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 ขอ้ ๑๖๙๗. เนาะ เขาถามว่าถนดัแบบไหน? 

 ถาม    :    ขอ้ ๑๖๙๗. เร่ือง "ถนดัแบบไหน?" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ ขอบพระคุณการเทศน์ต่างๆ ตอบค าถามสอนช้ีแนะ
เสมอมา ตอนน้ีไม่ไดไ้ปวดั ก็อาศยัฟังเทศน์จากเวบ็ไซตช่์วยลูกไดม้ากตอนจิตเส่ือมและ
ตอนเกิดทิฐิมานะ ท าใหใ้จไม่ไหลลงต ่าหรือละทิง้ความเพียรไม่ปฏิบติั นัง่สมาธิไม่ได้
อยา่งนอ้ยก็เกาะการฟังเทศน์หลวงพ่อแทนค่ะ ตอนน้ีลูกมีขอ้สงสัยดงัน้ี 

 ๑. มาช่วงหลงัจิตเส่ือมบวกกบัมิจฉาทิฏฐิจะขา้มไปวิปัสสนา ไดอุ้บายจากหลวง
พ่อใหก้ลบัไปพุทโธใหม่ เหมือนตอนเร่ิมหัด เดิมใชพุ้ทโธ แต่ตอนน้ีฟุ้งเอาไม่อยูเ่ลย ยาก
กว่าตอนหดัแรกๆ ตอนน้ีลองเปล่ียนมาใชพุ้ทโธ ธมัโม สังโฆ บวกกบันบัเลขไปดว้ย 
เป็นพุทโธ ธมัโม สังโฆหน่ึง พุทโธ ธมัโม สังโฆสองไปเร่ือยๆ ฟุ้งนอ้ยลง เวทนาปวดขา
มาเร็วข้ึน นัง่ไปไม่ถึงชัว่โมงปวด ชอบคนัหรือเจบ็เหมือนโดนอะไรกดั พอลืมตาดูก็ไม่มี
อะไร บางทีคอแหง้ บางทีก็สะดุง้เป็นระยะ บางทีน ้าไหลออกมา กลบัมาถูกทางแลว้ใช่
ไหมเจา้คะ และยงัติดปัญหาคือสงบสักพกัมกัวนกลบัไปเชค็ลมหายใจหาย แลว้ก็เดง้
ออกมา ติดตรงน้ีค่ะ 

 ๒. ในการปฏิบติัท าสมาธิเราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าเราถนดัแบบเจโตวิมุตติหรือปัญญา
วิมุตติ หรือตอ้งลองท าทั้งสองแบบ แลว้วดัผลอยา่งไรว่าเราถนดัแบบนั้น เป็นไปไดไ้หม
ว่าตอนปฏิบติัจริงท าประสมกนัสองแบบ  

 ๓. เนสัชชิกคืออะไร ตอ้งปฏิบติัติดต่อกนัอยา่งนอ้ยก่ีชัว่โมงเจา้คะ  
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 ๔. คุณแม่ฝากถามว่าตอนนัง่สมาธิในท่ีเงียบๆ จะฟุ้งออกไปคิดมากกว่าตอนท่ีฟัง
เสียงเทศน์หลวงพ่อพร้อมนัง่พุทโธ จะไม่ค่อยหลุดไหลไปคิด แบบน้ีไดห้รือไม่เจา้คะ 
กราบขอบพระคุณมาก (น่ีค  าถามเนาะ)  

 ถาม    :    ขอ้ ๑. ในช่วงหลงัจิตเส่ือม บวกกบัมิจฉาทิฏฐิจะขา้มไปวิปัสสนา  

 ตอบ    :   น่ีโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติของการประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งเป็น
อยา่งน้ี ค  าว่าเป็นอยา่งน้ีคือมนัรู้จริงตามความเป็นจริง ถา้มนัรู้จริง เห็นไหม คนเราเวลา
ภาวนาไม่ไดก้็ลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลานแลว้ก็ว่าภาวนาน่ีจะไดห้รือไม่ได ้ มรรค 
ผลจะมีจริงหรือเปล่า ทั้งๆ ท่ีมีการศึกษา ยกหลวงตา เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านมี
เป้าหมายเลย พอบวชมาแลว้ บวชมาแลว้กศึ็กษาแลว้ ศึกษาแลว้ก็อยากไปสวรรค ์พอไป
ศึกษาแลว้นิพพานมนัดีกว่าสวรรคก์็อยากไปนิพพาน แลว้ก็ไปศึกษาต่อ ตั้งปฏิภาณไวว้่า
ถา้จบมหาแลว้จะออกปฏิบติั  

 การศึกษาจนมหา ศึกษาตามต าราก็ศึกษาตามสัจจะความจริงนัน่ล่ะ แต่เวลาจะ
ออกบวช เห็นไหม มนัก็สงสัยข้ึนมา สงสยัว่ามนัจะจริงหรือเปล่า ชีวิตเราท าไปแลว้จะมี
ผลตอบสนองจริงหรือเปล่า ก็เลยตั้งอธิษฐานไง อธิษฐานจิตว่าถา้มีผูใ้ดเป็นผูท่ี้ช้ีน า เป็น
ผูช้ี้น า ผูแ้นะไดว้่ามรรค ผล นิพพานมีจริง จะมอบชีวิตใหก้บัองคน์ั้นเลย ทั้งๆ ท่ีว่าท่านก็
ไดย้นิช่ือหลวงปู่ มัน่มาตั้งแต่เดก็ๆ แลว้ ท่านก็ไดย้นิช่ือเสียงหลวงปู่ มัน่มาแลว้ แลว้
ช่ือเสียงหลวงปู่ มัน่ดงัคบัประเทศไทย แต่เวลาออกปฏิบติัก็ตั้งเป้าว่าจะไปหาหลวงปู่ มัน่  

 ตั้งเป้าคือยงัไม่ไดเ้ขา้ไปหาไง พอยงัไม่ไดเ้ขา้ไปหาก็ยงัสงสัยนะ ทั้งๆ ท่ีกเ็ช่ือมัน่ 
น่ีฟังมา ศึกษามา เรียนมา ก็เรียนมาแต่ก็สงสัย ไดย้นิเกียรติศพัท ์ เกียรติคุณหลวงปู่ มัน่มา 
ก็แน่ใจอยู ่ แต่กส็งสัย จึงตอ้งเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม พอเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ พอ
เขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ก็บอกว่ามหา มหามาท าไม? จะมาหามรรค ผล นิพพาน
ใช่ไหม  

 เวลาเกียรติศพัท ์ เกียรติคุณนั้นเราไดย้นิ แต่พอเขา้ไปมนัไดส้ัมผสั เห็นไหม มนั
ไดส้ัมผสั มนัไดพ้ิสูจน์เอง หลวงปู่ มัน่ท่านก็เทศน์ใหฟั้งเลย บอกนิพพานมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่
ใดทั้งส้ิน นิพพานอยูใ่นหวัใจของคน อธิบายจนผูท่ี้ฟังยอมรับ พอยอมรับข้ึนมา ไอท่ี้ว่า
นิพพานจะมีจริงหรือเปล่า ศึกษามาเขา้ใจแลว้นิพพานจะมีจริงหรือเปล่า มนัจะมีมรรค มี
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ผลมีจริงหรือเปล่า ก็ไดก้ารแกไ้ขจากหลวงปู่ มัน่ ก็เลยฝากชีวิตกบัหลวงปู่ มัน่ไง น่ีพอฝาก
ชีวิตไว ้เอาจริงไว ้ปฏิบติัไป เวลามนัมีปัญหาก็แกไ้ขกนัมาตลอด  

 อนัน้ีเขา้มาท่ีค าถามก็เหมือนกนั เวลาเรายงัไม่ไดป้ฏิบติัมนัก็ยงัลงัเลสงสัย แต่พอ
ปฏิบติัไปแลว้ เห็นไหม พอปฏิบติัไปแลว้จิตมนัลงสมาธิได ้ พอมนัเส่ือม น่ีพอมนัเส่ือม 
พอลงสมาธิได ้ เหมือนเราน่ีเราตั้งเป้าจะท างาน พอท างานมนัมีผลตอบสนอง นู่นก็ได ้ น่ี
ก็ได ้ โอโ้ฮ มนัภมิูใจนะมนัอยากท าใหญ่เลย ท าจนเพลิน พอกลบัมาอีกทีหน่ึงมนัเส่ือม
แลว้ พอกลบัมาอีกทีหายไปหมดเลย แลว้ท าอยา่งไรล่ะ? น่ีท  าอยา่งไร? น้ีพอท าอยา่งไร
เขาถึงบอกว่าช่วงหลงัน้ีจิตเส่ือม บวกกบัมิจฉาทิฏฐิ  

 ค าว่ามิจฉาทิฏฐิตอนมนัดีไง ตอนมนัดี พอมิจฉาทิฏฐิ เห็นไหม จะขา้มไป
วิปัสสนา เวลาจิตสงบแลว้จะขา้มไปวิปัสสนา พอจิตสงบเราก็รู้ว่าจิตสงบ แต่เราจะขา้ม
ไปวิปัสสนาคือหดัใชปั้ญญา คือหาเงินแลว้ การหาเงินก็แสนยาก การหาเงินหาทองมา
เป็นสมบติัของเราก็แสนยาก แต่เวลาใชม้นัสนุกไง เวลาใช ้ แหม พอใชเ้งินมนัง่ายมาก
เลย แต่พอใชแ้ลว้มนัหมด  

 น่ีก็เหมือนกนั จะขา้มไปวิปัสสนา วิปัสสนาคือการเอาจิตออกท างาน จิตท่ีไม่มี
สมาธิมนัท างานไม่ได ้ จิตไม่เป็นสมาธิมนัก็เป็นวิปัสสนึก เป็นความรู้สึกนึกคิด เป็น
จินตนาการทั้งนั้นแหละ พอจิตมนัสงบแลว้ จิตสงบมนัมีเงิน พอมีเงินมนัออกไป
แลกเปล่ียนสินคา้ได ้ น่ีพอออกไปแลกเปล่ียนสินคา้ได ้พอออกไปวิปัสสนา วิปัสสนาไป
แลว้มนัเพลิน พอเพลินไปมนัก็เป็นอยา่งน้ี โดยธรรมชาติเป็นอยา่งน้ีทุกคน แลว้เป็นอย่าง
น้ีเป็นส่วนใหญ่ พอเป็นอยา่งน้ีแลว้ท าอยา่งไรล่ะ ทีน้ีพอเป็นอยา่งน้ีท าอยา่งไร?  

