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วนัธรรมะสวนะ วนัฟังธรรม วนัปฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรมนะ นกัปฏิบติัธรรม เราปฏิบติั
ธรรมเพื่อความเป็นธรรม แต่ถา้เราไม่เขา้ใจเราจะปฏิบติัธรรมเพื่อรูปแบบ เพื่อรูปแบบ  

ผูป้ฏิบติัธรรม “ผา้กาสายะ ห่มผา้เหลือง” ห่มผา้เหลืองรูปแบบเป็นพระ ผูป้ฏิบติันุ่งขาวห่ม
ขาว พอนุ่งขาวห่มขาวแลว้กว็า่ตนนั้นเป็นการปฏิบติัธรรม รูปแบบการปฏิบติัธรรม ถา้ห่มผา้กาสา
ยะ นุ่งขาวห่มขาวเป็นความดีนะ ร้านขายผา้เหลือง ร้านขายผา้ของพระเต็มร้าน บา้นนั้นตอ้งเป็น
คนดีหมด โรงงานท่ีเกบ็ผา้ขาวเป็นโกดงัๆ เลยแหละ โกดงันั้นตอ้งเป็นโกดงัท่ีประเสริฐสิ โกดงัท่ี
เกบ็ผา้ขาว ท าไมมนัไม่ประเสริฐ 

หวัใจต่างหาก รูปแบบนั้นเป็นนิมิตหมายเป็นส่ิงท่ีวา่ใหเ้ป็นความสวยงาม ถกูตอ้ง ถา้ไม่มี
เลยมนักท็  าใหพ้วกเราจบัตน้ชนปลายไม่ได ้ รูปแบบใหค้วามเป็นความพร้อม รูปแบบใหเ้หมือน 
ใหเ้หมือนกนั ใหเ้ป็นส่ิงท่ีสวยงาม แต่ไม่ใหติ้ดตรงนั้น ใหเ้ขา้ลึกกวา่นั้น ผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งปฏิบติั
ธรรมใหเ้ขา้ถึงเน้ือธรรม เน้ือธรรมะของพระพทุธเจา้  

เจา้ชายสิทธตัถะเกิดมาเป็นอะไร มีทุกขไ์หม ก่อนออกบวชทุกขข์นาดไหน แต่วนัตรัสรู้
ธรรมแลว้ห่มผา้กาสายะน้ี อนันั้นต่างหาก รูปแบบกถ็กูตอ้ง แลว้ห่ม ห่มทองค า ผา้ห่มทองค า กบั
ผา้ห่มเรามนัห่มอะไร? อสุภะ ห่มของเน่า ของบูด ของเหมน็ แลว้เราจะไม่ใหม้นัเหมือนกนัได้
อยา่งไร แต่เหมือนกนัดว้ยรูปแบบ แต่ต่างกนัมหาศาลเลย ถึงวา่ใหเ้ขา้ถึงทองค าขา้งในนั้นดว้ย เรา
ปฏิบติัธรรมเพือ่ทองค าอนันั้น เพื่อความเป็นธรรม  
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“การปฏิบติัธรรม” กวา่จะออกมาปฏิบติัได ้ กวา่จะไดนุ่้งห่มผา้กาสายะ ตอ้งพิธีกรรมนะ 
ตอ้งใจปรารถนาก่อน ถึงอยากจะออกบวช บวชแลว้ถึงจะไดป้ระพฤติปฏิบติั บวชแลว้มาศึกษา
ธรรม กว็า่ไดศึ้กษาธรรม มีศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อนันั้นเป็นผูมี้ธรรมแลว้หรือ ผูมี้ศีล ศีล สมาธิ 
ปัญญา มีศีลตอ้งมีความส ารวมถึงเกิดเป็นสมาธิ แลว้ตอ้งใชปั้ญญาอีกต่างหาก ปัญญาธรรมจกัร 
ปัญญาภาวนามยปัญญา  

ถา้เป็นปัญญาของโลก ปัญญาส่วนใหญ่แลว้ปัญญามนัเห็นแก่ตวั ปัญญาน้ีเป็นปัญญาของ
โลก เป็นปัญญาการเอาเปรียบกนั ปัญญาท่ีเป็นเล่ห์เป็นเหล่ียม มนัไม่ใช่ปัญญาท่ีช าระกิเลส  

ปัญญาท่ีช าระกิเลสเป็น “ภาวนามยปัญญา” ปัญญาท่ีเกิดไม่ใช่เล่ห์เหล่ียม ความเล่ห์เหล่ียม
กบัการประพฤติปฏิบติัมนัยิง่ไปกนัใหญ่เลย ยิง่ฉลาดมาก ยิง่มีเล่ห์มาก ยิง่จะหลบซ่อนมาก ความ
หลบซ่อนภายใน มนัเล่ห์คือความเห็นแก่ตวัวา่ “ฉนัท าอยา่งน้ีจะถกูตอ้ง” การจะเป็นการปฏิบติั
เพื่อจะช าระกิเลสกลายเป็นการปฏิบติัเพื่อสะสมกิเลส เพื่อความพอกพนู มนัไม่ไดเ้พื่อการสละ
ออก  

เวลาออกมา ผูห่้มผา้กาสายะเป็นผูท่ี้ประเสริฐ แต่เวลาท าผดิออกมา มนัถึงยอ้นกลบัมาเป็น
ความเสียหายมาก นุ่งผา้กาสายะแต่ประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีผดิจากหลกัค าสอนทั้งนั้นเลย มนัก็
ยอ้นกลบัมาท าลายวา่ “ไหนวา่ศาสนธรรมค าสัง่สอนพระพทุธเจา้จะท าใหค้นเป็นคนดี ท าใหเ้ป็น
พระถึงพระอริยเจา้นู่น แต่ท าไมห่มผา้กาสายะแลว้ถึงไม่เป็นคนดีตามท่ีพระพทุธเจา้สอน”  

เพราะปัญญาทางโลก ปัญญาเล่ห์เหล่ียมอนัน้ีไง มนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา-ปัญญาท่ีเป็น
ธรรมจกัรของพระพทุธเจา้  

ก่อนจะถึงปัญญาธรรมจกัรพระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง
ไดม้าดว้ยความแสนเขญ็ กวา่จะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้แต่ละหน่ึงองค ์ ตอ้งสร้างบารมีมาขนาด
ไหน อนัน้ีเป็นตลาด สร้างมาเพื่อตรัสรู้ สยมัภูตรัสรู้ดว้ยตนเอง ไม่มีใครบอก ไม่มีใครแนะน า กวา่
จะตรัสรู้ไดธ้รรมข้ึนมาแลว้เสวยวิมุตติสุข สุขมหาศาลในใจของพระพทุธเจา้ เสวยวิมุตติสุขแลว้
สุขตั้งแต่วนัตรัสรู้ธรรม ไม่มีทุกขเ์จือแมแ้ต่นิดเดียวเลย แต่เวลาท่านจะนิพพาน วนัท่ีนิพพาน 

“อานนท ์ตกัน ้ามาเถิด เรากระหายเหลือเกิน” 
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ไม่มีความทุกขใ์นหวัใจแมแ้ต่นิดเดียวเลย แต่ความกระหาย ความหิว มนักเ็หมือนกบัปกติ
เพราะมีร่างกาย มีธาตุขนัธ์ ตอ้ง ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา เป็นภาระท่ีตอ้งขบัเคล่ือนไป ภาระท่ีตอ้ง
ขบัเคล่ือนร่างกายน้ีไปเพื่อจะท าประโยชนโ์ลก ความขบัเคล่ือนไปของธาตุขนัธ ์ มนัตอ้งใช้
พลงังานทั้งหมด ความขบัเคล่ือนไป ฉะนั้น พอขบัเคล่ือนไปตอ้งมีส่ิงเขา้ไปจุนเจือ  

เวลาขาดน ้า “เรากระหายน ้าเหลือเกิน” เรากระหาย กระหายเป็นปกติ ไม่ใช่วา่กระหายดว้ย
กิเลส ถึงบอกไม่มีทุกขม์าเจือในหวัใจแมแ้ต่นิดเดียวตั้งแต่วนัตรัสรู้ ถึงเป็นธรรมประเสริฐ ธรรม
แน่นอน ถึงวางไวเ้ป็นตลาด หมายถึงวา่ ๕,๐๐๐ ปี พระพทุธเจา้วางวา่ศาสนาขององคส์มณโคดมน้ี 
ระยะเวลาวางไว ้๕,๐๐๐ ปี ปัจจุบนัน้ี ๒,๕๔๑ ปี เป็นก่ึงกลางพทุธกาล พระพทุธเจา้ไดท้  านายไว้
ในพระไตรปิฎกวา่ศาสนาเจริญรุ่งเร่ืองมากต่อเม่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ เป็น
ผูเ้ผยแผเ่อง เพราะท่านเป็นศาสดา 

ศาสดาองคเ์อกมีบารมีธรรมมหาศาล สามารถแสดงธรรมไดท้ั้งหลายวิธี สามารถรู้ก าหนด
รู้โลกนอก-โลกใน โลกในหวัใจของท่าน โลก โลกวิทู รู้แจง้โลก รู้แจง้กิเลสทั้งหมด ดบักิเลส
ทั้งส้ิน ความดบักิเลสส้ินในหวัใจอนันั้นมนัเป็นความประเสริฐ แลว้เอาความประเสริฐนั้นออกมา
สอนผูท่ี้มีหวัใจเหมือนกนั น่ี “โลกใน” 

“โลกนอก” โลกคือหมู่สตัว ์ การเกิด การตาย การสะสมมา สนัดานของบุคคลไม่
เหมือนกนั จริตนิสยั “โลกนอก” พระพทุธเจา้รู้หมด การเผยแผ ่การแสดงธรรม ไม่มีใครสามารถ
จะเสมอเหมือนได ้ท าประโยชน์โลกมหาศาล ท าประโยชน์ทั้งโลกมนุษย ์ทั้งเทวดา ทั้งโลกมนุษย ์
ทั้งโลกจิตวิญญาณ ท าประโยชน์มหาศาลเลย นัน่คือวา่ไม่มีใครท าไดเ้หมือน ไม่มีใครเทียบได ้ ถึง
วา่เจริญรุ่งเรืองมหาศาล เจริญรุ่งเรืองดว้ยธรรม ไม่ใช่เจริญรุ่งเรืองดว้ยวตัถุนะ เจริญรุ่งเรืองโดย
ธรรม  

ธรรมแท้ๆ  ท่ีหวัใจทุกดวงหิวกระหายอยากจะด่ืมรส มนัเป็นธรรมอนัท่ีวา่เป็นธรรมเคร่ือง
ช าระกิเลสในหวัใจท่ีช าระทุกข ์ ทุกคนบ่นกนัวา่ทุกข ์ พอมีธรรมเขา้มาเจือจาน คนกระหาย
เหลือเกิน แลว้ไดด่ื้มน ้าดบัความกระหายอนันั้น ความทุกขเ์หลือเกินในหวัใจแลว้มีธรรมเขา้มา
ช าระลา้ง ทุกคนกระหาย ทุกคนตอ้งการ แต่ไม่มีน ้าบ่อใดเลยท่ีใชป้ระโยชน์ไดใ้นโลกน้ี  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้อมตธรรม บ่อน ้าเกิดข้ึนแลว้ แลว้บ่อน ้าเจือจาน
ออกไป แลว้เจา้ของบ่อเป็นผูข้ดุเอง เป็นผูรู้้จกัตาน ้า เป็นผูท่ี้ใชป้ระโยชนม์หาศาล ท าเองไดห้มด 
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ถึงวา่เจริญรุ่งเรืองมหาศาล นัน่สมยัพทุธกาล แลว้กท็  านายไวว้า่ “ก่ึงพทุธกาลจะเจริญรุ่งเรืองอีก
หนหน่ึง”  

