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ถาม : เร่ือง “ลกูขอถามค าถามสัน้ๆ หนึ่งค าถามค่ะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู ลกูไม่ขอรบกวนเวลาหลวงพ่อมากค่ะ ลกูมี
ค าถามหนึ่งค าถามที่ไม่เกีย่วกบัการปฏิบตัิค่ะ แต่มีความส าคญักบัลกูมากๆ การที่เราท าสมัมา
อาชีพนีเ้ป็นการหลงหาเงนิหาทองไหมคะ (มนัผิดไหมคะ แสดงว่าเรายงัโลภอยู่ใช่ไหมคะ) 
กราบขอบพระคณุหลวงพ่อมาก  

ตอบ : เขาถามมาเนาะ เม่ือก่อนเขาถามมา โอ้โฮ! ๓ - ๔ หน้า สองคราวสามคราวเลย 
เราบอกมนัเยอะไป อ่านไม่ไหว นีถ่ามมาค าถามเดียวเลย แต่ด ี เขาบอกว่า “การท า
สมัมาอาชีวะเป็นการหลงหาเงินหาทอง หลงหาโลกไหม แล้วมนัเป็นความโลภหรือไม่” 

ถ้าเวลาเราคิด จิตใจคนต้องมีจุดยืนนิดหนึ่ง เป็นพทุธมามกะ เป็นพทุธมามกะเขาเป็น
ชาวพทุธไง เขาถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นที่พ่ึง เวลาเขาจะไปไหนเขาให้ระลึกถงึพระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ์ให้เป็นหลกั แล้วเวลาออกไปเผชิญกบัโลก ไปอยู่กบัสงัคมไหนก็แล้วแต ่
ให้มีจุดยืนของเรา 

นี่ก็เหมือนกนั เราเป็นชาวพทุธไง เราต้องประกอบอาชีพ เรามีสมัมาอาชีวะ ถ้าเป็นชาว
พทุธ เรามีสมัมาอาชีวะมนัไม่ใช่ความโลภหรอก ถ้าเราความโลภนะ ความโลภมนัก็แสวงหาที่
ไม่มีจุดยืน แสวงหาเหนื่อยทัง้วนัทัง้คืน มนัมีหลายๆ คนนะที่ท าสมัมาอาชีวะจนเจ็บไข้ได้ป่วย 
แล้วพอมาคิดได้ พอมาคดิได้เขามาใช้ชีวิตแบบพอเพียง แล้วเขามาฟืน้ฟู ฟืน้ฟูร่างกายของเขา 
แล้วเขาใช้ชีวิตสขุสมบูรณ์ของเขา 

เขาบอก เม่ือก่อนนะ เขาท าหน้าที่การงาน ๒๔ ชัว่โมง ไม่เคยพกัเคยผ่อน แล้วมนั
ประสบความส าเร็จไปทกุเร่ือง โอ้โฮ! มนัชอบใจ มนัท าเต็มที่เลย สดุท้ายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วย พอ
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เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาคิดได้ พอคิดได้เขาก็มาท าเศรษฐกิจพอเพียง ท าเป็นสวนหย่อมเป็นอะไรนี ่
พออยู่ได้ แล้วเขาก็อยู่ของเขาอย่างนัน้ เขาบอก เขามีความสขุของเขาไปอีกอย่างหนึ่ง อนันี ้
แบบคนที่เขาได้คิดไง 

แต่ของเรา “เราท าสมัมาอาชีวะมนัเป็นความโลภหรือไม่”  

เราต้องมีอาชีพ เราไม่มีความโลภ เราท าตามเนือ้ผ้า เราท าสิ่งใดเราท าตามเนือ้ผ้าของ
เรา แล้วตอนนีท้างสงัคมโลกเขาจะมีแบบว่าธุรกิจชุมชน ทีนีเ้ม่ือก่อนเป็นสหกรณ์ แต่ว่าสหกรณ์
มนัก็เป็นสหกรณ์มนักเ็ป็นกลุ่มเล็กๆ สหกรณ์ต้องเป็นสมาชิก ตอนนีท้างยโุรปเขาก าลงัมาแรง
นะ เป็นธรุกิจชุมชน ธุรกจิชุมชนคือว่าให้ทกุคนมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมด้วยกนั แล้วเขาท าพออยู่
ได้ แล้วเป็นของเขา เป็นธรุกิจชุมชน  

อนันัน้มนัเป็นเพ่ือมวลชน เพราะมวลชนเขาท าธุรกจิของเขาเองไม่ได้ เขาท าสิ่งใดไม่ได้ 
เขาเป็นสมาชิก เพราะเขาก็อยู่ของเขาได้ไง 

นี่พดูถึงว่า ตอนนีเ้ขาก าลงัคิดให้ประชาชนมีความเสมอภาค ให้ทกุคนมีอาชีพ เขายงั
ต้องมีอาชีพเลย ถ้าไม่มีอาชีพเรากเ็ป็นคน คนไร้บ้าน ไปอยู่ตามถนนสิ เราต้องมีอาชีพของเรา 
เห็นไหม ถ้าเรามีอาชีพของเรา เราท าโดยสมัมาอาชีวะ เราท าความถกูต้องดงีาม มนัจะหลง
ไหม  

เขาว่า “เป็นการหลงไหม เป็นความโลภไหม” 

เราหาของเรา เราท าของเราตามเนือ้ผ้า สดุท้ายแล้ว เห็นไหม พอชราภาพ พอเราแก่
เฒ่าหรือว่าเราพอยืนตวัอยู่ได้ เราให้ธุรกจิมนัหมนุไปเอง ธุรกจิมนัหมนุไปเอง เห็นไหม เขา
เรียกว่าให้เงินท างาน ทางโลกเขาบอกให้เงินท างาน ไม่ใช่ว่าเราท างานเป็นทาสของเงนิ ให้เงิน
ท างาน เพราะเราท าของเรามนัอยู่ตวัได้แล้ว เราก็หาโอกาสมาประพฤติปฏิบตัิ 

แต่มนัก็เป็นวาสนาของคนนะ เพราะตอนนีพ้ระออกไปเผยแผ่ เผยแผ่ธรรม เผยแผ่ทาง
ยโุรป แล้วเวลาไปประพฤติปฏิบตัิกนัมนัมีช่องทางไหม มนัเผยแผ่ไปมนัก็ได้เป็นวฒันธรรม ไป
สร้างวดัสร้างวา ไปชกัน าให้เขานบัถือพระพทุธศาสนา แต่ถ้าเอาจริงเอาจงัขึน้มามนัไม่มีหลกัมี
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เกณฑ์ ฉะนัน้ ถ้าไม่มีหลกัมีเกณฑ์เขาต้องแสวงหาของเขา แสวงหาของเขา ถ้าเราจะประพฤติ
ปฏิบตัิตอนนัน้ไง 

ถ้าเราว่า “เราท าสมัมาอาชีวะเป็นการหลงหรือไม่”  

มนัไม่ใช่เป็นการหลง แต่ถ้าคนเราถ้าจิตใจมนัวอกแวกวอแว พอท าธุรกิจ เวลาเราท า
ธุรกิจของเรา เราก็ละล้าละลงั ละล้าละลงั จะไปหน้าก็ไม่ไป จะถอยหลงัก็ไม่ไป ท าสิ่งใดก็ท าให้
มนัจริงมนัจงั จิตใจให้มนัมีหลกัมีเกณฑ์ ท าให้มนัจริงมนัจงั เราท าถกูต้องตามศีลธรรม เรา
ไม่ได้คดไม่ได้โกงใคร เราท าของเราด้วยความซื่อสตัยบ์ริสทุธ์ิ เราท าของเรานะ  

ในทางการค้า เพียงแต่ว่าเวลาเราอยู่ในวงการธุรกจิมนัก็ต้องมีลกูค้า มีการเจรจาธุรกิจ
กนั การเจรจาเราต้องทนัคน ค าว่า “เราทนัคน” เราไม่ให้คนเขามาปอกลอก เราไม่ใช่ว่าเราไป
โกงเขาหรอก เออ! มีเมตตามาก ใครมาโกหกอะไรก็ให้เขาหมดเลย ใครมาท าอะไรก็ยอมเขา
หมดเลย มนัก็หมดตวั ธุรกิจเรามนัก็ไปไม่รอดหรอก 

