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มองหนา้กนัเลยเหรอ (หวัเราะ) พดูไปเด๋ียวจะมีใครช็อกตายไหม เออ พดูแรง ใครกว็า่พดู
แรง เอาซีดีไปแจกแถวชยัภูมิมา เขาบอกวา่หลวงพ่อน่ีพดูแรง พอพดูแรงแลว้นะ ต่อไปหลวงพ่อ
จะทุกขใ์นวงการพระไง หลวงพ่อจะทุกขเ์พราะอะไรรู้ไหม เพราะพดูแรงแลว้ตอ้งแรงไปเร่ือยๆ 
ไง หลวงพ่อจะทุกข ์   เวลาเอาซีดีไปแจกนะ ทุกคนสาธุ สาธุ โห  มีพระอยา่งน้ีมาช่วยพดูบา้ง 
ท าไมมึงไม่พดูกนัเลย ใหก้พูดูคนเดียว แต่ในใจมนัสาธุกนันะ ไอค้นท่ีไม่เห็นดว้ยนะ ไอค้นท่ีเห็น
ดว้ยนะ… 

เหรียญมีสองดา้น  ดา้นหน่ึงคือพวกเขา แต่ดา้นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเขานะสาธุกบัเราทั้งนั้นนะ 
แต่เวลาท านะ เหลือกคูนเดียว มีกอูยูค่นเดียว มายอ้นถึงตรงน้ี มนัเป็นหนา้ท่ีไง คือมนัไม่มีใครท า 
ผดิถูกกรู้็กนัอยู ่แต่ไม่ท า ปัญหาน้ีมามนักจ็ะเขา้กบัเราจะพดูอยูเ่หมือนกนั แต่เราพดูก่อนเพราะเม่ือ
วานเราพดูไปแลว้นะ  มนัไปนัง่คิดทบทวนแลว้มนัยงัมีช่องใหพ้ดูอีกเยอะแยะเลย 

เราจะพดูถึงธรรมะของพระพุทธเจา้ เวลาพระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเห็นไหม 
พระพุทธเจา้บอกวา่ท่านตรัสรู้ธรรมของเก่า โดยธรรมะมีอยูแ่ลว้ ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม 
พระพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรมเห็นไหม พระพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ พระพุทธเจา้เป็น
พระพุทธเจา้องคท่ี์ ๔ ในภทัรกปัน้ีและพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้พระศรีอาริยเมตไตรยกจ็ะ
มาตรัสรู้ธรรมไปขา้งหนา้ ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิมไง ธรรมะมีอยูแ่ลว้ แต่พวกคนไม่มีความสามารถ 
จิตพวกเราอ่อนแอมาก ไม่มีใครจะสามารถเขา้ถึงธรรมะได ้ ไม่มีใครเขา้ถึงธรรมะได ้ มนัเป็น
ตรรกะ เป็นความรู้ความเห็นจากภายนอกทั้งหมด 

คนจะเขา้ถึงธรรมะยากมาก ถา้มนัง่ายนะ ท าไมองคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้ตอ้งสร้าง
บุญญาธิการ การสร้างบุญญาธิการ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖อสงไขยคือการบ่มเพาะไง 
พนัธุกรรมทางจิต จิตจะบ่มเพาะมา  จิตจะฝึกฝนมา องคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวเ้องเลยวา่ 
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เราปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ เหมือนเราน่ี คนเรียนครูเห็นไหมเวลาจบตอ้งไปฝึกสอนเห็น
ไหม เพื่อจะมาท าการต่างๆ นั้นได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั น่ีพระพุทธเจา้เตรียมมาพร้อมแลว้นะเพื่อจะมาฝึกเลย เพื่อจะมาร้ือสัตวข์น
สัตวเ์ลย แต่พอตรัสรู้ตูมข้ึนมานะ โอโ้ฮ จะสอนไดอ้ยา่งไร ขนาดเตรียมพร้อมขนาดนั้น เราจะดูวา่
ความลึกลบัมนัแตกต่างกบัความคิดปกติเยอะมาก แต่ในปัจจุบนัน้ีเรามาคิดกนัดว้ยความคิดปกติ 
บรรลุธรรม เราไม่เช่ือ มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ พอส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้ช่
ไหม  

เวลาองคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้เห็นไหม เรามาตรัสรู้ธรรมะท่ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิมอยูแ่ลว้ มนั
มีอยูไ่ง ดูสิ มนัมีอยู ่แลว้มนัมีโดยปัจจุบนั น่ีก่ึงพุทธกาล แลว้พอหมดศาสนาไปแลว้  คนจะเขา้ถึง
ธรรมะไม่ได ้ อา้ว มีอยูแ่ลว้ทุกคนกเ็ขา้ไดสิ้ เห็นไหม ของมีอยูใ่ช่ไหม ทุกคนตอ้งเขา้ไดสิ้ ท าไม
เขา้ไม่ไดล่้ะ เขา้ไม่ได ้ ท าไมองคส์มเดจ็ตอ้งมาตรัสรู้ล่ะ แลว้องคท่์านมาตรัสรู้ แลว้ตอนท่ีองค์
สมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้อยู ่ องคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้ร้ือคน้อยูอ่งคเ์ดียวหรอ ปัญจวคัคีย์
อีก ๕ ใช่ไหม  

ถา้ปัญจวคัคียอี์ก ๕ รวมพระพุทธเจา้เป็น ๖ กร้ื็อคน้ดว้ยกนั พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ปัญจ
วคัคียก์ต็อ้งตรัสรู้ธรรมดว้ยสิ ท าไมไม่ไดล่้ะ ไม่ได ้ ไม่ไดเ้ปล่านะ เวลาสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไปสอนปัญจวคัคียเ์ห็นไหม ไม่รับเลย เพราะความคิดแบบโลกไง วา่พระพุทธเจา้ โอโ้ฮ 
ทรมานตนขนาดนั้นนะ โอโ้ฮ อยูด่ว้ยกนัมาเห็นขนาดนั้นนะ แลว้น่ีกลบัมาฉนัอาหารแบบน้ีมนัมกั
มาก ไม่ยอมรับเลย แลว้ไม่ยอมน่ีความคิดแบบโลกเห็นไหม 

 พระพุทธเจา้บอกวา่ “เธอจงเง่ียหูลงฟัง เม่ือก่อนเราไม่ตรัสรู้ เรากบ็อกวา่ไม่รู้ เด๋ียวน้ีเรา
เป็นพระอรหนัต ์จงฟังเรา” พอฟังแลว้ คือมนัคาดหมายไม่ไดไ้ง ปัญจวคัคียค์าดหมายไวเ้ลยนะวา่
คนบรรลุธรรมตอ้งอยา่งน้ี ตอ้งมีทศันคติอยา่งน้ี ตอ้งเป็นอยา่งน้ี ตอ้งเป็นแบบโลกๆ ไง แต่
พระพุทธเจา้พลิกกลบัเลย พอพลิกกลบั ปัญจวคัคียม์นักตี็กลบัเลย ไม่เอา เพราะฉะนั้นพอไปสอน
กไ็ม่ฟัง ไม่ฟังดว้ย  

น่ีไงท่ีวา่ธรรมะมีอยูด่ั้งเดิม แลว้ดั้งเดิมของใครล่ะ จิตมนัตอ้งละเอียดถึงขนาดนั้นมนัถึงจะ
เขา้มาน้ีได ้เห็นไหม น่ีเราพดูถึงธรรมะท่ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ธรรมะท่ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิมคือสัจธรรม   แต่
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ใจล่ะ น้ีเราจะยอ้นกลบัมาตรงท่ีบอกวา่ เขาบอกวา่จิตเป็นนิพพานอยูแ่ลว้ แค่เขา้ไปเฉยๆ กไ็ปเห็น
นิพพาน ไม่จริง จิตไม่เป็นนิพพาน ถา้จิตเป็นนิพพานอยูแ่ลว้นะ มนักเ็หมือนสมยัพุทธกาล มนัมี
อยูล่ทัธิ ๑  ไม่ตอ้งท าอะไรเลย อยูเ่ฉยๆ ๕๐๐ ชาติตรัสรู้ ไอท่ี้วา่เสพสุขในกามน่ะ อยูเ่สพสุขไป
เร่ือยๆ ครบ ๕๐๐ ชาติเป็นพระอรหนัต ์ 

ความคิดแบบน้ีในสมยัพุทธกาลกมี็ พระพุทธเจา้กป็ฏิเสธมาแลว้ น่ีเขาบอกวา่จิตเป็น
นิพพานอยูแ่ลว้ นิพพานอยูซ่ึ่งหนา้ ตรงหนา้ ไม่ตอ้งท าอะไรเลย จะเขา้ไปเผชิญกบันิพพาน 
นิพพานอยูซ่ึ่งๆ หนา้ มนัเป็นค าพดูของมหายานไง เราจะบอกเลยนะวา่ ดูสิ ดูน ้ามนัเคร่ือง ดู
ขา้วสาร ดูส่ิงต่างๆ เราตอ้งท ามาหากิน เราตอ้งท าไหม โรงงานผลิตน ้ามนัเคร่ืองเห็นไหม ชาวนา
ตอ้งท านาจึงไดข้า้วสารมาใช่ไหม แต่เวลาไอแ้ชร์ขา้วสารมาหลอกลวง มนัท าอยา่งไร ไอแ้ชร์
น ้ามนัเคร่ือง  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั มนัแชร์นิพพานนะ นิพพานมีอยูแ่ลว้ นิพพานมีอยูซ่ึ่งหนา้อยูแ่ลว้เห็น
ไหม มนักเ็หมือนแชร์ไง ถา้ใครมาลงแชร์น้ีจะเขา้ถึงนิพพานได ้ ถา้ใครไม่มาลงแชร์น้ีเขา้ถึง
นิพพานไม่ได ้ แต่ขบวนการของความเป็นจริงเขาตอ้งลงทุนลงแรงของเขา แชร์ก๋วยเต๋ียวนะ 
ก๋วยเต๋ียวมนัมีอยูไ่หม มี ก๋วยเต๋ียวมนัมีอยูแ่ลว้ใช่ไหม ร้านขายก๋วยเต๋ียวกมี็ โรงงานก๋วยเต๋ียวกมี็ 
ทุกอยา่งกมี็ใช่ไหม เรากท็  าแชร์ก๋วยเต๋ียว เห็นไหม แลว้กม็าลงขนักนัใช่ไหม ใครมาลงขนัก่อนมนั
กไ็ดผ้ลตอบแทนใช่ไหม 

 น่ีไง ใครมาปฏิบติักบัเรานิพพานมีอยูซ่ึ่งหนา้อยูแ่ลว้ พอมานัง่รู้กายรู้ใจสักเดือนเดียว  
เด๋ียวมนัจะเห็นนิพพานกเ็ห็นโสดาบนั  น่ีเป็นผลตอบแทนของแชร์ไง ถา้ใครไปลงขนัแชร์แลว้มนั
กจ็ะไดโ้สดาบนั สกิทาคา อนาคา มนัเป็นความจริงไหม ไม่เป็นความจริงเลย มนัเป็นแชร์ เป็นการ
หลอกลวงกนั เป็นการหลอกลวงเพื่อผลประโยชนใ์ช่ไหม เพราะฉะนั้นนิพพานมนัมีอยูแ่ลว้ มนัมี
อยูต่รงไหน นิพพานท่ีมนัมีอยูแ่ลว้ นิพพานมนัไม่มี นิพพานไม่มีอยูก่บัจิตหรอก แต่วา่ธรรมะมีอยู่
โดยดั้งเดิม แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัไปจิตมนับรรลุโสดาบนั สกิทาคา  อนาคา นะ  

