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ศึกษาเล่าเรียนเพราะเตรียมตวัเป็นกษตัริย ์ ความรู้ปัญญาของพระพทุธเจา้ตอนเป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ ความรู้ความความสามารถมหาศาลพอสมควรในบุคคลท่ีเตรียมตวัเป็นกษตัริย ์แต่ในเม่ือ
มีเหตุฉุกใหคิ้ดกย็งัออกมาแสวงหาโมกขธรรม คนท่ีมีปัญญาระดบันั้น ระดบัปัญญาท่ีวา่เตรียมตวั
ตนเองไวเ้ป็นกษตัริยป์กครองประชาชน เป็นผูฉ้ลาดไหม 

แลว้พวกเราเป็นมนุษยท่ี์เกิดมาภายหลงั ๒,๕๐๐ กวา่ปี ๕๐๐ กวา่นะ ในศาสนธรรมมนัมี
เคร่ืองด าเนินบอกอยูแ่ลว้ มนัยิง่ท าใหเ้ราคิด เรามีการศึกษาเล่าเรียน วิชาการสมยัปัจจุบนัน้ี
เจริญรุ่งเรืองกวา่สมยัพทุธกาลสมยัเก่ามาก เรากว็า่เรามีปัญญากนัมาก พวกเราน่ีมีปัญญา มีปัญญา
เพื่อท่ีจะใหว้า่ตวัเองเป็นผูท่ี้ฉลาดหลกัแหลม สามารถเอาตวัเองใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง แต่ความ
เจริญรุ่งเรืองนั้นท าใหเ้รามีความสุข ท าใหเ้รามีความพอใจในความเป็นอยูข่องเราขนาดไหน 

เวลามีความสุข ปัจจุบนัน้ีเรามีความพอใจเรากมี็ความสุข พอ เห็นไหม ความสุขของโลก 
ความสุขความเป็นไปน้ีใหพ้อเยยีวยาชีวิตน้ีใหเ้ป็นไปเท่านั้น เวลาทุกขแ์สนทุกขก์ป็ล่อยใหมี้
ความสุขพกัหน่ึง เรามีความพอใจ เห็นไหม ช่วงท่ีวา่คนเกิดมา ลกูหลานเกิดมาจะดีใจ แต่พอมนัจะ
เร่ิมเติบโตข้ึนมา จะเร่ิมเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา ล  าบากใจน่าดูเลย ท าไมมนัไม่ตามใจ ท าไมมนัไม่เป็นคน
ดีอยา่งท่ีเราหวงั ความสุขท่ีมนัเกิดข้ึนเพียงชัว่ขณะหน่ึงกลบัแบกความทุกขไ์ปตลอด จนชัว่ชีวิตขยั
ของบุคคลหน่ึง 

เราเองกเ็หมือนกนั อยา่มองแต่ชีวิตท่ีมีการเจริญเกิดข้ึนแลว้ เห็นเกิดข้ึนมาแลว้เราดีใจ อนั
นั้นวา่เป็นนะ ในชีวติเรากเ็หมือนกนั มองกลบัมาในชีวิต ในความคิดของเราสิ ความคิดวา่ตวัเอง
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ฉลาดหลกัแหลม เป็นผูท่ี้วา่เอาตวัเองรอดได ้ ฉลาดหลกัแหลมขนาดไหนกแ็ลว้แต่ วิชาการท่ีเรียน
มาขนาดไหนกแ็ลว้แต่ มนัมีกิเลสอยูเ่บ้ืองหลงั กิเลสเป็นเจา้วฏัจกัรอยูเ่บ้ืองหลงัความฉลาดหลกั
แหลมของเราทั้งนั้น จะฉลาดขนาดไหนกก็วา้นแต่ความทุกขม์าใส่ตวั 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อนท่ีจะตรัสรู้ เตรียมตนเองเป็นถึงกษตัริย ์ ความฉลาด
ขนาดไหนน่ะ แลว้มนัพน้จากพญามจัจุราชไหม คนฉลาดคนหลกัแหลมคนหาสมบติัพสัถาน
ขนาดไหนกต็อ้งตายไปทุกคน สมบติัน้ีความเป็นอยูโ่ลกน้ีเป็นของชัว่คราว เป็นของชัว่คราว
เท่านั้น เป็นการอาศยัไป พระพทุธเจา้ถึงสละออกไง ความสุขท่ีใหเ้ราแค่ชัว่คราว เรามองขา้มไป 
เราจะตอ้งการความสุขจริง ตอ้งการความสุขท่ีมนัเป็นจริงท่ีจะตอ้งไม่ใหก้ลบัมาทุกขอี์ก 

ความสุขของโลกเขา ความสุขนะ แต่ความจริงแลว้ไม่มี แต่ความสุขของโลกเขา เขาวา่มี มี
ความสุขมีความพอใจไง ความพอใจของตวั บ ารุงบ าเรอความคิดจนมนัอ่ิมน าส าราญในความจิต
นาการของมนัอารมณ์หน่ึงๆ อนันั้นคือความสุข 

ความสุขทางโลก พระพทุธเจา้บอกไม่มี มนัเป็นเพราะทุกขด์บัลงเท่านั้นเอง ทุกขต์ั้งอยู ่
ทุกขด์บัลง ทุกขเ์คล่ือนไป เห็นไหม มนัเป็นอนิจจงั ความเป็นอนิจจงั อริยสจั ทุกข ์ สมุทยั มี
เท่านั้น มีความทุกขก์บัมีความสมุทยั ความสุขน้ีเพียงแต่เวลาข้ึนมาเป็นบญัญติัเป็นธรรมเท่านั้น 
พระพทุธเจา้ถึงบญัญติัวา่สุขเวทนาและทุกขเวทนา...สุขเวทนา ทุกขเวทนา แบ่งใหเ้ป็นอารมณ์ 
อารมณ์ท่ีไม่พอใจและพอใจ ถึงวา่อนัน้ีเป็นความสุข 

แต่ตามหลกัแลว้พระพทุธเจา้บอกวา่ ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่แลว้ทุกขก์็
ดบัไปชัว่คราว พอเราผอ่นหายใจ ท่ีวา่ผอ่นหายใจแลว้เรามีความสุขชัว่คราว ชัว่คราวเท่านั้น 
นัน่น่ะความสุขของโลก ถึงวา่มนัเป็นของท่ีวา่อาศยักาลไปเท่านั้นเอง แต่เราตอ้งการส่ิงน้ีเป็น
ความจริง เราตอ้งการยดึไวเ้ป็นความจริงกบัเราตลอดไป เราเกิดมาเราวา่เป็นคนฉลาดไง ท าไมเรา
หาความจริงไม่พบ 

ฉลาดขนาดไหน กวา้นมาขนาดไหน ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีจินตนาการข้ึนมาอยูใ่ตอ้  านาจของ
กิเลสทั้งหมด ความคิดอนัน้ีมนัความคิด เพราะเป็นความคิด เป็นนามธรรม มนัจะคิด มนัจะ
จินตนาการไดสุ้ดๆ ความคิดน้ีถา้เป็นวตัถุเอามาตั้งเรียงกนั โลกน้ีไม่มีท่ีเกบ็ ถา้ออกมาเป็นวตัถุ ไม่
มีท่ีจะเกบ็ความคิดของคนคนหน่ึงไดน้ะ อยา่วา่แต่มนุษยท์ั้งหมด คนคนเดียวเวลามนัจินตนาการน่ี
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ร้อยแปด รถยนตมี์กนัเป็นพนัๆ เป็นแสนๆ คนั เอามากองไวท่ี้ไหน กองไม่หมด ถา้ความคิดน้ีเป็น
วตัถุ 

ถึงความจินตนาการอนันั้น จินตนาการจนเป็นความพอใจของอารมณ์อารมณ์หน่ึง มนัจะ
พอใจตวัเอง อนันั้นมนัถึงวา่เป็นความสุขไง เป็นอามิส อามิสคืออารมณ์ท่ีเราปรุงแต่งข้ึนมา เห็น
ไหม ความท่ีเราปรุงแต่งข้ึนมามนักย็อ้นกลบัไปเป็นความคิดเดิมซอ้นเขา้ไป ซอ้นเขา้ไป จนมนั
พอใจของมนั...นัน่วา่ตนเองฉลาดเหรอ 

ไม่ฉลาด ไม่ฉลาดเลย ฉลาดขนาดไหนกแ็ลว้แต่ จงท าความรู้จกัวา่อนันั้นคือความโง่ของ
เรา ความโง่อนัน้ีมนัจินตนาการวา่ตวัเองฉลาด ถา้ความฉลาดท าไมมนัเอาตวัรอดไม่ได ้ ท าไมมนั
ไม่เอาความคิดท่ีเวลาทุกขร้์อนใหอ้ยูใ่นอ านาจของตวัได ้ท าไมมนัมีความสุข ความสุขท่ีมนัเกิดข้ึน 
ท าไมเราไม่ใหม้นัคงท่ีอยูก่บัเราตลอดไป ท าไมเราไม่บงัคบัใหค้วามเป็นไปของร่างกาย ความ
ทุกขค์วามเป็นไปของร่างกาย คือวา่มนัเส่ือมสภาพไป ท าไมไม่ยบัย ั้งไวใ้หม้นัอยูถ่า้มนัฉลาดจริง 

มนัไม่จริง ความไม่จริงอนัน้ีเราไม่เห็น เราไม่เห็นความคิดท่ีวา่มนัเป็นความไม่จริง เห็น
ไหม เรายงัภมิูใจตวัเองวา่เป็นคนฉลาด คนฉลาดอยา่งน้ีคนฉลาดเอาไฟมาสุมใส่ใจของตวัเอง มนั
ฉลาดจริงหรือ คนฉลาดจริงตอ้งเอาไฟออกจากตวัใช่ไหม ไม่ใช่เอาไฟมาสุมตวั เหมือนเราไปติด
กบัอยูท่ี่ไหน เราพยายามจะแกใ้หเ้ราออกจากหล่มนั้น แต่ท าไมเราทรุดลงๆ อยูใ่นหล่มนั้น ไม่ข้ึน
จากหล่มนั้นไดล่้ะ 

ความคิดจินตนาการในหวัใจท่ีวา่ฉลาดๆ นั้นมนักเ็หมือนติดหล่มกิเลสไง ติดหล่มเพราะ
ความพอใจของตวั ความพอใจของตวัในหวัใจนั้นมนัติดหล่มแลว้มนักไ็ปซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป หา
วา่ตวัเองเป็นคนท่ีฉลาด เป็นคนกวา้นเอาความดีเขา้มา เป็นคนกวา้นเอาแต่ความเร่าร้อน ท าให้
ตวัเองตกไปลึกลงไปในหล่มลึกของกิเลสตณัหาในหวัใจของตวัเท่านั้นเลย อนันั้นหรือคือความ
ฉลาด...เป็นความโง่ชดัๆ ความโง่เพราะตวัเองไม่ยอมรับความโง่ของตวั ตวัเองไม่ยอมรับความโง่
ของตวัจึงไม่สามารถกลบัความโง่น้ีใหเ้ป็นความฉลาดแท ้ เป็นปัญญาจริงไดไ้ง เพราะตวัเองโง่แต่
เขา้ใจวา่ฉลาด 

