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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๘ 

ความชั่วพึ่งไมได 
 

 ผูกํากับ ปญหาธรรมะของสันติ อนิโดนีเซีย มีดังน้ีครับ กราบนมัสการหลวงตาที่
เคารพอยางสูง ชวงระหวางที่หลวงตาไปกรุงเทพ การภาวนาของหนูเปนดังน้ีเจาคะ ขณะ
นั่งภาวนาสติจอที่จิตตลอด ไมเห็นมีอะไรมา ไมเห็นมีอะไรเกิด ไมเห็นมีอะไรดับ เปนอยู
อยางน้ีเปนชั่วโมงๆ รูสึกวาจิตเหมือนเดิม นิ่งอยูตลอด ถึงจะมอีาการของจิตบางแตก็
เหมือนกับไมมี เพราะจิตนิ่งอยูตลอด หนูเขาใจวา เปนเพราะจิตปลอยวางทุกอยาง ถกูตอง
หรือไมเจาคะ 

หลวงตา มาถามเราทําไม จิตปลอยวางทุกอยาง มาถามผูอืน่แสดงวายังไมปลอย
วาง ใหเขาใจตรงนั้นนะ ถาปลอยวางแลวไมตองถาม สนฺทิฏฐิโก  ผางขึ้นมาเทานั้นไมถาม 
นี่ปลอยวางหรือเปลา แสดงวายังไมปลอย เขาใจเหรอ เอา วาไป 

ผูกํากับ ชวงวันที่ ๒๗ ธันวา ๔๗ ขณะกําลังน่ังภาวนารูสึกวารางกายสวางมาก และ
มากยิ่งขึ้นจนประมาณไมได หลังจากนั้นก็มีสีแดง แลวเปล่ียนเปนสีทอง จากทองเปนสี
เขียวแลวเปนสีน้ําเงิน สีฟา สีชมพู สีมวง สีเหลือง สีสม รวมทั้งสีขาวดวย เกิดสลับกัน
ตลอด ไมเคยเห็นปรากฏการณอยางน้ีมากอน รูสึกมหัศจรรยมากเจาคะ นั่งภาวนาอยู
ประมาณ ๔๕ นาที วันที่ ๒๘ ธันวา ๔๗ ขณะนั่งภาวนารูสึกวา บนสุดของศีรษะ ที่หัวใจ ที่
ฝามือ ทีฝ่าเทา ไดดูดพลังจากภายนอกเขามา เกิดอาการเหมือนไฟฟาช็อต เพราะใน
บริเวณดังกลาวและที่บนสุดของศีรษะ เหมือนมีอะไรหมุนอยู และมีพลังไหลลงมาสู
รางกายลงไปที่เทา และจากที่เทาก็มพีลังไหลเขามาไปที่ศีรษะ หลังจากนั้นก็หมุนอยูบนสุด
ของศีรษะ ทีหั่วใจ ฝามือฝาเทา จนกระทั่งออกจากการภาวนา 

วันที่ ๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวา ๔๗ เมื่อนั่งภาวนาอยูเปนชั่วโมง มีความรูสึกวา
เหมือนกับไมไดนั่งภาวนาเลย หนูไมเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น จึงไดนั่งภาวนาใหมหลายๆ ครั้ง 
แตก็มีความรูสึกเหมือนเดิม หลังจากออกจากการนั่งภาวนา หนูก็ไดทบทวนขณะที่นั่ง
ภาวนาวาเปนอยางไรบาง รูสึกเปนอยางไรบาง แตกลับจําอะไรไมได นึกก็ไมออก 
เหมือนกับลืมไปหมดวาไดนั่งภาวนา ทั้งๆ ที่มสีติรูอยูตลอด หนูไดนั่งภาวนาเหมือนเดิม
อีกไดพิจารณาอาการหลายครั้ง หนูเขาใจวาทําไมหนูจึงจําไมได เพราะจิตนี้ปลอยวางหมด
