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อันนีม้ันตอบปญหาเนาะ ขอ ๒๙๕. “ถามเรือ่งสภาวะการปฏิบัติหลายเรือ่งคะ” 

ถาม  :  ๑. ลูกเคยเขาคอรสแหงหนึง่ ซึ่งวนัสดุทายของคอรสนั้นรูสึกเจ็บมากๆ จน 
ตัดสินใจยอมตาย แลวสูดลมหายใจลกึๆ แลวกวาดทุกขเวทนานัน้ออกไปซ้ําๆ เร็วๆ โดย 
ฉับพลัน มันมีปรากฏการณอยางหนึ่งที่ลูกไมเคยลมืจนถงึวนันี้ มหัศจรรยมากๆ มีกระแส 
หนึ่งทีนุ่มนวล  รวดเรว็  วิง่ขึ้นวิ่งลงออกภายในรางกายลูก  พุงเรว็มากๆ  พุงเขาๆ  ออกๆ 
ภายในรางกาย  กระแสนัน้เบายิ่งกวาขนนก  สุขสบาย..  จิตอุทานขึ้นมาวา  “เขาใจแลว 
ทําไมคนทั้งโลกถงึโหยหา”  สิ่งนัน้คืออะไรคะ  และก็ตั้งหนาตั้งตาหาสิ่งนัน้ใหเกิดขึ้นอีก 
มันไมเกิดอีกแลวจนกระทั่งบัดนี้ 

หลวงพอ  :  นี่ไงเวลาเขาบอกวาไปภาวนา เห็นไหม ภาวนาอยูหลายวนัจนเจบ็มาก 
จนตัดสินใจสูดลมหายใจลกึๆ ลมหายใจลึกๆ นี่พอสูดลมหายใจลึกๆ เรว็ๆ ขึ้น พอสูดลม 
หายใจถามันยังมีความทุกขเพราะทุกขมาก ความเจบ็ความเวทนามาก ถายังรบัรูอยู  นี่มนั 
รับรูมนักเ็ปนสอง แตถาเรากวาดทิ้ง กวาดทิง้ไปเร็วๆ ขึ้นมานี่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

สูดลมหายใจชัดๆ หรอืพุทโธชัดๆ นี่เกาะสิ่งนี้ไว  ถาจิตมันเปน พอมนัเปนขึ้นมา 
เห็นไหม  สิ่งที่มนัเปน  สิ่งที่เกิดมกีระแส  ความนุมนวล  ความนุมลึก  สิ่งตางๆ  ที่กระแส 
รับรูความรูสึกนี่อาการของใจทั้งนั้น คือวาเกิดปติ ปติมีรอยแปด ปตินี้มีมหาศาล ปติลึกๆ 
สามารถทายใจได  รูวาระจิตหมดเลย  ถาปติโดยปกติ  เห็นไหม  ตัวเบารางเบา  ขนพอง 
สยองเกลา.. ไอนี่มนัเปนปติ มนัเกิดขึ้นได ทีนี้สิ่งนี้มนัเกิดขึน้ไดเพราะอะไรละ 

ดูสิแรงลม..  แรงลมเวลามันหอบสิ่งใดไป  พอหมดแรงลมสิง่นัน้ก็ตก  จิตใจของ 
คนถามนัมเีหตุมีผลขึน้มา  นีม่ันเกิดอาการไง  สิ่งที่เกดิอาการ  แลวของอยางนีม้ันเปนรอย
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แปดพันเกาแลวเปนมาก..  เปนมากยิ่งคนยิง่สรางบญุมาก  ยิ่งสรางสิ่งใดมามากๆ  นะ 
อาการอยางนี้จะเกิดขึน้มาก  บางคนภาวนาเฉยๆ  นะ  ถามันจะสงบมนัก็สงบเฉยๆ  สงบ 
เฉยๆ สงบแบบไมมีสิง่ใดเลย แตบางคนมีก็มี  แลวถามีมากเกนิไป..  ลมมันหอบสิ่งใดไป 
นี่ดูสิถาหอบนะ  สิ่งที่สกปรกมันหอบไปเราก็ดีใจ  แตถาเราตากขาว  ตากพืชเกษตรไว 
เวลาลมมนัมาพัดเราก็ไมดีใจ 

เวลามนัหอบ  มันเปนอารมณมนัหอบไปเฉยๆ  ปติมันเกิดมนัเกิดจากใจ  นี้เรา 
ภาวนานี่เราภาวนาเพื่อความสงบของใจ  เราไมตองการภาวนาอยางนั้นแตมนัเปนอาการ 
ไง อาการวิตกวจิาร ปติ สุข เอกัคคตารมณ.. วิตกวจิาร พุทโธ พุทโธนี่วิตกขึ้นมา  เรานึก 
พุทโธนี่  เห็นไหม เขาบอกทําไมตองนึกพุทโธ.. ก็มันวิตกขึน้มา ถาไมวิตกแลวพุทโธมัน 
มาจากไหนละ พุทโธมันอยูในตํารา จิตก็สวนจิต พทุโธก็สวนพุทโธ.. เรานึกพทุโธก็วิตก 
ขึ้นมา 

เรานึกขึน้ก็คอืการวิตก..  วิจาร พุทโธ พุทโธคือวจิาร.. พุทโธ พุทโธคือวิตกวิจาร 
พอวิตกวิจาร พอถึงระดับจิตมันสมดุลของมันมันก็เกิดปติ.. มันเปนปติ ปติก็เกิด ปติรอย 
แปดพันเกา พอปติแลว ปติกเ็กิดสุข สุขกเ็อกคัคตารมณ.. 

นี่พูดถึงเปนขั้นตอนของมันไป ฉะนั้นเวลาเกิดอยางนั้น มนัเกิดนี้เราจะบอกวามนั 
เปนอาการลมพัดหนหนึ่ง  เพราะเราไปกําหนด  ไปเขาคอรสที่วัดหนึ่งไปภาวนา  แลว 
สุดทายเราลงทุนลงแรง  เห็นไหม  เราสรางเหตุ  พอสรางเหตุสมดุลขึน้มา  ความรอนนี่ 
อากาศมันสมดลุนะมันลอยตัวขึน้ ความรอนลอยตัวขึ้นอากาศมันก็พัดเขามา ลมกเ็กิดขึน้ 
อาการปติก็เกิดขึ้น..  แลวมันก็ผานไปแลว  แลวมันก็ผานไปแลว  พอผานไปแลวเราก็ทํา 
ของเรา พอทําของเรา นีอ่าการอยางนี้เขาถามวา “นี้คอือาการอะไร” 

สงสัยมากไง  นี้คอือาการอะไร..  อาการที่เราปฏิบัติ  พอปฏิบัติแลวเกิดอยางนี้  เรา 
ปฏิบัติกันอยูนี่นะ  เราเปนชาวพทุธ เห็นไหม เราตองการความสงบของใจ ถาใจสงบแลว 
ใจมีหลกัมเีกณฑแลว พระพุทธเจาสอนใหออกใชปญญา 

ฉะนั้นเราทํากันอยูนีเ้ราทําเพือ่ความสงบ..  เพื่อความสงบของใจ  ใจมันจะไดไม 
วอกแวกวอแว คําวาใจมนัหิวมันโหย นี่มนัดื่มกนิอารมณ ใจของคน อารมณความรูสึกนี่ 
เปนอาหารของมัน  อยางที่วาสัญชาตญาณนี่มันเปนอาหารของจิต  จิตนี้ธาตุรูมันรบัรู  มนั
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เสวยๆ  คือมันกินอารมณกนิทกุๆ  อยางตลอดเวลา นี่มนัหิวมนัโหยของมนั  เราก็พยายาม 
พุทโธ พุทโธใหจิตมนัอิ่มเต็มของมัน..  คนอิม่เตม็ คนอุดมสมบรูณ คนสุขสบาย มอีะไร 
ผานมาเขาก็เลอืกใชไหม  สิ่งนี้ไมดเีราก็ไมทํา  สิ่งนี้ดีเราก็ทํา  ถาคนมันหวิโหยนะ  ดี 
หรือไมดีขอดํารงชีวิตกอน 

ฉะนั้นทีเ่ราทํา  เราทําเพื่อความสงบ  ฉะนั้นพอความสงบขึน้มามันกเ็กิดอาการ 
อยางนี้  อาการอยางนีม้ันเปนผลขางเคียง  ผลขางเคยีงจะดงึใหเราออกไปไมเขาสูจิต  ไม 
เขาสูความสงบ  ไปรบัรูสิ่งที่เกิดขึ้น..  ปติ  เห็นไหม ปติมันเกิดสุข  เกิดความตั้งมัน่  สมาธิ 
อยูขางหนา  แตพอมารับรูอยางนี้ปบ  อูฮู..  นี่มันมหศัจรรย  แลวตองการความมหัศจรรย 
อยางนัน้ ไอสมบัติขางหนาเลยไมเอาไง สมบัติขางหนามันจะไปอีกนะ 

ที่พูดนี่เขามหัศจรรย  เหน็ไหม  ผูทีป่ฏิบัติใหมนี่หยาบๆ  พอเจออะไรมนัก็ 
มหัศจรรย  แตความทีม่หัศจรรยมากกวานี้  มหัศจรรยที่ลกึลับกวานี้  มหัศจรรยที่สุดยอด 
กวานี้นะ เราคอยๆ ทําไป มันพัฒนาการของมนัไป 

จะภาวนาหรอืไมภาวนา  คนที่มอีํานาจวาสนามันจะเปนของมัน  บางคนบอกนี่ 
ไมไดภาวนามันเปนเอง เปนเองมนัก็ตองมีพืน้ฐาน ถาไมมีพืน้ฐานมนัไมเปนเองหรอก นี่ 
เปนเองหมายถงึความคดิ ดูสิคนเรานะมีพืน้ฐานที่ดี  เปนคนที่ดี  จะคิดแตเรื่องดีๆ   มีอะไร 
มันจะคิดเรือ่งดี อันนี้ไมดีไมคิด จะทําแตสิ่งดี นั่นเพราะอะไรละ  เพราะเขาสรางบุญของ 
เขามา แตถาคนไมมอีํานาจวาสนานะ เขาคิดนะ โฮ.. สังคมก็รังแกเรา คนนูนก็รังแกเรา.. 
พอคิดอยางนีม้ันกเ็สรมิ มันเสรมิ 

