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การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ดาํรงชีวิตใหเ้ป็นมนุษยท่ี์ดี ใหเ้ขา้ถึง

หลกัธรรมยิง่ยากกวา่ เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษยน้ี์ กรรมดีเราสะสมมาไดม้นุษยส์มบติั ถึงไดเ้กิด

มาเป็นมนุษยไ์ง มนัเป็นจงัหวะท่ีเราเกิด เป็นภาวะ เป็นภพท่ีเกิดข้ึน แปรสภาพมาแลว้ เห็นไหม 

การเกิดเป็นมนุษยน้ี์แสนยาก เพราะกวา่จะไดอ้ตัภาพของมนุษยน้ี์ยากมาก เพราะว่าจิตท่ีไม่ได้

เกิดเป็นมนุษย ์ ตกนรกเอย เป็นเดรัจฉาน อบายน่ีมากมายมหาศาลเลย แต่เราไดเ้กิดเป็นมนุษย ์

ท่ีว่าเป็นพนัๆ ลา้น มากๆ น่ีล่ะ จิต ดวงวิญญาณน้ี อาจารยบ์อกเตม็ทุกอณูของอากาศ ดวงจิตเตม็ไป

หมดเลย เราแปรสภาพมา เปล่ียนจากภาวะของจิตนั้นมาเสวยภพของมนุษยไ์ง 

มนุษยส์มบติัน้ีเป็นของท่ีไดม้าดว้ยความยาก ตอ้งมีบุญกุศลถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็น

มนุษยแ์ลว้จะรักษาใหเ้ป็นมนุษยท่ี์ดี เป็นมนุษยแ์บบพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้เป็นมนุษยอ์งคแ์รก

ท่ีสาํเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ถึงไดม้าสอน น่ีเป็นมนุษยอ์ยา่งนั้น ไม่ใช่มนุษยท์ัว่ๆ ไป ท่ีว่าเป็น

มนุษยแ์ลว้เป็นมนุษยท่ี์ดีนั้นแสนยากก็ตรงน้ี เพราะอะไร 

เพราะเรามีหูมีตา แรงเสียดสีของสังคม ใครมีศีลมีธรรมในใจ เขาว่าคนนั้นเป็นคนโง่ เป็น

คนครึ เป็นคนลา้สมยั ถา้ใครเป็นคนท่ีมกัมาก ใครเป็นคนท่ีเอาเปรียบคนอ่ืนได ้คนนั้นเป็นคนทนั

โลก การอยูใ่นโลก ท่ีว่าเป็นมนุษยแ์สนยาก เพราะแรงเสียดสีอนัน้ีทาํใหเ้ราคงท่ีไวไ้ม่ได ้ ฉะนั้น 

มนัถึงเป็นส่วนนอ้ยท่ีจะหลีกเร้นตรงน้ีได ้ หาช่องออกไง เป็นสังคมส่วนนอ้ย เป็นชนส่วนนอ้ย 

เป็นคนท่ีโลกเขาเห็นว่าเป็นคนไม่ทนัสมยั แต่คนท่ีทนัสมยันั้นแบกความทุกข ์ มีแต่ความทุกข ์ มี

แต่ใส่หนา้กากเขา้หากนั ว่าขา้น้ีมีความสุข แต่หลงัฉากนั้นทุกขล์ว้นๆ น่ีความจริงของโลกเป็น

อยา่งนั้น 
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เห็นไหมว่าเกิดเป็นมนุษยแ์สนยาก แลว้เกิดมาเป็นมนุษยท์าํไมมนัทุกขล่์ะ? เพราะทุกขน้ี์

มนัเป็นความจริง ไฟเกิดท่ีไหนมนัก็ร้อนท่ีนัน่ ใหแ้สงสว่างพร้อมกบัความร้อน เกิดเป็นมนุษย ์

พน้จากภพของอบายภมิู พน้จากแรงเบียดบ้ีสีไฟจากภาวะทุกข์ๆ  อนัหน่ึง มาเกิดเป็นมนุษยท่ี์ได้

จงัหวะโอกาสเป็นอิสระชัว่คราว เป็นมนุษยแ์ลว้มีโอกาสทาํดีทาํชัว่ตามแต่ชัว่ชีวิตของมนุษย ์ น่ี

พน้จากกฎระเบียบ กฎท่ีบงัคบัไวจ้ากนรก จากภพหน่ึงมาเป็นมนุษย ์มาอยูใ่นอีกสภาวะหน่ึง มนั

ก็อยูใ่นทุกขม์าทั้งหมด 

เรามาเห็นสภาวะปัจจุบนัน้ีว่าทุกข ์ แต่กิเลสมนัทาํใหห้ลงระเริงไป ความหลงระเริง ความ

ไม่เขา้ใจ การผดัวนัประกนัพรุ่งว่า ชีวิตน้ียงัไม่ตาย ยงัมีเวลาอีกมาก เม่ือไหร่ก็ได ้เห็นไหม ทั้งๆ ท่ี

ก็รู้อยูว่่าตาย ตอ้งตาย! ตอ้งตาย! เห็นไหม ๑. ตอ้งตาย ๒. ตายแลว้ก็วา่ตายสูญ ตายแลว้กแ็ลว้กนั แต่

เพราะเป็นมนุษยแ์ลว้ยงัพบพระพุทธศาสนาอีก เกิดในประเทศอนัสมควร เป็นชาวพุทธใน

ศาสนาพุทธ ในประเทศอนัสมควรท่ีมีพระพุทธศาสนาวางไวแ้ลว้ 

การเกิดเป็นมนุษยแ์สนยาก การฟังธรรมน้ีก็แสนยาก การเกิดพบพระพุทธศาสนาก็แสน

ยาก เพราะพระพุทธเจา้เกิด พระพุทธเจา้เป็นเอก พระพุทธเจา้มีองคเ์ดียว แลว้วางศาสนาไวเ้ป็น

ชัว่กาลๆ น่ีชัว่กาลหน่ึง ๕,๐๐๐ ปี ๘๐,๐๐๐ ปี แลว้แต่พระพุทธเจา้แต่ละองค ์เห็นไหม เราเกิดใน

ท่ามกลาง พระพุทธศาสนาสอนอยา่งนั้น สอนในอะไร? สอนในศีล สมาธิ ปัญญา 

ก่อนท่ีจะเกิดพระพุทธเจา้นะ พระพุทธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็ไดศึ้กษา ก่อนจะ

ออกบวช ธรรมกงัวานอยูต่ลอดเวลา แต่พระเจา้สุทโธทนะไม่อยากใหอ้อกบวช พยายามจะ

ปรนเปรอดว้ยกามคุณต่างๆ แต่ในเม่ือบุญกุศลสร้างมา ดอกบวักาํลงัจะเบ่งบานอยูแ่ลว้ ยมทตูทั้ง 

๔ ตอ้งมาแสดงตนใหดู้ เกิด แก่ เจบ็ ตาย เห็นไหม แค่น้ี! เกิด แก่ เจบ็ ตาย แต่ผูมี้บุญ ผูมี้ปัญญาเห็น

สภาพแบบนั้นแลว้สะเทือนใจมาก สะเทือนใจอยา่งไร สะเทือนใจว่า “เอ๊ะ! เกดิ แก่ เจบ็ ตายนีม้ี

หรือ เรากต้็องเกดิ แก่ เจบ็ ตายแบบน้ันเหมอืนกนั แล้วเราจะหลงระเริงในสภาวะการอยู่เป็น

มนุษย์โดยทีป่ล่อยให้เวลามนัล่วงไปได้อย่างไร” มจีติคดิว่า มกีารเกดิ การแก่ การเจบ็ การตาย ก็

ต้องมกีารไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ส่ิงนีเ้ป็นของคู่ น่ีผู้มปัีญญา ทั้งๆ ท่ีไม่มีศาสนา ทั้งๆ ท่ียงั

ไม่มีคนสอน แต่พระพุทธเจา้ก็มีปัญญาคิดจะแหวกออกจากวฏัฏะแลว้ 

แต่น่ีเรามาพบพระพุทธศาสนาเลย แลว้พบพระพุทธศาสนาแลว้เราเดินถูกทางหรือเปล่า 

แมแ้ต่พระพุทธเจา้เร่ิมออกบวช ไปศึกษากบัใครล่ะ? อาฬารดาบส อุทกดาบส พระพุทธเจา้ศึกษา
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จนไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ แต่ก็ยงัทุกข ์ นัน่เพราะว่าสภาวะของความสงบ อยา่งเช่นเราพยายามทาํ

ความสงบกนั เป็นความว่าง ความสงบของใจ ใจน้ีกินอารมณ์ต่างๆ เป็นอาหาร สัตวห์รือคนกิน

อาหารเขา้ไป ถา้อาหารเป็นพิษจะทาํใหร่้างกายน้ีป่ันป่วนมากเลย แต่ถา้อาหารน้ีเป็นประโยชน์ 

ร่างกายนั้นก็เจริญเติบโตข้ึนมา 

แมแ้ต่การทาํความสงบก็เหมือนกนั เพราะจิตน้ีเคยกินแต่ความเร่าร้อน พอคิดอะไร มีความ

ฟุ้งซ่านอยา่งไร มนัก็กินอารมณ์แบบนั้น พระพทุธเจ้าถงึสอนให้กาํหนดพทุโธๆ กรรมฐาน ๔๐ 

ห้อง อย่างใดอย่างหน่ึง ให้จตินีห้ัดกนิอาหารใหม่ จากเดิมเป็นอิสระ จะกินอะไรก็ได ้จะทาํอะไรก็

ได ้เป็นการบงัคบัใหกิ้นเฉพาะอยา่งท่ีเราบงัคบั เช่น พุทโธๆๆ ใหจิ้ตน้ีมากินท่ีพุทโธๆ 

การย ํา่เทา้ เห็นไหม เราย ํา่ดิน เราจะเหยยีบดิน ป้ันดินใหค้วรแก่การงาน ควรจะป้ันข้ึนรูป 

เราจะเอาดินมาป้ันโอ่งป้ันไห เราตอ้งมาย ํา่ก่อน เราตอ้งมาขยาํดินจนกว่าดินนั้นจะควรแก่การงาน 

จิตน้ีก็เหมือนกนั พุทโธๆๆ เป็นการย ํา่เหมือนกนั เป็นการย ํ้าจิตๆ ใหจิ้ตน้ีอยูก่บัพุทโธ เพื่อ

ตอ้งการใหจิ้ตน้ีควรแก่การงาน ใหจิ้ตน้ีน่ิม จิตน้ีควรแก่การงาน ไม่แขง็ ไม่กระดา้ง 

คนโกรธ คนหลงไปในอารมณ์โลก คนกาํลงัต่ืนไปในโลก แลว้ใหก้าํหนดพุทโธ เขาจะ

กาํหนดไดไ้หม เขาจะว่าเป็นส่ิงท่ีไร้สาระ เขาไม่เห็นคุณค่า คนไม่เห็นสาระของความเป็นสาระ 