อยา่งท่ีวา่  พอจิตบรรลุโสดาบนั สกิทาคา อนาคา พอมนับรรลุธรรม บรรลุถึงอนาคาเห็น
ไหม เป็นเรือนวา่ง เรือนวา่งคือมนัมีบา้นกบัมีจิตอยู ่ มีเรือนวา่งเห็นไหม เวลาวา่งโลกน้ีวา่งหมด
เลยเห็นไหม มีเรือนวา่ง แต่ไอจิ้ตนั้นยงัขวางอยูใ่นเรือนนั้น แลว้ท าไมไม่เป็นนิพพานล่ะ แลว้เวลา
พระอนาคาอยูใ่นเรือนวา่ง แลว้นิพพานมนัอยูไ่หนล่ะ ไหนวา่จิตมนัเป็นนิพพาน จิตไม่เป็น
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นิพพาน แต่เวลาท่ีพระพุทธเจา้บอกวา่ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม  ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิมกคื็ออริยสัจ 
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค จิตน้ีมนักลัน่ออกมาจาก ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  ตอ้งมารู้พวกสัจธรรม
อนัน้ี  

สัจธรรมน้ี จิตมนักลัน่สัจธรรมน้ีออกมา ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค
มนัเป็นของเก่าของเดิม แลว้อริยสัจอนัน้ี พระศรีอริยเมตไตรยกจ็ะมาตรัสรู้ส่ิงน้ี ตรัสรู้อนัเดียวกนั
หมดเลย น่ีธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม แต่นิพพานไม่มีอยูใ่นจิต ไม่มี ไม่มี ถา้นิพพานมีอยูใ่นจิตนะ เรา
เวยีนไปเวียนไป จิตทุกดวงจะเป็นพระอรหนัตห์มดเลย 

 แลว้เวลาเขาปรารถนาพุทธภูมิกนัเห็นไหม เขาปรารถนาพุทธภูมิเป็นลา้น หลายๆ ลา้น 
มนัเหลือไม่เท่าไหร่ เหลือพระพุทธเจา้ก่ีองค ์ พระพุทธเจา้เกิดยากไหม น่ีพูดถึงสัจธรรมนะ แลว้
บอกวา่จิตน้ีมีนิพพานอยูแ่ลว้ มีนิพพานอยูซ่ึ่งหนา้อยูแ่ลว้ ของมีอยูแ่ลว้นะ มนัเขา้ไปมนัตอ้งเจอ 
อนัน้ีมนัเป็นบุคคลาธิษฐาน มนัเป็นการเปรียบเทียบ แต่ถา้นิพพานมนัมีอยูใ่นจิต เราอยูก่นัมนัตอ้ง
พน้ไป  

น่ีมนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เพราะมนัลึกลบัซบัซอ้นกวา่นั้นเยอะมาก ถา้เป็นโสดาบนัมนัเป็น
อยา่งไร การจะเป็นโสดาบนั สกิทาคา อนาคา พอถึงอนาคาเห็นไหม จิตมีเรือนวา่ง แต่ไอเ้รามนั
ขวางอยู ่ ไอจิ้ตมนัขวางอยู ่ แลว้เวลาเป็นพระอรหนัตเ์ห็นไหม เขาบอกวา่จิตไม่ใช่ขนัธ ์ ขนัธ์ไม่ใช่
จิตมนัไม่ใช่หรอก เพราะอะไรนะ เพราะวา่ถา้เป็นขนัธ์ ในอนตัตลกัขณสูตรเห็นไหม รูปัสมิงปิ นิ
พพนิทะติ,  เวทะนายะปิ   นิพพินทะติ,  สัญญายะปิ นิพพินทะติ,  สังขาเรปะติ นิพพินทะติ,  
วญิญาณสัมิงปิ นิพพินทะติ  นะ  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ขนัธ์ ๕  นิพพินทงั  วรัิชชะติ  
เขาบอกวา่ละขนัธ์กเ็ป็นพระอรหนัตไ์ง แต่ในอาทิตตปริยายสูตรเห็นไหม มโนมิงปิ นิพพินทะติ   
มโน จิต มโนสัมผสัเสปิ นิพพินทะติ  มโนคือท าลายตวัจิตไง ถา้จิตเป็นนิพพานอยูแ่ลว้ไปท าลาย
มนัท าไม ท าลายมโนท าไม 

 ถา้ตวัจิตเป็นนิพพานอยูแ่ลว้ ท าไมไปท าลายตวันิพพานท้ิง อา้ว ถา้จิตเป็นนิพพานท าไม
ตอ้งไปท าลายนิพพานล่ะ ถา้มึงไม่ท าลายมโน มึงกเ็ป็นพระอรหนัตไ์ม่ได ้แลว้เป็นพระอรหนัตคื์อ
อะไร กคื็อเป็นนิพพาน แลว้นิพพานอยูก่บัจิต แลว้ท าลายจิตท าไม ท าไมจิตตอ้งไปท าลายมนั อา้ว 
ถา้เขาบอกวา่จิตเป็นนิพพานอยูแ่ลว้ แลว้ถามสิวา่น่ีเป็นค าพดูของมหายานนะ แลว้มหายานบอก
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เจอพุทธะท่ีไหนใหฆ่้าพุทธะท่ีนัน่ อยา่งนั้นคืออะไร ถามเขากลบัสิวา่เจอพุทธท่ีไหนตอ้งฆ่าพุทธท่ี
นัน่ ถา้ไม่ฆ่าพุทธไม่เป็นพระอรหนัตน์ะ เอา้ เจอนิพพานกต็อ้งฆ่านิพพานเหรอ ไอน่ี้มนั… 

ของจริงมนัมีอยูน่ะ แต่ไอน่ี้มนัแชร์นิพพานคือท ากระแสข้ึนมา แชร์นิพพานไง ใครมาลง
แชร์กบักมึูงจะไดน้ะ มึงจะไดโ้สดาบนั สกิทาคา อนาคา ถา้มึงไม่มาลงแชร์กบักมึูงจะไม่ไดน้ะ 
เพราะอะไร เพราะค าพดูเห็นไหม เขาบอกวา่เวลามาฝึกเดือนสองเดือนของเขาลดัสั้นเพราะจิต
เดือนสองเดือนจะเห็นนิพพาน พอเห็นนิพพานมนักล็ะกายได ้ แต่จิตยงัไม่ละ ละกายได ้ แลว้เวลา
จะพิจารณานะ เวลาจะบรรลุธรรม คือวา่ท่ีเขาพดูมาบอกวา่เวลาจิตพิจารณาดูกายดูจิตจนจิตมนั
เป็นธรรมชาติ จนจิตมนัเป็นธรรม แลว้มนัจะเห็นนิพพาน เห็นนิพพานปุ๊บกจ็ะเป็นโสดาบนั เห็น
นิพพานคร้ังท่ี ๑ เป็นโสดาบนั เห็นนิพพานป๊ับมนักแ็ยกออก พวกกิเลสแยกออกเลยนะ พอกลบัมา
กิเลสกป็กคลุมอยา่งเก่า น่ีเป็นพระโสดาบนันะ พอพิจารณาต่อไปมนักจ็ะเกิดช่องวา่ง เกิดช่องวา่ง
กจ็ะเห็นนิพพาน คือเป็นโสดาบนัของเขาคือเห็นนิพพานอยา่งเดียวเลย  

อยา่งน้ีนะมนัจะเหมือนกบัท่ีเขาพาไปเท่ียวนิพพานกนัเห็นไหม เวลาท่ีเขานัง่สมาธิกนัเขา
ไปเท่ียวนิพพานกนันะ  ถา้ไปนิพพานแลว้นะกไูม่กลบั น่ีกเ็หมือนกนัไปเห็นนิพพาน อนันั้นกไ็ป
เท่ียวนิพพาน มนัเป็นไปไม่ไดส้ักอยา่ง ๑  ถา้ไปเท่ียวนิพพานนะ ไปนิพพานกจูะไม่กลบั  กจูะอยู่
นัน่เลย น่ีไปเท่ียวนิพพานแลว้กก็ลบั  

น่ีกพ็อไปเห็นนิพพานแลว้กลบัมา กิเลสกก็ลบัมาประกบอยา่งเก่า เราจะบอกวา่ท่ีเขาเทศน์
อยูเ่ขาจะบอกวา่น่ีคือขณะจิต ขณะจิตท่ีมรรคญาณ ท่ีมนัสมุทเฉจปหานเป็นโสดาบนั ขณะจิต ๑ 
คือเห็นนิพพาน ๑ กคื็อขณะจิต ๑  ขณะจิตของเขาเขาวา่แชร์นิพพานไง แชร์นิพพานกคื็อวา่
พยายามจะเอาตวันิพพานไปเป็นเป้าหมายเพราะค าวา่นิพพานทุกคนกอ็ยากได ้ ปรารถนา กเ็อาตวั
นิพพานมาเป็นเป้าหมาย แลว้ใครมาลงแชร์ พอใครท าป๊ับ อยูท่ี่เขาใหไ้ง อยูท่ี่เขาให ้กเ็หมือนกบัวา่
ลงแชร์แลว้ 

 ถา้ใครมาลงเร่ิมตน้เห็นไหม ผลประโยชนต์อบแทนมากมายมหาศาลทั้งนั้นเลย คนท่ีได้
ไปกไ็ดโ้ดยทุจริต ไม่ไดไ้ดไ้ปดว้ยสุจริต ไอค้นท่ีไดโ้สดาบนั ไดส้กิทาคา ไดอ้นาคาโดยท่ีเขา
แต่งตั้ง โดยท่ีแชร์มอบให ้ มนัเป็นแชร์ แชร์นิพพานมอบใหม้นัเป็นโสดาบนัแชร์ สกิทาคาแชร์  
อนาคาแชร์ มนัเป็นแชร์ มนัไม่ใช่สัจจะความจริง  
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มนัเป็นแชร์นิพพานใช่ไหม พอใครมาดูกายดูจิตป๊ับ พอจิตเห็นนิพพานป๊ับ อา้ว ได้
ผลประโยชนต์อบแทนเป็นโสดาบนั แชร์โสดาบนัมอบให ้ แชร์สกิทาคาคามอบให ้ แชร์อนาคา
มอบให ้มนัเป็นจริงไหม เพราะอะไร เพราะพิจารณาดูกายดูจิต ดูไปจนเห็นสามญัลกัษณะ จิตมนั
จะวา่ง วา่งจนเห็นนิพพาน พอเห็นนิพพานป๊ับนัน่ล่ะไดโ้สดาบนั เห็นนิพพานคร้ังท่ีสองได้
สกิทาคา เห็นนิพพานคร้ังท่ีสามไดอ้นาคา แลว้เวลาแชร์พระอรหนัตน์ะ  

เวลาจะเป็นพระอรหนัตคื์อขนัธ์กบัจิตแยกออกจากกนั เพราะขนัธ์เป็นทุกข ์ จิตไม่เป็นทุกข์
หรอก เขาไม่รู้วา่จิตเป็นทุกขน์ะ เขาวา่ตวัขนัธ์คือตวัทุกข ์ ตวัขนัธ์คือตวัจิต แลว้จิตกบัขนัธ์แยก
ออกจากกนัน่ีคือแชร์นิพพานของเขา แต่เราจะบอกเห็นไหม แชร์น ้ามนัเคร่ือง แชร์ก๋วยเต๋ียว แชร์
อะไรกแ็ลว้แต่ การรู้วา่แชร์เขาไปเห็นของจริงมา แลว้เขากม็าสร้างภาพวา่เขาจะมาท าธุรกิจการคา้
อยา่งน้ีกนั เขากไ็ปหลอกลวงผูท่ี้ตอ้งการผลตอบแทนมากๆ ใหม้าลงทุนกนัเพื่อจะเอาผลตอบแทน
นั้น  

น่ีเราจะบอกวา่โสดาบนั สกิทาคา อนาคา อรหนัต ์นิพพาน   ของจริงมนัมี ของจริงนะมนัมี 
ของจริงมนัเป็นความจริง แต่ถา้ผลของมนัจริง  มนัมีนะ  ดูสิเวลาธุรกิจการคา้หรือการท าธุรกิจของ
เขา  ของจริงเขากต็อ้งท าธุรกิจตามความเป็นจริงใช่ไหม เขาตอ้งท าธุรกิจของเขา เขาไดข้าดทุน
ก าไรของเขา ไดผ้ลประโยชนข์องเขามาตามขอ้เทจ็จริงนั้น ตามความสามารถของเขา  

