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ถาม : หลวงตาเทศน์ว่า “สญัญาคอืความจ าไดห้มายรู”้ ขอค าอธบิายค าว่า “หมายรู”้ 

คอือะไร ได้แก่อะไรบา้ง กราบนมสัการครบั 

ตอบ : สญัญา สญัญาคอืการจ าได้หมายรู ้ ถ้าหมายรูม้นัหมายรูทุ้กเรื่อง มนัก็

เหมอืนกบัสารเคม ี ถา้สารเคมคีณุสมบตัใินตวัมนักส็มบูรณ์ในตวัของมนั สญัญาคอืการ

หมายรู ้ ทนีี้บอกว่าหมายรูใ้นเรื่องอะไร เราก็อยากจะหมายรู้แต่เรื่องทีพ่อใจ เรื่องทีไ่ม่

พอใจมนัก็ไม่ตอ้งการใหห้มายรู ้มนักไ็ม่ใช่ 

เพราะพอมนัหมายรูแ้ลว้ถ้าเรามสีตปัิญญาเราแยกไดเ้องไง ถ้าหมายรูใ้นสิง่ที่

ไม่ด ีเรากด็บัมนัเสยี ถ้ามนัหมายรูใ้นสิง่ทีด่ ีเรากส็่งเสรมิมนัเสยี สญัญาคอืความจ าได้

หมายรู ้สญัญาคอืสญัญา ทนีี้จ าไดห้มายรู ้ธาตุรูก้็เป็นธาตุรู ้

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่า หมายรู ้หมายรูค้อือะไร ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

คุณสมบตัขิองหมายรูก้ห็มายรูท้ัง้หมด ทนีี้ไดแ้ก่อะไรบา้งมนัตอ้งแยกไป อนั

นี้เดีย๋วจะตอบปัญหาไปขา้งหน้า ขา้งหน้าเขาถามมา เขาอา้งพระไตรปิฎกมาตลอด

นะ กจ็ะอ่านอย่างนี้แหละ 

คอืว่าเราจ าศพัท์มาค าหนึ่งแลว้เรากห็นัรหีนัขวางไง คอืเราไปไม่รอด เรากง็ง

ไง ถ้าเราหนัรหีนัขวาง ทนีี้ในศพัท์ค าหนึ่ง ดูมรรค ๘ มรรค ๘ มนักต็อ้งด ารชิอบ งาน

ชอบ เพยีรชอบ มนัเกี่ยวเนื่องกนัไปหมด อิทปฺปจฺจยตา ปฏจิจสมุปบาท อวิชฺ

ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺ าณํ ในปัจจยาการมนัเกี่ยวเน่ืองกนัไป 

แต่เวลาออกมาเป็นขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มนัแยกเป็นกอง แยก

ชดัเจนเลย มนัเป็นปรยิตัิ 
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ทนีี้สญัญามนัอยู่ในขนัธ์ ๕ ถ้าอยู่ในขนัธ์ ๕ มนัหมายรูด้้วยอะไร ทีม่นัเป็น

กองชดัเจน หมายความว่า การสอนกเ็หมอืนสอนอนุบาล อนุบาลผสมค าใช่ไหม ก่อน

ผสมค า ตวัอกัษรตอ้งเขา้ใจว่านี่คอืตวัอะไร ก.ไก่ ข.ไข่ แลว้ถ้าเขยีนผสมแลว้มนักเ็ป็น

ค ามคีวามหมายไป 

นี่กเ็หมอืนกนั เป็นกอง สญัญา รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กแ็ยก

เป็นกอง เป็นหมวดหมู่ แต่เวลาถ้ามนัละเอยีดเขา้ไปๆ มนัปล่อยวางเขา้ไปจนเป็นตวั

มนัเองแลว้มนัจะเป็นปฏจิจสมุปบาท มนัเกีย่วเน่ือง แลว้เกีย่วเน่ืองเป็นแบบใด 

เวลาภาวนาไปมนัจะมเีหตุการณ์อย่างนี้ พอเหตุการณอ์ย่างนี้ปับ๊ เริม่ตน้ใหม่ๆ 

ใชไ้ด ้ ถูก เวลาใครถาม “หลวงพ่อ นี่ถูกไหม” ถูก พออกีคนหนึ่งถามมา “หลวงพ่อ 

อย่างนี้ถูกไหม” บอก ไม่ถูก 

“อา้ว! หลวงพ่อท าไมบอกอนันัน้ถูก ท าไมบอกผมไม่ถูก” 

ไอบ้อกว่าถูกคอืว่าเริม่ตน้มา เดก็อนุบาลมนัจะเรยีนอกัษร ถ้ามนัอ่านสะกด

ตวัได ้ถูก แต่มนัยงัไม่ผสมค า ถา้ผสมค าผสมผดิมนักผ็ดิ 

นี่กเ็หมอืนกนั สมถะ เริม่ตน้การจะแยกความคดิกบัแยกจติ แยกใหจ้ติมนั

สงบ แยกความรูส้กึนึกคดิแยกออกไปใหจ้ติใจมนัปลอดโปร่ง ใหจ้ติใจมนัปล่อยวางมา 

ถูกไหม ถูก แลว้ถ้าถูกแลว้เป็นอย่างไรต่อ ถ้าไม่ท าพฒันาต่อไป ผดิ 

เวลามนัถกูมนัผิดมนัเป็นขัน้ตอนของมนัไง เร่ิมต้นถกูไหม ถกู 

แล้วถกู ทาํไมมนัไม่ก้าวหน้าล่ะ ไม่ก้าวหน้ากเ็อง็ผิด ผิดเพราะเอง็ไม่ทาํ

ให้มนัพฒันาข้ึนไปไง 

เวลาค าถามคนจะงงไง คนงงแลว้เขาจะคดิวทิยาศาสตร ์เขาบอกว่า เวลาพูด

ถงึมรรค ๔ ผล ๔ แลว้มรรคกต็อ้งมรรค แลว้ท าไมมรรคแลว้มรรคเล่า 

กม็รรค ๔ ผล ๔ โสดาปัตตมิรรค สกทิาคามมิรรค อนาคามมิรรค อรหตัตมรรค 

พอพูดถงึมรรคปับ๊ เขากค็ดิ เหมอืนกบัเงนิ ๑ บาท เงนิ ๑ บาท เงนิ ๑๐ บาท เงนิ 

๑๐๐ บาท เงนิ ๑,๐๐๐ บาท เงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวนมนัแตกต่างกนั แต่กค็อืเงนิ
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เหมอืนกนั ทนีี้บอกว่าพอพูดเรื่องบาท บาทเดยีวกพ็อ ไม่ตอ้งพูดเรื่องอื่นเลย บาทเดยีว

กพ็อ บาทๆๆ แลว้มนัจะเป็นรอ้ยเป็นพนัขึน้มา ๑๐๐ บาทกต็อ้งเอา ๑๐๐ บาทมาแยก

เลยหรอื แต่ถ้ามนัเป็นแบงก์ ๑๐๐ มนัก ็๑๐๐ บาท 

น่ีกเ็หมือนกนั มรรคหยาบ มรรคละเอียด ถ้ากระบวนการของ

มรรคส่วนหน่ึงจบส้ินไป กระบวนการของมรรคอนัใหม่ มรรคท่ี

ละเอียดกว่า มรรคท่ีกว้างขวางกว่า มรรคท่ีลึกซ้ึงกว่า มนัจะไปชาํระ

กิเลสท่ีลึกซ้ึงกว่า แล้วถ้ามหาสติ มหาปัญญา มรรคท่ีละเอียดลึกซ้ึงจะ

เข้าไปแก้กามราคะ แลว้ถ้าเป็นปัญญาญาณจะไปแก้อวิชชา ไปแก้ความ

หลงผิดในฐีติจิต น่ีครบูาอาจารยอ์ย่างน้ีท่านเป็น แต่ไอ้คนฟังกง็งนะ 

เราเจอบ่อย เวลาเขามาต่อว่า บอกเหมอืนเล่นลิ้น พูดซ า้ๆ ซากๆ 

ไอน้ี่มนัไม่เคยปฏบิตั ิ แต่คนปฏบิตัแิลว้นะ เขาจะหาครูบาอาจารยท์ีพู่ดถูกตอ้ง 

ถ้าพูดถูกตอ้ง ไอค้นท าแล้วมนัสะอึกเลยนะ เพราะมนัรูม้นัเหน็มา มนัใหช้ื่อไม่ได ้ครู

บาอาจารยใ์หช้ื่อเอง 

หลวงปู่ มัน่ท่านพูดนะ เวลาลูกศษิยป์ฏบิตัมิา ปฏบิตัมิารูจ้รงิเหน็จรงิ แต่ตัง้

ชื่อไม่ถูก ตอ้งมาถามท่าน ท่านตัง้ใหห้มด เหน็ไหม เวลาหลวงตาถามปัญหาท่าน 

ท่านบอกเลย แมแ้ต่ปัญหากต็ัง้ค าถามผดิ ขนาดถามปัญหามาท่านบอกไม่ใช่ ถาม

อย่างนี้ไม่ถูก ตอ้งถามอย่างนี้ 

เวลาหลวงตาท่านไปพูดกบัหลวงปู่ แหวนไง ท่านบอกว่า ถ้าไม่รูถ้ามไม่ได้ 

ถ้าไม่รูก้ต็อบไม่ได้ 

ถ้าไม่รู ้ เราตัง้ค าถามได้อย่างไร เช่น เราไม่ใช่หมอ ไม่ใช่หมอ เราจะรูไ้ด้

อย่างไรว่าเราเป็นโรคอะไร เราพูดถงึโรคทีเ่ราเป็นไม่ถูกหรอก แต่ไปเล่าอาการให้

หมอฟัง หมอเขาบอกเลย เป็นโรคไอน้ี่ แต่เราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร “หมอ เป็นอะไร 

แลว้หายไหม” เราไม่รู ้แต่เราหาคนรู้ 
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ทนีี้เราบอกว่า ถ้าพูดอย่างนี้ปับ๊ ธรรมะมนัซบัซ้อน มนัมนีอก มใีน มหียาบ มี

ละเอยีด แต่วทิยาศาสตรม์นัเป็นทฤษฎคีงทีต่ายตวั มนักเ็ลยมปัีญหากนั จบ 

ถาม : เรื่อง “จติตดิตามไม่ปล่อย (พยายามปล่อย แต่มนัไม่ปล่อย)” 

