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ตั้งใจนะ วนัคืนล่วงไป ล่วงไปน่ะ เกิดมาแลว้ตายหมด ตั้งใจเลยล่ะ เวลามีนอ้ย คนเรา
ประมาทในกาลเวลานะ ถึงเวลาแลว้ตอ้งไปหมด กรรมจ าแนกสัตวใ์หเ้กิดต่างกนั กรรมจ าแนกให้
เกิดต่างกนั การเกิดเป็นมนุษยก์ย็งัมีความทุกขก์บัความสุขต่างกนั แลว้ทุกคนท่ีเกิดมาแลว้มีความ
เพียรพยายามจะออกจากทุกข ์ พบพระพุทธศาสนาแลว้พยายามจะออกจากทุกข ์ กย็งัอยากจะ
สะดวกสบายไง อยากจะไปทางลดั ติดความสะดวก ติดความสบายกนัหมดเลย จนอยากหาทางท่ี
มนัจะออกไดง่้าย เลยกลายเป็นบ่วงรัดคอตวัเองไง 

มนุษยเ์กิดมาแลว้ การเกิดมาของมนุษยน้ี์มีจิตเดิมแทไ้ง จิตเดิมแท ้ ค  าวา่ “จิตเดิมแท”้ มี
ลทัธิศาสนาสอนกนัวา่ คนเรามาจากนิพพาน มาจากนิพพานตอ้งกลบัไปท่ีนิพพานไง ไปเปิด
ประตูนิพพานท่ีหวัใจไง  

จิตเดิมแท ้จิตเดิมแทน้ะ “จิตเดิมแทก้คื็อกิเลสแท้ๆ ”   

จิตเดิมแทน้ะ เราฟังเขา้ใจวา่ จิตเดิมแทน้ี้ประเสริฐนกั จิตเดิมแทน้ี้มหศัจรรย ์ 

“จิตเดิมแทน้ี้คือกิเลสแท้ๆ ” แต่เราไม่เคยเห็นไง เราเคยเห็นแต่ความทุกขป์กติน่ี เราไม่เคย
เห็นจิตเดิมแทก้นัทั้งนั้นน่ะ พอเขาพดูวา่ จิตเดิมแทถึ้งไดต่ื้นเตน้ จิตเดิมแทคื้อการเขา้ไปเปิดประตู
นิพพานเท่านั้นน่ะ ดว้ยการออ้นวอน ดว้ยการขอเอา ดว้ยการพยายามจะเขา้ไปหาตรงนั้นน่ะ เขา้
ไปหาจิตเดิมแทไ้ง...ไม่มีใครเคยเห็น  
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บอกวา่ “มนุษยม์าจากนิพพาน มาจากจิตเดิมแท”้ มนัถูกคร่ึงหน่ึง มาจากจิตเดิมแทแ้ต่
ไม่ใช่มาจากนิพพาน มาจากนิพพานแลว้กลบัไปสู่นิพพาน แลว้คนเราเกิดมาท าไม  

การเกิดของมนุษยไ์ง การเกิดมา ตอนเกิดข้ึนมา จิตปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาแลว้ถึงไม่
รู้จกัไง จ  าอดีตชาติไม่ได ้ เราเกิดมาแลว้เราจะรู้แต่ชาติปัจจุบนัน้ี พ่อแม่ปัจจุบนัน้ี ปู่ยา่ตายาย
ปัจจุบนัน้ี แลว้กทุ็กขใ์นปัจจุบนัน้ีไง เกิดจากการสั่งสมไง เกิดจากการสั่งสมการศึกษา เกิดมาแลว้
น่ะจิตไร้เดียงสา ตอ้งฝึกสอนกนัใหจ้  านัน่ จ  าน่ี 

ความจ าน่ะ ความจ า คือสัญญาขนัธ์ ความคิด ความปรุง ความแต่ง คือสังขารขนัธ์ ความ
รับรู้สะสมไว ้ คือวญิญาณขนัธ์ น่ีมนัเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเปลือกไง การเปลือกน่ีการศึกษา
การสะสมมา การความจ าข้ึนมา ศึกษาเล่าเรียนใดๆ กแ็ลว้แต่เป็นความจ าสะสมเขา้มาในหวัใจ 
เป็นขอ้มูลในหวัใจน่ี เราอยูใ่นอารมณ์ในเงาของจิตไง มนัถึงไม่ใช่จิตเดิมแท.้..เป็นเงาไง เป็นขนัธ์ 
ขนัธ์ในอารมณ์นั้นน่ะ นัน่น่ะ มนัถึงยงัไม่เห็นจิตเดิมแท ้ 

จิตเดิมแทคื้อปฏิสนธิจิต การเกิดนะ การเกิดปฏิสนธิในครรภม์ารดา แลว้ออกมาแลว้ถึงมี
มนุษยส์มบติัไง ไดข้นัธ์ ๕ มาไง “ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕” เราถึงวา่เราถึงไม่เคยเห็น เพียงแต่พอใครพดู
แลว้เรากต่ื็นกนั เราไม่เคยเห็น เราสะสมมาแต่อารมณ์เปลือก อารมณ์ของขนัธ์ อารมณ์ของจิต
ไม่ใช่ตวัจิต ทีน้ีวา่ “จิตเดิมแทเ้ป็นกิเลสแท้ๆ ” ถึงไดม้าเกิดเป็นมนุษยไ์ง มาเกิดเป็นมนุษยเ์พราะวา่
มีกรรม เพราะจิตเดิมแทน้ัน่ปฏิสนธิมาเกิดเป็นมนุษย ์ การเกิดและการตาย เกิดเป็นมนุษยก์ไ็ดภ้พ
ของมนุษย ์เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหม การเกิดเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ในวฏัวนน้ี  

การเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นโอปปาติกะต่างๆ ไม่มีใครเคยเห็นจิตเดิมแท ้
เพราะเป็นโอปปาติกะ เกิดเป็นคนแลว้ เกิดเป็นเทวดาแลว้ เวลาตายเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาเลย 
เกิดเป็นเทวดากมี็ขนัธ์ ๔ ตามต ารา แต่วา่น่าจะมีขนัธ์ ๕ เพราะวา่รูปของเทวดา รูปของเทวดากบั
รูปของมนุษย ์มนุษยน้ี์มีธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ ถึงไดว้า่ขนัธ์ ๕ มีเป็นรูป รูปร่างกาย แต่เป็นเทวดารูป
ของจิต รูปของเทวดา ท าไมเทวดาถึงรู้กนั รู้จกักนั เห็นกนั คุยกนัได ้ ส่ือสัมผสัสัมพนัธ์กนัได ้
เพราะเขามีร่างกายของเทวดา ขนัธ์ของเทวดา เห็นไหม อนันั้นกไ็ม่เห็นจิตเดิมแทอี้กแหละ 
เพราะวา่อยูท่ี่กามภพ วฏัวน กามภพของเทวดา เขาส่ือความหมายกนัเทวดาดว้ยทิพยส์มบติั ดว้ย
ส่ือของเทวดานั้น เวลาเขาตายล่ะ เวลาเขาจะตายลง แสงบุญกศุลมนัเป็นทิพยเ์ร่ิมหมดลง พอเร่ิม
หมดลงเขากต็อ้งตายเกิดใหม่ในวฏัฏะนั้น กไ็ม่เห็นจิตเดิมแท ้ 
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ไปเกิดบนพรหม บนพรหมเป็นขนัธ์ ๑ ไดบุ้ญกศุลเกิดบนพรหม ขนัธ์ ๑...ขนัธ์ ๑ กเ็ป็น
พรหม จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส อุปกิเลสในจิตเดิมแทน้ั้นน่ะ เป็นพรหมนั้นกเ็ป็น
พรหม มีความสุข-ความทุกขอ์ยูใ่นอุปกิเลส กคื็อกิเลสไง นัน่ขนัธ ์ ๑ คือขนัธ์ ๑ ขนัธ์ของพรหม
เวลายาวดว้ย กไ็ม่เห็นจิตเดิมแท ้ไม่เห็น  

เพราะวา่ไม่มีใครเคยเห็นจิตเดิมแทไ้ง แต่เวลาพดูถึงมนัถึงคลาดไปเป็นสุตมยปัญญา  

ในพระไตรปิฎกเป็นค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม รู้ตามความเป็นจริงถึงไดบ้ญัญติัไวไ้ง มา ๒,๕๐๐ กวา่ปีแลว้ แลว้เรา
ศึกษามา การศึกษามาแลว้กเ็อามาเป็นความคิด เป็นความปรุง เป็นความแต่ง แต่ความจริงมีอยูโ่ดย 
ครูบาอาจารยบ์างองคถึ์งตรงนั้นแลว้อาจเป็นอุบายในการสั่งสอนของลทัธิเขา ของลทัธิเขาคือถูก
คร่ึงเดียวไง  

ค าวา่ จิตเดิมแทน่้ะ “จิตเดิมแทม้นัเป็นกิเลสแท้ๆ ” กิเลสแท้ๆ  จริงๆ  

ทีน้ี เราเขา้ใจกนัวา่จิตเดิมแทน่ี้มนัเป็นถึงท่ีตรงนั้นไง ถึงท่ีวา่เป็นนิพพาน ถึงไดบ้อกว่า 
“มนุษยม์าจากนิพพาน” คนเราเกิดมา ทุกคนมีนิพพานอยูใ่นหวัใจ...มีแน่นอนถา้เราปฏิบติัถึง แต่
ค  าวา่ “มีอยูแ่ลว้” แลว้อะไรมาเกิดล่ะ มนัถึงเป็นการถกเถียงกนัวา่จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ั้น
ในมนุษยเ์ราน้ีมีจิตเดิมแทอ้ยูท่ี่มาจากนิพพาน...แลว้มาเกิดท าไม ท าไมตอ้งมาเกิดในทุกขน้ี์ล่ะ 
เพราะมนัไม่ใช่ไง  

มนัมีอยูค่ร่ึงหน่ึงหมายถึงวา่ตวัน้ีคือตวัเดิมแทคื้อเป็นตวัเร่ิมตน้ตวัจิตของเรา เป็นตวั
พลงังานพื้นฐานของใจ เป็นพลงังานพื้นฐานของปฏิสนธิจิตท่ีมาเกิดเป็นมนุษยเ์ราน้ี แต่มนัได้
สะสมมาในวฏัฏะ ในวฏัวนน้ีการเกิดการตายมาไม่มีท่ีส้ินสุด มนัเกิดๆ ดบัๆ มา มนัสะสมมา
มหาศาลเลย จึงไดพ้ฒันาววิฒันาการข้ึนมาเกิดเป็นภพชาติต่างๆ ข้ึนมา ในเทวดา ในอินทร์ ใน
พรหมจนเป็นมนุษยส์มบติัน้ี นั้นเป็นกรรมจ าแนกออกไป กรรมจ าแนกใหม้นัต่างๆ กนัไปในวฏั
วนนั้น  

