอยากพักเร็วพักช้าไม่
ผิดกระบาลใครหรอกกูอยากนั่งอยู่ตลอดคืนมันจะผิด
ใครจะมากวนกูทำไม"ต้องตัดมันไว้อย่างนี้แล้วเราก็
นัง่เรื่อยไปตามเรือ่งของเราวางใจสบายก็เลยสงบเป็น
เหตุให้เข ้าใจว่าอำนาจอุปาทานความยึดหมายนี ้
สำคัญมากจริงๆเมื่อเรานั่งไปๆนานแสนนานเลยเท่ียง
คืนค่อนคืนไปก็เลยนั่งสบายมันก็ถูกวิธจีึงรูว้ ่าความ
ยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสจริงๆเพราะวางจิตไม่ถูก
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บางคนนั้นเวลานั่งจุดธูปไว้ข้างหน้าคิดว่า"ธูปดอกนี้
ไหม้หมดจึงจะหยุด"แล้วนั่งต่อไปพอนั่งไปได้๕นาทดีู
เหมือนนานตัง้ชัว่โมงลืมตามองดูธูปแหมยังยาวเหลือ
เกินหลับตานั่งต่อไปอีกแล้วก็ลืมตาดูธูปไม่ได้เรื่อง
อะไรเลยอย่าอย่าไปทำมันเหมือนกับลิงจิตเลยไม่ต้อง
ทำอะไรนึกถึงแต่ธูปที่ปักไว้ข้างหน้าว่าจวนจะไหม้
หมดหรือยังหนอนี่มันเป็นอย่างนี้เราอย่าไปหมาย

ถ้าเราทำภาวนาอย่าให้กิเลสตัณหามันร ู้เง ื่อนรู ้
ปลายได้"ท่านจะเอาอย่างไร"มันมาถามเรา"จะเอา
ขนาดไหนจะเอาประมาณเท่าไรดึกเท่าไร"มันมา
ทำให้เราตกลงกับมันถ้าเราไปว่าจะเอาสักสองยาม
มนัจะเลน่งานเราทันทีน ั่งไปยังไม ่ถ ึงช ั่วโมงต ้อง
รอ้นรนออกจากสมาธแิล้วกเ็กิดนิวรณ์ว่า"แหมมันจะ
ตายหรือยงักันนาว่าจะเอาให้มันแน่มันก็ไม่แน่นอน
ตั้งสัจจะไว้ก็ไม่ได้ดั่งตั้ง"คิดทกุข์ใส่ตัวเองด่าตวัเอง
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พยาบาทตัวเองไม่มคีนพยาบาทก็เป็นทุกข์อีกนั่น
แหละถ้าได้อธษิฐานแลว้ต้องเอาให้มันรอดตายหรือ
ตายโน่นอยา่ไปหยุดมันจึงจะถูกเราค่อยทำค่อยไป
เสียก่อนไม่ต้องอธิษฐานพยายามฝึกหัดไปบางครั้งจิต
สงบความเจ็บปวดทางร่างกายก็หยุดเรื่องปวดแข้ง
ปวดขามันหายไปเอง

หมั่นพิจารณาเสมอ ๆ อย่าเผลอใจ
การปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนั้นเห็นอะไรก็ใหพ้ิจารณา

ทำอะไรก็ให้พิจารณาทุกอย่างอย่าท้ิงเรื่องภาวนาบาง
คนพอออกจากทำความเพียรแล้วคิดว่าตัวหยุดแลว้
พกัแลว้จึงหยุดกำหนดหยุดพิจารณาเสียเราอย่าเอา
อยา่งนั้นเห็นอะไรให้พิจารณาเห็นคนดีคนชั่วคนใหญ่
คนโตคนร่ำคนรวยคนยากคนจนเห็นคนเฒ่าคนแก่
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เหน็เด็กเห็นเล็กเหน็คนน้อยคนหนุ่มให้พิจารณาไป
ทุกอย่างนี่เรื่องภาวนาของเรา

การพิจารณาเข้าหาธรรมะนั้นให้เราพิจารณาดู
อาการเหตุผลต่างๆนานามันน้อยใหญ่ดำขาวดีชั่ว
อารมณท์ุกอย่างนั่นแหละถ้าคิดเรียกว่ามันคิดแล้ว
พจิารณาว่ามันก็เท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ใน
อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยนี่แหละ
ป่าช้าของมันท้ิงมันใส่ลงตรงนี้จึงเป็นความจริง