ถา้ฉลาดจริงท าไมเป็นอยา่งนั้นล่ะ ฉลาดจริงท าไมตวัเองยงัทุกขร้์อน ถามตวัเองน่ีไม่ตอ้ง
ถามใครเลย ถามตวัเองวา่เราหายจากความเร่าร้อนในหวัใจแลว้หรือยงั เราสามารถเกบ็ไฟท่ีมนัเผา
หวัใจใหไ้ปอยูใ่นไฟในเตา แค่ไฟในเตาท่ีมนัใชเ้ป็นประโยชน์ในเตาเวลาหุงหาอาหารกินนั้นเป็น
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ประโยชน์นั้นหรือยงั ถา้เราสามารถควบคุมไฟท่ีมนัเผาเร่าร้อนในใจน้ีใหม้นัอยูใ่นจ าเพาะเจาะจง
ท่ีมนัเป็นไป เพราะมนัเป็นกิเลส มนัเป็นพลงังานในหวัใจ มนัตอ้งมีโดยธรรมชาติของมนั 
ความคิดเราดบัมนัไม่ได ้ธาตุขนัธค์วามเป็นจริงเราปฏิเสธความจริงไม่ได ้

แต่ตอ้งใชค้วามจริงใหเ้ป็นประโยชน์ เพราะเราเกิดท่ามกลางพระพทุธศาสนา 

ศาสนธรรมค าสัง่สอนพระพทุธเจา้สอนเอาไวต้ามหลกัความเป็นจริง เพราะเราเกิดมาพบ
พระพทุธศาสนาแลว้ เราเป็นคนท่ีมีบุญกศุล เกิดมาเพราะพระพทุธเจา้ไดต้รัสรู้ธรรมแลว้ 
พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นองคแ์รก เกิดมาปัญญามหาศาล เพราะเตรียมตวัจะเป็นกษตัริย ์ เตรียมตวัจะให้
ปกครองผูค้น ปกครองนกัปราชญ ์ ตอ้งรู้เกินนกัปราชญถึ์งจะปกครองนกัปราชญไ์ด ้ กย็งัเห็นวา่
เป็นความคิดท่ีเป็นความฉลาดท่ีท าใหต้วัเองไม่พน้จากพญามจัจุราช 

ฉลาดขนาดไหน ดีขนาดไหน สร้างถาวรวตัถุไวเ้ป็นประวติัศาสตร์ขนาดไหน ไม่มีคน
ไหนเลยพน้จากพญามจัจุราช ไม่มี มีแต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้และพระอรหนัตท่ี์ตาม
พระองคไ์ปนั้นท่ีพน้จากพญามจัจุราช พญามจัจุราชตามไม่เห็นไง 

นิพฺพาน  ปรม  สุข  สุขแบบวา่พน้จากพญามาร พน้จากเจา้วฏัจกัร พน้จากมจัจุราชทั้งหมด 
ตามไม่เห็น ตามไม่ได ้ แต่ถา้เป็นความฉลาดท่ีเรากวา้นมาน้ีมนัเป็นความฉลาดเพราะเรา
จินตนาการความคิดท่ีมีการกระทบกระทัง่มนัเป็นกรรม กรรมส่ิงนั้นสะสมลงท่ีใจ กิเลสนั้นเป็น
ตวักวา้นมาสะสมไฟเผาลงท่ีใจ แลว้มนัจะพน้จากพญามจัจุราชไปท่ีไหน ในเม่ือมนัมีเหตุมีผลอยู่
ท่ีกลางหวัใจนั้น 

นัน่น่ะ มนัไม่เป็นความฉลาดจริง มนัเป็นความฉลาดเพราะกิเลสมนัเส้ียมสอน กิเลสมนั
ป้ันแต่ง กิเลสมนัเจา้เล่ห์ กิเลสมนับงัคบับญัชาวา่ใหส้ าคญัตนวา่เป็นผูฉ้ลาดไง เห็นไหม เป็นคนโง่
ชดัๆ เป็นคนโง่อยูใ่ตกิ้เลสชดัๆ แต่มนัส าคญัตนวา่มนัเป็นผูฉ้ลาด เห็นไหม กิเลสมนัหลอกใช ้๒ 
ชั้น ๓ ชั้นนะ มนัหลอกใช ้ กิเลสมนัอยูบ่นหวัใจของมนุษย ์ มนัเหยยีบย  า่ย  า่ยหีวัใจของมนุษย ์
เพราะหวัใจน้ีเป็นท่ีสิงสถิตของกิเลส เป็นบา้น เป็นเรือนของกิเลส เป็นเจา้วฏัจกัรท่ีวา่บงัคบัไสให้
จิตน้ีเกิดดบั เกิดดบัในวฏัวนแลว้มนักข่ี็หวัไปเป็นเจา้เรือน แลว้มนักเ็ส้ียมไป เส้ียมไป แลว้กป็รุง
แต่งวา่ตวัเองฉลาด เพราะมนักลวัเราจะพน้ออกจากอ านาจของมนั มนัเลยหลอกวา่เราฉลาด เราก็
เป็นข้ีขา้ของกิเลส เป็นความโง่เพราะโดนกิเลสขบัไสออกมา ยงัส าคญัตนวา่เป็นผูฉ้ลาด ผูฉ้ลาด
อยา่งน้ีหรือวา่เป็นผูฉ้ลาด 
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ผูฉ้ลาดเร่ิมจากความเขา้ใจตน เขา้ใจวา่อะไรเป็นทุกข ์ เขา้ใจวา่ตอ้งถามตนเองวา่เราน่ีมี
ความสุขสมบรูณ์เตม็เป่ียมโดยท่ีไม่ตอ้งบงัคบัตนเองแลว้หรือ ถา้ยงัตอ้งบงัคบัตนเอง ตอ้งบงัคบั
ตนใหเ้ขา้ในแนวของศีลของธรรมเพื่อเป็นมรรค เขา้หามรรคอริยสจัจงั อนันั้นต่างหากเป็นผูเ้ร่ิม 
เร่ิมนะ เร่ิมฉงนสนใจมองยอ้นกลบัในความคิดของตวั ไออ้ยูเ่บ้ืองหลงัความคิด หลงัฉากความคิด
ท่ีวา่ฉลาดๆ นั้นน่ะมนัคืออะไร เห็นไหม น่ีคนเร่ิมไดส้ติยบัย ั้งความคิดของตวัเท่านั้นนะ 

ศาสนาสอนอยา่งนั้น ธรรมะพระพทุธเจา้วางไวอ้ยา่งนั้น วางไวใ้หท่ี้วา่ใหผู้ฉ้ลาดๆ นั้นมนั
ไดห้ยดุความฉลาดไวก่้อน ไอท่ี้วา่ฉลาดๆ ไอท่ี้วา่คนท่ีมีปัญญา เป็นคนท่ีเอาตวัรอดได ้ เป็นคนท่ี
ประเสริฐเลิศโลก ใหห้ยดุความคิดอนัน้ีไวก่้อน ใหเ้ขา้มาท าความสงบของใจ ไอค้วามสุขเร่าร้อน
ท่ีวา่เราเป็นคนฉลาด เราเป็นคนหามาสมความปรารถนาท่ีมีความสุข ความสุขท่ีวา่มนัเผาตวัเอง
โดยไม่รู้สึกตวันั้นน่ะมนัเป็นความสุขขนาดไหน วางไว ้ เพราะมนัมีทุกขเ์จือไปตลอด แลว้มีศีล มี
ทาน มีศีล แลว้มีภาวนา มีศีลท าใจใหส้งบ พระพทุธเจา้สอนถึงความสงบ ความสงบ ความสงบน้ี
เป็นความสุขอยา่งยิง่ 

เราท างาน คนท างานแสนเหน่ือยอยูท่่ามกลางของการงาน แค่พกังานมนักย็งัมีความสงบ 
มนัมีความสุขข้ึนมาเกิดข้ึนมาจากการปล่อยวางในเร่ืองของการขบัเคล่ือนของสรีระของเร่ืองการ
ใชพ้ลงังานของกาย กายขบัเคล่ือนไปตลอด จนกายพกัน่ีกายกมี็ความสุขข้ึนมาโดยท่ีวา่ เฮอ้! ผอ่น
คลายแลว้ ๑ ชั้น เห็นไหม แลว้จิตท่ีมนัสะสมมาท่ีวา่มนัเป็นฉลาดๆ ถา้มนัเขา้ใจผดิวา่ฉลาดมนัก็
กวา้นไฟเขา้มา 

เป็นไฟยงัไม่รู้วา่ไฟ เขา้ใจวา่มนัเป็นพลงังานท่ีจะเขา้มาเสริมใหต้วัเองมีพลงังาน เป็น
พลงังานท่ีท าใหต้วัเองมีแสง มีสี มีความชุ่มช่ืน พอมนัมาเผา เผาเขา้จนถึงวา่เผาจนตวัเองหมด
ความรู้สึก มนัยงัไม่รู้ตวันะ พระพทุธเจา้ถึงไดเ้ผดียงไงวา่ อนันั้นมนัเป็นความทุกข ์อนันั้นมนัเป็น
อามิสสินจา้งของกิเลส มนัหลอกใชม้าเท่านั้น ไอฉ้ลาดๆ ฉลาดไหนๆ มนักไ็ม่เท่ากบัความฉลาด
รู้เท่าทนัตน ความฉลาดเห็นไอกิ้เลสท่ีออกไปจากหวัใจตนน้ี 

ยบัย ั้งดว้ยศีล เห็นไหม ศีลก าหนดความปกติของใจ เรานัง่ปกติอยู ่เรานัง่อยูน่ี่ ปัจจุบนัน้ีเรา
ไม่ผดิศีล ๕ เดด็ขาด เพราะร่างกายน้ีไม่ไดข้ยบัไปไหนเลย แต่ความคิดน้ีโพลงเลย ลุกโพลงอยู่
ตลอดเวลา เห็นไหม บงัคบัความคิด บงัคบัคือความปกติของใจ ใจปกติไหม กายน้ีปกติแลว้ แลว้
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ใจมนัปกติไหม ท าไมใจมนัคิดจินตนาการ ผดิศีลผดิท านองคลองธรรม ถกูศีล เอาเปรียบเอารัดเอา
เปรียบ เห็นไหม นัน่ล่ะ ผดิศีลภายใน 

ศีลคือความปกติของใจ รู้วา่การคิดเบียดเบียนเขานั้นผดิศีลแลว้ มโนกรรมเกิดข้ึน ความ
เกิดข้ึน มโนกรรมท่ีวา่ ความคิดถา้เป็นวตัถุแลว้ไม่มีท่ีจะเกบ็เลย น่ีความคิดท่ีมนัเกิดข้ึนตลอดเวลา
ไม่มีท่ีจะเกบ็เลย ถึงถา้ภาวนาอยู ่ ใหก้  าหนดพทุโธ พทุโธ เพื่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งมีการแปรไปตามหลกัธรรมดา เกิดดบัๆ ของจิตน้ีมนัเป็นปกติของมนั แลว้
อารมณ์ความคิดน้ีกอ็าศยัตามความคิดน้ี กบักระแสเกิดดบัน้ีตลอดเวลา 

การเกิดดบัน้ีคือการหายใจท้ิงเปล่าๆ ไง การหายใจเขา้และการหายใจออกแต่ละคร้ังน่ีท า
ใหชี้วิตน้ีสั้นเขา้ สั้นเขา้ เพราะพลงังานน้ีโดนใชไ้ปตลอด ความคิดท่ีเกิดข้ึนจากใจกเ็หมือนกนั 
เหมือนกบัลมหายใจเขา้และลมหายใจออก มนัเกิดดบั เกิดดบั เกิดดบัตลอดเวลา แลว้มนัไม่สืบต่อ 
มนัไม่ต่อเน่ือง มนัไม่ตั้งมัน่เป็นสมาธิข้ึนมาไดไ้ง ถึงตอ้งมีศีลเขา้ไปควบคุมใหเ้ป็นความปกติ ถึง
จะเป็นความคิดท่ีต่อเน่ืองกใ็หต่้อเน่ืองอยูใ่นพทุโธ พทุธานุสติ 

