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

 

ถาม : เร่ือง “ถามปัญหามรรคครับ” 

กราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพ กระผมขอเล่าการภาวนาก่อนดงันี ้ กระผมภาวนาท าความ
สงบของใจตามหนงัสือวิธี การสร้างบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสงัฆราชที่ท่านได้แต่งไว้ 
กระผมเอากายคตาสติกรรมฐาน จากกรรมฐาน ๔๐ กองมาท าอารมณ์ โดยวิธีปฏิบตัิดงันี ้

กระผมนัง่หรืออยู่ในอิริยาบถใดๆ ก็ตาม เว้นแต่นอนหลบันัน้ กระผมใช้ความคิด
พิจารณาอยู่ในกายคตาอย่างเดียว คือให้ ระลึกคิดอยู่ในกาย คือไม่ให้ความคิดนีค้ิดไปเร่ืองอ่ืน 
เรียกว่า มีสติในกายคตากรรมฐาน 

กระผมรู้และเข้าใจว่า ความคิดที่คิดเร่ิมแรกนีเ้ป็นการคิดเอานึกเอาในกาย มนัคือ
ปัญญาแบบโลกียะ ไม่ใช่ปัญญามรรค เพราะผลของการคิดแบบนีค้ืออารมณ์สมถะ การท า
ความสงบ ของใจให้เกิดขึน้ กระผมคิดอยู่ในอารมณ์นีต้ลอดเวลาจนหลบั  

ยิ่งคิดมากเท่าไร ความคิดมนัก็คิดๆๆ คิดเองจนเป็นความคิดอตัโนมตัิ เกิดความสขุเย็น
ใจเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ผมคดิอยู่อย่างนีอ้ย่างเดียว เหมือนความคิดนี ้
สามารถบงัคบัได้เลย คือบงัคบัให้คิดก็ได้ ไม่ให้คิดก็ได้ และก็เกิดความสขุใจตลอดเวลาคิด
กายคตา 

คืนนัน้กระผมสวดมนต์เสร็จ กระผมนัง่ภาวนา และผมนอนหลบัประมาณหวัรุ่ง แต่ยงัไม่
สว่าง ประมาณตี ๓ ผมฝันว่า ผมยืนห่มผ้าคลมุจีวรห่มไหล่อยู่บนบ้านไม้ที่ใต้ถนุยกสงู เป็นบ้าน 
มีรัว้ ผมเดินลงจากบ้านไปที่ประตรูัว้ มีผู้หญิงคนหนึ่งประมาณ วยักลางคนมายนืขวางทาง
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ประตรูัว้ไว้ พร้อมกางแขนสองข้างออก ไม่ให้ผมเดินออกไป ผมเลยพดูขึน้ว่าออกไปนะ จากนัน้
หญิงนัน้ก็ ค่อยๆ เปล่ียนหน้าตากลายเป็นหน้าเละ เป็นหน้าเน่าน า้เหลืองเยิม้  

ผมเลยสวดมนต์ นะโม ตสัสะ ร่างของผมค่อยๆ ลอยขึน้และเหยียบหวัผีตนนัน้ ผมก็
สะดุ้งตื่นขึน้มา ผมนอนอยู่ในกุฏิหิน อยู่ในป่าบนภูเขา เหงื่อแตกพลัก่ๆ ผมย้อนนึกถึงความฝัน 
เหมือนเหตกุารณ์ความจริงมาก จ าได้ติดตาติดใจเลยครับ 

วนันัน้หลงัจากฝันแล้ว ตอนสายๆ วนันัน้ผมเร่ิมนัง่นกึย้อนคิดเห็นถึงการณ์เม่ือคืนที่ฝัน
นัน้ ปรากฏว่าเกิดความรู้สึกเหมือนความรู้สึกทางเพศขาด (แต่จริงมนัไม่ขาด เพียงสงบระงบั) 
เป็นทางยาวจากบริเวณหวัอกด้านซ้าย ผ่านช่องทางสู่อวยัวะเพศ เกิดความรู้สึกเสียงดงัวบูที่
กลางอกซ้ายลงไปลึกมากเหมือนตกลงเหว แล้วค่อยๆ ปรากฏความสว่างไสวเหมือนดวงไฟ
นีออน เกิดความสขุสดชื่นเป็นอย่างมาก ทัง้คิดกายคตาสติครัง้นีเ้กิดความผ่องใสอย่างมากที่สขุ
สดุๆ ครับ 

ต่อไปเป็นค าถาม ผมถาม ๒ ข้อครับ 

๑. เม่ือจิตรวมลงสู่สมาธิ พอมนัคลายตวัออกสู่อปุจาระ คือสามารถคิดได้แล้วเราก็นึกไป
ถึงกาย ให้เห็นกายปรากฏเป็นภาพ แต่ถ้านึกแล้วไม่ปรากฏภาพไม่ปรากฏกาย แต่ถ้าปรากฏ
เป็นภาพศพแทนหรือผีแทนแบบนีเ้ป็นมรรคหรือไม่ ถกูต้องตามหลกัการพิจารณาอริยสจัหรือไม่ 
และแบบนีเ้รียกว่าเป็นวิปัสสนาหรือไม่ 

๒. กระผมขอยืนยนัว่าจิตนีเ้ป็นรูปธรรม ไม่ใช่นามธรรมตามที่เขาเข้าใจกนั เพราะจิต
สามารถจบัต้องได้ เพราะจิตมนัมี ลกัษณะผ่องใส สวา่ง เหมือนดวงไฟ ผมเข้าใจแบบนีผ้ิด หรือ
เห็นแย้งกบัหลกัการหรือไม่ 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ค าถามนีม้นัแปลก มนัแปลกที่ว่าค าถาม เขาถามมาเร่ืองมรรคนะ 
แต่เขาเขียนว่า คนผู้ถามว่าปิดนาม พอปิดนาม เวลาพดูไป เขาถามเร่ืองมรรค เร่ืองการประพฤติ
ปฏิบตัิ แต่การประพฤติปฏิบตัิ เราจะอธิบายต่อไป 
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แต่ค าถามนี่มนัจะปิดอย่างไรก็แล้วแต่เนาะ แต่มนัก็ชีใ้ห้เห็นว่า หนึ่ง เวลาเขาภาวนา เขา
ต้องเป็นพระ เพราะเขาบอกว่าเขาอยู่บนกฏุิ อยู่ในป่า แต่เขาบอกเขาก็ปิดนาม แต่ผู้ถามนี่น่าจะ
เป็นพระ เพราะน่าจะเป็นพระ เพราะว่าเขาสวดนะโม ตสัสะ 

ฉะนัน้ เวลาถามว่าเป็นโยมหรือเป็นพระนี่อีกเร่ืองหนึง่ แต่ค าว่า “ปิดนาม” ปิดนามปิด
ของเขา เวลามนัถาม ถามเร่ือง เวลาพดูนะ มนัพดูได้ มนัคิดได้ เพราะว่าเวลาเราจะประพฤติ
ปฏิบตัิ ศีลมนัต้องบริสทุธ์ิไง ถ้าศีลมนับริสทุธ์ิใชไ่หม ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ถ้าศีลมนั
บริสทุธ์ินะ เวลาถามจะเป็นพระหรือเป็นโยมใครๆ ก็ถามได้ แต่เวลาถามไปแล้ว ถ้าถามสจัจะ
ความจริงอย่างไร มนักเ็ป็นความจริงได้ แล้วพดูถึงเวลาปฏิบตัิ อยากว่าเป็นมรรคๆ เป็นมรรคมนั
ก็เป็นมรรคโดยความจริง แต่ถ้ามนัเป็นมรรคโดยความนึกเอา วิปัสสนึก วิปัสสนึกไง  

