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หลวงพ่อ : อนัน้ีเขาขอความเมตตา เขาว่าเขาเขยีนมาแลว้แต่จะอ่านหรอืไม่อ่าน 

เราจะอ่านเลย 

ถาม : เรื่อง “ขอความเมตตา” 

ตัง้แต่กลบัจากหลวงพ่อ กไ็ดก้ลบัมาภาวนาต่อ ตัง้ค าภาวนาใหใ้จมนัสงบลง

มาอยู่ทีก่ลางอก รูเ้ด่นอยู่ทีก่ลางอก มคีวามรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม พอมนัคลายออกมากเ็หน็

อาการทีใ่จออกไปรบัรูเ้หมอืนเป็นกอ้น ความรูส้กึหมุนจากหน้าอกมาแสดงอยู่ตรงหน้า 

ถ้าความรูอ้อกไปจากทีค่วามคดิก็เหมอืนมนัเป็นความคดิ ถ้าหมุนออกไปที่เวทนามนัก็

ไปรูส้กึว่าเป็นเวทนาอนันัน้ เหมอืนพอมนัออกไปรบัรูม้นักเ็หมอืนไปเป็นไอก้้อนนัน้

จรงิๆ เราจะดูพจิารณาตลอด เหน็อาการที่มนัเปลีย่นไปตลอดเวลา ความรูส้กึ 

ความคดิกเ็กดิดบั หมุนตวัเป็นเกลียวกลบัเขา้มาหาทีใ่จเจา้ของ รูส้กึว่าการส่งออก

เป็นสิง่รูต้่างๆ มนัเป็นทุกข ์ แล้วพจิารณาจนความรูถ้อนตวัจากสิง่ทีม่นัไปรบัรู้ มนั

ค่อยสงบลงกลบัมากลางหวัอก ใจค่อยนิ่งสงบ โล่ง รูส้กึตวัทัว่พรอ้มเหมอืนกบัได้

ท างานเสรจ็เป็นรอบๆ เมื่อใดทีค่ลายตวัออก เหน็อาการทีเ่ป็นคลา้ยๆ เดมิวนมาแบบ

นี้ ถ้ามนัลงมนักพ็อไดพ้กับา้ง ขอความเมตตาช่วยชีแ้นะว่ามนัถูกหรอืผดิ 

ตอบ : นี่พูดถึงว่าเขาขอความเมตตาใหช้่วยชีแ้นะ ถ้าขอความเมตตานะ เวลา

พจิารณาอย่างนี้ถูก ฉะนัน้ สิง่ที่ว่าเขาเขยีนมา เขาบอกว่าเขาภาวนาทัง้เจา้ตวัดว้ย ทัง้

หมู่คณะเขาดว้ย เขามาภาวนาเป็นหมู่คณะ ทนีี้พอภาวนาเป็นหมู่คณะ ทนีี้ค าว่า “เป็น

หมู่คณะ” ถ้าเป็นหมู่คณะ ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ี่เป็นผูน้ าทีด่ ีโคน าฝงู โคน าฝงูส าคญัมาก 
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ถ้าโคน าฝงู ดูส ิ เขาเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่ง เขาจบัเป็ดตวัหวัหน้า เขาเอาทัง้ฝงูนัน้ไปไดเ้ลย 

สตัวก์เ็หมอืนกนั หวัหน้าโค หวัหน้าฝงูของมนั หวัหน้าฝงูมนัจะพาฝงูนัน้ปลอดภยั 

อนันี้ก็เหมอืนกนั ถ้าเราภาวนานะ ถ้ามคีรูบาอาจารยท์ีเ่ป็นหลกั เรากพ็อจะ

คอยชีน้ ากนัได ้ถ้าครูบาอาจารยไ์ม่เป็นหลกั พอไม่เป็นหลกั เวลามนัภาวนาไป ต่างคน

ต่างมาปรกึษากนั ถา้ปรกึษากนั ถ้ามสีตมิปัีญญามนักพ็อแกไ้ขได ้ถ้าไม่มสีตปัิญญามนั

จะใหค้่ากนัในความผดิพลาดไปได้อย่างไร 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเราจะใชปั้ญญา เราใชปั้ญญาของเราไป พอปัญญาทีม่นัไปจบัที่

ความคดิมนักเ็ป็นความคดิ ไปจบัทีเ่วทนามนักเ็ป็นทีเ่วทนา เวลาไปจบั พอมนัมรูีต้วั

ทัว่พรอ้มมนักอ็ยู่ในกอ้นอนันัน้...นี่สมุทยั 

หลวงตาท่านบอกว่า เวลาท่านตดิสมาธนิะ เวลาท่านตดิสมาธ ิ เวลาหลวงปู่

มัน่บอกว่าสุขอย่างนัน้มนัเศษเนื้อตดิฟัน ถ้าสุขเศษเน้ือตดิฟันนะ สมัมาสมาธมินัจะ

เป็นทางไหน หลวงปู่ มัน่บอกว่าสมัมาสมาธขิององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนั

ไม่มสีมุทยัร่วมเวย้ สมัมาสมาธขิองท่านมนัมสีมุทยั มนัมกีเิลสปนไปไง 

ไอน้ี่ก็เหมอืนกนั เวลาเราพจิารณาของเราไป เวลาเราว่าจติเราสงบแล้ว เวลา

ถ้าออกไปดูที่ความคดิมนัก็เป็นความคดิไปด้วย ออกไปทีเ่วทนา เรากเ็ป็นเวทนาไปด้วย 

เวลาพจิารณาไปแลว้ถ้ามนัปล่อยมานะ ปล่อยความคดิ ปล่อยเวทนาเขา้มามนักเ็ป็นตวั

มนั นี่ไม่มสีมุทยั แต่ถ้าไปอยู่ทีค่วามคดิมนักเ็ป็นความคดิไปดว้ย นี่ไง สมัมาสมาธิ

ของท่านมสีมุทยั 

นี่กเ็หมอืนกนั พจิารณาความคดิ ความคดิเลยเป็นเราเลย เราก็เป็นความคดิ

ไปดว้ยกนัเลย ไปพจิารณาเวทนา อา้ว! เวทนากบัเรากเ็ป็นอนัเดยีวกนัไปอีก 

อา้ว! แล้วพจิารณาเขาใหป้ล่อยเวทนา ไม่ใช่ว่าไปเป็นเวทนา เวลาพจิารณา

ไปแลว้เราไปเป็นเวทนาเลย เราไปบวกอยู่กบัมนัเลย แต่ถ้าเราปล่อยมนัล่ะ พจิารณา

แลว้มนัปล่อยๆ ไปปล่อยอะไรล่ะ ถ้าเราจบัมนัไดม้นัถงึจะปล่อยได้ ถ้ามนัปล่อยได้มนั

ไม่มสีมุทยั 
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สมุทยัคอือวชิชา อวชิชามนัสรา้งสมุทยั สรา้งความสงสยั สมุทยัควรละ สมุทยั

ควรละ แต่เราไมไ่ดล้ะ พอเราไม่ละมนักเ็ป็นเราไปดว้ย เหน็ไหม เวทนาเป็นเรา สุขเป็น

เรา ทุกขเ์ป็นเรา ทุกอย่างเป็นเราไปหมดเลย อตัตาเป็นเรา โลกเป็นเรา สมบตัเิป็นเรา 

ทุกอย่างเป็นของเราหมดเลย แล้วเป็นจรงิไหม เป็นจรงิตามโลกเขาสมมุตขิึน้มาให้

เป็นน่ะ มทีะเบยีนคุ้มครองด้วย แต่ถ้ามนัมสีตปัิญญามนัจะปล่อยเขา้มา ถ้ามนัปล่อย

เขา้มา มนัปล่อยอย่างไร 

ฉะนัน้ เวลาทีม่นัเป็นเรา ก าลงัเราไม่พอถงึเป็นเรา ดูส ิ เวลาเราใส่เสือ้ผา้ 

เสือ้ผา้เป็นเราไหม เสือ้ผา้แขวนไวท้ีร่าวตากผา้ ไมใ่ชเ่ราหรอก แต่เอามาใส่แลว้เสือ้เรา 

เออ! ไม่เราไดอ้ย่างไรกม็นัใส่อยู่นี่ เสือ้ เสือ้เรา แต่เวลาเราซกัผา้แลว้เราแขวนไวต้าก