นี่พื้นฐานไงพื้นฐานไมแนน..  พื้นฐานไมแนน  จิตใจของคนนี่มนัมาจากอํานาจ 
วาสนา การสรางสมมา พันธุกรรมทางจิตนี่คดิแตกตางคิดหลากหลาย แตในทางจิตวิทยา 
เขาบอกวา มันเปนเดก็ที่วาเขามีบาดแผลมาตั้งแตตอนเด็ก.. นี้มันก็มีสวน ทําไมถึงมีสวน 
ละ แตเด็กบางคนนะ ดเูด็กกตัญูสิ เห็นเด็กกตัญูไหม พอแมทุกขยากขนาดไหน นี่มนั 
วิ่งไปโรงเรียนนะ แลวกว็ิ่งกลับมาเช็ดพอเช็ดแม 

นี่สังคมบีบคัน้มนัมากกวาอีก  ทําไมจิตมนัไมเปนไปละ  ทําไมจิตใจมันไมนอยใจ 
ไมบอกวาสังคมทํารายเขาละ  ทําไมเขามีความกตญัูกับญาติของเขาละ..  เพราะจิตใจ
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ของเขาเขมแขง็ไง  เพราะเขาไดสรางสมของเขามา  เห็นไหม  แตเราโดนอะไรกระทบ 
หนอยนะโทษแลวโทษสังคมแลว 

นี้จิตวทิยาเขาเอาตรงนัน้เปนหลกั.. เราก็เห็นดวย ! เห็นดวยสวนหนึ่ง เหน็ไหม นี่ 
อดีตกับปจจุบนั  อดีตมันก็มีสวนหนึ่งทําใหเรามีนิสยัใจคออยางนี้  ปจจุบนัมนัก็ตัวเรง  นี่ 
จิตวิทยาตัวเรงใหจิตใหมนัเปนอยางนัน้ แลวเราก็.. นี่เขาคิดกนัไดแคนีไ้ง 

นี่พูดถึงวามนัเปนมหัศจรรยขนาดไหน  นี้มนัคืออะไร..  สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานี่  แลว 
มันก็ผานไปแลว  แลวนี่เพราะจิตเขาเปนอยางนีเ้ขาถงึไดถามมาเยอะมาก..  นี่อาการครั้งที่ 
๑ นะ 

ถาม  :  ๒. ลูกเคยไปปฏบิัติที่วัดปาบานตาด แลวลูกเห็นนิมิตดวงจนัทรสเีหลอืงที่ 
สวยงามมากๆ  มีลายออนชอยงดงามอยางไมเคยเห็นมากอน  อันนั้นคืออะไรคะ..  หาก 
เห็นอกีลูกควรจะเอาดวงจันทรนัน้เขามาในรางกายหรือเปลาคะ หรือควรทําอยางใด 

หลวงพอ  :  หากเห็นอีกแตมนัไมเห็นนะสิ.. หากเห็นอีก เหน็ไหม ถาเห็นอีก จิตมัน 
ลงไปแลวนะ  คอืเราจะคาดหมายไมไดเลยวาเราจะเห็นอะไร  เราเขาไปในปา  เราไมรูเลย 
วาเราจะเจอสิง่ใดบาง  ถาเขาไปในปานะเราไปเจอสตัวปา  เราไปเจอสิ่งที่เปนผลไม  เจอ 
อะไรทีเ่ปนประโยชนกบัชีวิตเรากไ็ดดํารงชีวิต จิตถามันสงบไปแลวมันจะรูมันจะเหน็ นี่ 
ภาวนาจริงมันเปนอยางนี้  ขอเทจ็จรงิเราจะคาดหมายไมได  เราจะรูลวงหนาไมไดเลยวา 
จะเกิดสิง่ใด 

นี่มนัเปนปจจุบันธรรม  ถามนัสงบมันก็คือสงบ  แตถามันสงบแลวนะเหน็นมิิต 
เปนดวงจนัทรสีเหลอืงออนชอยลอยมา  นี่ถามีสติตั้งอยูเราก็พุทโธ  สิ่งที่มันเกิดขึน้นีม้ัน 
เกิดขึ้นเพราะอะไรละ  แลวกําหนดลมหายใจหรือกาํหนดพุทโธ  เพราะเรากําหนดคํานี้ 
พอกําหนดคํานี้ จิตมันมีสิ่งนี้เกาะ พอเกาะแลวจิตมนัก็นุมนวลขึน้ มันก็อิม่เตม็ขึ้น พออิ่ม 
เต็มขึน้มนัเห็นนั้นเกิดขึน้ เห็นไหม ถาเรากําหนดพุทโธไวสิ่งนัน้กจ็ะดับไป จิตมีกําลังมัน 
ก็เกิดพุทโธมากขึ้น  พอเกิดพุทโธมากขึ้นจิตใจกส็ะสมพลงังานมากขึ้น  พอสะสม 
พลังงานมากขึน้ก็เปนขณกิสมาธิ  อุปจารสมาธิ  ถาพุทโธตอเนื่องกันไปมนัก็จะเขาอปัป 
นาสมาธิไปขางหนา
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ขั้นของสมาธิ  ขั้นของความลึกซึ้งความกวางขวางของสมาธิมันก็แตกตาง 
หลากหลายไป  แตของเราพอพุทโธ  พุทโธ  พอมันเปนขณกิะ  พอรับรูสิง่ใด  อูฮู.. 
มหัศจรรย มันทิ้งเลยสมาธิมันไมไดเขาอุปจาระ มันออกไปเหน็นมิิต มันออกไปขางนอก 
เห็นไหม 

ฉะนั้นถาเราทําไป  เรากําหนดพุทโธไวเราตั้งสตไิว  สิ่งที่เหน็ก็คือเห็นแลว  สิ่งที่ 
เห็นนีป้ฏิเสธไมได  ปฏิเสธไมไดมันเปนวาสนาของคน  วาสนาของเราเปนอยางนี้  สิ่งนี้ 
มันเกิดขึ้นกับเราแลวเราก็รับรู รับรูแลวเราก็วาง วางแลวทําตอไปมันก็ละเอียดขึน้ไป แต 
ถาเรามีวาสนาเรารับรูสิ่งนี้ เราติดอยูกบัสิ่งนี้ เราไมเขาลึกไปกวานี้.. 

อยางนีม้ันเปนพันธุกรรมทางจิตนะ  มันเปนเรือ่งของจิต  ไมใชวาทุกคนอยากได 
หรือไมอยากได  ใหมันเปนตามที่อยางนี้.. ไมใช ! มันเปนของมนัเอง มนัเปนของมนัเอง 
เพราะมนัมบีุญมีกรรมอยางนั้นมาเอง  แตพอเราพุทโธเขาไปมนัจะเจอสภาพแบบนั้น  ถา 
เจอสภาพแบบนั้นแกตามขอเท็จจริงนั้น  เวลาคนปฏบิัติตองแกตามขอเทจ็จรงินัน้  จะไป 
แกคาดหมายไปลวงหนาหรอืวาบอกไวกอนเปนไปไมได 

ฉะนั้นกก็ําหนดพุทโธไว  ตั้งสติไว..  ตั้งสติไว  สิ่งนัน้มนัจะพัฒนาใหดีขึ้นถาเรามี 
สติ  ถาเรามีสติแลวเรารับรู  แตสวนใหญแลวเวลาเจออะไรแลวมันวูบวาบ  มันขาดสติไง 
ตกใจวูบไปกับเขาวูบมากับเขา มันตัง้ไมได นี่คนภาวนาถึงเปนอยางนี้ แตพอมันทดสอบ 
ตรวจสอบ  ทดสอบตรวจสอบบอยครั้งเขา  มันเหน็บอยครัง้เขา  คอยๆ  จับทางได  คอย 
พิจารณาได นี่มนัจะพัฒนาเขามา 

ถาเรามีสติใชไหม สิ่งใดเกิดขึน้นะวางเลย วาง เพราะวาเวลาภาวนา.. นี่เราเคยเปน 
เวลามนัเปนแสงตางๆ พุงเขาชนอยางนี้ นี่ตกใจนะผงะเลย แตตอไปเราพัฒนาของเราขึน้ 
ไปมากขึน้ พอมีแสงสิง่ใดนะเรากก็ําหนดพุทโธไว ตั้งสติไว.. ยับยั้งได บังคบัได แลวสิ่ง 
นั้นใหมันวางได เพราะ ! เพราะถาเราคิดโดยปญญานะ เราไมตองหลับตาหรอก เราลมืตา 
อยูเรากเ็ห็นดวงอาทิตย เราเหน็ดวงดาว เราเห็นดวงจนัทร เหน็ไปหมดแหละ 

ลืมตาก็เหน็  หลับตาไปเหน็แลวไปตกใจอะไร  พอหลับตาเห็นแหม..  ทําตื่นเตน 
ลืมตามันก็ยังเห็นไดเลย  ถาคิดอยางนี้ปบนะคามนัเทากัน  เห็นไหม  เราไมวูบวาบไง  ไม 
หลับตามันก็เห็น  ดวงอาทิตยดวงเบอเริ่มเลย  ดูแสงดวงแกวเบอเริม่เลย..  ลืมตาก็ยังเหน็
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พอหลับตาเหน็ไปตืน่เตนไปตกใจ  นี่ถาเราคิดไดอยางนี้ปบสตมิันก็ไมวูบวาบ  สติทุก 
อยางไมวูบวาบ ไมวบูวาบทุกอยางมันจะดีขึ้น 

มันเปนเพราะเราวูบวาบเอง  เราวูบเราวาบเองสิ่งนั้นก็ไหวไปตาม  แตถาเราไมวูบ 
วาบนะ สิ่งนั้นมันจะตั้งของมนัเอง แลวเราพัฒนาของเรามากขึน้ไป 

ถาม  :  ๓. ลูกเคยไปปฏิบัติทีว่ัดแหงหนึง่ และผอนอาหารแลวเดินจงกรม กาวเทาไม 
ออกเหมอืนจิตจะรวมขณะเดิน  กาวขาแทบไมไดเลย  ไมใชเพราะหวิแตรางกายมนัเบา 
และจิตเราแนบอยูจิตเดียว ถาเปนอยางนี้ควรยืนหรือนั่งหรอืทําอยางไรดีคะ 

หลวงพอ  :  ถามันกาวไมออกไมออกใชไหม ถากาวไมออกใหยนื ยืนก็ไดนัง่ก็ไดถา 
จิตมันลงจริงนะ  ถาจิตมนัลงจรงิ..  เวลาอดอาหารผอนอาหารแลวเดินจงกรมนั่งสมาธิมัน 
เปนไปได..  นี่พูดถึงจิตมนัเปนอยางนี้  ถาจิตมันเปนอยางนี้ใหเรายืนหรอืนัง่  แลวถามนั 
เปนอยางนี้แลวมันสงบบาง นี่เราออกใชปญญา 

