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ถำม : เร่ือง “พระอรหนัต์ท ำลำยจิตด้วยอรหตัตมรรคหรือ”  

กรำบเรียนหลวงพ่อที่เคำรพอย่ำงสงู ข้ำพเจ้ำใคร่อยำกทรำบว่ำ อรหตัตมรรคนีต้้อง
ท ำลำยจิตหรือ แสดงว่ำผู้ใดที่ส ำเร็จเป็นพระอรหนัต์กไ็ม่มีจิตสิครับ มีแต่ขนัธ์ ๒ ล้วนๆ นะครับ 
กรำบขอบพระคณุ 

ตอบ : นี่เขำถำมค ำถำมเนำะ เพรำะว่ำเรำตอบปัญหำไปเยอะ เวลำตอบปัญหำไปเยอะ 
เวลำเขำไปฟังแล้ว เขำไปแยกแยะ แล้วเขำก็ถำมกลบัมำไง “ใคร่อยำกทรำบว่ำ อรหตัตมรรค
ต้องท ำลำยจิตหรือ”  

ค ำว่ำ “ท ำลำยจิต” ท ำลำยจิต เห็นไหม ค ำว่ำ “ท ำลำยจิต” ท ำลำยจิตมนัก็คิดกนัไปได้
หลำยแง่หลำยมมุ หลำยแง่ หลำยมมุ หมำยควำมว่ำ ถ้ำเป็นพวกจิตแพทย์ เขำก็คิดเป็นเร่ือง
ทำงวิทยำศำสตร์ไป ถ้ำคิดถึงทำงโลก ทำงโลกนะ เวลำเขำ เข้ำทรง ทรงเจ้ำ หรือเป็นกำรท ำนำย
ทำยทกั ไอ้นัน่เขำเป็นเร่ืองไสยศำสตร์ไป 

แต่ถ้ำเป็นเร่ืองผู้ที่สนใจในกำรประพฤติปฏิบตัิ เวลำเรำจะประพฤติปฏิบตัิ เห็นไหม คน
ที่จิตใจยงัไม่เข้ำสู่เส้นทำงของกำรประพฤติปฏิบตัิ ยงัเป็นกำรแสวงหำเส้นทำงอยู่ มนัก็
จินตนำกำรไปว่ำ “จิตเป็นอย่ำงนัน้ๆ” จิตมนัเป็นได้หลำยหลำก อยู่ที่คนจะจินตนำกำร หรือคน
จะก ำหนด ก ำหนดหมำยควำมว่ำรู้เท่ำควำมคิดตวัเองได้เท่ำนี ้เขำว่ำนี่คือจิตๆ 

ฉะนัน้ “จิตมนัคืออะไรล่ะ จิตมนัหยำบละเอียดขนำดไหน”  
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เม่ือก่อนเรำบวชใหม่ๆ นะ มนัมีนกัศึกษำของประสำนมิตร เขำมีควำมคิดเห็นว่ำ เขำมี
ควำมคิดของเขำเลยว่ำ “โลกนีมี้เพรำะมีเรำ ทกุข์มีเพรำะมีเรำ ถ้ำจะพ้นจำกทกุข์คือต้องท ำลำย
เรำ คือเขำคิดว่ำกำรฆ่ำตวัตำยเป็นทำงออกไง”  

มีลทัธิฆ่ำตวัตำยนะ พอลทัธิฆ่ำตวัตำย เขำเป็นศำสดำ เขำก ำหนดวนัตำยเลย แล้วถึง
เวลำแล้วเขำก็ฆ่ำตวัตำย เขำเข้ำใจว่ำกำรฆ่ำตวัตำยคือกำรฆ่ำตวัตนของเรำ กำรฆ่ำตวัตำยคือ
กำร ฆ่ำจิต เขำคิดอย่ำงนัน้ กำรท ำลำยจิตคือกำรฆ่ำตวัตำย นี่มนัไปอย่ำงนัน้เลย 

ทีนีค้ ำถำมว่ำ “อรหตัตมรรคนีต้้องท ำลำยจิตหรือ” 

กำรท ำลำยจิต ถ้ำภำษำเรำ กำรท ำลำยจิตเพรำะมนัเป็น มนัมีที่มำ ที่มำเพรำะว่ำมีพระ
หลำยองค์มำก เขำยืนยนัวำ่เขำเป็นพระอรหนัต์ แล้วเขำก็บอกว่ำจิตพระอรหนัตเ์ป็นอย่ำงนัน้ๆ 
เรำถึงบอก ถ้ำมันมีจิต มันก็มีภพ ถ้ำมันมีจิตมันกม็ีตัวตน เรำถึงบอกว่ำ พระอรหันต์ไม่
มีจิต ถ้ำพระอรหันต์ไม่มีจิต พระอรหันต์มีอะไรล่ะ พระอรหันต์ไม่มีจิตเพรำะอรหันต์มี
ธรรมธำตุ  

ฉะนัน้ ถ้ำบอกว่ำพระอรหนัต์มีจิต เพรำะหลวงตำทำ่นเทศน์เม่ือก่อนนัน้ ท่ำนก็เทศน์
บอกว่ำ จิตพระอรหนัต์เป็น อย่ำงนัน้ๆ ทีนีพ้อจิตพระอรหนัต์เป็นอย่ำงนัน้ ท่ำนพดูตอนนัน้ ท่ำน
พดูตอนที่ว่ำ สงัคมยงัอ่อนแออยู่ สงัคมยงัอ่อนแออยู่ท่ำนก็พยำยำมสอนสงัคม  

เหมือนกบัที่เวลำเรำยกตวัอย่ำงเหมือนในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกองค์สมเด็จพระ
สมัมำสมัพทุธเจ้ำเทศน์สอนใคร ถ้ำองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำเทศน์หรือคยุกบัพระสำรี
บุตร องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำเทศน์สอนพระโมคคลัลำนะ พระโมคคลัลำนะ พระสำรี
บุตรเป็นพระอรหนัต์ ถ้ำกำรเป็น พระอรหนัต์ กำรพดูของท่ำน ท่ำนพดูศพัท์เดียวกนั ควำมเสมอ
กนั มนัง่ำย  

แต่เวลำท่ำนพดูกบัคฤหสัถ์ เห็นไหม เวลำพดูกบัคฤหสัถ์ ท่ำนจะพดูอนปุพุพิกถำ พูดถึง
ทำน พดูถึงอย่ำงนี ้ แล้วเวลำท่ำนเปรียบเทียบ ทีนีเ้ปรียบเทียบ เปรียบเทียบให้ปถุชุน 
เปรียบเทยีบให้คฤหสัถ์เขำเข้ำใจ มนัก็ต้องพดูให้หย่อนลงไปให้ถึงที่สดุ 
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หลวงตำใช้ค ำว่ำ “หย่อนลงๆ” คือว่ำเรำพยำยำมจะสือ่ ให้เขำรู้ได้ กำรสื่อให้เขำรู้ได้ เขำ
ถึงว่ำจิตพระอรหนัต์เป็นอย่ำงนัน้ๆ ถ้ำจิตพระอรหนัตเ์ป็นอย่ำงนัน้ ทีนีถ้้ำพดูกนักบัพระสำรีบุตร 
พระสำรีบุตรเวลำท่ำนพดู หนึ่งไม่มีสอง หนึ่งไม่มีสอง แล้วชีวิต คืออะไร พระสำรีบุตรเวลำ
พดูถึงชีวิตคืออะไร ชีวิตคือไออุ่น คือพลงังำน พดูถึงขนำดนัน้นะ พระสำรีบุตร ชีวิตนีค้ือ
พลงังำนเท่ำนัน้ พลงังำนคือไออุ่น  