มนัถึงเห็นวฏัวนอนัน้ี มนัถึงวา่น่าจะเศร้าใจไง น่าจะสยดสยองในความเกิดและความตาย
ของเราท่ีเป็นมนุษยน้ี์ไง ถึงวา่การประมาทในชีวติท่ีพบพระพุทธศาสนา ในการประพฤติปฏิบติัน้ี
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ถึงเป็นความประมาทมาก เป็นความไม่เขา้ใจชีวติ ใชชี้วติแบบฟุ่มเฟือยไง ถึงวา่กลบัมาหาท่ีตนน้ี
ไง จิตเดิมแทม้นัอยูท่ี่ไหน จิตเดิมแทน้ัน่น่ะ “จิตเดิมแท”้  

ท าไมตอ้งท าใหจิ้ตสงบก่อนล่ะ เวลาเราภาวนากนัท าไมตอ้งท าใหจิ้ตน้ีสงบตวัลง เห็นไหม 
ท าไมตอ้งท าใหจิ้ตน้ีสงบตวั จิตสงบตวัลง จนแมแ้ต่ผูท่ี้ปฏิบติัจนเขา้สมาบติัไดก้แ็ลว้แต่ กไ็ม่เห็น
จิตเดิมแท.้..ไม่เห็นหรอก จิตสงบเขา้ไปขนาดไหนกแ็ลว้แต่นะ จนถึงฐีติจิตกไ็ม่เห็น ไม่มีใครเคย
เห็นเพราะอะไร เพราะขนัธ์มนัครอบคลุมอยูไ่ง ความยดึของกาย “ความยดึของกาย” กายกบัใจน้ี
เกิดมา เราเกิดมา ในเม่ือเราเกิดมาเป็นมนุษยเ์รามีกายกบัใจ ความยดึ ขนัธ์น่ีมนัพุ่งออกไป จิตน้ีมนั
ติดอยูท่ี่กาย พอมนัคิดถึงกาย...คิดถึงกาย คิดถึงเรา คิดถึงจิต คิดถึงจิตทีไรมนักคิ็ดถึงเราไปดว้ย 
กายน้ีมนัไปพร้อมกนั 

 เพราะมนัเป็นเหมือนกบัผลไมก้บัเปลือก เราจะหยบิผลไมเ้ราตอ้งโดนเปลือกผลไมก่้อน 
จิตกเ็หมือนกนั มนัอยูใ่นกายน้ี มนัติดอยูใ่นกายน้ี มนัเห็นแก่ตวั เห็นแก่ทุกอยา่ง มนัเลยหลงไปไง 
มนัถึงไม่เห็น เห็นไหม แมแ้ต่ขนัธ์ของจิตมนักไ็ม่เห็น ไม่เห็นอยูแ่ลว้นะ ยงัไม่เห็นความยดึของ
กายอีก เราเขา้ใจวา่เรารักนวลสงวนตวั เรารักตนเอง ทุกๆ คนเราคิดวา่เราดี แต่ความจริงแลว้อนั
นั้นคือกิเลสทั้งหมดเลย  

ความสะสมมาท่ีวา่เกิดตาย เกิดตายมา คือความนอนใจนั้นคือกิเลส กิเลสน้ีเป็นนามธรรม 
กิเลสคือท าใหเ้ราหลงใหลไง ถึงวา่ความประมาท ประมาทเพราะวา่เรามีกิเลสไง ความวา่กิเลสน่ี
มนัท าใหเ้คล่ือนไปจากปัจจุบนั คิดกคิ็ดแต่จะพรุ่งน้ี มะรืนน้ี คิดถึงอดีต-อนาคต ไม่เคยคิดถึง
ปัจจุบนั น่ีปัจจุบนัในความคิดนะ ถึงตอ้งท าใหจิ้ตสงบใหม้นัเป็นสมาธิใหม้นัเป็นฐีติ เป็น
เอกคัคตารมณ์เป็นหน่ึงเดียวท่ีวา่ไม่เป็นอดีต-อนาคต  

ปกติของกิเลสมนัท าใหเ้ราหมุนออกไป มนักวา้นโลกทั้งโลกน้ีเลยมาเป็นความคิดของเรา 
มนัหวงั มนัคาด มนัหมาย ไปหมดเลย มนัยดึติดว่าอยา่งนั้นเลย มนัยดึติดในโลกในความรู้ท่ีเรารู้
ข่าวสาร เรารู้ต่างๆ เราจะวา่เรารู้ๆๆ ความรู้ความยดึติดอนันั้นแลว้คาดแลว้หมายไป มนัท าให้
เคล่ือนออกไปจากปัจจุบนัทั้งหมดเลย มนัถึงไม่เห็นความเป็นปัจจุบนัคือความคิดปัจจุบนัน้ีของ
เราไง มนัถึงไดป้ระมาทไง คิดวา่ “ยงัไม่ถึงกาลยงัไม่ถึงเวลา” เห็นไหม ยงัไม่ถึงกาลไม่ถึงเวลา 
เม่ือไรกไ็ด ้ชีวติน้ียงัยาวไกล ประมาทในประมาท ประมาท ๒ ชั้น ๓ ชั้น ประมาทในชีวติของตน 
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ประมาทในปัจจุบนัน้ีท่ีปฏิบติัน้ี น่ีความประมาทอนัน้ีถึงวา่ตอ้งพยายามท าจิตใหส้งบเพื่อจิตให้
สงบ ใหส้งบมามนักเ็ป็นปัจจุบนั  

มนัเป็นปัจจุบนัแลว้จิตมนัสงบตวัเขา้ไปๆ ท่ีวา่สงบตวัเขา้ไปจนเขา้สมาบติั เขา้สมาบติันะ 
อยา่วา่แต่สงบตวัอยา่งน้ีกย็งัไม่เห็นจิตเดิมแท ้ เพราะวา่เขา้มา จิต ความเป็นมนุษย ์ ความเกิดเป็น
มนุษยม์นัมีความหมายมนัพร้อมในหวัใจท่ีเกิดเป็นมนุษยน้ี์ไง มนัหดเขา้มา หดเขา้มาเฉยๆ มนัหด
เขา้มามนักอุ็ปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ทั้งหมดมนักห็ดเขา้มาดว้ย มนัสงบตวัลงเขา้ไป ฉะนั้น ผูท่ี้
พอหดตวัเขา้ไป ผูท่ี้ปฏิบติัเขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้ตอ้งใหม้นัสงบตวัจนออกมา ตอ้งยกข้ึน ค าวา่ 
“ยกข้ึน” หมายถึงวา่ “การวปัิสสนา” จะสงบตวัขนาดไหนกไ็ม่เห็นจิตเดิมแท ้ เพราะจิตเดิมแทม้นั
อยูใ่ตค้วามสงบนั้น ยกข้ึนวปัิสสนาไง ยกข้ึนวปัิสสนา การยกข้ึน เห็นไหม 

นกักีฬาเวลาเขาซอ้ม เขาซอ้มกนั กบัเวลาเขาลงแข่งขนั การซอ้มขนาดไหนกแ็ลว้แต่ มนัจะ
ไดเ้ฉพาะก าลงักายของเราเท่านั้นเอง แต่ความชนะหรือแพใ้นกีฬานั้น หรือในส่ิงท่ีเป้าหมายนั้น 
เราไม่ได ้ เพราะเราเป็นการซอ้มเฉยๆ เราซอ้มท่ีไหนเราซอ้มไดห้มด ถา้เราซอ้มกีฬาของเราคน
เดียวเราเก่งมาก จะเวลาขนาดไหน เราวา่เราท าไดห้มดเพราะเราไม่มีคู่แข่งขนั เห็นไหม เวลาจิต
สงบตวัลงกเ็หมือนกนั จิตสงบตวัลงเหมือนกบัการฝึกซอ้ม...เราท าได ้ เราท าไดต้ลอดแลว้มนักย็ดึ
มัน่ถือมัน่วา่เราท าได ้มนัถึงวา่ไม่เห็นจิตเดิมแท ้เพราะไม่มีคู่แข่งขนัไง ไม่มีการต่อสู้ไง  

การต่อสู้ ยกข้ึนวปัิสสนาคือการต่อสู้ การต่อสู้กบัอะไร การต่อสู้กบักิเลสท่ีมนัติดมาใน
หวัใจนั้น เวลาจิตเราสงบ เราวา่เราสงบ เรามีความสุข เราพอใจ เวลาออกมามนักไ็อค้วามสงบมนัก็
คลายตวัออกมา มนักติ็ดไปอยา่งเก่านัน่ล่ะ นัน่น่ะ มนัไม่เห็นจิตเดิมแท ้แต่มนัคาดหมายวา่เป็นจิต
เดิมแทไ้ง “จิตเดิมแทเ้ป็นกิเลสแท้ๆ ” สงบตวัเขา้ไปกห็ลอกตวัเองอยูก่่อน ออกมาแลว้กย็งัยดึมัน่
ถือมัน่ มีแต่คาดมีแต่หมายกนัไปไง  

แมแ้ต่การวปัิสสนานะ วปัิสสนาจนช าระ “จนช าระ” นะ จนพิจารณากายจนปล่อยวางตาม
ความเป็นจริง พิจารณาขนัธ์ท่ีเน่ืองจากกายจนปล่อยวางตามความเป็นจริง ปล่อยวางตามความเป็น
จริงนะ เป็นพระโสดาบนัข้ึนมายงัตอ้งเกิดตายอีก ๗ ชาติ ยงัตอ้งเกิดและตอ้งตายอีก ๗  ชาติ ท าไม
ตอ้งเกิดตอ้งตายอีก ๗ ชาติล่ะ เพราะมนัไม่เปิดประตูพระนิพพานเหรอ ถึงไดพ้ลิกออกมาให้
ส าเร็จใหเ้ป็นนิพพานไปเลย ไม่มาเกิดอีก ยงัมาเกิดอีก ๗ ชาติ  

วปัิสสนาเขา้ไปอีก วปัิสสนาเขา้ไปจนเหลือ ๓ ชาติ จนเหลือ ๓ ชาติ 
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จนถึงปัจจุบนันะ ดบัข้ึนไป ไปเกิดบนพรหมเป็นพระอนาคาไปเกิดบนพรหม ไปเกิดบน
พรหมกไ็ม่เห็นจิตเดิมแท ้ มีแต่สุขไปขา้งหนา้ ท าไมถึงไม่ใช่จิตเดิมแทล่้ะ เพราะผูท่ี้จะเห็นจิตเดิม
แทน้ะ ตอ้งอรหตัตมรรคเท่านั้น พระอนาคายงัไม่เห็นจิตเดิมแทเ้พราะหลงในพระอนาคาน้ีหลงไง 
พระอนาคาน้ีมนัเป็นความวา่ง วา่วา่งทั้งหมดเลย เป็นความวา่ง ความวา่ง ส่ิงท่ีเป็นความวา่งใคร
เป็นคนมัน่หมายวา่เป็นความวา่ง?...วา่งๆ ก่อนท่ีจะวา่งมนักต็อ้งออกมาแลว้  

