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 ขอ้ ๑๖๗๒. เนาะ 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๗๒. เร่ือง "อริยบุคคลมีโอกาสหลงยศ หลงทรัพยท์างโลกไหม
คะ" 

 กราบหลวงพ่อ ผูท่ี้เขาว่ากนัว่าเขาไดบ้รรลุธรรมขั้นตน้คือโสดาปัตติมรรค เขายงั
จะหลงในยศถาบรรดาศกัด์ิไหมคะ ยงัหลงใหค้นอ่ืนออกทรัพยเ์พื่อตวัเขาไหมคะ แลว้ถา้
เขาหลงอยูใ่นทางโลกซ่ึงคนอ่ืนเห็นไดช้ดั แต่ตวัเขาไม่รู้สึกตวั สกัวนัเขาจะรู้ตวัและ
ปรับปรุงตวัเองไหมคะ ตอนน้ีก็ฟังธรรมหลวงพ่อทุกบท รู้ว่ายงัเอาตวัไม่รอด ไม่ควรยุง่
เร่ืองของคนอ่ืนเขา แต่ทางโลกมนัยุง่เหยงิค่ะ เราไม่ใช่อยูค่นเดียว ชีวิตก็ตอ้งมีการติดต่อ
พวัพนักนัค่ะ กราบขอบพระคุณ 

 (อา้ว น่ีถามเร่ืองคนอ่ืนไง บอกว่า) 

 ถาม   :   ถา้อริยบุคคลเขาบรรลุธรรมขั้นโสดาบนั เขายงัหลงในยศถาบรรดาศกัด์ิ
ไหมคะ ยงัหลงใหค้นอ่ืนออกทรัพยเ์พื่อตวัเองไหมคะ แลว้ถา้เขาหลงอยูใ่นทางโลกซ่ึง
คนอ่ืนเห็นชดั แต่เขาไม่รู้สึกตวั สกัวนัเขาจะรู้ตวัไหม? 

 ตอบ   :   ถา้เป็นคนปฏิบติันะเป็นคนปฏิบติัเอาจริงเอาจงั เราปฏิบติั ทุกคนปฏิบติั 
เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติันะอยา่งเช่นหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบติั เวลาท่าน
พิจารณาของท่านเอง เห็นไหม ท่านพยายามขวนขวาย จากภาวนาไม่เป็น หลวงปู่ เสาร์ก็
พยายามอบรม พยายามจนเร่ิมตน้วางรากฐานการภาวนาได ้ เวลาท่านภาวนาไดข้องท่าน 
ท่านพิจารณากายของท่านได ้พอพิจารณากายไปแลว้ท่านบอกว่ามนัเหมือนถนนขาด มนั
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เหมือนกบัท่านไปชนก าแพง คือมนัไม่ไป มนัไปไม่ได ้ เวลาพิจารณากายแลว้ ออกมา
แลว้มนัก็เหมือนปกติ เหมือนกบัคนเรายงัไม่ไดภ้าวนา เหมือนกบัธรรมดา  

 น่ีเวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีอ านาจวาสนานะ ท่านจะตรวจสอบตวัท่านเอง ท่าน
บอกว่าเวลามนัภาวนาไปแลว้ ในต ารับต าราก็บอกว่าจิตสงบแลว้ใหพ้จิารณากาย เรากไ็ด้
พิจารณากายของเราแลว้ แต่ออกมาแลว้ท าไมมนัไม่มีอะไรดีข้ึนเลย จิตใจของเรายงั
หงุดหงิดเหมือนเดิม จิตใจเรามีอะไรกระทบกระทัง่แลว้มนัก็หลงไปกบัเขาเหมือนเดิม 
มนัเป็นเพราะอะไร? มนัใช่สัจธรรมจริงหรือไม่ใช่สัจธรรมจริง ท่านก็คน้ควา้ของท่าน 
ท่านก็พยายามหาเหตุหาผลของท่าน  

 น่ีพดูถึงคนท่ีมีหลกันะ คนท่ีมีอ  านาจวาสนา เขาภาวนาไปแลว้เขายงัตรวจสอบใจ
ของเขา ถา้พิจารณาแลว้ อะไรไม่ถูกตอ้งเขาก็พิจารณาของเขา หลวงปู่ มัน่ท่านท าอยา่งน้ี 
พิจารณากายเหมือนกนั ท่านบอกพิจารณาไปแลว้นะ พอพิจารณาไปแลว้มนัเหมือนไป
ไม่ไดเ้พราะถนนมนัขาด ถนนขาดมนัไปไม่ไดห้รอกมนัสุดแค่นั้น เวลาพิจารณาไปๆ 
เหมือนกบัไปชนก าแพง เหมือนทางซอยมนัตนั มนัไปไม่ได ้ 

 มนัไปไม่ไดท้  าอยา่งไร มนัไปไม่ได ้ ท่านพิสูจน์อยา่งน้ี ท่านตรวจสอบ ท่านหา
เหตุหาผล หาเหตุหาผล จนท่านหาเหตุผลจนมาเขา้ใจวา่ท่านเองเคยปรารถนาพระ
โพธิสัตว ์ ท่านเคยปรารถนาเป็นพุทธภมิู ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไปอนาคต ส่ิงน้ีมนัมากีดมาขวาง ถา้มากีดมาขวางนะท่านถึงหาหนทาง หาหนทางแลว้
ท่านพยายามลา น่ีลาพระโพธิสัตว ์ ค  าว่าลาน่ีคนเขาท ามามากแลว้ใช่ไหม มาลา ส่ิงท่ีท  า
มาแลว้มนัก็เป็นกรรมดี ส่ิงท่ีเป็นอ านาจวาสนาท่านถึงไดมี้บารมีแก่กลา้มาก  

 ฉะนั้น เวลาท่านท าของท่าน มนัเป็นความจริงของท่าน น่ีคนท่ีมีอ  านาจวาสนาเขา
จะตรวจสอบ เขาจะทดสอบของเขาว่าอะไรจริง อะไรเทจ็ ถา้อะไรท่ีเป็นความเทจ็ เป็น
ความเทจ็แต่เป็นความดีของโลก ความดีของโลกคือพระโพธิสัตวไ์ง พระโพธิสัตวก์็
พยายามชกัชวนคนเขาท าบุญ พยายามเป็นหวัหนา้ หวัหนา้พยายามชกัน าใหค้นท าคุณ
งามความดี มนัก็เร่ืองคนดี น่ีเวลาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขา้มพน้ทั้ง
ดีและชัว่ ดีก็ขา้มพน้ไป เพราะดีมนัก็ติด แต่ค าว่าดีติดมนัก็ตอ้งติด แต่ความดีมนัเป็นการ
ก่อสร้าง เป็นการสร้างเน้ือสร้างตวั เป็นการสร้างคุณงามความดี อาศยัคุณงามความดีน้ี
เป็นทางเดินไป  
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 ฉะนั้น เวลาท าไป พระโพธิสัตวม์นัตอ้งเจริญงอกงามข้ึนไปจนกว่าจะบารมีเตม็
ไปตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขา้งหนา้นู่น ฉะนั้น ท่านเห็นสภาวะแบบ
นั้นท่านถึงลา น่ีลาส่ิงนั้น ลาส่ิงนั้นแลว้มาประพฤติปฏิบติั พอมาประพฤติปฏิบติัมา
พิจารณาเหมือนกนั พิจารณากายเหมือนกนั พอจิตสงบแลว้ เพราะพิจารณากายเป็นแลว้ก็
จบักายพิจารณา พอพิจารณาไปแลว้มนัถอดมนัถอนนะ เออ มนัตอ้งอยา่งน้ีสิ มนัตอ้ง
อยา่งน้ี มนัมีเหตุผล มีเหตุ มีผล มีความแตกต่าง มีความแตกต่างว่ามนัเป็นจริงหรือไม่
เป็นจริง  

 เพราะค าวา่เป็นจริงเรารู้เอง เราเป็นคนช าระลา้ง เราเป็นคนส ารอก เราเป็นคนคาย
ออก เราไปเห็นความมหศัจรรยข์องจิต เราไปเห็นมรรคญาณ ส่ิงท่ีเหตุและผล ศีล สมาธิ 
ปัญญาท่ีมนัเป็นเหตุเป็นผล แลว้เวลาเกิดปัญญามนัเกิดวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณคือ
ความรู้แจง้ ความรู้แจง้ ความเห็นจริงในการวิปัสสนา มนัเห็นเขา้ไปอยา่งนั้นมนัก็เลย
ชดัเจน น้ีเปรียบเทียบถึงคนท่ีเขาตรวจสอบตวัเอง คนท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมี ยิง่ปฏิบติั
เท่าไรนะเขาจะไม่เอาส่ิงน้ีกระจายออกไป เพราะเขาเรียกว่าส่งออก ส่งออกแลว้ น่ีคนจะ
เช่ือ คนจะไม่เช่ือ คนจะติฉินนินทาหรือไม่ เราจะหวัน่ไหว  

