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ข้อ ๑๖๙๗. เนาะ เขาถามว่าถนัดแบบไหน?
ถาม : ข้อ ๑๖๙๗. เรื่ อง "ถนัดแบบไหน?"
กราบนมัสการหลวงพ่อ ขอบพระคุณการเทศน์ต่างๆ ตอบคาถามสอนชี้แนะ
เสมอมา ตอนนี้ไม่ได้ไปวัด ก็อาศัยฟังเทศน์จากเว็บไซต์ช่วยลูกได้มากตอนจิตเสื่ อมและ
ตอนเกิดทิฐิมานะ ทาให้ใจไม่ไหลลงต่าหรื อละทิง้ ความเพียรไม่ปฏิบตั ิ นัง่ สมาธิไม่ได้
อย่างน้อยก็เกาะการฟังเทศน์หลวงพ่อแทนค่ะ ตอนนี้ลูกมีขอ้ สงสัยดังนี้
๑. มาช่วงหลังจิตเสื่ อมบวกกับมิจฉาทิฏฐิจะข้ามไปวิปัสสนา ได้อุบายจากหลวง
พ่อให้กลับไปพุทโธใหม่ เหมือนตอนเริ่ มหัด เดิมใช้พุทโธ แต่ตอนนี้ฟุ้งเอาไม่อยูเ่ ลย ยาก
กว่าตอนหัดแรกๆ ตอนนี้ลองเปลี่ยนมาใช้พุทโธ ธัมโม สังโฆ บวกกับนับเลขไปด้วย
เป็ นพุทโธ ธัมโม สังโฆหนึ่ง พุทโธ ธัมโม สังโฆสองไปเรื่ อยๆ ฟุ้ งน้อยลง เวทนาปวดขา
มาเร็ วขึ้น นัง่ ไปไม่ถึงชัว่ โมงปวด ชอบคันหรื อเจ็บเหมือนโดนอะไรกัด พอลืมตาดูก็ไม่มี
อะไร บางทีคอแห้ง บางทีก็สะดุง้ เป็ นระยะ บางทีน้ าไหลออกมา กลับมาถูกทางแล้วใช่
ไหมเจ้าคะ และยังติดปัญหาคือสงบสักพักมักวนกลับไปเช็คลมหายใจหาย แล้วก็เด้ง
ออกมา ติดตรงนี้ค่ะ
๒. ในการปฏิบตั ิทาสมาธิเราจะรู ้ได้อย่างไรว่าเราถนัดแบบเจโตวิมุตติหรื อปัญญา
วิมุตติ หรื อต้องลองทาทั้งสองแบบ แล้ววัดผลอย่างไรว่าเราถนัดแบบนั้น เป็ นไปได้ไหม
ว่าตอนปฏิบตั ิจริ งทาประสมกันสองแบบ
๓. เนสัชชิกคืออะไร ต้องปฏิบตั ิติดต่อกันอย่างน้อยกี่ชวั่ โมงเจ้าคะ
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๔. คุณแม่ฝากถามว่าตอนนัง่ สมาธิในที่เงียบๆ จะฟุ้ งออกไปคิดมากกว่าตอนที่ฟัง
เสี ยงเทศน์หลวงพ่อพร้อมนัง่ พุทโธ จะไม่ค่อยหลุดไหลไปคิด แบบนี้ได้หรื อไม่เจ้าคะ
กราบขอบพระคุณมาก (นี่คาถามเนาะ)
ถาม : ข้อ ๑. ในช่วงหลังจิตเสื่ อม บวกกับมิจฉาทิฏฐิจะข้ามไปวิปัสสนา
ตอบ : นี่โดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติของการประพฤติปฏิบตั ิ มนั ต้องเป็ น
อย่างนี้ คาว่าเป็ นอย่างนี้คือมันรู ้จริ งตามความเป็ นจริ ง ถ้ามันรู ้จริ ง เห็นไหม คนเราเวลา
ภาวนาไม่ได้ก็ลม้ ลุกคลุกคลาน ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ว่าภาวนานี่จะได้หรื อไม่ได้ มรรค
ผลจะมีจริ งหรื อเปล่า ทั้งๆ ที่มีการศึกษา ยกหลวงตา เห็นไหม เวลาหลวงตาท่านมี
เป้ าหมายเลย พอบวชมาแล้ว บวชมาแล้วก็ศึกษาแล้ว ศึกษาแล้วก็อยากไปสวรรค์ พอไป
ศึกษาแล้วนิพพานมันดีกว่าสวรรค์ก็อยากไปนิพพาน แล้วก็ไปศึกษาต่อ ตั้งปฏิภาณไว้ว่า
ถ้าจบมหาแล้วจะออกปฏิบตั ิ
การศึกษาจนมหา ศึกษาตามตาราก็ศึกษาตามสัจจะความจริ งนัน่ ล่ะ แต่เวลาจะ
ออกบวช เห็นไหม มันก็สงสัยขึ้นมา สงสัยว่ามันจะจริ งหรื อเปล่า ชีวิตเราทาไปแล้วจะมี
ผลตอบสนองจริ งหรื อเปล่า ก็เลยตั้งอธิษฐานไง อธิษฐานจิตว่าถ้ามีผใู ้ ดเป็ นผูท้ ี่ช้ ีนา เป็ น
ผูช้ ้ ีนา ผูแ้ นะได้ว่ามรรค ผล นิพพานมีจริ ง จะมอบชีวิตให้กบั องค์น้ นั เลย ทั้งๆ ที่ว่าท่านก็
ได้ยนิ ชื่อหลวงปู่ มัน่ มาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ท่านก็ได้ยนิ ชื่อเสี ยงหลวงปู่ มัน่ มาแล้ว แล้ว
ชื่อเสี ยงหลวงปู่ มัน่ ดังคับประเทศไทย แต่เวลาออกปฏิบตั ิก็ต้ งั เป้ าว่าจะไปหาหลวงปู่ มัน่
ตั้งเป้ าคือยังไม่ได้เข้าไปหาไง พอยังไม่ได้เข้าไปหาก็ยงั สงสัยนะ ทั้งๆ ที่ก็เชื่อมัน่
นี่ฟังมา ศึกษามา เรี ยนมา ก็เรี ยนมาแต่ก็สงสัย ได้ยนิ เกียรติศพั ท์ เกียรติคุณหลวงปู่ มัน่ มา
ก็แน่ใจอยู่ แต่กส็ งสัย จึงต้องเข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม พอเข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ พอ
เข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ ก็บอกว่ามหา มหามาทาไม? จะมาหามรรค ผล นิพพาน
ใช่ไหม
เวลาเกียรติศพั ท์ เกียรติคุณนั้นเราได้ยนิ แต่พอเข้าไปมันได้สัมผัส เห็นไหม มัน
ได้สัมผัส มันได้พิสูจน์เอง หลวงปู่ มัน่ ท่านก็เทศน์ให้ฟังเลย บอกนิพพานมันไม่ได้อยูท่ ี่
ใดทั้งสิ้ น นิพพานอยูใ่ นหัวใจของคน อธิบายจนผูท้ ี่ฟังยอมรับ พอยอมรับขึ้นมา ไอ้ที่ว่า
นิพพานจะมีจริ งหรื อเปล่า ศึกษามาเข้าใจแล้วนิพพานจะมีจริ งหรื อเปล่า มันจะมีมรรค มี
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ผลมีจริ งหรื อเปล่า ก็ได้การแก้ไขจากหลวงปู่ มัน่ ก็เลยฝากชีวิตกับหลวงปู่ มัน่ ไง นี่พอฝาก
ชีวิตไว้ เอาจริ งไว้ ปฏิบตั ิไป เวลามันมีปัญหาก็แก้ไขกันมาตลอด
อันนี้เข้ามาที่คาถามก็เหมือนกัน เวลาเรายังไม่ได้ปฏิบตั ิมนั ก็ยงั ลังเลสงสัย แต่พอ
ปฏิบตั ิไปแล้ว เห็นไหม พอปฏิบตั ิไปแล้วจิตมันลงสมาธิได้ พอมันเสื่ อม นี่พอมันเสื่ อม
พอลงสมาธิได้ เหมือนเรานี่เราตั้งเป้ าจะทางาน พอทางานมันมีผลตอบสนอง นู่นก็ได้ นี่
ก็ได้ โอ้โฮ มันภูมิใจนะมันอยากทาใหญ่เลย ทาจนเพลิน พอกลับมาอีกทีหนึ่งมันเสื่ อม
แล้ว พอกลับมาอีกทีหายไปหมดเลย แล้วทาอย่างไรล่ะ? นี่ทาอย่างไร? นี้พอทาอย่างไร
เขาถึงบอกว่าช่วงหลังนี้จิตเสื่ อม บวกกับมิจฉาทิฏฐิ
คาว่ามิจฉาทิฏฐิตอนมันดีไง ตอนมันดี พอมิจฉาทิฏฐิ เห็นไหม จะข้ามไป
วิปัสสนา เวลาจิตสงบแล้วจะข้ามไปวิปัสสนา พอจิตสงบเราก็รู้ว่าจิตสงบ แต่เราจะข้าม
ไปวิปัสสนาคือหัดใช้ปัญญา คือหาเงินแล้ว การหาเงินก็แสนยาก การหาเงินหาทองมา
เป็ นสมบัติของเราก็แสนยาก แต่เวลาใช้มนั สนุกไง เวลาใช้ แหม พอใช้เงินมันง่ายมาก
เลย แต่พอใช้แล้วมันหมด
นี่ก็เหมือนกัน จะข้ามไปวิปัสสนา วิปัสสนาคือการเอาจิตออกทางาน จิตที่ไม่มี
สมาธิมนั ทางานไม่ได้ จิตไม่เป็ นสมาธิมนั ก็เป็ นวิปัสสนึก เป็ นความรู ้สึกนึกคิด เป็ น
จินตนาการทั้งนั้นแหละ พอจิตมันสงบแล้ว จิตสงบมันมีเงิน พอมีเงินมันออกไป
แลกเปลี่ยนสิ นค้าได้ นี่พอออกไปแลกเปลี่ยนสิ นค้าได้ พอออกไปวิปัสสนา วิปัสสนาไป
แล้วมันเพลิน พอเพลินไปมันก็เป็ นอย่างนี้ โดยธรรมชาติเป็ นอย่างนี้ ทุกคน แล้วเป็ นอย่าง
นี้เป็ นส่ วนใหญ่ พอเป็ นอย่างนี้แล้วทาอย่างไรล่ะ ทีน้ ีพอเป็ นอย่างนี้ ทาอย่างไร?