คนที่เขาฉลาด ๑. เรามีศีลมีธรรม แล้วเรามีสติมีปัญญาด้วย ถ้าใครจะมาปอกมาลอก 
ใครจะมาคดมาโกง เรารู้เท่าทนัเขา ไอ้นี่ไม่ใช่กเิลสหรอก ไอ้นี่คือปัญญาของเรา แต่เราเอง
ต่างหากที่ไม่ใชไ่ปคดไปโกงใคร เราไม่ใช่ไปท าลายใคร ไม่ใช่ ไม่ใช่ ถ้าเราไม่ใช่อย่างนัน้ป๊ับ เรา
อยู่ของเราสบาย ถ้าจิตของเรามนัมัน่คง  

ไอ้นี่ไม่ได้แล้ว นู่นก็ไม่ได้ ไอ้นี่ก็ไม่ได้ ท าอะไรกไ็ม่ได้ ไม่ได้สกัอย่างหนึ่ง แต่จะท า ไอ้ไม่
ท าก็ไม่ได้ ไม่ท าเราก็อยู่ไม่ได้ ไอ้จะไม่ท าหรือมนัก็เป็นไปไม่ได้ ไอ้จะท าหรือก็ละล้าละลงักนั 

ให้มนัมัน่คง เรามีศีลมีธรรม จบ เราเป็นคนดี เราเป็นคนดีนะ เรามีจุดยืนของเรา เราเป็น
ชาวพทุธ เรามีศีลมีธรรมของเรา เราท าของเรา เพราะเราเกิดมา แล้วเราท าของเราด้วยความมุ
มานะ ด้วยความขยนัหมัน่เพียร ท างานเหนื่อยไหม เหนื่อย เวลาท างานเสร็จแล้วเหนื่อย จะให้
ไปภาวนาก็ไม่ไหวแล้ว ทีนีแ้ล้วท างานเหนื่อยไหม เหนื่อย แต่เราท าสมัมาอาชีวะ ท าแล้วถ้ามนั
มีความอบอุ่นนะ ไม่เหนื่อย ท าแล้วมนัท าของมนัอยู่ได้ พอของเราอยู่ได้ เราท าของเรา เอางาน
แบบว่า คนเราถ้าไม่ท างาน สมองมนัก็ฝ่อ ร่างกายมนัก็ทรุดโทรม  
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ถ้าเราท าของเราแล้วนะ ดสู ิ พระเราเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาตลอดชวีิต ตลอดชีวิตร่างกายมนัได้แข็งแรง นี่ก็
เหมือนกนั ครูบาอาจารย์ท่านท าของท่าน ท่านจะบริหารร่างกายของท่าน แล้วยิ่งจิตใจ จิตใจ ดู
สิ วิหารธรรม ตรึกในธรรม  

หลวงตาท่านพดู “เวลาท่านเดนิจงกรม กิ่งของต้น ต้นใหญ่ก็คือหัวใจ 
กิ่งก้านสาขามันจับมาพิจารณา พิจารณาแล้ว พิจารณา น่ันน่ะวิหารธรรม พิจารณา
แล้วมันปล่อยหมด มันสบายของมันอยู่อย่างนัน้ เขาต้องมีการเคลื่อนไหวทัง้นัน้” 

แต่นีข้องเรานี่กเ็หมือนกนั “เราจะเป็นการหลงไหม จะเป็นอะไรไหม”  

ไม่หลง แต่เพียงแต่ว่าต้องมีจุดยืน ให้มีจุดยืน จุดยืนของคนมนัมัน่คงมนัไม่ละล้าละลงั 
ไม่คิดร้อยแปด นี่พดูถึงว่าคนเราเกิดมาต้องมีสมัมาอาชีวะทัง้นัน้ เวลาเลีย้งชีพชอบ ความชอบ
ธรรม เลีย้งชีพ เลีย้งชีพทางโลก  

แต่เวลาปฏิบัติแล้วเลีย้งชีพในหัวใจ ถ้ามันวิปัสสนา วิปัสสนาคือเลีย้งชีพ น่ันน่ะ
เวลามรรคมันหมุน น่ันน่ะเลีย้งชีพ เลีย้งชีพจนหลุดพ้นจากกิเลสไปเลย น่ีเลีย้งชีพชอบ 
ความเพียรชอบไง ความเพียร ความวิริยะ ความอุตสาหะ มรรค ๘ ความเพียรชอบ สติ
ชอบ ปัญญาชอบ ความระลึกชอบ ถ้าเรามีความชอบธรรม ถูกต้องหมด 

ฉะนัน้ ให้มีจุดยืน อย่าวิตกกงัวลเกินไป วิตกกงัวลกเ็ป็นนิวรณธรรม จบัอะไรไม่ได้สกั
อย่าง จบัจด จบัอะไรก็ไม่ได้เร่ืองสกัอย่างหนึ่ง ไม่ต้องจบัจด ท าให้จริงจงั ท างานก็ท างานให้
จริงจงั ท าสมัมาอาชีวะก็ท าสมัมาอาชีวะ หน้าที่การงานท าให้จริงจงั คนจริง เห็นไหม คนจริง

ท างานก็จริง เวลาปฏิบัติก็จริง คนโลเลมาปฏิบตัิก็โลเล ท าอะไรมนัโลเลไปหมด เอาให้มนั
จริงให้มนัจงั ท าจริงจงัไป ไม่ใช่ความโลภ มนัเป็นมรรค  

ความโลภคือมนัไม่มีที่มาที่ไป แล้วจะฝัน ไอ้พวกโลภฝันหวานเลย แต่นีฝั้นหวานก็ ๑๘ 
มงกุฎอีก มนัวางแผนมนัคยุกนั อู้ฮู! มาเป็นทีมนะ คนแรกเข้ามาถามตกทองก่อน อีกคนเข้ามา 
อู๋ย! ทองจริง อีกคนเข้ามา โอ๋ย! ฉันก าลงัมีความจ าเป็นเลย ฉันจะมาขอแลก เป็นทีม เวลาไป
เจออย่างนัน้ ไอ้นัน่กจ็ินตนาการกนัเกินไป  
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ของเราไม่ท าอย่างนัน้ เอาจริงเอาจงัของเรา แล้วท าเพ่ือประโยชน์กบัเรา นี่พดูถึงว่า
ค าถามสัน้ๆ ค าถามเดียวเนาะ ท าสมัมาอาชีวะ ท าหน้าที่การงานของเรา เราอยู่กบัโลก เราก็มี
วฒันธรรมของเรานีก่็อยู่ได้แล้ว แล้วถ้าจะภาวนาเอาจริงเอาจงัก็อีกเร่ืองหนึ่ง ถงึเวลาแล้วถ้ามนั
อยู่ได้แล้ว อะไรได้ เราจะเอาจริงเอาจงันัน่อีกเร่ืองหนึง่เลย นัน้มนัเป็นขัน้เป็นตอน จบ 

ถาม : เร่ือง “เรียนถามท่านอาจารย์สงบ” 

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ อยากเรียนถามว่าผมเข้าใจสิ่งนีถ้กูต้องหรือไม่ครับ 

๑. การตดัสงัโยชน์ได้ครัง้แรกคือมรรค ซึง่เราจะเห็นรูปและนามแยกจากกนั และเห็น
ความเป็นจริงตามไตรลกัษณ์ว่าเป็นอนตัตา เช่น กายร้อน ร้อนที่กาย ใจไม่ร้อน เหนื่อยกายคือ
กายเหนื่อย ใจไม่เหนื่อย อารมณ์ร้อน ร้อนที่อารมณ์ ใจไม่ร้อนตามอารมณ์ เป็นต้น 

๒. เม่ือเกิดมรรคแล้ว คือเกิดปัญญาในปัจจุบนั หรือภาวนามยปัญญา เป็นปัญญา
ระดบัโลกุตตระ ถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคกเ็ป็นโลกุตตระแบบหยาบคือเกิดปัญญาก็คือการล้าง
ความเห็นผิดตามระดบัสงัโยชน์ทีเ่ราเหน็ หรือก็คือการล้างอวิชชาในเบือ้งต้น ก็เป็นอวิชชาอย่าง
หยาบ 

