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เทศนที่ธรรมศาสตรรังสิต ครั้งที่ ๑ ไฟลที่ ๓ 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

ถาม-ตอบ ปญหาธรรม  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

อันนีม้ันเปนปญหามานาน  แลวเปนปญหายืดเยื้อมาก  มันยืดเยื้อเพราะคนไม 
เขาใจไง มันยืดเยือ้เพราะวาโลกนีเ่ขาเขาใจไปวาปญญาคือปญญา แตถาใครไมเคยปฏิบัติ 
นะจะไมเขาใจเรือ่งนี้เลย  ทุกคนรูวาปญญากับไมมีปญญาคิดเปนแคนี้นะ  วาคนที่ใช 
ความคิดคอืปญญาทั้งหมด แลวก็เขาใจวานัน่คือปญญา แลวก็เถียงกันหนาดําหนาแดงนะ 

แตถาใครปฏิบัติแลว  พระพุทธเจาบอกวาสุตมยปญญาคือการศึกษา  เราศึกษานี่ 
คือสุตมยปญญา จินตมยปญญา  เห็นไหม แลวไมอยากพูดคํานี้นะ เพราะไอนสไตนบอก 
วาจินตนาการสําคัญกวาความรู นี่เปนโศลกของไอนสไตน จินตนาการสําคัญกวาความรู 
เพราะไอนสไตนเขาคิดขึน้มา  เพราะเขาใชตั้งจนิตนาการกอนไง  แลวเขาคิดกันมาเปน 
ทฤษฎีสมัพันธอะไรของเขา เห็นไหม สุตมยปญญา จินตมยปญญา ไอนสไตนเขาพูดเอง 
วาจินตนาการสําคัญกวาความรูดวย  แลวบอกวา  ถาเขาเลือกได  เขาจะนับถือศาสนาพุทธ 
เพราะศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงเหตุผล  แตเขาเปนชาวคริสตนะ  เราจะบอกวา 
ไอนสไตนมีความรูขนาดไหนก็แลวแตนะ 

ไอนสไตนตายไปพรอมกับความเศราหมอง ตายไปพรอมกับความติดของ เพราะ 
เขาก็ยังตองลงัเลสงสัยในเรือ่งจิต เพราะเขาเขาใจเรือ่งจิตไมได นีจ่ินตมยปญญาไง แลวก็ 
ภาวนามยปญญา  เพราะวาหลวงตาเคยพูดใหฟง  บอกตอนทีท่ําสังคายนาทางฝายวิชาการ 
เขาสังคายนาพระไตรปฎก  แลวบอกวาภาวนามยปญญานี่นาจะตัดทิง้เพราะวาอธิบาย 
ไมได เพราะวาเขาทําสังคายนากันใชไหม แลวทางวชิาการเขาตองเขาใจหมดใชไหม เขา 
ถึงเอามาลงไวในพระไตรปฎก แลวสิ่งนี้เปนสิ่งทีเ่ขาเขาใจดวยไมได แลวอธิบายไมได นี่ 
ภาวนามยปญญา  ปญญาที่เกิดจากการภาวนา  ทนีี้ปญญาที่เกิดจากการภาวนามนัไมมี 
ตัวตน  ไมมีตัวตนนะ  จะพูดอยางนี้เลย  ถามีตวัตนมรรคมันสามัคคีไมได  เพราะอะไรรู
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ไหม เพราะไอตวัตนนีม่นัไปขวางไว คนภาวนาไมเปนบอกวามรรค ๘ รวมแลวเปนหนึง่ 
ไมได รวมเปนหนึ่ง หนึ่งนั้นแหละคือตวัตน 

มรรคสามัคคมีันเปนนามธรรม  แลวมันเปนสมบัติที่มันเปนนามธรรมเหมือน 
พายุที่พัดมา เฮอรรเิคนมันเขามา มันกวาดทวีปไปทัง้ทวีปเลย แลวมนัอยูไหน มนัหายไป 
ไหน แลวเวลามนัพัดเขามาบานเรอืนพงัราบไปหมดเลย แลวมันไปไหน ขนาดนี้มนัเปน 
พายุที่เห็นๆ  กันอยูนะ  มันยงัเกิดแลวมนัยงัดับไปเลย  แลวถาเราถายหนงัไว  ถายวีดโีอไว 
เราจะเหน็ภาพของมนั  แตอันนี้เรากร็ูใชไหม  พายุเกิดเพราะอะไร  เหน็ไหม  ความรอน 
ความรอน ลมมนัหมนุ ปญญามันตางกนัอยางนี้ มนัถึงเปนปญหาไง  เปนปญหาวาคนเรา 
นี่จริตนิสัย  แลวก็อานพระไตรปฎกไง  อานพระไตรปฎกถึงไมเขาใจ  แลวเราก็ไมเขาใจ 
เรื่องนีม้ากอน  แตพอเราปฏิบัติแลวเราไปเปดพระไตรปฎกอาน  เรากเ็จอปญหานี้  เราถึง 
บอกวาปญหานีป้ญหาหญาปากคอกเลย  ปญหางี่เงา  ปญหางายๆ  แตชาวพุทธเอามาเถียง 
กันจะเปนจะตาย 

ถาม :  ถาจิตเดิมเปนจิตที่ผองใสอยูแลว  หมายความวาจิตนั้นไมมกีิเลสใชไหม 
ครับ  เมื่อจิตเดมิไมมีกเิลสแลว  เปนนิพพานแลว  จิตปจจุบันนี้  จิตปจจุบันมีกเิลสได 
อยางไร 