ถ้ำในพระไตรปิฎกใช้ค ำว่ำ “ไออุ่น” แต่เวลำเรำพดูภำษำใหม่ๆ ว่ำ จิตนีค้ือพลงังำน 
พลงังำนตัง้อยู่บนกำลเวลำ คืออำย ุ ในพระไตรปิฎกว่ำชีวะ จิตนีเ้ป็นไออุ่น ไออุ่นตัง้อยู่บน
กำลเวลำ นี่เรำอ่ำนพระไตรปิฎกแปลนะ ท่ำนบอกบำลีนี่พดูไม่ถกู ชีวิตนีค้ือไออุ่น ไออุ่นตัง้อยู่
บนกำลเวลำ ถ้ำไออุ่นมนัไม่สืบต่อ ไม่มีกำลเวลำ มันก็ไม่ใช่ชีวิต นี่พดูถึงเวลำพระสำรีบุตรพดู
นะ 

ฉะนัน้ เวลำองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำพดูกบัใคร ถ้ำพดูกบัพระสำรีบุตร พดูกบั
พระโมคคลัลำนะ มนัก็เป็นผู้ที่มี วฒุิภำวะเสมอกนั คยุกนัเข้ำใจได้ แต่ถ้ำพดูกบัคฤหสัถ์ล่ะ ทีนี ้
เรำย้อนกลบัมำที่ว่ำเวลำเรำคดัค้ำน พระทัว่ไปที่บอกว่ำเขำเป็นพระอรหนัต์ แล้วเขำบอกว่ำจิต
ของเขำเป็นอย่ำงนัน้ๆ เรำงงเลย พระอรหันต์มีจิตด้วยหรือวะ ถ้ำพระอรหันต์มีจิตมันก็มี
ภพ ก็มีตัวตน พระอรหันต์มีตัวตนด้วยหรือ 

แต่เวลำหลวงตำท่ำนพดูถึงนะ ท่ำนพดูถึงบอกว่ำ ท่ำนเทศน์ต้นๆ ท่ำนกจ็ะพดูว่ำจิตพระ
อรหนัต์เหมือนกนั แต่เวลำบัน้ปลำยของชีวิต ท่ำนไม่เคยพดูอย่ำงนีเ้ลย ท่ำนจะบอกว่ำธรรม
ธำต ุ ไออุ่น พลงังำนเป็นธำตเุป็นธรรม มนัเป็นธรรม เป็นธรรมธำต ุ ไม่ใชจ่ิต เทศน์ช่วงปลำยๆ 
ชีวิตของหลวงตำ ท่ำน จะบอกว่ำธรรมธำตุๆ  แต่ช่วงต้นๆ ของท่ำน ท่ำนใช้บอกว่ำ จิตพระ
อรหนัต์  

ค ำว่ำ “จิตพระอรหนัต์” ทีนีเ้รำจะบอกว่ำ ถ้ำเรำคดัค้ำนพระทัว่ไป ท ำไมเรำยอมรับหลวง
ตำ ทกุคนมำหำเรำจะพดูค ำนี ้ บอก “ท ำไมหลวงพ่อยอมรับหลวงตำ ผมก็พดูเหมือนหลวง
ตำเป๊ียบเลย หลวงพ่อไม่ยอมรับผมสกัที” ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับเพรำะเอ็งจ ำของหลวงตำมำพดู 
แต่หลวงตำท่ำนพดู ท่ำนพดูเพ่ือสื่อไง  
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ฉะนัน้ สิ่งที่ว่ำท ำลำยจิต เรำจะพูดใหม่ เรำพูดใหม่ว่ำท ำลำยภพ ตัวตนคือ
สถำนะ คือสถำนที่ ฉะนัน้ เวลำเข้ำไปเห็นภพนะ จิตเดิมแท้นีผ่้องใส จิตเดิมแท้มันผ่อง
ใส จิตเดิมแท้หมองไปด้วยอุปกิเลส จิตเดิมแท้นีผ่้องใส จิตเดิมแท้นีเ้ป็น ผู้ข้ำมพ้น
กิเลส ฉะนัน้ อรหัตตมรรคมันท ำลำยภพชำติ 

ท ำลำยที่พระสำรีบุตรพดู พระสำรีบุตรว่ำชีวิตคือไออุ่น ไออุ่นตัง้อยู่บนกำลเวลำ มนัเป็น
ภพ มนัเป็นที่ เพรำะค ำ ค ำนี ้พระสำรีบุตรพดูกบัภกิษุณีไง เวลำถำมปัญหำ เขำตอบไม่ได้ แต่
พระสำรีบุตรเวลำอธิบำย อธิบำยอย่ำงนี ้ 

ฉะนัน้ เวลำพดู เพรำะว่ำมนัต้องพดูถึงเป้ำหมำย พดูถึงที่สมัผสัได้ เห็นไหม ชีวิตนีค้ือไอ
อุ่น ไออุ่นตัง้อยู่บนกำลเวลำ ทีนีถ้้ำมนัเข้ำไปถึงนะ ถ้ำเข้ำไปถึงมนักเ็ป็นอำรมณ์ อำรมณ์นี ้
หยำบมำก อำรมณ์นีม้นัครอบ เห็นไหม เวลำพดูถึงท ำสมำธิ เวลำจิตมนัหดสัน้เข้ำมำมนัเป็น
อิสระ มนัไม่พำดพิงอำรมณ์ใดๆ ทัง้สิน้ ไม่รับรู้ อำรมณ์ใดๆ ทัง้สิน้ แค่เป็นสมำธิมนัก็ไม่เป็น
อำรมณ์อย่ำงที่เรำเป็นกนัอยู่แล้ว 

ฉะนัน้ พวกเรำเวลำพดูกนั พดูกนัด้วยอำรมณ์ เหมือนกบัที่ว่ำเขำบอกว่ำ “โลกนีมี้เพรำะ
มีเรำ ถ้ำเรำท ำลำยตวัตนแล้ว โลกนีก้็นิพพำน”...นิพพำนของเขำไง  

น่ีก็เหมือนกัน ท ำลำยจิต ท ำลำยจิตท ำลำยที่ไหน ท ำลำยจิต แต่เวลำจริงๆ แล้ว 
เวลำพูดมันท ำลำยภวำสวะ ท ำลำยภพ ท ำลำยภพท ำลำยชำติ แต่กว่ำจะเข้ำไปเห็นตรง
นัน้ได้มันต้องผ่ำนพระอนำคำมีขึน้ไป มันถึงจะรู้เห็นได้ ขนำดผ่ำนพระอนำคำมีขึน้ไป
แล้วยังไม่เห็นเลย ยังไปติดอยู่ น่ันน่ะ ต้องมีคนชีน้ ำ ผู้ที่ทรมำน ผู้ที่ชีน้ ำให้ออกมำให้
เห็นตรงนัน้ได้ มันถึงจะเป็นอรหัตตมรรค 

นี่มนัยงัไม่มีหรอก จะบอก “อรหตัตมรรคต้องท ำลำยจติหรือ”  

เวลำเป็นค ำถำม อรหตัตมรรคมนัต้องท ำลำยภพ ท ำลำยภพ ท ำลำยชำต ิ ถ้ำท ำลำยได้
จริงมนักเ็ป็นอรหตัตมรรค แต่ถ้ำมนัท ำลำยไม่ได้ มนัก็ติด นี่พดูถึงว่ำ “อรหตัตมรรคต้องท ำลำย
จิตหรือ” ท ำลำยภพ ถ้ำท ำลำยจิต จิตนีม้นัเป็นได้หลำยหลำก จิตนีเ้ป็นได้หลำยสถำนะ ถ้ำ
ท ำลำยภพ ท ำลำยชำติ ถ้ำมนัเป็นควำมจริงนะ 
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นี่เขำถำมมำตรงๆ ก็ต้องตอบตรงๆ เพรำะเรำเข้ำใจวำ่ ก็ไปดใูนเว็บไซต์มำนี่แหละ แล้ว
พอดเูว็บไซต์มำแล้ว พอเรำพดูไปเยอะมำก ก็ไปกรองมำไง แล้วก็เอำค ำกรองสิ่งนัน้มำแล้ว
กลบัมำถำมผู้ที่เป็นคนพดูไว้นัน่แหละ ฉะนัน้ กลบัมำถำมเรำ เรำก็ตอบอย่ำงนี ้ ตอบว่ำ 
“อรหตัตมรรคต้องท ำลำยจิตหรือ” อรหัตตมรรคต้องท ำลำยภพ ท ำลำยชำติ ท ำลำยภวำ
สวะ ท ำลำยปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญำณ ตัวท ำลำยนัน้ถึงจะเป็นอรหัตตมรรคได้ 

