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ถาม : ข้อ ๒๒๖๗. เร่ือง “ขอค าอธิบาย” 

กราบขอค าอธิบายดงันี ้

๑. ขอค าอธิบายค าว่า “จิตเดิมแท้นัน้ผ่องใส” 

๒. จิตเดิมแท้ที่ผ่องใส เหมือนหรือแตกต่างจากพระนพิพาน 

๓. มีผู้กล่าวให้เข้าใจได้ว่า สดุท้ายแล้วดวงจิตทกุดวงจะกลบัไปสูจ่ิตผ่องใส เช่น พระ
นิพพาน อปุมาคล้ายชีวิตคือการเขียนเส้นกลมที่จุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สดุคือจุดเดียวกนั ดงันัน้
การเกิดเป็นมนษุย์คือหนทางลดัของวงจรชีวิตที่เป็นวงกลมขนาดใหญ่ ในการหาหนทางปฏิบตัิ
เพ่ือกลบัไปสู่จุดเร่ิมต้นคือจิตเดิมแท้ได้เร็วขึน้ใช่หรือไม่ กราบขอบพระคณุ 

ตอบ : ๓ ข้อ 

“๑. ขอค าอธิบายค าว่า “จิตเดิมแท้นีผ้่องใส” 

๒. จิตเดิมแท้ผ่องใส เหมือนหรือแตกต่างจากพระนิพพาน 

๓. มีผู้กล่าวให้เข้าใจได้ว่า...” 

โอ๋ย! พอเข้าใจว่าเต็มไปหมดเลย “กล่าวให้เข้าใจว่า” นี่เร่ืองหนึง่นะ เอาค าว่า “จิตเดิม
แท้ก่อน” 

จิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้มนัสิ่งที่ว่าจิต จิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แล้วผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบตัิเขาว่าจิตนีม้าจากไหน จิตนีม้าจากไหน โดยธรรมชาติของคน คนสงสยัทกุคนแหละ เราก็
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สงสยั ตอนที่เราสงสยั ทีแรกมนัก็ภาวนาไป ทีนีพ้อภาวนาไปเสร็จแล้วมนักเ็อาค านีม้ากนัไว้ว่า
มึงมาจากไหน 

โอ๋ย! ตายเลย หาใหญ่เลยนะ มึงมาจากไหน มนัก็ย้อนไปเร่ือย สาวไปเร่ือย อ๋อ! สาวไป
จนถึงว่าจิตแบบว่าสตัว์เซลล์เดยีว ไปนู่นเลย เขาบอกมนัเป็นพืชๆ 

เป็นพืชมนัก็เป็นพืช แตเ่วลามนัสาวของมนัไปนะ ไปเร่ือย สาวไปด้วยสติด้วยปัญญา
ของคนที่มีอ านาจวาสนามากน้อยแค่ไหน สาวไป เพราะคนที่สาวไป คนที่มีความลงัเลสงสยั มี
ความสงสยัหรือมีความผิดปกติตรงไหน เขาก็จะค้นหาของเขา คนที่ไม่มีความสงสยั ไม่มีความ
ทกุข์สิ่งใดเลย เขาก็ไม่สนใจหรอกว่าสิ่งนัน้จะเป็นประโยชน์กบัเขา เช่น คนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็
ไม่สนใจเร่ืองยา คนที่จะสนใจเร่ืองยากเ็พราะคนนัน้เจบ็ไข้ได้ป่วยเขาหายจากโรค 

นี่ก็เหมือนกนั เวลาคนทีจ่ะประพฤติปฏิบตัิขึน้มาเขาจะหาวิธีการช าระล้างกเิลส ท าให้
จิตใจของเขาสะอาดบริสทุธ์ิ ในเม่ือเขามีสิ่งใดที่สงสยั เขาต้องแก้ของเขา ทีนีค้ าว่า “แก้ของเขา” 
เวลาคนสงสยัมนัสงสยัคนละมมุ คนละมมุ คนละเทคนิค คนละวิธีการที่ว่ามนัสงสยั มนัอยู่ที่
กิเลสของใครสงสยัอย่างใด ฉะนัน้ มีความสงสยัอย่างใดเราก็ค้นคว้าค้นหาของมนั มนัมาจาก
ไหน มนัมาจากไหน 

แต่มนัมาจากไหน ถ้าเราสาวนะ เราจะบอกว่า พทุธวิสยั อจินไตย ๔ สิ่งที่เราจะไม่มี
ความสามารถรู้ได้เลย อจินไตย ๔ พทุธวิสยั ฌาน กรรม โลก ๔ อย่างนีเ้ป็นอจินไตย ค าว่า 
“อจินไตย” เราจะสาวถึงวา่ให้มนัสิน้สดุแล้วให้มนัจบสิน้กระบวนการไป เห็นไหม มนัเป็น
อจินไตย อจินไตยคือว่ามนัไม่จบไม่สิน้ ค าว่า “ไม่จบไม่สิน้” ไม่จบไม่สิน้ ๒ เร่ือง ๒ เร่ืองคือ 

๑. เร่ืองของกรรม กรรมนีเ้ป็นอจินไตย 

๒. พทุธวิสยั ถ้าพทุธวิสยั ขนาดปัญญาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า วิชชา ๓ 
บุพเพนิวาสานสุติญาณ ย้อนอดีตชาติไป ย้อนจากจติของตนแล้วสาวเข้าไปหาต้นเหตุ มนัไม่มี
ต้นไม่มีปลาย 

หนึ่ง ค าว่า “ไม่มีต้นไม่มีปลาย” ปัญญาของพระพทุธเจ้ากเ็ป็นอจินไตยอยู่แล้ว คือมนั
กว้างขวางจนเกนิพวกเราไม่รู้จะเทียบกนัได้ ขนาดพระพทุธเจ้าค้นคว้าขนาดนัน้แล้วยงัไม่มีต้น
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ไม่มีปลาย แล้วเราจะให้มนัจบสิน้กระบวนการให้เราเข้าใจ มนัมาจากไหน ถ้ามนัมาจากไหน 
เราก็ค้นคว้าของเราไป เราก็สาวของเราไป แต่มนัไปจบลงตรงที่นี่ ตรงที่ว่ามนัเป็นพทุธวิสยั 

ขนาดวิสยัของพระพทุธเจ้ายงัจบไม่ได้ แล้วอย่างเรามนัจะจบอย่างไร แต่มนัสิน้สงสยัไง 
มนัสิน้สงสยัคือว่า เออ! กูไม่ค้นอีกก็ได้ พอแล้ว มนัจบแล้ว มนัไม่ไปต่อ แต่ถ้ามนัยงัไม่สิน้สงสยั
มนัก็จะไปของมนัต่อไง พอมนัไม่สิน้สงสยั มนัจะไปต่อ มนัจะดึงเราไปหมดเลย ดึงสมาธิ ดึง
ก าลงั ดึงเวลาของเราไปค้นคว้าอยู่ตรงนี ้ พอตรงนีป๊ั้บ มนัเป็นเป้ารวม มนัออกไปข้างนอกแล้ว 
มนัไม่เข้ามาสู่อวิชชา มนัไม่เข้ามาสู่กิเลส นี่ถ้ามนัไปนะ 

