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

 

ถาม : เร่ือง “อะไรคือตวัอวิชชา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ ค าถาม อะไรคือตวัอวิชชา ตวัอวิชชาคือความไม่รู้ 
ความไม่รู้ในอริยสจัที่เกิดที่ใจ ใชไ่หมครับ คืออวิชชา พ่อแม่ของตวัอวิชชาอย่างหยาบ อย่าง
กลาง อย่างละเอียด คือจิตเดิมแท้ใช่หรือไม่ครับ 

ตอบ : อนันีพ้ดูถึงเวลาถาม เวลาเขาสนใจไง เวลาสนใจอยากจะประพฤติปฏิบตัิ เวลา
เราอยากจะประพฤติปฏิบตัิ เราก็อยาก จะได้มรรคได้ผล อะไรสิ่งที่เป็นความผิดพลาด อะไรสิ่ง
ที่เป็นไม่ดี เราจะรือ้ค้น เราจะขดุค้นหาตวันัน้ 

ฉะนัน้ เวลาพดูถึง พดูถงึอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้ เพราะมีอวิชชา เราถึงได้เกิด 
เพราะมีอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในสิง่ใดล่ะ ถ้าไม่รู้ในทางโลก เห็นไหม อวิชชาคือความ
ไม่รู้ทางโลก เขาศึกษา เขาเข้าใจได้ มนักเ็ป็นทางโลก มนัก็เป็นคณุสมบตัิแค่ทางโลกเท่านัน้น่ะ  

แต่อวิชชาคือความไม่รู้ มนัไม่รู้การเกิด ถ้าเราไม่รู้จกัการเกิด เกิดมาแล้วมนัจบแล้ว พอ
เกิดมาแล้ว เราได้สถานะมาแล้ว 

อย่างเช่น เห็นไหม ขอโทษนะ อย่างเช่นปัญหาครอบครัว ปัญหาครอบครัวเวลาทกุคน 
คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า ไอ้คนไม่นอกก็อยากจะเข้า ไอ้เข้ามาแล้วนี่อวิชชาคือความ
ไม่รู้ อยากลอง พอเข้าแล้วติดกบัออกไม่ได้เลย ไอ้คนไม่รู้มนัก็อยากรู้ อยู่นัน่น่ะ แล้วรู้อย่างไรละ่ 
เห็นไหม ด้วยความอยากรู้ อยากรู้เข้าไปแล้ว แหม! ทัง้ชีวิตเลย ถ้าเป็นคนทีร่ับผิดชอบนะ 

น่ีก็อวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้ แต่มันไม่รู้ในอะไร ไม่รู้ในการเกิด  
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ฉะนัน้ เวลาอวิชชา เขาว่า “อวิชชา อะไรคือตวัอวิชชา ตวัอวิชชา ตวัอวิชชาคือความไม่รู้ 
ความไม่รู้ในอริยสจัที่เกิดที่ใจ ใช่หรือไม่ครับ” ไม่รู้ในอริยสจั จะไม่รู้ในอริยสจั จะไม่รู้ในสิง่ใด
แล้วนัน่คืออวิชชา  

“แล้วพ่อแม่ของอวิชชา อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด คือจิตเดิมแท้หรือไม่”  

จิตเดิมแท้ก็เป็นจิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้เวลาอวิชชาอย่างละเอียดมนัเป็นภพ แต่ไอ้อวิชชา
อย่างหยาบๆ เห็นไหม ฉะนัน้ เวลาพดูถึงอวิชชา เขาบอกว่าพญามาร มนัมีเสนามาร นี่พดูถึง
เวลาเขาแปล แปลบาลีไง มีมาร มีเสนามาร มีหมู่ของมาร มารมนัก็มีเป็นขบวนการของมนั 

แต่เวลาครูบาอาจารยเ์ราท่านปฏิบตัิ เห็นไหม ท่านบอกมนัก็มีปู่ มีย่ามีลกูมีหลาน มนัก็
เป็นครอบครัวของมาร  

ฉะนัน้ พอครอบครัวของมารแล้ว ทีนีม้นัก็เปรียบเทียบมา เขาถามว่า “แล้วอวิชชาอย่าง
หยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียดล่ะ”  

อย่างหยาบๆ อย่างหยาบๆ ก็ดสู ิคนทีเ่ข้าใจในศาสนาและคนที่ไม่เข้าใจในศาสนา คนที่
มีหลกัเกณฑ์และคนที่ไม่มีหลกัเกณฑ์ นี่อย่างหยาบๆ อย่างหยาบๆ เห็นไหม ศีลธรรม แค่
ศีลธรรมแค่นัน้เอง 

แต่ถ้ามนัอย่างละเอียดขึน้ไปล่ะ อย่างละเอียดส่วนอย่างละเอียดนะ แต่นีอ้ย่างหยาบ 
อย่างละเอียด มนัก็เป็นธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นศาสดาของเรา ธรรม
และวินยัเป็นศาสดาของเรา แต่เวลาคนจะประพฤติปฏิบตัิ เร่ิมต้น เราจะท าสมาธิ ท าความสงบ
ของใจๆ ถ้าท าความสงบของใจ ถ้าเราไม่รือ้ไม่ค้น ไม่เห็นนะ ไม่เห็นสติปัฏฐาน ๔ ไม่เห็นตาม
ความเป็นจริง มนัจะไปเห็นอวิชชาเห็นความผิดพลาดของตวัเองได้อย่างไร 

ทีนีเ้วลาคนมนัไม่เห็นใช่ไหม เวลาคนไม่เห็น เวลาจิตมนัสงบแล้วมนัก็จินตนาการเอา 
พอจินตนาการเอา มนัก็ให้คะแนนตวัเองเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป พอจบแล้วได้อะไร มนัไม่ได้
อะไรเลย ได้แต่ว่าเราได้ปฏิบตัิ ถ้าเราได้ปฏิบตัิ แต่มนัไม่มีสิ่งใดเป็น ความจริงเลย 
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ถ้าเป็นความจริงนะ เพราะอะไร เพราะเวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริงท่านบอกว่า 
งานที่การขุดคุ้ยหากิเลสเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ งานขุดคุ้ยหากิเลส งานของเรานะ งาน
ของเราเร่ิมต้นจากเราท าความสงบของใจน่ีก็เร่ืองหนึ่งแล้ว  

ศีล สมาธิ แล้วสมาธิถ้ามนัเกิดปัญญา ถ้าโดยทัว่ไปเขาบอก ศีล สมาธิ แล้วมนัจะเกิด
ปัญญา มีคนเข้าใจว่าเป็นสมาธิแล้วมนัจะเกิดปัญญาเอง ทกุคนเป็นสมาธิแล้วก็นัง่รอ คิดว่ามนั
จะมาเองไง มนัจะมาเองคือมนัจะผดุขึน้มา มนัจะเป็นจริง เวลามนัผดุขึน้มา คนที่ภาวนาแล้ว
เขาเข้าใจอย่างเรา เขาจะถามว่า “เวลามนัผดุขึน้มา มนัมีความเข้าใจ เขาว่าเป็นปัญญา
หรือไม่”  

อนันัน้เรียกว่าธรรมผดุๆ ธรรมมนัเกิด เวลาธรรมเกิดก็อีกเร่ืองหนึง่ ธรรมเกิดนะเวลาเรา
มีความสงสยัในสิ่งใด เวลาเราปฏิบตัิไปมนัจะตอบโจทย์อย่างนัน้ แล้วมนัจะขยายความไปอีก 
จนเราทึ่ง เราทึ่งเลยล่ะ โอ๋ย! มนัเป็นอะไรน่ะ นัน่น่ะธรรมมนัเกิด เพราะธรรมมนัเกิด มนัเกิดโดย
อตัโนมตัิไง 

แต่ถ้ามนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญามนัเกิด เห็นไหม มนัจะต้องขดุคุ้ยหา หากิเลส 
ขดุคุ้ยหามนั เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง เวทนาอยู่กบัเรานี่แหละ 
เวทนาอยู่กบัเรา เวลาเราเจ็บปวด เวทนาอยูก่บัเรานี่แหละ เราท าความสงบของใจ เวทนามนัตวั
กีดขวางเลยล่ะ แต่เราไม่รู้จกัเวทนา มนัแปลกไหม นี่อวิชชา มนัไม่รู้จกัเวทนา ทัง้ๆ ที่เวทนา
เจ็บปวดอยู่นี่ มนัไม่รู้จกันะ  

แต่เวลาจิตมนัสงบแล้วนะ มนัเห็นเวทนานะ มนัเป็นอีกเร่ืองหนึง่เลย เวลาจิตสงบใชไ่หม
แล้วจิตจบัเวทนา กบัเวทนาอยู่กบัเรา ตอนนีต้อนที่เรานัง่กนัอยู่นี่ มนัเจ็บมนัปวด มนัเจ็บปวด นี่
ก็คือเวทนาแท้ๆ นี่แหละ แต่เราไม่เห็นไง นี่อวิชชา มนัไม่เห็น 