คนเห็นการฟุ้งซ่าน เห็นการเป็นไปตามโลกเป็นสาระ เห็นไหม จิตกระดา้ง จิตไม่ยอมรับ จิตแขง็

เกินไป กาํหนดพุทโธก็ไม่เป็นสมาธิ ทั้งๆ ท่ีจะกาํหนดนะ ถึงจะใหเ้ขากาํหนดเขากไ็ม่กาํหนด 

เพราะเขาไม่เห็นว่าเป็นสาระ 

เราเห็นว่าเป็นสาระ เรานึกถึงพุทโธสิ 

อาจารยบ์อกว่า “นึกถงึพุทโธ สะเทอืนถงึพระพทุธเจ้าเลย” 

เรานึกพทุโธ พทุโธน้ันเกดิทีใ่จ ผู้ใดนึก ผู้น้ันเกดิ 

เราด่ืมนํ้า เราเป็นผูชุ่้มเยน็ คนอ่ืนเขาเห็นนํ้า แต่เขาไม่เคยด่ืมนํ้าเลย เห็นแต่ภาพวาดของนํ้า 

เขาไม่รู้จกัรสของความชุ่มเยน็ เรากาํหนดพทุโธๆ นัน่น่ะ คนจะกาํหนดได ้จิตนั้นตอ้งเร่ิมนึก เห็น

ไหม จิตนั้นสัมผสั แมแ้ต่นึกถึงพุทโธ สะเทือนพระพุทธเจา้ทุกพระองค ์น่ีส่ิงท่ีเป็นสาระ แต่โลก

เห็นว่าไม่เป็นสาระ 
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การย ํา่จิต การย ํา่ดิน การเดินอยู ่ เขาย ํา่อยูบ่นของแขง็ เขาย ํา่อยูบ่นดินท่ีแตกแหง้ ดินท่ี

แตกระแหง ดินท่ีไม่มีนํ้ า เขาย ํา่อยา่งไรมนัก็ไม่ควรแก่การงาน เขาย ํา่อยา่งไรดินนั้นมนัก็ไม่เป็น

ดินท่ีจะน่ิมได ้ เพราะเขาไม่ไดใ้ส่นํ้ า เห็นไหม เราตอ้งเตรียมดิน แลว้เราตอ้งมีนํ้าพร้อม เราถึงจะ

ย ํา่ดินนั้นควรแก่การงาน น่ีการจะเขา้ถึงสมาธิ การจะเขา้ถึงใหใ้จเราเป็นประโยชน์ เห็นคุณค่า

ของความเป็นประโยชน์ 

จิตท่ีแขง็กระดา้งจะใหนุ่้มนวลลงมาไม่ได ้ มนัไม่ควรแก่การงาน เพราะว่าสมาธิ ความ

เป็นไป ทุกคนอยากจะแสวงหาทางออก แมแ้ต่ก่อนท่ีจะเกิดปัญญาในศาสนาน้ีก็เหมือนกนั มี

บุคคลต่างๆ พยายามแสวงหาทางออกทาํจิตใหเ้ป็นสมาธิมากมายเลย เขาก็ออกได ้เปรียบเหมือนกบั

วตัถุหรือจรวด เราพยายามจะขบัดนัออกไปจากโลกเรา ขบัดนัไปอยา่งใดก็แลว้แต่ ไปได ้แต่แลว้ก็

ตอ้งตกกลบัมาท่ีโลกน้ีเพราะแรงดึงดูดของโลก 

จิตน้ีทาํสมาธิก็เหมือนกนั เราทาํสมาธินะ เราทาํความวา่ง ความว่างระดบัหน่ึงของสมาธิ 

ความว่างของสมาธิ เราทาํจิตใหว้่าง เหมือนกบัเราขบัเคล่ือนจรวดนั้นออกไปจากโลก เราทาํ

อยา่งไรก็แลว้แต่ มนัตอ้งกลบัมาตกท่ีโลกน้ี วตัถุน้ีตอ้งเจอแรงดึงดูดของโลกกลบัมา ความว่างท่ีเรา

สะสมข้ึนมา เราทาํข้ึนมาก่อนคร้ังพุทธกาล ความว่างแบบนั้นก็เหมือนกนั ขบัออกไปจากแรง

ดึงดูดของกิเลส ขบัออกไปจากความเป็นตวัตนท่ีมนัขวางความว่างไว ้ พอจิตนั้นกาํหนดพุทโธ

หรือกาํหนดอะไรก็แลว้แต่ ในสมยัก่อนพุทธกาลเขากก็าํหนดกนั จิตนั้นก็เป็นความว่างได ้ แต่

ความว่างน้ีก็วา่งชัว่คราว ว่างออกไป แลว้พอความว่างนั้นคลายตวัออกก็โดนดึงกลบัมาอยูใ่นโลก

อยา่งเก่า สมบติันั้นก็ตกกลบัมา วตัถุส่ิงนั้นก็ตอ้งตกกลบัมายงัพื้นโลกน้ีเพราะแรงดึงดดูของโลกไง 

ความว่างท่ีว่าขบัออกไปก็ตอ้งตกมา 

“ศีล สมาธิ ปัญญา” ถา้ศีลดี พื้นฐานดี จิตนั้นก็เขา้ไดง่้าย จิตท่ีควรแก่การงาน คนมีศีลมี

ธรรม ใจนั้นไม่แขง็กระดา้ง การเขา้ออกก็ง่าย แต่ง่ายก็ตอ้งเส่ือมสภาพ แมจ้ะเขา้ยากก็ตอ้ง

เส่ือมสภาพ ความเส่ือมสภาพน้ีมนัเป็นไปโดยความเป็นจริง มนัเป็นความจริงของมนั เป็นความ

จริงอนัหน่ึงท่ีใครก็คา้นไม่ได ้ จะไม่ใหเ้ส่ือมก็ไม่ได ้ จะใหค้งท่ีก็ไม่ได ้ มนัเป็นในตวัของมนัเอง 

แลว้แต่อาํนาจและวาสนา 

จิตเวลารวมลงแลว้ “อุปจารสมาธิ” อุปจาระคือการวนออก จิตน้ีสงบตวัลง แลว้วนออกไปรับรู้

ส่ิงต่างๆ จิตคึกคะนองน่ีออกไปขา้งนอกเลย การรวมลงของจิต จิตน้ีไดอ้บรมดีแลว้ ควบคุมดีแลว้ 
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เห็นไหม สัตวท่ี์ควรแก่การงาน สัตวท่ี์พยศขนาดไหนก็แลว้แต่ เราฝึกฝนข้ึนมาแลว้ สัตวน์ั้นจะ

เป็นสัตวท่ี์เป็นการเป็นงาน ทาํประโยชน์ให้กบัเจา้ของมหาศาลเลย 

จิตจะคึกจิตจะคะนองขนาดไหน ถา้เราควบคุมของเราได ้ เราทาํของเราได ้ มนัจะรวมลง 

มนัจะรวมลง รวมลงอนัน้ีมีความสุขมาก มีความสุขอยา่งไร? มีความสุขเพราะวา่ ส่ิงท่ีไม่เคยพบ

ไม่เคยเห็น จิตน้ีรวมลง มนัจะเวิง้วา้งไปหมด เวิง้วา้งเลย เวิง้วา้งไปหมดเลย ถา้อาํนาจวาสนาของ

บุคคลน้ีไดร้ะดบัเวิง้วา้งก็จะเวิง้วา้งอยูใ่นความเป็นสุขของตวั จะอ่ิมจะพอใจอยูใ่นความเวิง้วา้งน้ี 

ถา้อาํนาจวาสนาของจิตดวงน้ีไดเ้คยสะสมบุญญาธิการมาก็จะออกรู้ โดดข้ึนไปเลย จะไป

เห็นส่ิงต่างๆ จะไปเห็นภพนูน้ภพน้ี น่ีเห็น อนันั้นเป็นวาสนา หรือรู้วาระจิตของบุคคลอ่ืน รู้วาระ

จิต เห็นภาวะจิตใจของผูอ่ื้น การส่งออกอนัน้ี เห็นไหม ตวัน้ีมนัเป็นเคร่ืองเคียงของอาํนาจวาสนา

ของจิตแต่ละดวง ความเป็นสมาธิก็ไม่เท่ากนั ความเห็นก็ไม่เท่ากนั ความเห็นแบบน้ีไง ความว่าง

และความเห็น ความท่ีออกไปรับรู้มนัก็เหมือนเราขบัจรวดออกไป ขบัวตัถุออกไปจากโลก ไปชน

กบัสวะ ชนกบัขยะในอวกาศ เราขบัเคล่ือนเอาจรวดออกไป เราจะไปกระทบกบัส่ิงท่ีเวิ้งวา้งอยูใ่น

อากาศ มนัจะมีจิตก่ีเปอร์เซ็นต์ท่ีจะไปโดนล่ะ 

เหมือนกนั จิตของพวกนกัปฏิบติัก็เป็นอยา่งนั้น นอ้ยดวงมากท่ีจะออกรับรู้อยา่งนั้น ออก

รับรู้ หมายถึงว่า ไปสัมผสั ไปกระทบกบัขยะอวกาศ ส่ิงท่ีเวิง้วา้งอยูใ่นอวกาศ จิตท่ีไปกระทบคือ

จิตท่ีออกไปรับรู้ รับรู้แลว้มนัก็ตอ้งตกกลบัมาอยูท่ี่โลกอยา่งเก่า เห็นไหม สรรพส่ิงน้ีกโ็ดนดึงดูด

กลบัมาตกท่ีโลกอยา่งเก่า คือว่าตกมาท่ีในปัจจุบนัของภพ ฐีติจิต คือภพของจิต 

จิตดวงน้ีมนัเกิดมนัตายอยูแ่ลว้ใน ๓ โลกธาตุ ตกมาท่ีโลกน้ียงัดี ถา้มนัตายแลว้มนัตกนรก

ลงไปเลยล่ะ ความเป็นไปของ ๓ โลกธาตุท่ีจิตมนัเวียนตายเวียนเกิดมา อนัน้ีคือความว่างของ

สมาธิ ถึงจะไดผ้ลประโยชน์ขนาดไหนก็แลว้แต่ มนัก็ยงัเวียนตายเวียนเกิด มนัเป็นความว่างขั้น

หน่ึงของความว่างก่อนสมยัท่ีพระพุทธเจา้จะตรัสรู้ก็มีอยูแ่ลว้ แมแ้ต่พระพุทธเจา้ยงัไปเรียน ได้

สมาบติั ๘ เหาะเหินเดินฟ้าไดด้ว้ย นัน่ก็เป็นความว่างอนัหน่ึง แต่มนัไม่ไดก้า้วเดินปัญญา 

