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พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 

เอา  เราสงบ  กายวิเวก  จิตวิเวก  เราจะฟงธรรมกนั  วันนี้วนัสําคัญทางพุทธศาสนา 
เพราะพระอรหนัต  ๑,๒๕๐  องค  กับองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาเห็นไหม  ทําไมองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตองเทศนโอวาทปาฏโิมกขดวยละ  ในเมื่อเปนพระอรหนัต 
หมดแลวนี่  เปนพระอรหันตแลวมันอยูสุขสบายแลว  ทําไมเทศนโอวาทปาฏิโมกขอกีละ 
และองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเทศนโอวาทปาฏิโมกขนะ  โอวาทปาฏิโมกขนี่  ใน 
หัวใจผูที่สะอาดบริสุทธิย์ังตองมีหลักมีเกณฑอยางนี้  แลวผูที่ทกุขจนเข็ญใจอยางเรา  เรามา 
ประพฤตปิฏิบัติกนัแลวเราจะเอาอะไรมาเปนทีพ่ึ่ง 

ฉะนั้น  ที่พึ่งนี่  เราก็เอาองคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  ศาสดาเปนตัวอยางนะ 
ในการประพฤติปฏิบัติ  เราตองเอาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตัวอยาง  เปน 
แบบอยางที่ดี เห็นไหม ชวีิตแบบอยาง องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจานอนสีหไสยาสนนะ 
พวกเรานะนอนหงายเลย  นอนตามสบายเลย  พอนอนตามสบายไปนี่เห็นไหม  เราก็วาเรา 
สุขสบายทั้งนัน้  เด๋ียวนี้โลกเจริญแลว  ทกุคนจะบอกวาโลกเจริญแลวละ  เราไมไดอยูในสมัย 
ดึกดําบรรพทีจ่ะตองมาทรมานกายทรมานใจอยางนัน้  ไออยางนั้นมนัเปนความคิดของเรา 
นะ เปนความคิดของเรา 

แตถาเราทาํ  เราดัดแปลงตนนะ มันเปนนิสัย มันจะเปนนิสัยของเรา ถาเราจะเอานิสัย 
ของเรานี่ เราหวังพนทุกขนะ เราประพฤติปฏิบัติกนัเห็นไหม วนัสาํคัญทางพุทธศาสนา เราก็ 
มีหลักมีเกณฑของเรา    เรามีความตั้งใจของเรา    เรามาทาํเพื่อเปนคุณประโยชนกับเรา  ถา 
ความเปนคุณประโยชนกับเรานะ อะไรเปนคุณประโยชนกับเราละ
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ถาเรามีสติปญญา  เรามีอาํนาจวาสนาบารมี  เราตองมีความยั้งคิด  สิ่งใดจะพูดใครจะ 
พูดสิ่งใด  พูดไปเถอะ  ยิ่งคนทีม่ีชือ่เสียงทางสังคมเห็นไหม  ยิง่ที่เปนนักปราชญ  พวก 
นักปราชญนี่ พอพูดสิ่งใดเรากจ็ะเชื่อฟงเขา วาเขาเปนนักปราชญเพราะเขาไดอุตสาหคนควา 
มา  ไดคนควาจริงหรอื  ความจํากับความจริงไมเหมือนกัน  ความจาํเห็นไหม  ดูอยาง 
คอมพวิเตอรนะ  นี่พระไตรปฎกมันจําไดดีกวาเราอีก  ความจาํ  เปนความจํา  ความจรงิเปน 
ความจรงิ  แลวความจรงิมนัมาจากไหน  ถาไมมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาตรัสรู 
ธรรมของเรา 

ความจรงิมนัเกิดขึ้นมาจากไหน  มนัเกิดขึ้นมาจากใจขององคสมเด็จพระสัมมาสมั 
พุทธเจากอน  แลวเวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเทศนธรรมจกัรเห็นไหม  “อัญญา 
โกณฑัญญะ  รูแลวหนอ  อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ”  ความจรงิกับความจริงนะ  ความ 
จริงสวนหนึ่ง  เพราะ  นี่  ดวงตาเห็นธรรม  แคดวงตาเห็นธรรมนะ  “อัญญาโกณฑัญญะรูแลว 
หนอ”  เพราะอะไร เพราะใจขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาเปนความจริงอยูแลว สิง่ที่ 
มีผูประพฤติปฏิบัติเขาไปถึงความจริงสวนหนึ่งเห็นไหม  องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา 
รับประกันเลย เห็นไหม “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ” เสร็จแลวเทศนตอไปจนปญจวัคคีย 
ทั้งหมดไดพระโสดาบนันะ  แลวเทศนอนัตตลักขณสูตรขึ้นมาก็เปนพระอรหนัตหมดเลย 

ถายิง่เปนพระอรหนัตหมดแลว สิ่งนี้เห็นไหม นิพพานคอือะไร นิพพานก็คือนิพพาน 
แลวนิพพานจะเปนอยางอื่นไปไดอยางไร  เขาวานิพพานเปนนิพพานไมได  เพราะถาวา 
นิพพานเปนนิพพาน  มนัมีตวัตนไง  เพราะนิพพานมีตัวตน  นิพพานเปนของเรา  เราเปน 
นิพพานนี่มีตัวตนขึน้มา จะเปนนิพพานไปไมได แลวถานิพพานเปนเรา  มันเปนกิเลสทัง้นัน้ 
เขาวามันเปนกิเลสมันเปนนิพพานไปไมได  เพราะไปลูบไปคลาํนิพพานอยู  มันก็เลยไม 
นิพพานซะที  เขาบอกเพราะเรามีเปาหมายวานิพพานคือนิพพาน  พอเราปฏิบัติไป  มันถงึไป 
ไมถึงเปาหมาย  ไมถึงเปาหมายเพราะเปนกิเลสตัณหาความทะยานอยากทัง้นัน้  แตนี่เปน 
ความคิด นี่เปนความจาํใชไหม 

ถาความจริงละ  ความจรงินิพพานก็คอืนิพพาน  เขาบอกนิพพานเปนนพิพานไมได 
เพราะถานิพพานเปนนพิพานแลวมนัจะบบีธรรมะใหแคบลง  ถานพิพานเปนอนัตตา  สรรพ
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สิ่งตองถึงเปนอนัตตาหมด  เพราะเปนนามธรรมมันจะกวางขวาง  กวางขวางทาํใหคนไดรื้อ 
คนไดประพฤติปฏิบัติวาเปนอนัตตาไง  ถามนักวางขวาง  ถานิพพานเปนนิพพาน  ก็ตองบีบ 
ธรรมะใหเหลือแคขนัธ  ก็วาเปนแคขันธไง ขันธนะ ในขันธเปนนิพพาน เพราะเปนแคขันธ 
พอบีบเขามาแคขันธ มนัก็เหมือน…  เขาไมเคยประพฤติปฏิบัติ  เขาไมเคยทาํขึ้นมาตางๆ เขา 
จะไมรูสิ่งใดๆเลย ถาเขารูเรือ่งการประพฤติปฏิบัติขึน้มานี่ 

เห็นไหม  ในการประพฤติปฏบิัติ  เวลาประพฤตปิฏิบัติขึ้นมานี่  แมแตจะเอาชนะ 
ตนเองเห็นไหม ใหมีหลกัมีเกณฑขึ้นมา มนักแ็สนทกุขแสนยากอยูแลว สิ่งตางๆ นี่นะ ถงึวา 
นิพพานถาเปนแคขนัธ  สิ่งตางๆบีบใหมันแคบเขามา  ใหเราไมมีหลกัมีเกณฑ  ถามีหลักมี 
เกณฑ แมแตจิตสงบนะ เวลาจิตสงบความคิดทั้งหลายมาจากไหน มาจากจิตทั้งนัน้  เวลาเรา 
กําหนดพุทโธๆ หรอืใชปญญาอบรมสมาธิ  มนัจะเขาไปสูความสงบอนันัน้ เขาไปสูใจของ 
เรา  มนัคับแคบไหมละ  ใจมันคบัแคบไหม  แลวเขาวามนัจะบีบธรรรม บบีธรรม ใครไป 
บีบธรรม  ไมมีใครไปบีบธรรมหรอก  ธรรมะใครบีบไมได  ทุกคนไปกดขี่ไปบังคับให 
เปนไปตามที่เราปรารถนาไมได  เปนไปไมได 

ถามันเปนไปได  พอแมทกุคนตองการลูกใหเกิดมามีศักยภาพ  ใหเปนคนฉลาด  ให 
เปนคนดีทั้งนัน้  ทําไมมันไมเปนไปตามปรารถนาของพอแมละ นีก่็เหมือนกัน เราตองการ 
ใหธรรมะเปนของเรา ใหเราบรรลธุรรม ใหเราเขาใจธรรมะ นี่ เวลาศึกษากันมาก็จาํไดทั้งนัน้ 
ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจานี่  มันกจ็ํามาเทานั้นนะ  แลวพอจาํขึ้นมาแลว 
มันเปนความจริงไหม  มันบังคับไดอยางไร  มนับังคับไมไดหรอก  ไมมีใครไปบบีบังคบั 
ธรรมไดทัง้นัน้ 

ธรรมะคือธรรมะ  ผูใดปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม  สมควรแกธรรม  ธรรมะจะ 
ใหผลตามนั้น  ถาใครจะไปบีบธรรม ใครจะไปคาดคั้นมาจากธรรมะ  มันไมมีหรอก สิ่งนี้ 
มันไมมี  มนัไมไดบีบ  ดูสิ  เวลาสงบเขามา  ก็สงบเขามาสูใจ  เวลาจิตมันละเอียดเขาไปเปน 
ชั้นๆเขาไปนะ อยางเชนเวลาประพฤติปฏบิัติเขาไป  มันจะละเปนชั้นเปนตอนเขาไป การละ 
เปนชั้นเปนตอนเขาไป  มันละที่ไหน  แลวมันเขาไปสุดที่ไหน  ดูสิ  เห็นไหม  ดูสิ  เวลาครบูา 
อาจารยทานพูดนะ ทานบอกเลยนะ ถ้ําเสือ นี่คูหาของใจ  มันหดเขามา มันหดมาอยูทีน่ี่ ถา
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เราอยากไดลูกเสือเราตองเขาถ้ําเสือ  เขาถ้ําเสือเห็นไหม คูหาของใจนะ  เจอจิตมันละทิ้งเขา 
มาหมด มนัละสิ่งตางๆเขามาหมด แลวมนัเขามาอยูในตัวของมนั บีบไหม บังคับไหม ไปบีบ 
ธรรม ไปบีบทีไ่หน ไมไดบีบธรรม แตสัจธรรมมนัเขาไปสูที่นัน่ อวิชชา ปจจยา สังขารา สัง 
ขารา ปจจยา วิญญาณงั  ในเมื่อถงึที่สุดแลวมนัเขาไปสูสถานะของจิต  มนัเขาไปสูรากเหงา 
ของมัน  ถาสูรากเหงา  เราก็ตองตามเขาไปสูรากเหงาของมัน  ตองไปทําลายที่รากเหงาของ 
มัน 

มันไปบีบคัน้ธรรมที่ไหน  มนัไมบีบคัน้ธรรมหรอก  เขาบอกธรรมะ  นิพพานเปน 
นิพพานกไ็ปบีบคัน้  ไปบีบใหมันแคบเขามา  เปนการเสียโอกาสของชาวพุทธ  ชาวพุทธตอง 
กวางขวาง ตองใชปญญา ตองได...  ไอนั่นมนัวชิาการ ทางวิชาการเห็นไหม  ถาทางวชิาการ 
นั้น  ใครจะวิเคราะหวิจยัอยางไรก็ไดทั้งนัน้  ทุกคนตองมโีอกาสไดทาํงานวิจยั  ตอง 
กวางขวาง  ไอทางวชิาการเห็นไหม  ยิ่งกวางขวางกม็องออกไปสิ  เรามองไปในอากาศสิ  มัน 
ไปได  ดวงดาวนะ จักรวาล  ไปไดหมดนะ  เวลาจิตมันสงออกมนัไปเกลี้ยงนะ  แลวพอจะเขา 
มาสูจิตเดิมแท มันไปบีบธรรม ไปบีบธรรม มนัเปนขันธไปบีบธรรม 

เอา ปฏิสนธิจิตนะ  เวลาจิตปฏิสนธิในไข นี่การกําเนิด ๔ กําเนิดในไข ในน้าํคร่าํ  ใน 
ครรภ  ในโอปปาติกะ    เวลาจะเกิด  เกิดจากจุดปฏสินธิจิตจุดนิดเดียว  แลวมนัขยายออกไป 
อยางไร แลวไปแกกนัที่ไหน ถาจะไปแกไปแกกนัทีไ่หน  จะไปแกในอนัตตาหรอื ทุกอยาง 
เปนอนัตตา สรรพสิ่งเปนอนัตตา  กวางขวางไปหมด มันก็อวกาศไง จักรวาลนะ ออกไปนะ 
มันจะไปเจอสิง่ใดละ 

ไมมีใครบีบธรรมหรอก แตตัวเองนะติดธรรมตางหาก เขาบอกนี่หลง บีบธรรมะแลว 
ก็หลงคาํพูดของตัวเอง นิพพานคอืนิพพาน ในเมื่อเราพูดวานิพพานคอืนพิพานติดคาํพูดของ 
ตัวแลว ก็ตองบีบมัน คั้นใหขนัธ ๕ อยูในขนัธ ไมใช  เดี๋ยวจะพูดใหฟง ระหวางละขันธเปน 
ชั้นๆขึน้มาแลวไปสูเจาของขันธ  ใครเปนเจาของขันธ  ขันธมันเกิดขึน้มาจากใคร  ใครไปบีบ 
บังคับมัน  ไมมีใครไปบบีบังคบัมนัหรอก แลวบอกวา นิพพานตองสกัแตวานิพพานถึงจะไม 
มีตัวตน  นัน่แหละตัวตน  นิพพานสักแตวานิพพานนะ  ทาํไมนิพพานถงึสกัแตวานิพพานละ 
ถานิพพานสักแตวานิพพาน  ใครไปบอกมันสกัแตวา  ไอตัวตนทั้งหมดเลยไปบอกนิพพาน
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เปนสักแตวานิพพาน  ถานิพพานเปนนพิพานไมได นิพพานคือนิพพานไมได นิพพานตอง 
สักแตวานิพพาน เอออยางนีถ้ึงจะใชได  แตนิพพานทั้งหมดตองลงสูอนัตตา 