แต่ถ้าจิตมนัสงบ จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็น
ธรรม จิตเห็นเวทนา แล้วเรานัง่อยู่นี่มนัเจ็บปวดนี่เวทนาหรือเปล่า เวทนา แล้วถ้าจิตมนัไม่เหน็
ล่ะ เพราะจิตมนัเป็นเราไง เวทนาก็เป็นเราไง สรรพสิ่งก็เป็นเราไง ก็สถานะทางวิทยาศาสตร์นี่ไง 
มนัก็เลยไม่เห็น กจ็บัต้องไม่ได้ไง  
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แต่ถ้าเราพทุโธๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ จิตสงบแล้ว พอจิตสงบแล้วนะ จิตสงบแล้วก็
ส่วนจิตสงบ มนัไม่ได้ขดุคุ้ย มนัไม่ได้หากิเลส คือมนัหาไม่ได้ มนัหาไม่เจอ มนัหาไม่เจอนะ ไม่
เจอจริงๆ 

แต่ถ้ามนัท าจิตมนัสงบแล้วนะ ถ้าจิตสงบแล้ว ถ้ามนัจบัเวทนา จบัเวทนาได้ แต่ทีเ่วลา
เรานัง่ไปมนัเจ็บมนัปวด เวทนาเป็นเรา จิตก็เป็นเรา สรรพสิ่งก็เป็นเรา คือมนัเป็นมิติหนึ่งอยู่ใน
สถานะหนึ่ง ถ้าเราทนได้ ทนได้ก็เป็นขนัติธรรม ขนัตบิารมี ขนัติทนเอาเฉยๆ ถ้าจิตมนัสงบได้ 
มนัสงบ สงบจนมนัมีหลกัมีเกณฑ์ได้ ถ้ามีหลกัมีเกณฑ์ได้นะ ถ้ามนัจบัเวทนาได้ จบัเวทนา 
เวทนาคือเป็นอารมณ์ความรู้สึก รู้สึก รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนัน่น่ะ แต่เวลามนัปวด มนัปวดที่ไหนล่ะ 
มนัปวดที่ขา อ้าว! มนัปวดที่ไหน มนัก็ไปจบัตรงนัน้ นีค่ือว่า ค าว่า “ขดุคุ้ย” 

นี่คือบอกว่า อวิชชา เห็นไหม นี่เสนามาร ถ้าอย่างเรา เราก็ว่าหลานของมนั หลานของ
มนัแล้วเดี๋ยวมนัต้องมีพ่อ พ่อมนัก็ คือลกูใช่ไหม มนัมีหลาน มีพ่อ พ่อมนัก็มีปู่ มีย่ามนัก็เป็น
พญามาร ฉะนัน้ บอกว่าอวิชชาคืออะไร อวิชชาคือไม่รู้ว่าเกิด เราไม่รู้ มันถึงเกิด ถ้าพระ
อรหันต์รู้แจ้ง รู้แจ้ง เรารู้อยู่ตลอดเวลา เราน่ังอยู่ น่ี เราไม่ท าอะไรเลย มันจะมีอะไร
เกิดขึน้ แต่เราไม่รู้ สงสยัใช่ไหม สงสยัก็แสวงหา แสวงหา พอขยบัก็เกิด ขยบัก็เกิด อวิชชาคือ
ความไม่รู้ ไม่รู้อะไร ไม่รู้เกิด ไม่รู้เกิด ไม่รู้แก่ ไม่รู้เจ็บ ไม่รู้ตาย  

แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เห็นไหม จะไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย คนเราเกิด
มาต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย มนัมีฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย อวิชชา
คือความไม่รู้ ไม่รู้เกิด ไม่รู้ก็เกิด นัน่คืออวิชชา แตพ่อมนัมา ทางวิชาการ พอมนัเป็นมนษุย ์
ความไม่รู้ต่างๆ มนัก็เป็นอวิชชา เสนามาร เป็นเสนามาร ไม่ใช่พญามาร 

เขาบอกว่า “ถ้าอวิชชาอย่างหยาบ อวิชชาอย่างกลาง อวิชชาอย่างละเอียด มนัเป็นจิต
เดิมแท้หรือไม่”  

จิตเดิมแท้นัน่น่ะภวาสวะคือตวัภพ จิตเดิมแท้ จิตเดมิแท้นี ้ ผ่องใส จิตเดิมแท้หมองไป
ด้วยอปุกิเลส จิตเดิมแท้นีผ้่องใส จิตเดิมแท้นีเ้ป็นผู้ข้ามพ้นกิเลส จิตเดิมแท้เป็นผู้ข้ามพ้นกิเลส 
จิตเดิมแท้ จิตผ่องใส นัน่คือตวัอวิชชา แล้วตวัอวิชชา เห็นไหม แล้วจิตอย่างละเอียด มนัตวัจิต
เดิมแท้หรือไม่ แล้วไม่เคยเห็น 
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ถ้าเคยเหน็นะ อย่างเช่น ถ้าจิตมนัสงบ จิตมนัสงบขึน้มา เห็นไหม จิตสงบก็คือจิตสงบ 
ถ้าจิตสงบแล้วมนัสว่างไสวในตวั มนัเองก็เร่ืองหนึ่ง จิตสงบแล้วเห็นแสงสว่างไสวอีกเร่ืองหนึง่ 
เวลามนัออกไปรู้นัน่เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง นี่จิตเดิมแท้ๆ ไอ้นี่มนัเป็นขัน้ของสมาธิ ถ้าจิตเดิมแท้อย่าง
ที่ว่านี่ต้องขดุคุ้ยหากิเลส  

ฉะนัน้ เวทนาอยู่กบัเรา เวทนากเ็ป็นเวทนา เวทนาเป็นเรา จิตกเ็ป็นเรา สรรพสิ่งก็เป็น
เรา ก็เลยคลกุเคล้ากนัอยู่นี่ อึดอดัขดัข้อง ไม่มีอะไรถกูใจสกัอย่างเลย แล้วก็ล้มลกุคลกุคลาน
อยู่นี่ ไปไหนไม่รอดหรอก 

แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญา เราท าความสงบของใจเข้ามา ให้จิตมนัสงบเข้ามาก่อน สงบ
แล้วเวลามนัคลายตวัออกมา พอจิตสงบแล้วเวทนาหายหมด มนัไม่มีเวทนา สรรพสิ่งมนัมีแต่
ความสขุ มีแต่ความเพลิดเพลิน เห็นไหม สมาธิเป็นเรา สมัมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิ แต่ถ้ามนั
ออกมาแล้ว ถ้ามานัง่ต่อไป ถ้าเวทนามนัจบัได้ มนัจบัเลย ถ้าจิตสงบแล้วมนัจบัได้ จบัได้แล้วมนั
พิจารณาได้ แต่ถ้าเวทนาเป็นเรา มนัจบัแล้วมนัพิจารณาไม่ไหว จบัแล้วมนั โอดมนัโอย มนั
เจ็บปวดมาก 

เวลาเจ็บปวดมาก เห็นไหม ถ้าเราเจ็บปวดมาก เราใช้ปัญญาไล่เข้าไป มนัพทุโธเข้าไป 
มนัปล่อยเข้าไป มนัก็เป็นสมาธิ เห็นไหม สิ่งที่เจ็บปวดมาก เวทนาเป็นเรา เวลามนัแยกแล้ว เรา
ก็คือเรา เวทนาก็คือเวทนา แต่เราก็ยงัจบัเวทนาไม่ได้ เพราะจิตเรายงัไม่มีก าลงั ถ้าจิตมีก าลงัได้ 
มนัจบัได้ พอจบัได้ เห็นไหม จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นกาย จิตเห็นเวทนา จิตเห็นจิต จิตเห็น
ธรรม นีเ้ป็นการฝึกหดัปัญญา เห็นไหม 

บอก “เป็นสมาธิ ปัญญาเกิดเองไม่ได้ๆ”  

แต่ปัญญามนัจะเกิด เกิดจากการฝึกหดั เกิดจากเราเห็นกาย พิจารณากาย เกิดจากเรา
เห็นเวทนา เราพิจารณาเวทนา เกิดจากเราเห็นจิต พิจารณาจิต เกิดจากเราเหน็ธรรม ธรรมคือ
ความ กระทบกนั ความรู้สึกนึกคิดทีก่ระทบกบัจิตที่จติมนัสงบแล้ว แล้วมนัจบัได้ มนัเป็นอาการ
ของจิต ถ้าพิจารณาตรงนี ้ เห็นไหม นี่การขดุคุ้ยหามนั แล้วเจอมนั เจอเสนามารนะ เจออวิชชา
อย่างหยาบๆ ถ้าเราจบัต้องได้ มนัพิจารณาได้ไง 
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ฉะนัน้ ถามว่า “อวิชชาคืออะไร อวิชชาตวัมนัเป็นอย่างไร”  