ทีร่าวมนัเป็นของใครล่ะ มนัอยู่บนราวนัน่น่ะ 

นี่ไง เวทนามนัอยู่นู่น แต่เราบอกว่าเวทนาเป็นเราไง พจิารณาไปพจิารณามา 

พอไปทีเ่วทนา เวทนาเป็นเรา พจิารณาความคดิ ความคดิเป็นเรา ความคดิเลยเป็น

เราเลย ถ้าความคดิเป็นเรา เราอยู่กบัความคดิ ความคดิเผาตายเลย แต่ถ้ามนัจะ

ปล่อยความคดิมนัจะปล่อยอย่างไรล่ะ 

มนัตอ้งพยายามท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบแลว้จบัความคดิได ้ จบั

ความคดิได ้ เราตอ้งพจิารณามนั ถ้าเราไม่จบัความคดิ พจิารณาความคดิ เราไม่จบัจติ 

ดูอาการของจติ มนัจะปล่อยจติเขา้มาไม่ได้ 

ปล่อยจติ เวลาปล่อยเขา้มาแลว้ พจิารณากาย เวทนา จติ ธรรม จติปล่อยจติ 

เออ! เป็นอย่างไร จติปล่อยจติ เออ! เวลาจติมนัพจิารณา ถ้ามนัจบัของมนัได ้ มนั

เสวยอารมณ์ มนัจบัของมนัได ้มนัพจิารณา มนัปล่อยเขา้มาๆ พอปล่อยเขา้มา เวลา

ครูบาอาจารย์ท่านบอก การพจิารณา กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์เวลามนั

ปล่อย ปล่อยกาย ปล่อยจติ ปล่อยทุกข ์แลว้ผลเป็นอย่างไร ถ้าความจรงิมนัเป็นแบบ

นัน้ ทนีี้ความจรงิเป็นแบบนัน้ ถ้ามนัยงัไม่ถงึทีน่ัน้เรากต็อ้งพจิารณาของเราไป ถ้าการ

พจิารณาของเราไป ตัง้สตไิว ้
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ฉะนัน้ สิง่ทีต่ ัง้สตไิว ้ตัง้สตไิว ้การพจิารณา การท า ท าผดิกม็ ีท าถูกกม็ ีการ

ท า การท าบางครัง้มนัอย่างหยาบ มนักป็ล่อยแบบหยาบๆ แต่มนัหยาบแลว้ ถ้าเรา

ปล่อยอย่างหยาบแล้วมนักย็งัไม่จบ พจิารณาไปๆ ตทงัคปหาน พจิารณาบ่อยครัง้เขา้

มนักล็ะเอียดเขา้มาเป็นอย่างกลาง อย่างกลางมนัยงัไม่จบกอ็ย่างละเอยีด พอ

พจิารณาขนัธ์ พจิารณารูป รูปไม่ใช่เรา เราไม่ใช่รูป แต่มนักไ็ม่ปล่อย เออ! มนัไม่ขาด 

ทุกคนงงมากนะ 

ฉะนัน้ ในรูปมนักม็ขีนัธ์ ถ้าในรูปไม่มคีวามรูส้กึ มนัเป็นรูปขึน้มา เหน็ไหม ถ้า

อารมณ์ ถ้าเรามสีติ จติเราไปจบัความรูส้กึ ถ้าเราไม่มอีารมณ์ความรูส้กึนัน้เราจะจบัมนั

ไดไ้หม เพราะความรูส้กึนัน้คอือะไร กเ็วทนาไง แล้วเวทนา ท าไมถงึเป็นเวทนา เวทนา

เพราะว่าเรามสีญัญา เรามขี้อมูลว่าอย่างนี้คอืเวทนา อย่างนี้คอืเวทนา เป็นสุขเวทนา 

ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ถ้าเวทนาอย่างนี้มนัมรีสชาตอิย่างไร มนัมสีญัญาของมนั 

แลว้สญัญามนัเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร สญัญากค็อืสญัญา สญัญาจะกา้วล่วงไปไม่ไดถ้้าไม่มี

สงัขารปรุง แลว้สงัขารมนัปรุงอย่างไร แลว้วญิญาณรบัรู ้รบัรูอ้ย่างไร 

แมแ้ต่พจิารณาไปแลว้ ในรูปกม็ขีนัธ ์๕ ในเวทนากม็รูีป มสีญัญา ในสญัญากม็ี

เวทนา แลว้มนัเป็นอย่างไรล่ะ นี่ไง มนัจะย้อนมาว่า เวทนาในเวทนาไง กายในกาย 

จติในจติ ทุกขใ์นทุกข ์ มนัพจิารณาของมนัไปมนัจะเขา้ใจของมนั เข้าใจแล้วมนัถงึว่า 

อ๋อ! ถ้าอ๋อ! มนักป็ล่อย มนักป็ล่อย ถ้าท าอย่างนี้มามนักถ็ูกตอ้ง 

ฉะนัน้ เรากพ็จิารณาตลอด “เห็นอาการทีม่นัเปลี่ยนไปตลอดเวลา ความรูส้กึ 

ความคดิเกิดดบั หมุนตวัเป็นเกลยีวเขา้ไป” 

ความคดิเกิดดบัๆ ถ้ามสีต ิ ความคดิมนัก็เกิดดบั ถ้าสตมินัไม่ทนันะ ความคดิ

เป็นเราไง พจิารณาความคดิจนความคดิเป็นเราไปเลย พจิารณาเวทนาก็เวทนากบั

เราเป็นอนัเดยีวกนัไปเลย เหน็ไหม 

“ถ้าความคดิมนัเกดิดบั หมุนตวัเป็นเกลยีวเขา้ไป กลบัเขา้มาหาทีใ่จของ

เจา้ของ รูส้กึว่าการส่งออกเป็นสิง่ที่เป็นทุกข ์ รูส้กึว่าการส่งออกไปรูส้ิง่ต่างๆ นัน้เป็น

ทุกข ์ แลว้พจิารณาจนความรูน้ัน้ถอนตวัมาจากสิง่ทีม่นัรบัรู ้ ถอนตวัมาจากสิง่ทีม่นัรบัรู้ 



หลงรู้ ๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

มนัค่อยปล่อยสงบลงกลบัเขา้มาอยู่ทีก่ลางหวัอก จติค่อยนิ่งสงบเขา้มา รูส้กึโล่ง รูส้กึ

สบาย” 

พจิารณาซ ้า ถ้าพจิารณาถูกมนักถ็ูกเขา้มา ถ้าถูกเขา้มา สิง่ทีรู่ม้นัปล่อย มนั

ปล่อย มนัโล่งมนัโถงของมนั มนัรูข้องมนั แต่ถ้ามนัพจิารณาของมนั ถ้าพจิารณาแลว้

มนัออกไปยดึออกไปมัน่ แสดงว่าก าลงัเราไม่พอ ก าลงัไม่พอเรากป็ล่อย ปล่อย มนัก็

กลบัไปพุทโธ ปล่อยไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะ ปล่อยแลว้กลบัไปพุทโธ ปล่อยแลว้กลบัไปปัญญา

อบรมสมาธ ิ ถ้ามกี าลงักก็ลบัมาพจิารณาซ ้า ท าอยู่อย่างนี้ ท าอยู่อย่างนี้คอืถ้ามี

สตปัิญญานะ ความรบัรู้ ถ้ามนัตื่นรู้ ค าว่า “ตื่น” คอืมสีต ิมสีมาธ ิมปัีญญา ตื่นรู ้ตื่น

พจิารณา 

หลบัรู ้ เวลาพจิารณาไป รูเ้หมอืนกนั แต่รูแ้ลว้งงๆ หลบัรู ้ยงัดนีะ อย่าหลงรูน้ะ 

หลงไปดว้ย รูไ้ปดว้ย หลงไปเลย เพราะรูแ้ลว้ รูแ้ลว้นี่คอือะไร รูแ้ลว้ท าอย่างไร รูแ้ล้ว

เป็นอย่างไร หลงรูไ้ง หลงไปแลว้ก็รูต้ามมนัไป 

หลบัรู ้ บางคนภาวนาถามมาบ่อย เวลาหลบัไปแลว้ฝันมนัเป็นวปัิสสนาไหม 

ฝันไปอย่างนัน้มนัจะเป็นการแก้กเิลสไดไ้หม 

กฝั็น แมแ้ต่ภวงัคม์นักห็ลบั หลบัรู้กไ็ม่ได ้ต้องตื่นรู้ ถ้าตื่นรูน้ะ เพราะตื่นรูม้นั

