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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๗๓๐. เร่ือง "การพิจารณากายนอก" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพ กระผมไดอ่้านและฟังเทศน์ของหลวงพ่ออยูเ่ป็น
ประจ า นบัว่ามีประโยชน์มากมหาศาล ไดท้ั้งความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติัภาวนา 
อีกทั้งถาม-ตอบมีเกร็ดความรู้เยอะมาก วนัน้ีผมไดค้น้เร่ืองการพิจารณากายจากเวบ็ไซต์
หลวงตา และเวบ็หลวงพ่อในเทศน์สติปัฏฐาน ๔  

 หลวงตาเทศน์ไวว้่า "การพิจารณากายจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ไดต้ามแต่
ถนดัใจ ในโอกาสอนัควรจะพิจารณากายไหน ค าว่ากายในคือกายของเราทุกส่วน กาย
นอกไดแ้ก่กายของคนและสัตวอ่ื์น กายในกายไดแ้ก่ส่วนหน่ึงๆ แห่งอาการกายทุกส่วน" 
(กายในกาย) 

 และเทศน์หลวงพ่อท่ีว่า "การประพฤติปฏิบติัธรรมะจะตอ้งมีขั้นมีตอน เช่นการ
พิจารณากายนอก (เป็นพระโสดาบนั) กายใน (สกิทาคามี) กายในกาย (อสุภะเป็น
อนาคามี)"  

 กระผมเห็นว่ามีความแตกต่างกนั และความสงสัยดงัน้ี 

 ๑. ล  าดบัการพิจารณา หลวงตาบอกว่าจะพิจารณาอะไรก็ไดต้ามถนดั แต่หลวงพ่อ
ใหพ้ิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนคือกายนอกก่อน  

 ๒. ความหมายกายนอกของหลวงตาคือกายของคนและสัตวอ่ื์น ของหลวงพ่อคือ
กายของเราพิจารณาเพื่อใหจิ้ตละสักกายทิฏฐิ จึงขอโอกาสหลวงพ่อใหค้วามกระจ่างแก่
ลูกศิษยผ์ูด้อ้ยปัญญาดว้ยครับ 
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 ตอบ   :   เอาอารัมภบทน้ีก่อนเนาะ ท่ีว่าพิจารณากายนอก กายใน ไอเ้ร่ืองกาย
นอก กายใน เวลาเราพดูนะ เวลาไปศึกษาจากพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกมีพระวินยักบั
พระธรรม พระธรรมคือสุตนัตปิฎก สุตนัตปิฏกองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนา
ว่าการ ถึงเวลาท่านเทศนาสอนใคร สอนใคร สอนอยา่งใด ถา้สอนใคร สอนอยา่งใดมนัก็
อยูท่ี่ผูท่ี้รับค าสอน ผูท่ี้รับค าสอนมนัมีวุฒิภาวะแค่ไหน ถา้มีวุฒิภาวะแค่ไหนท่านจะสอน
แบบนั้น แลว้อนาคตงัสญาณของท่าน ท่านจะเลง็ญาณไงว่าคนๆ น้ี ผูท่ี้จะประพฤติ
ปฏิบติัเขาไดส้ร้างเวรสร้างกรรมขนาดไหนมา  

 อยา่งเช่นจุลปันถก มหาปันถกเป็นพี่ชาย เป็นพระอรหนัต ์ จุลปันถกมีอ านาจ
วาสนามาบวชเหมือนกนั แลว้มหาปันถก น่ีนอ้งชาย นอ้งชายเป็นทุกขท์นเขญ็ใจนะ แลว้
แบบว่ามีปัญหาในครอบครัว แลว้พี่ชายมาบวชก่อน พอพี่ชายมาบวชแลว้เป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้ก็อยากเอานอ้งชายมาบวชดว้ย เพราะเป็นพี่เป็นนอ้งกนั เวลามาบวชแลว้
พี่ชายพยายามสอนนอ้ง สอนอยา่งไรก็ไม่ได ้ สุดทา้ยใหน้อ้งไปสึกไง องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เห็นถึงจริตนิสัย ไปยนืดกัอยูห่นา้ประตูเลย  

 "จุลปันถก เธอบวชเพื่อใคร"  

 "บวชเพื่อองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้"  

 "แลว้จะไปไหน?"  

 "จะไปสึก เพราะว่าพี่ชายใหไ้ปสึก" 

 "แลว้เธอบวชเพื่อใครล่ะ?" 

 "บวชเพื่อองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้" 

 "ไม่ตอ้งสึก มาน่ี มาสอน" 

 เอาผา้ขาวมาลูบ ผา้น้ีขาวหนอ ขาวหนอ พอลูบๆๆ ไป ผา้น่ีโดยมือของเรามนั
สกปรกโดยธรรมชาติ เห็นไหม พอลูบไปผา้ขาวมนัก็เศร้าหมองไง น่ีปัญญามนัป๊ิงเป็น
พระอรหนัตข้ึ์นมาอยา่งน้ีเลยนะ เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย เพราะอะไร? เพราะปัญญา
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มนัเห็นไง สายตาลูบผา้ขาวอยู ่ แลว้ตวัเองเพ่งอยู ่ ความคิดมนัแยกแยะ มนัพิจารณาของ
มนัอยู ่ป๊ิงเป็นพระอรหันตเ์ลย  

 เทียบระหว่างว่าเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านเลง็อนาคตงัสญาณ 
ท่านเห็นว่าจริตนิสัยมนัมาอยา่งไร แต่พี่ชายเป็นพระอรหนัต ์ แลว้พี่ชายก็รักนอ้งมาก 
พี่ชายไปเอานอ้งมาบวชเอง แลว้พี่ชายก็มาปลุกป้ันเอง พี่ชายพยายามแบบว่าจะกดดนัให้
เป็นพระอรหนัตใ์หไ้ด ้ นอ้งชายมนัก็ดิ้นรนมนัไปไม่ได ้ สุดทา้ยพี่ชายอายเขาไง เพราะ
พี่ชายเป็นพระอรหนัต ์ใหไ้ปสึก สึกเลยสึกไป ไม่ใหอ้ยูอ่ายเขา พระพุทธเจา้มาโปรดเป็น
พระอรหนัตเ์ลย น่ีพดูถึงในสุตนัตปิฎกมนัมีเร่ืองอยา่งน้ีมาก มีเร่ืองอยา่งน้ีมาก  

 ฉะนั้น เวลาท่ีว่าเวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติั แลว้พอ
ประพฤติปฏิบติัเป็นความจริงข้ึนมาแลว้ท่านก็สอนเร่ืองสติปัฏฐาน ๔ ท่ีเราพดูประจ าว่า
สติปัฏฐาน ๔ เวลาสติปัฏฐาน ๔ ทางฝ่ายวิชาการ ทางการศึกษาเขาบอกว่าเขาพิจารณา
กาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรมเป็นสติปัฏฐาน ๔ แต่เวลาครูบาอาจารย์
ของเราก าหนดพุทโธ พุทโธมนัเป็นสมถะ มนัไม่ใช่วิปัสสนา ปฏิบติัแลว้มนัไม่เกิด
ปัญญา มนัจะเกิดนิมิต ภาวนาไปแลว้จะหลงทาง น่ีเขาว่ากนัไป เห็นไหม แลว้เราบอกว่า
พิจารณากาย  

 เวลาพิจารณากาย สติปัฏฐาน ๔ มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่ีว่ากนั กายานุปัสส
นาสติปัฏฐานเขาว่าของเขา แลว้เวลาบอกกายนอก กายในเขาบอกว่าไม่มี ไม่มี เป็น
โวหาร มนัเป็นพระป่าพดูเป็นโวหาร พวกธรรมกถึกพดูไม่มีท่ีมาท่ีไป มนัมีกายนอก กาย
ใน กายในกาย น่ีเพราะอะไร? เพราะค าพดูอยา่งน้ีกายนอก กายใน กายในกายเพราะมนัมี
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ พอหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพิจารณาของท่าน หลวงปู่ มัน่
ท่านพิจารณาของท่าน  

 ดูสิหลวงปู่ เจ๊ียะท่านข้ึนจากวดัทรายงามข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ ท่านพิจารณาของ
ท่าน ท่านเป็นของท่าน แลว้ท่านไม่พดูใหใ้ครฟังเลย เพราะเวลาท่านคุยกบัเราไง ท่าน
บอกในการปัญญาของท่านท่านไม่เคยพดูใหใ้ครฟังเลย แมแ้ต่อยูก่บัอาจารยก์งมา ท่านก็
ไม่พดูใหอ้าจารยก์งมาฟัง เพราะอยูด่ว้ยกนั สุดทา้ยแลว้นะท่านบอกว่าคนท่ีไดฟั้งตอ้ง
เป็นหลวงปู่ มัน่องคเ์ดียวเท่านั้น ท่านข้ึนไปเชียงใหม่ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ พอไปพบ
หลวงปู่ มัน่แลว้กว่าจะข้ึนไปมนัก็มีตามลายทางไป กว่าจะข้ึนไปถึงวดัเจดียห์ลวง วดัเจดีย์
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หลวงท่านไปพกัวดัเจดียห์ลวง จากวดัเจดียห์ลวงท่านตอ้งเขา้ป่าเขา้เขา ลุยข้ึนไปหา
หลวงปู่ มัน่  

 มนักระหายนะ มนักระหายมนัอยากจะพบครูบาอาจารย ์ พอท่านบอกไปพบ
หลวงปู่ มัน่ ท่านไปรายงานใหห้ลวงปู่ มัน่ฟังหมดเลย แลว้ท่านก็ถามว่าแลว้ใหผ้มท า
อยา่งไรต่อ? เออ ใหผ้มท าอยา่งไรต่อ? น่ีเวลาข้ึนไปนะ เพราะท่านพิจารณากายจนท่าน
ละแลว้ แลว้ท่านพิจารณาเป็นธาตุแลว้เพราะท่านผา่นหมดแลว้ พอไปถึงแลว้หลวงปู่ มัน่
ก็บอกว่าก็พิจารณาอยา่งเดิมคือพิจารณากายอีกนัน่แหละเห็นไหม กายนอก กายใน กาย
ในกาย เวลามนัพดูเพราะอะไร? เพราะพิจารณากายมาแลว้ วางมาแลว้ ไดล้ะมาแลว้ แลว้
ก็พิจารณาซ ้ าเขา้ไปมนัก็สูงข้ึนไป แลว้พิจารณาอะไรต่อไปล่ะ? ก็พิจารณากาย  