“แสดงว่ำผู้ที่ส ำเร็จเป็นพระอรหนัต์ไม่มีจิตสิครับ” 

พระอรหนัต์มีเหมือนไม่มี ไม่มีเหมือนมี พระอรหนัต์ไม่มีจิต ไม่มี ถ้ำมีสิ่งใดที่มนัเป็นสิ่งที่
ยืนยนัได้มนัก็เป็นภพหมด ถ้ำเป็นภพเป็นชำติมนัก็มีตวัตนไง มำนะ ๙ เสมอเขำ ส ำคญัว่ำเสมอ
เขำ เสมอกนัก็ไม่ส ำคญั ต ่ำกว่ำกไ็ม่ส ำคญัว่ำต ่ำกว่ำ สงูกว่ำก็ไม่ส ำคญัว่ำสงูกว่ำ ไม่ส ำคญั ไม่
ส ำคญัคือไม่มีสถำนะ แล้วมนัมีอยู่หรือเปล่ำล่ะ มนัมีอยู่หรือเปล่ำ มีเหมือนไม่มี ไม่มีเหมือนมี 

ฉะนัน้บอกว่ำ “พระอรหนัต์ก็ไม่มีจิตสิครับ”  

เรำจะบอกว่ำไม่มี ถ้ำไม่มี ภำษำโลกไง แล้วไม่มี ไม่มีแล้วสิ่งที่เหลือนัน่คืออะไร นี่พดูถึง
ถ้ำเขำค้ำนมำอีกไง ถ้ำเขำค้ำนมำอีก บอกมีเหมือนไม่มี ไม่มีเหมือนมี ค ำนีอ้ยู่ในพระไตรปิฎก มี
เหมือนไม่มี 

ฉะนัน้ “มีแต่ขนัธ์ ๒ ล้วนๆ หรือครับ” 

ขนัธ์ ๒ นี่คือควำมหมำยของเขำ แต่ไอ้ขนัธ์ เขำคิดถึงขนัธ์คือว่ำขนัธมำร คือปถุชุน แต่
ขนัธ์ของพระอรหนัต์คือเป็นภำระ ขนัธ์ ขนัธ์ ๕ ขนัธ์อย่ำงหยำบ ขนัธ์อย่ำงกลำง ขนัธ์อย่ำง
ละเอียด ถ้ำได้ช ำระล้ำงแล้ว ช ำระล้ำง แต่ของเรำเป็นขนัธมำร มนัเป็นมำร รูปก็เป็นมำร เวทนำ
ก็เป็นมำร รูป เวทนำ สญัญำ สงัขำร วิญญำณเป็นมำรหมด สิ่งที่เป็นมำรเป็นเพรำะอวิชชำมนั
ครอบง ำ 

แต่ถ้ำด้วยกำรประพฤติปฏิบตัิ ด้วยกำรฝึกหดั ด้วยกำรช ำระล้ำง มนัก็สะอำดเป็นชัน้ๆ 
เข้ำมำ จนถึงที่สดุแล้วมนัหดสัน้เข้ำมำไปถงึภวำสวะ ไปถึงภพ ไปถึงตวัพลงังำน แล้วต้อง
ท ำลำยตวัพลงังำนนัน้ เพรำะกำรไม่ท ำลำยตวัพลงังำนนัน้ ตวัพลงังำนนัน้ไปเกิดบนพรหม ถ้ำ
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ไปท ำลำยตวัพลงังำนนัน้แล้ว ถ้ำพดูภำษำที่ให้เข้ำใจง่ำย ก็ท ำลำยจิตนัน่แหละ แต่ท ำลำยจิต
แบบผู้ที่เขำมีวฒุิภำวะเข้ำไปเห็นจิตเดิมแท้ได้  

ไม่ใช่ท ำลำยจิต พอท ำลำยจิตใช่ไหม ท ำลำยจิตแล้ว แบบว่ำ โทษประหำรเขำฉีดยำให้
ตำยไง ท ำลำยจิตใช่ไหม ขึน้เข็มขดั รัดเลย แล้วฉีดยำฆ่ำได้เลย มนัจะได้ท ำลำยจิต 

มนัท ำลำยภพภูมิใด มนัมีหลำยภพภูมิ หลำยชัน้หลำยตอน กำรจะท ำลำยได้มนัต้องมี
คณุสมบตัิที่จะท ำลำยได้ ถ้ำมนัท ำลำยได้แล้ว สิ่งที่วำ่จิตจะมีหรือไม่มีนัน่อีกเร่ืองหนึ่งแล้ว แล้ว
มีแต่ขนัธ์ ๒ นี่ไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรทัง้สิน้ ขนัธ์ ขนัธ์เป็นภำระ ภำรำ หเว ปญฺจกฺขนฺธำ ขนัธ์เป็น
ภำระ สิ่งที่เหลือ เห็นไหม สอปุำทิเสสนิพพำน พระอรหนัต์ที่ยงัด ำรงชีพอยู่ พระอรหนัต์ที่ ยงั
ด ำรงชีพอยู่นะ  

หลวงตำท่ำนพดูเอง “พระอรหันต์ที่ด ำรงชีพอยู่ หรือพระอรหันต์ที่ตำยไปแล้ว มี
ค่ำเท่ำกัน เพรำะส ำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่ท ำลำยอวิชชำ ตอนที่ท ำลำยภวำสวะ 
ท ำลำยภพแล้ว จบแล้ว เป็นธรรมธำตุ พอธรรมธำตุ ธำตุเป็นธรรมแล้วมันเข้ำได้ทุกๆ 
อย่ำง มันเข้ำได้ทุกๆ สรรพสิ่ง มันไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีสรรพสิ่ง แต่ชีวิตที่เหลืออยู่นีอ้งค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธ-เจ้ำ ๔๕ ปีน่ีไง” 

องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำส ำเร็จเป็นพระอรหนัต์ เป็นศำสดำด้วย แล้วอีก ๔๕ ปี
ที่องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำเผยแผ่ธรรมอยู่นี่อะไร อะไร ทีนีเ้วลำอะไร องค์สมเดจ็พระ
สมัมำ-สมัพทุธเจ้ำเป็นพระ มนัเป็นภำรำ หเว ปญฺจกฺขนฺธำ มนัก็ต้องสื่อกนัด้วยขนัธ์ มนัสื่อ
กนัด้วยภำษำนี่แหละ แต่ภำษำนีเ้ป็นภำษำในใจขององค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำที่ควำม
สะอำดบริสทุธ์ิ ปำปมตุไม่มีโทษไม่มีภยัใดๆ ทัง้สิน้ นี่เป็นปำปมตุ แล้วสิ่งนีก้็เป็นประโยชน์มำไง 

ฉะนัน้ มีแต่ขนัธ์ ๒ ก็ไม่ใช่ เพียงแต่ว่ำขนัธ์ ๒ นี ้เวลำ องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ
สื่อให้เห็นว่ำ ควำมรู้สึกนึกคิดของปถุชุนนัน่ขนัธ์หนึง่ ขนัธ์ของมำรนี่หนึ่ง แล้วขนัธ์ขององค์
สมเด็จ- พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ ขนัธ์ของพระอรหนัต ์ เห็นไหม มนัก็เป็นขนัธ์เหมือนกนั แต่มนั
เป็นภำระ เป็นภำระเพรำะเป็นขนัธ์ สิ่งทีเ่หลือท ำลำยสะอำดแล้ว ท ำลำยที่ไม่มีอวิชชำอนสุยัเข้ำ
มำเจือปนแล้ว มนัเป็นสื่อโดยรือ้สตัว์ขนสตัว์แล้ว 



