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เห็นเฉพาะตน 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “กระบวนการดบัอารมณ์” 

กราบเรียนพระอาจารย ์ จากการท่ีไดป้ฏิบติัภาวนาพุทโธตามท่ีพระอาจารยส์อน 
ตอนน้ีเกิดขอ้สงสัยท่ีอยากทราบ กล่าวคือ เม่ือมีส่ิงกระทบ เช่น เจอผูห้ญิงสวย มีอารมณ์โกรธ จะ
รู้สึกถึงความอึดอดักระจุกตวัอยูเ่ป็นกอ้นบริเวณกลางหนา้อก เม่ือก าหนดใหเ้กิดพุทโธ มีตวักอ้น
นั้น สักพกัก็เห็นเป็นลูกกลมๆ สีส้ม มีคราบสีด าเคลือบอยูบ่างๆ จึงก าหนดท าลายคราบนั้น ท า
ใหลู้กกลมๆ สีสม้นั้นสว่างไสวข้ึนมาทนัที อารมณ์ท่ีเกิดจากส่ิงกระทบนั้นก็ดบัลง 

ผมทดสอบท าหลายคร้ัง ยอมรับว่ามีสัญญาเกิดข้ึน แต่กจ็ะดูว่ามีสติหรือไม่ อยูใ่น
สมาธิหรือไม่ เม่ือไดท้ดลองท าบ่อยคร้ังข้ึน ความรู้สึกท่ีไดรั้บรู้คือรู้ทนัอารมณ์และดบัอารมณ์
นั้นไดเ้ร็วข้ึน ตามท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ผมมีขอ้สงสัยดงัน้ีครับ 

๑. ลูกกลมๆ สีส้มนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใดครับ 

๒. การท าลายคราบสีด าๆ บางๆ นั้นถูกตอ้งหรือไม่ครับ 

๓. นัง่สมาธิก่อนนอน เม่ือเจอลูกสีส้มน้ีอีก ผมควรท าอยา่งไรต่อไป ตอ้งรบกวนถาม
ท่านอาจารยค์รับ 

ตอบ : ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า ๑ ๒ ๓ เด๋ียวจะตอบเนาะ แต่จะบอกถึงอาการท่ีเกิดข้ึน 

เห็นไหม เวลาเราภาวนาไป เวลามนัเกิดนิมิต เกิดความรู้ต่างๆ ข้ึน พอเกิดนิมิต เกิด
ความรู้ต่างๆ ข้ึน น่ีมนัเห็นเฉพาะตน การเห็นเฉพาะตน จิตของคน คนท่ีเห็นก็มี คนท่ีไม่เห็น เขา
ไม่เห็นก็มีนะ ส่วนใหญ่แลว้ไม่เห็น ถา้ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านท าใหต้นร าคาญเท่านั้น แต่ถา้มนัสงบก็
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สงบลงเฉยๆ ความสงบลงเฉย  ๆ อยา่งน้ีโดยทัว่ไปเป็นอยา่งนั้น อยา่งเช่นแบบปัญหาสังคม ราก
หญา้คือคนส่วนใหญ่ คนชั้นกลาง จากรากหญา้ท ามาหากินข้ึนมา พอมีอยูมี่กินข้ึนมาก็เป็นคน
ชั้นกลาง แต่คนชั้นสูงมนัมีส่วนนอ้ยเพราะว่าตอ้งประสบความส าเร็จมาก 

จิตของคนโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติของคน การเวียนว่ายตายเกิด จิตของคนใน
ระดบัรากหญา้เยอะมาก แมแ้ต่ว่าการเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก แต่เวลาเกิดเป็นมนุษยน้ี์มีบุญญาธิ
การแลว้ แต่ดว้ยบุญกุศลท่ีสร้างมา ส่วนใหญ่แลว้จะระดบัรากหญา้เยอะ แลว้ชนชั้นกลางตอ้ง
พฒันาตวัเองข้ึนมาเป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง 

จิตของคนก็เหมือนกนั จิตของคนเวลาปฏิบติัมา ส่วนใหญ่แลว้มนัจะเครียด มนัจะมี
ความกดดนัในหวัใจ มนัจะมีความทุกขค์วามยาก น่ีจิตแบบรากหญา้ จิตแบบรากหญา้ส่วน
ใหญ่จะเยอะมาก มีโดยทัว่ไป แต่ชนชั้นกลาง คนท่ีปฏิบติัไปรู้นั้นรู้น้ีน่ีส่วนนอ้ย แต่คนชั้นสูง
นะ คนชั้นสูงหมายถึงว่าคนท่ีมีบารมี 

คนชั้นสูงน้ีเราเปรียบเทียบแบบเป็นบุคลาธิษฐาน จิตมนัไม่มีชนชั้นหรอก จิตไม่มี
ขั้นไม่มีตอน จิตไม่มีรูปไม่มีนาม จิตไม่มีอาย ุ จิตไม่มีอะไร แต่อ านาจวาสนาของจิตไง ชนชั้น
กลาง ชนชั้นรากหญา้ ชนชั้นกลาง ชนชั้นสูง อ านาจวาสนาของจิต ถา้อ านาจวาสนาของจิตท่ี
เขาสร้างข้ึนมา เขาท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ อยา่งเช่นคนมีบุญ ท าอะไรก็โอกาสจงัหวะ
ประจวบเหมาะ ท าอะไรก็ประสบความส าเร็จ ไอพ้วกเราท าแลว้ลุ่มๆ ดอนๆ ทุกข์ๆ  ยากๆ คน
อยา่งน้ีมีเยอะ 

ฉะนั้น จิตน้ีเสมอภาค มนัเสมอภาคโดยธรรมชาติของมนั มนัแตกต่าง มนัแตกต่าง
โดยอ านาจวาสนา ถา้มนัแตกต่างโดยอ านาจวาสนา เวลาภาวนาไป คนหดัภาวนาส่วนใหญ่แลว้
เขาจะสงบก็สงบไปเฉยๆ แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่สงบ ส่วนใหญ่แลว้เป็นมิจฉาสมาธิ มิจฉาคือ
ความรู้ผิด เห็นผิด ความหลงผิด ความเขา้ใจผิด ความเขา้ใจผิดว่าเป็นสมาธิ สมาธิเป็นความว่าง 
ความว่างก็สร้างอารมณ์ว่าว่าง ความว่างก็ปฏิเสธไม่รู้ก็ว่าว่าง มนัปฏิเสธอารมณ์ มนัไม่ใช่เป็น
ความจริง พอไม่เป็นความจริง ส่ิงนั้นมนัถึงเป็นมิจฉา พอเป็นมิจฉาก็เขา้ใจเอาเองว่าเป็นสมาธิ พอ
เขา้ใจเอาเองว่าเป็นสมาธิ ก็ไปนอนจมอยูก่บัส่ิงนั้น เขาเรียกว่าติด ติดในอารมณ์ตวัเอง ติดใน
ความรู้ของตวัเอง ติดในความคาดหมายของตวัเอง แลว้ก็คาดหมายไปว่าส่ิงน้ีเป็นสมาธิ 

