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ถาม : เรื่อง “ความเหน็จากการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมเีรื่องเรยีนถามอกีครัง้ 

๑. จติคอืผูรู้ห้รอืตวัรูใ้ชไ่หมครบั อาการคอืรูอ้ยู่เฉยๆ หรอืเหมอืนสกัแต่ว่ารู ้

ส่วนการรบัรูน้ัน้จะตอ้งอาศยัสิง่มากระทบคอือายตนะ ๖ ใช่ไหมครบั 

๒. ถ้าความเหน็ขอ้ที ่ ๑. ของผมเป็นความจรงิ ในล าดบัต่อไปเราตอ้งรูจ้กั

อาการของจติเพื่อจบัแยกแลว้พจิารณาใช่ไหมครบั 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ สัน้ๆ “ขอ้ ๑. จติคอืผูรู้แ้ละตวัรูใ้ช่ไหมครบั อาการคอืรู้อยู่เฉยๆ 

หรอืเหมอืนสกัแต่ว่ารู ้ส่วนการรบัรูน้ัน้จะตอ้งอาศยัสิง่มากระทบคอือายตนะ ๖ ใช่ไหม

ครบั” 

นี่พยายามภาวนานะ ผูถ้ามถามเรื่องภาวนา ตอนนี้ถามภาวนามาต่อเน่ือง ที่

ตอบๆ มาส่วนใหญ่คนนี้เป็นคนถาม แลว้ถามมากพ็จิารณามาเรื่อยๆ จนแบบว่ามนัก็

เขม้งวดขึน้ ทนีี้มนักก็ระชบัเลย 

“จติคอืผูรู้ห้รอืตวัรูใ้ช่ไหมครบั” 

คอืพยายามจะค้นควา้หาความจรงิไง ถ้าค้นควา้หาความจรงินะ จติคอืผูรู้ห้รอื

ตวัรู ้จติกค็อืจติ ธรรมชาตขิองจติคอืมนัรูต้วัมนัเอง ถ้ารูต้วัมนัเองแล้วมนัเสวยอารมณ์ 

เสวยอารมณ์คอืว่า จติ อาการของจติ คอืเงาไง ถ้าจติ อาการของจติ เวลาสิง่ทีเ่รารูเ้รา

เหน็กนัทีว่่าเขาดูจติๆ ดูจติ เขาว่าดูจติ เขาว่าไง กเ็ขาว่ากค็อืความเขา้ใจของเขาไง ว่า

ถ้าเขา้ไปสู่ความรูส้กึนัน่คอืตวัจติ แต่คนมนัหยาบๆ ใช่ไหม พอคนหยาบๆ ความคดิมนั

คอืจติ ความคดิคอืสิง่ทีเ่ราคดิ อารมณ์ความรูส้กึคอืจติ 
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แต่ถ้ามนัพจิารณาไปแลว้มนัปล่อยอารมณ์ความรูส้กึเขา้ไปแลว้ มนัสกัแต่ว่ารู ้

ถ้ารูอ้ย่างนี้ สกัแต่ว่ารูค้อือปัปนาสมาธ ิ แต่เวลามนัออกมา อุปจาระมนัออกมา ถ้า

ออกมา เห็นไหม 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกเขาดูจติๆ เขาบอกว่าสิง่นัน้คอืการวปัิสสนา สิง่นัน้คอืการ

ภาวนา นี่คอืความเขา้ใจของเขาไง ถ้าความเขา้ใจของเขาเป็นแบบนัน้ แต่ถ้าครูบา

อาจารย์ของเราปฏบิตัมิาแลว้ โดยสามญัส านึก เวลาเราคุยธรรมะกนั เรากค็ุยธรรมะ

กนั เราเข้าใจได ้ฉะนัน้บอกว่าใครมคีวามสงบไง คอืใครมสีมาธไิง 

โดยธรรมชาตเิดก็สมาธสิ ัน้ สมาธยิาว โดยคนทัว่ไปคนทีม่สีมาธดิเีขากม็ัน่คง

ของเขา ถ้าคนสมาธเิขาสัน้ สมาธเิขาควบคุมไม่ได ้ เขาเป็นคนทีพ่ลัง้เผลอไดง่้าย คนที่

ควบคุมอารมณ์ไมไ่ด ้ นี่พูดถงึโดยทางโลก ทางการแพทยเ์ขายงัเข้าใจได้เลยว่าเด็ก

สมาธสิ ัน้ เด็กปกต ิเดก็ที่มสีมาธิด ีท าไมเขาเรยีกว่าสมาธลิ่ะ เดก็ๆ เด็กๆ ท าไมสมาธิ

ส ัน้ สมาธปิกตลิ่ะ นี่เพราะความเขา้ใจของโลก ค าว่า “สมาธ”ิ ไง 

แต่เวลาพระปฏบิตัขิึน้มา ค าว่า “จติสงบเป็นสมาธ”ิ มนักเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่ง ถ้า

มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่ง โดยสามญัส านึกเรามสีตปัิญญาเรากว่็าสมาธเิราดนีะ เรา

เคลื่อนไหวตลอด แต่เวลาเราท าความสงบของใจล่ะ ถ้าใจมนัสงบเขา้ไปนะ หลวงตา

ท่านบอกว่าท่านฟังหลวงปู่ มัน่เทศน์ทีห่นองผอื เวลาฟังหลวงปู่ มัน่เทศน์ทีห่นองผอื จติ

ดบัไป ๓ วนั 

นี่มนักเ็ป็นปัญหาขึน้มาแล้ว “จติมนัดบัไดห้รอื ถ้าจติมนัดบัไม่ใช่ตายหรอื” นี่

คนไม่ภาวนามนักเ็ป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม พอคนภาวนา ค าว่า “จติดบั” ดบัจาก

อารมณ์ความรูส้กึ แต่ตวัมนัมขีองมนัอยู่ แลว้เบาไปหมด 

พอบอกว่า “ฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่นะ ถา้วนัไหนหลวงปู่ มัน่เทศน์นะ แลว้มนั

ซาบซึ้งใจมาก จติผมดบัไป ๓ วนั” 

จติผมดบัไป ๓ วนั หมายความว่า ท่านจะเดนิไปไหนกแ็ล้วแต่ อายตนะส่วน

อายตนะ จติมนัส่วนจติ มนัไม่ออกรบัรู ้พอไม่ออกรบัรูม้นักท็รงตวัมนัอยู่ในหวัใจ ทรง

ตวัอยู่กลางหวัอก แต่การเคลื่อนไหวมนักเ็หมอืน ใครเดนิจงกรมนะ ทุกคนจะมาถาม
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ว่า เวลาเดนิจงกรมไป ไปถงึหวัทางจงกรมแลว้ท าอย่างไร ตอ้งหกัพวงมาลยัเลี้ยวซา้ย

หรอืเลี้ยวขวา แลว้มนัจะกลบัมาอย่างใด คนฝึกใหม่ๆ มนัจะวติกกงัวลอย่างนี้ แลว้

เวลาเดนิจงกรมไปถงึหวัทางจงกรมแล้วจะท าอย่างไรใหม้นักลบัมา พอกลบัมาแลว้จะ

เดนิอย่างไรต่อไป 

มนักเ็หมอืนคนหดัขบัรถ คนหดัขบัรถ พอจะขบัรถ โอโ้ฮ! มนัเก้ๆ กงัๆ ไป

หมดเลย ไอค้นทีข่บัรถเป็นนะ เขาใชน้ิ้วเดยีวควงไดห้มดเลย จะไปไหนก็ได้ นี่ก็

เหมอืนกนั พอคนช านาญแล้วนะ ไม่กลบัมาถามเลยว่าไปถึงหวัทางจงกรมแล้วจะเลี้ยว

ซ้ายหรอืเลี้ยวขวา จะหกัพวงมาลยัอย่างไร ไม่ถามแลว้ เพราะมนัช านาญแลว้ นี่คอื

สญัชาตญาณ พอสญัชาตญาณขึน้มา มนัท าจนคล่อง มนัช านาญไง 

ฉะนัน้ว่า จติดบั ๓ วนั จติมนัดบั มนัดบัจากความรู้สกึ มนัเป็นศพัท์ของฝ่าย

ปฏบิตัไิง ดบัจากทีม่นัเสวยอารมณ์ ดบัจากทีม่นัไปกวา้นเอาสิง่ทีไ่ปยดึมัน่ถอืมัน่ผ่าน