พอจิตมันเสื่ อมไปแล้ว ได้อุบายจากหลวงพ่อให้กลับมาพุทโธใหม่ แล้วพุทโธทีน้ ี
มันพุทโธไม่ได้แล้ว มันฟุ้ งมากเลย ก็เลยต้องเป็ นพุทโธ ธัมโม สังโฆหนึ่ง พุทโธ ธัมโม
สังโฆสอง ถูกไหม? ถูก นี่เพราะว่าเราเคยพุทโธ พุทโธ มันเคยทาได้ พอทาได้กิเลสมัน
รู ้ทนั พอกิเลสรู ้ทนั มันทาอะไรมันผลักให้ลม้ หมดแหละ หน้าที่ของกิเลสคือการทาลาย
หน้าที่ของกิเลสนี่ผทู ้ าลาย สติปัญญาของเราธรรมะเป็ นผูส้ ร้าง เป็ นผูส้ ร้างหัวใจขึ้นมา
เป็ นผูป้ ลุกปลอบหัวใจขึ้นมา เป็ นผูท้ ี่พฒั นาใจของเราให้สูงขึ้น นี่คือธรรมะ กิเลสเป็ นผู ้
ทาลาย
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ผูท้ าลายนี่เอ็งทาดีขนาดไหนกูทาลาย หน้าที่ของกูคือทาลาย หน้าที่ของกูคือทา
ให้มึงเผลอ หน้าที่ของกูคือทาให้มึงผิดพลาด หน้าที่ของกู เอ็งเคยได้แล้วกูบอกว่า ที่ได้
นัน่ มันเป็ นวิปัสสนึกมัง๊ ที่ได้นนั่ มันฟลุค มันคงไม่มีอยูจ่ ริ ง ทั้งๆ ที่ได้นะ กิเลสเป็ นผู ้
ทาลาย ถ้ากิเลสเป็ นผูท้ าลายมาแล้วมันเสื่ อม พอเสื่ อมไปแล้ว อันนี้พอพุทโธสู ้มนั ไม่ไหว
แล้ว พอพุทโธหนึ่ง พุทโธสองนี่ถูกไหม? ถูก ทาไปเรื่ อยๆ ทาไปเรื่ อยๆ ทาไปแต่ละ
หน้าที่ ขณะปรารถนาความสงบเราก็พุทโธหนึ่ง พุทโธสอง พุทโธสามชัดๆ ไปเรื่ อยๆ ถ้า
จิตสงบแล้วเรารู ้ได้
หาเงิน หาเงินจน เห็นไหม เขาไปฝากธนาคาร จนธนาคารบอกว่าบัญชีน้ ีไม่รับ
ถ้าบัญชีน้ ีถอนแล้วธนาคารจะเจ๊ง มันฝากเยอะเกินไปไง ฝากจนธนาคารไม่รับ เราพุทโธ
พุทโธจนจิตมันสงบ จนมันล้นเปี่ ยมไปในหัวใจ สมาธิคือสมาธินนั่ ล่ะ แล้วออกฝึ กหัดใช้
ปัญญา ตอนนั้นล่ะเหลือเฟื อเลย มันมีอยู่ คนที่ฝากธนาคารจนธนาคารบอกว่าบัญชีน้ ี ไม่
รับนะ เขากลัวบัญชีน้ ีเวลามันโยกไปแล้วธนาคารเจ๊งเลย เพราะมันฝากจนท่วมธนาคาร
นี่ก็เหมือนกัน พุทโธ พุทโธจนจิตมันสงบจนท่วมหัวใจ แล้วทีน้ ีจะทาอะไรก็
สะดวกไง พุทโธถูกต้อง ทาของเราไปอย่างนี้ นี้เป็ นอุบาย ฉะนั้น ถ้าทาเป็ นจริ งก็เป็ นจริ ง
มันต้องให้รู้จริ ง เห็นจริ งขึ้นมามันจะเป็ นของเรา ฉะนั้น เขาบอกว่าเวทนาปวดขามันเร็ ว
ขึ้น นัง่ ไม่ถึงชัว่ โมงปวด ชอบคัน เจ็บเหมือนโดนอะไรกัด ลืมตาก็ไม่มี บางทีคอแห้ง
บางทีสะดุง้ บางที นี่มนั เป็ นอย่างนี้ มันเป็ นอย่างนี้ตลอด มันเป็ นอย่างนี้เพราะอะไร? มัน
เป็ น เห็นไหม เวลาไม่นงั่ ภาวนาก็ดูปกติ พอไปนัง่ ภาวนามันคันยุบคันยิบ มันร้อยแปด
พันเก้า
นี่แหละหน้าที่ของกิเลสผูท้ าลาย กิเลสมันทาลายทุกอย่าง หน้าที่ทาลาย จิตมัน
สงบ เห็นไหม เวลาจิตมันสงบขึ้นไปมันจะลง มันจะลงจริ งหรื อเปล่า พอลมหายใจมัน
ละเอียดขึ้นเดี๋ยวมันจะตายแล้วนะ มันโต้แย้งไปหมด นัง่ สมาธิก็ไม่ได้ พรุ่ งนี้ทางานไม่
ไหว นัง่ สมาธิไม่ได้เดี๋ยวมันพิการนะ นัง่ สมาธิไม่ได้ ไอ้คนมันเล่นไพ่มนั นัง่ ทั้งวันทั้งคืน
ไม่เห็นเป็ นไรเลย มันเพลิน มันจัว่ ไพ่ ๗ วัน ๗ คืนมันนัง่ สบายเลย ไอ้คนจะนัง่ สมาธิ
โอ๋ ย เดี๋ยวมันพิการนะ นี่กิเลสมันผูท้ าลาย กิเลสหน้าที่ของมัน มันทาลายทั้งนั้นแหละ มัน
ทาลายทุกอย่าง เพียงแต่เราจะมีสติปัญญาเชื่อมันหรื อไม่เชื่อมัน
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ถ้าเรามีสติปัญญา สติปัญญามันแยกแยะได้ เราเองเราก็รู้ได้วา่ สภาพร่ างกายเรา
ทนได้แค่ไหน ถ้าเรารู ้สภาพว่าทนได้แค่ไหน มันก็ตอ้ งสู ้กนั สุ ดฤทธิ์ สุ ดฤทธิ์ เห็นไหม
ธรรมะอยูฟ่ ากตาย ถ้าไม่สุดฤทธิ์นะ เราภาวนาถึง ๙๙ เปอร์ เซ็นต์ กิเลสมันหลบอยูต่ รง ๑
เปอร์ เซ็นต์นนั่ ล่ะ มันนอนหลับอยู่ เราว่า ๙๙ เปอร์ เซ็นต์เราทาได้สบายมาก แล้วเราก็
ออกมา นี่เวลาภาวนาต้อง ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์เต็มที่ไปเลย สู ้กนั สุ ดฤทธิ์
นี่ก็เหมือนกัน ภาวนาสุ ดฤทธิ์ ธรรมะอยูฟ่ ากตาย แล้วถ้าสุ ดฤทธิ์แล้วนะมันเป็ น
อย่างไรเป็ นกัน แล้วเดี๋ยวพอออกจากภาวนาแล้วนะ ออกจากภาวนาเดี๋ยวเราไปหาหมอ
กัน เดี๋ยวคนอื่นพาไปหาได้ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งวิตกกังวลว่าจะเป็ นอย่างนั้น จะเป็ นอย่าง
นี้ ไม่ตอ้ งไปวิตกกังวลหรอก มันสอดไปทุกเรื่ อง กิเลสมันสอดไปทุกเรื่ อง
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่า แล้วตอนที่ว่าลมหายใจมันจะหาย เวลาบางทีมนั จะเด้งออกมา ตั้ง
สติดีๆ ตั้งสติดีๆ กาหนดของเราดีๆ หน้าที่ของเรา ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เวลาเรา
ปฏิบตั ิ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิ ฎกวิธีการทั้งนั้นแหละ
เหตุท้งั นั้นแหละ เวลาเป็ นโสดาบัน เป็ นสกิทาคามี เป็ นอนาคามี เป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมา
ท่านไม่ได้บอกถึงผลเลย เพราะคนที่มนั เป็ นมันรู ้ท้งั นั้นแหละ คนที่มนั เป็ นมันก็รู้ พอถาม
ถึงวิมุตติหลุดพ้นไป พระพุทธเจ้าพยายามอธิบาย พออธิบายมาเขาบอกว่าพระอรหันต์อยู่
ได้อย่างไร อยูโ่ ดยอายตนะ เขาก็เลยบอกอายตนะนิพพาน อายตนะนิพพานได้หรื อ?
อายตนะคือตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ มันนิพพานได้ไหม? แต่ท่านพูดถึงนะในพระไตรปิ ฎก
มีว่าอายตนะนิพพาน ก็พระอรหันต์อยูอ่ ย่างไรไง
อายตนะนิพพานคือเป็ นพระอรหันต์ เพราะใจเป็ นธรรมธาตุ แต่ใจนี้มนั อยูใ่ น
ร่ างกายนี้ ร่ างกายนี้มีตา มีจมูก มีหู มีลิ้น มีกาย มีใจ มีไหม? มี แต่ในเมื่อธรรมธาตุ จิตนั้น
เป็ นธรรมธาตุไปแล้ว จิตนั้นนิพพานไปแล้ว แต่ธรรมธาตุน้ นั มันอาศัยอยูใ่ นร่ างกายนี้
พอร่ างกายนี้ ร่ างกายนี้ก็เลยเป็ นธรรมไปด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของพระอรหันต์ นี่
อายตนะนิพพาน เออ เขาก็จบั หมับเลย อายตนะนิพพานก็บอกเลย อายตนะเป็ นนิพพาน
อ้าว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเป็ นนิพพานได้ไหม? ตานี่เป็ นนิพพานได้หรื อเปล่า? เป็ น
ไม่ได้หรอก แต่ทาไมพระไตรปิ ฎกว่าอายตนะนิพพานล่ะ? นี่พระอรหันต์กบั พระอรหันต์
พูดอะไรเขาเข้าใจกัน ไอ้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์มนั มีปัญหา
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นี่พดู ถึงว่าในพระไตรปิ ฎกพูดไว้อย่างนั้น ธรรมกาย กายของพระอรหันต์ก็ธรรม
ไง กายที่เป็ นธรรมก็กายของพระอรหันต์เป็ นธรรม แต่กายของเรานี่กายของเปรต กาย
ของผี กายของเราเวลาตายไม่มีใครเอา กายของเราลองตายสิ ซากศพมีใครเอา? ไม่มี
หรอก แต่ถา้ เป็ นของพระอรหันต์ล่ะ? แย่งกันนะ แย่งกัน นัน่ คือธรรมกาย กายของพระ
อรหันต์ แต่ของเราไม่ใช่ เวลาเขาไปศึกษาแล้วเขาก็ตีความกันอย่างนั้น นี่พดู ถึงว่าใน
พระไตรปิ ฎกเป็ นวิธีการทั้งนั้น แล้วเราไปศึกษาวิธีการแล้วก็ตีวิธีการนั้นเป็ นธรรม แล้วก็
ไปไม่ถูกไง
ฉะนั้น สิ่ งที่วา่ เราประสบการณ์เราเอาจริ งของเรา ถ้าลมหายใจมันจะหาย มันจะ
ขาด ถ้ามีสติปัญญานะ เพราะว่าเวลาพูดแล้วมันอาย เพราะว่าลมหายใจมันจะหายเราเคย
เป็ นไง เดี๋ยวจะบอกว่าหลวงพ่อว่าแต่คนอื่น แต่หลวงพ่อยกหางน่าดูเลย เวลาลมหายใจ
มันจะหายนะ เป็ นเรานะขอเชิญครับ เราพูดกับลมหายใจนะเวลามันจะสงบไง พอจิตมัน
เริ่ มละเอียดขึ้นมันจะหาย ขอเชิญเลยครับ ขอเชิญเลย สติมนั พร้อมอยูต่ ลอด มันละเอียด
จนไม่มีลมหายใจก็ขอเชิญครับ ขอเชิญครับเพราะอะไร? เพราะมันทาเป็ น แต่ถา้ คนไม่
เป็ น พอลมหายใจมันละเอียดนะ มันจะหายนะมันจะกลัวตาย มันจะวูบวาบออก มันจะ
เป็ น มันเป็ นอย่างนั้น แต่เวลาของเราเราจะเป็ นนะ ถ้าลมหายใจมันจะขาดนะขอเชิญครับ
ขอเชิญครับ ขอเชิญเลย ขอเชิญให้หายครับ เพราะสติมนั พร้อม สติมนั พร้อม
แต่ก่อนที่ไม่พร้อมมันก็เคยเป็ นอย่างนั้น มันก็เด้งเหมือนกัน มันก็เป็ นอย่างนี้ แต่
พอเวลามันเป็ นแล้วนะขอเชิญครับเพราะอะไร เพราะสติปัญญามันทัน สติปัญญามันทัน
กิเลส สติปัญญามันครอบงาไอ้ผทู ้ าลายไว้ แต่ถา้ สติปัญญาไม่ทนั สติปัญญาไม่ทนั กิเลส
ไอ้ผทู ้ าลายนัน่ ล่ะ กิเลสมันจะทาลายทุกอย่างเลย ลมหายใจจะขาดแล้วนะ ตายแน่ๆ เลย
ถ้าคนไม่มีลมหายใจ นี่ถา้ ลมหายใจเป็ นไป ผูท้ าลายมันทาลายตลอด แต่ถา้ มีสติปัญญา
แล้วมันทาลายไม่ได้ นี่พดู ถึงข้อที่ ๑
ถาม : ข้อที่ ๒. การปฏิบตั ิสมาธิเราจะรู ้ได้อย่างไร เราถนัดแบบเจโตวิมุตติหรื อ
ปัญญาวิมุตติ หรื อต้องลองทั้งสองแบบแล้ววัดผลอย่างไรว่าเราถนัดแบบไหน เป็ นไปได้
ไหมว่าเราจะต้องปฏิบตั ิจริ งทาผสมกันไปสองแบบ
ตอบ : คาว่าสองแบบ เพียงแต่ว่าเวลาปฏิบตั ิไป เห็นไหม มันเป็ นปัจจุบนั สิ่ ง
ใดที่เกิดขึ้นเรามีสติปัญญาตอนนั้น เราจะได้ประโยชน์ตอนนั้น เอาปัจจุบนั ฉะนั้น ไอ้
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ที่ว่าแบบที่เป็ นเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ
มันเกิดขึ้นเพราะมันมีหลักเกณฑ์อยูใ่ น
พระไตรปิ ฎก อยูใ่ นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็ นเจโตวิมุตติคือผู ้
ที่มีฤทธิ์มีเดชเป็ นสายของพระโมคคัลลานะ แต่ถา้ เป็ นปัญญาวิมุตติ เป็ นผูท้ ี่มีปัญญาเป็ น
สายของพระสารี บุตร
พระสารี บุตรเป็ นเสนาบดีแห่ งธรรม
คือปัญญาพระสารี บุตรจะละเอียดมาก
พระองค์ไหนไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าไม่เข้าใจก็ไปถามพระสารี บุตร พระสารี บุตรก็จะ
อธิบายให้ฟัง พออธิบายให้ฟังก็จะกลับไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระสารี บุตรพูดอย่างนั้น
ถูกต้องหรื อไม่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าเป็ นเราอธิบายเราก็อธิบายแบบนั้น
แหละ แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิบายแล้วอธิบายเป็ นหัวข้อ อธิ บายด้วย
ความกระชับ แต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไปถามพระสารี บุตร แต่เวลาคนที่มีฤทธิ์มีเดช เวลาเขารู ้
สิ่ งใดเขาก็ไปถามพระโมคคัลลานะ
พระโมคคัลลานะ เห็นไหม มันมีอยูส่ มัยพุทธกาล คหบดีเขาเห็นพระทาตัวมัน
เหลวไหลมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระที่ฉพั พัคคียต์ ่างๆ ทาตัวไม่ดี เขาก็ว่ามรรค ผลคงไม่
มี เขาอยากจะเห็นว่ามรรค ผลมีจริ งหรื อเปล่า เขาก็เลยเอาบาตร ไม้จนั ทน์มาทาบาตร
อย่างดีเลย แล้วเอาไม้ไผ่สองลาต่อขึ้นไป แล้วก็เอาขึ้นไปบอกว่าถ้าใครมีฤทธิ์ให้เหาะขึ้น
ไปเอาไง พระโมคคัลลานะไปบิณฑบาตทุกวัน เขาก็ประกาศนะ เขาเสี ยใจบอกว่าไม่มี
พระอรหันต์แล้ว มรรค ผลไม่มีแล้ว ไม่มีผใู ้ ดเหาะขึ้นไปเอาบาตรไม้จนั ทน์น้ ีได้เลย
พระโมคคัลลานะบิณฑบาตไป โยมเขาพูดอย่างนั้นก็สงสารเขา ก็บอกลูกศิษย์
บอกว่าคุณเหาะขึ้นไปเอาบาตรนั้นซะ ลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะก็บอกว่าอาจารย์
เหาะขึ้นไปเอาซะ เพราะฤทธิ์กบั ฤทธิ์ดว้ ยกัน เจโตวิมุตติไง ผูท้ ี่มีฤทธิ์มนั เรื่ องปกติ นก
มันบินได้เป็ นธรรมดา ไม่ใช่นกกระจอกเทศนกที่บินไม่ได้ นกกระจอกเทศมันบินไม่ได้
นะ แต่นกทัว่ ไปมันบินได้ธรรมดา
นี่ก็เหมือนกัน พวกเจโตวิมุตติเขาเหาะได้ เป็ นเรื่ องปกติของเจโตวิมุตติ เป็ นเรื่ อง
ปกติ เป็ นเรื่ องธรรมดา พระโมคคัลลานะบอกลูกศิษย์ คุณขึ้นไปเอา เหาะไปเอาซะ ไป
รักษาหัวใจของโยมให้โยมเขาชื่นใจ ไม่อย่างนั้นเขาจะเสี ยใจ ลูกศิษย์ก็บอกว่าท่าน
อาจารย์ ท่านอาจารย์ก็ตอ้ งเหาะขึ้นไปเอาเอง เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา ทีน้ ีไอ้พวกเดียรถีย ์
มันจะมาหลอก มันบอกว่ามันเหาะได้ แล้วมันก็นดั กับลูกศิษย์ไว้นะบอกว่าพอมันไปนะ
