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ถาม : เร่ือง “พ่อเข้าบ้านไม่ได้” 

หลวงพ่อ : เราก็คิดว่าเป็นปัญหาในครอบครัว พอไปดตูอนหลงัมา ฟังนะ 

ถาม : กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ พ่อของเพ่ือน 

หลวงพ่อ : ค าว่า “ของเพ่ือน” นี่หมดเลย ไม่ใช่ของมึง แล้วมึงยุ่งอะไรด้วยล่ะ 

ถาม : พ่อของเพ่ือนเพ่ิงเสียชีวิต ตัง้ศพ ๗ วนัแล้วเผา ลกูหลานท าพิธีให้อย่าง
ถกูต้องบริบูรณ์ทัง้ไทย จีน อาทิโยนเหรียญระหว่างทางศพกลบัจากโรงพยาบาล ตอน
เอาอฐิักลบัเข้ามาบูชาที่บ้านก็ขอเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น 

คณุพ่อถือศีล ๕ เป็นประจ า และตอนเสียก็หลบัไปเงยีบๆ ลกูหลานก็คิดถึงและ
ตัง้ตารอว่าคณุพ่อจะมาหาที่บ้านเม่ือไหร่ ถงึขนาดมานอนรอที่ห้องท่าน รอตรงข้างเตียง
นอนท่าน โดยท าต่อเนื่องตัง้แต่วนัที่เสียติดต่อมาจนเผาศพแล้ว แต่ท่านก็ไม่เคยมา
ปรากฏแม้ในฝันหรือในนิมิต จนกระทัง่ ๗ วนัหลงัเผาศพท่านแล้ว มีคนข้างบ้านได้มา
ปรารภว่าเม่ือคืนคณุพ่อมาเข้าฝันบอกว่าฉันเข้าบ้านไม่ได้ ซึ่งมีคนข้างบ้านถึง ๒ คน
ที่มาบอกเร่ืองราวแบบเดียวกนั 

จึงขอโอกาสกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าท าไมจึงเป็นเชน่นี ้ ท าไมท่านจึงไม่มา
ปรากฏหรือมาฝันให้ลกูแท้ๆ แต่ดนัไปบอกคนข้างบ้าน ตอนนีล้กูหลานสบัสนว่าได้ขาด
ตกบกพร่องพิธีกรรมใดๆ หรือไม่ และท่านจะไปภพภมิูที่ดีไหมครับ หรือยงัวนเวียนอยู่ที่
ภพภูมิใด เพราะในฝันท่านบอกว่าท่านเข้าบ้านไม่ได้ จึงกราบเรียนถามและขอ
ค าแนะน า พร้อมทัง้วิธีแก้ไขได้ หากท าในสิง่ที่ขาดตกบกพร่องครับ 
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ตอบ : อนันีเ้ขานมสัการนะ เราจะบอกว่ามนัเป็นเร่ืองไร้สาระมากเลย เร่ืองไร้
สาระ มนัไม่เป็นสาระอะไรเลย แล้วก็ไม่ใชเ่ร่ืองของคนเขียนด้วย มนัเป็นเร่ืองของคนข้าง
บ้าน มนัเป็นเร่ืองไร้สาระ 

๑. เป็นเร่ืองไร้สาระ 

๒. อ่านอย่างนีแ้ล้วนะ มนัเสียใจ 

เสียใจว่า พระพทุธศาสนาในเมืองไทยตัง้แต่สร้างชาติมา แล้วพระพทุธศาสนา
ฝังมาในเลือดของชาวพทุธแล้ว ท าไมมีความคิดความเห็นอย่างนี ้ ท าไมมีความคิด
ความเห็นอย่างนี ้ นี่ความคิดความเห็น ถ้ามนัมีความคิดความเห็นอย่างนี ้ ไอ้นี่มนัถือผี 
ถือผีถือสาง อ้อนวอนขอ มนัเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ 

ถ้าเป็นพระพทุธศาสนานะ เห็นไหม พระอรหนัต์ในบ้าน พ่อแม่ของเราได้ดแูล
หรือยงั ไอ้นี่พ่อแม่ เราได้ดแูลพ่อแม่ไหม เวลาพ่อแม่ตายไปแล้วมานอนที่เตียงพ่อเตียง
แม่ ให้พ่อแม่มาเข้าฝัน ให้พ่อแม่มาหาหรือ เวลาพ่อแม่อยู่ เราได้ดแูลหรือเปล่า 

ถ้าเราได้ดแูลนะ เราได้ดแูล เราได้รักษาแล้ว ถงึเวลาพ่อแม่ตามอายขุยัที่เสียไป 
ถ้าพ่อแม่เป็นอายขุยัที่เสียไป อทาสิ เม อกาสิ เม องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดู
ไว้แล้ว “เธออย่าเสียใจ อย่าคร ่าครวญ อย่าพิร ่าร าไพ อย่าร้องไห้ๆ ให้ท าคณุงามความดี
ถึงกนั ให้ท าคณุงามความดี ให้ระลึกถึงกนั” 

ระลึกถึงได้ไหม...ได้ 

ระลึกถึงพ่อแม่เราได้ไหม...ได้ 

แต่บอกว่าให้พ่อแม่มาเข้าฝัน ให้มารับรู้อย่างนี ้นี่มนัเร่ืองอะไร นี่มนัข้ามภพข้าม
ชาตินะ มนัเป็นเร่ืองข้ามภพข้ามชาติ ไอ้เร่ืองนีม้นัเป็นเร่ืองโหราศาสตร์ มนัเป็นเร่ือง
ความเชื่อ ถ้าเร่ืองความเชื่อ เห็นไหม แล้วพอบอกว่า ไอ้ที่บอกไอ้คนข้างบ้านมาพดู ยิ่ง
แล้วใหญ่เลย ไอ้คนข้างบ้านน่ะ 
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กรณีนีน้ะ กรณีบ้านใครก็แล้วแต่ ถ้าเกิดบ้านใครมีคนตาย มีอะไร ไอ้พวกที่จดั
พิธีกรรมเขาจะมาหาเลย เอาชุดเล็ก เอาชุดใหญ่ จะเอาชุดไหน แล้วเดี๋ยวถ้าจดัไม่ถกู
แล้วจะเป็นอย่างนัน้ๆ...มนัไม่ใชห่รอก 

เราท าคณุงามความดีนะ จบแล้วก็คือจบ องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสอน
ไว้แล้วนะ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย และการไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถ้าเรา
ประพฤติปฏิบตัิพ้นถึงที่สดุแห่งทกุข์นะ เราจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

เร่ืองเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองธรรมดา แต่ถ้าคนเรามนัอยาก
เกิด แต่กลวัตาย เกิดนี่อยากนกั เวลาตายนี่ไม่อยากตาย แต่เวลาตายไปแล้วจะมา
ติดต่อกนั จะต้องมาเข้าฝันกนั 

ถ้าการมาเข้าฝันนะ การมาเข้าฝัน การมาระลึกถงึกนั มนัเป็นไปได้ ถ้ามนัเป็นไป
ได้ มนัก็เป็นความฝัน มนัจะย้อนกลบัมาเร่ืองการปฏบิตัิ เวลาการปฏิบตัิ เขาเอาปฏิบตัิ
ความจริง เขาไม่เอาความฝัน 

ในทางโลกเขาบอกเขามีความฝัน เขาจะตามหาความฝันของเขา ถ้าเขามีความ
ฝัน เขามีเป้าหมาย แล้วเขาพยายามประกอบสมัมาอาชีวะของเขาให้ถงึเป้าหมายนัน้ 
ไอ้นี่มนัเป็นประโยชน ์

แต่ไอ้นี่จะมาเข้าฝันแล้วบอกว่าท าไมมนัสบัสน 

สบัสนตัง้แต่คนถามมนัสบัสน สบัสนที่คนคิดมนัสบัสนนี่ เวลาเรา ถ้าสมมตุิเรา 
พ่อแม่เราเสีย เรากจ็ดัประเพณี จดัท าบุญกุศลให้จบก็คือจบ ไอ้นี่ค าถามเขียนมานะ ไอ้
ฟังนี่เราฟังแล้วมนัเศร้า เวลาเขาว่า พ่อถือศีล ๕ เวลาตายไปแล้วลกูหลานก็ตัง้ตารอ ไป
นอนรอที่เตียงท่านเลย 