ตอบ :  ปญหานี้มันมาก  จิตเดมิแทนี้ผองใส  จิตเดมิแทหมองไปดวยอุปกิเลส  จิต 
เดิมแทนี้ผองใส  จิตเดิมแทนี้เปนผูขามพนกิเลส  ไปเปดพระไตรปฎกดูไดเลย  เราจําเลม 
จําหนาไมไดเทานั้น แตพระไตรปฎกเราอานมาหมดแลว จิตเดมิแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้ 
หมองไปดวยอุปกิเลส  จิตเดมิแทนี้ผองใส  จิตเดิมแทนี้เปนผูขามพนกิเลส  คําวาขามพน 
กิเลส  มนัเปนกเิลสอยูหรือเปลามันถึงขามพนกเิลส  จิตเดิมแทนีค่ือตัวกิเลส  จิตเดิมแทนี้ 
คืออวิชชา แลวไมมีใครเคยเห็นมันดวย  จิตเดิมแทนีต้ัวกิเลสชัดๆ  เลย แลวอยางที่พูดเมื่อ 
กี้นี้วามนัยงัมีลกึลับอีก  คอืวาเกิดตาย  เกิดตายที่ไมรูวาเกิดตาย  เกิดตายทีไ่มรูจักอดีตชาติ 
ได  จําอดีตชาติไมไดก็ตรงนีไ้ง  ตรงที่เราศึกษากันนี ้ ตอนนี้นะเราศึกษาเปนดอ็กเตอรเลย 
เราตายไปแลวไปเกิดใหม  ด็อกเตอรไปกบัเราไหม  ไปเกิดใหมไมตองเรียนด็อกเตอรมนั 
ออกมาจากทองแมมาด็อกเตอรมันมีมาดวยเลย  ไมมี  ด็อกเตอรตายไปเกิดเปนทารก  นี่ก็ 
เหมือนกนัการศึกษาในชาติปจจบุันนี้มนัศึกษามามนัอยูกับเรานี่  เดี๋ยวนี้เปนดอ็กเตอร  ถา 
ตายไปแลวนะ
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การศึกษานี่ศึกษาโดยสมอง  ใชไหม  สถิติเราศึกษาโดยสมอง  สมองจํามา  ทาง 
วิชาการทั้งหมดตองเกิดโดยสมองใชไหม แลวสมองคิดมา สมองจํามา มันกใ็นปจจุบนันี่ 
ไง  เราคิดถึง..  โทษนะ  เราคิดถึงผูปกครองเราไดไหม  คิดถึงลูกเราไดไหม  คิดถึงสมบัติ 
เราไดไหม คิดไดหมดใชไหม เพราะอะไร เพราะเราคิดไดในปจจุบนันี้ไง เราคิดถงึชาติที่ 
แลวไดไหม ไมได  คิดถึงชาติอนาคตไดไหม ไมไดเพราะมันคนละมิติ  มันคนละมิติ  มัน 
คิดถึงกนัไมได 

แลวถาจิตนีข่ามมิติไดอยางไร จิตมันขามมิตนิี่ อันนี ้ในปจจุบนันี้  เราบอกกางรม 
ในปจจุบันนี้กางรมหมดเลยเพราะ  คันรม พอกางรมไป  รมมนักางออกไปใชไหม  ในรม 
นี่มนัก็มรีูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ ๕  ไง ขันธ ๕  คือกางรมออกไป พอ 
กางรมออกไป รมมันเปนสัญชาตญาณของมนุษยไง มนุษยมีธาตุ ๔  และขันธ ๕  มัน 
เปนธรรมชาติของมัน แลวขนัธ ๕  นี่เห็นไหม มนัเกิดดับจากจิต ไมใชจิตเห็นไหม  เกิด 
จากจิต  ถาขันธ  ๕  นีม่ันตายตัวนะเรียนมานีจ่ะจําไดหมดเลย  จะไมลมือะไรเลย  แตนี่ 
เดี๋ยวก็ตองเปดหองสมุดประจําเลย ลืมประจํา ใจมันลืม อาว ก็มนัเกิดดับ ไมใชใจ ขณะที่ 
เราศึกษามาเราจํามาแลวมันยังลมืเลย  แตลืมนีม่ันยงัฟนไดเพราะอะไร  เพราะมันเปน 
ปจจุบนันี้ใชไหม แลวเวลามันตายไป เวลาตายนะ จิตเดิมแทไง อนุสัย อนุสยั ๓ เห็นไหม 
ภวาสวะ พอมนัตายไป มนัตายไปปบ ถาขันธ ๕  นี่นะ ถาขันธ ๕  รมเรากางตลอดเวลา 
เวลาเราเกิดเปนมนุษย  ตายจากมนุษย  ก็เกิดเปนมนุษย  เกิดตายเปนมนุษยตลอดไป 
ใชไหม 

เวลาเกิดเปนเทวดามนัไมมีรางกายมนุษยแลว  ไปเกดิเปนพรหมนี่  รมไมมีแลวมี 
แตคันรม  กม็ันขนัธเดียว  อาหารของพรหมคอืผัสสะ  ผัสสะนี่คืออาหารของเขา  ความ 
กระทบ  แลวเทวดานี่มนัเปนวิญญาณาหาร  วิญญาณาหารคือเปนทิพย  เรานึกสิ  เรานกึนี่ 
เพราะวาเรารูขอมูลเราถึงนึกไดใชไหม  แตเทวดามนัไมมีขอมูล  แลวดูสิ  พันเอก…… 
เขาบอกเลยเห็นไหม ตายไปแลวไปเจอยมบาล คนทีไ่มใสน้ําจะไมไดกินน้ํา เทวดาเขาไม 
กินน้ําอยางนี้หรอก  น้ํานี่เขาเอาไวลิน้กระทบ  น้ําทพิยของเทวดาเขาไมกนิอยางนี้  คนมนั 
ไปเห็นแคจุดใดจุดหนึ่งแลวเอามาโมกนั  เพราะมนัไมเห็นรอบของวัฏฏะไง 