จะรูถู้กรูผ้ดิไง อย่างทีพ่จิารณาอยู่นี่ ถ้ามนัตื่นรูน้ะ อมื! พจิารณารอบหนึ่งแลว้ แลว้รู้

นัน่รูอ้ะไร ถ้ายงัไม่รู้อะไร เรากต็อ้งท าต่อเนื่อง ท าซ ้าไป 

บอกรูแ้ล้ว ถ้ามนัหลงรูไ้ง ก็รูแ้ล้ว ก็เข้าใจแล้ว อา้ว! เขา้ใจแล้ว เข้าใจแลว้ยงั

งงๆ อยู่ เขา้ใจแลว้มนัถอนอะไรออกไป ถ้าถอนออกไปปับ๊ ตัง้สตดิีๆ  ตัง้สตใิหม ่

กลบัมาท าความสงบของใจใหม่ แลว้พจิารณาซ ้าเขา้ไป พจิารณาซ ้าเขา้ไป ท าอยู่อย่างนี้ 

ทนีี้คนท างาน คนเหน่ือยลา้ คนอ่อนเพลยี การท าอะไรมนักไ็ม่ชดัเจน 

สตปัิญญาถ้ามนัอ่อนลา้ สมาธมินัไม่มกี าลงั มนัอดึอดัขดัข้องไปหมดเลย วางเสยี มาท า

จติใจใหม้นัสงบเขา้มา พอสงบเขา้มามนัเหมอืนกบัสดชื่น มนัถอดถอนหมด ไอค้วาม

เหนื่อยลา้ ไอค้วามวติกกงัวลเป็นนิวรณธรรม นิวรณธรรม เวลามนัพกัผ่อนแลว้สิง่นัน้ก็

หายไป 
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อย่างเช่นเราเหน็ดเหน่ือย เราพกัผ่อนเสรจ็แลว้ เราไดพ้กัผ่อนขึน้มา เรากส็ด

ชื่นขึน้มา จติใจเวลามนัท างานไปแลว้มนัเหนื่อยลา้ เราพยายามท าซ ้าไป เพราะสมาธิ

มนัอ่อนแอลง มนัไม่มัน่คงแลว้ เราตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจ พอใจมนัสงบก็

กลบัไปพจิารณาอกี 

ทนีี้พอเวลามนัอ่อนลา้แลว้ ถ้าขณะทีอ่่อนล้า เดีย๋วกลบัไปสงบ กลบัมากม็า

อ่อนลา้อกี...ไม่ ความสงบท าใหค้วามอ่อนลา้ต่างๆ มนัหายไป มนัสลดัทิ้งไป แลว้มนัสด

ชื่นขึน้ไป แลว้กลบัไปพจิารณาใหม่ ตอ้งท าแบบนี้ ถ้าท าแบบนี้ขึน้ไปแลว้มนัจะกา้วเดนิ

ไป ตื่นรูไ้ง ถ้ามสีตมิปัีญญาจะตื่นรู ้ถ้าไม่มสีตไิม่มปัีญญานะ มนัจะรูแ้บบนี้ “ความรูท้ี่

ออกไปจบัความคดิมนักเ็หมอืนเป็นความคดิ พอหมุนออกไปทีเ่วทนามนัไปรูส้กึความ

เป็นเวทนามนัเป็นอนัเดยีวกนั มนักเ็ป็นเหมอืนเวทนา” นี่ถ้าสมาธกิ าลงัไม่พอ มนัอ่อน

ลา้มนักเ็ป็นแบบนัน้ 

แต่ถ้าเราวาง ก าลงัไม่พอ เรากลบัมาท าความสงบของใจ พุทโธกไ็ด ้ ปัญญา

อบรมสมาธกิไ็ด ้ ท าความสงบของใจ ความสงบของใจเป็นสมถะ มนัไม่ใช่วปัิสสนา 

แต่ถ้าไม่มมีนั พอไม่มมีนัปับ๊ มนัท าอะไรมนัเป็นโลกยีะ เพราะมนัเป็นตวัตน มนัเป็น

เรื่องของเราไปบวก พอบวกขึน้มามนักเ็ป็นความพะรุงพะรงั พอพะรุงพะรงักเ็ลยเป็น

การหลงรู้ไป 

ฉะนัน้ ถ้าการตื่นรู้ ตื่นรูต้อ้งมสีต ิ ตื่นรูจ้ะมสีตมิปัีญญา ตื่นตวัตลอดเวลา 

พจิารณาแล้ว โอ้โฮ! มนัชดัเจนมาก ถ้ามนัไม่ปล่อย ไม่ปล่อยเพราะอะไร ไม่ปล่อย 

เหมอืนกบัเราคนมกี าลงัมนัยือ้กนั ถ้าไม่ปล่อย ไม่ปล่อยมนัใชก้ าลงัรุนแรงเขา้ไปเลย 

สูก้นัเตม็ทีถ่้ากเิลสมนัเขม้แขง็นะ ถ้ามนัไม่ปล่อย ไม่ปล่อย เป็นอย่างไรไม่ปล่อย สูจ้น

ไม่ไหวกต็้องวางก่อน วางก่อน กลบัมาท าความสงบของใจมากขึน้ แล้วเขา้ไปพจิารณา 

ถ้ากเิลสมนัต่อสูแ้ลว้มนัพลกิแพลง มนัมปัีญญามากขึน้ คมกลา้ขึน้ เดีย๋วมนักป็ล่อย ถ้า

มนัปล่อย มนัปล่อยก็อย่างทีว่่า โล่ง อย่างทีถ่ามมา ถ้ามนัเป็นจรงิ กลบัมาท าแบบนี้ 

ใหต้ื่นรู ้ถ้าตื่นรูม้นัจะจบไป 

ถาม : เรื่อง “เรยีนถามเรื่องสภาวะอกีครัง้ครบั” 
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หลวงพ่อ : อกีครัง้ ตอบสภาวะไปเมื่อวาน เขาถามมา เขาบอกว่า 

ถาม : ท่านอาจารยค์รบั กระผมไดส้่งค าถามไปเมื่อก่อนหน้านี้ ๓-๔ วนัครบั วนันัน้

เป็นสภาวะสดๆ รอ้นๆ ผมตื่นเตน้มากก็เลยรบีส่งค าถามถามพระอาจารย์ แต่

หลงัจากนัน้มา ความชดัเจนมากขึน้ ผมจงึอยากกราบเรยีนสภาวะกบัท่านอาจารย์อกี

ครัง้หนึ่งครบั 

หลวงพ่อ : แลว้ก็อธบิายมาเตม็เลย ไม่อ่าน อ่านไม่ไหว สภาวะอยู่อย่างนัน้น่ะ ๒ 

หน้า ๓ หน้า อ่านไม่ไหวหรอก ฉะนัน้ สิง่ทีพ่อลงทา้ย พอหน้าที ่๓ แลว้ อนันี้มนัเป็น

ทีว่่าเขาจะเพิม่เตมิมา เพิม่เตมิว่าสภาวะนัน้เขาเล่ามาแลว้จากครัง้ที่แลว้ นี่เพิม่เตมิมา 

ถาม : อกีอย่างทีผ่มพบคอืผมไม่ค่อยจะกลวักเิลสเหมอืนเดมิอย่างทีเ่คยเป็น ผมเริม่มี

เสถยีรภาพ ผมเริม่กลา้ทีจ่ะไวใ้จตวัเองไดม้ากขึน้เยอะเลยครบั จากสภาวะดงักล่าว 

แมม้นัจะจรงิในใจผมจรงิๆ ผมเชื่อเช่นนัน้จากใจ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ แตผ่มไม่อาจจะพดู

หรอืเล่าใหผู้อ้ื่นฟังไดถ้นัดปากนักครบั แต่ผมรูส้กึเช่นนัน้จรงิๆ ครบั 

ดว้ยความตื่นเตน้ ผมไปอ่านหนังสอืเรื่อง “ปัญญาวมิุตต”ิ ในหน้าเวบ็ไซต ์

ปรากฏว่า สิง่ทีท่่านพระอาจารยส์อนไวใ้นหนังสอืมนัตรงกนัหมด ตรงทุกอย่างทุก

กระบวนการจรงิๆ ครบั ผมกท็ึง่มาก อ่านไปทึง่ไป พอผมกลบัมาฟัง MP3 ทีพ่ระ

อาจารยส์อนใหม่ ผมพบว่าจรงิๆ พระอาจารย์ไดเ้น้นย ้าในสิง่ทีส่ าคญัอยู่ตลอดเวลา แต่

ผมจบัประเด็นไม่ไดเ้อง ต่อเมื่อเราเขา้ใจแลว้เราจงึรูว่้า จรงิๆ พระอาจารยเ์น้นย ้าเสมอว่า

