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เกิดมาปรารถนาความสุขทุกคน    มนุษยเกิดมานะปรารถนาอยากมีความสุข    แต 
ปรารถนากนัแตภายนอก    ภายนอกก็ใหสขุไดแตรางกาย    เครื่องบํารุงบาํเรอของโลกเขานะ 
ใหความสุขไดแตรางกาย  เย็น  รอน  ออน  แข็ง  กระทบกับผิวหนัง  มันก็พอใจ  แตเวลารับรู 
จริงๆ มันคือหัวใจนี ้

เพราะ เรา เปนชาวพุทธ   แล ว เรา เปนคนที่ มีบุญวาสนา   ถึ งได เกิ ดมาพบ 
พระพุทธศาสนา  แลวไดเปนชาวพุทธที่วาถือพระรัตนตรัย  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

พระพุทธเจาไมตรัสรู  ธรรมะมันก็มอียูอยางนี้  แตไมมีใครเห็นนะ  แลวมันก็จะรอน 
ไป  แตนี่เพราะเรามีวาสนา  ถึงไดเกิดมาพบพระพทุธศาสนา  ไดเปนสาวกของพระพุทธเจา 
พระพุทธเจานี่เปนศาสดาของเทวดานะ  “สัตถา  เทวะมนุสสานงั”  เห็นไหม    เปนผูสอน 
เทวดา  แลวเทวดาอยูที่ไหนละ  ถาไมไดอยูที่สวรรค  แลวพวกผพีวกเปรตอยูที่ไหน  กไ็มใช 
อยูที่นรกหรอื 

นรกสวรรคนัน้มนัมีจริงอยูแลว    พระพทุธเจาไปสอนพวกนั้นนะ    ฉะนั้นถึงวากิเลส 
ของพวกเราจะไมเชื่อไง    ถาเราเชื่อเรื่องนรกและสวรรค  เราก็ขยะแขยงในการทาํบาป    เราก็ 
จะมีความฮึกเหิมในการทาํความดี  เพราะรูวาทาํบาปแลวมนัจะตกนรก  ทาํความดีแลวมันจะ 
ไดไปสวรรค  จะไดไปนะ  แตนั่นเปนประโยชนอนาคต
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พระพุทธศาสนาสอนประโยชนปจจุบนั  ในปจจุบนันี้  ฉะนั้นถาจิตนี้เชื่อ  เห็นไหม 
ปจจุบนันี้เรายังแกไมไดเลย  แตมันจะหลอกไปถึงอนาคตเลยวา “สวรรคก็ไมมี  นรกก็ไมม”ี 
สอนกนัหลอกๆ  แลวพอถึงปจจบุันนี้ก็เลยลมไป เห็นไหม 

เพราะปจจุบนันีม้ันหมายไปอนาคต  แลวก็หมายถงึอดีต  มนัเอาอดีต อนาคต มา 
ผูกมัดขาปจจบุันดวย  นั่นกิเลสของเรานะ  แลวเราจะเชื่อใครละ เราเชื่อเราไมไดนะ เราตอง 
เชื่อพระพทุธเจา 

พระพุทธเจาเปนผูที่ตาสวางแลวไง    ศาสดานี้เปนพระอรหนัต สิ้นกิเลสแลวถึงไดมา 
สอนพวกเรา    ในเมื่อนัยนตาเรามืดบอดมนัก็ตองเชือ่คนตาสวางใชไหม    ตองเชือ่คนที่เขาตา 
ไมบอด  คนตาไมบอดสอนไวนะ  เราตาบอด  คนตาบอดเถียงเกง  เพราะมันไมเคยเห็น  มัน 
จินตนาการเอาแลวก็เถียงไปเรื่อยเปอย  แตที่พูดถึงนรกสวรรคนี้ไมใชวาพูดเพื่อจะใหหมาย 
ไปติดนี่นา  ของอยางนั้นมีอยูในวัฏสงสารนี้  มันเปนโดยธรรมชาตอิยูแลว  วัฏวนนี้เปนที่อยู 
ของจติที่ยังมีกิเลสอยู 

มนุษยเกิดมาทั้งหมดตองตาย ตายแลวก็ตองเกิดหมด ยกเวนพระอนาคามี เพราะพระ 
อนาคามีนี้จะไปเกิดที่พรหมแลว  ไมมาเกิดที่มนุษยนี่อีกแลว  กับพระอรหันต ถามนุษยตาย 
แลวเกิดหมด  พระอรหันตก็เกิดขึ้นมาไมได ใชไหม  พระอรหันตเกิดขึ้นไดเพราะอะไร 
เพราะการประพฤติปฏิบัติใชไหม  การประพฤติปฏิบัตินี้ใครเปนคนวางไวละ  ก็ 
พระพุทธเจา 

ฉะนั้น  วฏัวนนี้เปนที่อยูของผูทีม่ีกิเลส    แลวเราก็เปนคนที่มกีิเลสในหัวใจคนหนึ่ง 
กิเลสนี้เปนเครื่องรอยรัดใจนะ    เราถึงฟงใครไมไดไง    จะฟงธรรมะมันก็จะยแุหยไมยอมให 
ฟง  กิเลสมันถือตวั  กิเลสมันถือตน  มันไมฟงใครหรอก  มันวามนัใหญที่สุด  มันรูมากที่สุด 
มันดีที่สุด  มนัทั้งนั้น
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เราใชคําวา “มนั”  เพราะวามนัไมใชเรา   กิเลสนีอ้าศัยหัวใจเราอยู   แลวทาํไมเหยียบ 
ย่ําหัวใจของเราอีก    เราคือจิตของเรา    เราคือหัวใจของเรา   กิเลสนี้อาศัยอยูนั่นละ  แตเราไม 
สามารถเห็นหนามนั  เพราะกิเลสนี้สามารถชําระออกจากใจไดนี่ 

พระพุทธเจาเปนพระอรหันตแลวถงึไดมาสอนพวกเรา    พวกเรามีกิเลสอยูในหวัใจ 
แลวทําไมเราจะชําระตามศาสดาของเราไมได  มนัถงึดับได  มันถึงสิน้ไดจากหวัใจเรา  กิเลส 
นี้ถึงไมใชเรา  ถึงไดใชคาํวา “มัน” 

แตมนัอาศัยใจเราอยูนี่  อาศัยใจเราอยูแลวยงับีบรัด    ยังขมเหงรังแกอกี    เรานี่ไม 
สงสารตวัเราเองกันเลย    เรามองแตคนขางนอกไมเคยมองเห็นตัวเราเอง    ไมเคยสนใจตัวเรา 
เองเลย   ถาเราสนใจตัวเราเองเสียหนอย    เราหนักลบัมาดูหวัใจของเรา  มาดูซิวาอะไรกันแน 
ที่เปนของจริงจงั 

พระพุทธเจาสอนวาอะไร    สอนวาทกุสรรพสิ่งในโลก    ในสามโลกธาตุเลย    อยาวา 
แตในโลกเลย  เปนอนจิจงัทั้งหมด  สิ่งใดเปนอนจิจังสิ่งนั้นตองเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกขสิง่ 
นั้นเปนอนตัตา  แลวโลกนี้เปนอนิจจังไหม...เปน    หัวใจเรากอ็นจิจงั    เราเลยมวัแตมองวา 
สรรพสิ่งนี้เปนอนิจจังหมด  แตไมมองความเกิดดับในใจ  ความเกิดดับในใจนีอ่นจิจงักวาทกุ 
อยางนะ เห็นไหม  เกิดๆ ดับๆ ในใจเรานั้นนะ  แตเรามองไปขางนอกนี่นา เห็นไหม  เพราะ 
กิเลสมันพาใหมองนี่ 

ของทีอ่ยูในตัวเรา    ของอะไรกแ็ลวแต    ของใชของสอยเราอยูกับตัวเรา    เราใชไป 
นานๆ เขาเราจะเบื่อหนาย  ลองของหลุดจากมือเราไปอยูที่คนอืน่สิ  มันจะสวยทันทีเลย  มัน 
จะมีคาขึน้มาเลย  ของอยูกับเรานี่ไมมคีาเลย    มองของคนอื่นนะ    มีแตของคนนั้นสวย    ของ 
คนนีง้าม 

อันนีก้็เหมือนกัน  มันมองออกแตขางนอกนะ  หัวใจนะ  มันไมมองถงึตัวมนัเอง พอ 
มันสงออกมนัก็ฟุงซาน นั่นจิตเปนอยางนั้น..  ธรรมชาติของธาตรุูเปนอยางนี้   มันอาศัยฐาน 
จากใจเรานี่ละ  แลวสงออกไป  พระพุทธเจาสอนบอกวา กอนจะทาํการใดๆ คนเรานี้ใหเห็น



การพิจารณาจิต ๔ 

ตัวตนของเรากอน  ใหรูจกัวาเราเปนใครไง “เรา”  มันไมมี   ไมใชสัตว  ไมใชตัว  ไมใชตน 
ไมใชบุคคล  ไมใชเรา    ไมใชเขา    แตสมมุต.ิ.  โลกสมมุต.ิ.  จริงตามสมมุต.ิ.  สมมุติวาเปน 
“เรา” เปน “เขา” 

มนุษยนี้เปนสัตวสงัคม    อยูคนเดียวไมได    ตองอาศัยกันเปนหมูคณะ    เปนหมูบาน 
เปนตําบล  เปนอําเภอ  เปนจังหวัด  แตพออยูดวยกนัก็มปีญหา เห็นไหม  อยูคนเดียวก็ไมได 
เพราะกลวั    เพราะหวาด    เพราะระแวง    ตองอาศัยกันอยู    แตอาศัยกนัอยูแลวกิเลสมันก็ฟน 
กันนะ  ความคิดในใจนะ  เบียดเบียนกนั  ย่ํายกีันดวยความคิด  แลวกอ็อกมาเปนการกระทาํ 

เพราะฉะนัน้    พระบรมศาสดาถึงสอนวา  ใหอยูดวยกนัเปนสุขนะ    แตกอนจะอยู 
ดวยกนัเปนสุข เห็นไหม ตองแยก  ถาจะเปนคนดีนะ  พระพุทธเจาสอนใหภิกษุ  ใหนักบวช 
“ใหเที่ยวไปเหมือนนอแรด ไปหนึ่งเดียว”  พอคนแยกออกมาจากหมู  มันก็จะมีความวาเหว 
มันจะเห็นตรงนี้    เห็นความวาเหว    เห็นความวิเวกความเศราซึม    แตถาอยูในหมูคณะนี้จะ 
มองไมเห็นเรื่องอยางนี้เลย 