น่ีกเ็หมือนกนัโสดาบนั สกิทาคา อนาคามนัจะเป็นความจริงของเขา แต่ไอค้นท่ีไปเห็นเขา
ท าป๊ับเอามาท าเป็นแชร์  เอาผลตอบแทนคือเอาเงินท่ีเขามาลงแชร์ดว้ยน่ะมาจ่ายผลตอบแทนนั้น 
มนัไม่มีธุรกิจการคา้ มนัไม่มีธุรกรรม มนัไม่มีส่ิงใดๆ เลย เวลามนัเห็นนิพพานมนัถึงเป็นโสดาบนั 
เพราะมนัไม่มีขอ้เทจ็จริงไง แต่ถา้มนัเป็นขอ้เทจ็จริงนะโสดาบนัเป็นอยา่งไร มรรคญาณของ
โสดาบนัเป็นอยา่งไร   

เขาไม่ใช่เห็นนิพพานแลว้เป็นโสดาบนั เขาพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต 
พิจารณาธรรมดว้ยการละสังโยชน ์ การฆ่ากิเลสสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นผดิ ท าลายทิฏฐิใน
หวัใจ ท าลายทิฏฐิอนันั้นส้ินไป ใจมนัสะอาดบริสุทธ์ิจากทิฏฐิมานะท่ีมนัฝังอยูใ่นหวัใจนั้น 
โสดาบนัเขาเป็นของเขาโดยปัจจตัตงั โดยสันทิฏฐิโก ในคุณสมบติัของพระโสดาบนั มนัไม่ใช่เขา้
ไปเห็นกระแสนิพพานแลว้เป็นโสดาบนั ไม่มี ไม่มี เขา้ไปเห็นนิพพานป๊ับไดเ้ป็นโสดาบนั เห็น
นิพพานคร้ังท่ีสองเป็นสกิทาคา เห็นนิพพานคร้ังท่ีสาม..  
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น่ีไง เพราะอะไร ท่ีพดูเม่ือก้ีเห็นไหมวา่  ทุกวดัเขาจะมีเทปของหลวงตาเพราะหลวงตา
เวลาท่านพดู เวลาท่านเทศนข์องท่าน ท่านกจ็ะเทศนอ์ยา่งน้ี แต่หลวงปู่มัน่เห็นไหมเวลาท่านเทศน์ 
ครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีขอ้เทจ็จริง ท่านจะไม่พดูเพราะกลวัมนัเป็นสัญญา น้ีเวลาหลวงตาท่านเทศน์
ท่านบอกท่านเทศนห์มดไส้หมดพุงเลย แต่ถึงท่านเทศนข์นาดไหน เวลาท่ีพดูถึงขณะจิตนะท่าน
บอกวา่ตรงน้ีส าคญั ท่านกข็า้มไปเพราะพวกน้ีมนัจะไปจ ามา น้ีพอไปจ ามาส่ิงท่ีจ  ามามนัมีใช่ไหม 
เวลาท่ีท่านพดูข้ึนมาท่านพดูถึงขั้นตอนของมนั ขั้นตอนขณะจิตท่ีเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา 
อนาคา มนัตอ้งเป็นจริงตามนั้น  

พอมนัเป็นจริงตามนั้นปุ๊บ เราฟัง ท่านไม่ไดบ้อกถึงกระบวนการท่ีมนัส้ินสุดของมนั 
กระบวนการท่ีมนัสรุป กระบวนการท่ีมนัจบ น้ีกระบวนการท่ีมนัจบท่านบอกวา่มนักไ็ปจ ามา พอ
ไปจ ามามนักเ็อามาอา้งอิง มนัจะท าแชร์ลูกโซ่กนัน่ีไง มนัจะมาลงทุนกิจการกนั แลว้มนัไม่มี พอ
มนัไม่มีใช่ไหม ทีน้ีเรากฟั็งสิ ในหลกัการเขาตอ้งฟังเทศนข์องครูบาอาจารยม์ากๆ หลายๆ องคใ์ช่
ไหม แลว้กจ็บัประเดน็ใช่ไหม พอจบัประเดน็ข้ึนมากจ็ะสร้างพลอ็ตเร่ืองไง สร้างพลอ็ตเร่ืองท า
โครงการ จะตั้งแชร์นิพพานกนัไง  

พอตั้งแชร์นิพพานข้ึนมาแลว้เห็นไหม น่ีไง พอเห็นนิพพานกเ็ป็นโสดาบนัเพราะเรา
พยายามอ่าน เราพยายามท าความเขา้ใจกบัโครงการของเขา  ทีแรกมนัเป็นโสดาบนักนัอยา่งไร กดู็
กายดูจิต ดูกายดูจิตกนัไปเร่ือย แต่อนัน้ีพอพดูกนับ่อยคร้ังเขา้เห็นไหม พอบ่อยคร้ังเขา้เด๋ียวน้ีก็
ชดัเจนเลย เห็นนิพพานป๊ับละสักกายทิฏฐิเป็นโสดาบนั  

แลว้พอเห็นนิพพานอีก พอเห็นนิพพานใช่ไหมกเ็ป็นโสดาบนัเพราะมนัปล่อย มนัวา่ง
เพราะปล่อยแลว้มนัไม่มีอะไรขาด พอไม่มีอะไรขาดปุ๊บมนัเป็นแชร์ มนัไม่เป็นความจริง มนัไป
เห็นธุรกรรมของเขาแลว้พยายามจะสร้างภาพอยา่งเขา เห็นนิพพานปุ๊บมนักว็า่ง วา่งกเ็ลยเป็น
โสดาบนั พอเป็นโสดาบนัจบแลว้นะ กิเลสกก็ลบัมาประกบอีก เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีอะไร
ขาดไง พอไม่มีอะไรขาด มนัไม่มีผลตอบสนองใช่ไหม พอไม่มีผลตอบสนองกบ็อกเห็นป๊ับกเ็ป็น
โสดาบนั เพราะฉะนั้นพระโสดาบนัคลา้ยๆ เบ่ือๆเพราะเบ่ือๆ มนัไม่มีอะไรขาดไปเพราะไม่ไดล้ะ
สังโยชน ์ไม่รู้วา่จิตอยูท่ี่ไหน ละสังโยชนอ์ยา่งไรกล็ะไม่เป็น พอละสังโยชน์ไม่เป็น  เห็นคร้ัง ๑ ก็
เป็นโสดาบนั เห็นคร้ังท่ีสองเป็นสกิทาคา เห็นคร้ังท่ีสามกเ็ป็นอนาคา แลว้กพ็ดูชดัๆ ดว้ย มนัจะไป
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ขาด เขาบอกจะไปขาดเลย  ประมวลธรรมเขาเขียนไวเ้ลย มนัจะไปขาดเอาท่ี ขณะจิตท่ีขาด
แน่นอนจะไปขาดเอาท่ีพระอรหนัตคื์อขาดเพราะขนัธ์กบัจิตขาดออกจากกนั  

พระอรหนัตก์ไ็ม่มีอะไร พระอรหนัตก์คื็อรู้แจง้ รู้แจง้ในอะไร รู้แจง้ในขนัธ์ ในขนัธ์กบัจิต
แยกออกจากกนั ในขนัธ์แยกออกไปจากกาย พอแยกออกไปแลว้   เขาวา่ใจนั้นคือนิพพานแลว้
เพราะขนัธ์มนัแยกออกมา เวลาท าสมาธินะ มนัแยกขนัธ์แลว้ ท่ีเขาพดูน้ี อยา่งสูงนะ มนัไดแ้ค่ท า
ความสงบของใจกเ็ท่านั้นเอง พอจิตมนัสงบ จิตมนัสงบไม่รับรู้อะไร นัน่มนักแ็ยกแลว้ จิตมนัสงบ
ได ้

ถา้คนท าสมาธิท าความสงบของใจ มนักจ็ะเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี แลว้มนัไม่มีเร่ืองอยา่งน้ีใช่
ไหม มนักไ็ปท าโครงการข้ึนมาเห็นไหม เวลาจิตเขา้ไปเห็นป๊ับ พอจิตเห็นนิพพานกเ็ป็นโสดาบนั 
จิตเห็นนิพพานกส็กิทาคา เขาเขียนอยา่งนั้นจริงๆ แลว้เขากเ็ขา้ใจอยา่งนั้นจริงๆ เพราะอะไร เพราะ
เวลาท่ีเขาอธิบายถึงคุณสมบติัของโสดาบนัไง เขาอธิบายถึงคุณสมบติัของสกิทาคา เขาอธิบายถึง
คุณสมบติัของพระอนาคา เขาอธิบายคุณสมบติัของพระอรหนัต ์

เพราะเวลาเทศน์บ่อยๆ มนัตอ้งมีการอธิบายผลไง พระอนาคากแ็ค่รู้เท่าทนั พอรู้เท่าทนั
กามธรรม กามเป็นธรรมนะรู้เท่าทนักามธรรม  กามธรรมมนักไ็ม่เกิดละ รู้เท่าทนัเห็นไหม พระ
โสดาบนักแ็ค่เบ่ือๆ เบ่ือๆ รู้เท่า พอรู้เท่ากรู้็สักกายทิฏฐิไง รู้เท่ากาย สักแต่วา่กายกเ็ป็นพระ
โสดาบนั เวลาเขาพดูถึงผลขณะท่ีเป็นโสดาบนั แลว้ขณะท่ีเขามาอธิบายผลของโสดาบนัไง  

ถา้พดูถึงพระกรรมฐานอยา่งหลวงตาครูบาอาจารยข์องเรา เวลามนัพิจารณาของมนัไป 
พิจารณากายไปเห็นไหม เวลากายมนัแยก  เวลากายกบัจิตแยกออกจากกนั พิจารณาจิตเห็นไหม 
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์  ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัชดัเจนอยูใ่นสังโยชน ์
ชดัเจนอยูใ่นพระไตรปิฎกนะ สักกายทิฏฐิ ๒๐ พระโสดาบนันะละ สักกายทิฏฐิ  ความเห็นผดิใน
กายน้ี ถา้มนัถอนสักกายทิฏฐิ  ถอนความเห็นผดินั้น สังโยชนไ์ง ทิฏฐิ ความเห็นผดิ สังโยชน ์๓ 
ตวั ถา้มนัขาดเลย สังโยชนต์วัสักกายทิฏฐิขาดไป วจิิกิจฉาความสงสัยในกายจะไม่มี  สีลพัพตป
รามาส การลูบคล าในกายจะไม่เป็นอีกแลว้ แลว้ไม่เป็นอยา่งไร โอโ้ฮ.. มนัรู้แจง้ พอมนัรู้แจง้นะ 
พระโสดาบนันะความเห็นต่างกบัปุถุชนมหาศาลเลย แลว้สติพร้อมมาก แลว้จะบงัคบัใหจิ้ตใหเ้ห็น
เป็นอยา่งอ่ืนไม่ไดอี้กแลว้ น่ีไงธรรมะเหนือธรรมชาติ  เพราะวา่เราบอกธรรมะเหนือธรรมชาติ
เพราะธรรมชาติคือวฏัฏะ เขาถึงบอกวา่ธรรมะคือธรรมชาติ เขาเถียง  
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เขาเถียงเพราะอะไร เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ตรงน้ีไง เขาไม่มีประสบการณ์ท่ีวา่ขณะท่ี
จิตขาดกบัจิตไม่ขาด  มนัมีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งไร เวลาจิตมนัขาดไปแลว้มนัเหนือธรรมชาติ
เพราะอะไร เหนือธรรมชาติเพราะมนัละสักกายทิฏฐิอยูแ่ลว้ มนัละกิเลสภายในหวัใจอยูแ่ลว้ 
เหมือนกบัผลไม ้ เหมือนกบัเมลด็พนัธุ์พืชท่ีมนัไดต้ม้ไดสุ้กจากไฟแลว้ มนัจะเอามาปลูก จะเอามา
ท าพนัธุ์อีกไม่ไดเ้ลย จิตท่ีมนัขาดออกไปแลว้ สังโยชนม์นัขาดออกไปแลว้ มนัจะกลบัมามีเช้ือมีไข
อีกเป็นไปไม่ไดเ้ลย  