จิตเดิมแท้ ค าว่า “จิตเดิมแท้” จิตเดิมแท้มนัมีอยู่ทกุคน ไม่ใช่จิตเดิมแท้มีอยู่กบัส่ิงที่มี
ชีวิต แม้แต่สตัว์ เทวดา อินทร์ พรหม เพราะอะไร เพราะจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เพราะตวั
จิตเป็นตวัอบุตัิ ก าเนิด ๔ ครรภ์ ไข่ น า้คร า โอปปาติกะ ก าเนิด ๔ จิตมนัก าเนิดอยู่อย่างนี ้ มนั
เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนีไ้ม่มีต้นไม่มีปลาย 

ไม่มีต้นไม่มีปลาย มนัอยู่ที่บุญกุศลไง เกิดสงู เกิดต ่า เกิดด้วยบาป เกิดด้วยบุญ เกิดเป็น
มนษุย์เหมือนกนั ทกุข์ยาก คนเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาทกุข์จนเข็ญใจทัง้ชีวิต บางคนพิการมา
ต้องดแูลติดเตียงตัง้แตเ่กิดจนตาย บางคนเกิดมา โอ้โฮ! มนัร ่ารวยมัง่มีศรีสขุ นี่ไง เกิด
เหมือนกนั แต่บุญพาเกิด บาปพาเกิด แต่จิตเหมือนกนั 

จิตผ่องใสๆ ค าว่า “จิตเดิมแท้” จิตเดิมแท้ก่อน แล้วพอจิตเดิมแท้ ค าว่า “จิตเดิมแท้” 

ค าว่า “มีจิต” ดีกว่า ค าว่า “มีความรู้สึก” ถ้าภาษาให้มนัชดัเจนก็วิญญาณ วิญญาณใน
ขนัธ์ ๕ วิญญาณในปฏิสนธิ จิตวญิญาณ วญิญาณตา่งๆ อนันีเ้ป็นวิญญาณ แล้วพอวิญญาณ
ขึน้มามนัก็มาความรู้สึก มาความคิดแล้ว เพราะมนัจะเข้ามาข้อที่ ๒. 

“๒. จิตเดิมแท้นีผ้่องใส เหมือนหรือแตกต่างกบัพระนพิพาน” 

มนัแตกต่างกนัหมดเลย จิตเดิมแท้ก็คือจิตเดิมแท้ นี่ไง ที่ว่า ในพระไตรปิฎก ในบาลีนะ 
ฉบบับาลี “จิตเดิมแท้นีผ้่องใส จิตเดิมแท้นีห้มองไปด้วยอปุกิเลส จิตเดิมแท้นีผ้่องใส จิตเดิมแท้
เป็นผู้ข้ามพ้นกิเลส” 

ค าว่า “ข้ามพ้นกิเลส” ข้ามพ้นกิเลสก็คือนิพพาน 
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แตถ้่าจิตผ่องใสต้องข้ามพ้น มนัก็ไม่ใช่นิพพานน่ะสิ 

นี่บาลี เราไม่ได้บาลี บาลีชดัๆ เลย ๒ บรรทดั บรรทดัหนึ่งคือจิตเดิมแท้นีผ้่องใส จิตเดิม
แท้นีห้มองไปด้วยอปุกิเลส ก็พวกเรานี่แหละ จิตเดิมแท้ๆ ดสูิ อปุกิเลส ผ่องใส ความว่าง ความ
สว่าง กิเลสทัง้นัน้ อปุกิเลส ๑๐ ว่างๆ ว่างๆ นัน่นะ่กเิลส กิเลสอย่างละเอียด ผ่องใส ผ่องใสก็
กิเลส ทกุอย่างเป็นกิเลสหมด เพราะจิตผ่องใสต้องข้ามพ้นกิเลส 

แล้วมนัจะข้ามพ้นอย่างไรล่ะ 

นี่ไง ฉะนัน้ มนัถึงแตกต่างกบัพระนิพพานไง เพราะอะไร เพราะจิตเดิมแท้นีผ้่องใสมนัก็
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ตวัผ่องใสคือตวัเกิด หลวงตาเทศน์ไว้ไง ในธรรมชุดเตรียมพร้อม “จิต
ผ่องใสคืออวิชชา” ไปดไูด้เลย “จิตผ่องใสคืออวิชชา” นี่คนภาวนาไปมนัจะรู้ แล้วคนภาวนาไป
นะ มนัก็เหมือนกบัคนเรียน ถ้าเรียนจบมนัต้องเรียนเหมือนกนัมา ถ้าอย่างนัน้มึงไม่จบ 

นี่ก็เหมือนกนั จิตผ่องใสๆ เพราะอะไร เพราะว่าในธรรมชุดเตรียมพร้อมมนัก็ไปเข้ากบั
พระไตรปิฎกบรรทดัข้อที่ว่าจิตผ่องใส 

ค าว่า “จิตผ่องใส” จิตผ่องใสมนัต้องท าสมาธิ เข้าไปอปัปนาสมาธิ มนัผ่องใสอะไรของ
มนั นี่พดูถึงว่า นี่แค่ผ่องใสนะ แล้วเวลาถ้าจิตรวมๆ นัน่อีกเร่ืองหนึง่นะ 

ฉะนัน้ว่า จิตผ่องใส ค าว่า “จิตผ่องใส” กเ็หมือนจิตเรานี่แหละ คือสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตมนั
เกิดมาด้วยสถานะของว่า กเิลสหนา กิเลสกลาง กเิลสอย่างหยาบ 

ถ้ากิเลสอย่างหนาๆ มนสุสเทโว มนสุสเปโต มนสุสติรัจฉาโน นี่มนษุย์เหมือนกนั แต่มนั
โดนครอบคลมุด้วยอารมณ์ของความเป็นเดรัจฉาน ความเป็นเดรจัฉานมนัหยาบ มนัท าลายเขา 
มนสุสเปโต มนษุย์เปรต โดนครอบคลมุด้วยอารมณ์ของเปรต ก็เลยกลายเป็นมนษุย์เปรต 

นี่ไง แล้วมนษุย์เดรจัฉาน มนษุย์เปรต มนัมีจิตผ่องใสไหม 

มี จิตมนัมีอยู่ แตม่นัไม่ผ่องใส เพราะมนัโดนความครอบง าของอารมณ์เปรต อารมณ์
เดรัจฉาน อารมณ์ต่างๆ มนัครอบง าอยู่ มนัเลยเป็นมนสุสเปโต มนษุย์เปรต มนสุสติรัจฉาโน 
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มนสุสเทโว จิตใจเหมือนเทวดา จิตใจ ดสูิ มีคนทีจ่ิตใจสงูส่งจิตใจดีงามเขาชกัชวนเราไป
ท าแต่ความดี เขาชกัชวนเราไปเพ่ือช่วยเสียสละกบับุคคลทกุข์จนเข็ญใจ นัน่เขาเปรียบเหมือน
เทวดาเลยนะ เปรียบเหมือนเทวดาของสงัคม สงัคมมีความทกุข์ความยากมีผู้น าที่ดีเขาส่งเสริม 
พากระท า เปรียบเหมือนเทวดาเลย สมมตุิเทพ สมมตุิเทพนี่เราตัง้ให้เลยนะ แตน่ี่เขาเป็นโดย
น า้ใจของเขาเลย มนสุสเทโว เห็นไหม จิตผ่องใสไหม 