น่ีตลาดไม่วายไง ตลาดก าลงัเจริญ ตลาดก าลงัเป็นตลาดขาข้ึน การซ้ือขายนั้นก าลงัรุ่งเรือง 
การประพฤติปฏิบติัธรรมก าลงัรุ่งเรือง ปัจจุบนัน้ีการประพฤติปฏิบติัมีมหาศาล เพราะเราเกิดมา วา่
การเกิดมาพบพระพทุธศาสนาน้ีแสนยาก การไดฟั้งธรรมกแ็สนยาก แต่ท าไมเราไดย้นิอยูทุ่กวี่ทุก
วนั เราไดย้นิทั้งทางวทิย ุทั้งทางทีว ีทั้งการเผยแผว่า่อยากจะใหถึ้ง เหมือนเอาน ้ามาพรมสาดใหก้บั
พวกเราท่ีมีความทุกขอ์ยู ่แลว้ท าไมเราไม่มีความสุขอยา่งนั้นล่ะ  

เพราะวา่อนัน้ีมนัเป็นวาสนาของเรา เราเกิดมาท่ามกลางตลาดขาข้ึน เราเกิดมาท่ามกลาง
ตลาดก าลงัเจริญรุ่งเรือง แลว้เราท าลายตวัเรา หรือเราท าลายตลาดนั้น เรากว็า่เราท าลายตวัเรา 
เพราะเราไม่สนใจตลาด ตลาดขณะท่ีก าลงัเป็นไปดว้ยดี ตลาดยงัไม่วาย เรากลบัไม่ขวนขวาย 
ต่อเม่ือตลาดวายแลว้ เรามีสินคา้ขนาดไหน เรากห็าก าไรไม่ได ้ ตลาดวาย เห็นไหม พระพทุธเจา้ 
๕,๐๐๐ ปีไปแลว้ตลาดจะวายไป ตอ้งรอพระศรีอริยเมตไตรยมาสร้างตลาดใหม่ข้ึนมาถึงจะท าได้
อีก เพราะสาวกะผูท่ี้ไม่มีการช้ีน าท าไม่ได ้การท าไม่ได ้ท าไมถึงท าไม่ได ้ 

ดูเช่น การท าความสงบสิ ท าความสงบ กบัท าสมาธิน้ีกม็าเถียงกนัแลว้ อะไรถกูตอ้ง ท า
ความสงบ สมถะท าถกูตอ้ง สมาธิน้ีมนัเพื่อจิตตั้งมัน่แลว้ถึงเป็นสมาธิ เพราะความสงบเขา้ไป
บ่อยๆ ความสงบหลายๆ คร้ังเขา้จนจิตตั้งมัน่ เหมือนกบัวา่คนท่ีวา่เป็นคนท่ีหลกัฐานมัน่คงไม่ค่อย
หลุกหลิก กบัคนหลุกหลิกต่างกนั คนหลุกหลิก จิตท่ีปกติจะเหมือนลิง หลุกหลิกๆ ไปเร่ือย จิตตั้ง
มัน่มนัจะตั้งมัน่ มนัไม่หลุกหลิก พอไม่หลุกหลิกน่ีคือจิตตั้งมัน่ เพราะดว้ยความสงบเขา้บ่อยๆ คือ
การฝึก ฝึกใจข้ึนมา แต่การหลุกหลิก เรานัง่อยูเ่ฉยๆ มนักไ็ม่หลุกหลิก  

จิตใจท่ีสงบข้ึนมา “สมถกรรมฐาน” การท าใจใหส้งบ ก าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธ ก าหนด
กล่อมเป็นค าบริกรรม สงบจิตเขา้มา สงบจิตเขา้มา จิตน้ีจะด้ือดึง จิตน้ีจะพยศ พระพทุธเจา้เปรียบ
จิตน้ีเหมือนชา้งสารท่ีตกมนั ไม่เคยอยูใ่นอ านาจของใคร มีแต่กิเลสตวัไสออกไป ไสความคิด ผูใ้ด
ศึกษาเล่าเรียน หรือมีความคิดในหวัใจขนาดไหน มีสญัญาครอบคลุมไวเ้ท่าไร กิเลสมนัใชส่้วน
นั้นฟุ้ งซ่านออกไป มนัจะกระทุง้ตรงนั้นล่ะใหฟ้อูอกไป ฟอูอกไป จินตนาการในรูปแบบของการ
ฝันดิบ ฝันสุก ฝันเล่ืองลือตามประสากิเลส ไม่เคยสงบเลย 
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ธรรมะของพระพทุธเจา้ถึงบอกใหก้ าหนดศีล “ศีล” คือความสงบของกาย กายปกติ แต่ใจ
ไม่เคยปกติ ถึงตอ้งท าสมาธิ “ท าสมาธิ” ท าสมาธิใหจิ้ตน้ีสงบ พอจิตสงบแลว้ จิตสงบน้ีเป็นสม
ถกรรมฐาน แต่การกระท าท่ีวา่เป็นรูปแบบ รูปแบบภายนอกคือรูปแบบวา่เราแต่งองคท์รงเคร่ืองวา่
เราเป็นนกัปฏิบติัธรรม เราวา่เราเป็นนกัปฏิบติัธรรมแลว้  

มนัเป็นแต่รูป แต่หวัใจทุกๆ ดวง อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราท าสมาธิเขา้ไป ท าสมาธิเขา้ไป เรา
เขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นปัญญา เราเขา้ใจวา่น่ีเราปฏิบติัแลว้ เราเป็นวิปัสสนา มนัเลยเคลิบเคล้ิมไป พอจิต
สงบลงไปมนัจะมีการส่งออก มนัจะมีความเห็นต่างๆ ไป มนัจะจินตนาการไปวา่อนัน้ีเป็นธรรม 
ความเป็นไปวา่จิตน้ีสงบแลว้ ความเป็นธรรม ธรรมะแสดงตวัข้ึนมาจากกลางหวัใจ มนัจะบอก
จินตนาการ หรือวา่จะบอกอาการของใจ มนัจะแปลก พอจิตมนัสงบเขา้ไปแลว้มนัจะมีความสุข 
มนัจะแปลกจากโลก ความแปลกอนัน้ีเราตีค่าเลยไง ความแมแ้ต่แค่จิตเราสงบ ความสุขพื้นๆ มนั
ยงัมีลึกมีต้ืนลึกซ้ึงต่างกนั ความลึกซ้ึงเขา้ไปในหวัใจตวันั้น พอจิตมนัเขา้ไปดูดด่ืม มนัจะ
จินตนาการวา่อนัน้ีเป็นผล น่ีขนาดจิตสงบนะ จิตท่ีเป็นสมาธิ  

แลว้ผูท่ี้ปฏิบติั การเพง่ออก “กสิณ” ฌานกบัสมาธิต่างกนัอยา่งใด?  

“ฌาน” วา่ฌานกบัสมาธิ ฌานกบัความสงบต่างกนัอยา่งใด?  

ความสงบพอจิตมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มา มนัสงบเขา้ไปภายใน แต่ถา้เราเพง่ฌาน เราเพง่
กสิณ เราตอ้งการฌาน  

“องคข์องฌาน” ปฐมฌาน วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์ มนัเป็นอาการทั้งหมดท่ีมนั
รวมตวัลง อนัน้ีเป็นฌาน ไม่ใช่วา่ตอ้งไปปีติ ไม่ตอ้งไปวิตก วิจาร ปีติ สุข...ขั้นตอนเขา้ไป ค าวา่ 
“วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์” น้ีมนัเกิดข้ึนพร้อมกนั มนัเป็นอารมณ์เดียวกนั แต่มนัมี
ความรู้สึก ๕ อยา่งน้ีรวมอยูใ่นตวัมนั น่ีคือปฐมฌาน 

จิตมนัสงบตวัลง แต่มนัรู้อยู ่ความรู้สึกอยา่งน้ีมีพร้อม ไม่ใช่วา่อารมณ์น้ีคิดใหเ้ราวิตกก่อน 
แลว้กว็ิจารก่อน แลว้ไปปีติ สุข มีเอกคัคตารมณ์ อนันั้นถึงจะเป็นองคฌ์าน...อนันั้นไม่ใช่ อนันั้น
มนัวงรอบ จิตน้ีมนัข้ึนมารู้ทีเดียวพร้อมกนั องคข์องฌานมีความรู้สึกอยา่งน้ี น่ีองคข์องฌาน 
“ปฐมฌาน”  
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“ทุติยฌาน” ฌานท่ี ๒ วิตก วิจาร สงบตวัลง มนัละเอียดเขา้ วิตก วิจาร ออกไป มนักเ็หลือ 
ปีติ สุข เอกคัคตารมณ์  

“ตติยฌาน” มนักมี็แต่สุข กบัเอกคัคตารมณ์ ยกข้ึน สูงข้ึน  

แลว้มนักไ็ปเป็น “จตุตถฌาน”  

“เอกคัคตารมณ์” อยา่งเดียวจิตน้ีเป็นหน่ึง 

“จตุตถฌาน” ฌานท่ี ๔ น้ีการเขา้-การออก การเขา้และการออก  

ยกข้ึน “อากาสานญัจายตนะ” ก  าหนดใหว้า่งไปหมดเลยนะ ก าหนดทุกส่ิงน้ีเป็นอากาศธาตุ 
ตวัเรากเ็ป็นอากาศธาตุ ไอต้วัท่ีก าหนดกเ็ป็นอากาศธาตุ เราจะมองออกไปวา่ทุกๆ อยา่งเป็นอากาศ
ธาตุ แต่ตวัเราเองน้ีเป็นวตัถุ มนัเลยไม่เป็นอากาสานญัจายตนะ ก าหนดถึงสรรพส่ิงน้ีเป็นอากาศ 
แลว้ก าหนดท่ีตวัเรา ก าหนดท่ีผูท่ี้ก  าหนดน้ีเป็นอากาศไปดว้ย เป็นอากาสานญัจายตนะ เวิง้วา้งไป
หมดเลย เวิง้วา้งมากนะ มนัเป็นอรูปฌาน มนัไม่มีตวัตน ไม่มีเอกคัคตารมณ์  

ยกข้ึนเป็น “วิญญาณญัจายตนะ” จากความวา่งๆ ทั้งหมด มนัมีความรู้สึก ความจบัไดว้า่น้ี
คือความรู้สึกวา่ง “วญิญาณญัจายตนะ” แต่มนักจ็บัได ้ความจบัคือความรู้สึกท่ีวา่ไม่มีตวัตนนะ แต่
ถา้เป็นรูปฌานมนัมีตวัตน มีเราตลอด สกัแต่วา่รู้ แต่อนันั้น วญิญาณญัจายตนะกเ็ป็นสกัแต่วา่ ยิง่
กวา่สกัแต่วา่เพราะวา่มนัเป็นวิญญาณญัจายตนะ 

