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ถาม : เร่ือง “ภพและภวงัค์” 

กราบนมสัการหลวงพ่อด้วยความเคารพ ช่วงที่ผมมาภาวนาที่วดั ๗ วนั ได้มี
โอกาสนัง่ฟังพระอาจารย์เทศน์ วนัสดุท้ายพระอาจารย์ได้เทศน์ถงึความรู้สึกสงบที่กลาง
หวัอกว่านัน้คือภพ ผมได้ยินแค่นัน้ ตามนัพองโต มนัเป็นค าตอบที่ผมอยากรู้อยู่พอดี สิ่ง
เหล่านีผ้มได้สมัผสับ้าง แต่ก็ยงัไม่ถึงตวัจิตจริงๆ เม่ือพดูถึงภพ ผมเลยงงสงสยัเร่ืองหนึง่
ครับ ภพกบัภวงัค์เกี่ยวข้องกนัอย่างไร เพราะภวงัค์คอืองค์ของภพ ผมเองก็สมัผสัภวงัค์
มาแล้วเช่นกนั 

ขอเล่าย้อนหลงัสกัหน่อยครับ ผมเคยนัง่สมาธิจนว่าง และสงสยัว่าตวัเราอยู่ไหน
กนั ท าอะไรอยู่ สกัพกั สติก็กลบัมา อ๋อ! ก็เรานัง่สมาธิอยู่ที่บ้านนี่แหละ ซึ่งผมเองกเ็คย
กราบเรียนถามพระอาจารย์ และก็ได้ค าตอบว่า สิ่งสงสยังงๆ ไม่แจ่มชดั นัน่แหละตก
ภวงัค์ไปแล้ว 

ผมจึงว่าภวงัคก์บัภพน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกนั เพราะตอนที่ผมกลบัมีสติหลงัจาก
ตกภวงัค์นัน้ สติมนัชดัเจนอยู่ในความสงบ แต่มนัก็แค่สกัพกัเดียวเอง หลายๆ คนรวมทัง้
ผมเองตอนแรกก็ดีใจและเข้าใจว่ามนัคือสมาธิ 

แต่หลงัจากที่ได้สมัผสัความสงบแบบนี ้ สติชดัเจน มนัคนละแบบกนัจริงๆ แล้ว
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป แล้วไปสงบทีก่ลางหวัอก ไม่ใช่หายวบูขาดสติ แล้วกลบัมาสงบ
แบบครัง้ตกภวงัคน์ัน้ 

กราบเรียนพระอาจารยเ์มตตาชีแ้นะด้วยครับว่า ภพ ปฏิสนธิจิต และภวงัค์ มนั
เกี่ยวดองกนัอย่างไรครับ กราบนมสัการหลวงพ่อ 



จิตตั้งมัน่ ๒ 
 

©2021 www.sa-ngob.com 

ตอบ : ภพกบัภวงัค์ ไอ้นี่บอกว่าเขาเคยสมัผสัภวงัค์มาก่อน ภวงัค์เป็นองค์แห่ง
ภพ ถ้าภพแล้ว ถ้าพดูถึงนกัปฏิบตัิ ถ้าครูบาอาจารยท์่านพดูนะ ภพนี่ท่านบอกตอของ
จิต เวลาไปคร่อมตอๆ อยู่ เราพิจารณาไป เราละสิง่ต่างๆ เข้ามาๆ มาถึงตวัตนของมนั 
เห็นไหม แล้วตวัตนมนัละเข้ามา แต่มนัละตวัมนัเองไม่ได้ไง 

จะว่าตอของจิตๆ ถ้าคนภาวนาไม่เป็นไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จกัว่าอะไรเป็นจติ 
อะไรเป็นตอ ไม่รู้หรอก แต่ถ้าคนภาวนามาแล้ว ถ้ามนัได้ละได้วางเป็นชัน้เป็นตอนเข้า
มาตามความเป็นจริงนะ ตามความเป็นจริงนะ แต่ส่วนใหญ่แล้วมนัละไม่ใช่ตามความ
จริง พอไม่ได้ละด้วยความเป็นจริง มนักเ็ลยสบัสนไง อะไรเป็นภพ อะไรเป็นภวงัค ์

เพราะบอกว่า ภวงัคเ์ป็นองค์แห่งภพ ภวงัค์เกิดจากภพ 

ไม่มีภพ ไม่มีภวาสวะ ไม่มีสถานที่ ทกุอย่างไม่เกิด จติเดิมแท้คือตวัภพ ภวาสวะ 
กิเลสสวะ อวิชชาสวะ ภวาสวะ เวลาภวาสวะมนัเป็นสวะได้อย่างไร มนัเป็นกิเลสได้
อย่างไร ภพเป็นกิเลสได้อย่างไร ก็ตวัตนนี่แหละเป็นกิเลส ตวัตนเป็นกเิลส แต่มนักิเลส
อย่างละเอียดไง แต่ถ้าเวลาคนที่ปฏิบตัิ เขาเรียกว่ามนัโลกียะ มนัเป็นโลกทัง้หมด ถ้า
โลกทัง้หมด มนัเป็นเร่ืองหยาบมาก ถ้าหยาบมาก เวลามนัตกภวงัค์นัน่น่ะ เวลาเราจะ
ก าหนดพทุโธ เราจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะหายแว็บไป นัน่น่ะมนัตกภวงัค์ พอมนั
ตกภวงัค ์

ภวงัค์เป็นองค์แหง่ภพ มนัจะไปเกิดภพชาติใหม่หรือ 

ภวงัค์เกิดจากภพ ตวัภพตวัจริงๆ มนัปฏิสนธิจิต มนัมีของมนัอยู่แล้ว พอมีอยู่
แล้ว เพียงแต่ว่าทกุคนมนัส่งออกหมด มนัไม่รู้จกัตวัมนัเองหรอก มนัส่งออกไปข้างนอก
หมด ถ้าส่งออกไปข้างนอกหมด เราก็ไปเอาสิ่งทีม่นัไปยึดไปเหนี่ยว มนัไปยึดเป็น
สญัญาอารมณ์ว่าสิ่งนัน้เป็นภวงัค์ สิ่งนัน้เป็นภพ เราจินตนาการไปทัง้นัน้นะ่ ไอ้นัน่มนั
เป็นการจินตนาการ แต่เวลาภาวนาจริงๆ แล้ว เราปล่อยวางเป็นชัน้เป็นตอนเข้ามา มนั
จะรู้ไปเร่ือยๆ ไง ถ้ามนัจะรู้ไปเร่ือยๆ 

เขาถามเร่ืองภพ เร่ืองภวงัค์ ถ้าเร่ืองภพ เร่ืองภวงัค์ เขาว่า เวลาบอกเร่ืองภวงัค ์
ฉะนัน้ พอพดูถึงว่า ความรู้กลางหวัอก สิ่งที่ว่าเป็นภพๆ 
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เป็นภพคือสถานที่ เพราะวนันัน้มนัมีคนมาถามว่า เวลาเขารู้สึกว่ามนัมีส่ิงใดเป็น
ก้อนแน่นหน้าอกนัน่มนัคืออะไร 

เราบอกว่านัน่คือตวัภพ ถ้าตวัภพนะ ตวัภพมีอยู่โดยข้อเท็จจริง แต่เราไม่รู้หรอก 
คนเป็นไม่รู้เร่ือง แต่ถ้าเราเป็น เราจะบอกว่า ถ้ามนัย้อนเข้าไปได้จริง มนัจะเข้าไปสู่
ตวัตนของมนั ถ้าเข้าไปสมัมาสมาธินะ นัน่น่ะถ้าเป็นว่าตวัภพ ตวัภพหยาบๆ เพราะ
อะไร เพราะเวลามนัละเข้าไป ถ้าเป็นโสดาบนั ละสกักายทิฏฐิ วิจกิิจฉา สีลพัพตป
รามาส 

