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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “เบ่ือหน่ายคลายก าหนดั” 

โดยปกติผมจะเจริญสติตามแต่สมควร โดยส่วนใหญ่จะพยายามท าตวัใหมี้สติ เม่ือมี

อารมณ์หรือส่ิงท่ีมากระทบและเกิดการเปล่ียนแปลงของใจ ก็พยายามจะรู้ทางร่างกายดว้ย เช่น 

เดินรู้สึกอยา่งไร แต่ช่วงหลงัมีการเมืองเขา้มา 

ผมอยากรู้ว่า ถา้เราจบัอารมณ์หรือส่ิงท่ีเขา้มากระทบได ้แลว้มนัก็ไดแ้ต่เห็นแลว้ดบัไป

เพราะความเห็นบา้ง เพราะใชส้มาธิดบับา้ง แลว้ท าอยา่งไรใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย มนัไม่นอ้ม

ลงทางนั้น เพราะบางคร้ังไดแ้ต่รู้แลว้ดบัไปเอง บางคร้ังใชส้มาธิท าใหด้บั บางคร้ังก็ใชค้วามรู้

ว่ามนัเป็นอยา่งนั้น ท าใหไ้ด ้ แต่ยงัไม่มีความเบ่ือหน่ายเลยครับ ช่วงแรกเคยมีความเบ่ือหน่าย

ไม่อยากท าอะไรเลย ตอนน้ีเหมือนจะยอมรับความจริงข้ึนมา แต่ไม่เบ่ือหน่าย 

ตอบ : น่ีค  าถามเนาะ ค าถามว่า ปฏิบติัแลว้ใหม้นัเบ่ือหน่ายคลายก าหนดั แต่เวลา

ปฏิบติัไปแลว้ท าไมมนัไม่เบ่ือหน่าย ท าไมมนัไม่คลายก าหนดั 

ปฏิบติัไปแลว้เหมือนมนัจะเบ่ือหน่าย แต่เด๋ียวมนัก็ไม่เบ่ือหน่าย น่ีความเห็นเป็นอยา่ง

น้ี เพราะอะไร เพราะขาดครูบาอาจารย ์ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ เวลาหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่าน

บอกเลย การประพฤติปฏิบติัเราตอ้งท าความสงบของใจก่อน คือใหก้  าหนดพุทโธ ใชปั้ญญา

อบรมสมาธิ พอจิตมนัสงบระงบัแลว้มนัก็มีความสุขแลว้ 
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ถา้โดยทัว่ไปเวลาจิตมนัสงบระงบั โดยความรู้สึกของโลกเขาบอกคือมนัคลายความ

เบ่ือหน่าย เพราะมนัสงบ ก็มนัไม่เบ่ือหน่ายแลว้ ก็มนัมีความสุข อยา่งน้ีคือการปฏิบติัธรรม 

เห็นไหม เพราะท าความสงบไง 

แต่ครูบาอาจารยบ์อกว่าใหท้  าความสงบของใจเขา้มาก่อน ท่ีเขารังเกียจกนันกักนัหนา

ว่าสมถะๆ ไม่มีปัญญา เขารังเกียจกนันกักนัหนาว่ามนัเป็นสมถะ มนัไม่เป็นปัญญา 

พระพุทธศาสนาเขาสอนใหใ้ชปั้ญญาไปเลย แลว้ถา้ปัญญามนัมาตรึกในธรรมๆ เพราะเรา

ศึกษา เพราะเราตรึกในธรรมแลว้เราปฏิบติั 

เขาบอกว่าเขาเจริญสติตลอด เจริญสต ิ รู้ตวัทัว่พร้อม มีรู้เท่าทนัอารมณ์ รู้เท่าทนัหมด

ล่ะ บางทีมนัก็รู้ทนัมนัก็ดบัได ้ แต่มนัไม่เบ่ือหน่าย มนัไม่คลาย แลว้ท าอยา่งไรล่ะ ก็มนัไม่

คลาย 

คนปฏิบติัจริงเขารู้ว่ามนัไม่คลายหรอก มนัจะคลายไดอ้ย่างไรล่ะ มนัจะคลายมนัตอ้ง

มีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านท าของท่านมา เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยท่์านปฏิบติั

มา เร่ิมตน้คนก็คิดแบบน้ีทั้งนั้นน่ะ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์

ความมหศัจรรยน์ะ ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ทั้งๆ 

ท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ แต่เวลาตรัสรู้ข้ึนมาแลว้ 

“มนัจะสอนไดอ้ยา่งไร มนัจะสอนไดอ้ยา่งไร” คือมนัจะบอกใหเ้ขาเขา้ใจเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งใด 

เพราะอะไร 

เพราะโดยสามญัส านึก ก าป้ันทุบดิน วิทยาศาสตร์ ถา้จิตเรามนัฟุ้งซ่าน จิตเรามนัมี

ความเครียด จิตมนัมีความทุกขห์มดแหละ ถา้เราใชปั้ญญาไปแลว้มนัก็ปล่อยจริงๆ มนัก็วาง

หมด เออ! มนัเหมือนจะคลายความเบ่ือหน่าย แต่มนัไม่เบ่ือหน่าย เพราะมนัชัว่คราว เด๋ียวมนัก็

คิดอีก 
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ไม่มทีาง เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ท าความสงบของใจเข้ามาก่อน ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลมี

ความเป็นปกติ แล้วใช้ปัญญาแล้ว ปัญญารู้เท่าหมด จะดับด้วยสมาธิก็ได้ จะดับด้วย

ปัญญาก็ได้ มนัดับหมด มนัปล่อยวางหมด อ้าว! แล้วท าอย่างไรต่อ ท าอย่างไรต่อ ก็แค่

นั้นน่ะ แค่นั้นไม่แค่นั้นเปล่านะ พอท าไปแล้วก็ได้แค่นี ้แล้วพอท าคราวหน้าต่อไปนะ มนั

ไม่ค่อยลงแล้ว เพราะกิเลสมนัรู้ทนั ตอนนีก้็ล้มลุกคลุกคลานแล้ว 

พอลม้คลุกคลานก็เขา้ไปหาครูบาอาจารย ์ ถา้หลวงปู่มัน่อยูก่็ไปอยูก่บัหลวงปู่มัน่ ไป

ศึกษากบัหลวงปู่มัน่ แลว้พอมนัลม้ลุกคลุกคลานก็บอกในเมืองไทย ในโลกเลย ในโลกของ

ชาวพุทธ ครูบาอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงก็หลวงปู่มัน่ แลว้ก็ไดม้าอยูก่บัท่านแลว้ พอปฏิบติัถึงท่ีสุด

แลว้ พอปฏิบติัไม่ไดอ้ะไร เลิกดีกว่า สึกดีกว่า 

ทุกคนเวลาพระปฏิบติัจะแสวงหาครูบาอาจารยท่ี์เรามัน่ใจ เราเช่ือใจมาก แลว้ไปอยู่

กบัท่าน แลว้พยายามขวนขวายท าใหเ้ตม็ท่ีเลย แลว้ท าไม่ได ้ แลว้จะไปไหนต่อ ถา้จะไปไหน

ต่อก็จะไปหาเทวดา จะไปหาพรหมนัน่แหละ แต่ไม่รู้หรอกว่าเทวดา พรหมก็มาหาหลวงปู่มัน่ 

เพราะความคิดของมนุษยไ์ง ในเม่ือมนุษยช่์วยเราไม่ได ้ เราก็ตอ้งเอาเทวดาช่วย มนุษยช่์วยเรา

ไม่ไดก้็ตอ้งเอาพรหมนัน่แหละช่วย แต่เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศนห์ลวงปู่มัน่ มาศึกษา

กบัหลวงปู่มัน่ 

เทวดา อินทร์ พรหมยงัมาศึกษากบัครูบาอาจารยเ์รา แต่เราไปอยูก่บัครูบาอาจารยแ์ลว้

นะ เวลาศึกษาไปแลว้ ปฏิบติัไปแลว้ จนหมดไส้หมดพงุแลว้ ท่านก็สอนของท่านตามความ

เป็นจริงนัน่แหละ แต่เราปฏิบติัยงัไม่ไดต้ามความเป็นจริง เราปฏิบติัใหม้นัเป็นความจริงไม่ได ้

