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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๘๓. เร่ือง "สอบถามเร่ืองการพิจารณากายครับ" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมมีค าถามอยากเรียนหลวงพ่อดงัน้ี  

 ๑. การเห็นภาพส่วนใดส่วนหน่ึงภายในกายชดัเจน แมจ้ะหลบัตาหรือลืมตาอยู ่
เรียกภาพท่ีเห็นอยูน่ั้นว่าอุคคหนิมิตใช่ไหมครับ ระหว่างเห็นกายอุคคหนิมิตกบัการเห็น
โดยจินตนาการต่างกนัอยา่งไรครับ  

 ๒. การพิจารณากายนั้น บางคร้ังสามารถแบ่งส่วน แยกส่วน ขยายส่วน แลว้
พิจารณากลบัคืนสู่ธาตุเดิมได ้ บางคร้ังเกิดอาการขนลุกขนพองเม่ือท าต่อเน่ืองซ ้ าบ่อยๆ 
หลายวนันานเขา้พบว่าอาการขนลุกขนพองเร่ิมหายไป นานๆ จึงจะมีอาการขนลุกขน
พองเกิดข้ึนสักคร้ังหน่ึง แบบน้ีถือว่าผดิปกติไหมครับ 

 ๓. เคยฟังเทศน์หลวงพ่อเร่ืองวิญญาณในขนัธ์ หลวงพ่อบอกว่าวิญญาณในขนัธ์ 
๕ คือวิญญาณในอายตนะ ส่ิงท่ีผมสงสัยคือ แลว้วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทน้ีคือจิตใช่
ไหมครับ  

 ๔. จิตในโลกธาตุน้ีมีเกิดใหม่อีกไหมครับ (ค าถามน้ีเป็นอจินไตย ไม่ควรคิดใช่
ไหม?) 

 ตอบ   :   เขียนมาป้องกนัตวัไวเ้ลยล่ะ ถา้คนไม่ปฏิบติัก็คิดว่ามรรค ผลจะมีจริง
หรือเปล่า คนท่ีไม่เช่ือเลย เห็นไหม พวกนกัวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กบัธรรมะจะมี
ความขดัแยง้กนั ทางวิทยาศาสตร์เขาตอ้งพิสูจน์ใหไ้ด ้ เขาพสูิจน์ไดท้างวิทยาศาสตร์ตอ้ง
พิสูจน์ตรวจสอบได ้แต่เขาบอกเร่ืองจิตวิญญาณมนัเป็นเร่ืองนามธรรม  
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 ฉะนั้น มีความเห็นท่ีขดัแยง้กนั แต่เวลาเราเป็นปัญญาชน เราเป็นคนรุ่นใหม่ เวลา
เราพดูเร่ืองศาสนาเรากพ็ดูเป็นวิทยาศาสตร์ น้ีเป็นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีมนั
ตอ้งชดัเจน มนัตอ้งถูกตอ้ง ตอ้งแม่นย  า ทีน้ีพอแม่นย  าข้ึนมานัน่คือวิทยาศาสตร์ คือโลก 
แต่เวลาเป็นธรรมะ ธรรมะน่ีมนัมีอนิจจงั ความอนิจจงัคือมนัแปรปรวน ความอนิจจงัมนั
มีกรรมเก่า กรรมใหม่ มนัมีความหนา ความหยาบ มนัมีความหยาบ มีอยา่งกลาง มีอยา่ง
ละเอียด คือว่ามนัเป็นความคิด มนัเป็นรสนิยม มนัเป็นรสนิยม หมายความวา่มนัเป็น
ความรู้สึก มนัเป็นว่าคนกิเลสหนา กิเลสบาง กิเลสหยาบมนัแตกต่างกนั แมแ้ต่การ
พิจารณาเหมือนกนั แต่ก็แตกต่างกนั เห็นไหม น่ีคือเร่ืองของธรรมะ  

 ฉะนั้น ธรรมะมนัถึงเป็นเร่ืองปัจจตัตงั เร่ืองสันทิฏฐิโก รู้จ  าเพาะตน มนัเป็นรู้
จ  าเพาะตน แต่ตอ้งเป็นธรรมะนะ ตอ้งเป็นธรรมจริงนะ ไม่ใช่จินตนาการ ไม่ใช่รู้จ  าเพาะ
ตนดว้ยกิเลส ดว้ยพญามาร ดว้ยการสร้างอารมณ์ อยา่งนั้นไม่ใช่ เวลาปฏิบติัไปมนัยงัมี
กิเลส มีครอบครัวของมารมาครอบง า ฉะนั้น เวลาคนท่ีไม่เช่ือ เวลาคนท่ีไม่เช่ือเขาก็ว่า
ชีวิตน้ีมีชีวิตเดียว คือเกิดมาชาติเดียว ตายแลว้ก็จบ แลว้พวกท่ีมาวดัมาวา พวกท่ีมาศึกษา
เร่ืองวิญญาณท าไมเขายงังมงายกนัอยูไ่ดข้นาดนั้น เขาว่าอยา่งนั้นนะ เราน่ีเราก็เป็นชาว
พุทธเหมือนกนั เราก็เช่ือเร่ืองความดี ความชัว่ เราก็เช่ือเร่ืองบุญกุศล แต่เราไม่เช่ือเร่ือง
การเกิด การตาย เราไม่เช่ือ น่ีพดูไปนู่นเลย  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีเวลาไม่เช่ือเขาคิดไปอีกอยา่งหน่ึง แต่เวลาเช่ือข้ึนมาแลว้เราจะปฏิบติั 
กิเลสมนัก็มาหลอก กิเลสมนัก็มาหลอกนะ มนัมาสร้างภาพ มนัมีอุปาทาน จิตใตส้ านึก
ร้อยแปด กิเลสน่ีร้ายนกั กิเลสน่ีร้ายนกั ฉะนั้น เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่ีเรา
ผดิพลาดๆ กนัอยูน่ี่มนัเป็นเร่ืองของกิเลส เร่ืองของพญามารทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่เร่ืองของ
ธรรมะเลย เร่ืองของธรรมะคือสัจธรรม สัจธรรมน่ีถูกตอ้งดีงามมาตลอด ท่ีว่าธรรมะมีอยู่
โดยดั้งเดิม มนัอยูโ่ดยดั้งเดิมมาโดยสจัจะ โดยทฤษฎีมนัมีของมนัอยูอ่ยา่งนั้น แต่ผูรู้้ ผู ้
เห็นมนัไม่มี ผูรู้้ ผูเ้ห็นไม่มีหรอก ท่ีผูรู้้ ผูเ้ห็นคนแรกคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้รู้ไดอ้ยา่งไร ก็รู้ในใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไง เพราะในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สร้างสมบุญญาธิ
การมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย เวลามาเกิด เกิดท่ีลุมพินี เราจะเกิดชาติน้ี
เป็นชาติสุดทา้ย เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย เดก็เพิ่งเกิด ทารกเพิ่งเกิดมนัจะมาบอก
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ว่าชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ยไดอ้ยา่งไร น่ีพอบอกชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ยก็ดว้ยบุญญาธิการไง 
ดว้ยบุญญาธิการบอกเราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แต่เจา้ชายสิทธตัถะเพิ่งเกิดใช่ไหม 
พอเกิดข้ึนมาพระเจา้สุทโธทนะใหมี้ครอบครัว ชาติสุดทา้ยอะไร มีครอบครัว มีสามเณร
ราหุลนัน่นะ นัน่เป็นเจา้ชายสิทธตัถะน่ียงัเป็นปุถุชนอยูไ่ง 

 เวลาเป็นปุถุชนอยู ่ น่ีเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาไปเห็นโทษการเกิด การแก่ การ
เจบ็ การตาย เราจะหาฝ่ังตรงขา้มท่ีไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ถา้ไปหาไปหาท่ีไหน? ก็
ไปหากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ไอพ้วกท่ีปฏิบติักนัอยู ่ เขามีคนสอนกนัเยอะแยะไปหมดเลย ไป
ศึกษากบัเขามาหมดเลย หมดไส้หมดพุงของอาจารยห์มดเลย แต่พวกอาจารยเ์ขาเช่ือนะ
ว่านัน่คือพระอรหนัต ์ นัน่คือศาสดานะ นัน่คือพระอรหนัต์ทั้งหมดเลยในลทัธิต่างๆ แต่
เจา้ชายสิทธตัถะไม่เช่ือ ไม่เช่ือเพราะกยูงัสงสัย มนัยงัมีอยู ่ มีคือมีภพ มีคือมีตวัตน ตวัตน
น่ีคือตวัเวียนว่ายตายเกิด ก็มีเราอยู ่ถา้มีเราอยู ่ไอค้วามสงสัยน้ีเกิดจากเรานะ  

 น่ีถา้มนัมีเราอยูม่นัยงัแกไ้ขไม่ได ้ สุดทา้ยเลยกลบัมาคน้ควา้ของเจา้ชายสิทธตัถะ
เอง เวลารู้ข้ึนมา น่ีธรรมะมีอยูด่ ั้งเดิมมนัอยู่ท่ีไหน ทฤษฎี สัจธรรม ดูสิมนัมี แต่ว่าความรู้
จริงมนัไม่มี ความรู้จริงคือคนรู้มนัไม่มี คนรู้ไม่มีจะเอามาสอนไดอ้ยา่งไร แต่เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เห็นไหม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขย
ญาณ น่ีเวลาอาสวกัขยญาณมนัถอนหมดแลว้นะ นัน่ล่ะวิชชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ นัน่ล่ะรู้จริง  

 พอรู้จริงก็น่ีวางธรรมวินยัมา เร่ืองบาลี มคธท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
วางธรรมวินยัน้ีไว ้ แลว้เราก็ไปศึกษา พอศึกษาข้ึนมา ถา้คนท่ีมีอ  านาจวาสนา คนท่ีมี
บุญญาธิการ บุญญาธิการเวลาไปปฏิบติักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระ
อรหนัต ์เป็นพระอรหนัตเ์ตม็ไปหมดเลย แต่คนท่ีไม่เช่ือมาบวชเป็นพระก็เตม็ไปหมดเลย
เหมือนกนั แลว้พวกลทัธิอ่ืนพอเห็นว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เผยแผศ่าสนาจน
มีคนเช่ือถือ กษตัริยใ์นแว่นแควน้ในชมพทูวีปเป็นลูกศิษยอ์งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เกือบทั้งหมดเลย  

