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 ถาม   :   ขอ้ ๑๗๐๔. เร่ือง "สงสัยในอาการขณะภาวนา" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ กระผมปฏิบติัภาวนาเป็นประจ า แมใ้นเวลาท างานก็
ภาวนาพุทโธ พุทโธอยูเ่สมอ เคยส่งค าถามมาถามหลวงพ่อหลายคร้ัง หลวงพ่อกรุณา
ตอบค าถาม เขา้ใจบา้ง ไม่เขา้ใจบา้ง ในกรณีท่ีไม่เขา้ใจก็ฟังหลายๆ คร้ัง พิจารณาไปดว้ย
จนเขา้ใจความหมายของค าตอบนั้น แลว้น าเอาค าตอบท่ีไดม้าปฏิบติัทุกคร้ัง ก็เป็นจริงทุก
คร้ัง เม่ืออาทิตยก่์อนมีความรู้สึกว่าร่างกาย จิต และความคิดมนัแยกกนัท างานอยูแ่ต่ไม่
ชดันกั จนเกิดความอยาก อยากจะเห็นใหม้นัชดั จึงอดทนนัง่ภาวนาไปเร่ือยๆ แมรู้้สึก
อยากจะหยดุภาวนาก็ตาม  

 สักพกัเกิดความปวดท่ีบริเวณขอ้เทา้ก็ภาวนาต่อ ไม่สนใจความปวดนั้น ในขณะท่ี
ภาวนาก็ยอ้นถามดูว่าอะไรมนับอกว่าปวด มนัก็เกิดความสุขอยา่งบอกไม่ถูกบริเวณ
ก่ึงกลางหนา้อก แลว้มองเห็นดว้ยตวัรู้อยู ่๓ อยา่งคือความคิดปรุง จิต และความปวด กด็ู
มนัอยูอ่ยา่งนั้น สักพกัความปวดก็หายไป ไม่มีวิตก วิจาร (ในขณะนั้น) เหลือแต่ความปีติ 
สุข แต่รู้สึกไดว้่ามนัยงัไม่ถึงท่ีสุด ดูมนัอยูส่ักพกัก็หายไป หลงัจากออกจากการภาวนา
แลว้มีความอ่ิมอยา่งบอกไม่ถูก แต่ก็ยงัมีขอ้สงสัยท่ีว่าความรู้สึกมนัยงัไม่ถึงท่ีสุด นั้นควร
จะแกอ้ยา่งไร ควรจะปฏิบติัอยา่งไรต่อไปครับ 

 ตอบ   :   น่ีเม่ือวานตอบปัญหาไปเขาบอกว่าเวลาเขาภาวนาเหมือนกนั ถา้คน
ภาวนาแลว้มนัอยากจะหาทางออก อยา่งเม่ือวานเขาภาวนาอยู ่ แลว้เขาพยายามหาทาง
ออกเหมือนกนั เขาฟังเทศน์หลวงตา แลว้เขาฟังเทศน์เรา ทีน้ีฟังเทศน์หลวงตาและฟัง
เทศน์เรามนัขดัแยง้กนั ขดัแยง้กนัท่ีหลวงตาบอกว่ากายนอก พิจารณากายก็ได ้ กายนอก
หมายถึงกายขา้งนอก เห็นไหม กายนอกคือกายสัตวอ่ื์นกบักายของเรา แลว้กายในกายคือ
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กายเป็นส่วนๆ แยกเป็นส่วนๆ แต่ของหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่าถา้กายนอก กายนอก
ตอ้งเป็นโสดาบนั กายนอกเป็นสกิทาคามี กายในกายเป็นพระอนาคามี กายของจิตเป็น
พระอรหนัต ์อนันั้นมนัเป็นถึงขั้นของวิปัสสนา แต่ถา้ขั้นของสมถะ  

 ค าว่าขั้นของสมถะนะ น่ีเราจะเนน้ขั้นของสมถะ ขั้นของสมถะคือท าความสงบ
ของใจ ถา้ใจมนัสงบเขา้มาแลว้ การภาวนาต่อเน่ืองไปมนัก็จะเป็นประโยชน์ เป็น
ประโยชน์คือว่าการภาวนาเป็นแก่นสาร คนท่ีภาวนาเป็นแก่นสารเขาตอ้งเอาใจของเขา
ภาวนา เขาตอ้งมีตวัตนของเขา เอาตวัตนนั้นเพื่อท าประโยชน์กบัตวัตนนั้น แต่ถา้เรา
ภาวนาของเราในสามญัส านึกของเรา ค าว่าตวัตนของเรามนัอยูจิ่ตใตส้ านึก แต่ความรู้สึก
ของเรามนัเป็นสถานะของมนุษย ์ ถา้สถานะของมนุษยเ์ขาเรียกโลกียะ คือสถานะท่ีเรา
เกิดมาเป็นมนุษย ์ มนัเป็นเร่ืองของสามญัส านึก พอเร่ืองของสามญัส านึก พิจารณาไปก็
เท่านั้นแหละ  

 อยา่งท่ีเขาบอกว่าเวลาพุทโธ พุทโธมนัเป็นสมถะ ทุกคนจะพดูว่าพุทโธเป็น
สมถะ ตอ้งใชว้ิปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ ของเขา สติปัฏฐาน ๔ ปลอมๆ ทั้งนั้นแหละ คือ
รู้ตวัทัว่พร้อมใชส้ติปัญญาไป มนัสามญัส านึก มนัสามญัส านึก มนัไม่เขา้ถึงจิตหรอก ไม่
เขา้ถึงจิตเพราะอะไร? ไม่เขา้ถึงจิตเพราะมนัมีคนท่ีภาวนาถูกตอ้ง คนภาวนาถูกตอ้งคือ
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านภาวนาของท่าน ท่านท าความสงบของใจของท่าน แลว้ท่าน
เอาจิตของท่าน คือเอาปฏิสนธิวิญญาณของท่านออกวิปัสสนา ออกใชปั้ญญาของท่าน 
แลว้ท่านรู้แจง้ของท่านไป  

 คนเรามนัตอ้งผดิมาก่อน คือมนัผดิคือมนัท าแลว้ไม่ไดผ้ล ผดิแลว้มนัท าแลว้
ไม่ไดป้ระโยชน์ แลว้เวลาท่านมาท าถูก ความถกูอนัน้ีมนัเป็นวิปัสสนา มนัเป็นโลกีย
ปัญญา มนัเป็นโลกุตตรปัญญา ทางโลกเขาเป็นโลกียปัญญา โลกียปัญญาก็ปัญญาของ
โลก ปัญญาของโลกปัญญาสามญัส านึกเราน่ีไง ปัญญาท่ีเกิดจากความคิดเราน่ีแหละ 
ปัญญาท่ีสามญัส านึกน่ีแหละเขาเรียกวา่โลกียปัญญา ปัญญาของโลกไง แต่เวลาหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านเคยเป็นอยา่งน้ีมาก่อน เพราะคนท่ีปฏิบติัก็เป็นอยา่งน้ีทุกๆ คน 
เพราะคนเกิดมาก็เป็นมนุษยเ์ท่ากนั  

 คนเกิดมาก็เป็นมนุษยเ์ท่ากนั มีความรู้สึกเท่ากนั มีความเห็นเหมือนกนั แลว้
ภาวนาก็ภาวนาในความรู้สึกความเห็นอยา่งน้ี แต่ภาวนาไปแลว้มนัไปไม่ได ้ ไปไม่ไดเ้ขา
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ก็ยงัตะบ้ีตะบนัท าอยู่อยา่งน้ี แลว้ก็ยงัพยายามจะเคลมว่ามนัเป็นวิปัสสนา มนัเป็น
วิปัสสนา เพราะมนัเป็นปัญญา มนัเป็นวิปัสสนา มนัยนืกระต่ายขาเดียวไง มนัยนืกระต่าย
ขาเดียวว่าการใชปั้ญญาน่ีเป็นวิปัสสนา เป็นสติปัฏฐาน ๔ มนัยนืกระต่ายขาเดียวโดยทิฐิ
มานะ ยนืกระต่ายขาเดียว ยนืยนัอยูว่่าอนันั้นเป็นวิปัสสนา แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่
ท่านฉลาด ท่านท าของท่านไปไม่ได ้ ท่านยืนยนัอยา่งไรจิตใตส้ านึกมนับอก จิตใตส้ านึก
มนัรู้  

 เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม อุทกดาบส อาฬารดาบสบอกว่า
ไดส้มาบติั ๘ มีความรู้เหมือนเรา คือเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ไดส้มาบติั ๘ ก็เป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้ เจา้ชายสิทธตัถะก็มีความอยา่งน้ี มีความสงสัยในใจ มีความสงสัย มีความ
กงัวล มนัไม่ใช่ๆ มนัไม่ใช่แลว้ใครจะยกยอ่งเยนิยออยา่งไรมนัก็เร่ืองของเขา แต่เร่ืองของ
เรามนัรู้จริงของเรา ถา้รู้จริงของเราท่านถึงไม่ยอมรับการยกยอ่งสรรเสริญของอุทกดาบส 
อาฬารดาบสท่ียกยอ่งเจา้ชายสิทธตัถะว่าเป็นพระอรหนัต ์ไม่เอาๆ แลว้มาคน้ควา้เอง 

