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เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๔๒ 

ณ วดัป่าสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม   (อ่านค าถาม) “สอุปาทิเสสนิพพานนั้นไดแ้ก่พระอรหนัตท่ี์ยงัมีชีวิตอยู ่อนุปาทิเสสนิพพาน
นั้นไดแ้ก่พระอรหนัตท่ี์นิพพานแลว้ ถา้เช่นนั้นท่านคงหมายถึงเศษนามรูป เน้ือ และกระดูกท่ี
เหลืออยูน่ัน่เอง” 

ตอบ  (อ่านค าตอบ) “ไม่ใช่ ถ้าเศษเนือ้กระดูกท้ังหมดเป็นอนุปาทิเสสนิพพานเช่นน้ัน ใครๆ ตาย
กค็งเป็นอนุปาทิเสสนิพพานได้เหมือนกัน เพราะเนือ้และกระดูกชีวิตจิตใจกต้็องหมดไป
เหมือนกัน” 

หลวงพ่อ น่ี ค  าวา่เศษเน้ือและกระดูกท่ีคนตาย ถา้พระอรหนัตส์อปุาทิเสสนิพพานกบัอนุปาทิ
เสสนิพพานมนัต่างกนัตรงน้ีไง ต่างท่ีวา่ ค  าตอบน่ีควรจะเป็นค าถาม ไม่ใช่ค าตอบน้ีเป็นค าตอบ  
เพราะวา่ถา้เศษเน้ือและกระดูกน้ีเป็นเศษของพระอรหนัต ์ พระอานนทน์ะ พระอานนทเ์ป็นพระ
อรหนัต ์  พระอานนทจ์ะนิพพานนะ พระอานนทเ์หาะไปอยูบ่นอากาศ แลว้พอ่และแม่สองเมือง
แยง่ศพกนัจะแยง่ศพกนั กลวัปัญหาจะเกิดข้ึน พระอานนทเ์หาะข้ึนไปเลยนะ แลว้ดบัขนัธ์ ตายบน
อากาศ แลว้แยกศพขา้งหน่ึงไปตกขา้งญาติฝ่ายพอ่ ศพขา้งหน่ึงไปตกญาติฝ่ายแม่ เห็นไหม น่ีพระ
อรหนัตเ์วลาจะตาย  

ไอค้นท่ีวา่...“เศษเนือ้กระดูก ถ้าคนตายกับพระอรหันต์ตาย ถ้าแค่นีเ้ป็นสอุปาทิเสสนิ
พพาน มนัต้องเป็นพระอรหันต์กันท้ังหมด”   

ถา้ตอบอยา่งน้ีนะ ตอบวา่  

“ถ้าตายแล้วทิง้เศษเนือ้และเศษกระดูก คนธรรมดาตายกต้็องเป็นพระอรหันต์หมด เพราะ
คนธรรมดาตายกต็ายเพราะทิง้ธาตขุนัธ์ไง ทิง้ธาต ุ ๔ ทิง้เนือ้กับกระดูกไว้ท่ีน่ีใช่ไหม แล้วตายไป 
ถ้าเป็นเศษเนือ้เศษกระดูกคนตายนีก้ต้็องเป็นพระอรหันต์ด้วย”   
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ค าตอบเป็นอยา่งนั้น แต่น้ีมนัไม่ใช่  

ดูอยา่งเช่นอาจารยจ์วนนะ  อาจารยจ์วนท่านมาเคร่ืองบินตก ก่อนท่ีจะลงจากวดัไป ท่าน
เขียนไวบ้นกระดานด า “วดัน้ียกใหท่้านแยง” น่ี! พระอรหนัต ์ และพอท่านตายไปแลว้เผา ๗ วนั
กระดูกเป็นพระธาตุเลย คือท่านรู้ท่านจะตอ้งมาตาย แต่ท่านไม่เคยหวัน่ไหวเลยเห็นไหม มาแบบ
ปกติ แลว้ในวดัไม่ใหบ้อกใคร ไม่ใหใ้ครรู้เร่ืองเลย ตายแบบสนิทมากเห็นไหม คือวา่พระอรหนัต์
ไม่กลวัตาย  

แต่คนเราตาย โดยปกติมนัห่วงลกูห่วงหลานห่วงสมบติัทั้งหมด คนจะตายกระวนกระวาย
มาก หรือถา้คนนอนหลบัตายไปนัน่กอี็กเร่ืองหน่ึง หรือคนตายไปดว้ยความสงบ มนัตายดว้ยการ
ข่มไว ้ ข่มความคิดไว ้พระอรหันต์ตาย ขันธ์ ๕ คอืความผูกพนัมนัไม่ม ี ใจมนัสะอาดบริสุทธ์ิ ใจ
มนัว่างหมดแล้ว กบัปุถุชนตาย ปุถุชนคือวา่ คนธรรมดาตายมนัตายเหมอืนกนั แต่หัวใจมนัผูกมดั
กบักเิลสไปด้วย ขันธ์ ๕ กบัใจมนัผูกมดักนัไป ความนึกคดิความทุกอย่างมนัอยู่ทีใ่จ  

ทีน้ีมนัไม่ใช่ตายเฉพาะร่างกายตายน่ี มนักงัวลทุกขร้์อนดว้ยใช่ไหม ความกงัวลความทุกข์
ร้อนความกลวัขา้งหนา้นัน่แหละปุถุชนตาย ถึงวา่ตายไม่เหมือนกนั ไม่ใช่วา่คนธรรมดาตายกท้ิ็ง
ธาตุ ๔ เหมือนกนั แต่ขนัธ์ ๕ ไม่ไดท้ิ้ง  ค  าถามกลบัถกู... 

ค าถามวา่ “ในเม่ือมีเศษนามรูป...” ค  าวา่นามรูปมนัเป็นนามธรรม นามรูปใช่ไหมเพราะคน
ธรรมดาตาย อนัน้ีเป็นในอรรถกถา ในต ารามนัมี แต่ทีน้ีค  าตอบมนักลบัไปคดัคา้น...  

ค าตอบวา่ “ถ้าเศษเนือ้เหมือนกันหมด คนตายไป คนธรรมดากต้็องเป็นพระอรหันต์
ท้ังหมด”  มนัต่างกนัตรงน้ี  ถา้เป็นหลวงปู่ มัน่ตอบ หลวงปู่ มัน่จะไม่รู้ตรงน้ีเหรอ ถา้อยา่งนั้นถา้รู้
ตรงน้ี ท าไมในสวดมนตเ์ยน็ ในสวดมนตท์ัว่ๆ ไป ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา เห็นไหม ภาระ ขนัธ์ ๕ 
เป็นภาระอยา่งยิง่ กบัขนัธมาร ในพระไตรปิฎกมี ขนัธมารกเ็ราน้ี ขนัธ.์..ขนัธ์เป็นมาร ความเห็น
เราเป็นมาร กิเลสมนัเป็นเราหมดเลย แต่ถา้เป็นพระอรหนัต ์ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นภาระไง ขนัธ์ ๕ คือ รูป 
เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เห็นไหมมนัเป็นนามธรรม มนัเป็นภาระ คือวา่ถา้ขาดแลว้ไง เห็น
ไหม ถา้รู้ตรงน้ีจะพดูไม่ได ้จะพดูค าวา่...  

