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ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ถาม : เร่ือง “จิต” 

กราบเรียนถามหลวงปู่ ครับ เร่ืองจิต เม่ือเข้าถึงความเป็นจิตที่บริสทุธ์ิแล้ว อาการของสิง่
ภายนอกหมายถึงธรรมารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบกบัจิต เม่ือไม่ยินดียินร้าย คือปล่อยวางทัง้
หมดแล้ว จิตเข้าถึงความเป็นอนตัตาแล้ว เม่ือจิตหลดุจากสิ่งหยาบและสิ่งละเอียดทัง้หลายแล้ว
เข้าสู่นิพพิทา จิตเป็นแค่จิตอยู่อย่างนัน้ ไม่มีอะไรเลยครับ กราบเรียนถามหลวงพ่อ 

ตอบ : โอ้โฮ! ฟังแล้วทึ่งหมดเลยนะ ถ้าใครฟัง อู้ฮู! สดุยอดเลย แสดงว่าเข้าใจหมดแล้ว 
วางหมดแล้ว เกิดนิพพิทา เกิดความเบื่อหน่าย แล้วเป็นอะไร ก็ถามหลวงพ่อไง เกิดเป็นอะไร
ครับ ก็ถามหลวงพ่อนี่ 

อภิธรรมเป็นแบบนี ้ เรียนกนั สอนกนั ท่องกนั จ ากนั จ ากนัเท่านัน้ แล้วพอจ าเสร็จแล้ว 
พอจ าได้แล้วก็สร้างภาพ เข้าใจหมดเลย “อาการของจิต จิต ในเม่ือเข้าถึงธรรมารมณ์แล้ว จิต
เป็นจิต ไม่มีความยินดียินร้าย ปล่อยวางทัง้หมด จิตเข้าถึงความเป็นอนตัตา เม่ือจิตหลดุ
ออกไปแล้ว จิตไม่มีสิ่งใดเข้าสู่ความละเอียด เข้าสู่นิพพิทา จิตเป็นแค่จิต จิตเป็นแค่จิต” 

ถ้าพดูอย่างนีม้นัพดูได้ทัง้นัน้น่ะ มนักเ็หมือนเราเรียนจบ เราท่องทฤษฎีได้ เราก็ท่องได้
ทัง้นัน้น่ะ พอท่องได้แล้วเราพยายามสร้างภาพให้เป็นแบบนัน้ 

กรณีนีน้ะ มนัเป็นกรณี เราถงึบอกว่า พดูแล้วมนัเหมือนกบัว่าเราพดูแล้วเราจะไปโต้แย้ง
เขา พดูแล้วมนัน่าเสียใจ มนัน่าสงสาร มนัน่าสงสาร มนัน่าเห็นใจนะ เพราะอะไร เพราะว่า
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านรือ้ค้นของท่าน ท่านไปหมด แล้วเวลาครูบาอาจารย์ท่านพดู
กนั ท่านบอกประเทศพม่าหนกัไปทางอภิธรรม หนกัไปทางอภิธรรม 
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เวลาเราค้นคว้ากนัทางวชิาการ เราบอกว่าเมืองไทยเป็นทนุนิยม ศาสนาพทุธใน
เมืองไทยเป็นศาสนาพทุธทนุนิยม พอทนุนิยม พดูถึงเร่ืองการท าบุญกุศล เร่ืองทนุนิยมทัง้นัน้น่ะ 
เร่ืองสินค้า เร่ืองการแลกเปล่ียน 

แต่พม่าเขายงัอยู่ของเขา พอใครไปพม่าแล้วจะชื่นชมมากว่าศาสนาพทุธซึมลึกเข้าไปใน
สายเลือดของชาวพม่า ชาวพม่าเขาจะไปท างาน เขาก็ไปแวะวดัก่อน ไปกราบพระ ก่อนจะกลบั
บ้าน เขาก็ไปแวะวดั แล้วไปกราบพระ แล้วค่อยกลบับ้าน ศาสนาซึมเข้าไปในสายเลือดของเขา 
นี่เป็นศรัทธาไง ศรัทธาเป็นสายเลือด อย่างนีด้ีไหม ดี ถ้าพดูถึงศรัทธาความเชื่ออย่างนีถ้กูต้องดี
งาม 

แต่เวลาที่ประพฤติปฏิบตัิ เวลาประพฤติปฏิบตัิ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมถึงเป็นศาสดา มีพระพทุธกบัพระธรรมเท่านัน้ เวลาองค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศน์ธัมมจกัฯ พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เป็น
สงฆ์องค์แรกของโลก มีดวงตาเห็นธรรมคือสจัธรรมในหวัใจนัน้มนักงัวานขึน้มาไง มนัรู้จริงไง 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งทัง้หลายต้องดบัไปเป็นธรรมดาโดยความเป็นจริงในใจ
ของพระอญัญาโกณฑญัญะ 

ไม่ใช่พระอญัญาโกณฑญัญะไปเรียนธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
แล้วท่องจ าได้ แล้วอธิบายได้เป็นทฤษฎีได้ สิ่งใดสิง่หนึ่งมีการเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ต้องดบั
เป็นธรรมดา การเกิดดบัเป็นธรรมดา ทกุคนอธิบายได้หมด แล้วพวกนกัวิทยาศาสตร์อธิบายได้
ดีด้วย 

ฉะนัน้ เวลาไปเรียนอภิธรรม เขาเรียนมา เขาเรียนมาให้ปฏิบตัิ เวลาปฏิบตัิขึน้มา พอ
เวลาจะปฏิบตัิขึน้ไปก็บอกว่า “กรรมฐาน พทุโธ พทุโธนีพ้วกติดสมาธิ พทุโธนีต้ิดนิมิต พทุโธนีไ้ม่
ใช้ปัญญา” 

พุทโธไม่ใช้ปัญญานะ แต่ถ้าพุทโธแล้วจิตสงบแล้วนะ มันจะไปรือ้ค้นนะ ถ้าเห็น
สติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง มันจะเห็นกิเลสนะ 