น่ีโสดาบนัเขาเป็นกนัอยา่งน้ี ไม่ไดไ้ปเห็นนิพพานกแ็วบ้  กเ็ป็นโสดาบนั  เบ่ือๆ เขาพดู
อยา่งนั้นจริงๆ เลย พอแวบ้เป็นโสดาบนัป๊ับ  แลว้กิเลสกก็ลบัมาประกบอยา่งเดิมอีก พอไปเห็น 
สกิทาคา พอไปเห็นนิพพานป๊ับกิเลสมนักเ็ปิด เห็นแวบ้ คือท่ีเขาคิดวา่เขาเห็นนิพพานนะ ไม่เห็น 
จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ดูหลวงตาท่านพดูสิ ขณะท่ีท่านพิจารณาของท่าน จิตมนัใส โอโ้ฮ จิตของเรา
มหศัจรรยข์นาดน้ี มนัสวา่งไสว มนัผอ่งใส มนัพิจารณาทะลุภูเขาเหล่ากาผา่นไปหมดเลย อยา่งน้ี
นิพพานไหม อยา่งน้ีนิพพานหรือยงั มนัผอ่งใสขนาดน้ีนิพพานหรือยงั   ยงัไม่นิพพานเลย แลว้จิต
ผอ่งใสขนาดไหน วา่งขนาดไหน มนัไม่ใช่นิพพานหรอก น่ีบอกวา่เห็นนิพพาน พอเห็นนิพพาน
เสร็จแลว้กก็ลบัมาเป็นโสดาบนั เพราะเขาอธิบายไม่ได ้ เขาอธิบายไม่ไดเ้พราะเขาไม่มีผลตาม
ความเป็นจริงเพราะเขาเป็นแชร์    แชร์นิพพาน 

 เขาสร้างธุรกรรมเทียมข้ึนมา เขาถึงบอกวา่พอเป็นโสดาบนัป๊ับมนักก็ลบัมากลบอีกไง  
เพราะพอมนัเห็นแลว้เหมือนกบัเราเป็นสมาธิ พอจิตสงบแลว้ เวลาเราออกมาเป็นปกติมนัก็
เหมือนเดิมไง กก็เูขา้ไปกเ็ป็นโสดาบนัแลว้ใช่ไหม พอออกมาเหมือนเดิมกโ็สดาบนักเ็ป็นอยา่งน้ี
ไง กิเลสกก็ลบัมากลบไง ค าท่ีเขาอธิบายผลของโสดาบนันะมนัฟ้องหมด มนัฟ้องตั้งแต่เหตุท่ีจะ
เป็นโสดาบนักผ็ดิ มนัฟ้องท่ีเวลาอธิบายถึงผลของโสดาบนักผ็ดิ เพราะเป็นโสดาบนัแลว้กลบัมา
กลบอีกไดไ้ง ถา้สมุทเฉจปหานจิตมนัขาดไปแลว้มนักลบัมาไดอ้ยา่งไร มนักลบัเพราะใจของเขา
มนักลบั ใจเขามนัรู้อยู ่น่ีไง ปัจจตัตงั  สันทิฏฐิโก ใจมนัรู้ ใจมนัเห็นอยา่งน้ี มนัจะอธิบายเป็นอยา่ง
อ่ืน มนักอ็ธิบายไม่ถูก  

แลว้เวลาเราท า เราเห็นผลอยา่งน้ี  เพราะเราเป็นทา้วแชร์ ทา้วแชร์มนัใหค่้าของแชร์กบัลูก
แชร์ไป ลูกแชร์กจ็ะเป็นเหมือนเราใช่ไหม ในเม่ือทา้วแชร์เป็นอยา่งน้ีและลูกแชร์มนัเป็นอยา่งน้ี 
ลูกแชร์กบัทา้วแชร์มนัจะคุยกนัอยา่งไรล่ะ มนัจะคุยกนัมนักต็อ้งรู้ผลของมนัใช่ไหม พอมนัเป็น
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โสดาบนัมนัขาดไปแลว้ มนักก็ลบัมากลบอีก อา้ว ถา้ทา้วแชร์มนับอกวา่ขาดแลว้ขาดเลย แลว้ลูก
แชร์มนัไม่ขาดท าไงล่ะ แลว้ลูกแชร์มนักเ็ลยบอกวา่ อา้ว โสดาบนัเป็นอยา่งน้ี 

 แลว้ถึงตอบโสดาบนัไม่ไดไ้ง มนัแชร์นิพพาน มนัไม่ใช่ความจริงเลย เป็นสกิทาคา อนาคา
เป็นอยา่งน้ีหมด มนัเป็นอยา่งน้ี มนัฟ้องหมด มนัไม่เป็นความจริงเพราะไม่เป็นความจริง มนัพดู
ส่ิงใดมนักเ็ป็นผดิเป็นผดิไปหมด ของจริงน่ีโสดาบนั สกิทาคา อนาคา อรหนัต ์ มีจริง เพราะมนัมี
จริง มนัถึงมีคนมาเห็นผลประโยชน ์ แลว้เอามาท าเป็นแชร์ เอามาท าเป็นผลประโยชน ์ หา
ผลประโยชนห์ลอกลวงกนั 

แต่ถา้ความจริงมนัมี มนัเขา้ถึงความจริงได ้อนัน้ีเป็นความจริง น่ีพดูถึง โธ่..มนัพดูผดิหมด 
แมแ้ต่ท่ีวา่พระพุทธเจา้บอกวา่ธรรมะมีอยู ่ ค  าวา่ธรรมะมีอยูด่ั้งเดิมเหมือนเรา ทุกคนเห็นไหม ทุก
คนมีความคิดดีและทุกคนมีความคิดชัว่ ความคิดดีเป็นธรรม ธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม เราจะบอกวา่
ความคิดพื้นฐานของใจของคนนะมนัสูงมนัต ่า ถา้คนจิตใจสูงมนัคิดแต่เร่ืองดีๆ นะ น่ีล่ะธรรม 
ธรรมคือพฤติกรรมท่ีดี ชัว่คือกิเลส น่ีธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม 

แลว้นิพพานมนัคืออะไรล่ะ เป็นนิพพานหรือยงั โอ๋ย บางคนดี ดีมากนะ บิลลเ์กตส์  พดูถึง
บ่อยเลยเพราะบิลลเ์กตส์ มนับริจาคทีหน่ึงหกหม่ืนกวา่ลา้นเหรียญ บิลลเ์กตส์น่ีมนัให ้ พดูถึงบิลล์
เกตส์น่ีบ่อยมากเพราะเห็นคุณค่าของเขา  วา่เขารวย หกหม่ืนกวา่ลา้นเหรียญ บริจาคตั้งเป็นมูลนิธิ   
เขาเสียสละเงินของเขาหกหม่ืนกวา่ลา้นเหรียญไง น่ีไง น่ีมีคุณธรรมหรือยงั น่ีเขามีธรรมของเขา 
เขาจะท าของเขา เขาเป็นพระอรหนัตไ์หมล่ะ  เขาเป็นโสดาบนัไหมล่ะ เขาไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหม 
อา้ว ถา้เขาบริจาคเงินหกหม่ืนกวา่ลา้นเหรียญ เขาตอ้งมาเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ตอ้งใหค่้าเลย ถา้มา
หาแชร์นะ แชร์มนัใหเ้ลย ใหนิ้พพานซอ้นนิพพานเลย ใหนิ้พพานสองใบเพราะมนับริจาคทีหก
หม่ืนกวา่ลา้นเหรียญใช่ไหม ตอ้งใหนิ้พพานสองนิพพาน ใหท้ั้งซา้ยทั้งขวาสองใบ น่ีธรรมท่ีมีอยู่
ดั้งเดิมมนัอยา่งน้ีไง  

คือคุณธรรมในหวัใจของเรามนัมีกนั มีมากมีนอ้ยแลว้มีดีมากขนาดไหนนะ แต่ธรรมอยา่ง
น้ีมนัเป็นโลกียปัญญา มนัเป็นธรรมของโลก มนัยงัเปล่ียนแปลงอยูใ่ช่ไหม ถา้การเปล่ียนแปลง
อยา่งน้ี เรามาท าคุณงามความดีของเรา เราตอ้งท าความสงบของใจเราเขา้มา ถา้จิตใจสงบน่ีมนั
อริยสัจ สัจจะความจริงอนัน้ีไง สัจธรรม อริยสัจท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เราพดูบ่อยนะ 
ตอนท่ีไม่มีพระพุทธเจา้ ไม่มีเทคโนโลย ีไม่มีเทคนิค ไม่มีอริยสัจ ไม่มีความจริงอนัน้ี พระพุทธเจา้
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ตรัสรู้อนัน้ีข้ึนมา แลว้วางเทคโนโลยอีนัน้ี วางความรู้จริงอนัน้ีไวใ้หก้บัเรามาฝึกฝน ถา้เรามา
ฝึกฝน ฝึกฝนกบัความจริงข้ึนมา เราอยากท าคุณงามความดีกนัมหาศาลเลย แต่ไม่มีวชิาการ ไม่มี
สัจจะความจริงอนัท่ีเราจะท าไป เราท าไดไ้หม  

ทุกคนกป็รารถนาจะพน้ทุกขท์ั้งนั้นนะ แลว้กเ็อาหวัดนัภูเขากนั ชนกนัอยา่งน้ี อดักนัอยา่ง
น้ี แลว้มนัไปไม่ได ้  แต่พระพุทธเจา้บอกวา่เอง็เอาหวัชนภูเขาไม่ได ้ เอง็ตอ้งถอยออกไป แลว้ไป
เอาส่ิว เอาคอ้นมาทุบมนั เอง็ถอยออกไป ส่ิวมึงน่ะ เอาเลย คอ้นทุบมนั เด๋ียวภูเขามนัจะพงัราบต่อ
หนา้มึง เห็นไหม พุทธเจา้สอนอยา่งน้ี แต่ไอเ้รามนัไม่มีส่ิว ไม่มีคอ้นใช่ไหม กเ็อาหวัดนั หวัดนั 
หวัดนั ไปไม่รอดนะ น่ีธรรมะมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ถา้ธรรมะไม่มีอยูด่ั้งเดิมมนัเป็นความจริงอยา่งน้ีนะ 
แต่น้ีถา้ความจริงอยา่งน้ีมนัจะอธิบายอนันั้นถูก อธิบายเวลาเป็นโสดาบนั เราฟังมาเยอะ เวลาพระ
เอาซีดีมา องคน์ั้นกโ็สดาบนั องคน้ี์กโ็สดาบนั เราฟังนะวา่พิจารณาอยา่งไร โธ่ หลวงตาไปหา
หลวงปู่แหวน ไม่รู้ถามไม่ได ้ไม่รู้กต็อบไม่ได ้หลวงตาไปถามค าแรกเลย บอกวา่พิจารณาอยา่งไร 
คร้ังแรกตอบมาสิบกวา่นาที พิจารณากายพิจารณาอยา่งไร แลว้ปล่อยอยา่งไร ถา้ตน้เขา้ไม่ถูก 
ปลายไม่มี  

พอหลวงปู่แหวนตอบจบ กว็า่ถูกตอ้งแลว้ น่ีคือจุดสตาร์ทออกไดแ้ลว้ แลว้จบอยา่งไร 
อวชิชาน่ีจบอยา่งไร อธิบายอีก ๔๕ นาที   ไม่รู้ถามไม่ได ้ไม่รู้กต็อบไม่ได ้แต่แชร์ลูกโซ่มนับอก
วา่เห็นนิพพานป๊ับเป็นโสดาบนั เห็นนิพพานป๊ับเป็นสกิทาคา ไม่มี ไม่มีใครเห็น ถา้เห็นนิพพาน
นะ เวลาพระนะ เรียนเกา้ประโยคสิบประโยค เวลาเทศนน์ะ แลว้พระเรานะ เวลาปฏิบติัข้ึนมาจิต
มนัสงบ จิตรวมใหญ่มีทั้งนั้น  ท าไมไม่มีใครอธิบายนิพพานถูก พระเรานะหรือผูท่ี้ศึกษาทาง
วชิาการมาจะอธิบายเร่ืองนรก สวรรค ์พรหมถูกเพราะจิตมนัเคยไป จิตพวกเราเวยีนในวฏัฏะ  