แต่ถา้เป็นสมาธินะ อยา่งเช่นเรากินขา้ว เราจะกินขา้วใหห้มดโตะ๊เลยไดไ้หม อาหารบน
โต๊ะเตม็โตะ๊ กินใหห้มดเลย ไม่ไดห้รอก เวลาอ่ิมแลว้มนัอ่ิม กินไม่ลงหรอก จิตพุทโธๆๆ ถา้เวลา
เป็นสมาธิข้ึนมามนัอ่ิม ค าว่า “อ่ิม” เห็นไหม 
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คนทุกข ์คนหิว คนกระหาย น่ีทุกขอ์ยา่งหน่ึง คนทุกข ์คนกระหายแลว้พอมากินขา้ว
กินอาหารแลว้ พอมนัอ่ิมหน าส าราญข้ึนมาน่ีมีความสุขอย่างหน่ึง แต่น้ีเวลาคนกินขา้ว เห็นเขา
กินขา้วกนัแลว้ก็นัง่มองเขากินขา้ว อูฮู้! อาหารมนัเยอะมาก อาหาร ดูสิ คนเขากินกนัมูมมาม
มาก กินเขา้ไปแลว้ไม่รู้จะเป็นอยา่งไร มนันัง่มองเขาไง แลว้มนัก็บอกว่าอ่ิม 

น่ีไง เวลาภาวนาไปมนัไม่ไดพ้ทุโธ จิตมนัไม่ลงสมาธิ มนัปฏิเสธ พุทโธๆ แลว้ก็
หายไป เวลาปัญญาอบรมสมาธิ ท าไปๆ แลว้ก็เร่ร่อนไป แลว้ก็ดูเขาท า เห็นไหม ดูเขาท าคือคน
เขากินอาหารของเขา เขากินอาหาร เขามีรสมีชาติของเขา เขามีความรู้สึกของเขา เวลาเผด็ เขา
รู้สึกว่าเผด็ เวลาหวาน เขาก็ว่าหวาน เวลาอร่อย เขาก็มีความสุขของเขา เวลาเขาเผด็ เขาตอ้งหาน ้า
กิน เราเห็นเขา โอ๋ย! พวกน้ีภาวนาไม่เป็น พวกน้ีท าอะไรไม่รู้ ของเราสิ ปฏิเสธ ไม่ตอ้งท าอะไร
เลย เฉย แลว้ก็บอกว่ามนัอ่ิม น่ีมิจฉาสมาธิ รากหญา้เวลาหลงตวัเอง หลงความรู้สึกของตวัเอง
เป็นแบบนั้น 

แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ เวลาเป็นความจริง เวลาภาวนาไป พุทโธๆๆ ปัญญาอบรม
สมาธิ ถา้มนัสงบเขา้มา โดยส่วนใหญ่คนรากหญา้เป็นแบบนั้น จิตท่ีมีบารมีอยา่งนั้นน่ะ ถา้มนั
สงบเขา้มามนัรู้ คนหิวกระหายแลว้อ่ิมมนัแตกต่างกนัมาก จิตท่ีมนัฟุ้งซ่าน จิตท่ีมีความทุกข์
ความยาก จิตท่ีมนับีบคั้นตวัเอง เวลามนัปล่อยวาง เป็นสัมมาสมาธิ มนัจะมีความสุขมาก แลว้ท าได้
ยากมาก แลว้รักษาอยา่งน้ีรักษายาก ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิดสมาธิแลว้จะเกิดปัญญา
ต่อเน่ืองกนัไป 

แต่โดยภาวนาไป โดยความเป็นสมาธิๆ ปฏิเสธอารมณ์น่ีเขาว่าเป็นสมาธิ...ไม่ใช่ น่ีไป
ก าหนดทบัไวว้่าน่ีก  าหนดหนอๆ ใหม้นัถึงอยา่งนั้นก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัเป็นของ
มนัเองนะ คนกินขา้วอ่ิมแลว้ พออ่ิมแลว้มนัจะอยูก่บัเราตลอดไปไดไ้หม กินขา้วอ่ิมม้ือน้ีแลว้ 
ชาติน้ีไม่กินขา้วอีกแลว้ มนัจะโตไปขา้งหนา้ ไม่มีทาง พรุ่งน้ีก็หิวตายห่า 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาเป็นสมาธิแลว้เด๋ียวมนัก็เปล่ียนแปลง สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็น
อนิจจงั ทุกอยา่งน้ีเป็นอนิจจงัหมด ไม่มีอะไรอยูค่งท่ีหรอก แต่เราตอ้งฝึกหดัท าเป็นของเรา ถา้
เป็นของเรานะ สมาธิมนัตั้งมัน่ ตั้งมัน่ พอใชปั้ญญาไปมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง น่ีพูดถึงสมาธินะ 

น่ีพูดถึงคนรากหญา้ มนัปฏิบติัไปแลว้มนัจะเรียบไป คือว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไร แต่ถา้
คนรู้เห็น คนรู้คนเห็น ถา้มนัเห็นสมาธิ รู้จ  าเพาะตนๆ พอเป็นสมาธิแลว้เห็นนิมิต ไปรู้ส่ิงต่างๆ 
น่ีรู้จ  าเพาะตน ถา้รู้จ  าเพาะตนมนัก็อยูท่ี่จริตนิสัย บางคนใหก้ าหนดมรณานุสติน่ีก  าหนดไม่ได้
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เลย พอก าหนดแลว้เทา้อ่อนหมด ท าอะไรไม่ไดเ้ลย ก าหนดแลว้ไม่ตรงกบัจริต บางคนก าหนด
มรณานุสติแลว้ดี บางคนต่างๆ แลว้บางคนพอสงบแลว้ไปเห็นนิมิต เห็นจ าเพาะตน 

ถา้เห็นจ าเพาะตนนะ วาสนามนัมาแบบน้ี ลายน้ิวมือ จริตนิสัยของจิต ใครท าส่ิงใด
มนัมีอยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้มนัมีมาแลว้มนัแกไ้ขไดไ้ง ถา้เห็นนิมิตแลว้นะ เราก็ก  าหนดถามว่านิมิต
มนัคืออะไร ถา้เห็นนิมิตแลว้นะ กลบัมาท่ีพุทโธ นิมิตก็หายไป 

ถา้เห็นนิมิตแลว้ นิมิตน้ีมนัจริงหรือเปล่า นิมิตก็เป็นอนิจจงั ท่ีหลวงปู่ดูลยพ์ูด เห็น
นิมิตจริงไหม จริง แต่ความเห็นนั้นไม่จริง ไม่จริงเพราะอะไร ไม่จริงเพราะมีอวิชชา ไม่จริง
เพราะมีกิเลสครอบง าหวัใจ ถา้เห็นก็คือเห็น น่ีไง จากคนรากหญา้จะเป็นคนชั้นกลาง คนชั้น
กลางจะไปรู้ไปเห็น คนชั้นกลางจะถอยรถเบนซ์ คนชั้นกลางจะซ้ือหุ้น คนชั้นกลาง 

ซ้ือหุน้หรือท าอะไรก็แลว้แต่ น้ีมนัเป็นธุรกิจ มนัเป็นผลประโยชน ์ น่ีไง เห็นนิมิตๆ 
เห็นผิดเห็นถูก ซ้ือหุน้เด๋ียวก็หมดตวั ถอยรถเบนซ์มา รถเบนซ์หมดรุ่นน้ีแลว้ไม่มีอะไหล่ รถ
เบนซ์น้ีเขาเลิกใช ้ น่ีก็เหมือนกนั ถา้เห็นนิมิตแลว้ ถา้มนัสอบถามอยา่งน้ีมนัก็ไม่เสียหายไง ถา้
เห็นจ าเพาะตน เห็นจ าเพาะตนแลว้มนัก็ตอ้งเอามาแยกแยะว่าความเห็นนั้นถูกหรือไม่ถูก 
ความเห็นนั้นควรเป็นหรือไม่ควรเป็น ถา้มนัเป็นความจริง คนชั้นกลาง 