 น่ีก็เหมือนกนั พอหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านมาพิจารณาของท่าน น่ีมนัสงสัย
อยา่งน้ี ท่ีว่าไม่ถึงท่ีสุดมนัก็สงสัยอยา่งน้ี มนัสงสัย แลว้มนัสงสัยแลว้มนัเป็นอยา่งไรล่ะ? 
อา้ว ก็เรามาท าความรู้แจง้ ถา้ความรู้แจง้มนัก็ตอ้งรู้ผา่นทะลุไปสิ มนัตอ้งส ารอก มนัตอ้ง
คาย มนัตอ้งเป็นจริงสิมนัถึงจะเป็นจริง น่ีไงท่านถึงหาทางออกของท่าน น้ีพอหาทางออก
ของท่าน ท่านก็ท  าความสงบของใจใหลึ้กซ้ึงเขา้มา เป็นสัมมาสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ไม่ใช่ศีล ฌาน ปัญญา  

 ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธิเป็นสัมมาสมาธิ ศีลมิจฉาสมาธิออกขา้งนอก ศีลมิจฉา
สมาธิมนัส่งออก ส่งออกน่ีไงวิปัสสนาๆ ยนืกระต่ายขาเดียว พยายามจะคิดว่าตวัเอง
วิปัสสนา แลว้มนัเคลิบเคลิ้มไป น่ีมนับอกมนันอกใจ มนันอกใจคือนอกสัมมาสมาธิ มนั
เป็นมิจฉา มิจฉาสมาธิมนัอยูน่อกใจ ถา้มนัเขา้มาสู่ดวงใจ เขา้มาสู่สัมมาสมาธิ นัน่มนัถึง
เขา้มาสู่ใจของตวั ถา้ในใจ ในใจน่ีจิตจริง สมาธิจริง วิปัสสนาก็วิปัสสนาจริง โสดาบนั
จริง สติปัฏฐาน ๔ จริง ทุกอยา่งจริงไปหมดเลย แลว้จริงท่ีไหนล่ะ?  

 ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก จริงเฉพาะใจดวงนั้น ใจดวงท่ีท าถูกตอ้งดีงาม จริงตรงนั้น
แหละ มนัจะไปจริงท่ีไหนล่ะ? พอพดูออกมาก็เป็นสมมุติแลว้ พอพดูออกไปเป็นทฤษฎี
แลว้ แต่คนจริงกบัคนจริงเขารู้กนั ถา้คนจริงกบัคนจริงเขารู้กนั เห็นไหม อนันั้นต่างหาก
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ถึงเป็นสติปัฏฐาน ๔ จริง น่ีไงพดูถึงว่าเราจะยกเม่ือวานไง เม่ือวานเร่ืองนอกกาย นอก
กายนั้นมนัส่งออก แต่ท าไมหลวงตาท่านสอนอยา่งนั้นล่ะ? ก็สอนอยา่งนั้นก็บอกว่าโดย
สามญัส านึกคนท่ีไม่เป็นส่ิงใดเลยเขาก็สอนใหม้นัเป็น คือท่านยื่นใหท้  า 

  เหมือนกบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่เวลาหลวงตาท่านเล่าใหฟั้ง เวลาท่านทดสอบ
พระนะ ท่านตดัสบง ๕ ขณัฑ ์ใหเ้ยบ็คนละขณัฑ ์ เยบ็คนเดียวก็ไดแ้ต่ท่านไม่ให ้ท่านให้
เยบ็คนละขณัฑ ์ เยบ็คนละขณัฑ ์ เยบ็เสร็จแลว้มาต่อกนั หลวงตาบอกว่าพอหลวงปู่ มัน่
ท่านยืน่ใหข้ณัฑห์น่ึงนะ คือยืน่ผา้ใหช้ิ้นหน่ึง ตอ้งไปเยบ็กระดูก ลม้กระดูกแลว้ค่อยมา
เขา้กุสิเขา้เป็นสบง ท่านบอกว่าท่านตั้งสติลา้นเปอร์เซ็นตเ์ลย เยบ็สุดยอดเลย ทั้งชีวิต
ทุ่มเทใหห้มดเลย พอเยบ็ออกมาแลว้เป็นสบงท่านบอกว่าขณัฑท่ี์ท่านเยบ็สุดยอด สวย
ท่ีสุด  

 หลวงปู่ มัน่ท่านจะดูสติของคน หลวงปู่ มัน่ท่านจะดูสติของลูกศิษยว์่าลูกศิษยม์นั
มีสติ มีปัญญาพอไหมท่ีมนัจะรักษาตวัมนัเอง ท่านสร้างคนข้ึนมาสร้างมาใหเ้ป็นผูน้ า 
หลวงปู่ มัน่ท่านสร้างอยา่งนั้น หลวงตาท่านก็เป็นอยา่งนั้น ท่านบอกว่าใครคิดไดเ้อง ใคร
มีปัญญาแลว้มาเสนอโครงการ มาท างาน น่ีท่านช่ืนชม แต่ถา้ใหเ้ราสั่ง ใหเ้ราคอยจ้ี คอย
ไชนะใชไ้ม่ได ้ คือมนัไม่ใช่ปัญญาเกิดจากเราไง เกิดจากครูบาอาจารยจ์บัยดั จบัยดัแลว้
ขนัมนัยงัแถเลย ท่านเทศน์อยูอ่ยา่งน้ีมนัยงัแถกนัอยูเ่ลย ปัญญาท่ีท่านจบัยดัเขา้ไปในหวั
นะมนัยงัว่าส ารอกออก มนัดิ้น มนัไม่เอา  

 น่ีมนัแตกต่างกนัไง น้ีถึงบอกว่าเพราะว่าครูบาอาจารยท่์านสอนมาเยอะ ท่านเห็น
ถึงวุฒิภาวะถึงความสนใจของคน ท่านถึงบอกว่ากายนอกก็ได ้ ไอค้  าว่ากายนอกก็ไดคื้อ
พื้นๆ เบสิกท าใหไ้ดก่้อน มึงท ามา ถา้ท าไดแ้ลว้มนัถึงจะท าได ้ เหมือนเราจะยกมรดกให้
ใครสกัคนหน่ึง มึงมีความสามารถรักษามรดกกไูดห้รือ? มึงท ามาสิ มึงแสดง
ความสามารถเสียหน่อยหน่ึง ถา้มีความสามารถแลว้เด๋ียวจะยกมรดกใหห้มดเลย ถา้มี
ความสามารถเด๋ียวยกให ้แต่ไม่มีความสามารถเลย ไม่มีความสามารถจะรับรู้อะไรเลย  

 กายนอกก็ได ้กายนอก กายนอก กายใครกไ็ด ้ ในวิสุทธิมรรคก็กายนอก ไปเท่ียว
ป่าชา้ก็กายนอก ไปเท่ียวป่าชา้ไปท าไมล่ะ? ก็ไปไม่ใหม้นัคิดมากไง อยูค่นเดียวโอโ้ฮ มนั
เก่งหมดเลย พอไปป่าชา้ขาสั่นเลย มนัคิดไปไม่ไดแ้ลว้ น่ีกายนอก มนัมีประโยชน์ไง มนั
มีประโยชน์ของการควบคุมตวัเอง ควบคุมหวัใจไง ฉะนั้น เร่ืองกายนอกก็ถูก ถูกเพราะ
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อะไร? ถูกเพราะสังคมมนัอ่อนแอ สังคมปฏิบติัมนัเหลวไหล แมแ้ต่กายนอกมนัยงัไม่
รู้จกั มนัจะไปเอาโลกธรรม ๘ เอาเขาสรรเสริญ เอาเขายกยอ่ง มนัจะไปเอานู่น มนัไม่เอา
ความจริงไง  

 น่ีพดูถึงว่าท าไมหลวงตาท่านพดูอยา่งนั้น เพราะว่าพอคนไปคิดอยา่งนั้นแลว้มนั
ก็สวมรอยไง ผา่นกายมาแลว้ พิจารณากายมาแลว้ เพราะกายนอกใครกรู้็ได ้ เดก็มนักพ็ดู
ได ้ เห็นไหม ดูเดก็ๆ สิ เวลาครู นกัเรียนอยา่ดูดบุหร่ีนะ เวลาครูดูดนกัเรียนมนับอกว่า น่ี
ครูบอกไม่ใหดู้ดมนัยงัดูด เดก็มนัยงัรู้ เดก็มนัรู้หมด เด๋ียวพอโตข้ึนมาเป็นผูใ้หญ่มนักด็ูด
บุหร่ี น่ีไงน่ีพดูถึงว่ากายนอก เวลาท่านเห็นว่าสังคมมนัอ่อนแอ ในวงการปฏิบติัมนั
เหลวไหลท่านถึงเปิดกวา้ง  เปิดใหแ้บบว่าโนม้ลงต ่าสุด โนม้ลงไปเพื่อจะดึงเขาข้ึนมา 
โนม้ลงไปทอดสะพาน หยอ่นลงไปเตม็ท่ี แลว้พยายามใหม้นัเกาะ แลว้จะดึงมนัข้ึนมา 
แต่เราบอกว่าพอพิจารณาอยา่งนั้นแลว้เป็นพระโสดาบนั  