เห็นไหม  ธรรมะเป็นธรรมชาติ จิตทุกดวงเคยเกิดเคยตายในวฏัฏะ จิตทุกดวงท่ีนัง่อยูน่ี่เคย
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม อยูเ่ป็นมนุษย ์เป็นนรกอเวจี เป็นสัตวเ์ดรัจฉาน ส่ิงต่างๆ มนัมีอยู่
ในใจ มนัจินตนาการออก จินตนาการออกมาจากบุพเพนิวาสานุสติญาณ  จินตนาการออกจากจิต 
กน้บ้ึงของจิต กน้บ้ึงของจิตท่ีมนัเกบ็ขอ้มูลอยู ่ มนัเป็นอ านาจวาสนา มนัเวยีนตายเวยีนเกิดมา  

มนัจินตนาการไดเ้พราะมนัมีขอ้มูล มนัมีส่ิงเปรียบเทียบ แต่นิพพาน จิตดวงใดทุกดวงไม่
เคยเขา้ไปเห็นแสงมนัเลย ไม่เคยเขา้ไปถึงส่ิงแวดลอ้มของมนัเลย จิตทุกดวงไม่เคยเขา้ไปใกลถึ้ง
นิพพานเลย จิตทุกดวงพดูถึงนิพพานไม่มีถูกแมแ้ต่จิตเดียวเลย แลว้บอกวา่จิตมีนิพพานอยูโ่ดย
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ดั้งเดิม นิพพานมีอยูซ่ึ่งๆ หนา้ นิพพานของใคร นิพพานของแชร์นิพพานไง มนัไม่ใช่นิพพานตาม
ความเป็นจริง  

ถา้มีจริง ดูสิ เวลาเขาพดูถึงนิพพานกวา้งแคบเท่าไหร่ ดูท่ีเขาพยายามอธิบายกนันะ แลว้มนั
ถูกไหม นิพพานเป็นเมืองแกว้ นิพพานเป็นแกว้อนัผอ่งใสคู่กบัเศร้าหมอง วา่งคู่กบัไม่วา่ง เราจะ
บอกวา่ความวา่งมนัเป็นสมมุติเท่านั้นเองมนัเป็นสมมุติท่ีพดูถึงนิพพาน  นิพพานมนัคืออะไร ถา้
พดูถึงนิพพานไดน้ะ ในศาสนาขององคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้  สมณโคดมน่ีใครจะมีปัญญา
เท่ากบัองคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้ สมยัพุทธกาลคนเขา้ไปถามพระพุทธเจา้เยอะแยะเลยเร่ือง
นิพพานวา่เป็นอยา่งไร  

พระพุทธเจา้เคยอธิบายใหใ้ครฟังบา้ง  พระพุทธเจา้มีแต่อธิบายเปรียบเทียบ คนเป็นมนั
อธิบายเปรียบเทียบได ้คนเป็นนะ เราเคยเขา้ไปในถ ้า ๑  ถ  ้าน้ีปิดตาย ไม่มีใครเขา้ไปเห็นไดเ้ลย แต่
เราสามารถเขา้ไปในถ ้าน้ี เขา้ไปได ้ แลว้เราออกมา ถ ้าน้ีไม่มีใครเขา้ไปไดไ้ง เราจะอธิบายภายใน
ถ ้าน้ีใหค้นอ่ืนฟังไดอ้ยา่งไรเพราะคนๆ นั้นไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ไปเห็นในถ ้าน้ีได ้ เราจะอธิบายในถ ้า
นั้นใหค้นอ่ืนเห็นไดอ้ยา่งไร มนักอ็ธิบายดว้ยความเปรียบเทียบใช่ไหมวา่ในถ ้านั้นมีอะไร  

น่ี นิพพานเขาอธิบายกนัอยา่งน้ี เขาอธิบายดว้ยความเปรียบเทียบ แต่ไอค้นมนัโง่ พอมนั
อธิบายเปรียบเทียบ มนัคิดวา่ส่ิงเปรียบเทียบนั้นเป็นความจริงไง  เพราะเขาเปรียบเทียบมาไง นก
มนักา้วขา นกมนักา้วขาเดิน มนับอกวา่นกมี ๙ ขา นบัเลยนะ นกมี ๙ ขา แต่เขาบอกวา่นกมนักา้ว
ขาเดิน มนักา้วขาเดิน มนับอกวา่นิพพานนะ นกมนัมี ๙ ขา มนัเรียงกนัเป็น ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ เลย 
ขามนัมีอยูเ่กา้อนั แต่เขาบอกวา่มนักา้วเดิน ไม่ใช่ ๙ ขา มนัแชร์นิพพาน มนัไม่ใช่ความจริงนะ ทีน้ี
จะมาบอกวา่เราไปติเตียน ไม่ใช่  ไม่ใช่ติเตียน แต่น่ีพดูถึงความจริง จะเขา้ปัญหา วนัน้ีพดูเร่ืองแชร์
นิพพาน 

ถาม :  ท าไมจิตไม่ใช่ขนัธ์แต่เป็นปัจจยาการ  เจริญสติคืออะไร เจริญสติในชีวติประจ าวนั                                                                                                             

ตอบ :  ท าไมจิตไม่ใช่ขนัธ์ ไม่ใช่ จิตไม่ใช่ขนัธ์ ถา้จิตเป็นขนัธ์ เวลาเราเขา้สมาธิมนัตอ้งมี 
๕ สมาธิ ไม่ใช่ ๑ สมาธิเพราะขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ขนัธ์ ๕ แต่จิตน้ีเป็น ๑  
จิตเวลาคนท าสมาธินะ ท าสมาธิดว้ยความช านาญ ฤๅษีชีไพรน่ี เวลาตายเขาไปเกิดเป็นพรหม
เพราะเขาจิต ๑  ไม่ใช่ขนัธ์ เห็นไหม จิต ๑ ไม่ใช่ขนัธ์ เพราะเวลาเป็นพรหมน่ีจิต ๑  เวลาเป็น



แชร์นิพพาน ๑๓ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

เทวดาน่ีขนัธ์ ๕ แต่ขนัธ์ของเขา ขนัธ์เป็นทิพย ์รูปเป็นทิพย ์น่ีขนัธ์ ๕ อยา่งพวกเรากข็นัธ์ ๕ มนุษย ์
นรก สัตวเ์ดรัจฉานกข็นัธ์๕ แต่ไปเกิดเป็นพรหมน่ีขนัธ์ ๑  ขนัธ ์๑ เห็นไหมเพราะวา่ขนัธ ์๑  จิต ๑  
แลว้จิต ๑   จิตไม่ใช่ขนัธ์  ถา้จิตเป็นขนัธ์นะ ขนัธ์ ๕ ตายตวั จิตน้ีจะไปเกิดเป็นพรหมไดไ้หม มนั
ตอ้งเอาขนัธ์ ๕ ไปดว้ย ขนัธ์คือขนัธ์ ๕  จิตคือจิต ๑  น่ีค  าวา่จิต ๑  แต่น่ีพอจิต ๑ มนัถึงเวยีนตายใน
วฏัฏะเห็นไหม ในวฏัฏะเห็นไหม อาหาร ๔ ในวฏัฏะ กวฬิงกวราหารอาหารค าขา้ว วญิญาณาหาร 
ผสัสาหาร มโนเจตนาหาร  

น่ีไงมโนจิต ๑  จิต ๑  เวลาท าลายจิต ๑ แลว้มนัถึงส้ินเป็นนิพพาน ค าวา่จิต ๑  เหมือน
พลงังาน เราเอาพลงังานอยา่งไฟฟ้า เราเอามาแยกเป็นส่วนผสมของอะไรไดบ้า้ง  ๕ อยา่งไม่ได ้
แต่ไฟฟ้าพอไปเขา้อยูเ่คร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้มนัแยกออกไปได ้น่ีไง ขนัธ์ ๕ กเ็หมือนกนั ขนัธ์ ๕ เห็น
ไหม เวลาครูบาอารยท่์านพดูหรือเวลาเราพดูเห็นไหม ส้มกบัเปลือกส้ม ตวัจิตคือตวัเน้ือส้ม ขนัธ์ 
๕ คือตวัเปลือกส้ม ความคิดสามญัส านึกของเราคือขนัธ์ ๕ คือรูป เวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ  
ขนัธ์ ๕ เป็นกอง  เป็นกอง ๕ กอง  ภูเขา ๕ กอง พอภูเขา ๕ กองเห็นไหม เป็นภูเขาภูเราเห็นไหม 
ขนัธ์ ๕ พอขนัธ์ ๕ มนัสมานกนัดว้ยวญิญาณเห็นไหม มนัมีวญิญาณอยูก่อง ๑   

วญิญาณตวัน้ีเห็นไหม ท่ีวา่วญิญาณท่ีไม่ใช่จิต วญิญาณไม่ใช่จิตเพราะวญิญาณในขนัธ์ ๕ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ วญิญาณคือพลงังานของจิตออกมารับรู้ถึงน่ีโสตวญิญาณ ฆา
นะวญิญาณ โสตวญิญาณ น่ีวญิญาณอายตนะ น้ีเวลามนัตายไปเกิดเป็นผเีป็นสางมนักเ็ป็นวญิญาณ 
แต่มนัมีพลงังานคือตวัจิตน้ีอยู ่

น้ีพอตวัจิตน้ีอยู ่ท าไมเทวดามาฟังเทศนพ์ระพุทธเจา้ ท าไมเทวดาเป็นพระอรหนัตไ์ดล่้ะ น่ี
ไง มนัเป็นท่ีเทวดาหรือเป็นท่ีจิต มนุษยม์นัจะเป็นพระอรหนัตท่ี์มนุษยห์รือเป็นอรหนัตท่ี์จิต ขนัธ์ 
๕ มนัไม่ใช่จิตอยูแ่ลว้ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต ขนัธ์ ๕ เป็นผลพลอยได ้ถา้ขนัธ์ ๕ เป็นจิตนะ เวลาพระ
อรหนัตเ์ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาท าไม ภาราหเว ปัญจกั ขนัธา   ภาระ ขนัธ์ ๕ เป็นภาระเห็นไหม 
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต ถา้ขนัธ ์๕ เป็นจิตตายตวันะเราเขา้สมาธิไม่ไดห้รอกเพราะเราจะรวบเอาขนัธ์ ๕ 
มาเป็น ๑ ไม่ได ้ขนัธ์ ๕ เป็นขนัธ์ ๕ แต่จิตมนัปล่อยขนัธ์ ๕ เขา้มา มนักม็าเป็นพลงังานของตวัมนั
เอง น่ีจิต ๑  ไม่ใช่ขนัธ์ อา้ว สมาธิเป็นขนัธ์ไหม ตวัจิตเป็นขนัธ์ไหม ไม่เป็น แต่ค าวา่เป็นปัจจยา
การน่ี จิตมนักไ็ม่ไดเ้ป็น มนัเป็นปัจจยาการ ถา้จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ์ แต่เป็นปัจจยาการ  
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ค าวา่เป็นปัจจยาการคือมนัเคล่ือนท่ีไง พลงังานมนัตอ้งเคล่ือนท่ีใช่ไหม แต่น่ีพลงัการ
เคล่ือนท่ี  ขนัธ์ ๕ ท่ีมนัเคล่ือนท่ี เวลาความคิดเราจะหมุนไปได ้มนัตอ้งมีรูปคือความรู้สึก มนัตอ้ง
มีเวทนาเห็นไหม เวทนาความดีใจเสียใจคือใหค่้ามนั มนัตอ้งมีสัญญาขอ้มูล มนัตอ้งมีสังขาร ปรุง
แต่ง มนัตอ้งมีวญิญาณรับรู้ในขนัธ์ ๕  วญิญาณหยาบๆ ไม่ใช่วญิญาณในตวัจิต วญิญาณมารับรู้กนั 
พอรับรู้มนักเ็หมือนกบัน ้า น ้าเราเอาส่วนผสมเขา้ไปในน ้าละลายในน ้า มนักเ็ป็นสีนั้น ขนัธ์ ๕ มนั
มีส่วนผสมเจือจางกนั มนักเ็ป็นความคิดความนึกอนันั้นข้ึนมา เป็นความคิดความนึกกเ็ป็น
ความคิดของเราเห็นไหม ความคิดเกิดดบั ความคิดเกิดดบั แต่มนัไม่ใช่จิตเห็นไหม ขนัธ์ ๕ มนัมา
รวมตวักนัคือมนัท างานร่วมกนั มนักเ็ป็นความคิดเรา จะคิดเร่ืองอะไรล่ะ คิดเร่ืองเงิน คิดเร่ืองตึก
รามบา้นช่อง คิดเร่ืองรถยนต ์คิดเร่ืองเคร่ืองยนตก์ลไกเห็นไหม  