๓. เม่ือเราด าเนินมรรคไปเร่ือยๆ ความเห็นผิดจะน้อยลง น้อยลงจนขาดหมดจนหมดสิน้ 
เช่นนีเ้รียกว่าสงัโยชน์นัน้ๆ ขาดแล้ว หรือขาดหมดจนครบตามที่พระพทุธเจ้าทรงตรัสไว้ คืออริ
ยผลตามบุคคล ๔ คู่ใช่ไหมครับ 

๔. ยกตวัอย่างสงัโยชน์สกัข้อ เช่น ไม่ลบูคล าในศีล เราจะรู้ได้อย่างไรเรียกว่าลบูคล า
หรือไม่ลบูคล า เช่น เห็นผู้หญิงสวย รู้สึกสวย น่ารัก และติดตา อยากมองต่อ เกิดกามราคะ แต่
มิได้มีเจตนาร้ายใดๆ (นอกจากความเห็นแก่ตวัที่อยากเสวยอารมณ์กามราคะ) นี่คือศีลข้อ ๓ 
บกพร่องไหมครับ และถ้ามีรถปาดหน้า แล้วเราเสวยอารมณ์โกรธ แต่ไม่ได้อยากเอาคืน นีค้ือศีล
ข้อ ๑ บกพร่องไหมครับ 

๕. ขอความเมตตาท่านอาจารย์ขยายความสงัโยชน ์๓ ให้ละเอียด ดงัตวัอย่าง เช่น ข้อ 
๔. เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิสามารถแยกแยะถึงความเป็นโสดาปัตติผลออกจากโสดาปัตติมรรคครับ 
ขอบพระคณุอย่างสงู 
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ตอบ : อนันีเ้ขาพดูเนาะ อนันีค้ือฟังมาก ฟังมากก็จินตนาการมาก พอจินตนาการมากที
นีก้็จะเอาความจริงมาก เอาความจริงมาก เอาความจริงมนักเ็ลยไม่มีเลย มนัเป็นจินตนาการ
ทัง้นัน้ 

ค าว่า “จินตนาการ” นะ เวลาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลา
เขาศึกษานกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก เวลาเขาศึกษานกัธรรม แล้วศึกษาบาลีขึน้มา 
เขาก็ศึกษาแล้วเขาก็รู้ธรรมทัง้นัน้ รู้ธรรมขึน้มาแล้วก็จดัว่ามีความรู้ มีความรู้มีการศึกษา “ไอ้
พวกพระปฏิบตัิ เห็นไหม วนัๆ นัง่หลบัหหูลบัตา มนัจะรู้อะไรไง” 

สดุท้ายแล้วเรามีการศึกษา พอมีการศึกษามาแล้ว เวลาการศึกษาโดยความเป็นจริง 
การศึกษาเราไม่ได้คดัค้าน การศึกษานีเ่ป็นภาคปริยตัิ แต่การศึกษาในภาคปริยตัิศึกษาทฤษฎ ี
ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ธรรมะขององค์สมเด็จ-พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทัง้หมดก็ชีเ้ข้ามาที่หัวใจทัง้นัน้ ชีเ้ข้ามาที่หัวใจนัน้คือภาคปฏิบัติ เพราะธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าท่านให้ศึกษา ศึกษาเป็นแนวทาง แล้วศึกษาแล้ว
ให้ปฏิบัติ 

แต่ความจริงแล้วเดี๋ยวนีมี้การศึกษา พอศึกษามา พอเรียนจบมาแล้ว ได้ใบประกาศ
มาแล้ว ถ้าได้เปรียญ ๓ ประโยคก็จะได้พดั ได้พดัยศ ได้พดั ได้ ๔ ประโยค ๕ ประโยค ๖ 
ประโยค ๗ ประโยค ๙ ประโยค พอจบ จบแล้ว เวลาในวงการศึกษานะ พอศึกษามาจบแล้วเขา
ให้ท าอะไรต่อ เขาก็เลยเดี๋ยวนีใ้นทางมหามกุฏฯ มหาจุฬาฯ เขาจะให้มาเป็นวิปัสสนาจารย์ คือ
ให้มาปฏิบตัิไง ให้มาปฏิบตัิแล้วผู้ที่ศึกษาจบแล้ว จบวปัิสสนาจารย์แล้ว ก็ให้ไปเผยแผ่ธรรมะ 

เวลาศึกษา ศึกษามาจนจบ ๙ ประโยค เวลามาศึกษาวิปัสสนาจารย์ก็ศึกษาวิปัสสนา
จารย์ ศึกษาโดยทางทฤษฎี ศึกษาทฤษฎีก็ไปนัง่สมาธิกนั ๑๐ ชัว่โมง ๑๐๐ ชัว่โมง พอครบ
ชัว่โมงแล้วมนัก็จะเป็นวิปัสสนาจารย์ แล้ววิปัสสนาจารย์เราท าสิ่งใดไป พอท าสิ่งใดไปนัน่ก็เป็น
เร่ืองในทางศึกษา ศึกษาก็ศึกษาให้มาปฏิบตั ิ

นีธ้รรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าศึกษามาให้ปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์ของเรา 
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพาปฏิบตัิมา เวลาพาปฏิบตัิมา ปฏิบตัิแล้ว ครูบาอาจารย์ท่าน
ปฏิบตัิของท่านมา ท่านมีความจริงของทา่นในใจ ดสู ิ เวลามหาป่ิน ๕ ประโยคมัง้ มหาป่ินเป็น
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น้องชายของหลวงปู่ สงิห์ เวลาศึกษามาได้ ๕ ประโยค แล้วมีข่าวว่าจะสึก หลวงปู่ สงิห์ท่านกเ็ลย
ไปชกัชวนมา ชกัชวนมาหาหลวงปู่ มัน่ 

ท่านศึกษามา ๕ ประโยคนะ เวลาศึกษามาอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ จะให้หลวงปู่ มัน่พยายาม
แก้ เพราะจะสึก จะสึก อยากสึก หลวงปู่ มัน่ให้ประพฤติปฏิบตัิไง พอปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์ท่าน
เล่าต่อๆ กนัมา เวลาปฏิบตัิไปแล้ว โอ้โฮ! ความรู้มาก ๕ ประโยค พระในเมืองหลวง “อู้! หลวง

ปู่ มั่นอยู่ป่าอยู่เขา อยู่กับต้นไม้มาตลอด มันจะมีความรู้อะไร” เวลาคิด คิดอย่างนัน้น่ะ 

หลวงปู่ มัน่ไปเลย “ไอ้ ๕ ประโยคมันจะสึกอยู่เดี๋ยวนี ้ มันยังไม่รู้ว่ามันจะสึกเลย 

มันจะเอาความรู้อะไรของมันมา” ความรู้ศึกษามาก็ศึกษามาไง เวลาหลวงปู่ มัน่สบัเอาโขก
เอา จนสดุท้ายแล้วยอมลง พอยอมลงมนัถึงได้เปิดใจ เปิดใจมนัถึงได้มีการประพฤติปฏิบตัิตาม
ความเป็นจริง ถ้าประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง พทุโธก็พทุโธจริงๆ เวลาปัญญาอบรมสมาธิ
ก็ปัญญาอบรมสมาธิจริงๆ เวลาถ้ามนัเกิดมรรคเกิดผล มนัก็เกิดมรรคผลจริงๆ เกิดในใจไง มนั
ไม่ใช่เกิดจากการศกึษา 

นี่ก็เหมือนกนั ค าถามทัง้หมด ค าถามทัง้หมดสงัโยชน์ข้อ ๑. ข้อ ๒. ข้อ ๓. ข้อ ๔. 
สงัโยชน์ เห็นไหม มรรคหยาบ มรรคละเอียด โลกุตตรธรรม รู้ไปหมดเลย จ าขีป้ากไอ้หงบไปพดู 
เพราะอะไร เพราะถ้าพดูถงึกรณทีี่ถามมา คือเราพดูเป็นแนวทางไว้เท่านัน้ ถ้าแนวทางเราพดู
แบบพระปฏิบตัิไง แล้วเราพดูแบบพระปฏิบตัิ แล้วพระปฏิบตัิ เห็นไหม  

