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 ขอ้ ๗๕๕. นะ ใช่ไหม? ขอ้ ๗๕๕. ค าถามนะ 

ถาม    :    ๗๕๕. เร่ือง “นิพพานเหลือแต่สติ” 

 กราบนมสัการหลวงพอ่เจา้ค่ะ หนูมีค าถามสงสยัดงัน้ี เม่ือเขา้นิพพานแลว้จะไม่มี
จิต เหลือแต่สติลว้นๆ ใช่หรือไม่เจา้คะ เพราะเคยไดย้นิมาวา่จิตน้ีไม่มีวนัสูญ กราบ
นมสัการหลวงพอ่เจา้ค่ะ 

หลวงพ่อ  :   น่ีมนัเป็น ๓ ประเดน็  

ประเดน็ ๑. คือนิพพานแลว้ไม่มีจิต  

ประเดน็ ๒. นิพพานแลว้เหลือสติลว้นๆ  

ประเดน็ ๓. จิตน้ีไม่มีวนัสูญ  

น่ีจิตน้ีไม่มีวนัสูญ เพราะจิตน้ี ถา้จิตไม่มีวนัสูญ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ 
อสงไขย นบัไม่ไดถึ้ง ๑๖ คร้ัง นบัไม่ไดถึ้ง ๑๖ คร้ังน่ีจิตมนัต่อเน่ืองกนัมา ถา้จิตไม่
ต่อเน่ืองกนัมา พระโพธิญาณ พระโพธิสตัวจ์ะไม่บารมีเตม็เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้  

ฉะนั้น จิตน้ีไม่เคยตาย ถา้ไม่ส าเร็จเป็นพระอรหนัตจิ์ตน้ีไม่เคยตาย จิตน้ีไม่มีวนั
สูญ จะตกนรกอเวจีขนาดไหน น่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เคยตกนรก ครูบา
อาจารยเ์คยตกนรก ค าวา่ตกนรก คนเรามนัท าผดิพลาดมี พอถึงกรรมมนัใหผ้ลมนัตก
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นรกอเวจี มนักไ็ม่เคยตาย แลว้น่ีไฟบรรลยักลัป์ เวลาเผาจนละลายไปหมดเลยนะ 
เหมือนกบัคนตอ้งตาย พอไฟนั้นจบมนักข้ึ็นมาใหม่ อยูอ่ยา่งนั้นแหละ  

เผาแลว้เผาเล่า เผาแลว้เผา่เล่าอยูอ่ยา่งนั้นแหละ มนัไม่มีวนัจบ เผาแลว้เผาเล่าคือ
ร่างกายมนัยอ่ยสลาย แต่ความรู้สึกมนัไม่ยอ่ยสลาย เด๋ียวกข้ึ็นมาเป็นอยา่งนั้นอีก ฉะนั้น 
จิตน้ีมนัไม่เคยตาย จิตไม่มีวนัสูญ ถา้จิตไม่มีวนัสูญมนัตอ้งสูญไป ถึงเวลาจิตไม่มีวนัสูญ 
ถา้มนัสูญมนัจะต่อเน่ืองกนัมาไดอ้ยา่งไร? น่ีถา้เวรกรรมมนักจ็บสิ น่ีท่ีโลกคิดกนัอยา่งน้ี
ไง บอกวา่เราสร้างเวรสร้างกรรม แลว้ตายแลว้สูญ ตายแลว้เอากนัไม่ได ้ตายแลว้แลว้กนั
ไป แต่มนัไม่จริงน่ะสิ  

ฉะนั้น วา่จิตน้ีไม่มีวนัสูญ น่ีจิตไม่มีวนัสูญ จิตไม่มีวนัดบั มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่ง
นั้นไม่มีเวน้วรรคดว้ย น่ีตายจากมนุษย ์เกิดในสวรรค ์เกิดในนรกอเวจี เกิดหมด สมัภเวสี
กเ็กิด เกิดทนัที ตายทนัที เกิดทนัที จิตไม่มีเวน้วรรค จิตน้ีเป็นไปตลอด จิตน้ีไม่มีวนัสูญ 
ถา้จิตไม่มีวนัสูญ เห็นไหม เวลาปฏิบติัไปแลว้ ถา้ปฏิบติัไปถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ วา่นิพพาน
ไม่มีจิต เขาวา่นิพพานน้ีไม่มีจิต  

ค าวา่นิพพานไม่มีจิต จิตไม่มีวนัสูญมนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎก น่ีอยูใ่น
พระไตรปิฎก แบบวา่มีอยูใ่นสุตตนัตปิฎก พระพทุธเจา้ยกตรงน้ีมาเยอะมาก อดีตชาติคน
น้ีเคยเป็นแบบนั้น เคยท ากรรมอยา่งน้ีไว ้ น่ีเวลาใครปฏิบติัง่ายรู้ง่าย บางคนปฏิบติัแลว้
ทุกขย์ากขนาดไหน ไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท าไมถึงเป็นแบบน้ี เม่ือชาติ
ท่ีนั้น ชาติท่ีนั้น แลว้ยอ้นกลบัไปจนนบัไม่ได ้ น่ีอนาคตงัสญาณขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ชดัเจนมาก ฉะนั้น จิตน้ีไม่มีวนัสูญ 

ฉะนั้น เวลาบอกวา่ถา้เขา้ไปนิพพานแลว้ไม่มีจิต เห็นไหม  

ถาม   :    เม่ือเขา้นิพพานแลว้จะไม่มีจิต เหลือแต่สติลว้นๆ ใช่หรือไม่เจา้คะ  

หลวงพ่อ  :  ค าวา่ไม่มีจิตๆ น่ีเม่ือก่อน ครูบาอาจารยข์องเราเวลาท่านอธิบาย แต่เดิม
คนเรายงัสนใจ ค าวา่สนใจแลว้มนัฟังมาหลากหลาย พอหลากหลาย เวลาฟังธรรมเป็น
ทางวิชาการมนักเ็ป็นทางวิชาการ ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่งนั้น แลว้หลกัน่ีตายตวั 
ทีน้ีพอเวลาปฏิบติัข้ึนมา เวลาครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม จิตบริสุทธ์ิๆ  
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ค าวา่จิตบริสุทธ์ิเราเขา้ใจวา่เป็นพระอรหนัต ์ น่ีเพราะส่ือกนั สงัคมภาษายงัไม่
ซบัซอ้น พอส่ือกนัพอความเขา้ใจได ้ ความเขา้ใจวา่ถา้จิตสกปรก จิตมีอวิชชากคื็อปุถุชน
พวกเรา แต่ถา้จิตใสสะอาด จิตสะอาดบริสุทธ์ิกเ็ป็นพระอรหนัต ์ ทีน้ีกส่ื็อความหมายเพื่อ
ความเขา้ใจกนั ทีน้ีพอส่ือความหมายเพื่อความเขา้ใจกนั เวลานกัปฏิบติัข้ึนมามนักไ็ปกิน
เหยือ่ ค  าวา่กินเหยือ่หมายถึงวา่ผูน้ี้ไม่รู้จริง น่ีพระอรหนัตจิ์ตเป็นอยา่งนั้น จิตพระอรหนัต์
เป็นอยา่งนั้นๆ  

หลวงตาท่านกส็อนอยูว่า่จิตบริสุทธ์ิ ตอนท่ีท่านเทศน์ใหม่ๆ เห็นไหม จิตสะอาด 
จิตบริสุทธ์ิคือวา่ส้ินกิเลส แต่พอช่วงทา้ยๆ พอมนัซบัซอ้นข้ึน เพราะคนเอาไปใช้
ประโยชน์มากข้ึน หลวงตาท่านถึงบอกวา่ “ธรรมธาตุ” ท่านไม่เคยพดูถึงจิตบริสุทธ์ิอีก
เลย ช่วงทา้ยๆ ชีวิตของหลวงตาท่านจะไม่พดูเร่ืองจิตเลย ท่านจะบอกวา่ธรรมธาตุ มนั
เป็นธาตุโดยธรรม มนัเป็นธรรมหมดแลว้ไม่มีจิต  

