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ปฏิบติัธรรมตอ้งฟังธรรม ปฏิบติัธรรมยงัไม่ถึงธรรมเราตอ้งอาศยัครู อาศยัอาจารยก่์อน ชุบ
มือเปิบไง ลา้งมือมาแลว้กเ็ปิบอาหารกินเลย แต่ถา้เราขวนขวายแสวงหาเอง กวา่จะไดเ้ปิบ ยากนะ 
แต่น่ีการฟังธรรมเหมือนกบัการชุบมือเปิบ ฉะนั้นตั้งใจฟังธรรม ธรรมะของพระพทุธเจา้นะ  

“ศาสนธรรม” คือ ค าสัง่สอน ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนวตัถุ เห็นไหม พระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์“ธรรม” ส าคญัท่ีสุด พระพทุธเจา้ยงักราบธรรม ธรรมคือความเป็นจริง ความเป็น
จริงท่ีสุดส่วน ความเป็นจริงท่ีจนกวา่หวัใจน้ีจะพน้ไปจากส่ิงเกาะเก่ียวใดๆ ทั้งส้ิน มนัสลดัพรวด
ท้ิงไปหมดเลย แลว้มาเป็นหวัใจท่ีสุขจริงๆ เป็นหวัใจท่ีวา่ไม่เกาะเก่ียว เป็นหวัใจท่ี “พน้” ออกไป
จากการคาดเดาทั้งหมด  

การฟังธรรม การแสวงหาธรรม ธรรมอนันั้นทุกคนแสวงหา เป็นเป้าหมายของชาวพทุธ 
พระพทุธเจา้ตรัสรู้โดยพระองคเ์อง เป็น “สยมัภู” คน้ควา้หามานะ แลว้วางไวต้ามความเป็นจริง 
เรากป็ฏิบติัธรรม ศึกษาธรรม ศึกษาอยา่งไร ศึกษากนักศึ็กษาเปล่าไง  

การศึกษานะ ถา้เราไม่เจอศาสนา เหมือนกบัเราเกิดในต่างประเทศท่ีไม่มีศาสนาพทุธ มนัก็
อยูก่นัแบบนั้น แต่กมี็ศีล มีจริยธรรม คือ กมี็ความดีความชัว่เกิดข้ึนมาทุกดวงใจ ดวงใจทุกดวงใจ
เกิดๆ ดบัๆ มาหลายภพ หลายชาติ มนัสะสมมา 

 ดวงใจท่ีดีน้ีจะสะสมแต่คุณงามความดี จิตดวงนั้นกเ็ป็นจิตดีท่ีอยูใ่นร่างกายท่ีดี การ
ประพฤติปฏิบติั การกระท าของเขาเป็นส่ิงท่ีดี เห็นไหม มนักเ็ป็นไปโดยความเป็นจริง แลว้เราเกิด
มาพบพระพทุธศาสนา 
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พระพทุธเจา้สอนวา่ “เกิด” กิเลสพาเกิด เกิดมากอ็ยูใ่นท่ามกลางของกิเลส มีแต่ความทุกข์
ความเร่าร้อน ใหห้าน ้ามาเป็นเคร่ืองช าระลา้งความทุกขอ์นันั้นไง ถึงไดต้อ้งมาศึกษาธรรม เห็น
ไหม 

การศึกษา การเล่าเรียน จากท่ีวา่กิเลสด าๆ เราอยูใ่นท่ีมืด มืดทั้งตวัเลย เราไม่เขา้ใจส่ิงใดๆ 
ทั้งส้ิน เราเข้าใจแต่ว่า ส่ิงใดที่เป็นประโยชน์กบัเรา เป็นความดไีง เป็นประโยชน์กบัเราถา้เป็นไป
ตามความเป็นจริง อนันั้นกเ็ป็นประโยชนใ์นทางท่ีถกูตอ้ง แต่ความเป็นประโยชน์ท่ีวา่เราแสวงหา
จนเกินความเป็นจริง ท่ีกิเลสมนัไสหวัใหเ้ราหา อนันั้นเป็นความทุกข ์ เห็นไหม เราไม่เขา้ใจ เราก็
อยูแ่ต่ในกรอบของกิเลสท่ีพาคิด 

กิเลสในหวัใจเรา พาใหเ้ราคิดค านวณไป ตามแต่มนัจะบญัชาการ เราไม่เขา้ใจหรอกวา่เป็น
เราคิด แต่พอเราคิด เพราะความคิดของเราเร่ิมตน้จากกิเลสซ่ึงมนักอ็ยูใ่นหวัใจเรา ความคิดจะไม่
เหมือนกนั ตน้เหตุ โจทยอ์นัเดียวกนั แต่คนคิด ๑๐ คน ก ็ ๑๐ อยา่ง ๑๐ ความหมาย ๑๐ ความ
จินตนาการ การจินตนาการอนันั้น “กิเลส” มนัชวนจินตนาการ เห็นไหม  

ภูมิหลงัของกิเลสกไ็ม่เหมือนกนั การสะสมมาสูงมาต ่าไง การเกิดในภพของมนุษยน้ี์ 
มนุษยน้ี์เป็นสถานท่ีกลาง จากเทวดา จากอินทร์ จากพรหม หมดอายขุยักม็าเกิดเป็นมนุษย ์ จาก
สตัวเ์ดรัจฉาน จากอเวจี จากไหนพอข้ึนมา กม็าเกิดเป็นมนุษย ์ เห็นไหม ภูมิหลงัของการเกิดต่างๆ 
กนั  

“ภูมิหลงั” น้ี ไม่ใช่ภมิูหลงัเฉพาะชาติน้ีนะ ชาติต่างๆ มามนักส็ะสมมา เป็นจริต เป็นนิสยั 
เป็นสนัดานท่ีสะสมมาในดวงใจนั้น  

ฉะนั้นความคิดถึงออกมาต่างๆ กนั ความคิด ความค านึงถึงกฎหรือวา่ระเบียบอนัเดียวกนั 
ถึงวา่มนัต่างกนัตรงนั้นไง “อยู่ในทีม่ดื” เพราะมนัสะสม มนัถึงดนัออกมาเป็นความคิด เรากทุ็กข์
ไปสิ ทุกขไ์ป  

แลว้เวลาเราศึกษาธรรม เห็นไหม พระพทุธเจา้บอกวา่ “ใหมี้ขอบเขต” ใช่ไหม ให้มกีารให้
ทานเพือ่ช าระล้างความตระหน่ีถี่เหนียว ความตระหน่ีถี่เหนียวในอารมณ์ ความตระหน่ีถี่เหนียว
ในความยดึมัน่ถือมัน่  
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พระพุทธเจ้ากส็อน ให้มทีาน ให้มศีีล ให้มภีาวนา อนันีม้นัเป็นหัวใจหลกั เป็นขั้นตอนหลกั 
แต่เรากศึ็กษาธรรมกนั ศึกษาอะไร ศึกษาเขา้มาเพื่อใหมี้ความรู้ “รู้” น้ีเป็นความจริงไหม “รู้เปล่า
หรือรู้จริง” เป็นความ “เปล่า” นะ เป็นความรู้ดว้ยความเปล่าๆ ไง  

ต ารานั้นใครกศึ็กษา เราเรียนในทางโลกกเ็หมือนกนั คนเรียนมาทางโลก เรียนมามีวิชาการ 
เรียนมาหมด แลว้ประสบความส าเร็จเหมือนกนัไหม  

“อยู่ในทีม่ดื” กเ็หมือนกบัวา่ เราไม่รู้ไม่เขา้ใจในเร่ืองศาสนาเลย พอเรามาศึกษาศาสนา เรา
อ่าน เราวิจยั วิเคราะห์วิจารณ์ออกมา แลว้เราไดอ้ะไรข้ึนมา มนัไดค้วามเขา้ใจ  

“ความเข้าใจ” อนัน้ันกไ็ม่ใช่ความจริง ความเขา้ใจไง พระพทุธเจา้สอนอยา่งนั้นๆ นะ สอน
ใหมี้ศีล สอนใหมี้อินทรียแ์ก่กลา้ ในการส ารวมอินทรีย ์ เพื่อจะไม่ใหม้นัไปเกาะเก่ียว ไม่ใหไ้ป
กวา้นเอาส่ิงต่างๆ เขา้มา ใหส้ ารวมหู ใหส้ ารวมตา ใหส้ ารวมล้ิน ใหส้ ารวมความสมัผสั ส ารวมให้
เราไม่ออกไป ส ารวมไว ้ ดึงไว ้ ความสมัผสั ความกระทบ ถา้ไม่มีการกระทบเห็นไหม มนักไ็ม่มี
ขอ้มูลใหเ้ราคิดไง ไม่มีอะไรสะสมใหใ้จเรา “ฟ”ู ไง เห็นไหม น่ีการส ารวม  

พระพทุธเจา้สอนทั้งหมด แลว้เราท าอยา่งนั้นจริงหรือเปล่า ถา้เราเขา้ใจ เห็นไหม เพราะส่ิง
ท่ีกระทบน้ี มนักระทบทนัทีแลว้เราเห็น เราสมัผสัได ้อยา่งเช่น ตากระทบรูป พอเราอ่านต ารา เขา
บอกวา่ “จกัขุวญิญาณเกดิขึน้เพราะการกระทบ ตากระทบรูปภายนอก เห็นไหม วญิญาณรับรู้ขึน้”  

แลว้เรากศึ็กษาธรรม พอเราไปศึกษาธรรม ธรรมะพระพทุธเจา้สอน สอนอยา่งนั้นแลว้เรา
มามีประสบการณ์โดยตรง มนัจะซ้ึงมาก อยา่งน้ีเราวา่เราเขา้ใจธรรมแลว้หรือ พออา่นอยา่งน้ีป๊ับ 
แลว้เรามาปฏิบติั เรามากระทบเขา้ เรากว็า่ “อนัน้ีเราเขา้ใจ อนัน้ีเราเป็นผูส้ าเร็จธรรม...” ไม่ใช่ ! 