ออกปญญาอยางที่พูดเมื่อกี้นี้  เราใชปญญาเทียบเคยีงเอา  เทียบเคียงเอาวาโลกเปน 
อยางนี้ ธรรมะเปนอยางนี้.. สิ่งที่เราเหน็นี้ ถาเราเหน็ พูดถึงถาเราพูดถงึโดยทางโลก เหน็ 
ไหม เราตองเหน็ดวยหู ตา จมูก ลิน้ กาย เปนวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่พิสูจนได เปนสิง่ที่ให 
คนอืน่เหน็ไดดวย  พิสูจนได  แตพอเราปฏิบัติขึน้มา  สิ่งที่เรารูเราเห็นนี่มนัเปนเรื่องของ 
เราแลว มนัเปนเรื่องจากภายใน เราจะพูดเราจะบอกคนขางนอกอยางไร 

นี่เราเทียบเคียงของเรา เราใชปญญา นี้เราบอกวาเราใหหัดฝกปญญาอยางนี้ ถาหัด 
ฝกปญญาแลว เรากลับไปทําสมาธิมันจะไดขึน้ ทําสมาธิพอจิตมนัสงบบาง มีฐานบาง เรา 
หัดฝกใชปญญา  ถาใชปญญาแลวนี่มนัจะยอนกลับมา  เราจะไมสงสัยเองไง  ถาเราใช 
ปญญาเทียบเคยีงแลว สิ่งที่สงสยัมนัจะไมมี ถาสิ่งทีส่งสัยไมมีมนัเปนนิวรณธรรม 

นิวรณธรรมมันปดกั้นคุณงามความดีของเรา  เพราะเราทําไปดวยสงสัยไปดวย 
สนเทหไปดวย  มันก็ไมมัน่ใจ  เหน็ไหม  แตถาเราใชปญญาใครครวญ  นีโ่ลกเปนอยางนี้ 
ธรรมเปนอยางนี้ แลวพระพุทธเจาสอนไวอยางนี้ ธรรมะในพระไตรปฎกอยางนี้ แลวเรา 
ปฏิบัติแลวปจจัตตังเปนอยางนี้  ความจํานี่ปริยัติเปนอยางนี้  ตอนศึกษาอยูเปนอยางนี้ 
อารมณความรูสึกเปนอยางนี้  แตพอเวลาปฏิบัติไปแลวมนัเปนสนัทิฏฐิโก ปฏบิัติแลวมัน
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เปนอยางนี้  ออ.. ปริยัติเปนอยางนี้  ปฏิบัตเิปนอยางนี้  ถาทําจริงเปนอยางนี้  เราจะรูไดเอง 
หมดเลย  แลวพอเวลาไปฟงใครพูดถงึธรรมะนี่  เราจะฟงออกเลยวามันอยูในเขตอยูใน 
อุดมการณอยางไร อยูในหลักการอยางไร นี่เราจะรูของเราได 

นี่พูดถึงเวลาจิตมนัเดนิไมออกกาวไมออกนะ เราแกไขของเรา 

ถาม  :  ๔. ขณะลูกเดินจงกรม ลูกเห็นโครงกระดูกตัวเองระเบิด และมีครั้งหนึ่งขณะ 
ฟงพระอานวนิัยตอนกลางคืน  ลกูไดยนิเสียงระเบิดออกมาจากจิตลกูที่กลางอก  เสียงดงั 
มาก มันคอือะไรคะ และควรทําอยางไรคะ 

หลวงพอ  :  มันผานไปแลว ถาเสียงดงัเสยีงตางๆ  แลวคําวาระเบิดๆ ถาพิจารณาอยู 
พิจารณากายแลวกายระเบิด  เหน็ไหม  บางทีกายระเบิดออกมา  กายระเบิดออกมานี่มนั 
เปนสวนหนึ่ง  แตสวนใหญแลวนะสวนใหญที่เปนสัจจะ  สวนใหญแลวมันจะแปรสภาพ 
มันจะพุพอง  มันเหมือนซากศพมนัจะพุมนัจะพองขึ้นมา  เหมือนน้ําเหลืองนี่แลวมนัจะ 
เยิ้มออกไป แลวมันจะคืนสูดนิสูน้ํา อนันัน้มนัเปนอยางนั้น 

นี้พอคําวาระเบิด.. ระเบิดตูม ! นี่ มีอยูมีพระปฏิบัติแลวระเบิด ระเบิดหมดเลย เรา 
ก็ฟงดูระเบิด.. ระเบิด แตมนัไมคอยมีผล เพราะระเบดิแลวเขาไมไดถอนความรูความเหน็ 
อันนัน้เขาเลย เอะ.. เราก็แปลกใจอยู นี้แตถาฟงเวลาพระปฏิบัตนิะ เวลาปฏบิัติไปแลวพอ 
จิตมันสงบแลวมนัจะเห็นซากศพ  เหน็ซากศพนะ  เห็นรางกายของเรานี่แหละแตมัน 
เปรียบเทียบวาเหน็เปนซากศพ แตจริงๆ คือเราเห็นมนัก็เกี่ยวเนือ่งกบัใจเรานั่นละ เวลาถา 
จิตมีกําลงัมนัจะเริ่มพุพอง  พอกาลเวลามนัจะเริ่มเปนอสุภะ  มันจะเริ่มยบุเริม่พองเริ่มเยิ้ม 
ของมัน สิ่งนั้นละมนัจะถอดถอนไดมากกวา 

ฉะนั้นไอคําวาระเบิดๆ  นีน่ะมนัมีคนเปนอยู  ฉะนั้นระเบิดนี้มนัเหมือนกับ 
วิทยาศาสตรวาอยางนั้นเลย ถาคําวาระเบิดตางๆ มันเปรียบเหมอืนวิทยาศาสตร แตถามัน 
พุมันพองมันเยิ้มไป  เราจะบอกวามันเปนธรรมชาติ  มันเปรยีบเหมือนเวลารางกายมัน 
โดนดวยพลงังานของจิตมีกําลงั พอจิตมีกําลงันีม่ันจะเยิ้ม มันจะเนามันจะเปอย มนัจะคืน 
สูสถานะเดมิของเขา  แตคําวาระเบิดนี่เหมือนกับลดัขั้นตอนไง  เหมือนกับวาตองการ.. 
เหมือนกับปุยวทิยาศาสตรไง
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ปุยอินทรีย  เห็นไหม  มันกเ็กิดจากจุลนิทรยีใชไหม  แตนี้ปุยวทิยาศาสตร  ใสเรว็ 
เติบโตเร็ว นี้พอมนัระเบิดตูม ! นี่มันทําลายหมดเลยนะ แตฟงดูแลวนะมันเหมอืนกับไมมี 
สิ่งใดตอบสนองกับใจเขา  นีเ่วลาเราคุยกับพระนะ  เวลาพระธัมมสากัจฉา  จะคุยธรรมะ 
กัน  เราฟงเรือ่งระเบิดๆ มาแลวรูสกึวา คนทีเ่วลาระเบิดแลวนีรู่สึกวาไมคอยไดถอนกิเลส 
เทาไร แตถามันเปนเหมือนไตรลักษณ มันแปรสภาพมันเปนไปตามความเปนจริงนี่ รูสึก 
วากิริยาทาทางเขาเหมือนกับวาเขาถอดถอน  คือจิตใจเขานุมนวลขึน้  กิเลสเขาเบาลง..  นี้ 
พูดถึงการระเบิดนะ 

ฉะนั้นถามันระเบิด  ถาเดินจงกรมอยูเห็นโครงกระดูกแลวมนัระเบิดอะไรอยางนี้ 
ถามันเปนอยางนีม้ันเปนที่วาสนาของคน  แตถาความรูสึกของเรา  เพราะประสบการณ 
ของเราเราเคยเจออยางนีม้า เพราะคําวาระเบิดนี่ทกุคนนึกได ทุกคนเปนได นี้จิตใตสํานกึ 
เราเวลาเปนอะไรไปแลวมนัจะเอารวบรัด..  พอรวบรัด  คําวารวบรัด  คือมนัไมซึมซับเขา 
ไปถึงรากฐาน  แตถามันเปนตามความเปนจริง  ขอมูลตามความเปนจริงมันจะซึมเขาไป 
ถึงหัวใจเลย แลวมนัจะแปรสภาพของมนัเปนไตรลกัษณ เปนสิ่งที่การกระทํา 

แตถามันระเบิดเปนของเรา  ก็ไมวากัน  เพียงแตระเบิดแลวนี่  ระเบิดตูมกลางหัว 
อก  ระเบิดตางๆ  นีเ่สียงดงัมาก  แลวกก็ลับมาพุทโธใหม  เพราะมนัก็ระเบิดไปแลว  มนัก็ 
เหมือนกับทุกอยางนีม้ันจะเปนประสบการณของมนัไป ประสบของมนัไปนะ.. 

อันนี้สิ อันนี้คําถามนี้แปลก ขอ ๕. ยังอีกเยอะเลยละ 

ถาม  :  ๕. โสดาบันกับสกิทาคามี มีความแตกตางอยางไรในเมื่อละสังโยชน ๓ ได 
เหมือนกนั อยากทราบวา ๒ อยางนีเ้วลามันขาดมันขาดอยางใด 

หลวงพอ  :  พระโสดาบันกบัพระสกิทาคามีแตกตางกันมาก ! แตกตางกันมาก.. พระ 
โสดาบันพิจารณากาย  พจิารณาเวทนา  พิจารณาจิต  พิจารณาธรรม  พจิารณาดวย 
สัมมาสมาธิ  ถาไมมีสมัมาสมาธินีเ่ปนเรือ่งโลกๆ  แตถาเปนสมาธิปบ  สมาธิเกิดจากจิต 
เวลาพิจารณาไปแลวสิ่งที่ไมไดเปนโสดาบนัเพราะจติมันมอีวิชชามาครอบงํา  ขณะที่ 
พิจารณากาย  พิจารณาเวทนา  พิจารณาจิต  พจิารณาธรรม  นี่พิจารณาโดยสัมมาสมาธิ.. 
สัมมาสมาธิคือตัวจิต ตัวจิตพจิารณามันกย็อนกลบัมาทําลายวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัย
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นี่สักกายทิฏฐิความเหน็ผิด  เกิดวิจกิิจฉา  สีลัพพตปรามาส..  นี่สังโยชน  ๓  ถา 
พิจารณาจนขาด เหน็ไหม ถาพิจารณากาย ก็กายไมใชเราเราไมใชกาย.. พิจารณาเวทนา ก็ 
เวทนาไมใชเราเราไมใชเวทนา..  พิจารณาจิต  จิตกับสัจธรรมมันคนละสวนกัน  พิจารณา 
จิตเห็นจิตเศราหมอง จิตผองใส จิตไมใชเรา  เราไมใชจิต.. พิจารณาธรรม สภาวธรรม นี่ 
เวลามนัขาดเปนพระโสดาบัน  เปนพระโสดาบนัก็เปนพระโสดาบัน  มนัแตกตางกนัตรง 
นี้วาพระโสดาบันกบัพระสกิทาคาแตกตางกันอยางไร 

