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รักษาใจเรา 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “ขนัธ์ใช่ทุกขไ์หมเจา้คะ” 

กราบนมสัการ พระอาจารยไ์ดต้อบค าถามลูกเม่ือคร้ังก่อนว่า ใหท้  าต่อไป มาถูกทาง
แลว้ ใหเ้ขา้ใจค  าว่า “เจริญแลว้เส่ือม” ถา้เหน่ือยไปก็พกับา้งดว้ยการเขา้สมาธิ ใชปั้ญญาออก
พิจารณา ลูกนอ้มน าไปปฏิบติัทุกลมหายใจท่ีไม่หลงเจา้ค่ะ 

มีคนถามเก่ียวกบัทุกขใ์นอริยสัจกบัลูก ลูกตอบเขาไปว่า “ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกข์
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕” 

มีคนมาคา้นลูกบอกว่า “ทุกส่ิงท่ีเกิดดบัเป็นทุกข”์ 

ลูกไดต้อบโตเ้ขาไปว่า “สัจจะแห่งทุกขค์ือไตรลกัษณ์ ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ มีเหตุ
จึงมีปัจจยั ไม่มีตณัหาไปยดึ ขนัธ์ก็แค่ขนัธ์ พอมีตณัหาไปยดึ จึงเกิดอุปาทานขนัธ์ อุปาทาน
ขนัธ์แลคือทุกข ์ไม่ใช่ทุกอยา่งเกิดดบัเป็นทุกข ์ขนัธ์ ๕ จึงไม่ใช่ทุกข ์ทุกขจึ์งไม่ใช่ขนัธ์ ๕” ลูก
ตอบตามสภาวะท่ีเห็นจากการปฏิบติั 

แต่มีท่านหน่ึงท่ีลูกเคารพ ท่านมาตอบลูกว่า “อุปาทานในขนัธ์ ๕ เป็นสมุทยั เห็นขนัธ ์
๕ เป็นตวัทุกขแ์ท ้เป็นอรหตัตมรรค” 

และอีกท่านหน่ึงเป็นพระสุปฏิปันโนท่านหน่ึง ท่านตอบลูกว่า “เพราะไม่รู้ตามจริงว่า
ขนัธ์เป็นทุกข ์ จึงมีตณัหาเขา้ไปเกาะในขนัธ์ เม่ือเกาะแลว้จึงมีอุปาทานว่า น่ีเรา น่ีของเรา เป็น
สุขของเราบา้ง เป็นทุกขข์องเราบา้ง เกิดภพชาติ ขนัธ์เป็นตวัทุกข ์ แต่เป็นทุกขใ์นอริยสัจ



รักษาใจเรา ๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

เหมือนกบักอ้นหิน จะมีอุปาทานหรือไม่มีอุปาทานมนัก็เป็นทุกขโ์ดยตวัของมนัเอง มีการเกิด
ดบัแปรเปล่ียนในตวัมนัเอง ลองพิจารณานะ ไม่ตอ้งเช่ือเราก็ได”้ 

ตอนน้ีลูกเลยเร่ิมสับสน ขอใหอ้าจารยช้ี์ชดัดว้ย 

ตอบ : สับสนสิ สบัสน พอสบัสนปนเปไปก็สับสน ค าว่า “สับสน” กรณีน้ีเวลาเรา
บวชใหม่ๆ เวลาเราบวชใหม่ๆ นะ เราก็ออกประพฤติปฏิบติั ไปหาครูหาอาจารย ์ ท่านก็ตอบ
ไปร้อยแปดพนัเกา้ ไอเ้ราก็ท่ึงนะ เห็นอาจารยอ์งคไ์หนตอบ แหม! ท่านตอบน่ีตอ้งถูกตอ้ง เช่ือ
เขาไปหมด เช่ือองคน์ั้นเช่ือองคน้ี์ เช่ือไปเช่ือมาน่ีงงไปหมดเลย พองงไปหมดแลว้ท าอยา่งไรดี 

พอท าอยา่งไรดีก็ศึกษา ศึกษาโดยประวติัของครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยบ์างองคเ์ราก็
ยดึไว ้ แลว้บางองคเ์ราไปศึกษาเอง ไปอ่านเอง ไปเห็นท่านบอกถึงประสบการณ์ของท่านว่า
ท่านเคยผิดพลาดมาอยา่งนั้นๆ ยิง่กลวัเขา้ไปใหญ่เลย 

สุดทา้ยแลว้ก็แบกเอาทิฏฐิมานะ แบกเอาความเห็นผิด พอไปเจอหลวงปู่จวน น่ีพรรษา 
๑ พรรษา ๒ ไปเจอหลวงปู่จวนท่ีภูทอก กลางคืนท าวตัรแลว้ท่านเทศน ์ “อวิชชาอยา่งหยาบ
ของท่านสงบตวัลง อวิชชาอยา่งกลางเตม็หวัใจท่านเลย อวิชชาอยา่งละเอียดยงัเตม็หวัใจเลย” 

แต่เวลาบอกอวิชชาก็คืออวชิชาไง อวิชชาอยา่งหยาบดบัไป อวิชชาคือความคิดฟุ้งซ่าน 
ไอค้วามคิดวิตกกงัวลมนัเป็นหยาบๆ แลว้มนัดบัไป อวิชชาดบัแลว้ก็ตอ้งมีมรรคมีผล แลว้
ท าไมมนัไม่มีล่ะ ก็รู้ว่ามนัไม่มี ก็สับสนไปเร่ือย สับสนไปมหาศาล แลว้มนัไม่มีทางออก 

พอไม่มีทางออกนะ ยอ้นกลบัมาเวลาหลวงตาท่านพูด เวลาหลวงปู่มัน่ท่านเสียนะ 
เวลาหลวงปู่มัน่จะเสีย เวลาท่านบอกเลย “จิตใจดวงน้ีมนัด้ือนกั มนัไม่ฟังใคร มนัไม่ฟังใคร 
มนัฟังแต่ครูบาอาจารย ์ ฟังแต่หลวงปู่มัน่ แลว้หลวงปู่มัน่ก็จะนิพพานแลว้ ถา้หลวงปู่มัน่
นิพพานแลว้ต่อไปจะพึ่งใคร จะพึ่งใครได”้ 

เวลาไปศึกษากบัใครนะ ไปศึกษากบัคนอ่ืน เวลาไปศึกษากบัคนอ่ืนเหมือนเราเป็น
ผูใ้หญ่ เราเป็นผูใ้หญ่แลว้นะ ไปคุยกบัเด็กๆ ท่ีมนัไม่เคยท างานสิ มนัน่าหวัเราะเยาะไหม เรา
เคยท างานมา แลว้ไปคุยเร่ืองงาน ไอค้นท่ีท างานไม่เป็นมนัโมเ้ร่ืองการท างาน เราฟังแลว้เรา
สังเวชไหม เราฟังแลว้เราสังเวชนะ เราท างานมา ใครท างานมีประสบการณ์มากนอ้ยขนาด
ไหน เราก็ท  าของเรามา แลว้ไปคุยกบัคนไม่เคยท างานชนิดนั้น แต่มนัอ่านหนงัสือมา มนัก็
บอกว่าตอ้งท าอยา่งนั้นๆ เราสังเวชไหม เราสังเวชทั้งนั้นน่ะ 
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ฉะน้ัน หลวงตาท่านบอกว่า เวลาท่านจะไปศึกษากับใคร พอหลวงปู่ มัน่เสียแล้ว 
หลวงปู่ มัน่ท่านส่ังไว้ ท่านส่ังเสียไว้เลย อยู่กับผู้รู้ อยู่กบัพุทโธจะไม่เสีย ถ้าสงสัยส่ิงใดให้
กลับมาทีผู้่รู้ใจเรา ถ้ามนัสงสัยส่ิงใดให้กลับมาทีต่ัวเรา อย่าส่งออก ยดึนั้นเป็นหลกัเกณฑ์ 

แลว้เวลาท่านวิเวกไปก็ไปเจอพระ ไปเจอครูบาอาจารยท่ี์มีช่ือเสียง ไปคุยกบัพระองค์
ไหนก็แลว้แต่ เวลาเขามีช่ือเสียง ช่ือเสียงนั้นสังคมตั้งให ้แต่ความเป็นจริงในใจของเขามนัไม่มี 
ถา้ความเป็นจริงในใจของเขาไม่มี เวลาเขาตอบส่ิงใดมา หลวงตาท่านคิดในใจนะ “ความรู้แค่
น้ีหรือจะมาสอนเรา ความเห็นอย่างน้ีหรือจะมาสอนเรา” เพราะอะไร เพราะพูดออกมามนัมี
ขอ้โตแ้ยง้ไปหมดแหละ กรณีอยา่งน้ี พระปฏิบติัมนัมีกรณีอยา่งน้ี แลว้เวลาเราปฏิบติัมา เราก็มี
กรณีอยา่งน้ีเหมือนกนั 