จากการคิด จากการใชจิ้นตนาการของตวัเป็นอิสรเสรีท่ีจะท าอะไรกต็ามแต่กิเลส ตามแต่
ความลุ่มหลง ตามแต่ความจินตนาการ ตามแต่กรรมของตน ไม่ท าเพราะเราเป็นคนท่ีพึ่งตนเอง
ไม่ได ้ ใจของเราไม่เป็นอิสระพอท่ีจะพึ่งตนเองได ้ เราตอ้งพึ่งพทุธานุสติ ธมัมานุสติ สงัฆานุสติ 
กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง กรรมฐาน ฐานท่ีมัน่ของใจ ท าใจใหส้งบ ท าใจใหเ้ป็นท่ีมัน่ ท าใจใหมี้ฐาน 
เห็นไหม ท าใจใหมี้ฐาน ท าใจใหต้ั้งมัน่ข้ึนมาเพื่อจากท่ีวา่ฉลาดๆ นั้นน่ะ เราตอ้งหนักลบัมาสิ หนั
กลบัมาวา่ความฉลาดท าไมเอาตวัรอดไม่ได ้ ผูท่ี้ฉลาดตอ้งเอาตวัรอดได ้ ผูท่ี้ฉลาดตอ้งเป็นผูน้ าได ้
ผูท่ี้ฉลาดตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนจากหล่มลึกได ้ แลว้พึ่งตนเองได ้ ถึงใหผู้อ่ื้นไดพ้ึ่งพาอาศยั เห็นไหม 
ความสุขเกิดข้ึนจากผูท่ี้พึ่งตนเองไดก่้อน 

คนท่ีตอ้งอาศยัผูอ่ื้นหายใจตลอดเวลา คนท่ีตอ้งไหวว้านคนอ่ืนตลอดเวลา คนคนนั้นไม่
เป็นอิสระเลย อยูแ่ต่เขาจะเอ้ือประโยชน์ใหเ้ราขนาดไหน เรากไ็ดป้ระโยชน์จากท่ีความเอ้ือของเขา
เพราะเราตอ้งพึ่งพาอาศยัเขา หวัใจท่ีมีกิเลสปิดกั้นอยู ่ หวัใจท่ีกิเลสมนับีบบ้ีสีไฟอยูม่นัเปิดใหเ้รามี
ความสุขไดข้นาดไหน เห็นไหม เราตอ้งพึ่งพาอาศยั เราตอ้งขอร้องใหกิ้เลสอยา่พึ่งบีบเรานกัเลย 
ขอใหไ้ดห้ายใจทีหน่ึงเถอะ 



    คนโง่ ๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

นัน่น่ะ ความสุขมนัเพราะวา่มนัเกิดจากการปล่อยใหอิ้สระชัว่คราว กบัจิตตั้งมัน่ใหมี้ฐาน 
ใหเ้ราพน้จากอ านาจควบคุมของกิเลสเป็นการชัว่คราวขณะท่ีจิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่นั้นกิเลสยบุยอบ
ลงเพราะวา่จิตน้ีเป็นอิสระของตวั ไม่เก่ียวขอ้งกบักิเลสเป็นการชัว่คราว กิเลสน้ีจะเบาบางลงแต่
ไม่ไดช้ าระสะสางเลย แต่มนัเบาบางลงใหห้วัใจน้ีเป็นอิสระ มนัตั้งมัน่เป็นอิสระของมนั นั้นคือจิต
สงบ สงบจากปรุงแต่ง สงบจากรูป รส กล่ิน เสียง สงบจากรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ท่ี
มนักวนใจ ท่ีมนักวา้นออกไปใหเ้ราเป็นความทุกขต์ลอดเวลา 

พอจิตมนัสงบเขา้ถึงบอก โอ!้ เห็นไหม เห็นคุณค่าของค าสัง่สอน เห็นคุณค่าของธรรมไง 
คุณค่าของธรรมใหจิ้ตน้ีเป็นผูท่ี้สงบ ใหจิ้ตน้ีตั้งมัน่ ใหจิ้ตน้ีไม่เป็นข้ีขา้ของกิเลส จากท่ีวา่ฉลาดๆ ท่ี
กิเลสมนัจูงจมูกไสไปตลอดเวลา จะเห็นคุณค่าของความสงบ เห็นคุณค่าของความเป็นอิสระ อนัน้ี
ต่างหากถึงจะเป็นผูท่ี้ฉลาดจริง 

ผูท่ี้เร่ิมจะฉลาดจริง ฉลาดเอาตวัเองไวใ้นอ านาจของตวัเท่านั้นนะ เอาความคิดของตวัเอง
อยูใ่นอ านาจของตวั มนัไม่ไปเกาะเก่ียว มนัจะไปจิตตั้งมัน่ท าความสงบจนมีความช านาญ มนัแว็
บออก สติมนัตามออก ตามออก ตามออกดึงกลบัมาใหเ้ป็นอิสระอยูต่ลอดเวลา น่ีเห็นคุณค่า แต่พอ
ท าไป ธรรมดากระแสน ้าอยูใ่นแม่น ้า สวะท่ีอยูใ่นน ้า น ้ าลงกล็งตาม น ้าข้ึนกข้ึ็นตาม ขณะท่ีวา่จิต
สงบๆ ใหม่ๆ ตั้งมัน่ สุดทา้ยแลว้ถา้เราปล่อยไวอ้ยา่งนั้น สวะข้ึนลง ข้ึนลง กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจมนั
จะตอ้งหาวิธีการพลิกแพลง 

เราวา่เราฉลาดๆ เราจะโดนกิเลสหลอกอีกล่ะ ฉลาดขนาดไหนมนัจะพลิกแพลงใหจิ้ตน้ี
เส่ือมไปบา้ง เห็นไหม ใหจิ้ตน้ีเส่ือมไป ฟังสิ ท าไมถึงใหจิ้ตน้ีเส่ือมไป เพราะถา้จิตน้ีเส่ือมไป จิตน้ี
เสวยอารมณ์ไง จิตน้ีกวน จิตน้ีกวา้นความคิด ธรรมชาติของจิตมนัเป็นธรรมชาติท่ีผูรู้้ส่งออก เป็น
พลงังานดูดเขา้มา เป็นไอต้วัดูด ดูดแต่อารมณ์ ดูดทุกอยา่งท่ีมนักระทบรูป กระทบตา กระทบเสียง 
กระทบ ไม่กระทบมนักจิ็นตนาการข้ึนมา มนัดูดผา่นอายตนะ มนัเป็นตวัดูดถึง ๖ ขอ้ ดูดความคิด
ปรุงแต่งเขา้มาตลอด แลว้มนัเคยสงบเขา้ไป เคยสงบเขา้ไป ยิง่สงบเขา้ไปเท่าไร เวลามนัยอ้น
ออกมาเหมือนมีพลงังานดูดไดแ้นบแน่นกวา่ ท าใหจิ้ตน้ีเส่ือมไป 

สมาธิเกิดข้ึน ความตั้งมัน่เกิดข้ึน มนัเป็นอนิจจงั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา มนัเป็นกิริยาของ
ธรรมน่ะ ความแปรปรวนตอ้งเกิดข้ึนเป็นธรรมดา เห็นไหม จะตั้งมัน่ จะตอ้งเกิด มนัตอ้ง
แปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะมนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัเป็นความจริงแทข้องมนั เราจะยบัย ั้ง
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ไวข้นาดไหนมนักข็นาดนั้น เพราะมนัเป็นความสงบ มนัเป็นสมาธิ สมาธิน้ีมนัถึงเป็นฐานไง มนั
เตม็ฐาน เตม็ฐานแต่เราไม่ยกข้ึนน่ี เราไม่ยกข้ึนใหเ้กิดวิปัสสนาญาณ 

ความท่ีวา่เป็นอนิจจงัๆ ความฉลาดท่ีมนัวา่มนัฉลาดๆ จิตมนัสงบ ความสงบมนัเห็นความ
เป็นไปน่ะ เวลาจิตมนัเคล่ือนออกมา เห็นไหม วา่มนัเป็นอนิจจงั มนัเส่ือมไป กถึ็งวา่ตวัเองรู้
อนิจจงั ตวัเองรู้กฎตามความเป็นจริงไง...ความฉลาดท่ีเป็นโทษ ความฉลาดท่ีหลงตวัเอง ความ
ฉลาดท่ีเป็นการจินตนาการ เห็นไหม ความฉลาดท่ีเอาตวัรอดไม่ไดจ้ากการไม่รู้จากศีลจากธรรม
อนัหน่ึง อนันั้นเป็นความโง่สุดๆ 

ความฉลาดในการประพฤติปฏิบติัเอาใจข้ึนมาจนเป็นฐานตั้งมัน่ แลว้เห็นความเป็นไป 
เห็นความเป็นไป จากจินตนาการ จากท่ีจิตสงบนั้น กเ็ขา้ใจวา่มนัเป็นอนิจจงั แต่จริงๆ แลว้มนัคือ
ความเส่ือมสภาพ มนักินตวัมนัเอง ความท่ีเป็นจินตนาการ เห็นไหม เราเห็นส่ิงใดๆ ท่ีมนัเกิดข้ึนท่ี
มนัจบเร่ืองไปกระบวนการหน่ึงแลว้ แลว้เราตามรู้ เราไดป้ระโยชน์อะไร เรากมี็ความเห็นเฉยๆ แต่
มนัไม่สะเทือนใจใช่ไหม มนัไม่สะเทือนใจ มนัไม่สะเทือนกิเลส 

ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้หลงตวัเอง เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา แลว้กเ็ห็นความเป็นไป แลว้มนั
เส่ือมสภาพไป เห็นไหม ความเส่ือมสภาพ มนัเส่ือมสภาพพร้อมกบัตวัเองท่ีตวัเองไม่ได.้..มนัไม่
เหมือนกบันายแพทยท่ี์รักษาคนไข ้มนัเป็นวา่ เราปวดหวัตวัร้อนแลว้หายไปโดยธรรมชาติของมนั 
เราไม่รู้วา่โรคภยัไขเ้จบ็เกิดในตวัเราน้ีเกิดจากเช้ือใด ตอ้งใชย้าชนิดใดเขา้ไปรักษา แลว้เช้ือนั้นมนั
จะหายไปดว้ยปฏิกิริยาของยาอยา่งไร เห็นไหม มนัไม่เห็นตามความเป็นจริง ไม่รู้ตามความเป็น
จริง แต่มนัเห็นความเส่ือมสภาพไปในขา้งหนา้ แลว้เราเดินตามหลงัมา อนัน้ีมนัเป็นอะไร? อนัน้ี
เป็นความสงบแลว้เส่ือมไป 

สญัชยันะ สญัชยัน้ีเป็นศาสดาเป็นลทัธิหน่ึงในสมยัพทุธกาล พระสารีบุตรกบัพระโมคคลั
ลานะเป็นลกูศิษยเ์ดิมของสญัชยั อาจารยส์ญัชยัเขาสอนวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัตอ้งแปรสภาพตลอด 
ส่ิงนั้นมนัไม่มีตวัตน” 

“ส่ิงท่ีไม่มีตวัตนคืออะไร” 

“คือส่ิงท่ีไม่มีตวัตน” 

“ส่ิงท่ีไม่มีตวัตนนั้นคืออะไร” 
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“ส่ิงนั้นคือไม่มี” 

“อนัท่ีไม่มีนั้นคืออะไร” 

“คือไม่มี” 

