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 เป็นการฟังธรรมนะ การฟังธรรมเป็นของท่ีหาไดย้าก การฟังส่ิงในโลกฟังกนัมาตลอด 
เพราะค าวา่ “ฟังธรรม” ธรรมะของพระพุทธเจา้ ศาสนธรรม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีประเสริฐ
มาก ศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาเกิดมาเพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรม
แท้ๆ   แลว้วางธรรมไวต้ามความเป็นจริง คือว่าศาสนธรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง ถึงไดว้างไวเ้ป็นศาสนา
พุทธ ศาสนธรรม ธรรมของแท ้มนุษยผ์ูป้ฏิบติัตามเขา้ไปถึงธรรมนั้นถึงไดเ้กิดพระสงฆ ์พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆจึ์งเป็นพระรัตนตรัยท่ีพึ่งของพวกเรา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆน์ะ เป็นท่ี
พึ่งไดจ้ริง  

เราเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นผูป้ระเสริฐ ประเสริฐเพราะเราพบพระพุทธศาสนา ถา้ไม่พบ
พระพุทธศาสนาเป็นผูท่ี้ไม่ประเสริฐเลย เกิดมาเป็นมนุษยช์าติหน่ึง ท าความดี ท าความชัว่ ท  าดีท  า
เลวตามแต่ความจริตนิสัยของตวัแลว้ก็ตายไป แต่พบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาน้ีเป็นการ
กลัน่กรองมนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยป์ระเสริฐข้ึนมาได ้พระพุทธศาสนาส าคญัขนาดนั้น  

แลว้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้เราเช่ือฟังค าสั่งสอนแลว้ยอมตน ยอมตนออกบวช
เป็นพระเพื่อจะแสวงหาความเป็นจริง ยอมตนนะ ยอมตนลงท่ามกลางธรรมะของพระพุทธเจา้ 
ยอมแพเ้ป็น แพกิ้เลสของตวั ยอมแพใ้หกิ้เลสมนัยบุยอบลง ยอมแพเ้พื่อศึกษาความเป็นจริงแลว้
ปฏิบติัใหไ้ดต้ามความเป็นจริง ยอมตน ยอมแพแ้ลว้บวชเป็นภิกษุ บวชเป็นพระ เราไม่ไดบ้วชเราก็
เป็นผูป้ฏิบติัธรรม ตอ้งเช่ือตามความเป็นจริงถึงจะปฏิบติัได ้ 
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“การปฏิบติั” ความเช่ือ ความเช่ือท่ียอมแพต้ามความเป็นจริงนะ ตอ้งแพเ้ป็น แต่ถา้แพไ้ม่
เป็น ปัญญาชน ผูท่ี้เป็นปัญญาชนอยากแสวงหาทางออกท่ีง่าย ท่ีด่วน ท่ีเร็ว การแสวงหาทางออก
ดว้ยว่าเป็นปัญญาชน เพราะการแสวงหาทางออก เพราะศาสนาพุทธน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้มา ๒,๕๐๐ ปีเศษ  

สังคมเราเป็นสังคมชาวพุทธ คือว่าสังคมตามศาสนตามความเป็นจริง ค าว่า “ศาสนาพทุธ” 
น้ีเป็นการอธิบายถึงกรรมตั้งแต่จะเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาแลว้เพราะกรรม เกิดมาเพราะมีการเกิด 
เกิดมาเป็นมนุษยปั์จจุบนัชาติ ท  าความดีความเลวแลว้แต่ ตายไปแลว้ตกนรกข้ึนสวรรคไ์ป กรรม
อนันั้นส่งผลไป ศาสนาพุทธอธิบายไดถึ้งวงจรของชีวิต วงจรของกรรม วงจรของวฏัฏะ วฏัวนท่ี
จิตน้ีวนไปเวียนมาตามวฏัวน จนถึงท่ีสุดพน้ออกไปจากวฏัวนเป็นธรรมแท้ๆ  ธรรมอนัประเสริฐ
อนันั้น  

ฉะนั้นพระพุทธเจา้วางไว ้๒,๕๐๐ กว่าปี แลว้สังคมพุทธ สังคมไทยน้ีไดศึ้กษา ไดมี้ครูบา
อาจารย ์ ไดมี้นกัปราชญ ์ ปราชญแ์ท้ๆ  ท่ีปฏิบติัเป็นครูบาอาจารยท่ี์ผา่นพน้ไป แลว้สั่งสอนไวต้ก
ผลึกมาอยูใ่นสังคม เป็นประเพณี เป็นวฒันธรรมท่ีความเช่ือ ความเช่ือท่ีไม่ยอมตน ความเช่ือท่ีแพ้
ไม่เป็น ความเช่ือท่ีพร้อมไปดว้ยกิเลส ความเช่ืออนันั้นมนัตกผลึกอยูใ่นหวัใจของสังคม อยูใ่น
หวัใจของมนุษยทุ์กๆ คน ลทัธิศาสนาต่างๆ ถึงตอ้งเขา้มาใชป้ระโยชน์ตรงน้ี  

การเผยแผเ่ขา้มาในสังคมของเมืองไทย สังคมของผูท่ี้ปฏิบติั ว่าปัญญาชน ส่ิงท่ีอธิบายได้
ดว้ยทางเป็นวิทยาศาสตร์ เราเช่ือ เราเห็นว่าลทัธิต่างๆ การประพฤติปฏิบติั ลทัธิต่างๆ เช่นความ
เป็นอศัจรรย ์ จิตน้ีรวมลงสงบได ้ เป็นส่ิงท่ีมีอศัจรรย ์ มีพลงังานท่ีท าใหเ้รารักษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้
การเพ่ง เพ่งคือใหจิ้ตสงบแลว้จิตน้ีจะมีพลงังาน การบรรยายวิธีการของจิตจะเขา้ไปสงบไดด้ว้ยมี
ความมีสติ แลว้บอกว่าจิตน้ีมนัเป็นสากล มนัเป็นพุทธ มนัเป็นลทัธิความเช่ือต่างหากล่ะ ลทัธิ
ความเช่ือท่ีอธิบายดว้ยตามหลกัวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริง ตามหลกัของสมมุติ  

อารมณ์ของคน จิตน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยท่ี์ไม่มีใครสามารถจะรู้ไดต้ามความเป็นจริง แต่
อาศยัผูท่ี้เป็นปราชญ ์ เขามีการทดลอง เขาเคยท ามาแลว้เขาอธิบายออกมาเป็นทฤษฎี แต่เป็น
ปัญญาชนอธิบายไดด้ว้ยความน่าท่ึง เราเป็นปัญญาชน เราก็ว่าส่ิงน้ีเขา้กบัเราได ้ส่ิงน้ีเราเช่ือมัน่ เรา
เช่ือไป เพราะเราเช่ือ  
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เรามีความเช่ือในศาสนาอยูด่ ั้งเดิม ในการท าจิตท่ีความเป็นไป เรามีความเช่ืออยูด่ ั้งเดิม แต่
เราท าไม่ไดเ้พราะเราไม่ยอมตน ความไม่ยอมตนหมายถึงว่ากิเลสน้ีมนัผลกัไสอยูต่ลอดเวลา แต่
พอเราไปฟังปัญญาชนท่ีเขาอธิบายเป็นทฤษฎีท่ีเราฟังแลว้เขา้ใจได ้ มนัจะยอมเช่ือเขาแต่ไม่ใช่ยอม
ตน ยอมเช่ือเพราะว่าความมกัมาก ความอยากว่าการประพฤติปฏิบติัใหม้นัง่าย  

การท าธุรกิจตอ้งมีการขาดทุนและก าไร ทุกคนหวงัแต่ก าไร ทุกคนหวงัแต่ส่ิงท่ีจะเป็น
ประโยชน์กบัตวั จะควา้จะหาส่ิงท่ีว่ามนัสะดวก มนัไดผ้ลมาก ความว่าไดผ้ลมากมนัท าใหจิ้ตน้ีชิน
ชาในความรู้สึกอนันั้น  

สังเกตไดไ้หม วยัรุ่นเกิดถา้มีเสียงเพลง เสียงดนตรีข้ึนมา ความขยบัไปแขง้ขามนัจะเป็นไป
ทนัทีเลย อยา่งเช่นดนตรีอยา่งพวกท่ีมนัเป็นร็อคเป็นอะไร มนัจะดิ้นไปเป็นไป ท าไมมนัเป็นไป
อยา่งนั้น เสียงเพลงผา่นมา มนัท าไมร่างกายขยบัไปพร้อม เพราะว่าความเคยชิน ความเคยชิน
หวัใจมนัสภาพแบบนั้น มนัจะแสดงออกไปเลย  

จิตก็เหมือนกนั จิตเดิมของเราก็เป็นอยา่งนั้น เราไปฟังส่ิงท่ีเขาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ 
ความเห็นเป็นวิทยาศาสตร์มนัเช่ือตาม ความเช่ือตามนั้นเหมือนกบัเดก็ๆ เดก็นอ้ยส่ิงท่ีมนัเป็นมา 
มนัขยบัตามไปโดยสัญชาตญาณ อนัน้ีก็เหมือนกนั เพราะเรามีความเช่ือดั้งเดิมในศาสนา แลว้พอ
อธิบายค านั้นมา มนัเป็นไปดว้ยตามความเช่ือของตวั มนัก็หมุนไป 

ตามหลกัวิทยาศาสตร์ แรงลม เรืออยูใ่นทะเล แรงลมลมพดัไป ทางกลศาสตร์มนัก็บอกอยู่
แลว้ เรือใบพดัเขา้ไปไดต้ามหลกัความเป็นจริง เพราะว่าตามหลกัการอธิบายตามวธีิการว่าการ
เคล่ือนไป แรงเฉ่ือย เพราะอาการของจิต พอพดูถึงอาการของจิตใช่ไหม จิตเวลากระทบมนัจะเกิด
ความรู้สึกข้ึน ถา้เราตามทนัหรือเราใชส้ติก าหนดอยู ่ จิตนั้นจะสงบตวัลง การเคล่ือนไหวนะใหรู้้
พร้อม ใหรู้้ทัว่ มนัจะเขา้ตามความอนันั้นไป มนัไปเพื่ออะไร  

จิตน้ีปกติพระพุทธเจา้เปรียบเหมือนชา้งสาร ชา้งสารเหมือนชา้งตกมนั ชา้งตกมนัขนาด
ไหนมนัตอ้งดิ้นรนเตม็ท่ีไป ความคิดของเราก็เหมือนกนั อารมณ์ท่ีมนัเกิดข้ึน ความรุนแรงเหมือน
ชา้งสาร ชา้งสารขนาดไหนก็แลว้แต่ลองพยศไดเ้ตม็ท่ีแลว้มนัตอ้งหยดุโดยตามธรรมชาติของมนั 
อนัน้ีก็เหมือนกนั หมายถึงจิตน้ีมนัก็คึกคะนองไปเหมือนกนั มนัโกรธมนัเกลียด มนัมีความทุกข์
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อยูใ่นหวัใจ มนัดิ้นรนไปตามความเป็นจริงของมนั ถึงจุดสุดทา้ยจุดหน่ึงมนัตอ้งสงบตวัลงโดย
ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้  