ถ้าเป็นมรรคแล้วผล ผลมนัจะเกิดขึน้ แล้วคนที่ประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริงนะ 
เร่ิมต้นเขาเรียกว่าปถุชุนคนหนา ปถุชุนคนหนาเราพิจารณาสิ่งใด ท าสิง่ใดมนัติดขดัไปหมดล่ะ 
มนัติดขดัไปหมด แต่เราต้องพยายามฝืนทนของเรา เราต้องพยายามปฏิบตัิของเรา เห็นไหม  

ถ้าเราปฏิบตัิของเราด้วยประสบการณ์ของเรา ถ้าประสบการณ์นะ รูป รส กลิ่น เสียง 

เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร โดยธรรมชาติของเรา ยิ่งถ้าเราปฏิบตัิด้วย
ความคิดเราของเราไง ว่าเรารู้เท่าทนัหมด รูป รส กลิ่น เสียง เรารู้เท่าทนัหมดล่ะ  

แต่เวลารูป รส กลิ่น เสียงนะ มนัรูป รส กลิ่น เสียงตอ่เม่ือจิตใจถ้าเราดนีะ รูป รส กลิ่น 
เสียง มนัก็รบกวนจิตใจของเราไม่ได้ แต่ถ้าจิตใจเราอ่อนแอ สติเราอ่อนแอนะ เวลารูป รส กลิ่น 
เสียงขึน้มา เราเคลิบเคลิม้ไปกบัมนัเลย 

เราจะบอกว่า เวลาคนจิตใจเข้มแข็งขึน้มา เวลาเขาบอกว่า เขารู้เท่าทนัรูป รส กลิ่น เสียง 
เขาคิดว่าเขามีคณุธรรมไง แต ่ความจริงมนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่เพราะอะไร  

เพราะจิตใจของคนเดี๋ยวมนักเ็จริญ เดี๋ยวมนัก็เสื่อม เวลามนัเจริญขึน้มา มนัรู้เท่าสิ่งใด
มนัก็ว่ามนัองอาจกล้าหาญไปทัง้นัน้น่ะ เวลาจิตใจมนัเสื่อมนะ เสียงแค่เสียงเด็กๆ มนัก็สะเทือน
หวัใจแล้ว นี่รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร เวลาถ้าเป็นปถุชุนคน
หนาสิ่งนีม้นัจะก้าวข้ามได้ยาก 
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แต่เราฝึกหดั ฝึกหดั อย่างฝึกหดัที่ภาษาเรานี่ทีเ่ราล้มลกุคลกุคลานกนัอยู่นี่ เวลาเรา
ฝึกหดั เราทกุข์เรายากกนัอยู่นี่ เรา ก็ฝึกหดัเพ่ือให้จิตใจเราเข้มแข็งไง จิตใจเราเข้มแข็ง จิตใจเรา
มีเหตผุล จิตใจเราแยกแยะได้ขึน้มามนัจะรู้เท่าทนั เหน็ไหม พอมนัรู้เท่าทนั รูป รส กลิ่น เสียงเป็น
บ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แหง่มาร มนัรู้เท่าทนัมนัก็วางไง พอมนัวางขึน้ไปมนักเ็ข้มแข็ง 
ขึน้มา ถ้ามนัท าสมาธิมนัก็ท าสมาธิได้ง่าย เขาเรียกกลัยาณปถุชุน ถ้ากลัยาณปถุชุนท าสิง่ใด
ขึน้มาก็เป็นประโยชน์ไง  

ถ้าเป็นประโยชน์ขึน้มา เห็นไหม ถ้าท าความเป็นจริง คนที่ฝึกหดัประพฤติปฏิบตัิขึน้มา 
จะเป็นฆราวาส จะเป็นพระปฏิบตัิได้เหมือนกนั แล้วท าได้เหมือนกนั พอท าได้แล้ว เพราะมนัมี
คณุสมบตัิมนัอยู่ที่ใจนัน้ คณุสมบตัิมนัไม่อยู่ที่เพศ เหน็ไหม เวลาถึงเพศนะ เพศหญิง เพศชาย 
สมาธิมีหญิงมีชายไหม เวลามรรคผลมีหญิงมีชายไหม นางอบุลวรรณาเป็นพระอรหนัต ์ เป็น
เอตทคัคะ เป็นนางภิกษุณี เป็นผู้หญิงเหมือนกนั มีฤทธ์ิมีเดชเหมือนกนั เวลาท าไปแล้ว ไอ้เพศ
มนัเกิดมาแล้ว สถานะเราแยกเพศที่นี่  

นี่ก็เหมือนกนั เพศนกับวช ถ้าเพศนกับวช ทีนีเ้ขาถามว่า ปัญหาของมรรค สิ่งที่เขาถาม
มา “ปัญหาของมรรค เขาบอกว่าศึกษาในหนงัสือของสมเด็จพระสงัฆราช เวลาเขาท าไปแล้วเขา
คิดอย่างนัน้ คิดเป็นเดือนๆ เลย เวลาคิดแล้ว คิดแล้วมีความสบายใจ มีความสขุใจ” 

นี่ไง ถ้าเราก าหนดพทุโธ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราตรึกอยู่ในธรรม จิตใจของเราคบ
ธรรมะ คบองค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพทุธเจ้า ธรรมและวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้า เราตรึกในธรรม ตรึกในธรรมอยู่ตลอดเวลาไง  

“เขาบอกคิดอยู่ ๓ เดือน อู้ฮู! มีความสขุมาก มีความสุขมาก”  

ถ้าเขาคิดอยู่ ๓ เดือน ถ้ามนัคิดอยู่ ๓ เดือนมีความสขุมาก มนัมีประโยชน์ไง มนัมี
ประโยชน์ เพราะว่าเราตรึกในธรรม แต่เวลามนัเสื่อมล่ะ ถ้ามนัเสื่อมขึน้มา เวลามนัมีปัญหา
ขึน้มา มนั เป็นปัญหาไปหมดล่ะ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “สิ่งที่เขาท านี่มนัเป็นมรรคหรือไม่เป็นมรรค” 
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สิ่งที่เขาท า เวลาเขาตรึกในธรรมๆ ไอ้กรณีนีม้นัเป็นกรณีเราฝึกหดัเร่ิมต้น เวลาฝึกหดั
เร่ิมต้นที่เราคิดธรรมะขององค์สมเดจ็- พระสมัมาสมัพทุธเจ้า คิดถงึธรรมะขององค์สมเด็จ
สงัฆราช แล้วเราคิดอยู่แล้วมีความสขุ นี่ปัญญาอบรมสมาธิ เราอยู่ในปัญญา 

ทีนีปั้ญญาอบรมสมาธิแล้ว เวลามนักล่อมเกลาหวัใจใช่ไหม ทีนีพ้อมนัดีขึน้มานี่ฝันแล้ว 
เวลาฝันไง ฝันว่าเห็นว่าตวัเองห่มผ้า อยู่ในเขา ถ้าอยู่ในเขา ถ้าอยู่ในเขานี่เหน็ไหม เขาบอกว่า 
“เขานอนสะดุ้งตื่น ผมนอนอยู่ในกุฏิหิน อยู่ในป่าบนภูเขา เหงื่อแตกพลัก่ ผมนอนอยู่บนกุฏิหิน 
อยู่บนเขา เหงื่อแตกพลัก่ๆ เลย” 