พอปฏิบติัเป็นความจริงไม่ได ้พอกิเลสมนัคลายตวัมา พอกิเลสมนัต่ืนข้ึนมา ลม้ลุกคลุกคลาน

หมดล่ะ 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกว่าเราท าความสงบของใจก่อน ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มนัเกิดภาวนามย

ปัญญาเห็นตามความเป็นจริง ปัญจวคัคียน์ะ อุปัฏฐากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้อยู่ ๖ ปี 
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ค าว่า “อุปัฏฐากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อยู่ ๖ ปี มนัก็มีการประพฤติปฏิบติั มนัก็มี

ตบะธรรม แต่ตบะธรรมแบบโลกคือแบบสมาธิไง 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษาอยู่ คน้ควา้มา ๖ ปี เป็นผูค้น้ควา้ แต่ผูอุ้ปัฏฐาก 

ค าว่า “ผูอุ้ปัฏฐาก” มนัก็ปฏิบติัตามไปดว้ย พอปฏิบติัตามไปดว้ย จิตของเขาก็มีหลกัมีเกณฑ์

เหมือนกนั แต่ในเม่ือยงัไม่มีธรรมะใช่ไหม ฉะนั้น เวลาเห็นองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

มาฉนัอาหารของนางสุชาดา เพราะคนมีความคาดความหวงัว่าอดอาหาร ท าทุกรกิริยาขนาดน้ี

มนัก็ลุน้นะ เม่ือไหร่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้เสียที จะไดส้อนเราๆ 

ทีน้ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ปฏิบติัเอง พอปฏิบติัเอง มนัท า

อยา่งไรก็รู้อยูแ่ก่ใจ มนัท าไม่ได ้ ในเม่ือท าไม่ไดแ้ลว้ อดอาหารจนขนหลุดหมด ท าทุกรกิริยา

มาเตม็ท่ีแลว้ ทีน้ีจะท าใหเ้ป็นความสมดุล ใหเ้ป็นความเป็นกลางในพระพุทธศาสนา มาฉนั

อาหารของนางสุชาดา ปัญจวคัคียเ์ห็นเขา้แลว้ อูฮู้! ขนาดปฏิบติัเขม้แขง็ขนาดนั้นยงัไม่ได ้แลว้

มาฉนัอาหารของนางสุชาดา เหมือนกบัคลายความเพียรแลว้ เสียใจ นอ้ยใจ ท้ิงไปเลย 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ปฏิบติัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปเอง

เพราะปัญจวคัคียท้ิ์งไปแลว้ พอท้ิงไปแลว้ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ปฏิบติัจนตรัสรู้

ธรรมข้ึนมา พอตรัสรู้ธรรมข้ึนมา มนัมีความสุข มนัแตกต่างกบัท่ีคน้ควา้อยู่นั้นมหาศาล 

เพราะโลกกบัธรรมแตกต่างกนัมาก พอโลกกบัธรรมแตกต่าง เสวยวิมุตติสุข วิมุตติสุข เห็น

ไหม ทอดธุระว่าจะไม่สอน 

ฉะนั้น ดว้ยการสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นศาสดา เป็นผูร้ื้อสัตวข์นสัตวก์็ตอ้งสอนอยู่

ดีนัน่แหละ ฉะนั้น พรหมก็มานิมนตด์ว้ย พอพรหมมานิมนต ์ แลว้ตวัเองก็ตอ้งสอน เพราะ

อะไร เพราะปฏิบติัมารู้จริง แลว้จะเอาใครก่อน 

ค าว่า “จะเอาใครก่อน” เล็งญาณไปท่ีอุทกดาบส อาฬารดาบส เพราะไดส้มาบติั ๖ 

สมาบติั ๘ ก็เพิ่งตายไป แลว้เอาใครก่อน ก็เล็งไปปัญจวคัคีย ์ พอปัญจวคัคีย ์ เวลาปัญจวคัคีย์

สัญญากนัไวเ้ลยว่ามาแลว้ไม่รับ 
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องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ไป เห็นไหม ดว้ยความคุน้เคย สัญญากนัว่าไม่รับ 

แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาจริงก็รับ รับเสร็จแลว้ ปฏิสันถารเสร็จแลว้องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ก็จะเทศนธ์มัมจกัฯ เวลาเทศนธ์มัมจกัฯ ไปนะ เทฺวเม ภิกฺขเว 

ทางสองส่วนท่ีเธอไม่ควรเสพ แลว้ทางสายกลาง สายกลางอยา่งไร ทางสายกลาง 

มชัฌิมาปฏิปทา ความเห็นถูกตอ้ง เห็นถูกตอ้งอยา่งไร เห็นถูกตอ้ง เห็นไหม ทางสองส่วนไม่

ควรเสพ อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค 

แลว้อตัตกิลมถานุโยค ดูสิ ท าทุกรกิริยา แต่เวลาอดอาหาร องคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้บอกการอดอาหารไม่ใหอ้ดอาหาร เพราะถา้อดอาหาร การอดอาหารโดยท่ีไม่มีปัญญา 

มนัจะเอาการอดอาหารนั้นเป็นเป้าหมาย ถา้เอาการอดอาหารเป็นเป้าหมายนะ อดอาหารก็ตาย 

เพราะว่าการอดอาหารก็อดอาหารเฉยๆ เหมือนกบัท่ีเขาสอนกนัอยูเ่ด๋ียวน้ี ท าพลงัจิต ท าก าลงั 

มนัเป็นก าลงั แลว้พอมีก าลงัข้ึนมามนัจะเกิดปัญญา...มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได้

หรอก 

สมาธิก็คือสมาธิ พลงังานก็คือพลงังาน พลงังานมนัเป็นปัญญาข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนั

เป็นปัญญาข้ึนมาไม่ได ้ จิตใจคนอ่อนแอมนัโดนส่ิงใดเบียดเบียนมนัก็เหลวไหล คนท่ีจิตใจ

เขม้แขง็ เวลามนัเขม้แขง็ขนาดไหน โดนกิเลสเบียดเบียนอยา่งไร มนัมีหลกั มนัก็เป็นปัญญา

ข้ึนมาไม่ได ้น่ีไง อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค 

ทีน้ีเวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พูดถึงมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาตรงไหนล่ะ 

มคัโค ทางอนัเอก งานชอบ เพียรชอบ ด าริชอบ เวลาเทศนธ์มัมจกัฯ ไป พระอญัญาโกณ

ฑญัญะอุปัฏฐากมาอยู ่ ๖ ปี พระอญัญาโกณฑญัญะมีความเห็นจริงข้ึนมา ความเห็นจริง 

ความเห็นจริงว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็นธรรมดา 

เพราะปัญจวคัคียป์ฏิบติัมา ๖ ปี แลว้เวลาฟังธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ เพราะฟังธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัถึงคลายความเบ่ือหน่ายไง ท่ีมนั

คลายไดจ้ริง ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะในธรรมจกัรมนัก็มีสัมมาสมาธิดว้ย ถา้สัมมาสมาธิ 
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เพราะสัมมาสมาธิคืออะไร สัมมาสมาธิคือใจท่ีมนัปล่อยวาง ปล่อยวางสมุทยัความเห็นบวก

ของเรา ความเห็นบวก เห็นไหม 

น้ีเราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มา เห็นไหม “โดยปกติผมเจริญ

สติตามสมควร โดยส่วนใหญ่จะพยายามท าตวัใหมี้สติ ในเม่ือมีอารมณ์ส่ิงใดท่ีมากระทบและ

เกิดการเปล่ียนแปลงก็พยายามจะรู้ทั้งทางกาย รู้ทุกอยา่ง” 

ความรู้ต่างๆ มนัรู้ มนัรู้ หลวงปู่มัน่ท่านสอนนะ การด่ืม การเหยียด การคู ้ การ

ด ารงชีวิตใหมี้สติ ถา้มีสติ มีสติโดยธรรมดา พอมีสติข้ึนมาแลว้ สติก็คือสต ิถา้มีสติข้ึนมาแลว้

ก็เหมือนกบัเรามีส านึก 

มีส านึก เห็นไหม ดูสิ เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน ค าฝากไว้

ค  าสุดทา้ยเลย “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด” 