 แต่ของเราจะบอกว่าการพิจารณากายไปแลว้มนัก็จบแลว้ มนัก็ไม่มีกายให้
พิจารณาแลว้เพราะเราไดท้  าลายจบแลว้ แลว้เราจะไปพิจารณาอะไรต่อไปล่ะ? มนัมีกาย
อยา่งหยาบ กายอยา่งละเอียด น่ีพดูถึงเวลาผูท่ี้พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ พิจารณากายโดย
วิปัสสนา น้ีผูท่ี้หลวงปู่ มัน่กบัหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ มัน่ท่านเป็นพระอรหนัตข์ณะนั้น 
หลวงปู่ เจ๊ียะท่านไดส้กิทาคามีขณะนั้น น่ีพระอริยบุคคลสูงกบัพระอริยบุคคลต ่าท่าน
สนทนาธรรมกนั อยา่งพวกเรานะ พวกเราใคร? แลว้ก็บอกว่าน่ีเวลาพิจารณากายๆ ท่ี
หลวงตาท่านพดูท่านบอกว่าฟังเทศน์หลวงพ่อแลว้ก็ฟังเทศน์หลวงตาก็เลยงง หลวงพ่อ
พดูไปอยา่งหน่ึง หลวงตาพดูไปอยา่งหน่ึง  

 น่ีถา้หลวงตาพดูไปอยา่งหน่ึงนะ เราก็อยูก่บัท่าน ท าไมหลวงตาท่านไม่เรียกไอ้
หงบมาน่ี มาเขกหวัสกัทีหน่ึง เอง็น่ีพดูไม่เหมือนขา้เลย น่ีแน่ะ มนัก็ไม่เห็นหลวงตาเรียก
ไอห้งบไปพดูสักที ก่อนหนา้นั้นการโตแ้ยง้เร่ืองธรรมะ เร่ืองความเห็นเราจะโตแ้ยง้กบั
พระน่ีเยอะ แลว้พระเขาบอกจะไปฟ้องหลวงตา จะไปฟ้องหลวงตา บอกไปฟ้องเลย ไป
ฟ้องนะ ฟ้องเสร็จแลว้หลวงตาท่านจะเรียกเราไปเขกหวัเลย น่ีบอกแลว้ไม่ฟัง เพราะท่าน
มาท่ีโพธารามท่านพดูบ่อย เวลามาโพธารามนะท่านจะสั่งญาติโยมไวบ้อกว่าพระสงบน่ี
ลูกศิษยเ์รา ถา้มนัท าไม่ดีนะใหเ้อาไมตี้หนา้แขง้มนั ตีหนา้แขง้  

 ท่านสั่งประจ าท่ีมาท่ีโพธาราม ท่านสั่งเลยนะว่าใหญ้าติโยม ถา้ไอห้งบมนัแผลงๆ 
ใหเ้อาไมซ้ดัหนา้แขง้มนัเลย หลวงตาสั่ง ท่านพดูเอง ท่านมาโพธารามท่านจะพดูอยา่งน้ี
ประจ าเลย ขนาดท่านใหโ้ยมซดัหนา้แขง้เราท่านยงัท าได ้ แลว้ท่านท าไมจะซดัเราไม่ได ้
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ท่านเขกหวัเราไดท้ั้งนั้นแหละ แต่ท าไมท่านไม่เรียกเราไปเขกสกัที น่ีมนัมีปัญหาคนนูน้
เห็นอยา่งน้ี คนน้ีเห็นอยา่งน้ี เราก็แยง้มาตลอด แลว้เราก็ทา้ดว้ย เราอยากใหห้ลวงตาเรียก
เขา้ไปดว้ยมนัจะไดจ้บไง เร่ืองมนัจะไดจ้บท่ีนัน่ ไม่ตอ้งใหใ้ครมาอา้งหลวงตาพดูอยา่ง
นั้น หลวงตาพดูอยา่งน้ีไง  

 ใครๆ ก็อา้งว่าหลวงตาว่าอยา่งนั้น หลวงตาว่าอยา่งน้ี ว่าโดยอุปาทานของเขา ว่า
โดยการอุปโลกน์ของเขา หลวงตาพดูอยา่งไรก็แลว้แต่เขาเขา้ใจอยา่งนั้น เขามีความเห็น
อยา่งนั้น เขาก็ว่าหลวงตาว่าอยา่งนั้น แต่ในหวัใจของเขาว่างเปล่า ถา้หวัใจของเขาวา่ง
เปล่ามนัก็เป็นปัญหาไง เราถึงพดูว่ากายนอก กายใน ค าว่ากายนอก กายใน กายในกาย 
กายของจิต เวลากายของจิต หลวงปู่ เจ๊ียะพดูเองเลย เวลาเขา้ไปถึงสุดขีดของมนั เพราะ
ท่านพิจารณาของท่าน พิจารณาอสุภะคายไปหมดแลว้ แลว้มนัจะไปจบัอยา่งไร? คนไม่
เคยปฏิบติัมนังงนะ  

 มนัจบัไม่ไดห้รอก จะจบัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปมนัจะจบัอยา่งไร แลว้ท่านจบั
ของท่านได ้ น่ีก็เป็นกายเหมือนกนั กายอนัสุดทา้ยน่ีมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ หลวงปู่ มัน่ท่าน
เป็นพระอรหนัตใ์นสมยัปัจจุบนัน้ี หลวงปู่ เจ๊ียะท่านข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ในปัจจุบนันั้น 
ในขณะนั้นท่านเป็นพระสกิทาคามี พระอริยบุคคลกบัพระอริยบุคคลคุยกนัมนัมีโกหก
ไหม? มนัมีอะไรบา้งท่ีมนัจะท าใหม้นัผดิพลาด มนัไม่มีหรอก น้ีเพียงแต่ว่าเวลาหลวงตา
ท่านเทศนาว่าการมนัเป็นจริตนิสัย  

 ค าว่าจริตนิสัย หลวงตาท่านบารมียิง่ใหญ่ ดูสิลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่มหาศาลเลย 
ท าไมเวลาเทศนาว่าการท่ีแยกแยะธรรมะ ไดแ้จกแจกธรรมะไดช้ดัเจน แจกแจงธรรมะ
ใหพ้วกเราฟังแลว้ช่ืนใจ แจกแจงธรรมะ พวกเราฟังแลว้พวกเรามีก าลงัใจ แจกแจง
ธรรมะแลว้พวกเรามีการขวนขวาย ไดฟั้งเทศน์หลวงตา ไดฟั้งเทศน์ครูบาอาจารยแ์ลว้มนั
มีความมุมานะ มีความขยนัหมัน่เพียร มนัอยากได ้ อยากดี เพราะอะไร? เพราะท่านมี
อ านาจวาสนาไง  

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระโพธิสัตว ์ เวลาท่านตรัสรู้ธรรมข้ึน
มาแลว้ท่านเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ วางธรรมวินยัน้ีไว ้ พระปัจเจกพุทธเจา้
ก็สร้างสมบุญญาธิการมาเหมือนกนั แต่เวลาส าเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้แลว้ท่านก็
สอนของท่านในชีวิตของท่าน แต่ท่านไม่ไดว้างต่อไป อ  านาจวาสนาบารมีคนไม่
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เหมือนกนั น้ีหลวงตาท่านสร้างอ านาจวาสนาบารมีของท่านมาสูงส่ง เห็นไหม พอท่าน
สร้างอ านาจวาสนาบารมีสูงส่งท่านถึงไดแ้สดงธรรม แสดงธรรมของท่าน ฟังแลว้มนั  

 ฟังนะ คนฟังโดยธรรมะ คนฟังโดยธรรมะคือฟังหาเหตุหาผล ฟังหาช่องทาง ฟัง
แลว้มนัชกัจูงหวัใจ ไม่ใช่ฟังโดยแบบจบัผดิ เราไม่มีความเห็นลงรอยกนัมา เราไม่ชอบใจ
มาตั้งแต่ตน้ พอเราไปฟังเราฟังดว้ยการจบัผดิ พอไปจบัผดิ จบัผดิอยา่งไร ถา้จบัผดิก็เป็น
สุภาพบุรุษนะ ดูสิในสมยัพุทธกาล เทวทตัใหน้ายพรานธนูไปฆ่าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ไปนัง่ฟังเทศน์องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ กลบัใจขอบวช เขาสั่ง
ใหน้ายพรานไปฆ่าคนท่ีจะไปฆ่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขากร็อนานแลว้
ท าไมไม่เห็นมาสักที ก็เลยตามไปดู ไปถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการ
ไปนัง่ฟัง พอฟังเสร็จแลว้ก็กลบัใจขอบวช 

 น่ีถา้ฟังโดยจบัผดิๆ นะ ถา้มีสติ มีปัญญานะ ฟังดว้ยความจบัผดิน่ีแหละ แต่ดว้ย
เหตุดว้ยผลฟังแลว้มนัเศร้าใจ เหตุผลเรากสู็้ไม่ได ้ ความคิดของเราก็เป็นพาลชน ท่านก็
เป็นบณัฑิต ท่านพดูดว้ยเหตุดว้ยผล ท าไมใจเราไม่ลงล่ะ? ถา้ใจเราลง เราฟังแลว้มนัเป็น
ประโยชน์กบัเรา ไม่ใช่เป็นประโยชน์กบัผูเ้ทศน์ เป็นประโยชน์กบัเรา ถา้มนัเป็นบณัฑิต
พอฟังแลว้มนักลบัใจนะมนัจะเป็นอยา่งนั้น น่ีพดูถึงว่าเวลาครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่า
การ เพราะท่านสร้างอ านาจวาสนาบารมีมามาก ในลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่ดว้ยกนั มีหลวงตา
ธรรมะของท่านไดก้วา้งขวาง ไดตี้แผอ่อกมาใหพ้วกเรามีช่องทางไป  

 ฉะนั้น เวลาท่านเทศน์ถึงเร่ืองพิจารณากายของท่าน กายนอกของหลวงตา
หมายความว่า กายนอกหมายถึงกายคนอ่ืน น่ีกายนอก แลว้กายในกายก็หมายถึงอวยัวะ
เป็นส่วนๆ กายในกาย ในร่างกายของเรานะมนัก็มีอวยัวะ ๓๒ ใช่ไหม กายในกาย อยา่ง
น้ีผดิไหม? ไม่ผดิ ไม่ผดิ ถูก หลวงตาน่ีพดูถูก แต่ท่านพดูถึงปุถุชนของเราทัว่ๆ ไปไง 
คนเราเราจะประพฤติปฏิบติั เราจะประพฤติปฏิบติัใช่ไหมเราจะเร่ิมตน้อยา่งไร การ
ประพฤติปฏิบติั การปฏิบติัยากท่ีสุดคือตอนเร่ิมตน้ ตอนเร่ิมตน้ท าใหใ้จสงบยากท่ีสุด 
แลว้พอใจสงบแลว้ยกข้ึนวิปัสสนายิง่ยากเขา้ไปใหญ่เลย แต่ถา้ผา่นขั้นแรกไปแลว้เขา
เรียกภาวนาเป็น พอภาวนาเป็นแลว้ทีน้ีมนัไปไดแ้ลว้ มนัไปไดเ้พราะเราเคยท าแลว้มนัมี
ช่องทางไป  
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 ฉะนั้น พอมนัไปยากท่ีสุด เห็นไหม ถึงบอกว่าอะไรก็ได ้จะกายนอก กายใน ไป
เท่ียวป่าชา้ไปเท่ียวดูซากศพนะกายนอก ดูกายคนอ่ืน คนเรานะจะดีมากเลยไป
โรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลนะเห็นคนท่ีว่ามีถุงน ้าเกลือ เห็นคน น่ีมนัเศร้าใจนะ นัน่ล่ะ
พิจารณากาย น่ีกายนอก เราไปโรงพยาบาลสิ ไปดูคนเจบ็ คนป่วยสิ คนเจบ็ คนป่วยมนั
น่าสังเวช นัน่ล่ะพิจารณาอยา่งนั้นนัน่ล่ะกายนอก กายนอกน่ีพิจารณากายโดยทัว่ไป กาย
นอกไปเท่ียวป่าชา้น่ีกายนอก กายนอก  

