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ถาม : เร่ือง “กิเลสหลอก” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ลกูขอกราบขอบพระคณุหลวงพ่อที่เมตตาตอบ
ค าถามเกี่ยวกบัการเดินจงกรมและนัง่สมาธิ (หวัข้อ “ใจร่วมเดิน”) ลกูได้ก าลงัใจและน า
ความกระจ่างในการปฏิบตัเิป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนัง่สมาธิเจ้าค่ะ 

เม่ือวนัอาทิตย์ที่ผ่านมา ลกูได้ไปกราบและฟังเทศนห์ลวงพ่อที่วดั รู้สึกว่าฟัง
เทศน์แบบสดๆ ยิ่งมีพลงัต่อจิตใจมาก ลกูจะหาโอกาสไปกราบและฟังเทศน์หลวงพ่อที่
วดับ่อยๆ เจ้าค่ะ ครัง้นีล้กูขอรายงานการปฏิบตัิและกราบขอความเมตตาหลวงพ่อช่วย
แนะน าด้วยเจ้าค่ะ 

๑. ลกูเดินจงกรมต่อเนื่องแล้วเกิดเป็นสมาธิ ตอนแรกเดินเร็ว บงัคบัควบคมุไม่ได้ 
จนสดุท้ายค่อยๆ เดินช้าลงจนยืนนิ่งๆ ก้าวต่อไม่ได้ ตอนนัน้ใจมนัก็คิดว่าร่างกายนีไ้ม่ใช่
เรา เราแค่มาอาศยัอยู่ สดุท้ายร่างนีก้็ถกูกองทิง้เหมือนขอนไม้ แล้วเราก็ไม่อาจรู้เลยว่า
ต่อไปเราจะไปอยู่ที่ไหน แบบไหน มนัเสี่ยงและอนัตรายเหลือเกิน คิดถึงตรงนีม้นักเ็กิด
ความรู้สึกเศร้าและกลวัในวฏัสงสาร 

จากนัน้พอสมาธิคลาย ก็ขยบันัง่ แต่ใจยงันกึต่อเนื่อง ใจยงันึกถึงความไม่
แน่นอนของการเวียนว่ายตายเกิด เราเหมือนถกูปิดหปิูดตาให้มืดบอด ถกูกิเลส
หลอกลวงคอยเอาขนมหวานมาล่อให้เราติดอยู่ ท าให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ร ่าไป หาทาง
ออกไม่ได้ ตอนนัน้น า้ตาก็ไหลด้วยความรู้สึกคบัแค้นใจ เหมือนเราถกูกระท าอยู่ฝ่าย
เดียวโดยที่ไม่มีทางต่อสู้ได้เลย ร้องไห้อยู่อย่างนัน้นาน 
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จนสกัพกัก็ได้ความคิดแว็บขึน้มาว่า เราก็ไม่ได้สิน้ไร้ไม้ตอก เราก็เป็นลกูมีพ่อมี
แม่ พระพทุธองค์ผู้เป็นศาสดาก็ได้สัง่สอนหนทางที่จะพ้นทกุข์ให้แล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์
ท่านก็ได้ท าให้ดถูงึการหลดุพ้นเป็นอิสระ เหลือแต่เราจะเดินตามทางทีท่่านวางไว้ให้
เท่านัน้ พอคิดถึงแค่นี ้น า้ตาก็หยดุไหล ไม่เหลือความกลวั ความคบัแค้นในใจอีกเลยเจ้า
ค่ะ แล้วก็ลกุขึน้เดินต่อไป 

๒. หลวงพ่อเมตตาสัง่สอนให้นัง่สมาธิโดยใช้พทุโธก ากบัอยู่ตลอด ลกูก็ฝึกนัง่ดู
ลมหายใจโดยใช้พทุโธก ากบั รู้สึกว่าลมหายใจเบาลงเร่ือยๆ จนถึงจุดหนึ่งทีก่ าหนดพทุ
โธ แต่ไม่รู้สึกว่ามีลมเข้าออก จึงก าหนดตามความรู้สึกที่เหมือนจะมีจงัหวะการหายใจ
เข้าออก ก็นัง่อยู่อย่างนัน้อยู่นานจนรู้สึกว่าลมหายใจเร่ิมชดัขึน้ แล้วก็คลายออกมา อนันี ้
ลกูก าหนดถกูหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ (เกรงว่าจะเป็นการเข้าภวงัค์อยู่ค่ะ) กราบ
ขอบพระคณุหลวงพ่อมาก 

ตอบ : นี่พดูถึงว่าค าถาม ค าถามเกี่ยวกบัว่าโดนกิเลสหลอก แต่ว่าค าว่า “โดน
กิเลสหลอก” เวลาเขาโดนกิเลสหลอก ถ้ากเิลสหลอกมนัก็จะหลอกว่าเราปฏิบตัิแล้ว
ประสบความส าเร็จ เราปฏิบตัิแล้วมีความว่าง เราปฏิบตัิแล้วจะมีความดีงามไปหมด 
นัน่กิเลสหลอกให้เราพลัง้เผลอ 

เวลากิเลสมนัหลอกนะ คนถ้ายงัไม่ได้ปฏิบตัิ หนึ่ง ไม่เคยเห็นหน้ากเิลสก็ไม่
เข้าใจว่ากเิลสมนัจะโหดร้ายขนาดไหน เรานึกว่ากเิลส ถ้าเจอมนัแล้วมนัก็เหมือนวตัถุ
สสารที่พอเจอมนัแล้วมนัก็จะหลบเลี่ยงหนไีป 

แต่ความจริงกเิลสมนัเป็นสิ่งที่มีชีวิต สิง่ที่มนัต่อรองได้ ถ้าเรายงัไม่ได้เห็นตวัมนั 
มนัก็หลบซ่อนอยู่ให้เราองอาจกล้าหาญ ท าสิ่งใดประสบความส าเร็จ แต่พอมนัเข้าไป
ชิดตวัมนันะ เวลามนัจะหลอกนะ มนัพลิกมนัแพลง มนัพลิกมนัแพลงให้เราผิดพลาด ให้
เราลุ่มหลง ให้เราหาทางไปไม่ได้ 

เวลามนัจะหลอกนะ มนัหลอกถึงว่าเราได้มรรคได้ผล แล้วมนัไม่ได้ เวลากิเลส
มนัหลอก มนัพลิกแพลงหลอกเราร้อยแปดพนัเก้า เวลากิเลสนี่ เพราะกเิลส หนึ่ง มนั
ไม่ให้เรารู้จกัมนั มนัไม่ให้เราเหน็ตวัมนัเลย แล้วพอไม่ให้เห็นตวัมนัแล้ว ในเม่ือเข้าไปไม่
ถึงตวัมนั มนัก็พลิกแพลง เวลามนัพลิกแพลงนะ กิเลสมนับงัเงา 
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เวลากิเลสมนับงัเงานะ เห็นไหม หมา สนุขัเวลามนัเห่า มนัก็เห่าแบบสนุขัใช่ไหม 
แต่เวลามนัห่มหนงัเสือนะ มนัจะเห่าให้เป็นเสยีงเสือไง เวลาเสือมนัค ารามนะ โอ้โฮ! 
ค ารามนี่เสียงลัน่เลย เสียงเสือ 