ถึงวา่งคู่กบัไม่วา่ง มีเขาถึงมีเรา มีคนนั้นถึงมีคนน้ีใช่ไหม มีเขา มีตวัมีตนข้ึนมา การมีตวั
และมีตน มีตวัมีตน มีความวา่ง แลว้ใครเป็นคนบอกวา่เป็นความวา่งนั้นล่ะ ส่ิงท่ีวา่บอกวา่เป็น
ความวา่งนั้นน่ะ ส่ิงนั้นเป็นความวา่ง ส่ิงนั้นเป็นอะไร คนท่ีบอกนั้นคือใคร อนันั้นจริงๆ คือจิตเดิม
แทไ้ง จิตเดิมแทบ้อกออกมาวา่ส่ิงนั้นเป็นนั้น ส่ิงน้ีเป็นน้ีไง แต่จิตเดิมแทม้นัหลงในตวัมนัเองไง 
ถึงวา่ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส แต่หมองไปดว้ยอุปกิเลสไง อุปกิเลสครอบคลุมจิตเดิมแทน้ี้อยูไ่ง ถึงวา่
พระอนาคาไม่เห็นจิตเดิมแทน้ี้ เพราะวา่อุปกิเลสมนัครอบอยู ่จะเห็นไดอ้ยา่งไร  

ครอบอยู ่ การครอบอยู ่ เช่น ของท่ีของเราวางอยู ่ แลว้มนัเอามีส่ิงท่ีปกปิดไว ้ อุปกิเลสมนั
ปกปิดไวไ้ง มนัมองไม่เห็นจิตเดิมแทไ้ง ปกปิดความเห็นอนันั้นไว ้น้ีความละเอียดของพระอนาคา 
ความละเอียดมาก จิตน้ีละเอียดมาก มนัเป็นความเวิง้วา้ง มนัเป็นความสุข มนัเป็นความคาดหมาย
ไง กิเลสตวัน้ีมนัเป็นเจา้วฏัจกัร ความเป็นเจา้วฏัจกัรมนัเป็นความอ่อน อ่อนน่ิมเป็นความสวยงาม 
เป็นความแบบวา่เหนือความคาดหมายใดๆ ทั้งส้ิน  

ส่ิงท่ีเหนือความคาดหมายมนัถึงไม่กลา้คน้ควา้ไง มนัไม่กลา้คน้ควา้ มนัไม่กลา้ท าใดๆ
ทั้งส้ินเพราะวา่มนัเหลือสุดวสิัย เป็นความคิดวา่สุดวสิัยไง มนัเป็นการนอนจมอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
อยา่งเช่น เราอยูใ่นอารมณ์ท่ีวา่อารมณ์ของกาย เกิดเป็นมนุษย ์ อารมณ์ของกาย ความเห็นในการท่ี
เป็นมนุษยน์ั้นมนัติดในกายและใจใช่ไหม เป็นอารมณ์ในขนัธ์ อารมณ์ในขนัธ์อารมณ์ในความจ า 
เป็นอารมณ์ในขนัธ์ เป็นสังขาร เป็นสัญญา  

มนักเ็หมือนกบัเดก็ๆ ไง เราเคยเห็นเดก็ๆ เล่นขายของไหม เดก็ๆ เล่นขายของกต็อ้งสมมุติ
กนัข้ึนมาวา่คนน้ีเป็นแม่คา้ คนนั้นเป็นคนซ้ือไง แลว้เอาเศษกระดาษมาแลกมาซ้ือมาขาย เขาเล่น
ขายของกนั เขากส็ าเร็จประโยชนเ์ป็นการก าไรขาดทุน เป็นการสนุกเพลิดเพลินของเขาเป็นชัว่คร้ัง
ชัว่คราวใช่ไหม เราเป็นผูใ้หญ่เราไปยนืดูเขาเล่น เรากว็า่ เออ เดก็น้ีท าไมเล่นกนัได ้ ท าไมเขามี
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อารมณ์ร่วมเป็นความสนุกสนานของเขาไปได ้ เป็นความพอใจ เป็นความสนุกเพลิดเพลิน เรามอง 
เราเพราะอะไร เพราะเราเป็นผูใ้หญ่เราเห็นใช่ไหม  

พระอนาคากเ็หมือนกนั เห็นวา่จิตของพระอริยบุคคลชั้นท่ีต่างๆ ข้ึนมา มนัเป็นอารมณ์ใน
ขนัธ์ มนัเป็นอารมณ์ในขนัธ์ เป็นความรู้สึก เพราะวา่มนัเป็นหยาบๆ กเ็ขา้ใจวา่ตนเองปล่อยเขา้
มาแลว้ไง เราปล่อยอารมณ์อยา่งนั้นเขา้มาหมดแลว้ จนเป็นความวา่งหมด เห็นไหม มนักเ็หมือน
ผูใ้หญ่ไปเห็นเดก็ๆ เล่นขายของแลว้เราไม่เล่นกบัเขา เราเป็นผูใ้หญ่แลว้ ความเล่นอนัน้ีเราไม่เล่น
กบัเขา เพราะนั้นมนัเล่นแบบเด็กๆ  

เราเป็นผูใ้หญ่ พอเราเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา เรากต็อ้งท างานเป็นตามความเป็นจริง เราคา้ขายไง 
เราท าธุรกิจข้ึนมาตามแบบผูใ้หญ่เขาท าธุรกิจกนักต็อ้งมีก าไรและขาดทุน กต็อ้งมีเงินตรา
แลกเปล่ียน มนัแลกเปล่ียนเป็นเงินตราข้ึนมา เพราะอะไร เพราะวา่ความสมมุติตามความเป็นจริง
ไง เงินน้ีมีกองทุนการเงินต่างๆ ค ้าประกนัมาใหเ้งินนั้นเป็นเงินจริง ใชไ้ดใ้นโลกน้ี แลว้เรากใ็ชจ่้าย
อยูใ่นโลกน้ี เราถึงประกอบธุรกิจข้ึนมาจนเรามีเงินมหาศาลเลย  

เรากลา้จะฉีกเงินเราท้ิง เรากลา้ปฏิเสธเงินเราท้ิง เราจะปฏิเสธออกไปจากโลกน้ีไดไ้หม เรา
ปฏิเสธเงินตราในโลกน้ี ไม่ยอมรับรู้ แลว้เราปฏิเสธแลว้เราหลุดออกไปคนเดียว เราจะอยูข่องเรา
คนเดียวเป็นไปไดไ้หม ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะวา่มนัเป็นตามความเป็นจริงใช่ไหม เราอยูใ่นโลก
ตามความเป็นจริง เราประกอบธุรกิจอยูก่บัเขา เรากต็อ้งใชเ้งินตามความจริง เพราะเขาใชจ่้ายกนั
ไดจ้ริงๆ ตามความเป็นจริงนั้น  

จิตมนัเป็นความวา่งกเ็หมือนกนั มนัเป็นตามความเป็นจริงของพระอนาคาไง มนัเป็นความ
วา่งตามความเป็นจริงนั้น มนักต็อ้งไม่กลา้การท าลายตวัเองไง ไม่กลา้พิจารณาไง ไม่กลา้ ไม่กลา้
ไง ความวา่ไม่กลา้เพราะอะไร เพราะมนัติดสุขไง เรามีเงิน เราประกอบธุรกิจ เราประกอบธุรกิจ
มาแลว้เรามีเงิน เรามีความสุขไหม คนมีเงิน มีหนา้มีตา มียศถาบรรดาศกัด์ิ มีคนถือเกียรติคุณ มีคน
ยกยอ่งสรรเสริญ มนักต็อ้งมีความสุข มนักต็อ้งเพลินในความสุขอนันั้นสิ  

น่ีเหมือนกนั พระอนาคากคิ็ดอยา่งนั้น ในเม่ือตวัเองวปัิสสนามาจนท้ิงตั้งแต่เปลือกตั้งแต่
กายขา้งนอกนะ ตั้งแต่ขนัธ์ท่ีติดกบักาย อุปาทานในขนัธ์นั้นจนท้ิงขนัธ์จริงๆ ในหวัใจเป็นหน่ึง
เดียวไง เป็นจิตเดิมแทไ้ง แต่หมองไปดว้ยอุปกิเลสท่ีครอบคลุมจิตเดิมแทน้ี้อยูไ่ง มนัจะหลงใหล
ไดป้ล้ืมอยูอ่ยา่งนั้น อยูอ่ยา่งนั้น ติดความสุขของตวัเอง ติดความยดึมัน่ถือมัน่ ติดในอุปกิเลสของ
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ตวัเอง แลว้กย็งัพดูดว้ยวา่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตวั ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เป็นความวา่งไง เป็นความวา่ง เป็น
นิพพานไง...เป็นความวา่ง เป็นนิพพานไดอ้ยา่งไร ในเม่ือยงัตวัเองวา่เป็นความวา่ง  

คนท่ีบอกวา่เป็นความวา่ง คนท่ีมีความรู้สึกในความวา่งนั้น ความรู้สึกจิตเดิมแทน้ี้หมอง
ไปดว้ยอุปกิเลส อุปกิเลสคือความมวัหมอง ความเศร้าสร้อยไง ความอ่อน อุปกิเลสคือแสงสวา่ง 
แสงสวา่ง แสงมนัหมุนอยูใ่นตวัมนัเองนัน่แหละ อมทุกขอ์ยูใ่นนั้นโดยท่ีตวัเองมนัมีความเศร้ามี
ความหงอยเหงาอยูใ่นหวัใจ อยูใ่นอุปกิเลสนั้น อยูใ่นจิตเดิมแทน้ั้นน่ะ แต่ไม่หนักลบัมาดูเพราะมนั
หมองดว้ย มนัหมองอยูแ่ละมนัยดึมัน่ถือมัน่ในความเป็นวา่เป็นเงินจริงไง  

มนัจริง จริงตามความขั้นตอนท่ีเป็นจริงนั้น เป็นความจริงท่ีวา่ถึงตอ้งพยายาม ตอ้งมี...ถา้
เป็นสาวกอยูใ่นปัจจุบนัน้ีจะมีครูบาอาจารยค์อยแนะคอยสอนไง คอยแนะคอยสอน คือการเขา้ คือ
การตรวจสอบกนั ๑ แลว้การบอกแนะวธีิการ เพราะวา่ถา้แค่น้ีกไ็ดแ้ค่น้ี ตายไป ตายไปชาติ
ปัจจุบนัน้ีกเ็กิดเป็นพรหม ถึงเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมกไ็ม่เห็นจิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทน้ี้ตอ้งเดิน
อรหตัตมรรค  