ถ้าเป็นสกิทาคามี ปฏิฆะกามราคะอ่อนลง ถ้าเป็นอนาคามี กามราคะปฏิฆะขาด
ลง ค าว่า “ขาดลง” สิ่งนีม้นัจะเข้าไปสู่ตวัภพแล้ว แล้วเวลาตวัภพ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อทุธัจจะ อวิชชา มนัเป็นสงัโยชน์อนัละเอียดไง ถ้าสงัโยชน์อนัละเอียด มนัไม่มี
ใครเห็น มนัจบัต้องมนัไม่ได้ 

เวลาเข้าไป ดสู ิ เวลาหลวงตาท่านบอกว่าเวลาท่านพิจารณาไปถงึตรงนี ้ ท่าน
พิจารณาอสภุะ พิจารณาต่างๆ หมดไปแล้ว แล้วก็เข้าใจว่าตวัเองจบสิน้ พอเข้าใจว่า
ตวัเองจบสิน้ มนัรักษาใจตวัเองไว้ พอค าว่า “จบสิน้” เราต้องรักษาไว้ ไม่รักษาไว้ มนัจะ
ส่งออกมา 

ทีนีพ้อรักษาไว้ จิตมนัส าคญั เวลามองผ่าน ท่านบอกว่าภูเขาเลากาทะลปุรุโปร่ง
ไปหมดเลย บอกจิตเราท าไมมหศัจรรย์ขนาดนี ้จิตเราท าไมมหศัจรรย์ขนาดนี ้ท่านบอก
ว่า ธรรมกลวัว่าจะหลง สิง่ที่มหศัจรรย์ สิง่ที่มนัออกไปรู้ไปเหน็มนัมาจากจุดและต่อม 
จุดและต่อมคือตวัภพ แต่กว่าจะมาเป็นขนาดนี ้ มนัภพอนัละเอียด ภพ ตวัตนของมนั 
ตวัตนที่แท้จริง 

แต่เวลาเราปฏิบตัิ เราก็ว่าพอเราก าหนดพทุโธเข้าไป พอเราไปรู้อะไรเป็นก้อนๆ 
ว่าเป็นตวัภพ 

มนัก็เป็นได้จริงนัน่แหละ แต่มนัมีส่ิงห่อหุ้มมาเป็นอีกหลายชัน้เลย สิง่ห่อหุ้มคือ
สงัโยชน์ สิ่งห่อหุ้มคือกิเลสอย่างละเอียด กิเลสอย่างกลาง กิเลสอย่างหยาบ กเิลสมนั
ห่อหุ้มมนัอยู่ เรารู้พร้อมกิเลสไง 
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จะบอกว่าไม่ใช่ภพ ก็ใช่ มนัเหมือนโลก โลกมนัมีแกนของโลก แม่เหล็กโลก มี
แกนของโลก แกนของโลก แกนของใจ ตวัภพ แกนของหวัใจ ตวัละเอียด ถ้าอย่างนีต้้อง
พดูกบัผู้ภาวนาด้วยกนั 

ถ้าผู้ไม่ภาวนา คนหนึ่งพดูเร่ืองภาวนา อีกคนหนึ่งพดูเร่ืองวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์คือมนัจะเปรียบเทียบทางทฤษฎี เปรียบเทียบทางวชิาการ เปรียบเทียบ
เป็นจกัรวาล ส่งออกหมดไง แต่ถ้าครูบาอาจารย์ทา่นไม่ได้พดูส่งออก ท่านพดูทวน
กระแสกลบัเข้าไปข้างใน แตเ่วลาพดู พดูเป็นวิทยาศาสตร์นี่ไง 

เขาบอกว่าให้อธิบายเร่ืองภพ ภพกบัภวงัค์มนัแตกต่างกนัอย่างใด 

เวลาภพ ตวัจิตนี่ส าคญั มนัมหศัจรรย์ ตวัจิต ปฏิสนธิจิต เวลามนัเกิดเป็นสถานะ
ของมนษุย์ มนัเป็นสถานะไง สถานะของมนษุย์ สถานะของสตัว์ สถานะของเทวดา 
อินทร์ พรหม มนัก็มีจิตหมด มีปฏิสนธิจิตหมด แล้วมันมีสถานะ สถานะก็ภพชาตินัน่นะ่ 
ภพชาติอย่างนีเ้ป็นภพชาติในวฏัฏะ 

แต่เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เร่ืองอภิธรรม เร่ืองต่างๆ เร่ืองอภิธรรม
คือเร่ืองวิทยาศาสตร์ทางจิต ท่านจะย้อนกลบัเข้าไปทีอ่ารมณ์ ท่านไม่พดูถึงสถานะเลย 
ท่านพดูถึงประสบการณ์ของจิตเลย ถ้าประสบการณ์ของจิตมนัเป็นอย่างนัน้ แล้วเราก็
ไปท่องจ ากนั แล้วเราก็สร้างภาพสร้างอารมณ์ขึน้ พอสร้างอารมณ์ว่าจะเป็นอย่างนัน้ๆ 

แต่เวลาครูบาอาจารยเ์ราไม่ได้สร้างอารมณ์ ท าความสงบของใจเข้ามา ถ้าใจมนั
สงบแล้ว ถ้าใจสงบนะ ใครเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตามความเป็นจริง 

เพราะมนัจะเห็นกายเหมือนกนัหมดไม่ได้ เห็นจิตเหมือนกนัหมดไม่ได้ เห็น
เวทนาเหมือนกนัหมดไม่ได้ มนัเป็นจริตนิสยั มนัเป็นอ านาจวาสนา คนเราจะให้มีนิสยั
เหมือนกนั มีความทกุข์เหมือนกนั มีบาปมีกรรมเหมือนกนั เป็นไปไม่ได้ เพราะคนเรามนั
สร้างเวรสร้างกรรมมาแตกต่างกนั ถ้าคนสร้างเวรสร้างกรรมแตกต่างกนั ความรู้
ความเห็นมนัจะแตกต่างกนั 

ถ้ามนัแตกต่างกนั ท าความสงบของใจเข้ามา แล้วพอเป็นอย่างนัน้ขึน้มา ครูบา
อาจารย์ของเรา เร่ืองอภิธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ทางจตินัน้ยกไว้ แต่เวลาความเป็นจริง
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เป็นความจริงจากเรา จากคนปฏิบตั ิ นี่ครูบาอาจารยท์่านสอนอย่างนี ้ ท่านสอนอย่างนี ้
ท่านต้องการให้จิตดวงนัน้เป็นผู้ รู้ ตวัจิตตวัที่เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะให้เป็นผู้ รู้ ให้เป็น
ผู้แก้ไข ให้เป็นผู้ปลดเปลือ้ง ถ้าผู้ปลดเปลือ้งแล้ว 

ถ้าอย่างเรา เด็กขึน้มาทกุคนอยากให้เรียนหมอ แล้วมนัจะเรียนหมอได้ทกุคน
ไหม ทกุคนก็อยากให้ลกูเราฉลาด อยากให้ลกูเราเรียนหมอ แต่ลกูบางคนมนัไม่เรียน
มหาวิทยาลยัด้วย มนัเรียนวชิาชีพ มนัเรียนวิชาชีพของมนัไปเลย มนัไม่เรียนทางนี ้พอ
มนัไม่เรียน เพราะว่ามนัเรียนไม่ไหวไง 

นี่ก็เหมือนกนั ถ้าอภิธรรมเป็นอย่างนัน้ๆ มนัตายตวัไง มนัสตูรส าเร็จไง แล้วจิตที่
เป็นแบบนัน้มนัเป็นไปได้ยากไง แต่ที่มนัวางไว้อย่างนัน้เพราะองค์สมเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจ้า วิทยาศาสตร์ทางจิต องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเคลียร์ปัญหา เพราะว่า
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ารู้แจ้ง 