 เวลาหลวงปู่ เจ๊ียะท่านพดูนะ แมแ้ต่ก าหนดจิต หลวงปู่ เจ๊ียะท่านสอนพิจารณากาย
นะ ใหเ้อาจิตอยูท่ี่ขอ้น้ิวมือ ขอ้น้ิวมือแต่ละขอ้ข้ึนไปไปถึงขอ้มือ ขอ้มือน่ีใหเ้อาจิตอยู่นะ 
ใหเ้อาจิตอยูใ่นร่างกาย จากขอ้มือไปขอ้ศอก ไปขอ้ศอกแลว้ข้ึนมาหวัไหล่ หวัไหล่แลว้
ข้ึนไปศีรษะ ไปกะโหลกศีรษะ ใหเ้วียนอยูอ่ยา่งน้ีตลอดเวลา ถา้จิตมนัสงบท่านบอกว่าน่ี
สมถะ ไปฟังเทปหลวงปู่ เจ๊ียะไดเ้ลย ไปฟังเทศน์หลวงปู่ เจ๊ียะไดเ้ลย เทปหลวงปู่ เจ๊ียะ
เยอะแยะ เวลาท่านพดูถึงการพิจารณากายอยา่งน้ีสมถะ ถา้อยา่งน้ีแลว้หลวงปู่ เจ๊ียะกบั
หลวงตาก็จะขดัแยง้กบัหลวงพ่อกบัหลวงตา เออ ตอนน้ีหาพวกๆ หาคนท่ีขดัแยง้ 

 เราจะบอกว่าไม่มีใครขดัแยง้กบัใครเลย หลวงปู่ เจ๊ียะท่านถนดัของท่าน 
ประสบการณ์ของท่าน ท่านก็พดูของท่าน คนท่ีเวลาวิทยานิพนธ์มนัไม่ตอ้งซอ้นกนั เรา
พดูบ่อยว่าไม่ตอ้งห่วงว่าเราตอ้งใหเ้หมือน ถา้ใหเ้หมือนนะ ลิขสิทธ์ิเขาฟ้องทนัที ตอนน้ี
ต ารวจมนัจะจบั ไก่ยา่งเคเอฟซียงัทอดไม่ไดเ้ลย ทอดไก่ยา่งมนัยงัจบั แลว้น่ีพิจารณากาย
แบบหลวงตามนัก็เป็นของหลวงตา มนัเป็นของเอง็หรือ?  

 ท าความเขา้ใจไวว้่าเราไม่ตอ้งปฏิบติัใหเ้หมือนใคร แต่เราตอ้งการปฏิบติัใหห้วัใจ
เราสงบ ใหเ้ราเกิดปัญญา เกิดความสงบของเรา เกิดปัญญาของเรา เกิดมรรคของเรา แต่
ถา้เราบอกจะใหเ้หมือนๆ ความจริงถา้มนัจะเป็นมนัจะดีข้ึน แต่เราบอกว่ามนัผดิแลว้ มนั
ผดิจากของครูบาอาจารย ์ไม่จ  าเป็นว่าจะผดิ จะถูกนะ เราจะไปทางไหนก็ได ้แต่ขอใหจิ้ต
สงบ เพราะจิตสงบมนัรู้ว่ามนัสงบ สงบแลว้นะถา้มนัเป็นมิจฉาทิฏฐินะเด๋ียวมนัก็เส่ือม 
ถา้เป็นสัมมาทิฏฐิแลว้เรามีสติปัญญานะเด๋ียวเราท าความสงบเขา้มาได้  

 ฉะนั้น จ  าไวเ้ลยว่าไม่ตอ้งใหเ้หมือนใคร ถา้เหมือนนะในวงกรรมฐานเขาบอกว่า
สัญญา คือจ ามา ถา้เราจะเหมือนใครก็แลว้แต่นะแสดงว่าจ  าของคนๆ นั้นมา แต่ถา้เราเป็น
ลูกศิษย ์ เราฟังเราจ า จ  าไดแ้ม่นเลย จ าใหแ้ม่นๆ เลยแลว้เราปฏิบติัไป วางใหห้มดแลว้
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ปฏิบติัไป พอมนัเกิดของเราข้ึนมามนัเหมือนกบั เขาเรียกว่าไดรั้บอิทธิพล สาวก สาวกะ 
ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้งขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา แลว้ไดย้นิไดฟั้งมาแลว้ก็จะท่อง
อยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่ความจริงของเรา เราจะไม่ไดเ้กิดข้ึนเลย เราไดย้นิไดฟั้งมา แลว้เรา
ปฏิบติัข้ึนมาใหเ้ป็นความจริงของเราข้ึนมา ถา้เป็นความจริงของเราข้ึนมา แลว้ถา้เป็น
ความจริงของเราข้ึนมามนัเป็นคนละแนวทาง มนัแตกต่าง  

 อยา่งเช่นเราพดูบ่อยย  ้าแลว้ย  ้าอีกเลยนะ เพราะกรณีน้ีหลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ ชอบ 
หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ บวั พิจารณากายเหมือนกนัทั้งนั้นแหละ แต่ไม่เหมือนกนั ไม่
เหมือนกนั มนัวิทยานิพนธ์ของใครของมนั ความรู้เป็นของใครของมนั เรากินน ้าพริก
ถว้ยเดียวกนัยงัอร่อยไม่เหมือนกนัเลย น ้าพริกถว้ยเดียวกนับางคนบอกเผด็เกินไป ไอน้ัน่
บอกว่าเคม็เกินไป น ้าพริกถว้ยเดียวกินดว้ยกนัมนัยงัไม่เหมือนกนัเลย การภาวนาไม่
เหมือนกนั  

 ไอน่ี้ไม่ใช่บอกว่า แหม หลวงพ่อออกตวัใหญ่เลยนะ หลวงพ่อกลวัจะไม่ไดเ้ป็น
ลูกศิษยห์ลวงตา ห่วงนะออกตวัใหญ่เลย ไม่เคยออกตวัเลย น่ีพดูความจริง พดูขอ้เทจ็จริง
แลว้เนน้ย  ้าอยา่งน้ีมาตลอด เพียงแต่ว่าคนฟังแลว้ไม่เขา้ใจ แต่วนัน้ีคนท่ีเห็นแลว้มนัแปลก
ใจ จะบอกว่าไม่เขา้ใจก็ไม่ได ้ เขาแปลกใจเขาถึงถามเรามา ถา้ถามเรามาก็ไดโ้อกาสได้
พดู ฉะนั้น ท่ีหลวงตาท่านบอกว่า เราบอกว่าบารมีท่านยิง่ใหญ่ ท่านอธิบายเพื่อท่านหวงั
ผลประโยชน์จากประชาชนทั้งหมด ร้ือสัตว ์ ขนสัตวไ์ง หวงักบัคนท่ีเขา้ใจ หวงัคนท่ีฟัง
แลว้เขาเขา้ใจได ้เขาปฏิบติัได ้ 

 พระพุทธเจา้บอกพระอานนท ์เห็นไหม อานนท ์เธอบอกบริษทั ๔ ใหป้ฏิบติับูชา
เราเถิด หลวงตาท่านก็หวงัตรงนั้น ท่านพดูไปแลว้นะ แลว้ใครจ าค าพดูท่านแลว้ไป
ปฏิบติัท่านจะดีใจมาก แลว้ใครถา้จ าค  าพดูท่านไปถามท่าน ท่านบอก เอ๊อะ ยงัเก็บธรรมะ
ของท่านไปวิเคราะห์วิจยัต่อหรือ? ท่านดีใจนะ ไปท าบุญกบัท่าน กบัเอาธรรมะไปถาม
ท่าน ท่านจะดีใจคนเอาไปถามท่านอีก  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาท่านพดูไป ถา้เป็นเวบ็ของหลวงตา กายนอกท่ีว่ามนัส่ิงท่ีว่า
เป็นภายนอก แลว้ใหพ้ิจารณาตามถนดั ไอค้  าว่าพิจารณาตามถนดั พิจารณาท าส่ิงใดกไ็ด ้
ท  าส่ิงใดก็ไดใ้หม้นัเปิดกวา้งไง มนัเปิดกวา้งส าหรับทุกๆ คน ทุกๆ คนใครท าอยา่งไรถา้
ถนดัเอาตรงนั้น ไม่ใช่ว่าตอ้งอยา่งนั้นๆ เอาอยา่งนั้น น่ีกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง การท าความ
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สงบ ๔๐ วิธีการ การท าความสงบ ๔๐ วิธีการ พยายามท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจ
มนัสงบแลว้นะมนัไม่มีสมุทยั สมุทยัคือการเห็นแก่ตวั สมุทยัคือเขา้ขา้งตวั สมุทยัคือ
วิปัสสนึก สมุทยัคือจินตนาการจะเอาใหไ้ด ้ ตอ้งวางตรงน้ีใหไ้ดแ้ลว้มนัจะเกิดความจริง
ข้ึนมา 

 ฉะนั้น ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ท าความสงบของใจเขา้มามนัจะวาง
สมุทยั วางสมุทยัคือวางความเห็นแก่ตวั เขา้ขา้งตวั ท  าส่ิงใด เร่ิมตน้ก็เขา้ขา้งทุกคน ไม่
เขา้ขา้งจิตใตส้ านึกมนัก็เขา้ขา้ง แต่ท าแลว้ท าเล่าๆ จนกว่ามนัจะปล่อยวางของมนั ถา้
ปล่อยวางของมนัมนัจะเขา้แลว้ เห็นไหม ท่ีเขาบอกว่า 

 ถาม    :   หลวงตาบอกว่ากายในกายหมายความว่าส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  

 ตอบ   :   อนัน้ีเวลาพิจารณาอยา่งน้ี เราจะบอกว่าเหมือนท่ีว่าหลวงปู่ เจ๊ียะท่าน
บอกว่า แมแ้ต่เอาจิตเดินอยูใ่นกายยงัเป็นสมถะเลย เพราะ เพราะจิตยงัไม่เห็นอาการของ
จิต จิตสงบคือจิตสงบนะ ถา้จิตสงบแลว้จิตเห็นกายนั้นไปอีกเร่ืองหน่ึงนะ ฉะนั้น การ
พิจารณาอยา่งน้ี หลวงตาท่านพดูอยา่งน้ี ท่านพดูถึงพื้นฐาน พื้นฐานของคนให้
ขยนัหมัน่เพียร พื้นฐานของคนใหท้  า แลว้ถา้ท าไปแลว้เด๋ียวมนัรู้เอง เหมือน
พระไตรปิฎกขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีเราศึกษากนัในตูพ้ระไตรปิฎกนั้น
คือวิธีการทั้งหมด  

