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จิตจริง  โสดาบันก็จริง 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ฟงธรรมนะ  ฟงธรรม  ธรรมจะกลอมใจเรา  กลอมใจเราให  ใหเขาสูสัจจะความจรงิ  ขณะนี้ใจ 
ของเราปลอม  ใจของเราปลอมนะ  ทั้ง  ๆที่เราเกิดมาเปนมนุษยเนี่ย  มีชีวิตจริง  ๆ  นี่แหละ  มนัจริงตาม 
สมมุติ สมมุติเราเคยปลอม ความปลอมของมนัเหน็ไหม มันสมมุตบิัญญัติ เวลาฟงธรรมขององคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจาเห็นไหม  เวลาฟงธรรมนะสมยัพทุธกาลใชไหม  การไดยนิไดฟงการฟงธรรมนีเ้ปน 
แสนยาก  ฟงธรรมนีเ้ปนแสนยาก  เพราะอะไร  เพราะเวลาฟง  ตองฟงจากพระโอษฐขององคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจา ฟงจากพระโอษฐของผูทีม่ีคุณธรรม นี่มนัถึงเปนธรรม 

แตในปจจบุันนี้เห็นไหม  เนี่ยเวลาเทคโนโลยีเจริญขึน้มาเนี่ย  การฟงธรรมเนี่ย  คลื่นวิทยมุันไป 
ไดหมด การฟงธรรม ฟงธรรม  เราเลยคิดวาการฟงธรรมนี้เปนของงาย นีไ่งการฟงธรรมเปนของงาย ๆ 
เพราะเราไดยินไดฟงอยูตลอดเวลา  แตเราลืมไปวาเพราะเราเกิดเปนชาวพุทธ  พุทธศาสนา  พุทธศาสนา 
เห็นไหม เนี่ยครบูาอาจารยของเรา ผูที่มีคุณธรรมในหัวใจ เนี่ยทานจะเผยแผธรรม ๆ เพื่อธรรมกระจาย 
ออกไปเพือ่ใคร เพือ่ใคร เพือ่ชาวพุทธไง เนีย่ศาสนทายาท  เพื่อสรางทายาทเหน็ไหม  เวลาเรามีลูกมีเตา 
ขึ้นมาเหน็ไหม  เราก็จะพาลกูพาเตาไปวดัไปวา  เพือ่ใหลูกเตาของเราใหเขาถึงธรรม  เมือ่เขาถงึธรรมเขา 
จะมีคุณธรรมในหวัใจ  ถามีคุณธรรมในหวัใจของเขา  เขาจะมีความสุขความรมเยน็พอสมควรใน 
อัตภาพ ในอัตภาพนะ 

แตเพราะใจของเรามันปลอม  พอใจของเราปลอม  มันปลอมขึ้นมาเนีย่  ฟงธรรมขึ้นมาเนีย่มนั 
เปนของปลอมไปหมดเลย  เพราะใจมนัปลอม  จิตปลอม  จิตปลอมนะ  เนี่ยกาย  เวทนา  จิต  ธรรมปลอม 
ไปหมด  สรรพสิง่ที่เปนปลอม  ปลอมเพราะอะไร  ปลอมเพราะวาความไมเขาใจตามความเปนจรงิ  แต 
กิเลสมันรายนัก  เวลากเิลสมันบอกเราศึกษาธรรมเราเขาใจในธรรมะ  ธรรมะนีเ่ราเขาใจหมด  เนี่ยความ 
เขาใจ เขาใจโดยความจอมปลอมของกิเลส  กิเลสมนัจอมปลอมอยูแลว แลวมนัศึกษาธรรมก็ศึกษาดวย 
ความจอมปลอม  ถาบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมดวยความจอมปลอม  ความจอมปลอมของมนั  มนัโกหก 
มดเทจ็  มันมเีลหมีเหลีย่มของมัน  กิเลสตัณหาความทะยานอยากมันใชเลหกลของมัน  เลหกลของมนั 
เพื่อทําความพอใจของตัว ความพอใจของตัวนะ
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เนี่ยเวลาศึกษาธรรมะเห็นไหม ขมขีน่ะขมขี่ ใหคะแนนตัดคะแนนตัวเอง ใหคะแนนตัดคะแนน 
ธรรมะขององคสัมมาสัมพทุธเจา  ถาไมไดดั่งใจก็สิง่นั้นไมเปนธรรม  ถาสิ่งใดไดดั่งใจของตัววาสิ่งนัน้ 
เปนคุณธรรม  เปนคุณธรรมของเราของกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  มันกดขี่ธรรมะขององคสมเด็จ 
สัมมาสัมพทุธเจาจนขึ้นมาเปนสจัจะความจริงตามขอเท็จจรงินัน้ไมได 

นี่ไงเวลาองคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาปรารถนาเปนพระโพธิสัตวนะ  เนี่ยเวลาศึกษาธรรมขึ้นมา 
รื้อคนขึ้นมา  เวลารื้อคนขึ้นมาในใจขององคสมเดจ็สัมมาสัมพทุธเจาขึ้นมาแลวเหน็ไหม  เนีย่สิ่งนี้มนั 
ละเอยีดลึกซึง้  เนีย่ขนาดคําวาละเอียดลึกซึง้  ดูสิปญญาขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาเนีย่  เราจะสอน 
ใครไดหนอ สอนใครไดหนอนะ คําวาสอน ขนาดวามีปญญาลึกซึ้งขนาดนีม้ันแยกแยะตาง ๆ 

เห็นไหมคนที่มีปญญาจะอธิบายสิ่งที่ยากใหเปนของงายไดทั้งนั้นนะ  สิ่งทีเ่ขาใจไดยาก  เนีย่เรา 
อธิบายใหความเขาใจกับสงัคม  สังคมเขาใจนัน้ไดนั้นคนที่มปีญญา  แลวองคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา 
เปนศาสดาเนี่ยมีปญญามากกวาทุกๆ คน ทําไมทอใจละ ทําไมทอใจ เพราะวามันลึกซึ้ง มนัลึกซึง้เพราะ 
อะไร  พอลกึซึ้งแลวเนี่ย  องคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาถึงวางธรรมวนิัยไวเหน็ไหม  เนี่ยปรยิัติ  ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ 

กรณีปรยิัติการศึกษาธรรมขององคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจา  ในการประพฤติปฏบิัติใหมนัตาม 
ขอเทจ็จรงิที่จะเกิดขึน้จากขอเท็จจริงอนันั้น  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  ปฏิเวธความรูแจงอนันัน้  นี้ความรู 
แจง ความรูแจงเนี่ยตามความเปนจริง ปฏิเวธรูจริงเหน็จรงิตามความเปนจรงิเหน็ไหม ถามันมีความเปน 
จริงมันจะมีคุณธรรมในหัวใจ  แตถามันไมรูตามความเปนจริงอนันัน้  มนัไมรูตามความเปนจริงตาม 
ธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพทุธเจาเห็นไหม  เนี่ยมนัเปนอะไรละ  เพราะมนัปลอมไง  พอใจมัน 
ปลอมนะ ความปลอมขึน้มาในหัวใจ สิ่งตาง ๆ มันจะปลอมไปหมด 

เพราะเรื่องของใจมนัเรื่องความมหัศจรรย  ความมหัศจรรยมากนะ  จิตเนี่ยเปนเรือ่งมหัศจรรย 
ลึกลับซบัซอนมาก  เนี่ยแลวเวลามันทุกขขึน้มา  เวลาเกิดเปนมนุษย  เนี่ยเห็นไหมใจมันปลอม เวลาเกิด 
เปนมนุษย  มนุษยแท  ๆ นี่แหละ  มีอิสรภาพในความเปนมนุษย ที่จะแสวงหาที่จะหาทางออกแขงกับ 
กาลเวลานะ แขงกับความตายเพือ่จะใหจิตนี้ถงึเปาหมายใหได แตขณะเราแขงกับความตาย เรายังละลา 
ละลังเห็นไหม  ดูสิเกิดมาแลวก็ยังติดกับโลก  เนี่ยติดในโลก  ติดในวัฏสงสาร  หักวัฏสงสารออกมา 
ไมได  ๆ  มนัก็ตองอยูกับโลกไป  พออยูกับโลกไป  เนี่ยทางของคฤหัสถเปนทางที่คับแคบ  แตศึกษา 
ธรรมขึ้นมา  ศึกษามาในปจจุบันนี้เหน็ไหม  ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา  ครูบาอาจารยเรา
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ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  จนเขาถึงมรรคถึงผล ถึงที่สดุแหงทุกข ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงปญญา การ 
นับถอืศาสนาพุทธ ทุกคนนะใชการประพฤติปฏบิัติเปนชีวิตประจําวนั 

ใครจะทํากไ็ด  ดึงฟาใหต่ําไง  ใครทําก็ได  ใชใครจะทําก็ไดแตของเขาตองมีเชาวปญญาของเขา 
เขาตองมวีุฒิภาวะของเขา  ในการประพฤติปฏบิัติ  ไมใชใครทําก็ได  หมาจะทําก็ได  หมามนัเหาขึ้นมาก็ 
เปนธรรมะทัง้นัน้  ดูสิเดี๋ยวนี้หมามันรองเพลงนะ  เนี่ยฝกใหมันเปนไดเนีย่  ประพฤติปฏบิัติเปน 
ประจําวนั  ชาวพุทธใชการปฏิบัติเปนประจําวัน  ใชอยูปฏิบัตเิปนประจําวันมันไดมากนอยแคไหน  นั้น 
ประจําวนั 

ประจําวนัคือตัง้สติ  คือเราปรารถนาความสขุ  ทุกคนปรารถนาความสขุ  ศาสนาพุทธมีธรรมะ 
หลากหลาย  หลากหลายเห็นไหม  ฆราวาสธรรมเหน็ไหมผูทีเ่ห็นภัยใจวัฏสงสาร  ออกประพฤติปฏิบัติ 
เห็นไหมเนีย่  เนีย่เวลาบวชเปนพระแลวยังมอีรัญวาสี  คามวาสี  อรัญวาสีก็เขาปาเขาเขาประพฤติปฏิบัติ 
เอาตามความเปนจรงิ  ก็บอกวามนัทุกขมันยาก  มันทําอยางนัน้มนัอัตตกลิมถานุโยค  อยางนัน้มนักม็ีแต 
พระที่จะประพฤติปฏิบัตไิด เราเปนฆราวาสเปนคฤหัสถปฏิบัติไมได 

ศาสนานี้ตองเอามาเปนกลาง  ตองเอามาตีแผ  ทุกคนตองมีสทิธิไปหมดเลย  แตองคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจานะ เวลาจะเลง็ญาณ จะรื้อสัตวขนสัตวนะเหน็ไหม เชาขึ้นมาเล็งญาณ จิตของใครควร 
แกที่จะเขาถงึธรรม  แลวอายขุองเขาเนีย่มนัจะเภทภยัขึ้นมาทําใหอายขุองเขาถึงสิน้ไป  ตองไปเอาคน 
นั้นกอน  เนี่ยตองเล็งญาณ ตองสอดสอง  ใครทําก็ได ใชใครทําก็ได แตทําแลวมนัจะไดผลจรงิหรอืผล 
ไมจรงิ 

ถาไดผลจริงเห็นไหม ทําไมเราตองมีศีล ๕ ทําไมเราตองมีศีล ๘ ทําไมตองมีศีล ๒๒๗ ละ ถา 
เรามีศีลขึน้มาความปกติของใจเนีย่ควรแกการงาน  ไมใชใครกท็ําได  ใครก็ทําได  โจรปลนมนัก็ปลน 
ปลนกพ็ุทโธไปดวย  พุทโธ  พุทโธ  มันปลนไปดวย  นั่นใครทําก็ได  แตขณะนัน้เดีย๋วนี้การประพฤติ 
ปฏิบัติก็ใสหนากากเขาหากัน  ๆ  มอืถอืสากปากถอืศีล  ประพฤติปฏิบัติขึน้มาเนี่ย  ในคุณธรรมเห็นไหม 
มันมีแตการเสียสละ  มีแตการเสียสละ  แมแตเสียสละความตระนีถ่ี่เหนียว  เสียสละความหมักหมมใน 
หัวใจ ใหใจมนัปลอดโปรง 

นี่การประพฤติปฏบิัติธรรมมันตองปพูื้นฐานขึน้มาตัง้แตเริ่มตน  แตเนี่ยนะเห็นไหมนกกระยาง 
นกกระยางเหน็ไหมขาวปลอดเลย  ยืนนิ่ง  ๆ  เลยนะเวลาปลามนัผานมา  “จอบ”  เรียบรอย  นีไ่งเนี่ยมันมี 
แตรูปแบบ  มันไมเปนความจริง  ถาเปนความจริงเพราะใจมนัปลอมเห็นไหม  ใจมันปลอมเหน็ไหม  ก็ 
เปนพิธีกรรมทั้งนั้นนะ  สรางพิธีกรรมขึน้มา  พอมพีิธีกรรมขึน้มาแลวก็เปนการประพฤติปฏิบัติ  มนัก็
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เหมือน  เหมอืนอุตสาหกรรมการผลิต  เนีย่เวลามนัมวีัตถุดิบตางๆ หมนุออกมา  มนัสําเร็จรูปออกมามัน 
เปนธุรกจิการคาไปเลย 

เนี่ยปฏิบัติก็หมุนไป  แตความจรงิมนัไมเปนอยางนัน้นะ  แตความจริงมันไมเปนอยางนัน้เพราะ 
กิเลสมันฆายากที่สุด เวลาเกิดขึน้มาในวัฏสงสาร เพราะกิเลสมันพาเกิด พอเกิดขึน้มาเนี่ยเกิดมาดวยบุญ 
กุศลนะ เกิดเปนมนุษยพุทธศาสนาเนีย่ แลวมีศรทัธาความเช่ือเนี่ย สิ่งนี้มนั มันเปนสิง่ที่มอีํานาจวาสนา 
มาก  ทีนี้มีอํานาจวาสนาขนาดไหน  เวลาทํา เวลาประพฤติปฏิบัติ  มนัตองมีความจรงิของมนั 

มันตองมจีริงถาใจมนัไมจรงินะ  เนี่ยจิตปลอม  ความเห็นทุกอยางปลอมไปหมดถาจิตมนัจรงิ 
แลวจิตมนัจริงตรงไหน มนัมจีิตจรงิไหม เนี่ยความเกิดขึ้นมา จิตนีป่ลอมหมด ความรูสึกเราปลอมหมด 
หัวใจนีป้ลอมหมด รางกายนี้ก็ปลอม ปลอมหมด ปลอมเพราะอะไร ปลอมเพราะมนัเปนสมมุติ มนัจรงิ 
ของมัน มันจริงในสมมุติ จริงในสมมุตินะ ความสมมุติเห็นไหม เวลาถามันสมมุตถิาปฏิบัติงายรูงายทุก 
อยางงายหมด  ถางายหมดมันก็ตองบรรลุธรรม  มนัตองเขาใจธรรมะ  เนี่ยทําไมตองบัญญัติขึ้นมาละ 
ทําไมจะมาเถียงกนัใหปากเปยกปากแฉะ 