นี่มนัคิดอะไรกนั มนัแปลก ไอ้นี่มนัเป็นเร่ืองโหราจารย์ โหราศาสตร์ ว่าไป 

เราจะบอกว่า ถ้าเป็นชาวพทุธต้องถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ องค์สมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นศาสดา เป็นผู้มีคณุธรรม เป็นผู้ที่มีเมตตา เป็นผู้ที่มีปัญญา 
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พระธรรม พระธรรมคือสจัธรรมที่ค าสัง่สอนของท่านนัน่น่ะ พระสงฆ์ พระสงฆ์ก็ให้เป็น
พระจริงๆ 

เดี๋ยวนีพ้ระเข้าทรงเยอะแยะ ไอ้นี่มนัเข้าทรงทรงเจ้า แล้วก็ไปนอกทาง เราบอก
ว่าไปนอกทางเลย 

แล้วที่บอกว่า พิธีกรรมท าผิดหรือเปล่า ถ้าท าผิด ท าไมเข้าบ้านไม่ได้ 

เขาจะเข้าบ้านไหน เราเอาพ่อแม่ไว้ในบ้านเรากบัเอาพ่อแม่อยู่บนวิมานบน
สวรรค์ เอ็งจะให้พ่อแม่อยู่ที่ไหน 

ถ้าพ่อแม่ เขาบอกว่า คณุพ่อถือศีล ๕ เป็นประจ า แล้วตอนที่ท่านเสีย ท่านก็
เงียบหลบัไป 

นี่คนหมดอายขุยั ไม่เจ็บไม่ไข้ นอนหลบัไป นี่ท่านไปดี คนนอนแล้วหลบัไปเนาะ 
โอ้โฮ! พวกเราก็อยากให้เป็นอย่างนัน้เนาะ แล้วพ่อแม่เขาไปวิมานไปสวรรค์ชัน้ฟ้าแล้ว 
มึงบอกว่าพ่อแม่เข้าบ้านไม่ได้ 

เอ็งว่าบ้านเอ็งกบัสวรรค์ เอ็งว่าใครดกีว่ากนั อ้าว! ท าไมต้องมาเข้าบ้านเอ็งล่ะ 
เขาก็ท าความดีแล้วเขาก็ไปของเขา อ้าว! เขาถือศีล ๕ เป็นประจ า 

มนัจะบอกตอนนีน้ะ คนจะตาย เขาเรียกกรรมนิมิต คนถ้ามีกรรมนะ เวลาจะ
ตาย ดิน้ทรุนทรุาย แต่ถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยตายกไ็ปอีกอย่างหนึ่ง คนถ้านอนตายนะ นอน
ตายโดยสงบนะ เขาหมดอายขุยัเขา เขาไปดีของเขา แล้วไปดีของเขาแล้วจะต้องมา
เข้าฝันลกูอีกหรือ 

ลกู ตอนอยู่ สอนมนัยงัไม่เชื่อเลย พดูจ า้จีจ้ า้ไชมนัยงัไม่ฟังเลย แล้วนี่มาเข้าฝัน
บอกมนั มนัจะฟังมึงหรือ เขาไม่มาเข้าให้เสียเวลาหรอก เขาไปสวรรค์วิมานของเขา
ดีกว่า แล้วเขาไปสวรรค์วิมานแล้วต้องเข้าฝันเอ็งด้วยหรือ 

แล้วไปเข้าฝันชาวบ้านก็ไม่ได้อีก ท าไมไม่มาเข้าฝันลกูหลาน ไปเข้าฝันข้างบ้าน 
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ถ้าคนข้างบ้านเขาไม่รู้ว่าบ้านนีต้ายนะ เขาจะไม่ฝันเลย แต่พอคนข้างบ้านเขารู้
ว่าบ้านนีต้ายนะ เขาจะรีบเข้าฝันมาบอกเอ็งเลย เพราะอะไร เพราะเขารู้อยู่ว่ามีคนตาย
ไง ถ้าเขาไม่รู้ว่ามีคนตาย เขาจะฝันไหม ถ้าเขาฝัน เขาฝันเขาก็ฝันแต่เร่ืองอ่ืน 

เราจะบอกว่า ความเพ้อเจ้อ ความเพ้อฝัน พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้
เช่ืออย่างนัน้ พระพุทธศาสนาสอนให้เช่ือความจริง 

เวลาพ่อแม่เราเสีย พ่อแม่เราตาย เราก็ท าบญุกุศลให้ตามประเพณีวฒันธรรม 
แต่คณุงามความดีที่มนัจะเป็นจริงก็เป็นจริงจากการกระท าของพ่อแม่เรานัน่แหละ ถ้า
คนท าคณุงามความดี เวลาหมดอายขุยั เขาไปทนัท ี มนัไม่มีการเว้นวรรค จิตนีจ้ะไป
ทนัที 

แล้วบอกว่าท าพิธีกรรมผิดหรือเปล่าๆ 

ถ้าเราท าพิธีกรรมเราถกู ลทัธิศาสนาอ่ืนเขาตายวนัไหน เขาฝังวนันัน้เลย เขาไม่
มีพระสวดเลย อ้าว! เขาได้บุญหรือเปล่า ถ้าค าว่า “พิธีกรรมผิด” อย่างนีศ้าสนาอ่ืนเขาก็
ไม่มีบุญเลยสิ เขาไม่ได้ท าพิธีกรรมเหมือนเรา อ้าว! แล้วเราท าพิธีกรรมของเราแล้วมนั
ผิด ผิดตรงไหน 

เวลาหลวงตาท่านเสยี ท่านบอกว่า อย่าสวดให้เรานะ ไม่ต้องท าอะไรให้เรา
ทัง้สิน้ เราท ามาพอแล้ว 

เห็นไหม ไม่ต้องท าอะไรเลยนัน่แหละถกู ไอ้ท าอะไรเลยนี่มนัรุ่มร่าม แต่คนเราก็
ทนไม่ได้ พ่อแม่เราเสีย เราไม่ท าให้พ่อแม่เราได้อย่างไร ชาวบ้านเขาติฉินนินทาตายเลย 
เราก็ต้องท าให้ แต่บุญอย่างนีก้บับุญที่ท่านท าเองต่างกนัไหม 

ท่านท าของท่านเองมนัชดัๆ อยู่แล้ว ท่านท าของท่านเอง อนันัน้น่ะชดัเจน ไอ้เรา
มนัหน้าที่ของลกูหลาน ลกูหลานก็ท าให้ แล้วบอกว่าลกูหลานท าแล้วผิดหรือเปล่า 
พิธีกรรมท านีผ้ิดไหม แล้วพ่อบอกเข้าบ้านไม่ได้ 

เขาไปสวรรค์วิมานของเขา เขาไปถึงภพชาติใดเขาก็ไปของเขา บ้านนีเ้ป็นที่อยู่
ของคนเป็น เราเป็นคนสร้างขึน้มาเอง เราเป็นคนสร้างบ้านเรือนเราขึน้มาเอง พอเราย้าย
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บ้านไป บ้านนีก้็ไม่ใช่ของเราแล้ว ให้พ่อมาเข้าบ้านนีไ้ว้ แล้วมึงไปซือ้คอนโดใหม่ มึงไป
อยู่คอนโด มึงทิง้พ่อมึงไว้บ้านหลงันัน้หรือ นี่มนัไร้สาระ 

อ่านปัญหาอย่างนีแ้ล้วมนัเศร้าใจไง เศร้าใจว่าชาวพทุธคิดกนัได้อย่างนีห้รือ 
ชาวพทุธคิดกนัได้อย่างนีใ้ช่ไหม ชาวพทุธมนัต้องคิดเร่ืองดีกว่านี ้ นี่พดูถึงว่าปัญหาไร้
สาระ แต่ก็ตอบไปแล้ว ตอบให้เห็นว่าเราคิดเพ้อเจ้อไปเอง 