พระสกิทาคามี  เวลาพิจารณาไปแลวมนัเขาไปพิจารณากาย  สติปฏฐาน  ๔ 
เหมือนกนั  พิจารณากาย  พิจารณาเวทนา  พิจารณาจติ  พิจารณาธรรม  เวลาพิจารณาถอด 
ถอนอะไร..  ถอดถอนอุปาทานในกายนัน้  ถาพิจารณาถอดถอนในกายนัน้  กามราคะ 
ปฏิฆะมันออนลง 

นี่มนัแตกตางกันเยอะมาก  !  แตกตางกันเยอะมากเพราะอะไร  เพราะเวลาเปน 
สกิทาคา  พิจารณากาย  พิจารณาเวทนา  พจิารณาจิต  พิจารณาธรรม  เวลามนัถอดมนัถอน 
โลกนี้ราบหมดเลย  พอราบหมดเพราะอะไร  ราบเพราะวาสิ่งที่ราบแลวอปุาทานมนัยึด 
ของมันอกีชั้นหนึง่  มนัราบแลวเพราะวากามราคะ  ปฏิฆะมันอยูที่จิต  ฉะนั้นเวลาพระ 
อนาคาไปละ เหน็ไหม พระอนาคาก็สังโยชน ๕ 

ถาสังโยชน  ๕  เปนพระอนาคา..  นี้พระอนาคากบัพระอรหันต  พระอรหันตนี่ 
สังโยชน ๑๐  !  รูปราคะ อรูปราคะ มานะ กุกกุจจะ อวิชชา.. นี่จะบอกวามนัแตกตางกนั 
อยางไร  อยากทราบวาแลวมันขาดมนัขาดอยางไร..  ไมบอก  !  ขนาดนี้ก็ยงัมหัศจรรย 
ขนาดนี้ ถาบอกไปแลวเดี๋ยวมนัจะขาดแบบมหัศจรรยเลยละ 

เพิ่งดูทวีีหลวงตาเมือ่วาน  หลวงตาทานเทศนเมือ่วาน  ทานบอกวาการสอนเขาเอา 
ธรรมะเกาๆ มาเปดตอนกลางวนันะ เขาบอกวาสอนก็สอนยากนะ เพราะวาเวลาบอกเวลา 
เทศนไปนี่หลวงปูมั่นทานไมบอก.. ไมบอกเพราะอะไร เวลาทานเทศนถึงตรงนั้นทานจะ 
หลบไป  เขาจะรูขึ้นเอง  เราจะเทศนถงึเหตเุวลาผลนี่ไมบอก  เพราะวาผูที่ลามกมี  !  ผูที่ 
ลามกจะเอาสิ่งนี้ไปเปนประโยชนไง 

ผูปรารถนาลามก..  ปรารถนาลามกมันก็จําไง  จําสิ่งที่วามันขาด  เอาคําวาขาดแลว 
ขาดอยางไร แลวจําไปพูด พอจําไปพูด มันกจ็ําคําพูดของครูบาอาจารยไปพูด แตเขาไมมี
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เหตุมีผล  พอไมมเีหตุไมมีผลปบ  นีท่านบอกวามนัยากมันยากตรงนี้  เวลาสอนนีม่ันยาก 
ตรงนี้  ยากตรงทีว่าไมบอกกอน  ถาบอกกอนคนที่ปรารถนาลามก  ลามกอนาจาร..  ลามก 
คือเอาของไมเปนความจรงิขึน้มาแลวเอาไปพูด 

ทีนี้คําพูดก็เหมือนกนัใชไหม  พอเหมือนกนัแลวคนฟงนี่ถาคนที่ไมเปนฟงมันก็ 
ตองเช่ือ  แตคนถาเขาเปนนีเ่ขาไมฟงอยางนัน้  พอฟงเสรจ็แลวสิ่งที่ไดมา  เหน็ไหม  สิ่งนี้ 
ไดมาไดมาจากอะไร มันขาดมนัขาดอยางไร.. บอกไมถูกหรอก ! ปรารถนาลามกก็เอาแต 
ผลของเขานี้ไปพูด แตถึงที่สุดแลวตวัจรงิมนัพูดไมได 

ฉะนั้นเขาบอกขาดนี่ขาดอยางไร  โอโฮ..  ถาไมบอกก็แสดงวาไมรูนะสิ  แลวไม 
บอกก็แสดงวาไมรูใชไหม  ถารูทําไมไมกลาพูดละ  เออ..  แสดงวาไมรูถึงไมกลาบอกวา 
มันขาดอยางไร ถารูตองบอกสิ 

คนเปนกับคนเปนเขาฟงทเีดียวก็รู..  ฉะนั้นสิ่งทีว่าสกิทาคา  อนาคานี่แตกตางกัน 
อยางใด  แลวมนัขาดมนัขาดอยางไร  อาว..  ก็มันขาดแบบที่มันขาดก็แลวกนัละ  แตไม 
บอก ! 

ถาม  :  ๖. ถาจะถือศีล ๘ ที่บาน สามารถเตนแอโรบิคไดไหมคะ คือออกกําลังกายคะ 
เพราะเวลาไมไดเตนแลวรูสกึวารางกายออนแออยางไรไมรู 

หลวงพอ  :  ผูถือศีล ๘ ศีล ๘ ไมใชศีล ๕ ! ศีล ๘ คือวาไมฟงเลน ไมนอนในที่สงู ไม 
ฟงเลนฟอนรํา  แตเตนแอโรบคินีน่ะ  จรงิๆ  แลวถาบอกวามันผิดไหม  มันก็ผิดนั่นแหละ 
แตถาเตนแอโรบิคกับทําโยคะนี่เหมือนกันไหม.. ถาทําโยคะได เตนแอโรบิคไดไหม 

แตถาเพื่อการบริหารนะ อยางครบูาอาจารยเรา  เห็นไหม พระกรรมฐานเรานีจ่ะมี 
ขอวัตร ถงึเวลาจะนวดเสนๆ จับเสนเพราะวาเราไดบุญคุณ พอแมครูจารยทานอบรมทาน 
สั่งสอนเรามา  เวลาเราทําสิ่งใดเพื่อประโยชนกับทาน อยางจับเสน นวดเสนนี่    แตถาพูด 
ถึงครบูาอาจารยที่ทานไมมีใครนวดเสนทานก็จะบรหิารของทานเอง 

เราอยูกบัหลวงปูเจี๊ยะนะ  เชาขึ้นมาทานจะนัง่ของทาน  ทานจะแวกขาแบบ 
ยิมนาสติก กางขาอยางนี้เลย.. ทานจะทําของทานทกุวัน แลวทานจะสอนเราดวย “ไอหง 
บ.. ตองทําอยางนีน้ะ ตองทําอยางนี้นะ” ทานจะทําของทานนะ เชาขึ้นมาทานจะยืดขานั่ง
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เพราะทานจะบริหารของทานเอง  แลวทานกจ็ะเหยียบนมสาว  เหยียบนมสาวทานจะ 
บริหารของทานหลวงปูเจี๊ยะนี่ 

นี้พูดถึงวาถาเราถอืวาอยางนี้  อยางนี้เราถอืวาการออกกําลังกาย  อยางนี้เพือ่ถนอม 
รักษารางกายนีเ้พื่อจะไดพจิารณาไป เราวาได !  แตถาการเตน.. เตนแอโรบิค เตนแบบวา 
มันเปนทางโลกๆ ไป.. นี่ศีล ๘ ศีล ๘ คือผูปกติ ศีลคือความปกติของใจ ถาใจมันปกติใจ 
มันไมดิ้นรน เราวาทําสิ่งใดเพือ่ประโยชนได ! 

เพราะศีล..  คําวาผิดศีลๆ  หมายถึงวา  นี่ปาณาติปาตา  องคของศีลคอืมีผูเสยีและผู 
ได  เห็นไหม  โกหกเขานีเ่ขาเสียหายกันไปหมดเลย  ลักทรัพย..  นี่องคของศีลคอืเราทํา 
ความเดอืดรอน  ทําความเดอืดรอนใหกับบุคคลคนอื่นนี่ผิดหมดแหละ  แตนี้ถาเราไมมี 
การทําความเดอืดรอนใหใคร..  สิ่งที่วาถือศลี  ๘  ทานไมใหนอนที่สูงที่ต่ําเพราะอะไร 
เพราะมนัติดสุข  อยางนี้เราเพื่อบริหารรางกาย  การบริหารรางกายโดยความบริสุทธิ์ใจเรา 
วานาจะ.. จะบอกวาไดเดี๋ยวจะหาวากลาวตูพุทธพจนนะ 

ศีล  ๘  นี่  ไอนี่เปนพุทธพจน  !  ภิกษุกลาวตูพุทธพจน  ถาภิกษุสวดถึง  ๓  หน  ไม 
ถอนความเห็นนัน้เปนอาบัติสังฆาทิเสส  อนันีเ้พียงแตเราพูดกันเปนประโยชนนะ  แลว 
อยางนีเ้ราพูดเด็ดขาดไมได เพราะเรามีศีลมีธรรม มสีิ่งที่เราตองมอีะไรควบคุมเราอยู 

ถาม  :  ๗.  ลูกอยูคอนโดฯ  แตถาเดินจงกรมตามแบบพระปาที่คอนโดฯ  รูสึกไม 
สะดวก  เพราะของเยอะหองแคบ  เดินในหองแปบเดียวก็เหนื่อย  ไมเหมอืนเดินกลางแจง 
ตามทางเดินจงกรมซึง่ไมเหนือ่ยเลย  ลกูถึงเดินแบบยางชาๆ  แลวสวดมนตในใจไปดวย 
จะไดไหมคะ  จะทําวิธีนี้แปบเดียวก็เดนิได  ๑  ช่ัวโมงแลว  แตถาไปเดินแบบพระปา  เดิน 
๑๐ นาทีก็เหนื่อยมาก ในคอนโดเนื้อทีน่อย 