เวลาหมามนัเห่ามนัไม่เหมือนเสือหรอก แต่เวลามนัเอาหนงัเสือมาครอบไว้นะ 
มนับอกจะเห่าให้เหมือนเสียงเสือ แล้วมนัเห่า มนัเข้าใจว่ามนัเห่าแบบเสียงเสือ แต่
มนษุย์เราฟังเสียงก็รู้ว่ามนัเสียงหมา ไม่ใชเ่สียงเสือ 

เวลากิเลสมนัจะหลอกเรานะ เวลาเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า เรารู้ไปทัว่ เราพดูธรรมะนี่แหม! มนัน่าฟัง พดูธรรมะนี่ทกุคนเคลิบเคลิม้เลยล่ะ 
อือ้หืม! ปัญญามนัสดุยอดเลย แต่ถ้าคนเป็นนะ นัน่เสยีงสนุขั ไม่ใช่เสียงเสือ 

เสียงเสือนะ เสยีงเสือ ถ้าเสือมนัค าราม โดยธรรมชาติเลย เราเห็นเสือ ทกุคนก็
กลวัแล้ว เวลาเราเหน็เสือนะ ถ้าเสือหลดุจากกรงมา ใครเห็นเสือ วิ่งหนี ไม่มีใครจะเดนิ
เข้าไปหาเสือหรอก ไม่มีใคร ถ้าเห็นเสียงเสือนะ ถ้าเสอืมนัค าราม 

ฉะนัน้ เวลาการแสดงฤทธ์ิในพระพทุธศาสนา องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
บอกว่าการบนัลือสีหนาท การเทศนาว่าการมนัปราบกิเลส กิเลสนีห้มอบเงียบ ถ้ามนัคน
รู้จริงนะ 

แต่ถ้าคนไม่รู้จริงนะ เวลาสนุขัมานี่มนักระดิกหางแล้ว สนุขัมนัห่มหนงัเสือนะ 
มนัวิ่งเข้ามาหาเรา มนักระดิกหางเลยล่ะ มนัประจบ มนัประจบ มนัเข้าหาเลย ฉะนัน้ ไม่
ต้องไปหามนัหรอก มนัวิ่งเข้าหาเลย 

นี่ก็เหมือนกนั เวลากเิลสมนัมาหลอกไง เวลากเิลสมนัหลอก มนัอ้างธรรมะ อ้าง
ทกุอย่าง แล้วเรากเ็ชื่อมนั ฉะนัน้ คนไม่มีวฒุิภาวะกค็ิดว่า เพราะคนจะพดูอย่างนีบ้่อย
มาก ฉะนัน้ ในเร่ืองการเผยแผ่พระพทุธศาสนานะ มนัก็มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
เวลาเผยแผ่ธรรม พระสงฆ์เป็นธรรมทตู เพราะต้องศึกษา ศึกษาแล้ว ไปเผยแผ่ เวลาเผย
แผ่ก็ธรรมะพระพทุธเจ้าทัง้นัน้น่ะเวลาพดูออกมา ธรรมะของพระพทุธเจ้า 

แล้วเวลาไปเผยแผ่นะ ในทางตะวนัตก จริงๆ เขากศ็ึกษาได้ แต่ที่เขาเห็นพระ 
เห็นชาวตะวนัออกเขาอยากให้สอนสมาธิเขา เขาอยากปฏิบตัิ โดยจริงๆ เขาอยาก
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ปฏิบตัิ เขาอยากได้มรรคเขาอยากได้ผล แต่เวลาเราไป เรากไ็ปอธิบายให้เขาฟังเร่ือง
ธรรมะ ถ้าพดูถึงถ้าเป็นปริยตัิมนัก็ถกูต้อง แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายปฏิบตัิล่ะ ถ้าฝ่ายปฏิบตัินะ 
ถ้ากิเลสมนัหลอกนะ มนัพลิกแพลงว่านัน่ของฉันไง 

ในสมยัพทุธกาล เวลาชาวเมืองมคธเขาไปทอดแหได้ปลาทองค ามา พอได้ปลา
ทองค ามา เมืองแว่นแคว้นมนัปกครองถึงกนัหมดไง เขาเห็นว่าได้ปลาทองค ามาต้องเอา
ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร เอาเก็บไว้มนัจะมีโทษ ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิม
พิสารเอามาไว้ท้องพระโรงไง เวลาเอาปลามาไว้ท้องพระโรง อู้ฮู! มนัเป็นปลา
ตะเพียนทองค า เวลามนัอ้าปากมานี่ โอ้โฮ! ปากเหม็นมาก เหม็นไปทัง้ราชวงัเลย แล้ว
ในราชวงันัน้ก็ไม่มีใครรู้ 

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบนันะ พระโสดาบนัจะเคารพองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วจะเข้าใจว่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอนาคตงัสญาณนี่
สดุยอดมาก ตกเย็นก็ไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่าเหตมุนัเกิดอย่างนี ้
ชาวประมงเขาไปทอดได้ปลาตะเพียนทองค ามา แล้วเอามาถวายข้าพเจ้า เอามาอยู่
ท้องพระโรง เวลามนัอ้าปากขึน้มา กลิ่นมนัเหม็นไปทัว่ไปหมดเลย 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า เขาเคยบวชในพระพทุธศาสนา แล้ว
เวลาเขาบวชแล้วเขาศกึษาธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าองค์ก่อน แล้ว
เขาได้เผยแผ่ธรรม มีลกูศิษย์ลกูหา มหาศาลเลย ด้วยความหลงตวัเองไง คิดว่าเขา
ศรัทธาตวัเอง กเ็ร่ิมเอาความเห็นตวัเองบวกเข้าไปไง พอตวัเองบวกเข้าไป มนัก็ไม่ใช่
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าโดยแท้แล้ว ฉะนัน้ เวลาตายไปตกนรกอเวจ ี

เห็นไหม เป็นผู้ที่เผยแผ่นะ มีลกูศิษย์ลกูหาเผยแผ่ศาสนา ตายไปตกนรกอเวจ ี
พอตกนรกอเวจี พ้นจากเวรจากกรรมขึน้มา ผ่อนเข้ามาๆ จนสดุท้ายเศษกรรมมาเกิด
เป็นชาติสดุท้ายชาติที่เป็นปลา 