 วิธีการ ทีน้ีเราคิดว่าวิธีการคือเป้าหมายไง เราพยายามจะท าใหเ้ป็นวิธีการนั้น ถือ
ว่าวิธีการเป็นเป้าหมาย มนัก็เลยกลายเป็นก็อปป้ี กลายเป็นสัญญาว่าจะเป็นอยา่งนั้นๆ ไง 
แต่วิธีการทั้งหมด แลว้เราท าวิธีการนั้น เวลามนัเป็นข้ึนมา มนัเป็นธรรมข้ึนมาเราอ้ึง เรา
อ้ึงเลยนะ ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นวิธีการทั้งหมด แลว้เราท าตามนั้นทั้งหมด  

 น่ีก็เหมือนกนั หลวงตาท่านวางไวอ้ยา่งนั้น ฉะนั้น ทีน้ีของหลวงตาใช่ไหม หลวง
ตาบอกว่ากายนอก กายในกาย กายโดยทัว่ไปมนัก็เป็นการพิจารณากาย แต่ของหลวงพ่อ
บอกว่าการพิจารณาตอ้งเป็นขั้นตอน การพิจารณากายนอกเป็นโสดาบนั พิจารณากาย
เป็นสกิทาคามี อนัน้ีเราเอามาอุปโลกน์ เราเอามาวางเป็นเป้าหมาย เป็นเป้าหมายว่าถา้การ
พิจารณากายโดยการวิปัสสนามนัจะเป็นแบบน้ี ถา้พิจารณากายโดยสมถะ พิจารณากาย
โดยสมถะ พิจารณากาย ดูสิเราพิจารณากายกนัแลว้มนัปล่อยวาง พิจารณากายแลว้มนั
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ว่างๆ นัน่คือสมถะ เพราะว่าถา้มนัเป็นจริง จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการของจิต จิต
มีการกระท า เราเทศน์ไวก้ณัฑห์น่ึง "จิตจริง โสดาบนัจริง"  

 น่ีจิตมนัจริง ถา้จิตมนัจริงโสดาบนัก็จริง ถา้จิตมนัปลอม ปลอมตรงไหน ปลอม
ตรงมีสมุทยัไง มนัมีสมุทยัก็มีความเห็นแก่ตวัไง ปลอมตรงท่ีว่าเราเขา้ขา้งตวัไง เรา
ปฏิบติั เราจะบอกว่าพระโดยทัว่ไปมนัยิง่กว่าพระอรหนัตเ์ขา้ไปอีก เพราะมนัคิดเองได ้น่ี
มนัมีความปลอม ปลอมคือเราคิดเอง เราใหค่้าเอง พิจารณาหนหน่ึงก็เป็นโสดาบนั 
พิจารณาสองหนเป็นสกิทาคามี แลว้เวลาพจิารณา อยา่งเราพดูบ่อย การพิจารณากายเรา
พิจารณาไปร้อยหน พนัหน ถา้ร้อยหน พนัหน พนัหนน่ีคิดดูสิมนัจะไดข้ั้นไหนล่ะ?  

 ถา้บวกดว้ยพนัมนัจะไดข้ั้นไหน ขั้นทะลุฟ้าไปเลย แต่ความจริงแลว้ไม่ไดอ้ะไร
เลย ไดป้ระสบการณ์ฝึกหดัเท่านั้นเอง เป็นร้อยเป็นพนัหนมนัไดป้ระสบการณ์ฝึกหดั ท่ี
เราบอกพิจารณาซ ้าๆ คือการพิจารณาการฝึกหดัหาประสบการณ์ ฝึกหดัจนช านาญการ 
พอช านาญการข้ึนมาแลว้มนัก็จะสมดุล ความสมดุล เห็นไหม จากเวลาพิจารณาไปมนัตก
ขอบไปขา้งใดขา้งหน่ึง พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจนมนัสมดุลของมนั พอ
สมดุลของมนันัน่ล่ะมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทาพอขาด น่ีไงถา้พิจารณากายนอกก็
โสดาบนัไง  

 ค าว่ากายนอก พอพิจารณากายไปแลว้ คนจะบอกว่าพิจารณากายไปแลว้แลว้ก็จบ 
แลว้กายในล่ะ? เพราะอะไร? เพราะหลวงปู่ เจ๊ียะท่านพิจารณากาย พอมนัสมดุลแลว้มนั
ขาด ท่านพิจารณากายซ ้ า พอพิจารณากายซ ้าเสร็จแลว้ เวลามนัขาดมนัเป็นธาตุ ๔ ดินเป็น
ดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัแยกออกจากกนั กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส 
หลวงตาท่านพิจารณาคร้ังแรกท่านพิจารณาเวทนา นัง่ตลอดรุ่งพิจารณาเวทนา เวลาท่าน
ขาดท่านเป็นโสดาบนั ท่านมาพิจารณากาย เห็นไหม พอพิจารณากายท่านนัง่พิจารณา
กาย พอมนัคืนสู่ธาตุของมนั เป็นดิน เป็นน ้ า เป็นลม เป็นไฟ มนัแยกออกไป กายเป็นโพธิ 
จิตเป็นกระจกใส น่ีมนัรวมใหญ่  

 พอรวมใหญ่ข้ึนไปแลว้ท่านก็ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่นะ เพราะมนัอยากไดอี้ก หลวง
ปู่ มัน่บอกว่ามนัก็เป็นหนเดียว สมุจเฉทปหานเวลาฆ่าคนตายมนัฆ่าไดห้นเดียว มนัฆ่าคน
ตายคร้ังท่ีสองไม่ไดห้รอก มนัฆ่ากิเลสตายแต่ละชั้นแต่ละตอนมนัก็ฆ่าไดห้นเดียวเท่านั้น
แหละ ค าวา่หนเดียวนัน่แหละ ก็คิดว่าหนเดียวก็คือจบไง เขา้ขา้งตวัไง ก็น่ีติดสมาธิ ติด
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ตรงน้ี ๕ ปี จนหลวงปู่ มัน่ตอ้งดึงออกมา แต่ของหลวงปู่ เจ๊ียะ ตรงน้ีข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ 
พอไปหาหลวงปู่ มัน่ เพราะมนัว่าง มนักายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส มนัจะหาอสุภะ 
กายนอก กายใน กายในกายมนัจะข้ึนสู่อสุภะมนัข้ึนไม่ได ้น่ีพดูถึงขั้นตอนไง  

 ท่ีเราพดูขั้นตอนน้ี เราพดูขั้นตอนเพราะการปฏิบติัมนัสัพเพเหระ คนท่ีไปฟัง
เฉียดๆ หลวงตามากม็าอา้งว่าพิจารณากายอยา่งนั้น พิจารณากายอยา่งน้ี ไดผ้า่นกายแลว้ 
ไดว้างกายแลว้ วางอะไรวะ? กไูม่เห็นมึงรู้จกักายเลย กไูม่รู้วา่มึงรู้จกักายหรือเปล่า พวก
มึงรู้จกักายหรือ? แลว้มึงมาวางกายๆ มึงวางอะไร? เพราะเราเห็นมนัสัพเพเหระ เห็น
กรรมฐานมนันอกเร่ืองนอกราว เราถึงมาเรียงเป็นขั้นตอนไง ไอเ้รียงเป็นขั้นตอน พอเรียง
เป็นขั้นตอนป๊ับคนท่ีมนัอยากจะเห็นกายมนัตอ้งรู้จกัขั้นตอนไง พอมนัเห็นขั้นตอนมนัก็
งงไง  

 ก็มนัไม่เคยเห็น พอมนัไปเห็นขั้นตอน อา้ว เราไม่ใช่นกักฎหมาย ข้ึนศาลกกู็งง
นะมึง ถา้จบัเราเขา้คอกในศาลเราก็งง แต่ถา้นกักฎหมายไปเขา้คอกนะ ขา้แต่ศาลเลย
แหละ เขาพดูไดแ้จว้ๆ เลยล่ะเพราะเขาศึกษามาความรู้เขาแน่น แต่อยา่งเราน่ีนะถา้จบัไป
เขา้คอกนะ ขา้แต่ศาลขอกลบัวดั ขอกลบัวดัเถอะ เพราะมนัไม่รู้ พอไม่รู้มนัก็งงใช่ไหม ท่ี
เราพดูน่ีนะ จริงๆ แลว้หลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงตาท่านเตือนไวบ่้อย ว่าหลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกว่า
เวลาพดูพดูนอกพระไตรปิฎก  

 ค าว่านอกพระไตรปิฎกคือประสบการณ์จริงของเรา เขาเถียงเราไม่ไดห้รอก แต่
พดูในพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกมนัตีความ น่ีหลวงปู่ เจ๊ียะเวลาท่านสอนนะ หลวงตา
ท่านก็บอกว่าพดูออกไปมนัเป็นสัญญา เดก็ก็พดูได ้ คือใครรู้ก็พดูได ้แต่มนัมีน ้าหนกั ไม่
มีน ้าหนกั ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเม่ือก่อนไม่พดู แต่พอพวกน้ีเขาเฉียดๆ หลวงตาเขา้ไป คือเขา้ไป
อยูใ่นสังคม ออกมาน่ีพิจารณากาย วางกาย ผา่นกายแลว้ เราก็งง ถา้วางกายนะมนัผา่น
กาย สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส จะไม่ลูบคล าในศีลพรต  

 ถา้ไม่ลูบคล าในศีลพรต คนดีนะเขามีกตญัญูกตเวที หลวงตา หลวงปู่ เจ๊ียะ พดูถึง
หลวงปู่ มัน่น ้ าตาไหลทุกที หลวงปู่ เจ๊ียะเราอยูก่บัท่าน ท่านระลึกถึงหลวงปู่ มัน่ทีไรท่าน
น ้าตาไหลพรากทุกที ท่านรักของท่านขนาดนั้นนะ แต่หลวงตาของเราท่านออกมา
โครงการช่วยชาติ ท่านออกมาช่วยสังคม พวกท่ีว่าเป็นลูกศิษย์ๆ  มนัทิง้ๆ ขวา้งๆ มนัไม่
เคยไปดูแลอาจารยม์นั อาจารยท์  าอะไรมนัพยายามจะแซงหนา้แซงหลงั อยา่งนั้นหรือไม่
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ละสีลพัพตปรามาส อยา่งน้ีหรือ? อย่างน้ีหรือท่ีว่าวางกายได ้ คนวางกายไดเ้ขามี
พฤติกรรมกนัอยา่งน้ีหรือ? คนท่ีเขา้ใจเร่ืองกายเขามีพฤติกรรมกนัอยา่งน้ีหรือ?  

