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 วนัพระ ๑๕ ค ่า วนัเสาร์ วา่เป็นเสาร์ ๕ ไม่ใช่ วนัเสาร์ ๑๕ ค ่า  

วนัพระ วนัพระพระพทุธเจา้วางประเพณีไว ้วนัพระให้เขา้วดัเขา้วา วนัพระ ๘ ค ่า ๑๕ ค ่า 
ท ามาหากินถึง ๗ วนัน่ะ ๗ วนั ๘ วนัใหห้ยดุวนัหน่ึงเพื่อสงบจิตใจ ใหห้ยดุวนัหน่ึงเพื่อเขา้ไปให้
ใจมนัไดพ้กับา้งไง ๗ วนัอยูก่บัทางโลก คลุกคลีอยูก่บัธุรกิจก าไรขาดทุนมนัเครียดไง ใหมี้วนัพระ
วนัเจา้ มีวนัพระวนัโกน ใหห้ยดุพกัจิตพกัใจ แต่เรากท็  าไม่ได ้ใหห้ยดุพกัจิตพกัใจ เพราะใจมนัเร่า
ร้อน ใจมนัเร่าร้อนเพราะมนัเกิดมาพร้อมกบักิเลส  

เรามองกนัออกวา่โลกน้ีคือละคร โลกน่ีคือละคร เราวา่โลกเป็นละครใช่ไหม การเกิดเรามา
มนักเ็ป็นอยา่งนั้น โลกน้ีเป็นละครจริงๆ นะ เรามองกนัโลกน้ีเป็นละคร แลว้กพ็ดูกนั ยิง่พวกมี
การศึกษา เวลาพดูไปเป็นปรัชญา เป็นปรัชญาเวลาปาฐกถากนันะ โอโ้ฮ! พดูแลว้ซ้ึงใจมากดว้ยนะ 
ปรบมือกนั ใหเ้กียรติกนั ปรบมือกนันะเป็นปรัชญากินใจ ซ้ึงใจ เป็นปรัชญาของชีวิต  

เราฟังแลว้มนัเศร้าสลดใจ ผูท่ี้พดูออกมาเป็นปรัชญาไดรั้บการสรรเสริญเป็นศาสตราจารย ์
เป็นผูท่ี้ทรงคุณวฒิุ ยิง่สรรเสริญเขา้ไปเท่าไร ผูน้ั้นไดอ้ะไรข้ึนมา? ไดค้วามกระหยิม่ยิม้ยอ่ง ได้
ความอ่ิมใจ ไดค้วามยดึมัน่ถือมัน่วา่เราเป็นผูรู้้ไง  

สุตมยปัญญา ปัญญาของการศึกษาเล่าเรียนมา แลว้เรากเ็ล่าเรียนมาจนเป็นปรัชญา เป็น
ความรู้ แต่ความรู้เปล่าๆ น่ีเหมือนการวา่โลกน้ีคือละคร เรากพ็ดูกนั พดูกนัเขา้ใจกนั เขา้ใจวา่เป็น
เปลือกๆ ไง เขา้ใจมาแลว้มนัไม่เขา้ถึงหวัใจไง พอเขา้ใจแลว้ ผูท่ี้ลึกซ้ึงเขา้ไป จากปรัชญา จาก
การศึกษา จากการคน้ควา้ แลว้กท็ดลองหรือท าข้ึนมา พิสูจน์ข้ึนมาจนเป็นกฎกติกา อยา่งกฎกติกา
ฟิสิกส์ กฎกติกาอะไรกแ็ลว้แต่ผูท่ี้คิดคน้ข้ึนมาได ้เป็นกฎกติกาข้ึนมาจากจินตมยปัญญา  
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จากสุตมยปัญญาเป็นปรัชญาปกติ ปรัชญาธรรมดา พิสูจนค์น้ควา้กนัจนเป็นกฎทฤษฎี
ข้ึนมาเลย แลว้ดูสิ ผูท่ี้คน้ควา้กฎทฤษฎีข้ึนมาใหเ้ราสืบต่อเป็นสมบติัของโลก เป็นความเป็นไปท่ี
เป็นประโยชน์มหาศาล แลว้เขาดบัไปตายไปดว้ยอะไร? กด็ว้ยความทุกข ์ 

มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ก่อนท่ีเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ คน้ควา้มา มีเกิดตอ้ง
มีตาย มีมืดตอ้งมีสวา่ง ตอ้งมีความเป็นไปได ้ คน้ควา้ข้ึนมาจากความรู้ภายใน จากกน้บ้ึงของตวั
กิเลส ตวัจิตใจท่ีตวัพาเกิดไง คน้ควา้ข้ึนมาจนเป็นภาวนามยปัญญา จากสุตมยปัญญา ปัญญา
ภายนอก จากจินตมยปัญญา จากการคน้ควา้ท่ีแคบเขา้มา จากภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีรวมลงจาก
ศนูยก์ลางของการเกิดการดบั  

โลกน้ีคือละคร โลกน้ี เราเป็นผูห้น่ึงท่ีเกิดในโลกนั้นไง เราเป็นเส้ียวหน่ึงของละครนั้นน่ะ 
เราเป็นผูเ้ล่นคนหน่ึงของละครนั้น แต่ถา้เป็นละคร เรามองโลกน้ีเป็นละคร เรามองละครลิเก เขา
เกบ็ฉาก เขาเลิกได ้ แต่ชีวิตของเรา เราเลิกไดไ้หม เราเปรียบเทียบเป็นปรัชญาแต่เราไม่เขา้รู้ซ้ึงถึง
กฎทฤษฎีท่ีเขาคน้ควา้ได ้เห็นไหม จากจินตมยปัญญา จากความเป็นจริงท่ีจะดบัไดไ้ง  

โลกน้ีคือละครกมี็วนัหยดุ ละครบรอดเวยเ์ร่ืองจะดีขนาดไหน ถึงจะปรบมือ จะกินใจจะซ้ึง
ใจขนาดไหนกมี็วนัเลิก...  

...ไม่มีวนัดบัส้ินน่ะ ละครโรงน้ีจบไม่ได ้ ผูแ้สดงคนน้ีลาออกไม่ได ้ จะลาออก จะมีความ
บีบคั้นจากชีวิตของมนุษย ์จากชาติน้ีชาติปัจจุบนัน้ี ความทุกขข์นาดไหนเรากไ็ม่มีทางท่ีจะเลิกเล่น
ละครได ้ เราจะพดูวา่โลกน้ีเป็นละครหรือไม่เป็นละคร เรากเ็ป็นผูเ้ล่นผูห้น่ึง เราตอ้งทุกข์ๆ  คน
หน่ึงอยูใ่นละครนั้น  

เพราะเราไม่รู้วิธีแกไ้ขไง เราไม่สามารถลาออก ไม่สามารถไปลาออกกบัผูก้  ากบั ไม่
สามารถ เพราะผูก้  ากบันั้นมนัเป็นโลกเป็นสมมุติทั้งหมดใช่ไหม แต่กิเลสน้ีมนัซบัอยูท่ี่หวัใจของ
เรา เราลาออกไม่ได ้เราแกไ้ขไม่ถกู เราเกาไม่ถกูท่ีคนั เราคนัอยูท่ี่หวัใจ แต่เราไปเกาเอาธนาคารใน
ตูเ้ซฟนู่น เราไปหวงัพึ่งส่ิงท่ีคนละเร่ืองกบัความเป็นจริง เราหลงตามความกิเลสมนัปรุงแต่ง เรา
หลงออกไป คิดไปขา้งนอกตามความจินตนาการวา่ส่ิงนั้นควรจะเป็นเคร่ืองมือ เป็นเคร่ืองมือท่ีผดิ
ไง  
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เคร่ืองมือของใชเ้ป็นของท่ีผดิ ใชใ้นส่ิงนั้นไม่ได ้ การเกิดการตายเกิดจากจิตวิญญาณท่ีมี
กิเลสน้ีเท่านั้น ฉะนั้นเราไปหาส่ิงอ่ืน เราไปท าส่ิงอ่ืนนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่ท าใหก้ารเกิดการตายน้ีสงบ
ลง การเกิดการตายสงบลง ละครนั้นจบได ้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้วา่ งานการประพฤติปฏิบติัมีวนัส้ิน จนขนาดวา่ท่านเยาะ
เยย้ผูก้  ากบั เจา้ของโรงละครไง “มารเอย เราเห็นความเกิดข้ึนของเจา้ เจา้เกิดจากความด าริของเรา 
บดัน้ีเจา้จะเกิดไม่ไดอี้กแลว้” ผูก้  ากบัไม่มีแลว้ ผูจ้ะจงใจไม่มีแลว้ ท าลายทุกๆ อยา่งจนหมด
ออกไป จบส้ิน จบส้ินจากวฏัฏะเลย ยอดเยีย่ม  

ผูท่ี้คน้ควา้ ผูท่ี้เขียนบท ผูท่ี้วางไวต้ามความจริง...เยีย่ม เยีย่มจนท่านส าเร็จออกไป พระ
สาวก อริยสาวกทั้งหลายตามไปเป็นสกัขีพยานมหาศาล จากปัญจวคัคียเ์ป็นผูเ้ร่ิมตน้ สอนปัญจ
วคัคียก่์อน อญัญาโกณฑญัญะเป็นผูเ้ห็นตามเป็นองคแ์รก เป็นสกัขีพยานต่อกนัวา่โลกน้ีคือละคร 
วฏัวนน้ีกคื็อละคร ละครท่ีลึกซ้ึงกวา่ ละครท่ีแบบวา่เป็นบางอยา่งเรากไ็ม่เห็นไง  

ละคร เราดูละครทางโลก โรงละครข้ึนมาปลกูสร้าง จดัฉากจดัแสงข้ึนมาเล่นละครได ้ แต่
ทีวีล่ะ มาทางดาวเทียมล่ะ เรามองไม่เห็นไง เราไม่มีเคร่ืองรับพอวา่ละครแบบนั้นจะสนุกแค่ไหน 
ละครท่ีมาจากต่างประเทศ ละครท่ีมาจากนัน่ ความรสนิยมจะเหมือนเราไหม เราไม่สามารถวา่ได ้ 