 ฉะนั้น ครูบาอาจารยใ์นวงกรรมฐาน เวลาผูป้ฏิบติัเขาจะบงัคบัเลยว่าไม่ใหพ้ดู ถา้
จะใหพ้ดูก็ใหพ้ดูกบัครูบาอาจารย ์ ใหพ้ดูกบัเวลาธมฺมสากจฺฉา คือเวลาพดูกบันกัปฏิบติั
ดว้ยกนั คือคนท่ีคน้ควา้ดว้ยกนั คนท่ีขวนขวายดว้ยกนั คนท่ีมีจุดมุ่งหมายเป้าเดียวกนั 
แลว้เราคุยกนัเขาคุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผล ถา้จิตใจใครสูงกว่า เขาพิจารณาแลว้เพราะมนัมี
ปัญญาท่ีลึกซ้ึงกว่า ปัญญาท่ีลึกซ้ึงกว่า จิตใจท่ีต ่ากว่า พอไดย้นิปัญญาท่ีลึกซ้ึงกว่า มนัจะ
ฉุดใหปั้ญญาท่ีต ่ากว่าพยายามพฒันาตวัเองใหปั้ญญาน้ีสูงข้ึนไปได ้ ปัญญาท่ีต ่ากว่าไดย้นิ
ปัญญาท่ีสูงกว่า  

 เวลาพดูถึงว่า เอะ๊ ปัญญาของเรา เราก็ว่าเรากวา้งขวางแลว้ท าไมของท่านท่านยงั
ขยายความไปไดอี้ก เรากจ็ะพยายามข้ึนไป ถา้ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มนัเป็น
มงคลอยา่งยิง่ มงคล ๓๘ ประการ มงคลการมีชีวิต มงคลของนกัปฏิบติัท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ
ท่ีพยายามขวนขวายหาสัจธรรม เขาสนทนาธรรมกนัเพื่อเหตุเพื่อผล เพื่อการพฒันา
ร่วมกนั การชกัจูงกนัไปสู่คุณงามความดี เวลาเขาคุยเขาคุยอยา่งนั้น เขาไม่คุย
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สะเปะสะปะ ไปคุยกบัคนท่ีเขาไม่ภาวนา คนท่ีเขาภาวนาไม่เป็น เขาภาวนาไม่เป็นเขาไม่
เคยเห็น  

 อยา่งเช่นคนภาวนาไม่เป็นเขาบอกว่าไม่อยากเห็นกายเลยเพราะกลวัเห็นผ ี กลวัผ ี
กลวัสางมาก ไม่อยากเห็นกายไปพิจารณาทางอ่ืนไดไ้หม เขาไม่เขา้ใจหรอกว่าการเห็น
กายมนัไม่ใช่การเห็นผ ีการเห็นกายมนัเห็นอริยสัจ เห็นสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ความเป็นจริงอนันั้นมนัเป็นอริยสัจ มนัเป็นมรรค 
มนัเป็นทางกา้วเดิน เป็นกิจจญาณ สัจจญาณ เป็นสัจจะ เป็นกิจจะ เป็นความกระท าของ
จิตท่ีจิตมนัจะพฒันาของมนัข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป  

 เวลาคนจะบรรลุธรรมจะผา่นมนัตอ้งเดินทางนั้น มนัไม่ใช่ไปเห็นจิต เห็น
วิญญาณ เห็นผอียา่งท่ีเราคิด เราคาดกนั ถา้เห็นผ ี เห็นจิตอยา่งท่ีเราคิด เราคาดกนัมนัไป
เห็นวิญญาณขา้งนอก วิญญาณขา้งนอกมนัส่งออก วิญญาณในคือจิตของเราเรายงัไม่รู้ ยงั
ไม่เห็น แลว้จิตของเรายงัไม่วิปัสสนาจนเห็นกาย แลว้มนัไปเห็นผ ี เห็นสาง มนัไปเห็น
คนอ่ืน เห็นจิตวิญญาณดวงอ่ืน เห็นคนอ่ืนมนัไม่ใช่มรรค แต่เราเขา้ใจกนัว่าอยา่งนั้นไง 
เขา้ใจว่าการเห็นกายคือการเห็นจิต เห็นวิญญาณ  

 ไม่ใช่ การเห็นกายคือการเห็นสัจจะ เห็นกายานุปัสสนา น่ีมนัเห็นกาย พิจารณา
กายของตวัเอง เห็นกายของตวัเอง เห็นกายของเราน่ีแหละ เห็นความติดขอ้งของใจน่ี
แหละ เวลามนัเห็นมนัเห็นอยา่งนั้น มนัเห็นอริยสัจมนัไม่ใช่เห็นจิตอยา่งนั้น แต่คนเวลา
ฟังแลว้ก็ตีความกนัโดยประสาโลกๆ ก็เขา้ใจผดิกนัไปไง  

 น่ีพดูถึงว่าถา้เขาเห็นอยา่งนั้น เวลาคนท่ีไดบ้รรลุธรรม เขายงัหลงใน
ยศถาบรรดาศกัด์ิไหม ยศกบัศกัด์ิ ยศถาบรรดาศกัด์ิ เกียรติศกัด์ิ เกียรติคุณมนัเป็นเร่ือง
โลกธรรม ๘ มนัไม่เก่ียวกบัโสดาบนัเลย มนัไม่เก่ียวกบัอริยสัจเลย คนท่ีไดโ้สดาบนัจริง
นะ ถา้ไดโ้สดาบนัจริง ถา้เป็นนกัปฏิบติัเขาจะเงียบ แลว้เขาพยายามจะขวนขวายใหไ้ด้
สกิทาคามี ไดอ้นาคามี ไดต่้อไปแลว้มนัจะไดย้ากข้ึน เพราะคนท่ีจะไดโ้สดาบนัจริงเขา
เรียกภาวนาเป็น คนภาวนาเป็นมนัตอ้งมีการผดิพลาดมามหาศาลเลย  

 คนท่ีไม่ผดิพลาดมามนัจะรู้ส่ิงใดถูกตอ้งไหม? มนัก็ผดิมาทั้งนั้นแหละ แต่คน
เวลาภาวนาผดิไปแลว้นะ หลงใหลตามความผดินั้นไปก็จินตนาการไปว่าฉนับรรลุธรรม 
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น่ีฉนับรรลุธรรม แลว้ทีน้ีคนท่ีตรวจสอบมนัไม่มีไง คนท่ีตรวจสอบ คนท่ีรู้จริงในกลุ่ม
นั้นไม่มีใช่ไหม เวลาเขาพดู เขาพดูของเขาดว้ยจินตนาการของเขา ไอค้นฟังมนัไม่มีหู คือ
หูก็เป็นหูกระทะ หูก็เป็นหูหมอ้ มนัไม่ใช่หูของนกัปราชญ ์ ถา้เป็นหูของนกัปราชญ์ฟัง
ทีเดียวก็รู้ว่าจริงหรือปลอม  

 น่ีขอ้เทจ็จริงมนัอยูต่รงนั้น แต่เวลาพฤติกรรมไง ถา้พฤติกรรม เห็นไหม เขาว่ากนั
ว่า เขาว่ากนัว่า เขาวา่กนัว่าน่ีเช่ือไดห้รือ? เขาว่ากนัวา่เขาบรรลุธรรม เขาบรรลุธรรม แลว้
เราเอาเคร่ืองอะไรไปจบัล่ะ? เออ ถา้เป็นเงินเป็นทอง เห็นไหม เงินบาทก็หน่ึงบาท มีค่า
เท่ากบัหน่ึงบาท เงินสิบบาทก็มีค่าเท่ากบัสิบบาท มนัมีธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับ  

 ไอน่ี้ก็เหมือนกนั ถา้มนัเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี เป็นอนาคามี สันทิฏฐิโก 
ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บญัญติัไว ้ แต่ใหเ้ป็นปัจจตัตงั ใหรู้้
จ  าเพาะตน ใหรู้้จ  าเพาะตนมนัก็รู้ของเขา แต่ครูบาอาจารยท่ี์รู้จริงท่านก็แกไ้ขได ้ ท่านก็รู้
จริงของท่านได ้แลว้ท่านจะบอกไดว้่าจริงหรือไม่จริง ถา้มนัจริงนะ พระโสดาบนัยงัหลง
ในยศถาบรรดาศกัด์ิ ยงัหลง แลว้อยา่งท่ีเขาบอกดว้ย คนอ่ืนเห็นหมดเลยแต่ตวัเขาไม่เห็น 
ตวัเขาไม่รู้ ถา้ตวัเขาไม่รู้มนัก็แปลกแลว้  