เราถอยรถเบนซ์ เราซ้ือหุน้ หุน้มนัข้ึนน่าดูเลย ถอยรถเบนซม์า เขาใหร้างวลัอีกคนั
หน่ึง เขาบอกว่าซ้ือพอดีครบคนัท่ี ๑,๐๐๐ เขาแถมใหอี้กคนัหน่ึง ซ้ือรถเบนซ์ ไดร้ถเบนซ์ ๒ คนั 
เห็นนิมิตท่ีมนัถูกตอ้ง เห็นนิมิตท่ีดีงาม เห็นนิมิตแลว้เราแยกแยะของมนัเป็นไป พอแยกแยะ
เป็นไป นิมิตคือการฝึกจิต เพราะเห็นกาย การเห็นไม่ใช่ผดิทั้งหมด และก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมด เห็น
ผิดมาก เห็นผิดเยอะมาก เพราะคนรากหญา้ รากหญา้เอ็งก็ขี่โตโยตา้แลว้กนั เอ็งอย่าเอารถ
เบนซ์ รถเบนซ์เอ็งผ่อนไม่ไหวหรอก เอ็งเอาโตโยตา้นะ เอาโตโยตา้ไป 

น่ีก็เหมือนกนั ขอใหไ้ดเ้ถอะ ถา้ไม่ไดโ้ตโยตา้นะ ขี่รถเมลก์็ได ้ฉนัไปรถเมลก์็ได ้ไป
รถอะไรก็ไดถ้า้จิตใจมนัมัน่คง ถา้มัน่คงมนัไม่เสียหาย เราจะบอกว่าเห็นเฉพาะตน ค าว่า “เห็น
เฉพาะตน” นะ มนัเป็นแบบน้ี 

ทีน้ีบอกว่า พอภาวนาแลว้จะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย 

ถา้คนชั้นสูงนะ หลวงปู่มัน่เวลาจิตท่านลงนะ พอพทุโธๆ จิตลง จิตสงบป๊ับ ตวัท่าน
เองจะไปเดินจงกรมอยูบ่นกอ้นเมฆ ท่านเห็นตวัท่านลอยอยูบ่นอากาศ เวลาเห็นแลว้มนัรู้ว่าผิด 
ดึงออกมา พอก าหนดจิต เราระลึกใหดึ้งความรู้สึกกลบัมา มนัเขา้มาถึงตวัแลว้มนัทะลุลงไปใน
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นรกเลย ทะลุลงไปบาดาลเลย เห็นไหม จิตคนชั้นสูง จิตคนชั้นสูงคือสร้างอ านาจวาสนาบารมี
มามาก ถา้เราสร้างอ านาจวาสนาบารมีมามาก ท าส่ิงใดผลตอบแทนมนัมหาศาล แต่ตอ้งคุม
เป็นนะ ตอ้งดูแล ตอ้งรักษา ถา้คุมเป็นมนัจะเป็นประโยชน ์ถา้คุมไม่เป็น อ านาจวาสนาบารมีมนั
ก็เป็นเร่ืองของชาติน้ีใช่ไหม ถา้เราใชอ้  านาจวาสนาบารมีหมดแลว้ แลว้ชาติต่อไปเราท าอยา่งใด 
น่ีไง ภพชาติมนัยงัมีอยูไ่ง 

แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย์คุมเป็นนะ ส่ิงทีเ่ป็นอ านาจวาสนา เราเอามาใช้เป็นประโยชน์
ให้เป็นสัมมา ให้เป็นเคร่ืองหนุน เคร่ืองหนุนให้จติสงบมา จติสงบแล้วออกฝึกหัดใช้ปัญญา
ในวปัิสสนา ไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ เห็นธรรม แล้วแยกแยะใช้ปัญญา มนัจะเป็น
ธรรมจกัร มนัจะเป็นมรรค มรรค ๘ 

เทฺวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนท่ีเธอไม่ควรเสพ ทางส่วนหน่ึง เวลาไปรู้ไปเห็นส่ิง
ต่างๆ กามสุขลัลิกานุโยค ความสุข ความดีงาม เวลาปฏิบติัไปลม้ลุกคลุกคลาน มีแต่ความทุกข์
ความยาก นัน่อตัตกิลมถานุโยค 

ทางสองส่วนท่ีเธอไม่ควรเสพ อนัหน่ึงเป็นอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ให้
เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ความสมดุล ความถูกตอ้งดีงามกบัจิตท่ียกข้ึนสู่วิปัสสนา 

วิปัสสนา วปัิสสนาในมรรค ถา้เดินมรรคเป็น ธรรมจกัรมนัก็หมุน พอหมุนไป ปัญญา
มนัเร่ิมกา้วเดินไป ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา มนัรู้
มนัเห็นของมนั มนัเป็นมรรคเป็นผลข้ึนไป น่ีถา้เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ส่ิงท่ีเป็นทางท่ีถูกตอ้ง ถา้
ทางท่ีถูกตอ้งมนัก็เป็นไป 

อนัน้ีเราพูดยาวเหยียดเลย เพราะใหเ้ห็นว่า ถา้เห็นนิมิตๆ มนัเห็นเฉพาะตน ถา้เห็น
เฉพาะตนแลว้จะใหใ้ครมีหรือไม่มีเหมือนเราไม่ได้ ถา้เขาไม่มี เขาก็ไม่มีของเขาไป ถา้เขามี เขา
ก็มีของเขาไป ของเรามีบา้งไม่มีบา้งก็เป็นของเรา ถา้เป็นของเรา เราก็ตั้งสติข้ึนมา 

ใหย้อ้นกลบัมาค  าถาม “เจอผูห้ญิงสวย มีอารมณ์โกรธ มีความรู้สึกอึดอดั มนัก็
กระจุกตวัอยูท่ี่หนา้อก” 

อนัน้ีมนัเป็นผลการปฏิบติั ถา้เป็นผลการปฏิบติันะ ถา้พูดถึง ถา้เราไม่ปฏิบติั เราไม่มี
สติระลึกรู้อยู่ ไอผู้ห้ญิงสวย สวยก็สวยเป็นของเรา เราก็อยากไดไ้ปกบัเขา ไอโ้กรธ โกรธก็เราจะ
ไปท าลายเขา โกรธเป็นเราไง ผูห้ญิงสวยก็เป็นเรา สรรพส่ิงก็เป็นเรา มนัเป็นส่ิงเดียวกนั มนัเป็น
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ส่ิงเดียวกนั เราก็ไม่รู้ไม่เห็น แต่พอเรามา “ผมปฏิบติัภาวนาตามท่ีหลวงพ่อสอน แลว้มนัเป็น
แบบน้ี หลวงพ่อตอ้งแกม้า” 

พอแกม้า ไปรู้ไปเห็น ถา้รู้ว่าผูห้ญิงสวย เรามีสติ เห็นไหม ผูห้ญิงสวย ผูห้ญิงไม่ใช่เรา 
รูป รส กล่ิน เสียง รูป รสอนัวิจิตรไม่ใช่กิเลส กิเลสตณัหาความทะยานอยากของเราเป็นกิเลส 
ผูห้ญิงสวยก็เป็นเร่ืองของผูห้ญิงเขาสิ แลว้มนัเก่ียวอะไรกบัเราล่ะ ถา้เรามีสติปัญญา เราก็รู้เท่า 
เห็นไหม อารมณ์โกรธเกิดข้ึน อารมณ์โกรธเกิดข้ึนถา้มีสติปัญญา เอ็งโกรธแลว้นะ ถา้เอ็ง
โกรธแลว้ ส่ิงน้ีโกรธ มนัเป็นข้ี ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ตอนน้ีเอ็งก าลงัจะกินข้ีแลว้ล่ะ ถา้เอ็ง
โกรธนะ คือเอ็งกินข้ี ข้ีโกรธ เอ็งจะกินเขา้ไปเตม็ปากเต็มค  าเลย ถา้เอ็งมีสติปัญญานะ อา้ว! 
โกรธ วางไวข้า้งนอก เราไม่กินข้ี ไม่กินข้ีโกรธ ข้ีโลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง เห็นไหม สติปัญญามนั
ทนั ถา้รู้สึกว่ามนักระจุก มนัอึดอดั มนักระจุกข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีเรารับรู้แลว้วาง 