“ถ้าคนตายธรรมดาละเศษเหมือนกันกต้็องเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน”  
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น่ีตรงน้ีคนจะเขา้ใจมาก ดูอยา่งอนตัตลกัขณสูตรเห็นไหม เวทนา เวทะนายะปินิพพินนะติ 
สญัญายะปินิพพินทะติ สงัขาเรสุปินิพพนิทะติ วิญญานสัมิงปินิพพินทะติ คือวา่ขนัธ์ ๕ น้ีเบ่ือ
หน่าย พอเบ่ือหน่ายกท้ิ็ง  นิพพินทะติคือความเบ่ือหน่าย ละขนัธ์ ๕ แลว้จึงถึงนิพพาน อาจารยย์งั
บอกไม่ใช่เลย เพราะอะไร? ละขนัธ์เห็นไหม นามรูป ขนัธ์ ๕ กบัจิตละแลว้น่ี พระอนาคามนัยงัมี
ตอของจิตอีก ในเทศน์อาทิตตปริยายสูตร เห็นไหม มะโนสมัผสัเสปิ นิพพินทะติ ใจท่ีสมัผสั ใจท่ี
เป็นมโนท่ีละขนัธ์ ๕ แลว้ มนัยงัมีตวัมะโน นิพพินทะติ ไม่ใช่ขนัธ์มนัเป็นมโน ตอ้งไปละตรงนั้น
..ละตรงนั้น น่ีอาจารยม์หาบวัท่านยนืยนับนศาลาประจ าเลย  น่ีเป็นประเดน็ขอ้ท่ี ๑  

ถาม     น่ีขอ้ท่ี ๒ นะ (อ่านค าถาม) “ถา้เช่นน้ี  นิพพานทั้งสองอยา่งน้ีจะเอาอยา่งไหนกนัเล่า...”   

ตอบ (อ่านค าตอบ) “เร่ืองนีมี้ในพทุธภาษิต ตรัสสอุปาทิเสสนิพพานสูตรแก่พระสารีบตุร ในอัง
คุลิตะนิกาย พวกนิบาต พระนิบาตหน้า ๓๑ ความสังเขปว่า วันหน่ึงในเวลาเช้า พระสารีบตุรไป
เท่ียวบิณฑบาต แล้วพวกปริพาชกพูดกันว่า ผู้ ท่ีได้บรรลสุอุปาทิเสสนิพพาน สอุปาทิเสสะ...    
(หลวงพ่อ   เห็นไหมตรงน้ีเนน้นะ)  ผู้ ท่ีได้บรรลสุอุปาทิเสสะ... (หลวงพ่อ   แต่เขาไม่ไดเ้ติมค าวา่
นิพพาน ไม่มี) สอปุาทิเสสะตายแล้วไม่พ้นนรก ก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ 
วินิบาต  

 “คร้ันพระสารีบตุรกลบัจากบิณฑบาตแล้ว จึงไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทูลตามเนือ้ความท่ี
พวกปริพาชกเขาพูดกนัอย่างน้ัน พระผู้ มีพระภาคว่า “สอุปาทิเสสะ บคุคล ๙ จ าพวก มีพระ
อนาคามี ๕ จ าพวก พระสกิทาคามี ๑ จ าพวก พระโสดาบัน ๓ จ าพวก ตายแล้วพ้นจากนรก ก าเนิด
สัตว์เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต   

“ปริยายนีไ้ม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษ ุ ภิกษณีุ อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะได้ฟังธรรมปริยายนีแ้ล้ว
จะประมาท และธรรมปริยายนีเ้ราแสดงด้วยความประสงค์จะตอบปัญหาท่ีถามในสอุปาทิเสสนิ
พพานสูตรนีไ้ม่ได้ตรัสถึงอนุปาทิเสสะ แต่กพ็อสันนิษฐานได้ว่า อนุปาทิเสสะคงจะเป็นส่วนของ
พระอรหันต์” 

 หลวงพ่อ เห็นไหม สอุปาทิเสสะ  ถา้เขา้ใจ ในน้ีเราไม่ตอบปัญหาน้ี แต่มีอยู ่ 

พระสารีบุตรไปถามพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ตอบเร่ืองธรรมท่ีชั้นสูงข้ึนไป พระพทุธเจา้
บอกวา่ “บางอยา่งโยมไม่ควรฟัง” อยา่งเช่น หลวงปู่ มัน่ตอบปัญหาแม่ชีเร่ืองขา้วท่ีมนัเป็นตวั
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หนอน ท่านบอกวา่ “ไม่ควรพดูเลย” เพราะวา่พอเราพิจารณาไปเป็นอตัตกิลมถานุโยค คือวา่
พิจารณาขา้วเป็นตวัหนอน มนัเป็นความคิดท่ีวา่มนัภาวนาเกินส่วน เพราะกิเลสบงัเงา ถา้ตอบน่ี
พวกภาวนาทุกคนจะอ่อนแอ พอปฏิบติัถึงน้ีกว็า่เป็นอตัตกิลมถานุโยค  ท่านถึงไม่เคยเทศน์ใหใ้คร
ฟังเลย เทศน์เฉพาะแม่ชีนั้น อาจารยม์หาบวัท่านบอกวา่ “เทศน์เฉพาะสองหน เพราะเทศน์อยา่งน้ี
แลว้คนจะติด”  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั แลว้พดูเร่ืองอเสขะ มนัไม่ใช่พดูเร่ืองนิพพาน คนตอบท าไมจบัพลดัจบั
ผล ู เสขบุคคล-อเสขบุคคล ๔ จ าพวก ผูท่ี้ไดอ้เสขะคือควรศึกษา-ไม่ควรศึกษาไง มนัเป็นอเสข
บุคคลกบัเสขบุคคล แต่ไม่ไดพ้ดูเร่ืองนิพพาน  

ใช่! อเสขบุคคล คนทีม่กีารศึกษาอยู่พูดตั้งแต่พระอนาคา ๕ จ าพวก  พระสกทิาคา ๑ 
จ าพวก พระโสดาบัน ๓ จ าพวก  

