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พูดถึงศาสนาเรานะ ทําเพื่อศาสนา นั่นไปแลว ถามันมาเร็วหนอยก็จะไดฟงดวย 
เห็นไหมมาสาย มันไปหมดแลว เราจะพูดถึงความดีไง คนเราอางวาความดี ทุกคนทํา 
ความดี ความดีๆ ขางนอก ดีเปลือกๆ นะ ดีประสาโลก เราวาเปนความดีๆ ทุกคนวาเปน 
ความดีหมด ดีอยางนี้มันก็ดีดวยสิ่งแวดลอม ความดีสิ่งแวดลอมไง อยางดีศีลธรรม 
จริยธรรม เราสอนคนใหเปนคนดี 

อยางเชน พวกนี้จะไมรูเรื่องเลย อยางเชน ภาวนาเขาไป อยางกายกับใจคนละอัน 
กัน ถาไมใชนักภาวนาไมรูนะ กายกับใจ ใครจะรูวากายกับใจนี้มันเปนคนละอัน แตเวลา 
จิตมันสงบเขาไปมันถอดจิตได จิตนี้ตายออกไปเลย กายสวนกาย จิตสวนจิต มันจะ 
มองเห็นเลยทั้งๆ ที่หัวใจก็ยังเตนอยูนะ เวลาถอดออกไป เพราะวาจิตมันสงบ จิตมันถอด 
ออกจากกายไป แตหัวใจก็ยังเตนอยูเพราะกระแสของจิตมันยังยึดตนของมันอยู เห็นไหม 
นี่จิตออกไป 

ยิ่งเวลาภาวนา มันจะถอดจิตได กายกับใจมันคนละอันนะ อันนี้ยังไมแปลก 
ประหลาดเทาเวลาภาวนาเขาไป เวลาภาวนาเขาไปอารมณนี้ไมใชเรา แมแตตัวใจกับใจ 
เอง มันยังมีใจเปลือกๆ ใจปลอมๆ กับใจแทๆ นะ 

นี่พูดถึงความดี ความดีที่วาคนนั้นดี คนนี้ดี ดี! เพราะการดีดวยความกดไวไง 
ความดีอยางพวกเรา อยางคนเราอยูในสิ่งแวดลอม อยางเชน เรามีลูก ๒ คน เปนแฝด 
ดวยกัน อีกคนหนึ่งเราเลี้ยงไว อีกคนหนึ่งเอาไปเลี้ยงอยูกับโจร คนที่อยูกับโจรก็ตองเปน 
โจรไป เพราะสิ่งแวดลอมเขาใหเปนโจร สิ่งแวดลอมดีก็เปนคนดี
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อารมณก็เหมือนกัน อารมณการฝกฝนไง เราฝกฝนใจของเรามันก็เปนความดี 
ความดีแบบวาเราเก็บไวเฉยๆ ความดีแบบวาฝกหัดไวเฉยๆ มันไมไดชําระสะสาง แตถา 
ความดีของศาสนาเรา อยางความดีที่ชําระสะสางหมายถึงวา เวลาภาวนาไปขันธนั้นขาด 
ออกไปเห็นไหม 

ขันธคือขันธ ๕ คือ รูป รส กลิ่น เสียง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เห็น 
ไหม ขันธ ๕ไมใชเรา เราไมใชขันธ ๕ สักกายทิฏฐิไง ขันธ ๕ มันผูกมัดดวยกิเลส แตพอ 
เวลาขันธ ๕ มันขาดออกไป ขันธ ๕ นี้ไมใชจิต จิตนี้ไมใชขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมใชทุกข 
ทุกขไมใชขันธ ๕ จิตสวนจิต ขันธ ๕ สวนขันธ ๕ ทุกขสวนทุกข หลุดออกจากกันไป นี่ 
เปลือกช้ันแรก นี่ความดี 

ความดีที่เริ่มเปนความดีแทไง แลวก็พิจารณาเขาไปอีก ระหวางขันธกับใจขาด 
ออกจากกันนะ ขันธกับใจนะ ฟงสิ ธาตุ ๔ และขันธ ๕ ไง ออกไปนี่สกิทาคามีเห็นไหม 
นี้ขันธของใจ ขันธภายในนี่พระอนาคามี พระอนาคามีพอหลุดออกไปปบมันก็เหลือแต 
ตอของจิต คือตัวจิตลวนๆ ตัวจิตที่ไมใชขันธนะ ตัวขันธนี้คือตัวปรุงแตง ตัวขันธคือตัว 
อารมณรับรู แตตัวจิตคือตัวพลังงานเฉยๆ ที่ไมมีขันธไง 