แต่ทีน้ีในเม่ือค าวา่นิพพานแลว้ไม่มีจิต เหลือแต่สติลว้นๆ ใช่ไหมคะ? นิพพานไม่
มีจิต เพราะไอพ้วกท่ีไปไหนมาสามวาสองศอก มนัไปจบัสญัญามาไง มนักบ็อกวา่จิต
พระอรหนัตเ์ป็นอยา่งนั้น จิตพระอรหนัตเ์ป็นอยา่งนั้น อธิบายกนัใหญ่เลยจิตพระ
อรหนัตเ์ป็นอยา่งนั้น เรากเ็ลยสวนเขา้ไปไงวา่พระอรหนัตไ์ม่มีจิต ถา้พระอรหนัตมี์จิต
นะ จิตคือภพ 

หลวงตาบอกวา่เวลาท่านพิจารณาความวา่ง เห็นไหม วา่งขา้งนอกน่ีวา่งหมดเลย 
ขา้งนอกวา่งหมดเลย ขา้งนอกวา่งหมดแลว้แต่ขา้งในมนัยงัไม่วา่ง จิตน่ีเห็นความวา่ง
หมดเลย แต่ตวัจิตมนัไม่วา่ง แลว้ถา้ตวัจิตมนัวา่ง เห็นไหม อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ 
จิตเป็นผูว้ิมุตติ จิตเป็นผูว้ิมุตติ น่ีมีพวกธรรมทูตเขาถามวา่เวลาเขาจะไปเผยแผธ่รรม เขา
บอกวา่นิพพานเขา้อยา่งไร? นิพพานเขา้อยา่งไร? เราบอกวา่นิพพานเขา้ไม่ได ้ถา้นิพพาน
เขา้ไปเรากเ็ขา้ไปขวางอยูท่ี่นิพพานไง  

น่ีท่ีวา่เรือนวา่ง เห็นไหม วา่งหมดเลยๆ แต่เราเป็นคนรู้วา่วา่ง ไอค้นท่ีไปขวางอยู่
นัน่มนัไม่วา่ง ถา้มีจิตกมี็ไอผู้ไ้ปขวางอยู ่ ถา้มีจิตนะ ถา้พระอรหนัตมี์จิตนะ ไอจิ้ตตวันั้น
มนัขวางตรงนั้นอยู ่กมี็อยู ่แลว้มนัจะนิพพานไดอ้ยา่งไร? อา้ว มีอยู ่น่ีพดูถึงขอ้เทจ็จริงนะ 
แต่ในเม่ือภาษายงัไม่ซบัซอ้น คนสนใจในศาสนามนัยงัแบบวา่ไม่มีความจ าเป็นจะตอ้ง
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ละเอียดชดัเจนขนาดนั้น ครูบาอาจารยท่์านบอกวา่น่ีจิตสะอาด จิตบริสุทธ์ิ เรากเ็ขา้ใจวา่
จิตสะอาด จิตบริสุทธ์ิคือพระอรหนัตก์นั  

ทีน้ีพระอรหนัตก์นั ถา้ส่ือใหเ้ขา้ใจไดม้นักจ็บใช่ไหม? อยา่งพวกเราน่ีเราเขา้ใจวา่
อะไรสกปรก อะไรสะอาด ถา้ส่ือแลว้เขา้ใจได ้เพราะส่ือแลว้เขา้ใจไดห้มายความวา่เรายงั
ไม่ไดป้ฏิบติัถึงขนาดนั้น คือวา่เรายงัไม่เป็นโลก เป็นภยั ยายงัไม่มีความจ าเป็นกบัเรา แต่
ถา้เม่ือใดเรามีโรค มีภยั ถึงระดบันั้นแลว้น่ีจ  าเป็นแลว้ ยานั้นตอ้งจ าเป็นตามแต่โลกวา่
หมอจะใหย้าชนิดใด  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เวลาปฏิบติัไปแลว้ น่ีบอกวา่จิตบริสุทธ์ิๆ จิตบริสุทธ์ิคือจิตผอ่ง
ใสไง จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส ไอใ้สๆ นัน่ล่ะกิเลสทั้งนั้น 
ไอผ้อ่งใส ไอว้า่ง นัน่ล่ะกิเลสทั้งนั้น กิเลสทั้งนั้น แต่มนัเป็นกิเลสอยา่งละเอียดไง 
อยา่งเช่นเรา เห็นไหม เวลาเราทุกข ์เรายากน่ีนะเราอยากมีอาหารกินมากเลย แต่ถา้เรากิน
อาหารบ่อยๆ เขา้นะอยากจะกินหูฉลามแลว้ล่ะ อาหารหยาบๆ กไ็ม่อยากกินนะ อยากกิน
อาหารดีข้ึนๆ 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราทุกข์ๆ  ยากๆ เห็นไหม เรากอ็ยากมีอาหาร แค่มีอาหารกิน
เรากพ็อแลว้ ขอใหย้งัชีวิตน้ีไดก้พ็อแลว้ล่ะ แต่พอเรามีอาหารจนอ่ิมหน าส าราญ เราจะ
กินอาหารต่อไปเราก็อยากไดอ้าหารท่ีมนัละเอียดประณีตข้ึนไป น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเรา
ปฏิบติั ถา้เราปฏิบติัเร่ิมตน้มนัไม่จ าเป็นไง ฉะนั้น จิตผอ่งใส มนัจะผอ่งใส มนัจะวา่งนัน่
กดี็แลว้แหละ ดีหมายความวา่เราไม่มีกิเลสบีบคั้นไง เราไม่ฟุ้ งซ่าน เราไม่ทุกข ์เราไม่ยาก
ไง เราท าใหจิ้ตใจเราสงบได ้ร่มเยน็ได ้ถา้ร่มเยน็ได ้เราพฒันาข้ึนไปมนักจ็ะพฒันาข้ึนไป 

ฉะนั้น ถึงบอกวา่กิเลสอยา่งหยาบๆ กิเลสอยา่งละเอียด ในเม่ือถา้กิเลสมนัอยา่ง
หยาบๆ อยู ่ มนัยงัไม่จ าเป็นตอ้งใชส่ิ้งละเอียดลึกซ้ึงขนาดนั้น ส่ิงน้ีมนักย็งัไม่จ  าเป็น ถา้
ไม่จ าเป็นมนักพ็ดูกนัได ้น่ีจิตสะอาดบริสุทธ์ิ จิตจะส้ินกิเลส แต่ความจริงมนัส้ินไหมล่ะ? 
มนัไม่ส้ินหรอก แต่จะส้ินหรือไม่ส้ินมนัส าคญัท่ีวา่เราไดป้ฏิบติัหรือยงั? เราไดเ้ร่ิมท าตวั
เราดีข้ึนมาหรือยงั? คือท าจิตเราดีข้ึนมาหรือยงั? ถา้จิตมนัดีข้ึนมา เห็นไหม ศีล สมาธิ 
ปัญญา  
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ถา้ไม่มีสมาธินะ คนไม่มีสมาธิ โดยสามญัส านึก ในการปฏิบติัทัว่ไปท่ีเขายงัไม่มี
สมาธิเขาเกิดปัญญา ดูศาสตราจารย ์ ดอ็กเตอร์ต่างๆ ปัญญาทั้งนั้นเลย ทางวิชาการเสนอ
ข้ึนไปน่ีเหรียญทองไง อู๋ย ยอดเยีย่มทั้งนั้นแหละ แต่ไอค้นน้ีมนัตายเปล่านะ มนัได้
ผลงานของมนันะ แต่มนัยงัทุกขอ์ยูใ่นหวัใจมนั กวา่มนัจะไดผ้ลงาน มนัตอ้งปีนบนัได
แลว้ปีนบนัไดอีกกวา่จะไดผ้ลงานของมนั แลว้ถา้มนัไดผ้ลงานของมนัแลว้มนักย็งัสงสยั
นะ ผลงานของเราน่ีมนัเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน ์