การศึกษาอนัน้ีมนัเป็นเหมือนกบัวา่ “เราอยู่ในทีม่ดื” มืด หมายถึงวา่ เราไม่เขา้ใจส่ิงใดๆ 
เลย แลว้เรามาเขา้ใจธรรมะพระพทุธเจา้ท่ีสอนไวต้ามต ารา เรากข็ยบัจากท่ีมืดออกมายนือยูใ่นท่ี
สวา่ง อยูใ่นท่ีสวา่งจะเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีวา่ ส่ิงใดกระทบกระทัง่ ส่ิงใดเป็นผดิเป็นถกู เพราะอยูใ่นท่ี
สวา่ง เห็นไหม อยูใ่นท่ีสวา่งดีกวา่อยูใ่นท่ีมืด คนอยูใ่นท่ีมืดกเ็หมือนคนตาบอดคล าไปตลอดเลย 
ชีวิตน้ีดั้นดน้ไป คล าไปตามท่ีกิเลสมนัไสไป เพราะเราอยูใ่นท่ีมืด เราตะเกียกตะกายไปโดยท่ีเรา
ช่วยตวัเองไม่ได ้เพราะมนัคือท่ี “มืด”  
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กบัขยบัตวัเองออกมาในท่ีสวา่ง ในท่ีสวา่งเราสามารถช่วยตวัเองได ้ เพราะเราเห็นวา่ส่ิงใด
จะกระทบกบัเรา เราเดินไปชนอะไร ส่ิงใดเป็นหนามเป็นเส้ียน เราหลบหลีกได ้ น่ีธรรมะ
พระพทุธเจา้ เห็นไหม นัน่เป็นการศึกษาเปล่า  

ถ้าศึกษาตามความเป็นจริงต้องส ารวมเข้ามาภายในไง การศึกษาเปล่าๆ การปฏิบัตเิปล่าๆ 
การประพฤตเิปล่าๆ ความรู้เปล่าๆ ความรู้จากสัญญาไง  

ความรู้จากสญัญา ความรู้จากการจ ามา ถา้ความรู้จากการเป็นความจริงเกิดข้ึนมาอยา่งนั้น 
ท าไมพระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ “โปฐิละ” เป็นคนท่ีเป็นคมัภีร์เปล่า ศึกษามาจนจบพระไตรปิฎก 
สามารถสอนลกูศิษยล์กูหาได ้๕๐๐ - ๖๐๐ คน ไปไหนไปหมด ตอบปัญหาไดทุ้กขอ้ ท่ีเขาจะถาม
ปัญหา เพราะมีลกูศิษยล์กูหาเป็นอาจารยข์องคน ตอ้งแกไ้ขคนได ้ ท าไมพระพทุธเจา้ยงับอกวา่ 
“คมัภีร์เปล่า”  

คมัภีร์เปล่าๆ การศึกษาจ ามาเปล่าๆ มนัไม่ไดช้ าระลา้งกิเลสเลย เป็นความจ ามาจากธรรมะ
ของผูอ่ื้นยมืเขามาไง การศึกษาเปล่าๆ เป็นภาวะเปล่าๆ เหมือนท่ีอาจารยบ์อกวา่ “เหมือนไก่ได้
พลอย เหมือนคนอยากมีหงอน” มีอะไรมาแปะท่ีหวักว็า่ตวัเองมีหงอนไง ตวัเองมีศกัด์ิศรี มี
ศกัยภาพวา่ “ฉนัน่ีรู้ไง” แต่รู้แลว้ช่วยตวัเองไดไ้หม ความรู้ท่ีวา่แบกของเขามา ความรู้ของคนอ่ืน
ไง ความรู้ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ประทานไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อใหเ้ราศึกษา แต่ไม่ใช่การชุบมือเปิบ 

การชุบมือเปิบ คือ การศึกษามาเพื่อเป็นแนวทาง เห็นไหมจะไม่เป็นการเปล่า เหมือนยา ถา้
เราอ่านฉลากยาแลว้เราไม่ไดกิ้นเน้ือยา ยามนักไ็ม่สามารถช าระโรคของเราได ้ ฉลากยานั้นเรา
เขา้ใจ จะแกไ้ขอยา่งนั้นๆ แต่เราไม่ไดเ้ปิดขวด แลว้เราไม่ไดก้ระดกยานั้นเขา้ปาก ยานั้นยงัไม่ได้
เขา้ไปในร่างกาย ยงัไม่ไดท้  าปฏิกิริยาในร่างกายนั้น ใหร่้างกายนั้นหายจากโรคภยัไขเ้จบ็  

“จติ” นีเ้ปรียบเหมอืนร่างกาย กเิลสอยู่ในเนือ้ของจติ ต้องท าความสงบให้ได้ ต้องท าความ
สงบเหมอืนกบัเปิดปากไง เปิดปากเพือ่จะกรอกยา  

การศึกษาคือการจ าต ารับต ารามานั้น เป็นการจ ามาเปล่าๆ แลว้ไม่สามารถเขา้ในเน้ือจิตได ้
เพราะกิเลสพาศึกษา การศึกษา การใคร่ครวญ กิเลสพาท า คือเราเป็นคนศึกษา เราเป็นคนจ ามา 
เห็นไหม พอเราไปจ ามา ขอ้มูลใดๆ กแ็ลว้แต่ เราจะตอ้งเอาความรู้สึกของเราเขา้ไปเปรียบเทียบ 
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ความรู้สึกวา่ควรจะเป็นอยา่งนั้น…ควรจะเป็นอยา่งนั้น…มนัเป็นการเดาไง เป็นการเดาหน่ึง เป็น
การวา่ “กิเลส” มนัขดัแยง้หน่ึง  

ในต าราทุกต ารา เวลาเราอ่านเขา้ไป เราจะมีความสงสยัมาก แลว้จะถามข้ึนมาในตวัเองวา่ 
“มนัจะเป็นไปไดจ้ริงหรือ…มนัจะเป็นความจริงหรือ...มนัไม่น่าจะเป็นไปได.้..”  

มนัไม่น่าจะเป็นไปไดห้น่ึงนะ  สอง...เราจะเป็นไปไดไ้หม เห็นไหม  

ถึงวา่อนันั้นกส็งสยัในผลขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ ยงัสงสยัในก าลงัของ
ตวัอีกวา่ ก าลงัของตวัจะท าไดอ้ยา่งนั้นหรือ ความสงสยั ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ  

สงสยัในผลท่ีเป็นตามความเป็นจริง ท่ีเป็นเร่ืองของจริงอยูแ่ลว้..หน่ึง สงสยัในการปฏิบติั
ของตวัเอง…หน่ึง สงสยัในแนวทางประพฤติปฏิบติัอีกหน่ึงไง สงสยัในก าลงัของตวั แลว้สงสยั
วิธีการไง  

แลว้พอท าเขา้ไป…พอท าเขา้ไป…เร่ิมพยายามท า เพราะวา่เราเป็นชาวพทุธ เราเกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา เราไม่สามารถหยบิหรือเกบ็เพชรเมด็งามๆ ในศาสนา เหมอืนเราเข้าไปใน
ห้างสรรพสินค้า แล้วเราไม่สามารถจบัสินค้าใดๆ ออกมาติดมอืเราได้เลยหรือ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์
เรามีชีวิต เรามีโอกาส โอกาสจากการเกิดมาจนกวา่เราจะดบั เกิดแลว้ดบัไป พอดบันั้นมนัถึงจะ
หมดโอกาส การท่ียงัมีชีวิตอยู ่ มีลมหายใจเขา้และลมหายใจออก โอกาสนั้นทุกคนมีอยู ่ โอกาส
ท่ีวา่เราจะไดส้มบติัตามความเป็นจริงของหวัใจดวงนั้นไง  

แต่เราเขา้ใจวา่สมบติัโลก เราเขา้ใจวา่ศกัยภาพ เราเขา้ใจวา่ต าแหน่งหนา้ท่ี ทุกอยา่งน้ีเป็น
เกียรติศกัด์ิ เป็นเกียรติไง การกินโดยเกียรติ การอยูโ่ดยเกียรติ เห็นไหม พระพทุธเจา้บอกวา่เป็น
ทางท่ีไม่ถกูตอ้ง เป็นกษตัริย ์ เป็นนกัรบ เป็นเศรษฐี เป็นยาจก มาบวชในพทุธศาสนา เห็นไหม 
พระพทุธเจา้บอกวา่ “ไม่ใหกิ้นโดยเกียรติ ไม่ใหกิ้นเพื่อเกียรติ ไม่ใหกิ้นเพื่อกาม ใหกิ้นเพื่อการ
ด ารงชีวิต ประทงัลมหายใจเขา้และลมหายใจออกท่ีมีโอกาสอยูน้ี่”  

ไม่ใช่วา่ ผูศึ้กษาธรรมะมาแลว้วา่ การเกิดและการดบัน้ีมนัมีโอกาส แลว้เรามีการกระทบลง
กระทบข้ึน มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นกิเลส จะประชดประชนัดว้ยการท าลายตนเอง เห็นไหม ฆ่าตวัตาย
เอยเพื่อจะหลบทุกข ์…ไม่ใช่…  
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ฆ่าตวัตาย ท าลายตวัเองไปขนาดไหน กิเลสมนักต็ามหวัใจไปตลอด ไปเกิดภพไหน เกิด
เป็นเทวดา เกิดในนรก ไปเกิดท่ีไหนกแ็ลว้แต่ ในเม่ือยงัมีกิเลสอยู ่ กิเลสจะพาไปเป็นความทุกข์
ทั้งหมด  

การท าลายโอกาส ท าลายตวัเอง นึกว่าจะเป็นการหลบ หรือการไปให้พ้นจากทุกข์ มนักลบั
เป็นการเพิม่ทุกข์เป็น ๒ ช้ัน ๓ ช้ันทั้งหมดเลย อนัน้ันกเิลสมนัหลอก เห็นไหม กเิลสนีร้้ายกาจมาก 
ไม่มส่ิีงใดๆ เลย…ในโลกนีท้ีจ่ะสู้กบักเิลสได้ เพราะกเิลสนีเ้ป็น “เรา”  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูผ้า่นตรงน้ีไป...เยีย่ม! แลว้ประทานศาสนาไวใ้หผู้ ้
ปฏิบติั ใหพ้วกเราผูป้ฏิบติัจะไดเ้ดินตามรอยทางท่ีวา่ถกูตอ้ง ไม่ใช่สงสยัใน “มรรคอริยสจัจงั” 
มคัคะคือเคร่ืองด าเนิน เห็นไหม  

พอจิตเราเร่ิมสงบ เราเช่ือธรรมจากการศึกษา เราเช่ือธรรมคือเราเช่ือแผนท่ี เราเช่ือวิธีการ 
การเช่ือน้ีจิตนอ้มลงถึงจะเตรียมเป็นการปฏิบติั ถา้การเช่ือน้ีไม่เกิดข้ึนเราปฏิบติัมนักเ็ป็นการสกั
แต่วา่  

เหมือนอยา่งถา้เป็นวตัถุ เห็นไหม เราไม่หยบิเขา้ปาก มนัเขา้ปากไม่ได ้ อาหารท่ีเราไม่ตกั
เขา้ปาก เรายนืมองอยู ่มนักอ็ยูอ่ยา่งนั้น มนัจะไม่สามารถเขา้ปากไดเ้พราะมนัเป็นวตัถุใช่ไหม แต่
ถา้เรายอ่ยสลายแลว้ เราฉีดเราอดัเขา้ไป ยงัเขา้ไปได ้ แต่ถา้ความเช่ือนะ “มนัสกัแต่วา่ท า” มนัเขา้
ไม่ได ้เพราะมนัเป็นนามธรรม  

ส่ิงท่ีละเอียด ส่ิงท่ีลึกซ้ึง เราเขา้ใจวา่มนัจะท าไดง่้าย..มนักลบัยาก ส่ิงท่ีเป็นวตัถุท่ีวา่ท าลาย
ยากๆ มนักลบัง่าย เพราะ วตัถุมนัท าลายไดง่้ายๆ เพราะมนัเห็นภาพชดั มนัจบัตอ้งได ้ แลว้มนั
ท าลายไดเ้ลย มนัเห็น มนัจบั หรือมนัมีเคร่ืองมือ  

แต่ “หวัใจ” เห็นไหม หวัใจท่ีเวลาเราเดือดร้อน เราอยากให้มนัสงบ หวัใจท่ีมนัขดัอกขดัใจ 
เราอยากจะใหม้นัท าความดี ทั้งๆ ท่ีเรากรู้็วิธีการ ทั้งๆ ท่ีเรากศึ็กษาธรรมะพระพทุธเจา้  

