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 คดิผดิหรือคดิถูก ไม่ใช่ต้องหยุดคดิ 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ 

ณ วดัป่าสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

น่ีเกิดเป็นชาวพทุธถึงวา่ประเสริฐนะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างกศุล สร้างบารมีมา ปรารถนาพทุธภูมิ ๔ อสงไขย
แสนมหากปั จนชาติสุดทา้ยตอ้งสละหมด ทั้งลกู ทั้งเมีย พระเวสสนัดรสละหมดเลยนะ แลว้ยงั
ตอ้งมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะอีก เกิดมาแลว้อยูใ่นท่ามกลางกองของความสุข พอ่แม่ปรนเปรอ
ทุกอยา่ง ความสุข ความเจริญ อยากจะใหล้กูเป็นกษตัริยต่์อไปขา้งหนา้ดว้ย  

แต่ดว้ยบุญญาธิการ ดว้ยบารมีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะไดต้รัสรู้เป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะไดส้ร้างมาอยา่งนั้น เพื่อจะแสวงหาโมกขธรรมไง น่ีดว้ย
บุญญาธิการอนันั้นถึงไดเ้ห็นเหตุต่างๆ ใหไ้ดอ้อกบวชจนได ้ ไดอ้อกบวชไปนะ สร้างบุญญาธิ
การมาระดบันั้น ปัญญาระดบันั้น ระดบัท่ีเป็นพทุธภูมิ จะเป็นตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ไปขา้งหนา้ 
ยงัตอ้งแสวงหาโมกขธรรมอยูอี่ก ๖ ปี เห็นไหม ลงทั้งทุกอยา่งท่ีในสมยันั้น ท่ีวา่ท่ีไหนมีครูบา
อาจารยท่ี์ประเสริฐ ศึกษาเล่าเรียนมาทั้งหมด  

ภูมิปัญญาคนท่ีจะส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ปัญญาจะลน้เหลือขนาด
ไหนนะ ยงัตอ้งทุ่มเทกนัขนาดนั้น ถึงวา่ธรรมะน้ีถึงประเสริฐมาก เขา้ถึงไดย้าก ลึกซ้ึง กวา้งขวาง 
จนส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเปรียบปรานไม่ได ้ แลว้แสวงหามาไดแ้ลว้ ไดเ้สวยวิมุตติสุข สุขอยา่ง
เหลือลน้ สุขอยา่งไม่มีใครเคยประสบใน ๓ โลกธาตุน้ี ตั้งแต่พรหมลงมาไม่มีใครเคยไดป้ระสบ
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ความสุขอยา่งน้ีเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูท่ี้เขา้ไปล้ิมรสถึงความสุขอนันั้นเป็น
องคแ์รก  

จนส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระอรหนัตน์ะ เสวยวิมุติสุข สุขจริงๆ ท่ีไม่เคยมี แลว้จน
ทอ้ใจ จนอ่อนใจ ทั้งๆ ท่ีวา่ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เพื่อจะขนร้ือขนสตัว์
นะ แต่พอเขา้ไปถึงหลกัความจริงแลว้ยงัออ่นใจ ฟังสิ ยงัอ่อนอกอ่อนใจวา่จะมีใครสามารถรู้ได ้
จะมีใครสามารถจะตามไปได ้นัน่น่ะ มนัลึกลบั มนัมหศัจรรย ์มนัสูงส่งขนาดนั้นนะ  

แลว้เราเป็นชาวพทุธ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา ถึงเหมือนกบัชุบมือเปิบ เหมือนกบั
สมบติัท่ีวา่พอ่แม่ครูบาอาจารยห์าไวใ้ห ้ กองเอาไวซ่ึ้งๆ หนา้ แต่ไม่มีใครรักษาสมบติัของครูบา
อาจารยข์องพอ่แม่ได ้มนัน่าเศร้าใจไง ผูท่ี้ปฏิบติัตอ้งมีหลกัตอ้งมีเกณฑเ์พื่อตวัเองจะไดเ้ป็นหลกั
เป็นเกณฑข์องชาวพทุธไง เราเป็นแก่นใช่ไหม เราเป็นแก่น เราเป็นนกัรบ เราเป็นผูท่ี้ปฏิบติั จะ
ใหเ้ขา้ถึงธรรมะอนัประเสริฐนั้น แลว้เป็นหลกัเป็นแกน ผูท่ี้เป็นหลกัเป็นแกน เป็นแกนไดจ้ริง
ไหม เป็นเจา้ของศาสนาไง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อนจะดบัขนัธ์ปรินิพพาน  