เห็นไหมสมมุติบัญญัติ  บัญญัติขึ้นมาเห็นไหม  บาลีบัญญัติพระพุทธเจาบัญญัติเนี่ยภาษามคธ 
แลวเราพยายามศกึษากัน  พอศึกษาขึ้นมา  เราก็ตีความ  ตีความธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพทุธเจา 
พอตีความธรรมขององคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาประพฤติปฏิบัติธรรมขึน้มา  เนี่ย  เขาใจ  ๆ 
คอมพวิเตอรมนัเขาใจดีกวานะ  เนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอรเห็นไหมพระไตรปฏกกดเขาไปสิมนัตอบ 
หมดละ มนัเขาใจหมดเลย มนัทําไดดีกวาเราอีก 

ถาบอกวาเราเขาใจธรรมะ เห็นไหมเนี่ยธรรมะใชไหม มันก็เปนอนัตตา รางกายมันไมใชตัวตน 
มันเปนอนัตตา  เขาใจความเปนจรงิก็เปนโสดาบนั มันจะเปนโสดาบนัที่ไหน มนัเปนโสดาบนัของใคร 
ถาเปนโสดาบันคอมพวิเตอรเปนโสดาบนัไปกอนนะ  เนี่ยคอมพวิเตอรมันรูจรงิ  มันรูกอนเราอีกไมมี 
พลาดเลย กดไปมนัตอบมาถูกหมดเลย เปนโสดาบันไหม มันไมเปนหรอก 

เนี่ยเหมอืนกนัเวลาปฏิบัติขึน้มามันจะเปนโสดาบนั โสดาบัน มนัโสดาบันของนิยายธรรมะ มนั 
เปนนิยายธรรมะ  เราสรางนยิายขึ้นมา  เราไปสรางสังคม  ๆ  หนึ่งขึน้มาวาความรูจริงอยางนีจ้ะเปน 
โสดาบัน  มนัเปนไปไมไดหรอก  มันเปนไมไดเพราะจิตมันปลอม  ความจอมปลอมของใจ  เลหกลของ 
กิเลส กิเลสปกตมิันกม็ีตัณหาทะยานอยากลนฝงอยูแลว เนี่ยชิงดีชิงเดน ชิงดีชิงช่ัว มันเปนความช่ัวของ 
มันทัง้นัน้แหละ ในการปฏิบัติกเ็อาความแตช่ัวหมักหมมหัวใจ แลวมันจะเอาความจริงมาจากไหน
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แตถาเปนความจรงิของมนันะ  ความจริงของมันเห็นไหมองคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจา  ศีล 
สมาธิ  ปญญา  เวลาเรื่องโลก  ทาน  ศีล  ภาวนา  ใหมีการเสียสละทาน  มีการเสยีสละของเราขึ้นมา  พอ 
เสียสละทานขึ้นมา เขาไปวัดไปวามันไดฟงธรรม พอฟงธรรมขึ้นมามนัจะพัฒนาใจของมนัขึน้มา ถาใจ 
ของมันขึน้มา  การประพฤติปฏิบัตขิองเราเนี่ย  มนัฟงธรรมมนักระเทอืนหวัใจตลอดนะ  เนี่ยครูบา 
อาจารยที่เปนธรรมเวลาแสดงธรรมออกมาไมมีแตเสียงเฉย ๆ มนัมีคุณธรรมออกมา 

เนี่ยจากใจดวงหนึง่สูใจอีกดวงหนึง่  จากใจดวงที่มีคุณธรรมเวลามนัพูดออกมามันมีหลกัมี 
เกณฑของมัน  มันสะเทือนหัวใจของเรานะ  มุมมองของเรา  ความเห็นของเราเปนอนัหนึ่ง  แตมมุมอง 
ของธรรมเนี่ยพูดคําวาเดยีวกนัแตไมเหมอืนกัน  เนี่ยครูบาอาจารยทีเ่ปนธรรมพูดออกมาเนี่ย  พูดออกมา 
จากธรรมะ  ธรรมะมนัสะเทอืนหวัใจเรา  ถามันสะเทือนหวัใจเรา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ไดฟงธรรม  พอฟง 
ธรรมมาสะเทือนหัวใจ ถาสะเทอืนหวัใจมันเปลีย่นอุดมคติเปลี่ยนความเหน็ของเรา ถาเปลี่ยนความเห็น 
ของเราเห็นไหม 

ครูบาอาจารยทานประพฤติปฏิบัตขิึ้นมาทานทําจรงิของทาน  แตของเราจะเอาแตความ 
สะดวกสบายของเรา ใจเราเปนปลอมเหน็ไหม พอปลอมขึน้มา ครูบาอาจารยทานทําอยางนั้นจริงๆ  เรา 
ไปเห็นแตผลของทาน  ดูสิเราไปเที่ยวเศรษฐีธรรม  ๆ  ทานมีคุณธรรมเต็มไปหมดเลย  เราไปดูแต 
คุณธรรมของทาน  แตเราไมดูแตเหตทุี่ทานปฏบิัติมาละ  องคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา  ๖  ปนะ  หลวงปู 
มั่นทานประพฤติปฏิบัตมิาเห็นไหมดูสิขนาดที่วากองทัพธรรมเคลื่อนมาจากทางอุบล  มาทางขอนแกน 
โคราช ทานบอกเลยนะเนีย่มนัยังมีอะไรในหวัใจอยู มันยงัมอีะไรในหัวใจอยู เหน็ไหมทิง้หมูคณะไปที่ 
เชียงใหม ไปสําเร็จทีเ่ชียงใหม  พอกลบัขึ้นมาจะบอกเลย  กําลังไมพอ ๆ เห็นไหมเคลื่อนทัพนะกองทพั 
ธรรมบอกกําลังไมพอ ๆ กําลังในหวัใจมันไมพอ 

กําลังในหวัใจมันยงัไมรูแจงของมัน ถามันรูแจงของมัน ดูหลวงปูมั่นสิ ทานประพฤตปิฏิบัติไป 
ดวย  ทานสอนลูกศิษยไปดวย  และพยายามเอาตัวรอดของทานไปดวย  ถึงที่สุดแลวตองสลัดทิง้เพือ่ไป 
เอาตัวรอดมาใหได  พอกลับขึน้มาจากเชียงใหม  กลบัมาตั้งแตอุดรแลวขึ้นไปสกล  ไมบอกเรากําลงัไม 
พอ    กําลังเหลือเฟอ  เหลือเฟอเพราะตั้งแตเชียงใหมไปสําเร็จที่เชียงใหมเหน็ไหม  พอสําเรจ็ที่เชียงใหม 
เทวดา อินทร พรหม อนุโมทนา เทวดา อินทร พรหมมาฟงเทศนฟงธรรมตลอดเวลา แลวเทศนาวาการ 
อยูในปาไมเคยมเีวลาวางเลย เทวดา อนิทร พรหมมาฟงเทศนฟงธรรมตลอดเวลา 

นั่นไงเนี่ยคนที่มีคุณธรรมในหัวใจเห็นไหมใจมนัเปนธรรมจริงๆ มนัออกมากบัโลกไหม เพราะ 
โลกมันสกปรก  โลกใจมันจอมปลอม  ความจอมปลอมมันมีแตหนาไหวหลังหลอก  ความหลอกลวง
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ความปลิน้ปลอน ในเมือ่กิเลสมนัปลิน้ปลอนสอพลอ แลวเราปฏิบัตเิพื่อความสอพลอมนั เราปฏิบัติเพือ่ 
สอพลอกิเลส ไปยอมจํานนกบัมนั 

เนี่ยแลวเอาธรรมะขึน้มาเหน็ไหม  นิยายพอศึกษาธรรมะ  ๆ  เนีย่จิตนี้มหัศจรรยอยูแลว  มันปลิ้น 
ปลอน ๆ มันหลอกลวงอยูแลว เอาธรรมะขึ้นมากลาวอางกนั มากลาวอางกันนะ  ใครทําอยางนั้น รูเหน็ 
อยางนัน้  มันจะเปนโสดาบัน  โสดาบัน  มันเปนไปไมไดเพราะใจมันปลอม  ในเมือ่ใจมันปลอม  ใจมัน 
ปลิ้นปลอน  ใจมันหลอกลวงตัวเอง  ทําลายตวัมนัเองอยูแลว  แลวมันจะเอาความจริงมาจากไหน  ถาเอา 
ความจรงิมาจากไหน  คําพูดธรรมะพระพุทธเจานาฟงทั้งนั้นนะ  เพราะธรรมะขององคสมเด็จ 
พระพุทธเจาใชไหมเนีย่ 

ทําความสงบของใจเขามา ดูจิตเขามา ดูจิตเขามา แลวพิจารณาของมนัมนัจะเห็นของมันเอง จิต 
นี้เปนสมถะก็ไดวิปสสนาก็ได  ปลอมทัง้หมดเพราะใจมนัยังปลอมอยู  ความเปนปลอมนัน้มนัจะเปน 
จริงไมไดเลย  ความจรงิขึ้นมาไมไดเลย  ดูสิดูเงนิที่เปนของจรงิบาทสองบาทมันก็ใชไดตามกฎหมาย  มี 
คาตามกฎหมาย  เงนิปลอมเห็นไหมไปหลอกลวงเขาได  เนี่ยเวลาเขาทําธุรกิจการคาอยู  เขากําลังมคีน 
ชุลมุนอยูจะเอาเงินปลอมไปใชในนั้นนะ  เอาเงินปลอมใชปนเปไปกับเงินจรงิ  นี่ก็เหมือนกันสงัคมของ 
ครูบาอาจารยของเราประพฤติปฏิบัตมิา  จนสังคมเขามีความเช่ือถือศรทัธา  เขามีการประพฤติปฏิบัติ 
ขึ้นมา  เอาความจอมปลอมเขามา  ๆ  มันปลิน้ปลอน  มันหลอกลวง  หลอกลวงตัวเองเพราะตัวเองไมมี 
ความแนใจ  ไมมีความแนใจขณะที่พูดธรรมะ  ธรรมะที่จะแสดงธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา 
อยางนีจ้ะเปนโสดาบนั โสดาบัน 

แลวโสดาบันเปนอยางไร  ๆ  โสดาบันก็คือโสดาบันไง  กําปนทบุดินไง  อะไรถึงเปนโสดาบนั 
มันเปนโสดาบันไดอยางไร มีคุณสมบัติอยางใดถึงเปนโสดาบนั เปนโสดาบนัเช่ือถอืไดศรัทธาไดความ 
จริงได จะพูดกไ็มกลาจะยนืยนืวาโสดาบัน ก็ไมกลายืนยนั  จะบอกวานี้เปนโสดาบนัก็หลอกลวงกันไป 
มันปลิ้นปลอนมนัไมเปนความจรงิ ถาเปนความจริงขึ้นมา ทําอยางไรถึงเปนโสดาบัน 

เนี่ยถาจิตมนัจรงินะ จิตจรงิอยางไรมันถึงจะจรงิ ถาจิตจริงคุณธรรมมันก็จะเปนความจริง ถาจิต 
มันยงัปลอมอยูมันปลอมไปทัง้นัน้นะ  ปลอมไปอยางนอยมนัมีความตะกอนในหัวใจ  ตะกอนในหัวใจ 
ผูที่ปฏิบัติสันทิฏฐิโกมนัจะรูจรงิเหน็จรงิของมนั  นี้รูจริงเหน็จริงของมนัเหน็ไหม  เวลาเราประพฤติ 
ปฏิบัติครูบาอาจารยของเราเห็นไหม  ถายังไมทําจิตสงบเขามามันจอมปลอมทั้งนัน้  ศึกษาธรรม 
คอมพวิเตอรดีกวา  คอมพวิเตอรจําไดมากกวา  พระไตรปฎกเนี่ยในมูลนิธิตาง  ๆ  เขามีของเขา 
คอมพวิเตอรฉบับของใคร มหามกุฏมหาจุฬาของวัดไหนคอมพิวเตอรเยอะไปหมดกดไดทั้งนั้น
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เนี่ยแลวมนัไดอะไรขึน้มา  มนัเปนการศึกษานะเปนปริยัตเิปนปริยัติ  ในการศึกษาเนี่ยมคีวาม 
จําเปน มีความจําเปนในการศึกษา เพื่อการศึกษามาเพื่อการปกครอง เพื่อการปกครองมาวิชาการ แตใน 
การประพฤติปฏิบัติ  ทางวิชาการแกกิเลสไมได  ทางวิชาการกิเลสมันเอามนัสวมเขา  เอาวิชาการมาแลว 
ก็ทิฏฐิมานะ  ทิฏฐิมานะสงูสุดขอบฟาวาฉันมคีวามรูตองเช่ือฟงฉัน  เช่ือฟงแลวทําไมกิเลสมงึมนัไมเช่ือ 
ฟงตัวมงึ กเิลสในหัวใจมึงเช่ือฟงมึงไหม ถาเช่ือฟงมนัการประพฤติปฏบิัติการแสดงธรรมออกมามันจะ 
เปนผลประโยชนไหม  จะแสดงธรรมเพือ่ธรรม  ถาแสดงธรรมเพือ่ธรรม  ทําเพือ่อะไรทําเพื่อขัดเกลา 
กิเลส  ธรรมะไมใชเพื่อแกทิฏฐิของใคร  เพือ่ความเห็นใคร  ใจสูใจนะ  ใจดวงหนึ่ง  ใจคืออะไร  ใจคือ 
ความรูสึก แลวสูความรูสึกดวงหนึง่ ความรูสึกนัน้รบัไวเพื่ออะไร 

เพื่อแกไขหวัใจของเขา  แกหัวใจของเขานะ  เนี่ยทําความสงบของใจเขามาถาจิตใจยงัไมสงบ 
ความคิดทัง้หมดเปนโลกยีปญญา ความเหน็ความรูทั้งหมดเปนโลกยีปญญา  เพราะใจมนัปลอม สิง่ที่ใจ 
มันปลอมความรูความรูสึกขึน้มาจะตรึกธรรมขนาดไหน  จะทําขนาดไหนมันจะเปนความปลอมให 
หมด  จิตตองกําหนดตั้งสติไว  ตั้งสติไว  “พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ”  เนี่ยพทุโธเขามา  ๆ  คําวาพุทโธ 
เห็นไหม 

แลวพุทโธมนัไดประโยชนอะไรขึ้นมา ถาจิตมันไมสงบ ความคิดทั้งหมดเนี่ยตรกึในธรรม ตรกึ 
ในธรรม  ธรรมของใคร  เนีย่เวลารูธรรมขึน้มาศึกษาธรรมขึน้มาเนี่ยปากเปยกปากแฉะนกแกว 
นกขุนทอง  เนี่ยเปนธรรมของใคร  เปนธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพทุธเจาทั้งหมด  แลวธรรมอนันี้ 
เกิดขึ้นมาละ  ธรรมของเราไมมี  ถาธรรมเรานะถาจิตมันสงบเขามา  เนีย่ศีลสมาธิปญญา สมาธิเปนยังไง 
แลวสมาธิไมมคีวามจําเปน  ถาทําสมาธิอยู  ใครทําความสงบของใจอยู  ชีวิตทั้งชีวิตก็ไมไดประพฤติ 
ปฏิบัติเพราะจิตมนัไมเคยสงบซักที ตองรอใหความสงบของใจแลวเมื่อไรมนัจะสงบละ มนัไมสงบ 