ดสู ิ เวลาเศรษฐกจิโลก สิน้ปีเขาจะบอกเลย เศรษฐีอนัดบัหนึ่งของโลก อนัดบัสองของ
โลก อนัดบัสามของโลก แล้วบางทีอนัดบัสองก็เลื่อนไปอนัดบัหนึ่ง อนัดบัหนึ่งเลื่อนไปอบัดบั
สอง นัน่คืออะไร นัน่คือเศรษฐีโลก เศรษฐีโลกเขาวเิคราะห์จากทรัพย์สิน ทรัพย์สินของเศรษฐี
เขามีบริษัท เขามีทรัพย์สินของเขา เขาวเิคราะห์ว่าใครมีตวัเลขมากกว่า เขาก็ได้เป็นเศรษฐีโลก 

นี่ก็เหมือนกนั “สงัโยชน์ข้อที่ ๑. ข้อที่ ๒. ข้อที่ ๓. ข้อที่ ๔.ข้อที่ ๕. สงัโยชน์ สงัโยชน์ๆ”  

เราบอกว่า ให้พดูความจริงๆ มา มนัก็เหมือนเศรษฐีโลก เศรษฐีโลก เห็นไหม ทกุคนก็
อยากจะเป็นเศรษฐี ทกุคนก็อยากจะมีธรุกิจของตน ทกุคนก็อยากจะมีทรัพย์สมบตัิของตน แล้ว
เวลาท าจริงๆ ขึน้มามนัมีเหลือมากี่คนล่ะ เศรษฐีโลก เศรษฐีโลกมนัมีเหลือมากี่คน นี่ก็
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เหมือนกนั สงัโยชน์ สงัโยชน์ สงัโยชน์ที่เราพดู เราพดูเพราะดกัหน้า ดกัหน้า เม่ือก่อนนู่นก็ได้
โสดาบนั นี่ก็ได้โสดาบนั ได้มรรคได้ผล อู้ฮู! มนัร ่าลือ  

เวลาในพระพทุธศาสนา ครูบาอาจารย์ของเรา เห็นไหม หลวงตาท่านพดูประจ า ในวง
กรรมฐานของเรา ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมีมรรคมีผล มันก็มีมรรคมีผลจากผู้ที่ปฏิบัติ เวลา
สมยัองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เห็นไหม เทศนาว่าการพระอรหนัต์เต็มไปหมดเลย มีแต่มี
มรรคมีผล หวัใจทกุดวงใจที่ปฏิบตัิแล้วมีคณุธรรม ถ้ามีคณุธรรมเขาอ่อนน้อมถ่อมตน 

ดสู ิดพูระอสัสชิ พระสารีบุตรเห็นความสงบระงบัอนันัน้ ตามไป ตามไป “เราเป็นผู้บวช
ใหม ่ เราเพ่ิงบวช” พระอรหนัต์นะน่ะ ฉะนัน้ “ถ้าผู้บวชใหม่ก็ให้แสดงธรรมเถิด ถ้ามีสิ่งใดแล้ว
ข้าพเจ้าจะใช้ปัญญาไตร่ตรองของข้าพเจ้าเอง” นี่ไง ธรรมทัง้หลายมาแต่เหต ุ องค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าให้ก าจดัที่เหตนุัน้ เขาใช้ปัญญาของเขาไตร่ตรองของเขา เขาเป็นพระโสดาบนั
เลย ถ้าคนเขามีความจริงในหวัใจ เขามีของเขาไปตามความเป็นจริง 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า “สงัโยชน์ ที่เขาพดูกนัโสดาบนัๆ” 

โสดาบนัมนัโสดาบนัตรงไหน อะไรเป็นโสดาบนั คิดกนัเอง เออเอง เคลมกนัไปเองว่า
โสดาบนัๆ มนัเป็นจินตนาการไปทัง้นัน้ เราถึงบอกว่า ถ้าพระโสดาบนัต้องตดัสงัโยชน์ ๓ 
สกักายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลพัพตปรามาส เราพดูถึงสงัโยชน์ๆ เราพดูไป ทีนี ้เหน็ไหม แล้วบอกว่า
สิ่งที่เขาเกิดขึน้ๆ สิ่งที่เขาเกิดขึน้มนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นสญัญา เป็นความจ าทัง้นัน้ แล้ว
จินตนาการ 

พระปฏิบตัิยิ่งกว่านีอี้ก พระปฏิบตัิพดูออกมาเหมือนพระอรหนัต์เลย ครูบาอาจารย์ท่าน
บอกไม่ใช่ ไม่มีอยู่ในใจหรอก เวลาพดู พดูอย่างนัน้ นีพ้ดูอย่างนัน้ป๊ับ ตอนนีต้่อไปนีถ้้าพดูมนัก็
เหมือนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ เห็นไหม เป็นยคุเป็นคราว เวลาคราวหลวงปู่ มัน่ถ้าพดูเร่ืองจิต
แก้ยากต่างๆ นี่ก็ศึกษากนัไป 

เวลาหลวงตาท่านพดู เห็นไหม นัน่ก็ศกึษาๆ แล้วคนมนัก็เคลมกนัไป พอเราตัง้ประเด็น
ขึน้มา มนัก็เลยแบบว่า ถ้าเป็นพระโสดาบนัมนัก็ต้องตามข้อเท็จจริงเลย พระโสดาบนัต้องตดั



ร้องหามรรค ๙ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

สงัโยชน์ ๓ ละขาด พระสกิทาคามี ปฏิฆะ กามราคะอ่อนลง พระอนาคามี ปฏิฆะ กามราคะ
ขาดไป แล้วมนัก็มีรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธัจจะ อวิชชา อนันีม้นัเป็นสงัโยชนเ์บือ้งบน  

เวลาถ้าเป็นพระอรหนัต์มนัต้องขาดหมด แล้วขาดอยา่งไร พอขาดอย่างไร ทีนีม้นักเ็ลย
กลายเป็นประเด็นใช่ไหม นี่ถามมาแล้ว กลายเป็นประเด็นขึน้มาเลยว่าสงัโยชน์ สงัโยชน์อย่างไร 
ทกุคนถามมาเยอะมาก สงัโยชน์ตวัมนักลมๆ หรือตวัแบนๆ จะไปฆ่าสงัโยชน์ก่อน สงัโยชน์มนั
เป็นนามธรรม มนัเป็นชื่อ แล้วตวัจริงมนัอยู่ไหนล่ะ เวลากิเลส กิเลสมนัอยู่ไหนล่ะ  

เวลาคนเราประพฤติปฏิบตัิขึน้มา เขาท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนัสงบแล้ว ใจ
สงบแล้วเวลาเขาไปเหน็ เขาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นกาย 
เราเหน็กายเรารู้ได้อย่างไรว่ากายนีเ้ป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสล่ะ แล้วถ้าจบัได้ จบักิเลส ถ้า
พิจารณาไปแล้วมนัรู้ได้ คนภาวนารู้ได้ทัง้นัน้ มนัรู้จากการประพฤติปฏิบตัิ รู้จากสติปัญญาที่มนั
เกิดขึน้ตามความเป็นจริงอนันัน้  

ถ้ามนัไม่มีมนัก็เทียบเคียง พอเทียบเคียงมนัก็เป็นเหมือนค าถามนี่ พอเทียบเคียงขึน้
มาแล้ว บอกมาสิว่าสงัโยชน์มนัเป็นอย่างไร เราเจออย่างนีเ้ยอะ ไอ้สงัโยชน์ตวักลมๆ หรือตวั
แบนๆ ไอ้สงัโยชน์จะจบัมนัฆ่า สงัโยชน์มนัคืออะไร 

แต่เวลาพระโสดาบนัเขาละสงัโยชน์ ๓ ตวั เขาละได้ แล้วละได้ โอ้โฮ! อย่างว่าน่ะ 
ดอกบวับานกลางหวัใจเลย ผลวัะ! โอ้โฮ! รู้ชดัเจนของเขา แล้วรู้ชดัแล้วมนักลบัซาบซึง้ๆ เพราะ
เวลามนัย้อนกลบัมาการศึกษาที่เราศกึษามา อ๋อ! มนัเป็นอย่างนีเ้อง มนัเป็นอย่างนีเ้อง ฟังแล้ว
ฟังเล่าก็ไม่เข้าใจ ครูบาอาจารยจ์ า้จีจ้ า้ไช จ า้จีจ้ า้ไชมนัก็ยงังงๆ อยู่ เวลามนัผลวัะขึน้มากลาง
หวัใจ แล้วมนัผลวัะมนัมาจากไหนล่ะ เวลาหลวงปู่ มั่น เวลาหลวงตาท่านพูด “เวลาคนจะ
ช าระล้างกิเลส เหมือนช้างกระดิกหู งูแลบลิน้ ผลัวะเดียวนะ ช้างกระดิกหู งูแลบลิน้
เลยล่ะ”  