ท ำลำยภพ ๗ 
 

©2022 www.sa-ngob.com 

เวลำองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำพดูกบัพระอรหนัต์ ๖๐ องค์ มีปัญจวคัคีย์ ยสะ 
แล้วสหำยของยสะ แล้วองค์สมเด็จ-พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ ๖๑ องค์ เร่ิมแรกเลย พระอรหนัต ์
๖๑ องค์ เห็นไหม “เธอทัง้หลำยพ้นจำกบ่วงทีเ่ป็นโลกและเป็นทิพย”์ พระอรหนัต์นีพ้้นจำกบ่วงที่
เป็นโลก สิ่งที่เป็นโลก เร่ืองโลกธรรม ๘ เร่ืองสิ่งต่ำงๆ สิ่งที่เป็นทิพย์ สิง่ที่เป็นทิพยก์็เร่ืองทิพย์
สมบตัิ “เธอทัง้หลำยพ้นบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงที่เป็นทิพย์ เธอจงอย่ำไปซ้อนทำงกนั โลกเขำเร่ำ
ร้อนนกั” เห็นไหม นี่สะอำดบริสทุธ์ิไง 

ฉะนัน้ บอกว่ำ “มีแต่ขนัธ์ ๒” 

ไม่ใช่ ไม่มีอะไรเลย เพียงแต่ว่ำส่ิงที่มีอยู่ เศษทีเ่หลือ สิ่งที่มีอยู่ ทีนีส้ิ่งที่มีอยู่เรียกว่ำอะไร 
สิ่งที่มีอยู่นี่ใช้ประโยชน์อะไร องค์สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำถึงบอก ภำรำ หเว 

ปญฺจกฺขนฺธำ ไง สิ่งที่มีอยู่ สิ่งทีเ่หลืออยู่ แล้วมนัจบแล้ว จบแล้วเพรำะว่ำจิตที่มนัพ้นไปแล้ว ก็
บอกอยู่เม่ือกีว้่ำจิตไม่มี สิ่งที่มนัพ้นแล้ว ธรรมธำต ุธรรมธำตนุีม้นัอยู่ของมนัโดยรอเวลำเท่ำนัน้ 

ฉะนัน้ นี่พดูถึงว่ำค ำถำมไง “พระอรหนัต์ท ำลำยจิตด้วยอรหตัตมรรคหรือ ข้ำพเจ้ำอยำก
ทรำบว่ำอรหตัตมรรคนีต้้องท ำลำยจิตหรือ แสดงว่ำผู้ใดที่ส ำเร็จเป็นพระอรหนัต์ก็ไม่มีจิตสิครบั 
มีแต ่ขนัธ์ ๒ ล้วนๆ หรือครับ”  

“ก็ไม่มีจิตสิครับ” นี่แสดงว่ำสงสยั พอสงสยัขึน้มำแล้วมนัจะถำมต่อไป คนถำม ถำมมำ 
๒ ข้อ นี่ข้อแรกนะ  

ถำม : เร่ือง “อรหตัตมรรค” 

กรำบเรียนพระอำจำรยท์ี่เคำรพอย่ำงยิ่ง หำที่เปรียบมิได้ เกล้ำกระผมขอเรียนถำม
ปัญหำธรรมท่ำนอำจำรย์ ๑ ข้อ ครับ อรหตัตมรรคพิจำรณำอย่ำงไรครับ 

ตอบ : “อรหตัตมรรคพิจำรณำอย่ำงไรครับ” โอ้! เรำกไ็ม่รู้น่ะสิ จะท ำอย่ำงไรล่ะ เรำกไ็ม่
รู้ว่ำจะตอบอย่ำงไร “อรหตัตมรรคพิจำรณำ อย่ำงไรครับ เพ่ือท ำลำยตวัจิตตวัเอง จบัต้อง
อย่ำงไร แล้วยกขึน้พิจำรณำอย่ำงไร เพ่ือท ำลำยตวัจิตเอง จบัต้องอย่ำงไร” 

นี่จบัต้องอย่ำงไร สิ่งนีเ้วลำพดู เรำบอกว่ำเรำก็ไม่รู้ แล้วมนัจะตอบกนัอย่ำงไรล่ะ แต่
เวลำเรำเทศน์บนศำลำ เรำเทศน์ไปเยอะแยะ บุคคล ๔ คู่ โสดำปัตติมรรค โสดำปัตติผล สกิทำ
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คำมิ-มรรค สกิทำคำมิผล อนำคำมิมรรค อนำคำมิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล อรหตัตมรรค 
อรหตัตผลนัน่แหละบุคคล ๔ คู่ คู่สดุท้ำย  

“อรหตัตมรรคพิจำรณำอย่ำงไร อรหตัตมรรคพิจำรณำอย่ำงไร”  

เทศน์จนปำกเปียกปำกแฉะ อยู่ในเทศน์บนศำลำนัน่น่ะ เกือบทกุกณัฑ์ พอเกือบทกุ
กณัฑ์ เวลำมนัเป็นไปแล้ว เวลำเทศน์ไปแล้ว นี่เป็นกณัฑ์เทศน์ไง กณัฑ์เทศน์คือกำรบอกทำง
วิชำกำรไง  

ให้ธรรมเป็นทำน ชนะซ่ึงกำรให้ทัง้ปวงไง ให้ธรรมเป็นทำนๆ มันเป็นสัจธรรม 
มันเป็นธรรม ถ้ำเป็นธรรมมันก็แสดงธรรมตำมสถำนะควำมเป็นจริง ถ้ำเวลำแสดง
ธรรม เห็นไหม แสดงธรรมด้วยควำมไม่เสียดสใีคร ด้วยควำมไม่ล ำเอียงใคร แสดง
ธรรมด้วยไม่ต้องกำรปรำรถนำทรัพย์ของใคร แสดงธรรม ไม่ต้องกำร ไม่ต้องกำรอะไร
ทัง้สิน้ แสดงธรรมก็เป็นกำรแสดงธรรม  

ถ้ำแสดงธรรมเป็นกำรแสดงธรรมไปแล้ว แต่นี่เวลำถำมขึน้มำ “อรหตัตมรรคพิจำรณำ
อย่ำงไรครับ แล้วจะท ำลำยตวัจิตจะท ำลำยอย่ำงไรครบั”  

มนัก็เหมือนนกกบัปลำมนัคยุกนั นี่ก็เหมือนกนั มนัเหมือนกบัคนที่เป็นผู้ใหญ่คยุกบัเดก็ 
เด็กมนัไม่เข้ำใจได้หรอก ค ำว่ำ “เด็ก” เดก็คือจิตใจยงัไม่พิจำรณำ แต่มนัอยำกรู้อยำกเห็น 
อยำกจะเป็นไปนัน่น่ะ เวลำบอกไป มนัก็จะท ำให้เหมอืนๆ แล้วไม่เหมือนหรอก 

อย่ำงที่ว่ำเม่ือกีน้ี ้ มนัมีควำมเชื่อของเขำ เห็นไหม ต้องท ำลำยจิต ท ำลำยจิต เวลำคน
ทกุข์คนยำกขึน้มำ เวลำมนัเจ็บช ำ้น ำ้ใจขึน้มำมนัก็ฆ่ำตวัตำยเลย พอฆ่ำตวัตำยเพ่ือจะหนีกรรม 
หนีทกุอย่ำง สดุท้ำยแล้วมนัก็ไปจ ำนนอยู่กบัมนัไง 

นี่ก็เหมือนกนั “อรหตัตมรรคท ำอย่ำงไรครับ”  