พระพทุธเจา้บอกวา่ “เวลาโกรธข้ึนมาใหใ้ชเ้มตตาเป็นเคร่ืองต่อสู้กนั” ความโกรธความ
อาฆาตน้ีใหมี้เมตตาธรรม จะหยดุตรงนั้นได ้ 
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“กามราคะ” ใหใ้ช ้“อสุภะ” เขา้ไปเป็นของคู่ท่ีท  าลายกนั เรากรู้็แต่เราท าลายความโกรธอนั
น้ีไดไ้หม เราท าลายความผกูพนั ท่ีเราไปติดพนัไดไ้หม ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัเป็นนามธรรม
กบันามธรรม    

“บ่วง” บ่วงทีเ่ป็นของหลวม ๆ ไง บ่วงทีเ่กาะเกีย่วมาจาก “วฏัฏะ” ไง มนัไม่ใช่กรงขังแบบ
วตัถุทีเ่ป็นเหลก็เป็นอะไรทีเ่รายงัหลุดออกไปได้  

ถึงบอกวา่ตอ้งมี “ความเช่ือในธรรม” แลว้พอมีความเช่ือในธรรม ความเห็นในการปฏิบติั 
ถึงจะลงเขา้ไปถึงภายในได ้ 

จะช าระกเิลสต้องท าให้ “ใจ” นีส้งบก่อน หวัใจเห็นไหม ถา้หวัใจเราน้ียงัไม่สงบ ความคิด
เรายงัฟุ้ งซ่านอยู ่ เราคิดเท่าไรนะกคิ็ดไปเถอะ มนัเป็นความคิดเปล่าๆ มนัเป็นการศึกษาเปล่าๆ มนั
เป็นการจ าเปล่าๆ เวลาจ ามาความคิดท่ีจ ามา มนัเกิดข้ึน ช่วงนั้นจะสงบ ช่วงนั้นจะวา่ “ฉนัน่ีรู้ธรรม
ไปหมดเลย”  

แต่เวลากิเลสมนัเกิดข้ึนมา จะเอาอะไรไปยบัย ั้งมนัล่ะ มนัยงัยบัย ั้งไม่ไดเ้พราะวา่ไม่ได้
ช าระมนัไง ขณะท่ีความคิดเป็นธรรมเกิดข้ึน ท่ีเราวา่เรามีความสุข เพราะใจมนัเสวยกบัอารมณ์ท่ี
เป็นธรรม  

ตามความเป็นจริงน้ี เวลาเยน็กบัเวลาร้อน ถา้เวลาเยน็เราพอใจในอากาศท่ีเยน็ เรากมี็ความ
เยน็ แต่ถา้ตอนบ่ายตอนเท่ียงเวลาอากาศมนัร้อน เรากร้็อนตาม เห็นไหม ความคิดท่ีเป็นธรรม
เพราะจิตน้ีเสวยความเยน็ไง จิตน้ีเสวยอารมณ์ไง เสวยความคิดไง ความคิดท่ีเป็นธรรมของ
พระพทุธเจา้ เห็นไหม พระพทุธเจา้วางธรรมไว ้ แลว้จิตน้ีไปเสวยอารมณ์นั้น จิตน้ีคิดตามธรรม
พระพทุธเจา้ “โอ๋…สวา่งไสว รู้ไปหมด” เห็นไหม รู้ตามนั้นไปหมด เพราะเป็นความคิดตาม
ออกไป  

แลว้กว็า่อนัน้ีเป็นธรรม ธรรมเปล่าๆ เพราะธรรมยมืไง ธรรมของพระพทุธเจา้ จิตน้ีเสวย
อารมณ์ท่ีเป็นธรรมอนันั้นออกไป แต่มนัไม่ใช่ธรรมตามความเป็นจริง ฉะนั้นเวลาของมนัเสวยไป
แลว้ มนับอกของเรา ถา้มนัจากมืดกเ็ป็นสวา่ง เห็นไหม จากเยน็กต็อ้งเป็นร้อน มนัตอ้งละลาย
ออกไป เสวยธรรมคืออยูใ่นธรรม พอมนัออกมาถึงขา้งนอกล่ะ พอคิดเร่ืองอ่ืนไป ความคิดน้ีจะสัง่
สมความทุกขใ์หเ้กิดข้ึน เพราะมนัตอ้งเป็นเร่ืองของกิเลส  
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เวลาคิดถึงเร่ืองธรรม มนัเสวยอารมณ์ไปแลว้ มนัเหมือนเราหยบิของไวใ้นมือ เห็นไหม 
มือน้ีเราหยบิของอะไรอยู ่มนักเ็ตม็มือเรา ไม่มีท่ีวา่งจะหยบิของอยา่งอ่ืนต่อไป  

จิตเสวยธรรมของพระพทุธเจา้ ศึกษาธรรมมา แลว้คิดตาม กเ็หมือนกบัเราเอามือน้ีเอาใจน้ี
หยบิธรรมพระพทุธเจา้อยู ่กเ็ยน็ พอส่ิงของน้ี เราหยบิอยูพ่กัหน่ึงเราตอ้งไปวางออก เพราะเราตอ้ง
ปล่อย เราตอ้งวางออกจากมือ เพราะมนัมีความหนกั มือน้ีตอ้งไปท างานอยา่งอ่ืนต่อ เห็นไหม พอ
มาหยบิมาก าไฟเขา้ให ้มือน้ีพอง มนัจะปล่อยเลยทนัที  

แต่ถา้ใจมนัมาก าอารมณ์ท่ีเป็นทุกข ์มนัก าไฟแลว้มนัปล่อยไดไ้หม ปล่อยไม่ได ้ถึงจุดหน่ึง 
เห็นไหม เสวยอารมณ์จนทุกข ์จนน ้าตาไหล จนท่วมทน้ จนเศร้าใจ สุดทา้ยแลว้พอมนัถึงจุด มนัก็
ปล่อยวางโดยความเป็นจริง  

เพราะสรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด สรรพส่ิงในโลกตอ้งเคล่ือนท่ีไป สรรพส่ิงใน
โลกน้ีไม่มีการคงท่ีไง แต่ไม่มีการคงท่ีของกิเลส เพราะกิเลสมนัไสไป เป็นความไม่คงท่ีของกิเลส 
เป็นความไม่คงท่ีตามความเป็นจริง “วฏัวน” เห็นไหม เรากเ็กิดดบั เกิดดบั ตายกนัอยูอ่ยา่งน้ี ศึกษา
ธรรมกศึ็กษาเปล่าๆ กนัอยูอ่ยา่งน้ี  

ความเป็นไปโดย “ความเปล่า” เป็น “โมฆะบุรุษ” ไง ความเป็นโมฆะ ความรู้เปล่าๆ เป็น
คมัภีร์เปล่าๆ มนักห็มุนไปตามอยา่งนั้น วนไปเวียนมาอยูอ่ยา่งนั้น จนพระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ “เป็น
พวกคมัภีร์เปล่า” จนไดส้ติ จนตอ้งปล่อยวางความคิดเปล่าๆ อนันั้นมาถือเอาความคิดเน้ือๆ ไง 
“เนือ้ๆ คอืตวัความสงบ”   

ตอ้งใหใ้จน้ีสงบ ท าใจใหส้งบ พอสงบตวัข้ึนมา จากมือท่ียืน่ออกไปหยบิทุกอยา่ง ทุกอยา่ง
ท่ีขวางหนา้ผา่นมา มือจะควา้ไวท้ั้งหมดเลย กิเลสน้ีมนัเหนียวแน่น ส่ิงใดผา่นมาจะเกาะเก่ียวไว้
หมด แมแ้ต่วา่ศึกษาธรรมะท่ีเป็นความดีกเ็กาะเก่ียววา่ “เป็นเรา”  

มนัเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นเราได้อย่างไร ธรรมะของเราอยู่ทีไ่หน?  

เราเป็นพนกังานในธนาคาร เงินไหลเขา้วนัหน่ึงเป็นก่ีลา้น เป็นเงินของใคร เป็นเงินของเรา
หรือ เราเป็นพนกังานธนาคาร เราเป็นคนรับเงินเขา้มาในธนาคาร ธนาคารนั้นต่างหากเป็นท่ีพกั
เงิน เงินนั้นมีเจา้ของคือผูท่ี้ฝาก  



คนเปล่า ๆ ๙ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ธรรมะพระพทุธเจา้กเ็หมือนกนั พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระพทุธเจา้รู้ธรรมตามความ
เป็นจริง พระพทุธเจา้สอนธรรมตามความเป็นจริง เราไปศึกษาธรรมน้ันมา ธรรมน้ันเป็นของเรา
หรือ? 

แต่มนัผา่นข้ึนมา เราท างานดว้ยธรรมมนักเ็ป็นประโยชน์นะ แต่เป็นประโยชน์กต็อ้งให้
เป็นประโยชน์ตามความเป็นจริง ไม่ใช่เป็นประโยชน์เปล่าๆ ไง เป็นประโยชนช์ัว่คราว เป็นการ
หลอกกนั หลอกให้เราตายใจ หลอกใหเ้ราอยูต่รงนั้น แลว้เราล่วงพน้จากตรงนั้นไปไม่ได ้

ทีน้ีเราศึกษาแลว้ เราเขา้มา ถึงบอกวา่ใหรู้้ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงกต็อ้งท าใจ
ใหส้งบใหไ้ด ้ จากท่ีมนัติด “เกาะธรรมไวก่้อน” มนักเ็กาะธรรมไวเ้พือ่ใหม้นัสงบ แต่ใหเ้กาะให้
ยาวไว ้ถา้เกาะธรรมแลว้คิดไปในเร่ืองของธรรมตลอด กเ็ป็นปัญญาอบรมสมาธิ  

เป็นปัญญาอบรมสมาธิเพราะสมาธิน้ีเกาะธรรม ถา้มือน้ีหยบิเร่ืองท่ีเป็นธรรมไวต้ลอด ให้
เยน็อยูต่ลอด.. เยน็ตลอด.. ตามความเป็นจริง เยน็จนมนัเป็นเยน็สุดส่วน เยน็ตามท่ีวา่มือน้ีเยน็ไป
ตามวตัถุนั้น เสวยอารมณ์…เสวยอารมณ์…ท าจนใจน้ีเป็นธรรม เป็น “สมาธิธรรม”  

ความเป็นสมาธิธรรมนั้น จิตมนัจะเยน็มาก มนัจะมีความสุขในตวัมนัเอง จากท่ีวา่เราเขา้ใจ
นะ “อูฮู้..อูฮู้..” เวลาอ่านธรรม เวลาศึกษาธรรมไปนะ “อูฮู้…อูฮู้...” เลยนะ พระพทุธเจา้น่ียอด รู้
จริงมาก แลว้เราศึกษา เราพิสูจน ์เรามามีผลกระทบ เรากว็า่ “เรารู้จริง”  

แต่พอจติมนัสงบเข้าไป จติจะร่มจะเยน็ จะเป็นฐาน มคีวามสงบบ่อยเข้า…บ่อยเข้า…เรา
ท าไปจนจิตตั้งมัน่ เห็นไหม พอมนัตั้งมั่นแล้ว ต้องพลกิออก เห็นไหม สมถกรรมฐานยกขึน้
วปัิสสนากรรมฐานไง  

แต่แค่สมถกรรมฐานแลว้เขา้ใจวา่ “อนันีเ้ป็นธรรมไง เป็นธรรมจริง” 