๓ โลกธาตุเหมือนกนั ละครของโลก ละครของเทวดาหมู่กามภพ รูปภพ อรูปภพ ละครเขา
ลึกซ้ึง แลว้ผูเ้ล่นใครล่ะ? ผูเ้ล่นคือจิตวิญญาณทุกดวงท่ีตอ้งเกิดดบั เคยผา่นสุขๆ ทุกข์ๆ  มาตลอด 
เคยผา่นสูงๆ ต ่าๆ มา จิตวิญญาณน้ีไม่เคยต ่าตลอดและไม่เคยสูงตลอด หมุนไปเวียนไปเป็นอนิจจงั 
เป็นอยูใ่นกฎของไตรลกัษณ์ไง  

ละครท่ีเขาเล่นกนัมนัยงัมีวนัจบ ละครท่ีเป็นความเป็นจริงท่ีเราแสดงมาจนไม่รู้เท่าไรแลว้ 
เราตอ้งกลบัมาดูตรงนั้นไง ดูโลก ดูละคร ดูละครแลว้ยอ้นดตูวั จากปรัชญาท่ีคุยกนัท่ีสมัมนากนั 
เราสะเทือนใจแลว้ใหม้นัสะเทือนเขา้ถึงภายใน แลว้เราตอ้งหนักลบัมา พระพทุธเจา้เตือนไวน้ะ 
พระพทุธเจา้ตั้งแต่จะนิพพาน 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดนะ ผูใ้ดอยูด่ว้ยความไม่ประมาทนะ พิจารณาสงัขารดว้ย
ความไม่ประมาทจะหลุดพน้ออกไปได ้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย จงพิจารณาสงัขารดว้ยความ
ไม่ประมาทเถิด พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาทเถิด”  
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สงัขารภายนอก ร่างกายกเ็ป็นสงัขาร จิตใจกเ็ป็นสงัขาร สงัขารภายนอก-สงัขารภายใน 
ละครน้ีถึงจะมีหลายซบัหลายซอ้นไง จิตวญิญาณน้ีมนัติดขอ้งในอะไร ความเห็นของใจมนัติดขอ้ง
ในอะไร เรามองแต่เปลือกไง เรามองความสลดสงัเวชของโลกเรากม็องได ้ วา่โลกมนัสลดสงัเวช 
ความเป็นไปทุกขม์าก  

ตวัละครตวัหน่ึงกวา่จะจบเร่ืองของเขา ตั้งแต่เกิด เกิดดีเกิดชัว่ เกิดดีเกิดต ่าไง เกิดสูงเกิดต ่า 
ในละครนั้นจะมีเกิดสูงเกิดต ่า จะมีตวัดี ตวัโกง ตวัร้าย น่ีเหมือนกนั การเกิดสูงเกิดต ่ามา แลว้กย็งัมี
การเป็นไปในละครนั้น แต่เราล่ะ ส่ิงต่างๆ นั้นมนัเป็นมายาภาพ เป็นมายาทั้งหมด เป็นการปรุง
แต่ง ความเห็นน้ีกเ็ป็นมายา ความเป็นจริงท่ีเขาเล่นออกมากเ็ป็นมายา เป็นมายาทั้งนั้น  

มนัเป็นของชัว่คราว มนัจริงตามความสมมุติ มนัตอ้งแปรสภาพไป มนัไม่จริงแทอ้ยูแ่ลว้ 
แต่เรากไ็ปเกาะส่ิงท่ีไปเกาะลมเกาะแลง้ไง ไปดูมายาภายนอก ความมายาท่ีหวัใจน้ีหมายออกไปก็
เป็นมายา เป็นมายาซอ้นมายา ความจริงท่ีโรงละครน้ีมนัเป็นมายาอยูแ่ลว้ มนัเป็นของชัว่คราว มนั
เป็นกฎไตรลกัษณ์ มนัเป็นความจริงตอ้งแปรสภาพทั้งหมด...  

...แต่กเ็อามาท ากนัเพื่อเป็นบทละครใหส้ั้นเขา้มาเพื่อใหเ้ราดู ใหเ้ราดูเพื่อหาเป็นปัจจยั หา
เป็นของเก้ือหนุนกนัต่อไป เป็นอาชีพๆ หน่ึง เรากเ็พลินกนัไง ส่ิงท่ีความเป็นจริงคือชีวิตเรากเ็ป็น
ละครอยูแ่ลว้ ชีวิตเรากไ็ม่แน่นอนอยูแ่ลว้ เรากไ็ปดูภายนอกไง เป็นความเน่ินชา้ เป็นความจบัตอ้ง
ส่ิงท่ีผดิไง เป็นการพึ่งผดิ  

ท่ีน้ีปัญญามนัหมุน ตอ้งหมุนกลบัเขา้มา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงวา่สงัขาร
นอก-สงัขารใน กายสงัขาร-จิตสงัขาร กายสงัขาร ส่ิงใดๆ ท่ีมนัเป็นไปมนักเ็ป็นไปตามความเป็น
จริง แต่เราไม่เอามาเป็นประโยชน์ไง  

ส่ิงท่ีกระทบ เจา้ชายสิทธตัถะเกิดมาเป็นผูมี้บุญมาก พระเจา้สุทโธทนะขนาดใหม้หาดเล็ก
คุมไวท้ั้งหมดตลอด เพราะอยากใหเ้ป็นจกัรพรรดิ ไม่อยากใหอ้อกบวช อยากใหเ้ป็นจกัรพรรดิอยู ่
ปิดไม่ใหเ้ห็นส่ิงท่ีเป็นความเศร้าหมอง ใหเ้ห็นแต่ส่ิงท่ีงามตลอด ไม่เคยเห็นไง จนขนาดเทวดา
ตอ้งแปลงออกมาใหเ้ห็นวา่คนหนุ่มกต็อ้งแก่ เห็นเกิด เห็นแก่ เห็นเจบ็ เห็นตายน่ะ สลดใจ  

“คนเราตอ้งตายหรือ?” น่ีดูละครแลว้ยอ้นกลบัมา มนัสะเทือนไง เอะ๊! เรากต็อ้งเป็นอยา่ง
นั้น น่ีความคิดเทียบมาสิ เรากต็อ้งเป็นแบบนั้นน่ี เรากต็อ้งเป็นแบบในละครนั้นน่ะ แต่ละครนั้นดู
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แลว้เราเศร้าโศกกเ็ศร้าโศก เราดีใจเรากดี็ใจ แต่มนัไม่ใหผ้ลกบัปัจจุบนัน้ีไง ไม่ใหผ้ลกบัความ
เป็นไปจากขา้งใน  

แต่ถา้เราดูแลว้เราสะเทือนใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัไดป้ระโยชน์จากตรงน้ี 
แลว้เราในละครนั้นไม่มีเกิด ไม่มีแก่ ไม่มีเจบ็ ไม่มีตาย ไม่มีการแก่งแยง่กนัหรือ ไม่มีการท าร้าย
กนัหรือ ไม่มีการขดุหลุมพรางล่อกนัหรือ ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีน่ากลวัมาก ชีวิตหน่ึงมีแต่ความทุกข ์ มี
ความสุขนั้นกแ็ค่เลก็นอ้ย แลว้ชีวิตตามความเป็นจริงเราล่ะ?  

จะยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมา เราตอ้งไม่ประมาทในความเป็นอยูข่องเรา เราตอ้งไม่ประมาท
ในลมหายใจเขา้และลมหายใจออก ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก เขาทุกคนเกิดมาตอ้งมีลม
หายใจ ทุกคนหายใจเขา้และหายใจออกโดยเปล่าประโยชน์มหาศาล  

ผูป้ฏิบติั ผูท่ี้จะพน้จากละคร ผูท่ี้จะออกมาจากทุกข ์ ลมหายใจนั้นจะเป็นประโยชน์ไง ลม
หายใจเขา้ก าหนดพทุ ลมหายใจออกก าหนดโธ เป็นพทุธานุสติ ลมหายใจเขา้ก าหนดรู้ ลมหายใจ
ออกก าหนดรู้ เป็นอานาปานสติ เห็นไหม ลมหายใจไม่เสียประโยชน์เปล่าไง ลมหายใจเขา้และลม
หายใจออกไม่ใหเ้สียประโยชน์เปล่า เป็นสงัขารภายนอก เป็นกายสงัขาร จิตสงัขาร-กายสงัขาร  

เพราะลมกระทบลมอยูท่ี่กาย กายมีถึงมีลม ลมป่ันป่วนพดัอยูใ่นโลก ๓ โลกธาตุกเ็ป็นลม
เป็นธาตุอนัหน่ึง ลมกระทบกบักายมีความรู้สึกเกิดข้ึน ลมกระทบกบัปลายจมูก เราจบัลมนั้น ลมท่ี
กระทบกบัปลายจมูกมนัมีจิตวิญญาณรับรู้ มนัเป็นอานาปานสติ อานาปานสติน้ีพระพทุธเจา้พน้
เพราะอานาปานสติ พน้จากทุกขไ์ดเ้พราะอานาปานสติ ไม่ก าหนด ไม่ประมาทวา่ลมหายใจเขา้
และลมหายใจออกไม่เป็นประโยชน์ไง  

เราไปดูตึกรามบา้นช่อง เงิน สมบติัเป็นสมบติัมหาศาลเป็นประโยชน์ไง แต่เราไม่ดูลม
หายใจเขา้และลมหายใจออกกระทบปลายจมูกน้ีเป็นประโยชน์ไง มนัเป็นประโยชน์มหาศาล ส่ิงท่ี
เป็นคุณค่า คุณค่ามหาศาลเลย คุณค่าท่ีเป็นประโยชน์มาก เราไม่มอง น่ีความละเอียดของธรรม  

น้ีวา่เพราะเราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา พบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไวไ้ง สมาธิก่อนท่ีพระพทุธเจา้จะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้กมี็อยูแ่ลว้แต่
เขาไม่เอามาเป็นก าหนด เป็นกลางไง เป็นสมัมาสมาธิ สมาธิท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่เอนเอียงไง ไม่เอน



มายาภาพ ๖ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เอียงไปยงัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ใหห้มุนกลบัมาเป็นธรรมจกัร เป็นสมัมาสมาธิ เป็นสมาธิหน่ึงในองคข์อง
มรรค สมาธิท่ีบริสุทธ์ิ  