เวลาเราไม่ปฏิบติัเลย เราก็จะไม่รู้อะไรเลย เวลาเราเป็นส่ิงใด เราเป็นร่วมไปกบัเขา 
เวลาโกรธก็โกรธไปกบัเขา เวลาทุกขก์็ทุกขไ์ปกบัเขา เวลามีสติปัญญานะ อา้ว! ทุกขเ์ป็นอนัน้ี 
เห็นไหม ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ทุกขเ์พราะความเผลอของเรา เราเผลอ เราไปยดึไปมัน่ข้ึนมา
ก็เป็นทุกข ์ทุกข ์ทุกขค์วรก าหนด 

ถา้ก าหนดทุกข ์ สมุทยัควรละ ละท่ีเหตุ ทุกขม์นัเกิดข้ึนเพราะอะไร เพราะเราไปยดึมัน่
ถือมัน่ เราไม่รู้ เราหลงไป เราถึงไปยดึมนัเลยเป็นทุกข ์ ทุกขค์วรก าหนด ถา้ก าหนดทุกข ์
ยอ้นกลบัไปท่ีสมุทยั ไปดบักนัท่ีเหตุ ถา้ดบัแลว้มนัก็เป็นอยา่งน้ี 

ฉะนั้น พอท าไปแลว้มนัเกิดแสงสว่าง มนัเกิดเป็นแสงสว่าง เป็นกอ้น เป็นกลม แลว้
เราใชปั้ญญา เราใชปั้ญญาไปก าหนดอยา่งนั้น แสงสว่างนั้นมนัหายไปทนัที มนัดบัลงทนัที 
ถูกตอ้ง 

นิมิตท่ีมนัเกิดข้ึน ถา้นิมิตมนัเกิดข้ึน เราถามสิ เราถามไดน้ะ ถา้คนมีสติเขาเห็นนิมิต 
“นั้นคืออะไร มนัเป็นจริงไหม” แต่ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสิ ถา้เห็นนิมิตนะ โอ๋ย! เราเห็นนิมิต 
นิมิตเป็นอยา่งนั้นนะ โมไ้ปอีกเดือนหน่ึง ไปโมใ้หญ่เลย โอโ้ฮ! นัง่ภาวนาแลว้เห็นอยา่งนั้นๆ 

เห็นเฉพาะตน เอ็งเห็นแลว้คนอ่ืนเขาไดอ้ะไรกบัเอ็งล่ะ เอ็งรู้เอ็งเห็นแลว้เป็น
ประโยชนอ์ะไรกบัใครล่ะ เรารู้เราเห็นก็เป็นประโยชนก์บัจิตดวงนั้นน่ะ แต่รู้เห็นแลว้มนัเป็น
บวกหรือเป็นลบ ถา้มนัเป็นบวก เห็นนะ เราเห็นโดยอ านาจวาสนาของเรา เห็นโดยความเป็นจริง 
เราก็วางไว ้ เพราะเราไม่ตอ้งการตรงน้ี เราภาวนาเพื่อความสงบระงบัของใจ ถา้ใจสงบระงบั
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แลว้ ถา้จิตมนัสงบแลว้ถา้มนัจะเห็น ถา้เห็นกาย ถา้เห็นกายก็ภาวนาไม่เป็นอีก เห็นกายก็หลุด
มือไปอีก 

เห็นกายนะ เราก็พิจารณากายของเรา ถา้มนัไม่เห็น เราก็พยายามใหดู้จิต ถา้ดูจิตข้ึนมามนั
ก็จะเห็นส่ิงท่ีเกิดจากจิต เกิดจากจิตก็คืออารมณ์ คือขนัธ์ ถา้จบัไดม้นัก็จบัได ้ ถา้จบัไม่ได ้ มนั
สว่าง พอพิจารณามนัก็ปล่อย พอปล่อย มนัดบัหมด 

“ผมทดลองท าหลายคร้ัง ยอมรับว่ามีสัญญาเกิดข้ึน” 

เห็นไหม ยอมรับว่ามีสัญญาเกิดข้ึน ค าว่า “ยอมรับว่ามีสญัญาเกิดข้ึน” มนัเป็นความ
จริงอยูแ่ลว้ สัญญาคือความจ า ส่ิงท่ีเรารู้ส่ิงใดแลว้ ถา้เราระลึกถึงมนัคือสัญญาทั้งนั้นน่ะ 

ดูสิ เด็กท่ีมนัเรียน ครูบาอาจารยท่์านสอนนะ ใหท่้องสูตรต่างๆ นัน่น่ะคือสัญญา คือ
จ า มนัตอ้งมีสูตรท่ีจ าแลว้ แลว้ไปวิเคราะห์อยา่งอ่ืนต่อเน่ือง ทีน้ีมนัเป็นสัญญา เป็นสัญญาก็
เป็นอดีตอนาคต เราถึงตอ้งท าความสงบเพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ถา้ความสงบของใจ ใจสงบแลว้มนัเป็นปัจจุบนั ถา้มนัจบัส่ิงใดไดข้ึ้นมา มนัพิจารณา
โดยตวัของมนัเอง มนัไม่ไดพ้ิจารณาโดยสัญญา แต่ก็ตอ้งมีสัญญา เพราะธรรมชาติของมนุษย ์
สมมุติมนัมี ทุกอยา่งมนัมี ถา้มนัมี ฝึกหดัไปอยา่งน้ี 

ถ้าฝึกหัด ฝึกหัด ถ้าท าไม่เป็น ฝึกหัดไม่ได้ ผลมนักเ็ป็นลบ เป็นลบ เราก็ทุกข์ พอ
เป็นทุกข์ขึน้มาคือว่ามนัไม่ประสบความส าเร็จ เราก็เสียใจ ความเสียใจบ่อยคร้ังเข้าๆ แล้ว
เราจะท าให้มนัถูกใจ ท าให้มนัถูกต้อง เราก็ต้องแก้ไข พอแก้ไขขึน้มาคือมาแก้อารมณ์
อย่างนี ้ คือมนัต้องเป็นเอง มนัต้องเป็นเอง รู้เอง กระทบเอง เจบ็ช ้าเอง เจบ็ปวดเอง มนัถึงว่า 
อ๋อ! อย่างนีเ้จบ็ อ๋อ! อย่างนีเ้องทีว่่าเจบ็ ไม่ใช่สัญญา เจบ็จริงๆ อ๋อ! อย่างนีผ้ิด อ๋อ! ถ้าอ๋อ! 
ขึน้มาป๊ับ มนัจะเร่ิมระวงั 

ถา้ยงัไม่อ๋อ! มนัไม่ระวงั ถา้อ๋อ! ป๊ับ มนัจะระวงั อ๋อ! อย่างน้ีเป็นสัญญา ถา้สัญญามนั
เป็นเร่ืองของสมุทยั ถา้มนัเป็นปัจจุบนั มนัใชปั้ญญา อ๋อ! ปัญญามนัเป็นอยา่งน้ีเอง มนัเป็นเพราะ
มนัพิจารณาแลว้มนัปล่อย มนัเป็นแลว้มนัวาง อ๋อ! ก็ไปทางถูกสิ พอไปทางถูกบ่อยคร้ังเขา้ 
กิเลสมนัละเอียดข้ึนไป มนัก็หลอกไปเร่ือย 