ปฏิบติัออกบวชทีแรกยงัไม่ไดเ้ขา้ไปหาใคร ศึกษาตามต าราแลว้ก็ไปหาครูหาอาจารย  ์
ถามมาเถอะ ไปไหนมา มนัจะบอกว่า สามวาสองศอก ถามมา้มนัตอบชา้ง ถามชา้งมนัตอบมา้ 
เพราะคนมนัไม่ปฏิบติั คนมนัไม่ปฏิบติัมนัไม่รู้เร่ือง ถา้คนมนัไม่ปฏิบติัไม่รู้เร่ือง 

ฉะนั้น เราเคยเจอสังคมอยา่งน้ีมา แลว้ในสังคมตามความเป็นจริงมนัก็เป็นแบบน้ี 
เพียงแต่เรามีจุดยนืไหม เรามีวุฒิภาวะมากนอ้ยแค่ไหน เราอยูใ่นสังคม เราจะรู้ว่าสังคมมนั
เหลวแหลกอยา่งใด แลว้คนเห็นแก่ตวั คนเป็น ๑๘ มงกุฎ คนท่ีมีเล่ห์กล คนท่ีฉอ้ฉล แต่อา้ง
ธรรมะทั้งนั้นน่ะ ธรรมะน่ีอา้งไวเ้ป็นหนา้ฉาก หลงัฉาก อยูห่ลงัฉากคอยหาผลประโยชน ์คอย
หาแต่ผลประโยชนข์องตวั 

หนา้ฉากพูดธรรมะๆ แลว้เราไปถามเขาๆ น่ีพระสุปฏิปันโน พระอะไรก็แลว้แต่ นัน่
มนัเร่ืองของเขา ทพัพีขวางหมอ้ ไอพ้วกทพัพีขวางหมอ้ ไอต้ะเขข้วางคลอง เวลาจะปฏิบติั นู่น
ก็ไม่ได ้ น่ีก็ไม่ได ้ ตะเขม้นัขวางคลองไว ้ แลว้ไอค้นท่ีปฏิบติั น ้าไหลมาไปเจอตะเขก้็ไม่กลา้
ไหลผ่านไปใช่ไหม เพราะท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ท่านพูดอะไรมา ไอเ้ขม้นัขวางอยูน่ัน่ จะ
ท าอะไรเราก็ไม่กลา้ผ่านไอเ้ข ้ กลวัไอเ้ขม้นัจะตะปบเอา ไอพ้วกตะเขข้วางคลองมนัภาวนา
หรือเปล่า มนัรู้จริงหรือเปล่า มนัไม่มีส่ิงใดรู้จริง 

แลว้ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน แลว้ท่านพูดอยา่งน้ีหนูก็เลยสับสน 

เราน่ีนะปฏิบติัมา เรารู้ถึงสังคม ฉะนั้น ส่ิงท่ีเราตอบปัญหาอยูน่ี่ อยา่งท่ีพูดเม่ือ ๒ วนัน้ี 
เห็นไหม บอกว่าท่ีเราพูดอยูน่ี่เพราะเราเคยผ่านอยา่งน้ีมา เราถึงค  ้าประกนัไง เราถึงค  ้าประกนั 
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เพราะพวกอภิธรรมเขาบอกว่าพุทโธไม่ได ้ พุทโธแลว้มนัจะเกิดนิมิต แลว้พวกมีการศึกษามา
มนับอกพทุโธไม่ได ้เพราะพุทโธเป็นสมถะ มนัไม่มีปัญญา 

เขามีแต่ถากแต่ถาง ไอพ้วกไอเ้ขข้วางคลอง ตะเขม้นัอยูใ่นน ้า มนัตอ้งหาอาหาร
ตามปกติของมนัสิ แต่น่ีมาขวางคลองไว ้ แลว้ไอน้ ้าจะไหลมา ไอส้ัตวน์ ้าท่ีมนัตามน ้ามามนัก็
กลวัไอเ้ข ้กลวัไอเ้ข ้เห็นไหม 

ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของสังคม เร่ืองของความรู้ความเห็น ในการประพฤติปฏิบติัมนัก็มี
หลายกลุ่มหลายกอ้น ถา้มีหลายกลุ่มหลายกอ้น มนัก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของคน อ านาจวาสนา
นะ เวลาเราบอกว่า พระป่าตั้งแต่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านสอนถูกตอ้งดีงามมา แลว้สอน
ถูกตอ้งดีงามมา นกัปฏิบติัก็มีความสนใจเขา้มาปฏิบติักบัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ ปฏิบติักบั
ครูบาอาจารยต์ ั้งมากมาย ท าไมท่านปฏิบติัไปแลว้ท าไมท่านไม่มีคุณธรรม ท าไมท่านไม่เป็นผู ้
ช้ีน าใหค้วามถูกตอ้ง 

การปฏิบติันะ หลวงปู่มัน่ท่านพูด มนัมาปฏิบติั ต่อไปมนัจะแซงหนา้แซงหลงั มนัไม่
เอาเยี่ยง มนัเอาอยา่ง คือมนัอยากมีช่ือเสียง มีลาภสักการะ แต่ความเป็นจริงในใจมนั มนัจะท า
ไหม แต่ถา้คนท าเป็นจริงมนัก็เป็นจริงข้ึนมา ถา้เป็นจริงข้ึนมามนัก็จะเป็นประโยชน ์

ฉะนั้น เราถึงไดบ้อกไงว่า ท่ีเราพูดอยูน่ี่เราคอยอุม้ชู คอยปกป้อง คอยใหพ้วกปฏิบติั 
ใหพ้วกพทุโธ ใหพ้วกท่ีปฏิบติัเห็นนิมิต นิมิตมนัก็คือนิมิต คนท่ีมีนิมิตก็มีนิมิตได ้ คนท่ีไม่มี
นิมิตท าอยา่งไรก็ไม่มีนิมิต คนท่ีมีนิมิตไปก าหนดนามรูป ก าหนดอะไรก็มีนิมิต เพราะไอพ้วก
นามรูปมาถามเราเร่ืองนิมิตเยอะแยะไปหมด 

นิมิต ถา้มนัเขา้ไปรู้ไปเห็น มนัก็แสดงออกว่าจิตใจของคน จากโดยธรรมชาติ เราก็
เห็นดว้ยตา แต่ถา้มนัสงบเขา้มา มนัจะรู้ของมนั จริตนิสัยของมนัก็ตอ้งแกไ้ปตามนั้น คนท่ีเห็น
นิมิตก็ตอ้งแก ้แกว้่าเห็นน้ีถูกตอ้งไหม ถา้มนัถูกตอ้ง มนัถูกตอ้งก็วางไวก่้อน เพราะนิมิตมนัก็
เป็นเคร่ืองเคียง เป็นของเคร่ืองเคียง มนัไม่ใช่เป็นความจริง ความจริงก็ใหส้งบมากข้ึนไปกว่า
นั้น 

ถา้สงบมากไปกว่านั้น มนัไปรู้ไปเห็นของมนัข้ึนมา มนัก็จะเป็นสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏ
ฐาน ๔ เพราะจิตมนัจะเห็นของมนั เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
มนัจะไปขา้งหนา้นัน่ 
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แต่ถา้ไม่มี จิตมนัไม่สงบเลย ไม่มีหลกัมีเกณฑเ์ลย ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมามนัก็เป็น
จินตนาการทั้งนั้นน่ะ มนัก็เลยเป็นไอเ้ขข้วางคลอง ขวางคลองตรงไหน 

“พุทธพจน ์ตอ้งพุทธพจน”์ 

พุทธพจนน์ั้นเป็นธรรมและวินยั เป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนินท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้วางไว ้แลว้เราลงไปในพื้นท่ี แผนท่ีกบัพื้นท่ีมนัไม่เหมือนกนั 

แผนท่ี เห็นไหม ดูสิ แผนท่ีคือปริยติั คือศึกษามา ว่าปริยติัมัน่คง ปฏิบติัต่อไปจะมัน่คง 
ปริยติัเขาศึกษาไวเ้ขาเรียนไวเ้พื่อใหป้ฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนไปแลว้ลงในพื้นท่ี ลงในพื้นท่ีแลว้
พื้นท่ีของใคร หวัใจของใครก็พื้นท่ีของเขา ใครลงไปในพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีมนัมีรกชฏั พื้นท่ีท่ีมนั
โล่งเตียน พื้นท่ี มนัเป็นพื้นท่ีของใคร พอลงไปพื้นท่ีแลว้ ในพื้นท่ีนั้นมนัถึงจะแกไ้ขเป็นชั้น
เป็นตอนเขา้ไป 