พระพทุธเจ้าบอกว่า เวลาเขาบวชเป็นพระแล้วเขาเผยแผ่พระพทุธศาสนา เขา
จรรโลงพระพทุธศาสนา บุญกุศลอนันัน้นะ่ท าให้เกลด็ของเขาเป็นทองค า นี่ผ้ากาสาว
พสัตร์ เกล็ดเป็นทองค า เวลาที่เขาอ้าปากขึน้มาแล้วมนัเหม็นไปหมด นัน่แหละกิเลส
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ของเขา นัน่แหละความเห็นที่เขาบวกในพระพทุธศาสนาไปไง เขาบวกไป นี่อยู่ใน
พระไตรปิฎก 

เวลาที่ว่า สิ่งที่ว่าเวลากิเลสมนัหลอกๆ มนัหลอกให้คนเสียหายขนาดนัน้นะ่ 
ฉะนัน้ นี่พดูถึงว่ากเิลสหลอกนะ พอกิเลสหลอก ทัง้ชวีิตเลย ไปกบัมนัหมด แล้วท าคณุ
งามความดีมากน้อยก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งเลย นัน่เวลากเิลสมนัหลอก 

แต่เวลาย้อนกลบัมาที่ค าถาม ค าถามว่า เวลาครัง้ที่แล้วเขาบอกว่าเขาเขียนถาม
มาเร่ืองการเดินจงกรม แล้วจิตใจมนัร่มเย็นมาก 

ค าว่า “จิตใจร่มเย็นมาก” เราบอกว่าใจมนัร่วมเดนิ เราเดินจงกรมนี่ เราเดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา มนัแสนทกุข์แสนยาก เพ่ือจะเอาใจเราไว้ไง เราตัง้ใจจะเดิน
จงกรม นัง่สมาธิภาวนา เราตัง้ใจท าคณุงามความด ี เราอยู่ในทางจงกรม อยู่ในท่านัง่
สมาธิภาวนา นี่เป็นการปฏิบตัิบูชาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่ท าไมเอาใจเรา
ไว้ไม่ได้ล่ะ ท าไมใจมนัเร่าร้อนล่ะ จิตใจของเรา นู่นกย็งัไม่ได้ท า นี่ก็ยงัไม่ได้ท า มรรคผล
มีจริงหรือเปล่า ปฏิบตัิแล้วจะได้หรือไม่ได้ พทุโธก็พทุโธอยู่ แต่ความคิดมนัแลบไปเร่ือย 
นี่ไง จิตใจมนัไม่ร่วมเดินด้วยไง 

เวลาจิตใจโดนกเิลสมนับงัคบั ทัง้ๆ ที่เรามีเจตนา เจตนาของเราเป็นอดีต ตัง้ต้น
เจตนาเป็นปัจจุบนั พอเข้าทางจงกรมไปแล้ว คิดเร่ืองอ่ืนแล้ว เจตนาเป็นอดีตไปแล้ว มนั
คิดแต่เร่ืองอ่ืน จิตใจมนัไม่ร่วมมือด้วย การเดินจงกรมนัน้ก็มีแต่ความทกุข์ยาก การเดิน
จงกรมนัน้มนัก็เร่าร้อน 

แต่ถ้าเราพุทโธๆ ตัง้สติแล้วบังคับจนจิตมันอยู่ในอ านาจ จิตมันอยู่กับ
เราไง เราพุทโธ จิตก็พุทโธด้วย เราเดินจงกรม จิตก็เดินจงกรมกับเราด้วย เรา
น่ังสมาธิ จิตก็น่ังอยู่ด้วย จิตมันไม่ไปข้างนอกไง จิตมันก็อยู่กับเรา เห็นไหม ถ้า
จิตมันร่วมมือด้วย 

จิตมนัร่วมมือนะ โอ้โฮ! ภาวนาสะดวก ภาวนาดี ดีน่าดเูลยถ้าจิตมนัร่วมมือ ถ้า
จิตมนัไม่ร่วมมือนะ เราตัง้ใจ เราเจตนาแล้วเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา แต่มนัคิดแฉลบ
ไปข้างนอกหมดเลย มนัไม่อยู่กบัเราเลย 
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เห็นไหม อนันีถ้้าจิตมนัร่วมเดินด้วยมนักเ็ป็นแบบนัน้ แต่ที่เราพดูนี่เราจะบอกว่า 
เวลาอาการอย่างนีเ้ป็นแบบนี ้ แต่มนัมีเจริญแล้วเสื่อม จิตเดี๋ยวมนัก็ร่วมมือด้วย เดี๋ยว
มนัก็ต่อต้าน เดี๋ยวมนัก็พลิกแพลง เดี๋ยวมนัก็ขดุหลมุพราง มนัขดุหลมุพรางเลยล่ะ มนั
ขดุหลมุพรางให้เราตกเลยล่ะ 

เวลามนัขดุหลมุพรางก็เป็นหลมุพรางใช่ไหม เวลาเราคิดตามมนัไปก็ตกไปใน
ความคิดนัน้ ตกไปในความยึดมัน่ถือมัน่นัน้ ตกลงไปบอกว่า นรกสวรรค์ไม่มี มรรคผล
นิพพานก็ไม่มี แล้วปฏิบตัิไปท าไม นี่มนัขดุหลุมพราง แล้วเราก็ตกไปในหลมุพรางมนั 
แล้วเราก็เชื่อมนั เชื่อมนัแล้วเรากห็มดโอกาส เพราะพอเชื่อมนัแล้วเราก็ตามมนัไปแล้ว 

เวลาจิตมนัเป็นได้หลากหลายนกั หลวงปู่ มัน่ท่านพดูไว้เอง เพราะหลวงปู่ มัน่
ท่านเข้าไปเผชิญกบัจิตของท่านเอง แล้วท่านแก้ไขจติของท่านเอง ท่านถงึบอกว่าจิตนี ้
มนัมหศัจรรย์ ดีนะ มนสุสเทโว เป็นมนษุย์อย่างกบัเทวดาเลยล่ะ เวลามนัร้าย มนสุสติ
รัจฉาโน ร่างกายเป็นมนษุย์ จิตใจเป็นสตัว์ ท าร้ายเขา ท าลายเขา มนัเป็นได้หลากหลาย 
จิตนีเ้ป็นได้หลากหลาย เป็นได้ทกุอย่างเลย 

ฉะนัน้ ถ้าจิตมนัร่วมเดินด้วย จิตมนัอยู่กบัเราด้วย การภาวนามนัก็ดี แต่มนัมี
เจริญแล้วเสื่อมไง เวลาดีก็อยู่กบัเรา เวลาเสื่อมไป ที่ภาวนาที่มนัยาก มนัยากตรงนี ้ยาก
ตรงที่เราพยายามจะรักษาดแูล ช านาญในวสี ช านาญในการเข้าและการออก 