เห็นไหม เขาสอนส่ิงท่ีวา่ไม่มี ไม่มี ไม่เป็น ไม่มี ไม่ใช่  

แต่พอพระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะลาสญัชยัมาอยูก่บัพระพทุธเจา้ สญัญากนัไวเ้ดิม
เพราะอยูก่บัสญัชยั สญัชยัสอนมาแลว้น่ะ ส่ิงนั้นกไ็ม่มี ส่ิงน้ีกไ็ม่มี ส่ิงน้ีกป็ล่อยวาง ส่ิงนั้นคือวา่ง 
ส่ิงนั้นคือไม่มี เป็นความวา่ง เป็นความปล่อยวางทั้งหมด...ตอ้งเขา้ใจกนัเองในฐานะลกูศิษยว์า่ เรา
กเ็ขา้ใจส่ิงท่ีอาจารยส์อนแต่มนัไม่สามารถช าระความทุกขข์องตวัเองได ้ สญัญากนัไวว้า่ถา้เจอผูท่ี้
สอนจริงรู้จริงจะตอ้งบอกกนัไง  

พระสารีบุตรมาเจอพระอสัสชิ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงม่ีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบั
ทั้งหมด” แลว้มนัดบัท่ีไหน? ดบัท่ีเหตุท่ีมนัจะเกิดไง พระสารีบุตรวิปัสสนาตาม ใชต้วัยาไง ใช้
เกิดข้ึน “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
สอนวา่ใหก้ลบัไปดบัท่ีเหตุท่ีเกิดส่ิงนั้น” พระสารีบุตรเห็นสภาพท่ีวา่การใชย้า ยาน้ีเขา้ไปก าจดั
โรค มนัใชป้ฏิกิริยาของเคมีเขา้ไปจ ากดัเช้ือโรคออกมา จนดบัไป เพราะเกิดปฏิกิริยาการเกิดข้ึน 
พระสารีบุตรเป็นพระโสดาบนัข้ึนมา 

พระสารีบุตรเป็นพระโสดาบนั เอาค าพดูน้ีไปบอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะฟัง
ต่อเป็นพระโสดาบนัข้ึนมาพร้อมกนั แต่ดว้ยความเคารพบุญคุณอนัเก่าของสญัชยั ไปบอกสญัชยั
วา่ “มาเถิด เราเจอศาสดา เจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ เราไปหาความเป็นจริงกนัเถิด 
ไปหาความฉลาด ท่ีความเป็นจริง ท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ไวแ้ลว้มีผูช้ี้น าไวต้าม
ความเป็นจริงเถิด”  

สญัชยัไม่ยอมมา สญัชยัวา่ “ในโลกน้ีผูฉ้ลาดมากหรือผูโ้ง่มาก” 

พระสารีบุตรพระโมคคลัลานะบอก “ผูท่ี้โง่มาก” 

“ฉะนั้น ถา้ผูท่ี้โง่มาก เราจะอยูก่บัคนโง่” 
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ใหพ้ระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะมาลา เอาลกูศิษยม์าดว้ย มาขอบวชกบัองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มาขอบวช สญัชยัท่ีบอกไม่มี ปล่อยวา่ง วางหมด...กระอกัโลหิตเลยล่ะ 

คนท่ีปล่อยวา่ง คนท่ีไม่มีความทุกข ์ คนท่ีมีความสุข คนท่ีไม่มีความเกบ็กด ท าไมมนั
กระอกัโลหิตออกมา ฟังสิ ส่ิงนั้นกไ็ม่มี ส่ิงน้ีกไ็ม่มี ทิฏฐิความในใจกต็อ้งไม่มี ความทุกขใ์นหวัใจ
ท่ีเกบ็กดกต็อ้งไม่มี ส่ิงท่ีไม่มีท าไมกระอกัโลหิต กระอกัออกมาเป็นเลือดอุ่นๆ นัน่น่ะ นั้นส่ิงท่ีวา่
ไม่มีๆ 

มนัมีการลุ่มหลง มีการสัง่สอนกนัมาตลอด น่ีเพราะวา่ความฉลาด เป็นถึงศาสดาผูฉ้ลาดไง 
แลว้เราจะเป็นอยา่งนั้นหรือ เราเป็นผูท่ี้ฉลาดท่ีวา่ท าจิตใหส้งบแลว้กย็งัวา่มนัแปรสภาพ มนัเห็น
ตามความเป็นจริงอยา่งนั้นหรือ เราเป็นผูฉ้ลาดหรือ 

แมแ้ต่จิตน้ีสงบแลว้ จิตน้ีสงบ สงบ จิตน้ีตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นฐาน แต่ความเป็นไปขณะนั้นท่ีมนั
เป็นไป ความเห็นอนัน้ีมนัถึงวา่ไวใ้จไม่ได ้ แมแ้ต่พระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะไดฟั้ง
พระอสัสชิ เห็นไหม พระอสัสชิเป็นพระอรหนัตรู้์ถึงเร่ืองกิเลสในหวัใจทั้งหมด ท าไมจะไม่รู้วา่ส่ิง
ใดๆ เป็นประโยชน ์ ส่ิงใดเป็นโทษ แลว้เห็นตามความเป็นจริงจะเป็นอยา่งไร พดูไม่ก่ีค  า แต่ผูท่ี้มี
ปัญญาแลว้หาท่ีพึ่ง หาครูบาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้ทางออก ผูท่ี้มีพลงังาน แต่ยงัไม่มีเทคโนโลยอีอกไง 
พระอสัสชิพดูทีเดียวเท่านั้นล่ะพุง่ออกเลย กบัท่ีวา่ไม่มี ไม่มี ดว้ยจินตนาการ ดว้ยความฉลาดของ
ตนน่ะ มนัเป็นประโยชน์ไหม น่ีใหเ้ห็นโทษของการปฏิบติั ใหเ้ห็นโทษของความฉลาดของตนไง 

วา่ตวัเองฉลาดๆ ไง แมแ้ต่มีพื้นฐาน มีความเป็นสมาธิ มีจิตน้ีเป็นพื้นฐานยงัปล่อยใหเ้ส่ือม
ไปต่อหนา้ต่อตา แต่เขา้ใจตนวา่ตนรู้อนิจจงั เขา้ใจไง ความเขา้ใจคือกิเลสมนัเสาะมนัเส้ียม กิเลสน้ี
เส้ียม แมแ้ต่จิตน้ีสงบเพราะมนัเบาบางลงแต่มนัไม่ไดช้ าระออกไป จนยกข้ึนวิปัสสนา เห็นไหม 
ยกข้ึนวิปัสสนา เหตุท าใหจิ้ตน้ีเส่ือมไดอ้ยา่งไร จิตน้ีวบูวาบเส่ือมไปไดอ้ยา่งไร เราท าข้ึนมาจน
เป็นฐานตั้งมัน่แลว้มนัเส่ือมไปเพราะเหตุไร มนัเส่ือมไปเพราะเหตุไร เพราะเราไปนอนจม เราไป
นอนจมอยูก่บัอารมณ์ท่ีมนัเป็นสมาธิ ความท่ีจิตน้ีมนันอนอุ่นมนัมีความสุข มนัไม่ฉงนใจวา่จิต
สงบแลว้ 

ถา้ไม่เห็นส่ิงใดตอ้งยกข้ึน กาย เวทนา จิต ธรรม ธรรมอารมณ์ท่ีวา่การกระทบ ความเส่ือม 
ความเป็นไปในหวัใจท่ีมนัเกาะเก่ียวอยู ่ จิตมนัสงบมนักมี็ความพอใจ ความพอใจในความสงบนั้น
เป็นสุขไหม ความไม่พอใจในการท าจิตนั้นเขา้ดว้ยความยาก ความเส่ือมนั้นออกไป 
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แมแ้ต่การนัง่สมาธิไปหนหน่ึงๆ จิตมนัสงบลงมนักถ็อนข้ึน การเขา้จิตออกจิตมนัจะเขา้ได้
ง่ายและเขา้ไดย้ากเป็นบางคร้ัง บางคร้ังบงัคบับญัชาขนาดไหนกไ็ม่เขา้ บางคร้ัง นัง่พอเป็นไป จิต
มนัสงบไปเลย เห็นไหม ความสงบของจิตอนัน้ีแลว้เราควบคุม มนัเส่ือมมนัแปรสภาพ จิตน้ี 
ความรู้สึก ความขอ้งอยู ่การพิจารณาจิตไง กาย เวทนา จิต ธรรม จิตท่ีกระทบอารมณ์ความรู้สึกน้ี
เป็นธรรมารมณ์ เรากจ็บัตั้งไดน่ี้นะ จบัตั้งแลว้ใคร่ครวญสิ ใคร่ครวญวา่กิเลสท่ีมนัเส้ียมมาสอนมา 
มนัเส้ียมอยูใ่นความคิด มนัยดึมัน่ความคิดของตนมากวา่ฉลาดมาก รู้มาก ยอดเยีย่มมาก 

ถา้ยอดเยีย่มมากท าไมไม่เช่ือธรรมะพระพทุธเจา้ ธรรมะพระพทุธเจา้วา่ กายน้ีกไ็ม่ใช่เรา 
จิตน้ีกไ็ม่ใช่เรา ธรรมารมณ์น้ีกไ็ม่ใช่เรา ความทุกขค์วามสุขในใจน้ีกไ็ม่ใช่เรา มนัอาศยัต่อเน่ืองกนั
เกิดข้ึน มนัเป็นสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งจิต เจตสิก จิต...จิต เจตสิก กบัอารมณ์ความรู้สึก
กระทบกนั มนัหมุนไป หมุนมา หมุนมา หมุนไป แลว้กิเลสต่อเน่ืองหมุนอยูต่รงนั้น กิเลสต่อเน่ือง 
กิเลสตวัเช่ืองไง กิเลสยางเหนียวอยูใ่นอารมณ์ของตน บางทีมนัหมุนอยูน่ัน่น่ะ หมุนไป หมุนไป 
อยูต่ลอดเวลา มนัจะละเอียด ในเม่ือจิตสงบ 

พอจิตสงบความละเอียดอนัน้ีเราเขา้ใจวา่เราเห็นความเป็นธรรม แต่เรายงัไม่ใคร่ครวญ 
ใคร่ครวญแลว้แยกแยะตวัน้ี ตวัน้ีตวัท่ีมนัต่อเน่ืองมนัหมุนกนัไปต่อเน่ือง ใหแ้ยกออกจากกนัไง 
ใหส้งบชัว่คราว เหมือนกบัเราล่อกิเลสออกมาจากจิต จากตวัจิตออกมาเจตสิก แลว้ออกมาเป็น
เจตนาออกมา หมุนออกมานัน่น่ะ ยอ้นกลบัเขา้ตดัตอนของมนั ตดัตอนใหม้นัห่างออก แลว้ใหเ้ห็น
วา่ความแตกสลายออกไปจากความคิดท่ีเป็นเรา ยดึมัน่เป็นเน้ือเดียวกนั 

ส่ิงท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั เส้ือผา้ท่ีสกปรก ผา้ท่ีสกปรกกบัความสกปรกของเส้ือผา้นั้นน่ะแยก
ออกจากกนัได ้ เราซกัผา้ เห็นไหม เราซกัผา้แลว้ผา้ท่ีสกปรกมาก เราซกัผา้น ้าแรก น ้านั้นจะด าเลย 
กิเลสกเ็หมือนกนั กิเลสน้ีไม่ใช่จิต กิเลสน้ีไม่ใช่ขนัธ ์ มนัแทรกอยูต่รงนั้นต่างหาก ความแยกออก 
แยกออก จากวิปัสสนาญาณ การเกิดข้ึนจากมรรคอริยสจัจงัอนัน้ีต่างหากมนัถึงเขา้ไปทนั อนัน้ีถึง
เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัจิตข้ึนมา... 