หลวงพอ  :  คําถามนี้มนักลบักนั นี่บอกวาถาเดนิอยางนี้มนัดี ไปเดินแบบพระปาเดนิ 
๑๐ นาทีก็เหนื่อยแลว เดินแบบพระปามันเดินแบบจริง เห็นไหม ที่เราไปวัดกนันี่ อยูบาน 
ปฏิบัติไดไหม.. ได ทําไมเราตองไปวัดละ ไปวัดเพือ่วัดใจ เวลาเราเจ็บไขไดปวย  เราเปน 
หวัดไมไปหาหมอไดไหม..  ได  เวลาเราเปนโรครายขึ้นมาละเรารักษาเองไดไหม..  ไมได 
เราตองไปหาหมอ
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ทีนี้ไปวัดนีน่ะ  เผ่ือปฏิบัติแลว ฟงธรรมหรอืวามคีรบูาอาจารยนีเ่หมือนมีหมอ ถา 
เราติดขัดอยางใดครูบาอาจารยจะแกไขใหเราได ปฏบิัติอยูที่บานไดไหม.. ได ! ปฏิบัติอยู 
ที่วัดไดไหม..  ได  !  แลวปฏิบัตินีม่ันก็ตรวจสอบกัน  คนเรามนัตองพัฒนาไง  ทํางานอยูที่ 
เดียวทกุวนัๆ มันก็ชิน มนัก็ไมไปสะดวก เห็นไหม เราก็เปลี่ยนพื้นที่ พระตองออกธุดงค 
เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนตางๆ ฉะนั้นสิง่ใดๆ ถาเราเปนธรรมนีม่ันแกไขได 

เราอยูในปานะฝนตกมนัไปไหนไมได  เราเดนิทีช่ายคานี่เดินไปเดินมาอยูอยาง 
นั้นละเราวาเราเกงมากเลย  ไปอานประวัติหลวงปูหลุยทานเดนิจงกรมในกลด..  ในกลด  ! 
กลดกางไวแลวทานเดนิรอบกลด  หลวงปูหลยุนะ  ไอคอนโดฯ  นีม่ันกวางกวากลดตั้ง 
เยอะ  หลวงปูหลยุทานเดนิจงกรมอยูในกลดนะ  กลดหลังเดียว  กลดที่เรานอนกนัเนีย่ 
หลวงปูหลุยเดินจงกรมในกลดทานยังเดินได 

เราจะบอกวาเวลาคนมมุานะ  คนอยากไดดบิไดดีนี่สิง่ใดก็ทําได  แตถาคนมันกึ่งๆ 
กลางๆ มันก็อางไปหมดละ หนาวนกัก็ไมทํางาน รอนนักก็ไมทํางาน ทางเดินแคบเกนิไป 
ก็ไมอยากเดนิจงกรม  ที่พระปาดี..  นี่อางเลหไปหมดเลย  แตถาของจริงนะที่ไหนก็ทําได 
ถาเราใสใจเราอยากทําเราตั้งใจทํา  หลวงปูหลุยในกลดทานยังเดินจงกรมไดเลย  เราเดิน 
ไดเราทําได  เพราะเราเกิดมาเปนคน  เราเกิดมาเปนคนเรามีหนาที่การงาน  แลวเราอยู 
คอนโดฯ นี่นะ แลวมนัเปนอยางไรเราก็ทําของเราไป เรามีสิ่งใดเราทําจากตรงนัน้ละ  เรา 
จะอางไปเปรยีบเทียบไมได ไปเปรยีบเทยีบแลวมนัก็รอยแปด เราทําของเราไปได 

ถาม  :  ๘. เรารูไดอยางไรวาอดีตชาติเราเคยเปนลกูศิษยใครมากอน เคยฝกสายไหนมา 
กอน เพือ่จะไดตอยอดในชาตินีเ้ลย 

หลวงพอ  :  ไอนีน่ะเราพยายามทําของเราเอง หลวงตาทานบอกวา “ถากําหนดพุทโธ 
หรือกําหนดอานาปานสติ  กําหนดสิ่งใดก็ไดมันโลงๆ  มันสะดวกนัน่คือทางของเรา”  นี่ 
หลวงตาพูด เราปฏบิัติอะไรก็ได ถาปฏบิัติแลวนี่เรารูเองสมัผัสไดเองเลย 

ถาอยากรูวาอดีตชาติเปนลกูศิษยใคร  ถาคนรวยนะอาจารยเปนอดีตชาติเยอะแยะ 
เลย  ถาคนจนนะอาจารยนัน้มนัไมเอาสักคนหนึง่  ถาขอทานนีม่ันบอกไมเคยเปนญาติกัน 
หรอก  แตถาคนรวยนะมันบอกชาติที่แลวเปนญาติทุกคนละ  ถาเราไปหานี่อาจารยองค
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ไหนก็ได  ถามงึรวยมานะแหม..  ชาติที่แลวนี่เปนญาติกันมา  ถาขอทานมานะไมเคยรูจัก 
กัน ไมเคยๆ มนัไมบอกเลยวาเปนญาติมัน 

ถาคิดอยางนีม้ันเปนเหยือ่..  เราคิดอยางนี้  จะอดีตชาติทุกคนกม็ี  อดีตชาติทุกคนนี่ 
มีทุกคนแหละ แตหลวงตาทานสอน หลวงตาทานเปนธรรมมากนะทานบอกเลยวา 

“กําหนดอะไรก็ไดโลงๆ โปรงๆ สะดวก นัน้คือทางของเรา” 

เขาบอกคนไมมวีาสนา  หลวงตาบอกไมมีวาสนาจะสนใจศาสนาไดอยางไร  ถา 
ไมมวีาสนาทําไมสนใจเรื่องพุทธศาสนา  ถาไมมีวาสนาทําไมอยากนั่งสมาธิ  ถาไมมี 
วาสนามันก็ไอคนทีอ่ยูขางนอก  เหน็ไหม  มันเห็นคนมาวัดมันบอกไอพวกนี้คนมปีญหา 
มันมีแตความสุข  มันมีแตโกงกัน  มันมีแตทํามาหากินมนับอกมนัมวีาสนานะ  ใครจะมา 
วัดมันบอกไอพวกนี้พวกทุกข ! พวกทกุข ! 

นี่ไงคนอยางนัน้ไมมีวาสนา  ไอคนที่มาวัดตัง้ใจภาวนานี่วาสนามนัมาแลว  !  แลว 
แคอยากมาภาวนา  ดูสิจะมาภาวนา  ไปขอพอขอแมมานี่กี่วนัจะได  ไมใหมาหรอก  ไมมี 
ใครเขาอยากใหมาหรอก เขาเปนหวงเปนใยไปทัง้นัน้ละ นี่คนวาสนาดีเขาไมมาเกาะเกี่ยว 
กันไว แลวมาวัดมาวามามาปฏิบัตนิี่เขาบอก มาวัดไมมีวาสนา มาวัดแลวมนัทุกข.. เอ็งมา 
นั่งอยูนีว่าสนามึงแลว ! ถาไมมีวาสนามึงมานั่งอยางนี้ไดอยางไร 

ฉะนั้นวาอดีตชาตินี่อยาไปเช่ือ เห็นมาเยอะ ถารวยๆ มานี่แหม.. เมื่อชาติที่แลวนะ 
แหม..  ไดเกื้อกูลกนัมาเยอะเลย แตถาขอทานมานีม่นับอกวาไมรูจัก ชาติที่แลวเราอยูหาง 
กันคนละประเทศเลยไมรูจัก ถาเปนขอทานนะ 

ถาม  :  ๙. ลูกสวดมนตหรอืปฏิบัติธรรมเสร็จแลวลกูจะอธิษฐานขอฤทธิ์พวกตาทพิย 
เปนการสมควรหรอืไมคะ  จะทําอยางไรหรอืฝกอยางไรถงึไดพวกนีค้ะ  ควรไปฝกที่ไหน 
กับพระอาจารยอะไร ลูกอยากพนทุกขดวยและอยากมีฤทธิ์ดวย ใหหลวงพอเมตตาดวย 

หลวงพอ  :  (หัวเราะ) อูฮู.. อยากพนทุกขนี่ก็กระเสือกกระสนนาดูแลว อยากพนทกุข 
ดวยอยากมีฤทธิ์ดวย อูฮู.. เอาทุกอยางเลย เขาปฏิบัตเิพื่อพนทุกขนะ..
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ฤทธิ์นี่เราจะบอกวา  เพราะเราอยากไดฤทธิ์  อภิญญา  ๖  นี่หลวงปูเจี๊ยะทานถาม 
หลวงปูมั่นเอง หลวงปูเจีย๊ะเลาใหฟง ทานวา “อภิญญา ๖ แกกิเลสไดไหม” เขกหวัปอก ! 
ไมได..  แลวทานกเ็ฉยนะ  กน็วดเสนตอ  เสร็จแลวก็พอเวลาไดกถ็าม  “อาว..  ถาไมได 
อาจารยทําทําไมละ” 

หลวงปูมั่นทําอภิญญา ๖ หลวงปูมั่นไดครบ หลวงปูมั่นทําทําไมละ ทานบอกเขก 
หัวอีกปอก  !  “เอาไวสอนคนเวย”  อภิญญา  ๖  นี่รูวาระจิต  หูทิพยตาทิพยเอาไวสอนคน 
เพราะคนมันมีชองทางออกเยอะมาก  จิตใจของคนมันดิน้รนมาก  ฉะนั้นอภิญญา  ๖  ที่ 
หลวงปูมั่นทานมี  ทานเอาไวเปนเครื่องมือดกัใจคน  เครื่องมือรูคนโกหกคนตางๆ  ทาน 
เอาไวปดลอมไมใหคนมันออกนอกลูนอกทาง  แลวก็สอนกลบัมาอยูที่อริยสัจ..  ทุกข 
สมุทัย นโิรธ มรรค มรรคญาณการแกไขกิเลส เพราะทานสรางบุญของทานมามาก 