ถ้าเหงื่อแตกพลัก่ๆ เวลามนัไปรู้ไปเห็นสิง่ใดถ้ามนัตกใจ ถ้ามนัตกใจ คนเรานี่ถ้าเรา
ธุดงค์มาก่อน เวลาครูบาอาจารย์ท่านธุดงค์มา เขาบอกว่าศีลมนัคุ้มครองได้ สีเลน สุคติํ ยนฺติ 
ศีลท า ให้สงบระงบั สีเลน โภคสมฺปทา ศีลท าให้เกิดโภคทรัพย์ ศีลท า ให้ถึงที่สดุแห่งทกุข์เลย 
ศีลนี่ถ้าศีลมนัสะอาดบริสทุธ์ินะ ถ้าศีลมนัสิ่งใด เวลาฝัน เวลาส่ิงใดมนัจะรู้ไง ศีลด่างพร้อย ศีล
ต่างๆ ฉะนัน้ เวลาอยู่ในป่าในเขา ศีลน่ีส าคัญมาก  

อย่างเม่ือวานพดูเร่ืองสติ สติก็ส าคญั ศีลก็ส าคญั ทุกอย่างส าคญั แต่จริงๆ แล้ว ศีล 
สมาธิ ปัญญา เวลาฝึกหดัขึน้มาแล้วมนัสมดลุ ค าว่า “สมดลุ” มชัฌิมาปฏิปทา เวลามรรคมนั
รวมตวั รวมตวั มนัรวมตวัอย่างไร  

ฉะนัน้ เวลาที่เราประพฤติปฏิบตัิกนัอยู่นี่มนัเร่ิมต้นจาก การฝึกหดั จริตนิสยัเห็นไหม 
ชาวนา ชาวนาช านาญเร่ืองของชาวนา ชาวไร่ ชาวไร่ช านาญเร่ืองการท าไร่ ชาวประมง 
ชาวประมงช านาญในการท าประมง  

นี่ก็เหมือนกนั จิตใจของคนที่มนัมีจริตนิสยั มีความช านาญ ถ้ามีความช านาญ ใครท า
อย่างไร ท าตามความช านาญของตน แต่ความช านาญแล้ว เราท าสิ่งใดก็แล้วแต่ ท าสินค้าทกุ
อย่างเสร็จแล้วเราต้องไปขาย ขายแล้วเราถงึได้เงินมาใช่ไหม ท าทกุอย่าง  

เราท ามนัจะเป็นศีล จะเป็นสมาธิ จะเป็นปัญญา จะหนกัในทางสติ เจโตวิมตุติ ปัญญา
วิมตุติ จะท าสิ่งใดก็แล้วแต่ เวลามนัจบัต้องได้ จบัต้องเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
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ความเป็นจริง มนัจะเร่ิมเกิดมรรค เกิดมรรคพิจารณาไปแล้ว เวลามนัสมดลุ สมดลุมนัมรรค
สามคัคี มรรคญาณอนัเดียวกนั เวลาถงึที่สดุแล้วอริยสจัเป็นอนัเดียวกนั  

ฉะนัน้ เวลาพระอริยบุคคลถงึหลอกกนัไม่ได้หรอก บางคน จะบอกว่าเป็นจริตเป็นนิสยั
จะท าอย่างไร ไอ้นัน่มนัเป็นวิธีการ วิธีการ เราไม่โต้แย้ง วิธีการ ชาวนาเขาช านาญในการท านา 
เขาขายแล้วเขาได้เงินเหมือนกนั ชาวไร่ ชาวไร่เขาท าไร่ของเขาเสร็จแล้ว เขาจบแล้ว เขาไปขาย 
เขาได้เงินเหมือนกนั ชาวประมงท าประมงเสร็จแล้ว เขาขายขึน้มา เขาก็ได้เงินเหมือนกนั  

อริยสจัไง สดุท้ายแล้วมนัมาจบลงสจัจะความจริงอนัเดียวกนันัน่น่ะ ทีนีส้จัจะความจริง
อนัเดียวกนัมนัถึงจะเป็นความจริงอนันี ้นี่พดูถงึความจริงนะ 

ฉะนัน้ บอกที่เขาฝัน ถ้าเขาฝัน เวลาฝันนะ ฝันมนัควบคมุไม่ได้ เหมือนคนฝัน สติมนัขาด 
มนัก็ฝันของมนัไป ฉะนัน้ เวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบตัิ เขาบอกว่าเขาปฏิบตัิดีอย่างนัน้ๆ เวลาถามว่า
แล้วปฏิบตัิอย่างไร มนัดีตอนฝันน่ะ ตอนนัง่ภาวนาไม่เคยเป็นอย่างนี ้แต่ถ้าฝันเป็นทกุทีเลย 

ฝัน เห็นไหม ขาดสติ ก็เหมือนความคิดนี ้หลวงตาใช้ค าว่า “ฝันดิบ ฝันสกุ” ฝันดิบๆ ก็เรา
คิดนี่ฝันดิบ ความคิด ความกงัวล ความเพ้อเจ้อ นี่คอืความเพ้อฝัน นอนหลบัไป ฝันนัน่น่ะ ฝัน
สกุๆ เลย มนัฝันจริงๆ เลย ฉะนัน้ ถ้าฝันจริงๆ ความฝันมนัก็เกิดจากขนัธ์ ๕ เกิดจากความคิด 
ความปรุง ความแต่งในจิตนัน่แหละ ความฝัน แต่เวลาเรามีสติสมบูรณ์ เวลาความคิดนี่ฝันดิบๆ 
เลย ฝันเร่ืองอะไรก็ได้ จะฝันอย่างไรก็ได้ นี่ความเพ้อฝัน 

ฉะนัน้ เราถงึต้องท าความสงบของใจเข้ามาไง ถ้าจิตมนัสงบแล้วมีสติปัญญาขึน้มา มนั
สมบูรณ์ของมนั ถ้าสมบูรณ์เวลา จิตสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เหน็จิต เห็นธรรม ตามความ
เป็นจริง อนันัน้ถงึจะเป็นวิปัสสนา อนันัน้ถึงจะเป็นสตปัิฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ต่อเม่ือจิตมนัสงบ
จิตระงบันีเ่ป็นสติปัฏฐาน ๔ จริง จริง เพราะว่า จิตมนัรู้มนัเห็นตามความเป็นจริง สติปัฏฐาน ๔ 
จะเป็นความจริงเม่ือจิตสงบแล้ว จิตเห็นกาย เหน็เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

แต่จิตไม่สงบ ฝันดิบ ความเพ้อฝัน ความเพ้อฝันเพราะอะไร เพราะเป็นความคิดอยู่แล้ว 
ความเพ้อฝัน อ้าว! ความเพ้อฝันไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัเป็นความจริงไหม 



มรรคผล ๗ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

เพราะมนัเป็นความเพ้อฝันมาตัง้แต่ต้น ถ้ามนัเป็นความเพ้อฝัน มาตัง้แต่ต้น มนัก็เป็นวิปัสสนึก
ตัง้แต่ต้น  

ถ้าวิปัสสนึกตัง้แต่ต้นมนัก็เป็นความวิปัสสนึก นึกตลอดไป แล้วบอกว่า “ปฏิบตัิตาม
แนวทางสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็น จริง สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง” จริงโดยกเิลสไง จริง 
โดยความเพ้อฝัน จริงโดยความเพ้อเจ้อ 

แต่ถ้ามนัจะเป็นความจริงนะ เราก าหนดนะ ก าหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ จิตสงบ
จริงๆ ไม่ใช่ฝันแบบนี ้ ฝันแบบนีเ้ป็นฝัน แต่ถ้าเวลาเป็นความจริงนะ พอจิตมนัเห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง การเห็น เห็นโดยที่มีสติสมัปชญัญะสมบูรณ์ 
สติสมัปชญัญะสมบูรณ์มนัถึงควบคมุดแูลจิตเราให้เป็นสมัมาสมาธิ 