เขาบอกวา่ “อเสขะ คือผู้ ท่ียงัต้องตกนรกอยู่” เพราะเขาเป็นลทัธิต่างๆ ใช่ไหม ลทัธิของ
เขาไม่ใช่ศาสนาพทุธ เขาไม่ไดอ้เสขะ คือวา่ เขาศึกษาแลว้มนัยงัตกนรกอยู ่ เพราะใจพวกเขารู้วา่
เขาไดฌ้าน เขารู้วา่จิตเขายงัวนเวียนอยูใ่ช่ไหม เพราะมนัตดักิเลสไม่ได ้ 

แต่อเสขะ อเสขะมนัศึกษามาแล้ว อเสขะคอืไม่ต้องศึกษาช่วงน้ันแต่ข้างบนยงัมอียู่ เห็น
ไหม ถึงไม่ได้บอกเร่ืองนิพพาน  

อเสขบุคคล คอื บรรลุตั้งแต่โสดาบันขึน้มา อบายภูมต้ิองตดัเดด็ขาด เพราะว่ากายกบัจติใช่
ไหม สักกายทฏิฐิมนัไม่ม ีไม่สีลพัพตปรามาส พ้นจากอบายภูม ิ 

อเสขบุคคล ๙ จ าพวกพ้นจากอบายภูมเิดด็ขาด แต่เขาวา่อเสขะของเขา ของลทัธิกบัของ
ศาสนาเราต่างกนั ของเขาเขาบอกเขาเป็นอเสขะโดยท่ีวา่ อยา่งเช่น เม่ือก่อนน้ีพระพทุธเจา้ยงัไม่
ตรัสรู้ ใครกเ็ป็นพระอรหนัต ์เป็นพระอรหนัตห์มด แต่ไม่รู้ทางพาพน้ทุกขใ์ช่ไหม พอพระพทุธเจา้
ตรัสรู้แลว้ถึงปฏิญาณตนวา่เป็นพระอรหนัต ์พระอรหนัตจ์ริงกบัพระอรหนัตท่ี์นึกเอาไง  

ก่อนท่ีพระพทุธเจา้จะตรัสรู้มีอยูแ่ลว้ในลทัธิต่างๆ วา่เป็นศาสดา เป็นพระอรหนัตท์ั้งหมด
เลย แต่เขาไม่รู้ทางพน้ทุกขเ์ห็นไหม อยา่งท่ีพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะไปเรียนกบัสญัชยั นัน่
กว็า่เป็นศาสดา แต่เสร็จแลว้ไปไม่รอด กลบัมาเจอพระอสัสชิเห็นไหม  พระอสัสชิบอกวา่ “เหตุ...
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ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนใหเ้ป็นผลใช่ไหม พระพทุธเจา้จกัใหผ้ลนั้นสาวไปหาเหตุ” พระสารีบุตรเป็น
พระโสดาบนัทนัทีเลย  

พระโสดาบันมนัตดัเหตุตดัผลขาดแล้ว ขาดตรงนีข้าดทีว่่า จตินีม้นัเป็นอเสขบุคคลจ าพวก
หน่ึง เป็นพระโสดาบนัแล้ว อเสขบุคคลกบัเสขบุคคลต้องศึกษาไปจนหมด...นี่ปุถุชน อเสขบุคคล
พ้นจากเป้าหมายตามนีค้อืว่าพ้นจากอบายหรือไม่พ้นจากอบายไง พ้นจากอบายภูม ิ พระโสดาบัน
ไม่ตกนรก ตั้งแต่พระโสดาบันขึน้มา สกทิาคา อนาคานีปิ้ดเดด็ขาด แต่ไม่ใช่นิพพานนะ! นิพพาน
มอีกีส่วนหน่ึงนะ ต้องศึกษาจนส้ินไปนู่น ภพมนัจะส้ินไป  อนัน้ีมาตอบ ตอบอนัน้ี แลว้บอกวา่
พระพทุธเจา้ไม่ไดพ้ดูถึงแต่ใหใ้ชไ้ดอ้นุโลม  

ถาม  (อ่านค าถาม) “ถา้เช่นนั้น ค าถามต่อไป นัน่กห็มายถึงวา่ สงัโยชน์หรือกิเลสท่ียงัมีเศษ
เหลืออยูเ่ป็นสอุปาทิเสสนิพพาน ส่วนสงัโยชน์ท่ีหมดไปแลว้ไม่มีเหลืออยูคื่อพระอรหนัตว์า่เป็น
อนุปาทิเสสนิพพาน” 

หลวงพ่อ ถกูคร่ึงหน่ึง ตอบวา่ถกูคร่ึงหน่ึงเพราะ... คือวา่ถา้อยา่งน้ี  ส่วนท่ีหมายถึงวา่
สงัโยชน์ท่ีเหลืออยู ่ สงัโยชน์ท่ีเหลืออยูท่ี่เป็นเศษอยูเ่ป็นอนุปาทิเสสนิพพานน่ี พระโสดาบนักต็อ้ง
เป็นพระนิพพานสิ พระโสดาบนั พระสกิทาคา พระอนาคากต็อ้งถึงนิพพานสิ ท าไมวา่ พระ
โสดาบนั...อญัญาโกณฑญัญะดวงตาเห็นธรรม พอดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมแต่ยงัไม่ทะลุ
แจง้ในธรรมใช่ไหม  

ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบนั ดวงตาเห็นธรรมเป็นผูเ้ขา้กระแสพระนิพพานใช่ไหม ผู ้
ท่ีไดโ้สดาบนั ไดส้กิทาคา ไดโ้สดาบนัคือวา่ เขาเรียกวา่พวกน้ีเขา้กระแสแลว้ อยา่งนอ้ยอีก ๗ ชาติ 
ตายเกิด..ตายเกิดอีก ๗ ชาติเท่านั้น  พระโสดาบนัมี ๓ จ าพวก   เอกพิชีคือพระอานนท ์ พระ
อานนทเ์ป็นพระโสดาบนัและพระอานนทก์ส้ิ็นไปในชาตินั้นเลย นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั แต่
นางวิสาขาไม่ส้ินชาตินั้น นางวิสาขาตอ้งไปตายไปเกิดอีก เพราะนางวิสาขาไม่ใช่เอกพีชีคือเป็น
โสดาบนัชาติเดียว เห็นไหม เป็นโสดาบนัแลว้ เอกพีชีคือชาติน้ีเป็นโสดาบนั พระอานนทเ์ป็น
โสดาบนั และกเ็ป็นสกิทา  อนาคา แลว้ส้ินไปเลย   

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัแต่ไม่ขยบัข้ึนไป ตายไปตอ้งไปเกิดอีก เห็นไหม เอกพีชีคือ ๑ 
ใน ๓ จ าพวกน้ี แลว้ถา้ส้ินสุดไป ถา้สงัโยชน์สุดไปถา้อยา่งนั้นพระอรหนัตคื์อท่ีวา่ พระอรหนัต ์
สงัโยชน์ในส่วนท่ีเหลืออยูคื่อพระอรหนัตว์า่เป็นอนุปาทิเสสนิพพาน ถา้อยา่งนั้น ตอน
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พระพทุธเจา้ฉนัอาหารของนางสุชาดา ส าเร็จกิเลสนิพพาน แลว้ไปฉนัอาหารของนายจุนทะตอน
ดบัขนัธ์นั้นอะไร?  