เรือ่งการเห็นอนจิจังเป็นต้นนีค้ือเรื่องไม่ให้เราทุกข์
เป็นเรื่องพิจารณาเช่นเราได้ของดีมาก็ดีใจให้พิจารณา
ความดีเอาไว้บางทีใช้ไปนานๆเกิดไม่ชอบมันก็มีอยาก
เอาให้คนหรืออยากให้คนมาซื้อเอาไปถ้าไม่มีใครมา
ซื้อก็อยากจะทิง้ไปเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนีม้ันเป็น
อนิจจังมันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ขายไม่ได้ทิ้งก็เกดิ
ทุกข์ขึ้นมาเรือ่งนี้มนัเป็นอย่างนีเ้องพอรูจ้กัเรือ่งเดียว
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เท่านั้นจะมีอีกกี่เรื่องก็ช่างเป็นอย่างนี้หมดเรยีกว่า
เห็นอันเดียวก็เห็นหมด

บางทีรูปนีห้รือเสียงนีไ้ม่ชอบไม่น่าฟังไมพ่อใจก็ให้
พจิารณาจำไว้ต่อไปเราอาจจะชอบอาจจะพอใจใน
ของที่ไม่ชอบเมื่อก่อนนี้ก ็มีม ันเป็นได้เมื่อนึกรู้ช ัด
วา่"อ้อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทกุขังอนัตตา"ทิ้งลงใสน่ี่
แหละก็เลยไม่เกิดความยึดมั่นในสิ่งที่ได้ดีมเีป็นต่างๆ
เห็นเป็นอย่างเดียวกันให้เปน็ธรรมะเกิดขึ้นเท่านั้น
เรื่องท่ีพูดมานี้พูดให้ฟังเฉยๆเมื่อมาหาก็พูดให้ฟังเรื่อง
เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องพูดมากอะไรลงมือทำเลยเช่นเรียก
กันถามกันชวนกันไปว่าไปไหมไปไปกไ็ปเลยพอดี
พอดี
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หมั่นพิจารณาเสมอ ๆ อย่าเผลอใจ
การปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนั้นเห็นอะไรก็ใหพ้ิจารณา

ทำอะไรก็ให้พิจารณาทุกอย่างอย่าท้ิงเรื่องภาวนาบาง
คนพอออกจากทำความเพียรแล้วคิดว่าตัวหยุดแลว้
พกัแลว้จึงหยุดกำหนดหยุดพิจารณาเสียเราอย่าเอา
อยา่งนั้นเห็นอะไรให้พิจารณาเห็นคนดีคนชั่วคนใหญ่
คนโตคนร่ำคนรวยคนยากคนจนเห็นคนเฒ่าคนแก่
เห็นเด็กเห็นเล็กเห็นคนนอ้ยคนหนุ่มให้พิจารณาไป
ทุกอย่างนี่เรื่องภาวนาของเรา

การพิจารณาเข้าหาธรรมะนั้นให้เราพิจารณาดู
อาการเหตุผลต่างๆนานามันนอ้ยใหญ่ดำขาวดีชัว่
อารมณ์ทุกอย่างนั่นแหละถ้าคิดเรียกว่ามนัคิดแล้ว
พิจารณาว่ามันก็เท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ใน
อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมัน่ถือมั่นเลยนีแ่หละ
ป่าช้าของมันท้ิงมันใส่ลงตรงนี้จึงเป็นความจริง
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เรือ่งการเห็นอนจิจังเป็นต้นนีค้ือเรื่องไม่ให้เราทุกข์
เป็นเรื่องพิจารณาเช่นเราได้ของดีมาก็ดีใจให้พิจารณา
ความดีเอาไว้บางทีใช้ไปนานๆเกิดไม่ชอบมันก็มีอยาก
เอาให้คนหรืออยากให้คนมาซื้อเอาไปถ้าไม่มีใครมา
ซื้อก็อยากจะทิง้ไปเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนีม้ันเป็น
อนิจจังมันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ขายไม่ได้ทิ้งก็เกดิ
ทุกข์ขึ้นมาเรือ่งนี้มนัเป็นอย่างนีเ้องพอรูจ้กัเรือ่งเดียว
เท่านั้นจะมีอีกกี่เรือ่งก็ช่างเป็นอย่างนี้หมดเรียกว่า
เห็นอันเดียวก็เห็นหมด

