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ประสาเราวาไมใชดา  อยางเขาถามวา  “เวทนา  มีเทาไหรอยางนี้  แลวไปตอบเขา 
ผิดมา  พระพุทธเจาก็ถามเลยวา  “โง”  เขาจะตอบตายตัวไมไดไง  แบบวาบางอยางนี่มนั 
ตอบไมได  เพราะมันเปนของแบบวาอะไรนะ  ของแบบชนตรงหนานี่  ใหตอบเทียบเคียง 
แลวจะรูกันเอง ถาไปบอกอยางนั้นมันจะงง จริงไหม 

อันนีเ้ราจะพูดถึงวาจิตที่เขาปรมาณู  จะพูดอยางนีก้อนวา  อยางทีว่าที่จิตเขา 
ปรมาณู อานแลวมันเขาใจหรอื ตรงนัน้มนัลกึกวาตรงนี้ไง อยางเราจะพูดใหเขาฟงวา จิต 
ของคนนีน่ะ ธรรมดาจิตของคนมนัเหมือนกับมันมีเปลือกหลายชั้น 

คําวา  “เปลอืก”  ก็ไมใชอีกนะ  เพราะวามันเหมอืนแกะเปลือกออกไปใชไหม  แต 
จิตคนนีม่นัเหมอืนน้ําแลวผสมสีได  ๔ สี  แมสี  ๔ สีมาผสมกันแลวเทลงไปในน้ํา  มันจะ 
เปนสเีทาใชไหม มนัไมเปนสีอะไรเลย แลวเราคัดออกทีละสี ๔ สีนี่ถาคัดออกไปสีหนึ่งๆ 
น้ํานั้นกจ็ะใสใชไหม  น้ําก็จะสะอาดขึน้  สะอาดขึ้น  แตน้ําก็ยังอยูใชไหม  สีในน้ํานั้น 
สภาพมันอนัเดียวกนัไง น้ํากค็ือน้ําตนทุนอันเดิม แตมี ๔ สีผสมอยู 

แตถามันบอกวาเปลือกนีม่ันแกะออกไปเลย  ใชไหม  อันนั้นถามี  ๔  สีผสมอยูนี่ 
พอเรารบัรูเขาไป  มันก็เหมอืนกับเรานี่  เวลาที่พูดเสียงกระทบหู  เรารบัรูขึน้มา  มันเปน 
วิญญาณเฉยๆ  หมายถงึวาไมใชปรมาณูไง  มนัเปนวญิญาณเฉยๆ  แครับรูอยางเราใชไหม 
ถาพอแบบวาอยางที่พูด  มันลึกเขาไปถึงตวัน้ํานัน้  ตัวน้ํานัน้ผานขั้นตอนนีเ้ขาไปเปนตวั 
น้ํานั้น พอตวันัน้ถอืเปนปรมาณูไง เปนปรมาณูเหน็ไหม 

แลวก็พูดถงึวาจิตหนึ่งนี่  เราจิตหนึง่ จิตเราเสมอกนั จิตหนึ่งเราก็มีสทิธิเหมอืนกนั 
แตจิตหนึ่งอนันัน้  มันแบบวาไมแปรปรวน  ไมแปรสภาพ นั้นเปนอีกขั้นตอนแลวนะ  ไอ
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ที่วาอยางตนไมจะชี้เขามา  เอง็บอกวาตนไมมจีิตหนึ่งไดอยางไร  รบัไมไดไง  วาตนไม 
พวกสิ่งที่มีจิตอยูไดอยางไร  มีจิตหนึ่ง  มีจิตหนึง่  กอ็ยางที่วาเวลาเราสาวไปไง  สาวแบบ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ มันไมมีที่สิน้สุด เห็นไหม สาวไปนีม่ันไมมทีี่สิ้นสุด 

จิตนี้มาจากไหน?  แลวทางวิทยาศาสตรเขาจะพิสจูนกันมาไง  เปนเซลลๆ  เดียว 
กอนใชไหม  แลวมนัพัฒนาตัวมนัเองขึน้มาจนเปนมนุษยนี่  ตองเปนปลากอน  เปนสัตวมี 
แขงมีขาออกมา มีครีบ  เพราะความอยากไง  ตวัอวิชชามันเปนความอยาก  ความอยากมัน 
ทําใหเราสะสมมา สะสมมา พอสะสมมาจนมาเดี๋ยวนี้  จนปจจุบนันี้  เหมือนกับเรามาเกิด 
เปนมนุษย เกิดมาเปนมนุษยนีก่็เหมือนกับเราคาขาย เราทําการคากิจการเจริญรุงเรืองมาก 
เลย  ชวงนี้เปนชวงโอกาสทองของเรา  ก็ชวงที่เรามาเจอพทุธศาสนา  เปนชวงโอกาสทอง 
ของเราถาพนอยางนี้ไป เราก็ตองกลับไปเปนอยางนัน้ 

คิดดูเอาแลวกัน สัตวนรกนะ ลงไปสัตวนรกเลย เพราะคําวา “จิต” คําวา”ปรมาณ”ู 
นี่  เขาพูดไวชัดมาก  มันเปนขั้นตอนถกูตองหมด  เพราะวาจิตที่เปนปรมาณูนีม่ันเปนอนั 
ในใชไหม จิตทีเ่ปนปรมาณูใชไหม แลวพอจิตทีเ่ปนปรมาณูนี่มนัวนรอบไป ฟงนะ! พอ 
วนรอบไปนี่ เปนคูหาของจิตใชไหม 

คําวา “คูหาของจิต” จิตวนรอบไปในปรมาณูนี่ ถาพูดประสาเราก็ อวิชฺชา ปจฺจยา 
สงฺขารา สงฺขาร ปจฺจยา วิฺญาณํ ตัวปจจยาการในปฏิจจสมปุบาทนีม่ันเปนวงรอบ แตมนั 
ไมขาดเหมอืนขันธ ๕ 