 ทีน้ีกษตัริยม์าเป็นลูกศิษย ์ ดูสิเศรษฐีกฎุมพีเป็นลูกศิษย ์ ลากสักการะมนัขนาด
ไหน ไอพ้วกท่ีบวชอยูว่ดัท่ีอ่ืนมาบวช บวชอะไร? บวชเห็นแก่ลาภ ไม่ไดบ้วชเห็นแก่
มรรค ผล บวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้สะดวกสบาย มีคนนบัหนา้ถือตา 
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มีคนอุม้ชู อา้ว ก็มาบวชกนัเตม็เลย ค าวา่มาบวชหมายความว่าเจตนา เป้าหมายของเขาคือ
ลาภสักการะ เป้าหมายของเขาไม่ใช่อยูท่ี่มรรค ผล เพราะมรรค ผลมนัมองไม่เห็น  

 มรรค ผลมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? มรรค ผลมนัอยูใ่นใจ มรรค ผลมนัใจสัมผสั มรรค ผล
มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่ลาภสักการะ ไม่ใช่ แต่คนท่ีใจหยาบๆ เขาก็เห็นแต่ลาภสกัการะ แต่เวลาคน
ท่ีเขาบวช เขาบวชเพื่อมรรค ผล พอบวชเพื่อมรรค ผล เห็นไหม เวลาส าเร็จข้ึนมาแลว้เขา
มีคุณธรรมจริง เขามีความรู้จริง พอมีความรู้จริง นัน่ล่ะธรรมแท้ๆ  ธรรมแท้ๆ  คือใจ
สัมผสัไง ถา้ใจสัมผสั แต่ก่อนจะสัมผสัมนัก็เขา้มาค าถามน้ี ก่อนท่ีจะสัมผสัเอาอะไรไป
สัมผสัล่ะ? ก็ตอ้งเอาหวัใจไปสัมผสั แลว้หวัใจ ประสบการณ์ของใจไง  

 เวลาทุกขต์อ้งถามกนัไหม? เวลาโยมทุกขถ์ามกนัไหม? อยูด่ว้ยกนัในบา้นสองคน
ตายายหนัหนา้เขา้หากนัสิ ถามสิทุกขไ์หม? พดูไม่จบ น่ีมนัสัมผสั พดูไม่จบ ถา้เอาตั้งแต่
เดก็มาเลย โอโ้ฮ เดก็มาไม่พอใจเร่ืองอะไรบา้ง มนัฝังใจมาจนป่านน้ี โอ๋ย พดูไม่จบเลย น่ี
ใจมนัสัมผสัเพราะมนัเป็นเอง แต่ศีล สมาธิ ปัญญามนัไม่เคยมี มนัเรียนแต่ทางวิชาการมา 
ฟังแต่ครูบาอาจารยพ์ดูมา มนัเลยพดูไม่ไดไ้ง แต่พอมนัไดส้ัมผสั ค าว่าสัมผสัๆ น่ีวิธีการ 
พอสัมผสัข้ึนมา นัน่ล่ะความจริง ถา้ความจริงนะ ความจริงถา้เกิดข้ึนมาแลว้ เวลาจะไป
สอนคนก็เอาความจริงในใจนัน่แหละสอนเขา เอาใจนัน่แหละบอกเขา  

 แลว้ใจของคน ดูสิครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีอ านาจวาสนานะท่านจะสมบุกสมบนัมา
มาก ค าว่าสมบุกสมบนัมามากคือมีประสบการณ์มาก ประสบการณ์ของจิตนะ จิตลง
สมาธิ บางคนลงไม่ไดเ้กือบเป็นเกือบตาย บางคนลงไดง่้าย ถา้ลงไดง่้ายแลว้ยกข้ึน
วิปัสสนาไดไ้หม? ถา้ลงไปแลว้ เวลาลงไปแลว้ เห็นไหม ถา้รักษาไม่ดีมนัก็เส่ือม พอ
เส่ือมแลว้กวา่จะเขา้วิปัสสนา บางคนนะพอข่ีหลงัเสือ พอพรรษามากข้ึนมาก็ตอ้งบอกว่า
พดูธรรมะ พดูธรรมะหมายถึงว่าตวัเองไม่มีอยูจ่ริง ถา้พดูธรรมะนะ ปีน้ีพดูอยา่งหน่ึง อีก 
๕ ปีพดูอีกอยา่งหน่ึง อีก ๑๐ ปีพดูอีกอยา่งหน่ึง มนัไม่เป็นอนัเดียวกนั  

 หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านพดูตั้งแต่ท่านเทศนาว่าการจนถึงวนัท่ีท่าน
ดบัขนัธ์ไป ไม่มีคลาดเคล่ือนเลย ชดัเจน อยูต่รงไหนตรงนั้น อกาลิโก วนัเวลาไม่เก่ียว 
เวลาไม่เก่ียว เวลาไม่เก่ียว เหนือกาล เหนือเวลา จะพดูวนัไหน พดูเม่ือไหร่ พดูชดัเจน
เหมือนเดิมไปหมด แต่ไอพ้วกท่ีไม่เป็น สัญญาคือจ าไง พอจ ามา เวลาจ าใหม่ๆ ก็ชดัเจน 
พอจ าไปนานๆ เขา้ชกัเลอะเลือน พอจ าไปจ ามา เห็นไหม เวลามนัพดู ปีหน่ึงพดูอยา่ง ปี
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หนา้พดูอีกอยา่งหน่ึงแลว้เทศน์น่ีไม่อยูท่ี่เก่าหรอก ไปแลว้ แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยเ์รานะ
เหนือกาล เหนือเวลา  

 ทีน้ีเหนือกาลเวลา เห็นไหม ส่ิงน้ีถา้เป็นความจริงนะ ฉะนั้น ใจมนัตอ้งสัมผสั แต่
พอใจสัมผสัมนัตอ้งมีประสบการณ์ ค าวา่มีประสบการณ์ยอ้นกลบัมาท่ีค าถาม  

 ถาม    :   การเห็นภาพส่วนใดส่วนหน่ึงในร่างกายชดัเจน แมจ้ะหลบัตาและลืมตา
อยู ่ ภาพท่ีเห็นอยูน้ี่เรียกว่าอุคคหนิมิตใช่ไหมครับ ระหว่างอุคคหนิมิตกบัจินตนาการ
แตกต่างกนัอยา่งไร?  

 ตอบ   :   น่ีค  าถาม ค าถามวา่ถา้เป็นอุคคหนิมิต เวลามนัเห็น ถา้เป็นภาพจริง เป็น
อุคคหนิมิตเป็นความจริง แลว้จินตนาการ จินตนาการมนัแตกต่างกนัอยา่งไร? 
จินตนาการทางโลกเขารู้กนัหมด เราก็รู้ไดจิ้นตนาการ น้ีพอเราจินตนาการแลว้เราเช่ือใน
จินตนาการเราไง ถา้เราเช่ือในจินตนาการเราว่าส่ิงนั้นก็เป็นความจริงไง  

 มนัเป็นจินตนาการ ค าว่าจินตนาการนะ เห็นไหม ทุกขเ์ป็นเรา เวทนาเป็นเรา 
ความโกรธเป็นเรา ความโลภเป็นเรา ความหลงเป็นเรา มนัถึงไดห้นา้แดงอยูน่ัน่น่ะ เวลา
โกรธเป็นเรา เพราะเราเป็นอนัเดียวกนัไง ทีน้ีพอมนัจินตนาการ ค าว่าจินตนาการ เรามี
กิเลสเราก็จินตนาการใช่ไหม พอจินตนาการแลว้มนัก็บอกว่าเหมือนเราไง พอ
จินตนาการแลว้ จินตนาการเห็นอุคคหนิมิตเห็นภาพไง ก็เป็นนิมิตไง ไม่ใช่หรอกมนัเป็น
เราไปแลว้ ถา้จินตนาการมนัเป็นเรา สรรพส่ิงมนัเป็นเน้ือเดียวกนั แต่ถา้เป็นอุคคนิมิต  

 ค าว่าอุคคหนิมิต ถา้เป็นนิมิตนะเห็นภาพกาย เห็นอะไรชดัเจน เห็นภาพกาย ถา้
เห็นภาพกาย ความเห็นภาพกาย ไม่มีใครเห็นภาพกายชดัเจนไดเ้ท่ากบัหมอศลัยกรรม 
เพราะเขาผา่ตดัทุกวนั เขาเห็นภาพเลยนะ เขาไปศึกษามาจากอาจารยใ์หญ่ กว่าเขาจะมี
ความช านาญของเขา เวลาเขาคุยกนั เวลาศพัทท์างการแพทย ์ เขาจะพดูเลยว่ามนัจะเป็น
โรคอะไร จะผา่ตดัอยา่งไร จะท าอยา่งไร เขาจะเห็นภาพตั้งแต่เขายงัไม่เห็นกายคนเลย 
เขาเห็นภาพชดัเจนเพราะอะไร? เพราะอาชีพของเขาหน่ึง เขาไดฝึ้กฝนของเขามาหน่ึง 

 น่ีไงส่ิงท่ีภาพกายๆ ท่ีไดเ้ห็น พวกหมอศลัยกรรมเขาเห็นชดักว่าเราอีก แต่เขาเห็น
เขาเห็นเป็นวิชาชีพของเขา เขาเห็นกายแลว้ท าไมเขาไม่มีสติปัญญาพิจารณาล่ะ? เขา
พิจารณา พิจารณาวา่จะผา่ตดัอยา่งไร เขาพจิารณาว่าจะเปล่ียนหวัใจอยา่งไร เขาพิจารณา
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ว่าจะต่อเส้นเลือดอยา่งไร เขาช านาญมากนะ เขาสามารถจะต่อเส้นเลือดเขา้กนั เขาจะ
เปล่ียนหวัใจ เขาท าไดห้มดเลย อนันั้นเห็นภาพกายของเขา แต่ถา้ผูท่ี้มีประสบการณ์ ท่ีครู
บาอาจารยข์องเรา จิตสงบ ถา้จิตสงบแลว้ตอ้งเห็นกาย ถา้เห็นกาย นั้นถึงเป็นสติปัฏฐาน 
๔ ตามความเป็นจริง  