พอเริ่มสองคนสามคนขึน้กจ็ะคุยกันแตทางโลก  คุยกันแตส่ิงทีม่ันพอใจ  แตถาเรา 
แยกออกมาเราไมคุยกับใครสิ  แยกออก เห็นไหม  พระพุทธเจาสอนอยางนัน้ 

“  จะหาตัวตนตองหาดวยความสงัด   หาไมเจอในทีฟุ่งซาน    หาไมเจอในที่คลกุเคลา 
ในที่คลุกคลีกนัอยู ” 

ฉะนั้น  ถาหาไมเจออยางนั้น    ทําไมถงึจะใหเปนทีส่งัดละ  ก็ตองทาํใจใหสงัดกอน 
เห็นไหม  ทําใจใหสงัด  ใจนี้มนัไมสงัด ใจนี้มนัเปนพายุ  ลมนะมนัรูจักตัวมันเองไหมวามัน 
เปนลม  มันรูสึกในตัวมันเองไหม แตเวลามันพัดออกไป   บานเรือนนี้พงัหมด   เวลาพายุพัด 
นะ  ถาลมมนันิง่  ลมมนัเอื่อย  มนัก็ใหความเย็นแกเรา เห็นไหม 

แตอารมณเรา    ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงนี้  มันทาํใหขางในเราปนปวน 
ปนปวนขึน้มาเลย  พระพุทธเจาสอนใหยบัยั้ง  ใหทาํอันนีใ้หสงัด  สงัดเขามา...
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ใหกําหนด ใหมีสติ ใหสติยับยัง้ใจไมใหออกไปยุงกบัโลกภายนอก  โลกภายนอกมัน 
ใหประโยชนตอเมื่อเราประกอบเปนอาชพี    เปนความเปนอยูของโลกเขา    อันนัน้มนัเปน 
ประโยชนตาหนึ่ง  พระพุทธเจาสอนใหลืมตาสองขาง  ตาหนึง่คือตาโลก  ตาหนึ่งคือตาธรรม 
ตาโลกเราก็ใชประโยชนในทางโลก  ก็เหมือนกายกบัใจนัน่ละ 

วัตถุสิง่ของหามาก็เพือ่รางกาย    แตเราไดหาธรรมะใหหัวใจบางหรือเปลา  เราตอง 
รูจักสิวา  หัวใจนี้กนิธรรมะ    รางกายนี้ใชวัตถุสิง่ของในโลกก็ใชไป    ถึงเวลาควรใช    ถึงเวลา 
ควรจะหาธรรมะใหหัวใจ    เรากต็องพยายามหาใหสงัดใหได    ธรรมะจะเกิดในทีอ่ยางนั้นละ 
ในที่สงัด  ในที่วิเวก 

จิตไมสงบก็เพราะวามนัมคีวามฟุงซาน    ความฟุงซานเกิดจากอะไร    เกิดจากกิเลส 
ภายใน   อยาไปวาเกิดจากภายนอกนะ    เกิดจากภายในกอน   ถาเราไมออกไปรับรู   ขางนอก 
เขาก็อยูของเขาอยางนั้น    เราจะรูขึ้นมาไดอยางไร   ไอนี่เราออกไปรับรูเขา  เราไปมองแตวา 
สิ่งนั้นทําใหเราเปนทกุข  แตเราไมมองวาหัวใจนี้ ไปรับรูมาแลวมันถงึทกุข 

แตถาทาํใจใหสงบแลวเราชาํระกิเลสออกจนสิ้นแลว    สิ่งที่มาจากภายนอกก็เปน 
ประโยชนทั้งหมด    อาหารทีม่าจากภายนอก    ถาภาชนะของเราสะอาดอาหารนัน้ก็บริสุทธ 
อาหารจากภายนอกเขามา    ถาภาชนะนี้สกปรก    ภาชนะนี้มยีาพิษอยู  พออาหารนั้นมาใสใน 
ภาชนะนีอ้าหารนั้นก็เปนยาพิษไปดวย    ในทํานองเดียวกนั    ถาเราทาํใจของเราใหปกติ    สิ่ง 
ที่มากระทบอยางไรมันก็เปนปกติ    ถาจิตใจเราไมปกติอยูแลว    ขางนอกกระทบมามันก็ตอง 
ยิ่งรนุแรงเขาไปใหญ 

ฉะนั้น  ถึงตองทาํใจใหปกติกอนไง  ทําใจใหเปนปกติ  ทําใจใหเปนสมาธิ   ทําใจให 
ตั้งมั่น  สมาธิคือใจตัง้มัน่  ทําใจใหสงบ    สงบเขาบอยๆ   พอใจสงบ ความปลอยวางนั้นคอื 
ความสงบ  ความสงบนัน้มีหลายขั้นตอน  ความสงบคือความปลอยวางทั้งหมด  จาก รูป รส 
กลิ่น  เสียง  ภายนอก    ใหมันอยูเฉยๆ  ในตวัมนัเอง    มันถงึจะไมลงถึงฐานนั้น   นั่นเปนปกติ 
ของผูเริ่มปฏบิัติใหม    จะทําใหจิตใจนีล้งถงึ  “ฐีติจติ”  จิตเดิมแท  จิตผองใสในตัวจิตเดิมแท
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นั้น    มนัก็พอเอาเรือ่งอยู    แตทําได    แตผูปฏิบัติใหมนี้  แคปลอยวางอนันัน้ก็เปนสมาธแิลว 
แคปลอยวางก็เปนสมาธิไง    แตทําบอยๆ  เขา    อันนี้จะสะสมจนเปนจิตต้ังมั่น    จิตนี้จะไม 
วอกแวกคลอนแคลนไปตาม รูป รส กลิน่ เสียงภายนอก 

ฝกเขา  ชาํนาญในวสี  ชํานาญในการทาํใหจิตสงบไง  ทํางานทาํเขาทกุวันๆ จิตจะตัง้ 
มั่นขึ้นเรื่อยๆ  พอจิตต้ังมั่น คนเรานะหวิกระหาย  อะไรกแ็ลวแตขอใหไดอิ่มทองไวกอน  ถา 
คนเราไมหิวกระหายนะ    มีอยูมีกนิอยูแลว    มันกต็องเริ่มคัดอาหารละ  วาอาหารนี้เปนพิษ 
อาหารนี้เปนคุณ เห็นไหม  หัวใจตั้งมัน่ก็เหมือนกัน 

หัวใจนี้กนิอารมณเปนอาหาร      ไมมีเลยเวลาที่จะอิ่มพอในหัวใจของตัว  ถาหิว 
กระหาย    อะไรผานมาไมไดจะกินหมดเลย    จะเปนสิ่งที่ไมดีก็ขอกนิกอน    เพื่อจะใหได 
ประทังความหิวของตัว   พอกินเขาไปก็ทุกขรอน    เพราะกินของเปนพิษเขาไป    แตมันเลือก 
ไมเปน  เพราะมันไมตัง้มัน่  มันไมอิ่มในตัวมนัเอง 

เราถึงตองทาํใจใหสงบไง  ทําใจใหสงบบอยๆ เขา เห็นไหม  เคยสงบหนหนึ่งก็ทาํให 
เคยลิ้มรสอาหารของการอิ่มขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราว  สะสมเขาๆ คือจิตตั้งมัน่  ออ ! เราเองเราก็ 
ตักน้ําเติมจนเต็มตุมได  พอตุมมันเต็ม  เราเติมอีกไมได  มันก็เต็มอยูอยางนั้น ใชไหม 

จิตตั้งมัน่ก็อยางนัน้ละ   อารมณผานมากค็ือน้ําในตุมเรานี่ละ  เราก็จบัพิจารณาได  ก็ 
จะเห็นนะวาจิตต้ังมัน่อยางนี้    พอจิตต้ังมั่นอยางนีม้ันกย็ืนเปนเอกเทศของตัวมันเองได  รูป 
รส กลิ่น เสียง  ภายนอกนั้นมันเปนแคเหยื่อนะสิ 

ถาคนเราพจิารณาเขาบอยๆ คนทาํพิจารณาเขาบอยๆ นะ คนปฏิบัติเขาบอยๆ นะ  จน 
ชํานาญในวสี  ของจะแข็งขนาดไหนกแ็ลวแต  ลองเอาคอนทบุเขาสิ  ทุบบอยๆ เขา  มันก็จะ 
แตก 

ความหลง  ความไมเขาใจจิตของตัว    มันถึงไดไปกวานเอาความรูภายนอกเขากับจติ 
นี้    เปนดงัวาอันหนึง่อนัเดียวกนั   พอจิตสงบเขา  เราเหน็ความที่มันจะเขามากระทบจติ    ให
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จิตนี้ฟุงซาน  ใหจิตนี้เสวยอารมณอนันัน้    เราก็เขาใจ   พอเขาใจมันก็จะปลอยใชไหม   นี่การ 
ปลอยเพราะวามันเห็นโทษ    เพราะมกีารพิจารณา    มีการคอยเฝาดอูยูในเรื่องจติของตัว 
เพราะมันตั้งมั่นแลวนี่ มนัก็เปนหลักที่จะสามารถทาํงานเองได   ถาบอยเขานี้  มันจะตัดออก 
เลย รูป รส กลิ่น เสียง ภายนอก   ก็เปน รูป รส กลิ่น เสียง ภายนอก รูป รส กลิ่น เสียง ภายใน 
คือ ภายในใจของตัว มนัก็แยกออกจากกนั   จะปลอยใหเขาหากนัก็ได   จะดงึไวไมใหกระทบ 
กันก็ได นี่การตัด รูป รส กลิ่น เสียง ภายนอก นีล่ะ “กัลยาณปุถุชน” 

จิตนี้ก็เปนจิตที่เปนอิสระแกตัวเองได    แตจิตนี้ก็ยงัมีกิเลสลวนๆ  เลย    จิตสํานึก 
ธรรมดานีแ่หละ  จิตที่เปนจิตสาํนกึธรรมดา  แตจิตสํานึกธรรมดาทางศาสนาเราเรียกวา “กลั 
ยาณปุถุชน”  ถึงจะเปนปุถชุนอยู    แตก็เปนผูที่เลอืกอาหารการกินแลวไง   ไมใชปถุุชนคนที่ 
หนาไปดวยกิเลส  ปุถชุนคนที่หนาไปดวยกิเลสนี้  เขาไมเคยเลือกอะไรเลยในโลกนี้  อะไรก็ 
ไดถาเปนผลประโยชน  แตกลัยาณปุถชุนนี้  สิง่ใดดี  สิ่งนัน้สงเสริม  สิ่งใดไมดี  สิง่นัน้จะไม 
ทํา  เพราะนี่จะเริ่มเขาสูศรัทธาแทไง “อจลสทัธา” 