ฉะนั้น เราถึงบอกว่าท่ีเราพูดอยูน่ี่ เวลาปฏิบติั คนนูน้ก็ว่าอยา่งนูน้ไม่ได ้คนน้ีก็ว่าอยา่ง
น้ีไม่ได ้เรารับประกนั จะไดห้รือไม่ได ้มนุษยเ์กิดมาตอ้งมีอาหาร ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ถา้มี
ปัจจยัเคร่ืองอาศยันั้นอาศยัเพื่อด ารงชีวิต ในการประพฤติปฏิบติัมนัมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาเขา้
ไป มนัตอ้งมีเคร่ืองอาศยั ขอ้วตัรปฏิบติัไง ถา้อาศยัเขา้ไปเจอส่ิงใดแลว้แกต้ามนั้น แกต้ามนั้น 
เราค  ้าประกนัตรงนั้นไง 

น่ีพูดถึงไอเ้ขข้วางคลองก่อน พอพูดถึงไอเ้ขข้วางคลองเสร็จแลว้จะกลบัมาตอบปัญหา
ไง ถา้กลบัมาตอบปัญหานะ 

“มีคนถามลูกว่า มีคนถามเก่ียวกบัเร่ืองอริยสัจ ลูกตอบว่า ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกข์
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ มีคนคา้นบอกว่าทุกส่ิงท่ีเกิดดบันั้นเป็นทุกข”์ 

ในการสร้างบา้นสร้างเรือน ถา้กระตอ๊บหอ้งหอ เขาเอาไมปั้กๆ เอาใบไมม้าปก มนัก็
เป็นท่ีอยูอ่าศยัแลว้ แต่ถา้คนเขาจะสร้างตึกสูง ๕ ชั้น ๑๐ ชั้น เขาจะตอ้งตอกเสาเขม็ เขาตอก
เสาเขม็ของเขา เขาตอ้งมีคานของเขา เขามีส่ิงต่างๆ ของเขาเพื่อความมัน่คงของตึกนั้น จะสูง
มากเท่าไร โครงสร้างมนัตอ้งแขง็แรงมากข้ึนเท่านั้น 

น่ีเหมือนกนั เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะปฏิบติัของเรา ถา้เราปฏิบติั เราก็ตอ้งมี
สต ิ มีสติก าหนดท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจสงบแลว้มนัก็จะรู้จะเห็นของเราข้ึนมา ถา้มนั
รู้เห็น รู้เพื่ออะไร 
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มนัรู้ข้ึนมา เรารู้ข้ึนมาเพื่อใจของเรา เราปฏิบติัมาเพื่อความสุข เพื่อความสงบ เพื่อ
ความระงบั เพื่อความดบัทุกข ์ เพื่อความพน้จากทุกข ์หลวงปู่มัน่ท่านเป็นพระอรหนัตน์ะ ท่าน
ไม่เคยประกาศเลยว่าท่านเป็นพระอรหนัต์ 

หลวงตาท่านพูดอยู่ว่าอยู่กับหลวงปู่ มัน่มา ๘ ปี หลวงปู่ มัน่อยู่กับครูบาอาจารย์มา
ทั้งชีวติ ท่านไม่เคยประกาศว่า ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนะ ทุกคนต้องมาฟังฉัน ฉันจะ
สอนแล้วนะ ไม่ม ี หลวงปู่ มัน่ไม่เคยประกาศเลยว่าท่านได้ขั้นใด ได้ตอนใด แต่เวลาท่าน
เทศน์สอน ท่านบอกถึงวธีิการ ไอ้คนทีป่ฏบิัติ คนทีป่ฏบิัติเป็นขั้นตอนขึน้มา ฟังขึน้มานี่
ทึง่มากเลย เพราะคนปฏบิัติได้ขนาดไหน เราท างานได้มากขนาดไหน ไปเจออาจารย์
สอนมากกว่านั้น พยายามดึงเราขึน้ไป เราเช่ือมัน่ไหมว่าอาจารย์เรามีคุณธรรม เพราะเรา
ท ามากับมือ เราท ามากับมือใช่ไหม แล้วทีท่่านสอนมา ท่านสอนทีเ่ราท ามาหมดแล้ว แล้ว
ท่านเพิ่มให้อีก เราจะรู้ได้ว่าแค่ไหน 

น่ีไง เขาปฏิบติัเพื่อใจของตวั เขาไม่ไดป้ฏิบติัไวอ้วดใคร เขาไม่ไดป้ฏิบติัไวโ้ฆษณาไง 
ถา้ปฏิบติัไปโฆษณา คนเขามีเงินมีทองเขาเก็บไวใ้นเซฟ ตอนน้ีใครแขวนสร้อยไปเดินกลาง
ถนนเด๋ียวกระตุกเลย 

น่ีก็เหมือนกนั กะว่าปฏิบติัเสร็จแลว้ลูกไปตอบเขา แลว้เขาก็ตอบลูกมา 

ดี เขาไม่ตบหนา้มาดว้ยทีหน่ึง 

แลว้มนัเร่ืองอะไรล่ะ ก็เราปฏิบติัมา เราโดนสังคมหลอก เราโดนคนท าใหเ้สียหายไป
มากนอ้ยขนาดไหนแลว้ แลว้เวลามาปฏิบติั ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัของท่านมา ถา้ท่าน
ปฏิบติัมา ปริยติัก็คือปริยติั 

ฉะนั้นบอกว่า “ลูกก็บอกว่าขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕” 

แลว้เวลาเขาด่ามามนัเป็นขนัธ์ ๕ หรือเปล่าล่ะ ท่ีสับสนอยูน่ี่มนัเป็นขนัธ์ ๕ หรือเปล่า
ล่ะ เวลาเขาโตแ้ยง้มาแลว้ไปแบกมาท าไมล่ะ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ทุกขไ์ม่ใช่เรา แลว้ถามมา
ท าไมล่ะ ก็ไม่ตอ้งถามมา เพราะมนัไม่ใช่เรามนัก็ไม่มีไง มนัไม่ใช่เรามนัก็ไม่ตอ้งแบกมาไง 

แลว้บอกขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้เดือดร้อนท าไมล่ะ เดือดร้อนท าไม 
เดือดร้อนมนัก็แบกแลว้ไง ไอท่ี้ถามมา ถา้ไม่ทุกข ์ ถามมาท าไม ก็ทุกขแ์ลว้ไง น่ีขนัธ์ ๕ มนั
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ทุกขแ์ลว้แหละมนัถึงไดเ้ขียนมาน่ี ถา้ขนัธ์ ๕ มนัไม่ทุกข ์ มนัเขียนมาท าไม ก็บอกว่า ทุกข์
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกขไ์ง 

ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกขต่์อเม่ือผูท่ี้รู้จริงเห็นจริง ดูสิ เวลาละสังโยชน์ 
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ถา้มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่
ตามความเป็นจริงของมนั เวลามนัตดั มนัขาดไปแลว้มนัก็จบ 

แต่ถา้มนัยงัไม่ขาด เราใชเ้ป็นอุบาย อย่างเช่นเราภาวนาพุทโธหรือเราใชปั้ญญาอบรม
สมาธิ มนัไปยดึส่ิงใด มนัมีตวัตนจริงหรือเปล่า อย่างเวลานัง่ไป เวทนามนัปวด ปวดมนัมีจริง
หรือ มนัเป็นความจริงหรือ น่ีมนัเป็นเวทนา เห็นไหม ถา้เราบอกอยากหาย เราอยากหาย เรา
ตอ้งปฏิเสธมนั มนัเป็นตณัหาซอ้นตณัหา มนัยิ่งปวดข้ึนไป ๒ เท่า ๓ เท่า อา้ว! แลว้ถา้มี
สติปัญญารู้เท่าทนัมนั เวลามนัปล่อย แลว้เวทนามนัหายไปไหนล่ะ 

ไอน่ี้มนัเป็นแนวทางปฏิบติั มนัเป็นวิธีการเร่ิมตน้ท่ีปฏิบติัเขา้ไป มนัไม่เป็นต่อเม่ือมี
สติมีปัญญา มนัก็เป็นของชัว่คราว มนัยงัไม่สมุจเฉทปหาน มนัยงัไม่ขาดไปจากใจ ถา้มนัขาด
ไปจากใจ เราจะตอบเขาเลย ตอบไอเ้ขไ้ดห้มดเลย มนัเป็นอยา่งน้ีๆๆ ว่ามาสิ ว่ามา ไอข้วาง
คลอง ไอท้พัพีขวางหมอ้ ว่ามาสิ แต่น่ีไอเ้ราก็ไม่รู้ ไอเ้ราก็ยงังงๆ อยูใ่ช่ไหม งงๆ อยู ่แลว้ไป
เถียงกบัเขามนัก็จบไง น้ีโดยหลกัการ 