จิตมันมีหลากหลายนัก เนี่ยสมาธิอบรมปญญา ปญญาอบรมสมาธิ มันมกีารกระทําของมัน ถามี 
การกระทําของมันถาจิตมันสงบเหน็ไหม พุทโธ พุทโธ จิตสงบเขามา จิตสงบเขามาหินทบัหญาจิตมัน 
ก็ยังปลอมอยู สัมมาสมาธิก็จิตปลอม ๆ ปลอมทั้งนัน้นะ ถาจิตมันปลอมขึ้นมา ถาจิตสัมมาสมาธิเกิดเขา 
มาใหได ถาสัมมาสมาธิจิตมนัมีหลักมเีกณฑของมนัเห็นไหม 

ถาจิตมันมีหลกัมีเกณฑออกรูเหน็ไหม  ออกรู  ออกเห็น  ถาออกรูออกเห็นออกเห็นกาย  เนี่ยจิตก็ 
ปลอม  กายก็ปลอม  เราเกิดมาเนีย่รางกายมันชราภาพค่ําคราเปนธรรมดา  ยิ่งคนตายแลวรางกายนีเ้ขาเอา 
ไปทิ้ง  เขาเอาไปเผาไฟทิ้ง  เขาไมเก็บไวหรอก  เพราะมันทําใหเขาตกใจกลวั  เนี่ยคนตายเขากลัวผีกลวั
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สาง พอแมรักมากพอแมจะถนอมรักษามากเวลาตายแลวไมเอาไวในบานนะ เวลาตายแลวเอาไปเผา เอา 
ไปไวปาชา

เนี่ยไงรักก็สวนรักแตไอจิตใตสํานึกมันกลวัของมนั  นี่ไงกายก็ปลอม  ใจก็ปลอม  พอใจก็ปลอม 
แลวก็บอกวาศึกษาธรรมะ  ศึกษาธรรมะ  เวลาศึกษาธรรมะเห็นไหม  สรรพสิ่งในโลกนี้ชีวิตนี้มกีาร 
พลัดพรากเปนที่สุด คนตายเรื่องความตายเปนธรรมดา  แตเวลาตายขึ้นมาเสียใจกันทําไม รองไหทําไม 
นี่ไงเวลาศึกษาธรรม ศึกษาธรรม แตเวลาเขาศึกสงครามสูสัจจะความจริงทําไมหัวใจหวัน่ไหว 

นี่ไงความจอมปลอมของมนั ความจอมปลอมเพราะใจมันปลอม สิ่งที่สะเทือนใจมันก็ปลอมไป 
หมดเลย  แตถาเปนความจริงนะ  พุทโธ พุทโธ  เนี่ยถาจิตมันตองสงบเขามา  ถาจิตไมสงบไมมีการเหน็ 
กาย  สิ่งที่เห็นกายเหน็กายไมได ถาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบเขามาเห็นไหม  พอจิตสงบใจก็ยงัปลอม 
อยูเพราะสัมมาสมาธิเนี่ยมันเปนหนิทับหญา  คือวาสิง่ที่เรามีความสงสัยสิ่งตาง  ๆ  ในหัวใจของเรา  เนีย่ 
อุปาทานเนี่ยสังโยชนตางๆ  มันก็อยูในใจของเรา  เนี่ยพุทโธพุทโธมันสงบตัวลง  พอมนัสงบตัวลง  ใจ 
ปลอม ๆ นี่แหละแลวมันตองออก 

เนี่ยสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  ถามนัเปนวปิสสนากรรมฐานเหน็ไหม  จิตนะมันออกรู 
ออกรูในกาย  ถาจิตมนัออกรูในกาย  ออกรูในกาย  มันไมมีความชํานาญนะ  มันกร็ูบางไมรูบางเนีย่จิต 
เสื่อม การกระทําของเราเนี่ยเราทํางานทุกวันนะ การทํางานของเรามันตองมกีารสดชื่นแจมใส  ในการ 
ทํางานในความสดช่ืนในการรืน่เรงิในการทํางาน  มันตองมกีารเศราสรอยหงอยเหงา  มันตองมกีาร 
ทุกขความลําบาก นี่ไงการกระทํางานเรามันก็ตองมกีารพอใจไมพอใจเปนธรรมดา 

ในการทําสมาธิก็เหมือนกัน  จิตที่เปนสมาธิเนีย่มนับางทมีันกเ็ปนสมาธิได  บางทีมนัก็เสือ่ม 
สมาธิเปนธรรมดา  เราก็ตองรกัษา  เราตองรักษาของเราพุทโธพุทโธเนี่ยรกัษาจิตใหได  ถาจิตมนัสงบ 
บางไมสงบบาง  พอจิตสงบเราก็ตองหาอบุายวิธีการ  หาอุบายนะการทํางาน  ไมใชวาเนีย่เราบอกวาเรา 
สมัครงานเราทํางานแลวเขาจะเปดโลงใหทํางาน  ไมมีทาง  สังคมของมนุษย  มนุษยเปนสัตวสังคม 
มนุษยมันมีการอิจฉาตารอน  มันมีพวกเขาพวกเรา  การทํางานของเราเนี่ยที่ไหนมีคนดทีี่นัน้มีคนช่ัว 
สังคมคนช่ัวมนักม็ีคนดีแทรกอยูในคนช่ัวนั้น 

ทุกสังคมมีดมีีช่ัวปนกัน  การกระทําของเรามนัตองมกีารขัดแยงเปนเรือ่งธรรมดา  ในการ 
ประพฤตปิฏิบัติของเราเนี่ยไมตองวาใคร  กิเลสกับธรรมอยูในหัวใจเรามนัก็ขัดแยงเปนธรรมดา  มันจะ 
ทําใหจิตนี้เสือ่ม  เนีย่มนัเจริญแลวเสื่อม  สัมมาสมาธิเนี่ยปฏิบัติธรรมแลวเราเปนคนดี  เขาจะปูพรมเอา 
ดอกกุหลาบราดใหเราไดเดนิ มันเปนสิง่ที่เปนไปไมได ในสิ่งที่เปนไปไมได เราทําขึน้มาเวลาประพฤติ
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ปฏิบัติขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธนะ  ถาจิตมนัมีสติ  มันมีปญญาของมันเห็นไหม  ปญญา  ปญญาคือการ 
คอยตรองไมใหมนัออกนอกลูนอกทางเห็นไหม  มีสติมีปญญา  เนี่ยรักษาพุทโธพุทโธไปเนี่ย  ถามัน 
สมดุลของมนั มนัก็สงบของมนัได 

พอสงบของมันได  พอกเิลสมันรูทันมันตอตานขึ้นมา  เดี๋ยวมนัก็เขาไดบางไมไดบาง  เรากอ็อก 
ใชปญญาออกพิจารณาออกหาอุบายออกหาวิธีการใหจิตมันสงบเขามา  สงบเขามา  ถาจิตสงบเขามา 
พอถึงความเปนกลางของมัน  ถึงจิตที่เปนสมัมาสมาธิของมนั  แลวมนักอ็อกรูออกเหน็กายเหน็ไหม 
ออกเห็นกาย พจิารณากาย เนี่ยถาจิตมันเปนสัมมาสมาธิพิจารณากายเห็นกายมันสะเทือนหัวใจ 

แตในปจจบุันทีว่าเห็นกาย  เห็นสจัจธรรมเหน็ตางๆเนี่ย  มันเห็นโดยสัญญา  มันเห็นโดยธรรม 
ขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเหน็ไหม  ในปจจุบันนี้เพราะอะไร  เพราะการประพฤติปฏบิัติมนั 
เจริญรุงเรอืงเห็นไหม ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรมในการประพฤติปฏิบัติ เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ 
จัดไปการปฏิบัติ  ที่ไหนทุกคนก็ตืน่เตนทุกคนเหน็ความสําคัญของศาสนา  เนี่ยทางโลกประพฤติปฏิบัติ 
ขนาดไหนมีความเปนอยูขนาดไหนมันก็ยังทกุขขนาดนั้นเหน็ไหม 

เนี่ยในวัตถุใหความสุขกับชีวิตจริงไมได  เห็นไหมก็เลยมาประพฤตปิฏิบัติ  แลวมาประพฤติ 
ปฏิบัติก็มาลอมาลวงกัน มาหลอกลวงกัน ปลิน้ปลอนหลอกลวงเหน็ไหมปฏิบัติ  โดยใสหนากากเขาหา 
กับจิตตัวเองนะ  ใสหนากากเขาหากับสัจจะความจริงในหวัใจของตวั  เอาแตความจอมปลอมมา 
หลอกลวง  เพราะตัวเองเขาไมถึงความจริงกเ็อาความจอมปลอมมาหลอกตัว  วาเห็นกาย  เห็นกาย  เห็น 
กาย เห็นกายโดยอะไร เห็นกายโดยสามัญสํานกึ 

ถาจิตมันสงบมันเหน็กายมันสะเทือนหัวใจ  ถามันสะเทือนหัวใจมนัรูของมันตามความเปนจริง 
พิจารณากายเห็นไหม  จิตจรงิ  จิตมนัเปนสามัญสํานึก  เห็นกาย  เหน็กายโดยบัญญัติ  สมมุติบัญญัติ 
บัญญัติคือสัจธรรม  สัจธรรมเกิดขึน้กบัใจมนัมีการกระทําของมนั  สัจธรรมไมใชสัญญาอารมณ  ไมใช 
ความเหน็ของสมมุติ  เนีย่ความเปนจิตสมมุติมนัปลิน้ปลอนมันหลอกลวง  เห็นอะไรก็วูบๆวาบๆ  เหน็ 
อะไรไป 

นี่ไงบอกวากําหนดพุทโธพุทโธแลวมนัติดนมิิต  มนัเห็นตางๆ  มันจะเหน็นรกสวรรคมันเปน 
ความผิด มันจะติดนิมิตหมดเลย ตองใชปญญา ปญญา ปญญาอะไร ปญญาของใคร ปญญาที่ใชปญญา 
อะไร ปญญาสามัญสํานึก ปญญาโลกียปญญาไรสาระ  เนี่ยมันจะเกิดปญญาได มันเกิดภาวนามยปญญา 
ถาจิตมันไมสงบมนัจะเอาปญญามันจากไหน ถาจิตมันไมสงบเพราะอะไร เพราะกเิลสมันอยูกับใจ มนั 
ปลิ้นปลอนอยูแลวมันหลอกลวงอยูแลว  ตรึกในธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจา  เอาธรรมของ
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องคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจามาเปนสมบัติของตัวแลวก็มาจนิตนาการนะเปนสภาวะแบบนั้นเปน 
สภาวะนั้นเปนโสดาบัน  มนัจะเปนโสดาบันไปไหน  โสดาบันตัวเองหลอกตวัเองมนัไมเปนความจรงิ 
ถาไมเปนความจรงิขึ้นมาเห็นไหมสจัธรรมมันเกิดของมนั จิตมนัสงบก็รูวาสงบนะ 

จิตสงบเวลาจิตมันสงบถาจิตมันไมสงบมนัฟุงซาน  จิตไมสงบมนัมีแตความเดอืดรอนจิตไม 
สงบมีแตความเรารอนในหัวใจ  ถาจิตมันสงบมันจะมีความรมเยน็ของมนั  รมเย็นอยางไร  ถามี 
สติสัมปชัญญะเนี่ยขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปมาสมาธิ  ความเปนสมาธิความที่จิตสงบมนัมีความ 
ดูดดื่ม  ถาเราไมรูจักเราไมใหคามันไมไดแลวเราจะรูไดอยางไรวาเรามีความสงบขนาดไหน  แลวความ 
สงบของเราสงบแลวมันจะยั่งยืนไดอยางไร 

ถามันไมมีสติ  ไมมีสตปิญญาของมนั  มนัมสีติปญญาของมนัเห็นไหม  ความสงบมากสงบนอย 
หัดใชปญญา  หัดฝกเห็นไหมพจิารณาของมัน  พิจารณาไมเห็นกายก็เอาเรื่องของรางกายเขามาตั้ง 
รางกายของคนมันมีประกอบไปดวยอะไร  คนมันเกิดมาจากไหน  มนัฝกปญญาอยางนี้มนัฝกของมนั 
เห็นไหม  พอจิตมนัก็สงบมากเขามาจิตสงบเขามา  พอมนัเปนกลางเปนสมดลุเปนสัมมาสมาธิ  ถามัน 
ออกเห็นกายเห็นไหมพิจารณากายเห็นกายทีแรกมันจะสะเทอืนหวัใจมันสัน่ขั้วหวัใจ  มันสัน่ขั้วหวัใจ 
เลย มนัจะดูดดืม่กระเทอืนถึงจิตในสํานึกเลย 

เนี่ยแลวมนัก็พจิารณาของมันไมไดเพราะอะไร  เพราะเราทําของเราไมเปน  ถาทําของเราเปน 
เห็นไหมถาทําไมเปนมันก็หลุดมือไป  หลุดไปจิตเสื่อมไง  หลุดมอืไป  เวลาเนี่ยวิปสสนาเวลาจิตมัน 
จะตองวิปสสนา มันจะวิปสสนาไงมนัจะกาวเดนิไปไดอยางไร พอกาวเดนิจิตมันมีหลักมีเกณฑ เนี่ยตั้ง 
กายขึ้นมา เห็นกายโดยเสนผมเสนขนรูขมุขน อะไรจะตับไตไสพงุ เห็นกระดูกเหน็ขอกระดกูเห็นอะไร 
มันจะเห็นตางๆ  กันหลากหลายมากไมมีสูตรสําเร็จ  ไมมทีางวาเหน็กายแลวเปนสูตรสําเรจ็เปน 
โครงสรางตางๆ  เปนไปไมได  เนี่ยถามันเห็นเต็มตัวเห็นรางกายเปนซากศพเปนตางๆ  มนัก็เหน็ของมนั 
ได เห็นปจจุบันขณะ ขณะที่เห็นแลวมัน ถามีกําลงันะจิตมันเปนจิตปลอมนะยังไมจรงิเลยจิตปลอม ๆ นี่ 
แหละ  แตพอเห็นมนัจะเริม่ฝกหัด  เริม่ฝกหัด  พอเริม่ฝกหัดเพราะจิตเอาความจอมปลอมเพราะมนัมี 
กิเลสมีจิตใตสํานึกที่มนัหยาบเนี่ย พิจารณากายพอพจิารณากายเนี่ย 

พอเหน็กายขึ้นมาเนีย่มนักรอง  กรองดวยปญญา  ปญญาที่เกิดขึ้นจากอะไร  ปญญาที่เกิดขึน้จาก 
จิตสงบ  จิตสงบจิตมีพืน้ฐานกรรมฐาน  จิตที่มีสัมมาสมาธิเปนพืน้ฐาน  จิตที่มีสัมมาสมาธิเปนพืน้ฐาน 
เวลาปญญาขึ้นมามันเกิดจากจิตที่มพีื้นฐาน จิตที่เปนสัมมาสมาธิ จิตที่เปนธรรม จิตที่เปนธรรมกับจิตที่ 
เปนกเิลส  จิตทีเ่ปนความจอมปลอม  เนี่ยสมาธินี่แหละจอมปลอม  จอมปลอมเพราะมนัไมเห็นมันไมรู
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คนไมรูไมเห็นคอืคนซื่อ  คนที่คนซื่อคนไมมีหลกัมีเกณฑใครชักจูงไปไหนก็ไดจิตมันสงบขนาดไหน 
ใครจะชักจงูไปทางไหน ไปรูนรกสวรรคอเวจีตางๆ มันกจ็ะไปกับเขา 

