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ฟงธรรม  ธรรมะขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  เราเกิดมาเปนชาวพทุธ 
เรามีอํานาจวาสนามากนะ  ดูสิพอแมเวลาเลี้ยงลูกมานี่  ตองการใหลูกเปนคนดี  ตองการ 
ใหลูกมีศีลธรรมในหัวใจ  ตองการใหลกูมีความสขุ  องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา 
ปรารถนามารื้อสัตวขนสัตว  แลวสัตวโลกมันใหรื้อใหขนมนัไหม  มันไปบิดเบือน 
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาอีกตางหาก เห็นไหม 

เราเปนชาวพุทธ  แลวเราตั้งใจเห็นไหม  พบพุทธศาสนาแลวเราออกประพฤติ 
ปฏิบัติ  เราพยายามคนหาความจริงจากตัวของเรา  อันนีเ้ปนอํานาจวาสนาที่สุด  อํานาจ 
วาสนานะ  สมบัติใดๆในโลกนี้  ไมมีสิง่ใดจะมีคาเทาหัวใจของสัตวโลก  แลวการ 
ประพฤตปิฏิบัตินีม่าแกไขกนัที่หัวใจ  มาแกไขกนัที่หัวใจ  เพราะหัวใจปฏิสนธิวิญญาณ 
มันเปนตวัพาเกิดพาตาย  ปฏิสนธิวิญญาณไมใชวิญญาณในขันธ  ๕  ในปจจุบันนี้เราเอา 
วิญญาณในขันธ ๕ คือ ความรับรูของใจมาเปนตัววญิญาณ  ตัวความคิด ตัวความรบัรู  รูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนวิญญาณในอายตนะ  เปนวิญญาณในขนัธ  ๕  เปน 
วิญญาณรับรู  ไมใชปฏิสนธิวิญญาณ  เราถึงไมเขาใจเรือ่งชีวิตไง 

ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาลึกซึง้มาก  ธรรมะขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาตรัสรูธรรมขึ้นมานะ  เราจะสอนไดอยางไร  สอนไดอยางไร 
ขนาดปรารถนามารื้อสัตวขนสัตวนะ  แตในปจจบุันนีท้ี่เราประพฤติปฏิบัติกนั  ดวย 
สัญญาอารมณ ดวยความรับรูสิง่ตางๆ เหน็ไหมมันเปนธรรมชาติของกิเลส  กิเลสมันเปน 
แบบนี้  แลวเราปฏิบัติธรรมบูชากิเลสกัน  ปฏิบัติธรรมบูชากิเลสไง  ดวยรปู  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนขันธ ๕ เปนความคิด ไมใชจิต  ปฏิสนธิจิต คือ ตัวมาร ตัว 
พญามาร  ปฏิสนธิจิตเนี่ยมาร  พอแมปูยาตายายของมารมนัอยูที่นัน่  กิเลสมนัอยูที่จิต มัน 
ไมไดอยูที่ความคิด  มันไมไดอยูที่ขันธ ๕ แลวเราปฏิบัติบูชากิเลสดวยขันธ ๕ รูป เวทนา
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สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สิ่งนี้ออกมาประพฤตปิฏบิัติ  มาทําความรับรูมาตางๆ  แลวไป 
บูชามาร  บูชามาร คือ บูชาอวิชชา  บูชาปฏิสนธิวิญญาณ  วิญญาณที่รับรูทีล่ึกซึ้งกวาเหน็ 
ไหม 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มานะ  กวาจะตรัสรูนะ  สราง 
บุญญาธิการมามหาศาลเลย  สรางบุญญาธิการมา  มีองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจากบั 
พระปจเจกพุทธเจาเทานั้นที่ตรัสรูเองโดยชอบ  นอกนั้นไมมนีะ  แลวใน พุทธศาสนาของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  สมณโคดมของเรานี่  ขณะที่ศาสนามีอยูจะไมมีพระ 
ปจเจกพุทธเจา หรือองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจามาตรัสรูซอน  ไมมี  เอกนามกงิ  มี 
หนึ่งเดยีวเทานั้น  พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรูขางหนา  ตองใหศาสนาขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาองคนี้หมดสิ้นไปกอน 

ใครจะตรัสรู  ใครจะบรรลุธรรมขนาดไหนก็แลวแต  จะเปนธรรมขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนสาวก  สาวกะผูไดยินไดฟง  ผูไดยินไดฟงยงัประพฤติปฏบิัติ 
แตขณะที่ไดยินไดฟงขนาดไหน  มนัยังไมมีโอกาสของมันเหน็ไหม  เวลาเราประพฤติ 
ปฏิบัติเห็นไหม  วาธรรมะเปนธรรมชาติ  สรรพสิ่งเปนธรรมชาติ  กิเลสมันก็เปน 
ธรรมชาติ  กิเลสพาเกิดพาตายนีม่ันเปนธรรมชาติอันหนึ่งนะ 

ดูสิ  ดูทางโลกเหน็ไหม  ดูพวกพืช พวกสิ่งมีชีวิตที่ไมมีวิญญาณครอง  มันเกิดใน 
ธรรมชาติของมนันะ  ดูสิอยางผลไม  อยางตนไมนีม่ันอาศัยเกสรเห็นไหม  มันใช 
ธรรมชาติ  มันใชสัตวผสมพนัธุใหมันเห็นไหม  พวกแมลง ผ้ึง แมลงตางๆ มนัผสมพันธุ 
ให  พวกสัตวที่มนัหากิน  มันผสมพันธุใหเหน็ไหม  มันเกิดโดยธรรมชาติ  สิ่งที่มีชีวิตแต 
ไมมวีิญญาณครอง  มันเกิดจากธรรมชาติ  มันเกิดกบักระแสลมธรรมชาติมนัพัดไป  มัน 
พัดเมล็ดพันธุพืชไปตกในที่ตางๆ  มันพัดเกสรไป มนัพัดสิ่งตางๆไปใหผสมพนัธุกัน 

เวลาพืชพันธุเหน็ไหม  ดูสิพวกหญา  พวกสิ่งที่เราไมตองการตางๆ นะ  เมล็ดของ 
มันปลิวไปตามลม  ตามกระแสของลม  แลวมันกไ็ปเกดิของมนัโดยธรรมชาติของ 
มัน  สิ่งที่มีชีวิตแตไมมวีิญญาณครองอาศัยธรรมชาติเกิดใน  มันก็เกิดธรรมชาติอยาง 
นั้น  แลวมันแยงกนั  ดูในปาไม  ในปาเห็นไหมมนัจะแยงอากาศกัน  แยงแสงกัน  แยง 
อาหารกัน  มนัจะแยงกนัเพือ่การเติบโตของมนั  แลวพอมนัเติบโตขึ้นมา  ตนไมตนไหนที่
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มันเตบิโตกวาเห็นไหม  รมเงาของมนัจะปกคลมุตนไมอื่น  ตนไมอืน่จะเติบโตมาไมได 
เพราะมนัไมมีอาหาร  มนัสังเคราะหอาหารไมไดเทากับตนใหญ  มันตองพยายามหาแสง 
พยายามหาตางๆ นี่ไง นี่ธรรมชาติ  ธรรมชาติของการเกิด เกิดจากสรรพสิ่งทีไ่มมีชีวิต 

แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูขึน้มานี่  เปนสิ่งที่มหัศจรรยมาก 
มหัศจรรยมาก  สิ่งทีว่าสิ่งมหัศจรรยเพราะอะไร  เพราะองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา 
นี่ปฏิเสธมาทกุลัทธิทุกศาสนา  ศาสนาอื่นๆ เห็นไหมเขายอมรบัธรรมชาติ  วาชีวิตนี่ตอง 
ไปเปนอาตมนั  ตองไปอยูกับพระเจา  ตองไปเปนสวนหนึง่ของอาตมนัเหน็ไหม  เปนผู 
ตามเห็นไหม เขาบอกวาธรรมะนีม้ันเปนธรรมชาติ ทุกคนตองมีสิทธิ์เห็นไหม  ถาธรรมะ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเหนอืธรรมชาติมันตองมกีารคัดเลอืก  ไมมี  !  มัน 
เปนสจัธรรม  มันเปนความจรงิ ไมมีหรอก ดูจิตวิญญาณที่เกิดเห็นไหม กิเลสพาเกิด 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาปรารถนาเปนพระโพธิสัตว  เวียนตายเวียนเกิด 
มา  เวลาบุพเพนิวาสานุสติญาณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ยอนอดีตชาติไป 
เห็นไหม  ตั้งแตเจาชายสิทธัตถะ  พระเวสสันดรตางๆ  ยอนอดีตชาติไปไดตลอดละ  นั่น 
ไง เนี่ยธรรมชาติ  ธรรมชาติของคุณงามความดีไง  ธรรมชาติของผูที่มคีุณธรรม  ผูที่มี 
คุณธรรมนะเวลาจิตมนัเกิด มันมีปฏิสนธิวิญญาณ มารมันอยูทีน่ี่  มารมันอยูทีก่ิเลสมันอยู 
ที่ฐีติจิต  มันอยูทีรู่ป  รูปความรูสกึของจิตนี่  รูปไมใชความคิด  สิง่ตางๆ  นีม้ันอยูที่ 
นั่น  แลวมันอยูที่นัน่ปบ การกระทําของมันจะเกิดขึน้ไดอยางไร  การกระทําเกิดขึ้นมานะ 
เพราะมอีํานาจวาสนาขึน้มาเหน็ไหม 

เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เกิดเปนเจาชายสิทธัตถะแลว  ทุกอยางมนั 
ก็เปนไปตามบุญอํานาจวาสนานะ  พระโพธิสัตวเกดิ  พระโพธิสัตวเห็นไหมเกิดขึ้นมา ดู 
สิเกิดที่สวนลมุพนิี  เราเกิดมาชาตินี้เปนชาติสุดทาย เราจะไมเกิดอกี  ทั้งๆ ทีเ่ปนทารกเกิด 
มาจากนางมหามายาเพิ่งตกคลอดมานะ  เปลงวาจาวา  เราจะเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย  เรา 
จะไมกลับมาเกิดอีกแลว  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย  ทั้งๆ  ที่เปนเจาชายสิทธัตถะเห็นไหม 
เวลาพระเจาสุทโธทนะสงไปเรียนเห็นไหม  แลวหาคูใหเห็นไหม  จนเกิดสามเณรราหุล 
เนี่ย  กิเลสทั้งนั้นนะ  มันยังไมไดประพฤตปิฏิบัติ  มันไมมีธรรม  แตวาเราเกิดชาตินี้เปน 
ชาติสุดทายเพราะอะไร  เพราะบุญญาธิการ  เพราะไดสรางบุญญาธิการมามาก  เนี่ยความ
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ปรารถนา จิตนีม่ันตองออกบวชโดยบุญ โดยธรรมะจัดสรร  ธรรมะจัดสรร  ธรรมะยังไม 
มีจะเอาธรรมะอะไรมาจัดสรร 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก ธรรมะมอียูโดยดั้งเดมิ ธรรมะมีอยูแลว ดูสิ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจานีเ่ปนองคที่ ๔ พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรูขางหนา 
ธรรมะมอียูหรอืยงั  ธรรมะมอียูแลวนี่คอืความจรงิมนัมีอยูแลว  แตไมมีใจดวงไหนเขาถึง 
ได  แลวในปจจุบันนี้เราประพฤติปฏิบัตเิห็นไหม  ธรรมะเปนธรรมชาติ ธรรมะเปน 
ธรรมชาติ  มันธรรมชาติของกิเลสทั้งนั้นนะ  กิเลสมนัพาทํา  แลวไปบูชากิเลส มันไมเปน 
สัจจะความจรงิเลย  ถามันเปนสัจจะความจริงเห็นไหม  ดูสิขนาดที่วาจิตวิญญาณที่เกิดที่ 
ตายนี่มันยังเปนความมหัศจรรยอนัหนึ่ง  มหัศจรรยมากเพราะอะไร  สิ่งที่มีชีวิตแตไมมี 
วิญญาณครอง  มันเกิดโดยธรรมชาติของมนันะ  แตสิ่งที่มีชีวิตแลวมวีิญญาณครอง 
วิญญาณที่พาเกิดเนีย่ปฏิสนธิจิต  ดูสิปฏิสนธิจิตเหน็ไหม  ดูสิคนเกิดทกุคน  เกิดมาอยาก 
ปรารถนาความสุข  ทุกคนเกิดมาอยากจะมั่งมีศรีสุข 

แตเวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาแลวเห็นไหม  คนเรา 
ไมใชดีเพราะการเกิด  คนเราไมใชดีเพราะชาติตระกูล  คนเราไมใชดีเพราะความมั่งมีศรี 
สุข คนเราดีช่ัวอยูทีก่ารกระทํา  นี่ไง  อยูที่การกระทาํดีหรือช่ัว  มันทําดีกเ็ปนคนดี  ทําช่ัว 
มันกเ็ปนคนช่ัว  ไหนบอกจิตนีม้ีนิพพานอยูแลว จิตนี้มีธรรมอยูแลวไง  ถาจิตนี้มีธรรมอยู 
แลวไง  มนัเกิดขึ้นมา เกิดดีเกดิช่ัว เกิดมาแลวมนัก็ตองเปนคนดีไปสิ เกิดดีก็ตองดีไปสิ  ก็ 
มีนิพพาน นิพพานนี้ก็สิ้นสุดไป  ไมมีทาง  !  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวาอยู 
ที่การกระทํา  ถาทําช่ัวละ ทําช่ัวมันก็ไปช่ัวของมัน แลวทําดีละ จิตมีนิพพานแลวทําไมไป 
ทําช่ัว อยูที่การกระทํา อยูทีก่ารกระทําในปจจุบนันี้เห็นไหม  อยูที่การกระทํา 

แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรางบุญญาธิการมา  สรางบุญญาธิการมา 
เห็นไหม ขนาดวาเกิดมา  โดยธรรมชาติของการเกิด เพราะมีอวิชชา  เวลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจามอีวิชชา  เนี่ยเพราะกรรมดีไง  กรรมดกีรรมช่ัวก็คอื  กรรม  กรรมดี 
กรรมช่ัวก็คอืกิเลส  ความดีมนัก็เปนความยึดติดอนัหนึ่ง แตความยึดติดอันหนึ่ง ยึดติดสิ่ง 
ที่ดี  ขับเคลื่อนสิ่งที่ดเีห็นไหม  มันไปในสิง่ที่ดี  ในการเกิดเหน็ไหม  ดูสิเราเกิดมาก็
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อยากจะมั่งมีศรีสุข  อยากเกิดมามีอํานาจวาสนาทัง้นัน้  แตมันเกดิมานี่มนัอยูที่ 
บุญญาธิการที่สรางเห็นไหม  เกิดมาทุกขๆ ยากๆ เกดิมายากจนเข็ญใจขนาดไหน 

ในสมัยพุทธกาลนะ  คนที่ออกประพฤตปิฏิบัตมิทีุกสาขาอาชีพตั้งแตกษัตริยลง 
มา  บวชทั้งนั้นเปนอรหนัตเยอะแยะไปหมดเลย  เยอะแยะเพราะอะไร  เพราะเปน 
สหชาติ  การที่องคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจารือ้สัตวขนสัตว  มีเจาของศาสนาอยู  เห็น 
ไหม  เลง็ญาณวาจิตดวงใดที่เขามีอํานาจวาสนาของเขา  แลวถาเราไปชาหรือเราไปแลว 
เขาไดสรางบาปอกุศลกอนเห็นไหม  อยางองคุลมิาล  ถาฆาแมจะหมดสิทธิ์เลยเหน็ไหม 
นี่มีโอกาสอยู  แตถาไมไปวันนั้นชีวิตขององคลุิมาลจะพลิกไปอกีอยางหนึ่งเลย  แตเวลา 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ไปรื้อสัตวขนสัตวเห็นไหม  เล็งญาณเห็นองคุลมิาลจะ 
ฆาแม  ไปเอาองคุลมิาลกอน เอาองคุลิมาลมาเทศนสอน  บวชมาแลวเปนพระอรหันตเลย 
นี่ไงรือ้สัตวขนสัตว  ถามันเปนความจรงิอยูแลว มนัจะเปนไปตามของมัน 

แตทําไมองคพระพุทธเจาตองไปรื้อสัตวขนสัตวละ  เพราะดีชั่วไดอยูที่การกระทํา 
มีอํานาจวาสนาขนาดไหน  องคุลมิาลเปนพระอรหนัต  แตถาพระพุทธเจาไมไดไปโปรด 
กอน องคลุิมาลจะฆาแม  เหมอืนอชาตศัตรู  อชาตศัตรูถาไมไดฆาพอนะ ถาไมไดฆาพอ 
มากอน อยางนอยจะไดเปนพระอนาคา เพราะมีความศรัทธา มีความยึดมั่นในศาสนามาก 
แตเพราะกรรมอนันัน้มนัปดกั้นเหน็ไหม  เอา  นิพพานมันมีอยูแลวแตทําไมไปฆาพอละ 
แลวฆาพอแลวทําไมเอาไมไดละ  เนี่ยนิพพานมนัมอียูแลว  สิ่งนีม้ันมีอยูแลวไง  เพราะมี 
ความเช่ืออยางนี้ การประพฤติปฏิบัตเิลยบูชากิเลสไง  มันจะไปบูชากิเลสเพราะไมเห็นใน 
การเกิดการตาย  สิ่งที่มีชีวิตทีไ่มมีวิญญาณครองเกิดโดยธรรมชาติ  เกิดโดยธรรมชาติของ 
เขา  เพราะธรรมชาติมีสิ่งแวดลอมความสมดุลของอากาศ  ของลม  ของดิน  ของน้ําตางๆ 
ใหสิ่งนั้นเกิดขึน้มา  นี่ไงธรรมชาติพาเกิด  พาสิ่งมีชีวิตเกิดขึน้มา 

แตในการเกิดของเรานีม่ันมีวิญญาณ  ไอวิญญาณตวันี้  ไอปฏิสนธิจิตนี่  ความ 
รูสึกตัวหัวใจนี่  สิง่นีม้าเกิดอะไรพาเกิด  สิ่งที่พาเกดิขึ้นมาคือบุญกุศลพาเกิด  บาปอกุศล 
พาเกิด  เนี่ยเกิดมามนัตองมีมนุษยสมบัติ  มนุษยสมบัติศีล  ๕  คนมีศีลขึ้นมา  ทําไมคน 
เกิดขึ้นมาแลวอายุสั้น  คนเกิดมาแลวอายุยืน  บางคนเกิดมาแลวมโีรคภยัไขเจ็บ  บางคน 
เกิดขึ้นมาแลวเห็นไหม  แลวเกิดขึน้มามนุษยมีขนาดไหน  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
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เจาบอกเห็นไหม  ขนโคและเขาโค  คนทําดีก็แคเขาโค  คนทําช่ัวนะมันขนโค  ความช่ัว 
ของเขานี่  แลวความดมีาเกิดเปนอริยทรัพย  แลวทําไมกระทําอยางนั้นละ  บุญกุศลมเีห็น 
ไหม 

จิตที่มนีิพพานอยูในหวัใจเนี่ย  มนัสนใจไหมละ  มันไมสนใจประพฤตปิฏิบัติ 
แลวขนาดทีอ่ยูนอกศาสนาดวย  ไมเช่ือศาสนาเลย  แลวมนัมนีิพพานอยูแลวมนัไปไหน 
หมดละ  มันไมมี  ขนโคกับเขาโค  อํานาจวาสนาบุญญาธิการที่เราเกิดขึ้นมา  จิตที่มนัมี 
บุญกุศลไง  จิตที่มนัปฏิสนธิวิญญาณ กิเลสพาเกิด ในเมือ่สิ่งมีชีวิตไมมวีิญญาณครองเขา 
เกิดในธรรมชาติของเขา  ไอเรานี่กิเลสพาเกิด  เราก็เกิดในธรรมชาติอันหนึง่  มันตองเกิด! 
จิตนี้มนัตองเกิด  วิญญาณนี้มนัตองเกิดแนนอน  แลวมนัเกิดแลว  ดูสิ  ใน 
บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  มันไมมีตนไมมีปลาย 
แลวเวลาจุตูปปาตญาณการเกิดและการตายของจิต  ที่มันเกิดในเทวดา  ในอินทร  ใน 
พรหมเหน็ไหม  เกิดในสัตวเหน็ไหม  พระโพธิสัตวไมเกิดเล็กกวานกแขกเตา  พระ 
โพธิสัตวเห็นไหม 

ดูพระในสมัยพทุธกาลเห็นไหม  จําช่ือไมได  เขาไปไดผามา  เขาหมผาอยูเขาไป 
ไดมา  เขาไดผาเนื้อหยาบมา มากรองออกหมด กม็ญีาติพี่นองเหน็ไหม  แลวทอใหม ทอ 
ใหเปนผาที่เนื้อดี  กรอใหม  ทอใหม  พอเสร็จแลวมาตัดเย็บจีวร  ดวยการกระทําเหน็ไหม 
ดวยสิ่งตางๆ นี่ จิตใจมันไปเกี่ยวพันเห็นไหม  ผูกพนักับจวีรผืนนั้น  คืนนัน้ทานเปนโรค 
ทองรวงตายในคืนนั้น  องคสมเด็จพระพุทธเจามาเองเหน็ไหมผาจวีรนีอ่ยาแจกนะ  แจก 
ไมได  อยาเพิ่งแจก  เพราะในธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ถาผูใด 
อุปฏฐากอยู  สงฆตายไป  บริขารนัน้จะตกเปนของสงฆ  บริขารนั้นตกเปนของสงฆนะ 
เวลาเขาเผาศพกนัเห็นไหม เขาเผาแตศพ  สิ่งที่เปนบริขาร ๘ นี่พระจะบงัสุกุลไว  แลวถา 
มีผูอุปฏฐาก  ผูอุปฏฐากนัน้จะไดสิทธิกอน  ถาผูอปุฏฐากไมมีใหเปนของสงฆแลวแจก 
กัน 

ฉะนั้นตามธรรมวนิัยจะเปนอยางนัน้  พอเปนอยางนั้นปบนี่  ถาพูดถึงองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ไมมาหาม  บริขารนั้นก็ตองแจกไปเปนธรรมดา  จะแจกไปเพราะ 
เปนธรรมวนิัยบงัคับไวอยางนัน้  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเหน็กับจิตดวงนั้น
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นี่จิตดวงนัน้  จิตที่เปนเจาของ จิตทีเ่ปนพระ ขณะที่มีชีวิตอยูเปนเจาของจวีรนั้นความหวง 
แหน  ความอาลัยอาวรณเห็นไหม  สิ่งที่ทําคุณงามความดี  มันไดบุญมากไดกวานั้น  แต 
เพราะความติดของของมัน  นี่ไง  พอติดของมันก็ไปเกิดเปนเล็นอยูในผานั้น  เล็นมีอายุ 
ได ๗ วัน พอเปนเลน็ใชไหม พระพุทธเจาบอกอยางเพิ่งแจกผานี้นะ  ใหครบ ๗ วันกอน 
พอครบ ๗ วันแลว  เล็นนั้นไปเกิดเปนเทวดา  นี่ไงการกระทํา ปฏิสนธิจิตทีม่ีการกระทํา 
วิญญาณที่ครองราง  วิญญาณที่ออกจากรางแลวไปเสวยภพ  สิ่งที่เสวยภพไปเกิดเปนเล็น 
เห็นไหม  แลวก็ไปเกิดเปนเทวดา 

แตถาองคสมเด็จพระพุทธเจาไมไดมาหามปรามไวกอนนะ  เกิดเปนเลน็  เปนเลน็ 
นี่ตัวมนัเล็ก  มนัอยูในจวีร  เรากเ็ห็นแตจวีรผาใหมเห็นไหม  พอแจกกันแลวเราก็ใชสอย 
เพราะพวกเรามันตาเนื้อ  พอตาเนื้อมนัก็ไมรูสิง่ใด  เปนธรรมชาติ  มันเปนตาเนือ้มนัไมรู 
หรอก  วาความผูกพันของจิตวิญญาณกับผาผืนนัน้  เขาผูกพันกันขนาดไหน  แตองค 
สมเด็จสมัมาสมัพระพทุธเจาเห็น  สิ่งที่มีชีวิตแลวจติมีวิญญาณครอง  พอมีวิญญาณครอง 
ขึ้นมานะ  ใหเขามคีวามสุขของเขา เพราะเขาขาดสติ  พอขาดสติประพฤตปิฏิบัติ แลวถา 
สติเขาดีเห็นไหม  เวลาเขาตายไปนี่ ถาไมผูกพัน เขาจะไปเกิดในสถานะทีเ่ปนเทวดา เปน 
อินทร เปนพรหม เพราะวาเขาไดสรางบุญกุศลของเขา  เขาทําคุณงามความดีของเขา 

แตกิเลสเหน็ไหม  กเิลสเปนธรรมชาติ  กิเลสมนัอยูกับจิตนัน้ ถาไมตายก็ไดใชผา 
จนเปอยจนเนาไป มันกไ็ดผาใหม  แตขณะที่มันผูกพันอยูเห็นไหม  มันไปเกิดเปนเล็นใน 
ผานั้นเห็นไหม  พอเวลาเกิดเปนเล็นในผานั้น  พระพุทธเจากร็ูอนาคตังสญาณเห็น 
ไหม  นี่ไง  เปนธรรมชาติไหมละ  ธรรมชาติที่มนัหมนุไป  ถามีความสุขนะพอหมด 
อายุขัย  ๗  วันเขากไ็ปเกิดเปนเทวดา  ถาพระพุทธเจาไมไดไปหามไวกอน  พระแจกกัน 
โดยธรรมนะ  โดยความถกูตอง  แตสัตวเล็นมนัไมพอใจ  มนัตองมีความโกรธเห็น 
ไหม  ถาโกรธนะพอหมด ๗ วัน สัตวตัวนัน้เล็นตวันั้นจะตกนรกอเวจี เพราะความโกรธ 
ความผูกโกรธ ความโมโหโกรธา มันจะพาจิตดวงนัน้ลงนรกอเวจี 