น่ีไงถา้ไม่มีสมาธิ ปัญญาไม่มี ปัญญาท่ีเกิดข้ึนมาน่ีปัญญาโลกทั้งนั้น ปัญญาน้ีคือ
ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาเกิดจากภวาสวะ เกิดจากภพ เกิดจากจิตไง แต่ถา้จิตมนัสงบไป
แลว้ จิตมนัสงบเขา้ไป เห็นไหม จะมีสมาธิข้ึนมา ถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมามนัจะเป็นโล
กตุตรปัญญา แลว้ปัญญาอยา่งน้ีมนัเกิดนะ ปัญญาทางโลกไม่มี ปัญญาทางโลกเป็น
สญัญาทั้งนั้น สญัญานะ  

ดูสิเราเรียนทางวิชาการใดกแ็ลว้แต่ วิชาการนั้นมาจากใคร? ใครเป็นคนแต่งต ารา 
น่ีคนท่ีออกมาท างานประสบความส าเร็จแลว้เขาเขียนต าราไว ้ แลว้เรากไ็ปศึกษาตาม
ต ารานั้น แลว้ท าใหเ้หมือน ท าใหเ้ป็นไป น่ีไงอยา่งน้ีโลกียปัญญา ถา้มนัมีสมาธิข้ึน
มาแลว้มนัไม่พึ่งใคร ค าวา่ไม่พึ่งใครไง สมาธิไม่พึ่งใครนะ  

น่ีเวลาฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ฟังครูบาอาจารยน์ะ แลว้
บอกท าใหเ้หมือนๆ ตอ้งใหเ้หมือนกนัเลยนะ นัน่น่ะกอ็ปป้ี นัน่น่ะส่ิงนั้นคือสญัญา 
เป็นไปไม่ได ้ ถา้มนัจะเป็นไปไดจ้ริงนะมนัจะเกิดมนัไม่พึ่งใคร ไม่พึ่งใครแลว้จิตมนัเป็น
สมัมาสมาธิ จิตมนัมีก าลงัของมนั แลว้มนัฝึกหดัใชปั้ญญาของมนั แลว้ปัญญามนัเกิด
ข้ึนมา ปัญญามนัจะมาถอดถอนตวัมนัเอง  

แลว้ถา้เกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมา น่ีศีล สมาธิ ปัญญา ถา้เกิดปัญญาอนัน้ีถึงจะ
เป็นโลกตุตรปัญญา ปัญญาน้ีมนัถึงจะช าระกิเลส แลว้ช าระกิเลสมนัจะเขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ี 
ถา้มนัยงัไม่มีภาวนามยปัญญาข้ึนมา มนักว็า่ปัญญา เพราะปัญญาอยา่งนั้น ถา้เป็น
การศึกษาน่ีเราเป็นสุตมยปัญญา แต่ปฏิบติัไปแลว้จิตมนัสงบบา้ง ไม่สงบบา้งมนัเป็นจิน
ตมยปัญญา มนัเป็นจินตนาการ จินตนาการโดยท่ีวา่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ จินตนาการโดยท่ีเราฟังของครูบาอาจารยม์าไง 
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น่ีฟังเทศน์ทุกวนั ฟังเทศน์ทุกวนั แนวทางรู้ทุกคน แลว้พอจิตมนัสงบนะก็
แนวทางน่ีแหละเป็นเช้ือ พอแนวทางน้ีเป็นเช้ือป๊ับ เห็นไหม จินตนาการไปเลย มนัไม่
เป็นความจริงข้ึนมา แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะเวลาจิตมนัสงบข้ึนมา เร่ิมตน้ปัญญามนัจะ
ผดิพลาด ผดิพลั้ง มนัเป็นโลกียปัญญา โลกตุตรปัญญามนัจะมีของมนั แต่ แต่คนท่ีภาวนา
มนัจะรู้ตรงเป็นผลไง 

ผล ผลหมายความวา่พอเวลาเกิดปัญญาข้ึนมาแลว้ เห็นไหม กินขา้ว น่ีใครกิน
น ้าพริกกต็อ้งเผด็ใช่ไหม? ใครกินน ้าตาลกต็อ้งหวานใช่ไหม? น่ีพอเวลาปัญญามนัเกิด
ข้ึนมา ปัญญามนัเกิดข้ึนมา ถา้มนัเป็นความจริงของมนั น่ีมนัปล่อยของมนั รสชาติมนัมี
ไง รสชาติของสมาธิใช่ไหม? รสชาติของความสงบ รสชาติของปัญญา รสชาติของการ
ปล่อยวาง รสชาติมนัมี แลว้รสชาติไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนั 

น ้าพริกยงัไม่เหมือนกนัเลย น ้าพริกกะปิ น ้าพริกเผา น ้าพริกรสชาติมนัเหมือนกนั
ท่ีไหน? น่ียงัไม่เหมือนกนัเลย ฉะนั้น พอภาวนาไป พอมนัรู้เขา้ไปมนัจะเห็นของมนัใช่
ไหม? ถา้เห็นของมนัมนัจะเขา้ใจแลว้ เขา้ใจวา่เวลาถา้จิตมนัเกิดปัญญา น่ีศีล สมาธิ 
ปัญญามนัเกิดอยา่งไร?  

น่ีพดูถึงนะ “นิพพานแลว้ไม่มีจิต” 

ถา้มีจิตนะ จิตสะอาด จิตบริสุทธ์ิ ในมหายานนะเขาถามวา่ “นิพพานคืออะไร?” 
เขาลุกข้ึนนะแลว้เมม้ปากแน่นๆ แลว้นัง่ลง ถา้อา้ปากคือเสวย ค าวา่เสวยนะหลวงตาท่าน
พดูอยา่งน้ี ถา้คนภาวนาเป็นฟังนะมนัจะจบัหลกัได ้ น่ีคนภาวนาไม่เป็นมนักล็ม้ลุก
คลุกคลานไป หลวงตาบอกวา่ โดยปกตินะถา้ท่านอยูเ่ฉยๆ อยูค่นเดียวน่ีสุขมาก เวลาคิด 
ท่านเปรียบถึงเวลาคิด เวลาคิดน่ีเหมือนกบัเราไปแบกหามท่อนซุง ท่อนซุงหนกัไหม? 
ท่อนซุงน่ีหนกั ความคิดกบัจิตไง  

จิต เห็นไหม ถา้พดูอยา่งน้ี ถา้นิพพานไปมนัไม่มี เวลามนัจะเสวยมนัตอ้งเขา้มา
แบก พอเขา้มาแบกมนัเป็นของหนกั ฉะนั้น เวลาแบก เวลาคิดน่ีเหน่ือยมาก ไม่อยากคิด 
ไม่อยากท า อยากอยูใ่นนิพพานวา่อยา่งนั้นเลย อยากอยูใ่นวมุิตติเฉยๆ ไม่ออกมา ถา้
ออกมามนัจะมีของมนั ท่านบอกเวลาคิดน่ีเหมือน ไปฟังเทศนห์ลวงตาสิ เก่าๆ น่ีไปเปิด
เทปยอ้นหลงั ท่านบอก  
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“เวลาคิดน่ีนะเหมือนกบัแบกหาม ถา้ไม่คิดไม่ตอ้งแบกหาม ฉะนั้น ถา้อยูเ่ฉยๆ 
ไม่แบกหามน่ีมีความสุขมาก”  

แบกหามกน่ี็ไงเวลาพดู เวลาขยบัน่ีคิดหมดเลย น่ีตอ้งแบกหาม ฉะนั้น ค าวา่แบก
หามมนัถึงบอกวา่มนัไม่มีมา ถา้มีมามนัจะแบกหามส่ิงใด? น่ีไงค าวา่นิพพานไม่มีจิต ไอ้
ตรงน้ีมนัจะเป็นประเดน็ต่อไปเร่ือยๆ เพราะอะไร? เพราะวา่ประชาธิปไตยไง เสียงส่วน
ใหญ่ เสียงส่วนใหญ่กบัเสียงส่วนนอ้ย ถา้เสียงส่วนใหญ่กอ็า้งพระไตรปิฎกนัน่น่ะ แลว้ก็
บอกวา่ไอห้งบพดูผดิ ไอห้งบพดูผดินะมึง เออ พดูผดิกคื็อพดูผดิ แต่ภาวนา เราจะบอกวา่
พระอรหนัตไ์ม่มีจิต ทีน้ีมนักง็งไปหมดเลย 