ความคิด มนัไปคิดในรูปท่ีเราสร้างภาพข้ึนมา  จากขอ้มูลคือสัญญาเห็นไหม จากรูปธรรม 
มนักเ็กิดมนั น่ีคือขนัธ์ ๕  ในขนัธ์ ๕ มนัหมุนไป  มนัเป็นขนัธ์ ๕ แต่มนัตอ้งมีตวัจิตเป็นพื้นฐาน
นะ แลว้ท่ีบอกวา่สมองคิดไม่ได ้ สมองคิดไม่ได ้ สมองน่ีมนัเป็นสสาร แต่มนัจะคิดไดเ้พราะมนัมี
พลงังานคือตวัจิตน้ีดว้ย น้ีสมองเปรียบเทียบมนัเป็นสสารคือเป็นวตัถุ แต่ในสมอง ในจิตน่ีมีตวั
คัน่กลาง สมอง ขนัธ์ ๕  จิต เพราะตวัสมองกเ็ป็นสมองเฉยๆ ใช่ไหม เป็นสมอง เป็นศนูยป์ระสาท 
เป็นสัณชาตญาน เวลาเราคิดอะไร ยกมือ เรามีการกระท าเห็นไหม สมองมนัสั่ง สมองมนัสั่งใช่
ไหม แต่สมองมนัสั่งแลว้สมองมนัมีชีวติหรือ มนักมี็ขนัธ์ ๕ เหมือนกนั ขนัธ์ ๕ มนัเป็นตวักลาง 
สมอง ขนัธ์ ๕  จิต น่ีพอตวัจิต พอสรุปเขา้มาเห็นไหม ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ  อปัปนาสมาธิ 
เป็นสมาธิเฉยๆ ไม่เป็นตวัปัจจยาการ ไม่เป็นอะไรใดๆ ทั้งส้ิน ปัจจยาการน่ีเป็นอรหตัตมรรค  

ปัจจยาการคือทฤษฎีสัมพทัธภาพของไอนส์ไตน ์ ไอนส์ไตนคิ์ดทฤษฎีสัมพทัธภาพไดด้ว้ย
ปรมาณู องคส์มเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้เห็นกระบวนการการเคล่ือนไหวของจิตนะ ปัจจยาการคือ
ทฤษฎีสัมพทัธภาพท่ีพระพุทธเจา้รู้เห็นมาก่อน น่ีค  าวา่ปัจจยาการท่ีพระพุทธเจา้รู้เห็นมาก่อนโลก
น้ีไม่มี โลกน้ีเห็นไม่ได ้ โลกน้ีดูสิ ดูปรมาณูเห็นไหม ดูสิ แร่ธาตุต่างๆ เขาเอามาท ากระบวนการ
ของมนั เห็นไหมนิวเคลียสต่างๆ มนัท าเป็นปรมาณูได ้   เพราะมนัเป็นวตัถุ เป็นสสาร แลว้
ความรู้สึกของเราอยูไ่หน จิตเราอยูไ่หน ส่ิงท่ีเราจะเอามาเห็นปัจจยาการของมนัอยูไ่หน ไม่มีใครรู้ 
ไม่มีใครเห็น อรหตัตมรรค นะ อรหตัตมรรค ถึงจะเห็นปัจจยาการของมนั อวชิชา ปัจจยา สังขารา 
สังขารา ปัจจยา วญิญาณงั 
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 ปัจจยาการของอวชิชา ถา้ไม่เห็นปัจจยาการ เราไม่เห็นกระบวนการเห็นไหม เราไม่เห็น
กระบวนการของจิตท่ีมนัขบัเคล่ือน เราจะไปท าลายกระบวนการของมนัไดอ้ยา่งไร เห็นไหม เรา
จะแกะผลไม ้ เราจะแกะส่ิงอะไร เราตอ้งเห็นส่ิงเหล่านั้นเราถึงแกะมนัออกไดใ้ช่ไหม ส่ิงต่างๆ เรา
ตอ้งท าลายมนัได ้ กระบวนการปัจจยาการอนัน้ี  มนัท้ิงขนัธ์เขา้มาแลว้นะ มนัท้ิงขนัธ์อยา่งหยาบ
เป็นโสดาบนั ขนัธ์อยา่งกลางเป็นสกิทาคา ขนัธ์อยา่งละเอียด ขนัธ์ละเอียดคือกามราคะ กามขนัธ์ 
ขนัธ์คือสัญญา ขอ้มูลเห็นไหม ปฏิฆะกามราคะ 

แลว้ตวัจิตเป็นตวักามฉนัทะคือตวัพลงังาน พอตวัพลงังานมนัปล่อยขนัธ์มาทั้งหมดแลว้ 
มนัเป็นตวัของมนั มนัไม่มีขนัธ์ มนัขยบัตวัไม่ได ้แต่ปัจจยาการของมนั มนัมีปัจจยาการในตวัของ
มนัเองเห็นไหม อวชิชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา วญิญาณงัแลว้พอปัจจยาการเห็นไหม มนั
กเ็ป็นตั้งแต่นิโรโธโหติ มนัจะยอ้นกลบัไง ถา้เป็นอรหตัตมรรค มนัจะยอ้นปัจจยาการอนัน้ีกลบั ถา้
เป็นอรหตัตมรรค  มนัจะยอ้นปัจจยาการ จากอวชิชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา วญิญาณัง 
แต่วชิชามนัจะยอ้นกลบั โหติ โหติคือมนัสงบ มนัจะตดัช่วงกลบัเขา้ไปเขา้ไป  จนเขา้ไปถึงจุดท่ีวา่ 
เห็นไหม หลวงตาบอกจุดและต่อม จุดและต่อม จุดขั้วของจุดและต่อม มนัมีสองขั้ว ขั้วดีและขั้ว
ลบเห็นไหม ขั้วบอกกบัขั้วลบ ดีและชัว่ กลบัไปท าลายคือตรงนั้นนะ  

น่ีตวัจิต พระอรหนัตไ์ม่ใช่ขนัธ์ ไม่ใช่จิตละขนัธ์ ๕ หรอก พระอรหนัตเ์ขาท าลายปัจจยา
การอนัน้ี พระอรหนัตเ์ขาท าลายตวัจิต  จิตไม่ใช่ขนัธ์  จิตไม่ใช่ขนัธ์  พระอนาคามีเห็นชดัเจนมาก
นะ วา่ท าลายขนัธ ์๕  ท าลายกามราคะท าลายแลว้มนัจะเหลืออะไร แลว้พอมนัเหลืออะไรแลว้ มนั
เหลือแต่เขาไปท าลายตวัจิต แต่จิตไม่ใช่ขนัธ ์ แลว้ปัญญาท่ีจะเอาเขา้ไปฆ่าเป็นพระอนาคา ปัญญา
มนัเป็นมหาสติ มหาปัญญา เขา้ไปท าลายปัจจยาการไม่ได ้ แลว้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะเวลาคน
จะเขา้ไป  เขาตอ้งใส่ชุดนะ ป้องกนักมัมนัตภาพรังสีเตม็ท่ีเลย ไม่อยา่งนั้นเขา้ไปไม่ไดห้รอก น่ีก็
เหมือนกนั จิตท่ีมนัละเอียด   อยา่งพวกเราจะเขา้ไปในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ เขา้ไปนะ เขาถีบ
ออกมาเลย เขาไม่ใหเ้ขา้ แลว้คิดดูสิ แลว้เราจะเขา้ไปดูปัจจยาการนะ อีก ๕๐๐ ชาติ ไม่มีทาง ไม่มี
ทาง จิตมนัตอ้งละเอียดขนาดนั้น มนัตอ้งมีความเป็นไปขนาดนั้น  

เพราะครูบาอาจารยเ์รามีประสบการณ์อยา่งน้ีถึงบอกวา่ไม่ใช่เห็นนิพพานแวบ้ เป็น
โสดาบนั  แวบ้เป็นสกิทาคา  ไม่มี น่ีมนัแชร์นิพพาน แต่ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นอยา่งน้ี ท าไมจิตไม่ใช่
ขนัธ์ ไม่ใช่ ไม่ใช่ จิตเป็นจิต ขนัธ์เป็นขนัธ์ แต่ถา้เป็นปุถุชนนะ ของทุกๆ อยา่ง น้ิวมือมนัมีหนงัมี



แชร์นิพพาน ๑๖ 
 

©2011 www.sa-ngob.com 

เน้ือมีกระดูกมีเอน็อยูใ่นตวัมนัเอง จิตกบัขนัธ์เป็นอนัเดียวกนัพดูกบัเดก็ๆ      น้ิวมือน้ีเป็น ๑ ไหม 
น้ิวมือน้ีเป็น ๑ นะ  ๑ เดียวเห็นไหม แต่ใน ๑ เดียวมนัมีผวิหนงั มีเส้นเลือด มีเส้นเอน็ มีกระดูก น่ี
ไง ฉะนั้นเวลาบอกวา่ขนัธ์ไม่ใช่จิตพดูทางวชิาการ พดูถึงผูท่ี้ปฏิบติัเห็นชดัเจนไง ถา้เราบอกวา่ ๑ 
เดียว ใช่ แต่เราบอกวา่หนงัเป็นน้ิว เรากว็า่ไม่ใช่ กระดูกเป็นน้ิว เรากว็า่ไม่ใช่ แต่มนัรวมกนัเห็น
ไหม ฉะนั้นท่ีวา่ขนัธ์กบัจิตเป็นอนัเดียวกนัหรือขนัธ์กบัความรับรู้ เหมือนกบัถา้เราเป็นเดก็ใหม่ๆ 
นะ เรามาเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เขากจ็ะสอนว่าขนัธ์ ๕ เป็นอยา่งน้ี  

ไอน่ี้เป็นอยา่งน้ีได ้ คือวา่มนัตอ้งสอน แลว้ใหเ้รารู้สึกเขา้ใจไดใ้นเน้ือหาสาระนั้น ถา้อยา่ง
น้ีนะ เราเห็นดว้ย แต่เวลาพดูถึงการปฏิบติั แลว้พูดถึงวา่เป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา เป็นอนาคา 
เป็นพระอรหนัต ์ เห็นอยา่งน้ีเป็นไปไม่ได ้ เห็นอยา่งน้ีมนัเป็นเด็กอ่อนๆ ท่ีเขามาศึกษาพุทธศาสนา
วนัอาทิตยก์นั ถา้เขามาศึกษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ พดูอยา่งน้ี  ใช่ พดูข้ึนมาเพื่อส่ือสาร
ความหมายกนัเท่านั้น ถูกตอ้ง แต่ถา้ปฏิบติัมนัไม่ใช่อยา่งนั้น พระพุทธเจา้เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา
ทอดธุระ ทอดอาลยั แต่พระพุทธเจา้จะสอนเห็นไหม ดูสิ สอนเพื่อใหค้นเขา้ถึงธรรมนะ ฉะนั้น
ขนัธ์ไม่ใช่จิต ไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ขนัธ ์ถา้เป็นปัจจยาการไม่มีใครเห็น ค าวา่ปัจจยาการ แหะๆๆ มนั
หลุดไปจากเราน่ีเองไง แหะๆๆ เราบอกวา่จิตเป็นปัจจยาการ แลว้ปัจจยาการอยา่งน้ีป๊ับทางวชิาการ
เห็นไหม 