เป็น “ธรรมเปล่า หรือ ธรรมจริง?”…เป็นธรรมเปล่าๆ  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นอนตัตาทั้งหมด ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นเคร่ือง
ด าเนิน ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นรถเป็นเรือ รถหรือเรือท่ีพาเราไปถึงจุดหมายปลายทาง สมาธิธรรมน้ี
เป็นมรรคอริยสจัจงั เป็นสมัมาสมาธิ เป็นเคร่ืองด าเนิน มรรคอริยสจัจงัไง มรรคญาณไง มรรค
ญาณเป็นญาณเคร่ืองด าเนิน   
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สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา รถ เรือทุกอยา่งนั้นส่งเราข้ึนฝ่ังแลว้ รถ เรือนั้นตอ้งหมุนอยูต่รงนั้น 
ตอ้งเป็นไปตามเร่ืองของเขา รถไม่ใช่เรา เรือไม่ใช่เรา แต่เรือหรือรถน้ีส่งเราข้ึนฝ่ังได ้รถพาเราไป
ถึงจุดหมายปลายทางได ้เรือพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได ้แต่เรือไม่ใช่เรา เรากไ็ม่ใช่เรือ  

เห็นไหม พอจิตน้ีสงบ จากการท่ีวา่หยบิธรรมใคร่ครวญธรรมมาแลว้ พอจิตสงบเขา้ วา่อนั
น้ีเป็นธรรมไง พอจิตสงบจิตเป็นสมถกรรมฐาน มนัแปลกประหลาด มนุษยห์รือผูท่ี้ไม่เคยเสพ
สมาธิธรรม พอจิตสงบเขา้ จิตเยน็เขา้ มนัจะแปลกประหลาด มนัจะเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นผล เขา้ใจวา่
อนัน้ีเป็นธรรมไง “ความเขา้ใจ” เห็นไหม  

ถา้ความเขา้ใจกเ็หมือนกบัตทงัคปหานชัว่คราว การตทงัคปหาน ดบัชัว่คราว ดบัเหมือน
หินทบัหญา้ ดบัเหมือนเวลาเราปัดเศษผงเขา้ใตพ้รม แลว้กสุ็ข หลงระเริงอยูต่รงนั้น พอหลงระเริง
นั้นสะสมเขา้ไปมากเขา้ สะสมเขา้ไปมากๆ มนัตอ้งหาทางเลด็ลอดออกมาจนไดล่้ะ หญา้ถา้เกิด
ไม่ไดเ้พราะหินทบั มนักจ็ะแลบออกขา้งไป เวลามนัออกขา้ง เวลากิเลสมนัหมุนออกมานัน่ มนัจะ
พลิกกลบัไง ทีน้ีจะท าอยา่งไร ในเม่ือพลิกกลบัมาแลว้ ถา้มีก าลงัอยูก่ต็อ้งต่อสู้คืนเขา้ไปได ้ ไม่
ถึงกบัพลิกลม้ไปเลย  

แต่ถา้ไม่มีหลกัเกณฑ ์“กรรมฐานมว้นเส่ือ” มว้นเส่ือไปเลย สกัแต่วา่ สู้ไม่ไหวไง  

กเิลสรุนแรงมากนะ กเิลสนีเ้ป็นเรา เราไม่กล้าท าลายเรา เราไม่กล้าฝืนเรา เราไม่กล้าฝืน
กเิลสของเรา เราปล่อยให้กเิลสเป็นเจ้าใหญ่นายโตตลอด แลว้ยิง่มาขีด มาไดห้ยบิยมืธรรมะ
พระพทุธเจา้ เหมือนกบัพนกังานในธนาคาร เงินอยูก่บัเรา จะคดโกงขนาดไหนกไ็ด ้ จะโกงเงิน
ขนาดไหนกไ็ดใ้นธนาคารนั้น  

น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือเราศึกษาธรรมะพระพทุธเจา้มา เราจ ามาไดห้มด ท าไมเราจะโมเม
โมชัน่ไม่ได ้ เห็นไหม เวลาพลิกกลบั ศึกษาธรรมมาเพื่อเป็นประโยชน์กบัตวัไง ศึกษาธรรมมา
เหมือนกบั “หมาห่มหนงัเสือ” หมาเอาหนงัเสือมาห่ม เวลามนัเห่าออกมามนัไม่ใช่เสียงเสือ ถา้เสือ
ค ารามจะเป็นเสียงเสือ เสือตามความเป็นจริงไง ธรรมตามความเป็นจริงตอ้งค ารามบนัลือสีหนาท 
ไม่ใช่หมาห่มหนงัเสือ ถา้หมาห่มหนงัเสือมนัค ารามออกมาจะเป็นเสียงหมา มนัไม่ใช่เสียงเสือ  

เพราะอะไร เพราะวา่เราไปหยบิธรรม เราศึกษามาแลว้เราเกาะเก่ียว แลว้เราเอาประโยชน์ 
เราทุจริต เป็นการปฏิบติัธรรมเปล่าๆ นะ เป็นโมฆะบุรุษ เป็นโมฆะ เป็นความวา่ง เป็นโมฆะบุรุษ
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ท่ีวา่เป็นการศึกษาเปล่าๆ มีคมัภีร์เปล่าๆ แลว้ยงัติดในลาภไง โมฆะบุรุษเป็นผูท่ี้วา่ติดในลาภ ติด
ในสกัการะ ติดในสรรเสริญไง โมฆะบุรุษตายเพราะลาภ ตายเพราะเหยือ่ มนัมีเหยือ่มาล่อ กต็อ้ง
ใชธ้รรมะ เห็นไหม    

พนกังานธนาคารท าไมโกงเงินในธนาคาร เพราะเห็นธนาคารนั้นมีเงิน อยากไดเ้งินโดย
ไม่ใช่เงินของเรา การประพฤติปฏิบติัโดยคมัภีร์เปล่ากเ็หมือนกนั ในเม่ือจิตของตวัเองไม่เป็นไป
ตามความเป็นจริง แต่ศึกษาธรรมะพระพทุธเจา้มาแลว้ กใ็ชธ้รรมะอนันั้น พยายามใชธ้รรมะของ
พระพทุธเจา้มาเป็นประโยชน์กบัตวั หลอกตวัเองอีกชั้นหน่ึง อนัน้ีเป็นกิเลส กิเลสมนัท าใหเ้รา
เจบ็ปวดขนาดนั้นอยูแ่ลว้นะ  

แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติัมนักย็งัหลอกตวัเอง เห็นไหม หลอกใหเ้ราข้ึนข่ีหลงัเสือ เป็น
โมฆะบุรุษ ใชธ้รรมะน้ีเป็นประโยชน์กบัตวั เป็นหมาท่ีห่มหนงัเสือ ไม่ใช่ตามความเป็นจริงเพราะ
ไม่ใช่สมุจเฉทปหาน มนัเป็นตทงัคะ ตทงัคปหานแลว้มนัพลิกกลบั  

ความพลิกกลบัอนันั้นถา้เป็นประโยชน ์ มนัยงัเป็นประโยชน์เพราะเป็นทางเดิน เป็นทางท่ี
ผดิพลาด เป็นประโยชน์ต่อเม่ือเราจะปฏิบติัต่อไป แต่ไม่ใช่วา่เราปฏิบติัไปแลว้ ถึงจุดนั้นแลว้
ยอ้นกลบัมาเป็นการใชป้ระโยชน์ เพราะเราเขา้ไปศึกษาจากคมัภีร์เปล่ามาแลว้ เราศึกษาธรรมะ
พระพทุธเจา้มาแลว้ เรายดึติด เรารู้จากคมัภีร์อนันั้น แต่หวัใจมนัไม่สมกบัความเป็นจริง  

 มนัถึงวา่เป็น “คนเปล่า” ไม่ไดเ้ป็นธรรมจริงท่ีช าระกิเลสได ้ เป็น “ธรรมเปล่า” ไม่ใช่ 
“ธรรมจริง” ถา้ธรรมจริงมนัตอ้งยกข้ึนวปัิสสนา สมถกรรมฐาน-วปัิสสนากรรมฐาน จิตน้ีสงบ
ไหม สงบแลว้ถา้รักษาความสงบนั้นไม่เป็น มนัคลายออกมา หรือจิตสงบแลว้ไม่สามารถท าใหม้นั
อยูไ่ดน้าน หรือจิตสงบแลว้ไม่สามารถยกข้ึนใหเ้ห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ความไม่
เห็นเพราะวา่สมาธิน้ีเป็นเรา ความไม่เห็นเพราะเราน้ีเป็นสมาธิ เราน้ีเป็นธรรม จิตมนัแปลก
ประหลาด มนัเป็นจริงๆ  

ถา้มนัไม่เป็นจริงๆ ก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะตรัสรู้ธรรม ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้
จิตเป็นสมาธิมีมหาศาล องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัตอ้งไปศึกษากบัอุทกดาบส อาฬา
รดาบสเลย เพราะสมาธิมีอยู ่ถา้สมาธินั้นเป็นธรรม ท าไมพวกท่ีมีสมาธิก่อนสมยัท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ ท าไมไม่เป็นพระพทุธเจา้ข้ึนมาก่อน ท าไมไม่ตรัสรู้ธรรมล่ะ เพราะ
สมาธิไม่ใช่ธรรม แลว้สมาธิกเ็ป็นธรรมไม่ได ้ตอ้งปัญญาต่างหาก ถา้เป็นไปไดเ้ขาจะติดอยูห่รือ  
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เขาเป็นสมาธินะ จากเป็นครูเป็นอาจารยส์อนลกูศิษย ์ จนตายไปกต็ายไปกบัสมาธินั้น ตาย
ไปกบัความทุกขอ์นันั้น ไปเกิดเป็นพรหมแต่ไม่สามารถช าระกิเลสได ้ ถา้สมาธิน้ีแน่นหนาข้ึน
มาแลว้สมาธิจะเป็นปัญญาโดยอตัโนมติั เขาตอ้งส าเร็จ เขาตอ้งช าระกิเลสไดสิ้ เพราะเขามีสมาธิ 
เขาสามารถท าไดต้ามความเป็นจริง ท าไมเขาไม่เป็นไป เพราะเขาไม่ยกข้ึนวิปัสสนา  

วปัิสสนา คอื งานการช าระให้มนัเป็นสมุจเฉทปหานด้วยมรรคอริยสัจจงั อริยสจั ๔ ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม มรรคอริยสจัจงัเป็นเคร่ืองด าเนิน ด าเนินท่ีไหน ด าเนินท่ีทุกข ์ 

จิตสงบ จิตร่มเยน็ เวลาออกมามนัท าไมทุกข ์ ทุกขเ์พราะเหตุใด ทุกขเ์พราะไม่รู้ตามความ
เป็นจริง ทุกขเ์พราะกิเลสมนัไสหวั ทุกขไ์ง ทุกขอริยสจัจงั ทุกขน้ี์เป็นความจริง  

คนเกิดข้ึนมาคร้ังแรก ชาตปิิ ทุกฺขา การมีชาติการเกิดน้ีเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ มีชรา มีความ
แปรปรวน เป็นทุกขต่์อๆ มา แลว้มีทุกขจ์รมา อารมณ์เกาะเก่ียวท่ีเราเกิดมา กิเลสตวัน้ีมนัคอยตอก
ย  ้ากบัไอต้วัชาตินั้นใหแ้น่นหนาข้ึนไง ทุกคนเกิดมาทุกคนยดึชาติของตวั ทุกคนยดึภพของตวั ใคร
จะดูถกูศกัด์ิศรี ใครจะเหยยีบย  า่ตวัน้ีไม่ได ้ แลว้อารมณ์ท่ีมนัโอบเน่ืองมาจากอารมณ์ท่ีวา่มนัเป็น
ส่ิงแวดลอ้ม มนัเป็นส่ิงกระทบ เราวา่อนัน้ีมนัเป็นของจรมา  