ถาเปนเทวดาเขาไมมรีางกาย  เขาไมตองกินตรงนีไ้ง  แลวพอจิตเวลามันตาย  เวลา 
จะตายเห็นไหม  เพราะออกมารมมันกางแลวเปนเราละ แลวถาเปนเทวดาเขาก็เปนขนัธ๔
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เพราะเขาไมมรีางกาย แตเขาเปนทิพย ขันธ ๕  เหมอืนกนั แตขันธ ๕  รูปเปนทิพย รูปที่ 
เปนทพิย  รปูที่เปนโลก  รปูที่เปนทิพย  แลวขนัธ  ๑  เห็นไหม  โดยธรรมชาติจิตมันเปน 
อยางนี้ จิตมีกเิลสทัง้หมด จิตเดิมแทนั่นละตัวกิเลส นั่นโคตรกเิลสเลย เพราะอะไร เพราะ 
นั่นคอืปูกเิลสนะ  อาว  ไมเคยปฏบิัติไมรูนะ  หลานกิเลสกค็ือพจิารณาสักกายทิฏฐิ  เห็น 
ตามความเปนจริง  ขันธเปนขันธ    จิตเปนจิต    ทุกขเปนทุกข  นี่    มันแยกออกไปนี่ 
โสดาบัน หลานกิเลสเทานั้นเอง แคไดฆาหลานมนันะ ยังไมเจอพอมัน ยังไมเจอปูมนันะ 
เพราะอะไร  เพราะไปเจอปูมันนะ มนัไปเจอสกิทาละ มันเขาไป  เวลาเราพิจารณาไปกาย 
เปนโพธิ  จิตเปนกระจกใส  มันแยกออกระหวางจิตกับกาย  จิตมันแยกออกไปเลย  คําวา 
แยกออกนีน่ะ ไมใชแยก… 

พูดอยางนีม้ันเปนทฤษฎีนะ  มันเปนเหมอืนกับ  ใช  พูดอยางนีป้บนะ  ใหทานมุย 
สรางหนังไดเลย แลวพอไปแยกนะมนัก็เปนหนังขึน้มา มันไมใชเปนการแกกิเลสใชไหม 
แตถาแกกิเลสมนัเปนภายใน  เปนภายใน  แตนี่เอามาเปรียบเทียบใหเห็นไงวาพอมนัแยก 
ขึ้นมากายกยัจิตแยกออกจากกนันัน่ละสกทิา  โลกนีร้าบเปนหนากลองเลย  แลวยอนกลับ 
ไป 

พอยอนกลับไปปบมนัก็ไปเจอความพอใจ  กามฉันทะ  กามฉันทะเปนตนเหตุให 
เกิดกามราคะ  เพราะไมมีความพอใจนะ ถาขอมลูนี้เปนของตายตัวนะ ผูหญิงกับผูชายถา 
มีคูกันแลวนะจะรักกนัตลอดชีวิตเลย  ทําไมมนัมีคนที่ ๒  มีคนที่สามมีคนที่  ๑๐  ทําไม 
ขอมูลมนัเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  ละ  พอตรงนี้แยกปบ  ถาตรงนีม้ันแยกโดยธรรมชาตินะ  วางๆ 
วางๆ เห็นไหม พระอนาคา วาง ไปอยูในเรอืนวางไง เราอยูในเรือนวาง เรายังมอียู วางนี้ 
วางหมดเลย  แตเราไปอยูขวางไวนะ  นี่ตัวอวิชชา  แลวการแกนี่มนัแกมา..ภพชาติมันแก 
มาซับซอนมากนะ 

โดยขอเท็จจริงนี่  คนทีจ่ะเหน็จิตเดิมแทไดตองเปนอรหัตตมรรค  นี่ไง  ผูที่ปฏิบัติ 
แลวจะไปติดกันตรงนี้  ที่หลวงตาทานไปแกอยูบอยๆ  ก็ไปแกตรงนี้ไง  เอาวามา  พอวา 
มาถึงตรงนี้ปบหมดแลว หมดแลวเพราะอะไร  เพราะขันธ ๕  กับจิตนี่มันลางได  มนัตบ 
มือ ๒  ขาง แตพอมันลางหมดแลว มอืเดียวกูจะลางอยางไร กทูําอยางไร จะฆามันจะทํา 
อยางไร ตัวจิตเดมิแทนี่จะฆามันอยางไร อรหัตตมรรคนี่ไง สติรอยเปอรเซ็นต
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จิตเดิมแทนี้ผองใส  แตการผองใสนีน่ะมนัผองใสไดเยอะแยะเลย  โยมทําความ 
สงบกัน  กําหนดพุทโธ  พุทโธ  เวลาสงบจิตนี้ใสหมดเลย  ใสแบบนี้นะ  มนัใสแบบนิมิต 
แลวถาใสแบบนีน้ะ  ถาจิตเรามันสงบไดขนาดนีน้ะจะใสมากเลย  ถาคราวหนาสงบกวานี้ 
ใสกวานี้อกี  ใสแหนวเลย  ความใสนี่ใสมันกม็ีหลายระดับ  ใสอยางนี้  ใสอนจิจัง  ใสนมิิต 
เพราะอะไร เพราะจิตไปเหน็ ไมใชตัวจิตใส ไอทีว่าจิตผองใสนะ ลิเกทัง้นัน้ละ มันไมเคย 
เห็นใส เห็นใส มาสิ ใครเห็น เหน็อยางไร 