มีจิตอยู่เหมือนกนัเลยแหละ แต่จิตหนึง่ด ามืดด้วยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก จิต
หนึ่งมีความสว่างไสวด้วยความเมตตาธรรม ความสว่างไสวด้วยเมตตาธรรม ความมืดด าด้วย
อารมณ์เดรัจฉาน ด้วยอารมณ์เปรต เห็นไหม อารมณ์นีจ้รมา อารมณ์ สิ่งที่เกิดขึน้ 

จิตเดิมแท้เหมือนแผ่นดิน แผ่นดินปลกูพืชอะไรมนักไ็ด้ผลอย่างนัน้ จิตเดิมแท้เหมือน
แผ่นดิน จิตเดิมแท้ ปฏิสนธิจิต แล้วพอเกิดเป็นอะไรขึน้มาเกิดด้วยบุญด้วยบาป 

เกิดด้วยบุญกุศล เห็นไหม เกิดมา เด็กกตญัญูๆ  มนัเกดิมาด้วยความทกุข์ความยาก พ่อ
แม่มนัพิการ พ่อแม่มนัเจ็บไข้ได้ป่วย วิ่งไปโรงเรียน แล้วก็วิ่งกลบัไปเช็ดขีเ้ช็ดเยี่ยวพ่อแม่ปู่ ย่าตา
ยายมนั ป้อนข้าวป้อนน า้เสร็จแล้วก็วิ่งไปโรงเรียน แล้วมนัก็วิ่งกลบัมา นี่ไง เวลาถ้ามนัเกิดมา 
ถ้าจิตมนัมีคณุธรรมในหวัใจมนั มนัจะช่วยเหลือเจือจาน เพราะมนัเกิดมาจากปู่ ย่าตายายของ
มนั มนัยงัมีความกตญัญกูตเวที นีจ่ิตที่มนัดีงาม 

แล้วจิตที่มนัหยาบช้าสิ มนัฆ่าพ่อฆ่าแม่มนัเลยล่ะ ให้น้อยไป ล าเอียง รักคนนู้นมากกว่า 
มนัท าลายพ่อท าลายแม่มนัเลย แต่ถ้าจิตมนัดีงาม นี่มนัอยู่ที่จิตมนัทัง้นัน้เลย อยู่ที่สติปัญญา 
อยู่ที่ความเห็นในจิตนัน้เลย นัน่ไง ผ่องใสไม่ผ่องใส นี่ไง 

ว่า “จิตผ่องใสเหมือนนิพพานหรือไม่” 

ไม่ จิตผ่องใสหมายถึงฤๅษีชีไพร ผู้ที่ท าหวัใจของเขาให้ผ่องใสได้ นิพพานคือพระอรหนัต์
เท่านัน้ อย่างอ่ืนไม่มี กว่าจะเป็นพระอรหนัต์ได้ มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล ๔ คู่ จิตต้องพฒันาไปถึง
ที่สดุแห่งทกุข์มนัถึงสิน้กเิลสไป พอสิน้กิเลสเป็นพระนพิพานแล้ว ธรรมธาต ุอยู่ในธาตขุองธรรม 
มนัไม่เกิดไม่ตายอีกแล้ว จิตผ่องใสมนัก็อยู่ในวงจร อยู่ในข้อที่ ๓ นี่ไง มนัเป็นเหมือนกบัเส้น
วงกลม มนัหมนุอยู่อย่างนี ้ ทีนีเ้ส้นวงกลมมนัท าดีท าชัว่ ท าดีท าชัว่มนัก็เกิดตามนัน้ไง ผลของ
วฏัฏะ จิตนีเ้วียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
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กรณีนีน้ะ เวลาไปอ่านสตุตนัตปิฎกขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระองค์ไหน
เป็นพระที่ดี ท าคณุงามความดี ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต์ พระองค์ไหนท าสิ่งใดประสบ
ความส าเร็จ ท าไมมนัง่ายดายอย่างนัน้ ท าไมมนัง่ายดายอย่างนัน้ 

อู๋ย! เขาท ามาอย่างนี ้ๆ ๆ 

ไอ้พระที่เลวทรามเที่ยวท าร้ายเขาท าลายเขา ท าไมมนัเป็นอย่างนี ้

โอ๋ย! มนัเป็นอย่างนีม้าทกุภพทกุชาตเิลย มนัท าลายเขามา ในสมยันัน้ บ้านนัน้ เมืองนัน้ 
มนัมีชุมชนนัน้ ไอ้คนนีเ้กิดเป็นคนนัน้แล้วได้ท าลาย ท าลายมาตลอดเลย 

นี่ไง สิ่งที่ว่าเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ที่ว่าผ่องใสๆ ที่มนัผ่องใส ในสตุตนัตปิฎก องค์
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เวลาวฒันธรรมของเราไง วฒันธรรมของชาวพทุธ เวลา
พระพทุธศาสนาชอบพดูเร่ืองชาดก มนัเป็นนิทาน 

แตน่ิทานมนัเป็นเร่ืองมีอยูจ่ริงนะ ประสาเรา ประวตัิศาสตร์ อยธุยา สโุขทยัมีไหม มี นี่
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านพดูถึงอดีตของท่าน ในแว่นแคว้นต่างๆ ก่อนสมยั
พทุธกาลมนัมีอยู่ไหม มี มนัมีอยู่จริงนะ แล้วท่านก็ยกขึน้มาเร่ืองจริงเลย แตน่ี่มนัยกขึน้มาแล้ว
มนัก็เป็นชาดก พอเป็นชาดกแล้วกเ็หมือนไม่มี สโุขทยัมีไหม อยธุยามีหรือเปล่า มีทัง้นัน้น่ะ แล้ว
กษัตริย์ในสมยัอยธุยา ใครบ้างล่ะ รู้หมด 

นี่ก็เหมือนกนั องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในสตุตนัตปิฎก แต่เรากไ็ปตีค่ากนั แล้ว
ก็ภาษาเรานะ ใกล้เกลือกินด่าง ของของเราไม่มีค่า ถ้าของคนอ่ืนมีค่าทัง้นัน้น่ะ ของเราชาวพทุธ 
โอ๋ย! ไม่มีค่า ครึ ล้าสมยั 