การจรมา มนักจ็รมาย  ้าตรงนั้น ย  ้าใหเ้กิดชาติน้ีใหม้นัแน่นหนาข้ึน มนัไม่ใช่วา่อารมณ์น้ี
เกิดมาเพื่อจะช าระชาติน้ี ออกไปน่ีนา เห็นไหม มนัเป็นสมมุติ มนัเป็นการท่ีเราเขา้ใจไง สมมุติมี
ตามความเป็นจริง อยา่งเช่น ภาษาต่างๆ น้ีบญัญติัข้ึนมาเป็นสมมุติ ความเขา้ใจวา่ชาติเป็นของเรา 
ความเขา้ใจไง ความเขา้ใจวา่ศกัด์ิศรีของเรา ความเขา้ใจ เห็นไหม อารมณ์ตวันั้นจะตอกย  ้าความยดึ
มัน่ถือมัน่ตลอด ถึงวา่มนัมีตามความเป็นจริง มนัเป็นสมมุติและมีตามความเป็นจริง เป็นอริยสจั 
เป็นทุกข ์ 

ทุกขน้ี์ครอบคลุมทั้งหมด ความทุกขท์ั้งหมดท่ีวา่มีทุกข ์อยูใ่นทุกขอ์นัน้ีเลย ทุกขเ์กิดเพราะ
ความไม่รู้จริง เกิดจากสมุทยั ตณัหาความทะยานอยาก แลว้ถา้เราเบ่ือในชีวิต ถา้เราไม่ทะยานอยาก 
จะเป็นตณัหาไหม…เป็น เพราะชีวิตน้ียงัไม่ส้ิน  

วตัถุส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัเกิดข้ึนแลว้ มนัตอ้งแปรสภาพไปเป็นธรรมดา ชีวิตน้ีเกิดข้ึนมาได้
เพราะบุญกศุลส่งเสริมมา ชีวิตน้ีดบัเพราะหมดบุญกศุล เห็นไหม มนัตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง  
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ถา้เราเห็นวา่ชีวิตน้ี เราไปติดขอ้ง เราไม่เขา้ใจ เราอยากท าลาย เห็นไหม ตณัหาความ
ทะยานอยากกบัความปฏิเสธ กเ็ป็นตณัหาเหมือนกนั “ตณัหา ๓” ความอยาก ความไม่อยาก ความ
เฉยๆ อยู ่กคื็อความไม่รู้เท่าในตณัหา  

ความเข้าใจอนันีเ้ป็นโลก แต่ถ้าวปัิสสนานีเ้ป็นการค้นคว้า จิตน้ีสงบกต็อ้งดูทีก่าย ดูที่
เวทนา เห็นไหม เวทนาคือความไม่พอใจตวัน้ี เวทนาคือสุข คือทุกข ์ตณัหากคื็อความไม่พอใจน้ี ดู
จติ ดูธรรม ดูตามความเป็นจริง อริยสจัเหมือนกนั อริยสจั ๔ สติปัฏฐาน ๔ มรรค ๘ อริยสจั ๔ สติ
ปัฏฐาน ๔ เห็นไหม กบัมรรคอริยสจัจงัเป็น ๘ ต่อสู้กนั 

วิปัสสนาเกิดจากท่ีจิตนั้นสงบ ตอ้งยกข้ึนวปัิสสนา วิปัสสนาน้ีคือแรงงานของเรา แรงงาน
ของพระพทุธเจา้ คือ แรงงานของพระพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้ธรรมมาแลว้วางไว ้ เราศึกษาธรรม
พระพทุธเจา้ คือ ศึกษาแผนท่ี ศึกษาเทคโนโลยี ศึกษาวิธีการ แลว้เรามาพิจารณาของเรา น่ีคือ
แรงงานของเรา น่ีคือแรงงานของจิต น่ีคือเน้ือของจิตท่ีมนัคน้ควา้ ท่ีมนัมีการต่อสู้ในจิต 

กเิลสมทีีอ่ยู่บนหัวใจ กเิลสอยู่ทีจ่ติน้ัน แลว้จิตน้ีไดข้บัเคล่ือน เพราะวิปัสสนาน้ีไม่ใช่
ความคิดของโลกๆ ความคิดของโลกน้ีเป็นสุตมยปัญญา ภาวนามยปัญญานีเ้กดิจากจติภายในที่
เป็นสมาธิ พลงังานน้ีส่งออก แลว้เราควบคุมพลงังานท่ีส่งออกน้ีจนเป็นสมาธิ แลว้สมาธิน้ีเป็น
พลงังานในตวัมนัเอง แลว้สมาธิยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาในชาติภพของเรา เห็นไหม กห็มุนกลบั
เขา้มาท่ีหวัใจ ท่ีอยูข่องกิเลส ท่ีอยูข่องเน้ือจิต จิตน้ีไดห้มุนเขา้ไปท่ีตวัจิตแลว้ เป็นตวัภาวนา เป็น
ปัญญาภายใน เป็นความรู้สึกลึกๆ ขา้งในท่ีมนัหมุน มนัต่อสู้กนั น่ีเน้ือของจิต ความเป็นไปในการ
ต่อสู้ ในตวัมนัขา้งในนั้น เป็นการช าระ วปัิสสนา เป็นแรงงานของเรา เป็นแรงงาน เป็น
ประสบการณ์ เป็นความรู้จริง เป็นการต่อสู้  

เร่ิมตน้ข้ึนไป การยกพลข้ึนบก เห็นไหม การต่อสู้ การยดึประเทศ กวา่จะยกพลข้ึนบกได ้
จากท่ีเราอยูใ่นทะเล การต่อสู้ข้ึนไป เราจะกินเน้ือท่ีไดแ้สนยากเลย วิปัสสนาคร้ังแรกๆ ก็
เหมือนกนั เราจะเขา้ไป เห็นไหม จิตถึงจะสงบเป็นภายในกจ็ริงอยู ่ แต่กิเลสมนัยดึพื้นท่ีไวท้ั้ง
หมดแลว้ แลว้เราจะเขา้ไป พลงังานของตวัมนัภายในจะหมุนเขา้ไปช าระ แยง่เน้ือท่ีข้ึนไปจาก
กิเลสในหวัใจนั้น  
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วิปัสสนาคร้ังแรกๆ มนัถึงจะเป็นผูท่ี้เขา้ใจนะ ธรรมะพระพทุธเจา้ท่ีวา่เราท าใหจิ้ตสงบนั้น 
พอสงบเขา้มามนัคือความสุขอยา่งยิง่ จิตมนัถึงไดห้ลงใหล แต่วิปัสสนาน้ีมนัลึกเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง 
มนัจะเป็นความสุขมากกวา่ ถา้มีการต่อสู้กนัคร้ังสองคร้ัง มนัจะเกิดวิธีท่ีท าใหจิ้ตน้ียบุยอบลง ถา้
เรายดึพื้นท่ีได ้มนัจะสงบตวัลง  

ความสงบทีเ่กดิขึน้จากการวปัิสสนา ต่างกบัความสงบทีเ่กดิขึน้จากการก าหนดจิตให้เป็น
สมาธิ การก าหนดใหเ้ป็นสมาธิน้ีมนัเป็นโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้กมี็ แต่วิปัสสนาน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้
เลย ไม่มีโดยธรรมชาติ ตอ้งเกิดข้ึนดว้ยมรรคอริยสจัจงัอยา่งเดียว อยา่งเดียวเลย ถา้ไม่เกิดมรรค
อริยสจัจงักเ็ป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะแรงงานของเรา ความเป็นจริงของเรายงัไม่เกิดข้ึน 
เราเห็นแต่สมบติัของคนอ่ืนทั้งนั้นเลย ถึงจะเป็นสมบติัพระพทุธเจา้กย็มืพระพทุธเจา้มา เห็นไหม 
ธรรมะพระพทุธเจา้เรายมืมา ไม่ใช่ธรรมะของเรา  

ธรรมะจะเกดิขึน้ จะไม่เป็น “คนเปล่า” เป็นคนมหีลกัมเีกณฑ์ ต้องเกดิขึน้จากความเป็นไป
ของเรา เกดิขึน้จากการท าความเป็นจริง เกดิขึน้จากภายใน เกดิขึน้จากมรรคหมุนเข้ามาเป็น
ภาวนามยปัญญาจนยดึพืน้ทีไ่ด้ ยดึพื้นท่ีไดแ้ลว้ยงับุกข้ึนไปนะ เป็นการต่อสู้ เพราะกิเลสมนัจะ
ต่อสู้ มนัจะไม่ยอมท้ิงพื้นท่ีของมนั ใครจะยอมตาย การหลบหรือการถอยพื้นท่ีมา เพราะเขาตอ้ง
มาแยง่พื้นท่ีนั้นเพื่อท าลายเรา  

น้ีมนัเป็นนามธรรมนะ แต่พดูเป็นรูปธรรมเพื่อยกตวัอยา่งใหเ้ห็นถึงการวิปัสสนา ใหเ้ป็น
สมบติัส่วนตน เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน แต่ไม่ใช่เป็นการท่ีวา่ “เรามัน่ใจ” เวลาวา่นะ “เรา
มัน่ใจ… เรามัน่ใจของเรามาก… เรามัน่ใจ…” มัน่ใจตรงไหน กิเลสมนักม็ัน่ใจ เรามัน่ใจกิเลสก็
มัน่ใจ เพราะกิเลสมนัเป็นเราไง แต่ถา้ปัจจตัตงัมนัไม่ใช่มัน่ใจ มนัเป็นตามความเป็นจริง มนัเป็น
การสมุจเฉทปหานจากความสงสยั  

ความลงัเลสงสัยในกายนี ้พระโสดาบันไม่ตดิใน “สักกายทฏิฐิ” ทีต่ดิว่าในกายกบัจตินีเ้ป็น
อนัเดยีวกนั กายนีค้อืเรา จตินีค้อืเรา ทุกอย่างคอืเราทั้งหมด วปัิสสนานีจ้ะเข้าไปช าระกเิลสทีค่วาม
ยดึไง กเิลสนีเ้ป็นตวัยดึตวัสมาน ให้มคีวามสงสัย ให้ใจให้กายนีเ้ป็นอนัเดยีวกนั และวปัิสสนาเข้า
ไปท าลายตรงน้ันนะ ระเบิดคูหา ระเบิดถ า้น้ันนะ  
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การระเบิดออก เราเป็นคนวางระเบิด แลว้เรากดระเบิด แลว้เราเห็นระเบิดข้ึนมา แลว้
ระเบิดออกไปจากเรา ทั้งๆ ท่ีเป็นเราดว้ย มนัสมุจเฉทปหานขนาดนั้น ความสงสยัในกายนั้นไม่มี 
เวลาขาดออกไปขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ ์๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ เพราะ
ทุกขก์บัเราไม่มี จิตกบัเราไม่มี ค าวา่ “ไม่มี” คือมนัมี แต่ความยดึมัน่ไม่มี ความสงสยัไม่มี ความ
สงสยัในส่ิงต่างๆ ในหวัใจไม่มี 