“มารเอย เม่ือใด ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาของเรา สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของ
ลทัธิต่างๆ ได ้เม่ือนั้นเราถึงจะนิพพาน”  

ก่อนหนา้นั้นยงัไม่ยอม เพราะไม่มีใครเป็นหลกัเป็นแกนท่ีจะกล่าวแกค้  าจาบจว้งในลทัธิ
ต่างๆ ในหลกัศาสนาน่ี ยงัไม่สามารถมีหลกัมีแกนจะไปยดึมัน่ศาสนาน้ีต่อไป แลว้เราปฏิญาณ
ตนวา่เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เราปฏิญาณตนวา่เราศรัทธา เราเคารพศาสนา ลา้งมือมาแลว้เปิบ 
สมบติักองอยูข่า้งหนา้ ท าไมเราเอาเขา้ในหวัใจเราไม่ไดล่้ะ ท าไมเราเอาเขา้ไปในหวัใจเรา ทั้งๆ 
ท่ีวา่น่ีก่ึงพทุธกาลนะ ศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะมีมาก จะดาษด่ืน เพราะมนั
เขา้ไม่ถึงไง ทั้งๆ ท่ีของกองอยูข่า้งหนา้ แต่ไพล่ไปหาอยา่งอ่ืนกนั  

ดูสิ ดูขนาดวา่ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กวา่จะเขา้ถึงธรรม เขา้ถึงธรรม
นะ แลว้มนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? ภาชนะใดๆ ไม่สามารถบรรจุธรรมไดเ้ลย ภาชนะใดๆ จะส่ือถึงธรรม
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ไม่ไดเ้ลย หวัใจของมนุษย ์หวัใจไง ธาตุรู้เท่านั้น ธาตุรู้น้ีเป็นภาชนะท่ีจะรับธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เขา้ไปถึง  

มนุษยน้ี์ เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นมนุษยมี์แก่นสารท่ีหวัใจ หวัใจของเรา ความสุข ความ
ทุกข ์ใจน้ีสมัผสัก่อน ร่างกายน้ีเป็นเพียงแค่อยูอ่าศยั เป็นโพรง เป็นโพรงเป็นคูหาของจิต ใหจิ้ตน้ี
ไดอ้ยูอ่าศยั เห็นไหม ใจถึงส าคญั ใจถึงเป็นภาชนะรับธรรม  

ทีน้ีใจมนัเร่าใจมนัร้อน ความท่ีใจเร่าใจร้อนกเ็ลยพยายามจะเอาส่ิงใดท่ีมนัลดัท่ีมนัง่ายจะ
เขา้ไป อยากกินแต่ของดี แต่จะใชแ้ต่ของถกู อยากจะไดข้องดี แต่จะเอาแต่ง่ายๆ มนักเ็ลยเขา้กนั
ไม่ถึง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมมานะ ตรัสรู้ธรรมมาแลว้แจกแจงธรรม ใน
สมยัพทุธกาล ในสมยัพทุธกาลองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อนจะออกบิณฑบาต ยงัเชา้อยู ่
จะแวะอยูต่ามลทัธิต่างๆ เพื่อท่ีจะคุยธรรมะกนั เพื่อจะคุยธรรมะกนั พราหมณ์ในสมยันั้นเป็นผูท่ี้
มีปัญญานะ เป็นผูท่ี้ท าใจของเขาสวา่งไสวพอจะโตต้อบธรรมะกบัพระพทุธเจา้ได ้ เห็นไหม ยงั
คุยนะ เห็นอยู ่ มีพราหมณ์คนหน่ึงเห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เดินมา แลว้เห็นความน่ิม
นวล ความส ารวมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  

ถามไงวา่ “พระพทุธเจา้น้ีเป็นเทวดาหรือ”  

พระพทุธเจา้บอก “ไม่ใช่”  

ถามพระพทุธเจา้ “เป็นคนธรรพห์รือ” 

“ไม่ใช่” 

“เป็นเทพหรือ”  