จิตเดิมแทที่ผองใสนี่มนัอยูในพระไตรปฎก  แลวเรามาทํากันนีม่ัน..  แวนใสไหม 
แกวใสไหม  มันเหน็ภาพไง  พอเหน็ภาพกูก็ใสบาง  ไมใส  อยาไปเช่ือ  เปนคารม  เปนไป 
ไมได เปนไปไมได  เพราะโยมนะ โยมอยูที่สถานศึกษานี่  โยมจะจบดอ็กเตอรกนันีโ่ยม 
เรียนกันรากเลอืดเลยเหน็ไหม  เรยีนจบด็อกเตอร  เรยีนรากเลือดเลยเห็นไหม  คอืมนัทุกข 
มันยากกวาจะจบใชไหม  แลวมันมาจากไหน  มนัเดินผานมามันบอกจบดอ็กเตอร  โยม 
เช่ือไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  ผองใส  ผองใส  มึงทําอะไรมาผองใส  เห็นเดินเฉียดมาเมือ่กี้บอก 
ผองใส  พระอาทิตยกูก็ผองใส  มนัเปนโวหาร  ชาวพุทธนี่มนัไมมีตรงนีจ้ับ  ไมมเีครื่อง 
ทดสอบไง  ไอพระหนาดานมันถึงหากินกันไง  ไอคนที่หากินนั่นละไอพระหนาดาน  มัน 
ผองใส มันผองใสอยางไร  มันไมใชของงายๆ นะ  ไอที่เราใสๆ  กันอยูนี่มนัใสโดยสมาธิ 
บางทีพวกโยมก็ทําได แลวทําไดนะอะไรรูไหม สมหลน พอพทุโธ พุทโธ มันสงบ โอย 
ใสหมดเลย ดีใจมากเลย ครัง้หนึง่ในชีวิตไดหนเดยีว อยางนี้กม็ี เปลา มีกค็ือมีสิ  เพราะจิต 
นี่มนัมหัศจรรยมาก  จิตของเรานีม่ันมหัศจรรยจรงิๆ  นะ  แลวเราปฏิบัติมามันฟนฝา 
อุปสรรคมานี่ 

ครูบาอาจารยทานพูดทุกองคนะ ธรรมะนี่ฟากตาย  เอาชีวิตนี้แลกมันมา แลวกูไม 
เห็นมนัทําอะไรกนัเลย ใสๆๆ พระอาทิตยก็ใส นีก่็ใส ดูสิเปดสิใสหมดเลย คําวาผองใสๆ 
นี่ภาษาเรานะ ภาษาธรรมะ ภาษานักปฏิบัติมันสูงสงมากนะ ตอนนี้มนัเปนภาษา ภาษาเรา 
นี่ถาเราไมเช่ือสิง่ใด  เราก็จะดูถกูดูแคลน  พอเราดูถกูดูแคลนเราก็พูดหยามหมิ่น  พอพูด 
หยามหมิ่น มนัพูดดวยกิเลสไง แตไมไดคิดถึงคนที่เขาทะนุถนอม เขารักษาของเขา คนที่ 
ทะนุถนอมรักษานะ เขารักษามาทัง้ชีวิตนะ เขาเอาชีวิตของเขาแลกมา
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ดูสิ อยางประเทศชาติเรานี่ พวกบรรพบุรุษเอาเลือดเนื้อแลกชีวิตประเทศชาตินี้มา 
ไอคนเกิดมาในประเทศชาตินี้นะมันบอกวางายๆ  แลวมนัจะลางผลาญกัน  แตคนทีเ่ขา 
ทะนุถนอมประเทศชาตินี้มา  เขาฟนฝามา  เขาสละทั้งชีวิตกันมา  ในการประพฤติปฏบิัติ 
นะ ถาครบูาอาจารยของเรานะ ไมทํากันจรงิจังนะ ไอเรือ่งอยางนี้ ใช อยางเราปูพื้นมาตั้ง 
ทีแรกใชไหมวา  สุตมยปญญาใชไหม  ปญญาของคน  ปญญาของคนมันมีหลายระดับ  มี 
หลายชั้น  แมแตจบด็อกเตอรเหมอืนกนันะ  บางคน  โทษนะ  จบด็อกเตอรทํางานไมเปน 
ด็อกเตอรติ๊งตองกม็ี  อาว  เรียนภาษาสันสกฤตกย็ังไมดีเลย  แลวกเ็อามาวเิคราะหศาสนา 
กัน  เราจะบอกวา  ที่มันเปนปญหานี่เปนปญหาจากฝายปริยัติ  เขาโตแยงตรงนี้ไงวาจิต 
เดิมแทนี้ผองใส ถาจิตผองใสคือนิพพาน กม็ันไมใชนิพพาน 