เพราะคนถามมาก เวลาเราพดูถงึ เขาบอกว่าเขาปฏบิตัิแล้วเขาได้ผล เราบอกว่า จะ
ได้ผลไม่ได้ผล มันต้องละสังโยชน์ คือต้องฆ่าสังโยชน์ ละสังโยชน์ สักกายทิฏฐ ิ
วิจิกิจฉา สีลัพพต-ปรามาส เป็นพระโสดาบัน ทุกคนก็บอกว่า สงัโยชน์ตวัมนัเป็นอย่างไร 
จะไปฆ่าสงัโยชน์อีกแล้ว 

สงัโยชน์นีเ้ป็นนามธรรม ความรู้สึก ความรู้สึกแตเ่ขาตัง้ชื่อมนั สงัโยชน์คือความไม่รู้ ไม่รู้
มนัก็เกาะเกี่ยว สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิความเหน็ผิดในเร่ืองของกาย ร่างกายนีเ้ป็นของเรา จิตใต้
ส านึก แต่ความจริงแล้วมนัเป็นของเราโดยสมมตุิ คือมนัเป็นของเราโดยชีวิตนีไ้ง มนัเป็นของเรา
โดยชาติหนึ่ง ค าว่า “สมมตุิ” คือมนั ไม่เป็นตลอดไป มนัชราคร ่าคร่า มนัสัง่ไม่ได้ มนัท าไม่ได้ 
มนัถึงว่าไม่ใช่ของเรา มนัเป็นของเราโดยสมมตุิเป็นชัว่คราว 

ทีนีช้ัว่คราว แตจ่ิตมนัฝังใจ มนัผกูติดอย่างนัน้น่ะ นัน่ล่ะ เป็นสงัโยชน์ แล้วถ้าพิจารณา
มนัเห็นกาย มนัพิจารณากาย แยกแยะกาย เวลามนัขาดไปแล้ว สงัโยชน์มนัขาด ขาดแค่อนัเก่า
นัน่แหละ มนัก็อยู่อย่างนัน้น่ะ ไม่ใช่ถ้ามนัจะท าลายกายก็เอาร่างกายนีเ้ข้าไปในเคร่ืองบดเนือ้
เลย ให้มนัหายไปเลย บดเนือ้ ก็บดแต่เนือ้ ไม่ได้บดกิเลส ไม่มีอะไรท าลายกิเลสได้  

แต่ถ้าจิตมนัเห็นกาย มนัพิจารณาของมนั เห็นไหม พิจารณามนัแยกแยะขึน้ไป ทีนีเ้วลา
มนัปล่อย มนัปล่อยมนัก็มีความเข้าใจ เวลามนัขาด สกักายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส 
สงัโยชน์ ๓ ตวัขาดออกไป ถ้าสงัโยชน์ ๓ ตวัขาดออกไป มนัไม่ได้ ไปฆ่าที่สงัโยชน์ มนัไม่ได้ไป
ท าลายที่สงัโยชน์ มนัท าลายกนัที่ กาย เวทนา จิต ธรรมนี่แหละ แต่ชื่อของมนั ชื่อของมนัน่ะ 
แบบว่าข้อเท็จจริงของมนัคือสงัโยชน์ สงัโยชน์ ๓ 

เขาบอกว่า “อวิชชามนัตวัอย่างไร จะไปฆ่าอวิชชา สงัโยชน์มนัเป็นอย่างไร จะท าลาย
มนั”  

เขาให้ท าลายที่สติปัฏฐาน ๔ นี่ เขาให้ท าลายกนัที่นี่ ผลของมนัคือละสงัโยชน์ สงัโยชน์
ขาดไปจากจิต ฉะนัน้ เวลาละ ละกนัที่นี่ อวิชชากเ็หมอืนกนั อวิชชาตวัมนัเป็นอย่างไร เขาบอก
ว่า อวิชชาตวัมนัเป็นอย่างไร สถานะเป็นอย่างไร จะให้ชีเ้ร่ืองอวชิชา 
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อวิชชาคือไม่รู้เกิด ไม่รู้เกิดคืออวิชชา ไม่รู้เกิด เกิดแล้วมีความทุกข์ เกิดแล้วมี
ชาติ ทุกข์ เห็นไหม ชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ชาติการเกิด มีภพมี
ชาติ มีสถานที่ แล้วมีภพมีชาติ แล้วเวลาใครมันมาเกิดล่ะ จิตมาเกิด จิตมีภพของมัน 
ชาติการเกิดมันคือการเกิดภพชาติ การเกิดน่ันน่ะ น่ันน่ะเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ทุกข์ใน
อริยสัจ 

ฉะนัน้ อวิชชาคือไม่รู้เกิด นัน่คือตวัอวิชชา แล้วอวิชชามนัก็มีพญามาร มีเสนามาร มี
ครอบครัวของมารมากมายมหาศาล แล้วมนัก็เหยียบย ่าหวัใจเรานี ้ เวลาเราจะละ เราจะต่อสู้
กบัมนั มนัก็ต้องเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ไม่ใช่ว่าพอองค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรม
ขึน้มา เยาะเย้ยมาร ได้ช าระมารในใจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว เราก็จะเอาเลย 
จะฆ่าพ่อมนัเลย จะฆ่าพญามารเลย 

แม้แต่ศรัทธาความเชื่อในศาสนายงัอ่อนแอ ศีลของเรายงัลุ่มๆ ดอนๆ สมาธิยงัไม่มัน่คง
เลย แล้วปัญญาเกิดขึน้มามนักเ็ป็นสญัญาทัง้นัน้ แล้วจะไปหาอวิชชา อวิชชามนัป่ันหวัอยู่นีย่งั
มอง ไม่เห็นมนัเลย ถ้าอวิชชาความจริง นัน่พดูถึงคือเจตนาเป้าหมายเราเข้าใจได้ แต่ตาม
ข้อเท็จจริงมนัจะเป็นไปได้อย่างไร 

ตามข้อเท็จจริง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตัิมา ท่านเห็น
ของมนัตามข้อเท็จจริง เห็นไหม พญามาร เสนาแห่งมาร ครอบครัวของมาร แล้วท ากนัอย่างไร 
ช าระกนัอย่างไร ใครเป็นคนยืนยนัข้อเทจ็จริง ก็หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เป็นคนยืนยนัข้อเท็จจริง
มา แล้ววางหลกัการขึน้มา แล้วสหธรรมิก เห็นไหม ลกูศิษย์ของหลวงปู่ มัน่ท่านท าของท่านมา 
ท่านประสบ ประสบความส าเร็จของท่านมา 

ของเรามนัเป็นเร่ืองโลก เป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์ ต้องไปคยุกบัพวกศาสตราจารย์
ดอกเตอร์นู่น ถ้าจะคยุเร่ืองธรรมะมนัต้องคยุเร่ืองนกัปฏิบตัิ มนัต้องคยุความจริงอย่างนี ้นี่พดูถึง
ว่าถามเร่ืองอวิชชา ฉะนัน้ พอถามเร่ืองอวชิชา อวิชชาคือไม่รู้เกิดคืออวิชชา พอเกิดก็ในอริยสจั 
ทกุข์ ชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดเป็นทกุข์ อย่างยิง่ แล้วตามมาเป็นขบวนเลย ถ้ามีการเกิด 

ถ้ามันรู้แจ้งไม่เกิด ไม่เกิด จะไปเกิดท าไม ไม่มีอะไรไปเกิด น่ีถ้าไม่มีอวิชชา 
อวิชชาคือการไม่รู้เกิด นัน่อวิชชา นี่พดูถงึอวิชชานะ ฉะนัน้ เวลาถามแล้วมนัก็มาลงตรงนี ้มาลง
ตรงข้อต่อไป เพราะว่าสงสยัอย่างนีถ้ึงถามมาเป็นพรวนเลยนะ อนันีข้้อ ๑. อวิชชาคืออะไร จบ 
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ถาม : เร่ือง “การท าสมาธิ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพ กระผมท าความสงบของใจโดยคิดในธรรม คือใช้
ความคิดในธรรมะก่อน เพราะถ้าคิดค าบริกรรมก่อน เช่น คิดพทุโธ มนัจะไม่คิดแต่พทุโธ มนัจะ
คิดอย่างอ่ืนกนั เลยใช้คิดในธรรมะก่อน คือใช้ปัญญาอบรมสมาธิก่อน พอจิตใจเร่ิมเบาสบาย
ปลอดโปร่งก็มาคิดพทุโธต่อ แบบนีม้นัคิด อยู่แต่พทุโธ ไม่ไปคิดอย่างอ่ืน มีความสขุซาบซ่าน 
เกิดจิตลงดงัวบู เกิดความสขุอย่างมาก เห็นมีลกัษณะเด่น ผ่องใส ว่างมากที่ กลางอกจ้า แบบ
แสงดวงไฟ สขุอย่างบอกไม่ถกูนะครับ 