 เพราะท่ีเราพดูเพราะตรงนั้นไง พอคนพิจารณาหน่อย โอ๋ย ผา่นกายมาแลว้เป็น
พระอรหนัต ์ไร้สาระ น่ีพดูถึงกายนอกไง มนัยงัไม่จบเม่ือวานนะ มนัยงัตามไปเม่ือวานน้ี
ต่อ จะมาเอาวนัน้ีไง วนัน้ีน่ีนอกใจ นอกใจคือนอกจากจิตท่ีมนัสงบ นอกใจ เวลาจิต
ส่งออก น่ีหลวงปู่ ดูลยท่์านบอกเลยว่าจิตส่งออก ผลของจิตส่งออก จิตส่งออกเป็นสมุทยั 
ความท่ีมนัส่งออกเป็นสมุทยั มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้
จะเกิดบนหวัใจเราไม่ไดอี้กเลย มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา แลว้มนัส่งออก มนั
คิดออกไป ความคิดกบัด าริมนัต่างกนัไหม?  

 น้ีพอมนัส่งออก พอส่งออกไปแลว้มนัส่งออกไปคิดขา้งนอก เออคิดขา้งนอกไป
น่ีนอกใจ น่ีนอกใจ เราถึงพุทโธกนั ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มาใหม้นัสงบเขา้มา จะให้
มนัอยูใ่นใจไง เขา้ไปอยูข่า้งใน เห็นไหมเวลาพระเขาสอนนะ เขาบอกถา้อยูข่า้งในกใ็น
ผวิหนงั ในร่างกาย ด่ืมน ้าเขา้ไปกลางหวัอกน่ีขา้งใน ถา้นอกผวิหนงัน่ีขา้งนอก โอโ้ฮ 
ปวดหวัเลย วุฒิภาวะของอาจารยส์อนเป็นอยา่งน้ี เราฟังแลว้งงเลยนะ บอกถา้ปัญญาขา้ง
ในคือความคิด คิดขา้งใน ถา้คิดเร่ืองวตัถุน่ีขา้งนอก ถา้คิดเร่ืองสมอง คิดเร่ืองน่ีเป็นขา้ง
ใน  

 อา้ว เออ มนัมีขา้งนอก ขา้งในอยา่งน้ีเหมือนกนั เวลาพดูป๊ับมนัจะแสดงถึงก๋ึนเลย
ว่าคนนั้นมีก๋ึนหรือเปล่า จริงหรือไม่จริง น่ีนอกใจ นอกใจคือมนัส่งออก แต่ถา้มนัในใจ 
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ในใจคือก าหนดพุทโธ น้ีพอในใจก าหนดพทุโธ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านถึงสอนให้
ท  าความสงบของใจเขา้มาก่อน ครูบาอาจารยข์องเราพยายามจะสอนใหท้  าความสงบของ
ใจเขา้มา ท าความสงบของใจก็เขา้มาสู่ในใจไง ท าความสงบของใจก็เขา้มาวดัวุฒิภาวะ
ของหวัใจของเราไง เขา้มาวดัวุฒิภาวะหวัใจของเราว่าจิตใจของเราเขม้แขง้พอไหม จิตใจ
เราอ่อนแอไหม มนัเหมือนกบักีฬา กีฬา เห็นไหม ดูสินกัมวยมนัมีรุ่นของมนัใช่ไหม มนั
มีรุ่นของมนั มีน ้ าหนกัของมนั น่ีเรานกักีฬารุ่นใด แข่งขนัในประเภทใด  

 น่ีก็เหมือนกนั พุทโธ พุทโธเขา้มาใหจิ้ตสงบเขา้มาเพื่อดูก าลงัของเรา ดูความเป็น
จริงของเราว่าเรามีก าลงัจริงหรือเปล่า แลว้ส่วนใหญ่แลว้เราเป็นคนเชียร์มวย คือไดแ้ต่
เป็นคนดู เฮย้ มนัส์ เฮย้ แต่ไม่ข้ึนชก เพราะมนัวดัใจไม่ไดไ้ง เราไม่ไดเ้ป็นนกัมวยสักที 
อา้ว ไม่ไดเ้ป็นนกัมวยก็ได ้ ก็เราไปดูเขาเราไม่เจบ็ตวั เอง็ไปดูเขาเอง็ก็ตอ้งเสียบตัร 
นกัมวยเขาไดร้างวลั เขาไดเ้งิน ใจของเอง็ถา้เอง็ไม่ไดข้ึ้นชก เอง็ไม่ไดข้ึ้นชก เอง็ไม่ไดล้ง
ไปแข่งขนัเอง็จะไม่ไดอ้ะไรเลย  

 ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล เราจะไปแค่เป็นคนดูมวยตลอดไปใช่
ไหม เราจะเป็นชาวพุทธอยา่งน้ี เราจะเป็นชาวพุทธ เราจะเร่ิมระดบัของทานอยา่งน้ี
ตลอดไป หรือเราอยากจะมีมรรค มีผล ถา้เราอยากจะมีมรรค มีผลเราตอ้งพยายามท า
หวัใจของเราข้ึนเวทีใหไ้ด ้ข้ึนเวทีน่ีสมถะไง สมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน ถา้ใคร
มีฐานท่ีตั้งแห่งการงาน นั้นคือการพนัตูกนัระหว่างกิเลสกบัธรรม ชยัภมิูของการ
วิปัสสนา ชยัภมิูของการต่อสู้ ไอน่ี้กายนอก กายนอกมนัก็ส่งไปนอก จิตนอกมนัก็คิดของ
มนัไป แลว้ชยัภมิูมนัอยูท่ี่ไหน อา้ว ชยัภมิูก็อยูใ่นป่าไง กรรมฐานก็น่ีชยัภมิู  

 ไอน้ัน่มนัชยัภมิูขา้งนอกท่ีเราไปหาสัปปายะ ๔ ไปหาก็ไปหาใจน่ี ไปหาก็ไปหา
ความสงบของใจเพื่อจะข้ึนสู่เวที เพื่อจะไปสู้กบัมนัใหกิ้เลสกบัธรรมมนัต่อสู้กนักลาง
หวัใจเราน่ีแหละเราไดเ้ห็นไง น่ีเป็นสันทิฏฐิโกไง เวลาปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกมนัเห็นอย่าง
น้ีไง มนัเห็นอยา่งน้ีมนัจะเขา้ใจอยา่งน้ีไง แลว้มนัจะบอกว่ากายนอก โอโ้ฮ กายนอกเป็น
โสดาบนั พอจิตสงบแลว้มนัก็เห็นกายเหมือนกนั กายแรกก็เหมือนกบัท่ีเราพดูเม่ือวาน 
สูทนัน่แหละ อยา่งไรๆ มนัก็เจอ ถา้เราจะจบัตวัเราได ้ เราใส่สูทอยู ่ จบัอยา่งไรเราก็โดน
สูทเราแน่นอน แลว้ก็ตอ้งปลดสูทนั้นใหไ้ด ้ คือตอ้งถอดสูทนั้นใหไ้ด ้ ถอดสูทนั้นคือ
สังโยชน์ ๓ ถา้ถอดสูทได ้ 



นอกใจ ๗ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

 เวลาเราอา้งถึงจิตน้ีเหมือนมะพร้าว มะพร้าวนะปอกเปลือกมะพร้าวโสดาบนั 
ปอกกะลาน่ีคือสกิทาคามี สกิทาคามี ถา้เน้ือมะพร้าวเอง็ขย  ามนัทิง้น่ีอนาคามี แลว้น ้า
มะพร้าวหรือใจมะพร้าว นัน่แหละอรหนัต ์ จิตเวลามนัเปลือก เห็นไหม ส้ม เปลือกส้ม 
เราเปรียบเทียบประจ า ส้ม เปลือกส้ม คนโง่ๆ มนัซ้ือส้มมามนักินทั้งเปลือก แต่คนฉลาด
เขาปอกเปลือกทิง้ เขากินเน้ือเขาไม่กินเปลือก แต่ส้มมนัตอ้งมีเปลือก คนตอ้งมีความคิด 
สามญัส านึกของคนตอ้งมี แต่ถา้จะปอกเปลือกส้มก็เขา้สู่สมาธิน่ีไง ถา้เขา้สู่สมาธิจะเขา้สู่
ในใจ ถา้เปลือกส้มมนัสวย มนัรักเปลือกสม้ นัน่นอกใจ ถา้นอกใจมนัก็เป็นขา้งนอก 