อายตนะไปไง ดบั ไม่ออกไปรบัรู้ แต่ตวัมนัทรงไวเ้พราะดว้ยสตขิองมนั ทรงไวด้มีาก

เลย นี่จติดบัถึง ๓ วนั การดบัอย่างนี้ เพราะหลวงตาท่านพูดเองว่าท่านตดิสมาธถิงึ ๕ 

ปี ฉะนัน้ ถ้าจติดบัเขา้มา มนัปล่อยวางเข้ามามนัก็เป็นสมาธ ิ ถ้ามสีตปัิญญา มสีตมิี

สมัปชญัญะมนักเ็ป็นสมาธ ิสมาธแิกก้เิลสไม่ได้ 

สมาธแิกก้เิลสไม่ได ้ แต่สมาธเิป็นทีพ่กั ทีว่าง ทีผ่่อนคลายได ้ เวลาจติมนั

ฟุ้งซ่าน มนัทุกข์ยากมาก เวลามนัสงบตวัเขา้มา มนัหดตวัเขา้มาเป็นตวัของมนัเอง 

เป็นตวัของตวัเอง มนัไดพ้กัอารมณ์ มนัไดพ้กั ไดพ้กัจากสิง่ทีม่นัไปกวา้นมาเป็น

สมบตับิา้ เดีย๋วกูจะไม่รู้ไง จะไม่รู้ไอน้ัน่ จะไม่รูไ้อ้นี่ อยาก โอ๋ย! ปัญญาเยอะมาก รบัรู้

แบกโลกเลย แบก ๓ โลกธาตุเลย โอ้โฮ! คนมปัีญญามากเลยนะ นี่ไอพ้วกบา้ บา้แบก

หามไง 

เวลามนัปล่อยวางเขา้มามนัปล่อยวางหมดเลย เป็นอสิระ เห็นไหม มนัหายจาก

ความเป็นบา้ มนัไม่บา้อารมณ์ของมนัเอง มนัสงบเขา้มา ถ้าเป็นขณิกสมาธ ิ อุปจาร

สมาธ ิอปัปนาสมาธ ิ

ทนีี้ถามว่า “จติคอืผูรู้ห้รอืตวัรู”้ เออ! จติเป็นผูรู้ห้รอืตวัรู้ 
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มนัเป็นโวหารน่ะ จติเป็นผูรู้ก้ไ็ด ้จติเป็นตวัรูก้ไ็ด ้ค าว่า “กไ็ด้ๆ ” หมายความว่า 

ใครท าแลว้คนนัน้รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ เขาจะใชศ้พัท์อย่างไรมนักใ็ชไ้ด้ แต่ถ้าเรา

เอาตามคมัภรีน์ี่มปัีญหาแล้ว ทีเ่ราเถยีงกนั เถยีงกนั สาธุนะ พุทธพจน์เรากส็าธุ ธรรม

วนิัยนี่เคารพมาก แต่มนัธรรมวนิัยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไง ทนีี้เวลา

เราอา้ง อา้งพุทธพจน์ ตวัอกัษรว่าอย่างนี้ ตอ้งเป็นอย่างนี้ บญัญตัอิย่างนี้ เถยีงกนัปาก

เปียกปากแฉะเลย 

หลวงตาท่านสอนไว ้ ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมุตตฺม ํ เราสนทนา

ธรรมกนั เราแลกเปลีย่นประสบการณ์กนัเพื่อประสบการณ์ ทัง้ชวีตินะ เราปฏบิตักินั 

แลว้เราแลกเปลีย่นประสบการณ์กนั นี่เป็นมงคลชวีติ มงคล ๓๘ ประการ ธมมฺสากจฺ

ฉา เอตมมฺงฺคลมตฺุตม ํ

แต่ถ้าเราเถยีงเอาแพเ้อาชนะกนันะ หลวงตาท่านบอกว่าหมากดักนั หมามนั

กดักนันะ เวลามนักดักนัน ้าลายแตกฟองเลยนะ มนักดักนั ร็อตไวเลอรเ์วลากดัแลว้

กรามมนัล็อกเลย มนัไม่ปล่อยเลยล่ะ ไอ้นี่พอมนักดัตดิ โอโ้ฮ! มนักดั มนัสะบดั คอื

เถยีงเอาแพเ้อาชนะกนัน่ะ ธรรมะหมากดักนัไม่มปีระโยชน์เลย เราเอาเหตุเอาผลส ิเรา

ตอ้งมปัีญญาส ิใครมเีหตุผลทีห่กัลา้งได ้เราตอ้งยอมรบัการหกัลา้งดว้ยเหตุผลนัน้สิ 

ถ้าธรรมะ ธรรมะเป็นเรื่องของปัญญา ถ้าปัญญาท่ีเขามีเหตุมีผล 

เหตุผลของเราด้อยกว่า เหตุผลของเราสู้ไม่ได้ เราต้องยอมรบัสิ ถ้าเรา

ยอมรบัด้วยเหตุด้วยผล น่ีมงคลชีวิต เพราะการปฏิบติัมา จะเป็นเดก็ 

เป็นผู้ใหญ่กแ็ล้วแต่ แล้วถ้าจิตใจมนัเข้าไปสมัผสั จิตใจเข้าไปรู้ข้ึนมา

มนัแปลกประหลาด มนัลึกลบัมหศัจรรย ์ มนัอยู่ท่ีวยัวฒิุไหม มนัอยู่ท่ี

อายุมากอายุน้อยไหม มนัอยู่ท่ีคนปฏิบติัเก่า คนปฏิบติัใหม่ไหม ไม่เก่ียว

เลย มนัเก่ียวกบัเข้าไปรู้จริงเหน็จริง แล้วรู้จริงเหน็จริงอนันัน้มาสนทนา

ธรรมกนั นัน่มนัเป็นประโยชน์ 

ฉะนัน้ถงึบอกว่า “จติเป็นผูรู้ห้รอืตวัรู”้ 
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จะพูดใหม้นัทะเลาะกนัใช่ไหม อย่างนี้มนัเหมอืนผูร้บัเหมา ผมมอีาชพี

รบัเหมา รบัเหมาไดห้มดล่ะ ถ้าผูร้บัเหมา มาเถอะ ทุกอย่างท าไดห้มด มนัจะลด

อุปกรณ์กไ็ด้ จะลดคณุภาพของงานกไ็ด ้ ผูร้บัเหมามนัท าไดห้มด ทนีี้ถ้าจติมนั

รบัเหมาล่ะ ฉะนัน้ จติเป็นผูรู้ห้รอืเป็นตวัรู ้ ถ้าจติเป็นผูรู้ก้ไ็ด ้ ถ้าเป็นตวัรูม้นัละเอยีด

เขา้ไป 

ทีว่่า อาการทีอ่ยู่เฉยๆ เหมอืนสกัแต่ว่ารู ้ส่วนการรบัรูต้่างๆ นี่ความเหน็ของ

เขา ความเหน็นะ ขัน้ของสมาธมินักข็ัน้ของสมาธ ิ คอืสมาธมินัมคีวามอิ่มเตม็ของมนั 

แต่ถ้าขัน้ของปัญญา ปัญญาใครหยาบใครละเอยีด หยาบละเอยีดมนัไปไดก้วา้งขวาง 

ฉะนัน้ ขัน้ของปัญญาไม่มขีอบเขต 

เรดาร์เวลามนัหาความถี่ของมนั มนัจะหาวสัดุเขา้มาในรศัมขีองมนั เรดารม์นั

หมุนของมนั นี่ปัญญาเวลามนัแพร่กระจายออกไปมนัตอ้งคน้คว้า มนัตอ้งหาของมนั นี่

ขัน้ของปัญญาไม่มขีอบเขต เตม็ทีเ่ลย 

แต่ขัน้ของสมาธมินัเป็นหนึ่ง เอกคัคตารมณ์ จติตัง้มัน่ ค าว่า “เป็นหนึ่งเดยีว” 

ตอ้งสงบเขา้มาเป็นหลกัตัง้มัน่เลย ถ้าตัง้มัน่แลว้ ถ้ามนัออกใชง้านแลว้ ขัน้ของปัญญา

แลว้ไปไดเ้ตม็ที ่ อย่าไดย้ัง้ไว ้ เตม็ทีไ่ปเลย จนกว่าท าจนไปไม่รอดแล้วกลบัมาท าความ

สงบของใจใหม ่นี่พูดถงึว่าการปฏบิตันิะ นี่ขอ้ที ่๑. 