...หากเป็นผูบ้งัคบับญัชากิเลสต่างหากหลอกใหเ้ราไปกวา้นไฟมาเผาตน เราท าจนจิตสงบ
จนยกข้ึนเป็นภาวนามยปัญญา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึน เพราะวา่เรายอมโง่ก่อน เราพยายามบงัคบัให้
มนัอยู ่ถา้เราวา่ฉลาดเท่าไร มนัยิง่ฟุ้ งเขา้มาก เราก าหนดจิตจนมนัสงบ พอความสงบเกิดข้ึน ปัญญา
จากภายใน ปัญญา เพราะเราตอ้งหาครูหาอาจารย ์ หาผูรู้้จริงใหเ้ทียบเขา้มา ถึงไม่มีผูรู้้มนักมี็ต ารา
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ไง ในพระไตรปิฎก เพราะวา่เราอ่านหรือเราศึกษามนักเ็ขา้มาเป็นการอ่านนั้น มนัเป็นปริยติั มนั
เป็นต ารายา 

เรากต็อ้งผสมยาข้ึนมาจากใจ ใจท่ีมนัขบัเคล่ือนนั้นคือการผสมยา ท ายานั้นเป็นยาข้ึนมา 
เป็นปัญญาข้ึนมา ปัญญาอนันั้นเกิดข้ึนมนัหมุนกลบัเขา้มา มนัถึงเป็นความฉลาดจริงไง ความ
ฉลาดจริงคือการใคร่ครวญ ปัญญาในการรอบรู้กองสงัขาร รอบรู้กองความคิด แลว้กจ็บัความคิด
ข้ึนมาพลิกแพลง จบัจินตนาการ จบัความเห็นของความเป็นไปท่ีแยกออก แยกออก แยกจากท่ีกาย
กบัจิตน้ีมนัแนบอยูเ่ป็นเน้ือเดียวกนั 

เราเป็นเราไง ท่ีเราเช่ือวา่เราเป็นเรา เราฉลาด เรารู้ เราเกบ็สมบติั เราเป็นคนเกบ็ทั้งสมบติั
ภายนอกสมบติัภายในไวใ้นหวัของเรา แลว้พอความเป็นจริงเขา้มาโดยวิปัสสนาญาณเขา้ไปแลว้ 
มนัไม่ใช่ มนัไม่มีอะไรเป็นของเรา มนัเกิดข้ึน ดบัไป เกิดข้ึน ดบัไป มนัเป็นสญัญา มนัเป็นสงัขาร 
มนัเป็นวิญญาณท่ีรับรู้เกิดข้ึน มนัเป็นเวทนาท่ีพอใจและไม่พอใจ มนัเป็นรูปของจิต มนัเป็นรูป
ของกาย น่ีความเห็นความเป็นจริง ปัญญาแท ้ ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นผู้
ภาวนา 

ไม่ใช่ปัญญาโง่ๆ แบบปัญญาโลก ปัญญาโลกคือปัญญากวา้นเขา้มา เห็นไหม ท่ีวา่กวา้นเขา้
ไปเป็นไฟ เป็นไฟ แต่น้ีคือปัญญาท่ีเขา้ไป ไม่ใช่ดบัไฟนะ เขา้ไปท าลายเช้ือไฟ ท าลายเช้ืออนันั้น
เลย เช้ือท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นเจา้วฏัจกัร เจา้วฏัจกัรท่ีมนัขบัเคล่ือนออกมาน่ะ เขา้ไปท าลายตน้ของเหตุ 
อยา่วา่แต่เหตุ เหตุคือการเราสร้างเหตุข้ึนมา ไปท าลายเช้ือเดิมท่ีท าใหเ้ราเกิดดบั เกิดดบั เพราะเรา
เกิดข้ึนมากิเลสน้ีพาเกิด เราเขา้ไปท าลายเช้ือตวันั้นเลย ใชจ้ากปัญญาเขา้ไปท าลายเช้ือ ไม่ใช่ท าลาย
ไฟนะ 

ปัญญาของโลกคือปัญญาเอาไฟมาสุมตน แต่ปัญญาภาวนามยปัญญาคือปัญญาเขา้ไป
ท าลายเช้ือท าใหเ้กิดท่ีตวัดูดจากปัญญาโง่ๆ พาเขา้มาอนันั้นน่ะ อยา่วา่แต่ไฟ ลึกกวา่ไฟ มนัสะอาด 
มนัโล่ง มนัโถงไง 

จากท่ีวา่ ส่ิงนั้นไม่มี ส่ิงนั้นไม่มี...มนัไม่มีตรงไหน มนัมีอยู ่กายน้ีเป็นเพราะเรามีการสร้าง
บุญกศุลถึงไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ มนัถึงมีกาย กายมีกมี็ไปสิ แต่ความทุกขร้์อนในกาย เห็นไหม แต่
เดิมเราจะทุกขร้์อนมาก เราจะขบัเคล่ือนไปพร้อมกนั เป็นเน้ือเดียวกนั การแบกเหมือนกบัเราแบก
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ศพไปอยูต่ลอดเวลา กบัเด๋ียวน้ีเราท้ิงซากศพ แต่กายน้ีกย็งัอยูก่บัเรา เราท้ิงซากศพ คือความติดใน
กาย ความติดในกาย สกักายทิฏฐิมนัไม่มี มนัปล่อยออกไป มนัไม่มี 

แต่ส่ิงท่ีวา่ไม่มีอยา่งท่ีสญัชยัพดู...ไม่ใช่ อนันั้นไม่มีมนัไม่มีดว้ยการปฏิเสธ 

อนัน้ีไม่มีเพราะมนัไม่มีเช้ือ มนัไม่มีเช้ือตวัยดึ มนัไม่มีอุปาทานตวัในไง แต่มนักมี็อยู ่ มีอยู่
โดยความเป็นจริง เห็นไหม ท่ีวา่ไม่มีคือวา่ไม่มี อนัน้ีบอกไม่มีคือมนัไม่มีเช้ือ แต่มนัมีอยู ่มีอยูต่าม
ความเป็นจริง เพราะกายกบัจิตน้ีมนักอ็ยูด่ว้ยกนัอยา่งนั้นแหละ แต่มนัสละไอค้วามยดึมัน่ถือมัน่วา่
เป็นซากศพนั้นออกไป สละวา่กายเป็นเราออกไป สละออกหมด ไม่มีแต่มี 

มีความรู้ตวัหน่ึงวา่ ญาณทสฺสน  รู้วา่เราสละกายน้ีขาด เห็นไหม 

แลว้ไม่มีๆ ไม่มีเปล่า อนัน้ีไม่มี...มี มีเพราะมีใจ มีผูรู้้ ผูรู้้รู้ตามความเป็นจริงแลว้ปล่อยวาง
ไวต้ามความเป็นจริง น้ีถึงวา่รู้จริง ปัญญาน้ีถึงวา่ปัญญาเอาตวัรอดได ้ คือปัญญาแทไ้ง ปัญญาแท้ๆ  
นะ เห็นคุณค่าไหม เห็นคุณค่าของวา่ปัญญาญาณ ปัญญาญาณเกิดข้ึนจากการท่ีเราเช่ือมัน่ใน
ธรรมะของพระพทุธเจา้ เราเช่ือวา่ธรรมอนัเอก ธรรมท่ีเอาเราพน้จากความทุกขไ์ด ้ เราเช่ือมัน่ เรา
ถึงยอมสละความท่ีวา่ไอกิ้เลส ไอค้วามฉลาดภายนอกท่ีวา่เจา้เล่ห์แสนงอนจะให้เรามีความสุขขา้ง
นอกไง เรายอมสละท้ิงอนันั้น เรายอมสละท้ิงปัญญาท่ีมนัเอาไฟมาสุมใส่ตนวา่เป็นปัญญา แลว้เรา
มาพยายามบงัคบัตนใหอ้ยูใ่นศีลในธรรม อยูใ่นแนวทางการท าใจใหส้งบ อยูใ่นแนวทางในการ
เสริมสร้างมรรคอริยสจัจงัข้ึนมา มนัถึงวา่เกิดปัญญาญาณข้ึนมาไง แลว้ช าระไดต้ามความเป็นจริง 
ถึงจะเป็นผูฉ้ลาดขั้นหน่ึง 

เราท าลายความโง่หลุดออกไปขั้นหน่ึง พน้จากพญามจัจุราช จากเดิมไม่พน้จากพญา
มจัจุราช อยูใ่นข่าย อยูใ่นวฏัวน ไม่มีทางพน้ไปจากพญามจัจุราชไดเ้ลย แลว้เราท าลายเช้ือออกไป 
เราพน้จากพญามจัจุราช จากความท่ีไม่มีเง่ือนไม่มีปลาย ไม่มีท่ีส้ินสุด จนเหลือวา่อยา่งนอ้ยกเ็ป็น
หน้ีพญามจัจุราชแค่ ๗ ชาติ พญามจัจุราชยงัมีอ  านาจอยูใ่นจิตดวงน้ีอีก ๗ ชาติ อยา่งท่ีวา่ยงัตอ้งเกิด
ดบัอีกต่อไปถา้ไม่ไดเ้สริมสร้างคุณงามความดี ใชปั้ญญายกตวัเองพน้ออกจากพญามจัจุราชไปเลย 
ถา้ถึงจุดน้ีมี บุคคลบางจ าพวกท าไดเ้ท่าน้ี อยูใ่นจุดน้ีกพ็น้จากพญามจัจุราช 

จากท่ีวา่เป็นหน้ีไม่มีก าหนด เป็นหน้ีจนกวา่ไม่มีวนัท่ีส้ินสุด จนเหลือจ านวน ๗ ชาติ เห็น
ไหม ปัญญาแท้ๆ  น่ีพน้จากพญามจัจุราชได ้แต่ปัญญาของเราท่ีสะสมกนัวา่เยีย่มๆ น่ะ มนัพน้จาก
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พญามจัจุราชไปตรงไหน ปัญญาไหนกไ็ม่เคยพน้ อยูใ่นอ านาจ อยูใ่นอ านาจของเขาตลอด แลว้ไม่
มีเง่ือน ไม่มีปลาย ไม่มีวนัท่ีจะใชไ้ดห้มด  

แต่ในวงวกเขา้มาในภาวนามยปัญญาอนัน้ีช าระกิเลสจนสกักายทิฏฐิหลุดออกไปจากหวัใจ 
เห็นไหม ๗ ชาติ อนัน้ีเราเห็นคุณค่าวา่เรายงัเป็นหน้ีอยูอี่ก ๗ ชาติ มนักต็อ้งใชปั้ญญาใหลึ้กเขา้ไป
อีก มรรค ๔ ผล ๔ ตอ้งวกเขา้มา เกิดสละความสุข สละความเป็นไป สละความนอนเน่ืองของโลก 
สละความท่ีวา่เราตอ้งขวนขวายออกไปทางโลก วกเขา้มา ท าใจใหส้งบ ท าใจใหส้งบ ส่ิงท่ีมนัเป็น
ไม่มีสกักายทิฏฐิแลว้มนัยงัไม่สงบอีกเหรอ? สงบ ความสงบน้ีเป็นความวา่งท่ีมนัเป็นใจลว้นๆ เป็น
ใจท่ีสละสกักายทิฏฐิแลว้ มนัเป็นความวา่ง 

