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ถาม : เรื่อง “เทศน์หลวงปู่ เจี๊ยะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อครบั ไม่ใช่ปัญหาครบั ผมไดฟั้งเทศน์ของหลวงปู่

เจี๊ยะแลว้ซาบซึ้งใจในคุณธรรมของท่านครบั หลวงปู่ สอนพจิารณากายและกล่าวถงึการ

รายงานผลต่อหลวงปู่ มัน่ โดยไม่ไดย้กตวัอย่างท่านเลยครบั ท่านใชค้ าว่า “มภีกิษุหนุ่ม

องคห์นึ่งไดค้น้ควา้พจิารณากายจนได้ลงถึงความจรงิ แลว้ภิกษุหนุ่มองคน์ัน้ก็ไดน้ าเรื่อง

การปฏบิตัไิปเล่าถวายต่อองคห์ลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ไม่ไดค้ดัคา้นเลย” หลวงปู่ท่านยงั

ว่า “เราบงัเอิญแอบไดย้นิเขา้ จงึไดน้ ามาเล่าสู่กนัฟัง” 

ผมเทยีบเคยีงกบัเทศน์หลวงพ่อทีเ่ล่าว่า พรรษา ๒ หลวงปู่ท่านได ้๒ ขัน้ แลว้

ท่านน าเรื่องการภาวนาไปกราบเรยีนหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ไม่คดัค้านสกัค า ทัง้ทีภ่ิกษุ

หนุ่มองคน์ัน้กค็อืท่านเอง แต่ท่านก็เกบ็เงยีบไว ้ ไม่ไดเ้ปิดออกมา ไดร้บัรู้แลว้มนั

ซาบซึ้งใจครบั 

ตอบ : นี่เขาว่าไดร้บัรู้นะ กรณีนี้มนัเป็นกรณีสจัจะความจรงิ ถ้ากรณีสจัจะความจรงิ 

สิง่ทีเ่ป็นความจรงิ ความจรงิเป็นความจรงิไง แตค่วามจรงิ ผูม้ภีูมเิขาไม่ตื่น เขาไม่ตื่น 

เขาไม่อวด เขาไม่แสดงตน ค าว่า “แสดงตน” เขาแสดงตน แลว้ถ้าไม่แสดงตน เราเอา

ค าพูดทีห่ลวงปู่ เจี๊ยะเล่าใหฟั้ง ไม่แสดงตน ท าไมเรารูล้่ะ 

ท่านเล่าให้เราฟัง ท่านเล่าใหเ้ราฟังเพราะอะไรล่ะ เล่าใหเ้ราฟังเพราะว่าตอนที่

เราไปอยู่กบัท่าน แล้วเวลาคุยเรื่องภาวนากนั เวลาคุยเรื่องภาวนากนัระหว่าง ๒ คน 

๒ คนระหว่างท่านกบัเราเวลาคุยเรื่องภาวนากนั ฉะนัน้ เวลามปัีญหาขึน้มา ๒ คน ๒ 

คนอา้งใครล่ะ อา้งหลวงปู่ มัน่ ท่านกพ็ูดถงึหลวงปู่ มัน่ 
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แลว้เวลาปกตเิราขึน้ไปอุปัฏฐากท่าน ท่านจะเล่าใหฟั้งเรื่องต่างๆ เยอะมาก 

เยอะมาก หมายถงึว่า ประสบการณ์ของท่าน ฉะนัน้ ประสบการณ์ของท่านกย็้อนกลบัไป

ไง ย้อนกลบัไปถงึตอนทีท่่านอยู่วดัทรายงาม ตอนอยู่วดัทรายงามอยู่กบัหลวงปู่ กงมา 

ท่านปฏบิตัอิย่างไร ท่านเล่าใหฟั้งหมด ท่านปฏบิตัอิย่างไร ท่านรูอ้ย่างไร ท่านรูเ้ห็น

อย่างใด แต่นี้ความรูเ้หน็ อ านาจวาสนาของคนไง อ านาจวาสนาของคน หมายถงึว่า 

นิสยักริยิาของท่านเป็นแบบนัน้ ถ้านิสยักริยิาของท่านเป็นแบบนัน้ 

เวลาคนทีม่ภีูมนิะ คนทีม่ภีูม ิโดยธรรมชาตขิองชาวพทุธกบ็อกว่า ผูท้ีม่ภีูม ิผูท้ี่

มอีรยิภูมติอ้งเป็นผูท้ีล่ะกเิลส เป็นผูท้ีส่งบเสงีย่ม เป็นผูท้ีม่มีารยาทสงัคม เป็นผูท้ีด่ี

งามไปทัง้หมดเลย 

แต่กริยิาของท่านเป็นแบบนัน้ แต่ท่านมภีูม ิ ท่านมภีูม ิ ท่านไม่แสดงออกมา

เลย แต่ภูมใินใจของท่านเตม็หวัใจ ถ้าเตม็หวัใจ ทา่นพูดใหฟั้งเอง ท่านพูดใหเ้ราฟัง

ประจ า บอกว่า สิง่ทีท่่านรูท้่านเหน็ไม่พูดใหใ้ครฟัง จะพูดองคเ์ดยีวเท่านัน้คอืหลวงปู่

มัน่ ท่านถงึขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ไง 

ทนีี้ตอนขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ พีส่าวกบัแม่ของท่าน ดว้ยพ่อแม่เลี้ยงลูกมาก็รู้

ว่าลูกนิสยัเป็นอย่างใด แล้วความเป็นอยู่ของลูกเป็นอย่างใด กเ็ลยละล้าละลงัๆ 

พยายามจะดงึท่านไว ้ กค็ดิว่าไม่ใหท้่านไปทุกขไ์ปยากไปล าบาก นี่พูดประสาโลก พ่อ

แม่กป็รารถนาดอียากใหลู้กอยู่วดัข้างบา้น แลว้ท่านจะเป็นอุปัฏฐากเอง ท่านจะดูแล

เอง การอยู่การกนิท่านจะดูแลอุปัฏฐาก แลว้ถ้าลูกออกไปไกลตา แลว้รูว่้าลูกนิสยัเป็น

แบบนี้ จะอยู่ไดอ้ย่างใด 

แต่หลวงปู่ เจี๊ยะท่านไม่พูดออกมา ท่านไม่พูดออกมา ท่านไม่พูดใหใ้ครฟัง 

ท่านไม่พูดใหใ้ครฟังเลยว่าในใจของท่านมนัมภีูม ิมนัมคีวามรูจ้รงิขนาดไหน แลว้ความรู้

จรงิของท่าน หลวงปู่ กงมาท่านก็เป็นความจรงิ แต่ท าไมท่านไม่ปรกึษาหลวงปู่ กงมา

ล่ะ 

ปรกึษาหลวงปู่ กงมา กห็ลวงปู่ กงมาเป็นคนเทศน์ เป็นคนสอน แลว้ท่านเป็น

คนประพฤตปิฏบิตั ิทนีี้ปฏบิตัขิึน้มาแลว้มนัอยากกา้วหน้าๆ อยากคนทีพู่ดแลว้มนัถงึ
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ใจ ถ้ามนัถงึใจขึน้ไป ท่านถงึปฏญิาณ ท่านพูดกบัเราเอง ท่านบอกว่าตอ้งหลวงปู่ มัน่

องคเ์ดยีว จะเล่ากต็่อเมื่อหลวงปู่ มัน่เท่านัน้ ไม่พูดใหใ้ครฟัง จะเล่ากต็อ้งหลวงปู่ มัน่

เท่านัน้ ท่านถงึขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ 

พอขึน้ไปหาหลวงปู่ มัน่ เวลาเขา้ไปหาหลวงปู่ มัน่ครัง้แรก ท่านรอเวลาใหส้งบ

สงดัแล้วท่านขึน้ไปกราบการภาวนาของท่าน พอกราบการภาวนาของท่านนะ แลว้ท่าน

กถ็ามหลวงปู่ มัน่เลย บอกว่า “แล้วใหผ้มท าอย่างไรต่อไป แลว้ใหผ้มท าอย่างไรต่อ ที่

ปฏบิตัมิาแลว้จะใหผ้มท าอย่างไรต่อ” 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า “ใหท้ าแบบเดมิ” 