แตถามีสติสัมปชัญญะของมันมันไมไปกับเขา จิตเราสงบแตเราไมใชคนซือ่ คนซือ่จนแบบใคร 
ชักนําไปไหนเราก็จะตามเขาไป  ถาจิตมนัสงบแลวเนี่ยมนัจะรูเหน็สิ่งตาง  ๆ  เรามีสติ  เรายับยั้งของเรา 
ยับยั้งวาเราไมยอมไปกบัใคร  เราจะเปนเอกเทศของเรา  ถาเปนเอกเทศของเรามนัมีหลกัมเีกณฑมี 
สติปญญาของมนั  มนัตั้งตัวของมันได  พอตัง้ตัวของมันไดถามนัออกรูธรรม  ออกรูธรรม  ออกรูธรรม 
ออกรูพยายามเหน็กาย  ถาเห็นกายขึน้มาเนี่ยจับกายมันหลุดไมหลุดมือมันทําไมเปน  การทําไมเปนเห็น 
ไหม 

เนี่ยวิปสสนามันจะเกิด  มันจะเกิดอยางนี้  มนัจะเกดิจากการกระทําเกิดจากสตปิญญาที่มันออก 
กาวเดินมรรคญาณมันจะเกิด  เกิดขึน้มาดวยการกระทําของเรา  มรรคญาณเนี่ยธรรมจกัร  จกัรทีม่ันจะ 
เคลื่อนที่ใหหมุนธรรมจกัรเนี่ย  เราดําริชอบงานชอบเพียรชอบเห็นไหมมันจะหมนุของมนัเหน็ไหม  ถา 
มันหมุนของมันเหน็ไหม เนี่ยธรรมจักรขององคสมเด็จสัมมาสมัพุทธเจาเหน็ไหม 

เนี่ยปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ เห็นไหมเนีย่เพราะปญญามันหมุนมัน 
จะเกิดฌาน เกิดปญญา เกิดวิชชา เกิดฌาน เกิดความหยั่งรูเกิดตาง ๆ เนี่ยพอเกิดหยั่งรูมันก็ปลอย ปลอย 
เห็นไหมนี่ไงการปลอยอยางนี้จากจิตปลอม  ๆ  จิตที่เปนสมัมาสมาธิ  จิตที่มีหลักมเีกณฑมนัปลอมของ 
มัน  ปลอมเพราะอะไรเพราะมันเปนน้ําในแกว  น้ําขุนเหน็ไหมตะกอนนอนกนแกว  นี่ไงจิตที่มนัเปน 
ความสงบเนีย่มนัมอีวิชชา  มันมีความหลง  มนัมอีุปาทานอยูในจิตมนันี่ไงมนัปลอมอยางนี้ไง  แลวมัน 
ออกวิปสสนาเหน็ไหม ออกวิปสสนาเนีย่ออกวิปสสนาในกาย 

สิ่งที่เหน็  เห็นกายวิปสสนากาย  กายเห็นไหมกายกข็องปลอม  แตจิตเห็นกายโดยสจัธรรม  จิต 
เห็นกายโดยอริยสัจ  จิตเหน็กายโดยธรรมไมใชจิตเห็นกายโดยสัญญาอารมณ  สัญญาอารมณมันหลอก 
สิ่งตาง ๆ มันหลอก พอหลอกขึ้นตนหลอก  ตนหลอกผลมันจะเปนความจรงิไดอยางไร แตขณะทีจ่ิต 
มันเริ่มความเปนไป  มันพัฒนาการของมนัเหน็ไหมจากจิตทีม่ีอวิชชา  จากจิตที่มีความโงเขลา  แตมัน 
สงบเขามา พอสงบเขามาช่ัวคราวนะ เนีย่สมาธิเปนอนิจจังสมาธิไมมีความตั้งมั่น ความตั้งมัน่เพราะการ 
กระทํา ความตั้งมั่นเพราะมีเหตุมีผล  ชํานาญในวสี ตั้งมั่นเพราะเหตทุี่เราสราง แตมนัจะอยูของมนัโดย 
ธรรมชาติอยางนีเ้ปนไปไมไดมนัปลอมไหม มนัเปนอนิจจังมันปลอมของมนั 

พอปลอมของมัน  แตโอกาสที่มนัมคีวามสงบเราก็รีบเอามาใชงาน  เอามาใชงานออกรู  ออก 
วิปสสนา  ออกวิปสสนาเห็นไหม  เนีย่มนัจะชราคร่าํครา  มันจะเนาเปอยพอง  มันจะพุพองขนาดไหน
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วิปสสนายอนแลวซ้ําแลวซ้ําเลา ซ้ําแลวซ้ําเลามนัก็กลับมาพัฒนาการมันทําใหจิตนีจ้ริงขึน้มา จริงขึ้นมา 
เพราะอะไร เพราะมนัเอาตะกอน สิ่งที่ตะกอนนอนกน อวิชชา ตัณหา อุปาทานที่ในหัวใจ มนัวิปสสนา 
ไปมันก็ปลอย ถากําลังพอมันกป็ลอย 

ถามันวปิสสนาไปบอย  ๆ  ครั้งเขา  ความเปนตะกอนความอุปาทานมันมีของมนัอยูแลว  พอมนั 
อยากไดอยากดีอยากกระทํา มันทําใหตะกอนนัน้ขุนขึ้นมา มันก็เปนอวิชชา  เปนอวิชชาบวกเขามา มัน 
วิปสสนาไปมันก็ไปไมไดพอไปไมไดขึน้มาเนี่ยมันยื้อกนัมนัพิจารณากายมนัไปไมรอดก็ตองทิง้ 
กลับมาพทุโธ  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  ทําจิตใหสงบเขาไปอีกเหน็ไหม  นี่ไงวิปสสนาญาณอยางนีม้ันเปน 
การกลับไปฝกจิตใหเปนความจริงขึน้มาเพราะจิตสิ่งที่เปนตะกอนนอนกนความหลงผิดความไมรูผิด 

ปญญามันกรองออกบอยครั้ง  ๆ  ถาจิตมนัจริงนะ  เนี่ยมนัทําใหกายจริงความจริงมนัเกิดขึ้น  พอ 
ความจรงิมนัเกิดขึ้นเห็นไหม  กายเปนกายจิตเปนจติทุกขเปนทุกขมนัจะแยกออกจากกนัเนี่ย  แยกออก 
จากกันช่ัวคราว  ช่ัวคราว  ช่ัวครัง้ช่ัวคราว  พจิารณาซ้ําแลวซ้ําเลา  เนี่ยคําวาซ้ําแลวซ้ําเลาก็เพือ่จะดงึสิ่งที่ 
เปนอุปาทาน  ศรปกในหัวใจดึงออกดงึออก  ความดึงออกวิปสสนาก็ปลอย  ปลอย  เนี่ยจิตมันกเ็ริม่มี 
ความจรงิขึน้มา ขึ้นมา มีความจริงขึน้มาพอจิตจริงกายก็จริง 

กายก็จรงิเกิดจากอะไร  เกิดจากวปิสสนาญาณ  เกิดจากจิตที่มกีารกระทํา  มนัทําแลวทําเลา  ทํา 
แลวทําเลาเหน็ไหมถึงที่สดุเห็นไหมมันขาด  ความที่มันขาดเพราะอะไรนี่ไงพอขาดจิตมันกจ็ริงรอย 
เปอรเซ็นต  กายเปนกายจิตเปนจิตทกุขเปนทุกขเห็นไหม  แลวจิตรวมลง  วูบ  เงียบดบัหมดเลย  เนีย่สิ่ง 
ตาง ๆ เห็นไหมมันเปนจริงของมัน กายก็จรงิของกาย จิตก็จรงิของจิต ทุกขก็จริงของทุกข  แลวรวมลง 
เนี่ยความรูสกึอีกอันหนึ่ง  นี่ไงเนี่ยปญญาอุทะปาท ิ วิชชาอุทะปาทิ  อาโลโก  อทุะปาทิ  ความเปนจรงิ 
เกิดขึ้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทัง้หลายดับไปเปนธรรมดา แลวเหลอือะไร จิตที่มนั 
รวมลงเขาไปเนี่ย 

นี่เนีย่โสดาบันเกิดอยางนี้  โสดาบนัเกิดเพราะการกระทําโสดาบนัเกิดจากความจรงิไมใช 
โสดาบันเกิดจากความเพอเจอ  สิ่งที่เปนเพอเจอนี่เปนโสดาบนันะแลวถาวปิสสนาตอไป  ถาจิตทีเ่ปน 
โสดาบันวิปสสนาตอไปมนัก็จะเปนสกิทา แตจิตที่เปนปุถุชนเห็นไหม ความที่เปนปถุุชน  เนี่ยพจิารณา 
กาย เวทนา จิต ธรรม การทีพ่ิจารณากายจิตเราเห็นไหม  จิตเรามนัจอมปลอมความที่จิตจอมปลอมเนี่ย 
ถามันพจิารณาเหรอเรานัง่เหรอพุทโธ  พุทโธ  พุทโธเนี่ยมันเจ็บปวดไหม  มันเจ็บปวดความเจบ็ปวด 
ขึ้นมาเพราะใจมันปลอม



13 

พอใจมันปลอมเวทนามนักป็ลอม  เวทนาปลอมเหน็ไหม  แตถาใจมันเปนความจริงขัน้โสดาบนั 
นะพิจารณาเวทนาพจิารณาสิ่งตาง  ๆ  ไปมันจะขึน้ไปเปนสกิทาอนาคานะ  แตถาใจมันปลอมเนี่ยใจมัน 
ปลอมมนัก็ปลอมวันยังค่ํา  พอใจมนัปลอมพอนั่งมนัก็ปลอม  พอนัง่มนัก็ปลอมเดี๋ยวเจ็บเดีย๋วปวดเดี๋ยว 
ทุกขเดี๋ยวยากเหน็ไหม  เวทนา  เวทนาความจอมปลอมนะ  เวทนาของปลอมของปลอมมนัอยูกับเราของ 
เรามันก็เปนความจรงิ จริงแบบโลกิยะไงความจรงิแบบชั่วคราว 

เรานี่ใจออนแอ สิ่งใดถามนัเจบ็แสบปวดรอนกดทับแลวสูไมได  ไมมีความสูอะไร  เพราะอะไร 
เพราะมนัจอมปลอมเหน็ไหม  เวลาจิตมันปลอมกายก็ปลอม  จิตมนัปลอม  เวทนากป็ลอม  พอเวทนาก็ 
ปลอมมนักลบัเปนจรงินะ  กลับเปนจริงเพราะมันเหยียบย่ําหัวใจเรา  มนัทําใหเรานี่หวั่นไหวตลอดเวลา 
จะนั่ง นั่ง ๕ นาที ๑๐ นาทีเจ็บปวดแสบรอนแลว เนีย่สิ่งตาง ๆ มันทกุขไปหมดเลย เนีย่มนัปลอมไง 

สิ่งที่ปลอมมันกับมคีุณคา  สิ่งที่จรงิไมรูจัก  เนี่ยสิง่ทีป่ลอมเห็นไหมสิง่ที่ปลอมเวทนาเปนปลอม 
เวทนาไมมถีามสิ  เวทนามันอยูที่ไหนคนตายมันมคีวามรูสึกไหม  คนตายไมมีความรูสึกแลวคนเรา 
เปนอยูเราทุกขเพราะอะไร  เราทุกขเพราะใจมันปลอม  มันปลิ้นปลอน  มันปลิ้นปลอน  มันหลอกลวง 
ศึกษาธรรมะขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา  เนี่ยรูไปหมดเลย  เวทนาสักแตวาเวทนา  จิตสักแตวาจิต 
เห็นอเุบกขาญาณขึ้นมามันจะเปนญาณทัสสนะมนัจะ..  เนี่ยมันปลิ้นปลอน  มันหลอกลวงใจของเรา 
มันเปนสัญญาอารมณ มนัเปนสิ่งที่ธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจา  ตัวเองมันรูอะไร ถาตัวเอง 
รูนะมันเปนความจริงขึน้มา ตรงไหนมันเปนความจริง มนัไมรูอะไรเลย พอไมรูอะไรเลย ก็ไปยึดเอาสิ่ง 
ที่เปนสมมุติ ยึดเอาความจอมปลอม ความจอมปลอมเพราะจิตมนัหลงใหล จิตมนัไมมีสถานะที่ยนืของ 
มันได 

ถาจิตไมมีสถานะเพราะจิตมันอยูไหน  จิตมนัไมมี  เพราะอะไร  ไมมเีพราะเราไมรูจักมัน  เราไม 
รูจักแตเราพยายามแสวงหากําหนดพทุโธ พุทโธ พุทโธ ปญญาอบรมสมาธิตางๆ มานั่งเจ็บปวดไปหมด 
เลย มันเจ็บปวดเหน็ไหม มันไมมี บอกมันแสดงอาการเจ็บปวด อาวไมมีแลวไปเจบ็มาไง นี่ไงเพราะจิต 
มันโง พอจิตมันโงมันกไ็ปอยูกับเวทนา เวทนามันไมมีแตจิตไปยึดมนัเอง จิตไปยึด 

จิตอยากแสดงตวัออกมาแตแสดงตัวออกมาไมได  เนี่ยมนัแสดงตัวออกมาไมได  เวลาประพฤติ 
ปฏิบัติธรรมขึน้มาเนี่ย  มนัเปนการประพฤตปิฏิบัตธิรรมเพือ่จะฆากิเลส  ถากิเลสมันอยูกับจิต  จิตมัน 
จอมปลอมอยูแลว กิเลสมนัก็จอมปลอมอยูแลว มันก็แสดงตัวออกทางเวทนา เนี่ยเจ็บปวดแสบรอนเปน 
เวทนาเนี่ย มันเปนเวทนาขึ้นมา ไปปวดแลวจิตมนัอยูไหน นีไ่งจิตมันไมเคยสงบสักที พอจิตไมสงบมัน 
ก็แยกกับเวทนาไมได มันไมรูจกัเวทนา เวทนาอยูที่ไหน
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เวลาบอกเวทนาสักแตวาเวทนา เวลากําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธของเราเห็นไหมเนี่ยมันไมเจ็บ 
ไมปวดขึ้นมามันชามนัตางๆ  เนี่ยเวทนาสักแตวาเวทนา  สักแตวาเวทนาเพราะอะไร  เพราะสักแตวา 
เวทนาเพราะจิตมันมีกําลงัของมนั พอจิตมันมีกําลงัของมันแตพอกําลังของจิตมันไมพอ มนัไมสามารถ 
จะปลอยเวทนาได มันก็จะสกัแตวาเวทนา เวทนามนัแสดงตัวเหน็ไหม แตเริ่มตนจิตมนัไมเห็นวาจิตมนั 
อยูไหน แตเวลาเจบ็ปวยขึ้นมารูนะมันไปเสวยเวทนา มันไปทุกขกับเวทนาแลวเราถึงรูวา 