ฉะนั้น หน่ึงพระอรหนัตไ์ม่มีจิต น้ีเราเป็นคนยอ้นเกลด็ ยอ้นเกลด็ไอพ้วกท่ีอา้งอิง
วา่จิตพระอรหนัต์ๆ  ไง ถา้จิตพระอรหนัต ์ ถา้เป็นความจริงนะ คนภาวนาเป็นความจริง
นะ พระอนาคามี เรือนวา่งแต่มีคนอยูน่ัน่แหละมีจิต เพราะคนนัน่ล่ะคือจิต คนคือภวา
สวะ จิตคือภพ จิตคือสถานท่ี ถา้ไม่ไดท้  าลายภพ เรือนนั้นวา่งไม่ได ้เพราะไอค้นท่ีไปเกบ็
ขอ้มูล ไปตรวจสอบ ไปดู นัน่ล่ะ ไอน้ัน่ล่ะคือตวัจิต แลว้จิตมนัสะอาดขนาดไหน? จิตดี
มนักต็ามขอ้มูลท่ีดี ถา้จิตมนัเลวมนักฉ็อ้ฉล  

น่ีไงในเม่ือยงัมีจิตอยูจ่บไม่ได ้ อาสเวหิ จตฺิตานิ วมุิจฺจสูึต ิ จิตเป็นผูว้ิมุตติ จิตมนั
ท าลายภพ ท าลายตวัมนัเองทั้งหมด ท าลายหมดเลย หมดเกล้ียงเป็นวิมุตติ จบ ยนืข้ึนแลว้
เมม้ปากแน่นๆ ถา้พดูแลว้มนัตอ้งแบกหาม แลว้นัง่ลง นัน่ไม่มีจิตนะ ฉะนั้น พอไม่มีจิต
แลว้เขาบอกวา่ 

ถาม   :    นิพพานไม่มีจิตเหลือแต่สติลว้นๆ ใช่ไหมคะ? 

หลวงพ่อ  :    เออ เขาพดูกนับอกวา่น่ีสติสมบูรณ์ สติอตัโนมติั สติ (หวัเราะ) ในเม่ือไม่
มีจิตแลว้สติมนัตั้งอยูบ่นอะไร? ในเม่ือไม่มีจิตแลว้สติมนัตั้งอยูบ่นอะไร? สติมนัไม่มี
เจา้ของ สติเป็นของใคร? สติไม่มี ทุกอยา่งไม่มี ฉะนั้น ส่ิงท่ีกา้วเดินไปเขาเรียกวา่มรรค
ญาณใช่ไหม?  

น่ีเวลากิเลสมนัยงัมีอยูม่นัจะมีมรรค มรรคน่ีเขา้ไปท าลาย เขา้ไปถอดถอนกิเลส
ไปเร่ือยๆ เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป น่ีโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามรรค สกิทา
คาผล อนาคามรรค อนาคาผล อรหตัตมรรค อรหตัตผลน่ีมหศัจรรย ์ มรรค๔ ผล ๔ 
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นิพพาน ๑ น่ีเวลาอรหตัตมรรค อรหตัตผลมนัท าลายกนัแลว้ เห็นไหม ตั้งแต่โสดาปัตติ
มรรคมา พอท าลายแลว้มนักเ็หลือจิตมา  

จิตน่ีมนัเหลือมาเร่ือย เพราะวา่เวลาเป็นพระโสดาบนันะพิจารณาขนัธ์ ๕ ไม่ใช่
เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ เราพิจารณากายน่ีแยกเป็น ๓ 
ทวีป จิตมนัรวมลง น่ีจิตมนัรวมลง พิจารณาแลว้จิตยงัรวมลงอีก จิตไปรู้รวมลงเป็นหน่ึง 
น่ีมนัเหลือจิตอยู ่พอมีความรับรู้สึกมาแลว้มนักพ็ิจารณาซ ้าไปอีก มนัพิจารณาซ ้าไป  

น่ีอุปาทานในขนัธ์ ๕ เวลามนัปล่อยขาดหมด กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส แลว้
น่ีมนัจะติด ส่วนใหญ่แลว้จะติด ถา้ข้ึนไปแลว้มนักจ็ะจบัอสุภะได ้ ถา้จบัอสุภะได ้ ถา้จบั
กายไดเ้ป็นอสุภะ พิจารณาเขา้ไป เห็นไหม น่ีมนัท าลายตวัมนัเอง ท าลายขนัธ์ ท าลายทุก
อยา่งหมดเลย พอหมดเลยมนัเหลือธรรมชาติลว้นๆ ใส ใส นัน่แหละจิตเดิมแท ้ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิม
แทเ้ป็นผูข้า้มพน้กิเลส” 

น่ีเวลาอรหตัตมรรค อรหตัตผล เวลามนัจบไปแลว้เป็นนิพพาน ๑ มนัจบไปเลย 
ฉะนั้น มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม มนัมีจิตมา มีจิตมาเร่ือยๆ พอมนัพน้ไปแลว้ มนัท าลาย
หมดไปแลว้ พอหมดไปแลว้มนักจ็บ พอจบไปแลว้ ค าวา่จบ เวลามรรคผลมนัท าลายกนั
แลว้ มนัสมัปยตุเขา้ สมัปยตุเขา้ไป อรหตัตมรรคสมัปยตุไป วปิปยตุคลายตวัออก พอ
คลายตวัออกนิพพาน ๑ พอเป็นหน่ึงกจ็บแลว้  

น่ีเพราะวา่ส่ิงท่ีเราพดูกนัอยูน้ี่มนัเป็นระหวา่งกา้วเดิน ท่ีเขาบอกวา่นิพพานเป็น
อนตัตาๆ อนตัตา ถา้จะมีอนตัตาตอ้งมีอตัตาก่อน ถา้ไม่มีอตัตาจะเอาอนตัตามาจากไหน? 
ในเม่ือของท่ีไม่มีอยูแ่ลว้มนัจะมีข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? ฉะนั้น เรามีทิฐิมานะไหม? ทุกคนมี
ความทุกขไ์หม? น่ีคืออตัตา ทีน้ีพอมีอตัตาข้ึนมากมี็ความทุกขก์นั พอมีความทุกขข้ึ์นมา
พระพทุธเจา้ถึงสอนอนตัตา สอนวา่ส่ิงน้ีมนัไม่คงท่ี โดยความเป็นจริงมนัแปรปรวน น่ี
มนัแปรปรวน มนัเป็นอนตัตา แต่ท่ีมนัไม่เป็นอนตัตาเพราะพวกเราทุกขแ์ลว้เจบ็ไง เกบ็
ไวไ้ง อูฮู้ ซ้ึง อูฮู้ ทุกขอ์นัน้ีมนัซาบซ้ึง 

น่ีอตัตาตรงน้ีไง อตัตาท่ีเราปล่อยไม่ได ้เราปล่อยไม่ได ้ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นอนตัตา แต่
มนัไม่มีใครไปดูไปเห็นมนั แต่เวลาพระพทุธเจา้มาสอนข้ึนมาน่ีเรากพ็ิจารณาของเรา 
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พิจารณาของเรา พอพิจารณาไป ฝึกฝนไป ฝึกฝนไปกอ็นตัตาๆ ตามต าราก่อน อนตัตา
ตามทางวิชาการก่อน เออ อนตัตา น่ีไงพอ่แม่บอกวา่ลกู ลกูอยา่กินนะอาหารน่ีมนัเป็น
โทษๆ  