ส่ิงท่ีว่ามีสัญญาข้ึนมารับรู้กบัเรา ถา้พิจารณาไป อารมณ์มนัดบั ส่ิงท่ีมนัดบั เรารู้เรา
เห็นได ้ถา้มนัดบั มนัเร็วมาก เราตอ้งฝึกหดัของเราไป มนัจะเป็นประสบการณ์ไง 
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“พอพิจารณาไปมนัจะรู้เท่า แลว้มนัดบัอารมณ์นั้นไดเ้ร็วข้ึน ตามท่ีกล่าวมา ผมมีขอ้
สงสัยดงัน้ี ๑. ลูกกลมๆ สีส้มนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใดครับ” 

ลูกกลมๆ สีสม้น่ีรู้จ  าเพาะตน เวลาคนอ่ืนเขาไปเห็น เขาไปเห็นเป็นควนัไฟ เป็นควนั
สีเทาๆ เป็นอะไร อนัน้ีคือนิมิต คือไปรู้ไปเห็น แต่จริงๆ แลว้มนัคือสัญญาอารมณ์ คืออารมณ์
ของตวั 

ถา้จิตสงบแลว้ จิตท่ีสงบใช่ไหม น ้า ถา้น ้ าใส เราผสมสีมากนอ้ย สีจะเขม้ขน้แตกต่าง
กนั จิตของคนโดยธรรมชาติของมนั จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตธรรมดาของคน ธรรมชาติท่ีรู้ มนั
เป็นธรรมชาติท่ีรู้ของมนั แต่เวลาคนคิด ถา้คิดเขม้ขน้ เวลาความคิดท่ีมนัชดัเจนเขม้ขน้มนัก็
เจ็บปวดมากข้ึน ถา้คิดกลางๆ เราคิดเป็นธรรมชาติของความคิด ถา้คิดแบบว่าเบาบาง น่ี
ความคิดมนัแตกต่างกนั 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่า สีท่ีเรารู้ บางคนภาวนาไปแลว้ ความท่ีเห็นมนัแตกต่างกนั ทีน้ีเห็นว่า
แตกต่างกนัน่ีคือนิมิต แต่นิมิตมนัเป็นภาพ มนัเป็นรูปไง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่ิง
ท่ีจะเป็นภาพเกิดข้ึน ภาพมนัจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรถา้ไม่มีฐีติจิต ภาพมนัจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรถา้
ไม่มีผูรั้บรู้ แลว้ไอสี้สม้ ใครเป็นคนไปรู้มนั ใครรู้ว่าสีส้ม แลว้ถา้เป็นรูปส้ม รูปบอลสีส้ม มนั
อยูข่า้งนอก มนัเก่ียวอะไรกบัเราล่ะ อา้ว! เวลาสีส้มอยูข่า้งนอกมนัเก่ียวอะไรกบัเราล่ะ 

แต่เวลาจิตเราสงบแลว้ จิตเราก าหนดพุทโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ จิตมนัสงบเขา้
มาแลว้ มนัสงบเขา้มา แลว้ถา้มนัเห็นนิมิต เห็นสีส้ม มนัเห็นโดยเห็นจ าเพาะตน รู้จ  าเพาะตน ถา้รู้
จ  าเพาะตน เราวางก็ได ้พอเราเห็น เราจะวางก็ได ้

ถา้มนัไม่วาง มนัเป็นจริตของคน ไม่วาง เราก็พิจารณามนั สีส้มมนัคืออะไร พิจารณา
ไปแลว้นะ มนัเป็นนามธรรม มนัไม่มีอะไรหรอก คนท่ีไม่มีนิมิตเขาไม่เห็นอะไรเลย แต่ถา้เรา
เห็นของเรา สีส้มมนัคืออะไร อารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ของเรา อารมณ์ท่ีมนัเป็นสัมมาสมาธิ 
สุขอ่ืนใดเท่าจิตสงบไม่มี พอจิตสงบเขา้มาแลว้มนัมีอาการ มีเคร่ืองเคียง ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็น ถา้ไปรู้ไป
เห็นนะ 

หลวงตาท่านบอกว่า เวลาจิตท่านสงบนะ ท่านเห็นจิตของท่านเป็นไฟพะเนียง มนัพุ่ง
ออก ท่านก็อยากรู้ว่าไฟพะเนียงมนัคืออะไร ท่านบอกว่าท่านตามไฟพะเนียงพุ่งออกไปเลย ตาม
ไปเร่ือย ท่านบอกตามไปเร่ือย ไม่จบหรอก ตามไปจนไม่จบ คือว่าอยากพิสูจน์ 
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เรารู้ทางทฤษฎี ธรรมและวินยัพระพุทธเจา้มีอยูแ่ลว้ แต่พอจิตสงบแลว้มนัเห็นเป็น
ไฟพะเนียง ไฟมนัพุ่งข้ึนมาจากจิต อยากรู้ไง อยากพิสูจน ์ตามไป ท่านบอกตามไปๆ ตามไปจน
ไปจกัรวาลไหนมนัก็ยงัไป เพราะมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นนามธรรม มนัรู้มนัเห็นของมนั จนท่าน
บอกว่าตามไม่มีท่ีส้ินสุด ท่านปล่อย แลว้พุทโธ พทุโธคือตั้งสติ ดึงความรู้สึกกลบัมาท่ีใจ ดบั
หมด ดบัหมด เห็นไหม น่ีพูดถึงเป็นไฟพะเนียงนะ เป็นแสงสว่าง เป็นลูกไฟกลมๆ เป็นลูกไฟ
ท่ีว่ิงเขา้มาชนเรา เป็นส่ิงท่ีเรารู้เราเห็น นิมิตทั้งนั้น 

นิมิตมนัจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือจิตมนัมีก าลงั จิตมนัสงบมนัถึงเห็น แต่พอเวลาคนเห็น
แลว้ เห็นไหม ความดีเล็กนอ้ยก็ไปติดมนั แต่ถา้ความดีเล็กนอ้ย เราไม่ติดนะ ส่ิงท่ีรู้ท่ีเห็นมนั
เป็นอาการ คนจะเขา้บา้น มนัมีสวนหนา้บา้นเอาไวห้ลอกเรา เขาท าสวนหนา้บา้นเอาไวน้ัง่
พกัผ่อน ตอนเยน็ก็จะนัง่พกัผ่อนท่ีสวนนะ เขามีสวนหนา้บา้น 

ทีน้ีเป้าหมายของเราคือเขา้บา้น เป้าหมายเราไม่ไปท่ีสวน แต่ก่อนจะเขา้บา้นมนัตอ้ง
ผ่านสวน พอมนัผ่านสวน เอ็งจะนอนท่ีสวนหรือเอ็งจะเขา้บา้นล่ะ ถา้เอ็งจะเขา้บา้น เอ็งก็ผ่าน
นั้นไป 

“น่ีลูกกลมๆ นั้นมนัคืออะไรครับ” 

ลูกกลมๆ ถา้เราจะพูดเป็นวิทยาศาสตร์ ตอ้งเป็นทางเคมีเลยว่ามนัคืออะไร เออ! มนั
คืออะไร มนัก็คือท่ีเราเห็นไง มนัเห็นจ าเพาะตน เห็นนะ พอจิตถา้สงบแลว้นะ ถา้ดีข้ึนนะ เด๋ียว
มนัจะเห็นเป็นรูปด าๆ ต่อไปมนัจะเห็นเป็นรูปเทาๆ ต่อไปมนัจะไม่มีอะไรเลย มนัเป็นอนิจจงั 
เห็นแต่ละคร้ังแต่ละคราวก็ไม่เหมือนกนั 