อรหตัตมรรคมนัก็มำจำกจิตนัน่แหละ อรหตัตมรรค เห็นไหม ดสู ิอรหตัตมรรคมนักเ็กิด
จำกจิตของเรำนี่แหละ จิตของเรำ ปถุชุน กลัยำณปถุชุน โสดำปัตติมรรค โสดำปัตติผล สกิทำ
คำมิ-มรรค สกิทำคำมิผล อนำคำมิมรรค อนำคำมิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัก็เกิดจำกจิต
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นัน่แหละ สิ่งที่เรำศึกษำมำ ศึกษำธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ เวลำฟังธรรมๆ 
ฟังธรรมของครูบำอำจำรย์ทัง้นัน้ แต่ถ้ำมนัจะเป็นจริงของเรำ มนัต้องเป็นจริงของเรำขึน้มำ 

“ก็อยำกเป็นจริงไง ถึงถำมหลวงพ่อไง หลวงพ่อก็ตอบมำสิ” 

ตอบมำมนัก็ต้องตอบมำนะ เวลำหลวงตำท่ำนขึน้ไปหำหลวงปู่ แหวนไง เวลำถำมปัญหำ
แรกขึน้ไปไง ปัญหำแรก หลวงปู่  แหวนท่ำนตอบ ๒๕ นำทีมัง้ พอ ๒๕ นำที มนัเข้ำปำกทำง ถกู
แล้ว พอเข้ำปำกทำงถกู หลวงตำท่ำนก็ถำมสวนเข้ำไปเลย พอถำมสวนเข้ำไป ท่ำนก็พดูขึน้มำ 
จำกบุคคลคู่ที่ ๑ คู่ที่ ๒ คู่ที่ ๓ เวลำคู่ที่ ๔ มนัจะเป็นของมนัตำมควำมเป็นจริงไง  

ฉะนัน้ เวลำหลวงปู่ แหวนท่ำนเป็นคนพดู หลวงตำท่ำนเป็นคนฟัง เวลำฟังเสร็จแล้ว 
หลวงปู่ แหวนท่ำนถำมหลวงตำเลย “มหำ มหำมีอะไรจะค้ำนไหม ค้ำนมำเลย” 

หลวงตำท่ำนบอกว่ำ “เกล้ำกระผมไม่ค้ำนครับ เกล้ำกระผมหำฟังธรรมแบบนี ้หำควำม
จริงแบบนี ้เกล้ำกระผมอยำกหำ ควำมจริงแบบนี”้  

เพรำะท่ำนสงสยั สงสยัว่ำหลวงปู่ แหวนอยู่กบัหลวงปู่ มัน่มำแล้วท่ำนไปท ำพวก
เคร่ืองรำงของขลงัไง ทีนีเ้คร่ืองรำงของขลงัโลกเขำต้องกำรไง พอท่ำนได้ฟังหลวงปู่ แหวนพดู
อย่ำงนัน้ท่ำนถึงบอกเลย อืม! สงัเวช สงัเวชคือว่ำคณุธรรมในหวัใจหลวงปู่ แหวนเต็มเป่ียมเลย 
แต่โลกเขำไม่รู้ โลกเขำไม่เข้ำใจ เขำไม่ต้องกำร ฟังธรรมหลวงปู่ แหวนเลย เขำต้องกำรเรำสู้ รุ่น ๑ 
รุ่น ๒ เขำต้องกำรอย่ำงนัน้ไป นี่ไง พอไปเข้ำถึงสจัจะควำมจริงแล้วถึงได้สำธุ ท่ำนถึงยกย่อง
สรรเสริญ ค ำว่ำ “ยกย่องสรรเสริญหลวงปู่ แหวน” เหน็ไหม 

นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่ำอรหตัตมรรคๆ มนัต้องมีพืน้ฐำนเข้ำไป มนัจะบอกว่ำหม ูหมำ กำ 
ไก่มำจำกไหนก็ไม่รู้ บอก อรหตัตมรรคมำสิ ฉันจะท ำ ก็ไก่ได้พลอยไง เวลำไก่มนัไปเจอพลอย 
มนัยงัไม่รู้จกัพลอยเลย แต่นี่เวลำศึกษำขึน้มำ อยำกจะรู้จกัอรหตัตมรรคเพ่ือท ำลำยจิตตวัเอง 
จบัต้อง จิตจบัต้องอย่ำงไร จิตจบัต้องอย่ำงไรกจ็บัขึน้เตียงไง เข็มขดัรัดไว้ไง แล้วก็ยำที่จะฆ่ำ
นัน่น่ะ ประหำรชีวิตนัน่น่ะ  

ควำมจริงกำรประพฤติปฏิบตัิมนัต้องมีพืน้ฐำน มนัต้องเป็นควำมจริง ขิปปำภิญญำ
เวลำปฏิบตัิง่ำยรู้ง่ำย เวลำถำมบ่อย เวลำองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ 
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บุพเพนิวำสำนสุติญำณ จุตปูปำตญำณ อำสวกัขยญำณ วิชชำ ๓ ขององค์สมเด็จพระ-
สมัมำสมัพทุธเจ้ำ แล้วก็องค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำเวลำสอน เวลำสอนก็สอนมรรค ๔ ผล 
๔ บุคคล ๔ คู่นี่แหละ 

เวลำสอน เห็นไหม ดสู ิ พระสำรีบุตร พระโมคคลัลำนะได้เป็นพระโสดำบนัมำจำกฟัง
เทศน์ของพระอสัสชิ แล้วเวลำไปหำองค์สมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ จำกพระโสดำบนั เห็น
ไหม สกิทำคำมี อนำคำม ีสอนมำ เห็นไหม ดสู ิพระโมคคลัลำนะ ๗ วนั ส ำเร็จเป็นพระอรหนัต ์
เวลำพระสำรีบุตร ๑๔ วนั เพรำะมีควำมรู้มำก มีควำมเห็นมำก 

ไอ้นี่ไปเก็บเกีย่วมำหมดเลย ไอ้ที่ถำมๆ คงกรองมำจำกเว็บไซต์พระสงบนี่แหละ เพรำะ
พระสงบนีพ้ดูดีนกั แล้วถ้ำพดูดีนกัก็ต้องตอบได้สิ บอกมำสิท ำอย่ำงไร บอกมำสิท ำอย่ำงไร ก็
บอกอยู่ในเว็บไซต์นัน่ไง ก็บอกอยู่ในนัน้แหละ ก็ท ำขึน้มำสิ ท ำขึน้มำสิ แล้วนี่จะเอำจริงเอำจงั  

นี่พดูถึงอรหตัตมรรค เวลำพดูถึงอรหตัตมรรคนะ คนเรำจะมีคณุธรรมขนำดไหน พดูถึง
จะท ำป๊ับๆ ได้ ถ้ำอย่ำงนีไ้ด้มนักเ็หมือนที่เขำบอกทำงลดัสัน้นัน่น่ะ หลบัตำทีเดียวเป็นพระ
อรหนัต์เลย แล้วพระอรหนัต์เป็นอย่ำงไรล่ะ พระอรหนัต์ก็เพ้อเจ้อไง 

แต่ถ้ำจะเอำควำมจริงขึน้มำ เห็นไหม เอำควำมจริงขึน้มำมนัก็ต้องจำกปถุชุน กลัยำณ
ปถุชุน รูป รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมำร เป็นพวงดอกไม้แห่งมำร ถ้ำชนะรูป รส กลิ่น เสียง
ขึน้มำ มนัจะเข้ำสู่ควำมสงบของใจ ตวัใจตวันัน้ตวัส ำคญั ถ้ำตวัใจตวันัน้ ตวัส ำคญั ตวัใจตวันัน้
ถ้ำท ำควำมสงบของใจได้เป็นกลัยำณปถุชุน  

แล้วยกขึน้สู่เห็นกำย เห็นเวทนำ เห็นจิต เห็นธรรมตำมควำมจริง มนัจะเข้ำโสดำปัตติ
มรรค มนัจะเป็นเร่ิมต้นในบุคคล ๔ คู่ หนทำงอนัที่ ๑ พิจำรณำซ ำ้ไป พิจำรณำซ ำ้ซำกๆ จนสดุ
ควำมสำมำรถของเรำ เวลำกเิลสมนัขำดไป เห็นไหม นี่พำดกระแส เป็นพระโสดำบนัเข้ำสู่
กระแสธรรม เป็นพระโสดำบนัแล้วถึงที่สดุแล้วต้องเป็นพระอรหนัต์แน่นอน ช้ำหรือเร็วเท่ำนัน้ 
จะกี่ภพกีช่ำติเขำต้องเข้ำสูเ่ป็นพระอรหนัต์แน่นอน  