กองรปู กองเวทนา กองสังขาร กองวิญญาณ นี่กองรูป กองสงัขารคอืตัวความคิด 
กองเวทนาคือวาความสุข  ความทุกข  กองวิญญาณคือการรบัรูอยู  นี!่  อันนี้เขากบ็อกวา 
เปนวิญญาณวงนอกเหน็ไหม  วิญญาณที่ถอนรปูออกมาจากปรมาณูนัน้  อันนั้นคือวามัน 
เลื่อนเขามา  แตตัวปรมาณนูั้นเปนคูหาของจิต  แหม  มันฟงแลวมันซึง้นกั  เพราะจิตนีไ้ป 
นอนเนือ่งอยูในปฏิจจสมุปบาท 

เราจะยอยใหฟงวาความซบัไง  ความซับที่วามนัเขาถึงไดอยางไรไง  นี่พอเรา 
ประสบอะไรขึน้มานี่ พอเราประสบ จิตมันประสบๆ เต็มที่เลย เราจําไดเดี๋ยวมันก็ลมืเห็น 
ไหม อันนี้เปนวิญญาณนะ เปนจิตถอดรปู ถอดออกมาที่วิญญาณแลวเราลืมไปก็แลวแตนี่
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เปนสัญญาความจํา  แตกรรมมันไมลมื  กรรมมันยอยสลายลงไป  ลึกเขาไปอกี  เขาไปถงึ 
ปรมาณูนัน้ไง  เขาไปอยูในปรมาณูนั้น 

เชนวา  รูป เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ ใชไหม  อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺ 
ขาร  ปจฺจยา  วิฺญาณํ  เห็นไหม  วิญญาณในปฏิจจสมุปบาทกับวิญญาณในถอดรูปนี่  มัน 
ยอยแปรสภาพอันนี้ไปเขากับสภาพอนันี้ มนัเลยไปเปนวิญญาณที่ลึกลงไปในปรมาณูนัน้ 
ตัวนี้ตัวจิตปฏิสนธิไง 

ตัวปรมาณูนี่ตัวจิตปฏิสนธินะ  เวลาไปเกิดนี่  แลวความจําหรือกรรมทุกอยางมัน 
จะไปอยูทีน่ั่น  ตัวไปเกิด  ไปแสวงภพ  ตัวจิตปฏิสนธิ  แตเพราะอยางนี้พอปฏิสนธิมามัน 
ถึงจําชาติเกาไมได เพราะชาติเกามันมาจําไดเฉพาะปจจุบนันี่ จําไดวิญญาณ ตัวถอดรูปนี้ 
นี่มนัยอยเขาไปแปรสภาพเขาไป แลวถาเราตัดเรากต็ัดเขาไปอยางนั้น พอตัดเขาไปมันจะ 
ไปเห็นสภาพไง เห็นวา ออ! ปรมาณูตรงนั้นๆ ไง 

ถึงบอกวาเปนคูหา  เปนคูหาของวิญญาณ  เปนคูหาของจิตใชไหม  แลวจิตนอน 
เนื่อง โอ! ชัดมาก ชัดมากเลย เปนคูหาเพราะมนัหมนุรอบไง มันเปนปจจยาการที่มนัเกาะ 
ไว มันไมแยกออกเปน ๕ กอง มันเปนคูหาเลย 

อาจารยมหาบวัทานใชคําวา  “ถ้ํา”  ทานบอกเลยนะ  เวลาตัดหนทางเขาไปเรือ่ยๆ 
เหลน หลาน ลูก ตัวพอคอืตัวในถ้ําไง ในถ้ํา ถ้ําเสอื เห็นไหม เราใชคําวา “ถ้ํา” หรือ “เขา” 
เวลาเราเขาไปทีเ่ขา  เขานั้นยังไมเจอถ้ํา  ตองเขาไปปากถ้ําอีกเหน็ไหม  ถาตัวเขาคือตวัตอ 
ของจิต  ตัวรบัรูไง  ตัวตานกระแส  ลมพัดมานี่พืน้ที่ราบมนัไปหมดเลย  ไปกระแทกเขา 
แลวไปพกัอยูที่นัน้ นั่นตวัปรมาณูไง ตัวนี้ซบัไวๆๆ แลวซับไมซับแบบเราดวย 

อยางเราซับนี่  เราซับ  เรียนมาเดี๋ยวก็ลมืหมด  ที่เรยีนมานีล่ืมหมดเลย  เพราะเปน 
สัญญา  เปนความจํา  เปนขนัธถอดออกมาจากขางนอก  แตลืมหรอืไมลืมก็แลวแต  กรรม 
อันนีม้ันจะไปนอนอยูตรงฐาน  ตรงปรมาณูนัน้  ตรงฐานของจิต  รับประกันได  บารมี 
ธรรมมนัอยูที่ตรงนั้น ตรงที่ตวัตอของจิตเลย ตวัใตกนบึ้งของจิตตัวนัน้ แลวมันยอยสลาย 
แปรสภาพจากอันนี้เขาไป  มันละเอียดเขาไป  ละเอียดเขาไป  ละเอียดเขาไป นี่พูดถึงเรื่อง 
เวลาพูดเรื่องของใจนะ  มันมองเหน็อยางนั้น  แตเวลาพูดออกมาขางนอกนี่อธิบายแลวยิ่ง 
งง
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เอา!  แลวมีตรงไหนวามา  ถาอยางนี้เขาใจไหม  เพราะวาเวลาพูดเราไมไดพูดถงึ 
ขนาดนี้นะ  แตพอเวลามาอานหนงัสือนี้  ฮื่อ  ใชได  ใชได  ใชไดหมด  จักรวาลเดมินัน้มนั 
หลุดพนแลว ตัวจักรวาลเดมิ ตัวที่ใหสีไมได ใหหาคาไมได นับไมได อันนัน้มนัเปนเซน 
ใชไหม อยางนัน้ถูกตอง ไอตรงนั้นมันแบบขามจากตรงนี้ไปสิ 

แตตอนนี้เปนคูหานะ  เปนคูหามีที่อยูใชไหม  มีทีอ่ยูยังมีตวัตนอยู  เปนตวัปรมาณู 
ใชไหม  ตัวตอ  แตพอระเบิดตรงนั้นทิง้แลว  เหน็ไหม  เพราะระเบิดตรงนัน้ออกไปแลว 
นั้นถงึออกไปตรงทีไ่มมี ระเบิดออกจากตรงคูหานี้ออกไป ระเบิดคูหาทิ้ง ระเบิดถ้ําออก 