ไอ้นี่เวลาพดูถึงท่องศพัท์ ท่องได้หมดเลย สร้างจินตนาการได้หมดเลย มนัเป็นธาตรูุ้ จิต
มนัก็เป็นแค่จิต มนัไม่มีสิ่งใดเลย แต่กิเลสเป็นอย่างไรล่ะ กิเลสเป็นอย่างไร มนักเ็หมือนทฤษฎ ี
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เหมือนวิทยาศาสตร์ที่เราเข้าใจได้ แล้วท าอย่างไรต่อ แล้วสร้างอารมณ์ได้นะ เวทนาเราก็รู้ ทกุข ์
ทกุขเวทนา อ้าว! ถ้าสขุนี่สขุเวทนา เราก็ท่องได้ เรากร็ับรู้ได้ แล้วกิเลสมนัคืออะไรล่ะ กิเลสมนั
คืออะไร 

นี่ก็เหมือนกนั รู้ตวัทัว่พร้อม ขยบันี่รู้เท่าทนัหมดเลย เราถึงบอกว่านี่สตฟัฟ์จิตไว้ไง เอา
จิตสตฟัฟ์ไว้ รู้กิริยาของมนัหมด รู้การเคลื่อนไหวหมด แล้วกิเลสเป็นอย่างไรล่ะ แล้วกเิลสมนัอยู่
ไหนล่ะ 

คือมนัไม่เห็นกิเลส มนัไม่รู้จกักเิลส มนัไม่รู้จกักเิลส มนัสร้างให้จิตมนัเป็นแบบนัน้ สร้าง
ภาพให้เป็นแบบนัน้ แล้วสร้างภาพเป็นแบบนัน้แล้วเป็นอย่างไรต่อ 

นี่ไง เพียงแต่ว่า ที่พดูนีเ้พราะปัญหานีพ้ดูมาเยอะ ทีนีเ้พียงแต่ว่าผู้ถามอีกแล้ว วนันีเ้ป็น
ผู้ถามอีกแล้ว เพราะผู้ถามเป็นเด็กไง เขาเรียกหลวงปู่ เลยล่ะ เรียกหลวงปู่  แสดงว่าเด็กเพ่ิงหดั
ใหม ่ มนัก็วฒุิภาวะไง วฒุิภาวะยงัด้อยอยู่ มนัเข้าใจอยู่ พอเข้าใจแล้ว อย่างพวกเราเด็กๆ นะ 
อย่างเช่นถ้าคนไม่เคยมาวดันี ้มาเจอตอนเช้ากง็งแล้ว โอ้โฮ! หตูาพองหมดเลยนะ 

ไอ้นี่แค่ศรัทธา แค่ทาน เขามาท าทานกนั เขามาท าทานมนัก็ต้องดคูวามเป็นไปของวดั 
เสร็จแล้ว เขามาวดัแล้ว เขาถึงวดันะ เขาสงบเสงี่ยมของเขา แบบว่าวดั ความสงบระงบัในใจ 
ถ้าความสงบระงบัในใจ หลวงตาท่านใช้ค าว่า “คึกคะนอง” เวลาพระเล่นกนัหยอกกนั เขาว่าคึก
คะนอง ถ้าจิตมนัคึกคะนองมนัก็แสดงออกโดยความคึกคะนอง 

ถ้าจิตมนัร่มเย็นเป็นสขุนะ จิตมนัก็แสดงออกด้วยความร่มเย็น คนที่มีคณุธรรมนะ การ
เหยียด การคู้ การเดิน เขามีสต ิเหมือนเสือ เหมือนราชสีห์ มนัมีสติ มนัระวงั ดเูสือ ดรูาชสีห์มนั
เดินสิ มนัระวงัภยัตลอด มนัย่างก้าวแต่ละย่างก้าว แล้วสติมนัพร้อมหมด นกัปฏิบตัิเป็นแบบนัน้ 
ถ้านกัปฏิบตัิเป็นอย่างนัน้ เข้ามานะ ถ้าเข้ามาเห็นการย่างการก้าว ความสติพร้อมอย่างนัน้ เรา
ว่า เออ! เราว่ามนัจะดีขึน้ไง 

เวลาเข้ามาวดั เห็นก็ตาพองเลย อู้ฮู! คนเยอะมาก แล้วถ้าเข้ามาแล้วคนเขายงัมี
สติปัญญา เขายงั โอ้โฮ! นี่แสดงว่าหวัหน้าดี ถ้าหวัหน้าดีนะ จะสอนให้ลกูศิษย์ลกูหามี
สติปัญญา 
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ถ้าหวัหน้าส ามะเลเทเมา กูก็เมานะ เมาในอารมณ์ไง “อู๋ย! เขาศรัทธากูเยอะเว้ย เออ! 
เยอะเว้ย” ก็เมาด้วยกนัไง หวัหน้ากเ็มาใช่ไหม วดันัน้ก็ส ามะเลเทเมา โอ๋ย! สนกุครึกครืน้ 
สรวลเสเฮฮา 

หลวงตาท่านว่าจิตคึกคะนอง จิตคกึคะนองมนัถึงแสดงออกมาเป็นแบบนัน้ ถ้าจิตมีสต ิ
สงบระงบั มนัจะไม่แสดงกิริยาแบบนัน้ ถ้าไม่แสดงกริิยาแบบนัน้ ถ้ามอง มนัเป็นชัน้เป็นตอน
ขึน้มา เราจะเห็น อ๋อ! ใช่ ถ้าวดัดีต้องดีอย่างนี ้

ดีระดบัของทาน ทาน เราห้ามไม่ได้ใชไ่หม เพราะเป็นชุมชน ชุมชนมาท าบุญพร้อมกนั 
มนัก็ต้องมีเสียงกระทบเป็นเร่ืองธรรมดา เราก็รับรู้ได้ แต่พอระดบัเข้ามาในวดัแล้วมีความสงบ
เสงี่ยม มีความระลึกรู้ แสดงว่าจิตเขาไม่คึกคะนองจนเกินไป เพราะจิตไม่คึกคะนอง เวลาไปนัง่
สมาธิ มนัก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายขึน้ ถ้าผู้ที่ใช้ปัญญา 

“ค าว่า “นัง่สมาธิๆ” ท าสมาธิอย่างเดียวเลยหรือ” 

น่ังสมาธิให้จิตมันสงบ ถ้าจิตสงบ จิตตามความเป็นจริง เวลามันยกขึน้สู่ปัญญา 
มันจะเป็นปัญญาความเป็นจริง แล้วพอปัญญา ค าว่า “ปัญญาความเป็นจริง” เพราะ
มันเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง ถ้าเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริง มันจะ
เห็นกิเลส 