ถ้าช านาญในการเข้าและการออก เวลาเข้าสมาธิ จิตมันดีแล้ว สิ่งที่มีค่า
ที่สุดคือหัวใจของมนุษย์ แล้วหัวใจของมนุษย์ได้สัมผัสธรรมะน่ีมันประเสริฐมาก 

เราศึกษามา เราไปท่องไปจ ามา มนัอยู่ข้างนอก ข้างนอกหมายถึงว่าสญัญาคือ
ความจ า เดี๋ยวก็จ าได้ เดี๋ยวก็ลืม แต่ถ้าเราเดินจงกรม มนัสงบหนเดียว ไม่ใช่ความจ า...
ความจริง มนัอยู่กบัใจ 

หนเดียวใชไ่หม แล้วทกุข์ร้อนทัง้วนั ทกุข์ร้อนเป็นเดอืน มนัเทียบได้ว่าเราเคย
สงบ เราเคยว่าง เราเคยเห็นใจของเรา มนัมีอยู่จริง เราท าได้จริง มนัท าให้เรามัน่คง ท า
ให้ความเพียรเราเข้มแข็ง ท าให้เราท าของเราได้ เพราะเราเคยเห็น เราเคยเห็น เราเคยได้
สมัผสั นี่ไง ผลของมนัถ้าเราท าของเราได้ 
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ฉะนัน้ ถ้าท าได้ ว่าใจร่วมเดิน เขาถามว่าเราใจร่วมเดนิ แล้วคราวนีเ้ขามมุานะ มุ
มานะท ามากขึน้ จนถึงค าถาม 

“๑. ลกูเดินจงกรมต่อเนื่องแล้วเกิดเป็นสมาธิ ตอนแรกเดินเร็ว บงัคบัควบคมุ
ไม่ได้ จนสดุท้ายค่อยๆ เดินช้าลงจนยืนนิง่ก้าวต่อไม่ได้ ตอนนัน้จิตมนัก็คิดว่า ร่างกายนี ้
ไม่ใช่ของเรา เราแค่มาอาศยัอยู่ สดุท้ายแล้วร่างนีเ้ราก็ต้องทิง้เหมือนขอนไม้ แล้วเราก็
ไม่อาจรู้ได้เลยว่าต่อไปเราจะอยู่ที่ไหน แบบไหน มนัเสี่ยงและอนัตรายเหลือเกนิ คิดถึง
แล้วถึงตอนนีม้นัเกิดความรู้สึกเศร้าและกลวัในวฏัสงสาร” 

นี่เวลาเขาคิดไป เวลาเราบอกว่าความคิด ความคิดว่าร่างกายนีไ้ม่ใช่ของเรา 
ร่างกายนีเ้หมือนขอนไม้ เราฟังทกุวนั ใครบ้างคิดไม่ได้ ทกุคนก็คิดได้ทัง้นัน้นะ่ ทกุคน
รู้สึกได้ทัง้นัน้น่ะ แต่ท าไมมนัไม่ซาบซึง้ล่ะ แต่มนัคิดแล้วท าไมมนัไม่ซาบซึง้ ท าไมมนัไม่
สงัเวชล่ะ 

แต่ถ้ามนัซาบซึง้ มนัสงัเวชนะ ถ้าจิตมนัดีมนัก็คิดได้ดใีช่ไหม ถ้าจิตมนัเป็นสมาธิ
ล่ะ เดินจงกรมจนจิตมนัเป็นสมาธิ พอคิดได้ขึน้มาอย่างนี ้ เห็นไหม น า้ตาไหลพรากเลย
นะ น า้ตาไหลพราก สิ่งนีม้นัคืออะไรล่ะ 

เราจะบอกว่า เวลาเกิดภาวนา เวลาเกิดปัญญา ปัญญามนัมีหลากหลาย 
ปัญญาทางโลกเขาเรียกว่าโลกียปัญญา ปัญญาทางโลกนะ ถ้าการศึกษา สตุมย
ปัญญานี่ปัญญาทางโลก แล้วเวลาคิดขึน้มามนัเป็นโลกียปัญญา เพราะมนัคิดจากจิต
ดิบๆ จิตของเรา สามญัส านึกมนัคิดอย่างนี ้

แต่ถ้าเราท าสมัมาสมาธิ มนัปล่อยๆๆ มนัปล่อยขนัธ์เข้ามา มนัปล่อยสญัญา
อารมณ์เข้ามาเป็นเอกเทศ พอมนัเป็นเอกเทศ เป็นสมาธิ มนัไม่มีสมทุยั สมทุยัคือตวัตน 
สมทุยัคือความบวกของเรา ความคิดบวก บวกด้วยความเห็น บวกด้วยความเหน็แก่ตวั 
บวกด้วยทิฏฐิมานะ บวกด้วยความไม่รู้ นี่คือสมทุยัหมดเลย แล้วความคิดมนัเกิด
ท่ามกลางส่ิงที่ไม่สะอาดบริสทุธ์ิ สิ่งนีม้นัถงึเป็นโลกยีปัญญาไง เราต้องท าความสงบ
ของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบเข้ามามนัจะเกิดพทุธปัญญา ปัญญาพทุธะ พทุธะเพราะว่า
อะไร พทุธะเพราะจิตเป็นผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สมทุยัมนัไม่เจือปนเข้ามา 



พุทธปัญญา ๘ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

สมทุยัมนัเจือปนมาน้อย ถ้ามนัมีเจือปน เจือปนมาน้อย แต่มนัยงัไม่สะอาด
บริสทุธ์ิ แต่ถ้าจิตมนัสงบแล้วความคิดอย่างนีม้นัเกดิขึน้ ถ้าเกิดขึน้ ถ้ามนัเป็นธรรม 
ธรรมมนัก็ผดุขึน้มา ธรรมมนัผดุขึน้มา แต่มนัผดุขึน้มาเพราะจิตมนัสงบไง จิตมนัมี
สมัมาสมาธิไง ถ้าจิตเป็นสมัมาสมาธิ 

ที่ว่าจ าเป็นๆ ว่าท าไมนกัปฏิบตัิ ท าไมกรรมฐานเราท าไมต้องท าความสงบของ
ใจก่อน ท าไมต้องท าความสงบของใจ 

เพราะถ้าใจมันสงบ เวลามันเกิดปัญญา ตัวเองเกิดปัญญานะ มันสังเวช 
มันเห็นโทษของการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย แล้วมันยืนเลย ยืนอยู่ เหน็
ไหม แล้วเวลาสมาธิมันคลายตัวออกมา แล้วมันมาน่ังต่อไป พิจารณาต่อไป 
น า้ตามันไหล น า้ตามันไหล น า้ตาไหลพราก น า้ตาไหลพราก 