นี่ไง เวลำจะเข้ำตรงนี ้นีเ่ข้ำตรงไหนล่ะ แล้วจะเข้ำอยำ่งไรล่ะ ฉะนัน้ สิง่ที่ค ำถำมมำ เห็น
ไหม ตัง้แต่เร่ิมต้น “อรหตัตมรรคต้องท ำลำยจิตหรือ”  
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ก็มนัไม่รู้ มนัไม่เห็น แล้วต้องท ำลำยก็ท ำลำยกเิลส ท ำลำยกิเลสเป็นชัน้เป็นตอนเข้ำมำ 
ดสู ิ พระโสดำบนัช ำระสงัโยชน์ ๓ เวลำพระสกิทำคำมี กำมรำคะปฏิฆะอ่อนลง เวลำเป็นพระ
อนำคำม ี กำมรำคะปฏิฆะขำดไป สงัโยชน์อย่ำงละเอียด รูปรำคะ อรูปรำคะ มำนะ อทุธัจจะ 
อวิชชำ รูปรำคะ อรูปรำคะ ฌำนสมำบตัิ รูป อรูป แม้แต่ฌำนสมำบตัิ รูป อรูป มนัยงัเป็นรำคะ
เลย มนัรูปรำคะ อรูปรำคะ มำนะ อทุธัจจะ อวิชชำ แล้วนี่มนั เป็นสงัโยชน์เบือ้งบนอนัละเอียด
ไง 

เวลำว่ำ “อรหตัตมรรคต้องท ำลำยจิตหรือ”  

ไม่ใช่! ท ำลำยกเิลส ท ำลำยสงัโยชน์อนัละเอียด สงัโยชน์ควำมผกูพนัที่ลึกซึง้ ควำม
ผกูพนันะ มนัเหมือนกบัไฟสมุขอน เวลำกิเลสหยำบๆ มนัเหมือนไฟที่มนัไฟป่ำ ดมูนัลกุสิ โอ้โฮ! 
มนัโหมเต็มที่เลย แต่เวลำพอไฟมนัมอดไหม้ไปแล้ว มนัเหลือแต่ ขอนไม้ที่มนัติดไฟอยู่น่ะ ไม่มี
ฟืนไม่มีไฟเลย แต่มนัมีไฟ รูปรำคะ อรูปรำคะ มำนะ อทุธัจจะ อวิชชำ สงัโยชน์อนัละเอียด แล้ว
สงัโยชน์ละเอียดแล้วจะไปจบัมนัอย่ำงไรล่ะ แล้วจะไปท ำลำยจิตตรงไหนล่ะ 

เขำท ำลำยกิเลส ท ำลำยอวิชชำ แต่ทีนีเ้วลำมนัพดูขึน้ไปมนัละเอียดไง ละเอียดเสียจน
แล้วมนัมีผู้แอบอ้ำง พอมีใครแอบอ้ำงอะไร ใครพดูเป็นประเด็นขึน้มำ เรำจะมำเทศน์ลบล้ำง ค ำ
เทศน์ ของเรำค ำเทศน์ลบล้ำงสิ่งทีเ่ขำเป็นประเด็น ประเด็นที่มนัปล่อยไก่ ประเด็นที่ปล่อยไก่
ออกไป เรำก็จะมำเทศน์ลบล้ำง ถ้ำลบล้ำง เรำถงึบอกว่ำ พระอรหันต์ไม่มีจิต ถ้ำมีจิตคือมี

ภพ แต่ควำมจริงมนัก็คือมีภพนัน่แหละ ภวำสวะ มีภพ มีชำติ มีตวั มีตน แต่ตวัตนอนัละเอียด 
แล้วจะพิจำรณำอย่ำงไรล่ะ แล้วจะท ำลำยจิตอย่ำงไรล่ะ 

ท ำลำยจิตนะ เรำจะพดูนะ พดูตลก เวลำเขำเล่นกีฬำ พืน้บ้ำน เขำปิดตำตีหม้อไง เขำ
ปิดตำนะ แล้วก็หมนุๆ นะ แล้วก็หนัไปตีหม้อ ตีผิดตีถูก มนัยงัตีผิดตีถกูเพรำะมนัมีหม้อให้ตี ปิด
ตำตีหม้อ ปิดตำแล้วก็หมนุ ให้เขำหมนุซะ แล้วเรำก็ปล่อยให้เขำไปตี เอำหม้อไปวำงไว้ บำงที
เขำก็ไปตีถกูนะ แล้วพวกเรำไอ้พวกที่ไม่ได้ปิดตำก็ลุ้นกนัใหญ่เลย นี่ไง ปิดตำตีหม้อ มนัยงัมี
หม้อให้ตี  

ไอ้นี่ภวำสวะอยู่ที่ไหน ภพอยู่ที่ไหน ตวัตนมนัอยู่ที่ไหน ตวัตนน่ะ ตวัตนก็คือเรำ ตวัตนก็
คือเรำ เรำเป็นตวัตนเสียเอง เรำจะท ำอย่ำงไร ไม่มีทำง 
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ฉะนัน้ อรหตัตมรรค สิ่งนีย้กขึน้มำ เห็นไหม หลวงปู่ บวั หลวงปู่ ค ำดี นี่เวลำท่ำนติด 
หลวงปู่ ค ำดี หลวงตำท่ำนพดูบ่อย แล้วเรำก็คิดนะว่ำหลวงปู่ ค ำดีมีวำสนำมำก เวลำท่ำนไปติด 
พ้นเป็นพระอนำคำมีแต่ท่ำนไปต่อไม่ได้ เห็นไหม รู้อยู ่แต่บำงองค์ไม่รู้ บำงองค์บอกว่ำเข้ำใจว่ำ
พระอรหนัต์ เข้ำใจว่ำสิน้กเิลส แต่หลวงปู่ ค ำดีท่ำนรู้อยู ่ท่ำนบอกรู้ รู้ว่ำมนัติด แต่ไปไม่ได้  

ท่ำนถึงออกไปที่กลำงสนำมหญ้ำไง แล้วจุดธูปด้วย อธิษฐำน “ขอให้หลวงตำมำบอกที 
ขอให้หลวงตำมำบอกที” เห็นไหม นี่ไง จะเห็นภวำสวะ เห็นจิต พระอนำคำมีเขำถงึตรงนัน้ แล้ว
ไปกลำงสนำมหญ้ำเลย แล้วจุดธูปจุดเทียนอธิษฐำนขอให้มหำบวัมำช่วยชีแ้นะทำงด้วย 

หลวงตำท่ำนบอกว่ำ ท่ำนเล่ำให้ฟังบ่อยในเทป บอกว่ำ “ท่ำนอยู่วดั มนัก็มีควำมคิด
อยำกจะไปเยี่ยมหลวงปู่ ค ำดีขึน้มำทนัที” ท่ำนก็ไปเยีย่มหลวงปู่ ค ำดี โอ้โฮ! พอไปนะ “โอ้โฮ! 
มหำมำเร็ว มหำมำเร็ว” ก็เข้ำไปคยุกนัสองคน ตวัต่อตวั ไปถึงบอก วิธีกำร แนะวิธีกำร พอแนะ
วิธีกำร นี่เข้ำไปหำจิต แต่มนัเป็นจิตเดิมแท้ มนัไม่ใช่ไฟป่ำจะไล่ป่ำ ไอ้นี่มนัไฟสมุขอน ของของ
เรำอยู่กบัเรำ แต่เรำหำไม่ได้ หำไม่เจอ ทัง้ๆ ที่รู้ ทัง้ๆ ทีรู้่ว่ำมนัยงัติด  