จิตที่เป็นสมัมาสมาธิคือมนัวางอารมณ์ทัง้หมด วางความคิดทัง้หมด มนัเป็นอิสรภาพ
ของมนั เพราะเป็นขณิกสมาธิ อปุจาร- สมาธิ อปัปนาสมาธิ มนัเป็นอิสระ อิสระนีม้นัไม่ได้อยู่ใต้
ของสมทุยั ไม่อยู่ใต้ของกิเลส มนัถึงเป็นอิสระชัว่คราว ถ้าการทีเ่ข้าสมาธิ สมาธินี่คือเป็นอิสระ 
ถ้าเป็นอิสระมนัเป็นจิตที่มีก าลงั พอจิตที่มีก าลงั เหน็ไหม มนัเป็นอิสระ ไม่อยู่ในการครอบง าของ
สมทุยั ไม่อยู่ในการครอบง าของครอบครัวของมารชัว่ขณะหนึ่งๆ  

ถ้าร าพึงไปเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นไหม ถ้าเห็นเป็น
จริงๆ มนัสะเทือนหวัใจ มนัสะเทือนเพราะเราสมบูรณ์ จิตเราสมบูรณ์ ถ้าเราสมบูรณ์แล้วเราจบั
ต้องโดยสมบูรณ์ เหมือนคนที่มีสติสมัปชญัญะสมบูรณ์ เหมือนเรามีตงัค์ เราจะใช้เงินของเรา
ด้วยความสมบูรณ์ ไม่ใช่ว่าเราคนเมากินเหล้าเมาแป้เลยแล้วมีเงินจะแจก จะแจกๆ เวลาคนเมา
มนัจะแจกตงัค ์

แต่คนที่มีสติสมบูรณ์ เราซือ้สินค้าสิ่งใด เราก็ใช้จ่ายโดยมลูค่าของมนัตามความเป็นจริง
ไง เราเป็นคนใช้จ่าย เรามีสติสมัปชญัญะสมบูรณ์ จิตที่เป็นสมัมาสมาธิมนัมีสติสมัปชญัญะ
สมบูรณ์ มนัจะรู้มนัจะเหน็อะไร มนัสะเทือนหวัใจมาก สะเทือนกิเลสมาก ถ้ามนัสะเทือนกิเลส 
นัน่น่ะสติปัฏฐาน ๔ โดยตาม ความเป็นจริง 
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สติปัฏฐาน ๔ โดยความจอมปลอม สติปัฏฐาน ๔ โดยความนึกเอา สติปัฏฐาน ๔ โดย
ความเพ้อฝัน คนเมาไง แจกตงัค์ แจกตงัค์ อยากดงั แจกตงัค์ สติปัฏฐาน ๔ อย่างนัน้หรือ อย่าง
นัน้ไม่ใช่สติปัฏฐาน ๔ นี่พดูถงึว่าเวลาเขาฝันไง ความฝัน ความฝัน ฝันสิ่งใดก็ได้ ความฝันนะ  

ความฝันถ้าเอามาเป็นประโยชน์นะ หลวงตาท่านจะออกประพฤติปฏิบตัิครัง้แรก ท่าน
บอกว่าท่านอยากปฏิบตัิครัง้แรก ท่านก็ตัง้อธิษฐานวา่ ท่านออกปฏิบตัิแล้วมนัจะประสบความ 
ส าเร็จหรือไม่ ท่านบอกท่านจะอธิษฐานเอา นัง่สมาธิ ขอให้ เข้ามาในสมาธิ จะเป็นสิ่งใดก็ได้ 
ขอให้บอกว่าท่านออกประพฤติปฏิบตัิจะประสบความส าเร็จหรือไม่ แล้วถ้ามนัเห็นไม่ได้ ถ้า 
เดี๋ยวภาวนาเต็มที่ไม่เห็น ให้นอนฝันก็ได้ เวลาท่านนัง่ภาวนาหลายชัว่โมงมนัไม่สงบ มนัไม่เห็น 
ท่านก็นอนหลบัไป 

พอนอนหลบัไป ท่านฝัน ฝันว่า ท่านเหาะขึน้ไปบนมหานคร ๓ รอบ ท่านฝัน แล้วความ
ฝันอนันัน้น่ะฝังใจท่านตลอด จนท่านออกประพฤติปฏิบตัิ เพราะท่านอธิษฐานว่า ถ้าท่านออก 
ประพฤติปฏิบัติ ถ้ามันจะประสบความส าเร็จ ขอให้ได้มีคติธรรมมาเตือน หรือมีความ
ฝันให้มาบอก  

แล้วเวลาท่านนอนหลบัไป ท่านฝันจริงๆ ฝันว่าท่านเหาะลอยขึน้ไปบนมหานคร แต่ไม่ใช่
กรุงเทพมหานคร ท่านฝัน ท่านเหาะขึน้ไปบนมหานคร กามภพ รูปภพ อรูปภพไง ๓ รอบ ความ
ฝันอนันีม้นัฝังใจท่านว่าท่านออกประพฤติปฏิบตัิแล้วท่านจะมีหนทางไปได้ มนัเป็นก าลงัใจมา
ตลอด 

เราบอกว่า ถ้าความฝัน ฝันแล้วมนัจะเป็นประโยชน ์ เราเอามาเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ฝัน
แล้วเอามาสัน่คลอนหวัใจของตน ฝันแล้วเอามาวิตกกงัวล มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรามนัเลย
เป็น โทษไง ความฝัน ความรู้ต่างๆ มนัควรจะเป็นประโยชน์กบัเรา เรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่า
เอามาใช้เป็นโทษ ถ้ามนัจะเป็นโทษ เราวางซะ เราอยา่ให้สิ่งนัน้มากวนใจเรา 

นี่ก็เหมือนกนั เขาบอก “เวลาเขาท าอย่างนัน้แล้วเขาฝัน ฝันว่าเขาห่มผ้าจะลงไป” ไอ้นี่
มนัเป็นคติธรรมได้ ถ้าห่มผ้า แล้วบอกว่าพอมีผู้หญิงมาขวาง พอขวางแล้วเขาบอกผู้หญิงให้
ออกไป จากผู้หญิงก็หน้าตากลายเป็นเน่าเฟะไป ไอ้นีม่นัเป็นความฝัน เราถึงบอกไง ความฝันมนั
ควบคมุไม่ได้ 
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แต่ถ้าเป็นความจริง เรานัง่สมาธิแล้วเห็น เดินจงกรม ครูบาอาจารย์ของเราเดินจงกรม
มนัมีโครงกระดกูมาเดินอยู่ข้างหน้าเลย เดินจงกรมไป แสดงว่าจริตของครูบาอาจารย์เรา ไม่
เหมือนกนั เห็นไหม เวลาเดินจงกรมจิตมนัสงบ จิตมนัเป็นสมาธิได้ พอเป็นสมาธิได้ เวลาเดิน
จงกรมไปจะเห็นมีโครงกระดกูมาอยู่ข้างหน้า ค าว่า “เดินจงกรมอยู่” มนัเดินเคลื่อนไหวอยู่ไง 
แล้วโครงกระดกูมนัมาอยู่ข้างหน้า ลอยไปลอยกลบั ลอยไป ลอยกลบั ครูบาอาจารย์บางองค์ท า
อย่างนีไ้ด้ แต่น้อยองค์นกั  