พอเริ่มเขาสูศรัทธาแทนี้  มนัก็หมายถึงวา  เริ่มเดิน “อริยมรรค”  เพราะจิตนี้เปน 
สมาธิ    จิตนี้ตั้งมัน่แลว    พรอมที่จะสงเสริมไง    สงเสริมใหเกิดปญญา    ปญญาในอะไร 
ปญญาจะเกิดไดจากการเริ่มตนใครครวญ 

เริ่มตนใครครวญนะ  สมาธนิี้จะทําใหจิตต้ังมั่นแลวอิ่มในอารมณเฉยๆ สิ่งใดสิ่งหนึง่ 
มีการเกดิขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นยอมมีการดับไปเปนธรรมดา  อันนี้ก็เหมือนกัน    เราได 
สรางเหตุข้ึนมาใหจิตต้ังมั่น  แลวถาเราไมกาวเดินตอไป    มันก็จะสิ้นไป    เสื่อมไปเปน 
ธรรมดาเหมอืนกัน 

รู  !  พอรูถาเสื่อมไปก็เหมอืนกับมนัไปรูอดีต    รูได    สิ่งที่เราเคยแตะเคยจับตองมานี้ 
เราสามารถรูได  แตเราทรงไวไมได  นี่พระพุทธเจาสอนนะ  สอนใหเดิน “อริยมรรค”
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เพราะผูที่มจีิตต้ังมัน่แลว    ก็เหมือนผูทีจ่บปริญญามาแลว  เห็นไหม    ผูที่มกีารศึกษา 
จบการศึกษานัน้มา สมควรเขาทาํงานในตําแหนงทีม่ีการศึกษานั้นมา  อันนี้ก็เหมือนกนั  ใน 
เมื่อจิตนี้ตัง้มัน่    เพราะเราไดขวนขวายมาแลว    มันเปนสมาธิ    มนัเปนมรรคหยาบๆ    เกิด 
ขึ้นมาจากการตัด  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  ภายนอก    จิตนี้ก็เปนสมาธิแลว  จิตนี้สามารถจะเดิน 
อริยมรรคใชไหม  เพราะความเพียรชอบ  ความดาํรชิอบ  ฟงใหดนีะ... 

คําวา ความเพียรชอบ  ความดําริชอบ  การงานชอบ ชอบลงทีไ่หน  ถาตัง้มั่นแลวยงั 
เออระเหยลอยชายอยู  มันก็สงออกไปนั่นนะ  ถึงวานรกมีสวรรคมีไง  มันอยากรูตรงนัน้ 
ตรงนัน้มนัเปนผลตอเมือ่จิตใจของเราดับสิน้ลงในชาตินี้  แลวมันก็ตองไปเสวยตรงนั้น  ถา 
จิตนี้มนัสมควรแกเหตุ  เหตุนี้ทําไวพอแรงแลว  ผูทําดี  ผูมกีรรมดี ผลก็ตองเกิดเปนเทวดา 
บนสวรรค  ผูทํากรรมชั่วก็ตองตกไปในนรก  อันนี้มนัอยูในจิตของตวัเอง  มนัก็อยากจะรู 
อยากจะเห็น เห็นไหม  มนัไมใชเรื่อง  ไมใชเวลา  เวลาในปจจุบันนี้ตองทาํที่ใจของเรานี่ 

ปจจุบันจิตกับปจจุบนัเหตไุง เหตุที่มันเปนปจจุบันที่จะแกไขกัน  แลวจิตนี้มนัก็ติด 
อยูที่กายใชไหม  จิตนี้หาจิตเจอไหม  จิตที่เปนสมาธิ  มันตั้งมัน่แลว  มันจะหาจิตเจอ  ตัวจิต 
นี้มนัตองแกไขตัวจิต  หันกลับมาพจิารณาตวัจิตเองนะ 

จิตอยูไหน  เพงดูสิ  จิตอยูที่อารมณความรูสกึ  มันรูสึกในเรื่องอะไรละ มันรูสึกใน 
เรื่องที่วาเขาเคยติเคยเตียนนะ  มันรูสกึในอารมณ  รูสึกในสัญญา ความจาํไดหมายรูอยูในใจ 
นั้น  เอาอนันีม้าใครครวญ  เราตองยอนกลับมาดนูะ  ดูที่จิตนั่นนะ  ดูความรูสึก  ตั้งขึ้นมา.. 
ตั้งขึ้นมา.. ถาหาไมเจอนะ  หาไมเจอก็ตองยอนกลบัมาดู  ยอนกลับมาดูตองเจอ  เพราะมี 
ความรูสึกนี่นา อยางเวทนายังรูสกึเลย  เวทนาก็พิจารณาเวทนา  อันนี้มนัอยูที่บุคคล 

บางคนจบัตองเวทนาแลวมันจะพิจารณาไดเลย    แตบางคนจบัตองจิต    ธรรมารมณ 
อารมณความรูสึก    เวลามนัเกิดขึ้นมนัรนุแรงไหม    เราคิดเรื่องอะไรตางๆ  ขึ้นมากแ็ลวแต 
อารมณนีจ่ะรนุแรงมาก    ทาํไมเราไมสามารถยบัยั้งได    เมื่อกอนจิตเราจะมองไมเห็นอารมณ 
อยางนี้เลย    อารมณเกิดขึ้น    เพราะอารมณนี้เปนเรา    เราจะพอใจอารมณของเราแลวคิดตาม
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ไปเลย  พอคิดจบแลวยังบอก “สะใจ ! เห็นไหมๆ ฉันนี่เกง”  ทัง้ๆ ที่วาไอกิเลสมนัหลอกใช 
เรานะ  แลวมนัไสเราไปหนึง่รอบ  กลับมาเรายังนึกชมตวัเองเลยวา “ตัวเองเกงกลา” 

แตผูที่จะเอาชนะตนจะตองหันกลับมาดูตรงนี้    พออารมณอนันี้เกิดขึ้นมาก็จบัเลย 
“เขาวาตัง้แตเมือ่ไหร  สิง่ที่เขาวามานี้  เขาวามาตั้งแตเมื่อไหร”  มันวามาตัง้นานแลว  แลวสิ่ง 
นี้มนัควรดับไปนานแลว  ถาเกิดขึ้นมาทาํไมใจนีย่ังคดิอยูละ  คิดนี้เกิดมาจากอะไร  ยอนกลับ 
มาดนูะ ความคิดนี้เกิดมาจากอะไร  ขณะคิดอยูนั่นละ  ขณะคิดอยูนี้เหมือนกับเปลวไฟ  เปลว 
เทียน เห็นไหม  มันจะติดตลอดเวลา  แตไฟนะ  แสงสวางของไฟ  มันตองเกิดดับ..  เกิดดับ.. 
ตลอดเวลา    ความคิดนี้ก็เกิดดับ..  เกิดดับ..  ตลอดเวลา  ถาสติตามเห็นยอนกลับไประหวาง 
เกิดดับนั้นนะ    ระหวางความคิดที่เกิดดับวาตัวไหนเปนตัวยุแหยข้ึนมา  มนัจะเห็นนะ 
ความคิดนี้เกิดไมไดลอยๆ นะ 

อารมณนี้เปนวตัถุอนัหนึ่งนะ    อารมณเรานี่  อารมณนี้ก็เหมือนกับกอนอิฐกอนหิน 
กอนหนึง่  ถาจิตเราเปนสมาธแิลว อยางทีว่าไปแลวเมื่อกีน้ี้ที่วาเดินอริยมรรค จะจับตรงนีไ้ด 
เหมือนกอนหนิกอนอฐิกอนวัตถุเลย  ความคิดที่เปนอารมณเกิดขึ้นๆ 

มองดูสิวา  ระหวางทีม่ันเกิดขึน้นัน้อะไรเปนตัวพาเกิด   เห็นชัดๆ  เลย  สัญญามันพา 
เกิด  สัญญาตางหากมนัพาเกิด   สัญญาคือความจาํไดหมายรู  คําที่เขาวา เขาเอ็ด   เขาติเตียน 
มา  มันจําขึ้นมาใชไหม  เวลาจิตมันวาง  มันก็เอาอนันี้มาปอน 

สัญญา  ถาเราคุมไมได    หรอืวาที่เราปลอยตามธรรมชาติของมัน    เวลามนัจะเกิด 
ขึ้นมา สัญญาใดเกิดขึ้นกอน เห็นไหม  บางทีกค็ิดดี  บางทกี็คิดชั่ว  สัญญาเกิด  วิญญาณรับรู 
ใชไหม    วิญญาณรับรู    วิญญาณนี้เปนตัวสอดตลอด    เปนตัวสมานใหเกิดความรูสึกตลอด 
เวทนานีม้ันจะแบงวา ดีหรือชั่ว  สงัขารก็ปรุง  นี่ละความคิด    พอคิดหนึง่รอบมนัก็เปนรูป 
ของจิต    รูปของอารมณความรูสึกนั้น  กอนหนิมนัก็มีรูปรางของกอนหนิใชไหม    อารมณ 
หนึ่งกม็ีรูปรางอนัหนึ่ง  นัน่คือรูปของจติ  ขันธ ๕ ก็หมนุไปสิ  ตัวความรูสึกนั้นเปนอารมณ 
แตตัวขันธ ๕ ที่วานี้มนัเปนเคร่ืองสื่อ
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ขันธ ๕ นีม้ันเปนธรรมชาติของจิต  แตมนัมีตวักิเลสนั้นมันยแุหย ตองพิจารณา เอา 
มาแยกเอามาแยะวา “ตัวไหนเปนตัวโทษ” 

พิจารณาเขาไปสิ    แยกออก  พอมันหมุนไปเรากม็อีารมณความรูสึกใชไหม    วาเรา 
พอใจและไมพอใจ แตถาสติทนันะ  แลวปญญาไดพจิารณา  “พิจารณาจิต” นี้นะ  จะทันชวง 
ไหนละ  จะทันชวงสัญญากไ็ด  ชวงเวทนาก็ได ชวงสังขารก็ได   แยกออก   จะแตกออกจาก 
กัน  จะหมุนไปเปนอารมณไมได  พอมันแตก  เรากช็นะ  อารมณนีก้็ไมมี  ..วางสบาย..  แตก็ 
เด๋ียวเดียว  เดี๋ยวมันก็คิดอีก  คิดซ้าํคิดซากนะ  ก็ตองจับ  แตจะจับอารมณอื่นแลวนะ  อารมณ 
ที่พิจารณาครั้งแรกนีม้ันก็อารมณหนึ่ง อารมณที่พจิารณาใหมก็อกีอารมณหนึ่ง 

เวลาอยูในทางจงกรมหรือนั่งภาวนา  นี่คือผูเดินอรยิมรรคแลวนะ  ก็จับจิตนี้พิจารณา 
อีก  แยกออกก็จะเห็นนะ  ถาทนั  ถาไมทันเรากแ็พนะ  ถาสมมุติเราพจิารณาอยู  แลวอารมณ 
ที่เราคิดนีม้ันรุนแรงกวา  มันชนะ  มันคิดไปแบบสบายเลย  เราแพ... 