กราบเรยีนพระอาจารยท์ีเ่คารพครบั กราบขอบพระคุณมากทีช่่วยดกัไก่ทีผ่ม

ปล่อยออกไป ผมชอบปล่อยไก่ เพราะไม่รูจ้ะไปถามใคร เกบ็ไวอ้ย่างนี้มนักค็าๆ อย่าง

นี้ ถกพระไตรปิฎกไปเดีย๋วกเ็พีย้นจรงิๆ ช่วยชีแ้นะเมตตาเดก็น้อยอย่างผมหน่อยครบั 

อาการผมภาวนาไปเหมอืนมอีะไรมากดทีห่นา้อกดา้นขวา ๓ ครัง้ (เมื่อก่อนมนั

กดแบบนี้คอืมนัรวมตกนิมติทนัท ี แต่มนัไม่เคลื่อนไหว) (ครูบาอาจารยห์ลายท่านเคย

เทศน์ไว ้ ผมเปิดเน็ตฟังว่าไม่ใหล้ง) แต่หลงัจากนัน้วนัหนึ่งมนักเ็ป็นอีก แลว้วิง่เฉียงลง

ไปทางขวา ไปทางไสต้ิง่แลว้หาย (อาการเหมอืนโดนคุณไสย คลา้ยกอ้นตะครวิ

เคลื่อน) ผมออกทนัท ี(ไม่ใหต้กนิมติ ผมเขา้ใจว่ามนัจะรวมลงนิมติ) 

ครัง้ที่ ๒ ครัง้นี้เป็นเหมอืนเดมิ ครัง้ที่ ๓ กเ็หมอืนเดมิ วิง่เฉียงขวาแลว้หาย แต่

เกดิใหม่อกีครัง้แล้วเคลื่อนมาทีก่ลางคอ ผมก าหนดรู้ว่า (อา้ว! มงึจะวิง่ไปไหน) มนักว็ิง่

ขึน้มาคาง แลว้กม็าหายทีก่ลางหวั ปรากฏว่าตกนิมติไป หลงัจากออก ผมพยายามจะไม่

นึกถงึมนัครบั แต่ ๓-๔ วนัต่อมามนัเป็นอกี เคลื่อนบรเิวณกลางหวัมาทีบ่รเิวณตรงตา 

บรเิวณดัง้จมูก เหมอืนมนัจะทะลุออกแวบ็เดยีว นึกถึงสิง่อื่น จติถอนออกมา 

ค าถามครบั 

๑. จติผมไปยดึตดิมนั กอ้นอนันัน้มนัเลยเพีย้นไป มนัเป็นนิมติหลอกเราใช่

ไหมครบั 

๒. ผมพยายามอยู่กบัพ่อแม่คอืพุทโธ แต่หา้มมนัไม่อยู่จรงิๆ มนัชอบแถ

ออกไป ขออุบายครบั เรื่องอื่นผมไม่ค่อยหน้าดา้น แต่ผมขอหน้าดา้นสกัเรื่องครบั 

ตอบ : เขาบอก “เรื่องอื่นผมไม่ค่อยหน้าดา้น แต่ผมขอหน้าดา้นสกัเรื่องครบั 

ขอบพระคุณมาก” ค าถามน้ีเขาว่าหน้าดา้น ไม่ใช่หรอก 
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ความจรงินะ เราไปหาครูบาอาจารยน์ะ เรามสีิง่ใดในใจหรอืเรามปีระเดน็ใน

ใจตอ้งพูดใหห้มด ถ้าพูดใหห้มดนะ อย่างเช่นเวลา ธมมฺสากจฺฉา เวลาพระทีป่ฏบิตัิ

แลว้ไปหาครูบาอาจารย์ ถ้าครูบาอาจารยท์่านฟังเรื่องนี้บ่อย เพราะลูกศษิยท์่านมาก 

อย่างเช่นหลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยล์ูกศษิยเ์ยอะมาก แลว้จะมาฟังทัง้หมดมนัเสยีเวลา 

พอพูดปับ๊ ท่านกรู็แ้ลว้ เพราะประสบการณ์ท่านเยอะมาก 

ฉะนัน้ ลูกศษิยเ์ขาบอกว่า “อาจารยฟั์งผมก่อนส ิฟังผมใหจ้บส”ิ คอืกลวัอาจารย์

จะตดัสนิผดิ คอือาจารยไ์ม่ฟังของเราใหห้มดไง แล้วตดัสนิไปก่อน กเ็ลยจะตดัสนิให้

คะแนนน้อยไง ถ้าฟังเราเยอะๆ เดีย๋วอาจารยจ์ะใหค้ะแนนเรามากๆ กจ็ะต่อรอง 

“อาจารยฟั์งผมก่อนส ิอาจารยฟั์งผมก่อนส”ิ เหน็ไหม ถ้าเราไปหาครูบาอาจารยเ์ราจะพูด

หมดเลย 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเราหน้าดา้น...ไม่หน้าดา้น เรามคีวามรูค้วามเหน็อย่างไร เราจะ

ถามครูบาอาจารย์ของเรา เพราะไม่เสยีเวลา ไม่เนิ่นชา้ แลว้ไม่แถด้วย ไม่ออกนอกลู่

นอกทางไง ฉะนัน้ สิง่นี้เขาไม่ถอืว่าหน้าด้าน เขาถอืว่าเป็นคุณงามความด ี ธมมฺ

สากจฺฉา เอตมมฺงฺคลมตฺุตม ํ เราพูดธรรมของเรา ถ้าเรามจีรงินะ ถ้าเรามสีิง่ใดเรา

กพ็ูดตามนัน้ พูดตามนัน้น่ะดมีาก เพราะทา่นจะไดแ้กไ้ข ไดต้ดัสนิว่าสิง่ทีเ่รารูเ้ราเหน็ถูก

หรอืผดิ ถ้าถูก เรากจ็ะได้ท าใหม้นัมัน่คงขึ้น ถ้าผดิ เราจะได้แกไ้ข นี่พูดถึงว่าพระ

ปฏบิตัเิขาตดิครูบาอาจารย ์เขาตดิกนัอย่างนี้ 

เขาตดิครูบาอาจารยเ์พราะครูบาอาจารยท์่านคอยชีแ้นะ คอยกลัน่กรอง คอย

ใหเ้ราอย่าออกนอกลู่นอกทาง ถ้าออกนอกลู่นอกทางมนัจะหลงไป แต่ถ้าการทีว่่าเรา

มาถูกทาง แต่เราไม่ขยนัหมัน่เพยีร เราไม่ขวนขวายคอืการเสยีเวลา คอืว่าอย่างน้อย

คอืไม่เสยีเวลา อย่างมากคอืหลงผดิไปเลย แลว้ครูบาอาจารยท์่านคอยแกไ้ขเราใหม้นั

ถูกตอ้ง อนันี้ถกู 

ฉะนัน้ กลบัมาทีค่ าถาม ๑. จติผมไปยดึตดิมนั ไอก้้อน ก้อนทีว่่าทีม่นัเฉลยีง

ไปเฉลยีงมา 
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ไอ้กรณีน้ีมนัเป็นผู้ปฏิบติัใหม่จะเป็นอย่างน้ีทัง้นัน้ จะเป็นอย่าง

น้ีทัง้นัน้ แบบว่าจิตมนัมหศัจรรย ์แต่พวกเรา เราไม่เคยเหน็คณุค่าของ

จิตเราเอง เราไปเหน็คณุค่าวตัถท่ีุเรามี เราไปเหน็คณุค่าอารมณ์ 

อารมณ์ความโกรธ อารมณ์ความผกูพนั น่ีเป็นอารมณ์ ไม่ใช่จิต 

จิตคือธรรมชาติท่ีรู ้ แต่ส่ิงท่ีเรารบัรูค้ืออารมณ์ความรู้สึก 

สญัชาตญาณ เราไปรบัรู้อนันัน้ ชอบอะไร เกลียดอะไร มนัจะฝังใจมาก

เลย แต่ตวัจิตเราไม่เคยรู้เคยเหน็มนัไง 

ทนีี้พอเราจะมาปฏบิตั ิ เราเริม่จะปฏบิตั ิ เราจะก าหนดพุทโธ ใชอ้านาปานสติ

เพื่อใหจ้ติสงบ พอจติสงบ จติมนัสงบเขา้มา ทนีี้คนเรามนัมเีวรมกีรรมไง ไอท้ีว่่าเป็น

กอ้นๆ เฉลยีงลงไปทางขวา มนัจะพุ่งไปทางไหนกแ็ลว้แต ่ ไอน้ี่มนัเป็นปรากฏการณ์

ของจติแต่ละดวงไม่เหมอืนกนั 

ปรากฏการณ์ของบางคนไม่เคยม ี คนทีภ่าวนาแลว้เวลาจติจะสงบ จติสงบไป

เฉยๆ โดยทีไ่ม่มอีะไรเลย เขาจะแปลกใจมากนะ เขาจะแปลกใจมากเวลาเขาฟังคนบอกว่า

ไปรูไ้ปเหน็ไอนู่้นไอน้ี่ เขาจะงงว่าท าไมของเราไม่ม ี คนถ้าจติไม่ม ี ไม่มจีรงิๆ นะ จติ

เวลาพุทโธๆ มนัจะสงบ มนัสงบไปเฉยๆ ไม่เคยรูไ้ม่เคยเหน็อะไรกบัใครเลย แลว้ไปฟัง

คนไปถามอาจารย ์ เหน็แสงนู้นเหน็แสงนี้ จะบอกว่า “เอ๊ะ! เราภาวนาไม่เป็นเนาะ 

ท าไมเราไม่เห็นกบัเขาเลยเนาะ” ไอน้ี่กอ็ยากรู้อยากเหน็อกีล่ะ 

ไอค้นทีเ่หน็มนัผดิ ไอค้นทีไ่ม่เหน็มนัถูก ถ้าคนไม่เหน็ เรากนิอาหาร อาหาร

เรากินแล้วอิ่มท้องกจ็บ แต่เขากนิแล้วนะ เขาเผ็ดของเขา เขาลุกไปดื่มน ้าแกเ้ผด็ของ

เขา ไปหาน ้าตาลมาอมแกเ้ผด็ ไอเ้รา “เอ๊! เราไม่เผด็ ท าไมเราไม่ตอ้งท าอย่างเขา”...ก็