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มันแกล้งจะเหาะ ก็ให้ลูกศิษย์ดึงไว้ โธ่ ท่านอาจารย์อย่าเหาะเลย ไอ้แค่บาตรใบเดียวให้
เขาเอาลงมาให้ก็ได้
เขาก็มาหลอกเอาโยมนี่ มาถึงก็แกล้งทาจะเหาะแล้วก็ไม่เหาะสักที แต่เศรษฐีนี่เขา
ฉลาดเขาไม่ยอมให้ มีคนมาทาอย่างนี้เขาก็ยงิ่ เสี ยใจมากขึ้น พอเขาเสี ยใจมากขึ้นนะ
สุ ดท้ายแล้วพระโมคคัลลานะบอกให้ลูกศิษย์เหาะขึ้นไป เหาะขึ้นไปนะแล้วก็ไปหยิบเอา
บาตรไม้จนั ทน์น้ นั เหาะ ๓ รอบ โอ้โฮ เศรษฐีเขาเห็นเขาปลื้มใจนะ มรรค ผล นิพพานยัง
มีอยู่ มรรค ผล นิพพานยังมีอยู่ มรรค ผล นิพพานไม่ใช่เรี ยวแหลม มรรค ผล นิพพาน
ไม่ใช่สูญสิ้ นไปแล้ว โอ๋ ย เขาดีใจมาก นี่เป็ นประโยชน์ไหม? เป็ นประโยชน์มากเลย
ตั้งแต่วนั นั้นมาพระยุง่ เลย ก่อนจะบิณฑบาต ถ้าไม่เหาะไม่ใส่ บาตร พระต้องเหาะ ไม่
เหาะไม่ใส่ บาตร
ข่าวนี้ร่ าลือไปถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเรี ยกพระโมคคัลลานะกับพระลูกศิษย์
มา แล้วก็เทศนาว่าการเลย ให้เอาบาตรไม้จนั ทน์น้ นั ไปทาลายซะ ต่อไปนี้หา้ มแสดงฤทธิ์
แสดงเดช ถ้ามันการแสดงฤทธิ์แสดงเดช ถ้าทางบวกเขาบอกศาสนาจะมัน่ คง ถ้าแสดง
แล้วเศรษฐียงั ปลื้มใจเลยว่ามรรค ผล นิพพานยังมีอยู่ แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีแต่พวกที่เหาะได้เท่านั้นแหละที่จะได้กินข้าว ต่อไปพวกเหาะ
ไม่ได้จะไม่ได้กินข้าว แล้วถ้าไม่ได้กินข้าว ไม่มีปัจจัยเครื่ องอาศัย พระจะอยูก่ นั ได้
อย่างไร พระจะอยูไ่ ม่ได้ ศาสนาจะหดด้วนเข้ามา ศาสนาจะเรี ยวแหลมไป ต่อไปนี้หา้ ม
ทาเด็ดขาด
พอห้ามทาเด็ดขาด พอถึงเวลาแล้วพวกเดียรถียไ์ ด้ยนิ มันก็ดีใจแล้ว มันไปท้า
พระพุทธเจ้าเลยให้มาแสดงฤทธิ์ พระพุทธเจ้ารับท้าทันทีเลย แสดงยมกปาฏิหาริ ย ์ นี่พดู
ถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ มันแบ่งกันที่ไหน? นี่มนั แบ่งกันมาในพระไตรปิ ฎก แต่
สุ ดท้ายแล้วมันก็อยูท่ ี่ว่าครู บาอาจารย์ของเราใครถนัดทางใด
ถ้าถนัดทางเจโตวิมุตติ
พิจารณากายโดยสมาธิ สมาธิพิจารณากายเป็ นเจโตวิมุตติ ถ้ามีสมาธิแล้วพิจารณากายโดย
ปัญญา พิจารณากายโดยไม่เห็นกาย นี่เป็ นปัญญาวิมุตติ ถ้าปัญญาวิมุตติ ถ้าครู บาอาจารย์
ที่ท่านปฏิบตั ิเป็ น ท่านปฏิบตั ิรู้มนั เป็ นความชานาญของใคร วิทยานิพนธ์ของใคร ครู บา
อาจารย์องค์ไหนท่านปฏิบตั ิมา ท่านถนัดอย่างใดท่านจะสอนไปตามนั้น ท่านจะสอน
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เวลาใครไปถามปัญหาท่านจะเทียบเคียงถึงประวัติที่ท่านเคยทามา แล้วก็เทียบเคียงว่าใคร
อยูข่ ้ นั ไหน
ทีน้ ีผทู ้ ี่ภาวนาเป็ น เวลาลูกศิษย์ถามจะรู ้เลยว่ามันเป็ นปุถุชน ถ้ามันพิจารณาของ
มันได้เป็ นกัลยาณปุถุชน ถ้ากัลยาณปุถุชนยกขึ้นเห็นกายได้เป็ นโสดาปัตติมรรค ถ้าโสดา
ปัตติมรรคพิจารณาถึงที่สุดมันจะเป็ นโสดาปัตติผล ถ้าโสดาปัตติผล ถ้ายกขึ้นสู่ ยกขึ้นสู่
เห็นกายโดยสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิมรรคถ้าพิจารณาไปถึงที่สุดแล้วมันจะเป็ นสกิทา
คามิผล ถ้ายกขึ้นสู่ อนาคามิมรรค ถ้ามันเห็นอสุ ภะ ถ้าเห็นอสุ ภะพิจารณาจนสิ้ นสุ ดของ
มันแล้วจะเป็ นอนาคามิผล ถ้ายกขึ้นสู่ กายของจิต ตัวจิตมันจะเป็ นอรหัตตมรรค ถ้า
พิจารณาสิ้ นสุ ดแล้วมันจะเป็ นอรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถ้าครู บาอาจารย์ทา่ น
เป็ นนะท่านฟังผูถ้ ามรู ้เลยว่าผูถ้ ามพูดอย่างไร รู ้อย่างไร ท่านสอนตามนั้นไง
ฉะนั้น บอกว่า
ถาม : แล้วอย่างไรเป็ นเจโตวิมุตติ เป็ นปั ญญาวิมุตติล่ะ?
ตอบ : เราทาสมาธิไปเราทาความสงบของใจ ถ้าใจสงบแล้วเราราพึงไปที่กาย
ราพึงไปที่สติปัฏฐาน ๔ ถ้าจิตมันจริ ง สัมมาสมาธิเป็ นความจริ ง ถ้ามันเห็นสติปัฏฐาน ๔
มันถึงจะเป็ นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริ ง แต่ถา้ เรานึกเอา เรานึกเอา เราจินตนาการ
เอา เราเห็นสติปัฏฐาน ๔ จริ งได้ไหม? ได้ เราอุปาทานก็ได้ เราสร้างภาพก็ได้ เรารู ้แล้วเรา
ทาได้ นี้เป็ นสติปัฏฐาน ๔ ปลอม ปลอมเพราะอะไร? เพราะไม่มีสมั มาสมาธิ ปลอม
เพราะใจไม่เป็ นสมาธิ ปลอมเพราะใจไม่สะอาดบริ สุทธิ์ ปลอมเพราะใจมีกิเลสเป็ นผู ้
ทาลาย ผูท้ าลายมันทาลายไปทุกขั้นทุกตอนทั้งนั้นแหละ
ฉะนั้น เราจะรู ้ได้อย่างไรว่าเราจะทาอย่างไร เราทาความสงบของใจเข้ามา เริ่ มต้น
โดยบาทฐานเลย ไม่ตอ้ งไปสนใจว่าจะเป็ นเจโตวิมุตติหรื อปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติเป็ นวิธีการ วิธีการที่ทาสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิยกขึ้นเห็นกายโดยนิมิต เห็น
กายโดยเห็นตามความเป็ นจริ ง นั้นเป็ นเจโตวิมุตติ ถ้าทาใจสงบเข้ามา พิจารณากาย
พิจารณากายโดยไม่เห็นกาย พิจารณากายโดยปัญญา ปัญญาการเทียบเคียง
ปัญญา เห็นไหม ดูสิคนใช้ปัญญาเขาทางานของเขาเขาใช้ปัญญา นี่ปัญญา
วิเคราะห์ วิจยั นี่ใช้ปัญญา แล้วปัญญาอย่างนี้ก็ปัญญาทางโลกสิ แต่มนั มีสมาธิไง มีสมาธิ
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ไง ถ้ามีสมาธิ จิตเห็นอาการของจิตไง หลวงปู่ ดูลย์บอกว่าจิตต้องเห็นอาการของจิต
อาการของจิตคือสติปัฏฐาน ๔ อาการของจิตคือกาย คือเวทนา คือจิต คือธรรม
อาการของจิตคือสติปัฏฐาน ๔ อาการของจิตทั้งหมด จิตมันสงบมันถึงเห็นไง ถ้า
จิตมันไม่สงบนะ อาการของจิตกับจิตมันเป็ นอันเดียวกัน อาการของจิตเพราะเราเป็ น
หมด อาการของเรามันเป็ นอาการ แต่ไม่เห็นตัวจิตไง อาการคืออารมณ์ อาการคือ
ความรู ้สึกนึกคิด อยูท่ ี่อาการไง แต่จิตมันไม่สงบไง แต่จิตสงบแล้วจิตเห็นอาการของจิต
อาการของจิตคือสติปัฏฐาน ๔ ถ้าเห็นจริ งตามความเป็ นจริ งมันก็เป็ นวิปัสสนาไง ถ้าเป็ น
วิปัสสนามันถึงเป็ นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริ ง
ฉะนั้น หรื อต้องทาสองแบบ ยิง่ ลาบากเข้าไปใหญ่เลย ทาแบบเดียวก็ทาไม่รอดอยู่
แล้ว ยังต้องมาทาสองแบบ สามแบบ จะสองแบบ สามแบบ แปดแบบ สิ บแบบ ถ้าเป็ น
ปัจจุบนั เป็ นหนึ่งเดียว ทาปัจจุบนั เรา ทาปั จจุบนั เรา ทาของเราให้เป็ นจริ งขึ้นมา จิตสงบ
แล้วฝึ กหัดใช้ปัญญา ปัญญาต้องฝึ กหัด การฝึ กหัด เห็นไหม ฝึ กหัดใช้ปัญญา ปัญญา
อบรมสมาธิก็เป็ นปัญญาโลกๆ ปัญญาที่เรารู ้เท่าทันอารมณ์ ปัญญาทางโลกคือปัญญา
รู ้เท่าทันอารมณ์ รู ้เท่าทันความคิด มันก็วาง วางก็เป็ นสมาธิ พอเป็ นสมาธิแล้วนี่จิตเห็น
อาการมันจับพิจารณา อันนั้นจะเป็ นวิปัสสนา
วิปัสสนามันต้องมีเหตุ มีผล มีการกระทา มีเรา มีเขา มีผกู ้ ระทา มีผถู ้ กู กระทา มี