 พอจิตมนัเส่ือมไปแลว้ ไดอุ้บายจากหลวงพอ่ใหก้ลบัมาพุทโธใหม่ แลว้พุทโธทีน้ี
มนัพุทโธไม่ไดแ้ลว้ มนัฟุ้งมากเลย ก็เลยตอ้งเป็นพุทโธ ธมัโม สังโฆหน่ึง พุทโธ ธมัโม 
สังโฆสอง ถูกไหม? ถูก น่ีเพราะว่าเราเคยพุทโธ พุทโธ มนัเคยท าได ้ พอท าไดกิ้เลสมนั
รู้ทนั พอกิเลสรู้ทนั มนัท าอะไรมนัผลกัใหล้ม้หมดแหละ หนา้ท่ีของกิเลสคือการท าลาย 
หนา้ท่ีของกิเลสน่ีผูท้  าลาย สติปัญญาของเราธรรมะเป็นผูส้ร้าง เป็นผูส้ร้างหวัใจข้ึนมา 
เป็นผูป้ลุกปลอบหวัใจข้ึนมา เป็นผูท่ี้พฒันาใจของเราใหสู้งข้ึน น่ีคือธรรมะ กิเลสเป็นผู ้
ท  าลาย  
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 ผูท้  าลายน่ีเอง็ท าดีขนาดไหนกทู  าลาย หนา้ท่ีของกคืูอท าลาย หนา้ท่ีของกคืูอท า
ใหมึ้งเผลอ หนา้ท่ีของกคืูอท าใหมึ้งผดิพลาด หนา้ท่ีของก ู เอง็เคยไดแ้ลว้กบูอกว่า ท่ีได้
นัน่มนัเป็นวิปัสสนึกมัง๊ ท่ีไดน้ัน่มนัฟลุค มนัคงไม่มีอยูจ่ริง ทั้งๆ ท่ีไดน้ะ กิเลสเป็นผู ้
ท  าลาย ถา้กิเลสเป็นผูท้  าลายมาแลว้มนัเส่ือม พอเส่ือมไปแลว้ อนัน้ีพอพุทโธสู้มนัไม่ไหว
แลว้ พอพุทโธหน่ึง พุทโธสองน่ีถูกไหม? ถูก ท าไปเร่ือยๆ ท าไปเร่ือยๆ ท าไปแต่ละ
หนา้ท่ี ขณะปรารถนาความสงบเราก็พุทโธหน่ึง พุทโธสอง พุทโธสามชดัๆ ไปเร่ือยๆ ถา้
จิตสงบแลว้เรารู้ได ้ 

 หาเงิน หาเงินจน เห็นไหม เขาไปฝากธนาคาร จนธนาคารบอกว่าบญัชีน้ีไม่รับ 
ถา้บญัชีน้ีถอนแลว้ธนาคารจะเจ๊ง มนัฝากเยอะเกินไปไง ฝากจนธนาคารไม่รับ เราพุทโธ 
พุทโธจนจิตมนัสงบ จนมนัลน้เป่ียมไปในหวัใจ สมาธิคือสมาธินัน่ล่ะ แลว้ออกฝึกหดัใช้
ปัญญา ตอนนั้นล่ะเหลือเฟือเลย มนัมีอยู ่ คนท่ีฝากธนาคารจนธนาคารบอกว่าบญัชีน้ีไม่
รับนะ เขากลวับญัชีน้ีเวลามนัโยกไปแลว้ธนาคารเจ๊งเลย เพราะมนัฝากจนท่วมธนาคาร 

 น่ีก็เหมือนกนั พุทโธ พุทโธจนจิตมนัสงบจนท่วมหวัใจ แลว้ทีน้ีจะท าอะไรก็
สะดวกไง พุทโธถูกตอ้ง ท าของเราไปอยา่งน้ี น้ีเป็นอุบาย ฉะนั้น ถา้ท าเป็นจริงก็เป็นจริง 
มนัตอ้งใหรู้้จริง เห็นจริงข้ึนมามนัจะเป็นของเรา ฉะนั้น เขาบอกว่าเวทนาปวดขามนัเร็ว
ข้ึน นัง่ไม่ถึงชัว่โมงปวด ชอบคนั เจ็บเหมือนโดนอะไรกดั ลืมตาก็ไม่มี บางทีคอแหง้ 
บางทีสะดุง้ บางที น่ีมนัเป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอยา่งน้ีตลอด มนัเป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร? มนั
เป็น เห็นไหม เวลาไม่นัง่ภาวนาก็ดูปกติ พอไปนัง่ภาวนามนัคนัยบุคนัยิบ มนัร้อยแปด
พนัเกา้  

 น่ีแหละหนา้ท่ีของกิเลสผูท้  าลาย กิเลสมนัท าลายทุกอยา่ง หนา้ท่ีท  าลาย จิตมนั
สงบ เห็นไหม เวลาจิตมนัสงบข้ึนไปมนัจะลง มนัจะลงจริงหรือเปล่า พอลมหายใจมนั
ละเอียดข้ึนเด๋ียวมนัจะตายแลว้นะ มนัโตแ้ยง้ไปหมด นัง่สมาธิก็ไม่ได ้ พรุ่งน้ีท  างานไม่
ไหว นัง่สมาธิไม่ไดเ้ด๋ียวมนัพิการนะ นัง่สมาธิไม่ได ้ไอค้นมนัเล่นไพ่มนันัง่ทั้งวนัทั้งคืน
ไม่เห็นเป็นไรเลย มนัเพลิน มนัจัว่ไพ่ ๗ วนั ๗ คืนมนันัง่สบายเลย ไอค้นจะนัง่สมาธิ 
โอ๋ย เด๋ียวมนัพิการนะ น่ีกิเลสมนัผูท้  าลาย กิเลสหนา้ท่ีของมนั มนัท าลายทั้งนั้นแหละ มนั
ท าลายทุกอยา่ง เพียงแต่เราจะมีสติปัญญาเช่ือมนัหรือไม่เช่ือมนั  
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 ถา้เรามีสติปัญญา สติปัญญามนัแยกแยะได ้ เราเองเราก็รู้ไดว้า่สภาพร่างกายเรา
ทนไดแ้ค่ไหน ถา้เรารู้สภาพว่าทนไดแ้ค่ไหน มนัก็ตอ้งสู้กนัสุดฤทธ์ิ สุดฤทธ์ิ เห็นไหม 
ธรรมะอยูฟ่ากตาย ถา้ไม่สุดฤทธ์ินะ เราภาวนาถึง ๙๙ เปอร์เซ็นต ์กิเลสมนัหลบอยูต่รง ๑ 
เปอร์เซ็นตน์ัน่ล่ะ มนันอนหลบัอยู ่ เราว่า ๙๙ เปอร์เซ็นตเ์ราท าไดส้บายมาก แลว้เราก็
ออกมา น่ีเวลาภาวนาตอ้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ตม็ท่ีไปเลย สู้กนัสุดฤทธ์ิ 

 น่ีก็เหมือนกนั ภาวนาสุดฤทธ์ิ ธรรมะอยูฟ่ากตาย แลว้ถา้สุดฤทธ์ิแลว้นะมนัเป็น
อยา่งไรเป็นกนั แลว้เด๋ียวพอออกจากภาวนาแลว้นะ ออกจากภาวนาเด๋ียวเราไปหาหมอ
กนั เด๋ียวคนอ่ืนพาไปหาไดไ้ม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งวิตกกงัวลว่าจะเป็นอยา่งนั้น จะเป็นอย่าง
น้ี ไม่ตอ้งไปวิตกกงัวลหรอก มนัสอดไปทุกเร่ือง กิเลสมนัสอดไปทุกเร่ือง  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า แลว้ตอนท่ีว่าลมหายใจมนัจะหาย เวลาบางทีมนัจะเดง้ออกมา ตั้ง
สติดีๆ ตั้งสติดีๆ ก าหนดของเราดีๆ หนา้ท่ีของเรา ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เวลาเรา
ปฏิบติั ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ในพระไตรปิฎกวิธีการทั้งนั้นแหละ 
เหตุทั้งนั้นแหละ เวลาเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา
ท่านไม่ไดบ้อกถึงผลเลย เพราะคนท่ีมนัเป็นมนัรู้ทั้งนั้นแหละ คนท่ีมนัเป็นมนัก็รู้ พอถาม
ถึงวิมุตติหลุดพน้ไป พระพุทธเจา้พยายามอธิบาย พออธิบายมาเขาบอกว่าพระอรหนัตอ์ยู่
ไดอ้ยา่งไร อยูโ่ดยอายตนะ เขาก็เลยบอกอายตนะนิพพาน อายตนะนิพพานไดห้รือ? 
อายตนะคือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มนันิพพานไดไ้หม? แต่ท่านพดูถึงนะในพระไตรปิฎก
มีว่าอายตนะนิพพาน ก็พระอรหนัตอ์ยูอ่ยา่งไรไง  

 อายตนะนิพพานคือเป็นพระอรหนัต ์ เพราะใจเป็นธรรมธาตุ แต่ใจน้ีมนัอยูใ่น
ร่างกายน้ี ร่างกายน้ีมีตา มีจมูก มีหู มีลิ้น มีกาย มีใจ มีไหม? มี แต่ในเม่ือธรรมธาตุ จิตนั้น
เป็นธรรมธาตุไปแลว้ จิตนั้นนิพพานไปแลว้ แต่ธรรมธาตุนั้นมนัอาศยัอยูใ่นร่างกายน้ี 
พอร่างกายน้ี ร่างกายน้ีก็เลยเป็นธรรมไปดว้ย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของพระอรหนัต ์ น่ี
อายตนะนิพพาน เออ เขาก็จบัหมบัเลย อายตนะนิพพานก็บอกเลย อายตนะเป็นนิพพาน 
อา้ว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเป็นนิพพานไดไ้หม? ตาน่ีเป็นนิพพานไดห้รือเปล่า? เป็น
ไม่ไดห้รอก แต่ท าไมพระไตรปิฎกว่าอายตนะนิพพานล่ะ? น่ีพระอรหนัตก์บัพระอรหนัต์
พดูอะไรเขาเขา้ใจกนั ไอท่ี้ไม่ใช่พระอรหนัตม์นัมีปัญหา  
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 น่ีพดูถึงว่าในพระไตรปิฎกพดูไวอ้ยา่งนั้น ธรรมกาย กายของพระอรหนัตก์็ธรรม
ไง กายท่ีเป็นธรรมก็กายของพระอรหนัตเ์ป็นธรรม แต่กายของเราน่ีกายของเปรต กาย
ของผ ี กายของเราเวลาตายไม่มีใครเอา กายของเราลองตายสิ ซากศพมีใครเอา? ไม่มี
หรอก แต่ถา้เป็นของพระอรหนัตล่์ะ? แยง่กนันะ แยง่กนั นัน่คือธรรมกาย กายของพระ
อรหนัต ์ แต่ของเราไม่ใช่ เวลาเขาไปศึกษาแลว้เขาก็ตีความกนัอยา่งนั้น น่ีพดูถึงว่าใน
พระไตรปิฎกเป็นวิธีการทั้งนั้น แลว้เราไปศึกษาวิธีการแลว้ก็ตีวิธีการนั้นเป็นธรรม แลว้ก็
ไปไม่ถูกไง  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเราประสบการณ์เราเอาจริงของเรา ถา้ลมหายใจมนัจะหาย มนัจะ
ขาด ถา้มีสติปัญญานะ เพราะว่าเวลาพดูแลว้มนัอาย เพราะว่าลมหายใจมนัจะหายเราเคย
เป็นไง เด๋ียวจะบอกว่าหลวงพ่อว่าแต่คนอ่ืน แต่หลวงพ่อยกหางน่าดูเลย เวลาลมหายใจ
มนัจะหายนะ เป็นเรานะขอเชิญครับ เราพดูกบัลมหายใจนะเวลามนัจะสงบไง พอจิตมนั
เร่ิมละเอียดข้ึนมนัจะหาย ขอเชิญเลยครับ ขอเชิญเลย สติมนัพร้อมอยูต่ลอด มนัละเอียด
จนไม่มีลมหายใจก็ขอเชิญครับ ขอเชิญครับเพราะอะไร? เพราะมนัท าเป็น แต่ถา้คนไม่
เป็น พอลมหายใจมนัละเอียดนะ มนัจะหายนะมนัจะกลวัตาย มนัจะวบูวาบออก มนัจะ
เป็น มนัเป็นอยา่งนั้น แต่เวลาของเราเราจะเป็นนะ ถา้ลมหายใจมนัจะขาดนะขอเชิญครับ 
ขอเชิญครับ ขอเชิญเลย ขอเชิญใหห้ายครับ เพราะสติมนัพร้อม สติมนัพร้อม  