กิเลสมนัคืออะไร กิเลสมนัหลอกไง กเิลสมนัหลอกเรา “นี่ของเราๆ” แล้วก็ “เรารู้ธรรม 
เราปฏิบตัิธรรม เราเข้าใจธรรม” เรา พอเผลอแล้วเราหายเลย เราหายเลย เอ้ย! เม่ือกีท้ าอะไร 
ลืม รู้ธรรมอยู่นะ แล้วลืมๆ 

ถ้าลืมนี่มนัไม่ใช่ความจริงแล้ว ลืมคือสญัญา คือความจ าไง ความจ า เดี๋ยวจ าได้ เดี๋ยวก็
ลืม ความรู้แล้วเดี๋ยวจ าได้ เดี๋ยวก็ลืม ไอ้นี่ก็เหมือนกนั รู้ตวัทัว่พร้อมนะ สติพร้อมเลยนะ ชดัเจน
เลย เกิดดบั ไม่มีอะไรทัง้สิน้ แล้วท าอย่างไรต่อ ทบทวนๆ ต้องกลบัไปทบทวนๆ แล้วกิเลสมนัอยู่
ไหนล่ะ นี่ไง อภิธรรม 

จะบอกว่า อภิธรรมมนัเป็นปริยตัิ มนัเป็นทฤษฎีที่ท่องจ ากิริยาของจิต กิริยาของจิต จิตที่
มนัเคลื่อนไหว ถ้าจิตเคลื่อนไหว แล้วความเคลื่อนไหว เห็นไหม เท้าซ้าย เท้าขวา แขนซ้าย 
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แขนขวา ขยบัตวั นี่มนัรู้เท่าทนั แล้วกิเลสมนัคืออะไรล่ะ กิเลสมนัคืออะไร กิเลสเป็นอย่างไร ไม่
รู้จกัหรอก 

แต่ครูบาอาจารย์ของเรา เห็นไหม เขาบอกว่า ถ้าพดูถึงที่เขาพดู ไม่ยินดียินร้าย 

ไม่ยินดียินร้ายก็วตัถไุง ธาตรูุ้นะ ธาตรูุ้ เวลาเข้าไปฐีตจิิต จิตผ่องใส สกัแต่ว่ารู้ มนัรู้ในตวั
มนัเอง ไม่ส่งออก ไม่รับรู้อะไรเลย รู้ตวัมนัเอง ถ้ารู้ตวัมนัเอง 

เขาบอกว่า มนัละเอียดเข้าไป มนัปล่อยวาง เห็นอนตัตา เห็นอนตัตา ความเป็นอนตัตา
แล้ว จิตหลดุแล้ว 

อนตัตาเป็นอย่างไร ถ้าอนตัตาเป็นนะ ถ้าเป็นอนตัตาจริง เกิดนิพพิทานะ จิตเป็นแค่จติ 
จะรู้เลย จะบอกได้ว่าถ้ามนัเป็นนิพพิทา จิตมนัเป็นแคจ่ิตตรงไหน 

เวลาหลวงตาท่านสอนนะ เวลาสอน ท่านพิจารณาเวทนา พอพิจารณาเวทนาถงึที่สดุ
แล้ว เวลาเราพิจารณากาย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทกุข์เป็นทกุข์ แล้วจิตมนัรวมลง จิตเป็นจิต
อย่างไร จิตมนัปล่อยอย่างไร ถ้าจิตมนัเป็นความจริงนะ 

ดสู ิ เราเป็นปถุชุน ปถุชุน เราเป็นมนษุย์ มนษุย์คนหนา มนษุย์ที่มีกิเลส แล้วเวลาถ้าจิต
สงบแล้ว ยกขึน้เป็นกลัยาณปถุชุน ยกขึน้สูเ่ห็นกาย เห็นเวทนา เหน็จิต เหน็ธรรมตามความเป็น
จริง เป็นบุคคล ๔ คู่ บุคคลคู่ที่ ๑ คู่ที่ ๑ คือโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล คู่ที่ ๒ คือสกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิผล คู่ที่ ๓ คืออนาคามิมรรค อนาคามิผล คู่ที่ ๔ คืออรหตัตมรรค อรหตัตผล นี่
บุคคล ๔ คู่ จิตอนัเดียวมนัเปล่ียนแปลงขึน้ไป 

แต่นี่พอจิตเป็นจิต จิตคือจิต...ก็แสดงว่าไม่ได้ท าอะไรเลย จิตเป็นจิตก็เท่าเก่าไง อ้าว! 
แล้วเป็นอะไรล่ะ บุคคล ๔ คู่ก็ไม่รู้จกั อะไรก็ไม่รู้เร่ือง มนัก็เป็นแค่ธาตรูุ้ไง ก็เป็นแค่วตัถไุง มนัก็
แค่วตัถ ุ

จิตมนัละเอียดกว่านัน้ จิตมนัเป็นได้มากกว่านี ้

ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารยเ์ราสอนถึงไม่สอนแบบนี ้นี่ไง กรณีนีถ้้าครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นนะ 
เวลาเราฟังครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านคยุกนั เร่ืองที่เขาบอกว่า ถ้าทางพม่าเขาหนกัไปทาง
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อภิธรรม หนกัไปทางอภธิรรม คือถ้าภาษาถ้าจะพดูกนัแบบกรรมฐาน ก็หนกัไปทางท่องจ าจิต 
ท่องจ าน่ะ ท่องจ า ท่องจ าก็กิริยา เวลาเขาปฏิบตัิกนัด้วยความภูมิใจนะ เขาเรียกประชุมสภา 
ด้วยความเคารพ ประธานทีเ่คารพ ด้วยความเคารพอภิธรรม ด้วยความเคารพ ไม่ได้พดูด้วย
ความติฉินนินทา พดูด้วยความเคารพนะเนี่ย พดูด้วยความเคารพว่ามนัเป็นอย่างนี ้ ไม่ได้ติฉิน
นินทา ไม่ได้กล่าวร้าย ไม่ได้โจมตี พดูด้วยความเคารพ มนัก็เป็นการท่องจ าจิต แต่เขาภาวนาไม่
เป็น ไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริง 

แต่หลวงปู่ มัน่ท่านรู้จริง ท่านบอกว่า จิตนีห้ลากหลายนกั เป็นทางดกี็ได้ เป็นทางร้ายก็
ได้ เป็นกลางๆ ก็ได้ จิตนีม้นัหลากหลาย มนัเป็นได้ทกุอย่างเลย 