ออ  จิตมันเปนอยางนี้เวทนาเปนเราปวดเจ็บปวดรอนเวทนาเปนเราไง  เวทนาเปนเราแตถาความ 
จริงเวทนามันอยูทีไ่หน เวทนาเปนเรา เราเปนเวทนาเพราะอะไร เพราะเราไมจักจิตของเรา เราถึงไปอยู 
กับมนั  แตถาเราพิจารณาของเรานะ  เราพิจารณาของเรา  เนี่ยมีสติสัมปชัญญะเนี่ยถาเรามันไมมีกําลัง 
ของเรา  เราจะกําหนดพุทโธพุทโธพุทโธของเราไว  เนี่ยพุทโธพุทโธของเราไวนะ  นี่เปนขนัติธรรม 
เนี่ยถาจิตนีม้ันอยูกับพุทโธเวทนามนัเกิดไดอยางไร  แตจิตถามันไมอยูกับพทุโธมันก็ไปเสวยกับเวทนา 
ถาไปเสวยกับเวทนา  เวทนากเ็ปนเรา  สิ่งตางๆ  ก็เปนทุกข  แตถาเราพุทโธ  พุทโธ  มันสงบตัวเขามา 
เวทนาสักแตวาเวทนาเห็นไหม มนัไมพอ กําลงัไมพอถาเราสูกับเวทนา 

เวลาเราภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ย  เวทนาถากําลังเรามีเหน็ไหมจิตของเราเหน็ไหมจากจิตที่ 
จอมปลอม  จากจิตที่พึง่ตัวเองไมได  จากจิตที่ไมรูอยูที่ไหน  จิตที่มันของปลอมแลวมนัก็ยึดมั่นถือมั่น 
แลวมนัก็มเีลหกลของมนั  มันเลหกลมนัหลอกลวงตลอดเวลา  แตถาเราตั้งมัน่ของเรา  เรากําหนดพทุโธ 
พุทโธพุทโธของเรา  มนัมีสจัจะของเรา  เราตั้งความจรงิของเรา  มนัมนัถงึที่สุด  เวลาจิตมันลงได  มนั 
สงบนะแลวเวทนาไปไหน  แลวสิ่งทีเ่จ็บปวดแสบรอนมนัไปไหนมันไมเหน็มเีลย  เพราะจิตมันหนีจาก 
เวทนาลงสูความสงบเสียกอน 

แตถาจิตมันไมลงสูความสงบมนัจะออกไปรับรูกบัเวทนาและเราก็ตองตอสูกบัมนั  ถาตอสูกับ 
มันถาจิตมันมีกําลงัตอสูกบัมนัเห็นไหม  อะไรเปนเวทนา  กระดูกเปนเวทนา  หนังเปนเวทนา  เนื้อเปน 
เวทนา  อะไรเปนเวทนา  เนี่ยถาปญญามนัไลกลับมานะไมมีอะไรเปนเวทนาพอมันมีปญญาขึ้นมาเห็น 
ไหมใจมันปลอย  เนี่ยถาไลเขามาถงึหัวใจถามเีกิดปญญาขึ้นอะไรเปนเวทนาสิ่งทีเ่ปนเวทนามนัอยูไหน 
ถากําลังพอมันสูได  ถากําลังไมพอยิ่งเวทนามนัจะเวทนาจะเจ็บช้ําจะทําใหหัวใจนีเ่จ็บปวด  ๒  เทา  ๓ 
เทา ๆ เพราะอะไร เพราะเวทนาซอนเวทนา 

ถาเวทนาซอนเวทนา  ตัณหาซอนตัณหา  ถาตัณหาซอนทําใหเราหวั่นไหว  ถาหวัน่ไหวเราตองมี 
สัจจะมคีวามจริงของเรา  เราตั้งสติของเราตอสูกบัมนั ตอสูกับมันเห็นไหม  เนี่ยเวทนาไมมเีวทนามนัอยู 
ที่ไหน  เวทนาไมมีแตมีเพราะจิตมนัหลง จิตมนัโงจติมันไปยึดของมนัขึ้นมาเอง จิตมันแสดงตวัของมนั
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เองวามันอยูกบัเวทนา  แตพอตั้งสติขึ้นมาตอสูกับมนัเห็นไหม การตอสูกับเวทนาการใชปญญาตอสูกบั 
เวทนามันตองใชกําลัง  และมีสัจจะมคีวามมั่นคงสูง  ความมั่งคงสูงตอสูแยกแยะเขาไป  พอแยกเขาไป 
แยกแยะไป  ไมมีสิ่งใดอะไรเลยเวทนาสวนเวทนา  จิตสวนจิตมนัปลอย  ปลอยหมด ปลอยวาง  ปลอย 
วางขึ้นมาแลวเวทนาหายไปไหน  เนี่ยปลอยซ้ําแลวซ้ําเลา  ตองวิปสสนาซ้ําบอยครั้งเขาๆ  เนี่ยสิง่นีก้าย 
เวทนาตอสูกับเวทนา ถาตอสูกับเวทนาถึงที่สุดเห็นไหม 

พิจารณาไปเนี่ยเวทนามันยงัไง  มันเอาอารมณมาจากไหน  เวทนา  เวทนามันมีเพราะจิตมนัไป 
ยึด แลวเวลาทําไมไมมีเวทนามนัไปไหน แลวเวลาเราสุขเราทุกขมันเกิดมาไดอยางไร นี่สิง่ที่เกิดขึ้น สิง่ 
ที่มีอยูเห็นไหมชีวิตเราเนีย่มนัช่ัวคราวนะ  เนี่ยชีวิตเราถึงที่สุดตองตาย  พอตายไปแลวถาเราจะประพฤติ 
ปฏิบัติไมถึงที่สุดมันจะเวียนเกิดเวียนตาย  แตเราตอสูกับเวทนาในปจจุบนันี้  ถามนัถึงที่สุด  ถาเปน 
โสดาบันถามนัละเวทนาได  เวทนาเปนเวทนา  จิตเปนจิต  ทกุขเปนทุกขเนีย่ถามนัละไดมนัก็อกีอยาง 
มากอีก ๗ ชาติ 

ถาปฏิบัติในปจจุบนันีถ้ึงที่สดุแหงทุกขไดหมดเลย  ถาตอสูกับเวทนา  เวทนามันอยูทีไ่หน  ขอดู 
หนาเวทนาหนอย หนาเวทนามนัอยูที่ไหน ความเกิดขึ้นความดบัไปของมันอยูที่ไหนตอสูกันไป เนีย่ใช 
ปญญา  ถาตอสูไมไหวเวลาพิจารณาไปแลวมนัเจบ็มันปวดแลว  พุทโธพุทโธพุทโธใหชัดเจน  พอพทุ 
โธไดชัดเจนจิตมันจะหลบมาอยูที่พุทโธ  เนี่ยพุทโธชัดเจนขึน้มา  จิตทั้งหมดเอาความรูสึกทั้งหมดอยูที่ 
พุทโธเนีย่เวทนาดับหมด แลวลงสูสมาธิได แลวมีสมาธิแลวออกไปสูออกไปรื้อคนมัน 

พอออกสูสมาธิมนัลง  พอลงถึงสมาธิไมไดอยูไดตลอดไปเนี่ยมันคลายตัวออกมา  คลายตัว 
ออกมาไหน ไหนเวทนาอยูไหนสูมัน พิจารณาตอสูกัน พอตอสูกันเห็นไหมมีการแยกแยะกันในเวทนา 
มันประกอบไปดวย  ถาวิญญาณรับรูในเวทนามนัจะเปนเวทนาไดไหม  แลวใครใหคาเปนเวทนา  เวลา 
มันสุขมันสุขทําไมพอใจ เวลาทุกขทําไมไมพอใจ เวลาอุเบกขาขึ้นมา อุเบกขาเวทนามนัชาอยูมนัสักแต 
วา  แลวเรามีความรูสึกอยางไร  มีความผูกพนัอยางไรกับมัน  เนีย่แยกแยะกบัมนัตอสูถึงที่สุดเห็นไหม 
เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกขเห็นไหม ขันธ ๕ไมใชเราเราไมใชขนัธ ๕ มันปลอยนะเวลา 
มันปลอยมันขาด แลวเวลามันขาดออกไปเนี่ย 

นี่ไงถาจิตมันจรงิจากจิตทีจ่อมปลอม วิปสสนาบอยครั้งเขา บอยครั้งเขาเนี่ยมันฝกจิตใหเขมแข็ง 
พอจิตทีจ่อมปลอมมันเขมแขง็ถึงเปนสมัมาสมาธิเนีย่  มันก็ยังเปนความจอมปลอมของมัน  เพราะมันมี 
อุปาทานความยึดมัน่ถอืมัน่ของจิตทัง้นัน้นะ  แลวเอาจิตมาตอสูกับเวทนาเนี่ย  มันใชปญญาญาณ 
ใครครวญไป  สมถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐานมนัคนละเรือ่งเดียวกัน  คนละเรือ่งเดียวกันเพราะใน
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สมถะกม็ีวปิสสนา ในวิปสสนาก็มีสมถะ ถาไมมีกนัมาทําไมมรรค ๘ มันจะมีสัมมาสมาธิทําไม สมาธิ 
เปนสมาธิแตการตอสูการกระทําของเราเนีย่มนัมีขัน้ตอนของมนั  คนที่ทําเปน  คนทีรู่เปน  อะไรสมถะ 
อะไรวิปสสนา 

สมถะทําจิตสงบ  จิตสงบมีกําลังขนาดไหน  มันถึงจะพนจากโลกียปญญาเปนโลกุตตระ  โลกุต 
ตระคือสัจจะความจรงิทีม่ันเกิดขึน้ในความเปนจริงอันนัน้  ถาเปนโลกียปญญาเนี่ย  มันกเ็หมอืน 
วิชาการนะมีการเรยีนการสอนนะ  เนี่ยทําความเขาใจเขาใจกบัมนัแลวกจ็บ  แตเวลาใชปญญาญาณมัน 
เปนความเขาใจที่ไหน  มันเปนความจริงมนัเปนการตอสู  ถามันเปนความจอมปลอมอยู  มนัเปนสมมุติ 
ถายังเปนจอมปลอมเปนสมมุติบัญญัติเปนความจริงขึ้นมาไมได 

สิ่งที่มนัจะเปนขึ้นมาจากจรงิมนัขึ้นมาจากอริยสัจ  สัจจะความจรงิ  ถาสัจจะความจรงิเพราะจิต 
มันสงบขึ้นมาเนีย่ จิตสงบนีเ่ห็นไหม  ดูสิเราหาเงินหาทองมา เงินทองของเราเปนของเราไหม แลวเงิน 
ทองมันจะอยูกับเราตลอดไปไดไหม  เงนิทองของเราตองใชจายใชสอยจับจายตลอดไป  แลวก็ตอง 
แสวงหามันตลอดไป  จิตกเ็หมอืนกนัสัมมาสมาธิมันเกิดกับเราไหม  กวาความจรงิทีจ่ะเกิดกับเราอีก 
นานขนาดไหน แลวสิ่งทีเ่กิดขึน้กับเราในปจจบุันเนีย่ 

ถาเราใชปญญาของเราใครครวญของเราในปจจบุันเวทนามนัเกิดขึ้นมาคนเราเจบ็ไขไดปวยเหน็ 
ไหม  เวลาเกิดโรคภัยไขเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บปวยขึน้มาไปโรงพยาบาล  หมอเขายังผอนคลายความเจ็บปวด 
ของเราได  แลวในปจจุบนัทีเ่ราเผชิญกับความจรงิเนีย่  มันเปนสจัธรรมที่มนัเกิด  มนัจะไมอยูกับเรา 
ตลอดไปนะ  เนีย่สิ่งทีเ่ปนประโยชนเหน็ไหมอยากวิปสสนา  อยากวปิสสนาอยากจะตอสูกับกเิลส  ไม 
เห็นหนากเิลสเลยสูกเิลสไมได  แลวเวทนาถานัง่อยูเวทนามนัเกิดแนนอนอยูแลว  ถาเวทนามนัเกิดตอสู 
กับมนั  มีปญญาตอสูกับมัน  ไดใชความจรงิกับมัน ถาใชความจรงิกับมันนี่ไง  มนัแยกแยะมันใชปญญา 
ใครครวญตลอดไป นี่ไงเวทนาสักแตวาเวทนา เวลามันปลอยเห็นไหมเวลามนัปลอยจิตมนัก็จริงขึน้มา 

จิตจริงเพราะอะไร  จิตจริงเพราะมนัถอนความโงของจิตไง  ความจอมปลอมของจิต  ความ 
เรรอน  ความปลิน้ปลอนของมัน  มนัถอนเพราะปญญาของมัน  มนัถอนเพราะการเผชิญกับความจริง 
ของมัน จิตนี้ไดเขาสูเผชิญกับการจริง  จิตนีไ้ดเขาสูกองทพั  ไดเขาสูสัมปยุตกับกเิลส  กิเลสเกิดขึ้นจาก 
การตัณหาความทะยานอยาก กองทัพธรรมๆ  เกิดสมัมาสมาธิ  เกิดสัมมาปญญาในการเขาสมัปยุตกนั ๆ 
เห็นไหมถากําลังมันพอเวทนามันก็ปลอย ๆ ถึงทีนีม้นัขาดนะ เวลามนัขาดขึ้นเห็นไหม จิตกจ็ริงของจิต 
เวทนาก็จรงิของเวทนา  เนีย่ขันธ  ๕ไมใชเรา  เราไมใชขันธ  ๕  จิตก็จริงของจิต  เวทนากจ็ริงของเวทนา 
ทุกขก็จริงของทกุข จิตก็รวมลงเห็นไหม เวทนามนัจริงของเวทนานะ จิตเปนความจรงิของจิต มนัความ
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จริงหมดเหน็ไหม  แตถามนัปลอมนะจิตถามันปลอมนะ  มนัความปลิน้ปลอนหลอกลวง  มนัหลอกลวง 
ในการประพฤติปฏิบัติ หลอกลวงกับความรูสึกของเรา หลอกลวงไปหมดเลย มันเปนนิยาย มันเปนการ 
ปลิ้นปลอน

มันไมเปนตามความเปนจริงวาโสดาบนั  โสดาบันเกิดจากอะไร  โสดาบนัมาจากไหน  เนี่ย 
โสดาบันเกิดจากเวทนา  การตอสูกบัเวทนา  เวลามนัขาดไปสังโยชนขาดยังไง  มันปลอยยังไง  กายเปน 
กาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกขเห็นไหม นี่จิตเปนจิตเวทนาเปนเวทนาทุกขเปนทกุข แลวมนัรวมลงยงัไง 
พอรวมแลวมนัเหลอือะไร  เนีย่  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง  อุทะปาทิ  ปญญา  อุทะปาทิ  วิชชา  อุทะปาทิ 
อาโลโก  อุทะปาทิ  มนัเกิดขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้เปนธรรมดาสิ่งนั้นดบัไปเปนธรรมดา  ดับไปเปน 
ธรรมดาเพราะวิปสสนาญาณไมใชดับเปนธรรมดาเพราะมันเปนธรรมดาทีเ่ราเขาใจอยูแลวเห็นไหม 