แบบพลังงานไฟฟามันเปนพลังงานอยู แตพลังงานตัวนี้มันคือตัวสัญชาตญาณ ถา 
ไปแกตรงนี้เสร็จ แกสัญชาตญาณนะ แกกิเลส ถาตรงนี้เสร็จคือวาเปนคนดีจริง มันดีดวย 
สัญชาตญาณเลย ไมใชดีดวยอารมณ อารมณนั้นไมใชอาการของใจ อารมณนี้สามารถ 
ตัดทิ้งได ฉะนั้นเวลาจิตเราสงบนิ่งเลย มันไมมีอารมณ กิเลสมันไปไหน เวลาจิตมันสงบ 

ฉะนั้นเวลามาพูด เราจะพูดวาใครมันจะมาอาง หามอางนะ วาคนโนนดี ตรงนี้ 
ตองดีกวาเขา ไมได แตเวลาเราพูดมุมกลับ เราบอกเองวาเปนคนดีๆ เห็นไหม ก็ดีแบบ 
โลกไง ความดีของโลกคือวาคนดีๆ ในจริยธรรมไง 

แตไมมีใครดีหรอก ยกเวนพระอรหันตเทานั้น เพราะอะไร เพราะมันตองเห็นแก 
ตัว สัญชาตญาณนี้เห็นแกตัวหมด เอาเงินมากองไวสิ แลวทุกคนเดินหนีจากเงินไป ไมมี 
ทาง ใครเห็นเงิน ใครเห็นทอง ใครก็ตองรีบตะปบ ถาสัญชาตญาณของความดีจริงมันไม 
ตะปบ เงินนี้ไมใชของเรา
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สัญชาตญาณมันจะเริ่มคิด เริ่มออกมานะ นั่นคือคนดีแท ฉะนั้นถึงวาดีนะ เขาดี 
อยางโนน ดีอยางนี้ หลวงพี่ตองเห็นความดีของเขา ไมตองมาพูดอีกเลย ความดีอยาง 
หยาบๆ นั้น ไอดีก็วาดี อยางนี้ดีนะ อยางที่เอ็งวาดีเฉพาะใสบาตร อยางอื่นไมดี อยางนี้ 
เรื่องของเขา แตความดีมันดีอยางนั้น ความดีของโลกตองดีอยางนั้นหมด 

ถาดีจริงตองสิ้นกิเลสเทานั้นถึงจะดีจริง นอกนั้นดีจอมปลอม เพราะวาเวลา 
เหตุการณที่วาสัญชาตญาณไง จิตใตสํานึก สัญชาตญาณมันตองเห็นแกตัว ถึงจุดหนึ่ง 
แลวมันตองเขาขางตัวเอง อยางเชน เรา ๒ คนนี้เอาไฟไปไวบนหัว เอ็งจะปดไฟบนหัว 
ของใครกอน ก็ตองปดหัวของตัวเองกอนใชไหม ทุกคนตองมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดไง 
พอถึงจุดแลวมันจะเห็นแกตัว 

ฉะนั้นเวลาเราทําอะไร เรามองถึงตรงนั้นเลย บางอยางถึงวา หยาบ กลาง ละเอียด 
ไง เราถึงวาถาวาเปนคนดี วาอยางนั้นเปนคนดี ดี ดีไมวากัน มันมี ๒ อยางนะ มันมีแรง 
ขับอีกอยางหนึ่งนะ 

อยางเชน ในของเรานี่มีหลายคน เอาเงินมากองไวแลวตางคนตางปฏิเสธแลวหนี 
นะ ไมยอมเอาเงิน แลวเราวาคนนี้เปนคนดี ก็ไมใช เพราะวาอยางนี้มันเปนการผลัก คือวา 
การผลักไมรับผิดชอบไง 

แตถาคนดีจริงมันตองมัชฌิมาไง มัชฌิมาระหวางตรงกลางไง ถึงวามีเงินตรงนี้เรา 
ไมเอาเงินนั้น แตเราก็ไมผลักเงินนั้นทิ้งไป เงินนั้นควรใชใหเปนประโยชนใชไหม 
มัชฌิมาหมายถึงวาเราจะใชประโยชนสิ่งนั้น วัตถุนั้นอยางไร 