ถ้าเราเป็นชาวพทุธนะ ชาวพทุธแต่เดิมเวลาเสีย เรากเ็ข้าใจถงึการเวียนว่ายตาย
เกิด การเวียนว่ายตายเกิด เราก็ได้ตัง้ต้นท ากนัมาแล้ว การกระท านัน้มนัเป็นสจัจะเป็น
ความจริง เป็นสจัจะความจริง ฉะนัน้ การเวียนว่ายตายเกิด เราท าคณุงามความดีของ
เรา แล้วพอเวียนว่ายตายเกิดมนัก็ไปอย่างนัน้ ไอ้นี่เป็นเร่ืองของโลกจิตวิญญาณ มนัคน
ละมิติ คนละภพคนละชาติ 

เราเอาภพชาตินัน้ แล้วในการประพฤติปฏิบัติเอาภพชาติเราน่ี เอา
ปัจจุบันนี ้แล้วท าคุณงามความดีนี ้เอาคุณงามความดีนีใ้ห้มันจบสิน้ 

อนันีเ้ราถือว่าเป็นปัญหาที่ว่าไร้สาระสองอย่าง อย่างหนึ่งคือว่า ไอ้คนเขียนมา
บอกว่านี่เร่ืองของเพ่ือนหมดเลย ไม่ใช่เร่ืองอะไรของเราเลย แล้วเนือ้หาสาระมนัก็ไปเชื่อ
กนัเร่ืองมงคลตื่นข่าวอีก มนัไม่เชื่อเร่ืองศาสนาเลย 

ถ้าเร่ืองศาสนานะ พ่อแม่เสีย ทกุคนก็ต้องเศร้าใจเป็นธรรมดา มนัเกิดธรรม
สงัเวช คนเรานะ รักกนัผกูพนักนั แล้วต้องพลดัพรากจากกนั มนัก็เสียใจเป็นธรรมดา แต่
การเสียใจนัน้ เราก็มีหลกัเกณฑ์ของเรา แต่คณุงามความดีที่เราท า เราก็ท าให้แล้วทกุ
อย่างพร้อม แต่เราจะฝืนสจัจะความจริงไม่ได้ 

การเกิด การแก่ การเจ็บ การตายเป็นสัจจะ เป็นข้อเท็จจริง เป็นความ
จริงประจ าโลก แล้วเราเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของสัจจะนี ้แล้วเรามาศึกษาธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราศึกษามาให้เราเกิดศีล สมาธ ิ ปัญญา 
ให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงทะลุสัจจะอันนี ้ ถ้าแทงทะลุสัจจะอันนี ้ มันจะเกิดสัจ
ธรรมในใจของเรา น่ีหัวใจของศาสนา 
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เราไม่ส่งออกไปอย่างนี ้ ส่งออกไปอย่างนีจ้บ บอกว่า “จึงกราบเรียนถามหลวง
พ่อ พร้อมทัง้วิธีแก้ไขด้วย ท าสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง” 

ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย มนัเป็นอดีตไปแล้ว แก้ไขก็แก้ไขหวัใจเรานี ่ให้เข้าใจสจัจะ
ความจริง การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย แล้วเราก็ได้ท าพิธีกรรมต่างๆ สมบูรณ์แบบ
แล้ว ต่อไปนีพิ้ธีกรรมของเราก็ท ามาหากินของเรา ระลึกถึงพ่อได้ ท าบุญกุศลอทุิศให้
ท่านไป ถ้าอทุิศได้ 

อ้าว! ท่านไปแล้วไปอทุิศอะไร 

อทุิศคือความผกูพนั คือความคิดถึง บุญกุศลอทุิศถึงกนัได้ ความผกูพนั มนั
เหมือนกบัชนชาต ิ มนัมีที่มาที่ไป เราก็เหมือนกนั เรามีที่มาที่ไป เรามีพ่อมีแม่ถึงมาเกิด
เป็นเรา เราถงึมีชาติมีตระกูล แล้วเราก็ดแูลชาติดแูลตระกูลของเรา เราท าของเราไป มนั
เป็นเร่ืองปกตไิง ไอ้นี่เป็นเร่ืองของโลก ถ้าเร่ืองของสจัธรรม เราก็ภาวนาของเราให้รู้แจ้ง 
พอรู้แจ้ง บอก “อืม! ไม่น่าถามหลวงพ่อเลย เร่ืองแค่นีรู้้เองก็ได้” ถ้ารู้แจ้งนะ ถ้ารู้แล้วก็
จบ 

ถาม : เร่ือง “สงสยัถึงการวิปัสสนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ผมมีค าถามที่เกดิขึน้จากการภาวนาของผม
ครับ ผมต้องขออภยัหากค าถามของผมไม่เหมาะสม หรือหากหลวงพ่อเคยเมตตาตอบ
ค าถามลกัษณะนีม้าหลายครัง้แล้ว แต่ค าถามนีเ้กิดขึน้จากการภาวนาของผม ผมจึงขอ
ความเมตตาและขอขมาหลวงพ่อมา ณ ที่นีด้้วยครับ 

ขอเล่าการภาวนา ผมเป็นคนหนึง่ที่พยายามจะยกจิตให้พ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดครับ แต่ด้วยวาสนาที่น้อยและกรรมเก่าที่หนกั ผมจึงต้องพบกบัความล าบาก
ยากเข็ญในการภาวนามาตลอด ผมเคยสมัผสัความสบายใจบ้าง แต่ผมก็ฟันธงไม่ได้ว่า
นีค้ือความสงบ (เพราะผมไม่ทราบจริงๆ ครับว่าความสงบที่แท้จริงเป็นอย่างไร) รวมถงึ
การวิปัสสนาด้วยครับ 
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ผมพอทราบว่าการวิปัสสนาคือปัญญาที่จะเกิดขึน้ในสมาธิ (หากผมเข้าใจผิด 
หลวงพ่อโปรดเมตตาแก้ผมด้วยครับ) ผมสงสยัมาตลอดครับถึงการวิปัสสนา ว่าจะเกิด
ได้อย่างไร แล้วมนัเป็นปัญญาของใคร หรือมนัคือปัญญาที่ใครมาบอกในสมาธิ 

เร่ืองมีอยู่ว่า การภาวนาในวนันีข้องผมก็เร่ิมจากเช่นเดิมครับ คือผมพยายามจะ
ใช้ค าบริกรรมข่มไม่ให้จิตส่งออกตามที่ครูบาอาจารยเ์ทศน์สอน หลงัจากพยายาม
บริกรรมอยู่นานจนเหมือนกบัว่าผมคงคว้าน า้เหลวอีกครัง้ แต่ด้วยความแอบหวงัว่าจะ
ได้อะไรบ้างจากการภาวนา ผมจึงอดทนต่ออีกนิด (พอผมทราบว่าไม่ควรคาดเดาสิ่งใด
จากการภาวนา คงเป็นกเิลสของผมที่แอบหวงัมรรคผล) อยู่ๆ ผมก็เกิดความคิดผดุ
ขึน้มาในหวัครับว่า ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายคือสมบตัิที่แท้จริงของเรา 
ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเป็นของโลก เราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ 

หลงัจากนัน้ผมกเ็ร่ิมใช้ความคิดพยายามคยุกบัตวัเองให้ละความยึดมัน่ เม่ือผม
ไม่รู้จะพดูอะไรกบัจิต ผมก็จะพกัสมองด้วยการบริกรรมว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผมรู้สึก
เพลินมากครับที่ได้คิดอะไรไปเร่ือย บางทีก็ยกค าพดูของครูบาอาจารย์เกี่ยวกบัการละ
ความยึดมัน่บ้าง คิดเองบ้าง จนสดุท้ายผมรู้สึกว่า ผมไม่รู้สึกถึงร่างกายของผม มี
เพียงแต่ความรู้สึกของจิตทีก่ลางอก และค าพดูต่างๆ ที่เหมือนจะกลัน่ออกมาจากส่วน
หลงัของสมอง (รู้สึกแบบนีจ้ริงๆ นะครับ) แต่ผมก็ยงัรู้สึกถึงความปวดขาปวดเข่านะครับ 
ผมรู้สึกเหมือนถกูบีบ ถกูเหวี่ยงไปมาในขณะที่ผมพยายามใช้ความคิดสู้กบัความปวด 