เห็นไหม จากคนเปล่าๆ มาเป็นคนมหีลกัมเีกณฑ์ขึน้มาจุดหน่ึง ความมหีลกัมเีกณฑ์อนันี้
มนัมหีลกัมเีกณฑ์ตามความเป็นจริง เป็นแรงงานของเรา เป็นธรรมของคนๆ น้ัน เป็นธรรมะของผู้
ปฏิบัตน้ัิน ผู้ทีป่ฏิบัตถิึงตรงนี ้ ผู้น้ันมธีรรม ถา้ผูป้ฏิบติัยงัไม่ถึงตรงน้ีผูน้ั้นยงัไม่มีธรรม ถึงจะพดูก็
เป็นการพดูธรรมของพระพทุธเจา้ ธรรมะของพระพทุธเจา้กบัธรรมะของบุคคลผูท่ี้ปฏิบติันั้น
ต่างกนั  

ธรรมะของพระพทุธเจา้นิพพานไปตั้งแต่ ๒,๕๐๐ กวา่ปีแลว้ เป็นขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ธรรมะของผูท่ี้ปฏิบติั ผูใ้ดปฏิบติัขนาดไหน สมุจเฉทปหานวินาทีไหน จะเป็น
กลางคืน จะเป็นกลางวนั จะเป็นปีไหนก็แลว้แต่ จะเป็นของผูน้ั้นตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตาม
ความมัน่ใจ ถา้ตามความมัน่ใจกิเลสมนักม็ัน่ใจได ้ ตามความเป็นจริงของใจนั้นเป็นธรรมของใจ
ดวงนั้นดว้ย  

เห็นไหม ความลงัเลสงสยัในกาย เร่ิมมีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมาจากความวา่งเปล่าๆ เป็นความ
วา่งตามความเป็นจริง ความวา่งเปล่าๆ น้ี อากาศมนักว็า่งได ้ลมพดัไปพดัมา น ้าท่ีตกัมาในตุ่ม น ้า
หมดตุ่มแลว้เติมเตม็ตุ่ม มนัเด๋ียวกว็า่งเด๋ียวกมี็อยูอ่ยา่งนั้น ความวา่งเปล่าๆ คือมนัลมเพลมพดัไง 
อารมณ์ดีมนักว็า่ง อารมณ์ฉุนเฉียวมนักไ็ม่วา่ง  

เห็นไหม ความวา่งเปล่าๆ ความรู้เปล่าๆ กบัความรู้ตามความเป็นจริงมนัต่างกนั ต่างกนั
ตรงท่ีมนัไม่สงสยัในความวา่งนั้น มนัเป็นความวา่งตามความเป็นจริง มนัเป็นจกัรวาล แลว้มนัจะ
เอาอะไรมาสงสยั ในเม่ือเน้ือแทน้ั้นเป็นจกัรวาล กบัความวา่งเปล่าๆ ความลมเพลมพดั ต่างกนัจาก
ความสงสยันะ พิจารณาต่อนะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงบอกวา่ “มรรค ๔ ผล ๔” ไม่ใช่มรรค ๑ ผล ๑ เวน้ไว้
แต่ผูป้ฏิบติัทีเดียวทะลุผล ๔ เลย อนันั้นถือวา่เป็นผูท่ี้ปฏิบติัง่าย แต่นยัของก่ึงพทุธกาล นยัของผูท่ี้
มีกิเลสหนาน้ีมนัตอ้งกระเสือกกระสนไป ยกข้ึนมรรค ๔ ผล ๔ มรรค ๑ ผล ๑ ไดส้ัมปยตุกนัแลว้
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คลายตวัออกตามความเป็นจริงแลว้ ดว้ยการสมุจเฉทปหานจากมรรคอริยสจัจงั ตามความเป็นจริง 
เป็นปัจจตัตงัของผูน้ั้น  

ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้เร่ิมมีสมบติัเป็นของตน อยากจะมีใหม้ากข้ึน ทุกคนปรารถนาการพน้ทุกข ์
ทุกคนปรารถนาการดบัส้ิน ส่ิงท่ีวา่เป็นสงัโยชน ์ ๓ ตวัหลุดออกไปจากเรา เราจะสามารถรู้วา่
สงัโยชน์เหลืออีกเท่าไรทนัทีเลย  

เพราะวา่ถา้เราไม่เคยเห็นเงิน เราจะไม่รู้วา่เงินนั้นเป็นอยา่งไร คนท่ีมีเงิน คนท่ีใชเ้งินส่วน
หน่ึง เห็นไหม เงิน ๑ ลา้น เรามีอยู ่๑ แสน เรารู้แลว้วา่เงิน ๑ แสนน้ีเปรียบเหมือนเงิน ๑ ลา้นนั้น 
ถา้เราสะสมไปเราจะมีครบถึง ๑ ลา้นนั้น สงัโยชน ์๑๐ ตวักเ็หมือนกนั ลองไดข้าดออกไปจากใจ
ดวงนั้น ๓ สงัโยชน ์คือ สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เห็นไหม แลว้สงัโยชน์ ๑๐ ท าไม
มนัจะไม่รู้  

ส่ิงท่ีรู้ คือ ส่ิงท่ีอยากแสวงหา ส่ิงท่ีตอ้งการการไต่เตา้ ตอ้งการใหมี้ครบ การครบนั้น คือ
การมีความสุขโดยวมุิตติสุข ความสุขท่ีเราสมัผสัอยูน้ี่ ความสุขท่ีไม่สงสยัในกาย ความสุขท่ีไม่
ลงัเลสงสยัในธรรมะพระพทุธเจา้ ไม่ลงัเลสงสยัในส่ิงต่างๆ ทั้งส้ิน เพราะวา่ความลงัเลนั้นโดนตดั
ขาดไปจากไป สงัโยชน์ตวัน้ีโดนตดัขาดออกจากใจไปแลว้ ความลงัเลสงสยัมนักไ็ม่มี  

ทีน้ีความแสวงหา กแ็สวงหาดว้ยความง่ายข้ึน ใจท่ีเป็นธรรม เห็นไหม กต็อ้งยกข้ึน 
เพราะวา่มนัรู้วิธีการอยูแ่ลว้ ยกข้ึนเลย พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม กายกไ็ด ้ เวทนากไ็ด ้ จิตกไ็ด ้
ธรรมกไ็ด ้จนมรรคะน้ีรวมตวันะ รวมตวัสมุจเฉทปหานรอบท่ี ๒ มรรคท่ี ๒ ช าระแลว้ไดผ้ลท่ี ๒ 
เห็นไหม 

มรรค ๔ ผล ๔ มรรคคร้ังแรกโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 
สมุจเฉทปหานจนกายกบัใจน้ีแยกออกจากกนั โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง ความลงัเลสงสยัต่างๆ 
อุปาทานยดึมัน่ การเกาะเก่ียวระหวา่งกายกบัใจท่ีวา่เป็นกระแส ขาด! เป็นจิตลว้นๆ กายลว้นๆ เลย  

มนัไม่ใช่ความวา่งเปล่าๆ มนัไม่ใช่ความมัน่ใจเปล่าๆ มนัเป็นการต่อสู้กนั เป็นการ
กระทบกระทัง่ เป็นการแตกสลาย เป็นการเกิดสงคราม สงครามตอ้งเกิดข้ึนก่อน สนัติภาพถึง
ตามมา ในโลกน้ีเขาไม่มีสงครามเขากมี็สนัติภาพได ้เพราะวา่ ความสมคัรสมาน ความอะลุม้อล่วย 
แต่กิเลสอะลุม้อล่วยไม่ได ้ กิเลสในหวัใจของเราอะลุม้อล่วยไม่ได ้ เพราะกิเลสน้ีปักเสียบในหวัใจ
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เรา ท าใหเ้ราเป็นทุกขเ์ป็นร้อนมาก่ีภพก่ีชาติ ความอะลุม้อล่วยกคื็อการเอายาพิษมาไวใ้นบา้นเรา 
เราเป็นคนท่ีมีเช้ือโรคอยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ เราจะเอาโรคต่างๆ มาสะสมไวใ้นร่างกายเราอีกหรือ กิเลส
ในตวัเรามนัมีอยูแ่ลว้ แลว้ส่ิงน้ีเราจะสะสมไวห้รือ  

ถึงวา่เป็นการอะลุม้อล่วยไม่ได ้เป็นการสงครามตอ้งท าสงคราม! พระอริยเจา้ทุกองคต์ั้งแต่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ครูบาอาจารยต่์างๆ ตอ้งผา่นตรงน้ีข้ึนไป ถา้ไม่ผา่นตรงน้ีข้ึนไป 
เป็นไม่ได ้ไม่ท าลาย ไม่สมุจเฉทปหาน ไม่ปหานไง ค าว่า “ปหาน” ฟังแล้วมนัแบบว่ามนัรุนแรง 
แต่การปหานกเิลสกบัการประหารของโลกต่างกนั  

ในโลกนีม้กีารประหัตประหารกนั มกีารท าลายกนั มนัเป็นส่ิงทีไ่ม่สมควร เราต้องมีเมตตา
ธรรม แต่กเิลสนีเ้ป็นนามธรรม เราปหานกเิลสเพือ่จะให้จตินีพ้้นจากกเิลส ปหานเท่าไรมนักไ็ม่มี
ศพ มนัไม่มกีารทุกข์ร้อน ยิง่ปหานยิง่เป็นคุณ!  

ปหานความชัว่! ปหานความเป็นไปภายใน ปหานนามธรรม ปหานผี! ปหานเปรตกลาง
หวัใจเรา! เราไปประหารคนอ่ืนหรือ เราไปท าลายคนอ่ืนหรือ เราท าลายไอค้วามท่ีวา่เป็นทุกขอ์ยู่
ในหวัใจเรา แต่ตอ้งปหาน  

การปหานนีเ้ป็นสมุจเฉท จะมคีวามว่างตามความเป็นจริง มนัจะว่างขึน้ไปอกีเป็นช้ันที่ ๒ 
ความว่างอนันีเ้วิง้ว้างกว่าความว่างอนัแรก เห็นไหม ว่างแบบมหีลกัมเีกณฑ์ ว่างแบบมธีรรม ว่าง
ตามความเป็นจริง ว่างเป็นเอโก ธัมโม ธรรมอนัเอกขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่
ว่างด้วยการเกาะเกีย่ว ไม่ใช่ว่างด้วยการจ ามา 

การจ ามา คือ การเอาหมามาห่มหนงัเสือไง เห่าออกมากคื็อหมาวนัยงัค ่า มนัไม่ใช่เสือ เห็น
ไหม แต่ถา้ความวา่งตามความเป็นจริงน้ี มนัเป็นตามเป็นจริง เสือบนัลือสีหนาทกคื็อเสือ ธรรมะ
พระพทุธเจา้บนัลือสีหนาทมาตั้งแต่ ๒,๐๐๐ กวา่ปีจนครบ ๕,๐๐๐ ปีน้ีกเ็ป็นธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมตามความเป็นจริงอนันั้น ตามความเป็นจริง
ในธรรมหวัใจนั้นเห็นไหม กเ็ป็นธรรมของผูน้ั้น  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ ไม่เคยเอาธรรมของใครไปทั้งหมด หวัใจ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นธรรม นัน่คือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
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แต่ผู้ปฏิบัตทิีม่ธีรรมในหัวใจกเ็ป็นของผู้น้ัน เป็นปัจจตัตังตามความเป็นจริง เป็นปัจจตัตังของ
หัวใจดวงน้ัน  

“กายเป็นกาย จิตเป็นจิต” วิปัสสนาญาณจะหมุนเขา้ไปอีก แต่ก่อนจะหมุนน้ีกิเลสส่วนใน
หวัใจมนัจะท าใหห้ลงใหล ความหลงใหลอนัน้ี เห็นไหม ถึงวา่มนัเป็นอ านาจวาสนาของบุคคล 
บางคนไดโ้สดาบนั บางคนไดส้กิทาคามี บางคนไดอ้นาคามี เห็นไหม บางคนนะผูป้ฏิบติับางคน 
คนๆ นั้นไง ติดอยูต่รงนั้นล่ะ ท าไมติด ท าไมถึงไม่พรวดไปเลยล่ะ  