นี่ไง  สิ่งที่กิเลสเปนธรรมดาไง  ธรรมชาติของกิเลสมันเปนอยางนี้  ธรรมชาติของ 
การเกิดและการตาย  กิเลสพาเกิดพาตาย  นี่ไง ถาไมมีพระพุทธเจามาช้ีนํากอน มันก็เกิด 
ลงนรกอเวจี  แตนี้ทําไมไปเกิดเปนเทวดา อนิทร พรหมละ  นี่ไงสิง่ที่ธรรมชาติพาเกิด จิต
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วิญญาณที่กิเลสมันพาเกิดนีร่ายนัก  ถาจิตวิญญาณพาเกิดรายนัก  ทําคุณงามความดีขนาด 
ไหน มันกม็ีสิ่งนี้เจือปนมาตลอด  ถาไมมีสิ่งนี้เพราะอะไร  เพราะมันเปนธรรมชาติ  การ 
เกิดจิตวิญญาณนีจ้ิตไมมีวนัตาย  จิตนี้ไมมวีันตาย แตสถานะของจิตทีม่ันเปลีย่นแปลงไป 
ทุกภพทุกชาติ มันเปลี่ยนแปลงไป แลวมันมีกเิลสอวชิชาครอบงํามันไป 

ความเกิด  เกิดดเีห็นไหม  คนเกิดมานี่  ดูสิเกิดมาสถานะสูงสงมาก  แตพฤติกรรม 
ของคนๆ  นัน้ทําตัวเลวทรามมาก  บางคนเกิดเปนคนทุกขจนเข็ญใจ  เหน็ไหมดูสิดูเด็ก 
กตัญูสิ  มันเปนเด็กนอยนะ  มันมีความกตัญูกับปูยาตายาย  กับพอแมของเขา  วิ่งไปวิ่ง 
มาเพื่อจะดูแลรกัษาเห็นไหม  เด็กตัวเล็กๆ  ทั้งทีเ่ปนคนทกุขคนเข็ญใจอยางนั้น  เขายังมี 
หัวใจทีม่ีคุณธรรม  หัวใจของเขานีย้ังประเสริฐกวา  กับที่เราเกิดมาในชาติตระกลูที่ดี  แต 
ทําตัวเหลวไหลเหน็ไหม  ไมมีสิ่งใดเปนประโยชนกับเราเลย นี่ไงดูสิดูความคิดของคนสิ 
อันนีม้ันเกิดมาจากไหนละ  มันเกิดมาจากบุญกุศลของใจดวงนั้น  เราเกิดมานะคิดดูสิ เรา 
จะตองแบกรับภาระขนาดนี้  เปนเดก็นอยเนี่ย  แลวเราจะทนไหวไหม  ดูสิบางคนทน 
ไมไดเหน็ไหม  ทํารายตัวเองเยอะแยะไปหมดเลย  นี่ไงกิเลสมนัเปนอยางนัน้ 

แตเวลามาศึกษาธรรมละ  แลวเราศึกษาธรรมเพื่ออะไร  เราศึกษาธรรมเพือ่ 
ประพฤตปิฏิบัตินะ  แตเราศึกษาธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติ เพราะอะไร  เพราะเรามี 
สติสัมปชัญญะนะ  คนมีวาสนามนัฟงธรรมแลวมนัเขาใจ  มันฟงธรรมนีม่ันสะเทอืน 
หัวใจ  แลวมนัสะเทือนถึงความรูสึกถงึชีวิตของเรา  ชีวิตของเรานี่เกิดมาทําไม  เกิด 
มาแลวไดทุกขไดยากนี่เกิดมาทําไม  ทางโลกเขาตองขวนขวายหามาเพือ่ชาติ  เพื่อตระกลู 
ของเขา  ตระกูลไหนนะ มันก็ตองสิน้ไปเปนธรรมดา ตระกูลสูงสงขนาดไหนนะ ถึงเวลา 
แลวมนัหมนุไป มันเปนอนจิจังทั้งหมด นี้เปนอนจิจงั ความคิดของเรา ความยึดมั่นถอืมัน่ 
ของเรา เราตองการเปนสภาวะแบบนั้น  แตถาเรามีหลักมเีกณฑของเราเหน็ไหม  นี่ไง เรา 
มีโอกาสปฏิบัตินะ  ทางของคฤหัสถเปนทางคบัแคบ  ทางของภิกษุเปนทางที่ 
กวางขวาง  ทางของภิกษุทางของผูเหน็ภัยในวัฏสงสาร 

แลวองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาไดวางธรรมวนิัยไวเห็นไหม  ภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกาเนีย่เปนเจาของศาสนา  แลวมสีถานะตางกันอยางไง  เวลาเราเปน 
คฤหัสถเราจะประพฤติปฏิบัตินะเราก็พยายามเห็นไหม  ทางคับแคบ  คับแคบขนาดไหน
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เราก็ขวนขวายของเรา เพราะอะไร  เพราะเรามีความตั้งใจของเราอยางนั้น  ภิกษุที่เห็นภัย 
ในวัฏสงสาร เวลาบวชแลวขึ้นมา จะเอาจรงิเอาจังขนาดไหน กับการประพฤตปิฏิบัติของ 
เรา  ถาเอาจริงเอาจังกบัการประพฤตปิฏิบัตินะ  เรามีครูบาอาจารยนะ  ถาไมมีการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  ไมมีการประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  เวลาเราศึกษาขึ้นมามนัศึกษาเปน 
อะไร  เวลาองคพระพุทธเจาวางธรรมวนิัยไวเห็นไหม  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ 

มีปริยัตเิห็นไหม  ในสมัยพุทธกาล วินัยธร กับ ธรรมกถึก  วินัยธรนี่ปรยิัติ  ธรรม 
กถึกผูที่ปฏบิัติ  ธรรมกถึกเห็นไหม  ถาไมปฏิบัตจิะรูไดอยางไรเอาอะไรมาเทศนสอน 
เขา  ธรรมกถึกกร็ูความเปนจรงิ  จิตมนัมีการกระทําของมัน  มีความเปนไปของมัน  แลว 
ธรรมกถกึ  ดูพระสารีบุตรเหน็ไหม  พระโมคคลัลานะ  ครูบาอาจารยเยอะแยะไป 
หมด  แลวเวลาเทศนาวาการสอนผิดไป สอนตางจากนั้นไป ครูบาอาจารยทานเคลียรของ 
ทานได  นี่ไงธรรมกถกึ  ถามันรูจริงของมัน  แตนี่ธรรมกถึกทีไ่มรูจรงิเราประพฤตปิฏิบัติ 
มาเพื่ออะไร  เราประพฤติปฏิบัตมิา เราฟงธรรมมาเพื่อแกไขเราใชไหม  นี่ฟงธรรมเพื่อมา 
แกไขเรา  ไมใชฟงธรรมมาเห็นไหม  มันบูชากิเลสไง  ธรรมชาติของกเิลสมันเปนอยาง 
นั้น  ธรรมชาติของกิเลสมันพาใหเกิดใหตาย แลวเวลาความคิดอารมณทีเ่กิดตายละ  นี่ไง 
เราเห็นอารมณการที่เกิดตาย เราไปตืน่เตนกับมันวาอารมณทีเ่กิดตายนะ  ความคิดเกิดดับ 
ไง  ความคิดทีม่ันเกิดตาย 

ในการประพฤติปฏิบัติ ครบูาอาจารยของเราเห็นไหม  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เราตอง 
มีศีลของเราเปนความปกติของใจ แลวทําความสงบของใจขึ้นมา  ถาใจมันสงบขึ้นมา มัน 
จะไปตามขอเทจ็จรงินัน้  แตขณะที่วา การกระทําของเขาทีว่าใชปญญาๆ  เขาไมไดทําให 
จิตของเขาสงบขึน้มา  ทั้งๆ  ที่ผลของมนัเหน็ไหมในการประพฤติปฏบิัติ  ผลของการ 
ปฏิบัติทุกแขนงทุกแนวทาง  ผลของมันคอืสมถะทัง้หมด  ผลของมันคือสมาธิ  แตดวย 
ความเขาใจผิด  ดวยความเขาใจผิดเพราะตวัเองไปออมชอมกับกเิลส  ไปคลอยตาม 
กิเลส  พอคลอยตามกิเลสไป  สิ่งที่ทําในการเกิดดับนั้น  ความคิดในการเกิดดับนัน้ ผลมนั 
คืออะไรละ  ผลของมันคอืจิตมันไมสงบเขามาไง  เพราะในเมือ่ถาจิตมันไมสงบเขามา 
โดยตามความเปนจรงิ  เวลาพูดเหน็ไหม  ทําสมาธิแลวกวาสมาธิมนัจะเกิดขึน้มา  มันจะ 
เปนประโยชนอะไร  กวาจะทําสมาธิมันจะเกิดขึน้มาแลวนี่  คนที่มีสมาธิแลวก็ยงัเกิด 
ปญญาไมได
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อยางอาฬารดาบส อุทกดาบสเห็นไหมไดสมาบัติมาแลว  ถาอยางนั้นแลวสมัย 
พุทธกาลผูที่ทําสมาธิไดก็ตองเปนพระอรหันตไปหมดแลว  ทําไมองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจายังมาใชปญญา  ปญญาถึงมีความสําคัญ  นั่น! ปญญามีความสําคัญ แต 
ไมรูเลยวาธรรมชาติของกิเลสเห็นไหม  ธรรมชาติของกิเลส ปญญามันก็ใชได  ธรรมชาติ 
ของกิเลสมันเปนอยางนั้น  ดูสิเราประพฤติปฏิบัติกันนี่  เรามีปญญามากเลย  แลวคนที่เขา 
ไมประพฤติปฏิบัติหนึ่ง  คนที่ไมมีศาสนา  เวลาเขาพูดถึงธรรมะเขาพูดไดดีกวาเรา 
นะ  เขาพูดถึงธรรมะ เขาประพฤติปฏิบัติตัวตนของเขาดีกวาเรา  เขายังมีกตัญูกตเวที 
เขายังทําตัวเปนประโยชนกับสังคม  เขาพูดไดดีกวาเราเยอะแยะเลย  อันนั้นเปนธรรม 
ไหมละ ถาไมเปนธรรม แลวมันเปนธรรมอะไรละเห็นไหม 

ปญญาเห็นไหม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรสัรูดวยปญญา  ตองใชปญญา 
เราไปคลอยตามกิเลส ทั้งๆ ที่เราตรกึในธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  นี่ 
ไง  ธรรมชาติของกิเลสมนัเปนแบบนั้น  ธรรมชาติกิเลสนี่รายนกั  กิเลสนีน่ะเวลาเราเกิด 
ตายเห็นไหม  เวลาเกิดตาย  จิตวิญญาณ  คนเกิดมาทั้งหมดมีกิเลสทั้งนั้น  เพราะกิเลสนี่ 
ความไมรูในตวัของมนัเหน็ไหม  เวลาปฏิบัติปฏิบัตโิดยกรอบ โดยรปูของมนั  รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณโดยขันธ ๕ โดยขันธ ๕ เปนความคิดไมใชตัวจิต ในเมือ่ไมใชตัว 
จิต  เวลาปฏิสนธิจิตมันเกิดมนัตายเราถึงไมรูไมเหน็มัน  เราไมรูไมเห็นมัน  เราเหน็ความ 
เกิดดับเราวาเปนปญญา  ปญญาอยางนี้มันเปนธรรมชาติของมนุษยทีม่ีธาตุ  ๔  และขันธ 
๕ 

ธาตุ  ๔  และขันธ  ๕  เปนจิตไหม  ธาตุ  ๔  ขันธ  ๕  ไมเปนจิต  จิตปฏิสนธิจิต 
วิญญาณมันเปนอกีตัวหนึ่งเหน็ไหม  ตัวที่พาเกิดพาตายปฏิสนธิจิต  วิญญาณตัวเกิดตัว 
ตาย  ตัวเกิดตัวตายนี่มนัมอีะไรพาเกิดละ  มันก็มีกรรมเห็นไหม  มีอวิชชาพาเกิด  นี้พา 
เกิดมาแลวนี่  ขณะที่มนัพาเกิดมันไมตองการใหเรารูทันมัน  เนี่ยพญามาร  เจาวัฏจักร 
ตองการใหจิตวิญญาณนี้อยูในอํานาจของเขาตลอดไป  ในเมือ่อยูในอํานาจเขาตลอดไป 
เขาจะคอยควบคุม คอยครอบงําตลอดไป  กิเลสมนัคอยครอบงําจิตโดยตลอดไป 

แลวจิตมนัไมเขาใจเห็นไหม  จิตไมเขาใจ  พอเกิดมามันก็มคีวามสุขใชไหม  เกิด 
เปนมนุษย ทิฏฐิก็เกิดวา มนุษยมนัมีคุณคามากกวาสตัว  มนุษยมันมีคุณคามากกวา ดูสิเขา
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เหยียดสีผิวกนัเหน็ไหม  แมแตสีผิวมันยังดถููกเหยียดหยามกันเลย  พอมันเหยียดหยามนี่ 
ทิฏฐิมานะมนัมไีง ทิฏฐิมานะในหัวใจมนัมี  พอเกิดเปนมนุษยมันกอ็หังการของมัน  แลว 
อหังการของมัน มันศึกษาธรรมะมนักว็าเนี่ยรูธรรม ตรึกในธรรมเหน็ไหม แลว กิเลสมัน 
ก็ผอนให  เออใช วาง รูแลวมคีวามสุข มีความสบาย มันใหเพลินไง  นี่ไง บูชากิเลส ไป 
คลอยตามกิเลสเห็นไหม ธรรมชาติของมันเปนแบบนั้น  ธรรมชาติของมัน แมแตการเกิด 
การตายเรายังไมเขาใจเลย  เราเกิดตายกันมาทุกภพทุกชาติเห็นไหม  ผูที่เปนเดียรถียนอก 
ศาสนาเขาบอก เขาไมใชชาวพุทธ เขาไมเช่ือการเกิดและการตาย  เขาไมเช่ือ  การเกิดและ 
การตายไมมี  คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง  สูญก็สูญไปเลย มรรคผลหรือ  ทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว 
มันกท็ิ้งเปลา ไมมอีะไรหรอก ก็ทํากันไปอยางนัน้เอง 