จับเสอืตองเขาไปในถ้ําเสือ อวิชชาอยูในถ้ํา ตองเขาไปในถ้ํานั้นแลวไปทําลายกัน 
ในถ้ํานัน้อีกที  แตกอนจะถงึในถ้ํานั้น  นี่เราปลูกตนไมไวนะ  แลวตัดออกหมดเลย  ตัด 
ตนไมนี้ใหเกลี้ยงเลย ใหราบหมดเลย ไมมีอะไรเลยเห็นไหม วาง โลงโถงหมดเลย แตเรา 
ไมไดขุดรากถอนโคน มันยังงอกได 

นี่ก็เหมือนกัน  เราละขันธวิญญาณที่ถอดรูปไปเปนวญิญาณนอกไง  ความรูสกึเรา 
ละไดหมดเลย  ละไดหมดแลวมนักว็างไปหมดเลย  ถาวางหมดเลยมนักเ็หมือนกบัตัว 
อวิชชาเปนตัวรากแกวไง  อยูในดนิมองไมเหน็เลย  อยูในถ้ํา  ไปขุดตรงนัน้ขึน้มาอกี  ดึง 
ถอนรากแกวขึน้มา ตนไมนัน้มนัจะไมเกิดอกี  ถอนรากถอดออกไปจากใจแลวธาตุนั้นจะ 
ไมมี อนันัน้นะกลับไปสูจกัรวาลเดิม กลับไปอยูทีข่องมนั 

ถึงวามนัไมสามารถจะทําอะไรได  นอกจากรูปหยาบมีกรรมช่ัวคอยรักษาใหหมนุ 
คงรูปอยู  ไมมเีทพเจาองคใดจะฆาใหตายไดนอกจากนิพพานเทานั้น  นอกจากนิพพาน 
เทานั้นรูปวิญญาณจึงจะสลายไป  พอสลายไปกก็ลบัไปคงที่ไง  อนันีบ้อกวาถาคงทีอ่ยูนี่ 
มันกเ็หมอืนกบัเวลาเราอานหนังสอืพวกฝายมหายาน  ฝายเซนนี่  อะไรกป็ลอยวาง  ปลอย 
วางหมด  ปลอยวางหมดแลวมันก็งายๆ  นะสิ  ถาปลอยวางหมดแลว  ใช!  เวลาพูดมนัพูด 
อยางนัน้ เพราะพูดเพื่อไมใหยึดมั่น แตการกระทําแลวเกือบตาย 

การกระทําตองทําอยางสุดๆ  แตการปลอยวาง  เพราะเรากระทํานีก่ิเลสมนัแปลก 
มาก  เวลากระทําไปแลวมนัยึดในการกระทํานั้น  เราทํางานทุกอยาง  เราไปยึดในการ 
กระทํา  นี่ก็เหมือนกนั พอเราทําไปๆ นี่  ถาคนไมเขาใจนะ  ขณะปฏิบัติธรรมอยูนี่  มันจะ 
ทําใหใจนี่เลยเถิดไป เลยเถิดไปในอัตตกลิมถาไง
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อยางเชนที่วาพิจารณาจนขาวนีเ่ปนตัวหนอนจนกินไมได  เหน็ไหม  พจิารณาจน 
แบบวาเลยเถิดไป มนัไมลงในมัชฌมิา พระพุทธเจาถึงสอนใหดึงมามัชฌิมาปฏิปทา ลงที่ 
ระหวางตรงกลางนั้น  แตนี่เขาบอกวาใหปลอยวางเลย  เห็นไหม  แบบวาเหมอืนกบัปลอย 
วาง  ลืมตาก็จบ  ปลอยจากมอืมนัก็จบ  กําไวในมือคลายมือออกมนัก็ออก  เขาพูดงายๆ 
อยางนัน้ไง

แตนี่มันพูดถึงวัตถุนีน่า  โอโฮ!  ก็อยางทีว่านะ  น้ําผสมสีไปแลว  เราวิเคราะหสี 
ออกจากน้ํานัน้ยากขนาดไหน  กิเลสในใจมนัไมมีตวัตน  มนัละเอียดกวานะ  มนัจะยาก 
ขนาดไหน แตก็ตองทํา มันทําได 

แตของเขาพูดงายๆ  ไง  ไมใหยึดติดไง  ที่วากรรมไดอัตตกิลมถานุโยคของจิต  ไม 
ใชอัตตกิลมถานุโยคในการกระทําของเรานะ เพราะเราทํางานไป แลวเราจะยึด มันจะเลย 
เถิดไป เลยเถิดไป เลยเถิดไปใหมันเลยไปเถิด มันตองมีผิดมีถกู ดีกวาไมทําอะไรเลย 

ดีกวาเราปฏเิสธฐานใหญ  เจดียใหญนี่  ถาเราปฏเิสธฐานใหญ  เราจะไปยอดเจดีย 
มันจะตั้งไดอยางไร  เหน็ไหม  ฐานนี้ใหญมาก  พอขึ้นไปตวัเจดยีนี่ชักเรียวลงๆ  ยอดนิด 
เดียว แตฐานตองใหญ ตองใหญตลอดเวลา 

นี่ก็เหมือนกัน ทาน ศีล ภาวนา ตองอยู ถาไมอยูแลวมันเคลื่อนจากฐาน เขาปฏเิสธ 
ตรงนี้กอนไง  เขากลัวไง  เอายอดไง  เอาประโยชนของยอดไง  แตไมเอาประโยชนของ 
ฐาน  แตของเรานี่เอาประโยชนทัง้หมด  ในนิพพานมีศีล  มีภาวนา  เอาประโยชนทั้งหมด 
มันกม็ั่นคงกวา  ถาเอาแตยอด  ยอดไปตัง้บนอะไร  กเ็อาไมปกไวสิ  ยอดไมเหน็ไหม  แลว 
มันก็คลอนแคลน 