เขาพยายามยนืยันอยูวาเปนอนัตตา  แตไมกลาเอาตวัเองยืนยัน  อางโนนอางนี่  อาง 
พระไตรปฎก  อางสูตรนัน้สูตรนี้ไปตลอด  แตไมบอกวาเรามีความเห็นอยางนั้นละ  บอก 
ออกมาสวิามีความเห็นวานิพพานเปนอนัตตา บอกออกมา  แลวเปนอนัตตาเพราะเหตุใด พูด 
ออกมาสิ  มันกอ็างพุทธพจนอยูอยางนั้นนะ  นพิพานเปนอนัตตา  นิพพานตองสักแตวา 
นิพพาน  นิพพานเปนนิพพานไมได  ผูที่พูดวานพิพานคอืนิพพานคือติดในนพิพานไง  นี้คือ 
ความเห็นของเขานะ 

มันไมเปนความจรงิหรอก นิพพานมนัก็คอืนิพพาน  นิพพานคอืนิพพานเพราะอะไร 
นิพพานเปนนิพพานเพราะวาเราละมาตลอดแลว  มันละเปนช้ันเปนตอนขึ้นมา  เพราะถา 
นิพพานเปนอยางอืน่  นิพพานเปนอนัตตา  นิพพานเปนอะไรตางๆ  มันก็เหมอืนกับเรา 
พยายามตอนวัวตอนควายเขาไปสูที่อับ  พอมันหลดุออกไปไดมนัก็เตลิดละ  ถานิพพานเปน 
อยางอืน่ไป  มันกอ็ธบิายไดหมดละ  นิพพานคือนพิพาน  แตมันเปนภาษาสมมติ  เพราะเขา 
ถามวานิพพานคืออะไร  นิพพานเปนอยางไร  ในเมื่อมีเหตุวานพิพานเปนอัตตาและอนัตตา 
เขาถามวานพิพานเปนอัตตาหรอือนัตตา  หลวงตาทานบอกวานิพพานกค็ือนิพพานไมใช 
อัตตา  นี่ไง  ถาบอกนิพพานเปนตัวตนก็นพิพานเปนอัตตาไง  อัตตาคอืตัวตน  ก็ตัวตนนัน้คือ 
นิพพานไง นั่นมันคอือัตตา 

แตถาเปนอนัตตา อนัตตา สภาวะของอนัตตา สภาวะของการเปลีย่นแปลง มันจะเปน 
นิพพานไปไดอยางไร มันเปนนิพพานไปไมได  แลวถานิพพานเปนนิพพานละ นิพพานเปน 
นิพพานเพราะคนที่รูนิพพานเขาพูดนิพพาน  เพราะผูพูดไมไดพูด  ไมไดมีตัวตน  ไมมีสิง่ใด 
เขาไปเจือปนกับตรงนัน้  นิพพานก็คือนิพพาน  ก็คอืนิพพานอันนั้นแหละ  บอกไมได  พูด 
อยางนี้ไมได  เพราะพูดอยางนี้ติดคาํพูดของตวัเอง  พอติดคําพูดของตัวเองเลยหาทางออก 
ไมได ก็ตองวากนัไป
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ถาติดคาํพูดของตัวเองมนัจะหาทางออกไดอยางไร  เพราะวามนัจะติดคําพูดของ 
ตัวเองในเมือ่สัจธรรมมนัเปนอยางนัน้ เปนอยางนัน้เพราะอะไร  เพราะเราประพฤติปฏิบัติ 
ขึ้นมา  เราตั้งใจปฏิบัติของเราขึน้มาใชไหม  ถาเราต้ังใจของเราขึ้นมาเห็นไหม เราทําความ 
สงบของใจไดอยางไร  ดูสิ  เราเกิดมานั่งกันอยูอยางนี้  เราเกิดมาจากอะไร  ก็เกิดมาจากพอ 
จากแม  เปนเรื่องสุดวิสยั  ก็มันเกิดขึน้มา  เกิดโดยความบังเอิญไง  เกิดเพราะพอแมไมตั้งใจก็ 
เลยมานั่งกนัอยูเนี่ย 

พอแมจะต้ังใจหรือไมตั้งใจไมใชสิทธิของแมทีจ่ะต้ังใจหรือไมตั้งใจ  มันเปนสทิธิ 
ของจิตที่จะเกิดตางหากละ  มันเปนเรือ่งการเกิดของกรรม  ในเมื่อปฏิสนธิจิตมันมีกรรมของ 
มัน มันจะตองไปเกิดตามสัจธรรมของมนั  มันเปนผลของวฏัฏะใชไหม  มนัจะเกิดเองไมได 
มันจะเกิดเองก็เกิดเปนโอปปาติกะ  ถาจะเกิดเองก็เกิดเปนเทวดาอินทรพรหมสิ  แตนี่เพราะ 
มันมีสายบุญสายกรรมขึน้มา  มันถงึตองมาเกิดมีพอกับแม  ถามีพอมแีมก็มาเกิดเพราะมันมี 
สายบุญสายกรรม  แตมนัก็เปนเพราะพอแมสมสูกนั  มันถึงเคลือ่นออกมาใชไหม  น้ํากามกับ 
ไขมันถึงเคลือ่นออกมา มันมีเวรมกีรรมตอกนั ปฏิสนธิจิตมันเกิดทีน่ี่ 

ถาปฏิสนธจิิตมนัเกิดที่นี่  ถามันเกิดขึน้มาแลว  มันเกิดเพราะกรรม  ไมไดเกิดเพราะ 
ความตั้งใจหรือไมตั้งใจของพอแมหรอก  พอแมตัง้ใจอยางไร  ไมไดต้ังใจอยางไร  ความ 
พลั้งเผลออยางไร  ทาํไมทองขึ้นมาละ  ทําใหเกิดขึน้มาไดอยางไร  นี่เพราะกรรมของผูเกิด  ผู 
เกิดเกิดมาเพราะกรรมใชไหม  เพราะกรรม  มันเกิดขึ้นมาเพราะมนัมกีารกระทําของมัน 
ขึ้นมา พอเกิดขึน้มาแลวมันก็เปนเราแลว  แลวพอเปนเราขึน้มามนัเปนเรื่องสุดวิสัยที่ไหนละ 
มันเปนเรื่องของกรรม  เรื่องของการกระทาํทั้งนั้น 

เวลาเกิดขึ้นมาในพระพุทธศาสนาเห็นไหม  แลวเราออกประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  ถา 
เปนความจริงขึน้มา  มันจะเปนความจริงขึน้มามนัตองเริ่มจากความสงบของใจ  ถาใจไม 
สงบขึ้นมามันเปนความจําทั้งนั้น  นพิพานจะเปนอยางไรกแ็ลวแตวาใครจะตีความไป แลว 
อางอิงอะไรออกมาเปนฐานรองรบั  แตในการประพฤติปฏิบัติครบูาอาจารยของเราอางความ 
จริงรองรับ  อางผลการประพฤติปฏบิัติรองรับนี่นิพพานคอืนพิพาน
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นิพพานเปนนิพพานเพราะอะไร  เพราะมันเปนจรงิขึ้นมา  แตถานิพพานเปนนิพพาน 
โดยกิเลส  เห็นไหม  เขาวานิพพานคอืนพิพาน  ก็นิพพานสกัแตวานั่นไง  ไอนพิพานสักแตวา 
นิพพานเพราะอะไร  เพราะมนัมีเราใชไหม  ของสกัแตวามันตองมคีนเห็นวามันเปนสกัแต 
วา  มันเปนสัญญาอารมณเปนอารมณสอง  เพราะมคีวามกระทบ  ถาไมมีการกระทบจะรูได 
อยางไรวาเปนสักแตวา  ถาสกัแตวา คน  วัตถุสิ่งของ มันมีความรูสกึรับรูกันไดไหม มนัรบัรู 
กันไมได แตคนจะรูวาสิง่นัน้มอียูเห็นไหม เห็นวามอียู แตทาํเกลียดตัวแตกนิไข มนัสักแตวา 
ไง สักแตวานพิพาน  เพราะสักแตวานิพพานกม็ีเราพดูเห็นไหม นี้พอเราพูดขึ้นมา มนัถงึเปน 
อารมณสอง ถานิพพานสกัแตวานิพพาน นี่ไง ถงึบอกนิพพานของคนมีกิเลสไง 

นิพพานเปนกิเลสเพราะอะไร  เพราะนิพพานสักแตวานิพพานไมใชเรา  เพราะถา 
นิพพานเปนเราก็เปนกิเลสใชไหม  เปนตัวตนใชไหม  ไมใช  ไมใชเพราะอะไร  ถาคนมีกิเลส 
มันก็เคลิม้ไป   เคลิม้วานิพพานนะติดสมาธิติดอะไรตางๆ  วามันเปนสิง่ที่มนัมีอยู แตถาเปน 
ผูประพฤติปฏบิัติขึ้นมาโดยสัจจะความจรงิเพราะมีครูมีอาจารย  มีอาํนาจวาสนาบารมีที่เกิด 
ขึ้นมาในพุทธศาสนา  นี่เพียงแตจะตั้งใจประพฤตปิฏิบัติข้ึนมาเราก็เขาออนกนัแลวนะ  คือ 
พอบอกวานิพพานเนี่ย นิพพานคือสิน้สุดแหงทุกข ทุกคนไมกลานะ ไมกลาขยับเลย มันเปน 
เรื่องสุดวิสัย  มนัเปนเรื่องเหลือกาํลัง  มนัเปนสิ่งที่เราจะไมมปีญญาไมมโีอกาสที่เราจะจับ 
ตองสิ่งนั้นไดเลย นีม่ันเปนความคิดความเห็น  เห็นไหม มันเปนความคิดความเห็นของกิเลส 
เพราะกิเลสมนัปกคลุมใจอยูแลว 

ฉะนั้น บอกวานิพพานเปนสิ่งทีท่ําใจ  ใหทําความรูสึกสัญญาอารมณ  ใหมันหายไป 
โดยเอาพทุธพจนเอาคําสอนของพระพทุธเจามาอางอิง  นี่ไง  สักแตวา  หรือวานิพพานสักแต 
วาเพราะอะไร เพราะมนัสักแตวา เนี่ย เปนนิพพานแตก็ไมรูวาสิง่ใดทีม่ันเกิดขึน้มา แตถามัน 
มีครมูีอาจารยคอยสอนนะ  มีความตั้งใจจรงิไหม  ถามีความตัง้ใจจริง  เราศึกษาขึ้นมาแลวเรา 
อยากไดมรรคผลนิพพาน มนัก็ตองเริ่มตนจากเรา 

เริ่มตนจากเราเห็นไหม ถาเรากาํหนดพุทโธๆ ๆหรอืใชปญญาอบรมสมาธิขึ้นมา  ถา 
จิตมันไมสงบ  จิตมนัไมสงบขึน้มามนัก็เปนสัญญาอารมณหรือเปนความคิดจินตนาการไป 
ทั้งหมด เพราะอะไร เพราะปญญา ๓ ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา สุตมยปญญา จิน
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ตมยปญญา  ภาวนามยปญญา  ปญญา๓ระดบัเนี่ย  ภาวนามยปญญาเปนอยางไร  ปญญาตองมี 
การศึกษาอยางเดียวใชไหม  ปญญาตองเรียนปริยัติอยางเดียวใชไหม  ตองจําธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไดหมด  ตองตีความออกใหหมดใชไหม  ตองเขาใจพุทธพจน 
ตองเขาใจภาษามคธ  เขาใจภาษาบาลี  ตองเขาใจหมดใชไหม  เพราะภาษาบาลี  มันก็เปน 
ภาษาๆหนึ่งเหมือนกนั 

คําวาภาษาเห็นไหม  ดูสิ  เวลาครบูาอาจารยของเราที่สิ้นสุดแหงทุกขไปแลว  การ 
แสดงออกจึงเปนกิริยาทั้งหมด  สิ่งนี้เปนเพียงกิริยา  เพราะสิ่งที่เปนความจรงิ  นิพพานคือ 
นิพพานเพราะมนัแสดงออกมาไมได    สิ่งที่เปนนพิพานเห็นไหม  เพราะนิพพานมันแสดง 
ออกมาไมได  ตวัมนัเองแสดงออกมาไมได  แตเพราะมันมีจรงิของมนัใชไหม  นิพพานคอื 
นิพพาน  ตัวมันเองเปนนพิพานอยูแลว  จะแสดงออกมานี่  จะแสดงออกมาจากกิริยา  กิรยิา 
เห็นไหม  จิตเสวยอารมณ  ถาจิตไมเสวยอารมณ  จิตมันไมเสวยอารมณ  จิตมนัไมเสวย  มันก็ 
จิตไมเสวยเห็นไหม มันก็เปนภพ ผูประพฤติปฏิบัติใหมๆ จิตไมเสวยอารมณเปนภพนะ เปน 
ภพเพราะอะไร  เพราะมนัมีความรบัรูรูสกึอยู แตเวลามนัทาํลายเห็นไหม เวลาจิตเปนมธัยัสถ 
แลวทําลายมนัหมดเลย  ทําลายมันหมดแลวเห็นไหม 

ถามันเสวยอารมณโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  เพราะเรามีกิเลสอยู  เวลาจะ 
เสวยอารมณเห็นไหม  เวลาความคิดทีม่ันเกิดทีม่ันฟุงซานเนี่ย  มนัเกิดความฟุงซานมาจากสิง่ 
ใด  มันเกิดความฟุงซานเพราะตัวตนของเราเนี่ยมนัไปโดยสัจจะ  โดยความจรงิ  โดย 
สัญชาตญาณ โดยความเปนไปของมัน โดยความเปนไปของสถานะของมนุษยทีม่ันมีธาตุ ๔ 
และขนัธ  ๕  เนี่ย  สิง่นีม้ันเปนไปโดยธรรมชาติเลย  สิ่งนีม้ันเปนทางวิทยาศาสตร  มันเปน 
ภพนะ  มันเปนสถานที่ มันตองเปนอยางนี้ มันตองเปนของมนัอยางนี้ แลวถาไมมธีรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาขึ้นมา  เขามาใครครวญ  เขามาไตรตรอง  เขามาชําระลาง 
ใครจะมาทําอยางนีไ้วได 

ถาสิ่งนี้  นี่  เวลาจิตเสวยอารมณโดยสามัญสํานึก  โดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก 
แตเวลาประพฤติปฏิบัตขิึ้นมา  ชาํระลางขึ้นมา  เปนชั้นเปนตอนเขามา  ชําระลางเปนขัน้เปน 
ตอน  ตองเปนโสดาบัน  สกิทาคา  อนาคา  ขึน้มา  จนถึงจิตมธัยัสถ  เปนโสดาบันเพราะอะไร
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เพราะ  เอา  ถาเปนโสดาบนัก็ไปยึดมัน่ถอืมัน่โสดาบันอีกแลวนะ  แลวถาเปนโสดาบนันะ 
เปนสกิทาคา อนาคา ก็ยึดมัน่ถอืมัน่ขึน้มาอีกแลว แลวมันจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร มนัเปนจริง 
ของมัน  มนัเปนจริงเพราะมนัทาํของมนั  รอนก็รูวารอน  หนาวก็รูวาหนาว  เนี่ย  ฤดูกาลมนั 
เปลี่ยนแปลงนะ  จิตมันสมัผัสมันก็รับรู  อุณหภูมมินัเปลี่ยนแปลง  มนัก็เปลี่ยนแปลงของมนั 
เวลาจิตมันพัฒนาขึ้นมา มนัก็เปลี่ยนแปลงของมนัเปนชัน้เปนตอนขึ้นมานะ มนัเปนปจจัตตัง 
เปนสันทิฏฐิโก เปนการกระทําตามความเปนจริง 

