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ถาม : เรื่อง “อยากฟังชดัๆ เรื่องมโนมยทิธ”ิ 

กราบนมสัการหลวงพ่อ โปรดเมตตาศษิยผ์ูม้ดืบอด กระผมเองด้อยปัญญาไม่

อาจวนิิจฉัย ทราบมาว่าหลวงพ่อเคยผ่านไปศึกษาทางนัน้มาช่วงเริม่ตน้ ประเดน็คอื

ท่านองคห์นึ่ง มพีระหลายองคบ์อกว่าท่านเป็นพระทีม่บีารมสีูง หลายท่านว่ากนัว่า

ท่านเป็นพระอรหนัต์ ซึ่งพระทีบ่อกว่าท่านเป็นพระอรหนัต์กเ็ช่นพระอีกองค์หนึ่งซึ่ง

หลวงตามหาบวัท่านกบ็อกว่าเป็นเพชรน ้าหนึ่ง เกล้ากระผมจนด้วยปัญญา แลว้แต่

หลวงพ่อจะเมตตาพจิารณาตอบหรอืไม่กไ็ด ้ตามเห็นสมควร กราบขอบพระคุณอย่าง

สูง 

ตอบ : เรื่องมโนมยทิธ ิ พูดถงึตามสจัจะความจรงิเลย มโนมยทิธมินักม็ ี มอียู่ใน

พระไตรปิฎก มโนมยทิธ ิ แต่มโนมยทิธ ิ มโนคอืใจ มโนมยทิธคิอืฤทธิท์างใจ ถ้าฤทธิ ์

ทางใจมนัเกีย่วกบัการปฏบิตัไิหมล่ะ มนัเกีย่วกบัการปฏบิตัหิรอืไม่เกีย่วกบัการปฏบิตั ิ

ถ้ามนัเกีย่วกบัการปฏบิตันิะ คนทีม่ปัีญญาเขาจะรูข้องเขา แต่ถ้าคนไม่มปัีญญา 

อย่างเช่นพระองคน์ี้มบีารมมีาก มตี่างๆ สิง่นี้เวลาพระทีป่รารถนาเป็นโพธสิตัวน์ะ มี

บารมแีลว้ท าสิง่ใด โอโ้ฮ! จะมปีระชาชนนับถอืศรทัธาเยอะมาก แลว้พูดสิง่ใดเป็นวาจา

ศกัดิส์ทิธิด์้วย วาจาศกัดิส์ทิธิเ์พราะอะไร เพราะท่านท าบารมขีองท่านมามาก 

พระโพธสิตัวแ์ต่ละองคแ์ตกต่างกนั เช่น เริม่ตน้ตัง้แต่สรา้งบารม ี หรอืสรา้ง

บารมมีามากขึน้มาบารมจีะใหญ่มาก พอบารมใีหญ่ขึน้มาเขาจะรูข้องเขา เขามฌีาน

โลกยีข์องเขา เขาจะรูส้ิง่ต่างๆ รูอ้ย่างนัน้มนัก็มคีวามผดิพลาด มคีวามไม่จรงิรวมอยู่

ดว้ย เพราะยงัมกีเิลสอยู่ คนมกีิเลสอยู่ จติใจถ้ามนัสะอาด จติใจมกี าลงัมนักม็องสิง่นัน้
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ไดช้ดัเจน ถ้าจติใจของเรางานพะรุงพะรงั สิง่นัน้มนักไ็ม่ชดัเจน นี่พูดถึงว่าผูท้ีส่รา้งบารม ี

ฉะนัน้ถงึว่า ถ้าท่านมบีารมมีาก มบีารมมีากสิง่นี้มนัวดักนัไม่ได้ สิง่นี้มนัวดักนัถงึ

สจัจะความจรงิไม่ได ้ถ้าวดักนัถงึสจัจะความจรงิ 

มโนมยทิธ ิมโนมยทิธฤิทธิท์างใจ ฤทธิท์างใจถ้ามกี าลงั ฤทธิท์างใจเปรยีบเทยีบ 

เปรยีบเทยีบฤทธิท์างใจของพระเทวทตั พระเทวทตักม็ฤีทธิท์างใจ ถ้าไม่มฤีทธิท์างใจ

จะเหาะเหนิเดนิฟ้าไดห้รอื จะแปลงตวัเองไปเป็นงูไปพนัหวัของอชาตศตัรูไดห้รอื 

แลว้เวลามโนมยทิธขิองพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะกม็ฤีทธิท์างใจ

เหมอืนกนั แต่มฤีทธิท์างใจของพระโมคคลัลานะ เพราะพระโมคคลัลานะท่านไดช้ าระ

ลา้งกเิลสของท่านไปหมดแลว้ ฤทธิอ์นันัน้กเ็ลยเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์เพราะ

อะไร เพราะจติใจของพระโมคคลัลานะท่านส่งเสรมิท าเพื่อศาสนา แต่เทวทตัท าเพื่อ

ตวัเอง เพราะอะไร เพราะอยากใหค้นเชื่อถอืศรทัธา อยากให้คนรูจ้กั ก็ดว้ยกิเลส 

มโนมยทิธ ิเหน็ไหม 

แต่พอเวลาพระเทวทตัปรารถนาจะปลงพระชนม์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ฤทธิน์ี้หายหมดเลย พอฤทธิน์ี้หายหมดไปเพราะเสื่อมลาภ เทวทตัเสื่อมลาภ 

ใหลู้กศษิยข์องตวัเองไปขออาหารจากญาติพีน่้องมา แลว้ฉันเป็นคณโภชนะคอืฉันร่วม

วง สมยันัน้ฉันร่วมวง ฉันร่วมวงกฉั็นเหมอืนกบัในสมยัชมพูทวปีเขากินอาหารกนัอย่าง

นัน้ แลว้มคีนเขาไปเห็น ไปฟ้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

พระเทวทตัเสื่อมลาภ ใหลู้กศษิยข์องตวัไปหาญาติพีน่้องเอาอาหารมากนิกนั 

มากินกนัเพราะอะไร เพราะเสื่อมลาภ เสื่อมไปหมดเลย พอปรารถนาจะปลงพระชนม์องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า จะท าสงฆใ์หแ้ตกแยก นีไ่ง นี่กม็โนมยทิธเิหมอืนกนั เพราะ

เขามฤีทธิท์างใจเหมอืนกนั 

มโนมยทิธนิะ ในหลกัความจรงินะ มโนมยทิธิเขา้ฌานสมาบตัไิด้เขม้แขง็มาก 

ไดแ้ก่กลา้มาก แลว้น้อมใจนี้ออกไปพจิารณาอรยิสจั ถ้าน้อมใจไปพจิารณาอรยิสจันะ 

ทุกข ์เหตุใหเ้กดิทุกข ์ทุกข์ดบั วธิกีารดบัทุกข ์นัน้ถงึจะเป็นมรรค 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้พูดกบัสุภทัทะใช่ไหม สุภทัทะไปถาม

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง บอกว่าเขามปัีญญามาก บอกว่าศาสนาไหนกด็ ีแลว้

ในปัจจุบนัน้ีลทัธไิหนกด็ ี ค าสอนใครกด็ ี องคไ์หนก็สอนถูกตอ้งหมด ก็ไปถามครูบา

อาจารยท์ีเ่ป็นจรงิ 

“ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “เธออย่าถามให้มากไปเลย 

ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล” 

แนวทางปฏบิตัไิม่มมีรรค ถ้าแนวทางปฏบิตัถิ้าไม่มมีรรค ผลมนัไม่ม ีมโนมยิ

ทธเิป็นฤทธิท์างใจ แต่เขา้อรยิสจัไหม มโนมยทิธมินักเ็หมอืนกบัอภญิญา ๖ ไง 

อภญิญาที ่๖ รูว่้ากเิลสสิน้ไป แลว้สิน้อย่างไร 

ถ้ามนัไม่เขา้สู่มรรค ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล ถ้าศาสนาไหน

ไม่มมีรรค มรรคคอือะไรล่ะ ปัญญาชอบ งานชอบ เพยีรชอบ สตชิอบ มรรค ๘ ถา้ศาสนา

ไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล แต่มโนมยทิธ ิอภญิญา ๖ มนัเป็นฤทธิท์างใจๆ แตฤ่ทธิ ์

ทางใจกต็อ้งเขา้สู่มรรค เขา้สูม่รรค แลว้มรรคอยู่ไหน 

สิง่ทีเ่ป็นจรงิอยู่นี่นะ สิง่ที่ว่าเป็นจรงิๆ ดูส ิ หลวงปู่ มัน่ม ี เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะ

ท่านถามหลวงปู่ มัน่เอง เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหเ้ราฟังเอง บอกว่าอภญิญา ๖ มนัแก้

กเิลสไดไ้หม หลวงปู่ มัน่บอกไม่ได ้หลวงปู่ เจี๊ยะท่านสนิทมากนะ เพราะท่านอุปัฏฐากอยู่ 

เหมอืนพ่อกบัลูกเลย เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหเ้ราฟังเองเลย แล้วหลวงปู่ เจี๊ยะกถ็าม พอ

หลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ปับ๊ ท่านเอ็ดปับ๊ หลวงปู่ เจี๊ยะก็นวดเส้นไปก่อน พอสกัพกัหนึ่งก็

ถามอกี “แลว้ถ้าอภญิญา ๖ แกก้ิเลสไม่ได ้แลว้หลวงปู่ มัน่ท าท าไม” 

ท่านบอกว่า “เอาไวส้อนคน เอาไวเ้ป็นเครื่องมอืสอนคน เอาไวเ้ป็นเครื่องมอื” 

ค าว่า “เครื่องมอื” เพราะคนเขาอยากให้รูว่้าเรารูจ้กัเขา เรารู้ความรูส้กึนึกคดิ

ของเขา ทุกคนก็อยากใหทุ้กคนรู้ว่าเราคดิอะไร เห็นไหม ท่านเอาไวเ้ป็นเครื่องมอืสัง่

สอนคน สัง่สอนเข้าสู่ไหนล่ะ สัง่สอนเขา้สู่ไหน สัง่สอนเขา้สู่มรรคไง 
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ทาน ศลี ภาวนา เราเสยีสละกนั เราท าคุณงามความด ี เขา้ถงึเป็นความดี