แต่เวลาทกุข์ไม่ล้าสมยันะ เวลาเจ็บปวดในใจไม่ล้าสมยั สดๆ ร้อนๆ เลยล่ะ 

นี่พดูถึงว่า จิตเดิมแท้เหมือนหรือแตกต่างกบัพระนิพพาน 

แตกต่าง จิตเดิมแท้ก็คือจิตที่เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตเดิมแท้มนัปฏิสนธิจิต อวชิฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจจฺยา วิญฺญาณ  มนัเป็นปัจจยาการ แต่โดยสามญัส านึกของเรา 
รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อารมณ์ความรู้สกึเวลาคิดกนัครบองค์ประกอบนี่รูป 
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ในความรู้สึกมนัมีเวทนา คืออารมณ์นีด้ีใจ อารมณ์นีเ้สียใจ อารมณ์นีไ้ม่พอใจ นี่คือ
เวทนา 

สญัญา ถ้าเราไม่มีการเปรียบเทียบ ไม่มีข้อมลู บางคนอารมณ์นีห้วัน่ไหว เจอของ
เล็กน้อยมนัก็หวัน่ไหว บางคนหนกัแน่น อารมณ์มากระทบมนัก็ไม่หวัน่ไหว สญัญา ข้อมลูของ
ตน หลกัการของแต่ละจิตไม่เท่ากนั 

สงัขารปรุง เวลามีสิ่งใดกระทบแล้วมนักจ็ะปรุงแตง่ของมนัไป วิญญาณรับรู้ รับรู้ในขนัธ์ 
๕ นี่แหละ วิญญาณคือว่า ๔ กอง ขนัธ์ ๔ มนัมีวิญญาณเชื่อมต่อกนั มนัก็หมนุจรเป็นขนัธ์ ๕ 
ขนัธ์ ๕ ก็เป็นสญัญาอารมณ์ ก็เป็นความคิด เกิดจากจิต 

ขนาดในจิตตวัมนัเองมนัมีปัจจยาการของมนัชัน้หนึ่ง อวิชฺชาปจจฺยา สงฺขารา เพราะมนั
ไม่รู้ตวัมนัเองมนัถึงได้คิด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชา เพราะมีอวิชชามนัถงึมีสงัขาร อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  มนัก็มีความรู้สึกตวัมนัคือวิญญาณ วิญญาณนัน้
ปัจจยา สฬายตนะ มนัมีความรู้สึกในวงรอบของมนั ไอ้นัน่เวลาปฏิบตัิไปมนัจะรู้จะเห็นอย่างนี ้
เข้าไปนะ ถ้ารู้เห็นอย่างนีเ้ข้าไป 

เวลาพิจารณาหยาบๆ มนัเป็นเร่ืองขนัธ์ ๕ พ้นจากขนัธ์ ๕ ไปเป็นเร่ืองขนัธ์ ๔ หลวงตา
ท่านใช้ค าว่า “ขนัธ์ ๔” แต่จริงๆ แล้วมนัเป็นปัจจยาการ สิ่งนีมี้ถึงมีสิ่งนี ้มนัติดต่อกนั ไม่ใช่กอง 
ไอ้นัน่มนัละเอียดไปกว่านัน้ 

นี่พดูถึงว่า จะนิพพานได้ต้องไปรู้ไปเห็น ไปชดัเจน ไปถอดไปถอน ไปส ารอกไปคาย
กิเลส ไปฆ่ามนัๆ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกเลย การเบียดเบียนการกระท ากนั พระพทุธเจ้า
บอกว่ามนัเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมหมดนะ ในพระไตรปิฎกเร่ืองนีมี้เยอะมาก แล้วเราอ่าน
แล้วซึง้มาก เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าไม่ให้เบียดเบียนกนั ไม่ให้ท าร้ายกนั ไม่ให้
ท าให้กระทบกระเทือนกนั ขนาดนัน้นะ แต่เวลาไปชืน่ชมส่งเสริม คือส่งเสริมการฆ่ากิเลส 

ถ้าฆ่ากิเลส องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าชืน่ชม เพราะการฆ่ากเิลส กิเลสตณัหา
ความทะยานอยากมนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นกเิลสของเรา ยิ่งฆ่ายิง่ท าลายแล้วมนัยิ่งแวววาว 
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มนัยิ่งสะอาดบริสทุธ์ิ มนัยิ่งท าให้คนเป็นคนดี มนัยิ่งท าให้คนเข้าถึงคณุธรรม ไอ้นัน่มนัเป็น
ประโยชน์นะ ท าแล้วมนัไม่มีใครตายไง มนัไม่กระทบกระเทือนใครไง มนัมีแต่กิเลสตายไง มนัมี
แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากของคนตาย 

แล้วพอกิเลสตณัหาความทะยานอยากตายไปจากใจดวงนัน้ ใจดวงนัน้กลบัมีค่าขึน้มา 
ใจดวงนัน้ เทวดา อินทร์ พรหมต้องมาฟังเทศน์ ใจดวงนัน้กลบัมีคณุธรรมขึน้มา การฆ่าอย่างนี ้
ประเสริฐ 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าชื่นชมการฆ่ากเิลส แต่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าไม่ให้สตัว์โลกรังแกกนั ไม่ให้สตัว์โลกรังแกกนั แม้แต่คนที่มีเวรมีกรรมต่อกนันะ อยู่ใน
พระไตรปิฎก มนัมีบุคคล ๒ คนมนัเป็นเพ่ือนกนัมาตลอด แล้วเวลาไปไหนก็เกิดมาร่วมกนันะ 
เวลาเป็นนายพรานป่าไปใช่ไหม ไปถงึนายพรานป่าไปพกักลางป่า พอคนนัน้หลบัไป ไอ้เพ่ือน
มนัคิดอยากฆ่า ฆ่าเพ่ือนตายเลยชาตินี ้พอชาติต่อไปนะ มนัก็ไปด้วยกนั ๒ คน อีกคนนอนหลบั 
ไอ้คนนัน้ฆ่า ผลดักนั 

ชาติที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า พรานป่านีอ้ยู่ในป่า ๒ คน 
อีกคนหนึ่งลกุขึน้มาก าลงัจะฆ่าเพ่ือน องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จไปโดยฤทธ์ิ อนาค
ตงัสญาณ พทุธกิจ ๕ กิจขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะรือ้สตัว์ขนสตัว์ เห็น ๒ คนนี ้
ฆ่ากนัมาทกุภพทกุชาติ พอชาตินีอี้กคนหนึ่งก าลงัจะฆ่าอีกคนหนึ่ง ท่านมาด้วยฤทธ์ิเลย อยู่ใน
พระไตรปิฎก แต่เราจ าหน้า จ าเร่ืองไม่ได้เท่านัน้เอง 

ท่านมาโดยฤทธ์ิเลย “หยดุก่อนๆ” สัง่ให้หยดุ อย่าท าไง “ปลกุเพ่ือนเธอให้ตื่นขึน้มา” พอ
ปลกุเพ่ือนตื่นขึน้มาแล้วนะ ท่านก็เทศน์เลย ๒ คนนีมี้เวรมีกรรมต่อกนัมา ผลดักนัฆ่าทกุภพทกุ
ชาติ ผลดักนัมาตลอด ชาตินีอี้กคนก าลงัจะฆ่าอีกคนหนึ่ง ให้ ๒ คนส านึกถึงใจของตน แล้วให้
ขอขมาลาโทษกนั ให้ขอขมาลาโทษให้สิน้เวรสิน้กรรมกนัไป อย่าฆ่ากนัไปอย่างนี ้