แต่พวกเราปฏิบตัิ เราก็ไปท่องจ าอย่างนัน้ แล้วก็พยายามจะท าให้เหมือนแบบ
นัน้ มนัก็เลยเป็นจนิตนาการ พอเป็นจินตนาการ ถ้าจินตนาการแล้วมนัก็สร้างภาพ พอ
สร้างภาพให้จิตเป็นแบบนัน้ พอจิตเป็นแบบนัน้ มนัก็พยายามจะจดัรูปแบบให้จิตเป็น
แบบนัน้ มนัก็เลยกลายเป็นรูปแบบ มนัเลยไม่เป็นความจริงขึน้มา 

แต่ถ้าเป็นการปฏิบตัิของเรา เราก าหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิให้จิตมนั
สงบเข้ามา ถ้าสงบแล้วให้รู้ตามความเป็นจริง ถ้ารู้ตามความเป็นจริง 

อย่างที่เขาว่า เม่ือก่อนเขากเ็คยตกภวงัค์มา ภวงัคเ์ป็นองค์แห่งภพ 

องค์แห่งภพก็เหมือนหลวงตาว่าไง ตอของจิตไง เวลาเข้าไปเจอตอ แต่ขอให้เจอ
เถอะ มนัไม่เจอหรอก เพราะส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จกัตวัตนของตวั แล้วจบัตวัเองไม่ได้ 

แม้แต่เราท าความสงบของใจ ในอภิธรรมเขากลวัสมถะมาก กลวัว่าจิตมนัลง
สมถะแล้วมนัจะเกิดนิมิต มนัจะท าให้เราเนิ่นช้า มนัไม่ใช่ทางแหง่สติปัฏฐาน ๔ มนั
ไม่ได้ใช้ปัญญา นี่ความเหน็ของเขา แต่เขาเข้าใจผิดหมดเลย 
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ถ้าจิตสงบ ท าสมถะ จิตมนัสงบแล้ว ถ้าจิตดวงใดเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรมตามความเป็นจริง นัน้จะเป็นหนทางแห่งสตปัิฏฐาน ๔ หนทางแห่งสติปัฏฐาน 
๔ เพราะมนัจะเกิดภาวนามยปัญญา 

การเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาที่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกว่า
ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาจะเกิดตรงนี ้ เราจะบอกว่าจุดเร่ิมต้นของ
วิปัสสนามนัเกิดตรงนี ้

แต่ถ้าจิตของเรามนัไม่เคยสงบมา เพราะมนัมีแต่การสร้างอารมณ์ให้ว่าง เรา
พยายามจะคิดถึงความว่างไว้ เราคิดถงึความเวิง้ว้างไว้เพ่ือไม่ให้จิตมนัคิดเร่ืองอ่ืน มนั
เป็นสญัญาความว่าง มนัเป็นสญัญา สญัญาว่าเป็นสมาธิ แต่ไม่มีสมาธิ 

แต่เวลาพทุโธๆ พทุโธพอจิตสงบเข้ามา อย่างผู้ถามว่า เม่ือก่อนเขาก็เป็นอย่างนี ้
มนัตกภวงัค์ มนัเวิง้ว้างไป มนัก็ว่าเป็นสมาธิ แต่พอมาพิจารณาซ า้ๆ เข้าไปแล้ว ค่อย
เป็นค่อยไป เขาบอกว่าไม่ใช่ ไม่เหมือนกนัเลย ไม่เหมือนกนัเลย 

สมัมาสมาธิจะแจ่มแจ้งมาก แจ่มแจ้งมาก พทุโธๆ ละเอียดก็รู้ว่าละเอียด เวลา
หยาบขึน้มา มนัขดัแย้งไปหมดเลย เวลาละเอียดขึน้มา รู้ว่าละเอียดเลย แล้วเวลามนั
เร่ิมปล่อยวาง เร่ิมปล่อย ปล่อยอะไร ปล่อยความคิด เพราะเราคิด มนัถึงมีอารมณ์ พอ
เราปล่อยอารมณ์ ปล่อยความคิด แล้วตวัมนัอยู่ได้อย่างไรล่ะ ตวัมนัอยู่ได้อย่างไร 

ที่เราคิดกนัอยู่นี่มนัคืออารมณ์ ที่เราว่าว่างๆๆ นี่คืออารมณ์ แล้วเวลามนัปล่อย
อารมณ์ มนัปล่อยขนัธ์ ๕ มนัพทุโธๆ พทุโธให้ปล่อย 

เขาบอกว่า พทุโธจนพทุโธไม่ได้ 

ความจริง พทุโธไปเถอะ แล้วเวลามนัปล่อยมนัจะปล่อยโดยตวัมนัเอง พอมนั
ปล่อยอารมณ์แล้ว ตวัมนัจะชดัเจนมากเลย พอตวัชดัเจนมาก พอชดัเจนป๊ับ เดี๋ยวมนัก็
เสวยอีก มนัก็คิดอีก เพราะว่ามนัทรงตวัเองไม่ได้ 

หลวงตาบอกว่า จิตจะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องอาศัยอารมณ์ อาศัยเกาะ
เขาไปตลอด ถ้าอาศัยเกาะเขาไป เพราะมันอาศัยเกาะเขาโดยข้อเท็จจริง องค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงฉลาด ให้เราบริกรรมพุทโธ ให้มันเกาะพุทโธไว้ 
พุทโธๆๆ มันเกาะพุทโธเพราะพุทโธเป็นพุทธานุสติ เกาะจนมันไม่ต้องอาศัย
เกาะใคร เพราะมันเข้มแข็งขึน้มา ไม่ต้องอาศัยเกาะใคร มันปล่อยพุทโธ พุทโธ
ก็หายไป แต่ตัวมันชัด 

แต่ของเรา ก่อนหาย หลบัก่อน หลบัไปแล้วค่อยมารู้ว่าหายทีหลงัไง 

แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงมันหายต่อหน้าต่อตา แล้วเวลาหายต่อหน้าต่อตา 
ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันตรงนี ้

ผู้ปฏิบตัิใหม่ก็บอกว่า ต้องภาวนาจนพทุโธหาย แล้วมนัพยายามจะท่องให้หาย 
นึกให้หาย พยายามปฏิเสธให้มนัหาย มนักเ็ลยไม่เป็นความจริงเลย 

แต่ถ้าเป็นความจริง ความจริงพอมนัพทุโธๆ มนัละเอียดจนพทุโธไม่ได้ นี่อปัปนา
สมาธิ เวลาคลายตวัออกมา มนัเสวย เสวยก็ให้เสวยที่กาย ที่เวทนา ที่จิต ทีธ่รรม ตรงนี ้
ยกขึน้สู่วิปัสสนา ถ้ายกขึน้สู่วิปัสสนา มนัก็จะมีปัญญาของมนั ถ้าปัญญาของมนั มนัจะ
ไปแล้ว สติปัฏฐาน ๔ โดยข้อเท็จจริง 

นี่พดูถึงว่าภพกบัภวงัค์ ถ้าภวงัค์คือขาดสติ ลงภวงัค ์

ถ้าภพ ถ้ามีสติปัญญา มนัจะชดัเจนของมนั 

ฉะนัน้ ค าถามที่ว่า “ขอให้ท่านอาจารย์ชีแ้นะด้วยครบัว่า ภพ ปฏิสนธิจิต ภวงัค์ 
มนัแตกต่างกนัอย่างไร มนัเกี่ยวดองกนัอย่างไร” 

มนัเกี่ยวดอง มนัก็ต้องมีปฏิสนธิจิต มนัมีชีวิต ชวีะคือชีวิต ชีวิตเร่ิมต้น ถ้ามีชีวิต
เร่ิมต้นนัน่น่ะตวัภพ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตมนัก็เหมือนกบัไม้ท่อนหนึ่ง ไม้ท่อนหนึ่งมนัมี
เปลือกนอก มีนอกมีใน ถ้าตวัในก็ตวัภพ ปฏิสนธิจิต 