ถานิพพานนะ  หลอดไฟในเมอืงไทยนีน่ิพพานหมดเลย  อาว  มนัไมนิพพาน  แต 
เพราะความไมเขาใจในภาษาแลวไปอานไง  ไปอานพระไตรปฎกมาแลวไง  จิตเดิมแทนี้ 
ผองใส ผองใสกค็ือนิพพาน แลวใครบอกมึงละ แลวมึงเรียนมาทําไม เรียนธรรมะก็สงสยั 
ธรรมะนะ เรยีนธรรมะแทๆ ๙ ประโยค รอยประโยคเขาก็สงสัยธรรมะ มันไมใชนิพพาน 
จิตเดิมแทนี่ผองใส  ผองใสเพราะมนัเปนจิตเดิมแท  จิตเดิมแทนี่ผองใส  จิตเดมิแทนีเ่ปนผู 
หมองไปดวยกิเลส  จิตเดมิแทนี่ผองใส  จิตเดมิแทนี้เปนผูขามพนกิเลสดวยสมัมาทฏิฐิ 
ดวยความเห็นชอบ  ถาไมมีสัมมาทิฏฐิ  จิตเดิมแทพอมันสงบเขาไปแลว  มนัก็มฤีทธิ์มีเดช 
มันกท็ําลายเขา เทวทัตเหาะเหินเดินฟายงัคิดทําลายพระพุทธเจาเลย ผองใสไหม  ผองใส 
ทําไมคิดฆาพระพุทธเจา จางคนไปยิงไง 

จิตผองใสมปีระโยชนอะไร  จิตผองใสมันมีพลงังาน  แตตองเปนสมัมา  เราปูพื้น 
มาตั้งแตทีแรกเลย  สัมมาหรือมิจฉาไมไดยินหรือเมือ่กี้นี้  ถาเปนมิจฉา  เงิน  ถาเปนสมัมา 
เงินพวกเราจะเปนประโยชนกับชีวิตของเรา  จะเปนประโยชนกบัประเทศชาติ  จะเปน 
ประโยชนกับครอบครัว  ถาเงนินีไ้ปอยูในมือมิจฉานะ  เงินนี้มนัไดมานะ  ปปง.  มันยึด 
หมดเลยเพราะเงนินี้  ยึดนี่ธรรมดานะ ถามนัไปทําลายเขา มันไปจางเขาฆาคน คนมเีงนิมี 
ทองนะใหเงินลกู  ลกูไปซื้อยาเสพติดมาเสพ  เสยีคนเพราะเงนิไหม  มีเงินมีทองเขาบอน 
เลนจนเสียคนไปเลย เงนิทําใหคนเสียคนไหม 

จิตผองใสกเ็หมอืนกนั  ตัวผองใสคอืตัวพลังงาน  แตคนใชไปทางบวกหรอืลบ 
เพราะเขาถงึผองใสนี้ได  เพราะทกุคนมีจิต  คนที่นัง่อยูนีม่ีตนทนุเสมอกันหมดเลย  ดวย
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ตัวพลังงาน  แลวตัวพลังงานนี่  ถาคนทําเปน  ตัวพลังงานนี้จะทําใหสะอาด  ผองใสไม 
สะอาดนะ  ผองใสยังไมสะอาด  ผองใสคือตวัอวิชชา  หลวงตาเทศนไวในธรรมชุด 
เตรียมพรอม  วาจิตผองใสคืออวิชชา  ไปเปดดูไดเลย  ครูบาอาจารยที่จะรูจรงิจะผานนี้ 
มาแลวไง  นี่คือขั้นตอนของการผาน  คนจะมาที่นี ่ มาถึงกรุงเทพหรอืมาถึงสระบรุี  เขา 
บอกถงึทีน่ี่แลว  เอ็งเช่ือไหม  เปนไปไมไดใชไหม  แลวนี่ผองใสมนักอ็ยูกรุงเทพนูน  แลว 
จะมานัง่นี่ไดไง  เพราะตัวผองใสคือตวัพลงังาน  แลวตัวพลังงานนีม้ันจะสะอาด  มันจะ 
ไมเกิดหรือ

วามาสิ  นี่เพราะมนัคิดโดยประสาเด็กๆ  เลยนะ  คิดวาผองใสคือสะอาด  เพราะคิด 
ดวยสามัญสํานึกไง  เสื้อผามันสกปรก ซักมันก็สะอาดใชไหม  แลวสะอาดก็คือสะอาดไง 
สะอาดมันก็มีตัวมนันะ นี่ไงตวัภพ เราถึงพูดไงวาภพนี่เขาตองไปแกกนัทีท่ะเบยีนบานไง 
ตัวชาติ ตัวชาติมันอยูตัวพลังงานนีน้ะ ตวัภพนี่สําคญัมาก เพราะมีตัวภพ จรวดยิงออกไป 
จากไหน  ยิงออกไปจากฐาน  ความคิดออกจากไหนถาไมออกจากภพ  ถาไมออกจากภพ 
นะความคิดไมมีเลย อะไรก็ไมมี  เพราะมีตัวภพนี่ คิดถึงบานกม็าจากภพ คิดถึงลูก คิดถงึ 
เมีย คิดถงึเงิน คิดถงึทองมาจากฐานอนันีท้ั้งนั้นนะ 

แตทุกคนไมเคยเห็นมัน  ทัง้ๆ  ที่มนัอยูกับเรานะ  ทุกคนไมเคยเห็น  อรหัตตมรรค 
ถึงจะเห็นมัน นี่ไงถึงบอกวากงของอวิชชานี่นากลวั แตไมมีใครเคยเห็นนะ ลูกมนัยังสูไม 
ไหวเลย อวิชชาเราไปคิดกันวาอวิชชาคือความไมรู อวิชชาโอย นกแกวนกขุนทอง จริงๆ 
นะ  นกแกวนกขนุทองมันเรียกพอเรียกแมนะแลวมนัไดกลวย  มนันึกวากลวยคอืพอแม 
นะ  พูดพอแมเสรจ็ไดกลวยทุกทเีลย  ไอเรากว็าพอแมคือพอแมใชไหม  มนับอกพอแม 
เขาจะใหอาหารมนัไง  มันจะตีความวาพอแมคอืกลวยนะ  นกแกวนกขนุทองกม็ันไมรู 
หรอกวาพอแมคอือะไร แตถาพูดคํานี้ทีไรไดรางวัลทุกที 