พอเปนจริงขึน้มาเห็นไหม พอจิตมนัเปนมธัยัสถขึ้นมา มันทําลายตัวภพ ทําลายตัวจิต 
หมดแลว นี่ทาํลายตัวจิตหมดแลวนี่ไงธรรมธาตุ สิ่งนี้คือธรรมธาตุ นิพพานคือนิพพาน และ 
ถานิพพานมันเสวยอารมณละ  นิพพานเสวยอารมณอะไรอีก  ถานิพพานไมไดเสวยอารมณ 
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา “อานนท เรากระหายน้าํเหลือเกิน เธอตองเอาน้าํมาให 
เราดับกระหาย”  กระหายทางรางกาย  รางกายกระหายน้าํ  เห็นไหม  กระหายน้าํ  แลวที่พูด 
ออกมาละ คําพูดออกมาวากระหายน้าํนะ นี่กิรยิาของจิต กิริยาของสิ่งที่เปนธรรมธาตุ 

สิ่งที่เปนธรรมธาตุมันเสวยอารมณเห็นไหม  มันเสวยอารมณ  นี่ไง  สอุปาทิเสส 
นิพพาน  สะ คือ ความคิด ขันธ ๕  ความคิดนี้  ขันธ ๕ นี้ เนี่ย ธรรมหาเห็นไหมที่วา ทอน้าํ 
กับน้าํ  ทอน้าํคอืรางกายนี้  พอรางกายนี้มนัมนี้ําหลอเลี้ยงอยู  น้าํหลอเลี้ยงคือใจ  แลวมนั 
สะอาดบริสุทธิ์หมดเห็นไหม  โดยปกติเราเนี่ย  ทอน้ําคอืรางกายของเรา  แตจิตใจของเรามัน 
เปนน้ําครํา  มันเปนน้ําเนา  มนัเปนตัณหาความทะยานอยากเห็นไหม  มันเสวยอารมณมันดนั 
ออกมาจากทอน้าํนัน่เหมือนกันทัง้นัน้ แตเวลามันใสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาแลว  เห็นไหม ใส 
สะอาดบริสุทธิ์  น้ํานะ  สอุปาทิเสสนิพพาน น้าํมปีระโยชนในทุกๆ  อยาง น้าํสะอาดบริสุทธิ์ 
เปนประโยชนกับอุตสาหกรรม  เปนประโยชนกับพืชผลการเกษตร  เปนประโยชนกับชีวิต 
มนุษย  เปนประโยชนหมดเลย  แตมันกม็แีรงดนัของมันเห็นไหม  มแีรงดันมแีรงขับของมนั 
เห็นไหม 

แรงขับเนี่ย เสวยอารมณ เสวยอารมณ เพราะมนัยังมอียูใชไหม แตเวลาอนปุาทิเสสนิ 
พพานละ  เวลามันตายแลว  เวลามนัตายขึ้นมา  เพราะจิตเนี่ยมนัทาํลายไปหมดแลว  เพราะน้ํา 
สะอาดบริสุทธิ์  เวลามนัระเหยไปหมด มันไมมีสิ่งใดๆ  เหลือไวเลย  แตทอน้ํานั้นเขาก็เผาทิ้ง



นิพพานคือนิพพาน 10 

รางกายทุกคนเขาก็เผาทิง้หมด  แตถาเปนน้าํโสโครกเห็นไหม  เวลาระเหยขึ้นไป  มันก็ 
ตกตะกอนไง  มนัมธีาตุเหล็ก  ธาตุทุกๆอยางมีหมดเลย  ธาตอุันนี้เห็นไหม  กิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยากเนี่ยมนัไป สิ่งทีม่ันไปเนี่ย พอมันทําความสะอาด สิ่งทีแ่สดงออกคือเปนกริิยา 

นี่  มนัเสวยอารมณมนัเปนกิรยิาออกมา  เนี่ย  นพิพานคือนิพพาน  นิพพานใชไหม  ก็ 
สิ่งที่เปนจริง  พูดตามความเปนจรงิ  ไมมีตัวตน  ไมมีตัวตนเพราะจิตเปนมัธยัสถ  แลวมนั 
ทําลายจิต  ทําลายทุกอยางหมดเลย  พระอรหนัตถึงไมมจีิตไง  พระอรหนัตไมมีจิต  จิตพระ 
อรหันตนี้คือสมมติ คอื พูดใหเด็กฟงนะ จะบอกวา ธรรมธาตแุลวจับตองตรงไหน ในเมือ่เรา 
จะพูด  ในเมื่อสิง่ที่เปนประโยชนกับโลก  เขาจะพูดใหโลกฟง  ใหโลกนี้จบัตอง  ใหโลกได 
เทียบเคียงได เทียบเคียงไดวามนัเปนอยางใด นี้ภาษาสมมติหมดนะ นี่ไง ตัวคําวากิริยาไง คาํ 
วากริิยาคือความรูสกึนี้คอืกิรยิาหมดเลย แลวเปนอันนั้นนะ เห็นไหม 

นิพพานคอืนิพพานคือมันอยูทีน่ั่น  แตถามนัจะอยูที่นั่นไดมนัตองมีเหตุมีผลรองรับ 
มันขึน้มา ถามีเหตุมีผล สิ่งทีร่องรับมันเอามาจากไหนละ เอามาจาก นี่ไง ตั้งแตเราเกิดนะ เรา 
ไมไดเกิดจากความบังเอิญของพอแมหรอก  เราเกิดจากเรานีแ่หละ  เราเกิดจากเราเพราะจิตนี้ 
มันตองเกิด ถาไมเกิดเปนมนุษย มนัก็เกิดในนรกอเวจี เกิดในวัฏฏะ มันตองเกิดอยูแลว มนัมี 
ของมันอยูอยางนี้ มนัมีของมันอยูอยางนี้ แตมันเปนความลึกลับมหัศจรรย นี่เรื่องของจิตนะ 

นี่องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจามาใครครวญตรงนี้  วางธรรมและวนิัยไวเนี่ย 
เพื่อใหเกิดการประพฤตปิฏิบัติ  ปริยัตแิลวใหปฏิบัต ิ ไมใชปรยิัติแลวเปนสมบัติของกู  ของกู 
เนี่ย  มันไมมีหรอก  นก  เห็นไหม  ที่มันรอง  ของกู  ของกู  เนี่ย  แลวมนัก็ตายเปลาไง  นี่ก็ 
เหมือนกนั  ปริยัติ  ธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเนี่ย ศึกษาแลวใหปฏิบัติ ถา 
ปฏิบัติไปแลวเนี่ยเห็นไหม  สิ่งที่เปนภาคปฏิบัติขึน้มาเนี่ย  นิพพานคือนิพพาน  มันจะเปน 
อนัตตาไปไหน มนัจะสกัแตวาไปไหน สักแตวานัน่แหละมนัคือตัวตน แตถามันเปนนิพพาน 
เปนนิพพานขึน้มา เพราะมันประพฤติปฏิบัติขึน้มาเห็นไหม 

เริ่มตน  ตั้งแตน้าํสกปรก  ทอน้าํนั่นมีแตน้ําคราํทั้งนั้นนะ  แลวจะทาํอยางไรใหมัน 
สะอาดบริสุทธิ์ชัว่คราว  คาํวาชั่วคราวเห็นไหม  ถึงจะมแีรธาตุมอีะไรตางๆ  แตที่สะอาด
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บริสุทธิอ์ยางนั้น  มนัเอาสิ่งที่สะอาดบริสุทธิน์ี้ไปเพื่อประกอบสัมมาอาชวีะ  ประกอบ 
ประโยชนกับมันขึน้มา  จิตถามนัเปนน้ําครําใชไหม  มันใชอะไรไมไดหรอก  สิ่งที่เราเปน 
กันเนี่ย  แลวน้ําครําดนัไปจําธรรมะพระพุทธเจาไดนะ  จําไดหมดเลย  เนี่ย  น้ําครํานี่มนักม็ี 
ความสะอาดในตัวมนัเอง ที่มนัสกปรกนี้เพราะมันมสีารตกคางอยู มันเลยสกปรก นี่ ธรรมะ 
พระพุทธเจาไง 

ธรรมะพระพุทธเจาเราก็รูอยูแลวนี้  ถามนัสะอาดบริสุทธิม์ันปลอยวาง  มนัก็ไมมี 
กิเลสไง  ถารูเทาไมยึดมั่น  ไอทีก่ิเลสเกิดเพราะยึดไง  นี่ปริยัติเขาพูดกนั  ปรยิัติพูดปฏิบัติ  เนี่ย 
สิ่งที่กิเลสเกิดนี่นะ  เพราะมนัยึดมั่นถอืมัน่ ถาปลอยความยึดมั่นถอืมั่นมันก็นิพพานนะ  รูเทา 
แลวดับหมดเลย กิเลสไมมีเลยถารูเทานะ ปริยัติ แตพูดธรรมะของพระพุทธเจา แตปฏิบตัิไม 
เชื่อนะ ไมเช่ือหรอก วาความรูเทา ความเสมอกันแลวมันจะละกิเลสได  เปนไปไมไดเลย เปน 
สิ่งที่เปนไปไมได  เพราะเขาไมเคยประพฤติปฏิบัตขิึ้นมา  แตถาประพฤติปฏิบัติขึน้มาเห็น 
ไหม ดูสิน้ําคราํ เราตองทําใหมันสะอาดขึ้นมา พอมนัสะอาดขึ้นมา 

สะอาดดวยอะไร  สะอาดดวยคาํบรกิรรม  สะอาดดวยคาํบริกรรม  ถาเราบรกิรรมพุท 
โธๆๆหรอืใชปญญาอบรมสมาธขิึ้นมา  เนี่ย  สิ่งที่เปนน้าํคราํเห็นไหม  เราทําใหมันสะอาด 
ขึ้นมา  พอมันสะอาดขึ้นมาได นี่  มันสะอาดจรงิๆ  ไมใชวาตามปริยัติ  ปรยิัติเห็นไหม  เพราะ 
มนุษยมันมีความรูสึก  มนัมรีางกายกบัจิตใจนะ  แตพอมนัมีความยึดมั่นถือมั่นก็เปนทุกขนะ 
เปนกิเลสตัณหาความทะยานอยาก  เพราะความยึดมัน่  ถาเราไมยึดมัน่ขึน้มา  มนัก็ไมมี  เห็น 
ไหม ไมมีก็นพิพาน นิพพานก็สักแตวานิพพาน ตัวตนมันค้ําตวัเองอยูนัน่นะ ค้าํตัวเองเพราะ 
ความรูสึกมันเต็มตวัของมนั  ความรูสึกเราเต็มตวัของเรา  นิพพานสักแตวานิพพานมันเปน 
ปริยัติลวนๆนะ  เนี่ยมันเปนปริยัติลวนๆ  ตองเปนสักแตวานะ  เพราะนิพพานเปนของเรา 
ไมได  นพิพานก็เชิดชูวานิพพานอยูนัน่นะ  แลวกน็พิพานเปนสักแตวา  นิพพานเปนอนัตตา 
อนัตตามันกวางขวาง  แลวกม็าพูดกันไดนะ  พูดนพิพาน  พูดธรรมะของพระพุทธเจา  แต 
ตัวเอง ตัวตนมันเต็มตัวอยู 

แตถาทาํความสงบของใจเขามาเห็นไหม  การทาํความสงบของใจก็คอืการรูเทานัน่ 
แหละ สิ่งรูเทานีน่ะ ถาพูดถึงปญญา การรูเทา  เพราะรูเทาตัวตน รูเทาตัวเองหมด พอรูเทาตัว
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เอง กิเลสมันอาย พอกิเลสมันอายมันจะกลบัเขาไปสูที่ตั้งของมนั กิเลสกลับเขาไปสูที่ตั้งของ 
จิต ปฏิสนธจิิต ปฏิสนธวิิญญาณ ไมใชวิญญาณรับรูในขันธ ๕ นี้ วิญญาณรับรูในขันธ ๕ นะ 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  วิญญาณรบัรูทางอายตนะ  วิญญาณรับรูทางขอมูล 
วิญญาณรับรูในการศึกษา วิญญาณรับรูทางวชิาชีพ 

วิญญาณอยางนี้  มารเอย  เธอเกิดจากความดาํริของเรา  เราจะไมดาํรถิึงเจาอีกแลว  เจา 
จะเกิดจากเราไมไดเลย  สิ่งที่รบัรูรบัรูอยูนี้  มันเปนวิญญาณทางอายตนะเห็นไหม  แตไอตวั 
ปฏิสนธจิิต ไอตัววิญญาณทางปฏิจจสมุปบาทนะ มนัเปนอวิชชา สิ่งที่เปนอวิชชานะ มันเปน 
น้ําเนา  มันเปนสิง่โสโครก  พอมันโสโครกมันผานออกมาจากความคิดนะ  มนัก็ไปยึด 
หมดนะ  แลวพอไปรูเทามนัจะปลอย  มันเปนไปไมไดเลย  มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได  เพราะ 
เขาไมเคยปฏิบัติ  เขาไมเคยรูจริงในสัจจะความจรงิเลย  แตพูดธรรมะของพระพุทธเจานะ 
แลวผูทีป่ระพฤติปฏิบัตขิึ้นมา  กม็าบอกวา  บีบธรรม  มันไมไดบีบธรรม  มันเขาไปถงึจุด 
ปฏิสนธจิิตแลวมันทําลายกันที่นัน่ 

พระอรหันตทุกองคตองไปทาํลายกนัตรงนั้น  แลวบอกวา  มนัไปบีบคั้น  บีบคัน้  บีบ 
คั้นเพราะอะไร  เพราะตัวเองทาํไมเปน  ตัวเองหาสิง่นั้นไมเปน  เวลาเราทําความสงบของใจ 
เขามาเนีย่  เห็นไหม สูฐีติจิต สูจิตเดิมแทของเรา สูฐตีิจิต สูจิตเดิมแท คือสิ่งที่พอรูเทา  กิเลส 
มันเขาไปสูที่ตั้ง พอกิเลสเขาไปสูที่ตั้งเห็นไหม กิเลสเขาไปสูที่ตั้ง เราจะทาํอยางไร เอากิเลส 
ออกมาตแีผ  ถาเราไมเอากิเลสออกมาตีแผเห็นไหม  เพราะเราไมเกิดวิปสสนา  ไมเกิด 
วิปสสนาญาณ ไมเกิดญาณทัสนะ ไมเกิดความเห็น แตเนี่ย ญาณทัสนะ ก็ทัศนะ คือ ทัศนคติ 
ก็รูแลวเห็นแลว  ศึกษาธรรมะ  เขาเขาใจแบบวิทยาศาสตร  เขาเขาใจแบบโลกๆไง  ครูบา 
อาจารยบอกโลกไมใชธรรม  ธรรมเหนือโลก  โลกไมใชธรรม  โลกทัศน  ความเห็น  ความคิด 
ความคิดของเราเนีย่  โลกียปญญา  ความคิดของโลกๆ  ทั้งนั้น  ทั้งๆ  ที่ศึกษาธรรมะของ 
พระพุทธเจา 