ตอนพระเจา้สุทโธทนะออกแรกนาขวญั เอาพระพุทธเจา้ไปไวท่ี้โคนตน้หวา้ 

พระพุทธเจา้นัง่ทาํความสงบอยูท่ี่โคนตน้หวา้ แมถึ้งเท่ียงแลว้เงาของตน้หวา้ก็ยงัไม่เคล่ือนไป นัน่

เป็นความสุขท่ีฝังใจ พอออกประพฤติปฏิบติั ไปศึกษากบัอาฬารดาบส อุทกดาบส ไดถึ้งสมาบติั ครู
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บาอาจารยก์็ว่า “เป็นผูท่ี้ศึกษามาจนไดร้ะดบัเดียวกบัอาจารย ์ควรจะออกสั่งสอนไดเ้หมือนเรา” อาฬา

รดาบสประกนัพระพุทธเจา้เลยว่าไดส้มาบติั ๘ 

แต่พระพุทธเจา้บอก “ถึงจะไดส้มาบติั ๘ ความสุข-ความทุกขใ์นใจมนักก็ระเพื่อมอยู่

ตลอดเวลา” มนัรู้ๆ อยูว่่าอนัน้ีมนัคร่อมอยู่ เหมือนกบัเรา เรามีสมาธิ ธาตุ ๔ เป็นเรา แลว้ความทุกข์

อยูภ่ายใน มนัทุกขอ์ยู ่ มนัครอบอยู่ชัว่คราว ถึงไดอ้อกไปแสวงหาโมกขธรรม แลว้ในคืนสุดทา้ยก็

มาคิดถึงตอนท่ีอยูโ่คนตน้หวา้ ต้องทาํสมาธิอย่างนี ้กเิลสมนัอยู่ทีใ่จ กเิลสไม่ได้อยู่ที่กาย พยายาม

อดอาหาร พยายามทรมานตนทุกอยา่ง น่ีผูท่ี้แสวงหาทางออก 

เราเจอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีประเสริฐท่ีสุด เพราะส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจ กวา้ง

แสนกวา้ง ลึกแสนลึกขนาดไหน ไม่มีใครเห็น แต่พระพุทธเจา้เอาออกมาเห็น เพราะไดร้าํพึงรําพนั

อนัน้ีก่อน ก่อนจะเห็น ก่อนจะเป็นผูด้าํเนินองคแ์รก ยอ้นกลบัไปตรงโคนตน้หวา้ คืนนั้นถึงได้

สาํเร็จ เพราะท่านยอ้นกลบัมาดูกิเลสท่ีใจดว้ยปัญญา 

กา้วเดินตามปัญญาของพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้ถึงไดว้างมคัคาใหพ้วกเราดาํเนินตาม 

การกา้วเดินดว้ยปัญญา พระพุทธเจา้กา้วเดินนะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวกัขย

ญาณ เห็นไหม น่ีการกา้วเดินดว้ยปัญญา การกา้วเดินดว้ยปัญญาลงไปในปัญญา เดินในอะไร? เดนิ

ในกาย เวทนา จติ ธรรม ธาตุทั้ง ๔ ของเรา ในร่างกายทีเ่ราเกดิเป็นมนุษย์นี ้

เราทาํสมาธิอยา่งท่ีเขาว่ากนั เราก็ทาํ เราทาํสมาธิ ความว่างข้ึนมา เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองดาํเนิน 

สมาธิน้ีเป็นมรรคในองคท่ี์ ๘ เห็นไหม พระพุทธเจา้ขนาดศึกษามาจาก อาฬารดาบสอยูแ่ลว้บอก

ว่าสมาบติัเป็นอยา่งนั้น ก็รับรู้ แต่เวลาพระพุทธเจา้วางมคัคา สัมมาทิฏฐิเป็นองคแ์รก ความเห็น

ถูกตอ้ง สัมมาสมาธิเป็นมรรคองคท่ี์ ๘ การงานชอบ ความเพียรชอบ ความวิริยะชอบนั้นรวมลง

ลงในการขุดคน้ลงท่ีใจ ตอ้งเดินปัญญา ใจน้ีอยูใ่นร่างกายของเรา ร่างกายท่ีนัง่สมาธิน้ี จิตท่ีสงบแลว้

เห็นร่างกายไหม เห็นความเป็นไปไหม การก้าวเดนิของปัญญาต้องขุดคุ้ยจติทีม่นัติดอยู่ในร่างกาย

นี ้

เราเป็นสมาธิ เราข้ึนไปบนฟ้า ข้ึนไปเหาะเหินเดินอากาศ เห็นภพ เห็นชาติ เห็นอะไรก็

แลว้แต่ ความเห็นออกไป ความเห็นอนันั้นเป็นความเห็นออกไปขา้งนอก ความติดท่ีใจ ก่อนท่ีจะ

ออกไปขา้งนอก ใจมนัติดท่ีร่างกายน้ี ภวาสวะ ภพอยูท่ี่ใจ จรวดขบัเคล่ือนออกจากฐานยงิ 

ความคิดท่ีออกไปเห็นภพ เห็นชาติ เห็นเทวดา เห็นเปรต เห็นผ ีออกไปจากภวาสวะตรงน้ี ออกจาก
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ฐานท่ีใจ ออกจากฐานของภพ ออกจากฐานกลางหวัใจของเรา ฉะนั้น การไปเห็นก็ไปเห็นแต่ส่ิงท่ี

อยูน่อกวงโคจร แต่จริงๆ มนัติดอยู่ทีภ่พน่ี! จริงๆ มนัติดอยู่ที่กลางหัวใจน่ี! มนัมีฐานของจรวด 

มนัถึงขบัเคล่ือนดนัจรวดออกไป 

ถา้เราจะไม่ใหม้นัขบัเคล่ือนออกไป เห็นไหม เพราะความขบัเคล่ือนออกไปเห็น ไปรับรู้

ส่ิงใดๆ มา มีความสุขหรือมีความทุกข ์ มีความพอใจหรือไม่มีความพอใจ มีส่ิงใดกติ็ดไปหมด 

แมแ้ต่ตวัเองก็ติด แลว้ก็ไปติดขา้งนอก ไปเห็นส่ิงต่างๆ ขา้งนอก ก็ไปติดขา้งนอก ไปฟุ้งซ่านอยูข่า้ง

นอก ไม่ไดช้าํระสะสางบา้นตวัเองเลย ไม่ไดท้าํลายฐานของจรวดนั้นเลย 

ถา้ทาํลายฐานของจรวดท่ีขบัเคล่ือนออกไป เห็นไหม จิตน้ีอยูท่ี่กาย แมแ้ต่กายกติ็ด 

ความเห็นก็ติด พุ่งออกไปถึงอวกาศก็ติด ท่ีเป็นความว่างท่ีเขาส่งเสริม เขายกยอ่งสรรเสริญกนั 

พระพทุธเจ้าถงึย้อนกลบัมาเป็นมรรคองค์ที ่ ๘ เป็นสัมมาสมาธิ แล้วเดนิปัญญาเข้ามาตัดความ

ติด ทาํลายฐานของจรวดทีเ่ป็นภพตัวนี้ ด้วยกาย ด้วยเวทนา ด้วยจติ ด้วยธรรม 

พิจารณากาย สักแต่ว่ากาย เกิดมาตอ้งตายทุกคน การตายนั้นตายในสภาวะตามความเป็น

จริง แต่จิตน้ีมนัก็ตอ้งตายไปพร้อมกบัร่างกายนั้น มนัเป็นการตายไปพร้อมกนัท่ีไม่ไดป้ระโยชน์ 

เป็นการเสวยภพดว้ยบุญวาสนาเท่านั้น แต่การเห็นความแปรปรวนโดยขณะจติปัจจุบันน้ัน จตินี้

พจิารณาธาตุ ๔ จตินีพ้จิารณากาย เพราะความทีจ่ตินีเ้ป็นสมาธิ จตินีไ้ม่มีกาลเวลา จตินีห้ยุด

ทั้งหมด จตินีเ้ป็นหน่ึง จตินีเ้ป็นเรา แล้วหมุนเข้าไปออกมาเป็นปัญญา ต้องหมุนเข้ามาทีก่ายนี ้ น่ี

การก้าวเดนิของปัญญา ปัญญาได้ก้าวเดนิ 

การก้าวเดนิออกไปด้วยฐานของสมาธิ ด้วยฐานของปัญญาในมรรคองค์ ๘ นี้ ในฐานของใจนี้ 

รวมตัวกนัทั้งหมด มนัจะเห็นตามความเป็นจริงขณะน้ัน จะแปรสภาพให้เห็นในขณะทีเ่ห็นเลย 

เพราะจตินีไ้ด้จบัต้อง มโีจทก์ มจีาํเลย มผู้ีพพิากษา ทุกอย่างพร้อม พร้อมพจิารณาออก แล้วแตก

ออกจากกนั น่ีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง 

ถา้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงของการกา้วเดินทางปัญญา การกา้วเดินของปัญญาจะเกิด

ความว่างอีกอนัหน่ึง ความว่างอนัน้ีไม่ใช่ว่างแบบสมาธิท่ีว่างแลว้ไปกระทบกบัอวกาศนูน้ แต่

เป็นการขบัเคล่ือนออกไปจากภวาสวะนัน่แหละ ออกจากภพของใจน้ี ขบัเคล่ือนออกไป ปัจจุบนั

น้ีไดร้ะเบิดแลว้ ฐานจรวดไดร้ะเบิดออกฐานหน่ึง พอจรวดระเบิดออกไปแลว้ จรวดกข็บัเคล่ือน
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ออกไป ขบัเคล่ือนออกไปเป็นความว่างไปในอวกาศแลว้ไม่กลบัมาตกในพื้นโลก เพราะสมาธิ

หรือความว่าง การรวมตวักนัขณะท่ีมนัเป็นปัจจุบนัธรรมนั้นมนัไดส้ร้างสถานีอวกาศไวบ้น

อวกาศ จรวดเราจะไปพกัอยูท่ี่สถานีอวกาศ ไม่กลบัมาตกบนพื้นโลก เห็นไหม 

ความว่างขณะการก้าวเดนิไม่ใช่ความว่างของสมาธิ ความว่างของสมาธิจะต้องโดนแรง

ดงึดูดกลบัมาตกยงัพืน้โลก แต่ความว่างของการก้าวเดนิน้ันเป็นความว่างทีม่สีถานีอวกาศ

รองรับ มอีกปุปธรรมของพระพุทธเจ้าทีต่รัสไว้ในธัมมจกัฯ รองรับ 

กุปปธรรม กบั อกุปปธรรม กุปปธรรมคือธรรมท่ีแปรปรวนตลอด แต่ธรรมท่ีไม่

แปรปรวนอีกแลว้เพราะมีสถานีอวกาศรองรับอยู ่มีภพ ถึงจะเกิดก็เกิดอีก ๗ ชาติ เห็นไหม กบัถา้ไม่มี