ปริยัติเปนอยางนัน้นะ  ไมใชดูถกูนะ  เพราะอะไร  เวลาพูดถึงผูประพฤติปฏบิัติจะ 
กราบพระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆดวยหัวใจ  เพราะวาพระพทุธ  พระพุทธเจาตรัสรู 
ธรรม  สาวก  อริยะสาวก  ครูบาอาจารยเรากป็ฏบิัติจนรูธรรม  นี่ธรรมะคือธรรมะที่ 
พระพุทธเจาแสดงออกมาในพระไตรปฎก  พระไตรปฎกมันเหมอืนกับ  โยมจะบอกวา 
แสงของพระอาทิตยมันจะมีแรธาตุอะไรบาง  เห็นไหม แลวโยมก็ทําเปนวิชาการ แลวเขา 
ก็ไปเรียนวิชาการนะ แตเขาไมรูจักแสงอาทิตย
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นี่ก็เหมือนกัน ในพระไตรปฎกนี่นะ มันเปนวิธีการไง เพราะวาใจขององคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมขึน้มา  เราเหน็ความมหศัจรรยของมันทัง้หมด  แลวนีเ่ทศนา 
วาการ พระพุทธเจากับพระปจเจกพุทธเจาตางกันตรงนี้ พระปจเจกพทุธเจาตรัสรูเองโดย 
ชอบ  แตไมสามารถบัญญัติคือทําวิชาการนี้ออกมา  แตพระพุทธเจาตรัสรูธรรมโดยชอบ 
แลวสามารถบัญญัติเปนพระไตรปฎกเปนบาลี  เหน็ไหม  บัญญัติเปนวิชาการออกมา 
บัญญัติศัพทได  บัญญัติศัพทไดวา  ในความคิดเรามันมีรูปคอื  ความรูสกึเรามันเปน 
ความคิด  มเีวทนา  ความรับรูดีหรอืช่ัว  มีสัญญาคือขอมูลจะคิดตอไป  มีสงัขารทีม่ันปรุง 
แตงตอ มีวิญญาณ วิญญาณคือสิ่งที่เช่ือม เช่ือมใหความคิดหมุนไปได 

ทานบัญญัติมา  พอบัญญัติขึ้นมาก็วางแบบมาแลวเราก็ไปเรียนบัญญัตินั้นแลวก็ 
เอาตัวบัญญัตินัน้วาเปนธรรม  มันเปนไปไดอยางไร  เพราะมนัเปนวิธีการเขาไปหา 
ความรูสึกเรา  ในพระไตรปฎกเปนวิธีการทั้งหมด  ไมมเีปาหมายเพราะนิพพานเขยีนมา 
เปนนิพพานไมได ก็นพิพานเขียนไมได มนัก็สมมุตอิันหนึง่ ถาเขียนนิพพานวาเปนอยาง 
นี้ๆ นะ ขนาดไมไดเขียนยังเขียนวานิพพานเปนธรรมกาย เปน... บา.. ขนาดไมไดเขียน 
มันยงัตูเลย  แลวถาเขียนเหมอืนกฎหมายเขียนแลวตคีวามนะ  สงสัยตองเกิดสงครามเพือ่ 
เขาวาใครถกู ตีความเสรจ็แลวลงกไ็มได สงครามตอง แตวางไวเปนวิธีการแลวถาใครถึง 
เปาหมายแลวเหมอืนกนัหมด 

จิตเดิมแทนี้ไมใชนิพพาน จิตเดิมแทนี้เปนแรงงานปฐม ตนของแรงงานเลย ตน 
ของกิเลส ที่มาเกิดมาตายกันก็ตัวนี้แหละ เขาเรียกวาวิญญาณปฏิสนธิ วิญญาณปฏิสนธิ 
กับวิญญาณรับรู ขณะที่โยมฟงอยูนี่เขาเรียกวาโสตวิญญาณ โสตประสาทไง โสตคือหู 
แลวกระทบกับเสียง แลวมีใจรับรู เกิดความรูสึกขึ้น วิญญาณนี้เกิดจากโสตวิญญาณ ตา 
เห็นรูป มันจักษุวิญญาณนะ สัมผัสโดยจมูก ฆานะวิญญาณ วิญญาณในขันธ ๕  นี่ไง 
วิญญาณอายตนะไง แลวถามวาพระอรหันตอยูที่ไหน พระอรหันตอยูในอายตนะ 
อายตนะนี่มันเปนเปลือก แตใจขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจามันมีเปลือก  แลวจะ 
บอกวาเห็นไหม ที่บอกวาพระอรหันตกับปุถุชนมันก็มีราง กินถายเหมือนกันเห็นไหม 
กินถายอันหนึ่งเปนกินถายโดยธรรมชาติ กินถายอันหนึ่งกินถายโดยความสะอาด 
บริสุทธิ์
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ฉะนั้นไอตัวพลังงานตัวนี้ ตัวที่วาจิตปฏิสนธิ เวลาตายมันจะหดเขามาทีน่ี่ จิตของ 
เราออกมาแลวเราปฏิสนธิปบมนัก็ไดภพ  มนุษยสมบัติ  พอไดภพปบมนัก็ธรรมชาติของ 
มัน  พอโอปปาติกะเหน็ไหม  ไปเกิดเปนเทวดาปบ  ขณะเกิดปบมนัเปลี่ยนภพ  พอเปลี่ยน 
ภพก็เปลีย่นสถานะ  เพราะอะไร  เพราะมนัไปจากไอตัวนี้  จากไอจิตเดมิแท  จิตเดิมแท 
ผองใสพอมันเปลีย่นสถานะปบ  เหมือนกับเรา  วันนีโ้ยมออกมาชุดไง พอโยมชุดนี้โยมก็ 
เปนนี่  พอโยมออกมาเปนชุดนกักีฬาโยมก็นกักีฬา  เห็นไหม  พอจิตออกไง  จิตเสวยภพ 
อะไร  นี่กเ็หมอืนกัน  เวลาเราออกจากบานแตงชุดอะไร  แตงชุดทํางาน  เราก็ไปทํางาน 
แตงชุดเลนกีฬา เรากเ็ปนนักกีฬา แตงชุดอะไร 