จิตเห็นอาการของจิตจะเป็ นวิปัสสนา แต่ขณะที่รู้เท่าทันอารมณ์มนั ไม่มีผกู ้ ระทา มันไม่
กระทาใคร มันยังไม่เห็นตัวตน ยังไม่มีผกู ้ ระทา เห็นไหม นี่เราถึงทาความสงบของใจ ไม่
ต้องไปห่ วงว่าจะทาสองแบบ สามแบบ แปดแบบอะไรนี่ไม่ตอ้ งไปสนใจ ทาความสงบ
ของใจเข้ามา อย่างทาเมื่อกี้ถา้ มันถูกผิดเราก็เหตุผลของเราเข้ามา แล้วมันจะทาได้ มันจะ
เป็ นปกติของเรานะ นี่พดู ถึงว่าจะเป็ นเจโตวิมุตติหรื อปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติหรื อปัญญา
วิมุติใจเป็ นผูเ้ ป็ น ใจเป็ นผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ใจเป็ นผูท้ ี่การกระทา เราทาความเป็ นจริ ง
ของเราเพื่อประโยชน์กบั เรา
ถาม : ๓. เนสัชชิกคืออะไรคะ ต้องปฏิบตั ิอย่างไร อย่างน้อยกี่ชวั่ โมงเจ้าคะ
ตอบ : เนสัชชิกคือเป็ นธุดงควัตรข้อหนึ่ ง การถือเนสัชชิกคือไม่นอน ไม่นอน
ส่ วนใหญ่แล้วเขาไม่นอนตั้งแต่กลางคืน เวลาเรานอนไม่นอน แต่ที่จะรู ้ได้ว่าจะขาดเนสัช
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ชิกหรื อไม่ขาดเนสัชชิกคือหลังติดพื้น ถ้าหลังไม่ติดพื้นมันนัง่ อยูม่ นั นัง่ หลับ เพราะ
คนเราภาวนาไปแล้วมันสัปหงกโงกง่วงมันหลับได้ แต่ถา้ หลังไม่แตะถึงพื้นไม่ถือว่าขาด
เนสัชชิก แล้วอย่างนี้อยูท่ ี่เราตั้งไง เราตั้งตั้งแต่ ๖ โมงเย็นถึง ๖ โมงเช้า คือพระอาทิตย์ข้ ึน
ส่ วนใหญ่พระอาทิตย์ข้ ึนภายในหนึ่งวัน แต่ถา้ เนสัชชิก ๗ วัน ๗ วันก็ท้งั ๗ วันเลย ไม่
นอนเลย
บางทีถา้ เนสัชชิก เห็นไหม ไม่นอนกลางคืน เขาไปพักผ่อนตอนกลางวัน คือเขา
ไปพักผ่อนตอนไหนเขาพักผ่อนได้ไง ถ้าตั้งอธิษฐาน เนสัชชิกคืนหนึ่ง เริ่ มต้นจากหนึ่ง
คืน ตั้งแต่ ๖ โมงเย็นถึง ๖ โมงเช้าว่าอย่างนั้นเลย ตั้งแต่ ๖ โมงเย็นถึง ๖ โมงเช้าถือเนสัช
ชิก นี่อย่างน้อย เขาบอกว่าอย่างน้อยมันกี่ ชวั่ โมง กี่ชวั่ โมง นี่ต้ งั แต่ ๖ โมงเย็นถึง ๖ โมง
เช้า นี่พดู ถึงถือเนสัชชิกเขาไม่นอนหนึ่ งคืน แต่ผทู ้ ี่เข้มข้นไม่นอนสามเดือน ไม่นอนหนึ่ง
ปี ไม่นอนตลอดไป แล้วไม่นอนตลอดไปอยูไ่ ด้ไหม? ยิง่ กว่าได้ เวลาเขาไม่นอนเลย เวลา
เขาไม่นอนเลยจิตมันสงบ นี่มนั เข้าฌานได้ เข้าสมาบัติได้ ไปพักในนั้นสบายมาก เข้าไป
ถึงในนั้นแล้วไปพัก ออกมานี่สดชื่นมาก ถ้าเขาทาได้อย่างนั้นเป็ นปกติของเขาเลยนะ มี
ผูท้ าได้มี
ฉะนั้น เพียงแต่ว่าเนสัชชิกคืออะไรคะ? เนสัชชิกคือธุดงควัตรที่เวลามันเป็ น
เครื่ องขัดเกลา ถ้าเนสัชชิกเราไม่นอนเลย เราอยูอ่ ย่างนั้นไปเลย ไม่นอนมันก็เลย
กลายเป็ นถ้าบอกทิฐิอนั หนึ่ ง กลายเป็ นแบบว่าเป็ นสมาธิอนั หนึ่ง เป็ นแบบผูท้ ี่เข้าฌาน
สมาบัติได้อยูอ่ ย่างนั้น แต่มนั ไม่เกิดปัญญา เนสัชชิกมันเป็ นสมาธิ ธุดงควัตรเป็ นเครื่ อง
ขัดเกลากิเลส เนสัชชิกเป็ นปัญญาหรื อเปล่า ถ้ามันเป็ นปัญญาต้องเขียน ป.ปลา ญ.หญิงสิ
ปัญญาเป็ นปัญญา เนสัชชิกเป็ นเนสัชชิก เนสัชชิกเป็ นวิธีการต่อสู ้กบั กิเลสเพื่อทาความ
สงบของใจอย่างหนึ่ ง เนสัชชิก
ฉะนั้น เนสัชชิกมันเป็ นวิธีการ เป็ นเครื่ องขัดเกลา เป็ นอาวุธ อาวุธที่เข้าไปต่อสู ้
กับไอ้พวกทาลาย ฉะนั้น เนสัชชิกนี่พระป่ าทาเป็ นเรื่ องปกติ ไอ้ของอย่างนี้ เป็ นเรื่ องปกติ
พระป่ าเขาทาเยอะมาก นี้ว่าเนสัชชิกคืออะไรคะ
ถาม : ๔. คุณแม่ฝากถามว่าตอนนัง่ ทาสมาธิเงียบๆ มันจะฟุ้ งออกไปคิด
มากกว่าตอนที่ฟังเทศน์หลวงพ่อพร้อมกับนัง่ พุทโธไปด้วย จะไม่ค่อยหงุดหงิด ไม่ไหล
ไป แบบนี้ได้หรื อไม่คะ
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ตอบ : ได้ เพราะว่าเวลาเราภาวนาโดยส่ วนตัวนะถ้าเราไม่ได้เปิ ดวิทยุ เราไม่ได้
ฟังเทศน์ เราต้องมีคาบริ กรรม ต้องมีพุทโธ ต้องมีธมั โม ต้องมีสังโฆ ต้องมีมรณานุ สติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อถ้าใช้ปัญญาอบรมสมาธิเราทาโดยปกติ แต่เวลา
เราจะฟังเทศน์ เทศน์น้ นั มันแทนพุทโธ แทนคาบริ กรรม ถ้ามีเทศน์ปั๊บจิตเราไปเกาะ จิต
เราอยูใ่ นร่ างกายเราตั้งสติไว้ เทศน์น้ นั จะเข้ามาทางหูเรา แล้วเราจะได้ยนิ เสี ยงนั้น เกาะ
เสี ยงนั้น นัน่ ล่ะสุ ดยอด แล้วนัง่ พุทโธไป ไม่ตอ้ งพุทโธก็ได้ แต่ถา้ พุทโธได้ก็พุทโธได้
เราจะบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ ถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ตอ้ งพุทโธชัดๆ ต้องมีปัญญา
อบรมสมาธิ เพราะว่าเราไม่ปล่อยจิตใจให้เร่ ร่อน เพราะไอ้ผทู ้ าลายมันจะพากันหายไป
ถ้าเราปล่อยเร่ ร่อนนะมันจะ ถ้าดีที่สุดคือตกภวังค์ คือเงียบหายไปเลย คือนอนหลับ คือ
นัง่ หลับไป แต่ถา้ มีพุทโธ พุทโธอยูม่ นั ไปไหนไม่ได้ มันต้องแสดงตัวมันชัดๆ พอแสดง
ตัวชัดๆ นัน่ ล่ะคือตัวสมาธิ นัน่ คือตัวใจ ตัวใจมันมีที่เกาะอยู่
ฉะนั้น ต้องมีคาบริ กรรม ถ้าไม่มีบริ กรรมนะมันจะหายไป แล้วพอหายไปบอก
มันไม่หายหรอก มันเป็ นสมาธิ เพราะผูท้ ี่อ่อนด้อย ผูท้ ี่วุฒิภาวะอ่อนด้อยมากจะบอกว่า
ความหลับนั้นเป็ นสมาธิ เขาบอกว่าแม้แต่นงั่ เผลอมันยังว่าเป็ นสมาธิเลย นัง่ เหม่อลอยมัน
ว่าเป็ นสมาธิเลย เพราะคนขาดสติ คนขาดปัญญา คนขาดครู บาอาจารย์ช้ ีนา เขาเข้าใจว่า
เขาเป็ นอย่างนั้น แต่ถา้ มีครู บาอาจารย์นะครู บาอาจารย์ท่านรู ้จกั ขณิ กสมาธิ อุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ ท่านรู ้จกั เห็นไหม ท่านรู ้จกั ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ท่าน
รู ้จกั ท่านรู ้จกั ถ้าไม่อย่างนั้นปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานมันต่างกันอย่างไร
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะมันต่างกันอย่างไร มันต้องต่างกันมันถึงมีชื่อ
ต่างกัน นี่สมาธิมนั หลากหลาย
ฉะนั้น บอกว่าไอ้คนที่วุฒิภาวะอ่อนด้อย นัง่ เผลอมันก็ว่าสมาธิ นอนหลับมันก็ว่า
นัง่ สมาธิ มันนัง่ หลับไปมันบอก อูฮ้ ู วันนี้ นงั่ สมาธิดีมากเลย นี่เวลาเป็ นสมาธิมนั บอกอัน
นี้ไม่ดี เพราะเป็ นสมาธิมนั มีสติ มีเจ้าของ มีผดู ้ ูแล เป็ นสมาธิมนั บอกว่าไม่ถูก ถ้ามันนัง่
หลับมันบอกอันนี้สุดยอด เห็นไหม อันนั้นถ้าเราไม่มีครู บาอาจารย์คอยชี้นาจะเป็ นแบบ
นั้น แต่เราไม่ตอ้ งไปตกใจ นี่พดู ถึงเฉยๆ ไง แล้วที่ว่าคุณแม่บอกว่าฝากถามว่าอย่างนี้ถูก
ไหม? ถูก ถูก สุ ดยอดเลย ทาดีๆ อย่างนี้ทาเพื่อประโยชน์กบั เรา เพื่อประโยชน์กบั เรานะ
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ให้รู้เอง ปฏิบตั ิเองรู ้เองมันจะเป็ นประโยชน์มาก อันนั้นมันจะต่อไปได้อีก แต่เราจะรี บ