ไหม เขา้สู่ความด ีความดอีย่างใด ความดพีืน้ฐานของสงัคมมนุษยใ์ช่ไหม ความดขีอง

พระอรยิเจา้ใช่ไหม ความดขีองพระโสดาบนั ความดขีองพระสกทิาคาม ี ความดขีอง

พระอนาคาม ีความดขีองพระอรหนัต์แตกต่างกนั โสดาปัตตมิรรค บุรุษ ๔ คู ่เป็นบุรุษ ๘ 

บุรุษ ๔ คู่ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกิทาคามผิล อนาคามมิรรค 

อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล นี่ไง มนักแ็ตกตา่งแลว้ ความรูค้วามเหน็มนัจะ

แตกต่างมาก แลว้ครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นความจรงิขึน้มา หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ตื้อ 

หลวงปู่ ฝั้น หลวงปู่ ชอบ มหีมด สิง่ทีว่่าม ี

แลว้พระองคน์ี้ทีบ่อกว่ามโนมยทิธเิขามฤีทธิม์เีดช เขามบีารม ี เขาสอนอะไร 

เขาสอนอะไรล่ะ เขาพูดถงึเรื่องมรรคไหม มนัไม่พูดถงึเลย ไม่พูดถงึ แลว้บอกว่า 

พระองคห์นึ่งทีเ่ขาว่าเป็นพระอรหนัต์ กว่็าท่านเป็นพระอรหนัต์ แม้แต่หลวงตากว่็า

ท่านเป็นพระอรหนัต์ หลวงตาว่าเพชรน ้าหนึ่งๆ 

เพชรน ้าหนึ่งโดยความเป็นจรงิกม็ ี แต่สุดท้ายแล้วเวลาหลวงตาท่านชราภาพ 

เพชรน ้าสอง เพชรน ้าสาม ท่านพูดบ่อยๆ มนักม็ ี

ฉะนัน้บอกว่า อาจารยอ์งคน้ี์หลวงตาท่านบอกเพชรน ้าหน่ึง องค์

น้ีเราเช่ือ องคท่ี์หลวงตาพดูถึงองคน้ี์เราเช่ือ แต่ถ้าเราเช่ือข้ึนมา 

เพราะว่าความสะอาดบริสุทธ์ิของบุคคล ไมม่ีบุคคลอื่นการนัตีความ

สะอาดของบุคคลอื่นได้ ถ้าพระองคท่ี์บอกว่าเขามีฤทธ์ิมีเดช มโนมยิทธิ 

ถ้าเขามีความจริงของเขา เขากต้็องเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก รูต้าม

ความจริงของเขาว่าเขาสะอาดบริสุทธ์ิ ถา้เขาไม่สะอาดบริสุทธ์ิ ใครจะ

พดูถึงว่าเขาสะอาดบริสุทธ์ิขนาดไหนมนักส็ะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมาไมไ่ด้ 

เพราะความสะอาดบริสุทธ์ิของบุคคลคนนัน้ต้องเป็นผู้ท าของคนนัน้

ข้ึนมาเอง 
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แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้จะพยากรณ์ใครว่าเป็นพระอรหนัต์ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รูว้าระจติ มนัมพีระสมยัพุทธกาลไปหาพระพุทธเจา้ 

จะไปใหพ้ระพุทธเจา้พยากรณ์ว่าเป็นพระอรหนัต์ พอไปถงึ พระพุทธเจา้ใหพ้ระไปดกั

ไวห้น้าวดัเลย บอกไม่ตอ้งเขา้มา ใหไ้ปเทีย่วป่าชา้ก่อน ใหเ้ขา้ป่าชา้ไปเลย 

พอเขา้ป่าชา้ไปเลย พอเหน็ซากศพ พอจติใจเขาหวัน่ไหว เขารูข้องเขาเอง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้รูด้้วยอนาคตงัสญาณเพราะบารมี พุทธวสิยัรูห้มด 

แลว้จรงิไม่จรงิ แต่จรงิไม่จรงินัน่อยู่ทีเ่ขาใช่ไหม มนัอยู่ทีเ่ขาใช่ไหม ถ้าเขาเป็นจรงิก็

เป็นจรงิ นี่กเ็หมอืนกนั ความสะอาดบรสิุทธิข์องบุคคล 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า มนัเป็นสิง่ทีว่่าเขาเป็นคนมดืบอด เขางงว่าองคน์ัน้ก็การนั

ตอีงคน์ี้ องคน์ี้กก็ารนัตอีงคน์ัน้ 

มนักเ็รื่องของเขา มนัเรื่องของเขา เราไม่มคีวามสามารถจะไปวดัไดว่้าเขา

จรงิหรอืไม่จรงิ แต่ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงิท่านรู้ ท่านรู ้หลวงตาท่านพูดบ่อย เวลา

เมื่อก่อนนะ ในสงัคมมคีนพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้ หลวงตาท่านบอกว่า ผู้รูม้อียู่นะ ผู้รู้

จรงิมอียู่ เวลาจะพูดเรื่องธรรมะกนัให้อายผูรู้จ้รงิบา้ง 

เพราะผูรู้จ้รงิเขารูว่้าเราพดูเทจ็หรอืพูดจรงินะ เพราะผูรู้จ้รงิใช่ไหม ในสงัคม คน

รูจ้รงิม ี ถ้าคนรูจ้รงิม ี ไอค้นทีพู่ดนัน่น่ะ ถ้าเขาไม่รู้จรงิเขาต้องพูดความที่เขาไม่รูจ้รงิ

นัน้ออกมา ธรรมะจะรู้ไดต้่อเมื่อแสดงธรรม ธรรมะจะรูไ้ดเ้ลยว่าคนคนนัน้มธีรรม

หรอืไม่มธีรรมขณะทีเ่ขาแสดงธรรมออกมา แลว้ถ้าเขาพูดออกมาโดยความไม่รูจ้รงิ

ของเขา ไอค้นทีรู่จ้รงิม ี

หลวงตาท่านเน้นย า้บ่อยมาก ตอนเราอยู่กบัท่าน สมยัอยู่กบั

ท่าน ท่านจะบอกว่า ผู้รู้จริงมีนะ ผู้รู้จริงมี ให้อายคนท่ีรู้จริงด้วย จะพดู

อะไรออกไปให้อายคนท่ีรู้จริง เพราะคนท่ีรูจ้ริงเขารู้ของเขา 

นี่กเ็หมอืนกนั ในเมื่อเขารูจ้รงิของเขา มนัตอ้งมใีครไปการนัตเีขาล่ะ มนัไม่ตอ้งมี

ใครไปการนัตเีขาหรอก 
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ทนีี้บอกว่า แมแ้ต่พระองคน์ี้ไปชมพระอกีองคห์นึ่งว่าเขาเป็นพระอรหนัต์ 

แมแ้ต่หลวงตาท่านกว่็าพระองค์นี้เป็นเพชรน ้าหนึ่ง 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่วลาหลวงตาท่านชื่นชมใครมนักเ็ป็นส่วนหนึ่ง แต่เวลาปัญหา

สงัคมมนักม็เีหมอืนกนันะ เวลาสงัคมขึน้มา จะพูดสิง่ใดไปมนักระเทอืนกนั หลวงตา

ท่านจะพูดบ่อยมาก ท่านจะพูดแต่เรื่องด ี เรื่องไม่ดที่านเกบ็ไวภ้ายใน เรื่องสิง่อะไรที่

กระทบกระเทอืนกนัในสงัคมท่านจะเกบ็ไวภ้ายในของท่าน ท่านบอกว่าเวลาลูกศษิย์ไป

ถามปัญหาท่าน ท่านตบปากเลย ปากสกปรก ปากสกปรกหมายถงึพูดแลว้มนั

สะเทอืนกระเทอืนกนั มนัพูดแลว้มนัมคีนไดแ้ละคนเสยี ฉะนัน้ สิง่นี้เวลาจะพูดท่านจะ

บอกว่าจะพูดกนัเป็นส่วนบุคคล ถ้าหลงัไมคถ์้าพูดกบัท่าน ท่านจะชีห้มดเลยว่าอะไร

เป็นอะไร แต่เวลาท่านพูดออกมาเป็นสงัคมท่านบอกว่า “เดีย๋วตบปากเลย ปาก

สกปรก ปากเหมน็ กลบัไปตอ้งไปลา้งปาก” เพราะมนัสะเทอืนกนัไง มนัสะเทอืนคน

อื่น มนัมไีดม้เีสยี 

ฉะนัน้ พอมไีดม้เีสยี ใครๆ เขาก็อยากจะใหว่้าเพชรน ้าหนึ่งๆ กไ็ปท าอย่าง

นัน้ใหท้่านพูดออกมา แลว้กเ็อาสิง่นัน้ไปเป็นผลประโยชน์ของตวั ไปการนัตว่ีาหลวง

ตาท่านยงัชมเราๆ เลย 

เราถงึพูดไง หลวงตาท่านก็ชมไอปุ้้ม ไอปุ้้ย สมยัเราอยู่กบัท่าน ไอปุ้้ยมนัหมา

ฉลาดนะ ไอปุ้้ม ไอปุ้้ย โอโ้ฮ! ท่านกช็ม เวลาท่านชมอย่างนัน้ เวลาท่านพูด เขาบอกว่า

หลวงตาไปหาใคร พระองค์นัน้เป็นพระดหีมดเลย 

หลวงตาไปเลี้ยงปลาทีว่ดัไร่ขงิ หลวงตาไปเลี้ยงปลาทีอ่ภยัทานเยอะแยะ 

หลวงตาไปเลี้ยงชา้ง ท่านซื้ออาหารไปเลี้ยงชา้งเต็มเลย แลว้ชา้งไม่เป็นพระอรหนัต์

หรอื 

ความสะอาดบรสิุทธิม์นัเป็นของส่วนบุคคล ถ้าใครท าไวส้ะอาดบรสิุทธิแ์ค่ไหน 

คนคนนัน้เขาอยู่ในหลกัในเกณฑ ์ เช่น หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ตื้อ หลวงปู่ ตื้อ เพราะหลวงปู่

มัน่ท่านใชห้ลวงปู่ ตื้อเป็นผูท้ีไ่ปตรวจสอบสิง่ทีท่่านรูท้่านเหน็นะ หลวงปู่ ตื้อท่านมี