ฉะนัน้ เราท่องจ าจิตมา เราท่องจ าอาการของมนัมา แล้วมนัเป็นอย่างที่เราท่องจ าไหม 
พอเป็นอย่างที่ท่องจ า ก็ท่องจ าไง แล้วเป็นอย่างไรต่อ 

เห็นไหม ครูบาอาจารยเ์ราที่ปฏิบตัิ ผู้ที่ปฏิบตัิที่มีคณุธรรมท่านจะพดูกนัอย่างนีเ้ลยนะ 
อภิธรรมเขาหนกัไปทางอภิธรรม ถ้าหนกัไปทางอภิธรรมคือหนกัไปทางปริยตัิ หนกัไปทางการ
ท่องจ า แล้วพอท่องจ าแล้วจิตมนัก็สร้างอาการแบบนัน้ แล้วคนที่ปฏิบตัิเป็นอย่างนัน้จริงๆ คนที่
ปฏิบตัิอภิธรรมนะ “โอ้โฮ! มนัโล่งหมดเลย มนัสบาย มนัสบาย อู้ฮู! มนัดีมากๆ เห็นพระ
กรรมฐานแล้วสงสาร โอ้โฮ! ตรากตร า พทุโธล าบาก อู๋ย! ปฏิบตัิยุ่งมากเลย ท่องจ าอย่างกูนี ่
แหม! มนัสดุยอด” 

พดูด้วยความเคารพ พดูด้วยความเคารพจริงๆ ไม่ได้ติฉินนินทานะ เพียงแต่ผู้ฟังแล้วนะ 
ตรึกให้ดี พยายามทบทวน ทบทวนแล้วคือเราเป็นคนท าใช่ไหม ถ้าเราเป็นชาวสวน เราท าสวน
แล้ว ถ้ามนัได้ดอกได้ผล เราท าสวนแล้วเราจะท าสวนด้วยความประสบความส าเร็จ เรา
ชาวสวน เราปลกูพืชพนัธุ์ทกุอย่างแล้วมนัไม่ออกดอกออกผล เราจะไม่ได้อะไรเลย เราเป็น
ชาวสวนนะ เราปลกูผกัปลกูหญ้า ถ้ามนัได้ผกัได้หญ้านัน้มา เราปลกูสวนท าสวนแล้วได้ผล ถ้า
เราเป็นชาวสวนนะ เราปลกูผกัปลกูหญ้าแล้วมนัไม่ได้ผกัได้หญ้านัน้มา เราตรากตร าเหนื่อย
ฟรีๆ นะ ให้เทียบเคียงตรงนี ้

นี่ก็เหมือนกนั พดูด้วยความเคารพ มนัเป็นการท่องจ า ท่องจ ามาแล้วมนัก็สร้างภาพ
อย่างนัน้ อาการอย่างนัน้น่ะ แล้วบอกสบายๆ...ท าไมมนัจะไม่สบายล่ะ 
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อย่างพวกเรา เราจะท ากจิการอะไรก็แล้วแต่ เราต้องท าโครงการใชไ่หม เราต้องวิจยัใช่
ไหม ต้องวิจยัตลาดใชไ่หมว่ามนัจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม เราต้องลงทนุใช่ไหม เรา
ต้องท าสินค้าทดลองให้เขาใช้ก่อนใช่ไหม แล้วถ้าเขาเชื่อใจแล้วเราถึงต้องท าสินค้าของเราให้
ตามความเป็นจริงใช่ไหม 

นี่การกระท าของเรา ถ้าท าความเป็นจริงมนัต้องท าตามความเป็นจริงของเราอย่างนี ้
แล้วถ้าท าความเป็นจริงอย่างนีม้นัก็ต้องลงทนุลงแรงใช่ไหม แล้วผู้ที่ท าได้จริงมนัก็ได้จริง 

ไอ้นี่ของเขาคิดเองเออเอง แล้วว่าสบายๆ...มนัมีมรรคมีผลตรงไหน มนัเห็นกเิลสตรงไหน 
ฉะนัน้ เวลาเห็นคนทีเ่ขาท าความเป็นจริง โอ้โฮ! มนัต้องตรากตร า 

ถ้าค าว่า “ตรากตร า” นะ มนัก็ตรากตร าจริงๆ นี่แหละ เพราะอะไร เพราะว่าความเพียร
ชอบ ความเพียร ความวิริยะ ความอตุสาหะ เราจะพ้นจากทกุข์ เราต้องมีความเพียรที่เข้มข้น 

เราได้ยินอยู่ เช่น สญัญา ธรรมศกัด์ิ ว่าอย่างนัน้เลย สญัญา ธรรมศกัด์ิเป็นลกูศิษย์
หลวงตานะ สญัญา ธรรมศกัด์ิกเ็ป็นลกูศิษย์ของครูบาอาจารย์พระในเมืองไทยเยอะแยะไป
หมด แล้วเวลาสญัญา ธรรมศกัด์ิไปคยุกบัหลวงตา หลวงตาท่านก็แนะน าสัง่สอน แล้วสญัญา 
ธรรมศกัด์ิก็เอาค าที่หลวงตาแนะน าสัง่สอน เวลาไปหา...เอ่ยชื่อเลยก็ได้ พทุธทาส ไปบอกพทุธ
ทาสนะ บอก “อู๋ย! เขาสอนกนัอย่างนีน้ะ” 

พทุธทาสบอก “อู้ฮู! เขาต้องท าถึงขนาดนัน้เชียวหรือ” 

แสดงว่าไม่เคยท า ไม่เคยปฏิบตั ิ

เขาร้องอู้ฮู! ร้องอู้ฮู! เรารู้แล้ว พวกนีไ้ม่เคยท าอะไรเลย ก็อภิธรรมนี่ไง “ต้องปฏิบตัิ
สบายๆ สบายมาก ไอ้พวกนีไ้อ้พวกตรากตร า แล้วตรากตร ายงัติดนิมิตด้วย โอ๋ย! เห็นนิมิตแล้ว
ไปไม่รอด อู๋ย! ตรากตร า พทุโธไม่มีปัญญา” 