 พระโสดาบนั ค าวา่โสดาบนันะ ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมในใจมนัมีคุณค่ามาก มีคุณค่า
มากเพราะอะไร? เพราะครูบาอาจารยท่์านบอก เวลาภาวนาน่ีขั้นท่ียากท่ีสุดคือขั้นแรก 
เพราะขั้นแรกมนัยากเพราะอะไร? เพราะมนัดิบๆ ใช่ไหม คนเราปุถุชนยกข้ึนสู่กลัยาณ
ปุถุชน ยกข้ึนสู่โสดาปัตติมรรค แลว้โสดาปัตติมรรคพิจารณาแลว้พิจารณาอีกมนัเส่ือม 
เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ ลม้ลุกคลุกคลานอยูต่รงน้ีเยอะมาก จนกว่าจะหาเหตุ หา
ผล พยายามสร้างฐานของเราข้ึนมา ฐานกคื็อสัมมาสมาธิ ถา้ไม่มีสัมมาสมาธิมนัก็ไม่สู่
มรรค มนัเป็นเร่ืองโลกๆ หมดแหละ  

 ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา เราลม้ลุกคลุกคลาน เราพยายามท ามาขนาดนั้น ถา้มนั
ไดจ้ริงนะ ถา้มนัเป็นความจริง ไอเ้ร่ืองทรัพยน์ะ แมแ้ต่ปุถุชนเขายงัสละ แลว้เป็น
โสดาบนัแลว้จะใหค้นอ่ืนออกทรัพยเ์พื่อตวั มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไปไม่ได ้มนัเป็นไป
ไม่ไดเ้ลย เขาจะไม่ยุง่กบัทางโลกเลย เขาอยูข่องเขาโดยเอกเทศได ้เพราะอะไร? เพราะถา้
เขาเป็นโสดาบนั ส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมในใจของเขามนัจะมีความสุข มนัจะมีความสุข มนั
จะแปลกโลก มนัจะมีค่ากบัส่ิงท่ีมีค่าท่ีโลกเขาใชส้อยกนั ไอปั้จจยั ๔ ไอปั้จจยั ๔ มนัเป็น
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เร่ือง เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ เวลาท่ีโจรมนั
ปลน้เงินมาแลว้มนัท าเงินตกไว ้ 

 "อานนท ์อสรพิษ อสรพิษ" 

 เงินน้ีมนัอสรพิษนะ มนักดัใจปุถุชน กดัหวัใจของพวกเรา เพราะเงินทั้งนั้นแหละ
ท่ีท าใหเ้ราขดัแยง้กนั เงินทั้งนั้นท าใหเ้ราประหตัประหารกนั เงินน่ีเป็นอสรพิษ แลว้พระ
โสดาบนัยงัหลงในทรัพย ์ ยงัใหค้นอ่ืนออกทรัพยเ์พื่อตวั มนัขดัแยง้กนั มนัแปลกๆ อยู ่
ฉะนั้น ถา้เป็นเราเราไม่เช่ือ เราไม่เช่ือเลย  

 ฉะนั้น ถา้เป็นโยมว่าเขาวา่ โยมบอกเขาวา่น่ีเร่ืองของเขา ถา้เร่ืองของเขาไม่ใช่
เร่ืองของเรา ถา้เร่ืองของเขานะเรามอง เรามองส่ิงน้ีแลว้นะแลว้เราเอามาเตือนตนเอง เรา
อยา่เป็นอยา่งนั้นนะ เราอยา่ใหเ้ขาวา่เราเป็นโสดาบนัแลว้ก็จะใหค้นอ่ืนออกทรัพยเ์พื่อเขา
อีกนะ เราเห็นเขาเรายงัรับไม่ได ้ เราอยา่ท าอยา่งนั้น เราไม่ท าอยา่งนั้น แลว้เขาถามว่าสัก
วนัเขาจะรู้ตวัหรือไม่ ถา้เขาตั้งใจ เขาเป็นนกัปฏิบติั เป็นผูท่ี้เป็นสุภาพบุรุษ เป็นคนท่ี
แสวงหาความจริง ถา้เขารู้ตวัเขาจะรู้ตวั แต่ถา้เขาไม่ใช่สุภาพบุรุษ เขาเป็นนกัเล่นแร่แปร
ธาตุ ก็คือเขาตั้งใจท าอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ เขาตั้งใจพยายามจะประชาสัมพนัธ์ตวัเองใหค้นนึกว่า
เขาเป็นอยา่งนั้น เพื่อจะไดอ้อกทรัพยเ์พื่อเขา แลว้เขาจะรู้ไหมล่ะ?  

 สักวนัหน่ึงเขาจะรู้มนัตอ้งดูท่ีจิตใจของคนดว้ย จิตใจของคนท่ีเขาแสวงหาความ
จริง ถา้เขาตอ้งการแสวงหาความจริง ถา้เขาผดิพลาดน่ีเขารู้ได ้แต่คนหน่ึงเขาตั้งใจ ตั้งใจ
ประชาสัมพนัธ์ตวัเอง ตั้งใจใหค้นเช่ือเขาว่าเขาเป็นอยา่งนั้นเพื่อเขาแสวงหาลาภของเขา 
แลว้สักวนัเขาจะรู้ไหมล่ะ? สกัวนัเขาจะรู้ต่อเม่ือว่าสังคมโลกรู้ทนัเขาแลว้ เขาจะวิ่งหนี
ต่างหากล่ะ เขาจะหลบหลีกต่อเม่ือคนรู้เท่าทนัเขา น่ีอยา่งน้ีมนัไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ตวัเขาน่ี 
เขาไม่ใช่ว่าจะรู้ตวัเขาแต่เขาเพื่อผลประโยชน์ของเขา น่ีพดูถึงว่าอริยบุคคลท่ียงัหลงในยศ 
หลงในลาภ  

 ค าว่าหลงในยศ ในลาภมนัก็ไม่ใช่อยูแ่ลว้ แลว้ไม่ใช่อยู ่ถา้เรารู้ เราเห็นเราก็ปล่อย
วางซะ เราไม่ไปยุง่กบัเขา เราไม่ยุง่กบัเขาเลยล่ะ แลว้น่ีเขาบอกว่าส่ิงท่ีว่าไม่ยุง่กบัเขา แต่
ในเม่ือเราอยูก่บัโลก โลกมนัยุง่เหยงิต่างๆ เขาว่าของเขาไป อนัน้ีเร่ืองของเขานะ 
เพราะว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นสัจธรรม เป็นความจริงท่ีทุกคน
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ประพฤติปฏิบติั ทุกคนมีสิทธ์ิ แต่ถา้เขาหลงว่าเขาเป็นโสดาบนั เขาหลงน่ีสิทธ์ิของเขา 
สิทธ์ิของเขาคือว่าเขาเอาบาปเอากรรมของเขา หรือเขาจะเอาคุณความดีของเขา  

 เราก็เหมือนกนั เราก็มีสิทธ์ิเหมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติัจริงเราก็มีสิทธ์ิท าได ้
ถา้เรามีสิทธ์ิท าไดเ้ราจะเอาความจริงดว้ย ถา้เราจะเอาความจริงเราพยายามท าของเรา 
เร่ืองของเขาเป็นเร่ืองของเขา แลว้ตอนน้ีไอเ้ร่ืองบรรลุธรรมๆ บรรลุธรรมแลว้ท าไมตอ้ง
บอกเราดว้ยล่ะ? เฮย้ เอง็บรรลุธรรมท าไมเอง็ตอ้งบอกกดูว้ยล่ะ? อา้ว เอง็บรรลุธรรมก็
ของเอง็มนัเก่ียวอะไรกบักดูว้ยล่ะ?  

 น่ีก็เหมือนกนั บรรลุธรรมท าไมตอ้งบอกกนัดว้ยล่ะ? ตอ้งใหค้นอ่ืนมาเดือดร้อน
ดว้ยล่ะ? หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขานะ หลวงปู่ มัน่เวลาคนจะท าบุญยงั
ตอ้งซ้ือทางเขา้ไปเลย ตอ้งแสวงหาเขา้ไปเพราะท่านมีในสัจธรรม ในหวัใจของท่านมี
คุณค่าจริง ทุกคนแสวงหา ทุกคนเขา้ไปเพื่อบุญกุศลของตวัเอง น่ีเขาแสวงหากนัอยา่งนั้น 
ไม่ใช่โสดาบนัประชาสัมพนัธ์โฆษณาชวนเช่ือไปเร่ือย โอโ้ฮ  

 เราจะบอกว่าคุณธรรมมนัมีค่ามาก สัจธรรมมีค่ามาก อยา่งอ่ืนไม่มีค่าเลย อยา่งอ่ืน
ไม่มีค่าเลย อยูก่นัเพื่อใชส้อย ใชส้อยเพื่อเป็นการด ารงชีวิตเท่านั้น แลว้ชีวิตน้ีมนัแสวงหา
มาก็ไม่ใช่เพื่อเหตุนั้น ชีวิตน้ีแสวงหามาก็เพือ่สัจธรรม แลว้คนไดส้ัจธรรมความจริง แลว้
ลงมาหาอสรพษิ หาเงินหาทองมนัแปลกนะ มนัแปลก อนัน้ีเร่ืองของเขา ทีน้ีเร่ืองของเรา
แลว้  