เก่ียวกบัสมาธิท่ีวา่ไม่เอนเอียง สมาธิท่ีเป็นสมาธิแลว้โนม้ไปในทางท าลายผูอ่ื้น ในการเห็น
แก่ตวัน่ีมนักเ็ป็นไดเ้พราะสมาธิน้ีมีอยูแ่ลว้ จิตใจมีอยู ่ ความสงบและความฟุ้ งซ่านของใจ พื้นฐาน
มนัเป็นธรรมชาติของใจทุกๆ ดวง หวัใจมนัมีฟมีูแฟบ เราเคยมีความสุขมีความทุกข ์เรามีโกรธมีดี
ใจ เรามีดีใจเรามีเสียใจ เพราะวา่มนัเป็นธรรมชาติของจิต เพียงแต่วา่ผูใ้ดจบัตอ้งตรงน้ีแลว้ใหเ้ป็น
ประโยชน์ ฉะนั้นผูท่ี้ปฏิบติัอยู ่ ผูท่ี้คน้ควา้อยูก่่อนองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กมี็ แต่ไม่มี
บุญญาธิการ ไม่มีความเห็น ไม่เป็นสพัพญัญูไง ผูต้รัสรู้ดว้ยตนเอง  

แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนาน้ี พระพทุธเจา้วางแนวทางศาสนาไว ้ เราเป็นผูเ้ดินตาม
เพราะพระพทุธเจา้วางศาสนาไวด้ว้ยเวลา ๕,๐๐๐ ปี ๕,๐๐๐ ปีมีต ารา มีครูบาอาจารยส์อนอยูแ่ลว้ 
ถึงวา่ สพัพญัญูไม่มีผูใ้ดสัง่สอนยงัคน้ควา้มาไดไ้ง น่ีผูส้ัง่สอนมีอยู ่ ถึงวา่อยูใ่นวงศเ์วลาขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ในเวลา ๕,๐๐๐ ปีน้ี สมณโคดม พระพทุธเจา้สมณโคดมอยูใ่นเวลา 
๕,๐๐๐ ปี มนัถึงวา่มีเขตมีแดนมีหมายใหเ้ราไม่ตอ้งคน้ควา้ถึงขนาดนั้นไง  

แต่กเ็ป็นประโยชน์ไหมถา้เราเอามาเป็นประโยชน ์ มนัไม่เป็นประโยชน์เพราะเราท าแลว้
เราจบั มนัละเอียดเกินไปไง อยา่งวา่เป็นปรัชญาท่ีมนัสูงเกินไปท่ีเราจบัตอ้งแลว้เราท าไม่ไดอ้ยา่ง
ปรัชญา เราพิสูจน์ศาสนาเป็นกฎเป็นทฤษฎีไม่ได ้ 

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก เราพิสูจน์จากปรัชญามาเป็นกฎทฤษฎีเกิดข้ึนจากความ
สมัผสัของเรา กฎทฤษฎีน้ีเราข้ึนมาท าไดแ้ลว้เราพอเรามัน่ใจ จิตเราสงบได ้ จิตเรามนัรวมลงได ้
เห็นไหม ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนจากความเป็นจริง ประสบการณ์ตรงของผูป้ฏิบติันั้น  

มนัมีความมัน่ใจ เราประสบดว้ยตนเอง ไม่ใช่ฟังมาไม่ใช่บอกเล่า ไม่ใช่วา่คนอ่ืนท าให้ 
ใครจะพดูวา่จริงหรือเทจ็ แต่เราพดูประสบการณ์เอง เราเขา้ใจเอง เราเห็นตามความเป็นจริงเอง อนั
นั้นเป็นกฎทฤษฎีของบุคคลนั้น เป็นปัจจตัตงั เป็นปัจจตัตงัส าหรับใจดวงนั้นท่ีเขา้ไปสมัผสัเอง จิต
สงบไง  

“อานาปานสติ” คุณค่าของเป็นท่ีวา่เป็นสมบติัท่ีวา่จะออกจากโลก ออกจากโรงละคร ออก
จากผูแ้สดง ออกจากทุกข ์ น่ีพจิารณากาย กระทบน้ีกเ็ป็นพิจารณากาย กายกระทบอยูแ่ลว้เป็นเกิด
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จากกาย แลว้ถา้รวมลงนะ มนักระทบ ปลายจมูก เวลากระทบ ถา้กระทบโพรงจมูกจะกวา้งข้ึน ถา้
จิตมนัเป็นปีติ โพรงจมูก จมูกจะกวา้งข้ึน โพรงจมูกจะแคบลง ลมกระทบถา้จบัตอ้งได ้น่ีแค่ปลาย
จมูกนะ แลว้ถา้มนักระทบกบักายล่ะ  

ลมท่ีมนัหมุนไป ลมธรรมชาติท่ีหมุนไปกระทบตน้ไมป่ั้นป่วนไปหมด คล่ืนลมแรง จาก
ลมพดัไปนะ โครมครามโครมครามเลยน่ะ แต่เวลากระทบกบักายท าไมเราจบัตอ้งไม่ไดล่้ะ เวลา
กระทบกบักาย ลมกระทบกบักาย แลว้จิตเป็นผูรู้้ รู้ความกระทบนั้น  

เราตอ้งแปรสภาพจากความสงบ จิตมนัสงบรวมลง มนัรวมลง ค าวา่ “รวมลง” มนัปล่อย
วางไง พอปล่อยวางกล็ะเอียดเขา้ละเอียดเขา้ มีความสุข มีความสุขจากบทละครท่ีมนัเป็น
ประโยชน์ไง ละครฉากน้ี มายาแต่เป็นมายาภาพทางมรรค  

“มายาภาพ” ละครฉากน้ีผูแ้สดงไดคุ้ณประโยชน์ไง ถึงวา่ผูแ้สดงนั้นบทน้ีเป็นบทท่ีวา่มี
ความสุขไง เป็นบทละครท่ีวา่มนัเป็นประโยชน์ไดม้รรคไดก้ าไรเขา้มามนักเ็สริมความสุขเขา้ ถึง
จะเป็นมายา... 

...มายาท่ีเกิดข้ึนเพราะมนัเกิดแลว้มนัตอ้งเปล่ียนสภาพ สมาธิน้ีสุขมากแลว้จดจ าไปเป็น
ความสุขของใจ ถา้มนัพอกระทบมีความสุข มนักเ็พลินไง ถึงเป็นความดี  

วิชามาร มารจะตามไปตลอดวิธีการท่ีการประพฤติปฏิบติั มารจะตามไปตลอดนะเพราะ
มนัจบัตอ้งไม่ได ้ ถึงจะจบัตอ้งไดก้เ็คลิบเคล้ิมไง เคลิบเคล้ิมไปกบัความเป็นไปของจิตท่ีมนัรวมลง 
มีความสุขเพลินไปพกัหน่ึง น้ีพอพน้ออกมาจากนั้น เราออกมา เราเลิกบทนั้น เราไปเล่นบทใหม่ 
มนัจะมีความทุกขไ์ง บทท่ีวา่เราท าเป็นประโยชน์ พอแปรสภาพออกไปมนักต็อ้งเป็นบทอ่ืนต่อไป
ใช่ไหม จิตน้ีแปรสภาพออกไป มนักม็าเทียบสิ  

ผูท่ี้มีความสุขนั้น สุขเพราะจิตนั้นสงบ พอคลายตวัออกมากระทบกบัหนา้ท่ีอ่ืนไปมนักมี็
ความทุกขเ์ขา้มา แลว้ท าอยา่งไรจะใหม้นัคงท่ี ใหบ้ทท่ีวา่เป็นบทท่ีเป็นประโยชน์กบัเรา อยูก่บัเรา
ตลอดไป ท าอยา่งไรใหม้นัอยูก่บัเราตลอดไปล่ะ  

จะอยูก่บัเราตลอดไปหรือเล่นบทเดียวในบทนั้น โรงละครไหนมีไหม? ไม่มี เป็นไปไม่ได ้
เร่ืองจืดชืด ความจืดชืดนั้นมนัไม่ส่งเสริมความเป็นไปของเร่ืองนั้น อนัน้ีกเ็หมือนกนั บทนั้นมนั
ตอ้งแปรสภาพโดยความเป็นจริง ถึงวา่ มนัเป็นมายาโดยตามความเป็นจริงของมนัแลว้ แลว้หวัใจ
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น้ีกไ็ม่ยอมรับไง ถา้ส่ิงท่ีมนัพอใจมนัจะเหน่ียวร้ังไว ้ส่ิงท่ีไม่พอใจ ส่ิงท่ีทุกข ์มนัจะผลกัออก อนัน้ี
คืออะไร? น่ีหวัใจเป็นอยา่งนั้น  

อนัน้ีเป็นตณัหา อนัน้ีเป็นสมุทยัไง เป็นสมุทยัท่ีมนัฝังอยูท่ี่ใจนั้น เพราะใจน้ีเกิดมาจาก
กิเลส ใจเราเกิดมา คนเกิดมาหรือผูป้ฏิบติัเกิดมามีกิเลสทุกคน กิเลสคืออะไร? คือตณัหา ตณัหา ๓ 
ความอยาก อยากใหเ้ขา้มาถา้ของนั้นดี ความไม่ดีจะผลกัออกไป หรือวา่ส่ิงนั้นเขา้มาเรายงัวินิจฉยั
ไม่ไดว้า่ดีหรือไม่ดี มนักเ็ป็นกลางๆ ไง ตณัหามี ๓ ตวัน้ีต่างหากมนัเป็นถึงวา่ เป็นตวัท่ีวา่ เป็น
มายาภาพภายใน  

มายาภาพภายนอก คือตามความเป็นจริงน้ีแหละ ตามความเป็นจริงท่ีเป็นอยูใ่นโลกน่ีมนัก็
เป็นมายาภาพอยูแ่ลว้ เพราะทุกๆ คนกรู้็อยูว่า่คนเกิดมาแลว้ตอ้งตาย ทุกๆ คนเวลาพดูแต่ปากไง 
เวลาปากปลอบใจกนัเรากรู้็อยู ่ เรายอมรับสภาพอยู ่ ยอมรับสภาพจากคนท่ีไม่ใช่เป็นชาวพทุธ ชาว
พทุธตอ้งลืมตา ๒ ตาไง ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงของโลก ความเป็นจริงของวฏัฏะ ความ
เป็นจริงของชาติมนุษยน้ี์อนัหน่ึง  