หลวงตามาท่ีวดันรนาถ สมเดจ็ท่ีวดันรนาถท่านใหดู้เลย บอกวา่หลวงตาใหดู้น่ีหน่อยเห็น
ไหม อวชิชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา วิญญาณงั ปัจจยาการไง แลว้ถา้เขาเขียนนะ ทาง
วชิาการเขาจะเขียนใหเ้ป็นสายใยไง หลวงตาบอก ไม่ดู ไม่ดู ไม่ดูเพราะอนัน้ีกบัความจริงไม่ใช่อนั
เดียวกนั ความจริงมนัเกิดเหมือนเราจุดไฟนะ พั้บ เหมือนจุดแก๊ซ ปุ๊บๆๆ มนัเร็วมากๆ ไม่มีใคร
เห็นอยา่งพระพุทธเจา้ได ้ แต่ท่ีพระพุทธเจา้พดูไวท้างวชิาการไว ้ เพราะพุทธวสิัย ปัญญา
พระพุทธเจา้ แลพ้ดูในเชิงวชิาการไวค้รอบคลุมไวห้มดไง  

แลว้เราก ็ไอพ้วกหางอ่ึงไอพ้วกมด เห็นชา้งข้ี ไอม้ดมนัจะข้ีเท่าชา้งไหม น่ีมนัวฒิุภาวะมนั
เป็นปัญญาของพระพุทธเจา้ท่ีวางไวใ้หเ้ราศึกษากนั แค่เราศึกษาแลว้เราเขา้ใจ แลว้เราปฏิบติัได ้
มนักสุ็ดยอดแลว้ หลวงตาบอก ไม่ดู ไม่ดู ไม่ดูหรอกเพราะความจริงนะ ถา้ไปดูอยา่งนั้นอยูน่ะ 
แลว้เรากม็านัง่จินตนาการนะ อวชิชาเป็นอยา่งน้ีนะ สังขารเป็นอยา่งน้ีนะ โอโ้ฮย มนัคนละชาติ
เลย มนัเป็นไปไม่ได ้ค  าวา่ปัจจยาการมนัหลุดไปจากเราเอง ไม่ใช่เป็นปัจจยาการหรอก จิตเป็นจิต 
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ขนัธ์เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต จิตไม่ใช่เป็นปัจจยาการ ปัจจยาการมนัเป็นมรรคญาณท่ีผูท่ี้รู้เห็นมนั
ยอ้นกลบั มนัถึงเป็นปัจจยาการเพราะอวชิชา ปัจจยา สังขารา สังขารา ปัจจยา วญิญาณงั 

แลว้กว็ชิชา วชิชามนัยอ้นกลบั มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี มนัถึงจะเห็นปัจจยาการ แลว้เห็นปัจจยา
การเห็นอยา่งไร เห็นปัจจยาการมนัเห็นอยา่งไร เห็นไม่ได ้ จิตเป็นจิต จิตไม่ใช่ปัจจยาการ อยา่พดู
ผดิ อยา่พดูผดิสิ พดูผดิแลว้สู้เขาไม่ได ้ จิตเป็นจิต ปัจจยาการน้ีมนัเป็นมรรคญาน จิตเป็นจิต ขนัธ์
เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิตใช่ไหม อยา่งปุถุชน เวลาท าสมาธิ พวกฤาษีชีไพรท าจิตสงบมัน่คงเพราะเขาท า
ไดแ้ค่น้ี พอจิตมนัมัน่คง จิตมนัควบคุมได ้ เวลาตายป๊ับน่ีพรหม พรหมเพราะอะไร เพราะมนัเขา้
เห็นไหม เขาเรียกวา่จะไปสุคโตตอ้งปัจจุบนัสุคโต จิตปัจจุบนัมนัเป็น ๑ อยูแ่ลว้ใช่ไหม เกิดกเ็ป็น
พรหมเพราะมนั ๑ เดียวเพราะมนัเป็นส่ิงท่ีมนัสมานกนัอยูแ่ลว้ แต่อยา่งเราท าดีท าชัว่เห็นไหม ท า
ดีท าชัว่เป็นความคิด เป็นความคิดดีคิดชัว่  มนัเป็นขนัธ์ ๕  ถา้ท าดีพอตายกไ็ปเกิดเป็นเทวดา สุค
โตนะ มนัจะไปจากส่ิงตอบสนองท่ีน่ี แลว้มนักจ็ะไปรับผลส่ิงท่ีมนัไดผ้ลน้ีไปอยูข่า้งบนนั้น ถา้มนั
ท าความชัว่มนักล็งไปเลยเห็นไหม 

ถา้จิตเป็นจิตมนัเป็นอยา่งน้ี แต่ปัจจยาการมนัเป็นผล เป็นผลของธรรมของพระพุทธเจา้ 
อยา่งท่ีวา่ธรรมะมีอยูแ่ลว้ ธรรมะมีอยูแ่ลว้ ธรรมะมีอยูข่ ั้นไหน ถา้ธรรมะมีอยูข่ ั้นศีลธรรม
จริยธรรมกเ็ป็นปุถุชน ถา้มีสูงข้ึนมาเห็นไหม ธรรมะน่ีมีคุณค่าข้ึนมา มนักเ็ป็นโสดาบนั ค  าวา่เป็น
คือมนัตอ้งมีกระบวนการของมนัเกิดข้ึน กระบวนการของอริยสัจ กระบวนการของการกระท ามนั
เกิดข้ึนมนักถ็อดถอนตรงนั้นข้ึนมา นัน่คือมรรคญาณ  

ปัจจยาการน่ีมนัเป็นธรรมของพระพุทธเจา้ จิตไม่ใช่ปัจจยาการ จิตเป็นจิต จิตเป็นจิต ขนัธ์
เป็นขนัธ์ คนละเร่ืองกนั มนุษย ์ ร่างกายเรากบัเส้ือผา้เรา เส้ือผา้เป็นเส้ือผา้ เราเป็นเรา แต่เราใส่
เส้ือผา้อยู ่ขนัธ์คือเส้ือผา้ จิตเป็นเรา ขนัธ์  ๕  คือเส้ือผา้ เราจะเปล่ียนก่ีชุดกไ็ด ้แต่จิตคือเรา ปัจจยา
การเป็นธรรมของพระพุทธเจา้ มนัคนละเร่ืองกนั                           

ถาม :  เจริญสติคืออะไร                                                                                 

ตอบ :  เจริญสติ สติ สติเกิดจากจิต สติไม่ใช่จิต จิตน่ีมีอยูแ่ลว้ จิตกบัขนัธ์มีอยูโ่ดย
ธรรมชาติ  ทีน้ีสติ สติมนักอ็ยูท่ี่วา่วฒิุภาวะนะ สติคือความระลึกท่ีเราบอกวา่สติ สติคือสภาวะจ า 
เรารับไม่ได ้สติคือสติ สติคืออะไร สติกคื็อสติไง อา้ว สติกคื็อสติกเ็ท่านั้นกจ็บ สติคืออะไร กม็นั
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บอกอยูแ่ลว้วา่สติ แลว้มาถามวา่สติคืออะไร มึงคือใคร กคื็อกน่ีูไง กคื็อก ู กคืูอใครกคื็อกไูง สติก็
คือสติ สติจะเปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืนอะไรอีกละ สติกคื็อสติ ช่ือมนักต็รงอยูแ่ลว้  

สติกคื็อสติจริงไหม สติคืออะไร สติกคื็อสติ ปัญญากคื็อปัญญา สัญญากคื็อสัญญา ความจ า
กคื็อสัญญา เอา้แลว้บอกว่าจ  าใหเ้ป็นสติ มนัจะเป็นสติไดอ้ยา่งไร จ  ากคื็อจ าใช่ไหม สภาวะจ ากจ็  า
นะสิ จ  าไปเร่ือยๆ กจ็  าไปสิ จ  าส่วนจ า สติส่วนสติ แต่เราฝึกเราจะฝึกสติเห็นไหม เราระลึกอยู่
ตลอดเวลาเห็นไหมวา่ใหมี้สตินะ จบัใหมี้สตินะ เคล่ือนไหวใหมี้สตินะ น่ีคือสติ สติ ตอ้งการในท่ี
ทุกสถานในการทุกเม่ือ สติกมี็สติ เราจะท าอะไร เรากต็อ้งมีสติ เราจะคิดกมี็สติ เราจะกินจะด่ืมจะ
อยูก่มี็สติ สติคือสติ แต่การกระท าน่ีอีกเร่ือง ๑ ใช่ไหม แต่ท าพอมีความช านาญข้ึนมา มีความ
คล่องตวัข้ึนมาเห็นไหม 

 มีความช านาญของเราข้ึนมา อนันั้นเรารู้วา่เรามีความช านาญ มีการฝึกฝน เรามีปัญญาไหม 
เรารู้ส่ิงนั้นไหม เราคล่องตวักบัส่ิงนั้นไหม เราเห็น คราวน้ีหยบิผดิ คราวน้ีตั้งท่ีผดิ น่ีปัญญามนัเกิด
ไง ปัญญาส่วนปัญญา สติคือสติ การเจริญสติคือการฝึกคือการเจริญสติ เจริญสติในชีวติประจ าวนั 
หลวงปู่มัน่พดูไวช้ดัเจนมากในมุตโตทยั ในมุตโตทยัเห็นไหมการด่ืม การเหยยีด การคูต้อ้งมีสติ
ตลอดเวลา น่ีอยา่งการด่ืม การเหยยีด การคู ้ เราจะกินอะไรกแ็ลว้แต่ เราจะด่ืมอะไรกแ็ลว้แต่ เรามี
สติอยู ่ การด่ืมของเรามนักจ็ะไม่เสียหาย การด่ืมของเรามนักจ็ะไม่ผดิพลาด สติมนัฝึกอยา่งน้ี สติ
มนัเป็นสติ สติโดยเน้ือหาสาระ ไม่ใช่สติโดยสร้าง เห็นไหม อยา่งท่ีพดูเม่ือวาน อยา่งอภิธรรม 
อยา่งการเดินเห็นไหม เขาวา่ฝึกสติ อนัน้ีมนัสร้างนะ  

อยา่งยกขาเห็นไหม มนัสร้างอารมณ์ข้ึนมา อนันั้นมนัท าสติไหม สติกคื็อสติ ใน
ชีวติประจ าวนัเรากฝึ็ก เพียงแต่เราจะพดูอยา่งน้ีนะ เวลาเราคิดกนั โทษนะ เหมือนเราไม่ไดอ้าบน ้า
มา ๕ วนั เราไม่ไดอ้าบน ้ามา ๕ วนั แลว้เรากไ็ม่กลา้อาบน ้า เรากลวักล่ินเรามนัจะหายไปไง เรา
ไม่ไดอ้าบน ้ามา ๕ วนัเลยนะ แลว้เรากไ็ม่อาบน ้า อาบน ้าไม่ไดเ้ด๋ียวกล่ินมนัหายไป  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่ การเจริญสติในชีวติประจ าวนั เวลามนั
พฒันาข้ึนไป เราคิดกนัไม่เป็นนะ เหมือนกบัคนไม่ไดอ้าบน ้ามาปี ๑  แลว้ไม่อยากอาบน ้า กลวั
กล่ินข้ีไคลมนัจะหายไปไง เราจะบอกวา่ความคิดของเรามนัคือข้ีไคล มนัคือความเห็นผดิใน
ชีวติประจ าวนั แต่เม่ือเราฝึกข้ึนมาแลว้ความคิดมนัดีข้ึนมาไง ไอส่ิ้งท่ีเราคิดมนัจะท้ิงไปเองไง 
เพราะเราคิดอยา่งน้ีใช่ไหม เพราะเราติดมรรคหยาบ เราวา่ส่ิงน้ีมนั.. อยากไดนิ้พพาน แลว้เรากคิ็ด
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วา่นิพพานคืออยา่งน้ีไง แต่พอไปเจอนิพพานเขา้จริงๆ นะ โอโ้ฮ มนัช็อกเลยนะ ไอนิ้พพานท่ีกคิูด
กบันิพพานความจริงน่ีมนัคนละเร่ืองเลย  