ค าถามที่ผมสงสยัคืออาการทัง้หมดนีส้ื่อถึงการมาถกูทาง ในการภาวนาหรือไม่
ครับ และปัญญานีถ้ือว่าเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าครับ หรือมนัเป็นเพียงปัญญาของโลก
และสญัญาเท่านัน้ 

อีกค าถามคือเราจะสอนจิตให้ละความยึดมัน่ได้อย่างไรครับ เพราะเราก็รู้อยู่
ตามทฤษฎีว่าทกุสิ่งไม่ใช่ของเรา เพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจ แต่จะให้เข้าใจถงึจิตได้อย่างไร
ครับ ผมขอความเมตตาหลวงพ่อชีท้างให้ด้วย ดวงจติของลกูไม่มีหนทางเอาชนะกิเลส
ด้วยครับ 

ตอบ : อนันีพ้ดูถึงการภาวนา ถามปัญหามายาว ค าว่า “ยาว” เพราะเขาเคย
เขียนมาเยอะ แล้วเราก็ตอบปัญหาไปทีแรกก็ดีขึน้ แตส่ดุท้ายก็เขียนมา เราเคยเอ็ดไปไง 
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เราเคยเอ็ดไปว่า จะถามให้รู้เป็นไปไม่ได้ มนัต้องภาวนารู้ ฉะนัน้ เวลาเขียนมากเ็ลย
กลวัๆ แต่ก็เขียนมา 

คราวนีม้นัเป็นประโยชน์ มนัเป็นประโยชน์ที่ว่าเวลาเขาภาวนาไปแล้วมนัทกุข์มนั
ยาก มนัทกุข์มนัยาก ถ้าพดูถงึเวลาเราคยุกนั เราว่าเรามีความสามารถ เราเป็นคนเกง่
คนหนึ่ง แต่เวลาวนันีเ้ขาเขยีนมา “ผมเป็นคนที่มีอ านาจวาสนาน้อย ผมมีกรรมหนกัหนา 
ผมมีแต่ความทกุข์ยาก” 

เห็นไหม เวลาคนเราเวลามนัท าจริงท าจงัแล้ว เวลามนัเข้าไปเผชญิกบัความทกุข์ 
มนัจะคิดอย่างนี ้ แต่เวลาคิดแบบนี ้ เวลาเผชิญกบัความจริง แต่เวลาเราสนทนาธรรม 
เราก็ว่าเราจะมีปัญญานะ เราจะว่าธรรมะพระพทุธเจ้านีเ้ราเข้าใจ 

เราเข้าใจ ถ้ามนัเข้าใจนะ พวกที่จบ ๙ ประโยค เขาเข้าใจหมด เขาแต่งธรรมะได้ 
เขาแต่งได้ เขาแต่งบาลีได้ เขาเขยีนบาลีได้ เขายกอิทปัปัจจยตาอะไรของเขา เขาท าได้
หมดแหละ แต่จริงๆ แล้วเขาก็สงสยั เขาก็มีความทกุข์ในใจทัง้นัน้นะ่ ทีนีเ้วลาศึกษามา 
เขาศึกษามาแนวทาง แต่เวลาปฏิบตัิมนัต้องมีครูบาอาจารย์ที่จริง แล้วเราต้องปฏิบตัิ
จริง 

แล้วเวลาเราปฏิบตัจิริง เวลาเราท าขึน้มา คนที่ปฏิบตั ิ เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่
มัน่ท่านปฏิบตัิตามความเป็นจริงของท่าน แล้วเวลามาบอกมาเล่าให้ลกูศิษย์ฟัง ลกู
ศิษย์ที่มีความมัน่คง ลกูศิษย์ที่มีความมมุานะ ฟังแล้วมนัชื่นใจ ฟังแล้วมนัมีครูบา
อาจารย์เป็นแบบอย่าง 

แต่ลกูศิษย์ที่จิตใจอ่อนแอ แล้วมนัพยายามคิดว่า “โอ้โฮ! ต้องปฏิบตัิขนาดนัน้
หรือ ถ้าอย่างนัน้ฉันกไ็ม่ไปนิพพานแล้วล่ะ ฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี”้ แล้วมนัก็มีการที่
เสนอว่าทางลดัทางสัน้ มีทางสะดวก เขาก็จะไปทางนัน้กนัหมดไง 

แต่ทางนัน้ถ้าไปแล้วมนัเป็นความจริง ค าว่า “ไปทางนัน้” ถ้าทางนัน้มนัมีอยู่จริง 
เราก็ยงัว่า เออ! มนัก็น่าจะไป แต่มนัมีอยู่จริงหรือเปล่า มนัไม่มีอยู่จริงน่ะสิ ถ้าไม่มีอยู่
จริง เวลาปฏิบตัิจริงๆ เราเผชญิกบักิเลสเรา มนัก็เป็นอย่างนี ้
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ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตัิมาแล้วท่านเผชิญมา ท่านต่อสู้มา ถ้าต่อสู้มา มนัมี
พฒันาการของจิตไง 

จิตเวลาไม่สนใจเร่ืองศาสนานะ ก็ไปอีกเร่ืองหนึ่ง เวลาสนใจศาสนาแล้วมนัก็คิด
ว่ามนัจะเอามรรคเอาผลให้ได้ เวลาปฏิบตัิขึน้มาแล้ว ปฏิบตัิเอาความจริงขึน้มา 
เพราะว่าเวลาปฏิบตัิไปแล้ว ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
มชัฌิมาปฏิปทา ความสมดลุ ความพอดี ระหว่างความสมดลุกบัความพอดี เห็นไหม 

แต่ของเราส่วนใหญ่แล้วมนัตกไปอตัตกิลมถานโุยค คือความเข้มข้น เข้มข้นจน
ตกไปอีกข้างหนึ่ง เวลาสะดวกสบายก็สะดวกสบายไปอีกข้างหนึ่ง พวกเรามนัไม่สมดลุ 
มนัไม่พอดี ค าว่า “สมดลุพอดี” สมดลุพอดีตรงไหนล่ะ 

กิเลสเป็นนามธรรม พอกิเลสเป็นนามธรรม สจัจะความจริงมนัต้องเข้าไป
ประหตัประหารกนัด้วยสจัธรรม ทีนีด้้วยสจัธรรม เวลาท าขึน้มา แล้วสจัธรรมมนัอยู่ที่
ไหน สจัธรรมมนัอยู่ที่ต าราไหม 

สจัธรรมนะ เพราะหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านสงสยัเร่ืองนิพพาน ว่า
นิพพาน ศึกษามา ท่านเป็นมหามนัรู้อยู่แล้วแหละ แต่ก็ยงัสงสยัว่ามนัอยู่ที่ไหนกนัจริง 

หลวงปู่ มัน่ถึงบอกว่า มนัไม่อยู่ในต ารา ไม่อยู่ในสสาร ไม่อยู่ในแร่ธาต ุ ไม่อยู่ใน
อะไรเลย มนัอยู่ในหวัใจของสตัว์โลก มนัอยู่ที่ความรู้สกึนัน่น่ะ แต่ความรู้สึกนัน้หาทีไ่หน 
พอความรู้สึกหาที่ไหน มนัถึงต้องท าความสงบของใจขึน้มาไง 

ถ้าท าความสงบของใจเข้ามาคือชนะตนเอง การชนะตนเอง เวลาปฏิบัติ
มันก็เลยล าบากอย่างนี ้ เวลามันล าบากมันทุกข์มันยาก เราถึงจะบอกว่ามัน
เหนือรู้ เพราะค าว่า “รู้ของเรา” มันมีกิเลสอยู่ มันเหนือรู้นะ เหนือเหตุเหนือผล 
น า้นิ่ง แต่มันไหลอยู่ มันนิ่ง นิ่งของมัน แต่มีพลังงานของมันไง 