อืม แม่วา่เป็นโทษ ไม่รู้เร่ืองไง แม่วา่เป็นโทษกย็อมรับวา่เป็นโทษนะ แต่วนัไหน
แม่เผลอจะกิน พอกินเขา้ไปแลว้มนัทุกขไ์ง กินเขา้ไปแลว้มนัทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ถา้กินยา
พิษเขา้ไปกต็อ้งไปลา้งทอ้ง มนักเ็ห็นโทษวา่ อูฮู้ กินเขา้ไปทุกขข์นาดน้ี แม่พดูกคื็อ
วิชาการ เวลาเราเป็นเองไง เราพิสูจน์ของเราเอง พอเป็นจริงข้ึนมา โอโ้ฮ พอโอโ้ฮ มนัก็
เขด็น่ะสิ พอเขด็มนัรู้ของมนั เห็นไหม น่ีอนตัตา  

ค าวา่นิพพานเป็นอนตัตา สรรพส่ิงเป็นอนตัตา มนัมีอตัตาข้ึนมา พอเป็นอตัตา 
อตัตากบัอนตัตามนัเป็นระหวา่งกา้วเดิน ระหวา่งกิเลสกบัมรรค เวลากิเลสกบัมรรคมนั
ถึงท่ีสุดแลว้ มนัท าลายกนัแลว้ มนัไม่มีทั้งกิเลส และมนัไม่มีทั้งมรรค ไม่มี แลว้สติมนัคือ
อะไร? สติเป็นมรรคองคห์น่ึง สติชอบ มรรคเป็นสติชอบ ฉะนั้น บอกวา่น่ีมนักเ็ป็นพวก
นกแกว้ นกขนุทองไง พระอรหนัตส์ติเป็นอตัโนมติั (หวัเราะ)  

สติเป็นอตัโนมติัๆ มนักอ็ตัโนมติัเพราะ เพราะเวลาท่ีวา่ท่ีหลวงตาพดู เวลามนั
เสวยอารมณ์มนัรู้ของมนั แต่เสวยน่ีมนักเ็ป็นโลกแลว้ มนัเป็นโลกแลว้ ถา้เป็นโลกแลว้
นะ จะบอกวา่สติเป็นอตัโนมติั กเ็อาสติไปผกูกบัพระอรหนัตไ์ว ้ นิพพานกบัสติผกูกนัไว ้
มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้น่ีรู้ไม่ชอบมนักเ็ลยยุง่ไปหมดเลย แต่น้ีส่วนใหญ่
มนัรู้ไม่ชอบ แต่รู้ชอบนะ รู้ชอบแลว้ไม่เหลืออะไรเลย สติกเ็ป็นสมมุติ พอสติเป็นสมมุติ 
พอคา้นน่ีสติเป็นสมมุติเหรอมนัเป็นปรมตัถ ์อาการน่ีเป็นปรมตัถห์มด เป็นปรมตัถ ์ 

ปรมตัถม์นัคืออะไร? ปรมตัถธรรม เขาวา่ปรมตัถธรรม ปรมตัถธรรม น่ีเขาบอก
ปรมตัถธรรมคือบญัญติั ตามวา่เป็นบญัญติัคือเป็นปรมตัถ ์ แต่ส าหรับนกัปฏิบติันะ
ปรมตัถคื์อพน้ทุกข ์ พน้ออกไป ถา้พน้ออกไปนัน่มนัคือจบ ฉะนั้น สติท่ีเป็นอตัโนมติัๆ 
มนัจ าเป็นอะไร? มนัจ าเป็นอะไรจะตอ้งบอกวา่ในเม่ือนิพพานแลว้มนัเหลือสติลว้นๆ สติ
เป็นอตัโนมติั ถา้สติมนักก็ลบัมาอตัตา อนตัตาน่ีไง  

ถา้มีอตัตาความยดึมัน่ เพราะมีความยดึมัน่ มนัมีความยดึมัน่ โดยจิตใตส้ านึก
ไม่ใช่เรายดึมัน่หรอก เราศึกษาธรรมกนัแลว้ เราเป็นคนดีทั้งนั้นแหละ ไม่ยดึมัน่ ไม่ใช่
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ของเรา อะไรกไ็ม่ใช่ของเรา ทุกอยา่งไม่ใช่ของเราสกัอยา่ง ไม่มีใครเป็นของเราเลยนะ 
เราไม่เคยยดึมัน่อะไรเลย น่ีพดูจากปากนะ แต่จิตใตส้ านึกล่ะ? ไม่ใช่ไดอ้ยา่งไรล่ะ? ถา้
ไม่ใช่นะเดินเขา้ไปป่าชา้อยา่กลวั ไปไหนอยา่กลวั น่ีบอกไม่ยดึมัน่ เดินเขา้ป่าชา้กไ็ม่กลา้ 
ไปท าอะไรไม่กลา้ทั้งนั้นแหละ กลวั จิตใตส้ านึกโดยสญัชาตญาณมนักลวั  

น่ีกเ็หมือนกนั ไม่ยดึมัน่ๆ ไร้สาระ ถา้ไม่ปฏิบติัยงัไม่รู้หรอก แต่ปฏิบติัแลว้มนัจะ
รู้จริงของมนั ถา้รู้จริงของมนั พอรู้จริงแลว้ปัญญามนัเกิดอยา่งไร? มนัจะไปถอดถอน
อยา่งไร? ส่ิงท่ีมีอยูม่นักมี็ มนัมีของมนัอยู ่ แลว้ถา้มนัไม่มีล่ะ? ไม่มีท าไมมนัถึงไม่มี มนั
ตอ้งมีเหตุมีผลสิ ถา้ไม่มีอยา่งไร? พอไม่มีแลว้ ไม่มีแลว้จะกลบัมามีสติไดอ้ยา่งไร?  

เพราะวา่สติหรือทุกอยา่งมนัตอ้งตั้งอยูบ่นจิต แลว้ในเม่ือจิตพระอรหนัตม์นัไม่มี 
จิตพระอรหนัตม์นัไม่มีภพ คือประสาเรา เราไม่มีแผน่ดิน จะปลกูบา้นบนท่ีอะไร? บา้น
เราจะไปปลกูท่ีไหน? แลว้จะไปปลกูคร่อมหลงัคาคนอ่ืนหรือ? ถา้เราไม่มีท่ีเราจะปลกูท่ี
ไหน? ถา้ไม่มีจิตสติมนัเกิดอยา่งไร? มนัไม่มีหรอก แลว้บอกสติอตัโนมติัๆ สติอตัโนมติั
มนักย็อ้นกลบัทีแรก ท่ีวา่เร่ิมตน้ภาษายงัไม่ซบัซอ้น  

ถา้ภาษายงัไม่ซบัซอ้นใช่ไหม? เรากบ็อกวา่จิตสะอาดบริสุทธ์ิมนัคือจิตพระ
อรหนัต ์ จิตพวกเรามีกิเลสสกปรกในหวัใจ น่ีจิตปุถุชน น่ีจิตสะอาดๆ แต่พอเวลาปฏิบติั
ข้ึนไป เอาตามขอ้เทจ็จริงเขา้ไปแลว้ ถา้ท่ีไหนมีจิตท่ีนัน่มีภพ ท่ีไหนมีภพ มีภวาสวะ 
กิเลสตวัหน่ึง กิเลสในอวิชชา ๓ อวิชชาสวะ กิเลสสวะ ภวาสวะ น่ีมนัมีภวาสวะ มีภพ มี
สถานท่ี ถา้มีสถานท่ีนัน่กคื็อกิเลสอนัหน่ึง  

ฉะนั้น ถา้มีภพ มีจิตกมี็ภพ เพราะจิตมีสถานท่ี มีช่ือ มีท่ีหมาย มีทุกอยา่ง นัน่คือ
ภพหมด มนัไม่มีช่ือ ไม่มีท่ีหมาย ไม่มีอะไรทั้งส้ิน แลว้ไม่มีอยา่งไร? เออ ไม่มีอยา่งไร? 
ไม่มีไปๆ เด๋ียวกก็ลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไง หมดเกล้ียงไปเลย สูญไง สูญเปล่าไง แต่น้ีสูญ
มี สูญจากกิเลส สูญจากความยดึมัน่ถือมัน่ สูญจากทุกๆ อยา่ง แต่มีเพราะอะไร? มีเพราะ
ตามความเป็นจริง  