“อากิญจญัญายตนะ” อากิญฯ วิญญาญความรู้สึกวา่รวมเป็นหน่ึงอีก แต่หน่ึงในความวา่ง
นั้นนะ ไม่ใช่วา่ง  

“เนวสญัญานาสัญญายตนะ” น่ีข้ึนสมาบติั ข้ึนเป็นความวา่งไง น่ีคือฌาน  

รูปฌาน อรูปฌาน ถา้เขา้ตรงน้ี เดินตรงน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อนท่ีตรัสรู้ ไป
เรียนกบัอาฬารดาบส อุทกดาบส เขา้สมาบติั ๖ สมาบติั ๘ แลว้อาจารยก์ป็ระกนัดว้ย ประกนัวา่ 
“สิทธตัถะราชกมุารน้ีท าไดอ้ยา่งอาจารย ์อยูส่อนเถิด” 

แต่ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ตอ้งการ เพราะวา่มนัไม่ไดช้ าระทุกข ์ 
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เวลาเขา้มนักมี็ความสุข อยา่งท่ีวา่มีความสุขท่ีเราเพลิดเพลิน เราพอเขา้สมาธิ เรากห็ลงกนั
แลว้วา่อนัน้ีเป็นผล แต่ผูท่ี้มีบารมีธรรม ผูท่ี้ใคร่ครวญไตร่ตรองอยูต่ลอดเวลา มนัจะจบัความเฉา 
ความเศร้าสร้อยในหวัใจ เพราะตวัน้ีคือตวัการเกิด เรามองสมบติัขา้งนอกใครมีมากมีนอ้ย แต่ผูท่ี้
ปฏิบติัธรรมจะมองหวัใจขา้งใน จะมองยอ้นกลบัวา่ส่ิงท่ีจบัตอ้งในความรู้สึกน้ีท่ีขบัเคล่ือนไปเกิด
ไปตายยงัอยูไ่หม ตวัขบัเคล่ือนไปคือตวัทุกข ์ ตวัท่ีเกิดดบั การเกิดการดบั ยงัมีการเกิดการดบั ยงั
ไม่ไดแ้ตะตอ้งมนัเลย น่ีคือฌาน ฌานตวัน้ีมนัเคล่ือนไป  

“ฌาน” กบั “สมาธิ” ต่างกนัท่ีวา่ “ฌาน” น้ีมีพลงังาน เราเพง่ฌานอยูเ่หมือนกบัน ้าร้อนท่ี
เดือด น ้าร้อนท่ีเดือดเราลวกอะไรมนักสุ็ก หวัใจท่ีมีอยูใ่นฌานมนัเหาะเหินเดินฟ้า “จตุตถฌาน” 
ในพระไตรปิฎก พระท่ีเขา้ฌานแลว้เอาน้ิวเป็นตะเกียงเลย อยูใ่นพระวินยั เวลาพระไปวดั แลว้น่ี
เป็นอาคนัตุกวตัร อาจริยวตัร เขา้ฌาน ๑๐ น่ีเขา้ดว้ยปกติ ผูท่ี้เขา้ดว้ยปกติมนัจะมีฤทธ์ิ ความท่ีมี
ฤทธ์ิคือการส่งออก คือวา่น ้าร้อนไง น ้าร้อนส่งออก ส่งออกไปรับรู้ขา้งนอก ส่งออกไปเห็นส่ิงท่ี
มหศัจรรย ์กเ็คลิบเคล้ิมวา่อนัน้ีเป็นมรรค เป็นผล แต่มนัเป็นความผดิพลาดตั้งแต่สมยัท่ีองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไปทดลองมาแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท ามาไดก่้อนแลว้วา่มนั
ไม่ใช่ แต่ยงัเคลิบเคล้ิมกนั น่ีคือฌาน  

พระพทุธเจา้ถึงไม่ไดส้อนวา่ มีศีล มีฌาน แลว้มีปัญญา...ไม่ใช่  

พระพทุธเจา้สอน ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ไดส้อนศีล ฌาน ปัญญา  

ทีน้ี ฌานกบัสมาธิมนัต่างกนัท่ีแบบวา่ ถึงเราจะท าอยา่งไรกแ็ลว้แต่ มนัเป็นวาสนา หรือ
การฝึกของเรามา มนัจะเขา้ตรงนั้นไง อยา่งเช่น ผูป้ฏิบติัพอปฏิบติัไปมนัจะส่งออกรับรู้ส่ิงต่างๆ น่ี
คือพื้นฐานของฌาน  

ถา้พื้นฐานของสมาธิถึงตอ้งพบครูบาอาจารย ์ พบผูท่ี้เดินทางล่วงหนา้จะบอกใหดึ้งกลบัเขา้
มา ถึงจะเป็นฌานท่ีมนัส่งออกไป ฌานกบัสมาธิใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัอาหาร อาหารท่ีวา่ใช้
ประโยชน์ได ้ อาหารเรากินเขา้ไปเป็นประโยชน์กบัร่างกายทั้งหมดใช่ไหม ถา้เราไม่มีอาหารกิน 
อาหารนั้นมนัเป็นอาหารแหง้ อาหารท่ีเป็นซอง เราเอามาลวกน ้ากกิ็นไดเ้หมือนกนั อาหารแหง้กบั
อาหารปกติ  
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สมาธิปกติคืออาหารธรรมดา แต่ไอพ้วกฌานมนัเป็นอาหารอยา่งนั้น แต่เราพลิกกลบัมาให้
เป็นประโยชน์กไ็ดถ้า้เรายอมพลิก แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่ยอมพลิกกลบัมาเป็นประโยชน์ หมายถึงดึง
กลบัเขา้มาไง ส่งออกตลอด ส่งออกไป เพราะฌานน้ีเป็นขบัเคล่ือน ตวัรับรู้ มนัส่งออกไปรับรู้ส่ิง
ต่างๆ ไม่อยา่งนั้นจะเหาะเหินเดินฟ้าไดเ้หรอ เหาะเหินเดินฟ้าดว้ยฌาน มนัถึงวา่เป็นฌาน ฌานกบั
สมาธิต่างกนัตรงน้ี  

“สมาธิ” น้ีคือส่ิงท่ีเป็นภายใน ส่ิงท่ีเป็นภายในสงบลง สงบลง ก าหนดพทุโธ พทุโธ พทุโธ 
ก าหนดพทุธานุสติ จิตไดซ้บัค าบริกรรม จากเคยกวา้น ๓ โลกธาตุน้ีมาเป็นเรา เพราะจิตน้ี
ใคร่ครวญเกาะติดไปหมด จะหดเขา้มาอยูใ่นค าบริกรรมน้ีวา่พทุโธ พทุโธ พทุโธ เหมือนกบัวา่หด
ตวัจากส่ิงเป็นแสงออกไปหดเขา้มาเป็นตวัมนัเอง แต่การหดเขา้มา ถา้อยา่งแสงมนัหดเขา้มาแลว้
เห็นชดั แต่ความรู้สึกน้ีหดเขา้มาดว้ยอ านาจของธรรม อ านาจของกรรมฐาน อ านาจของพทุธานุสติ  

จิตน้ีอยูใ่นขอบเขต หดเขา้มา หดขา้มา มนัจะหดเขา้มาแลว้จะเยน็ลง ค าวา่ “เยน็ลง” 
หมายถึงวา่มนัสงบตวัเขา้ไป ความสงบตวัเขา้ไป สงบตวัเขา้ไป ด่ิงลงนะ ก าหนดเป็นสมาธิน่ีบางที
มนัด่ิงลงไป วื๊ด การวืด๊เขา้น่ีมนัวื๊ดเขา้มา ไม่ไดเ้หมือนฌานท่ีเราเพง่ออกไป การเพง่กเ็พง่เพื่อความ
สงบเหมือนกนั เพราะฌานกส็งบ ไม่สงบเป็นฌานไม่ได ้ แต่มนัเป็นการเพง่ เป็นการก าหนด
ออกไป  

แต่พทุโธน่ียอ้นกลบัเขา้มา วื๊ดลงเขา้ไปขา้งใน ความเขา้ไปเป็นอปัปนาสมาธิ ลึกจนลึกเขา้
ไป ลึกจนตดัขาด จนหมด อปัปนาจนหมด จนสกัแต่วา่รู้ จนไม่รับรู้ รวมใหญ่ขนาดท่ีวา่ลมหายใจ
กข็าด ความรู้สึกร่างกายกข็าด จะวา่เป็นความรู้สึกกไ็ม่ได ้มนัเป็นความสกัแต่วา่รู้  

ค าวา่ “สกัแต่วา่รู้” รู้ตวัอยู ่มนัด่ิง มนัวื๊ด มนัเยน็มาก มนัร่มเยน็ เยน็สุดๆ มนัเยน็เขา้ไปขา้ง
ใน มนัมีความรู้สึกแปลกประหลาด แต่มีความรู้สึกอยู ่ถึงวา่สกัแต่วา่รู้ มนัไม่มีอาการท่ีจะท าใหเ้รา
เผลอสติ หรือวา่ช่วงไหนท่ีเราไม่รู้สึกตวั...ไม่มี มนัจะเขา้ไปทุกวินาท่ีท่ีตอ้งมีความรู้สึกตลอดเวลา 
ลึกเขา้ไป ลึกเขา้ไป อนัน้ีเป็นสมาธิ สมาธิเป็นอปัปนาสมาธิก็ยกข้ึนเป็นปัญญาไม่ได ้ เพราะวา่ด่ิง
พกัผอ่น ด่ิงลงไปพกั สมาธิคือจิต  

คนเราจะท างาน ร่างกายตอ้งมีแรง ตอ้งแขง็แรงพอสมควรถึงจะท างานได ้ จิตกเ็หมือนกนั
เดิมกิเลสใชง้าน เดิมความคิดเราใชง้านตลอด แต่เรามนัเล่ห์ของปัญญาวา่เราเป็นความคิดดว้ยเรา
ปฏิบติัธรรม เห็นไหม เล่ห์ของกิเลส กิเลสเป็นกิเลสอยูแ่ลว้นะ ยงัมีเล่ห์ของกิเลสอีกต่างหาก 
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เพราะมนัส าคญัตนวา่ฉลาด กิเลสโดยปกติแลว้ไสอยูใ่นหวัใจเรา แลว้พอมาปฏิบติั เล่ห์ของมนัยงั
อีกชั้นหน่ึงวา่ ผูป้ฏิบติัแลว้เห็นธรรมตามความเป็นจริง ความจริงมนัไม่ใช่ มนัเห็นเล่ห์ของมนั
ต่างหาก ถึงตอ้งใหจิ้ตน้ีสงบจนด่ิงจนลึก จนเล่ห์ตวัน้ีกล็อยอยูเ่หนือขา้งบน จิตน้ีด ่าลงไป พน้จาก
ควบคุมของเล่ห์ตวัน้ี  