ถาอยางนัน้  เราหยดุแลวกลับมา  พุทโธๆๆๆ    ตองเอาจติใหสงบกอน    สงบเพื่อเอา 
พลังงานนีไ้ปตอสู  จะมแีพและมีชนะอยูตลอดไป  เราจะชนะบาง  ฝายกิเลสจะชนะบาง  เรา 
จะไมชนะเสมอไป    เพราะเรามีกาํลงัไมพอ  ตองกลบัมาที่พทุโธนี่    กลับมาทาํใจใหสงบแลว 
กลับไปพิจารณา 

ถาพจิารณาทนักจ็ะเปนแบบนี้  พิจารณาขนัธ ๕  ตัวไหนเปนตัวสัญญา  ตัวสัญญาคือ 
ตัวจําได    ตัวแว็บขึ้นมานะ    ตัวเริ่มรูสึก    ตัวเวทนาจะเขาไปชอน  แบงแยกวาดีหรือชั่ว 
วิญญาณในเวทนาจะรูจะเสริมตอเลย  แลวไอตวัคิดนะ   ตัวที่เราเริ่มแว็บๆ คิด   นั่นละคือตวั 
สังขาร  หมุนตอเนือ่งกนัไปเลย.. หมุนตอเนื่องกันไปเลย.. 

ใชสติ.. ใชความรูสึก.. เขาไปสอด  เขาไปแยกใหได  ใหลมไปเลย  ใหความคิดนี้กาว 
เดินไปไมได    ความคิดนีจ้ะกาวเดินตอไป    ถาสติถาปญญาของเราไมทัน    ถาสติปญญาของ 
เราทัน    จะขดัใหลมไปเลย  หรอืไมก็แยกออกจากกนั    ก็พิจารณาซ้ํา    ชนะ...เราก็เปนผูชนะ
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สบายโลง   เราก็ภาวนาซ้าํไป   เพราะหนาที่ของเรา “ลูกศิษยพระพุทธเจา”  หนาที่ของเราคือ 
หนาทีผู่พจิารณา 

คิดพิจารณานี่คือวิปสสนา  นี่คือการสะสมปญญา ขันธ ๕ นี้จะเปนเครื่องลับปญญา 
ไง 

มีดจะตองลับที่หิน  ยิง่ลับยิง่คม  ปญญาลองไดพจิารณาเรื่องจิต เรื่องกาย เรือ่งเวทนา 
ยิ่งพิจารณายิ่งคมกลา ตัดขาด ขาด...  แตยังไมถงึกับขาดสูญ  ก็ยังตองขาดสกัพัก ก็ชนะแบบ 
ชั่วคราว  เดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม 

ความคิด  อารมณ  ตองมีขึน้มาใหม  ก็ซ้ําเขาไปอีก    ก็จะปลอยวางไดอกี    จะทําอยู 
แบบนี้  จนบอยครั้งเขา  ตองหมั่นคราดหมัน่ไถในที่นาของเรา  ถึงจุดหนึง่อารมณเรามันเคย 
ขาดเขาบอยๆ  ก็เหมือนสิง่ที่เหนียวแนน    แตเราไดทุบไดตีจนมนัแตกมนัราว    มันเกือบจะ 
สลายออกจากกนัแลว  ซํ้าเขาไปจนกวามันจะสลาย   แตกแยกออกจากกนัเลย  ขันธ ๕ เห็น 
ไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ไมใชเรา  มันแยกออกไปเลยเวลามนัแตกนะ 

รูป  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ  ไมใชทุกข  ฟงสิ...  แตถาตามปกตแิลวมนัเปน 
ทุกข  แตถาพิจารณาทนัแลวนะ สักกายทิฏฐิ ๒๐ นี้ขาดออกไปเลย 

สักกายทฏิฐิในกายไง  พิจารณาจิตนีแ่หละ  แตมนัไปแยกที่กาย  เพราะจิตนีม้ันหมาย 
ลงที่กาย  ความรูสึกในกายไง  ที่วาความรูสกึในกาย  ก็คือ ความรูสึกภายในจิตนีม้ันหมายลง 
ที่กายเรานี้  มนัเอากายนี้เปนสมุฏฐาน  ถาปกติความรูสึกนีจ้ะออกจากผิวหนังเราไป 

ฉะนั้น  ถาเราตัดตัวนี้พั้บ !  กายนี้ไมใช   ความรูสึกจะออกจากผิวหนังเราไปอกีไหม 
นี่คือพระโสดาบนั  สักกายทิฏฐิ ๒๐ แตกออก  ความลังเลสงสยัในธรรมกไ็มมี สักกายทฏิฐิ 
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส  วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย เรานี้ลงัเลสงสัย “ เอ! นรกสวรรค 
จะมีไหม    ธรรมะที่พระพุทธเจาสอนนี้จะมีจริงหรอืเปลา    พระอรหนัตในโลกนี้ยังมีอยูอีก 
ไหม ”  นี่กิเลสมันเส้ียม
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พระพุทธเจาบอกพระอานนทนะ  พระอานนทไปทูลถามพระพุทธเจาวา 
“พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว ถึงเขตถึงกาลเมื่อไร มรรคผลนิพพานนี้จะหมด” 

“อานนท  !  ตถาคตตายไป    จะเอาสมบัติของคนอื่นไปดวยหรือ    ตถาคตตายไปก็เอา 
แตสมบัตขิองเราเอง    เอานิพพานในใจของพระพุทธเจาไปเทานัน้  ผูใดปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม  โลกนี้จะไมขาดจากพระอรหนัตเลย” 

ฟงดูสิ... พระพุทธเจาบอกไวขนาดนั้นแลวนะ  แตกิเลสจะเสี้ยมวา “ไมมี” 

พอเราแยกสวนนี้ออก  วิจกิิจฉาในเรื่องนีจ้ะไมมีเลย   เพราะเรามนัสัมผัสเองนะ  มัน 
แตกออกจากใจไปแลว  สักกายทฏิฐนิี้ มันกไ็มมีลังเลสงสัยนะสิ  วิจิกิจฉาก็ตองหมดไป เห็น 
ไหม  สีลัพพตปรามาสก็ตองไมมแีลว  เมื่อกอนถอืศีลดวยลบูคลาํ 

“สีลัพพตปรามาส” นีแ่ปลวา “ถือศีลดวยลูบคลํา”  คือวา ไมจริงจังในศีลไง  ถงึจุดนี้ 
นะ  ศีลนี.้.  โธ ! สิ่งที่สัมผัสอยูในใจนี้   เกิดจากอะไร  เกิดจาก ทาน ศีล ภาวนา  แลวมนัจะ 
ปลอยศีลนี้ออกจากมอือีกหรือ    เพราะศีลนี้กับเรือ่งภาวนานี่    เปนบันไดใหกาวขึ้นมาบนนี้ 
แลวยังมีหนทางจะกาวตอไป  ใครจะกลาทิง้ทาง  ใครจะกลาทิง้บนัได  ใครจะกลาทิ้งนั่งราน 
นั่น ! 

ฉะนั้น ศีลก็ตองเปนศีลแทสิ  พระโสดาบนัถงึไมถือมงคลตืน่ขาวไง 

นี่ละ อจลสทัธา  ศรัทธาอนันีจ้ะไมเปลี่ยนเด็ดขาด  เขากระแสของพระนิพพานแลว 

นั่นจากจิตปกตนิะ   จากจิตสํานึกนะ   แลวเริม่จะเขาจิตไรสาํนึก  แตมันยงัหมายอยูที่ 
กายอีกนัน่ละ  จิตนี้พอมนัปลอย  มันก็รู   เปนปจจัตตัง  ไมตองถามใครเลย  พอแยกออก  รู 
ภายใน  รูแบบอหังการดวย  ไมถามใครจริงๆ ถาถามนีม่ันสงสัยอยูนา  แตขางหนานีง่ง  “เอ.. 
จะทํายังไงตอ”  ก็ตองตั้งใจ  มีครมูีอาจารยก็ตองฟงธรรมไง
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พิจารณาจิตนั่นละ  พิจารณาซ้ํานะ    จิตนี้ปลอยวางกายแลวก็จริงอยู    อารมณนี้ 
อารมณจากกายนะ    มันจะสุข    มันจะสบายอยูพักหนึ่ง    เวลาเราปลอยวางหมดแลวนี้  แต 
เสร็จแลวมนัก็ยงัออกมารบัรูอกีนัน่ละ  เพราะกิเลสในใจนีย้ังมีอีกมหาศาล 

จิตนี้ยังหมายลงที่กาย  หมายอยูนะ  มันตัดกายไปแลวแตหมายอยู  อุปาทานในกายยงั 
มีอยู  พระพุทธเจาถึงใหพิจารณาซ้าํเขาไป    ตัวจิตนั้นละ  ไหนละตัวจิต    อารมณออกมา 
จากนั้นอยูทีไ่หน  อุปาทานนีอ่ยูที่ไหน    อุปาทานทีต่องดงึออกมา  เพราะมนัยังขุนใจอยูนั่น 
ละ  พิจารณาจิตเลย  พิจารณาซ้ําเขาไปเลย  ดูเขาไปเลยละ  วาตัวไหนคือตวัจิต 

ไอที่วา “ไมมีสักกายทิฏฐ”ิ  อยูตรงไหน    มันออกมาหมายนี่    จิตนีม้ันหมายออกมา 
จิตนี้เปนตัวตนนะ    ซ้ําเขาไปเลย    เพราะจิตนี้ยังจับตองได    จิตจับจิตไง    ความรูสกึยังมีอยู 
ความรูสึกนี้ยงัมอียูนะ    กระแสของจิตที่มันออกไปขางนอก    กระแสความรูสึกยังมีอยู 
กระแสความรูสึกนีย้ังจับตองได  ดวยสมาธิ  ดวยปญญาจับเขามานั่นละ 