แต่พุทโธเห็นกเิลสนะ จิตสงบพอเห็นกิเลสขึน้มา เห็นกิเลสอย่างไร พอเห็นกาย 
โอ้โฮ! ขนพองสยองเกล้า ขนพองสยองเกล้าคือมันสะเทือนกิเลส ถ้าเหน็จริงนะ มัน
สะเทือนขัว้หัวใจเลย 
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สงัเกตได้ ถ้าใครเห็นกายทีแรก ถ้าใครเห็นกายตามความเป็นจริง ภาษาเรานะ เหมือน
ช็อก ไปไม่เป็นนะ ไปไม่ถกูเลยล่ะ โอ้โฮ! แล้วก็หลดุมือไปเลย แล้วก็ต้องมาท าพทุโธใหม่ กว่าจะ
เจออีกนะ เพราะไปเจอขมุทรัพย์ไง แล้วรักษาขมุทรัพย์นัน้ไม่เป็น 

อย่างพวกเราวฒุิภาวะปถุชุนคนหนา ไม่มีวฒุิภาวะพอ เหมือนกบัทางการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอกเขาก็ต้องท าวิทยานิพนธ์ เขาต้อง
มีองค์ความรู้มากกว่าปริญญาตรีใช่ไหม มนัเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะมีความรู้เท่ากบัปริญญา
ตรี ปริญญาตรีกบัปริญญาเอกมีความรู้ต่างกนัแน่นอน 

นี่ก็เหมือนกนั วฒุิภาวะของเราเดก็น้อย เหมือนกบัเรายงัจะว่าอนปุริญญาด้วย ไม่ได้
ปริญญาเลยด้วย แล้วถ้าปริญญาตรีเขาพอรู้ แต่ทางวิชาการมนัใหญ่มาก เห็นแล้วตกใจ พอ
ตกใจก็ค่อยๆ มาฟืน้ฟูใหม่ๆ จนกว่าจิตมนัจะมัน่คงนะ พอมัน่คง พอไปเห็นกาย จบักายได้นะ 
โอ้โฮ! โอ้โฮ! 

พอโอ้โฮ! เพราะอะไร เพราะว่ามนัมีสมาธิไง เพราะจติมนัแบบว่ามนัมีวฒุิภาวะพอ วฒุิ
ภาวะพอ มนัก็จบัได้ พอจบัได้ มนัก็พิจารณาให้ขยายส่วนแยกส่วน จากอคุคหนิมิตเป็นวิภาคะ 
ถ้าวิภาคะก็เห็นไตรลกัษณ์นีไ่ง 

เขาบอกว่าเห็นเป็นอนตัตานี่ไง เขาบอกว่า “เห็นเป็นอนตัตานะ พอเม่ือมนัหลดุจาก
ความหยาบไป หลดุจากความละเอียดไป เข้าสู่นิพพิทา”...ไอ้นี่พดูถึงมนัเป็นการท่องมาทัง้นัน้
น่ะ มนัเป็นการท่อง 

ด้วยความเคารพ ไม่อยากให้ศาสนากระเทือนกนั ไม่อยากให้นกับวชกบันกับวชเรา
ทะเลาะกนั ไม่อยาก แล้วไม่ต้องการด้วย แต่โดยข้อเท็จจริง พดูด้วยข้อเทจ็จริง มนัต้องชีช้ดัว่า
ข้อเท็จจริง อะไรเป็นเท็จ อะไรเป็นจริง ด้วยความเคารพนะ ด้วยความเคารพ สงสารมนษุย์ 
สงสารคนปฏิบตัิ สงสาร ด้วยความเคารพ ไม่ได้เหยยีดหยาม เพียงแต่ว่าวฒุิภาวะมนัอ่อนด้อย 
ไปหยิบฉวยของเขามา ไปหยิบฉวยหยิบจบัมาแล้วสร้างองค์กรขึน้มาเผยแผ่ขยายไปจนมีคน
เชื่อถือศรัทธา ด้วยวฒุิภาวะที่อ่อนแออ่อนด้อย เชื่อตามๆ กนัไป 

กาลามสตูรไง อย่าเชื่อว่าเป็นอาจารย์ของเรา อย่าเชือ่ว่าเป็นความเห็นของคนที่ปฏิบตั ิ
ให้ประพฤติปฏิบตัิตามความเป็นจริง แล้วเวลาปฏิบตัิไป ก็ด้วยวฒุิภาวะอีกล่ะ เพราะเวลาเขา
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ปฏิบตัิไปแล้วเขาจะมาพดูไง “พวกกรรมฐานมนัเป็นบารมีขีท้กุข์ มนัต้องทกุข์ต้องยาก สู้พวกเรา
ไม่ได้ สบายๆ อยู่ห้องแอร์” แล้วถึงเวลาก็มาส่งอาหารกนันะ แล้วตรวจสอบอารมณ์ ทดสอบ
อารมณ์ 

อารมณ์อะไร ท าไมต้องทดสอบอารมณ์ ถ้าทดสอบอารมณ์ก็เหมือนกบัทางคริสต์
ศาสนาใช่ไหม ให้พระเจ้าเป็นผู้พยากรณ์หรือ 

ปัจจตัตงั รู้จ าเพาะตนนะ ปฏิบตัิให้จริง ถ้ารู้จริงเห็นจริง ปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก แล้วถ้าจะ
ไปรายงานครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์จะเป็นคนชีถ้กูหรือผิดเท่านัน้ เวลาไปหาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพยากรณ์ว่าถกูหรือผิด เวลาพระสมยั
พทุธกาล เวลาปฏิบตัิไปแล้ว ถ้าใครบอกว่าบรรลธุรรมๆ เขาจะเชิญกนัไปหาองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกผิดเป็นผิด ถกูเป็นถกู 

เขาไม่ใช่ว่าส่งอารมณ์ๆ...อารมณ์อะไร ส่งอารมณ์มนัเป็นภาระ มนัเป็นภาระคนปฏิบตัิ
ไง เอ๊! วนันีก้็ส่งไปหมดแล้ว อารมณ์เท่าไรก็สง่ไปหมดแล้ว แล้วพอพรุ่งนีจ้ะส่งอารมณ์อะไรอีก
วะ ไม่มีอะไรจะส่งกนั เป็นทกุข์แล้วเว้ย เอ๊! เช้าขึน้มากูจะเอาอะไรสง่วะ เออ! ก็ต้องพยายาม
จินตนาการหาเร่ืองสง่ให้ได้สกัเร่ืองหนึง่ แล้วก็ไปส่ง แล้วพรุ่งนีอี้ก เอาอีกแล้ว ต้องส่งอีกแล้ว 
แล้วจะเอาอะไรส่ง นกัปฏิบตัิเขารู้ ส่งอารมณ์ อารมณ์อะไร 