๑. แบบนีเ้รียกว่าสมาธิใช่หรือไม่ครับ ถ้าเป็นสมาธิ เป็นสมาธิขัน้ไหน เพราะเห็นแสง
สว่างที่กลางหวัอก 

๒. จิตนีม้นัมีที่ตัง้อยู่ที่หวัอกใช่หรือไม่ เพราะเวลาภาวนาแล้วเกิดความสขุ มนัเกิดจาก
กลางหวัอกข้างซ้ายค่อยๆ แผ่ซ่านไปทัว่ร่างกาย เกิดความชุ่มชื่น 

ตอบ : อนันีม้นัถามมาแล้วเม่ือ ๒ วนันี ้ไอ้เร่ืองสมาธินี ้๒ ข้อนี ้๒ ข้อนีก้็ตอบไปแล้ว ถ้า
ตอบไปแล้ว ทีนีพ้อตอบไปแล้ว ค าถามถึงมาเป็นพรวนเลย ค าถามเป็นพรวนว่า มนัเป็นอะไร 
มนัเป็นอย่างไร นีไ่ง อวิชชามนัเป็นอย่างไร อนาคามิมรรคเป็นอย่างไร เร่ืองมรรคผลเลยสงสยั
ไปหมดเลย สงสยัไปหมด เพราะจิตเวลาบอกว่าเขาปฏิบตัิ แล้วนี่เป็นสมาธิหรือไม่ ถ้าเป็นสมาธิ 
เป็นสมาธิขัน้ใด 

สมาธิมนัก็เป็นสมาธิ สมาธิมนัก็เป็นไปแล้ว สมาธิก็เป็นสมาธิ แล้วสมาธิเป็นอย่างไรต่อ 
ถ้าบอกถ้าเป็นสมาธิ ในกรรมฐานเรา ในครูบาอาจารย์เราท่านมีหลกัของท่านนะ ขณกิสมาธิ 
อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ แล้วมนัขัน้ไหน เพราะในขณิกะมนัก็มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ใน
อปุจาระก็มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ในอปัปนา อปัปนาละเอียดหมดเลย แล้วมนัสมาธิขัน้ไหน
ล่ะ 

สมาธิก็เป็นสมาธิ เขาไม่ได้ตื่นเต้นไปกบัสมาธินัน้ แต่เวลาคนที่ท าสมาธิได้แล้วมนั
ตื่นเต้นกบัสจัธรรม พอมนัตื่นเต้นกบัสจัธรรม มนัเพียงแต่ให้คะแนนตวัเองว่าสมาธิเป็นอย่างนี ้
มนัเหมือนนิพพานหรือไม่ มนัเป็นมรรคหรือไม่ แล้วพอได้สมาธิแบบนีป๊ั้บ ไปศึกษาค้นคว้าใน
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ทฤษฎี ในพระไตรปิฎก ก็พยายามจะเอาความรู้สึกเราเข้ากบัส่ิงนัน้ๆ พอเข้าไม่ได้ มนักเ็ลยงง
เข้าไปใหญ่เลย  

ฉะนัน้ พองงไปใหญ่นะ เขาบอกว่า “การท าสมาธิ อยา่งนีใ้ช่สมาธิหรือไม่” 

สมาธิก็คือสมาธิ สมาธิ ถ้าพทุโธหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มนัสงบเข้ามาก็คือสงบเข้า
มา ถ้ามนัเห็นแสง ถ้าเห็นแสงนะ เห็นแสงใหม่ๆ มนัจะเห็นแสงเห็นต่างๆ มนัเป็นนิมิตทัง้นัน้ 
วางไว้ก่อน แต่ถ้าจิตมนัสว่างเอง ไม่ใชเ่ห็นแสง ตวัจติสว่างโพลง ตวัจิตมนัสว่างเลย มนัสว่าง
ออกจากกลางหวัใจ สว่างหมดเลย ไอ้สว่างแบบนีม้นับางครัง้บางคราว สว่างนีค้ือสว่าง เราอยู่
กบัพทุโธของเราต่อไป อยู่กบัปัญญาอบรมสมาธิไป 

ถ้ามนัไปเห็นแสงจากข้างนอกเข้ามา จิตนี ้ จิตสงบแล้วมนัเห็นแสงจากข้างนอกเข้ามา 
จิต ตวัจิตเองสว่างก็มี ตวัจิตเองเห็นแสงสว่างจากข้างนอกเข้ามาก็มี เห็นแสงสว่างเป็นดวงพุง่
ชนเราก็มี เห็นเป็นดวงดาว เห็นร้อยแปด อนันีม้นัเห็นออกไปใช่ไหม แล้วถ้าจิตมนัสงบ มนัสงบ 
มนัสงบเฉยๆ ที่มนัไม่เห็นสิ่งใดเลย มนัก็มี 

ฉะนัน้ บอกว่า “แบบนีเ้รียกว่าสมาธิหรือไม่”  

สมาธิ โดยปกติของเรา เรามีสตินะ แล้วเราก าหนดจิตนิ่งๆ มนักเ็ป็นสมาธิได้ สมาธิ
อย่างนี ้ เวลาเราพดู เราใช้ค าว่า “สมาธิของปถุชุน” ปถุชุนต้องมีสมาธินะ คนที่เขาท างานเขาก็
ต้องมีสมาธิของเขา แต่สมาธินีเ้ป็นปถุชุน ในหลกัปฏบิตัิ เห็นไหม บุคคล ๔ คู่ ปถุชุน กลัยาณ
ปถุชุน 

ค าว่า “ปถุชุน” เดี๋ยวเราคิดดี แล้วความคิดนีม้นัไม่มีก าลงั แล้วแต่กิเลสมนัจะลากไป เรา
ก็ใช้สติปัญญาของเรา ใช้พทุโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิมากเข้าๆ ถ้ามนัเดี๋ยวเป็นสมาธิบ้าง เดี๋ยว
มนัก็คลายตวัออกอย่างนี ้มนัยงัไม่ช านาญของมนั 

ถ้าเวลาช านาญ เราใช้ปัญญาใชไ่หม ปัญญาว่า ท าไมมนั ถึงไม่เป็นสมาธิ เพราะเราคิด
เร่ืองนัน้ เรารับรู้เร่ืองนี ้ เราไปสนใจเร่ืองนัน้ เร่ืองรูป รส กลิ่น เสียง ถ้าเราใช้ปัญญาของเรา
ต่อเนื่องเข้าไป มนัเห็นรูป รส กลิ่น เสยีง มนัก็มีคา่ในตวัมนัเอง แต่ส่ิงที่มนัจะมีค่ากบัใจเรา 
เพราะใจเราไปเปิดรับเอาเข้ามา  
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ถ้าเรามีสติปัญญา เราก็พิจารณาของเรา เห็นไหม มนัเห็นโทษไง เหน็โทษ รูป รส กลิ่น 
เสียง มนัมีค่าในตวัของมนั มนัก็อยู่ข้างนอกใช่ไหม คือเราจะรับรู้ได้ ไม่รับรู้กไ็ด้ใช่ไหม เรามี
สติปัญญาจะรับฟังมากน้อยแค่ไหนก็ได้ เราจะรับฟังก็ได้ เราจะไม่รับฟังก็ได้ เราท าได้หมดล่ะ 
ถ้าเราพิจารณาเห็นโทษของมนัอย่างนีป๊ั้บ แล้วเราพิจารณาบ่อยครัง้เข้า มนัจะเห็นเลยว่า รูป 
รส กลิ่น เสียงเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไม้แห่งมาร พอมนัเท่าทนั เท่าทนัที่ไหน เท่าทนัที่
ความคิดเรา เท่าทนัทีจ่ิตของเรา  

ถ้าเท่าทนัทีจ่ิตของเรา มนัปล่อยได้ พิจารณาบ่อยครัง้เข้า มนัขาด ขาดขึน้มา เห็นโทษ 
ขาดเลย มนัอยู่ข้างนอก ไม่เข้ามายุ่งกบัใจเราเลย นี่เขาเรียกว่ากลัยาณปถุชุน ถ้ากลัยาณปถุชุน
พวกนีจ้ะท าสมาธิได้ง่าย ได้ง่ายเพราะอะไร  

เพราะรูป รส กลิ่น เสียงไม่มีอ านาจเหนือจิตดวงนี ้ คือรูป รส กลิ่น เสียงไม่สามารถ
ครอบง า ไม่สามารถชกัน า ไม่สามารถยแุหย่จิตดวงนีไ้ด้ เขาเรียกว่ากลัยาณปถุชุน 