เหมือนลกูเลย  ลูกนะ  พอถงึวนันะ  แบมือขอตังคแมอยางเดียว  แมใหตังคตลอดเวลา 
เลย  พอแมนี้ใหตังคลูกอยางเดียวเลยนะ แลวลกูนีท่ํางานเปนไหม  เพราะมันไดตังคมาจาก 
การแบมือขอ  แตถาเราเติบโตขึน้มา  มันมาทําธรุกิจ ทาํการคา  ทาํหนาที่การงานของมัน
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มันไดผลตอบแทนมาดํารงชีวิตของเขา  นีก่็เหมือนกนั  ธรรมะของพระพุทธเจา  แบมือขอนะ 
ตองเปนอยางนัน้  ตองเปนอยางนัน้  แตไมมีการกระทํา  ไมเกิดการกระทาํขึ้นมาเลย  นั่นคอื 
ปริยัติ ถาพอปฏบิัติขึ้นมาเห็นไหม ที่เขาบอกวา กิเลสมี มีเพราะไปยึดมั่น ถาไมยึดมัน่ กิเลสก็ 
ไมมี  สิ่งใดก็ไมมี  โอ  มนังายขนาดนั้นเนาะ  เพราะมันงาย  มนังายเกินไป  พอมันงายเกินไป 
แลวนะ 

แลวยังวาผูที่ประพฤติปฏิบัติขึน้มานะมนัเปนอัตตกลิมถานโุยค  มันเปนการแบบวาตี 
กรอบวาตองพูดอยางนั้นใหเหมอืนกนั  จะพูดแตกตางไมได  ทาํไมจะพูดแตกตางไมได  พูด 
แตกตางนะ ยิ่งแตกตางนะยิง่สุดยอดเลย หลวงปูมั่น เวลาครบูาอาจารยทานออกไปเที่ยววิเวก 
แลวกลบัมาเห็นไหม เวลามากราบหลวงปูมั่น แตละองคมาเห็นไหม หลวงปูมัน่นะ เคยบอก 
ลูกศิษยไวเลยนะ หลวงปูขาวนะ ทานไดคยุกับเราแลวนะ หลวงปูพรหมอยางนี้ 

นี่ ครูบาอาจารยที่ไดคุยกับเราแลวนะ แลวความเห็นมันแตกตางไหม มันแตกตางกนั 
หมด  หลวงปูชอบกค็วามเห็นแตกตาง  แมแตพิจารณากายเหมือนกันมันกแ็ตกตาง  ความ 
เหมือน  เหมือนไมได  มันตองมีความแตกตาง แตความแตกตางตองแตกตางตามขอเท็จจริง 
แตกตางทีม่ันทาํแลวไดผลตามความเปนจริง  ดูสิ  เรามานั่งกนัอยูนี้  เรามีอาชพีแตกตางกัน 
ไหม  เรามีอาชีพเดียวกันหรอื  เราตองอาชีพเหมอืนกนัใชไหม  เราตองไดผลคาเงินตอบ 
แทนเทากนั มันเปนไปไดไหม มันเปนไปไมไดเลย 

มันเปนไปไมไดเพราะ หนึ่ง ความสามารถของเรา ความรูจริงของเรา ภูมิปญญาของ 
เราเนี่ย  มันก็ไมเทากัน  อํานาจวาสนาบารมีของเราที่สรางมาแตกตางกนัมนัก็ไมเทากนั  แต 
ทุกคนเนี่ย พูดถึงโลกนะ ดูสิ นิ้วมือเรานี่ มนัเทากนัไหม นิ้วมือ ๕ นิ้วกไ็มเทากัน แตมนัใช 
ประโยชนแตกตางกันนะ ทกุนิว้มนัมีคุณคาหมดเลย ขาดไปนิ้วใดนิ้วหนึ่งนะ การทํางานมนั 
จะไมเปนปกตแิลว  ทนีี้  คุณคาของใจ  คุณคาของการเกิด  คุณคาของความรูสึกอนันีม้ันมี 
คุณคามาก  ถามีคุณคาขึน้มาแลวนี้เห็นไหม ในการประพฤตปิฏิบัติ ในการกระทาํออกไปนี่ 
มันจะเหมือนกันนะ  หนาทีก่ารงานของคนมนัแตกตางออกไป แตผลนะ ผลตอบสนองมาก็ 
คือปจจัยเครื่องอาศัยใชไหม
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สิ่งตางๆในการประพฤติปฏิบัติ แตกตางไมไดนะ  แตกตางได แตแตกตางเปน ไมใช 
ไมแตกตาง ไอนี่มนัไปยึดมัน่ถือมั่น  ยึดไปหมดเลย หลงติดกับทฤษฎี หลงติดกบัธรรมะของ 
พระพุทธเจา  ธรรมะของพระพุทธเจาทานใหศึกษา  พระพุทธเจานะ  ทานบอกเลย  เราไม 
สามารถชาํระกิเลสใครได  เราเปนเพียงผูชีท้างใหเทานัน้  เราจะตองประพฤติปฏบิัติขึ้นมา 
ตามความเปนจริงเทานั้น นี่ พระพทุธเจาไมใหติดนะ ผูใดปฏิบัตธิรรม ผูใดปฏิบัติเหมอืนเรา 
จะอยูถึงภาคตะวนัตกขนาดไหนก็เหมอืนอยูกบัเรา  ผูใดจับชายจวีรเราไว  แตไมประพฤติ 
ปฏิบัติตามเรา  เหมือนกบัอยูหางไกล  มันไมไดลิ้มรสเลยนะ  ไมไดลิม้รสธรรมะของ 
พระพุทธเจาเลย แตจะพูดวาตองเปนสจัธรรมอยางนัน้ 

แตถาเราปฏบิัตินะ เวลามนัชาํระขึน้ไป มนัเปนชั้นเปนตอนขึ้นไป มันตองเปนความ 
จริงนะ  อยางเชน  เราสงบแลว  เราใชปญญาของเรา  ปญญานี่  มันจะเปนปญญาในกาย  ใน 
เวทนา ในจิต ในธรรม ถาพิจารณาในกายในจิตในธรรม  มนัพิจารณาของมันไป ถาพิจารณา 
ตามความเปนจริงของมันไป มันแตกตางหมดนะ  ในการปฏิบัตมิันแตกตางหมด  แมแต 
สมาธิแมแตความสงบของใจ  มันก็ยงัมี  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  นี่คอื 
กรรมฐาน  กรรมฐานเราพูดอยางนี้ ไมใชฌาน ๑ ฌาน ๒ฌาน ๓ ฌาน ๔ ไอ ฌาน ๒ ฌาน ๓ 
ไอนัน่มนั  ฌานสมาบัตินะ  มนัอกีกรณนีึง  เพราะฌานสมาบัติเห็นไหม  จะบอกวาไมเปน 
มิจฉาสมาธิหรอก แตวา คําวาสมาธิเนี่ย คําวาสมาธ ิคําวาสมาธิมนัจะมีสติของมนั มีสติของ 
มัน มคีวามรบัรูของมัน เรารับรูตวัเราเองนะ อยางเชน  พวกเรานั่งกันอยูนี้ เราเปนคนปกติใช 
ไหม  เราไมใชคนใบบาเสียจริตนะ  ถาเราไมใชคนใบบาเสียสติ  เราไมรูจกัตัวเราเองเลยหรอื 
นี่ก็เหมือนกัน  แตถาเราเปนคนใบบาเสียสตินะ  เราก็นั่งอยูนี่  นั่งตาเหมอตาลอยอยูนี่  เราเอง 
ไมรูจกัตัวเราเองนะ ตองใหคนบอกนะ นี่ กลับโรงพยาบาลไดแลว โรงพยาบาลนะเขารอให 
ยาอยู  แมแตรับยา เรายังตองใหคนบอกเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมื่อถามันเปนสมาธิจริงนะ  มันมสีติปญญาของมนัจรงิ  มันเหมอืน 
เรา  เราไมใชคนใบบา  เรามีสติปญญาเรารบัรูตัวของเราเองได  ถามนัมีสมาธิของมันนะ  มัน 
จะรูตัวมันเองโดยสมบูรณแบบ  แตถามันเปนคนใบบา  เปนคนที่ตองใหคนคอยบอกวา  ตอง 
ไปรับยานะ  ขาดยาไมไดนะเดี๋ยวจะตาลอย  นี่  อยางนี้เปนสมัมาสมาธิไหม  นี่  ไมใช
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สัมมาสมาธิหรอก  ถาเปนสัมมาสมาธิมนัจะเปนปกติ  มันจะรับรูของมัน  รูในรสชาติ  ใจ 
ฟุงซานก็รูวาฟุงซาน  เวลาทุกขทุกคนกร็ูวาทุกข  เวลาอารมณขึ้นมานะทกุคนรูหมดเลยเพราะ 
มันทกุขมนัยากอยูในใจของเรา 

แลวเวลาศกึษาธรรมเขามา  กม็าปฏิบัตแิลวนะ  ศึกษาธรรมพระพทุธเจาเนีย่  โห มันก็ 
วางหมด มนัก็สบายหมด มันก็สบาย โดยไมตองปฏบิัติมันก็สบาย โยมไมตองปฏบิัติ ไมตอง 
ศึกษาธรรมะพระพทุธเจาเลย  เนี่ย    อยูกับโลกเนี่ย  แลวก็มีเงนิใชสอย  มีอะไรตางๆ  มนัก็ 
สบายใจขึ้นมา  เขาพาไปสขุสําราญทางโลกนะ  มนัมีความพอใจไหม  มนัก็มพีอใจ  สบายใช 
ไหม ตอนที่มีความสุขก็สบาย แลวสบายจริงหรอืเปลา นี้  มนัมีหนี้สินขึ้นมา มนัมทีุกๆอยาง 
หมดนะ นี่ก็เหมือนกนั  ศึกษาธรรมะพระพทุธเจาแลวสบายๆ  สบายจริงหรือ  คําวาสบายๆ 
มันก็เหมอืนเริ่มตนปรยิัตินีแ่หละ  เวลาศึกษาปริยัติขึน้มา  เวลาศึกษาขึ้นมาแลวนี่  เรารู  เรารู 
ชองทาง  เหมือนกับเรารูชองทาง  เหมอืนกบัเราตองการประกอบสมัมาอาชวีะ  เรารูชองทาง 
การทํามาหากนิใชไหม วาการทํามาหากนิอยางนี้  มันจะประสบความสาํเร็จ  แลวการทํามา 
หากินนี้มนัจะตอบสนองใหสิ่งที่ดี 

นี่ไง เราศึกษาธรรมะของพระพทุธเจานี่ไง พอคนมชีองทางออกนะ อืม เราไปไดแลว 
เรามีทางไปแลว  อูย  สุขสบายมากเลย  มันจะประสบความสาํเร็จ  ประสบจรงิหรอื  ประสบ 
หรือยัง  นีไ่ง  คําวาสบาย  ทุกคนวาสบายๆ  คนเรานี่นะ  ถามนัตอบสนอง  ไดเสพสิง่ใดเปน 
อามสิ  สิง่ที่เปนอามิสไดเสพสุขแลว  มันก็เปนความสุขอยูช่ัวคราว  เหมือนคนกนิเหลาเลย 
คนกินเหลาเมาแปเลยนะไมกินอีกแลว   พอแลว  อยาเผลอนะ นี่ก็เหมือนกัน มนัสุขสบายนะ 
ศึกษาแลวกส็บายๆนะ  เราจะบอกวา  มันเปนธรรมชาติของจติมันเปนอยางนี้เอง  จิตของ 
คนเรานะ  ถึงที่สุดแหงทุกขนะ  ทุกขทีสุ่ดแลว  พอถงึที่สุด  มันกท็นได  มันก็เปลี่ยนไป  มันก็ 
พอจะมีความสุขของมนั  พอสุขแลวเดีย๋วก็กลายเปนทุกขอยูอยางนั้น  มันเปลีย่นแปลง 
ตลอดเวลา 

แตนี่พอศึกษาแลวสบายๆ  คาํวาศึกษาแลวสบายๆ  มันก็เหมอืนคนเราเลย  คนที่เปน 
นักกีฬานี่  ถารางกายแขง็แรง  เรามีโอกาสแขงขัน  เรามโีอกาสแขงขันนะ  เพื่อประโยชนทาํ
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คะแนนของเราเนีย่ เราควรจะทาํใหเปนประโยชน ใหเปนขอเท็จจริง เราเปนนักกีฬา เราจะมี 
โอกาสแขงขนันะ แตไมแขง  ซอมอยูนัน่นะ ซอมเนี่ยเปนเซียนในสนามซอมไง  เปนหมูใน 
สนามแขงไง  วาเอาจรงิๆกแ็พทกุทีเลย  แตพอซอม สบายๆ ทําอยางไร  ก็ได สบาย มันอยู 
ตัวของมันคนเดียว มนัไมเปนความจริงขึ้นมาเห็นไหม แตถาจิตมนัสงบขึ้นมา มนัเปนความ 
จริงของมันขึน้มานะ มันตองแขงขนั มนัตองลงไปทาํกิจกรรม มันตองแขงขันขึน้มา 

ถาจิตมันลงไปทําแขงขันขึ้นมา แขงขันกบัอะไร กิเลสกับธรรมนี่ เวลาสุขสบาย เวลา 
มันมีสติสัมปชัญญะ  นี่  ธรรมะ  แตเวลากิเลสมนัตืน่ขึ้นมา  มนักระทืบทีเดียว  หงายทองเลย 
เพราะคนปฏิบัติทกุๆคนนะ ตองมีอปุสรรคทั้งนั้น เพราะกิเลสนะ เราจะฆาเขา เขาจะยอมให 
เราฆาโดยงายๆเปนไปไดอยางไร  เราจะฆากิเลสนะ กิเลสมันมากับเราตลอด  เหมือนชีวิตเรา 
เห็นไหม  กิเลสกับจิตเราก็คบกันมาตัง้แตดึกดําบรรพไมมีตนไมมีปลาย  กิเลสกับจิตมันคบ 
กันมาตลอด  ถงึเวลาเราจะตจีากมนัไป  มันจะยอมใหเราไปไหม  ศึกษาธรรมะของ 
พระพุทธเจานี้แหละ  แลวมันจะยอมใหเราไปไหม  ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา  ก็ศึกษา 
ดวย แลวก็เห็นดีเห็นงามไปหมดเลย  เออ สบายเห็นไหม เออ สบายก็บรรลธุรรมแลวไง ก็ไม 
ตองปฏิบัติหรอก อยูในอุงตีนเราอยางนี้ไป มันก็หลอกกนิเราไปตลอดเห็นไหม  กิเลสมนัอยู 
กับเรามาตลอดนะ มันจะยอมพลัดพรากจากเราไปงายๆหรือ 