 ขอ้ ๑๖๗๓. เนาะ 

 ถาม   :    ขอ้ ๑๖๗๓. เร่ือง "ดวงแกว้มีจริงไหมคะ" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ เม่ือวานหนูถามเร่ืองของคนอ่ืน วนัน้ีหนูถามเร่ืองปัญหา
ท่ีตนเจอตอนปฏิบติัธรรมค่ะ ดวงแกว้ของเรามีจริงไหมคะ ดวงแกว้ของคนก็คือดวง
วิญญาณหรือคะ คร้ังหน่ึงหนูปฏิบติัธรรม ตอนนัง่ภาวนาหนูเห็นดวงแกว้ของหนูออก
จากร่าง ขนาดประมาณ ๔ น้ิวเห็นจะได ้ รูปแบนกลม มีแสงเหมือนพระจนัทร์ไม่จดัจา้น 
พอออกจากร่างก็มีมงักรตวัหน่ึงมาเล่นกบัดวงแกว้หนูค่ะ (ท่ีว่าเป็นมงักรไม่ใช่พญานาค 
เพราะลกัษณะสีสันตามต าราจีนไม่ใช่แบบต าราไทยค่ะ) 
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 ตอนแรกดวงแกว้ก็ข้ึนๆ ลงๆ เล่นกบัมงักรนั้นค่ะ และตอนนั้นมีความรู้สึกมงักร
เป็นผูอ้าวุโสท่ีมีจิตเมตตาต่อดวงแกว้หนูค่ะ ก็เล่นตามหนูข้ึนๆ ลงๆ อยูบ่นทอ้งฟ้า (เขา
เขียนว่ามนัยงัมีปัญหาไปอีกมาก) แต่อยู่ๆ  หนูก็นึกกลวัข้ึนมาวา่ถา้มงักรกลืนดวงแกว้หนู 
หนูก็ไม่มีชีวิตสิคะ พอนึกแค่น้ีป๊ับดวงแกว้ของหนูก็เขา้สู่ร่างทนัที หนูก็ออกจาก
กรรมฐานเลย น่ีคือวิญญาณของหนูหรือเปล่าคะ เคยเห็นท่ีเขาถ่ายรูปกนั และลือกนัว่าจุด 
จุด จุด มีแสงเป็นขาวบา้ง แดงบา้ง น ้าเงินบา้ง นั้นคือดวงเทวดา ก็แค่เหมือนดวงดาวนิด
เดียวค่ะ แต่ท าไมของหนูรู้สึกใหญ่ แปลวา่เป็นดวงวิญญาณท่ีหยาบหรือคะ กราบหลวง
พ่อช่วยคลายขอ้สงสัยดว้ยค่ะ กราบขอบพระคุณ 

 ตอบ   :   เม่ือก้ีเร่ืองของเขา คราวน้ีเร่ืองของเรา พดูถึงการปฏิบติัก่อน การปฏิบติั 
เห็นไหม เขาบอกก าหนดพุทโธ พวกน้ีจะเกิดนิมิต จะเกิดนิมิต จะติดในนิมิต เขาก าหนด
นามรูปต่างๆ เพื่อใชปั้ญญาไปมนัจะไม่เกิดนิมิต การก าหนดนามรูปต่างๆ ใหรู้้เท่าทนัจิต 
ใหรู้้ตามความเป็นจริง เขาบอกรู้ตามความเป็นจริงในการปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 
ตามความเป็นจริง ก็ก าหนดรู้เท่าทนักาย เวทนา จิต ธรรมไปเร่ือย เขาว่าส่ิงนั้นมนัเป็น
ปัญญา อนันั้นมนัเป็นสัญญา มนัเป็นการจ า มนัเป็นการเลียนแบบธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

 ถา้ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธเขาว่าเป็นสมถะ ถา้สมถะมนัจะเกิดนิมิต ถา้เกิด
นิมิตแลว้จะติดในนิมิต ส่ิงน้ีเป็นสมถะ น่ีเป็นสมถะมนัไม่เกิดปัญญา มนัตอ้งใชปั้ญญา
ไปเลย แต่เขาไม่ไดศึ้กษาธรรมะใหร้อบคอบ ธรรมะใหร้อบคอบ เห็นไหม เขาบอก
ปุถุชนคนหนา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการก็อนุปุพพิกถาใหท้  า
ทานก่อน ใหเ้ตรียมความพร้อมก่อน ท าทานแลว้ถา้จิตมนัสงบร่มเยน็ข้ึนไป ถา้มนัถึง
เวลามนัจะไดบุ้ญไปบนสวรรค ์ เขาใหถื้อเนกขมัมะ ใหถื้อเนกขมัมะแลว้ก็เทศน์อริยสัจ
ใหจิ้ตมนัสงบไง น่ีอนุปุพพิกถาเทศน์สอนปุถุชน ปุถุชนคนหนาเราก็ตอ้งมีการกล่อม
เกลาหวัใจใหม้นัพร้อมกบัการท างาน  

 ฉะนั้น เราเป็นชาวพุทธ เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
แลว้เราอยากจะประพฤติปฏิบติั เราอยากท าความเป็นจริง น่ีถา้จิตใจเรายงัไม่สงบเรา
พยายามท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้ ใจสงบเขา้มามนัเป็นสัมมาสมาธิ ถา้
สัมมาสมาธิเรายกข้ึนวิปัสสนา นัน่ล่ะวิปัสสนา น่ีสติปัฏฐาน ๔ จริงมนัอยูท่ี่นัน่  
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 ฉะนั้น เวลาก าหนดพุทโธ พุทโธท่ีมนัจะเกิดนิมิต เกิดต่างๆ เขาจะเกิดนิมิต ค าว่า
เกิดนิมิตมนัเป็นตามจริตนิสัย ถา้จริตนิสัย จิตดวงใดก็แลว้แต่สร้างบุญญาธิการมาอยา่งน้ี 
เวลาจิตมนัสงบแลว้มนัตอ้งเห็นนิมิตอยา่งน้ี น่ีเวลาก าหนดพุทโธมนัก็จะเป็นนิมิต ไป
ก าหนดนามรูปท่ีว่าเป็นแนวสติปัฏฐาน ๔ ในการใชปั้ญญา ถา้ใชปั้ญญา ปัญญามนัสงบ
ลงมนัก็เกิดนิมิตเหมือนกนั เพราะ เพราะมีคนท่ีใชแ้นวทางก าหนดรู้ตวัทัว่พร้อมโดยการ
ใชปั้ญญา โดยการรู้นามรูป เกิดนิมิตเยอะ เกิดนิมิตเยอะเพราะคนท่ีภาวนาอยา่งน้ีมาหา
เราหลายคนแลว้ บอกว่ามนัภาวนาไปแลว้มนัก็เกิดนิมิตเหมือนกนั ก็ไหนว่ามนัไม่เกิดไง  

 ถา้มนัเกิดนิมิตแสดงว่ามนัลงจริงไง เพราะจิตมนัลงจริง จิตเขา นิสัยเขาจะเห็น
นิมิตของเขา แต่ถา้จิตของเขามีนิสัยอยา่งน้ีมาก าหนดพุทโธ ถา้จิตเขาลงไป จิตเขาเป็นไป
มนัก็จะเห็นนิมิตอยา่งน้ีเหมือนกนั แต่ถา้จิตของเขามนัไม่มี เห็นไหม เขาไปก าหนดนาม
รูปมนัก็ไม่มี เพราะมนัใชปั้ญญาไปมนัก็ปัญญาอยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัไม่ลงสู่สมาธิ แต่ถา้
ก าหนดพุทโธ พุทโธ ถา้จิตก าหนดพุทโธ ถา้จิตจริตนิสัยเขาเป็นแบบนั้น เคยสร้างเวร
กรรมมาอยา่งนั้น พอพุทโธ พุทโธจิตของเขาเวลาสงบแลว้เขาจะเห็นนิมิตของเขา  

 เห็นนิมิตของเขา เห็นไหม เห็นนิมิตของเขา แต่โดยหลกัการเราก าหนดพุทโธ 
พุทโธเขาตอ้งการความสงบของใจ เราไม่ตอ้งการนิมิตหรอก แต่นิมิตท าไมมนัเกิดล่ะ? 
นิมิตเกิดเพราะมนัเป็นจริตนิสัย ถา้จริตนิสยั ถา้หลวงตาท่านบอกเป็นมโนภาพ เป็นมโน
ภาพ เห็นไหม เป็นมโนกรรม ถา้เป็นมโนภาพ เป็นมโนกรรมแลว้มนัจะแกอ้ยา่งไร? มนั
ตอ้งแกไ้ขไง เพราะว่าส่ิงน้ีถา้มนัเป็นนิมิตน่ีพกัไวก่้อน เราพยายามก าหนดพุทโธชดัๆ เรา
พยายาม เราจะแกนิ้มิตน้ีเพื่อไม่ใหจิ้ตมนัส่งออก น่ีนิมิตใครเป็นคนเห็น ดูสิคนท่ีเขาไม่มี
จริตนิสัยท่ีเห็นนิมิตจิตเขาสงบลงไปน่ิงๆ เขาไม่เห็นอะไรเลย แต่จิตของเขาไม่สงบลึก
มากข้ึน เขาขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ  