แต่หลวงปู่ มัน่ไม่ต้องส่งหรอก มึงคิดอะไร กูบอกมึงหมดล่ะ ครูบาอาจารย์นะ เวลาไปหา
หลวงปู่ มัน่ ท่านบอกเลย หลวงปู่ มัน่ลากไส้เราออกมาเลย คือคิดอะไรเม่ือคืน เม่ือคืนมึงคิด
อย่างนัน้ผิด มึงท าอย่างนัน้ผิด ต้องวางใจให้ถกูต้อง 

ไม่ต้องมาส่ง ไม่ต้องมาส่ง ควกัหวัใจเอ็งออกมาเลย ควกัหวัใจเอ็งออกมาตีแผ่เลย เอา
อะไรมาส่ง ตวัเองไม่ทนักเิลส ก็กิเลสมนัสร้างภาพ เอากิเลสมาสร้างรูปแบบแล้วไปส่งหรือ เอ็ง
เอาอะไรไปส่ง เอาอารมณ์อะไรไปส่ง 

นี่ไง พดูถึง พดูด้วยความเคารพ พดูด้วยความเคารพ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะทีเ่ขาพดู 
พอบอกว่า “พอเห็นอนตัตาแล้วจิตหลดุพ้นจากหยาบ หลดุพ้นจากละเอียดไป เข้าสู่นิพพิทา” 
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เข้าสู่นิพพิทา มนัก็เราสวดกนันะ่ รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ เวทนายปิ นิพฺพินฺทต ิ
สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ วิญฺญาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท  วิรชฺชติ 
เบื่อหน่ายในรูป เบื่อหน่ายในเวทนา เบื่อหน่ายในสญัญา เบื่อหน่ายในสงัขาร เบื่อหน่ายใน
วิญญาณ ถ้าเบื่อหน่ายแล้ว เบื่อหน่ายก็คลาย พอคลาย นิพพิทา 

นี่เวลาสวดมนต์ไง ในอภิธรรมเป็นอย่างนีห้มด นิพฺพินฺท  วิรชฺชต ิ พอเบื่อหน่าย เบื่อ
หน่ายก็บอกว่าหลดุพ้น หลดุพ้นก็รู้ว่าหลดุพ้นแล้ว แล้วอะไรต่อล่ะ ก็เขียนมาถามนี่ไง อะไรต่อ 
ก็ไม่รู้ไม่เห็น ท่องจ าได้ อภิธรรมเป็นการท่องจ าทัง้หมด ไม่มีเหตใุดเป็นมรรคเป็นผล ไม่มี ถ้ามี
นะ มนัต้องเห็นกิเลส ต้องรู้จกักเิลส 

ไอ้นี่คือทางวิชาการ ถ้าวิชาการก็เป็นแบบนีจ้ริงๆ อาการของจิตจะเป็นอย่างนัน้ๆๆ 
เพราะอะไร เพราะพระพทุธเจ้าท่านแจง ท่านแจงอาการ ท่านแจงความเป็นไปของจิต จิตเป็น
อย่างนี ้ มนัก็เหมือนกบัไฟ ไฟมาตามสาย ถ้ามนัเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสิ่งใดมนัก็เป็นแบบนัน้ จิต
มนัก็เป็นพลงังาน พอเข้าไปในขนัธ์ เข้าไปในขนัธ์ แล้วจิตมนัเป็นพลงังาน ทนีีต้วัจิตมนัมีอวิชชา 
แล้วมนัมีอวิชชา อวิชชาคืออะไร อวิชชาคือพญามาร พญามารมนัอยู่ที่ฐีติจิต มนัอยู่ที่จิตเดิม
แท้ เวลามนัเคลื่อนออกมา มนัเคลื่อนออกมาทัง้กิเลส อนสุยัมนันอนเนื่องกบัจิต เวลาจิตขยบั 
จิตเสวยสิ่งใด กเิลสมนัก็ตามไปด้วย 

ถ้ากิเลสตามไปด้วย เวลาคิดส่ิงใด ที่ว่า โลกียปัญญา ที่ความคิดของมนษุย์ทัง้หมดเป็น
ปัญญากิเลสทัง้หมด ปัญญาที่เกิดขึน้ทัง้หมดเป็นปัญญากิเลสหมดเลย เขาเรียกโลกียปัญญา 
ปัญญาของโลก ปัญญาที่เกิดจากความคิด เราต้องพทุโธๆๆ ให้จิตสงบเข้ามาก่อนไง หรือใช้
ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้ากิเลสไม่สงบตวัลง เป็นสมาธิไม่ได้ 

เวลาเราโดนใครเอ็ด โดนใครว่า เรานัง่สมาธิ โอ้โฮ! มนัแทบระเบิด มนัลงได้อย่างไรล่ะ 
เพราะอะไร เพราะกเิลสมนักระตุ้น เราก็ต้องสงบเสงี่ยม ต้องระงบัต่างๆ ถ้าท าให้มนัสงบเข้ามา 
เราพทุโธๆ พอพทุโธ กิเลส กิเลสเป็นเจ้าวฏัจกัร เจ้าวฏัจกัรคือเจ้าอ านาจในหวัใจ กเิลสนีเ้ป็น
เจ้าอ านาจในหวัใจ มนัยึดครองหวัใจนี ้ มนัใหญ่มาก มนัหลอกลวง มนัสัง่สอน มนัปลิน้ปล้อน
หลอกให้ใจนีเ้ป็นขีข้้ามนั แล้วอยู่มาวนัใดวนัหนึ่งเกิดมีศรัทธาความเชื่อ พทุโธๆ จะให้มนัสงบ 
มนัจะยอมหรือ มนัจะยอมไหม พอมนัไม่ยอมก็เป็นอย่างนีไ้ง กระเสือกกระสนกนัอยู่นี่ ที่
กระเสือกกระสนอยู่นี่เพราะกเิลสมนัไม่ยอมไง 
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กิเลสมนัไม่ยอม มนัเลยสงบไม่ได้ แล้วเราก็พทุโธๆ เอาธรรมโอสถเข้าไปสู้กบัมนั พทุโธ 
ตัง้สติสู้กบัมนั ถ้ามนัเข้มข้นเกินไปก็อดอาหารเสีย ถ้าเรากินอาหาร กเิลสมนัก็อ้วนๆ เราอด
อาหาร กิเลสมนัก็ซูบผอมเหมือนกนั เหน็ไหม อดอาหารมนัมีอบุายอยู่ตรงนี ้ เวลาเราหิว กเิลส
มนัก็หิวด้วย เวลามนัหิวแล้วนะ มนัอยากจะกินหมสูะเต๊ะ เราก็ไม่ให้มนักิน มนัอยากกินหมู
สะเต๊ะ เราก็กินผกัต้ม มนัอยากจะไปกนิเกี๊ยว เรากไ็ปกินแกงจืด เออ! สู้กบัมนั สู้กบัมนั 