ค าว่า “น า้ตาไหลพราก” ค าว่า “น า้ตาไหล” มันสะเทือนหัวใจ เขาเรียก
ธรรมสังเวช คนเรานะ เกิดความสังเวชสะเทือนใจ เกิดความสังเวชสะเทือนใจ
มันก็สะเทือน พอมันสะเทือนใจ ถ้าน า้ตามันไหล ค าว่า “น า้ตาไหล” เวลาหลวง
ตาท่านพิจารณาของท่าน เวลาท่านถึงที่สุดแห่งทกุข์ ท่านน า้ตาไหลพราก น า้ตา
นัน้น า้ตาช าระล้างภพชาติ 

แต่ของเราเวลาน า้ตาไหล น า้ตาไหลด้วยความเสียใจ เวลาทางโลก เวลาเขาทกุข์
ใจ เจ็บช า้น า้ใจ ร้องไห้ๆ น า้ตาอย่างนัน้น า้ตาเพ่ือสัง่สมภพชาติ แต่เวลาเราปฏิบตัิไป 
มนัเกิดธรรมสงัเวช มนัสะเทือนใจ ธรรมสงัเวช ธรรมสงัเวชมนัยงัไม่ช าระล้างภพชาติ 

น า้ตาไหลมนัก็มีหลายระดบัของมนั จิตใจมนัสงูส่งขนาดไหน เวลาน า้ตาไหลมนั
ก็ไหลจากคณุภาพของจิตนัน่น่ะ ถ้าคณุภาพของจิตมนัสงู เวลาน า้ตามนัสะเทือน มนั
สะเทือนเพราะว่าคณุธรรมเราสงู 

แต่ถ้าจิตของเรายงัไม่ถงึระดบันัน้ เวลาน า้ตาเราไหลมนัก็ไหลโดยธาตขุนัธ์น่ะ 
เพราะธรรมดาร่างกายนีม้นัขบัเหงื่อขบัไคลอยู่แล้ว น า้ในร่างกายมนั ๗๐ เปอร์เซ็นต์อยู่
แล้ว มนัต้องขบัออกอยู่แล้ว ขบัส่ิงต่างๆ ไอ้นี่มนัเป็นเร่ืองของธาตขุนัธ์ 
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แต่เวลาจิตมนัสงบแล้ว ถ้าเป็นธรรมสงัเวช มนับวกความรู้สึกเข้าไปด้วย มนับวก
ความรู้สึกเพราะมนัสะเทือนใจไง ค าว่า “ธรรมสงัเวช” ธรรมสงัเวช น า้ตาไหลพราก แต่
น า้ตาไหลพรากนี่ธรรมสงัเวช ยงัไม่ได้บรรลธุรรม ถ้าบรรลธุรรมมนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่ 

ฉะนัน้ที่ว่าปัญญาอย่างนีม้นัเกิดขึน้มา เขาถามไงว่าสิ่งนีม้นัคืออะไร 

เราจะบอกว่า ถ้ามนัเป็นปัญญาพทุธะ ปัญญาเกิดจากจิตสงบ มนัจะเป็นอีก
เร่ืองหนึง่ ปัญญาเกิดจากการท่องจ านัน้เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ปัญญาเกิดจากสญัญานัน้เป็น
อีกเร่ืองหนึ่ง ปัญญามนัมีหลายระดบั ฉะนัน้ ปัญญากค็ือปัญญา 

เวลาหลวงตาท่านพดูถึงปัญญา ท่านบอกว่าปัญญาไม่มีขอบเขต ไม่มีขอบเขต
เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัซุกมนัซ่อน มนัพลิกมนัแพลง ฉะนัน้ กิเลสมนัจะซุกมนัจะ
ซ่อน มนัจะพลิกจะแพลง เราจะไม่เห็นมนั แล้วเราจะขดุคุ้ยหากิเลส 

เราจะขดุคุ้ยหากิเลส เอาอะไรไปขดุคุ้ยล่ะ 

เอากิเลสไปขดุคุ้ยหากเิลสใช่ไหม เอาความรู้สึกนึกคิดเราไปขดุคุ้ยแล้วเข้าข้าง
ตวัเองไง กเิลสมนัตวัสีด าๆ อ๋อ! กิเลสมนัตวัสีแดงๆ อ้าว! กิเลสมนัตวัสีขาวๆ มนัว่าไป
เร่ือยแหละ มนัมัน่ใจว่าอะไรเป็นกิเลส มนัก็ว่าสีนัน้น่ะ แต่ความจริงไม่ใช่ ไม่มี 

กิเลสมนัก็คือกิเลส กิเลสเป็นนามธรรม กิเลสไม่มีสีไม่มีแสง แต่กิเลสเป็น
ความรู้สึก แล้วมนับวกอยู่กบัใจมึงน่ะ แล้วมึงก็ไปตัง้ชือ่มนัเป็นอย่างนัน้น่ะ เพราะเราไป
ศึกษามาใช่ไหมว่าค้นหากิเลส มนัก็บอกเลย อ๋อ! กิเลสเป็นอย่างนัน้ๆ 

มนัเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่ง อารมณ์หนึง่เอ็งผกูพนักบัอะไร เอ็งก็ว่าสิง่นัน้เป็น
กิเลส แล้วถ้าเอ็งมีปัญญาทิง้ อารมณ์นัน้มนัทิง้วตัถสุิ่งนัน้มาแล้ว เอ็งว่าเอ็งทิง้กิเลส
มาแล้วหรือ...ก็ไม่ใช่ 

กิเลสมนัเกิดจากอารมณ์ อารมณ์ความผกูพนันัน่น่ะ กิเลสมนัเกิดตรงนัน้นะ่ 
สมทุยัมนับวกเข้าไป แล้วเราไปจบัส่ิงที่อารมณ์มนัผกูพนั แล้วเราพิจารณา แล้วอารมณ์
เราปล่อยจากสิ่งนัน้ อารมณ์เราปล่อยจากสิ่งนัน้ ปล่อยสิ่งนัน้แล้วเอ็งฆ่ากิเลสแล้วหรือ 
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เพราะมนัไปผกูพนักบัส่ิงนัน้ มนัไม่ใช่ตวัมนั มนัไปผกูพนักบัส่ิงนัน้ เราพิจารณาสิง่นัน้ 
พิจารณาสิ่งนัน้แล้วเราก็ปล่อยใช่ไหม 

อย่างเช่นที่หลวงตาท่านพดู เราไปจบัได้งู จบังูขึน้มาก็นึกว่าปลาไหล เห็นไหม 
มนัผกูพนัว่าปลาไหล มนัยกขึน้มาเห็นแล้ว มนัไม่ใช่ปลาไหล มนัเป็นงู โอ๋ย! ทิง้ผวัะเลย 
มนัไปอยู่ที่ปลาไหล เห็นไหม มนัไม่ได้อยู่ที่ใจ แตถ้่ามนัอยู่ที่ใจล่ะ ฉะนัน้ กิเลสมนัสีอะไร 
กิเลสมนัตวัเป็นอย่างไร 