อะไรส าคญั แต่ถ้าเราไม่ทราบ เราจะฟังผ่านไปครบั เหมอืนไดย้นิ แต่ไม่เขา้ใจ 

จนกระทัง่เราท า เราปฏบิตั ิ เราจงึประจกัษ์ด้วยใจเราเองว่าสิง่ทีพ่ระอาจารยเ์น้นย ้า

ส าคญัจรงิๆ และส าคญัอย่างไร ผมจงึเขา้ใจว่า สจัธรรม ธรรมะ โลกุตตรธรรม 

ความสุขทีเ่ทีย่งแท ้ธรรมทีอ่ยู่เหนือโลกธรรมเหล่านี้เป็นสิง่เดยีวกนั 

จากประโยคนี้ “สงัขารทัง้หลายเป็นทุกข ์ สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง ทัง้ปวงเป็น

อนัตตา” ผมเขา้ใจว่าประโยคน้ีทีเ่ป็นสิง่ที่อธบิายสภาวธรรม 
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ตอบ : เขาถามมาตลอดนะ สภาวธรรมทีถ่ามมาว่าพจิารณาเขา้ใจเรื่องสตปัิฏฐาน ๔ 

เรื่องกายในกาย จติในจติต่างๆ นัน้อนัหนึ่ง แต่ถ้าเวลาจติมนัเป็นขึน้มามนักเ็ป็น

ขึน้มาอนัหนึ่ง เพยีงแต่บอกว่าไปอ่านเรื่องปัญญาวมิุตตแิลว้ ไปเจอค าสอนท่านอาจารย์

เหมอืนกนัหมดเลย เหมอืนกนัหมดเลย 

เวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเรากเ็ขา้ใจว่าเหมอืนกนัหมดเลย เหมอืนกนั เวลา

คนทีเ่ขาศกึษาพระไตรปิฎก เขาอ่านพระไตรปิฎก เขาเขา้ใจพระไตรปิฎกหมดเลย 

แลว้ยงัตคีวามพระไตรปิฎกไดอ้กีดว้ย แต่เสรจ็แล้วถามว่านิพพานคอือะไร กไ็ม่รู้

เหมอืนกนั 

อ่านพระไตรปิฎกหมดนะ เวลาเขาศึกษาเปรยีญ ๙ ประโยค พระไตรปิฎก

เขา้ใจหมดล่ะ ทนีี้เขา้ใจหมดกค็อืเขา้ใจ ถ้ามนัเขา้ใจมนักไ็ม่เสยีหายอะไร เวลาคนที่

เขาศกึษามา เขาศกึษาธรรม ท าความเขา้ใจธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เขาเขา้ใจ แต่ความเขา้ใจอย่างนัน้เขา้ใจแลว้มนัไดถ้อดถอนไอจ้ติใตส้ านึกไหม ถอดถอน

อวชิชาในหวัใจเราไหม ถ้ามนัถอดถอนมนัก็ดขีองมนัไป ถ้ามนัถอดถอนนะ ถ้ามนั

ปฏบิตัไิดจ้รงินะ 

ฉะนัน้ เวลาเราปฏบิตัโิดยสภาวะทีเ่ราเป็น อนันี้มนัเป็นสภาวะ สภาวะที่ธรรม

เกดิๆ ถ้าธรรมมนัเกิดนะ เวลาธรรมมนัเกิด สิง่ทีอ่ะไรสงสยัอยู่มนัจะผุดขึ้นมา พอผุด

ขึน้มามนัซาบซึ้งมาก มนัตื่นเตน้มาก แลว้แบบว่าตื่นเตน้แลว้มนัจะอยู่กบัเรา เราจะ

มัน่ใจในโลกุตตรธรรม เรามัน่ใจจรงิๆ เลย มัน่ใจกม็ัน่ใจ มัน่ใจได ้แลว้บอกมนัไม่เสื่อมครบั 

มนัอยู่คงที ่กใ็หม้นัอยู่คงทีไ่ป ก็ดแีลว้ไง 

แต่ถ้าถงึเวลานะ เพราะเวลาถงึเวลาทีป่ฏบิตัไิป เวลาต่อเน่ืองกนัไปๆ ขณะที่

เวลาจติมนัดมีนักด็ขีองมนัอย่างนัน้น่ะ แลว้เวลาจติมนัดนีะ มนัเข้าใจไปหมดเลย 

คนเราเวลาพระบวชใหม่ เวลาบวชใหม่เข้าป่า มนัมคีวามสุข มคีวามพอใจ เขา้ป่าเข้าเขา

ไปนะ อยู่ป่าอยู่เขาไดต้ลอด แต่ถ้าวนัไหนจติมนัเสื่อม จติมนัทอ้แทน้ะ มนับอกไม่เอา

แลว้ มนัหนแีลว้ 
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อนัน้ีมนัตอ้งใชก้าลเวลา พูดถงึความเชื่อถอื แต่ในใจเรารู ้ สิง่ทีบ่อกว่าเรา

เชื่อมัน่ๆ เชื่อมัน่ เวลาทุกคนเชื่อมัน่ มรรคหยาบ มรรคละเอยีด เวลามนัละเอยีดเขา้ไป

นะ ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ป็นความจรงิก็เป็นความจรงิ 

เวลาไปอ่านในเวบ็ไซต์เรื่อง “ปัญญาวมิุตต”ิ แลว้เหมอืนกนั 

เหมอืนกนัก็ไม่เป็นไร กเ็หมอืนกนั เพราะอะไร เพราะปัญญาวมิุตตกิบ็อกถงึว่า

ปัญญา ปัญญาปลายน ้าคอืปัญญาโลกๆ ปัญญาปากแม่น ้า ปัญญาปากอ่าว ปัญญาที่

ปากอ่าวนี้ปลาชุมมาก ปากอ่าวเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สตัว ์ โอ๋ย! ปลาชุกชุมไปหมดเลย 

นี่ปากอ่าว ปัญญาเราเป็นอย่างนัน้น่ะ แต่ปากอ่าวเราจะปิดกัน้สิง่ใดไม่ไดห้รอก เพราะ

มนัมแีม่น ้า กลางน ้า ตน้น ้า 

แลว้ตน้น ้า ถ้าปัญญาวมิุตต ิปัญญาทีป่ากอ่าวคอืปัญญาสามญัส านึก ปัญญาของ

พวกคน ไอควิของคนนีปั่ญญาปากอ่าว แต่เวลาปัญญาปากอ่าวแลว้เราพจิารณาของเรา 

เราแกไ้ขของเรา เอ๊ะ! ปากอ่าวมนัเริม่ตน้มาจากไหน แม่น ้ามาจากไหน มนักจ็ะย้อน

แม่น ้าขึน้ไป 

กลางน ้า กลางน ้าคอืท าความสงบของใจ ถ้าใจสงบไปแลว้ ใจสงบแล้วมนัจะ

ท าอย่างไร จะแก้ไขกเิลส นี่ใจสงบ ถ้าใจสงบอยู่กลางน ้า เพราะแม่น ้ามาจากตน้น ้า มนั

ไหลผ่านมากลางน ้า แลว้มาอยู่ทีป่ลายน ้า 

ถ้าพูดถงึอยู่กลางน ้ากท็ าสมาธไิด ้ ถ้าใชปั้ญญาได ้ ปัญญาทีม่นัจะแกก้เิลสไป

แกท้ีไ่หน แม่น ้าทัง้สายมนัมาจากไหน มนัมาจากตาน ้า ตน้น ้า ตน้น ้ามาจากไหน ตน้

น ้าคอืจติไง ความรูส้กึนึกคดิมนัโผล่มาจากไหน ความรูส้กึนึกคดิมนัเกดิมาจากทีไ่หน 

เวลาถ้ามนัจะยอ้นกลบั มนัจะยอ้นกลบัไปตน้น ้านัน้ ถ้ามนัจะย้อนกลบัไปทีต่น้น ้านัน้ 

ถ้าขึน้ทีต่น้น ้านัน้ ไปแกท้ีต่น้น ้านัน้ นี่พูดถงึว่าปัญญาวมิุตต ิ

ทีเ่ราเทศน์ “ปัญญาวมิุตต”ิ ใหเ้หน็ว่า ปัญญาปลายน ้า ปัญญากลางน ้า 

ปัญญาตน้น ้า แลว้ทีโ่ลกเขาเขา้ใจกนัเขาเขา้ใจปัญญาทีป่ลายแม่น ้า ทุกคนพอใจ

ปากอ่าว เพราะปากอ่าวทรพัยากรเยอะทีสุ่ด ปากอ่าว อูฮู้! ดนิก็มคีุณภาพ แหล่งน ้าก็
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มคีุณภาพ สตัวน์ ้ากเ็ยอะมาก แหม! ใครใชปั้ญญาไปแลว้ โอ๋ย! คนนัน้เก่งมาก โอ๋ย! 