แล้วตวัภวงัค์ ภวงัค์มนักเ็หมือนเรายกขึน้สู่ภวงัค์ ยกขึน้สู่ความคิด ในอภิธรรมมี 
เร่ืองของจิตกี่ดวงๆ กี่ดวงๆ เขาพดูถึงตรงนี ้
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ครูบาอาจารย์เราบอกหนึ่งเดียว จิตมีหนึ่งเดยีว แต่มนัคิดเร่ืองอะไร มนัเสวยเร่ือง
อะไร มนัต่อเนื่องด้วยเร่ืองอะไร แค่นัน้เอง แล้วถ้าเราทนัเข้ามา มนัก็ปล่อยวางเข้ามาๆ 
ปล่อยวางจนถ้ามนัสนัตติ มนัอยู่ตวัมนัเอง นี่สมัมาสมาธิ แล้วถ้ามนัออกไปมนัก็เป็นนัน่ 

ฉะนัน้ ค าว่า “ภพ” เราจะบอกว่า มนัอยู่ที่ความถนดัของคนว่าเวลาคนถนดัแล้ว 
เวลาพระที่ภาวนากนั แล้วเวลาธมฺมสากจฺฉา เวลาพดูไม่ตรงกนั เขาเรียกว่าสมมตุิ
ต่างกนั มนัจะออกตรงนีไ้ง ออกตรงว่าสมมตุิต่างกนั แต่ความหมายอนัเดียวกนั สมมตุิ
ต่างกนั เขาพยายามจะออกตรงนีน้ะว่า ความหมายเหมือนกนัแหละ บรรลธุรรม
เหมือนกนัแหละ แต่สมมตุิมนัต่างกนั 

แต่ถ้าความจริง ความจริงคนรู้เวลาถ้ามนัพดูนะ คนเราปฏิบตัิ นกัปฏิบตัิจะรู้ว่า
เวลาปฏิบตัิไป จิตมนัเสื่อม เวลาท าสมาธิไป จิตมนัเสื่อม เราพยายามจะท าให้มนั
ช านาญ ช านาญในวสี ให้สมาธิมนัมัน่คง ถ้ายกขึน้วปัิสสนา เวลามนัใช้สติไปเยอะ ใช้
ปัญญาไปมากแล้วมนัจะฟุ้งซ่าน ก็ต้องกลบัมาท าความสงบ แล้วก็พิจารณาต่อ 

แต่ถ้าคนไม่เคยท า พอมนัจิตสงบแล้วมนัก็พยายามคดิถึงปัญญา พอปัญญามนั
เกิดขึน้ มนัไปรู้สิ่งใดป๊ับ มนับอกจบแล้ว อย่างนีเ้วลาพดูธรรมะมนัจะคลาดเคลื่อน 
เพราะอะไร เพราะเราได้สมัผสัทีเดียว แล้วความสมัผสัหนเดียวนัน้น่ะมนัเพ่ิงเป็นการ
ฝึกงาน 

แต่คนที่มีความช านาญท าแล้วท าเล่าๆ มนัจะเข้าใจตลอดว่าคณุค่าของมนัมาก
น้อยแค่ไหนมนัถึงยกขึน้สู่ปัญญาได้ ใช้ปัญญามากน้อยแค่ไหน สมาธิมนัถึงจะก้าวเดิน
ไปไม่ได้ สมาธิมนัมีก าลงัพอหนนุให้ปัญญามนัก้าวเดินไป มนัก็พยายามจะกลบัมาท า
ความสงบของใจ มนัต้องพร้อม มนัต้องสมดลุ พอสมดลุ มชัฌิมาปฏิปทา มนัมรรค
สามคัคี เวลามนัขาด เวลามนัขาดป๊ับ เขาจะรู้เลยว่าท าอย่างไร จ านวนอย่างไร 
พิจารณาอย่างไร แล้วถ้าอย่างนีป๊ั้บ เวลาตวัเองจะเอาประสบการณ์ของตวัเองเพ่ือมา
สื่อความหมายเป็นธมฺมสากจฺฉา มนัจะคลาดเคลื่อนไหม 

ทีนีม้นัคลาดเคลื่อน ทีนีว้่าภาษาสมมตุิๆ สมมตุิของใครก็แล้วแต่ มนัพดูแล้วมนั
เหมือนกนัถ้ามีความช านาญเหมือนกนั แต่พอมนัไม่มีความช านาญ เวลามีปัญหา
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ขดัแย้งก็บอกว่ามนัเป็นสมมตุิต่างกนัๆ แต่มนัเป็นอนัเดียวกนั...อนัเดียวกนัอย่างไร นี่
พดูถึงว่าเวลาคนจะหาทางออกไง 

ฉะนัน้จะบอกว่า ภพ ปฏิสนธิจิต ภวงัค ์

ภวงัค์แทนกนัไม่ได้ แต่ภพ ปฏิสนธิจิต แทนกนัได้ แบบว่าจะเรียกว่าภพก็ได้ จะ
เรียกปฏิสนธิจิตก็ได้ แล้วค าว่า “ภพ” อย่างภพหยาบภพละเอียด อารมณ์ เวลาอารมณ์
ฉนุเฉียว อารมณ์โกรธนี่ก็อารมณ์หนึ่ง อารมณ์ความหลง ไม่รู้ตวัเอง ก็เป็นอารมณ์หนึง่ 
มนัเป็นอารมณ์ เวลาอารมณ์มนัก็ชื่อต่างๆ กนัไป แต่มนัมาจากไหนล่ะ มนัก็มาจาก
ปฏิสนธิจิต มนัมาจากชีวะ มนัมาจากชีวิตนัน่แหละ มนัต้องมีที่มาที่ไป 

เวลาปฏิบตัิไปแล้ว ถ้ามนัตดัทอนเป็นชัน้ๆ เข้าไป สิ่งที่ว่ากิเลสหยาบ กเิลสอย่าง
ละเอียดที่มนัครอบง าหวัใจ มนัจะโดนเปลือ้งออกเป็นชัน้ๆๆ เข้าไปเลย มรรค ๔ ผล ๔ 
มนัจะเปลือ้งเป็นชัน้ๆ เข้าไปถึงจิตเดิมแท้นีผ้่องใส นัน่น่ะตวัภพ นัน่น่ะตวัตอ ตวัภพ
ใหญ่ๆ นัน่น่ะเจ้าวฏัจกัร 

ทีนีใ้นเจ้าวฏัจกัรมนัก็มีแม่ทพันายกอง มนัก็มีเสนาอ ามาตย์ มนัก็มีคนรับใช้ ถ้า
เป็นครอบครัว มนัก็มีปู่ มีย่ามีตามียาย ถ้าปฏบิตัิไปนะ ไอ้นี่เป็นบุคลาธิษฐาน 
บุคลาธิษฐานส าหรับคนที่ภาวนาแล้วถ้ามีปัญญาเอามาสื่อ 

แต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็นเจโตวิมตุติ ท่านเห็นของท่าน ท่านท าลายของท่าน 
แล้วท่านบอกว่ามนัเป็นอนัเดียวกนั มนัมีพ่อมีแม่ที่ไหน ไม่เคยเห็นมีพ่อมีแม่เลย ไหนว่า
มีครอบครัว ไม่เห็นมนัมี ท าไมมนัเป็นชัน้เดียวล่ะ อนันัน้ก็เป็นความช านาญ มนัเป็น
หนทาง เป็นเจโตวิมตุติ ปัญญาวิมตุติ มนัอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่มีความช านาญมากน้อย
แค่ไหน จะเอาประสบการณ์ เอาความจริงในหวัใจมาสัง่สอน เอามาเป็นตวัอย่าง
อย่างไร แต่เวลาปฏิบตัเิข้าไปมนัจะรู้ 

ถ้าคนเป็นอ้าปากรู้หมด ถ้าคนไม่เป็นก็บอกว่าสมมตุิต่างกนั สมมตุิต่างกนั ไอ้นี่
เป็นสมมตุิ 