นั้นเขาพูดอยางนั้น  แตมันกเ็ปนประโยชน  เพราะเขาวาประโยชนเพื่อการภาวนา 
จริงอยูปฏิบัติธรรมสงูกวาทกุอยาง  แตพออยางนั้นปบมนัไมไดมองถงึฐานไง  ไมมองถงึ 
พวกทีจ่ะเดนิตามมา  มันถึงวาไมรอบ  ปญญานี้ไมรอบ  ถาปญญารอบแลวมันก็เปน 
ประโยชนทั้งหมด อันนี้เขาใจก็ เออ!  ยังคิดอยูวาจะอธิบายใหเขาใจไดไหม? เขาใจไมได 
ไมอยางนั้นมันจะงง อานแลวจะงงมากนะ
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แตถาพูดถึงถามีหลักหนอยจะไมเขว  รับประกันวาไมเขว  อันนี้ถูกหมดๆ นะ  ถูก 
หมดเลย ถูกหมดเลย ไหน! จิตนีน้ี่ จิตนีม้ันไปตลอด มันสงออก มันก็ตองหมุนรอบสิ จิต 
นี้เปนตัวพลังงาน มันตางกับวัตถุไง ธาตุรูนะ ธาตุรูกับธาตุรูก็เหมือนกนั ธาตุ! คําวา “ธาตุ 
รู” กับ “ธาตุหิน” หินมันไมหมุนรอบเพราะมันอยูของมนัเฉยๆ ใชไหม แตพลังงานไฟฟา 
ทําไมไมหมุนรอบ  มันไมหมุนรอบมันจะเปนสตขิึ้นมาไดอยางไร  เปนความสุขได 
อยางไรจริงไหม เปนของทีม่ันมีชีวิต มันตองหมุนรอบสิ 

อวิชฺชา  ปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารา ปจฺจยา  วิฺญาณํ  ถามันหมุน  ๑  รอบ มันก็เปน 
หนึ่งความคิด  ความคิดก็ไมไดนะ  ความคิดนี่ออกไปเปนขนัธถอดรปูแลว  เปนหนึง่ 
ความรูสึกในภายในไง อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาร ปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา 
นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ นามรูป แลวมาถึงภพชาติไง 

ภพชาติหนึ่งก็ความรูสึกหนึง่  แปบๆๆ  นี่ความรูสึกหนึ่งในจิตนัน้นะ  นัน้นะรอบ 
หนึ่ง  มนัวงรอบอยางนั้นแลวมนัถงึจะไดครบความรูสึกหนึ่ง  อยางนัน้ฝายเราฝายพวก 
นักศึกษานี่ชอบอธิบาย อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา ...อธิบายอยางนั้น นีอ่ธิบายนีม้ันเปนปจจ 
ยาการที่เปนทฤษฎีที่พระพุทธเจาวางไวแลว  เราอธิบายได  คือวาไปเอาสมบัติของ 
พระพุทธเจามาแลวกม็าวิเคราะหกัน 

แตถาคนเขาไปเหน็ หรือคนเขาไปเขาใจตรงนี้ มันอยางที่วานี่ แปบๆๆๆๆ อธิบาย 
ตรงไหนวามา  อธิบายตรงไหน  แตถาความเขาใจยอมรับ  มนัยอมรบัหมด  ใครรูเทา 
พระพุทธเจา ใครจะคานพระพุทธเจาได 

อยางพวกเราอยางนี้ อยางพวกเราเดก็ๆ นี่ เกิดมานี่ พอแมมเีงนิ ๕ ลาน ๑๐ ลาน 
ใครจะไปคานบอกวา  เงินพอแมไมใหเอา  เราจะไปหาเอาใหม..  เรื่องอะไร  มรดกเราก็ 
ตองเอาไวเวย เกิดมาพอแมมมีรดกใหคนละ ๕,๐๐๐ ลาน โอโฮ เรารีบตะปบเลย แตเราก็ 
ไมรูวา  ๕,๐๐๐  ลาน  หาไดอยางไร  นี่ก็เหมือนกัน  เรากวาจะหาเงนิ  ๕,๐๐๐  ลานนี่เกือบ 
เปนเกือบตาย แตพอแมใหเลย ใหมาเลย เราจะปฏิเสธไดหรือ 

อันนีก้็เหมือนกันนะ ปจจยาการพระพุทธเจาบอกไวหมดแลว แลวเราไมสามารถ 
จะเห็น  ตั้งทฤษฎทีี่ใหเหมือนอยางนี้  ยาก  แตนี้ทานก็ตั้งมาเหน็ไหม  วามนัเปนปรมาณูที่
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เคลื่อนไปเนาะ เปนคูหา มนัหมนุไปวงรอบแลวเปนคูหาของจิต แบบถูกตอง คูหาของจิต 
จริงๆ 

เพราะวาอนันีป้บ  เรากเ็อามาเทยีบกบัอาจารยมหาบัวที่วาอยูในถ้ํา  รนเขามา 
เปนอยูในถ้ําของตวัเอง นี่คูหาไหม  ถ้ําคูหานี่เขาไปไดหรือเปลา  อยูในถ้ํานะ  แลวก็ถือวา 
ตรงนีเ้ปนทองคําไง  โอ!  สวางโลง  สบาย  สวางโลง  สบาย  จนเราผานตรงนี้ไปนี่  “โอย! 
กองขี้ควาย”  ทานวานะ  พอระเบิดถ้ําออกไปแลวกองขี้ควาย  ไอทีว่าสวางไสว  ไอที่วา 
ความสุขนะกองขี้ควาย  สิ่งที่เหนอืกวานั้นสําคัญกวานั้นอีกมากมายนัก  ไอทีว่ากับความ 
สวางนั้น เพราะความสวางนั้นมันคูกับความมืด 

ถาพูดประสาเราทีว่าสวาง  เอาไฟฟามาเปดมันก็สวางจรงิไหม  แสงสวางนีเ่รา 
สามารถเห็นได แลวมันเสื่อมสภาพได ไมมอีะไรคงที่ ของในโลกนี้ถาเปนคูอยู อันนัน้ยงั 
ไมคงที่  แตของอยางไรทีอ่าปากไมไดเลย  คงที่ของมันอยูอยางนัน้  นี่กลับไปสูจักรวาล 
เดิม กลับไปสูที่ของมัน แตมันมีความรูสึกตรงที่วาวงรอบนี่แหละ ตองมีสิ ถาไมมีมนัจะ 
เปนธาตุรูไดอยางไร มนัก็เปนธาตุหินสิ เห็นไหม 