ฉะน้ัน ส่ิงทีเ่ห็นเป็นอะไร เห็นเป็นเคร่ืองหมายบอกว่าจติมอียู่ จติเรากระทบได้ 
จติกระทบส่ิงใดแล้ววาง วางแล้วเราท าละเอียดให้มากขึน้ เพราะเราต้องการความสงบ เรา
ต้องการมรรค เราไม่ต้องการแสงสีเสียง 

รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้เป็นบ่วงของมารมนั
ล่อ ล่อหลอกใหเ้ราสนใจมนั แลว้มนัก็รัดคอตาย ถา้เป็นพวงดอกไมน้ะ ภาวนาเก่ง ภาวนาดี คน
น้ีภาวนาด๊ีดี น่ีพวงดอกไมม้นัล่อลวงใหเ้ราเสียหาย รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไมแ้ห่งมาร 

น้ีเราเห็นว่ามนัเป็นวิธีการของมาร เราไม่ตอ้งการ เราก็ก  าหนดพุทโธใหช้ดัข้ึน ก าหนด
อานาปานสติ ก าหนดส่ิงใดใหม้นัชดัข้ึน เด๋ียวละเอียดเขา้มา ส่ิงนั้นจะหายไปเอง คนปฏิบติัใหม่
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พอไปรู้ไปเห็นมนัต่ืนเตน้ไง เหมือนว่าเราตอ้งเก็บทรัพยส์มบติัใหห้มดทุกอย่าง อยากจะเอาให้
หมดเลย แต่ความจริงไม่ใช่ เสียสละมากเท่าไร คนนั้นก็ไดม้ากเท่านั้น 

ทางโลกเขาหาวตัถุกันนะ จ านวนมากเท่าไร เขาได้สมบัติมากเท่านั้น ในการ
ปฏบิัติ ละได้มากเท่าไร วางได้มากเท่าไร ได้มากขนาดนั้น การได้ของการปฏบิัติคือการ
ละการวางต่างหาก ไม่ใช่การไปยึดมัน่ถือมัน่เป็นการรับรู้ ส่ิงทีรั่บรู้ รับรู้เพราะจติมนัรู้
มนัเห็นแล้วมนัวาง 

ถา้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่เห็นจะวางอะไร ไม่รู้ไม่เห็นแลว้ว่าวาง น่ีปฏิเสธไง คือการปฏิเสธ
อารมณ์ ปฏิเสธว่าฉนัไม่มี ฉันเป็นพระอรหนัต ์ฉันไม่มีอะไรเลย ฉนัว่างหมดเลย 

ไม่มี ไม่มีแต่มี มี อยากไม่มีไง มนัไม่เห็นมนัก็เลยไม่ไดล้ะไม่ไดว้าง เราไปรู้ไปเห็น
แลว้เราละเราวางถึงจะถูกตอ้ง 

เขาถามว่า “สีส้มๆ นั้นคืออะไร” 

นั้นคือนิมิต คือความรับรู้แลว้วาง 

“๒. การท าลายคราบสีด าบางๆ นั้นถูกตอ้งหรือไม่ครับ” 

ถูกตอ้ง เจอส่ิงใดตอ้งท าลายทุกอยา่ง การท าลายคือการท าใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ ไตร
ลกัษณ์คือการท าลาย เกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป ไตรลกัษณญาณ เห็นไหม 

การท าลายน่ีถูกตอ้ง ยิง่ท  าลายยิง่แวววาว ยิง่ท  าลายยิง่สวยงาม ยิง่ท  าลายยิง่สุดยอด ใน
การปฏิบติัตอ้งท าลายทุกๆ อยา่ง การท าลาย ส่ิงท่ีเป็นวตัถุท าลายแลว้มนัเสียหาย ท าลายแลว้
ไม่มีส่ิงใดเลย 

แต่ส่ิงทีเ่ป็นนามธรรม ยิ่งท าลาย เพราะส่ิงทีเ่ป็นนามธรรม ยิ่งท าลาย การท าลาย
คือการซักฟอก การท าลายไตรลักษณ์คือการท าความสะอาด การท าลายคือการท าให้มนั
สะอาดบริสุทธ์ิ การท าลายคือความถูกต้อง 

แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ไปทะนุถนอมไง ไปเช็ดไปถู กลวัไม่แวววาว เช็ดใหญ่เลย เช็ด
แลว้ก็เก็บ เก็บแลว้ก็เช็ด เช็ดแลว้ก็เก็บ เปรต เปรตมนัไปอยูท่ี่ศาลา ไปเห็นคนนอนหวัไม่
เท่ากนั มนัก็จดัหวัใหเ้ท่ากนั แลว้ก็ไปดูท่ีปลายเทา้ เอ๊ะ! ปลายเทา้ไม่เท่ากนั มนัก็ดึงใหเ้ท่ากนั 
น่ีเปรต เปรตมนัจะจดัใหค้นนอนเท่ากนั ไม่มีเท่าหรอก 
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น่ีก็เหมือนกนั เช็ดใหญ่เลย เช็ดใหญ่เลย ไม่มีทาง ท าลายอยา่งเดียว ท าลายถูกไหม 
ท าลายนะ พยายามท าลายคราบนั้น เจอส่ิงใดนะ ตั้งจิตก าหนด ก าหนดเลย ใหม้นัแปรสภาพ นัน่
คือการท าลาย ยิง่ท  าลายยิง่แวววาว ถา้ท าลายไม่ได ้กลบัมาพุทโธใหม้นัสงบเขา้มา น่ีพูดถึงขอ้ 
๒ 

“๓. การนัง่สมาธิก่อนนอน เม่ือเจอลูกสีส้มน้ี ผมควรท าอย่างไรต่อไปครับ” 

ถา้เจอลูกสีสม้ กลบัมาท่ีพทุโธ ลูกสีสม้ ส่ิงน้ีมนัเป็นว่าจิตสงบแลว้มนัถึงรู้ถึงเห็น แลว้
ลูกสีส้มมนัเป็นเคร่ืองล่อ ถา้ปกติเร่ิมตน้ ถา้จิตสงบแลว้มนัถึงเห็น มนัเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นแง่
บวก แต่พอเราไปติดมนั เป็นแง่ลบ เพราะมนัล่อ ถา้ลูกสีส้ม เราก็จะอยูก่บัสีส้มอยา่งน้ีตลอดไป เรา
ก าหนดพุทโธๆ ถา้จิตมนัสงบแลว้นะ ถา้ลูกสีส้มเกิดข้ึน สีส้มมนัคืออะไร เวลาไม่ภาวนา ท าไม
มนัไม่มี 

เวลาเราเกิดเวทนา เวลาเรานัง่นานๆ ก็ปวด เวลาเราเปล่ียนอิริยาบถ มนัก็ไม่มี แลว้
เวทนามนัคืออะไร แลว้น่ีก็เหมือนกนั เวลาภาวนา สีส้มมนัมาจากไหน สีส้มมนัก็มาเป็นเคร่ือง
ล่อ มาท าใหเ้ราเสียเวลาไง 

เราไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน เราตอ้งการความสงบของใจ ตอ้งการพกัใหส้งบ สงบแลว้
ออกฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาคือสมถะ วิปัสสนา ความสงบของใจคือสมถกรรมฐาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ไม่มีจิต ไม่มีผูป้ฏิบติั มนัไม่มีคนท างาน จิตสงบระงบัแลว้ สมถกรรมฐาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน งานอะไร งานในการช าระลา้ง งานในการซกัฟอก งานในการท าความ
สงบของใจ คือวิปัสสนา สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มนัจะเกิดข้ึนต่อจิตท่ีเราสงบแลว้เรา
ท าต่อเน่ืองไป ท าอย่างน้ีถูกตอ้ง 