หลงใหลไดป้ลืม้กนัไป ไม่ไดฆ่้ากเิลสเลย 

พอปิดน ้าไม่ได ้ควบคุมน ้าไม่ได้ ปากอ่าวเป็นทีร่องรบัน ้า ไม่ใช่เป็นทีค่วบคุม

น ้า สิง่ทีจ่ะควบคุมน ้าคอืตน้น ้า ตน้น ้าคอืจติ ตน้น ้าคอืฐตีจิติ ตน้น ้าคอืสิง่ทีเ่ป็นภวา

สวะ เป็นภพ ปฏสินธวิญิญาณ วญิญาณพาเกดิในวฏัฏะ ถ้าไปแก ้ แกท้ีน่ัน่ นี่พูดถงึ

ปัญญาวมิุตตนิะ 

ฉะนัน้บอกว่า เขาไปอ่านปัญญาวมิุตตแิลว้มนัเหมอืนกนัเลยครบั ผมทึง่มาก 

โอเค เพราะเทศน์ไวแ้ล้วเพื่อใหป้ระชาชน ใหช้าวพุทธไดศ้ึกษา ถ้าศึกษาเป็น

ประโยชน์แล้วกโ็อเค ดมีาก ถ้าอ่านแล้วเขา้ใจ เออ! มแีต่ว่าใครๆ กเ็ขยีนมา โอโ้ฮ! 

หลวงพ่อมองโลกในแง่รา้ย ไม่เคยยอมรบัใครเลย 

ไอ้เรื่องสงัคมนะ เวลาครบูาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัแล้ว ท่าน

มองเสมอภาคกนัหมดเลย ความเสมอภาคของจิตเท่ากนัหมด คนเรา

เป็นเพ่ือนเกิด แก่ เจบ็ ตายด้วยกนัทัง้หมดทัง้ส้ิน จิตน้ีเป็นญาติกนัโดย

ธรรม เกิด แก่ เจบ็ ตายด้วยกนัทัง้หมดทัง้ส้ิน ฉะนัน้ ด้วยความเสมอ

ภาคมนัเสมอภาค สิทธิของเขา สิทธิของเขาเสมอภาคหมดเลย 

แต่เวลาจะปฏิบติั เวลาจะปฏิบติัจะแก้ไข เขาจะบอกตรงน้ี บอกว่า

ถกูว่าผิดตรงน้ี มนัส าคญัตรงน้ี ส าคญัว่าการบอกถกูบอกผิด มนัไม่ได้

เป็นการดถูกูเหยียดหยามใคร ไม่มองใครสูงกว่าใคร ใครต า่กว่าใคร 

ถ้าเขาไม่สนใจมนักเ็รื่องของเขา แต่ถ้าสนใจไง ถ้าสนใจบอกว่าอนันัน้

ถกูหรืออนันัน้ผิด เราพดูตรงน้ี เราพดูถึงว่า ถ้าเป็นสมาธิเป็นมิจฉาหรือ

เป็นสมัมา ถ้าเป็นปัญญา เป็นโลกตุตระหรือเป็นโลกียะ ถ้าเป็นมรรค มนั

เป็นมรรคจริงหรือว่าเราสร้างภาพ 
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ถ้าพูดอย่างนี้ปับ๊ กรณีอย่างนี้เหมอืนกบัเวลาหลวงตาท่านพูดว่าอยู่กบัหลวงปู่

มัน่น่ีนะ หลวงปู่ มัน่รกัมาก ท่านกเ็คารพหลวงปู่ มัน่มาก เวลาพูดกนัเรื่องโลกๆ 

เหมอืนพ่อกบัลูกเลย แต่ถ้าวนัไหนถามธรรมะไป โอ้โฮ! หงายท้องทนัทเีลย ธรรมะไม่

มสีูงมตี ่า ไม่มเีขามเีรา เสมอภาคกนัหมดเลย ว่าจรงิกบัเทจ็เท่านัน้เอง เวลาเทจ็กว่็า

เทจ็ เวลาจรงิก็ว่าจรงิไง 

ฉะนัน้ สิง่ที่ว่าเวลาอ่านปัญญาวมิุตตแิล้วเหมอืนกนัเลย ระวงัเถอะ ไปคุยกบั

เพื่อน เพื่อนไม่ยอมรบัเลย จะบอกว่ามองคนในแง่ลบๆ 

เวลาคนไม่เขา้ใจกไ็ปอย่างหนึ่งนะ แต่คนเขา้ใจมนัก็จบ ฉะนัน้ อนัน้ีจบนะ 

ถาม : เรื่อง “ไม่มคี าถามค่ะ” 

กราบขอบพระคุณเจา้ค่ะ เรื่องหมอดูทีเ่ป็นเรื่องทีน่านมาแลว้เมื่อประมาณ ๕-

๖ ปีก่อนทีจ่ะมาพบท่าน เดีย๋วนี้ดฉัินยดึแต่ค าสอนของท่าน เพยีงแต่ว่ามนัมกัจะมคีน

แซวว่าไม่ตอ้งปฏบิตัมิากหรอก เพราะเป็นเพยีงแค่หมาวิง่เล่นเท่านัน้ อย่างไรกต็าม 

ดฉัินเขา้ใจทุกเรื่องดแีลว้ และหวงัว่าจะได้รบัความเมตตาจากท่านต่อไป 

ตอบ : จบ อนัน้ีว่าไม่มคี าถาม เพยีงแต่แบบว่าสิง่ทีต่อบไปครัง้ทีแ่ลว้เขาพูดมานัน่

แหละ พูดถงึบอกว่าคนนู้นว่าอย่างนี้ คนนี้ว่าอย่างนัน้ แลว้พอว่าอย่างนัน้ปับ๊ จติของ

เรามนัอ่อนแอ พออ่อนแอ ใครพดูสิง่ใดแลว้กไ็ปจบัไว ้

ฉะนัน้ ใครพูดอะไร โลกธรรม ๘ เราฟัง เราปฏเิสธเสยีงไม่ไดห้รอก ยิง่อยู่ใน

สงัคมนะ เราท างาน เราจะปฏเิสธ เราไม่คุยกนั ไม่สมัพนัธ์กบัใครไม่ได ้ แต่เราจะ

สมัพนัธ์กบัใครแลว้ เราฟังแลว้เราตอ้งมหีลกัส ิ เราเป็นชาวพุทธ ถ้าชาวพุทธ 

พระพุทธเจา้สอนว่าอย่างไร พระพุทธเจา้สอนไว้ สอนไวไ้ม่ใหเ้ชื่อนอกพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์สจัธรรมความจรงิ เราเชื่อตรงนี้ วทิยาศาสตรท์างธรรม 

วทิยาศาสตร์ทางสงัคม วทิยาศาสตร์ทางการเมอืง วทิยาศาสตรท์างฟิสกิส ์

เป็นวทิยาศาสตรห์มด วทิยาศาสตรท์างธรรม ทางธรรมมนักต็อ้งพสิูจน์ไง พสิูจน์ว่า

มนัเป็นจรงิหรอืไม่เป็นจรงิ ถ้าไม่เป็นจรงินะ เราก็คน้ส ิต ารามนัม ีพูดถงึครูบาอาจารย์

กม็ ี
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แลว้อย่างพระ พระทีพ่าออกนอกลู่นอกทาง ไอพ้ระอย่างนัน้มนัเป็นพระขาด