พอน้อยองค์นกั เวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ถงึ ประสบการณ์ของท่าน ไอ้พวกโจร ไอ้
พวกขโมย มนัก็จะไป อ้างว่า “ฉันเดินจงกรม ฉันเห็นกระดกูมาลอยอยู่ข้างหน้าเลย” ไอ้พวกแอบ
อ้างนี่มนัเยอะมาก ไปหยิบฉวยของเขามา แต่ความจริงที่ท่านพดู ท่านพดูเป็นคติธรรมว่าผู้ท าได้
เขามี ถ้าผู้ท าได้เขามี มนัมีประโยชน์ เห็นไหม นี่ขนาดการเคลื่อนไหวนะ  

แล้วถ้าเราฝัน เราฝัน เรานอนหลบัไปแล้วมนัแตกต่างกนั ฉะนัน้ ค่อยๆ ท า ค่อยๆ ท านะ 
ถ้ามนัเป็นประโยชน์ เราพยายามจะสรุปให้มนัเป็นประโยชน์ ทีนีค้ าว่า “เป็นประโยชน์” เราจะ
เก็บทกุอย่างเป็นประโยชน์หมดไม่ได้ 

เม่ือเช้านีเ้ขามีไก่ทอด ไก่ย่าง เห็นไหม เวลาเขากินไก่ เขาไม่กินกระดกูไก่นะ เขากินไก ่
เขากินแต่เนือ้ไก่ใช่ไหม กระดกูเขาลงกระโถน เรารู้เราเห็นบางอย่าง มนัเป็นเนือ้ไก่ เป็นของดี แต่
ในของดีนัน้มนัมีกระดกูไก่ ไก่มนัจะโตมามนัต้องมีกระดกูนะ ปลาจะโตมาต้องมีก้าง กินปลาก็
กินเนือ้ปลา ไม่กินก้างปลา การรู้การเห็นในการประพฤติปฏิบตัิ สิ่งที่ถกูก็มี สิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัก็
มี ฉะนัน้ ครูบาอาจารย์เราท่านถึงให้เลือกให้แยกแยะ 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เวลาเขาบอก “เขาเห็นผู้หญิง ผู้หญิง พอเขาให้ออกไป ผู้หญิงหน้าตา
กลายเป็นเละไปเลย กลายเป็นผไีปเลย”  

อนันีม้นัเป็นความฝัน ความฝันเราควบคมุไม่ได้ เรารู้ไม่ได้หรอก ทีนีค้วามฝันมนัเป็นคต ิ
คติว่าถ้าเราเอาจริงเอาจงั ฉะนัน้ เขาบอกว่า “เขาตื่นขึน้มา เขาเลยสวดมนต์ใหญ่เลย ร่างนัน้ก็
ค่อยลอยขึน้ไป เหยียบหวัผีตนนัน้ แล้วผมก็สะดุ้งตื่น ผมนอนอยู่บนกุฏิหิน อยู่ในป่าบนภูเขา 
เหงื่อแตกพลัก่เลย” นี่เขาว่านอนอยู่ในกุฏิ แสดงว่าเป็นพระ 
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ฉะนัน้ “หลงัจากฝันแล้วผมก็นึกย้อนไป”  

ทีนีก้ารนึกย้อนไป อนันีม้นัเป็นสิง่ที่หลอกลวงแน่นอน “มาทบทวนแล้วปรากฏว่า
ความรู้สึกทางเพศของผมมนัขาดไป” คนที่วฒุิภาวะอ่อนด้อยพยายามจะคิด เวลาเรานี่พวก
ผู้ชาย เวลาประพฤติปฏิบตัจิะเหน็ผู้หญิงแล้วมนัเกิดอารมณ์ทางเพศ มนัจะเพ่งเลยนะ ให้เป็น
อสภุะ ให้เป็นอสภุะ แล้วมนัเป็นไหม ยิ่งเพ่งให้เป็นอสภุะมนัยิ่งสวย ยิ่งเพ่งเทา่ไรมนัยิง่สวย มนั
ไม่เป็นอสภุะสกัท ี

การเพ่งอสภุะ จิตใจมนัต้องเป็น ถ้าจิตใจมนัเป็น ไอ้นี่ก็เหมือนกนั เพราะมนัเป็นความ
วิตกกงัวลใช่ไหม ฉะนัน้ เขาบอกว่า “เวลาเขาพิจารณาแล้ว ความรู้สึกทางเพศมนัขาดไป” มนั
กดไว้เฉยๆ น่ะ สดุท้ายเขาวงเล็บว่า มนัไม่ขาดหรอก มนักดเอาไว้เฉยๆ 

เราฟังเร่ืองนีม้าเยอะ แล้วถ้ากดไว้เฉยๆ เวลากิเลสมนัเสีย้มนะ เวลามนัเสีย้มมนับอกว่า
นี่หมดกิเลสแล้ว ไม่มีกามราคะ แล้วมนัก็กดไว้ มนัเป็นการกดไว้ เหมือนเราปฏิบตัิ อย่างเรา ทกุ
คนเขาจะร ่าลือว่าเรานี่ดมุาก แล้วเราก็อายเขา เพราะความด ุนีเ้ป็นโทสะ ตอนนีเ้รากเ็ลยท าสงบ
เสงี่ยมไว้ไง  

“เดี๋ยวนีไ้ม่ดแุล้ว เดี๋ยวนีไ้ม่ดแุล้ว โอ๋ย! เป็นอนาคามีนะ”  

เพราะเดี๋ยวนีไ้ม่ดแุล้วไง มึงอย่ามาแหย่กูนะ แหย่กู เดี๋ยวตบะกูแตกทนัทีเลย นกัปฏิบตัิ
จะใช้มขุนีก้นัตลอด “เม่ือก่อน เป็นคนขีโ้กรธ เป็นคนกินเหล้าเมายา พอเร่ิมปฏิบตัิ เดี๋ยวนี ้ดีหมด
เลย” 

ดีหมดเลยมนัก็เป็นศีลน่ะ มนัเป็นศีล มนัระดบัของศีล ศีลธรรม คนมีศีลมีธรรมเขาก็ไม่
กินเหล้าเมายา ศีล ๕ เขายงัห้ามเลย ฉะนัน้ ถ้ามนัเป็นศีลมนัผิดไหม มนัไม่ผิดหรอก แต่มนั บอก
ว่าเราจะละได้หมด ไม่ใช!่ การละมนัต้องมีเหตมีุผล มนัต้องมีสมัมาสมาธิ มนัต้องเข้าไปช าระ
ล้าง คือเราคนเจ็บไข้ได้ป่วย เราต้องรักษาอาการไข้ให้มนัหาย มนัถึงจะหายจากไข้ ไอ้นี่ มนั
บรรเทาเฉยๆ เอาน า้เย็นลบูๆ อาการไข้มนับรรเทาลงเฉยๆ ถ้าเฉยๆ เรากไ็ม่คิดอย่างนัน้ 
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เราฟังเร่ืองนีม้าเยอะ ไอ้เร่ืองที่ว่ากามขาดเลย ทกุอย่างขาดเลย ฟังมาเยอะ แล้วสดุท้าย
แล้วไอ้พวกที่เราฟังๆ ไว้นี่สึกไปหมดแล้ว ไปมีครอบครัวหมดแล้ว ไอ้ที่ว่าส าเร็จๆ มนัสึกไปมี
ครอบครัวหมดแล้ว  

ฉะนัน้ กรณีนีม้นัถงึบอกว่า ไอ้ความรู้สึกของเรามนัเป็นความมหศัจรรย์ไง เวลาตรึกใน
ธรรมๆ จิตมนัดีขึน้ พอดีขึน้มนัมีความอบอุ่นไง มนัมีความรู้สึกเลยว่า โอ้โฮ! ขนาดว่าความรู้สึก
ทางเพศขาดไปเลย เวลาจิตมนัดีไง 