“๒. ถ้าความเหน็ขอ้ที ่๑. ของผมเป็นความจรงิ” 

เหน็ไหม เป็นความจรงิหรอืความปลอม นี่ผู้รบัเหมา มนัจะเหมาหมดเลย 

ธรรมะเขาตอ้งท าเป็นความจรงิ ไม่ใช่ผูร้บัเหมา มนัจะเหมารวมเอาหมดเลย 

“ถ้าความเหน็ขอ้ที ่ ๑. ของผมเป็นความจรงิ ล าดบัต่อไปเราตอ้งรูจ้กัอาการ

ของจติเพื่อจบัแยกและพจิารณาใช่ไหม” 

ผูร้บัเหมามนัจะเหมาไง พอเหมาว่านัน่เป็นตวัรู ้นัน่เป็นผูรู้ ้นี่เป็นกเิลส นี่เป็น

ธรรม แลว้มนักแ็ยก แยกมาชัง่กโิลไง ชัง่กโิล น ้าหนักของกเิลสมนัมนี ้าหนักเท่าไร 

น ้าหนักของธรรมมนี ้าหนักเทา่ไร มนัไปเลยนะ อนัน้ีคอืจนิตนาการทัง้นัน้น่ะ 
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ถ้ามนัเป็นความจรงินะ สิง่ทีค่รูบาอาจารยท์่านแสดงธรรม นัน้คอืแสดงจาก

ประสบการณ์ของท่าน เป็นความจรงิของท่าน แลว้เราจบัของเรา เราพจิารณาของเรา 

ฉะนัน้ว่า ถ้าขอ้ที ่ ๑. มนัเป็นแบบนัน้ ผูรู้ก้บัตวัรูม้นัคนละอนักนั พอคนละอนั

กนั ล าดบัต่อไป เราตอ้งรูจ้กัอาการของจติ เรากจ็บัจติแยกและพจิารณาใช่ไหมครบั 

จติปลอม จติปลอม จติยงัแบกสญัญาอารมณ์อยู่ ไปรูส้ิง่ใดเป็นของปลอม

หมดเลย เขาบอกว่า “การปฏบิตัใินพระพุทธศาสนาเป็นการปฏบิตัโิดยแนวทางสตปัิฏ

ฐาน ๔ มนัตอ้งรู้กาย รู้เวทนา รูจ้ติ รูธ้รรม เป็นสตปัิฏฐาน ๔” นี่ปลอมหมดเลย ปลอม

หมดเลยเพราะอะไร เพราะสญัญามนัจ ามา เพราะสญัญานะ เพราะโลกยีปัญญา 

ปัญญาของโลก ปัญญาของมาร แลว้มาศกึษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้แลว้บอกตอ้งปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ 

แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเราบอกว่า กรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน ท า

ความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจสงบเขา้มาเป็นตามความเป็นจรงินะ ขณิกสมาธ ิ อุปจาร

สมาธ ิ อปัปนาสมาธ ิ มนัชดัเจนของมนั ถ้ามนัชดัเจนของมนั สิง่นัน้จติมนัจรงิ จติมนั

จรงิแลว้ ถ้ามนัจติจรงิ สมาธแิกก้เิลสไม่ได้ แต่ถ้าเป็นสมาธแิลว้จติมนัออกคน้ควา้ 

ออกเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิของมนั นัน่น่ะเหน็กาย 

เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ นี่ไง สตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ 

ธรรมไง 

ถ้าจติมนัจรงิ เหน็กาย เวทนา จติ ธรรมตามความเป็นจรงิ นี่สตปัิฏฐาน ๔ 

จรงิ สตปัิฏฐาน ๔ จรงิเพราะมนัมจีติจรงิๆ จติทีม่นัสมัมาสมาธมินัเป็นจรงิขึน้มาแลว้

มนัคน้ควา้ของมนั มนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนัจะ

ตื่นเตน้ มนัจะหวัน่ไหว อย่างเช่น อย่างเราปกตเิราไม่ตรวจร่างกายเรากไ็ม่เป็นไร พอ

ไปตรวจร่างกาย หมอบอกว่า อู๋ย! โรคภยัไข้เจบ็เตม็ตวัเลยนะ บอกพรุ่งนี้ตอ้งตายแลว้ 

อยู่ไม่ไดห้รอกพรุ่งนี้ ใจนี่ฝ่อหมดเลย นี่กเ็หมอืนกนั จติเวลามนัไปเหน็กาย เหน็เวทนา 

เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ มนัเห็นโทษของมนั พอมนัเหน็มนัสะเทอืนใจ

มาก 
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แต่นี้เราไมส่ะเทอืนใจเลย เราไม่รูว่้าเราเป็นโรคภยัไขเ้จบ็อะไรเลย เราบอกเรา

จะอยู่อีก ๕ ลา้นปี หมอบอกตายพรุ่งนี้ นี่มนัสะเทอืนใจ ถ้ามนัเหน็จรงิ นี่ไง ว่าจติจรงิ 

สตปัิฏฐาน ๔ จรงิ มนัเป็นแบบนี้ จติมนัจรงิ สตปัิฏฐาน ๔ มนัจรงิ พอมนัเห็นแล้วมนั

สะเทอืนหวัใจ มนัสะเทอืนกิเลส มนัทุกขม์ากนะ มนัเหน็แลว้มนัส ารอกมนัจะคาย 

เหมอืนหลวงตาท่านบอกว่า เวลาเราจบังูมา นึกว่าปลา เดีย๋วจะไปท าอาหาร เรานึกว่า

ปลา มนัดใีจว่าจะไดอ้าหารมือ้หนึ่ง พอพน้จากน ้ามามนัเหน็ว่าเป็นงูเห่า มนัจะกดัตาย 

รบีสลดัทิ้งเลย 

นี่กเ็หมอืนกนั พอจติมนัเห็นกาย เหน็เวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตามความเป็น

จรงิ มนัทุกขม์นัยากของมนั มนัเหน็ของมนั มนัจะสลดั แลว้สลดัไดไ้หมล่ะ ถ้ามนัมี

ก าลงัของสมาธ ิมนัจบัไดจ้รงิ มนัสลดัจรงิ เพราะอะไร เพราะมนัมมีอืกบัมงูีเห่า 

ไอน้ี่บอกว่า ถ้ามนัเป็นแบบนัน้ ถ้ามนัเป็นแบบนัน้กค็ดิเลยนะ อ๋อ! ถ้าเราจบั

งูเห่า เราจบังูเห่า เรารู ้ เราตอ้งรบีสลดัทิ้งเลยนะ มนักค็ดิไปใช่ไหม แต่มนัไม่มงูีเห่าไง 

มนัไม่เหน็งูเห่าจรงิไง มนัคดิ บอกอาจารยก์ส็อน ถ้าจบัปลามา คดิว่าปลา กย็งัดใีจ ถา้

เป็นงูเห่า เรารู ้ เราตอ้งสลดัทิ้งเลยนะ ถ้าสลดัทิ้ง นี่ผูร้บัเหมา รบัเหมาเพราะอะไร 

เพราะมนัรู้มาหมดไง รูม้าหมดเลยนะ แล้วมนัจะเหมาเอาหมดเลย เหมามามนัไม่เป็น

ความจรงิ ท าใหเ้ป็นความจรงิเสยี 

ฉะนัน้บอกว่า “ถ้าขอ้ที ่๑. ของผมเป็นความจรงิ ล าดบัต่อไปกต็อ้งจบัอาการ

ของจติเพื่อแยกกายกบัจติออกมาจรงิไหม” 

โดยการกระท า สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน วปัิสสนาญาณ เกดิญาณหยัง่

รู ้ มนัพจิารณาของมนัไป มนัรูข้องมนั มนัส ารอกมนัคายของมนั แต่นี้เราพยายามจะ

สรา้งกนัไง จะสรา้งกนัท ากนัขึ้นมาให้เป็นจรงิ นี่พูดถงึว่าเป็นปรยิตันิะ ถ้าพูดอย่างนี้ปับ๊ 

“หลวงพ่อ ถามปัญหาหลวงพ่อมาใหห้ลวงพ่อตอบนะ ไม่ใช่ถามใหห้ลวงพ่อด่า” 

นี่ไม่ไดด่้า ไม่ไดด่้านะ นี่พยายามจะแยกแยะให้เหน็ว่าอะไรเป็นจรงิอะไรไม่เป็น

จรงินะ เวลาถามมนัเป็นอย่างนัน้น่ะ ถ้าเป็นจรงิมนัก็เป็นจรงิของมนั ถ้าไม่เป็นจรงิกอ็ีก

เรื่องหนึ่ง นี่พูดถงึความเหน็ในการภาวนา 
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หลวงพ่อ : อนัน้ีมนัจะเป็นปัญหาใหป้ล่อยไก่ 

ถาม : เรื่อง “เจโตวมิุตตกิบัปัญญาวมิุตต”ิ 

กราบเรยีนท่านอาจารยท์ีเ่คารพ อนันี้ค าถามน้องนะครบั ผมไม่รู ้กลวัมนัเพีย้น 

เพราะกลวัอยู่ ๒ อย่างคอืกลวัเพีย้นกบักลวัไม่รูธ้รรม 

๑. ท าไมพระพุทธเจา้ตรสัเจโตวมิุตตก่ิอนปัญญาวมิุตต ิ

๒. สาวกองคใ์ดบา้งทีบ่รรลุปัญญาวมิุตตก่ิอนเจโตวมิุตตคิรบั 

๓. เจโตวมิุตตเิป็นคุณธรรมของพระอนาคามหีรอืไม่ครบั 

๔. คณุธรรมขัน้อนาคามจีะรูเ้หน็มหาสตปัิฏฐานตามความเป็นจรงิใช่หรอืไม่

ครบั 

๕. ปุถุชนถงึสกทิาคามจีะรูเ้หน็มหาสตปัิฏฐานตามความจรงิได้ไหมครบั 

๖. อนิทรยีภ์าวนาชัน้เลิศดบัไปเรว็เหมอืนกระพรบิตาทีต่อ้งหลอดไฟไหม

ครบั 

๗. จะหามนัเจอแบบไหนครบั 

ตอบ : นี่เขาถามมานะ มนัเป็นปัญหาใหป้ล่อยไก่ไง ฉะนัน้ กลบัมาที่ว่า “๑. ท าไม

พระพุทธเจา้ตรสัเจโตวมิุตตก่ิอนปัญญาวมิุตติ” 