ค าว่า “ท าแบบเดมิ” เพราะว่ามคีวามถนัดทางนี้ใช่ไหม คนท าแลว้ได้

ประโยชน์มาทางนี้ คนท าแบบนี้ไดป้ระโยชน์มา จรตินิสยัมนัตรงกบัแบบนี้แลว้ใหท้ า

แบบเดมิ แลว้แบบเดมิแบบใดล่ะ 

ถ้าแบบเดมิ คนภาวนาไม่เป็น แบบเดมิ แบบเดมิกจ็บัตน้ชนปลายไม่ถูก แต่

แบบเดมิของผูม้ภีูม ิตัง้แต่บุคคลคู่ที ่๑ บุคคลคู่ที ่๒ แลว้คู่ที ่๒ แลว้ต่อไปอย่างไรล่ะ 

จะเหน็กายอย่างไร จะต่อสูเ้หน็กายอย่างไร กต็อ้งให้ท าความสงบใหม้ากขึน้ไป 

ฉะนัน้ คนทีม่ภีูมเิขาไม่ตื่น เขาไม่อวด ถ้าเขาตื่น เขาตื่นกค็อืตื่นในความเห็น

ของตวั ถ้าไม่มภีูมไิปจ าสญัญาของใครมาแลว้ตื่น ตื่นมากเพราะว่ากลวัว่าภูมขิองตวัจะ

ไม่เป็นจรงิ จะเทยีบจะเคยีง จะใหค้นนัน้ยอมรบั จะพูดใหค้นนับหน้าถอืตา จะใหค้น

นัน้เขายอมรบัความเป็นจรงิ 

มนัเป็นภมิูของเราเอง มนัเป็นความรู้จริงในหวัใจของเราเอง ใคร

จะเช่ือหรือไม่เช่ือมนัเรื่องของเขา แต่ถ้าเป็นความจริงของเรามนัไม่ต่ืน 

ถ้ามนัไม่อวดล่ะ มนัจะไปอวดกนัท าไมละ่ เพราะคนท่ีปฏิบติัมาระดบัน้ี

เขาจะหาท่ีสงบสงดั หาครบูาอาจารยค์อยช้ีน า เขาจะหาท่ีปฏิบติัของ

เขา เขาไม่ไปคลุกคลีกบัใครหรอก เขาพยายามจะแสวงหา จะท าของ

ตวัเองให้ได้ เว้นไว้แต่กิเลสมนัละเอียด กิเลสมนัหลอกเอาหวัปัน่เลย ถ้า
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กิเลสมนัหลอกหวัปัน่ มนัไม่มีทางไป ถ้าไม่มีทางไปมนักต้็องพึ่งครบูา

อาจารย ์

อยู่กบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านกค็อยใหอุ้บาย คอยส่งเสรมิ แล้วท่านก็

ปฏบิตัติ่อเน่ืองมาๆ นี้มนัเป็นความจรงิ ความจรงิของท่าน ถ้าเป็นความจรงิของท่าน 

ถงึบอกว่าซาบซึ้งใจมาก ซาบซึ้งใจมาก มนัซาบซึ้งเพราะว่า หลวงปู่ เจี๊ยะ

ท่านพูดเอง พูดในเทศน์ท่านพูดบ่อย “มภีกิษุหนุ่มองคห์นึ่งไดค้้นควา้พจิารณากายลง

ถงึความจรงิ แลว้ภกิษุหนุ่มองค์นัน้กไ็ดน้ าเรื่องไปกราบ ไปถวายหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่

มัน่ไม่คดัคา้นเลย แลว้บงัเอญิเราไปไดย้นิมา” 

ใครไดย้นิมา กต็วัท่านเอง กต็วัท่านเองพูดกบัหลวงปู่ มัน่ ใครจะไดย้นิ กต็วั

ท่านน่ะได้ยนิเอง ตวัท่านได้ยนิเอง ตวัท่านรูเ้อง ตวัท่านรูแ้ก่ใจ แต่เวลาท่านมาเทศน์

อย่างนี้ บอกไม่พูดใหใ้ครฟังเลย แล้วเวลาเทศน์ออกมา “มภีกิษุหนุ่มองคห์นึ่งได้การ

พจิารณากายจนลงถึงความจรงิ” อนัน้ีมนัเป็นอุบาย 

เวลาพูด หลวงตาท่านจะบอกว่าผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัมิา เวลาเทศนาว่าการก็

เทศนาว่าการมาจากประสบการณ์ของตวัเอง ประสบการณ์อนันัน้ส าคญัมาก 

ประสบการณ์เป็นความจรงิ นี่คอืหลกัใจ หลกัใจหลกัความจรงิทีม่อียู่กบัใจ จะเทศน์สิง่

ใดเทศนาว่าการ หลวงตาท่านบอกว่าใจของท่านเป็นน ้าอมตธรรม ตกัตวงไม่หมด 

ธรรมในหวัใจของหลวงตา ใหต้กัใหต้วง ให้ขนไปเท่าไรก็ไม่หมด เพราะมนัเป็นความ

จรงิในใจดวงนัน้ 

ฉะนัน้ สิง่ที่ว่าภกิษุหนุ่มองคห์นึ่งท่านไดพ้จิารณาคน้ควา้ พจิารณากายจนลง

สู่ความจรงิ มนักเ็ป็นความจรงิในใจของท่าน ถ้าในใจของท่าน ท่านแสดงออกมา แต่

ไม่บอกว่าเป็นใครเลย ท่านแสดงออกมาใหย้นืยนั ยนืยนัว่าความจรงิของท่านม ี ถ้า

ความจรงิของท่านม ี จะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ จะเอามาใช้ประโยชน์เมื่อไหร่ไดต้ลอดเวลา นี่

ของทีม่อียู่จรงิ ถ้าของทีม่อียู่จรงิมนักไ็ม่ตื่นไปกบัเขา ไม่อวดไม่อา้งไปกบัเขา 

ถ้ามนัอวดมนัอ้าง มนักลวัเขาจะไม่รู ้ กลวัเขาจะไม่เป็นความจรงิ ถ้าขา้งในไม่

มมีนัเป็นแบบนัน้ เพราะขา้งในไม่ม ี ถ้าขา้งในไม่ม ี ส่วนใหญ่แลว้โดยภาคปรยิตัเิขาถงึ
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บอกว่าเวลาเทศนาว่าการกบ็อกพุทธพจน์ๆ...มนักถ็ูกตอ้ง ถูกตอ้งเพราะว่า ถ้าเรา

เป็นบรษิทั ๔ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา เรากม็ศีาสดา มอีงคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดา มอีงคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นทีพ่ึง่ เรากต็อ้ง

อา้งองิตามนัน้ แต่อา้งอิง อา้งอิงมนัภาคปรยิตัไิง ทนีี้ภาคปรยิตั ิ เราศึกษาแล้วภาค

ปรยิตั ิถ้าคนทีป่ฏบิตั ิคนทีเ่ป็นภาคปรยิตัปิฏบิตัไิม่เป็น ยงัไม่เคยปฏบิตั ิ เวลาอา้งองิ

กพ็ยายามจะบอกว่าอยู่กบัพุทธพจน์ๆ 

แต่ถ้าคนท่ีปฏิบติัเป็นนะ กอ้็างอิงพทุธพจน์เหมือนกนั แต่

อ้างอิงโดยท่ีมีความจริงของตวัเปรียบเทียบ มีความจริงของตวั แล้วผู้ท่ี

มีความรู้จริงพดูพทุธพจน์ๆ คนท่ีเขามีความจริงเขารู้ เพราะปริยติั 

ปฏิบติั พอปฏิบติัแล้วความจริงในใจอนันัน้ เหน็ไหม ใบไม้ในป่า ใบไม้

ในป่า คนท่ีรู้จริงข้ึนมามนัมีข้อเทจ็จริง มีวิธีการ มีผลของการท่ีปฏิบติั 

มนัมีมหาศาลอยู่ในใจดวงนัน้ 

ทนีี้เวลาอา้งองิออกมา พระปัจเจกพุทธเจา้กบัพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธ

เจา้รูจ้รงิ แต่ไม่ไดส้รา้งทฤษฎีอนัน้ีไว ้ ไม่ไดส้รา้งอรยิสจั ไม่ไดส้ร้างสจัจะ ไม่ได้

สรา้งศาสนธรรมทีส่่งต่อกนัมา นี่พระปัจเจกพุทธเจา้ กรู็จ้รงิ 

เขาบอกพระปัจเจกพุทธเจา้สอนไม่ได ้พระปัจเจกพุทธเจา้สอนไม่ได้ 

พระปัจเจกพุทธเจา้สอนได ้ สอนไดท้ัง้ทีม่ชีวีติของท่านอยู่ แต่ท่านไม่ได้วาง

ทฤษฎตี่อเนื่องมา แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วาง เพราะอะไร เพราะเรื่อง

อรยิสจั เรื่องสจัจะ เรื่องธรรมและวนิัยที่วางไวใ้หพ้ระอานนท์ทรงจ ามา แลว้จดจารกึ

กนัมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บญัญตัิศพัท์มา ฉะนัน้ เวลาทีบ่ญัญตัศิพัท์ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่ามนัเป็นใบไมใ้นก ามอื พระไตรปิฎกตูห้นึ่งก็

ใบไมใ้นก ามอื แต่ความรูจ้รงิ ความจรงิใบไมใ้นป่าอกีมหาศาลเลย แต่ตอ้งเป็นความ

จรงินะ คนทีรู่จ้รงิเขาไม่อวด ไม่ตื่น ไม่อวด เขาเอามาเพื่อประโยชน์ 
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แต่คนทีไ่ม่รูจ้รงิอา้งไง อา้งบอกว่าใบไมใ้นป่า ใบไมใ้นป่าตามกเิลสไง ถ้า

กเิลส ถ้าความเหน็ของตวัมนัจะแถมนักบ็อกว่านี่ใบไมใ้นป่า ถ้าพอใจนี่ใบไมใ้นป่า ถ้า

มนัขดักเิลสบอกนี่ไม่ชอบใจ 

เวลาบอกใบไมใ้นป่า ท่านเปิดไว ้ ท่านเปิดไวก้บัผูท้ีรู่จ้รงิ ผูท้ีม่อี านาจวาสนา 

ปฏบิตัไิปตามขอ้เทจ็จรงิอนันัน้ มนัเกดิมามนัมหศัจรรยม์าก แลว้เวลาอธบิาย เวลาสื่อก็

สื่อโดยอา้งองิพุทธพจน์ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้แลว้ขยายความ ขยาย

ความตามความเป็นจรงิอนันัน้ไป ถ้ามคีวามจรงิในใจมนัเป็นแบบนี้มนัถงึเรยีกว่า

ปฏบิตั ิ

พอปฏบิตัขิึน้มา ปฏบิตัถิ้ามภีูมมินัไม่อวดหรอก เพราะอวดไปท าไม อวดไปแลว้ 

คอืประสาเราว่าเขาไม่รูก้บัเรา ไก่ไดพ้ลอย มนัไม่มปีระโยชน์หรอก เพราะพลอยมนักิน

ไม่ได ้ไก่มนัเหน็พลอย มนักนิไม่ได ้แต่คน พลอยมนัมคีุณค่ากว่าขา้วสารแน่นอน ถ้า

ไก่ไดพ้ลอย มนัขอข้าวสารเมด็หนึ่ง พลอยเมด็หนึ่งมนัแลกขา้วสารเมด็หนึ่ง มนัขอ

ขา้วสารดกีว่า ไก่ไดพ้ลอยไม่มปีระโยชน์อะไรเลย ไก่ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย 

แล้วเวลาครบูาอาจารยท่์านจะสอนไก่ให้ไก่มนัรู้คณุค่าของ

พลอยกบัของข้าวสารมนัยากขนาดไหน แล้วจะอวดไปท าไม มนุษยจ์ะ

ไปคยุกบัไก่ให้ไก่เข้าใจความเป็นมนุษย์ มนัเป็นไปไดไ้หม แต่กต้็องฝืน

สอนกนัไป น่ีไง เวลาผู้รู้จริงมนัมีความจริงมนักเ็หมือนมนุษยค์ยุกบัไก่ 

ถ้ามนุษยค์ยุกบัไก่ แล้วมนุษยถ์้ามีภมิูจะบอกให้ไก่มีความรู้แบบมนุษย์

มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ แล้วถ้าเป็นไปไมไ่ด ้ เวลาปฏิบติัท าไม

มนัปฏิบติัได ้

ถ้าปฏบิตัไิด ้คนคนนัน้ปฏบิตัไิด ้คนคนนัน้กม็คีวามจรงิขึน้มา ถ้ามคีวามจรงิ

ขึน้มามนักเ็ป็นประโยชน์กบัใจดวงนัน้ ถ้าใจดวงนัน้มนัเป็นความจรงินะ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ขาซาบซึ้งมนักซ็าบซึ้ง ทนีี้เขาบอก บงัเอญิเวลาหลวงพ่อเทศน์

ว่าหลวงปู่ เจี๊ยะท่านเป็นแบบนัน้ๆ 
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เพราะเอามายนืยนัไง ยนืยนัว่าเวลาหลวงตาท่านพูดถึงหลวงปู่ เจี๊ยะ เรามองกนั

กริยิาภายนอกของหลวงปู่ เจี๊ยะ แต่หลวงตาท่านบอกว่า หลวงปู่ มัน่นิสยัท่านเรยีบร้อย

ขนาดไหน หลวงปู่ มัน่ทีท่่านสรา้งอ านาจวาสนาเป็นพระโพธสิตัวม์า ท่านปรารถนา

เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไปขา้งหน้า แลว้ท่านลาพระโพธสิตัวข์องทา่น แลว้

ท่านปฏบิตัมิา อ านาจทีส่รา้งมามาก ท่านถงึเป็นแบบอย่าง ท่านถงึเรยีบร้อย ท่านถงึ

เป็นหลกัใหพ้วกเราเอาเป็นตวัอย่างได้ 

แล้วคิดดวู่า ท่านบอกว่า แล้วหลวงปู่ เจี๊ยะไปอปัุฏฐากผ้าหลวงปู่

มัน่ ไปอปัุฏฐากอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ ไปใกล้ชิดอย่างนัน้น่ะ ถ้าไมม่ี

สติปัญญามนัเข้าถึงไม่ได้หรอก ฉะนัน้ เวลาท่านอยู่กบัหลวงปู่ มัน่ท่าน

กใ็ช้สติปัญญาของท่านเตม็ท่ี แต่เวลาท่านออกจากหลวงปู่ มัน่มา ท่านก็

ใช้นิสยัใจคอตามปกติของท่าน ตามความเหน็ของท่าน 

ทีน้ีความเหน็ของท่าน แต่เวลาท่านเข้าไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านใช้

ธรรมในใจของท่านกบัหลวงปู่ มัน่ มนัถึงเข้ากนัได้ไง มนัเข้ากนัได้เวลา

ถ้าท่านใช้สติปัญญาเตม็ท่ี ท่านกร็บัช่วงจากหลวงปู่ มัน่ได้ รบัส่ิง

อปัุฏฐากหลวงปู่ มัน่ได้ เข้าใจส่ิงท่ีหลวงปู่ มัน่ต้องการได้ แต่เวลาท่าน

ออกมาเป็นเอกเทศของท่าน ท่านก็ใช้นิสยัใจคอของท่านตามปกติของ

ท่าน ฉะนัน้ ส่ิงน้ีมนัเป็นเปลือก 

ฉะนัน้ เวลาเราไปอยู่กบัท่าน ท่านพูดใหฟั้ง ท่านพูดใหฟั้ง เราถงึยนืยนัอนัน้ี 

ยนืยนัอนัน้ีใหเ้หน็ว่า ใจดวงหนึ่ง ใจของหลวงปู่ เจี๊ยะท่านไดป้ฏบิตัขิองท่านมา ท่านมี