คนเราเวลาเงินทองเยอะในกระเป๋า ไปเทีย่วที่ไหนมนัก็ไม่อยากกินอะไรเลย เพราะมนั
อ่ิม แต่ถ้าคนจนไปเทีย่วที่ไหน มนัอยากกินทัง้นัน้เลย เห็นแล้วก็อยากกิน เพราะมนัไม่มีตงัค์ ไอ้
คน มีตงัค์นะ ไปที่ไหนกไ็ม่กิน เงนิในกระเป๋าเต็มเลย ไม่อยากกิน อะไรเลย ไอ้คนจนๆ เห็นอะไร
ก็อยาก อยากไปหมด 

ไอ้นี่จิตใจของเรามนัคิดตรึกในธรรม เขาบอกเขาคิดธรรมะของสมเด็จสงัฆราช ๓ เดือน 
๔ เดือน มนัชุ่มชื่นมนัอบอุ่นอยู่ในธรรมไง มนักเ็ลยบอกว่าความรู้สึกทางเพศขาดไปเลย พอเดี๋ยว 
มนัจนนะ พอตงัค์มนัหมด ธรรมะของสงัฆราชกเ็ป็นของสงัฆราช เราไปศึกษามา เรามาตรึกมนัก็
เป็นของชัว่คราว พอมนัเหือดแห้งไปนะ พอเป็นคนจนขึน้มา มนัอยากกินไปหมด เดี๋ยวความรู้สึก
ทางเพศจะมีหรือไม่มี เดี๋ยวมนัจะรู้ นีเ่ขาพดูของเขาไป 

ฉะนัน้ ย้อนมาที่ค าถาม “๑. เม่ือจิตรวมลงสู่สมาธิ แล้วพอมนัคลายตวัออกสู่อปุจาระ คือ
สามารถคิดได้ แล้วเราก็นึกไปถงึกาย เพ่ือให้เห็นกายปรากฏเป็นภาพ แต่ถ้านึกแล้วมนัไม่
ปรากฏ แต่ถ้าปรากฏเป็นศพแทน ผีแทน แบบนีเ้ป็นมรรคหรือไม่ ถกูต้องตามหลกัพิจารณา
หรือไม่” 

เวลาเราพิจารณานี่ เราอยากให้เกิดเป็นภาพกาย แต่ถ้า คนเข้าไปไม่เหน็ภาพกายนะ 
ความเสียใจที่ความไม่เห็นนัน้ ถ้ามนัฉลาดพอมนัก็จบัถึงความเสียใจอนันัน้ได้ ความเสียใจ 
ความตัง้ใจ ความจงใจของเรา เราอยากเห็นภาพกาย เราอยากเห็นกายคตา แต่ถ้ามนัไม่เห็น
ขึน้มา มีความเสียใจ มีความไม่พอใจ ความเสียใจความไม่พอใจอนันัน้ ถ้าสติมนัเท่าทนั มนัจบั
อารมณ์อนันีไ้ด้ เขาเรียกเวทนาของจิต กาย เวทนา เห็นไหม เวทนามนัเกิดอยู่ กบัเรา เราอยาก
เห็นภาพกาย ถ้าเห็นแล้วเราดีใจมนัก็สขุเวทนา ถ้าเราไม่เห็น เราเสียใจก็เป็นทกุขเวทนา 



มรรคผล ๑๒ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

แต่จิตใจของเรามุ่งเน้นแต่การเห็นกายๆ แตถ้่ามนัเห็นกายแล้วมนัพยายามต่อสู้สิ่งใด
แล้วมนัเห็นกายไม่ได้ ถ้ามีสติสมบูรณ์พอมนัหนักลบัมาจบัความเสียใจนัน้ป๊ับ มนัจะจบัเวทนา
ได้ทนัที ถ้าจบัเวทนาได้มนัก็สัน่ไหวหวัใจทนัที แต่มนัจบัไม่ได้ เหมือนกบัเรา เราไม่รู้จกัอะไรเลย 
เราก็ไม่กลวัอะไรเลย ถ้าเรารู้จกัถงึความเป็นภยั เรากลวัไปหมดล่ะ 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าเขาไม่รู้จกัสิ่งใด เขาก็ไม่เห็นสิ่งใดเลย แต่พอเขาจะรู้จกั เขาจบัได้มนั
สะเทือนหวัใจ การทีจ่บักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมได้ จบัสติปัฏฐาน ๔ ได้ ค าว่า “จบัได้” 
เพราะจิตมนัจบัอาการของจิต ถ้าจิตมนัจบัอาการของจิตได้ สติปัฏฐาน ตามความเป็นจริงมนั
สะเทือนหวัใจมาก สะเทือนหวัใจเพราะอะไร  

เพราะจิตมนัหลงผิด มนัหลงว่าสรรพสิ่งในโลกนีเ้ป็นของเรา สรรพสิ่งเป็นของเรา ทกุ
อย่างเป็นของเรา ตวัเราก็เป็นของเรา อะไรกเ็ป็นของเรา เป็นเราโดยจิตใต้ส านึกไง 

พอมนัจบัได้ มนัจบัได้คือมนัจบัอาการได้ มนัจบัความรู้สึกได้ มนัสะเทือนมาก คนที่จบั
ได้มนัสะเทือนมาก พอสะเทือนมาก พอจบัได้ โอ้โฮ! มนัจะเห็นของมนั ถ้าเห็นของมนัแล้วถ้ามี
ก าลงัมนัจะพิจารณาของมนัไปนะ พิจารณา ถ้าสติก าลงัไปได้มนัก็ไปได้ ถ้าสติก าลงัไปไม่ได้ มนั
ก็ยือ้กนัอยู่อย่างนัน้น่ะ จบัได้ แต่ท าอะไรไม่ได้ ชกัหน้ายึกยกัๆ แล้วคนไม่รู้เร่ืองก ็“ฉันเกง่ๆ” ฉัน
จะไป ให้ได้ มนัยิ่งเสื่อมลง 

ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านฉลาด ท่านบอกให้วาง แล้วกลับมาท าพุทโธให้ก าลังมัน
มากขึน้ เหมือนมีดของเรา มีดของเรามนัทื่อ มีดของเรามนัไม่คมแล้ว เราพยายามจะเฉือน 
พยายามจะตดัให้ได้ มนัไปไม่ได้หรอก นี่พดูถงึคนที่ปฏิบตัิแล้วมีก าลงันะ 

ฉะนัน้ สิง่ที่เขาบอกว่า “เวลาเขาเห็นกาย เขาพยายามนึกให้เห็นกาย ว่าถกูต้องหรือไม่” 

ถ้าจิตลงสู่สมาธิแล้ว ลงสมาธิ การเห็น เห็นไหม การเห็น การทวงหนี ้การทวงหนีผู้้ เป็น
เจ้าหนีพ้ยายามหาลกูหนี ้ลกูหนีม้นัพยายามหลบเจ้าหนี ้ไม่มีลกูหนีค้นไหนจะนัง่รอ เชิญมาทวง
หนีฉ้ันสิคะ ไม่มีหรอก ลกูหนีมี้แต่หลบ 

กาย เวทนา จิต ธรรม มนัไม่ให้อยู่พิจารณาหรอก มนัหนีตลอด ถ้าจิตเราดเีราถงึจะเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง ถ้าจิตเราไม่ดีนะ หาอย่างไรกไ็ม่เจอ ไม่เจอ 
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มนัก็เลยอาศยัภาพเดิม เคยทวงหนีบ้้านนีก้จ็ะไปที่บ้านเขา ไม่เจอลกูหนีก้็ท าลายบ้านเขาเลย 
ติดคกุอีกต่างหาก 