แตเวลาไอพวกสิบแปดมงกุฎเห็นไหม  โมฆบรุุษเหน็ไหม  มนักเ็ขามาในศาสนาก็ 
มาวามีธรรมะ  ธรรมะเปนตามจนิตนาการ  โมฆบุรุษมันก็มาหาเหยื่อในศาสนานีอ้ีก  นี่ 
คนที่ไมเช่ือ  เขาก็ไมเช่ือวาการเกิดการตายมี  แตเวลากิเลสมนัพาเกิดพาตายนี่  เราไมรูทนั 
มันเลย  แลวพอมาศึกษาธรรมะเห็นไหม มาศึกษาธรรมกว็ามีอํานาจวาสนา  ถาธรรมะ ถา 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมเปนทีเ่ชิดชู  ไมมีคนเขามาสนใจประพฤติ 
ปฏิบัติ  เขาก็ไมสนใจ  แตเพราะมีครูบาอาจารยของเราทําให  จนมนัตกผลึกในสังคม  ถา 
มันตกผลกึในสงัคม  ในคุณงามความดเีขาก็จะมาปฏิบัติกัน  โดยโมฆบรุุษ  โดยการเห็น 
ผลประโยชน  แตถาไมมีประโยชนเห็นไหม นี่จิตเหน็ไหม มันไมบูชากิเลสไง ศีล สมาธิ 
ปญญา  ถาการทําสมาธินี่  ทําสมาธิเขาบอกไมตองทํา  เพราะการทําสมาธิเนีย่มนัทําให 
ลําบาก เนี่ยมันไมไดใชปญญา  ใชปญญานี้ถึงจะฆากิเลสได  ปญญาอยางนี้มนัเปนปญญา 
ของโลก  ปญญาของโลกนะ 

เวลาครบูาอาจารยทานพูดเหน็ไหม  นีป่ญญาอบรมสมาธิ  สมาธิอบรมปญญา  ผล 
ของปญญาที่เกิดขึ้นมันเปนผลของสมาธิทั้งนัน้ แลวบอกวาไมจําเปน สมาธินี่เล็กนอยมนั 
ก็ใชพิจารณาได  จะมากจะนอยก็แลวแตมนัเปนโลกียปญญาทั้งหมด  มันเปนปญญาของ 
กิเลสทัง้หมด  ในเมือ่ปญญามนัโดยกเิลสเห็นไหม  ดูสิเราคิดกันเองนะหนึ่งบวกหนึ่งมัน 
เปนสองไหม  หนึ่งบวกหนึ่งตองเปนสองใชไหม  หนึ่งบวกหนึง่ผลมนัตองสอง เปนสอง 
แนนอน  นี่เหมือนกันศึกษาธรรมแลวนะเปนธรรมะไหม  นี่หนึง่บวกหนึง่เปนสอง  เห็น 
ไหมการเกิดการดับมันมีการเกิดขึ้น  ก็ตองมีการดับเปนธรรมดา  มันก็เกิดดับมนักเ็ทานัน้
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นะ  หนึ่งบวกหนึ่งเปนสองแลวเราไดอะไรละ  เราไดทํางานอะไรของเรา  บวกหนึ่งเปน 
สองเราก็เขาใจวาเปนสอง  นี่ไง  นี่ก็เหมอืนกนั  มีการเกิดและการดบัใชไหม  สิ่งใดเกิด 
ขึ้นมาเปนธรรมดาก็ตองดบัไปเปนธรรมดา  เนีย่แลวมันไดอะไรละ  ไดอะไร  ก็ไดความ 
เขาใจไง  โอ  ธรรมะ  อูย  ซึ้งมาก  นี่ไงมีปญญา  โอ  ปญญาเกิดแลว  ปญญาฆากิเลสแลว 
ไง  มันลูบคลําเกนิไป  มนับูชากิเลสเกินไป  มันคลอยตามกิเลสเกนิไป 

ธรรมชาติของมนัเปนอยางนีอ้ยูแลว  ธรรมชาติของอวิชชาคือการหลอกลวง  แลว 
มันไมใชหลอกลวงใครหรอก  ก็มาหลอกลวงจิตดวงนี้แหละ  มันครอบงําอยูบนจิตดวง 
ใด  มารมันครอบงําอยูบนจิตดวงใด  มนักจ็ะครอบงําจิตดวงนั้น  มันจะหลอกจิตดวงนัน้ 
ใหเช่ือมนั  ถาหลอกจิตดวงนั้นใหเช่ือมนัเหน็ไหม  มันไมรูเทาทัน  อวิชชาไง  ไมรูเทาทนั 
สัจจะความจรงิ  มันไมรูทันเทาสัจจะความจริง  เพราะมันเขาไมถงึตัวจิต  มันเขาไมถงึ 
ความคิด  ความเกิดดับไง  ก็จิตเกิดดับไง  มีปญญาก็ใชปญญา  ปญญาในการฆากิเลส 
ไง  ธรรมะก็เปนอยางนี้เขาใจหมดละ  สรรพสิ่งรูไปหมด  เขาใจไปหมดเลย  เขาใจใน 
อะไร เขาใจในอะไร  นี่ไง เขาใจในสามัญสํานึกความเปนไปของสิง่มีชีวิต 

แตสิ่งที่มีชีวิตเหน็ไหม  สิง่มีชีวิตที่ไมมีวิญญาณครอง  มันเกิดโดยธรรมชาติ  มนั 
เกิดโดยกระแสลม  มันเกิดจากการผสมพันธุของสตัว  ผสมพันธุโดยเกสรที่สัตวผสม 
พันธุ  เห็นไหมสิง่ที่มีชีวิตที่มนัเกิดขึน้มา  สิ่งทีม่ันเกิดในธรรมชาติ  แลวชีวิตของเรามัน 
เกิดบนอะไรละ สิง่ที่มวีิญญาณครองมันเกิดบนอะไร  มันเกิดบนกรรม  แลวกรรมมนัคือ 
อะไร  การกระทํา  แลวผลของกรรมมันอยูที่ไหน  แลวสิ่งที่รับผลของกรรมนีม่ันเปน 
ใคร  แลวสิ่งที่เปนมารเห็นไหม มารทีม่ันครอบงําอยู มันอยูทีไ่หน นี่ไงก็ใชธรรมะแลวไง 
ธรรมะมนัเหน็การเกิดดับ  มันเกิดแลวก็ดับ  ดับแลวมันอยูทีไ่หนละ  ดับก็บูชากิเลสไง 
ธรรมชาติของเขาเปนอยางนี้ 

ธรรมชาติของจิตวิญญาณ  จิตวิญญาณจะปฏิบัติหรอืไมปฏิบัติ  มนักเ็ปนอนจิจัง 
ความคิดมนัแปรปรวนอยูตลอด  ความสขุความทุกขของจิต  มันกม็ีโดยธรรมชาติของ 
มัน  ธรรมชาตินะ  คนเราจะทกุขยากขนาดไหน  มนัก็ผอนคลายใหเรามีความสุขบางเปน 
ช่ัวครั้งช่ัวคราว  เนี่ยความกดดนัของจิต  ถากเิลสมนัมากนักมันกก็ดดันจิตจนไมมี 
ทางออก  นี่ไงแลวเวลาเราเขาใจนี่เราใชปญญาของเราศึกษาเขาไป  แลวมันเขาใจมนั
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ปลอยวาง  ปลอยวาง ปลอยวาง นี่หรอืในการประพฤติปฏิบัติ  นี่มันเปนปริยัติ  เพราะการ 
ปริยัตินะเวลาเราศึกษาเห็นไหม  เราใชสมอง เราใชความรูสึกเขาไปตีความธรรมะ  ถาเรา 
เขาไปตีความธรรมะ ความเขาใจของเราที่ตีความธรรมะ เรากม็ีความซึ้งใจของเรา 

แลวในการปฏิบัติ  ใชความคิดใชปญญา  เนี่ย  ใชปญญาไปแลว  ปญญามันไลเขา 
ไปแลว  นีไ่ง  การประพฤตปิฏิบัติครบูาอาจารยเราถงึบอกวา  สมาธิอบรมปญญา ปญญา 
อบรมสมาธิ  ปญญาที่มันยังไมมีสมาธิเปนที่รองรับ  มันเปนปญญาอบรมสมาธิ  แตดวย 
การปฏิบัติบูชากิเลส  มนักว็าสิ่งนีเ้ปนคุณธรรม  มนัเลยไมใชเปนปญญาอบรมสมาธิ  มัน 
เปนปญญาบูชากิเลสไง  พอปญญาบูชากิเลส  มันกว็างๆ  วางๆ  เหน็ไหม  วางๆ  อวิชชา 
วางๆ  อวิชชาเพราะอะไร  เพราะมนัไมมีสติ  มันไมเขาใจในตวัของมนัเอง  ในเมื่อมันไม 
เขาใจในตวัของมนัเอง  มนัก็บอกวาสิ่งนัน้เปนคุณธรรม  สิง่นัน้เปนธรรม  พอสิ่งนั้นเปน 
ธรรมมนัก็ใหคาไปเรือ่ย 

เพราะเวลาปญญาหมุนรอบหนึ่งเห็นไหม  เปนโสดาบัน  เปนสกิทา  เปนอนาคา 
เปนเพราะอะไร  เปนเพราะมีธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  วางไวเปน 
หลักเกณฑอยูแลว มันมีปริยัติเหน็ไหม  สาวก สาวกะเปนผูไดยนิไดฟง  แลวสิ่งนี้มนัมอียู 
โดยธรรมชาติ  ดิน น้ํา  ลม  ไฟ  เห็นไหม  ดูสิ  พายุหรือการเกิดของฝนมนัเปนธรรมชาติ 
อันหนึง่  อันนีก้็เปนธรรมชาติ  เพราะธรรมชาตขิองธรรมที่พระพุทธเจา  ธรรมมีอยู 
ดั้งเดิม  แตไมมีใครไปเจาะ  องคสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา  บอกวาเราเปนไกตัวแรก 
เราเปนไกตัวแรกทีเ่จาะฟองอวิชชาออกมาจากไขนัน้  ธรรมะมอียูโดยดั้งเดิม  ธรรมะมันมี 
อยูแลว  แตไมมีใครเจาะ  ไมมีใครทําลาย  ไมมีใครชําแรกออกมาจากอวิชชา  ในเมื่อใจ 
ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ชําแรกออกมาจากอวิชชา การกระทําอันนั้น มรรค 
ญาณอันนั้น  นั่นใจขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาถึงไดสมัผัสธรรม  สัมผัสธรรม 
อันนัน้ธรรม  เอโก ธัมโม  ธรรมหนึ่งเดยีว ธรรมที่ไมมีสอง 

แตการประพฤตปิฏิบัติของเรานี่  ธรรมที่เปนสอง  ดีและชั่ว  เกิดแลวก็ดับเพราะ 
เราประพฤติปฏิบัตเิราวาเปนคุณธรรมๆ  มนัไมมีตัวจิต  ไมมีตัวไกที่จะชําแรกออกมาจาก 
อวิชชานั้น  มันไปศกึษาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  นี่ไง  ที่บอกมี 
โสดาบัน  มีสกิทาคา  มีอนาคา  เพราะมีธรรมขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  แลว
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เราก็เทยีบเคยีงไปตามประของเราเหน็ไหม  วามีความคิดความรูอันหนึ่ง  มีความสําเรจ็ 
อันหนึง่  แตในการประพฤติปฏบิัติของครูบาอาจารยเราบอกวา  เปนปญญาอบรมสมาธิ 
แตเพราะเขาบอกวาสมาธิไมมีความจําเปน  มันจะเปนสมาธิโดยอัตโนมัติ  มันจะเปนโดย 
อัตโนมัตินะ มันเปนไปไมได  มันเปนไปไมไดเห็นไหม 

นี่ดูสิ  เวลาเกิด  เวลาตายนี่อวิชชามันครอบงําอยู  วิญญาณปฏิสนธิจิตที่พาเกิดพา 
ตาย  เราก็ไมเขาใจมัน  เราถึงไดมาเกิดทั้งๆ  ที่ทาํคุณงามความดนีะ  ถึงไดเกิดมาเปน 
มนุษย  เราทําคุณงามความดี  ทําดีทําช่ัวมันจะเกิดดีเกิดชั่วตามแตอํานาจวาสนา  แลวเวลา 
เราเกิดขึน้มา มันก็ปดตาเราไปตลอดเหน็ไหม  ในการประพฤตปิฏิบัตินีม่ันควรจะชําแรก 
เกิดจากในธรรม มนัก็ไปชําแรกเกิดในกิเลสอีก  ปฏิบัติโดยกเิลสบูชากิเลส ธรรมชาติของ 
กิเลสมันเปนแบบนี้  แลวเราก็บูชาไปทัง้ๆ  ที่เราเกดิมาในพุทธศาสนานะ  ทั้งๆ  ที่เรา 
ประพฤตปิฏิบัติวาเราจะพนจากทุกขนะ  ทั้งๆ  ที่ปฏิบัติเนีย่  เพราะความเห็นของเรา 
ธรรมชาติของมนัเปนอยางนี้  แลวเราปฏิบัติโดยธรรมชาติไปกับมัน  ไปกับมัน  มันกเ็ลย 
เปนการบูชากิเลสเหน็ไหม 