ความประมาทเลินเล่อ ความคิดมกัง่าย ความคิดเคยชิน น่ีคือความประมาทหมดแหละ 

ถา้เราตั้งสติเราพร้อมข้ึนมา หลวงปู่มัน่ก็สอนอยา่งน้ี พอตั้งสติข้ึนมาแลว้เราตอ้งมีค  าบริกรรม

อีก เพราะอะไร เพราะมนัมีค  าบริกรรม จิตมนัมีท่ีเกาะท่ีอาศยั มนัวางอารมณ์ทั้งหมด วาง

อารมณ์ทั้งหมด แลว้เวลาวางอารมณ์ทั้งหมด วางแลว้ จิตท่ีมนัตั้งมัน่ จิตท่ีมีก าลงั แลว้มนันอ้ม

ไป 

น่ีไง สมาธิเกิดปัญญาไม่ได ้เขาจะบอกว่ามีพลงังาน มีสมาธิ มีก าลงั 

เราก็พูดอยา่งนั้นเหมือนกนั แต่เราพูดอย่างนั้นข้ึนมาเป็นฐานของสมาธิ เป็นฐานของ

สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการใหเ้ห็นความเบ่ือหน่าย 

แต่น่ีเราไม่มีฐาน เราไม่รู้จกัท่ี เราไม่มีฐาน เราไม่มีตวัตนของเรา เราไม่รู้ต  าแหน่งว่า

กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน เราไม่มีภวาสวะ คือเราไม่รู้ท่ี เราไม่รู้เหตุว่าเราเป็นโรคอะไร แลว้โรคเกิด

ตรงไหน แลว้เกิดอยา่งใด แต่ความแปรปรวน เห็นไหม เราไปโรงพยาบาลจะเห็นคนเจ็บไขไ้ด้

ป่วยเยอะแยะเลย เขาก็เป็นของเขา แต่เราไม่ไดเ้จ็บไขไ้ดป่้วย แลว้เราเจ็บไขไ้ดป่้วยตอนไหน 
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แลว้เราเจ็บไขไ้ดป่้วย เรารักษาอยา่งไร น่ีไง สัมมาสมาธิมนัมีจุดตรงน้ี สมถกรรมฐาน ฐาน

ท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้มีฐานท่ีตั้งแห่งการงาน จิตมนัสงบแลว้นอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น

จิตตามความเป็นจริง ถา้เห็นจริง สติปัฏฐาน ๔ จริง 

ถา้จิตมนัไม่เคยสงบ แต่เราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้บอก

เราจะปฏิบติัธรรม มีสติรู้ตวัทัว่พร้อม แลว้ก็รู้เท่าไปหมดเลย มนัก็เหมือนวางยาสลบ วาง

ยาสลบไปเลย เออ! เออ! แลว้มนัไม่เห็นคลายก าหนดัเลย 

มนัจะไปคลายท่ีไหนล่ะ ก็มนัไม่รู้ท่ีว่ามนัติดตรงไหน แลว้ไม่รู้ท่ีว่ามนัจะไปคลาย

ตรงไหน แลว้มนัจะเอาอะไรไปคลายล่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นจริงนะ ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงนะ มนัจะคลายหรือมนัไม่คลายนั้น

มนัอยูท่ี่จริตนิสัย จริตของคนท าสมาธิไดง่้ายก็มี ท าสมาธิไดป้านกลางก็มี บางคนท าสมาธิได้

ยากมาก คนท่ีท าสมาธิไดย้ากมาก เขาบอกว่าถา้อยา่งนั้นก็ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ท าปัญญา

อบรมไป คือปัญญาไล่ตามความรู้สึกนึกคิดนั้นไป เวลามนัปล่อยมา มนัเกิดปัญญาพร้อมไป 

แต่พร้อมข้ึนไปมนัก็ลงสู่สมถะ ลงสู่สมาธิ น่ีค  าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” มนัไม่ใช่ภาวนามย

ปัญญา 

ปัญญาอบรมสมาธิคือใชปั้ญญาอบรมมนั แต่ถา้เป็นพุทธานุสติ นัน่ใชค้  าบริกรรมให้

จิตเกาะ มรณานุสติระลึกถึงความตาย ระลึกรู้ใหจิ้ตมนัเกาะอยู ่ จิตตวัน้ีมนัจะตั้งมัน่ข้ึนมา ถา้

จิตตั้งมัน่ข้ึนมา ปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาไป ใชปั้ญญาไล่ไปเลย มนัถึงท่ีสุดมนัปล่อยหมด 

ปล่อยแลว้เด๋ียวก็คิดอีก ปล่อยแลว้เด๋ียวก็คิดอีก แต่ปล่อยแลว้ตอ้งมีสติ พอปล่อยแลว้มีสต ิ

เหลืออะไร ใครเป็นคนปล่อยอารมณ์ ใครเป็นคนปล่อยความคิด ใครเป็นคนปล่อยส่ิงท่ีมนัรก

รุงรังในใจ แลว้ปล่อยแลว้ใครเป็นคนปล่อย นัน่น่ะฐาน นัน่น่ะสมถกรรมฐาน ถา้สมถกรรม

ฐานตรงนั้นแลว้ ถา้มนันอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

“ท าไมตอ้งนอ้มไป ท าไมตอ้งเห็น ก็มนัเห็นอยูแ่ลว้ ก็ใชปั้ญญาอยูน่ี่มนัก็เห็นอยูแ่ลว้

ไง” การเห็นอยูน้ี่เห็นโดยสามญัส านึก เห็นโดยสถานะของมนุษย ์ เห็นโดยโลกียปัญญา เห็น
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โดยสัญชาตญาณ แต่ไม่ไดเ้ห็นโดยมรรค ไม่ไดเ้ห็นโดยธรรม ถา้ไม่ไดเ้ห็นโดยธรรม สูงสุด

คือสมถะท่ีมีสติรู้ตวัทัว่พร้อมนัน่น่ะ 

ถา้มีสติสัมปชญัญะ นัน่น่ะเป็นสัมมาสมาธิ ถา้ขาดสัมมาทิฏฐิคือขาดความเห็นชอบ 

สัมมาทิฏฐิคอืความเห็นชอบ ขาดความเห็นชอบมนัก็เป็นความเห็นผิด ถา้เป็นความเห็นผิดนะ 

“ก็ใชปั้ญญา ก็ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา” ปัญญาอยา่งน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ค าว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” มนัปล่อยวางใช่ไหม พอมนัปล่อยวางมนัก็เหมือนจะคลาย

น่ีไง มนัก็แค่น้ี ก็เหมือนมนัจะคลายไง คนท่ีแบกของหนกัมาก็วางไว ้ แต่ของนั้นเป็นอะไรก็

ไม่รู้ ก็เราแบกมาเราก็วางของเรา วางแลว้ มนัวางโดยสัญชาตญาณ 

แต่ถา้เป็นเราตั้งใจ โดยธรรมชาติคนเรามนัทุกขม์นัยากเพราะความคิดเราเอง องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนใหป้ล่อยวางๆ เราก็มีสติปัญญา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัก็

ปล่อยวาง ปล่อยวางแลว้ เห็นไหม ถา้มีครูบาอาจารย ์ ปล่อยวางแลว้ท าอยา่งไรต่อ มนัตอ้งมี

ท่ีมาท่ีไปสิ ธรรมะมนัมีเร่ิมตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุด ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ ท าท่ามกลาง มีการ

กระท า ท่ีสุดผลของมนัเป็นอยา่งไร พอเร่ิมตน้ ท่ามกลาง ท่ีสุดมนัเห็นของมนัใช่ไหม แลว้

ต่อเน่ืองข้ึนไปอยา่งไร สมถกรรมฐานจะยกข้ึนสู่วิปัสสนา ตรงน้ีส าคญัมาก ตรงน้ีส าคญั

เพราะว่าโดยสามญัส านึก โดยความเป็นจริงมนัเห็นอยา่งนั้นน่ะ เห็นความรู้สึกนึกคิด เห็นการ

ปล่อยวาง เห็นนัน่น่ะปัญญาอบรมสมาธิ 

พุทโธๆ มนัละเอียด พุทโธจนพุทโธไม่ไดม้นัก็ปล่อยนัน่แหละ แต่คนมนัไม่เขา้ใจไง 

พอมนัเร่ิมพุทโธละเอียด เอ๊ะ! มนัจะตายหรือเปล่า อู๋ย! ลมหายใจมนัจะขาด ความจริงมนัเป็น