นี่ก็เหมือนกนั นี่การพิจารณานะ การพิจารณาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทีจ่บัอย่างไรได้ก็ท า
อย่างนัน้ ไม่ใช่! มนัเป็นปัจจุบนัธรรม รู้เห็นสิ่งใด ขณะที่เห็นจบัส่ิงใดได้เป็นปัจจุบนัต้องท าเลย 
แล้วเวลาท าแล้วบางทีก็เห็นกาย บางทีกเ็ห็นเวทนา บางทีก็เห็นจิต บางทีกเ็ห็นธรรม ถ้าฉลาด
พอมนัท าได้ ถ้าไม่ฉลาดพอ มนัเอาแต่เห็นกาย มนัไม่ยอมรับรู้อะไรเลย ซื่อบือ้จะเห็นกายๆ 

แต่ถ้าคนมนัฉลาดเห็นกายก็ได้ เหน็เวทนากไ็ด้ เห็นจติก็ได้ เห็นธรรมกไ็ด้ ค าว่า “ก็ได้” 
คือปัจจุบนั ถ้าปัจจุบนัจบัต้องได้ เหมือนปลา ปลาที่มีชีวิต ปลาที่มีชีวิตเราจบั มนัดิน้ ไม่ใช่ปลา
พลาสติกเอามาตัง้โชว์ เห็นปลาๆ ปลาพลาสติก เด็กเขาเอาไว้เล่น แต่ของเรามนัต้องเห็นปลาตวั
เป็นๆ ไง ถ้าจบัได้พิจารณาได้ เพราะปลามนัดิน้ ปลามนัจะพยายามรักษาชีวิตมนั มนัจะลงสู่น า้ 

นี่พดูถึงว่า “จิตเข้าสู่สมาธิแล้ว ถ้ามนัคลายตวัออกมาสู่ อปุจาระ มนัคิดได้” ไอ้นี่มนัตาม
ต ารา  

แต่ถ้ามนัตามความเป็นจริงนะ จิตถ้ามนัสงบแล้วมีก าลงัแล้ว มีความสขุแล้ว มีความสขุ 
เราก็มีความสขุ แต่นีม้นัมาเกิดความทกุข์ ความทุกข์เพราะว่าถ้าจิตสงบแล้วเราต้องเห็นกาย 
แล้วพิจารณากายไปแล้ว พิจารณากายไปแล้ว มนัจะส ารอก มนัจะคาย เราจะเป็นพระโสดาบนั 
คือมนัคาดหมายไปหมดไง แล้วมนัท าไม่ได้อย่างความเป็นจริงสกัข้อหนึ่ง มนัจะมีความทกุข์ใจ
ไปทกุๆ เร่ืองเลย ท าแต่ความร้อนรน ท าแล้วมนัมีแต่ความเหี่ยวเฉา ท าแล้วมีแต่ความทกุข์ยาก 

แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นะ ใจเยน็ๆ ใจเย็นๆ ใจเย็นๆ เราท าตามความเป็นจริง แค่เรา
ปฏิบตัิ เราก็เป็นกลัยาณปถุชุน เป็นกลัยาณชน เป็นผู้ที่มีสจัจะ เป็นคนดีแล้ว เราพยายามปฏิบตั ิ
ผู้ดีจริตมารยาทของเขา เขาอยู่ด้วยความสมดลุ ความเป็นผู้ดี 

เราปฏิบตัิของเรา เรารักษาใจของเรา ปฏิบตัิของเราให้ต่อเนื่องไป อย่าวิตก อย่ากงัวล 
อย่าทกุข์ร้อน อย่าบีบคัน้หวัใจของตน แล้วปฏิบตัิของเราไป เพราะการประพฤติปฏิบตัิไง มนัอยู่
ที่อ านาจวาสนา ถ้าเราท ากรรมดีมา เราปฏิบตัิของเรามา มนัจะมีการส่งเสริม มนัจะมีส่ิงที่ดี มนั
จะเจอหมู่คณะที่ดี เจอครูบา-อาจารย์ที่ดเีข้ากนัโดยธาต ุ
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ถ้าธาตเุราดีนะ เราเจอคนที่ดี เจอครูบาอาจารย์ที่ดี เรา จะเห็นแล้วเราจะชื่นใจ เราจะเชื่อ
ตาม ถ้าธาตเุราเป็นธาตทุี่เกเร ธาตขุองเราเป็นธาตทุี่โหดร้าย เราไปเจอครูบาอาจารย์ที่ด ีมนัจะ
ต่อต้าน “อาจารย์เราไม่ชอบเหมือนเราเลย”  

แต่เราไปเจออาจารย์ที่โหดร้าย ไปเจออาจารย์ที่ขดูรีด ถ้าธาตเุราเป็นอย่างนัน้ เราไป
ชอบ “เออ! อาจารย์ดี อาจารย์ ท่านแสวงหาผลประโยชน์ให้เราเยอะแยะเลย อาจารย์ดี” นี่มนั
เข้ากนัโดยธาต ุถ้าธาตเุราดี เราเจอสิ่งที่ดีๆ มนัจะเป็นสิ่งที่ดี  

นี่คือเราพดูถึงวาสนา ถ้าวาสนาเราสร้างของเรามาอย่างนี ้ ธาตขุองเราเป็นธาตทุี่ดี เจอ
ครูบาอาจารย์ที่ดี ครูบาอาจารย์ที่ดี เห็นไหม องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่โคนไม้ หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านอยู่โคนไม้ อยู่ในป่าของท่าน ท่านอยู่ในความที่สงดัวิเวก ท่านอยู่ในปัจจยั ๔ 
ปัจจยัเคร่ืองด ารงชีวิตเท่านัน้ ท่านไม่ต้องการสิ่งใดทีเ่ป็นภาระรุงรัง ไม่ต้องการสิง่ใดที่เป็นเกิน
กว่าปัจจยั ๔ นัน้เกินไป แล้วไม่ต้องแสวงหา ไม่ต้องดิน้รน ไม่ต้องหาความทกุข์มาบีบคัน้หวัใจ 
หน้าที่ของเราประพฤติปฏิบตัิอย่างเดียว  

“แล้วปฏิบตัิอย่างเดียว มนัจะมีความสขุได้อย่างไร มนัอยู่กบัโคนไม้ มนัไม่มีอะไรเป็น
ความชื่นบานหวัใจเลย” นี่กิเลส กิเลสมนัย ุ

แต่ถ้าครูบาอาจารย์นะ สุขอ่ืนใดเท่ากับจิตสงบไม่มี จิตที่ เป็นสัมมาสมาธิ จิตที่
สงบระงับแล้วมันสลัดทิง้ทกุๆ อย่างเลย เวลาครูบาอาจารย์ของเรานะ ถ้าจิตที่เป็น
ธรรมแล้ว จิตเป็นธรรม ท่านอยู่ในเรือนว่าง อยู่ในที่สุข อยู่ในถ า้ ในห้อมหอ ท่านมี
ความ สุขของท่าน  

สงัเกตได้พระที่มนับอกว่ามนัจะเข้าฌานสมาบตัิ ขึน้คตัเอาต์ เลย ก าลงัจะเข้าฌาน
สมาบติั จะเปิดโลกธาต.ุ.. ไอ้บ้าบอคอแตก เราก็วิ่งหาตงัค์กนัใหญเ่ลย อยากได้บุญไปกบัเขา แต่
ครูบาอาจารย์เราไม่มีนะ ครูบาอาจารยเ์ราท่านอยู่โดยสงบระงบั เห็นไหม นี่ความจริงมนัเป็น
แบบนี ้