เขาให้อธิบายถึงภพ ถงึปฏิสนธิจิต ถึงภวงัค ์
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แล้วเราอธิบายแล้ว ถ้าคนไปปฏิบตัินะ จริตของเขา เขาเห็นสิ่งใดชดัเจน เขา
บอก “เออ! เหมือนกนัเลย” ถ้าเขาไปเห็นไม่ชดัเจน “อืม! ของเราท าไมเป็นแบบนี ้ท าไม
หลวงพ่อพดูอย่างนัน้ แสดงว่าหลวงพ่อผิด” เขาเทียบในพระไตรปิฎก เทยีบไปใน
อภิธรรม ไอ้นี่มนัอยู่ที่จริตนิสยั จริตนิสยัของเขา แต่เราเอาความจริง เอาความจริงนะ 

ค าว่า “ภพ ปฏิสนธิจิต ภวงัค์” ให้อธิบาย อธิบายได้แค่นี ้ ถ้าอธิบายมากเกินไป 
ไม่รู้ว่าหลวงพ่อพดูผิดหรือคนฟังฟังไม่เข้าใจ ถ้ามากเกินไปนะ เพราะมนัอยู่ที่ว่าเรารู้จริง
มากน้อยแค่ไหน อนันีพ้ดูถึงว่าเร่ืองภพ เร่ืองภวงัค์ แตน่ี่เขาพดูต่ออีกสิ 

ถาม : เร่ือง “อานิสงส์ของการภาวนา” 

หลวงพ่อ : ฟังอนันีแ้ล้วมนัซึง้ใจนะ ดสู ิคนที่ปฏิบตัิจะเป็นอย่างนี ้

ถาม : กราบนมสัการพระอาจารย์ที่เคารพ ครัง้แรกหลายปีก่อนมีโอกาสมา
ภาวนาที่วดั ๓ วนั และได้ตัง้ใจไม่กินอะไร ยกเว้นดืม่น า้ ในตอนนัน้ต้นไม้ยงัไม่สงูเลย 
กลางวนัแดดแรงมาก ร้อนมากๆ ร้อนมากๆ ครับ เดินจงกรมกไ็ม่ไหวครับ เดินแป๊บเดียว 
คอไหม้เลย ที่ส าคญั เดินจงกรมก็ไม่เป็นอีกด้วย นัง่สมาธิก็นัง่ไม่ค่อยสงบ และมาครัง้
แรกก็ไม่รู้จะต้องปฏิบตัิตวัอย่างไร เงอะๆ งะๆ แต่ต้องการมาสมัผสัสถานที่ที่ไม่คุ้นชิน 
เผื่อว่าจะช่วยให้ผลการภาวนาดีขึน้ แต่ผลก็ยงัไม่ดีเท่าไร ถึงกระนัน้ผมก็ยงัอยากหา
โอกาสมาอีกให้ได้ 

จนกระทัง่ผ่านมาหลายปี ไม่นานมานีก้็ได้มีโอกาสมาภาวนาที่วดั ๗ วนั และได้
ตัง้จิตว่าจะอดอาหาร ๗ วนั และจะท าข้อวตัรให้ครบถ้วน จะตัง้ใจเดินจงกรมให้มาก
ที่สดุเท่าที่จะท าได้ 

วนัแรกหลงัจากท าข้อวตัรเสร็จก็ลงเดินจงกรม ตัง้สจัจะว่าจะอยู่ในทางจงกรม
จนมืด บอกตรงๆ ครับว่าเดินไม่เป็นเลย แต่ก็ถามครูบาบ้าง ถามเพ่ือนมาก่อนบ้างว่า
เดินอย่างไร จบัมือกนัอย่างไร ที่ส าคญัก็คือต้องภาวนาพทุโธ ๒ ชัว่โมงแรก 

ที่เดินจงกรมในวนัแรกมนัทรมานมาก เพราะเกร็งแขน เนื่องจากเดินไม่เป็น ปวด
ไหล่มาก แต่ก็กลวัจะเสียสจัจะ ปวดจนทนเกือบไม่ไหว เลยหยดุค าบริกรรม แล้วเอา
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สติปัญญาไล่ความเจ็บปวดแทน สดุท้ายกเ็อาตวัรอดมาได้โดยไม่เสียสจัจะ และผมก็ตัง้
สจัจะจะสู้กบักิเลสต่อไป 

ใน ๒-๓ วนัแรก ปวดหลงัและปวดขามากจนเดินขากะเผลก ก็อดทนเดินเช้า 
เดินบ่าย เดินเยน็ จนในวนัที่ ๗ วนัสดุท้ายผมตัง้สจัจะว่าจะไม่ออกจากทางจงกรมตัง้แต่
เช้าจรดเยน็ ตัง้ใจว่าจะเอาชนะมนัให้ได้โดยเดินภาวนาพทุโธ ธัมโม สงัโฆซ า้ๆ แทนพทุ
โธค าเดียว เพราะเอาไม่อยู่ จิตมนัแฉลบอยู่เร่ือย 

ผมเดินไป ๕ ชัว่โมงแรก มีความหิวความกระหาย ทัง้ความง่วง ทัง้ความเม่ือยล้า 
ทัง้ความฟุ้งมารบกวนจิตใจ ผมก็หยดุภาวนา แต่ใช้สติปัญญาต่อสู้กบักิเลสไปเร่ือยๆ 
บอกตรงๆ พล่ามคนเดียว สู้กบักเิลสในใจเหมือนคนบ้าอย่างไรอย่างนัน้เลยครับ กิเลส
ตวัไหนโผล่มา สติก็รีบใช้ปัญญาต่อสู้ทนัที จนในที่สดุผมก็ผ่าน และเอาชนะกเิลสมนัมา
ได้ 

จนกระทัง่เย็น ผมเดินจงกรมไปประมาณ ๘ ชัว่โมง ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะท าได้ 
ทัง้ๆ ที่ปกติขาและหลงัก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว แต่ก็ท าได้ ซึ่งการมาภาวนาครัง้นี ้ ผมมีแต่ได้
กบัได้ ผมได้สจัจะบารมีตามที่ตัง้ใจครบ และได้ค าตอบกบัตวัเองว่าเดินจงกรมนัน้เพ่ือ
อะไร ก็เพ่ือความสงบร่มเย็นหนึง่ และค้นหาความจริงอีกหนึ่ง นัน่แสดงว่าผมเดินจงกรม
เป็นแล้ว 

มีเร่ืองแปลกเกิดขึน้ ๒ เหตกุารณ์ ครัง้แรกช่วงที่มา ช่วงทีเ่ข้ากุฏิได้กลิ่นหอมติด
จมกู เฉพาะคืนแรกคืนเดียว และที่แปลกสดุคือวนัสดุท้ายที่ตัง้สจัจะเดินจงกรมตัง้แต่
เช้าจรดเยน็ ระหว่างเดินนัน้มนัเหมือนมีน า้ฝอยละอองเล็กๆ เล็กมากๆ พรมมาที่หวั ๔-
๕ ครัง้ แหงนหน้าขึน้ไปดกู็ไม่เห็นมีอะไร แต่มีละอองน า้สมัผสัโดนแขน ผมก็ยกแขนขึน้ด ู
กลบัไม่เห็นมีละอองน า้อะไรเลย 

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ด้วยครับ ท าไมไม่มีละอองน า้ครับ ทัง้ๆ ที่สมัผสัได้ 
มนัคือนิมิตหรือเปล่าครับ เพียงแต่ผมทนสู้เดินจงกรมไป ตัง้ใจจะท าข้อวตัร ไม่น่าเชื่อว่า
ท าไมผลมนัถึงดีอย่างนีค้รับ 
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ผมกลบัมาใช้ชีวิตปกติ สติสตงัมนัดีขึน้ครับ พทุโธ ธมัโม สงัโฆ มนัก็ผดุขึน้มา
ง่ายๆ ครับ และการที่ผมอดข้าวจนเข้าใจว่าหิวสดุๆ เป็นอย่างไร แล้วท าให้ผมมีสติดีขึน้ 
ช่วยให้เข้าใจดีขึน้ในเร่ืองความหิวกบัความอยาก รวมทัง้พิจารณาแยกแยะและปล่อย
วางรสชาติอาหารได้ดีขึน้ 