ฉะนั้นว่า “ถา้มาเจอลูกสีส้มจะท าอยา่งไร” 

ไม่ตอ้งไปยุง่กบัมนั บอกกูไม่เอา ไม่สนใจ กูตอ้งการความสงบของใจ แลว้ท าความ
สงบ ถา้มนัมาอีก ใชปั้ญญาพิจารณา แลว้ถา้ไม่สนใจ มนัก็จะไม่มาเอง 

แต่เราไประแวงไง เอ๊! มนัคืออะไร เอ๊! ถา้เราไม่ท าแลว้มนัจะเสียหายไหม เอ๊ะ! ถา้
เราไม่ท าแลว้เราจะภาวนาดีหรือเปล่า เอ๊ะ! เอ๊ะ! สีส้มมนัยิง่ชดัใหญ่เลย เพราะอะไร เพราะมนั
หลอกไดแ้ลว้ พอมนัหลอกไดน้ะ มนัหลอกได ้เราก็หลงมนัไปไง 
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แต่ถา้เรามีสตินะ สีสม้ก็คอืสีสม้ สีสม้มนัมีอยูท่ ัว่โลก สีสม้มนัมีอยูท่ ัว่โลกธาตุ สีส้ม
มนัไม่เก่ียวกบัเรานะ มนัหลอกไม่ไดน้ะ มนัอาย เด๋ียวมนัก็ไป มนัไม่อยูก่บัเราหรอก แต่ถา้ไป
สนใจนะ มนัจะเยอะข้ึนๆ ใหท้  าแบบน้ี ภาวนาอยา่งน้ีมนัจะต่อเน่ืองไป 

ถาม : เร่ือง “ขอบพระคุณหลวงพ่อ” 

งวดน้ีหลวงพ่อเมตตาตอบปัญหาเร็วมาก ฟังค  าตอบวนัละหลายคร้ัง หลายๆ วนัมาแลว้ก็
แปลกใจตวัเอง มองภาพอสุภะไม่สวยงาม แต่ใจกลบัเยน็ข้ึนๆ เรียนรู้ร่างกายเพิ่มข้ึนว่าเป็นแบบ
น้ีหนอ เป็นส่ิงท่ีจริงท่ีทุกชีวิตจะตอ้งเจอ มีอยูใ่นกายน้ี 

ตอนน้ีส่วนใหญ่จะอยูบ่า้นฟังธรรมผ่านเวบ็ไซต ์ พยายามปฏิบติัตามแนวทางหลวง
พ่อแนะน า จิตก็เยน็ข้ึน เม่ือส่ิงภายนอกกระทบก็ปล่อยวางไดเ้ร็วข้ึน กราบขอบพระคุณ 

ตอบ : ถามเร่ืองอสุภะมา ทีน้ีบอกอสุภะ ถา้เราพิจารณาของเรานะ อสุภะ ถา้จิตใจสงบแลว้
พิจารณาอสุภะ เห็นไหม “มนัไม่สวยงาม แต่ใจก็กลบัเยน็ข้ึน” 

แต่ส่วนใหญ่คนท่ีพิจารณาอสุภะแลว้ ทุกคนว่าเวลาไปเห็นกายก็บอกว่า พิจารณากาย
ไม่ไดเ้พราะกลวัผี ไม่อยากเห็นกาย พิจารณาอย่างอ่ืนไดไ้หม 

การพิจารณาท่ีว่าเห็นกายๆ ในหนงัทีวี ในหนงัต่างๆ ท่ีเขาสร้างภาพกนัข้ึนมา อนั
นั้นน่ะเห็นผีคือเห็นจิตวิญญาณ เห็นจิตวิญญาณดวงอ่ืน เห็นส่ิงท่ีว่า ดูสิ ดูอยา่งไสยศาสตร์เขา
เล่นคุณไสยกนั ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองภายนอก 

แต่เวลาเราเห็นกายของเรา เห็นกาย ถา้จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เพราะจิตมนัสงบ มนัมีสติปัญญามนัถึงไดเ้ห็น แลว้เห็นแลว้ไม่
เป็นแบบนั้น เห็นแลว้นะ มนัส ารอก มนัสะเทือนหวัใจ สะเทือนหวัใจมนัคือสะเทือนกิเลส แต่
ถา้ไปเห็นผี มนัเป็นของคู่ มนัเป็นบุคคลคนอ่ืนท่ีมีเวรมีกรรมต่อกนั 

แต่ขณะท่ีจิตของเรา เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง าหวัใจเรา ถา้มีกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากครอบง าหวัใจเรา เราหลงผิด เราหลงผิดในรูปของเรา หลงผิดในกาย
ของเรา ว่าส่ิงน้ีเป็นของเรา ส่ิงน้ีเป็นความคงทน ส่ิงน้ีเป็นความคงท่ี ฉะนั้น พอจิตเราสงบแลว้ 
จิตสงบแลว้มนัเห็นอสุภะ เห็นกาย 

การเห็นกายมนัจะส ารอกคายสักกายทิฏฐิความเห็นผิด ถา้ความเห็นผิด มนัไม่คงทน 
ร่างกายน้ีไม่คงทน สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่คงทน สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงในโลกน้ี
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ไม่มีส่ิงใดคงท่ี สรรพส่ิงในโลกน้ีมนัแปรสภาพอยูแ่ลว้ แต่เพราะเราไม่มีสติ เราไม่มีปัญญา เราท า
ส่ิงใดไม่ได ้

แต่พอจติเราสงบไปแล้ว จติสงบแล้วมนัไปรู้ไปเห็นกายตามความเป็นจริงของ
มนั มนัรู้มันเห็นของมนั ถ้ามนัรู้มนัเห็นของมนั มนัใช้ปัญญาของมนัไป นี่ไง ธรรมะของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนีไ้ง นี่ภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเกิดตรงนีไ้ง 
ถ้าปัญญามนัเกิดตรงนี ้นี่ปัญญามนัเกิด 

แต่ถา้คนบอกว่า คนเราคิดโดยจิตใตส้ านึกไง โอ๋ย! ถา้ไปเห็นกายก็ไปเห็นผีๆ...ไม่ใช่ 
เห็นผีส่วนเห็นผี ถา้เห็นกาย เห็นกายเป็นส่วนของเรา ทีน้ีถา้เห็นกาย เราเห็นกายแลว้ใช่ไหม ถา้
เห็นกายแลว้เราพิจารณาเป็นอสุภะ เห็นไหม “มนัไม่สวยงาม แต่ใจกลบัเยน็ข้ึน” 

มนัไม่สวยงามเลย เด๋ียวน้ีมนัแปลกใจว่าเห็นภาพอสุภะแลว้มนัไม่สวยงาม แต่ใจมนั
เยน็ข้ึน ใจมนัเยน็ข้ึน ใจมนัดีข้ึน แลว้มนัมีความรู้ข้ึนมา ร่างกายว่า มนัเป็นแบบน้ีหนอ มนัเป็น
แบบน้ี มนัไม่ต่ืนเตน้ไปไง 

ถา้คนเราไม่ต่ืนเตน้ ไม่ต่ืนเตน้ไป ความต่ืนเตน้คือตณัหา ตณัหา วิภวตณัหา ส่ิงต่างๆ 
มนัไปยึดของมนั มนัไปยึดของมนัโดยจิตใตส้ านึก แต่จิตใตส้ านึกแลว้ ถา้คิดอยา่งน้ีแลว้บอกว่า 
อา้ว! ถา้อยา่งนั้นก็ปล่อยท้ิงเลย คนบา้กลางถนนมนัไม่รักษาดูแลกายมนัเลย มนัตอ้งเป็นพระ
อรหนัต ์นัน่มนัก็ไม่ใช่ 