ไฟมันเปดมันกเ็กิดดับ  พระอาทิตยก็ตกเปนธรรมดา  สุขทุกขมันก็ธรรมดา  ธรรมดาทั้งนั้นนะ 
แลวมนัเปนความจรงิไหม  มันไมเปนความจริงเพราะไมเปนความจริงมันเลยเปนสัญญาเปนความจํา 
เปนสิง่ที่เราศึกษามาเปนวิชาการ  ไมเปนความจริง  ถาเปนความจริงโสดาบันไมพูดกนัอยางนัน้ 
โสดาบันมนัเกิดขึ้นมาคือเกิดขึ้นมาจากการกระทํา  เกิดขึ้นมาจากจิตทีม่ันยอยสลายกิเลส  มันตอสูมา 
ดวยความมมุานะในการกระทําของจิตมหาศาลเลย  แลวมนัทําขึ้นมาแลวเปนโสดาบนั  โสดาบันจริงๆ 
ไมใชโสดาบันแบบลูบ ๆ คลํา ๆ โสดาบันโดยการปลิ้นปลอนหลอกลวงเหน็ไหม 

นี่ถาเปนการพจิารณาตอไป  ถาคนทีม่ีจิตเปนโสดาบันพิจารณาตอไปมนัก็จะเปนสกิทา  แตถา 
มันพจิารณาโดยจิตทีย่ังเปนความจอมปลอมอยูเหน็ไหม กาย เวทนา จิต การพิจารณาจิต  สิ่งที่พิจารณา 
จิต  พุทโธพุทโธพุทโธเนีย่  ถาจิตมนัสงบลง  พุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบลงนะ  จิตสงบลง  จิตผองใส 
จิตเศราหมองเหน็ไหม  จิตเห็นจิต  จิตเหน็จิตเหน็จติยังไง  เนี่ยตัวความรูสึกความคิดนีเ่ปนจิตไหม  มัน 
เปนความคิดนะ  พุทโธพุทโธเปนอะไร  พุทโธเนี่ยเราเปนคนกําหนดพทุโธนะเปนคําบริกรรมนะ  จิตนี่ 
มันเปนนามธรรมนี่เหน็ไหม  จิตมันจอมปลอม อยู ๆ ก็เกิดมาเราเกิดมากายกับจิตนี่เปนจอมปลอม จิต 
เรานี้กจ็อมปลอมเพราะวาเราเกิดมาเปนมนุษยเนี่ยมนัจรงิตามสมมุติ  มันเปนความจอมปลอมของจิต 
จิตจอมปลอมจะศึกษาธรรมะขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาขนาดไหนขึน้มามนัก็จอมปลอม 

ธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจามนัจริง  แตความรูสึกของเรามนัปลอม  มันตีความวา 
ปลอมๆ  แลวพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ย  พอจิตมันมีคําบริกรรมของมัน  มนัมีการกระทําของมันเห็นไหม 
สิ่งที่การกระทําความสงบของใจก็ตองจิตกระทํา  จิตมันจะสงบเขามาเพราะมีการกระทําของมนั  ถา 
จิตไมมีการกระทําจิตมนัสงบเขามาไมได  ถาจิตมันสงบเขามาเพราะคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ
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เนี่ยสิง่ที่มนัพุทโธมาจนจิตเริม่ ๆ มันมีคําบริกรรม พอคําบริกรรมมนัมีทีเ่กาะ จิตมนัจอมปลอมใชไหม 
แตมันเกาะธรรมขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจา  พุทโธเนี่ยเปนพุทธานุสสติ  พุทโธพุทโธพุทโธจน 
จิตมันเริม่ปลอยวางเขามา  ปลอยวางเขามาเห็นไหม 

พอจิตมนัปลอยวางเขามา เห็นไหม  จิต  อาการของจิตสิ่งทีเ่ปนความคิด  พอจิตมนัสงบเขา 
มา  เนี่ยเวลาคนพุทโธพุทโธจิตสงบขึน้มาเนี่ยมนัจะเห็นแสงเหน็เสยีงเหน็ตางๆ  เห็นไหมเหน็เปนดวง 
ไฟสวาง  เห็นเปนตางๆ  นั่นไงจิตเห็นไหมจิตเหน็จติเพราะอะไรจิตเศราหมองจิตผองใส  จิตทําไมมัน 
สงบเขามาเนี่ย  มนัเปนความสวางถาจิตมันสงบเขามาโดยธรรมชาติของจิตโดยทีค่นทีไ่มไดสราง 
บุญญาธิการมา มันสงบพุทโธพุทโธมันสงบของมันไป  ราบเรียบของมันไป  ราบเรียบเทาไรจิตมันก็ 
รูกับจิต  เพราะจิตที่เปนความสวาง  จิตที่เปนความสงบ  จิตที่มีอารมณความรูสึก  นั่นๆอะไร 
ตัวจิตเปนตัวจิตนะ 

ตัวจิตเวลาเขาไปถึงตัวจิต อัปปนาสมาธิ  อื๊อ  จิตคือจิต ๆ แตจิตแสดงออกจิตรับรู จิตเหน็แสง 
สวาง  จิตเหน็ความเศราหมองเหน็ความผองใส  จติเห็นความสวาง  อาการผองใส  อาการสวางไสว 
อาการรับรู  นัน่คือจิต  จิตเห็นจิต  จิตเห็นอาการของจิต  อาการของจิตที่มนัเปนพลังงาน  นีไ่งถาจิตไมมี 
พลังงานจะแสดงตวัออกมาไดยงัไง จิตมนัแสดงออกวาเปนจิต ออกมารับรูกับโลกรับรูสิ่งใดออกมา ถา 
มันรบัรูออกมามันก็ รับรูถึงความรูสึกของมันไง 

เนี่ยจิตที่มนัรับรูความรูสึก  เพราะจิตไมมีความรับรูสึก  จิตจะสือ่ความหมายไดยงัไง  เนี่ย 
ธรรมชาติของจิตเห็นไหมธรรมชาติของจิตทีม่ันสือ่ความหมายกนัสิ่งที่รับรูกัน  เนี่ยดูสเิวลาคนมองตา 
กัน  มนัยังเขาใจเลยวามองอะไร  ดูสิเราใหอาหารสุนัขเนี่ย  สายตามันขอบคุณเลย  มันขอบคุณ  ๆ  ให 
อาหารมื้อนี้กับกระผม  เนี่ยจิตเหน็จิต  จิตความรูสกึของมันทีม่ันสมัผัสไดไง  นี่สัมผัสไดคนกับสนุัขนะ 
แตเวลาจิตมนัสัมผัสกบัตัวมันเอง จิตมันสมัผัสกับตวัมันเองนะ 

ถาจิตไมสมัผัสตัวมนัเอง  จิตมนัจะรูจักจิตไดยังไง  จิตมันจะรูจักจิตมันไดยังไง  จิตรูจักจิต 
เพราะจิตมันสงบเขามา  พอจิตสงบเขามาจิตมนัเสวยอารมณ จิตรับรูตางๆ รบัรูความผองใสความสวาง 
ไสว นี่ไงเราพิจารณามัน เราพิจารณาวาทําไมมันผองใส จิตมนัสงบขึน้มาเนี่ยทําไมมนัสวางไสว ทําไม 
มันเศราหมองทําไมมันหดหู ทําไมจิตมันผองใส จิตมันมีความคกึคะนอง นีไ่งเนี่ยจิตพิจารณาจิตเนี่ย ถา 
จิตมันพิจารณาจิตเขามาเพราะมกีารพิจารณามกีารกระทําของมันเห็นไหม 

นี่มนัพิจารณาการกระทําวาจิตนี้มนัติดอะไร  เนี่ยถาจิตนี้เปนนามธรรมจิตนี้เวลาสงบเขามาเนี่ย 
มันรูถึงความผองใสถึงความรบัรูของมนั  ถารับรูของมันเนี่ยแลวมนัติดในตวัมนัเองไหมเนี่ย  กาย
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เวทนา  จิต  จิตเห็นไหม  จิตพิจารณาจิต  จิตพิจารณาจิตถึงความผองใสความเศราหมองของมัน  ความ 
เปนไปของมนั  ความอับเฉาของมัน  เนีย่หดหูความหดหู  ความรับรูของมนั  พิจารณาของมันเพราะมัน 
ติด  มันเขาใจจิตมนัยึดจิต  ถาจิตมนัไมยึดติดจิต  จิตมันพจิารณาไปแลวมันปลอยละ  พอปลอยมนัปลอย 
มันรูจักการปลอยนะ จิตปลอยจิต 

จิตปลอยจิต ปลอยความรับรู จิตมนัเวลาสงบเขามาหาตัวมันเอง แลวมันรบัรูอะไรมันถึงจะรับรู 
วาเปนตวัจิต  มันรบัรูยงัไงวาจิตกับจิตมนัรับรูกันยังไง  ถามนัรับรูกันไมไดดูสทิําไมไฟฟามันมีขั้วบวก 
ขั้วลบละ  ไฟฟามีขัว้บวกขั้วลบมนัถงึออกมามีแสงสวาง นี่ก็เหมือนกันพลังงาน  ดูเทียนซิ  เทียนมันจุด 
ขึ้นมาไฟมันติด สนัตติ มนัเกิดขึน้มาไดยังไง มนัเปนพลังงานหรอืเปนไฟขึ้นมา ไฟเกิดขึน้มาเขาจุดไฟ 
กันอยางไร 

นี่จิตเวลามนัสงบเขามามนัเหน็ตัวมันเองยังไง มนัรบัรูของมนัยังไง ปญญามนัจะใครครวญของ 
มันยงัไง  มันจะเริม่ปลอยวางละ  พอมนัปลอยเขามาเห็นไหม  มันปลอยนะ  พอมนัปลอยเขามา  อาวจิต 
ปลอยจิต จิตปลอยจิตเพราะอะไร เพราะเราเกิดมาเปนมนุษยเนี่ยเหน็ไหม  เราเกิดมาเปนมนุษยเรามีกาย 
กับใจ มีกายกับใจ กายคอืรางกายนี้  จิตที่มนัอยูในรางกายนี้  มนัแผซานไปในรางกายนี้  มนัรับรูรางกาย 
ไดอยางไร แลวการรบัรูรางกายแลวเนี่ยตวัจิตมันอยูที่ไหน 

ตัวที่อาการรบัรูกบัตัวจิตยังไง ดูสิคนเราเกิดมามีกายกับใจ แลวใจอยูไหน จับไวซิ จับไวที่แขน 
ที่ขามันอยูไหน แลวเวลามันหดตวัเขามาเวลาสงบตวัเขามาเนี่ยสูกลางหัวอกมนัเปนอยางไรละ แลวมนั 
หดเขามากลางหัวอกแลวมนัออกรบัรูยงัไงละ ความรับรูของมนั  มันพจิารณาของมัน มันปลอยของมนั 
ยังไง พอมันปลอยของมนั  มันกเ็ปนอิสรภาพของตวัมันเองเหน็ไหม  นี่ไงจิตอาการความทกุขของจิต 
จิตความปลดปลอยตัวจิต ปลอยความรบัรูของจิต แลวมนัรวมลงยงัไงมันปลอยยังไง โสดาบนัเกิดยังไง 
นี่ไงมันจะเปนโสดาบนั  จะเปนกาย  จะเปนเวทนา  จะเปนจิต  มนัตองมีการกระทํามีความเปนจรงิของ 
มัน ถาความจรงิของมนั มันตองเกิดความจรงิของมนั 

ถาเกิดความจรงิคนที่รูจริงทําจริงจะไมพูดแบบฉอฉล    แบบเลหเหลีย่ม  แบบหลอกลวง 
หลอกลวงแมแตตัวเอง  มนัไมเขาใจเวลาพูดธรรมะนะ  เวลาพูดธรรมะเฉพาะสวน  ธรรมะขององค 
สมเด็จสมัมาสมัพุทธเจาอธิบายไดหมดเลย  เนี่ยเปนสภาวะธรรม  สภาวะปจจบุัน  เกิดอยางนัน้มรรค 
ญาณ  แลวคนไมเปนฟงเขา  มนัก็รืน่หูนะ  มนัก็มคีวามเห็นตามกันไป  แตความจรงิมนัไมมี  ความจรงิ 
มันไมมเีพราะการกระทําสัจจะความจรงิมนัไมมี มนัเปนความจรงิขึ้นมาไมได ถาเปนความจริงขึ้นมานี่ 
จะไมพูดกันอยางนั้น นี่พจิารณาจิตนะ เนี่ยจิตเห็นจติ
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จิตพิจารณาจิตเพราะจิตมนัเศราหมองจิตมนัผองใส  เนี่ยพอจิตมนัเศราหมองจิตมนัผองใสถึง 
ที่สุดแลวมนัปลอย ปลอย เพราะตัวจิตมันปลอย มันเปนจริตนิสัยของคน มันตองมีอํานาจวาสนา เพราะ 
มันเปนเรื่องนามธรรม  นามธรรมจับนามธรรมแลวนามธรรมมันปลอยนามธรรมทัง้ๆ  ที่อาศัยรางกาย 
เรานี่แหละ  เพราะจิตนี้เปนนามธรรม  จิตเปนนามธรรมจิต ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตมนัละเอียดมาก  มัน 
เกิดในมนุษยพอเกิดในมนุษยขึ้นมาเนีย่    แตเพราะเราไดสรางบุญญาธิการอยางนี้  เราก็ตองวปิสสนา 
อยางนีเ้พราะมันตรงจริตนิสัย  แลวพจิารณาไป  แลวถาคนตรงจริตนิสัยการกระทํามันทําไดสะดวก 
คลองแคลวมันงายดาย  ความงายดายเพราะมันตรงกับสายงานของตัวเอง  พอทําไปบอยเขา  มันปลอย 
ปลอย  ปลอย  จนถงึที่สุดนะกายเปนกาย  จิตเปนจิต  ทุกขเปนทกุขมนัปลอยหมด  พอมันปลอย  จิตมัน 
ปลอย จิตมันปลอยจิต พอปลอยมนัปลอยทกุข ปลอยทุกขไปจิตมนัก็รวมลง แลวมันเหลอือะไร 

เนี่ยสิง่ใดสิ่งหนึ่งมกีารเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งนั้นกด็ับไปเปนธรรมดา  ธรรมดาอะไร  อะไรมนั 
ดับ  ทําไมมนัถงึดับ  ธรรมดามันดบัยังไง  ธรรมดามนัดับแลวไฟมนัก็เปดดับ  เนี่ยเปดมนัก็ดบัมนัก็เปด 
มันก็ติด ปดมนัก็ดับ แลวมันเกิดดับอยางนั้นมันไดประโยชนอะไร แตขณะที่มีการกระทํา ตัวจิตตัวมัน 
เอง  พอตัวมันเองมนัเหน็อาการทีม่ันเปนไปเอง  เหมือนกับสิ่งที่มกีารกระทําเราทําของเราเอง  เรายอย 
สลายของมันเอง 