นี่ไง สมาธิส่วนสมาธิ แต่ท าสมาธิบ่อยๆ ครัง้เข้า ก็เหมือนที่เราพดู ปถุชุน กลัยาณปถุชุน
นี่ไง สมาธิคือสมาธิสิ เม่ือเป็นสมาธิแล้ว คิดว่าสมาธินีเ้ป็นแร่ธาตใุชไ่หม สมาธินีเ้ป็นเหรียญ ใช่
ไหม เหรียญเก่าแกไ่ง เหรียญโบราณมนัยิ่งเก่ายิ่งมีค่า แต่สมาธิที่มนัเป็นอดีตแล้วไม่มี
ความหมาย เขาเรียกอดีตอนาคต เขาเอาปัจจุบนันี ่

ไอ้นี่ท าสมาธิได้แล้วก็มาเรียกร้องเอาสมาธิ แล้วก็จะไปเอาสมาธิมาผกูไว้กบัหวัใจของ
ตน มนัจะอยู่ได้ไหม สมาธิมนัเป็นนามธรรมเป็นการฝึกหดั มนัเกิดขึน้จากการกระท า มาแต่เหต ุ
ถ้าเรามีเหต ุ เรามีสติปัญญารักษา สมาธิก็อยู่กบัเรา ถ้าเราประมาท สมาธิก็เสื่อม สมาธิเสื่อม
มนัก็ร้อนไง  

สมาธิคือสมาธิ “แบบนีเ้ป็นสมาธิหรือไม่” มนัเป็นสมาธิอยู่แล้ว แต!่ แต่มนัเป็นอดีต มนั
ผ่านมาแล้ว แล้วท าไมอีกล่ะ อ้าว! สมาธิคือสมาธิ แล้วสมาธิต่อเนื่อง สมาธิเป็นสมาธิ มนัไม่ใช่
มรรคไม่ใช่ผล  

ทีนีเ้ขาสงสยัแล้ว สงสยั  
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“๒. จิตนีม้นัมีตัง้อยู่ที่หวัอกใช่หรือไม่ครับ เพราะเวลาภาวนาไปเกิดแล้วความสขุ มนั
เกิดจากกลางหวัอกข้างซ้ายก่อน แผ่ซ่านไปทัว่ร่างกาย ร่างกายเกิดความสขุสดชื่น” 

อ้าว! สมาธินี่ไง สขุอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แต่รักษามนัไว้ไง รักษามนัไว้ รักษาไว้ ถ้า
จะท านะ ค าถามถามมาเป็นตัง้เลย เพราะจิตมนัสงบ มนัมีความสขุ มนัตื่นเต้น แล้วคิดว่า
ตื่นเต้นแล้ว ธรรมะเป็นอย่างไรต่อไป กเ็ลยถามมา ถามมาหมดเลย  

ทีนีถ้ามมา คนถามก็คนเดียวกนัหมด ฉะนัน้ นี่สมาธิ สมาธิตอบไปแล้ว นี่พดูถึงสมาธินะ 
ทีนีม้นันานมาแล้ว “จิตนีเ้ป็นที่ตัง้อยู่กลางหวัอกนีใ้ช่หรือไม่” 

จิตมนัอยู่กบัเรา แล้วแต่ถ้าเวลาฝึกหดัใหม่ๆ เห็นไหม ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าให้
อยู่ที่ปลายจมกู ให้อยู่ที่ปลายจมกู ถ้ามนัจะสงบเข้ามา มนัสงบของมนัเข้ามาเอง ถ้าเราจะตัง้ที่
ไหน ให้ตัง้ทีน่ัน่ ฉะนัน้ บอกว่า “ต้องตัง้ที่นัน่ถกู ตัง้ที่นี่ผิด ตัง้ร้อยแปด” มนัอยู่ที่จริตอยู่ที่นิสยั 
อยู่ที่ความช านาญของคน ถ้าคนช านาญ นะก าหนดเม่ือไหร่ก็ได้ เวลาหลวงตาท่านสอน 
ก าหนดพทุโธนะ ใช้ปัญญาอบรมสมาธินะ แต่เวลาทา่น ท่านก าหนดป๊ับๆๆ ได้เลย คนช านาญ
น่ะ พอช านาญแล้วท าได้ 

อย่างเรา ธรรมดาเราก็พทุโธของเรา แต่ถ้ามนัโดยวิหารธรรม เราก าหนดเฉยๆ เรา
ก าหนดของเรา แต่มนัต้องอยู่ที่ผู้ช านาญ ผู้ที่ท าได้ พดูอย่างนีไ้ม่ได้ ถ้าพดูอย่างนีป๊ั้บ ไอ้พวกที่
หดัใหม่ล้มลกุคลกุคลานเลย เราต้องพดูแบบสามล้อ ขี่สามล้อ อย่าไปพดูแบบสามล้อถกูหวย 
สามล้อถกูหวยมนัได้เงินมาแล้วมนัใช้ไม่เป็นหรอก 

ผู้ช านาญท าได้ทัง้นัน้น่ะ ผู้ช านาญเขาท าได้ แต่ผู้ช านาญ คนไม่เป็นจะเอาช านาญ คน
ไม่มีหลกัมีฐานเลยจะเอาอย่างคนอ่ืนได้อย่างไร มนัไม่ได้ ถ้ามนัไม่ได้ป๊ับ ฉะนัน้ ถึงบอกว่า ถ้า
ก าหนดแล้วต้องมีค าบริกรรมต้องพทุโธ ต้องเกาะมนัไว้ถ้าคนยงัไม่เป็น  

เว้นไว้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน ภาษาเราเลย ท่านที่มคีณุธรรมในใจแล้ว ท่านส าเร็จแล้ว 
จบ ท่านไม่ต้องท ามนัก็เกือบจะเป็นอยู่แล้ว ไม่ต้องท า จิตมนัก็วิหารธรรมอยู่แล้ว เพียงตัง้สติ
ขึน้มามนัก็จบ ท่านไม่ได้ภาวนา มนักเ็ป็นหลกัธรรมอยู่แล้ว มนัก็สงบของมนัอยู่แล้ว 
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ไอ้อย่างเรามนัขีท้ดูกุดถงั แล้วเห็นเขาพดู จะเอาของเขา แล้วเวลาครูบาอาจารย์ท่านพดู 
ไอ้พวกที่ฟังไม่ได้ศพัท์ จบัไปกระเดียด ก็ไปบอกท าอยา่งนัน้ๆ เละกนัไปหมดล่ะ 

ฉะนัน้ หลวงตาท่านเน้นย า้เลย ต้องมีค าบริกรรม ต้องมีสติ ต้อง! ต้อง! ต้องหมายถึงว่า 
เราเอง เราพืน้เพของเราเป็น อย่างนี ้เรายงัไม่มีพืน้ฐานเลย อยู่ดีๆ เรากจ็ะไปหยิบฉวยเอาสมบตัิ
ของพระพทุธเจ้ามาได้อย่างไร เราก็ต้องมีพืน้ฐานของเรา วางหลกัของเราขึน้มา แล้วถ้ามนัเป็น
ขึน้มาแล้วนะ พอพืน้ฐาน มนัมีใช่ไหม ครัง้ที่ ๑ ท าได้ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ท าไปเร่ือยๆ มนัก็
เข้มแข็งขึน้มา สมาธิเป็นแบบนี ้ไม่ใช่สมาธิเป็นเหรียญไง 

“เป็นสมาธิหรือไม่ ข้าพเจ้ามีสมาธิอยู่แล้วก็จะต่อยอดไปเลย” 

มนัเป็นอดีตไปหมดแล้ว มนัเป็นความคิด แล้วตอนนีก้็จะมาเรียกร้องเอามรรคเอาผล
จากเรา แต่เวลาปฏิบตัจิะเอาของตวัเองนะ เวลามนัผิด เรียกร้องเอาจากเรา เราไม่ได้บริษัท
ประกนัภยั ต้องไปประกนัความถกูต้องให้ทกุคน มนัต้องเอาจริงเอาจงัของเรา นี่พดูถึงว่าถาม
เร่ืองสมาธิ 

อนันีส้ิต่อไป เห็นไหม เพราะสมาธินี่แหละ เราจะคดิว่าเพราะสมาธิ เพราะจิตมนัสงบ
แล้ว แล้วมนัสงสยั ก็เลยตอนนีไ้ปค้นคว้ามา ก็เลยเป็นขบวนการมานี่เลย สมาธิจบนะ 

ถาม : เร่ือง “การส าเร็จมรรคผลของพระ” 