นี่ไง แต่ถ้ามนัจิตสงบแล้ว จิตสงบแล้ว จิตส่งออกพาดพิงสิ่งใด จิตส่งออก
พาดพิงสิ่งใด พาดพิงกบัอารมณ์ สิ่งนัน้น่ะเป็นสมทุยั สิ่งใดเป็นสมทุยั ผลของมนัคือ
ทกุข์ ท าความสงบของใจเข้ามา 

ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบ ใจมนัสงบ ใจมนัสงบ จิตเห็นอาการ
ของจิต พอสงบแล้วมนัจะขดุหากิเลส ถ้ามนัหากิเลส มนัขดุคุ้ยหากิเลส ถ้าหากิเลส มนั
เห็นกิเลส มนัสะเทือน ถ้ามนัสะเทือน มนัพิจารณา นี่ภาวนามยปัญญา ปัญญาพทุธะ 
ถ้าปัญญาอย่างนีเ้กิดขึน้มนัก็เป็นประโยชน์ 

นี่พดูถึงว่า เวลาเขาพิจารณา แม้แต่ท าความสงบของใจ ท าจิตสงบแล้ว เวลามนั
คิดขึน้มา ตอนนัน้ใจมนัคิดขึน้มาว่าร่างกายนีไ้ม่ใช่ของเรา เราแค่อาศยัมนัอยู่เท่านัน้น่ะ 
สดุท้ายแล้วก็ต้องทิง้มนัเหมือนขอนไม้ ทิง้มนัเหมือนขอนไม้ ทิง้มนัไปเลยรู้ว่า ที่ว่าจิตมนั
เสี่ยงอนัตรายเหลือเกิน คิดถงึตรงนีแ้ล้วมนัรู้สึกเศร้าและกลวัในวฏัสงสาร แล้วเวลาคิด
ไป คิดจนถงึน า้ตาไหลพราก น า้ตาไหลพราก แล้วเวลาปัญญามนัพลิกแพลง เห็นไหม 
เราก็ไม่ได้สกัแต่ว่า เราก็ไม่ได้สิน้ไร้ไม้ตอก เราก็มีพ่อแม่ครูจารย์ เราก็มีองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า 

เวลาปัญญามนัคิดลบ มนัก็คิดลบไปได้ เวลามนัคิดบวก มนัก็คิดบวกไปได้ เห็น
ไหม ระหว่างบวกกบัลบมนัยงัเกิดขึน้ในหวัใจของเรา แต่ถ้าเราพิจารณาของเราไปเร่ือย 
มนัปล่อย มนัปล่อย มนัเข้าใจ มนัปล่อย มนัปล่อย มันจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

นี่พดูถึงว่าเวลาปัญญามนัเกิด ถ้าปัญญาเกิด ถ้ามีสมัมาสมาธิเป็นพืน้ฐานนะ 
มนัจะละเอียดมนัจะลึกซึง้ นี่พดูถงึแนวทางปฏิบตั ิ
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แต่ของเราเวลามนัเกิดขึน้มามนัก็ซาบซึง้ประสาที่ว่าวฒุิภาวะของเราท าได้ขนาด
ไหน ถ้ามนัซาบซึง้ขนาดไหน มนัปล่อยวางได้มากน้อยขนาดไหน นัน้เป็นผลงานของเรา 
นัน้เป็นการประพฤติปฏิบตัิ แล้วให้ปฏิบตัิซ า้แล้วซ า้เล่าๆ ซ า้แล้วซ า้เล่าคือฝึกหวัใจให้
เข้มแข็งขึน้มา ถ้าเข้มแข็งขึน้มามนัก็เป็นประโยชน์กบัผู้ที่ปฏิบตัินัน้ 

นี่พดูถึงว่านีม้นัคืออะไร 

เวลาคิดถึงเวลามีแนวทางขึน้มา มีแนวทางขึน้มามนักห็ายคบัแค้นใจ แล้วมนัลกุ
ขึน้ แล้วจะเดินสมาธิต่อไป จะภาวนาต่อไป ถ้าเป็นภาวนาต่อไป มนัจะเกิดให้ละเอียด
ขึน้ 

“๒. หลวงพ่อเมตตาสอนให้นัง่สมาธิใช้ค าว่า “พทุโธ” ตลอด ลกูก็กลบัไปนัง่ดลูม
หายใจโดยใช้พทุโธก ากบั รู้สึกว่าลมหายใจมนัเบาลงเร่ือยๆ จนถึงจุดหนึ่ง จนก าหนด
พทุโธ แต่ไม่รู้สึกว่าลมเข้าออก” 

นี่มนัติดตรงนี ้ เรามาติดตรงที่ว่า “แต่ไม่รู้สึกว่ามีลมเข้าออก จึงก าหนดตาม
ความรู้สึกนัน้จนมีจงัหวะการหายใจเข้าออก ก็นัง่อยู่แบบนัน้นานจนรู้สึกว่าลมหายใจ
เร่ิมชดัขึน้ แล้วคลายออกมา อนันีก้ าหนดถกูหรือไม่เจ้าคะ เพราะกลวัเป็นภวงัค์” 

ถ้ากลวัเป็นภวงัค์นะ เวลาเราภาวนาไป การภาวนาไปมนัเป็นเราท างานชิน้หนึ่ง 
จบงานชิน้หนึ่งแล้วเวลาท าต่อไปมนัก็ท างานต่อไปอีกชิน้หนึ่ง ภาวนาซ า้แล้วซ า้เล่าๆ คือ
ฝึกหดั แบบฝึกหดัท าต่อเนื่องขึน้ๆ จิตมนัจะพฒันามากขึน้ มนัจะฉลาดมากขึน้ เหตผุล
มนัจะมากขึน้ กิเลสที่มนัแสดงตวั ถ้าเราพิจารณา มนัปล่อยวางแล้ว มนัก็จะละเอียดขึน้ 
มนัจะหลบเลี่ยงมากขึน้ มนัจะมีการต่อต้านมากขึน้ ถ้ามีการต่อต้านมากขึน้ อปุสรรคจะ
มากขึน้ 

ถ้าอปุสรรคมากขึน้ป๊ับ เราสู้มนัไม่ได้ ปัญญาทีเ่ราเคยใช้อย่างนี ้ กิเลสมนั
ละเอียดขึน้ไป ปัญญาระดบันีใ้ช้กบักเิลสอย่างนีไ้ม่ได้ เราต้องกลบัมาท าความสงบของ
ใจให้มากขึน้ พอใจสงบมากขึน้แล้วเราจะกลบัไปสู้กบักิเลสใหม่ พอสู้กบักิเลสใหม่ 
ปัญญามนัพฒันามากขึน้ ฉะนัน้ ปัญญาพฒันามากขึน้ เวลาเราจะกลบัมาพทุโธ เราจะ
กลบัมาท าสมาธิให้เข้มแข็งขึน้เพ่ือจะให้เกิดปัญญามากขึน้ เราต้องกลบัมาพทุโธ 
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พอกลบัมาพทุโธ กลบัมาพทุโธ เวลากลบัมาพทุโธแล้ว ลมหายใจ ลมหายใจที่ว่า
มนัรู้สึกอยู่ มนัเหมือนกบัมนัจบัจงัหวะไม่ได้ พทุโธแล้ว แต่ไม่รู้สึกว่าลมหายใจเข้าออก 