ทุกอยางจริงๆ มีเพียงปจจุบันของจิตอยางเดียว แมเพียงเสี้ยววินาทีที่ผานมาก็จําไมได หนู
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อยูกับปจจุบันอยางเดียวจริงๆ เปนในขณะนั่งภาวนา และรูสึกใจสบายมากๆ บางครั้ง
สบายใจมากจนน้ําตาไหล ไมมีทกุขเลย 

วันที่ ๑ มกราคม ๔๘ ขณะนั่งภาวนารูสึกมีสติกําลังน่ังภาวนาอยูอยางเดียว อยาง
อื่นไมรูหมด เปนอยูทุกครั้งที่นั่งภาวนา ไดพิจารณาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากสังเกต
วาไมมีตัวผูรูอยูดวย เพราะไมมีอะไรตองรู หรือรูก็เหมือนไมรู จนกระทั่งออกจากการ
ภาวนา ไมรูจะอธิบายอยางไรเจาคะ ขอหลวงตาโปรดเมตตาชี้แจงเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย
เจาคะอ และหนูจะควรพิจารณาตอไปอยางไรเจาคะ 

หลวงตา นี่พูดถงึอาการหนึ่งๆ ของนักภาวนาซึ่งมีนิสัยวาสนาตางกัน ที่วาเหลานีม้ี
แตสวนปลีกยอยจากหลักใหญคือใจ ใจเปนหลัก อาการเหลานี้จะไมเหมือนกัน ดังที่วามานี้
เปนอาการของจิต จากน้ันจะเรียกวานิสัยวาสนาถาพิสดารกวานี้ไปอีก นี่จะไปอยู หลักใหญ
คือจิตอยูในวงวาง รูอยูกับวาวาง นั่นละหลักใหญไมไหว อาการใดที่จะออกไปก็ตาม เปน
อาการของจติๆ อยางสีตางๆ ที่วาน่ีทั้งหมด พรรณนาไมไดแหละ นี้เอามาพรรณนาเพียง
นิดหนอยๆ เพราะพูดไมถูก แตส่ิงที่รูที่เห็นนั้นรูเห็นประจักษๆ แตจะนํามาพูดไมไดทุกแง
ทุกมุมไป นี่ก็เรียกวาเขาพูดไดพิสดารพอสมควรอยู คืออาการของจติที่เปนสีเปนอะไร
ตางๆ นี่คือผลของการภาวนา อยางไรถาหลักจิตดอียูแลว อันนี้จะคอยแตกแขนงไป
เหมือนตนไมของเราบํารุงลําตนใหดี กิ่งกานสาขาดอกใบมนัจะขยายออกไปๆ อยางนี้ละ 

การบํารุงลําตนคือสติอยูกับจิต จิตไมหว่ันไมไหว สติบํารุงอยูตลอดหรอืรักษาอยูตลอด 
แลวสิ่งเหลานี้จะกระจายออกไป แลวปญญาที่จะแกกิเลสมันก็ไปในตัวของมันนั่นแหละ 
 เราจึงอยากใหบรรดาพี่นองชาวพุทธทั้งหลายเราไดภาวนาดูมันจะเปนยังไง นี่ละ
แสดงมาอยางน้ี เปนทุกแบบทุกฉบับเรื่องเปนแบบอัศจรรยทั้งนั้นละเรื่องธรรม ถาจิตได
เขาสัมผัสธรรมแลวมันจะดูดดืม่เรื่อยๆ ทุกส่ิงทุกอยางในโลกน้ีมันแบกมันหามไวหมดดวย
อุปาทาน ทีนี้เวลาเขาสัมผัสธรรมในใจ ทานจึงเรียกวารสแหงธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง พอ
เร่ิมเขาสัมผัสเทานั้นมันจะเริ่มเห็นคุณคาขึ้นทันที แลวก็คอยปลอยเขามาๆ อันนี้หนัก