เราเห็นเงินลา้นหน่ึง เรากห็ยบิๆๆ จะไดค้รบลา้น แต่เงินลา้นมนัตอ้งเกิดจากการแสวงหา 
เขาตอ้งท างานท าการมามนัถึงจะไดม้า ไม่เคยไดม้าลอยๆ หรอก น่ีกเ็หมือนกนั จะไดม้าก่ีขั้นตอน
หรือไดม้าขนาดไหน กต็อ้งเร่ิมการคน้ควา้ ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนาญาณ  

งานภายในนะ งานอย่างอืน่ งานทางโลกยังพึง่พาอาศัยกนัได้ ช่วยกนัได้ แต่งานช าระกเิลส
นี ้ “ใจแก้ใจ” กเิลสอยู่ทีก่เิลส เนือ้ของใจต้องช าระเนือ้ของใจ วปัิสสนาญาณจากหัวใจเห็นไหม 
สมาธิท่ีส่งออก ความคิดท่ีส่งออก ตอ้งยอ้นกลบัเขา้หมด ยอ้นกลบัเขา้ไปท าลายไอเ้น้ือของใจนั้น 
เน้ือของใจนั้นเป็นงานของใจนั้น ดวงใจทุกดวงใจท่ีมีกิเลสอยู ่ ตอ้งแกไ้ขเอง พระพทุธเจา้ถึงบอก
วา่เราเป็นผูแ้นะน าสัง่สอนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นคนช้ีแนวทาง ผูป้ฏิบติัทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัเอง  

ถึงบอกวา่มนัเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถจะยดัเยยีดเขา้ไปได ้ มนัต้องเป็นใจดวงน้ันยกขึน้
วปัิสสนาญาณตามความเป็นจริง แลว้จิตท่ีมนัเป็นเน้ือจิตระหวา่งกายกบัจิตแยกออกจากกนั มนัยิง่
เป็นอีกชั้นหน่ึง  

กายกบัจิต เป็นสต ิ เป็นปัญญา ท่ีวา่เป็นความเพียรอนัแก่กลา้ สามารถตรวจสอบ สามารถ
ช าระลา้งได ้ แต่จิตลว้นๆ น้ีมนัตอ้งเป็นมหาสต-ิมหาปัญญา จากสติปัญญา เห็นไหม แสงสวา่งท่ี
สวา่งมากเราจะมองเห็น แต่แสงสวา่งท่ีมนัอยูใ่นบงัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงบงัอยูเ่ราจะมองไม่เห็น  

จิตน้ีเหมือนกนั มนัโดนบงัอยูภ่ายใน มนัอยูเ่พราะวา่เป็นจิตลว้นๆ เพราะกายกบัจิตแยก
ออกจากกนั “จติตัวนี ้ตวับังเงาตวันี ้มนัเป็นกามราคะ” ตวัน้ีตวัยิง่ใหญ่ ตวัน้ีเป็นตวับงการ บงการ
สามโลกธาตุน้ี บงการการเกิดและการตาย ตวับงการ ตวักองบญัชาการเลย กองบญัชาการใหญ่นะ 
ตวัการท่ีจะเกิดตาย เกิดจากตวัน้ี ตวัจิตไง!  
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ตวัจติ ตวัปฏิสนธิจติ ตวัแสวงหา  ตวัการยดึภพยดึชาต ิตวัเร่ิมต้นความคดิ พอเราคิดอะไร
ข้ึนมา คิดมาจากไหน คิดมาจากขนัธ์ ๕ คือสญัญา คือตวัสงัขารท่ีปรุงข้ึนมา เราลองคิด ความคิดท่ี
แวบ็ข้ึนมา มนัมาจากไหน มนัมีพลงังานตวัน้ี ตวัใจตวัน้ี แลว้มนัคิดเร่ืองอะไร เร่ืองการเกิดและ
การตาย เกิดและตายเพราะอะไร เพราะวา่การเกิดและการตาย คือ ขั้วบวกและขั้วลบไง มีการ
สนัดาปกนั ความสนัดาปอนันั้นคือกาม โอฆะคือเคร่ืองก าเนิด 

จิตลว้นๆ น้ีมนัอยูคิ่ดแต่ฝักใฝ่แต่ตรงน้ีจิตของคนจิตของผูมี้กิเลสจะฝักใฝ่แต่ตรงน้ี ตรง
การสนัดาปกนัน่ีล่ะ ระหวา่งความคิด มนัจะสนัดาปกนัมนัจะเกิดประกายรุนแรง ความรุนแรงอนั
นั้นมนัจะรุนแรงมาก การวิปัสสนาช่วงน้ีถึงเป็นมหาสต-ิมหาปัญญาท่ีตอ้งใชค้วามรุนแรงมาก 
ตรงน้ีเป็นน ้าป่าไง  

น ้าประปา น ้าออ้ยอ่ิง น ้าไหลมาเป็นธรรมชาติ เห็นไหม แต่ถา้รวมตวัข้ึนมามากๆ แลว้มนั
จะมีความรุนแรงมาก บา้นเรือน โลกทั้งโลก มนัพงัทลายไดเ้พราะแรงดนัของมนั มนัช าระลา้งไป
หมด กวาดเกล้ียงไปหมดเลย อารมณ์ใดๆ ในหวัใจเราถึงสู้อารมณ์น้ีไม่ได ้อารมณ์น้ีมนัจะกวาดไป
หมด กวาดไปเป็นอารมณ์ของมนัในตวัมนัเองตลอด น่ีไงการสนัดาปของอารมณ์ 

ต้องใช้ความอุตสาหะอย่างสูงๆ วปัิสสนากต้็องอย่างสูงๆ อย่างสูงมากนะ ต้องใช้ความ
ใคร่ครวญ มนัชอบความสะดวก ชอบความสบาย ชอบความสวยความงาม เห็นไหม ถึงว่าต้องใช้ 
“อสุภะ”  

ความสวยความงามในโลกน้ี พอมนัแปรสภาพเราเห็นแลว้เรากรั็งเกียจได ้ แต่หวัใจน้ีมนั
เป็นความสวยความงามท่ีมนัปรุงแต่ง เป็นนามธรรม มนัไม่เป็นของท่ีวา่เปล่ียนสภาพใหเ้ราเห็นวา่
รังเกียจ มีแต่รักๆๆ มีแต่ชอบๆๆ มีแต่ยดึๆๆ ตลอด เพราะอะไร เพราะมนัเป็นนามธรรมใช่ไหม 
มนัเกิดใหม่อยูต่ลอด มนัไม่เคยเก่าไม่เคยคร ่าคร่า มนัใหม่อยูต่ลอด เห็นไหม มนัเป็นสุภะไง เป็น
ความติดไง เป็นความชอบไง ถึงตอ้งเอา “อสุภะ” อสุภะ อสุภงั เห็นไหม ความไม่สวย ความท่ีมนั
เน่าเป่ือย เอาเขา้ไปท าลายกนั  

จากท่ีวา่เราพิจารณากาย พิจารณาภายนอก พิจารณาอยา่งนั้นพิจารณาได ้ แต่ตรงน้ีเราตอ้ง
เอาส่ิงท่ีตรงขา้มเขา้ไปเปรียบเทียบ เพราะมนัเป็นตวัสนัดาป ตวัภายใน มนัสนัดาปกนัตลอดเวลา 
แลว้จะเกิดใหม่อยูต่ลอดเวลา เราจะเอาแต่ส่ิงท่ีวา่เป็นอสุภะเขา้ไปเทียบ เขา้ไปเทียบ เขา้ไปเทียบ 
เทียบจนกวา่มนัจะเห็นตาม ยอมรับวา่อนัน้ีเป็นอสุภะ  
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ถา้เป็นสุภะ มนัสวยจริง ท าไมมนัถึงเกิดความทุกข ์การเกิดเป็นทุกขห์รือไม่เป็นทุกข ์การท่ี
ตอ้งแบกหามอยูน้ี่เป็นทุกขไ์หม เราอยูใ่นตวัเราเปล่าๆ  เราปล่อยวางหมด เรามีความสุขไหม เรา
แบกหามอารมณ์ เราแบกหามความคิด เราแบกหามทุกๆ อยา่งอยูด่ว้ยนามธรรม  มนัเป็นสุขหรือ
เป็นทุกข ์เป็นทุกขสิ์ เป็นทุกขแ์ลว้แบกไวท้ าไม  

ปัญญาจะหมุนกลบัเขา้มาเอง เป็นทุกขแ์ลว้แบกไวท้ าไม กแ็บกไวด้ว้ยความไม่รู้ไง เพราะ
มนัไม่รู้ มนัโง่ มนัโง่เพราะวา่มนัเคยชิน ความเคยชินภายใน  

วิปัสสนาน้ีกต็อ้งท าใหม้นัฉลาดข้ึนสิ วิปัสสนาคือปัญญา ปัญญาท าใหเ้ราฉลาดหรือท าให้
โง่ ปัญญาโง่มีไหม ปัญญาท่ีหลอกลวง อนันั้นปัญญากิเลส คิดเท่าไรมนักพ็าไปปลน้ไปจ้ีนัน่ จะ
เอาแต่ของเขาโกงเขาหลอกลวงเขานัน่คือปัญญาของกิเลส!  

ถา้ปัญญาของธรรม มนัเปรียบเทียบ ความแปรสภาพ ความไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 
ความเป็นอสุภะท่ีเราพยายามวิปัสสนา พยายามต่อสู้ข้ึนมา ถึงเกิดความเขา้ใจนะ ความเขา้ใจน้ีเป็น
ความเขา้ใจเร่ือยๆ ความเขา้ใจเร่ือยๆ กถ็กูตอ้งเขา้ไปเร่ือย ความถกูตอ้งกินแดนความผดิเขา้ไป
ตลอด ความถกูตอ้งนะ เพราะมนัยงัมีความผดิคือกิเลสท่ีมนัจะต่อตา้นตลอด…ต่อตา้นตลอด…
การวิปัสสนา การต่อสู้กนัไปน้ี มนัจะมีหลงใหลไดป้ล้ืม มนัจะมีความผดิพลาด  

งานท่ีละเอียด งานจะร้ือภพร้ือชาติ มนัตอ้งเป็นงานท่ีมหาศาล การต่อสู้กนั คนท่ีจะโดน
ท าลาย ไม่มีใครปล่อยใหต้วัเองโดนท าลายไดง่้ายๆ สญัชาตญาณของกิเลส สญัชาตญาณของทุกๆ 
อยา่งตอ้งเป็นการเอาตวัรอด มนัจะออ้ยอ่ิง มนัจะหลอกลวงใหเ้ราหลงไปทางอ่ืนเลย  

เห็นไหม จะมีการผดิพลาด จะมีการหลงใหล รวมแลว้ท่ีวา่ไม่เป็นไปตามเป็นจริง ท่ีวา่เป็น
ความคมัภีร์เปล่า ในชั้นบนกย็งัมี เป็นคมัภีร์เปล่าๆ เป็นการหลงเปล่าๆ เป็นการวิปัสสนาเปล่าๆ 
นะ มนัไม่ใช่ตามความเป็นจริง จะมัน่ใจขนาดไหนกม็ัน่ใจจากกิเลสพามัน่ใจ  

แต่ถา้เป็นความเป็นจริง โลกธาตุนีห้วัน่ไหว ถ้าตามความเป็นจริงนะ นิวเคลยีร์ระเบิด
ออกมาน่ีท าไมจะไม่หวัน่ไหว แกนของโลกเคลือ่นทีเ่ลย หัวใจน่ีโดนระเบิด! ท าไมมันจะไม่รุนแรง 
ถ้ามนัเป็นตามความเป็นจริง โลกธาตุน่ีไหวหมดเลย! เพราะการเกดิและการตายในกามภพจะต้อง
โดนท าลายลงแล้ว โดนท าลายลงด้วยมรรคอริยสัจจงั มรรคญาณทีจ่ะท าลายการเกดิการดบัใน
กามภพน้ัน มรรคขั้นที ่๓ ไง อนาคามมิรรค อนาคามผิล พระอนาคามจีะท าลายเรือนไง  
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พระอนาคาม ีคอื ผู้ทีไ่ม่มเีรือน ผูท่ี้ไม่มีร่างกาย ไปเกิดบนพรหมกเ็ป็นใจลว้นๆ เห็นไหม 
เรามีกายกบัใจ ผูท่ี้เกิดเป็นเทวดากย็งัมีกายทิพย ์ น่ีมนัจะท าลายถึงกายทั้งหมด ระเบิดกายทั้งหมด 
โลกธาตุน้ีหวัน่ไหวไปหมด ท าลายแลว้ซ่ึงกายน้ี ท าลายซ่ึงกามภพ การเกิดในกามภพ ระเบิดออก 
โลกธาตุน่ีไหวหมดเลย! 