แตบางคนอยากได เห็นไหม ตัณหาไง อยากได ความอยากก็พยายามจะเอามา 
โดยถาลับหลังคนสัญชาตญาณมันจะคิดวาใครอาจจะไมรู แตกรรมมันเกิดจากมโนกรรม 
เริ่มคิดแลว เริ่มคิดกรรมมันเกิดแลวนะ นั่นนะอันนั้นใครปดไมอยู เพราะมันเปนกรรม 
ถาทําไมดีไปแลวมันจะผูกอยูกับใจไป ใครจะรูหรือไมรูก็แลวแต มันจะเปนอยูกับใจไป 
นั่นก็เปนกรรม กรรมของฝายเห็นแกตัว ฝายเอาเปรียบ 

แตถาไม เอาโดยการผลัก ผลักคือวาสิ่งนั้นควรเปนประโยชน  แตไม เปน 
ประโยชนไง ตางคนตางปฏิเสธหนี อันนี้ก็มีนะ ฉะนั้นเราเห็นวาบางคนเห็นไหม อยาง
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ที่วาบางคนบอกวาทุกคนกลัวตายหมด แตมีนักเลงไมกลัวตายก็มี บางคนไมเคยกลัวตาย 
หรอก เดินเขาหาความตายเลย เยอะแยะไปนะ 

คนกลาหาญจนบาบิ่นจนไมรูจักความตาย อันนั้นเปนความถูกตองหรือ เพราะ 
เปนคนไมกลัวตาย ไมใช อันนั้นเปนคนโง โงเพราะไมรูจักรักษาสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่เปน 
ประโยชน สิ่งที่ควรใชประโยชนไง ชีวิตนี้มันมีประโยชน บางคนพอสิ้นไรไมตอก อัด 
เลย คือวาฆาตัวตายไป อันนั้นเปนกรรม ๒ ช้ัน ที่วาการผลักไง 

การผลักคือวาการปฏิเสธสิ่งที่เปนประโยชนทั้งหมด คือวาคนโง คนเบาปญญา 
คนไมรูจักอะไรเปนประโยชนและไมเปนประโยชน อันนี้เปนกิริยาของการผลัก เพราะ 
ถาพูดอยางนี้ปบ เปนแงเดียวนี้ พอไปเจอคนอยางนั้นจะหาวาคนนั้นเปนคนดีไง 

คนดีตองรูจักใชกาลเทศะ ความเปนประโยชน แตละขณะที่ เกิดเหตุนั้นเปน 
ประโยชนอยางไร นั่นคือคนดีแทไง ไมตื่นไง ไมกลาและไมกลัว ฟงสิ ความกลัวคือการ 
ปฏิเสธ การผลัก เพราะมันกลัวความรับผิดชอบ ความกลา ความเขาไปผูกมัดเกินไป มัน 
เขาไปอีก เห็นไหม มันตองดีจากตรงสัญชาตญาณ สัญชาตญาณนะ สันดาน 

สัญชาตญาณคือตนขั้วของรากเหงาของหัวใจ ฐานของจิต ฐีติจิตถือวาใครทําฐีติ 
จิตตรงนี้บริสุทธิ์แลวอันนั้นถึงเปนยอดคน อันนั้นถึงไวใจได อันนั้นถึงเปนดีแทไง จะไม 
มีทางผิดพลาดไปไดเด็ดขาด 

แตไออยางที่วา คนนั้นคนดี คนนี้คนดี ดีแบบเก็บไว แบบกดไว พอถึงจุดหนึ่ง 
แลวพอเก็บกดถึงเหตุผลของสัญชาตญาณแลวมันตองเห็นแกตัวทั้งนั้นเลย ถึงวาไมเอา 
ไมเอาไง อยูที่เราจะพิจารณาของเราเอง เราจะตัดสินใจเองวาควรหรือไมควร ตองเรา 
ตัดสินใจของเราเอง เรามองเอง วาอะไรควรหรือไมควร 