 ค าว่าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงคือมีจิตเป็นผูท่ี้สงบ แลว้จิตดวงนั้น จิต
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จิตของครูบาอาจารยข์องเรา จิตของท่าน จิตของ
ท่านไดส้งบตวัลง จิตของท่านไดเ้ห็นสติปัฏฐาน ๔ ไดเ้ห็นกาย ไดเ้ห็นเวทนา ไดเ้ห็นจิต 
ไดเ้ห็นธรรมตามความเป็นจริง เพราะการเห็นอนันั้น จิตดวงนั้นมนัเวียนว่ายตายเกิด จิต
ดวงนั้นถา้ไดพ้ิจารณา พิจารณาอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีมรรคญาณมนัเกิด มนั
จะส ารอก มนัจะคายอวิชชาโดยความเป็นจริง น้ีถึงว่าเป็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็น
จริงเพราะมนัมีจิต  

 แลว้จิตดวงใดก็แลว้แต่เป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก จิตดวงใดเป็นผูเ้ห็น จิตดวง
นั้นถา้มีปัญญาวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาคือปัญญาญาณท่ีแทงทะลุไดจ้ริง มนัจะส ารอก
คายอวิชชาจากจิตดวงนั้น น่ีเป็นความจริง แต่บอกว่าเราปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เรา
ปฏิบติัแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ก็มีกายานุปัสสนา กายานุปัสสนา
ก็นึกเร่ืองของกาย โอ๋ย เราก็เห็นกายแลว้ เราไดท้  ากายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา เออ 
เราก็มีเวทนา น่ีมนันึกเอาทั้งนั้นเลย มนันึกเอา มนัสร้างภาพเอา น่ีจินตนาการ  

 ถา้จินตนาการอยา่งน้ี น่ีเราบอกว่าเราปฏิบติัในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เพราะ
อะไร? เพราะถา้ไม่ใช่กาย ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ธรรมมนัจะไม่เป็นแนวทางสติปัฏ
ฐาน ๔ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนปฏิบติัในเร่ืองแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 
เราก็เลยไปคิดแนวทางสติปัฏฐาน ๔ มนัก็เลยสร้างภาพแนวทางสติปัฏฐาน ๔ น่ี
จินตนาการ เราถึงบอกว่าเป็นแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ในทางปลอม แต่ถา้เป็นความจริง 
แนวทางสติปัฏฐาน ๔ เป็นความจริง ถา้เป็นความจริงมนัเกิดท่ีไหน?  

 การเห็นภาพกายส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีชดัเจน มนัตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา 
แลว้พอใจมนัสงบแลว้ถา้มนัเห็นนะ ส่ิงท่ีเห็นเป็นภาพกายจริงมนัสะเทือนหวัใจมาก มนั
สะเทือนหวัใจมาก มนัสะเทือนความจริง มนัเป็นสมบติัส่วนตน แต่ถา้มนัเป็นทางโลก 
มนัเป็นส่ิงท่ีเราคิด เราจินตนาการ เขาบอกว่าอุคคหนิมิตกบัจินตนาการมนัแตกต่างกนั
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อยา่งไร มนัแตกต่างกนัตั้งแต่ผูเ้ห็น มนัแตกต่างคือว่าเห็นโดยจิตสงบ จิตสงบคือจิตมนั
เป็นสัมมาสมาธิ  

 ศีล สมาธิ ปัญญา จิตถา้สงบแลว้ ถา้มนัรู้ มนัเห็นของมนั มนัเห็นตามความเป็น
จริงมนัเป็นมรรค แต่ถา้เป็นจินตนาการมนัเป็นกิเลสไง เป็นกิเลสเพราะอะไร? เป็นกิเลส
เพราะว่าจิตมนัไม่สงบใช่ไหมมนัถึงมีอวิชชา มนัมีอวิชชามนัเขา้ขา้งตวัเองไง คิดตาม
ความพอใจของตวัไง แลว้ตอนน้ีเราคิดดีไง เพราะเราเป็นชาวพุทธไง เราจะประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาไง เราจะประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งในแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เราก็ฝึกหดั
แนวทางสติปัฏฐาน ๔ เราก็จินตนาการกายไง  

 เราจินตนาการข้ึนมา เพราะจินตนาการข้ึนมาเพราะกิเลสมนัไม่สงบตวัลง มนั
เป็นอวิชชา มนัสร้างภาพไดท้ั้งนั้นแหละ พอสร้างภาพข้ึนมามนัก็บวก น่ีกิเลสตณัหา
ความทะยานอยากมนับวก มนับอกว่าเห็นอยา่งนั้น รู้อยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้น โอ๋ย 
สังโยชน์ขาดอยา่งนั้น มนัเป็นอยา่งนั้น ไปเลย ไปเลย พอไปแลว้นะ โอ๋ย มนัว่างหมด 
โอ๋ย มนัดีไปหมดเลย น่ีมนัสร้างภาพไปหมดเลย แลว้เวลาถา้มีครูบาอาจารยท่์านรู้จริงนะ 
ท่านถามค าเดียวไปไม่รอดหรอก มนัเห็นอยา่งไร อา้ว ก็มนัเห็นกายไง เห็นกาย แลว้เห็น
อยา่งไรล่ะ? ก็เห็นกายไง แลว้เห็นอยา่งไรล่ะ? ก็เห็นกายไง มนับอกไม่เป็นหรอกเห็น
อยา่งไร มนับอกไม่ไดห้รอก เพราะมนัไม่รู้ท่ีมาท่ีไป  

 อยา่งเราน่ีเรามีเงินคนละลา้น สตง. มาตรวจเลย ลา้นน้ีมาจากไหน? เงินลา้นมา
จากไหน? อา้ว ก็เงินลา้นไง เงินลา้น แลว้เงินลา้นท าอะไรมาล่ะ? ก็เงินลา้นไง แลว้เงิน
ลา้นท าอะไรมาล่ะ? ก็เงินลา้นไง เขายดึแน่ๆ เขายดึแน่ๆ เพราะเงินลา้นมนัไม่มีท่ีมา เงิน
ลา้นน้ีมนัไม่มีท่ีมา เอง็ท าอะไรมา ท างานมา เงินเดือนออกมาสะสมมาไดห้น่ึงลา้น อา้ว 
วนัน้ีไปเยีย่มพ่อแม่มา พ่อแม่ใหม้าหน่ึงลา้น อา้ว ไปร่วมหุน้กบัเพื่อน เพื่อนท าธุรกิจมา ก็
แบ่งปันผลมาไดม้าหน่ึงลา้น เออ มนัตอ้งมีท่ีมาสิ เงินลา้นน้ีไดแ้ต่ใดมา อา้ว ไดห้น่ึงลา้น
มา สตง.ยดึแน่ๆ ยดึบญัชีแน่นอน  

 น่ีจินตนาการไปเลย แนวทางสติปัฏฐาน ๔ อู๋ย เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม อู๋ย เห็นไปหมดเลย มนัว่างไปหมดเลย มนัใชปั้ญญา โอ๋ย มนัใชปั้ญญา มนัถอด
ถอนกิเลส มนัช าระเสร็จหมดเลย ว่างหมด โอ๋ย สบายมาก ปฏิบติัอยา่งฉนัน่ีง่าย ปฏิบติั
อยา่งฉนั ง่ายสิเพราะนึกเอา ท าไมมนัจะไม่ง่ายล่ะ? คา้ขายกวา่จะเอาสินคา้ไปเสนอขาย 
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กว่าเขาจะตกลงซ้ือ กว่าเขาจะสั่งของ โอ๋ย กว่าจะวางบิล โอ๋ย เกือบตาย ไอน่ี้มนัไม่ตอ้ง
ท าอะไรเลยนะจบแลว้ ก็ง่ายน่ะสิ น่ีแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบติัรู้ง่าย พระพุทธเจา้สอน
ถูกตอ้งดีงาม รู้หมดเลย แลว้พอเขาตรวจสอบ บิลก็ไม่มี วตัถุดิบซ้ือมาจากไหนก็ไม่รู้ 
สินคา้ก็ไม่ไดผ้ลิตเลย  

 น่ีการเห็นโดยความปลอม แลว้วา่ง่ายๆ นะ น่าสงสาร แต่ถา้มีครูบาอาจารยน์ะ
ท่านบอกว่าใหท้  าความสงบของใจใหไ้ดก่้อน ถา้ใจเราสงบแลว้ เพราะใจดวงนั้นมนัเห็น
จริง ใจดวงนั้นนะ ค าว่าใจดวงนั้นน่าสังเวชนะ ใจดวงนั้นเวียนว่ายตายเกิดนะ ดูสิองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่านบอก บุพเพนิวาสานุสติญาณยอ้นอดีตชาติไปท่านเคย
เป็นพระเวสสันดร พระเวสสันดรกบัเจา้ชายสิทธตัถะเป็นคนเดียวกนัหรือเปล่า ไม่ใช่
เป็นคนละคน แต่จิตดวงนั้นเคยเกิดเป็นพระเวสสันดร แลว้หมดอายขุยัไป ไปเสวยเป็น
เทวดา ถึงยคุว่าจิตดวงนั้นตอ้งจุติลงมาเกิด ลงมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ  

 จิตดวงนั้น พอเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะแลว้พระเจา้สุทโธทนะก็พยายามจะให้
เป็นจกัรพรรดิๆ แต่ดว้ยอ านาจวาสนาบารมีของท่าน ท่านเสียสละของท่านเอง ท่าน
ขวนขวายของท่านเอง จิตดวงนั้นร้ือคน้ จิตดวงนั้นช าระลา้งกิเลส เสวยวิมุตติสุข จิตดวง
นั้น แลว้จิตดวงนั้น นัง่กนัอยูน่ี่จิตดวงนั้น เราจะช่ือนาย.ก นาย.ข นาย.ค พ่อแม่ตั้งให ้จิต
ดวงนั้นอยูใ่นกลางหวัอกนั้น จิตดวงนั้นทุกขย์ากอยูน่ี่ แลว้จิตดวงนั้นท าความสงบของใจ
เขา้มา จิตดวงนั้นเป็นผูรู้้ ผูเ้ห็น จิตดวงนั้นมนัจะส ารอกคายของมนั จะเป็นพระ.ก พระ.ข 
พระ.ง เป็นพระองคใ์ดก็แลว้แต่ จิตดวงนั้น จิตของพระองคน์ั้น  