คุณธรรมจรงิในใจของท่าน แต่ท่านไม่อวดภูมขิองท่าน 

แต่ในปัจจุบนันี้ในสงัคมโลกพยายามจะแสดงตวัตนว่ามคีุณธรรมๆ ดู

กริยิามารยาทเรยีบรอ้ย กริยิามารยาทต่อหน้านะ เรยีบรอ้ยต่อหน้าบรษิทั แต่เวลาลบั

หลงัล่ะ ลบัหลงั หมายถงึว่า ลบัหลงัในใจของท่าน ลบัหลงัคอืในใจของตวัเองมนัมี

ความจรงิหรอืเปล่า ถ้าไม่มคีวามจรงิมนัรูส้ ิง่นี้ไม่ได้ มนัรูส้ิง่นี้ไม่ได้ ถ้ารูส้ ิง่นี้ไม่ได้กโ็ดย
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ภาคปรยิตั ิ เวลาอา้ง อา้งพุทธพจน์ๆ นี่กเ็หมอืนกนั เวลาอา้งครูบาอาจารย ์ อา้งไป

หมดล่ะ 

ถ้าไม่มีภมิู ไม่มีภมิูมนัเป็นปัญหา เป็นปัญหากบัตวัเอง พดูส่ิงใด

กไ็ม่กล้ายืนยนัค าพดูของตวั จะท าส่ิงใดกไ็ม่กล้ายืนยนัความจริงอนั

นัน้ แต่ถ้าคนท่ีมีอยู่แล้วมนัยืนยนัตัง้แต่เร่ิมต้น มนัยืนยนัตัง้แต่ในใจ 

ในใจมนัยืนยนัของมนัอยู่แลว้ ถ้ายืนยนัอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามนัควรพดู

หรือไม่ควรพดู ถ้ามนัควรพดู ท่านกพ็ดูเพ่ือประโยชน์กบัผู้ฟัง แต่ผู้ท่ีมี

ภมิูเขาไม่ต่ืนเต้นไปกบัเรื่องอย่างน้ีหรอก เพราะว่าท่านท าของท่านได้

แล้วมนัเป็นประโยชน์กบัใจของท่านโดยสมบูรณ์ 

นี่พูดถงึว่าเขาดใีจ เขาดใีจเพราะว่า ถ้าพูดถงึนะ พูดถงึถ้าไม่มคีนมาพูด

เปิดทางไว ้ ฟังแลว้กไ็ม่รูห้รอก ฟังอย่างไรกไ็ม่รู ้ เพยีงแต่ท่านพูดออกมาเป็นอุบาย

ของท่าน แต่นี้เพยีงแต่ว่าตอนอยู่กบัท่าน ท่านเปิดกบัเราเยอะมาก แล้วเปิดเยอะ 

เพยีงแต่ว่าผูร้บันะ ผูร้บัมนัรบัได้ มนักเ็ลยเป็นประโยชน์ ถ้าผูร้บัไม่ไดก้ย็งังงอยู่นัน่น่ะ 

ท่านพูดมาหมายความว่าอย่างไรๆ ก็ยงังงอยู่นัน่น่ะ แต่รบัมาเพื่อมนัเป็นจรงิดว้ยกนั 

ถาม : เรื่อง “เรยีนถามขอ้สงสยัในการปฏบิตัคิรบั” 

กราบนมสัการ กระผมขอเรยีนถามขอ้สงสยัในการปฏบิตัดิงันี้ 

๑. อรยิสจั ทุกข ์สมุทยั นโิรธ มรรค เพราะอะไรนิโรธจงึอยู่ก่อนมรรคครบั ถ้า

อ่านตามล าดบั ทุกขใ์หรู้ ้ เหตุใหทุ้กขค์วรละ นิโรธควรท าใหแ้จ้ง และมรรคควรท าให้

เจรญิ ถ้าอ่านเผนิๆ นิโรธคอืความดบัทุกข์ น่าจะอยู่หลงัจากมรรคเกดิแล้ว เพราะอะไร

ถงึมาก่อนมรรคครบั 

ความเหน็ส่วนตวั เพราะนิโรธเป็นชื่อของขณะจติทีพ่บกบัความจรงิของการ

ดบัทุกข ์ เมื่อพบขณะจตินี้แลว้จงึท ามรรคใหเ้จรญิต่อเนื่อง นัน่คอืเจรญิสกิขา ศลี สมาธ ิ

ปัญญานัน่เอง ดงันัน้นิโรธจงึมาก่อนมรรค 
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๒. สตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรมเป็นฐานทีต่ ัง้ของการสงัเกตอุปาทาน

ในขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ ค าถามกค็อืตวัผมเองผมเข้าใจว่า 

ปกตผิมมกัจะใช้ฐานจติในการพจิารณาใหเ้หน็ความเป็นไตรลกัษณ์ของขนัธ์ ๕ ผม

เหน็อนัตตาเป็นหลกัครบั ค าถามคอืผมจ าเป็นตอ้งทราบไหมครบัว่าผมใชฐ้านอะไร

เป็นหลกั คอืถ้าแยกแยะระหว่างฐานจติและฐานธรรม มนัค่อนขา้งก ้ากึง่มากครบั หรอื

ผมอาจจะแยกไม่เป็นเอง หรอืบางทผีมกไ็ปดูกายแลว้มนัเป็นอารมณ์ แต่ผมกเ็พิง่

ทราบมาไม่นานน้ีว่าส่วนใหญ่ผมแทบไม่สนใจเลยดว้ยซ ้าว่ามนัเป็นฐานอะไรครบั ผม

ไม่แน่ใจว่ามนัเป็นไปไดไ้หมครบัทีเ่ราจะไม่ทราบว่าเราใชส้ตปัิฏฐานฐานไหนในการ

พจิารณาแยกแยะ ขอบพระคุณครบั 

ตอบ : นี่พูดถงึเรื่องอรยิสจัก่อน ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค โดยความเป็นจรงิ ทุกข์ 

สมุทยั นิโรธ ทุกข ์ทุกขม์นัเป็นสจัจะความจรงิอนัหนึ่ง แต่มนัจะทุกข์มากทุกขน์้อยมนั

อยู่ทีส่มุทยั นิโรธคอืการดบัทุกข ์ดบัดว้ยมรรค ทนีี้ดบัดว้ยมรรค พระโพธสิตัว ์พุทธวสิยั 

เวลาพูด ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ถ้ามรรค มรรคคอืเครื่องด าเนิน ฉะนัน้ มรรคคอื

เครื่องด าเนินมนัถงึเกดินิโรธ แลว้ท าไมนิโรธก่อนมรรคล่ะ 

นิโรธก่อนมรรค เพราะในวงอรยิสจัเราไปแบ่งว่า ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค 

แยกออกเป็นส่วนๆ แต่ในอรยิสจั ในสตปัิฏฐาน ๔ สิง่ทีว่่า ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค สิง่

ทีเ่ป็นอรยิสจั เวลามนัปฏบิตัไิปมนัเหมอืนกบัสนัตต ิ มนัเกี่ยวเน่ืองกนัไปๆ ถ้ามนัเกี่ยว