เทาไรคุณคายิ่งหนักขึ้นๆๆ ยิ่งปลอยเขามาเอง มันมาจดจออยูตรงนี้ เพราะอะไรๆ ไม
ดูดดื่มเหมือนอันนี้ 
 รสของทางโลกสงสารทั่วโลกธาตุเวลาไมมีธรรมเกาะมันก็เกาะอันนั้นละ เกาะไป
เร่ือยอยูอยางน้ันทุกหัวใจ ทีนี้พอไดธรรมเขาสัมผัสใจ คือเร่ืองภาวนาละเปนจุดที่ธรรมจะ
สัมผัสใจ กองการกุศลผลบุญทั้งหลายจะไหลเขามาหากันที่ทํานบใหญ ทํานบใหญคือจิตต
ภาวนา แมน้ําสายตางๆ ไหลเขามาก็มาที่นั่น ผลบุญผลทานที่เราสรางมามากนอยไมหาย
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ไมไปไหน อยูนั้นละไหลปวนเปยนอยูนั้นละ พอมีทํานบใหญก็ไหลลงมารวมทํานบใหญ ที
นี้จะรูเร่ืองของเจาของ 
 เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะใหบรรดาพี่นองทั้งหลายภาวนา เวลานี้รูสึกจะมีแตหลวง
ตาบัวพูดโกกๆ เปนบาอยูคนเดียวในประเทศไทยของเราก็วาไดนะ ไมมีใครที่จะออก
ธรรมะมากยิ่งกวาหลวงตาบัวออก ออกทกุแบบทุกฉบับ ออกดวยความไมสงสัย ถอดออก
จากน้ีออก พูดทัง้หมดนี้ไมไดสงสัยไมวาธรรมขั้นใดภูมิใด การเทศนาวาการกเ็หมือนกัน 
สอนพี่นองทัง้หลายนี่เรียกวายืนยันรับรองไปในตวัพรอมเสร็จๆ เหมือนกับอาหาร
สําเร็จรูปเรียบรอยแลว ยื่นเขาปาก เคี้ยวกลืนไปเลย  
 ธรรมะเหลานี้เปนธรรมะที่สําเร็จรูปไปแลว ทุกขั้นทุกภูมขิองธรรมเราไมสงสัยใน
การแสดงธรรมตอโลกทัง้หลาย เพราะถอดออกจากหัวใจเรา หัวใจเราเรียกวาถูกตอง
สมบูรณแบบทุกอยางแลว ไมมีที่ตองติ ที่จะเพิ่มขึ้นมากไ็มม ี ที่จะดึงออกวามากไปก็ไมม ี
เรียกวาพอ สมบูรณแบบ เพราะฉะนั้นการแสดงออกทกุแงทุกมุมจงึเปนแงที่สมบูรณแบบ
ถูกตองดีงามทุกอยาง นี่ก็มีแตหลวงตาบัวองคเดียวแหละพูดโกกๆ อยูในประเทศไทยของ
เรา  
 นักปฏิบัติทานก็ปฏิบัติเปนไปตามนิสัยวาสนา เราอาจจะมีวาสนาอยูบางไปแบบ
หนึ่งของเรา ใครจะวาบาก็ตาม วาบออะไรเฉยไมสนใจ พูดเอาแตความจริงออกๆ เหลานั้น
ไมแนนอนละ ใครมีความรูความเห็นอะไรของคนมีกิเลสมันกว็าไป บางคนก็ชมเชย บาง
คนก็ติฉินนินทาเหยียบย่ําทําลายก็มี เราไมสนใจ เพราะส่ิงเหลานี้เปนเรื่องสมมุติทัง้หมด 
อันนั้นเหนือหมดแลว ไมเคยสนใจกับสิ่งเหลานี้ นี่ละภาคปฏิบัติ 
 เราจึงอยากใหพี่นองทัง้หลายทราบ พอพูดออกมาแงใดนี้มันจะรับกันปบๆๆ อยาง
พูดเหลานี้เขาใจหมดแลว คือมันผานไปหมด พดูตรงๆ อยางน้ีมันผานไปหมดแลว เปน