 เรามนัเศร้าใจอยา่งน้ีไง เราถึงว่าใครจะอา้งว่าวางกาย รู้กาย ทะลุกาย ผา่นกาย เรา
บอกว่ากายจะเป็นขั้นตอนอยา่งน้ี ท่ีเราพดูว่าเป็นขั้นตอนอยา่งน้ีเพราะเราใหเ้ห็นว่ากว่า
มนัจะเป็นไดจ้ริงมนัมีความมุมานะ มนัมีความบากบัน่ขนาดไหนมนัถึงจะเป็นไดจ้ริง มนั
ไม่ไดพ้ดูพร่อยๆ อยา่งนั้นหรอก เวลาพดูน่ีวางกาย รู้กาย ผา่นกาย ทะลุกาย แต่คนท่ีมีคุณ
กบัเรา คนท่ีเล้ียงเรามา พ่อแม่ของเราเล้ียงเรามา ท่านอาบเหง่ือต่างน ้าท  างาน เราเคย
มองเห็นท่านไหม? เหตุท่ีเราพดูเราพดูเพราะตรงน้ีไง เพราะมนัสัพเพเหระ เอาแต่
คุณธรรมของท่าน เอาแต่อ  านาจวาสนาบารมีของท่าน ไปสวมใส่หวัของตวั พยายามจะ
อา้งว่าตวัมีคุณธรรมๆ  

 ไอห้มามนัจะห่มหนงัเสือ มนัเห่าออกมามนัก็เป็นเสียงหมา เสือน่ีมนัอยูท่ี่ไหน
มนัค ารามมนัก็เป็นเสียงเสือ คนมีคุณธรรมพดูท่ีไหนมนัก็เป็นธรรม คนไม่มีคุณธรรมพดู
ท่ีไหนมนัก็ไม่ใช่ธรรม จะจ ามามาก จ ามานอ้ยมนัก็ไม่ใช่ธรรม น่ีพดูถึงว่าเทศน์หลวงพ่อ
ไง พดูถึงเทศน์หลวงพ่อ หลวงพ่อก็ออกใหญ่เลยวนัน้ี เพราะมีคนมาเปิดทางให ้ เปิดทาง
ใหไ้ดพ้ดูไง  

 ฉะนั้น น่ีพดูถึงว่าเวลาของหลวงพ่อเป็นขั้นตอน ไอข้ั้นตอนน่ีเรามาเรียงล าดบัไว ้
เรียงล าดบัไวแ้บบว่าพดูไวใ้หเ้ป็นแนวทางไง เราพดูไวม้นัก็เหมือนพดูไวเ้ป็นหลกัฐาน 
แลว้ถา้คนเป็นจริงตอ้งเป็นอยา่งน้ี เหมือนระยะทาง ๑ กิโลเมตรวดัได ้๑ กิโลเมตร ถา้ใคร
จะ ๑ กิโลเมตรก็ตอ้งวดัได ้๑ กิโลเมตรน้ี ถา้เขาบอกว่าเดิน ๒ กา้วเป็น ๑ กิโลเมตร เออ 
เอง็กลบับา้นเอง็ไป ๑ กิโลเมตรของเอง็ แต่ถา้มนั ๑ กิโลเมตร เห็นไหม วิ่ง ๑๐๐ เมตร คน
ถา้วิ่ง ๑๐๐ เมตรก็ตอ้งวิ่งเขา้เส้นชยั ถา้วิ่งลม้ ลม้ก็ตอ้งถือว่าฟาลว์ไป  

 น่ีก็เหมือนกนั ถา้พิจารณากายนอกเป็นโสดาบนั พิจารณาอยา่งไร? กายใน
สกิทาคามี กายในกายอนาคามี กายของจิตพระอรหนัต ์ ว่ามา? ว่ามา? ถา้เป็นจริง พดูไว้
เพื่อเป็นสูตร เป็นระบบเพื่อใหค้นภาวนาจะไดมี้ท่ีอา้งอิง พดูกนัได ้อยา่เล่ือนลอย อยา่พดู
เล่ือนลอย พิจารณากาย ผา่นกาย รู้กาย ทะลุกาย วางกาย ท าอยา่งไร? กายอะไร?  
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 แมแ้ต่การผา่ตดันะ เวลาหมอผา่ตดั โรคส าคญัผา่หวัใจหมอตอ้งประชุมกนันะน่ี
พิจารณากาย ถ่ายฟิลม์เอก็ซเรยเ์ลยนะวางป๊ับ ลอ้มวงเลย น่ีจะผา่ตรงไหนก่อน ตรงไหน
เป็นประเดน็ เขาก็พิจารณาของเขา แต่พิจารณาเพื่อผา่ตดั ไม่ใช่พิจารณาเพื่อโสดาบนั 
พิจารณาเพื่อการผา่ตดั พิจารณาหรือเปล่า พิจารณาอะไร? พิจารณาทางโลก พจิารณาทาง
ธรรม แลว้พจิารณาเป็นสมถะหรือพิจารณาเป็นวิปัสสนา  

 น้ีหลวงตาท่านว่า น่ีกายนอกของหลวงตาท่านบอกว่ากายนอกก็คือกายของคน
อ่ืน กายของคนอ่ืน กายเรา ถา้กายในกายก็เป็นกาย อนัน้ีถูกนะ หลวงตาพดูน่ีถูก คนเป็น
กบัคนเป็นเขาพดูไม่มีการขดัแยง้กนัหรอก เพียงแต่เขาพดูท่ีไหนไง พดูเร่ืองสมถะ พดู
เร่ืองเบสิกใช่ไหม แลว้เวลาเราจะพฒันาของเราข้ึนไปเรามีพื้นฐานแลว้ เราท าใหเ้ป็นช้ิน
เป็นอนั เป็นหนา้ท่ีการงานแลว้ เหมือนเหลก็ เหลก็ เห็นไหม ดูสิคุณภาพเหลก็ต ่าๆ เหลก็
ก็คือเหลก็ แต่เวลาเขาไปผสมนะ เขาผสม เขาหลอมใหม่ เขาผสมใส่พวกส่วนผสมให้
เป็นเหลก็กลา้ ใหเ้ป็นเหลก็ น่ีมนัก็อยูท่ี่ส่วนผสมนัน่ล่ะ  

 น่ีก็เหมือนกนั พิจารณากายสมถะกถ็ูกตอ้ง จริงๆ แลว้อยา่งท่ีหลวงตาพดูขอใหท้  า
เป็นก็สุดยอดแลว้ เพราะท าเป็นแลว้นะมนัจะกา้วหนา้ เพราะท าเป็นเป็นกลัยาณปุถุชน 
ถา้ท าอยา่งน้ีนะ พิจารณาแลว้มนัปล่อยหมดนะ รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็น
พวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง น่ีรูปก็รูปกาย รสก็คือรสพอใจ เสียงก็เสียงท่ีมนั
โหยหา รูป รส กล่ิน เสียง ถา้มนัรู้ทนัมนัก็ปล่อย ปล่อย พิจารณาจนพิจารณามนัขาด ขาด
ก็เป็นกลัยาณปุถุชน ถา้ยกข้ึนสู่กายใน จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย ถา้จิตจริง 
โสดาบนัจริง จิตปลอมโสดาบนัไม่มี มนัปลอมตั้งแต่ตน้ ฉะนั้น ขอ้ท่ี ๑ ยงัไม่เขา้ค าถาม
เลย  

 ถาม   :   ๑. ล  าดบัการพิจารณา หลวงตาท่านบอกว่าจะพิจารณาอะไรก็ไดต้าม
ถนดั แต่หลวงพ่อบอกว่าตอ้งพิจารณาเป็นขั้นตอนคือกายนอกก่อน 

 ตอบ   :    ค าว่ากายนอกก่อนเรายนืยนัไง เอาของหลวงตาก่อน หลวงตาบอกว่า
การพิจารณาอะไรก็ไดต้ามถนดั ถูกตอ้ง ใช่ชดัๆ เลย เพราะ เพราะคนภาวนาจะรู้ บางที
จิตเราสงบใช่ไหมเราเห็นกายใช่ไหม บางทีเราเห็นเป็นปอด เราคิดว่าเราจะเห็นปอด
ตลอดไปก็ไม่ใช่ บางทีไปเห็นหวักะโหลก พิจารณาไปนะพอจิตสงบแลว้อยูท่ี่มนัจะเห็น
นะ ไม่ใช่เราสั่งใหเ้ห็น ถา้จิตสงบไปแลว้บางทีเห็นเป็นโครงสร้างร่างกายเลย บางทีเห็น
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กระดูกเป็นท่อนๆ เห็นกระดูกท่อนเดียวมานะ บางทีเห็นเป็นผวิหนงั บางทีเห็น บางที 
บางทีคือปัจจุบนั 

 ฉะนั้น หลวงตาบอกว่าจะพิจารณาแลว้แต่ความถนดั ถูกตอ้งเลย ความถนดัคือ
ปัจจุบนั อะไรท่ีมนัเกิดข้ึนมาพิจารณาตรงนั้น อะไรท่ีเกิดข้ึนมาพิจารณาตรงนั้น อะไรก็
ได ้เห็นอะไรก็ได ้เห็นปอด เห็นโครงกระดูก เห็นล าไส้ใหญ่ ล  าไส้นอ้ย มนัเห็นบางทีมนั
เห็นเฉพาะส่วนคืออวยัวะส่วนเดียว บางทีเห็นเป็นกอ้นเน้ือ ถา้มนัไม่เห็นใช่ไหมเราร าพึง
ถึงกายเลย ถา้ไม่เห็น ร าพึง ร าพึงคือเห็นเป็นมนุษยใ์ช่ไหม เห็นผวิหนงัใช่ไหม ใหล้อก
ผวิหนงัเลย ถา้ลอกผวิหนงัถา้ก าลงัมนัพอมนัจะลอกออก ลอกออก ผวิหนงัน่ีลอกออก
เหลือแต่เน้ือ เหลือแต่เน้ือ ผวิหนงัลอกออก แลว้มนัจะมีอะไร? น่ีมนัจะเห็นของมนั ถา้
มนัเห็นนะมนัเห็นเป็นความเน่า ความเป่ือย  

 ถา้มนัเห็น น่ีถา้พิจารณากายว่าเห็นตามถนดั ถูกตอ้ง แต่ แต่ถา้จิตเราไม่สงบเราจะ
ไม่เห็น ถา้เราจะเห็นเราจะเห็นดว้ยความวปัิสสนึก เราจะนึกเอาเอง นึกเองคือสัญญา 
สร้างภาพ สร้างภาพมนัก็ตกไปอตัตกิลมถานุโยค ถา้มีความปล่อยวาง มีความสุขกก็าม
สุขลัลิกานุโยค มนัไม่สมดุลหรอก มนัไม่เป็นจริง ถา้เป็นจริงจะพิจารณาอยา่งไร? น่ีคน
ภาวนาเป็นเขาจะรู้ คนภาวนาเป็น ทีน้ีหลวงตาท่านพดูแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ คือบอกวิธีการไวท้ั้งหมด แลว้ท่านไม่ไดห้วงัผล ท่านใหค้นภาวนารู้เอง ท่านใหค้น
ภาวนามนัรู้เอง พอรู้เองมนัเป็นปัจจตัตงั เพราะเป็นปัจจตัตงั  