แลว้ใครบอกล่ะ ใครบอกว่าพระพุทธเจา้ตรสัเจโตวมิุตตก่ิอนปัญญาวมิุตติ 

ใครบอก มนัอยู่ทีไ่หนล่ะ มนัไปเอาปัญหานี้มาจากไหน ปัญหานี้เอามาจากไหน 

นี่ไง เขาบอกว่า “ค าถามน้ีไม่ใช่ของผมนะครบั ของน้อง ผมกลวัมนัเพีย้น” ก็

เลยถามอาจารยเ์พีย้น อาจารยก์จ็ะตอบเพีย้นๆ 

มนัเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง มนัเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เราท าความสงบของใจได้

หรอืยงั เราจะปฏบิตัจิรงิหรอืเปล่า เรามัน่ใจหรอืไม่ว่าเราเป็นชาวพุทธ ถ้าเราเป็นชาว

พุทธ เราตอ้งถอืรตันตรยั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธเจา้ ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระอรยิสาวก 
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ถ้าเราถอืพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึก เรามคีรูบาอาจารย์ 

เราศึกษาของเรา เราปฏบิตัขิองเรา เราถือองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดา 

เป็นครูเอกของโลก เป็นของเรา แลว้เรารูไ้ด้อย่างไรล่ะ เรารูไ้ด้อย่างไรว่าพระพุทธเจา้

ตรสัรู้เจโตวมิุตตก่ิอนปัญญาวมิุตต ิ

“ท าไมพระพุทธเจา้ตรสัรูเ้จโตวมิุตตก่ิอนปัญญาวมิุตติ” 

มนัเป็นพทุธวสิยั พุทธวสิยันะ พุทธวสิยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

สาวกสาวกะวสิยั พวกเราพวกทีไ่ด้ยนิไดฟั้ง พวกเราพวกฝึกหดัมาจากองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ เราจะไปรูไ้ด้อย่างไรว่าพระพุทธเจา้ตรสัเจโตวมิุตตก่ิอนปัญญา

วมิุตต ิใครจะไปรูไ้ด ้มนัไม่ม ี

เราเป็นสาวกสาวกะ เราเป็นลูก เราจะบอกว่า อู๋ย! เก่งกว่าพ่อแม่ พ่อแม่เขา

ท ามาอย่างนี้ เราเป็นลูกนะ แต่เรารูว่้าพ่อแม่ท ามาหากนิมาอย่างไร เราเขา้ใจ ไอน้ี่เรา

มาสบืประวตัศิาสตรน์ัน่อกีเรื่องหนึ่งนะ 

ฉะนัน้บอกว่า “ท าไมพระพุทธเจา้ตรสัรูเ้จโตวมิุตตก่ิอน” 

ไม่มหีรอก ไม่เกี่ยว องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูโ้ดยวชิชา ๓ 

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ นี้คอืวชิชา ๓ เขาเรยีกว่าพระ

อรหนัต์ประเภทเตวชิโช นี่ไง มวีชิชา ๓ พระอรหนัต์ตรสัรูโ้ดยทางวชิชา ๓ มนัเกีย่ว

อะไรกบัเจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตตลิ่ะ เกี่ยวอะไรด้วย เกี่ยวอะไรดว้ย แล้วอะไรเป็นเจโต

วมิุตต ิอะไรเป็นปัญญาวมิุตต ิ

เจโตวมิุตต ิ ปัญญาวมิุตต ิ มนัเป็นแนวทางทีว่่าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้สัง่สอนมา สัง่สอนมามนัเกีย่วกบัจรตินสิยั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เปิดทาง

ไวห้มด กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เรื่องของวปัิสสนาไม่มหีลกัตายตวัโดยหลกั มนัเป็นเพราะ

จรตินิสยั เป็นเพราะกเิลสใครหยาบ กเิลสใครหนา ใครมอี านาจวาสนามากอ านาจวาสนา

น้อย แต่เอาตวัหลกัๆ ไง เอาสิง่ทีเ่ป็นหลกัๆ ชดัๆ ในพระพุทธศาสนา 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรมขึน้มา เวลาสัง่สอนขึ้นมา 

เอตทคัคะมอีคัรสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา ถ้าอคัรสาวกเบื้องซ้าย พระโมคคลัลานะ
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ช านาญโดยฤทธิ ์ ช านาญโดยเจโตวมิุตต ิ ถ้าเป็นพระสารบีุตร พระสารบีุตรใช้ทาง

ปัญญา ใชปั้ญญาน าเป็นปัญญาวมิุตต ิถ้าปัญญาวมิุตต ิปัญญามนักช็ดัเจนของมนั 

เพราะชดัเจนมา เพราะเวลาพระโมคคลัลานะเวลาท าสมาธิง่วงเหงาหาวนอน 

เป็นพระโสดาบนัแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปแกไ้ปสอนจนพระโมคคลัลา

นะเป็นพระอรหนัต์ไป นี่เวลาสอนพระโมคคลัลานะไปอย่างหนึ่ง 

เวลาสอนพระสารบีุตร พระสารบีุตรเป็นผูท้ีม่ปัีญญามาก สอนขนาดไหนพระ

สารบีุตรกเ็ทยีบเคยีงด้วยปัญญาของพระสารบีุตร พระสารบีุตรเลยตรสัรูช้า้กว่าพระ

โมคคลัลานะเพราะมปัีญญามาก นี่คอืปัญญาวมิุตต ิ

นี้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นผูส้ ัง่สอนสาวกสาวกะเอง แต่ว่าตวัองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า อะไรเจโตวมิุตต ิ อะไรปัญญาวมิุตต ิ ไม่เกีย่วเลย ไม่เกี่ยว 

พุทธวสิยันะ วสิยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นะ 

ผูร้บัเหมามนัรบัเหมา ผูร้บัเหมาทีด่เีขาเป็นสมัมาอาชวีะ เขาท าสิง่ทีเ่ป็นตกึ

รามบา้นช่องทีม่ัน่คงแขง็แรงเพื่อความเจรญิของโลก แต่ผูร้บัเหมาทีเ่ขารบัเหมาแลว้

เขาตุกตกิ เขาหาแต่ผลประโยชน์ของเขา เขาท าใหต้ึกรามบา้นช่องนัน้เสยีหายไป 

นี่กเ็หมอืนกนั เราจะเหมากเิลสหมดเลย แลว้กจ็ะไปจาบจว้งถงึว่า

พระพุทธเจา้ตรสัรูเ้จโตวมิุตติก่อนหรอืปัญญาวมิุตติ อา้ว! แลว้ไอพ้ระขีค้รอกกจ็ะไป

พยากรณพ์ระพทุธเจา้ว่าพระพุทธเจา้เป็นอย่างนัน้ ไอพ้วกขีค้รอกไง นี่อาจารยม์นัจะ

เพีย้นไง 

พุทธวสิยั พุทธวสิยัมนัเป็นอจนิไตยไง อจนิไตย ๔ พุทธวสิยั เรื่องโลก เรื่อง

กรรม เรื่องฌาน มนัเป็นเรื่องอจนิไตย แลว้เป็นเรื่องอจนิไตย ไอน้ี่กก็ลวัน้องจะเพีย้น 

ตวัเองกเ็พีย้นไปก่อน แลว้ถามมา ถ้าอาจารยเ์พีย้นมนักพ็ากนัเพีย้นไปหมดเลย 

ฉะนัน้บอกว่า มนัไม่เป็นประเดน็ ไม่เป็นปัญหาเลย “ท าไมพระพุทธเจา้ตรสั

เจโตวมิุตตก่ิอนปัญญาวมิุตต”ิ 

ไม่ม ีแลว้เจโตวมิุตตกิเ็จโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตตกิปั็ญญาวมิุตต ิไม่เกีย่วกนั ไม่

เกีย่วกนัเลย แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้กไ็ม่ไดต้รสัอนัน้ีดว้ย องคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูท้างวชิชา ๓ วชิชา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

ชดัๆ ในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎก เพราะอะไร เพราะพระพุทธเจา้เป็นคนบอกเอง 

เป็นคนบอกเอง บุพเพนิวาสานุสตญิาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูข้ึน้มา นี่ไง ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ตามความเป็นจรงิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

แต่เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการไป เพราะ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกไว้นะ ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้ารู้มนัเหมือนกบัใบไม้ในป่า มนักว้างขวาง มนัเตม็ไป

หมดล่ะ มนัเป็นความจริง แต่ไม่เป็นประโยชน์กบัใคร ฉะนัน้ องค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรสัมาในพระไตรปิฎกเป็นประโยชน์กบั

พระสารีบุตร เป็นประโยชน์กบัพระโมคคลัลานะ เป็นประโยชน์กบั

พระกสัสปะ เป็นประโยชน์กบัใคร ตรสัรู ้ สอนคนนัน้เป็นพระอรหนัต์

ข้ึนมา มนัเป็นประโยชน์กบัคนคนนัน้ไง มนัเป็นประโยชน์กบัผู้ปฏิบติัไง 

อะไรท่ีไม่เป็นประโยชน์ท่านไม่พดู 

แต่นี่เราภาวนากนัยงัไม่เป็นเลย เราภาวนายงัลม้ลุกคลุกคลานเลย เรายงักลวั

เพีย้นอยู่เลย บอกพระพุทธเจา้เป็นเจโตวมิุตต ิปัญญาวมิุตต ิจบ 

“๒. สาวกบางองคบ์รรลุปัญญาวมิุตตก่ิอนเจโตวมิุตตคิรบั” 