แตเวลาจิตมนัออก เวลาออก มันเกิด เวลาปฏิสนธิจติ ถาพูดอยางนี้ไป เดีย๋วไปถึง 
โตกลับมาเลย โอโฮ อยางนัน้ก็เปนของงายๆ อยางนีห้รือ ไอนี่พูดเปรียบเทยีบ พูดใหเห็น 
ภาพหรอก แตถาจะเอารายละเอียดลึกกวานี้ก็ใหถามปญหามา 

จิตเดิมแทนี้ไมใช  ปญหานี่นะเปนปญหาเกิดมาจากฝายปริยัติ  เมือ่ประมาณ  ๑๐ป 
ที่แลว โอโฮ ออกวิทยุ ๒  ฝายโตกนัเลยวา  จิตเดมิแทนี่ผองใสคือจิตเดิมแทตองไมมาเกิด 
ฝายหนึ่งจิตเดมิแทนี่ตองนพิพานไง  แลวอีกฝายหนึง่บอกจิตเดิมแทไมใชนิพพานแลวมัน 
มาเกิดไดอยางไร  แลวอะไรมาเกิด  เขาวานิพพานแลวจะมานั่งเกิดกันอยูนีอ่ีกหรอื 
นิพพานนั่งกนันีเ่ต็มเลย มันเปนตวัเกิด ทีนีก้ารเกิดตวัจิต ตัววิญญาณมันถงึ โอโฮ เวลาไป 
เกิดในครรภแลวไปนั่งทกุขอยู  ๙  เดอืน  แลวคิดดนูะอยูในครรภแมกินเผ็ดนะ  โอโฮ  มัน 
รอน สายอยูในนั้น  ไปไหนก็ไมไดกอ็ยูในครรภ ๙  เดือนนะ ถึงบอกวาจะไปเกิดอีกไหม 
ถาไมเกิดก็ตองรักษา ไมเกิดตองตั้งใจ  เกิด!  เกิดแนนอน  เพราะอะไรรูไหม  เพราะมันไม 
อยูในการควบคุมของเราไง มนัไมอยูในการควบคมุนะ 

มือเรานี่นะ  ประสาทเราดเีราสั่งมอืเราไดเลย  แตตัวจิตมนัไมมีอวัยวะไง  ไมมี 
อะไรทีค่วบคมุมนัไดเลยนะ  มนัไปตามกระแสกรรม  เราถงึเทศนที่วัดบอยมาก  วาเวลา 
คนจะเปนจะตายนะ  ขนาดเราทําบุญมาขนาดไหนถาเวลาจะตาย  เราไปคิดถงึสิ่งที่ไมดี 
แลวจิตมนัออกตรงสิ่งทีไ่มดเีห็นไหม  หลวงตาบอกวาอยางนี้  บอกวาวัวอยูในคอก  วัว 
ปากคอก  ถาใครเปดประตูกอนมนัออกกอน  เราอยูที่ไหน  เราคิดถงึความรูสึกตอนไหน 
ออกคอกเกิดตรงนัน้  ถึงใหหัดภาวนากัน  คนตายโบราณสอนวาใหคิดถึงพระ  เราจะทํา 
ความไมดมีาบางก็แลวแต  ใหคิดถึงความดีกอน  ถาคิดถึงความดีกอนเราไดสถานะนั้น
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กอนคอืเกิดในสิง่ที่ดีกอน  มนัมโีอกาสไดทําความดกีอน  เราทําความดีไว  ความดีกค็ือ 
นิสัย 

ดูสิ คนดีหรือคนช่ัวแลวแต บางคนในช่ัวมันกม็ีช่ัวกบัชั่ว  ในช่ัวเปนคนดกี็มี  เหน็ 
ไหม  นี่ก็เหมือนกนั  ในการเกิดจิตนี่มนัมหัศจรรยมาก  แลวแคนี้นะ  แคควบคุมจิตเฉยๆ 
ใหตัวเองเกิดไปตายนะ แลวยงัจะเขาไปชําระลางมนัใหสะอาดมนัละ  โอ  เรยีนหนังสอืนี่ 
นะ  งานเด็กๆ  ปฏิบัตินี่ทุมกนัทั้งชีวิต  ตองชนะมนั  ชนะตัวเอง  แลวบอกวาพระ  โอโฮ 
บวชแลวสบาย บวชแลวไมทํางาน ก็ไอพระไมทํางานนี่ งานของพระมเีขาไมทํากันเอง 