ผูท่ี้ถึงอรหตัตมรรคนั้นถึงจะเห็นจิตเดิมแท ้ 

เพราะจิตเดิมแทน้ี้เป็นอวิชชา จิตเดิมแทน้ี้เป็นตอของจิต  

การจะเห็นท่ีวา่ยอ้นกลบัเขา้มา ส่ิงท่ีวา่วา่งๆ ท่ีวา่เป็นเงิน เราติดอยูใ่นกองเงินกองทองท่ีเรา
ปฏิบติัมาหรือเราคา้ขายท าธุรกิจมามหาศาลน่ีเงินทองช่วยเหลือเราไดไ้หม เวลาเส่ือมค่า เส่ือมค่า
ทั้งหมด มนัใชไ้ดใ้นกาลในเวลานั้นเท่านั้น ในขณะท่ีวา่เราจะประพฤติปฏิบติั เราเดินวิปัสสนา 
อรหตัตมรรคเราสร้างข้ึนมา ขณะท่ีเป็นอรหตัตมรรคนั้นจะเป็นประโยชนม์าก การยอ้นกลบั การ
จะสร้างอรหตัตมรรค อรหตัตมรรคเท่านั้นถึงจะเขา้หนักลบัมาหาจิตเดิมแทไ้ง 

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” ความท่ีผอ่งใส ความผอ่งใสหรือความวา่งในหวัใจนั้น ใตค้วามวา่ง
อนันั้นน่ะ ใตค้วามผอ่งใสอนันั้นคืออะไร “มโนมิงปิ นิพพินทติ” ความเบ่ือหน่ายในมโน คือหวัใจ 
ธมัเมสุปิ นิพพินทติ...สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายท่ีจิตน้ีกระทบความวา่งหรือความเป็นไป
แลว้แต่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ธรรมารมณ์เกิดข้ึนระหวา่งอุปกิเลสกบัใจกบัไอจิ้ตเดิมแทท่ี้กระทบกนัอนั
นั้นน่ะ  
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นิพพินทติ คือความเบ่ือหน่าย มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ ระหวา่งธรรมารมณ์กบัจิตเดิมแท้
นั้นกระทบกนักต็อ้งเบ่ือหน่าย ในอาทิตตฯ น่ะ ในอาทิตตฯ ในค าสั่งสอนท่ีพระพุทธเจา้สอนกสัส
ปะทั้งหลาย สอนชีวติทั้งหลาย น่ีมนักเ็ขา้กบัตรงน้ีไง “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้ม
พน้กิเลส” จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลสนะ ไม่ใช่ตวัจิตเดิมแทน้ั้นเป็นนิพพาน จิตเดิมแท ้ จิตเดิม
แท ้การเห็นจิตเดิมแท ้ถึงวา่เป็นอรหตัตมรรค ผูท่ี้เดินอรหตัตมรรคถึงจะเห็นจิตเดิมแทต้วัน้ีไง  

ความเบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายในอุปกิเลส เบ่ือหน่ายตวัน้ีถึงขา้มพน้ไปไง ขา้มพน้จากจิตเดิม
แทน้ี้ขา้มพน้อุปกิเลสไป อนันั้นเป็นถึงท่ีสุดท่ีสุดตามความเป็นจริงท่ีวา่จิตไปเปิดประตูนิพานท่ีจิต
เดิมแทไ้ง ผูท่ี้เห็นจิตเดิมแทต้ามความเป็นจริงคือผูท่ี้เดินอรหตัตมรรค แลว้ถา้เดินถูก เดินจบัถึง
ตรงน้ีแลว้จะเป็นไปแลว้เพราะเป็นวปิยตุแลว้ เพราะพระอนาคาตายไปนะไปเกิดบนพรหมกสุ็ก
ไป ผลไมสุ้กแลว้ไป แต่ไปดว้ยวถีิของจิตนั้น ไม่ใช่จิตเห็นตั้งแต่ขณะปฏิบติัน้ีไง การพระอนาคา
ไปอยูบ่นสุทธาวาสแลว้สุกไปเลย เหมือนผลไมเ้ราบ่ม เปรียบเหมือนผลไมท่ี้แก่ ตอ้งสุกไป
ขา้งหนา้ประการเดียว ไม่มีประการอ่ืน ถึงจุดนั้นแลว้ เพราะเกิดเป็นพรหมแลว้ ไม่มาเกิดอีกแลว้ก็
ตอ้งสุกไป อนันั้นเป็นไปโดยวถีิความเป็นจริง  

แต่ในเดินอรหตัตมรรคน้ีเห็นจิตเดิมแทต้ามความเป็นจริง การเห็นจิตเดิมแทน้ี้มนั
มหศัจรรยม์ากนะ เป็นธาตุท่ีรู้ธาตุ เป็นธาตุท่ีรู้ธาตุ ธาตุท่ีรู้ตวัเอง เห็นไหม มนัไม่มีธาตุใดท่ีจะรู้ตวั
เองได ้ตอ้งส่ือออกมากระทบกนัถึงจะรู้กนั แต่ธาตุท่ีรู้ธาตุไง จิตเดิมแทท่ี้รู้จกัจิตเดิมแทต้วัเอง  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส”  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส”  

จิตเดิมแทต้วัเดียวกนั แต่ปกติมนัจะหมองดว้ยอุปกิเลส แลว้ชุ่มอยูด่ว้ยอุปกิเลสนั้น  

แต่อรหตัตมรรค การเห็นอรหตัตมรรคแลว้ การเดินอรหตัตมรรคหมุนเป็นธรรมจกัร จิต
เดิมแทน้ี้ขา้มพน้ไง ขา้มพน้ไปเอง เห็นไหม ธาตุรู้ธาตุ แลว้ธาตุววิฒันาการกินตวัเอง พน้ออกไป 
อนันั้นมนัเป็นยิง่กวา่ความวา่งนะ ส่ิงท่ีวา่เป็นความวา่งๆ อนันั้นพน้ออกไปเลย มนัไม่ใช่ความวา่ง 
ถา้เป็นความวา่ง เป็นความวา่งน้ีมนัเป็นสมมุติไง  

ถา้เป็นความวา่งนะ เป็นความวา่ง ผูท่ี้รู้จริงนะ ผูท่ี้รู้จริงแบบเป็นความวา่ง ความวา่งของผูท่ี้
ขา้มพน้กิเลสไปแลว้น่ีมนัเป็นตุ๊กตา ตั้งเคร่ืองหมายตุ๊กตามาไง ถา้ผูท่ี้พน้จากความวา่งเป็นตาม
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ความเป็นจริง บอกวา่ความวา่ง มองหนา้กนัจะยอมรับ เพราะวา่เขา้ใจวา่ความวา่งน้ีเหมือนเราตั้ง
ตุ๊กตาข้ึนมาไง “วา่งเนาะ” วา่งแบบผูรู้้ ผูรู้้จะบอกวา่วา่ง วา่งแบบตุ๊กตา แต่ผูท่ี้ไม่รู้สิ ผูท่ี้ไม่รู้วา่
ตุ๊กตาคืออะไร เห็นไหม เราจะวเิคราะห์ตุ๊กตาตวันั้นไง ส่ิงท่ีตุ๊กตาน้ีเป็นต๊ิต่าง เป็นสมมุติ เป็นปูน
ป้ายหมายไวใ้หรู้้ไง เพราะวา่นิพพานเป็นส่ิงท่ีวา่หลุดพน้ออกไป หลุดออกไปจากโลกทั้งหมด 
จากสมมุติทั้งหมด ส่ิงท่ีปูนหมายป้ายทางไวไ้ม่ได ้ ไม่มีส่ิงใดจะบอกกล่าวไดเ้ลย แต่พน้ออกไป
แลว้จะส่ือกนั เพราะยงัเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตท่ี์มีชีวติอยูจ่ะส่ือกนัไดอ้ยา่งไร เห็น
ไหม ถึงต๊ิต่างข้ึนวา่เป็นตุ๊กตา เป็นความวา่ง  

แต่ผูท่ี้ไม่รู้กจ็ะวเิคราะห์ท่ีตุ๊กตานั้น เพราะเขาต๊ิต่าง แต่ตวัเองไม่รู้วา่เป็นต๊ิต่างไง รู้วา่เป็น
ความจริงไง ถึงวา่เป็นนิพพานวา่งไง...วา่งจริงตามความต๊ิต่างนั้น แต่วา่งไม่จริงเพราะเราไม่รู้ เราก็
คาดหมายความวา่ง พอคาดหมายความวา่งเรากย็กตุ๊กตาข้ึนมา ตุ๊กตาน้ีเป็นตุ๊กตาหญิงกเ็ร่ืองหน่ึง 
ถกเถียงกนัไป ตุ๊กตาชาย ตุ๊กตารถยนตเ์ป็นเคร่ืองเล่น กต็อ้งเถียงกนัไปเพราะผูท่ี้ไม่รู้ ผูท่ี้ไม่รู้ ส่ิง
ท่ีต๊ิต่างนั้น ส่ิงท่ีสมมุตินั้นเอามาเถียงกนั ผูท่ี้ไม่รู้ไปอยา่งหน่ึง  

ผูท่ี้รู้ ถึงวา่เป็นความวา่ง ถา้รู้ถา้เขา้ใจตรงนั้นจะบอกวา่วา่งกไ็ด ้ เพราะเป็นค าวา่ปูนหมาย
ป้ายทาง ฟังนะ “ปูนหมายป้ายทาง” คือการบอกไง การบอกต๊ิต่าง “ต๊ิต่าง” แต่คนรู้กบัคนรู้ ต๊ิต่าง
แลว้ยอ้นกลบัไปท่ีนิพพานนั้น เขา้ใจกนั แต่ผูท่ี้ไม่รู้ ผูท่ี้ไม่รู้ ถึงวา่จิตเดิมแทน้ี้ ถา้เราเขา้ถึงจิตเดิม
แท ้ เราตอ้งการเขา้ถึงจิตเดิมแท ้ เขา้ถึงจิตเดิมแทท้ั้งๆ ท่ีไม่เคยเห็นจิตเดิมแทด้ว้ย ทั้งๆ ท่ีไม่รู้ ทั้งๆ 
ท่ีไม่เห็นไง แลว้กต๊ิ็ต่างออกมาไง ต๊ิต่างวา่จะเขา้ถึงจิตเดิมแท.้..ถึงไดห้ลงใหลจิต มนัเป็นการ
หลงใหล หมายถึงวา่เป็นเป้าหมายท่ีผดิพลาดไง การกระท าถึงไดผ้ดิพลาดหมดไง ความผดิพลาด 
เพราะเราไม่รู้เท่า  