อธิบายเป็นทางวิทยาศาสตร์ อธิบายเป็นทางกลศาสตร์ออกไป ว่าการควบคุมใจ การ
ควบคุมอารมณ์ของตวัใหล้งกลบัมาตรงน้ีไง มนัจะหยดุดว้ยเพราะเรามีความเช่ือ เราเอาอารมณ์
ของเราเขา้ไปกบักลศาสตร์ของเขา วิธีการอธิบายของเขา ความเช่ืออนันั้นมนัก็เป็นไป มนัตอ้ง
สงบตวัลงเพราะว่ามนัใชพ้ลงังานหมดไปแลว้มนัก็หมดความพยศของมนัเองโดยความเป็นจริง
ของจิตนั้น  

พอท่ีจิตสงบคือว่าอนัน้ีเป็นสากล เป็นสากลสิ จิต พลงังานน้ีเป็นสากล พลงังานน้ีเป็น
สันติภาพ ความเป็นสันติภาพของมนุษย ์ ความเป็นสันติภาพของใจ ใจหลุดพน้ ใจเป็นสันติภาพ 
ใจเวิง้วา้ง ใจมีความสุข ความเป็นจริงตามธรรมชาติมนัก็เป็นอยา่งนั้น ความเป็นจริงตามธรรมชาติ
นะ แต่ธรรมชาติท่ีว่าเป็นจริงดว้ยกิเลส กิเลสมนัอยูเ่หนือความเป็นจริงนั้น  

จิตน้ีเคล่ือนไปตามการอธิบายของตามลทัธิความเห็น การเพ่ง การเพ่งดวงแกว้ การเพ่ง 
การด ูการก าหนดจิต บอกว่า จิตเดิมแทน้ี้นิพพาน เรามาเกิดแลว้มาเป็นมนุษย ์มาเป็นทุกขเ์ป็นร้อน
อยูน้ี่ ตอ้งกลบัไปเปิดจุดจิตเดิมแทน้ั้นใหเ้ป็นนิพพาน น่ีอธิบายกนัไปอธิบายกนัมาจนชาวพุทธเรา
หลงใหลไดป้ล้ืมกบัลทัธิต่างๆ ลทัธินะ ลทัธิความเช่ือ มนัไม่ใช่ศาสนธรรม ศาสนามนัตอ้งแจงได้
หมด  

น่ีเป็นลทัธิ ลทัธิเพราะว่ามนัมีความตกผลึกของสังคมอยู ่ มนัเลยเฮตามกนัไป มนัไม่มีการ
แบ่งแยกว่าผดิหรือถูกตามหลกัตามความเป็นจริง เพราะว่าคนตาบอดดว้ยกนัมนัก็ตอ้งเขา้ใจคนตา
บอดดว้ยกนั แต่ปัญญาชนเป็นผูอ้ธิบาย ปัญญาชนท่ีเขาประสบความส าเร็จในชีวิตแลว้มาอธิบาย
ตรงน้ี ไอค้นท่ีความเป็นไปก็เช่ือหมดเลย  

บอกว่า สรรพส่ิงน้ีเป็นอนัเดียวกนั เป็นสากล  

เป็นสากลต่อเม่ือโลกน้ี ยอ้นไปอดีต ไม่มีเคร่ืองยนตก์ลไก การติดต่อ การคมนาคมใช้
เรือใบ ใชแ้รงลม ใชต้ามธรรมชาติ ถึงจุดหน่ึงมีมนุษยผ์ูฉ้ลาดคิดคน้เคร่ืองจกัรไอน ้าข้ึนมาได ้
ปฏิวติัโลกเลย ปฏิวติัโลกน้ีเปล่ียนแปลงไปเลย เพราะว่าคิดเคร่ืองจกัรไอน ้าได ้ เคร่ืองจกัรไอน ้าก็
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มาท าใหเ้กิดเรือกล เกิดพลงังานท่ีท าใหเ้ร็วข้ึน เกิดพลงังานท าใหส้ังคมน้ีพลิกไปเลย จากพลงัให้
เป็นสากลธรรมดา ผูท่ี้คิดไดย้งัเป็นผูท่ี้ว่ามีช่ือจารึกในประวติัศาสตร์ โลกน้ีเป็นผูท่ี้ยกยอ่ง  

จิตท่ีเป็นสากลนะ จิตท่ีเป็นสากล พลงังานท่ีเป็นสากล แต่มนัมีพลงังานตวัหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมา
ใหม่ น่ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา พลิกความเช่ือ
ทั้งหมด เพราะว่าความเช่ือท่ีเป็นสากลอยูน่ั้นมนัเป็นความเช่ือท่ีอยูใ่นกิเลส พลงังานน้ีทุกอยา่งมนั
เป็นแรงดึงดูดของโลก โลกน้ีจะมีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหน มนัอยูใ่นแรงดึงดูดของโลก
ทั้งหมด อยูใ่นโลกน้ี  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะพน้ออกไปจากโลก ถึงไดคิ้ดพิจารณาตามความเป็น
จริง ช าระกิเลส วิธีการของการช าระกิเลสคือเคร่ืองจกัรกลนั้น จนท่านช าระไดต้ามความเป็นจริง 
จิตน้ีไดด่ื้มด ่ากบัความเป็นจริง คือธรรม เพราะปฏิวติัออกไปจากโลกทั้งหมด เป็นธรรมแท ้ แลว้
วางพิมพเ์ขียวเอาไวน้ะ วางพิมพเ์ขียวเอาไวว้่าค  าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ธรรมท่ีว่าเป็นธรรมแทแ้ต่เป็นธรรมพิมพเ์ขียว  

แลว้นกับวชผูป้ฏิบติัศึกษาธรรมอนันั้นมา การอธิบาย การอ่านพิมพเ์ขียว การเห็นพมิพ์
เขียวมนัเห็นอยูแ่ลว้ว่าเห็นรูปแบบของเคร่ืองจกัรไอน ้า เห็นวิธีการปฏิบติัอนันั้น แลว้ทีน้ีความ
ยอมแพ ้ ความยอมตนไม่ยอมตามความเป็นจริง ความยอมแพไ้ม่เป็นนะ ยอมแพด้ว้ยความเช่ือว่า
ตวัเองเช่ือ แต่กิเลสมนัไม่ไดเ้ช่ือ  

“แพไ้ม่เป็น” ความแพไ้ม่เป็นมนัตอ้งการก าไร มนัตอ้งการตามความเป็นจริง ตอ้งการเอา
รัดเอาเปรียบ กิเลสน้ีเอารัดเอาเปรียบตลอด แลว้ศึกษาพิมพเ์ขียวนั้นมาก็อธิบายพิมพเ์ขียวตาม
ความเห็นของตวั  

การก าหนด ศึกษามา ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ศึกษาธรรม สุตมยปัญญา ศึกษาธรรมของธรรมะ
พระพุทธเจา้มา เวลาศึกษามาแลว้มาเป็นความเห็นของตวั เพราะความยอมตนไม่ยอมจริง มนัยอม
ไม่จริง กิเลสมนัเลยใชอ้นันั้นเป็นการสวมเขาตวัอีกทีหน่ึง  
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การสวมเขาความคิด พิจารณาใหมี้สติ น่ีสอนนะ เวลาอธิบายออกมานะ พิจารณาใหมี้สติ 
สติน้ีก าหนดจิต จิตน้ีกระทบท าใหรู้้ ก าหนดจิตนะ “ก าหนดจิต” ส่ิงใดกระทบเกิดข้ึนใหรู้้ตาม
ความเป็นจริง ขนัธ์เกิดข้ึนใหรู้้ตามความเป็นจริง “การก าหนดจิต”  

การอธิบายน้ีอธิบายโดยความไม่ยอมตนคือกิเลส เอาวตัถุส่ิงหน่ึงเขา้ไปอธิบายพิมพเ์ขียว 
พิมพเ์ขียวนั้นเป็นพิมพเ์ขียวจริง เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ตามความจริงแลว้
วางไวต้ามความเป็นจริง แต่เราใชค้วามเห็นของเราบงัคบัความเห็นน้ีใหเ้ขา้กบัพิมพเ์ขียวใช่ไหม 
ใหเ้ขา้กบัหลกัความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อธิบายใหเ้ป็นขนัธ์  

เพราะพระพุทธเจา้บญัญติัไวว้่าขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเกิดข้ึนเป็นกอง 
เราก็อธิบายว่าความเห็นเกิดข้ึน เราแยกแยะไดถู้กตอ้ง เพราะเรามีพมิพเ์ขียวใช่ไหม เรามีพิมพเ์ขียว 
เราก็อธิบายตามพิมพเ์ขียวนั้น น่ีเหมือนกนั เราศึกษาธรรม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น
กอง เป็นความรู้สึกกระทบกบัอายตนะ สติตอ้งก าหนดใหรู้้ทนั ความรู้ทนั ก าหนดทนัใหรู้้กระทบ
ข้ึน อารมณ์นั้นก็จะดบัลง อธิบายใหเ้ห็นตามความเป็นจริง  

อนัน้ีเพราะความไม่ยอมตน กิเลสมนัอยูใ่นใตก้ารอธิบายนั้น กิเลสน้ีเป็นตวัพลงังานตวันั้น 
ความไม่รู้ของตวั การจินตนาการ ธรรมะดน้เดา เราอ่านธรรมะ เราศึกษาธรรมะแลว้เราปฏิบติัไป
พร้อมกนั เราปฏิบติัดว้ยใช่ไหม เราศึกษามาเป็นสุตมยปัญญาแลว้เราก็ปฏิบติัพร้อมกบัจินตนาการ
เป็นจินตมยปัญญา  

พอจิตมนัสงบเขา้ไป จิตสงบน้ีมีความสุขมหาศาลนะ ความเวิง้วา้งกบัไปเป็นท่ีว่าสากลนั้น 
กบัว่าจิตน้ีเป็นสากล ลทัธิต่างๆ กส็อนว่าจิตน้ีเป็นสากล จิตน้ีมีความปล่อยวางโดยตามหลกัความ
เป็นจริง อนัน้ีเราก็ศึกษาธรรมะพระพุทธเจา้แลว้ก็เป็นสากล พอจิตมนัสงบเขา้ จิตมนัสงบนะ จาก
สงบหยาบๆ เขา้มา สงบละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปถา้สงบได ้ 