สถานีอวกาศรองรับก็เกิดตายไม่มีท่ีส้ินสุด เกิดสูง  ๆ ตํ่าๆ เกิดไม่มีวนัจบส้ิน ไม่มีตน้และไม่มีปลาย 

แต่สถานีอวกาศมารองรับแลว้ อยา่งมากเกิดอีก ๗ ชาติเท่านั้น ไม่โดนแรงดึงดูดกลืนไปทั้งหมด 

ภพชาติจะสั้นเขา้ ความวา่งอนันั้นมนัว่างออกไปจากกิเลสส่วนหน่ึง 

เหมือนกบัคน ๔ คนเขา้ไปในรถยนต ์ อยูใ่นรถยนตค์นัหน่ึง รถยนตค์นันั้นขบัเคล่ือน

ออกไป บดัน้ีใน ๔ คนนั้นช่วยกนัทาํลาย เอาคนคนหน่ึงออกจากรถนั้นไป จะเหลือคนในรถอีก ๓ คน

เท่านั้น พิจารณาต่อไป การกา้วเดินมนัจะเป็นความว่างท่ีเวิง้วา้ง ว่างท่ีแปลกประหลาดกว่าในความ

ว่างของสมาธิมาก ว่างสมาธิ ว่างในแรงดึงดูด มนัยงัแปรปรวน ไม่มีความคงท่ี แต่ความว่างอนัน้ี

มนัว่างเพราะว่ามนัว่างหน่ึง แลว้มนัทาํลาย หมายถึงว่า ตดัส่วนท่ีเป็นหน้ี หน้ีสินส่วนใดส่วน

หน่ึงของเรา เราไดช้าํระไปแลว้ส่วนหน่ึง มนัลดค่าออกไป มนัหลุดออกไป น่ีกา้วเดินออกไป 

ความว่างอนัน้ีถึงไม่เหมือนกบัความว่างอนัแรก ความวา่งอนัแรกเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดบัไป แต่

ความว่างการกา้วเดินมนัก็ว่างออกไปอีกชนิดหน่ึง ว่างไปแบบมีสถานีอวกาศรองรับ 

ทีน้ีการกา้วเดินน้ีมนัตอ้งกา้วเดินไปเร่ือยๆ  เพราะอะไร เพราะคนในรถนั้นยงัมีอยูใ่ช่ไหม 

มนุษยใ์นยานอวกาศยงัขบัเคล่ือนอยู ่ตอ้งขบัเคล่ือนยานอวกาศต่อไป กา้วเดินต่อไป การกา้วเดิน

ต่อไปในอุปาทาน อุปาทานในกาย อุปาทานในจิต อุปาทานฝังอยูใ่นเราน่ี 

จิตน้ีมีอุปาทานอยู่ หมุนกลบัมาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในอริยสจั การกาํหนดดู

ในอริยสัจมนัตอ้งมีคนขบัเคล่ือนใช่ไหม อริยสัจเป็นความจริงอนัหน่ึง ธรรมะเป็นความจริง

อนัหน่ึง ธรรมชาติต่างๆ มนัก็เป็นความจริงอนัหน่ึง ความจริงท่ีรออยูเ่ป็นความจริงปกตินั้นก็คือ

ความจริงอนัหน่ึง แต่ความจริงท่ีใจเราล่ะ ความจริงท่ีเกิดข้ึนจากใจของเราอยูท่ี่ไหน ความจริงท่ี
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เกิดข้ึนจากใจของเราตอ้งอาศยัผูข้บัเคล่ือน สมาธิช่วงนีม้ันยงัมเีรา มตีัวตนการขบัเคลือ่นต่อไป

ตลอด 

การขบัเคล่ือนของโลก หรือการทาํงานของโลก ทาํงานไป แต่การงานของธรรม การ

ขบัเคล่ือนของธรรม การขบัเคล่ือนท่ีทาํลายตวัเอง ตอ้งขบัเคล่ือนทาํลายตวัเองเพราะตวัเองมี

ความยดึมัน่ถือมัน่ การขบัเคล่ือนออกไปแลว้ยงัขบัเคล่ือนออกมาชาํระกิเลส เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่

ใจ กิเลสมนัอยูท่ี่ภวาสวะท่ีภพของใจทั้งหมด เพราะเราเป็นผูท่ี้จะเอาตวัพน้ออกไปจากอาํนาจการ

ยดึครองของกิเลสท่ีครองใจ น่ีก็ตอ้งกา้วเดิน การกา้วเดินต่อไป ระยะของการกา้วเดิน น่ีความว่าง

ท่ี ๑ 

ความว่างท่ี ๒ น้ีเป็นความว่างของการกา้วเดินตลอด มนัตอ้งกา้วเดินไปๆ เพราะกา้วเดิน

เท่าไร ความวา่งน้ีจะละเอียดเขา้ไป เป็นขั้นตอนเขา้ไปเร่ือยๆ เป็นขั้นตอนเขา้ไป เพราะว่าความ

ว่างมนัจะละเอียดไปๆ กิเลสชาํระออกจากใจมากเท่าไร ความวา่งนั้นจะละเอียด จะเบาบาง เหมือน

อวกาศท่ีเบาบางท่ีเวิง้วา้งออกไปเร่ือยๆ กบัความว่างท่ีสะสมไวด้ว้ยความหนาแน่น อยา่งความ

หนาแน่นดว้ยสสารทั้งหมด กบัความวา่งอนัน้ีมนัจะเร่ิมจางออกๆๆ การขบัเคล่ือนออกไปจากผูท่ี้

อยากจะพน้จากทุกข ์

การขบัเคล่ือนใหพ้น้จากทุกข ์วกกลบัมาๆ ตอ้งดู ตอ้งหา ถา้เราเขา้ใจว่าความวา่งเป็นอยา่ง

นั้น ความเขา้ใจวา่ความหนัออก ความเขา้ใจว่าไง ความเขา้ใจวา่การมุ่งออกไปจะไม่พบอะไรเลย 

มนัก็เหมือนกบัวตัถุทั้งหมด สรรพส่ิงทั้งหมด พลงังานตอ้งผลกัออกไปหมด แต่ธรรมะพระพทุธเจ้า

บอกว่า พลงังานตัวนีใ้ห้พยายามดงึกลบัมากลนืกนิตัวเอง ต้องดงึกลบัเข้ามากลนืกนิตัวเอง ความ

ดงึนีด้งึได้ พลงังานทั้งหมดไม่มีชีวติ แต่หัวใจมชีีวติ หัวใจมคีวามรู้สึก หัวใจบังคบัได้ หัวใจโน้มน้าว

ได้ รําพงึได้ หักหวนกลบัมาได้ น่ันคอืปัญญา การก้าวเดนิของปัญญา พระพทุธเจ้าสอนอย่างนี ้

พลงังานไม่มีชีวิต มนุษยมี์ชีวติ จิตน้ีมีชีวิต จิตน้ีมีความรู้สึก มนัต่างกนัตรงน้ี ถึงว่ามนุษย์

ประเสริฐ หวัใจถึงประเสริฐ แต่ถึงประเสริฐมนัก็ประเสริฐพร้อมกบักิเลส กิเลสอยูใ่นความ

ประเสริฐๆ นั้นล่ะ ถา้เราเห็นเป็นความว่าง เราส่งออกไป เราพอใจ ความพอใจ ความเคลิบเคลิ้ม 

ความชินชา ความชินชานั้นมนัจะไม่ยอมยอ้นกลบัมาชาํระตวัมนัเอง 

การเกดิ การกระทาํ การประพฤติ การปฏบิัติ พระพทุธเจ้าสอน ครูบาอาจารย์สอนแล้วว่า 

ไม่ให้ชินชา ไม่ให้นอนใจ ไม่ให้คร่อมความว่างทีอ่ยู่ในหัวใจของเราทั้งน้ัน ต้องตรวจสอบ ต้องขุด
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คุ้ย ต้องทาํลาย จะทาํลายขนาดไหนกแ็ล้วแต่ ยิง่มกีารทาํลาย ยิง่มกีารตรวจสอบ ความว่างน้ันจะ

ประเสริฐขึน้ตลอด 

เราไม่ยอมตรวจสอบ เราไม่ยอมทาํลาย เราไม่ยอมทุบ เราไม่กลา้ทาํลายหวัใจของเรา เรา

ไม่กลา้ตรวจสอบเขา้มาภายในของเรา เพราะเราคิดว่าเราเคยใหค่้า การใหค่้าของเรา กิเลสมนัอยู่

ขา้งหลงั เราใหค่้าใจเราประเสริฐ ใหค่้าใจเราสูง พอใหค่้าใจเราสูง กิเลสมนัหวัเราะเยาะ ก็

เหมือนกบัท่ีเราทาํปกติ เราว่าในบา้นเรามีเงินมหาศาลเลย ในบา้นเรามีของใชเ้หลือเฟือเลย เราจะ

ขวนขวายไปทาํไม เราก็ตอ้งรอใชส้มบติัเดิม แต่ถา้เราบอกว่าจะมีจะจนอยา่งไรก็แลว้แต่ อนันั้น

เป็นส่วนหน่ึง แต่การประพฤต ิการปฏบิัติ การตรวจสอบนี้ เป็นหน้าทีข่องเรา อนันีเ้ป็นทางของ

นักปราชญ์ พระพทุธเจ้าสอนไว้อย่างน้ัน ไม่ให้นอนใจ 

มนัเป็นความว่าง เส่ือมจากฐานอนันั้น แต่มนัตอ้งแปรสภาพข้ึนไปสิ ความว่างเร่ิมตน้ สมาธิ

มนัว่างอยูแ่ค่นั้นล่ะ มนัว่างไปแลว้ก็หมุนเวียนไป แต่ความว่างขั้นปัญญาไม่เส่ือมลงมาเดด็ขาด มี

สถานีอวกาศรองรับ แต่ความว่างนีก้แ็ปรปรวนได้ แปรปรวนสูงขึน้ ไม่มตีํ่าลง ถา้ความว่างอนัน้ี

คงท่ี พระโสดาบนัตอ้งเป็นพระโสดาบนัตลอดไปอยา่งนั้นหรือ 

พระโสดาบนัยกหวัใจข้ึนเป็นพระสกิทาคามีได ้ เป็นพระอนาคามีได ้ แลว้ก็ข้ึนเป็นพระ

อรหนัตไ์ด ้ถา้ตรวจสอบใจตวัน้ี ถา้มีการกระทบกลบัมาแลว้ตรวจสอบตวัน้ี มนัไม่ตกตํ่าแน่นอน 