ถึงตอ้งใหจิ้ตพกั ให้มีพลงังานท่ีวา่ มนัเป็นอิสระไม่อยูใ่นเล่ห์ของกิเลส ไม่อยูใ่นกิเลสดว้ย 
ไม่อยูใ่นเล่ห์ของกิเลสชัว่คราว ถึงวา่จิตสงบน้ีเหมือนกบัหินทบัหญา้ไว ้ คือกิเลสมนัสงบยบุตวั
เหมือนกบัหญา้ท่ีโดนหินทบัไว ้ มนัไม่สามารถจะพน้จากหินข้ึนมาได ้ เพราะหินทบัมนัอยู ่ เรา
ไม่ไดฆ่้า เราไม่ไดส้มุจเฉทปหานกิเลส เรากใ็ชธ้รรมะพระพทุธเจา้น้ีกดไวไ้ง กดใหกิ้เลสน้ีพน้จาก
หวัใจชัว่คราว นัน่ล่ะ “ด ่า” จิตน้ีด่ิงลงไปจนพน้จากเล่ห์ มนักเ็ป็นพลงังานของธรรมสิ เพราะพน้
จากกิเลสแลว้กต็อ้งเป็นพลงังานของธรรม พลงังานของธรรมตวัน้ียอ้นกลบัมาถึงจะยกข้ึน
วิปัสสนา  

“การยกข้ึนวิปัสสนา” สมถกรรมฐานมีความสุขมหาศาล เป็นความสุขของมรรคอริยสจัจงั
ท่ีพระพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ พระพทุธเจา้ฝึกฝนมาจากสมาบติัแลว้กฝึ็กฝนมาก่อนท่ีมาตรัสรู้ พอตรัสรู้
แลว้ถึงบอกวา่ มรรคอริยสจัจงัเป็นสมาธิ “สมัมาสมาธิ” ไม่ไดบ้อกฌานสมาธิ บอกสมัมาสมาธิ 
สมาธิท่ีควรแก่การงาน สมาธิท่ีเป็นมรรคอริยสจัจงั มนัถึงมีมิจฉาไง มีมิจฉากบัมีสมัมา ถา้มิจฉา
มนัออกไปส่งออก ส่งออก ส่งออก ถึงวา่ไม่ใช่มรรค มรรคของกิเลส กิเลสมนัส าคญัวา่เป็นมรรค 
มรรคตอ้งเป็นอยา่งน้ี อยา่งน้ี มรรคเพราะกิเลส เล่ห์กิเลสมนับญัชาการ แต่ถา้เป็นมรรคอริยสจัจงั
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งเป็นสมัมาสมาธิ ท่ีสมาธิด ่าด่ิงพน้จากเล่ห์การใคร่ครวญ
การหลอกลวงของกิเลส ถึงยกข้ึนวิปัสสนา  

การยกข้ึนวิปัสสนาตอ้งใชปั้ญญายกข้ึนวิปัสสนา เพราะจิตน้ีพน้จากเล่ห์ พน้จากกิเลส
บงัคบับญัชา เราจะยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาในอะไร? ในสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม จิต
ท่ีเราวา่เป็นจิตท่ีรวมลงสมาธิท าไมมนัพิจารณาไดล่้ะ? พิจารณาไดสิ้ เพราะจิตน้ีมนัโดนเล่ห์ของ
กิเลสควบคุมไว ้ เราตอ้งพิจารณาวา่กิเลสท่ีมนัควบคุมมนับญัชาการ กิเลสมนับญัชาการจิต มนั
บญัชาการอยา่งไร  

“เอาจิตแกจิ้ต” เอาปัญญา มรรคอริยสจัจงั ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเป็นปัญญาธรรม 
ปัญญาท่ีเป็นปัญญาธรรมจกัรของพระพทุธเจา้ท่ีบญัญติัไว ้ ถึงวา่น่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีพระพทุธเจา้
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ตรัสรู้ เทคโนโลยีท่ีแบบวา่ เรามีเทคโนโลยมีา เราประกอบเป็นวตัถุข้ึนมา หรือเราท าส่ิงของข้ึนมา
มนักเ็ป็นไปได ้แต่เทคโนโลยน้ีีมนัเป็นนามธรรมนะ ตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยการพิจารณา ตรงน้ีไง ถึง
วา่เป็นมรรคอริยสจัจงั 

น้ีเรากอ็ปป้ีมา เทคโนโลยเีราไม่รู้ เราซ้ือเขา ซ้ือเทคโนโลยเีขา้มาเลย แต่เราไม่สามารถ
สร้างเทคโนโลยไีด ้ เราสร้างแต่รูปแบบ เพราะเราซ้ือส าเร็จรูปเขา้มา เรายกเขา้มาโดยท่ีวา่เราไม่มี
ปัญญาพอ เราไม่สามารถซ่อมแซม หรือไม่สามารถสร้างเทคโนโลยข้ึีนมาไดเ้อง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่านมีอยูแ่ลว้ ท่านวางไว ้ แลว้ตอ้งใหเ้ราสร้างข้ึนมา
เพราะเทคโนโลยตีวัน้ีมนัเป็นเทคโนโลยท่ีีใชแ้ลว้ ใชห้นเดียวแลว้เสียเลย เพราะมนัสมุจเฉท
ปหานกิเลสแลว้มนัจะไป มนัสมัปยตุเขา้ เวลามนัสมุจเฉทมนัจะตดักิเลสออกแต่ละชั้นๆ มนัตอ้ง
สมัปยตุเขา้มา มรรคอริยสจัจงัสามคัคี สามคัคี สมัปยตุเขา้ไปช าระกิเลส มนัท าลายทั้งตวัมนัเอง
ดว้ย ท าลายทั้งกิเลสพร้อมกนัไป ถึงเราตอ้งสร้างเทคโนโลยข้ึีนมาดว้ย แมแ้ต่พระพทุธเจา้รู้แลว้
วางไว ้ เรากย็งัตอ้งสร้างข้ึนมาเอง ตอ้งสร้างเองก่อน แต่มีคนบอก มีธรรมะท่ีวางไวแ้ลว้ แต่เพราะ
ถา้ไม่มีทาง เรากเ็ขา้ใจวา่สมาธิน่ีคือรวมลงแลว้ อนันั้นเป็นแลว้ เล่ห์ขอกิเลสมนัหลอกใช ้ 

ถา้เป็นภาวนามยปัญญา น่ีดูจิตท่ีวา่พน้จากชัว่คราว แลว้มนัติดมนัติดตรงไหน มนัติด
เพราะวา่มนัลงัเล มนัมีอุปาทาน มนัยดึ มนัไม่เขา้ใจ คนไม่เขา้ใจ คนลงัเล มนัตอ้งสะเปะสะปะไป 
จิตท่ีไม่เป็นอิสระของตวั มนัโดนการควบคุมบงัคบับญัชาดว้ยกิเลสทั้งนั้น มนักต็อ้งแกวง่ไปถึง 
ตอ้งใหกิ้เลสเฉือนเอาไปกินจนได ้ฉะนั้น พิจารณาวา่มนัออกมาอยา่งไร มนัเป็นอยา่งไร ท าไมเรา
ทุกขข์นาดน้ี ทุกขแ์ลว้ท าไมเราแกไ้ขตวัเราเองไม่ได ้เรากรู้็วา่ส่ิงน้ีไม่ดี เราไม่ควรกระท า ท าไมมนั
ตอ้งท าล่ะ  

อ านาจของธรรมอ่อนแอ อ  านาจของการเอาชนะกิเลสอ่อนแอกวา่กิเลส มนัอยูใ่นบงัคบั
บญัชาของกิเลส กิเลสท่ีบงัคบับญัชา กิเลสน้ีมนัอาศยัหวัใจน้ีเป็นท่ีอยู ่ มนัอาศยัหวัใจน้ีเป็น
บา้นเรือนของมนั แลว้เราจะช าระออกไป เราจะขบัใหกิ้เลสออกไปจากอาณาจกัรของมนั ธรรมะ
ของพระพทุธเจา้ ธรรมจกัรอนัน้ีเขา้ไปขบัเคล่ือนใหม้นัออกไป เทคโนโลยท่ีีจะขบัเคล่ือนกนั 
ระหวา่งการขบัเคล่ือนของกิเลส กบัการขบัเคล่ือนของธรรมเขา้ไปต่อสู้กนั เพื่อจะช าระอาณาจกัร
นั้นเลย อาณาจกัรท่ีวา่การเกิดและการตาย  
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ความลงัเล ความเล่ห์ของมนั ๑ ความลงัเลท่ีเราไม่เขา้ใจ ๑ เพราะเรายงัไม่รู้แจง้ เราสร้าง
เทคโนโลย ี คือสร้างสมาธิข้ึนมาแลว้กข็บัเคล่ือนไปดว้ยวริิยธรรม การงานชอบ ความเพียรชอบ 
ด าริข้ึนมาแลว้ ด าริกนัตรงน้ีไง ไม่ใช่วา่ด ารินอนตาย ด าริท่ีเป็นสมาธิแลว้จะนอนตายวา่อนัน้ีเป็น
ผล มีความสุขแลว้จะนอนตายอยูท่ี่นัน่ อนันั้น น่ีเล่ห์ของกิเลสมนัหลอก กิเลสกมี็อยูโ่ดยธรรมชาติ 
เล่ห์ของมนักย็งัหลอกดว้ยอีกชั้นหน่ึง ดว้ยภาวนาท่ีการเล่ห์ของตวั 

น้ีเรากใ็ชปั้ญญาธรรม ใชก้ารใคร่ครวญ หลายๆ รอบเขา้ ส่ิงใดกแ็ลว้แต่ มีการ
กระทบกระทัง่มีการใหม้นัเคล่ือนตวัไป ใหเ้ราพิจารณา ใหเ้ราดูน่ี ดว้ยการมีสติ ดว้ยความจดจ่อ 
ดว้ยความมุมานะ ดว้ยความเพยีรชอบ ส่ิงท่ีการเพง่พินิจอยูข่องฤๅษีท่ีก าลงัใคร่ครวญตบะธรรมท่ี
เผาผลาญกิเลส ฟังสิ ฤๅษีนะผูมี้ตบะธรรม มนัเป็นมงคล ๓๘ ประการ เป็นมงคลหน่ึงนะ 

“ตโป จ” “ธมฺมจริยา จ” การเพง่พินิจอยู ่การใคร่ครวญอยู ่เป็นมงคลอยา่งยิง่ของผูป้ฏิบติั  

เราเพง่พินิจอยูท่  าไมเราจะไม่เห็นความเป็นไปของกิเลสท่ีมนัหลอกใชเ้รา อุปาทานน้ีเกิด
ข้ึนมาเพราะเหตุไร เพราะมนัไม่เขา้ใจ มนัหลง โทสคัคินา โมหคัคินา ความหลงในตวัเอง ความ
หลงสิ ทุกคนวา่ตวัเองตอ้งเป็นใหญ่ ทุกคนวา่ตวัเองตอ้งถกูตอ้ง ฉะนั้น ความถกูตอ้งนั้นมนัถกูตอ้ง
จริงหรือ ความถกูตอ้งเพราะเราเขา้ใจวา่เราถกูตอ้ง เราถึงไม่เคยพิจารณา ถา้มนัผดิพลาดสิ ความ
ผดิพลาดมนัเป็นส่ิงท่ีเปรียบเทียบเทียบเคียงกนัเห็นไดช้ดั  