สงบไม่ไดก้็จินตนาการว่าสงบ แลว้ก็อธิบายตามความไม่ยอมตน อธิบายธรรมพร้อมกบั
กิเลส ก็ท  าใหข้ลุกขลิกๆ ความรู้สึกนั้นบงัคบัใหเ้ขา้กบัพิมพเ์ขียว ทั้งๆ ท่ีพิมพเ์ขียวตามความเป็น
จริงนะ จะมีความผดิพลาดนิดหน่อยก็ยดัเขา้ไปใหเ้ขา้ไปว่าเป็นพิมพเ์ขียวไง อนัน้ีก็ว่าอนัน้ีเป็นผล 
เป็นผลต่อจิตน้ีท่ีเป็นสากล ความสว่าง ความสุขอนัน้ีเป็นสากล  
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ถึงว่าศาสนาทุกศาสนาเหมือนกนั ว่าศาสนาน้ีก็เหมือนกนั ลทัธิก็เหมือนกนั ลทัธิค าสั่ง
สอนจากปัญญาชนต่างๆ กบัผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้เป็นนกับวช ผูท่ี้ปฏิบติัตามหลกัของศาสนาพุทธ 
กลายเป็นมวลชน กลายเป็นแนวร่วมส่งเสริมกนั กเ็ลยมีความเช่ือคลอ้ยตามกนัไปหมดเลย มีความ
เช่ือเพราะแนวร่วม  

พระก็สอนอยา่งนั้น ผูท่ี้สอนลทัธิต่างๆ ก็สอนอยา่งนั้น มนัก็เขา้กนัไดสิ้นะ การเคล่ือนไป 
การขบัเคล่ือน การจิตตามรู้พร้อมไปตลอด อนัน้ีเป็นวิปัสสนา...ความไม่ยอมตนมนัจะวิปัสสนา
ไปไหนในเม่ือจิตมนักระทบข้ึนมา เวลาจิตกระทบ ความรู้สึกเกิดข้ึน ตามทนัก็สงบลง จิตน้ีเป็น
สากล  

ความเป็นสากล ความเป็นสันติภาพ โลกน้ีมีสันติภาพอยู ่ บริษทัขา้มชาติก็ท  ามาคา้ขายได ้
โลกน้ีมีสันติภาพอยู ่ กิจการธุรกิจการคา้การขายท าใหโ้ลกน้ีเจริญข้ึน เห็นไหม จิตน้ีเป็นสากล จิต
น้ีเป็นสันติภาพ สมาธิน้ีเป็นสากล ความเป็นสากลนั้นกิเลสมนันอนอยู่นัน่  

การคา้และการขาย การท าธุรกิจมนัก็มีก าไรมีขาดทุน ผูท่ี้มีปัญญา ผูท่ี้ใชปั้ญญา ผูท่ี้ฉลาด
จะไดป้ระโยชน์จากตรงนั้นทั้งหมดเลย ธุรกิจต่างๆ ผูท่ี้มองการณ์ไกล ผูท่ี้ฉลาด ไดเ้ห็นประโยชน์
จากธุรกิจนั้น กอบโกยผลจากธุรกิจนั้น เหยือ่ในสังคมนั้น ตลาดสังคมนั้น ซ้ือทุกอยา่งท่ีขวาง
หนา้ท่ีเขาคุยว่าดี ท่ีปัญญาชนว่าเยีย่ม ท่ีปัญญาชนว่าฉลาด ท่ีปัญญาชนว่าเป็นของประเสริฐ  

เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นนกัปฏิบติั เราก็เช่ือเคลิบเคลิ้มไปกบัเขา ว่าส่ิงท่ีฉนัท าน้ีมนัเป็นส่ิง
ท่ีถูกตอ้ง  

มนัเป็นสากลเพราะจิตมนัสงบเฉยๆ การตามรู้หวัใจใหม้นัหยดุ ใหม้นัสงบเป็นสากลนั้น
มนัเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นเอง แลว้ก็ว่าเป็นวิปัสสนา เพราะวิปัสสนาว่าจิตมนับงัคบัเขา้มา ว่าจิตมนั
ตามรู้แลว้ อนัน้ีเป็นวิปัสสนา  

อนัน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ยงัไม่มีภาวนามยปัญญาเลย ปัญญาการตามรู้จิต ลทัธิต่างๆ 
เขาก็มีตั้งแต่สมยัพุทธกาลกมี็ พระพุทธเจา้ก็ไปเรียนมา ไปศึกษามา มนัควรจะยอ้น ควรจะคิด ควร
จะไตร่ตรองว่า เราน้ีเกิดมาเป็นชาวพุทธ พบพระพุทธศาสนา เราควรจะยอ้นว่าก่อนท่ีพระพุทธเจา้
จะตรัสรู้ พระพุทธเจา้ก็เคยไปศึกษาเล่าเรียนอยา่งนั้นมาแลว้  
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แต่ท าไมปัจจุบนัน้ีต่ืน ต่ืนนะ ไม่ต่ืนเปล่านะ ชาวพุทธเอง ผูป้ฏิบติัเองยงับรรยายใหเ้ขา้เป็น
แนวร่วมไปกบัเขา การเป็นแนวร่วมเพราะว่ามนัไปดว้ยกนั จินตนาการเหมือนกนั ลทัธิความเช่ือ 
ลทัธิไม่ใช่ศาสนา  

ลทัธิคอมมิวนิสต ์๖๐ ปีล่มไปหมด ใชเ้วลา ๖๐ ปีถึงจะเห็นผลว่าอนันั้นล่มสลายไป ๖๐ ปี
อยูไ่ดเ้พราะอะไร? อยูไ่ดเ้พราะกฎ ลทัธิคอมมิวนิสต ์กฎหมาย กฎเหลก็ ทุกอยา่งอยูท่ี่ปากกระบอก
ปืน ถา้ใครไม่เช่ือจบั แลว้ตอ้งกกัขงั ตอ้งท าลายกนัขนาดนั้นนะ  

อนัน้ีก็เหมือนกนั ลทัธิความเช่ือ เราเช่ือตามหลกัวิทยาศาสตร์ ตามหลกัท่ีเขาอธิบายกนั 
หลกัวิทยาศาสตร์ก็เป็นพิมพเ์ขียวของวิทยาศาสตร์ หลกัธรรมะของพระพุทธเจา้ก็เป็นพิมพเ์ขียว
ของธรรมะพระพุทธเจา้ เห็นไหม พิมพเ์ขียวก็ท  า ท  าเป็นพิมพเ์ขียวท่ีออกมาตามหลกัวทิยาศาสตร์ 
กฎเหมือนกนั เอากฎนั้นกด กฎคือความเช่ือกติกานั้น แต่กิเลสในกฎนั้นล่ะ เหมือนกบักฎหมาย 
กฎหมายออกมาเพื่อเป็นความเป็นธรรมในสังคม ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายล าเอียงใชก้ฎหมายนั้นดว้ย
ความเขา้ขา้งตน เพราะความไม่ยอมเช่ือ ไม่ยอมรับความเป็นจริง ผูท่ี้เช่ือก็เป็นเหยือ่ของเขาไป  

น่ีก็เหมือนกนั กิเลสมนัยอมจริงเหรอ กิเลสมนัอยากไดเ้ร็วๆ กิเลสมนัอยากได ้ ท าแลว้จะ
ไดเ้ห็นผล แลว้ก็มึนชากนันะ มึนชาใหจิ้ตน้ีเป็นแค่ระดบัสากล ถา้เป็นสากลจริงนะ คือจิตจะเป็น
สมาธิ ถา้เป็นสากลไม่จริง จิตน้ีสมาธิหยาบๆ มึนชา พรหมลูกฟักไง  

สมาธิน้ีมนัตอ้งเป็นสมาธิท่ีจิตน้ีตอ้งมีความรู้สึกอยู ่ เราบงัคบัได ้ เรายกข้ึนไดเ้ป็นวิปัสสนา
ได ้ แต่ถา้จิตน้ีมึนชาเป็นพรหมลูกฟัก สกัแต่ว่ารู้ มนัก็อยูท่ี่พื้นฐานของจิตนั้น จิตดวงนั้นจะมี
ความรู้สึกอยา่งไร จิตดวงนั้นมีกรรมอยา่งไร  

ฉะนั้นแมแ้ต่บุรุษผูห้น่ึงคิดเคร่ืองจกัรไอน ้าข้ึนมาได ้พลิกใหเ้กิด เกิดการปฏิวติัสังคม โลก
น้ีเปล่ียนไป แลว้เคร่ืองจกัรไอน ้านั้นก็พฒันาข้ึนมาเร่ือยๆ พฒันาข้ึนมาเร่ือยๆ จนเกิดเรือกลไฟ จน
เกิดพลงังานนิวเคลียร์ จนเกิดขีปนาวุธยงิออกไปจากโลก ธรรมะพระพุทธเจา้ก็อยา่งนั้น เกิดพิมพ์
เขียวข้ึนมานะ เกิดศาสนธรรมข้ึนมา แต่ผูป้ฏิบติัล่ะ ตอ้งปฏิบติั  
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จากอยูใ่นทะเลหลวง เพราะทะเลน้ีกวา้งใหญ่ เรือน้ีไปไดเ้วิ้งวา้ง ไปไดทุ้กทัว่สารทิศ จะไป
ทวีปไหนก็ได ้ เพราะเรือกลไฟน้ีขบัเคล่ือนไป จิตท่ีเป็นสากลก็เวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้น ความเวิง้วา้งนั้น
มนัไดถึ้งเหยยีบข้ึนฝ่ังไหม  

เรือของเราเวิง้วา้งอยูก่ลางมหาสมุทรมนัจะพน้ไปไหน มนัก็พน้อยูใ่นวฏัฏะนั้นล่ะ เพียงแต่
ความเวิง้วา้งอนันั้น เราเคลิบเคลิ้มกบัความเวิง้วา้งของจิตไง มนัมีอยูด่ ั้งเดิม เพราะลทัธิศาสนา
ต่างๆ เขาปฏิญาณตนว่าเขาส้ิน เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้น พระพุทธเจา้ไม่เช่ือ เพราะว่าคนมีภมิูของ
พระพุทธเจา้ ภมิูของผูท่ี้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้มนัสะสมมา  

มีความรู้ขนาดไหนหวัใจมนัทุกข ์ หวัใจมนัไม่พน้จริง เราปิดใครปิดได ้ ปิดตนเองไม่ได ้
ความท่ีว่าเวิง้วา้งก็เพราะว่าเรามึนชา เราไปกบัเขา ท าจิตน้ีใหเ้ป็นกอ้นหินเหรอ ท าใหจิ้ตน้ีเป็นแค่
วตัถุช้ินหน่ึงเหรอ  

วตัถุช้ินนั้นจะดีขนาดไหนมนัตอ้งแปรสภาพทั้งหมด สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย
ตอ้งแปรสภาพทั้งหมดเลย แต่มนัไม่ใคร่ครวญดูเอง พอมนัมีรสชาติของสมาธิก็เคลิบเคลิ้มไป
อยา่งนั้น เวลามนัตีกลบัข้ึนมานะ เวลามนัถอนออกมาจากสมาธิ หรือมนัเส่ือมออกจากสมาธิ
เพราะว่าเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา อนันั้นถึงจะรู้ว่าความร้อนมนัเป็นขนาดไหน มนัถึงไม่มีใครเลย
ท่ียนือยูไ่ดโ้ดยหลกัความเป็นจริง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เป็นศาสดา เป็นองคเ์อก เป็นผูป้ฏิญาณตนว่าเป็น
พระอรหนัต ์ เป็นผูส้ิ้นจากกิเลส แลว้ก็มีพิมพเ์ขียวอนัน้ีมา นัน่เป็นธรรมของพระพุทธเจา้ แลว้
ความเช่ือ ศรัทธาความเช่ือท าใหเ้ราออกบวช ตอ้งยอมใหเ้ป็น ตอ้งแพใ้หเ้ป็น แพน้ะ ค าว่า “แพ้
เป็น” เราแพก้็คือกิเลสแพด้ว้ย  