แต่ในเม่ือมนัมีวิธีการท่ีจะออก วิธีการท่ีเราก าหนดเราพิจารณาอยูน้ี่ไง พิจารณาจะออก
เพราะตอ้งออกตรงนั้นไง ไม่ใช่ออกตรงท่ีวา่เรายอมรับ ตรงยอมรับน้ีมนัเป็นไปตามความมายา
ภาพของโลกท่ีตอ้งแปรสภาพแน่นอน แต่มายาภาพท่ีจะออกไดคื้อหวัใจไง คือหวัใจท่ีติดขดัขอ้ง
นั้น  

มายาภาพตวัน้ีเป็นตวัท่ีวา่จะเป็นช่องออก โรงละครตอ้งมีฉากทางออกและทางเขา้มาเล่น
ละคร หวัใจท่ีออกไปสมัผสัไปติดเขา ติดออกมาจากมายาภาพของตวั ติดออกมาจากวา่ตวัเอง
หนา้ท่ีออกมาตอ้งมาเล่นละครนั้นไง น่ีมนัซอ้นเป็นซอ้น ๒ ชั้นน่ะ จากขา้งนอกกเ็ป็นตามความ
เป็นจริงท่ีเป็นมายาภาพจริงๆ อยูแ่ลว้ ทุกต าแหน่งทุกหนา้ท่ีน้ีเป็นมายาภาพทั้งหมด ไม่มีอะไรคงท่ี 
ตอ้งแปรสภาพทั้งหมด  

แลว้ความติดภายในท่ีออกมาติดมายาภาพภายนอกน้ีมนัเป็นไปตามหนา้ท่ี แต่มายาภาพ
ภายในของจิตท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนไวไ้ง อนัน้ีเป็นมายาภาพท่ีมนัติดเขา ตอ้ง
กลบัไปพิจารณากายใหจิ้ตน้ีเขา้ใจตามความเป็นจริงไง  
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ไอส่ิ้งท่ีพดูวา่เป็นไปตามความโลกนั้นมนัเป็นส่ิงท่ีพดู เป็นความจ า เป็นบทละครท่ีออก
มาแลว้ท่ีเป็นบทละครท่ีวางไวท่ี้ใครกม็าเปิดดูได ้ แต่ผูแ้สดง แสดงแบบนั้นไม่ได ้ กฎทฤษฎีท่ีมีไว ้
บางอยา่งเราพิสูจน์ พยายามพิสูจน์ พิสูจน์แลว้ตอ้งท าเป็นอยา่งนั้น แต่เราพิสูจน์ไม่ไดไ้ง  

น่ีกเ็หมือนกนั เราออกมาเราเห็นสภาพอยา่งนั้น เห็นเป็นไปตามกาลเวลา เป็นไปตามของ
กิเลสพาคิด แต่การวิปัสสนา การพิจารณากายในมรรค ภาวนามยปัญญาท่ีเราท าจิตสงบ ท่ีวา่สงบ
แลว้นัน่น่ะ ออกมาพิจารณาตรงน้ีไง พจิารณาใหจิ้ตนั้นเห็นตามความเป็นจริงขณะปัจจุบนัธรรม
นั้น ใหเ้ห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัธรรม จิตน้ีสงบตวัลงแลว้หมุนออกมาเป็น
ปัญญา  

ปัญญาจบักายข้ึนเป็นจ าเลย แลว้ใชปั้ญญานั้นเป็นโจทก ์ ใหโ้จทกแ์ละจ าเลยน้ีต่อสู้กนัดว้ย
เหตุและผล แลว้หวัใจท่ีเป็นประธานนั้นมองดูสภาพความเป็นจริงวา่โจทกแ์ละจ าเลยใครมีคุณค่า
มากกวา่กนั ความผลกัออกกบัความดึงเขา้ เห็นไหม จิตมนัติดขอ้งอยู ่ มนัไม่เขา้ใจตามตณัหานั้น 
ตณัหานั้นกคิ็ดไป สมุทยัชกัน าไปใหจิ้ตนั้นออกไป  

อริยสจั ๔ “ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค” ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค มนัทุกขโ์ดยธรรมชาติ 
สมุทยัมนัหมุนไป แลว้นิโรธยงัเกิดไม่ไดเ้พราะมรรคอริยสจัจงัตวัน้ีมนัยงัหมุนไม่รอบไง มรรค
อริยสจัจงั ภาวนามยปัญญาหมุนโดยรอบใหเ้ห็นตามความจริงจากความเป็นจริงภายใน ใหจิ้ตคือ
วา่ใหต้วัประธานใหญ่ ตวัจิตวิญญาณตวัพาเกิดพาตายนั้นใหเ้ห็นตามความเป็นจริง ใหเ้ขา้ใจตาม
ความเป็นจริง แลว้ใหป้ล่อยวางตามความเป็นจริงดว้ยมรรคอริยสจัจงั ดว้ยภาวนามยปัญญา จิตน้ี
จะรวมลงออกจากอริยสจั ๔ ออกมา  

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคอริยสัจจงัหมุนตวัพอดี พอดีถึงความเป็นไป เกิดความรู้แจง้
ออกมาเป็นนิโรธไง นิโรธดบัหมด ดบัอะไร? ดบัจากมายาภาพท่ีวา่มนัติดขอ้งอยูไ่ง มายาภาพ
ชั้นหน่ึง มายาภาพท่ีติดขอ้งอยู ่ จิตน้ีพน้ออกจากมายาภาพนั้นออกไป โรงฉากละครนั้น ออกมา
เล่นแลว้เขา้ฉากไปตามความเป็นจริงไง  

ไม่ใช่ออกมาเล่นแลว้กต็ายไปตามสมมุติโลกเขาอยูอ่ยา่งนั้น น่ีโรงละครของโลกไง แต่
ความเขา้ใจตามความเป็นจริงของมายาภาพ มายาภาพน้ีเป็นมรรค พอมนัพน้ออกไปนั้นพน้จาก
มายาภาพไปฉากหน่ึง พน้จากมายาภาพไปเลย  
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ถึงวา่ คนท่ีเขาเล่นกนันะตีบทแตก เล่นละครโลกนะ แต่ละครตามความเป็นจริงของเรา เรา
เขา้ใจตามความเป็นจริงของกาย สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิของกาย จิตเขา้ใจตามความจริง จิตปล่อยกาย
ตามความเป็นจริง กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย จิตน้ีออกไป ผูท่ี้แสดงละครท่ีวา่เขาช านาญการ
มาก เขาตีบทแตก เขาเล่นไป เขาอินกบับทไปเร่ือยๆ แต่เขากป็ล่อย ถึงเวลาเลิก เขาเลิกได ้ 

แต่โลกตามความเป็นจริงน้ีเลิกไม่ได ้ หนา้ท่ีของมนุษยก์เ็ป็นไป แต่พิจารณาตามความเป็น
จริงของมรรคอริยสจัจงัแลว้เขา้ใจ ปล่อยจริงๆ กายน้ีไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย มนัเป็นจากภายในไง 
เป็นจากประธานตวัจิตวิญญาณท่ีตวัเป็นประธานจากวา่ โจทกแ์ละจ าเลย  

การผลกัและการดึงมา บวกและลบท่ีมนัติดขอ้งอยูใ่นหวัใจน่ีเป็นสมุทยั สมุทยัดบัหมด 
สมุทยัดบันะ ทุกขไ์ม่มี ทุกขด์บั...  

...ออกมาจากอริยสจัไง จิตน้ีพน้ออกจากอริยสจัมารอบหน่ึง กิจควรท าเราไดท้ าแลว้ งานท่ี
พิจารณา เราพิจารณาแลว้ พน้ออกมาในธรรมจกัรไง ในธรรมจกัร กิจวงรอบท่ีไดท้ าแลว้ 
พระอญัญาโกณฑญัญะเขา้ใจตามความเป็นจริงท่ีวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
นั้นยอ่มดบัไปเป็นธรรมดา” หวัใจน้ีปล่อยออกมาจากโรงละครฉากหน่ึง พน้ออกมาจากโรงละคร
ของฉากหน่ึงเลย พน้ออกไป  

รางวลัท่ีเขาเล่นกนัในโรงละคร เขาไดรั้บรางวลัไป ไดรั้บความปรบมือ ไดรั้บความเป็น
ท่ีวา่เลอเลิศ แต่อนัน้ีธรรมะประสิทธ์ิประสาท ความเป็นไปตามความเป็นจริง รู้เท่าตามความเป็น
จริง ปล่อยออกมาจากตามความเป็นจริง รู้จากภายใน ต่างจากความเห็นของโลก ความคิดต่างจาก
ความเห็นเพราะปัญญารู้เท่าไง ปล่อยตามความเป็นจริงนะ น่ีปล่อยตามโลกไป  

ทีน้ีพอปล่อยออกมาตามความเป็นจริง ออกมาจากอริยสจั ๔ น่ี ๑ วงรอบของอริยสจั ๔ 
พระพทุธเจา้เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ พระพทุธเจา้ท าถึง ๑๒ ถึงจะปฏิญาณตนวา่เป็นพระอรหนัต ์ เป็น
ผูส้ิ้นกิเลส เป็นผูส้ัง่สอนไดไ้ง น่ีวงรอบเราวงรอบหน่ึงนะ “พระอญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” 
ออกจากวงรอบน้ีไง ดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมนะไม่ใช่เห็นโลก พน้จากโลกออกมาฉาก
หน่ึง พน้อนัน้ีพน้จากทิฏฐิภายใน พน้จากหวัใจดวงนั้น พน้จากจิตวิญญาณท่ีวา่การเกิดและการ
ตาย  
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การเกิดและการตายยงัเกิดตายอยู ่ แต่เกิดตายท่ีวา่โลกเขาเล่นกนับทละครตามความจริง
ตามโลกแปรสภาพ แต่หวัใจน่ีมนัตอ้งผา่นถึง ๓ โรงละครจาก... 