แต่ช้างมนัเกิดมาจากไหนล่ะ ช้างกระดกิห ู กว่าพ่อแม่มนัจะผสมพนัธุ์กนั มนัอยู่ในท้อง 
๒ ปี กว่ามนัจะออกลกูมา กว่ามนัจะกินนมแม่มนัอีก ๒ ปี กว่ามนัจะโตขึน้มา กว่าเขาจะเลีย้ง
มนัจะโตขึน้มา แล้วกว่าจะเลีย้งให้มนัฝึกให้มนัเลีย้งชพีได้ๆ แล้วมนัจะมากระดิกห ูช้างกระดิกห ู
งูแลบลิน้ 
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นี่ก็เหมือนกนั เวลาประพฤติปฏิบตัิขึน้มาเกือบเป็นเกือบตาย นี่ก็เหมือนกนั จะฆ่า
สงัโยชน์ ฆ่าสงัโยชน์ สงัโยชน์มนัอยู่ไหน ช้างกระดิกห ูงูแลบลิน้ แต่ช้างมนัอยู่ไหน งูมนัอยู่ไหน 
งูแลบลิน้แผล็บๆ งูมนัแลบลิน้แล้วงูมนัอยู่ไหน งูมนัผสมพนัธุ์กนัแล้วมนัถึงมาวางไข่ วางไข่ บาง
ประเภทมนักก็ก บางประเภทมนัก็ทิง้เลย มนัอยู่ที่สายพนัธุ์ สายพนัธุ์ของงู แล้วงูกว่ามนัจะโต
มา พอโตมาแล้วมนัเป็นเหยื่อ เป็นเหยื่อของนกัล่าอีกต่างหาก กว่ามนัจะรอดพ้นมาแต่ละตวั 
แล้วแต่ละตวัแล้ว ดสู ิมนัมาแผล็บๆ อยู่นี่ 

นี่ก็เหมือนกนั ศีล สมาธิ ปัญญา การประพฤติปฏิบตัมินัอยู่ไหน เขาย้อนกลบัไปนัน่ พดู
มนัตลกน่ะ ค าถามแต่ละค าถามมนัแบบว่าเด็กเล่นขายของทัง้นัน้เลย มนัเด็กเล่นขายของ ไร้
สาระ ถ้ามนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธิมนัก็อีกเร่ืองหนึ่งนะ ถ้าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เรา
อยากจะประพฤติปฏิบตัิ เราก็อบรมสมาธิของเรา เราก็ปฏิบตัิของเราๆ นะ แล้วปฏิบตัิของเรา
ตามเนือ้ผ้าความเป็นจริงของเรา 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่เวลาทีเ่ราออกมาพดู เร่ืองสงัโยชน์ เพราะอะไร เพราะมนัพดูกนัไป ไอ้
นู่นได้โสดาบนั ไอ้นี่ได้สกิทาคามี ไอ้นี่ได้อนาคามี ได้อะไรของมึงวะ จิตยงัไม่รู้จกั สมาธิยงัท าไม่
เป็น อะไรของมึงจะละกิเลส  

ถ้าละกิเลสตามข้อเท็จจริง ในพระไตรปิฎกชดัเจนเลย พระโสดาบนั สงัโยชน์ ๓ 
สกิทาคามี กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง อนาคาม ี กามราคะ ปฏิฆะขาดไป แล้วถ้าพระอรหนัต์
สงัโยชน์ ๑๐ ขาด ท าลายหมด มานะ ๙ ไม่มีเลย ไม่มีมานะ ไม่มีตวัตนทัง้สิน้ ขาดหมด นัน่น่ะ
ของจริง แล้วของจริงขึน้มา เพราะพดูมาเป็นบรรทดัฐานเพ่ือมาตรวจสอบนกัปฏิบตัิด้วยกนัไง  

ไอ้พวกนกัปฏิบตัิดีแต่ปาก เที่ยวเคลมเอามรรคผลของคนอ่ืนมาเป็นของตน หลอกลวง
แม้แต่ตนเอง อย่าว่าแต่หลอกลวงชาวบ้าน เพราะการปฏิบตัิ คนปฏิบตัิมา ล้มลกุคลกุคลาน
ทัง้นัน้น่ะ เวลาปฏิบตัิไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิ ทกุข์ยากเกือบตาย  

ถ้าเป็นสมาธิขึน้มา เป็นสมาธิขึน้มาแล้วเวลาพิจารณาไป ดสู ิมนัละเป็นชัน้เป็นตอนขึน้
ไป แล้วมนัหลงของมนั มนัพิจารณาของมนั โดนกิเลสมนัเตะมนัถีบ มนัล้มลกุคลกุคลาน หวัใจ
มนัจะเป็นจะตาย มนัผ่านมาเป็นขัน้เป็นตอนขึน้มา โอ้โฮ! มนัทกุข์ยาก มนัล าบากมาขนาดไหน 
คนปฏิบตัิมามนัรู้หมดล่ะ เวลามนัผิดพลาดมนัก็รู้ว่ามนัผิดพลาด  
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เวลามนัตัง้ตวัขึน้มาได้ เวลาครูบาอาจารย์คอยค า้ไว้ แล้วถ้ามนัถกูต้องไป ถกูต้องก็ยงั
ไม่จบ เวลามนัจบมนัขาดเป็นชัน้เป็นตอนเข้าไป มนัมหศัจรรย์ขนาดไหน นี่ไง ถ้ามนัเป็นอย่าง
นัน้มนัถึงเป็นความจริง ถ้าเป็นความจริงถงึเป็นบรรทดัฐานไว้ไง บรรทดัฐานไว้  

ไอ้นู่นก็โสดาบนั ไอ้นี่ก็โสดาบนั โสดาบนัอะไรไม่รู้จกัสมาธิ แล้วเวลาปฏิบตัิก็ปฏิบตัิตาม
ความเป็นจริงเรียกร้องเอา ร้องหามรรค ไอ้นัน่เป็นมรรค  

“ไอ้นี่ข้อที่ ๑. การตดัสงัโยชน์เป็นครัง้เป็นคราว เวลานามรูปมนัแยกจากกนั” 

เวลามนัฝัน เวลามนัแยกจากกนั เวลานามรูปมนัแยกจากกนั แยกจากกนัอย่างไร แยก
จากกนักจ็ินตนาการทัง้นัน้ มนัเอาอะไรแยกจากกนั ฉีกทิง้ใช่ไหม ขบัรถเวลาแซง ฉีกกระดาษ
เลยฟืด! ขาด มนัเป็นสงัโยชน์หรือ นามรูปอะไรของเอ็ง  

นามรูปก็ส่วนนามรูป นามรูปเป็นความคิด จินตนาการ ไร้สาระ เพราะท าความสงบของ
ใจยงัไม่ได้ เขาบอกว่า “เวลาการตดัสงัโยชน์ครัง้แรก” ตดัสงัโยชน์ ตดัสงัโยชน์อะไร ตดัสงัโยชน์
ที่ไหน นามรูปมนัเกี่ยวอะไรกบัสงัโยชน์ ไม่เกี่ยวอะไรกนัเลย  

เขาก็พดูของเขาไป “มนัร้อนกาย กายไม่ร้อน พอมนัแยกจากกนัมนัเป็นไตรลกัษณ์ มนั
เป็นไตรลกัษณ์” ดหูนงัจบกเ็ป็นไตรลกัษณ์ ต้มน า้เดือดก็เป็นไตรลกัษณ์ น า้เดือดเป็นไตรลกัษณ์
เลย กินข้าวเสร็จก็เป็นไตรลกัษณ์ เก็บล้าง เช็ดโต๊ะก็เป็นไตรลกัษณ์ อ้าว! จดัโต๊ะ กินข้าว เก็บ
ล้าง เป็นไตรลกัษณ์ 