แบบนั้น ถา้คนเป็นสมาธิจะเป็นแบบนั้น แต่ไอน่ี้ท่ีมนัไม่เป็นสมาธิ ท่องบ่นพุทโธๆๆ จน

พุทโธ่! ไม่ไหว เครียด นัน่น่ะกิเลสมนัหนา 

ถา้กิเลสมนัหนาก็ตอ้งหาอุบายนะ พุทโธโดยความน่ิมนวล แต่มีสติพร้อม พุทโธโดย

ความสมดุลของมนั เพราะพุทโธคือเราไม่เครียด ไม่ตึงเครียดจนเกินไป เราก็ไม่ปล่อยจนมนั
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จะหายไป เรามีสติพร้อมเพราะเราจะรักษาใจของเรา โดยความสมดุลของมนั เพราะ

ขอ้เท็จจริงมนัเป็นแบบนั้น ธรรมะเป็นแบบนั้น 

แต่เพราะความเห็นผิดของเราโดยสมุทยั โดยตณัหาความทะยานอยากมนัคาดมนั

หมาย มนัคาดมนัหมาย มนัจินตนาการ มนัก็ขดัแยง้กบัความเป็นจริง พอขดัแยง้กบัความจริง 

ท ามนัก็เลยไม่เป็นจริง มนัก็ไม่ไดผ้ล 

แต่ถา้ท าความเป็นจริง ท าความเป็นจริงสมดุลกบัธรรม ธรรมสัจธรรมมนัเป็นแบบนั้น 

แลว้เราท ามนัก็ลงสู่ตรงนั้น ถา้ลงสู่ตรงนั้นมนัก็ปล่อยวาง มนัก็ละเอียด สติสัมปชญัญะพร้อม 

พอพร้อมมนัก็สงบระงบั มนัก็ปล่อยวาง แลว้มนัเป็นความจริง ความจริง 

แกว้น ้าเปล่ากบัแกว้น ้าท่ีมีน ้าแตกต่างกนันะ แกว้น ้าเปล่าๆ มนัมีแต่อากาศ ถา้มนัตาก

แดดเด๋ียวมนัก็มีความร้อน ถา้มนัปล่อยไว ้ ถา้มนักระทบกระทัง่เด๋ียวมนัก็แตก แต่ถา้แกว้น ้ามี

น ้าอยู ่น ้าเป็นความชุ่มช้ืน น ้าเป็นประโยชน์ 

น่ีก็เหมือนกนั พุทโธๆ ถา้เป็นสัมมาสมาธิมนัมีน ้า มนัมีความอบอุ่น มนัมีความจริง

ของมนัข้ึนมา แลว้น ้านั้นด ารงชีวิตก็ได ้ น ้านั้นเขาจะกินยาก็ได ้ เขาท าอาหารก็ได ้ เขาเจือจาน

คนอ่ืนก็ได ้ จิตก็เหมือนกนั สัมมาสมาธิมนัเป็นแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้นแลว้นะ ถา้มนันอ้มไป

เห็นไง 

ฉะนั้นบอกว่า เขาถามว่า “ถา้เขาจบัอารมณ์ ส่ิงท่ีมากระทบ แลว้มนัก็ไดแ้ต่เห็นแลว้ก็

ดบัไป เห็นบา้ง ดบับา้ง มนัไม่ชดัเจน” 

ถา้มนัไม่ชดัเจน คนท่ีปฏิบติันะ พอปฏิบติัจิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 

เห็นธรรมตามความเป็นจริง แลว้เขาพิจารณาของเขาไปมนัก็ปล่อยวางอยา่งน้ี ถา้เขาปล่อยวาง

ของเขา ตทงัคปหานปล่อยวางชัว่คราวๆ ปล่อยวางชัว่คราวพอจิตมนัสงบ ถา้เราปล่อยวางส่ิง

ใดแลว้มนัจะสงบ พอเขาจบัอารมณ์แลว้ พิจารณาแลว้มนัปล่อยวางเป็นบางคร้ัง 
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ปล่อยวางแลว้เรามีสติพร้อม เด๋ียวมนัจบัแลว้เราก็พิจารณาต่อไป เพราะปัญญาอบรม

สมาธิ พอมนัปล่อยวางเขา้มา คือปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาคือเร่ืองโลกียปัญญา พอมนัสงบ

เขา้มา จิตมนัสงบเขา้มามนัปล่อยวาง เราก็อยูก่บัพุทโธ พอตวัมนัคิด เราก็จบัความคิด

ต่อเน่ืองกนัไป ท าอยูอ่ยา่งน้ี จิตมนัตั้งมัน่ แต่พอจิตมนัตั้งมัน่ จิตมนัมีก าลงัข้ึนมาแลว้ เขาว่ามี

ก าลงัแลว้ 

มีก าลงัก็ท  าใหถู้กตอ้งดว้ย มีก าลงั สมาธิแลว้จะใหเ้กิดปัญญา ปัญญาหมายความว่าจิต

ถา้มนัสงบแลว้มนัจบักายได ้จบักาย เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง น่ีวิปัสสนา

มนัเกิดตรงน้ี ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนตรงน้ี ปัญญามนัเกิดข้ึนอยา่งไร 

ปัญญาเพราะจิตมนัสงบใช่ไหม พอจิตมนัจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมตามความ

เป็นจริง ตามความเป็นจริงหมายความว่าจิตมนัสงบ มนัมีจิต มีสต ิ พอมนัไปจบัเขา้ๆ พอจบั

เขา้ เห็นไหม จิตเห็นอาการของจิต คือจิตกบัขนัธ์ จิตกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน จิตท่ีมนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ 

ท่ีพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง มนัมีผูพ้ิจารณา มีผูรู้้ ผูเ้ห็น มีผูจ้บั แลว้มีผูพ้ิจารณา

แยกแยะของมนัไป ถา้แยกแยะของมนัไป ความเห็นมนัจะแตกต่างกนั ถา้ความเห็นแตกต่าง

กนั น่ีเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา เกิดจากการภาวนาคือจิตมนั

คน้ควา้ 

จิตเราเกิดมา มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ พอจิตมนัจบัรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ จิตเห็นกาย ส่ิงท่ีมนัจบั จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการ ความเป็นไป เห็นอาการ 

อาการคือสัญชาตญาณของมนัเป็นอยา่งน้ี สัญชาตญาณเป็นอยา่งน้ี แต่จิตมนัละเอียด จิตมนัมี

ความตั้งมัน่ มนัจบัของมนัไดม้นัก็แยกแยะของมนั พอแยกแยะของมนั พอแยกแยะ น่ีไง 

ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจากจิตท่ีมนัแยกมนัแยะ เกิดจากจิต เห็น

ไหม 
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ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ มคัโค มรรคคือทางอนัเอก ธรรมจกัร จกัรมนัเกิดข้ึน พอ

จกัรมนัเคล่ือนของมนัไป จกัรมนัเคล่ือนของมนั ปัญญามนัเคล่ือนของมนัไป ปัญญามนัหมุน

เขา้ไป หมุนไปไหน 

หมุนกลบัมาช าระลา้ง ช าระลา้งภวาสวะ ช าระลา้งจิต จิตท่ีว่าเป็นนามธรรม จิตท่ีไม่มี

ตวัตน จิตท่ีไม่เห็นนัน่น่ะ มนัจะยอ้นกลบัมา น่ีมคัโค จกัรมนัเคล่ือนๆ ปัญญามนัหมุนอยา่งน้ี 

แลว้ปัญญามนัหมุนอยูภ่ายใน 

ไม่เอามาเทียบเคียงกบั สาธุ! พระไตรปิฎกก็คือพระไตรปิฎก ต าราของครูบาอาจารยก์็

เป็นประสบการณ์ของท่าน แต่เราศึกษามา ศึกษามาเพื่อเป็นปริยติั ศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง 

แต่เวลามนัเกิดกบัจิตของเรามนัเป็นปัจจตัตงั มนัเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ี อยา่งน้ีมนัหมุนอยา่งน้ี 