แต่ความผดิภายใน ความลุ่มหลง โทสคัคิ โมหคัคิ โมหะความลุ่มหลง มนุษยผ์ูท่ี้วา่มีหวัใจ 
มีความรู้สึก มีพทุธะอยูท่ี่ใจ แต่ปฏิเสธพทุธะของตวัเองไง เราไม่มีอ  านาจ เราไม่มีวาสนา น่ีความ
ปฏิเสธของมนุษยเ์อง ความปฏิเสธของเราเองไง เราถึงวา่ เราไม่มีวาสนา เราไม่กลา้กระท า มนุษย ์
ผูท่ี้มีเงินทองมากเขากม็นุษย ์ผูท่ี้ยากจนแสนเขญ็เขากม็นุษย ์ท าไมมนุษยบ์างคนสามารถมีเงินเป็น
แสนๆ ลา้นได ้มนุษยบ์างคนเงิน ๑๐๐ บาทยงัไม่เคยเห็น  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีเงินเป็นแสนๆ มีเงินมหาศาล ท่านก็
เป็น เรากมี็พทุธะ หมายถึงวา่ มนุษยถึ์งวา่ไม่ใหป้ฏิเสธ ไม่ใหดู้ถกูตวัเอง ไม่ใหลุ่้มหลง อนัน้ีก็
เป็นโลภคัคิ กห็ลง ไม่เขา้ใจตามความเป็นจริงวา่พทุธะอยูท่ี่ใจ ไม่รู้วา่ตวัเองมีพื้นฐานท่ีท าได ้ถึงวา่
มนัไม่ยอ้นเขา้มา ถา้มีการยอ้นเขา้มา มีการเพง่พนิิจท่ีวา่ยอ้นเขา้มา เพราะเราจบัจุดได ้ เราเพง่พินิจ
ได ้ พิจารณาเขา้จนขนัธ์ ๕ จิตน้ีมนัขบัเคล่ือนไปดว้ยขนัธ์ ขนัธ์คือความรู้สึก จิตเกิดดบั เกิดดบั 
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ความเศร้าหมอง ความเฉา แต่เวลามนัคิดข้ึนมา เราคิดไดอ้ยา่งไร สงัขารมนัปรุงตรงไหน สญัญาท่ี
มนัเกิดเร่ิมก่อนจะคิดมนัตอ้งมีสญัญา มีตวัจุดประกาย ตวัจุดประกายความคิดเหรอ  

ความคิดเปรียบเหมือนพยบัแดด พยบัแดด มนัมีไอแดดข้ึนมา  

“สญัญา” น้ีเปรียบเหมือนพยบัแดด ท่ีมนัแวบข้ึนมาในหวัใจ “สงัขาร” ปรุง “วิญญาณ” 
รับรู้ สงัขารปรุงไป “เวทนา” สุข-ทุกขม์นัรู้ “วิญญาณ” เป็นตวัเช่ือม หมุนไป หมุนไป ปัญญาหมุน
กลบัเขา้มา กลบัเขา้มาดูวา่ ไอเ้วลาจะปรุงน่ีมนัปรุงดีหรือปรุงชัว่ มนัปรุงข้ึนมาเราตอ้งตามทนั 
ลากใหเ้ราทุกขร้์อนไปกบัเขาไหม น่ีมนัลากใหเ้ราทุกขร้์อนไปกบัเวลาท่ีเราคิดหรือเปล่า  

เวลาเราคิด เวลาคิดจบแลว้ถึงวา่ “ออ้! เราคิด” แต่ขณะท่ีคิดปัจจุบนันั้นน่ะ การเท่าทนัขณะ
คิดปัจจุบนันั้นถึงเป็นการต่อสู้ ปัจจุบนัธรรม-ปัจจุบนักิเลส มนัขาดกนัขณะท่ีคิดแวบข้ึนมากเ็ชือด
เฉือนกนัไปเลย เพราะเราใคร่ครวญอยู ่การเพง่พนิิจอยู ่ถา้เวลาเราคิด เราคิดไปทางเดียวกนั มนัไป
ดว้ยกนั น่ีธรรมชาติของมนั  

แต่เวลาเราปฏิบติัธรรม จิตเราสงบแลว้ จิตสงบไม่อยูใ่นอ านาจท่ีวา่จะไปรวมตวักนั มนั
เป็นส่วนแยกออกมา คือปัญญาท่ียอ้นกลบัมา แมแ้ต่ท่ีคิดน้ีมนัเป็นความคิดธรรมชาติใช่ไหม 
ปัญญาท่ีแวบออกมาท่ีสู้กนั สู้กบัความคิดของตวัเอง ความคิดพื้นฐานเดิมท่ีมนัคิดโดยธรรมชาติ 
กบัความคิดท่ีจิตมนัสงบแลว้ ท่ีมนัด่ิงลงไปแลว้ยอ้นกลบัข้ึนมา แลว้เราวิปัสสนา จบัตวัจิตท่ีเห็น
แลว้พิจารณา พิจารณาไป พิจารณาไป  

พิจารณา ค าวา่ “พิจารณา” คือธรรมจกัร เพราะจิตน้ีด่ิงพน้จากเล่ห์ พน้จากการควบคุมแลว้
ยอ้นกลบัมาคิด แต่มนักช็ัว่คราว เพราะวา่มนัเหมือนกบัเราอยูใ่นบา้นท่ีแน่นเหมือนปลากระป๋อง 
ขลุกขลิกไปหมด ท าอะไรมนัยากไปหมด อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราจะรู้วา่ความคิดอนัไหนมนัเป็น
ความคิดกิเลส ความคิดอนัไหนเป็นความคิดธรรม เพราะปัญญาธรรมนั้นกส็งัขาร อาศยัความคิด
เหมือนกนั แต่มีพื้นฐานจากอ านาจของสมาธิ  

ศีล สมาธิ ถึงมีปัญญา มีศีลบริสุทธ์ิ ศีลท่ีควบคุมใจเราไม่คิดชัว่ พอเป็นสมาธิ สมาธิน้ีกค็วร
แก่การงานท่ีหนุนใหเ้กิดปัญญาข้ึนมา มนักเ็หมือนกบัปลากระป๋องท่ีกินอยูใ่นหวัใจนัน่น่ะ ถึงบอก
วา่ ถา้จิตมนัเป็นสมาธิถึงเป็นธรรม ธรรมหมายถึงปัญญาธรรม ถา้จิตไม่เป็นสมาธิ มนักเ็หมือนกบั
เล่ห์ของกิเลส เราถึงตอ้งพกัสมาธิ ถึงตอ้งมีสมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐาน  
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ถา้ไม่มีสมถะมนัยกข้ึนวิปัสสนาไม่ได ้ มนัเป็นโลกียะ การยกข้ึนวิปัสสนาน้ีมนัเป็นโลกตุ
ตระ ผูท่ี้จะพน้ออกจากโลก พน้ออกจากโลกตอ้งใหพ้น้จากแรงดึงดูดของกิเลส ถา้อยูใ่นความคิด
ปกติน้ีมนัเป็นความคิดท่ีเราทดลองวิทยาสตร์ในพื้นโลก กบัการทดลองวิทยาสตร์บนยานอวกาศ
อยูใ่นสูญญากาศ 

ปัญญาท่ีมนัหมุนตวัโดยวิปัสสนาญาณน้ี มนัเหมือนกบัเราทดลองวิทยาสตร์บนยาน
อวกาศท่ีพน้จากแรงดึงดูดชัว่คราว ยานอวกาศนั้นอยูบ่นอวกาศไม่ได ้ ถึงจุดหน่ึงก าหนดแลว้ตอ้ง
กลบัมาบนโลกน้ีเพื่อเติมเช้ือเพลิงแลว้กข็บัเคล่ือนออกไปอยูใ่นอวกาศเพื่อทดลองต่อ จิตเวลามนั
ใคร่ครวญดว้ยปัญญามากๆ เขา้ไป มนักแ็บบวา่มนักจ็ะเป็นโลกไป พอเป็นโลกไปกเ็หมือนกบั
หมดพลงังาน ตอ้งลงกลบัมา กลบัมาท่ีโลกน้ีแลว้เติมเช้ือเพลิงเพื่อจะขบัเคล่ือนตวัเองออกไปบน
อวกาศ เพื่อทดลองต่อ  

น่ีพอยกเปรียบเทียบถึงวตัถภุายนอกมนัเห็นภาพมนักวา้ง แต่เวลาอยูใ่นหวัใจมนัเหมือน
ปลากระป๋อง มนัขลุกขลิกกนัอยูใ่นหวัใจนั้นล่ะ ขลุกขลิก ขลุกขลิกอยูใ่นหวัใจนั้นเพราะมนั
ความคิดอนัเดียวจากใจ ความคิดอนัน้ีเป็นโลก ความคิดอนัน้ีเป็นธรรม มนัอยูท่ี่เราพิจารณาบ่อย
เขา้ การท า การคราด การไถ บ่อยๆ ซ ้าๆ ซากๆ น้ีมนัจะช านาญการ ความช านาญการตวัน้ีการเพง่
พินิจอยู ่ ท่ีเราเพง่พินิจอยู ่ เห็นความขบัเคล่ือน เห็นวา่อนัน้ีเป็นโทษ อารมณ์น้ีเป็นโทษ ความคิดน้ี
เป็นโทษ เป็นโทษ  

ความเป็นโทษใครจะจบัได ้ เหมือนเราก างอูยู ่ เราคิดวา่ปลา เราลว้งเขา้ไปในขอ้ง ดึงข้ึนมา 
เราคิดวา่เราไดป้ลาไหลข้ึนมาตวัหน่ึง พอเอาข้ึนมาน้ี งูเห่า จงอาง มนัจะกดั เห็นโทษ ตอ้งสะบดั
ท้ิงตูมเลย การสะบดัท้ิงออกไปนัน่คือสมุจเฉทปหาน การเห็นโทษในหวัใจ มนัจะสะบดัออกขาด
ออกไปเลย พอความขาดออกไป ฟังสิ ขาดออกไปนะ สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส  

“ความวิจิกิจฉา” ความลงัเลสงสยั มนัถึงเป็นอุปาทาน ความลงัเลสงสยัถึงท าใหเ้ราหลงงม
งายเป็นโมหคัคิ ความลุ่มหลง ลุ่มหลงอยูใ่นตวัมนัเอง น่ีมนัถึงวา่เป็นโลภ โกรธ หลง หลงใน
ตวัเอง แลว้วิจิกิจฉามนัขาดออกไป มนัจะหลงท่ีไหน 

“สีลพัพตปรามาส” ความลบูคล าไม่มี กายมนัแตกออกต่อหนา้เห็นชดัๆ กเ็ราเห็นวา่เป็น
จงอางชดัๆ เราเหวี่ยงออกไปชดัๆ ขาดออกไปเลย น่ีวิปัสสนา ใจจะวา่งออกไปส่วนหน่ึง  
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ความวา่งอนัน้ีเป็นความวา่งไม่เหมือนกบัความวา่งในสมาธิ ความวา่งในสมาธิ เอกคัคตา
รมณ์ ความวา่งในสมาธิ สมาธิวา่งด่ิง พน้จากเล่ห์ของกิเลส แต่มนักหิ็นทบัหญา้ไว ้ จากความวา่ง
อนัน้ี เราถอนหญา้ เราถางออกหมด แมแ้ต่ดินกไ็ม่มี เวิง้วา้งวา่งหมดเลย น่ีถึงวา่ความวา่งจากการ
ช าระกิเลสขั้นตอน มนัไม่เหมือนกบัความวา่งในสมาธิหรอก ไม่เหมือน มนัลึกซ้ึงกวา่ มนัสุขกวา่
มนัแนบแน่นกวา่ แลว้มนัเป็นปัจจตัตงั ความเป็นปัจจตัตงันั้นมนัติดกบัดวงใจดวงนั้นไปตลอด 
ดวงใจนั้นวา่งอยา่งน้ีไปตลอด ไม่ถึงกบัวา่ออกมาเกบ็เก่ียวผลประโยชน์ทางโลก  