แต่การท าสมาธิน้ีมนัเป็นพลงังานอีกตวัหน่ึงไง สมาธิ เห็นไหม มรรคอริยสจัจงั 
สมัมาสมาธิ ความเพียรชอบ ความด าริชอบยกใจข้ึน ยกใจข้ึนมาหมุนออกมาเป็นพลงังานเป็น
มรรค เป็นพลงังานท่ีจะเขา้ไปท าลายไอค้วามเกาะเก่ียวของกายกบัใจใหแ้ยกออกจากกนั น่ีพอ
ยกข้ึนมา เพราะความวา่งเป็นความวา่งอนัหน่ึง ยกข้ึนมาเป็นสมาธิ เป็นสมาธิอนัหน่ึง 

ความวา่งของใจท่ีมนัพน้จากสกักายทิฏฐินั้นเป็นความวา่งท่ีมนัเป็นผลของมนัแลว้ ยกข้ึน
มา ถา้เป็นความวา่งท่ีมนันอนจมอยูน่ั้นมนัก ็๗ ชาติ ยกข้ึน ยกข้ึนมาท าสมาธิข้ึนมา ท าความสงบ
ของใจข้ึนมา เพราะใจมนัละเอียดเขา้ไป มนักคิ็ดไดล้ะเอียดภายในไง ใหเ้ป็นปัญญาท่ีละเอียดข้ึน 
เป็นความสงบท่ีละเอียดข้ึน ความสงบเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ ความวา่งเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ มนัท าง่ายกวา่การ
ท่ีวา่ปัญญาใหม่ๆ ไอค้วามโง่มนัผลกัไส แต่ความโง่โดนท าลายออกไปบางส่วนแลว้ ไอค้วาม
เกิดข้ึน ความฉลาดเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนไดง่้าย 

แต่ความฉลาดเกิดข้ึน กิเลสท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนามนัยงัหลอกไปตลอด ความเป็นไป 
ความเป็นไป ความหลอกอนัน้ีวา่เห็นความเป็นไตรลกัษณ์ เห็นความเป็นอนิจจงั...เห็น เห็นเพราะ
จินตนาการไง ความจินตนาการ จินตนาการขณะปฏิบติั อนันั้นกเ็ป็นจินตนาการ เป็นจินตะ ไม่
ภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญาพอจิตสงบมนัจะวกกลบัมาหาจอภาพ หาฐานท่ีมัน่ หาตวัท่ีกิเลสตวัเช้ือไง 
ไฟท่ีหามาสุมๆ ท่ีใจมนัสุมตรงไหนในเม่ือมนัละสกักายทิฏฐิไปแลว้? มนักม็าสุมรวมอยูท่ี่กลาง
หวัใจ กลางเจา้วฏัจกัรท่ีมนัอยูไ่ง 
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เราไดท้ าลายหลานของเจา้วฏัจกัรไปแลว้ เราไดท้  าลายก าแพงเมืองเฉยๆ หลานนะ แลว้ลกู
ล่ะ แลว้ยงัตวัพอ่ตวัแม่อีก ตวัปู่ ตวัยา่อีก เห็นไหม น่ีมนัละเอียดข้ึน เวลาเราพดูถึงวา่หลานมนัเดก็ๆ 
ดูวา่มนัไร้เดียงสา มนัน่ารัก วา่มนัเป็นเป้าท่ีใหญ่ แลว้พอไปเจอปู่ ยา่ตายายมนัคงจะหาง่ายข้ึนไป 
เพราะตวัมนัอายมุากข้ึน มนัจะเห็นไดง่้าย 

ยิง่ใหญ่ เห็นไหม ยิง่ใหญ่ยิง่หายาก กิเลสยิง่ละเอียด ยิง่เป็นนามธรรมยิง่หาไดย้าก 

กิเลสหยาบๆ ท่ีวา่ขา้งนอก ไอต้วัเช้ือเรายงัจบัตอ้ง เช้ือโรคตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์มอง เช้ือ
พวกน้ีไม่ได ้ ตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน ์ ตอ้งใชส้ารเคมีเขา้ไปเพือ่ให้มนัมีปฏิกิริยาใหเ้ราเห็นได ้ ไอ้
ความละเอียดความหยาบ กิเลสลึกเขา้ไปเร่ือยๆ ลึกเขา้ไปเร่ือยๆ จากท่ีวา่จิตสงบแลว้เห็นกายง่ายๆ 
เห็นจิตง่ายๆ ยงัจบัตอ้ง แลว้พอมนัลึกๆ เขา้ไป 

ถึงวา่ จิตน้ีสงบข้ึนมา งานภายในถึงละเอียดข้ึน ความละเอียดข้ึนไปเพื่อจะท าลายภพชาติท่ี
มนัละเอียดข้ึน เพราะจิตน้ีเป็นตวัเกิด จิตน้ีมีอวิชชา จิตน้ีมนัมีกิเลส กิเลสท่ีตวัอยูใ่นจิตน่ีมนัตวัพา
เกิดตลอด ทีน้ีเราเขา้ไปเพื่อจะท าลายกิเลสต่างหาก เราไม่ไดท้  าลายหวัใจน่ีนะ แต่น้ีกิเลสน้ีมนัอยูท่ี่
หวัใจ เรากต็อ้งท าลายลงท่ีหวัใจนั้น ท าลายกิเลสออกไปแลว้หวัใจไม่บุบสลายหรอก เพราะมนั
เป็นนามธรรม แต่มนัไม่กลา้ท าเพราะมนัออ้ยอ่ิง 

เราทุกข ์ เราท าลายวตัถ ุ เราเห็นวา่มนัท าลายลงออกไปเลย ทีน้ีเวลาเราท าลายกิเลส ท าลาย
นามธรรม มนัคิดวา่มนัเป็นวตัถุ...มนัไม่ใช่ ความท่ีเป็นนามธรรมน่ีท าลายไปเถิด แต่ไอค้วาม
ตระหน่ีถ่ีเหนียว ไอค้วามยดึมัน่เคร่ืองของใจน่ีไง ความยดึมัน่วา่เป็นเราไง ความยดึมัน่ ความยดึ
มัน่ ฟังสิ มนัเป็นอปุาทาน เราจะท าลายอุปาทานต่างหาก เราไม่ไดท้  าลายหวัใจ แต่จะท าลาย
อุปาทานระหวา่งกายกบัใจ มนักว็า่เป็นการท าลายเรา ถา้ท าขณะเจอตวัแลว้นะ 

แต่ถา้ไม่เจอตวัล่ะ เพราะมนัคิดวา่จะท าลายเรามนัถึงไม่กลา้แสวงหาไง มนัถึงไม่กลา้
คน้ควา้ พอสงบข้ึนไปมนัจินตนาการมองไป กิเลสท่ีมนัอยูท่ี่หวัใจ ท่ีวา่มนัอยูห่วัในหวัใจน้ีมนัก็
ตอ้งหลอกสิ การท าภาวนามนัถึงมีการลุ่มดอนๆ เห็นไหม 

เห็นไปวา่เป็นอนิจจงั ขณะท่ีมนัเกิดดบั มนัเป็นสมาธิแลว้วิปัสสนาไปแลว้มนัดบัต่อหนา้...
กิเลสมนัหลอก ความหลอกลวง ปัญญาของกิเลส กิเลสมนัโง่กวา่เราหรือ เราโง่หรือเราฉลาด? เรา
โง่กวา่กิเลสเราอยูแ่ลว้ เพราะเรา มนัท าลายเรา มนัท าหวัใจเรามนัถึงไม่ยอมท า 
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๑. ไม่ยอมท า 

๒. ท ากท็  าใหพ้น้จากเป้าหมาย ใหพ้น้จากความวา่มนัจะลงถึงจุดของหวัใจนั้นใหเ้คล่ือน
ออกไป มนักว็นออกไปห่างๆ 

พอวนออกไปห่างๆ ความหมุนไป เราเจอสภาพความเป็นไปจากขา้งนอก เราเดินตาม
อนิจจงั เราไม่เห็นอนิจจงัตามความเป็นจริง เราเห็นหวัใจท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญญาแลว้หมุนไป ๑ รอบ
งานของมนั แลว้เห็นมนัแปรสภาพไป แลว้เราวา่เราเห็นอนิจจงั อยา่งเช่นเรามีความเสียใจเกิดข้ึน 
แลว้เราระลึกรู้ตามความเสียใจเราภายหลงั เรากว็า่น่าเสียใจ เราไม่น่าท า เราเห็นแต่ความแปร
สภาพ เราวา่เราเห็นอนิจจงั น้ีเราเห็นภายนอกนะ แต่เห็นวิปัสสนาขา้งในกเ็ป็นแบบนั้น 

มนัหลอก หลอกหนา้หลอกหลงัเลยล่ะ น่ีปัญญาของกิเลสขณะท่ีวา่เราใชปั้ญญาภาวนามย
ปัญญา การต่อสู้ระหวา่งกิเลสกบัธรรมตามหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ปฏิบติันะ ถา้ผูท่ี้ไม่ไดป้ฏิบติั
ไม่ตอ้งพดูถึงตรงน้ี มนัเป็นกิเลสลว้นๆ มนัเป็นปัญญาลว้นๆ มนัเป็นความโง่ลว้นๆ แต่มนัเขา้ใจ
วา่มนัฉลาดเพราะวา่กิเลสมนัสัง่ใหคิ้ด เพราะกิเลสอยูท่ี่วา่มนัควบคุมปัญญาตวันั้น มนัถึงยกข้ึน
ไม่ไดไ้ง ถึงยกใจน้ีใหห้ลุดข้ึนไปไม่ไดไ้ง เพราะกิเลสมนัละเอียดข้ึน ฟังสิ ค  าวา่ “หลาน” แลว้ไป
หาพอ่หาลกู มนัจะละเอียดข้ึนไหม 

เทคนิควิธีการกลหลอกลวงของผูท่ี้สูงข้ึนตอ้งละเอียดกวา่เดก็ ลกูหลานมนัยงัมีความ
ละเอียดหลอกลวงเราไดข้นาดนั้น เรานะ เราคือหวัใจ แต่มนัอยูใ่ตป้กครองของกิเลส ถึงวา่ตอ้ง
ท าลายไอกิ้เลสนั้น เราตวัน้ีถึงจะเป็นอิสระ เราตวัน้ีไม่เคยเป็นอิสระเลย อยูใ่ตอ้  านาจของเจา้วฏั
จกัร อยูใ่ตอ้  านาจของกิเลสท่ีมนัปกครองหวัใจของเราไง 

จากไม่มีท่ีจุดหมายปลายทางเหลือ ๗ ชาติกจ็ริง ยิง่ ๗ ชาตินะเป้ามนัยิง่รวมตวัเขา้มา 
กระแสรวมตวั เห็นไหม ก่ิงไผแ่ตกแขนงออกไปน่ีเราหกัได ้ ลองรวมตวัเขา้มาเราหกัไดไ้หม น่ี
เหมือนกนั อวิชชา กิเลสมนัอยูก่ลางหวัใจหดตวัเขา้มา มนัจะรวมตวักนัแลว้เราจะท าลายมนัง่ายๆ 
เป็นไปไดห้รือ 

น่ีวนเขา้มา เหน่ือย งานท่ีจะเอาตวัเองพน้จากภพชาติท าไมจะไม่เหน่ือย งานภายในไง งาน
ภายในหมายถึงวา่ผูท่ี้มีขนัติมีความพยายามจริงเท่านั้น ยอดคน บุรุษอาชาไนย บุรุษอาชาไนยถึงจะ
ท าลายเจา้วฏัจกัรตวัน้ีได ้ ท าลายเจา้วฏัจกัรจนเป็นครูของเทวดา เห็นไหม องคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นครูของเทวดา เป็นครูของมนุษย ์เป็นครูต่างๆ เป็นครูสอน ๓ โลกธาตุ เพราะ
ท าลายอวิชชาตวัน้ีได ้ อวิชชาท่ามกลางหวัใจ ถึงวา่กลายเป็นยอด คนยอดแท้ๆ  เลย ยอดของ
เอกบุรุษเป็นผูเ้อก  