เราตั้งเป้าหมายไวผ้ดิ เราตั้งเป้าหมายผดิเพราะเราตอ้งการเขา้ถึงจิตเดิมแทแ้ลว้ไปเปิดประตู
นิพพาน มนักลบักนัเลย กลบักนัเลยกบัตามความเป็นจริงท่ีผูรู้้จริงท่ีผูป้ฏิบติัจริงเขา้ถึงตามความ
เป็นจริงนั้น พอกลบักนัเป้าหมายผดิการกระท ากผ็ดิ ทุกอยา่งกผ็ดิไป วา่จิตเดิมแทน้ั้นมนัเป็นกิเลส
แท้ๆ  ถา้เขา้ถึงตามความเป็นจริงนะ เป็นกิเลสแท้ๆ  เลย เพราะเป็นตวัอวชิชา เป็นตวัเจา้วฏัจกัร  

แต่คนจะเห็นได ้ ถึงวา่คนท่ีจะเห็นไดต้อ้งสูงส่ง ตอ้งการประพฤติปฏิบติั จนเดิน
อรหตัตมรรคเท่านั้น ฉะนั้นผูท่ี้เห็นจิตเดิมแทจ้ริงแลว้ถึงจะไม่เกิดไม่กลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์ก แต่
ท่ีวา่เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เรามาจากนิพพานกนัไง ถึงไดว้า่เกิดจากมนุษย ์ มี
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นิพพานอยูใ่นหวัใจ มนัจะมีอยูใ่นหวัใจเพราะมีจิต เรามีจิต เรามีหวัใจ ถา้มีหวัใจ คือตวัพุทโธ ผูรู้้ 
ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานอยูท่ี่ใจ... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...ทุกข ์ มีทุกข ์ มีอิสระมีการประพฤติปฏิบติั ใหเ้ห็นกายกบัใจไง ใหเ้ห็นเป็นอิสระในการ
บงัคบัในภพ ถา้ตกนรกไปทุกขล์ว้นๆ สวรรคไ์ปกสุ็ขลว้นๆ ไง ทั้งๆ ท่ีอยา่งนั้นกไ็ม่เห็นจิตเดิมแท ้
มนัผา่นออกไง จิตเดิมแทน้ี้มนัเป็นระยะผา่นเท่านั้น ปฏิสนธิจิต มนัถึงจ าไม่ได ้ ปฏิสนธิจิตเวลา
เกิดเป็นมนุษย ์ท าไมจ าอดีตไม่ได ้แต่กมี็แอค็ซิเดนทไ์ง บางคนจ าได ้บางคนนะ เพราะการเกิดนั้น
มีแอค็ซิเดนท ์ มีการท่ีวา่บางคนจ าอดีตชาติได ้ เป็นบางคนนั้นนะ หลายๆ ลา้นคนจะมีสกัคนหน่ึง 
มนัมายนักนัในการท่ีวา่เราตายแลว้เกิดไง 

ใหจิ้ตน้ีพฒันาไดไ้ง จิตน้ี วฒิุภาวะของจิตยกข้ึนสูงไดไ้ง ปฏิบติัจนเป็นพระโสดาบนัไดใ้น
ชาติน้ีไง เป็นพระสกิทาคามีไดใ้นชาติน้ีไง เป็นพระอนาคาไดใ้นชาติน้ี และเป็นท่ีส้ินสุดของกิเลส
ไดใ้นชาติน้ีเหมือนกนั น่ีจิตน้ีถึงมหศัจรรย ์ จิตในหวัใจ หวัใจ จิตในร่างกายเราน่ีแหละ ถึงวา่
มนุษยน้ี์ถึงมีมา ไม่ใช่มาจากนิพพาน ไม่ใช่ ไม่เคยเห็นนิพพานต่างหาก แต่มีสิทธิไปนิพพาน ทุก
คนมีสิทธ์ิ น่ียอมรับตรงน้ีไงทุกคนมีสิทธิ เพราะทุกคนมีพุทธะอยูท่ี่ใจ  

“ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต” ผูใ้ด สมาธิธรรมน้ีกเ็ห็นเงาของตถาคตแลว้ จนถึงท่ีสุด
ของความส้ินกิเลส เห็นไหม จิตดวงนั้นกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสมอกนัโดยธรรม 
เสมอกนัโดยธรรม “ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต” มนัเสมอกนัโดยธรรม รู้กนัโดยธรรม เสมอ
กนัโดยธรรม เห็นดว้ยโดยธรรม ท าไมจะไม่เห็นล่ะ น่ีถึงเป็นไปได ้น่ีมายนักนัตรงนั้นไง ปฏิสนธิ
จิตไม่ใช่จิตอารมณ์อยา่งเปลือกๆ น้ี เราเขา้ไม่ถึง แมแ้ต่เขา้ฌานสมาบติัไหนกเ็ขา้ไม่ถึงจิตเดิมแท ้
แมแ้ต่พระอนาคายงัโดนอุปกิเลสปิดอยู ่ 

เห็นจิตเดิมแทถึ้งเป็นกิเลสแท้ๆ  พน้ไปต่างหากถึงเป็นนิพพาน  

จิตเดิมแทไ้ม่ใช่นิพพาน นิพพานไม่ใช่จิตเดิมแท ้

จิตเดิมแทน้ี้เป็นปุถุชนดว้ยนะ ปุถุชนน้ี ปุถุชนธรรมดาเลย พระอนาคาน้ีเป็นพระ
อริยบุคคลข้ึนไปท่ีจะเขา้ไปถึงตรงนั้นน่ะ มนัตอ้งลอกเขา้เป็นชั้นๆๆ เขา้ไป จนจะถึงเขา้ไปถึงแก่น



จิตเดิมแทคื้อกิเลสแท้ๆ  ๑๒ 

©2011 www.sa-ngob.com 

ของใจไง ถึงจิตเดิมแท ้ ถึงตวัอวชิชา มนัตอ้งผา่นเหลนผา่นหลานผา่นลูกเขา้ไปถึงจะเขา้ไปถึงปู่ยา่
ตายายโน่นน่ะ  

เพราะเราเขา้ไปดบัเลยนะ ดบัวฏัฏะในหวัใจ วฏัฏะท่ีใจน้ีมนัสะสมมา เราเขา้ไปดบัแก่น
แทเ้ลย แลว้เราเขา้ไปถึงพน้ไปตามความเป็นจริง ไม่ใช่พน้จากความคาดความหมายความเดาไง 
ความวา่งๆๆ วา่งจะกลบัมาทุกขอี์กนัน่น่ะ พน้ตามความเป็นจริงมนัถึงไดก้ลบั ยอ้นกลบัมาถึงกบั
วา่ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ขา้มพน้กิเลสไป มนัเขา้กบัสอุปาทิเสสนิพพาน กบัอนุปาทิ
เสสนิพพาน  

สอุปาทิเสสนิพพาน-อนุปาทิเสสนิพพาน คือพระอรหนัตท่ี์มีชีวติอยู ่ กบัพระอรหนัตท่ี์
ส้ินชีวติไปแลว้ พระอรหนัตท่ี์มีชีวติอยู ่ เพราะมีขนัธ์ ๕ ขนัธ์ไง ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ ๕ 
ขนัธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ขนัธ์ ๕ น่ีเปลือกของอารมณ์ แลว้พอช าระลา้งเขา้
ไปช าระลา้งเขา้ไปจนพน้ พระอนาคาน้ีละขนัธ์ของใจไดห้มดแลว้เป็นตอของจิต ละขาดแต่ขาดมี 
ถึงเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน คือพระอรหนัตท่ี์มีขนัธ์อยู ่ ขนัธ์น้ีเลยเป็นภาระ ขนัธ์น้ีเป็นภาระ...กบั
ปุถุชนเรา ความคิดเป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา ความยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นเรา มนัเป็นอนั
เดียวกนัไง มนัเป็นก าป้ันทุบดินไง อารมณ์ของเราคือเรา ความคิดคือเรา เราจะแยข่นาดไหนมนัก็
คือเรา อนัน้ีมนัเลยเป็นความทุกขอ์ยา่งยิง่ ถึงวา่ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นทุกข ์ 

แต่พอเราถึงปฏิบติัไปจนส้ินแลว้ สอุปาทิเสสะฯ สะ คือเศษส่วน คือความคิด คือขนัธ์ ๕ 
มนัขาดออกจากใจโดยธรรมชาติเดด็ขาดเลย ใจพน้ออกไปแลว้ พน้ออกไปจากขนัธ์ ๕ แต่พน้
ออกไปดว้ยการช าระกิเลส ขาดออกไปเลย ขาดออกไป พอขาดออกไปแลว้กิเลสส้ินไป ขนัธ์น้ี
บริสุทธ์ิ จิตน้ีกก็บ็ริสุทธ์ิ พออยูด่ว้ยกนั อยูด่ว้ยกนัแบบเศษส่วนแบบเป็นภาระไง “เศษ” คือของท่ี
เน่าท่ีเหมน็ เศษท่ีเขาไม่เอาแลว้ เศษเลขเศษเงินเศษทอง เศษท่ีเขาท้ิง แต่ปุถุชนน้ีไม่ใช่เศษ 
ความคิดยดึหมดเลย น่ีเศษ เศษถึงไม่มีค่าไม่มีความหมายแต่จ าเป็นตอ้งใชไ้ปเพราะยงัมีชีวติอยู ่
การท่ีมีชีวติอยู ่การด ารงชีวติอยู ่การส่ือกบัคนท่ีเป็นปัจจุบนั เห็นไหม ถึงไดว้่าเป็นภาระเฉยๆ เป็น
ภาระนะ ไม่ใช่ความทุกข ์ถึงวา่พน้ทุกขจ์ริงไง  

 ถา้เป็นความวา่งมนักจ็ะกลบัมาเป็นความทุกขอี์ก เพราะความวา่งท่ีไหนวา่งอยู ่ เราเอาของ
เขา้ไปใส่ ตรงนั้นจะมีส่ิงกีดขวางข้ึนมาทนัที แต่พน้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ความวา่ง มนัเป็นความ
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ไม่ยดึติดตามความเป็นจริง ความไม่ยดึติดตามความเป็นจริง แต่มนัส่ิงท่ีมีอยูต่อ้งใชป้ระโยชนต์าม
ความเป็นจริง  

คนท่ีมีปัญญา คนท่ีการศึกษาเล่าเรียนสถานะทางสังคมเขาสูงมาก แลว้เขาเป็นคนดี เขาจะ
ช่วยสังคมทางโลกน้ีไดม้ากกวา่คนท่ีวา่สถานะทางสังคมเขาต ่า จิตผูท่ี้บริสุทธ์ิ จิตผูท่ี้พน้แลว้ เป็น
ส่ิงท่ีวา่ไม่ขอ้งเก่ียวกบัอามิสสินจา้งผลประโยชน์ทั้งหมด มนัถึงเป็นท่ีพึ่งของหวัใจทุกๆ ดวงท่ีหวงั
จะพน้ทุกขไ์ง หวัใจท่ีหวงัจะพน้ทุกขไ์ม่ใช่หวัใจหวงัท่ีจะเกิดอีก การหาครูบาอาจารยส์ั่งสอนหรือ
แนะน าวธีิการการตายแลว้ไม่เกิดอีกน่ีหาท่ีไหน น่ีไง มนัถึงวา่ถึงเป็นประโยชนถึ์งเป็นท่ีพึ่ง เห็น
ไหม การหาครูบาอาจารยท่ี์เป็นท่ีพึ่งจริงตามความเป็นจริง มนัถึงเป็นการหายากไง  