ฉะนั้น บอกวา่จิตน้ีมนัไม่มีวนัสูญ ใช่ อยา่สบัสนนะ เพราะวา่เวลาทางวิชาการ 
เห็นไหม เราเรียนมา อยา่งเดก็ๆ ตอ้งเรียนตั้งแต่อนุบาล เรียนประถม เรียนมธัยม เรียน
อุดมศึกษา น่ีเรียนมหาบณัฑิตต่างๆ ใหม้นัจบมา การปฏิบติัเร่ิมตน้มนักต็อ้งมีพื้นฐาน
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ข้ึนมา อยา่งเช่นภาษาน่ีเราสมมุติ ภาษาเป็นสมมุติบญัญติั ขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ กิเลส พดูถึงวา่
มรรค ๘ น่ีมนัเป็นภาษาท่ีเราจะตอ้งท าความเขา้ใจ  

แลว้พอเวลามรรคข้ึนมา มรรคมนักมี็โสดาปัตติมรรค สกิทาคามรรค อนาคา
มรรค อรหตัตมรรค เวลาถา้ทางวิชาการพดูกนัไม่รู้เร่ืองจะแบ่งไม่ถกู แต่ถา้เป็นปฏิบติันะ
ฟังรู้เลย ฟังรู้เลย พิจารณาอะไร? ถา้ในปฏิบติั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ เวลา
สนทนาธรรมกนัเขาจะถามวา่ท าความสงบอยา่งไร? ถา้จิตสงบแลว้พิจารณาอะไร? แลว้
พิจารณาอยา่งไร? เพราะพิจารณาขั้นตน้ พจิารณาโสดาบนัพิจารณาอยา่งไร? เพราะมรรค
มีอนัเดียว เวลาปล่อยเขา้ไปแลว้มนัจบลงอยา่งไร?  

ฟังแค่น้ีรู้ ถา้ตรงน้ีบอกไม่ไดน้ะ เอง็จะบอกนิพพานกไ็ม่เก่ียวแลว้เพราะเอง็ไม่มี
บาทฐาน เอง็จะมีนิพพานไม่ได ้ แต่ถา้เอง็จะมีนิพพาน นิพพานกเ็ร่ืองของเอง็วางไวก่้อน 
มาบอกพิจารณากายอยา่งไร? เป็นโสดาบนัอยา่งไร? ถา้เป็นโสดาบนัถกู น่ีมีบาทฐาน ถา้
เป็นโสดาบนัถกูจะมีสกิทาคามี ถา้มีสกิทาคามีตอ้งมีอนาคามี มีอนาคามีกจ็ะมีพระ
อรหนัต ์ ถา้ไม่มีโสดาบนัจะมีธรรมะท่ีละเอียดข้ึนไปไหม? จะมีไหม? กเ็ป็นมิจฉาทิฏฐิ
หมดไง  

แต่ถา้มีอนัแรกข้ึนมา เห็นไหม อนัแรกเขา้มาอยา่งไร? ถา้อนัแรกเขา้มาป๊ับเร่ือง
ธรรมะจะไม่มีการขดัแยง้กนัแลว้ เพราะอะไร? เพราะเร่ืองธรรมะ พอเขา้ธรรมได ้ เพราะ
ปัญญามนัมาในทางเดียวกนั เพราะภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเขา้ถึงช าระกิเลสมนัมีอนั
เดียวกนั  

ฉะนั้น เราจะบอกวา่ เขาถามวา่  

ถาม   :    ถา้ไม่มีจิต มนัเหลือแต่สติลว้นๆ ใช่หรือไม่คะ  

หลวงพ่อ   :    ถา้พดูบอกวา่ใช่กเ็ขา้ทางเลย ถา้บอกไม่ใช่ ไม่ใช่กค็า้นโลกไปทั้งหมดเลย 
เออ มนัมีอยู ่ ๒ ประเดน็ ถา้ใช่กเ็ขา้ทางแลว้ คือบอกวา่นิพพานแลว้มีสติลว้นๆ ใช่ไหม
คะ? เออ เรากบ็อกไม่ใช่ ไม่ใช่แลว้นิพพานเป็นอยา่งไรคะ? มนักว็า่กนัไปใช่ไหม? 

น่ีค  าถามเด๋ียวน้ีถามกระชบัๆ สั้นๆ แค่น้ีเองนะ แต่คนพดูมากกผ็ดิมาก ถา้ถาม
มากใหต้อบมาก เพราะตอบนะ ถา้คนไม่มีหลกันะวนัน้ีโกหกเร่ืองน้ี พรุ่งน้ีโกหกเร่ือง
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ต่อไป วนัต่อไปกโ็กหกเร่ืองต่อไป โกหกไปๆ จนจ าไม่ไดว้า่โกหกเร่ืองอะไร? เร่ือง
โกหก เร่ืองโกหกจะมาพนักนัตายเลย แต่ถา้มีหลกันะ หลกักคื็อหลกั ทีน้ีค  าวา่หลกั เวลา
ตอบปัญหาน่ีอยูท่ี่จริต จริตของคนอยา่งน้ีตอ้งแกอ้ยา่งน้ี จริตของคนน้ีอยา่งน้ี แต่หลกัมนั
ไม่เคล่ือน หลกักคื็อหลกั  

ฉะนั้น นิพพานไม่มีจิต พระอรหนัตไ์ม่มีจิต แต่นิพพานแลว้กไ็ม่ใช่สติลว้นๆ 
เพราะวา่มรรคญาณ อาสเวหิ จตฺิตานิ วมุิจฺจสูึต ิ อาสวะส้ินไป น่ีจิตมนัโดนท าลายลง 
อาสเวหิ จตฺิตานิ จิต เห็นไหม จิตเป็นผูว้ิมุตติ จิตเป็นผูว้ิมุตติคือจิตมนัท าลายตวัมนัเอง 
ไม่ไดเ้ขา้ เขาวา่ถา้จิตเขา้นิพพาน นิพพานอยูแ่ลว้ตอ้งเขา้นิพพาน บา้นมีอยูแ่ลว้ตอ้งเขา้
บา้น เขา้บา้นกอ็าศยับา้นคนอ่ืนอยูน่่ะสิ ท าไมไม่ท าลายของตวัเองล่ะ? 

 ถา้มนัท าลายจิตทั้งหมดแลว้ จิตมนัโดนท าลายหมดแลว้ ทีน้ีท าลายไปแลว้มนัก็
พน้ไป พน้จากวฏัฏะ ไม่มีร่องไม่มีรอย มารหาไม่เจอ ใครกค็วบคุมไม่ได ้ ไม่มีใครหา
ร่องรอยน้ีเจอ มนัไปหมดแลว้ แลว้ไปอยา่งไร? พอมนัพน้ไปแลว้ แลว้มนัจะกลบัมามีสติ
ท าไมอีก? อา้ว กม็าถึงท่ีน่ีแลว้ รถกจ็อดอยูนู่่น มาถึงท่ีน่ีแลว้กจ็อดนัง่อยูใ่นรถไม่ยอม
ข้ึนมา แลว้บอกหลวงพอ่ เอาอีกแลว้นะ หลวงพอ่ไม่รัก หลวงพอ่ไม่รัก หลวงพอ่รัก
หลวงพอ่ตอ้งวา่หนูดีเพราะหนูนัง่อยูใ่นรถ  

เอง็นัง่อยูใ่นรถ เอง็กอ็ยูใ่นรถเอง็นัน่ล่ะ เขาข้ึนมาบนศาลากนัน่ี เขาคุยกนัอยูบ่น
ศาลา ถา้เอง็อยูใ่นรถกอ็ยูใ่นรถ กย็ดึสติไวไ้ง ถา้ไม่ปล่อย ไม่ปล่อยมรรคมา มรรคสามคัคี 
มรรครวมตวั มรรคสมุจเฉทปหานมา มึงจะรอดมาไดอ้ยา่งไร? ถา้มึงรอดมาแลว้มึงจะ
กลบัไปเอามนัอีกหรือ? ถา้มึงรอดมาแลว้มึงจะกลบัไปเอาอีกหรือเปล่า? ถา้กลบัไปเอาอีก
กส็ติอตัโนมติัไง พอไปถึงแลว้นะกอดไวเ้ลยไม่ยอมปล่อย น่ีเป็นของฉนัๆ กติ็ดอยูน่ัน่น่ะ 
ไม่มี  