(เทปขดัขอ้ง)  

...ในเมืองไทย แต่นกัแสดงท่ีเป็นอินเตอร์น่ะเขาเล่นรอบโลก เขาเล่นแลว้เขาออกไปแสดง
ถึงรอบโลก  

จิตวิญญาณน้ีกเ็หมือนกนั จิตวิญญาณของเราน่ี เราเกิด เราเล่นกใ็นโลกของมนุษยน่ี์ ถึงวา่ 
การเกิดและการตายไง ถึงยงัตอ้งไปเกิดไปตายอีก ท าดีตอ้งเกิดดี ท าชัว่ตอ้งเกิดชัว่ เกิดชัว่กเ็กิดเป็น
มนุษยดี์และมนุษยช์ัว่ เกิดยงัเกิดมากกวา่นั้นเขา้ไปอีก ท าไมเกิดเป็นมนุษยก์มี็ เกิดเป็นสตัว์
เดรัจฉานกมี็ล่ะ  

ถึงวา่การตายการเกิดกย็งัมีอยู ่ เพราะมนัตอ้งรอบไปไง นกัแสดงในเมืองไทยกเ็ป็น
เมืองไทย นกัแสดงอินเตอร์ตอ้งอินเตอร์ออกไปเมืองนอก นกัแสดงไปอีกเพราะตอ้งยอมรับ
ทั้งหมด ถึงจะวฏัฏะ ตดัวฏัฏะได ้ 

วฏัฏะเพราะมนัมีเก่ียวขอ้งกนั ๓ วฏัฏะ วฏัฏะเดียวแต่วน ๓ ไง กามภพ รูปภพ อรูปภพ  

พิจารณากายพน้ออกมาแลว้ พิจารณากายพน้ออกมา หวัใจดวงน้ีถึงเขา้ใจ ถึงยกสูงข้ึนไง 
ยกสูงข้ึน ผูท่ี้รู้ตามความเป็นจริงภายในรู้สูงข้ึน ท าจิตใหส้งบ เพราะคนเราพอจิตมนัมีพื้นฐานของ
ความสงบอยูแ่ลว้ พื้นฐานของความสงบเพราะเรามีกาย มีลมกระทบอยูต่ลอด ขนาดท่ีวา่เรา
พิจารณาไม่ถึงตรงน้ี พิจารณาไม่ไดข้ึ้นมาทีแรกเรายงับอกวา่ลมกระทบ ลมหายใจเขา้และลม
หายใจออกไม่ใหเ้ปล่าประโยชน์ เห็นไหม ไม่ใหเ้ปล่าประโยชน์ เรายงัเขา้ใจได ้แลว้ในเม่ือปัญญา
น้ีสูงข้ึน เรากย็งัมีลมหายใจเขา้และลมหายใจออกอยู ่เรายิง่จะใชป้ระโยชน์ใหม้นัมีคุณค่ามากข้ึน  

จากเร่ิมตน้เรายงัใชคุ้ณค่าของมนัได ้ แต่สูงข้ึนไปเราตอ้งใชคุ้ณค่าใหม้ากข้ึนกวา่นั้นอีก 
คุณค่าสูงข้ึน ความละเอียดของลมหายใจนั้น ความละเอียดของความกระทบนั้นเรายกใหสู้งข้ึน
สูงข้ึนไปอีก จิตมนัมีความพื้นฐาน ความสงบอยูแ่ลว้มนักจ็ะสงบอีก สงบมากข้ึน แลว้กายท่ี
ละเอียดข้ึนไป  
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พิจารณากายจากความเป็นไปภายใน เราเขา้ใจวา่กายน้ีไม่ใช่เรา เราเขา้ใจ เราเห็นตามความ
เป็นจริงทั้งหมดเลย เราปล่อยไดต้ามความเป็นจริงทั้งหมดเลย แต่กิเลสส่วนท่ีลึกออกไปมนักย็งั
หมายออกมา ความหมายท่ีวา่กายท่ีวา่ไม่ใช่ของเรา อนันั้นไม่ใช่ของเรา แต่ความกงัวล ความขอ้ง
อยูใ่นกาย พิจารณาซ ้านะ ความพิจารณาดว้ยมรรคไง  

วา่ดว้ยปรัชญากไ็ม่ใช่ ปรัชญาน้ีเป็นเคร่ืองน า ความเห็นก่อนวา่ปัญญาหยาบข้ึนมา ปัญญา
หยาบ ปัญญากจ็บัตอ้งไดแ้ลว้ แลว้กต็อ้งมีโจทกแ์ละจ าเลย ความโนม้ถ่วงไง วิชามารจะเกิด กิเลส
ท่ีเกิดจากหวัใจ พอกิเลสจากภายในมนัจะออกมาทางวิชามาร วิชาท่ีวา่วิชาท่ีแกใ้หจ้  าเลยไง  

ปัญญาทางฝ่ายปฏิบติั พระพทุธเจา้สอนวา่ “ตอ้งพิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาท” ไม่
ประมาทนะ พระพทุธเจา้เตือนไวต้ลอดเลย การพิจารณาสงัขาร ความปรุง ความแต่งของใจดว้ย
ความไม่ประมาท ตวัน้ีจะเป็นตวัปัญญามาสู้กบัวิชามารไง ความคิดของมาร ความคิดของความ
ภาวนาข้ึนมาท่ีกิเลสเป็นตวัตน้น า จะคิดออกไปทางสะดวก ออกไปทางความสบาย ออกไปทาง
ความสะเพร่า ออกไปทางความจบัจด  

การพิจารณาดว้ยความจบัจด ผลจะเป็นความจบัจด ผลเกิดอยูเ่พราะมีแรงของสมาธิ 
ความเห็นเป็นไปน่ีเป็นความเห็นท่ีผดิพลาด เป็นความเห็นท่ีผดิ เพราะวา่การต่อสู้กนัดว้ยปัญญา 
การต่อสู้กนัดว้ยวิชามารกบัวิชชาปัญญาของพระพทุธเจา้ วิชามารดว้ยความเห็นภายในนัน่น่ะ มนั
จะดึงใหม้รรคน้ี ใหภ้าวนามยปัญญาน้ีไม่รวมลงศนูยก์ลาง ไม่รวมลงเป็นมชัฌิมาปฏิปทาไง 
ความเห็นของเขากดึ็งของเขา  

ทีน้ีถา้เราเช่ือตาม เราคลอ้ยตามไป สมาธิรวมลงกร็วมลงเฉยๆ แต่ไม่ขาด ความเป็นไปไม่
ขาด แต่ถา้ปัญญาพอ ปัญญาหนุนกลบัมา ปัญญานะ ปัญญาการเทียบการเคียงกายภายในใหก้ายน้ี
สกัแต่วา่ธาตุไง กายท่ีออกมาเป็นรูปธรรมน้ีเป็นกายท่ียดึติดกายเน้ือ เราเขา้ใจแลว้ใช่ไหม  

แต่กายท่ีเป็นธาตุนะ เป็นความเป็นธาตุ ตอ้งเอาความเป็นธาตุน้ีมาโนม้ถ่วง วา่กายน้ีไม่ใช่ 
โรงละครน้ีไม่ควรเล่น “โรงละคร” โรงละครท่ีเขาอยูต่ามบา้นนอก เขากใ็ชไ้มธ้รรมดาปลกูเอา 
โรงละครในเมืองมนักเ็ป็นคอนกรีต เป็นโรงละคร เป็นส่ิงท่ีดีข้ึน แลว้โรงละครท่ีในอินเตอร์ ใน
ท่ีวา่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เขาใชแ้สงสีดว้ย  
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อนัน้ีกเ็หมือนกนั กายท่ีเราติดอนันั้น กายขา้งนอกเราปล่อยแลว้ แต่ความโนม้ถ่วง 
ความเห็นท่ีวา่วิชามารเขาจะดึงกลบัไป วา่ส่ิงนั้นเป็นไปแลว้ ตอ้งส่ิงน้ียอ้นกลบั มนัท าใหค้วาม
เป็นไปไม่ไดข้องมรรคอริยสจัจงั ใหภ้าวนามยปัญญาไม่พอดีกนั น่ีการหลอก ความหลงผดิของ
การวิปัสสนา มนัเป็นไปตามขั้นตอน กิเลสสูงข้ึนไปเท่าไร มารกสู็งข้ึนไปเท่านั้น น ้ าสูงข้ึนไป
เท่าไร สวะในน ้ากล็อยตามน ้าข้ึนไป  

ภาวนากเ็หมือนกนั ความละเอียดเขา้ไปภายใน ความน่ิมนวล ความออ้ยสร้อยของวชิามาร
จะหลอกลวงกนัไปตลอด พิจารณาภายใน พิจารณาจากปัญญาไง จากปัญญา จากสงัขารท่ี
พระพทุธเจา้สอนวา่ “พิจารณาสงัขารดว้ยความไม่ประมาท” ตอ้งตรวจสอบ ตอ้งพิจารณา ตอ้งท า
ใหต่้อเน่ือง ความต่อเน่ือง ความเป็นไปน่ีแหละ มนัถึงรวมลงพอดีนะ มรรคอริยสจัจงัรวมลงพอดี
เป็นมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาภายใน มชัฌิมาของความเป็นไปของธรรม  

เราอยา่คาดอยา่หมายวา่มชัฌิมาจะอยูต่รงไหนไง  

ความหยาบและความละเอียดของกิเลสแต่ละดวง ความประพฤติแต่ละดวง ของดวงใจนะ 
ดวงใจผูป้ระพฤติปฏิบติัต่างกนั บารมีต่างกนั ความเห็นความสะสมมาต่างกนั ความชอบต่างกนั 
ถึงใหพ้อดีจากขณะปัจจุบนัธรรมท่ีขณะประพฤติปฏิบติัอยู ่ จะรวมลง จะสมุจเฉทปหานขาดออก 
ขาดออกไปเลย ความเห็นของกาย ความเห็นของภายใน ความกงัวลไม่มี หลุดออก หลุดออกไป
เลย  

เราท าลายจากโรงละครขา้งนอกจากฉากหน่ึงไปแลว้ เราท าลายจากภายในอีกฉากหน่ึง
หลุดออกไป จิตปล่อยโล่งเลย ลอยไปเลย เวลาเสร็จออกมาแลว้ ออกมาจากโรงละครหรือออกมา
จากส่ิงท่ีปรักหกัพงัน่ีเราจะไดมี้แต่ความสุข มีผูช้นะไง เป็นผูช้นะออกมาจากสงครามนั้นน่ะ 
ออกมาจากโรงละครจากแสงสีนั้นน่ะ ดูวา่เขาเพลิดเพลินกนั ส่วนใหญ่เขาเพลิดเพลิน เขาเล่นกนั
จนแบบมีอุบติัเหตุอยูใ่นโรงละครนั้น เราผูเ้ดียวหลุดพน้ออกมา ลอยออกมา มนัจะมีความสุข
ขนาดไหนมนัจะมีความพอใจขนาดไหน น่ีความสุข  