นี่มนัเหมอืนกนัไง สาวกบางองค ์ ปัญญาวมิุตตกิค็อืปัญญาวมิุตต ิ บางองคก์็

บรรลุเจโตวมิุตตไิป 

ถ้าเจโตวมิุตตกิพ็จิารณากายโดยสมาธิ มสีมาธเิป็นหลกักนัไป แต่บางองค์

พจิารณากาย เวลามาพจิารณาจติ อย่างเช่นหลวงตา หลวงตาท่านพจิารณาครัง้แรก

ท่านผ่านเวทนา เวทนาเป็นธรรมเหมอืนกนั แลว้พอผ่านเวทนาเขา้ไปท่านกไ็ป

พจิารณาธาตุ ๔ พจิารณาเหน็กาย ท่านไปเหน็กายทีห่นองผอื นัน่ล่ะพจิารณากายนี่
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เจโต พอพจิารณาเจโตไปแลว้ ท่านพจิารณาอสุภะ อสุภะกเ็จโต แลว้พอจุดและต่อม

นัน่คอืจติ จติกค็อืปัญญา 

หลวงตาท่านเป็นพระทีม่หศัจรรยม์าก เพราะท่านเป็นพระทีม่หศัจรรยม์าก 

ท่านถงึแสดงธรรมไดฉ้ะฉานมาก บางองคท์่านพจิารณาของท่าน อย่างเช่นหลวงปู่

เจี๊ยะ หลวงปู่ ค าด ีหลวงปู่ ชอบท่านพจิารณากาย เป็นโสดาบนักพ็จิารณากาย สกิทาคามี

กก็าย อนาคามกี็กาย พระอรหนัต์กก็าย พจิารณากายๆๆ นี่เจโตวมิุตติ เพราะเจโต จติ

สงบแล้วมนัพจิารณาเหน็กายต่อเน่ืองกนัไป ฉะนัน้ มนัช านาญโดยก าลงั ช านาญดว้ย

ก าลงั ดว้ยสมัมาสมาธิ 

ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่ เจี๊ยะท่านพูดบ่อย ท่านพูดกบัเรานะ “เฮย้! ท าไมเราเทศน์

มนัไม่เหมอืนกบัท่านอาจารยเ์ลย” ท่านอาจารยค์อืหลวงตามหาบวัไง “ท่านอาจารย์

เทศน์น ้าไหลไฟดบัเลยเนาะ ของเราเวลาเทศน์มนัไม่ค่อยไปเลย” แต่ถ้าใครถามปัญหา

ดนีะ ถ้าใครถามปัญหา เพราะท่านรูจ้รงิอยู่แล้ว เพยีงแต่ว่ามนัไม่มปีระเด็นไง ถ้าใคร

ถามปัญหามาท่านตอบชบัๆๆ เลย แต่ถ้าไม่มใีครถามนะ ท่านตอ้งเทศน์เองนะ “เอ๊ะ! 

เฮย้! ท าไมเราเทศน์ไม่ไดเ้หมอืนท่านอาจารย์วะ” นี่ท่านพูดกบัเราเอง ท่านพูดกบัเรา

เอง ครูบาอาจารย์ มนัเป็นความถนัด นี่พนัธุกรรมของจติไง มนัอยู่ทีว่าสนานะ วาสนา

ใครสรา้งมาอย่างไรมนักเ็ป็นแบบนัน้ 

ฉะนัน้ สาวกองคใ์ดเป็นปัญญาวมิุตต ิเจโตวมิุตต ิ

ไม่ต้องสาวกองคใ์ดหรอก เรา ไอค้นภาวนาน่ี ไอ้คนภาวนา เอง็จะ

เป็นเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติล่ะ เอง็จะเอาอะไรล่ะ ไอ้นัน่มนัสมบติั

ของครบูาอาจารยท่์าน องคใ์ดกแ็ล้วแต่มนัเรื่องของท่าน เพียงแต่เราฟัง

ธรรมจากท่านนะ ถ้าครบูาอาจารยท่ี์เป็นธรรมท่านแสดงประสบการณ์

ให้เราฟัง เหมือนใครทาํวิทยานิพนธ์ ถ้าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพ เราก็

อยากดวู่ามนัจะมาปฏิบติัได้จริงหรือเปล่า มนัจะเป็นความจริงหรือ

เปล่า 
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ครูบาอาจารยท์่านปฏบิตัมิากว็ทิยานพินธ์ของท่าน ครูบาอาจารยท์ีท่่านเป็น

จรงินะ แต่ละองคท์่านจะมวีทิยานิพนธ์คอืประสบการณ์ตามความเป็นจรงิของท่าน 

แลว้ถ้าเราศกึษาแลว้เราเอาอนันัน้เป็นแนวทาง เราปฏบิตัใิหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา ไอ้

นี่จะไปตรวจสอบ มนัไรส้าระมาก 

“๓. เจโตวมิุตตเิป็นคุณธรรมของพระอนาคามหีรอืไม่ครบั” 

เจโตวมิุตตมินัเป็นการรูเ้หน็โดยสมาธเิป็นตวัน า ปัญญาวมิุตตมินัจะเป็น

ความเหน็ธรรมโดยปัญญาเป็นตวัน า ปัญญาเหมอืนพระสารบีตุร มปัีญญาน า พอปัญญา

พจิารณาไปแลว้มนัเป็นสมาธ ิ มนัพรอ้ม เวลามนัสมุจเฉทปหานมนัตอ้งเป็นมรรค ๘ 

เหมอืนกนั มรรค ๘ ไม่ใช่มรรค ๗ มรรค ๗ คอืถ้าเป็นปัญญาก็ไม่ตอ้งมสีมาธ ิถ้าเป็น

สมาธกิ็ไม่ตอ้งมปัีญญา กแ็ค่มรรค ๗ ตวั หน่วยกิตไม่ครบเขาไม่ใหผ้่านหรอก การ

สอบมนัตอ้งส่งหน่วยกติครบ ทุกอย่างครบ มนัถงึผ่าน 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลามนัจะสรุปลงทีเ่ป็นสมุจเฉทปหาน มรรคมนัตอ้งรวมตวัลง

เป็นมรรค ๘ มรรค ๘ คอืมนัมสีมัมาสมาธ ิคอืมสีมัมาปัญญา มนัมคีวามเหน็ชอบทุกๆ 

อย่าง ทุกอย่างมนักค็อืมรรค ๘ แต่เวลาปฏบิตัไิป ดว้ยความถนัด พระสารบีตุรกปั็ญญา

น า คอืว่าเอาปัญญาถากถาง เอาปัญญาเป็นตวัน า เอาปัญญาเป็นผูแ้ยกแยะไป แต่ถ้า

เป็นเจโตวมิุตตมินัมสีมาธนิ า สมาธคิอืมกี าลงั ก าลงัมนัผ่องแผว้ แลว้ก าลงัพจิารณา

ไปมนัจะเหน็ตามก าลงัอนันัน้ 

ฉะนัน้ มนัเป็นทีว่่ามนัมสีมาธนิ าหรอืมปัีญญาน า ถ้ามปัีญญาน ากเ็ป็นปัญญา

วมิุตต ิถ้ามสีมาธนิ ากเ็ป็นเจโตวมิุตติ มนักเ็ป็นโสดาบนั เป็นสกทิาคาม ี เป็นอนาคาม ี

มนัไม่ใช่ว่าเจโตวมิุตตเิป็นของอนาคาม ี พระอนาคามกีเ็ลยบอกว่าอย่างนี้ตอ้งเป็น

อนาคาม ี อนาคามมีนักแ็บบว่าโรงเชอืดโคไง ไปดูโรงเชอืดส ิ เขาจบัโคผูกกบัตน้เสา 

แลว้เขากเ็อามดีเชอืดไง อนาคามมีนักค็าอยู่อย่างนัน้น่ะส ิ มนัไม่มหีรอก มนัไม่มี

หรอกคุณธรรมของพระอนาคาม ีมนัไม่มหีรอก มนัเป็นไปไดโ้ดยจรติโดยนิสยัของคน 

โดยความเป็นจรงิอนันัน้ 

“เจโตวมิุตตเิป็นคุณธรรมของพระอนาคาม”ี 
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เออ! แล้วคนอื่นไม่มสีทิธิเ์ลยเนาะ เอ็งจะเหมาผูกขาดไว้คนเดยีวเลย ผูกขาดเจโต

วมิุตตไิวก้บัอนาคาม ี แลว้โสดาบนักท็ าไม่ได ้ แลว้ไม่มใีครท าอะไรไดเ้ลย โอ๋ย! 