 จิตดวงนั้นน่ีตน้ทุนเดิม ตน้ทุนเดิมมนัเวียนว่ายตายเกิด ตน้ทุนเดิมเราไดส้ร้าง
อ านาจวาสนามา เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ จะไดช่ื้ออะไรมาก็แลว้แต่ไดแ้ต่ช่ือ แต่จิตดวง
นั้นอยูก่ลางหวัอก พยายามใหมี้ความเช่ือมัน่ ใหมี้ความมัน่คง แลว้พยายามก าหนดพุทโธ 
ใชปั้ญญาอบรมสมาธิสงบเขา้มาถึงจิตดวงนั้น แลว้จิตดวงนั้นเป็นผูรู้้ ผูเ้ห็นสติปัฏฐาน ๔ 
จริง สติปัฏฐาน ๔ จริงๆ มนัอยูต่รงน้ี มนัไม่ใช่คนท่ีไปบอกนึกกาย นึกเวทนา นึกจิต นึก
ธรรม ไม่ตอ้งไปนึกมนัหรอก นัง่อยูน่ี่มนัก็เจบ็มนัก็ปวด เวทนามนัมีอยูแ่ลว้ แต่โง่ไม่รู้จกั
พิจารณามนัเอง แลว้ก็อยากจะหากนัเอง 

 น่ีพดูถึงว่าอุคคหนิมิตเวลาเห็นจิตมนัสงบนะ เวลาไปเห็นกาย น่ีเห็นกายสะเทือน
หวัใจมาก เวลาจิตมนัสงบแลว้ไปจบัเวทนามนัจบัเวทนาไดเ้ลย พิจารณาไดเ้ลย แต่ถา้
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เวลาจิตเราไม่สงบใช่ไหม เวลาเวทนามนัเกิด อูฮู้ ปวด เพราะอะไร? เพราะว่าเวทนาเป็น
เราไง เราบอกไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นเราหรอก เวทนาเป็นท าไมเราจะสู้กบัมนัอยู ่แต่เป็นโดยจิต
ใตส้ านึก เป็น เพราะเป็นถึงปวด แต่เวลาถา้พิจารณาไปแลว้ เราพิจารณาเวทนา รู้เท่า
เวทนา มนัปล่อยเวทนานะ น่ีเวทนาก็เป็นเวทนา ท าไมเราไม่ปวดล่ะ? ถา้เวลาเราจบั
เวทนานะ แลว้พิจารณาเวทนา คือจบัอารมณ์ความเจบ็ปวดมาพิจารณาไป ถา้มนัเสมอกนั
มนัชา เห็นไหม มนัสักแต่ว่า 

 ค าว่าสกัแต่ว่าคือมนัเสมอกนั คือมนัไม่แพ ้แลว้มนัก็ไม่ชนะ อพัยากฤต กลางๆ น่ี
มนัจะชาๆ เวลานัง่ไปนานๆ มนัจะชาหมดเลยนะ มนัไม่เจบ็ไม่ปวด มนัไม่เจ็บนะ แต่มนั
ก็ไม่หายเพราะมนัชา อา้ว จะวา่มนัไม่มี มนัก็มี เห็นไหม น่ีอพัยากฤต แต่ถา้มนัพิจารณา
ไป พิจารณาถึงท่ีสุดนะมนัปล่อยเวทนา น่ีจิตมนัน่ิงหมดเลย ว่างหมดเลย เวทนา มีเวทนา
เพราะกโูง่กไูปเอามนัเองไง มีเวทนาเพราะเราไปเสวยไง เราไปรับรู้ไง แต่ถา้ปัญญามนั
ไล่หมดแลว้มนัไม่มีอะไร เราโง่เอง เราโง่เอง เหมือนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้ไม่เท่าไปหยบิ
มนัเอง ไปรับรู้มนัเอง แต่พิจารณาไปแลว้มนัปล่อยมนัก็สงสัย น่ีเวลาท่ีไหนมนัคนัมนัก็
อยากคนัมากไปเร่ือยๆ ใช่ไหม พอมนัแป๊บๆ จะเจบ็ๆ อยากรับรู้ไง มนัยิง่เด่นข้ึนมาๆ  

 น่ีไงสติปัฏฐาน ๔ ถา้จิตสงบแลว้ แมแ้ต่เวทนามนัยงั จบัมาเล่นไดเ้ลย พิจารณา
พ่อเวทนา แม่เวทนา ปู่ เวทนา มนัจะลูกเวทนามนัเลก็นอ้ย ถา้เป็นพ่อมนัรุนแรง แต่ถา้มี
ปัญญาแก่กลา้มนัสู้ได ้ ฉะนั้น เวลาคนท่ีปฏิบติัเขาถึงมีสติ มหาสติ มีปัญญา มหาปัญญา 
แลว้มนัเป็นอยา่งไรล่ะ? ถา้คนภาวนาไม่เป็น ไม่รู้หรอกว่าลิมิทมนัแค่ไหนไง อะไรคือ
สติ อะไรคือมหาสติ สติกบัมหาสติมนัแตกต่างกนัอยา่งไร? ปัญญา มหาปัญญามนั
แตกต่างกนัอยา่งไร ถา้ภาวนาไปแลว้มนัเป็นชั้นเป็นตอนเพราะอะไร? เพราะมนัมีปู่
เวทนานะ เวลาลูกเวทนา หลานเวทนาเรากใ็ชส้ติ ใชปั้ญญา เวลามนัเป็นปู่ เป็นยา่ โอโ้ฮ 
ไม่ทนัแลว้มนัตอ้งใชม้หา มหาสติ มหาปัญญาสู้กบัมนั  

 น่ีมนัมีชั้นมีตอนของมนั แลว้พฒันาข้ึนไปมนัจะเป็นชั้นเป็นตอน เห็นไหม น้ีคือ
ว่าถา้มนัเป็นจริง ถา้มนัเป็นจินตนาการมนัก็ไปอีกอยา่งหน่ึง ถา้มนัเป็นจริงมนัก็เป็นอีก
อยา่งหน่ึง ถา้เป็นจริงนะ น้ีเป็นจริง น่ีพดูถึงอุคคหนิมิตกบัจินตนาการแตกต่างกนัอยา่งไร 
มนัแตกต่างกนัตั้งแต่เร่ิมตน้ แต่มนัอยูท่ี่ว่าเป็น ภาวนาเป็นก็เป็นอีกอยา่งหน่ึงนะ ถา้ไม่
เป็นมนัก็เป็นอีกอยา่งหน่ึง ถา้เป็นนะพวกน้ีมนัเป็นประโยชน์หมดนะ เหมือนคนเราขบั
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รถหรือคนมีธุรกิจ ทุกอยา่งท่ีเป็นวตัถุดิบใชป้ระโยชน์ไดห้มดเลย แต่ถา้คนไม่เป็นนะ 
วตัถุดิบกวาดทิง้หมดเป็นขยะ มนับอกเกะกะ ไม่เป็นประโยชน์ 

 น่ีเราปฏิบติักนัทุกคนไม่อยากเจอนิมิต ทุกคนอยากจะสงบระงบั ทุกคนอยากดีไป
หมดแหละ แต่เวลาคนท่ีภาวนาไปแลว้ พอจิตสงบแลว้นะก็อยากเห็น ไม่เห็นสติปัฏฐาน 
๔ มนัก็ไม่ไดว้ิปัสสนา แลว้เวลาจิตเรามนัไม่สงบ สติปัฏฐาน ๔ ตวักวนเลย กายก็กวนเรา 
เวทนาก็กวนเรา ตวัสติปัฏฐาน ๔ ตวัก่อกวน แต่พอจิตมนัสงบแลว้ ตวัสติปัฏฐาน ๔ น่ี
แหละเป็นหินลบัปัญญา น่ีแหละเป็นท่ีฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้เป็นนะมนัใชป้ระโยชน์ได้
หมดเลย ถา้เป็นทุกอยา่งเป็นประโยชน์ เห็นไหม ท่ีว่าสรรพส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติ ธรรมะ
เป็นธรรมชาติๆ  

 เป็นธรรมชาติต่อเม่ือพระอรหนัต ์ พระอรหนัตจิ์ตท่านพน้จากโลกแลว้ท่านเห็น
อะไรเป็นธรรมไปหมดแหละ แต่พวกเราเห็นเป็นธรรมไหม เห็นเป็นธรรมพยายามกดไว้
ไง เป็นธรรมดาๆ ธรรมดาเจบ็อยูน่ี่ ธรรมดามนัจะเอาเขาอยูน่ี่ธรรมดา มนัธรรมดาไม่ได้
หรอก ธรรมะเป็นธรรมชาติๆ ธรรมะเป็นธรรมชาติต่อเม่ือเพราะมนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่ง
นั้น แต่ท่ีมนัไม่เป็นเพราะอนุสัย เพราะกิเลสเราไปกวา้น ไปหยบิมา เขาไม่ไดว้่าตวัสัก
หน่อย เขา้ใจผดิยงัจะไปล่อเขาอยูน่ะว่าเขาว่าตวั เขาไม่ไดว้า่เลย เขาช่ืนชมเรา เขาพดูไม่
ถูกหูหน่อยเดียวจะไปล่อเขานัน่น่ะ เป็นธรรมดาหรือ? มนัไม่ธรรมดาสิ ไม่ธรรมดา
เพราะเขา้ใจผดิ ถา้มนัธรรมดาก็อยา่งหน่ึง 

 น่ีพดูถึงว่าอุคคหนิมิตกบัจินตนาการแตกต่างกนัอยา่งไร จินตนาการคือว่าจิตมนั
ไม่สงบ จิตมนัไม่มีหลกัมีเกณฑม์นัก็เกิดการจินตนาการ เกิดอุปาทาน เกิดอุปาทานเกิด
อะไรข้ึนมา แต่บอกเขาจะไม่ใหมี้เลยมนักไ็ม่ได ้ คนปฏิบติัมนัตอ้งมีทั้งนั้นแหละ เรามา
จากมนุษยน์ะ มนุษยม์นัตอ้งมีความรู้สึกทั้งนั้นแหละ แลว้ความรู้สึกน่ีเราจะควบคุม
อยา่งไร เราจะดูแลอยา่งไร พอจิตสงบแลว้เราฝึกหดัพิจารณาไป มนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้
ไป น่ีถา้เป็นมนัเป็นประโยชน์หมดเลย แต่ถา้ไม่เป็นนะมนัเป็นโทษหมดเลย ฉะนั้น 
พยายามฝึกหดัใหม้นัเป็นก่อน หญา้ปากคอกๆ ท่ีว่าภาวนาขั้นตน้มนัภาวนายาก น่ีขอ้ท่ี ๑ 