แต่น้ียอ้นกลบัมาท่ีชีวติประจ าวนั ใครๆ กบ็อกวา่ ตอ้งปฏิบติัธรรมโดยชีวติ ประจ าวนันะ 
โทษนะ ชีวติประจ าวนัมีอะไร ชีวติประจ าวนักท้ิ็งมนัไปสิ แลว้เราท าใหจิ้ตเราดีข้ึนสิ แต่อนัน้ีจิต
เราไม่ไดคิ้ดถึงนะ เราคิดถึงห่วงแต่ชีวติประจ าวนัไง  คนถามอยา่งน้ีบ่อยมาก เรามีความคิดอยา่งน้ี 
แต่เราไม่ไดพ้ดูออกมาตรงๆ ไอท่ี้วา่ชีวติประจ าวนันะ ไอค้วามคิดของพวกมึงมนักทุ็กขใ์ช่ไหม  
มนักท้ิ็งอนันั้นข้ึนมาสิ แต่อนัน้ีมนัจะดึงธรรมะใหต้  ่าไง การปฏิบติัธรรมในชีวติประจ าวนั การ
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนักลวัวา่ชีวติประจ าวนัมนัจะหายไป กลวัวา่เด๋ียวเอาธรรมะมาบีบ บีบ
ธรรมะใหม้าอยูก่บัชีวติประจ าวนัไง  ชีวติประจ าวนัมนัของปุถุชน มนัของท่ีเราด ารงชีวติ มนัเป็น
ความทุกข ์แต่เราตอ้งอยูก่บัมนัใช่ไหม แต่เวลาเราท า เราใชชี้วติประจ าวนั แต่เราพฒันาของเราได้
ข้ึนมา จิตใจเราจะสูงส่งข้ึนมาใช่ไหม 

แลว้ชีวติประจ าวนัมนักเ็ป็นอยา่งนั้น  แต่จิตใจเราดีข้ึนมาเยอะแยะเลย แต่ค าถามน้ี ทุกคน
มาเห็นไหม ใครจะมาปฏิบติัท่ีน่ีนะ พอมาถึงนะ หลวงพ่อท่ีน่ีกินขา้ววนัละก่ีม้ือ แลว้ถา้สามม้ือได้
ไหม แลว้ถา้เอาเตาแก๊สมาตั้งเลยไดไ้หม มีคนต่อรองอยา่งน้ีจริงๆ มนัไปห่วงทอ้งมนัไง หลวงตา
พดูบ่อยเห็นไหม ไอเ้ส่ือไอห้มอน  ไอเ้ส่ือไอห้มอนน่ีคือเราไปติด เพราะเราคิดกนัอยา่งน้ีไง จิตเรา
เลยไม่ละเอียด จิตเราเลยไม่พฒันาข้ึนไปไง แต่ถา้เราพฒันาข้ึนมาวา่ สมาธิ คุณสมบติัของสมาธิ 
คุณสมบติัของความดี มนัดีกวา่น้ี ดีกวา่ชีวติประจ าวนัมึงอีก น่ีค  ากล็งชีวิตประจ าวนั อะไรกล็ง
ชีวติประจ าวนั จะมาปฏิบติักจ็ะเอาเตาแก๊สมาตั้งนะ กลวัชีวติประจ าวนัจะเสียไปไง แลว้พอมา มา
กินขา้วม้ือเดียว เห็นไหม ชีวติประจ าวนัมนัเปล่ียนไปแลว้ ท าไมอยูบ่า้นกินขา้ววนัละสามม้ือ พอ
มาอยูว่ดัเหลือขา้วม้ือเดียวแลว้ สามม้ือตอ้งดีกวา่ม้ือเดียวสิ 

อยา่ไปห่วงชีวติประจ าวนัเลย เอาธรรมเป็นท่ีตั้ง อยา่เอาชีวติประจ าวนัเป็นท่ีตั้ง เอาธรรม
เป็นท่ีตั้งแลว้พยายามปฏิบติัธรรมเขา้สู่ธรรม อยา่ไปเอาชีวติประจ าวนัเป็นท่ีตั้ง ใครมากถ็ามอยา่ง
น้ี ถามอยา่งน้ีเหมือนกนั ไม่ไดอ้าบน ้ามา๕วนั ไม่กลา้อาบนะเด๋ียวกล่ินมนัจะไม่มีไง ก็
ชีวติประจ าวนัไง กลวัตวัเองจะไม่มีตรงน้ีเกาะไว ้ 

เจริญสติ การเจริญสติคือการตั้งสติน่ีแหละ การเจริญสติ สติคือสติ ไม่มีสติตวัจริง สติตวั
ปลอม สมมุติบญัญติั บญัญติักคื็อสมมุติ สัพเพ ธมัมา อนตัตากเ็ป็นสมมุติ      น่ีสมมุติคือสัพเพ ธมั
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มา อนตัตาคือสัจธรรม สจัธรรมน้ีเป็นสมมุตินะ อริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีกส็มมุติ แต่
เวลามนัสมุทเฉจปหานไปแลว้ อกปุปธรรม ผลของธรรมนั้น นะเหนือธรรมชาติ สติกคื็อสมมุตินะ 
เราสังเวชนะในหนงัสือเขาเขียนวา่ ถา้ตั้งใจท าสติแบบพระป่าน้ีเป็นสติตวัปลอม ถา้อยูเ่ฉยๆ เผลอ
แลว้สติเกิดเองนัน่เป็นสติตวัจริง  

โอโ้ฮ สติมีตวัจริงตวัปลอมดว้ย ไม่มีหรอก สติคือสติ ถา้ตั้งใจจงใจน่ีสติเป็นตวัปลอม ถา้
อยูเ่ฉยๆ ดูไป มนัจะเกิดเอง เป็นสติตวัจริง สติตวัจริงนะ มนักต็อ้งเหมือนกบัเหลก็เลยนะ มนัจะ
ขนัไวใ้นสมองเลย อยูค่งท่ีเลย อยา่งนั้นหรือสติตวัจริง มนักเ็กิดดบัเหมือนกนั สติคือความระลกัรู้ 
มีสติเด๋ียวเดียวมนักห็ายไป สติตวัจริงคือเหมือนกบัน็อตใช่ไหม ขนัไวเ้ลยบนสมองน่ีมนัเป็นตวั
จริง สติกจูะไม่เส่ือมเลย สติกจูะเป็นสติตลอดไปอยา่งนั้นหรือ  

น่ีไง แชร์นิพพานนะ คือจะดูถูกเหยยีดหยามคนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นทา้วแชร์นั้นวา่ผดิหมด ถา้
ใครเขา้มาอยูใ่นทา้วแชร์กนูะ ถูกหมดไง ถึงมีสติตวัจริงสติตวัปลอม สติคือสมมุติ สมมุติบญัญติัก็
เป็นสมมุติ พระอนาคากย็งัมีส่วนสมมุติครอบง าอยูเ่พราะพระอนาคายงัมีกิเลสอยู ่ พระอนาคายงัมี
ส่วนสมมุติอยูน่ะ พระอรหนัตเ์ท่านั้นส้ินสมมุติทั้งหมด แมแ้ต่พระอนาคายงัมีส่วนสมมุติเลย แลว้
สติอนัไหนเป็นตวัจริง สติตวัไหนเป็นตวัปลอม มนัมีแต่สติจริงหรือสติปลอมท่ีเอง็ท าอยูน่ัน่นะ 
สติท่ีเองท าอยูน่ั้นไม่ใช่สติจริงเลย ตอ้งเผลอป๊ับสติเกิดเอง เราช็อกเลยนะ อ่านทีแรกไปเจอ ช็อก
เลย เผลอป๊ับสติมาเอง ยิง่เผลอยิง่ดี สติมาเอง  

ไปถามหลวงตาสิวา่ท าอยา่งน้ีถูกไหม แชร์นิพพาน มนัเป็นทา้วแชร์ของมนั มนัสร้าง
สภาพของมนัข้ึนมาเอง มนัไม่เป็นความจริง น่ีพดูถึงเจริญสติในชีวติประจ าวนั สติกคื็อเราขยบั
เขยื้อน เราตั้งสติอยู ่แลว้เราฝึกไปบ่อยๆ ตั้งสติไว ้ถา้ผดิป๊ับ ผดิแลว้นะ สติขาดแลว้นะ 

ค าวา่เตือนตวัเองตลอดเวลา ค  าวา่เตือนตวัเองน่ีส าคญัมากเลย เหมือนนกัเรียน ครูคอยบอก
วา่หนูผดิ อนันั้นผดิ อนันั้นนะคุณประโยชนม์ากเลย ถา้ครูไม่บอกวา่หนูผดิ เราจะวา่เราถูก
ตลอดเวลา ถา้เราเตือนวา่น่ีผดิแลว้นะ น่ีผดิแลว้นะ อนัน้ีผดิแลว้นะ มนัจะตั้งสติ แลว้มนัจะบอกวา่
เอง็ผดิพลาดวนัน้ีมาสองหนแลว้นะ ความผดิของเราจะท าใหเ้ราสะเทือนใจ แต่ถา้บอกวา่สติเรามี
ตลอดเวลา เราไม่เคยขาดเลยนะ นัน่เผลอเรอแลว้ การเตือนตวัเอง การจบัผิดตวัเอง การสั่งสอน
ตวัเอง  อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถน้ีส าคญัท่ีสุด น่ีคือประโยชนท่ี์สุด แต่น้ีพอมนัขาดข้ึนมาปุ๊บ ผดิแลว้ 
ผดิแลว้ กผ็ดิ กเ็ราจะท าใหม้นัถูกไง กม็นัผดิเลยจะท าใหถู้ก ฉะนั้นมนัตอ้งฝึกมาอยา่งน้ี มนัไม่มี
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หรอก สติไม่มีลอยมาจากฟ้า ปัญญาทุกอยา่งไม่ลอยมาจากฟ้า อยูท่ี่การกระท าของเราทั้งหมด 
ฉะนั้นจิตเป็นจิต ขนัธ์เป็นขนัธ์ ถา้พดูวา่ปัจจยาการเป็นธรรมของพระพุทธเจา้นะ เขาจะเถียงเลย  

ปัจจยาการมนักมี็อยูใ่นพระไตรปิฎก ค าวา่ปัจจยาการเพราะวา่มนัเป็น ๑ เดียวใช่ไหม 
เหมือนน้ิว น้ิวน่ีมนัมีความรู้สึก มนัเคล่ือนไป มนัเป็นปัจจยาการ มนัมีอยูใ่นตวัมนัเอง มนัรับรู้ แต่
ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ เหมือนน้ิว ๕ น้ิว น้ิวโป้ง น้ิวนาง น้ิวช้ี น้ิวกลาง คนละน้ิวเห็นไหม แต่น้ีขนัธ์ ๕ 
แลว้จิต จิตคือฝ่ามือน้ี ไม่มีขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นน้ิว ๕ น้ิว แต่ตวัจิตคือตวัฝ่ามือ ไม่ใช่น้ิว ๕ น้ิว 
จิตเป็นจิต ขนัธ์เป็นขนัธ์ ปัจจยาการน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีมนัเคล่ือนไหว มนัเป็นการขยบั ไม่ใช่จิต ถา้จิต
เป็นปัจจยาการ ไม่ใช่ เถียงกนัไม่มีวนัจบ จบยงั เอวงั  

 