ตอนท่ีฉนัอาหารของนางสุชาดาแลว้ส้ินกิเลสนิพพาน นั้นคือองค์สมเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน คอืท่านส้ินกเิลสแล้ว แต่ส่วนทีเ่หลอือยู่ เศษส่วนทีเ่หลอืคอืว่า
ร่างกายยงัมอียู่ พระอรหันต์ทีม่ชีีวติอยู่ยงัมร่ีางกายไง พระอรหันต์พอส้ินสุดถึงกเิลสแล้วดบัหมด 
ไม่มกีารเกดิการตาย หัวใจน้ันเตม็หมด ฉะน้ันพระอรหันต์ทีม่ชีีวติอยู่กบัพระอรหันต์ทีต่ายไปมค่ีา
เท่ากนั  

ฉะนั้นพระอรหันต์ทีต่ายไปแล้ว กบัพระอรหันต์ทีม่ชีีวติอยู่มค่ีาเท่ากนั คอืว่าเป็นนิพพาน
เหมอืนกนั แต่อนุปาทเิสสนิพพานคอืพระอรหันต์ทีส้ิ่นชีวติแล้ว กบัสอุปาทเิสสนิพพาน สอุปาทิ
เสสนิพพาน...เศษ สอุปาทเิสสนิพพานมนัมเีศษ...เศษอนันีท้ีว่่าองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู้แล้ว ๔๕  ปี ใช้ขันธ์ ใช้ความคดิ กลบัไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ เห็นไหม ใช้ความคดิไหม 
เศษ..เศษคอืขนัธ์ ๕ ไง ขันธ์ ๕ คอืความจ าเดิม แต่ความจ าอนันั้นมนัเป็นความจ าเคร่ืองมือไง 
ความจ าท่ีเป็นเคร่ืองมือออกมาสอน ออกมาจ าพอ่ จ  านางพิมพาได ้จ  าอะไรได ้ น่ีออกมาโปรดเห็น
ไหม จ าพระเจา้พิมพสิารได ้ พระเจา้พิมพสิารบอกไวแ้ลว้วา่ “ถา้ตรัสรู้แลว้ใหก้ลบัมาสอนดว้ย” 
พระพทุธเจา้นิพพานแลว้นะ ตรัสรู้แลว้กลบัมาสอนพระเจา้พิมพิสารจนไดพ้ระโสดาบนั อนัน้ี
อะไร? สญัญาหรือเปล่า?  

น่ี เศษตรงน้ีไง แต่เศษอนัน้ีของเราเป็นเศษ ของพระอรหนัตเ์ป็นเศษถึงบอกวา่เป็นภาระ 
เป็นภารา หเว ปญฺจฺกขนฺธา ขนัธ์ทั้งหลายเป็นภาระคือตอ้งด ารงชีพไป แต่เพราะขนัธ์อนัน้ีมนัสืบ
ต่อกบัปุถุชนเราได ้ สืบต่อกบัสมมุติได ้กเ็ลยอนัน้ี น่ี เศษส่วนน้ีสืบต่อกนั แต่เวลาท่านเทศน์โปรด
พวกเทวดาล่ะ ไปเทศน์โปรดขา้งบนล่ะ อนันั้นกเ็ป็นส่วนหน่ึง  ถา้เศษส่วนมนัตอ้งเป็นเศษส่วน
อนัน้ี  

แต่อนัน้ีบอกวา่ถา้ยงัมีอยูไ่ง ถา้เป็นพระโสดาบนัข้ึนมาน่ี สงัโยชน์ขาดไปแลว้ น่ีคืออนุ
ปาทิเสสนิพพาน แต่พระอรหนัตคื์อวา่อนุปาทิเสสนิพพานคือส้ินสงัโยชน์หมด แลว้ถา้สังโยชน์
เหลือเศษอยูคื่อวา่ตั้งแต่โสดาบนัมาน่ี สงัโยชน์ขาดไป ๓ ตวั สกิทาคามีสงัโยชน์ออ่นไป อนาคา
คือวา่ขาดไป ๕ ตวั พระอรหนัตส์งัโยชนข์าดทั้งหมดเลย ๑๐ ตวัท่ีเช่ือมต่อใจน้ีขาดหมด น่ี มนั
ตีความผดิตรงน้ีไง  
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ถาม  (อ่านค าถาม) “ถา้พดูอยา่งน้ีคงไม่มีใครเห็นดว้ย คงวา่เขาคงเขา้ใจผดิ ไม่ตรงกบัเขา เพราะ
เป็นแบบสัง่สอนกนัอยูโ่ดยมากวา่ สอุปาทิเสสนิพพานของพระอรหนัตท่ี์ยงัมีชีวิตอยู ่ อนุปาทิ
เสสนิพพานของพระอรหนัตท่ี์นิพพานแลว้”  

ตอบ  (อ่านค าตอบ) “ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นอรรถกถาท่ีขบพระพทุธภาษิตไม่แตก แล้วกเ็ลยถือตาม
กันมา จึงมีความคัดค้านไม่ได้คมคายเช่นชัดเจนเหมือนท่ีทรงแสดงแก่พระสารีบตุร ซ่ึงจะไม่มีทาง
คัดค้านได้หมายกิเลสนิพพานโดยตรง”  

หลวงพ่อ เห็นไหม กลบัไปเอาท่ีวา่ตอบพระสารีบุตร ถา้ตอบพระสารีบุตรมนัควรจะอยูใ่น
ขอบเขตของเสขบุคคลกบัอเสขบุคคลเท่านั้นเอง ค าถามน้ี เพราะค าถามของพระสารีบุตรถามพระ
อรหนัต ์ ถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถามถึงวา่ ตกอบายภูมิ พวกสตัวท่ี์ยงัตกไปอบายอยู ่
ไม่ไดถ้ามถึงนิพพาน   ค  าถามของพระสารีบุตรถามพระพทุธเจา้กค็  าถามมีขอบจ ากดัวา่แค่นั้นเอง 
แค่รู้วา่ตกไปในอบายภูมิใช่ไหม  