เนื่องกนัไป เพราะมมีรรคอนันัน้ เวลามรรคอนันัน้มนัพจิารณาไปมนัถงึนิโรธ มนัถงึ

ดบั พอมนัดบั มนัเขา้พรอ้มกนัออกพรอ้มกนั ว่าอย่างนัน้น่ะ มนัเร็วมาก ถ้าเร็วมาก 

แต่เรามาแยกส่วนเป็นกอง เป็นทุกข ์ เป็นสมุทยั เป็นนิโรธ มรรค แลว้กแ็ยกพจิารณา

กนัไป แต่เวลาเป็นความจรงิมนัเหมอืนกบัแกงไง เหมอืนอาหารทีส่ าเรจ็แล้วเราแยก

ส่วนใดออกไปอยู่ข้างนอกได้ไหม มนัก็ไม่ได ้ แต่เวลาส่วนผสม เรายงัไม่ไดแ้กง มนั

แยกได้ 
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นี่กเ็หมอืนกนั เวลาส่วนผสม แยกทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เรากบ็อกท าไม

มนัก่อนมนัหลงัล่ะ มนัก่อนมนัหลงัเพราะมนัต่อเน่ือง มนัเป็นคราวๆ ไป ฉะนัน้ สิง่ที่

ปฏบิตัไิปแลว้ พอเขา้ใจแลว้มนัจะเขา้ใจ มนัจะเข้าใจทหีลงัถ้าเราปฏบิตัไิด้ 

ถ้าปฏบิตัไิม่ไดก้อ็ย่างนี้ เรากว่็ามนัต้องมรรคก่อนแล้วค่อยนิโรธ เพราะเราไป

แยกส่วนกนัไป แต่ถ้ามนัเป็นทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคหยาบ มรรคละเอยีด 

บุคคล ๔ คู ่ มรรคมนัจะเริม่ต่อเน่ืองกนัไป มนักเ็กิดนิโรธอนัละเอียดขึน้ไป สต ิ มหา

สต ิปัญญา มหาปัญญา ปัญญามนัเกดิขึน้ไป อนันี้เป็นสจัจะเป็นความจรงิ เป็นพทุธวสิยั 

เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทีว่างไว้ 

ไอพ้วกเราหางอึ่ง หางอึ่งพอยิง่ศกึษาแลว้ยิง่งง ยิง่งงแลว้ก็ยิง่มาวพิากษ์ว่ามนั

ควรจะเป็นอย่างนัน้ๆ เพราะมนัควรเป็นอย่างนัน้ นี่สญัญาอารมณ์คาดหมาย พอ

คาดหมายแลว้ แลว้ธรรมะควรเป็นอย่างนัน้ นิพพานกค็วรเป็นอย่างนัน้ ทุกอย่างควร

เป็นอย่างนัน้ มนักเ็ลยไม่มฐีานอะไรเป็นความจรงิเลย 

ฉะนัน้ ถ้าความเหน็ส่วนตวัล่ะ ความเหน็ส่วนตวัเพราะว่ามนัเกดินิโรธก่อน 

มนัเป็นขณะจติทีรู่แ้ลว้ มนัเป็นการดบัทุกขแ์ลว้...อนัน้ีมนัเป็นความเหน็ ความเห็นก็

ส่วนความเหน็ ความเหน็อนัหนึ่งนะ เพราะความเห็นอนันี้มนัจะเข้ากบัข้อต่อไป เพราะ

ขอ้ต่อไปมนัจะอธบิายตรงนี้ 

อธบิายว่า สตปัิฏฐาน ๔ ในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม การสงัเกตในขนัธ์ 

๕ แลว้ในการปฏบิตัเิขาบอกว่า โดยปกติเขาใช้ฐานจติในการพจิารณาใหเ้หน็ไตรลกัษณ ์

เหน็ไตรลกัษณ ์ ไตรลกัษณ์เป็นอย่างไรล่ะ เพราะเหน็ไตรลกัษณ์มนักเ็หมอืนการละ

สงัโยชน์ๆ กจ็ะไปละสงัโยชน์ สงัโยชน์เป็นอย่างไรล่ะ ก็ไปจบัตวัสงัโยชน์จะมาละ แลว้

สงัโยชน์ข้างนอกกบัสงัโยชน์ในหวัใจมนัเป็นอย่างไรล่ะ 

นี่กว่็าเหน็ไตรลกัษณ์ๆ เหน็อย่างไรล่ะ เราเหน็ไตรลกัษณ์มากกว่ามนัเป็น

อนัตตา มนัเป็นอนัตตา แลว้อะไรเป็นอนัตตา อารมณ์เป็นอนัตตา จบัสิง่ใดเป็น

ประโยชน์ไม่ไดเ้ลย มนัเป็นอนัตตาไปหมดเลย มนัจบัตน้ชนปลายไม่ไดม้นักไ็ม่มี

ประโยชน์เลย นี่เวลาปฏบิตัเิราปฏบิตัขิองเราไปเองไง 



มีภูมิไม่อวด ๑๑ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

แต่ถ้าเราจะท าใหจ้รงิของเรา เราท าความสงบของใจเขา้มาก่อนส ิ ถ้าใจมนัสงบ

เขา้มา ถ้าใจสงบเขา้มา พอจติมนัสงบแลว้เรากรู็้ว่าจติสงบ พอจติสงบ จติสงบกบัเวลา

จติทีม่นัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

เหน็กาย เหน็กายมนัก็เหน็รูปนัน่แหละ เห็นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ ถ้ารูป เวทนา รูปนอก รูปใน ถ้ารูปกายกเ็ป็นรูปอนัหนึ่ง แต่ถ้าเป็นรูปอารมณ์

ความรูส้กึ ขนัธ์ ๕ ถ้าขนัธ์ ๕ มนัเป็นนามธรรม แต่ถ้าไปเหน็กาย เหน็กายมนัเห็น

ตามความเป็นจรงิ แลว้เหน็อย่างไรล่ะถ้าเหน็กาย 

มนัเป็นเรื่องทีน่่าสงัเวชนะ คนทีเ่ขาส่งเสรมิ คนทีเ่ขาอยากจะช่วยเหลอื คนที่

อยากไดบุ้ญ เขากไ็ปพมิพรู์ปอสุภะกนั 

มนัเหมอืนกบัเราคดัค้าน เหมอืนกบัเราขวางโลกนะ ไอรู้ปอย่างนัน้ ไอ้รูปอสุ

ภะๆ ไอรู้ปทีเ่ขาไปถ่ายซากศพอะไรกนัมา เขาพมิพห์นังสอืแลว้แจกกนัว่าเป็นรูปอสุ

ภะ แลว้ตามวดัปฏบิตัเิขาจะมโีครงกระดูกต่างๆ แขวนไวใ้หค้นพจิารณา แลว้ท า

อย่างไรต่อไปล่ะ ไอน้ี่มนัรูปขา้งนอก อย่างนี้มนัก็เหมอืนกบัวงการแพทย์ วงการแพทย์

เขาผ่าตดั ยิง่พสิูจน์หลกัฐานเขาไปผ่าซากศพ พสิูจน์จากศพ ไปผ่าซากศพทีเ่น่าทีพุ่ที่

พอง เขาผ่ามาเพื่อพสิูจน์ว่าตายเพราะอะไร ตายอย่างไร เขาช านาญกว่าอกี อนันัน้

มนัเป็นวทิยาศาสตร ์แลว้ถ้าเราเหน็อย่างนัน้ล่ะ 

นี่กเ็หน็อย่างนัน้ พจิารณาเป็นไตรลกัษณ์ มนัจะเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็นอะไร 

มนัเป็นเพราะว่าเราเขา้ใจแบบนัน้มนัเป็นวทิยาศาสตร์ แต่ถ้าเราท าจติใหส้งบนะ จติ

มนัสงบเขา้มาก่อน พอจติมนัสงบ จติสงบเรากรู็ว่้าจติสงบ 

เวลาเราพจิารณา หลวงปู่ เจี๊ยะท่านสอนอีกแหละ หลวงปู่ เจี๊ยะบอกว่า ใหเ้อา

จติอยู่ในร่างกายเป็นชัว่โมงๆ มนัเป็นสมถะ มนัเป็นสมถะ มนัก าหนดพุทโธๆ นี่เป็น

สมถะ นี่กเ็หมอืนกนั เราพจิารณากายๆ กายนอก กายทีน่ึกภาพขึน้มา เวลามนัปล่อย

ขึน้มา สมถะทัง้นัน้น่ะ นี่สมถะ พจิารณากายเป็นสมถะ 
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เขาบอก “ถ้าก าหนดพุทโธเป็นสมถะ แลว้เหน็นิมติ”...ใหม้นัเหน็จรงิเถอะน่า 