น้ีเราแพไ้ม่เป็น เราสักแต่ว่าแพ ้ พอเราสกัแต่ว่าแพ ้ กิเลสท่ีมนัอยูใ่นหวัใจ มนัปลิ้นปลอ้น 
มนัจินตนาการค าสอนนั้นว่าเรารู้ มนัจินตนาการทั้งหมด แลว้มนัเขา้มาใหเ้ป็นไปในอารมณ์ เอา
อารมณ์น้ีเขา้ไปในความรู้สึกอนันั้น แลว้ก็ว่าเรารู้ แลว้อธิบายออกไป เพราะจินตนาการผลเอาไว้
ก่อน แลว้ก็บงัคบัใหพ้ิมพเ์ขียวเขา้มาในความรู้สึกของตวัไง อธิบายออกไป  
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อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา เพราะมีอวิชชาเกิดข้ึน ความรู้เกิดข้ึน ถา้เรารู้ทนั อวิชชานั้นก็ดบั 
ภพชาติก็ดบั อารมณ์ก็ดบั ความดบัอารมณ์นั้นก็เป็นพรหมลูกฟักเหรอ มนัจะดบัไปไดอ้ยา่งไร มนั
ดบัอนัน้ีเพราะสติมนัรู้ทนั อนัน้ีเป็นแค่ลทัธิเท่านั้น มนัยงัไม่ไดขุ้ดคุย้เลย  

ความจิตน้ีสงบ กิเลสมนัตอ้งสงบกว่าจิตนั้น ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นแค่กรรมฐาน เป็นพื้นฐาน เป็น
กรรมฐาน ฐานของการงาน มนุษยเ์ราหวัใจน้ีฟุ้งซ่าน มนุษยเ์ราผูป้ฏิบติังานต่างๆ ผูท่ี้มีอาชีพต่างๆ 
หรือว่านกับวชก็แลว้แต่ มนัจะคิดร้อยแปด พอจิตมนัสงบเขา้มา “กรรมฐาน” ท าใหจิ้ตน้ีมีฐานท่ีตั้ง 
ตั้งอยูท่ี่กายกบัใจน้ีใหเ้ป็นสากล ใหเ้ป็นเหมือนมนุษยท์ัว่ๆ ไป ใหเ้ป็นปกติของมนุษย ์ 

แต่พอมนัตั้งข้ึนมาเป็นสากล บางดวงจิตมนัมีพลงังาน พอพลงังานน้ีส่งออกไปเป็นการ
รักษาโรค เราไปต่ืนเตน้กบัไอพ้ลงังานท่ีมีกิเลสนั้นเหรอ จะพลงังานไหนก็พลงังานกิเลสบงัคบั
ทั้งนั้น เป็นพลงังานท่ีไม่พน้ไปจากกิเลสได ้ กิเลสมนัซุกอยูใ่ตพ้ลงังานนั้น มนัเป็นลทัธิความเช่ือ
นิดเดียว  

ทีน้ีเราเป็นชาวพุทธ เราพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาวา่กรรมฐาน ความเป็นสมถ
ธรรมท าใหจิ้ตตั้งมัน่ เพื่อจะขุดคุย้หากิเลส ไอท่ี้ว่าขนัธ์เป็นอยา่งนั้น จิตกระทบเป็นอยา่งนั้นมนั
ตามรู้ตามเห็น มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เป็นปัญญาใคร่ครวญ เป็นพุทธจริต ปัญญา พุทธจริต คือ
จริตของผูท่ี้มีปัญญา จริตของพุทธะ จริตของพระพุทธเจา้ ว่าอยา่งนั้นเลย  

ตอ้งควบคุมเขา้มาใช่ไหม ควบคุมใหใ้จน้ีสงบตวัเขา้มา สงบตวัเขา้มา จนเป็นสมาธิเป็น
สากล มนัยงัไม่ใช่ผลแทจ้ริง มนัเป็นผลเพราะเราปล่อยวางความฟุ้งซ่าน เราปล่อยวางพลงังานท่ี
มนัครอบ ๓ โลกธาตุใหก้ลบัมาเป็นตวัของเราเอง ถอนเขา้มาเป็นพลงังานเป็นสากล เป็นสมาธิ
เป็นความตั้งมัน่ เป็นจิตท่ีว่าไม่เสวยอารมณ์ต่างๆ ท่ีว่าเหยือ่ล่อ  

เท่านั้นนะ ท่ีเขาท ากนัอยูน่ี่เท่านั้น เพราะว่าเขายงัไม่ไดพ้ดูถึงว่าการขุดคุย้ไอกิ้เลสท่ีมนัอยู่
ในสากลนั้น กิเลสท่ีว่าอยูใ่นสันติภาพนั้น ขณะท่ีจิตน้ีเป็นสันติภาพ จิตน้ีเป็นความสงบ กิเลสมนั
ซุกอยู ่ 

สงครามไม่เคยเกิดเลยในโลกน้ี ปล่อยมีแต่ความสงบหมด โลกน้ีสงบ มนัจะเจริญรุ่งเรือง
ไปไหน ไม่มีการคดโกงกนัเลยเหรอ ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกนัเลยเหรอ  
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หวัใจก็เหมือนกนั กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ มนัแพไ้ม่เป็น มนัแกลง้แพ ้ มนัแกลง้ๆ สงบอยูใ่ต้
ความสงบอนันั้น จิตสงบขนาดไหนก็แลว้แต่ ไอต้วักิเลสมนัอยูใ่ตน้ั้น ภวาสวะ อนุสัย ไอจิ้ตเดิม
แท ้ ไอจิ้ตปฏิสนธิ ไอต้วัน้ีตวัตน้เหตุ ทีน้ีมนัสงบตวัเขา้ เพราะมนัหลอก กิเลสมนัหลอกเราอีกที
หน่ึง มนัสวมเขาดว้ย มนัสวมเขาใหเ้ราเขา้ใจว่า ถา้เราเขา้ใจวา่เราก็เสียเวลาไปชาติหน่ึง เราเขา้ใจ
ว่าเราเป็นนกัปฏิบติั เราปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เราปฏิบติัแลว้ไดผ้ล  

ไดผ้ลเพราะอะไร เพราะลทัธิต่างๆ มนัประกนัผลนั้น การันตีว่าการท าอยา่งน้ีแลว้จะไดผ้ล
อยา่งน้ี เราก็เป็นปัญญาชน เราก็เช่ือปัญญาชนดว้ยกนั ปัญญาชนว่าท าอยา่งน้ีจะไดผ้ลอยา่งนั้น จิต
จะสงบอยา่งนั้น แลว้จะเป็นผล แลว้มนัเอาอะไรมาวดั  

เพราะมนัก็กิเลสลว้นๆ ทุกคนมีกิเลสลว้นๆ แต่จิตมนัสงบหน่อยเดียว แลว้อนัน้ีมาเป็นผล 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดว้า่อยา่งนั้น สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา 

สุตมยปัญญาคือการศึกษาเล่าเรียน การศึกษา นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอกน่ี
แหละสุตมยปัญญา การศึกษาตามวา่เป็นปัญญาชน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ดอ็กเตอร์
ดว้ย น่ีมนัเป็นสุตมยปัญญา คือเรียนทฤษฎีต่างๆ เรียนกฎหมาย เรียนความรู้ เรียนส่ิงท่ีโลกเขา
บญัญติัไว ้ 

จินตมยปัญญาคือท าจิตใหส้งบเขา้มา รวบรวมเขา้มา รวบรวมจิตเขา้มาใช่ไหม ใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ ก าหนดไม่ใหคิ้ด ส่ิงท่ีเรียนมาปล่อยวางใหห้มด จะเป็นดอ็กเตอร์ไหนก็แลว้แต่ท่ีเรียน
มา มนัจะเทียบเคียงกบัหวัใจของตวั พอหัวใจของตวัสงบเขา้ไป มนัจะเทียบเคียงว่าเป็นอยา่งนั้น 
ระดบันั้น ระดบันั้น  

ปล่อยวางใหห้มด ใหม้นัเป็นตามความเป็นจริง คือแพใ้หเ้ป็น ยอมแพเ้ป็น กิเลสยอมแพ้
เป็นมนัจะสงบจริงตามความเป็นจริง  

กิเลสไม่ยอมแพ ้ ความแพไ้ม่เป็นน่ีมนัหวงัผล มนัจินตนาการ มนัเทียบเคียง มนัจะเอาผล
ตลอดเวลา มนัจะเอาก าไร เราคิดแต่เราเบียดเบียนคนอ่ืน ไม่มีใครคิดเลยว่ากิเลสเบียดเบียนใจ
ตวัเอง กิเลสมนัเบียดเบียน บีบบ้ีหวัใจ ท าใหเ้ราหมดโอกาส ท าใหเ้ราเสียเวลา ท าใหเ้ราคลุม้คลัง่ 
มนั เพราะคลุม้คลัง่ภายในนะ สงบเขา้ไปขนาดไหนก็แลว้แต่  
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เพราะว่าภาวนามยปัญญา จิตท่ีเป็นสันติภาพ จิตท่ีเป็นสากลนั้นตอ้งขุดคุย้เขา้มาใหต้า
ธรรม ใหต้าที่มนัเป็นสันติภาพนั้น ใหรู้้ว่าในสันติภาพนั้นเขาท าอะไรกนัอยู ่ ใหเ้ห็นกาย เห็น
เวทนา เห็นจิต เห็นธรรม ธรรมารมณ์ท่ีเกิดข้ึน สันติภาพไหนมนัก็มี เบียดเบียนกนัว่าขอ้ตกลงนั้น
สมควรไหม ขอ้ตกลงน้ีใครไดเ้ปรียบเสียเปรียบ ตอนน้ีก็เป็นสันติภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ แต่
พอเด๋ียวพอมนัความรู้สึกเกิดข้ึนมา มนัจะถึงว่าใครเอารัดเอาเปรียบ ระหว่างกายกบัจิตนัน่ล่ะ  

ถา้จิตสงบลง ตาในเห็น การเห็นกาย เวทนา จิตหรือธรรม ความรู้สึกวา่เป็นสันติภาพ เป็น
สากลนั้นไร้ค่าทนัทีเลย เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ส่ิงท่ีขุดคุย้เจอกิเลส มนัจะฟูข้ึน...  