ฉะนั้น ถา้เป็นสอุปาทิเสสนิพพานแลว้อยู ่ มนักเ็หมือนคนธรรมดานัน่ล่ะ เพราะมนัเป็น
ขนัธ์เหมือนกนั เป็นความคิด เป็นค าพดูทุกอยา่งเหมือนกนัทั้งหมด เหมือนกนัเพราะมนัเป็นส่ิง
เดียวกนั แต่ต่างกนัอยา่งฟ้ากบัดินเลย ตรงท่ีวา่ฝ่ายหน่ึงยดึมัน่ถือมัน่แบบก าป้ันทุบดิน เป็นยดึติด
เป็นอนัเดียวกนักบัท่ีวา่ใชแ้ค่ส่ือเฉยๆ ไง ใชแ้ค่ส่ือ แค่บอก แค่หมาย แค่นั้นเอง เพราะวา่ส่ิงน้ีมนั
เป็นส่ิงท่ีเป็นปัจจตัตงั เกิดข้ึนตามความเป็นจริงกบัผูท่ี้ปฏิบติัเท่านั้น มนัถึงเป็นการท่ีวา่ยกออกมา
ใหก้นัไม่ได ้เห็นไหม ถึงบอกวธีิการ แค่บอกวธีิการ แค่ช้ีทาง แต่ไม่สามารถเปิดหวัใจเพราะมนัไม่
มีส่ิงใดๆ ใน ๓ โลกธาตุน้ีเหมือน  

ทีน้ี การพดูหรือการส่ือสารน้ีถึงเป็นต๊ิต่างเป็นตุ๊กตาทั้งหมด เป็นตุ๊กตาทั้งหมด เป็นสพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา ไง ธรรมทั้งหลายน้ีแปรสภาพไปทั้งหมด เป็นรถยนต ์เป็นเรือ เป็นแค่พาหนะพาเขา้
ไปถึงตรงนั้น ถึงจุดสุดทา้ยแลว้ ถึงจุดสุดทา้ยท่ีจะขา้มฝ่ังตอ้งเป็นจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแท้
นัน่น่ะ ถึงขั้นสุดทา้ยนะ ฉะนั้น การจะหาจิตเดิมแทต้ามความเป็นจริงน้ีเป็นบารมีแบบมหาศาลนะ 
เป็นส่วนของการประพฤติปฏิบติั เป็นการไล่ตอ้นไง เป็นการไล่ตอ้นเสือเขา้ไปจนมุมไง  

เร่ิมตน้จากเราตอ้งการจ ากดักิเลส เรากว็า่ แหม ล าบากแสนเขญ็ ช าระลา้งน่ีล าบากแสน
เขญ็นะ เขา้ไปๆ เป้าหมายอยากจะเขา้ไปเจออวชิชา อยากจะช าระกิเลสใหไ้ด ้ กพ็ยายาม
ตะเกียกตะกายท าข้ึนไปจนถึงท่ีสุด เขา้ใจวา่เขา้ไปถึงตรงนั้นแลว้จะท าไดง่้ายไง มนัเป็นเสือนะ 
มนัตะปบเรากินโดยท่ีเราไม่รู้ตวัเลย ไปซุกอยูต่รงว่าตอ้งไปนอนตายตรงนั้น ตอ้นเสือเขา้ถ ้า แลว้ก็
ไปเฝ้าอยูห่นา้ถ ้า เหมือนกนัเลย มนัไม่เห็นมนัไง จิตเดิมแทก้เ็สือดีๆ นัน่ล่ะ มนัตะครุบเรากินหมด  
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ถึงบอกวา่มนัไม่ใช่ไง เราฟังค าวา่ “จิตเดิมแท”้ เราฟังแลว้มนัแบบ แหม มนัช่ืนใจ คิดวา่
เป็นท่ีหมายไง เป็นท่ีหมายท่ีสุดส้ินในการประพฤติปฏิบติั นัน่ล่ะ ไปนอนใหเ้สือกินต่างหาก  

ตอ้งพลิก หมายถึงวา่อรหตัตมรรคเท่านั้น น่ีมนัเป็นอยา่งน้ีข้ึนมาตอ้งผูท่ี้เราปฏิบติั เราเจอ
ครูเจออาจารย ์ ครูบาอาจารยถึ์งไดช้ี้แนะทางความถูกตอ้งไง ตามความเป็นจริง ใหเ้ห็นตามความ
เป็นจริง มนัเป็นความจริงนะ ความจริงส่วนหน่ึง แต่สมมุติโลกมีไวเ้พื่อเป็นการต๊ิต่าง  

การต๊ิต่างกบัตามความเป็นจริง  

ฉะนั้น ถา้ไม่ถึงอยา่งไรกต็อ้งต๊ิต่าง แต่เรากต็อ้งไม่ติดในความท่ีวา่เราจะต๊ิต่างของเราอนั
นั้นใหไ้ด ้ มนัเหนือ มนัพน้จากการหมายหมด มนัพน้จากการหมายแลว้เราเอาความท่ีเป็นการ
หมายน้ีมายดึไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีหมายส่ิงท่ีบอกเหตุแลว้เรายดึ ฉะนั้น ถึงวา่ถา้ปล่อยไว ้ ปล่อยไวต้าม
ความเป็นจริง...ไม่ตอ้งคาดไม่ตอ้งหมายวา่จะเป็นอยา่งไร แต่เราตอ้งเดินของเราข้ึนไป เดินของเรา
ข้ึนไปตาม ศีล สมาธิ ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา ตอ้งตั้งสติไวใ้หดี้ ตั้งสติ สติสัมปชญัญะไม่หลงกลของการล่อลวงในการ
วปัิสสนาตลอดนะ ในการท าสมาธิน้ีสะดวกสบายพอไปไดเ้ลยล่ะ เพราะท าใหจิ้ตสงบน่ีมนัเป็น
เหมือนก าป้ันทุบดินเหมือนกนั เป็นการตะล่อมเขา้มาเลย แต่ยกข้ึนวปัิสสนาอนันั้นมนัเป็นการ
ต่อสู้ระหวา่งกิเลสกบัธรรม การต่อสู้มาเพื่อใหไ้ดผ้ลการชนะและแพก้นันะ การต่อสู้แลว้แพ.้..มี 
ส่วนใหญ่ต่อสู้แลว้แพ ้เพราะนกักีฬากวา่จะเป็นนกักีฬาชั้นหน่ึงไดน้ี้ตอ้งผา่นจากการไต่เตา้ข้ึนไป  

การวปัิสสนาคร้ังแรกกเ็หมือนกนั พยายามไต่เตา้ข้ึนไปๆ จนถึงจุดหน่ึง ยนัไดเ้สมอกนั จน
เราท าเรามีความช านาญ จนเรามีความช านาญแลว้ เรามีความช านาญ เรารู้เล่ห์กลของมนั ยนัไวไ้ด้
แลว้จะเป็นผูช้นะไปแลว้ จนถึงการขาดไปตามความเป็นจริง ขาดออกไปเป็นสมุจเฉทปหานตาม
ความเป็นจริง เป็นขั้นเป็นตอนไป...ตอ้งท าอยา่งนั้น ไม่ใหป้ระมาทไง ไม่ใหป้ระมาทตั้งแต่เร่ิมการ
ประพฤติปฏิบติั แลว้ไม่ใหป้ระมาทในการต่อสู้ ขา้ศึกเวลาต่อสู้แลว้ ไม่มีใครจะปล่อยใหต้วัเอง
โดนท าลายหรอก เป็นการต่อสู้แลว้ตอ้งมีการเอาชนะ-เอาแพก้นัแบบเตม็ก าลงัทั้งนั้น  

แต่เพราะเราคาดหมาย เราตั้งเป้าหมายไวผ้ดิ แลว้เราเวลาวปัิสสนาข้ึนไป เราจะหมายไว้
ก่อนวา่ตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้ถึงจุดนั้นแลว้เราจะปล่อย เราจะยอมไง จะยอมหมายถึงวา่ตรงน้ีคือ
เป้าหมายไง การยอมเป้าหมายตรงนั้นคือหวัใจมนัไม่กา้วเดินไง หวัใจไม่กา้วเดินน้ีมนัยิง่กวา่การ
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เดินดว้ยเทา้ของเรานะ การเดินหรือการเคล่ือนไปดว้ยวตัถุน่ีอยา่งไรไม่กา้วเดินยงัขยบัเขยื้อนได ้
อยา่งการไส การช่วยผลกั  

แต่ถา้หวัใจของเรามนัไม่กา้วเดินไปตามความเป็นจริง มนัถึงวา่เขา้ใจคาดหมายวา่ตรงนั้น
เป็นเป้าหมายแลว้ ตรงนั้นเองปฏิบติัไม่กา้วเดิน จิตน้ีไม่กา้วเดินออกไปแลว้ อยูต่รงนั้นน่ะ นอนจม
อยูน่ัน่น่ะ การนอนจม นอนจมอยูอ่ยา่งนั้นเลย เพราะมนัเขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นความจริงแลว้ อนันั้น
เป็นอารมณ์เป็นขนัธ์ มนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมในหวัใจ น่ีกต๊ิ็ต่างออกมา ยกข้ึนมาให้
เห็นไง ความต๊ิต่างอนัน้ี ต๊ิต่างตามความเป็นจริงเลยนะ เพราะส่ิงอารมณ์น้ีเป็นวตัถุท่ีต๊ิต่างไดง่้ายๆ 
เลย ไม่ใช่วา่ต๊ิต่างแบบขา้งบนน้ี อนันั้นกเ็ป็นการต๊ิต่างเพื่อรู้เท่านั้นเอง แต่เราไปหยบิเอามาไว้
ขา้งล่างน่ีไง  

จากสูงสุด เป้าหมายของชาวพุทธ เรายอ้นดึงกลบัมาเอามาไวข้า้งล่างน้ี แลว้กจ็ะเอาขา้งล่าง
น้ีใหเ้ป็นไปเลยไง มนัเลยพลิกกลบั กลบัตาลปัตร หวัเป็นหางหางเป็นหวันะ ทา้ยมงกฎุหวัมงักร
มัว่ไปหมด ถา้เราไปตามเสตป็ข้ึนไปตามความเป็นจริงเร่ือยๆ เรายอมรับ ยอมแบบวา่ปฏิบติั
เหมือนคนโง่ไง ค  าวา่ “ปฏิบติัเหมือนคนโง่” เดินตามครูตามอาจารยไ์ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้กวา่จะตรัสรู้ สะสมบารมีมาขนาดไหน แลว้มาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะออกมาแลว้อีก ๖ ปี 
ทุกขย์ากขนาดไหน ถา้เราเห็นวา่ครูบาอาจารย ์ องคศ์าสดาของเราเร่ิมตน้มาเป็นผูต่้อสู้ทางดา้น
กิเลสเป็นเอกบุรุษของเราแลว้นะ แลว้ตามความเป็นจริง บารมีของใครในพุทธกาลน้ีจะเท่ากบัองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มี ยงัตอ้งตะเกียกตะกายระดบันั้นน่ะ  