ฉะนั้นไอเรือ่งฤทธิ์นี่นะเราจะบอกวาอยางพระอนุรทุธะ  นี่มันเปนเอตทัคคะ  นั่ง 
อยูก็รูโดยธรรมชาติเลย พระอุบาลเีปนคนถามพระอนุรุทธะวานีอ่งคสมเดจ็พระสมัมาสมั 
พุทธเจาปรนิิพพานไปแลวไมใชหรือ พระอุบาลเีปนพระอรหันตนะ พระอุบาลเีปนผูทรง 
วินัยนะ  พระอุบาลีเปนผูถามพระอนุรทุธะขึ้นมาเองวาพระพุทธเจาปรนิิพพานหรอืยงั 
พระอนุรุทธะบอกวายงั  พระอนุรุทธะนีรู่หมดเพราะพระอนุรทุธะรูวาระจิต  เปน 
เอตทัคคะทางรูวาระจิต  แตพระอบุาลีเปนเอตทัคคะทางทรงธรรมวินัย..  นี่พระอรหนัต 
เหมือนกนันะ พวกอภิญญา พวกฤทธิ์นี่มนัยงัไมมีเลย แตทําไมพระอนุรุทธะมีละ 

นี่ก็เหมือนกัน เราจะบอกวาถาโยมมีนะ โยมมอีํานาจวาสนา เวลาปฏิบัตนิี่มนัเปน 
เลย อยางเชนจิตทีม่ันรูๆๆ อยางนี้ นีม่ันเปนรองรอยของมัน แลวถามนัเปนจริงปบจิตมัน 
ก็เหมอืนพลังงาน ดูสิไฟฉายเปดมันจะเหน็ไปหมดเลย ไฟฉายมนัสองสวางหมดเลย 

จิต..  ถามันชําระกิเลสออกมาเลย  ถามนัเปนอยางนัน้ปบมันกเ็ห็นหมดเลย  มนัรู 
หมดเลย    แตถามันเปนถานในเตา  เห็นไหม อยูในเตามันไมเห็นอะไรเลยแตมันใหความ 
รอนไดนะ นี่ถานในเตามนัออกไปไหนไมไดเลยเพราะอยูในเตา จิตถามนัสะอาดแลวมนั 
ก็เหมอืนถาน มันพลังงานเหมือนกัน มันไมมกี็คือไมมี  มนัจะเปนอะไรไป ขออยางเดยีว 
ขอใหมนัสิ้นกเิลสนี่พอใจแลว แหม.. จะเอาหูทิพย
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เพราะอยางนี้สิอดีตชาติเขาถงึจะบอกวาเปนญาติเขาแนนอน  ไปหาพระองคไหน 
เขาจะบอกเลยเขาจะสอนใหฤทธิ์นี่ อดีตชาตินี่ แลวถาสอนไปแลวนะ เดี๋ยวก็ตองนูนตอง 
นี่ แลวเดี๋ยวจะรูวาฤทธิ์มนัจะเปนอยางไร ไอตวัฤทธิน์ี่แหละมนัจะทําใหยุง.. 

แตอริยสัจมันเปนของดี  เปนความจรงิ  เปนความถกูตอง  ฉะนัน้ใหพนกิเลสเถิด 
พนจากทกุขอนันัน้สําคัญมาก 

ถาม  :  ๒๙๖. เรื่อง “ลูกศิษยหลวงพอ” 

(ลูกศิษยของหลวงพอเลยนะนี่ ลกูศิษยหลวงพอเลยละ) ลูกกราบระลึกถึงพระคุณ 
หลวงพอใหความกระจางในใจลกูมาก ขอใหถนอมสุขภาพดวยนะ แตเวลาถามนะ.. 

๑.  หลวงพอเลาวาพระโมคคลัลานะ  พระสารีบุตร  ไดถามพระพุทธเจาวา  “ฤทธิ์ 
กับปญญาอยางไหนเลิศที่สุด”  พระองคทรงตอบวา  “อาสวักขยญาณเลิศที่สุด”  หลวงพอ 
ไดโปรดอธิบาย  บรรยายถึงสภาวะ  หรอืลักษณะ  หรืออาการ  หรือบรรยากาศ  หรือ 
ชองวาง  รอยตอกอนเขาอาสวักขยญาณดวยคะ 

หลวงพอ  :  หลวงพอเลาวาพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร.. ไมใชหรอก นีม่ีพระ 
โมคคลัลานะ  พระสารีบุตร  พระอนุรทุธะ  คือพระอรหันต  ๘  องค..  อยูในพระไตรปฎก 
เราจําสูตรไมได  อยูในสวนมะพราว  แลวพระอรหันตดวยกนัก็คยุธรรมะกัน  พอคุย 
ธรรมะกนัก็ตางคนตางคุยธรรมะกนั เอตทคัคะหมดทุกคนเกงหมด แลวกบ็อกวา 

นี่พระโมคคลัลานะก็บอกวาฤทธิ์อันดับหนึ่ง พระสารีบุตรบอกปญญาอันดบัหนึง่ 
พระอุบาลบีอกวินยัอนัดับหนึง่  คือทุกคนก็วาที่ตวัเองถนัดดีที่สุด  ทนีี้เราไปเถยีงกนัแต 
ความถนัดไง  พอเถียงกันแลวลงกันไมได  พระอรหนัตเถยีงกนัแลวลงกนัไมได  แตเถยีง 
แบบพระอรหันตนะ  ไมไดเถยีงแบบพวกเราตอยกันมีเรือ่งมีราวกนันะ  พระอรหันตทาน 
เถียงกันทางวิชาการไง คยุกันเรือ่งวิชาการวาสิ่งใดจะเปนประโยชนที่สุด แลวตางคนก็วา 
วิชาการของตัวยอดเยี่ยมก็เลยตกลงกนัไมได ก็เลยตองไปหาพระพุทธเจาดวยกนั
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ทั้งหมดกไ็ปหาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  เราอานพระสูตรนี้ทีแรก  อูฮู.. 
ทึ่งมากเลย ลุนใหญเลยวาพระพุทธเจาจะตอบอยางไร พระพุทธเจาตอบวา “สิ่งทีเ่ถียงกนั 
อยูนีม้ันเปนนิสัยใจคอ”  คอืความถนัด..  พระสารีบตุรก็ถนัดเรือ่งปญญา  พระโมคคัลลา 
นะก็ถนัดเรื่องฤทธิ์  ถาใครวาถนัด  ความถนัดใชไหม  เราก็วาเราถนัดนี้ตองดีที่สุดเพราะ 
เราถนัด  พระพุทธเจาบอกวาความถนัดนีม้ันเปนอํานาจวาสนา  อยางทีว่าเมือ่กี้นีว้าจริต 
นิสัยมนัมา 

ฉะนั้นถาถนัดใชไหม  แตถายงัไมสิน้กเิลสความถนดันั้นก็ดบิๆ  ความถนัดดบิๆ 
คือความถนัดนั้น กบักิเลสนัน้มนับวกอยูดวยกัน มนัไมผองใส มันไมโปรงใส มันมีกิเลส 
เรามันมีความตางๆ ปกคลมุอยู มนัเปนเรื่องโลกๆ มันไมเปนประโยชนกับใครหรอก แต 
พอมนัสิ้นกเิลสแลวความถนดันัน้ถึงเปนประโยชนไง  ฉะนั้นทานถึงบอกวาสิ่งที่สําคัญ 
ที่สุดคืออาสวกัขยญาณตางหาก..  คือวาญาณอะไรดทีี่สุด  ปญญาใครดีที่สุด  พระพุทธเจา 
บอกวา 

“อาสวักขยญาณดีที่สุด  เพราะพวกทาน  ๘  องคนี้ไดผานอาสวักขยญาณมาแลว.. 
อาสวักขยญาณทําใหพระอนาคาเปนพระอรหนัตขึน้มา  ทําใหปุถุชน  คนที่ปฏบิัติทีเดยีว 
ขิปปาภิญญาเปนพระอรหนัตขึ้นมา.. อาสวักขยญาณนี่เลิศที่สุด !” 

โอโฮ.. ทุกคน ๘ องคก็คิด ๘ อยาง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตองชูธงอนั 
ใดอันหนึ่งขึน้มาวาเลิศที่สุด ๘ ธงอันนีโ้ดนหกัหมดเลย ธง ๘ ธงโดนหักเกลี้ยงเลย อาส 
วักขยญาณเลิศที่สุด 

โอโฮ..  ทึ่งมากนะ ฉะนัน้สิ่งนี้ประเสริฐที่สุด..  นี่ยอนกลับไปเมื่อกี้นี้  ฤทธิ์กบัพน 
ทุกข พนทุกขเลิศที่สุด อาสวักขยญาณทําใหพนทกุข ฉะนั้นอาสวักขยญาณเปนหลักของ 
ศาสนา อาสวักขยญาณนี่เลิศที่สุด 

ญาณ  เห็นไหม  เพราะมีอาสวกัขยญาณ  อาสวักขยญาณนี่ทําใหพระพุทธเจาเปน 
พระพุทธเจา  แลวพระพทุธเจาเทศนธรรมจักร..  เทศนธรรมจักรคือวาสิ่งนี้ธรรมจกัร 
เทวดาสงตอๆ  ขึ้นไป  นี่สิ่งนี้ถามนัทําไดแลวปญญามันจะเกิดขึ้นมาเปนมหาศาลเลย.. 
ฉะนั้นหลวงพอตองบอกวาบรรยายสภาวะ  ลักษณะ  อาการ  บรรยากาศ  ชองวาง  รอยตอ 
อาสวักขยญาณ
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โอย..  มันไมมีตองเอากระดาษมาสิ  แลวเอาปากกามาดวยจะเขียนใหดู..  เราจะ 
บอกวาความจริงก็คอืความจรงิ  แลวความจรงิอยางนี้มนัเปนความจรงิอยางที่เมื่อกี้วา 
หลวงตาทานพูด  เหน็ไหม หลวงปูมัน่.. หลวงตาเวลาทานเทศนมันลําบากนี่ลําบากตรงนี้ 
ลําบากตรงทีเ่วลาพูดถึงขอเทจ็จรงิ  พวกลามกจกเปรตมันจะจํา  มนัจะเอาไปเปน 
ประโยชน 

เพราะการจํามันจําดวยความลามก  ไมไดศึกษาดวยความเปนธรรม  ศึกษาดวย 
ความเปนธรรมนีเ่ราศึกษามาเพื่อแกไข  ศึกษามาเพือ่ชําระความเศราหมองในใจเรา  นี้ 
ศึกษาอยางนี้ศึกษาเพือ่ประโยชน  แตพวกลามกมนัไมศึกษา  มนัจําแลวมันเอาไปเปน 
ประโยชน เอาไปวาเปนสมบัติของตน มันเปนความลามกในใจของมนั 