เอ็งไม่ได้เผด็ เอ็งตอ้งไปท าอย่างเขาท าไม ไอเ้ขากนิแลว้มนัเผด็ใช่ไหม เขากต็อ้งหาน ้า

ดื่ม เขากต็อ้งหาน ้าตาลมาอมเพื่อลดความเผด็ในลิ้นของเขา 

ฉะนัน้ เวลาจติเราไม่เป็น ไม่ตอ้งบอกว่าเราภาวนาไม่เป็น...เป็น เพราะเราได้

กนิอาหารอยู่ เรารู ้ถ้าจติเราสงบ ส่วนใหญ่แลว้ ๘๐-๙๐ เปอรเ์ซน็ตจ์ะเป็นแบบนี้ คอืจติ
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สงบเฉยๆ แตธ่รรมดามนัไมส่งบเอง คอืว่าโดยพนัธุกรรมของมนั มนัเป็นแบบนี้ คอืถ้า

สงบกส็งบเฉยๆ เพยีงแต่มนัท าใหส้งบไม่ไดม้นักเ็ลยไม่รูว่้าสงบเป็นอย่างไร ก็ยงังงๆ 

อยู่ไง แต่มนักไ็ม่รูไ้ม่เหน็เหมอืนเขา พอฟังเวลาเราตอบปัญหา เรารูว่้าตอบปัญหาไป 

ไอค้นทีไ่ม่เคยฟัง “เอ๊! คนถามกค็งจะเซ่อๆ ไอค้นตอบคงจะงงๆ” เขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อว่า

มนัจะเป็นแบบนัน้ แลว้พอพูดไปแลว้ “เอ๊! คนถามกถ็ามไปแบบว่าไม่รูไ้ม่เห็น ไอค้น

ตอบกเ็ป็นตุเป็นตะไปเลย ตอบเราไดอ้ย่างไร เอ๊! ใครถามกต็อบเป็นตุเป็นตะไปหมด

เลย” 

เป็นตุเป็นตะเพราะจติประเภทนี้มนัม ี ถ้าจติประเภทนี้มนัม ี เรากจ็ะพยายาม

จะพูดไว้ เวลาตอบปัญหาให้เป็นแนวทาง ถ้าใครมาเปิดดูเปิดอ่านมนัไดเ้หน็ของมนัก็

เป็นประโยชน์กบัเขา 

ฉะนัน้ สิง่ที่เวลาเป็น มนัเป็นปรากฏการณ์ของมนัเอง อย่างเช่นถ้ามนัจะเหน็

แสง เหน็สิง่ใดทีม่นัพุ่งเฉลยีงไป มนัพุ่งมาน่ีมนัล่อ มนัจะล่อใหเ้ราออกไปรูไ้ปเหน็ตาม

มนั ดูส ิ เวลาเราอยากท าสิง่ใดเป็นความดขีองเรา มนัจะมเีสยีงอะไรมากระทบ เราก็

ไปรบัรูส้ ิง่นัน้ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลามนัมแีสงพุ่งเฉลยีงไปทางไหนกแ็ลว้แต่ รบัรูไ้ว ้ เพราะ

ปรากฏการณ์มนัม ี ฟ้าแลบฟ้าร้องมนัม ี แต่คนทีรู่ว่้าฟ้าแลบฟ้าร้องเขาไม่ตกใจ เดก็

เวลาฟ้าแลบฟ้ารอ้งมนัตกใจ มนัรอ้งไหต้โีพยตพีายกบัพ่อแม่มนันะ มนัจะบอกห้ามฟ้า

รอ้ง เวลาฝนตกหา้มฟ้าร้อง ห้ามฟ้าแลบ มนักลวั มนัไม่ยอม มนักเ็ป็นไปไม่ได้ 

นี่กเ็หมอืนกนั ผูท้ีป่ฏบิตัใิหม่ แสงหรอืสิง่ปรากฏการณ์ของจติเกดิขึน้ เรา

รูเ้ท่าแลว้วางไว ้ ไม่ต้องตกใจไปกบัมนั ทนีี้ค าว่า “ไม่ตกใจไปกบัมนั” คอืคนทีป่ฏบิตั ิ

คอืผูใ้หญ่ทีรู่้แล้ว แต่เด็กมนัตกใจ เดก็จะบอกขนาดไหน ถ้ามนักลวัเสยีงฟ้ารอ้งฟ้าผ่า

มนักก็ลวัมนัอยู่อย่างนัน้น่ะ แต่ถ้าเราโตเป็นผูใ้หญ่ขึน้มานะ เราศกึษาเรารูแ้ล้วว่า

ปรากฏการณ์ของธรรมชาต ิ แต่เรากย็งัสะดุง้ เราก็ยงักลวัอยู่ คนกลวัมนักค็อืกลวัวนั

ยงัค ่า แต่มนัก็รูว่้า อ๋อ! มนัเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาต ิ เราไม่ไปเดอืดรอ้น แต่ถ้า
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ของเรา เราท าไร่ไถนาใช่ไหม เรากห็วงัฝนหวงัฟ้าเพื่อฝนตกมา เพื่อเราจะท ากสกิรรม

ของเรา มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเรา 

การภาวนานะ ปรากฏการณ์เราวางไว้ ปรากฏการณ์เราก าหนดแล้วเราวางไว้ 

เราก าหนดพุทโธของเราไปต่อเน่ือง พุทโธๆๆ ของเราไป เดีย๋วสิง่ทีว่่าเป็นก้อนๆ สิง่

ทีเ่ป็นนิมติมนัจะหายไปเอง มนัหายไปเอง ปรากฏการณ์ทีม่นัเกดิขึน้ แต่จตินี้มนัรูเ้ท่า

แลว้วางไว ้ ไม่วิง่ไปตามมนั ปรากฏการณ์นัน้หลอกเราไม่ได ้ ปรากฏการณ์หลอกไม่ได ้

เราก าหนดพุทโธๆ เพื่อจติสงบของใจใช่ไหม เราท าเพื่อความสงบของใจ ถ้าใจสงบ

แลว้กจ็บ ใจสงบแลว้เรามสีตอิยู่กบัความสงบนี้ เวลามนัคลายตวัออกมากพ็ุทโธ

ต่อเน่ืองไป แลว้ถ้ามนัคลายตวัออกมาเรากก็ าหนดพุทโธต่อ พอพุทโธเขา้ไปๆ พุทโธ

เขา้ไปจนพุทโธไม่ได ้นัน่คอืจติมนัสงบเตม็ทีข่องมนั 

ถ้าพุทโธไปแลว้มนัสงบเตม็ที่ พอมนัมกี าลงัแลว้เราออกฝึกหดัใชปั้ญญาไป

เลย ออกฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญา พอจติมนัสงบแลว้ออกใชปั้ญญา ปัญญาคดิถงึชวีติ

ของเรา คดิถงึชวีติของเรา คดิถงึการเกดิของเรา คดิถงึความด ารงชวีติของเรา คดิถงึ

ความทุกขค์วามสุขในใจของเรา คดิอย่างนี้ คดิอย่างนี้เพราะมนัมสีมาธ ิพอมสีมาธ ิมนั

ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาแยกแยะในอรยิสจั 

อรยิสจัมนัคอือะไร อรยิสจัมนัคอืทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ความทุกข ์ความ

เป็นไปของเรามนัเป็นอรยิสจั มนัเป็นความจรงิ แล้วเป็นความจรงิของใคร เป็นความ

จรงิของใจเรา 

ใจของเรามนัมีปรากฏการณ์ มนัรบัรู้ส่ิงใด มนัเป็นความฝังใจ

ของใจเรา แล้วใจเราสงบแล้วกพิ็จารณาตรงน้ี พิจารณาเพ่ืออะไร 

พิจารณาเพ่ือมนัปล่อย มนัถอดมนัถอน ถา้มนัปล่อย มนัถอดมนัถอน

ได้นะ เด๋ียวมนัเป็นคณุงามความดี เราเป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทิฏฐิโก เรา

จะมหศัจรรยม์าก 
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นี่พูดถงึว่า จติผมมนัไปยดึตดิมนัใช่ไหม กอ้นนัน้ แล้วมนัจะเพีย้นไป มนัเป็น

นิมติหลอกเราใช่หรอืไม่ 

ใช่ มนัหลอกเรา แลว้เรามสีตปัิญญาแกไ้ขของเราไปเอง ใจของเราเอง เวลา

เราไปโดนคนอื่น โดนเพื่อนหลอก เราจะเสยีใจมาก แลว้เวลาเราโดนกเิลสเราหลอก

อย่างนี้ แลว้เราบอก “หลวงพ่อ ผมปฏบิตัธิรรมนะ เวลาปฏบิตัธิรรมผมเป็นคนดนีะ แล้ว

กเิลสมนัจะหลอกผมได้อย่างไร ผมเป็นคนด”ี...นัน่แหละคนดกีิเลสมนัชอบ มนัชอบ

หลอกคนด ี

คนไม่ดกีิเลสมนัไม่ชอบหลอกหรอก เพราะอะไร เพราะมนัรู้ว่าไม่ตอ้งหลอก 

เพราะคนไม่ดมีนัไม่ท าอยู่แลว้ มนัไมป่ฏบิตัอิยู่แลว้ มนัอยู่ในอ านาจของกเิลสอยู่แลว้ 

มนัไม่หลุดจากพญามารไปหรอก มารมนันอนใจได้ว่าไอค้นคนนี้อยู่ในอ านาจของเรา 

มนัไม่ตอ้งไปสนใจเลย 

แต่ไอ้คนทีท่ าดีๆ  ถ้าท าดแีลว้ จติมนัสงบแล้ว มนัใช้ปัญญาแล้วมนัจะหลุดจาก

มอืมนัไป ไอพ้วกนี้แหละมารมนัจะมาคอยท าให้ออกนอกลู่นอกทาง อนันี้ปรากฏการณ์

ของมนั 

“๒. ผมพยายามอยู่กบัพ่อแม่คอืพุทโธ แต่หา้มมนัไม่อยู่จรงิๆ มนัชอบแถ

ออกไป ขออุบายครบั” 