สูงข้ึนได ้ความว่างช่วงกลางน้ี ช่วงปัญญาน้ีถึงแปรสภาพสูงข้ึนอยา่งเดียว ไม่แปรสภาพตํ่า 

แต่ถา้เป็นความว่างเดิม มนัหมุนเควง้ควา้งอยู ่เป็นขยะอวกาศ มนัไปไหนไม่ได ้ตอ้งตกลง

มาสู่พื้นโลกสกัวนัหน่ึง ถึงไม่ตกมาถึงพื้นโลกมนัก็โดนแรงเสียดสีเผาไหมไ้ปหมด มนัตอ้งเป็น

อยา่งนั้น แต่อนัน้ีไม่มีแรงเสียดสีอีกแลว้ มนัเป็นอจลศรัทธา ศรัทธาท่ีมัน่คง ไม่ทาํความผดิ มนัมี

ฐานรองรับ มนัข้ึนไปอยา่งเดียวๆ ความว่างตวักา้วเดินน้ีถึงเป็นความว่างท่ีแปรสภาพ ยงัแปรสภาพ

อยู ่แต่แปรสภาพสูงข้ึน น่ีการแปรสภาพสูงข้ึน แต่ถา้หวัใจมนัไม่ยอมเขา้มาตรวจสอบ มนัจะสูง

ไปไหนล่ะ 

ถา้หวัใจมนัตรวจสอบ หนักลบัมาดูกาย เวทนา จิต ธรรม การพิจารณากาย เวทนา จิต 

ธรรม มนัยงัพิจารณาไดอ้ยู ่ เพราะสามารถจบัความว่างท่ีละเอียดเขา้ไปได ้ กายในกาย จิตในจิต 

ธรรมในธรรม แมแ้ต่จิตท่ีละเอียดยงัพิจารณาจิตในจิตได ้ ขนัธ์ในจิตก็พิจารณาได ้ ขนัธ์ ๕ นอก 
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ขนัธ์ ๕ ใน ในเม่ือยงัเป็นความว่างอยา่งน้ีอยู ่มนัยงัจบัตอ้ง มีอารมณ์ความรู้สึก ในเม่ือยงัมีอารมณ์

ความรู้สึก นัน่คือตวัเรา 

ความเฉา แมแ้ต่สูงๆ ไป ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเลย ขนัธ์น้ีตดัออกไปทั้งหมด กา้วเดิน

เปล่ียนแปรสภาพจนขนัธ์น้ีไม่มีเลย แมแ้ต่จิตเฉยๆ นะ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ความผอ่งใสนั้นคู่กบั

ความเศร้าหมอง เพราะมีเรา มีมานะ ๙ ความเป็นมานะ มานะยดึถือ การยดึถือมนัเม่ือย การยดึถือ

แบกไว ้การคอนไว ้ของท่ีคอนไวห้นกัหรือไม่หนกั 

เพราะการขบัเคล่ือน การกา้วเดินในช่วงปัญญา ความว่างในปัญญา เพราะมีตวัตนตวัน้ีตวั

ขบัเคล่ือนไง มนัมีตวัมีตน มีความรู้สึก มีการเก็บขอ้มูล มีการฝังอกฝังใจมาตลอด ถา้เอะใจ เห็น

ไหม ความเอะใจ ความดูใจของตวัท่ีมนัเศร้าหมองมนัผอ่งใสนัน่น่ะ มนัเป็นเพราะอะไร ถา้มี

ความเศร้าหมอง มีความผอ่งใส ใครเป็นคนเก็บขอ้มูล ใครเป็นคนรับทราบขอ้มูลส่ิงนั้น 

ขอ้มูลส่ิงนั้นคือตวัตน ความว่าง การกา้วเดินยงัมีตวัมีตน มีเราในความว่างนั้น เพราะมีเรา-

มีเขา มนัถึงมีความว่าง เพราะเรารู้ว่าวา่ง เห็นไหม เรารู้ว่าวา่ง เราเขา้ใจว่าวา่ง แต่มนัว่างหรือ ในเม่ือ

มีผูเ้ก็บขอ้มูลอยู ่ ทาํไมไม่ทาํลายตวัเก็บขอ้มลูนั้น เพราะว่าเราไม่ยอมทาํลาย เราไปเคลิบเคลิ้มกบั

ความว่างนั้นไง คนเก็บขอ้มูลนั้นว่าขอ้มูลน้ีเป็นเรา มนัก็ออกมาพดูว่า “ว่าง ว่าง ว่าง” น่ีความว่าง

ในปัญญา ความว่างอนัน้ีมนัละเอียดลึกซ้ึง ถึงว่าเป็นความว่างท่ีแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ไม่ใช่

ความว่างขา้งล่าง เห็นไหม ความวา่งหน่ึงก็ยงัเคลิบเคลิ้มไดว้่าอนัน้ีเป็นความว่างแท ้ แมแ้ต่ความ

ว่างการกา้วเดินน้ีก็ยงัว่าเป็นความว่างแท ้

ความว่างการกา้วเดินมนัแปรสภาพสูงข้ึน แต่การแปรสภาพสูงข้ึนน้ีมนัตอ้งมีตวัฉุกคิดน่ี

ไง ตวัฉุกคิด ตวัตั้งโจทย ์ ถามตวัเอง ตวัการศึกษาตวัเอง เพราะการทาํลายในหวัใจตอ้งเป็นตนท่ี

เป็นผูท้าํลายตน จิตตอ้งทาํลายจิต มรรคอริยสัจจงั อาสเวห ิ จตฺิตานิ วมุิจฺจสูึต ิ อาสวะอยู่ทีจ่ติ จติ

ต้องทาํลายอาสวะ 

อาสวะส้ินแล้ว จตินีเ้ป็นผู้วมุิตติ 

ฉะน้ัน จติต้องแก้จติ เพราะตัวจติมนัมกีเิลสอยู่ทีต่ัวมนั กเิลสชุ่มไปในหัวใจน้ัน กเิลสชุ่ม

ไปทีจ่ติ ทีต่ัวจติน้ันล่ะ แลว้ใครจะมาแกไ้ขใหล่้ะ เห็นไหม การแกไ้ข ใครจะแกไ้ขให ้ถา้ตวัจิตนั้น

ไม่เอะใจ 
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ในเรือน ในวตัถุทุกอยา่ง เปลือกภายนอกใครก็ชาํระลา้งได ้ ถึงไม่ตอ้งชาํระลา้ง อยูเ่ฉยๆ 

ฝนก็ตกชาํระลา้งมนั แต่ความสกปรกภายในหวัใจ ความสกปรกของกลางวตัถุนั้น วตัถุนั้นเป็นส่ิง

ท่ีสูง ส่ิงท่ีกวา้งใหญ่ แลว้อยูจุ่ดตรงกลางของวตัถุนั้น อะไรจะชาํระเขา้ไปในนั้นได ้ถา้ไม่ระเบิด

เขา้มา ออกจากภายในของมนั แกนของโลก แกนของวตัถุอยูต่รงกลางนัน่น่ะ มนัตอ้งระเบิดตรง

นั้นออกมา ระเบิดจากตรงหวัใจนั้นออกมา ตรงตวัเก็บขอ้มูล ตวัตนตวันั้น 

การทาํลายความว่างอนัน้ี ความว่างหยาบๆ เห็นไหม การกา้วเดิน มรรคอริยสัจจงัหมุนไป 

มนัยงัฟาดฟันกนัมาตลอดนะ แต่ถึงท่ีสุด ความเศร้าหมองความผอ่งใสน้ีมนัไม่มีอะไรไปฟาดฟัน

มนั เพราะมนัเป็นตวัมนัเอง เป็นตวัจิต เพราะตวัฟาดฟันมนัเป็นระหว่างขนัธ์ เห็นไหม สงัขารขนัธ์ 

มนัเป็นปัญญา มนัเป็นขนัธ์ กบัไอต้วักิเลสมนัยงัฟาดฟันกนั มนัเป็นการฟาดฟันกนัมาตลอด แต่ถึงจุด

ของมนัแลว้ ไม่ตอ้งเป็นการเผาไหม ้ตอ้งเป็นการกลืนตวัเอง การกลืนตวัเองตวันั้น การกลืนตวัตน พอ

ตวัตนน้ีคว ํ่าสลายลง มนัเป็นการสมุจเฉทปหานอยา่งเตม็ท่ี มนัจะเกิดความว่างใหม่ เพราะความว่าง

ทาํลายความว่างอีกทีหน่ึง 

ความว่างระหว่างก้าวเดนิเป็นความว่างแท้ เป็นความว่างทีไ่ม่มตีัวตน ความว่างไม่ใช่เรา 

เราไม่ใช่ความว่าง ความว่างไม่ต้องพดูกนั ความว่างน้ันพดูถงึไม่ได้เลย พดูถงึไม่ได้เพราะอะไร 

เพราะไม่มคีนเกบ็ข้อมูล ข้อมูลน้ันไม่มแีล้ว ทาํลายข้อมูลทั้งหมด ทาํลายทุกอย่างทั้งหมด ความว่าง

อนัน้ันเป็นความว่างทีพ่ระพุทธเจ้าแสวงหามาตลอด แล้วพระพทุธเจ้าตรัสรู้ก่อนถงึได้บัญญตัิไว้ 

เพยีงแต่ปูนหมายป้ายทางไว้ เป็นการบอกไว้เพือ่จะเป็นการส่ือกนัในสังคมของสมยัพุทธกาล 

สมยัพระพุทธเจา้ส่ือกบัลูกศิษยข์องพระองคท่์านว่า “เป็นอยา่งน้ี” แลว้จะรู้กนัดว้ยความ

เป็นภายใน ถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบใหเ้ห็นเพื่อส่ือกนัออกมา เพียงแต่ว่าไม่ใช่อนันั้นเดด็ขาด 

ไม่ใช่เลย เป็นสมมุติไม่ได้ทั้งหมด เป็นคาํพูดออกมาไม่ได้ เพราะไม่มข้ีอมูลใดๆ แต่รู้ 

เปรียบเหมือนนํ้ามนัใตดิ้น การแสวงหานํ้ามนั เรารู้ว่ามีนํ้ ามนั เห็นไหม น่ีมีขอ้มูล แต่

นํ้ามนัท่ีอยูใ่ตดิ้น เราจะวดัค่ามนัไดใ้ช่ไหม? ได ้แลว้ถา้เราเอานํ้ามนัข้ึนมาใช ้อนันั้นน่ะโลก ถา้นํ้ ามนั

อยูใ่ตดิ้น แลว้ก็รู้ว่านํ้ ามนัอยูท่ี่นัน่ นัน่ล่ะจบ จบ อนันั้นเป็นความว่างอนันั้น เป็นความว่างอนันั้น 