เราจะบอกว่า ถ้าผู้ปฏบิัติใครรู้จริงก็แล้วแต่ แล้วจะไปพูดกับใครให้เขาเช่ือถือ
ทั้งหมด มนัเป็นไปไม่ได้ คนทีไ่ม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเขาจะไม่เช่ือหรอก ถ้าเขารู้เขาเห็น เขาก็
ไม่เถียงเราหรอก เพราะมนัจะเห็นเป็นอันเดียวกัน 

ฉะนั้น เขาบอกว่า “ลูกตอบเขาไปว่าขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕” 

น่ีมนัอยูใ่นสังโยชนอ์ยูแ่ลว้ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ แต่มนัเป็นจริงกบัใจ
เราหรือเปล่าล่ะ ถา้มนัยงัไม่เป็นจริงในใจเรา ส่ิงน้ีมนัก็เป็นอุบาย เป็นอุบายคือสัจธรรม สัจ
ธรรมเป็นแบบน้ี แลว้เราก็เอาสัจธรรมน้ีเป็นตวัตั้ง ทั้งๆ ท่ีจิตใจเรายงัไม่ถึง แต่เราก็
เปรียบเทียบ เอามาใชเ้ปรียบเทียบใหจิ้ตใจของเราไดใ้คร่ครวญ ไดใ้คร่ครวญ ไดพ้ิจารณาว่าส่ิง
ใดเป็นความจริงหรือส่ิงใดไม่เป็นความจริง 

ถา้มนัเป็นความจริง เป็นความจริงขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ ยงัไม่เป็น
ความจริงของเรา เราพยายามท าใหมี้ความเห็นอยา่งนั้นมนัก็ปล่อยวางไดช้ัว่คราว พอชัว่คราว
แลว้ ถา้คนมีสติปัญญามนัก็ไปจบัอีก จบัข้ึนมา จบัข้ึนมาเพื่อพิจารณา เห็นไหม จิตเห็นอาการ
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ของจิต จิตมนัตอ้งสงบแลว้มนัเห็นอาการของมนั เห็นขนัธ์กระดุกกระดิกในหวัใจ แลว้มนัจบั
ได ้มนัพิจารณาได ้มนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

แต่มีคนคา้นว่าบอกว่าทุกส่ิงเกิดดบัเป็นทุกข ์ เราบอกทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่
ทุกข ์แต่มีผูท่ี้โตแ้ยง้ว่าทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเป็นทุกข ์

ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเป็นทุกข ์ แลว้ใจเราอยู่ไหนล่ะ ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน โตะ๊มนัเกิดข้ึนแลว้ 
เขาประกอบเป็นโต๊ะเกิดข้ึนมาแลว้ โต๊ะเป็นทุกขไ์หม โต๊ะน่ี โตะ๊ ตัง่ เตียงเขาประกอบข้ึนมา
ส าเร็จรูปแลว้มนัเป็นทุกขไ์หม ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเพราะมนัเป็นเศษไม ้ เศษไมพ้อประกอบ
ข้ึนมาก็เป็นโตะ๊เป็นตัง่ มนัมีความทุกขไ์หม น่ีมนัก็เกิดรูปแลว้ ถา้มนัเป็นเศษไมม้นัก็ไม่มีรูป 
พอประกอบข้ึนมาเป็นรูปน่ีเกิดแลว้ แลว้มนัดบัไหมล่ะ 

บอกว่า “ทุกส่ิงท่ีเกิดดบัเป็นทุกข”์ 

อืม! พระอาทิตยข้ึ์นพระอาทิตยต์กมนัเป็นทุกขไ์หม พระอาทิตยม์นัมีความทุกขไ์หม 
แลว้ใครเป็นคนทุกขล่์ะ ก็เรามนัทุกข ์

น่ีเขาพูด ไอพ้วกถามชา้งตอบมา้ ถามมา้ตอบชา้ง ไปไหนมาสามวาสองศอก แลว้ก็
ธรรมะ น่ีพุทธพจนน์ะ น่ีก็เหมือนกนั อ่านมาจากพระไตรปิฎก ทุกส่ิงเกิดข้ึนเป็นทุกขห์มด 

น่าเกลียดมาก ไอท่ี้ว่ากอ้นหินเป็นทุกขอ์ะไรนัน่น่ะ บา้ เราไปคุยกบัคนบา้ท าไมล่ะ เขา
ปฏิบติั ปฏิบติัเพื่อรักษาใจเรา เรารักษาใจเรา ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ใหรั้กษาใจเรา จะบอกว่าเรา
ปฏิบติัแลว้ทุกคนจะเห็นเหมือนเราหมด เราไปพูดอะไรเขาจะเช่ือหมด 

แมแ้ต่พระไตรปิฎกก็เล่มเดียวกนั ดูสิ มหายาน เถรวาท ในเถรวาท หินยาน ใน
มหายานมนัก็ยงัซอยยอ่ยไปอีกเป็นมหายาน โอ๋ย! เป็นมหายานแลว้ยงัเป็นวชัรยานเป็นอะไร 
อา้ว! ถา้มนัเหมือนกนัหมดท าไมมนัแยกยอ่ยเป็นคณะ เป็นนิกายเป็นอะไรไปมหาศาลล่ะ ถา้
ปฏิบติัธรรมแลว้มนัจะรู้อยา่งน้ีไง 

ทีน้ีเขาบอกว่า “ทุกส่ิงท่ีเกิดดบัเป็นทุกข”์ 

ถา้มนัเกิดมนัดบัเป็นทุกข ์แลว้ส่ิงท่ีมนัไม่มีวิญญาณครองมนัเป็นทุกขไ์หม 

“ลูกตอบเขาไปว่าสัจจะแห่งทุกขค์ือไตรลกัษณ์” 

ไตรลกัษณ์น่ีมนัเป็นอาการ 
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เขาบอกว่า “สัจจะแห่งทุกขค์ือไตรลกัษณ์ ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ จึงตอ้งไปดบัท่ี
เหตุนั้น ไม่มีตณัหาไปยดึขนัธ์” 

ไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณะ เห็นไหม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ความเป็นอนตัตา ความเป็น
ไตรลกัษณ์ของมนั ความเป็นไตรลกัษณ์มนัเป็นกิริยา เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป มนัมีการ
เกิดข้ึน มีตั้งอยู่ มนัแปรสภาพของมนัไป สรรพส่ิง ส่ิงท่ีเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอาการ ส่ิงท่ีเป็น
ไตรลกัษณ์ เป็นอาการท่ีมนัแปรสภาพ มนัมีอยูใ่นโลกน้ี สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่มีอะไรคงท่ี มนั
แปรสภาพหมด แต่ทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจนส่ิ์งต่างๆ นัน่ก็เป็นเร่ืองของเขา เป็นทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 

แต่อารมณ์ความรู้สึกท่ีมนัเกิดดบั อารมณ์ความรู้สึกท่ีมนัเปล่ียนแปลง ทุกคนไม่รู้ไม่
เห็นมนั เวลามนัเปล่ียนแปลง มนัเปล่ียนแปลงโดยตวัตน เพราะเรา เรามีอารมณ์ไปกบัเขา ถา้
ไม่มีตวัตนของเรา อารมณ์มนัก็ไม่เกิด พออารมณ์มนัเกิดข้ึนมา เราก็ดีใจเสียใจ เราเจ็บปวด
แสบร้อนไปกบัอารมณ์นั้น เห็นไหม มนัเลยไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใด 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบเขา้มาก่อน ใจสงบแลว้เห็นสติปัฏฐาน 
๔ ธรรมารมณ์ อารมณ์ ธรรมารมณ์ ถา้จบัพิจารณาแลว้แยกแยะของมนั มนัแปรสภาพใหเ้รารู้
ใหเ้ราเห็น นัน่คือไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์มนัจะมาสอนใจ 

สัจจะคือไตรลกัษณ์ สัจจะคือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ไตรลกัษณ์มนัเป็นอาการท่ีมนั
เป็นอีกอยา่งหน่ึง 

น่ีเขาบอกมนัเป็นไตรลกัษณ์ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ก็สาวไป อยา่งน้ีถา้เป็นไตร
ลกัษณ์ก็เป็นอิทปัปัจจยตา น่ีมนัก็เป็นปฏิจจสมุปบาท เพราะเหตุน้ีถึงมีเหตุน้ี 

มนัก็ว่ิงตามกนัอยูน่ัน่น่ะ มนัก็เหมือนเป็นห่วงโซ่ ในเม่ือห่วงโซ่มนัมี มนัก็หมุนเวียน
มนัไป วฏัฏะมนัมี 