 แต่ก่อนท่ีไม่พร้อมมนัก็เคยเป็นอยา่งนั้น มนัก็เดง้เหมือนกนั มนัก็เป็นอยา่งน้ี แต่
พอเวลามนัเป็นแลว้นะขอเชิญครับเพราะอะไร เพราะสติปัญญามนัทนั สติปัญญามนัทนั
กิเลส สติปัญญามนัครอบง าไอผู้ท้  าลายไว ้ แต่ถา้สติปัญญาไม่ทนั สติปัญญาไม่ทนักิเลส 
ไอผู้ท้  าลายนัน่ล่ะ กิเลสมนัจะท าลายทุกอยา่งเลย ลมหายใจจะขาดแลว้นะ ตายแน่ๆ เลย
ถา้คนไม่มีลมหายใจ น่ีถา้ลมหายใจเป็นไป ผูท้  าลายมนัท าลายตลอด แต่ถา้มีสติปัญญา
แลว้มนัท าลายไม่ได ้น่ีพดูถึงขอ้ท่ี ๑  

 ถาม   :   ขอ้ท่ี ๒. การปฏิบติัสมาธิเราจะรู้ไดอ้ยา่งไร เราถนดัแบบเจโตวิมุตติหรือ
ปัญญาวิมุตติ หรือตอ้งลองทั้งสองแบบแลว้วดัผลอยา่งไรว่าเราถนดัแบบไหน เป็นไปได้
ไหมว่าเราจะตอ้งปฏิบติัจริงท าผสมกนัไปสองแบบ 

 ตอบ   :   ค าว่าสองแบบ เพียงแต่ว่าเวลาปฏิบติัไป เห็นไหม มนัเป็นปัจจุบนั ส่ิง
ใดท่ีเกิดข้ึนเรามีสติปัญญาตอนนั้น เราจะไดป้ระโยชน์ตอนนั้น เอาปัจจุบนั ฉะนั้น ไอ้
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ท่ีว่าแบบท่ีเป็นเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ มนัเกิดข้ึนเพราะมนัมีหลกัเกณฑอ์ยูใ่น
พระไตรปิฎก อยูใ่นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้เป็นเจโตวิมุตติคือผู ้
ท่ีมีฤทธ์ิมีเดชเป็นสายของพระโมคคลัลานะ แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ เป็นผูท่ี้มีปัญญาเป็น
สายของพระสารีบุตร  

 พระสารีบุตรเป็นเสนาบดีแห่งธรรม คือปัญญาพระสารีบุตรจะละเอียดมาก 
พระองคไ์หนไปฟังเทศน์พระพุทธเจา้ไม่เขา้ใจก็ไปถามพระสารีบุตร พระสารีบุตรกจ็ะ
อธิบายใหฟั้ง พออธิบายใหฟั้งก็จะกลบัไปถามพระพุทธเจา้ว่าพระสารีบุตรพดูอยา่งนั้น
ถูกตอ้งหรือไม่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ว่าถา้เป็นเราอธิบายเราก็อธิบายแบบนั้น
แหละ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อธิบายแลว้อธิบายเป็นหวัขอ้ อธิบายดว้ย
ความกระชบั แต่คนท่ีไม่เขา้ใจก็ไปถามพระสารีบุตร แต่เวลาคนท่ีมีฤทธ์ิมีเดช เวลาเขารู้
ส่ิงใดเขาก็ไปถามพระโมคคลัลานะ  

 พระโมคคลัลานะ เห็นไหม มนัมีอยูส่มยัพุทธกาล คหบดีเขาเห็นพระท าตวัมนั
เหลวไหลมาตั้งแต่สมยัพุทธกาล พระท่ีฉพัพคัคียต่์างๆ ท าตวัไม่ดี เขากว็่ามรรค ผลคงไม่
มี เขาอยากจะเห็นว่ามรรค ผลมีจริงหรือเปล่า เขาก็เลยเอาบาตร ไมจ้นัทน์มาท าบาตร
อยา่งดีเลย แลว้เอาไมไ้ผส่องล าต่อข้ึนไป แลว้ก็เอาข้ึนไปบอกว่าถา้ใครมีฤทธ์ิใหเ้หาะข้ึน
ไปเอาไง พระโมคคลัลานะไปบิณฑบาตทุกวนั เขาก็ประกาศนะ เขาเสียใจบอกว่าไม่มี
พระอรหนัตแ์ลว้ มรรค ผลไม่มีแลว้ ไม่มีผูใ้ดเหาะข้ึนไปเอาบาตรไมจ้นัทน์น้ีไดเ้ลย  

 พระโมคคลัลานะบิณฑบาตไป โยมเขาพดูอยา่งนั้นก็สงสารเขา ก็บอกลูกศิษย์
บอกว่าคุณเหาะข้ึนไปเอาบาตรนั้นซะ ลูกศิษยข์องพระโมคคลัลานะก็บอกว่าอาจารย์
เหาะข้ึนไปเอาซะ เพราะฤทธ์ิกบัฤทธ์ิดว้ยกนั เจโตวิมุตติไง ผูท่ี้มีฤทธ์ิมนัเร่ืองปกติ นก
มนับินไดเ้ป็นธรรมดา ไม่ใช่นกกระจอกเทศนกท่ีบินไม่ได ้ นกกระจอกเทศมนับินไม่ได้
นะ แต่นกทัว่ไปมนับินไดธ้รรมดา  

 น่ีก็เหมือนกนั พวกเจโตวิมุตติเขาเหาะได ้ เป็นเร่ืองปกติของเจโตวิมุตติ เป็นเร่ือง
ปกติ เป็นเร่ืองธรรมดา พระโมคคลัลานะบอกลูกศิษย ์ คุณข้ึนไปเอา เหาะไปเอาซะ ไป
รักษาหวัใจของโยมใหโ้ยมเขาช่ืนใจ ไม่อยา่งนั้นเขาจะเสียใจ ลูกศิษยก์็บอกว่าท่าน
อาจารย ์ ท่านอาจารยก์็ตอ้งเหาะข้ึนไปเอาเอง เก่ียงกนัไปเก่ียงกนัมา ทีน้ีไอพ้วกเดียรถีย์
มนัจะมาหลอก มนับอกว่ามนัเหาะได ้ แลว้มนัก็นดักบัลูกศิษยไ์วน้ะบอกว่าพอมนัไปนะ
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มนัแกลง้จะเหาะ ก็ใหลู้กศิษยดึ์งไว ้ โธ่ ท่านอาจารยอ์ยา่เหาะเลย ไอแ้ค่บาตรใบเดียวให้
เขาเอาลงมาใหก้็ได ้ 

 เขาก็มาหลอกเอาโยมน่ี มาถึงก็แกลง้ท าจะเหาะแลว้ก็ไม่เหาะสักที แต่เศรษฐีน่ีเขา
ฉลาดเขาไม่ยอมให ้ มีคนมาท าอยา่งน้ีเขาก็ยิง่เสียใจมากข้ึน พอเขาเสียใจมากข้ึนนะ 
สุดทา้ยแลว้พระโมคคลัลานะบอกใหลู้กศิษยเ์หาะข้ึนไป เหาะข้ึนไปนะแลว้ก็ไปหยบิเอา
บาตรไมจ้นัทน์นั้น เหาะ ๓ รอบ โอโ้ฮ เศรษฐีเขาเห็นเขาปล้ืมใจนะ มรรค ผล นิพพานยงั
มีอยู ่ มรรค ผล นิพพานยงัมีอยู ่ มรรค ผล นิพพานไม่ใช่เรียวแหลม มรรค ผล นิพพาน
ไม่ใช่สูญส้ินไปแลว้ โอ๋ย เขาดีใจมาก น่ีเป็นประโยชน์ไหม? เป็นประโยชน์มากเลย 
ตั้งแต่วนันั้นมาพระยุง่เลย ก่อนจะบิณฑบาต ถา้ไม่เหาะไม่ใส่บาตร พระตอ้งเหาะ ไม่
เหาะไม่ใส่บาตร  

 ข่าวน้ีร ่ าลือไปถึงพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เรียกพระโมคคลัลานะกบัพระลูกศิษย์
มา แลว้ก็เทศนาว่าการเลย ใหเ้อาบาตรไมจ้นัทน์นั้นไปท าลายซะ ต่อไปน้ีหา้มแสดงฤทธ์ิ
แสดงเดช ถา้มนัการแสดงฤทธ์ิแสดงเดช ถา้ทางบวกเขาบอกศาสนาจะมัน่คง ถา้แสดง
แลว้เศรษฐียงัปล้ืมใจเลยว่ามรรค ผล นิพพานยงัมีอยู ่แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
บอกว่าถา้อยา่งนั้นแลว้ก็มีแต่พวกท่ีเหาะไดเ้ท่านั้นแหละท่ีจะไดกิ้นขา้ว ต่อไปพวกเหาะ
ไม่ไดจ้ะไม่ไดกิ้นขา้ว แลว้ถา้ไม่ไดกิ้นขา้ว ไม่มีปัจจยัเคร่ืองอาศยั พระจะอยูก่นัได้
อยา่งไร พระจะอยูไ่ม่ได ้ ศาสนาจะหดดว้นเขา้มา ศาสนาจะเรียวแหลมไป ต่อไปน้ีหา้ม
ท าเดด็ขาด 