 ค าว่าเป็นปัจจตัตงัท่ีเราบอกว่าหลวงปู่ ชอบ หลวงปู่ ค  าดี หลวงปู่ บวัท่านพิจารณา
กายเหมือนกนัท าไมท่านไม่เหมือนกนัล่ะ? ท่านไม่เหมือนกนั เพราะอารมณ์ของสมาธิ
มนัแตกต่างกนั คราวน้ีสมาธิดี คราวน้ีปัญญาดี คราวน้ีสติดี เพราะมนัดีป๊ับมนัจะดึงไป
ส่วนนั้น แต่ก็ตอ้งพิจารณาใหม้นัสมดุล ใหม้นัมชัฌิมาปฏิปทา น่ีเวลาคนท ามนัมีท่ีว่า
อารมณ์ดี ไม่อารมณ์ดี คือสมาธิดี สมาธิไม่ดี แลว้ยงัมีจริตนิสัยของคน คนสร้างมา
แตกต่างกนั คนสร้างมาไม่เหมือนกนั พระอรหนัตไ์ม่เหมือนกนั พระอรหันตล์า้นองคก์็
ลา้นอยา่ง พิจารณากายก็ไม่เหมือนกนั ไม่มีมาเหมือนกนั ไม่เหมือนกนั ไม่มีๆๆ แต่ท่าน
เป็นของท่าน เป็นวิทยานิพนธ์ของท่าน แลว้วิทยานิพนธ์พดูออกมา  

 น่ีไงถึงว่าพิจารณากายแลว้ ถา้พิจารณากายไดจ้ริงนะ ไอท่ี้ค าถามน่ีไม่เป็นค าถาม
เลย ค าถามน้ีมนัเป็นเถรส่องบาตร เวลาเถรมนัส่องบาตร เห็นเขาส่องก็ส่องตามไง น่ีเขา
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พดูเร่ืองกายก็กายตามไง เขาพดูอยา่งไรก็วา่อยา่งนั้น แต่ตวัเองไม่มีจริง แต่ถา้คนท่ีเขา
ส่องบาตรเพื่อดูรอยร้าว เขาส่องบาตรเพื่อดูว่ามนัทะลุ ไม่ทะลุนะ เขาส่องเพื่อเหตุนั้น เรา
ส่องไม่รู้ เราส่องอยา่งไรก็ไม่รู้ เพราะเราไม่มีเป้าหมายว่าส่องเร่ืองอะไร แต่คนส่องเขารู้ 
ฉะนั้น คนส่องรู้เขาไม่ตอ้งส่อง เขาหยบิดูเขาก็รู้ ไอน่ี้ก็เหมือนกนั คนเป็นก็คือเป็น  

 น่ีพดูถึงว่าหลวงตาท่านบอกว่าพิจารณาอะไรก็ไดต้ามถนดั ถูกตอ้งๆๆ ท่านพดูถึง
วิธีการ แต่ท่านไม่ไดพ้ดูถึงผล หลวงพ่อบอกว่าพิจารณาตอ้งเป็นขั้นตอน ตอ้งมีกายนอก
ก่อน เราจะบอกว่าเวลาคนพิจารณาไปแลว้มนัทะลุไปไง พิจารณากายหนเดียวเป็นพระ
อรหนัต ์บางคนคิดอยา่งนั้น มนับอกเป็นขิปปาภิญญา มนัรู้เร็ว พิจารณาตูม! มนัเป็นพระ
อรหนัตเ์ลย บอกว่ามนัไม่มีหรอก จะพิจารณาน่ีมนัจากกายนอกก่อน กายนอกคือว่าอยา่ง
นอ้ยมนัตอ้งเป็นโสดาบนัก่อน กายนอกนะ กายนอกคือจิตมนัเห็นกายอยา่งหยาบท่ีสุด
ของวิปัสสนา  

 จิตเวลามนัเห็นกายน่ีนะ มนัเห็นกาย ถา้จิตเห็นกายมนัเห็นโดยชดัเจนน่ีแหละ แต่
มนัเห็นส่ิงท่ีว่าหยาบท่ีสุดของการวิปัสสนา คือมนัเห็นกายนอก เห็นกายคือมนัพิจารณา
กาย พอการพิจารณา พิจารณาแลว้พิจารณาจนมนัขาด สักกายทิฏฐิมนัขาดตรงน้ี 
สักกายทิฏฐิ ทิฐิว่ากายน้ีเป็นของเรา กายน้ีเป็นของเรา เห็นไหม เวลาสักกายทิฏฐิมนัขาด
ไปนะ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย กายไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่กาย น่ีมนัขาด ถา้มนัขาดน่ี
กายนอก พิจารณากาย เอง็จะพิจารณาอะไรก็แลว้แต่ ถา้เอง็เห็นมนัตอ้งเห็นอยา่งน้ี เรา
เปรียบเหมือนไง เวลาคนเขาปฏิบติัเขา้ใจผิด เขาบอกเขาพิจารณานะแลว้เขาปล่อยหมด
เลย เขาพิจารณานะเขาจะพิจารณาท่ีอวิชชาแลว้เขาจะเป็นพระอรหนัตไ์ปเลย  

 เราเปรียบเหมือนคนใส่สูท คนใส่สูทน่ี เขาจะเอาเส้ือชั้นในไปซกัเขาตอ้งถอดสูท
ก่อนไหม? เราใส่สูทมานะ เราใส่สูทใช่ไหม ถา้เราจะเอาเส้ือชั้นในออกเราตอ้งถอดสูท
ไหม? เราตอ้งถอดสูทใช่ไหม ถอดสูทเสร็จแลว้เราตอ้งปลดเนคไทใช่ไหม เราตอ้งถอด
เส้ือเช้ิตใช่ไหม เราถอดเส้ือเช้ิตเสร็จแลว้มนัถึงจะเป็นเส้ือชั้นในใช่ไหม ถา้เราไม่ถอดสูท 
เราไม่ถอดเส้ือเช้ิต เราจะถอดเส้ือชั้นในไดไ้หม? น้ีการพิจารณากายมนัก็ตอ้งถอดท่ีสูท
นัน่ไง ก็กายนอกไง เราใส่สูทน่ีอะไรจะกระทบเราโดนสูทหมด ไม่โดนตวัเราหรอก 
เพราะเราใส่สูทคลุมอยู ่ กายนอกน่ี เอง็จะพิจารณาอะไรก็แลว้แต่มนัคลุมหวัใจอยู ่
สักกายทิฏฐิมนัคลุมหวัใจอยู ่ เอง็ท  าอยา่งไรมนัก็ตอ้งโดนตรงน้ีก่อน เอง็ท าอะไรก็
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แลว้แต่เอง็ตอ้งเห็นกายนอกน่ี จะพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณา
ธรรม พิจารณาเวทนา  

 หลวงตาท่านผา่นโสดาบนัดว้ยการพิจารณาเวทนานะ ถา้เวทนามนัเกิดท่ีไหน? 
มนัก็เกิดท่ีกายน่ีไง ถา้พิจารณาเวทนาแลว้มนัก็ปล่อยกายไง ปล่อยเหมือนกนั คนเป็นมนั
รู้ หลวงตากบัไอห้งบมนัขดัแยง้กนั ถา้หลวงตาอยู ่ ถา้เทศน์วนัน้ีจบนะเขาตอ้งอดัเทปไป
ใหห้ลวงตาฟังเลยล่ะ บอกไอห้งบมนัพดูอีกแลว้ มีคนเอาเทปไปใหห้ลวงตาฟังเยอะ เรารู้ 
เพราะพระน่ีเขาไม่มีความสามารถท่ีจะโตแ้ยง้เราได ้ เขาอา้งหลวงตาทุกที แลว้หลวงตา
ท่านฟังแลว้นะท่านก็เก็บใส่กน้ท่าน ท่านไม่เคยพดูเลย เขาเอาเทปเราไปใหห้ลวงตาฟัง 
ฟังเสร็จท่านยดัใส่กน้ท่านเลย เพราะอะไร? เพราะเราเป็นเดก็ป้ันท่านมา ท่านรู้ ท่านรู้ว่า
เราดีหรือเห้ีย ท่านรู้  

 ฉะนั้น ท่านถึงไม่แยแสไอค้นฟ้องไง ไอค้นฟ้อง ท่านรู้ว่าไอค้นฟ้องมนัอิจฉาไอ้
หงบ ท่านเลยไม่พดูเลย เงียบเลย เพราะอะไร? น่ีไงน่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัพิจารณาไป
ขนาดไหนมนัเป็นเร่ืองสูตร เราถึงว่ามนัเป็นกายนอก ท่ีเราพดูไวน่ี้เราพดูไวเ้ป็นวิชาการ
นะ เพื่อใหค้นท่ีปฏิบติัมนัไดป้ระโยชน์นะ แต่ใครจะเกลียดข้ีหนา้ไอห้งบไม่เป็นไรหรอก 
แต่ท่ีกพูดูไวมึ้งไปศึกษาเถอะมึงจะไดป้ระโยชน์ ใครจะเกลียดข้ีหนา้ขนาดไหนก็ช่างมนั 
แต่ท่ีกพูดูมนัเป็นประโยชน์นะมึง มนัจะไดป้ระโยชน์กบันกัปฏิบติั  

 ฉะนั้น หลวงพ่อบอกว่าการพิจารณาขั้นตอนคือกายนอก ขั้นตอนคือการพิจารณา
โดยวิปัสสนา อยา่งใดๆ มนัก็เป็นโสดาบนั อยา่งใดๆ มนัก็เป็นกายนอก พิจารณาเวทนาก็
ได ้ พิจารณาจิตก็ได ้ เหมือนกนัทั้งนั้นแหละ อยา่งเช่นหลวงปู่ ดูลยท่์านก็พิจารณาอยา่งน้ี 
ท  าไมเราไม่ติติงหลวงปู่ ดูลยเ์ลยล่ะ เพราะหลวงปู่ ดูลยท่์านถูก ท่านพดูถกู แต่ไอค้นฟังไม่
เป็นมนัไปพลิกแพลงใหม้นัเป็นผดิ ไอค้นไม่เป็นมนัฟังคนถูกมนัว่าเขาผดิ แลว้มนับอก
ไม่เป็นเพราะมนัถูก แต่ไอค้นเป็นมนัฟังนะพดูอยา่งไรก็ถูก พดูเร่ืองข้ีๆๆ น่ียงัถูกเลย 
พิจารณาข้ี  