ถา้หมุนอยา่งน้ีมนัถึงจะคายจริงไง ถา้รู้จริงเห็นจริงมนัจะส ารอกมนัจะคายของมนัออก 

เวลาคายออกมนัก็เป็นตทงัคปหานคือมนัคายชัว่คราว คายชัว่คราวหมายความว่ามนั

ปล่อยมนัวาง มนัปล่อยวางจริงๆ มนัคายของมนั เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัแก่นของกิเลส 

การปฏิบติัเพราะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัสะสมมา มนัซบัซอ้นมาจนไม่รู้ตน้รู้

ปลาย แลว้จะท าใหม้นัทีเดียวมนัจบไป มนัจะจบไดต่้อเม่ือเป็นขิปปาภิญญา พวกท่ีสร้าง

วาสนามามาก ทีเดียวก็จบได ้ แต่เวไนยสัตว ์ ไอพ้วกท่ีลม้ลุกคลุกคลาน พอมนัปล่อยวางแลว้ 

ถา้เราขาดสตินะ พอปล่อยวางแลว้กิเลสมนับงัเงา มนับอกว่าน่ีขาดแลว้ กิเลสมนัช าระลา้งแลว้ 

ความจริงมนัชัว่คราว มนัมีสายใย สังโยชนค์ือสายใย สังโยชนม์นัร้อยรัด พอร้อยรัด 

มนัปล่อยวางก็ชัว่คราว ถา้พิจารณาซ ้ าๆ เขา้ไป เวลามนัขาดนะ เวลามนัขาด สายใย มนัตดั

สายใยตวัน้ี สักกายทิฏฐิ ค าว่า “ทิฏฐิ” ความเห็นไง ทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ กาย สักกายะคือกาย 

สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิว่ากายเป็นของเราไง ทิฏฐิว่าเป็นของเรา จิตใตส้ านึกนะ ไม่ไดค้ิดเอง

จินตนาการเอง จิตใตส้ านึกเลย ตวัจิตใตส้ านึกเลย ทิฏฐิความเห็นลึกๆ ทิฏฐิโดยสัญชาตญาณ 

ทิฏฐิท่ีมนัอยูท่ี่ภวาสวะ อยูท่ี่ภพ ไม่ใช่อยูท่ี่ความคิด ไม่ใช่อยูท่ี่จินตนาการ อยูท่ี่ภพเลย อยูท่ี่ภ

วาสวะ อยูท่ี่ปฏิสนธิจิตเลย 
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ทิฏฐิตวันั้นน่ะ ถา้มรรคธรรมจกัรเขา้ไป มนัไปส ารอก มนัตดัสายใยอนันั้นน่ะ เรียกว่า

สังโยชน ์สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาคือความสงสัย สีลพัพตปรามาสคือความลูบๆ คล าๆ จริงไม่จริง 

ใช่ไม่ใช่ แน่ใจไม่แน่ใจ สายใยมนัขาดพบั! น่ีคายจริงๆ ถา้คายอยา่งน้ีจบ แลว้ถา้จบ มนัจบ

อยา่งไร 

น่ีไง ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นจริงๆ เวลาท่านคุยกนั ใครก็คุยได ้ เราจะเอาแผนท่ี

ประเทศไทย แลว้เราก็มาคุยกนัเร่ืองประเทศไทย เพราะเราเป็นคนไทย เราอยูใ่นเมืองไทย เรา

ก็เอาแผนท่ีประเทศไทยมาคุยกนัไดต้ลอดเวลา 

น่ีก็เหมือนกนั ในพระไตรปิฎก ในแนวทางปฏิบติัของครูบาอาจารย ์มนัก็มีต  ารับต ารา 

เรามาพูดไดท้ั้งนั้นน่ะ แผนท่ีน่ีคุยไดท้ั้งวนั เอาแผนท่ีมานัง่คุยกนัไดท้ั้งวนัเลย แต่เอ็งเคยเห็น

ตรงนั้นไหม ถา้เห็น มนัเป็นรูปร่างอย่างไร ทางเขา้เขา้ตรงไหน เขา้ไปแลว้เห็นอะไร พอเขา้ไป

เสร็จแลว้เอ็งออกมา เอ็งไดส้มบติัอะไรออกมาดว้ย เอ็งท าเสร็จแลว้เอ็งมีอะไร 

ถา้ครูบาอาจารยท่์านถาม ตอบไม่ไดน้ะ ไม่ใช่ ไม่ใช่คือมนัไม่คายไง แต่ถา้มนัคายตอ้ง

ท าแบบน้ี ถา้ท าแบบน้ี เราตอ้งท าสมาธิ เราตอ้งท าสมาธิเขา้มาบ่อยคร้ังใหม้นัเขม้แขง็ข้ึนมา 

แลว้เราท าต่อเน่ืองไป 

เขาบอกว่า เวลาเขารู้เขาเห็นแลว้ท าไมมนัดบัดว้ยความเห็นบา้ง ดบัดว้ยสมาธิบา้ง แลว้

ท าไมมนัไม่เกิดเบ่ือหน่ายล่ะ 

มนัเบ่ือหน่ายชัว่คราว เบ่ือหน่ายเพราะเรามีสติสัมปชญัญะก็เบ่ือหน่าย แต่พอมนัชินชา

แลว้เด๋ียวมนัก็ไม่เบ่ือหน่าย การเบ่ือหน่ายอยา่งน้ีมนัสังเวช ธรรมสังเวช ความสังเวช ความ

สลดสังเวช เห็นไหม เราศึกษาธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาแลว้เราก็

สังเวชนะ เราศึกษาเร่ืองชีวิตของเรา เราศึกษาเร่ืองความจริงเราก็สังเวชนะ สังเวชแลว้สังเวช

เฉยๆ ไง แต่จิตใตส้ านึกมนัไม่สังเวชดว้ย กิเลสมนัไม่สังเวชดว้ยหรอก กิเลสมนัอยูจิ่ตใตส้ านึก

นั้น เด๋ียวมนัก็แสดงตวัอีก ฉะนั้น ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ฝึกหดัท าความเป็นจริง

ข้ึนมา แลว้มีครูบาอาจารย ์ปรึกษาครูบาอาจารย ์มนัจะท าได ้
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ฉะนั้น เขาบอกว่า ท าไมมนัไม่เบ่ือหน่าย แต่รู้ว่าดบัไปเอง บางคร้ังนอ้มน าไปแลว้ แต่

รู้ว่ามนัดบัไปเอง บางคร้ังก็ใชส้มาธิใหด้บั บางคร้ังก็ใชค้วามรู้ใหด้บั 

มนัดบัไปเองน่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นเร่ืองไมดิ้บๆ มนัเป็นเร่ืองสามญัส านึก 

มนัเป็นเร่ืองของโลก มนัเป็นเร่ืองของการใชส้ติปัญญาโดยสามญัส านึกน้ี ท าบ่อยคร้ังเขา้ๆ 

ละเอียดเขา้ไป มีครูบาอาจารยค์อยบอกเขา้ไป ลึกเขา้ไปเร่ือยๆ 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “โอ๋ย! มนัลึกขนาดน้ีนะ จิตมนัเร็วมาก มนัรู้ทนัหมดเลย อูฮู้! จิตน้ี

เร็วกว่าแสงแลว้รู้ทนัหมดเลย” 

เด๋ียวจะรู้ดีกว่าน้ี เพราะมนัมีสติ มหาสติ มีปัญญา มหาปัญญา มนัจะมีลึกกว่าน้ีอีกเยอะ 

ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัมาท่านจะรู้เลยว่ามนัจะลงไปลึกขนาดไหน รู้ขนาดไหน เด๋ียวจะรู้ แลว้

ท าไป เพราะอะไร เพราะว่าในเม่ือเรามีจิต เรามีความรู้สึก แลว้กิเลสมนัอยูใ่ตค้วามรู้สึกของ

เรา เราจะช าระลา้งมนั เราตามเขา้ไปช าระลา้ง ตามเขา้ไปส ารอกคายของมนั เราตอ้งตามเขา้ไป 

ในเม่ือมนัยงัมีฤทธ์ิมีเดชอยูใ่นใจของเรา เราจะตามไปช าระลา้งมนั เราตอ้งมีสติปัญญาพร้อม