ความจรงิของท่านเตม็หวัใจเลย แต่ดว้ยอ านาจวาสนาบารมขีองท่าน หลวงปู่ ตื้อเวลา
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เทศน์ หลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่ ตื้อเทศน์ธรรมะสะอาดบรสิุทธิ ์ ธรรมะแท้ๆ  เลย แต่

โลกฟังไม่ได ้ โลกฟังเทศน์หลวงปู่ ตื้อกนัไม่ได ้ เวลาหลวงปู่ ตื้อท่านเทศน์ธรรมแท้ๆ  

นะ โลกน่ี โอ๋ย! รบัไม่ได้เลย นัน่น่ะของจรงิเป็นอย่างนัน้น่ะ 

แต่เวลาเป็นการตลาด โอ้โฮ! นุ่มนวลอ่อนหวาน องคน์ัน้การนัตอีงค์นี้ องคน์ี้

การนัตอีงค์นัน้ แลว้ไดป้ระโยชน์อะไร 

“ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานัน้ไม่มีผล” 

มโนมยทิธ ิ ฤทธิท์างจติ ฤทธิท์างใจ แต่ฤทธิท์างใจมกีเิลสหรอืไม่มกีเิลส พอ

ฤทธิท์างใจแลว้ ฤทธิค์อืสมาธ ิ ฌานสมาบตั ิ ฌานสมาบตัแิลว้เราจะกลบัเขา้ไปสู่มรรค

อย่างไร เวลาคนที่มฤีทธิม์เีดชขึน้มาในใจนะ มนัเป็นผูว้เิศษ พอผูว้เิศษ ส าคญัตน พอ

ส าคญัตนน่ีส่งออกหมด 

แต่ถ้าคนทีม่สีตมิปัีญญานะ เวลาส่งออกนะ ครูบาอาจารยท์่านตบเลย หลวง

ตาท่านพูดบ่อย เวลามอืใคร ลูกศษิย ์มอืของใครจะไปหยบิของสิง่ใดไม่ถูก ท่านจะตบ

มอืไวเ้ลย “ไม่ใช่ ไม่ใช่” ตมีอืไวเ้ลย ตมีอื ท่านใชค้ าว่า “ตมีอื” ตมีอืคอืว่าเสวยอารมณ์ 

ตมีอืคอืจติมนัยดึ ตมีอืคอืใจมนัส่งออก ใจไปหยบิสิง่ใดท่านจะตเีลย ตเีลย แต่พวกเรา

ไม่รู ้เพราะจบัแลว้มนัด ีจบัแลว้มนัมคีวามสุข จบัแลว้ โอโ้ฮ! ผูว้เิศษคอืส าคญัตน ส าคญั

ตนคอืใหเ้ขายอมรบัไง ใหเ้ขาอยากรู้อยากเหน็ว่าเรามฤีทธิม์เีดชไง แลว้มนัเป็นสิง่ใด

ขึน้มา นี่ฤทธิท์างใจ แลว้มรรคล่ะ มรรคอยู่ไหน 

มรรคนะ ถ้ามรรคขึน้มามนัตอ้งสงบเขา้สูต่วัมนั พอสงบ มนัเสวย ทีม่นัฤทธิท์าง

ใจทีม่นัออกไปรูน้ัน่น่ะ ถ้ามนัจะออกไปรู ้นัน่ล่ะขนัธ์ ความรูส้กึนึกคดินี่ขนัธ์ ถ้าจบัได้

มบั! อรยิสจัเกิด อรยิสจัเกดิเพราะจติสงบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม

ตามความเป็นจรงิ เหน็ตามความเป็นจรงิแลว้พจิารณาแยกแยะขึน้ไป นัน่เป็นมรรค ถ้า

เป็นมรรคขึน้มามนัแยกแยะไง แยกแยะ เหน็ไหม สกักายทฏิฐคิวามเห็นผดิในกายนี้ 

กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกข์

ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ 
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แล้วปากเปียกปากแฉะว่าไม่ใช่ๆ ปฏิเสธกนันะ “เกิดมาต้อง

ตายๆ” เกิดมาต้องตายแล้วจิตใจท าไมหวัน่ไหวล่ะ เกิดมาต้องตาย 

ท าไมไปตะครบุส่ิงท่ีไม่ใช่อริยสจัล่ะ ท าไมไปตะครบุส่ิงท่ีไม่เป็นความ

จริงล่ะ 

แต่เวลาครูบาอาจารยท์ีท่่านท าเสรจ็ของท่านแลว้ อย่างเช่นหลวงปู่ ตื้อ หลวง

ปู่ ตื้อนะ ครูบาอาจารยน์ะ เวลาไปอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่จะพูดเลยบอกว่า “ให้

ท่านคอยจบัขโมยใหผ้มทนีะ ถ้าเวลาผมเทศน์ผมไม่ถนัด เพราะผมเทศน์อยู่ ใหค้อย

จบัขโมยทนีะ” ทนีี้พอเวลาท่านเทศน์ พระคดิอะไร นัน่ขโมยออกแล้ว ขโมยมนัลกัของ

แลว้ มนัส่งออกแลว้ พระองคน์ัน้ก ็อะแฮ่ม! ไอค้นคดิสะดุง้เลย 

“ท่านช่วยจบัขโมยใหผ้มทนีะ” นี่ไง เวลาหลวงปู่ มัน่ ผูรู้ก้บัผูรู้ไ้ง ผู้รูม้ ีผูรู้จ้รงิมี

นะ แต่นี่มนัสงัคมไทยไง สงัคมพุทธเรา พวกเรา การปฏบิตัเิราอ่อนดอ้ย แลว้เรากไ็ป

เหน็พวกทีเ่ขาส่งออก พวกทีเ่ขาท าฌานสมาบตัว่ิาสิง่นัน้มอี านาจวาสนา แลว้เรากเ็ชื่อ

กนัไปไง มนัเป็นธรรมชาติของมนุษยน์ะ ศาสนาแรกของมนุษยค์อืศาสนาถอืผ ีถอืผถีือ

สาง พอถอืผถีอืสางมนัมคีวามกลวัของมนั พอใครมาท าอะไรใหเ้ห็นมนัตื่นเตน้ไปกบั

เขา ถ้าเราเป็นชาวพุทธแท ้นัน่ล่ะตวัรา้ยเลยล่ะ นัน่โรคภยัไขเ้จบ็เลย จติมนัจะส่งออกไป

เสยีหายเลย แลว้ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงินะ ท่านตบเขา้มาเลย 

แลว้พอครูบาอาจารยเ์ป็นจรงิแล้วบอกว่า “โอ๋ย! ครูบาอาจารยอ์งคน์ี้ท่านไม่มี

วาสนาเลย ครูบาอาจารยอ์งคน์ี้ท่านใชไ้ม่ได้เลย” แต่นัน่ล่ะความจรงิ ความจรงิ 

หมายถงึว่า วนิิจฉัยโรคไดต้ามความเป็นจรงิ แลว้แกไ้ขไดต้ามความเป็นจรงิ แลว้

เวลาผูท้ีป่ฏบิตัติามความเป็นจรงิอย่างนัน้ แลว้พอช าระลา้งกเิลสไดม้นัจะซึ้งใจมาก 

มนัจะซาบซึ้งครูบาอาจารยท์ีส่อนจรงิมาก แล้วจะกลบัไปต าหนิเลย ต าหนิครูบา

อาจารยท์ีพ่าเหลวไหล 

เวลาเราอยู่กบัครบูาอาจารยท่ี์พาเหลวไหล เราไม่รู้หรอกวา่ การ

พาให้เหลวไหลนัน้ถกูหรือผิด แต่ถ้าเมื่อใดเราไปเจอครบูาอาจารยท่ี์ท า
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ตามความเป็นจริง แล้วครบูาอาจารยท่ี์เป็นจริงท่านสอนเราให้เราเข้าสู่

สจัจะความจริงนะ เราจะเหน็ทนัทีว่าท่ีเราเคยเหลวไหลมามนัไม่ใช่ มนั

เหลวไหลนะ มนัเสียหาย น่ีไง มนัเสียหาย เพราะว่ามโนมยิทธิมนัฤทธ์ิ

ทางใจ มนัไม่ใช่มรรค มนัไม่ใช่มรรค 

แลว้ถ้ามฤีทธิท์างใจ ฤทธิ ์ แลว้ทีเ่ขามฤีทธิม์เีดชกนั โอ๋ย! ท าเรื่องฤทธิเ์รื่อง

เดชกนัไป มนัไม่มใีครอยู่ค ้าโลกหรอก ไม่มใีครอยู่เหนือโลก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั

พุทธเจา้ไม่ตอ้งการคดิอย่างนี้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาพูดถึง ให้

ยอ้นกลบัมา ในปาฏโิมกข์เยอะแยะไป สามเณรทีเ่หน็ผดิ พระทีเ่หน็ผดิ องคส์มเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทศน์สัง่สอน พยายามดงึใหค้วามเหน็กลบัมาถูกตอ้งถงึ ๓ หน 

เขาไม่ยอมฟัง ไม่ยอมฟังปับ๊ พระพุทธเจา้เทศน์ในปาจติตยีไ์ง หา้มภกิษุคุยด้วย หา้ม

ภกิษุรบัรูด้ว้ย คอืแยกเขาออกไปเลย ลงพรหมทณัฑเ์ลย 

ในสมยัพุทธกาลม ีพระในปาฏโิมกขม์ ีมคีวามเหน็ว่านพิพานคงที ่นิพพานไม่มี

อยู่จรงิ มนัมหีลายองคค์ดิอย่างนัน้ พอคดิอย่างนัน้ปับ๊ เพราะเขารูข้องเขาอย่างนัน้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรบัอาบตัเิลย ถ้าใครไปคุยดว้ยปรบัอาบตัิๆ  มนัมอียู่

ในปาฏโิมกข ์มเีลย ฉะนัน้ สมยัพุทธกาล แมแ้ต่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่กม็ี

คนทีม่คีวามคดิแตกแถวอย่างนี้ 

แลว้ในปัจจุบนัถ้ามคีวามคดิแตกแถวออกไป ทนีี้ความคดิแตกแถวเรากอ็า้ง 

“มโนมยทิธมิอียู่ในพระไตรปิฎก ธรรมกายๆ อยู่ในพระไตรปิฎก” 