พิจารณาเลยวาตวันีม้ันตวัอะไร  ความรูสึกนี้มนัจะหมายไปไหน  ที่หมายออกมาเปน 
ความรูสึกนะ..หมายไปไหน  ดูเขาไป  เราดูเขาไปเลย  ดูใจเขาไปเลย  ดูความรูสกึอันนั้นนะ 
ดวยสตินะ   ดวยสมาธินะ   ดวยปญญา   ดวยอริยมรรคนะ   หันกลับเขาไปด ู ทําเขาๆ นะ.. 
ดวยความจรงิจัง    ดวยความอาจหาญของเรา  กิเลสมันจะยอมเราหรือ ความรูสกึที่มนัหลอก 
เรา มันก็สงออกมาใชไหม 

เราอยานอนใจ  เรานอนใจไมได  ตองดูกลบัเขาไป  ดูความที่มนัสงออกมา  ทําอยาง 
เมื่อกี้นัน่ละ  ทําอยางการพิจารณาอารมณความรูสึกนั่นละ  มันจะแตกออกจากกันนะ   แตก 
ออกคราวนี้  โลกนี้ราบเปนหนากลอง  โลกนี้จะวางเลย  เพราะจิตนี้มนัไมหมายมาทีก่ายแลว 
พอไมหมายมาที่กายนี้มนักจ็ะแยกออกจากกันใชไหม  จติเปนจติ    กายเปนกาย  นี่..พระ 
สกิทาคามี 

พระสกทิาคามี  “กายนี้เปนโพธิ    จตินี้เปนกระจกใส”  แยกออกเลย    ราบเปนหนา 
กลองเลย  กายนี้ไมมี   แตจิตนี้ยงัมอียู   จิตนี้เปนกระจกใส   เวิ้งวางเลยนะ   เวิ้งวาง... จิตนี้ลง
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ไปสบายเลยละ  ไมมีตวัตนพกัใหญ    แตตัวตนจรงิๆ  คือมันสงบอยูภายใน    นี่ตัวนี้ตางหาก 
คือ  จติใตสาํนึก  จติตัวนี้มนัเปนตัวกามราคะ  เพราะพระสกิทาคามีไมไดชําระสังโยชนเลย 
พระสกิทาคามกี็..สักกายทิฏฐิ    วิจกิิจฉา   สีลัพพตปรามาส ใชไหม   แลว กามราคะ   ปฏิฆะ 
ออนลงเทานั้น  ออน..ไมไดขาด  ละสังโยชน ๓ ตัวไดเทาพระโสดาบนั 

กามราคะ  หมายถึง  กามไง    ปฏิฆะ  คือ  ความผูกโกรธนะ    ออนลง    คราวนี้ยิ่ง 
มหัศจรรยนะ  จิตนีจ้ะจบัตองไมไดเลย  หายไปเลย 

เมื่อกอนนี้ที่เรายังจับตองจิตได  เพราะอะไร    เพราะวาจิตนี้มนัเนื่องดวยกาย    จับ 
ตรงไหนมันก็กระเพื่อมรูจักกนัหมด   มันเนื่องกนัอยู    มันมีความรูสึกนะ    ทีนี้ความรูสึกมัน 
ละเอียดเขาไป  จับไมไดเลยนะ  มันจะมืดตือ้เลยละ  กําหนดเขาไปในตัวจิต  จิตกําหนดจิต ที 
นี้มนัเปนอัตโนมัติในตัวมันเองใชไหม    เมื่อกอนนี้เราใช  ๒  มือจับกัน    มันมีเหตุและมผีล 
ซายกับขวากระทบกนัใชไหม  ขั้วบวกขัว้ลบกระทบกัน  ขั้วของจิตกบัขั้วของกายกระทบกนั 
มันกง็าย  ทีนี้ไฟอะไรมันมีขั้วเดียว  หาไมเจอนะ  ตอนนีย้ากหนอย 

จิตนี้มนัจะสงออกไปแลวนะ    มันหาตัวมนัเองไมเจอ  ถานอนใจก็ไมได    ถาคน 
พิจารณาอยู  คอยดูอยูนะ  มันจะขยิบๆ ขึ้นมานะ  ความรูสึกนะ  นี่ความรูสึกภายใน  นี่เพราะ 
มันเปนจิตใตสํานึกนี่   มันไมใชจิตสํานึก มันถึงไดจบัยาก   เวลามนัจะรูมนัจะรูออกเลย  มัน 
สงออกหมด  มันถึงวาทุกอยางสําเรจ็หมดแลว    เพราะมันเปนตวัมนัเอง  ใชไหม    ทุกอยาง 
เสร็จหมดแลว  มันจะดแูตขางนอก 

ทีนีจ้ะทําอยางไรใหลําแสงนีก้ลับเขามาหาตัวจิต    เพราะมันคือจิตใตสาํนกึ  แตถาผู 
ปฏิบัติ ผูที่ไมนอนใจนะ  อาว ! นี่มันกระทบเขากบักามนะ   ทีนี้มนัเปนกามเลย   มันเปนตัว 
กามอยูแลว    จิตนี้เปนตวักามนะ    จิตนีชุ้มอยูเลย    ตัวมันเองชุมอยูเลย    มันคิดของมันไดคน 
เดียว  ตัวมันเองกค็ิดของมนัเองได 

ถาจิตนี้ยอนกลับเขาไปดูนะ   จะต่ืนเตนมาก   ขนพองสยองเกลาเลย   ก็เหมือนกับเรา 
เปนเจาหนาที่    แลวรูวาเขามีการฉกชิงวิ่งราว    มีการประหัตประหารกนั    เรารูอยูวาใครเปน



การพิจารณาจิต ๑๕ 

คนทาํ    เพราะวามีพยานหลักฐานใชไหม    แตเราไมสามารถจบัตัวจาํเลยได  เราก็ทาํอะไร 
ไมได 

นี่ก็เหมือนกัน เราก็รูอยูนะวาจิตนีม้นัยังมีความรูสึกอยูในหวัใจ  แตเราไมสามารถจับ 
ไดวาตรงไหน  มันเปนจาํเลย 

เราหาทางยอนกลับมาดวยปญญาญาณ    จิตอันนี้มนัรวมอยูแลว    จิตขณะนี้เราปฏิบัติ 
มาขนาดนี้นะ   มันสามารถจะทําได    จิตนี้สงบอยูพอสมควรเพราะมีพืน้ฐาน   แตไมสามารถ 
เจอจําเลยได 

งานในพระพุทธศาสนาเรานีม้ี  ๒  แขนงมาตลอดเลย  เรื่องสมถกรรมฐานกับเร่ือง 
วิปสสนากรรมฐาน  วิธีการขุดคนหากิเลสนัน้กว็ิธกีารหนึ่ง    ขุดคนหาเจอตวัแลวยังตองเอา 
มาชําระลางกันอีกอยางหนึง่นะ   วิธีการขุดคนนั้นกแ็สนยาก   วิธกีารที่จะขุดคนหาจาํเลย หา 
ผูกระทําผิด  เราวาเราถูกหมด  เราดีหมด  เรานี้ประเสริฐเลอเลิศเลย  แตเราไมสามารถหาผูที่ 
มีความผิดได  ความผิดขางในตัวเรานี้  เราไมสามารถวาตวัเราผิดได 

พอเราใชปญญา ใชการใครครวญเขาไปจับตองตวันีไ้ดนี่  ตื่นเตนมากนะ  จะตื่นเตน 
มากเลย  เมื่อกอนนี้มนัสงออกนี่  จิตมันสงออกไง  ทีนี้พอปญญาของเรา  วิปสสนาญาณของ 
เรามันตัดยนเขามา.. ยนเขามา..  มันสั้นเขาๆ  ความไวของมันก็ตองเร็วเขา 

กระแสน้าํที่ไหลผานไปเปนระยะทางยาว    เราก็สามารถจะเห็นได    แตระยะทางสัน้ 
แคคว่ําขนันี้  เราจะเห็นไดอยางไร  อันนี้มนัก็ติดอยูภายใน  ติดอยูอยางนัน้   มนัครอมอยูบน 
ตัวมันเองนัน่ละ  เราตองยอนกลบัเขามาดูสิ    พอเจอเขาแลวจะตืน่เตน    เหมือนกับเราเปน 
เจาหนาที่  แลวเราสามารถไปจับจาํเลยได  เราจะไดความดีความชอบ  เราจะไดคุณงามความ 
ดี 

อันนีก้็เหมือนกัน  ถาจิตมนัจับตวันี้ไดนะ    โอโฮ  !  ขนพองสยองเกลาเชยีวนะ    ก็ 
เหมือนกับเราไมรูจกัตัวเราเองเลย    จิตใตสํานึกนีม้นัไมรูจักตวัมนัเองเลย    แลวมันไปจับตวั
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มันเองได  มันจะต่ืนเตน  ฟู.. ขึ้นมาเลย  ขนาดแคหาตัวเจอนี้ก็เปนผลงานอยางมหาศาลแลว 
ทีนี้ก็จะโดนหลอกละวาอันนี้เปนตัวนิพพาน  อันนี้เปนตัวทีว่าตวัประเสริฐสุด  เพราะมันมี 
ความสุข   มีความออยอิง่ในตวัมนัเองมาก   ตัวจิตใตสํานึกนี่ละ  มันจะหลอกเลย   แลวเราจะ 
เคลิบเคลิ้มตามไป  มันจะปนแตงอาการบอกวา “อันนี้เปนการวาง  อนันี้เปนที่ๆ มีความสุข” 
แลวมนัก็จะซอน หลอกกนิอยูในจิตนัน่ละ  ดูไปสิ  มันจะเปนนิพพานไดอยางไร  ในเมื่อมนั 
ยังมีความรูสกึกระทบอยู  ยังเปนราคะอยู 