ความสุขตามความเป็นจริงท่ีวา่โลกน้ีเป็นละคร โลกน้ีเป็นมายาภาพ แลว้เราเขา้ใจตาม
ความเป็นจริงดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของผูป้ฏิบติั น ้ าพกัน ้าแรงของหวัใจท่ีต่อสู้กบัพญามารไง การต่อสู้ 
การต่อสู้จากภายในนะ การต่อสู้กบักิเลส งานใดๆ ท่ีวา่เป็นงานหนกังานหนา มนัจะมาเท่ากบังาน
การช าระกิเลสท่ีเป็นแก่นกิเลสน้ีเหรอ  
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น่ีการประพฤติปฏิบติั แลว้ความเห็นจากภายในเขา้ไป ไม่ใช่ความเห็นจากภายนอกท่ีเขา้มา
แค่สะเทือนใจ ความเห็นภายนอกแค่สะเทือนใจ สะเทือนใจแลว้กต็อ้งไปตามกฎกติกาของเขา ไป
ตามวฏัฏะอยา่งนั้น  

แต่ความเห็นภายในของเราท่ีเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคค์รูบาอาจารยท่ี์
พาด าเนินมา แลว้เราเดินตามมา เราใชพ้ลงังานจากหวัใจจากภายในน้ีอยา่งมหาศาล อยา่งมหาศาล
เลย เราถึงจะเดินข้ึนมาถึงจุดน้ีได ้ เดินข้ึนมาถึงจุดของท่ีวา่เราปล่อยวางไดแ้ลว้เรามีความสุข เห็น
ไหม ความสุขจากภายในเป็นความสุขแท ้ความสุขแทท่ี้เกิดข้ึนและเป็นเน้ือเดียวกบัหวัใจไปตลอด 
หวัใจแปรสภาพออกไป แปรสภาพออกจากวา่ยงัตอ้งเกิดตอ้งตายแบบปุถุชนเขาไง แต่การเกิดการ
ตายท่ีในจิตวิญญาณนั้นยงัมีอยู ่เพราะจิตวญิญาณน้ียงัไม่ส้ินจากเช้ือทั้งหมด  

มนัเป็นขั้นเป็นตอนของการท่ีเราจะเอาความเห็น เอาความเห็นนะ เอาหวัใจออกจากกาย
นั้นไง ออกจากท่ีเราออกจากกายปัจจุบนัน้ีใหเ้ขา้ใจกายในปัจจุบนัน้ี แลว้เราดบัขณะปัจจุบนัน้ี 
แลว้เราไม่ตอ้งไปเกิดตายแบบเขาอีกไง ละครน้ีเล่นอยูใ่ช่ไหม เราตอ้งออกขณะละครน้ียงัเล่นอยู ่
เราตอ้งออกจากร่างกาย ออกจากวฏัฏะในขณะท่ีเรายงัมีชีวิตอยู ่ เราไม่ตอ้งไปตายแบบเขาแลว้ไป
ออก นั้นไม่ใช่ อนันั้นไม่ไดอ้อก อนันั้นเปล่ียนบทอีกบทหน่ึง  

คนเราเกิดมาแลว้ตายไป ตายไปนั้นไม่ใช่ออกจากละครหรอก ไม่ไดอ้อกจากโลกของ
ละคร เพียงแต่เปล่ียนบทไปเกิดใหม่ เปล่ียนจากเขา้ไปเปล่ียนจากคนใชอ้อกมาเป็นนายทหาร เขา้
ไปเปล่ียนจากทหารออกมาเป็นเจา้ เป็นคน เป็นไปหมด เขาไม่ใช่ออก แต่การออกตอ้งออก
ปัจจุบนัน้ี ออกจากท่ียงัมีลมหายใจเขา้และลมหายใจออกอยูน้ี่  

ออกจริงๆ ออกจากละครได ้ ใหเ้ห็นมายาภาพ ท าลายมายาภาพตามความเป็นจริง วิชชาท่ี
จะออกน่ีมนัจะหมดไปหมดไป แลว้จะไม่มีความเช่ือกนั จะไม่ยอมเช่ือวา่มนัจะออกจากความเป็น
จริงอนัน้ีได ้ เพราะวา่กิเลสมนักไ็ม่อยากใหอ้อกแลว้ ๑ แลว้เรายงัเช่ือกิเลสอยู ่ เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่
ใจ อยูท่ี่เรา อยูท่ี่ความเห็น อยูท่ี่ความคิดของเรานั้นล่ะ เป็นคนต่อตา้นในการจะออกนั้น  

แลว้เราประพฤติเราปฏิบติั เราเช่ือมัน่ในปัญญาของพระพทุธเจา้ ในเม่ือปัญญาของเรา เรา
ไม่สามารถเช่ือได ้ เราเช่ือปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เราประพฤติปฏิบติั
มาถึงขั้นน้ีมนัจะซ้ึงใจขนาดไหน มนัจะซ้ึงใจผูป้ฏิบติั พอซ้ึงใจผูป้ฏิบติั มนักจ็ะขวนขวายไง  
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ความสุขในการปฏิบติัของเรามนัแปลกประหลาดมาก แลว้ความสุขขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีเสวยวิมุตติสุข มนัจะสุขขนาดไหน เห็นไหม มนัจะเปรียบเทียบกนัไง ความ
เปรียบเทียบ เรามีเงินอยูก่องขนาดไหน เรากเ็ห็นเงินของคนอ่ืน เราดูวา่เงินกองคนอ่ืนกบัเงินของ
เราน่ีมีคุณค่าเท่ากนัไหม น่ีความเปรียบเทียบ ความตรวจสอบ ดวูา่เราควรจะท าอยา่งไรต่อไปไง  

ถา้มนัเป็นท่ีวา่เราอยูข่องเรานะ แต่ถา้มีครูบาอาจารยอ์ยู ่บอกปุ๊บกต่็อๆๆ ต่อไปเลย ปรัชญา
มนัมีอยู ่ ท่ีวา่ปรัชญาภายนอกนัน่น่ะ มนัจะยอ้นกลบัเขา้มาเอง ถา้ยอ้นกลบัเขา้มามนัจะ
เปรียบเทียบข้ึนไปได ้ น่ีกเ็หมือนกนั ปรัชญาอนันั้นเป็นปรัชญา กฎทฤษฎีท่ีเราท าข้ึนมา กฎทฤษฎี
เลยแหละ การพิสูจน์ใจ การพิสูจน์การพิจารณาของเรา เห็นไหม พิสูจนข้ึ์นมา  

ทีน้ีเรากเ็ทียบเขา้ไปอีก เทียบเขา้ไปอีก การเกิดการตายมีไหม? มี มีเพราะอะไร มีเพราะ
หวัใจเราไป ถา้หวัใจมนัดบัไง ดบัส้ินเช้ือมนักไ็ปไม่ได ้ถา้ส่ิงใดมีเช้ืออยู ่ ยางเหนียวไง ยางเหนียว
ยงัอยูท่ี่ใจอยู ่จบัตอ้งใจไดไ้หม  

กายหยาบๆ น่ีเราจบัตอ้งได ้กายหยาบๆ แต่พิจารณากายเขา้มาแลว้ จากกายนอก พิจารณา
กายในจากธาตุขนัธ์เรากพ็ิจารณาแลว้ ยอ้นเขา้มาอีก ทีน้ีพอน้ีไปแลว้จิตมนัจะวา่ง ความเห็นจะจบั
ตอ้งไม่ได ้ ความจบัตอ้งไม่ไดแ้ลว้จะพิจารณากายตรงไหน? น่ีกย็อ้นกลบัเขา้มา ตามทฤษฎีวา่
พิจารณากายแลว้กห็ลุดออกไปกห็มด เราตอ้งเขา้ใจตามนั้น  

แต่พอมาเห็นมาดูถึงความเป็นไปตามความเป็นจริง แลว้ในพระไตรปิฎก ในค าสัง่สอน
ของครูบาอาจารยว์า่ถา้พน้แลว้มนัตอ้งหมดสิ แลว้ท าไมน้ีใจของเรามนัไม่หมดล่ะ เห็นไหม 
พิจารณากายเขา้มาแลว้ปล่อยวางมีความสุข อนันั้นเป็นสมบติัส่วนหน่ึง แต่ถา้มนัไม่เกิดไม่ตาย 
ท าไมเรายงัมีอยู ่ 

ความท่ีมีอยูน่ี่ตรวจสอบได ้เราจบัตอ้งได ้ถา้จบัตอ้งได ้หนักลบัมาดู จบัตอ้งไดน้ะ วา่ส่ิงท่ี
เป็นอยูน้ี่เป็นเพราะอะไร เราปล่อยกาย ปล่อยไปแลว้ แต่มนัเป็นอสุภะไง อสุภะเกิดข้ึนจากภายใน 
อสุภะนะ เพราะมนัติดในความเป็นสุภะไง มนัติดเพราะเราละ ละทุกอยา่งมาหมดแลว้เรากม็าติด
กบัตวัเราใช่ไหม  

เราละทุกอยา่ง มือเราก าของอยู ่ เราปล่อยออก เราวางของทั้งหมด แต่มือเราอยูไ่หม เวลา
เราเอามือเราไปจบัตอ้งของน่ีเราจบัตอ้งไดง่้ายเลย ส่ิงใดกไ็ดเ้รายกข้ึนมาเป็นวตัถุน่ี เพราะมนั
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กระทบ แต่เราจะเอามือเราน่ีจบัมือเราเอง จบัตอ้งไดไ้หม? มนัไม่มีน ้าหนกัไง มนัเป็นความเคยชิน
ไง มือกคื็อมือเรา คือเรา คือเรา  

ใจกเ็หมือนกนั เวลาพิจารณากายมนัพิจารณาง่าย แต่พอเป็นความเป็นอสุภะเพราะอะไร 
เพราะมือไปจบัใช่ไหม เพราะใจตวัน้ี เพราะใจท่ีเป็นมนัไปหมายท่ีกายไง ความหมายตวันั้น มนั
ตอ้งชอบความสวยความงาม ความสวย ความงาม ความพอใจเพราะเรา ค าวา่ “เรา” ตอ้งดีทั้งหมด 
ความดีเป็นแง่บวกทั้งหมด  

แต่พอเป็นแง่บวกมนักจ็ะหลงตวัเอง ไม่ยอมหนักลบัมามอง ถา้เราหนักลบัมามอง ความดี
กคื็อวา่เป็นความดี ความดีกบัความสวยความงามความถกูตอ้ง ฉะนั้นถา้จบัตวัน้ีไดถึ้งวา่ให้
พิจารณาจากความดีน้ีเป็นความไม่ดี ถา้มนัดี มนัจบัตอ้งเอาไวน่ี้มนัเป็นความสุขสิ ถา้เป็นความดี
ตอ้งเป็นความสุข ตอ้งเป็นความพอใจ แต่น้ีมนัเป็นไหม?  