จะพูดอยางนี้ เพราะเบื่อเหลือเกิน มากเลย เบื่อมากๆ เวลาบอกวาคนนั้นเปนคนดี 
นะ หลวงพี่ตองเห็นกับเขา ตองทํากับเขานะ เบื่อๆๆ เบื่อหลายเบื่อแลว ดีอยางไรมันก็ดี 
อยางนั้น ดีแบบโลกๆ ไมวากัน ดีอยางเด็กๆ เห็นไหม โอโฮ! ถามันนั่งเรียบรอยอยางนั้น 
นั่นมันดีแลว วันนี้นั่งเรียบรอย วันนี้ไมซนเลย เงียบเดี๋ยว ยกนิ้วโปงให ๒ โปง ๒ โปง 
อะไร มันทํางานไมได มันมีแตไถอยูนี่ นี่เห็นไหมดีแบบเด็กๆ แตก็วาดี
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เขามาอยางนี้ยังวาดี ดีกวาวาออกไปอีลุยฉุยแฉก ดีกวาไมเปนอยางนั้น ออกไป 
เลย นี้ยังเขามา ยังรูจักวา เออ เริ่มมีหลักมีเกณฑไง ดีแบบมีหลักมีเกณฑ สัญชาตญาณ ไอ 
ดีแบบนี้ แลวก็ดีแบบภายใน อยางนี้เราไมอยากจะใชคําวาเจาเลหดวย แตเลหเหลี่ยมบัง 
เงา 

โอโฮ! รายกาจมากกิเลสนี่ กิเลสมันจะบังเงา เพราะวาเวลาเราจนตรอก มันจะคิด 
เลยวาคนอื่นจะไมรูเทาเรา มันจะปลิ้นออกแลว เวลากิเลสมันหลอก เวลาที่เราพูดกับพวก 
นี้เห็นไหม บอกมันหลอก เขาก็ดีใจมากนะ เราบอกเลยเวลาที่นั่งภาวนา มันก็วาเวลาจะ 
นั่งภาวนาไง มันอยากนั่งภาวนา แตมันก็อยากทําบุญ เห็นไหม 

มันคิดวา มันอยากทําบุญหมายความวาตอนเชา เพราะวาเขาฝนอยูวา เขาจะไป 
ทําบุญ แลวพอไปทําบุญแลวมันนอยเกินไป เขาเลยจะมาเอาใหเยอะๆ เลยไมทันเราเลย 
เราบอกนั่นแหละจะไมเช่ือกัน เพราะเขาฝน เราบอกนั่นไมใชไมเช่ือกัน เราก็เลยบอก 
อยางนี้ บอกมันหลอก หลอกทั้ง ๒ อยางเลย 

หนึ่งเวลาจะภาวนา นั่งสัก ๔-๕ ช่ัวโมงไมเห็นจะมีอะไรเลย ไมอยากจะนั่ง พอ 
เวลาใกลจะเลิกแลว แหม ไมอยากจะเลิก เราตั้งกติกาไวไง ขนาดนั่นจะไปทํางานตอไป 
พอถึงจะไปทํางานตอ แหม จิตมันจะสงบ จิตมันจะลง อือหือ มันจะเยี่ยม มันจะยอด มัน 
จะหลอกเห็นไหม มันหลอกเปน ๒ ทางนะ จะทําทีแรกมันก็หลอก เวลาจะไปทํางาน 
ตอไปนะ มันจะใหปฏิเสธงานขางหนาเลย เพื่อจะดึงใหเราอยูตรงนั้น 

นี่ขนาดวาเปนเรื่องภายในของเรานะ เราคนเดียวกันเองนะ ยังไมมีผูขางนอกเปน 
ผูสอนที่เขามายุงกับเรานะ แลววากิเลสมันจะดีกับเราไดอยางไร ฉะนั้นมันถึงตองตอสู 
กัน แลวเขาไปคัดงางกันจนจะไดประโยชน ตองตอสูไง 

ตองถึงวากิเลสนี้ไมใชเรา ถากิเลสนี้เปนเรานั่งภาวนาก็ไมได นอนตื่นเชาหนอยก็ 
ไมได เดี๋ยวรางกายมันจะไมแข็งแรง ตองนอนใหตื่นสายๆ หนอยหนึ่งรางกายไดสดช่ืน 
เดี๋ยวกลางวันจะไดไมงวง เห็นไหม นั่นก็เพราะวาเปนเรา 

ถาไมใชเรา ไมใชเราเลย อันนี้ไมใชเรา ลุกขึ้นมันก็หาย ถาไมลุกมันก็ซ้ําอยูอยาง 
นั้น ตองพลิกๆๆๆ พอพลิกไป พลิกขึ้นไป ฝกจนเปนนิสัย ดูคนที่ภาวนาเปนกันสิเห็น
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ไหม อยางที่วาคนที่เชียงใหมเขาภาวนาเปน เขาฝกจนเปนนิสัยนะ เขามีงานรัดตัวขนาด 
นั้น เขายังฝกเปนนิสัย เราพยายามฝกใหเปนนิสัย 