แตเพียงวามาวาดภาพใหดูไมไดเทานั้นเอง มีตัง้แตขอใหดําเนินทางดานจิตตภาวนาทาน
ทั้งหลายอยากจะทราบเรื่องตางๆ จะทราบจากจิตใจ จิตใจเปนมหาเหตุจะคอยเปดออก 
เร่ืองกิเลสตัณหาที่ปกคลุมหุมหอ เอาภาวนานี่เปนแสงสวาง สองเขาไปตรงไหนมดืมันก็
แจงเขามา ที่มืดพอสองแสงสวางไป เชนฉายไฟปบที่มดืนั้นมันก็แจง นี่ละธรรมออกที่
ตรงไหนมันจะแจงออกๆๆ มนัจะเห็นเหตุเห็นผล เห็นทุกส่ิงทุกอยางเรื่อยไปเลย  
 เร่ืองภาวนาสําคัญมากจริงๆ ไมใชธรรมดานะเรื่องภาวนา ไมมีใครพูดเรื่องภาวนา 
เราน่ีพูดทั่วประเทศไทย เพราะเราไดภาวนาเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา ตลอดถงึผลเต็มเม็ด
เต็มหนวยทุกอยาง จึงไดมาสอนโลกดวยความไมหว่ันไหวเลย ใครจะวาอะไรไมสนใจ 
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เพราะเรื่องสมมุติออกจากความมีกิเลสน้ันละพูดงายๆ อันนี้ไมใชสมมุต ิ เอาธรรมวิมุตติ
ออกมาพูดตรงๆ เลย ไมวาจะพูดขั้นใดๆ ออกมาจากธรรมวิมุตติๆ ทั้งน้ันพูดงายๆ 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมสงสัยในการเทศนาวาการสอนโลก ใครจะเอาก็เอา ไมเอาก็เปนกรรม
ของสัตวเทานั้น  
 เราไมไดมีอะไร มีแตสอน ใครจะทําตามก็ทําตาม ไมทําตามก็ไมบีบบังคับผูใด
ทั้งนั้น ไมวาทางอรรถทางธรรม ทางชาติบานเมือง เราพูดไปตามอรรถตามธรรม ใครจะ
เอาก็เอา ไมเอาเราก็ไมวาอะไรกับใคร เพราะเปนธรรม ธรรมสอนโลก ไมไดอยูในวงของ
โลก เหนือโลกแลวนํามาสอนโลก ชะลางโลกที่สกปรกโสมมดวยความรูความเห็น ความ
เปนตางๆ ออกมาจากใจที่ไมเหมือนกัน ก็แสดงออกมาตางๆ นั้นแหละ 

ลองใหไดเห็นเขาไปซีนะเห็นใจดวงนี้ ไมมีอะไรในโลกนี้จะเลิศยิ่งกวาใจ ใจนี้เดน
ครอบโลกธาตุจะวาอะไร เวลามันหมอบ มันกห็มอบ เอากิเลสเหยียบหวัมัน กิเลสครอบ
โลกสมมุตินีห้มด เวลานี้กิเลสกําลังครอบโลกสมมุติ ธรรมหมอบอยูขางใต พอเปดธรรม
ออกๆ ธรรมขึ้นแลวทีนี้จาไปหมด ทีนี้สมมุตทิั้งหมดอยูใตธรรมทั้งน้ันแหละ ใหพากัน
บําเพ็ญซิ ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมที่เลิศเลอคงเสนคงวาหนาแนนตลอดเวลา เปนแต
เพียงวาผูที่ปฏิบัติธรรมไมเอาจริงเอาจังเทานั้นเอง สวนผูไมปฏิบัติเราไมพูดถึงเลยแหละ ก็
เหมือนซุงทัง้ทอนๆ มีแตลมหายใจฝอดๆ ดิ้นดีดไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูตลอดเวลาดวย
อํานาจของกเิลสชักไป ลากไป ถูไปนัน่ละ มันจึงไมมีอะไรเปนของตัว 
 วันหนึ่งๆ มีอะไรเปนของตัวพอเปนสาระไมมีนะโลกอันนี้ เต็มโลกเต็มสงสารไมมี
อะไรเปนสาระ จับนี้ปบหลุดมือปบ จับนี้ปบหลุดมือปบ จับนูนจับนี้จับตลอดเวลาหาสาระ
ไมได เพราะเรื่องของกิเลสเปนเรื่องหลอกลวงไปทั้งน้ัน หาสาระไมได ถาเร่ืองของธรรมจับ
ปบตดิปุบเลย ติดปุบจิตก็หยั่งเขาไปๆ ทีนี้อันใดที่มันปลอม อันนี้มันจริงมันรูมันปลอย
ออกมาทันทีๆ  ละ เร่ืองจิตใจเปนอยางน้ัน เราอยากใหพี่นองทัง้หลายไดรูไดเห็น  
 นี่ไดเทศนมา ๖ ปเต็มๆ แลวนะ ที่ออกสูสังคม แตกอนอยูในปาในเขาสอนพระเจา
พระสงฆในวงของตนเองโดยเฉพาะ แตเปนธรรมะขั้นสูงๆ ทั้งน้ันแหละ ที่ออกไปทั่ว
ประเทศไทยนี้เปนธรรมะขั้นสูง สวนมากมีตั้งแตออกจากเทปที่เทศนสอนพระลวนๆ นั้น
เปนธรรมะที่เด็ดๆ เลย จากน้ันก็เปนแกงหมอใหญกระจายทั่วประเทศไทย  ถงึจะเปนแกง
หมอไหนก็ตามก็คือธรรมลวนๆ เหมือนกันนั่นละ เปนขั้นเปนตอนไป  
 ศาสนาของพระพุทธเจานี้เลิศเลอสุดยอดแลว เอาภาคปฏิบัติเขาไปจับ ทั้งเหตุทั้ง
ผลจับไดในนั้นหมดเลย ทีนี้เวลาออกแสดงเมือ่เหตุถูกตองแลวผลก็รับสมบูรณๆ ออก
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แสดงไมมีคาํวาสะทกสะทาน เราพูดจริงเราสอนโลกเราไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดในสาม
แดนโลกธาตุนี้ พูดไปไมวาหนักวาเบาพูดแลวหายพรอมๆๆ ไปหมดเลย ไมเปนอารมณวา
นี้เราพูดเบาเกินไป เราพูดหนักเกินไป เราพูดดุพูดดาวากลาว ไมมี เปนธรรมลวนๆ เปน
ธรรมประเภทนี้ หนักเปนธรรมประเภทนี้ เบาเปนธรรมประเภทนี้ เชนดุดาวากลาวอะไร
เปนรสของธรรมออกในแงหนักเบาตางหาก ไมไดเปนเรื่องโกรธเรื่องแคนเหมือนอยางโลก
ทั้งหลายเขาใชกัน 
 โลกทั้งหลายที่ใชกันดวยอํานาจของกเิลสที่โกรธ ถาแสดงกิริยาออกมาโกรธจริงๆ 
ออกมาจากใจจริงๆ โกรธจริงๆ เผากันไดจริงๆ แตธรรมนี้ออกมามากเทาไรเปน
น้ําดับไฟๆ ตลอด หนักเทาไรพลังของธรรมยิ่งหนักๆ เปนน้ําดับไฟไปเรื่อยๆ มันตางกัน
อยางน้ีนะ กิริยาคือธาตุขันธนี้เปนเครื่องมอืของทัง้กิเลสของทัง้ธรรม ถาเปนเครื่องมือของ
กิเลสอยูแสดงกิริยาอะไรออกไปเปนกิเลสทั้งหมด เปนฟนเปนไฟเผาไหมไดหมดเลย เปน
อยางน้ันนะ ถาเปนเรื่องของธรรมนี้ เด็ดเทาไร เผ็ดรอนเทาไรยิ่งเปนน้ําดับไฟๆ มันตางกัน
อยางน้ัน 