เกบ็เก่ียวหมายถึงวา่มนักวา้นโลกน้ีมาเป็นใจ ใจเราโดยปกติเรากวา้นมาหมดนะ ติดไป
หมดนะ บ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัเหยือ่ล่อของมาร ล่อหวัใจน้ีติดขอ้งไปหมดเลย กบั
ความวา่งท่ีเขา้ใจพวงดอกไมแ้ห่งมาร เขา้ใจ เห็นรู้จกัวา่น่ีคือบ่วงของมาร ปลาจะกินเบด็ ปลาตอ้ง
อาศยัเหยือ่เพื่อเล้ียงทอ้ง มนักจ็ะไม่ฮุบเบด็แลว้ มนัจะตอดแต่เหยือ่แลว้ล่ะทีน้ี อยูใ่นโลกโดยท่ีวา่
เขา้ใจโลก อยูใ่นโลกโดยไม่ทุกขจ์นเกินไป น่ีวิปัสสนากรรมฐาน  

วิปัสสนาน้ีถึงประเสริฐ ภาวนามยปัญญาน้ีประเสริฐ เป็นหลกัแกนของศาสนา สุตมย
ปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญาน้ีท าใหจ้ากปุถุชนกลายเป็นอริยชน เป็นพระปกติสมมุติ
สงฆเ์ป็นอริยสงฆ ์พน้จากความเกาะเก่ียวในบ่วงของมาร วิปัสสนา วิปัสสนาเขา้ไป พิจารณาซ ้าลง
ไป แลว้พอเดินเขา้ไปอยา่งน้ี มนัไม่หลงใหลไดป้ล้ืมในโลก ความวิจิกิจฉาไม่มีแลว้ วิจิกิจฉาวา่ 
“ท าอยา่งไรหนอจะปฏิบติัใหถึ้งแก่น ท าอยา่งไรหนอจะไปทางไหน ทางน้ีอั้นตูห้มด”  

วิปัสสนา เพราะจิตมีความวา่งเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ พื้นฐานความวา่ง มนัก าหนดได ้ก าหนด
ไดง่้ายๆ จากสมาธิท่ีท าแสนยาก สมาธิท่ีจบัพลดัจบัผล ู ต่อไปน้ีก าหนดไดส้บายๆ เลย สมาธิน่ี
ก าหนดไดเ้ร่ือยๆ เลย ทีน้ีก าหนดไดเ้ร่ือยๆ ความวา่ง ความวา่งในหวัใจมนักติ็ด ติดวา่อนัน้ีมนัเป็น
ผล เพราะค าวา่เล่ห์ของกิเลสมนัเป็นขั้นเป็นตอน เล่ห์ของกิเลสท่ีใหม่ๆ มนัติดในรูปแบบ เล่ห์ของ
ภายในมนักติ็ดในรูปแบบ แต่การติดในรูปแบบน้ีเป็นมรรคอริยสจัจงัเป็นทางอนัเดินตอ้งติด แต่
ติดในฐานะของมรรคอริยสจัจงั ไม่ใช่ติดของกิเลส ถา้ติดของกิเลสมนัติดมาเพื่อสะสม 

แต่การติดของ “มรรคอริยสจัจงั” เหมือนกบันกัศึกษา ศึกษาเล่าเรียนเพื่อตอ้งการวิชา
ความรู้มาประกอบอาชีพใช่ไหม ตอ้งศึกษา ตอ้งเรียน ถา้ไม่เรียน เอาความรู้มาจากไหน มรรค
อริยสจัจงักเ็หมือนกนั ตอ้งท า ตอ้งติด ถา้ไม่ติดมนัไม่หมุนเขา้ไป มนัจะไปเชือดเฉือนกิเลสได้
อยา่งไร แต่ถา้จะติดวา่อนัน้ีเป็นกิเลส น่ีเล่ห์ของกิเลส กิเลสแลว้ยงัเล่ห์ของกิเลสอีก ขณะปฏิบติั 
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หวงัไม่ได ้คาดไม่ได ้มนัจะเป็นอุปาทาน มนัจะเป็นวิปัสสนึก วา่ไปโน่น วิปัสสนึกต่อเม่ือนึกโดย
ธรรมชาติน้ี  

แต่เวลาไสจิตข้ึนไปเป็นวิปัสสนาแลว้ ไม่ใช่วิปัสสนึก มนัเป็นธรรมจกัร มนัเป็นภาวนามย
ปัญญา ถึงตอ้งติด ถา้ติดอยา่งน้ีมนัถึงเอาตวัรอดได ้ถา้วา่ไม่ติดมนักจ็ะนอนอยูใ่นความวา่งตรงนั้น 
จะนอนอยูต่รงความวา่งวา่ ความวา่งอนัน้ีเป็นนิพพาน  

มนัยงัไม่ใช่ มนัแค่ละความลงัเลสงสยัในธรรมเท่านั้นเอง มนัยงัตอ้งข้ึนไปนะ ข้ึนไป
พิจารณาจนจิตกบักายน้ีแยกออกจากกนั วิปัสสนาญาณพิจารณาจะกายจะจิต กายหรือจิตอยา่งใด
อยา่งหน่ึง วิปัสสนาเขา้ไป เพราะอุปาทานอนัลึกซ้ึง อุปาทานภายในยงัเกาะเก่ียวอยู ่ น่ีวิปัสสนาถึง
ส าคญั สมถะกส็ าคญั เพราะความใชว้ิปัสสนาเขา้ไปเตม็ท่ีแลว้ มนักเ็ป็นเหมือนอยา่งเดิม คือการ
เตม็ท่ีแลว้มนัจะลา้ ของส่ิงใดถา้ใชม้ากแลว้มนัตอ้งมีการซ่อมแซม ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีใชแ้ลว้มนัจะ
ใชไ้ดต้ลอดไป มนัตอ้งสึกกร่อนไปเป็นธรรมดา 

แมแ้ต่วิปัสสนากเ็หมือนกนั การใชบ่้อย ใชม้าก มนัลา้ ลา้ตอ้งกลบัมาท่ีสมถกรรมฐาน ถึง
การกา้วเดินเหมือนมนุษยมี์ ๒ ขา ซา้ยและขวาตอ้งเดินไปพร้อมกนั มีขาซา้ยกต็อ้งกระโดดไปเอง 
มีขาขวาขา้งเดียวกต็อ้งกระโดดไปเหมือนไม่ใช่กา้วเดิน การกา้วเดินของจิตตอ้งไปดว้ยวิปัสสนา
และสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานพร้อมกนัไป มนัจะรวมลงเป็นมรรคอริยสจัจงั เพราะ
สมัมาสมาธิกบัด าริชอบ ด าริชอบความเห็นคือปัญญา สมาธิชอบคือสมถกรรมฐาน ตอ้งหมุนรวม
ไปจนมนัรวมเขา้เป็นสามคัคี ตอ้งสามคัคีกนัหมด  

ค าวา่ “สามคัคี” หมายถึงวา่ ปัญญาท่ีหมุนไปดว้ยการวิปัสสนาน้ี มนัเป็นธรรมจกัร 
เหมือนกบัท่ีวา่อยูบ่นอวกาศ ค าวา่ “อยูบ่นอวกาศ” น้ีมนัเป็นการเปรียบเทียบ แต่ถา้เป็นความจริง
มนัจะหมุนอยูต่รงบนหวักิเลส ธรรมจกัรน้ีจะหมุนอยูพ่อดีหวักิเลส แลว้หวักิเลสน่ีเหมือนกบัซอก
คอคน มนัมีอยูช่่วงหน่ึง ถา้จกัรน้ีเขา้ไปฟัน ไปหมุนเขา้ไปท่ีอ่ืน จกัรไม่โดน จะไม่สามารถช าระ
กิเลสได ้แต่ถา้จกัรน้ีหมุนเขา้ไปพอดีนะ จกัรน้ีเป็นธรรมจกัร มนัน่ิงพอดี มนัมรรคสามคัคี มนัจะ
รวมลง จกัรน้ีจะเชือดกิเลส สมุจเฉทปหานกิเลสออกไป ออกไปเวิง้วา้งยิง่กวา่เก่านะ  

สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส อนัน้ีกามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง เวิง้ออกไปเลย กาม
ราคะ กามคือการชุ่ม ความชุ่มของกาม ใจน้ีอ่ิมเอิบไปดว้ย ไมดิ้บ ไมเ้ปียกจุดไฟไม่ติด ตอ้งไมแ้หง้ 
อนัน้ีกเ็หมือนกนั มนัยงัเกาะเก่ียวอยูใ่นโลก ความเกาะเก่ียวอยูใ่นโลก ความเกาะเก่ียวเป็นไป
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เหมือนกบัวา่มนัยงัดิบอยู ่ มนัยงัเกิดอีก ไมถ้า้เมลด็พนัธ์พืชตกลงอยูพ่ื้น มีฝนตก มีดินอยูบ่นพื้น 
เมลด็พนัธ์ุตกไป ไดน้ ้ าชุ่ม มนัตอ้งงอกแน่นอน หวัใจท่ีเกาะเก่ียวมนักย็งัเกาะเก่ียวโลกอยู ่วา่งกว็า่ง
เฉพาะกิเลสส่ิงท่ีมนัผา่นมา แต่ความเกาะเก่ียวมนัมีอยู ่ น่ีมนัผลกัมรรคอริยสจัจงัหมุนเขา้มาเชือด
ออก เชือดความเกาะเก่ียวจากโลกออกไป จิตน้ีถึงวา่เป็นจิต จิตเป็นจิต โลกเป็นโลกออกจากกนั 
โลกคือกายแยกออกจากกนั 

วิปัสสนากรรมฐานเกิดข้ึนมาจากวิปัสสนา คือปัญญา ปัญญาช าระกิเลส สมาธิน้ีให้
พลงังานใหใ้จน้ีมีพลงังาน สมาธิน้ีใหแ้รงงาน แต่วิปัสสนาคือปัญญาคือการบญัชาการในงานนั้น 
เห็นไหม ตอ้งมีแรงงาน ตอ้งมีผูจ้ดัการผูส้ัง่การใหง้านนั้นเป็นไปดว้ยดี ถึงวา่ ปัญญากบัสมาธิถึง
ไปดว้ยกนั แต่สมาธิน้ี แรงงานท่ีท างานผดิกมี็มาก งานท่ีควรจะเป็นไป แต่แรงงานท าใหง้านนั้น
ผดิ งานนั้นกผ็ดิพลาด ถา้แรงงานนั้นมีแรงงาน แลว้ปัญญานั้นควบคุมส่ิงท่ีดี ถึงวา่ขาดดว้ยปัญญา  