เห็นไหม  กิเลสกับธรรมในหัวใจที่มนัตอสูกนันะ  ถามันตอสูกัน  มันตองเห็นสิ  เรา 
คบกันมาตัง้แตอดีตชาติ  ตั้งแตการเกิดและการตายไมมีตนไมมีปลายมาตลอดยาวนานขนาด 
นี้  แลวเราจะเสียสละ  เราจะพลัดพรากจากเขา  แลวเราจะทําอยางไร ทําอยางไรเห็นไหม  เรา 
ออกใชปญญา  ปญญามนัจะออกใชในกาย  ในเวทนา  ในจิต  ในธรรม  ในกายนี่  เกิดมาเปน 
มนุษยทกุคนนะ สิง่ที่มคีุณคาในชีวิตของเรา สิง่ทีม่ีคณุคาที่สุดคอืรางกายของเรา  เราจะมีเงนิ 
ทองมากนอยขนาดไหน ถาเรามรีางกายสมบูรณอยูเนี่ย เรายังหาเงินหาทองไดตลอดเวลา 

รางกายที่สมบูรณมนัเปนสมบัติของเรา  ใครบางจะไมรักไมสงวนไมรักษา  มนัเปน 
ธรรมชาติ  มันเปนความจริงอันหนึ่งวารางกายนี้เปนของเราทัง้นัน้นะ  จิตใตสํานึกมันบอก 
แตธรรมะพระพทุธเจาบอกวา  ไมใชของเรา  มนัเปนของยมื  ของยืมเพราะอะไร  ของยืม 
เพราะวามนัเกิดมาชัว่คราว  มันจริงนะ  จริงหมดตามที่พูดนัน่แหละ  มันไมไดยมือะไรหรอก
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เพราะเวลาตายมันก็ไปจริงๆนัน่นะ  แตธรรมพระพทุธเจาสอนไว  เราก็สรางภาพขึ้นมา  มัน 
เปนของยมื เราก็เขาใจนะ พูดแตปาก 

ถามันเปนความจริงขึน้มา  สัจจะความจริงมันขึ้นมาจากใจนี่มนัละไดที่ใจ  มันละ 
อยางไร  แลวมันปลอยอยางไร  ถามนัละไดที่ใจเหน็ไหม  พิจารณากาย  กายมันเปนสภาวะ 
อยางไร  มนัปลอยอยางไร  แลวใจเนี่ยทีม่ันเห็นนะ  ญาณทัสนะที่เห็นตามความเปนจริง 
พิจารณากายเห็นกายตามความเปนจรงิ มนัปลอยกายอยางไร ถามนัปลอยกาย มันปลอยแลว 
มันมีผลตอบสนองอยางไร  เพราะมนัปลอย  มนัปลอยไดทัง้นัน้นะ  ปลอยดวยความจริงก็ได 
ปลอยดวยอํานาจวาสนาบารมีก็ได  ปลอยดวยการบังคับเอาก็ได  มันปลอยรอยปลอยพนั 
ปลอย รอยเลหรอยสันพันคม เพราะกิเลสมันพาปลอยไง กิเลสมนัพาปลอย 

มันควบคุม มนัคูเคียงกับจิตมาตลอด มนัจะปลอยใหเราไปงายๆมันไมมีหรอก มันก็ 
ปลอยๆ  เห็นไหม  เวลาประพฤติปฏบิัติธรรมนะ  ธรรมะพระพุทธเจา  สัจธรรมนะ  ไมเคย 
เหยียบย่ําทาํลายเราเลย  มนัมแีตกิเลสตัณหาความทะยานอยากนั้นทาํลายเรามาตลอดเลย 
แมแตปฏบิัติธรรม  มนัก็มาหลอกตอหนาการปฏบิตัิเนี่ย  เอาธรรมะ..  เพราะเราปรารถนา 
อยากไดธรรมะใชไหม มันก็เอาธรรมะมาบอกเนี่ยใชๆ มนักน็อนตีแปลงอยูนั่นนะ  กิเลสมนั 
จะเหยียบหัวเอานัน่นะ 

แตถามนัพิจารณา  ตทังคปหาน มนัจะปลอยขนาดไหน มันปลอยอยางไร นี่ไง ครูบา 
อาจารยทานประพฤตปิฏิบัติประจาํนะ  เวลามนัปลอยนะ  ทานก็ไมเชื่อ    ถามนัไมมีเหตุมีผล 
ไมเอา ถาไมมีอะไรตอบสนอง ไมเอา มันตองมีความจรงิขึ้นมาบอกสิ  ความจริงมนับอกได 
เวลาทุกขมนัก็ยงับอกไดวาทุกขเลย  แลวเวลาสุข  มันก็สุขพอสมควร  การประพฤตปิฏิบัติ 
ธรรมนะ ทุกขควรกําหนด สุขมนัก็สุขอยูพอสมควร แตผลมันเปนอยางไรละ ผลมนัตอบมา 
อยางไร 

ผลยงัไมตอบมาเห็นไหม ซ้ําแลวซ้ําเลาๆ พิจารณากาย พิจารณาเวทนา จิต ธรรม  ซ้ํา 
แลวซ้ําเลาๆ  เวลามนัขาดนะ  สมจุเฉทปหาน  ตทังคปหาน  ปหานชัว่คราว  ตทงัคปหาน  คอื 
ปหานแลวไมถึงที่สุดแหงทุกข  แตเวลามนัสมจุเฉทปหาน  มันขาดปป  แลวมนัสมจุเฉท
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ปหาน เวลามนัขาดไปแลว เนี่ย ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขนัธ ๕  ขันธ ๕ ไมใชทุกข ทุกข 
ไมใชขันธ ๕  เห็นไหม เนี่ย เขาวาไมมีตัวตน ไมมีตวัตนนะ ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขันธ 
๕  เพราะเราเพราะเขา มันถึงยึดมั่นถือมั่นใชไหม แตขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขันธ ๕  แลว 
มันเหลืออะไรละ นี่ไง นั่นละตัวตน เพราะสิ่งนี้มนัปลอยมาเห็นไหม 

สิ่งที่ปลอยมา เวลามนัขาด มันขาดอยางไร  มันปลอยวางอยางไร  พอมันปลอยวาง 
แลว มันขาดแตกตาง ความแตกตางมนัสรุปขึน้มาได นี่ไง  เวลามนัละขนัธอยางหยาบขึน้มา 
ขันธอยางละเอยีดเห็นไหม  มนัก็ตอสูกนัจากภายใน  ภายในมนัจะตอสูไปเรื่อยๆนะ  การ 
ประพฤตปิฏิบัตแิตละขัน้แตละตอนนะ มันไมมีสิ่งใดหลนมาจากฟาหรอก สมหลนไมมี สม 
หลนมันขัน้ของสมาธิ  มนัขั้นของนมิิต  ขั้นของความเห็น  เนี่ย  เวลาธรรมเกิด  ธรรมเกิดเนี่ย 
สมหลน  เวลาปฏิบัตธิรรมไปมันจะเกิดสภาวธรรม  มันจะเกิดความเห็นความรับรูตางๆ  เนี่ย 
สมหลน 

สมหลนเพราะอํานาจวาสนาบารมีของแตละบุคคลไมเหมือนกัน  อํานาจวาสนาบาง 
คนสรางมากสรางนอย สรางมา  ดูสิ  เราเก็บกิรยิาของเราได  เราเก็บอารมณของเราได อะไร 
ขึ้นมาเราเก็บของเราไดนิง่เฉย บางคนเก็บอาการไมได นี่อํานาจวาสนาบารมีของเขา เนี่ย มัน 
เปนปฏิภาณไหวพรบิของเขา ของใครของมนั ถาของใครของมนันะ 

สิ่งที่เกิดมาเวลาจิตมันสงบเขาไป สิ่งนีม้ันแสดงออกทั้งนัน้นะ นี่ไงสมหลน ฟลุค แต 
ปฏิบัติธรรม  ไมมีฟลุค    ฟลุคไมได  ถามนัฟลุคขึ้นมาเนี่ย  ดูสิกิเลสกับจิตที่มนัอยูมาดวยกัน 
ตลอดนี่  แลวมันจะพลัดพรากจากกันนะ  มันมีแตมนักลนืนะ มีแตมันกลืนกับใจเนีย่ บอกวา 
ไมมีหรอก  กูไมมี  แตมันกลืนเขาไปในเนือ้ของใจนะ  ไมมี  หลวงตาบอก  กิเลสแกยากที่สุด 
กิเลสมันอยูในใจของเรา สิ่งนีแ้กยากที่สุดเลย เนี่ยงานตางๆ ที่ทาํมาวางานยากขนาดไหนมนั 
ก็ทําได มันยังสงใหคนอืน่ทาํตอได แตไอจะสูกบัตัวเองเนี่ย กิเลสกับธรรมในหวัใจเนี่ย มีแต 
จะกลนืเขามา พอมันจะกลืนเขามา เราพิจารณาของเรา 

เราไมเชือ่ถือ ไมยอมรับ ถึงจะปลอยจะวางขนาดไหน ธรรมะพระพุทธเจานี้ สาธุ อยู 
ในตูพระไตรปฎก  เปนธรรมะของพระพทุธเจา  พระพุทธเจาปรนิิพพานไปแลว  “อานนท
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เรานิพพาน  เราไมไดเอาสมบัติของใครไปนะ  เราไปของเราคนเดียว”  เนี่ย  ธรรมะของ 
พระพุทธเจา  พระพทุธเจานิพพานไปแลว นั่นธรรมธาตุของพระพุทธเจา  สุดยอด  เปนครูบา 
อาจารยของเรา แตเวลาประพฤติปฏิบัตนิะ ของเราไมมีหรอก ของเราถาของเรามีมนัตองเกิด 
ขึ้นมากับเราสิ จะอางธรรมะของพระพุทธเจาไมได จะอางเลหสิ่งใดๆ ไมไดเลย 

ธรรมะพระพทุธเจาเปนแบบแผน  เปนเครื่องดําเนนิ  แตความจรงิมนัเกิดจากการ 
กระทาํเกิดจากปฏิบัติขึน้มา  พอปฏิบัติขึ้นมาถึงเปนความจริงขึ้นมา  เวลามันขาดขึน้มาเนี่ย 
แลวมนัเหลืออะไร  สิ่งที่เหลือ  เหลืออะไร  “อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ  อัญญาโกณ 
ฑัญญะรูแลวหนอ”  ออ  รูอยางนี้เนีย่  รูแลวนะ  แลวรูอะไร  “สิ่งใดส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นมาเปน 
ธรรมดา  สิ่งใดส่ิงหนึ่งดับไปเปนธรรมดา”  แลวอะไรเกิดอะไรดบัละ สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมา นึก 
วาไฟเกิดไฟดับอยูโนน พระอาทิตยขึน้พระอาทิตยตกอยูโนนมันก็เกิดดับเนี่ย 

ทุกคนเขาก็รู  ยิ่งวิทยาศาสตรยิ่งรูดีกวาเราอีก  แลวรูดีแลวตัวเองไดอะไรละ  เราจะโง 
เขลาเบาปญญา เขาจะรูมากอะไรกวาเรา เรื่องของเขา แตถารูใจเราละ เรารูถงึสิ่งนีม้ันเกิดมัน 
เกิดที่ไหน สิ่งที่มนัดับ มันดับเพราะอะไร  ใครไปทําลายมัน  สิ่งใดส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นมา สิ่ง 
นั้นดับลงไปเปนธรรมดา  คือเกิดเทาไรก็ดับทั้งหมด  แลวดับไป  ใครเปนคนดับมัน  ดับดวย 
มรรคญาณเวย ดับดวยญาณทัสนะ ญาณทัสนะเขาไปทําลายขาด! ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใช 
ขันธ ๕  ขันธ ๕ ไมใชทกุข ทุกขไมใชขันธ ๕  เนี่ย  แลวรวมลง  รวมลงมอือยางไร จิตมัน 
ปฏิบัติตอเนื่องกันไปเห็นไหม 

นี่  ขันธ  อยางหยาบ  แลวขนัธอยางกลาง  ขันธอยางละเอียด  กวาที่จะเขาไปขัน้ 
นิพพานเปนนิพพานนะ มนัมทีี่มาที่ไปไง  บอกนี่  นพิพานเปนนิพพานก็เปนตวัตนไง  เพราะ 
เรากับนพิพานเปนอันเดียวกันนะ ก็ไปนอนกอดนพิพาน ไปนอนจมนิพพาน พระปฏบิัติเลย 
ไมมนีิพพานสักองคนึง พระปฏิบัตนิะ โห โงเงาเตาตุน เอานิพพานเปนเราเราเปนนิพพาน มี 
ตัวตนไปนอนอยูในนิพพานนั้นนะ มันจะนอนนิพพานไดอยางไร ในเมื่อมันทําลายมาขนาด 
นี้ มันทาํลายตัวตนเปนขัน้เปนตอน ตัวตนมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด ตัวตนมคีวามยึดมั่นถือ 
มั่น ยึดอยางหยาบๆกย็ึดอยางหยาบๆ
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ดูสิ   ปฏิบัติธรรมนะ รับรูวาทนั โห มีใบประกาศเนาะ โห ๒๐ ใบ ๓๐ใบ แขวนไว 
เต็มหองเลย  เปนนักปราชญนะ  มีใบรับรองเตม็ไปหมดเลย  แตตัวเองก็พูดแตธรรมะ 
พระพุทธเจานะ แลวตวัเองกไ็มรูจักตวัเองดวยนะ นพิพานตองเปนสกัแตวานิพพานนะ  เปน 
เราไมไดนะ นิพพานเปนอนัตตา มนัถงึจะกวางขวาง การปฏิบัติจะไดกวางขวาง ชาวพุทธจะ 
ไดมีโอกาส จะไดใชทาํการวจิัย ออกไปนอกโลกนะ เราเปนไข  เราเปนคนทุกข เราเปนคนมี 
กิเลส  เราจะชนะกิเลส  มันตองกลับมาที่เรา  ออกไปขางนอกไมได  ออกไปขางนอกนั่นคือ 
ธรรมะของพระพุทธเจาทีว่างไวใหเปนแบบแผน แตถาเปนของเราจะยอนกลับมาที่เรา 