ไอ้ตรงนีม้นัแปลก ถ้าไม่จบัลมหายใจเข้าออก เราตัง้สติไว้ 

ค าถามเขียนมาเพ่ือจะเรียบเรียงให้มนัราบร่ืน “ถึงจดุหนึ่งก าหนดพทุโธ แต่ไม่
รู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออก จงึก าหนดตามความรู้สึกที่เหมือนยงัมีจงัหวะการหายใจเข้า
ออก นัง่แบบนัน้อยู่นานก็ยงัดี” 

เพราะว่ามนัยงัมีสติอยู่ รักษาอยู่ เราจะบอกว่า เวลาที่มนัมีความผิดพลาด 
อารมณ์นี่นะ เราอธิบายไม่ได้ทัง้หมด แต่ถ้ามนัเกิดขึน้มา มนัรับรู้แล้ว เราจะต้องตัง้สติ
แล้วหาจุดบกพร่อง พิจารณาคราวนี ้ เวลามนัผ่านไปแล้ว เรามาทบทวนว่าพิจารณา
คราวนีร้าบร่ืนมาตลอดไหม มีตรงไหนบ้างที่ผิดพลาด แล้วคราวหน้า ตรงนีเ้ราพยายาม
จะปิดช่องที่มนัผิดพลาด แล้วเราภาวนาไป 

ถ้ามนัปิดช่องที่จะผิดพลาด แล้วเวลาพิจารณาไปแล้วมนัข้ามพ้นมาได้ มนัลึก
เข้าไปได้ มนัปล่อยเข้าไปได้ แสดงว่าเราปิดจุดที่ผิดพลาดนัน้ได้ แล้วพอภาวนาต่อเนื่อง
ไป เดี๋ยวมนัก็มีจุดผิดพลาดข้างหน้าต่อเนื่องไป เพราะสติ มหาสต ิ ปัญญา มหาปัญญา 
ข้างหน้า กิเลสมนัจะขดุหลมุพรางรอไว้เยอะ 

ฉะนัน้ กรณีนีท้ี่หลวงตาท่านบอก เวลาปฏิบตัิใหม่ๆ  ว่าปฏิบตัิไปแล้วมนัจะ
สะดวก มนัจะเวิง้ว้าง มนัจะกว้างขวาง มนัจะราบเรียบไปข้างหน้า แต่เวลาปฏิบตัิไป
แล้วมนัไม่เป็นอย่างนัน้น่ะ เพราะกเิลสมนัละเอียดขึน้ ผู้มีอ านาจมีอ านาจมากขึน้ แล้ว
เราล้มล้างเราท าลายผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่ามาเร่ือย แล้วพอลึกเข้าไป มนัเป็นผู้มีอ านาจที่
มากขึน้ 

โสดาบนั สกิทาคาม ีอนาคาม ีกิเลสมนัแตกต่างกนั ทีนีพ้อเข้าไปมนัก็ไปเจอแต่ผู้
ที่มนัละเอียดเข้าไป จนความคิดกบัข้อเท็จจริงมนัไม่เหมือนกนั แต่ก็ยงัสู้อยู่ๆ จนถึงที่สดุ 
พอมนัพ้นไปแล้วจบหมด 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเราพิจารณาไปแล้ว เราปิดจดุบกพร่องของเรา แล้วเรา
พิจารณาไปให้มนัปล่อยก็คือปล่อย ถ้ามนัไม่ปล่อย ปล่อยไม่ได้ เรากลบัมาพทุโธ ทีนีพ้ทุ
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โธก าหนดไป ก าหนดลมหายใจ ก าหนดพทุโธก็ได้ ลมหายใจก็ได้ ถ้ามนัไม่รู้สึกลมเข้า
ออก ไม่รู้สึก แต่ยงัมีสติอยู่ ยงัมีสมาธิอยู่ มีสติอยู่ มีผู้ รู้อยู่ ก าหนดไว้ 

เสร็จแล้วเขาบอกว่ามนักเ็ป็นไปได้ มนัคลายออก เวลามนัคลายออกมา อนันีล้กู
ก าหนดถกูหรือไม่เจ้าคะ จนรู้ว่าลมหายใจที่มนัชดัขึน้ แล้วก็คลายออกมา 

เวลาเข้าสมาธิ มนัสงบเข้าไป ถ้าเป็นอปัปนาสมาธิ สกัแต่ว่า ท างานไม่ได้ พอมนั
คลายออก คลายออกมาจากอปัปนาสมาธิเป็นอปุจาระ อปุจาระมนัจะรู้ได้ จบัต้องได้ 
พอจบัต้องได้ ตอนนีพิ้จารณา 

ฉะนัน้ว่า พอมนัคลายออกมา เขาว่าอย่างนีถ้กูไหม 

ถกูหรือไม่ถกู ตอนอารมณ์นัน้ถ้ามนัไม่มีความผิดพลาด ถกู แต่ถ้ามนัท างาน
ไม่ได้ ท างานไม่ได้แสดงว่ามนัไม่มีก าลงั ท างานไม่ได้ 

ถ้าจิตสงบแล้วเราร าพึงไปที่ความคิด ความคิดที่ว่าความเกิด ความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย ความคิดต่างๆ จบัได้ ถ้าจบัได้ พิจารณาได้ แสดงว่าสมาธิเราชดัเจน
มาก สมาธิเรามีก าลงัมาก มนัถึงได้สดชื่น แล้วท างานได้ชดัเจนมาก 

แต่ถ้าเรานัง่สมาธิ แล้วเวลาให้ไปท างานมนังอแง มนังอแง มนัไม่ไป แสดงว่าจิต
ไม่มีก าลงั ถ้าจิตไม่มีก าลงั กลบัมาพทุโธ กลบัมาท าให้สงบ ถ้าคนเรามนัแช่มชื่น มนัสด
ชื่น มนัสนใจท างานไง สนใจท างานแล้วท างานได้ด ี

หลวงตาท่านบอกว่า เวลาท่านติดสมาธิอยู่หลายปี แล้วท่านออกไปพิจารณา 
พอพิจารณาไป ใช้ปัญญาไปมาก มนัก็ฟ่ันเฝือใช่ไหม ท่านบอกว่าท่านก็กลบัมา กลบัมา
ท าความสงบของใจ พอปล่อยป๊ับ มนัพุ่งเข้าใส่เลย มนัเคยไง คนเคยท างาน คนเคย
ท างานได้ มนัจะคล่องตวัมาก คือมนัจะท าแต่งานน่ะ พอจะท าแต่งาน แต่ท าไปก็ไม่ได้ 
ท าไป มนัอ่อนล้า ท าไป มนัไม่มีก าลงั มนัท าไม่ได้ ถ้ามนัท าไม่ได้ มนัต้องดึงกลบัมา 