นี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะ โอ้โฮ! ไปอ่านเจอ แตม่นัเป็นระหว่างคน ๒ คนนี ้ถ้าคน ๒ คนนี ้
เราจ าชื่อไม่ได้ มนัเป็นบาลี ว่าการฆ่ามนัฆ่ากนัมาสดๆ ร้อนๆ ผลเลยรุนแรงชดัเจนไง แต่ของ
พวกเราเวรกรรมนัซบัซ้อนไง เคยท ากรรมหนกั กรรมเบา กรรมหนาต่างๆ มนัซบัซ้อน พอมนั
ซบัซ้อนมนัก็เลยผลกระทบไปทัว่ แต่ผลมนัหนกัเบาต่างกนัอย่างนี ้
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นี่พดูถึงว่า จิตที่ผ่องใส จิตที่ไม่ผ่องใส มนัเป็นอย่างนี ้ ถ้าผ่องใสๆ กิเลสมนัเบาบางลง 
ผ่องใสคือเข้าสู่ฐีติจิต จิตเดิมแท้ๆ นี่ฐีตจิิต แตจ่ิตมนัมกีรรม มนัมีเวรมีกรรมของมนั เวรกรรมพา
ให้เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ เวยีนไปของมนั มนัถึงเวยีนของมนัไป 

จิตผ่องใส จิตเดิมแท้ ปฏิสนธิจิต วิญญาณในขนัธ์ ๕ วิญญาณในปฏจิจสมปุบาท มนั
แตกต่างกนั คนภาวนาจะรู้ ถ้าคนภาวนานะ ถ้าคนภาวนาไม่รู้แสดงว่าภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่
เป็นคือไม่เคยเห็น 

รถถอยเข้าอู่ให้มนัซ่อม ขนัน็อตยงัไม่เป็นเลย รถนีม้นัเข้าอู่หมด ให้ช่างซ่อม ถึงเวลามนั
ก็ไปรับรถ ไม่เป็น พวกนีซ้่อมรถไม่เป็น แต่ถ้าเป็นคนซอ่มรถเป็นมนัถอดได้หมดเลย ถอดได้หมด 
ประกอบได้หมด นี่ถอดแล้วเป็น นัน่คือคนภาวนาเป็น 

นี่พดูถึงว่าถ้าภาวนาเป็น ถ้าสิน้กิเลส รถกูถอดได้หมดเลย รถอยู่ไหน ไม่มี รถทัง้คนัถอด
ออกหมดเลย รถอยู่ไหน เห็นแต่อะไหล่รถ ไม่เห็นมีรถเลย ประกอบกนัขึน้มา โอ้โฮ! รถกูอยู่นี่ๆ 

นี่ก็เหมือนกนั พระนิพพานไม่มีอะไรเลย ถอดออกหมด ไม่มี แต่จิตผ่องใส จิตผ่องใสมนั
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัคนละเร่ืองกนัเลย ต่างกนั ไม่เหมือนกนัเลย ฉะนัน้ เข้าข้อที่ ๓ 

“๓. มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” 

เห็นไหม “มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” แต่เดิมมีผู้เข้าใจอย่างนีม้าทัง้หมด ในลทัธิศาสนาต่างๆ 
ประกาศตนว่าเป็นศาสดาทัง้นัน้ เจ้าชายสิทธัตถะได้ไปร ่าเรียนกบัเจ้าลทัธิต่างๆ ทกุลทัธิทีเ่ขาว่า
เป็นศาสดาๆ แต่พอเวลาศึกษาไปแล้ว เอ๊อะ! ไม่จบ ยงัสงสยั นี่ไง เขาก็พดูของเขาอย่างนี ้“ผ่อง
ใสๆ” 

ผ่องใส กูยงัจะเกิด ผ่องใส กูยงัเอาตวัรอดไม่ได้เลย ผ่องใสอย่างไร เจ้าชายสิทธัตถะไม่
เชื่อไง 

นี่เขาบอกว่า “มีผู้พดูให้เข้าใจว่า” 
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ไม่ใช่มีผู้พดูให้เข้าใจว่า เขาเข้าใจอย่างนีม้าตัง้แต่ก่อนสมยัพทุธกาล ก่อนสมยัพทุธกาล
เขาก็เข้าใจกนัอย่างนี ้ แล้วก็สอนกนัอย่างนี ้ แล้วพระพทุธเจ้าไปเรียนกบัเขามาหมดแล้ว แล้ว
พระพทุธเจ้าก็ปฏเิสธ ปฏเิสธ อยู่ในพระไตรปิฎกเยอะแยะเลย 

ในพระไตรปิฎกนะ ท่านบอกความเชื่อแบบสสัสตทิฏฐิ เชื่อว่าคนเราต้องเกิดตลอด ทิฏฐิ
หนึ่งก็เชื่อว่าคนตายแล้วสญู ทิฏฐิหนึง่ มนัมีอยู่ลทัธิหนึ่งเข้าใจว่า นี่มาเข้ากบัอนันี ้ บอกว่า 
คนเราเกิดมาแล้ว ๕๐๐ ชาติก็สิน้กิเลสไป ฉะนัน้ เกิดมาแล้วให้เสพกามเยอะๆ คือให้เสพสขุๆ มี
อยู่ลทัธิหนึ่งในสมยัพทุธกาล ในพระไตรปิฎกนี่เราอ่านเจอ มนษุย์จะเกิด ๕๐๐ ชาติ เกิดมาแล้ว
ให้เสพสขุ เสพสขุให้เต็มที่เลย ครบ ๕๐๐ ชาตินิพพาน ในพระไตรปิฎกมี 

ฉะนัน้ว่า “มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” 

แต่พอเราอ่านค านีแ้ล้วเราสะเทือนใจ “มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” พระพทุธเจ้าไปศึกษามา
กบัเจ้าลทัธิต่างๆ เขาก็มคีวามเข้าใจว่าอย่างนีม้าตัง้แต่ต้น แต่พระพทุธเจ้าไปศึกษาแล้วมนัว่าง
เปล่า มนัไร้สาระ สร้างบุญกุศลมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เพ่ือมาปรารถนาเป็น
พระพทุธเจ้า แล้วจะมาเชื่อพวกมึงเนีย่นะ สร้างมา ๔ อสงไขย สร้างบารมีมาขนาดนี ้แล้วจะมา
เชื่อไอ้เร่ืองไร้สาระอย่างนี ้

ไอ้พวกเราไอ้บ้องตืน้ เจอก็ โอ๋ย! กราบเลย เขายงัไม่ทนับอกเลย เชื่อเขาไปแล้ว เชื่อเขา
ก่อนที่เขาจะสอนอีก เพราะอะไร เพราะเห็นเขาขลงั ดทู่ามนัน่าจะดี ทัง้ๆ ที่ยงัไม่ได้ศึกษามนัก็
เชื่อแล้ว แต่พระพทุธเจ้าปฏเิสธมาตัง้แต่ ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว 

“มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” 

เขาเข้าใจเร่ืองอย่างนีก้นัมาตัง้แต่ต้น ลทัธิศาสนาทีไ่ม่มีเหตมีุผลเขาเชื่อกันอย่างนี ้ เขามี
วฒุิภาวะความรู้แค่นี ้ เวลาพระพทุธศาสนาเกิดขึน้มนัถึงได้มหศัจรรยไ์ง เวลาพระพทุธศาสนา
เกิดขึน้ พระพทุธเจ้าไปต่อกรกบัพวกเจ้าลทัธิต่างๆ ศิโรราบหมดเลย มนัถึงได้ปราบพวกนีไ้ด้
หมดไง พระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก โอ้โฮ! ไปหมดเลย ก็เพราะว่าเหตผุลมนักินขาด 

“มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” 
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เราจะบอกว่าวฒุิภาวะของสงัคม คนปัญญาด้อยอยา่งนี ้ แล้วเขาก็พดูแบบนี ้ ไร้สาระ
มาก 

เขาบอกว่า “มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า สดุท้ายแล้วจิตทกุดวงจะกลบัไปสูจ่ิตผ่องใส” 

ถ้าอย่างนีน้ะ พวกเราจะไม่มีทกุขเ์ลย จิตทกุดวงกลบัไปที่ผ่องใส เราก็จะมีความสขุไป
ข้างหน้า แล้วพระพทุธศาสนาสอนกรรมดีกรรมชัว่ ถ้ามึงท ากรรมชัว่ มึงจะผ่องใสไหม ถ้ามึงท า
กรรมดี สร้างคณุงามความดี เออ! อนันัน้มีโอกาส แต่มีโอกาสผ่องใสก็ผ่องใสเดี๋ยวเดียว มี
พลงังานที่ไหนไม่มีวนัสิน้สดุ มีโรงไฟฟ้าไหนที่ท าแล้วมนัจะมัน่คง 

ไม่มีโรงไฟฟ้าไหนเลยมัน่คง ต้องคอยซ่อมบ ารุงตลอด พลงังานที่ไหนก็แล้วแต่ มนัต้อง
หมดอายกุารใช้งานแน่นอน มนัจะผ่องใสตลอดไปได้ไหม มนัเป็นเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้ สรรพสิ่งใน
โลกนีเ้ป็นอนิจจงั ไม่มีสิ่งใดคงที่ มนัแปรปรวนตลอดเวลา 

แตท่ี่มนัจะผ่องใส ผ่องใสเพราะเรารักษา เราดแูล เราค า้จุนมนั มนัถึงจะผ่องใส แต่มนั
ผ่องใสได้นานแค่ไหน มนัจะผ่องใสตลอดไปได้อย่างไร มนัเป็นไปไม่ได้ ค าว่า “ผ่องใสๆ” นี่เร่ือง
โลกๆ แม้แต่พระอาทิตย์ นกัวิทยาศาสตร์บอกเลย อีกกี่พนัล้านปีมนัต้องหมดอาย ุ แม้แต่ดวง
อาทิตย์มนัก็ต้องหมดอายขุองมนัไป มนัจะมีอะไรคงที ่ไม่มี 

ฉะนัน้ “มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า สดุท้ายแล้วจิตทกุดวงจะกลบัไปสู่ความผ่องใส” 

ถ้าท าชัว่มนัจะผ่องใสไม่ได้ เว้นไว้แต่ท าดี ผ่องใส ผ่องใสก็แค่จิตเดิมแท้ ไม่มีสติไม่มี
ปัญญา มนัจะเป็นมรรคได้อย่างไร 

นี่ไง หลวงตาท่านสอน เหน็ไหม สมาธิจบั ปัญญาตดั 

ไม่มีสมาธิก็จบัต้องไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิเข้าสู่จิตเดิมแท้ไม่ได้ ไม่ได้ 

เข้าสู่จิตเดิมแท้แล้วเห็นอริยสจั ๔ ตามความจริง นัน่อีกเร่ืองหนึง่ 

แล้วเห็นสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็นจริงแล้วฝึกหดัใช้ปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา นัน้
อีกเร่ืองหนึ่ง เพราะฝึกหดัเสร็จแล้วจนมรรคสามคัคี สามคัคีกนัจนสมจุเฉทปหานตดักเิลส นัน้
อีกเร่ืองหนึ่ง เร่ืองยงัมีอีกหลายเร่ืองเลยนะ ถ้าจิตเดิมแท้ ถ้ามนัแท้ได้จริงนะ นัน่อีกเร่ืองหนึ่ง 
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ฉะนัน้ เขาบอกว่า “มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า สดุท้ายแล้วจิตทกุดวงจะกลบัไปสู่จิตที่ผ่องใส 
เช่น พระนิพพาน” 

จิตผ่องใสไม่ใช่นิพพานอยู่แล้ว เช่น พระนิพพานต้องมีอย่างที่ว่านี ้ ถ้าจิตผ่องใสแล้วถึง
ซึ่งพระนิพพาน ต้องมีมรรค ๔ ผล ๔ มีบุคคล ๔ คู่ มีโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อรหตัตมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค ต้องมีมรรค ๔ ผล ๔ 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถึงเป็นนิพพานไง 

จิตผ่องใสเป็นนิพพานตรงไหน ไหนมีใครอธิบายเร่ืองจิตผ่องใสเป็นนิพพาน อธิบายมา 
เพราะผ่องใสมนัของคู่ ผ่องใสคู่กบัเศร้าหมอง ดีคู่กบัชัว่ มืดคู่กบัสว่าง ว่างคู่กบัไม่ว่าง ของคู่
เป็นอริยสจัไม่ได้ นีไ่ง ถ้าเป็นพระนิพพาน นิพพานอย่างไร 

“อปุมาคล้ายชีวิตคือการเขียนเส้นวงกลมทีจุ่ดเร่ิมต้น จะไปถึงจุดที่สิน้สดุคือจุด
เดียวกนั” 

เส้นวงกลมมนัก็เป็นเส้นวงกลม นี่คือจนิตนาการ “มีผู้กล่าวว่า” นี่มนัก็เหมือนสญัชยั 
“ไม่ใช่คือไม่ใช่ ไม่ใช่คือไม่ใช่” 

เส้นวงกลมมนัก็เป็นเส้นวงกลม แล้วเส้นวงกลมมนัเกีย่วอะไรกบัชีวิตล่ะ เส้นวงกลมมนั
ก็เป็นวงเวียน เส้นวงกลมมนัก็เป็นเส้นวงกลมของมนัอยู่อย่างนัน้ เส้นวงกลมคือเส้นวงกลม มนั
ไม่เกี่ยวกบัชีวิต ชีวิตมนัไปของมนันะ 