ขนาดนั้น ฉะนั้น ขณะท่ีท าใหม่ๆ เราก็ว่ามนัมหศัจรรยแ์ลว้แหละ แต่ท าต่อไปมนัจะมีมากกว่า

นั้น 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “แต่มนัยงัไม่เบ่ือหน่ายครับ ช่วงแรกก็มีความเบ่ือหน่าย ไม่อยากท า

อะไรเลย” 

ช่วงแรกก็มีความเบ่ือหน่าย เป็นแบบน้ี เป็นแบบท่ีถามมาน่ีถูกตอ้ง เพราะมนัเป็นอย่าง

น้ี มนัชัว่คราวเป็นแบบน้ี แลว้พอมนัเบ่ือหน่ายก็เบ่ือหน่าย เด๋ียวมนัก็มาอีก 

แต่ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา เบ่ือหน่ายใหม้นัเบ่ือหน่ายไป พอจิตสงบแลว้คน้ควา้

มนั หามนั ขดุคุย้หามนั แลว้จบัมนัข้ึนมาช าระลา้ง จบัข้ึนมาพิจารณาแยกแยะของมนั ท าความ

สะอาดของมนั เวลาสะอาดบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัปล่อยวางบ่อยคร้ังเขา้ ถึงท่ีสุดแลว้มนัขาด อนั

นั้นจะเบ่ือหน่ายแท ้
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เห็นไหม เห็นธรรมตามความเป็นจริงไง อนัน้ีเห็นธรรมตามแนวทางของครูบา

อาจารย ์ เห็นธรรมตามแนวทางขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราก็พยายามปฏิบติั

ใหม้นัเป็นความจริง แต่มนัไม่เป็นความจริงของธรรม แต่เป็นความจริงของเรา เป็นความจริง

ของเราหมายความว่า เราปฏิบติัไดแ้ค่น้ี เราก็รู้ไดแ้ค่น้ี เรารู้จริงๆ เราเห็นจริงๆ 

หลวงปู่ดูลยบ์อกว่า เวลาไปเห็นนิมิตไง เห็นจริงไหม จริง แต่ความเห็นนั้นไม่จริง น่ีก็

เหมือนกนั ปฏิบติัเห็นจริงไหม จริง เราปฏิบติัรู้จริงๆ เห็นจริงๆ แต่มนัยงัไม่จริงตามความเป็น

ธรรม ยงัไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

ถา้เห็นธรรมตามความเป็นจริงนะ เห็นตามความเป็นจริง เห็นไหม จากปุถุชนเป็น

กลัยาณปุถุชน จากปุถุชนเดินโสดาปัตติมรรค จากปุถุชนมนัจะเป็นโสดาปัตติผล มนัจะเป็น

ความจริง ความจริงในใจ ถา้ความจริงอย่างนั้นถึงว่าตอ้งท าศีล สมาธิ ปัญญา 

กลบัมาท าความสงบของใจ แลว้ท าแบบท่ีอธิบายใหฟั้ง ท าต่อไป แลว้มนัจะไดผ้ล อนั

น้ีถึงว่าถามเร่ืองเบ่ือหน่ายคลายก าหนดัเนาะ 

ถาม : เร่ือง “ไม่มีค  าถามค่ะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่ออยา่งสูง แมก้ราบขอขมาพระภิกษุผูท้รงศีล ผูบ้ริสุทธ์ิ แลว้

ความรู้สึกเสียใจลึกๆ ก็ยงัมีอยู ่ฟังธรรมและอ่านธรรมะในเวบ็ไซตท์  าใหเ้ห็นความด้ือเอาแต่ใจ

ตนเอง ใจร้อน จึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมออกมา กราบขอขมาพระคุณผูท้รงศีล ผูบ้ริสุทธ์ิ 

และส านึกในความเมตตาท่ีช้ีแนะแกไ้ข เคาะกิเลสท่ีนอนเน่ืองอยูใ่นจริตนิสัยค่ะ กราบพระคุณ

เจา้ผูท้รงศีล ผูบ้ริสุทธ์ิดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

ตอบ : อนัน้ีค  าถามคือไม่มีค  าถาม แต่เขาเขียนมาอยา่งน้ี เขาเขียนมาว่า “กราบหลวง

พ่อดว้ยความเคารพอยา่งสูง แมก้ราบขอขมาพระภิกษุผูท้รงศีล ผูบ้ริสุทธ์ิดว้ย แลว้ความรู้สึก

เสียใจลึกๆ ยงัมีอยู ่ฟังธรรมและอ่านธรรมะในเวบ็ไซต ์ท าใหเ้ห็นความด้ือเอาแต่ใจของตวั ใจ

ร้อน จึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมออกมา กราบขอขมาพระคุณเจา้” 
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อนัน้ีคงจะแบบว่าไปอ่านในเวบ็ไซตที์แรก แลว้คงคิดว่าพระสงบข้ีโม ้ โมทุ้กวนั คงมี

ความคิดอะไรในใจ แต่อ่านบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้มนัเลยไปเห็นความด้ือ ไปเห็นว่ามีความ

ด้ือในใจของเรา มีความใจร้อน แต่เพราะธรรมะ อ่านไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ มนัไดต้รึกตรอง มนัได้

ตรึกตรอง ไดพ้ิจารณา 

กรณีอยา่งน้ีมนัเป็นธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า การฟังธรรม 

อานิสงส์ของการฟังธรรม การฟังธรรมคือฟังธรรมส่ิงท่ีเราไม่เคยไดย้นิ ไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง ส่ิง

ท่ีเคยไดย้ินไดฟั้งแลว้มนัจะตอกย  ้าๆ เราเคยไดย้ินไดฟั้งแลว้ก็จริง แต่เราก็ฟังตอกย  ้าเขา้ไป มนั

ไปแกค้วามสงสัย แกค้วามเห็นผิด ถา้เราสงสัยอยู่ มนัตอกย  ้าๆ แลว้ความเห็นผิดมาเทียบเคียง

กบัธรรมะๆ ผลของมนัคือความผ่องแผว้ ผลของมนัคอืความโล่งโถง ผลของมนัคือความ

เขา้ใจ น่ีอานิสงส์ของการฟังธรรม 

น่ีก็เหมือนกนั เขา้ไปอ่านในเวบ็ไซต ์ อ่านธรรมะของท่าน เขา้ไปในเวบ็ไซตข์องท่าน 

ไปอ่านแลว้เห็นความด้ือ เห็นความเขา้ใจ ถา้มนัเขา้ไปอ่านธรรมะคร้ังแรกมนัคงคิดว่า อืม! เอ๊! 

พระสงบข้ีโมน่้าดูเลย พูดอะไรไม่เหมือนชาวบา้น ชาวบา้นเขาก็พูดกนัเรียบๆ ท าไมน่ีพูด

อะไรมนัพิสดารจนเกินไป 

มนัก็ตอ้งมีความคิดเห็นเป็นธรรมดา แต่พอเทียบเคียงไปๆ อ่านไปแลว้พิจารณาไปๆ 

พิจารณาแลว้มนัจะเห็นความด้ือ ความด้ือคือว่าทิฏฐิเราเป็นแบบน้ี แต่ท าไมเขาพูดไม่เหมือน

เราเลย เอ๊! เราก็มีความเห็นอย่างน้ี แต่ท าไมท่านพูดไม่เหมือนเราเลย 

เอามาเทียบเคียงๆ ส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้ง เห็นไหม ไดย้นิไดฟั้งแลว้มาเทียบเคียงๆ มาแก้

ความสงสัยๆ เห็นความด้ือของเรา เห็นความเอาแต่ใจของเรา เห็นความใจร้อนของเรา พอเห็น

ความใจร้อนของเรา ถึงเวลามนัเห็นผิดแลว้ เห็นผิดไปจากหลกัธรรม 

ความสงสัย แกค้วามสงสัยไง ถา้แกค้วามสงสัยแลว้ ถา้แกค้วามสงสัย แกค้วามด้ือ แก้

ความเห็นแก่ตวั แกค้วามหมกัหมมในใจ ถา้มนัแกแ้ลว้มนัผ่องแผว้ไหม ถา้มนัแกม้นัก็ผ่องแผว้ 