ประสบการณ์อีกวนัหนึง่ที่ผมเดินจงกรมโดยใช้ความคดิไล่ไปเร่ือยๆ จนพอมาถึง
ประโยคที่พดูเร่ืองจิตมนัหลงกายเอง มนัสะเทือนใจมากจนน า้ตาไหลออกมา หวัใจมนั
พองโต มนัมีความคิดแล่นเข้ามาว่า นี่ไง ร่องรอยความจริง ดเูหมือนเงาไกลๆ ให้เราได้มี
ก าลงัใจสะกดรอยตาม 

ที่เขียนมาทัง้หมดนีค้ือประสบการณ์จริงที่ประทบัอยู่ในใจที่ผมจะน ามาเล่ากเ็พ่ือ
กราบระลึกถงึบุญคณุครูบาอาจารย์ กลัยาณมิตรทัง้หลาย รวมถึงวดั กุฏิ และต้นไม้ที่ให้
ร่มเงาแก่ผม และเพ่ือยงัประโยชน์แก่ผู้ปฏิบตัิต่อๆ ไป กราบนมสัการหลวงพ่อครับ 

ตอบ : อนันีเ้ขาเขียนมา ประสบการณ์ ไม่ได้ถามอะไรเลย แต่ที่เอามาอ่าน อ่าน
เพราะมนัเป็นค าถามต่อเนื่องมา ค าถามต่อเนื่องมาตัง้แต่เร่ืองไตรสรณคมน์ แล้วกเ็ร่ือง
พทุโธกบัภวงัค์คืออะไร แล้วก็เร่ืองอานิสงส์ของการภาวนา คนเขียนคนเดยีวกนั 

เพราะถ้าพดูถึงนะ ถ้าพดูถึงครัง้ก่อน เขาบอกเขามา ๓ วนั ตอนนัน้ต้นไม้ยงัไม่
โตเลย แล้วพอมาครัง้แรกแดดแรงมาก พอเข้าทางจงกรม คอไหม้เกรียมเลย แล้วก็เลิก
ไปเลยนะ ถ้าเป็นอย่างนัน้นะ ป่านนีเ้ขากย็งับอกว่า เออ! หลวงพ่อโกหก ภาวนาแล้วคง
จะไม่มีอยู่จริงหรอก พวกที่ไปวดัก็ไปทรมานตนทัง้นัน้น่ะ ไม่มีประโยชน์หรอก 

แต่เขายงัฝืนทนกลบัมา เห็นไหม ครัง้ที่ ๒ ครัง้ที่ ๓ พอมนัได้ประโยชน์ขึน้มา เขา
ถึงบอกว่าเวลาเขามาภาวนาจริงๆ เขามีแต่ได้กบัได้ เขามีแต่ได้กบัได้ เพราะคนถ้าหวัใจ
มนัมีคณุค่าขึน้มาแล้ว เขาบอกว่าที่เขาเขียนขึน้มานีก้เ็ขียนมาเพ่ือขอบคณุ ขอบคณุวดั 
ขอบคณุกุฏิ ขอบคณุต้นไม้ 

ถ้าหวัใจคนปฏิบตัินะ ขอบคณุที่เราเคยอยู่เราเคยอาศยั เราเคยอยูเ่ราเคยอาศยั
แล้วมนัได้ประโยชน์อะไร เราขอบคณุต้นไม้ เราขอบคณุกุฏิ เราขอบคณุวดัที่ให้เราได้
ฝึกหดั นี่ถ้าจิตใจมนัปฏิบตัิแล้วได้ผลจะเป็นแบบนี ้
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ถ้าจิตใจปฏิบตัไิม่ได้ผลนะ “มรรคผลไม่มีหรอก โอ้โฮ! ปฏิบตัิคงทกุข์น่าดเูลยล่ะ 
โอ้โฮ! ปฏิบตัิแล้วคงไม่ได้อะไร ปฏิบตัิคงล าบากมาก” 

แต่ถ้ามนัดีขึน้มนัจะดีขึน้อย่างนี ้ แสดงว่าเขายงัมีอ านาจวาสนานะ เพราะสิ่ง
แบบนีม้นัเป็นประสบการณ์ชีวิต ดสู ิเวลาพ่อแม่สอนลกูก็มีแต่ค าสัง่ค าสอน ลกูจะเข้าใจ
หรือไม่เข้าใจนัน่เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง 

แต่นี่เวลาเรามาภาวนา จิตใจของเราได้ประสบเอง ถ้ามนัล้มเหลว เราก็ล้มเหลว
ด้วยตวัเราเอง แต่เวลาจิตใจมนัจะได้ผลขึน้มา มนัก็ได้ผลกลางหวัใจเราเอง แล้วเวลาจะ
ได้ผลกลางหวัใจเราเอง 

ที่ค าเขาเขียนมา มนัทรมานมากๆ อดอาหาร เขาบอกเขาตัง้สจัจะอดอาหาร กิน
แต่น า้ แล้วภาวนาทัง้วนัทัง้คืน ภาวนาทัง้วนัทัง้คืน ๗ วนั ๓ วนั เขาต้องท าของเขาให้ได้ 

แต่เวลาเขาท าได้แล้ว นี่เวลาท า เราท าลงทนุลงแรงมากเลย ลงทนุลงแรงนะ แต่
เวลาพอผ่านไปแล้วนะ ความหิวนัน้เป็นประโยชน์กบัผม มนัหิวสดุๆ มนัเป็นอย่างไร 
แล้วในปัจจุบนั เวลาเร่ืองอาหาร รู้เท่าทนัรสอาหาร รู้เท่าทนัหมด 

รู้เท่าทนั คนเราประหยดัมธัยสัถ์ ด้วยความไม่ฟุ่มเฟือย ด้วยความไม่ฟุ้งเฟ้อ สิ่งนี ้
มนัเป็นประโยชน์หมดแหละ เพราะอะไร เพราะเรามีสติสมัปชญัญะอยู่แล้ว เราจะใช้
จ่ายแค่ไหนกไ็ด้ เราหามามหาศาล เราจะใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน ที่เหลือมนัก็เป็น
ประโยชน์กบัเรา ถ้าเราใช้เป็นประโยชนก์บัคนอ่ืน มนัก็ได้เป็นประโยชน์คนอื่น มนัมา
จากไหนล่ะ 

ก็มันมาจากประสบการณ์ของเรา ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก ธรรมะมันสอน 
ไม่ใช่พ่อแม่สอน ไม่ใช่ใครสอน ธรรมะภายในมันสอน มันเกิดขึน้มาจากหัวใจ 
สัจธรรมมันสอน ถ้ามันสอน มันสอนหัวใจของเรา คนที่คิดอย่างนีท้ าอย่างนี ้
แล้วมันก็เป็นคนดไีปได้ เพราะอะไร เพราะมันปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ธรรมะมันเกิดขึน้กลางหัวใจ ถ้ามันเป็นประโยชน์อย่างนี ้มันเป็นประโยชน์อย่าง
นี ้

เขาบอกว่า อานิสงส์ของการปฏิบตัิ เวลามาปฏิบตัิเขาบอกว่าเขามีแต่ได้กบัได้ 
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ถ้ามีแต่ได้กับได้ เพราะท าแล้วเพ่ือประโยชน์กับเราไง แต่ถ้ามันล้มเหลว 
ถ้ามันล้มเหลว ถ้าไม่ได้ ล้มเหลว เราก็ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เราเช่ือมั่นนะ เราเช่ือของเรา เราเช่ือมั่นว่า ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว แล้วเรามา
ทรมานกิเลส เราเดินจงกรมนะ ถ้าจิตมันสงบนะ เราได้สัมผัส เป็นปัจจัตตงั 
สันทิฏฐิโกกลางหวัใจ แต่ถ้าเราเดินจงกรม น่ังสมาธิ มันไม่ลง ไม่เป็นสมาธ ิ
จิตใจมันไม่สงบนะ น่ีเราทรมานกิเลส เพราะกิเลสมันอยู่บนหัวใจของเรา 