...แต่เพราะว่ากิเลสมนัหลอกอยูข่า้งหลงั ทีน้ีถา้ตามหลกัของพระพุทธศาสนา ภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนา จิตท่ีเป็นสันติภาพ จิตท่ีเป็นสากลนัน่ล่ะมนัเป็นพื้นฐาน
ของการเกิดภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีเขาว่าเป็นปัญญาของเขานั้นเป็นปัญญาสมมุติมาหมด เป็น
ปัญญาโลกทั้งหมด ปัญญาใคร่ครวญ ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา ปัญญาอนันั้นเป็นจินตมยปัญญา  

ภาวนามยปัญญามนัเกิดข้ึนจากกรรมฐานตวัน้ี จิตท่ีเป็นกรรมฐาน จิตท่ีเป็นท่ีตั้ง แลว้หมุน
กลบัมาเจอกาย เวทนา จิต ธรรม เจอกายมนัจะเกิดความรู้สึกบอกไม่ถูก แต่คนเห็นจะรู้ มนัจะเห็น
เหมือนมนัเป็นรสชาติท่ีเราไม่เคยเห็น ขนาดท่ีว่าเขา้ไปถึงสันติภาพ ลทัธิไหนๆ เขาก็มี แลว้เราคน
ท่ีท ามาก็มี แต่ถา้ใครเห็นตรงน้ีได ้ ผูท่ี้เป็นพุทธภมิู จิตน้ีสงบไดเ้ฉยๆ ไม่สามารถยกข้ึนวิปัสสนา
ได ้ เพราะเป็นพุทธภมิูตอ้งสร้างบารมีไป จิตน้ีสงบตลอดเวลา แต่ผูท่ี้เจอตรงน้ีไดม้นัจะยกข้ึน ถา้
เจอ  

ความต่ืนเตน้ การเห็นกายภายในนะ ความเห็นมนัสมบติัมหาศาล เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีว่าเป็น
พิมพเ์ขียวแท ้ เป็นพื้นฐานว่าเร่ิมตน้พิมพเ์ขียวน้ีเป็นกระดาษแผน่น้ี เป็นพิมพเ์ขียวในกายกบัใจเรา 
พิมพอ์อกมาจากกายกบัใจเราน้ี เป็นพิมพเ์ขียวส่วนตน  

เราจะมีกระดาษแผน่หน่ึงท่ีจะเขียนพิมพเ์ขียวข้ึนมาแลว้ เพราะเราไดเ้จอกาย ความรู้สึกนะ 
ความรู้สึกเป็นหน้ีเขามาตลอด เป็นวฏัฏะ เป็นเหยือ่ การเกิดการตายท าใหเ้ราอยูใ่นวฏัฏะน้ีมา
ตลอด แลว้ไม่เคยเห็นส่ิงน้ี ไม่สามารถสร้างพิมพเ์ขียวของเราข้ึนมาเองได ้ แลว้เราสร้างข้ึนมาได ้
เราเจอกาย ความต่ืนเตน้ มีความสุขแบบมหศัจรรย ์ แมแ้ต่การเห็นมีความมหศัจรรยเ์กิดข้ึนเลย น่ี
คือวิปัสสนา เร่ิมตน้การวิปัสสนาเท่านั้นนะ วิปัสสนาแทถึ้งเป็นแบบน้ี  



แพไ้ม่เป็น ๑๓ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ไม่ใช่ว่าเห็นขนัธ์ท่ีว่าพดูกนัเขา้มา เห็นกาย เห็นจิตมนัก็เป็นขนัธ์ แต่เป็นขนัธ์ตามความ
เป็นจริง ไม่ใช่เป็นขนัธ์ตามจินตนาการว่าอารมณ์กระทบ เพราะว่ามนัเป็นขนัธ์ขา้งนอก มนัเป็น
ความรู้สึกของโลกๆ น่ีล่ะ แต่การเห็นความจริงภายในมนัสามารถแบ่งอารมณ์นั้นเป็นกองได ้ 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความคิด สัญญาตวักระทบข้ึน กระทบท่ีว่าเป็นความคิดท่ีว่าทนัๆ นัน่
แหละ อนัน้ีมนัเป็นสัญญา สัญญาตวัเร่ิมตน้ใช่ไหม เร่ิมตน้ข้ึนมา สังขารปรุง วิญญาณรับรู้ รูปของ
จิตวนอยูอ่ยา่งนั้น วนอยู่อยา่งนั้น เวทนาซอ้นไป ซอ้นไป วนอยูต่ลอด  

แต่ภาวนามยปัญญามาจบัตวัน้ีไดแ้ลว้แบ่งแยกออก ไม่ใช่กระทบ มนัจะแยกแยะออก การ
แยกแยะออกใหข้นัธ์แยกออกจากกนั ไอกิ้เลสท่ีอยูใ่นขนัธ์ ไอท่ี้วนอยูใ่นขนัธ์น้ีมนัโดนแยกบ่อยๆ 
เขา้ มนัจะท าใหข้นัธ์ ๕ น้ีแยกออกเป็นกองๆ ได ้พอแยกออกเป็นกองๆ ได ้จิตนั้นจะปล่อยวาง  

ปล่อยวางตามความเป็นจริง ไม่ใช่ปล่อยวางตามอารมณ์กระทบท่ีขา้งนอก อารมณ์กระทบ 
เราว่าวิญญาณ ใช่ไหม โสตะ หูกระทบเสียงภายนอก วิญญาณรับรู้เกิดข้ึน เขาว่าถา้เราตามรู้ทนั เรา
มีสติยบัย ั้งความกระทบนั้น ยบัย ั้งไว ้ อารมณ์ไม่เกิดข้ึน ถึงกระทบก็สักแต่ว่ากระทบ มาก็ปฏิเสธ
เอาไวเ้ลย อนันั้นเป็นปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา อบรมสติ อบรมความรับรู้ อบรมกองขนัธ์น้ี  

แต่ถา้เป็นวิปัสสนา มนัเขา้ไปอยูภ่ายใน อยูใ่นความรู้สึกจบัตอ้งได ้ จบัตอ้งจิต จบัตอ้ง
ธรรมไดค้วามเป็นจริง มนัแบ่งแยกอาการภายในใหส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนจากเร่ิมตน้ของความคิด คือว่าส่ิง
ใดแลว้แต่จะเกิดข้ึน เกิดข้ึนท่ีใจก่อน ถา้มีเราอยู ่ เรารับรู้เสียง เราจะเกิดข้ึนเสียง ถา้ไม่มีเรา เสียง
ผา่นมาก็ผา่นไป อนัน้ีว่าเพราะมีเรา  

แต่ถา้ภายในล่ะ หวัใจลว้นๆ ไม่มีส่ิงใดเกิดข้ึน เพราะเรานัง่อยูใ่นสมาธิใช่ไหม จิตน้ีสงบ 
จิตน้ีสักแต่ว่ารู้ จิตน้ีไม่ไดย้นิอะไรเลย แลว้มนัอะไรข้ึนมาในหวัใจนัน่น่ะ  

เพราะน่ีเป็นเน้ือแทไ้ง เป็นเน้ือของจิต เป็นส่ิงท่ีว่ามนัซ่อนอยูใ่ตจิ้ตท่ีเป็นสากล วา่จิตท่ีเป็น
สากล จิตท่ีเป็นสันติภาพ จิตท่ีเป็นภราดรภาพนัน่ล่ะ แต่ตวัน้ีมนัอยูใ่ตน้ั้น แลว้วิปัสสนาญาณเขา้
ไปจบัตอ้งตวัน้ีได ้แลว้ออกมาวิปัสสนา  

การแยกแยะส่ิงท่ีว่าเป็นสากลนั้น ส่ิงท่ีว่ากายกบัใจแนบเป็นเน้ือเดียวกนันัน่ แยกออก การ
แยกอยา่งน้ีเป็นวิปัสสนา แต่วิปัสสนาน้ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งการขุดคุย้เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม การ
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เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมดว้ยตามความเป็นจริงจากภายใน อนัน้ีต่างหาก ท าอยา่งน้ี
ต่างหากถึงว่าเป็นวิปัสสนาจริงของศาสนาพุทธ ธรรมแทจ้ะเกิดข้ึนจากตรงน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ ธรรม
แท้ๆ  นะไม่ใช่ธรรมจินตนาการ ธรรมท่ีบงัคบัยดัเยยีดใหเ้ป็นธรรม  

เพราะอธิบายแบบบงัคบัยดัเยยีดใหม้นัเป็นธรรมมนัจะเป็นธรรมไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็น
ธรรมท่ีว่าแปรสภาพ เป็นสุตมยปัญญา เป็นธรรมท่ีอธิบายกนั มนัไม่เห็นตามหลกัความเป็นจริง 
พอไม่เห็นตามหลกัความจริงก็อธิบาย บงัคบัความเห็นของตวักบัพิมพเ์ขียวใหเ้ป็นอนัเดียวกนั 
ขลุกขลกั ขลุกขลกั ก็จะใหเ้ป็นอนัเดียวกนั แลว้ก็จะไปรับกบัลทัธิต่างๆ ใหก้ลายเป็นมวลชน
ร่วมกนัไป แลว้เราก็ตามกนัไป  

แลว้ก็จะละทิง้ตรงน้ี ละทิง้ตรงวิปัสสนาจริง วิปัสสนาจริงๆ ท่ีว่ามนัเป็นภาวนามยปัญญา 
เป็นหลกัของศาสนาพุทธ เป็นหวัใจของศาสนาเพราะมนัเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจาก
การภาวนา  

ใครๆ กรู้็ ศึกษาทฤษฎีว่าสุตมยปัญญา นกัวทิยาศาสตร์ จินตมยปัญญา ก็รู้กนั ไดเ้ท่านั้นนะ 
แต่ภาวนามยปัญญาไม่เกิดข้ึนกบัใคร ตอ้งเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ปฏิบติัเท่านั้น แลว้มนัจะเป็นพิมพเ์ขียว
ส่วนตน  

ว่าความเช่ือ ความศรัทธาเป็นหวัจกัรรถออกมา ลากเราออกมา ใหเ้ราเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั 
แต่ตอ้งยอมตนใหเ้ป็น ตอ้งยอมแพเ้ป็น ตอ้งยอมแพกิ้เลสใหไ้ด ้ถา้แพกิ้เลสไม่ได ้มนัปฏิบติัข้ึนมา
มนัก็จะปฏิบติัข้ึนมาแบบปัญญาชน ปฏิบติัข้ึนมาแบบเก็งก าไร เก็งก าไรกนัไปก่อนแลว้มนัจะไม่
ไดผ้ลตามความเป็นจริง  

ดูอยา่งพระสารีบุตรสิ พมิพเ์ขียวส่วนตน พระสารีบุตรฟังพระอสัสชิ พระอสัสชิบอกเลย  

“ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดมาจากเหตุ ถา้จะดบัส่ิงทางน้ีตอ้งดบัเหตุก่อน”  