สตัวท่ี์ยงัเป็นในอบาย พระพทุธเจา้กบ็อกวา่ตั้งแต่น้ีพวกน้ีไม่ตกไปแลว้ ตั้งแต่พระ
โสดาบนัข้ึนมาไม่ตก  น่ี ยงักบัวา่เอาอนันั้น...เอาสูตรนั้นมาตอบเร่ืองนิพพานไง สูตรนั้นมนัสูตร
ถึงเร่ืองอบายภมิู เร่ืองเสขะกบัอเสขะ แต่เร่ืองอนุปาทิเสสนิพพานน้ีมนัคนละเป้าหมาย คนละ
เป้าหมายหมดเลย แต่บอกวา่อรรถกาถาเขียนไว ้ พระพทุธโฆษาจารยน์ะ อนันั้นกส่็วนหน่ึง เห็น
ดว้ยวา่อาจจะมีส่วนผดิ ส่วนผดิในการพิมพก์ารจดจารึกมา แต่เน้ือหามนัควรไม่ผดิ เพราะในอรรถ
กถาบางอยา่ง ตรวจสอบตรงน้ี มนัตรงกบัพระไตรปิฎก ตรงในพระไตรปิฎกหลายวรรคหลาย
ตอนเช่น เช่นท่ีวา่  ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา  น่ีกต็รง มนัตรงกนัไปหมด  

แต่อนัน้ีคลาดเคล่ือน พดูถึงค าถามกลบัถามถกู ค าตอบกลบัตอบผดิ ฉะนั้นถือวา่ค าตอบน้ี
เป็นหลวงปู่ มัน่น่ีมนัไม่ค่อยลงใจ ไม่ลงใจเลยวา่เป็นหลวงปู่ มัน่ตอบ แต่น้ีเป็นหนงัสือเรามีอยูเ่ล่ม
หน่ึง   หนงัสือเล่มน้ีเห็นแลว้ เป็นปัญหาถามตอบ ปุจฉา-วิสชันา หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ตอบเจา้
คุณอะไรนะ...?  

เป็นปัญหาอยา่งนั้นเป็นปัญหาไป แต่น่ีเรากย็นืยนัแค่น้ีเอง แต่ในน้ีพอข้ึนช่ือวา่เป็นปัญหา
หลวงปู่ มัน่ ใครกค็า้นไม่ไดห้รอก ทุกคนไม่กลา้คา้น แลว้อยา่งน้ีมนัจะไปขดักบัหลกัวิชาการ
ทั้งหมดเลย หลกัวิชาการนะ บางอยา่งผดิยอมรับวา่มีผดิ ในพระไตรปิฎกมีผดิมาก อยา่งท่ีพดูเม่ือก้ี
เร่ืองอนตัตลกัขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร   แค่น้ีกต็อ้งขดักนัแลว้ในพระสูตร สูตรหน่ึงบอกวา่ละ
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ขนัธ์ ๕ แลว้นิพพาน อีกสูตรหน่ึงบอกวา่ตอ้งละขนัธ์ ๕ แลว้ยงัไปละกามของจิตอีก ละอวิชชาอีก
ชั้นหน่ึง ใน ๒ สูตรมนัจะขดักนัเลย ขดักนัอยูแ่ลว้ 

อนันั้นยกไว ้  อนันั้นหมายถึงวา่เป็นแผนท่ี มนัส าคญัท่ีพวกเราจะเดินไปทางไหน ไออ้ยา่ง
นั้นยกไวเ้ลย ปล่อยเขาไป เพราะถกูผดิมนัอยูท่ี่การจดจารึกมา แต่มนัเอาสูตรหน่ึงไปตอบอีกสูตร
หน่ึงเลย สูตรท่ีถามเร่ืองตกอบาย เพราะในพวกปริพาชกเขาพดูกนัอยูว่า่อเสขบุคคลยงัไปตกใน
อบายภูมิอยู ่คนท่ีศึกษามาแลว้ เสขบุคคล-อเสขบุคคล ไม่ไดบ้อกวา่สอุปาทิเสสนิพพาน เอามาจบั
พลดัจบัผลมูาตอบกนัได ้เอาคนละสูตรมาตอบเป็นสูตรเดียวกนั  

มีหลายสูตรท่ีพระพทุธเจา้ไม่อยากเทศน์ให้ใครฟัง ดูอยา่งเช่นท่ีวา่ พระสารีบุตรเทศนใ์หอ้
นาถะสิ จนอนาถะร้องไหน้ะ บอกวา่ “ธรรมะอยา่งน้ีฆราวาสควรไดย้นิบา้ง” พระสารีบุตรบอกวา่ 
“ไม่ได ้ ธรรมะอยา่งน้ีมนัละเอียดเกินไป” เพราะวา่ปัญญาของฆราวาสมนัไม่ถึง พระอนาถะบอก
วา่ ”มี คนท่ีฟังไดมี้” แลว้มนัธรรมะง่ายๆ ธรรมะป่า ธรรมะง่ายๆ ฟังเขา้ใจ ถา้คนมีพื้นแลว้จะ
เขา้ใจทนัทีเลย จะเขา้ใจ  

แต่บางอยา่งมนัพดูแลว้มนัประมาทไง เป็นอยา่งน้ีแลว้ควรจะเป็นอยา่งน้ีๆ มนัเหมือนกบั
สญัญาดว้ย มนัประมาท คนจะท าหรือไม่ท าไป สองเป้าหมายมนัยดึดว้ย ฆราวาสถึงวา่พื้นฐานมนั
ไม่แน่น มนัมีหลายๆ เหตุผลท่ีวา่ไม่ถาม ไม่ตอบ ไม่บอกฆราวาส ไม่ใหฆ้ราวาสฟัง แต่ไอน้ี้มนัไม่
น่ีนะ มนัคา้นหมดเลย มนัเอาสูตรนั้นมาตอบสูตรนั้นๆๆ แลว้มนัคือวา่...ถา้อ่านอยา่งน้ีแลว้เขา้ใจ
วา่พวกปริยติั ปริยติัพวกท่ีมีวิชาการเขาจบัได ้ แต่เป็นความตรึกของเขา อนัน้ีเป็นแค่ความตรึก..
ความตรึก พยายามเอาสูตรน้ีเขา้กบัสูตรน้ีไง ความตรึก ตรึกวา่สูตรน้ีกบัสูตรน้ีมนัตรงกนั สูตรน้ีๆ 
ความตรงไปในความเห็นเขา แต่หลกัความจริงมนัผดิหมดเลย มนัไม่เขา้หลกัความจริงเลย 
เพราะวา่ถา้วดัภูมิกนัแลว้ มนักไ็ดภู้มิแค่อเสขะกบัเสขะนัน่ล่ะ เขาคิดไดแ้ค่นั้นเอง  