เวลาเราตัง้ใจ เราตัง้ใจ หวัใจเราคิด เราก็พาให้เท้าเราเดิน หวัใจเราคิด เราก็พา
ให้เรานัง่ลงสมาธิ กิเลสมนัไม่พอใจหรอก กิเลสมนัจะนอน กิเลสมนัจะไปเที่ยว กเิลสมนั
จะฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม แล้วเราจ ากดัขีดมนัเข้าทางจงกรม เราจ ากดัให้สภาวะนัง่ เราบงัคบั
มนัน่ะ พอเราบงัคบัมนั มนัก็ต่อต้าน มนัก็ดิน้รนอยูแ่ล้ว นี่ถ้าปฏิบตัิอย่างนีป้ฏิบตัิบูชา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถึงจิตมนัไม่สงบ เราก็มีขอบเขตไง เขาเรียกว่าบุญ
กิริยาวตัถ ุ กิริยาท่าทาง กริิยาของเรา บุญกิริยาวตัถ ุ เราเสียสละหมดเลย เราจะนัง่
สะดวกสบายอย่างไร เราเสียสละแล้วนัง่พทุโธๆ นี่บูชา สภาวะนัง่นีเ่ราบูชาแล้ว เราบชูา
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า สิ่งนีม้นัเป็นประโยชน์แล้ว มนัขีดวงกิเลสไง 

ถ้ามนัไม่สงบ ถ้ามนัปฏิบตัิไม่ได้ ถ้าบอกมีขอบมีเขต กิเลสมึงจะแสดงตวั
มากกว่านีไ้ม่ได้ เวลาเอ็งมีก าลงัมาก เอ็งก็คิดของเอ็งไป แต่ถึงเวลาจะภาวนา เอ็งต้อง
อยู่ในขอบข่ายแค่นี ้ ให้เอ็งได้แค่นี ้ ให้เอ็งได้แค่นี ้ ไม่ให้เอ็งคิดมากไปกว่านี ้ เห็นไหม ถ้า
ภาวนาไม่ได้ มนัได้ประโยชน์ตรงนี ้ แต่คนมองไม่เห็นไง คนมองไม่เห็นว่าเรามาภาวนา
แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไร 

มาภาวนา หนึ่ง ถือศีล ถือศีลมนัก็ได้ประโยชน์แล้ว ถือศีลเพราะอะไร เพราะว่า
เรามีศีล ดสูิ เวลาคนสขุภาพเขาด ีถ้าสขุภาพเขาดี เขาออกก าลงักาย สขุภาพเขาดี นีเ่รา
ถือศีล ศีลธรรมไง จิตใจของเราจะมีคณุภาพจิตที่ดี ถ้าคณุภาพจิตที่ดีก็คณุภาพจิตที่ด ี
ภาวนาแล้วท าไมมนัท้อแท้อย่างนีล้่ะ ท าไมภาวนาแล้วมนัมีแต่ความเครียดล่ะ ท าไมมี
ความทกุข์ยากล่ะ นัน่น่ะกเิลสมนังอม เวลามนัโดนบีบคัน้ขึน้มามนัก็มีปฏิกิริยาอย่าง
นัน้น่ะ 
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แต่ถ้ามนัภาวนาต่อเนื่องไป พอมนัผ่านจุดนีไ้ป เพราะคนภาวนาถามมาเยอะ
มาก พอผ่านจุดหิวที่สดุ พอผ่านจุดที่มนัวิตกกงัวลทีส่ดุ พอมนัปล่อยวางที่สดุ โอ้โฮ! 
กราบขอบพระคณุวดัเลยล่ะ 

มาทีแรกบอกว่า โอ้โฮ! คอไหม้เลย เดินจงกรมทีแรกนี่คอไหม้ ตวัไหม้เกรียมเลย 
แต่พอถึงที่สดุแล้ว ขอบคณุมนัน่ะ ขอบคณุกุฏิ ขอบคุณวดั ขอบคณุร่มเงาของต้นไม้ แต ่
๓ วนัแรกนี่ไหม้เกรียมหมดเลย เหน็ไหม ถ้าจิตมนัดีมนัเป็นประโยชน์อย่างนี ้

แล้วเขาถามว่า มนัมีมหศัจรรย์อยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งที่ละอองน า้มาโดนผม มนั
เป็นอะไร มนัเป็นนิมิตหรือเปล่า 

ไม่ใช่หรอก ต้นไม้กลางคืนมนัมีเกสรกระจาย ต้นไม้บางทีน า้ มนัมี มนัมีน า้ของ
มนั นี่เราพดูเป็นวิทยาศาสตร์เลย เราอยู่ใต้ต้นไม้ เวลามนัคลายตวั มนัจะมีพวกนี ้
ออกมา ไอ้นี่ก็เร่ืองหนึ่ง 

แต่ถ้ามนัเป็นอ านาจวาสนาของคนคนนัน้ ถ้ามนัจะว่ามนัมีเทวดามาพรมน า้ให้ 
อนันัน้ก็เป็นวาสนาของคนคนนัน้ แต่โดยวิทยาศาสตร์ อยู่ใต้ต้นไม้มนัจะมีความชืน้ มนั
จะมีอะไรของมนั อนันีเ้ราเข้าใจได้ ฉะนัน้ เป็นเร่ืองปกติ ของมนัมีของมนัอยู่อย่างนัน้ 

แต่มนัเป็นอ านาจวาสนาของใคร ใครจะได้ผลตอบแทน ใครจะได้สิ่งใดทีเ่ป็น
ประโยชน์ อนันัน้เป็นวาสนา วาสนาเทียบกนัไม่ได้ เพราะอย่างพระนาคิตะที่ว่าไปเดิน
จงกรมอยู่ ลาพระพทุธเจ้ามาเดินจงกรม แล้วเขาไปเที่ยวเล่น โอ้โฮ! คนนัน้มีแต่วาสนา 
คนนีมี้วาสนา เขามีความสขุ 

เพราะโลกเขาคิด ใครไปงานสโมสรสนันิบาต ใครไปเที่ยว มีแต่ความสขุ ไอ้เรามี
แต่ความทกุข์ เดินจงกรม นัง่สมาธิ มีแต่ความทกุข์ เทวดามายบัยัง้กลางอากาศเลย “ไอ้
พวกนัน้มนัพวกอยู่ในวฏัฏะ ไอ้พวกนัน้มนัเวียนว่ายตายเกิด ท่านต่างหากๆ” 

พระนาคิตะคืนนัน้ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์เลย เพราะอะไร เพราะได้รับการเตือน
จากเทวดา เทวดามายบัยัง้กลางอากาศ แล้วเตือนเลย นีอ้ยู่ในพระไตรปิฎก 
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แล้วครูบาอาจารย์เรา หลวงตาก็เป็นอย่างนี ้หลวงตาท่านอยู่ในป่านะ บางที่เขา
มีการละเล่น เวลานกัขตัฤกษ์เขาไปเล่นกนั แล้วทางอีสานเขาชอบฟ้อน เวลาไปไหนเขา
จะล ากลอนไป เขาก็ล ากลอนไป ไอ้เรากเ็ดินจงกรมอยู่ โอ้โฮ! เขามีแต่ความสขุ เรามีแต่
ความทกุข์ 

หลวงตาก็เคยเจอประสบการณ์อย่างนี ้ หลวงปู่ เจี๊ยะก็เจอประสบการณ์อย่างนี ้
อยู่ในป่า เราเดินจงกรมอยู่ชายป่า แต่ชาวบ้านเขาไปเที่ยวกนั เขากร้็องร าท าเพลงกนัไป
ตลอด มนัคิดน้อยใจขึน้มานะ ท าไมเขามีความสขุ ไอ้เรากดดนัตวัเอง ทกุข์ขนาดนี ้ แต่
พอปัญญามนัเกิดก็เกิดอย่างนี ้ พอมีความคิดอย่างนีป๊ั้บ มนัจะมีสติปัญญาไล่ตาม
ความคิดเลย 