จากไตรสรณคมน์ ถ้าพูดอย่างนี้นะ ในปัจจุบนัน้ีพระ ตอ้งถอืพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ ถงึจะบวชเป็นเณรได้ บรรพชาเป็นสามเณรดว้ยการถอืพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ แลว้กอุ็ปสมบทเป็นพระ แลว้ถ้าขาดจากไตรสรณคมน์คอืเชื่อมงคลตื่นข่าว 

ถ้าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วไปสรา้งรูปเคารพกนัทีม่นัไม่ใช่พระ มนัเป็นพระ

หรอืเปล่า นี่ไง พูดถงึอย่างนี้ไง มนัไม่เป็นพระแลว้ เพราะมนัขาดจากสามเณร ถ้ามนั

ขาดจากสามเณรแลว้ แลว้ไปเชื่อเขาท าไม 

น่ีมองตรงน้ี คนท่ีเขาจะทายเรา คนท่ีจะบอกเรา ดซิูว่าเขา

เคารพพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์จริงหรือเปล่า ถ้าเขาไม่เคารพพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ์จริง เขามรีปูเคารพในวดัเขาเยอะแยะไป ไมต้่อง

เข้าไปแล้วท่ีนัน่น่ะ ไมต้่องไปเช่ือเขาแล้ว 

นี่พูดถงึนะ เขาบอกว่าไม่มคี าถาม แต่สิง่ทีบ่อกว่าเขาทายว่าเราจะเป็นแค่

หมาสองตวัวิง่ 

ในพระไตรปิฎกหรอือย่างไรบอกว่า แม้แต่สตัวเ์ดรจัฉานยงัไม่ใหดู้ถูกมนัเลย 

เพราะไม่รู้ว่าเป็นพระโพธสิตัวไ์ปเสวยชาตหิรอืเปล่า ถ้าพระโพธสิตัว์ไปเสวยชาติเป็น

สตัวเ์ดรจัฉานม ี แลว้เราจะไปดูถูกได้ไหม เราดูถูกเขาไม่ได ้ อ านาจวาสนาของคนมนั

ไม่เหมอืนกนั อ านาจวาสนาของคน ถงึวาระของเขา เขาเสวยชาตเิป็นสตัวเ์ดรจัฉาน 

แลว้เขาเป็นพระโพธสิตัวล์่ะ มนีะ ในพระไตรปิฎกมเีรื่องพระโพธสิตัวท์ัง้นัน้น่ะ 

แลว้บอกว่าเป็นหมาวิง่กนัสองตวั เพราะบอกเราเป็นหมา เราต ่าตอ้ยแลว้ เรา

เป็นคนนะ เราเป็นสามภีรรยา แลว้เขาบอกเราเป็นหมาสองตวัวิง่เล่นกนัอยู่นัน้

เพราะว่าเหมอืนกบัเราไม่สามารถท ามรรคท าผลได้ แลว้พระโพธสิตัวเ์กดิเป็นสุนัขล่ะ 

แลว้นี่เป็นคนดว้ย เวลาคนทีไ่ม่มหีลกัพูดนะ เขาพูดดว้ยอารมณ์ของเขา เขาไม่ไดพู้ด

ดว้ยเหตุผล 

เวลาครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นธรรมนะ แมแ้ต่สตัวน์ะ แมแ้ต่สตัว ์พระโพธสิตัว์

เสวยชาตเิป็นสตัว ์ เขายงัให้เกียรตเิลย แลว้นี ่แหม! ฟังแลว้มนัแปลก ทนีี้มนัอยู่ทีธ่าตุ 
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ถ้าเขาพูดอย่างนัน้น่ะสงัคมชอบ ถ้าพูดแบบพระสงบนี่สงัคมเกลยีด ไอพู้ดความจรงิไม่มี

ใครชอบหรอก ไอพ้ะเน้าพะนอกนั โอ๋ย! คนชอบ ฉะนัน้ เวลาเขาชอบอย่างนัน้ปับ๊ มนั

พูด เหน็ไหม ทศันคตทิางลบ อนัน้ีเป็นมุมมองนะ 

นี่พูดถงึว่า เขยีนมาอีก ถ้าเขยีนมาอีกกต็อบอกี เขาบอกขนาดไม่มคี าถาม

นะเน่ีย เพยีงแต่พูดใหเ้หน็ว่า เราตอ้งพฒันาใจเรา ใจเราต้องพฒันาขึน้ พฒันาขึน้ว่า 

รตันตรยัเป็นอย่างไร ธรรมะเป็นอย่างไร แลว้สิง่ที่ว่าไสยศาสตรเ์ป็นอย่างไร นัน่เป็น

ไสยศาสตรน์ะ ฤกษ์พานาท ีพระพุทธเจา้ไม่สอนอย่างนัน้ 

ดูทศิ พระพุทธเจา้กราบทศิ กราบทศิกก็ราบพ่อกราบแม่ อา้ว! ถอืพรหม 

พระพุทธเจา้กถ็อืพรหม พรหมคอือะไร พรหมคอืพรหมจรรย ์ถือศลีคอืถอืพรหม โลก

เขาถอือะไรอยู่ พระพุทธเจา้พลกิกลบัมาเป็นธรรมะหมดเลย 

ไอข้องเราเป็นชาวพุทธแท้ๆ  เลย ใหเ้ขาทายออกไปเป็นไสยศาสตรห์มดเลย 

แลว้เรากบ็อกเป็นพระพุทธศาสนา แลว้กไ็ปเชื่อเขา พอเชื่อเขา ไปเชื่อเขานะ ทีพู่ดนี้

เพราะอะไร เพราะไปเชื่อเขาแลว้มนัเกบ็มาตรอมใจไง ไปเชื่อเขาแล้วกม็าคดิตรอมใจ

ว่าเราคนต ่าตอ้ย เราเป็นคนไม่มอี านาจวาสนา...ก็ใจของตวัแท้ๆ ไปกว้านเอาค าพษิ

ของเขามาเหยยีบย ่าใจของตวั เอ๊! แลว้บอกว่าเป็นชาวพุทธ เรากง็งนะ ฉะนัน้ เราไม่

เชื่อเรื่องอย่างนี้เลย 

โธ่! เราทุกขย์ากขนาดไหนนะ เวลาเราทุกข ์ ทุกขม์ากจริงๆ นะ 

คนไม่ทุกขไ์ม่ยาก คนไม่อดไม่อยาก เวลาเราทุกขเ์รายาก อยู่ในป่าในเขา

ทุกขย์ากมาก ทุกขย์ากจริงๆ แต่สู้ สู้ ไม่เคยท้อแท้เลย จะทุกขจ์ะยาก

ขนาดไหน สู้ แล้วมนัก็ข้ามพ้นทุกขด์้วยความเพียร พอมนัข้ามมาได้ จบ

หมดล่ะ พอใจมนัปล่อยมนักจ็บหมด สู้มาตลอด 

ทนีี้พวกเรานึกว่าปฏบิตัธิรรมแลว้มนัจะโรยดว้ยกลบีกุหลาบ ใครๆ กจ็ะชมว่า

คนนี้นักปฏบิตัธิรรม พวกนี้จะเป็นพระอรหนัต์หมด พวกปฏบิตัธิรรมน่ีดี๊ด ี
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ไปดสูงัคมปฏิบติัสิ มนัทะเลาะกนัทุกวนั กฏิุติดกนัมนักท็ะเลาะ

กนั น่ีไง จะเป็นพระอรหนัต์พรุ่งน้ีไง ไม่มีใครเขาชมหรอก ไม่มี ทีน้ีเรา

จะหวงัตรงนัน้ นึกว่าปฏิบติัธรรมแล้วใครๆ กจ็ะมายกย่องสรรเสริญ ไม่

มีหรอก กิเลสมนัจะฆ่าท้ิงอยู่น่ี ต้องสู้อย่างเดียว เอาชนะมนัให้ได้ ข่มมนั

ให้ลง ทิฏฐิในใจเราน่ะ อนัน้ีส าคญั ถ้าส าคญัมนัเป็นแบบนัน้ 

ถาม : เมื่อพจิารณาทุกขเวทนาจากการนัง่สมาธแิล้วเกดิความเบื่อหน่ายในทุกขน์ัน้จน

น ้าตาไหลและเศร้าใจ ควรพจิารณาความเบื่อ ความเศรา้ใจจนอิม่ตวั หรอืควรพจิารณา

ความเศรา้ใจว่าเป็นอารมณ์ของใจไปเลย จะปนกนัหรอืไม่เจา้คะ 

ตอบ : “การพจิารณาทุกขเวทนาจากการนัง่สมาธจินเกดิความเบื่อหน่ายในทุกขน์ัน้จน

น ้าตาไหลและเศรา้ใจ” 