อนันีเ้วลาพดูอย่างนีน้ะ มีผู้กล่าวให้เชื่อว่า เขามีความคิดอย่างนี ้มีความเห็นอย่างนี ้มนั
ก็เขียนอย่างนีไ้ง “มนัจะไปสิน้สดุที่เดียวกนั ดงันัน้การเกิดเป็นมนษุย์คือหนทางลดัของวงจร
ชีวิตที่เป็นวงกลมขนาดใหญ่ ในการหาหนทางกลบัไปสู่จุดเร่ิมต้นคือจิตเดิมแท้” 

ไอ้นี่มนัก็มีแต่ตายเกิดนัน่แหละ เวลาตายไปแล้วก็ไปอยู่นัน่แหละ ตายแล้วก็เป็นจิต
วิญญาณเหมือนกนั นีเ่วลากลวัผีๆ ไง ไอ้ผีตวันีไ้ม่กลวั ไอ้ผีคือเรานี่ ไอ้ผีคือจิตวิญญาณตวันี ้นี่ก็
ผีเหมือนกนั เพราะไอ้ผีตวันีม้นัว้าเหว่ เพราะไอ้ผีตวันีม้นัจินตนาการมนัเลยกลวัผี 
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ถ้าไอ้ผีตวันีม้นัสมบูรณ์แบบของมนั ไอ้ผีตวันีไ้ม่กลวัใคร เอ็งจะไปกลวัใคร ดคูนไม่กลวัผี
ไม่เคยกลวัผีเลย สปัเหร่อนอนอยู่กบัผีเลย นอนอยู่กบัศพ ยิ่งมีผียิ่งดี ยิง่ได้ตงัค ์ สปัเหร่อไม่เคย
กลวัผี แต่ไอ้เรากลวัผีน่าดเูลย ไอ้คนกลวัผี เพราะอะไร เพราะจิตมนักลวั ถ้าจิตมนัสมบูรณ์แล้ว
มนัจะไปกลวัอะไร มนัไม่กลวัสิ่งใดเลย 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั สิ่งที่ว่ามนัไปสู่จิตเดิมแท้ จิตเดิมแท้แล้วมนัเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ จิตเดิม
แท้มนัสู่จิตเดิมแท้ จิตเร่ิมต้น มนัมีแต่ว่าคนตายเกิดๆ แล้วตายเกิด ตายแล้วตายเล่าๆ แตน่ี ้
เพราะเราเกิดเป็นมนษุย์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนาไง พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองกรรมดีกรรม
ชัว่ไง กรรมดีกรรมชัว่ ท าให้คนเป็นคนดีไง ท าให้คนพฒันาขึน้ พอพฒันาขึน้ ถ้ามีบุญกุศลขึน้มา 
ถ้ามนัพฒันาขึน้จนมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบตัิจนสิน้สดุแห่งทกุข์ เขาจะเข้าใจ พระสารีบุตรที่ว่า
ไม่เชื่ออะไรเลย อย่างนีถ้ามพระสารีบุตร พระสารีบุตรตอบหมดเลย พระสารีบุตรนีเ้คลียร์หมด
เลย 

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่า “ในหนทางปฏิบตัเิพ่ือกลบัไปสู่จุดดัง่เดมิของตนคือจิตเดิมแท้ได้เร็วขึน้” 

กลบัไปสู่จิตเดิมแท้ ไอ้นี่นะ ถ้าหลวงตา เวลาหลวงตาท่านใส่นะ ท่านบอกว่า ไอ้พรหม
ลกูฟัก สมาธิหวัตอ จะกลบัไปอยู่อย่างนัน้หรือ กลบัไปนอน จิตเดิมแท้ไง กลบัไปเป็นพรหมลกู
ฟัก ไม่มีอะไรเลย เป็นพรหมแล้วไม่รู้อะไรเลยนะ นอนอยู่อย่างนัน้น่ะ 

สามเณรในสมยัพทุธกาลไง ที่ว่าสามเณรน้อยอปัุฏฐากพระอรหนัต์ ๕๐๐ อปัุฏฐากอยู่
ทัง้พรรษาเลย อปัุฏฐากพระอรหนัต์ได้บุญมาก ออกพรรษาแล้วพระอรหนัต์บอกว่าให้อธิษฐาน 
เอาอะไร 

โอ๋ย! ขอนอน 

พอนอน ด้วยบุญกุศล ไปนอนอยู่นัน่ พระพทุธเจ้าองค์ที่ ๒ องค์ที่ ๓ เวลาตรัสรู้ ถาด
ทองค าจะไปตกที่นัน่น่ะ นอนอยู่ อุ๊ย! พระพทุธเจ้าเกดิอีกแล้วหรือ อุ๊ย! พระพทุธเจ้าเกิดอีกแล้ว
หรือ นอนอยู่นัน่ นี่พรหมลกูฟัก 
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จิตเดิมแท้หรือ จิตเดิมแท้อย่างนัน้ใช่ไหม จิตเดิมแท้กลบัไปนอนเป็นพรหมลกูฟักอย่าง
นัน้หรือ แล้วนิพพานเหมือนพรหมลกูฟักหรือ...คนละเร่ือง ห่างไกลกนัมาก แตท่ี่พดูนี่นะ มนัพดู
มานี่เพราะว่า เขาบอกว่า “มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” 

ถ้ามีผู้ที่กล่าวให้เข้าใจว่า เราจะบอกว่านีเ่ป็นปัญหาสงัคม วฒุิภาวะของสงัคมเราต ่า
ต้อย มีวฒุิภาวะที่รู้กนัได้แค่นี ้ ทัง้ๆ ที่ศาสนาพทุธประกาศมา ๒,๐๐๐ กว่าปี ครูบาอาจารย์ที่
ท่านประพฤติปฏิบตัิมา ๒,๐๐๐ กว่าปี ชดัเจนในหวัใจของท่าน 

แต่เราก็ยงัเชื่อกนัเร่ืองอย่างนี ้ เร่ืองอย่างนี ้นี่ไง นิยายธรรมะๆ ถ้าเป็นนิยายธรรมะนีเ่ป็น
ตรรกะ เป็นสิ่งจินตนาการ นิยายธรรมะคือพยายามพดูให้เราสร้างภาพได้ ให้เราจินตนาการได้ 
เราก็เชื่อ 

แต่ธรรมะเป็นอริยสจั เป็นสจัจะเป็นความจริงที่เหนอืโลก เราจินตนาการไม่ได้ เรา
พยายามท าความเข้าใจไม่ได้ เราก็เลยตีโพยตีพายว่ามนัไม่มีอยู่จริงไง แต่ถ้ามีผู้ที่พดูให้เข้าใจ
ได้ว่า ก็จินตนาการได้ คิดได้ แล้วอย่างนีม้นักเ็ป็นเร่ืองฤๅษีชีไพร เป็นเร่ืองการเข้าทรงทรงเจ้า 