 ถา้จิตของเขา เขาจะสงบมากข้ึนไม่ไดเ้ขาตอ้งพยายามหาเหตุหาผลใหจิ้ตของเขา
สงบมากข้ึนมากกว่าน้ี เพราะจิตสงบมากข้ึนกว่าน้ีมนัก็มีบาทฐาน มนัสมถกรรมฐาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้มีฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เอาฐานน้ีออกวิปัสสนามนัก็จะเป็น
วิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐานก็ยกข้ึนสู่วิปัสสนากรรมฐาน ถา้ไม่มีสมถกรรมฐาน
เราไปท างานท่ีไหน? เราท างานบนอากาศใช่ไหม เราไปท างาน เราไปซ้ือ ขาย 
แลกเปล่ียนสินคา้โดยท่ีเราไม่ไดส่ิ้งใดมาเลยใช่ไหม เราตอ้งจ่ายเงินไปโดยท่ีไม่มีสินคา้
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มาเลยหรือ? เราจะท าอะไรไปเราตอ้งมีกฎหมายรองรับ มีทุกอยา่งรองรับมนัถึงจะไดมี้
ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายนั้น   

 จิตถา้มนัจิตสงบ จิตสงบเขา้ไปแลว้ จิตเป็นสมถกรรมฐาน จิตของเรายกข้ึน
วิปัสสนา จิตดวงนั้นมนัจะแกไ้ขจิตดวงนั้น ถา้จิตดวงนั้นไม่สงบมนัเป็นอาการ อาการคือ
สาธารณะ คือความคิด ความคิดของคนมีอิสรภาพ เสรีภาพ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะคิด
ส่ิงใดก็ได ้ แต่ความคิดนั้นมนัคิดโดยสามญัส านึกของมนุษย ์ มนัก็เป็นแค่นั้นแหละ มนั
ไม่เขา้สู่ใจไง แลว้ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา ถา้จิตมนัสงบข้ึนมาแลว้ถา้เห็นนิมิตเกิดมโนภาพ 
เกิดมโนภาพเราก็แกไ้ขสิ เราแกไ้ขนะเราพทุโธชดัๆ ก็ได ้ อยา่งเช่นค าถาม น่ีค าถามนะ
บอกว่า 

 ถาม   :   พอหนูออกไปหนูเห็นเป็นดวงแกว้ หนูเห็นดวงแกว้มนัก็จินตนาการกบั
ดวงแกว้ กบัพญามงักรนั้น แต่สักพกัอยู่ๆ  หนูก็นึกข้ึนมาได ้ หนูนึกข้ึนมาไดเ้พราะหนู
กลวัข้ึนมา พอนึกข้ึนป๊ับดวงแกว้หายหมดเลย  

 ตอบ   :   หนูนึกข้ึนมาได ้ นึกข้ึนมาไดคื้ออะไร? นัน่คือสติไง เห็นไหม ถา้มีสติ
พอเรานึกได ้ เรานึกไดก้ลวัมงักรมนัจะกินดวงแกว้นั้น กลวัเราจะตาย พอกลวัตายมีสติ
ป๊ับ มีสติป๊ับดวงแกว้รีบเขา้ร่างหนูป๊ับเลย ภาพนั้นหายหมดเลย น่ีเวลามนัออกไป มนัไป
เห็นนิมิตมนัก็เห็นนิมิต แต่นิมิตน้ีเขาเอาไวม้นัเป็นวาสนาของคน มนัมีนิมิตเอาไวอ้ยา่ง
นั้น แลว้นิมิตน่ีเวลามนัออกไปมนัรู้ มนัเห็น แต่นิมิตมนัไม่ใช่อริยสัจ นิมิตมนัไม่ใช่ความ
จริง น่ีเราถึงไม่ส่งออกไปแบบนั้น ถา้ไม่ส่งออกไปแบบนั้นเราแกไ้ขแบบนั้น  

 ฉะนั้น ท่ีว่าค  าว่าส่ิงท่ีว่าคร้ังหน่ึงหนูปฏิบติัธรรมนัง่ภาวนา หนูเห็นดวงแกว้ของ
หนูออกจากร่างขนาด ๔ น้ิว รูปแบนกลม มีแสงเหมือนพระจนัทร์จา้ออกจากร่างน้ีไป 
เขาถามว่าอนัน้ีเป็นวิญญาณของหนูหรือเปล่า ถา้เป็นวิญญาณของหนูหรือเปล่า เวลาหนู
ออกไปหนูก็ตายไปแลว้ แต่หนูท าไมยงัอยูล่่ะ? น่ีเรายงัอยู ่ เรารู้ เราเห็นมนัเห็นนิมิตไป 
ไอด้วงแกว้ๆ ส่ิงท่ีว่าดวงแกว้ ทีน้ีเขาว่ามีเทวดาประจ าร่างกาย มีเทวดาประจ า นัน่มนัเป็น
ผลของวฏัฏะ เทวดาน่ีมีอยูจ่ริง แต่ว่าจะมาประจ าอยา่งนั้น ประจ าอยา่งน้ี ไอน่ี้มนัเป็น
วิทยาศาสตร์แลว้นะ มนัเป็นเหมือนการของคงท่ีตายตวั โลกน้ีเป็นอนิจจงั โลกเป็น
อจินไตย น่ีมนัไม่มีอะไรคงท่ีตายตวั ทีน้ีไม่มีอะไรคงท่ีตายตวั ส่ิงท่ีว่าแสงออกไป น่ีมนั
ออกรู้ ออกเห็น ถา้มนัเห็นเป็นนิมิต 
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 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ามนัออกไป อยา่งไรก็แลว้แต่มนัเป็นดวงแกว้ ดวงอะไร ดวงแกว้มี
อยูจ่ริงหรือไม่? ทีน้ีพอดวงแกว้มีอยูจ่ริง เวลาคนภาวนาพอจิตมนัสงบเขา้มามนัเห็นเป็น
ดวงแกว้ก็มี เห็นเป็นดวงสว่างไสวก็มี แต่คนท่ีไม่เห็น ไม่เห็นส่ิงใดก็มี แลว้ทุกคนตอ้ง
เห็นหรือ? น่ีไงท่ีบอกพระอรหนัตแ์ต่ละองคม์นัก็มีปัญญาของแต่ละองค ์ เพราะอ านาจ
วาสนาของคนไม่เหมือนกนั ความชอบกิเลสของคนไม่เท่ากนั  

 ฉะนั้น เวลาเกิดมรรค เกิดมรรคของบุคคลคนนั้นเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก 
เพียงแต่ว่าโดยหลกั โดยหลกัฐานใหญ่สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม โดยการ
คน้ควา้จากสติปัฏฐาน ๔ น้ี แลว้คน้ควา้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เอาชดัเจนส่ิงหน่ึงแลว้ท าตามความ
เป็นจริงอนันั้น เวลาถา้มนัจะเกิดมรรค เกิดผลมนัก็เกิดปัญญา เกิดมรรคญาณ น่ีเกิดมรรค 
เวลาฝึกหดัมรรค ฝึกหดัปัญญา ฝึกหดัต่างๆ นัน่ล่ะเวลาฝึกหดัอยา่งนั้น น่ีไงส่ิงท่ีเป็น
อริยบุคคล ส่ิงท่ีจะเป็นมรรค เป็นผลมนัเกิดจากส่ิงนั้น น่ีส่ิงท่ีว่าเรานอนหลบัไป แลว้อยู่
ดีๆ มนัมีดวงออกจากร่างหนูไป ขนาดนอนฝัน เวลาเห็นในฝัน  

 น่ีเวลาถามปัญหา บางทีมาถามหลวงพ่อ หลวงพ่อก็โง่มากเลย มาถามปัญหา
พิจารณากายอยา่งนั้นๆ ถามบอกตอ้งแกอ้ยา่งนั้น ไม่ไดห้รอกค่ะเพราะหนูนอนฝันไป 
โอโ้ฮ ก็ฝันไปมึงจะแกไ้ดอ้ยา่งไร ก็มึงฝันไปก็มาถาม ไอเ้ราก็โง่มากเลย พอมนัถาม
ปัญหาก็ตอบใหญ่เลย พอตอบเสร็จใหแ้กไ้ขบอกว่าหนูท าไม่ไดห้รอกค่ะเพราะหนูฝันไป 
โอโ้ฮ หลวงพ่อก็ปล่อยไก่ไป ๕ ตวั ฝันไปมนัจะแกไ้ดอ้ยา่งไร เขาไม่ไดฝั้นไป เขานัง่
สมาธิน่ีแหละ แลว้มนัรู้ๆ อยูน่ี่ว่าแกไ้ขสติมนัก็พร้อมอยูน่ี่มนัก็แกไ้ขไปได ้ แต่ถา้มนัฝัน
ไป  