ถาเราสงัเกตใจของตัวเองนะ    มันจะรูซึ้งเลย    อันนีห้ลอกกนั  !  อันนี้หลอกกนันะ  ! 
มันจะกลบัหันเขามาดูเลย  ออ... ไอที่วาขนัธ ๕ อยางที่เราพิจารณากายนั้น มนัก็เปนขนัธ ๕ 
ภายนอก ขนัธ ๕ ทีม่ันซบัอยูที่หัวใจนี้  ไอจิตใตสํานึกนีม่ันก็เปนขันธ ๕  เพราะมนัมีเวทนา 
มีความรูสึก  มันมีสัญญา  ความจําไดหมายรูเกา    เพราะขันธ ๕ ขางนอกนัน้มนัเปนขนัธ ๕ 
ของกาย    ไอขนัธ  ๕  ที่ใจ    เรื่องกามนี่มนัก็ตองใจคิดใชไหม    ตองยอนกลับมาดู  แตมนั 
ละเอียดกวาเทานั้นเอง 

ถาพูดถึงการพจิารณาขางนอกนี้  เขาเรียกวา  “สติปญญา”  ถาพิจารณาตรงนี้เขาจะ 
เรียกวา “มหาสต-ิมหาปญญา”แลว  เพราะความไวของมนั  เปนความไวนะ  เริ่มคิดออกไปสิ 
มันหลอก  มันซุมกนิอยูที่หัวใจของเรานัน่  กิเลสมันอยูตรงนี้  ซุมกันอยูตรงนี้ 

นี่การพิจารณาจิตนะ    แตผูที่พจิารณามาถึงตรงนี้เขาเรียกวา  “พิจารณาอสุภะ” 
พิจารณาดจูิตสิ  ตัวนั้นเปนตวัความรูสึก  มันนาขยะแขยงไหม…มันนาขยะแขยงนะ  แตทีนี้ 
พอเปนนกัปฏิบัติ  “เพราะอะไร  ทาํไมขยะแขยง” 

พระพุทธเจาบอกวา “สิ่งนีม้ันเปนของชุม   ชุมดวยกาม”  แลวเราปฏิบัติกนัเพื่ออะไร 
เพื่อพรหมจรรย    เพื่อความสะอาด    สิง่นี้เปนสิ่งที่สกปรก    ใจนีม้ันอยากออกไปกินของขาง 
นอก    เรามองสิ่งนี้เปนของแบบวา  เหมือนตวัหนอนนะ   ตวัหนอน เห็นไหม   มนัตองอยูใน 
สิ่งที่สกปรก    ถาหัวใจนี้มันยังคิดถึงแตเรื่องสกปรก    แลวมันจะสะอาดไดอยางไร    เรา 
ตองการความสะอาด เห็นไหม  นี่คอืปญญานะ ปญญาแลวแตจะใครครวญนะ
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นี่พูดถึงการพิจารณาจิต    พิจารณาธรรม    ธรรมารมณในใจ    จะแกกามดวยวธิีการ 
พิจารณาจิต    ใจเราจะเปนอยางนั้น    ถาเห็นโทษนะ  “โอย  !  ไอตัวหลอก    ไอตัวซุมกนิ  ตัว 
นอนกินอยูในใจตัวนี้เองเหรอ”  เมื่อกอนเราก็ไปมองวา รูป รส กลิน่  เสียง ภายนอกมนัเปน 
ทุกขไง  มนัเปนตวัที่เราตองไปแสวงหา  ไอนีไ่มตองเลย    นั่งอยู  นอนอยูที่ตวัเองนี้  มันก็ 
ครุนคิดข้ึนมาในใจ  ไอตัวนี้มนัเปนตัวโทษนีน่า  ที่วา “กาม”  นี้มนัอยูที่ใจนีน่า มันก็คิดไปสิ 

พิจารณาซ้าํ  พิจารณาซาก นั่นนะ  เด๋ียวก็แพ  เด๋ียวก็ชนะ  อยางเกานั่นนะ  อยูที่ไหน 
อยูในการนั่งสมาธแิละพิจารณาอยูในทางจงกรม เชา สาย บาย เย็น ค่าํมืดดึกดืน่  ไมสน... 

ผูที่พจิารณาแบบนี้   ผูทีจ่ะทาํแบบนี้นะจะอยูกับใครไมไดเลย   การพิจารณาเรื่องกาม 
ราคะนี้มนัจะรุนแรงมาก    ทั้งภายนอกและภายใน    พิจารณาภายนอกก็ได    หมายถึงวามัน 
ออกมาหาเหยื่อขางนอกแลวพจิารณายอนกลับเขาไป    หรือมันซุมอยูในหวัใจ    มันกร็ุนแรง 
เหมือนกนั    เพราะมนัเปนจงัหวะเดียวแลว  มันเปนตัวของมนัแลว  มนัจะเปนการตอสู 
เหมือนเราตอสูตอนกองทัพกาํลงัไดเสียกนันัน่    จะทุบหมอขาวแลว   ทุบหมอขาววาแพหรอื 
ชนะเทานัน้  จะไมยอมเรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจา  เพราะมันตองการถือพื้นที่ในหัวใจ 
ของเราเปนที่อาศัยอยูตอไป  มันจะไมยอมแพเราหรอก 

หัวใจของเรา    เราตองการพัฒนาขึ้นมา    หัวใจของเราเปนผูทีจ่ะทาํใหพนเปนอสิระ 
ได  แพก็ตองพักไวกอน  มาเพิ่มพลงัดวยกลับมาภาวนา  กลับมาหาความสงบ  แลวก็กลบัไป 
ตอสูกันใหม    เพราะรูวาอนันี้เปนโทษนี่  ก็เหมือนรูวาอันนี้เปนเอดส   อันนี้เปนมะเร็งอยูใน 
ใจ  แลวเราทําไมจะไมทําลายมันออกไป    เราตองทําลายอยูแลว    เพราะอันนี้มนัทาํใหทุกข 
อันนีม้ันทําใหใจเราอยูไมเปนสุข  อันนีท้ําใหเรานี่เปนขี้เรื้อนในใจเลย  วางัน้เลยนะ  มันดิน้ 
มันคนั    มันเกา   แลวเราก็เห็นโทษ  “ออ !  มันเกิดจากตรงนี”้  เราเห็นโทษแลวทาํไมเราไม 
สามารถเอาชนะมันใหไดละ  มันก็ตองมีความมมุานะ  มีความหมัน่  มีความกลา  โถมทั้งตวั 
เลยนะ
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การงานอะไรเราก็ทาํมาแลวนี่  สวนนี่งานจะเอาชนะกองกิเลส    ก็ใสเขาไปเลย  ทีนี้ 
ความคิดของกิเลสมันกร็ุนแรงนะ  พอคิดข้ึนมา  คิดดูสิ  อารมณความคิดนะ 

เมื่อกอน คนที่ภาวนาตรงนีน้ะ  โลกเขาเสพกามกนั  เขาตองอาศัยของคู  แตถาจิตตรง 
นี้มนัไมตองอาศัยอะไรเลย  มนัสามารถจะเสวยอารมณของมันเองได  มันถึงเสวย  มนัถึงกิน 
อยูอยางนั้น  แลวเราไปเห็นวา    โอโฮ  !  เวลามันคิดขึ้นมามนัถงึรุนแรง    เวลาคิดขึน้มามนัมี 
ความรูสึก 

ครูบาอาจารย    พระพุทธเจา  ถึงสอนวา  “อยาเสียดายอารมณของตัวเอง”  มัน 
เสียดายอารมณนะ    เวลาคิดข้ึนมา  มนักม็ีความรูสกึเห็นไหม    ในเมือ่ใจมันเสพของมนัเอง 
พระพุทธเจาถงึบอกวาอยาเสียดายอารมณในใจของตัว  ตองประหารมนัใหได  ครูบาอาจารย 
ตองตอกตองย้ํา 

แลวเราเองถาเห็นโทษแลวเราก็อยากจะทาํอยู  แตมนัยังออยอิ่งนะ  เพราะมนักําลังจะ 
ไดเสีย  บางทีเราก็ชนะ  บางทีเรากแ็พ  แตถาเราสูเราดันทีเดียวเลย  เต็มที่เลยนะ  ขาด ! ขันธ 
๕ ในใจนีจ้ะขาดออกจากใจ   ขาดอันนี้นะโลกธาตุไหวหมดเลย  ครืน ! โลกธาตุนี้หวั่นไหว 
หัวใจนี้สะทานหมดเลย  เพราะกามราคะนี้  ฟงสิ... 

กามราคะนีม้ันเขากับกามภพไง  ถาอนันีม้ันสะทอนจากใจแลว เราจะไมเกิดอีกใน 
ชาติของมนุษย ในชาติของเทวดา  มันจะเปนพรหมอยางเดียว  เพราะขันธ ๕ ในใจขาดแลว 
ขันธ ๕ ในใจขาดก็เหลือแตขันธ ๑ นี่คือ พระอนาคามี 

เห็นไหม  จิตใตสํานึกยังตองพินาศ  แลวไอตอของจิตนะ  มันอะไร  พอขาดออกไป 
แลว  เห็นไหม    พระอนาคามีนี้  มถีึง  ๕  ประเภท    พระอนาคามีนี้เหมือนกบัผลไมที่สุกแลว 
จิตนะ  ดวงจิตนี้เหมือนกับผลไมที่สกุแลว  ไมมีวันเนา  จะสาํเร็จไปขางหนาเด็ดขาด 

ถาเปนพระอนาคามแีลวมันนอนใจ มันไมสามารถกลับมาหาตวัจิต  ไอตัวตอนัน่นะ 
พอตรงนี้นะ  บางคนก็จะเคลิ้มไปเลย
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ทีนี้พิจารณาซ้าํนะ    เพราะมันจะเทียบกับมานะทิฏฐิ  ทิฏฐมิานะในใจของตวั 
สังโยชนเบื้องบนไง  พระอนาคามีตัด กามราคะ ปฏฆิะ ขาดไป  แตสังโยชนเบื้องบนยังมี รูป 
ราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ตัวมานะในใจนั่น เราเสมอเขาสาํคัญวาเสมอเขา 
มันเทียบไง  มันเทียบวาเสมอคนนูน  เสมอคนนี้  จะดีกวาคนนูน  จะดีกวาคนนี้  เห็นไหม 

ตัวนี้คอืตัวทีจ่ับมาใครครวญได    ดูใจของตัวนั่น    มันเกิดมานะ  เกิดความอหงัการ 
เด๋ียววาดกีวาคนนูน    ดกีวาคนนี้  แลวมนัมีความรูสกึวา  “ตัวเองนะไดสิ้น    สิน้จากกามนะ” 
มันจะลองของไง 

ตองคิด   ตองตรวจสอบ  อาหารที่เรากินแลว เห็นไหม  เรากินอิ่มแลว    เราเหลือเก็บ 
เอาไวกนิวันพรุงนีอ้ีก   อันนี้ก็เหมอืนกนั   มันสามารถตัดกามภพไดแลวนะ   แตพรหมก็ยงัมี 
ชั้น  ชัน้ต่ําชั้นสงู  ๕ ชั้น 