 ถาม   :   ขอ้ท่ี ๒. การพิจารณากายนั้น บางคร้ังสามารถแยกส่วน ขยายส่วนและ
พิจารณาเขา้สู่ธาตุเดิมได ้ บางคราวเกิดอาการขนลุกขนพอง เม่ือท าต่อเน่ืองซ ้ าบ่อยๆ 
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หลายวนัเขา้อาการขนลุกขนพองเร่ิมหายไป จางไป นานๆ จะมีอาการขนลุกขนพอง
ข้ึนมาสักคร้ังหน่ึง อยา่งน้ีผดิปกติไหมครับ 

 ตอบ   :   ถา้เราจบักายไดน้ะ ค าว่าจบักายไดแ้ลว้พิจารณาเป็น มนัตอ้งอยา่ทิง้ผูรู้้ 
อยา่ทิง้พุทโธ น่ีสุดยอดมากเลย หลวงปู่ มัน่ท่านวางเสาเอกไวเ้ลย อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิ้งพุทโธ 
เราจะเห็นกายขนาดไหน เพราะจิตมนัสงบ ผูรู้้น่ีไปเห็น เวลาใชปั้ญญาก็ผูรู้้มีก าลงัเราใช้
ปัญญา น้ีพอเราเห็นกายใช่ไหม เราจบัได ้เพราะจิตมนัสงบมนัจบัได ้พอจบัไดก้็พิจารณา
ไป พอพิจารณาก็ขนลุกขนพอง น้ีพอพิจารณาไป การพิจารณาคือการใชพ้ลงังาน พอใช้
พลงังานจิตมนัจะเส่ือม จิตมนัจะดอ้ยค่าไปเร่ือยๆ  

 ค าว่าดอ้ยค่า ถา้เรายงัมุมานะ เรายงัอยากกระท าอยูแ่ลว้ท าไปเร่ือยๆ ก าลงัมนัจะ
อ่อนไปเร่ือยๆ พออ่อนไปเร่ือยๆ นะเด๋ียวจะเป็นสัญญาแลว้ สัญญาคือการจ า สัญญาคือ
จินตนาการ สัญญาคือสมุทยั แต่ถา้พอมนัผดิพลาดอยา่งน้ีป๊ับเราตอ้งรีบกลบัมาพุทโธ 
กลบัมาท าความสงบของใจใหใ้จมนัมัน่คงข้ึนมา มนัส าคญัท่ีสมาธิน่ีแนบแน่น สมาธิน้ี
มัน่คง การกระท ามนัจะกา้วเดินต่อไปเร่ือยๆ เพราะอะไร? เพราะทุนมนัดี บริษทัใดท่ีสาย
ป่านยาว มนัจะมีวิกฤติอยา่งไร สายป่านมนัจะรักษาบริษทัน้ีไวไ้ด ้ ถา้บริษทัเราสายป่าน
สั้น เพราะเขาเอาสินคา้ไปแลว้เขาไม่ช าระสกั ๒-๓ รอบน่ียุ่งแลว้ มีปัญหาแลว้ 

 ค าว่าเอาสินคา้ไป ๒-๓ รอบคือว่าพิจารณา ๒-๓ คร้ังไง แลว้พอต่อเน่ืองไปมนั
สายป่านไม่มีเงินลงทุน ไม่มีเงินลงทุนไปซ้ือวตัถุดิบ น่ีเราก็ตอ้งกลบัมาหาทุน กลบัมาหา
ทุนคือกลบัมาหาสมาธิ กลบัมาหาพุทโธ อยา่ทิง้ผูรู้้ อยา่ทิง้พุทโธ ตอ้งอยูก่บัผูรู้้ อยูก่บัพุท
โธตลอดไป แลว้ถา้มนัออกวิปัสสนา ถา้มนัพิจารณาแลว้มนัขาด มนัพิจารณาแลว้มนั
ปล่อยวาง นัน่ล่ะถูกตอ้ง แลว้ถา้มนัพิจารณาไปแลว้มนัติดขดั มนัติดขดัมนัไม่ไปแลว้ ถา้
จิตก าลงัมนัอ่อนลง มนัพิจารณาไปนะ หน่ึงนึกเห็นกายก็ไม่เห็น วิบๆๆ มนัจะไหว มนัจะ
ไหว มนัจะเคล่ือน แต่ถา้จิตมนัดี มนันอ้มมาเห็นกาย กายจะตั้งมัน่ แลว้ถา้มีปัญญาดีๆ มนั
แยกส่วน ขยายส่วน  

 ท่ีว่ามนัขยายส่วนน่ีถูกตอ้ง จากอุคคหนิมิตเป็นวิภาคะ ขยายส่วน แยกส่วนเพื่อ
เห็นการเป็นไตรลกัษณ์ ใหเ้ห็นเป็นอนตัตา ความเป็นอนตัตาคือการเปล่ียนแปลง ใหเ้ห็น
เปล่ียนแปลงต่อหนา้ แลว้ถา้จิตมนัดี สมาธิมนัดีมนัเปล่ียนแปลงเร็วมาก แวบ็ๆๆ มนัจะ
เร็วมากๆ เลย แต่ถา้มนัไม่เป็นนะ มนัเป็นภาพอยูใ่ช่ไหม เราใหม้นัไปนะมนัก็อืด ดึงกนั
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อยูอ่ยา่งนั้นแหละ บางทีมนัก็ค่อย บางทีมีบางส่วนท่ียอ่ยสลายไป บางส่วนอยู ่ บางส่วน
ไม่อยู ่คือมนัไปไม่หมด คือกินขา้วไดแ้ค่คร่ึงค า ไม่เตม็ค า มนัไม่ไป  

 น่ีมนัเป็นการบอกว่าสมาธิอ่อน สมาธิมนัเร่ิมอ่อนแลว้ แลว้ถา้ยงัท าต่อเน่ืองไปนะ
เส่ือมหมด ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยแนะน า แลว้ถา้มีครูบาอาจารยค์อยแนะน ามนักไ็ม่
เช่ือนะ อาจารยพ์ดูเฉยๆ ผมท านะ โอ๋ย ผมเป็นคนท า ผมเก่งนะ อาจารยไ์ม่เคยเห็นหรอก 
แต่พอมนัเส่ือมหมดแลว้นะ เออว่ะ ท่านเตือนแลว้ไม่ฟัง ท่านก็บอกแลว้ ไปนัง่คอตกอยู่
นัน่น่ะ แลว้ก็มาฟ้ืนฟูใหม่ ของอยา่งน้ีตอ้งเป็นทุกคน การปฏิบติัท่ีไม่ผดิพลาดไม่มี ถา้
ผดิพลาดแลว้เราก็แกไ้ขของเราไป  

 ฉะนั้น พอแกไ้ขไป น่ีเขาบอกว่าท าไมบางทีมนัไปแลว้ท่ีมนัขนลุกขนพอง การท่ี
ขนลุกขนพอง เห็นไหม วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ เกิดขนลุกขนพอง เกิดปีติ เกิด
ความดีงามมนัเป็นของดีอยูแ่ลว้ แต่ถา้มนัช านาญข้ึนมนัเกิดสุข การว่าขนลุกขนพองมนั
จะจางลง เหมือนเราน่ีเราจะโตข้ึน เราจะโตข้ึน ส่ิงท่ีควรจะโตข้ึน ส่ิงท่ีเวลามนัผา่นวยั 
ผา่นนั้นมา มนัก็ผา่นไปแลว้เป็นอะไรไป อะไรท่ีผา่นมาแลว้มนัผา่นไป แต่ใหม้นัเป็น
ความจริงตลอด ความจริงน่ีเรารู้ได ้ ความจริงมนัไม่มีเหตุผลโตแ้ยง้ มนัไม่มีส่ิงใดโตแ้ยง้
ได ้ แต่ถา้ยงัสงสัยมนัโตแ้ยง้ไดทุ้กอยา่งเลย เวลาเราวิปัสสนาไปมนัจะใชปั้ญญาใคร่
ครวญหาเหตุผล ถา้มนัไม่มีส่ิงใดโตแ้ยง้แลว้พิจารณาต่อเน่ืองๆ ไป น่ีมนัเจริญกา้วหนา้
ไป 

 ฉะนั้น พอบอกว่าเวลาขนลุกขนพองมนัอ่อนลง ซ ้ าบ่อยๆ เขา้มนัจะจางหายไป 
จางหายไปก็หายไป เพราะปีติมนัหายไป ปีติเป็นทางผา่น มนัจะเขา้ไปสู่สุข ความตั้งมัน่ 
เอกคัคตารมณ์ เอกคัคตารมณ์แลว้มนัพิจารณาไป เวลาปล่อยวางมนัก็เป็นความจริง เวลา
ปล่อยวาง เราจะบอกว่ามนัปล่อยวางแลว้ มนัปล่อยวางตทงัคปหานชัว่คราว แลว้พอมนั
คายตวัออกมา ถา้จบัไดพ้ิจารณาต่อ ถา้จบัไม่ไดเ้ขา้ไปสู่ความสงบนั้น เวลามนัปล่อยวาง 
เห็นไหม เวลาเราพุทโธ พุทโธพอจิตสงบ พอจิตสงบมนัมีความสุขอยา่งหน่ึง จิตสงบ
ระงบั แต่เวลาเราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมเราพิจารณาไปน่ีวิปัสสนา 
วิปัสสนาส ารอกมนัคาย 

 น่ีอารมณ์แตกต่างกนั อารมณ์ของสมาธิ กบัอารมณ์ของการใชปั้ญญาท่ีมีสมาธิ
เป็นเคร่ืองหนุนมนัแตกต่างกนั คนภาวนาไปมนัรู้ จิตมนัมีระดบัของมนัข้ึนไป แลว้ถา้มนั
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รู้แลว้ มนัรู้ตอนนั้นไง รู้ตอนท่ีมนัเป็น แต่พอมนัออกไปแลว้ไม่รู้ ไม่รู้เพราะท าไม่ถูก ไอ้
ท่ีท  ามาน่ีมนัฟลุค มนัไดม้าโดยท่ีเราไม่ช านาญ ก็ตอ้งมาฝึก ก็ตอ้งมาฝึกไง กลบัมาท า
ความสงบของใจแลว้จบัมนัใหไ้ด ้ฝึกหดั พยายามฝึก พยายามท าของเรา  