ฉะนั้น ถา้รู้ชอบแลว้ไม่เหลืออะไรเลย ส่ิงท่ีเหลือน่ี ส่ิงท่ีเหลือนะเวลาเราพดูกนั 
เวลาพดู เวลาสอนน่ีส าคญั เวลาสอนใช่ไหม? เวลาสอนมรรคหยาบ มรรคละเอียด ทีน้ีค  า
วา่มรรคหยาบ มรรคละเอียดมนักล็ะเอียดเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา อยูท่ี่ผูป้ระพฤติปฏิบติั ผู ้
ท่ีมีวฒิุภาวะจะรับรู้ได ้ฉะนั้น วฒิุภาวะจะรับรู้ได ้ เพียงแต่เราปฏิบติัใช่ไหม? เวลาปฏิบติั
มนักส็งสยัไปหมดแหละ มนัสงสยัน่ีทุ่มไปทั้งตวั  
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จะเปรียบเทียบปัญญาน้ีเป็นอวิชชากไ็ด ้ เป็นมารกไ็ด ้ แต่ความจริงแลว้มนักเ็ป็น
มารแบบหยาบๆ เวลามนัช าระไปแลว้นะ มารช าระแลว้ หมดแลว้ขาดหมดเลย โสดาบนั
ขาดหมดเลย แลว้พิจารณาไปกเ็จอมารอีก อา้ว มารอะไรล่ะ? อา้ว นัน่หลานมาร น่ีลกูมาร 
นัน่พอ่มาร นัน่ปู่ มาร มารมนัมีครอบครัวของมนั ครอบครัวของมาร มนักมี็ลกูมีหลาน
ของมนั ท่ีจะมาครอบครองอาณาจกัรในหวัใจของเรา  

ฉะนั้น เราพิจารณาไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัเขา้ใจได ้มนัอธิบายได ้ เพียงแต่
วา่มนัตอ้งอธิบายคนท่ีปฏิบติัแลว้มนัแบบวา่มนัรับกนัได ้ เหมือนรับมุขกนัได ้ถา้เรามีวฒิุ
ภาวะเราจะรับมุขได ้ เราเขา้ใจได ้แต่ถา้เราไม่มีวฒิุภาวะเลย เวลาครูบาอาจารยใ์หมุ้ขมาน่ี
รับไม่ได ้ รับไม่ได ้ เขา้ใจไม่ไดม้นักเ็ลยงง พองงข้ึนมาน่ีไม่รู้วา่อาจารยพ์ดูผดิ หรือลกู
ศิษยฟั์งผดิไง เออ (หวัเราะ) ระหวา่งพดูผดิกบัฟังผดิ ถา้พดูผดิ ฟังผดิกเ็ป็นเร่ืองหน่ึงนะ  

น่ีพดูถึงวา่ “นิพพานเหลือแต่สติ” เราบอกวา่ถา้รู้ชอบแลว้ไม่เหลือ ไม่เหลือหรอก 
ฉะนั้น ส่ิงท่ีไม่เหลือ ท่ีพดูน้ีพดูโดยหลกัการ เพราะเราไม่ลงรายละเอียด ถา้ลง
รายละเอียดแลว้ เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์กณัฑห์น่ึงมนักต็ั้งแต่ปุถุชนถึงส้ินกิเลสทุก
กณัฑ ์ฉะนั้น เวลาส้ินกิเลสทุกกณัฑม์นัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปไง อยา่งเช่น จะท าสมาธิอยา่งไร? 
ท าสมาธิแลว้ไดห้รือไม่ได?้ ท าสมาธิแลว้หดัฝึกใชปั้ญญาเป็นไหม?  

ถา้ใชปั้ญญายงัลม้ลุกคลุกคลานอยูม่นักเ็ป็นโลกียปัญญา มนัตอ้งฝึกนะ ไม่ใช่
ปัญญาเป็นแคปซูล กินปัญญาเขา้ไปแลว้จะเป็นพระอรหนัตน์ะ ปัญญากต็อ้งฝึก
เหมือนกนั ปัญญาน่ีฝึก ฉะนั้น เวลาจิตสงบแลว้เราหดัฝึกใชปั้ญญา หดัฝึกใชปั้ญญา 
หลวงตาบอกวา่ โดยหลกัเป็นอยา่งน้ีแต่เราอา้งหลวงตา หลวงตาบอกวา่  

“สมาธิฆ่ากิเลสไม่ได ้ตอ้งใชปั้ญญา แต่ปัญญากเ็กิดเองไม่ไดถ้า้ไม่ฝึกหดั” 

ถา้ไม่ฝึกหดั ถา้พดูถึงท าสมาธิจนสมบูรณ์แลว้ ปัญญามนัจะเกิดเอง แลว้กน็ัง่รอ 
เหมือนจะกินแคปซูลปัญญา น่ีกินเขา้ไปแคปซูลหน่ึง ถา้ไม่ไดก้ ็ ๕ แคปซูลเด๋ียวปัญญา
มนัจะเกิด ไม่ใช่ ตอ้งฝึกฝนเองหมด ถา้ฝึกฝนนะ พอฝึก เราฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาอยา่ง
น้ีปัญญาฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝนจนช านาญ พอช านาญข้ึนมา เห็นไหม ถา้ฝึกฝนยงัไม่
ช านาญกิเลสมีก าลงัมากกวา่ พอเราฝึกฝนจนช านาญมนัก่ึงแลว้ ๕๐-๕๐  
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ปัญญา ๕๐ เป็นธรรมลว้นๆ กิเลส ๕๐ กิเลสลว้นๆ ต่อสู้กนั เรากมี็ทางกา้วเดิน 
แลว้ฝึกฝนมากข้ึนไปนะ จาก ๕๐ เปอร์เซ็นตจ์ะเป็น ๖๐ เปอร์เซ็นต ์ กิเลสกเ็หลือ ๔๐ ก็ 
๗๐-๓๐, ๘๐-๒๐ น่ีมนักข็ยนัไปเร่ือยๆ แต่ถา้เราข้ีเกียจ หรือเวลาจิตมนัเส่ือม เห็นไหม 
พอเวลาจิตเส่ือม น่ีปัญญา ๘๐ เปอร์เซ็นต ์มนักถ็อยมาเหลือ ๗๐ กิเลสมนักเ็พิ่มข้ึนมา ๕๐ 
๖๐ ๗๐ ปัญญากล็ดนอ้ยลงมาจนเป็นปุถุชนเลย จนเป็นกิเลสลว้นๆ เลย 

น่ีระหวา่งฝึกหดัใชปั้ญญามนัเป็นอยา่งน้ี มนัตอ้งมีสมาธิข้ึนมา แลว้ปัญญามนัก็
จะเกิดข้ึนเพราะมีสมาธิ พอสมาธิ พอเกิดปัญญาข้ึนมามนักจ็ะมีก าลงัข้ึนมา ต่อสู้ข้ึนไป 
ค าวา่กิเลสมนัเหลือ ๒๐-๓๐ น่ีรู้ไดอ้ยา่งไร? รู้ไดว้า่ภาวนาง่ายข้ึน ภาวนาสะดวกสบาย
ข้ึน แลว้มีความสุข มีความร่มเยน็ กิเลสมนัไปหลบซ่อนอยู ่ ตวัแอบซ่อนอยู ่ แต่จิตใจร่ืน
เริงมาก แต่อยา่ชะล่าใจนะ ถา้ชะล่าใจมนัถอย มนัเส่ือมได ้ เพราะมนัเป็นสพัเพ ธมัมา 
อนตัตา ธรรมะยงัเจริญแลว้เส่ือมอยูใ่นอนตัตา แต่พอถา้มนัขาด สมุจเฉทปหานเป็นธรรม
แท้ๆ  นะ ท่ีเราใชค้  าวา่ “ธรรมเหนือโลก”  