ถายอนกลับมาที่เราเวลามนัพิจารณาซ้าํเขาไปเห็นไหม  ถามนัปลอยกายมาแลวเห็น 
ไหม  ที่วามันปลอยกายโดยความเปนจรงิ มันไมใชปลอยกายเพราะวาเราเขาใจแลวเราปลอย 
ถาเราเขาใจแลวเราปลอย  มันปลอยไมได  ถาปลอยตามความเปนจริงจะปลอยของมันขึน้มา 
ถาปลอยขึ้นมาๆ  มันทาํงานของมนัไดแลว  มันจะทาํความสงบของใจเขาไปอีก  พอจิตสงบ 
เขาไป  มันจะเขาไปตอสู  ตอสูกับกิเลสอนัทีล่ะเอียดกวา  เห็นไหม  เนี่ย  คําวาตัวตนเห็นไหม 
ถานิพพานเปนเรา  เราจะมีตวัตน  มันทําลายตัวตนเปนชัน้เปนตอน  ถามันทําลายตวัตนเปน 
เราเปนเขาไมได มันจะเขาไปทํางานสิ่งที่ละเอียดๆ กวาไดอยางไร 

สิ่งที่ละเอียดกวา  ดูสิ  จิตของเรานี่  เปรียบเหมือนมะพราวเห็นไหม  ปอกเปลือก 
มะพราวออกเห็นไหม  มะพราวพอปอกไปแลวมนัเหลืออะไร  มนัเหลือกะลา  กะลาพอ 
ทําลายไปแลวมันเหลืออะไร  เหลือเนื้อ  พอทาํลายเนื้อมะพราวไปแลว  มนัเหลืออะไร  มนั 
เหลือน้ํามะพราว  นี่ไง  พอจิตมนัละเอียดเขามาเปนชั้นเปนตอนเขามา  มันละเขามาเปนชั้น 
เปนตอนเขามา มันละสิ่งนัน้เขามาแลวเห็นไหม มันละเปลือกมันมาแลว 

ถาละเปลอืกมนัมาแลว อุปาทานในจิต  ในจิตอุปาทานมันไปเกาะยึดอะไร สิ่งที่มนั 
เกาะยึดนะ มนัเกาะยึดนะ ดูสิ ตัวน้ํามะพราวเห็นไหม ดูสิ ดูอยางมะพราวแตละลูกเห็นไหม 
มันมีอะไรหลอเลี้ยงมนัขึน้มา  จากลูกเล็กๆมันโตขึน้มาเปนลกูมะพราวได  นี่ก็เหมือนกนั 
จิตใจของเราเนี่ย  มันเปนอยางนี้มาตลอด  แตไมมีใครรูไมมีใครเห็น  แตองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูในธรรมขึ้นมาแลวเนี่ย  แลวการตรัสรูในธรรมขององคสมเด็จพระ
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สัมมาสัมพทุธเจา ถานิพพานเปนนิพพานนี่ มันตองปอกลอกมายังนี้ มันปอก มันลอกนะ มัน 
คลายออก คลายกาํหนัด มนัทาํความคลายออกมา 

ถาจิตสงบออกวปิสสนาเขาไป  ในสติปฏฐาน  ๔  ในกาย  ในเวทนา  ในจิต  ในธรรม 
เห็นไหม  กายในกาย  เขาบอกกายก็คอืกาย  ยังมกีายในกายอกีเปนโวหารทั้งนั้นนะ  กายนอก 
กายนอกเห็นไหม ดูสิ แมแตความสงบของใจเนีย่ ดูสิ มันมองเห็นไหม ดูกายนอก ดูกายคน 
อื่นดูแลวมนัสลดสังเวชนะ  มันดูสลดสงัเวชเพราะมันมีสติปญญา  แตถามีสติปญญายิง่ดูนะ 
มันยิง่กระตุนตัวเอง นี่  มันเปนปฏิภาคตอกัน  เพราะธรรมดาโลกนี้ก็มีขั้วบวกขั้วลบ การเกิด 
ของมนุษย  สังคม  สังคมการเกิด  เห็นไหม  การดาํรงเผาพนัธุมันมีธรรมชาติของมนัอยูอยาง 
นั้นอยูแลว  ถาธรรมชาติของมันอยางนั้น  เราไปตามธรรมชาติของมนั  มันกอ็อกเปนโลกไป 
หมดนะ นี้ กายนอก 

เขาถึงไมใหดูปฏิภาคตรงขามตอกัน  เขาไปดูซากศพ  ในวิสุทธิมรรคบอกวาใหไปดู 
ซากศพ ใหดูซากศพเพราะอะไร เพราะซากศพเวลาคนตายไปแลว มันก็แคนัน้นะ ถาคนตาย 
มันตองแยกสลายเปนธรรมดา  พอไปดูซากศพแลวมันก็สะทอนใจสิ  มนัจะยอนกลับมาที่เรา 
เราเห็นมันสะทอนอยางนั้น  เราก็เปนอยางนี้  แลวเราไปติดอะไรกบัสิ่งทีม่ันเคลือ่นไหวอยู 
นั้นนะ สิ่งทีม่ันเคลื่อนไหวคือมันยังมชีีวิตอยูไง มชีวีิตอยูเนี่ย มีธาตุไฟ มนัหลอเลี้ยง มนัก็ยงั 
กาวเดินของมันเปนธรรมชาตขิองมัน  เราไปเห็นเขามนัก็สิ่งที่เราปรารถนาไง  เวลามันไมมี 
ธาตุ ธาตุไฟเห็นไหม พอจิตออกจากรางไป มนัก็เหมือนทอนฟน แลวทอนฟนมนัก็จะเนาไป 
เห็นไหม 

นี่ กายนอก ไปดูกายนอกใหมันสลดสังเวช ถาสลดสงัเวชขึน้มานี่ สิ่งที่ดูกายนอก มัน 
สลดสังเวชขึน้มา มันก็ยอนกลับมาที่ใจ ไปดูนี่ เอาตาไปดูหรอื ตาเนี่ย ถาเราตาบอดตาใสไป 
ดู  จะเห็นไหม  เนี่ยเอาตาไปดูมนักไ็ปเห็นแตวัตถุธาตุนะสิ  แตถาจิตมนัสงบขึ้นมาเห็นไหม 

จิตสงบ  เพราะเอาจิตดู  พอดูเสร็จแลวหลับตา  ไปเที่ยวปาชาเห็นไหม  เห็นภาพนัน้ 
หลับตาลง  หลบัตาลงแลวภาพนั้นยังอยูในใจไหม  ถาภาพยังอยูในใจใหกลับไปยังในที่อยู 
ของตัว แลวใชจิตเห็นไหม ขยายมันเห็นไหม อุคคหนิมิต วิภาคนมิิต เห็นภาพนั้น แลวขยาย 
ภาพสวนนัน้  แลวภาพสวนนั้นมันจะเขาไปสะเทือนกับขอมูลฝงลกึในใจ  ขอมูลที่ฝงลึกใน
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ใจเนี่ย มันวาสิ่งนั้นเปนเราทัง้นัน้นะ สิ่งนีม้ันเปนสมบัติของเรา  แลวถนอมรักษามาก ดูสิ เรา 
ไดเพชรนลิจนิดามา  เราจะดูแลอยางดีเลยแมวาจะกนิไมไดนะ  เขาไมไดกนิหรอก  เขาเอาไป 
ขายแลกเงนิ เงินก็กนิไมได ตองไปแลกอาหารมา  อาหารก็กนิไดแคชัว่คราว 

นี่ก็เหมือนกัน  สิง่ที่เปนอคุคหนมิิตนะ  แยกสวนขยายสวนลงไปเพราะจิตมันยึดมัน่ 
ถือมัน่ของมนัเห็นไหม พอมนั  วิภาคะ  ขยายสวน  เพราะมันเขาไปสะเทือนขอมูล  ขอมูลคือ 
ความเขาใจ  คือความยึดมัน่ของจิตอยูทีจ่ิตใตสํานึกนะ  พอมันเห็นเขา  มันก็คลายออกๆเห็น 
ไหม นี่ ถอนอุปาทาน จากที่วปิสสนามาถงึ ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขนัธ ๕  แตความยึด 
มั่นถอืมัน่ของใจมันยังมอียูเห็นไหม 

ถาวปิสสนาไป มนัก็เขาไปสูจิต เห็นไหม เพราะจิตเนี่ย ขอมลูเดิม คือ อํานาจวาสนา 
คือการเกิด สัญญาละเอียด เห็นไหม การเกิดการตายของคนที่ระลึกชาติตางๆเนีย่ การเกิดแต 
ละภพ ดูสิเมื่อวานนี้  เห็นภาพอะไร นกึถึงสิ  ภาพเมือ่วาน  ยังมีไหม  แตส่ิงที่เห็น  เห็นตั้งแต 
เมื่อวาน  ทาํไม  วนันี้ยงัจาํไดละ  แลวอดีตชาติละ  แลวสิ่งทีม่นัเกิดมากับจิตละ  จิตทีม่ันรับรู 
อะไรตางๆขึน้มา  แลวขอมูลมนัฝงอยูที่ไหน  มันก็ฝงอยูทีป่ฏิสนธิจิตนะ  ปฏิสนธิจิตนะ  ภพ 
นะ ภวาสวะนะ สิ่งที่มนัละเอยีดที่สุดอยูที่ใจนะ 

นี่  มันฝงอํานาจวาสนาบารมี  มนัเก็บฝงขอมูลตางๆ  เมล็ดพันธุพชืมนัเกิดขั้นมาแต 
ละตน  มันไปเกิดตามพนัธุพืชของมัน แตเวลาจิตเกิดขึ้นมานี่ พนัธุกรรมทางจิต จิตทีม่ันเกิด 
ขึ้นมามนัมขีอมลูของมนัในหวัใจอีกมหาศาลเลย    แลวเวลาวิปสสนาไปเห็นไหม  ขอมูลนะ 
วิปสสนาเนี่ย  ขยายสวนแยกสวน  วิภาคะเนี่ย  แลวมันไปสะเทือนขอมูลอันนั้นนะ  มนัไป 
กระเทือนขอมูลนัน้  เพราะขอมูลนัน้มนัรับรูสิ่งใด  โดยอํานาจวาสนา  โดยบวกโดยลบก็ 
แลวแต  มนัจะยึดมั่นถือมั่นของมันทั้งหมดเลย    แลววปิสสนาไปเห็นไหม  ถาวิปสสนาไป 
โดยจิต  จิตที่มนัมีสมัมาสมาธขิึ้นมาแลว  วปิสสนาไป  สิ่งทีม่ันเห็นโดยวิภาคะเนี่ย  มนั 
แตกตาง มนัแตกตาง  มนัทาํลาย  มนัไมเปนเหมือนที่เราคิดเลย มนัไมเปนสิ่งที่เราจงใจตั้งใจ 
เลยเห็นไหม  มันถอนอุปาทาน  ถอนๆๆๆๆๆนะ  มันซ้ําแลวซ้าํเลาๆ  วิปสสนา  ใครครวญเขา 
บอยครัง้เขา ในวงของปญญาเห็นไหม
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มันจะเริ่มมกีําลังของมันขึน้มา จากโสดาบนั ขั้นโสดาบันตองเข็น เพราะอะไร เพราะ 
มันภาวนาไมเปนใชไหม ตองเข็น ตองพยายามตอสู  ตองพยายามออกแรงปากกัดตนีถีบของ 
มันจนเต็มที่ขึน้มาเลย  จนกวาจะถึงที่สุดได  ถึงจะ  เฮอ…  มันเขาใจแลว  ถึงจะ  เฮอ…  ถึงที่ 
แลวไง เนี่ย ถึงบางออ  ออเสร็จแลว เพราะอออันนัน้ใชไหม มันก็เปนประสบการณของจิต 
เห็นไหม  เพราะจิตมนัเคยเกิดมาแลว  พอวิปสสนาเขาไปมันก็ไปถอดถอนขอมูลจากภายใน 
ขอมูลอยางหยาบ อยางกลาง  อยางละเอยีดนะ  โสดาบันก็ละกิเลสไดอยางหนึ่ง  ไดสวนหนึ่ง 
สกิทาคา  ก็ละกิเลสไดสวนหนึ่ง  อนาคาเนี่ยถอดถอนเกือบหมดเลย  เนี่ย  สิ่งที่เขามาทําลาย 
ถอดถอนเรื่องกายนอกกายในเนี่ย พอถงึที่สุดแลวมนัขาด โลกนี้ ราบ ราบหมดเลย สิ่งที่ราบ 
ราบเพราะอะไร ราบเพราะจิตมันปลอยเห็นไหม ระหวางกายกับใจ มันราบหมดเลย 

นี่  มันมาสูขอมลูที่มนัถอดถอนเห็นไหม  วาง  วาง  วางๆ ของสมาธิ  วางๆ ของมิจฉา 
สมาธิก็อยางหนึง่  วางๆเพราะการวิปสสนาญาณที่มันเกิดขึน้มาแลวก็อยางหนึ่ง  วิปสสนา 
ญาณที่เกิดขึ้น  ทีม่ันปลอย  ที่มนัวางขนาดนี้  เพราะกิเลสมันละเอียดขึ้นไง  เพราะละเอียดขึน้ 
มันจะยับยัง้ ยับยั้งไมใหเลยเถิดไปกวานี้  ถากิเลสมนัถอยรนมาขนาดนีแ้ลว เราทาํลายขึน้มา 
เนี่ย  หลานกิเลส  เนี่ยลูกกิเลส  มันทําลายแลวมันเหลือพอกับปูอยูขางใน  แตลกูหลานพอ 
ทําลายมันแลว  ลูกหลานมนัเซอ  ลูกหลานมนัออนวยั  เอ็งทําลายมันไดแลวนะ  ขาก็ยังยันไว 
ไง ใหกลับมาอยูที่  “วาง” เนี่ย นิพพาน ติดไดเหมอืนกันนะ พอติดแลว ถามีบุญ มีปญญา มี 
ละเอียดของใจ ถาใจมันละเอียดเขาไปนี่ มนัจะเขาสูมหาสติมหาปญญาละ 