ตอบข้อนี้ก่อน เพราะว่ามันจะได้เป็ นช่วงเป็ นตอนไง
ถาม : ข้อ ๑๖๙๘. เรื่ อง "เห็นกาย จิตไหว"
กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสู ง กระผมเคยเขียนมาถามปัญหาหลวงพ่อหลาย
ครั้ง ครั้งล่าสุ ดโดนหลวงพ่อเอ็ดเอา สงสัยเขียนไม่ละเอียด ทาให้ผมนึกโกรธอยูน่ าน คิด
ว่าไม่เขียนมาถามอีกแล้ว แต่สุดท้ายติดปัญหาภาวนา คิดว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถไข
ปัญหาผมให้ชดั เจนเท่าหลวงพ่อ เลยต้องเขียนมาถามอีก ด้วยความละอายตัวโกรธของ
ตัวเองเสี ยเต็มที แต่ก็หวังว่าหลวงพ่อจะเมตตาและให้อภัยลูกหลานโง่ๆ ผูอ้ าภัพวาสนา
ด้วยเถิด
ปัญหามีอยูว่ ่า (จะเขียนโดยละเอียดกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจยาวนิดหนึ่ง)
โดยปกติจิตผมเมื่อกาลังสมาธิมนั พอ เวลามันรวมลงมันจะวิ่งไปจับเวทนาก่อน จับได้
แล้วมันจะพิจารณาแล้ววิ่งไปหากาย จะปรากฏกายส่ วนนั้นๆ ขึ้นมา แล้วมันจะพังทลาย
ลงไป แล้วมันจะย้อนมาที่จิต ทุกข์ที่จิตดับ เวทนาดับ ทุกสิ่ งดับหมด จิตลงสู่ ความว่าง ถ้า
จิตถอยออกมา และกาลังมันพอมันจะทาแบบเดิมซ้ าแล้วซ้ าเล่า เป็ นอย่างนี้อยูเ่ ป็ นปี ๆ จน
สุ ดท้ายจิตเด่นเหมือนลอยอยูก่ ลางอวกาศ มีสิ่งใดสิ่ งหนึ่งไม่รู้เรี ยกว่าอะไร เพราะตอน
นั้นมันไม่มีคาพูด ไม่มีสมมุติบญั ญัติว่าอะไร มันลอยวนอยูร่ อบจิต สติปัญญามันจะเข้า
ไปจับพิจารณาเข้าใจแล้วปล่อย เข้าใจแล้วปล่อย
ผมก็ติดอยูต่ รงนี้เป็ นปี ๆ จนเขียนมาถามหลวงพ่อทาอย่างไรต่อ หลวงพ่อก็ให้คา
ชี้แจงจนไปต่อได้ คือปล่อยถึงที่สุดแล้วไม่ให้ปล่อย เมื่อไม่ให้ปล่อยสติปัญญามันก็เลย
มาจับที่ตวั จิตเสี ยเอง สติปัญญามันหมุนรอบจิต เห็นมีวตั ถุบางอย่างเหมือนสิ่ งนั้นปักฝัง
อยูจ่ ิตอีกหลายอันด้วย สติปัญญามันสามารถเห็นรอบดวงจิตขณะเดียวได้จริ งๆ เมื่อ
สติปัญญาหยัง่ ลงที่ลิ่มอันไหน จิตมันจะเห็นโทษว่าลิ่มนี้ก็ไม่ใช่ จิตมันเป็ นของแสลง จิต
มันสารอกกลิ่นที่ออกทุกอัน จิตมันถอนลิ่มนี้ออกทุกอัน มีสติปัญญาหยัง่ ถึงเหมือนคนที่
อาเจียนของแสลงออกจากท้อง แต่จิตถอยออกมาเป็ นปกติ
พอจิตถอยออกมาเป็ นปกติผมก็รู้สึกเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่ จน ณ ปัจจุบนั นี้
จิตมันรวมลง มีกาลัง มันก็จบั เวทนาแล้ววิ่งไปหากายอีก แต่ปัญญาหามันมีอยูว่ ่ากายนี้มนั
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ปรากฏละเอียดขึ้น คือเมื่อก่อนมันจับกายแล้วมันจะพังทลายทันที แต่ตอนนี้มนั ค่อยๆ
หลุดออกไป เห็นหนัง เนื้ อ เอ็น เส้นเลือด เซลล์ กระดูกชัดอย่างกับใช้กล้องจุลทรรศน์
เจอแบบนี้จิตผมมีอาการไหว หวาดกลัว ซึ่ งเมื่อก่อนมันเจออย่างน่าเกลียด เจอแบบ
พังทลายทั้งตัวมันก็ไม่แสดงอาการอย่างนี้
ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วย ผมไม่รู้จะไปถามใครแล้วจริ งๆ นึกว่าเมตตาลูกนก
ลูกกาเถอะครับ ผมเขียนมาด้วยความบริ สุทธิ์ใจจริ งๆ ไม่มีอย่างอื่นเจตนาแอบแฝงเลย
สานวนที่ใช้น้ ีตามนิสัยของข้าพเจ้าครับ
ตอบ : นี่เป็ นพระเนาะ เมื่อก่อนเขียนมา เขียนมาเยอะ แล้วเราก็ตอบไปเรื่ อย
แต่สุดท้ายที่เอ็ด เอ็ด เวลาเราเอ็ดนะเราเอ็ดกระดาษ เพราะมันเป็ นตัวหนังสื อ แล้วเขา
เขียนมาก็เอ็ดกระดาษ เอ็ดกระดาษ ไม่เห็นคนหรอก เขาบอกว่าพอโดนเอ็ดนี่โกรธมาก
จะไม่เขียนมาหาหลวงพ่ออีกแล้ว โกรธมาก อ้าว ก็เขียนมา เขียนมาก็ตอบไป พอตอบไป
แล้ว เราตอบผูท้ ี่เขียน แต่เวลาเขียนมามันมีอะไรทะแม่งๆ ไง
พอทะแม่งๆ มันก็ตอ้ งเผดียง เพราะว่าเวลาตอบปัญหาต่อหน้ามันซักไซ้ได้ มัน
ซักไซ้ มันหาเหตุหาผลได้ แต่เวลาเขียนเป็ นตัวกระดาษมา กระดาษ ผูท้ ี่เขียนกระดาษมา
เขาบอกว่าในเว็บไซต์ เขามีกฎเลยนะ ในเว็บไซต์ในอินเตอร์ เน็ตนี่ กฎอันแรกคือว่าอ่าน
แล้วห้ามเชื่อ กฎอันแรกเลยอ่านเว็บไซต์ ดูในเว็บไซต์อ่านแล้วห้ามเชื่อ ห้ามเชื่อแล้วเรา
เทศน์ธรรมะออกเว็บไซต์ไป แล้วคนอ่านทั้งประเทศเลยเขาจะเชื่อเราหรื อเปล่าไม่รู้ อัน
แรกเลยอ่านแล้วห้ามเชื่อ
ฉะนั้น เวลาเขียนมา เขียนมามันเป็ นกระดาษมาแผ่นหนึ่ง เราก็วินิจฉัยของเราว่า
อะไรควรและไม่ควร แต่ถา้ เป็ นปัญหาธรรมะเราตอบอยูแ่ ล้ว แต่ปัญหาธรรมะเพราะ
อะไร? เพราะว่าเราจะตอบปัญหาธรรมะเพราะว่าเราบวชใหม่ๆ เราโดนพระหลอกมาก
สมัยที่เราบวชใหม่ๆ ครู บาอาจารย์เยอะนะ ครู บาอาจารย์ หลวงปู่ สิ งห์ทอง หลวงปู่ จวน
ครู บาอาจารย์ยงั มีชีวิตอยูท่ ้งั นั้นแหละ ครู บาอาจารย์มีชีวิตอยูห่ มด เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์
ที่เป็ นคุณธรรม มีคุณธรรมมีชีวิตหมดเลย แล้วเราไปศึกษาพวกนี้ ศึกษา
ไม่ใช่ครู บาอาจารย์ที่เอ่ยชื่อมานะ เราไปศึกษาจากพระที่ว่าจากเริ่ มต้นบวชใหม่ๆ
ก็พระที่ระดับเดียวกัน เราโดนหลอกมาเยอะ เราโดนหลอกมาเยอะมาก โดนหลอกจน
©2015 www.sa-ngob.com

รู้เอง ๑๕

ครั้งแรกเลยที่จะไม่โดนหลอกก็เข้าไปหาอาจารย์จวน ไอ้ที่วา่ ความสงบทั้งหมด อวิชชา
ดับมันต้องเป็ นพระอรหันต์ เราก็รู้ไม่ได้เป็ นพระอรหันต์หรอก แต่พอเข้าสมาธิแล้ว
อวิชชามันดับ มันก็เรี ยกร้องพระอรหันต์ ก็อวิชชามันดับหมดแล้ว อวิชชาดับโดยการ
เข้าสมาธิไง กดไว้ไง แล้วไปหาใครก็ตอบไม่ได้หรอก สู ้ใครก็ตอบไม่ได้เพราะเราเถียง
เก่ง
สุ ดท้ายพอไปถึงอาจารย์จวนนะ อวิชชาอย่างหยาบท่านสงบตัวลง จริ งไหม? จริ ง
เพราะอวิชชามันสงบจริ งๆ นี่คนเป็ นไง พอมันไม่เป็ นมันก็แถไปเรื่ อยแหละ แต่คนเป็ น
เห็นไหม อวิชชาอย่างหยาบของท่านสงบตัวลง อวิชชาอย่างกลางๆ ในหัวใจท่านอีก
เยอะแยะเลย แล้วอวิชชาอย่างละเอียดในหัวใจท่านอีกท่วมท้นเลย โอ๋ ย มันเถียงไม่ออก
เลย แต่ก่อนก็จะหาคนบอกอย่างนี้ แต่มนั ไม่มีใครบอก บอกก็บอกไม่ได้ พอไปเจอหลวง
ปู่ จวนพูดอย่างนี้ตูมเท่านั้นแหละจบเลยนะ ใช่ อวิชชาไม่ได้ดบั หรอก ไอ้อารมณ์ฟุ้งซ่ าน
มันดับ อวิชชายังเต็มหัวใจ
ตั้งแต่น้ นั มาก็เริ่ มต้นใหม่ ทาความสงบใหม่ สูใ้ หม่ ทาจนได้เหตุได้ผล เพราะ
อะไร? เพราะว่าคนที่เป็ นก็ถือปฏักอยู่ ถ้ากิเลสมึงปลิ้นปล้อนมาเอาปฏักสับหัวเลย กิเลส
มันกลัวปฏักของอาจารย์ ไม่ได้กลัวเรานะ กลัวปฏักของหลวงปู่ จวน มันก็เริ่ มภาวนา
ขึ้นๆ มันก็ดีข้ ึนๆ ดีข้ ึน โอ้โฮ มันก็ไปได้นะ พอเครื่ องบินตก โอ้โฮ คอตกเลยล่ะ พอ
เครื่ องบินตกท่านก็เสี ยชีวิต พอเสี ยชีวิต คิดดูสิคนที่คอยบอกเราเสี ยชีวิตเราจะไปไหน
หมดที่พ่ งึ นะ จากโดนหลอกมานี่มนั เจ็บช้ า โดนหลอกมา โอ้โฮ โดนหลอกเยอะมาก
โดนหลอกมาเยอะ แล้วพอมาเจอของจริ งท่านก็มาตายซะ ตายจากไป เราถึงหักหัวเข้า