แตเวลาครูบาอาจารยของเราประพฤตปิฏิบัติ  ตั้งสติใหดี  ตั้งสติแลวกําหนดพุท 
โธๆๆ  เห็นไหม  คําวากําหนดพทุโธๆๆ  พุทโธเปนความคิดหรือเปลา  ใชปญญาอบรม 
สมาธิ  ปญญาที่ใชมันก็เปนปญญาเหมือนกนัใชไหม  แตกําหนดพุทโธๆๆ  นะ  พุทโธมา 
จากไหน  พุทโธเห็นไหม วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตารมณ  ถาไมมีจิตไมมีความรับรู มัน 
นึกพุทโธไดไหม  พุทโธมันจะเกิดจากธรรมชาติ  เกิดจากสิ่งตางๆ  หรือ  อันนัน้มนัเปน 
เรื่องของเขา มันไมใชเรื่องของเรา ไมใชเรื่องของจิตที่จะแกกเิลส 

ถาเรื่องของจิตทีจ่ะแกกิเลสมนัเกิดจากเรา  ถามีการเกิดจากเรา  มีการกระทําจาก 
เรา นี่ไงมนัมกีารกระทําจากเราเนี่ยมันเกิดจากปฏิสนธิจิต ความคิดเกิดจากไหน ความคิด 
เกิดจากจิต แตถาเรามคีวามระลึกรูอยู เรากําหนดพุทโธอยูเห็นไหม  ความสงบเขามา มนั 
สงบมาที่ไหน  มันก็สงบมาทีจ่ิต  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  ขนาดไหนก็ 
แลวแต  ศีล สมาธิ ปญญา  ถามีศีล สมาธิ ปญญาเห็นไหม  สิ่งนี้ถาจิตสงบเขามามนัเหน็ 
ความสงบ  โอโหๆ  เลยนะ  มันจะมีความแตกตาง  คนเรานะถาทําตามจริงนะ  ความ 
ถูกตอง  ความผิดและความถูก เหรียญมีสองดาน
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คนเราเหน็ไหม  เราเกิดมาโดยกเิลสนะ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็มี 
กิเลส  เกิดมาเปนเจาชายสิทธัตถะก็มีกเิลส  แลวทดสอบตรวจสอบกับทกุลัทธิศาสนามา 
๖  ปนะ  ไปตรวจสอบของเขามาแลวมนัไดประโยชนอะไรขึน้มา  แตถึงที่สุดแลวเพราะ 
อะไร  เพราะสรางมาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  เห็นไหม  มาระลึกถงึโคนตน 
หวา  นี่เวลาไปประพฤติปฏบิัติกับอาฬารดาบส  นั่นสมาบัตินะ  ฌานสมาบัติ  ฌาน 
สมาบัติเห็นไหมกับสัมมาสมาธิ  ที่เขาพูดวาสมาบัติ  ฌาน  ๒  ฌาน  ๓  ตองเขาฌาน  ๒ 
ฌาน…  ไมมีประโยชน ไมมีประโยชน 

ครูบาอาจารยทานบอกเลยวา ฌานแฌนนีอ่ยามาพูดนะ  พอพูดวาฌานอะไรตางๆ 
นี้ เราก็เอาอันนั้นเปนตวัตั้ง เปนมิจฉาหมด  แตถาเปนสัมมาสมาธิ ที่วาเปนฌาน ฌานใคร 
เปนคนไปทํามัน  จิตเปนคนทํามัน  แลวมันก็เกิดขึ้นมา มันก็เหมือนสิ่งทีเ่กิดขึน้มาจากใจ 
มันเปนขนัธ ๕  มันเปนอารมณความรูสึก มนัไมใชเปนตัวจิต  แตถาเปนตัวจิต พุทโธๆๆ 
นี้  มันสงบเขามาเห็นไหม  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาระลึกถึงโคนตน 
หวา  กําหนดลมหายใจเขาออกเหน็ไหม แลวจิตมันสงบเขามา  ถาจิตมันสงบเขามา คําวา 
ฌานกับสมาธิใชแทนกันในภาษาพูด  แตทางขอเท็จจริงนะ  ถาเขาฌาน เราไปกับ 
ฌาน  แตถาเขาสมาธิเนี่ย  คําวาฌาน  ในกรรมฐานไมใช  ในกรรมฐานไมใหทํา  ครูบา 
อาจารยไมใหทําฌาน 

ครูบาอาจารยทัง้หมดใหทําความสงบของใจเขามา  ถาใจมันสงบเขามาเห็นไหม 
ใจมันสงบ  ใจมันสะอาดเขามา ใจมนัมกีําลังของมนัเขามา ใจมีความรมเย็นเปนสุขเขามา 
ใจนี้จะเขาไปถึงปฏิสนธิวิญญาณ  ปฏิสนธิวิญญาณไมใชวิญญาณในขันธ ๕  วิญญาณใน 
ขันธ  ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  วิญญาณในอายตนะ  วิญญาณในความคิด 
วิญญาณในความคิดถาเปนสมาธินี่มนัจะทะลุจากขนัธ  ๕  เขามาถึงตัวจิต  ถาไมทะลเุขา 
มาถึงตัวจิตมนัจะไปอยูที่วิญญาณ  วิญญาณในอายตนะ วิญญาณในขันธ ๕ นั้น วิญญาณ 
ในขันธ ๕ โดยธรรมชาติของมนัตองเปนวิญญาณในขันธ ๕ กอน 

พุทโธๆๆ  นี่เหน็ไหม  พุทโธนีว่ิญญาณในขันธ  ๕  เพราะเรานึกขึน้มา  ไมมี 
วิญญาณรับรูพุทโธเกิดไมได  คําวานึกพุทโธๆ  รูปคืออารมณ  เวทนาเห็นไหม  พุท 
และโธ  ถาพุทโธเห็นไหม  สัญญาเรารูวาตองกําหนดพุทโธ  สังขารคือพทุโธหนึ่งก็ตอง
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พุทโธสองตอไป  วิญญาณรับรูมนัจะเกิดพุทโธ  พุทโธคําหนึ่งนีม้ันจะมขีันธ ๕  ครบอยู 
แลว  อารมณความรูสกึมนัจะหมุนไปพุทโธๆๆๆๆ  นี่  แลวพุทโธเรื่อยๆ  เขาไปนีม่ัน 
ทําลายๆ  มันสั่นคลอนของมนั  สั่นคลอนเขามาจนมนัยอยสลาย  พอยอยสลายไปไมมี 
อะไรแลว ขันธ ๕ รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณมันยอยสลาย  ยอยสลายแลวเหลือ 
อะไร  เหลือปฏิสนธิจิต  มนัหดเขามาเห็นไหม  กระแสมันจะหดเขามาที่ตัวปฏิสนธิจิต 
พอมนัหดเขามาที่ตวัปฏิสนธิ  นี้คือตัวสมาธินะไมใชฌาน 

ฌานสมาบัติมนัเขาอกีอยางหนึ่ง  ฌานสมาบัติเห็นไหมปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติย 
ฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
นั่นนะจิตมันสงบเปนไหม  อากาสานัญจายตนะ  เปนอากาศ อากิญฯอะไรนั่น  นั่นเปน 
ฌานสมาบัติ  ฌานสมาบัตินะจิตมนัรีไซเคิล  จิตมนัปรับตวัมนัเปนสภาวะแบบนั้น  จิต 
มันปรับตัวเปนสมาบัติ ๘ เปนฌาน  ฌานที่  ๑  ฌานที่ ๒  ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ เห็นไหม 
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เนี่ยตั้งมั่น 

แตเราพุทโธๆๆ  นี่มนัไมใชฌานไมใช!  เปนสมาธิ  เปนความสงบของใจ  ครูบา 
อาจารยที่ประพฤตปิฏิบัติ  ครูบาอาจารยของพวกเราบอกอยางนอยตองทําจิตใหสงบเขา 
มาใหไดกอน  ถาจิตสงบเขามากอน  มันจะมีหลักมเีกณฑของมันเห็นไหม  พทุโธๆๆมนั 
ยอยสลาย  ถาพุทโธๆ  มันยอยสลายมันกเ็ปนฝุนเปนผงไป  แตความรูสึกความคิดไง 
ปฏิสนธิวิญญาณ มีกรรมพาเกิดพาตาย พาทุกขยาก  แลวพอมากําหนดภาวนาของเราเห็น 
ไหม ตามกําหนดพุทโธๆๆ นี่ มันยอยสลายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ยอยสลาย 
เพราะมนัเปนนามธรรม  มนัเปนความคิด  พอนามธรรมนี่มนัละเอียดออนเขามา 
เหมือนกับน้ําในแกวที่มนัมีตะกอน  พอเราตั้งไวนี่ตะกอนมันจะลงสูกนแกว 

นี่เหมอืนกันพทุโธๆ  เนีย่  สิ่งทีม่ันน้ําขุน  ความรูสึกผูกพันกนัระหวางปฏิสนธิ 
วิญญาณกับขันธ ๕  ขันธ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  มันประสานกนัมนั 
เปนเนือ้เดียวกัน  พุทโธๆๆๆ  มนัก็เหมือนกับตะกอนที่มนัจะลงอยูกนแกว  พุทโธๆๆ  นี่ 
จิตเวลามันยอยสลาย  มนัทําลายแลว  สิง่นัน้มนัจะหดตัวเขามาสูตัวฐีติจิต  สูปฏิสนธิ 
วิญญาณ  มันจะไดมากไดนอยเหน็ไหม  แวบๆ ก็ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 
ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิไมเกี่ยวกบัฌาน  ไมเกีย่วกนั!  ไมเกีย่วกนั!
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พระพุทธเจาไมไดบอกวาฌาน  ฌานคือฌาน  สมาธิคือสมาธิ  สมาธิคือความสงบของใจ 
สมาธิไมใชฌาน  ถาเปนฌานคอืมิจฉาสมาธิ  สมาธิที่มีกําลังที่สงออก  เนี่ยบอกวาเปน 
ฌาน ทําฌานก็ผิด ทําสมาธิก็ผิด อะไรก็ผิดหมดละ  บูชากิเลสนะ นีค่ือการบูชากิเลส 

ปญญาที่เขาใชกันอยางนั้นนะ มนัเปนปญญาอบรมสมาธิ  เปนปญญาอบรมสมาธิ 
เพราะมนัเปนปญญาจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  มันเปนสัญชาตญาณ มันเปน 
ธรรมชาติของจิต  เปนธรรมชาติของจิตที่มีกเิลส  มันกเ็ลยเปนธรรมชาติของกิเลส  พอ 
ธรรมชาติของกเิลสไปตรึกในธรรมเห็นไหม  พอไปตรึกในธรรม  มนัวาง  มันสงบ  มนั 
สบายใจ มนัก็เหมือนเราอานหนงัสือนะ มันกเ็หมอืนพอแมใหตงัคลกู  ลูกรองไหมาก็เอา 
ตังคไปซื้อไอตมิ  พอซื้อไอตมิไดไอตมิมาดูดมันกม็คีวามสุข  นี่ปฏิบัติกันบูชากิเลสมนัก็ 
เปนอยางนัน้ ไดไอตมิมาอนัหนึง่ วางๆ มีความสุข เปนโสดาบนั เปนสกทิา มันโสดาบัน 
ไอติมนะ เดี๋ยวมันกล็ะลาย มนัอยูไมไดหรอก ไอตมิมนัจะอยูไดตอเมือ่มนัอยูในอุณหภูมิ 
ที่เย็นนะ  แตพอไอตมินีไ่ปอยูในอุณหภูมิทีร่อนมนัละลายหมด  โสดาบัน  สกิทา  อนาคา 
อรหันตไอติมนะเดีย๋วมันละลายหมด  มนัละลายโดยธรรมชาติของมัน  เพราะมันปฏิบัติ 
บูชากิเลส มันเปนธรรมชาติของกิเลสที่เปนอยางนัน้ 

เพราะอยางนัน้  เพราะความเหน็อยางนั้น เขาถึงปฏบิัติแลวไมเห็นมีอะไรเลย เห็น 
ไหมสรรพสิ่งในโลกนีม้ันกเ็กิดดับ  มนัไมมีตัวตน  ตัวตนก็ไมมี  สิ่งตางๆ  ก็ไมมีเหน็ไหม 
มันกเ็หมอืนกบัเราเกี่ยวขาว  คนเราทํานานะ  ทํานาเหนื่อยยาก  เกี่ยวขาวขึ้นมาเขาได 
นา  ไอเราเหน็เขาทํานาเราก็รูนะ  โดยปญญาชนทุกคนเขาใจการทํานา  แตไมเคยทํา  แลว 
ก็ไมเคยเกี่ยวขาว ไมมีการกระทํา นี่กเ็หมอืนกัน สิ่งตางๆ แลวมนัจะมีประสบการณความ 
เปนจริงไดอยางใด  นีก่ารปฏิบัตมิันไมเหน็จริง  มนัไมรูจริง  นี่ไงโสดาบัน  สกทิา  อนาคา 
มันเปนไอติมหมดละ  มันละลายแนนอน  โรงน้ําแข็งมันสรางขึ้นมา  พวกนี้ปนน้ําเปน 
ตัว  เนี่ยโดยการบูชากิเลส เพราะธรรมชาติของมนัเปนแบบนั้น 