พระสารีบุตรฟังพระอสัสชิ เพราะจิตนั้นเป็นสมาธิอยูแ่ลว้ จิตนั้นเป็นสากลอยูแ่ลว้ เพราะ
อบรมมากบัสัญชยั อบรมอยูต่ลอดเวลาเพราะเป็นลูกศิษยข์องสัญชยั เป็นศาสดาอยู ่ จิตนั้นเป็น
สากล พอมาสาวลงไปใตส้ากลนั้น เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา น่ีพิมพเ์ขียวส่วนตนนะ พิมพเ์ขียว
ส่วนตนเพราะอะไร  
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เพราะว่าเป็นพระโสดาบนั ขนาดบารมีถึงอคัรสาวกเบ้ืองขวา แลว้ก็ปฏิบติัไป ไปหา
พระพุทธเจา้ บวชกบัส านกัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไปภาวนาต่อ พระพุทธเจา้สอน สอน
ข้ึนมาเร่ือย จนสุดทา้ยพน้ออกไปเป็นธรรมแท้ๆ  ท่ีเขาคิชฌกฏู  

“ถา้เธอไม่พอใจส่ิงใดๆ ในโลกน้ี เธอตอ้งไม่พอใจในส่ิงท่ีเธอไม่พอใจดว้ย”  

โลกน้ีเป็นความว่างทั้งหมด โลกน้ีทั้งหมด แลว้เราไม่พอใจความวา่งทั้งหมด เราไม่พอใจ
ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ี ความว่างก็ไม่พอใจ ตอ้งไม่พอใจไอห้วัใจท่ีไม่พอใจเขาดว้ยสิ  

พระสารีบุตรเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา นัน่ล่ะพิมพเ์ขียวส่วนตน  

พาหิยะฟังเทศน์พระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้สอนทีเดียว พดูค าเดียวส าเร็จเลย ท าไมไม่
เหมือนกนัล่ะ  

ฉะนั้นตามความเป็นจริง ผูท่ี้ปฏิบติัตามความเป็นจริงสิ ตอ้งตามความเป็นจริง ตามความ
เป็นจริงหมายถึงพิมพเ์ขียวนั้น ถา้รู้ตามความเป็นจริงแลว้มนัอธิบายตามความเป็นจริงได ้ ถา้ไม่รู้
ตามความเป็นจริง อธิบายพิมพเ์ขียวของคนอ่ืนหรืออธิบายพิมพเ์ขียวขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ก็จินตนาการธรรมนั้นไง จินตนาการธรรมนั้นมา แลว้เป็นตวัตั้งใช่ไหม แลว้อธิบาย
อารมณ์ของเราเขา้ไป มนัก็เขา้กบัสมมุติสิ เขา้กบัลทัธิศาสนาต่างๆ มนัก็เลยกลายเป็นมวลชน
ร่วมกนัไป ศาสนาเราไร้ค่า ภาวนามยปัญญาถึงไม่เป็นเอก  

ภาวนามยปัญญาตอ้งเป็นเอก เอกสิ เอกตามความเป็นจริงน้ีตอ้งขุดคุย้ตวัน้ีก่อน กาย เวทนา 
จิต ธรรม แลว้วิปัสสนาตามความเป็นจริง แลว้แต่วาสนาของบุคคลนั้น จะลงดว้ยอยา่งไร เห็น
ไหม ถึงว่าเป็นเอกเทศของแต่ละบุคคล พิมพเ์ขียวของแต่ละบุคคล ใครไดพ้ิมพเ์ขียวของตวัเอง
ข้ึนมา ความต่ืนเตน้ ความมหศัจรรยต์วัน้ีมหาศาล ความมหศัจรรย ์ 

เพราะว่าจิตท่ีเป็นสากลมนัเวิง้วา้งอยูแ่ลว้ ทีน้ีตวัขุดคุย้ตวัน้ีมนัหาไดย้าก เพราะมนัเป็น
นามธรรม เห็นจากตาใน เห็นกายจากตาใน เห็นเวทนา ความรู้สึกเวทนา ถึงจะเป็นเวทนานอก เร่ิม
จากเวทนานอกก็กระทบเขา้ถึงขา้งใน กก็ระทบถึงจิต กระทบถึงการปล่อยวางตามความเป็นจริง 
กระทบใหม่ๆ นะ เราเห็นเลยว่าการเจบ็ไขไ้ดป่้วยพิจารณากนัอยูน่ี่ นัน่ก็เจบ็ น่ีก็ป่วย เราก็รู้อยู่
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เวทนา ท าใจใหป้ล่อยวางก็ปล่อยวาง ปล่อยวางแลว้มนัเป็นการปล่อยวางตามความเป็นจริงไหมล่ะ 
น่ีคือเวทนานอก การฝึกฝนเขา้ไป  

ถา้เวทนาใน อยา่งอาจารยน์ัง่ทั้งคืนอยา่งน้ี เวทนาหลานๆ มาสัก ๒ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมงลกูๆ 
มา ๖ ชัว่โมงล่ะพ่อมนัมา แลว้ ๘ ชัว่โมงนัน่ล่ะปู่ ยา่มนัมา มนัตอ้งเขา้ไปถึงจุดท่ีว่าถึงปู่ ถึงยา่ถึงกน้
บ้ึงของหวัใจท่ีมนัเกาะเก่ียว ถา้เวทนานอ้ยๆ เขา้มามนัก็สละได ้แต่สละแบบหลานๆ เหลนๆ แลว้
มนัไม่ขาดไม่ปล่อยวาง จิตน้ีมนัสงบมนัปล่อยวางลง  

นัน่ล่ะ ถา้ผูท่ี้ปฏิบติัไม่รอบคอบพอ ไม่รอบคอบก็ว่าอนัน้ีเป็น แลว้ก็จินตนาการไป มนั
เหมือนกบัท่ีว่าปัญญาอบรมสมาธินัน่ จิตมนัสงบได ้ จิตเป็นสากลได ้ แต่สากลแบบเป็นสมาธิ 
ไม่ไดส้ากลแบบสมุจเฉท ตอ้งสากลแบบสมุจเฉท สากลแบบสมุจเฉทมนัไม่ใช่อยา่งนั้น  

ดูอยา่งท่ีว่าพระสารีบุตรว่าไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามพระสารีบุตร “ท าไมไม่เช่ือ” 

“ไม่เช่ือ”  

“ไม่เช่ือเพราะอะไร?”  

ไม่เช่ือเพราะว่าท่านรู้จริง ท่านเห็นจริงตามความเป็นจริง ความเช่ือกบัความจริงถึงไม่ใช่
อนัเดียวกนั เห็นไหม ความเช่ือเป็นความเช่ือ ความจริงท่ีสมุจเฉทปหาน ท่ีตดัขาดท่ามกลางหวัใจ
อนันั้นเป็นความจริงของแต่ละบุคคล พระอรหนัตแ์ต่ละองค์ๆ  ถึงว่าเหมือนกนัดว้ยตามความเป็น
จริง ไม่ใช่เหมือนกนัดว้ยความเช่ือ  

ฉะนั้นถา้ความเช่ือมนัผดิแลว้ท าไมเราตอ้งยอมตนล่ะ ตอ้งยอมตนเป็นถึงจะเขา้ถึงความ
เช่ืออนันั้นล่ะ เพราะความเช่ือน้ีมนัเป็นความเช่ือ เป็นการเกาะเก่ียว การเกาะเก่ียวครูบาอาจารย์
เหมือนลูกเกาะเก่ียวพ่อแม่ ถา้ไม่มีพ่อแม่ ลกูเกิดมาไดไ้หม แม่คลอดลูกออกมาไม่เล้ียงไดไ้หม ลูก
ก็ตอ้งตายไป  
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ความเช่ือใหม่ๆ ก็เหมือนเดก็อ่อนนัน่น่ะ ตอ้งอาศยัพ่อแม่มา อาศยัปัญญาอบรมสมาธิอนั
นั้นมาถูกตอ้ง อาศยัการเขา้ถึงจิตท่ีเป็นสากล จิตท่ีเป็นสมาธิ จิตท่ีเป็นสันติภาพแทน้ัน่น่ะ ตอ้งเขา
ถึงตรงนั้น ถึงตรงนั้นแลว้ถึงจะยกข้ึนเป็นวิปัสสนา  

ทีน้ีวิปัสสนาน้ีมนัถึงมีเฉพาะอยูใ่นศาสนาพทุธ เพราะมรรคอริยสัจจงั ความด าริข้ึนเป็น
วิปัสสนา ความด าริชอบ การงานชอบ ความเพียรชอบ มรรคอริยสัจจงัมีอยูใ่นศาสนาพุทธเท่านั้น 
ผูท่ี้จะถึงตรงน้ี ผูท่ี้จะเขา้ถึงมรรคอริยสัจจงั คือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นองคแ์รก เป็น
ผูเ้ขา้ถึงองคแ์รก โลกน้ีก่อนหนา้นั้นไม่มี ไม่มี  

ถา้มี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตอ้งไดข่้าว ตอ้งไปศึกษากบับุคคลคนนั้นแลว้ มนั
ไม่มีอยู ่เพราะมนัไม่มีตามความเป็นจริงดว้ย พระพุทธเจา้เกิดไดอ้งคเ์ดียวเท่านั้นในกาลหน่ึงๆ มนั
เป็นกาลขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูแ่ลว้ เพราะบารมีของท่านมหาศาล ท่านถึงตรัสรู้
อนัน้ีแลว้วางทางเดินเอาไวใ้หเ้รา มรรคอริยสัจจงั มีเฉพาะศาสนาพุทธ  

ทีน้ีมรรคอนัน้ีมนัเป็นมรรคอะไร? มนัเป็นมรรคภายใน การงานชอบก็ชอบท่ีหวัใจ เล้ียง
ชีพชอบก็ชอบท่ีจิตน้ีกินอารมณ์อะไร จิตน้ีเสวยอารมณ์อะไร  

จากท่ีว่าเสวยอารมณ์โลกๆ กนัอยู ่ จิตน้ียกข้ึนวิปัสสนา ภาวนามยปัญญา ปัญญาอนันั้น 
ปัญญาฝ่ายวิปัสสนา มนัปัญญาเหนือโลก มนัปัญญาท่ีว่าพิมพเ์ขียวสร้างออกมาแลว้ ผูท่ี้คิด
เคร่ืองจกัรไอน ้าข้ึนมาแลว้ก็เป็นเคร่ืองจกัรไอน ้า วิวฒันาการข้ึนมาจนเป็นจรวด จนเป็นขีปนาวุธ 
จนยงิออกไปนอกโลก  

เราก็เหมือนกนั เรามีพิมพเ์ขียวของพระพุทธเจา้นะ ก็หาพิมพเ์ขียวของตน จากท่ีจิตสงบหา
พิมพเ์ขียวของตนใหเ้จอ ใหม่ๆ พิมพเ์ขียวน้ีไม่มีเพราะอะไร เราไดแ้ต่กระดาษเปล่า กระดาษเปล่า
คือจิตน้ีเป็นสันติภาพ จิตน้ีเป็นสากล แลว้ก็ไดพ้ิมพเ์ขียว เราร่างพิมพเ์ขียว กอ็ปป้ีออกมาจากของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีความเช่ือ  