เป็นความว่างท่ีไม่มีผูเ้ก็บขอ้มูล แต่มีอยู ่ถา้มีอยู ่เป็นวตัถุทนัที 

ความว่างอนันั้นถึงเป็นความว่างแท ้ความว่างแท้ๆ  เลย ไม่มีผูเ้ก็บขอ้มูลใด  ๆทั้งส้ิน เพราะ

ความว่างนั้นไม่ใช่เรา ความว่างน้ีไม่มีตวัตน เราไม่มีในความว่าง ความวา่งไม่มีในเรา จะว่าว่าง จะ
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อะไรไม่ได ้ถา้วา่ “ท่ีน่ีว่างหนอ บา้นน้ีว่าง” ใครอยูใ่นบา้นนั้น...น่ีมีคนเก็บขอ้มูล คนเก็บขอ้มูลคือ

คนท่ีบอกว่า “ความว่าง” บอกทุกส่ิงทุกอยา่ง นัน่มีคนเก็บขอ้มูลทั้งหมด ความว่างน้ีเป็นความว่าง

การกา้วเดิน 

แต่ความว่างสุดท้ายสิ เป็นความว่าง ๓ ระดบั เป็นความว่างของข้างสมาธิธรรม ความว่าง

ของปัญญาก้าวเดนิ กบัความว่างตามความเป็นจริงแท้ เกดิขึน้จากมนุษย์ทุกๆ คน จากหัวใจทุกๆ 

ดวง ถ้าเราเป็นชาวพทุธ เช่ือองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ผู้ทีก้่าวเดนิพ้นเป็นองค์แรก แล้ว

ตรัสวางไว้ตามความเป็นจริง ให้พระอญัญาโกณฑญัญะเดนิตาม ปัญจวคัคย์ีเดนิตาม พระยสะ

เดนิตาม เดนิตามกนัไป แล้วไม่มปัีญหาเลย เพราะเป็นความว่าง เป็นความจริงทั้งหมด เป็นความ

ว่างแท้ทั้งหมด เพราะพระพทุธเจ้าเป็นประธานอยู่ที่น่ัน เป็นพยานทีย่ืนยนักนั น่ันเป็นความว่าง

แท้อย่างน้ัน 

ฉะนั้น ถึงว่าดวงใจทุกดวงไปถึงได ้ เพราะดวงใจทุกดวงถา้ไม่ไปถึงความว่างนั้นก็ตอ้งเกิด

ตายๆ ไปตลอด จิตน้ีไม่มีวนัแตกดบั ความว่างแทน้ั้นก็ไม่มีวนัแตกดบั ความว่างแทน้ั้นเป็นความ

ว่างแท ้ฉะนั้น จิตท่ีไม่มีวนัแตกดบักบัความว่างท่ีไม่มีวนัแตกดบัหมุนมาเป็นอนัเดียวกนัเม่ือไหร่ 

จิตดวงนั้นพน้ไป ถา้จิตดวงนั้นหมุนเขา้มาไม่ถึงความวา่งอนัน้ี มนัไม่มีวนัแตกดบั มนัตอ้งเกิดตอ้ง

ตาย ตอ้งเกิดตอ้งตายไปตลอด เปล่ียนภพเปล่ียนชาติไปไม่มีวนัส้ินสุด เพราะมนัเป็นวตัถุอนัหน่ึง 

จิตเป็นสสารตวัหน่ึง ธาตุรู้เป็นธาตุหน่ึง ธาตุตวัน้ีมนัไม่มีวนับุบสลาย สสารบางอยา่งยอ่ยสลาย

แลว้ยงัแทบมองไม่เห็น แต่มนัตอ้งแปรสภาพไปตลอด เห็นไหม จิตน้ีไม่มีวนับุบสลาย ตอ้งเกิด

ตายไปตลอด 

การเกิดตายมาชาติหน่ึง เราน้ีก็เกิดตาย เราก็ทุกขพ์อแรงแลว้ ในเม่ือมาเกิดแลว้มียาแก ้ มี

ธรรมะพระพุทธเจา้ท่ีวางไวเ้ป็นยาแกก้ารเกิดการตายอนัน้ี น่ีไม่มีการตายไง พอกเิลสหลดุออกจาก

ใจแล้ว ไม่มกีารตาย ไม่มกีารเกดิ เพราะการเกดิการตายมค่ีาเท่ากนัตลอด เกดิและตายมค่ีาเท่ากนั

เลย 

แต่ถา้จิตน้ียงัเป็นจิตอยู่ มนัเกิดตายไม่มีค่าเท่ากนัหรอก มนัเกิดสูง-เกิดตํ่า เกิดตํ่าก็เกิดลง

นรกไปเลย เกิดสูงก็เกิดเป็นเทวดาไปเลย เกิดเป็นมนุษยก์็มีโอกาสประพฤติปฏิบติัน่ีไง เห็นไหม 

ค่ามนัไม่เท่ากนั แต่จิตท่ีเขา้ถึงความวา่งแลว้ค่ามนัเท่ากนั เพราะมนัไม่แปรสภาพอีกแลว้ 
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การเกิดการตายคือการใหค่้า การเกิด ส่ิงท่ีเกิดมามีความสุข มีความอบอุ่น การตายคือการ

จาก คือการพลดัพราก คือความทุกขใ์จ คือการอา้งวา้ง แต่พอไม่มตีัวเข้ามาให้ค่า ไม่มตีัวเกบ็

ข้อมูล ไม่มผู้ีมาให้ความสูง-ความตํ่า การเกดิการตายนีไ้ม่มค่ีา เพราะได้เป็นความว่างทีไ่ม่มผู้ีเกบ็

ข้อมูล ข้อมูลโดนทาํลายหมดแล้ว ไม่มตีัวตน ว่างนีไ้ม่ใช่เรา เราไม่ใช่ความว่าง มนัถงึไม่มค่ีา ไม่มี

อะไรเกดิและไม่มีอะไรตาย ตั้งแต่ทีเ่ป็นความว่างแท้ 

จิตทุกดวงมีโอกาสเขา้ถึงความวา่งอนันั้นไดห้มดเลย แต่เราจะขบัเคล่ือนจิตเราไป

ตรงไหน เห็นไหม จากความว่างท่ีเป็นพื้นฐานเลย ตวัตนเตม็ๆ ตวัตนเตม็ๆ เพราะอะไร เพราะ

ไม่ไดช้าํระสะสางใดๆ ทั้งส้ิน ถึงว่าเป็นยานอวกาศขบัเคล่ือนข้ึนไปขนาดไหนก็ตอ้งตกมายงัโลก 

ความว่างขนาดไหนมนัก็กลบัมาเส่ือมหมด กลบัมาเป็นจิตปกติหมด จะว่าง จะรู้ พฤติกรรมขนาด

ไหนก็แลว้แต่ จะตอ้งกลบัมาตรงน้ีเลย เห็นไหม ความว่างอนัน้ีมีตวัตนเตม็ๆ กิเลสลว้นๆ ดว้ย 

กิเลสพร้อมกบัตวัตนนะ ตวัตนท่ีสกปรกโสโครก เพราะกิเลสเป็นคนขบัไส 

แต่ความว่างระหวา่งการกา้วเดินดว้ยปัญญาน้ีมีตวัตน แต่ตวัตนดว้ยมรรคอริยสัจจงั มรรค

เคร่ืองดาํเนิน เห็นไหม ถา้ไม่มีตวัตนขบัเคล่ือน ยานอวกาศไม่มีผูบ้งัคบั มนัจะไปไหน การบงัคบั

ยานอวกาศใหเ้ขา้ไปถึงความว่างแท ้มนัมีตวัตน แต่ตวัตนน้ีเป็นบวก ตวัตนน้ีเป็นมรรคอริยสัจจงั 

น่ีขบัเคล่ือนข้ึนไปสู่ความสูงข้ึน เป็นความว่างท่ีละเอียดข้ึน ตวัตนน้ีเป็นตวัตนบวก 

กบัตวัตนลบ ลบดว้ย ปัด ตดัแขง้ตดัขาตวัเองดว้ย เห็นไหม ลบก็ตวัตนหน่ึง กิเลสทาํส่ิงท่ี

พอใจ กิเลสใหค่้าตวัเอง เป็นการดน้เดา เป็นการเพิ่มค่า ใหค่้าตวัเองโดยท่ีมนัไม่มีค่าในความเป็น

จริง น่ีมนัใหค่้าตวัมนัเองแน่นอน แต่มนัไม่มีค่าตามความเป็นจริง แลว้มนัตอ้งเส่ือมสภาพ ถึงว่า

มนัมีตวัตนดว้ย มีกิเลสดว้ย แลว้มนัทาํลายตวัมนัเองดว้ย ทาํลายโอกาสในการประพฤติปฏิบติัไง 

โอกาสนั้นควรจะเป็นแง่บวก แต่มนัมีโอกาสแลว้มนัก็ทาํลายใหเ้ป็นแง่ลบ แลว้ถา้ยกข้ึน เช่ือฟัง

ตามคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ มนัจะใหเ้ป็นแง่บวก เป็นมรรคอริยสัจจงั มีตวัตน ตวัตนน้ีเป็น

ตวัตนท่ีทาํลายกิเลส ไม่ไดท้าํลายธรรม 

ธรรมเท่าน้ันเป็นเคร่ืองชําระล้างกเิลส ธรรมเท่าน้ัน! กเิลสมนักลวัธรรมเท่าน้ัน ธรรมนี้

ขบัเคลือ่นขึน้ด้วยปัญญา มแีรงหนุนจากสมาธิ แต่กต้็องขบัเคลือ่นด้วยปัญญา ปัญญาตวัน้ันเป็นผู้

ชําระกเิลส ตัวตนตัวขบัเคลือ่นนี ้ถงึมตีัวตนอยู่กข็บัเคลือ่นในแง่บวก 
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เห็นไหม ตวัตนตวัหน่ึงขบัเคล่ือนในแง่ลบ ตวัตนตวัหน่ึงขบัเคล่ือนในแง่บวก ขบัเคล่ือน

ข้ึนไปๆ จนหมดตวัตน ตวัตนนั้นก็ตอ้งทาํลายตวัมนัเอง จิตน้ีตอ้งทาํลายซะ ถา้ไม่ยอมทาํลายจิต 

กลวัจิตจะเจบ็ ตวัจิตน้ีเป็นเรา เราน้ีเป็นกิเลส เห็นไหม ถึงจะขบัเคล่ือน เพราะมนัมีกิเลสตวัท่ีลึก

เขา้ไป เราเห็นดว้ยว่าเราวา่ง เรามีสมบติั เราทาํลายสมบติัของเราแลว้เราจะไม่ไดส้มบติัท่ีสูงข้ึน 

เรามีเชค็ เชค็น้ีเป็นกระดาษ เราไปธนาคาร เราเบิก เราก็ไดเ้งินสด แต่ถา้เรามีเชค็ เราไม่กลา้