แลว้เราเป็นใคร ครูบาอาจารย ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ชุบมือเปิบเหรอ กลบัมา
จากขา้งนอกมาถึงบา้นลา้งมือแลว้เปิบเอาเลยเหรอ พระพทุธเจา้บอกไม่ใช่ กิเลสน้ีแก่นกิเลสอยูท่ี่
กลางหวัใจทุกๆ ดวง การต่อสู้ การมุมานะของเรา เพราะเราจะเป็นยอดคน งานภายใน...งานขา้ง
นอก ไม่ตอ้งวิตกกงัวล ไม่ตอ้งวิตกกงัวล มีคนท าต่อแน่นอน เราอยูห่รือเราไปงานนั้นตอ้งมีคนท า
ต่อ แต่งานในหวัใจเราถา้โอกาสน้ีเราไม่ท าลายมนัซะก่อน เราไปเกิดชาติไหนไม่รู้ 

ปฏิเสธกนัวา่ไปเกิดแลว้กแ็ลว้กนั ตายไปแลว้ใหม้นัไปดีเถิด เพราะไปสภาพไหน มนัแปร
สภาพ จากเราเป็นเดก็มาจนเด๋ียวน้ี ความคิดเราเปล่ียนมาก่ีคร้ังแลว้ ความเป็นเดก็เป็นอยา่งหน่ึง 
ความเป็นปัจจุบนัน้ีเราเสียดายเวลาทุกๆ คน แลว้ต่อไปจะเสียดายขนาดไหน 

น่ีเหมือนกนั พน้จากปัจจุบนัชาติไปเกิดท่ีเห็นกนั ท าไมปัจจุบนัน้ีไม่ท า เห็นไหม อนัน้ีมนั
กลบัมาเพิ่มพลงังาน เพิ่มความมุมานะใหห้วัใจเราเขม้แขง็ไง คนเราเกิดมาตอ้งตายหมด ทุกขข์นาด
ไหนเรากต็อ้งไปถึงตรงนั้น แลว้ปัจจุบนัน้ีเราจะกลวัอะไร เรากต็อ้งทุ่มเขา้ไปถึงความอุตสาหะ
ของเราทั้งๆ เตม็ท่ีเลยขณะท่ีนัง่ปฏิบติัอยู ่ไม่อยา่งนั้นมนัอ่อนแอนะ อ่อนแอกล็ม้ พออ่อนลม้มนัก็
ความฉลาดๆ นั้นกลายเป็นโง่ไปหมด แลว้พอเราพกัอนัน้ี ไอค้วามคิดของตวัเองวา่ น่ี
มชัฌิมาปฏิปทา นั้นมนัมชัฌิมาของกิเลสไง เห็นไหม กิเลสน้ีเอาธรรมะพระพทุธเจา้มาเป็น
เคร่ืองมือหลอกเราอีกชั้นหน่ึง 

เราวา่เราศึกษาธรรมมา ผูท่ี้เก่งผูท่ี้ฉลาดศึกษาธรรมไวม้ากๆ ไอกิ้เลสมนัพลิกกลบัมาเลย 
ใชธ้รรมะพระพทุธเจา้หลอกเราเลย ส่ิงท่ีเราท าอยู ่ เราเลิก เราเป็นผูท้อ้ถอย เราเป็นผูท่ี้อ่อนแอ เรา
เป็นผูท่ี้พอ อนัน้ีเป็นมชัฌิมา แต่ถา้ท าแบบวา่จะมีการต่อสู้ ก าลงัจะไดเ้สียกิเลส อนันั้นเป็นอตัตกิ
ลมถานุโยคจะท าใหเ้ราล าบากเกินไป อนัน้ีหรือปัญญา? อนัน้ีกิเลสชดัๆ ปัญญาของกิเลสไง 

กิเลสมนัวา่เป็นปัญญาแลว้เอามาหลอกเรา แลว้เชือดคอเราอีกชั้นหน่ึงไง โง่หรือฉลาด 

ถา้ฉลาดตอ้งไม่เช่ือ ตอ้งทดสอบ ตอ้งต่อสู้ เห็นกายตามความเป็นจริง ธาตุน้ีแตกออกจาก
ใจ ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ จิตน้ีหลุดพน้ออกมาจากกายมาลว้นๆ เลย เวิง้วา้ง
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ไปหมด วา่งไปหมดเลย จากอุปาทานในกายไม่มี จิตน้ีหลุดออกไปเป็นจิตลว้นๆ...จิตลว้น ๆ น่ีไม่
มีอีกล่ะสิ ไม่มี ไม่มีอปุาทาน ไม่มีเกาะเก่ียวในเร่ืองของโลกเลย 

โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง จิตน้ีออกไป ออกไปจากโลกธาตุทั้งหมด เพราะดินเป็นดิน น ้า
เป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ธาตุ ๔ น้ีแตกสลายออกไป ในการพิจารณากาย จิตน้ีพน้ออกไป มี
หรือไม่มี? ไม่ติดขอ้งแต่มี มีความรู้สึกตวันั้น ตวัท่ีตวัหลุดพน้ออกมา ตวัจิตรับรู้ไง ญาณทสฺสน  
ออกมา อีก ๓ ชาติ พน้จากวฏัฏะจาก ๗ ลงมา ท าลายเหลือ ๓ ชาติ เห็นไหม ยกข้ึน เวิง้วา้งขนาด
ไหน 

การวิปัสสนา การท าไปในกิเลสน้ีกิเลสในการประพฤติปฏิบติัจะหลอกไปตลอดเวลาวา่
อนัน้ีส้ินแลว้ เวิง้วา้ง คิดดูสิ พน้ออกไปจากวงัวนทั้งหมด มนัท าไมจะไม่พน้ล่ะ...มนัวา่พน้จาก
กิเลสแลว้นะจิตตวัน้ี แต่ความจริงมนัจะพน้ไปไหนในเม่ือกามมนัยงัอยูเ่ตม็หวัมนั เพราะมนัเกิด
อีก ๓ ชาติ มนัจะพน้ไปจากไหน 

ความไม่เช่ือตนเองไง ไม่เช่ือตนเองคือไม่เช่ือกิเลส ตนน้ีกิเลสมนัอยูด่ว้ยกนั ใจกบั
ความคิดเป็นอนัเดียวกนั กิเลสอยูต่รงนั้นพร้อมกนัหมดเลย น่ีความใคร่ครวญตอ้งใหค้วามโง่ใน
ความวา่ตวัเองฉลาด กบัความฉลาดในธรรมะพระพทุธเจา้ต่างกนั ศึกษาธรรมมาไม่ใช่ศึกษามา
เพื่อใหกิ้เลสมนัเสริม ไม่ใหกิ้เลสเอาไปหากิน ศึกษามาเพื่อทดสอบ มนัเป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน 
รู้ข้ึนจากตามความเป็นจริง ไม่ใช่รู้ข้ึนจากวา่อนิจจงัท่ีเราเห็น ปัจจตัตงัความเป็นจริงแลว้แยกออก
จากตามความเป็นจริงใหรู้้ตามความเป็นจริง 

ฉะนั้น มนัเวิง้วา้งขนาดไหน ขณะท่ีวา่พน้ไปมนัเขา้ใจวา่พน้ แต่ตามหลกัความจริงยงัเกิด
อีก ๓ ชาติ ตามหลกัความจริงถา้มนัรู้วา่มนัจะเกิดอีกมนักต็อ้งไม่หลงใช่ไหม แต่มนัตอ้งหลง
เพราะมนัยงัตอ้งไปหาตวัลกู ตวันางตณัหา นางอรดี ลกูของเจา้วฏัจกัร ลกูของเจา้วฏัจกัรเพราะมนั
ยงัลุ่มหลงในตวัของมนั ถา้มนัพน้ท าไมมนัยงัหลงในใจความรู้สึกของตวั หลงในจิต จิตมนัหลง
จิตไงวา่ตวัเองพน้ใช่ไหม หลงหรือไม่หลง? หลง หาตวัเองเจอไหม? ไม่เจอ เพราะเป็นนามธรรม 

นางราคะ นางอรดี ความลุ่มความหลง ราคะไง โทสคัคินา โมหคัคินา โลภคัคินา ความ
หลงความโกรธ โทสคัคินา ความหลง โลภคัคินา...โลภ โกรธ หลงอยูต่รงนั้นหมด น่ีวนเขา้มา มนั
ละเอียดเขา้ไปอีก ความละเอียดลึกลบัท่ีมนัเป็นกระไส ท่ีมนัเป็นเช้ือนะ เช้ือตวัน้ีน่ีวนเขา้มา 
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ปัญญาตามความเป็นจริงหมุนเขา้ไป อนัน้ีรุนแรงถา้เจอ ถา้เจอนะ ส่วนใหญ่จะไม่เจอ แลว้เขา้ใจวา่
พน้ เขา้ใจวา่พน้ เขา้ใจวา่ไง 

ความหลงขณะการปฏิบติัท่ีวา่ฉลาด ความฉลาดจะท าใหล่้มจม ความฉลาดท าใหน้อนจม 
วกเขา้ ถา้ไม่เจอเขา้มนัจะนอนอยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้เจอมนัจะรุนแรง ฟังนะ ถา้ไม่เจอมนันอนอยู่
เพราะวา่มนัซ่อนอยูข่า้งในนะ เราจะตามใครกแ็ลว้แต่ เขาไปซ่อนอยูข่า้งใน เรามองเขา้ไปจากขา้ง
นอกในท่ีหลบซ่อนเขา เราไม่เห็นอะไรเลย แต่ถา้เราเขา้ไปเจอตวัเขา เพราะอะไร เพราะเขาจะโดน
ท าลายเขาตอ้งต่อตา้นเตม็ท่ี เหมือนกนั เราจบัโจรมหาโจรมนัปลน้จ้ีมา มนัเขา้ไปหลบซ่อนในท่ีวา่
มนัปลอดภยั แลว้เราคนเดียวเราเดินเขา้ไปจบั ในการต่อสู้ท่ีเขาจะเอาตวัรอดมนัจะรุนแรงไหม 

ไอก้ามภพกเ็หมือนกนั เพราะอะไร เพราะมนัจะท าลายกามท่ีกลางหวัใจ เราเขา้ใจกนัวา่
กามๆ อยูท่ี่กาย แต่กามมนัชุ่มอยูท่ี่จิต มนัชุ่มอยูท่ี่ความรู้สึก มนัชุ่มอยูต่วัเร่ิมของความคิด ตวันาง
ตณัหา ความเป็นตณัหาตวัน้ีต่างหากเป็นตวัหวัใจของการปฏิบติั ทุกคนตอ้งดบัตรงน้ีหมด การเกิด
การดบัเกิดจากกามลว้นๆ เพราะจิตน้ีมนัเกิด เกิดร่างกายแลว้ไปเกิดไหน เราเกิดเป็นมนุษย ์ เราได้
ทั้งร่างมนุษย ์ ไดร่้างกายและหวัใจ เราเกิดเป็นเทวดาเราไดจิ้ตลว้นๆ กายน้ีเป็นทิพย ์ ตวันั้นเป็นตวั
กาม เพราะมนัเกิดอยูน่ัน่ลว้นๆ ความเป็นลว้นๆ ตวันั้น ตวันั้นเพราะมนัยงัเกิดยงัดบัอยู ่ เพราะมนั
เป็นกาม 