เวลาไปอยูกับอาจารย เพราะวา ๕ ปไง ขอนิสัย ไมพนพรรษา ๕ ขึ้นไป ยังไป 
ไหนก็เปนนวกะ พอพน ๕ พรรษาไปถือวาไดนิสัย ไมตองขอนิสัยแลวไง ตัวเองมีนิสัย 
แลว ตัวเองบรรลุนิติภาวะ เห็นไหม ถาพระอยูกับอาจารย ๕ ปถือวาไดนิสัย 

การไดนิสัยหมายถึงวาฝกกันจนชินไง ตองทําอยางนั้นๆ จนชิน จนเขาใจ จนได 
นิสัย เขาเรียกวาไดนิสัย ไดนิสัยอาจารยมาไหม อยากไดนิสัยมาไหม อยูบานตาดไดนิสัย 
มาไหม ไดนิสัยอยางไร ก็ไดนิสัยแบบเขมแข็ง ไปไหนไว ลุกไว คือไมจมอยูนั่น 

ถาเราฝกจนจมนะ มันก็มาขัดกับความเปนอยูของโลก โอโฮ ถาพระเรียบรอย 
พระดี อยูกับอาจารย อาจารยเอ็ดทั้ง ๒ ฝาย เคยมีมา พระพอใสบาตรเสร็จรีบพรวดพราด 
ไปเลย ทานบอกวาอันนี้ผิด ดาดวยนะ ทานดาแรงเลย หมา ไอพวกหมา พวกหมามันกิน 
เสร็จมันวิ่งเลยไง มันกกๆ แลวมันวิ่งเลย พวกหมา 

พระมาจากกรุงเทพบางทีเรียบรอยเกินไป ทานก็วานะ อายุยังหนุมๆ เลย เดิน 
อยางกับคนแก เดินอยางกับคนขี้โรค เดินอยางกับคนไมมีแรงไง แบบวาสํารวมไง 
สํารวม ระวัง 

การสํารวมระวังจนเกินไป ก็ไมใชกิริยาของนักปฏิบัติ 

การพรวดพราดจนเกินไป ก็ไมใชนิสัยของนักปฏิบัติ 

นักปฏิบัติมันตองเขมแข็ง แตเขมแข็งอยูในธรรมวินัย ไมใชวาสํารวมจนแบบวา 
อยางของเขานะ อยางสํารวมไปนะ อยางเชน นิสัยนี้ รูเรื่องกิเลสนี้ ตําราบอก ชอบ เสียง 
เพราะหนึ่ง ความเศราหมองหนึ่ง เห็นไหม ติด ๔ อยางไง เราจําไมไดอีก ๒ อยาง 

เสียง ฉาก อยางนี้ ความเศราหมอง ก็รูนี่ ก็ตองใหมันเศราหมอง พระผาปะๆ ผา 
ขาดๆ นี่ชอบ ศรัทธามาก พระเขาก็เอามาหากินกันเห็นไหม เขารูสิ เพราะพระพุทธเจา 
บอกไวแลววากิเลสนี้มันชอบอะไรบาง ถาศึกษาธรรมะนี่นะ แลวเอามาหลอกกินไดหมด
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ฉะนั้นถึงวาถาเราซื่อสัตยกับตัวเอง ซื่อสัตยกับการปฏิบัติ มันตองซื่อสัตยกับตรง 
นี้ ซื่อสัตยคือวาตองชําระกิเลสของตัวเองใหได แลวไมใหกิเลสของตัวเองไปเลนกับ 
กิเลสของคนอื่นดวย มันเปนสอง 

ฉะนั้นเราถึงวา กิเลสก็ยังไมใชเรา อารมณยังไมใชเรา จิตนี้ไมใชเรา ทําลายได 
หมด ทําลายหมดคือทําลายกิเลส พอกิเลสหมดนั้นคนนั้นดีแท แลวคอยมาพูดกันวาคนดี 
แลวเราจะฟงวา เออ คนนี้ดี แลวจะใหวา เออ ดี ถาไมเปนอยางนั้นไมตองมาบอกวาดีนะ 
หามพูด! (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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