 ถา้ท าของเราบ่อยคร้ังเขา้ จากตทงัคปหานบ่อยคร้ังๆ เขา้ ถึงท่ีสุดแลว้มนัจะไปสู่
สมุจเฉทปหาน ตทงัคปหานน่ีรู้มนัปล่อยวางอยา่งไร ว่างอยา่งไร แลว้คนไม่เคยเห็น
สมุจเฉทปหานมนัเขา้ใจว่าตทงัปคหานเป็นสมุจเฉทปหาน เพราะ เพราะเราท าครบค า
สอนไง ทฤษฏีทุกอยา่งเราไดท้  าสมบรูณ์ไง เออ ท าความสงบก็ไดท้  าแลว้ วิปัสสนากไ็ด้
วิปัสสนาแลว้ เออ เวลามนัปล่อยก็ไดป้ล่อยแลว้ เออ เวลามนัขาด นึกเอาเองไง นึกเอาเอง 
จินตนาการเอาเอง น่ีมนัเป็นไป 

 ฉะนั้น มีครูบาอาจารยท่์านจะใหท้  าซ ้ าๆๆ ทีน้ีพอซ ้ าแลว้ มนัท าไปแลว้ความขน
ลุกขนพองมนัหายไป หายไปไม่เป็นไร หายไปนัน่คืออารมณ์หยาบๆ เราจะไดอ้ารมณ์
อนัละเอียดข้ึน ชดัเจนข้ึน ดีข้ึน แลว้มนัเป็นปัจจตัตงันะ น่ีส่ิงน้ีท  าไปขา้งหนา้มนัจะสุด
ยอดของมนั ฉะนั้น เวลาขนลุกขนพอง ขนลุกขนพองจริงๆ เพราะมนัสะเทือน มนั
สะเทือนกิเลส มนัสะเทือนมาก เวลาเราเขา้ไปเจอหนา้มนั เห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์
ท่านบอกเลย เวลาเราเห็นหนา้กิเลส แลว้เราฆ่ากิเลส แลว้ยงัพลิกศพกิเลสอีกดว้ย แลว้
กิเลสเป็นนามธรรม กิเลสตวัมนัเป็นอยา่งไร? กิเลสมนัหล่อไหม? กิเลสมนัหล่อ มนัสวย
ขนาดไหน หรือกิเลสมนัแก่ มนัเฒ่า เคยเห็นหรือเปล่า ไม่เคยเห็น แต่คนวิปัสสนาเห็น 
เห็นกิเลส แลว้ช าระลา้งกิเลส แลว้ถา้มนัตายจะพลิกศพกิเลส 

 ยถา ภตูงั ญาณทศันงั ยถา ภตูงัคือฆ่า เห็นไหม เราไดช้ าระลา้งกิเลสแลว้ แลว้รู้ 
เกิดญาณทศันะว่ากิเลสส้ินแลว้ ชดัเจนมาก แลว้ชดัเจนอยา่งน้ี พอชดัเจนอยา่งนั้นป๊ับมนั
จะหวัน่ไหวกบัใคร น่ีหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงตาท่านบอกเลย แมแ้ต่นัง่อยูห่นา้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ไม่ถาม ถา้ถามท่านก็จะพดูอยา่งน้ี ถา้จริงนะ ถา้ไม่จริง
นะมนัก็บอกเลย ฉนัก็เหมือนกนั ฉนันัง่อยูห่นา้พระพุทธเจา้ฉนัก็ไม่ถาม ไม่ถามเพราะ
อะไร? ไม่ถามเพราะฉนัไม่รู้จะถามอะไร เพราะฉนัก็ไม่รู้ว่ามีอะไรจะถาม  

 ค าพดูค าหน่ึงของครูบาอาจารยท่์านพดูไวใ้หเ้ป็นเคร่ืองร่ืนเริง พดูไวใ้หเ้ราเป็น
หลกัการ ไอพ้วกคนพาลมนัก็เอาค าพดูอยา่งนั้นไปพดูเพื่อหาประโยชน์กบัมนั คนพาล
นะ ส่ิงใดท่ีเขาท าไวเ้ป็นประโยชน์ ส่ิงใดเขาท าไวเ้ป็นหลกัเกณฑ ์ มนัควรเป็นประโยชน์ 
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ไอค้นพาลนัน่น่ะมนัเอาไปปู้ ยี่ปู้ ย  าจนไม่มีหลกัเกณฑ ์ น่ีพดูถึงคนพาล แต่ถา้เป็นบณัฑิต 
บณัฑิตมนัสุดยอดไปหมดแลว้ ขอ้ ๓. (ยงัไม่ไปเลย) 

 ถาม   :   ๓. เคยฟังหลวงพ่อเทศน์เร่ืองวิญญาณในขนัธ์ หลวงพ่อบอกว่าวิญญาณ
ในขนัธ์ ๕ คือวิญญาณในอายตนะ ส่ิงท่ีผมสงสัยคือ แลว้วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทคือ
จิตใช่หรือไม่ 

 ตอบ   :   น่ีผมสงสัยนะ ทีน้ีผมสงสัยก็ตอบก่อนว่ามนัไม่ใช่ วิญญาณในขนัธ์ ๕ 
หรือว่าวิญญาณในอายตนะ วิญญาณในขนัธ์ ๕ คือขนัธ์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ วิญญาณในขนัธ์ ขนัธ์ ๕ อารมณ์ความรู้สึกน่ีขนัธ์ ๕ วิญญาณอยา่งน้ีเป็น
วิญญาณสัญชาตญาณของมนุษย ์ เพราะวิญญาณอยา่งน้ีมนัไม่เหมือนกนันะ เวลาเกิดเป็น
พรหมมีขนัธ์เดียว ไม่มีนะมีขนัธ์เดียว ถา้มีขนัธ์เดียวก็จิตมีขนัธ์เดียว มนัมีรูปขนัธ์ดว้ย 
มนัไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา ไม่มีสังขาร ไม่มีวิญญาณ แลว้ถา้เป็นเทวดาล่ะ? เทวดาหลวง
ตาท่านใชค้  าว่าขนัธ์ ๔ คือรูปไม่มี มีแต่รูปทิพย ์ ขนัธ์ ๔ แลว้ถา้มนุษยเ์รามีขนัธ์ ๕ แลว้
สัตวล่์ะ? ค าวา่ขนัธ์ ๕ นะ เพราะค าว่าขนัธ์มนัอยูค่นละมิติ เร่ืองน้ีมนัจะแตกต่างกนั  

 ฉะนั้น พอเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ คืออารมณ์ความรู้สึก ฉะนั้น วิญญาณในขนัธ์ ๕ กบัท่ีบอกว่าวิญญาณใน
อายตนะ อยา่งน้ีอนุโลมร่วมกนัได ้ฉะนั้น  

 ถาม   :   ผมสงสัยว่าถา้วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทเป็นจิตหรือเปล่า 

 ตอบ   :   วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท อวิชชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา 
วิญญาณงั เห็นไหม นัน่วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทมนัเกิด
จากอะไร? เกิดจากจิต แลว้มนัเป็นจิตหรือเปล่าล่ะ? เขาบอกว่าวิญญาณในปฏิจจสมุป
บาทกบัจิตอนัเดียวกนัหรือเปล่า เราจะบอกว่าไอน่ี้มนัมีดเชือดโค มีดเชือดโคเรายงัไม่
ตอ้งใชม้นั ตอนน้ีเราจะเชือดไก่ เราเอามีดเชือดไก่ คือเอาความรู้ของเรา เอาความเห็น
ของเรา เอาความจริงของเรา ยงัไม่ตอ้งไปห่วงหรอกว่ามนัเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือไม่
เป็นปฏิจจสมุปบาท อนันั้นถึงเวลาแลว้มนัจะรู้ของมนั  

 ฉะนั้น กรณีอยา่งน้ีถา้คนภาวนาไปแลว้มนัเป็นความช านาญหน่ึง ความช านาญ 
เห็นไหม ถา้พดูถึงว่าเป็นเจโตวิมุตติพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณา
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ธรรม น่ีเจโตวิมุตติมนัใชส้มาธิแลว้ใชปั้ญญาไล่ไป ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ อยา่งท่ีว่ามาแยก
เร่ืองขนัธ์ อยา่งเช่นหลวงปู่ ดูลย ์ หลวงปู่ ดูลย ์ หลวงตา หลวงตาทั้งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติท่านผา่นเวทนามา สุดทา้ยท่านจุดและต่อมคือปัญญา คือเห็นจิตเป็นนามธรรม 
หลวงปู่ ดูลยท่์านเห็นจิตเป็นนามธรรม น่ีพวกปัญญาวิมุตติ น้ีพวกปัญญาวมุิตติมนัจะมี
ปัญญากวา้งขวาง  

 แต่ถา้เป็นเจโตวิมุตติ ดูหลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ เจ๊ียะ น่ีพวกน้ีพวกเจโต
วิมุตติ เจโตวิมุตติคือจิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นกายอยา่งท่ีเราว่าน่ีเห็นกายแลว้พิจารณามนั
อยูน่ี่ การเห็นกายมนัจิตเห็นเหมือนกนั แต่เห็นโดยสมาธิ สมาธิเป็นเจโตวิมุตติคือเห็น
เป็นอุคคหนิมิต เป็นนิมิต แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ เป็นแบบพระสารีบุตรมนัจะเป็นอีก
อยา่งหน่ึง 

 ฉะนั้น เป็นอีกอยา่งหน่ึงป๊ับ พอมาพดูถึงว่า 

 ถาม  :  หลวงพ่อบอกว่าวิญญาณในขนัธ์ ๕ กบัวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทมนัไม่
เหมือนกนั  