 คนเป็นน่ีพดูอะไรก็ถูก เพราะมนัเป็นวิธีการ พิจารณากองข้ีก็ถูก ข้ีมนัเหมน็ ข้ีมนั
ออกมาจากร่างกาย ข้ีมนัมาจากอาหาร ข้ีมนัมาจากกระเพราะ พิจารณาข้ีกถ็ูกถา้คนเป็น 
คนเป็นพดูอะไรก็ถูกถา้คนเป็น ถา้คนไม่เป็นนะพดูเลยพิจารณาดอกไมส้วรรค ์ มาจาก
ดาวดึงส์ พิจารณาไปเถอะ พิจารณาอยา่งไรก็ผดิ น้ีขอ้ท่ี ๑ นะ ยงัมีขอ้ท่ี ๒ 
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 ถาม   :   ๒. ความหมายกายนอก หลวงตาท่านว่าคือกายของคนและสัตวอ่ื์น ของ
หลวงพ่อคือกายของเรา พิจารณาเพื่อใหจิ้ตละสักกายทิฏฐิ 

 ตอบ   :   ค าว่ากายนอก กายนอก ค าว่าสัตวอ่ื์น สัตวอ่ื์นหลวงตาท่านพดู เราไม่ได้
คา้นหลวงตาเลย เพราะหลวงตาท่านเวลาเทศน์นะ หลวงตาบอกหลวงปู่ มัน่เวลาท่าน
เทศน์ท่ีหนองผอื เพราะว่าพระน่ีเวลาทางวิชาการทางโลกเขาจะติพระป่าอยูเ่ร่ืองหน่ึงว่า
พระป่าไม่ใหศี้ล พระป่าน่ีไม่เทศน์เร่ืองศีล พระป่าเวลาเทศน์เทศน์แต่ใชปั้ญญาไปเลย 
มนัจะท าใหป้ระชาชนคลอนแคลน น่ีความเห็นของทางวิชาการเขา เขาเคยเสนอมาว่า
พระป่าเวลาเทศน์ พระควรจะเทศน์เร่ืองศีลก่อน อา้ว โยมอาราธนาศีล ใหศี้ลก่อนแลว้ก็
เทศน์เร่ืองศีล พอศีลเสร็จแลว้กใ็ชส้มาธิ เขาจะพดูอยา่งน้ี  

 น่ีพดูถึงทางวิชาการ แต่หลวงปู่ มัน่ท่านบอกว่าเวลาท่านพดูถึง เวลาท่านจะเทศน์
ท่ีหนองผอื พระเราน่ีบวชมาศีล ๒๒๗ แลว้ อยา่งพวกเราน่ีนะเราเป็นพระเรามีศีล
สมบรูณ์แลว้ เราจะตอ้งไปอา้ง ไปแจงเร่ืองศีลนั้นอีกไหม? ศีลมนัมีโดยปกติ ศีลมีโดย
ปกติ น่ีนกัปฏิบติัตอ้งมีศีล อยา่งเราน่ีเราเป็นชาวพุทธเราตอ้งมีศีล ๕ อยูแ่ลว้ ถา้มีศีล ๕ 
อยูแ่ลว้ ศีลทุกคนมีอยูแ่ลว้ไง อยา่งน้ีโยมมาน่ีเราจะบอกว่าโยมมาจากบา้นไดปิ้ดประตู
หรือยงั ท่ีบา้นไดปิ้ดประตูแลว้ไดใ้ส่กุญแจหรือเปล่า มนัเป็นเร่ืองบา้นของโยมไง  

 น่ีก็เหมือนกนั เร่ืองศีลเร่ืองประจ าตวั เร่ืองส่วนตวัของเราไง เร่ืองตวัตนของเรา 
ท าไมหลวงพ่อตอ้งมายุง่กบัเร่ืองตวัตนของเราล่ะ? หลวงพ่อก็เทศน์มาสิว่าหลวงพ่อมี
ความรู้อะไร ศีลของฉนัสมบรูณ์อยูแ่ลว้ไง หลวงปู่ ฝ้ันบอกศีรษะ ๑ แขน ๒ ขา ๒ คือศีล 
๕ ไง ศีล ๕ คือมนุษยม์นัมีพร้อมแลว้ไง น่ีครูบาอาจารยท่์านก็เทศน์เลย หลวงปู่ มัน่นะ
เวลาหลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศน์ท่ีหนองผือท่านก็เทศน์ตั้งแต่เร่ิมตน้
ของสมาธิ ใครท าสมาธิไดท้  าสมาธิไม่ได ้ ทีน้ีพระในวดัมนัก็มีวุฒิภาวะแตกต่างกนัใช่
ไหม คนท่ีพระบวชใหม่ก็ฟังเลยสมาธิท าอยา่งไร จะเอาสมาธิ  

 แลว้คนท่ีประพฤติปฏิบติัไปแลว้ อยา่งเช่นหลวงตา ถา้อยูก่บัท่านท่านเป็น
สกิทาคามีแลว้ พอหลวงปู่ มัน่ป่วย หลวงปู่ มัน่เอาออกมาพิจารณาอสุภะ ท่านถึง
อนาคามิมรรค ท่านจะไดอ้นาคามี จะไดข้ั้นท่ี ๓ เห็นไหม ตอนนั้นหลวงปู่ มัน่ป่วยหนกั 
น่ีคนท่ีเวลาท่านเทศน์ ท่านเทศน์เป็นความจริงของท่านตั้งแต่พื้นฐานข้ึนไปถึงท่ีสุดแห่ง
ทุกข ์ การเทศน์แต่ละกณัฑก์็ถึงปุถุชนถึงพระอรหนัต ์ ไอค้นท่ีฟังก็เป็นขั้นเป็นตอน ใคร



นอกกาย ๑๘ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

อยูข่ ั้นไหน พอถึงของเรา เอาแลว้นะ ถึงของเราเราคอยจ่อเลย พอถึงของเราน่ีท าอยา่งไร 
เพราะเราอยากท าได ้เราอยากท าได ้น่ีเห็นไหม ฉะนั้น เวลาเทศน์ท่านเทศน์ถึงเหตุ  

 ฉะนั้น ยอ้นกลบัมาท่ีหลวงตา หลวงตาท่านบอกว่ากายนอกคือกายของคนอ่ืน 
สัตวอ่ื์น มนัก็ถูก มนัก็ถูก กายนอกก็กายของสัตวอ่ื์น เพราะว่าเวลาหลวงตาท่าน ไปฟัง
นะ ผูถ้ามน่ีฟังหลวงตาเวลาหลวงตาท่านเทศน์ท่านเทศน์ถึงพื้นฐานก่อน ท่านไม่ไดเ้ทศน์
ถึงวิปัสสนาเลย เวลาท่านเทศน์ท่านเทศน์ถึงพื้นฐานนะ เวลาพื้นฐานเขาเรียกว่าเทศน์
ศรัทธา เทศน์ปลูกศรัทธา เทศน์ใหค้นมัน่คง เทศน์ใหทุ้กคนมัน่ใจ เทศน์ข้ึนมาก่อนให้
เป็นเอกภาพ แลว้พอเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้ท่านถึงยกข้ึนใหเ้ห็นกายอยา่งนั้น ใหเ้ห็นกาย 
ใหพ้ิจารณากาย ถา้พิจารณากายไม่ไดก้็พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต  

  เวลาท่านเทศน์ข้ึนไปอยา่งนั้น แต่เวลาท่านเทศน์โดยความมัน่คงท่านจะเทศน์ถึง
กายอ่ืน สัตวอ่ื์นก็เหมือนท่ีว่าน่ี ไปดูคนเจบ็ คนป่วยมนัสังเวชนะ เพราะว่ามีหลายคนมาก
ท่ีแบบว่าดูแลพ่อแม่ตอนพ่อแม่ป่วย เสร็จแลว้พอมาหาเราบอกว่า อูฮู้ จิตใจน้ีมนัทุกขม์าก 
มนัจะหาทางออก น่ีพดูถึงว่าถา้หลวงตาท่านพดูถึงกายนอกคือกายของสัตวอ่ื์น ถูก ค าว่า
ถูก ถกูในขั้นของสมถะ แต่เวลาพิจารณาไปแลว้ พิจารณากายนอกไหม?  

 แมแ้ต่จิตนะเวลาเกิดนิมิตเขาเรียกว่าจิตส่งออก จิตส่งออกไปเห็นนิมิต แต่เวลาจิต
สงบแลว้ไม่มีสมุทยั ถา้มนัเห็นนิมิตเห็นเป็นกาย น่ีจิตเห็นอาการของจิต คือการจะ
พิจารณาอยา่งไรกแ็ลว้แต่ การจะช าระลา้งกิเลสไดม้นัตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัใจ เก่ียวเน่ืองกบั
จิต เพราะอะไร? เพราะสังโยชน์มนัอยูท่ี่จิต น่ีจิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทม้นัเวียนว่ายตายเกิด 
สังโยชน์มนัฝังอยูท่ี่จิตนะ น้ีฝังอยู่ท่ีจิต ถา้จิตมนัเห็นแสดงว่ามนัมีกระแสถึงสังโยชน์ ถา้
จิตมนัไม่เป็นผูเ้ห็นมนัไม่มีสังโยชน์ไง มนัเห็นเป็นสามญัส านึกไง สามญัส านึกมนั
ครอบง าไว ้มนัเก่ียวเน่ือง มนัไม่ถึงกิเลสแน่นอน  

 ฉะนั้น ท่ีว่ากายนอก กายของหลวงตาคือกายคน กายสัตวอ่ื์น อนัน้ีมนัเป็นขั้นของ
สมถะ เพราะเราจะบอกว่า ถา้เราจะพดูอยา่งน้ีโยมอยา่เสียใจนะ เราจะบอกว่าหลวงตา
บอกว่าพวกนกัปฏิบติัจิตใจมนัห่างไกลมากไง พื้นเพมนัเหลวไหลมากไง ท่านถึงจะให้
มนัเห็นอยา่งนั้นเพื่อใหม้นัมัน่คงข้ึนมาไง คือมนัต ่ามากว่าอยา่งนั้นเถอะ มนัไม่เขา้สู่
วิปัสสนาเลย มนัไม่เขา้สู่มรรค ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล มนัไม่เขา้สู่
มรรค มนัไม่เขา้สู่มรรคคือมนัยกข้ึนสู่มรรคไม่ได ้ ถา้ยกข้ึนสู่มรรคไดคื้อวิปัสสนาเป็น 
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วิปัสสนาเป็นคือโสดาปัตติมรรค เพราะน่ีถา้ยกข้ึนสู่มรรคไม่ไดก้็กายอ่ืนๆ น่ีแหละ ถา้
ยกข้ึนสู่มรรคไม่มี  