สมัยโบราณน้ําแข็งเนี่ย  แบบวาวิทยาศาสตรยังไมเจริญ  ใครมนี้ําแข็งมานะ โอโห 
จะกราบมันนะ  เพราะมนัไมมี  แตในปจจุบันโรงน้าํแข็งเยอะแยะไปหมดเลย  มันปนน้ํา 
เปนตวั  นี่ไงปนนิพพาน ปนโสดาบัน สกิทา อนาคาเปนโรงน้ําแข็ง แลวเดีย๋วมันกล็ะลาย 
หมด  มันเปนไปไมได!  มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได  มนัเปนธรรมชาติของกิเลส  กิเลสเปน
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แบบนั้น  ปฏิบัติบูชากิเลสมนัเปนกเิลสทัง้หมด  เพราะอยางนัน้มนัถึง  ตัวตนไมมีไง 
เพราะในการสื่อสารกนัของเขานี่  เขาจะบอกวาไมมตีัวตน  ไมมเีรา  ไมมีเขา  โนนก็ไม 
มี  นี่ก็ไมมี  นี่ไงมันไปบูชากิเลสหมดเลย เพราะมันไมรูจกัสมาธิ 

แตถาเปนสมาธินะ  ดูตะกอนในน้ําที่มนันอนอยูกนแกว  นี่เหมือนกันสมาธิแก 
กิเลสไมไดหรอก  สมาธิแกกิเลสไมได  แตขณะที่เราพุทโธๆๆ  หรอืใชปญญาอบรม 
สมาธิ  แลวมีสติเราตามความรูสกึของเราไป  ตามความรูสึกของเราไปตลอดเวลา  หลวง 
ตาสอนประจํา  อยูกับผูรู อยูกับพุทโธ ไมมีเสยี  อยูกับผูรู อยูกบัพุทโธ  สติ คือ ผูรู ไมมี 
เสีย  แตนี่ไมเอา  ไมเอาถึงไมมีตัวตน  ถึงไมเหน็สิ่งใด  ไมเคยเกี่ยวขาว  ไมเคยมีขาว  ไม 
เคยมีสมบัติใดๆ เปนของตัวเลย 

แตที่พูดอยูนัน้เปนสมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  นี่ไง  ถาเปน 
สมบัติของเรา    เราตองเปนผูลงไปทํานา  หลวงปูมัน่บอกประจํา  ทํานานี่เขาทําบนที่ดนิ 
ในการประพฤติปฏิบัติ  เขาประพฤติที่กายกบัใจนี่  ถากถางมนั  หัวใจตองถากถาง  ตอง 
ปรับพืน้ที่ของเรา  ทําซ้ําทําซาก ทํานานี่เขาทํากันทกุป  แลวเดี๋ยวนีป้หนึ่งทําสามหนสี่หน 
เขาทําในผืนนาของเขานั่นละ  ย้ําแลวย้ําอีก  ทําแลวทําอีก  มนัก็ไดขาวแลวไดขาวอีกเห็น 
ไหม 

นี่เหมอืนกันเราขยนัหมัน่เพียรของเรา  เราทําของเราพุทโธๆๆ  นี่  ถาจิตมันสงบ 
เขามานะ  ขณิกสมาธิ  ก็รูแลววา  โอโฮ  ยิ่งอุปจารสมาธินี่  มันจะมีกําลงัและออกรูไดแลว 
อัปปนาสมาธิ  นี่เขาก็บอกวา  เนี่ยมีฌานแลวมนัจะลงอปัปนาสมาธินี่  มันเปนไป 
ไมได  มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได !! มันเปนโรงน้ําแข็ง มันสรางภาพ มันเปนไปไมได  แต 
ถามันเปนความจริงนะ  เพราะถาคําวาเปนไปไดนี่  พอจิตสงบจะพูดอยางนั้นไมได  จิต 
สงบเหน็ไหมดูสิ  น้ําใสกับน้ําขุน  นี่เขาบอกวาน้ําของเขานี่ขุน  น้ําของเขาขุน  นี่ความรู 
ไง  ปญญาไง  ปญญาฆากิเลสไง  แลวก็น้ําขุนๆ  อยางนัน้ละ  แลวกพ็ิจารณาไปไง  พอ 
พิจารณาไปมนัก็ปลอยไง  ความปลอยอยางนี้มนัเปนโลกียปญญา 

มันเปนปญญาอบรมสมาธิถาเปนขอเทจ็จริง  คําวาปญญาอบรมสมาธินี่คือศัพท 
ศัพทที่ใชเรียกการกระทําแบบนัน้  แตของเขาเนี่ยศพัทนี่ใชไมได  ใชไมไดเพราะอะไร 
เพราะของเขาไมใชปญญาอบรมสมาธิ  เขาบอกวาการใชปญญาอยางนี้ มันจะเปนไปโดย
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อัตโนมัติ ที่จะเขาไปฆากิเลส  เพราะจิตมันจะสงบของมนัไปเอง  แลวจะฆากิเลสของมัน 
ไปพรอมกนั  พอฆากิเลสของมนัไปพรอมกนั  นี่ไง  พอฆาเสร็จแลวเขาถึงบอกวาไมมี 
ตัวตนไง  ไมมีตัวตนเพราะอะไร  เพราะมนัไมถึงตวัฐีติจิต  มันไมถึงตวัจิต  มันไมเขาถึง 
ผูเสียหาย  ถาไมเขาถึงผูเสยีหาย สิ่งนี้ในการประพฤติปฏิบัติมนัจะเปนไปไมได 

แตถาเราใชปญญาอบรมสมาธิเหน็ไหม  ปญญาอบรมสมาธิ ครูบาอาจารยทานใช 
ปญญาอบรมสมาธิ  ทานใชตรึกในธรรม  ตรึกในสิง่ตางๆ  ตรึกในธรรมสติตามไป  พอ 
สติตามไป  ถามีสติมนัทําไดตามขอเท็จจรงิมนัหยุด  มันไมมีหรอกที่บอกวา  เนี่ยเวลาใช 
ปญญาไปแลวนะ  มันจะมีอารมณความรูสึกนะ  อารมณความรูสึกทีเ่ราไมมีความโกรธ 
ไมมีความผูกพนั มันเปนสภาวธรรมปจจุบนัธรรม  เปนสภาวธรรมที่เกิดโดยปจจุบนั  แต 
ถามีความโกรธมีความรูสกึขึ้นมานีม่ันจะเปนกิเลส  มันเปนไปไมได 

เพราะถาเรามีสตินะ  ปญญาอบรมสมาธิตามความคดิไป  ความคิดมันหยุด  หยุด 
เพราะอะไร หยุดเพราะสติ หยุดเพราะปญญาครอบ มันรูทัน มนัทําใหความคิดนี่หมุนไป 
ไมได  สิ่งนี้ตางหากมันถึงจะเปนปญญาอบรมสมาธิ  แตเขาบอกวา  เนี่ยเวลามนัมี 
ความคิดไป  แลวสติมันก็ตามความคิดไป  พอตามความคิดไปเห็นไหมมันเปนสภาว 
ปจจุบนัธรรมที่เกิดในปจจุบนันัน้  มันกจ็ะฆากิเลสในปจจุบันนั้น ธรรมชาติของกิเลสมนั 
เปนอยางนี้  ขนาดวาอาการความเปนจริง เขายังพูดถกูพูดผิดเลย แลวเขาจะไปเห็นวาไมมี 
ตัวตนนี่ พอเริม่ตนฐานมนัผิดใชไหม ก็บอกวาไมมตีัวตน  เกิดดับไมมอีะไรเลยทุกสิ่งทุก 
อยางไมมี  นี่มันเปนความผิดของเขาตั้งแตทีแรก  เปนความผิด มันเปนโรงน้ําแข็ง  แลวก็ 
บอกไดโสดาบัน สกิทา อนาคา ไปตามความเหน็ของเขา 

แตถาศัพทของมนัทีเ่ปนปญญาอบรมสมาธิ  ปญญาอบรมสมาธินี่เราใชปญญา 
ได  ปญญานี่เราใชตรึกในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจานี่  เราใหคาได  เชน 
เงิน  คาหนึ่งบาท  สองบาท  สามบาทนี่  เพราะคาเงนิตามนัน้มนัเปนตามนัน้  สตินี่มันจะ 
ใหคากับวาเปนความคิด  เปนรูป  เปนเวทนา  เปนสัญญา  เปนสังขาร  เปน 
วิญญาณ  ความคิดของเรานี่  โดยธรรมชาติเห็นไหม  สิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณครองเกิดโดย 
ธรรมชาติ  แตเพราะมีกิเลส  มีกิเลสเห็นไหม  มีกิเลสมันถงึมาเกิดเปนมนุษย  พอถึง 
มนุษยขึน้มานี่  เรามาตรึกในธรรมเนีย่  ธรรมนีเ้ปนขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา
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แตสิ่งนี้มีคา  ดูสิเราทําสินคา  เราปลกูพืชปลูกผัก  เราจะไปขายตลาดนี่เขาช่ังน้ําหนกั 
ไหม  เขาช่ังน้ําหนักวาราคาน้ําหนักขนาดนี้  มคีุณคาเทานี้  ราคาเทานี้  น้ําหนักอยางนี้จะ 
ตกลงราคากนัอยางใด 

ความคิดของเรา  ความคิดมนัมอียูกับเรา  มันเปนเหมือนกับผักหญาที่มนัเกิดโดย 
ธรรมชาติ  แลวเรามีสติตามความคิดนี้ไป  เราจะช่ังน้ําหนักมนั  ช่ังน้ําหนักวาอันนี้คือ 
อะไร  ความคิดมันเปนอะไร  ความคิดมันเกิดมาจากไหน  เกิดมาแลวนี่อะไรมนัเปน 
เครื่องใหเกดิเห็นไหม  เปนสัญญาขอมลูนี่  มนัเริ่มตนการเกิดจากจิตวาเกิดมาอยางไร  ถา 
การเกิดกบัจิตพอมนัมีขอมลูแลวเนี่ย  สังขารปรุงตออยางไร  พอสังขารปรงุแลว  สิ่งที่ 
รับรูเวทนานี้มีคุณคา  มีความพอใจ  ไมพอใจ  นีว่ิญญาณรับรูเห็นไหม  มันมีเวทนานี่ให 
รสชาติ  วิญญาณนี่ตัวผสม  ผสมใหอารมณนีม้ันเดนิไปได  นี่ไง  มันกเ็หมอืนทีเ่ราจะทํา 
สินคา เราจะไปแลกเปลี่ยนกับเขา เราตองช่ังน้ําหนักเห็นไหม 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  นี้มันมาตรฐาน  สมมุติบัญญัติ  เรา 
ใชปญญากันนี่เปนสมมุติ  เปนสิ่งที่เราคิดกันเองโดยธรรมชาติของเรา  องคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  วางธรรมวนิัยไว  ธาตุ ๔  ขันธ ๕  ตางๆ นี่เปนบัญญัติขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวเราเอาธรรมอันนั้นมาตรึกกับความรูสกึความอารมณของเรา 
มันกเ็หมอืนกบัเราช่ังน้ําหนัก วาของนัน้มีคุณคามากนอยแคไหน  ถาของนัน้มีคุณคามาก 
นอยแคไหน ตกลงราคากันไดไหม  ถาตกลงราคาไดมันกม็ีการซือ้ขาย 

นี่เหมอืนกัน  ปญญาอบรมสมาธิ  มันใชปญญาเขาไปในความคิด  หรือความรูสึก 
ของเรา มันเอาสิ่งนี้มาใหคา  ถาสิ่งนี้ใหคานี่  ถาคานัน้มนัลงตวัเหน็ไหม มันก็ตกลงแลวก็ 
จบก็แลกเปลีย่น  เห็นไหมพอแลกเปลี่ยนขึ้นไป จิตนี่ไงมันก็หยุด มันกจ็บ  มันก็จบ  จบ 
แลวเหลอือะไร  แลกเปลี่ยนแลวไดอะไรขึ้นมา  ก็ไดเงนิไดทองไดสิ่งตอบสนองขึ้นมา 
ปญญาที่มันอบรมสมาธิเขาไป  ปญญาอบรมสมาธิเพราะอะไร  เพราะความคิดเรามีทุก 
อยางมนัเหน็ไหม  ของมนัมอียูแลว  ของทุกอยางมีอยูแลวแตเพราะเราคิดกนัเอง  บูชา 
กิเลสไง  มันเกิดดับ  ดูเฉยๆ มนัก็เกิดแลวมันก็ดับ  แลวก็ไมมีตัวตน แลวก็ไมมีอะไรเลย 
ไง  บูชากิเลสหมดเลย
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แตเพราะเรามีสติสมัปชัญญะ  ตามที่ครูบาอาจารยเราสอน  สมาธิอบรมปญญา 
ปญญาอบรมสมาธิ เราใชปญญาอบรมสมาธิใชไหม เราก็ไลเขาไปๆ  ใหคาวัดคา  สิ่งที่ให 
คาวัดคาแลว  ผลตอบสนองขึ้นมานี่มนัอยูที่ไหน  อยูที่ผลตอบสนองที่เราแลกเปลี่ยนกัน 
มา  แลกเปลี่ยนกันมาเหน็ไหม กเิลสกับเรา  กิเลสนีก่ิเลสทีเ่กิดกบัเรา  นี่ไงเราเกิดมาโดย 
กิเลส  กิเลสอยูกับเราใชไหม  ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  เปนบัญญัติ 
เปนมาตรฐาน  เปนมาตรวัด  เปนมาตรที่ควบคมุตางๆ  เอาสิ่งนีน้ี่มาเทยีบเคียงกนั  พอ 
เทียบเคียงกัน  นี่ไง  ปญญาอบรมสมาธิ  ผลของมัน  มาตรฐาน  มาตรวัด  วัดแลวคุณคา 
กวาง  แคบ  น้ําหนักมากนอยแคไหน  ตกลงกนัไดก็จบ  จบก็หยุด  หยุดแลวใครเปนคน 
ตอบสนอง  นี่ไงมีสติตามเขาไป  นี่ไงมนัเปนปญญาอบรมสมาธิ 