อ้าว! มนัก็ของมนัน่ะ เพราะมนัความคิดจินตนาการ ทกุคนท าได้ทัง้นัน้ เพราะอะไร 
เพราะเราศกึษาใช่ไหม เพราะฟังจบัหลกั จบัหลกัวา่มนัต้องเป็นสงัโยชน์ ต้องเป็นไตรลกัษณ์ 
ต้องเป็นอนตัตา เป็นอนตัตาให้มนัเห็นจริงเถอะ ไอ้นีม่นัเร่ืองไร้สาระมาก เพราะอย่างน้อยต้อง
ท าให้จิตสงบก่อน จิตสงบแล้วมนัจบักาย เวทนา จิต ธรรมได้อย่างไร แล้วเวลาจิต ธรรม 
พิจารณาแล้วมนัปล่อยวางอย่างไร แล้วมนัปล่อยวาง ถ้าเป็นขิปปาภิญญามนัขาด รู้แจ้งหมด 
ถ้ารู้แจ้งหมดก็จบไง 

ไอ้นี่ว่า “พอมนัเป็นไตรลกัษณ์ กายร้อน ร้อนที่กาย ใจไม่ร้อน ไอ้กายเหนื่อย ไม่เหนื่อย
กาย”  
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เออ! ถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาไป ถ้าภาวนากภ็าวนาไป ถ้าคนจะฝึกหดัภาวนาก็ฝึกหดั
ภาวนาไป แล้วถ้าท าก็ท าด้วยความจริงจงั ท าไป แต่ไอ้นี่พอมีปัญหาขึน้มาถาม เรียกร้องหา
มรรค มนัจะเป็นมรรค ดสู ิมนัเป็นมรรค ที่ว่าข้อที่ ๒. เม่ือมนัเกิดมรรคแล้ว  

โอ้โฮ! เรียกร้องมนัเป็นมรรคนะ แล้วถ้ามนัเกิดมรรคแล้ว เกิดมรรคแล้วเป็นพระอรหนัต์
ใช่ไหม มนัเกิดมรรคแล้วไง เม่ือมนัเกิดมรรคแล้วคือเกิดปัญญา ในปัจจุบนันีห้รือ ภาวนามย
ปัญญา เป็นปัญญาโลกุตตระด้วยนะ ต้องบงัคบัเลยวา่ปัญญาอย่างนีเ้ป็นโลกุตตระ ถ้าปัญญา
คนอ่ืนเป็นโลกียะ แต่ของฉันเป็นโลกุตตระ ถ้าเป็นโลกุตตระมนัก็เป็นโสดาปัตติมรรค มนัเป็นโล
กุตตระนี่หยาบๆ  

นี่พดูไปก็ยงัอายไป พดูไปก็ยงัเขิน จะว่าเป็นความจริง เดี๋ยวหลวงพ่อสบัเอา ก็เลยบอก
ว่า “มนัเป็นโลกุตตระหยาบๆ พอมนัเกิดปัญญาแล้วมนัล้างความผิดตามระดบัของสงัโยชน์” 

โอ้โฮ! ระดบัสงัโยชน์คือระดบัน า้นะ เวลาระดบัน า้ น า้มนัขึน้ สงัโยชน์ก็ขึน้ น า้ลง 
สงัโยชน์มนัก็ลง ตอนยิ่งหน้าแล้ง ถนนทรุดหมดเลย สงัโยชน์มนัมดุดินไปเลย สงัโยชน์ตอนนีอ้ยู่
ใต้ล าคลองนู่นน่ะ เพราะว่าระดบัน า้มนัต ่า มนัล้างอวิชชา ไอ้นี่ถ้ามนัเป็นความจริง มนัเป็น
ความจริงนะ ไอ้นี่เราเห็นแล้วมนัเป็นปริยตัิ เป็นความจ า มนัเทียบเคยีงเท่านัน้ แล้วถ้า
เทียบเคียงอย่างนีน้ะ เดี๋ยวตายเลย ตายเลยเพราะมนัจินตนาการไปเลย จินตนาการไปทัว่ 

ฉะนัน้ เวลาเกิดมรรค เวลาเราพดูว่าสงัโยชน์ เวลาพดู ครูบาอาจารย์ท่านเป็นหลกัเป็น
เกณฑ์ เป็นหลกัเป็นเกณฑ์เวลาเขาคยุกนั คยุกนัโดยภาคปฏิบตัิ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคล
มุตฺตม  มนัเป็นมงคลชีวิตนะ ถ้ามีครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นจริง มนัเป็นมงคลชีวิตเลย แล้วเรามี
โอกาสได้สอบถาม ได้คยุกบัท่าน เป็นประโยชน์มาก  

แต่ไอ้นี่เวลาเราไปแล้ว เราฟังไปแล้ว ฟังแล้ววางไว้สิ เราพดูบอก ครูบาอาจารย์ที่
เทศนาว่าการ เราฟังเป็นคติธรรมแล้ววางไว้ เราต้องประพฤติปฏิบัติเอง เห็นไหม  

เศรษฐีโลก ดสู ิบิลเกตส์ แล้วก็เฟซบุ๊กอะไร มนัลาออกจากการศกึษาเลย เวลาคิดเขาใช้
สมองเขาคิดถึงเทคโนโลยี พอมนัเป็นไปได้เขาลาออกเลย แล้วเขามาประกอบธุรกจิของเขา เร่ิม
จากโรงรถทัง้นัน้ เร่ิมจากโรงรถ เร่ิมจากกระท่อมห้อมหอ ท าประกอบของเขาขึน้มา เขามีสติมี
ปัญญา เขามีประสบการณ์ของเขา แล้วความคิดของเขามนัถ่ายทอดมาแล้วมนัใช้ประโยชนไ์ด้
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จริงไง พอมนัใช้ประโยชน์ได้จริง มนัเป็นสิ่งทีช่าวโลกได้อาศยั ได้อาศยัสิ่งนัน้มาเป็นเร่ือง
คณุภาพชีวิตต่างๆ เพ่ือความสะดวกสบาย ต้องจ่ายเงนิจ่ายทองเขา เขาคิดของเขาได้  

นี่ก็เหมือนกนั มนัเป็นมรรคไม่เป็นมรรค เราจะร้องหาเลยนะ ร้องหามรรคหาผลเลย แล้ว
พอมนัเป็นขึน้มาเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างนีเ้ลย มนัเป็นเร่ืองหนึ่ง ถ้ามรรคมนัเกิดแล้ว ว่า
อย่างนัน้เลยนะ ถ้ามรรคมนัเกิดแล้ว มรรคมนัจะเกดิหรือไม่เกิด ความคิดหรือการกระท าของ
เราท าไป ถ้ามนัเป็นความจริง จิตนีก้ลัน่ออกมาจากอริยสจั อริยสจัเป็นความจริงทัง้นัน้ 

ไอ้นี่เป็นมรรคเกิด ท าความสงบของใจเข้ามา มนัมีคนมาถามปัญหาเหมือนกนั ว่าเขา
ท าแล้วมนัไปไม่รอด จบ วางเลย แล้วกลบัมาพทุโธ ถ้าลองตามมนัไปอยู่ ไม่มีทาง ให้กลบัมา
ฟืน้ฟูใจของตน ให้ใจของตนมีก าลงัก่อน ใจมีก าลงัแล้วค่อยออกไปท า ถ้าไปท าแล้วมนัจะ
เป็นไปได้ ถ้ามนัเป็นไปไม่ได้มนัก็เป็นอย่างนี ้

“๓. เม่ือด าเนินมรรคไปเร่ือยๆ แล้ว ความเห็นผิดจะน้อยลง น้อยลงจนขาดหมดจด 
เช่นนีเ้รียกว่าสงัโยชน์ขาด พอขาดหมดจดแล้ว เห็นไหม มนัก็ครบตามที่องค์สมเด็จพระสมัมา
สมั-พทุธเจ้าตรัสไว้” นี่เขาว่านะ “มนัก็เป็นอริยผล” 

โฮ! ไอ้นี่ต้องไปสวนจตจุกัร ถ้าผลก็ดสูิมนัมีมะม่วง มีฝรั่ง มีมงัคดุ มีทัง้ทเุรียน ถ้าผลก็คือ
ผลไม้ ผลไม้เยอะแยะไปหมด ในตลาดเยอะแยะไปหมดเลย พอมนัเป็นมรรคแล้ว ทีนีเ้ขาบอก
ว่า “พิจารณาไปเร่ือยๆ มนัก็เห็นความผิด มนัจะขดัเกลาให้น้อยลง น้อยลง” 