โดยธรรมชาตเิป็นอย่างนี้ ทุกคนเป็นแบบนี้หมด บอกใหพุ้ทโธ พุทโธนี่นะ 

เวลาหลวงตา หลวงปู่ มัน่ ค าว่า “พุทโธ” ท่านบอกว่า “ถ้านักปฏิบติัอยู่กบัผู้รู ้อยู่

กบัพทุโธจะไม่เสีย” หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่เลยนะ “จะทาํอะไรกแ็ลว้แต่นะ อยู่กบั

พทุโธจะไม่เสีย” 

ถ้าเราไปอยู่กบัอารมณ์ อยู่กบัความเหน็ รูเ้ห็นอะไรแลว้ตามไป เสยีหายหมด

แหละ 

อยู่กบัผู้รู้ อยู่กบัพทุโธไม่เสีย แลว้พุทโธๆ พทุโธสะเทอืน ๓ โลกธาต ุ

ค านี้เป็นค าของหลวงตา หลวงตาท่านบอกว่า “พทุโธสะเทือน ๓ โลกธาตุ” 
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พวกเราบอกเดด็ดอกไมส้ะเทอืนถงึดวงดาวไง เดด็ดอกไมส้ะเทอืนถงึ

ดวงดาว มนักเ็ป็นจรงิ แต่นี้หลวงตาท่านบอกว่า “พทุโธสะเทือน ๓ โลกธาตุ” ๓ 

โลกธาตุคอืหวัใจ หวัใจมนัเวยีนตายเวยีนเกิดใน ๓ โลกธาตุนี้ แลว้พุทโธสะเทอืนขัว้

หวัใจเลย แลว้ถ้ามนัสงบนะ มนัสงบโดยความเป็นจรงิเลย 

ฉะนัน้ สิง่ทีบ่อกว่าเวลาพุทโธมคีุณค่ามาก มคีุณค่ากบัผูท้ีป่ฏบิตัแิลว้ไดผ้ล 

เหน็คุณมาก แลว้ซาบซึ้งมาก แต่นี้เราฟังเขาเล่าว่า พวกเราฟังเขาเล่าว่า เราเป็นชาว

พุทธนี่แหละ ฟังครูบาอาจารยท์ีท่่านปฏบิตัมิา ท่านมปีรากฏการณ์ของท่าน แลว้ฟังท่าน

เล่าว่า พอฟังทา่นเล่าว่า เรากอ็ยากเอาจรงิไง เรากม็าพุทโธบา้ง 

พุทโธของครูบาอาจารย ์ พุทโธของผูป้ฏบิตัจิรงิมนัสะเทอืน ๓ โลกธาตุ ไอ้

พุทโธของเรานี่เขาเล่าว่า มนักพ็ยายามจะท าใหไ้ด ้พอจะท าใหไ้ดปั้บ๊ พอพุทโธๆ ไป 

จติใตส้ านึก กเิลสมนัอยู่ในจติของเรา เวลาพุทโธ แต่จติใตส้ านึกมนัจะแฉลบ เพราะ

ความคดิมนัจะดนัออกไง ความคดิกบัเรามนัจะดนัออกมา 

พอพุทโธๆ ทแีรกถ้าตัง้สตดิมีนักด็ ี สกัพกัมนักแ็ถแลว้ พุทโธก ็ อมื! พุทโธ

เสรจ็เดีย๋วออกไปจะไปเที่ยวบาร ์พุทโธต่อ พุทโธเสร็จ อ๋อ! ถ้าพุทโธคราวนี้เดีย๋วคราว

หน้าจะซื้อตัว๋ไปญี่ปุ่ น เดีย๋วกลบัมาพุทโธต่อ พุทโธ เดีย๋วมนัแฉลบออก เหน็ไหม มนั

ดนั นี้คอืปรากฏการณ์ของมนั ปรากฏการณ์ของตณัหาความทะยานอยากมนัเป็นแบบนี้ 

ถ้ามนัเป็นแบบนี้นะ ถ้าเราชนะแลว้จบนะ 

แต่ถ้าเรายงัไม่ชนะ เรากต็อ้งมอุีบาย ถ้าอย่างพุทโธนะ หลวงปู่ เจี๊ยะ หรอืครูบา

อาจารยท์่านพุทธานุสต ิพุทโธๆๆ ถ้ามนัจะแฉลบนะ พุทโธเรว็ๆ แต่ถ้าวนัน้ีด ีอมื! ญี่ปุ่ น

กไ็ปมาแลว้ บารเ์หลา้กก็นิมาจนเตม็ทีแ่ลว้ ไม่สนใจเลย วนัน้ีอารมณ์ด ี พุทโธอยู่กบั

เรา พุทโธอย่างนี้ชา้ๆ ได ้ ถ้าอารมณ์ไหนดีๆ  นะ เราพุทโธต่อเน่ือง แต่ถ้าวนัไหน

อารมณ์มนัรุนแรง มนัอยาก ทัง้ๆ ของทีค่ดิมนักเ็คยกนิเคยใชม้าทัง้นัน้น่ะ มนัถงึคดิ

ได ้ ทัง้ๆ ที่ของที่เราก็เคยท ามาแล้วท าไมอยากจะท าซ ้าอกีล่ะ แล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามนั

อยากจะไปเพราะกิเลสมนัรุนแรง รุนแรงกพ็ุทโธๆๆ พุทโธไวๆ เห็นไหม นี่คอือุบายแกไ้ข 

พุทโธไวๆ 
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ฉะนัน้ เวลาเราสอนเราจะบอกว่าพุทโธชดัๆ ค าว่า “ชดัๆ” มนัมสีตพิรอ้ม ถา้

สตเิราไม่ด ีพุทโธจะไม่ชดัหรอก พทุโธแลว้กค็ดิไปเรื่องอื่น มนัไม่ชดั พุทโธชดัๆ ค าว่า 

“ชดัๆ” ตอ้งสตดิมีนัถงึชดั พุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ ถา้พุทโธชดัๆ ปับ๊ จติมนัไม่แฉลบ 

มนัไม่มอีะไรมาแยก ฉะนัน้บอกว่า นาโนของจติ มนัเลก็มาก ค าบรกิรรมมนัเลก็

ละเอยีดลกึซึ้งมาก แต่เราพุทโธๆ จนมนัรวมเป็นเอกคัคตารมณ์ มนัเป็นเอก มนัตัง้มัน่ 

มนัเป็นองคก์ร มนัเป็นธาตุรูท้ีม่ ัน่คง เหน็ไหม เอกคัคตารมณ์ จติตัง้มัน่ 

พุทโธๆๆ แต่มนัเลก็ มนัเป็นนามธรรมดว้ย นาโนเขายงัใชเ้ครื่อง

วทิยาศาสตร ์เขายงัจบัตอ้งได ้แต่ไอ้ความรูส้กึของเรา สตเิราจบัตอ้งได้ พุทโธๆๆ ถ้า

ท าได้นะ ถ้าท าไดส้งบสกัหนหนึ่งมนัจะซาบซึ้งมาก 

ฉะนัน้ เราระลึกถึงพ่อถึงแม่ เราอยู่กบัพทุโธน่ีสุดยอดเลย แต่

ทาํไมมนัแฉลบละ่ มนัแฉลบเพราะว่ากิเลสของเรา คือความเคยใจของเรา 

ถ้าความเคยใจของเรา เรากต้็องตัง้สติแลว้พยายามรวบรวมสติปัญญา

ของเรา แล้วพทุโธของเราต่อเน่ืองไป อนัน้ีอยู่กบัพทุโธ อยู่กบัผู้รู้แล้ว

ไม่เสีย ฉะนัน้ ไม่เสีย 

สิง่ทีม่นัเป็นมา ทีอ่ธบิายมาขา้งหน้า ที่ว่าจติมนัเป็นไป นี่คอือาการทัง้หมด นี่

คอืปรากฏการณ์ของจติ ปรากฏการณ์ของจติแต่ละดวงไม่เหมอืนกนั เหน็ไหม 

วทิยานิพนธ์ เราท าวทิยานิพนธ์จะตอ้งไม่ลอกเลยีนแบบของใคร ถ้าเราท า

วทิยานิพนธ์ลอกเลียนแบบ อาจารยไ์ม่ใหค้ะแนน 

นี่กเ็หมอืนกนั ปรากฏการณ์ของจติแต่ละดวงไม่เหมอืนกนั ทนีี้ปรากฏการณ์

ของจติมนักว็ทิยานิพนธ์ คอืสตปัิญญาของใคร ใครมสีตปัิญญาแลว้รกัษาใจของตวัได้ 

จะเป็นปรากฏการณ์ จะเป็นความจรงิของใจดวงนัน้ จะเป็นวทิยานิพนธ์ของใจดวงนัน้ 

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่านสนทนาธรรม ท่านจะสนทนาธรรมว่าใครมี

ปรากฏการณ์อย่างใด ใครรูใ้ครเหน็อย่างใดท่านจะเล่าสู่กนัฟัง ถ้าเล่าสู่กนัฟัง หลวง

ตาท่านจะพูดบ่อยว่าของหลวงปู่ ขาวท่านเปรยีบจติของท่านขัน้สุดท้ายนะว่าเหมอืน
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เมลด็ขา้ว เมลด็ขา้วถ้าเรามาหุงมาตม้แลว้มนักไ็ม่เกดิอกี เมลด็ขา้วถ้ามนัเป็นเมลด็

ขา้วดบิๆ ถ้ามนัตกลงพืน้ ตกลงสู่ดนิมนักเ็กิดอกี 

ของหลวงตา ถงึเวลาจุดและต่อม ท่านบอกว่าเหมอืนกบัมะพรา้วสองขัว้ 

ขัว้บวกและขัว้ลบ ท่านพจิารณาของท่าน ท่านท าลายทัง้สองขัว้นัน้ทัง้หมด 

วทิยานิพนธ์ของแต่ละองค์ๆ  มนัไม่เหมอืนกนั ถ้าเหมอืนกนันะ มนัจะเป็นการ

ลอกเลยีนแบบ เป็นสญัญา ฉะนัน้ สิง่ทีเ่วลาเราเกดิขึน้ เราปฏบิตัขิึน้ วทิยานิพนธ์จะ

เป็นของเรา เราตอ้งขยนัหมัน่เพยีร สิง่ทีเ่ราถามมามนัเป็นธรรมชาตขิองมารมนัเป็น

อย่างนี้ ถ้าเรารูแ้ล้ว เราเขา้ใจแลว้มนัจะวางสิง่นี้ได ้แลว้เราจะมกี าลงัของเรา 

นี่พูดถงึ เรื่อง “จติมนัตดิตาม” 