 ตอบ   :   มนัไม่เหมือนกนัเพราะมนัเป็นไอเดียของเราไง เวลาพดูธรรมะมนัก็
อา้งอิงธรรมะของพระพุทธเจา้น่ีแหละ เพราะพระพุทธเจา้เป็นเจา้ของธรรมะ ใครจะ
แสดงธรรมขนาดไหนก็แลว้แต่เป็นธรรมะของพระพุทธเจา้ แต่วิทยานิพนธ์ คือ
ประสบการณ์ คือจิตท่ีมนัเป็น คือองคค์วามรู้ของแต่ละบุคคล ใครจะมีคุณงามความดี เขา
ตอ้งมีองคค์วามรู้ของเขา องคค์วามรู้ของหลวงปู่ ขาว เห็นไหม เจโตวิมุตติ ถา้เวลาท่าน
พิจารณาไป ท่านพิจารณาจิตของท่านใหเ้ปรียบเหมือนเมลด็ขา้ว ดูสิดูอยา่งหลวงปู่ บวั
ท่านก็ว่าของท่านหมดแลว้ เวลาหลวงตาท่านไปแก ้ น่ีท่านพิจารณาจิตของท่านเป็น
เหมือนขางของคาน คือคานท่ีมนัรับอารมณ์ไวไ้งเวลามนัขาด 

 น่ีวิทยานิพนธ์มนัไม่เหมือนกนั วิทยานิพนธ์ของใครของมนั แลว้วิทยานิพนธ์พดู
ออกมาสิ เรียนจบแลว้บอกไม่มีวิทยานิพนธ์ พดูวิทยานิพนธ์ก็บอกว่าสติปัฏฐาน ๔ ไป
พดูวิทยานิพนธ์ของพระพุทธเจา้หมดเลย อนัน้ีแสดงว่าเอง็เรียนมาเอง็ยงัไม่ไดท้  างาน ถา้
ท างานแลว้เอง็ตอ้งมีประสบการณ์ของเอง็ ไม่มี แต่ครูบาอาจารยข์องเรามี เพราะอะไร? 
เพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านไดส้นทนาธรรมกนัหมดแลว้ หลวงตาท่านไดคุ้ยมา
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หมดแลว้ เอาวิทยานิพนธ์มาเปิดกนัเลย ของใครของมนัมาเทียบกนัเลย แลว้โอเค ใช่ๆๆ 
แต่ไอพ้วกข้ีโมม้นัไม่มี มนัเท่ียวไปจ าของเขามา แลว้มนัก็มาพดูโม้ๆ   

 พดูไปแลว้มนัจะเขา้ตวั ไอค้นโมก้็นัง่อยูน่ี่แหละ ไอข้ี้โมท่ี้หน่ึงก็คุยอยูน่ี่ไง ก็อยู่
กบัครูบาอาจารยม์าเยอะ ฟังมาเยอะ จ าของครูบาอาจารยม์าเยอะก็โมไ้ดเ้ก่งหน่อยหน่ึง น่ี
ถา้คนมนัมีความรู้จริงมนัเทียบได ้ ความรู้ของใครก็เป็นประโยชน์ของเราไดใ้ช่ไหม 
เพราะเรามีปัญญา เรามีปัญญาเราอยากมีปัญญา ใครมีปัญญาเราก็ไปศึกษากบัเขา แลว้
ความรู้ของใครเราก็มาต่อยอด เราก็มาท าประโยชน์ เราเอาความรู้ในวงกรรมฐาน ความรู้
ของครูบาอาจารยเ์รามา มาเพื่อสร้างเป็นองคค์วามรู้ เป็นองคค์วามรู้เพื่ออนุชนรุ่นหลงั 
เราไม่ใช่เอามาหากิน เอามาหาผลประโยชน์  

 ไปหาผลประโยชน์อะไร ขา้วกกิ็นม้ือเดียว วนัหน่ึงกิน ๕ ม้ือก็ไม่ได ้กระเพาะมนั
ก็มีอนัเดียว มนัไม่สนใจหรอก น่ีองคค์วามรู้เพื่อประโยชน์ เห็นไหม องคค์วามรู้เพื่อ
ประโยชน์ เราเอามาเป็นองคค์วามรู้ของวงกรรมฐานเรา เราไม่ใช่เอาองคค์วามรู้นั้นบอก
ว่าฉนัเก่งอยา่งนั้นๆ ใครไปเก่ง มึงตายหมดแหละ ร้อยปีตายหมด เก่งอยา่งไรก็ตาย แต่
ความรู้ส่งทอดต่อไปอนุชนรุ่นหลงัสิ อนุชนรุ่นหลงัท่ีมนัยงัขวนขวายกนัมา  

 ศากยบุตรพุทธชิโนรส สังคมท่ีมัน่คง ศาสนาท่ีมัน่คงมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ ศาสนาท่ี
มัน่คงมนัอยูท่ี่หวัใจของพุทธบริษทั ๔ ถา้บริษทั ๔ เขามีความรู้ เขามีองคค์วามรู้ของเขา 
ศาสนวตัถุมนัจะเป็นอยา่งไรก็แลว้แต่ ประเทศไทยจะโดนเขาท าลายหมดเลย แต่มีมนุษย์
อยู ่ มนุษยจ์ะไปสร้างวดัใหม่ มนุษยม์นัจะไปสร้างอริยสัจของมนัขา้งหนา้ มนุษยจ์ะไป
ก่อร่างสร้างตวัข้ึนมา จิตใจของคนท่ีมีคุณธรรมมนัจะไปก่อร่างสร้างศาสนาข้ึนมาเพื่อ
ความมัน่คงของมนั น่ีองคค์วามรู้ในใจอนันั้น ศากยบุตรพุทธชิโนรสอนัน้ีส าคญั เราท า
เพื่อประโยชน์ตรงนั้น  

 ฉะนั้น ไอท่ี้ว่าหลวงพ่อว่าอยา่งไรๆ หลวงพ่ออาจจะเผลอพดูไปก็ไดม้ั้ง อนัน้ีมนั
เป็นความช านาญ มนัเป็นความรู้ความเห็นไง ฉะนั้น ท่ีว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทมนัก็
เป็นวิญญาณอนัละเอียด แลว้วิญญาณปฏิสนธิ วิญญาณปฏิสนธิ วิญญาณเพียวๆ ท่ีมนั
เวียนว่ายตายเกิด ภวาสวะ ภพ มนัเป็นวิญญาณเฉยๆ ท่ีไม่มีอะไรกระทบเลย ท่ีมนัเวียน
ว่ายตายเกิดกนัน่ี ท่ีว่าจิตหน่ึงๆ ท่ีนัง่กนัอยู่น่ี ภาวนาไปมนัจะรู้จะเห็น แลว้จะรู้เห็นอยา่ง
นั้น มนัตอ้งเขา้ไปรู้เห็นอยา่งนั้นมนัถึงส ารอก มนัถึงคายออกมาได ้ แลว้ไม่เคยรู้เคยเห็น 
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ข้ีโมก้นัไปเร่ือย อนันั้นอีกเร่ืองหน่ึงนะ อนัน้ีพดูถึงถามเร่ืองวิญญาณในขนัธ์ ๕ กบั
วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท หลวงพ่อไปไหนก็ไม่รู้ กอู่านค าถามมึงไม่เป็นกกู็เลยหลงไง 
ก็เลยไปใหญ่เลย 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีถามมา เห็นไหม อนัน้ีถามมาดว้ยความสงสัยเฉยๆ เรายงัไม่ได้
ประสบตรงนั้นก็ไม่เป็นไร ภาวนาไป แลว้ไม่ตอ้งยดึแนวทางแบบใคร เราศึกษามาเพื่อ
เป็นแนวทาง แลว้เวลาเราปฏิบติัมนัตอ้งเป็นความจริงของเราไง เราตอ้งการความสงบ
ระงบัในใจ เราตอ้งการความสะอาดบริสุทธ์ิในใจ เราตอ้งการส ารอกคายกิเลสในใจของ
เรา เห็นไหม จิตหน่ึงๆ จิตดวงนั้นส าคญัมาก จิตดวงนั้นไม่ใช่สัตว ์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่
ตวัตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เสมอภาคกนัหมด จิตดวงนั้น ถา้ตรงนั้นมนัรู้ไดห้มดแลว้มนั
เป็นสังฆะ มนัจะเป็นส่ิงประเสริฐ แลว้จะเป็นหลกัชยัของศาสนาเพื่อประโยชน์กบั
ลูกหลานนะ  

 ถาม   :   ๔. จิตในโลกธาตุน้ีมีเกิดใหม่อีกไหมครับ หรือค าถามน้ีเป็นอจินไตย 

 ตอบ   :   เอง็ก็รู้อยูแ่ลว้เป็นอจินไตย เอง็ก็ยงัถามมา จิตเกิดใหม่ๆ มนัมีอะไรเกิด
ใหม่ มนัมีอะไรเกิดเก่า น่ีเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยอ้นอดีตชาติไปไม่มีตน้
ไม่มีปลาย ค าว่าไม่มีตน้ไม่มีปลาย ค าว่าไม่มีตน้ไม่มีปลายน่ี ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย ค าว่าอสงไขยยาวนานขนาดไหน แลว้ยงัไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้อนัไหนเกิด
ใหม่ อนัไหนเกิดเก่า เราก็พดูกนัเองในปัจจุบนัน้ีไงว่าเกิดใหม่ เกิดเก่าไง เราไปคิดกนัว่า
ของใหม่ ของเก่าไง  

 ค าว่าของใหม่ ของเก่า แต่การเวียนว่ายตายเกิดมนัมีอะไรใหม่ อะไรเก่าล่ะ? มนัมี
มาก มีคนท่ีมาหาเขาบอกว่าเคยเป็นพ่อเป็นลูกกนัมา เขารับรู้ไดเ้ลย จากพ่อ ตายไปมาเกิด
เป็นลูก ระหว่างพ่อกบัลูกผลดักนัเป็น แลว้อนัไหนเป็นพ่อ เป็นลูกจริงล่ะ? อา้ว เราเป็น
พ่อชาติน้ี อา้ว ชาติหนา้เราไปเป็นลูกเขาแลว้ แลว้สองคนน้ีใครเป็นพ่อ เป็นลูกกนัจริง มี
คนมาหาเยอะพดูเร่ืองน้ี แลว้เร่ืองจริงของเขาดว้ย จริงของเขา เขาพสูิจน์ของเขา จนเขา
เช่ือของเขา แลว้มาคุยกบัเรา แลว้อนัไหนใหม่ อนัไหนเก่า  