 ขอใหพี่นองทั้งหลายไดตั้งใจปฏิบัติ อยากใหรูเร่ืองของพระพุทธเจาเปนยังไง  พุทธ
ศาสนาเลิศเลอขนาดไหน หยั่งกันลงไปที่ใจ ยอมรับกันที่ใจเลย ผางขึ้นมาเทานั้น
พระพุทธเจาทุกพระองคอยูในนี้หมดเลย อยูในหัวใจดวงนี้ เหมือนแมน้ํามหาสมุทร ดังที่
เคยพูดอุปมาใหฟงแลว แมน้ําสายไหนจะลงมาจากที่ไหนๆ พอลงถึงนํ้ามหาสมุทรเปนน้ํา
มหาสมุทรเหมือนกันหมดเลย อันนี้จิตของผูใดก็ตาม ของหญิงของชาย นักบวชฆราวาส 
ไมมีประมาณ จิตไมมีเพศ ธรรมรับไดดวยกัน บาปรับได บุญรับได ความบริสุทธิ์รับได
ดวยกันเมื่อปฏิบัติ เมื่อมาถึงขั้นนั้นแลวไมตองถามหาพระพุทธเจา วาอยางน้ันเลย 
 พูดแลวสาธุเราไมไดประมาท ไมไดวัดรอยพระพุทธเจา ความจริงเปนอันเดียวกัน
เขากันไดทั้งนั้นแหละ พอผางขึ้นไปเราเคยพูดเสมอ เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นั่นเปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันแลว เคยคาด
เคยคิดไวเมื่อไร มันผางเขาไปมันก็รูทันทีเปนทันที นี่ละธรรม อยากใหพากันอบรม
ทางดานจิตใจ มันไรสาระนะเราอยูทุกวันนี้ ไมใชไมไรสาระ ไรสาระนะ ควาอันไหนมตีั้งแต
ส่ิงไรสาระๆ ไปหมด แลวจะเรียกวาเรามีสาระที่ไหน เมื่อเกี่ยวของกับอะไรก็มีแตส่ิงไร
สาระ ก็คือตัวของเราเองเปนผูไรสาระ ควาอะไรก็ไรสาระ พอควาถูกทีเ่ปนสาระแลวปบ
ติดๆๆ ใหพากันอบรมนะ  
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 เร่ืองจิตใจเปนสําคัญมากทีเดียว เรายิ่งจวนจะตายแลวก็ยิ่งแผดขึ้นเรื่อยๆ สงสารจะ
ตายทิ้งเปลาๆ กันทั่วโลกดินแดน ใครก็สําคัญมั่นหมายวาเปนนั้นเปนนี้ ไดนั้นไดนี้ มัน
ไมได มันมแีตความสําคัญของกิเลส แตส่ิงที่ไดมันจับปบมันติดทันที ธรรมะนี่ได พอธรรม
สัมผัสใจเทานี้มันจะเริ่มสะดุดใจทันทีเลย จากน้ันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เปนความเหลวไหล
ซึ่งเราถือวาเปนความจริงตามกิเลสหลอก มันจะปลอยเขามาๆ เพราะของจริงมอีันเดียว
เทานี้พอ ธนบัตรกองเทาภูเขามีแตธนบัตรปลอมๆ พอธนบัตรจริงโผลขึ้นมา ควานี้หมด
เลย เปนอยางน้ัน นี่ธรรมเปนของจริง เร่ืองโลกทัง้หลายมันปลอมดวยกิเลสหลอก 
เหมือนกับธนบัตรกองเทาภูเขา ปลอมกันทัง้น้ันแหละนะ ธนบัตรจริงคือธรรมขึ้นอนัเดียว
เทานี้จับติดๆๆ เลย ใหพากันเขาใจนะ  
 นี่ก็เปนงานปใหม ใหฟตเนื้อฟตตวั ตั้งเน้ือตั้งตัว ใครประพฤติตัวเลวทรามมา