ผูร้บัเหมาดว้ย แลว้ผูกขาดอกีต่างหาก 

“๔. คุณธรรมขัน้อนาคามมีคีวามรูม้หาสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ

หรอืไม่ครบั” 

มหาสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิ ถ้าจติจรงิเป็นสมัมาสมาธิ เพราะมนัโสดา

ปัตตมิรรคแลว้ นัน่ล่ะสตปัิฏฐาน ๔ จรงิ สตปัิฏฐาน ๔ จรงิตอ้งตามความเป็นจรงิ มนัยก

บุรุษ ๔ คู ่บคุคล ๘ บุรุษ ๔ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามิ

ผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล ถ้ายกขึน้สู่โสดาปัตตมิรรค นัน่ล่ะสตปัิฏฐาน ๔ จรงิ ถ้า

มนัเป็นจรงิมนัถงึเป็นมรรคจรงิ ถ้ามรรคจรงิ ถ้ามนัพจิารณาตามความเป็นจรงิมนัก็

เป็นผลจรงิ ถ้ามนัมรรคไม่จรงิ มรรคมนัปลอมมาตัง้แต่ตน้ แลว้มนัจะเอาผลจรงิมา

จากไหน 

ถ้ามรรคมนัจะจรงิได้กต็อ้งสมาธจิรงิก่อน ตอ้งสมัมาสมาธ ิมจิฉาสมาธ ิสมาธิ

เหมอืนกนัแต่เป็นมจิฉาขึน้มา มรรคมนักไ็ม่จรงิ ถ้ามรรคไม่จรงิ มรรคไม่จรงิมนัจะ

เป็นผลไดอ้ย่างไร 

นี่ไง ฉะนัน้บอกว่า “ถ้าคุณธรรมของพระอนาคามตีอ้งรูเ้หน็สตปัิฏฐานตาม

ความเป็นจรงิ” 

มนัจรงิตัง้แต่เริม่ตน้ มนัจรงิตัง้แต่ปุถุชน กลัยาณปุถุชน พอถ้ามนัเหน็ตาม

ความเป็นจรงิแลว้มนักเ็ป็นโสดาปัตตมิรรคแลว้ นี่ไง เวลาปฏบิตั ิปฏบิตัไิปมนัจะเป็น

อย่างนัน้ไป แลว้นี่บอกว่า โอ๋ย! ไม่รูว่้าไปศกึษามากบัใครเนาะ แลว้มนักบ็อกว่าถ้า

อย่างนี้จะเป็นอนาคามีๆ  เพราะมนัอนาคามหีลายทแีลว้ 

อนาคามมีนัแบบว่าเอาววัไปผูกไวท้ีเ่สาแลว้กเ็ชอืดคาเสาเลย ถ้าคาอย่าง

นัน้น่ะใช่ แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิ ไม่หรอก ใหป้ฏบิตัติามความเป็นจรงิไปเถอะ แลว้

มนัจะรูจ้รงิตามความเป็นจรงิ 

“๕. ปถุุชนถงึสกทิาคามจีะรูเ้หน็สตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิไดห้รอืไม่ครบั” 



ผูร้ับเหมา ๑๕ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

ปุถุชนเลย ปุถุชนถ้าจติมนัสงบแลว้เป็นกลัยาณปุถุชน นัน่ล่ะถ้ามนัเห็นก็

ยกขึน้สู่โสดาปัตตมิรรค นัน่ล่ะสตปัิฏฐาน ๔ จรงิ ไม่ใช่ปุถุชน สกทิาคามจีะรูเ้หน็จรงิ

ไม่ได ้งงไปหมดเลย จะรู้เหน็ตอ้งเป็นอนาคามอีย่างเดยีว 

ค าถามแปลกๆ มนัเหมอืนกบัว่าใครไปผูกไวว่้าถ้าเห็นสตปัิฏฐาน ๔ ตอ้งเป็น

อนาคาม ีถ้าไม่เป็นอนาคามเีหน็สตปัิฏฐาน ๔ ไม่ได ้มนัคงไปฟังใครมาแลว้ใครผูกไว้

ไง เหน็ไหม โคน าฝูง แล้วไอฝ้งูโคมนัก็เชื่ออย่างนี้ แลว้มนัเชื่ออย่างนี้แล้วมนักถ็ามมา

อาจารย์เพีย้น อาจารย์เพีย้นกต็อ้งตอบ แลว้มงึกไ็ปเชื่อกนัมา แลว้กม็าถามคนเพีย้น 

ผูร้บัเหมาเหมารวมมาหมดเลย 

“อนิทรยีภ์าวนาชัน้เลศิดบัเรว็” อนัน้ีทีว่่า “พอจติมนัเหน็ไฟแวบ็ๆๆ” 

คนเขานัง่สมาธเิขาเห็นเป็นดวงไฟเขา้มาชนตวัเราเลย เพราะเขาเหน็ไฟ 

อย่างนี้คนเราจะเป็นลมมนักเ็หน็ดาว เวลาคนจะเป็นลมมนัเหน็ดาววบิวบัๆ สงสยั

อนิทรยีเ์ขาแก่กลา้ ไอพ้วกอินทรยีแ์ก่กลา้มนัก าลงัจะเป็นลม ก าลงัจะเป็นลมแดดไง 

พอแดดมา มนัเผามา โอ๋ย! ดาวพร่าเลย แลว้กน็อนหลบัเลย นี่อนิทรยีภ์าวนา 

อนิทรยีแ์ก่กลา้มนัรูท้นั มนัรูเ้ท่ารูท้นัของมนัไป มนัไม่เป็นอย่างนี้หรอก ไอน้ี่

พูดถงึ มนัตอ้งท าใหเ้ป็นความจรงิส ิ มนัเหมอืนกบัว่ามนัจะเป็นจนิตนาการเยอะ โอ๋ย! 

ผูร้บัเหมาเนาะ มนัจะเหมารวมเอาธรรมะเป็นความพอใจของตวัเลยล่ะ ถ้ามนัไม่พอใจ

ของตวัมนัก็ไม่ใช่เป็นธรรม ถ้ามนัพอใจมนัถงึจะเป็นธรรมใช่ไหม ถ้ามนัไม่เหมารวม

มนักไ็ม่เป็นธรรมของเราเลยหรอื มนัไม่ใช่อย่างนี้นะ มนัไม่ใช่อย่างนี้ 

อนิทรยี์ อินทรยีค์อืพละ คอืก าลงั ถ้าก าลงัของคนด ี ก าลงัของผูท้ีป่ฏบิตัดิ ี

ก าลงัมนัเขา้ใจ ก าลงันี้ พละ อินทรยี์แก่กลา้ อนิทรยี์แก่กล้ามนัแยกเลยนะ ถ้าอนิทรยี์

แก่กลา้แยกว่าถ้าอาจารยส์อนผดิมนัปัดทิ้งเลย 

อาจารยส์อนผดิเยอะมาก ถ้าอาจารยส์อนผดิสอนถูกมนัอยู่ทีเ่ราปฏบิตัิ ถ้าจติ

เราสงบ จติเรามหีลกัปับ๊ เราไปถามไดเ้ลย แมแ้ต่ไม่ตอ้งถามหรอก นัง่ฟังท่านพูด ถ้า

สมาธ ิท่านยงัพูดสมาธผิดิ เอ๊! เอ๊! ถ้าเอ๊! นี่ไม่ใช่แลว้ 
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หลวงตาท่านพูดบ่อย เวลาท่านถ้าลองไดม้คีรูบาอาจารย์เทศนาว่าการ ตอน

ท่านปฏบิตัใิหม่ๆ ไง ลองถ้าเอ๊ะ! เอ๊ะ! ท่านไม่เอาแล้ว แต่ถ้าเป็นหลวงปู่ มัน่นะ หลวงปู่

มัน่ท่านเทศน์มาไม่มอีะไรกีดขวางไดเ้ลย มนัจะไหลไปเลย แลว้มนัจะลงสู่สจัจะความ

จรงิเลย เออ! ถ้าอย่างนี้ใช่ แต่ถ้ายงัลูบๆ คล าๆ อยู่ ยงังูๆ ปลาๆ อยู่นี ่แลว้พอคนฟัง

กเ็อ๊ะ! ถ้าเอ๊ะ! ไม่เอาแล้ว ถ้าเอ๊ะ! ประสาเราเขาเรยีกลงใจ ถ้าใจมนัไม่ลงนะ ถ้าใจไม่

ลงมาฟังธรรมๆ มนัไม่ยอมรบั ถ้าใจไม่ยอมรบั ฟังไปมนัไม่ยอมรบั พอไม่ยอมรบัแลว้

มนัรบัไม่ได้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าพูดถงึถ้าอนิทรยีไ์ง พูดถงึค าว่า “อนิทรยีภ์าวนาชัน้เลศิ” 

อนิทรยีภ์าวนาชัน้เลศิ ดูพระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ อุปตสิสะ อุปตสิสะมหามานพอยู่