เราคิดว่าสมาธิคือเฉย เฉยคือความว่าง แต่ความว่าง น า้ไหล น า้นิ่ง แต่มนัไหล
อยู่ มนันิ่ง แต่มนัมีพลงังาน มนันิ่ง แต่มนัมีความมหศัจรรย์ มนันิ่ง แต่มนัเป็น
สมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิมนัมหศัจรรย์ มหศัจรรย์ มนัมีความสขุของมนั แล้วมีก าลงัของ
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มนั แล้วถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนา มนัจะไปอีกเร่ืองหนึ่งเลย ฉะนัน้ นี่พดูถึงว่า เวลามนัเหนือรู้ 
เหนือรู้ เหนือความเข้าใจ แต่รู้ได้ รู้ได้ ถ้ารู้ไม่ได้ พระพทุธเจ้าไม่สอนพวกเราหรอก 

พระพทุธเจ้าปรารถนามารือ้สตัว์ขนสตัว์ เราก็เป็นสตัตะเป็นผู้ข้องกบัการเกิด 
การแก่ การเจ็บ การตาย พระพทุธเจ้าก็ปรารถนาจะมารือ้สตัว์ขนสตัว์ ก็รือ้หวัใจพวกเรา
นี่แหละ ถ้ารือ้หวัใจพวกเรา ท่านก็วางแนวทางไว้ให้เราศึกษา ให้เราประพฤติปฏิบตัิ ถ้า
เราปฏิบตั ิ

มนัจะเข้าสู่ปัญหา ปัญหาที่ว่าเวลาเขาปฏิบตัิไป สิง่ที่ว่า “ผมไม่ทราบว่าการ
วิปัสสนาคือปัญญาที่เกิดจากสมาธิ ผมสงสยัมาตลอดว่าการวิปัสสนามนัเกิดขึน้
อย่างไร แล้วมนัเป็นปัญญาของใคร หรือมนัเป็นปัญญาที่มีใครมาบอกในสมาธิ” 

ใครมาบอกในสมาธิ เวลาสมาธิที่มนับอก เวลาที่เขาบอกว่า ที่เขาเป็นนี่ใช่ อยู่ๆ  
เขาภาวนาไป มนัทกุข์ยากมาก ทกุข์มาก ล าบากมาก แต่อยู่ๆ ผมก็เกิดความคิดผดุ
ขึน้มาในหวัว่าการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายคือสมบตัิที่แท้จริง ทรัพย์สินเงินทอง 
ชื่อเสียง ความเป็นโลก ตายไปกเ็อาไปไม่ได้ 

อยู่ๆ เห็นไหม เวลาท าสมาธิ เราท าสมาธิ เราท าความสงบของใจ ถ้าถึงเวลา
ธรรมมนัผดุ นี่เขาเรียกธรรมเกิด ธรรมมนัผดุ ในพระไตรปิฎกบอกธรรมเกิด แต่หลวงตา
ท่านบอกว่ากิเลสเกิด เพราะเวลาธรรมมนัเกิดแล้วเราอยากได้อยากดี คืออยากเป็นอีก
ไง แล้วเวลามนัเกิดแล้วคิดว่านี่คือสจัธรรมไง แต่ความจริงคือธรรมเกิด คือปัญญามนั
เกิด คือปฏิภาณมนัเกิดขึน้มาในระหว่างที่จิตสงบ เขาเรียกว่าธรรมเกิด 

ธรรมเกิดนี่นะ เวลาภาวนาขึน้ไป มนัจะมีธรรมะผดุขึน้มา มนัจะมีความรู้ปัญญา
ผดุขึน้มา ผดุขึน้มานี่ เราใช้ค าว่า “ส้มหล่น” มนัผดุขึน้มาเอง มนัไม่มีเหตมีุผลไง มนัไม่มี
เหตมีุผล มนัไม่มีที่มาที่ไป แต่มนัผดุขึน้มาเอง บางคนม ี บางคนไม่มี แต่โยมมี โยมมี 
ที่ว่า “อยู่ดีๆ ความคิดมนัก็ผดุขึน้มา” ความคิดผดุขึน้มานี่มนัเป็นธรรมเกิด 

เวลาธรรมเกิด โยมบอกว่า เอาความคิดมาใช้อยู่นานเลย แล้วมีความสขุมาก 
มนัมหศัจรรย์มาก แล้วอย่างนีเ้ป็นปัญญาหรือยงั 
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เวลามนัเกิด เวลาธรรมเกิด เวลาธรรมเกิดนะ เวลาพดูทัว่ไป ธรรมะเราคยุกนัได้
โดยทัว่ไป แต่ใครที่ประพฤติปฏิบตัิแล้วเกิดขึน้กบัจิตดวงนัน้น่ะ มนัฝังใจ มนัฝังใจ มนั
โหยหา มนัอยากได้ มนัอยากเป็น แล้วเวลาเป็นแล้วกค็ิดว่าสิ่งนัน้เป็นสจัจะ 

ค าว่า “สจัจะ” เห็นไหม สรรพสิ่งในโลกนีเ้ป็นอนิจจงั สิ่งใดเป็นอนิจจงั สิง่นัน้เป็น
ทกุข์ สิ่งใดเป็นทกุข์ สิง่นัน้เป็นอนตัตา คือมนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มนัเป็นอนิจจงั 
มนัไม่คงที่กบัเราหรอก แต่เราก็ฝึกฝน เราก็ค้นคว้าของเรา เวลามนัเกิด มนัเกิดมาบอก
เพ่ือเป็นอ านาจวาสนาบารมีของเรา 

แต่ถ้ามันเป็นจริงนะ เราท าความสงบของใจเข้ามา สิ่งที่เกิดน่ีธรรมมัน
เกิดแล้ว ธรรมเกิด สัจธรรมมันเกิด มันชโลมหวัใจของผู้ที่เกิด ชโลมหัวใจผู้ที่
เป็น มันมีความสุขนะ มีความสุข มีความพอใจ มีความสุขมาก 

แต่ความสขุนัน้ ทกุข์ควรก าหนด เวลาสขุ มนัก็สขุของมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ ถ้ามี
ความสขุแล้ว เราก็อยู่กบัความสขุนัน้ไป ถ้าเราอยู่กบัความสขุแล้ว เวลาเราออกจาก
ความสขุนัน้ เวลาเราออกมา เราก็ท าความสงบของใจให้มากขึน้ ท าความสงบของใจให้
มากขึน้ แล้วเราพยายามน้อมใจไปที่กาย ให้เหน็กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็นจริง ถ้ามนัเห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริงนะ เวลามนัเกิดปัญญา นัน่ล่ะ
ปัญญาเกิดตรงนัน้ไง 

เวลาบอกว่า ผมสงสยัเหลือเกินว่า ค าว่า “วิปัสสนา” วิปัสสนาเกิดอย่างไร มนั
เป็นปัญญาของใคร หรือมนัเป็นปัญญาที่มีใครมาบอกในสมาธิ 

ค าถามนี ้ เพราะมีค าถาม มนัถึงบอกถึงวฒุิภาวะของผู้ถามว่าเรามีความรู้ขนาด
ไหน เพราะเราไม่เคยเจอภาวนามยปัญญา เราเลยคดิว่ามนัมาอย่างไร มนัเป็นอย่างไร 
แต่คนที่เวลาเขาวิวฒันาการของเขา เขาปฏิบตัิของเขาจนมนัเกิดเป็นภาวนามยปัญญา 
มนัจะสะเทือนหวัใจมาก มนัสะเทือนหวัใจแล้วมนัสะเทือนกิเลส พอมนัสะเทือนกิเลส 
มนัจะรู้เลยว่ากิเลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนัอย่างไร เขาถึงเข้าใจ คนที่ใช้ปัญญาเป็นเขา
เรียกว่าคนภาวนาเป็น 
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คนภาวนาเป็นเหมือนคนท างานเป็น คนท างานเป็นท าอะไรก็ได้ แต่คนท างานยงั
ไม่เป็นมนัก็จบัต้นชนปลายไม่ถกูสกัอย่างหนึ่ง แต่ถ้าคนท างานเป็น ไอ้ค าถามนีม้นัจะไม่
มีเลย เพราะเรารู้แจ้งแล้ว 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า ปัญญาที่ค าว่า “เป็นวิปัสสนา” มนัเป็นอย่างไร 