แต่เวลำหลวงตำท่ำนไปแนะทำงเทำ่นัน้ พอแนะเสร็จท่ำนก็กลบั แล้วหลวงปู่ ค ำดีท่ำนก็
แสวงหำของท่ำน สดุท้ำยแล้ว หลวงปู่ ค ำดีท่ำนไปเจอของท่ำน แล้วท่ำนก็จดักำรเรียบร้อย ทีนี ้
ไม่ถำมใครเลย เงียบ เงียบ 

พระอรหนัต์ลกุขึน้ เม้มปำก แล้วนัง่ลง เพรำะน้อยคนนกัที่จะรู้ได้ แล้วรู้ได้ พดูให้คนอ่ืน
เข้ำใจป๊ับ มนัก็เข้ำใจอย่ำงที่เรำพดูเร่ิมต้นที่ว่ำ มนัมีลทัธิหนึ่งมีควำมเชื่อว่ำ โลกนีมี้เพรำะมีเรำ 
จะต้องท ำลำยเรำ เหมือนเป็นพระอรหนัต์ เขำก็เลยก ำหนดวนัว่ำจะฆ่ำตวัตำย แล้วถึงวนันัน้ 
เขำก็ฆ่ำตวัตำย เพรำะเขำคิดเป็นวิทยำศำสตร์ว่ำ ถ้ำฆ่ำตวัตำยแล้วจิตมนัไม่มี แล้วกำรฆ่ำตวั
ตำยนีค้ือกำรฆ่ำจิต เขำคิดของเขำอย่ำงนัน้ เป็นมจิฉำทิฏฐิควำมเห็นผิด 

แล้วเวลำเรำเป็นชำวพทุธ เรำจะประพฤติปฏิบตัิกนั “อรหตัตมรรคต้องท ำลำยจิตหรือ” 

ต้อง แต่จิตนีเ้ป็นจิตที่มันละสังโยชน์เข้ำมำ ละสังโยชน์เข้ำมำ จนเป็นสังโยชน์
อันละเอียด แล้วเวลำฆ่ำ เวลำท ำลำย มันก็คือท ำลำยอวิชชำ ท ำลำยกิเลสตัณหำควำม
ทะยำนอยำก ท ำลำยภวำสวะ เห็นไหม  
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ดหูลวงตำสิ หลวงตำท่ำนบอกว่ำท่ำนพิจำรณำของท่ำนนี่แหละ ท่ำนพิจำรณำกำมรำคะ
จนหมดเลย แล้วทีนีม้นัก็ไปพิจำรณำไอ้สิ่งที่เป็นควำมละเอียดขึน้มำ จนพิจำรณำถงึควำม 
ละเอียดคือสิ่งเศษที่เหลือ เพรำะอนำคำมี ๕ ชัน้ พอเศษที่เหลือแล้วมนัมหศัจรรย์ จิตนี ้
มหศัจรรย์ ท่ำนบอกว่ำท่ำนมองภเูขำเลำกำทะลไุปหมดเลย มหศัจรรย์ โอ๋ย! มนัทึ่ง มนัทึ่ง มนั
อึง้ 

ท่ำนบอกว่ำ ท่ำนสร้ำงบุญมำมำกเหมือนกนั ธรรมะมำเตือนไง สรรพสิ่งที่เกิดมนัต้องมี
ที่มำที่ไป แสงสว่ำงทีเ่กิดขึน้ พลงังำนที่เห็นที่ส่องทะลภุูเขำต่ำงๆ มนัต้องมีที่มำที่ไป มนัต้องมีที่
เกิด ถ้ำมีที่เกิด มนัเกิดจำกทีไ่หน เกิดจำกจุดและต่อม ท่ำนบอกว่ำ ขนำดธรรมะมำเตือนอย่ำง
นัน้ ท่ำนยงังงเลยนะ จุด ต่อมอะไร จุด ต่อมอย่ำงไร อะไรเป็นจุด อะไรเป็นต่อม จิตเห็นจิตไหม 
เจอจิตหรือยงั ยงั ขนำดมีคนบอกแล้วนะ สดุท้ำยแล้วท่ำนพยำยำมของท่ำน พอพยำยำมของ
ท่ำน พอเข้ำมำจบัได้ มำจบัว่ำจบัจุดและต่อมในใจของท่ำนได้ อรหตัตมรรค 

“พระอรหนัต์ต้องท ำลำยจิตไหม”  

จุดและต่อมท่ำนเป็นจิตไหม จุดและต่อมของหลวงตำเป็นตวัจิตไหม แต่มนัเป็นจิตขัน้
ละเอียดไง เวลำท่ำนหนักลบัมำ ท่ำนไปเห็นจุดและต่อมของท่ำน แล้วเวลำท่ำนท ำลำย เวลำ
ท่ำนท ำลำยของท่ำน นี่แหละอรหตัตมรรค เห็นไหม จ ำขีป้ำกหลวงตำมำเทศน์ เห็นไหม ค ำนี ้
เป็นค ำหลวงตำเลย 

“อรหตัตมรรคพิจำรณำอย่ำงไร อรหตัตมรรคพิจำรณำอย่ำงไร ท ำอย่ำงไร ตวัจิตตวัเอง
จะจบัต้องอย่ำงไร” จบัต้องอย่ำงไรนีเ่พรำะอยำกได้ อยำกดี อยำกเป็น แล้วเรำก็คิดไง ไปดู
ผลงำนของคนอ่ืนแล้ว ก็คิดว่ำเรำจะมจีะเป็นไง  

แต่ถ้ำมนัจะเป็นจริง เป็นจริงขึน้มำ มนัต้องเป็นจริงขึน้มำ แล้วมนัต้องมีที่มำที่ไปแบบที่
เวลำหลวงตำท่ำนไปคยุกบัหลวงปู่ แหวน หลวงปู่ แหวนท่ำนพดูเป็นชัน้เป็นตอนเลย คนพดูน่ะ 
คนเป็นพดู แล้วคนฟังก็เป็นไง หลวงตำถงึใช้ค ำว่ำ “ไม่รู้ ถำมไม่ได้”  

ไม่รู้ถำมไม่ได้ คือเรำถำมไม่ถกูประเด็น เรำถำมไม่ถกูจุดไง เหมือนเรำอยำกรู้ เรำ
อยำกจะไปถำมคนนู้นคนนีว้่ำเป็นพระอรหนัต์หรือเปล่ำ ไปถำมทีไร กลบัมำบอกเขำเป็นพระ
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อรหนัต์ เพรำะมนัถำมไม่เป็น มนัไม่รู้เอำอะไรไปถำมไง มนัไม่ใช่นกักฎหมำย มนัก็ไม่รู้ว่ำเขำท ำ
ผิดหรือท ำถกูหรอก พอไปถึงเขำบอกเขำท ำถกูหมดเลย ไอ้นกักฎหมำยก็ เออ! ใช่ ถกู 

ไอ้คนถำมไม่เป็นนะ ไปหำนกัปฏิบตัิบอกว่ำจะไปสอบถำมปัญหำเขำ ไป กลบัมำ บอก 
“หลวงพ่อ องค์นัน้ก็พระอรหนัต์นะ องค์นัน้ก็พระอรหนัต์นะ” 

“ท ำไมล่ะ” 

“เพรำะผมถำมเขำมำหมดแล้ว ผมถำมเขำมำหมดแล้ว” 

หลวงตำบอกว่ำ ถำมไม่เป็น คนถำมไม่เป็น ถำมไม่ได้ คนไม่รู้กฎหมำย ไม่รู้
ประเด็น จับประเด็นไม่ถกู ไม่มีประเด็นไปถำมเขำ เพรำะไม่มีประเด็น เขำจะตอบ
อย่ำงไรก็ได้ เพรำะมันไม่มีประเด็น  