กบัสญัชยั สญัชยัสอนจนหมดไสห้มดพุงนะ พอสอนขนาดไหน พอสอนไป นี่อนิทรยี์

แก่กลา้ เอ๊ะ! ไปถามอาจารย์ว่ามอีะไรอกีไหม จะท าอย่างไรต่อไป 

อาจารยบ์อกว่าหมดแล้ว สอนหมดเลย มคีวามรูเ้ท่าเรา พอมคีวามรูเ้ท่าเรา 

พระสารบีุตร พระโมคคลัลานะ อู้ฮู! กเิลสมนัยงัเตม็ตวัอยู่เลย สองคนมาคุยกนันะ 

“อาจารย์เราไม่ใช่ของจรงิแล้วล่ะ ถ้าอาจารยเ์ป็นของจรงิ ท่านหมดความรูแ้ล้ว เราเรยีน

จนจบแล้ว แล้วท าไมกิเลสเรายงัเตม็หวัใจอยู่เลย” 

สญัญากนัไว ้ ๒ คน สญัญากบัพระโมคคลัลานะ “ถ้าเราเจอครูบาอาจารยท์ี่

ท่านสอนถูกแลว้อย่าทิ้งกนันะ อย่าทิ้งนะ ตอ้งบอกนะ สญัญานะ ถ้าใครไปเจอก่อน

อย่าทิ้งกนันะ” 

ห่วงไงว่าใครไปเจอแลว้มนัจะหนีไปเลย จะไปอยู่กบัอาจารย์เลย ทิ้งไวอ้ยู่กบั

ทางนี้ไง ๒ คนสญัญากนัไวว่้าเรา ๒ คนนะ ถ้าไปเจอครูบาอาจารยท์ีส่อนถูกตอ้งนะ 

เราตอ้งมาบอกกนันะ เราอย่าทิ้งกนั 

แลว้พระสารบีุตรกไ็ปเจอพระอสัสชทิีก่ าลงับิณฑบาตอยู่ไง เอ๊! กริยิานี้มนั

นุ่มนวลมาก กริยิามนัแสดงออกมสีตพิรอ้มขนาดนี้ เดนิตามไปๆ บณิฑบาตจนจบนะ จน

ฉันเสรจ็แลว้เขา้ไปถาม ไปถามว่า “พระอสัสชบิวชมาจากใคร ใครเป็นอาจารย ์ ใคร

เป็นอาจารยพ์ระอสัสช”ิ 
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พระอสัสชบิอกว่า “อาจารย์ของเราคอืองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้” 

“แลว้บดันี้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่ที่ไหนล่ะ” 

“องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่ที่ราชคฤห์” 

แลว้ท่านกถ็าม “แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สอนอย่างไรล่ะ” 

“อู๋ย! เราเป็นคนเพิง่บวชมา เราเป็นผูป้ฏบิตัใิหม”่ พระอรหนัต์นะ พระอรหนัต์

จรงิๆ ท่านไม่เว่อร ์ท่านไม่เว่อรห์รอก ไอท้ีเ่ว่อร์ๆ  นัน่ล่ะมนัไม่รู ้พระอะไรกไ็ม่รู้ 

ไปถามพระอสัสช ิ

“อู๋ย! เราเพิง่บวช เราไม่รู้อะไรหรอก” 

“เออ! เพิง่บวชกเ็อาสิง่ทีพ่อรู้ สิง่ทีจ่ะแทงดว้ยปัญญามนัเป็นหน้าทีข่อง

ขา้พเจา้เอง” คอืถ้าจะแทงดว้ยปัญญาคอืหน้าทีข่องพระสารบีุตรเอง ขอใหพ้ระอสัสชแิสดง

ธรรมมาเถอะ ขอใหแ้สดงธรรมนะ 

“องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกว่าธรรมทัง้หลายมาแตเ่หต ุ เย ธมมฺาฯ 

ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใหเ้ขา้ไประงบัทีเ่หตุนัน้” 

มนัไม่เหมอืนกบัสญัชยัสอนไง สญัชยัสอนบอกว่าไม่ใช่ อนันี้ก็ไม่ใช่ แล้วใน

ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็คอืไม่ใช่ ก็เหมอืนประสาเรา ไม่ม ีว่างหมด ว่างหมด ไม่ม ีนิพพานๆ สญั

ชยัดีๆ  นี่แหละ ใครๆ กน็ิพพานแลว้ ว่างหมดเลย แลว้ว่างอย่างไรล่ะ กม็นัว่าง แลว้

มนัว่างอย่างไรล่ะ กม็นัว่าง แลว้ท าไมมนัถงึว่างล่ะ ก็มนัว่าง นี่สญัชยั ถ้าใครเชื่ออย่าง

นี้อนิทรยีอ่์อน 

ถ้าอนิทรยีแ์ก่กลา้เขาไม่เชื่อ เฮ้ย! มนัว่าง มนัว่างอย่างไร เอ็งท าอย่างไรมนั

ถงึว่างล่ะ กบ็อกมาสทิ าอย่างไร กม็นัว่าง แลว้ท าอย่างไร กม็นัว่าง...นี่พระสารบีุตร 

พระโมคคลัลานะปฏเิสธ แลว้สญัญากนั 

พอพระอสัสชแิสดงธรรม พอแสดงธรรม พระสารบีุตรแทงตลอดเป็นพระ

โสดาบนัเลย เพราะอะไร เพราะมนัรอมานาน ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ มนัมเีหตุมผีล 

ไอท้ีเ่ราทุกข์ๆ  อยู่นี่มนัตอ้งมทีีม่า แล้วไอท้ีเ่ราสงสยัอยู่นี่มนัมาจากไหนล่ะ อา้ว! มนัก็
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ทวนกระแสกลบัไง ไอท้ีม่ามนัมาจากภวาสวะ มนัมาจากจติ แลว้มนัยอ้นกลบัเขา้ไป 

มนัสงสยั สงสยัทีไ่หนล่ะ มนัแทงกลบัเขา้ไปเลย พอแทงกลบัเขา้ไป สกักายทฏิฐิมนั

ขาด พอขาด ไปบอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะกข็าด อย่างนี้เขาถงึเรยีกว่า

อนิทรยีแ์ก่กลา้ อนิทรยีภ์าวนา 

ไอท้ีว่่าเหน็กระพรบิตา เหน็แวบ็ๆ แวบ็ๆ ไอน้ี่มนัแบบว่าก าลงัจะเป็นลม 

ก าลงัจะเป็นลม เวลาเหน็ดาว ลมมา ดาวพร่าเลย แลว้กฟุ็บไปเลย ตื่นมาอกีทหีนึ่ง 

แอมโมเนีย อนิทรยีแ์ก่กลา้กลิน่แอมโมเนียหอมฉุยเลย อนิทรยีแ์ก่กลา้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีม่นัเป็น มนัเป็นมาแลว้ เขาถามมาไง เขาถามว่ามนัเป็นอย่างนี้ 

มนักระพรบิขึน้มาแลว้จะท าอย่างไรต่อไป มนัจา้ มนัอะไร 

จตินี้มหศัจรรยน์ัก หลวงตาท่านพดูบ่อยว่าหลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าจตินี้

มหศัจรรยน์ัก เทีย่วเกดิ เทีย่วตาย เทีย่วจบั เทีย่วจอง เทีย่วยดึ เทีย่วมัน่ เทีย่วยดึ

อารมณ์ เที่ยวยดึความทุกข ์ จตินี้ไปยดึมาหมด ยดึทุกข์กท็ุกขห์นักหนา เวลามนั

ปล่อย เวลาเหน็แสง เหน็ความสว่างกไ็ปยดึเขาอกี มนัยดึทัง้ด ี ยดึทัง้ชัว่ ยดึไปหมด 

จตินี้มนัมหศัจรรยน์ัก 

แลว้พอเราไปเหน็ มนัปล่อยจากโลกๆ มา พอมนัไปเหน็แสง เห็นต่างๆ เราก็

ไปตื่นเตน้กบัมนั จติเหน็อาการของจติ จติสงบมนัถงึเหน็ ถ้าจติไม่สงบมนัเหน็อย่าง

นัน้ไม่ได ้ แต่เวลาคนทีจ่ติเขาคกึคะนองนะ ถ้าเห็นสิง่นัน้ไม่มคีรูบาอาจารยน์ะ ให้

ก าหนดลงทีจ่ติแลว้ถามว่าอนันัน้คอือะไร จติจะตอบไดเ้ลย แต่นี่เราไม่ถาม เราไปเกบ็

เอาสิง่ทีจ่ติมนัไปเหน็ ผูรู้ ้สิง่ทีถู่กรู้ แสงนัน้คอืจติออกไปรู ้ถ้าแสงนัน้จติออกไปรู้ แล้วเรา

ไปบอกว่าแสงนัน้คอือะไร แต่เราไม่ถามว่าจติคอือะไร 

เราไปถามว่าแสงนัน้คอือะไร แต่เราไม่ถามว่าคนเห็นแสงมนัคอืใคร ใครเหน็แสง

นัน้ แต่เราไปถามว่าแสงนัน้คอือะไร พอมนัสว่างมา มนักระพรบิมา โอโ้ฮ! มหศัจรรย์

ไปหมดเลย แลว้ใครไปเหน็ล่ะ 

ไปดูงานแฟรส์ ิอูฮู้! ไฟเขาตดิกนัพะเนินเทนิทกึ มนัไมเ่หน็มอีะไรมหศัจรรยเ์ลย 

ไอน้ี่พอเราไปรูไ้ปเหน็เขา้มนัมหศัจรรยม์าก เหน็ไหม อนิทรยีไ์ม่แก่กลา้หรอก เพราะ
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แสงสว่างแค่น้ีมนักห็ลอกแลว้ ไอแ้สงกระพรบิมนักห็ลอกแลว้ อินทรยีอ่์อนตามมนัไป