บางทีรูปนี้หรือเสียงนีไ้ม่ชอบไม่น่าฟังไม่พอใจก็ให้
พิจารณาจำไว้ต่อไปเราอาจจะชอบอาจจะพอใจใน
ของที่ไม ่ชอบเมื่อก่อนนี้ก็ม ีมันเป็นไดเ้มื่อนึกรู้ช ัด
ว่า"อ้อสิ่งเหลา่นี้ก็เปน็อนิจจังทกุขังอนัตตา"ทิ้งลงใส่นี่
แหละกเ็ลยไม่เกิดความยดึมั่นในสิง่ที่ได้ดีมเีป็นต่างๆ
เห็นเป็นอย่างเดียวกันให้เป็นธรรมะเกิดขึ้นเท่านั้น
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เรื่องท่ีพูดมานี้พูดให้ฟังเฉยๆเมื่อมาหาก็พูดให้ฟังเรื่อง
เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องพูดมากอะไรลงมือทำเลยเช่นเรียก
กันถามกันชวนกันไปว่าไปไหมไปไปกไ็ปเลยพอดี
พอดี

นิมิตเป็นของหลอกลวง
เมื่อลงนั่งสมาธิถ้าเกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นนางฟ้า

เป็นต้นเมื่อเห็นอย่างนัน้ให้เราดูเสียก่อนว่าจิตเป็น
อย่างไรอย่าท้ิงหลักนี้จิตต้องสงบจึงเป็นอย่างนั้นนิมิต
ที่เกิดขึ้นอย่าอยากให้มันเกิดอย่าไม่อยากให้มันเกิด
มันมาก็พิจารณาพิจารณาแลว้อยา่หลงให้นกึว่ามัน
ไม่ใช่ของเรานี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันถึงมัน
จะเป็นอยู่ก็อย่าเอาใจใส่มันเมื่อมันยังไม่หายตั้งจิต
ใหม่กำหนดลมหายใจมากๆสูดลมเข้ายาวๆหายใจ
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ออกยาวๆอยา่งนอ้ย๓ครั้งก็ตดัได้ตั้งกำหนดใหม่เรื่อย
ไป

สิ่งเหล่านี้อย่าว่าเป็นของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเพียง
นิมติคือของหลอกลวงให้เราชอบให้เรารักให้เรากลัว
นิมิตเป็นของหลอกลวงใจเรามันไม่แน่นอนถ้าเห็น
แล้วอย่าไปหมายมันไม่ใช่ของเราอยา่วิ่งตามนิมิตเห็น
นิมิตให้ยอ้นดูจิตเลยอย่าทิ้งหลักเดิมถ้าทิ้งตรงนีไ้ปวิง่
ตามมันอาจพูดลืมตวัเองเป็นบ้าไปได้ไม่กลับมาพูด
กบัเราเพราะหนีจากคอกแล้วใหเ้ชื่อตัวเองแน่นอน
เห็นอะไรมาก็ตามถ้านิมิตเกิดขึ้นมาดูจติตัวเองจิต
ต้องสงบมันจึงเป็น

ถ้าเป็นมาให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มิใช่ของเรานิมิตนี้ให้
ประโยชน์แกค่นมีปัญญาให้โทษแก่คนไม่มีปัญญา
ทำความเพียรไปจนเราไม่ต่ืนเต้นในนิมิตมันอยากเกิด
ก็เกิดไม่เก ิดก็ไม่เกิดไม่กลัวมันเชื่อใจได้อย่างนี้ไม่

85



เป็นไรทีแรกเราตื่นของน่าดูมนักอ็ยากดูความดีใจเกิด
ขึน้มาอย่างนีก้็หลงไม่อยากให้มันดีมันก็ดีไม่รู้จะทำ
อย่างไรปฏิบัตไิม่ถูกก็เป็นทุกข์มันอยากดีใจก็ช่างมัน
ให้เรารู้ความดีใจนั่นเองว่าความดีใจนี้ก็ผิดไม่แน่นอน
เช่นกันแก้มันอย่างนี้อย่าไปแก้ว่า"ไม่อยากให้มันดีใจ
ทำไมจึงดีใจ"นี่ผิดอยู่นะผิดอยู่กับของเหล่านี้ผิดอยู่
ใกล้ๆไม่ได้ผดิอยู่ไกลหรอกอย่ากลัวนิมิตไม่ต้องกลัว
เรื่องภาวนานี้พอพูดให้ฟังได้เพราะเคยทำมาไม่รูว้ ่า
จะถูกหรือไม่นะให้เอาไปพิจารณาเอาเองเอ้าพอ
สมควรละนะ.
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