ส่วนปัญญาน้ีช าระกิเลส ปัญญาเท่านั้น แรงงานนั้นเป็นแรงงานเฉยๆ แรงงานน้ียงัเป็น
กลางอยู ่ถา้ปัญญาข้ึนมาใชแ้รงงานน้ีเป็นประโยชน์ ฉะนั้น เราตอ้งหาแรงงานในตวัเราเอง แลว้ใช้
ปัญญาตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงนะ ไม่ใช่ปัญญาป้ันแต่ง ถา้ปัญญาป้ันแต่งน่ีเป็นการ
คาดหมาย เป็นการดน้เดา แต่ปัญญาตามความเป็นจริงน่ีคอยช าระ คอยใคร่ครวญ คอยตรวจสอบ
ความเห็นภายใน ความเห็นภายในท่ีมนัพาใหไ้ปทุกขห์รือไปสุข ความเห็นภายในท่ีพาใหเ้กิดให้
ตาย ตอ้งดบัใหไ้ด ้ 

อนัน้ีมนัเวิกออกไป ถึงตอ้งการ พอมนัเวกิออกไปแลว้วา่ง ความวา่งอนัน้ีติดทุกคน ทุกคน
จะติดในความวา่งไปเร่ือยๆ แมแ้ต่เป็นความวา่งจริงนะ เพราะวา่พื้นฐานความมหศัจรรย ์ ส่ิงท่ีเป็น
มหศัจรรยน์ะ เลิศโลก องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ดว้ยตนเอง สัง่สมบารมีมาขนาด
ไหน ถึงจะไดต้รัสรู้ไดด้ว้ยตนเองในคืนนั้น  

มนัประเสริฐท่ีวา่ “โลกวทิู รู้แจง้โลกนอก-โลกใน” 

ไอเ้รามนัตวัพวกมด พวกปลวก แทะไมแ้ทะหนงัสือเขา้ไปหา การเขา้ไปหา มนัถึงวา่หลง
ทางไปตลอด เดินเขา้ไปตามถ ้าตามเขาเพื่อจะเขา้ไปช าระจิตใจของตวั การเขา้ไปอนัน้ีแหละ ถึง
บอกวา่มนัถึงหลงใหลไดป้ล้ืม พอเจอความวา่งเขา้ไป เขา้ไปถ ้าไหนกแ็ลว้แต่ โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! เลยนะ 
กม็นัปลวก มนัไม่เคยมี ไม่เคยเห็นถ ้า ไม่เคยเห็นความวา่ง พอเขา้ไปเห็นถึงความวา่ง มนัติดหมด 
ติด  
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ทีน้ีพอความติดอนันั้น ความติดในความวา่ง เห็นไหม ขนาดเป็นความวา่งจริงนะ ไม่ใช่
ความวา่งในสมาธิ ไม่ใช่ความวา่งในสมาบติั ในสมาธิ ในสมาบติัมนักเ็ป็นความวา่งแต่วา่งแบบ
หินทบัหญา้ เวลามนัพลิกลงมา มนัถอยลงมาแลว้จะรู้สึกเลย แต่ความวา่งอนัน้ีมนัวา่งตามความ
เป็นจริงนะ ขนาดวา่งอยา่งนั้น เวิง้วา้ง ตวัน้ีเบาลอยไดเ้ลย ขณะท่ีมนัช าระขาดออกไป เวิง้วา้งไป
หมด ถา้อยูต่รงนั้นกอ็ยูต่รงนั้นล่ะ  

แต่ถา้การใคร่ครวญ การใคร่ครวญดว้ยปัญญา เพราะมนัเป็นมรรค ๔ ผล ๔ ท่ีวา่
เทคโนโลยท่ีีใชไ้ปแลว้พร้อมกนัไป เทคโนโลยเีราตอ้งหาข้ึนมานะ เราตอ้งสร้างข้ึนมา เราไดแ้ค่
แบบมา แลว้เราตอ้งสร้างเทคโนโลยตีวัน้ีข้ึนมา แลว้เรากต็อ้งใชเ้ทคโนโลย ี เหมือนนิวเคลียร์
ระเบิดท้ิงไปเลย ระเบิด เอานิวเคลียร์น้ีระเบิดกิเลสออกไป น่ีกช็  าระออกไป การคน้ควา้อนัใหม่มนั
มหาศาลยิง่กวา่นั้นนะ เพราะมนัเป็นการท าลายโลกเลย ระเบิดนิวเคลียร์เราทดลองกนั แค่โลก
หวัน่ไหว แค่โลกแผน่ดินเคล่ือน แต่ถา้เอาตวัเทคโนโลยตีวัท่ีช าระกามราคะ มนัระเบิดโลกน้ี
ระเบิดออกไปเลย  

กามราคะน้ีรุนแรงมาก โอฆะท าใหม้นุษยเ์กิด คนเกิดมาเพราะตรงน้ีเท่านั้น คนเกิด คนติด 
ติดตรงน้ี จิตทุกดวงจิตเกิดกเ็กิดตรงน้ี เกิดเป็นคน เกิดเป็นเทวดา ตอ้งเกิดๆ ดบัๆ การเกิดๆ ดบัๆ 
ยงัไม่ถึงท่ีส้ินสุด พระพทุธเจา้บอก “การเกิดและการตายน้ีเป็นส่ิงท่ีอนัตรายท่ีสุด” ชาติ ทุกขอริย
สจัจงั ชาติปิ ทุกขา ชาติการเกิดน้ีเป็นตวัตน้เหตุของความทุกข ์ชาติการเกิดน้ีเพราะมีชาติ เพราะมี 
เกิด เพราะมีเรา เพราะมีฐานรับความทุกข ์เพราะมีภพ เพราะมีความเป็นไป เพราะมีส่ิงท่ีรองรับ 

ไฟร้อนๆ ไม่มี มนัร่วงลงไปท่ีดิน มนักไ็ม่ร้อนใช่ไหม ร่วงลงใส่มือเรา เพราะมือเรารองรับ 
มนัรองรับดว้ยธรรมชาติ มนัรองรับดว้ยความเป็นจริง น้ีกเ็หมือนกนั เพราะเราเกิดแลว้มนัตอ้ง
รองรับความรู้สึก เพราะใจน้ีมนัเกาะติดไปหมด น่ีกามราคะ ความวา่งกคื็อความวา่ง แต่ความท่ีวา่
ภพท่ีวา่กิเลสมนัอยูใ่นความวา่งนั้น ธรรมะของพระพทุธเจา้สอนไวเ้ป็นบุคลาธิษฐาน 

จิตน้ีจะสงบเหมือนน ้าใส พอน ้าใสเราจะเห็นตวัปลา 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั จิตอยา่งน้ีมนัจะใส มนัจะวา่งหมดนะ แลว้กิเลส ปลามนัอยูท่ี่ไหน ปลาน้ี
มนัใสยิง่กวา่น ้านั้น ปลาน้ีเป็นปลาเรืองแสง ปลาเรืองแสงท่ีอยูใ่นน ้านั้น เราไม่เห็นปลา เราเห็นแต่
น ้าอยู ่ เราไม่เห็นตวัปลา แต่ปลาน้ีอยูใ่นน ้าเดด็ขาด แต่เราไม่เห็นปลา แต่ถา้เราพดูถึงเป็น
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บุคลาธิษฐานทางโลก ถา้มีน ้า ตาเราตอ้งเห็น เพราะตาเราใส มีตา มีน ้ า มีปลา เราตอ้งมองเห็นสิ 
เพราะเรามองลงไปน ้า 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เรามองเขา้ไปจิตเราตอ้งเห็นสิ เราตอ้งมองเขา้ไปท่ีจิต มองเขา้ไปท่ีความ
วา่งนั้นเพราะจิตนั้นวา่ง จิตนั้นคือเรา จิตนั้นเป็นความวา่ง พอจิตน้ีสงบ เห็นไหม ความวา่งส่วน
ความวา่ง แต่ท าความวา่งข้ึนมาใหส้งบข้ึนมา แลว้ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัมาท่ีตวัจิตนั้นน่ะ ปลา
อยูท่ี่นัน่ กามภพอยูท่ี่นัน่ ตวักามอยูท่ี่นัน่ อยูท่ี่ใจ ใจน้ีคือกาม ตวัเร่ิมตน้ความคิด ตวัหวัใจนัน่น่ะ น่ี
วิปัสสนา อาศยัจากสมถะนั้นข้ึนมา ตอ้งมีสมถะข้ึนมาเป็นพลงังานพื้นฐาน แลว้วปัิสสนาเขา้มา
ตรงน้ี ตรงท่ีไหนวา่ปลา แลว้จบัตวัปลาไดด้ว้ย น่ีคือกามภพ จะต่ืนเตน้มาก ส่ิงท่ีเขาหากนัไม่เจอ 
ส่ิงท่ีโลกน้ีไม่รู้  

เหมือนกบัในโลกน้ีเขามีปุ่มนิวเคลียร์ท่ีเขาสามารถระเบิดโลกได ้ แลว้ไม่มีใครเจอปุ่มนั้น 
มนัเป็นรหสัลบั แลว้เราไปเจอปุ่มท่ีเราจะระเบิดออกมา ระเบิดกามภพ ระเบิดโลกทั้งโลกเลย 
เพราะถา้เราพิจารณาใคร่ครวญจนตามความเป็นจริง กามราคะน่ีใคร่ครวญ เป็นภายใน ความ
ระเบิดออกตวัน้ี ไม่เกิดอีกในภพ เพราะโลกน้ีไม่มีไง เราระเบิดโลกน้ีแลว้ส่ิงใดจะตั้งบนโลกน้ี ทุก
อยา่งน้ีตั้งอยูบ่นดินน้ี แลว้เราระเบิดออก โลกน้ีแตกสลายไปหมดเลย ตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีนาด
ไหนถึงจะระเบิดโลกได ้ เราตอ้งใชค้วามเพียรขนาดไหน เราถึงจะหาส่ิงท่ีจะระเบิด ไอส่ิ้งท่ีซ่อน
อยูใ่นหวัใจ ไอต้วัปลาท่ีซ่อนอยูใ่นความวา่งในหวัใจตวันั้นน่ะ ระเบิดออกเลย  

มนัถึงตอ้งใชพ้ลงังานมาก มนัถึงบอกการวปัิสสนาในการใคร่ครวญของนกัปฏิบติั มนัเป็น
งานอนัประเสริฐ โลกเขาทดลองนิวเคลียร์ขนาดไหน เขาทดลองไวข่้มขู่กนั มนัชนะคนนอก ชนะ
ประเทศอ่ืนไง แต่ผูป้ฏิบติันัง่อยูเ่ฉยๆ ใคร่ครวญอยูใ่นหวัใจของตวั มนัตอ้งระเบิดภายใน ระเบิดท่ี
หวัใจของตวั เป็นการท างานท่ีแบบวา่เยีย่ม เหนือโลกทุกอยา่ง เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือทุกๆ 
อยา่งเพราะเป็นการท าลายตวัตน เพราะเป็นการท าลายเราเอง เป็นการท าลายกิเลสในหวัใจ 