คอืจะปล่อยมนัไม่ปล่อย ไม่ปล่อยหรอก เพราะมนัตอ้งท าความสงบของใจ

เขา้มาก่อน ถ้าจติสงบแลว้ออกใชปั้ญญามนัจะไปปล่อยกนัทีนู่่น มนัจะปล่อยไป ถงึว่า

เป็นปัญญาญาณทีม่นัออกมาพจิารณา มนัจะปล่อย แลว้มนัจะขาดทีน่ัน่ แต่เริม่ตน้

พืน้ฐานมนัจะเป็นอย่างนัน้ เดีย๋วฟังขอ้ต่อไปนะ จะเอามาเปรยีบเทยีบอนัน้ี 

หลวงพ่อ : นี่ไม่ไดถ้ามปัญหาเลย แต่เป็นปัญหา อนัน้ี 

ถาม : เรื่อง “ขอบคุณครบัหลวงพ่อทีเ่มตตาตอบค าถาม” 

ขอบคุณครบัหลวงพ่อทีเ่มตตาตอบค าถาม ฉบบันี้ไม่มคี าถามนะครบั ทีผ่ม

ถามแบบนัน้มนัไม่ใช่การปฏบิตัิ มนัเป็นแค่การสงสยั 

หลวงพ่อ : ทีเ่ขาถามมาครัง้ทีแ่ล้วเรื่องเจโตวมิุตติ ปัญญาวมิุตตไิง 

ถาม : ทีผ่มถามแบบนัน้มนัไม่ใช่การปฏบิตัิ แต่ผมแค่สงสยัว่า 

๑. ในเทปต่างๆ บนอนิเทอรเ์น็ตมนัหลากหลาย อธบิาย สตปัิฏฐาน ๔ ว่า

ตอ้งเป็นอย่างนัน้อย่างนี้ ผมแค่คดิว่ามนัจะง่ายไปไหม ถ้าเหน็จรงิมนักจ็รงิแลว้ส ิ แต่

ผมไดฟั้งเทศน์หลวงพ่อที่เปรยีบเหมอืนเหน็ถนนเพชรเกษม แต่ไม่รู้ว่าถนนมนัเริม่ตน้

จากไหน จบที่ไหน ผมอ่านบทนี้เหน็ว่าสตปัิฏฐาน ๔ ตามความเป็นจรงิจรงิๆ แล้วมนัอยู่

ไกลจากสตสิมัปชญัญะทีบ่รบิูรณ์เหลอืเกนิ 
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อา้งองิบทธรรม “ดูกรภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดงันี้ 

การคบสตับุรุษทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัการฟังสทัธรรมใหบ้รบิูรณ์ 

การฟังสทัธรรมทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัศรทัธาใหบ้รบิูรณ์ 

ศรทัธาทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัการท าไวใ้นใจโดยแยบคายใหบ้รบิูรณ์ 

การท าไวใ้นใจโดยแยบคายทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัสตสิมัปชญัญะใหบ้รบิูรณ์ 

สตสิมัปชญัญะทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัการส ารวมอนิทรยีใ์หบ้รบิูรณ์ 

การส ารวมอนิทรยีท์ีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัสุจรติ ๓ ใหบ้รบิูรณ์ 

สุจรติ ๓ ทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัสตปัิฏฐาน ๔ ใหบ้รบิูรณ ์

สตปัิฏฐาน ๔ ทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัสมัโพชฌงค ์๗ ใหบ้รบิูรณ์ 

สมัโพชฌงค ์๗ ทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัวชิชาและวมิุตตใิหบ้รบิูรณ์ 

วชิชาและวมิุตตทิีม่อีาหารอย่างนี้ และบรบิูรณ์อย่างนี้” ในสยามรฐั เอกาทสก. อ . 

๒. เจโตวมิุตตกิบัปัญญาวมิุตต ิ ผมอ่านมาแลว้สงสยัว่ามนัตอ้งเสรจ็ศกึทัง้

สองอย่างหรอืเปล่าจงึชื่อว่าสิน้อาสวะ 

อา้งองิบทธรรม “ดูกรภกิษุทัง้หลาย ธรรมสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวชิชา 

ธรรมสองอย่างเป็นไฉน คอื สมถะ ๑ วปัิสสนา ๑ ดูกรภกิษุทัง้หลาย สมถะทีภ่กิษุเจรญิ

แลว้ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจติ จติทีอ่บรมแลว้ย่อมเสวยประโยชน์อะไร 

ย่อมละราคะได ้วปัิสสนาทีอ่บรมแลว้ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมปัญญา ปัญญา

ทีอ่บรมแลว้ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมละอวชิชาได ้

ดูกรภกิษุทัง้หลาย จติทีเ่ศรา้หมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพน้ หรอืปัญญาที่

เศรา้หมองดว้ยอวชิชาย่อมไม่เจรญิด้วยประการฉะนี้แล ดูกรภกิษุทัง้หลาย การ

ส ารอกราคะไดจ้งึชื่อว่าเจโตวมิุตติ เพราะส ารอกอวชิชาไดจ้งึชื่อว่าปัญญาวมิุตติ” อยู่

ใน ทุก. อ . 

ทัง้สองเรื่องเป็นการเรยีนรูค้รบั ผมปูทางเอาไว ้ตอนทีผ่มจะเดนิจรงิๆ ผมจะ

ไดพ้กอาวุธไวป้้องกนัตวัเฉยๆ ครบั ตอนน้ีแค่ซ้อมท าความทดลองไว้ก่อน ผมยงัหนี
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จากเพศฆราวาสไม่ได ้ ผมกเ็ลยเตรยีมตวัไวเ้ฉยๆ ขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงที่

เมตตา 

ตอบ : ทีเ่ขาถามเรื่อง “ปัญญาวมิุตต ิเจโตวมิุตต”ิ ไง เขาบอกว่า เจโตวมิุตต ิถ้าเจโต

วมิุตตเิป็นถงึแค่อนาคามใีช่ไหม กน็ี่ไง ทีว่่ามนัส ารอกราคะออกถงึเจโตวมิุตต ิ แลว้ถ้า

ส ารอกอวชิชาออก ถ้ามนัมปัีญญามนัถงึส ารอกอวชิชา นี่ค าถามเขาถามมา 

ฉะนัน้ว่า สิง่นี้มนัไม่ใช่เป็นค าถาม แต่เพราะเขาเขา้ใจแลว้ ก่อนหน้านัน้

เพราะไดม้คีวามสงสยัถงึถามมา แต่ตอนถามมาเราเขา้ใจว่าเขาศึกษากบัครูบาอาจารย์

องคไ์หนมาถงึไดบ้อกว่าเจโตวมิุตตเิป็นพระอนาคาม ี ถ้าเป็นปัญญาวมิุตตถิงึเป็นพระ

อรหนัต์ ฉะนัน้ ถาม ๒ ปัญหานี้สลบักนัมามาก ฉะนัน้ เวลาตอบปัญหาไปแลว้ เขาเขา้ใจ

แลว้มนักเ็ลยเฉลยออกมาว่าอ่านมาจากพระไตรปิฎก 

พออ่านมาจากพระไตรปิฎก เราอ่านมาจากพระไตรปิฎก ศกึษาธรรมมาจาก

พระไตรปิฎก แลว้กศ็กึษาไวเ้พื่อเป็นอาวุธไวป้้องกนัตวั นี้แค่ซ้อมไวเ้ฉยๆ ยงัละเพศ

ฆราวาสไม่ได ้ เพราะเพศฆราวาส เพศพระกค็นเหมอืนกนั ถ้าเพศพระกเ็พศคน

เหมอืนกนักป็ฏบิตัไิดเ้หมอืนกนั ฆราวาสกป็ฏบิตัไิด ้พระกป็ฏบิตัไิด ้

ถ้าปฏบิตัแิลว้ เพราะเวลาเป็นสมาธ ิ สมาธไิม่มหีญงิไม่มชีาย ดูส ิ เวลา

เอตทคัคะ พระอุบาล ี พระอานนท์ พระสารบีุตรเป็นเอตทคัคะแต่ละประเภทๆ นาง

อุบลวรรณา นางภกิษณุีทีเ่ป็นเอตทคัคะกม็เีหมอืนกนั เวลาปฏบิตัแิลว้ เวลาสมาธแิล้ว 

มนัไม่มหีญิงไม่มชีาย เวลาตรสัรู้มรรคผลมนักไ็ม่มหีญงิไม่มชีาย มนัเป็นมรรคผลอนั

เดยีวกนั 

นี่เป็นฆราวาสกบัพระกเ็หมอืนกนั ถ้าเป็นฆราวาส ถ้ามโีอกาสท าเรากท็ าของ

เราไป ถ้าคดิว่าเราจะรอว่าเราพน้จากเพศฆราวาสแลว้เราถงึจะไปปฏบิตัิ จะเป็นพระ

อรหนัต์ไปเลย เพราะตอนน้ียงัเป็นเพศฆราวาสอยู่ เพราะเพศฆราวาสรองรบัความ

เป็นพระอรหนัต์ไม่ได ้ ถ้าเราอยากปฏบิตั ิ เราจะไปบวชเป็นพระถึงจะรองรบัเพศพระ

อรหนัต์ได้ นัน่กม็คีวามคดิไปตามประสาในต ารา แต่ถ้าความจรงิ ใครๆ กป็ฏบิตัไิด ้

ถ้าปฏบิตัไิดม้นักจ็บไง ถ้ามนัจบแลว้ 
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เวลาปฏบิตัศิกึษามาตามต ารา ทนีี้พอตามต าราแลว้ เวลาศกึษาไปแล้วตวัเอง

กง็ง ค าว่า “งง” เพราะนี่ไง เพราะว่าถ้าสตปัิฏฐาน ๔ เขาบอกว่าในเวบ็ไซต์มนัมี

หลากหลายมาก ถ้ามหีลากหลายมาก ผมคดิขึน้มาเองว่ามนัจะง่ายอย่างนี้หรอื มนัจะ

ง่ายอย่างนี้เชยีวหรอื เหน็จรงิมนักจ็รงิแลว้ส ิเพราะทุกคนกอ่็านแลว้เขา้ใจไดจ้รงิ เห็น