ฉะนั้นพออยางนี้ปบนี่ทานพูด เพิ่งดเูมือ่วาน ทานเทศนอยางนี้โอโฮ.. นั่งฟงอยูนะ 
ทานบอกมันลําบากนะ  เวลาเทศนนี่ไอพวกปรารถนาลามกมนักจ็ะเอาไปเปนประโยชน 
ของมัน  แลวเวลาเทศนนี่ไมบอกใหลูกศิษย  ลกูศิษยก็ไมรู  ไอบอกกบ็อกเพื่อ..  แตจริงๆ 
ทานก็บอกไวในเทศนพระเกอืบหมดนัน่แหละ แตสวนใหญเราฟงกนัไมออก ไอคนบอก 
.. ทานก็พูดนั่นแหละ แตไอพวกเรานี่วุฒิภาวะไมถึงไมเขาใจหรอก 

นี้ก็เหมือนกัน ไอทีว่าสภาวะ ลักษณะ อาการ บรรยากาศ ชองวาง รอยตอ.. มันก็ 
เปน นี่ถาพูดออกมานะ ถาคนฟงไมเปนหมดคาเลย มันกเ็ปนอารมณอยางนี้เหรอ อารมณ 
ความรูสึกอยางนี้เหรอ..  วิญญาณาหาร  อาหารของเทวดาเขาอยางนี้เหรอ  โอโฮ..  อยางนี้ 
ไมตองคิดอะไรเลยสิ นีม้ันคิดกันไปเองไง 

ฉะนั้นกรณีอยางนี้  ถามมานี่เรากร็ูอยูเขาก็เจตนาด ี แตไมมีคนโงคนไหนตอบ 
หรอก ถาคนโงตอบ คนโงที่ไหนตอบนี่ ๑. เปนการอวดตัวอวดตนขนาดนัน้เลยเหรอ ๒. 
เอ็งรูจรงิหรือเปลา เดี๋ยวจะเอากุญแจลัน่ปากเลยถาตอบนะ มนัไมมีคนโงคนไหนเขาตอบ 
หรอก  ไอคนจรงิเขาบอกวามึงทํามาสิปฏบิัติมา  หลวงตาบอกวาไปหาหลวงปูลนีะหลวง 
ปูลีบอกเลย “นั่งตลอดรุงก็รูเอง” 

ครูบาอาจารยเราทานจะใหเราปฏบิัติแลวรูขึ้นมาเลย  แลวเรามีครบูาอาจารยเปนที่ 
พึ่ง  เราปฏิบัติขึน้มา  ผิดถูกครูบาอาจารยทานคอยชีแ้นะ  เขาจะช้ีแนะเอามาแกไขตอนที่ 
มันจําเปน  เวลาปฏิบัติขึน้มาแลวมันเจอเหตุการณนัน้  นี่ถาอาจารยเปนแกไดหมดละ  ชัก



สมมุติวาจิต ๑๘ 

พาไดหมดละ  ถาไมเปนขึ้นมา บอกเทาไรนะมนัก็ไมเปนประโยชนกับใครหรอก ฉะนั้น 
สิ่งนี้มนัเปนเรื่องที่วามันเปนประโยชนไง 

ฉะนั้นสิ่งที่เราวา  “ฟงหลวงพอเลาไง”  เวลาเราพูด..  เวลาพูดเพราะคนเขามาถาม 
ปญหา แลวปญหานี่มันควรจะเอา.. เห็นไหม การตอบปญหานี่มนัมีหลายวิธีใชไหม ตอบ 
โดยตรงๆ  ตอบโดยบุคลาธิษฐาน  ตอบโดยตวัอยาง  ตอบโดยอยางนี้  ทนีี้เราก็ยกตัวอยาง 
ขึ้นมาตอบปญหาใหเขาเขาใจแลวก็เปนประโยชนกบัคนฟง  คนฟงเขาไดประโยชนไป 
แลว ไอนีไ่ปฟงมาแลวจะเอาลักษณะ เอาบรรยากาศ โอโฮ.. 

จบ ! เดี๋ยวมนัจะไปใหญ 

ถาม  :  ๒.  การเผากิเลสหมดสิ้นดวยมรรคญาณ  จิตเปนกระจกใส  ผูรูไมมี  ไมมีผูรู 
เปรียบเทียบกับขัน้ของปริยัติประมาณขั้นใดคะ 

หลวงพอ  :  ปริยัตินีม่ันเปนปริยัตนิะ  อยาไปใหเปรียบเทยีบปรยิัติ  ปริยัติเราศึกษา 
มาแลวปฏิบัติ “การเผากิเลสหมดสิน้ดวยมรรคญาณ จิตเปนกระจกใส ผูรูไมมี ไมมีผูรู” นี่ 
อันนีอ้ันหนึ่ง.. 

แลวอยางเชนเมื่อวานดูหลวงตานัน่แหละ แลวทานพูดตรงนีเ้หมอืนกัน ทานบอก 
เลยนะเวลาบอกนีถ่าคนจิตไมลามก  เวลาปฏิบัติไปแลวถามนัเปนวางมันจะวางที่จิต  แต 
ถาพูดถึงจิตที่เปนลามก  เห็นไหม  ผูรูไมมี  ไมมีผูรู..  นี่ถาคนเปนมนัทําแลวมันกเ็ขาใจได 
แตถาจิตมันลามก นี่มนัไมรูแลวมนัไมมี 

บอกวาอะไรนะมนัไมใชความวาง  !  ทานบอกเลยนะถาจิตเปนสมาธินี่จิตมันวาง 
เห็นไหม  ผูรู  มันเปนที่ผูรูแลวผูรูมันวางมนัวางอยางไร..  นี่แคขั้นของสมาธินะ  ยังไมขั้น 
ของวาสิน้กิเลสเลย  ฉะนัน้จิตของผูที่ลามกนีม่ันไมเปน  พอมันไมเปนทานบอกวา  มนัก็ 
บอกวาวาง ! วาง ! แตมันไมวางแตบอกวาวาง.. 

หลวงตาทานพูดอยางนี้เมื่อวานนี้  ทานบอกวาจิตมนัไมวางหรอก  แตมันบอกวา 
วาง  มันเขาใจวาวางแตความจริงมนัไมวาง  แตถาเปนความจริงตวัจิตมันวาง  !  ตัวจิตมัน 
วางคือตัวสมัมาสมาธิไง พอตัวจิตมันวาง มันรูเลยนะวาจิตมนัวาง มันเขาใจได มนัพูดเลย 
วาง ! นี่ไงถาพูดถึงคนไดสมาธิจริงกบัคนไมไดสมาธิจริง



สมมุติวาจิต ๑๙ 

นี่แคสมาธินะ แลวนี่เขาบอกวา “นี่เวลาถามนัหมดกเิลสไป  ผูรูไมมี  ไมมีผูรู” อนั 
นั้นมัน.. นี่เวลาผูรู  เห็นไหม  “ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน” ถาไมทําลายผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบานมนัก็ 
คลายตรงนั้นไง 

อันนัน้อนัหนึง่ อันนี้สิ.. 

ถาม  :  ๓. หลวงพอสอนวาพระอรหันตไมมจีิต ก็คือจิตไมมกี็ไดเหมือนกนัใชหรือไม 
เจาคะ  หรือการดําเนนิการเคลื่อนไหวไปในไมมีเปนอยางไร  จะเรียกวาอยางไร  หรือ 
เปรียบประมาณอยางไรหรอืเจาคะ หากการดํารงขันธอยู 

หลวงพอ  :  ไอที่พูดนีม่ันเปนเหตุผล หลวงพอสอนวา “พระอรหันตไมมีจิต” เพราะ 
เราพูดอยางนี้เพือ่ไมใหแบบวาเรื่องอดีตชาตินั่นแหละ คือไมใหคนหลอกไง 

“พระอรหันตไมมจีิต ถาที่ไหนมีจิตทีน่ั่นมีภพ” 

ที่ไหนมีภพ..  เพียงแตวาถาไมมีภพ  แลวเวลาหลวงตาทานสอนทานสอนวา  พระ 
อรหันต  เหน็ไหม  ทานบอกวา  “จิตพระอรหันตเปนอยางนัน้ๆ”  คือคําสอน  คือความ 
เมตตาของพอแมปูยาของเรา  เวลาทานสอนเราทานจะสอนเราเพราะทานเมตตาเราใช 
ไหม  ทานจะบอกวาพวกเราทุกขอยางนี้..  ทุกขอยางนี้  แตของทานจิตเปนอยางนี้..  เปน 
อยางนี้ คําวาจิตเปนอยางนี้เปนเพราะอะไร เปนเพราะวาทานสมมุตวิาจิต ! ทานสมมุติวา 
นี้เปนจิต แตไมมีจิตหรอก แตทานสมมุติวาเปนจิต 

ฉะนั้นพอทานสมมุตวิาเปนจิตขึ้นมา แลวไอคนที่จิตมันเปนลามกมันกบ็อกเลยวา 
จิตพระอรหันตเลย  แตถาคนเขาเปนนะเขาสมมุตวิาจิต  เขาไมไดบอกวาจิต  แตเขาสมมุติ 
วาจิต  ถาไมสมมุติเราจะคุยกันเรื่องอะไร  แตดวยความเมตตาของทานใชไหม  ทานก็ 
สมมุติวานี่จิตพระอรหนัตเปนอยางนัน้ๆ ทานสมมตุิเปนตุกตา..  เปนตุกตาเปนแบบอยาง 
ใหเราไดเอามาใครครวญ 

ฉะนั้นพอทานสมมุติไง  ทานสมมุตวิาจิต  ไอคนที่จิตมันลามกมนับอกเลยนะ 
“พระอรหันตจิตเปนอยางนั้นๆ    จิตพระอรหันตเปนอยางนัน้ๆ”  มันกว็าของมันไป.. 
เพราะมนัมเีหตุผลอยางนั้นเราถงึบอกวา “พระอรหนัตไมมีจิต” เพราะถาทีไ่หนมีจิตทีน่ั่น 
มีภพ ถามี ! เห็นไหม ถามทีี่ไหน ทีน่ั่นกเิลสมันก็ตองขี่ได



สมมุติวาจิต ๒๐ 

ดูสิ  “โมฆราช  เธอจงมองโลกนีเ้ปนความวาง แลวกลับมาถอนอัตตานุทิฏฐิขึ้นมา 
พอสิ้นสุดแลวมารจะหาเธอไมเจอ” 

เพราะมนัไมมี ! ไมมทีี่ตั้งไมมีอะไรเลยมารจะไปหาใครละ มนัหาไมไดเพราะมัน 
ไมมถีิ่นกําเนิดไมมอีะไรเลย แตมี ! อาว.. มีอยางไรละ (หัวเราะ) 

นี่ไงพระอรหันตถงึไมมีจิต  ทีไ่หนมีจิตทีน่ั่นมีภพ  เพราะคําวาจิตคอืภวาสวะคอื 
ภพ อาสวะ ๓ ที่ไหนๆ ก็มอีาสวะ ฉะนั้นพระอรหันตไมมจีิต แตทําไมหลวงตาถึงบอกวา 
จิตพระอรหันตเปนอยางนั้นๆ นั้นทานสมมุติ.. สมมตุิวาจิต ! ถาสมมุตวิาจิต  ผูปรารถนา 
ลามกมนัไปสมมุติตาม มันกเ็ลยกลายเปนคนโกหกหลอกลวง 

ฉะนั้นถามันไมมจีิตไมมีจิตอยางไร  มันไมมีอยางไร  แลวการดํารงธาตุขันธดํารง 
ธาตุขันธอยางไร  อาว..  ก็ถาคนเขาปฏิบัติไปเขาก็จะรูของเขาวามันจะดํารงธาตุขันธ 
อยางไร.. เดี๋ยวจะรู ! 