ทีน้ีการเขา้ไปเจอ ท่ีวา่ถา้ไม่เจอมนัจะไม่เห็น มนัจะเขา้ใจวา่ส้ิน แต่ถา้เราคน้ควา้จนเจอ เจอ
เพราะมนัเจอตวัส าคญั เจอตวัส าคญั การต่อสู้ การท าลาย การขดัขวาง คือวา่มนัจะรุนแรง ความ
รุนแรงหมายถึงการพจิารณากามไง การพิจารณาช่วงน้ีจะรุนแรงมาก ถา้ใครเจอแลว้คนนั้น
ประเสริฐ ถา้ใครไม่เจอกน็อนจมวา่ตวัเองส้ิน เพราะปัญญาของกิเลส ไม่ใช่ปัญญาตามความเป็น
จริง ภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนมนัจะรุนแรง มนัจะหมุนกนัตลอด จนท าลาย จนโลกธาตุ
หวัน่ไหวทั้งหมด ถา้อนัน้ีมนัรุนแรง มนัเป็นน ้าป่า เห็นไหม ปัญญาท่ีการต่อสู้มนัต่อสู้มาอยูม่นัก็
หลอก ความหลอกอนัน้ียิง่ลึกลบัเขา้ไปใหญ่ ปัญญาของกิเลสกบัปัญญาของธรรม ระหวา่งธรรม
กบักิเลสต่อสู้กนัในหวัใจจะลึกลบัซบัซอ้นมาก ลึกลบัซบัซอ้น ถา้ไม่ไดผ้า่นตรงน้ีมนักเ็ขา้ใจวา่ท า
อะไรง่ายๆ ไง แมจิ้ตสงบ ความเห็น เห็นไหม ความเห็นอนันั้นมนัเป็นความเห็นของกิเลส แมแ้ต่
จิตสงบ มนัใชค้  าน้ีมาเป็นเคร่ืองมือไง 
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แต่การต่อสู้น้ีการต่อสู้ตามความเป็นจริง เพราะมนัตอ้งท าลายภพท าลายชาติ จากการ
ท าลาย ๓ ชาติ ถา้ท าลายตรงน้ีออกไป กามภพมนัไม่เกิดไม่ตายอีกแลว้ ในกามภพน่ะ มนัท าลาย
ภพในปัจจุบนั พน้จากพญามจัจุราชไปในปัจจุบนันั้นเลย ปัจจุบนัเพราะมนัไม่เกิดกามภพ ท าลาย
ไปภพหน่ึง แต่ไปเกิดบนพรหม เห็นไหม น่ีท าลายตวันั้นเลย ไปเกิดบนพรหม ฟังสิ การไปเกิด
เป็นพรหม คือวา่เหมือนผลไมท่ี้สุกแลว้ มนัจะเหมือนผลไมท่ี้แก่ พอหลุดจากขั้วมามนัจะสุกไปท่า
เดียว 

แต่ถา้เป็นขา้งล่างน้ีมนัเหมือนผลไมท่ี้วา่มนัยงัไม่สุก ตกไปยงัเน่า ยงัเสียหาย คือวา่มนัยงั
ไม่แน่นอน ไม่ไดผ้ลเตม็ท่ี แต่ถา้ท าลายกามภพแลว้เหมือนกบัผลไมท่ี้แก่แลว้ เราเกบ็มนักต็อ้งสุก
ไปขา้งหนา้ มนัหลุดจากขั้วเองมนักต็อ้งสุกไปขา้งหนา้ มนัจะเป็นผลไมท่ี้เป็นความเป็นจริงไป
ขา้งหนา้ ไม่มีเสียอยา่งเดียว ไม่กลบัมาเน่าอีก เห็นไหม ไม่กลบัมาเน่าเสีย มนัจะสุกไปเป็นผลไป 
ท าลายกามภพแลว้กไ็ปเกิดเป็นพรหม หน่ึงเดียวกไ็ม่กลบัมาเกิดน้ีอีกแลว้ ท าลายหมดเลย พน้จาก
พญามจัจุราชท่ีเกิดดบัอนัน้ี แต่ไปเกิดตรงนั้น 

ตอของจิตตวันั้นคือตวัท่ีวา่พน้ไปแลว้ มนัเป็นท่ีวา่สุกไปแลว้ นัน่คือตวัเหตุใหญ่ ตวัเหตุ
ใหญ่อยูต่รงนั้นเลย เพราะวา่ผลไมท่ี้สุกไปแลว้ ความสุกไปแลว้มนักไ็ปมีค่า มีค่าท่ีวา่ถา้เมลด็นั้น
ตกลงดิน ตกลงดินน่ีเกิดอีก จิตนั้นไปเกิดบนพรหม มนัตอ้งเกิด มนัตอ้งสุกไปขา้งหนา้ แต่เกิดบน
พรหมนั้นมนัไปเสียเวลาตรงนั้นไง การเกิดอีกมนัเป็นภพชาติไหน? เป็นภพชาติอนัหน่ึง ภพชาติ
ของพรหม 

อนัน้ีถา้พน้จากมจัจุราชโดยสมบูรณ์ มนัตอ้งท าลายเมลด็นั้นดว้ย ท าลายตอนั้นดว้ย 

จากการท่ีวา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท าลายตรงนั้นหมดเลย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เห็น
ไหม ความลุ่มหลงในภายใน ความลุ่มหลงภายนอกกบัความลุ่มหลงภายใน ความลุ่มหลง ตวัเช้ือ 
ตวัท าลายตวันั้น 

ท่ีวา่ เห็นวา่ส่ิงนั้นเป็นสมบติัมีคุณค่า ผูท่ี้ภาวนาถึงตรงนั้นแลว้สมบติัมีคุณค่ามาก 
เหมือนกบัวา่ตวัเองอยูใ่นท่ีสูง อยูใ่นหอคอยงาชา้งไง เป็นผูท่ี้สัง่บญัชาการโลกทั้งหมด สัง่
บญัชาการตวัเองทั้งหมด สัง่บญัชาการเจา้วฏัจกัร ตวักองบญัชาการใหญ่ นัน่เห็นสงวนไว ้ แลว้ถา้
ท าลายตรงนั้นออก ส่ิงท่ีวา่เป็นกองบญัชาการคือเป็นจุดศนูยก์ลางของการเป็นไป ท าลายหมดเลย 
เวิง้วา้งยิง่วา่งเขา้ไปใหญ่ 
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เพราะจุดศนูยก์ลางหมายถึงเป้าหมายสุดทา้ยโดนระเบิดท าลายหมดแลว้ดว้ยวิชชา ดว้ย
มรรคอริยสจัจงั อรหตัตมรรคท าลายหมดเลย ท าลายอนัน้ีคือท าลายมจัจุราชทั้งหมด แลว้พอ
ท าลายเสร็จ กลบัมามีชีวิตโดยปัจจุบนั เห็นไหม ท าลายการเกิดและการตาย ในขณะท่ีวา่ส้ินจาก
กิเลสทั้งหมด แมแ้ต่มีชีวิตอยูก่พ็น้จากมจัจุราช เพราะยงัไม่ดบัขนัธ์ เห็นไหม ท าลายกิเลส เช้ือท่ีวา่
เป็นข้ีขา้ของมจัจุราช หรือเป็นหน้ีของมจัจุราช ท าลายทั้งหมด จิตน้ีพน้จากพญามจัจุราชทั้งหมด 
ทั้งๆ ท่ีมีลมหายใจเขา้และหายใจออกอยู ่ดูสิ ตายก่อนท่ียงัไม่ตายอีก 

ไอเ้ราต่างหาก เราต่างหากท่ีเป็นหน้ีพญามจัจุราช ตอ้งโดนพญามจัจุราชบงัคบัขู่เขญ็ เกิดๆ 
ตายๆ ตลอด กบัอนัท่ีท าลายกิเลสส้ินไปหมดแลว้ พน้จากพญามจัจุราชแลว้ ทั้งๆ ท่ีมีลมหายใจเขา้
และลมหายใจออกพร้อมกบับรมสุขกลางหวัใจนั้น ฟังดูสิ เพราะอะไร เพราะไม่ส าคญัตนวา่ฉลาด 
ยอมเช่ือค าธรรมะของพระพทุธเจา้ไง ยอมก าจดัตน ความสุขท่ีตนจะแสวงหาได ้ มาก าจดัไม่ให้
กิเลสมนังอกงามไง 

จากท าลายกิเลสใหม้นัยบุยอบลงมา จนใจยกข้ึนวิปัสสนา จนเป็นปัญญาแก่กลา้ของหวัใจ
เราของพลงังานจากใจ พลงังานจากมรรคอริยสจัจงัท่ีเกิดข้ึนจากนามธรรม ใจน้ีเป็นนามธรรม
เกิดข้ึนจากเราขวนขวาย เกิดข้ึนจากเราก่อ เกิดข้ึนมาจากความเป็นจริงของเรา เพราะเรามีครูมี
อาจารย ์ มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีบญัญติัธรรมไว ้ จน ๒,๕๔๑ ปี แลว้เรายงัเกิดมาทนั
แลว้ยงัเช่ืออยู ่ เช่ือในความเป็นจริง เช่ือในปัญญาของพระพทุธเจา้ เช่ือในคุณธรรมของ
พระพทุธเจา้ เช่ือในเมตตาของพระพทุธเจา้ท่ีวางไวแ้ลว้เราเช่ือ 

ความเช่ือ ฟังสิ ความเช่ือเป็นหวัขบวนเป็นหวัรถจกัรใหเ้ราขวนขวายในการประพฤติใน
การปฏิบติั จนถึงจุดตามความเป็นจริง จากธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไว ้ เอโก 
ธมัโม ธรรมอนัเอก ธรรมอนัเป็นเป้าหมายของผูท่ี้ปฏิบติัจนถึงท่ีสุดแห่งกิเลส จนถึงท่ีสุดพน้จาก
พญามจัจุราชทั้งหมด เป็นผูท่ี้พน้ เป็นผูท่ี้วา่มีความสุขจริงตามท่ีวา่เขาแสวงหากนัไม่พบ 

โลกน้ีเป็นความสุขของโลก ความสุขอนัน้ี ดวงใจท่ีประสบกบัความสุขเท่านั้นท่ีจะไดด่ื้ม
รสอนัน้ี เกิดข้ึนจากหวัใจท่ีวา่ไม่มี ไม่เป็น ไม่ทุกอยา่ง แต่มนัสุข มนัแปลกประหลาด มนั
มหศัจรรย ์พน้จากไม่มี ในจกัรวาลไหนๆ กไ็ม่มีส่ิงน้ี มีเฉพาะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กบั
พระอริยสาวกท่ีเป็นพยานกนัเท่านั้น แลว้กค็รูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัประพฤติถึงตรงนั้น เป็นผูค้  ้า
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ประกนัตามหลกัความเป็นจริง ไม่ตอ้งมีใครมาพดูถึง มนัเป็นเอกในหวัใจดวงนั้น เป็นความรู้สึก
ของใจดวงนั้น 

ใจดวงนั้น ดูสิ ถึงวา่พน้จากพญามจัจุราชทั้งๆ ท่ีมีลมหายใจเขา้และลมหายใจออก กบัท่ีวา่
เราใชล้มหายใจเขา้และลมหายใจออกน้ีโดยเปล่าประโยชน์ ต่างกนัมาก ถึงวา่ เราถึงมีศกัยภาพไง 
เราถึงวา่เราเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา เกิดท่ามกลางพระพทุธศาสนา เราเป็นผูมี้บุญมีกศุล 
เพราะเรามีหนทาง เรามีเทคโนโลยขีองใจ (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