ธรรมเหนือโลก น่ีธรรมะเหนือธรรมชาต ิเพราะธรรมชาตคิอืวฏัฏะ ธรรมชาติคือ
การเกิดและการตาย น่ีธรรมเหนือโลก ธรรมะเหนือธรรมชาติ ถา้เหนือธรรมชาติ มนั
พิจารณาไป พิจารณาจนมนั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ น่ีธรรมะ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย มรรคน่ี
รวมตวั สมุจเฉนปหานขาด พอขาดมนัเป็นอกปุปธรรม ส่ิงท่ีเราท าอยูน่ี่เป็นกปุปธรรม 
สพัเพ ธมัมา อนตัตาคือกปุปธรรม เจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญเขาเรียกวา่กปุปธรรม  

น่ีอนตัตาคือกปุปธรรม แต่เวลามนัขาดไปแลว้มนัอะ อะคืออฐานะ อฐานะการ
เปล่ียนแปลง ไม่มีการเปล่ียนแปลง ไม่มีการเคล่ือนท่ี โสดาบนัเป็นโสดาบนัตลอดไป 
คนเป็นโสดาบนัแลว้ตายไป จะเกิดชาติไหน เกิดสถานะไหนกเ็ป็นโสดาบนัตลอดไป 
เป็นโสดาบนันะอีก ๗ ชาติคือตอ้งส้ินกิเลสตลอดไป น่ีพอเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคา 
เป็นอนาคา น่ีอกปุปะๆ คือไม่มีถอยๆ แต่ถา้เป็นปุถุชนมนัถอย พอมนัถอยข้ึนมาน่ีเราตอ้ง
ฝึกหดัของเรา เรามีปัญญาของเราข้ึนไป 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ น่ีเราท าของเรา ตอ้งฝึกหดั การวา่
ฝึกหดั ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นครูบาอาจารยท่ี์จริงท่านจะเสริมอยา่งน้ี เสริมใหเ้ราฝึก ให้
เราหดั ใหเ้ราเป็นจริงของเราข้ึนมา ถา้เราเป็นจริงข้ึนมานะ น่ีคือพยานไง พยาน เห็นไหม 
ดูสิเราพดูบ่อย วา่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เทศนาวา่การ ธมัมจกัฯ  



รู้ชอบ ไม่เหลือ ๑๕ 
 

©2011-2012 www.sa-ngob.com 

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ”  

มนัปล้ืมใจไง พอพระพทุธเจา้เทศนาวา่การ พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งค์
แรกของโลก พระพทุธเจา้เผยแผธ่รรมแลว้มีผูรู้้ตาม มนัปล้ืมใจไง  

เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านสอนลกูศิษยล์กูหามาเยอะแลว้แหละ ก่อนท่ีมาเจอหลวงตา 
แต่ แต่ท่านพยากรณ์ไวด้ว้ยอนาคตงัสญาณของหลวงปู่ มัน่ ท่านพดูไวก้บัหลวงปู่ เจ๊ียะ 
แลว้หลวงปู่ เจ๊ียะเล่าใหเ้ราฟังเอง  

“น่ีมนัจะมีพระหนุ่มๆ แลว้จะบรรลุธรรมตามเรา แลว้จะเป็นผูท่ี้เป็นประโยชน์
กบัศาสนามาก” 

น่ีพดูกบัหลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะอุปัฏฐากอยูท่ี่เชียงใหม่ เวลามีพระเขา้มาน่ี  

“ใช่องคน้ี์ไหม?”  

หลวงปู่ มัน่บอก “ไม่ใช่”  

“ใช่องคน้ี์ไหม?”  

หลวงปู่ มัน่บอก “ไม่ใช่”  

พอหลวงตาเขา้มา หลวงปู่ เจ๊ียะถามวา่ “ใช่องคน้ี์ไหม?” หลวงปู่ มัน่ไม่พดู เงียบ น่ี
แลว้พอเวลาสอนไปจนหลวงตาท่านข้ึนไปเสนอผลงานท่ีพิจารณาไง พิจารณาเวทนาจน
ขาดหมด น่ีโสดาบนั พอข้ึนไปพิจารณา ไปรายงานท่าน ไปรายงานหลวงปู่ มัน่  

“เออ จิตมนัไม่เกิด ๕ อตัภาพเวย้ จิตมนัเกิดหนเดียวแหละ” 

น่ีไดห้ลกัแลว้มนัไป เห็นไหม น่ีเราจะบอกวา่หลวงปู่ มัน่ท่านปล้ืมใจ ท่านปล้ืมใจ 
ท่านดีใจ น่ีไงเวลาคนปฏิบติัแลว้ถา้มีใครรู้ตามนะมนัเป็นพยานต่อกนั หลอกไม่ไดห้รอก 
หลอกกนัไม่ได ้ ถา้หลอกนะ น่ีเรานัง่หลอกโยมทุกวนั แลว้พอโยมปฏิบติัเป็นโสดาบนั
ข้ึนมานะ โยมจะมาช้ีหนา้ด่าเลยล่ะ พระโกหก พดูไม่เป็นความจริง ถา้โยมเป็นจริงนะ
โยมจะมาช้ีหนา้ด่าเลย ไอพ้ระโกหก ไอพ้ระโกหก แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะปฏิบติัข้ึน
มาแลว้มนัจะชนกนั  
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พอชนกนันะ หลวงตาท่านทา้ประจ า เวลาอยูท่ี่บา้นตาดท่านจะปลุกเร้า ปลุกเร้า
พระลกูศิษยน์ะบอกใหป้ฏิบติัมา “จ าค าของผมไวน้ะ” น่ีคือหลวงตาท่านพดู 

“จ าค าของผมไวน้ะ ถา้ใครปฏิบติัมา มาถึงตรงน้ีแลว้จะมากราบศพ” 

ถา้ใครปฏิบติัมาถึงธรรมของท่านไง จะไปกราบศพท่านตลอด จ าค าน้ีไวน้ะ ถา้
ใครปฏิบติัมาถึงแลว้มนัจะมากราบศพ แต่ตอนท่ีท่านเทศน์อยูม่นัยงัคา้นอยูใ่นใจไง ฟัง
แลว้ไม่รู้ เพราะเรายงักิเลสเตม็อยูใ่นหวัใจใช่ไหม? ฟังแลว้กง็ง จริง-ไม่จริง จริง-ไม่จริง 
จริง-ไม่จริง แต่ท่านทา้ ทา้เพื่อจะปลุกเร้าใหเ้รากระท าไง “จ าไวน้ะ ถา้ใครปฏิบติัมาถึง
ตรงท่ีเราพดูแลว้มนัจะมากราบศพ” กราบซากศพทีหลงั แต่ตอนท่ีพดูอยูน่ี่มนัคา้นอยูใ่น
หวัใจ  

น่ีกเ็หมือนกนั ฉะนั้น ส่ิงท่ีถามมาน่ี เราตอบเพราะวา่เป็นการถามมา แต่ถา้จริงๆ 
แลว้ไม่ตอ้งตอบกไ็ด ้ เพราะใครปฏิบติัถึงนิพพาน คนปฏิบติั คนถามน่ีท าสมาธิเป็นหรือ
เปล่า? คนถามน่ีท าสมาธิไดห้รือเปล่า? แลว้จิตสงบไหม? จริงๆ ไม่ตอ้งตอบกไ็ด ้ แต่ใน
เม่ือถามมา ถามมาใช่ไหม? แลว้เรากอ็ยากจะพดูไวเ้ป็นหลกัเกณฑ ์ กบ็อกไวแ้ลว้วา่
อาจจะไม่นาน อาจจะไม่นานหมายความวา่ ไอก้ารตอบปัญหา ถามปัญหาน่ีต่อไปจะ
ยกเลิกกไ็ด ้ เพราะวา่คิดวา่ตอบปัญหามาพอแรงแลว้ ถา้ต่อไปอาจจะยกเลิก คือเลิกตอบ
ปัญหาทางอินเตอร์เน็ตไง เอวงั 