“ลูกตอบเขาว่าสัจจะคือทุกข ์ สัจจะแห่งทุกขค์ือไตรลกัษณ์ ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ 
ไม่มีตณัหาไปยดึในขนัธ์” 

ถา้ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ไอต้ณัหามนัขาดไป มนัถึงเป็นแบบนั้น แต่
โดยสามญัส านึกของคน เพราะทุกข ์ขนัธ์ ๕ มนัจะเกิด มนัเกิดท่ีจิต ถา้จิตมนัมี เพราะจิตมนัมี
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ใช่ไหม พอมีภวาสวะ มีจิต มนัถึงมีขนัธ์ ทีน้ีตวัจิตมนัมีตณัหา พอตวัจิตมีตณัหา ตน้เหตุมนัตวั
อวิชชา ตวัไม่รู้ มนัอยูท่ี่พลงังาน พลงังานออกไปทุกอยา่ง มนัเจือไปหมด 

แต่ถา้มนัยอ้นกลบัเขา้มา ส่ิงท่ียอ้นกลบัเขา้มา ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 
เราเอาสัจจะมาเป็นตวัตั้ง แลว้เราใชปั้ญญาไล่ตาม มนัยงัไม่เป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้ไม่
เป็นความจริงข้ึนมา มนัก็เลยแบบว่ามนัเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์น่ีเป็นกิริยาเท่านั้น กิริยา
ของมนั ถา้กิริยามนัเป็นแบบนั้นแลว้ แลว้ผลท่ีออกไปมนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

“พอมีตณัหาไปยดึมนัถึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานมนัถึงมีทุกข ์ ไม่ใช่ทุกขท่ี์เกิด
ดบั” น่ีก็ไปเถียงเขาไง ไอน้ัน่ก็ทพัพีขวางหมอ้ ไอน่ี้ก็ตาบอดคล าชา้ง แลว้พอเถียงกนัจบแลว้ 

เวลาเราพูดน่ีนะ เราพูดยนืยนั ยนืยนัหมายความว่า ในวงปฏิบติั ถา้มีครูบาอาจารย์
ยนืยนั ไอพ้วกนกัปฏิบติัมนัก็เขม้แขง็ นกัปฏิบติัมนัก็แบบว่า เขาเรียกว่าลงใจ ลงใจว่าในการ
ประพฤติปฏิบติั มรรคผลมนัมี ในการปฏิบติัของเรา เราก็จะทุ่มเท 

ถา้เราปฏิบติันะ เร่ิมตน้ปฏิบติัเราก็ไม่แน่ใจ สังคมก็ไม่แน่ใจ ต่างคนต่างท ากนัดว้ย
ความไม่แน่ใจ กิเลสมนัก็ไม่แน่ใจในใจเราอยูแ่ลว้ แลว้เราปฏิบติัดว้ยความไม่แน่ใจ มรรคผล
จะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ยงัไม่แน่ใจ ก็ลูบๆ คล าๆ กนัอยูน่ี่ มนัก็ท  าใหว้งปฏิบติัมนัจะเร่ิมรวนเร 
เร่ิมต่างๆ กนัไป 

ฉะน้ัน ส่ิงทีเ่ราออกมายืนยันๆ ยืนยันกับในวงปฏบิัต ิ ยืนยันในการปฏบิัติให้มนั
เป็นความจริง เราพูดเพ่ือเหตุนีน้ะ ทีเ่ราพูดน่ีเราอยากให้วงปฏบิัติ อยากให้พระ
กรรมฐาน อยากให้นักปฏบิัติของเราให้มัน่ใจ ให้มัน่ใจ ให้ลงใจ ให้เข้มแข็ง ให้ปฏบิัติ พอ
ปฏบิัติขึน้มา ทนีีใ้ครจะเข้ามาเจาะยาง ใครเขาจะท าให้เรรวน ใครเข้ามาจะมาผลักให้ล้ม 
ให้เรามสีติมปัีญญา ด้วยเหตุผลแยกแยะให้เห็นความจริงและความไม่จริง เราพูดเพ่ือเหตุ
นี ้ เราไม่ใช่พูดให้ใครจ าขีป้ากแล้วไปโม้ต่อ เราไม่ได้พูดให้ใครจ าขีป้าก แล้วก็จะเอาไป
เถียงกัน ไม่มปีระโยชน์หรอก ให้เถียงกบัเราขึน้มา 

อนัน้ีพูดถึงนะ “แต่มีท่านหน่ึงท่ีลูกเคารพ ท่านตอบลูกว่า อุปาทานในขนัธ์ ๕ เป็น
สมุทยั เห็นขนัธ์ ๕ เป็นตวัทุกขแ์ท ้เป็นอรหตัตมรรค” 
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แน่ะ! ไอท้พัพีขวางหมอ้ อุปาทานในขนัธ์ ๕ ก็เป็นอุปาทานในขนัธ์ ๕ ก็อุปาทานใน
ขนัธ์ ๕ เป็นสมุทยั สมุทยัมนัเป็นแลว้ ตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหาคือสมุทยั ทุกข ์ ทุกขค์วร
ก าหนด สมุทยัควรละ ควรละสมุทยั ควรละตณัหาความทะยานอยากในขนัธ์ ๕ 

“ขนัธ์ ๕ นั้นเป็นตวัทุกขแ์ท”้ ถา้ขนัธ์ ๕ เป็นตวัทุกข ์ส่ิงท่ีมนัเป็นตวัทุกข ์ตวัขนัธ์ก็คือ
ตวัขนัธ์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตรงไหนมนัเป็นทุกข ์แลว้อะไรเป็นอรหตัตมรรค 
อรหตัตมรรค มนัยงัอีกไกลนกั 

ขนัธ์นอก ขนัธ์ใน ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด เราพิจารณาจิต 
แลว้พอมนัท้ิงขนัธ์ทั้งหมด ท้ิงขนัธ์ทั้งหมด ขนัธ์อยา่งละเอียดไม่มีเลย มนัท้ิงรูปราคะ อรูป
ราคะ มนัท้ิงกามราคะปฏิฆะ ปฏิฆะน่ีขอ้มูลของมนั มนัท้ิงหมดแลว้ กามราคะปฏิฆะ แลว้เขา้
ไปเป็นพลงังานเฉยๆ พลงังานเฉยๆ ถา้อย่างนั้นยงัไปติด ไปติดแลว้อรหตัตมรรค มนัอยูไ่หน 
อรหตัตมรรค อะไรเป็นอรหตัตมรรค 

เขาเรียกว่ามรรค ๔ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค 
มรรค ๔ แลว้พอเห็นขนัธ์ ๕ เป็นอรหตัตมรรค น่ีมนัเป็นไอเ้ขข้วางคลองไง เราก็เลยงงเขา้ไป
ใหญ่ มนัยิง่ซ ้ าร้าย ซ ้าร้ายท่ีว่า “แลว้อีกท่านหน่ึงท่านเป็นพระสุปฏิปันโนท่านหน่ึง ท่านตอบ
ลูกว่า เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริง ขนัธ์เป็นทุกข ์จึงมีตณัหา” 

เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริง เพราะมนัไม่รู้ทุกๆ อยา่งตามความเป็นจริงมนัถึงมี
อวิชชา อวิชชาคือรู้แบบไม่รู้ ถา้รู้แบบไม่รู้น่ีคือตวัอวิชชา จึงมีตณัหา 

ไอน่ี้พูดถึง อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ  

“เพราะมีตณัหาจึงไปเกาะในขนัธ์ เพราะไปเกาะจึงเกิดอุปาทาน” 

ไอน่ี้มนัเป็นทางวิชาการทั้งนั้น ทางวิชาการแบบธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ แต่เราไม่รู้ไง 

“มนัเป็นทุกข ์ พอถึงเป็นทุกข ์ เพราะเกิดเป็นภพเป็นชาติ แต่เป็นทุกขใ์นอริยสัจ
เหมือนกบักอ้นหิน จะมีอุปาทานหรือไม่มีอุปาทานมนัก็เป็นทุกขโ์ดยตวัของมนัเอง” 

เราตอ้งไปวิจยัแลว้ว่ากอ้นหินมนัทุกขห์รือเปล่า เอ๊ะ! ตอ้งบอกองคก์ารนาซาเนาะ ไป
เก็บกอ้นหินจากดวงจนัทร์มา จากดาวองัคาร กบักอ้นหินในโลก แลว้มาวิจยัว่ามนัมีชีวิตหรือ
เปล่า มนัมีความทุกขจ์ริงหรือเปล่า กอ้นหินมีทุกขห์รือเปล่า ตอ้งถามกอ้นหินเนาะว่ากอ้นหิน