 ทีน้ีค  าว่าใหม่ว่าเก่า เพราะมนัเหมือนกบัอะไรนะ เหมือนกบัทางบญัชีเส่ือมค่า พอ
เส่ือมค่าใช่ไหม พอเส่ือมค่าก็ตีราคา แลว้กว็่าใหม่วา่เก่า มนัก็เป็นผลทางบญัชี แลว้ความ
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จริงล่ะ? ขาดทุนทางบญัชี แต่ไม่ไดข้าดทุนดว้ยตวัเงินจริงๆ ขาดทุนทางบญัชี น่ีก็สมมุติ
กนัไปไง ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าของใหม่ ของเก่า เราคิดเอง เราคิดของเราเองว่าเป็นของใหม่ ของ
เก่า แต่ถา้เราปฏิบติัไปนะ โอโ้ฮ เวลาครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัไปท่านถึงสังเวชไง ท่าน
สังเวชมากนะ ท่านสังเวช แลว้พอมนัเห็น ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัไปแลว้ท่านจะบอกว่า
ท าไมเราโง่ไดข้นาดน้ี ท  าไมเราโง่ไดข้นาดน้ี แต่ถา้เราไม่โง่เราก็ตอ้งไปอยูจ่ริงตามสมมุติ
น่ี  

 เวลาเราเป็นพ่อเป็นลูกกนัน่ีจริงไหม? จริงนะ เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะพ่อแม่
เป็นพระอรหนัตข์องลูก ถา้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเกิดมาไดอ้ยา่งไร? พ่อแม่เป็นพระ
อรหนัตข์องลูก แต่เวลาพ่อแม่ตายไปแลว้มาเกิด มนักม็าเกิดกลบัมาเป็นลูก อา้ว แต่ถา้ไม่
เกิดก็ไปเกิดในภพชาติอ่ืน อนัน้ีเขาเกิดนะ ถา้พดูอยา่งน้ีป๊ับ ตอ้งเป็นอยา่งน้ีจริง ไม่ใช่ ถา้
บอกว่าตอ้งเกิดอยา่งน้ีจริงก็ไม่ใช่อีก เพราะอะไร? เพราะมนัเกิดตามกรรม อา้ว เรามาเกิด
เป็นมนุษยก์บัเกิดเป็นพรหมเราจะเอาอะไร? อา้ว แลว้ไปเกิดนรกจะเกิดเอาอะไร? เรา
เลือกไดใ้ช่ไหมว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย ์ เราไม่อยากไปเกิดท่ีไหนเลย แต่เวลากรรมมนัขบั
ไสไปเราฝืนมนัไดไ้หม?  

 ถา้เราฝืนไม่ไดเ้พราะมนัเวียนไป บางคนมาเกิดเป็นพ่อเป็นลูกกนั แต่ถา้ไปเกิด
เป็นอยา่งอ่ืนล่ะ? แลว้ไปเกิดเป็นอยา่งอ่ืนเราจะเลือกไดไ้หม? ทุกคนบอกเราจะเลือกไง 
เราจะเลือกเกิดเป็นอยา่งน้ี เราไม่เลือกเกิดเป็นอยา่งนั้น แต่กรรมมนัใหผ้ล เวลากรรม
ใหผ้ลมนัลากไปแลว้ มนัลากไปแลว้เราไปเกิดในสถานะ น่ีจิตหน่ึงไง จิตหน่ึงท่ีไปเกิด
อยา่งนั้นไง เวลาถา้ภาวนาไปแลว้จะไปรู้ไปเห็นอยา่งน้ีแลว้มนัถึงสังเวชไง มนัถึงไม่
อยากท าอะไรท่ีมนัสร้างเวรสร้างกรรม แต่ถา้สร้างก็สร้างแต่กรรมดี ท าแต่คุณงามความดี 
สร้างแต่กรรมดี หลวงตาท่านพดูเราซ้ึงมาก ใครจะติฉินนินทาท่านอยา่งไรท่านก็บอกว่า
เร่ืองของเขา เราจะท าคุณงามความดีว่ะ?  

 เราจะท าคุณงามความดีคือว่าท่านท าความดีของท่าน ท่านท าความดีของท่าน ใน
ใจของท่านจนท่านมัน่ใจในตวัท่านว่าส้ินกิเลสท่านถึงไดม้าช่วยโลก ทีน้ีมาช่วยโลกเขา
โจมตีกนัใหญ่เลยวา่ไม่ใช่กิจของสงฆ ์ ไม่ใช่อะไร เห็นไหม น้ีความดี ความดีตรงไหน
ล่ะ? ความดีส่วนตวัของท่าน ท่านท าเสร็จแลว้ เพราะท่านท าเสร็จแลว้ท่านถึงมาสร้าง
ความดีของโลก ไอพ้วกเราน่ีความดีของเรายงัไม่เสร็จ แต่จะไปสร้างความดีของโลก เรา
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ก็ไปติดโลกไง โลกก็เหยยีบย  า่ไง แต่ท่านสร้างความดีของท่านจบแลว้ ท่านถึงมาสร้าง
คุณงามความดีทางโลกเพื่อเผยแผท่างโลก เราก็ล่อกนัเตม็ท่ี แต่ท่านก็หวัเราะของท่าน  

 ท่านพดูนะว่าท่ีท่านเสียใจอยา่งเดียวท่ีออกมาช่วยชาติ เสียใจอยา่งเดียวเท่านั้น
แหละ เสียใจวา่คนท่ีโจมตีท่านจะตกนรกอเวจีกนัเยอะ ทั้งๆ ท่ีท่านตั้งใจมาท าประโยชน์ 
ไอค้นท่ีท าประโยชน์กบัท่านก็ไดป้ระโยชน์กบัท่านไป ไอค้นท่ีไม่ท าประโยชน์กบัท่าน 
ยงัโจมตีท่าน ท่านเสียใจตรงน้ี ทั้งๆ ท่ีเป็นเร่ืองของเขานะ เพราะท่านไม่ไดไ้ปเสียกบัใคร 
ท่านท าแต่ประโยชน์ของท่าน แต่ไอค้นท่ีโจมตี เห็นไหม ท่านบอกว่าท่านเสียดาย เพราะ
ท่านมาท าคุณงามความดี แต่ไอพ้วกนั้นมนัมาสร้างกรรมของมนัเอง  

 แลว้บอกท่านเสียใจก็เสียใจไอพ้วกน้ีแหละ ไอพ้วกท่ีตกนรก คือว่าเขาไม่ควร
ไดผ้ลลบไง แต่พอเขาไม่ควรไดผ้ลลบ แลว้ผลลบน่ีใครเป็นคนสร้างล่ะ? เขาสร้างเอง เขา
สร้างเอง แลว้เราไปพยายามหา้มไม่ใหเ้ขาท าก็ไม่ได ้เพราะเขาอยากท า แลว้เขาท าไปแลว้
มนัก็เป็นกรรมของเขา เพราะกรรมของเขาก็ตอ้งพาเกิดตามนั้น แลว้เรายงัอยากเกิดเป็น
มนุษยอี์ก อยากเกิดเป็นมนุษยอี์ก แต่กรรมมนัพาไปแลว้ท าอยา่งไร กรรมพาไปแลว้
เพราะมนัรู้อยูแ่ก่ใจ ความลบัไม่มีในโลก เรารู้ๆ อยูใ่นใจของเรา มนัเป็นไปตามนั้น มนั
เป็นไปตามนั้น  

 น่ีพดูถึงว่าจิตดวงใหม่ๆ จิตดวงใหม่ จิตดวงเก่าอยา่ไปสนใจมนั สนใจไอจิ้ตของ
เรา ไอจิ้ตดวงน้ี ไอทุ้กข์ๆ  ยากๆ น่ี เอาตรงน้ีใหไ้ดน้ะ น่ีพดูถึงว่าสอบถามการปฏิบติั ถา้
เป็น เขาเรียกภาวนาเป็นมนัจะเป็นประโยชน์ไปหมดเลย ถา้ไม่เป็นลม้ลุกคลุกคลาน แลว้
ถา้ไม่เป็นนะกิเลสมนัสวมเขา กิเลสมนัสวมหวัใจ มนัแอบอา้ง มนัอา้งอิงไปหมดเลย 
แลว้พดูธรรมะสวยหรู พดูน่าฟัง พดูร่ืนหูมาก น่ีเวลากิเลสมนัสวมเขา พดูธรรมะน่าฟัง
นะ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยเ์ราพดูธรรมะรุนแรง พดูดว้ยโทสะ พดูดว้ยอารมณ์ แต่มนั
ไม่บอกว่าอนันั้นมีเน้ือหาสาระ ไอพ้ดูสวยหรู แหม พดูดว้ยความเขา้อกเขา้ใจ กิเลส
ทั้งนั้น น่ีถา้กิเลสมนัสวมหวั ถา้พดูถึงเวลาภาวนาไป เราท าเพื่อเรานะ  

 น่ีเขาสอบถามเฉยๆ ไง เร่ืองนิมิต เร่ืองจินตนาการ เพียงแต่ว่ามนัเป็นคนท่ีภาวนา
จะเกิดอยา่งน้ีเกือบทุกคนถึงจะพดูแลว้อธิบาย น่ีเวลาอธิบายอยา่งน้ี อธิบายตน้ทาง 
อธิบายเวลาเราปฏิบติัแลว้เราจะเจออะไร ถา้ใครฟังมนัจะเป็นประโยชน์กบัคนปฏิบติั
ใหม่ ถา้เรายงัไม่เกิดข้ึน เรายงัไม่มีเราฟังไวป้ระดบัสติปัญญา เผือ่เจอ เผื่อเจออยา่งน้ี 
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หลวงพ่อพดูไวแ้ลว้ น่ีเวลาเรายงัไม่เจอนะเราก็ไม่สนใจ พอเจอนะหลวงพ่อพดูไวแ้ลว้ไม่
ฟัง เขียนใหม่เลยหลวงพ่อตอบอีก แลว้เขาก็ถาม หลวงพ่อน่ีตอบซ ้ าๆ ซากๆ ก็มนัถามกู
มา ก็มนัถามกมูาท าอยา่งไรล่ะ? ฉะนั้น เอวงั 

  