สติปญญานี่  แกไขกิเลสไดแคนี้  แลวถาจะกาวหนาตอไป  มนัจะเปนมหาสตมิหา 
ปญญา  คําวามหาสติมหาปญญาเพราะอะไร  เพราะมันละเอียดออนกวานี้  แมแตสติปญญาที่ 
การเขามาถึงที่สุดในการประพฤติปฏิบัติเขามา  มันยงัแบบวาตอสูกันมาปากกัดตีนถีบกนั 
ขนาดนั้นนะ แตในทางวชิาการที่เขาศึกษา นิพพาน นิพพานตองเปนสักแตวานะ นิพพานถา 
เปนตัวเรา  มนัคอืเราๆๆๆๆนะ  มันเปนการเคลม  เปนการโอโลมปฏิโลม  เปนความคิด 
ความเห็นของจิตทีม่ีกิเลสตัณหาความทะยานอยากโดยการเอาวิชาการมาเปนตวัตั้ง  เพราะ 
มันไมรูสึกถึงตวัตนของเราเลย แตเรามีการประพฤตปิฏิบัติมาถึงจุดอยางนี้ นี่ สติปญญา
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แลวมันยงัมมีหาสติ มหาปญญา สิ่งที่เปนมหาสติ มหาปญญา  เพราะมนัรวดเร็วกวา 
นี้ ดูสิ ดูคอมพิวเตอรนะ ความเร็วของมนัเห็นไหม  ความเร็วของมันที่มนัเร็วกวาหรือชากวา 
ดวยคุณประโยชนอยางไร จิตนี้มนัเร็วกวา มันหลอกเราไดลึกซึง้กวา มนัสรางภาพไดเร็วกวา 
ที่เราจะตามมนัทนั  ฉะนั้น  เราตองตัง้สติขึน้มา  สรางสติขึ้นมา  จนเปนมหาสติ  มหาสตินะ 
มันถงึจะเขาไปจบั  เขาไปจับกิเลสที่มนัซอนอยูในจตินี้ได  ถาเขาไปจับกิเลสที่มนัซอนอยูใน 
จิตนี้ไดนะ เพราะมันมีมหาสติ มีสติ มีปญญา  มันถงึจะจบัได 

คอมพวิเตอรที่เร็วขนาดไหน  มนัก็เปนสรางผลประโยชนใหกับเจาของคอมพวิเตอร 
นั้นเพื่อการสือ่สาร  เพื่อการคํานวณตางๆ  นีก่็เหมือนกัน  พอสติปญญาเราเขาไปสูจิตจับการ 
เคลื่อนที่ทีม่ันเรว็กวา  เพราะเครื่องมือเราพรอม  พอเครื่องมือเราไปจบัได  นีไ่ง  กิเลสอยาง 
ละเอียด เห็นไหม นี่ไง คือพอมัน ความโลภความโกรธความหลงเกิดที่นีน่ะ นี่ ผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัตินะ เมื่อกอนเปนคนที่แหม  โกรธ  โทสะ โมหะ เปนคนโกรธ  เปนคนอะไร เดี๋ยวนี้ ไม 
ทําสักอยางหนึ่งเลย โอ เปนคนดีหมด มันเปนเรื่องไรสาระสาํหรับฝายปฏิบัติ ฝายปฏิบัติ ครู 
บาอาจารยที่เปนผูประพฤติปฏิบตัิทานไมเชื่อเรื่องอยางนัน้หรอก  อนันัน้คือลมปาก  คือ 
คําพูด ไมใชความจริง 

แตถาเปนความจรงิเห็นไหม มนัตั้งแตสติปญญา ละเขามาเปนโสดาบนั เปนสกิทาคา 
ขึ้นมา  แลวจะเปนมหาสติ  พอเปนมหาสติเขาไปจบัตอง  เขาไปจบัตองถึงกามราคะ  ปฏิฆะ 
สิ่งที่เปนปฏิฆะ สิ่งที่หวงแหน ปฏิฆะคือขอมลูของใจ สิ่งที่ใจที่เกิดที่ตายนี่ เห็นไหม ปฏิฆะ 
ที่เกิดที่ใจ ขอมลูนะ มนัมขีอมลูแลว มนักจ็ะสรางภาพตามขอมูลนั้น  นี่กามราคะ ถาผิดจาก 
นี้  พอมันไมไดดังใจเห็นไหม  พอมันกระเทือนหัวใจ  มันก็มโีทสะ  นี่  ความโลภความโกรธ 
ความหลง โทสะ โมหะ มันเกิดตรงนี้ นี่ไง นี่คือพอ คือแมทัพ นี่ จิตเดิมแทเนีย่ เปนพลังงาน 
ที่มีกาํลังของมันนะ มีพลังงานนะ พลงังานที่เปนอวชิชาเนี่ยนโยบาย แตสิ่งที่ขบัเคลื่อนจริงๆ 
สิ่งที่ขับเคลื่อนคือ  ทัพ  กองทัพ  ความโลภความโกรธความหลง  นางตัณหา  นางอรดี  เนี่ย 
กองทพั
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สิ่งนี้  มันทาํใหจิตของเรา  ทําใหภวาสวะคือภพของเราที่วาเปนเวรเปนกรรมมนั 
ขับเคลื่อนไป  ขับเคลื่อนไปแลวเปนสักกายทิฏฐิ  เปนวิจกิิจฉา  อะไรตางๆขึ้นมาเนีย่  อันนั้น 
มันเปนสิง่ที่เปนสิ่งหยาบๆกระทบสังคมทางโลกกับสภาวะแวดลอมที่จิตมันเปนไป  แต 
ขอมูลจรงิๆ สิ่งที่ขับเคลื่อนจริงๆ มันอยูที่โทสะ โมหะ ความหลงของจิตนี้ หลงวาอะไร หลง 
ในตัวเอง กามราคะ กามฉนัทะ ถาไมมีตัวตน ไมมี เรา เราจะไปมผีลการตอบสนองเรื่องกาม 
ไดอยางไร  เราจะมผีลตอบสนองในการกระทบนี่  ถาไมมีเรา  เราจะกระทบกับใครเห็นไหม 
ถาเราดี  เราจะกระเทอืนกระทบกับเขาทาํไม ถาเราด ี เราก็รักษาของเราอยางนี้สิ แตเพราะเรา 
เราไมรูจักตวัเราเห็นไหม  เราไมรูจักตวัเราเลย  พอไมรูจกัตัวเราเนีย่  มันมีกามฉันทะ  เพราะ 
มันพอใจ  พอมันพอใจ  มนัถงึเกิดการกระทบกับขอมูล  ขอมูลคือ  ปฏิฆะ  กามราคะ  กระทบ 
สิ่งนั้นมันถึงไดออกไป พอออกไปเห็นไหม พอออกไปเรื่องกามคุณมนัก็เรื่องโลก 

ถาเรื่องของจิตมนัก็เปนกามฉันทะอยูภายใน  ถามีสติปญญามนัจะไลตอนเขาไปเห็น 
ไหม  มันจะเปนมหาสติมหาปญญา  เพราะมนัละเอียดลึกซึ้งมาก  พวกที่ปฏิบัติเขามานะ 
โอโฮ  ปญญามนั ละเอียดมาก โอย มนัลึกซึง้มาก  ยัง!  ยังไมเจอมัน ยังไมเคยเห็นมนั ยังไม 
เคยคาด  ไมเคยเจอขาศึก  อยาเพิ่งไปคาํนวณวา  ขาศึกมกีําลังมากกําลังนอย  เรายังไมเห็น 
กองทพัขาศึกเลยวามนัใหญโตมากมายแคไหน  มนัมีเลหกล  มนัมอีุบายเลหกลที่จะมาหลอก 
เราไดอยางไร  ยังไมเคยเห็น…  ยังไมเคยเห็น ยังคํานวณขาศึกกาํลังขาศึกไมได แตถาไปเห็น 
ไปรูของมนัขึ้นมา  แตถามีจิตมีมหาสติมหาปญญาเขาไปแลวจบัตองมันได  เจอขาศึกแลว 
แลวกาํลังขาศึกมันมีมากขนาดไหน  เขาไปเจอครัง้แรกตอนสูครั้งแรกลมลุกคลุกคลาน ไมมี 
ทางสูไดหรอก มันกระทบื มันเหยียบย่ําอยูนั่นแหละ เหยียบย่ําจนหัวปนนะ 

ที่วาจนหวัปนนี่นะ  ก็เราจะสูกับกิเลสไง  ก็เราเปนลูกศิษยกรรมฐานนะ  เรากม็ีครมูี 
อาจารยนะ เราก็ประพฤติปฏิบัติมา มีพืน้ฐานมารองรับขนาดนีแ้ลว ทาํไมเราจะสูกิเลสไมได 
ทําไมจะสูกิเลสไมได  โอย  มันคึกคักเขาไปนะ กิเลสมันไมไดทาํอะไรเลยนะ มันแคโบกมือ 
เดียวลมกลิ้งไปแลว  สิ่งนี้เปนความจริง  นี่เวลาครูบาอาจารยกรรมฐานทานเทศนภาคปฏิบัติ 
นะ  เพราะอะไร  ทานตอสูมาอยางไร  ทานเอาจิตของทานตอสูกับกามราคะ  ตอสูกบักิเลส 
มันนะ  ทานตอสูมาอยางใด  ทานตอสูเห็นไหม  โห  พูดถึงตอสูเชยีวหรอื  โหนีม่นัก็อัตตกิ
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ลมฐานุโยคนะ  โห  อยางนี้มนัก็กิเลสชัดๆ  เลยนะ  อยางงีม้ันเปนไปไมได  นี่ดูสิ  นี่มนัภาค 
ปริยัติเขาคิดกนั พอเขาคิดกันขึน้มาเนี่ย เขาบอกวา เขาเรียบงาย เขาดูสงบเสงี่ยม เขาเปน สิ่ง 
เนี้ย นิพพานเปน สักแตวา  นพิพานเปนอนัตตา นิพพานเปนนิพพาน  ไมมีหรอก มนัเปนไป 
ไมไดหรอก  เพราะเขาไมเคยรูเคยเห็นสิ่งใดๆเลย  แลวพอไมเคยเห็นสิ่งใดๆเลย  พอไมเคยรู 
เคยเห็นสิ่งใดๆเลย ถึงบอก นิพพานเปนตัวตน ไง มนัจะตัวตนที่ไหนมนัตอสูมา ตอสูมาเปน 
ชั้นเปนตอนขึน้มา  จนขนาดที่วา  กามราคะเนีย่  ความเปนกามราคะทีม่ันตอสูดวยสติปญญา 
ดวยเห็นขาศึก  เห็นขาศึกเวลามนัเขาไปหาขาศึกดวยความเซอซา  เขาไปหาขาศึกก็เขาไป 
เปนไพรพลของขาศึกไปเลย จนเขาไปเปนพวกเขาเลย 

วิปสสนาไปเนีย่  มนัหลง  หลงเขาไปในกามราคะ  หลงเขาไปในความวาง  หลงไป 
หมดเลย ทั้งๆ ที่จะไปตอสูกบัขาศึก มนัจะตอสูกับกามราคะตอสูกับกิเลสนะ ทนีี้จิตมันสงบ 
มันมีมหาสติปญญา พอเขาไปตอสูกับขาศึก มนัเลย กลมกลืนเปนกิเลส ไปหมดเลย  เนี่ยการ 
ตอสูการกระทํามันมีการผานวกิฤตมามากมายมหาศาล  กวาจะมันจะชําระชะลาง  กัน  กวา 
มันจะถอดถอนกนัแตละชัน้  มันไมไดถอดถอนกนัที่ปากหรอก 

ไปทองพุทธพจนมาแลวบอกวา ไมมีๆ  ยึดติด คนยึดติดนะ มันถึงเปนกิเลส ไมยึดติด 
มันกไ็มมีกิเลสเลย  ไมเลย  โหย  พระปฏิบัตนิะงี่เงาโงมากเลยนะ  ตอสูมาโดยกาํลังเดิน 
จงกรมมาจนๆ  ขาฉกี    โอ  พระทาํไมโงขนาดนี้  สูนิพพานเปนสกัแตวาไมได  นิพพานเปน 
อนัตตา มนัไมมี รูเทาก็จบ โห นิพพานมันกิเลสมีก็เพราะยึดนะ ไมยึดก็ไมมี คําพูดนะ พูดนะ 
พูดในวงสังคม  มันพูดในวงของชาวพทุธ  แลวชาวพุทธ  ก็เชื่อวาเปนนกัปราชญ  เขาเปน 
นักปราชญ  เขาเปนผูที่สังคมยอมรบั  พูดอยางไรคนเขาก็เชือ่  แตเขาเชือ่ก็เชือ่เพราะคําพูด 
เขาไมไดเชือ่แบบกรรมฐานหรือแบบเรา  กรรมฐานของเราๆมีครูมีอาจารย  ถาครูบาอาจารย 
ของเราไมประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  ไมมมีุมมองไมมีความเห็นอยางนี้  จะเอาอะไรมาสอนเรา 
เราเนี่ยเจ็บไขไดปวยขนาดนี้  ไปขอยาจากครูบาอาจารย  ทานบอกเอายาแดงทาสิ  เนี่ยยาแดง 
ทาหายเราทามาแลว เชื่อไหมละ มนัเปนไปไมไดหรอก 

นี่ในการประพฤติปฏิบัติของเราเห็นไหม  เราจะไมกลมกลนืกับขาศึก  เราจะไม 
กลมกลืนกับกิเลส  ถึงจะกลมกลืนไปเพราะกําลังเราไมรู  เพราะเปนมหาสติ  มหาปญญา
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กิเลสมีความลึกซึ้งละเอียดออนกวา เราก็หลงพลาดไปเห็นไหม หลงพลาดไป พอเราๆ พลาด 
ไป  เราเทียบอารมณเทียบความรูสึก  มนัไมใช  พอไมใชเราก็กลับมาพุทโธ  กลบัมาตั้งสติ ตั้ง 
กําลงัของเราขึน้มามกีําลังขึน้มา  เราก็ตอสูใหม  ตอสูใหม  การตอสูเห็นไหม  ความเพียรชอบ 
ความเพียรการตอสู  ถาเรามีการตอสูขึ้นมาแลวเนี่ย  มันมีโอกาสนะ  คนจะพายแพขนาดไหน 
แตโอกาสในการตอสูนี้ มนัจะฝกฝนใหจิตใจพัฒนาขึ้นไป พัฒนาขึน้ไปกาํลงัมนัจะมีมากขึน้ 
ไป  ความผิดพลาด  การกระทํานั้นๆนะ  มันจะกลบัมาสอนเรา  เราก็ตอสูไปเรื่อย  ทาํไปเรื่อย 
เราถึงอดนอนผอนอาหารกนั 

ถึงเวลา ครูบาอาจารยทานบอกเห็นไหม เวลาปญญามันหมุน  นี่ขัน้ของมนัหมนุแลว 
ละ หมุนเต็มที่เลย  ถาจักรมนัหมนุแลวนะ มันก็เหมอืนกบัวา ก็ กิเลสเนี่ย เราก็รูเราก็เห็น ถึง 
เราจะกลืนไปกับมัน  ก็กลืนไปกับมันเพราะเราเขาใจผิดวาเราเปนธรรม  กิเลสกบัเราเปน 
ธรรมดวยกัน  แลวพอเรากลืนเขาไปความเห็นผิดเหน็ไหม พอเห็นผิดขึ้นมาพอรูสกึตัวขึน้มา 
ก็เราก็ยอนกลับมา  สรางกาํลงัขึน้มา  พอสรางกาํลังขึ้นมาเราก็มีความแตกตางระหวางธรรม 
กับกิเลส  ธรรมมีเพราะอะไรเพราะมมีหาสติมหาปญญา  เวลากิเลสก็คือความมอมเมา  มนั 
มอมเมาจิตใหเปนความเห็นของมันเห็นไหม พอมนัมีความแตกตางๆ เพราะมันมีกาํลงัขึ้นมา 
เห็นไหม  มนัจะแยกออกไมกลนืกับมัน  พอไมกลืนกับมันเนี่ยพอปญญามนัตอสูขึน้ไหมละ 
ตอสูเนี่ยบอยครั้ง บอยครั้ง ตองบอยครั้งมาก 