รักษาใจเรา ๑๒ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

มนัทุกขไ์หมวะ ถา้กอ้นหินมนัทุกข ์ โรงโม่หิน มึงไปบดหินเอามาสร้างตึก ตึกมนัร้องครวญ
ครางเลยล่ะ ตึกในกรุงเทพฯ กลางคืนมนัจะโหยหวนเลย มนัทุกขม์นัน่ะ เพราะมนัมีกอ้นหิน
ในนั้น กอ้นหินในตึกในกรุงเทพฯ มนัจะโหยหวน ทุกข์ๆ ๆ เอ๊! กลางคืนนอนมนัจะมาบ่นให้
ฟัง 

กอ้นหินมนัไม่มีทุกข ์ธาตุมนัไม่มีทุกข ์ธาตุ เห็นไหม ธาตุ ๔ กบัธาตุ ๖ เวลาธาตุ ๔ 
ดิน น ้า ลม ไฟ ธาตุ ๖ อากาศธาตุ ธาตุรู้ ธาตุ ๖ ฉะนั้น ธาตุ ธาตุมนัมีอุปาทานไหม ธาตุมนัเป็น
ทุกขไ์หม 

ธาตุมนัไม่มทุีกข์ จติต่างหาก เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก รูปอัน
วจิติรไม่ใช่กิเลส รูป รส กลิ่น เสียง ของทีส่วยงามดีเด่นขนาดไหน สุดยอดขนาดไหน 
มนัไม่มกีิเลส รูปอันวจิติรไม่ใช่กิเลส ตัณหาความทะยานอยากของคนต่างหาก ตัณหา
ความทะยานอยากของคนต่างหาก 

แลว้เขาบอกว่า “เพราะไม่รู้ในขนัธ์มนัถึงเป็นทุกข ์ เพราะไม่รู้ในขนัธ์ถึงมีปัญหา 
เพราะไม่รู้ในขนัธ์มนัถึงเป็นปุถุชน” 

แต่พอปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน กลัยาณปุถุชนหมายถึงว่า พุทโธหรือใชปั้ญญาอบรม
สมาธิ จิตสงบเขา้มา พอจิตสงบเขา้มา จิตสงบระงบัได ้ รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร 
เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ฉะนั้น ผูท่ี้ก  าหนดพุทโธ ผูท่ี้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัรู้เท่าทนั รู้เท่าทนั
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัเป็นบ่วงของมาร มนัเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 

เวลาพิจารณาไปบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนมีความช านาญเขา้ มนัตดัขาดเลย ตดัขาดหมายความ
ว่า จิตเป็นอิสระ จิตมนัไม่เกาะเก่ียวกบัรูป รส กล่ิน เสียง พอไม่เกาะกบัรูป รส กล่ิน เสียง เขา
เรียกว่ากลัยาณปุถุชน พวกน้ีจะท าสมาธิไดง่้าย 

พอท าสมาธิจนเขม้แขง็ สมาธิแก่กลา้ สมาธิมีก าลงั พอสมาธิมีก าลงั มนันอ้มไปเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็นจริง ถา้นอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็น
จริง เห็นไหม จิตเห็น จิตรู้ น่ีไง รูปอนัวิจิตร รูปอนัวิจิตรไม่ใช่กิเลส จิตไปรู้ไปเห็นมนัถึงเป็น
วิปัสสนา ค าว่า “วิปัสสนา” เห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง 

ท่ีพูดกนั “ปฏิบติัตามแนวสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔” โมท้ั้งนั้นน่ะ เพราะสติปัฏฐาน 
๔ แบบโลก สติปัฏฐาน ๔ แบบวิทยาศาสตร์ ตอ้งพิสูจน ์มนัเหมือนกอ้นหินน่ีไง กอ้นหินมนั
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เป็นทุกข ์ สติปัฏฐาน ๔ ก็สร้างภาพข้ึนมา น่ีพูดแบบโลกๆ น่ีไง พวกไอเ้ขม้นัขวางคลองไง 
แลว้ขวางคลอง บอกน่ีพุทธพจน ์ไม่ตอ้งเช่ือฉนันะ ไม่ตอ้งเช่ือ ไปพิจารณาเอา 

ปริยติัเขาศึกษามา ถา้ปริยติัมัน่คง ปริยติัเขาศึกษามา ถา้คนมีสติปัญญาแบบหลวงตา 
หลวงตาท่านศึกษาจนเป็นมหา พอเป็นมหาข้ึนมา ท่านอยากจะประพฤติปฏิบติั เพราะท่านตั้ง
สัจจะว่าศึกษาเป็นมหาแลว้จะออกปฏิบติั 

เวลาออกปฏิบติั ทั้งท่ีศึกษามานะ “แลว้นิพพานมนัจะมีอยูจ่ริงหรือเปล่าล่ะ ถา้มีบุคคล
ผูใ้ดช้ีชดัว่ามรรคผลนิพพานมีจริงอยู ่เราจะฝากชีวิตไวก้บับุคคลคนนั้น” 

แล้วก็ต้ังใจมุ่งหน้าไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านยืนยันเลย นิพพานไม่ได้อยู่ที่
ก้อนหิน ไม่ได้อยู่ทีอ่ากาศ ไม่ได้อยู่ทีว่ตัถุธาตุใดๆ ทั้งส้ิน นิพพานจะมไีด้ในหัวใจของ
สัตว์โลก 

น่ีท  าใหท่้านมัน่ใจ ท่านลงใจ ท่านถึงตั้งใจว่าจะอยูก่บัหลวงปู่มัน่ ใหห้ลวงปู่มัน่เป็น
คนช้ีน า ถา้ช้ีน าไป มนัปฏิบติัข้ึนไปมนัก็เป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็นความจริงข้ึนมา ท่านถึง
กลบัมา 

สุดทา้ยตอนท่ีท่านชราภาพมากแลว้ ท่านบอกแต่เดิมเวลาเทศนาว่าการมนัก็อาศยั
คมัภีร์ เพราะคมัภีร์เป็นธรรมวินยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราจะพูดส่ิงใด องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา ตอ้งตามนั้น ก็พูดตามคมัภีร์ 

คมัภีร์ เวลาพูดตามคมัภีร์ เหมือนกบัคมัภีร์คือบญัญติั คือช่ือสมมุติข้ึนมา เราพูดส่ิงใด
เราตอ้งพูดส่ิงนั้น แต่สุดทา้ยท่านเทศนบ่์อยคร้ังเขา้ เทศนจ์นมีความช านาญ ท่านบอกว่าเวลา
ท่านเทศนท่์านไม่เทศนเ์ก่ียวกบัปริยติัเลย ไม่เทศนเ์ก่ียวกบัคมัภีร์เลย ท่านเทศนอ์อกมาจาก
หวัใจ เทศนอ์อกมาจากหวัใจคือเทศนอ์อกมาจากความรู้สึกท่ีมนัเป็นจริง แลว้เอาส่ิงนั้น
เปรียบเทียบออกมา ถา้เปรียบเทียบออกมานะ 

แต่ถ้าเราเอาความเป็นจริงของเรา เราจะเปรียบเทยีบ เราต้องเปรียบเทยีบผ่านทาง
ทฤษฎ ีทฤษฎนีั้นมนัก็จริงตามทฤษฎนีั้น แต่ทฤษฎน้ัีนเป็นพุทธวสัิย เป็นทฤษฎขีององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่คนทีป่ฏบิัติจริงรู้จริง เห็นไหม รู้จริงตามความเป็นจริง 
มนัก็มคีวามจริงในหัวใจเหมือนกัน เขารู้จริงตามน้ันก็พูดตรงเลย ตรงออกมาจากใจเลย 
ถ้าพูดตรงออกมาจากใจ อย่างเช่นถ้าใครจะพูดตรงออกจากใจกก็ลัวว่าเขาจะหาว่าเราน่ี
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วางตัวไว้สูงส่ง ก็ต้องพูดความจริงนีผ่้านไปในคมัภีร์ ฉะน้ัน ใหม่ๆ ก็ต้องเทศน์ผ่าน
คมัภีร์ๆ แต่พอตอนท้ายๆ ท่านบอกว่าท่านเทศน์ออกมาจากใจเลย ถ้าเทศน์ออกมาจากใจ 

ฉะนั้น ออกมาจากใจ ออกมาจากจิตวิญญาณ ออกมาจากธาตุรู้ มนัถึงจะมีความทุกข ์
ฉะนั้นบอกว่า ถา้ไม่เช่ือ ถา้แบบว่าตวัขนัธ์เป็นทุกข ์ ตวัขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณใช่ไหม แลว้เขาบอกว่า กอ้นหินมนัก็เป็นขนัธ์หน่ึง เพราะกอ้นหินมนัเป็นรูปอนัหน่ึง 
มนัเป็นทุกข ์แต่เป็นทุกขใ์นอริยสัจ แต่เป็นทุกขใ์นอริยสัจ เช่น เหมือนกอ้นหิน 