นี่ไง นี่กเิลส เร่ิมต้นถ้าเรายงัไม่มีปัญญา ยงัท าอะไรไม่ได้ เราก็ท าความสงบ ก็นี่ไง ที่ท า
ความสงบก็จะสู้กบัมนัน่ะ เจ้าวฏัจกัร เจ้าอ านาจในหวัใจนี่ เราก าหนดพทุโธ ใช้ปัญญาอบรม
สมาธิให้มนัสงบตวัลง ถ้ามนัสงบตวัลงเป็นสมัมาสมาธิ 

ถ้าสมัมาสมาธิ ค าว่า “กิเลสสงบตวัลง” เห็นไหม จิตผอ่งใส เวลามนัสงบแล้ว ถ้าคนมี
อ านาจวาสนาเขาร าพึงไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตามความเป็นจริง นัน่เห็นสติ
ปัฏฐาน ๔ เวลากเิลสมนัสงบตวัลงแล้ว เวลามนัไปเหน็สติปัฏฐาน ๔ มนัยงัฟูเลยล่ะ โอ้โฮ! 

เราพดูบ่อยว่า ไดโนเสาร์มนันอนอยู่กลางหวัใจ 

ทกุคนก็เขียนมาถามเลย “หลวงพ่อ ไดโนเสาร์มนัเป็นอย่างไร” 

เวลาจะเทศน์นี่นะ เขาเรียกกเิลสหรือว่าความรู้สึกนีเ้ป็นนามธรรม พอเป็นนามธรรม คน
ที่มีหลกัมีเกณฑ์เขามีจุดยืนของเขา เขามีหลกัเกณฑ์ของเขา เขามีองค์ความรู้ของเขา เขาจะยก
เร่ืองนามธรรมมาให้เป็นรูปธรรมให้คนฟังเข้าใจได้ ฉะนัน้ถึงบอกว่ากิเลสมนัเก่าแก่ มนัเก่าแก่
เป็นเจ้าวฏัจกัรอยู่กลางหวัใจ มนัเลยเปรียบเทยีบว่าเป็นไดโนเสาร์ มนัเป็นมขุของเราเอง เรา
เปรียบเทยีบว่าเป็นไดโนเสาร์ ว่ามนัเป็นฟอสซิลอยู่ในใจ แต่มีชีวิตนะ ไดโนเสาร์ในโลกเป็น
ฟอสซิล มนัตายมานานแล้ว มนัสญูพนัธุ์แล้ว แต่ไดโนเสาร์ในใจยงัไม่ตาย มนัยงัมีชีวิต 

ฉะนัน้บอกว่า พอจิตสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง 
เราบอกว่าไปเห็นไดโนเสาร์ ไปเห็นกิเลสไง ไปเหน็เจ้าวฏัจกัรไง 

ทกุคนเขียนมาเลย “หลวงพ่อ ไดโนเสาร์กลางหวัใจมนัเป็นอย่างไร”...ไปเลย มนัก็
เหมือนกบัท่องจ า มนัก็เหมือนกบัอภิธรรมไง พอพระพทุธเจ้าบอกว่าอาการของจิต เราไป
ท่องจ ากนัมา แล้วเราก็สร้างภาพเป็นอย่างนัน้ๆ 
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“แล้วอย่างนีเ้วลาหลวงพ่อบอกเป็นไดโนเสาร์นี่สร้างภาพหรือเปล่า” 

ไม่ได้สร้างภาพ มนัจะเหมือนกบัถ้าอภิธรรมก็เป็นอาการของจิต ไดโนเสาร์มนัก็มีกิเลส
อยู่ในหวัใจ เปรียบเทียบเป็นบุคลาธิษฐาน ไม่ได้สร้างภาพ เปรียบเทียบเป็นบุคลาธิษฐานว่าสิง่
ที่มนัตกผลึกในใจของเราเปรียบเหมือนไดโนเสาร์ แล้วถ้าใครเห็นไดโนเสาร์ ใครไปเห็นนะ 
ตอนนีใ้ครไปเห็นไดโนเสาร์ตวัจริงๆ นะ โอ้โฮ! วิ่งหนแีล้วกนัล่ะ ไอ้อย่างนีพ้อไปเห็นกิเลสจริงๆ 
มนัตกใจ นี่เปรียบเทียบ เพราะอะไร เพราะมีองค์ความรู้ เพราะเคยเห็น กเ็ลยเปรียบเทียบเป็น
รูปธรรมออกมาให้คนฟังนัน้เข้าใจ 

ถ้าคนฟังเข้าใจแล้ว พอเข้าใจนะ เปรียบเทียบเป็นไดโนเสาร์ แต่มนัไม่ใช่ไดโนเสาร์ มนั
เป็นกิเลส แต่กิเลสมนัเก่าแก่ มนัเวียนว่ายตายเกิดกบัเรามาทกุภพทกุชาติ แล้วชีวิตนีไ้ม่มีต้นไม่
มีปลาย มนัควบคมุเรามาตัง้แต่ภพชาติใดก็ไม่รู้ ยาวไกลมาก แล้วจะเปรียบเทียบเป็นอะไรล่ะ 

เราก็เปรียบเทยีบเป็นไดโนเสาร์ พอเปรียบเทียบเป็นไดโนเสาร์ เปรียบเทียบให้เข้าใจ ให้
เห็น แล้วถ้าใครท าได้กเ็ป็นประโยชน์กบัเขา เขากเ็ลยเขียนมาถาม อืม! เวลาเราเจอเขาถาม
ปัญหานะ โอ้! แปลกใจเลยนะ เพราะเราสมมตุิให้เป็นบุคลาธิษฐานสอนเขา เขาก็เอาสมมตุิ
กลบัมาถามเราว่าไดโนเสาร์กลางหวัใจมนัเป็นอย่างไร แต่ถ้าเขาฉกุคิดหรือเขาคิดได้ 
เปรียบเทยีบได้นะ มนัจะรู้จกั 