แลว้มาปัจจุบนัน้ีจะเขา้ไปเปิดประตูง่ายๆ ไง จะเขา้ไปเปิดประตูหวัใจไง เปิดประตู
นิพพานไง เราจะเอามกัง่ายแลว้จะชุบมือเปิปมนักเ็ลยจะเสียเวลาไปอีกชาติหน่ึงวา่อยา่งนั้นเลยนะ 
จะท าใหก้ารประพฤติปฏิบติัของเราไขวเ้ขวนะ  

มนัภูมิใจมนัยกยอ่งตวัเอง กิเลสมนัร้ายมาก มนัจะบอกวา่ “เราเป็นผูป้ฏิบติั เราเป็นผูท่ี้นกั
ธรรมะ แลว้ก าลงัจะเขา้ไปเปิดประตูนิพพาน” มนัวา่อยา่งนั้นเลยนะ มนัจะยกยอ่งตวัเอง มนัจะ
หลงตวัเอง มนัจะกระหยิม่ยิม้ยอ่ง เห็นไหม น่ีจิตไม่กา้วเดิน สร้างคอกขงัตวัเองไวท้ั้งหมดเลย ขงั
ตวัเองไวใ้หอ้ยูต่รงนั้นน่ะ ไม่กา้วเดินออกไปจากความเห็นตามความเป็นจริงของท่ีวา่จะหกัด่าน
กิเลสใหไ้ดต้ามความเป็นจริงไง หกัด่านกิเลสน่ีนะ หกัอารมณ์ท่ีครอบใจอยู ่ หกัเปลือกผลไมท่ี้
คลุมผลไมอ้ยู ่หกัส่ิงกิเลสห่อหุม้ใจอยู ่หกัออกไปเป็นด่านๆๆ ออกไปนะ  
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มนัเป็นเร่ืองของเรา มนัเป็นเร่ืองของนามธรรม แต่ยกข้ึนมาเพื่อใหเ้ห็นวา่กิเลสเป็นอยา่งน้ี 
มนัเป็นเร่ืองส่ิงท่ีวา่ง่ายกง่็าย ง่ายตรงไหน ง่ายตรงท่ีวา่ไม่ตอ้งไปต่อสู้กบัใคร มีกายกบัใจน้ีแลว้เขา้
มาช าระเลย สุขกเ็กิดข้ึนเด๋ียวนั้น ทุกขม์หาศาลไม่ตอ้งพดูถึง “ทุกขม์หาศาล” เพราะการบงัคบั
ตวัเองท าไมไม่ทุกข ์คนเขาไปมีความสุข เขาเพลิดเพลินไป มนัสุขเพื่อจะทุกข ์มนัเป็นการแบบวา่
อมหนองไง มนัเป็นการปวดบวมอยูใ่นตวัเองนั้น พอมนัลูบๆ คล าๆ หน่อยมนักว็า่ความเจบ็ความ
ปวดนั้นหายไป เวลาเราเจบ็ปวดเอามือลูบๆ คล าๆ มนักเ็บาลงทุเลาลง ความสุขของโลกมีเท่านั้น 

เหมือนฝี เจบ็ปวดอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ของเราน่ีเราบ่งฝี เราจะบ่งฝีบ่งหวัใจออกน่ะ ความ
ทุกขท์ าไมมนัจะไม่มี แต่ทุกขแ์บบน้ี ทุกขแ์บบผูป้ฏิบติั ทุกขแ์บบอาชาไนย ทุกขแ์บบคนจะพน้
จากโลก มนัถึงวา่ไม่กลวัไง ไม่กลวัทุกขอ์ยา่งน้ี ถา้เราศึกษาธรรมท่ีวา่จิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทน้ี้... 
เขา้ถึงจิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทน้ี้เป็นประตูนิพพาน น่ีถา้เราคิดอยา่งนั้นเราเอาแต่ง่าย เราจะเอาแต่ง่ายๆ 
เวลานั้นเราท าไมเราเคลิบเคล้ิมได ้ 

ถา้เราคิดวา่เราจะท า เราตั้งเป้าหมายของเรา ตั้งเป้าหมายใหก้ารพน้ทุกขจ์ริงๆ ทุกขก์ใ็ส่
ความมุมานะทุ่มเขา้ไป ส่ิงทุกอยา่งเราทุ่มเขา้ไปๆ...มนัถึงเองไง ระยะทางเท่าไรกแ็ลว้แต่ เรา
เร่ิมตน้ตั้งแต่กิโลเมตรแรก เราออกสตาร์ทตั้งแต่กิโลเมตรแรก จะถึงไม่ถึงนั้นเป็นเร่ืองของ
ความสามารถของเรา หนา้ท่ีของเราคือกา้วเดินไปอยา่งเดียวเท่านั้น หนา้ท่ีของเราคือความเพียร
เท่านั้น  

ธรรมะตามความเป็นจริง ตามอริยสัจความเป็นจริงอยูใ่นหวัใจ ทุกคนไปไดห้มด เพราะมี
หวัใจ มีพุทโธอยูท่ี่ใจ พุทโธคือผูรู้้อยูท่ี่ใจ คนยงัมีความรู้สึกอยู ่ ยงัมีตวัเป้าหมายท่ีเดินไปถึงอยู ่
การแข่งขนัเขาเดินออกไปขา้งนอก ไอน่ี้เราเดินเขา้มาหาใจของเราเอง เราเขา้มาอยูพุ่ทโธ หวัใจ
ของเรา เรายอ้นกลบัไปท่ีใจของเรา มนัถึงวา่มีกายกบัใจ มีไง การลงทุนคือลงทุนเกิดมามนัมีทุนมี
ตน้ทรัพยท่ี์ไปเกิดเป็นมนุษยน้ี์ อนัน้ีถึงวา่เป็นบุญกศุลของเราแลว้ท่ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ แลว้มี
โอกาสมาขนาดน้ีไง โอกาสขนาดน้ีไม่มีใครมี  

ถา้เรายอ้นกลบัมา น่ีโลกเขาเพลิดเพลินอยูใ่นโลกมหาศาลเลย จะเป็นพนัๆ ลา้น ก่ีพนัลา้น
กแ็ลว้แต่ เขาเคลิบเคล้ิมกนัหมดเลย ส่วนแยกออกมาในวงปฏิบติัมีเท่าไร แลว้กย็งัจะมาหลงใหล
กนัวา่จิตเดิมแทป้ระตูนิพพานนั้นอีกเหรอ นัน่น่ะ ตวักิเลสมนัเร่ิมป่ันมาในวงปฏิบติันะ แลว้กย็อม
คดัลอกยอ่ยออกมาอีกวา่เราเขา้มาตรงน้ี แลว้คิดดูวา่ “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส 
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จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” เป็นเป้าหมายแน่นอน เพราะจิตเดิมแทม้นัอยูท่ี่
กลางหวัใจเราน้ี แต่ไม่มีใครเคยเห็น  

ถา้มีใครเคยเห็น อรหตัตมรรคเท่านั้น พน้ไปแลว้ ถา้คนเคยเห็นจิตเดิมแท ้คนเคยเอาจิตเดิม
แทไ้วจ้นเป็นอรหตัตมรรคแลว้ ธรรมจกัรหมุนแลว้ไม่กลบัมาเกิด ไม่กลบัมาเป็นมนุษยอ์ยูน้ี่ 
ยกเวน้ไวแ้ต่ชาติปัจจุบนัน้ี แลว้เราประพฤติปฏิบติัในชาติปัจจุบนัน้ี ส้ินในชาติปัจจุบนัน้ีนัน่
ถูกตอ้ง เพราะเรากย็งัมีชีวิตอยูไ่ง แต่เราเป็นมีชีวติอยูเ่พราะเราท าลายในปัจจุบนัน้ีไง เราท าลายใน
ปัจจุบนัธรรมน้ี ถึงเขา้ใจตามปัจจุบนัน้ีตามความเป็นจริงไง  

ถึงวา่ “จิตเดิมแทน้ี้มนัเป็นกิเลสแท้ๆ ” ไง ถึงเขา้ใจจิตเดิมแทต้ามความเป็นจริง แลว้กเ็ขา้ใจ
วา่จิตเดิมแทน้ี้จะพน้กิเลสไดต้ามความเป็นจริงไง ถึงวา่อนันั้นเป็นส้ินสุด เป็นเป้าหมายของชาว
พุทธ ท่ีพน้ออกไปจากตามความเป็นจริง เป็นนิพพาน ๑ เท่านั้น  

มรรค ๔ ผล ๔ อรหตัตผล นิพพาน ๑ น่ีกเ็ป็นต๊ิต่างขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ใหว้า่ใครจะมารู้ตามหลงัมาแลว้กไ็ม่สามารถจะรู้เกินองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะ
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ น้ี อยูใ่นพระไตรปิฎก พระพุทธเจา้วางไวห้มดเลย ปิดลอ้มไวห้มดเลย
ไม่มีใครท่ีจะมาปฏิบติัธรรมแลว้จะรู้เกินองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่มี แมแ้ต่ส้ินไปแลว้
ยงับอกนิพพาน ๑ แลว้ใครมารู้เขา้ กอ๋็อ กพ็อ พออ๋อแลว้กไ็ม่มีใครกลา้คา้น ไม่มีใครกลา้คา้นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

แต่นิพพานกไ็ม่ใช่อตัตา นิพพาน ๑ นั้นไม่ใช่อตัตา แลว้นิพพานวา่งนั้นกไ็ม่ใช่ความวา่ง
ตามอยา่งท่ีเขาวา่กนั มนัเป็นความวา่งต๊ิต่าง นิพพาน ๑ กต๊ิ็ต่าง แต่ต๊ิต่างขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ผูเ้ขา้ถึงจริงกรู้็จริงตามความเป็นจริงกไ็ม่กลา้คา้นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ จะไปวา่เป็นความวา่งกเ็ป็นต๊ิต่างของผูรู้้ท่ีจะไปต๊ิต่างกนัขา้งล่างน้ีเท่านั้นเอง มนัถึงเป็น
ตามความเป็นจริง  