ที่อยูของพระอนาคามี  อวิหา    อตัปปา    สุทสัสา    สุทสัสี    อกนิฏฐา  ๕ ชัน้  พระ 
อนาคามี  ไมเทากัน เห็นไหม  นี่ความออนไง  สิ่งทีเ่รากินแลว  สมมุติเรากินขาวไปแลว เรา 
นึกภาพขาวสิ  เราก็ยังมีอารมณอกี เห็นไหม 

กามราคะนี้ตัดออกไปแลวก็จรงิอยู    แตยังมีเศษสวน    พิจารณาจิตนัน่ละ  ดูสิมนัจะมี 
จะละเอียดยังไงก็มี    แยกเลย   แยกดูเศษสวนของใจนั่น   ความนอนใจ   ความออยอิ่งอยูที่ใจ 
นั้น  กําหนดดนูะ  มันจะหลุดอีกนะ  มันจะรวมใหญอีกทีหนึง่ เห็นไหม  พอรวมใหญทีหนึ่ง 
ไอเศษอาหารที่เหลือ  ไอเศษสวนในใจที่เหลือนั่นนะ  ทีนี้มันจะเปนตอของจิตสิ  ทีนี้จิตไมมี 
ละ  วางเวิง้วางเลย  นี่คือวางใน  วางอยางนีอ้ันหนึ่ง  กับวางในจิตเดิมแทนัน้อกีอันหนึ่ง 

จิตเดมิแทนั้นวางดวยความมกีิเลสลวนๆ  เลย  แตความวางอันนี้  เปนความวางของ 
พระอนาคามี นะ  จะไมมีทางเห็นตอของจิตเลย 

ไอที่วาเปนมหาสต-ิมหาปญญานั้นอีกเรื่องแลว    นี่มนัเปนอัตโนมัติเลย    จะจับอะไร 
ไมได  เปนวางหมดเลย    วาโลกนีว้างหมด  แตมีเราคนอยูในบานนั้น    มันจะวางไดอยางไร
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ไอคนๆ  นั้นทั้งคนขวางอยูนัน่นะ    มันจะไมสามารถเขามาดูตัวของมันเองนะ    มันจะดูแต 
ภายนอกหมด  นั่นละคือตวัตอ  พอมาถึงตรงนีแ้ลว    เดิมทีจะบอกวาความวางเปนของดีของ 
ประเสริฐ   แตถาผานตรงนี้ไปแลว    ความวางตรงนี้เปนโทษนะ    กว็างที่วาไมมีตวักูของกไูง 
วาง... วางหมด  ไอคนที่วาวางๆ นั่นมันใคร  ความวางนี้มนัตองมีคนไปหมายมันใชไหม  มัน 
ถึงวาวาง  ความวางนีม้ันจะรูจักตัวมันเองหรือ  ไมมีทางรูจักตัวมันเองได   แตเราวาวางๆ อยู 
นะ  ไอคนพูดนี่ใคร  คนพูดวา “วาง” นี่ใคร 

มันตองคิดอยางนีน้ะ   ตองมีความเอะใจ   ตองมีความสะกิดใจ   พอมันสะกิดใจนี้มนั 
จะยอนกลบัมาดู  ถาเราคิดวาเราวาง  วางนี่มนัก็วาสิน้  เราวาหมดแลว นีค่ือ “ติด” 

การติดอยู    คนจะติดอยูตรงนี้    ผูปฏิบัติจะติดอยูตรงนี้กันหมดเลย    ติดวาตัวเองสิ้น 
แลว    พอสิ้น  มันก็เหมือนกับ    เราไมเปนหนี้ใคร  เราก็ไมยอมใชใคร  แตถาเรายังเปนหนี้อยู 
มันเปนจริงๆ    โดยธรรมชาติ    แตเราปฏิเสธความเปนหนี้อนันี้    มันเลยไมเห็นตอของจิต 
จนกวาวา  “เอ !” สงสัยอยูนะ  จะเริ่มลังเลสงสยั  จะยอนกลับจิตนีม้าดู 

ถาใครมาเจอตอของจิตนีจ่ะงง    เพราะมนัเปนธาตนุะ    ตัวสสารมันจับตัวสสารได 
มันมหัศจรรยนะ  ผูปฏิบัติจะเห็นความมหัศจรรยตรงนี้มากเลย  ตัวของสสารที่มนัไมรูจักตัว 
มันเองแลวมารู  ธาตุรูนี้มนัจะรูเพราะวามันสงออก แลวตัวธาตุรูมันก็จับตวัมนัเอง  แลวมันก็ 
รูจักตัวมันเองนะ  มหัศจรรยขนาดไหน  จะงงเปนไกตาแตก  จะเซอไปเลย  เหมือนกับน้าํมา 
รูจักตัวมันเอง  น้ําพูดไดนะ  เสา...ตนเสาพูดไดนะ 

อันนีต้ัวธาตุรูมันจับตัวธาตุรู  ถึงบอกวา  โอย  !  มันละเอียดออยสรอยมากนะ    มัน 
ละเอียดออนมากอยูในหัวใจนะ  นี่คือตัวอวิชชา 

อวิชชา  ปจจยา  สังขารา  สังขารา  ปจจยา  วิญญาณัง  เราวามนัเปนสายยาวยืด  แต 
ตัวอวชิชาแทๆ  นี้ไมมีทาง มันเกิดดับตั้งแตตัวอวชิชากับตวัภพนี้  เกิดพรอมกันแลวดับ 
พรอมกัน  มนัไวมากเลย ก็นี่คอืตัวอวชิชานะ
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ตัวอวิชชา คือ ตัวตอ  ตัวตอนะมันเปนตัวไม    ไมมนัฟาดไปทีเดียว   มันก็ฟาดไปทัง้ 
ลําใชไหม  ตัวอวชิชา  ตัวปฏิจจสมุปบาท  มันเกิดทีเดียว  ปุบปบๆๆ  ไมมีการที่วาเปนปจจ 
ยา..ปจจยา..

“ปจจยา” นี่เปนพระพุทธวิสัย  เปนวิสัยของพระพทุธเจา  สาวกวิสัย  พวกเดินตามนี่ 
ยาก  แตสามารถพูดเปนวชิาการอยางที่เขาอธิบายกนั อันนั้นเปนปริยัติ 

ปริยัติ คือปริยัติ     ปฏิบัติ คือปฏิบัติ ปฏิเวธ ที่จะมาเห็นตรงนี้สิ  มันมหัศจรรยนะ 
พอสสารนีม้ันจับตัวสสารได    ตวัธาตุรูนี้มนัจับตวัธาตุรูได    มันก็จะคอยเฝาดูสิ    การเฝาดูนี้ 
มันตองเขาใจนะ  สวนใหญพอจับตวันี้ไดแลวมนัจะวิ่งเลยละ  ก็เมื่อกอนนะเราใชปญญา  ใช 
ความรูสึกจับตัวกิเลส  จับตัวความรูสึก  มันมีการตอบสนองกนั  แตคราวนี้ คิดดูสิวา ตวัน้าํ 
นะ   แลวมันรูจักตัวมนัเอง   แลวมันยังจับตัวมันเองพลิกคว่าํ  นี้คือเรือนยอดของกิเลส   นี้คือ 
เจาวัฏจักร แลวพอจับไดวาคว่าํเจาวัฏจักรนะ  ตัว อวิชชา  ปจจยา  สังขารา  สิ้นลงที่หัวใจ  นี่ 
คือพระอรหันต  เกิดที่หัวใจ  ชําระหัวใจจนเกลีย้ง  นี่คือเจาวัฏจกัร  นี่คือตัวกิเลส  ตัวปูตัวยา 
ตัวโคตรเหงาเหลากอของกิเลสไดสิน้ลงจากใจแลว  จะเกิดอีกไมไดเลย 

พระพุทธเจารูตรงนี้ไง  ถงึไดเยาะเยยมารเลย  “มารเอย    เราเห็นแลว    เธอเกิดจาก 
ความดาํริของเรา”  เห็นไหม    ดํารติรงนี้    นี่คือตวัตนขั้วจากความคิดเลย    ตนขัว้กอนจะมา 
เปนจิตใตสํานึกซะอีกดวย 

พระพุทธเจาชําระลางถงึตรงนั้น    ถึงไดปฏิญาณตนวาเปนพระพุทธเจา    เปนพระ 
อรหันต  ไมมีใครบอก   ทานรูของทานเอง  เปนสพัพัญู   รูดวยตนเอง  ถึงไดประกาศไง 
พอเปนทแีรกแลวปลอยวางเลยนะ  “โอ...  มนุษยในโลกนี้ใครมันจะรูได”  เห็นไหม 
พระพุทธเจาจะไมสอนนะ  พอรูแลวไมอยากจะสอนใคร  มนัลึกลับซับซอนจนแทบจะสอน 
ใครไมไดเลย  จนตองใหทาวมหาพรหมมาทลูนมินตนะ 

ถาไมนมินตนะโลกนีจ้ะฉิบหาย  โลกนีจ้ะเปนไปไมไดแลว เพราะพระพทุธเจาตรัสรู 
แลวจะไมยอมเผยแผธรรม  จนพรหมตองทูลนิมนต   แลวพระพุทธเจาก็ทรงเล็งญาณดู  “ออ
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! สัตวโลกที่กิเลสเบาบางพอมีอยู   พอที่จะรูเรื่องไดยังม”ี  มันสุดวิสัยของคนทีจ่ะรูจริงๆ นะ 
นี่นักปฏิบัติ  นี่ปฏิเวธของพระพทุธเจา  แลวทรงวางไว 

ถึงวาศาสนาพุทธของเรานีย้อด  !  ยอดมาก...  ไมมีศาสนาใดๆ  เทียบได  ถาพูดถงึ 
เรื่องของการหลุดพนนีไ้มมีในศาสนาอืน่  ไมมีเด็ดขาด  ไมมีหรอก  มีแตปากพูด  ก็กอนที่จะ 
มีพระพทุธเจาก็มีศาสดาองคอื่นๆ  มีเจาลทัธิตางๆ  ที่ปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันตทั้งนัน้ 
พระพุทธเจากไ็ปเรียนมาจนหมดแลว... อาฬารดาบส  อุทกดาบส  ก็ไปศึกษามาหมดแลว 
ศึกษามาขนาดไหนจะไดสมาบัติอะไรกแ็ลวแต  แตมันกไ็มสามารถชาํระกิเลสไดเลย 