เห็นไหม  ขันธ  ๕  เขาบอกขันธ  ๕  เนี่ย  ขนัธ  ๕  กับจิตเนี่ย  ถาบบี..  ถาธรรมะเปน 
นิพพานเปนนิพพาน  ก็บีบแคเหลือขนัธ  ๕  เนี่ยเวลาขันธ  ๕  กบัจิตเห็นไหม  เนี่ยเวลา 
กลมกลืนขึ้นไปเนี่ยมนัก็เปนขนัธ  แตสิง่ที่เปนขนัธ ขันธอันละเอียด  เพราะปฏิฆะ กามราคะ 
ถามันไมเกิดจากขอมูล ไมเกิดจากสัญญามันเกิดจากอะไร ถาปนขนัธขึน้มาเห็นไหม แตเวลา 
พิจารณาไปมนัจะ  สั้นเขามาสั้นเขามาเนี่ย  ระหวางขนัธกับจิตเห็นไหม  ระหวางขนัธกับ 
จิตนะ มันเขามาถงึตัวจิตเห็นไหม เวลามันปลอยวางเขามาถึงที่สุดแลวเนี่ย มนัทาํลายลงที่จิต 
ถาทาํลายลงทีจ่ิต  เนี่ยขันธมันไมมแีลว  ทําลายลงทีจ่ิต  ขันธมนัไมมแีลว  ถาขนัธไมมมีันมี 
ความคิดไดอยางไร  ทําลายๆขึ้นมา  ถามันละเอียดเขามาถงึที่จิตมันระเบิดตูม  ครนืไปหมด
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เลยนะ เนี่ย ทําลายหมด ขันธ ๕  ขาดหมด ขันธอนัละเอียดนะ ขาดอะไร ขาดดวยกามราคะ 
ขาดดวยกามปฏิฆะ ขอมูล สัญญาอันละเอียด ขาดหมดเลย 

เนี่ย  ถาพิจารณาเปนเจโตวมิุติเห็นไหม  พิจารณากายจนถึงที่สุด  กายมันจะเยิม้เขาไป 
เย้ิมไปหมดเลยนะ ถาพจิารณาอสุภะ อสุภะจะเกิดขึน้ขั้นอนาคา ที่วาพจิารณาอสุภะๆนะ อัน 
นั้นเปนปากพูด  มันเปนการพิจารณากาย  พิจารณาสักกายทฐิิ  เวลาพจิารณาธาตขุันธ  ถา 
พิจารณากายจนละเอียดมนัจะเปนอสุภะ ถาอสุภะมนัแกกามราคะ สิ่งที่เปนกามราคะเนี่ยมนั 
อยูในเนือ้ของจิตอยูแลว ถาพิจารณาไปมนัปลอย มนัละเอียดเขาไป  ถงึที่สุดนะ มนัก็ทาํลาย 
ลงที่จิตเหมอืนกนั  ถาทําลายที่จิต  พอทําลายที่จิตเนีย่  พระอนาคา  พระอนาคา  นี่แตกตางกับ 
พระโสดาบัน แตกตางกบัพระสกิทาคา เพราะพระอนาคาเนี่ยมันมีหยาบมลีะเอียดนะ 

ถาพระอนาคาเห็นไหม  พระอนาคามี  มี  ๕  ชั้น  เพราะมีขอมลูอนัละเอียด  ถามนั 
ยอนกลับมาทําลาย  ทําลาย  ฝกฝนเขาไปจนถงึที่สุดเห็นไหม ถึงที่สุด วางหมดเลย วางทาํไม 
ทําไมถึงวาง  นี่ไง  ถึงวางก็มีตวัตน  ตัวตน  วาง  ตัววางคือ  จิตเดิมแท  จิตเดิมแท  ไมใชขนัธ 
ขันธไมใชจิต  จิตไมใชขนัธ  ไมไดบบีอยูในขนัธ ทาํลายขนัธทัง้หมดเลย  แลวกลับมาอยูที่ 
จิตแลว  พอกลับมาอยูทีจ่ิตแลวจิตมันจะจบัจิตไดอยางไร  ถาจิตมนัจะจับจิตไดอยางไรแลว 
เห็นไหม  อรหัตตมรรค  ถาจิตจับจิต จิตเดิมแทผองใส จิตเดิมแทหมองดวยอุปกิเลส  จิต 
เดิมแทนีผ้องใส แลวมันจะจับขึ้นมาไดอยางไร 

ถามันจะจับขึน้มานี่เห็นไหม  เปนพระอนาคา  ถาเขาถงึเวลาจิตมนั..  ขันธมนัขาด 
หมดแลว วาง นี่  ที่วาติดกนัเปนสวนใหญ ครบูาอาจารยติดเพราะอะไร เพราะมันมีเศษสวน 
มันมีอนาคา  ๕  ชัน้ที่จิตมันเขา  มนัเขามาเห็นไหม  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ 
อวชิชา  เวลามานะ  เห็นไหม  มานะตัวตน  แตมานะอันนี้มนัมานะละเอียดนะเห็นไหม  ใน 
อุทธจัจะ  คาํวา  อุทธจัจะ  คอืความฟุงซานนะ  อุทธัจจะ  เนีย่มนัเปนความนึกคิดเปนความ 
ฟุงซาน  อุทธจัจะกกุกุจจะ  เห็นไหม  มนัเปนนวิรณธรรม  แลวอุธัจจะมนัเปนอยางไร  เนี่ย 
เวลาเปนตัวตน  คําวา  ตัวตนๆ  นะ  ขันธ  ๕  เราไมใชขันธ  ๕  เพราะโสดาบนั  ละแลวไมมี 
ตัวตน
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แลวมานะ  ๙  นี้มนัคืออะไร  เราสําคัญวาเราเสมอเขา  เราสําคัญวาเราต่าํกวาเขา  เรา 
สําคัญวาสูงกวาเขา เราสาํคัญวา เราสาํคัญวา กบัตัวตนในขนัธ ๕ เห็นไหม นี่ไงถึงบอกวา ถา 
นิพพานคอืนิพพานจะมีตัวตน ตัวตนนะมนัโดนทาํลายมาเปนชั้นเปนตอนขึ้นมาแลวนะแลว 
มันตัวตนอนัละเอียด ตัวตนอยางนี้มนัเปนตวัตนทีล่ะเอียดออนมาก  เปนตัวตนทีม่านะ๙เนีย่ 
ความเปนมานะ๙  นี้  มานะกลา  ทั้งๆที่มนัละเอียดออนเพราะพระอนาคา  คําวาพระอนาคา 
ทําไมมมีานะขนาดนั้นละ  เนี่ย  กิเลสของพระอนาคา  อยากดัง  อยากใหเขายอมรับ  อยากๆๆ 
เนี่ย  กิเลสของพระอนาคา ไปดูในพระไตรปฎกก็มี พระไตรปฎกนะ พระอนาคาตองการให 
คนยอมรบัทั้งนั้นนะ กอ็ยากใหยอมรบัวาเปนพระอรหันตไง อยากใหยอมรบัวาสิ้นกิเลสแลว 
โอย อยากใหรูวาเปนธรรมะแลว บาบอคอแตกอยูนัน่นะ 

แตถามนัมีหลักมีเกณฑขึ้นมามนัจะยอนกลับมาถึงตวัมันเองนะ  สิง่ที่กาํลงัปฏิบัติ 
ขึ้นมาเนี่ยมันเปนระหวางขนัธกับจิต  ระหวางขันธกับจิตมันมีการกระทบกันมาตลอด 
ระหวางจิต  ระหวางพลังงานเห็นไหม  พลังงานกับความรูสึกมันกระทบกันตลอด  ทนีี้พอไป 
เปนพลังงานเปลาๆ  พลังงานเพียวๆ  พลังงานที่ไมมสีิ่งใดเลยเนี่ย  แลวสิง่ใดจะไปจับตองมัน 
ละ  สิ่งที่จับตองมนัเห็นไหม  เนี่ย  อรหัตตมรรคนะมันจะยอนกลบัเขามาที่ตวัมนั  ถาเขามาที่ 
ตัวมันเห็นไหม  ก็กวาจะรื้อคนได  การรือ้คน  จิตจบัจิต มันของแสนยากเลย  จิตเห็นอาการ 
ของจิตเนีย่งาย  จิตเห็นอาการของจิต  เพราะมันเสวยอารมณ  จิตเห็นอาการของจิต  จิตเห็น 
ความคิดเนี่ยมัน มันยงัพอเห็นความคิดเนี่ยมันจับตองไดแลวเนี่ย วิปสสนามามันเปนชัน้เปน 
ตอน จิตเห็นกายของจิต ละอาการ ละอาการ ละเงา ละตางๆ ละจนเปนตัวมันเอง ไมมีเงา ไม 
มีเงาไมมีการเคลือ่นไหวเลย  แลวจิตเห็นจิต จิตจับตวัจิต 

ถาจิตจับจิตจับอยางไร  นีไ่งสิ่งที่จับจิต  จับจิตเนีย่  สิ่งที่จิตจบัจิตเวลาวปิสสนาเขามา 
มันจะยอนกลบัเขามา  ถาพูดแลวมนัก็  เหมือนกับเรื่องจะสุดวิสัย  ถาไมมคีรูบาอาจารยเนี่ย 
เราจะสรางภาพ  ดูสิ  ปริยัติเขาเนีย่  เขาพูดๆธรรมะเขาพูดพทุธพจนหมดเลย  พูดธรรมะ 
พระพุทธเจาหมดเลยตัวเองไมรูอะไรเลย  แตเวลาถาเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ย ในภาคปฏิบัติ 
เวลาในภาคปฏิบัติ  ถาเรามันละเอียดขนาดนี้  กม็ันละเอียดขนาดนี้  ละเอียดจนสุดวิสัย 
ละเอียดจนไมรูจะละเอียดอะไรไปกวานีอ้ีกแลว  ละเอียดๆๆขนาดไหนกแ็ลวแต  ก็ละเอยีด
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ของเรานะ ละเอียดของกิเลสนะ มันไมใชละเอียดของครบูาอาจารยที่ทานผานไปแลว เพราะ 
ครูบาอาจารยของเราๆก็ตองผานอาการอยางนีม้า 

ถาครูบาอาจารยเหลานีม้าเนี่ยๆ ความละเอียดขนาดไหน มันกม็ีสิ่งทีร่ับรูไดเนีย่  ภวา 
สวะ  กิเลสสวะ  อวิชชาสวะ  เราวากิเลสวะ  อวิชชาสวะ  นี่  นารังเกียจมาก  ภวาสวะเนีย่ไมมี 
อะไรกค็ือเรา  ไมเปนไรไมตอง  ไมเปนอะไรนะ  ตัวนี้สาํคัญที่สุดเลย  เนี่ยกิเลสสวะ  ก็รูวา 
กิเลสตองไมอยากได  อวชิชาสวะเขารูอวชิชา  เราก็รูอยูแลววามันไมเอา  ภวาสวะมนัเปน 
อยางไรละ นี่ไง สิ่งที่ละเอียดๆ มากเนี่ย  แลวมันจะจับตองมนัอยางไร สิ่งทีจ่ับตองของมนั 
ไดเห็นไหม  นี่ไง  ถาจับตองไดเนี่ย  จิตเปนมัธยัสถ  เปนกลาง  ถึงตวัมนัเองแลวทําลายตัวเอง 
ทั้งหมดเลย  ทาํลายตวัเองทั้งหมดเลย  ปลอยเขามาหมดแลวผูมีอทิธิพล  ทาํลายคนอืน่ 
หมดแลว  เราเปนเจาอิทธิพลอยูคนเดียวเนี่ย ขวางโลกอยูคนเดียวเนี่ย โลกมนัยังมผีูมอีิทธพิล 
อยู มันยังไมสงบสุขได โลกสงบสุขไมได ผูมีอิทธพิลนี่ยงัครองโลกอยู แตถามันไปทําลายผู 
มีอิทธิพลตวันี้  ไปทําลายตัวจิตเดิมแทตวันี้  แลวทาํลายจิตเดิมแทตวันี้  แลวมันครืนลงไป 
ครืนลงไปในหัวใจ 

ธรรมะ  นิพพานเปนนิพพานมนัจะมีตัวตนที่ไหน  ถามนัมีตวัตนอยู  มันจะมนีิพพาน 
ไดอยางใด  ถามนัมีตวัตนอยู  มันจะเปนนิพพานไดอยางใด แตถามนัเปนนพิพานคือนิพพาน 
ก็นิพพานก็ตองคือนิพพาน  นิพพานมนัก็หนึ่งเดียวเปนนิพพานนัน่แหละแตมนัไมมีตัวตน 
ไมมีตวัตนเพราะผูที่เขาพูดนะ  เขารูจริงของเขา  แตเพราะเราเองเนี่ย  เราไมรูจริงของเรา  เรา 
ไมเขาใจวา นิพพานเปนนพิพานตองนิพพานเปนสักแตวานิพพานเห็นไหม  เพราะสักแตวา 
มันถงึจะไมมีตัวตน นพิพานเปนอนัตตา ใจจรงิกจ็ะบอกวานิพพานเปนอนัตตา ยังคัดคานวา 
นิพพานเปนอนัตตา  แลวบอกวาไมมีความเห็นเหมือนกับพระปฏิบัติ  ไมมีความเห็น 
เหมือนกับหลวงตา หลวงตาทานกว็าของทานไป  อยาไปติเตียนทานเลย ยกทานไวองคหนึ่ง 
เห็นไหม 

แตวา  พระปาก็ปฏบิัติไป  พระบานก็รูไดนะ  เขาวาพระปานะ  ผูที่ปฏิบัตจินถึงที่สุด 
แหงทกุขแลวเนีย่ต้ังใจปรารถนาจะอยูปาก็อยางนงึ  ตั้งใจจะปรารถนาอยูบานก็ไดเหมือนกนั 
พระบานก็รูไดเหมือนกนัเขาวานะ
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พระบานพระปาไมมี  เพราะบวชดวยอุปชฌายเหมือนกัน  เพียงแตวาประพฤติปฏิบัติ 
จริงหรอืไมจรงิ  ทําจริงหรอืไมจรงิ  ไดประโยชนจริงหรอืไมจรงิ  อันนี้ตางหาก  ถึงจะเปน 
ความจรงิ “นิพพานคือนิพพาน” เอวัง