ทีนีด้ึงกลบัมา คนมนัดึงกลบัมา ติดสมาธิมานาน มนัเข็ด แต่ไม่เข้ามาสมาธิ มนั
ไม่มีก าลงั ก็ต้องดึงกลบัมา พอดึงกลบัมา พอปล่อย ถ้าไม่ได้ขาดสตินะ พอปล่อย 
ปล่อยมนัก็พุ่งเข้าใส่งานเลย พุ่งเข้าใส่งานก็พุ่งเข้าไปพิจารณาเลย 
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นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเราท าความสงบ แล้วพทุโธมนัไม่ชดั พทุโธมนัไม่หาย เราจะ
บอกว่า ความผิดพลาดของคนมนัผิดพลาดได้ แต่ความผิดพลาดได้แล้ว ถ้าเราจะดู
ความต่อเนื่องของมนัใช่ไหม ออกมาแล้วเราก็ใช้ปัญญา ส่งไปใช้ปัญญา ถ้ามนัไปไม่ได้ 
แสดงว่ามนัไม่มีก าลงั ถ้าไม่มีก าลงัก็ภวงัค์ไง 

แต่ถ้าเป็นสมาธิ มนัมีก าลงั ถ้าเป็นสมาธินะ มนัมีก าลงั มีความสดชื่น มนัมี
ความสขุของมนั แล้วไม่ต้องบอกให้ท างาน มนัพุ่งเข้าใส่เลย แต่ถ้ามนัไม่ไป นัน้แสดงว่า
ภวงัค์ แล้วเราแก้ไขตรงนี ้ฉะนัน้ ถ้ามนัแก้ไขได้ มนัแก้ไขได้เพราะเราภาวนามา 

ขณะที่ว่าภาวนาได้แค่นี ้ ผู้เขียนเขาก็บอกว่ามันลึกลับ มันมหัศจรรย์ 
มันดีขนาดนี ้ เพียงแต่เราบุกเบิกมาถกูทาง ธรรมโอสถ สัจธรรมมันสถิตในใจ
ของผู้ปฏิบัติ มันแช่มช่ืน มันองอาจกล้าหาญขนาดนี ้ จะบอกว่าพุทธปัญญามัน
เป็นแบบนี ้พุทธปัญญาคือจากผู้ รู้ไง ปัญญาจากพุทธะ ปัญญาจากหัวใจของเรา 
ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจากการเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนาที่
ล้มลุกคลุกคลานที่แสนทุกข์แสนยากน่ี เวลาผลมนัเกิด มันเกิดอย่างนี ้

เราท างานกนั เวลาสิน้เดือนเจ้านายจ่ายสตางค์ เจ้านายจ่ายเงินเดือน เจ้านาย
เขาให้ผลประโยชน์ แต่ผลของการภาวนาไง ผลของการภาวนา นัง่สมาธิ เดินจงกรม ผล
ของมนัคือความสขุ ผลของมนัคืออตัตสมบตัิ สมบตัิที่เป็นสมบตัิแท้ของหวัใจ 

ถ้าสมบัติแท้ของหัวใจนะ ในหัวใจหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น ในหัวใจของ
หลวงตา ในหัวใจของครูบาอาจารย์เราท่านมีคุณธรรม มันฝังอยู่กลางหัวใจนัน้ 
พูดเมื่อไหร่บอกเมื่อไหร่ได้ตลอดเวลา อัตตสมบัติฝังอยู่กลางหัวใจ ฝังอยู่นะ 
มันเป็นธรรมธาตุ สิ่งนัน้น่ันน่ะมันฝังอยู่กลางหวัใจ มันถึงเป็นปัญญาพุทธะไง 
พุทธะ ผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

แล้วปัญญาเกิดจากภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการเดินจงกรม ปัญญา
เกิดจากการนัง่สมาธิ ใครนัง่สมาธิได้ ลองระลึกถึงสมาธิของตวัสิ สดๆ ร้อนๆ สดๆ ร้อนๆ 
ใครเคยคิดใช้ปัญญาที่ปัญญามนัทะลทุะลวง ลองคดิถึงปัญญาอนันัน้สิ มนัก็ยงัสดๆ 
ร้อนๆ เห็นไหม มนัอยู่กบัเราตลอดไป 
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แต่ถ้าไปศึกษามา อย่างเช่นฟังเทศน์ ฟังครูบาอาจารย์มา ถ้ามนัเข้าใจมนัก็
ซาบซึง้ มนักซ็าบซึง้ แต่ไม่ใช่ของเรา แต่ถ้าเป็นของเรา ไม่ต้องฟังใคร มนัฝังอยู่กลาง
หวัใจ แล้วมนัฝังอยู่กลางหวัใจนัน้มนัถงึเป็นพทุธปัญญาอนัหนึ่ง ฉะนัน้ พทุธปัญญา
ต้องเกิดจากสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิ 

ข้อที่ ๒. เขาถึงย้อนกลบัมาไง ข้อแรกบอกว่า เวลาปัญญามนัเคลื่อนไหวไป 
ปัญญามนัเคลื่อนไหวไป นีม้นัคืออะไร 

ถ้ามนัเป็นปัญญาพทุธะ ปัญญาเกิดจากภาวนา...ใช ่ ปัญญามนัเกิดจากธรรม
เกิดก็ใช่ แต่ถ้ามนัเป็นความจ า มนัเป็นอย่างหนึ่ง อยา่งนีม้นัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นปัจจตั
ตงัคือมนัเป็นเฉพาะผู้ถามคนเดียว 

ค าว่า “ปัจจตัตงั” มนัเกิดจากใจดวงนัน้ เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโกกบัใจดวงที่
ปฏิบตัิ พวกเราฟัง ฟังเป็นคติ ฟังเป็นคติ ฟังเป็นแบบอย่าง ถ้าเราท าขึน้มา เราอาจดีกว่า
นีก้็ได้ เราอาจจะชดัเจนกว่านีก้็ได้ เห็นไหม มนัเป็นทีจ่ริตเป็นที่นิสยัของผู้ที่สร้างมา ใคร
สร้างมาแล้วขยนัหมัน่เพียร ท าให้ตรงกบัจริตของเรา มนัจะเข้าไปสู่หวัใจของเรา แล้วจะ
เกิดคณุธรรม เกิดคณุธรรมมนัก็เกิดเป็นอตัตสมบตัิ มนัถึงเป็นภาวนามยปัญญา เอวงั 