ท่ีว่าความเช่ือตอ้งมี เพราะว่าความเช่ือ เป็นความเร่ิมตน้ เป็นประกายไฟ เป็นท่ีว่าครูบา
อาจารยค์วกัจากใจดวงหน่ึงใหก้บัใจดวงหน่ึง พิมพเ์ขียวท่ีว่าความรู้สึก พิมพเ์ขียวจากภายในไม่ใช่
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จินตนาการ ตอ้งเป็นความจริงขององค์ๆ  นั้น แลว้จะแนะช่องทางใหอ้อกช่องทางนั้นได ้ ถา้ไม่มี
พิมพเ์ขียวอยา่งนั้น การไม่มีครูไม่มีอาจารย ์กระเสือกกระสนไปนะ แสนทุกขแ์สนยาก  

ฉะนั้น ความเช่ือตอ้งมาเช่ืออนันั้น เช่ือครูบาอาจารย ์๑ ยอมตน ยอมแพจ้ริงๆ ตอ้งยอมแพ้
จริงๆ แพใ้หถึ้งความเช่ือฟังครูบาอาจารยถึ์งจะได ้ เพราะความเช่ืออนัน้ี ถา้ไม่ยอมแพจ้ริงนะ แพ้
คร่ึงๆ กลางๆ ไอจิ้นตนาการ ไอกิ้เลสมนัหลอก  

ในสมยัพุทธกาล โปฐิละใบลานเปล่า หาพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้บอก “ใบลานเปล่า
มาแลว้ใบลานเปล่า” จนนอ้ยใจ กลบัไปศึกษากบัพระลกูศิษย ์ ไปถามองคไ์หน องคไ์หนก็ไม่
ยอมรับใหเ้ป็นลูกศิษย ์ จนเหลือเณรนอ้ย เณรนอ้ยถึงถามว่าจะฟังจริงหรือเปล่า เห็นไหม ถา้ยอม
แพไ้ม่เป็น ถา้แพไ้ม่จริง ตวัเองเป็นอาจารย ์ เป็นผูส้ั่งสอนเขามา แลว้เณรนอ้ยจะสอนอยา่งไร ถา้
เช่ือจริง เณรสั่งใหล้งน ้าก็ลง เณรสั่งอะไรก็ท  าหมด น่ีแพจ้ริง เณรถึงไดเ้ร่ิมสอนว่า  

“ร่างกายเราน้ีเปรียบเหมือนจอมปลวก มีรูอยู ่๖ รู มีทวารออกอยู ่๖ รู ก็ตา หู จมกู ลิ้น กาย 
ใจ ใหปิ้ด ๕ ทวารซะ เปิดทวารหน่ึงคอย...” คอยสร้างพิมพเ์ขียว คอยจบักาย เวทนา จิต ธรรม ไอ้
ท่ีออกมากิน  

“...ในจอมปลวกนั้นมีเห้ียอยูต่วัหน่ึง เห้ียตวัน้ีชอบออกมาหากินตามรูทวารทั้ง ๖ เราปิดให้
หมด เหลือไวรู้เดียว เหลือไวท้วารเดียวคอยจบัเห้ียตวันั้น”  

 จิตท่ีเป็นภราดรภาพ จิตท่ีเป็นสันติภาพ  

“มีเห้ียอยูต่วัหน่ึง”  

น่ีอยูใ่นพระไตรปิฎกนะ ค าสั่งสอนเป็นพิมพเ์ขียวขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ถา้ไม่มีครูบาอาจารยก์็จินตนาการไป พอเรานึกอะไรน่ีก็ว่าเห้ียแลว้  

ไม่ใช่ อนัน้ีมนัเป็นโลกๆ อนัน้ีมนัเป็นเขา้กบัจินตนาการท่ีโลกเขาเป็นกนั มนัท าใหศ้าสนา
เราน้ีดอ้ยค่า ถา้ความเช่ืออยา่งนั้น แลว้ท าใหเ้ราเขา้ไม่ถึงตามความเป็นจริง เราจะไม่ไดป้ระโยชน์
จากวิปัสสนาญาณ จากภาวนามยปัญญา  
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ลองใหเ้กิดภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน ท่ีเราวา่ฉลาดๆ อยู ่เราวา่เราเป็นยอดคน เราเยีย่มคน เรา
จะว่าเราฉลาดจริงหรือเปล่า ฉลาดจริงท าไมเอาตนของตนไวใ้นอ านาจของตนไม่ได ้ 

มนัสักแต่ว่าฉลาด มนัเขา้ใจว่าตนเองฉลาด แลว้ท าแลว้ก็คิดว่าตวัเองรู้แลว้ มนัเป็นจิตใต้
ส านึกท่ีจะท าใหค้วามเห็นของตวัเองเป็นอย่างนั้น พอส่ิงนั้นเกิดข้ึนก็ว่าอนัน้ีเป็นผล ส่ิงท่ีเป็นผล
นั้นมนัเป็นผลหลอกๆ เป็นผลใหเ้ราเสียเวล ่าเวลา เป็นผลใหเ้รานอนจม เป็นเหมือนกบัว่าวางยา 
กิเลสวางยาหวัใจอีกชั้นหน่ึง  

“กิเลส” ตวัเองมนัก็เจบ็แสบอยูแ่ลว้ ท  าใหเ้ราทุกขอ์ยู ่ เราปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ อยากจะให้
ออกพน้จากนะ เพราะเราเช่ือแลว้ เพราะความเช่ืออนันั้นมนัเช่ือไม่ถึงท่ีสุด มนัถึงว่า “แพไ้ม่เป็น” 
พอแพไ้ม่เป็น พอเราปฏิบติัไป ส่ิงนั้นก็มาหลอกลวงว่าเราเป็นอยา่งนั้นจริง แลว้พอเป็นอยา่งนั้น
จริง ความรู้อนัน้ีก็ไม่จริง พอความรู้ท่ีไม่จริง อธิบายพิมพเ์ขียวก็อธิบายไม่จริง เพราะจินตนาการ 
ความจินตนาการน้ีกม็าสอนกนั ผูป้ฏิบติัไม่ถึงจุดตามความเป็นจริง ถึงว่าไม่รู้จริง  

ตอ้งรู้จริงเป็นสมบติัส่วนตนของคนๆ นั้น พระสารีบุตรถึงไม่เช่ือพระพุทธเจา้ เช่ือตนเอง 
เพราะตนเองนั้นรู้จริงตามความเป็นจริง แต่ก่อนท่ีจะรู้จริงตามความเป็นจริงก็เช่ือองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน ยอมแพจ้ริงๆ ยอมแพข้นาดท่ีบอกกบัพระโมคคลัลานะเลย ถา้เราเจอครูบา
อาจารย ์ เราตอ้งไปหาเลยนะ เพราะเราอยูก่บัสัญชยัมา เราก็รู้ๆ อยูแ่ลว้ว่าสอนมาอยา่งน้ีสอนมาถึง
ท่ีสุดของค าสั่งสอนแลว้ เราก็ยงัท  าอะไรไม่ได ้ 

กิเลสมนัยอมจริง ยอมเพื่อหาทางออก ๑ อนันั้นเป็นกิเลส แต่เพราะอ านาจวาสนา เพราะว่า
ยอ้นกลบัไปท่ีว่าไดอ้ธิษฐาน ไดป้ฏิญาณตนอยากจะเกิดเป็นสาวก เป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวา บุญ
บารมีของท่านก็มีอยูข่องท่านโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่เพราะปัญญาอยา่งน้ีถึงไดย้อมไง ยอมตั้งแต่
ไม่เจอองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เพราะอยากไดข้องจริง อยากสัมผสัของจริง เขา้ใจวา่มีอยู ่
ยงัไม่เจอคนท่ีจะยอมก็ยอมไวก่้อนแลว้  

“แพเ้ป็น” ยอมแพจ้ริงๆ ยอมแพผู้ท่ี้ถึงธรรม ยอมแพผู้ท่ี้มีธรรมจริงแลว้จะขอใหเ้อาตวัเอง
ใหพ้น้จากกิเลสใหถึ้งธรรมจริงๆ ดว้ย พอเจอพระอสัสชิ สอนทีเดียวเป็นพระโสดาบนั เพราะจิต ดู
ความเป็นไปของจิตสิ จิตท่ีว่าแพอ้ยูแ่ลว้ แพเ้พื่อจะไม่ใหกิ้เลสมนัฟู ถา้เราไม่แพ ้ เรากระดา้งอยู่
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ตลอดเวลา เพราะเรากระดา้งใจของเราเอง เราว่าเราแพ ้ เราว่าเราเช่ือ เราว่าทั้งนั้นเลย กิเลสมนัอยู่
ขา้งหลงันั้น  

ความแพไ้ม่เป็น ความไม่ยอมแพจ้ริง การปฏิบติัมนัก็หลอกอยา่งนั้น ความแพไ้ม่จริงอยู่
แลว้ แลว้ศึกษามามากเท่าไรก็แลว้แต่ เวลาออกไปอธิบายดว้ยจินตนาการ ไปเขา้กบัลทัธิต่างๆ เลย 
เลยฮือกนัไป ฮากนัไปนะ กระแสพากนัไปนะ แลว้พวกเราล่ะ พวกเราแพจ้ริงไหม  

ถา้เราแพจ้ริงนะ ถา้เราว่าเราแพจ้ริง เราแพคื้อว่าเราชนะกิเลส เพราะกิเลสอยูใ่ตเ้รา เราเห็น
จุดบกพร่องของเรา เราเห็นการท าความผดิของเรา เราเห็น เราตั้งค  าถามเราข้ึนมาเม่ือไร นัน่ล่ะเรา
เร่ิมหยดุได ้หยดุไม่ใหส่ิ้งนั้นหลอกลวงเราได ้ 

แต่ถา้เรายงัชนะอยู ่ เรายงัดีอยู ่ เรายงัจบัผดิความบกพร่องของตวัเองไม่ได ้อนันั้นเราสักแต่
ว่าแพ ้ เราสกัแต่ว่าเช่ือ เพราะว่าส่ิงท่ีมาหลอกลวง มนัสวมเขาความคิดอยู ่ มนัหลอกอยูข่า้งหลงั 
อาจารยถึ์งไดพ้ดู ครูบาอาจารยบ์อกว่า “ธรรมะน้ีอยูฟ่ากตาย” แมแ้ต่ความตาย แมแ้ต่ชีวิตน้ีก็ยงั
ยอมแลกกบัธรรมแท้ๆ  เลย เพราะเป็นสุขแท้ๆ   

ความเป็นสากล จิตน้ีเขา้ถึง เอโก ธมัโม อยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสวย
วิมุตติสุข จิตปกติ จิตท่ีชุ่มไปดว้ยกิเลสนะ จิตท่ีเอากิเลสไว ้จะเป็นภราดรภาพ จะเป็นสันติภาพอยู ่
แต่กิเลสมนัซุกอยูน่ั้น มนัก็ยงัคลอนแคลน มนัก็ยงัเป็นอนิจจงั มนัยงัตีกลบั มนัยงัเป็นความว่าง
ท่ีว่าว่างเด๋ียวก็ว่าง พอนานไปมนัก็เส่ือม  