 พอหา้มท าเดด็ขาด พอถึงเวลาแลว้พวกเดียรถียไ์ดย้นิมนัก็ดีใจแลว้ มนัไปทา้
พระพุทธเจา้เลยใหม้าแสดงฤทธ์ิ พระพุทธเจา้รับทา้ทนัทีเลย แสดงยมกปาฏิหาริย ์ น่ีพดู
ถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ มนัแบ่งกนัท่ีไหน? น่ีมนัแบ่งกนัมาในพระไตรปิฎก แต่
สุดทา้ยแลว้มนัก็อยูท่ี่ว่าครูบาอาจารยข์องเราใครถนดัทางใด ถา้ถนดัทางเจโตวิมุตติ
พิจารณากายโดยสมาธิ สมาธิพิจารณากายเป็นเจโตวิมุตติ ถา้มีสมาธิแลว้พิจารณากายโดย
ปัญญา พิจารณากายโดยไม่เห็นกาย น่ีเป็นปัญญาวิมุตติ ถา้ปัญญาวิมุตติ ถา้ครูบาอาจารย์
ท่ีท่านปฏิบติัเป็น ท่านปฏิบติัรู้มนัเป็นความช านาญของใคร วิทยานิพนธ์ของใคร ครูบา
อาจารยอ์งคไ์หนท่านปฏิบติัมา ท่านถนดัอยา่งใดท่านจะสอนไปตามนั้น ท่านจะสอน 
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เวลาใครไปถามปัญหาท่านจะเทียบเคียงถึงประวติัท่ีท่านเคยท ามา แลว้ก็เทียบเคียงว่าใคร
อยูข่ ั้นไหน 

 ทีน้ีผูท่ี้ภาวนาเป็น เวลาลูกศิษยถ์ามจะรู้เลยว่ามนัเป็นปุถุชน ถา้มนัพิจารณาของ
มนัไดเ้ป็นกลัยาณปุถุชน ถา้กลัยาณปุถุชนยกข้ึนเห็นกายไดเ้ป็นโสดาปัตติมรรค ถา้โสดา
ปัตติมรรคพิจารณาถึงท่ีสุดมนัจะเป็นโสดาปัตติผล ถา้โสดาปัตติผล ถา้ยกข้ึนสู่ ยกข้ึนสู่
เห็นกายโดยสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิมรรคถา้พิจารณาไปถึงท่ีสุดแลว้มนัจะเป็นสกิทา
คามิผล ถา้ยกข้ึนสู่อนาคามิมรรค ถา้มนัเห็นอสุภะ ถา้เห็นอสุภะพิจารณาจนส้ินสุดของ
มนัแลว้จะเป็นอนาคามิผล ถา้ยกข้ึนสู่กายของจิต ตวัจิตมนัจะเป็นอรหตัตมรรค ถา้
พิจารณาส้ินสุดแลว้มนัจะเป็นอรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถา้ครูบาอาจารยท่์าน
เป็นนะท่านฟังผูถ้ามรู้เลยว่าผูถ้ามพดูอยา่งไร รู้อยา่งไร ท่านสอนตามนั้นไง 

 ฉะนั้น บอกว่า 

 ถาม   :   แลว้อยา่งไรเป็นเจโตวิมุตติ เป็นปัญญาวิมุตติล่ะ? 

 ตอบ   :   เราท าสมาธิไปเราท าความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้เราร าพึงไปท่ีกาย 
ร าพึงไปท่ีสติปัฏฐาน ๔ ถา้จิตมนัจริง สัมมาสมาธิเป็นความจริง ถา้มนัเห็นสติปัฏฐาน ๔ 
มนัถึงจะเป็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง แต่ถา้เรานึกเอา เรานึกเอา เราจินตนาการ
เอา เราเห็นสติปัฏฐาน ๔ จริงไดไ้หม? ได ้เราอุปาทานก็ได ้เราสร้างภาพก็ได ้เรารู้แลว้เรา
ท าได ้ น้ีเป็นสติปัฏฐาน ๔ ปลอม ปลอมเพราะอะไร? เพราะไม่มีสมัมาสมาธิ ปลอม
เพราะใจไม่เป็นสมาธิ ปลอมเพราะใจไม่สะอาดบริสุทธ์ิ ปลอมเพราะใจมีกิเลสเป็นผู ้
ท  าลาย ผูท้  าลายมนัท าลายไปทุกขั้นทุกตอนทั้งนั้นแหละ  

 ฉะนั้น เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าเราจะท าอยา่งไร เราท าความสงบของใจเขา้มา เร่ิมตน้
โดยบาทฐานเลย ไม่ตอ้งไปสนใจว่าจะเป็นเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติเป็นวิธีการ วิธีการท่ีท าสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิยกข้ึนเห็นกายโดยนิมิต เห็น
กายโดยเห็นตามความเป็นจริง นั้นเป็นเจโตวิมุตติ ถา้ท าใจสงบเขา้มา พิจารณากาย 
พิจารณากายโดยไม่เห็นกาย พิจารณากายโดยปัญญา ปัญญาการเทียบเคียง 

 ปัญญา เห็นไหม ดูสิคนใชปั้ญญาเขาท างานของเขาเขาใชปั้ญญา น่ีปัญญา
วิเคราะห์ วิจยั น่ีใชปั้ญญา แลว้ปัญญาอยา่งน้ีก็ปัญญาทางโลกสิ แต่มนัมีสมาธิไง มีสมาธิ
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ไง ถา้มีสมาธิ จิตเห็นอาการของจิตไง หลวงปู่ ดูลยบ์อกว่าจิตตอ้งเห็นอาการของจิต 
อาการของจิตคือสติปัฏฐาน ๔ อาการของจิตคือกาย คือเวทนา คือจิต คือธรรม  

 อาการของจิตคือสติปัฏฐาน ๔ อาการของจิตทั้งหมด จิตมนัสงบมนัถึงเห็นไง ถา้
จิตมนัไม่สงบนะ อาการของจิตกบัจิตมนัเป็นอนัเดียวกนั อาการของจิตเพราะเราเป็น
หมด อาการของเรามนัเป็นอาการ แต่ไม่เห็นตวัจิตไง อาการคืออารมณ์ อาการคือ
ความรู้สึกนึกคิด อยูท่ี่อาการไง แต่จิตมนัไม่สงบไง แต่จิตสงบแลว้จิตเห็นอาการของจิต 
อาการของจิตคือสติปัฏฐาน ๔ ถา้เห็นจริงตามความเป็นจริงมนัก็เป็นวิปัสสนาไง ถา้เป็น
วิปัสสนามนัถึงเป็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง  

 ฉะนั้น หรือตอ้งท าสองแบบ ยิง่ล  าบากเขา้ไปใหญ่เลย ท าแบบเดียวก็ท  าไม่รอดอยู่
แลว้ ยงัตอ้งมาท าสองแบบ สามแบบ จะสองแบบ สามแบบ แปดแบบ สิบแบบ ถา้เป็น
ปัจจุบนัเป็นหน่ึงเดียว ท าปัจจุบนัเรา ท าปัจจุบนัเรา ท าของเราใหเ้ป็นจริงข้ึนมา จิตสงบ
แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาตอ้งฝึกหดั การฝึกหดั เห็นไหม ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญา
อบรมสมาธิก็เป็นปัญญาโลกๆ ปัญญาท่ีเรารู้เท่าทนัอารมณ์ ปัญญาทางโลกคือปัญญา
รู้เท่าทนัอารมณ์ รู้เท่าทนัความคิด มนัก็วาง วางก็เป็นสมาธิ พอเป็นสมาธิแลว้น่ีจิตเห็น
อาการมนัจบัพิจารณา อนันั้นจะเป็นวิปัสสนา  

 วิปัสสนามนัตอ้งมีเหตุ มีผล มีการกระท า มีเรา มีเขา มีผูก้ระท า มีผูถ้กูกระท า มี
จิตเห็นอาการของจิตจะเป็นวิปัสสนา แต่ขณะท่ีรู้เท่าทนัอารมณ์มนัไม่มีผูก้ระท า มนัไม่
กระท าใคร มนัยงัไม่เห็นตวัตน ยงัไม่มีผูก้ระท า เห็นไหม น่ีเราถึงท าความสงบของใจ ไม่
ตอ้งไปห่วงว่าจะท าสองแบบ สามแบบ แปดแบบอะไรน่ีไม่ตอ้งไปสนใจ ท าความสงบ
ของใจเขา้มา อยา่งท าเม่ือก้ีถา้มนัถูกผดิเราก็เหตุผลของเราเขา้มา แลว้มนัจะท าได ้ มนัจะ
เป็นปกติของเรานะ น่ีพดูถึงว่าจะเป็นเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติหรือปัญญา
วิมุติใจเป็นผูเ้ป็น ใจเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ใจเป็นผูท่ี้การกระท า เราท าความเป็นจริง
ของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา  

 ถาม   :   ๓. เนสัชชิกคืออะไรคะ ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร อยา่งนอ้ยก่ีชัว่โมงเจา้คะ 

 ตอบ   :   เนสัชชิกคือเป็นธุดงควตัรขอ้หน่ึง การถือเนสัชชิกคือไม่นอน ไม่นอน 
ส่วนใหญ่แลว้เขาไม่นอนตั้งแต่กลางคืน เวลาเรานอนไม่นอน แต่ท่ีจะรู้ไดว้่าจะขาดเนสัช
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ชิกหรือไม่ขาดเนสัชชิกคือหลงัติดพื้น ถา้หลงัไม่ติดพื้นมนันัง่อยูม่นันัง่หลบั เพราะ
คนเราภาวนาไปแลว้มนัสัปหงกโงกง่วงมนัหลบัได ้ แต่ถา้หลงัไม่แตะถึงพื้นไม่ถือว่าขาด
เนสัชชิก แลว้อยา่งน้ีอยูท่ี่เราตั้งไง เราตั้งตั้งแต่ ๖ โมงเยน็ถึง ๖ โมงเชา้ คือพระอาทิตยข้ึ์น 
ส่วนใหญ่พระอาทิตยข้ึ์นภายในหน่ึงวนั แต่ถา้เนสัชชิก ๗ วนั ๗ วนัก็ทั้ง ๗ วนัเลย ไม่
นอนเลย  