ถาปญญาอบรมสมาธิ คําวาศัพทปญญาอบรมสมาธิมันใชไดกับครูบาอาจารยของ 
เราที่วาสมาธิอบรมปญญา  กับปญญาอบรมสมาธิ  ไมใชวานี่เปนปญญาฆากิเลสทีเ่ขาใช 
ศัพทกันไปวา  ตามกันไป  ดูกันไป  ครอบงํากนัไป  โรงน้ําแข็ง  แลวเดี๋ยวก็ละลาย  มัน 
เปนไปไมได!!  เพราะการกระทํามนัทําอยางนี้  มีความรูความเขาใจอยางนี้  แลวผลที่เขา 
คุยกัน ผลทีเ่ขาตอบสนองมาคือวา ไมมีตัวตนไง  ไมมีสิ่งใด 

แตของเรามีนะ  หลวงตาทานสั่งประจํา  ตองจรงิจงั!  ตองมั่นคง!  หลวงปูมั่นนะ 
ตั้งสติใหดี  ทําใหดี  สิ่งตางๆ  นะ  ตนคดปลายตรงไมมี  ตนตองตรง  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
ตองถากถาง ตองมีการกระทํา ตองเก็บหอมรอมริบ แลวพยายามทําของเราเขามา  ชัยภูมิ 
ของการชําระกเิลส  คือ  หัวใจของสัตวโลก  ชัยภูมิที่จะตอสูกบักิเลสตองหวัใจสัตว 
โลก  แตเขาบอกไมมี  ตัวตนก็ไมมี  สิง่ใดก็ไมมเีหน็ไหม  เพราะเขาปฏเิสธสมาธิ  แตเรา 
ไมไดปฏเิสธสมาธิ  แลวเราตองการสรางสมาธิ เราตองทําความสงบของใจ 

ถาใจมันสงบเขามาเห็นไหม ดวยปญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา  ใครเปน 
สมาธิ  สมาธิคืออะไร  นี่ไงที่วาสมาธิไมมีตัวตน  เราพูดบอยวาสมาธิคือการฝงตัวตน 
ไว  ถามันเปนสมาธิแลวใจเปนกลาง  ใจเปน  ใจเปนกลางเห็นไหม  ใจเปนกลางแลวใจ 
ออกรู  กาย เวทนา จิต  ธรรม โดยโลกุตตรธรรม  โดยตัวตน  โดยการกระทํา  โดยชาวนา 
ที่ลงไปไถนา  หวานขาว  ชักน้ําเขานา  รักษาตนขาว  เก็บเกี่ยวแลวเอาขาวนัน้เขายุงเขา 
ฉาง  นี่ก็เหมอืนกนั  ในการกระทํา  ในเมื่อพุทโธๆ จนจิตมันสงบ  จิตมันออกอยางไร จิต
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มันทําของมนัอยางไร  ตัวตนนี่ตวัที่การกระทํานีม่ันมีการกระทําของมนั  ถามีการกระทํา 
เพราะอะไร  เพราะมันมคีวามเพียรชอบ มีงานชอบ มีความประพฤติปฏิบัติชอบ  ใครเปน 
คนประพฤติปฏบิัติ  ถาจิตดวงนี้ไมประพฤติปฏิบัติ องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ไม 
สามารถทําใหใครสะอาดบริสุทธิ์ได  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไมสามารถรือ้ 
สัตวขนสัตว 

นี่การเล็งญาน  เล็งญานที่องคุลมิาลเหน็ไหม  ไปทรมานองคุลมิาลเหน็ไหม 
ลวงหนาไปกอน  องคุลิมาลจะเอานิว้ใหได  จะฆาแม  เห็นพระพุทธเจา  ก็หยุดจากแมจะ 
มาเอาพระพุทธเจากอน  ไลไปนะ  เล็งญานเห็นไหม  รื้อสัตวขนสัตว  สมณะหยุด 
กอน  สมณะหยุดกอน  เราหยุดแลวเธอตางหากไมหยุด  เห็นเคลือ่นอยูหยุดได 
อยางไร  เนี่ยอุบาย  อุบายที่จะกระตุกหวัใจ  อุบายที่จะตองใหใจนั้นมีการกระทํา  องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ทําใหใครสะอาดไมได  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจาเปนผูช้ีนํา  เปนคนบอกเห็นไหม  เราหยุดแลว เธอตางหากไมไดหยุด วิ่งอยูนีย่ังไมได 
หยุด  หยุดอยางไร  สมณะยังเคลือ่นอยูนี่  วิ่งอยางไรก็ไมทัน  แลวมันหยุดตรงไหน  เรา 
หยุดการทําความช่ัว  ทานตางหากยังทําช่ัวอยูเหน็ไหม  กําดาบอยูจะฆาคนอยูนี่  มนัเปน 
คนดีไดอยางไร มนัช่ัว  พอมันช่ัวแตมนัสะเทอืนหวัใจเห็นไหม  นี่การกระทําของจิต 

จิตตองมีการกระทํา  บอกไมมีตวัตน บอกไมมีตัวตนนะ  ไมมีตัวตนเพราะจิตมนั 
ไมมี  มันเกลือ่นเห็นไหม  มนัเปนธรรมชาติของกิเลส  เพราะกิเลสมนัหลอกมาตั้งแต 
ตน  พอกิเลสมนัหลอกมาตั้งแตตน  ในการประพฤติปฏิบัติมนัก็หลอกตอไป  พอมัน 
หลอกตอไปนีม่ันก็สรางภาพ  โรงน้ําแข็งเยอะแยะไปหมดเลย  แลวโรงน้ําแข็งจะเอา 
น้ําแข็งอะไรละ  จะทําอยางไรกไ็ด  สิ่งนี้มนัฟองกันเองดวยการกระทํา  มันฟอง  คนไมรู 
พูดไมเปน  คนไมรูพูดไมได  นี้คนไมรูพูดออกมานี่  มันไมมีหลัก  มนัตัดรากถอนโคน 
ตัวเอง  ตัดรากถอนโคนปฏิสนธิจิต  มันไปอยูกนัทีว่ิญญาณในขันธ  ๕  มันตัดรากถอน 
โคนเพราะเหน็ไหมดูสิ เขาบอกวาเนี่ย จิตมันวาง  จติมันวาง มันวางอยางไร 

ถาเปนสมัมาสมาธิ  ใครทําสมาธิไดนี่  เวลาจิตมันเปนสมาธิ  สมาธิมันอยูกับเรา 
ไหม  สมาธิมันใหความอบอุน  สมาธิมันใหความสุขเราขนาดไหน  หลวงตาพูดประจํา 
ใครทําจิตสงบไดพออยูพอกิน  ทําความสงบของจตินี่พออยูพอกินนะ  เวลาเราทุกขเรา
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ทุกขยากมาก  เราเดือดรอนกันทุกขยากมาก  พอจิตมันสงบเขามานี่เรามทีี่อยูที่กินที่อาศัย 
ในธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  ใครทําสมาธิได คนนัน้มีบานเรอืนมีที่พัก 
อาศัย  ขณะคนที่ทําสมาธิไมได เหมือนกับเราอยูทีโ่ลงที่แจง เราจะตากแดดตากฝน เราจะ 
ทุกขทรมานมาก  แตถาใครมีหลักมเีกณฑขึ้นมา  มีสมาธินี่เหมอืนมีที่บานมีเรอืนอาศัยได 
นะ 

คําวาบานเรือนทีอ่าศัยนี่ จิตมนัมทีี่อยูที่อาศัยของมนั มันจะมีความรมเยน็  นี่ไงเรา 
ทําความสงบของใจเขามาเพื่อมีที่พักที่อาศัย  พอมทีี่พักที่อาศัย  ผูที่พักอาศัยนี้ตองออก 
คนควาออกมีการกระทํา  ถาออกคนความีการกระทํานะ  จิตสงบแลวออกไปเห็น 
กาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เหน็ธรรม มันจะตื่นเตนสัน่ไหว  ธรรมของหลวงตา ธรรมของ 
ครูบาอาจารยทานจะบอกทกุเวลา  การภาวนานี่ไมใชมีการฆากิเลสอยางเดียว  จะตองขุด 
คุยหากิเลสใหไดกอน  คนที่ขุดคุยหากิเลสเจอแลวมันจะฆากิเลส  คนที่เริ่มตนก็ไมมี 
ตัวตน  ไมมีอะไรเลย  ตัวเองมันกไ็มมี  แลวมันจะไปหาใครไดอยางไร  ในสังคมๆ 
หนึ่ง  ไมมีตํารวจ ไมมีกตกิา ไมมีผูควบคุม แลวสงัคมนัน้จะอยูกนัไดอยางไร 

สังคมใดก็แลวแตเขาตองมีกฎหมาย  มีผูรกัษากฎหมาย  ใครทําผิดกฎหมาย 
ผูรักษากฎหมายนั้นตองจัดการ  ตองไปเอาผูที่ทําผิดกฎหมายนัน้มาลงโทษ  ในการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  ถาจิตมันสงบขึน้มาแลว  ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ 
เปนธรรมวนิัยนี้เปนกฎตายตัว  เปนสิ่งทีถู่กตองดีงาม  แตการกระทําของผูกระทําของจิต 
ที่มันออกใชกฎหมายนั้น  ออกใชธรรมวินัยนั้น  เพื่อเอามาชําระ  เอามาไตสวนกันเหน็ 
ไหม การประพฤติปฏิบัติตองเห็นกิเลส ตองรูจักกิเลส แลวพยายามทําลายกิเลส  นี่ใครจะ 
เห็นกเิลสละ 

ถาจิตมันสงบเขามามันเห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรมโดยสจัธรรม  มนั 
สะเทือนหัวใจมากๆ  มันสะเทอืนถึงกเิลส  กเิลสในหัวใจนี่มนัปกปอง  จิตใตสํานึกมัน 
ปดบังไว  มันไมใหเรารับรูสิ่งใดๆ  เลย  แลวมันบอกวาเรารูธรรมะทัง้หมด  ไปบูชากิเลส 
ทั้งหมด  กิเลสมันบังไวอกีชั้นหนึง่  มันบังขอเท็จจริงเอาไวช้ันหนึ่ง  ศึกษาธรรมมานี่มนั 
บูชากันมาตลอด  มันบูชามันเปนโรงน้ําแข็ง มนัสรางภาพมาตลอด แตพอจิตสงบแลวจิต 
ไปรูไปเห็นเขา  นี่ไงครูบาอาจารยบอกการขุดคุยหากิเลสนี่เปนงานอันหนึ่ง
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ในการประพฤติปฏิบัติเหน็ไหม  จะชอบพูดกันมาก  พอจิตใสแลวจะเห็นตัว 
ปลา  พอจิตมนัใสแลวเดี๋ยวปลามนัจะวิ่งมาชนเรา  มันเปนไปไมได  มันเปนสิ่งทีเ่ปนไป 
ไมได  ถามันเปนไปได นี่ไง เขาก็อางฤๅษีชีไพรเหมอืนกนั วาถาไมมีปญญา นีฤ่ๅษีชีไพร 
ก็เปนพระอรหันตไดหมดแลว  เพราะเขาทําสมาธิอยู  นี่ก็เหมอืนกันพอจิตสงบแลวมันจะ 
เห็นตัวปลาเอง  มันเปนไปไมได  แตถาจะเห็นตัวปลาเห็นไหมมนัตองขุดคุย  มันตอง 
พยายามหาปลาตัวนัน้ใหเจอ  แลวปลาตัวนั้นมันอยูที่ไหน  ปลาตัวนั้นมันซอนอยู 
ตรงไหน 

เพราะคําวา  ไมมีตัวตนไง  ปฏิบัติแลวนี่วางหมดเลยนะ  มีขณะจิตนะ  กิเลสมัน 
สรางใหหมดเลย  โรงน้ําแข็งมันสรางภาพให เปนความจรงิเพราะคําพูดมันฟอง  เราบอก 
วาผิดๆๆ มาตลอด  ผิดๆๆ เพราะคําพูดมนัผิดทุกคํา  แตถาถูกนะคนพูดถกูเห็นไหม ครูบา 
อาจารยบอกถามนัพูดถกู  เนี่ยจิตสงบแลว  เห็นจิตสงบแลวออกรูอยางไร  ออกรูเนี่ยออก 
วิปสสนา  นี่บอกวาสมถะนี่ไมมีประโยชน คนเรานีห่ลงไปสมถะ ทําสมาธิกันดักดาน จะ 
กาวไปไมได  แลวเมือ่ไหรมันจะไดประพฤติปฏิบัติ  มันจะไมเขาถึง  ก็เราไมตองการโรง 
น้ําแข็งนะ 