ในอริยสัจ จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ อริยสัจคือทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มนัไม่มี
นิพพาน นิโรธคือดบั มนักลัน่ออกมาจากอริยสัจ แลว้กอ้นหินเป็นทุกขใ์นอริยสัจ ขนัธ์น่ีเป็น
ทุกขใ์นอริยสัจ ขนัธ์น่ีเป็นอรหตัตมรรค 

อา้ว! มรรคก็คือมรรค ขนัธ์ก็คือขนัธ์ มรรคมนัก็มรรค ๘ งานชอบ เพียรชอบ ระลึก
ชอบ สมาธิชอบ ปัญญาชอบ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค 
มรรค ๘ สต ิมหาสต ิ ปัญญา มหาปัญญา ปัญญาหยาบ ปัญญาละเอียด นัน่คือมรรค ขนัธ์มนั
เก่ียวอะไรกบัมรรค แลว้กอ้นหินมนัเก่ียวอะไรกบัอริยสัจ เออ! ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเชียว
นะ ฉะนั้น ปล่อยใหท่้านเป็นสุปฏิปันโนของท่านไป 

แลว้เราก็ยนืยนัไง น่ีเขาบอกว่า “ลูกเร่ิมสับสน ขอใหท่้านอาจารยช้ี์ชดัๆ ใหลู้กดว้ย” 

ช้ีชดัๆ ช้ีชดัๆ เพื่อจะไปเถียงกบัเขาใช่ไหม ช้ีชดัๆ ไปเพื่อจะไปหาเร่ืองอีกสิ 

ช้ีชัดๆ ไปเพ่ือให้เรามัน่คง ให้เราไม่ลังเลสงสัย มนัเป็นปัจจตัตัง เป็นสันทิฏฐิโก 
เราปฏบิัติตามความเป็นจริงในหัวใจของเรา การปฏิบัติรักษาใจเรา หลวงตาท่านสอน
บ่อย ใจคนอ่ืนอย่าไปยุ่งกับเขา ให้รักษาใจเรา เราปฏบิัติใจเรา 

แมแ้ต่ครูบาอาจารย ์ เห็นไหม ครูบาอาจารยบ์างองคท่์านไม่มีคุณธรรม ลูกศิษยข์องครู
บาอาจารยอ์งคน์ั้นมีคุณธรรม ลูกศิษยจ์ะสอนอาจารย ์ ลูกศิษยจ์ะแนะอาจารยต์อ้งมีอุบาย บอก
อยา่งไร แนะอยา่งไรใหอ้าจารยไ์ดค้ิด ใหอ้าจารยไ์ดห้าเหตุผล ใหอ้าจารยไ์ดมี้ส านึก จะได้
หาทางออก 

แต่น่ีไม่อยา่งนั้นน่ะสิ ตวัเองก็ยงัหาทางออกไม่ได ้ เห็นไหม “ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกข์
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ เพราะทุกขต์วัจริงคือไตรลกัษณ์” 
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โอโ้ฮ! ไปใหญ่เลย เพียงแต่ว่ามีความสงสัยในใจแลว้ถามปัญหามา แลว้เราตอบปัญหา 
ตอบปัญหาใหเ้ขา้ใจได ้ เขา้ใจไดไ้ม่ใช่ความจริงของเรา พอเขา้ใจได ้ จะเอาเน้ือหาสาระ
ขอ้เท็จจริงไปเถียงกบัพระสุปฏิปันโน 

พอพระสุปฏิปันโนบอกว่า ขนัธ์ ๕ เป็นทุกขแ์ท ้ เป็นอรหตัตมรรค ถา้มนัเป็นรูป 
เพราะไม่รู้เท่าทนัรูปถึงเกิดอุปาทาน แมแ้ต่กอ้นหินมนัก็เป็นทุกข ์

เออ! สุปฏิปันโนเขาบอกว่ามรรคผลอยูท่ี่กอ้นหินนะเน่ีย ไอก้อ้นหินมนัเป็นทุกข ์ ไอ้
กอ้นหินมนัเป็นอุปาทาน เพราะมนัเป็นอริยสัจ เขาว่า 

มนัคนละเร่ืองเดียวกนัเลยล่ะ คือว่ามนัสังคมคนละสังคมแลว้ไปคุยกนั ปริยติัก็ส่วน
ปริยติั ไม่เคยคิดว่าปริยติัจะไม่ถูกตอ้งนะ ปริยติัก็ถูกตอ้งในวงปริยติัของเขา แต่เขาไม่ได้
ปฏิบติัธรรม เขาไม่รู้ถึงเน้ือหาสาระตามความเป็นจริง น่ีมนัเน้ือหาสาระท่ีปริยติันั้น เป็น
เน้ือหาสาระในธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ นั้นเป็นธรรมขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ นัน่เป็นทฤษฎีท่ีเราศึกษามา มนัก็เป็นวงของปริยติัท่ีใหเ้ขาเถียงกนัเป็นทาง
วิชาการ 

ทางวิชาการเขาจะเถียงกนั เขาท าวิจยัเพื่ออะไร เพื่อทางวิชาการ วิชาการเสร็จแลว้ก็
เป็นรูปเล่ม แลว้ก็เสนอผลงาน แลว้ก็จะเอาศาสตราจารย ์แลว้ก็จะเอากระดาษกนั เป้าหมายมนั
อยูนู่่น อยูท่ี่ใบรับรอง ใบประกาศ แลว้ก็ไปแขวนไว ้ไดเ้ป็นศาสตราจารยจ์ากการวิเคราะห์ท  า
วิทยานิพนธ์เร่ืองอะไรล่ะ เร่ืองหินก็เป็นอริยสัจ หินมนัก็เป็นอรหตัตมรรค โอโ้ฮ! แลว้ก็ได้
เป็นศาสตราจารย ์ มีใบกระดาษมาแผ่นหน่ึง แต่ในหวัใจยงังงอยู ่ ในหวัใจยงัตอ้งเกิดตอ้งตาย
อยู ่แต่ถา้ปฏิบติัไปแลว้จะไม่ไดอ้ะไรเลย ไดแ้ต่ส ารอกคายกิเลสออก 

ยิง่ส ารอกคายกิเลสออกยิง่จะเมม้ปากมากข้ึน เมม้ปากมากข้ึนเพราะพูดออกไปแลว้
สังคมโลกเขาจะรู้กบัเราไม่ได ้ เขาจะเขา้ใจกบัเราไม่ได ้ เหมือนมนุษยคุ์ยกบัสัตว ์ สัตวม์นัไม่รู้
ภาษามนุษย ์ แต่มนัรู้ความหวงัดีของมนุษย ์ แต่ไม่เขา้ใจภาษามนุษย ์ แต่เขา้ใจความหมายท่ีว่า
จะใหท้  าส่ิงใด สัตวม์นัรับรู้ไดแ้ค่นั้น 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีเขาปฏิบติัไปแลว้มนัไปอีกคนละเร่ืองเลยนะ น่ีพูดถึงสับสน จะสับสน ถา้
ไปคุยกบัพวกไอเ้ขข้วางคลอง ไปคุยกบัไอพ้วกน้ี เม่ือไหร่ก็สับสน มนัไม่ใช่ ฉะนั้น ถา้ไม่
สับสน หลบัตาเสีย แลว้พุทโธต่อไป แลว้ถา้ปฏิบติัแลว้มีเหตุมีผลจะตอ้งคุยกนัมา 
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แต่ถา้จะบอกว่า คนนูน้ว่าอยา่งนูน้ คนน้ีว่าอยา่งน้ี มนัเป็นโลกธรรม ๘ ธรรมะเก่าแก่มี
มาดั้งเดิม มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีสรรเสริญนินทา นินทากาเลมนัมีมาดั้งเดิม ไม่ตอ้ง
เอาเขา้มาใหม้นัวุ่นวาย ท้ิงเอาไวน้ัน่ แลว้ปฏิบติัรักษาใจของตวั เอาความจริงตรงน้ี 

ถาม : เร่ือง “ขอบคุณ” 

ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ เขา้ใจแลว้ค่ะ 

ตอบ : ไม่รู้ว่าเขา้ใจเร่ืองอะไร “ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ” เราก็เลยยอ้นกลบัไปดูว่า
ขอบคุณเร่ืองอะไร เขาขอบคุณเร่ืองฌานสมาบติั เขาถามเร่ืองฌานสมาบติัมา แลว้เราก็ตอบ
เร่ืองฌานสมาบติัไป 

“ขอบคุณค่ะ เขา้ใจแลว้ค่ะ” 