ขอใหผู้ป้ฏิบติัถึงจริงแลว้จะไม่เป็นการโตเ้ถียงกนัเลย ส่ิงท่ีโตเ้ถียงเพราะวา่ผูท่ี้ไม่รู้จริง
แลว้เขา้ไปเอาส่ิงท่ีต๊ิต่างมาเพื่อเป็นส่ิงท่ีจะมาสอนกนัน้ีมาถกก่อนไง คือวา่ไปเอาส่ิงท่ีไม่ใช่ถึง
ท่ีสุด “สุกก่อนห่าม ซ้ือก่อนขายไง” ซ้ือก่อนขายไม่มีสมบติัเลย ไปซ้ือล่วงหนา้ไวต้ลอดเลย แลว้ก็
เป็นทุกขสุ์ดๆ ไปตลอด เพราะเราไปซ้ือส่ิงท่ีล่วงหนา้มาเป็นความวติกกงัวลในหวัใจ เราไปคาด
ไปหมายส่ิงท่ียงัไม่มาถึง แลว้มาเป็นความใคร่ครวญเป็นการไตร่ตรอง เป็นการแบกทุกข ์
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เหมือนกบัเด็กๆ เอาความรับผดิชอบใหม้ากๆ เดก็นั้นรับไวไ้ม่ไหวไง การประพฤติปฏิบติักเ็ลยไม่
กา้วเดินตามความเป็นจริงไง เราเป็นเดก็ การประพฤติปฏิบติัเร่ิมตน้เรากต็อ้งตามความเป็นจริง ส่ิง
ท่ียงัไม่ถึงนั้นวางไวก่้อน ถึงจุดนั้นแลว้เด๋ียวค่อยวา่กนั  

การต่อสู้ การตีกองทพั ตีจากปีก ตีจากหนา้ ตีจากหลงั ตีจากส่วนนอกยอ่ยเขา้ มนักถึ็งจุด
ตรงนั้นตามความเป็นจริงแน่นอน ทีน้ี เราไปวติกกงัวลก่อนวา่เราไม่มีความสามารถ หรือเราท า
ไม่ไดต้ามนั้น หรือเราจะลดัเขา้ไปเลยน่ีมนักเ็ป็นแค่เราอ่านพิมพเ์ขียวกนัเฉยๆ ไง พิมพเ์ขียวยงัดี
นะ พิมพเ์ขียวยงัเป็นตามความเป็นจริงนะ เพราะพิมพเ์ขียวน่ีท าตามพิมพเ์ขียวแลว้กจ็ะเป็นจริง แต่
น่ีมนัเป็นความต๊ิต่าง ท่ีว่ามนัเป็นต๊ิต่างนั้น ความเป็นจริงอีกอยา่งหน่ึง แต่ต๊ิต่างมามนัเหมือนกบั
ไม่ใช่ความเป็นจริงอนันั้นน่ะ มนัเลยยิง่กวา่พิมพเ์ขียวอีก พิมพเ์ขียวเราท าตามนั้นยงัไปได ้ 

ไอน่ี้เห็นอยา่งนั้นแลว้ก าลงัใจเราไม่มี ก าลงัใจเราไม่มีแลว้เรากก็า้วเดินไม่ออก ถึงกา้วเดิน
ออกไปกพ็ลาด ถึงวา่ตอ้งเขา้ไปถึงตามความเป็นจริง ถา้เราปฏิบติัไปเห็นเอง รู้เอง ถึงจุดนั้นเอง 
หมดสงสัยนะ หมดสงสัยเลย มาเรียกเขาวา่อยา่งนั้น เขาเสนออยา่งนั้น ความเป็นอยา่งนั้นออกไป 
ถึงวา่มนัอยูเ่ราเกิดมาแลว้เราพบพระพุทธศาสนานะ พบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พบครู
บาอาจารยท่ี์เป็นผูช้ี้แนะ ตั้งแต่หลวงปู่มัน่ลงมาเลย หลวงปู่มัน่เป็นหลกัชยัของผูป้ฏิบติัในสมยั
ปัจจุบนัน้ีนะ หลวงปู่มัน่น้ีเป็นผูท่ี้ขา้มพน้ไปตามความเป็นจริงแลว้นะ ถึงไดเ้ป็นครูอนัเอก เป็นผู ้
ท่ีสั่งสอนใหลู้กศิษยเ์ดินตามข้ึนไปนะ  

ครูบาอาจารยเ์ดินตามเขา้ไปเป็นพยาน หลวงปู่แหวนเป็นพยานนะ หลวงปู่ขาวเป็นพยาน
นะ ครูบาอาจารยเ์ป็นพยานกนัมาตลอด แต่พอมีส่ิงท่ีแปลกปลอมเขา้มา กิเลสในหวัใจเรามนัยุ
แหยใ่หอ้ยากจะใหห้าทางสะดวกไง กิเลสในหวัใจนะ ดูโทษของมนัสิ ในการประพฤติปฏิบติัจะ
ฆ่ามนัอยูเ่ด๋ียวน้ียงัล าบากขนาดน้ีเลย เราจะฆ่ามนัอยูน่ะ ท าไมมนัมาท าลายแมแ้ต่ในขณะท่ีก าลงั
จะฆ่ามนัอยู ่ วา่ “ใหเ้อาอยา่งนั้นง่ายกวา่ เอาอยา่งน้ีง่ายกวา่ เอาอยา่งน้ีเป็นทางลดั เอาอยา่งน้ีเป็น
ทางท่ีจะถึง” น่ีโทษของกิเลส  

ตั้งใจเร่ิมแรกกว็า่จะฆ่ามนั ประพฤติปฏิบติัมาน่ีไดบุ้ญกุศลนะ ไดบุ้ญกศุลหมายถึงวา่เรา
เร่ิมประพฤติปฏิบติั บุญกศุล เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นอะไรแลว้แต่ ถา้จิตลงเป็นสมาธิ ถา้จิตเป็น
สมาธิ จิตเราแน่วแน่แลว้รักษาไว ้ กาฬเทวิลไม่เคยเจอพระพุทธเจา้เลย เพราะเกิดก่อนและปฏิบติั
มาก่อนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเกิด เขายงัไปพรหมได ้น่ีเขาเห็นจิตเดิมแทท่ี้ไหน  



จิตเดิมแทคื้อกิเลสแท้ๆ  ๑๙ 
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น่ีกเ็หมือนกนั ถา้จิตเราเป็นสมาธิ จิตเราปฏิบติั มนักไ็ปเกิดเป็นพรหมแน่นอน ถา้จิตเรา
เวลาเราจะดบันะ เราถือตรงนั้นเป็นอารมณ์ ถือตรงนั้นเป็นท่ีเกิด ออกตามการเคร่ืองแต่งกายดว้ย 
จิตเป็นสมาธิ เกิดเป็นพรหมแน่นอน น่ีการเกิดเป็นพรหม...เห็นจิตเดิมแทไ้หม?  

น่ีการประพฤติปฏิบติัถึงไดก้ศุลตรงน้ี กุศลตรงน้ี ถา้ยงัไปไม่ได ้ จิตเราอยา่งน้ีเรากเ็กิดใน
วฏัฏะน้ี แต่กศุลบุญกุศลในการประพฤติปฏิบติัน้ีมีมหาศาลนะ แต่เราไปอ่อนนอ้ยใจก่อน นอ้ยใจ
วา่เราท าจิตไม่ไดอ้ยา่งนั้น เราไม่พน้อยา่งน้ี ไม่ถึงขั้นตอน น่ีถา้ไม่ไดม้นักป็ระกนัความวา่เราข้ึน 
จิตน้ีจะพฒันาข้ึน วฒิุภาวะ เคร่ืองหมายประกนัในการเกิดไง ในการตายไปแลว้เกิด กย็งัเกิดดี เกิด
ดีเกิดในท่ีมนัสมควร กบัเกิดในตามชุ่มดว้ยกิเลส เกิดไปตามกิเลสมนัจะพาไปนะ ทีน้ี ไม่เช่ือมรรค 
ไม่เช่ือผล ไม่เช่ือตามความเป็นจริง ท าแต่ตามอารมณ์ของตวั ท าแต่ความเคยใจไง อนันั้นมนัพาไป
อีกทางหน่ึง น่ีมนัตอ้งบงัคบัหกัหา้มใจ ถึงเวลาเร่ิมช าระกิเลส ถึงวา่เห็นโทษของมนั เห็นโทษของ
กิเลสมนักมี็ก าลงัใจจะช าระกิเลส  

ขณะช าระกิเลสกไ็ม่ใหกิ้เลสเขา้มาแบ่งเวลาหรือท าใหเ้ราไขวเ้ขวจากการประพฤติปฏิบติั
ไขวเ้ขวจากการจะเป้าหมายตามความเป็นจริงของเรา จะช าระมนั ๑ จะไม่ใหม้นัท าใหเ้ราผดิ
เป้าหมาย ผดิจุดประสงค ์ ผดิหลกัธรรม ผดิธรรมตามความเป็นจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ท่ีพาจะออกจากกิเลสไง...ซ ้ า ๒ ซ ้ า ๓ ในการมนัจะเบนเป้าหมายนะ แลว้พอมาประพฤติ
ปฏิบติัมนักย็งัเขา้มายแุหยใ่นท่ามกลางไง อยา่งเช่นเราจะเอามีดฟันเน้ือสัตว ์ มนัจะผลกัใหมี้ดเรา
ฟันไปท่ีอ่ืนเลย  

นัน่ล่ะ มนัถึงวา่โทษของมนั พอเห็นโทษของมนักก็ลวัมนั จะช าระมนั ตอ้งยดึหลกัยดึมัน่
ยดึหลกัใหดี้ ไม่ใหม้นัมาท าใหเ้ราเขวออกไปจากอนันั้น ถึงเราจะมีท่ีอุ่นใจไดไ้ง ท่ีอุ่นใจไดน้ะ อุ่น
ใจเพราะวา่ตั้งแต่หลวงปู่มัน่กบัครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูช้กัน าขา้มไปถึงตามความเป็นจริงแลว้ตาม
ความเป็นจริงแลว้ช้ีบอกทาง แลว้ยงัยืน่มือมาดึงพวกเราข้ึนไปอีก  

ฉะนั้น ถา้เรามีอยา่งน้ีแลว้เราถึงจะพอใจ เราถึงจะปฏิบติัตามความเป็นจริง ไม่ตอ้งไปเช่ือ
ข่าวลือต่างๆ ไม่ตอ้งไปเช่ือความเห็นจากขา้งนอกว่าจะเอามกัง่าย เอาท าสะดวกสบาย ถา้เราไม่มกั
ง่าย มกัง่ายแลว้มนัจะไดย้ากเรามกัยากๆ มกัตามความเป็นจริงของเราแลว้ มนัจะถึง-ไม่ถึงมนัอยูท่ี่
บุญวาสนา อยูท่ี่ความมุมานะ อยูท่ี่ความจริงของเราผูป้ฏิบติัน้ี เอวงั 