ไหม นี่ปรยิตั ิ มนัเป็นอย่างนี้ สมมุตเิป็นแบบนี้ เวลาศกึษา ศกึษาเขา้ใจแลว้ เขา้ใจ

แลว้อย่างไรต่อ ถ้าอย่างไรต่อ 

เพยีงแต่เวลาปฏบิตัแิลว้ ครูบาอาจารยท์ีป่ฏบิตัไิปแลว้ จติสงบแล้ว เวลา

จนิตนาการเรื่องสตปัิฏฐาน ๔ มนัเวิ้งว้าง มนัมหศัจรรย์ ก็เขา้ใจผดิ เขา้ใจว่านี่เป็น

มรรคเป็นผล แลว้กเ็อาความรูอ้นัน้ีมาสอนกนั พอเอาความรูอ้นัน้ีมาสอนกนัมนัก็เป็น

จนิตนาการไง จนิตนาการมนัก็เหมอืนสรา้งภาพ เราสรา้งภาพ การสรา้งภาพ ท า

อย่างไรกไ็ด้เพื่อสรา้งภาพอนันัน้ 

แต่ถ้าผูท้ีป่ฏบิตันิะ มนัตอ้งมพีืน้ฐานตามความเป็นจรงิ สมถกรรมฐาน 

วปัิสสนากรรมฐาน แลว้ถ้ามนัหลง มนัหลงไปอย่างไร แลว้ถ้ามนัเขา้มาสู่ความสงบ 

แลว้มนัเกดิสตเิกดิปัญญาขึน้มา มนัเกดิขึน้มาอย่างไร 

ฉะนัน้ หลวงตาท่านพูดบ่อย เวลาพูดถงึการตอบปัญหานะ ท่านบอกว่าผูรู้ม้ี

นะ เวลาจะท าอะไรผูรู้ม้ ีอายผูรู้เ้ขา 

โธ่! ครูบาอาจารยท์ีท่่านปฏบิตัเิป็นนะ ท่านฟังคนเทศน์ธรรมะ ฟังคนแสดง

ธรรม ท่านยิม้ๆ ในใจ ยิ้มๆ ไอน้ี่มนัของเดก็เล่น ไอ้ของเด็กๆ เขาก าลงัเล่านิทานกนัอยู่ 

มนัคดิอย่างนัน้เลยนะ แต่เราจะไปพูดใหเ้ขารู้ไดอ้ย่างไรในเมื่อในภาวะสงัคมเขา

ยอมรบัว่าเป็นอาจารย์ทีสู่งส่งของเขามหาศาล เขาพูดธรรมะขึน้มา อูฮู้! ทุกคนชื่นชม 

แต่คนทีรู่จ้รงิเขาข าๆ ฟังแลว้มนัข าๆ มนัไม่มคีวามจรงิหรอก ถ้าไม่มคีวามจรงิ 

ทนีี้เพยีงแต่ถ้าเป็นความจรงิล่ะ ความจรงิ เวลาเขาฟังไปแลว้ทีเ่วลาตอบ

ปัญหาไป บอกว่าสตปัิฏฐาน ๔ เริม่ตน้อย่างไร ท่ามกลางอย่างไร ทีสุ่ดอย่างไร ถ้า

เริม่ตน้ ทีสุ่ด สตปัิฏฐาน ๔ จรงิ สตปัิฏฐาน ๔ ปลอม ถ้าสตปัิฏฐาน ๔ ปลอม เขา

จนิตนาการเอา นึกเอา 
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แต่ถ้าสตปัิฏฐาน ๔ จรงิมนัเกดิโดยธรรม เกดิโดยธรรมเพราะจติมนัสงบ จติ

สงบ จติเป็นความจรงิแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

ถ้าเหน็ตามความเป็นจรงิมนัก็เหมอืนเราเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ แลว้หมอวนิิจฉัยโรคด้วย

ความถูกตอ้ง เราเป็นโรคจรงิๆ เราเป็นโรครา้ย ถ้าเราไม่รกัษากต็าย ถ้าเรารกัษามนั

กห็าย 

นี่กเ็หมอืนกนั พอจติมนัสงบไปแลว้มนัไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็

ธรรม เหน็สกักายทฏิฐ ิ เหน็ความผูกมดัของมนัจรงิๆ แลว้พอเหน็จรงิๆ มนักต็กใจ 

ตกใจแลว้เราจะแกไ้ขอย่างไร ถ้าแกไ้ขไดม้นักจ็บ ถ้าแกไ้ขไมไ่ดม้นักใ็ชบ้ าเพญ็เพยีร

ต่อเนื่องกนัไป มนัจะรูม้นัจะเหน็ของมนัใช่ไหม นี่เป็นความจรงิ 

ฉะนัน้ เป็นความจรงิ ย้อนกลบัมา ยอ้นกลบัมาพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก

อา้งองิเพราะอะไร อา้งองิ เหน็ไหม “ดูกรภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการดงันี้ การคบ

สตับุรุษผูบ้รบิูรณ์ย่อมไดฟั้งธรรมทีบ่รบิูรณ์ การฟังธรรมทีบ่รบิูรณ์ ย่อมยงัสทัธรรมที่

สมบูรณ์ ย่อมยงัศรทัธาใหบ้รบิูรณ”์ 

ถ้ามคีรูบาอาจารย ์ การฟังธรรมสตับุรุษ ท่านพูดเป็นธรรมๆ เวลาครูบา

อาจารย์เทศน์ เทศน์อย่างนัน้น่ะ แลว้เวลาอุปัฏฐาก อยู่ดว้ยกนั คอยจี้คอยบอก 

นี่มนัเกดิมาจากพระไตรปิฎกนะ ออกมาจากพระไตรปิฎก แต่เวลาผูท้ีป่ฏบิตัิ

นะ แล้วเราอยู่กบัครูบาอาจารยม์า สิง่ทีใ่นพระไตรปิฎก ครูบาอาจารยท์่านท าอย่างนี้ 

ท าอย่างนี้เลย ในเมื่ออยู่กบัสตับุรุษ หลวงตาท่านพูดนะ ท่านอยู่ทีบ่า้นตาด เหน็พระ

เดนิโดยความเหม่อลอย เหน็พระเดนิโดยขาดสต ิท่านบอกท่านรบัไม่ได้เลย นี่ไง อยู่

กบัสตับุรุษ เราเผลอ เราไม่รูต้วัเลย ครูบาอาจารยท์ี่ท่านเหน็เราอยู่ ท่านบอกว่าท าไม

เราขาดสตขินาดนัน้ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเอด็พระนะ นัน่น่ะซากศพเดนิได ้ ท่านบอก

คนมชีวีติอยู่นี่ถ้าขาดสต ิเหมอืนซากศพเลย 

ไอเ้รายงัเพลนิอยู่ แหม! พระนะ มศีกัยภาพนะ...อาจารย์เขามองอยู่นี่มนั

ซากศพ นี่อยู่กบัสตับุรุษ เห็นไหม มนัยงัศรทัธาใหบ้รบิูรณ์ 
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ศรทัธาทีบ่รบิูรณ์ ไดฟั้งแลว้แยบคาย ย่อมยงัสตสิมัปชญัญะบรบิูรณ์ มี

สตสิมัปชญัญะบรบิูรณ์ มนัเกิดดว้ยอนิทรยี์ อนิทรยีบ์รบิูรณ์ท าใหเ้กดิสตปัิฏฐาน ๔ 

บรบิูรณ ์ สตปัิฏฐาน ๔ บรบิูรณ ์ เกดิสมัโพชฌงค ์๗ สมัโพชฌงค์ ๗ คอืธรรมะ วริยิะ 

ธรรมะคอืวจิยัธรรม ปัญญามนัเกิดแลว้ ถ้ามนัสมัโพชฌงคบ์รบิูรณ์มนัจะเกดิวชิชา 

วมิุตตทิีบ่รบิูรณ์ 

วชิชาและวมิุตตนิี้เป็นอาหาร ค าว่า “เป็นอาหาร” เป็นอาหาร เป็นเครื่อง

ด าเนิน เป็นอาหารอย่างนี้ บรบิูรณ์อย่างนี้ นี่พูดถงึว่า ถ้าสตปัิฏฐาน ๔ เวลามนั

วปัิสสนาไป สตปัิฏฐาน ๔ เวลาจติทีม่นักา้วเดนิไป ถ้ามนักา้วเดนิ นี่มนัมจีรงิ ใน

พระไตรปิฎกก็จรงิอยู่แล้ว อาการ วถิแีห่งจติทีม่นัพฒันาของมนัไปเป็นชัน้เป็นตอน

ของมนัไป 

แต่เวลาเราเรยีน ถ้าพูดถงึสมัโพชฌงค ์ ๗ นะ ตัง้สมัโพชฌงค ์ ๗ เลย แลว้

วเิคราะหว์จิยัสมัโพชฌงค ์๗ มนัมาจากไหนก็ไม่รู ้คอืเริม่ตน้จะขึน้ถนนเพชรเกษมนะ 

มนัยงัอยู่ในป่า มนัไม่ขึ้นถนนเพชรเกษม มนัอยู่ในป่าอยู่เลย แลว้มนัตดัทางในป่า มนั

บอกนี่เพชรเกษม สมัโพชฌงค ์๗ มนัลอยมาไง มนัลอยมา 

แต่ถ้าเราท าความสงบของใจ ถ้าใจเราสงบ วถิจีติ ฐตีจิติ จติเริม่ตน้ ถนนมนั

จะเกดิทีน่ี่ไง เริม่ตน้ตัง้แต่เราก าหนดพุทโธ ถ้าจติสงบเป็นจุดเริม่ตน้ จุดสตารต์เลย แลว้

ถ้ามนัยกขึน้วปัิสสนามนักเ็ขา้สมัโพชฌงค ์สมัโพชฌงคม์สีตปัิฏฐาน มตีา่งๆ มนักพ็รอ้ม

ของมนัไป มนัมขีองมนัอยู่แลว้ นี่ไง เวลาหลวงตาท่านจบมหาแลว้ท่านไปหาหลวงปู่

มัน่ เวลาหลวงปู่ มัน่บอกว่า “มหา มหามาท าไม มหามาหามรรคผลนิพพานใช่ไหม 

มรรคผลนิพพานไม่อยู่บนภูเขา ไม่อยู่เลากา มนัอยู่ทีใ่จ มหาเรยีนมาจนเป็นมหานะ 

สิง่ทีธ่รรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เทดิใส่ศรีษะ คอืสูงส่งมาก เทดิใส่ศรีษะไว ้