มนัไม่เป็น มนัเป็นความทุกขม์นัเป็นเคร่ืองเผาใจ เพราะอะไร เพราะมนัเวลาความโลภ 
ความโกรธ ความหลง มนัหลงในตวัมนัเอง มายาภาพภายนอกเป็นมายาภาพภายนอกท่ีเราวา่กนั
นั้น ตวัน้ีมนัไปหมาย มนักเ็ลยไปซอ้นเป็นมายาภาพไง  

โรงละครออกมาน่ีมนัออกมาเป็นละครใช่ไหม แลว้บทก ากบัมนัอยูท่ี่ไหน ละครทุกโรง
ตอ้งมีบทละคร ตอ้งมีบทละครเล่น ถา้ไม่มีบทละครนั้นจะเอาอะไรมาเล่นกนั ความหมายน่ีมนั
หมายออกไป หมายออกไปมนัเป็นบท บทนั้นเกิดจากตรงน้ี อยากใหเ้ป็นแต่บทท่ีดี อยากใหเ้ป็น
ส่ิงท่ีมนัพอใจ น่ีบทอยูท่ี่น่ี ไอพ้วกขา้งนอกนั้นเป็นพวกท่ีโดนสัง่ใหเ้ล่น กิริยาท่ีออกมาจากกาย 
ออกมาถึงกาย กโ็ดนสัง่ออกมาจากใจไง  

ใจพอใจ ใจรัก ใจปรารถนา ใจกข็วนขวาย ใจชงั ใจไม่พอใจ ใจกผ็ลกั  

มนัเป็นความละเอียดเขา้ไปของตณัหา “นนัทิราคะ” ความเป็นราคะอยูท่ี่ใจ ความเป็นราคะ
อยูท่ี่นัน่ เพราะถา้ใจจบัตรงน้ีได ้ จบัความเป็นไปของตวับทน้ีได ้ บทละครน้ีได ้ ตวับทละครน้ีมนั
ไม่ใช่เป็นผูเ้ล่น เวลาเห็นละครเล่นมนัเป็นภาพท่ีเราเห็นง่ายๆ เพราะละครออกมาเล่นใหเ้ราเห็น
เลย  
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แต่เราไปเปิดดูตวัหนงัสือสิ บทน้ีเป็นหนงัสือ เป็นบทใช่ไหม เป็นหนงัสือ เราเปิดออกมาน่ี 
มนัมีภาพใหเ้ราเห็นชดัไหม? เป็นตวัอกัษรเฉยๆ ตวัอกัษรน้ีขยบัแลว้ผูเ้ล่นถึงตอ้งท าตาม ถา้
ตวัอกัษรตวัน้ีสัง่ใหท้  าดีถึงจะเป็นดี ท าชัว่จึงเป็นชัว่ ผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามบทนั้นเลย  

หวัใจกเ็หมือนกนั ความชงักบัความชัว่ แลว้ความรักกบัความพอใจภายในมนัเป็นบทไหม 
ท าลายตรงน้ีกคื็อท าลายท่ีบท ท าลายหมดเลย ท าลายโรงละคร เราจะออกจากส่ิงท่ีมีชีวิตใช่ไหม 
ออกจากโลกคือโรงละครน้ี มายาภาพน้ีกบัท่ีขณะน้ีมีชีวิตน้ี เรากท็  าลายตวับทน้ีคือตวัความจ า คือ
ตวัสงัขาร คือตวัสญัญา คือตวัขนัธ์ ๕ คือตวัอยูท่ี่หวัใจ เราไปรักไปสงวนไวไ้ง เราถึงตอ้งมองตรง
น้ีถา้พิจารณากายวา่เป็นอสุภะ เป็นส่ิงท่ีไม่ดี บทละครน้ีมนัจะแปรออกไปเป็นโรงละคร บทละคร
น้ีมนัจะสร้างภาพออกมา  

การท าลายภาพ ความติดความขอ้งในอสุภะนั้น บทละครเป็นส่ิงท่ีวา่โรงละครนั้นตอ้งยดึ
ไวเ้พราะมนัจะเล่นได ้จะเล่นไดห้รือไม่ไดอ้ยูท่ี่เน้ือเร่ืองของละครนั้น เขาจะเกบ็สงวนไวเ้ป็นอยา่ง
ดี หวัใจน้ีกเ็หมือนกนั ความรัก ความชงัน่ีมนัจะสงวนไวเ้ป็นอยา่งดี มนัสงวน  

ฉะนั้นการจะเขา้ไปถึงจุด ถึงท่ีเขาเกบ็ท่ีรักษาไวถึ้งเขา้ไดย้าก อนัน้ีเราพิจารณากายเขา้ไป 
๒ ชั้น ๓ ชั้นถึงจะเขา้ไปถึงตรงนั้นได ้ผูท่ี้เขา้ถึงตรงนั้นไดคื้อผูท่ี้เขา้ถึงวงในของโรงละครนั้น ผูท่ี้
พิจารณาถึงตรงน้ีจะสูงข้ึนมา สูงข้ึนมา  

แต่ความสูงข้ึนมา ความแรงต่อตา้นจากภายนอก มนัเป็นสติปัญญา เป็นเสนามาร เป็น
กองทพั เป็นร้ัว เป็นทหารเกณฑ ์ เป็นทหารอยูภ่ายนอก แต่เราล่วงล ้าเขา้มาผา่นชั้นนั้นเขา้มาแลว้ 
เราท าลายช่วงนั้นเขา้มา เราท าลายถึงบทขา้งใน เรามาท าลายถึงตวัท่ีเขาสงวนไวภ้ายใน คือตวับท
ละครนั้น เป็นผูรู้้วงใน เป็นผูถึ้งภายใน เราตอ้งเขา้ไปนั้นมีอนัตรายมากไง ความจะเขา้ไปอนัตราย 
เขา้ไปในถ ้า ไปจบัเสือไง ไปจบัส่ิงท่ีสงวนอยู ่ 

การเขา้ถึงภายใน จะบอกวา่มนัเป็นความยาก มนัเป็นความล าบาก ความยากล าบากของ
วิปัสสนานะ ไม่ใช่ความยากล าบากของขา้งนอก ความยากล าบาก ความยากของใจ ถึงวา่ตอ้งใหมี้
ความมุมานะ ใหมี้แรงมีก าลงัใจ ตอ้งมีความมุมานะ มีก าลงัใจ มนัเป็นมหาสติ มนัเป็นมหาปัญญา 
มนัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนอยูภ่ายใน มนัเป็นความรุนแรงท่ีวา่ตอ้งต่อสู้อยา่งมหาศาล น่ีตอ้งต่อสู้
ตอ้งเพิ่มออกมา  
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สู้ไม่ไหวตอ้งถอยออกมา เราเขา้ไปแลว้ขา้ศึกมาก พิจารณาแลว้พิจารณาไปไม่ไหว มนัเป็น
การต่อสู้กนัระหวา่งวิชามารกบัวิชาปัญญาเหมือนกนั แต่มนัเป็นศาลสูง มนัเป็นศาลท่ีวา่การต่อสู้
ของกิเลสมนัรุนแรงมาก  

ทีน้ีปัญญาเรากต็อ้งเสริมข้ึนไป เสริมข้ึนไป เสริมข้ึนไปนะ ภาวนามยปัญญาเสริมข้ึนไป
จากแรงของสมาธิ แรงของมรรคอริยสจัจงั งานชอบ ความเพียรชอบ เราตอ้งใหก้ าลงัใจตวัเองนะ 
ใหก้ าลงัใจดว้ย งานชอบดว้ย ความวริิยะ ความอุตสาหะ ความหมุนข้ึนไปไง ความหมุนข้ึนไป ไป
ท าลายตรงน้ี ท าลายส่ิงท่ีวา่เป็นตวัอกัษรเท่านั้น เผาท้ิงเลย ถึงจุดหน่ึงเผาท้ิง พลิก  

โรงละครโรงนั้น ผูเ้ล่นเรากท็  าลายมาเป็นชั้นๆ มาแลว้ แลว้เรามาท าลายถึงจุดศนูยก์ลาง
ของตวับทอกัษรท่ีเขาจะเล่นกนัทั้งหมด หมดเลย พลิกเลย โรงละครนั้นเล่นไม่ได ้ โรงละครนั้น
เกอ้ๆ เขินๆ โรงละครนั้น เราจะออกจากโรงละคร ออกจากความเกิดและความตาย หลุดออกไป
เลยนะ ออกไปจากการเกิดในกามภพแลว้ น่ีการเกิดและการตายอนัน้ีมีคุณค่ามหาศาล เพราะมนั
ไดท้  าลายถึงโรงละครโรงนั้นเล่นไม่ได ้ โรงละครโรงนั้นธุรกิจลม้ละลายแลว้ ธุรกิจของโรงละคร
ลม้ละลายหมด เห็นไหม มีความสุขมหาศาลเพราะอะไร เพราะวา่จะไม่มีใครมาติดเหยือ่อีกไง  

ถา้มีโรงละครอยู ่ ยงัมีผูเ้ล่น ยงัมีบทมีกติกา ยงัมีธุรกิจอยู ่ ยงัมีการซ้ือขาย ยงัมีการเป็น
พลงังานท่ีตอ้งใชจ่้าย หรือวา่เป็นพลงังานของหวัใจตอ้งเหน่ือยยากตลอดไป...เราเลิก คิดมาเทียบ
ถึงวา่ความสุขจะเกิดขนาดไหน เวิง้วา้งไปหมดเลย เป็นโรงละครโรงท่ีร้าง ร้างวา่งเปล่า หมด
เพราะเราท าลายถึงบททั้งหมด ท าลายถึงสญัญาทั้งหมด ท าทุกอยา่งหมด หมด หลุดออกไปจากใจ 
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่ขนัธ์ ๕  