เห็นคนบา้ไหม คนบา้มนัไม่เคยอาบน ้าเลย ร่างกายเหมน็หมดเลย มนัไม่ติดกายมนัไหม 
อยา่งนั้นไม่ติดกายไหม อยา่งนั้นก็ไม่ใช่ น่ีไง อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค อย่างนั้น
คือว่าเขาไม่มีสติปัญญารับผิดชอบกายของเขา 

แต่ของเรา เราแกกิ้เลส คือความผกูพนั คอืสังโยชน ์คอืเคร่ืองร้อยรัด ถา้พิจารณาไปแลว้ 
เวลามนัพิจารณา มนัเห็นของมนัไป มนัไปถอดถอน มนัไปตดัเคร่ืองร้อยรัด มนัไปตดั
สังโยชน ์สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิด ถา้มนัตดัสักกายทิฏฐิ ความเห็นผิด มนัถอดถอนกิเลสไป
แลว้ ร่างกายน้ีเขายิง่ถนอมใหญ่เลย เขาไม่ไดถ้นอมแบบคนตาบอด คนตาบอดคือว่ามนัถนอม
เพราะมนัไปหวง ไปห่วงของมนั 

ไอน่ี้พอความหวง ความห่วง ความหึง ความหวงมนัโดนท าลายไปโดยสังโยชนม์นัขาด 
พอมนัขาดไปแลว้ เขารักษาร่างกายไวเ้พราะใหจิ้ตใจอาศยั จิตใจอาศยัไว ้ อาศยัไวท้  าไม อาศยัไว้
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เพื่อปฏิบติัต่อเน่ือง ปฏิบติัต่อเน่ืองให้เห็นธรรมท่ีลึกซ้ึงข้ึนไป ถา้เห็นธรรมลึกซ้ึงข้ึนไป เพื่อจะ
ใหใ้จน้ีมนัถอดถอน ใหใ้จน้ีมนัพน้จากกิเลสไป ไม่ใช่เห็นกายแลว้จะท าลาย 

ท าลายดว้ยมรรคญาณ ไม่ใช่ท าลายดว้ยวตัถุ ไม่ใช่ท าลายดว้ย เห็นไหม เขาบอกว่า
เวลาพจิารณากายก็ท  าลายมนั อยา่งน้ีก็เอาร่างกายน้ีบดเขา้ไปในเคร่ืองบดอาหารเลย มนัจะได้
ท  าลายหมดเลย เราจะไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ มนัไม่เป็นหรอก ไม่เป็นหรอก การท าลาย ท าลายดว้ย
มรรคญาณ 

น่ีไง “เห็นภาพอสุภะมนัไม่สวยไม่งาม แต่จิตใจมนักลบัเยน็” 

จิตใจมนักลบัเยน็ข้ึน จิตใจมนักลบัปลอดโปร่งข้ึน จิตใจมนัก็ดีงามข้ึน ดีงามข้ึน พอ
พิจารณาไปซ ้ าๆ ซากๆ เวลามนัท าลายหมดนะ พอมนัท าลาย จิตเป็นจิต กายเป็นกาย ทุกขเ์ป็น
ทุกขแ์ลว้ จะรักษาร่างกายไวต้ามความเป็นจริง จิตใจมนัไม่มีตณัหาความทะยานอยาก มนัไม่มี
ส่ิงใดไปกดถ่วง รักษาไวต้ามความเป็นจริง 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ ์
๕ เป็นภาระอยา่งยิ่ง แต่ก็เป็นภาระดูแลไป เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไป
นิพพานนะ “อานนท ์เรากระหายน ้าเหลือเกิน ตกัน ้ ามาเถอะ” 

ร่างกายมนัมีธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ ในเม่ือร่างกายเหง่ือไคลมนัออก น ้าระเหยออกไป
จากร่างกาย เราปัสสาวะ เราต่างๆ เสียน ้าไป เราก็เอาน ้าเขา้ไปเติม เอาน ้าเขา้ไปเติมเพื่อความ
สมดุลของมนั เพื่อจะใหร่้างกายพาจิตใจน้ีเพื่อไปท่ีจะไปนิพพาน รักษาไง ถา้มนัรักษา เราก็
ตอ้งรักษาอย่างนั้น 

ฉะนั้น ถา้พูดถึงว่า เราเห็นกายไปแลว้เราเขา้ใจ 

ความเขา้ใจของเรา เขา้ใจโดยตณัหาความทะยานอยาก เขา้ใจผิดหมด แต่ถา้เรา
พิจารณาของเรานะ ถา้จิตสงบแลว้เราพิจารณาของเราไป ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมาจะเขา้ใจหมดนะ 
เพราะมนัเร่ืองกิเลสกบัธรรมๆ 

เวลากิเลสบอกว่า ร่างกายน้ีมนัไม่ใช่ของเรา สรรพส่ิงน้ีไม่ใช่ของเรา เขาก็ประชดประชนั
กนัไง ประชดประชนักนัตอ้งท าอยา่งนั้นๆ ไอน้ัน่ท  าแบบกิเลส ท าแบบโลก ยิง่ท  าแลว้มนัจะ
ช าระลา้งกิเลสไม่ได ้
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แต่ถ้าเราพุทโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าจติมนัสงบแล้วถ้ามนัเห็นกาย มนัเห็น
แตกต่างจากเห็นจติวญิญาณ เห็นกายคือเห็นอริยสัจ เห็นกายคือเห็นสัจจะความจริง เห็น
สัจจะความจริงแล้ว ถ้าเราพิจารณาเป็นอสุภะ พิจารณาต่างๆ ยิ่งพิจารณาไปมนักลับเยน็
ขึน้ ดีขึน้ พัฒนาขึน้  ๆ ถ้าไม่ปฏบิัติมนัจะพัฒนาไม่ได้ มนัไม่รู้จริงเห็นจริงของมนั ถ้า
พัฒนาขึน้จะเป็นประโยชน์กับเรา 

“ตอนน้ีส่วนใหญ่อยูบ่า้นฟังธรรมเวบ็ไซตข์องหลวงพ่อ ตามแนวทางท่ีหลวงพ่อแนะน า 
จิตก็เยน็ข้ึน ส่ิงภายนอกกระทบกป็ล่อยวางไดเ้ร็วข้ึน” 

ใหป้ฏิบติัใหม้ากข้ึน ปฏิบติัมากข้ึนใหเ้ป็นประโยชนก์บัเรา ถา้เป็นประโยชนก์บัเรา
นะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้ ๒,๐๐๐ กว่าปี ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม หลวงปู่มัน่ หลวงตา ท่านปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ท่านกราบองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ กราบแลว้กราบเล่าๆ 

ฉะนั้น เราประพฤติปฏิบติักนั ถา้ถึงท่ีสุด เราภาวนาข้ึนมามีคุณธรรมในหวัใจของเรา 
เราจะซาบซ้ึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราจะมีแกว้สารพดันึก เราจะมีไตรสรณคมนใ์น
หวัใจของเรา เราจะมีหลกัมีเกณฑใ์นใจของเรา เรามีคุณค่ากนัท่ีน่ี เราไม่มีคุณค่ากบัส่ิงท่ีเป็น
โลกภายนอก โลกภายนอกเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยัด ารงชีวิตเท่านั้น เอวงั 