งานของพระ เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ  ผม ขน เล็บ ฟน หนัง นีง่านของพระ 
แลวเปนงานในทางเดินจงกรมนะ  ไมใชงานในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลนั่นวิชาชีพ  ลูก 
ศิษย  โทษนะ  ลูกศิษยหมอเยอะ  ไปวัดบอกหมอนีกู่ดูถูกฉิบหายเลย  ไมรูอะไรเลย  พวก 
หมอรูไดแตเรื่องสรีระ  เรื่องจิตนีไ่มรู  ไมรู  บอกวายอมรับ  หัวเราะใหญ  เพราะอะไร 
เพราะหมอก็งง หมอก็ไมเขาใจชีวิต 

ถาเราเขาใจชีวิตนะ  ชีวิตจะเดนิไปราบเรียบตรงดิว่เลย ทําไมชีวิตลุมๆ ดอนๆ ละ 
แลวเราดูพระเราสบายมากนะมีบาตรใบเดียว  เชาขึ้นมาก็มขีาวกนิทุกวัน  ไมสนกับใคร 
ทั้งสิ้น  รอวันตาย  ถามีขาวตกบาตร  กินขาว  กูกนิขาวเสรจ็  กูรอตาย  มันมีอะไร  โลกนี้มี 
อะไร  โลกนีค้ือละคร  เกิดมาเพือ่มีสถานะมาทําความดีกัน  เกิดมาเพื่อจะมีอะไรติดไม 
ติดมือไป  เกิดมานะแลวตายไปนะมือเปลานะ  เกิดมาตายไป  มือไมมอีีกตางหาก  ติดลบ 
ไปอีกตางหาก เกิดมาเพื่อจะแกไข ตั้งแตเกิดมาจนวนัตายยังมีโอกาสอยู ไหนบอกวาสามี 
ภรรยารักกันมาก  รักกันมาก ถายังไมถึงวันตายอยาเพิ่งไวใจนะ  เพราะกิเลสมนัเช่ือไมได 
ถาวันไหนตายแลว เออ นัน่ละของเราแท 

ปญหานี้มันมีมามาก  เราเอง  เราไดยินมาตอนทีไ่ดยินเขาเถียงกันกําลังปฏบิัติอยู 
แลวพอดีปฏิบัติจนเขาใจวา  ตอนนัน้ก็ยงัไมเต็มทีห่รอก  แตก็เริม่รือ้พระไตรปฎกแลว 
เพราะหลวงตาทานบอกวาหลวงปูมั่นรื้อตัง้หลายรอบ แลวทานก็รือ้ใชไหม ทานเปนมหา 
ดวย  เราเองวา  เรามัน  โทษนะ ไมไดวานะ มนัคิดวาเราตองทํางาน แลวคนจะทํางานมนั 
ตองมอีาวุธบาง เรากเ็ลยไปรือ้พระไตรปฎก เราดูมา ๒  รอบนะ พอไปเปดเหน็ตรงนี้ มัน
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เปน ๒  บรรทัดในบาลี จิตเดมิแทนี้ผองใส จิตเดิมแทนี้หมองดวยอุปกิเลส แลวกจ็ิตเดมิ 
แทนี้ผองใส จิตเดมิแทนีเ้ปนผูขามพนกิเลส 

พอเราไปอานกเ็ราเขาใจ  เพราะอะไรรูไหม  เพราะเขามี  ๒  บรรทัด  แตเขาเถียง 
บรรทัดบนบรรทัดเดียว แลวบรรทัดลางทําไมไมเถียงละ คือวามันตอบเสร็จอยูในนัน้ แต 
คนมนัเอาแควาถาพระไตรปฎกถูกใจ  ก็วาพระพทุธเจาเขียน  ถาพระไตรปฎกไมถูกใจก็ 
บอกวามันแตงเติมมา  เขาออกกันอยางนี้นะ  ในพระไตรปฎกนะ  เดี๋ยวรอบเยน็จะเทศน 
เรื่องนรกสวรรค ในพระไตรปฎกนะ มันมี มนัมอีะไรนะ ไอนรกสวรรคนีน่ะมเีทวดามา 
ฟงเทศนทั้งตูพระไตรปฎกเลย  แลวเขาบอกไดไงวานรกสวรรคไมมี  ถาบอกนะบอก 
วา…..  มันเขยีนมา  มันเขียนมาสวนมนัเขยีนมาสิ  แตความรูสึกมึงเปนหรือเปลา  ไอ 
ตํารามันเกีย่วอะไรกบัความรูสึก กับที่มงึตองเกิดตองตาย ที่มึงตองไปอยู 

ถาถูกใจละก็วาพระพุทธเจาบอก  วานีถู่กตอง  ถาผิดแลวไมใช  ผิดคือมนัไปแทง 
กิเลสไง มนัไปแทงความไมพอใจไง อนันี้ไมใช อันนี้แตงเติมมา อนันี้สวนเกิน ถาอะไร 
ถูกใจ  ใชๆๆๆๆๆ  ไมเปนธรรม  ไมเปนธรรมเลย  เราจะปฏิบัติเราตองเปนธรรมกอน  เรา 
ตองเปนธรรมกอน  แลวเราถงึปฏิบัติ  อันนี้ถึงวา..  เพราะมนัเหน็สังคมเขาคิดกนัอยางนี้ 
เยอะไง  ถาปญหาอยางนีม้า  โอโฮ  ไดตอบ  ฉะนั้นไอที่เหลือนี่ติดไวกอนเนาะ  ๑๑  โมง 
เดี๋ยวเราพัก พักกอนนะ  เดี๋ยวกลับมารอบบาย