เราตางกับเขา  ธาตุของเรา  ธาตุในหัวใจเรานี่  พลังงานในตัวเรานี่  มนัตางกับธาตุ 
๔  เปนอยางนั้นไง  มนัตางกับเขามาก  มนัถงึวาเปนนิพพานได  มันกเ็ห็นวาเปนนิพพาน 
ทําไม  แลวปฏบิัติมาเพือ่ใหเปนหินหรือ  คนเราปฏิบัติมาเพือ่ใหเปนทอนหนิทอนไม 
หรือ? ปฏิบัตมิาเพื่อความสุขโวย สุขมี สุขแทๆ สุขจริงๆ ดวย สุขที่ไมแปรปรวนดวย ไอ 
สุขอยางนัน้มนัสุกๆ ดิบๆ เหน็ไหม สุขสักพักหนึ่งเดี๋ยวมนัก็ทกุขอกี แตมันก็พอใจเพราะ 
กิเลสมันหลอก แตถาสุขอยางนี้สุขแนนอน สุขแนนอน สุขที่ไมแปรสภาพ 

อยางเชนอยางเรานี้ไมตองคิดมากเลยนะ  คิดที่บอกวา  “ตายแลวไปไหนเทานั้น 
ละ”  ตายแลวไปไหน  แคนีก้็รัดคอตายแลวนะ  ตายแลวไปไหนไมตองหวงนะ  งง  สงสัย 
แลวก็กรรมดี กรรมนี่ขนาดทําความดีไวมหาศาล เวลาตายถาลังเลมันก็ไปตางกนัแลว 

โอย! การสงออกนี่ มนัตองควบคุมการสงออก ตนกระแสของการคิดนี้ใหถูกตอง 
แลวมนัจะไปดี  เพราะตนกระแสของความคิดมนัเหมือนกับเรายิงลกูหนเูห็นไหม  ลูกหนู 
นี่มนัตองใชสายรัดลากไปเหน็ไหม  ตนของความคิดมนัก็จะเอาใจไปนัน้นีไ่ง  ตน 
ความคิดพุงไปที่ไหนนะ ใจมนัก็ไปตรงนั้นไง
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อาจารยมหาบัวบอกวา  “วัวตัวไหนก็แลวแต  มันจะแข็งแรงหรอืมนัจะออนแอก็ 
แลวแต ถามันอยูปากคอก คอกไหนเปดกอนมนัไปกอน” จิตทีค่ิดอยางไรนะ เวลามนัจะ 
ตาย  ภพมันเสวยกอน  อนันัน้ละความดมีีขนาดไหนก็เหมือนหมูที่แขง็แรงแตอยูกนคอก 
วัวทีอ่อนแอ  ววัที่ขี้โรค  ความช่ัวที่เราทําไวนีอ่ยูที่ปากคอก  ถาคิดอยางนัน้กอนเสวยภพ 
ชาตินั้นกอน เสวยสิ่งทีไ่มดีกอน แลวสิ่งดกี็เกบ็ไวในใจ เห็นไหม นะอยูในปรมาณู มาถึง 
เราก็เปดมา มันกพ็ลิกแปรสิ 

มาฟงสิ มาฟงทีว่าวัฏสงสาร เหน็ไหม พลกิๆ เกิดๆ ดับๆ นี่ ตายมาแลวกี่ชาติ ไมมี 
คนไหนเลยไมเคยเกิดไมเคยตาย  ไมมีหรอก  มานั่งอยูนี้ทุกคนเคยเกิดเคยตายหมด  แมแต 
พระพุทธเจา  แมแตพระอานนท  เคยตกนรกมากอน  อิติปนัง  สาวกไง  นีเ่คยผานนรกมา 
กอน เคยทําช่ัวมา ทุกดวงใจเคยทําช่ัวมา เคยทําความดี 

แลวเกิดมานี่ เราไมตองมองไกล เรากลับมามองที่ตัวเรา กลับมาดูที่ตัวเรา สงสาร 
ตัวไหม  สงสารไหม  วาเราผานมาขนาดไหน  เราเคยผานทุกขมาขนาดไหน  เราเคยผาน 
กระทะทองแดงมาหรือยัง ถามตัวเองสิ ไมเคยๆ ก็ไมเคยในปจจุบนั นี่กิเลสมันหลอก มัน 
ถึงใหเราเผลอกนัไง ใหเราทําตามใจเราไง 

พระพุทธเจาทานสอน คํานีม้ันลึกซึ้งมากนะ  “สิ่งใดก็แลวแตทีท่ําแลวมานกึได 
ภายหลัง  แลวเสียใจ  สิง่นัน้ไมดเีลย”  ปจจบุันนี่ใครก็เอาไวไมอยู  สิ่งใดก็แลวแตทีเ่ราทํา 
ขึ้นมาแลวนึกไดภายหลัง  แลวมาเสียใจ  รองไห  ไมดีเลย  แตเวลาเราทํามนัสูตัวเองไมได 
สูความอยากของใจไมได  เห็นไหม  เพราะอยางไรมันก็ซบัอยูที่ใจนั้นละ  นี่ถึงวาถาอยาง 
นั้นแลวตองภาวนาใหเปน  ภาวนาใหเปนเดี๋ยวนี้  สูเดี๋ยวนี้  หัดเดี๋ยวนี้ไง  กิเลสนี่  แคถา 
มรรคสามัคคีนะ  มีเหน็ไหม  ที่วานั่งปุบทีเดียวเสร็จเลยนะ  นัน้นะขิปปาภิญญาไง  สมยั 
พุทธกาลมีนะ 

อยางเชน จะเขากรงุเทพฯ นี่เราไปตามถนน ถาคนที่มีฐานะเขาเอาเครือ่งไปลงถึง 
เลย  นี่มนัแว็บไปเลย  แตคนไปเครื่องบินมันไมเหมอืนกบัคนไปตามทาง  คนไปตามทาง 
มันจะเห็นวิว  เห็นขางทางไปหมด  มันจะรูหมด  สภาพมันเปนไปอยางไร  แตถาไป 
เครื่องบนิแปบถงึเลย  สมัยนั้นนะขปิปาภิญญา  แบบผูที่ปฏิบัติงายรูงาย  แฟบๆๆ  ไปเลย 
แตสมัยนี้หายาก  วาประสาเราเลย  หายาก  แตยังพอมี  พอมี  พวกนีเ้ปนแลวมนัอธิบาย
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ไมได  ยิ่งอธิบายยิง่เปนคนบา อธิบายไมได แตถาอยางนี้ถึงบอกวา ใหหัดภาวนาไง สิ่งที่ 
ทําไปแลว ไมมี 