 ฉะนั้น เขาบอกว่าเขาฟังเทศน์หลวงพ่อ เห็นไหม ฟังเทศน์บางอยา่งก็ไม่เขา้ใจ 
บางอยา่งก็เขา้ใจ แต่บางคร้ังไม่เขา้ใจจะฟังหลายๆ คร้ัง แลว้ก็พยายามจะปฏิบติัตามไปๆ 
พยายามจะปฏิบติัตามไป พอปฏิบติัไปแลว้ทุกคร้ัง ทุกคร้ังท่ีฟังแลว้ ฟังเทศน์ไม่เขา้ใจ 
แลว้พอเขา้ใจปฏิบติัตามแลว้ก็รู้แจง้ รู้แจง้คือเป็นอยา่งนั้นทุกที เป็นจริงๆ ทุกที น่ีค  าน้ีนะ
มนัเหมือนหลวงตาพดู ตอนเราอยูบ่า้นตาดหลวงตาท่านเทศน์บนศาลา  

 หมู่คณะ ท่านช้ีหนา้พระเลย หมู่คณะ จ าค  าพดูของผมไวน้ะ แลว้ปฏิบติัไป แลว้
ถา้ปฏิบติัไปถึง ถา้ผมตายไปแลว้นะ ถา้ปฏิบติัไม่ถึงเราก็ยงัไม่เขา้ใจใช่ไหม แต่ถา้วนั
ไหนเราปฏิบติัถึงนะผมตามไปแลว้จะมากราบศพผม ท่านพดูอยา่งน้ีนะบนศาลา หลวง
ตาน่ี ใหจ้  าค าพดูของผมไวน้ะแลว้ปฏิบติัไป ถา้รู้วนัไหนนะ ถา้ผมตายไปแลว้จะมากราบ
ศพ ท่านคงจะคิดถึงตวัท่าน ตวัท่านท่ีท่านไปกราบศพหลวงปู่ มัน่ ท่านเผาศพหลวงปู่ มัน่
ไปแลว้ เวลาท่านปฏิบติัไปแลว้ไปรู้แจง้ก็มากราบขอขมาศพของหลวงปู่ มัน่ เพราะอะไร 
เพราะเราปฏิบติัเองเราก็มีมุมมองของเรา  

 ไอน่ี้เราไม่โทษใครนะ เราไม่โทษใครหรอกเพราะทุกคนมีจริตนิสัย ทุกคนมี
มุมมองของตวัเอง เราถึงว่าใครจะมาพดูกบัเรานะ ใครจะมาคุยกบัเรา หลวงพ่อตอ้งอย่าง
นั้นๆ เราบอกว่ามนัเป็นสิทธ์ิของเรา คือมุมมองของเรามนัเป็นสิทธ์ิของเรา แลว้ท่ีเอง็พูด 
เอง็มีความเห็นก็เป็นสิทธ์ิของเอง็ เป็นสิทธ์ิของพวกโยมนะ โยมจะคิดอยา่งไร โยมมี
ความเห็นอยา่งไรเราเคารพในสิทธ์ิของโยม ถา้เรามีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไรมนัก็เป็น
สิทธ์ิของเรา น้ีความคิด ความเห็นมนัจะไม่เหมือนกนั แลว้วุฒิภาวะของจิตมนัสูงมนัต ่า
มนัยิง่อีกเร่ืองหน่ึงเลย  
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 ฉะนั้น วุฒิภาวะท่ีมนัไม่มีเลย แลว้มนัพยายามจะมาพดู พยายามจะมาค ้าคอ 
พยายามจะมากดใหเ้ราเห็นดว้ย เออดว้ยมนัเป็นไปไม่ได ้ แต่เราพยายามจะบอกใหเ้ขา
เขา้ใจมนัก็เป็นไปไม่ได ้ นกกบัปลาคุยกนัไม่รู้เร่ืองหรอก ถา้คุยกนัไม่รู้เร่ืองแลว้มนัก็
สงวนสิทธ์ิของเราไว ้ เป็นสิทธ์ิของเรา บางคนมาแลว้มนัไม่อยา่งนั้น มาถึงก็จะมาข่มเขา
โคกินหญา้ จะข่มใหเ้รามีความเห็นอยา่งนั้นแหละ หลวงพ่อตอ้งอยา่งนั้น ตอ้งอยา่งนั้น 
มนัเป็นสิทธ์ิเวย้ มนัเป็นสิทธ์ิ เราไม่พดู เราไม่พดู แลว้แต่เขา มนัเป็นสิทธ์ิ มนัเป็นสิทธิ
ของเรา ท าไม? เอง็จะเช่ือ ไม่เช่ือก็เร่ืองของเอง็ ขา้ก็ไม่ล่วงกา้วสิทธ์ิเอง็เหมือนกนั แต่ขา้
พดูอยูน่ี่ทุกวนัเลย กตูามมึงทุกวนั กท่ิูมต ามึงทุกวนั แต่กไูม่ใหมึ้งกา้วล่วงสิทธ์ิกแูลว้กนั 
แต่ถา้วนัไหนมึงรู้แลว้นะ เออ มึงจะมากราบศพ 

 น่ีพดูถึงถา้รู้จริง ครูบาอาจารยท่ี์รู้จริงท่านเป็นความจริง ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็น
จริงนะพดูอะไรก็เป็นจริงหมด อยา่งท่ีหลวงตาท่านพดูเร่ืองกายนอกๆ เราก็ว่ามนัก็จริง 
แต่จริงในทางท่ีว่าท่านหยอ่นลงไป ท่านทอดสะพานลงไปนู่น ลงไปนรก ในบาดาลเลย 
จะใหดึ้งพวกมึงข้ึนมา พวกมึงยงัไม่รู้เร่ืองเลย น่ีความเห็นของเรานอกกาย ธรรมะนอกใจ 
เห็นไหม ถา้นอกใจเขาบอกเลย เวลาฟังหลวงพ่อแลว้ไม่รู้เร่ือง แต่พิจารณาซ ้ าๆ พอ
ปฏิบติัแลว้มนัก็เป็นอยา่งนั้นจริงๆ มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ มนัก็จะเป็นนอกกาย นอกกาย
เพราะจริงๆ  

 ถา้ความจริง ถา้ความจริงของเราเพราะจิตเรายงัไม่สงบ ถา้เราพิจารณาขนาดไหน
เขาเรียกตรึกในธรรม ตรึกในธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พทุธ
พจน์เป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เรามาตรึก ตรึกในธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เป็นขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไม่ใช่ของเรา แต่
เราเอามาตรึกไง เราเอามาตรึก เราเอามาเป็นโจทยไ์ง ถา้เราตรึกจบแลว้เราปล่อยวาง น่ี
สมถะ  

 เพราะ เพราะเราตรึกในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เรายงัไม่
เห็นจิตเห็นอาการของจิต คือเรายงัไม่เห็นตวัตนของเรา เรายงัไม่เห็นส่ิงเปลือกส้มของ
เราท่ีมนัพอกพนูใจของเรา ถา้เราไม่ไดเ้ห็นของเราคือเราไม่เห็นกิเลส ถา้เห็นป๊ับมนัจะ
สะเทือนหวัใจ สะเทือนหวัใจก็นัน่คือกิเลส อา้ว เห็นกิเลสเห็นอยา่งไร? ก็บอกกิเลสก็ ก.
ไก่ สระอิไง สระเอ ล.ลิง ส.เสือไง เราก็ไปเขียนกนัในกิจกรรมฝาผนงันะ เขียนยกัษต์วั
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ใหญ่ๆ ไง อวิชชามนัเป็นอยา่งน้ี ยกัษเ์ข้ียวยาวเลยอวิชชา ไม่ใช่ หลวงตาบอกว่าอวิชชา
มนัสวยยิง่กว่านางสาวจกัรวาล 

 จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส มนัผอ่งใส มนัใส มนัสว่างอยูก่ลางหวัใจ มนัถึงหลอกสัตว์
โลกไดไ้ง ถา้เป็นยกัษเ์ราไปเจอมนัเราก็วิ่งหนีสิ เราไปเจอยกัษเ์ราก็รู้ว่าน่ียกัษ ์ ยกัษเ์ป็น
ศตัรูกบัคน ถา้เราไปเจอเราก็เขา้ใจ โอ๋ยน่ีอวิชชามนัก็เจอน่ะสิ มนัไม่เจอหรอก อวิชชา
มนัผอ่งใส แต่เวลามนัเป็นบุคลาธิษฐานไง เพราะอวิชชามนัใหโ้ทษ มนัท าใหค้นเวยีน
ว่ายตายเกิด มนัท าใหค้นมีความทุกข ์ มนัเลยเป็นบุคลาธิษฐานเขียนออกมาใหเ้ห็นว่ามนั
เป็นยกัษเ์ป็นมาร เขียนว่ามนัเป็นยกัษเ์ป็นมาร แต่ตวัจริงๆ ของมนั อูฮู้ หลวงตาบอกว่า
มนัสวยกว่านางสาวจกัรวาล นางสาวจกัรวาลยงัผอ่งใสสวยสู้อวิชชาไม่ได ้มนัประภสัสร 
น่ีไม่มีใครรู้จกัมนัหรอก คนเห็นเท่านั้นถึงจะรู้ คนไม่เคยรู้เคยเห็นน่ีข้ีโม ้ หลวงพ่อก็โม้
ดว้ยคนหน่ึง ก าลงัโมส้นุกเลย ก าลงัจะโมก้นัอยูน่ี่  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่ามนัไม่เคยรู้เคยเห็นมนัเป็นไปไม่ได ้น่ีนอกจิต แต่ถา้ในจิตเขา้มามนั
จะเขา้มาสู่จิต น้ีถา้เขา้มาสู่จิต ทีน้ีบอกว่า อา้ว ก็ฟังหลวงพ่อแลว้ปฏิบติัไปแลว้มนัก็จริง
ทุกคร้ังเลย จริงกส็มถะไง น่ีนอกจิต นอกใจๆ นอกใจคือมนันอกจากใจของเราไง แต่เป็น
โจทยข์องครูบาอาจารยไ์ง อยา่งท่ีเราตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ี
เขาท ากนัอยูน่ี่ อภิธรรมท่ีท ากนัอยูน่ี่ ตรึกธรรมะพระพุทธเจา้ทั้งนั้นแหละ แลว้มนับอกว่า
เป็นของมนั เคลม พยายามจะใหไ้ด ้ ไม่มีไดส้ักคนหน่ึง ไม่มีใครไดเ้ลย เพราะมนัไม่
ปัจจตัตงั มนัไม่รู้จ  าเพาะตน ไม่เป็นเวทีของคนๆ นั้น ถา้มนัเป็น เห็นไหม กรรมฐานเราน่ี
เป็น เขาบอกว่าน่ีพุทโธ พุทโธเป็นสมถะๆ มนัไม่มีปัญญา  

 คนท่ีมีปัญญาเขาเอาตวัรอดไดแ้ลว้ แลว้เขาสอนจริง สอนจริงคือท าใหไ้ดผ้ลตาม
ความเป็นจริง ไม่ใช่ไปเดินตามอยา่งนั้น ไอน้ัน่เป็นสัญญา น่ีท  าเหมือนพระพุทธเจา้เลย 
พระพุทธเจา้ท าอยา่งไร น่ีศึกษาตามพระพทุธเจา้เลย ก็มีพระบวชใหม่เขาจะถือธุดงควตัร 
เขาถือผา้ ๓ ผนื เขาก็เอาผา้ ๓ ผนืนะ ถือผา้ ๓ ผนื ทั้งชีวิตเลยจะไม่ยอมเปล่ียน ผา้น่ีมนั
จะอยูไ่ดอี้กก่ีปี มนัอยูไ่ดไ้หม? แต่ในธุดงควตัรถือผา้ ๓ ผนื เวลาผา้มนัเก่า ผา้มนัช ารุด
ทรุดโทรม เวลากฐิน เวลาพระถือธุดงคเ์ขาก็เก็บเอาเศษผา้ เอาผา้ท่ีเขาทิง้ ผา้ห่อศพเอามา
ซกั ซกัเสร็จแลว้เขาก็เอามาเยบ็ มายอ้ม เยบ็ ยอ้มเสร็จแลว้เขาก็ปัจจุทฯ (ปัจจุทธรณ์)  
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 ปัจจุทฯ คือว่าถือปัจจุทฯ จากจีวรตวัน้ีใหไ้ปสู่จีวรตวัใหม่ แลว้อธิษฐานจีวรตวั
ใหม่ใหเ้ป็นผา้ ๓ ผนืต่อไป เขาไม่ใช่ว่าใชผ้า้ ๓ ผนืตลอดชีวิต คนเรามนัเขา้ใจใชผ้า้ ๓ 
ผนืตลอดชีวิตนะ พระใหม่ๆ อยา่งนั้นหลายองค ์ เราเจออยู ่ ปะ ชุนอยูอ่ยา่งนั้นแหละ
หนาต้ึบเลย แลว้บอกท าไมไม่เปล่ียนล่ะ? ก็ใชผ้า้ ๓ ผนืไง ตั้งแต่บวชมาจะอยูก่บัมนั
ตลอดชีวิตไง ก็ท  าเหมือนไง ก็ตีความธรรมะพระพุทธเจา้ไง แต่ครูบาอาจารยเ์รามาท่าน
เป็น ถา้คนเป็นท าอะไรมนัถูกหมด ถา้คนไม่เป็นท าอะไรผดิหมด แลว้หลวงตา ครูบา
อาจารยเ์ราของจริง ของจริง แต่ท่านหยอ่นลงมา ท่านทอดสะพานลงไป  

 หลวงตาท่านพดูถึงท่านใหถ้ามสามเณรท่ีบอกว่าหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์ไง ท่าน
เทศน์เลยบอกว่าร่างกายน้ีมนัเป็นของสกปรก ถา้ไม่เช่ือใหเ้อาน้ิวลว้งเขา้ไปในทวารหนกั
สิ แลว้เอามาดมมนัจะสกปรกไหม? น่ีหลวงตาท่านฟัง ค าน้ีฝังใจท่านมาก ท่านบอกว่าเรา
พิสูจน์ไดด้ว้ยวิปัสสนาไม่ได ้ หลวงปู่ มัน่ว่าใหพ้ิสูจน์กนัดว้ยวิทยาศาสตร์เลย ใหเ้อาน้ิว
แหยเ่ขา้ไปทวารหนกั แลว้ดมซิว่ามนัสะอาดไหม  

 น่ีไงท่านทอดลงขนาดนั้น หลวงตาท่านพดูเร่ืองน้ีทีไรท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่
ท่านทอดลงไป คือว่าท่านผ่อนลงไปจนเอาเร่ืองร่างกาย เอาเร่ืองวิทยาศาสตร์ เอาเร่ือง
ปัจจุบนัมาท าใหเ้ราดูเลย ไออ้ยา่งน้ีถา้มนัรู้มนัก็รู้แค่สลดสังเวชไง แต่ถา้มนัเป็นวิปัสสนา
เป็นอยา่งน้ีไม่ได ้วิปัสสนาจิตมนัจะสงบเขา้มา แลว้จิตมนัตอ้งเห็นอาการ เห็นอาการของ
จิตคือเห็นสติปัฏฐาน ๔ ถา้จิตมนัจริงเห็นจริง เห็นจริงก็เห็นกิเลสไง มนัตอ้งเห็นกิเลส 
มนัถึงไดแ้ยกแยะกิเลส แลว้ช าระลา้งกิเลสมนัถึงจะเป็นการวิปัสสนา วิปัสสนาคือการรู้
แจง้ รู้แจง้ในอะไรล่ะ? รู้แจง้ในสมุทยั รู้แจง้ในส่ิงท่ีมนัปิดบงัอยู ่น่ีถา้รู้แจง้  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลาเขาปฏิบติัไปแลว้มนัก็เป็นจริงแบบหลวงพ่อทุกทีเลย แลว้
หลวงพ่อท าไมบอกว่ามนัไม่เป็นจริงล่ะ? เห็นไหม ยงันอกใจอยูน่ี่ไง ถา้มาถามโดย
ส่วนตวับอกอยา่งน้ีถูกไหม? เราบอกถูก ถกูคืออะไร? ถูกคือเอง็ท าถูกโดยพื้นฐานไง ค า
ว่าถูกคือท าถกูตรงน้ี แต่ถูกน้ีไม่ใช่เอง็มีมรรคมีผลนะเวย้ ถา้มีมรรคมีผลเอง็ตอ้งท าความ
สงบอยา่งน้ีบ่อยๆ พิจารณาแลว้มนับ่อยๆ ถา้บ่อยๆ คือว่าจิตมนัสงบ ถา้จิตสงบจิตมนัตั้ง
มัน่ ถา้จิตมนัไปเห็นกาย เห็นสติปัฏฐาน ๔ น่ีจิตจริงๆ จิตไม่มีสมุทยั จิตเป็นสัมมาสมาธิ 
แลว้จิตเป็นวิปัสสนา นั้นแหละมนัถึงของจริง  
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 จิตจริงโสดาบนัถึงจะจริง ถา้จิตยงัไม่จริง จิตมนัยงัมีสมุทยัอยูม่นัก็เป็นนอกใจ 
นอกใจคืออารมณ์ เราพยายามจะพิจารณา พยายามจะใชปั้ญญาข้ึนมาใหม้นัวางอารมณ์ 
อารมณ์ วางอารมณ์แลว้เหลืออะไร? วางอารมณ์แลว้เหลืออะไร? ท่ีมนัทุกขอ์ยูน้ี่มนัทุกข์
อารมณ์เราหรือเปล่า ท่ีมนัทุกขอ์ยูน่ี่ความคิดไหม? อารมณ์เราหรือเปล่า แลว้ถา้มนัวาง
อารมณ์มนัคืออะไร? นัน่ล่ะท าไปเด๋ียวจะรู้ น่ีครูบาอาจารยท่์านท าอยา่งน้ีไง  