ค าว่า “วิปัสสนา” พอจิตมนัสงบแล้วเราฝึกหดัใช้ปัญญาของเรา เขาเรียก
วิปัสสนาอ่อนๆ วิปัสสนาคือเราฝึกหดัใช้ปัญญาของเรา มนัเป็นวิปัสสนาอ่อนๆ 

แต่ถ้ามนัจะเป็นวิปัสสนา ถ้ามนัชดัเจนขึน้มา เห็นไหม จิตเห็นอาการของจิต จิต
เห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็นธรรม 

อย่างเราเวลานัง่สมาธิไป มนัเจ็บขา มนัปวดขา มันมีเวทนาของมนั เห็นไหม 
เวทนาเป็นเรา เวลาจิตมนัสงบแล้ว พอจิตมนัสงบ เราไปจบัเวทนา เวลาจบัเวทนา จิต
เห็นอาการของจิต เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม 

ถ้าเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ถ้ามนัจบัต้องได้ จบัต้องได้ มนัก็เกิด
การใช้ปัญญา เกิดวิปัสสนา วิปัสสนาในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ถ้ามนัวิปัสสนาได้ 
ปัญญามนัได้ มนัก็วางได้ วางได้ มนัจะมีความสขุมากกว่าเห็นความเกิด ความแก ่
ความเจ็บ ความตาย ไอ้ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายคือธรรมมนัผดุ ธรรม
มนัผดุคือมนัมีสจัธรรมมนัเกิดขึน้ 

แต่เวลาวิปัสสนาไป มนัใช้ปัญญาของเรา มนัเกิดศลี สมาธิ ปัญญา มนัเกิด
มรรค เกิดธรรมจกัร เกิดสจัธรรม เห็นไหม ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล ถ้า
มนัมีมรรคมีผลของมนั มนัจะเกิดขึน้มา เราจะรู้ว่าปัญญามนัเกิดอย่างใด 

ฉะนัน้บอกว่า ที่เราคิดว่าปัญญามนัเกิดอย่างใด ปัญญาเป็นปัญญาของใคร 
ปัญญาเกิดจากมีคนมาบอกในสมาธิหรือเปล่า...วางหมดเลย วางหมดเลยเพราะอะไร 
เพราะเรารู้แล้ว 

ถ้าเรามีวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้ก็หายไป แต่เรายงัไม่มีวิชชาความรู้ เรายงัไม่มี
ความเข้าใจ อวิชชาคือความไม่รู้มนัก็ฝังใจเราอยู่ เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ถึงได้เขียน
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ถามมาอย่างนี ้แต่ถ้ามนัรู้แจ้ง มนัก็ไม่ถามอย่างนีม้า บอกว่ามนัเหนือรู้ไง ถ้ามนัเหนือรู้ 
เราค่อยๆ แก้ของเราไป 

นี่พดูถึงว่า ปพืูน้เร่ืองปัญญาก่อน เพราะว่าเขาเขียนอารัมภบทมาตัง้แต่ต้นนะ 
หลวงพ่ออย่าโกรธนะ หลวงพ่ออย่าโกรธนะ เพราะถามกนัมาเยอะไง มนัเลยต้องอธิบาย
กนัเยอะ หลวงพ่ออย่าเพ่ิงโกรธผมนะ 

เพราะเขาสงสยั เขาก็ถามมาตรงๆ ทีแรกเราก็ธรรมดาใช่ไหม ทีแรกก็ให้กิน
ลกูยอ เออ! ยอเลย ลกูยอ ไอ้นัน่ก็ดี ไอ้นี่ก็ดี เพราะอยากจะให้คนปฏิบตัิ แต่ถ้ามนัยอไป
แล้วมนัหลงทางก็ต้องมีปฏกั ปฏกัสบั พอสบัเข้าไปก็ โอ้โฮ! 

เวลายอขึน้มา ใครๆ ก็ชอบ ทกุคนชอบกินลกูยอ ทกุคนชอบให้ยกยอปอปัน้ 
เวลาเจอความจริงขึน้มา โกรธไง 

หลวงพ่ออย่าโกรธนะ หลวงพ่ออย่าโกรธนะ กลวัปฏกัไง แต่ลกูยอนี่ชอบ เวลายก
ย่องนี่ชอบ เวลาเจอปฏกัไม่ชอบ 

อันนีม้ันเป็นแนวทาง เขาเรียกว่า เราแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดี ครูบา
อาจารย์ที่ดีจะชีขุ้มทรัพย์ให้เรา ชีแ้นวทางให้เรา สิ่งที่ยกยอปอป้ันขึน้มาก็
เพ่ือให้มีก าลังใจ ให้ฮึกเหิม ให้ท าจริงท าจัง แต่เวลาปฏิบัติไปแล้วมันก็ต้อง
พยายามหาแนวทางให้ถูกต้อง 

พยายามท าให้มนัถกู ถ้าถกูขึน้มามนัก็ท าให้เราไม่เสยีหาย ไม่เนิ่นช้า ไม่หลง
ทาง ผลมนัมีมหาศาลเลย แต่เวลาเราโดนปฏกัไปมนัก็เจ็บ เจ็บทกุคนน่ะ เจ็บเพราะ
อะไรล่ะ 

เจ็บเพราะว่าปฏกัมนัสบัลงไปที่กเิลส พอสบัไปที่กิเลส กิเลสมนัไม่ต้องการให้
ใครไปแตะต้องตวัมนั มนัอยากจะครอบคลมุหวัใจของเรา แล้วไม่อยากให้ใครมาแตะ
ต้องตวัมนัด้วย แต่มนัโดนคนรู้ทนัลงปฏกั มนัก็ไม่พอใจ ทัง้ๆ ที่ความจริงมนัเป็นกเิลส 
เห็นไหม เราต้องสละอนันัน้ทิง้ไป พอสละทิง้ไป นี่ขมุทรัพย์ๆ เพราะเราได้สละสิ่งนัน้ทิง้
ไป ถ้าทิง้ไป แล้วสละจริงๆ สละจากการภาวนาของเรา 



เหนือรู้ ๑๕ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ฉะนัน้ ค าถาม “ค าที่ผมสงสยัคืออาการทัง้หมดนีส้ื่อถึงการมาถกูทางในการ
ภาวนาหรือไม่ครับ และปัญญาที่เกิดขึน้เป็นวิปัสสนาหรือเปล่าครับ หรือมนัเป็นเพียง
ปัญญาของโลกและสญัญาเท่านัน้” 

ในการปฏิบตัิใช่ไหม ในการปฏิบตัิ คนเราเวลาปฏิบตัิมนัก็ล้มลกุคลกุคลานมา
เป็นเร่ืองธรรมดา ฉะนัน้ เขาบอกว่า ในการปฏิบตัอิย่างที่เขาปฏิบตัิมามนัถกูทางหรือ
เปล่าครับ ปัญญาที่เกิดขึน้ใช่วิปัสสนาหรือเปล่าครับ 

มาถกูทาง ถ้าไม่ถกูทาง จิตมนัไม่สงบ ถ้าจิตสงบแล้วจิตมนัมีพืน้ฐาน ธรรมถึง
ผดุได้ ธรรมจะผดุได้ต่อเม่ือจิตมนัได้เคลียร์พืน้ที่ของมนั ธรรมถึงผดุได้ บอกว่ามนัถกู
ทางไหม ก็ถกูทาง ถกูทางในการท าสมถะคือท าความสงบของใจเข้ามา สิ่งที่ผดุขึน้มา
นัน้มนัเป็นธรรมเกิด 

แต่ธรรมเกิดอย่างที่ว่า อย่าไปดีใจ อย่าไปเสียใจกับสิ่งนัน้ สิ่งนัน้เกิดจาก
เหตุ เกิดจากการภาวนาพุทโธ เกิดจากเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะมันมี
เหตุผลพอ มันถึงเกิดไง ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ สิ่งที่เราท ามันมาแต่เหตุ มา
จากความขยันหมั่นเพียรของเรา มันถึงเกิดที่ว่าเห็นความเกิด ความแก่ ความ
เจ็บ ความตายมันผุดขึน้ 