สุทธิมันเหลือสิ่งใด  เราจับตองของเราเอง  นี!่โสดาบันเกิดอยางนี้  พอมันขาด  กายเปนกาย  จิต 
เปนจิต ทุกขเปนทกุข ความเปนไปตางๆ  เพราะจิตมันรวมลง รวมลงแลวมันขาดออกไป นี่ไงสังโยชน 
ขาดออกไป  เนี่ยโสดาบัน  ๆ  มนัตองเปนโสดาบนัโดยขอเท็จจริง  มันไมใชเปนโสดาบนัดวยการปลิน้ 
ปลอนฉอฉลหลอกลวง หลอกลวงถึงโสดาบนั ธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาไมหลอกลวง สัจ 
ธรรมไมหลอกลวง แตมันหลอกลวงเพราะสงัคมนี้มนัหลอกลวง 

เนี่ยรูเทาทนัแลวเปนโสดาบัน  เหน็ไตรลักษณ  ไตรลักษณเปนยังไง  ไตรลกัษณเปนช่ือนะแตที่ 
มันเปนในหัวใจมนัเปนยังไง  โอย  ไตรลักษณมันกเ็กิดขึ้นตัง้อยูและดับไป  มนัเปนนกแกวนกขนุทอง 
มันไมเปนความจรงิ  เนี่ยแลวถาจิตมนัมพีื้นฐานพจิารณาตอไป  มนัจะเปนสกิทาอนาคาขึ้นไป  แตถา 
จิตมันจอมปลอม จิตมนัจอมปลอมพอกําหนดพุทโธ พุทโธเนี่ย กาย เวทนา จิต ธรรม พุทโธพุทโธพุท 
โธเนี่ยพทุโธเนีย่ปญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา 

ถาปญญาอบรมสมาธิเห็นไหม  จิตมนัสงบปญญาอบรมสมาธิ  ปญญาไลตอนเขามาเนี่ยพุทโธ 
พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ย มันไลตอนจิตสงบเขามา ถาจิตสงบเขามาบอยครั้งเขา ๆ มันจะเหน็ของมนัเหน็
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ไหม  เห็นจิตมันสงบแลวมาเห็นจิต  พอเห็นความสงบของใจ  ถาใจมนัสงบออกรูอะไร  สภาวธรรม 
สภาวะกายพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม สติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม 

ธรรม  คือสภาวธรรมเหน็ไหม  ธรรมะเปนธรรมชาติ  สภาวธรรมเปนธรรมชาติ  ไอนัน่มนั 
สภาวธรรม  ธรรมชาติที่มันเปนวัฏฏะมันหมุนไปตามธรรมชาติของมัน  สภาวธรรม  ถาจิตมันไมสงบ 
ใครๆ  เปนคนเหน็สภาวธรรม  ดูสิจิตของคนทีม่คีวามรมเยน็เปนสุข  เห็นไหมเห็นสภาวธรรมเหน็ 
ธรรมชาติเห็นความรมเยน็เปนสุขนะ  แตจิตของคนมันเจ็บปวดกับธรรมชาตินั้น  ใครเคยเห็นในสภาวะ 
นั้นทีเ่ราเคยเจบ็ช้ําน้ําใจ  เห็นสภาวะแบบนัน้เราจะไมอยากไปดู  สถานที่ใดเราเคยไปเจ็บช้ําน้ําใจเราไม 
อยากเหน็สถานทีน่ั้นเลย เพราะเหน็แลวมันจะคิดถงึความเจ็บช้ําน้ําใจของตัว 

นี่ไงเห็นไหมนี่สภาวธรรมชาติที่เห็นเนีย่  คนหนึ่งเหน็แลวช่ืนชมยินดี  อีกคนหนึง่เหน็แลวมันมี 
ประวัติศาสตรเจ็บปวดแสบรอนกบัธรรมชาตินั้น  เห็นสภาวะนัน้ทีไรก็น้ําตาไหลทกุที  นั่นทําไม 
ธรรมชาติมันใหโทษละ ธรรมชาติมันใหคุณกับคนที่มีจิตใจเปนธรรม ธรรมชาติมันใหโทษกบัคนที่จิต 
มีความฝงใจกับธรรมชาตินั้น สิ่งนั้นมันเคยฝงใจเราใหความเจ็บช้ําน้ําใจกับเรา  นั่นไงเหน็ไหม  เนี่ยสิง่ 
ที่ใจขณะใจเราปกติ  เราเคยเห็นเปนบวกลบกบัธรรมชาตินั้น  มนัก็จะมีขอมูลในความเจ็บช้ําน้ําใจความ 
ชุมช่ืนในหัวใจแตกตางกัน 

แตถาจิตมันไมสงบนะ  ถาจิตมันสงบตัวของมันเขามา  เนี่ยเราพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบเขามา 
บอยครัง้เขาๆ พอมันออกรูไง  ออกรูๆ   ในอะไรพิจารณากายก็เห็นกาย พิจารณากายก็กายเปอยเนา  กาย 
พุพอง กายแปรสภาพสูสภาพเดมินัน่พิจารณากาย พจิารณาเวทนา ก็เวทนากาย เวทนาจิต เวทนากายคอื 
ความเจ็บช้ําความเจ็บปวยของรางกาย เวทนาจิตก็ความยึดมั่นถือมั่นของจิต ความเศราใจเสียใจ  เวทนา 
ของจิต พจิารณาจิต จิตเศราหมอง จิตผองใสพิจารณาธรรม 

พิจารณาธรรมสภาวธรรม สภาวธรรมคือสภาวะของจิต สภาวะของความรูสึก สภาวะของความ 
กระทบกับอะไร กระทบกับความคิดตางๆ เห็นไหมความคิดตางๆ เกิดสภาวธรรมเปนธรรมะขึ้นมา สิ่ง 
ที่เปนธรรมะขึน้มา  ธรรมะนี่ของใคร  ธรรมทีเ่ราศึกษาธรรมเปนธรรมะขององคสมเด็จสัมมาสัมพทุธ 
เจา  ธรรมะเปนธรรมชาติๆ  ธรรมทัง้หลายเปนธรรมชาติ  ธรรมชาติมันใหประโยชนอะไรกับเรา 
ธรรมชาติคือธรรมชาติ เราก็เปนสวนหนึง่ของธรรมชาติ เราก็อยูเฉพาะตามธรรมชาติ 

เพราะจิตเราไมสงบ ถาจิตเราสงบมันไมเหน็อยางนัน้นะ จิตเราสงบขึ้นมาเนีย่ ความคิดเหน็ไหม 
อารมณความรูสึกก็เปนธรรมะอนัหนึง่  นี่คิดดีคิดชั่ว  คิดดีคิดชั่วในความคิดนั้นมีอะไร  ในความคิด  คิด 
ช่ัวเพราะอะไร  คิดชั่วเพราะตัณหาความทะยานอยาก  นี่ถาคิดดีละ  คิดดีมนัก็ติดดีเหน็ไหม  คิดดีก็เปน
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การยึดมัน่ถือมั่น  คิดดีสภาวธรรมมันเคลือ่นตวัไป  พอมนัเคลื่อนตัวไป  อารมณความรูสกึเรากเ็คลือ่น 
ตามมันไป  เนี่ยคิดดีโอกเ็ปนธรรมะ  ธรรมะก็ตายอยูนั่นไง  เนี่ยจิตมันก็ติดอยูนั่นแหละเพราะอะไร 
เพราะสิ่งทีเ่นีย่พิจารณาธรรม สภาวะธรรมทีม่ันเกิดขึ้นมนัมีดีและชัว่  ความดีนัน่แหละวาธรรม  ถาติดดี 
ติดธรรมะติดวาเปนธรรมจะปลดปลอยมันไดยังไง  ถามันปลดปลอยไมไดนะ  ในอารมณความรูสกึ 
ความคิดมนัเกิดขึ้นมาไดยังไง  ความคิดมันเกิดได  เนี่ยรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เนี่ย 
สภาวธรรม  สภาวธรรมในขอมลูๆ  โดยการกระแสที่มันเกิดขึน้มาได  ความคิดมันเกิดขึ้นมาไดเพราะมี 
รูป มีความรูสึกความคิดขึน้มาเหน็ไหม พิจารณาจิตพิจารณาจิต  เปนความเศราหมอง  เปนความผองใส 
เปนการรับรูสิง่ตางๆ ของจิต 

สภาวะจิต  จิตคือพลงังานเฉยๆ  เนี่ยสภาวธรรม  สภาวธรรมเพราะมนัมีพลังงาน  มีพลังงานแลว 
มันบวกดวยขอมูลของมันเห็นไหม ดูคลืน่วิทยุสิ คลืน่วิทยถุาไมมีขอมูลคลื่นมันก็เสียงคลืน่เฉยๆ แตถา 
มีขอมูลเขาไปมนัก็เปนเพลงเปนเสียงตางๆ ขึ้นมา สภาวธรรม ธรรมที่มนัเกิดขึ้นมากระทบหัวใจขึ้นมา 
หัวใจกระทบกับสิ่งใดมันก็เกิดขอมลูเกดิความผูกพนัของมนัขึ้นมา  ความผูกพนันัน้คืออะไร  ความ 
ผูกพันนัน้คืออารมณความรูสกึ  ความรูสึกมันประกอบดวยอะไร  ความรูสกึประกอบดวยรปู  เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ถาขันธ ๕ มันไมรวมตัว ขนัธ ๕ ไมเปนอารมณความรูสกึ ความคิดเกิดไมได 
ความคิดเกิดไมไดหรอก 

ความคิดของมนุษยเกิดขึน้มาในสภาวธรรมๆ  ธรรมที่มนัเกดิขึ้นมา  สภาวะความคิดมนัเกิดขึน้ 
ไดยังไง  ถาจิตมนัสงบเขามา  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  จิตมันเสวยอารมณ  เสวยอารมณขึ้นมาเนี่ย  จิตเหน็ 
ธรรม ธรรมคอือารมณความรูสึกธรรมนัน้ จับธรรมนั้นตั้ง แลวแยกแยะของมัน  ในธรรมนั้นมีอะไรใน 
ธรรมนัน้มอีารมณความรูสกึของมนัขอมูลนั้นเปนขอมูลนะ  ดูสิเนีย่ในการติฉินนนิทา  นินทาใครเปน 
คนติฉินนินทา  คนติฉินนินทาคอืคนที่เอามาพูดติฉินนนิทาแลวเราก็มีความรูสกึ  นี่เปนขอมูลของโลก 
แตในความเปนจริง  ใครเปนคนรบัรูเสยีงนี้  ขอมูลที่เขาติฉินนนิทาเนี่ยใครไปรบัรูมนั  จิตรับรูมนั  จิต 
รับรูดวยอะไร จิตรบัรูดวยพลงังาน จิตรับรูดวยขนัธ ๕ ขันธ ๕มีอะไรรูป รูปถามันไมมีเวทนาคือความ 
ที่เขาติฉินนนิทาเขามา  ดีใจเสียใจไง  ขอมูลดีและชั่ว  สัญญารับรูวาเปนขอมูลแลวสังขารปรุงแตง 
วิญญาณรับรู  ขันธ  ๕วิญญาณในขันธ  ๕กับวิญญาณในปฏิสนธิจิต  วิญญาณในขนัธ  ๕  วิญญาณใน 
ความรับรูนี้

ปญญาไลเขาไปๆ  มนัแยกออกๆ  ถามนัแยกออกเห็นไหม  วงลอ  เนี่ยมนัประกอบไปดวยเหน็ 
ไหม ๕ สวน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เราตัดสวนใดสวนหนึ่งออกวงลอนั้น ในวงลอเราตัด 
ออกสวนหนึ่ง วงลอมันจะหมนุไปไดไหม ความรูสกึความคิด ธรรมารมณ สัจธรรม ธรรมที่เกิดขึ้นมา
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ความคิดทีเ่กิดขึน้มา  ธรรมะๆ  เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไดไง  มันเกิดขึ้นมาไมไดเลย  ถามมีรรคญาณเขาไป 
แยกแยะเขาไปทําลายมัน  พอทําลายมนั  มันกป็ลอยเห็นไหม  จิตกับธรรมมันแยกออกจากกนั 
ธรรมารมณสภาวธรรมๆ สภาวะหลอกลวง สภาวธรรมคอืสภาวะความหลอกลวงของจิต  เพราะจิตมนั 
จอมปลอม สิ่งทีเ่กิดขึน้มามนัเลยจอมปลอม 

เนี่ยธรรมะ ๆ นี่จอมปลอมทัง้นัน้นะ มันไมใชธรรมะจริง  ธรรมะจอมปลอมเห็นไหม  แตมรรค 
ญาณ  มรรคญาณเนี่ยของจริง มรรคญาณคือเนี่ยความสงบของใจ แลวใจออกวิปสสนา ออกดวยปญญา 
เนี่ย มนัเปนของจรงิ ของจริงทําลายของปลอม ของปลอมคือจิตมนัปลอม พอจิตมันปลอม มันไดขอมูล 
มาปลอมๆ พอเขามาปลอมอารมณความรูสึกมันก็เคลื่อนไปดวยความปลอมๆ 

เหมือนในปจจบุันนี้  เราเกิดมาเปนคนเห็นไหม  เรากม็ีกายกับจิต  จิตมนัก็เปนพลังงาน จิตก็เปน 
ธาตุ  ๔  และขันธ  ๕  ขันธ  ๕  ก็หมุนของมนัไปๆ  หมุนความคิดของมนัไป  ศึกษาธรรมะรูธรรมะหมด 
นกแกวนกขนุทองมนักเ็หมอืนกบักอปป  นี่เครื่องถายเอกสาร  เครื่องถายเอกสารมนักถ็ายๆๆ  ไปมนั 
ถายออกมาแลว  เครือ่งถายเอกสารมันไดอะไร  เนีย่เครือ่งถายเอกสารๆ  เอกสารมาเนี่ย  คนเอาขอมลู 
เอกสารนั้นมาใชเปนอาชีพ  คนเราเอาขอมลูเอกสารนัน้มาเปนประโยชนใชไหมแตทุกเครือ่งถาย 
เอกสารมีอะไร 

จิต  ๆๆ  ที่คิดธรรมะ  ๆ  เนี่ย  มันกถ็ายธรรมะขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจามา  มันก็ถาย 
เอกสารมันกก็อปปมาๆ  ธรรมะของใคร  ธรรมะจอมปลอมๆ  มนัปลอมเพราะจิตมนัปลอม  พอจิตมนั 
ปลอมมนัก็ไดขอมลูมาปลอมๆ  ธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเปนของจริงแตมนัถายมามัน 
ไมรูสิ่งใดของมนัเลย แตเวลาปญญาเราเกิดเห็นไหม จิตมันสงบ พุทโธ พุทโธ จิตสงบ จิตมนัเปนตัวจิต 
ตัวพลังงานเหน็ไหม  พอจิตมนัสงบเขามาเนีย่  แลวจิตมนัจอมปลอม  มนัไดขอมลูปลอมมันกไ็หลไป 
ตามความปลอมเห็นไหม 