ความหวัน่ไหวอนันั้น เห็นไหม ใจจะผุดขึน้มาจากความหวัน่ไหวน้ัน โลกธาตุนีแ้ตกออก 
หัวใจน่ีผุดขึน้มา ไม่เกดิอกีแล้ว! ไม่เกดิในกามภพ น่ีธรรมตามความเป็นจริง ความว่างตามความ
เป็นจริงทีม่นัอหังการมาก อหงัการเพราะความรู้จริง ความรู้จริงคือความเห็นจริง เรารู้จริง เรามี
ความเป็นจริง เราจะไปกลวัคนโกหกมดเทจ็มาจากไหน  

กิเลสมนัโกหก กิเลสมนัตอแหล กิเลสมนัพาใหซุ้กอยูใ่ตอ้  านาจของมนั ในการสนัดาปนั้น 
กบัการท่ีธรรมะพาใหพ้น้ออกมาจากการสนัดาปนั้น พน้ออกไปจากกามภพนั้น โลกธาตุไหวออก 
พน้ออกไป อนันั้นตามความเป็นจริง อนัน้ีวา่งตามความเป็นจริง วา่งอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ วา่งแบบรู้
จริง วา่งแต่รู้ เห็นไหม  

พระอนาคามีท าลายเรือนวา่ง เป็นผูท่ี้ไม่มีเรือน “ผูท่ี้” คือใคร ไม่มีเรือนกไ็ปยนืตากแดดสิ 
“ตอของจติ” จิตท่ีพน้ออกจากเรือน เห็นไหม เกิดเป็นพรหมไง พรหม ๕ ชั้นเป็นท่ีอยูข่องพระ
อนาคามี จะไปอยูบ่นนั้นอีกหรือ แต่พระพทุธเจา้ไม่ไดส้อนใหอ้ยูท่ี่พรหมน่ีนา พระพทุธเจา้สอน
ใหนิ้พพาน พระพทุธเจา้สอนใหส้ิ้น ตามความเป็นจริง วา่งตามเป็นจริง วา่งตามเอโกธมัโม
ทั้งหมดเลย  

ตรงกามภพนีรุ้นแรงมาก รุนแรงเหมอืนน า้ป่า เพราะว่ามันเป็นการเกดิการตายทีก่าร
สันดาป แต่การเกิดการตายท่ีพรหมนั้น พระอนาคามีนั้น เพราะข้ึนไปแลว้ตอ้งสุกไปขา้งหนา้ ถึง
ออ้ยอ่ิงไง ตรงนั้นจะออ้ยอ่ิงมาก เป็นจิตลว้นๆ เป็นท่ีอยูล่ว้นๆ ไง พน้จากการสนัดาปแลว้ พน้จาก
การสนัดาปเป็นแสงในห่ิงหอ้ย เรืองรองอยูท่ี่นัน่ น่ีเป็นตอของจิต 

ตอ้งเขา้ไปนะ ตอ้งดูความเฉา เห็นไหม ปฏิจจสมุปบาทไง อวิชชา ปัจจยา สงัขารา สงัขารา 
ปัจจยา วิญญาณงั หมุนเขา้ไปตรงนั้น ดว้ยสติอตัโนมติั เห็นไหม ดว้ยมหาสติมหาปัญญา ดว้ย
ความเป็นอตัโนมติั ความกินแดนกนัไง  
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ผลไมสุ้ก เห็นไหม จากดิบกลายเป็นสุก จิตท่ีวา่เป็นอวิชชา อวิชชาแลว้ท าใหเ้ป็นวิชชาไง 
จากตวัมนัเอง จากตอของจิต จากคร่อมตอนั้นไง จะพลิกตอนั้นหมดเลยกินแดนผลไมท่ี้เป็นอนุสยั 
จิตน้ีโดนอนุสยัท่ีวา่ ครอบคลุมไวไ้ง เคร่ืองดองของจิต แลว้แสงเรืองรองจากมรรคอริยสจัจงั 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล  

อรหัตตมรรคได้เคลือ่นทีแ่ล้ว ภาวนามยปัญญาอย่างประเสริฐได้เกดิขึน้จากหัวใจดวงน้ัน 
ธรรมจกัรไง ธรรมจกัรได้เคลือ่นทีเ่คลือ่นธรรม ธรรมได้กนิแดนเข้าไปแล้ว กนิแดนจนพลกิขึน้ไป 
พลกิออกไปเลย เป็นวชิชา เป็นความว่างจริง เป็นธรรมอนัเอก เป็นเอโกธัมโม เป็นเป้าหมาย เป็น
ความว่างทีม่อียู่ มอียู่เพราะ อาสเวหิ อาสวะ ของจติดวงน้ัน แสงห่ิงห้อยดวงน้ันโดนท าลายลง
แล้ว!  

แสงห่ิงหอ้ยท่ีเรืองรองนั้นกต็อ้งท าลายไป เพราะแสงห่ิงหอ้ยนั้นมีการเกิดและการดบั 
ท าลายจนหมด จนไม่มีส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ไม่มีแสง ไม่มีสี ไม่มีใดๆ ทั้งหมด แต่เป็นเอโกธมัโมเพราะ
มีความรู้สึกอยู ่มีความรู้สึก ความรู้สึกนั้นกไ็ม่ใช่ มีความรู้สึก ความรู้สึกกไ็ม่ใช่ความรู้สึก เป็นสกั
แต่วา่ เป็นน ้ากล้ิงอยูบ่นใบบอนไง 

เป็นความวา่งจริงไม่ใช่ความวา่งเปล่าๆ ไม่ใช่คมัภีร์เปล่าๆ การศึกษาเปล่าๆ การจ ามา
เปล่าๆ การปฏิบติัเปล่าๆ ปฏิบติัโดยไม่มีส่ิงใดๆ เกิดข้ึนเป็นผลเลย การปฏิบติั สกัแต่วา่ปฏิบติัไง 
“ฉนัเป็นผูป้ฏิบติัฉนัน้ีเป็นผูรู้้” รู้จากการศึกษาการจ ามาไง กบัรู้ตามความเป็นจริง จากการเคล่ือน
ไปของมรรคอริยสจัจงั จากเราอยูใ่นศาสนา เราเช่ือในธรรมะของพระพทุธเจา้ แลว้เราปฏิบติัตาม
ความเป็นจริงอนันั้น เป็นความวา่งจริงของจิตดวงนั้น  

พระพทุธเจา้ไม่ผกูขาดในธรรมทั้งหมด พระพทุธเจา้ไม่เคยผกูขาดวา่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เท่านั้นท่ีจะประพฤติปฏิบติัพน้ทุกขไ์ป “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 
ธรรมะจะไม่วา่งจากโลกน้ีเลย”  

ธรรมแท้ๆ  นะ เอโกธมัโมไม่เคยวา่งจากโลก เพราะมีผูป้ฏิบติัธรรม คือ สร้างเหตุสมควร
แก่ธรรม สร้างเหตุภายในไง สร้างเหตุจิตกินจิตไง สร้างเหตุงานของจิตไง งานภายในไง งาน
มคัคะไง ไม่ใช่งานจ า งานจ านั้นไม่ใช่งาน กระดาษซบัไปวางในน ้า มนักซึ็มน ้าเขา้มาไดห้มด แต่
มนัเป็นอะไร ซึมเขา้มาใช่ไหม ไม่ใช่เน้ือแทไ้ง กระดาษคือตวักระดาษ น ้าคือน ้า แต่มนัซบัเขา้มา  
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ธรรมะพระพทุธเจา้กเ็หมือนกนั หยบิยมืมา จ ามา แลว้ออกมา มนัไม่เป็นตามความเป็นจริง
หรอก แต่กต็อ้งอาศยั จะปฏิเสธไม่ไดเ้ลย  

ถา้ไม่อาศยั เร่ิมตน้ท่ีไหน เร่ิมตน้ข้ึนมาแต่ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอกไง เร่ิมตน้มากิเลสกห็ลอก
วา่อนันั้นเป็นของเรา มนัข้ีโกง ในตวัมนัเองกโ็กงอยูแ่ลว้ ปฏิบติักย็งัโกงอีก แลว้กจ็ะเอาตามความ
เป็นจริง ไม่จริง ปฏิบติัตามความเป็นจริงภายในแลว้ มนัจะจริงตามความเป็นจริง แลว้รู้จริง แลว้
เห็นจริง แลว้จบดว้ย  

จบคอืจบตามความเป็นจริง แล้วว่างตามความเป็นจริง ว่างประเสริฐเลย จบ ไม่มีการ
โต้เถียง ไม่มกีารคดัค้านใดๆ ทั้งส้ิน เพราะการคดัคา้นนั้น มนัยงัมีใช่ไหม เพราะมีเรา เราถึงหวงตวั
เรา เพราะมีเรา เราถึงสงวนตวัเรา เพราะมีเรา เราเก่ง เราแน่ เรายอด เราถึงตอ้งออกไปต่อตา้นเขา  

เห็นไหม เรากไ็ม่มี กิริยาของธรรมเท่านั้น! กิริยาธรรมท่ีแสดงออก ตวัเรากไ็ม่มี ส่ิงใดๆ ก็
ไม่มี ผูแ้สดงกไ็ม่มี ผูพ้ดูกไ็ม่มี อาศยัท่ียงัมีเสียงอยู ่ ยงัมีชามขา้วอยู ่ มีภาชนะอยู ่ ร่างกายยงัมีอยู ่
กระบอกเสียงยงัมีอยู ่ มนัยงัตะเบง็เสียงออกมาไดเ้ท่านั้น แมแ้ต่ตวัตนกไ็ม่มี ถา้มีข้ึนมามนักส็งสยั
ในความมีสิ ตวักไ็ม่มี เสียงกไ็ม่มี ส่ิงต่างๆ กไ็ม่มี มนัเป็นสภาวะตามความเป็นจริงเท่านั้น เอวงั 