เราจะบอกว่า คนทีภ่าวนาเป็นเขาจะเห็นกเิลส แล้วเขาจะต้องส ารอกคายกเิลสออก มนั
ถึงจะเป็นการวิปัสสนาจริงๆ แต่ถ้าการกระท า การกระท าจริงนะ เวลาไปปฏิบตัิอภิธรรม จะ
ปฏิบตัิแนวทางใดก็แล้วแต่ ถ้ามนัอดุมสมบูรณ์ มนัสขุใจ มนัก็สบาย จริง แต่ความสขุสบาย
แบบนีม้นัอยู่ในขัน้ของเวทนา สขุเวทนา ทกุขเวทนา มนัไม่เหนือโลกหรอก มนัไม่ใช่สจัธรรมจริง 
ถ้าสจัธรรมจริง มนัเหนือสขุเวทนา ทกุขเวทนา 

เวลาเราสขุเวทนา เราสขุแสนสขุ มนัก็แปรปรวน ความสขุของพวกเรา ความสขุความ
สมความปรารถนา ไม่มีสิ่งใดคงที่หรอก เว้นไว้แต่อกุปปธรรม 

อกุปปธรรมคือพิจารณาตามความเป็นจริง แยกแยะตามความเป็นจริง จนฆ่า
กิเลสตามความเป็นจริง ถ้าฆ่ากิเลสตามความเป็นจริงแล้วเป็นอกุปปธรรม อฐานะคือ
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ไม่เปลี่ยนแปลง คือคงที่ตายตัว ธรรมะแท้ๆ น่ีถงึว่าวิมุตติสุขๆ สุขเหนือโลก สุขเหนือ
สุขเวทนา สุขเหนือความรู้สึกตามความเป็นจริงอันนี ้

แต่เวลาเราปฏิบตัิไป เราสขุ สบายๆ มนัอยู่ในสามญัส านึกของเรา มนัอยู่ในสามญั
ส านึกที่เรารับรู้ได้ ถ้ามนัอยู่ในสามญัส านึกที่รับรู้ได้ มนัก็เป็นสมมตุิไง มนัก็เป็นสมทุยัไง มนัไม่
เป็นความจริงไง 

ฉะนัน้ เวลาเขาพดู นี่ค าถาม อ่านชดัๆ เลยนะ เพราะเวลาพดูแล้วพวกคนฟังก็ว่า “เอ๊! 
เขาถามอย่างไร หลวงพ่อออกเสียยาวเลย” 

“เร่ืองจิต เม่ือเข้าถึงความเป็นจิตที่บริสทุธ์ิแล้ว อาการของสิ่งภายนอกหมายถึง
ธรรมารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบกบัจิต เม่ือไม่ยินดียินร้าย...” 

“เม่ือ” ไง มนัไม่ใช่พิจารณาขาด 

“เม่ือไม่ยินดียินร้าย คือปล่อยวางทัง้หมดแล้ว จิตเข้าถึงความเป็นอนตัตาแล้ว เม่ือจิต
หลดุจากสิ่งหยาบและสิ่งละเอียดทัง้หลายแล้วเข้าสู่นพิพิทา จิตเป็นแค่จิตอยู่อย่างนัน้ หรือไม่มี
อะไรเลย กราบเรียน...” 

“เม่ือ” ก็คือเราคิดเอง มนัไม่ใช่ว่า โอ๋ย! เราพิจารณาอย่างนัน้แล้วปล่อยอย่างนัน้ เรา
พิจารณาแล้วฆ่าอย่างนัน้ ถ้าครูบาอาจารยเ์ราจะสอน จะสอนอย่างนี ้

แต่ถ้ามนั “เม่ือ” ไง ถ้ามนั “เม่ือ” มนัก็คิดว่าเราวางใจกลางๆ เราเข้าใจ เราวางใจกลางๆ 
แล้วก็รับรู้ไป แล้วพอถึงเขาบอก “เข้าสู่นิพพิทา จิตเป็นแค่จิต”...มนัก็เลยกลายเป็นการท่องจ า 
แล้วการท่องจ า จิตมนัเป็นได้หลากหลาย จิตมนัเป็นไปของมนั แล้วก็ว่ากนัไป 

เราจะบอกว่า มนัเป็นวฒุิภาวะของสงัคม สงัคมที่มีความรู้สึกอย่างนีเ้ขาเข้าใจได้อย่างนี ้
เขาเข้าใจได้อย่างนี ้ แต่ถ้าคนที่มีวฒุิภาวะ มีอ านาจวาสนาบารมี เขาต้องการความจริง เขาจะ
หาครูบาอาจารย์ทีจ่ริง ถ้าครูบาอาจารย์ทีจ่ริง ถ้าเป็นจริง เวลาจิตสงบแล้วมนัเห็น เห็นอย่างไร 
เวลาเห็นแล้วพยายามหาครูบาอาจารย์คอยชีแ้นะ พอคอยชีแ้นะ อาศยัครูบาอาจารย์เป็นหลงั
อิง แล้วถ้าจะรู้จริงต้องรู้จริงในใจเรา 
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เวลาหลวงตา หลวงปู่ มัน่ท่านดึงออกจากสมาธิ เวลาหลวงตาท่านไปพิจารณาก็เป็น
ความเห็นของหลวงตา แต่หลวงปู่ มัน่ก็คอยย ุ เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านผ่านไปแล้ว 
ท่านรู้ บุคคล ๔ คู่ คู่ที่ ๑ รู้เลย โสดาบนั คู่ที่ ๒ สกิทาคามี คู่ที่ ๓ อนาคาม ีคู่ที่ ๔ ถ้ามนับอกแค่
คู่เดียว บอกเป็นพระอรหนัต์ เราก็รับไม่ได้ ไม่มีใครรับได้ แต่จะท าอย่างไรให้เขาได้ส านึก ก็
พยายามอธิบาย อธิบายจนเขาเห็นจริงป๊ับ เขาก็จะเร่ิมค้นคว้าหาคู่ที่ ๒ ถ้าหาคู่ที่ ๒ เสร็จ ก็ต้อง
หาคู่ที่ ๓ ถ้าคู่ที่ ๓ เสร็จ หาคู่ที่ ๔ เห็นไหม บุคคล ๘ ถ้าบุคคล ๘ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 
เอวงั 