ถ้าจนน ้าตาไหลและเศรา้ใจ มนัเขา้ใจ มนัปล่อยได ้ ถ้าปัญญาอย่างนี้มนัเป็น

ปัญญาอบรมสมาธอิยู่ ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิอยู่” เวลามนัปล่อยแล้วมนักม็รีสชาติ

อย่างนี้ไง 

บางทเีราพจิารณาว่า พจิารณาเวทนาจนมนัปล่อยแลว้ เราจะปล่อยแลว้จติ

มนัจะรวมลง ถ้าพูดถงึพจิารณานะ เวลาภาวนา เวลาเราก าหนดปัญญาอบรมสมาธิ 

สมาธมินัเป็นแบบนี้ แต่ถ้าพุทโธๆๆ จติถ้ามนัลงสมาธ ิมนัลงสมาธลิกึมาก พทุโธๆ พทุ

โธจนเป็นขณิกสมาธ ิอุปจารสมาธ ิอปัปนาสมาธ ิสมาธมินัจะลกึเขา้ไปเลย 

แต่ถ้าเราพจิารณาเวทนา พจิารณาเวทนาถ้ามนัปล่อยเวทนามา มนัปล่อย

เวทนามาใช่ไหม ถ้าปล่อยเวทนามามนัท าสิง่ใดไม่ได ้ พุทโธต่อเน่ืองกนัไป ถ้าพุทโธ

ต่อเน่ืองไป ใหม้นัลงสมาธมิากขึน้ 

แต่ถ้ามนัปล่อยเวทนามาแลว้ นี่มนัเป็นโจทยโ์จทย์หนึ่ง ถ้ามนัปล่อยเวทนา

แลว้ จนมนัเบื่อหน่าย น ้าตาไหล มนัเศรา้ใจ มนัเศร้าใจแลว้มนัต่อเน่ือง อะไรต่อเน่ือง

ไปล่ะ เวลามนัพจิารณาเวทนาจนเกดิความเบื่อหน่าย เบื่อในทุกข์จนน ้าตาไหลและเศรา้

ใจ ควรจะพจิารณาอย่างไร 
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พอมนัเศรา้ใจแลว้เรากพ็ุทโธต่อเน่ืองไป ความเศรา้ใจกเ็ป็นความเศรา้ใจ พุท

โธต่อเนื่องไป เวลาใครปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาอบรมสมาธ ิ หมายความว่า ใชปั้ญญา

ใคร่ครวญในประสบการณ์ของความคดิ มนัคดิเรื่องอะไรสิง่ใดมนักพ็จิารณาเรื่องนัน้ 

เวลามนัปล่อยมา ปล่อยมามนัไม่คดิต่อเนื่อง เพราะมนัปล่อยมา พอมนัปล่อยมามนัจะ

คดิต่อเนื่อง มนัแบบว่ามนัก าลงัของปัญญา ก าลงัของสมาธมินัด ีมนัจะคดิอกีมนัไม่ทนั 

แต่ถ้าเวลาเราไม่มสีตหิรอืว่าก าลงัไม่พอ พอเราใชปั้ญญาพจิารณา ปัญญา

อบรมสมาธมินัปล่อยเขา้มาปับ๊ พอปล่อยปับ๊เดีย๋วกค็ดิอกี ถ้ามนัคดิอกีอย่างนี้มนัมี

งานท าต่อเน่ือง เรากใ็ชปั้ญญาอบรมสมาธติ่อเน่ืองไป 

แต่ถ้ามนัพจิารณาปัญญาอบรมสมาธ ิพอมนัปล่อยอารมณ์ไง ปล่อยความคดิ

แลว้ เอ๊อะ! ท าอย่างไรต่อ ท าอย่างไรต่อ อย่างนี้ก าหนดพุทโธต่อเลย ก าหนดพุทโธ

ต่อเน่ืองไป พอพุทโธปับ๊ ไม่กีค่ าหรอก มนัคดิอีกแล้ว เพราะอะไร เพราะจตินี่นะ ถ้า

มนัไดค้วบคุม มนักห็ลบ พอพุทโธปับ๊ มนัเบื่อ มนัไม่ยอมพุทโธ มนัก็มาคดิอีก แต่เวลา

เราพจิารณาปัญญาอบรมสมาธขิึน้มา มนัปล่อยไปแลว้มนัไม่คดิ มนัเฉย ไอเ้รากว่็า 

ท าอะไรดนีะ ท าอะไรดนีะ มนัเฉย มนัไม่แสดงตวัไง ลองพุทโธส ิพอพุทโธๆ ไปเดีย๋ว

มนัคดิอกีแล้ว แต่ถ้าไม่พุทโธไปมนักไ็ม่คดินะ 

เวลาปฏบิตัไิป สมุทยั กเิลสมนัจะต่อกรกบัการปฏิบตัมิาตลอด ถ้าเราพุทโธ 

ใชปั้ญญาอบรมสมาธเิขา้ไป เวลามนัปล่อยแลว้นะ เราพุทโธต่อเนื่อง ถ้ามนัพุทโธ

ต่อเนื่องไปมนักส็งบมากขึน้ไปเรื่อยๆ ละเอียดเขา้ไปเลย แต่ถ้าพุทโธ มนัคดิอกี เพราะ

เราถนดัในปัญญาอบรมสมาธแิลว้ พอมนัคดิอีกเรากใ็ชปั้ญญาไล่ความคดิไปเลย 

เพราะเราใชปั้ญญาอบรมสมาธนิี้มามนักเ็ป็นอาการแบบนี้ เวลามนัแสดงตวัขึน้มากจ็บั

แลว้พจิารณาต่อเนื่องไป 

ฉะนัน้ เวลามนัพจิารณาเวทนามา พจิารณามา พอมนัเบื่อหน่าย มนัทุกขจ์น

น ้าตาไหล น ้าตาไหลกน็ ้าตาไหลไง น ้าตาไหลมนัปล่อยเวทนามา แลว้อย่างไรต่อล่ะ พุท

โธไง 
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ทนีี้ถ้าพูดถงึว่า พอมนัเบื่อหน่าย พอน ้าตาไหล เราตอ้งพจิารณาเบื่อหน่าย

นัน้เป็นอารมณ์ต่อเน่ืองไปไหม 

ถ้ามนัเป็นอารมณ์ทีม่นัพจิารณาได้ เรากพ็จิารณาไป ถ้าอารมณ์พจิารณา

ไม่ได ้เรากพ็ุทโธไป เราพุทโธ พุทธานุสต ิถ้ามนัไมป่ล่อยนะ มนัมชี่องว่าง เหน็ไหม 

เวลาก าหนดพุทโธๆๆ มนัละเอียดเขา้ไปเรื่อยๆ ละเอยีดจนพุทโธไม่ได ้ มนั

ต่อเน่ือง มนัไม่มชี่องว่างเลย พอพุทโธๆๆ เงยีบ พุทโธๆๆ จนพุทโธหาย หายแลว้ท า

อย่างไรต่อ กม็าระลกึพุทโธใหม่ 

ช่องว่างน่ีแหละมนัท าให้สมาธิเข้าไม่ได้ ช่องว่างน่ีแหละมนัท า

ให้จิตแฉลบออก เหน็ไหม เวลาเราพทุโธ พทุโธกคิ็ดไปเรื่องนู้นแล้ว

กลบัมาโธ พทุแล้วกคิ็ดไปรอบโลกกลบัมาโธ มนัมีช่องว่าง เรากพ็ทุโธ

เรว็ๆ พทุโธๆๆ พทุโธจนไม่มีช่องว่าง พอมนัไม่มีช่องว่างมนักต่็อเน่ือง

มา ทีน้ีพอมนัต่อเน่ืองมาปับ๊ พอพทุโธปับ๊ เด๋ียวมนัขาดช่วง 

เวลาปฏบิตัไิป กรณีอย่างนี้เราไม่ถนัด เราไม่เคยท างาน พอไม่เคยท างาน 

ทุกคนกบ็อกว่าพุทโธผมชดัเจนมากนะ พุทโธผมต่อเนื่องตลอดเวลานะ 

แต่ความจรงิมนัพุทโธนะ แลว้มนัเหม่อลอยไปครึง่ชัว่โมงแน่ะ แลว้มนัมาพุท

โธค าที ่๒ ไอค้รึง่ชัว่โมงนัน้น่ะมนันึกไม่ได้ เพราะมนัเหม่อ ตวัมนัเหม่อเอง พอตวัมนั