 ถาม   :   เม่ืออาทิตยก่์อนน้ีมีความรู้สึกว่าร่างกาย จิตใจ กบังานมนัแยกออกจาก
กนั มนัแยกออกจากกนั มนัวางชัว่คราว 

 ตอบ   :   การวางมนัวางไดห้ลากหลาย การวางโดยชัว่คราวมนัแยกออกไป แลว้
มนัมีความสุขมาก เขาว่ามนัมีความสุขมากนะ มีความสุขมาก เห็นไหม น่ีเขาพิจารณาว่า
มนัเป็นความปวด เวลาความปวดพิจารณาไปแลว้มนัจะหายของมนัไป ทีแรกมนัปวด
มาก พจิารณามนัปวด น่ีความปวดอนัหน่ึง ความกลวัอนัหน่ึง บางคนกลวัน่ีกลวัมากๆ 
กลวัไปหมด วิตก วิจารไปหมด  

 เวลาความปวด คนอยูท่ี่จริตนิสัยน่ีความปวด เวลาความปวดมนัเกิดข้ึน ทีน้ีเวลา
ปวดมนัเกิดข้ึนมนัอยู่ท่ีนิสัย นิสัยถา้มนัปวดเกิดข้ึนนะเราเดินจงกรมก็ได ้ เราใชปั้ญญา
อบรมสมาธิก็ได ้ เพราะการพิจารณา ครูบาอาจารยท่ี์พิจารณากาย ก็ท่านจะสอนลูกศิษย์
ใหพ้ิจารณากาย แต่เวลาหลวงตาท่านผา่นขั้นตน้มาดว้ยเวทนา ท่านพยายามจะสอนให้
พิจารณาเวทนาก็ได ้ แต่ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านผา่นมาทางจิต จิตคือธรรมารมณ์ คือ
ความคิด น่ีมนัผา่นไดทุ้กอยา่ง แต่ผา่นไปแลว้นะมนัไปละ ถา้มนัละไดม้นัก็ละ
สักกายทิฏฐิเหมือนกนั  

 เวลาผา่นเวทนา เวทนาก็เกิดจากกาย เวทนาเพราะจิตมนัยดึมนัถึงมีเวทนา เวลา
พิจารณากายๆ เพราะจิตมนัขอ้งเก่ียว มนัขอ้งแวะ มนัหวงแหน มนัถึงมีสังโยชน์ผกูกบั
กาย พิจารณากายๆ เวลามนัปล่อยมนัปล่อยท่ีจิต มนัไม่ไดป้ล่อยท่ีกายหรอก ถา้มนัปล่อย
ท่ีกาย เวลาคนตายเอาร่างกายไปเผามนัก็จบ อา้ว อยากเป็นพระอรหนัตไ์หม? อยากเป็น
พระอรหนัตสุ์มไฟเลย แลว้ข้ึนไปนอนบนนั้น เด๋ียวไดเ้ป็นพระอรหันต ์ มนัเป็นไหมล่ะ? 
มนัไม่เป็นหรอกมนัแสบร้อนน่ะสิ เพราะมนัไม่ใช่เป็นในหวัใจ เห็นไหม มนันอกใจไง 
ถา้มนัในใจ ในใจมนัตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบแลว้มนัจะเป็นของมนั 
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 ฉะนั้น เวลาท่ีว่ามนัแยกมนัปล่อยอารมณ์ได ้ รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร 
เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้มนัรู้เท่ามนัก็สงบ แต่ถา้มนัพิจารณาบ่อยๆ เขา้มนัขาด มนั
ขาดมนัก็ปล่อย น่ีกลัยาณปุถุชน ปุถุชน กลัยาณปุถุชน ถา้เป็นกลัยาณปุถุชน เป็นกลัยาณ
ปุถุชนก็รักษาจิตได ้บางคนไม่รู้มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่ถา้ใครยกข้ึนสู่ เห็นไหม ยกข้ึน
สู่วิปัสสนา คือยกข้ึนเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม นัน่ล่ะโสดาปัตติมรรค 
บุคคล ๔ คู่ น่ีมนัจะเดินข้ึนไปเลย ถา้มนัเดินข้ึนไป มนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป คนภาวนา
เป็นมนัชดัเจนมาก มนัชดัเจนมาก แลว้ท าไดง่้าย ท าไดย้ากนัน่อีกเร่ืองหน่ึง  

 เวลามนัพิจารณาของมนัไป ถา้เป็นเร่ืองของจิต เป็นเร่ืองของความคิด นอกใจ
หมดแหละ มนันอกใจ พุทโธ ปัญญาอบรมสมาธิมนัปล่อยเขา้มา มนัจะเป็นใน แต่ยงัไม่
ในไง ถา้เป็นในใจน่ีสัมมาสมาธิ ในใจ ถา้ในใจ ใจมนัเห็น จิตเห็นอาการของจิต หลวงปู่
ดูลยท่์านเนน้ หลวงตาท่านก็เนน้ ครูบาอาจารยท่์านก็เนน้ ถา้จิตเห็นอาการของจิตนั้นคือ
การยกข้ึนสู่วิปัสสนา แต่เวลาใชค้วามคิด หลวงตาท่านใชค้  าว่าวิปัสสนาอ่อนๆ ปัญญา
อ่อนๆ ท่านลงไปขนาดนั้นนะ เวลาหลวงตาท่านเทศน์ค าไหนนะเราจะฝังใจมาก ท่าน
บอกว่าถา้การฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มีสมาธิเขาเรียกว่าวิปัสสนาอ่อนๆ  

 หลวงตาใชค้  าน้ี วิปัสสนาอ่อนๆ ปัญญาอ่อนๆ มนัตอ้งมีฝึกหดัอ่อนๆ มนัถึงจะ
เขม้แขง็ข้ึนมาไง ไอน่ี้พอมนัจะอ่อนๆ มนัท าใหเ้สียหายหมดเลย อ่อนๆ เพราะอ่อนๆ ใช่
ไหม มนัอ่อนๆ ก็ฝึกหดัทีเดียวแลว้บอกมนัเป็นแลว้ จบเลย น่ีวิปัสสนาอ่อนๆ ใชปั้ญญา
อ่อนๆ แลว้เวลาคนไปติด ไอท่ี้ว่าหลวงตาติดสมาธิๆ มนัเป็นท่ีว่าท่านพดูเพื่ออ่อนนอ้ม
ถ่อมตนไง ความจริงท่านผา่นสกิทาคามีมาแลว้มนัจะติดสมาธิไดอ้ยา่งไร แต่ท่านหลง  

 ถา้พดูจริงๆ นะ สาธุ ไม่ใช่ขายหลวงตา ท่านหลงว่าเป็นนิพพาน แต่เวลาท่านพดู
ท่านมาบงัว่าท่านติดสมาธิ จริงๆ ท่านหลงว่าท่านไดนิ้พพานแลว้ ๕ ปี แลว้เวลาหลวงปู่
มัน่ท่านบอกว่าจิตเป็นอยา่งไรล่ะ? ก็ว่าเป็นนิพพานๆ ไง ท่านหลงว่านิพพานนะไม่ใช่ติด
สมาธิ ทีน้ีท่านไม่ใชค้  าว่าหลง ท่านใชค้  าวา่ติดสมาธิ แลว้พวกเรากคิ็ดว่าติดสมาธิๆ ติด
สมาธิก็ตอ้งติดสมาธิตั้งแต่ปุถุชนน่ีไง แต่ความจริงท่านพิจารณาผา่นข้ึนไปแลว้ แลว้ท่าน
ไป  

 ก็มนัเร่ืองของวิบากกรรม เพราะไปถามหลวงปู่ มัน่ไง ก็อยากจะเป็นอยา่งนั้นอีก 
ก็มนัเป็นหนเดียวเท่านั้นแหละ มนัจะมีสองท่ีไหน? หนเดียว หนเดียวเป็นแลว้ เป็นแลว้ก็
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จบแลว้ ค าตอบน่ีหลวงปู่ มัน่ตอบมาเพื่อเป็นประโยชน์ แต่เวลาคนไปคิด คนไปจบั มนั
จบัแลว้มนัตีความผดิ ฉะนั้น ท่ีว่าติดสมาธิ ๕ ปี ติดสมาธิ ๕ ปี ท่านติดว่าท่านส าเร็จแลว้ 
แต่ไม่ไดติ้ดสมาธิ แต่เวลาออกแลว้มนัเป็นไป น่ีพดูถึงในใจ ถา้ในใจมนัก็ตั้งแต่โสดาบนั
ข้ึนมามนัเป็นในใจแลว้ ถา้นอกใจ นอกใจมนัเป็นปุถุชนเลย นอกใจ  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีบอกว่าท่ีเวลาเขาพิจารณาของเขามนัปวดมาก เวลามนัปวดมากก็ทน
นัง่ต่อไป ถึงท่ีสุดแลว้ความปวดมนัหายหมดเลย พอความปวดมนัหายไปมนัมีความสุข
มาก มนัมีความรู้อยูก่ลางหวัอก มนัมีความมหศัจรรย ์ มหศัจรรย ์ น่ีเวลาจิตของเราตอนน้ี
มหศัจรรย ์ เวลามนัละเอียดข้ึนไปๆ มนัยิง่มหศัจรรยก์ว่าน้ี มหศัจรรยก์ว่าน้ีเยอะมาก 
เพราะมนัมหศัจรรยก์วา่น้ีไง เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ สติ สติน่ีมนัไดถึ้งแค่
สกิทาคามี พอจะยกข้ึนสู่อนาคามีมนัจะเป็นมหาสติ แลว้พอข้ึนไปสู่อรหตัตมรรคมนัจะ
เป็นสติอตัโนมติัเลย  