น่ีอานิสงส์ของการฟังธรรมไง ถา้ฟังธรรมแลว้ ถา้เขา้ใจแลว้ก็จบไง 
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เขาบอกไม่มีค  าถาม เพียงแต่ว่าเขียนมาบอกไง เขียนมาบอกว่าอ่านเวบ็ไซตแ์ลว้มนั

ร้อนใจ ฉะนั้น ถึงกราบขอขมาไง กราบขอขมาพระภิกษุสงฆ ์ เขาว่านะ จะกราบขอขมา

พระภิกษุสงฆ ์

พระภิกษุสงฆก์็ตั้งแต่พระอญัญาโกณฑญัญะลงมา แต่พระสงบมนัไม่ใช่ ขอขมา

พระภิกษุสงฆ ์ถา้พูดไปแลว้เด๋ียวเขาไม่สบายใจ เอาแค่น้ีเนาะ ใหส้บายใจ ส่ิงท่ีสบายใจ ถา้เรา

มีความเห็นผิด เราท าส่ิงใดแลว้ ท าความถูกตอ้งแลว้ นัน่น่ะคืออริยประเพณี อริยวินยั 

อริยประเพณี อริยวินยัหมายความว่า คนเราเห็นความผิด รู้จกัความผิดของตวั แลว้

แกไ้ขความผิดของตวั ยอมสารภาพความผิด น้ีคืออริยวินยั อริยวินยัคือคนท าผิดแลว้รู้จกัผิด 

คนท าผิดแลว้รู้จกัผิดรู้จกัชอบ นั้นคืออริยวินยั อริยประเพณี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้

ยกยอ่งมาก 

ไม่ใช่เหมือนเรา เราเวลาท าผิดแลว้ เราด้ือแลว้ เราพยายามจะเอาความผิดใหเ้ป็น

ความถูก จะเอาชนะคะคานกนั น้ีคือคนพาล คนพาลไม่รู้จกัความผิดของตวั ไม่เห็นความผิด

ของตวั แต่ถา้อริยวินยั เราผิดแลว้เราเห็นความผิดของเรา เราแกไ้ขความผิดของเรา แลว้อนันั้น

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ช่ืนชมมาก น่ีอริยวินยั อริยประเพณี ฉะนั้น ถา้ขอขมาแลว้ รู้

ความผิดความถูกแลว้จบ 

ถาม : เร่ือง “หอ้งไอซีย”ู 

ไปเยีย่มญาติท่ีหอ้งไอซีย ู เขากระวนกระวายจนหมอตอ้งใหย้านอนหลบัทางสาย

น ้าเกลือจนเสียชีวิต ถา้เราจะน าสมาธิมาใชเ้พื่อใหจิ้ตสงบไม่ใหส้ั่งกายเคล่ือนไหว หมอจะได้

ไม่ตอ้งใหย้านอนหลบั เพราะจะท าใหเ้สียชีวิตแบบมีโมหะ (คือไม่รู้) จะท าไดห้รือไม่ ไม่รู้ว่า

โยมคิดถูกหรือไม่ ทางเดินท่ีถูกคือปล่อยวางกาย คือรูป เวทนา จิต ธรรม ส่ิงเหล่าน้ีมีอยู ่แต่ไม่

ยดึ 
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ตอบ : อนัน้ีคือความเห็นนะ เพียงแต่ว่าเราไปหอ้งไอซียใูช่ไหม ไปเยีย่มญาติแลว้เห็น

เขากระวนกระวายใช่ไหม แลว้หมอใหย้านอนหลบั จนเสียชีวิตไปเลย 

อนัน้ีเขาอยูห่อ้งไอซียแูลว้เขาจะเสียชีวิตของเขาอยูแ่ลว้ เขาเสียชีวิต เขากระวน

กระวายของเขา แต่จิตของเขาดีก็ได ้ จิตของคนนะ ถึงเวลา เห็นไหม กรรมนิมิต เวลาคนใกล้

จะส้ินชีวิต ถา้เขาท าคุณงามความดีของเขา ถา้คนไดฝึ้กหดัไว ้ คนมีสติ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยมนั

จะยอ้นกลบัมาท่ีจิต ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีจิต มนัจะปล่อยวาง แลว้ไปพร้อมกบัสติรู้ตวัทัว่พร้อม 

แต่ถา้คนเรานะ ถา้ไม่ไดฝึ้กฝนไวเ้ลย เวลาคนใกลต้ายมนัวิตกกงัวลนะ เรายงัไปไม่ได ้

เรายงัติดขอ้งส่ิงใด มนักระวนกระวาย อนันั้นเพราะเขาขาดการฝึกฝน ถา้เขาขาดการฝึกฝน 

นัน่คือจิตของเขา 

แต่เราไปเยีย่มญาติ เราไปเห็นเขา้ เราเห็นเขา้นัน่น่ะ เราเห็นอยา่งนั้นน่ะ มนัพิจารณา 

พิจารณาในคนเจ็บคนป่วย แลว้เอาส่ิงนั้นมาเป็นกรรมฐาน เอาส่ิงนั้นมาเป็นเคร่ืองเตือนใจของ

เรา มรณานุสติ ถา้อยา่งนั้นมนัก็เป็นประโยชน ์ แต่น้ีเราคิดเลยเถิดไปไง เราคิดเลยเถิดไปใช่

ไหมว่า ถา้เราจะน าสมาธิมาเพื่อใชใ้หส้งบ ไม่ใหส้ั่งกาย 

คนเรานะ ไอเ้ร่ืองสั่งกายนะ เวลาคนเขาเกิดอุบติัเหตุใช่ไหม อวยัวะขาดออกไปจาก

ร่างกาย มนัยงักระดุกกระดิกๆ เลย ยงัมีชีวิตอยูเ่ลย อย่างนั้นเขาเอามาต่อได ้แต่ถา้จนเซลลม์นั

ตายหมดแลว้เขาจะมาต่อไม่ได ้

น่ีก็เหมือนกนั ไอก้ระดุกกระดิกมนัเป็นเร่ืองของกาย เวลากาย เวลาครูบาอาจารยท่์าน

จะเสียชีวิต บางองคท่์านจะไปเรียบๆ ของท่าน บางองคถ์า้มนัจะมีอาการอยา่งใด นั้นมนัเป็น

เร่ืองของขนัธ์ แต่ถา้มนัเป็นสมาธิ บอกว่าไม่ใหม้นัสั่งกาย 

เรากลบัมาท่ีพุทโธ คนท่ีฝึกหดัไวแ้ลว้ มีส่ิงใดแลว้กลบัมาท่ีใจ รักษาใจของเรา ร่างกาย

ท้ิงไวท่ี้น่ี แลว้จิตมนัจะเคล่ือนไปไหน ตามอนันั้นไปมนัก็จบ 
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ฉะนั้น แต่เขาคิดต่อเน่ืองไป คิดต่อเน่ืองไปว่า จะใหจิ้ตไม่มีโมหะ แลว้จะท าใหถู้ก 

บอกท าใหถู้ก เราจะตอ้งรู้เท่ากาย เวทนา จิต ธรรม 

เวลารู้เท่าส่วนรู้เท่า ถา้คนรู้เท่ารู้จริงแลว้นะ ถา้คนเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น

ธรรมตามความจริงแลว้ปล่อยวางแลว้ ปล่อยวางแลว้มนัไม่ใช่จิต จิตมนัไม่ใช่กาย พอจิตไม่ใช่

กาย มนัอยูก่บัจิต กายมนัก็ส่วนกาย จิตส่วนจิต คือมนัจะรู้เท่าตั้งแต่เวลาท่ีว่ามนัสมุจเฉท

ปหาน เวลามนัตดัสายใยแลว้มนัจบตั้งแต่ตอนนั้น ถา้มนัจบตอนนั้นแลว้นะ จิตมนัจะเป็นเร่ือง

ของจิต ถา้เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี อนาคามี ยงัมีจิตอยู ่

แต่ถา้เป็นพระอรหนัต ์ถา้เป็นพระอรหนัตม์นัจบหมดแลว้ มนัเหลือแต่ธรรมธาตุ กาย

เป็นกาย จิตเป็นจิต มนัไม่เก่ียวกนัตั้งแต่ตอนท่ีมนัเป็นพระอรหนัต ์ตอนท่ีมนัขาด พอตอนมนั