 ฝันไปมนัเป็นความฝัน มนัยงัแกไ้ขอะไรไม่ไดเ้ลย แต่คนฝันไป ไปฝันนะฝันว่า
วิปัสสนา ฝันว่าพิจารณา โอโ้ฮ ฝันอยา่งใหญ่โตเลย ฝันว่าเป็นพระอรหนัตเ์ลย เวลาต่ืน
ข้ึนมากลายเป็นคนเก่า แต่มนัฝันไป ฝันจบแลว้ น่ีไงความฝันก็ยงัใชไ้ม่ได ้ ความฝันมนั
เป็นการบอกอ านาจวาสนาบารมีของตวั คนเคยนอนฝันมนัก็ฝันของมนั คนไม่ฝันนะ
นอนใหต้ายมนัก็ไม่ฝัน เพราะคนไม่เคยฝัน ไอค้นฝันมนัก็ฝันแลว้ฝันอีก เห็นไหม มนัก็
เป็นนิสัยของมนัอีกแหละ นิสัยมนัเป็นเร่ืองความฝันมนัไม่ใช่ปัจจุบนัไง มนัไม่ใช่เร่ือง
สติสัมปชญัญะในปัจจุบนั นัน่ก็เร่ืองของฝันนะ 
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 น่ีก็เหมือนกนั น่ีเขาไม่ไดฝั้นนะ หนูนัง่กรรมฐานอยู ่ เพราะเวลามนักลบัมาป๊ับ
หนูกลบัเขา้กรรมฐานเลย น้ีนัง่กรรมฐานมนัก็ออกได ้ เวลาออกนะในสังคมนกัปฏิบติั 
หลวงตาท่านเล่าใหฟั้งบ่อย มีคนๆ หน่ึงเวลาจิตมนัสงบแลว้มนัจะเห็นดวงแกว้ แลว้มนั
สว่างไสว มนัมีความสุขมาก แลว้มนัก็ชกัน าใหไ้ป คนท่ีนัง่อยูลุ่กข้ึนเดินตามไป ดวงแกว้
ลอยข้ึนไปเร่ือยๆ ลอยข้ึนสูงข้ึน  

 โยมคนน้ี ตอนนั้นเป็นพระ เป็นพระเขาก็ปีนตน้ไมต้ามข้ึนไป คือจะเอาดวงแกว้
น้ีใหไ้ด ้เพราะขนาดเห็นมนัก็ยงัสุข มีความสุข โอโ้ฮ ระงบัขนาดน้ี แลว้ถา้เราจบัดวงแกว้
น้ีเป็นของเรา โอ๋ย มนัจะมีความสุขมากกวา่น้ีไง ก็ตามดวงแกว้นั้นข้ึนไป ดวงแกว้ก็ลอย
ข้ึนสูงข้ึน พระองคน์ั้นก็ปีนตน้ไมข้ึ้นไป ปีนตน้ไมข้ึ้นไป ดวงแกว้ก็ข้ึนไป ทีน้ีคงออก
ก าลงัมาก ออกก าลงัมากมนัก็แบบว่ามนัคลายออกไง พอคลายออกดวงแกว้ก็หายแวบ็เลย 
ลงตน้ไมไ้ม่ได ้ ร้องเอะอะมะเท่ิงตอ้งใหค้นไปช่วยเอาลงมา แลว้สุดทา้ยพระองคน้ี์ก็สึก
ไป แลว้หลวงตาท่านไปเจอ ท่านบอกว่าทิดคนน้ีเม่ือก่อนท่ีมนัเห็นดวงแกว้  

 ในวงกรรมฐานเราจริตนิสัยของคนมนัแตกต่าง คนเราจะไปเจอประสบการณ์
ของแต่ละคนแตกต่างกนัมหาศาลเลย แต่มหาศาลถา้มีครูบาอาจารยท่ี์จริงท่านจะแก้
ตามนั้น ไอน่ี้เขานัง่ภาวนาเขาเห็นลอยเลย อยา่งเช่นหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์เวลาท่าน
นัง่ เห็นไหม ตวัท่านลอยข้ึน ท่านมีความรู้สึกว่าตวัท่านลอยข้ึน ท่านยงัไม่เช่ือตวัท่านเอง 
ท่านก็เอากา้นไมขี้ดไปเสียบไวบ้นจาก บนจากนะแลว้ก าหนดตวัใหล้อยข้ึน แลว้ก็จะเอา
มือไปเอาไมขี้ด พอขยบัมือไปสมาธิมนัออก ท่านบอกว่าท่านหล่นจากท่ีสูงกระแทก
มานะ กน้กระแทกปังเลย น้ีตั้งเอาใหม่ๆ  

 บณัฑิตเขาตอ้งแกไ้ข ท่านบอกเอาใหม่ ไมขี้ดก็เสียบไวท่ี้บนจากนัน่แหละแลว้
กลบัมาก าหนดใหม่ พุทโธ พุทโธพอจิตมนัละเอียดข้ึนมามนัก็ลอยข้ึนไป แลว้นอ้มจิตไว้
อยา่ใหม้นัออก แลว้ร าพึงเอา พยายามร าพึงเอาใหพ้อรับรู้ได ้ใหไ้ม่ออกจากสมาธิไง แลว้
มือนั้นก็เคล่ือนออกไป เคล่ือนออกไป อยูใ่นสมาธินะไม่ใช่ออกสมาธิ ออกจากสมาธิ
เด๋ียวมนักระแทกเลย ลม้กระแทกเลย น่ีเคล่ือนข้ึนไป แลว้ไปหยบิจากไมขี้ดนั้น แลว้อยู่
ในสมาธินะอยา่ออก คุมจิตใหดี้ แลว้มนัก็กลบัลงมา กลบัลงมาในท่านัง่สมาธิ แลว้ก็
ก าหนดใหล้งไป แลว้ออกจากสมาธิ ลืมตาข้ึนมา โอ ้ ไมขี้ดเวย้ ไมขี้ดจริงๆ เออ เราลอย
ไดจ้ริงๆ ว่ะ 
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 น่ีเขาพิสูจน์กนัอยา่งน้ี คนเขามีปัญญาเขาท า ถา้มนัลอยข้ึนไปแลว้ขยบัเลยมนัก็
ออก แลว้พอลอยข้ึนไป เห็นไหม น่ีเขาพิสูจน์กนัอยา่งน้ี ถา้พิสูจน์อยา่งน้ี น่ีพิสูจน์ทาง
สมาธิเลย ยงัไม่ไดเ้กิดปัญญา ยงัไม่ไดท้  าอะไรเลย ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัออกไปมนัเป็นนิมิต 
มโนภาพ แลว้บางคนก็เกิด บางคนก็ไม่เกิด แต่คนท่ีเกิดแลว้มนัอยา่งน้ีเราไม่ส่งออก เรา
พยายามแกไ้ข ยงัไม่เป็นประโยชน์กบัเรา เอาวางไวก่้อน ยงัไม่เป็นประโยชน์กบัเราวาง
ไวก่้อน คือใหม้นัอยูข่า้งทางก่อน เราจะเขา้สู่สมาธิก่อน เราจะท าคุณงามความดีก่อน ถา้
เขา้สู่สมาธิแลว้พยายามใชปั้ญญาก่อน  

 น่ีส่ิงน้ีคือจริตนิสัย คืออ านาจวาสนา คนท่ีมีอ  านาจวาสนานะคือสันดาน คือ
ความชอบ มนัก็อยูก่บัเราตลอดไปนัน่แหละ แต่เวลาสาวก สาวกะ เวลาปฏิบติัไปแลว้ถา้
ส้ินสุดแห่งทุกขแ์ลว้นะน่ีแกกิ้เลสได ้ แต่แกส้ันดานไม่ได ้ พระสารีบุตร พระโมคคลัลา
นะท่านก็ยงัมีของท่านอยู ่ จริตนิสัยเดิมก็ยงัมีอยู ่ แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากของ
ท่าน ท่านสามารถแกไ้ด ้ คนท่ีแกกิ้เลสดว้ย แลว้ช าระสันดาน ท าใหเ้ป็นพุทธวิสัยแบบ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคเ์ดียว น่ีพระสารี
บุตรนะแกกิ้เลสได ้ยงัแกนิ้สัยของตวัเองไม่ได ้สันดานแกไ้ม่ได ้ 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าค  าว่าสันดาน จริตนิสัยท่ีมนัเป็นมามนัก็อยูอ่ยา่งนั้นแหละ ฉะนั้น 
ถา้จิตเรามนัจะส่งออก มนัจะไปรู้นิมิตเราพกัไวก่้อน สันดานพยายามฝืนมนั พยายาม
ดดัแปลงมนั เราพยายามเขา้สู่มรรคก่อน สู่สติปัญญาก่อน แลว้พยายามประพฤติปฏิบติั
เขา้ไปใหไ้ดค้วามจริงก่อน ไปแกกิ้เลสนั้น ไปช าระลา้งกิเลสนั้น พอกิเลสนั้นหมดไปจาก
ใจ คราวน้ีส่ิงท่ีว่าออกรู้ ออกเห็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย เพราะ เพราะมนัไม่มีอวิชชา มนัไม่
มีมาร มนัไม่มีกิเลสแลว้ ไอท่ี้ว่าจริตนิสัยจะเป็นประโยชน์แลว้ น่ีเอตทคัคะ ๘๐ ทางไง  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเป็น เห็นไหม น่ีพดูเป็นคุง้เป็นแควเลยนะ ทีแรกก็ไปถามเร่ือง
โสดาบนัของคนอ่ืนใช่ไหม แลว้ของเราน่ีขนาดเราดวงแกว้ออกไปเล่นกบัมงักร เรายงั
ไม่ไดเ้ป็นโสดาบนัเลย แลว้ไอท่ี้เขาบอกเขาว่าๆ น่ีไปเช่ืออะไรเขา ฉะนั้น ส่ิงท่ีออกไป
มนัเป็นหรือเปล่า เขาถามวา่ 