แต่เขาไม่แทงทะลุในค าวา่นิพพานไง ถึงบอกวา่ ใชสู้ตรของอเสขะมาเขา้กบัอนัน้ี มาเขา้
กบัอนุปาทิเสสะ ไอ้เสขะ-อเสขะมนัเป็นผู้ทีเ่ดนิมาทั้งน้ัน...มนัเป็นระหว่างไง เหมอืนมรรคอริยสัจ
จงั…มนัก้าวเดนิไป มนัยงัไม่ส้ินสุดใช่ไหม แต่ถ้าสอุปาทเิสสนิพพานกบัอนุปาทเิสสนิพพาน…มนั
เป็นผลแล้ว ไอ้สองค านีม้นัเป็นผล ผลของผู้ทีป่ฏิบัตจิบ ผลของผู้ทีป่ฏิบัตจิบแล้วกบัผู้ทีก้่าวเดนิ
ต่างกนั แต่ไปเอาการกา้วเดินนั้นมาตอบเป็นผลไง  
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สอุปาทเิสสนิพพานพระอรหันต์นะ ตั้งแต่เวลากเิลสดับ มนัจบแล้ว เป็นผู้ทีไ่ม่ต้องมี
การศึกษาอกีแล้ว มนัจบแล้วมนัจะเรียนอะไรอกี มนัอิม่พอหมดแล้ว  น่ีมนัเป็นผล แต่ไอ้เสขะ-
อเสขะมนัยงัไม่จบเห็นไหม พระพทุธเจา้บอกบุคคล ๙ จ าพวกท่ีเป็นเสขะ ท่ียงัไม่ใช่อเสขะ ไม่ใช่
อนุปาทิเสสนิพพาน ท่านไม่ไดเ้นน้ค าวา่นิพพานเขา้ไปรวมในค าตอบแมแ้ต่นิดเดียวเลย ท่านพดู
ถึงอเสขบุคคลเท่านั้น ไม่ไดพ้ดูถึงค าวา่นิพพาน  

มนัถึงวา่เป็นเหตุอยู ่ ยงัตอ้งกา้วเดินอยู ่ ทีน้ีคนตอบคนท่ีเอามาตอบ ถึงบอกวา่ถา้เป็นหลวง
ปู่ มัน่นะ  ไม่คิดวา่จะพลาดตรงน้ี ไม่คิดวา่จะพลาด มนัไม่แน่ใจตั้งแต่ทีแรกแลว้ อ่านตั้งแต่ทีแรก
มนัขดัๆ อยู ่ ค  าตอบบางอยา่งขดัๆ อยู ่ แต่ส่วนใหญ่ดี..ส่วนใหญ่ดี แต่พอเวลาสูงๆ ข้ึนมาเสียเลย 
ส่วนใหญ่กภ็ูมิปัญญาแค่นั้นไง พื้นๆ ดีมากเลย แต่พอเป็นผล ถา้ผลขา้งล่างยงัผดิอยูน่ะ ถา้ผลน่ีผดิ  

แต่เวลาตอบเร่ืองน้ี เร่ืองอวิชชา เห็นไหม เร่ืองภวาสวะ เร่ืองอาสวะ ๓  อนุสยั เออใชไ้ดอ้ยู ่
สงัโยชน์ สงัโยชน์ไม่มีเจตนา ความคิดน่ีเป็นความคิด เจตนาเป็นความคิด เจตนาเป็นจินตมย
ปัญญา มนัยงัมีเจตนาอยู ่ จินตะอยู ่ มนัเขา้กบัสงัโยชน์ไม่ได ้ สงัโยชนม์นัไม่มีเจตนา เออ...อยา่งน้ี
ฟังได ้ 

แต่พอมา...อนันั้นมนักย็งัเป็นวา่เป็นอาสวะ ๓ แต่ยงัไม่เคยเห็นการดบัของอาสวะเลยไง ถึง
ไดต้อบตรงน้ีผดิไง น่ีตอบตรงน้ีผดิ! แลว้ถา้อนัน้ีเป็นค าตอบของหลวงปู่ มัน่ ถา้อนัน้ีถกูนะ กห็ยบิ
อนัน้ีไวก่้อน ถึงไดพ้ดูไวไ้ง เพราะวา่พิมพเ์ป็นหนงัสือดว้ยลงมติชนดว้ยไปทัว่ประเทศเลย อนันั้น
เร่ืองของเขา น่ีเพียงแต่วา่...ในเม่ือเห็นเป็นประโยชน์กพ็ดูไวอ้ยา่งน้ี แลว้เกบ็ไว ้ พดูเอาไวเ้ฉยๆ 
แลว้มนัจะเป็นยงัใหม้นัเป็นไป  

อนุปาทเิสสนิพพานกบัสอุปาทเิสสนิพพาน พระพุทธเจ้าไม่ได้แยกหรอก มนัเป็นสัจจะ 
มนัเป็นความจริงอย่างน้ันเอง พระพทุธเจา้ไปแยกไดอ้ยา่งไร อยา่งเช่นธรรมะมีอยูแ่ลว้ 
พระพทุธเจา้บอกธรรมะมีอยูด่ ั้งเดิม พระพทุธเจา้ไม่ไดต้กแต่งธรรมะเลย ถา้ธรรมะตกแต่งได ้
ธรรมะท าลายไดน้ะ วฏัฏะท าลายได ้ นรกสวรรคพ์ระพทุธเจา้ท าลายหมด พระพทุธเจา้ไม่ไดแ้ยก 
มนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ  

ส่ิงท่ีมนัเป็นอยา่งนั้น โทษนะน่ีเทียบ ส่ิงท่ีเป็นอยา่งนั้น วตัถุคนละช้ินน่ะ วตัถุคนละช้ินมนั
กต็อ้งแบบวา่  เหมือนวา่อยา่งเอาวตัถุท่ีสะอาดกบัสกปรก เห็นไหมมนัคนละส่วนกนั มนัคนละ
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กาล คนละเวลา อนัน้ีกเ็หมือนกนั สอุปาทิเสสนิพพานคือวา่ยงัมีลมหายใจฟอดๆ อยู ่กห็วัใจท่ีเป็น
พระอรหนัต ์หวัใจท่ีเป็นพระอรหนัตม์นัอยูใ่นร่างกายท่ีวา่เป็นธาตุขนัธ์เหมือนกนั ถึงไดบ้อกวา่...  