บ้านตาดไง เพราะคนโดนหลอกจนเข็ด
ฉะนั้น เพราะเราเป็ นอย่างนั้น เราอยูส่ ภาพอย่างนั้นมาเราถึงสงสารคนปฏิบตั ิ ไอ้
ที่เราตอบปัญหาๆ อยูน่ ี่ อย่างที่หลวงตาท่านพูด เวลาคนเอาหนังสื อไปแจกในวัดท่าน
ตอนสมัยที่ยงั ไม่ออกมาช่วยชาติ ท่านบอกไม่ให้แจก เรามัน่ ใจว่าเราสอนไม่ผดิ ท่าน
มัน่ ใจว่าท่านสอนไม่ผดิ แล้วท่านจะบอกว่าหนังสื อที่เข้ามาส่ วนใหญ่มนั ผิด แล้วก็จะมา
อ้างอิงท่าน แจกโดยผ่านมือท่าน ท่านจะพูดคานี้ไง หลวงตาเวลาท่านพูดอะไรท่านมี
ความหมายเยอะนะ แต่คนไม่เข้าใจเอง ท่านบอกว่าตารับตาราของท่าน ของวัดป่ าบ้าน
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ตาดที่ท่านแจกอยูท่ ่านแน่ใจว่ามันไม่ผดิ มันถูกต้อง มันไม่ผดิ ความหมายมันคือว่า
หนังสื อเล่มอื่นผิด แต่ท่านไม่พดู ตรงๆ
ท่านบอกว่าหนังสื อของท่าน สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยูท่ ี่ท่านพิมพ์แจก หนังสื อของ
ท่านแน่นอน ถูกต้อง เรามัน่ ใจว่าเราสอนไม่ผดิ แล้วคนก็จะเอาหนังสื อมาให้ท่านแจก
ท่านบอกว่าไม่รับแจก หนังสื อไม่ให้เข้าบ้านตาด หนังสื อนี่ท่านไม่ให้เข้ามาแจก แล้วพอ
ออกมาโครงการช่วยชาติท่านไม่มีเวลามาตรวจสอบหนังสื อแล้ว ไอ้พวกที่ทาๆ มาก็อา้ ง
ว่าหลวงตาตรวจแล้ว หลวงตาตรวจแล้ว ไม่ได้ตรวจ มันอ้าง ไม่ได้ตรวจ มันเลยผิด ผิด
ตรงไหน ผิดตรงวิธีการ ใครชอบอะไรก็จบั ยัดเข้าไปว่าหลวงตารับประกัน ใครชอบ
อะไรก็จบั ยัดเข้าไปในหนังสื อนั้น
นี่ไงมันโดนมาเยอะ มันโดนมาเยอะมันก็เลยเห็นใจ เลยพูดอยูน่ ี่ ถ้าอย่างนั้นไม่
พูดนะ ถ้ามันมีใครพูดได้เราไม่พดู ถ้ามีใครสอนได้นะกูจะกลับไปนอน แต่มนั ไม่มีมนั
ถึงพูดอยูน่ ี่ เพราะอะไร? เพราะเราโดนหลอกมาเยอะ เราโดนหลอกมาเยอะ เราโดน
หลอกมาเยอะ มันเลยฝังใจ เพราะคนมันเคยโดนหลอก มันถึงรู ้ว่าใครหลอก นี่หลวงพ่อ
อย่าว่าผมสิ ผมโกรธไปแล้วทีหนึ่งนะ หลวงพ่ออย่าทาให้ผมโกรธอีกสิ นี่พดู ถึงก็เอ็ง
โกรธไง กูก็เลยพูดอย่างนี้ไง ทีน้ ีบอกว่ามันก็เลยเป็ นอย่างนี้ ฉะนั้น ไอ้ปัญหานี่จบแล้ว
จบ ถ้าเป็ นปัญหาธรรมะมาเราตอบทั้งนั้นแหละ แต่ที่ว่าที่มนั ผ่านไปมันผ่านไปแล้ว
ฉะนั้น ที่ว่าเริ่ มต้นตั้งแต่เขียนให้ชดั ๆ ไอ้ครั้งแรกที่ว่าหลวงพ่อบอกเอง หลวงพ่อ
บอกว่ามันปล่อยแล้วไม่ให้มนั ปล่อย เวลาพิจารณาแล้วมันปล่อยใช่ไหม คือมันปล่อย ทุก
คนเวลาจิตสงบแล้วพิจารณากาย พิจารณากายจบแล้วก็คิดว่าจบไง มันไม่จบหรอก ดูสิ
เวลาหลวงตาท่านปฏิบตั ิท่านพิจารณาอสุ ภะ อสุ ภะจนหายไปหมดเลย แต่ท่านบอกว่าไม่
มีเหตุไม่มีผลไม่เอา ไม่มีเหตุไม่มีผล เพราะพิจารณาไปไอ้ผทู ้ าลาย เวลาสติปัญญาทันมัน
แล้วมันหลบหลีก คือมันซุ กตัวอยู่ มันไม่เห็นตัวมันเลย พอไม่เห็นตัวมันเราคิดว่ามันไม่มี
ไง เวลาคนปฏิบตั ิไปบอกว่าพิจารณาแล้วมันไม่มี มันว่างหมด มันไม่มี
นี่ผทู ้ าลายมันฉลาด มันแฝงตัว กิเลสมันบังเงา มันหลบหลีกไง ถ้าหลบหลีกแล้ว
ท่านถึงตั้งสุ ภะขึ้นมา ธรรมดาเราต้องพิจารณาอสุ ภะใช่ไหม หลวงตาเวลาท่านพิจารณา
อสุ ภะท่านพิจารณาสุ ภะด้วย พิจารณาอสุ ภะจนมันว่างหมดเลย พอมันว่างหมดท่านบอก
ว่ารับไม่ได้เพราะไม่มีขณะจิต เวลาเราไปส่ งของ เวลาเขาทาธุรกิจไปส่ งของ ไม่มีผรู ้ ับเรา
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กล้าให้เขาไหม? เราวางไว้เขาก็ลกั หมด เขาก็ขโมยหมดน่ะสิ เราจะส่ งของไปใช่ไหมก็
ต้องมีผเู ้ ซ็นรับใช่ไหม อ้าว เซ็นรับของฉัน ฉันได้ส่งแล้ว เอาใบรับสิ นค้านั้นมา
นี่ก็เหมือนกัน พิจารณาอสุ ภะ พิจารณาแล้วมันหายไปเลย ไม่มีผรู ้ ับรู ้ ไม่มีผรู ้ ับ
ของ แล้วของฉันอุตส่ าห์สร้างมา อุตส่ าห์พจิ ารณาอสุ ภะมาเต็มที่เลย แล้วก็มาทิง้ ไว้อย่าง
นี้ แล้วฉันก็กลับ แล้วฉันจะได้อะไรล่ะ? ท่านบอกไม่มีขณะจิต ไม่มีใบรับของ ไม่มีคน
เซ็นรับ ไม่มีคนเซ็นรับท่านก็เลยตั้งสุ ภะขึ้นมา ตั้งสุ ภะขึ้นมา เห็นไหม ธรรมดาเราต้อง
พิจารณาอสุ ภะ พิจารณาจนมันไม่มีแล้วท่านตั้งสุ ภะขึ้นมา พอตั้งสุ ภะท่านพิจารณาซ้ าๆๆ
ซ้ าขึ้นมา ซ้ าจนไอ้ผรู ้ ับมันแสดงตัว พอแสดงตัวขึ้นมา ก็ไหนว่าไม่มีไง ไหนว่าไม่มี ท่าน
พิจารณาซ้ าๆ ๓ วันมันเริ่ มแสดงตัว ยอมแล้วๆ ไหนๆ ยอมแล้ว
นี่ก็เหมือนกัน เราพิจารณาแล้วปล่อย พิจารณาแล้วปล่อย แล้วมันปล่อยอะไรล่ะ?
ก็เลยไม่ให้ปล่อยบ้างไง เห็นไหม เวลาคนพิจารณา พิจารณาขันธ์ ๕ พิจารณาขันธ์ ๕
พิจารณารู ป พิจารณาเวทนา พิจารณาสังขาร พิจารณาจบแล้ววางหมดเลย วางหมดเลย
เราบอกว่าจับมันพิจารณา ในรู ปมีขนั ธ์ ๕ ในเวทนามีขนั ธ์ ๕ ในสัญญามีขนั ธ์ ๕ ขันธ์ใน
ขันธ์ ถ้ามันพิจารณาถึงที่สุดมันเห็นโทษนะมันขาด ถ้าขาดสังโยชน์ตอ้ งขาด ถ้าไม่ขาด
ไม่ขาดต้องมีอุบายพิจารณาแยกแยะ พิจารณาอนุโลม ปฏิโลม พิจารณาย้อนกลับ
พิจารณามันไป ถ้าไปไม่ได้พิจารณาสวนกลับมา พิจารณาแยกแยะ
นี่ข้ นั ของปัญญาไง ขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขต แล้วถ้ามันจะจบ มันมีผรู ้ ับของ มี
ผูว้ างบิล มีผจู ้ ่ายตังค์ มันมียถาภูตงั กิเลสมันขาด มันเกิดญาณทัศนะ รู ้ว่ากิเลสขาด มันเห็น
กิเลสตาย มันมีการพลิกศพกิเลส มันมีการชันสู ตรพลิกศพ มีทุกอย่างพร้อม แล้วเป็ น
อย่างไรล่ะ? คนเป็ นเขารู ้กนั คนเป็ นเขารู ้ ไอ้พวกไม่เป็ นก็โม้กนั ไป เราโดนหลอกมาเยอะ
โดนหลอกมาเยอะจริ งๆ คนนูน้ ก็หลอกอย่างหนึ่ง คนนี้ก็หลอกอย่างหนึ่ง ตอนบวช
ใหม่ๆ โดนหลอกมาเยอะ พอโดนหลอกมาเยอะ
เราไม่ใช่จะไปแก้แค้นใครนะ เราสอนทุกวัน เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เรา
ไม่จองเวรจองกรรมใครหรอก แต่เรารู ้ว่าที่สังคมมันหลอกมันหลอกกันอย่างไร แล้วไอ้
คนที่ไปปฏิบตั ิโดนหลอกทั้งนั้นแหละ ไม่ตอ้ งบอกให้คนปฏิบตั ิมาคุยให้เราฟังหรอก
อาจารย์มึง กูกร็ ู ้ว่ามันหลอกอยูแ่ ล้ว กูจะล่อกับอาจารย์มึง ไม่ใช่ล่อกับพวกมึง ไอ้พวกที่
ไปปฏิบตั ิมา ดีอย่างนูน้ ดีอย่างนี้ เอ็งไม่ตอ้ งพูดหรอก เหยือ่ ไม่ตอ้ งมาพูด ไอ้แพลงต้อน
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มึงไปให้ปลากิน ไม่ตอ้ งมาคุยกับกู ไร้สาระไอ้พวกแพลงต้อน กูจะคุยกับอาจารย์มึง กูจะ
คุยกับต้นขั้วนู่น ไอ้พวกแพลงต้อนไม่ตอ้ งมาพูด ไร้สาระ นี่ไงเวลาคุยกัน
นี่พดู ถึงว่าทาไมหลวงพ่อต้องโกรธ ไม่ได้โกรธหรอก เพียงแต่วา่ ในสังคมมันก็
หลอกกันอยูแ่ ล้ว เราก็ไม่ควรเป็ นอย่างนั้น ฉะนั้น ไอ้ที่ว่าปล่อยๆ มันดีข้ ึน พอมันดีข้ ึน
มันพิจารณาแล้ว เขาว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ปล่อย ถ้าปล่อย เริ่ มต้นพิจารณาคนที่มนั