แลว้ 

ถ้าอนิทรยีแ์ก่มนัจะรูเ้ลยว่า อมื! ไม่ใช่ ส่งออก ถ้าส่งออก ถ้าเป็นก าหนดลมก็

ก าหนดลม ถ้าก าหนดพุทโธกพ็ุทโธ ถ้าใชปั้ญญาเข้ามาใหม้นัสงบเขา้มา ถ้าสงบเขา้

มาถงึตวัมนั แลว้ถ้าจติสงบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็น

จรงิ เหน็เดีย๋วจะรู ้ เพราะอะไร ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ายงัไม่เคยรูไ้ม่เคยเหน็ เพราะไม่

เคยรูไ้ม่เคยเหน็มนัถงึตื่นเตน้ไปกบัแสงนัน้ แต่คนรู้คนเหน็เขาเหน็แสงนัน้เป็นของไม่

มคี่าเลย 

ถ้าคนรูค้นเหน็นะ เสือ้ผา้ของเรากบัตวัเราแตกต่างกนั ถ้าเรามคีุณค่านะ 

เสือ้ผา้เราแขวนไวเ้ตม็ตูเ้ลย หยบิตวัไหนมาใส่กไ็ด้ เหน็แสงมนัออกไปเสวยอารมณ์ 

อาภรณ์ของใจ ศลีคอือาภรณ์ของใจ ใจออกไปรบัที่อาภรณ์ อาภรณ์กค็อืเครื่องประดบั

ตวัมนั ไม่ใช่ตวัมนั ถ้าเข้าไปถึงตวัมนั ตวัจติ เรื่องแสง เรื่องอะไร มนัไม่ใช่มหศัจรรย์

เลย 

ไอน้ี่ไปเจอแบรนด์เนมเขา้ตวัหนึ่งตื่นเตน้ ตวันี้ราคาแพง โอโ้ฮ! แสงจา้เชยีว 

นี่มนัส่งออก ถ้ามนัยอ้นกลบัเขา้มาถงึตวัมนันะ สิง่ทีเ่กดิขึน้นะ กเ็สือ้ผา้ กเ็อาไวใ้ส่กนั

ความอบอุ่น เขาเอาไวใ้ส่ไวก้นัความละอาย กแ็ค่เสือ้ผา้ จะไปตื่นเตน้อะไรกบัมนั ไอน้ี่

ไปตื่นเตน้หมดเลย ทิ้งตวัเอง ทิ้งจติ ทิ้งผูร้บัรูเ้ลย ไปอยู่กบัสิง่ขา้งนอกหมดเลย แลว้ก็

บอกว่าอนิทรยีแ์ก่กลา้ มนัไม่แก่หรอก ถ้ามนัแก่มนัต้องรูท้นัตรงนี้ 

ขอ้ ๗. เขาบอกว่าเขาเหน็แสงแลว้มนัเป็นของมนั แลว้ขอ้ ๗. ถามว่า “จะหา

มนัเจอไดแ้บบไหน” 

นี่ยงัตดิใจ ยงัตดิใจไอแ้สงนี้อยู่ แสงนะ ถ้าเหน็จติ จติผ่องใส จติแวววาว ถ้า

เหน็จติ จติเหน็กาย จติเหน็เวทนา จติเหน็จติ จติเหน็ธรรม ถ้าเหน็จติไง จติผ่องใส จติ

เศรา้หมอง ถ้าเหน็จตินะ ถ้าเหน็จติมนัจะรู ้ แต่นี้เห็นแสง แสงเป็นจติหรอื ถ้าเหน็จติ

ไง ถ้าเหน็จติ จติสงบแลว้มนัจะกลบัมาเหน็ตวัมนั สตปัิฏฐาน ๔ ไง ถ้าเหน็กาย เหน็

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม นัน่ล่ะถ้าเราจบัตอ้งได ้แลว้จะเจอมนัได้อย่างไร 
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จติสงบแลว้เหน็แสงนี้มนัของธรรมดา ของธรรมดามากเลย จติเหน็แสง จติ

เหน็ความกระพรบิต่างๆ มนัเป็นเรื่องปกต ิ ถ้าเรื่องปกตเิรื่องธรรมดาของมนัแล้ว จบ

แลว้ ปล่อยวาง กลบัมาท าความสงบของใจใหม้ากขึน้ แลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ 

เหน็ธรรม ถ้ามนัเหน็ ถ้ามนัเหน็ ร าพงึไป 

ไอน้ี่มนัถามมาโดยค าบอกเล่า นัง่คุยกบัน้อง แลว้เถียงกบัน้อง แล้วกเ็อาของ

น้องดว้ย ของตวัเองดว้ย ถามหลวงพ่อมาเนาะ กลวัน้องมนัจะเพีย้น ไปเถยีงกนัเรื่อง

อนาคาม ีไปเถยีงกนัเรื่องเจโตวมิุตต ิ ปัญญาวมิุตต ิ เสรจ็แลว้กม็าล าบากคนตอบ ๒ คน

ไปเถยีงกนั แลว้กเ็อามาตอบนะ 

“การปฏบิตัก่ิอนหน้านัน้ภาวนาโดยวธิสีมถะ (ท าความสงบ) สลบักบัวปัิสสนา

คอืคดิพจิารณาตดักระแสปฏจิจสมปุบาทอยู่เท่าทีท่ างานได ้ ถ้าจติไหลมากๆ เชงิปรุง

สญัญาตามคริมิานนทสูตรเขา้ไป” 

คอืก่อนนัน้มากท็ าความสงบของใจเขา้มา วปัิสสนาเขา้มาเพื่อตดักระแส

ปฏจิจสมุปบาท ตดักระแสปฏจิจสมุปบาท อิทปปฺจฺจยตา อวชิชา ปฏจิจสมุปบาท 

เวลาไปถงึตรงนัน้น่ะ ถ้าคนภาวนาเป็นนะ เวลาหลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านพูด กว่า

จะเป็นปัจจยาการไม่ใช่ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นกองๆ ถ้าเป็น

กองๆ ถ้าตดัมา ตดัมาจากถ้าขนัธ์อย่างหยาบเป็นโสดาบนั ขนัธ์อย่างกลางเป็น

สกทิาคาม ี ขนัธ์อย่างละเอยีด เพราะพระอนาคาม ี ค าว่า “พระอนาคาม”ี ยงัมกีามราคะ 

กามราคะกค็อืสญัญานัน้ ถ้ามนัตดัตรงนัน้ เป็นกองๆ กองรูป กองเวทนา กองสญัญา 

กองสงัขาร กองวญิญาณ อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอยีด ถ้าตดัหมดนะ มนัจะ

เขา้ไปสู่ตวัจติ ตวัจติเป็น อิทปปฺจฺจยตา มนัจะเป็นปฏจิจสมปุบาท มนัจะเป็นปัจจ

ยาการ 

ค าว่า “เป็นปัจจยาการ” ละเอยีดกว่าความเป็นรูปเป็นกองทีจ่ะจบัได ้ นี่พูดถงึ

ว่าเวลาเราพูดถงึทางธรรมนะ ทางธรรมมนัจะเหน็ความหยาบความละเอียดแตกต่างกนั

เยอะแยะไปหมดเลย แต่เวลามนัมาทางวชิาการ เราไปอ่านต ารบัต ารามาแลว้เรากไ็ป

เทยีบเคยีงใหเ้หมอืนกนัๆ หมดเลย ถงึบอกว่า พอท าสมถะหรอืท าวปัิสสนาแลว้จะไป
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ตดักระแสปฏจิจสมุปบาท ถ้าคดิเป็นทางวชิาการ คดิมาเป็นปัญญากใ็ชไ้ด ้ แต่ถ้าไป

เหน็ตวัจรงินะ เป็นไปไม่ได ้ถ้าเห็นตวัจรงินะ ยงัอีกนานแสนนาน ยงัอีกนานเนกาเลนัก 

นี่พูดถงึปฏบิตันิะ 

ฉะนัน้ ถ้าเป็นความเขา้ใจอย่างนี้กใ็หก้ลบัไปเถยีงกบัน้องก่อนเนาะ กลบัไป
เถยีงกนัใหจ้บก่อนแลว้ค่อยมาถามกนัใหม่ดกีว่า เพราะมนัเป็นเรื่องการถกเถยีงกนั ๒ 
คน เพราะเราดูแลว้มนัเป็นเรื่องปรยิตัิ เรื่องโลกๆ กลบัไปเถยีงกนั ๒ คน เถยีงใหจ้บ
แลว้เราค่อยกลบัมาคุยกนัใหม่ เอวงั 