การเข้าทรงทรงเจ้า ไปถึงก็ ลกูช้างๆ พ่นน า้ลาย พ่วง! เออ! หาย ลกูช้างหาย มนักลบั
บ้านได้ หายแล้วค่ะ นี่เชื่อกนัอย่างนีไ้ง เชื่อการอ้อนวอน เชื่อการอ้อนวอนขอกนัมาไง มนัไม่ได้
เชื่อด้วยสจัจะ ไม่ได้เชื่อด้วยความจริงไง ถ้ามนัเชื่อด้วยสจัจะความจริงมนัอีกเร่ืองหนึง่นะ 

นี่พดูถึงสิ่งที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช ่

ไม่ใช่เลย จิตเดิมแท้ก็คือจิต นิพพานก็คือนิพพาน ไม่เกี่ยวกนั แต่จะเป็นนิพพานนัน่อีก
เร่ืองหนึง่ 

ฉะนัน้ ค าว่า “จิตเดิมแท้ๆ” ค าว่า “เร่ิมต้น” ไปสู่จุดเร่ิมต้น จุดเร่ิมต้นในปัจจุบนันี ้
จุดเร่ิมต้นทีเ่รายงัเป็นสิ่งที่มีชีวิต พอเป็นสิ่งที่มีชีวิต เราพยายามเข้าไปหาจิตของเรา นี่จุดเร่ิมต้น 
แล้วเราฝึกหดัใช้ปัญญาของเราขึน้มา ได้เป็นมรรคเป็นผลขึน้มา นี่มนัเป็นความเพียรของเรา 

แต่ไม่ใช่เราจินตนาการไปเป็นเร่ืองเป็นราวไป มนัเป็นอดีตอนาคต มนัไม่เป็นปัจจุบนั 
มนัท าอะไรไม่ได้หรอก มนัเป็นเร่ืองเหลวไหล มนัเป็นเร่ืองเหลวไหล เป็นเร่ืองของกิเลสหลอก 
เป็นเร่ืองของการจนิตนาการ เป็นเร่ืองให้เราเชื่ออย่างนัน้ ใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่ 



ใช่หรือไม่ ๑๕ 

©2020 www.sa-ngob.com 

ไม่ใช่ จิตเดิมแท้ไม่ใช่นิพพาน จิตเดิมแท้ก็คือจิตเดิมแท้ แต่จิตเดิมแท้มนัเป็นชื่อ แต่พวก
เราไม่เคยเห็น พวกเราไม่เคยรู้จกั แต่ดดัจริต ต้องใช้ค านีเ้ลย ดดัจริตว่านี่คือจิตเดิมแท้ ไม่ใช่
หรอก อารมณ์ อารมณ์เราเอง จิตเดิมแท้เป็นอย่างไรกูไม่รู้ แต่กูคิดได้แค่นีกู้กเ็ลยว่า “นี่จิตเดิม
แท้” เป็นการดดัจริต ไม่ใช่จิตเดิมแท้ 

ถ้าจิตเดิมแท้ เห็นไหม นิง่เงียบคือจิตเดิมแท้ เพราะว่าอ้าปากพดูมนัก็เป็นสมมตุิแล้ว 
มนัเป็นสมมตุิส่งออกมาข้างนอกไง ฉะนัน้ถึงไม่ใช่ ไม่ใช่ใดๆ เลย แต่มนัไปส าคญัตรงนีต้รงที่ว่า 
“มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่า” มีผู้กล่าวให้เข้าใจว่าผู้สอนผู้พยายามชกัน าเขามีความรู้ความสามารถ
อย่างนี ้ มนัเลยเป็นติรจัฉานวิชา เป็นไสยศาสตร์ เป็นความเชื่อ ไม่ใช่พทุธศาสน์ ไม่ใช่ศาสนา
พทุธ ไม่ใช่สจัจะความจริง 

แล้วอย่างที่ว่า มนัเป็นปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ คนจะรู้จริงมนัต้องปฏิบตัิให้เป็นความจริง
ขึน้มา จบ 

ไอ้นี่มนัไม่ได้ถามปัญหา เราเลยจะตอบไปเลยไง 

ถาม : ข้อ ๒๒๖๘. กราบเท้าหลวงพ่อ กราบนมสัการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสงู ลกูขอ
กราบขอบพระคณุหลวงพ่อที่เมตตาให้ลกูได้อยู่ปฏิบตัธิรรมที่วดั ๔ วนัในช่วงเข้าพรรษา เป็น
เวลาที่มีคณุค่ามาก เพราะได้ภาวนาอย่างเต็มที่ หลงัจากที่ล้มลกุคลกุคลานจากทางโลกมา ยิ่ง
เม่ือได้ฟังเทศน์หลวงพ่อแล้วเหมือนโดนเคาะกะโหลกให้มีสติและความเพียรมากขึน้ หลวงพ่อ
เหน็ดเหนื่อยพร ่าสอน ปลกุปลอบการภาวนา เมตตาภาระในการกินอยู่ทกุอย่าง ขอเพียงพวก
เราได้เอาหวัใจมาปฏิบตัิภาวนา 

ลกูฟังเทศน์แล้วสะเทือนหวัใจมาก มนัซึง้ใจถงึค าว่า “พ่อแม่ครูจารย์” อย่างแท้จริง ท า
ให้ลกูมีก าลงัใจที่จะท าความเพียรต่อไป ลกูจึงขอกราบเท้าหลวงพ่อด้วยความส านึกในความ
เมตตา และขอโอกาสรายงานการปฏิบตัิเพ่ือให้หลวงพ่อสัง่สอนค่ะ 

๑. ในการภาวนา ลกูอาศยัการเดินจงกรมโดยมีพทุโธก ากบั ส่วนใหญ่ยงัเดินต่อเนื่องได้
ไม่นานนกั (ประมาณ ๒ ชัว่โมง) พอเกิดความเม่ือยล้าก็จะนัง่สมาธิต่อโดยดลูมหายใจและ
ภาวนาพทุโธชดัๆ ลมหายใจค่อยๆ แผ่วลงไปจนไม่รู้สึกถึงลม แต่จะมีค าบริกรรมพทุโธอยู่ตรง
กลางอก ลกูก็บริกรรมพทุโธไปเร่ือยๆ ท าอย่างนีถ้กูผิดอย่างไร ขอหลวงพ่อช่วยชีแ้นะด้วยเจ้าค่ะ 
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๒. ในระหว่างวนั ลกูพยายามภาวนาพทุโธไว้ในใจ และฝึกให้มีสติอยู่กบักายให้มาก 
รู้สึกว่าความคิดที่เคยมี หายไปเยอะ ใจก็นิง่ขึน้ พอกลบัมาอยู่กบัโลกก็ใช้วิธีรับมือกบักระแส
กิเลสที่เข้ามา รู้สึกว่าช่วยประคองให้มีสติก าหนดพอที่จะกลบัไปภาวนาที่บ้านได้ง่ายขึน้เจ้าคะ่ 
(จนกว่าจะมีโอกาสได้กลบัมาชาร์จแบตที่วดัอีก) กราบขอบพระคณุอย่างสงู 

ตอบ : จบ เอวงั 