 ถาม   :   ท่ีออกไปน้ีคือวิญญาณของหนูหรือเปล่าคะ 



ใจเขาใจเรา ๑๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

 ตอบ   :   ไม่ใช่ ใจเรารับรู้ รับรู้ ออกนิมิต ส่งออก ส่งออกไปเห็น น่ีเกิดจากความ
รับรู้จากวิญญาณเราออกไปรับรู้  

 ถาม   :   เป็นวิญญาณหรือเปล่าคะ  

 ตอบ   :   ถา้มนัเป็นวิญญาณหรือเปล่าคะ วญิญาณเราก็เป็นดวงแกว้อยูอ่ยา่งนั้นสิ 
แลว้ดวงแกว้มนัลอยออกไป แลว้ลอยกลบัมา แลว้ถา้มงักรมนักินไปแลว้ก็ตายไปเลยสิ 
เห็นไหม มนัถึงไม่ใช่วิญญาณของเรา เพราะเรารู้ เราเห็น เพราะคนเราเวลาก าหนดแลว้ 
ไดไ้ปเห็นดวงกงดวงแกว้นัน่น่ะมนัเห็นนิมิตทั้งนั้นแหละ ส่ิงท่ีเห็นนิมิต ถา้เขาว่าท่ีเขา
ถ่ายรูปกนัท่ีเป็นจุดๆๆ นะ จุดแดง จุดเขียวเขาว่าเป็นเทวดา น่ีเขาว่าเป็นเทวดา ในความ
เช่ือ ในความเช่ือของเขา เขาเช่ืออยา่งนั้น แต่ถา้เป็นพวกนกัถ่ายภาพเขาว่ามนัเป็น
ปฏิกิริยาของแสง  

 ถา้พดูทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เขาเช่ือกนัอยา่งนั้น แต่ถา้เป็นกรรมฐาน เป็น
ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ส่ิงน้ีมนัรู้จ  าเพาะตน ถา้มนัรู้จ  าเพาะตนเขา
เห็นได ้ น่ีเทวดา อินทร์ พรหมเขาเห็นไดท้ั้งนั้น เขารับรู้ได ้ เทวดาเขารับรู้มนุษยไ์ด ้แต่น่ี
เวลาการส่ือสารกนั การส่ือสารกนัอยา่งไร? อยูใ่นธรรมบทในพระไตรปิฎกท่ีว่าเศรษฐีข้ี
เหนียว เศรษฐีเขาข้ีเหนียวมาก เขารวยมาก แต่ข้ีเหนียวมาก มีลูกชายคนเดียว ฉะนั้น เวลา
ลูกชายป่วยข้ึนมาจะไปเอาหมอมารักษาก็กลวัหมอมาเห็นทรัพยข์องตวัจะเรียกค่ารักษา
แพง ก็เอาลูกชายไปทิง้ไวห้นา้บา้น แลว้ก็จะไปเรียกหมอมารักษา  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นถึงอ านาจวาสนานะก็บิณฑบาตผา่นมา เขา
เป็นพราหมณ์ เขาข้ีเหนียว เขาไม่ใส่บาตรหรอก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ฉาย
แสงฉพัพรรณรังสีใหลู้กเศรษฐีเห็น พอมนัเห็น โอ๋ย มนัปล้ืมใจ คนมนัใกลต้าย มนัทุกข์
มาก พอมนัเห็นแสง มนัแสงอะไร พอหนัไปน่ีแสงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
มนัปล้ืมใจ มนัมีบุญมากไง ตายจากตรงนั้นไปเกิดเป็นเทวดา พอเกิดเป็นเทวดาป๊ับก็ตาย
ใช่ไหม ตายจากนัน่ไปเกิดเป็นเทวดา ไอลู้กชาย ไอเ้ศรษฐีลูกชายตายก็เสียใจมาก อูฮู้ หา
ทรัพยส์มบติัมามหาศาล เป็นเศรษฐีเลย แลว้มีลูกอยูค่นเดียว ลูกตายไป แลว้ตอนน้ีสมบติั
จะไปใหใ้ครล่ะ?  
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 คร ่าครวญแลว้คร ่าครวญอีกนะ เอาลกูไปฝังไว ้ ทุกวนัก็ไปนัง่เฝ้าหลุมศพร้องไห้
คิดถึงลูกๆ ไอล้กูชายไปเกิดเป็นเทวดา มองเห็นพ่อร้องไหทุ้กวนัเลย สุดทา้ยแลว้ก็แปลง
ร่างมาก่อน มาเป็นมนุษยม์านัง่ร้องไหท่ี้หลุมฝังศพ วนันั้นพอเศรษฐีจะไปร้องไห ้ จะไป
ร้องไหท่ี้หลุมฝังศพคิดถึงลูกไง อา้ว ก็ไปเห็นใครมาร้องไหอ้ยู ่เอะ๊ ใครมาตดัหนา้ร้องไห้
แทนเราวะ มาร้องไหอ้ยูท่ี่หลุมฝังศพน่ี ก็ถามว่า เฮย้ น่ีในธรรมบทนะ  

 เฮย้ เอง็เป็นใคร เอง็มาร้องไหท้  าไม อู๋ย ร้องไหอ้ยากไดด้าว อยากไดเ้ดือน ร้องไห้
ใหญ่เลยนะ อยากไดด้าว อยากไดเ้ดือน เศรษฐีก็บอกว่า "มึงจะบา้หรือ? ดาว เดือนมนัจะ
เอาไดอ้ยา่งไรล่ะ? ไอเ้ทวดาท่ีเป็นลูกชายยอ้นกลบัเลย แลว้เอง็ก็จะบา้หรือ? มาร้องไห้หา
คนตาย คนตายจะฟ้ืนไดอ้ยา่งไรล่ะ? ไดส้ติเลย เห็นไหม น่ีบอกว่าเทวดาไม่มี เทวดาท่ีเขา
มีเขาจะแปลงกายลงมา อนัน้ีอยูใ่นธรรมบทนะ จะมาโทษพระสงบไม่ได ้ เด๋ียวหาว่าพระ
สงบโกหก น่ีเทวดามีหรือไม่มี แลว้เทวดามีจริงหรือไม่มีจริง  

 แลว้ท่ีจุด จุด จุดท่ีเขาว่ากนัเพราะอะไร? เพราะมีคนมีความเห็นต่าง ฝ่ายหน่ึงท่ีเขา
เช่ือของเขา เขามีศรัทธาของเขา เขาว่าเขาถ่ายของเขาได ้ เขาว่านัน่เป็นเทวดา ไอท้าง
วิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามนัเป็นเร่ืองของแสง มนัเป็นเร่ืองของวตัถุ มนัเป็นเร่ืองของมุม
กลอ้ง เออ แลว้เราจะเอาจุด จุดนั้นมาทะเลาะกนัใช่ไหม ไอเ้ช่ือว่าเทวดาก็ถือขา้งหน่ึง ไอ้
เช่ือถือทางวิทยาศาสตร์ก็ถือขา้งหน่ึง แลว้เราก็มาทะเลาะกนัว่ามีเทวดาหรือไม่มีเทวดา 
เทวดาหรือไม่เทวดายงัไม่รู้เลย แต่คนมนัทะเลาะกนัแลว้  

 น่ีก็เหมือนกนั เขาบอกว่าไอจุ้ด จุดน้ีเป็นเทวดาหรือเปล่า ถา้เขาเป็นเทวดานะ 
ของหนูมนัเป็นดวงตั้ง ๔ น้ิวมนัใหญ่กว่าเขา มนัก็คงจะเป็นคนหยาบ อนัน้ีเพราะเราฟัง
มาแลว้เราก็เช่ือ ศรัทธาความเช่ือนะ แต่ แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกกา
ลามสูตรไง ความเช่ือแกกิ้เลสไม่ได ้ ความเช่ือท าใหเ้รามีเชาวน์มีปัญญาถา้เราคน้ควา้นะ 
แต่ถา้จะประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งใชปั้ญญา เขาบอกว่าวิญญาณของหนูหยาบหรือเปล่ามนั
ถึงไดก้วา้งอยา่งนั้น มนัใหญ่โตอยา่งนั้น อนัน้ีมนัเป็นนิมิตอนัหน่ึง  