 สติ มหาสติ แลว้ปัญญาท่ีเราเกิดข้ึน แค่น้ีเราก็มหศัจรรยพ์อแลว้ มนัเป็นปัญญา 
โอ๋ย มนัมหศัจรรย ์ มนัว่าง แลว้ถา้เกิดมหาปัญญาข้ึนมามนัเป็นอยา่งไรล่ะ? มหาปัญญา 
ปัญญาท่ีมนัลึกซ้ึงกว่าน้ี ท่ีมนัทนั ท่ีมนัเร็วกว่าน้ี ท่ีมนัยอดเยีย่มกว่าน้ี แลว้ถา้เกิดปัญญา
ญาณขา้งบนท่ีมนัไปเห็นอวิชชา ท่ีว่าอวิชชามนัยิง่กว่านางสาวจกัรวาล มนัจะไปจบัได้
มนัจะเป็นอยา่งไร น่ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านผา่นมาท่านผา่นมาอยา่งน้ี ท่านผา่นไปแลว้ถึงว่า
มนัสู่ในจิตไง  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลาเขาบอกว่าเขาพิจารณาผา่นปวดมาแลว้ พิจารณาซ ้ าไปแลว้
เห็นมนัแยกเป็น ๓ ตวั น่ีส่ิงท่ีว่ามีตวัปรุง ตวัจิตตวัปวด เวลามนัพิจารณาจนหายไปแลว้
มนัไม่วิตก วิจาร ในขณะนั้นมีปีติ มีความสุขมาก แต่รู้สึกวา่มนัไม่ถึงท่ีสุด แต่รู้สึกว่ามนั
ไม่ถึงท่ีสุด เห็นไหม น่ีคือการปล่อยวาง การปล่อยวางมนัไม่ส ารอก ไม่ไดค้ายออกไปมนั
มีความสงสัย มนัไม่เห็นกิเลสไง ถา้มนัเห็นกิเลสนะมนัจะไม่มีความสงสัย เห็นกิเลส 
ส ารอกกิเลส อ้ือฮือ ปัญญาท่ีมนัไปต่อสู้กบักิเลสมนัชดัเจนกว่าน้ีอีก  

 ไอท่ี้ว่ามนัปล่อย มนัว่างหมดน่ีสมถะ สมถะคือปัญญาอบรมสมาธิ ไอท่ี้เขาใช้
ปัญญาๆ กนั ท่ีเขาตรึกธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อภิธรรม ถา้เขามีสติ
พร้อมนะ นัน่ล่ะถา้เขามีสตินะมนัจะเป็นสัมมาสมาธิ แต่เพราะขาดสติเขาถึงว่าว่างๆ เกิด
ญาณ ญาณ ๑๖ ญาณท่ี ๗ ญาณท่ี ๘ โคตรภมิู เกิดภมิูญาณ มนันึกเอาทั้งนั้นแหละ มนัไป
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ท่องมาจากหนงัสือ แลว้มนัก็ท  าอารมณ์มนันัน่ล่ะ โคตรภมิูญาณ ตอนน้ีเกิดญาณ อา้ว เอา 
UFO มามนัมียาน เราจะไดข้ึ้นยานกนั น่ียานของเขา มนัจินตนาการ น่ีมนันอกใจ ถา้
นอกใจเป็นแบบนั้น เพราะนอกใจมนัคิดไดห้มด  

 อยา่งพวกเราน่ีเราประชุมกนั เราจะท าธุรกิจกนั ทุกคนเสนอโครงการมา โอโ้ฮ 
โครงการคนน้ีก็รวย คนน้ีก็รวย คนน้ีก็รวย ทุกโครงการรวยหมดเลย แต่ยงัไม่ไดท้  า ไม่รู้
ว่าโครงการไหนจะรวย อา้ว น่ีก็เหมือนกนั ก็จินตนาการไง น่ีปัญญามนัเกิดไง ธรรมะ
พระพุทธเจา้ไงอนันั้นก็พระพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี อนัน้ีก็พระพุทธเจา้สอนอยา่งนั้น ไอ้
พระพุทธเจา้สอนอยา่งน้ี พระพุทธเจา้บอกกอูยา่งน้ีนะเวย้ เม่ือคืนฝันเห็นพระพุทธเจา้ 
พระพุทธเจา้มาสอนในสมาธิอยา่งน้ีเลย น่ีนอกใจ  

 น่ีก็เหมือนกนั เราประชุมกนัเลย เสนอโครงการมาคนละโครงการ แลว้ดูซิ
โครงการใครจะส าเร็จ ทุกคนจะบอกโครงการของตวัเองดี ยงัไม่ไดท้  า ยงัไม่รู้ว่าส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ พุทธพจน์ๆ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเอามาจินตนาการ ผดิ
ไหม? ไม่ผดิหรอก แต่ตอ้งรู้ว่ามนันอกใจ มนัเป็นธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ มนัเป็นส่ิงท่ีว่าสังคมมนัเป็นสาธารณะ ทุกคนก็มีสิทธิใช ้ มนัเป็นสาธารณะ มนั
เป็นสาธารณะ มนัไม่ใช่เป็นของเรา แต่ถา้จิตเรามนัสงบเขา้มาในใจของเรา  

 ในใจ ในใจ เห็นไหม เพราะว่าเลือดเน้ือเช้ือไข เลือดเน้ือเช้ือไขของเรา ดีเอน็เอ
ของเรา จิตใจของเรา ภวาสวะของเรา กิเลสของเรา แลว้ถา้พจิารณาแลว้มนัจะเกิดธรรมะ
ของเรา ถา้เกิดธรรมะของเรานะ เวลาพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะส าเร็จแลว้จะไปลา
พระพุทธเจา้นิพพาน น่ีไงเธอจงเห็นสมควรแก่เวลาของเธอเถิด เพราะธรรมะของพระสา
รีบุตร พระสารีบุตรนิพพานก็นิพพานของพระสารีบุตรไปไง พระโมคคลัลานะนิพพานก็
นิพพานของพระโมคคลัลานะไปไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน 
พระอานนทค์ร ่าครวญ  

 อานนท ์ เราบอกเธอแลว้ไม่ใช่หรือ? ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา แมแ้ต่ตถาคตก็ตอ้งนิพพานไป แลว้อยากใหพ้ระพุทธเจา้
สอนอยู ่เพราะยงัเป็นพระโสดาบนัอยากใหพ้ระพุทธเจา้สอนอยู ่อานนท ์เราบอกเธอแลว้
ไม่ใช่หรือ? ธรรมและวินยัท่ีเราสอนไวแ้ลว้มนัจะเป็นศาสดาของเธอ เราจะสอนอะไรได้
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อีก เราก็สอนไดเ้ตม็ท่ีแลว้ ถา้เธอปฏิบติัก็จะเป็นของเธอ ของเธอ แต่พระพุทธเจา้นิพพาน
เอาของพระพุทธเจา้ไป  

 น่ีธรรมะในใจของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เอานิพพานของพระพุทธเจา้ไป แลว้
พระพุทธเจา้วางธรรมวินยัน้ีไวท้  าไมพระพทุธเจา้ไม่เอาไปดว้ยล่ะ? พระพุทธเจา้วาง
ธรรมวินยัน้ีไวม้นัไม่สูญส้ินไปล่ะ? ท าไมเราปฏิบติัท าไมเรายงัไดอ้ยูล่่ะ? น่ีมนัเป็น
สาธารณะไง มนันอกใจไง มนันอกหวัใจมนัถึงกองไวน่ี้ไง เป็นสาธารณะไง แต่ถา้เป็น
จริงมนัเป็นจริงของเรา เห็นไหม ถา้เป็นจริงมนัเป็นแบบน้ี น่ีพดูถึงถา้ในใจ ในใจ 
พิจารณาไปทั้งหมดอารมณ์มนัส่งออกนอกหมด ทวนกระแสกลบั ภาวนามยปัญญามนั
จะเป็นภายใน เป็นภายใน ทีน้ีเขาบอกว่า 

 ถาม   :  หลงัจากออกจากภาวนาแลว้มีความอ่ิมอยา่งบอกไม่ถูก แต่ก็มีขอ้สงสยั
อยูว่่าความรู้สึกนั้นมนัไม่ถึงท่ีสุด ควรแกอ้ยา่งไร? 