ถา้กิเลสมนัพดู มนับอก “เป็นการท าลายเรา”  

แต่ถา้เป็นธรรมพดู “เป็นการท าลายกิเลสในหวัใจใหห้วัใจนั้นสะอาดบริสุทธ์ิต่างหาก” 
ท าลายหวัใจนั้นสะอาดบริสุทธ์ิข้ึน ดว้ยมรรคอริยสจัจงั ดว้ยวิปัสสนา ดว้ยปัญญาญาณ มรรคท่ี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วางไว ้ แลว้เราเป็นลกูศิษยต์ถาคต เราเดินตามตามแนวทางของ
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราเป็นศิษยมี์ครู เราเดินตามครูบาอาจารยข์องเรา เราจะผดิไป
ไหน  

แต่ในเล่ห์ของกิเลสท่ีมนัละเอียดข้ึนมา มนักจ็ะบอกวา่ “เราควรจะหยดุ เราควรจะเป็นไป” 
การใคร่ครวญ การลองระเบิด การสร้างระเบิดข้ึนมา กวา่จะสร้างไดม้นักต็อ้งมีความผดิพลาด 
เพราะคนไม่เคยท า เทคโนโลยมีีแลว้ แต่กย็งัท ากนัไม่ได ้อนัน้ีกเ็หมือนกนัพระพทุธเจา้วางไวแ้ลว้ 
แต่เรากย็งัท าไม่ได ้แลว้เราท าเองกผ็ดิพลาดมาตลอด ถึงตอ้งท าซ ้ า ท าซาก ท าข้ึนมา  

แต่เวลาผลปรากฏข้ึนมานะ โอโ้ฮ! มนัระเบิดออก โลกน้ีไม่เกิดอีก คนท่ีวา่ไม่เกิด การเกิด
และการตายมนัดบัลงไปแลว้ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่ทั้งหมด ถา้โลกน้ีไม่มี มนัมีแต่
อวกาศ เหมือนกบัมีดาวหางท่ีล่วงมาชนโลก มนัอยูใ่นขยะอวกาศ เพราะวา่งอนัน้ี วา่งหมด ความ
วา่งอยา่งน้ีนะ วา่งหมด  

ทีน้ีความวา่งหมด เราเขา้ไปในบา้น บา้นน้ีไม่มีอะไรเลย มีเรายนือยู ่ เราวา่บา้นน้ีวา่ง แต่มี
ตวัเราอยู ่อนัน้ีกว็า่งเวิง้วา้งไปหมดเลยนะ วิปัสสนาญาณอนัน้ีท าใหทุ้กอยา่งส่ิงท่ีเป็นวตัถุหมด แต่
ความรู้สึกของใจมนัยงัอยู ่ เพราะมนัรู้ถึงความวา่ง น่ีตอของจิต วิปัสสนากย็งัสามารถจบัตอ้งได ้
ธรรมะของพระพทุธเจา้สามารถยอ้นเขา้มาถึงความวา่งอนัน้ีไดด้ว้ยวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาใน
การขดุคุย้ แมแ้ต่โลกกไ็ม่มี ฐานท่ีท างานกไ็ม่มี ส่ิงใดใดในน้ีไม่มีเลย มนัเป็นขยะอวกาศท่ีเวิง้วา้ง
อยูก่ลางอวกาศ ไม่มีอะไรไปจบัตอ้งเพราะมนัไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะไปจบั เพราะมนัอยูใ่นความวา่ง 
อะไรจะไปอยูบ่นความวา่งได ้ 

พระพทุธเจา้สอนใหย้อ้นกลบั ใหย้อ้นกลบัมานะ ใหดู้ตอของจิต ตอของจิต อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ  ถึงชาติถึงภพ มนัเป็นปัจจยาการอนัเดียว น่ีคือทฤษฏีสมัพนัธ์ ท่ีวา่
ระเบิดนิวเคลียร์ เขาสร้างกนัข้ึนมาแลว้ระเบิดไดอ้ยา่งไร เวลาทฤษฎีสมัพนัธ์ ถึงจุดมนัแตกตวั
อยา่งไร เวลากิเลส ไอส่ิ้งท่ีเป็นอวกาศอยูน่ี่มนัเป็นนิวเคลียร์ นิวตรอนท่ีมนัตวัของมนัเอง ตอ้งรวม
สสารตวันั้นแลว้ระเบิดตวันั้นท้ิง ระเบิดจนจากท่ีวา่เป็นเศษวตัถุท่ีกลางอวกาศใหเ้ป็นอากาศวา่ง 
อากาศธาตุทั้งหมด แมแ้ต่ในอวกาศกไ็ม่มีขยะ ในกลางอากาศไม่มีส่ิงท่ีเป็นวตัถุอยูใ่นอวกาศนั้น
เลย เป็นอวกาศลว้นๆ แลว้ไม่มีส่ิงอะไรท่ีติดอยูใ่นอวกาศ หวัใจท่ีวา่งแทต้ามองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สอนไวไ้ง  
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อารมณ์ท่ีวา่ความวา่งของพระนิพพาน ความวา่งของสมาธิ ความวา่งของฌาน ความวา่ง
ของวิปัสสนา สมุจเฉทปหานข้ึนมาเป็นขั้นเป็นตอน จนถึงความวา่งแท ้ความวา่งแทท่ี้วา่เป็นความ
วา่งไม่ได ้ “ความวา่ง” ถา้เป็นความวา่งแทว้า่เป็นความวา่ง ความวา่งตอ้งมีความรู้สึกอนัน้ีอีก ใคร
เป็นคนบอกวา่มีความวา่ง ใครเป็นคนจดสถิติของความวา่งไว ้ ใครเป็นคนนดัเป็นพยานในความ
เป็นความวา่ง...ไม่มี ไม่มีส่ิงใดใดเลยทั้งส้ินน้ี น่ีคือความวา่งแท ้

แต่ “อาสเวหิ” อาสวะในหวัใจทุกๆ ดวงท่ีผูป้ฏิบติัท่ีเป็นลกูศิษยต์ถาคต เป็นพระสาวกของ
พระพทุธเจา้ท่ีเดินตามข้ึนไป ถึงจุดนั้นแลว้ ถึงบอกความวา่งนั้นมี “อาสเวหิ” อาสวะส้ินไป จิตฺตา
นิ ดวงจิตนั้นเป็นผูรู้้ ถึงเป็นปัจจตัตงัตามความเป็นจริง ความวา่งอนันั้นคือความวา่งของนิพพาน ท่ี
เป็นเป้าหมายของผูท่ี้ปฏิบติั มนัเป็นความวา่งท่ีวา่พดูไม่ได ้ เพราะถา้พดูน้ีเป็นสมมุติ มนัขา้มพน้
จากสมมุติและบญัญติัไปทั้งหมด เกิดข้ึนมาจากวิปัสสนา ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่ศีล ฌาน ปัญญา 
ถา้ศีลและเป็นฌานนะ กเ็ป็นความวา่ง มนัส่งออกไปรับรู้ รับรู้ตามอารมณ์กิเลสแลว้มนัวา่อนันั้น
เป็นผล 

ตอ้งใชค้วามอนันั้นยอ้นกลบัเขา้มาเป็นศีล เป็นสมาธิหรือฌาน ยอ้นกลบัมาท่ีสมาธิแลว้เขา้
ปัญญา ปัญญาน้ีใคร่ครวญเป็นวิปัสสนา เป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรรมฐาน จนช าระลา้ง
กิเลสตามความเป็นจริงโดยเป็นปัจจตัตงั เป็นตามความเป็นจริงของมรรคอริยสจัจงัท่ีองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางไว ้ 

เราเป็นชาวพทุธอยูท่่ามกลางของตลาด เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นนกัปฏิบติัอยูท่่ามกลางของ
ก่ึงพทุธกาล ตลาดข้ึนมาเป็นรอบท่ี ๒ ตลาดไม่วาย ถา้เราไปจ่ายตลาด หรือเราท าธุรกิจในตลาด
นั้น ตลาดนั้นไม่วาย เรามีโอกาสจะเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการตลาดนั้น ในธุรกิจในตลาด
นั้น ในการซ้ือสินคา้ในตลาดนั้น  

ในการประพฤติปฏิบติั ตลาดก าลงัรุ่งเรือง ในการประพฤติปฏิบติั ผูท่ี้ปฏิบติัยงัเป็นหมู่
คณะ ยงัเป็นการส่งเสริมกนั ผูท่ี้ปฏิบติัผูท่ี้ช้ีน า ครูบาอาจารยย์งัมีอยู ่ เราอยูใ่นท่ามกลางตลาดท่ี
ก าลงัข้ึน ตลาดยงัไม่วาย เราจะท าตวัอยา่งไร เราจะมีคุณค่าในตวัเราเองขนาดไหน ท่ีเราจะเอาตวั
เราพน้ข้ึนไปถึงท่ีสุดของส้ินสุดของการประพฤติปฏิบติัตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ี
เป็นความวา่งแท ้ ไม่ใช่ความวา่งในสมาธิ ไม่ใช่ความวา่งในฌาน ไม่ใช่ความวา่งโดยท่ีมนัหลง
ตวัเอง เป็นความวา่งจริงๆ ความวา่ง ความปล่อยวาง ถา้ความวา่ง ความปล่อยวางเป็นส่ิงท่ีเป็น
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ความวา่ง อากาศธาตุมนักว็า่งอยูแ่ลว้ แต่อากาศธาตุคืออากาศธาตุ แต่ความวา่งของกิเลสท่ีในหวัใจ
ต่างกนั 

“หวัใจ” เราหมุนเขา้มา ทุกอยา่งเป็นของเราหมด แต่ในหวัใจของเราไม่มีอะไรเลย แต่มนั
รับรู้ทุกๆ อยา่ง ต่างกนัไหม หวัใจเหมือนน ้าบนใบบอน น ้าไม่ติดกบัใบบอน ใบบอนกบัน ้าไม่
ติดกนั อารมณ์ความรู้สึกกย็งัมีอยู ่แต่ไม่ติดในหวัใจดวงนั้นเลย ผูป้ฏิบติัเป็นอยา่งนั้น  

ถึงบอกวา่ วา่งมี แต่ถา้มีน่ีกเ็ป็นสมมุติ ท่ีวา่โลกเขาวา่กนัอีกล่ะ ความวา่งอนันั้นความวา่ง
เป็นจุดหมายของผูป้ฏิบติั เกิดข้ึนมาจากสมถกรรมฐาน-วิปัสสนากรรมฐานท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้วางไว ้

เราเป็นลกูศิษยมี์ครู ลกูศิษยมี์อาจารยน์ะ ลกูศิษยมี์ครูมีอาจารย ์ไม่ใช่มองท่ีตวัเรา ตอ้งมอง
ท่ีครูบาอาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง ความเป็นแบบอยา่งนั้นจะท าใหเ้รากา้วเดิน ถา้เรามองท่ีเรา เรามอง
ท่ีวา่เราน่ีท ามาก เรามองท่ีตามความสามารถ น่ีมนัมองวงแคบ มองท่ีครูคนไหน มองท่ีองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ครูองคแ์รกของโลก ๖ ปี ปฏิบติัอยู ่ ๖ ปีอดอาหาร (เสียงเทปส้ินสุด
เพียงแค่น้ี) 