ไอ้นี่เวลาครูบาอาจารย์ท่านพดู ท่านพดูของท่าน มีหลักของท่าน เหมือนกบัเศรษฐีโลกที่
เขาท าธุรกจิแล้วเขาประสบความส าเร็จของเขา เวลาจะท ามนัไม่จ าเป็น มนัไม่จ าเป็นว่าจะต้อง
อย่างนัน้ มนัท า ขอให้เอ็งท าได้จริง ขอให้ท าได้จริงแล้วมนัเป็นมรรคเป็นผลจริงๆ ถ้าเป็นมรรค
เป็นผลจริงๆ ขึน้มามนัก็จะมีคณุค่าจริงๆ แล้วมีคณุค่าจริงๆ แล้ว ไอ้ที่เขียนมาข้อ ๑. ข้อ ๒.ข้อ 
๓. ข้อ ๔. ไอ้ที่เป็นมรรค ที่มนัผ่านมรรคแล้ว ถ้ามรรคมนัจะไปเกิดอย่างนัน้ ไอ้นี่ไม่ต้องพดูถึง
เลย เพราะอะไร เพราะใจของเรามนัเหมือนกนั 

ดสู ิ เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่า “มหา สิ่งที่เรียนมหามา 
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสดุยอดมากนะ เร่ืองมรรคเร่ืองผลนี่สดุยอด มนัเป็น
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บญัญัติขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นสมมตุิอนัหนึ่งที่พระพทุธเจ้าบญัญัตไิว้ 
บญัญัติให้เราสื่อสารกนั แตถ้่ามนัเป็นความจริงในใจแล้ว ไอ้บญัญัติกบัความรู้จริงมนัต่างกนั
ไหม” 

น่ีไง ถ้าปฏิบัติไปแล้ว ถ้ามหา มหาปฏิบัติไปแล้วนะ เวลามันเป็นจริงขึน้มาแล้ว 
มรรคผล มรรคผลที่เราปฏิบัติมา กับที่ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ามา มันจะเป็นอันเดียวกันเลย เวลาเป็นแล้วนะ อู้ฮู! มันซาบซึง้ อู้ฮู! มันใช่เลย  

ไอ้นี่บอก “หลวงพ่ออธิบายมา หลวงพ่อ” 

เรียกร้องหามนัเลยนะ เรียกร้องหามรรคเลยว่ามรรคมนัอยู่ไหน มรรคมนัมีจริงหรือเปล่า 
แล้วพอมรรคจริงขึน้มา มนัเหมือนพระพทุธเจ้าเลย พอมนัขาดหมดจดแล้ว มนัครบตามที่
พระพทุธเจ้าตรัสเอาไว้เลย นัน่คืออริยผลตามบุคคล ๔ คู่ จริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อ จริงหรือ
เปล่าครับ  

จะให้รับรองอีกนะ มนัจริงไม่จริง ไม่ต้องเรียกร้องเลย ไม่ต้องเรียกร้องหามรรคหาผล ถ้า
มนัเป็นมนัเป็นจริงของมนัขึน้มา ถ้าเป็นจริงๆ นะ ถ้ามนัไม่จริงมนักเ็รียกร้องหา 

“๔. ยกตวัอย่างสงัโยชน์สกัข้อ เช่น ลบูคล า” 

ยกตวัอย่างสงัโยชนเ์ลยนะ สงัโยชน์มนัก็สกักายทฏิฐิ วิจิกจิฉา สีลพัพตปรามาส 
สีลพัพตปรามาสคือไม่ลบูคล าในศีล ถ้าไม่ลบูคล าในศีล ยกตวัอย่างสกัข้อหนึ่ง ค าว่า “ไม่ลบู
คล า” คือ เห็นผู้หญิงสวยก็อยากดวู่ามนัสวย แต่ไม่ได้ดดู้วยราคะนะ เพียงแต่ดดู้วยความเห็น
แก่ตวั อยากดรููปสวย แต่ไม่มีราคะ อย่างนีเ้ป็นสงัโยชน์หรือเปล่า  

โอ้โฮ! สงัโยชน์มนัเป็นชื่อ ตวัมนัคือกิเลส ไอ้นี่มองแล้วมองรูปสวยโดยเห็นแก่ตวั คือดรููป
สวยด้วยอยากดรููปสวย ไม่มีกามราคะ 

โฮ้! ที่มนัเสียงดงั ที่มนัพุ่งมาอย่างนีเ้พราะอะไร เพราะว่าเราพดูเร่ืองมรรคเร่ืองผล พดูไว้
เพ่ือเป็นประโยชน์ พดูไว้เพ่ือกลัน่กรองคนที่ท าแล้วมนัส ามะเลเทเมา แล้วมนับอกว่ามนัได้มนั
เป็น เราถงึพดูไว้ เราพดูไว้เพ่ือประโยชน์ พดูไว้เหมือนกฎหมาย บงัคบัคนเลว คนท าดี กฎหมาย
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ไม่มีผลกบัใคร กฎหมายเป็นข้อบงัคบั แล้วคนไม่ได้ท าผิดไม่มีผลหรอก กฎหมายมนัเขียนไว้มนั
ก็เป็นกฎหมาย เราท าแต่ความดี กฎหมายมนัจะมาบงัคบัใช้อะไรกบัเรา 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาพดูธรรมะไว้ เหน็ไหม บงัคบัไว้แต่ไอ้คนหน้าด้าน ไอ้พวกหน้าด้าน ไอ้
พวกหน้าด้านมนัก็นัน่น่ะ เราก็เลยพดูให้ชดัเจน นีเ้พียงชดัเจนกเ็พ่ือประโยชน์ไง ทีนีด้นักลบัมา 
ดนักลบัมาว่าถ้าเป็นอย่างนีห้ลวงพ่อต้องอธิบาย นีไ่ง เวลาพดูออกไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือ
กลัน่กรองไอ้พวกหน้าด้าน  

แต่นี่ไม่อย่างนัน้เลย “ลองยกสงัโยชน์ข้อหนึ่ง” 

โอ้โฮ! มึงรู้จกัมนัหรือ มึงรู้จกัสงัโยชน์หรือ ตวัมนักลมๆ หรือแบนๆ ไอ้นี่สงัโยชน์เร่ืองมอง
ผู้หญิงเชียว มนัสีลพัพตปรามาส ความไม่ลบูคล าในศีล พอความไม่ลบูคล าในศีล มนัขาดในใจ  

ถ้าขาดในใจมนัไม่มี มนัเป็นอธิศีล มนัไม่ใช่ศีลที่มนัขอเอาอย่างนี ้มนัไม่ใช่ศีลที่มนัระงบั
นี ้มนัเป็นอธิศีล มนัเป็นศีลในหวัใจ ศีลโดยไม่ต้องขอ ศีลมนัเป็นศีลโดยสจัจะ แล้วมนัจะไปรูป
สวย สวยอะไรอีกล่ะ  

ถ้ารูปสวยก็นี่ไง ก็รูปสวยก็บอกว่า “ท าตามที่พระพุทธเจ้าบญัญัติแล้วมนัก็เลยเป็นอริ
ยผล” อริยผลยงัเอาสงัโยชน์มาเป็นข้อต่อรองอีกนะ นี่พดูถึงว่า เห็นไหม ถ้ามนัจะเรียกร้อง 
เรียกร้องหามรรค เรียกร้องหามรรค มรรคมนัจะเกิดขึน้โดยข้อเท็จจริง โดยสจัจะความจริง  

ถ้าข้อเท็จจริง เงินน่ะ เงินหนึ่งบาทมีค่าเทา่หนึ่งบาท เงินสกุลใดก็แล้วแต่มนัมีค่าเท่ากบั
ตวัของมนั ธรรมะขององค์สมเดจ็-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าถ้าบญัญัติแล้วมนัมีค่าตามความเป็น
จริงของมนั จิตนีก้ลัน่มาจากอริยสจั ถ้าอริยสจัสมบูรณ์แล้ว จิตนัน้มนัจะเป็นอริยภูมิไปเป็นขัน้
เป็นตอนขึน้ไป มนัจะมีอะไรอีกล่ะ 