แลว้ใสล่ิ้นชกัไว ้ ลัน่กุญแจไวอ้ย่าใหม้นัออกมา แลว้ปฏบิตัไิป ถ้าถงึเวลาปฏบิตัไิปถงึ

ทีสุ่ดแลว้มนัจะเป็นอนัเดยีวกนั” 
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อนัเดยีวกนั ในพระไตรปิฎกอนัเดยีวกนั แต่อนัเดยีวกนั เวลาผูท้ีป่ฏบิตัเิอา

ประเดน็ใดประเดน็หนึ่ง แลว้เอาประเดน็ใดประเดน็หนึ่งแลว้กพ็ยายามจะสรา้งภาพให้

มนันิพพานใหไ้ด ้

แต่มนัเป็นวชิชาวมิุตตนิี้มอีาหารอย่างนี้ มอีาหารทีบ่รบิูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้ 

มนัถงึจะเป็นวมิุตตอิย่างนี้ มนัมอีาหารของมนั มนัมขีัน้ตอนของมนั มพีฒันาการของมนั 

มวีวิฒันาการของมนัเป็นขัน้เป็นตอน เป็นขัน้เป็นตอนมา 

แต่ไอพ้วกทีป่ฏบิตัมินัจะหยบิประเดน็ใดประเดน็หนึ่งไง แลว้กเ็อาประเด็นใด

ประเดน็หนึ่งไปตัง้ แลว้กส็ านักนี้สอนประเดน็น้ี ส านักนี้สอนประเดน็นัน้ แต่ครูบา

อาจารยเ์ราไม่เป็นแบบนี้ ครูบาอาจารยเ์ราท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ถา้จรตินิสยั

มนัจะเขา้มา เขา้มามนักส็ู่อย่างนี้ สู่อย่างนี้มนักถ็ูกตอ้ง ถูกตอ้ง มนัถูกตอ้งของมนั 

แต่พวกเราท าไม่เป็น เรากเ็ลยท าไม่เป็น เหมอืนกบัอะไหล่รถยนต์ มากองไว้

เตม็เลย ประกอบไม่เป็น นี่ประกอบเป็นเครื่องขึน้มาไม่ไดน้ะ อะไหล่เครื่องยนต์พรอ้ม

หมดเลย แลว้ประกอบไม่ได ้นี่กเ็หมอืนกนั อนัน้ีเป็นน็อต อนัน้ีเป็นลูกสูบ แลว้กล็ูกสูบ

นี้เป็นเครื่องยนต์ น็อตนี้เป็นเครื่องยนต์ มนัไม่ใช่ มนัประกอบกนัขึน้มามนัถงึเป็น

เครื่องยนต์ 

นี่กเ็หมอืนกนั สิง่ววิฒันาการในพระไตรปิฎก อา้งองิในพระไตรปิฎก มนัอา้งองิมา 

มนัประกอบขึน้มา มนัเจรญิขึน้มา ววิฒันาการ วชิชาวมิตุตนิี้มอีาหารอย่างนี้ และ

บรบิูรณ์อย่างนี้ ในสยามรฐั 

“๒. เรื่องเจโตวมิุตตกิบัปัญญาวมิุตติ ผมอ่านแลว้สงสยัว่ามนัตอ้งเสรจ็สอง

อย่างหรอืเปล่าถงึชื่อว่าสิน้อาสวะ” เขาบอกว่า “ดูกรภกิษุทัง้หลาย ธรรมสองอย่าง

เป็นไปในส่วนแห่งวชิชา ธรรมสองอย่างคอืสมถะ ๑ วปัิสสนา ๑” 

สมถะ วปัิสสนา เพราะมสีมถะมนัถงึมวีปัิสสนาต่างๆ อนัน้ีมนัเป็นอย่างนัน้

จรงิ ฉะนัน้ พอเป็นอย่างนัน้จรงิ บอกว่า “ภิกษุทัง้หลาย ความส ารอกราคะไดจ้งึชื่อว่า

เจโตวมิุตต ิเพราะส ารอกอวชิชาไดถ้งึชื่อว่าปัญญาวมิุตติ” 
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การส ารอกราคะไดช้ื่อว่าเจโตวมิุตติ เรากค็ดิว่าราคะ ราคะคอืกามราคะ ถ้า

ส ารอกกามราคะไดค้อืเจโตวมิุตต ิ ถ้าเราส ารอกอวชิชาไดถ้งึจะเป็นปัญญาวมิุตติ 

ฉะนัน้ ในพระไตรปิฎกพูดถูก แต่เราเข้าใจผดิ 

เพราะค าว่า “ส ารอกราคะ” ราคะขัน้ไหนล่ะ ราคะอย่างไร ถ้าส ารอกได ้ส ารอก

ราคะไดช้ื่อว่าเจโตวมิุตต ิ ถา้ส ารอกราคะ ราคะถงึทีส่ดุมนักเ็จโตวมิุตต ิ มนัเป็นอนาคามี

ตรงไหน ทนีี้เราไปว่ากามราคะมนัถงึจะเป็นเจโตวมิุตต ิ

เจโตวมิุตต ิ ปัญญาวมิุตต ิ มนัเป็นแบบว่าเป็นแผนก เป็นแผนกทีว่่าความ

ถนัด ความถนัดของผูช้ านาญ 

ถ้าเป็นเจโตวมิุตต ิ เจโตวมิุตตดูิอย่างพระโมคคลัลานะ เจโตวมิุตตคิอืว่าก าหนด

พุทโธ ท าสมาธเิป็นตวัตัง้ สมาธเิป็นหลกั แล้วมปัีญญาขึน้มา มนัตอ้งมปัีญญา มมีรรค 

๘ เหมอืนกนั 

ถ้าเป็นปัญญาวมิุตต ิ ปัญญาวมิุตตมินัใชปั้ญญาอบรมสมาธ ิ คอืเอาปัญญา

พจิารณาใหจ้ติเราสงบเขา้มา แต่มนัใชปั้ญญาเป็นตวัตัง้ แต่เวลาปัญญาเป็นตวัตัง้ ถ้า

ปัญญามนัพจิารณาของมนัแลว้มนักม็สีมาธิของมนั ถ้าไม่มสีมาธมินัจะปล่อยวางได้

อย่างไร ไม่มสีมาธมินัจะวางอารมณ์ไดอ้ย่างไร เพราะมนัวางอารมณ์แลว้ พอวางแลว้

มนัถงึเป็นสมาธ ิ พอเป็นสมาธแิลว้มนัออกไปเหน็อาการของจติ เหน็ความรูส้กึนึกคดิ 

มนักเ็ป็นวปัิสสนา 

“เพราะส ารอกราคะถงึเป็นเจโตวมิุตต ิ เพราะส ารอกอวชิชาถงึเป็นปัญญาวมิตุต”ิ 

กเ็ลยถามมา ถามมาว่า ถา้เจโตวมิุตตเิป็นขัน้อนาคามใีช่ไหม ถ้าปัญญาวมิุตตนิี้เป็นพระ

อรหนัต์ใช่ไหม 

เราถงึว่า เอ๊ะ! แปลกใจไง ทนีี้พอแปลกใจ พอมาเจอตรงนี้เขา้ ไม่แปลกใจ 

เพราะค าว่า “ส ารอกราคะ” มนัเหมอืนกบัเวลาพูด ปัจจยาการมนัสบืต่อเนื่องกนัมา พูด

ตรงไหนก่อนตรงไหนหลงัเท่านัน้เอง ถ้าตรงไหนก่อนตรงไหนหลงั อย่างเช่นมปัีญหากนั

มา ในพระไตรปิฎกทีพ่ระเถยีงกนัอยู่คราวหนึ่ง บอกว่าจติเดมิแทน้ี้ผ่องใส ความผ่อง

ใสคอืนิพพาน 
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อา้ว! อกีคนบอกว่าถ้าจติผ่องใสถ้าเป็นนิพพาน แลว้จติผ่องใสมนัท าไมยงัมา

เกดิอกีล่ะ แลว้คนทีภ่าวนาไม่เป็น พอมนัมาเกดิ เกิดกง็งเลย 

ฉะนัน้ เวลาในพระไตรปิฎก จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส จติเดมิแทน้ี้หมองไปดว้ย

อุปกเิลส จติเดมิแทน้ี้ผ่องใส จติเดมิแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กเิลส เหน็ไหม จะพูดตรงไหน

ก่อนตรงไหนหลงั ถ้าจติเดมิแท ้ จติเดมิแทน้ี้อวชิชาทัง้นัน้น่ะ เพราะจติเดมิแท้ แต่มนั

หมองไปด้วยอุปกิเลส ขา้มพน้กิเลส 

นี่กเ็หมอืนกนั ราคะๆ มนัราคะระดบัไหนล่ะ แต่ถ้ามนัราคะ ฉะนัน้ พูดอะไร

ก่อนอะไรหลงั เพราะท่านพูดถงึในพระไตรปิฎก จะพูดกบัใคร พูดอย่างไร พูดหวงัผลสิง่

ใด ฉะนัน้ พอเราเจอตรงนี้เขา้ เรากค็ดิว่าเป็นแบบนี้ไง 

“ดูกรภกิษุทัง้หลาย จติทีเ่ศรา้หมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพน้ หรอืปัญญาที่

เศรา้หมองดว้ยอวชิชาย่อมไม่เจรญิด้วยประการฉะนี้แล ดูกรภกิษุทัง้หลาย การ

ส ารอกราคะไดถ้งึชื่อว่าเจโตวมิุตติ การส ารอกอวชิชาไดถ้งึชื่อปัญญาวมิุตติ” 

ถ้าพูดถงึว่า “ถ้าจติเศรา้หมองดว้ยราคะย่อมไม่หลุดพน้ หรอืปัญญาทีเ่ศรา้

หมองดว้ยอวชิชาย่อมไม่เจรญิดว้ยประการฉะนี้” 