 ถาม   :   เพราะหลวงพ่อบอกว่าคือกายของเรา พิจารณาเพื่อใหล้ะสักกายทิฏฐิ  

 ตอบ   :   น่ีแหละๆ เวลาว่าถา้หลวงพ่อบอกน่ีใช่ ถา้มนัพิจารณากาย มนัตอ้งกาย
ของเรา เพราะเราเห็น คือเราเห็น เราเห็นถึงความสะเทือนถึงสังโยชน์ เราเห็นความ
สะเทือนถึงกิเลสไง น่ีท่ีเราพดูบ่อยๆ ว่าเห็นกิเลสไหม? เอง็รู้จกักิเลสหรือเปล่า? ไม่รู้จกั
กิเลส ละกิเลสไม่ได ้ ไม่รู้กิเลส ไม่เห็นกิเลส ไม่รู้จกักิเลส ละกิเลสไม่ได ้ คนจะละกิเลส
ตอ้งรู้จกักิเลส ใครจะหาไอห้งบท่ีบนกอ้นเมฆมึงไปหาเอา ถา้มึงจะหากมึูงตอ้งมาท่ีวดัน้ี 
ถา้มึงไม่รู้จกัท่ีน่ีมึงมาหากไูม่เจอ ถา้มึงไม่รู้จกักิเลสหากิเลสไม่เจอ น่ีไง แต่ถา้มนัเห็นกาย 
จิตเห็นอาการของจิตมนัสะเทือน มนัสะเทือนถึงกิเลส อู๋ย มนัสะเทือนมาก ถา้สะเทือน
มาก น่ีพิจารณาไปแลว้มนัถึงจะเป็น 

 น่ีพิจารณา ค าว่าพิจารณานะ แต่ถา้แบบท่ีว่าหลวงตาท่านบอกว่ากายนอกก็
หมายถึงกายของคนอ่ืน สัตวอ่ื์น หลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกว่าขนาดเอาจิตอยูใ่นร่างกายน้ี อยู่
ในร่างกาย เดินในกาย ท่านบอกว่าถา้เดินในกาย ค าว่าเดินในกายมนัไม่เห็นกายไง เดิน
ในกายเป็นชัว่โมงๆ นะ ไปฟังเทปได ้ มนัเดินอยูใ่นกาย จิตน่ีเดินอยูใ่นกายเป็นชัว่โมงๆ 
เลย น่ีเป็นสมถะ ท่านพดูเอง เป็นสมถะ แต่จิตน่ีเดินอยูใ่นกายจนมนัว่างหมด มนัสงบ
หมด แลว้เอาความว่างคน้ควา้มนั ถา้คน้ควา้มนั ถา้มนัเห็นกระดูก เห็นกระดกู เห็นขอ้
ต่างๆ ถา้จิตมนัเห็นกาย น่ีอนัน้ีกายน้ีมนัถึงจะเป็นกายของเราท่ีเราว่า แต่ขณะท่ีจิตมนัอยู่
ในกายน้ียงัไม่ใช่ของเราเลย เป็นสมถะเลย แลว้หลวงตาท่านบอกว่าใหพ้ิจารณากาย กาย
อ่ืน สัตวอ่ื์น 

 หลวงตาน่ีท่านเนน้ย  ้าเลย สติกบัไม่ส่งออก เห็นไหม สติกบัผูรู้้ หลวงตาท่านเนน้
ประจ า แลว้หลวงตาน่ี ภาษาเรานะหลวงตาท่านโดนหลวงปู่ มัน่สับเขกมาขนาดไหน คน
ท่ีโดนหลวงปู่ มัน่สับเขกมาขนาดน้ี แลว้จะบอกว่าใหไ้ปพิจารณากายนอก กายสัตวอ่ื์น 
ท่านเองก็โดนหลวงปู่ มัน่สับมาขนาดไหน คนท่ีโดนหลวงปู่ มัน่สับมาขนาดนั้น แลว้จะ
บอกใหค้นอ่ืนไปท าอยา่งท่ีท่านโดนหลวงปู่ มัน่สับมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไป
ไม่ได ้เพราะท่านโดนหลวงปู่ มัน่สับมาขนาดไหน  
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 ถา้เราอยูทุ่กวนัไดย้นิไหม? พดูกบักระดาษ พดูกบักระดาษไงใหก้ระดาษไดย้นิ 
เอง็ไดย้นิไหม? เอง็ไดย้นิไหม เวลาท่านพดูถึงหลวงปู่ มัน่สับเขกท่านเอง็ไดย้นิไหม? 
เวลาหลวงปู่ มัน่สับเขกท่าน แลว้ท่านจะใหค้นอ่ืนท าอยา่งท่ีท่านโดนหลวงปู่ มัน่สับเขก
หรือ? แต่เวลาท่านบอกว่าใหเ้ป็นกายนอกๆ ท่านเห็นถึงศกัยภาพของพวกเรา ของพวก
นกัปฏิบติัมนัอ่อนดอ้ย การปฏิบติัน้ีมนัแสนทุกข ์ แสนยาก การปฏิบติัล  าบาก ท่านถึง
บอกว่าใหจ้บัอยา่งนั้น เหมือนกบัลูกเรายกของหนกัไม่ไดก้็เอาไมอ้นัเลก็ เออ เอาน้ีไป 
แบกอนัน้ีไปก็พอ เหมือนอยา่งนั้นเลยนะ เหมือนพวกเราน่ีแบกของหนกัไม่ไดใ้ช่ไหม 
เอาไมจิ้้มฟันใหอ้นัหน่ึง อา้ว แบกไปนะ เอาไปวางไวต้รงนูน้ วางแลว้ เออเก่ง เก่งๆ  

 น่ีกายนอกก็เป็นอยา่งน้ีแหละ ท่านพยายามจะใหพ้วกเราปฏิบติั เอง็ลองแบกไม้
จิ้มฟันไปเก็บนะ เอง็อยากแบกไมใ้หญ่กว่าน้ีไหมล่ะ? เอง็อยากไดผ้ลประโยชน์ไหมล่ะ? 
น่ีกายนอกของหลวงตาเป็นแบบน้ี ท่านดูถูกพวกเอง็ว่าพวกเอง็ไม่มีวุฒิภาวะจะท าได ้ ก็
เอากายขา้งนอกก่อน เอากายขา้งนอก เอากายทัว่ไป แลว้มนัผดิไหม? ไม่ผดิหรอก มนัท า
ใหเ้รามีความหมัน่เพียร ท าใหเ้ราเขา้สู่กระแสไง คืออยา่งนอ้ยมนัก็ไม่ปล่อยใหใ้จเราไหล
ไปท่ีอ่ืน ใหไ้หลอยูใ่นน้ีมนัก็เป็นประโยชน์กบัเรา อนัน้ีพดูถึงหลวงตานะ 

 ฉะนั้น บอกว่าหลวงตาท่านพดูถูก แต่พวกเราเป็นเถรส่องบาตร แลว้ว่ากายนอก 
นอกกาย มนัเป็นเร่ืองกายนอก นอกกาย น่ีพดูซะยาวเลยล่ะ เพราะอะไรรู้ไหม มนัเป็น
โอกาสมาก เพราะเราเขา้ใจ เราเคยคิดอยูต่ลอดเวลาว่าคนตอ้งถามปัญหาน้ีมาแน่นอน เรา
คิดมาตลอดว่าคนตอ้งถามปัญหาน้ีมาแน่นอน เพราะเวลาหลวงตาท่านเทศน์ ท่านเทศน์
กายนอกๆ ในวิสุทธิมรรคไปเท่ียวป่าชา้ก็กายนอก กายนอก กายใน เพียงแต่ว่าส าคญัว่า
เป็นหรือไม่เป็น  

 ถา้เป็นนะมนัเขา้ใจไปหมด ถา้ไม่เป็นนะก็ค  าพดูเดียวกนัไง รับประทานๆ ไอ้
พวกนั้นบอกกินไม่รับประทานหรอก มนับอกกิน มนักินขา้วมา กรัูบประทานนะมึง มึง
กินหรือ? เฮย้ คนละอนันะมึง คนหน่ึงรับประทาน คนหน่ึงกิน ศพัทท์างราชาศพัทเ์สวย 
เสวยพระกระยาหาร ถา้พระน่ีฉนั ไอน่ี้รับประทาน ไอนู้น้กิน ไอน่ี้มนักายนอก กายใน 
กายในกาย ถา้เป็นแลว้นะเขา้ใจ กินก็คือกิน รับประกานก็คือรับประทาน เสวยก็คือเสวย 
กายนอกมนัส าหรับผูท่ี้หดัใหม่ ผูท่ี้ไม่มีสาระแก่นสาร พยายามจะใหเ้ขามีท่ียดึท่ีเกาะ 
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แลว้ถา้เขายดึเขาเกาะไดเ้ด๋ียวเขารู้เอง จะกิน จะรับประทานเอง็ก็รู้เองถา้เอง็โตมา เอง็
เขา้ใจเอง  

 น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เทศนาว่าการบอกวิธีการทั้งนั้น 
เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ พอเทศน์ธมัมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะรู้ข้ึนมา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ร าพึง อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ ก็
อยา่งน้ี เทศนาว่าการใหเ้อง็ปฏิบติั พอเอง็รู้จริงข้ึนมามนัเป็นของเอง็ น่ีท  าของเราข้ึนไป  

 ฉะนั้น บอกว่ากายนอก กายใน มนันอกกายมนัเลยยุง่ ถา้มาในกายไม่ยุง่หรอก 
มนันอกกายนอกเร่ือง เป็นนอกเร่ือง เพียงแต่ว่าจริงๆ นะเราคิดไวต้ั้งแต่ตน้แลว้ว่าสักวนั
หน่ึงตอ้งมีคนถามอยา่งน้ี เพราะว่าหลวงตาท่านเทศน์อยา่งไรเราก็เขา้ใจ หลวงปู่ เจ๊ียะ
เทศน์อยา่งไรเราก็เขา้ใจ เวลาเราพดูไป เราพดูดกัหนา้ไอค้นท่ีเอาค าเทศน์ของครูบา
อาจารยไ์ปเป็นสมบติัของตน แลว้เท่ียวไปพดูผา่นกาย รู้กายโดยไร้สาระ  

 กตญัญูกตเวทีรู้ถึงบุญคุณของหลวงตามนัยงัรู้ไม่ได ้ รู้ถึงบุญถึงคุณท่ีท่านได้
กล่อมเกล้ียงเล้ียงมา ท่านไดดู้แลปกป้องพวกเรามา ยงัไม่คิดถึงคุณของท่าน คุณของท่าน
ท่านใหท้  าอยา่งใด ท่านใหอ้อกไปการตลาดหรือท่านใหเ้ขา้ป่าเขา้เขา ท่านใหป้ระพฤติ
ปฏิบติั ท่านใหรั้กษาขอ้วตัร ท่านใหรั้กษาประเพณีของเรา รู้หรือไม่รู้ล่ะ? ถา้รู้มนัเห็นคุณ
แลว้มนัจะท าตวัอยา่งไร ถา้ท าอยา่งนั้นแลว้ ไอเ้ร่ืองท่ีปัญหาน่ีมนัจะไม่มีปัญหา เอวงั 