 ตอบ   :   น่ีความรู้สึกนั้นไม่ถึงท่ีสุด พดูจนจะจบอยูแ่ลว้ คนถามบอกหลวงพ่อ
ไม่ไดต้อบปัญหาผมเลย หลวงพ่อใส่อารมณ์อยูค่นเดียว ผมถามปัญหาไปผมยงัไม่รู้ว่า
หลวงพ่อจะตอบผมหรือเปล่า ไม่ไดใ้ส่อารมณ์ แจกแจงใหเ้ห็นไงว่าถา้นอกกายมนัเป็น
แบบน้ี แลว้ปฏิบติัเวลามนัใชปั้ญญาไปแลว้ น่ีในใจ ในใจ นอกใจ นัน่นอกกายเป็นแบบ
น้ี นอกใจมนัเป็นแบบน้ี ถา้ในใจมนัจะไปส ารอกไอส่ิ้งท่ีว่าไม่ถึงท่ีสุดๆ ไอค้วามสงสัย 
ถา้มนัเป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิมนัสัมมาสมาธิ จิตมนัตั้งมัน่ จิตมนัจริง มนัเห็นกาย
จริงๆ มนัวิปัสสนาจริงๆ มนัส ารอก มนัคาย ไอท่ี้ว่าไม่ถึงท่ีสุดไม่มีหรอก ไม่ถึงท่ีสุด 
เวลามนัปล่อยมนัปล่อยอยา่งน้ี แต่เวลามนัขาด ถา้มนัยงัไม่ถึงท่ีสุดมนัจะขาดไดอ้ยา่งไร?  

 ไม่ถึงท่ีสุดก็เหมือนพระพุทธเจา้ท่ีอาฬารดาบสยกยอ่ง ท่ีเหมือนกบัหลวงปู่ เสาร์ 
หลวงปู่ มัน่ท่านพิจารณาไปแลว้มนัไปไม่ได ้ น่ีไม่ถึงท่ีสุด แต่เวลาท่านลาโพธิสัตวข์อง
ท่าน จิตของท่านจริงแลว้ แลว้เวลาท่านวิปัสสนาไป พอวิปัสสนา เออ มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี
สิ เพราะมนัสุดส้ิน มนัจุดจบ มนัจบเลย มนัไม่มีคา ไม่มีมาคา้งคากลางใจ แต่ของเราถา้
มนัขา้งนอก เห็นไหม เราท าอยูข่า้งนอก แต่ขา้งในมนัคา เราไปกวาดบา้นคนอ่ืนหมดเลย 
แต่บา้นตวัเองไม่ไดดู้  
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 บา้นพวกมึงกดููแลใหห้มดเลย กเูก่งนะ กเูชด็ใหห้มดทุกบา้นเลย บา้นใครมาก็ให้
รางวลั โอ๋ย บา้นสะอาด ใหร้างวลั แต่บา้นกกูไูม่เคยดูเลย ปล่อยใหม้นัเหมน็เน่าอยูน่ัน่ล่ะ 
แต่บา้นคนอ่ืนกเูชด็ใหห้มดเลย กอูยากไดห้นา้ กอูยากใหค้นเขาชมว่ากดีู กรัูกษาบา้น
พวกมึงใหห้มดเลย ค่าส่วนกลางตอ้งจ่ายนะเวย้ กรัูกษาบา้นใหพ้วกเอง็หมดเลย แต่บา้นกู
กไูม่ไดดู้เลย แต่ถา้วนัไหนกไูปดูบา้นกจูบนะ ความสงสัยในบา้นกไูม่มี ในจิต น่ีนอกจิต
ไง น้ีค  าว่านอกจิต ทีน้ีจะท าอยา่งไรล่ะ? พุทโธ พุทโธหรือปัญญาอบรมสมาธิใหม้นัสงบ
เขา้มา พอสงบเขา้มาแลว้เราจบัส่ิงใดไดเ้ราก็พิจารณา 

 ส าคญัท่ีสุดคือจิตสงบ ส าคญัท่ีสุดคือจิตจริง คือผูท่ี้ออกวิปัสสนามนัตอ้งมีก าลงั 
มนัตอ้งมีความจริงของมนั แลว้เราออกไปวิปัสสนาเราจบัตอ้งตามนั้น แลว้วิปัสสนา พอ
วิปัสสนามนัก็แบ่งออกไปแลว้ สุกขวิปัสสโก เตวิชโช น่ีมนัอยูท่ี่ประเภท อยู่ท่ีจริตนิสัย 
ถา้เราวิปัสสนาจริง ท าจริง เวลาจริตนิสัยเป็นอยา่งไรมนัจะเป็นพระอรหนัต์ประเภทนั้นๆ 
แต่จริงๆ แลว้มนัก็มาจากอริยสัจเหมือนกนัหมดแหละ มนัอยูท่ี่จริตนิสัยไง อยา่งเช่นถา้
คนทางภาคใต ้ น ้าบดููก็อร่อย คนภาคกลางอะไรอร่อยไม่รู้ แต่คนอีสานตอ้งส้มต าอร่อย 
คนทางเหนือแคปหมูอร่อย จริตของเขานะ ถา้เขาไดกิ้นแคปหมูนะเขาชอบเลย  

 คนภาคกลางกินอะไร? คนภาคกลางกินทุกอยา่ง คนใตน้ะถา้เขากินน ้าบดููของเขา 
ไดเ้จออาหารใตน้ะ โอโ้ฮ วนัน้ีปล้ืม อีสานมาน่ีส้มต ามาไดเ้ลย จริตนิสัยของคนไง แต่
เวลากินแลว้อ่ิมเหมือนกนั อริยสัจอนัเดียวกนั แต่ประเภทแยกออกไปจากจริตนิสัย จาก
อ านาจวาสนา จากพื้นเพไง พื้นถ่ินใช่ไหม เราคนภาคไหนพื้นถ่ินนั้น จิตมนัสร้างเวร
สร้างกรรมมาก็พื้นถ่ินของมนั จริตนิสัยของมนั ท าแลว้มนัไดอ้ยา่งนั้น น่ีมนัจะเป็น
ประเภท ท่ีว่าพระอรหนัต์ประเภทนั้นๆ จากจริตนิสัย อยา่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้วิชชา ๓ พระสารีบุตรน่ีปัญญา เวลาพระโมคคลัลานะฤทธ์ิ มนัเป็นประเภทๆ เพราะ
เขาท าของเขามาอยา่งนั้น ถา้มนัจบมนัก็จบอยา่งนั้น น่ีพดูถึงถา้ในใจเป็นแบบน้ี  

 ฉะนั้น ว่าถา้มนัยงัไม่ถึงท่ีสุด พุทโธ พุทโธกลบัมาใหม้นัสงบแลว้วิปัสสนา แลว้
ถา้มนับ่อยคร้ังเขา้ น่ีพอมนัเขา้สู่ในใจ มนัส ารอก มนัคายถึงท่ีสุด เด๋ียวจะถึงท่ีสุดถา้เรา
ค่อยๆ ท า อยา่ใจร้อน อยา่ใจร้อน หลวงพอ่พดูป๊ับคืนน้ีเป็นพระอรหนัตเ์ลย เพราะหลวง
พ่อบอกแลว้จะเอาใหไ้ดเ้ลย อด เพราะตณัหามนัไปซอ้นไว ้อยา่ใจร้อนค่อยๆ ท า แลว้ยดึ
หลกัไว ้ กาลามสูตร อยา่เช่ือใครทั้งส้ิน ยดึไวแ้ลว้พยายามทดสอบ ปฏิบติั แลว้ถา้ท าไป
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แลว้ถา้มนัจริงแลว้ หลวงพ่อสอนผดิ ผมท าแลว้ท าอยา่งน้ีมนัถูก ของหลวงพ่อผดิ มาพดู
กนั ถา้ท าไปแลว้มนัถูก แลว้มาบอกเลยว่าหลวงพ่อพดูทุกวนัๆ น่ีผดิหมดเลย ของผมท า
แลว้ถูก มา  

 ฉะนั้น ค่อยๆ ท าไป ท าใหม้นัเป็นความจริงของเรามาในหวัใจของเรา หลวงตาถึง
บอกว่าหลวงปู่ มัน่สั่งหลวงตาไว ้ หา้มทิง้ผูรู้้ หา้มทิง้พุทโธ พุทโธคือใจ พุทโธคือพุทธะ 
ในใจ ในใจของเรา ปฏิสนธิวิญญาณ ถา้มนัส าเร็จมนัส าเร็จท่ีน่ี ท่ีอ่ืนไม่มี เอวงั 

 