 บางทีถา้เนสัชชิก เห็นไหม ไม่นอนกลางคืน เขาไปพกัผอ่นตอนกลางวนั คือเขา
ไปพกัผอ่นตอนไหนเขาพกัผอ่นไดไ้ง ถา้ตั้งอธิษฐาน เนสัชชิกคืนหน่ึง เร่ิมตน้จากหน่ึง
คืน ตั้งแต่ ๖ โมงเยน็ถึง ๖ โมงเชา้ว่าอยา่งนั้นเลย ตั้งแต่ ๖ โมงเยน็ถึง ๖ โมงเชา้ถือเนสัช
ชิก น่ีอยา่งนอ้ย เขาบอกว่าอยา่งนอ้ยมนัก่ีชัว่โมง ก่ีชัว่โมง น่ีตั้งแต่ ๖ โมงเยน็ถึง ๖ โมง
เชา้ น่ีพดูถึงถือเนสัชชิกเขาไม่นอนหน่ึงคืน แต่ผูท่ี้เขม้ขน้ไม่นอนสามเดือน ไม่นอนหน่ึง
ปี ไม่นอนตลอดไป แลว้ไม่นอนตลอดไปอยูไ่ดไ้หม? ยิง่กว่าได ้เวลาเขาไม่นอนเลย เวลา
เขาไม่นอนเลยจิตมนัสงบ น่ีมนัเขา้ฌานได ้ เขา้สมาบติัได ้ ไปพกัในนั้นสบายมาก เขา้ไป
ถึงในนั้นแลว้ไปพกั ออกมาน่ีสดช่ืนมาก ถา้เขาท าไดอ้ยา่งนั้นเป็นปกติของเขาเลยนะ มี 
ผูท้  าไดมี้  

 ฉะนั้น เพียงแต่ว่าเนสัชชิกคืออะไรคะ? เนสัชชิกคือธุดงควตัรท่ีเวลามนัเป็น
เคร่ืองขดัเกลา ถา้เนสัชชิกเราไม่นอนเลย เราอยูอ่ยา่งนั้นไปเลย ไม่นอนมนัก็เลย
กลายเป็นถา้บอกทิฐิอนัหน่ึง กลายเป็นแบบว่าเป็นสมาธิอนัหน่ึง เป็นแบบผูท่ี้เขา้ฌาน
สมาบติัไดอ้ยูอ่ยา่งนั้น แต่มนัไม่เกิดปัญญา เนสัชชิกมนัเป็นสมาธิ ธุดงควตัรเป็นเคร่ือง
ขดัเกลากิเลส เนสัชชิกเป็นปัญญาหรือเปล่า ถา้มนัเป็นปัญญาตอ้งเขียน ป.ปลา ญ.หญิงสิ 
ปัญญาเป็นปัญญา เนสัชชิกเป็นเนสัชชิก เนสัชชิกเป็นวิธีการต่อสู้กบักิเลสเพื่อท าความ
สงบของใจอยา่งหน่ึง เนสัชชิก  

 ฉะนั้น เนสัชชิกมนัเป็นวิธีการ เป็นเคร่ืองขดัเกลา เป็นอาวุธ อาวุธท่ีเขา้ไปต่อสู้
กบัไอพ้วกท าลาย ฉะนั้น เนสัชชิกน่ีพระป่าท าเป็นเร่ืองปกติ ไอข้องอยา่งน้ีเป็นเร่ืองปกติ 
พระป่าเขาท าเยอะมาก น้ีว่าเนสัชชิกคืออะไรคะ 

 ถาม    :   ๔. คุณแม่ฝากถามว่าตอนนัง่ท  าสมาธิเงียบๆ มนัจะฟุ้งออกไปคิด
มากกวา่ตอนท่ีฟังเทศน์หลวงพ่อพร้อมกบันัง่พุทโธไปดว้ย จะไม่ค่อยหงุดหงิด ไม่ไหล
ไป แบบน้ีไดห้รือไม่คะ 
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 ตอบ   :   ได ้เพราะวา่เวลาเราภาวนาโดยส่วนตวันะถา้เราไม่ไดเ้ปิดวิทย ุเราไม่ได้
ฟังเทศน์ เราตอ้งมีค าบริกรรม ตอ้งมีพุทโธ ตอ้งมีธมัโม ตอ้งมีสังโฆ ตอ้งมีมรณานุสติ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือถา้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเราท าโดยปกติ แต่เวลา
เราจะฟังเทศน์ เทศน์นั้นมนัแทนพุทโธ แทนค าบริกรรม ถา้มีเทศน์ป๊ับจิตเราไปเกาะ จิต
เราอยูใ่นร่างกายเราตั้งสติไว ้ เทศน์นั้นจะเขา้มาทางหูเรา แลว้เราจะไดย้นิเสียงนั้น เกาะ
เสียงนั้น นัน่ล่ะสุดยอด แลว้นัง่พุทโธไป ไม่ตอ้งพุทโธก็ได ้แต่ถา้พุทโธไดก้็พุทโธได ้

 เราจะบอกว่าถา้ไม่ไดฟั้งเทศน์ ถา้ไม่ไดฟั้งเทศน์ตอ้งพุทโธชดัๆ ตอ้งมีปัญญา
อบรมสมาธิ เพราะว่าเราไม่ปล่อยจิตใจใหเ้ร่ร่อน เพราะไอผู้ท้  าลายมนัจะพากนัหายไป 
ถา้เราปล่อยเร่ร่อนนะมนัจะ ถา้ดีท่ีสุดคือตกภวงัค ์ คือเงียบหายไปเลย คือนอนหลบั คือ
นัง่หลบัไป แต่ถา้มีพุทโธ พุทโธอยูม่นัไปไหนไม่ได ้ มนัตอ้งแสดงตวัมนัชดัๆ พอแสดง
ตวัชดัๆ นัน่ล่ะคือตวัสมาธิ นัน่คือตวัใจ ตวัใจมนัมีท่ีเกาะอยู ่ 

 ฉะนั้น ตอ้งมีค าบริกรรม ถา้ไม่มีบริกรรมนะมนัจะหายไป แลว้พอหายไปบอก
มนัไม่หายหรอก มนัเป็นสมาธิ เพราะผูท่ี้อ่อนดอ้ย ผูท่ี้วุฒิภาวะอ่อนดอ้ยมากจะบอกว่า
ความหลบันั้นเป็นสมาธิ เขาบอกว่าแมแ้ต่นัง่เผลอมนัยงัว่าเป็นสมาธิเลย นัง่เหม่อลอยมนั
ว่าเป็นสมาธิเลย เพราะคนขาดสติ คนขาดปัญญา คนขาดครูบาอาจารยช้ี์น า เขาเขา้ใจว่า
เขาเป็นอยา่งนั้น แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะครูบาอาจารยท่์านรู้จกัขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
อปัปนาสมาธิ ท่านรู้จกั เห็นไหม ท่านรู้จกัปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ท่าน
รู้จกั ท่านรู้จกั ถา้ไม่อยา่งนั้นปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานมนัต่างกนัอยา่งไร 
อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะมนัต่างกนัอยา่งไร มนัตอ้งต่างกนัมนัถึงมีช่ือ
ต่างกนั น่ีสมาธิมนัหลากหลาย  

 ฉะนั้น บอกว่าไอค้นท่ีวุฒิภาวะอ่อนดอ้ย นัง่เผลอมนัก็ว่าสมาธิ นอนหลบัมนัก็ว่า
นัง่สมาธิ มนันัง่หลบัไปมนับอก อูฮู้ วนัน้ีนัง่สมาธิดีมากเลย น่ีเวลาเป็นสมาธิมนับอกอนั
น้ีไม่ดี เพราะเป็นสมาธิมนัมีสติ มีเจา้ของ มีผูดู้แล เป็นสมาธิมนับอกว่าไม่ถูก ถา้มนันัง่
หลบัมนับอกอนัน้ีสุดยอด เห็นไหม อนันั้นถา้เราไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าจะเป็นแบบ
นั้น แต่เราไม่ตอ้งไปตกใจ น่ีพดูถึงเฉยๆ ไง แลว้ท่ีว่าคุณแม่บอกว่าฝากถามวา่อยา่งน้ีถูก
ไหม? ถูก ถกู สุดยอดเลย ท าดีๆ อยา่งน้ีท  าเพื่อประโยชน์กบัเรา เพื่อประโยชน์กบัเรานะ 
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ใหรู้้เอง ปฏิบติัเองรู้เองมนัจะเป็นประโยชน์มาก อนันั้นมนัจะต่อไปไดอี้ก แต่เราจะรีบ
ตอบขอ้น้ีก่อน เพราะว่ามนัจะไดเ้ป็นช่วงเป็นตอนไง  

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๙๘. เร่ือง "เห็นกาย จิตไหว" 

 กราบเทา้หลวงพ่อท่ีเคารพอยา่งสูง กระผมเคยเขียนมาถามปัญหาหลวงพ่อหลาย
คร้ัง คร้ังล่าสุดโดนหลวงพ่อเอด็เอา สงสัยเขียนไม่ละเอียด ท าใหผ้มนึกโกรธอยูน่าน คิด
ว่าไม่เขียนมาถามอีกแลว้ แต่สุดทา้ยติดปัญหาภาวนา คิดว่าคงไม่มีใครท่ีจะสามารถไข
ปัญหาผมใหช้ดัเจนเท่าหลวงพ่อ เลยตอ้งเขียนมาถามอีก ดว้ยความละอายตวัโกรธของ
ตวัเองเสียเตม็ที แต่ก็หวงัว่าหลวงพ่อจะเมตตาและใหอ้ภยัลูกหลานโง่ๆ ผูอ้าภพัวาสนา
ดว้ยเถิด  

 ปัญหามีอยูว่่า (จะเขียนโดยละเอียดกนัความเขา้ใจคลาดเคล่ือน อาจยาวนิดหน่ึง) 
โดยปกติจิตผมเม่ือก าลงัสมาธิมนัพอ เวลามนัรวมลงมนัจะวิ่งไปจบัเวทนาก่อน จบัได้
แลว้มนัจะพิจารณาแลว้วิ่งไปหากาย จะปรากฏกายส่วนนั้นๆ ข้ึนมา แลว้มนัจะพงัทลาย
ลงไป แลว้มนัจะยอ้นมาท่ีจิต ทุกขท่ี์จิตดบั เวทนาดบั ทุกส่ิงดบัหมด จิตลงสู่ความวา่ง ถา้
จิตถอยออกมา และก าลงัมนัพอมนัจะท าแบบเดิมซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เป็นอยา่งน้ีอยูเ่ป็นปีๆ จน
สุดทา้ยจิตเด่นเหมือนลอยอยูก่ลางอวกาศ มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่รู้เรียกวา่อะไร เพราะตอน
นั้นมนัไม่มีค าพดู ไม่มีสมมุติบญัญติัว่าอะไร มนัลอยวนอยูร่อบจิต สติปัญญามนัจะเขา้
ไปจบัพิจารณาเขา้ใจแลว้ปล่อย เขา้ใจแลว้ปล่อย  