กราบเรียนท่านอาจารยท์ี่เคารพ การส าเร็จมรรคผลหรือบรรลธุรรมครัง้พทุธกาล ท าไม
ไม่มีการอธิบายให้ละเอียด เช่น พระโมคคลัลานะส าเร็จพระโสดาบนัแล้ว ก็บนัทึกไว้ว่าส าเร็จ
พระอรหนัต์เลย แล้วท่านเหล่านัน้ส าเร็จสกิทาคามีกบัอนาคามีช่วงไหน เห็นบางองค์ฟังธรรม
แล้วส าเร็จเป็นพระอรหนัต์เลย ท่านเหล่านัน้ไม่ส าเร็จโสดาบนั สกิทาคาม ีอนาคามีมาก่อนหรือ 
เห็นจากปถุชุนแล้วท าไมลดัขัน้ตอนหรือส าเร็จอรหนัตร์วดเดียวเลย ต้องผ่านตามล าดบัขัน้ตอน
มาก่อนหรือไม่ บางทีพระไตรปิฎกไม่มีการจ าแนกธรรมให้ละเอียด อ่านแล้วงงมาก 

ตอบ : ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า สิง่ที่การท าสมาธิก็เป็นการท าสมาธิ ตวัอวิชชาก็เป็นตวัอวชิชา 
มนัไม่รู้ก็คือมนัไม่รู้  
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ฉะนัน้ เวลาสมยัก่อนพทุธกาล เห็นไหม ฤๅษีชไีพรเขาก็ท าฌานสมาบตัิ กาฬเทวิลระลึก
ชาติได้ ๔๐ ชาติ อนาคตได้ ๔๐ ชาติ กาฬเทวิลเขาเป็นเพ่ือนกบัพระเจ้าสทุโธทนะ เขาเป็นนกั
ปฏิบตัิ ฤๅษีชีไพร ก่อนที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะตรัสรู้ มนัมีอยู่มากมายมหาศาล 
เขาก็ท าของเขากนัมาหมดแล้ว เจ้าชาย สิทธัตถะกไ็ปศึกษามากบัเขา แล้วไปศึกษาจนอทุก
ดาบส อาฬา-รดาบสบอกเลย บอกว่า “เจ้าชายสิทธตัถะมีความรู้เสมอเรา ให้เป็นอาจารย์สอน
ได้”  

เจ้าชายสิทธัตถะยงัปฏิเสธเลย แล้วเจ้าชายสิทธัตถะถึงมาค้นคว้าของเจ้าชายสิทธัตถะ
เอง จนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตรัสรู้เองโดยชอบ เวลาองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้านะ บุพเพนิวาสานสุติญาณ ระลึกอดีตชาติ จุตปูปาตญาณ อนาคต รู้ว่าจิตนีจ้ะไปเกิดที่ไหน 
อาสวกัขยญาณ ท าลายอวิชชาในใจขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วมนัมีโสดาบนั 
สกิทาคามี อนาคาม ีพระอรหนัต์ตรงไหนไหม มนัมีหรือเปล่า  

เวลาของท่าน ท่านส าเร็จของท่าน แต่โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี พระอรหนัต์ ใคร
เป็นคนสอน ใครเป็นคนบอก บุคคล ๔ คู่ ใครเป็นคนบอก  

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นคนบอก องคส์มเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเวลา
ส าเร็จแล้ว เวลาองค์สมเด็จพระสมัมา-สมัพทุธเจ้าเวลาแสดงธรรมๆ เวลาพระอญัญาโกณ
ฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม นี่เป็นพระโสดาบนั “อญัญาโกณฑญัญะรู้แล้วหนอ” ปัญจวคัคีย์อีก 
๔ องค์ยงัไม่รู้ ก็สอนปัญจวคัคีย์อีก ๔ องค์นัน้ มีพระอสัสชิ พระมหานาม จนได้บรรลเุป็น
โสดาบนั แล้วเทศน์อนตัตลกัขณสตูร จีเ้ข้าไปเลย 

“รูปเป็นของเธอหรือไม่เป็นของเธอ” 

“ไม่เป็นพระเจ้าค่ะ” 

“ไม่เป็น เป็นสขุหรือเป็นทกุข์” 

“เป็นทกุข์พระเจ้าคะ่” 

“เป็นทกุข์แล้วยึดไว้ท าไม” 
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จีเ้ข้าไปๆ เห็นไหม จีเ้ข้าไปจนปล่อยๆ ปล่อยเข้าไป ปล่อยเข้าไปถึงที่สดุ จนเป็นพระ
อรหนัต์ทัง้หมดเลย ฉะนัน้ สิง่ที่ว่าเป็นพระอรหนัต์ มนัก็เป็นพระอรหนัต์ตามความเป็นจริงนัน่
แหละ 

ฉะนัน้ เขาบอก “สงสยัในการส าเร็จของพระ เช่น พระโมคคลัลานะส าเร็จเป็นพระ
โสดาบนั แล้วไม่ได้บนัทึกไว้ว่าส าเร็จเลย”  

เวลาสมยัการศึกษาสมยัโบราณ ตกักสิลา ตกักสิลากบัสถาบนัศึกษาในปัจจุบนันีอ้นั
เดียวกนัไหม สถาบนัการศึกษาปัจจุบนันี ้ โอ้โฮ! มีเอก มีแบบว่าแตกแขนงไป ตกักสิลานี่หมด
เลย เขาเข้าใจ สมยันัน้เขาเข้าใจกนัได้ เราจะบอกวา่สมยันัน้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
พดูไว้ชดัเจนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจดจ ากนัมา จารึกกนัมา แล้วเขียนกนัมา แล้วมนัก็พดูตามๆ กนั
มา 

แล้วสดุท้ายแล้ว เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบตัิของท่าน ท่านแก้ไข 
หลวงปู่ มัน่ท่านแก้ไขหลวงปู่ ฝัน้ ท่านแก้ไขหลวงปู่ ขาว หลวงปู่ แหวน ท่านแก้ไขครูบาอาจารย ์
ท่านแก้ไขมา ค าว่า “แก้ไข” หลวงปู่ มัน่ต้องรู้ก่อน ถ้าหลวงปู่ มัน่รู้ก่อน เพราะหลวงปู่ มัน่ เห็นไหม 
เวลาท่านออกจากถ า้สาริกาขึน้ไปอีสาน เห็นไหม ไปเอาหมู่คณะ สงสารลกูศิษย์ ก็ไปสัง่สอน 
ลกูศิษย์ 

หลวงตาท่านเล่าไว้ ท่านก็บอกว่า “ก าลังเราไม่พอ ก าลังเราไม่พอ” แล้วหลวงปู่ มัน่
ท่านก็เล่าให้หลวงตาฟังว่า “ออกจากถ า้สาริกามา ท่านได้อนาคามี” เวลาไปอยู่แล้ว ท่าน
สอนแล้วท่านก าลงัไม่พอ คือข้างหน้าท่านยงัไม่รู้แจ้ง ท่านถึงได้ละทิง้หมู่คณะ ก าลงัไม่พอก็ขึน้
ไปเชียงใหม่ ก็ไปรือ้ค้นของท่าน จนท่านส าเร็จไป กลบัจากเชียงใหม่มา ไม่เคยบอกก าลงัไม่พอ
เลย “มาได้เลย หมู่คณะ จิตนีแ้ก้ยากนะ ผู้เฒ่าจะแก้ว่ะ ใครภาวนามาแล้ว ผู้เฒ่าจะแก้ 

ผู้เฒ่าจะแก้” ผู้เฒ่าจะแก้ก็ตรงนีไ้งตรงที่ว่าถ้าใครปฏบิตัิ 

เวลาหลวงตาท่านเล่าให้ฟัง ตอนอยู่ที่หนองผือ ถ้าองค์ไหน พระองค์ไหนปฏิบตัิแล้วมี
แนวทาง แล้วปฏิบตัิแล้ว เพราะการปฏิบตัิ ครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ ท่านจะเห็นการเคลื่อนไหว มี
สติปัญญา ถ้ามีสติปัญญา ถ้าคยุธรรมะกนั เห็นไหม ถ้าเป็นโสดาปัตติมรรค พิจารณาถึงโสดา
ปัตติผลหรือไม่ ถ้าโสดาปัตติผล จะต่อขึน้ไปสกิทาคามิมรรคได้หรือไม่ ถ้าสกิทาคามิมรรคขึน้
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ไม่ได้ เป็นสกิทาคามิผลหรือไม่ ยกขึน้สู่อนาคามิมรรคได้หรือไม่ ถ้ายก ขึน้สู่อนาคามิมรรคได้ 
มนัจะเป็นสู่อนาคามิผลหรือไม่ แล้วถ้า อนาคามิผลแล้ว ยกขึน้สู่อรหตัตมรรคหรือไม่ ยกได้หรือ
ยกไม่ได้ ถ้ายกได้เพราะอะไร เพราะท่านท าของท่านมา ท่านท าของท่านมา 

ทีนีค้ าถามก็ย้อนกลบัมาไง “แล้วสมยัพทุธกาลท่านไม่เห็นเรียงอย่างนัน้เลย” 