อนันัน้เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรมท่านขยายความ 

ขยายความไป ท่านจะพูดถงึใหเ้ราเขา้ใจได ้แต่ไอค้นไปเอาค าพูดค าเดยีว แต่ไม่เขา้สู่

มรรค มนัจะมมีรรคได้อย่างไร มรรคกม็รรค ๘ “สุภทัทะ เธออย่าถามใหม้ากไปเลย 

ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล” แลว้อย่างนี้มนัเป็นมรรคไหม 

เราเอาความเป็นมรรคๆ พระพุทธศาสนาสอนทีน่ี่ เอาความจรงิตรงนี้ ถ้าตรงนี้

มนัจะเป็นความจรงิขึน้มา ถ้าเป็นความจรงิขึน้มา 
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มนัเป็นฌานโลกยี ์ มนัเป็นเรื่องโลก อย่างอภญิญา ๖ รูว่้าสิน้กเิลส ถ้า

อภญิญา ๖ ส าหรบัหลวงปู่ ตื้อ หลวงปู่ มัน่ม ีเราเชื่อ แต่ถ้าเราไปบอกว่ามนัจะมอีภญิญา 

๖ จะมาฆ่ากเิลส มรูีว้าระต่างๆ แลว้จะไปรูว่้ากเิลสสิน้ไป...แลว้รูอ้ย่างไรล่ะ คนรูถ้งึ

ความผดิของตวัเองไหม 

แต่ถ้าคนนี่นะ พยายามพจิารณาเปรยีบเทยีบเอาจากเรื่องอรยิสจั เรื่องสจัจะ

ความจรงิ มนัจะเหน็ความผดิพลาดของเรา เหน็ความผดิพลาดของจติว่าจตินี้มนัไปยดึ

มัน่ถอืมัน่อย่างไร เวลามรรคมนัเขา้ไปช าระสะสางเข้าไปมนัจะรูข้องมนัเลยว่าอะไรถูก

อะไรผดิ นัน่น่ะมรรคสามคัค ี เวลามรรคมนัรวมตวั โอ๋ย! มนัมหศัจรรยม์าก ถ้า

มหศัจรรย์ 

นัน่น่ะถ้าพูดถงึว่าอภิญญา ๖ อภญิญา ๖ ต่อเมื่อส าเรจ็แลว้ อภญิญารู้ว่าสิน้

กเิลส อภญิญา ๖ ม ีแล้วผูท้ีเ่ป็นจรงิกม็ ีแต่ถ้าเรากเิลสยงัเตม็หวัอยู่เลย แลว้กบ็อกว่า

จะเอาทางนี้ เหมอืนเกดิมา เราเกิดมา เรากม็เีป้าหมายตัง้ไวว่้าจะเป็นอะไร แลว้เรา

ท าสมความปรารถนาไหม นี่กเ็หมอืนกนั เวลาผูป้ฏิบตัทิุกคนอยาก อยากจะมอีภญิญา 

๖ ทัง้นัน้น่ะ แลว้พยายามจะท าตวัใหไ้ดอ้ภญิญา ๖ แลว้มนักส็รา้งภาพน่ะส ิ สรา้ง

อภญิญา ๖ ขึน้มา แล้วมนัเป็นอภญิญา ๖ จรงิไหมล่ะ 

หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ตื้อ หลวงปู่ ฝั้น หลวงปู่ ชอบ ท่านท าของท่านจรงิ แลว้ท่าน

ไดข้องท่านจรงิ แลว้คนทีท่ าไดจ้รงิเขาจะใชส้ิง่ทีคุ่ณสมบตัขิองท่านต่อเมื่อท า

ประโยชน์จะมาข่มขีก่เิลส กเิลสของพระ กเิลสของคนทีท่ะนงตนว่าตวัเองรู ้ท่านจะใช้

ตรงนัน้ ท่านไม่เอามาใชพ้ร ่าเพรื่อ ท่านไม่เอามาใชเ้พื่อการตลาด ทา่นไม่เอามาใชเ้พื่อ

ผลประโยชน์หรอก ไอน้ัน่มนักเิลสทัง้นัน้น่ะ 

แต่หลวงปู่ ตื้อเวลาท่านใช้ท่านใช้ข่มข่ีกิเลสของคนท่ีไปอหงัการ

ต่อหน้าท่านน่ะ ทุกคนไปเห็นก็เหน็ว่า “โอ๋ย! พระองคน้ี์ไม่ส ารวม 

พระองคน้ี์” ไปเถอะ เจอทัง้นัน้น่ะ นัน่แหละของแท้ เวลาผู้ท่ีเขามีจริง

เขาเอาอย่างน้ีไว้ข่มข่ีกิเลสคน เพราะท่านมีจริง ท่านมีของท่านจริง 

ท่านใช้ประโยชน์ของท่านจริง เพื่อประโยชน์กบัพระพทุธศาสนา เพื่อ
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ประโยชน์กบัสจัธรรม เพื่อให้เข้าสู่สจัธรรม ไม่ใช่ว่าเอามาเป็น

การตลาด น่ีพดูถึงว่าน่ีความเหน็เราไง 

เรื่องนี้มนัเป็นเรื่องความเหน็ของสงัคมสงฆ์ แลว้ถ้ามนัพูดไปมนัสะเทอืนกนั 

แต่นี้เวลาบอกว่าชดัๆ ชดัๆ ถ้าชดัๆ กช็ดัๆ ทนีี้ชดัๆ นี่ความเหน็ของเรา ฉะนัน้ 

ความเหน็ของเรามนัเหน็เรื่องมโนมยทิธิ เรื่องธรรมกาย เรื่องอะไร เพราะทุกคนอา้ง

ว่ามนัมอียู่ในพระไตรปิฎก เรากอ่็านมา พระไตรปิฎกมนักม็จีรงิๆ แต่มตี่อเมื่อองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านอธบิายธรรมะ 

ท่านอธบิายธรรมะว่า ถ้าเป็นพระอรหนัต์แลว้ แมแ้ต่จติมนักเ็ป็นธรรม ธรรม

ธาตุ มนักท็ าใหร่้างกายนี้เป็นธรรมไปดว้ย มนักเ็ป็นผลของการปฏบิตัทิีไ่ดม้รรคไดผ้ล

มาแลว้ แลว้สิง่ทีม่นัมอียู่ อย่างเช่นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัต์ 

ในเมื่อท่านเป็นพระอรหนัต์แลว้ ร่างกายของท่านอยู่กบัตวัของท่าน ท่านบอกว่ากายนี้

มนักเ็ลยกลายเป็นธรรมไปด้วย นี่เวลาท่านอธบิายธรรม ท่านอธบิายธรรม 

มโนมยทิธกิเ็หมอืนกนั มโนมยทิธ ิ ฤทธิท์างใจ ถา้ใจของใครทีม่ฤีทธิม์เีดช

ขนาดไหน ถ้าองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าไม่รูเ้ท่าอย่างนัน้ แลว้ไอค้นทีม่ฤีทธิม์ี

เดชมนักเ็ก่งกว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ส ิ อา้ว! เวลาปฏบิตัไิป ลูกศษิย์

หลวงปู่ มัน่ ใครจะเก่งกว่าหลวงปู่ มัน่ เอง็ท าอะไรมาเถอะ หลวงปู่ มัน่ท ามาหมดแลว้ จะ

ไปเทีย่วป่าไหนกไ็ปเถอะ เราเคยไปมาแลว้ 

ป่าไหนท่านสัง่ให้ไป เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านเท่ียวรอบประเทศ

ไทย ท่านเข้าไปในพม่า ท่านเข้าไปในลาว เข้าไปในเขมร ท่านไปหมดล่ะ 

ท่านย า่มาหมด ในป่าเขาบริเวณนัน้ท่านย า่มาหมดแล้ว ไปเถอะ ไปดมข้ี

เรา ไปดมข้ีหลวงปู่ มัน่ไง เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านไปข้ีเอาไว้ ไปไหนท่านก็

ไปข้ีเอาไว้ ไอ้เรากไ็ปดมข้ี ไปดมข้ีหลวงปู่ มัน่ แล้วไม่ได้กล่ินข้ีหลวงปู่

มัน่ด้วยนะ ไปเอาฤทธ์ิเอาเดช เอากิเลสมาครอบง า ขนาดเดินตามรอย
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ท่านยงัไม่ได้กล่ินข้ีของท่านเลย ถ้าเดินตามรอยท่านมนัต้องได้กล่ินข้ี

ของท่านมาด้วยว่าท่านไปข้ีไว้ท่ีไหน แล้วตามไปดมกล่ินข้ี 

เวลาครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็นจรงิ ท่านเป็นจรงิ ท่านท าเพื่อประโยชน์ ท่านมี

จรงิ ท่านมปีระโยชน์ แลว้เหน็โทษมนัดว้ย ถา้ใครไปมก่ีอน ถ้าใครไปตดิก่อน เสยีหาย 

เสยีหายกบัการทีต่วัเองจะได้มรรคไดผ้ล ไปตดิ ไปติดไปยดึว่าสิง่นี้เป็นความส าคญั สิง่

นี้เป็นความด ีแลว้มนัก็เลยไม่เข้าสู่มรรค ศาสนาไหนไม่มมีรรค ศาสนานัน้ไม่มผีล การ

ปฏบิตัไิม่เขา้สู่มรรค ทุกข ์เหตุใหเ้กดิทุกข ์ทุกขด์บั วธิกีารดบัทุกข ์จะไม่ไดผ้ล 

ถ้าไม่ไดผ้ล มฤีทธิ ์มฌีาน เดีย๋วกเ็สื่อม เสื่อมแน่นอน เทวทตัมฤีทธิ ์มฌีาน 

คดิจะปลงพระชนม์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เทวทตักม็ฤีทธิ ์ แลว้คดิจะปลง

ชวีติองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ย ฉะนัน้ สิง่นี้มนัเป็นเรื่องฤทธิท์างใจ มนัไม่

เกีย่วกบัอรยิสจั ไม่เกีย่วกบัมรรค จบ 

ถาม : เรื่อง “ผลกระทบของความไม่รู”้ 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั กระผมมเีรื่องเรยีนถามอกีเลก็น้อย เน่ืองจากผม