แต่ถา้ช าระกิเลสหมดแลว้ มนัเป็นภราดรภาพ เป็นธรรมอนัเอก เป็นวิมุตติสุข เป็นความ
พน้ออกไปจากส่ิงใดๆ ทั้งปวงท่ีว่าจะสากลหรือไม่สากลพดูไม่ไดเ้ลย อนันั้นเป็นหลกัความจริงท่ี
มนัเหนือโลก มนัอยูท่ี่ว่าผูรู้้จริงคนไหนคนนั้น ผูรู้้จริงองคไ์หนองคน์ั้นเป็นของท่าน แลว้ท่าน
อธิบายออกมา หรือว่าท่านพิจารณาว่าส่ิงท่ีว่าเป็นภราดรจริงหรือไม่จริง มนัจะไปถึงจุดอนันั้นแลว้
มนัจะเป็นอนัเดียวกนั  

ถึงว่า การเป็นสากลนั้นมนัเป็นสากลอยูใ่ตอ้  านาจกิเลสทั้งนั้น ท่ีว่าเป็นสากล ท่ีว่าเป็นกลาง 
มนัเป็นกลางของกิเลสเพื่อจะโนม้เอียงไปทางดีและชัว่ มนัไม่ใช่ของจริง เพราะของจริงน้ีมนัไม่
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มีภวาสวะ มนัไม่มีภพ มนัไม่มีท่ีตั้ง มนัไม่เป็นหน่ึง มนัไม่เป็นส่ิงท่ีว่าจะจบัตอ้งได ้ เห็นไหม มนั
เป็นความว่างจริงแลว้ท่ีไม่มีเช้ือ  

ความว่างท่ีว่างไม่จริง ว่างอยูอ่  านาจของกิเลส มนัมีส่ิง มนัมีเงา มนัมีแสงสีท่ีจบัตอ้งได ้มนั
มีภพของมนั ถึงไม่เป็นนามธรรมมนักเ็หมือนกบัน ้าท่ีเจือดว้ยสีได ้น ้ าจะเจือสีอะไรก็เป็นสีนั้น จิต
ท่ีมนัยงัมีกิเลสอยู ่เพราะกิเลสน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีว่าเรืองแสงได ้ความเรืองแสงอนันั้นมนัถึงว่าไม่ใช่ว่าง
จริง มนัพยบัแดด มนัแปรตวัเองได ้มนัแปรปรวนได ้ 

แต่ถา้เป็นความว่างดว้ยความวิมุตติ มนัไม่มีส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน อาสวะ ๓ ส้ินไป อาสวะ ๓ นะ 
ภวาสวะ อวิชชาสวะคือความไม่รู้จริง กิเลสสวะไม่มี มนัถึงวา่หมดไปดว้ยตามความเป็นจริง ไม่
เรืองแสง ไม่ใดๆ ทั้งส้ิน เป็นความว่างแท ้ เป็นหลกัเป้าหมายของชาวพุทธ เป็นธรรมท่ีองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ถึงไดอุ้ทานข้ึนมาว่าส่ิงน้ีมนัมหศัจรรย ์มนัลึกลบั มนัจะบอกใครได ้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสรู้ธรรมข้ึนมา เป็นศาสนธรรมค าสั่งสอนของชาว
พุทธ ของศาสนาพุทธ พุทธะคือพระพุทธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง 
พระสงฆผ์ูป้ฏิบติัธรรมตามความเป็นจริงอนันั้น เขา้ถึงจุดนั้นอยา่งเช่นพระสารีบุตรนั้นรู้ตามความ
เป็นจริงนั้น  

ถึงว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั พุทธะก็พระพุทธเจา้ เจา้ชายสิทธตัถะตรัสรู้ธรรมนั้นเป็นพระอรหนัต ์ สงฆส์าวกของ
พระพุทธเจา้ปฏิบติัรู้จริงตามความเป็นจริง รู้ธรรมอนันั้น ก็เป็นพระอรหนัต ์ ถึงว่าพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆอ์ยูท่ี่ใจ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้อนัหน่ึงอนัเดียวคือว่ามนัเป็นหน่ึงเดียว เป็นเอก 
เป็นธรรม ธรรมอนัเอก  

ความรู้สึกต่างๆ ขอ้มูลต่างๆ ส่ิงท่ีสะสมต่างๆ ในหวัใจไดท้  าลายลงไปแลว้ ใจนั้นบริสุทธ์ิ
ลว้นๆ ใจนั้นเป็นความว่างจริงตามลว้นๆ ร่างกายเป็นพระสงฆ ์แต่มนัก็เป็นร่างกาย เป็นเศษส่วนท่ี
มนัจะทิง้ไปตามความเป็นจริง แต่หวัใจดวงนั้นบริสุทธ์ิ เห็นไหม พระสงฆ ์ 

เพราะว่าพุทธะคือหวัใจดวงนั้น เพราะหวัใจดวงนั้นเป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ก็เหมือนกบัพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นหน่ึงเดียวในหวัใจของพระสารีบุตร พระ
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สารีบุตรไม่ใช่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ก็ท  าหวัใจ พุทธะคือหวัใจดวงนั้น องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพุทธะ แต่เพราะรู้ธรรม กมี็รัตนะ ๒ รู้ธรรมตามความเป็นจริง  

เพราะหวัใจรู้ธรรม ใจของพระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง ใจนั้นก็เป็นใจท่ี
วิมุตติ พระสารีบุตรเป็นสาวก ปฏิบติัธรรมจนรู้ตามความเป็นจริง ใจนั้นก็วิมุตติ ถึงเป็นหน่ึงไง 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นหน่ึงเดียวกนั เป็นภราดรภาพจริง เป็นความเสมอภาคจริง เป็น
ความเสมอภาคท่ีมนัเหมือนกบัโลกน้ีมีสันติภาพแลว้มีธุรกิจอยู ่ อนันั้นเป็นความว่างจริง เป็น
วิมุตติจริง เป็นหน่ึงจริง เป็นพยานกนัจริง เป็นของจริง เป็นธรรมอนัเอก เป็นเป้าหมายของชาว
พุทธ  

เกิดข้ึนจากภาวนามยปัญญาท่ีเขา้ไปช าระ อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา ตามความเป็นจริง ไม่ใช่
ว่าจินตนาการกนัว่าเขา้ไปจิตท่ีกระทบถึงเกิดอวิชชาเพราะไม่รู้อารมณ์นั้น ถึงเกิดภพเกิดชาติ ความ
อารมณ์หน่ึงก็ชาติหน่ึงภพหน่ึง  

การอธิบายปฏิจจสมุปบาทอยู ่ การอธิบายการขบัเคล่ือนไปของจิตอยู ่ อนันั้นเป็นการ
จินตนาการธรรม เป็นพิมพเ์ขียวของส่วนตวั ไม่ใช่พิมพเ์ขียวแท ้ แลว้เป็นพิมพเ์ขียวของ
พระพุทธเจา้ ตวัเองไดพ้ิมพเ์ขียวของคนอ่ืนมาแลว้เอาความรู้สึกของตวัอธิบายพิมพเ์ขียวนั้น มนัก็
เลยคลาดเคล่ือน  

ถา้รู้ตามความเป็นจริง วิชชาเกิดข้ึนตอ้งดบัหมด อวิชชาคือความไม่รู้ มนัจะเคล่ือนไปไหน
ในเม่ือมนัเป็นตอของจิต แลว้วิชชาเกิดข้ึนเด๋ียวนั้น พลิกเด๋ียวนั้นก็จบเด๋ียวนั้น เป็นอาโลโก
ทั้งหมด วิชชา นิโรธะ นิโรโธทั้งหมดเลย จากอวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา จากวิชชา นิโรโธ วิชชา นิ
โรธะหมดเลย วิมุตติดบัหมด อนันั้นเกิดข้ึนจากภาวนามยปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากใจ เกิดข้ึนจากมรรค 
มรรคในหวัใจไง 

ถึงว่า ถา้ยอมแพเ้ป็นนะ ยอมแพเ้ป็นแลว้ปฏิบติัตามความเป็นจริง อยา่เพิ่งรวบรัด อยากได้
เร็ว อยากไดง่้าย อยากไดข้องดี ปัญญาชน ผูท่ี้อธิบายเขาแลว้เป็นปัญญาชน เขาอธิบายได้
ความรู้สึก  
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ก็มนัสมมุติกบัสมมุติ อารมณ์กบัอารมณ์ มนัเป็นไปอนัเดียวกนั แลว้ก็วนเขา้มา อารมณ์ 
ลมไปไหนก็ลมปากไง เวิง้วา้งไปเหมือนเชือกว่าวขาด วา่วเชือกขาดลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทาง  

ถึงว่าน่าเสียดายถา้เป็นชาวพุทธนะ ถา้ยอมแพจ้ริงนะ ยอมแพ ้แพใ้หจ้ริง ยอมแพค้วามเห็น
ของตวั แต่เขา้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เขา้ธรรม บงัคบัตนใหเ้ขา้มาในแวดวง 
ในภาวนามยปัญญา อยา่เพิ่งว่าจิตสงบแลว้เช่ือเขาไปก่อน แลว้เห็นความง่าย เห็นความสะดวก 
เห็นกระแสแลว้เราตามเขาไป  

ถึงจะเป็นส่วนนอ้ยแต่ใหม้นัเป็นความจริง เราเขา้ถึงหลกัความจริง เราเป็นแก่น เราถึงให้
เกิดภาวนามยปัญญาข้ึนจากใจเรา เราถึงไดเ้ป็นประโยชน์ของเราจริง ใหเ้ราเป็นมนุษย ์ พบ
พระพุทธศาสนา แลว้พบใหจ้ริงดว้ย แลว้ท าใหไ้ดจ้ริงดว้ย เป็นความจริงจริงๆ รู้จริงเห็นจริงตาม
ความจริงของเรา เป็นพิมพเ์ขียวของเรา เราจะไดไ้ม่ตอ้งเป็นเหยื่อของเขา ไม่ตอ้งเป็นเหยือ่ของ
โลก เหยือ่ของส่ิงท่ีว่าก าลงัเจริญรุ่งเรือง รุ่งเรืองในการใหห้ลงทางกนั เอวงั 

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

ถา้เห็นจริง ถา้รู้จริง การอธิบายจะเป็นอีกแนวทางหน่ึง ถา้รู้ไม่จริง การอธิบายมนัก็
คลุมเครือ แต่คนไม่รู้จริง การฟังมนัก็เป็นไม่คลุมเครือ การคลุมเครือหมายถึงไม่แยกแยะกนั
ชดัเจน แยกเอาไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนั้นไม่ใช่ตีกิน เหมือนกบัเป็นการตามน ้า การอธิบาย การ
จินตนาการตามน ้าไป มนัท าใหเ้สียผลประโยชน์ของผูฟั้ง เพราะผูฟั้งเป็นผูท่ี้ไม่รู้จริง ผูฟั้ง ผูท่ี้ลูก
ศิษยล์ูกหาไม่รู้จริง ผูรู้้จริง...(เทปส้ินสุดเพี้ยงเท่าน้ี) 