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศนน์ะ หลวงตาท่านเล่าให้ฟังวา่ “สิ่งใดที่มันเป็นขณะ สิ่งใดที่
เป็นความส าคัญ ท่านจะข้าม ข้ามเพราะกลัวกิเลสมันจะจ า จ าแล้วมันจะไปสร้างภาพ 
มันมีพระอรหันต์สร้างภาพทัง้นัน้เลย อวดรู้ อวดเห็น แต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น คนที่เขา
เป็นจริง เขาปิดบังไว้เพ่ือประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ผู้ฟัง เพ่ือประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัติ” 

อย่างเรา เราไม่รู้โจทย์ก่อน ไม่รู้อะไรก่อน เราท าของเรา ถ้ามนัเป็นจริงขึน้มามนัจะ
ชดัเจนมาก หลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยพดู หลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่ มัน่ท่านไม่เคยประกาศ 
หรือไม่เคยพดูออกมาว่า ท่านมีคณุธรรมขัน้ไหนเลย แต่พระที่ไปอยู่กบั หลวงปู่ มัน่ ทกุองค์เชื่อ
ว่าหลวงปู่ มัน่เป็นพระอรหนัต์ ถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นพระอะไรขึน้มาป๊ับ ดสู ิ อย่างองค์สมเด็จ
พระ-สมัมาสมัพทุธเจ้าประกาศตนตลอด เราเป็นพระอรหนัต์ ทกุคน ก็ถามองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าเทศนาว่าการได้ แต่ท่านก็บงัไว้ตรงนี ้บงัที่เหมือนหลวงปู่ มัน่นี่ 

เวลาสมยัที่หลวงปู่ มัน่ท่านไม่พดูมรรคถึงขณะจิต ถึงวธีิการ ที่มนัจะสรุป ท่านไม่พดูเลย 
ท่านบอกมนัส าคญั ท่านข้ามๆๆ หมด แล้วพอมาสมัยลกูศิษย์ สมยัหลวงตา ท่านก็บอกว่าท่าน 
หมดไส้หมดพงุเลย หมดไส้หมดพงุเพราะอะไร เพราะคนมนัแสวงหา คนมนัต้องการ  

ค าว่า “หมดไส้หมดพงุ” ท่านก็ยงัปิดของท่านไว้ หมดไส้หมดพงุ ไอ้คนรู้เท่ามนัถงึรู้ทนัไง 
นี่ไง เวลากรณีนี ้กรณีถ า้สาริกา กรณีต่างๆ ที่มนัผิดพลาดกนัไป ที่มนัแถกนัไป ก็เพราะอนันีไ้ง 
ก็เพราะท่านไม่บอก ถ้าบอกไปมนัจะเอาแบรนด์น่ะ เอาค าของท่านไปหากินน่ะ ท่านไม่พดู
หรอก แต่นีพ้อท่านไม่พดู ทีนีก้ารปฏิบตัิมนัเหลวไหล การปฏิบตัิมนัมีสมอ้าง 

ฉะนัน้ เวลาเขาบอกว่า คนนู้นกเ็ป็นโซดาตราสิงห์ คนนีก้็เป็นโซดาตราสงิห์ มนัก็เลย
มรรค ๔ ผล ๔ นี่ไง ก็ต้องมาแจงกนัว่า จริงหรือไม่จริง แล้วถ้าจริง ความจริงมนัก็มี เราจะบอก
ว่า มนัมีอยู่แล้ว ในพระไตรปิฎกท่านก็พดูอยู่ แต่คนถ้ามีภูมิอ่านแล้วจะเข้าใจ อ่านแล้วจะเข้าใจ 
อย่างเช่น ภูมิมนัมีวิธีการนะ แต่ครูบา-อาจารย์ท่านกพ็ดูบอกว่า ในพระไตรปิฎกบอกถึงวิธีการๆ 
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ผลมนับอกไม่ได้ ผลมนับอกไม่ได้ เพราะผลมนัเป็นอยู่ในใจไง มนัจะเขียนออกมาหรือจะบอก
ออกมาเป็นสมมตุิมนัไม่ได้ 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า พระโมคคลัลานะท่านได้เป็นโสดาบนัแล้วไม่ได้บนัทึกเลย บนัทึกว่าเป็น
พระอรหนัต์ไปเลย แล้วสกิทาคามี อนาคามีช่วงไหนละ่ ก็ช่วงทีท่่านเป็นน่ะ เพราะท่านเป็น ท่าน
รู้ของท่านได้ เพราะมนัขยบัขึน้ๆ บุคคล ๔ คู่  

ดหูลวงปู่ มัน่ท่านปฏิบตัิของท่าน ท่านรู้ของท่าน ถ้ามนัผ่านไปแล้ว สมจุเฉทปหาน 
อย่างเช่น หลวงตาท่านบอกว่า เวลาท่าน ธรรมเหมือนเลย ท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ “เหมือนเราที่
ถ า้ สาริกาเลย แต่ของมหาไม่มียักษ์ ของเรามียักษ์” แล้วมนัก็ อยากได้อีก หลวงปู่ มัน่ท่าน
ไม่ได้สงสยั ท่านจบของท่านไปแล้ว ท่านพดูให้ถกูต้องดีงาม  

แต่หลวงตาท่านท าแล้ว หนเดียว หนเดียว มนัมีหนเดยีว ข้างหน้าก็คือไม่มี ติดอยู่ ๕ ปี 
แล้วมนัเป็นเพราะว่าแก้ไข แก้ไขให้มนัถกู แต่ผู้ที่ยงัมีกิเลสในหวัใจมนัฟังไม่เข้าใจ แล้วกิเลสมนั
ติด ก็เลยไปติดอยู่อย่างนัน้ หลวงปู่ มัน่ท่านต้องดงึออกมา ๕ ปี มนับอกไป โทษของมนั โทษของ
มนัไง  

ดสู ิเช่น หลวงปู่ ค าดี หลวงปู่ ค าดีท่านอยู่ของท่าน ที่ถ า้ผาปู่ มัง้ แล้วท่านปฏิบตัิของท่าน 
ท่านรู้ว่าท่านติดนะ แต่ท่านไม่มีทางออก หลวงตาท่านเล่าให้ฟัง เห็นไหม ท่านออกมากลาง
สนามเลย จุดธูปจุดเทียนเลย “ขอให้มหามาช่วยบอกที ขอให้มหา...” 

คนมนัติดมนัรู้ว่ามนัติดนะ แต่มนัไปไม่ได้ มนัไม่มีใครบอก มนับอกก็ไม่เชื่อ แล้วคนบอก
ไม่เป็นมนัก็บอกไม่ได้ พอหลวงตาท่านไป คยุกนัเลย ชีแ้นะเลย จนหลวงปู่ ค าดีท่านบอก “อ้าว! 
รู้แล้ว เข้าใจแล้ว” หลวงตาท่านกก็ลบัวดั แล้วท่านกเ็ร่งความเพียรของท่าน สดุท้าย เห็นไหม 
หลวงตาบอกว่าเขียนจดหมายน้อยถาม ผ่าน จบ นี่พดูถึงว่าจะเป็นตอนไหนล่ะ 

ทีนีเ้ขาถาม เขาถามว่า “แล้วมรรคผลจะเป็นอย่างไร”  

นี่พดูถึงว่าเขาท าสมาธิเป็นอย่างนี ้ เขาถึงสงสยัไง สงสยั ตัง้แต่อนาคามิมรรค สงสยั
เพราะอะไร สงสยัเพราะไปฟังเว็บไซต์เรามากนี่แหละ อย่าฟังมาก ยิ่งฟังมากยิ่งสงสยัมาก 
สงสยัมากเพราะอะไร เพราะเราพดูมาก เราพดูมาก พดูทกุแง่ทกุมมุ ไอ้ที่ พดูนี่เพราะอะไร เรา
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พดูบ่อย ในเว็บไซต์ก็ม ี บอกว่าที่เราพดูแจกแจงพดูแยกแยะ เพราะเราเคยโดนหลอกมาเยอะ 
เรานี่เคย โดนหลอกมาเยอะ ตอนนัน้ยงัภาวนาไม่เป็น เขาก็หลอกเรา คือไปก็เชื่อใครหมด เขาก็
ชีน้ะ แล้วไปไม่ถกูหรอก  

จนมาเจอหลวงปู่ จวน หลวงปู่ จวนบอกว่า “ไอ้หงบเอ้ย ! ไม่ต้องไปเชื่อใครหรอก 
อวิชชาอย่างหยาบๆ ของเอ็งมันแค่ สงบตัวลง อวิชชาอย่างกลางในใจเยอะแยะ 
อวิชชาอย่างละเอียดในใจอีกเต็มเลยน่ะ” 

อืม! มนัก็ใจเรานัน่น่ะ กเ็ลยทิง้หมดเลย แล้วก็มาเร่ิมต้นใหม่ พอเร่ิมต้นใหม่ ขณะสมยั
เรา ไอ้คนที่หลอกๆ มนัก็ไม่มากขนาดนี ้เพราะว่าไอ้พวกหมอด ูไอ้พวกเจ้าใหญ่ๆ มนัไม่มีขนาด
นี ้สมยัเราไอ้หมอดดูงัๆ ยงัไม่มีขนาดนีน้ะ สมยันีม้นัเต็มประเทศไทย แล้วมนัจะเหลือหรือ  