พอจิตมนัสงบเขามา  เรามีกําลัง  มกีําลังเราก็ใชกําลังเราวิปสสนาแกไขของเรา  พอแกไขของเรา 
เห็นไหม  แกไขมันแยกแยะของมนั  พอแยกแยะของมันเห็นไหม  ในอารมณความรูสึกมันประกอบไป 
ดวยรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ขอมูลที่เขาติฉินนนิทา  ขอมูลธรรมะนีเ้ปนขอมูลขององค 
สมเด็จสมัมาสมัพุทธเจา  แตขณะที่จิตเราวิปสสนาญาณ  เนี่ยมันจะเปนขอมูลของเรา  เปนกําลังของเรา 
เปนการกระทําของเรา เปนการแยกแยะ แยกแยะขนัธ ๕ ขันธกับจิต ขันธกับเรา สิ่งทีม่ันเปนเราเนี่ย 

เห็นไหมพิจารณาจิต  ความผองใสๆ  เราแยกของมันจนแยกได  พจิารณาธรรมกเ็หมอืนกนั 
พิจารณาธรรม สภาวธรรมทีม่นัเกิดขึน้มาแลวเนี่ย สภาวธรรมที่เกิดขึ้น  เพราะจิตมันสงบ ถาจิตไมสงบ
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มันไมเหน็ไมได  จิตเหน็อาการของจิตเนีย่ไงสภาวธรรมจิต  พุทโธ  สงบๆ  แลวเหน็ธรรม  เห็นธรรมคอื 
อารมณความรูสึกคอืความคิดขึน้มา 

สิ่งที่เปนสภาวธรรมที่เรารับรู รูธรรม รูธรรม ธรรมะเปนธรรมชาติๆ เนี่ยธรรมะธรรมชาตินี้มัน 
เกิดดับ  เกิดดบัแตธรรมชาติของมัน  แตไมใชสัจธรรม  ถาเปนสัจธรรม  มนัจะเกิดมรรคญาณ  เกิดสจั 
ธรรม สัจธรรมนีเ่กิดขึน้มาจากจิต มนัมีการกระทําของจิต นี่มรรค มรรคญาณมันจะหมนุ มนัจะเคลือ่น 
ของมัน มรรคญาณเคลื่อนตัวก็คอืปญญาของเรา ปญญาที่มีสมาธิรองรบั มนัมมีรรค ๘ มีงานชอบ เพียร 
ชอบ เนี่ยมันมีสมาธิชอบ สติชอบการกระทําของมนัชอบ 

นี่ไงพอมรรคญาณของมนั นีม่ีการกระทําอยางนี้ นีม่รรคเกิดเห็นไหม นี่การกระทําของจิต จิตที่ 
มีมรรคญาณมีภาคปฏิบัติ  ภาคปฏิบัติ  เนี่ยปริยัติ  ปฏบิัติ  ปริยัติมันจํามามนันกแกวนกขุนทองแตปฏบิัติ 
ขึ้นมาเนี่ย  มันมีการกระทําของจิตมีการเคลื่อน จิตมกีารกระทํามีกําลังของมัน มนัจบัตองของมัน  แลว 
มันแยกแยะของมนั พอมันแยกแยะของมนั  มนัก็ปลอยเหน็ไหม ปลอยๆๆ  ขันธ ๕ ไมใชเรา  เราไมใช 
ขันธ  ๕  มันปลอย  พอปลอยขึ้นมาจิตมนัก็รวมลง  พอจิตรวมลงจิตมันปลอย  นี่ตทงัคปหานมันปลอย 
ช่ัวคราว 

พอปลอยชั่วคราว  จิตจอมปลอม  ๆ  ธรรมก็จอมปลอม  สภาวธรรมที่เกิดขึน้มาจอมปลอมหมด 
เลย  แตเพราะจิตมนัสงบเพราะเรากําหนดพุทโธ  มันมีสมัมาสมาธิ  มันมีหลักมีเกณฑของมันเขามา  พอ 
จิตมันจอมปลอม  สงบขนาดไหนมันกจ็อมปลอมเพราะมันเปนตะกอนนอนกนแกว  ในเมือ่ 
สัมมาสมาธิเปนหินทบัหญา  มันจะชําระกิเลสไมได  เปนไปไมไดหรอกแตตองอาศัยความสงบอนันี้ 

พออนันีม้ันสงบขึ้นมานี่  แลวมันออกวิปสสนาญาณของมนัเหน็ไหม  เนี่ยวิปสสนาคือพยายาม 
ใครครวญเขามา  การใครครวญเขามาเพื่อถอดถอนอุปาทาน  ถอดถอนการยึดมั่นถอืมัน่  ถอนสังโยชน 
ออกไป  ๆ  นี่ไงเอาตะกอนในน้ําออก  ตะกอนคอืกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  เนีย่พอมีการกระทํา 
มรรคญาณมนัเคลื่อน  มันเปนธรรมจกัรเขามาทําความสะอาดของใจ  พอทําความสะอาดของใจ  เนี่ย 
จากใจจอมปลอม ถาใจจอมปลอมมันจะปลิ้นปลอน  เรรอน  มันจะมีหลอกลวง  มันจะมีการฉอฉล 
แลวโสดาบันฉอฉล โสดาบันปลิน้ปลอน โสดาบนัหลอกลวง หลอกลวงตวัเองทําลายตัวเอง 

แตถาเปนความจรงิของมนัขึ้นมาเห็นไหม  มนัจะมกีารกระทําของมันขึน้มา  มรรคญาณมันเกิด 
ขึ้นมา มนัวิปสสนารอบหนึง่มนัปลอยวางรอบหนึ่ง จิตที่มนัจอมปลอมเนีย่ เพราะมันจอมปลอมพอมัน 
เห็นสัจจะความจรงิมนัก็ปลอย ๆ
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พอมนัเหน็สัจจะความจริง มันฝกฝนตัวเอง มันเปนธรรมะเชิงประจักษ มันประจกัษของมนั มนั 
เห็นของมนั มันทําลายของมันเห็นไหม พอทําลายของมนั พอทําลายของมันบอยครั้งเขาๆ เนีย่ขันธเปน 
ขันธ  จิตเปนจิต  ทุกขเปนทกุข  ขันธมนัก็แยกออกไป  ขันธ ๕  ในเมือ่สัจธรรม  ธรรมะเนีย่  สิ่งที่จะเปน 
ธรรมะมนัตองมีขนัธ ๕  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันถึงเปนสภาวธรรม ความรูสกึเกิดขึ้นได 
แตตัวจิตเฉยๆ มนัเปนความผองใสเศราหมอง นั่นแหละตัวจิตเห็นไหมตัวจิตตัวสัมมาสมาธิ 

ตัวสิ่งทีม่ันเปนตวัจิตทีม่ันปลอมอยู  แตมีการกระทําของมัน  มันก็ทําความสะอาดของมนัขึ้นมา 
เรื่อย  มนัก็สะอาดขึน้มาเรื่อย  มนัก็จริงขึน้เรือ่ยเหน็ไหม  ถาจิตปลอม  ธรรมะก็ปลอม  ถาจิตมันจริง 
ขึ้นมา  ธรรมะจะจริงข้ึนมาเรื่อยๆ  มันก็จะปลอยวางไปเรื่อยๆ  มีความสะอาดไปเรื่อยๆ  การประพฤติ 
ปฏิบัติจะงายไปเรื่อยๆ  คําวางายคือชํานาญขึ้น  คนทํางานเปนชํานาญขึ้นทุกอยางมนัจะดขีึ้นไปเรือ่ยๆ 
มันกว็ิปสสนาบอยครั้งเขาๆ  ถึงที่สุดมนัขาดนะ  ขันธ  ๕ไมใชเราเราไมใชขนัธ  ๕  ขันธ  ๕ไมใชทุกข 
ทุกข  เราไมใชขันธ  ๕  เนี่ยแลวจิตรวมลง  อะไรรวมลง  เนี่ยโสดาบัน  โสดาบนัในกาย  โสดาบันใน 
เวทนา  โสดาบันในจิต  โสดาบันในธรรม  แลวโสดาบันมนัก็พจิารณาไปมนัก็กาวเดินตอไป  การ 
วิปสสนา  ในการกระทําเนี่ย  สวนใหญแลวมนัไมใชทําพิจารณากาย  ธรรมพิจารณาเวทนา  ธรรม 
พิจารณาจิต ธรรมพิจารณาธรรมตางๆแตละขัน้ตอนไป พิจารณาอันใดอันหนึ่ง 

สิ่งใดสิ่งหนึง่พิจารณาเนี่ยเปนพระโสดาบนั เปนพระสกิทา เปนพระอนาคา เปนถึงพระอรหันต 
ไดเหมอืนกนัหมด  แลวเวลาพิจารณาไปแตละขัน้แตละตอนขณะที่พิจารณาสวนใดสวนหนึ่งเนี่ย  เรา 
พิจารณา พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิตบางก็ได บางเห็นไหม คําวาบางคือวามนัเปลี่ยน งาน 
ที่ทําซ้ําซาก งานที่เราทําเฉพาะสวน เนีย่กิเลสมนัจะปลิ้นปลอน แลวมันจะทําใหเราพิจารณาไดยาก มัน 
จะทําใหเราออกนอกลูนอกทาง เราตองปดลอมทุกๆ วิธีการ 

การประพฤติปฏิบัตมิันตองมีสจัจะ  ประพฤติปฏบิัติมันตองมีวุฒิภาวะ  การพิจารณาตองมี 
ปญญา  ปญญาที่เปนภาวนามยปญญา  ไมใชปญญาซื่อบื้อ…  ถาปญญาซื่อบื้อเนี่ยพุทธพจน  เนี่ย 
พระพุทธเจาวายังไงตองทําตามนั้น  เนี่ยมันไมใช  มันอยูที่จริต  อยูที่นิสัย  อยูทีอ่ํานาจวาสนาอยูทีก่าร 
กระทํา พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แตละครัง้แตละคราว หนึง่เดียวแตสิ่งใดก็ได 

แลวเนีย่ครบูาอาจารยหลายองคมาก  พิจารณากาย  กายๆๆ  กายโสดาบัน  กายสกิทา  กายอนาคา 
กายถึงพระอรหนัตกม็ี พิจารณาเวทนา พิจารณาจิตเนี่ย สิ่งใดสิ่งหนึง่ บางองคพจิารณาแตละขั้นตอนไม 
เหมือนกนั  เนีย่พิจารณากาย  พิจารณาเวทนา  พิจารณาจิตแตละขั้นตอน  เนี่ยพจิารณากายอันหนึ่งเปน
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โสดาบัน  พิจารณาจิต  พิจารณาเวทนาเปนสกทิา  เนี่ยพิจารณาธรรมเปนอนาคา  พิจารณาจิตเปนพระ 
อรหันต เนี่ยบางองคก็ใชสติปฏฐาน ๔ ครบคือแตละขั้นตอนใชอันใดอันหนึ่ง 

แตถาเราปฏิบัติของเราเหน็ไหม สิ่งใดที่เผชิญหนา สิ่งใดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ถาจิตมันขึน้มาใน 
ปจจุบนัแลวเปนสัจจะความจริงอันนั้นเราตองพิจารณาสิ่งนั้นและทําสิ่งนัน้ตามความเปนจรงิ  แลวตาม 
ความเปนจริงทีโ่ดยตั้งสติ  มหาสติ  สติอัตโนมตัิมันจะละเอียดลึกซึ้งเขาไป  ละเอียดลึกซึ้งเขาไป 
โสดาบันเปนโสดาบนันะ  โสดาปตติมรรค  สกิทาคามรรค  อรหัตตมรรค  อนาคามรรค  อรหัตตมรรค 
มันจะละเอียดลึกซึ้งเขาไป เปนสติ มหาสติ สติอัตโนมัติ ญาณการเกิดขึ้นมาญาณหยั่งรูตางๆ มนัจะเกิด 
มันจะเปนไป ถาคนมีคุณธรรม 

การประพฤติปฏิบัตมิันจะหลากหลาย  และววิัฒนาการมันจะพัฒนาของมนัขึ้นไปเปนช้ันเปน 
ตอนขึน้ไป  นี่เปนขอเทจ็จริง  ในวงการปฏิบัติในครูบาอาจารยของเราปฏิบัติจริงๆ  รูจริงๆ  มนัจะมี 
คุณสมบัติจริงๆ  คุณสมบัตจิริงๆ  เวลาพูดออกมาเนีย่มันจะเขาใจไดหมดเลย  เขาใจวาในปญญาอยางนี้ 
ในการวปิสสนาอยางนีม้ันอยูในขัน้ตอนไหน ขั้นตอนโสดาบัน ขั้นตอนสกิทา ขั้นตอนอนาคา ขั้นตอน 
พระอรหันต มนัมวีุฒิ มันมีกําลัง มนัมคีวามแตกตางๆ 

เห็นไหมเวลาหลวงตาทานพูดเลย  ถาไมรูพูดไมได  ไมรูถามไมได  เวลาถามครบูาอาจารยเขา 
ถามกันดวยธรรมะ เนี่ยพิจารณากายยังไง พิจารณาเวทนายังไง พิจารณาจิตยงัไง พิจารณาโสดาบนัยังไง 
สกิทา  อนาคายังไง  มันไมเหมือนกันหรอก  มนัไมมีๆ  สูตรสําเรจ็หรอก  มนัเปนไปไมไดหรอก  สูตร 
สําเร็จที่วามันจะพิจารณาของเขาเปนสูตรสําเร็จเปนไปไมได  สิง่นัน้เปนไปไมไดเลยแตถาเปนความ 
จริงนะ  เปนความจริงเนี่ย  มันเหมอืนคนเปนงานนะทําอะไรกถ็ูกตองไปหมด  เนี่ยคนไมเปนทําอะไรก็ 
ผิดไปหมด  ถาผิดไปหมดแตพยายามตะแบง  พยายามจะเอาธรรมะขององคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจามา 
อางอิง แลวกพ็ูดจานิม่นวล พูดจาออนหวาน เวลาครบูาอาจารยของเราเนี่ยโอโฮกระโชกโฮกฮาก พูดจา 
นี่ไมนาจะเปนธรรมะเลย แตเปนธรรม 

กําลังของธรรมนะ  เวลาธรรมมนัออกมาเนี่ย  เวลาออกมานะดูสิ  ในการประพฤติปฏิบัติใน 
ความจรงิจงั  ความมมุานะ  แลวเรามาทําเลน  ทําออนขอยอหยอนกับกเิลส  แลวบอกวานี้เปนการ 
ประพฤตปิฏิบัติ  ผูที่ทําจริงผูที่เหน็จริงดูไมไดหรอก  ดูไมได  ดูไมไดเห็นไหม  เวลาภาคปฏิบัติ  ปริยัติ 
ปฏิบัติ  ปจจุบนันีม้ีปญหา ปญหาเพราะวาปริยัติเขามาในภาคปฏิบัติเยอะ แลวพอปฏบิัติไปแลวเนี่ย ก็ 
ปฏิบัติไปโดยสัญญาอารมณ  แลวพอภาคปฏิบัตจิะแสดงตัวออกมา  ก็บอกวานี่เปนกเิลส  อนันีเ้ปน
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อารมณฉุนเฉียว  ตองพูดจานิ่มนวลออนหวาน  นี่ไงปริยัติลวนๆ  แตอางอิงวาปฏิบัติ  หมาหมหนังเสือ 
เปนหมา แตอยากเปนเสอื เสือมนัก็คือเสือ เอวัง