เวลาพระปฏิบัตมิา  หรือพวกเราที่ทกุขยากมานี่  เขาจะอางทีว่า  คนที่พาลทําความ 
ไมดีมานี่  ก็ตองอางองคลุีมาลเห็นไหม  องคลุิมาลฆาคนมา  ๙๙๙  ศพ  เกือบพันนะ  แลว 
จริงๆ แลวเกนิพันดวย เพราะใหมๆ ฆาแลวยังไมไดตัดนิ้ว เกนิพันนะ แลวเกือบฆาแมอยู 
แลว แตตัวฐานใจเดิมมันมีความดีอยู 

ไอกิเลสมนัถงึวา  จะดีจะชัว่ขนาดไหนก็แลวแต  คนเรานีจ่ะมจีะมัง่มจีะศรีสุข 
ขนาดไหน  ไอตวัในใจหามไมอยู  ถงึวามนัถงึรายกาจมากเลย  แลวมันอยูที่ใจดวย  มันไม 
อยูที่ไหน  มันอยูที่ใจของตัว  นี่ศาสนาสอนอยางนัน้เลย  ไมไดสอนใหสุขปจจุบนันีน้ะ 
สอนปจจุบนันี้แลวดวย  สอนสิ้นเลยดวย  ไมสิ้นกใ็หไปเกิดบนสวรรค  ใหเกิดในที่สุข 
สบาย ไมใหเกิดทุกขๆ ยากอยางนี้ 

ดูในโลกเราสิ แคเกิดมานี่ บางคนนะ เกิดมาทุกขๆยากๆ เราเกิดอยางนี้ พอใจแลว 
ชีวิตๆ หนึ่งมีขึ้นมีลง ไมแนนอน ชีวิตหนึ่ง เห็นไหม คนลมแลวก็ลุก ลุกแลวก็ลมอยูอยาง 
นั้น ไมมีอะไรแนนอนเลย แตพอเรามาเขาใจศาสนา เราเขาใจคําสั่งสอน เขาใจเรือ่งกรรม 
ถาเขาใจศาสนา ศาสนาคืออะไร เขาใจเรือ่งกรรม เขาใจเรื่องการกระทํานี่ มันยิ้มสูไง มัน 
ยิ้มสู 

อยางเชน เมื่อกอนเราภาวนาใหมๆ นี่จะเปนหรอืไมเปนไมรู มนัพูดคํานี้จริงๆ นะ 
มันสอนตัวเองตลอด  จะไดหรือไมไดไมรู  จะเปนยังไงก็ไมรู  จะทําอยางเดียวคอืวาเรง 
ความเพยีร คิดอยางนี้ตลอดเวลา เพราะมันมั่นใจมาก มันมัน่ใจในคําสอน เรามั่นใจ 

เพราะทีแรกตองไปดูพระธาตุกอน ไปดูพระธาตุหลวงปูมั่น ไปดูพระธาตุแลวมัน 
บอกเลยละ อะไรกไ็มรู อะไรก็ไมสน หนาที่คอืวาทาํความเพียรอยางเดียว เดินจงกรม นั่ง 
ภาวนา  ลูกเดียว  อะไรก็มีพรอม  ยกเวนขาดแตความเพียร  ขาดแตความจริงจังของเรา 
เทานั้น  นี่เวลาปฏิบัตมิาตนๆ  ทําอยางนีม้าตลอดนะ  ทําอยางนีม้าตลอด  อะไรก็ชางไม 
เกี่ยว ความเพยีรใสเขาไป
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เหมือนกับตมน้ํานี่  หนาที่เราคอืใสฟน  ไมมองหมอน้ําดวย  ใสฟน  ใสฟนอยาง 
เดียว ใสฟนๆ แลวรอใหน้ํามันเดือด เราทําอยางนั้นมาตลอดนะ จรงิๆ! ไมอยางนัน้มนัจะ 
อยูไดอยางไร ๗ วัน ๗ คืนนะ เขาจัดเวรมาเฝาเลย เขาไมเช่ือ จัดเวรมาเฝาเลยวามันอยูได 
๗ วัน ๗ คืน ไมกินนะ ไมกินแลวไมนอน อยูทางจงกรม ๗ วัน ๗ คืน เดนินีเ่ซตก เซตก 
ตลอด เพราะมันสัง่ตัวเองอยางนัน้ละ 

หนาที่ของตนเองคอืความเพียรอยางเดียว  ความเพียร  ความจงใจ  เรงเขาไปอยาง 
เดียว ผลไมตองไปพูดถงึมนั เพราะผลนี่ใครกเ็อามาพูดได เหตุสําคัญที่สุด เหตุของเราไง 
ถึงบอกวาเวลาฟงอยางนี้แลวเสียวไง  พอพูดถึงเรื่องวัฏฏะ  เรือ่งความไปนี่  โธ!  คิดสิไป 
ไหน เอา! มันจรงิๆ นะ ถาเราไปไหนนี่ เหมือนกับเราเปนหนี้ ถาเกิดวาถาหนี้มนัหมดเรา 
จะไปไหน อยางเชน เราจะไปเดินทาง เราไปเครือ่งบินนี่ ตองซือ้ตั๋วใชไหม ถาเราไมมีตั๋ว 
จะไปไดอยางไร นี่ก็เหมือนกนั พอเวลาเราฉีกตั๋วทิ้งๆ แลวเราจะไปไดอยางไร 

นี่ก็เหมือนกัน วิญญาณนะ มันขาดไปๆ พรอมกบัขาดไปๆ นะ แลวมันจะไปไหน 
มันก็หมดนะสิ มันก็ตองมีเหตุทีใ่จ สวรรคมี นรกมี จริงอยู แตในเมื่อเช้ือมนัไมมี บัตรไม 
มี  เรามีบัตรใชไหม  ไปซื้อตัว๋เครื่องบินแลวก็ตองใหเราไปสิ  ไปไหนก็ตองใหเราไป  มี 
บัตร  มีทุกอยาง  มีสิทธิพรอม  ถาเราไมมเีราไปไมได  อยากจะไป  แตโทษนะ  เขาก็ผลกั 
ออกมา วิ่งเขาไปหาเขาก็ผลักออกมา 