 ผมก็ติดอยูต่รงน้ีเป็นปีๆ จนเขียนมาถามหลวงพ่อท าอยา่งไรต่อ หลวงพ่อก็ใหค้  า
ช้ีแจงจนไปต่อได ้ คือปล่อยถึงท่ีสุดแลว้ไม่ใหป้ล่อย เม่ือไม่ใหป้ล่อยสติปัญญามนัก็เลย
มาจบัท่ีตวัจิตเสียเอง สติปัญญามนัหมุนรอบจิต เห็นมีวตัถุบางอยา่งเหมือนส่ิงนั้นปักฝัง
อยูจิ่ตอีกหลายอนัดว้ย สติปัญญามนัสามารถเห็นรอบดวงจิตขณะเดียวไดจ้ริงๆ เม่ือ
สติปัญญาหยัง่ลงท่ีล่ิมอนัไหน จิตมนัจะเห็นโทษว่าล่ิมน้ีก็ไม่ใช่ จิตมนัเป็นของแสลง จิต
มนัส ารอกกล่ินท่ีออกทุกอนั จิตมนัถอนล่ิมน้ีออกทุกอนั มีสติปัญญาหยัง่ถึงเหมือนคนท่ี
อาเจียนของแสลงออกจากทอ้ง แต่จิตถอยออกมาเป็นปกติ  

 พอจิตถอยออกมาเป็นปกติผมก็รู้สึกเหมือนคนตายแลว้เกิดใหม่ จน ณ ปัจจุบนัน้ี
จิตมนัรวมลง มีก าลงั มนัก็จบัเวทนาแลว้วิ่งไปหากายอีก แต่ปัญญาหามนัมีอยูว่่ากายน้ีมนั
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ปรากฏละเอียดข้ึน คือเม่ือก่อนมนัจบักายแลว้มนัจะพงัทลายทนัที แต่ตอนน้ีมนัค่อยๆ 
หลุดออกไป เห็นหนงั เน้ือ เอน็ เส้นเลือด เซลล ์ กระดูกชดัอยา่งกบัใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
เจอแบบน้ีจิตผมมีอาการไหว หวาดกลวั ซ่ึงเม่ือก่อนมนัเจออยา่งน่าเกลียด เจอแบบ
พงัทลายทั้งตวัมนัก็ไม่แสดงอาการอยา่งน้ี  

 ขอหลวงพ่อเมตตาช้ีแนะดว้ย ผมไม่รู้จะไปถามใครแลว้จริงๆ นึกว่าเมตตาลูกนก 
ลูกกาเถอะครับ ผมเขียนมาดว้ยความบริสุทธ์ิใจจริงๆ ไม่มีอยา่งอ่ืนเจตนาแอบแฝงเลย 
ส านวนท่ีใชน้ี้ตามนิสัยของขา้พเจา้ครับ  

 ตอบ   :   น่ีเป็นพระเนาะ เม่ือก่อนเขียนมา เขียนมาเยอะ แลว้เราก็ตอบไปเร่ือย 
แต่สุดทา้ยท่ีเอด็ เอด็ เวลาเราเอด็นะเราเอด็กระดาษ เพราะมนัเป็นตวัหนงัสือ แลว้เขา
เขียนมาก็เอด็กระดาษ เอด็กระดาษ ไม่เห็นคนหรอก เขาบอกว่าพอโดนเอด็น่ีโกรธมาก 
จะไม่เขียนมาหาหลวงพ่ออีกแลว้ โกรธมาก อา้ว ก็เขียนมา เขียนมาก็ตอบไป พอตอบไป
แลว้ เราตอบผูท่ี้เขียน แต่เวลาเขียนมามนัมีอะไรทะแม่งๆ ไง  

 พอทะแม่งๆ มนัก็ตอ้งเผดียง เพราะว่าเวลาตอบปัญหาต่อหนา้มนัซกัไซไ้ด ้ มนั
ซกัไซ ้ มนัหาเหตุหาผลได ้ แต่เวลาเขียนเป็นตวักระดาษมา กระดาษ ผูท่ี้เขียนกระดาษมา
เขาบอกว่าในเวบ็ไซต ์ เขามีกฎเลยนะ ในเวบ็ไซตใ์นอินเตอร์เน็ตน่ี กฎอนัแรกคือว่าอ่าน
แลว้หา้มเช่ือ กฎอนัแรกเลยอ่านเวบ็ไซต ์ ดใูนเวบ็ไซตอ่์านแลว้หา้มเช่ือ หา้มเช่ือแลว้เรา
เทศน์ธรรมะออกเวบ็ไซตไ์ป แลว้คนอ่านทั้งประเทศเลยเขาจะเช่ือเราหรือเปล่าไม่รู้ อนั
แรกเลยอ่านแลว้หา้มเช่ือ  

 ฉะนั้น เวลาเขียนมา เขียนมามนัเป็นกระดาษมาแผน่หน่ึง เราก็วินิจฉยัของเราว่า
อะไรควรและไม่ควร แต่ถา้เป็นปัญหาธรรมะเราตอบอยูแ่ลว้ แต่ปัญหาธรรมะเพราะ
อะไร? เพราะว่าเราจะตอบปัญหาธรรมะเพราะว่าเราบวชใหม่ๆ เราโดนพระหลอกมาก 
สมยัท่ีเราบวชใหม่ๆ ครูบาอาจารยเ์ยอะนะ ครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ สิงห์ทอง หลวงปู่ จวน 
ครูบาอาจารยย์งัมีชีวิตอยูท่ ั้งนั้นแหละ ครูบาอาจารยมี์ชีวิตอยูห่มด เราอยูก่บัครูบาอาจารย์
ท่ีเป็นคุณธรรม มีคุณธรรมมีชีวิตหมดเลย แลว้เราไปศึกษาพวกน้ี ศึกษา  

 ไม่ใช่ครูบาอาจารยท่ี์เอ่ยช่ือมานะ เราไปศึกษาจากพระท่ีว่าจากเร่ิมตน้บวชใหม่ๆ 
ก็พระท่ีระดบัเดียวกนั เราโดนหลอกมาเยอะ เราโดนหลอกมาเยอะมาก โดนหลอกจน
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คร้ังแรกเลยท่ีจะไม่โดนหลอกก็เขา้ไปหาอาจารยจ์วน ไอท่ี้ว่าความสงบทั้งหมด อวิชชา
ดบัมนัตอ้งเป็นพระอรหนัต ์ เราก็รู้ไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัตห์รอก แต่พอเขา้สมาธิแลว้
อวิชชามนัดบั มนัก็เรียกร้องพระอรหนัต์ ก็อวิชชามนัดบัหมดแลว้ อวิชชาดบัโดยการ
เขา้สมาธิไง กดไวไ้ง แลว้ไปหาใครก็ตอบไม่ไดห้รอก สู้ใครก็ตอบไม่ไดเ้พราะเราเถียง
เก่ง  

 สุดทา้ยพอไปถึงอาจารยจ์วนนะ อวิชชาอยา่งหยาบท่านสงบตวัลง จริงไหม? จริง 
เพราะอวิชชามนัสงบจริงๆ น่ีคนเป็นไง พอมนัไม่เป็นมนัก็แถไปเร่ือยแหละ แต่คนเป็น 
เห็นไหม อวิชชาอยา่งหยาบของท่านสงบตวัลง อวิชชาอยา่งกลางๆ ในหวัใจท่านอีก
เยอะแยะเลย แลว้อวิชชาอยา่งละเอียดในหัวใจท่านอีกท่วมทน้เลย โอ๋ย มนัเถียงไม่ออก
เลย แต่ก่อนก็จะหาคนบอกอยา่งน้ี แต่มนัไม่มีใครบอก บอกก็บอกไม่ได ้พอไปเจอหลวง
ปู่ จวนพดูอยา่งน้ีตูมเท่านั้นแหละจบเลยนะ ใช่ อวิชชาไม่ไดด้บัหรอก ไออ้ารมณ์ฟุ้งซ่าน
มนัดบั อวิชชายงัเตม็หวัใจ  

 ตั้งแต่นั้นมาก็เร่ิมตน้ใหม่ ท าความสงบใหม่ สูใ้หม่ ท าจนไดเ้หตุไดผ้ล เพราะ
อะไร? เพราะว่าคนท่ีเป็นก็ถือปฏกัอยู ่ ถา้กิเลสมึงปลิ้นปลอ้นมาเอาปฏกัสับหวัเลย กิเลส
มนักลวัปฏกัของอาจารย ์ ไม่ไดก้ลวัเรานะ กลวัปฏกัของหลวงปู่ จวน มนัก็เร่ิมภาวนา
ข้ึนๆ มนัก็ดีข้ึนๆ ดีข้ึน โอโ้ฮ มนัก็ไปไดน้ะ พอเคร่ืองบินตก โอโ้ฮ คอตกเลยล่ะ พอ
เคร่ืองบินตกท่านก็เสียชีวิต พอเสียชีวิต คิดดูสิคนท่ีคอยบอกเราเสียชีวิตเราจะไปไหน 
หมดท่ีพึ่งนะ จากโดนหลอกมาน่ีมนัเจบ็ช ้ า โดนหลอกมา โอโ้ฮ โดนหลอกเยอะมาก 
โดนหลอกมาเยอะ แลว้พอมาเจอของจริงท่านก็มาตายซะ ตายจากไป เราถึงหกัหวัเขา้
บา้นตาดไง เพราะคนโดนหลอกจนเขด็  

 ฉะนั้น เพราะเราเป็นอยา่งนั้น เราอยูส่ภาพอยา่งนั้นมาเราถึงสงสารคนปฏิบติั ไอ้
ท่ีเราตอบปัญหาๆ อยูน่ี่ อยา่งท่ีหลวงตาท่านพดู เวลาคนเอาหนงัสือไปแจกในวดัท่าน 
ตอนสมยัท่ียงัไม่ออกมาช่วยชาติ ท่านบอกไม่ใหแ้จก เรามัน่ใจว่าเราสอนไม่ผดิ ท่าน
มัน่ใจว่าท่านสอนไม่ผดิ แลว้ท่านจะบอกว่าหนงัสือท่ีเขา้มาส่วนใหญ่มนัผดิ แลว้ก็จะมา
อา้งอิงท่าน แจกโดยผา่นมือท่าน ท่านจะพดูค าน้ีไง หลวงตาเวลาท่านพดูอะไรท่านมี
ความหมายเยอะนะ แต่คนไม่เขา้ใจเอง ท่านบอกว่าต ารับต าราของท่าน ของวดัป่าบา้น
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ตาดท่ีท่านแจกอยูท่่านแน่ใจว่ามนัไม่ผดิ มนัถูกตอ้ง มนัไม่ผดิ ความหมายมนัคือว่า
หนงัสือเล่มอื่นผดิ แต่ท่านไม่พดูตรงๆ  