ผดุขึน้มาแล้วมนัก็เป็นอดีตไปแล้ว วางไว้ นี่คือผลงานของเรา แล้วเรากก็ลบัมา
ท าพทุโธ กลบัมาใช้ปัญญาอบรมสมาธิเหมือนเดิม แล้วท าความสงบของใจให้ได้ ถ้าใจ
สงบแล้ว เราดแูลรักษาได้ เราคิดไป ร าพึงคือคิด ร าพึงไปที่กาย ถ้าร าพึงที่กายนะ พอมนั
จบัได้ ผู้ที่ปฏิบตัิจะเห็นอาการ จะรู้ถึงว่า การจบัผู้ ร้าย การค้นหากเิลสในใจของเรา มนัมี
คณุประโยชน์อย่างใด 

การค้นหากิเลสของเรานี่ ไอ้กิเลสที่มนันอนจมอยู่ในใจนี่ แล้วไม่มีใครเคยเข้าไป
สมัผสัมนั มนัก็คิดว่ามนัหลบซ่อนอยู่ได้ มนัก็อหงัการ เวลาศีล สมาธิ ปัญญา เราเข้าไป
เห็นมนั มนัจะสะเทือนใจเราขนาดไหน เพราะถ้ามนัสะเทือนใจแล้ว เรามีสติปัญญา
แยกแยะ นัน่แหละจะเกิดวิปัสสนา 

แล้วถ้าเกิดวิปัสสนาแล้ว โอ้โฮ! โยมจะกราบพระพุทธเจ้า กราบว่า
พระพุทธเจ้าประเสริฐขนาดไหน พระพุทธเจ้ารู้สิ่งนีม้าแล้ววางแนวทางไว้ให้
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ชาวพุทธเราได้ขวนขวาย ถ้าเห็นสิ่งนัน้แล้วมนัจะซาบซึง้พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ มันจะซาบซึง้มาก 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นแก้วสารพดันึก แต่เวลาปฏิบตัิขึน้มาเป็นความ
จริงในใจเรามนัจะมหศัจรรย์ แล้วมหศัจรรย์เกิดจากไหน เกิดจากความเพียรชอบ ความ
เพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะไง 

นี่เขาถามว่า สิ่งทีเ่ขาท ามนัถกูทางหรือไม่ มนัเป็นปัญญา หรือเป็นปัญญาทาง
โลกหรือเป็นสญัญา 

สญัญาคือความจ า ความจ าสญัญา รสชาติมนัจืดๆ ถ้าเป็นปัญญาทางโลก ทาง
โลกมนัก็ไขว่คว้าหาเพ่ือตวัตน แต่ถ้ามนัเป็นปัญญาที่เห็นการเกิด การแก่ การเจ็บ การ
ตายเป็นธรรมะ แต่ธรรมะนีม้นัยงัเป็นธรรมะแบบถกูหวย คือมนัได้มาลอยๆ ธรรมเกิด
คือมนัลอยๆ มนัไม่มีเหตมีุผล มนัไม่มีคนบริหารจดัการ 

ถ้าเป็นมรรค เป็นมรรค ศีล สมาธิ ปัญญา มนัเกิดสต ิ เกิดความสงบของใจ เกิด
ปัญญา เกิดจากการบริหารจดัการ เกิดจากการกระท า เหมือนเราท าครบวงจร เราจะท า
ได้ บริหารได้ มนัเลยเป็นมรรค นีเ่ราค่อยๆ ฝึกหดัไป มนัจะรู้ของมนัไปเป็นชัน้เป็นตอนไง 

“อีกค าถามหนึ่ง การจะสอนจิตให้ละความยึดมัน่ได้อย่างไร เพราะเราก็รู้อยู่ตาม
ทฤษฎีว่า ทกุสิ่งไม่ใช่ของเรา เพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจ แต่จะให้เข้าใจถึงจิตได้อย่างไร ขอ
หลวงพ่อเมตตาด้วย” 

นัน่แหละถึงว่าเป็นธรรมะของพระพทุธเจ้าไง ที่เรารู้อยู่แก่ใจเพราะเราฟังธรรมะ
ของพระพทุธเจ้ามา มนัไม่ใช่ของเรา 

“อะไรก็ไม่ใช่ของเรา”...ไม่ใช่ของเรา ท ามาหากินอยู่ท าไม ไม่ใช่ของเรา ของหาย 
ร้องไห้เลย ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเรา 

รู้อยู่แก่ใจ มนัก็ไม่ได้ดัง่ที่คิดไง แต่เวลาฝึกหดั มนัไปตดักนัที่สงัโยชน์ มนัไปตดั
กนัที่ร้อยรัด ของอยู่กบัเรา แต่ไม่ใช่ของเรา พระอรหนัต์นะ ร่างกายกบัจิตใจอยู่ด้วยกนั 
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มนัยงัวิหารธรรม มนัยงัต่างคนต่างอยูเ่ลย ความคิดคือขนัธ์ ๕ กบัจิต มนัก็ยงัไม่อยู่กบั
จิตเลย จิตนีเ้ป็นธรรมธาต ุ

ของที่อยู่ด้วยกนั แต่ไม่ใช่ของสิ่งเดยีวกนั มนัอยู่กนัอย่างไรล่ะ เวลาปฏิบตัิไปมนั
จะรู้อย่างนัน้น่ะ ถ้ามนัรู้อย่างนัน้แล้วนะ สิ่งที่ว่า ก็รู้อยู่แก่ใจ มนัก็ไม่ใช่ของเรา ตาม
ทฤษฎีเรากรู้็อยู่ แล้วจะท าอย่างไรจะให้เรารู้จริงล่ะ 

เพราะอะไร เพราะศึกษาแล้วมนัเป็นคณุภาพ คือเขาคนที่ขวนขวายอยากได้จริง 
อยากได้จริงแล้วต้องท าเหมือนไม่ได้ ถ้าอยากได้จริงแล้วพยายามขวนขวายนะ มนัก็ตก
ไปอีกทางหนึ่งเลย 

อยากได้จริง ท าเหมือนไม่อยากได้ แต่ท าจริงๆ แล้วมนัจะเป็นจริง แต่เราท า
อยากได้ พอท าอยากได้ ตณัหาซ้อนตณัหาไง คือเรารู้โจทย์ เราอยากได้โจทย์อย่าง
นัน้น่ะ 

เวลาไปตลาดนะ กว้านหมดเลย รางวลัที่หนึ่ง เวลาประกาศออกมาไม่มีสกัตวั 
อยากได้รางวลัที่หนึง่นะ เหมาแผงๆ เลยนะ ไม่ได้รางวลัที่หนึ่งสกัใบ อ้าว! ก็ซือ้หวยถกู
รางวลัที่หนึ่ง แล้วถกูไหม ไม่ถกูสกัใบ นี่ก็เหมือนกนั จะเอาให้ได้ๆ...ไม่ได้เลยแม้แต่ขี ้
กระพี ้

แต่ปฏิบัติโดยที่ไม่อยากได้อะไรเลย ปฏิบัติโดยไม่อยากได้อะไรเลย แต่
ปฏิบัติเกือบเป็นเกือบตาย แต่ไม่อยากได้อะไรเลย คือให้มันเป็นตามความจริง 
ถ้าได้ ให้มันได้ขึน้มาจริงๆ ได้ ให้มันรู้จริงขึน้มา อย่าไปอยากได้ อย่าไปอยาก
ค้นคว้ามา 

ซือ้ทัง้แผง ออกมาแล้วไม่ถกูสกัใบ หงายท้องเลย กเ็ราไปคาดหมายว่าจะต้องมี
ไง จะต้องมี จะต้องรางวลัที่หนึ่ง แล้วมนัไม่มี แต่คนอ่ืนเขามี เพราะในงวดนัน้ต้องมี
รางวลัที่หนึ่งใบหนึ่ง มนัต้องมีอยู่แล้ว แต่อยู่กบัใคร 