“เวลาคนตายแล้ว มนัถึงได้บอกคนตายแล้วกับพระอรหันต์ตาย มนักทิ็ง้ธาตขุนัธ์
เหมือนกัน มนัถึงต้องเป็นพระอรหันต์เหมือนกันไง เพราะคนตายแล้วคือตายมนัทิง้ร่างกาย พระ
อรหันต์ตายกทิ็ง้ร่างกาย อย่างน้ันเราต้องเป็นเหมือนกันสิ”  

มนัไม่เหมือนตรงน้ีไง ไม่เหมือนตรงท่ีวา่ คนตายตายด้วยกเิลส ตายด้วยความยดึมัน่ถือ
มัน่ ตายด้วยความทุกข์ พระอรหันต์ตายไปมนัสลดัเลย อยา่งรู้วา่ก าหนดตาย นัง่ตาย นอนตาย เดิน
ตาย ตายไดต้ลอด ตายยงัไงกไ็ด ้ เพราะมนัไม่กลวัเร่ืองตายแมแ้ต่นิดเดียว เห็นไหม เพราะวา่สอุ
ปาทิเสสนิพพานมนัมีร่างกายกบัมีหวัใจอยูด่ว้ยกนั มนัยงัคลุกเคลา้กนัอยู ่แต่มนัสะอาดแลว้  

แต่อนุปาทิเสสนิพพานคือวา่พระอรหนัตท่ี์ตายไปแลว้ อยา่งเช่นหลวงปู่ มัน่ตายไปเด๋ียวน้ี 
ปัจจุบนัน้ี แลว้มนัคนละส่วน มนัเป็นคนละเร่ืองกนั ไม่ใช่พระพทุธเจา้แยก มนัเป็นสจัจะความจริง
อยา่งนั้น วา่พระอรหนัตท่ี์ตายแลว้แต่ยงัมีชีวิตอยู ่  เพราะยงัมีชีวิตอยูย่งัเป็นมนุษยอ์ยู ่ จิตของพระ
อรหนัตท่ี์อยูใ่นร่างของมนุษย ์ กบัจิตของพระอรหนัตท่ี์อยูใ่นนิพพาน สุดส่วนท่ีสะอาดบริสุทธ์ิไม่
มีร่างของมนุษยอ์ยูด่ว้ยไง มนัเป็นสจัจะ พระพทุธเจา้ไม่ไดแ้ยก พระพทุธเจา้ไม่ไดแ้ต่งเติมข้ึนมา 
พระพทุธเจา้พดูตามสจัจะความจริงอยา่งนั้น อริยสจัดว้ย พระพทุธเจา้ไปแยกท่ีไหน ธรรมะมนั
เป็นจริงอยา่งนั้น เราต่างหากไม่เขา้ใจ  

แลว้ท าไมพระพทุธเจา้ใหม้นัยุง่ ใหส้าวกในวฏัฏะมาเถียงกนั  

ไม่ใช่! มนัเร่ืองจริงเป็นอยา่งนั้น แลว้ท่านแยกเอาไว ้ปัญญาพระพทุธเจา้ คือวา่ ผู้รู้ตามแล้ว
จะแยก จะเถียงไม่ได้เลย  “โอย๊! ท าไมพระพทุธเจา้ไม่บอกอยา่งนั้นๆ” 

ไม่มีทาง! แต่น่ีเพราะไม่รู้ไง จะให้พระพทุธเจา้พดูอยา่งนั้นมนัพดูไดอ้ยา่งไร? จะไปสร้าง
ธรรมข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? ธรรมมนัมีอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีมีอยูด่ ั้งเดิมอยูแ่ลว้ พระศรีอริยเมตไตรยกต็อ้งมา
ตรัสรู้อนัน้ี ฉะนั้นถึงวา่มนัเป็นจริง! แต่พวกเราไม่รู้จริง ไม่รู้จริงกเ็อาทฤษฎเีข้าไปจบั เอา
ความเห็นเข้าไปจบั มันถึงว่า “ท าไมแยกสองค านีไ้ว้?” 

มนัเป็นสัจจะ! มนัเป็นความจริงของมนัอยู่อย่างน้ันไม่ได้แยก แต่พูดมาให้รู้เฉยๆ  
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ค าเทศน์ของหลวงปู่ มัน่ในมุตโตทยั อาจารยม์หาบวักอ็ยู ่ แต่มุตโตทยัเทศน์แลว้เป็นเทศน์
กณัฑเ์ดียว แลว้พอมาตอนหลงัมาตดัเป็นขอ้ๆๆ แลว้ขยายความนิดหน่อย ท่านบอกวา่ “มนัต ่าไป” 
๗๐ เปอร์เซ็นต.์..ไม่ใช่ มนัหายไป ๓๐ เปอร์เซ็นต ์มนัไม่เขม้ขน้เหมือนกบั ๑๐๐ เปอร์เซ็นตแ์บบท่ี
หลวงปู่ มัน่เทศน์ไว ้มนัอ่อนไป ๓๐ เปอร์เซ็นต ์เหลือคุณค่าประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต ์ 

แต่เดิมมุตโตทยัหลวงปู่ มัน่เทศน์ไว ้ ท่านกอ็ยูใ่นเหตุการณ์  มุตโตทยัน่ีอาจารย์มหาบัว
รับประกนั  หนงัสือผา่นไปเขาจะไปเสนอท่านใหท่้านดู ท่านบอกมุตโตทยัน่ี “ชวัร์!” แต่พอมาเจา้
คุณจูมท่ีวา่ตอบเจา้คุณจูมเขากเ็อามาใหดู้อีกเหมือนกนั ท่านบอกวา่อนัน้ี “ไม่แน่ใจ” วา่งั้นเลย ท่าน
กไ็ม่ถึงกบัปฏิเสธนะ ท่านบอก “ไม่แน่ใจ” อนัน้ีกเ็หมือนกนั อนัน้ีฟังแลว้มนัไม่แน่ใจในเน้ือหา
สาระ มนัไม่แน่ใจ  

แต่ถา้แน่ใจ มุตโตทยัน่ี “ชวัร์!” แลว้สมยันั้นเทปมนัมีรุ่นหลงั ไอเ้ทปใหญ่ๆ ท่านบอกเอง 
อาจารยม์หาบวัท่านพดูวา่ “สมยันั้นเสียดายมากยงัไม่มีเทป เทคโนโลยยีงัไม่ออกมา ถา้มีเทปช่วง
นั้นนะจะอดัไวไ้ดม้หาศาลเลย” ขนาดวา่เทศน์ธรรมดาๆ แค่มุตโตทยัอนัเดียว เรายงัท่ึงกนัมากเลย
นะ เทศน์พื้นๆ นะ บางคืนเทศน์ถึง ๔ ชัว่โมง ๓ ชัว่โมง น่ี มนัธรรมะขนาดไหน ถา้เทศน์ถึง ๔ 
ชัว่โมงกต็อ้งใชถึ้ง ๔ มว้น เทศน์ที ๔ ชัว่โมงไปเร่ือยเลย แบ่งแจงละเอียดหมดเลย แต่มนัไม่มีเทป
อดัไว ้