ท างานวนัละ ๑๖ ชัว่โมงเกอืบทุกวนั ท าใหผ้มตอ้งรบีนอนเพื่อพกัผ่อนร่างกาย โดย

ปกตก่ิอนนอนผมจะก าหนดดูลมหายใจไปเรื่อยๆ จนจติตกภวงัคแ์ละวูบหลบัไป ซึ่งทุก

วนันี้ก็ยงัใช้อยู่ เพราะมนัช่วยให้หลบัเร็ว เพยีงไม่กีน่าทกีห็ลบัแลว้ แต่ผมมคีวามกงัวล

ใจ กราบเรยีนถามหลวงพ่อดงันี้ 

๑. การท าใหจ้ติตกภวงัคแ์ละหลบัไปอย่างนี้เรื่อยๆ จะมผีลต่อการปฏบิตัิ

หรอืไม่ครบั ขออนุญาตใหห้ลวงพ่อตอบแบบตรงๆ ชดัๆ ตรงๆ ชดัๆ ไปเลยนะครบั 

เพราะถามค าถามมาหลายทแีล้ว ตอนน้ีความรูท้ี่อ่านมาตัง้หลายกระบุง ความภูมใิจ

เป็นนักเป็นหนา ตอนน้ีผมแทบไม่มเีหลอืแลว้ครบั จะเหลอืแต่พุทโธๆ ชดัๆ ของหลวง

พ่อนี่แหละครบั 

ตอบ : สิง่ทีเ่วลาอย่างนี้ ฝัน ความฝันกค็อืความฝัน สิง่ทีว่่าเพอ้ฝันกนัไปกเ็พอ้ฝันกนั

ไป อย่างเชน่ฟังใหช้ดัๆ มโนมยทิธ ิ ไอน้ี่เพอ้เจอ้ ความเพอ้ฝันไง เวลาเพอ้เจอ้ เพอ้เจอ้
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กนัไปนะ เพ้อเจ้อว่าเป็นอย่างนัน้ เพอ้เจ้อว่าเป็นอย่างนี้ กเิลสมนัครอบง านี่เพอ้ เพอ้ยงั

ไม่ตื่นเลย มโนมยทิธ ินี่กค็วามฝัน 

ความฝัน ถ้าความฝัน ท างานมาวนัละ ๑๖ ชัว่โมง เวลานอน นอนพกัผ่อน

ร่างกาย โดยปกตก่ิอนจะนอน ดูลมหายใจไปจนจติตกภวงัคแ์ลว้วูบหลบัไป ทุกวนัน้ีวูบ

หลบัไป 

เพราะค าถามท่ีแล้วเขาว่าเวลามนัวบูหลบัไปแล้วมนัเป็นความ

ฝัน แล้วกฝั็นว่าตวัเองเหน็กาย ตวัเองเหน็ต่างๆ นัน้เป็นความฝัน ไอ้

เพ้อนะ มีสติอยู่ มโนมยิทธิกเ็พ้อกนัไป เพ้อเจ้อ เวลาอย่างน้ีกม็าฝัน 

พอฝัน ฝันมนัไม่ใช่การปฏิบติั ฝันมนัไม่ใช่การปฏิบติั สติ ถ้ามีสติอยู่

มนัหลบัได้อย่างไร 

เวลาจะบอกว่า เวลาท างานมา ๑๖ ชัว่โมง แลว้กลบับา้นกต็อ้งรบีพกัผ่อน

เพื่อจะหลบันอน แลว้ถ้าก าหนดพุทโธใหม้นัตกภวงัคแ์ลว้หลบัไปเลย แค่ไม่กีน่าทกี็

หลบัเลย 

สิง่นี้ด ีพุทโธ ดูส ิ เวลาคนเครยีด คนนอนไม่หลบั เขาไปหาหมอนะ หมอตอ้งให้

ยา ใหย้านอนหลบันะ สิง่นัน้เพราะอะไร เพราะปกตมินันอนไม่หลบั คนไม่นอนหลบั

ไม่พกัผ่อน ร่างกายทนไดอ้ย่างไร ร่างกายของคนก็ตอ้งนอนหลบัพกัผ่อนเป็นธรรมดา 

ฉะนัน้ เวลาท างาน ๑๖ ชัว่โมง ท างานมากเ็หน่ือยล้ามาพอแรงแลว้ล่ะ ฉะนัน้ 

ถ้าจะมาหลบันอน ถ้าก าหนดพุทโธแลว้หลบัไป อนันี้เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ว่า

ใหไ้ดน้อนหลบัพกัผ่อน มนัเป็นประโยชน์กบัการด ารงชวีติไง เป็นประโยชน์กบัเรา

รกัษาร่างกายนี้ไว ้กเ็หมอืนรกัษาร่างกายนี้ไวใ้หแ้ขง็แรง สุขภาพกาย ถ้าสุขภาพกาย

ด ี ท างานมนักป็ระสบความส าเรจ็ใชไ่หม แลว้พอสุขภาพกายด ี สุขภาพจติกด็ ี ถ้าคน

นอนหลบั คนแช่มชื่นขึน้มา ท างานมนักป็ลอดโปร่ง ไอน้ี่มนัเป็นคุณสมบตั ิ นี่กเ็ป็น

บุญแลว้ ก าหนดพุทโธๆ ใหต้กภวงัคไ์ปแลว้หลบัไปมนัเป็นบุญ เป็นบุญกบัการนอน

หลบัพกัผ่อน มนัเป็นเรื่องปกตขิองโลก แต่ถ้าเรื่องการปฏบิตั ิผดิ 



เพอ้กบัฝัน ๑๔ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

อ้าว! สมัมาสมาธิ แลว้หลบัไปมนัมีสมาธิอะไร กค็นหลบัไปมนัก็

หลบัไป มนักฝั็นไปแล้วความฝันมนัจะเป็นความจริง เวลาปฏิบติั มี

ค าถามมาเยอะมากเลยบอกว่า ถ้าเขาฝัน เขาฝันเหน็กายเลยนะ ก าลงั

ฝันเหน็ ก าลงัพิจารณากายเลยนะ...กม็นัความฝัน ฝันว่าเป็นพระ

อรหนัต์กไ็ด้ ฝันว่าเป็นพระอรหนัต์ ๕ ครัง้ คืนน้ีหลบัไปฝันเป็นพระ

อรหนัต์ ๕ ครัง้ ต่ืนมาเป็นพระอรหนัต ์๕ องค ์ไมม่ ี

ความฝันมนัเป็นลางบอกเหตุ สมัผสัที ่๖ มนัเป็นไปได ้บอกว่ามนัจะไม่ฝันเลย

มนักเ็ป็นไปไม่ได ้ ถ้าคนฝันมนักฝั็นของมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่ฝันแลว้กค็อืฝันเพราะ

เรามสีต ิเรารูอ้ยู่ว่าเราฝัน ถ้าเรารูว่้าเราฝัน อมื! ฝันเรื่องที่ดีๆ  ฝันรา้ยกลายเป็นด ีฝัน

รา้ย ฝันต่างๆ ฝันแล้วหวัใจพองเลย ตืน่ขึน้มาเหนื่อยมาก หอบมาก บางคนฝันนะ มาหา

นี่ไม่กลา้นอน นอนแลว้เหน็ทุกท ี จนไม่กลา้นอน จนร่างกายอ่อนเพลยีหมด เหน็ไหม 

คนเราฝันรา้ยกม็ ีฝันดกี็ม ี

ความฝันมนัเป็นจรตินิสยั อย่างเช่นในปัจจุบนัน้ีเวลาเราเป็นไข้ เราเป็นหวดั

เป็นไข ้ เราไอไหม เรากต็อ้งไอ การไอผดิไหม อ้าว! กม็นัเป็นหวดักต็อ้งไอ จติใจของ

คนถ้ามนัจะฝันมนักค็อืมนัฝัน ถ้าจรตินิสยัของคนมนัฝันนะ ถ้าฝัน เวลาเราไอ เรา

รกัษาหวดัหายแลว้มนักห็ายไอใช่ไหม นี่กเ็หมอืนกนั ถ้ามนัฝันนะ เราตัง้สตขิองเราไว้ 

เราท าของเราไว ้เรารูว่้าฝันมนัดงึใหเ้ราเหนื่อยมาก ฝันแลว้ท าใหเ้รากระหดืกระหอบ ฝัน

แลว้มนัไม่ด ี เราตัง้สตไิว ้มนักจ็างไปๆ มนัจางไป เราจะฝันกไ็ดไ้ม่ฝันก็ได ้ไอ้คนทีไ่ม่

เคยฝันก็ไม่เคยฝันเลย ไอ้คนฝันจะบอกว่าฝันแล้วผดิ คนคนนี้ฝัน 

กเ็หมอืนในปัจจุบนัน้ี ใครดูดบุหรีน่ี่เป็นอาชญากรรมเลยนะ ดูดบุหรีน่ี่โทษยิง่

กว่าฆ่าคนตายอกี เขาจบัเลย อนันี้มนัเป็นโลก ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร ์เขาบอกว่า

การสูบบุหรีม่นัท าลายสุขภาพกจ็รงิอยู่ แต่ทนีี้การดูดบุหรีเ่ขากดู็ดกนัมา หา้มกห็า้ม

กนัไป เดีย๋วนี้คนดูดบุหรี่เขาน้อยใจนะ ไปไหนยิง่กว่าอาชญากรรมอกี ฆ่าคนตายยงัไม่

โทษหนักเท่าดูดบุหรี ่โอโ้ฮ! สงัคมตราหน้าเลยล่ะ คนคนน้ีเป็นคนไม่ด ี
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กแ็ค่ดูดบุหรี ่ ดูดบุหรีเ่ป็นคนชัว่ขนาดนัน้เชยีวหรอื แต่ถ้าคนเขามสีตปัิญญา