 ค าว่านิมิตน่ีนะเรายงัใหค่้าอยูส่ าหรับนกัปฏิบติั ถา้นกัปฏิบติันะถา้จิตมนัเป็นไป
ไดม้นัจะไปรู้ ไปเห็น ถา้จิตมนัสงบไดม้นัวดัถึงว่าจิตของเรามนัไม่เป็นปกติ คือมนัดีข้ึน 
มนัดีข้ึนกว่านั้น แต่ แต่ถา้จิตของคนมนัหลงใหลไป มนัจะเห็นอยา่งนั้น ถา้เห็นนิมิต ถา้
เห็นนิมิตส่ิงท่ีดี ไอค้นท่ีเสพยาบา้ มนัเสพยาบา้จนมนัหลอน เสพยาบา้จนมนัหลอนมนั
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เห็นนิมิตตลอดเลย เห็นคนถือมีดจะเขา้มาฆ่ามนัเป็นนิมิตไหม? นัน่นิมิตของคนเสพ
ยาบา้ เสพยาบา้มนัระแวงไปหมดเลย มนักลวัคนมาท าร้ายมนัตลอดเลย นัน่อะไรล่ะ? นัน่
คนขาดสติ แลว้เราเป็นนกัปฏิบติั เห็นนิมิตเราก็มีสติใช่ไหม เรารับรู้ไดถ้า้ใครรู้ ใครเห็น
นะ เราวางได ้เราไม่ใช่เสพยาบา้  

 คนเสพยาบา้มนักลวันะ มนักลวัคนจะไปท าร้ายมนั มนักลวัคนท่ีจะไปรังแกมนั 
มนักลวัจนมนัตอ้งไปฆ่าคนอ่ืนก่อน มนักลวัจนมนัตอ้งท าลายคนอ่ืนก่อนท่ีจะไปท าร้าย
มนั ถา้ของเราก็เหมือนกนั ถา้มนัเห็นนิมิตมนัส่งออกไปใหกิ้เลสมนัท าร้ายเราใช่ไหม เรา
จะท าคุณงามความดี เราจะสร้างของเรา มนัจริตนิสัยเป็นอยา่งน้ี ถา้มนัรู้ มนัเห็นก็วาง
ไว้ๆ  แลว้พยายามท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบเขา้มาแลว้ ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญา
สติปัฏฐาน ๔ หดัวิปัสสนาแลว้มนัจะดีข้ึน มนัพดูแบบว่าผูใ้หญ่กบัผูใ้หญ่พดูกนัง่าย 
เหมือนวิชาชีพเดียวกนัพดูกนัจะง่ายมาก แต่คนละวิชาชีพคุยกนัไม่ค่อยรู้เร่ือง  

 น่ีก็เหมือนกนั คนท่ีเคยภาวนาแลว้เขาเคยผา่นอยา่งน้ีมา พดูอยา่งน้ีเขาก็เขา้ใจ แต่
คนถามก็บอกว่า เอะ๊ ก็ถามหลวงพ่อ หลวงพ่อตอบใหห้นูเขา้ใจสิ หลวงพ่อตอบไปไหน
มา สามวา สองศอก ยิง่ถามยิง่งง คนถามก็เลยงงใหญ่เลย ไม่ ท่ีอธิบายน้ีอธิบายใหเ้ป็น
ภาพกวา้ง เพราะการรู้ การเห็นของคนมนัมีการรู้การเห็นของคนเป็นจ าเพาะ คนท่ีเขาไม่รู้
ไม่เห็น แต่เขาท าความสงบของใจก็ได ้ มนัเป็นเฉพาะกลุ่ม เฉพาะส่วนของจิต จิตเฉพาะ
กลุ่มน้ีมนัจะเป็นอยา่งน้ี จิตเฉพาะๆ อยา่งนั้น แลว้จิตเฉพาะเวลามนัเขา้ไปสังคมใดๆ เขา
ก็ชกัน าไปอีกนะ  

 แต่ของเราน่ีเราประพฤติปฏิบติักนัในวงกรรมฐาน เห็นไหม ท่ีบอกว่าพระ
อรหนัต ์๑๐๐ องคก์็ ๑๐๐ อยา่ง จริตนิสัยของคนมนัไม่เหมือนกนั เวลาเราท าไปเราก็ตอ้ง
ยอ้นกลบัมาท่ีจริตนิสัยของเรา ถา้เราก าหนดแลว้มนัเป็นอยา่งนั้นเราก็วางไว ้ คราวน้ีเห็น
อยา่งน้ี เห็นเป็นดวงแกว้ออกไป พญามงักรมาเล่นดว้ย โอ๋ย มนัมีความสุข มีความสุข
เพราะจิตมนัสงบแลว้มนัรู้ มนัเห็นอยา่งนั้น มนัก็มีความเบา ความแปลกประหลาด
มหศัจรรย ์แต่ส่ิงท่ีรู้ ท่ีเห็นมนัจะท าใหเ้ราติดอยูท่ี่น่ี คือติดอยูท่ี่น่ี ถา้เราติดอยูท่ี่น่ีเราคิดว่า
ส่ิงน้ีเป็นความจริง ต่อไปจะใหเ้ป็นนิมิตมนัจะไม่เป็นมงักรแลว้ มนัจะเป็นไส้เดือน  

 ถา้เห็นรอบใหม่มนัจะเป็นไส้เดือนแลว้นะ มนัไม่เป็นมงักร อา้ว แลว้คราวน้ี
ท าไมมนัเป็นไส้เดือนล่ะ? อา้ว ก็มนัเห็นคนละรอบไงมนัก็เป็นไส้เดือน ถา้เห็นอีกทีหน่ึง
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เด๋ียวมนัเป็นอยา่งอ่ืนไปเร่ือยๆ แลว้เราก็ยิง่เป็นภาระ มนัเป็นภาระกงัวล มนัยิง่เป็นความ
ทุกข ์มนัไปใหญ่เลย วางใหห้มด เห็นคร้ังใดก็เป็นปัจจุบนัในคร้ังนั้น แลว้ถา้มนัวางไดก้็
วางซะ กลบัมาท่ีความสงบของใจ เพราะในการประพฤติปฏิบติัหลวงปู่ มัน่ท่านสอน อยา่
ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธ  

 ถา้กลบัไปท่ีผูรู้้ เห็นไหม กลบัไปท่ีพุทโธ พุทโธ พุทโธ อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธ
จะไม่เสีย เราไม่ทิง้ผูรู้้ เราไม่ทิง้พุทโธ น้ีเราทิง้ เราพุทโธ พุทโธพอจิตมนัสงบแลว้มนั
ส่งออกมนัทิ้งแลว้ ทิง้ออกไปเห็นดวงท่ีออกไปจากร่างเรา ทิง้ไปเห็นมงักรนัน่ เห็นไป
เล่นกนั ทิง้ผูรู้้ ทิง้บา้น ทิง้เรือนไปอยูท่ี่ภาพนั้น ถา้เราพุทโธ พุทโธมนักลบัมาท่ีบา้นท่ี
เรือนเรา อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิ้งพุทโธจะไม่เสีย อยา่ทิง้เรา ไอท่ี้เห็นนั้นมนัเป็นอาการ มนัเป็น
อาการเท่านั้น มนัเป็นเหมือนเคร่ืองล่อ ล่อใหเ้ราออก เราจะท าคุณงามความดีมนัล่อให้
ออกไปขา้งนอก มนัล่อใหอ้อกไปเควง้ควา้งอยูน่ัน่น่ะ ถา้พุทโธต่อเน่ืองๆ จิตสงบมากข้ึน
ไป จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นไปแลว้ยกข้ึนวปัิสสนา  

 น้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
สอนถึงวิปัสสนาญาณ ปัญญาท่ีรู้แจง้ รู้แจง้ในความลงัเลสงสัยของเรา รู้แจง้ในส่ิงท่ีเรา
เห็นมงักร เห็นดวงนัน่น่ะ พอมนัรู้แจง้ อ๋อ ทีแรกไม่น่าโง่อยา่งนั้นเลย แต่ถา้ไม่อ๋อ มนัจะ
โง่อยา่งน้ี แลว้โง่มากข้ึน แลว้โง่ออกไป แลว้ไม่กลบัไปสู่ความจริง ถา้กลบัไปสู่ความจริง
น่ี อ๋อ ไม่น่าโง่ตามมนัไปเลย ไม่น่าโง่เป็นอยา่งนั้นเลย ถา้เห็นตอนนั้นจะรู้จริง แลว้จะ
เป็นประโยชน์กบัเรา ไม่ทิง้ผูรู้้ ไม่ทิ้งพุทโธจะเป็นนกัปฏิบติัโดยความเป็นจริง เอวงั 