 แต่มุตโตทยัตอนหลงัมีอดัไว ้ แลว้พอเร่ิมทา้ยๆ จะมีเทปเคร่ืองใหญ่ ไอเ้ทปมว้นใหญ่ๆ 
เทปโบราณ เขาวา่อดักนัไวอ้ยู ่ ไดไ้วก้นับา้ง แต่จะไดไ้วข้นาดไหนมนัไม่มีใครรักษา เพราะช่วง
นั้นต่างคนต่างวา่ “วดัเป็นท่ีสาธารณะ” ไม่มีใครคิดจะเกบ็ไว ้มนักเ็ลยเป็นอยา่งน้ีไป แต่อนัสุดทา้ย
อาจจะมีคนจดหรือวา่ยงัไงอยู ่ เวลาแปลกเ็หมือนกนั เวลาแปล เวลาลอกออกมามนัจะเคล่ือนไป
อยา่งไร มนัเคล่ือนไป พอมนัเคล่ือนไปมนักจ็บ  

ฉะนั้นถึงวา่ไม่แน่ใจ ท่านพดูวา่ “ไม่แน่ใจนะ” จะบอกวา่ผดิเลยแต่มนักมี็ประโยชน์อยู่
เหมือนกนั แต่อนัน้ีกเ็หมือนกนัวา่ “ไม่แน่ใจ” แต่ค าแรกน่ีตอบค าแรก “ไม่เช่ือเลย!” ถา้อยา่งนั้น
คนตาย เอา้! ถา้อยา่งนั้นคนตาย...ท าไมพระอานนทข้ึ์นไปท าใหแ้ยกกายบนอากาศไดเ้ลย มีนะมี
พระอรหนัตต์ายท่ีวา่ โอโ้ห! หลวงปู่ เสาร์นัง่ตายอยา่งน้ี ไม่เคยกลวัตายเลย จะตายเม่ือไหร่กไ็ด ้จะ
ตายท่ีเขมร จะตายท่ีพระตะบอง 
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 ลกูศิษยบ์อก “ไม่ไดน่ี้ไม่ใช่เมืองไทย ตอ้งกลบัมาเมืองไทย” ถา้อยา่งนั้นเอาเสล่ียงหามมา 
พอหามมาท่ีอุบล  “ข้ึนมาถึงวดัแลว้ครับ เอา้เขา้โบสถ.์..” กราบคร้ังท่ี ๑ กราบคร้ังท่ี ๒ กราบท่ี ๓ 
หยดุเลย ไปเลย ไม่เคยตกใจ ไม่เคยกงัวลเลย น่ีพระอรหนัตต์ายกบัมนุษยต์ายต่างกนัมหาศาล! 
ต่างกนัมาก จะบอกวา่ ถา้สอุปาทิเสสนิพพานเป็นพระอรหนัตท่ี์ยงัมีชีวิตอยูน้ี่ มนุษยก์เ็หมือนกนั 
ตายกเ็หมือนกนั  น่ี ตอบไดอ้ยา่งไร อนัน้ีขดัมาก ขดัสุดๆ เลย รับไม่ได!้ 

ถาม พระโสดาบนั พระสกิทาคา พระอนาคา เป็นสอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตเ์ท่านั้นเป็น
อนุปาทิเสสนิพพาน  

หลวงพ่อ พระโสดาบนั พระสกิทาคา พระอนาคา มนัจะนิพพานไดอ้ยา่งไร? เออ...ถา้เขา้
กระแสนิพพานถกูตอ้ง  พระโสดาบนัเขา้กระแสพระนิพพาน พระสกิทาคา พระอนาคา ผูเ้ดินเขา้สู่
กระแสนิพพาน  

เดินเขา้สู่กระแสนิพพาน กบัอนุปาทิเสสนิพพานมนัคนละเร่ือง!  

เหตุการเดินเขา้กระแสนิพพาน  เขา้กระแส แม่น ้า เขา้คลองออกแม่น ้า แม่น ้าจะลงทะเล น่ี
วา่เป็นสอุปาทิเสสนิพพาน...เป็นผล พอดีกนัน่ะออกจากภูเขาก็ลงทะเลเลย ไม่ตอ้งผา่นคลองผา่น
แม่น ้า มนัไม่ใช่ มนัตอ้งผา่นคลอง ออกคลอง ออกแม่น ้า ออกปากน ้าลงทะเล ทะเลไปรวมใน
มหาสมุทร นัน่! สอุปาทิเสสนิพพานคือทะเล อนุปาทิเสสนิพพานคือมหาสมุทร  

มนักเ็หมือนกนัน่ะ ส่ิงท่ีมีรวมกนั น ้ากบัน ้าแขง็ น ้ าเป็นน ้า แขง็ตวัข้ึนมาเป็นน ้าแขง็ น ้ า
ธรรมดากบัน ้าแขง็มนัคนละน ้าแต่น ้าเหมือนกนั น ้ามนัแขง็ตวัเป็นกอ้น กบัสอปุาทิเสสนิพพาน น ้า
เป็นน ้า น ้ าเป็นน ้าธรรมดานัน่อนุปาทิเสสนิพพาน ไม่ตอ้งไปแขง็ตวัเป็นวตัถุ แขง็ตวัเป็นกอ้นเป็น
น ้าแขง็กอ้นนัน่สอปุาทิเสสะ เพราะมนัเป็นกอ้นเป็นสมมุติ เพราะอนันั้นเป็นสมมุติ แต่สมมุตินั้น
เกิดจากน ้า  

กายอยูใ่นร่างกาย ร่างกายเป็นของสมมุติ มนัเป็นสจัจะมนัมีอยูต่ามความเป็นจริง มนัเป็น
สจัจะอยูแ่ลว้ พระพทุธเจา้ไม่ไดม้าบญัญติัใหม่ ของมนัมีอยูด่ ั้งเดิม แต่คนไม่เคยเห็น คนมนัโง่! คน
มนัไม่เคยเห็น ทฤษฎีจินตนาการไป คา้นกบัหลกัความจริงทั้งหมด เป็นต าราไดอ้ยา่งไร แลว้ใหค้น
เดินตามเขาจะเดินอยา่งไร 
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อ่านมาตลอด แลว้อา้งดว้ยนะ อา้งวา่ “หลวงปู่ มัน่” อา้งหลวงปู่ มัน่แลว้ใครจะไม่เช่ือ 
ตอนน้ีช่ือเสียงคบัฟ้า คนกเ็ลยหลงตามกนั ปฏิบติัไดแ้ค่น้ีเขาวา่ “เป็นอนุปาทิเสสนิพพานแล้วล่ะ” 
ไม่ตอ้งปฏิบติัดว้ย ตั้งใจตายเฉยๆ กเ็ป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ตายดว้ยความสงบไง ไม่ทุรนทุราย ตาย
ดว้ยความน่ิมนวล นอนตายเรียบๆ นัน่คือพระอรหนัต ์เออ...อนุปาทิเสสนิพพาน ตั้งใจ..ตั้งใจเวลา
ตายหน่อยเดียว 