เขากรู็้ว่าการดูดบุหรีท่ าใหสุ้ขภาพไม่ด ี สุขภาพของเรามนัโดนบัน่ทอนไป ถ้ามี

สตปัิญญาเขากเ็ลกิของเขาไป มนักเ็ป็นมุมมอง แต่ไม่ใช่ แหม! จะไปจ ้าจี้เป็นความ

โหดรา้ย 

นี่กเ็หมอืนกนั ไอท้ี่ว่าฝันๆ จะว่าผดิ มนัเป็นจรติเป็นนิสยั แต่ถ้าเป็นความ

ถูกตอ้ง...ไม่ใช่ ความถูกตอ้งในการภาวนานะ แต่ถ้าเป็นการด ารงชวีติ บอกใหช้ดัๆ 

เลยล่ะ 

“๑. การท าจติใหต้กภวงัคแ์ลว้หลบัไปอย่างนี้เรื่อยๆ จะมผีลต่อการภาวนา

หรอืไม”่ 

ไม ่ การท าใหจ้ติตกภวงัคแ์ลว้หลบัไปเป็นการพกัผ่อนของร่างกาย ไม่มผีลกบั

การปฏบิตัเิลย ไม่ม ี ทนีี้การปฏบิตั ิ เวลาเรานัง่สมาธ ิ ทุกคนเวลานัง่สมาธ ิ กรรมมนั

คลุกเคลา้กนัไปหมดเลย เวลาเราจะนอนหลบัพกัผ่อนนะ เราอยากใหน้อนหลบัไวๆ 

เพราะเราตอ้งการเวลาพกัผ่อนใหเ้ตม็ที ่ นอนหลบัใหล้กึๆ ตื่นขึน้มาแลว้จะไดส้ดชื่น 

จะไดท้ างานไดด้ ี

แต่ถ้านัง่ภาวนา ก าหนดลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ หรอืก าหนด

ลมหายใจอย่างเดยีวเป็นอานาปานสต ิ หรอืก าหนดพุทโธๆ อย่างเดยีว นัง่ๆ ไปมนั

เบาไปๆ นิ่งไปๆ แลว้กล็อยไปเลย อย่างนี้ผดิ นัง่ๆ ไปแลว้หลบัไง นี่ตกภวงัค์ ตก

ภวงัคข์ณะนัง่ภาวนา ตกภวงัคม์นักเ็ท่ากบันัง่หลบั 

มนักเ็หมอืนกบันอน เวลานอนเรานอนเพื่อพกัผ่อนร่างกายใช่ไหม เพราะเรา

นอน เราตัง้ใจนอนใช่ไหม งานมนัเป็นปัจจุบนั มนัเป็นเฉพาะหน้าว่าเราจะนอนใชไ่หม แต่

เวลาเรานัง่ภาวนาเราไม่ไดน้อน เราตอ้งการใหจ้ติสงบ ถ้าจติสงบแลว้ถ้าตกภวงัคอ์ย่างนี้

ผดิ แต่ถ้านอน เราจะนอนนะ เราก าหนดพุทโธๆ เราจะนอน แลว้ตกภวงัคห์ลบัไปเลยนี่

ถูก เพราะอนันัน้เราจะนอนหลบั เราจะพกัผ่อนร่างกาย 

แต่ถ้าเรานัง่ภาวนา เราไม่ตอ้งการลงภวงัค ์ เราตอ้งการเขา้สู่สมาธ ิถ้าการเขา้สู่

สมาธ ิ พุทโธๆๆ จะชดัเจนมาก เป็นขณิกสมาธ ิ พุทโธต่อเน่ืองไปเป็นอุปจารสมาธ ิ
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พุทโธต่อเน่ืองไป พุทโธจนพุทโธไม่ไดเ้ลยมนัจะเข้าสู่อปัปนาสมาธคิอืมนัพุทโธไม่ได้ 

ถ้ามสีตปัิญญารู้เท่าทนัของมนั นัน่น่ะเป็นอปัปนาสมาธ ิแลว้มนัลึกซึ้ง แลว้เข้าไปพกัที

หนึ่ง ๓-๔ ชัว่โมง ออกมา โอโ้ฮ! ตวัเบา โอ๋ย! มคีวามสุขไปมากเลย นี่เป็นสมัมาสมาธ ิ

เพราะมสีมัมาสมาธ ิ ยกขึ้นวปัิสสนา ถ้ายกขึน้วปัิสสนามนักไ็ปใชปั้ญญาเป็น

ภาวนามยปัญญา 

แต่ถ้าเราไปใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ ใชปั้ญญาไตร่ตรองของเรามามนัเป็นปัญญา

โลกๆ นี่เป็นความฝัน ความฝันกบัความจรงิมนัคนละเรื่องกนั มนักเ็หมอืนกบันักกฬีา 

นักกฬีานะ เวลาเขาจดันักกฬีา เวลาทมีแข่งขนัทีอ่่อนดอ้ยกว่ากนั กบัอกีทมีหนึ่ง

เขม้แขง็มาก เขาเรยีกว่ากระดูกคนละเบอร ์ ถ้ากระดูกมนัคนละเบอร ์ ประสบการณ์มนั

คนละชัน้ มนัไม่มทีางหรอกทีม่นัจะไปแข่งขนักนัได้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาถ้าเราท าสมาธขิองเรา ถ้าเราไม่มสีมาธเิลย กระดูกมนัไม่

มเีลย มนัไม่มปีระสบการณ์อะไรเลย แลว้บอกจะไปสูก้บักเิลส มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็น

สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดเ้ลย นี่ความฝัน มโนมยทิธกิเ็พอ้เจอ้กนัไป เพอ้เจอ้จนไม่มตีน้ไม่มี

ปลาย ไอน้ี่กเ็พอ้ฝันกนัไป มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก 

แต่ทนีี้เราท าหน้าที่การงานอยู่ เรากท็ าหน้าที่การงานของเราไป เวลานอน

หลบัพกัผ่อนกเ็ป็นเรื่องหนึ่ง เวลาจะภาวนานะ อย่างเช่นว่า “ท าจติใหต้กภวงัคไ์ป

ขณะทีห่ลบัไปเรื่อยๆ อย่างนี้มนัจะมผีลกบัการภาวนาไหม” 

มนัไม่เกีย่วกบัการภาวนา อนันัน้เราจะนอนหลบักห็ลบัไป เหน็ไหม เรานอน

หลบัไป หลบัแลว้ตื่นขึน้มากส็ดชื่น อนันัน้กน็อนหลบัไป อนันัน้เป็นผลด ีแต่เวลาจะมา

ภาวนา เวลาภาวนาท าอย่างนัน้ไม่ได ้ เวลาภาวนาตอ้งสตสิมบูรณ ์พุทโธค าแรกๆ พุท

โธชดัๆ มากเลย พอพทุโธไป พุทโธๆๆ หลบัแลว้ นี่ตกภวงัค ์ อนัน้ีผดิ เพราะถ้าท า

อย่างนี้แล้ว พอต่อเน่ืองไปแลว้มนัจะเคยตวั พอเคยตวั ดนิพอกหางหมู กเิลสมนัจะ

พอกเรื่อยๆ พอพอกเรื่อยๆ นะ ตอนหลงัไม่ตอ้งพุทโธเลย พอเริม่นัง่นานๆ หลบัแลว้ 

เพราะมนัเคยลง ถ้ามนัเคยลงภวงัค์นะ มนัจะไปอย่างนัน้น่ะ นี่ขณะนัง่สมาธ ิแต่หลบั

ไม่เกีย่ว การนอนหลบันัน้ด ีพกัไปเลย 
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แต่ถ้าเคยลงภวงัคแ์ลว้นะ พอมาพุทโธๆ มนัจะลงร่องนัน้น่ะ วธิแีก้ เราตัง้ใจ

เลย เพราะเราเคยเป็น เราบอกว่าเราจะนัง่สมาธโิดยไม่เอาสมาธ ิพุทโธไปเรื่อยๆ พุท

โธทัง้วนัเลย พทุโธๆๆ พอมนัจะเป็นสมาธไิม่ยอมเป็น ไม่ยอมใหต้กสู่ภวงัคไ์ง พุทโธไป

เรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธจนพุทโธไม่ได้ มนัไม่ลงสู่ภวงัคแ์ล้ว มนัแก้ได้ เพราะเรา

เคยแกต้วัเองมา เราเคยตกภวงัคม์า 

ตอนนัน้ตกภวงัค ์ เขา้ใจว่าภวงัคเ์ป็นสมาธ ิ ยงัมทีฏิฐว่ิาเรานัง่สมาธไิดเ้ก่ง

มากๆ จนวนัหนึ่งออกจากภวงัค์มา ท าไมนัง่อยู่ในร่ม ท าไมหน้าอกเปียกชืน้ไปหมด

เลย ฝนกไ็มต่ก แลว้นี่มนัคอือะไร เอาขึน้มาดม น ้าลาย วนันัน้ถึงไดรู้ว่้าตวัเองนัง่ตก

ภวงัค ์ถ้าใหค้นอื่นมาบอก ตอ้งมเีรื่อง ไม่เชื่อ เพราะฉันนัง่สมาธเิก่ง ฉันนัง่ทหีนึ่ง ๗-๘ 

ชัว่โมง นัง่ไดส้บายมาก ถอืตวัถอืตนว่าตนเองนี้เก่งมาก แลว้ใครพูดนะ กไ็ม่มใีคร

เตอืน เพราะไม่มใีครรูก้บัเรา กเ็รื่องของเราคนเดยีว แต่วนันัน้มนัเป็นเพราะคงจะมบีุญ 

นัง่อยู่ในร่ม นัง่ออกจากสมาธมิา เอ๊ะ! ท าไมหน้าอกมนัมอีะไรเปียกๆ ฝนกไ็ม่ตก เหงื่อ

กไ็ม่ม ีแลว้นี่อะไร เอาขึน้มาดม น ้าลาย มนัยนืยนัชดัๆ ว่านัง่หลบั 

พอนัง่หลบักเ็ริม่แก ้ แก้อย่างทีเ่ล่าใหฟั้ง พุทโธๆๆ แกด้ว้ยการผ่อนอาหาร 

แกทุ้กอย่าง กว่าจะแก้ได้ เพราะอะไร เพราะมนัเป็นมานาน มนัเป็นมานานดว้ยความ

เขา้ใจผดิว่าเป็นสมาธ ิดว้ยความทะนงตนว่าภาวนาเก่ง ทะนงตนว่าเรานัง่กไ็ด ้ เราท าก็

ได ้ เราท าประสบความส าเรจ็ทุกท ีท าทไีรไดผ้ลทุกท ี จนน ้าลายนัน่ล่ะมนัมาเตอืน มนั