พอความคิดมนัไล่ตามไปนะ หลวงตาเวลาความคิดท่านเกิดไง เราไม่เคยเที่ยว
ใช่ไหม หลวงตาท่านบอกว่าท่านก็เป็นหมอล าเก่า ท่านก็ร้องได้ ท่านเคยมาทกุอย่างแล้ว 
เราก็เคยท ามา แต่ตอนที่เราเดินจงกรม เรามาบวชแล้ว เราเดนิจงกรมอยู่นี่ เวลามนัมี
ความตึงเครียด แล้วเวลามนัได้ยินเสียงอย่างนัน้มนัก็เปรียบเทียบ คือกิเลสมนัหาทาง
ออกไง เวลาปัญญามนัทนั มนัไล่เข้ามาทนั มนัปล่อยหมดเลย 

หลวงปู่ เจี๊ยะก็เป็นอย่างนี ้ เพราะหลวงปู่ เจีย๊ะเล่าให้เราฟังเลย เวลาท่านกเ็จอ
อย่างนี ้ เขาไปเที่ยวไปเล่นกนั อู๋ย! เขาร้องร าท าเพลงกนัไป ไอ้เราเดินจงกรมอยู่ในป่า
แสนทกุข์แสนยาก 

กรณีอย่างนีม้นัอยู่ที่วาสนาของคน ถ้าคนมีสติปัญญาทนันะ เดี๋ยวนัน้คือมนัสดๆ 
ร้อนๆ ไง มนัคิดอะไรขึน้มาสดๆ ร้อนๆ แล้วมนัเสียใจอยู่สดๆ ร้อนๆ เวลาปัญญามนัไล่
ทนั มนัปล่อยพบั! มนัมหศัจรรย์นะ 

แต่ถ้าใครไม่เคยได้ มาพดูกนัอย่างนีม้นัก็แบบว่าเลยีนแบบไง คิดตามเขา เวลามี
เหตกุารณ์ก็คิดแบบนี ้เออ! เขาเป็นอย่างนี ้เขาเคยคิดอย่างนี ้เราจะคิดแบบนีบ้้าง มนัไม่
เป็นหรอก 

แต่ถ้ามนัเป็นปัจจุบนั มนัปล่อยพบั! โอ้โฮ! น า้หนู า้ตาไหล มนัซาบซึง้นะ มนั
ซาบซึง้ ก็ดสูิ เราดถูกูตวัเราเองว่าเราเป็นคนขีท้กุข์ขีย้าก เราดถูกูตวัเราเอง พอจิตมนั
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ปล่อยพบั! มนัสงบ มนัมีความสขุ มนัเวิง้ว้างไปหมด เม่ือกีน้ีเ้รายงัตเิตียนเราอยู่เลย 
แล้วท าไมมนัพลิกกลบัมาเป็นอย่างนีล้่ะ โอ้โฮ! มนัตื่นเต้น นี่เวลาภาวนาจะเป็นแบบนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาเขาบอกว่าเขาภาวนาไป เวลาจิตมนัดี มนัมีธรรมผดุขึน้มาเป็น
ประโยค จิตนีม้นัหลงกายเอง จิตนีม้นัหลงกายเอง มนัหลงเอง มนัหลงของมนัเอง เวลา
ปัญญามนัมา จิตใจมนัสะเทือน น า้ตาไหลพราก ก็น า้ตาไหลพรากเหมือนกนั กรณีนี ้
กรณีธรรมเกิด 

แต่พอจิตมนัสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริงนัน้ถึงจะเป็น
มรรค ถ้าเป็นมรรคขึน้มาแล้ว เพราะอะไร เพราะมนัมีสติมีปัญญา มนัมีผู้บริหาร มีผู้
ควบคมุ มีผู้ดแูล ถ้าเจริญก็รู้ว่าเจริญขึน้ ถ้ารักษาไม่เป็น เดี๋ยวก็เสื่อม นี่คือมรรค 

แต่ถ้ามนัผดุขึน้ หรือสิ่งที่ว่าพระนาคิตะน้อยใจเสียใจ แล้วชีบ้อก ชีบ้อกมนัก็ได้
สติฟืน้มา ได้สติฟืน้มาป๊ับ พอจิตมนัสงบแล้วยกขึน้สู่วิปัสสนา นัน้เป็นมรรคต่อเนื่องกนั
ไป 

แต่ขณะที่บอกที่เตือน บอกเตือนให้ได้สติ ให้ได้สติแล้วกลบัมากระท าไง พอได้
สต ิจิตมนัก็กลบัมาหมด มนัก็ท างาน มนัก็เป็นงานขึน้มา แต่ถ้าไม่ได้สติ มนัหลงไป มนั
คิดออกไปเป็นอารมณ์ เสวยอารมณ์ ทกุข์ยากไป 

แต่พอมนัได้สติ มนัปล่อยหมดเลย กลบัมาเป็นตวัมนัเอง พอกลบัมาตวัมนัเอง
ป๊ับ มนัก็ยกขึน้สู่สติปัฏฐาน ๔ แล้วมนัมีปัญญาไป มนัเป็นขัน้ตอนอีกขัน้ตอนหนึ่งถ้ามนั
จะเกิดมรรค ถ้ามรรคมนัเกิดขึน้มาแล้วมนับริหารจดัการไป เวลามรรคสามคัคี มนัก็
สมจุเฉท พอสมจุเฉทมนัก็มีคณุธรรมขึน้มาในใจ นี่มนัเป็นขัน้เป็นตอนขึน้ไป 

ฉะนัน้ เขาเขียนมาถามตัง้แตเ่ร่ืองไตรสรณคมน์ เร่ืองภพ เร่ืองภวงัค์ แล้วกเ็ร่ือง
ประสบการณ์ของการภาวนา ถ้าประสบการณ์ภาวนา เราก็ได้บริษัท ๔ ขึน้มา ๑ คน 
ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา เขาเป็นอบุาสก ถ้าเป็นอบุาสกที่ได้ประพฤติปฏิบตัิ แล้ว
มีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นศีลเป็นธรรมในใจ เรากไ็ด้อบุาสกขึน้มาอีก ๑ คน ทัง้ๆ ทีเ่ขาเป็น
อบุาสกอยู่แล้ว 
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เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับบริษัท ๔ 
อุบาสก อุบาสิกา เขาเป็นอุบาสกแล้วเขามาปฏิบัติของเขา เขามีความตัง้มั่นใน
ใจของเขา ใจเขามั่นคงของเขา ก็เป็นอ านาจวาสนาของใจดวงนัน้ เพราะมันจะ
เป็นร่องเป็นรอยให้ใจดวงนัน้ก้าวเดิน ให้ใจดวงนัน้เป็นปัจจัตตัง เป็นสันทิฏฐโิก 
คือมีพยานในหัวใจ มีพยาน มีความเป็นไปในใจ จะท าสิ่งใดมันท าด้วยความ
เต็มไม้เต็มมือ 

ไอ้พวกเราเวลาท าอะไรกนัน่ะ ห่วง ห่วงว่าจะได้หรือไม่ได้ จะเป็นหรือไม่เป็น 
คร่ึงๆ กลางๆ ท า ๕๐-๕๐ แต่เวลาจะเอาผล ๒๕๐ แต่เขาท าของเขาท าด้วยเต็มไม้เต็ม
มือ เวลามนัได้ขึน้มามนัก็เป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทฏิฐิโก มนัเป็นเร่ืองความเป็นไปใน
หวัใจของเขา เขาจะมัน่คงในใจของเขานะ ถ้าเขามีคณุธรรมในใจ เขาจะมัน่คงของเขา 
นีม้นัเป็นประสบการณ์การปฏิบตัิของเขา 

เราฟังการประสบการณ์ของเขาแล้วเราก็เอาเป็นคติธรรมเพ่ือจะประพฤติปฏิบตัิ 
เพ่ือให้หวัใจของเราได้สมัผสัศีล สมาธิ ปัญญา เป็นคณุสมบตัิในใจของเรา เอวงั 