ถ้าไม่เจรญิดว้ยประการฉะนี้ ถ้าจติเศรา้หมองดว้ยราคะ ฉะนัน้ ถ้าจติเศรา้

หมองดว้ยราคะมนัก็เลยไม่สู่สมถะไง ถ้าสมถะเขาจะก าจดัประเดน็พวกนี้ใหห้มด 

สมถะคอืจติสงบเขา้มา พอจติสงบเขา้มา จติสงบเขา้มา จติมนักเ็ป็นสมาธ ิ

ถ้าพูดถงึคนทีเ่ป็นสมาธแิลว้ถ้ามอี านาจวาสนามนักส็ว่างไสว มนักผ็่องใส ค า

ว่า “ผ่องใส” ผ่องใสนี่มนัออกรู ้ที่ว่าเหน็ดวงเหน็ต่างๆ มนัผ่องใส จติมนัออกรู้ 

ถ้าจติสงบแลว้เราอยู่กบัจติเรา มนัไม่ออกรู้มนัจะเป็นอะไรไป มนัไม่ออกรูม้นั

ยิง่สมบูรณ์ใหญ่ เหมอืนเรามสีตางค ์ เราหาเงนิไดแ้ล้วไม่ใชจ้่ายเลย เรารวย แต่คนหา

เงนิไดใ้ชจ้่ายฟุ่มเฟือยกจ็บหมด ทนีี้การใชจ้่ายฟุ่มเฟือยกอ็อกรู ้ แลว้ออกรู ้ จติมนัก็

ออกไปรบัรูแ้ล้วได้อะไรขึน้มา แต่ถ้าจติมนัท าความสงบเขา้มาแลว้ จติมนัสงบเขา้มา ถ้า

จติสงบแลว้ จตินี้กไ็ม่เศรา้หมอง 

“จติทีเ่ศรา้หมองดว้ยราคะย่อมไม่หลุดพน้” 
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ถ้าจติมนัไม่เศรา้หมอง จติมนัผ่องใส จติผ่องใสมนักอ็อกใชปั้ญญา นีส่มถกรรม

ฐาน วปัิสสนากรรมฐาน มนัโดยหลกั ทนีี้ครูบาอาจารยข์องเราท่านไม่พูดใหเ้ยิน่เย้อ ไม่

พูดทางวชิาการใหเ้ราตอ้งเกบ็ทุกดอกเลย ตอ้งอย่างนัน้ๆๆ แลว้กภ็าวนาไปแลว้กล็ม้

กลิ้งลม้หงายเลย ฉะนัน้ ไม่ตอ้งรูอ้ะไรเลย พุทโธชดัๆ พุทโธชดัๆ 

พอพทุโธชดัๆ จิตมนักพ้็นจากความเศร้าหมอง พ้นจากความ

เศร้าหมอง ถ้าพน้จากความเศร้าหมองนะ มนักม็ีกาํลงัของมนั มีกาํลงั

ของมนั ถ้ามนัจบัของมนัได้มนักผ่็องใส มนัมีปัญญา พอมีปัญญามนัก็

สาํรอกมนักค็าย มนักเ็ป็นความจริง โดยหลกัโดยเป้าหมายเป็นแบบน้ี 

แต่อบุายวิธีการท่ีจะพาจิตให้ก้าวเดินมาน่ีสาํคญัมาก อบุายท่ีจะพาจิตลูก

ศิษยล์ูกหา จิตผู้ท่ีปฏิบติัให้พ้นจากมาร จากส่ิงท่ีกิเลสมนัครอบงาํ ส่ิงน้ี

มนัจะมีอบุายอย่างใด 

นี่พูดถงึพระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้ แล้วเวลาอ่านพระไตรปิฎกเสรจ็แลว้ เหน็

ไหม “ทัง้สองเรื่องเป็นการเรยีนรูค้รบั เพื่อปูทางเอาไว ้ ตอนทีผ่มจะเดนิจรงิๆ จะได้

พกอาวุธไวป้้องกนัตวัครบั ตอนน้ีแค่ซ้อม” 

ทนีี้แค่ซ้อม นี่ขนาดไปอ่านหนังสอืมานะ อ่านหนังสอืคน้ควา้มา แล้วถ้าพูดถึง

เราศึกษากนัมา เวลาศกึษานักธรรมกเ็ป็นอย่างนี้ ศกึษาบาลกี็เป็นอย่างนี้ ศกึษาธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้นี่ปรยิตัิ แลว้ปรยิตัแิลว้ พอศกึษามาแล้วกง็ง ถ้า

ไม่มคีรูบาอาจารยค์อยชีน้ านะ 

ถ้าครูบาอาจารยค์อยชีน้ า หลวงปู่ เสาร ์ หลวงปู่ มัน่ท่านชีน้ าของท่าน เพราะ

อะไร เพราะท่านอย่างนี้อยู่แลว้ เวลาหลวงตาท่านบอก เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านนัง่ภาวนา

ของท่าน เกดิเป็นบาลขีึน้มา เห็นไหม รอเลยนะ พอเกดิบาลที่านจะพูดเลย บาลเีกิด

แลว้ บาลีคอืธรรมเกดิแล้ว ยงัไม่บอกใหฟั้ง รอใหม้หามาก่อน พอมหามาท่านกบ็อก

บาลเีลย “อา้ว! ใครเป็นมหา แปล อา้ว! แปลมา บาลเีกดิแลว้ แปลมา” 
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หลวงตาท่านบอกว่าท่านรูว่้าหลวงปู่ มัน่ทา่นเอาอย่างนี้เป็นประเดน็ เป็น

ประเดน็เพื่อจะใหพ้ระไดป้ระโยชน์ 

“ใหม้หาแปล” แต่หลวงตาท่านบอกว่าท่านพูดเป็นมุขใหท้่านไดพู้ดต่อ ท่านก็

เลยบอกว่าท่านกเ็ฉยๆ ท่านกเ็งยีบอยู่ พอใหม้หาแปล หลวงตาท่านเฉยอยู่ 

ท่านกแ็ปล แปลของท่าน แปลโดยภาคปฏบิตั ิ

ท่านเป็นมหาไง พอท่านเป็นมหาท่านรู้เลย ถ้าท่านแปลนะ ท่าน

แปลโดยตวัอกัษร แปลโดยความหมาย แต่เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านแปล 

ท่านแปลตีหวักิเลสเลย ท่านแปลแล้วความหมายนัน้มนัตีเข้ามาใน

ความสงสยั ในความสงสยั ในความติดข้องของใจ มนัลึกเข้าไปอีก

ชัน้หน่ึงน่ะ 

ท่านฟังนะ เพราะว่าท่านเขา้ใจว่าหลวงปู่ มัน่ท่านเกบ็คุณประโยชน์ เกบ็มุข

อย่างนี้เอาไวเ้พื่อเจอืจานหวัใจของท่านด้วย ฉะนัน้ ท่านกร็อหลวงตาท่านออกไป

วเิวกกลบัมา พอกลบัมา “อา้ว! มหามาเนาะ” ท่านบอกบาลมีนัเกดิ ธรรมมนัเกดิ ถ้า

คนภาวนาเป็นจะรูว่้าธรรมมนัเกดิมนัผุดขึน้มา พอผุดขึน้มา “อา้ว! บาลเีป็นอย่างนี้ 

อา้ว! มหาแปล ใครเป็นมหา แปล ใครเป็นมหา แปล” 

หลวงตาท่านนัง่เฉย 

พอหลวงตาไม่แปล ท่านแปลผลวัะ! โอโ้ฮ! หลวงตาท่านได้ดว้ย สะเทอืนใจ

มาก สะเทอืนใจมาก เหน็ไหม อนันัน้ครูบาอาจารยท์่านมคีุณสมบตัแิบบนี้ท่านถงึ

เขา้ใจไง 

แต่พวกเรามนัศึกษาทางวชิาการ ศึกษาทางโลก พอมาเจอบาล ี บาลมีนัเป็น

ภาษาภาษาหนึ่ง พอภาษาภาษาหนึ่ง แคภ่าษาเรากเ็ถยีงกนัแลว้ นักบาลดีว้ยกนัเขา

บอกว่าเอง็แปลผดิ ขา้แปลถูก 
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กเ็หมอืนภาษาองักฤษ คนแปลยงัตคีวามไปหลากหลาย บาลพีอเวลา

แปลภาษา เรากไ็ปตดิกนัทีเ่รื่องภาษา แลว้เนื้อหาสาระยงัเขา้ไม่ถงึ แลว้กเิลสทีม่นัพลกิ

แพลงในใจอกีชัน้หนึ่ง 

ฉะนัน้ ปรยิตั ิ การศกึษามาเพื่อเป็นองคค์วามรู้ ถ้าปฏบิตัแิลว้ตอ้งใหรู้จ้รงิ

ขึน้มา แลว้ถงึทีสุ่ดแลว้เวลาปฏเิวธมนัจะอยู่ในใจของเรา ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาถามมา เขา

ถามมาเพื่อประโยชน์ ฉะนัน้ เขาบอกว่าอนันี้ไม่ใช่ค าถาม หลวงพ่อไมต่อ้งตอบ เป็นค า

ขอบคุณ 

ทนีี้กไ็ม่ไดต้อบ นี่เอาหลกัวชิาการมาให้เหน็ว่าคนศึกษาทางวชิาการแลว้งง งง

อย่างไร แลว้เวลาคนทีป่ฏบิตั ิ ปฏบิตัจิรงิ ปรยิตั ิ ปฏบิตัมินัแตกต่างกนัตรงนี้ ปรยิตัิ

ศกึษาทางวชิาการมาเพื่อเป็นองคค์วามรู ้แต่เพราะเรามกีเิลสอยู่เราก็ยงังงๆ 

แต่ภาคปฏบิตัลิม้ลุกคลุกคลาน ปฏบิตันิี้แสนยาก ท าสิง่ใดกไ็ม่ประสบ

ความส าเรจ็สกัท ีแต่ถ้ามนัรูจ้รงิเห็นจรงิขึน้มามนัเป็นปัจจตัตงั 

ปรยิตั ิ ปฏบิตัมินัเป็นความจรงิ แต่สิง่นี้มนัเป็นการสุ่ม สุ่มธรรมะ สุ่มกนัมา 

ถ้าสุ่มธรรมะมามนัเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเป็นความจรงิ เป็นความจรงิ ไม่ใช่สุ่มเอา เอวงั 