ขนาดไหน ก็ตัวของเรานั่นแหละ วันขึ้นปใหมมาแลวนี้ใหพากันฟตตัว ใหเปนความรู 
ความเห็น ความคิดอันดีงามขึ้นมาใหม แทนความคิดความไมดีทั้งหลาย การกระทํา
ทั้งหลายไมดีใหโละออกๆ ใหพยายามทําความดีงามใสตัวเอง เพราะเราจะพึ่งความดี
ทั้งนั้นละ ความชั่วพึ่งมนัไมได มันเปนขาศึกตอเรา มีมากมีนอยเปนมหาภยัตอเราทั้งนั้น 
ใหพากันระมัดระวัง ใหสรางตั้งแตความดีงามแลวเราจะมีความสุข 
 ใจดวงนี้ไมตายนะ นี้ละตัวรับเคราะหรับกรรม ใจนี้ไมเคยตาย พิสูจนกันทางดาน
จิตตภาวนา ติดตามกันตัง้แตตน พอจิตเริ่มเปนสมาธิจะเริ่มรูจิตแลวนะนั่น จิตเปนตัวการ
ในรางกาย พอจิตสงบเขามามันจะอยูในจุดกลาง สงาอยูในจุดกลาง เหลานี้แตกอนเปนอัน
เดียวกันหมดกับจิต เพราะจิตแทรกอยูทุกแหงทกุหน ไมเปนตัวของตัว พอกระแสของจิต
รวมเขามาสูตัวของเราแลวมันก็รูวานั่นเปนอาการที่เปนอาการ แนนเขามาๆ จิตก็แนวเขาๆ 
ทีนี้สุดทายมารวมอยูที่จิต รางกายเปนเครื่องใช นี่ละการภาวนาเห็นชัดเจนอยางน้ัน 
 เวลาไหนก็ตามถาลงจิตไดมีหลักมีเกณฑแลว จะทราบวารางกายเปนสวนหนึ่ง จิต
เปนสวนหน่ึง ชัดๆ ตามจิตเขาไปๆ จนเปดออกหมด ส่ิงทีเ่ปนสมมุติทัง้มวลนี้สลัดออก
หมด ผึงเลย นั่นละจิตดวงนี้ดวงไมเคยตาย ใหพากันบํารุงรักษาใหดี ใหอดใหทน จิตนี่มัน
ลากไปทางความชั่ว กิเลสลากไป มนัอยากในสิ่งไมเปนทา มนัไมอยากในสิ่งที่ดี ใหจําใหดี 
ตองฝนมัน ไมอยากก็กนิ ของที่มีคณุ เชนอยางยาของเราบางชนิดมันขม มัน อูย ทุกอยาง
อยูในนั้นหมดแตมีคุณอยูในนั้น เอากินกลืนลงไป สวนที่มาหลอกมันหวานหอมนะ กินลง
ไปแลวทองพังเลย นั่น ไสทะลุ นั่นละกิเลสมันจะทําคนใหไสทะลุ ใจรั่วไปหมด ใจไมมีหลัก
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มีเกณฑ กิเลสสอดเขาไปตรงไหนใจเหลวไหล ไมมีหลักมีเกณฑ ธรรมสอดเขาตรงไหนมี
หลักมีเกณฑ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ พากันจําเอา   
 ดีแลวภาวนา ถูกตองแลวละที่พูดมานัน่ หลักใจอยูกับเรา อันนั้นเปนอาการของมัน 
ชางมัน มันเปนอะไรก็ใหรู มันจะเปลี่ยนไปเรื่อย ไมใชเพียงเทานี้นะ มันยังจะเปลี่ยนไป
เร่ือยๆ เปลี่ยนไปสวนละเอียดลออ ทุกส่ิงทกุอยางมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อย เราไมตอง
ตื่นเตน ดู จิตของเราเปนหลักฐาน มันอาการอะไรขึ้นมาใหรู ทีนี้ใหพร 
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