นี่เหมอืนกัน ถาภาวนาแลวมันขาดออกไปแลว ไมไปไหน! ในตัวมนัเอง สุขของ 
ตัวมันเอง  ผลักไดคอืวาสวรรคในอกนรกในใจ  กเ็หตุนี้นี่จริง  แลวพอตายจากนี้ไป  ไป 
สวรรคที่มีกจ็รงิ  เพราะมนัเปนทีอ่ยูของจิต  เหมือนกับเราแปรสภาพแลวนี่  ออกทีน่ี่แลว 
ไป  แลวไปไหนนี่  ไปนัง่ในศาลานี้  แลวเราไมไปไหนกนัเลยนะ  อยูศาลาแลวก็อยูกัน 
อยางนี้ เราก็อยูที่นี่ แตนี่มนัเปนได มนัตองกลบับาน 

กลับบานก็เหมือนกัน ไอหัวใจที่ทําดีทําช่ัวนี่แหละ  ความดีความช่ัวในใจมนั 
คิดอยูตรงนัน้ไง ก็เหมือนที่ยงิลกูหนูไปนั้นละ คิดถงึอะไรตรงนั้นใจมนัไป ใจมันไป คิด 
ดีไปดี  คิดชั่วไปชั่ว คิดนี่ พอคิดเราพูดไดนี่  เพราะเราเห็นภาพ แตลองหลับตาสิ  เราคิดสิ 
เวลาคนตายเปนอยางนั้นละ มนันึกไมออก ถาของเราไมไดทําไวนะ นี่บุญกุศลทําแลวมนั 
ซับลงที่ใจ ไมนึกมันก็รู ไมใหใครมาบอกเพราะประสบเอง เชน เราประสบอุบัตเิหตุ เรา
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ประสบเองนี่  โอโฮ!  มันจะซึ้งมากเลย  ใครมาเลาก็ไมซึ้งเหมอืนเราเลา  นี่กเ็หมอืนกนั 
ทําบุญทํากับมือ ใจมนัรู 

ขาวนี่มาจากไหน ทํางานมาเมื่อวานนี้ แลกเงินเดือนมา เอาเงินไปซื้อมา เราทํากับ 
มือ  ใครจะหลอกได  มนัก็ซับลงที่ใจสิ  ซับลงที่ใจ  คิดถึงมนัก็ไปสิ  บุญนี่อยูที่การกระทํา 
แตถาไมไดทํานะ  สอนเด็กนั้นสิ  บอกเด็กมัน  ทําบญุอยางนัน้ๆ  มันไมเปนหรอก  มันไม 
เปน เพราะมันไมเคยทํา  ใจก็เหมอืนกัน เปนอยางนัน้ซับไปๆ เราละออกหมดเลยนี่ โอโฮ 
!  แลวมันจะไปไหนละ  มันก็อยูที่ตัวมันเองนั้นแหละ  มันก็กลบัไปอยูจักรวาลเดิม 
(หัวเราะ) มันกลบัไปอยูจักรวาลเดิม 

มีคนมาบอกวา  อยางคนศึกษาพระไตรปฎกไปแลวไมคอยเช่ือ  เพราะบอกวาใน 
พระไตรปฎกนี่  อยางพระพุทธเจาพูดถงึวาชาติที่แลว  เห็นไหม  วาที่พระพุทธเจาบอก 
อยางนัน้นะ  เรื่องเหตุการณนั้นมันพิสจูนไดวามนัมีกอน  ๒,๕๐๐  ป  เขาถึงบอกวา 
พระไตรปฎกนี่อาจจะเปนนทิานก็ได  เขาวาอยางนั้นนะ  พระไตรปฎกเปนนิทานก็ได 
เพราะเรื่องนี้เกาแก  พระไตรปฏกก็มี  แลวพระไตรปฎกนี้ไปอางถึงเขา  คนนั้นมันมาพูด 
อยางนัน้ จรงิ ! จริงสิ ทําไมอางไมได 

คนนีเ้วลาอาง  อางเตี่ยของตัวใชไหม  เตี่ยตัวก็ตองอางถึงกงใชไหม  เพราะอะไร 
เพราะพระพุทธเจาพูดถงึวาเราเคยเปนตรงนัน้ อืม.. ขนลุก  เราสรางบารมมีา กอนทีจ่ะมา 
เปนพระพุทธเจาสรางมานี่  สรางมาเปนพระอะไร?  พระเวสสันดรใชไหม  เปนพระ 
เวสสันดรมา เวลาพูดก็พูดกลับไป เราเคยเปน ก็พูดถึงอดีต ทําไมมันจะไมไปตรงกับอดีต 
นั้นละ 

ก็พูดถึงเรื่องอดีตชาติโวย  ไมใชเรื่องปจจุบนันี่  แลวพอๆ  เขาไปอานเขาก็บอกวา 
โอ!  มันมีกอนพระไตรปฎก  อาว  ถามันมีหลงัถึงจะบอกวาพระไตรปฎกมนัผิด  เพราะ 
อะไร เพราะพระไตรปฎกพูดกอน เรือ่งมันยงัไมเกิด ก็เรื่องมนัเกิดพูดตามเหตุตามผล พูด 
ตามความเปนจริง แลวมันจะผิดไปตรงไหน 

อันนีค้นไมเขาใจพูดเรือ่งอดีตชาตินี่  เรื่องอดีตชาติใชไหม ก็ตองพูดถึงเรื่องอดีตสิ 
แลวเราก็ตอง ถูกตองสิ โอ! ๒ อสงไขย เห็นไหม ๔ มหากัป พระพุทธเจาสรางบารมีมา 
มันขนาดไหนละ จนสาวไปไมได แลวจะพูดถึงอดตีไมได พูดถึงแลวบอกวาไมเช่ือ เอา!
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ก็ไมไดคิดถึงตรงนีน้ี่  ไมคิดถึงเรื่องภาวนานี่  ลองยอนกลับสิ  บพุเพนิวาสานุสติญาณลอง 
ยอนกลับไปดูสิ  ยอนกลับไปที่ชาติที่แลวมนัก็ตองเลือนไปในชาตินี้แลว  แลวเลอืนไปกี่ 
พันชาติ กี่แสนชาติ แลวทําไมมันจะเขากนัไปไมได โลกนี้มนักี่ลานๆ ปละ 