แบกรับของหนักมามันต้องพิจารณาเพื่อให้ปลดวางลง ถ้าปลดปล่อยมันถูกแล้ว ถูกแล้ว
พอพิจารณาไป นี่กิเลสผูท้ าลายมันก็เอาอาการปล่อยนั้นมาเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่หลบเลี่ยง แล้ว
เราก็ตอ้ งพลิกแพลงกลับมา ถ้าพลิกแพลงกลับมาให้มนั จริ งจังขึ้นมา ให้มนั เป็ นวิปัสสนา
ให้มนั เป็ นปัญญารู ้แจ้ง รู ้แจ้งที่ไหน? รู ้แจ้งในใจเรานี่ไง รู ้แจ้งในความสงสัยนี่ไง รู ้แจ้ง
ในความมืดมนนี่ไง มืดมนอนธการ มืดมนสงสัยอยูน่ ี่ให้มนั รู ้แจ้ง รู ้แจ้งด้วยการวิปัสสนา
ถ้าวิปัสสนาเดี๋ยวมันจะมีเห็นผูร้ ับ ผูท้ าลาย
ฉะนั้น เขาบอกว่าพอหลวงพ่อพูดอย่างนั้นแล้วมันก็ดีข้ ึน พิจารณาจนผมเกิดใหม่
เกิดใหม่แต่กิเลสมันยังไม่ขาด เกิดใหม่ เกิดเก่าไม่สาคัญ สาคัญว่าสังโยชน์มนั ขาดไป รู ้
ขณะจิตนัน่ ล่ะสาคัญกว่า ถ้าเกิดใหม่แล้วก็ดีแล้วเป็ นคนดีข้ ึนมา เพราะเราปฏิบตั ิแล้ว แล้ว
ตอนนี้ก็กลับมาถามต่อเนื่อง อันนี้ของเก่าใช่ไหม
ถาม : ในปัจจุบนั นี้ ในปัจจุบนั นี้พอเข้าไปที่เนื้ อ ที่เอ็น ที่กระดูกแล้วมันเกิด
อาการ มันเกิดอาการที่ว่าเมื่อก่อนไม่มีอาการแบบนี้เลย เดี๋ยวนี้เกิดอาการเครี ยด เกิด
อาการต่างๆ
ตอบ : ถ้าผูส้ ร้าง ผูท้ าลายมันยังไม่ได้จบไป กิเลสมันยังไม่จบไป ถ้ามันจบไป
แล้วมันจะเกิดอาการอย่างนี้ได้อย่างไร เกิดอาการเครี ยดนี่ หนึ่งถ้ากายมันขาดไปแล้วมัน
ก็คือจบ ถ้ากายมันไม่ขาดมันยังมีอยู่ ถ้ามีอยู่ พอกิเลสมันรู ้ตวั แล้ว ทีน้ ีพอจะพิจารณามัน
รังเกียจ มันเจอความน่ารังเกียจ เจออะไร เจอน่ารังเกียจ นี่อตั ตกิลมถานุโยค กามสุ ขลั ลิ
กานุโยค ต้องพิจารณาซ้ าแล้วซ้ าเล่าๆ จนกว่าหัวใจเรามันจะสมดุล สมดุลคือ
มัชฌิมาปฏิปทา มันทางไปส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
อัตตกิลมถานุโยคคือความลาบากเปล่า กามสุ ขลั ลิกานุโยคคือความสุ ข ความสงบ
ทาทีไรดีทุกทีเลย ทาทีไรได้พวงมาลัยเต็มคอเลย เหมือนนักร้องเลย เขาให้พวงมาลัยเต็ม
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คอทุกเที่ยว นี่กามสุ ขลั ลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยคทาตนให้ลาบากลาบน มันไม่สมดุล
ของมัน ถ้าพิจารณาจนสมดุล มัชฌิมาปฏิปทา นัน่ ล่ะมันจะสมดุล เพราะมัชฌิมาปฏิปทา
มันจะเกิดมรรคสามัคคี ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล
เราจะบอกว่าก่อนหน้านั้นเวลามันปล่อยเขาถามหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ให้ปล่อย
มันก็ดีข้ ึน ตอนนี้พิจารณาไปแล้วมันเกิดความเครี ยด เกิดความน่ารังเกียจ เกิดความ
ขยะแขยง พิจารณาไป พิจารณาซ้ าไปอีก ก็พิจารณาซ้ าของเราไป พิจารณาซ้ าของเราไป
วางใจให้สมดุล ถ้ามันจะรังเกียจ รังเกียจอะไร ถ้าปัญญามันแยกแยะไปแล้วมันจะรู ้ ถ้า
มันเครี ยด มันเครี ยดเพราะเราวางอารมณ์เราไม่ถูก เราวางของเราไม่สมดุล
นี่ไงเวลาใช้ปัญญา ปัญญาไม่มีขอบเขต ขั้นของสมาธิ ความสงบของใจมันมี
ขอบเขตของมัน ขอบเขตคือหาทุน ทุนก็คือทุน ทุนนี้ก็เป็ นผลประโยชน์อนั หนึ่ ง แต่เวลา
เราใช้ปัญญาเข้าไปมันต้องอาศัยทุนนี้เป็ นพื้นฐาน ถ้าไม่มีสมาธิพิจารณาอะไรไม่ได้ ถ้ามี
สมาธิดีเกินไป พิจารณาไปมันก็ไม่ไปเหมือนกัน เราเคยเป็ น หลวงปู่ เจี๊ยะบอกไอ้หงบ
สมาธิมึงดีเกินไป คาว่าสมาธิดีเกินไปเคยได้ยนิ ไหม มีแต่สมาธิไม่พอ สมาธิดีเกินไปมัน
ใส กายนี่ใสหมด พิจารณาอะไรมันไม่เป็ นไปเลย ใสอยูอ่ ย่างนั้นแหละ แต่ถา้ สมาธิไม่ดี
มึงเห็นกายไม่ได้ ถ้าสมาธิดีเกินไปนะมันไม่สมดุล
เราเป็ นมาหมดแล้ว เป็ นมาที่ไหน เป็ นมาเพราะอาจารย์เอาปฏักฟันหัวเอานี่ โดน
ปฏักมาเยอะ แล้วพอทาไปๆ มันถึงรู ้ไง รู ้ว่าถ้าไม่พอมันเป็ นอย่างไร สมาธิไม่พอจิตมัน
เป็ นอย่างไร สมาธิมากเกินไปจิตเป็ นอย่างไร แล้วสมาธิสมดุลจิตมันเป็ นอย่างไร แล้ว
พิจารณาโดยปัญญาไปแล้วมันเป็ นอย่างไร นี่ซ้ าเข้าไป ทาไป มันจะเป็ นประโยชน์กบั เรา
ไง ถ้าซ้ าอย่างนี้ทาอย่างนี้ต่อเนื่ องไป ทาต่อเนื่องไป ทาต่อเนื่องไป ไม่ตอ้ งเสี ยใจ
แหม โกรธจนไม่เขียนมาถามหลวงพ่ออีกแล้ว หลวงพ่อว่าเอาเต็มที่เลย ว่า
กระดาษไม่ได้วา่ คนหรอก เพราะเขียนมาเป็ นกระดาษ ก็ว่ากระดาษ กระดาษมันไม่เจ็บ
หรอก กระดาษมันไม่รู้ตวั กระดาษมันไม่มีชีวิต แต่ธรรมะสิ คุณงามความดีของเราสิ ถ้า
เป็ นประโยชน์มนั คือประโยชน์ น้ าเข้ากับน้ า น้ ามันเข้ากับน้ ามัน บัณฑิตเข้ากับบัณฑิต
คนพาลเข้ากับคนพาล ถ้ามันเป็ นความจริ ง ความจริ งมันจะเข้ากัน มันเพื่อประโยชน์ต่อ
กันไง เห็นไหม ทาให้เป็ นจริ งขึ้นมา ให้มนั เป็ นจริ งขึ้นมา เป็ นจริ งขึ้นมาจะเป็ นสมบัติ
ของเรา
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ถ้าเป็ นสมบัติของเรานะ ตอบอย่างนี้ สิ่ งที่เขียนมานี่เขียนมาโดยละเอียดเลยนะ มี
ครั้งที่หนึ่งที่ถามครั้งก่อนให้ปล่อย แล้วหลวงพ่อไม่ให้ปล่อย แล้วทาแล้วมันดีข้ ึน แล้ว
ตอนนี้มนั เห็นกายแล้วมันเกิดความรังเกียจ มันเกิดการขยะแขยง มันเกิดอะไร ตั้งใจให้ดี
ตั้งสติให้ดี ทาของเราไปเรื่ อยๆ แล้วพอมันสมดุลมันก็จะเป็ นความดีของเรา ถ้าเป็ นความ
ดีของเรานะ มัชฌิมาปฏิปทา ความสมดุลของมันเกิดขึ้นมันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิของเรา
ฉะนั้น เวลาปฏิบตั ิครู บาอาจารย์ท่านสละทั้งชีวิต ชีวิตก็มาทุกข์ยากอย่างนี้ มัน
ลาบากอย่างนี้ แล้วกิเลสของคน กิเลสของคนหนา กิเลสของคนปานกลาง กิเลสของคน
ละเอียดอ่อนก็กิเลสเหมือนกัน กิเลสของคนหยาบ ละเอียดแตกต่างกัน ความสมดุลของ
คนหยาบ ละเอียดแตกต่างกัน ไม่ตอ้ งไปดูใคร เอาหัวใจเรา เอาหัวใจเรา เอาการปฏิบตั ิ
ของเรา มันเป็ นสมาธิได้ มันปล่อยวางได้ เกิดปัญญาได้ มันชาระล้างได้ นี่เราดูตรงนี้ เอา
ผลประโยชน์ตรงนี้ จะทุกข์ จะยากแต่ตอ้ งสมดุลอย่างนี้ สมดุลคือมันสารอกได้จริ ง คาย
ได้จริ ง อย่างที่ถามว่ามันเกิดเหมือนกับมีลิ่ม ถอนลิ่มทีละอันสองอัน พิจารณาซ้ าๆๆ มันก็
ใช้ได้
นี่เรามีมาก บางคนมีลิ่มเดียว เรามี ๑๐ ลิ่ม เราต้องถอนถึง ๑๐ หน บางคนเขาถอน
หนเดียวมันก็ตอ้ งถอน นี่เพราะกรรมของคนมันไม่เหมือนกัน จริ ตนิสัยของคนมันไม่
เหมือนกัน กรรมของคนไม่เหมือนกัน ทาเอาความจริ งของเรา นี่ฟังคนอื่นไว้เป็ นคติ เป็ น
คติธรรม เป็ นแนวทาง แต่จริ งๆ แล้วเราต้องทาของเรา เราทาของเราเพื่อประโยชน์กบั เรา
ถ้าทาแล้วมันจะรู ้แจ้งกลางหัวใจของเรา เอวัง
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