ใจ มโน มโนวิญญาณน่ะ กบัวิญญาณในขนัธ์ กบัมโนวิญญาณ การเกิดและการตายใน
กามภพไม่มี เลิก ละครน้ีเลิกกนัแลว้ เราเป็นผูท่ี้ประเสริฐออกมาจากโรงละครแลว้ โรงละครน้ีไม่
มีเหมือนกบัโรงละครอ่ืน โรงละครอ่ืนเขายงัเล่นอยู ่ เขายงัท าเป็นไปอยู ่ โลกน้ีคือโรงละคร มายา
ภาพยงัหมุนไป แต่เราไดปิ้ดฉาก ท าลายโรงละครทั้งหมด เราไม่เกิดในโรงละครนั้น แต่ท่ีดิน แต่
ส่ิงปลกูสร้างในนั้นเราท าลายออกทั้งหมด  

เหมือนกบัเราเผาไง เราเผาบา้น พอบา้นนั้นโดนเผาหมดมนัจะมีท่ีโล่ง มีแต่เสาตอโผล่อยู่
ด  าๆ อยูอ่ยา่งนั้น ไม่มีคุณค่า ไม่มีคุณค่าใดๆ ไม่มีคุณค่าใดๆ เพราะมนัไม่เกิดในกามภพ มนัเป็น
พรหมอยูอ่ยา่งนั้นไง น่ีมนัถึงเพลิน มนัถึงหาตวัน้ีไม่เจอ  
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เราไม่เกิดในโรงละคร เราไม่เกิดในกามภพ แต่ในเม่ือเราท าลาย เรารู้ เราช านาญการใน
เร่ืองของละครของในประเทศไทย ท่ีอ่ืนเขากอ็ยากใหเ้ราไป อยากไดค้วามสามารถของเรา เราตอ้ง
ไปเกิดในพรหม น่ีอยากไดค้วามสามารถเพราะวา่เราเป็นผูช้  านาญการในส่ิงท่ีวา่ในโรงละครหรือ
วา่ในชีวิต ในความเป็นไปทั้งหมด เราเลิกหมดแลว้  

ถา้เราตายในปัจจุบนั เราดบัในปัจจุบนัน้ี เรากต็อ้งไปอยูต่รงนั้นก่อนเพราะวา่
ความสามารถเรามี แลว้กจ็ะหมดไปเพราะโรงละครเราไม่กลบัมา เห็นไหม เกิดในพรหม ถึงวา่ตอ
ท่ีโผล่ด าๆ นัน่น่ะมนัเป็นความละเอียดออ่นท่ีส่ิงท่ีวา่เราท าลายออกมาเพราะมนัเป็นสญัญา มนั
เป็นบทท่ีเราเคยท ากนัมา มนัเลยเขา้ไปท าลายได ้ 

แต่เราวา่ส่ิงท่ีเป็นอยูน่ี่เป็นอยูใ่นดา้นท่ีโรงละครน่ีโดนเผาไปแลว้ มนัอยูใ่นประเทศ อยูใ่น
เน้ือหานั้นไง อยูใ่นวฏัฏะนั้น วฏัฏะนั้นยงัไม่ส้ินไง แต่วฏัฏะน้ีมนัละเอียดข้ึนไปจนมนัเป็น
นามธรรมแลว้ การยอ้นกลบัมาตรงน้ีส าคญัมาก การยอ้นกลบัมาดูไง  

เราท าลายสงครามทั้งหมด เราท าลายกองทพัทั้งหมด กองทพันั้นไดม้าจากใคร? กองทพั
ท่ีมานั้นไดม้าจากกษตัริย ์ ไดม้าจากมหาราชไดอ้  านาจอาญาสิทธ์ิมา เราท าลายกองทพัทั้งหมด เรา
ท าลายโรงละครทั้งหมด แต่ผูท่ี้เจา้ของโรงละครนั้นล่ะ ผูท่ี้เป็นเจา้ของกองทพัท่ีใหอ้าญาสิทธ์ินั้น
มาล่ะ การเขา้ไปหายากไหม  

เราท าลายกองทพั ท าลายบริษทับริวารเขาทั้งหมด จะเขา้ไปหาเจา้นายเขา เขา้ไปหาตวั
เจา้วฏัจกัร ส่ิงน้ีตอ้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งพึงสงัวร ตอ้งพงึระวงั ตอ้งพึงระวงัเลย เพราะการเขา้ไปน่ีมนัหา
ไม่ได ้เพราะเขาเสียมามากแลว้ เขาเสียทุกอยา่งไปใหก้บัเราแลว้ เขาจะสงวนตวัเขามาก  

การเขา้หา การเขา้ไปเจอ ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีตรงนั้น เจา้ของบทละครนั้นน่ะ เขาจะหลบหลีก 
เราการเขา้หาตอ้งพยายาม พยายามนะ ไม่นอนใจ ยอ้นกลบัมา ตอ้งยอ้นกลบัมาดูใหไ้ด ้ตอของจิต
ไง เขา้ถึงตอ จบัตอนั้นได ้ ตอน้ี เพราะส่ิงท่ีเป็นวตัถุ ส่ิงท่ีมีคนช่วยกนั ช่วยหรือวา่มีพลงังานมาก 
เราไดรั้บท าลายมาแลว้ อนัน้ีโดนเขาท าลายพลงังานท่ีหยาบๆ หมดแลว้ เป็นความท่ีละเอียด หรือ
วา่เขาเป็นเจา้นาย เป็นคนท่ีไม่มีลกูนอ้งท่ีจะคอยต่อสู้  

ถา้เขา้ไปเจอ มนัจะแปลก ถา้เจอนะ ก่อนจะเจอเขาตอ้ง...มนัส าคญัตรงแสวงหามากกวา่
ตรงท าลาย ถา้แสวงหาตรงน้ีเจอ ท าตรงน้ีได ้พอเขา้ไปเจอน่ีมนัเหมือนกบัคนถึงจุดสุดยอดแลว้ไง 
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เราท าลาย เราต่อสู้กบัผูท่ี้เป็นบริษทับริวารมา เขามีพลงังาน เขามีแรง แต่ผูท่ี้เป็นหวัหนา้งานอยูน่ี่ 
เขาจะไม่ค่อยมีแรงไง เราจะท าลายตรงนั้นไดเ้ลย พลิก  

แต่การเขา้หาน่ีส าคญั พลิกออกไป พลิกออก จบัตรงนั้นไดแ้ลว้พลิกออกไปเลย พลิกออก
ตรงนั้น ถึงบอกวา่ไม่เกิดและไม่ตายไง ส้ินสุดตามความเป็นจริง ท าลายมาเป็นชั้นเป็นตอน เป็น
ชั้นเป็นตอนจนไม่เกิดไม่ตายในชาติปัจจุบนัน้ี การไม่เกิดและไม่ตายในชาติปัจจุบนัน้ี มายาภาพท่ี
ละเอียดไง 

มายาภาพหยาบๆ มายาภาพ โลกน้ีคือละคร โลกน้ีคือละครกเ็ป็นส่ิงท่ีวา่พดูกนัโดยปรัชญา 
โลกน้ีคือละครแลว้เราพิจารณา เราปฏิบติัตรงความเป็นจริงแลว้ออกจากละครนั้นไดจ้ริงๆ ไง ถึง
จะเป็นสมบติัจริงไง เป็นมายาภาพทั้งภายนอก เป็นมายาภาพทั้งภายใน  

มายาภาพภายนอกเป็นปรัชญากเ็ขา้ใจกนั กเ็ขา้ใจแลว้ไดค้วามยกยอ่งสรรเสริญ แต่มายา
ภาพภายในเราลบลา้งได ้ไม่มีใครตอ้งยกยอ่งและสรรเสริญ มนัอยูแ่บบเกอ้ๆ เขินๆ เพราะเราเป็นผู ้
ท  าลายของเราเองไง เป็นสกัแต่วา่อยูไ่ปเท่านั้นเอง เพราะเป็นมายาภาพภายในน้ีช าระลา้งแลว้ไง 
เขา้ใจตามความเกิด ตามความตาย ตามความเป็นจริง เขา้ใจความเกิดและความตายตามความเป็น
จริง แลว้ปล่อยวางไวท้ั้งหมดเป็นตามความเป็นจริง ถึงวา่ไม่มีเช้ือไง  

คนท่ีไม่มีเช้ือในการเกิดและการตาย มนัหมดตั้งแต่ปัจจุบนั ถึงไดอ้อกจากโลกน้ีไดต้าม
ความเป็นจริง การจะออกมนัตอ้งออกจากตรงน้ี ลบภาพทั้งหมดตามความเป็นจริง แลว้กอ็อกไป
ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงส าหรับปัจจตัตงัจากดวงใจดวงนั้น แลว้จะถึงวา่จะไปเป็น
พยานไดก้บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไง วา่ท่านท าไดต้ามความเป็นจริงจากลมหายใจเขา้
และลมหายใจออกเป็นสมบติัเร่ิมตน้ไง เป็นสมบติัท่ีละเอียดอ่อนเอามาช าระลา้งจิตใจไง ไม่ใช่
สมบติัตึกรามบา้นช่องถึงจะเอาเงินทองมาช าระลา้งจิตใจ ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีติดขอ้ง เป็นส่ิงท่ีเป็นวิชา
มาร มารมนัหลอก มารมนัใหไ้ปแสวงหาส่ิงนั้นไง  

ส่ิงท่ีโลกเขายกยอ่งมนักเ็ป็นละครของโลกท่ีจะผกูมดัไว ้ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เป็นอากาศ
ธาตุ เป็นลมหายใจเขา้และลมหายใจออกกระทบท่ีกายเรา เป็นส่ิงเป็นท่ีอากาศธาตุ เหมือนทางโลก
เหมือนกบัไม่มีคุณค่า แต่มนัจะมีคุณค่ามหาศาลจากธรรมไง จากธรรมตามความเป็นจริงท่ีเรา
เตาะแตะเตาะแตะมาจากเร่ิมตน้ไง  
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จากเช่ือในปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ จากเช่ือในครูบาอาจารยท่ี์เป็นผู้
ประพฤติปฏิบติัน ามา แลว้เราตามมาจนถึงจุดสุดยอดไง ถึงเป็นพยานต่อกนั มนักถึ็งวา่ออกจาก
มายาภาพ ลบมายาภาพตามความเป็นจริงจากมายาภาพนั้นนดะ มนักเ็ลยเป็นความจริงแทไ้งไม่ใช่
มายาภาพ มายาภาพคือมายา ตามความเป็นจริงแทน้ี้คือธรรม ธรรมตามความเป็นจริง ธรรมเหนือ
โลก (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