นี่พดูถึงว่าเขาบอกว่า “จิตรวมแล้วจะเห็นกาย พิจารณากาย ไม่เห็นภาพกาย เห็นเป็น
ศพ เห็นเป็นผี”  
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ทีนีเ้ห็นเป็นศพก็คือศพ ศพก็คือเห็นกาย กายนอก กาย ใน ถ้าเห็นผ ี ผีคือจิตวิญญาณ 
ไม่ใช่ ฉะนัน้ สิ่งนีเ้ขาพยายามจะเทียบเคียงถึงฝันของเขาไง เพราะเขาฝันเห็นผี แล้วอย่างนีจ้ะ
เป็นมรรคหรือเปล่า 

ถ้าเป็นมรรคนะ มรรคผล มรรค ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะวัดกันที่ผลไง มันจะวัด
กันที่เป้าหมาย วิธีการคือการกระท าน่ันคือมรรค แล้วผลที่แสดงออกคือเป้าหมาย คือ
ที่สุด เราวัด กันตรงนี ้ 

ถ้าธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะเป็น มกัน้อยสนัโดษ อยู่ในที่สงบสงดั 
ถ้าเป็นธรรมะขององค์สมเด็จ- พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าเป็นธรรมจะเป็นแบบนี ้

แต่ถ้าเป็นกิเลส มนัอยากขีโ้ม้ มนัอยากอวด มนัอยากโฆษณา มนัอยากท าการตลาด มนั
อยากให้คนเยอะๆ อนันัน้ ไม่เกี่ยว แต่ถ้าเป็นมรรค วดักนัตรงนีไ้ง เขาถามว่ามนัเป็นมรรคหรือ
เปล่า ถ้ามนัเป็นมรรค มนัเป็นผล วดักนัที่ผล ผลสมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิความเห็นถกูต้องดงีาม 
ผลของมนัก็จะเป็นประโยชน์กบัเราไง วดักนัตรงนี ้มรรคผล 

“๒. กระผมขอยืนยนัว่า จิตนีเ้ป็นรูปธรรม ไม่ใช่นามธรรม ค้านที่เขาเข้าใจกนั เพราะจิต
สามารถจบัต้องได้ เพราะจิตนีมี้ลกัษณะผ่องใส จิตนีส้ว่าง” 

เขาบอก จิตเขาสว่าง เราจะบอกว่าเวลากรรมฐาน เหน็ไหม กายนอก กายใน กายในกาย 
เขาบอกว่าเป็นโวหาร ไอ้นี่เป็น ศพัท์ของกรรมฐาน เป็นศพัท์ ไอ้นี่เหมือนกนั ถ้าจิต จิตที่เป็น 
นามธรรมไหม ใช่ เป็นนามธรรม แต่เขาบอกว่าจิตนีเ้ป็นรูปธรรม 

ไอ้รูปธรรมนี่เราพดูเอง เราพดูบ่อยว่าจิตนีเ้ป็นรูปธรรม รูปธรรมเพราะว่าจิตจบัต้องจิตได้ 
มนัรู้เห็นตามความเป็นจริง มนักเ็ป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เป็นความรู้เฉพาะตน 

แต่ที่ว่ากายนีเ้ป็นรูป จิตนีเ้ป็นนามอะไรนี่ สิ่งนีท้ี่ว่าเป็นนาม มนัเป็นนามธรรม นีเ้ป็น
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพทุธเจ้า เราเคารพไง เราเคารพธรรมวินยัขององค์สมเดจ็
พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็น ผู้ที่ปัญญากว้างขวาง เป็น
พทุธวิสยั สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ท่านจะแสดงความเป็นประโยชน์ไง 
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ถ้าเราบอกว่าจิตนีเ้ป็นรูปธรรมป๊ับมนัก็จะเอาจิตนีม้าขึน้รูปเลย จะเอาเป็นรูปอะไรล่ะ จิต
เป็นรูปธรรม มนัไปติดขดักบัทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ของเขา  

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ของเรา จิตนีท้ี่ว่าเป็นรูปธรรม เวลาหลวงตาท่านคยุกบัหลวงปู่
แหวนอย่างนี ้ เวลาหลวงตาท่านคยุกบัหลวงปู่ ค าดี เวลาหลวงตาท่านคยุกบัหลวงปู่ ฝัน้ คยุกบั
หลวงปู่ บวั รูปธรรม ไม่รูปธรรม นัน่น่ะชดัเจน นกัวิทยาศาสตร์กบันกัวิทยาศาสตร์คยุกนัเข้าใจ
กนั นกัวิทยาศาสตร์ที่ท่านพิสจูน์แล้วมนัจะชดัเจน ฉะนัน้ เวลาชดัเจนนัน้ มนัเป็นศพัท์เฉพาะ
ของ ผู้มีความรู้จริง 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ไอ้ที่เราพดู จิตเป็นรูปธรรมๆ เราก็พดูเยอะ แต่เวลาเขาถาม เขาให้เรา
ยืนยนัเลยว่า “กระผมยืนยนัว่าจิตนีเ้ป็นรูปธรรม” เราก็บอกว่าเป็นนามธรรม เราไม่เป็นรูปธรรม
กบัเอ็ง ถ้าเป็นรูปธรรม เราก็ต้องไปพิสจูน์ ไปพิสจูนก์บัเขาอีกนะ 

เราไม่ไปพิสูจน์กับใคร เราจะพิสูจน์ความจริงกลางหัวใจของเรา จิตนีเ้ป็น
รูปธรรมต่อเมื่อที่เขาเห็น เขารู้ เขาจับต้องได้ เป็นรูปธรรมเพราะว่ามีสติปัญญาเท่าทัน 
มันก็จับได้ ถ้าเวลาสติปัญญามันไม่เท่าทัน เรากว็างไว้ มันเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรม 

จิตนีโ้ดยที่เราจะคยุ เวลาเราคยุกนั นกัวิทยาศาสตร์ เห็นไหม นกัวิทยาศาสตร์เขาคยุกบั
ลกูศิษย์ของเขา เขาคยุกบัประชาชน เขาก็คยุต้องให้ประชาชนเข้าใจได้ ไม่ใชเ่ราคยุกนั 
นกัวิทยาศาสตร์ ๕ คน เราคยุกนัรู้กนั ๕ คน คนอีก ๗ พนักว่าล้านช่างแม่มนั ๕ คนก็ต้องคยุ
เข้าใจได้ อีก ๗ พนัล้านก็ต้องคยุเข้าใจได้ ความเข้าใจได้นี่คือปัญญาขององค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า  

เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้วางธรรมวินยั พระปัจเจกพทุธเจ้าตรัสรู้เอง
โดยชอบเหมือนกนั วางธรรมวินยั ไม่ได้ ฉะนัน้ กรณีอย่างนีม้นัเป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมา-สมัพทุธเจ้า เราต้องเคารพต้องบูชา  

แต่เวลาเราประพฤติปฏิบตัิ เรารู้เราเหน็อะไร ความรู้ ความเห็นนัน้เป็นปัจจตัตงั เป็น
สนัทิฏฐิโก เป็นองค์ความรู้ของคนคนนัน้ คนคนนัน้ประพฤติปฏิบตัิแล้วมีองค์ความรู้อย่างไร พดู
ออกมา ความจริงอนันัน้น่ะ หลวงตาท่านไปคยุกบัหลวงปู่ แหวน ไปคยุกบัหลวงปู่ ค าดี เหน็ไหม 
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องค์ความรู้แต่ละองค์พดูออกมา แล้วตรงกนัไหม เหมือนกนัไหม ลงกนัไหม ถ้าลงกนั เหน็ไหม 
ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เอวงั 