มันไมใชเฉพาะในปจจบุันนะ แตเดิมก็เคยมีปฏิญาณตนวาเปนมากนัแลวทัง้นัน้  แลว 
ก็ไมเปนจริง    จนมีพระพุทธเจาเรามาพูด    แตกอนไมมผีูที่รูจริงใชไหม    ก็ไมสามารถจับได 
หรือเปรียบเทียบได 

นี่ถึงไดวา การเกิดเปนชาวพุทธนี้ประเสริฐนกั  แตนีก่ลับหลงทางกนั  จะไปไหนกนั 
ของเราดีๆ  กลับมองขามกันไป  แลวจะเรียกตวัเราวาเปนชาวอะไรดี  ก็ขอใหคิดกันเองก็แลว 
กัน 

ตั้งแตมีพระพทุธเจาเราตรัสรูแลว  ในเมื่อของจรงิมแีลว   ก็ตองสามารถไปพิสูจนกบั 
ของเทียมไดสิ  ไปพิสูจนกับสิ่งที่ไมใชความจริงได  สามารถโตแยงได  สามารถเปดออกให 
ดูไดวาของนั้นเปนของเทียม 

ฉะนั้น  ศาสนาพทุธของเรานี้ประเสริฐมาก    ทําไมตองดึงศาสนาพุทธเราใหมันต่าํละ 
ศาสนาทุกศาสนาสอนคนใหเปนคนด ี แนนอน นัน่ไมไดโตเถียง  แตโตเถียงตรงทีว่าถึง 
จุดสูงสุดอนันี้   อนัอืน่มันไมมีจรงิๆ   ก็ตองวาไมมีส ิ   เราเปนนักเหตุผล   เราเปนผูที่วาไมพูด 
ปด  เราเปนผูที่พูดตามความเปนจริง  ตามพระพุทธเจาใชไหม 

ถาของมีกต็องวามี    ของถูกก็ตองวาถูก    ของผิดก็ตองวาผิด    แตถาไมมีวามี    ถามีก็ 
บอกวาดงึใหต่ําไว    อันนัน้ไมใช  ถึงวาเราชาวพทุธมนัประเสริฐตรงนี้ไง    เราเจอของที่
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ประเสริฐเลอเลิศเลย    แตเราพยายามดึงกันใหตํ่าไว  ของสงูไง  ..ดึงฟาต่ํา..  ของสูงขนาด 
ไหนกแ็ลวแต    ถาเราทาํไมถงึเราก็ตองใหมันสูงตองเชิดชูไว    ก็เปน  พระรัตนตรัย  ของเรา 
เปนแกวสารพัดนกึ  เปนที่พึ่งเปนพึง่ตาย 

ถาไมสําเรจ็ในชาตนิี้    เราก็จะมุงหนาตอไป    ในชาติตอไป  เรื่องภพชาติไมมีใคร 
ปฏิเสธนี่นา  แตจะถึงหรือไมถึงนั่นอีกเรื่องหนึง่    แตถาเราไปบอกวาแผนที่นัน้ผิด    หรือวา 
เข็มทิศชี้ทางนี้  แลวเราไปเดินตามแผนที่ทีผ่ิด  หรอืจุดหมายทีผ่ิด  แลวเราจะไดอะไร  สี่สลึง 
เปนหนึ่งบาท  แตเราก็วาสองสลึงเปนหนึ่งบาท    แลวเราก็มแีตสองสลงึเราไมหาอีก..เปน 
หนึ่งบาท เราผิดหรือเราถูก 

ไอตัวเงินบาทมนัผิดหรือวาความรูสึกเราผิด  ของนั้น ๔ สลึง เปน ๑ บาท  เราไมมีสัก 
สลึงหนึง่  เราก็ตองหา จาก ๑ จาก ๒ จาก ๓ จาก ๔ เปน ๑ บาท  แตมีคนมาบอกวา ๑ สลึงก็ 
เปน ๑ บาท  เราก็เชื่อเขา  เราจะเสียโอกาส ๓ สลึงนัน้ไปทนัที  ในเมื่อ ๔ สลึง เปน ๑ บาท  ก็ 
ตองให ๔ สลึงเปน ๑ บาท  อยูอยางนั้น  เราจะมีสลงึเดียวหรือไมมีเลย  ก็ตอง ๔ สลึง เปน ๑ 
บาทสิ 

โสดาปตติมรรค    โสดาปตติผล    สกิทาคามิมรรค    สกิทาคามิผล    อนาคามมิรรค 
อนาคามิผล  อรหันตมรรค  อรหันตผล  ก็เปน ๔ ก็เปนแกวสารพัดนกึของเรา  เราตองเชิดชู 
ไว 

ของคนอืน่  เราก็ไมปฏิเสธวาสิ่งนั้นไมดี  เรารบัหมด  ความดีคอืความดี  ความชั่วคอื 
ความชัว่ พระพุทธเจาสอนแลววาทาํดีไดดี  มันอยูทีก่ารกระทาํของพวกเราตางหาก  แตทีพู่ด 
นี้เพราะตองการใหเห็นวา  ใหมันเปนจริงนะ    จรงิตามความจริงในอรยิสัจ  จริงในเนือ้ของ 
ธรรมนัน้    ตองยุติธรรม    เราตองยุติธรรมกบัทุกๆ  อยาง    มนัถึงจะเปนมัชฌมิาไง    ความ 
ถูกตอง  เราไมเอียงเปาหมายนะ 

ถึงวาเรานี้เกิดมาเปนมนุษย   แลวไดพบกับพระพุทธศาสนานี้   โอโฮ !  ตองมีบุญนะ 
มันมีนอยในโลกนี้  มีสวนนอยแลว  ตอไปจะจางลงๆ คําวา “จางลง”  ก็เพราะเหตุนี้ละ  เหตุ



การพิจารณาจิต ๒๔ 

ที่วา ๒ สลึงก็เปนบาทหนึ่ง  อกีหนอยก็เหลือสลึงเปนหนึง่บาท   แลวก็จะหมดไปๆ ไง   อีก 
หนอยก็วาไมมีตังคเลยก็บาทหนึง่  จะเปนอยางนัน้นะ  ก็ไมมีอะไรในหัวใจเลยก็ปฏิญาณตน 
วาเปนพระอรหันต จะวาอยางนั้นหรอก 

มันเปน สัทธรรมปฏิรูป  ธรรมคนคิดกันขึน้มาเอง  ไมใชผูปฏิบัตธิรรมสมควรแก 
ธรรม  ผูปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรมแลว เปน ปจจตัตัง เปน อกาลโิก  ไมมีกาลไมมีเวลา 

แตถาเราไปเชื่อแบบนั้นแลว    มันก็ตัดทอนใจของเราเลยนะ    หมดเขตหมดสมัยไง 
หมดเขตหมดสมัยแลว  แบบวาระยะทาง ๑ กิโลเมตรนี่นะ  เราก็ตัดใหเหลือแคครึ่งกิโลเมตร 
ระยะทางกาวเดินนะถาเราเชื่อวา  แคนี้สุดเราก็ไมเดนิอีกแลว  ประโยชนเราก็เสียไปแลวครึ่ง 
กิโลเมตร  แลวถาแคเมตรหนึ่งกว็ากิโลหนึ่ง  เห็นไหม    เราเสียอีก  ๙๙๙  เมตร    เราไดแค 
ระยะทาง ๑ เมตรเอง  เราวาเปน ๑ กิโลเมตร เพราะใจมันเชือ่แลวมนัไมเดินนะ  หรือมันไม 
พยายามขวนขวาย มนันอนใจ 

หัวใจนีแ้ปลกประหลาด   มันพุงไปคิดไกลกค็ิดไปได   มันพุงคิดใกลๆ ก็ได   ศาสนา 
ของเรานี้มุงไปจนกวาจะสิน้กิเลส  แลวทาํไมเราจะเชื่อแตวาไอแคเมตรเดียวนี้สิน้กิเลสละ  นี่ 
..อยูตรงนี้    แตไมใชวาเราจะไปย่ํายีใคร    ไมใชศาสนานี้ประเสรฐิจนตองไปรบราฆาฟนกัน 
ไมใชๆ  ก็ทุกศาสนาสอนใหเปนคนดไีง  ถึงวา แหม !  เลยนะ  ดูไดหลายๆ อยาง 

ก็ดูซี    ดูชาวพุทธ  แลวกช็าวพุทธปฏิบัติ    เปนชาวพทุธ   พุทธยังไงเวลาทํานะ    เวลา 
พระปฏิบัติดปีฏิบัติงามนะก็ไมชอบ  เพราะมีระเบียบคําวา “พระ” ฟงสิ  ตองมวีินัย  มีขอวัตร 
วัดไมราง  คนรางก็เหมือนคนบาไมมีสติ   พระจะดตีองมีพระธรรมวนิัย    เครื่องบังคบั    แลว 
พอมีเครือ่งบงัคับกว็าพระองคนั้นไมดียุงยาก    ลําบาก  เขาก็เลยรูวาตรงนี้เปนชองวางของ 
กิเลส    เขาก็เลยจัดระเบียบใหงายใหสะดวก    จะมาจะไปตองเอารถไปรบั    พอมาถงึก็ตอง 
รับรองกนัอยางดี



การพิจารณาจิต ๒๕ 

ทางนัน้ก็พอใจ กิเลสก็พอใจ  กค็วักเงนิใหเขา  พระไดมาดวยความคิดของตัวนะ  มนั 
ไดมางายไดมามาก  พอเงินเขาไปไดมาก ความอุดมสมบูรณมากมนัก็จะแถออกไปนอกเรือ่ง 
ละ  เนี่ย กิเลสเขากับกิเลสไง  นั่นละมนัจะเปนรูปนัน้ออกไปละ 

นั่นถงึวาใหเทียบเขามาในเรื่องศาสนาไง    ถาเทียบอยางนัน้ปบจะเห็นความดีของเรา 
เลย  เห็นวาสนาของเราเลย  หนึ่งในรอย  หนึง่ในลาน  หนึง่พันลานเลยนะ  เพราะจิตนี้ไมใช 
เฉพาะแตมนุษย  “สามโลกธาต”ุ  ฟงสิ... ถึงจะเทียบเปน “หนึ่งในพันพนัลาน” 

ฉะนัน้ เราทัง้หลายควรภูมิใจที่เกิดมาในพระพุทธศาสนา  เอวัง...