อยา่ถามมาอีกนะ เขา้ใจแลว้อยา่ถามอีกนะ มนัเขา้ใจตอนท่ีตอบปัญหาน่ีมนัเขา้ใจ พอ
เด๋ียวไปเจอประเด็นข้ึนมา สงสัยอีกแลว้ 

เพราะฌานสมาบติั องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปฝึกกบัอาฬารดาบส อุทก
ดาบสไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ แลว้อาฬารดาบส อุทกดาบสบอกว่าองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้มีความรู้เหมือนเรา เป็นศาสดา คือเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท้ิงเลย ไม่เอา แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้
มาประพฤติปฏิบติั อานาปานสติ เอาสัมมาสมาธิ ฉะนั้น สัมมาสมาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีศีล 
สมาบติั ปัญญา 

สมาบติัน่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษามาแลว้ ทุกคนไปศึกษามาแลว้ พอ
ศึกษามาแลว้ สมาบติัมนัส่งออก รู้วาระจิต อภิญญา การรู้วาระต่างๆ มนัเป็นเร่ืองฌานสมาบติั 
เร่ืองฌานโลกีย ์ ฉะนั้น ส่ิงน้ีเราบอกไวเ้ลย เราบอกว่ามนัมีมาดั้งเดิมตั้งแต่องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ข้ึนมา อุทกดาบส อาฬารดาบสเขาเป็นอาจารยอ์ยูแ่ลว้ มนัมีมา
ดั้งเดิม ศาสนาแรกของโลกคือศาสนาผี เพราะมีจิต มีวิญญาณถึงกลวัผีกนั 

ฉะนั้น ถา้มีศาสนาพุทธแลว้ หรือไม่มีศาสนาพุทธ เวลาคนปฏิบติัโดยจิต โดยหวัใจ ถา้
มนัท าของมนัได ้มนัท าของมนัได ้พอท าของมนัได ้มนัท าของมนัไดเ้พราะมนัไม่มีศีล 
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ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มีศีลคือไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบียดเบียนใคร ไม่รบกวนใคร ไม่
เบียดเบียนตวัเอง ถา้ท าสมาธิข้ึนมามนัก็เป็นสัมมาสมาธิ เพราะมีศีล มีสมาธิ ถึงมีปัญญา มนัก็
เป็นพระพุทธศาสนา แต่เด๋ียวน้ีสอนกนั สอนกนัว่ามนัจะเป็นฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌานบา้ฌานบอ 

หลวงตาท่านพูดประจ า เพราะท่านเห็นโทษของมนั “ไอเ้ร่ืองฌานๆ แฌนๆ อยา่มาพูด
กบัเรานะ” หลวงตาท่านจะไม่กล่าวหรือพูดถึงเร่ืองฌานสมาบติัเลย เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีท  าให้
คนปฏิบติัหลงใหล ท าใหค้นปฏิบติัสร้างภาพ 

ถา้เป็นสมาธิ สมาธิก็คือสมาธิ เห็นไหม เด็กสมาธิสั้น เด็กสมาธิยาว สมาธิท าใหค้นไม่
ผิดพลาด สมาธิท าใหค้นไม่ประมาท สมาธิท าใหเ้กิดปัญญา สมาธิท าใหทุ้กคนดีงามหมด แลว้
สมาธิ พอท าสมาธิข้ึนมา สมาธิเกิดข้ึนมาแลว้ออกไปใชปั้ญญามนัเป็นภาวนามยปัญญา ศีล 
สมาธิ ปัญญา ศาสนาพุทธมนัอยูท่ี่น่ี 

ทีน้ีเร่ืองฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ ฌาน ๕ ฌานบา้ฌานบอนัน่มนัก็ว่ากนัไป แต่มนัมี
จริง ฉะนั้น เวลาถามมาเราถึงมีโอกาสไดพู้ด เราก็พูดบา้งไง ถา้ไม่มีโอกาสไดพู้ด ไอพ้วกจบั
จด พวกพราหมณ์ พวกผ ีแลว้อา้งตวัว่าเป็นพุทธ มนัก็บอกว่าตอ้งท า ท าฌานท่ี ๑ ท าฌานท่ี ๒ 
ฌานท่ี ๓ มนัว่ากนัไป 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหว้างไว ้ ปฏิเสธ แต่มนัเป็นไปไดเ้พราะคนมีจิต มี
จิต มีความรู้สึก ความรู้สึกนึกคิดน่ี เวลาปฏิบติัไปมนัจะเป็นแบบนั้น 

แต่ถา้ท าสัมมาสมาธิ สมาธิเพื่ออะไร สมาธิเพื่อเป็นคนดี เป็นลูกก็ลูกท่ีดี เป็นพ่อก็พ่อ
ท่ีดี เป็นนกับวชก็นกับวชท่ีดี พอเป็นนกับวชท่ีดีแลว้ ถา้ท าสมาธิดีข้ึน ใชปั้ญญาข้ึนไป มนัก็จะ
เขา้สู่ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา มนัก็เขา้สู่มรรค 

เห็นไหม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านปฏิเสธช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจะท าใหเ้ราได้
หลงใหล แลว้เหลือช่องทางเดียว ช่องทางท่ีเขา้มาสู่อริยสัจ ช่องทางเขา้ไปเป็นมรรค ท่านเปิด
ไวช่้องทางเดียว แต่พวกเรามนัเหมือนปลาท่ีมนัโดดข้ึนมาจากน ้า มนัด้ิน จิตใจของคนมนัแส่
ส่าย มนัแส่ส่ายไปหาตามความพอใจของมนัไง 

ฉะนั้น มีโอกาสไดพู้ด เราก็ไดพู้ดแลว้ ถา้พูดไปเด๋ียวมนัจะซ ้ าว่าตอบไปแลว้ หลวงพ่อ
ตอบไปแลว้ น่ีขอบคุณ ไม่ไดถ้าม ตอบไปแลว้ก็จบ แหม! พอเขาขอบคุณมา แหม! จะตอบเขา
อีกรอบหน่ึง อยากไดก้ระดาษกบัเขาเหมือนกนัไง อยากไดก้ระดาษสักใบจะมาแขวนไวท่ี้น่ีให้
เขาช่ืนใจ 
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ไม่ใช่อยา่งนั้น น้ีขอบคุณ เพราะเขาขอบคุณ ขอบคุณเร่ืองอะไร อ๋อ! เป็นเร่ืองฌาน
สมาบติั เร่ืองฌานสมาบติั ฌานสมาบติัตามความเป็นจริงก็อีกเร่ืองหน่ึงนะ อีกเร่ืองหน่ึง
หมายถึงว่า เขา้นิโรธสมาบติั เขา้ฌานสมาบติั ถา้มีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัแลว้
ท่านก็ศึกษา ทุกคนศึกษา เพราะเหมือนกบัทางวิชาการ มีวิชาการใหม่ๆ เราก็ตอ้งรู้ เราตอ้ง
เขา้ใจทางวิชาการเพื่อไม่ใหต้กยคุตกสมยั นกัปฏิบติันะ เขาจะฝึกหดัของเขา เขาจะทดสอบ
ของเขา ใหรู้้ว่าไอน่ี้คือไอน่ี้ ไอน่ี้คือไอน่ี้ เวลาพูดคุยมนัเขา้ใจไง ฉะนั้น เร่ืองฌานสมาบติัก็
เร่ืองฌานสมาบติั ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเร่ืองของมรรค เร่ืองของมรรค ๘ ถา้มรรคก็เร่ืองของ
มรรค 

ฌานสมาบติั พวกอภิญญา พวกเกจิอาจารย ์พวกท าของขลงัเขาใชอ้ยา่งนั้น มนัจะออก
ทางนูน้น่ะ ไม่เขา้มรรคหรอก มนัเป็นเร่ืองงาน เร่ืองการงาน การงานท าความขลงัของเขา 

แต่ถ้าเร่ืองมรรค ท าให้หัวใจขลัง หัวใจขลังเพราะหัวใจมนัรู้จริงตามความเป็น
จริงของมนั ถ้ารู้ตามความเป็นจริงของมนัแล้วไม่ต่ืนเต้น ไม่ตกใจ ไม่หลงใหลไปกับเร่ือง
นอกศาสนา ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว เป็นพระโสดาบันไม่เช่ือนอกศาสนาอีกแล้ว ไม่เช่ือนอก
ศาสนา เช่ือมรรคเช่ือผล พาดเข้าสู่กระแส ท าความจริงให้ถึงทีสุ่ด พอถึงทีสุ่ดแล้วจบส้ิน
นะ จบเลย พอจบแล้วเข้าใจตามความเป็นจริงหมด เห็นไหม นิพพานเทีย่ง เอวงั 