เอาเชค็น้ีไปแลกเงินสด แลว้เราจะเอาเงินสดมาจากไหน เรามีตวัตน เราไม่กลา้ทาํลายตวัตน 

ตวัตนนั้นมนัหยาบ ตวัตนนั้นไม่ละเอียดเขา้ไป เราไม่ยอมทาํลายตวัตน เราก็ไม่ไดต้วัตนท่ี

ละเอียดข้ึน น่ีมรรคหยาบกบัมรรคท่ีละเอียดข้ึน 

ถ้าเรากล้า เราฮึกเหิม เราต้องทาํลายตัวตนตัวนี้ ต้องทาํลายความหยาบนี!้ ความหยาบนั้น

โดนทาํลายไป มนัจะเกิดปฏิกิริยาใหม่เป็นความละเอียดข้ึนๆ ความว่างจะละเอียดข้ึนไปๆ 

ละเอียดจนไปถึงความว่างท่ีเป็นตวัตนตวัสุดทา้ย ตวันั้นมนัเป็นตวัตนจริงๆ แลว้มนัก็อยูใ่นตวัมนั

เอง ความวา่งสุดทา้ยนั้นก็ตอ้งทาํลาย ตอ้งทาํลาย 

ถา้ไม่ทาํลาย ไอต้วัตนตวันั้นมนัจะออกมาบอกว่า “ว่าง ว่าง ว่าง” มนัจะเท่ียวโพนทะนาว่า

มนัเป็นความว่าง ถา้มนัเท่ียวโพนทะนาอยู่ “มนัเท่ียว” ฟังสิ! มนัเท่ียวโพนทะนาตวัมนัเองอยู่ 

โพนทะนาท่ีไหน? มนัโพนทะนากลางหวัใจเรานัน่ล่ะ เพราะเวลาปฏิบติั เรานัง่สมาธิเขา้ไป เราทาํ 

เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไป มนัจะพดูออกมา มนัจะออกมา เป็นธรรม ระเบิดออกมา มนัจะออกมา 

มนับอกในหวัใจนัน่ล่ะ ตอ้งถามท่ีใจเรา ไม่ตอ้งถามท่ีใครนะ 

ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน ตนรู้สึก ตนต้องรู้ตัวตน ตนหลอกตัวเองไม่ได้ ตนจะสุขจะทุกข์อยู่ที่

ข้างใน ตนเท่าน้ัน! ฉะนั้น ความเป็นจริงขา้งในก็ตนเท่านั้น การประกาศก็ประกาศตนเท่านั้น ถา้

ตนประกาศไดก่้อน ตนขลงัก่อน ตนรู้จริงก่อน เห็นไหม ตนรู้จริงแลว้ ตนเห็นจริงตามความเป็นจริง 

แลว้ใครจะมีประโยชน์ ใครจะไดป้ระโยชน์ 

ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตนก่อนแล้วถงึเป็นประโยชน์ทัว่ๆ ไป ถงึเป็นประโยชน์ทั้ง ๓ โลกธาตุ 

ถา้ทาํใจเราน้ีเป็นสาระ เห็นไหม จากส่ิงท่ีเขาเห็นว่าไม่เป็นสาระ เรากลบัมาเห็นเป็นของ

เป็นสาระ แลว้เราทาํใจของเราเป็นสาระ สาระจนประเสริฐสุด 

ไม่ต้องมาบอก ไม่ต้องประกาศ เพราะใจถงึใจ ใจรู้ใจ 
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ผูเ้ห็น ผูรู้้ ตอ้งบอก ผูเ้ห็น ผูรู้้ สะเทือนนะ สะเทือนโลกธาตุ สะเทือนไปหมด เพราะใจ

หลอกใจไม่ได ้ ความเห็นภายในเป็นเหมือนกนั พระพุทธเจา้ถึงไม่พดูก่อน ถา้ลูกศิษยม์าพดูป๊ับ 

พระพุทธเจา้จะประกนัว่า “น่ี! เหมือนกบัเราเคยเห็น เราเคยเป็น เราเคย” แต่ไม่พดู เพราะยงัไม่เขา้

มาประสานกนั ไม่เขา้มาเป็นพยานกนั น่ีความเป็นพยานกนั 

ความเป็นสากล ความเป็นจริง ความวา่งแทท่ี้ไม่มีตวัตน ไม่ตอ้งเอาตวัตนมาเป็นเคร่ือง

ยนืยนั ถึงว่าเป็นความว่างแท ้ความว่างแทไ้ม่ใช่เรา ความว่างแทไ้ม่ใช่ตน ตนไม่มีในความว่างนั้น 

อนันั้นถึงท่ีสุด เป็นความว่างท่ีเป็นท่ีปรารถนา เป็นยอดปรารถนาของผูป้ฏิบติัทั้งหมด แต่ตอ้งให้

เป็นตามความเป็นจริงของความว่างนั้น อยา่ไปใหค่้า การใหค่้าตอ้งทาํใจไวเ้ลยว่านัน่คือมีเราแลว้ 

ต้องกลบัมาตรวจสอบ ต้องตรวจสอบ ต้องทําลาย เพราะว่าการตรวจสอบ การทาํลายน้ันจะ

เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏบิัติทั้งหมดเลย เพราะมนัเป็นการก้าวเดนิทางปัญญา น่ีการก้าว

เดนิทางปัญญา 

ทางน้ีอีกไกลแสนไกล แต่มีวนัส้ินสุดได ้ถึงไกลแสนไกลขนาดไหน พระพุทธเจา้ประกนั

เอาไวเ้ลย “ผู้ทีป่ฏบิัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏบิัติธรรมตามความเป็นจริง ปฏบิัติธรรมถูกต้อง

ตามความเป็นธรรม ไม่เกนิ ๗ ปี ไม่เกนิ ๗ เดอืน ไม่เกนิ ๗ วนั” เห็นไหม ถา้ ๗ วนัไม่ได ้๗ เดือน

ตอ้งได ้ถา้ ๗ เดือนไม่ได ้๗ ปีตอ้งได ้“๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี” พระพุทธเจา้ประกนัไวเ้ลย 

เหมือนกบัทางโลก ทางโลกเขายงัมีการประกนั มีการคํ้าประกนักนั น่ีพระพุทธเจา้คํ้า

ประกนัไวก้บัหลกัของศาสนา หลกัของศาสนาวางไว ้ ศาสนธรรมวางไวต้ามความเป็นจริงอยูแ่ลว้ 

แลว้คํ้าประกนัอีกชั้นหน่ึงดว้ย ในเน้ือหาของธรรมนั้นคํ้าประกนัธรรมนั้นเลยว่า “ประพฤติ

ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” แลว้เราผูป้ฏิบติัทาํไมไม่มุมานะ ผูป้ฏิบติัถึงไม่เขา้ถึงความเป็นจริง 

ถา้เขา้ถึงความเป็นจริงถึงจะรู้ว่า เออ! ว่าง ๑ ว่าง ๒ ว่าง ๓ มนัเป็นตามความเป็นจริงขนาด

ไหน ปัจจตัตงั รู้จาํเพาะตน ปัจจตัตงัในหวัใจเลย หวัใจน้ีเป็นปัจจตัตงั หวัใจน้ีเป็นธรรมทั้งแท่ง เอ

โก ธมฺโม เอวงั 

 

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

©2015 www.sa-ngob.com 



ความว่าง ๓  ๑๗ 

 

ถา้เราจะเห็นประโยชน์กบัเขา คือว่าไม่ใหแ้หยงไง ถา้เขานัง่ สมมุติว่าเราจะเอาประโยชน์

เราเลย จริงอยูน่ะ ถา้ไปขนาดนั้นแลว้ เขาพลิกแยอ่ยูแ่ลว้ เขาพลิกนะ คนนั้นพลิกอยู ่แยอ่ยูแ่ลว้ ถา้

เราไปบงัคบัแลว้เราเฉย เขาก็ทนได ้ แต่ความเขด็ของใจ มนัเขด็ เขด็เข้ียว พอเขด็เข้ียวน่ีมนัจะ

แหยง แลว้มนัจะไม่ไดป้ระโยชน์ ถา้เห็นเป็นอยา่งนั้นแลว้เราปล่อยเลย “อา้ว! เอาแค่นั้นก่อน” เห็น

ไหม คนนั้นก็ “เฮอ้! ค่อยยงัชัว่หน่อย” แลว้จะกลบัมาทาํอีก ยงัพอจะทาํได ้จะทาํไดต่้อไป น่ีระดบั

นั้นนะ 

แต่ระดบักลางข้ึนมาอยา่งน้ี ถา้ประเภทนัง่ไป ปวดก็ตอ้งทน การปวด สมมุติเวทนาเกิด 

แลว้เราทนอยู ่เราทนนะ คนน้ีมีปัญญาทนเอา อนัน้ีไม่ใช่มรรค อนัน้ีเป็นขนัติ ถา้เวทนาเกิดข้ึน เรา

พุทโธๆๆ กาํหนดใจออกไป กาํหนดใจออกจากเวทนานั้นมา เราไม่ต่อสูใ้นเวทนานั้น อนัน้ีเป็น

ขนัติ เป็นความอดทนไวเ้ฉยๆ น่ีระดบักลางข้ึนมา 

จากระดบัเร่ิมตน้ เวทนามาแลว้เราจะพลิกหนี พลิกหนีบา้ง เห็นไหม อยา่งพลิกขยบัใหเ้วทนา

คลายตวัลง น่ีผูเ้ร่ิมทาํ เพราะผูเ้ร่ิมทาํหรือผูท้าํมานานก็แลว้แต่ เวทนาก็คือเวทนา แลว้แต่ว่ามนัจะ

ประสบทุกคน แต่ถา้ผูท่ี้เร่ิมตน้มามีเวทนา เราขยบัเลย เพื่อจะใหมี้กาํลงัใจ หรือว่า ออ้! มีทางออก 

เพื่อไม่ใหเ้ขด็เข้ียวจนเกินไป แลว้พอมนัพฒันาข้ึนมา จิตมนัสูงข้ึนมา พอเวทนามาตอ้งต่อสู ้การ

ต่อสู้กบัเวทนานั้นมนัจะเร่ิมเป็นประโยชน์สูงข้ึน การพฒันาใจ หวัใจสูงข้ึนมา 

เดก็ทาํงานแบบเดก็ ผูใ้หญ่ทาํงานแบบผูใ้หญ่ ปัญญาชนท่ีเป็นผูบ้ริหารทาํงานแบบ

ผูบ้ริหาร สมมุติว่าเวทนามา เร่ิมตน้จะใหสู้งข้ึนมา ถา้มนัยงัเดก็อยู ่ มนัก็จะหลบตลอดไปใช่ไหม 