ไมเช่ือ  วาไมเช่ือ  ไมเช่ือกเ็ปนกรรม  อยางอาจารยทานวานะ  ของเรามีอยูแลว  นี่ 
เราพูด ที่จะเตอืนก็เตือนตรงนี้ ตรงที่เกิดมานี่แลวมาเจอ เหมอืนตอนนี้ โอโฮ! ตลาดกําลัง 
ดีนะ  การคากําลังคลองตัว  เพราะอะไร  เพราะศาสนธรรมมีอยู  ครูบาอาจารยมีอยู  ทุก 
อยางการปฏบิัติกําลังพรอมทุกอยาง  รางกายก็แขง็แรง  เหมือนกับการคากําลังคลองตวั 
เลย แตเรานอนจมอยู เวลาตลาดวายแลวขายไมออก ก็โอ! ฉันจะขายๆ เออ! แลวตอนนั้น 
แลวจะรูจัก  พอตลาดวายแลว  แหม!  ฉันจะปฏิบัติ  แตตอนนีน้ะ  ตอนนี้ๆ  พรอมทุกอยาง 
เลย พรอมหมดเลย พูดถึงวา โอโฮ! กําลังคลองตัว 

นี่ก็เหมือนกัน  ถาไมเช่ือก็หมด  เห็นไหม  ถาเช่ือปบ  ฟงสิ  พระพุทธเจาบอกไง 
ทรัพยของมนุษยเรานี่ทีป่ระเสริฐที่สุดคอืศรัทธา  ศรัทธาคือความเช่ือ ถามีศรัทธานี่  อยาง 
มานี่เพราะอะไร  ถาไมศรทัธา  ไมเช่ือในบุญ  มาทําไมกนั  ศรัทธามันเปนตวัลากไปหมด 
เลย หัวรถจกัรไง รถไฟไง หัวรถจักรนีจ่ะลากไปหมดเลย 

นี่เหมอืนกัน  ความเช่ือ  ความศรทัธานี่ลากไปหมดเลย พอศรัทธาแลวลากไปแลว 
คอยไปพิจารณาวาถูกหรือผิด  ภาวนาไปผิดอยูแลว  ลากมากอนแลวมาพิจารณา  ถาลาก 
มาแลวกม็าภาวนาไง  ผิดแลวก็แกใหถูก  ถูกๆๆ  ถาถกูไปแลวก็คามันตองถูกไปดวย  แลว 
ถูกก็ตัวที่วานี่ ปฏิบัติแลวไปยึด กูทําแลว กทูําแลวไง แบกเหลก็มาเจอทอง ไมเอาละ ฉนั 
แบกมาไกล  มันไมกลาทิ้ง  เหนื่อยไง  ยึดวาฉันแบกมานาน  เหมอืนกันปฏบิัติไปแลว 
ปฏิบัติไปๆ มนัตัดไมได มันจะทําลายหัวใจเราไดอยางไร 

โอ!  ถึงเวลามนัตองทําลายสิ  ตัวนี้ภาวนามยปญญาไง ปญญาที่ไมมีตวัตน ปญญา 
ที่ขับเคลื่อนมาจากการที่เราเข็นขึน้ไปนี่แหละ  เราเข็นขึ้นไปนี่  สมาธิเห็นไหม  จิตเปน 
หนึ่ง  ก็พิจารณาไป  พอออกจากพิจารณา  ออกจากสมาธิอันละเอียด  สมาธิกลางๆ  หรือ 
หยาบๆ  พิจารณา  เห็นไหม  พอกลางๆ  นีม่ันกม็ีเรามีเขา  เพราะมนับงัคับได  พิจารณาไป 
เรื่อย ละเอียดเขาไปเรือ่ยๆ จนสมาธินั้นละเอียดจนไมมีตัวตน
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ปญญานี้มันเปนภาวนามยปญญา  ปญญาของพระพทุธเจา  ปญญาของธรรมจักร 
มันหมุนเคลื่อนตัวมันเอง  โดยเราสงขึน้ไปจากแรงขบัเคลือ่น  แรงสงของการกระทําของ 
เรา  แลวมนัจะหมุนมันเอง  แลวมันจะตัดกิเลสเอง  ตัดกิเลสในใจของเราเอง  แลวเรา 
กลับไปอยูกบัจักรวาลไง  เพราะไมมีเจาของ 

แตจริงๆ  แลวมี  มีพวกเราเปนเจาของ  แตกอนจะตัดตองตัดอยางนั้น  ไมอยางนั้น 
มันตัดไมได  เพราะการเปนเจาของมันแบงแยก  มนัแบงแยกใหเราตัดเปนที่ๆ  ไง  มนัมี 
เจาของ มันก็ตัด อูย เจบ็ ไปไกลๆ หนอย จะตัดมอืไมไดไง กลัวเจ็บไง ผลักไวๆ ไง เหน็ 
ไหม แตถึงเวลามนัตัดเขาไปเรื่อยๆ จนแขนขาด ขาดหมด! 

นี่ภาวนามยปญญา  ปญญาที่เกิดจากการภาวนา  ไมใชปญญาของนักวิทยาศาสตร 
ไมใชปญญาของการจินตนาการ  แตเริ่มจากการจินตนาการนี่แหละ  แตถึงตรงนัน้แลว 
ไมใชจินตนาการ  จินตนาการไมได  ถาจนิตนาการผิด  จินตนาการนี้เปนโลกียะ  มันจะ 
หมุนของมันเอง นี่ธรรมจกัร นี่จกัรของธรรม จักรทีฆ่ากิเลส จักรอนันีป้ระเสริฐ เกิดจาก 
การกระทําของเรา  เกิดจากรัว้รอบภายใน  เกิดจากพทุธะทุกองคที่ขึ้นมานี่  เกิดมาแตในนี้ 
ฮื้อฮือ! ยิ่งพูดยิ่งมนั....(เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 

©2011 www.sangob.com