เราตองการธรรมตามขอเท็จจริง  มนักอ็ยูทีอ่ํานาจวาสนาของคน  อํานาจวาสนา 
ของคนนะแคเราสนใจธรรมะ  เราประพฤตปิฏิบัติกนัอยูนี่  มันทําขอเทจ็จรงิที่เกิดขึ้นที่ได 
พบเห็น  มันเปนการฝกนะ  นี่เราทําหนาที่การงานกันมาทกุคน  เราบรรจุตําแหนงใหม 
เราทําอะไรเปนกัน เราก็เคอะๆ เขนิๆ ทั้งนั้น แตพอเราทําชํานาญแลวทําไมเราทําไดหมด 
ทุกอยางละ  จิตมันไมมีการกระทําของมนั  มันศึกษามาขนาดไหนมนัรูมาขนาดไหน มนั 
ไมมกีารกระทําของมัน  การกระทําอนันัน้ออกมามันไมเปนความจริงหรอก  พูดคํา 
เดียวกนั  พูดธรรมเดียวกัน  คนรูจริงพูดถูกหมด  คนรูไมจริงพูดผิดหมดเลย  พูดคํา 
เดียวกนันี่แหละ แตถาผูรูจริงพูดถูกหมด  ผูไมรูจรงิพูดผิดหมดเห็นไหม 

เนี่ยบอกวามันไมมีตัวตน  มันไมรูเรื่องสิ่งใดเลย  เพราะมนัไปบูชากิเลสนะ 
ธรรมชาติของเขาเปนอยางนั้นอยูแลว  แลวเราไปออมชอม  เพราะวุฒิภาวะ  เพราะใจ 
ออนแอ  แตถาใจเขมแข็งขึ้นมานีม่ันตรวจสอบนะ  กาลามสูตรไมใหเช่ือสิง่ใดๆ 
ทั้งสิ้น  เช่ือความเปนจริงของใจ  ถามันเปนความจรงิของใจ ถาจิตมันสงบนะ  มันพจิาณา
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ไปเห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรม  ถาเปนปญญาอบรมสมาธิ  จิตมันสงบแลว 
จิตมีหลักมีเกณฑแลวนี่  ใหเห็นวาจิตมันเสวยอารมณอยางไร  หลวงปูดูลยพูดถกู  จิตเห็น 
จิต  จิตเห็นจิตถงึเปนมรรค  จิตไมเหน็จิตเปนมรรคไมได 

แตความเห็นของเขานี่ ตัวจิตที่สงบเขามาก็ไมมี แลวจิตมันจะเอาอะไรไปเหน็ ใน 
เมื่อตวัมนัไมมี  แลวจะเอาจิตตัวไหนไปเหน็จิต  มันไมมจีิต  แลวมันกไ็มเหน็จิต  แลวมนั 
จะเปนวิปสสนาไปไดอยางใด  เห็นไหมจิตเหน็จิตนั้นถงึมีผลเปนมรรค  มรรคที่เกิดขึน้ 
เพราะจิตมันสงบเขามา  พอจิตสงบเขามาจิตตัวจิตเห็นไหม  ตัวจิตแลวมนัเหน็ความเสวย 
อารมณ  ตัวจิตเสวยอารมณ  ปฏิสนธิจิต  ขันธ  ๕ไมใชจิต  ขันธ  ๕  เปนขนัธ  ๕  จิตเปน 
จิต  แลวพอจิตมนัไมสงบ จิตมันไมมีหลักมีเกณฑ แลวเห็นอะไรละ  ก็โรงน้ําแข็งไง  ไม 
มีตัวตน  ไมมีอะไรเลย 

แตถาจิตเห็นจิตนะ  เพราะตัวจิตมนัเปนตัวมัน เหน็อาการเห็นขันธ ๕ นัน่ละ แลว 
ขันธ ๕นั่นมนัเสวยอยางไร  น้ํามันจะขุนนะมันมีน้ําแลวก็มีตะกอน  พอมันมีการขยับมนั 
ก็ขุนขึน้มา  จิตมนัมขีองมันอยู  ขนัธ  ๕  มันมีของมนัอยู  ในเมือ่มนัเสวยอารมณมนัก็ขุน 
มัวขึน้มา  มันขุนมัวแลวมนักอ็อกไปรับรูธรรมะของพระพทุธเจาไง  ธรรมะพระพุทธเจา 
นี่วางๆ  วางๆ  ขุนมวัอยูในใจแลวเอาอะไรไปวางละ  เพราะมนัไมเห็นตวัมนั  นี่ไงเขาถึง 
บอกวามันเกิดดับ  มนัไมมีตัวตน  ไมมีอะไรเลย  ธรรมะกเ็ปนธรรมะไง  ธรรมะมันกเ็ปน 
ธรรมชาติไง  ธรรมชาติก็เหมอืนฝนตกฟารองมนัแลวก็แลวกนัไปไง  มันไมมอีะไรตก 
ผลึกในหัวใจเลย 

คํานี้มันฟองมาก มันฟองวาจิตไมสงบ  พอจิตไมสงบ จิตมันกไ็มเห็นจิต  จิตเห็น 
จิต  จิตเห็นอาการของจิต  โอย  มันอีกเยอะแยะ  การกระทํานี่ถามนัเปนความจรงิมนัเปน 
อีกเรื่องหนึ่ง  แตถาจิตมันสงบมนัพุทโธๆ  นี่เห็นไหม  พอมันเหน็กาย  เห็นเวทนา  เห็น 
จิต  เห็นธรรม  มนัสะเทือนถึงหวัใจเพราะปญญาอบรมสมาธิ  สมาธิอบรมปญญา  เจโต 
วิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ปญญาวิมุตติเหน็ไหม มนัใชปญญานํา  ปญญานําขนาดไหนจิตตอง 
สงบ  จิตสงบเพราะปญญาอบรมสมาธิ  พอเปนสมาธิแลวนี่มนัใชปญญาไป  พอใช 
ปญญาไป มันจะเปนปญญาวิมุตติ  ปญญาอบรมสมาธิอยางหนึ่ง  แลวเวลาพอเกิดปญญา 
ขึ้นมาแลวเปนปญญาวิมุตตนิี่  ปญญาวิมุตติเห็นไหม
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ดูสิแหลงน้ํานี่  แมน้ําเจาพระยาตาน้ํามนัอยูที่ไหน  นี่เราอยูแมน้ําเจาพระยา  แลว 
เราก็ขวนขวายหาแมน้ําเจาพระยามันเกิดมาจากไหน  นี่ไง เนี่ยปญญา หมุนกันอยูที่แมน้ํา 
เจาพระยา แมน้ําเจาพระยามนัมาจากปง วัง ยม นาน  แลวปง วัง ยม นานนะ ตนน้ํามนัอยู 
ที่ไหน  ตนน้ําก็ฐีติจิตไง  ตนน้ําคือความคิดไง  ตนน้ําคือรูป  เพราะมีรูปมนัถึงมีนาม  ถา 
มีรูป เพราะมีนามมีความคิด มนัมีความวางมันก็หมนุไป  สิ่งที่มันหมนุไป อะไรมนัหมนุ 
ไป  แลวมันหมุนอยางไร  แลวใครเปนคนหมนุ  หมนุแลวมีผลอะไรกับจิต 

ถามันเปนปญญาวมิุตติเหน็ไหม  มันจะมกีารกระทาํของมนั  มีการสืบสาวมีการ 
ตอเนือ่ง  แตการกระทําทีว่าไมมีการสืบสาว  ไมมีการตอเนื่อง  มันเปนการบูชากิเลส มัน 
เปนความคิดในแมน้ําเจาพระยาไง  มันเปนความคิดโดยสามัญสํานึกของมนุษยไง  นี่ 
ปญญาวิมุตติ  แลวมันจะมโีสดาบัน  สกิทา  อนาคา อรหันต แตละซับแตละซอน ปญญา 
วิมุตตินีม้ันใชปญญาโดยมรรค  ปญญาโดยจิต  จิตเปนสมาธิ  ปญญาวิมุตตนิี่แหละตอง 
จิตเปนสมาธิ  เพราะปญญาวมิุตตินี่มนัเกิดจากปญญาอบรมสมาธิกอน  ถาไมมปีญญา 
อบรมสมาธิ ปญญาวิมุตติเกิดไมได 

เจโตวิมุตติ  ถาจิตไมสงบยิง่เปนไปไมไดใหญเลย  เพราะเจโตวิมุตตมิันเปนสมาธิ 
อบรมปญญา  ถาสมาธิอบรมปญญานะ  ถายังไมสงบเขามาถงึตัวจิต  มันจะเอาอะไรไป 
อบรม  สมาธิอบรมปญญานี่ไมมีตัวตนไมมีอะไรเลย  เอย เกิดดบั วางๆ ไมมีผูกระทํา ไม 
มีผูกระทํา ไมมีเจาของงาน ไมมีผูเริ่มตน ไมมีผูควบคุมนโยบาย  แลวมันทําไวที่ไหนกัน 
อะไรเปนคนทํา  แลวใครเปนคนทํา  แลวทําเพื่อใคร  แลวคนทํามนัอยูที่ไหน  นี่ไงไมมี 
ตัวตน  ตัวตนไมมี มนัเปนธรรมชาติ  มันเปนธรรมะ  นี้ไงธรรมชาติของกเิลส  กิเลสเปน 
อยางนีโ้ดยธรรมชาตินะ  ธรรมชาติของมันก็มี  ธรรมชาติของกเิลสมันเปนธรรมชาติอยู 
แลว  แลวมันมีอยูในจิตวิญญาณ จิตปฏิสนธิจิต มนัเกิดมันตาย พอมนัเกิดมันตายนี่เราเกิด 
โดยกิเลสมาทัง้นัน้ 

ธรรมชาติของกเิลสมันลกึซึ้ง  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  โดยธรรมชาติมันเกิดโดย 
ธรรมชาติ  ชีวิตของเรานี้กเ็กิดโดยธรรมชาติ แตธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา  มันสลัดทิ้งหมดนะ  มันสลัดธรรมชาติไวตามความเปนจริง  แลวจิตนี้มันหลุดพน 
ออกไป  ถาจิตหลุดพน  จิตเปนภพเห็นไหม  จิตนีม้นัทําลายตัวมันออกไป  พอทําลายตัว
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มันออกไปนีม่ันเปนนิพพาน ๑  ในธรรมชาติมันเปนของคู มรีูป แลวมันมีนาม พอมนีาม 
มีความวาง  มนัก็หมนุไป  ถามีดีมีช่ัว  มมีืดมีสวาง  มันจะหมนุของมนัไป  มีเกิด  มีดับ มี 
วาง มีไมวาง มันจะหมนุของมนัไป 

แตถาเปนนพิพานเปนสัจธรรม  เนี่ยมันเปนหนึง่  ธรรมเปนหนึง่  เอโกธัมโม 
ธรรมหนึง่เดียว  ความเปนหนึ่งเดยีวนี่มนัไมมีคู  สิ่งที่ไมมีคูมันเปนอยางไรถึงไมมีคู  มนั 
เหนือธรรมชาติไหม  ธรรมชาติเปนของคู  ธรรมชาติมันเปนการแปรปรวนแตจิตที่พน 
ออกไปจากธรรมชาตินี่  มันพนอยางใด  ธรรมะเหนอืธรรมชาติ  มันรูตามขอเท็จจริงของ 
ธรรมชาติทั้งหมด  แลวมันวางธรรมชาติไวตามความเปนจริง  แลวมันพนออกไปจาก 
ธรรมชาติ  มันไมหมนุไปในวัฏฏะ  มันเปนวิวัฏฏะ  มันพนออกไปจากสัจจะความเปน 
จริง  มันพนออกไปเพราะมีการกระทําของมัน โดยตามขอเทจ็จรงิของมนั 

ถาขอเทจ็จรงิของมนัเหน็ไหม  นี่ไง  เพราะเราฟงมาเยอะมาก  โนนกไ็มมีตัวตน 
นูนกไ็มมี  นูนกเ็ปนของสักแตวา  นูนมันกเ็ปนธรรมทั้งหมด  ธรรมมนักม็ีอยูแลว  เราทํา 
ตามความเปนจริง  ธรรมมนักจ็ะโผลออกมา  คําพูดอยางนี้  ถาเปนองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาพูดในพระไตรปฎกจรงิไหม  จริง  แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทานจะพูดกบัพระอรหนัต  ถาเวลาพูดกับพระอรหนัตนะ  ผูรูจริงเห็นจริง  ทําตามความ 
เปนจริง  พูดถูกหมดเลย  ไอผูไมรูไมเห็นมันไมเขาใจสิ่งใดเลย  มันไปเอาคําพูดเขามา 
พูด  มันก็เปนโรงน้ําแข็ง มันกเ็ลยเปนธรรมะโรงน้ําแข็ง  เอวัง