พอเวทนามา ขยบัเลย ใหม่  ๆมา เวทนาน่ีหลบไดไ้หม? ได ้เร่ิมตน้ เพื่อใหผ้อ่นคลาย 

แต่พอระดบัสูงข้ึนไป เวทนาหลบไดไ้หม? ไม่ควรหลบ ควรสู ้ถา้หลบตลอดไป มนัก็จะ

เป็นนกัหลบตลอดไป ไม่ใช่นกัรบ แต่ถา้จะเป็นนกัรบเลย กาํลงัไม่พอ รบก็รบไม่ไหว กองทพันั้น

จะไม่สู้เลย ถึงจุดหน่ึงยงัรบไม่ได ้หลบ 

ถึงจุดหน่ึงตอ้งเป็นนกัรบ ตอ้งรบ พอตอ้งรบ ยงัรบไม่เป็น รบไม่เป็นก็เวทนาสักแต่ว่า ไม่ได้

พิจารณานะ พุทโธๆๆ พอเวทนาเกิดปุ๊บ พุทโธเลย กาํหนดพุทโธใหอ้อกมาจากการรับรู้เวทนา

นั้นมาอยูท่ี่พุทโธ อนัน้ีไม่ใช่การต่อสู ้
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การต่อสู ้การทาํสงคราม “ไหนเวทนา เวทนาเป็นแบบไหน ไหนเจบ็ เจบ็อยู่ท่ีไหน”...เจบ็เป็น

สองเท่าเลย เพราะ “ไหนเจบ็” ไปคุย้หามนั ไฟน่ีเติมเช้ือเขา้ไป ไฟมนัจะลุกทนัทีเลย ลุกข้ึนมาเลย 

ตอ้งสู ้“เจบ็ อะไรเจบ็” มนัตอ้งคิด ถา้คิดถึงจุดหน่ึงนะ การคิดการใคร่ครวญ ถา้กาํลงัพอนะ ถึงจุด

หน่ึงใคร่ครวญ มนัจะ โอโ้ฮ! แรงข้ึนๆ กลา้หาญ เดด็เด่ียว แยกออกเลย 

เพราะว่าความยดึ ใจมนัเหมือนกบัอุปาทาน ความยดึมัน่ถือมัน่ เส้ือน้ีเป็นเรา “โอโ้ฮ! ตวัน้ี 

๕ แสน เส้ือน้ีแพงมาก โอโ้ฮ! รักมาก” พอเส้ือน้ีใหค้นอ่ืนไป ไปไหน...น่ีจะใหดู้ความยดึของใจ

ไง ถา้เรารักเส้ือตวัน้ี เรารักตวัน้ี โอโ้ฮ! ใครมาแตะไม่ไดน้ะ มนัหวงมนัแหนตลอดเลย แต่เราสละ

ออกไป เราใหค้นอ่ืนไป ก็เส้ือตวัเก่า ทาํไมเราไม่ตามไปหวงอีกล่ะ 

เวทนาเหมือนกนั ถา้เวทนาเป็นเรา คือมนักาํลงัหวงแหน เวทนาน้ีมนักาํลงัเกาะเก่ียวกนั

อยู ่ มนัลุกเป็นไฟเลย แต่ถา้มนัเขา้ใจตามความเป็นจริง มนัปล่อยผลวัะ! น่ีท่ีว่าขาด มนัจะปล่อย

ผลวัะ! เหมือนกบัเส้ือท่ีเราใหค้นอ่ืนไป เวทนาสักแต่ว่าเวทนา หายผลวัะ! จิตรวมลง เวทนาไม่มี 

เวทนาเกิดเพราะยดึ เวทนาเกิดเพราะเราไปยดึมนั เราไปรับรู้มนั มนัเป็นนามธรรม

ทั้งหมด จิตน้ีเป็นจิต เวทนาเป็นเวทนา กายเป็นกาย แยกออกหมดเลย ถา้มนัแยกไดน้ะ จิตมีเพราะ

ยดึ เวลาเวทนามาเตม็ท่ีเลย เวลามนัรวมป๊ับ! รวมเด๋ียวนั้นนะ เวทนาหายเด๋ียวนั้นนะ มนัไปไหน 

อา้ว! ว่ามาสิ เวลารวมป๊ับ ถึงว่าเราฝึกอยูเ่ตม็ท่ีเลย มีการพิจารณาอยา่งเตม็ท่ีเลย พอจิตมนัรวมลง 

มนัต่อสู้เวทนา ชนะเวทนา เวทนาหลุด จิตรวมลง สุขดว้ยนะ รวมลงดว้ย ๒ ชั้น แลว้เวทนาไป

ไหน 

ถึงบอกว่ามนัยดึ แต่มนัตอ้งเป็นตามความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นไปตามความคาด แต่ท่ีพูดน้ี

พดูเพราะว่า ท่ีว่าเวทนา เขา้ใจเวทนา มนัเขา้ใจอยา่งน้ีไง ถึงบอก ถา้เวทนานะ เวลาต่อสู้อยา่งน้ี 

ต่อสู้อยา่งท่ีว่า บางทีต่อสู้นะ จิตมนักาํลงัไม่พอ ท่ีว่าเวทนามีเพราะยดึ ถา้มนัรวมแลว้มนัหาย มนั

หายไปไหน 

พอรวมป๊ับ เหมือนกบัเส้ือตวัน้ีแพงมากใช่ไหม ของเราน่ี โอโ้ฮ! รักมากเลย ใหค้นอ่ืนไป 

มนัขาดไปแลว้ แต่บางทีใหค้นอ่ืนไปแลว้ก็คิดเสียดาย “เอ! ก็เส้ือเรา ก็น่าจะเก็บเอาไวก่้อน ก็ยงั

ใชไ้ดอ้ยู”่ เวทนาเป็นอยา่งน้ีเหมือนกนั เวลาพิจารณาไปๆ ถา้มนัขาดมนัก็ขาด ถา้มนัไม่ขาดเด๋ียว

ก็ว่า “เอ! เส้ือ...” ยงักงัวลอยูไ่ง 
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พิจารณาไป มนัมีแรง กาํลงัมีอยู ่ธรรมหมุนไปอยู่ ปัญญากา้วเดินอยู ่แต่ไม่ขาด มนัไม่ขาด 

มนัชาหมดเลยนะ น่ีเวทนาสักแต่ว่าเวทนา เราสักวา่เรา สักว่า แต่ไม่รวมลง มนัก็เหมือนอารมณ์

ขา้งนอกน่ีล่ะ แต่ขา้งนอกน้ีเป็นขา้งนอกท่ีทาํไป โอโ้ลมขา้งนอกท่ีเราเป็นไปในเร่ืองเวทนามนั

เป็นสัญชาตญาณ แต่อยา่งท่ีเราพดูหรือว่าปฏิบติัไปมนัไม่ใช่อารมณ์สญัชาตญาณ มนัเป็นอารมณ์ท่ี

เราเดินอริยมรรคเขา้ไปเชือดเฉือน อารมณ์สัญชาตญาณคืออารมณ์ท่ีเราไปห่วงกงัวลใช่ไหม มนัเป็น

สัญชาตญาณตามความเป็นจริง ตามความกิเลส ว่าอยา่งนั้นเลย อยา่งท่ีว่าเราหวงเส้ือๆ อนัน้ีเวทนา

ก็เหมือนกนั 

แต่ถา้เป็นความเป็นจริงแลว้มนัไม่ใช่สัญชาตญาณ มนัเป็นปัญญาท่ีเกิดข้ึน เป็นภาวนามย

ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากอริยมรรค หนัเขา้ไปตดักิเลสท่ีว่า ภพของใจท่ีว่าออกมาติดกบัความว่าง

นัน่ล่ะ มนัตอ้งเชือดกนัท่ีน่ี น่ีเวทนาไง 

ทีน้ีเห็นว่าเขาเป็นผูม้าใหม่ถึงไม่อยากจะแรง กลวัเขาจะแหยง อนัน้ีถา้บอกว่าผูน้ั้นทาํ

อยา่งนั้น ไอค้นกลางก็จะเอาอยา่งนั้น...ไม่ได ้ คนกลางตอ้งสู้ระดบักลางข้ึนมา ถา้ระดบัสู้ตอ้งสู้

เตม็ๆ มนัถึงจะไดพ้ฒันาใจสูงข้ึนไปเร่ือยๆ 

ฉะนั้น ถึงบอกจะขออยา่งนั้น...เออ! รู้กนั รู้กนัว่าถา้ออกแลว้ก็จะใหน้ัง่ต่อไป ก็จะบอกว่า 

“เออ! พกันะ เลิก” แลว้ใครจะออกก็ส่วนคนออก ไอค้นท่ีจะไม่ออกก็ไม่ออก ก็นัง่อีกสักพกัหน่ึง

อยา่งนั้นก็ได ้จะบอกว่าใหน้ัง่กนัหมดเลย ไอค้นท่ีเขาแหยงอยูม่นัก็จะเจบ็ น่ีพดูภาษาเรา เหตุผลอนั

นั้นมาก็พดู ฟัง อนัน้ีก็พดูกลบัไปใหฟั้งเท่านั้นเอง บางทีเวลาอยา่งนั้นถึงไดคิ้ดมากๆ 

ตอนมาใหม่ๆ พวกน้ียงัไม่รู้ ตอนมาใหม่ๆ เห็นไหม ๓-๔ ชัว่โมง อยูข่า้งนอกน่ะ มาใหม่ๆ 

น่ี ๓-๔ ชัว่โมง เพราะเดิมเราปฏิบติั เร่ืองน้ีปกติ มาใหม่  ๆนัง่ที ๓-๔ ชัว่โมงนะ แลว้กล็ดลงเร่ือยๆ 

ใหม่ๆ มาน่ีไฟแรง เอากนัที ๓-๔ ชัว่โมง แลว้อาจารยส์ั่งมาดว้ย อาจารยส์ั่งมาเลย อาจารยเ์จ๊ียะสั่ง

มาว่า “ศาลาน้ีสร้างมาเพื่อประโยชน์ทัว่ๆ ไป” เพราะเห็นว่าหวง ไม่ใหใ้ครเขา้ไง สั่งมาเลย ยิง่สั่งมา

ดว้ย แลว้เรา ๓ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมงนะ ตอนนั้นอยูข่า้งนอก แลว้มาลดลงๆ เราเองยงัสะทอ้นใจ เวลา

ทาํไปๆ อยูข่า้งนอกนะ ภาวนานอ้ยลงๆ 

ธรรมดาเพราะเราเป็นคนดูเอง เอา ๓ ชัว่โมง เพราะปกติก่อนท่ีจะมาภาวนากนัน่ี ๓ 

ชัว่โมงน้ีเป็นของปกตินะ ๔-๕ ชัว่โมง 
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(เทปส้ินสุดเพยีงเท่านี)้ 
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