ขอ ๔. เดี๋ยวจะรูลงตรงนี้แหละ ถามมาเจบ็นาดูเลย 

ถาม  :  ๔. ลูกอยากทราบจริงๆ คะ วาการไดอยูใกลพระอรหนัตจรงิๆ แลวไดบุญมาก 
หรือวาเสีย่งกบับาปมากกวากันคะ 

หลวงพอ  :  (หัวเราะ) เออ.. “ไดบุญมากหรอืไดบาปมากคะ” 

ถาเราควบคมุจิตใจเราได พระอรหนัตนี่นะมนัเปรียบเหมอืนนิวเคลียร.. นิวเคลียร 
ทางสันติจะใหพลังงานกับสงัคมมหาศาลเลย  แตนิวเคลียรทําอาวุธนี่มนัทําลายชีวิตคน 
ทั้งหมดเลย  ถาเราเขาใจใชไหม    เราเขาใจวาสิ่งนั้นเปนบุญกุศลของเรา  เราเขาใจวา 
นิวเคลียร 

ดูสิโรงพลังงานไฟฟานวิเคลียร  นีเ่ขาตองดแูลความปลอดภัยนาดูเลยเพื่อ 
ประโยชนกับสังคม  ถาเราเขาใจวาครบูาอาจารยของเราทานเปนพระที่ดี  เราทําดีกับทาน 
มันเปนพลังงานทางสันติ มันจะใหบุญกุศลกับเรามหาศาล แตถาเรากาวลวง.. เรากาวลวง 
หมายถึงวาเขาทําระเบิด  สิ่งทีเ่กิดสงครามไดเพราะมีความขัดแยงเขาถงึทิ้งระเบิดนัน้เพือ่ 
ทําลายชีวิตฝายตรงขาม  สิ่งทีเ่ราไมรักษาใจของเราใชไหม  เราจะเอาแตผลประโยชนของ



สมมุติวาจิต ๒๑ 

เรา  เรากาวลวงนั่นละจะเปนโทษกบัเรา  แตถาเปนความจรงิมนัจะเปนประโยชนกบัเรา 
เห็นไหม 

นี่สิ่งนีม้ันถึงบอกวาอยูใกลแลวมันจะไดบุญหรือไดบาป..  จะไดบุญหรือไดบาป 
เราก็ตองรักษาตัวเรา  แลวมันอยูที่ใจเราไง  ถาใจเรานี่กิเลสมนัอยูในใจเราใชไหม  พอมนั 
บอกวาสิ่งนัน้ไมใช.. สิ่งนี้ไมสมกับความเปนพระอรหันต.. สิ่งนี้เปนการหลอกลวง นีม่ัน 
เกิดทิฐิแลวเกิดการทิฐิทีจ่ะกาวลวง เกิดทิฐิที่วาเพราะความไมเช่ือไง เพราะมนัไมเช่ือแลว 
มันสบประมาท พอความสบประมาทนัน้มนัมกีารกระทําขึ้นมา 

นี่เกิดเวรเกิดกรรม.. ที่วาเกิดบาปเกิดบาปอยางนี้ แตถาเกิดบุญละ เกิดบุญนี่เนื้อนา 
บุญของเรา  ที่ปรารถนาที่ทําบุญของเรา  ปรารถนาเพื่อประโยชนกับเรา  เราทําสิ่งที่ 
ปรารถนานั้น..  ทุกคน  เหน็ไหม  ดูสเิราจะฝงทรพัยของเรา  ฝงสิ่งศรัทธาของเราไวใน 
ศาสนา สิ่งนี้ทุกคนตองปรารถนาสิ่งที่เปนประโยชนกับเรา สิ่งนีถ้าเราเจอเนื้อนาอยางนั้น 
เราเจอคุณประโยชนอยางนั้น  เราไดฝงทรพัย  ไดฝงนิสัยใจคอของเรา  ไดฝงอํานาจไดฝง 
สิ่งตางๆ ของเราไวในศาสนา ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สิ่งที่เกิดขึ้นมาเปนตั้งแต 
พระโสดาบันขึ้นไปนี่คอือริยสงฆ 

โสดาบัน สกิทาคา อนาคานี่เปนอริยสงฆ เปนเนื้อนาบุญของศาสนา แลวเรานีเ่รา 
หาทรัพยสมบัตขิองเรา  เราหาจริตนิสัยของเรามา  แลวเราฝงเขาไปในศาสนาของเรา  เรา 
ฝงไปเพือ่เจริญเพือ่ประโยชนกบัชีวิตของเรา  นีม่ันเปนประโยชนหรือเปนโทษละ..  มัน 
จะเปนประโยชนหรือวาเปนโทษมนักอ็ยูที่สติปญญาของเรา  ถาสติปญญาของเรามันมี 
ประโยชนอยู มนัก็ทําใหเราเปนประโยชนได 

ฉะนั้นมันอยูที่เราตั้งสติแลวมันจะเปนประโยชนกับเรามากถาเราทําประโยชน 
นะ..  นี่เขาบอกวาแลวมนัเปนประโยชนหรือเปนโทษละ  มันเปนไดทั้งสองอยาง  มัน 
เปนไดทั้งสองอยางมนัเปนไดที่ไหนละ  มันเปนไดที่สติปญญาเรานี่แหละ  มนัเปนเพราะ 
เราควบคมุใจเราไมไดนี่แหละ  มนัเปนโทษเพราะใจเราทําเอง  มนัเปนโทษเพราะกิเลส 
ของเราเอง 

มันเปนโทษเพราะกิเลส  มันไมเปนโทษที่พระอรหนัตนั้น  พระอรหันตก็คือพระ 
อรหันตนั่นแหละ  ครูบาอาจารยที่เปนความจรงิก็คอืความจรงิวนัยังค่ําละ  สิ่งทีเ่ปนความ
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จริงมันเปนความจริงอยางนัน้  พระอาทิตยคอืพระอาทิตย  พระจนัทรคือพระจนัทรมัน 
เปลี่ยนเปนอยางอืน่ไปไมได  แตมันเปนทีก่ิเลสของเรา  กิเลสของเรานีอ่ยากใหพระ 
อาทิตยเปนพระจันทร อยากใหพระจนัทรเปนพระอาทิตย แลวมันเปนไปไดไหมละ 

มันผิดตรงนี้ไงผิดเพราะทิฐิมานะของเรา  ผิดเพราะกิเลสของเรา  ผิดเพราะ 
ความเหน็ผิดของเรา  ถาเรามีความเห็นผิดเราตองการเปลี่ยนแปลงสิง่นัน้ใหสมความ 
ปรารถนาของเรา  เราคิดผิดเอง  เราคิดผิดเราเห็นผิดเอง  เราทําลายเราเอง  ไมใชพระ 
อรหันตทําลายเรา  กิเลสเราทําลายเรา  ความรูผิดความเห็นผิดในใจเรานี้ทําลายเราทั้งนัน้ 
เลย  แตถาความเห็นผิดในจิตของเรามนัถกูตองขึน้มามนัจะไมเปนโทษ  มันจะเปน 
คุณประโยชนไปทัง้หมดเลย 

ฉะนั้นสิ่งที่วามนัเปนบาปหรอืเปนโทษ นี่มันเปนทีก่ิเลสของเรา  เปนที่ตัวของเรา 
ไมใชเปนที่พระอรหนัตนัน้  !  พระอรหันตไมเคยใหโทษใคร  พระอรหนัตใหโทษใคร 
ไมได  คําวาใหโทษใครไมได  ใหโทษใครไมไดเพราะอะไร  เพราะจิตใจของทานจะเปน 
อยางอืน่ไปไมได  แตเพราะใจของเราตางหาก  เราทําลายตัวเราเองตางหาก  แลวบอกวา 
พระอรหันตทําลายเรา 

ไมใชพระอรหันตไปทําลายเรา  เราทําลายเรา  เพราะพอเราทําสิ่งใดในทางที่ 
ผิดพลาดไปแลวมนัเปนกรรมไหม  มันเปนกรรม..  การกระทํานั้นเปนกรรมอยูแลว  การ 
กระทํานัน้ ไมมีใครจะไปแกไขการกระทํานั้นได เพราะการกระทํานั้นมันทําไปแลวมันก็ 
ใหผลตามการกระทํานั้น พระอรหันตไมไดให ทุกอยางไมไดให แตสัจธรรม ขอเท็จจริง 
มันให ฉะนั้นขอเท็จจริงมันให นีม่ันเกิดขึ้นมาเปนประโยชนหรือเปนโทษกับอันนั้น อนั 
นั้นมันเปนเพราะกเิลสตัณหาของเรานะ มันไมไดเปนเพราะพระอรหันตมาทําลายเรา 

ฉะนั้นพอวาพระอรหันตทําลายเรามนัถงึนี่ไง  “ลูกอยากทราบวาการอยูใกลพระ 
อรหันต จริงๆ แลวไดบุญมากหรอืวาเสีย่งไดบาปมากกวากนัคะ” 

(หัวเราะ)  แหม..  แจวเลยนะ  ลกูศิษยหลวงพอซะดวย  ไมรูใครเขียนมาเนาะ  แตก็ 
ตอบแลวละ  สิ่งทีเ่ราทํานีม้ันเปนประโยชนก็คอืเปนประโยชน  ฉะนั้นเวลาพูดเปน 
ประโยชน  เห็นไหม  แลวถาพูดนีม่ันจะเขาหรอืไมเขาละ  ถามนัจะเขาถึงความเปนไม
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ถูกตองไมควรมันกไ็มควร  แตถาถึงมันเปนความควรมนักเ็ปนเรือ่งของความควรเนาะ 
เอวงั