เลยแกอ้อกมา 

ตอนแกน้ี่ทรมานมาก ทรมานมาก ตอ้งสูก้นั นัง่แลว้ไมต่อ้งห่วงเลยว่าจะลงภวงัค ์

นัง่พบั! ไปไดเ้ลย แต่เวลาแกน้ะ โอโ้ฮ! ทุกขย์ากมาก เราเคยท ามา เราเคยเหน็โทษ

เหน็ภยัของมนัมา เราถึงเวลาเจอคนปฏบิตั ิ เราถึงกนัไว้ก่อน บอกไว้ก่อน แต่มนัเป็น

โทษเพราะว่าของมนัยงัไม่เกิดขึ้น เราไปบอกเขาก่อนเขาไม่เชื่อ แลว้เขาหาว่าเราไป

จบัผดิเขา ใครมากว่็าคนนัน้ไม่ด ีคนนัน้ไม่ถูก คนนัน้ไม่เป็น 

เพราะเราเคยเป็นมาก่อน เราถงึสงสารคนทีจ่ะเป็น เพราะเวลาเราแกทุ้กข์

ยากมาก แล้วตอ้งมคีวามเขม้แขง็มนัถงึจะแกอ้อกมาได้ ถ้าคนไม่มคีวามเขม้แขง็มนั
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ไม่แก้ออกมา หรอืปล่อยเลยตามเลย พอปล่อยเลยตามเลยไปแลว้มนัถงึท าภาวนา

ต่อเน่ืองกนัไปไม่ได ้มนัถงึไม่ไดผ้ลไง 

นี่พูดถงึความฝัน ถ้ามนัเป็นความฝัน ถ้ามนัลงไปสู่ฝันนะ มนัผดิหมดแหละ 

เพราะนัน่เป็นความฝัน สต ิ ถ้ามสีตอิยู่มนัหลบัไม่ได ้ ถ้ามสีตมิปัีญญาอยู่ ปัญญามนั

หมุน เวลาจกัรมนัหมนุยิง่มหศัจรรยก์ว่านี้อกี แลว้ลงภวงัคไ์ป ภวงัคม์นักค็อืหลบั แต่ขณะ

ทีว่่าจะนอนหลบัมนัคนละเรื่องกนั ขณะจะหลบั เราจะพกัผ่อน เรื่องนัน้ถูกตอ้ง แต่

ภาวนาลงภวงัคไ์ม่ได ้ลงภวงัคค์อืมจิฉา มจิฉาสมาธิ มจิฉาสต ิเป็นมจิฉา มจิฉาคอืผดิ 

แลว้ความผดิมนัจะเป็นความถูกไดไ้หม 

“ต้นคด ปลายตรงไมม่ี” เริม่ตน้ตอ้งตน้ตรง สมัมาสมาธ ิ สมัมาสต ิ ทุก

อย่างสมาธถิูกตอ้ง ถา้ตน้ตรงมนัจะถูกตอ้งดงีามต่อเนื่องกนัไป นีพู่ดถงึว่าถ้าการตก

ภวงัค ์“เราท าจติใหต้กภวงัคข์ณะทีห่ลบัไปเรื่อยๆ จะมผีลต่อการภาวนาหรอืไม่” 

ไม่ม ี

“ขออนุญาตใหห้ลวงพ่อบอกใหช้ดัๆ เลยนะครบั เพราะถามมาหลายทแีล้ว” 

การถามมา เพราะว่าอย่างทีพู่ดเมื่อกี้ การปฏบิตันิะ เวลาปฏบิตัลิม้ลุก

คลุกคลานกนัมาทัง้หมด แล้วเวลาคนปฏบิตั ิ เวลาเริม่ปฏบิตัขิึน้มา เราก็ทุกขย์ากมา

ขนาดนี้ แลว้พอถามหลวงพ่อไปหลวงพ่อว่าผดิๆๆ หมด 

เรากป็ฏบิตัมิาก่อน เวลาไปถามหาครูบาอาจารย์ ไปเจอครูบาอาจารยท์ีไ่ม่

เป็น ท่านกต็อบออ้มค้อมไป เรากเ็ชื่อเขาไปตามเรื่อง พอเราไปเจอครูบาอาจารยท์ี่

ถูกตอ้งนะ เราย้อนกลบัมาดูอาจารยท์ีส่อนๆ เรามา ผดิหมดเลย แต่เมื่อก่อนเรากไ็ม่มี

วุฒภิาวะจะรูไ้ดว่้าใครถูกใครผดิ ทนีี้เวลาคนทีป่ฏบิตัมิา เราก็รูอ้ยู่ว่าคนปฏบิตัใิหม่เขา

ไม่รูถู้กรูผ้ดิหรอก 

ฉะนัน้ ถามเรามา หลวงพ่อเหมอืนกบัมอีคต ิ ใครมากผ็ดิๆๆ กเ็ลยโอ๋ โอ๋กนั

ไปอย่างนี้ไง โอ๋กนัจนตอ้งถามมาหลายท ี



เพอ้กบัฝัน ๑๙ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ถามมาใหม่ๆ เรากไ็ม่อยากจะพูดใหม้นัแบบว่าสะเทอืนใจกนั อะไรทีพ่อบอก

ไดก้บ็อกๆ กนัไป ถ้ามนัเพื่อประโยชน์ไง ฉะนัน้ พูดถงึว่าอนัน้ีเป็นความฝันนะ ถ้าท า

จรงิกเ็ป็นอย่างนี้ นี่พูดถงึเพอ้กบัฝัน 

ถาม : เรื่อง “อยากใหห้ลวงพ่อพจิารณา” 

หลวงตาเทศน์ว่า “ใหเ้ราพจิารณากเิลสใหล้ะเอยีดเพิม่ขึน้จนกเิลสมนัมว้น

ตวั” 

ขอค าอธบิายว่า “จนกเิลสมนัมว้นตวั” คอือะไร 

ตอบ : กเิลสมว้นตวั เวลากเิลสมนัมว้นตวั เวลาพจิารณาไป เวลากเิลสมนับงัเงา 

เวลากเิลสมนัอะไร มนัมทีุกอย่าง ฉะนัน้ เวลากเิลสมนัมว้นตวั เวลากเิลสมนัโดนธรรมะ 

ธรรมจกัรมนัหมุนเขา้ไป กเิลสมนัถอย พอกเิลสถอย เรานึกว่ากเิลสมนัตายนะ ไม่ใช่ 

กเิลสมนัหลบ พอกเิลสมนัหลบนะ พอเราพจิารณาไป กเิลสนี้รา้ยนัก ไม่เจอมนั มนัก็

บอกว่า “นี่นิพพานๆ นิพพานแลว้นะ” พอไปเจอมนั มนักล็่อมนักห็ลอก โธ่! เจอกิเลส 

ฉะนัน้ เวลาหลวงตาท่านเทศน์ของท่านนะ เพราะประสบการณ์ของท่าน ทนีี้

ประสบการณ์ของท่าน อนันัน้ประสบการณ์ของท่าน ท่านรูเ้วลากิเลสมนัมว้นตวั กเิลส

มนัมว้นตวั มนัมว้นมาเพื่อจะท าลายความเพยีรเรากม็ ี มนัม้วนมา ม้วนตวั มนัหลบ

ขณะทีส่มาธ ิก าลงัปัญญามนัแรง มนัหลบกม็ ีพอมนัหลบนะ พอหลบไม่มนีะ ทีห่ลวง

ตาท่านพจิารณาอสุภะไง พจิารณาอสุภะจนไม่มเีลย ไม่มเีลย เป็นพระอรหนัต์แลว้ ทนีี้

ไม่มเีลย แลว้มนัไม่มเีหตุมผีล ท าอย่างไรล่ะ สงสยันะ 

ความสงสยั ท่านบอกปรยิตัมิคีุณค่าตรงนี้ พอสงสยั เพราะท่านกเ็อาสุภะ คอื

เอาสวยเอางามมาแนบไวท้ีจ่ติ ในจติกไ็ม่มีๆ ๆ ไม่เอา ไม่ม ีแนบไว ้๓-๔ วนัไง พอแนบ

ไว ้๓-๔ วนัมนัเริม่รบัรูไ้ง รบัรู ้หมายถงึว่า มนัมอีารมณ์รบัรูส้กึ ไหนว่าไม่มไีง ท่านถงึ

เหน็ไง เวลาพจิารณาๆ พจิารณาจนไม่มเีลยๆ ไม่มเีลยท่านไม่สมจุเฉทปหาน จบครบั 

เดีย๋วมนักม็า กเิลสนี้รา้ยนัก 

ฉะนัน้ ค าว่า “ม้วนตวั” ของท่าน มนัเป็นที่ว่าเวลาท่านปฏบิตัขิองท่าน ท่าน

เหน็ของท่าน ท่านรู้ของท่าน ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ ฝั้นท่านเทศน์ ท่านกเ็ทศน์ “พุทโธผ่อง
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ใส พุทโธสว่างไสว” นี่คอืสไตล์หลวงปู่ ฝั้น สไตล์หลวงปู่ ค าดที่านกไ็ปอย่างหนึ่ง สไตล์

หลวงปู่ ชอบไปอย่างหนึ่ง ถ้าสไตล์หลวงตา นี่สไตล์ของท่าน นี่คอืวทิยานิพนธ์ไง นี่คอื

ประสบการณ์จรงิของท่านไง เวลาท่านปะทะกบักเิลส กเิลสมนัต่อสูก้บัท่านอย่างไรไง 

กเิลสมนัท าอะไรท่านบา้ง กเิลสมนัแสดงตวัอย่างไรบ้าง แล้วท่านก็อธบิายของท่าน 

ฉะนัน้ เราฟังเทศน์ของครูบาอาจารยแ์ลว้มนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา แต่เราไม่

เป็นอย่างนัน้หรอก ไม่ตอ้งไปกลวัว่าเราจะเป็นอย่างนี้ ไม่เป็น ไม่มทีาง ถ้าเป็นแบบนี้ 