นี่ไง นี่พดูถึงไปเร่ือย แล้วพดูถึงว่าเป็นสงัโยชน์  

นี่มนัเป็นอารมณ์โลก มนัเป็นสญัญาอารมณ์ อารมณ์โลก พดูถึงผู้หญิงสวย พดูถงึเร่ือง
ขบัรถในท้องถนน ตอนนีม้นัมีข่าวใหญ่อยู่นัน่น่ะ ขบัรถชนเขาตาย เราจะใช้อิทธิพลเอาตวัรอด
นู่นน่ะ สงัคมมนัไม่ยอมรับนู่น ไอ้นี่เขาบอกปาดหน้า ขบัรถปาดหน้า มึงต้องไปถามพวกในไอจี
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นัน่น่ะ ไปถามไอ้พวกเล่นอินเทอร์เน็ตมนัยอมหรือเปล่า สงัโยชน์ไปถามไอ้พวกเล่นอินเทอร์เน็ต
นัน่ ไปถามนกัรบอินเทอร์เน็ตซิว่าอย่างนีถ้กูไหม แล้วถามมนัด้วยสงัโยชน์นี่ถกูหรือเปล่า 

“๕. ขอความเมตตาอาจารย์ขยายความว่าสงัโยชน์ ๓ ให้ละเอียดดงัตวัอย่างข้อที่ ๔ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิสามารถแยกแยะถึงความเป็นโสดาปัตติผลออกจากโสดาปัตติมรรคครับ” 

เป็นความจริงมนัเป็นความจริง มนัอ๋อ! ในใจ จะให้อธิบาย ที่เขียนมานี่ก็อ่านในเว็บไซต์
มานี่ ไอ้ที่เขียนมา เขียนมาก็ท่องจากเว็บไซต์มาแล้วใช่ไหม แล้วเขียนมาก็ยงัผิดอยู่ใช่ไหม ก็ให้
อธิบายอีก อธิบายเดี๋ยวเอ็งกจ็ า เขียนกลบัมาใหม่ไง อธิบายไป เอ็งไม่เข้าใจ เอ็งกเ็ขียนกลบัมา
อีกใช่ไหม อ๋อ! ที่หลวงพ่ออธิบายสงัโยชน์ ๓ โดยความละเอียดเป็นอย่างนี ้ดสู ิเร่ืองผู้หญิงสวย
ก็ไม่ใช่ เร่ืองขบัรถปาดหน้าคนกไ็ม่ใช่ ฉะนัน้ จะเป็นเร่ืองอย่างนีใ้ช่ไหม  

เป็นปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐโิก ค าว่า “สันทิฏฐโิก” รู้แจ้งเห็นจริงจากภายใน ถ้า
ความรู้แจ้งเห็นจริงจากภายในมันเป็นความจริง ถ้าเป็นความจริงอันนัน้ เห็นไหม เรา
ท าของเรา  

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั ดสู ิเห็นเขาร ่ารวย วิธีการ หนงัสือชีวประวตัิของเศรษฐีพิมพ์ขายทัว่โลก 
แล้วคนก็ซือ้อ่านกนัทัว่โลก แล้วใครบ้างที่ท าแล้วมนัประสบความส าเร็จเป็นเศรษฐีโลก  

นี่ก็เหมือนกนั อธิบายมรรคมาเลย ท าให้ได้ ท าให้ได้ แม้แต่เศรษฐีนะ เขาต้องหาเงินหา
ทองเขายงัท าไม่ได้เลย ไอ้นี่อธิบายสงัโยชน์มาชดัๆ เลย ไอ้ที่เขียนมาจะผิด ถ้าอธิบายครัง้ใหม่
มาคงจะถกู เดี๋ยวท าได้ชดัเลย แล้วมนัจะได้ไหม  

พระปฏิบตัินะ ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบตัิ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่าน
จะให้ครูบาอาจารย์เข้าป่าเข้าเขาไป แล้วให้ฝึกหดัแล้วท าขึน้มาให้ได้ ท าให้เป็นความจริง ถ้า
เป็นความจริงขึน้มาแล้วเป็นความจริง เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก นัน้คือข้อเท็จจริง นัน้คือ
เนือ้หาสาระ 

พระต้องมีศีลมีธรรมเป็นสมบัติ นักปฏิบัติเรา ชาวพุทธเรา ปฏิบัติแล้วควรจะให้
มีมรรคมีผล ถ้ามีมรรคมีผลมันเป็นปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐิโก มันสว่างโพลง มันรู้แจ้ง
กลางหัวใจเลย เวลากิเลสมันขาดไป เห็นไหม เหมือนดั่งแขนขาด มันรู้แจ้งเห็นจริง ชัด
จริงในหัวใจ ศาสนามั่นคง มั่นคงตรงนี ้ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบ
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ธรรม กราบธรรมะ กราบแบบนี ้ กราบธรรมในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า “เธอจงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึงเลย” 

ไอ้นี่เขียนมาบงัคบัให้หลวงพ่อตอบสงัโยชน์ สงัโยชนเ์ป็นที่พ่ึงเลย แล้วถ้าหลวงพ่อตอบ
ดี เดี๋ยวจ าให้แม่นเลย แล้วจะจ าไปเถียงกบัคนอ่ืน  

เราเอาจริงของเรา เราปฏิบตัิของเราเพ่ือความจริงของเรา ถ้าเป็นความจริงของเรา ท า
จิตใจให้มัน่คง มัน่คงให้มนัเป็นความจริง แล้วเป็นความจริงแล้วมนัเป็นความจริง ไม่ต้องร้องหา 
ไม่ต้องเรียกร้อง เวลาเรียกร้อง เห็นไหม ในธรรมคุณ เห็นไหม อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มี
เวลา ร้องเรียกสัตว์ทัง้หลายมาดูธรรม ร้องเรียกให้คนอ่ืนมาดูธรรมกลางหัวใจข้า บัดนี ้
มันรู้แจ้งกลางใจ บัดนีม้ันสว่างโพลงกลางหัวใจ 

เศรษฐีโลกเขาไปค านวณทรัพย์สินของเขา เขาถงึเป็นเศรษฐีโลก ยงัต้องให้สงัคมยอมรับ 
ไอ้ปฏิบตัิเรามนัสว่างโพลงกลางใจ เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก มารตามไม่ได้ มารมองไม่เห็น 
ค้นคว้าสิ่งนีไ้ม่ได้ มนัเป็นขึน้มาจากเรา นี่ปฏิบตัเิป็นแบบนี ้ ถ้าเป็นแบบนี ้ เห็นไหม ไม่ต้อง
เรียกร้องหาเลย ให้เขามาดขูองเราอีกต่างหาก เรียกร้องสตัว์ทัง้หลายมาดหูวัใจเรา เรียกร้อง
สตัว์ทัง้หลายมาด ู 

ไอ้นี่เขียนไปถามหลวงพ่อ “แล้วเอาสงัโยชน์ชดัๆ ด้วยนะ สงัโยชน์ชดัๆ” 

ฉะนัน้ สิ่งที่ปฏิบตัิก็ให้ปฏิบตัิไป ถ้ามีความสงสยั ให้มนัสงสยัตามความเป็นจริง อนันี ้
ปฏิบตัิแล้วมนัมีความรู้ความเห็นอย่างนี ้ ก็ความรู้ความเห็นอย่างนี ้ แล้วนีเ้ขาพยายามของเขา
นะ แบ่งเป็นข้อๆ เลย ข้อ ๑. ข้อ ๒. ข้อ ๓. ข้อ ๔. ข้อ ๕. ถ้าอย่างนีม้นัเกิดมรรค ถ้าเกิดมรรค
แล้วมนัสมบูรณ์แล้วจะเป็นบุคคล ๔ คู่ ถ้าเป็นบุคคล ๔ คู่แล้ว ถ้ายงัไม่แน่ใจก็ยกสงัโยชน์ขึน้มา
ข้อหนึ่ง เร่ืองผู้หญิงสวยไม่สวย เร่ืองปาดหน้ารถ แล้วถ้าหลวงพ่อไม่เห็นด้วยก็อธิบายสงัโยชน์
ชดัๆ มาเลยอีก ๓ ข้อ จบ 