ขาด เห็นไหม พระอรหนัตท่ี์มีชีวิตอยู ่สอุปาทิเสสนิพพาน คือภาระ ขนัธ์ ๕ เป็นภาระ แต่ถา้

เป็นปุถุชน ขนัธ์ ๕ เป็นมาร ขนัธมาร เพราะมนัเป็นเราทั้งหมดมนัถึงเป็นมาร แต่ถา้เป็นพระ

อรหนัตน์ะ ขนัธ์ ๕ เป็นภาระรับผิดชอบเฉยๆ ค าว่า “รับผิดชอบเฉยๆ” พอเจ็บไขไ้ดป่้วยเขาถึง

ไม่กระวนกระวายไง 

เขาบอกว่า “ถา้ตามความเป็นจริงคือตอ้งรู้เท่าทนัตอนนั้น” 

ถา้รู้เท่าทนัตอนนั้น มนัก็เหมือนถา้เรายงัมีกิเลสอยู ่ พิจารณาตอนนั้น ถา้จบตอนนั้นก็

จบ เราจะบอกว่า ถา้มนัรู้เท่าทนัแลว้มนัรู้เท่าทนัตลอด จะอยูโ่ดยปกติ จะเจ็บไขไ้ดป่้วยมนัก็

รู้เท่าทนัตลอด แลว้มนัก็ไม่ไปวิตกกงัวล เพราะมนัรู้เท่าแลว้ มนัปล่อยวางแลว้ 

แต่ถา้มนัยงัไม่ปล่อยวาง น่ีไง เวลาเขาดูครูบาอาจารย ์ เขาดูพระเขาดูตรงน้ีไง เวลาเจ็บ

ไขไ้ดป่้วยมีสติหรือเปล่า มีสติสัมปชญัญะพร้อมไหม รักษาจิตของตวัไดไ้หม ถา้มีธรรม เขา

จะรักษาจิตของเขาโดยปกติ ร่างกายป่วยก็ป่วยร่างกาย จิตไม่เก่ียว จิตไม่เก่ียว แต่ถา้มนัยงั

ภาวนาไม่เป็น มนัเก่ียว มนัเก่ียวเพราะมนัมีผลไง มนัมีผลกบัการดีใจเสียใจ มนัมีผลของความ

ทุกข ์ฉะนั้น มีผลของความทุกขม์นัก็เป็นแบบท่ีถามมา 
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น้ีเราพูดถึงว่า ถา้เขา้ใจตามความเป็นจริงแลว้ ส่ิงน้ีเพราะเราไปเยีย่มญาติ เห็นเขาเป็น

แบบนั้น แลว้เราเอาส่ิงนั้นมาเป็นคติเตือนใจ อนัน้ีก็เป็นธรรมสังเวช อยา่งน้ีถูกตอ้งแลว้ แต่ว่า

จะเป็นอยา่งนั้น จะเป็นอย่างน้ี อนัน้ีมนัอยูท่ี่ความคิด อยูท่ี่ความคิด อยูท่ี่จินตนาการของเรา 

แต่ถา้ผูถ้ามปฏิบติัใหถึ้งความเป็นจริงนะ พอปฏิบติัถึงความเป็นจริงแลว้ รู้ตามความ

เป็นจริงแลว้ มนัก็รู้เท่ารู้ทนั แลว้มนัก็จบ คือไม่สงสัยไง ถา้ไม่สงสัย ไปเห็นคนเจ็บคนป่วย 

เห็นคนเขาเป็นอยา่งไร มนัเป็นเพราะคุณภาพของจิตเขา มนัเป็นเพราะว่าจิตของเขาไดฝึ้กฝน

มามากนอ้ยแค่ไหน เขาก็แสดงอาการอย่างนั้น 

อยา่งเช่นเรามีเพื่อน ถา้เพื่อนฉลาดเขาจะพูดกบัเราดว้ยปัญญา เขาจะพูดกบัเราดว้ย

ความเขา้ใจ ถา้เพื่อนเราปานกลางก็พูดแลว้พอรู้เร่ือง ถา้เพื่อนของเราเซ่อๆ พูดออกมามีแต่

ความเซ่อๆ พูดอะไรมนัผิดทั้งนั้น นั้นคุณภาพของปัญญาของเขา ปัญญาของคนมนัแสดงออก

ต่อเม่ือส่ือสารกนั จิตของคนมนัจะแสดงออกต่อเม่ือเจ็บไขไ้ดป่้วย ต่อเม่ือเขามีผลกระทบ ถา้

เขามีผลกระทบ ถา้เรามีสติมีปัญญา เรารู้ตามความเป็นจริง เราจะวดัคุณภาพของจิตของพวกน้ี

ไดเ้ลยว่าเขามีคุณภาพสูงต  ่าแค่ไหน ถา้เขามีคุณภาพสูงต  ่าแค่ไหน น้ีมนัเป็นผลเพราะเขาฝึก 

เขาปฏิบติัมาไดแ้ค่นั้น 

แต่จิตของเรา ถา้เราจะมาสอนเรา เราเห็นตอนนั้นแลว้เรามาสอนเรา แลว้เราก็ตอ้งมี

ความเพียร เราตอ้งมีความพยายามของเรา ท าของเราให้รู้เท่าตั้งแต่ตอนนั้น แลว้ส่ิงท่ีเราเห็น

นั้น เพราะจิตของเขาเป็นอยา่งนั้น เขาแสดงออกอยา่งนั้น 

เราเป็นของเรา ถา้เราท าของเราไดจ้ริงแลว้ เราจะไม่แสดงออกอยา่งนั้น เราจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งนั้น มนัจะรู้ท่ีน่ี มนัจะรู้ท่ีน่ี ไม่ใช่ไปเอาคนป่วย ไม่ใช่ไปเอาภาพท่ีเห็นนั้นเป็น

ตวัตั้ง มนัตอ้งเอาจิตเรา เอาความจริงในหวัใจเราเป็นตวัตั้ง เอาความรู้จริงอนัน้ีเป็นตวัตั้ง อนั

นั้นเป็นผลท่ีเราไปรู้ไปเห็นคุณภาพของเขาแค่นั้น เพียงแต่ว่าเขาถามมาว่าท าอยา่งน้ีถูกไหม 
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ท าอยา่งน้ีถูกไหม มนัก็อยูท่ี่คุณภาพ อยูท่ี่ว่าจิตของคนสูงต  ่าแค่ไหน เราปฏิบติัไดม้าก

นอ้ยแค่ไหน แลว้เราฝึกหดัของเรา ท าความเป็นจริงของเรา มนัจะเป็นประโยชนก์บัเรา 

ประโยชนก์บัเราจริง อนันั้นมนัเป็นจิตของเขาไง 

หลวงตาท่านสอนว่า เวลาหัวใจของสัตว์โลกนั่นใจของเขา ให้รักษาใจของเรา 

หลวงตาท่านสอนว่าให้รักษาใจของเรา ให้รักษาศีล สมาธิ ปัญญาของเรา ให้ฝึกหัดหมัน่

เพียรท าให้เกดิศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดมรรค เกิดทางอันเอกในหัวใจของเรา ถ้าเราเข้าใจ

ของเรา เราเห็นใจของเรา เราช าระล้างของเราด้วยความเป็นจริง เราจะรู้เท่าหัวใจของ

ทุกๆ คน เพราะมนัก็เป็นใจอันเดียวกัน แต่นีเ้พราะหัวใจของเรายังไม่รู้เท่า เราถึงสงสัยไป

หมดเลย 

ไปเห็นแลว้เป็นคติธรรมได ้ แต่มาถามเรา เราเห็นความแตกต่าง เห็นความแตกต่าง

ของผูป่้วย เห็นความแตกต่างของผูไ้ปเห็น เห็นความแตกต่างตามหลกัใจของครูบาอาจารย ์ถา้

ท่านมีความรู้ตามภพตามภูมิท่ีสูงต  ่าแค่ไหน ความแตกต่างมนัอยูต่รงน้ี ความแตกต่างมนัอยูท่ี่

คุณภาพ ความแตกต่างมนัอยูท่ี่ปัญญาของจิตท่ีมนัรู้จริงตามความเป็นจริง เอวงั 