เหม่อกว่็าผมไม่ไดเ้หม่อนะ ผมชดัเจนนะ พุทโธที ่ ๑ กบัพุทโธที ่๒ ชดัเจนมาก มนั

ห่างกนัครึ่งชัว่โมง มนัเหม่อไปครึ่งชัว่โมง เพราะคนพูด ทุกคนเห็นแก่ตวั จติมนั

เขา้ขา้งตวัมนัเอง จติจะไม่ยอมบอกว่าตวัมนัผดิ 

เวลาแกภ้าวนามนัเป็นอย่างนี้ เวลาบอกว่า โอ๋ย! มนัชดัเจนมาก มนัต่อเนื่อง

มาก...เอ็งหลบัไปครึ่งชัว่โมงเอ็งยงัไม่รูต้วัเลยล่ะ แล้วไปบอกว่าหลบันะ โกรธมากเลย 

โอโ้ฮ! ท ามาขนาดนี้ อะไรๆ กผ็ดิ 

ผดิหรอืถูกนี่นะ ผลลพัธ์มนับอก การศกึษาเขาจะรู้ว่ามคีุณภาพหรอืไม่มี

คุณภาพตอนทีเ่ขาวดัผล เขาวดัผล เวลาสอบวดัผลจะรูเ้ลยว่าครูสอนเดก็คนนัน้ดี
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หรอืไม่ด ี แลว้เดก็มคีวามรูจ้รงิหรอืไม่มคีวามรูจ้รงิ ถ้าเดก็มคีวามรูจ้รงิ เวลาสอบ

วดัผลมนัจะรู้ 

นี่กเ็หมอืนกนั พุทโธเก่งนะ พุทโธ แต่วดัผลมานะ ไม่รู ้ เหม่อ มนัวดัผลมา

จากตวัของมนัเองอยู่แล้ว ตวัมนัมผีลของมนัอยู่แล้ว แต่เวลาครูบาอาจารยฟั์ง ท่านรู ้

เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ แต่ไอเ้ดก็นักเรยีนมนัไม่รู ้ พอไม่รูข้ึน้มา อูฮู้! จบัผดิ

ตลอดเลย อะไรๆ ก็ไม่ได้ 

กว็ดัผลน่ะ ถ้าวดัผลมนักต็้องดสี ิถ้าวดัผลมนักต็อ้งถูกตอ้งส ินี่พูดถงึเวลาพุท

โธ ถ้าพุทโธไปมนัจะเป็นอย่างนัน้ของมนัเขา้ไปนะ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าเราพจิารณาอะไร เอาสิง่ใดสิง่หนึ่ง ถ้ามนัเศรา้เรื่องอารมณ์

ต่อเนื่องกนัไป เรากท็ าต่อเนื่องของเราไป มนัใชแ้ทนกนัได ้ มนัใชแ้ทนกนัได ้ ถ้าพูดถงึ

ถ้ามนัอิม่ตวั มนัเศรา้ใจแลว้นะ ถ้าเศรา้ใจ ถ้ามนัแบบว่า ไอน้ ้าตาไหล ไอต้่างๆ มนัก็

เป็นปีต ิเป็นปีต ิเป็นน ้าตาไหล 

เวลาบอกว่าทุกคนจะอย่างนี้นะ เวลาหลวงตาเวลาขณะจติของท่านทีพ่ลิกฟ้า

คว ่าดนิ ท่านร้องไหน้ ้าตาไหล ทุกคนกจ็ะร้องไหบ้า้งนะ ใครๆ กจ็ะร้องไห ้ ถ้าร้องไห้ 

เดก็มนันอนแบเบาะ เวลาเกิดจากท้องแม่มา คลอดมามนักอุ็แว้ๆ  มนัก็รอ้งไหแ้ลว้ มนั

รอ้งไหม้าตัง้แต่คลอดนัน่น่ะ 

ค าว่า “รอ้งไห”้ มนัตอ้งมทีี่มา ร้องไห้ดว้ยอะไร ท าไมถงึร้องไห้ รอ้งไหด้ว้ย

ความทุกขค์วามยาก รอ้งไห้ดว้ยความเจบ็ช ้า นัน่เรื่องหนึ่ง รอ้งไหด้ว้ยความสุข 

คนเราพลดัพรากจากกนัมา ๒๐-๓๐ ปี เจอกนัโผเขา้กอดกนัเลยนะ มคีวามสุขมาก 

แลว้ก็ร้องไห้ ร้องไหด้้วยความสุขไง แต่นี่เวลามนัภพ มนัชาต ิมนัช าระลา้งภพชาตมินั

สะเทอืนหวัใจ 

การว่าค าว่า “รอ้งไห”้ มนัตอ้งมทีีม่าว่ารอ้งไหจ้ากเรื่องอะไร ถ้ารอ้งไหจ้าก

เรื่องความทุกข ์ ร้องไหจ้ากเรื่องความผูกพนั รอ้งไหจ้ากความเจบ็ช ้านัน่น่ะกเิลส ถ้า

รอ้งไห้ดว้ยความสุขไง ว่าพลดัพรากจากกนัแลว้มาเจอกนั ร้องไห้ดว้ยความปีต ินัน่ก็

รอ้งไห้ 
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ค าว่า “ร้องไห”้ หลวงตาใชค้ าว่า “น ้าตาช าระลา้งภพลา้งชาต”ิ กบั “น ้าตาที่

สะสมภพชาต”ิ น ้าตาของเราน ้าตาสะสมภพชาต ิ ยิง่ร้องไหย้ิง่เจบ็ช ้า ยิง่รอ้งไห้ยิง่

กระเทอืนใจ ยิง่รอ้งไห้ยิง่เจบ็ปวดไง แต่เวลาคนรอ้งไห ้รอ้งไห ้ เฮอ้! พอกนัท ีรอ้งไห้

ครัง้สุดทา้ย รอ้งไห ้มงึลากนัท ีมงึไม่ตอ้งมาเจอกนัอีกแลว้ มนัตอ้งมทีีม่าทีไ่ปดว้ยไง 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ามนัเบื่อหน่าย น ้าตาไหลๆ น ้าตาไหลกเ็ป็นความซาบซึ้ง 

มนักเ็ป็นประโยชน์แก่แต่ละบุคคล คนไหนคนนัน้กว่็ากนัตามเกมนัน้ไป นี่พูดถงึ

ปฏบิตัติ่อเน่ืองนะ 

ถามว่า “ควรจะท าอย่างไรต่อไป พจิารณาความเศรา้ใจในอารมณ์นัน้ของใจ

ไปเลย หรอืปนกนัไป” 

ปนกนัไปกพ็ลกิไปพลกิมา ไม่มปัีญหาหรอก คอืเป็นอุบายทีเ่ราจะปฏบิตัเินาะ 

ถ้าปฏบิตัไิดก้เ็ป็นผลของเรา ฝึกหดัไป ฝึกหดั 

เวลาไปถามปัญหาหลวงตานะ หลวงตาบอกว่า โอ๋ย! จะถามทุกกระทงเลย

หรอื ท่านกบ็อกว่าท่านกต็อบแต่ความจ าเป็นเท่านัน้น่ะ แลว้ทุกคนกต็อ้งหามาใช่ไหม 

แหม! เวลาคนจะท ากบัขา้ว จบัมอืเลยนะ น ้าตาลใส่แค่นี้นะ ท าผดิ เกลอืใส่แค่นี้ ท า

ผดิ โอ๋ย! แลว้เมื่อไหร่มนัจะเป็นล่ะ มนักต็้องท าส ิถ้าใส่มากก็เคม็ ใส่หวานกป็ะแล่มๆ 

กนิไม่ได้หรอก เดีย๋วเอง็กรู็เ้องแหละ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราฝึกของเราไป แหม! จะตอ้งใหบ้งัคบัเลย จะตอ้งอย่างนัน้ๆ 
มนัไม่ได ้มนัไม่ไดเ้พราะว่า หนึ่ง ความช านาญดว้ย จรตินิสยัดว้ย แลว้อ านาจวาสนา
ของคน เอวงั 