ไปลกัวทิยานิพนธ์ของหลวงตามา 

วทิยานิพนธ์เขาใหล้อกมาได ้๓ บรรทดั แลว้ตอ้งบอกว่าเอามาจากไหนด้วย

ใช่ไหม วทิยานิพนธ์นัน้เขาถงึจะรบั แต่ถ้าเราไปลอกวทิยานิพนธ์ของหลวงตามาหมด

เลยนัน้คอืสญัญา นัน้คอืจ าธรรมะของหลวงตามา แลว้ของเรากิเลสมนักค็รอบหวัไง 

ฉะนัน้ วทิยานิพนธ์เขาใหล้อกได ้๓ บรรทดั แลว้ตอ้งบอกดว้ยว่าลอกมาจากใคร 

ทนีี้เวลาเราพูด หลวงปู่ มัน่ว่าอย่างนี้ นัน่ล่ะวทิยานิพนธ์ของครูบาอาจารย์ 

เวลาเราจะเอาวทิยานิพนธ์ใครมา เราจะบอกว่าอนัน้ีของหลวงปู่หลุย หลวงปู่หลุยท่าน

บอกว่าเวลาเราบว้นเสลดไปแลว้ แลว้เรากไ็ปเลยีกินเสลดอยู่ เราไปเลียกินเสลดของ

เรา เวลาเราบว้นเราคายเสลดไปแล้ว เราจะไปเลยีมนัไหม แล้วท่านบอกว่าอารมณ์ของ

เราเวลามนัทุกขย์าก เรากส็ลดัมนัทิ้งไปแลว้ แล้วเดีย๋วกไ็ปคดิอกี มนักเ็หมอืนกบัเรา

เลยีกนิเสลดเรา อนันี้เป็นค าพูดของหลวงปู่หลุย นี่วทิยานิพนธ์ของท่าน เอา

วทิยานิพนธ์ของใครมาใช ้เราตอ้งบอกดว้ยว่าอนัน้ีเป็นของใคร 

อนันี้ก็เหมอืนกนั วทิยานิพนธ์ของหลวงตาก็เป็นของหลวงตาไง แล้วบอกว่า

จะศกึษา จะใหเ้ขา้ใจ จะใหเ้กดิกบัเรา...ไม่ใช่ จติคนละดวง จรตินิสยัคนละดวง เวลา

หลวงตาท่านชอบกนิอาหารอะไรกแ็ล้วแต่ เราจะพยายามกนิใหเ้หมอืนหลวงตาว่า

อร่อย ไม่อร่อยหรอก เราตอ้งกนิแบบของเราถงึอร่อย 

กเิลสของท่าน ธรรมะของท่านเป็นปัจจุบนัของท่าน เราศกึษา เราฟังมาเป็น

คุณประโยชน์มาก เป็นคุณประโยชน์ จติใจทีสู่งกว่า เราศกึษาธรรมของท่านแล้วเรา

พยายามปฏบิตัขิองเรา เดีย๋วมนัจะเกดิธรรมะกบัเรา ไม่ใช่ธรรมะของหลวงตา 
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สาธุ! ธรรมะหลวงตา เราศกึษาของหลวงตา แลว้เราพยายามปฏบิตัขิองเรา 

แลว้มนัเกดิเป็นความจรงิของเราขึน้มา สาธุ! ไดม้ากบัเชือ้ไข ไดม้าจากธรรมะสารตัง้

ตน้จากหลวงตา แลว้เราพยายามปฏบิตัขิองเรา ปฏบิตัขิองเรา จนเราท าของเรา

ขึน้มาเป็นประโยชน์กบัเรา มนัถงึจะเป็นประโยชน์กบัเรา ไม่ใช่ว่าเราไปเอาสารตัง้ตน้

ของหลวงตา แลว้กจ็ะไปท าใหเ้หมอืนหลวงตา 

มนัธรรมะของหลวงตา หลวงตาเป็นเศรษฐีธรรม เราจะมา

พยายามปฏิบติั เราศึกษาธรรมะของหลวงตาน่ีสุดยอดมาก ดีมาก แต่

ศึกษามาแล้ว น่ีสารตัง้ต้น แล้วเรากพ็ยายามปฏิบติั นัง่สมาธิภาวนา

ของเรา ฝึกหดัใช้ปัญญาของเรา 

เรากท็ าอย่างนี้ เราก็อ่านหนังสอืหลวงตา เรากพ็ยายามขึน้ไปใหห้ลวงตาด่า 

ขึน้ไปใหห้ลวงตากระทบื ยิง่กระทบืยิง่สดชื่น ยิง่กระทบืยิง่ผ่องใส กระทบืแลว้มนัมี

ก าลงัใจไง ถ้าไม่กระทบแลว้คอตก นัง่อยู่นีเ่ศรา้เลย มนัไม่มงีานท า พอขึน้ไปหาทา่น 

ท่านกระทบืลงมา โอโ้ฮ! มนัชดัๆ ทางจงกรมเดนิจนปลวิเลย เพราะอะไร เพราะโดน

กระทบืมา มนัไดป้ระโยชน์อย่างนี้มา เราอยู่กบัครูบาอาจารยม์ามนัเป็นแบบนี้ เราเอา

สารตัง้ตน้นัน้ แลว้เราพยายามประพฤตปิฏบิตัขิองเรา ท าของเราขึน้มา 

ฉะนัน้ว่า กิเลสมนัมว้นตวั กิเลสมนัพลกิแพลงให้เราเหน็ รูต้ามความเป็นจรงิ

ของเราขึน้มามนัจะเป็นความจรงิ ฉะนัน้ เวลากเิลสมนัมว้นตวั ท่านเหน็เวลากเิลสมนั

พลกิ 

พลกิไปแลว้เอาไม่ทนั หายไปแลว้ ท าอย่างไรต่อ จะตามหา ไม่เจอแลว้ อา้ว! 

สูก้บัมนัใหม่ เอากบัมนัใหม่ อู๋ย! ร้อยแปด ทีบ่อกว่าซ ้าแลว้ซ ้าเล่าๆ ย ้าแลว้ย ้าเล่าๆ 

เพราะคนท ามามนัรู ้คนท ามามนัเหน็ แล้วเราท าของเราไปเถอะ 

ฉะนัน้ถึงบอกว่า เพราะอธบิายจะใหเ้ขา้ใจ เขา้ใจมนัจะได้ทองมว้นอนัหนึ่งใช่

ไหม เพราะของหลวงตาเป็นกเิลสมว้นตวั เรากท็ าทองมว้นอนัหนึ่ง เราไดท้องมว้น

อนัหนึ่งกลบักุฏแิลว้ อร่อย กนิเลย แต่กนิกเิลส อนัน้ีในเชงิปฏบิตัไิง ในเชงิปฏบิตักิ็

เป็นกนัแบบนี้ ทนีี้เราอธบิายใหเ้ขา้ใจ ฉะนัน้ เราฟังเทศน์หลวงตาหรอืถ้ามนักนิใจ 
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เอาตรงนี้เป็นสารตัง้ตน้ เอาเป็นประเด็น แลว้เราใชปั้ญญาตใีหแ้ตก พอตแีตกนี่ของ

เราแลว้ ปัญญาคอืว่าจบักเิลสมา กเิลสมนัเป็นอย่างไร มนัมว้นตวัอย่างไร 

มนัเป็นค าอุปมาอุปไมย ธรรมาธษิฐาน ธรรมาธษิฐานคอืธรรมมนัเกดิขึน้ แลว้

ท่านพยายามพูดออกมาใหเ้ราเป็นรูปธรรม เป็นบุคลาธษิฐานใหเ้ราจบัได ้ ฉะนัน้ เราก็

พยายามจะสรา้งใหก้เิลสเราเป็นแบบนัน้มนักไ็ม่ใช ่ เวลาเราไปเจอ เราไปเจอของเรา 

อา้ว! กเิลสของเราอาจจะเป็นวุน้ก็ได ้กเิลสของเรามนัไม่ใช่ทองมว้น อา้ว! พอเจอกเิลสก็

ไม่เอาอีก บอกไม่เหมอืนกนั เจอกเิลสไม่เอากเิลสนะ จะไปเอาแบบหลวงตา ไม่ใช่นะ 

ปัจจบุนัของใครของมนั ปัจจบุนันะ สาธนุะ ของครูบาอาจารยเ์รา สาธุ แตถ่้าเรา

จะท าใหเ้ป็นอย่างนัน้ คดิว่ากเิลสมนัเป็นอย่างนัน้ตายตวั มนัไม่ใช่ธาตุเหลก็ เหลก็เอา

มาหลอมอย่างไรกเ็ป็นเหลก็ เพราะมนัเป็นธาตุ แต่กเิลสนี้เป็นนามธรรม แล้วเกีย่วกบั

จรตินิสยั เกีย่วกบัตณัหา เกีย่วกบัผลกระทบ 

เวลาใครตเิตยีนน่ีกเิลสพองเลย ถ้าไม่กระทบนะ อยู่เฉยๆ มนัไม่เหน็ตวัมนั 

กเิลสเป็นนามธรรม พอกิเลสเป็นนามธรรม ถ้าเราไปรูไ้ปเหน็ของเรา ถ้าใครเหน็อะไร 

นี่ไง ผูท้ีม่อีงคค์วามรู ้ มคีวามจรงิ เวลาพูดออกมาพูดออกมาจากองคค์วามรูจ้รงิ แต่

มนัเป็นอย่างนัน้ไหม เพราะท่านเปรยีบเทยีบออกมาเป็นธรรมาธษิฐานแล้ว 

น่ีไง เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้านะ หลวง

ตาท่านพดูบ่อย ธรรมแท้ๆ อยู่ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า พระไตรปิฎกน่ีกิริยาของมนั คืออธิบายให้สงัคมเข้าใจ แต่ความจริง

คือใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีความจริงกเ็ป็นใจของท่าน 

แต่ท่านเทศน์มาแล้วเราไปฟัง เราซาบซ้ึงมา เรากเ็อาไว้เป็นสารตัง้ต้น

ของเรา แล้วเรากจ็ะหาของเราให้เจอ 

ไม่ใช่ไปกอ็ปป้ีอย่างนี้มา ถ้าก็อปป้ีอย่างนี้มา เราจะไม่เจอกเิลสเราเลย แลว้

พอเราเจอกเิลสของเรา เจอกิเลสจรงิๆ กบ็อกไม่ใช่อกี ตอ้งเป็นทองมว้น ตอ้งให้



เพอ้กบัฝัน ๒๓ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เหมอืนหลวงตา...อา้ว! มนัคนละคน คนละคน คนละกเิลส มนัไม่เหมอืนกนัหรอก นี่

ปัจจุบนัธรรม 

ฉะนัน้ ของครูบาอาจารยเ์ราสาธุ เคารพบูชา แต่ถ้าจะเอาปัจจุบนั เอาของเรา
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