ถ้าจติมนัสงบแลว้ ถ้ามนัเหน็จรงิมนัเป็นอกีเรื่องหนึ่งเลย แต่จติมนัยงัไม่สงบใช่ไหม 

เรากส็รา้งภาพว่านี่พจิารณากาย 

ดูกายที่เขาสอนกนัว่า เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท่องเกสา โลมา นขา ทนั

ตา ตโจ พจิารณาผม ขน เลบ็ ฟัน หนังกไ็ด ้พจิารณากาย พุทโธๆ มนักเ็หมอืนกนันัน่

ล่ะ พุทโธๆ เวลาอยู่กบัพุทโธ ถ้าพุทโธถ้ามนัสงบเขา้มา ถ้าสงบเขา้มามนัจะเขา้มา

ตรงนี้ไงว่าฐานจติหรอืฐานธรรม เขาบอกเลย นี่สรา้งภาพทัง้นัน้น่ะ อะไรเป็นฐานจติ 

อะไรเป็นฐานธรรม อะไรเป็นจติ อะไรเป็นธรรม มนัมกีเิลสกบัธรรมๆ เท่านัน้น่ะ ถา้คดิ

เป็นโลกกเ็ป็นกเิลส ถ้าคดิเป็นธรรมมนักเ็ป็นธรรม แลว้ฐานจติ ฐานธรรม เขา้ใจไปเอง 

ภาวนามาเยอะนะ เวลาภาวนาถามค าถามมาพอสมควร แต่พอมาตรงนี้ เรา

จะบอกว่านี่เป็นวทิยาศาสตร ์ ทีเ่ขาบอกว่าพระพุทธเจา้รู ้ ไอน์สไตน์เหน็ เขาว่ากนัไป 

พยายามจะสรา้งภาพ พยายามจะจนิตนาการ จนิตนาการเอาโลกกบัธรรมมาผสม

ปนเปกนั แลว้พอผสมปนเปมนักเ็ป็นสญัญา มนักเ็ป็นสญัญาอารมณ์ไปหมดเลย 

แต่ถ้าจะเอาตามจรงิ เอาตามกรรมฐาน เอาแบบทีห่ลวงปู่ มัน่สอน คนทีม่ภีูมิๆ  มี

ภูมเิขาสอนนะ เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ “มหา มหามาหามรรคผลนิพพาน

ใช่ไหม” 

เรยีนมาจนจบเป็นมหา มนัก็เรยีนเรื่องพระไตรปิฎกมาหมดแล้วแหละ รู้ไป

หมดทุกอย่างเลย รูทุ้กอย่าง เพราะเป็นถงึมหา มปัีญญาทีจ่ะแยกแยะธรรมะไดช้ดัเจน

แลว้ แลว้ท าไมสงสยัเรื่องนิพพานล่ะ นิพพานมนัอยู่ทีไ่หนล่ะ 

นิพพานมนัไม่อยู่ในอากาศ นิพพานไม่อยู่บนภูเขา นิพพานไม่อยู่บนกอ้น

เมฆ นิพพานไม่อยู่ทีไ่หนเลย นิพพานมนัอยู่ในหวัใจ ถ้าจะหานิพพานตอ้งหาทีห่วัใจ

นัน้ ถ้าหาทีห่วัใจนัน้ หวัใจอยู่ไหน หวัใจอยู่ไหน ทีเ่ราเขา้ไปมนักเ็ป็นอารมณ์ เป็น

ความคดิ แลว้หวัใจอยู่ไหนล่ะ หวัใจอยู่ไหน 

ถ้าพุทโธๆ พุทโธมนัปล่อยอารมณ์หมด ปล่อยความคดิหมดเลย นัน่ล่ะตวัใจ 

ถ้าใจคอืสมัมาสมาธ ิ ถ้าสมัมาสมาธ ิ ถ้าคนอ านาจวาสนาน้อย พอสมัมาสมาธ ิ
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สมัมาสมาธคิอืนิพพาน เพราะมนัว่าง พอเวลามนัเครยีด มนัคดิ มนัทุกขย์าก อู้ฮู! 

ทุกขไ์ปหมดเลย เวลาใชปั้ญญาพจิารณากาย เห็นฐานจติ ฐานธรรม พอมนัปล่อยเขา้

มา อ๋อ! นี่นิพพาน 

เพราะเราปล่อยเขา้มาแลว้ เราพจิารณามาแลว้ แต่ความจรงิไอน้ี่สมถะ 

เพราะมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธ ิ ปัญญาตรกึในธรรม พอ

ตรกึในธรรม มนัเขา้ใจแลว้มนัปล่อยวางธรรมเขา้มา 

ธรรมคอือะไร ธรรมกจ็ติมนัไปเกาะ จติมนัไปเกาะที่อารมณ์ จติคอืธาตุรู ้มนั

ไปเกาะทีอ่ารมณ์มนัถงึแสดงตวั พอแสดงตวั พออารมณ์นัน้มนัแยกแยะเป็นความมัน่

หมาย พอความมัน่หมาย สิง่ทีม่ัน่หมายมนัสู่อารมณ์ ถ้ามนัสู่อารมณ์ เราพจิารณาไป

มนัปล่อยอารมณ์เขา้มา พอปล่อยอารมณ์เขา้มามนักเ็ป็นสมัมาสมาธ ิ ถา้สมัมาสมาธ ิ นี่

พูดถงึถา้ท าสมัมาสมาธ ิ

ถ้าสมัมาสมาธ ิถ้าออก ทีว่่าขุดคุ้ย ขุดคุย้หากเิลส ถ้าขุดคุย้มนัเหน็กาย เหน็

เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรม อนันัน้มนัถงึเป็นวปัิสสนา อนันัน้เป็นวปัิสสนามนัถงึจะว่า

ไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์จะเกดิตรงนู้น 

น่ีพิจารณาไตรลกัษณ์ อะไรเป็นไตรลกัษณ์ พิจารณาให้เป็นไตร

ลกัษณ์เลย พอพิจารณาเป็นไตรลกัษณ์เลย พอพิจารณาไปยงัไม่รู้ว่า

ตวัเองใช้ฐานจิตหรือฐานธรรมพิจารณา เพราะอะไร เพราะถ้ามนัฐาน

จิต ฐานจิตคอืสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตัง้แห่งการงาน ถ้าจิตมนัสงบแล้วมนั

มีฐาน มนัเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตมนัตัง้มัน่ พอจิตมนัตัง้มัน่ จิตมนัออก

ท างานมนักร็ู้ 

อา้ว! มอื มอืเรามนัสกปรกนี่เหมน็ไหม เหมน็ ถ้าเราลา้งมอืสะอาดแลว้ มอื

หายเหมน็ไหม หายเหมน็ มอืสะอาดไหม สะอาด แลว้มอืคอือะไร มอืกค็อืมอืไง ถ้ามอื

สกปรก สกปรกมนักส็กปรกอะไรล่ะ มนักเ็หมน็ พอไปลา้ง ลา้งมนักส็ะอาดแล้ว แล้วมนั
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กค็อืมอือนัเดมินัน่น่ะ เป็นนิพพานตรงไหนล่ะ แลว้มอืสะอาดแลว้ท าอย่างไรต่อไป มอื

สะอาดแลว้ท าอย่างไรต่อไป 

เพราะเขาใชค้ าว่า “ฐานจติ ฐานธรรม แล้วเอาฐานธรรม มนัก ้ากึง่” เราจะ

บอกว่า จะตอ้งกลบัมาท าความสงบกนัใหม่แลว้ล่ะมัง้ ตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจ

ใหม ่แลว้ใจถ้ามนัสงบมสีตมิปัีญญาแลว้ ถ้าออกไปใชส้ตปัิญญาในกาย ในเวทนา ใน

จติ ในธรรม แลว้ใชปั้ญญาแยกแยะไปแลว้มนัถงึจะก้าวหน้าไปมัง้ 

แต่ถ้าอย่างนี้ในเรื่องอรยิสจักเ็ป็นเรื่องหนึ่ง เรื่องอรยิสจัมนัตรกึในธรรม อนันี้

พอเขา้ใจได ้ อนันี้วางไวไ้ด ้ เพราะถ้าเราก าลงัประพฤตปิฏบิตั ิ เราไม่เขา้ใจธรรมะของ

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้หรอก ถ้าเรายงัไม่เขา้ใจตามความเป็นจรงิ เพราะมนั

ไม่เป็นปัจจตัตงั ไม่เป็นสนัทฏิฐโิก ไม่รูจ้รงิ 

ปฏบิตัจิรงิ รูจ้รงิเหน็จรงิตามความเป็นจรงิ ถา้เราไมไ่ดป้ฏบิตัจิรงิ รูจ้รงิเห็นจรงิ

ตามความเป็นจรงิ เราต้องเกิดความสงสยัแน่นอน ไม่เป็นไร ถ้ากรณีข้อที ่ ๑. นี่ไม่

เป็นไร เพราะว่าในเมื่อเราปฏบิตัยิงัไม่รู้จรงิเห็นจรงิตามความเป็นจรงิ ทนีี้เราปฏบิตัไิป

แลว้เรามคีวามรูค้วามเหน็ของเรา แลว้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้มนัก็

เลยมคีวามเหน็ขดัแย้งอย่างนี้ ไม่เป็นไร 

แต่ขอ้ที ่๒. ถา้บอกว่า ถ้ามนัเป็นฐานของจติหรอืมนัเป็นการพจิารณา อนันี้แปลก 

อนันี้แปลกเพราะถ้าเขาไดแ้ยกแยะแลว้เขายงัไม่รูว่้าใชฐ้านจติหรอืฐานธรรมแยกแยะ 

มนัยงัก ้ากึ่ง มนัยงัค่อนขา้งก ้ากึง่ มนัยงัแยกไดห้รอืแยกไม่ได้ 

อนันี้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา ไอเ้รื่องอรยิสจั เดีย๋วถ้าเรารูจ้รงิตามความเป็น

จรงิ หายสงสยัหมด แต่ถ้าเรายงัไม่รูจ้รงิตามความเป็นจรงิ มนักม็คีวามสงสยัเป็น

ธรรมดา เพราะอะไร เพราะว่า สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส มนัเกดิการลูบ

การคล า สลีพัพตปรามาส วจิกิจิฉา มนัมขีองมนัอยู่แลว้ 

ฉะนัน้ เราปฏบิตัไิป ปฏบิตัจิรงิ รูจ้รงิเห็นจรงิตามความเป็นจรงิ เราปฏบิตัติาม

ความเป็นจรงิเข้าไป พอมนัปล่อยไป ปล่อยเป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป เดีย๋วพอมนัเหน็จรงิ 

เหน็จรงิ เวลาสงัโยชน์มนัขาดไป ถ้าขาดไป วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส เหน็ไหม มนั
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ไม่มกีารลูบคล าแลว้ เพราะสกักายทฏิฐมินัขาดไป วจิกิจิฉามนักต็อ้งไม่มเีป็นธรรมดา 

ถ้าถงึตรงนัน้มนัเป็นธรรมดา แต่นี่ถ้ามนัจะเป็นธรรมดา 

แต่ตอนปฏบิตั ิถ้าฐานจติ ฐานธรรม ค าว่า “ฐานจติ ฐานธรรม” ก ้ากึง่ๆ เพราะค า

ว่า “ฐานจติ ฐานธรรม” มนักอ็นัเดยีวกนั ฐานกค็อืตวัจติ ฐานคอืภวาสวะ ฐตีจิตินี่ฐาน 

แลว้ออกจากนี่หมด มนัเป็นกเิลสหรอืเป็นธรรมเท่านัน้เอง ถ้ามนัเป็นกเิลสหรอืเป็น

ธรรม ถ้ามนัมสีตปัิญญา มนัมสีมาธใิช่ไหม มนักเ็ป็นธรรม ถ้าสมาธมินัครอบง ามนัก็

เป็นกเิลส ถ้าเป็นกเิลสแลว้มนักต็อ้งปล่อย ปล่อยกก็ลบัมาท าความสงบของใจใหม้ัน่คง

ขึน้มา แลว้ค่อยไปพจิารณาใหม่ 

ทนีี้เขาบอกว่า “หรอืบางทผีมกไ็ปดูกายแลว้มนัเป็นอารมณ์ แล้วผมกเ็ริม่

ทราบมาว่าส่วนใหญ่ผมแทบไม่สนใจเลย ผมแทบไม่สนใจเลยดว้ยซ ้าไปว่ามนัเป็นฐาน

อะไร” 

มนัเป็นฐานอะไร ถ้าจติสงบ คนทีไ่ม่เคยท าความสงบของใจไม่รูจ้กัความสงบ 

ถ้าคนทีไ่ม่รูจ้กัความสงบ เวลาจะมาถามปัญหาว่า “หลวงพ่อ ผมพจิารณาไปแลว้มนั

ปล่อย มนัว่างๆ ว่างๆ มนัคอือะไร” เหน็ไหม นัน่แหละแสดงว่าเขาแทบไม่สนใจเลย 

เขาไม่สนใจว่ามนัมทีีม่าทีไ่ปอย่างใด 

แต่ถ้าคนทีท่ าความสงบของใจ ใจมนัสงบเขา้มาตามความเป็นจรงินะ พุทโธๆ 

จนมนัละเอียดเขา้มา มนัปล่อยพุทโธจนเป็นตวัของมนันะ มนัจะบอกเลยว่ามนัมผีูรู้ ้มนัมี

สต ิมนัมผีูรู้ช้ดัเจน นี่คอืสมัมาสมาธ ิมนัไม่ใช่ว่ามนัไม่สนใจอะไรเลย ไม่รู้อะไรเลย 

ถ้าไม่รูอ้ะไรเลย ค าพูดอย่างนี้มนัสื่อบอกว่าจติไม่เคยสงบตามความเป็นจรงิ 

ถ้าจติมนัสงบตามความเป็นจรงิ นี่สมถกรรมฐาน ฐานทีต่ ัง้แห่งการงาน ถ้ามนัสงบตาม

ความเป็นจรงิ มนัจะรูจ้รงิเหน็จรงิโดยตวัของมนั 

คนเรามนัเขา้ไปหาตวัเอง แลว้ไม่รูจ้กัตวัเอง มไีหม นีก่เ็หมอืนกนั จติถ้ามนัเขา้

ไปเหน็ตวัจติ เหน็ตวัมนัเอง ตวัมนัเป็นจรงิ มนัจะบอกว่าไม่สนใจตวัมนัไดอ้ย่างไร 

จะสนใจไม่สนใจมนัชดัเจนมาก สติมนัชดัเจน สติปัญญามนั

ชดัเจนมาก ถ้าชดัเจนมาก ถ้ามนัน้อมไป ถ้าน้อมไปนะ น้อมไปกสู่็สติ
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ปัฏฐาน ๔ แล้ว ไปเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความ

เป็นจริง มนัจะไม่สงสยัอย่างน้ีไง ถ้ามนัเหน็จริงนะ เพราะความเหน็จริง

กบัเหน็ปลอมมนัจะไปตรวจสอบกนั 

ถ้าเหน็ปลอม เหน็ปลอม อารมณ์เป็นอย่างหนึ่ง เหน็ปลอม มนัไม่มตีวัตน ไม่

มสีิง่ใด มนัเหน็ไปตามภาคปรยิตั ิ เหน็ไปตามการศึกษา แต่ถ้าเห็นจรงิ เราเหน็จรงิ 

เหน็จรงิเพราะอะไร เหน็จรงิมนัท าไม เหน็จรงิมนัสะเทอืนหวัใจไง สะเทอืนหวัใจ มนั

โยกเลย มนัคลอนหวัใจเลย ถ้าหวัใจมนัคลอน มนัคลอน เรารบัรู ้ มนัสะเทอืน 

สะเทอืนกเิลส แต่มนัพจิารณายงัไม่ได ้ พจิารณายงัไม่เป็น พอเห็นแล้ว พอสะเทอืน

แลว้เดีย๋วกห็ลุด เดีย๋วมนักป็ล่อย เดีย๋วมนัก็คลายออกมา มนัท าอะไรไม่ได้ 

พอท าไม่ไดก้ต็อ้งบากบัน่ บากบัน่ท าความสงบใหม้ากขึน้แลว้กลบัเขา้ไปใหม ่

กลบัเขา้ไปใหม่ พอจบั ฝึกหดัจนมนัช านาญ พอช านาญ มนัจบัตอ้งได ้มนัพจิารณาได้

นี่ไปแลว้ ไปแลว้คอืภาวนาเป็น พอพจิารณาไปมนักป็ล่อย ปล่อยมนักซ็ ้าเขา้ไปๆ ซ ้า

เขา้ไปบ่อยครัง้เขา้ๆ 

ไม่ใช่ว่า อนัแรก ฐานจติ ฐานธรรม กก็ ้ากึง่ เวลาบอกบางทไีปเหน็กายกบ็อก

ว่าผมไม่ไดส้นใจอะไรมนัเลย 

อมื! มนัภาวนามานี่ ทีพู่ดมาน่ีคอืประสบการณ์ของจติ คอืเขาท าอย่างนี้ เขา

เหน็อย่างนี้ แลว้เขาพูดมาอย่างนี้ ถ้าพูดมาอย่างนี้ปับ๊ มนัเหมอืนกบัคนมกัง่าย คนท า

สิง่ใดแลว้มนัไม่เป็นความจรงิ 

ฉะนัน้ เขาบอกว่า “ผมไม่แน่ใจ มนัเป็นไปไดไ้หมครบัทีเ่ราจะไม่ทราบว่าเรา

ใชส้ตปัิฏฐานไหน” เขาบอกว่า “ทีเ่ราไม่ทราบว่าเราใชส้ตปัิฏฐานไหนในการพจิารณา

แยกแยะ” 

ถ้าเราไมท่ราบว่า อนันี้รบัไมไ่ดเ้ลยนะ ถ้าเราไม่ทราบ ไม่ทราบว่ากนิขา้วแลว้ 

ไม่ทราบว่าไดใ้ชห้นี้แลว้ ไม่ทราบว่าไม่ได ้ มนัตอ้งชดัเจนนะ ฉะนัน้ ถ้าชดัเจนตอ้ง

ชดัเจนตัง้แต่สต ิสมาธ ิปัญญา นี่ปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิก 
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หลวงตาท่านพดูบ่อยว่า องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้ายกไว้

ให้กบัสนัทิฏฐิโก รู้เองเหน็เองตามความเป็นจริง รู้จริงเหน็จริงตามความ

เป็นจริงในใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพดูท่ีนัน่ เวลากาลาม

สูตร ไม่ให้เช่ือแม้แต่อาจารย์สอน ไม่ให้เช่ือใดๆ ทัง้ส้ิน ให้เช่ือความจริง 

ให้เช่ือประสบการณ์ของใจ 

ฉะนัน้ มคีรูบาอาจารยท์ีส่อนเรา เราฟังไว ้นัน่คอืวทิยานิพนธ์ของท่าน ชวีติ

ของท่านทัง้ชวีติเลย ท่านปฏบิตัขิองท่านมา แลว้เราใชส้ตปัิญญาเราแยกแยะ จรงิ

หรอืไม่จรงิ มภีูมหิรอืไม่มภีูม ิ ถ้ามภีูมแิบบหลวงปู่ เจี๊ยะ มภีูมแิบบครูบาอาจารยเ์รา 

ท่านไม่สนใจพวกเราเลย 

หลวงตาท่านพูดขนาดนี้เวลาพูดกบัพระ “หมู่คณะจ าไวน้ะ” เวลาท่านเทศน์

ท่านพูดอย่างนี้ ท่านบอกว่า “หมู่คณะจ าค าพดูผมไว้นะ แล้วปฏิบติัไป แล้ว

ถ้าใครปฏิบติัไปถึงจุดนัน้จะมากราบศพผม” 

คอืถ้าเราปฏบิตัไิปแลว้เราจะไปสนัทฏิฐโิก มนัไปถงึจุดนัน้เลย ถ้ามนัถงึจุด

นัน้นะ ดูส ิ เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรมที่วดัดอยธรรมเจดยี์ พอท่านไปถงึจุดนัน้น่ะ 

จุดทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สิน้กเิลส ท่านลุกขึน้กราบแลว้กราบเล่าๆ มนัไป

ถงึจุดนัน้น่ะ ถ้าไปถงึจุดเดยีวกนัจุดนัน้แล้ว เห็นไหม กาลามสูตร ไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อ

ใครเลย ไม่ให้เชื่อใครทัง้สิน้ ไม่ใหเ้ชื่อแมแ้ต่อาจารยเ์รา ไม่ใหเ้ชื่ออะไรทัง้สิน้ แลว้

ปฏบิตัไิป พสิูจน์ไป ถ้าพสิูจน์ไป นี่กาลามสูตร ถ้าถงึกาลามสูตร ถงึจุดนัน้แลว้ หลวง

ตาท่านบอกว่าพระหนุ่มๆ องคห์นึ่ง 

อนัน้ีเขาถาม “หลวงปู่ เจี๊ยะว่ามพีระหนุ่มองคห์นึ่งปฏบิตัถิงึจนคน้ควา้จติจน

ลงถงึความจรงิ ภกิษุหนุ่มองคน์ัน้ได้น าไปถวายหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ไม่เหน็คดัคา้น

เลย” นี่ภกิษุหนุ่มองคห์นึ่ง 

แต่เวลาหลวงตาท่านปฏิบติัถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ มีภิกษุหนุ่มองค์

หน่ึงกราบแล้วกราบเลา่ๆ กราบถึงพทุธคณุ กราบถึงเมตตาคณุขององค์
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สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะท่านปฏิบติัอย่างนัน้ ท่านรู้จริง

อย่างนัน้ เวลาท่านเทศนาวา่การสอนพระท่านถึงได้บอกไง ท่านเทศน์ส่ิง

ใดไว้อย่าเช่ือ กาลามสูตร ห้ามเช่ือ แล้วปฏิบติัไป ท่านยืนยนัเลย ท่าน

ท้าด้วย “ถ้าใครปฏิบติัไปถึงจุดนัน้จะมากราบศพผม จะมากราบศพ

ผม” จุดนัน้มนัอนัเดียวกนั 

นี่กเ็หมอืนกนั ฉะนัน้บอกว่า ถ้าเราไม่ทราบว่าเราใช้สตปัิฏฐานไหน พจิารณา

แยกแยะอย่างใด 

ไม่ทราบว่านี่มนัไม่ชดัเจนนะ เราถงึอยาก ถ้าพูดถงึเป็นความจรงิ กลบัมาพุทโธ 

กลบัมาท าความสงบของใจ แลว้ใจมหีลกัมเีกณฑแ์ลว้เราค่อยไปพจิารณาต่อ ไอ้นี่ถาม

มา ถามมาคดิว่าหลวงพ่อเป็นตรายาง ถ้าหลวงพ่อสแตมป์ตรากใ็ชไ้ด ้ถ้าหลวงพ่อไม่

สแตมป์กใ็ชไ้ม่ได ้

กาลามสตูร เราปฏบิตัเิองรูจ้รงิของเรา ถ้าปฏบิตัไิม่ไดม้นักไ็ม่ได ้ ถ้าปฏบิตัไิด้

มนักไ็ดข้องมนั นี่จบเนาะ เอวงั 