แต่ถ้าเราท าจริงๆ นะ เราท าโดยไม่อยากได้เลย รางวลัมนัออกมาจากหวัใจ 
หวัใจมนัจะออกรางวลัมาเป็นของเรานะ  
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นี่พดูถึงว่ามนัเหนือรู้ เพราะค าว่า “เหนือรู้” ปริยตั ิ ปฏิบตัิ เราจะศึกษาให้รู้ 
เป็นไปไม่ได้ แล้วเราปฏิบตัิ เราปฏิบตัิให้มนัเป็นความจริง แล้วไม่ต้องไปทกุข์ไปร้อน 

ค าว่า “เหนือรู้” เหนือรู้คือเหนือการควบคมุ มนัเป็นสจัจะ มนัเป็นความจริง ถ้า
เราท าความจริงมนัต้องได้อย่างนัน้ ท าความจริงให้ได้อย่างนัน้ ถ้าได้อย่างนัน้แล้วมนัก็
เป็นความจริง อนันีพ้ดูถึงข้อเท็จจริงอนันีน้ะ 

อนันีส้ดๆ 

ถาม : อาม่าเคยอยู่แต่โรงเจ อยากให้ภาวนาอย่างไร หลวงพ่อช่วยแนะน าด้วย 

ตอบ : การภาวนา อยู่โรงเจ เวลานบัประค ามนัก็เป็นการภาวนาได้ การนบั
ประค า หนึ่ง สอง สาม สี ่ห้า เราพทุโธหนึ่ง พทุโธสอง พทุโธสาม พทุโธสี่ มนัก็เหมือนกนั 

ค าว่า “เรานบัประค า” ค าว่า “นบั” มนัคือค าบริกรรม ให้จิตอยู่กบัค าบริกรรมนัน้ 
เพราะเราต้องการเอาจิตของเรา เราต้องการเอาจิตของเรา เราท าอะไรกไ็ด้ให้จิตของเรา
มนัแสดงตวัออกมา ถ้าจิตแสดงตวัออกมา มนัวางสิ่งใดหมดเลย มนัก็คือสมัมาสมาธิ 
แล้วถ้าสมัมาสมาธิแล้ว ถ้าคนมีปัญญานะ ถ้ามนัเกิดวิปัสสนาขึน้มา มนัจะเห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต มนัจะต่อเนื่องไปเลย ถ้าคนมีอ านาจวาสนานะ 

ถ้าคนไม่มีอ านาจวาสนา ให้นบัประค าไป ถ้าไม่ก็พทุโธ ก าหนดพทุโธ พทุโธกบั
นบัประค ามนัทดแทนกนัได้ แล้วเรานบัประค าก็ได้ 

ก าหนดพทุโธ คนที่ภาวนาไม่ได้ ภาวนาแล้วมนัเลอะเลือน พทุโธหนึ่ง พทุโธสอง 
พทุโธสาม พทุโธสี่ พทุโธห้า พทุโธหก เพราะพทุโธแล้วมนัมีตวัเลขก ากบั มนัมีตวัเลข
ก ากบัมนัก็ท าให้จิตเรามนัชดัเจนขึน้มา นบับริกรรม หนึ่ง สอง สาม สี ่ห้า มนัก็นบัไป ถ้า
ลืม นบัใหม่ ลืม นบัใหม่ วนอยู่อย่างนัน้น่ะ จิตมนัอยู่ตรงนี ้จิตมนัอยู่ตรงนีม้นัก็แสดงตวั
ได้ แสดงตวัได้ เป็นสมาธิได้ ถ้าเป็นสมาธิได้ป๊ับ มนัก็แตกต่าง 

เพราะว่าเวลาเราภาวนาของเราคือเราอ้อนวอนขอ ตัวตนเราจะไม่ชดัเจน สมาธิ
เราจะไม่มี จิตเราไม่มี จิตเราไปส่งออกไปไว้ที่คนอ่ืนหมด ไปหวงัพ่ึงคนอ่ืนหมด จิต
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ส่งออกไปอยู่กบัที่เราหวงัพ่ึงว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มนัก็เลยว้าเหว่ เลยไม่มีอยู่จริง แต่พอ
เรากลบัมาก าหนดพทุโธ เรากลบัมานบับริกรรมของเรา เรานบั 

จิตของเรามนัมีค่าอยู่ในตวัมนัเองอยู่แล้ว แต่เพราะว่าเราไม่เห็นความส าคญั
ของมนั เราถึงส่งออก เอาจิตเราส่งออกไปหวงัพ่ึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายนอก แต่พอมาค า
บริกรรมของมนัเอง มาตัง้ตวัของมนัเอง มนัจะเด่นชดัของมนัขึน้มา ถ้าเด่นชดัขึน้มานี่
คือสมัมาสมาธิ 

ฉะนัน้ ให้ท าแบบนี ้ ก าหนดลมหายใจกไ็ด้ อานาปานสติก็ได้ พุทโธก็ได้ 
นับค าบริกรรมก็ได้ แต่ให้อยู่ตรงนี ้ให้จิตมันมีค าบริกรรมอยู่ ให้มันตัง้มั่นขึน้มา 
ถ้าตัง้มั่นขึน้มา มันก็เป็นความจริง ถ้าเป็นความจริง มันก็เป็นความจริงของเรา 

นี่พดูถึงว่า “อาม่าเคยอยู่แต่โรงเจ อยากให้ภาวนา จะท าอย่างไร” 

อยากให้ภาวนานะ การภาวนาก็หาความสุขความสงบระงับในใจของตัว 
ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าเท่ากับความสงบ ไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าเท่ากับชีวิต ฉะนัน้ ถ้าเรา
เข้าไปหาตรงนีไ้ด้ อยู่ที่ไหนกไ็ด้ จะอยู่ที่บ้านที่เรือน จะอยู่ที่ไหนนะ ให้รักษาใจ
ของตัว ใจของตัวถ้ามันสงบเข้ามา น่ันน่ะสุดยอด สุดยอดความปรารถนาของ
ชาวพุทธเรา ถ้าสุดยอดปรารถนาแล้ว ตรงนัน้แหละส าคัญ 

ฉะนัน้ สิ่งที่บอกว่าไม่เคยภาวนา แล้วภาวนาไม่เป็น 

ขอให้ภาวนาไป แล้วพอไปเจออะไรป๊ับ มนัภาวนานะ ถ้ามนัสงบหรือว่ามนัมี
ความสมัผสั เขาจะตื่นเต้น เพราะมนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นของสดๆ ร้อนๆ 

แล้วเรานัง่อยู่นี่ คนอ่ืนนะ ไม่ใช่ประมาทนะ ฟังกไ็ม่รู้ เขาพดูจริงพดูปลอมก็ยงัไม่
รู้เลย แต่ถ้าคนเป็นฟังทีเดียวก็รู้ แล้วถ้าเป็นแล้ว เราอยู่นี่ เราจะบอกต่อเนื่องได้ 

แต่ถ้าบอกไปก่อนมนัเหมือนว่าตุ๊กตาคนละตวัไง ของเรามนัตุ๊กตาก้านกล้วย 
ของพวกโยมมนัตุ๊กตาบาร์บี ้ มนัคนละอย่างกนัเลยคยุกนัไม่รู้เร่ืองไง ของเรามนัตุ๊กตา
ก้านกล้วย เรามนัคนโบราณไง 
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ฉะนัน้ ให้มนัเป็นจริงขึน้มา มีตุ๊กตาแล้วเรามาคยุกนั ตอนนีไ้ม่มีตุ๊กตาสกัตวัหนึ่ง 
ต่างคนต่างจินตนาการกนัไป ของเราก้านกล้วยนะเว้ย ก้านกล้วยมนัตดัที่ไหนก็ได้ ทีนี ้
ไอ้บาร์บีเ้ขาท าซะสวยเชียว มนัคนละเร่ืองกนัเลย แล้วพอมาบอกมนัก็คนละเร่ือง มนัไม่
มีตุ๊กตาไง 

ฉะนัน้ ให้ภาวนาไป ถ้ามีสิ่งใดค่อยมาคยุกนัตรงนัน้ เร่ิมต้นเอาความสงบของใจ 
เอาตรงนีใ้ห้ได้ เอวงั 