 ท่านบอกว่าหนงัสือของท่าน สมยัท่ีท่านยงัมีชีวิตอยูท่ี่ท่านพิมพแ์จก หนงัสือของ
ท่านแน่นอน ถูกตอ้ง เรามัน่ใจว่าเราสอนไม่ผดิ แลว้คนก็จะเอาหนงัสือมาใหท่้านแจก 
ท่านบอกว่าไม่รับแจก หนงัสือไม่ใหเ้ขา้บา้นตาด หนงัสือน่ีท่านไม่ใหเ้ขา้มาแจก แลว้พอ
ออกมาโครงการช่วยชาติท่านไม่มีเวลามาตรวจสอบหนงัสือแลว้ ไอพ้วกท่ีท าๆ มาก็อา้ง
ว่าหลวงตาตรวจแลว้ หลวงตาตรวจแลว้ ไม่ไดต้รวจ มนัอา้ง ไม่ไดต้รวจ มนัเลยผดิ ผดิ
ตรงไหน ผดิตรงวิธีการ ใครชอบอะไรก็จบัยดัเขา้ไปว่าหลวงตารับประกนั ใครชอบ
อะไรก็จบัยดัเขา้ไปในหนงัสือนั้น  

 น่ีไงมนัโดนมาเยอะ มนัโดนมาเยอะมนัก็เลยเห็นใจ เลยพดูอยูน่ี่ ถา้อยา่งนั้นไม่
พดูนะ ถา้มนัมีใครพดูไดเ้ราไม่พดู ถา้มีใครสอนไดน้ะกจูะกลบัไปนอน แต่มนัไม่มีมนั
ถึงพดูอยูน่ี่ เพราะอะไร? เพราะเราโดนหลอกมาเยอะ เราโดนหลอกมาเยอะ เราโดน
หลอกมาเยอะ มนัเลยฝังใจ เพราะคนมนัเคยโดนหลอก มนัถึงรู้ว่าใครหลอก น่ีหลวงพ่อ
อยา่ว่าผมสิ ผมโกรธไปแลว้ทีหน่ึงนะ หลวงพ่ออยา่ท าใหผ้มโกรธอีกสิ น่ีพดูถึงก็เอง็
โกรธไง กกู็เลยพดูอยา่งน้ีไง ทีน้ีบอกว่ามนัก็เลยเป็นอยา่งน้ี ฉะนั้น ไอปั้ญหาน่ีจบแลว้ 
จบ ถา้เป็นปัญหาธรรมะมาเราตอบทั้งนั้นแหละ แต่ท่ีว่าท่ีมนัผา่นไปมนัผา่นไปแลว้  

 ฉะนั้น ท่ีว่าเร่ิมตน้ตั้งแต่เขียนใหช้ดัๆ ไอค้ร้ังแรกท่ีว่าหลวงพ่อบอกเอง หลวงพ่อ
บอกว่ามนัปล่อยแลว้ไม่ใหม้นัปล่อย เวลาพจิารณาแลว้มนัปล่อยใช่ไหม คือมนัปล่อย ทุก
คนเวลาจิตสงบแลว้พิจารณากาย พิจารณากายจบแลว้กคิ็ดว่าจบไง มนัไม่จบหรอก ดูสิ
เวลาหลวงตาท่านปฏิบติัท่านพิจารณาอสุภะ อสุภะจนหายไปหมดเลย แต่ท่านบอกว่าไม่
มีเหตุไม่มีผลไม่เอา ไม่มีเหตุไม่มีผล เพราะพิจารณาไปไอผู้ท้  าลาย เวลาสติปัญญาทนัมนั
แลว้มนัหลบหลีก คือมนัซุกตวัอยู ่มนัไม่เห็นตวัมนัเลย พอไม่เห็นตวัมนัเราคิดว่ามนัไม่มี
ไง เวลาคนปฏิบติัไปบอกว่าพิจารณาแลว้มนัไม่มี มนัว่างหมด มนัไม่มี  

 น่ีผูท้  าลายมนัฉลาด มนัแฝงตวั กิเลสมนับงัเงา มนัหลบหลีกไง ถา้หลบหลีกแลว้
ท่านถึงตั้งสุภะข้ึนมา ธรรมดาเราตอ้งพิจารณาอสุภะใช่ไหม หลวงตาเวลาท่านพิจารณา
อสุภะท่านพิจารณาสุภะดว้ย พิจารณาอสุภะจนมนัว่างหมดเลย พอมนัว่างหมดท่านบอก
ว่ารับไม่ไดเ้พราะไม่มีขณะจิต เวลาเราไปส่งของ เวลาเขาท าธุรกิจไปส่งของ ไม่มีผูรั้บเรา
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กลา้ใหเ้ขาไหม? เราวางไวเ้ขาก็ลกัหมด เขาก็ขโมยหมดน่ะสิ เราจะส่งของไปใช่ไหมก็
ตอ้งมีผูเ้ซ็นรับใช่ไหม อา้ว เซ็นรับของฉนั ฉนัไดส่้งแลว้ เอาใบรับสินคา้นั้นมา  

 น่ีก็เหมือนกนั พิจารณาอสุภะ พิจารณาแลว้มนัหายไปเลย ไม่มีผูรั้บรู้ ไม่มีผูรั้บ
ของ แลว้ของฉนัอุตส่าห์สร้างมา อุตส่าห์พจิารณาอสุภะมาเตม็ท่ีเลย แลว้กม็าทิง้ไวอ้ยา่ง
น้ี แลว้ฉนัก็กลบั แลว้ฉนัจะไดอ้ะไรล่ะ? ท่านบอกไม่มีขณะจิต ไม่มีใบรับของ ไม่มีคน
เซ็นรับ ไม่มีคนเซ็นรับท่านก็เลยตั้งสุภะข้ึนมา ตั้งสุภะข้ึนมา เห็นไหม ธรรมดาเราตอ้ง
พิจารณาอสุภะ พิจารณาจนมนัไม่มีแลว้ท่านตั้งสุภะข้ึนมา พอตั้งสุภะท่านพิจารณาซ ้ าๆๆ 
ซ ้ าข้ึนมา ซ ้ าจนไอผู้รั้บมนัแสดงตวั พอแสดงตวัข้ึนมา ก็ไหนว่าไม่มีไง ไหนว่าไม่มี ท่าน
พิจารณาซ ้ าๆ ๓ วนัมนัเร่ิมแสดงตวั ยอมแลว้ๆ ไหนๆ ยอมแลว้  

 น่ีก็เหมือนกนั เราพิจารณาแลว้ปล่อย พิจารณาแลว้ปล่อย แลว้มนัปล่อยอะไรล่ะ? 
ก็เลยไม่ใหป้ล่อยบา้งไง เห็นไหม เวลาคนพิจารณา พิจารณาขนัธ์ ๕ พิจารณาขนัธ์ ๕ 
พิจารณารูป พิจารณาเวทนา พิจารณาสังขาร พิจารณาจบแลว้วางหมดเลย วางหมดเลย 
เราบอกว่าจบัมนัพิจารณา ในรูปมีขนัธ์ ๕ ในเวทนามีขนัธ์ ๕ ในสัญญามีขนัธ์ ๕ ขนัธ์ใน
ขนัธ์ ถา้มนัพิจารณาถึงท่ีสุดมนัเห็นโทษนะมนัขาด ถา้ขาดสังโยชน์ตอ้งขาด ถา้ไม่ขาด 
ไม่ขาดตอ้งมีอุบายพิจารณาแยกแยะ พิจารณาอนุโลม ปฏิโลม พิจารณายอ้นกลบั 
พิจารณามนัไป ถา้ไปไม่ไดพ้ิจารณาสวนกลบัมา พิจารณาแยกแยะ  

 น่ีขั้นของปัญญาไง ขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขต แลว้ถา้มนัจะจบ มนัมีผูรั้บของ มี
ผูว้างบิล มีผูจ่้ายตงัค ์มนัมียถาภตูงักิเลสมนัขาด มนัเกิดญาณทศันะ รู้ว่ากิเลสขาด มนัเห็น
กิเลสตาย มนัมีการพลิกศพกิเลส มนัมีการชนัสูตรพลิกศพ มีทุกอยา่งพร้อม แลว้เป็น
อยา่งไรล่ะ? คนเป็นเขารู้กนั คนเป็นเขารู้ ไอพ้วกไม่เป็นก็โมก้นัไป เราโดนหลอกมาเยอะ 
โดนหลอกมาเยอะจริงๆ คนนูน้ก็หลอกอยา่งหน่ึง คนน้ีก็หลอกอยา่งหน่ึง ตอนบวช
ใหม่ๆ โดนหลอกมาเยอะ พอโดนหลอกมาเยอะ  

 เราไม่ใช่จะไปแกแ้คน้ใครนะ เราสอนทุกวนั เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร เรา
ไม่จองเวรจองกรรมใครหรอก แต่เรารู้ว่าท่ีสังคมมนัหลอกมนัหลอกกนัอยา่งไร แลว้ไอ้
คนท่ีไปปฏิบติัโดนหลอกทั้งนั้นแหละ ไม่ตอ้งบอกใหค้นปฏิบติัมาคุยใหเ้ราฟังหรอก 
อาจารยมึ์ง กกูรู้็ว่ามนัหลอกอยูแ่ลว้ กจูะล่อกบัอาจารยมึ์ง ไม่ใช่ล่อกบัพวกมึง ไอพ้วกท่ี
ไปปฏิบติัมา ดีอยา่งนูน้ ดีอยา่งน้ี เอง็ไม่ตอ้งพดูหรอก เหยือ่ไม่ตอ้งมาพดู ไอแ้พลงตอ้น
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มึงไปใหป้ลากิน ไม่ตอ้งมาคุยกบัก ูไร้สาระไอพ้วกแพลงตอ้น กจูะคุยกบัอาจารยมึ์ง กจูะ
คุยกบัตน้ขั้วนู่น ไอพ้วกแพลงตอ้นไม่ตอ้งมาพดู ไร้สาระ น่ีไงเวลาคุยกนั  