แต่ถ้ำนกักฎหมำยถำม มนัถำมเป็นประเด็นเลย ถำมเข้ำหลกัเลย แล้วไม่รู้ถำมไม่ได้ใช่
ไหม ผู้ที่ไม่เป็นก็ตอบไม่ได้เหมือนกนั เขำถำมเป็นประเด็นมำ ไปไหนมำสำมวำสองศอก มนั
ตอบไปนู่นเลย ถ้ำคนถำมเป็นมีประเด็นถำม ไอ้คนตอบไม่เป็นมนัก็ตอบไม่ได้  

ถ้ำคนถำมเป็น คนตอบเป็น นีไ่ง ในอเสวนำ จ พำลำน  ที่ว่ำกำรสนทนำธรรมเป็น
มงคลอย่ำงยิ่ง นีถ้่ำมนัเป็นจริง มนัก็เป็นจริงอย่ำงนี ้ ถ้ำมนัเป็นจริงอย่ำงนี ้คนถำมเป็น คนตอบ
เป็น คนถำมไม่เป็น ถำมไม่ได้ คนตอบไม่เป็นก็ตอบไมไ่ด้ 

แต่หลวงตำท่ำนเป็น แล้วท่ำนเชิดชูหลวงปู่ มัน่ แล้วทำ่นเห็นสงัคมของกรรมฐำน ถ้ำสิ่ง
ใดที่ท่ำนเห็นว่ำท่ำนเข้ำใจไม่ได้ ท่ำนถงึเข้ำไปถำม พอถำมแล้วก็ตอบมำ โอ้โฮ! ถกูต้องหมดเลย 
แสดงว่ำของจริง ทีนีข้องจริงแล้วท่ำนก็มำวินิจฉัย เพรำะสงัคมเขำไม่รู้จกัของจริง สงัคมเขำ
ต้องกำรเคร่ืองรำงของขลงั ทีนีม้นัไม่ได้ต้องกำรธรรมะ ทีนีเ้วลำถึงธรรมะแสดงออกมำ มนัก็ต้อง
มีควำมจริงของมนัขึน้มำ  

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่ำ “อรหตัตมรรคพิจำรณำอย่ำงไร” พดูไว้เยอะมำก เทศน์บนศำลำเต็มไป
หมดเลย แสดงธรรมเร่ืองนีม้ำตลอด 

“เพ่ือจะท ำลำยจิตตวัเอง จะจบัต้องอย่ำงไร”  
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จบัต้องอย่ำงไร อนันีเ้ป็นประเด็นมำก เป็นประเด็นทีว่่ำ หลวงตำท่ำนบอกว่ำ เวลำกำร
ประพฤติปฏิบตัิ กำรขดุคุ้ยหำกิเลสนีเ้ป็นเร่ืองหนึ่ง กำรขดุคุ้ยและกำรจบัต้องได้ กำรขดุคุ้ยและ
กำรจบัต้องได้ โสดำปัตติมรรค สกิทำคำมิมรรค อนำคำมิมรรค อรหตัตมรรค มรรค มรรคคือ
เร่ิมต้น ถ้ำมรรคเร่ิมต้นนะ โสดำ- ปัตติมรรคกบัสกิทำคำมิมรรคคณุสมบตัิแตกต่ำงกนั สกิทำคำ
มิมรรคกบัอนำคำมิมรรคคณุสมบตัิแตกต่ำงกนั เวลำอนำคำมิมรรคกบั อรหตัตมรรค คณุสมบตัิ
แตกต่ำงกนั แล้วคณุสมบตัิแตกต่ำงกนั ผลก็แตกต่ำงกนั  

พอผลแตกต่ำงกนั เวลำคยุธรรมะกนั ครูบำอำจำรยท์ี่ท่ำนเป็นจริงท่ำนจะแยกแยะหมด
ได้เลย ฉะนัน้ พอแยกแยะได้หมด เวลำใครพดูได้ระดบัไหน เวลำเทศน์ออกมำ เวลำหลวงตำ
ท่ำน ไปไหนก็แล้วแต่ เวลำใครเทศน์ ท่ำนไปนัง่ฟัง ทำ่นรู้เลยว่ำเขำอยูภู่มิไหน ใครอยู่ภูมิไหนนี่
ฟังรู้หมด เพียงแต่ว่ำไม่พดู ไม่พดูออกมำด้วยมนัเป็นมำรยำท ไม่พดูออกมำเพรำะว่ำด้วยสงัคม  

ฉะนัน้ ท่ำนเก็บไว้ในใจ เพรำะคนเป็นจะรู้ว่ำกว่ำจะเป็นมนัขนำดไหน แล้วถ้ำเขำไม่เป็น 
เขำไม่เป็นแล้วเขำไม่สนใจ เขำไม่เป็นแล้วเขำเหลิง เขำไม่เป็นแล้วเขำเหิมเกริมว่ำเขำเป็น เขำ
เก่ง อย่ำงนีท้ิฏฐิเขำท่วมหวั พดูไม่มีประโยชน์หรอก พดูไปแล้วมนัสะเทือนกนัเปล่ำๆ 

แต่ถ้ำคน อย่ำงเช่น หลวงปู่ ค ำดี เห็นไหม ท่ำนรู้ ท่ำนรู้ด้วยว่ำท่ำนติด แล้วท่ำนไปไม่ได้
ด้วย แล้วท่ำนอยำกต้องกำรคนชีน้ ำด้วย อย่ำงนีส้มควรมำกๆ เลย แล้วอย่ำงที่คนมีอ ำนำจ
วำสนำบำรมี ที่หลวงตำท่ำนไปแก้คนนู้นคนนี ้ เพรำะเขำมีอ ำนำจวำสนำบำรมี มีอ ำนำจวำสนำ
บำรมี คือว่ำมีสจัจะมีควำมจริง แล้วยอมรับควำมจริง คนนีค้ยุกนัง่ำย 

แต่เอำสีข้ำงเข้ำถ ู เขำไม่เป็นด้วย เขำไม่รู้ด้วย แต่เขำอวดรู้ อวดเก่ง ไปพดูไม่ได้หรอก 
เพรำะเขำหน้ำแตก เพรำะพดูแล้วมนัต้องหกัล้ำงอนันัน้ หกัล้ำงผลอนัที่ไม่จริงนัน่ มนัหกัล้ำงได้
ง่ำยๆ เพียงแต่ว่ำคนที่ไม่จริง เขำมีอ ำนำจวำสนำไหม ถ้ำเขำมีวำสนำ เขำยอมรับเหตผุล มนั
เป็นประโยชน์กบัเขำ แต่ถ้ำกเิลสมนับงัตำ เขำไม่ยอมรับเหตผุล เขำจะเถียงไง แล้วเกิดทิฏฐิ
มำนะมำกขึน้ เขำยิ่งจะติดพนัผกูพนักบัควำมเห็นผิดของเขำมำกขึน้  

ฉะนัน้ ครูบำอำจำรย์ท่ำนถึงปล่อยให้กำลเวลำมนัเป็นกำรชี ้ เป็นกำรสอน มนัเป็นกำร
บอกไง นี่พดูถึงว่ำกรรมฐำน ครูบำอำจำรย์ที่เป็นจริงทำ่นจะรู้อย่ำงนัน้ 
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ฉะนัน้บอกว่ำ “อรหตัตมรรคท ำอย่ำงไร”  

ฝึกหดัปฏิบตัิไป แล้วมนัมีแนวทำงอยู่แล้ว ถ้ำมีแนวทำงอยู่แล้ว แล้วพอเป็นแล้วนะ จะ
กลบัมำถึงควำมเห็นตรงนีเ้ลยว่ำ อืม! มนัถำมให้รู้ไม่ได้หรอกเนำะ ขนำดปฏิบตัเิกือบเป็นเกือบ
ตำย แล้วจะถำมให้รู้มนัไม่มีไง  

ฉะนัน้ เขำบอก “ต้องท ำลำยจิตหรือไม่”  

เรำบอกว่ำ เป็นกำรท ำลำยภพ เป็นกำรท ำลำยกิเลส กำรประพฤติปฏิบัติกำรฆ่ำ
กิเลสนีป้ระเสริฐที่สุด เอวงั 