พอมนัไม่เหลือ ที่เราพดูออกไป มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ แยกแยะแจกแจงชดัเลย จน
ลกูศิษย์เขาบอก “หลวงพ่อ ถ้าใครมาจ าเทศน์หลวงพ่อพดูซ า้เหมือนๆ ไปเทศน์ที่ไหนเขาว่าเป็น
พระอรหนัต์หมดเลย เพราะหลวงพ่อเปิดหมด” เราบอก “อืม! มนัก็สงัคมมนัเป็นอย่างนี ้ ท า
อย่างไรล่ะ เราเปิด”  

แต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่ เราซกัได้ คือถามแล้วมนัตอบไม่ได้หรอก คนมนัจ าได้แต่ชื่อ มนัไม่
เคยเห็นตวัจริง มนัไม่รู้จกัตวัจริงเป็นอย่างไรหรอก คนมนัได้แต่ชื่อ เวลาเทศน์มนักเ็ทศน์บอกถึง
บอกกล่าวก็บอกแต่ชื่อ คนมนัรู้จกัได้แต่ชื่อ มนัรู้จกัพระสงบนะ แต่มนัไม่เคยเห็นพระสงบ มนันัง่
ติดกบัเรามนัยงัไม่รู้จกัเราเลยล่ะ มนัรู้จกันะพระสงบ เพราะมนัฟังเว็บไซต์ แต่มนัไม่รู้จกัตวัพระ
สงบ ถ้ามนัมานัง่อยู่กบัเรา นัง่อยู่ติดกนัมนักไ็ม่รู้จกัเรา ไม่รู้จกัหรอก เพราะมนัได้แตช่ื่อพระสงบ 
มนัไม่รู้จกัตวัพระสงบหรอก  

นี่พดูถึงที่ว่าสิ่งที่มนัเป็นไป เห็นไหม นี่ค าถามของเขา “เห็นบางองค์ฟังธรรมเสร็จเป็น
พระอรหนัต์ ท่านเหล่านัน้ไม่ส าเร็จโสดาบนั สกิทาคาม ี อนาคามีมาก่อนเลย เห็นจากปถุชุน 
แล้วท าไมลดัขัน้ตอน หรือส าเร็จเป็นพระอรหนัตร์วดเดียวเลย” 

อนันีท้ี่ว่าจากปถุชุนเป็นพระอรหนัต์ เขาเรียกขิปปาภญิญา ผู้ที่สร้างบุญกุศลมา อย่างที่
เขาอ้างประจ า พาหิยะทีเ่รือแตกมา มาฟังเทศน์องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “เธอจงเห็น
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โลกนี ้ เป็นสักแต่ว่า เห็นทกุอย่างเป็นสักแต่ว่า” เพราะจิตใจเขาสร้างอ านาจวาสนามา 
อย่างนีเ้ขาเรียกขิปปาภิญญา ขิปปาภิญญาคือตรัสรู้เร็ว ฟังแล้วตรัสรู้ทีเดียวจบเลย 

แต่ให้ผู้ที่ส าเร็จแล้วมาเทศน์สิ เขากเ็ทศน์มรรค ๔ ผล ๔ เหมือนกนั เพราะเวลาขิปปา
ภิญญาเขาสร้างบุญมามาก สร้างบุญมามากมนัก็ส าเร็จได้เร็วมาก แต่ความเร็วนัน้มนัก็มี ๔ 
ขัน้ตอนนี ้มนัม ี๔ ขัน้ตอนนีเ้พราะอะไร เพราะมนัต้องมีโสดาบนั สกิทาคามี อนาคาม ีเพราะมนั
ต้องมีอย่างนี ้ไม่มีอย่างนีม้นัขึน้ไปไม่ได้ 

เราปลกูบ้านกนั เราจะมีเสาเข็ม เราจะมีคานคอดิน มีแต่ศาลพระภูมิที่มนัมีเสาเดียว 
แล้วที่มนัแขวนไว้บนอากาศมนัไม่มีหรอก บ้านทกุหลงัมนัต้องขึน้ไปจากพืน้ดิน  

จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยากของมนั เวลาถ้ามนั
ย้อนกลบัมา มนัก็ย้อนกลบัมาอย่างนี ้ ทีนีย้้อนกลบัมาอย่างนี ้ มนัอยู่ที่เวไนยสตัว์ มนัก็ต้อง
กระเสือกกระสนไป อย่างเช่น พระอญัญาโกณฑญัญะยงัเป็นโสดาบนัก่อน แล้วปัญจวคัคีย์ทัง้ 
๔ ถึงมาเป็นพระโสดาบนัพร้อมกนั แล้วองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเทศน์อนตัตลกัขณ
สตูร ไล่เข้าไปๆ ก็เป็นขึน้มา 

ยสะฟังเทศน์องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นพระโสดาบนัก่อน แล้วพ่อแม่ตามมา 
บงัพ่อแม่ไว้ แล้วพระพทุธเจ้าเทศน์สัง่สอนพ่อแม่ พระยสะเป็นพระอรหนัต์ นี่มนัมีของมนั แต่
ท่านไม่แยกไม่แจกไม่แจงให้มนัฟ่ันเฟือน เพราะอย่างนี ้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ก็ยงัท่องกนั
ปากเปียกปากแฉะแล้ว 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า ถ้าปถุชุนฟังเทศน์แล้วส าเร็จเป็นพระอรหนัต์เลย เขาเรียกขิปปาภิญญา มี 
ขิปปาภิญญาคือตรัสรู้ง่าย ตรัสรู้เร็ว แต่ค าว่า “ง่าย” งา่ยเพราะสร้างบารมีมา ย้อนกลบัไป เขาก็
ถามพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าพดูถึงพาหิยะว่าเขาไปภาวนาที่หน้าผาตดั เขาภาวนาสละชีวิต
มาหลายภพหลายชาติ เขาท าของเขามา เขาถึงเป็นอย่างนัน้ อย่างของเรามานี่ให้ตัง้ใจแล้วท า
จริงก็พอแล้ว ไม่ใช่พอแล้ว ท าให้ได้จริง 

ฉะนัน้ “บางทีพระไตรปิฎกไม่จ าแนกท าให้ละเอียด อ่านแล้วงงมาก”  
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โดยเบสิก โดยพืน้ฐานของเรามนัอ่อนแอ พอไปอ่านแล้วมนัเลยไม่เข้าใจ จะไปโทษ
พระไตรปิฎกไม่ได้ พระไตรปิฎก เห็นไหม เป็นแนวทาง เป็นศาสดา เป็นตวัแทน สิ่งที่เหลือไว้ที่
องค์สมเด็จ-พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทิง้ไว้กบัโลกนี ้ เราศึกษาแล้วเราจะต้องมาค้นหาความจริงใน
ใจของเรา 

แล้วเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านพดูกบัหลวงตามหาบวั เวลาปฏิบัติไปแล้ว ปริยัติกับปฏิบัติ

มันจะเข้าอันเดียวกันเลย พระไตรปิฎกกับสัจธรรมที่รู้จริงอันเดียวกัน พระไตรปิฎกที่ว่า
มนังงมาก อ่านแล้วไม่เข้าใจ พอปฏิบตัิไปเป็นโสดาบนั สกิทาคาม ี อนาคาม ี โอ๋ย! มนัอนั
เดียวกนัเลย อนัเดียวกนัเลย ถ้าเราท าจริง รู้จริงมนัเป็นอนันัน้ 

เพียงแต่ตอนนี ้ ตอนนีผู้้ เขียนก าลงัสบัสนมาก เพราะถามปัญหามาแต่ละข้อ เรียกร้อง
เอาธรรมะทัง้นัน้เลย จะเรียกร้องเอาให้ได้เลย แล้วถ้าไม่ได้ ศาสนานีเ้ป็นยาเสพติดเลยล่ะ จะมา
มีการล้างสมองน่ะ เพราะอะไร เพราะตวัเองท าสมาธิแค่นี ้แล้วมนัผ่านมาแล้ว  

สมาธิก็คือสมาธิ ยงัฝึกหดัปัญญาไม่เป็นเลย ยงัใช้ปัญญาไม่ได้เลย พอใช้ปัญญาไม่ได้
เลยก็เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหม กไ็ปค้นเอาในพระไตรปิฎก จะเปิดเอาอนันัน้ จะเอาให้ได้เลย “ฉัน
พร้อมแล้ว พระไตรปิฎกผิด ฉันถกู” ว่าไปนู่นเลย ค่อยๆ ท า ค่อยๆ ท าของเราไปเนาะ  

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า “อวิชชาคืออะไร”  

อวิชชา คือไม่รู้เกิด คืออวิชชา เอวงั 