 น่ีพดูถึงว่าท าไมหลวงพ่อตอ้งโกรธ ไม่ไดโ้กรธหรอก เพียงแต่ว่าในสังคมมนัก็
หลอกกนัอยูแ่ลว้ เราก็ไม่ควรเป็นอยา่งนั้น ฉะนั้น ไอท่ี้ว่าปล่อยๆ มนัดีข้ึน พอมนัดีข้ึน
มนัพิจารณาแลว้ เขาว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ใหป้ล่อย ถา้ปล่อย เร่ิมตน้พิจารณาคนท่ีมนั
แบกรับของหนกัมามนัตอ้งพิจารณาเพื่อใหป้ลดวางลง ถา้ปลดปล่อยมนัถูกแลว้ ถกูแลว้
พอพิจารณาไป น่ีกิเลสผูท้  าลายมนัก็เอาอาการปล่อยนั้นมาเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลบเล่ียง แลว้
เราก็ตอ้งพลิกแพลงกลบัมา ถา้พลิกแพลงกลบัมาใหม้นัจริงจงัข้ึนมา ใหม้นัเป็นวิปัสสนา 
ใหม้นัเป็นปัญญารู้แจง้ รู้แจง้ท่ีไหน? รู้แจง้ในใจเราน่ีไง รู้แจง้ในความสงสัยน่ีไง รู้แจง้
ในความมืดมนน่ีไง มืดมนอนธการ มืดมนสงสัยอยูน่ี่ใหม้นัรู้แจง้ รู้แจง้ดว้ยการวิปัสสนา 
ถา้วิปัสสนาเด๋ียวมนัจะมีเห็นผูรั้บ ผูท้  าลาย  

 ฉะนั้น เขาบอกว่าพอหลวงพ่อพดูอยา่งนั้นแลว้มนัก็ดีข้ึน พิจารณาจนผมเกิดใหม่ 
เกิดใหม่แต่กิเลสมนัยงัไม่ขาด เกิดใหม่ เกิดเก่าไม่ส าคญั ส าคญัว่าสังโยชน์มนัขาดไป รู้
ขณะจิตนัน่ล่ะส าคญักว่า ถา้เกิดใหม่แลว้ก็ดีแลว้เป็นคนดีข้ึนมา เพราะเราปฏิบติัแลว้ แลว้
ตอนน้ีก็กลบัมาถามต่อเน่ือง อนัน้ีของเก่าใช่ไหม 

 ถาม    :   ในปัจจุบนัน้ี ในปัจจุบนัน้ีพอเขา้ไปท่ีเน้ือ ท่ีเอน็ ท่ีกระดูกแลว้มนัเกิด
อาการ มนัเกิดอาการท่ีว่าเม่ือก่อนไม่มีอาการแบบน้ีเลย เด๋ียวน้ีเกิดอาการเครียด เกิด
อาการต่างๆ  

 ตอบ   :   ถา้ผูส้ร้าง ผูท้  าลายมนัยงัไม่ไดจ้บไป กิเลสมนัยงัไม่จบไป ถา้มนัจบไป
แลว้มนัจะเกิดอาการอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไร เกิดอาการเครียดน่ี หน่ึงถา้กายมนัขาดไปแลว้มนั
ก็คือจบ ถา้กายมนัไม่ขาดมนัยงัมีอยู ่ ถา้มีอยู ่ พอกิเลสมนัรู้ตวัแลว้ ทีน้ีพอจะพิจารณามนั
รังเกียจ มนัเจอความน่ารังเกียจ เจออะไร เจอน่ารังเกียจ น่ีอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิ
กานุโยค ตอ้งพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ จนกว่าหวัใจเรามนัจะสมดุล สมดุลคือ
มชัฌิมาปฏิปทา มนัทางไปส่วนใดส่วนหน่ึง  

 อตัตกิลมถานุโยคคือความล าบากเปล่า กามสุขลัลิกานุโยคคือความสุข ความสงบ 
ท าทีไรดีทุกทีเลย ท าทีไรไดพ้วงมาลยัเตม็คอเลย เหมือนนกัร้องเลย เขาใหพ้วงมาลยัเตม็
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คอทุกเท่ียว น่ีกามสุขลัลิกานุโยค อตัตกิลมถานุโยคท าตนใหล้  าบากล าบน มนัไม่สมดุล
ของมนั ถา้พิจารณาจนสมดุล มชัฌิมาปฏิปทา นัน่ล่ะมนัจะสมดุล เพราะมชัฌิมาปฏิปทา
มนัจะเกิดมรรคสามคัคี ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล  

 เราจะบอกว่าก่อนหนา้นั้นเวลามนัปล่อยเขาถามหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ใหป้ล่อย
มนัก็ดีข้ึน ตอนน้ีพิจารณาไปแลว้มนัเกิดความเครียด เกิดความน่ารังเกียจ เกิดความ
ขยะแขยง พิจารณาไป พิจารณาซ ้าไปอีก ก็พิจารณาซ ้ าของเราไป พิจารณาซ ้าของเราไป 
วางใจใหส้มดุล ถา้มนัจะรังเกียจ รังเกียจอะไร ถา้ปัญญามนัแยกแยะไปแลว้มนัจะรู้ ถา้
มนัเครียด มนัเครียดเพราะเราวางอารมณ์เราไม่ถูก เราวางของเราไม่สมดุล  

 น่ีไงเวลาใชปั้ญญา ปัญญาไม่มีขอบเขต ขั้นของสมาธิ ความสงบของใจมนัมี
ขอบเขตของมนั ขอบเขตคือหาทุน ทุนก็คือทุน ทุนน้ีก็เป็นผลประโยชน์อนัหน่ึง แต่เวลา
เราใชปั้ญญาเขา้ไปมนัตอ้งอาศยัทุนน้ีเป็นพื้นฐาน ถา้ไม่มีสมาธิพิจารณาอะไรไม่ได ้ ถา้มี
สมาธิดีเกินไป พิจารณาไปมนัก็ไม่ไปเหมือนกนั เราเคยเป็น หลวงปู่ เจ๊ียะบอกไอห้งบ
สมาธิมึงดีเกินไป ค าว่าสมาธิดีเกินไปเคยไดย้นิไหม มีแต่สมาธิไม่พอ สมาธิดีเกินไปมนั
ใส กายน่ีใสหมด พิจารณาอะไรมนัไม่เป็นไปเลย ใสอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่ถา้สมาธิไม่ดี
มึงเห็นกายไม่ได ้ถา้สมาธิดีเกินไปนะมนัไม่สมดุล  

 เราเป็นมาหมดแลว้ เป็นมาท่ีไหน เป็นมาเพราะอาจารยเ์อาปฏกัฟันหวัเอาน่ี โดน
ปฏกัมาเยอะ แลว้พอท าไปๆ มนัถึงรู้ไง รู้ว่าถา้ไม่พอมนัเป็นอยา่งไร สมาธิไม่พอจิตมนั
เป็นอยา่งไร สมาธิมากเกินไปจิตเป็นอยา่งไร แลว้สมาธิสมดุลจิตมนัเป็นอยา่งไร แลว้
พิจารณาโดยปัญญาไปแลว้มนัเป็นอยา่งไร น่ีซ ้ าเขา้ไป ท าไป มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา
ไง ถา้ซ ้ าอยา่งน้ีท  าอยา่งน้ีต่อเน่ืองไป ท าต่อเน่ืองไป ท าต่อเน่ืองไป ไม่ตอ้งเสียใจ  

 แหม โกรธจนไม่เขียนมาถามหลวงพ่ออีกแลว้ หลวงพ่อว่าเอาเตม็ท่ีเลย วา่
กระดาษไม่ไดว้า่คนหรอก เพราะเขียนมาเป็นกระดาษ ก็ว่ากระดาษ กระดาษมนัไม่เจบ็
หรอก กระดาษมนัไม่รู้ตวั กระดาษมนัไม่มีชีวิต แต่ธรรมะสิ คุณงามความดีของเราสิ ถา้
เป็นประโยชน์มนัคือประโยชน์ น ้าเขา้กบัน ้า น ้ ามนัเขา้กบัน ้ามนั บณัฑิตเขา้กบับณัฑิต 
คนพาลเขา้กบัคนพาล ถา้มนัเป็นความจริง ความจริงมนัจะเขา้กนั มนัเพื่อประโยชน์ต่อ
กนัไง เห็นไหม ท าใหเ้ป็นจริงข้ึนมา ใหม้นัเป็นจริงข้ึนมา เป็นจริงข้ึนมาจะเป็นสมบติั
ของเรา  
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 ถา้เป็นสมบติัของเรานะ ตอบอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเขียนมาน่ีเขียนมาโดยละเอียดเลยนะ มี
คร้ังท่ีหน่ึงท่ีถามคร้ังก่อนใหป้ล่อย แลว้หลวงพ่อไม่ใหป้ล่อย แลว้ท าแลว้มนัดีข้ึน แลว้
ตอนน้ีมนัเห็นกายแลว้มนัเกิดความรังเกียจ มนัเกิดการขยะแขยง มนัเกิดอะไร ตั้งใจใหดี้ 
ตั้งสติใหดี้ ท  าของเราไปเร่ือยๆ แลว้พอมนัสมดุลมนัก็จะเป็นความดีของเรา ถา้เป็นความ
ดีของเรานะ มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุลของมนัเกิดข้ึนมนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัของเรา 

 ฉะนั้น เวลาปฏิบติัครูบาอาจารยท่์านสละทั้งชีวิต ชีวิตก็มาทุกขย์ากอยา่งน้ี มนั
ล าบากอยา่งน้ี แลว้กิเลสของคน กิเลสของคนหนา กิเลสของคนปานกลาง กิเลสของคน
ละเอียดอ่อนก็กิเลสเหมือนกนั กิเลสของคนหยาบ ละเอียดแตกต่างกนั ความสมดุลของ
คนหยาบ ละเอียดแตกต่างกนั ไม่ตอ้งไปดูใคร เอาหวัใจเรา เอาหวัใจเรา เอาการปฏิบติั
ของเรา มนัเป็นสมาธิได ้มนัปล่อยวางได ้เกิดปัญญาได ้มนัช าระลา้งได ้น่ีเราดูตรงน้ี เอา
ผลประโยชน์ตรงน้ี จะทุกข ์ จะยากแต่ตอ้งสมดุลอยา่งน้ี สมดุลคือมนัส ารอกไดจ้ริง คาย
ไดจ้ริง อยา่งท่ีถามว่ามนัเกิดเหมือนกบัมีล่ิม ถอนล่ิมทีละอนัสองอนั พิจารณาซ ้าๆๆ มนัก็
ใชไ้ด ้ 

 น่ีเรามีมาก บางคนมีล่ิมเดียว เรามี ๑๐ ล่ิม เราตอ้งถอนถึง ๑๐ หน บางคนเขาถอน
หนเดียวมนัก็ตอ้งถอน น่ีเพราะกรรมของคนมนัไม่เหมือนกนั จริตนิสัยของคนมนัไม่
เหมือนกนั กรรมของคนไม่เหมือนกนั ท าเอาความจริงของเรา น่ีฟังคนอ่ืนไวเ้ป็นคติ เป็น
คติธรรม เป็นแนวทาง แต่จริงๆ แลว้เราตอ้งท าของเรา เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา 
ถา้ท าแลว้มนัจะรู้แจง้กลางหวัใจของเรา เอวงั 