“ไม่ใช่”  

“เป็นมนุษยห์รือ” 

“ไม่ใช่” 
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ฟังสิ “เป็นมนุษยห์รือ” 

“ไม่ใช่” 

พราหมณ์น่ีงงหมดเลย “ถา้ไม่ใช่แลว้เป็นอะไร” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ ตอบพราหมณ์วา่ “กิเลส เคร่ืองเศร้าหมองท่ีท าให้
เป็นเทวดา เคร่ืองอยูใ่นหวัใจท่ีท าใหใ้จน้ีไปเกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหม เกิดเป็นเทพ เกิดเป็น
มนุษยอี์ก ไม่มีในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้” ทั้งท่ีท่านกเ็ป็นมนุษยอ์ยูใ่น
ปัจจุบนันั้น พราหมณ์กเ็ป็นมนุษยอ์ยูถ่ามมาวา่ 

“เป็นมนุษยห์รือ” 

“ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นมนุษย”์  

เป็นจิตท่ีบริสุทธ์ิอาศยัอยูใ่นโพรงท่ีร่างกายนั้น เป็นพระอรหนัตไ์ง “สอุปาทิเสสนิ
พพาน” คือเศษของร่างกายยงัมีอยู ่แต่ใจนั้นหลุดพน้ ปัจจุบนันั้นเป็นมนุษยก์ไ็ม่ใช่ เพราะหวัใจน้ี
ไม่มีกิเลสท่ีจะเป็นเคร่ืองด าเนินของมนุษยไ์ม่มี ท่ีจะยื้อแยง่ จะแข่งดี จะอยากได ้อยากเด่น อยาก
เหมือนมนุษยไ์ม่มี เห็นไหม มนุษยก์ไ็ม่ใช่ ไม่ใช่เป็นมนุษย ์ ไม่ไดเ้ป็นอะไรทั้งส้ิน เป็นจิตท่ี เอ
โก ธมัโม ท่ีด่ืมธรรมะ ธรรมะถึงไดลึ้กซ้ึงขนาดนั้น เห็นไหม มนัถึงไดป้ระเสริฐ ประเสริฐจริงๆ 
ประเสริฐมากๆ  

แลว้เวลาสอนพระในสมยันั้น พระสมยันั้นไปคุยไปโตต้อบกบัลทัธิต่างๆ โตต้อบวา่ 
“เป็นความสุข เป็นเวทนา ๒ สุขเวทนา ทุกขเวทนา” แลว้เวลาโตต้อบกบัลทัธิต่างๆ แพเ้ขาไง แพ้
กลบัมา แลว้มาหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่ 
“โมฆบุรุษ” คือวา่ไม่รู้ตามความเป็นจริง “โมฆบุรุษ” คือคนเปล่า คนท่ีไม่รู้จริง แลว้ไปอธิบาย
กบัในลทัธิศาสนาฝ่ายตรงขา้ม  

เวทนา ๒ สุขเวทนา ทุกขเวทนา แลว้อพัยากฤตไปไหน เวลาใจท่ีมนัไม่เสวยทุกขเ์สวย
สุขมนัอยูต่รงไหน เห็นไหม มนัเป็นเวทนา ๓  

สุขเวทนา คือความสุขเวลาเกิดข้ึนในหวัใจ  
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ทุกขเวทนา เวลามนัทุกขใ์นหวัใจ  

กบัเวลามนัเสวยอยูสุ่ขเฉยๆ อพัยากฤตอนันั้นยงัไม่เป็นสุขและทุกข ์อพัยา เวทนา  

แลว้ถา้เวทนา ๒ กไ็ด ้ ถา้คนท่ีมีหลกั ถา้คนมีหลกั เวทนา ๒ หมายถึงเวทนากายและ
เวทนาใจ เห็นไหม เวลาเราปวด เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยตามร่างกาย หรือวา่เราปวดเม่ือย น่ีเวทนาของ
กาย เวลาเราทุกขใ์จ ใจเศร้าหมอง โทมนสั เวลามนัสุข โสมนสั เห็นไหม ถา้เวทนา ๒  

การจะโตต้อบกบัลทัธิศาสนาต่างๆ ตอ้งใหแ้ตกฉาน ตอ้งใหเ้ขา้ใจตามหลกัความเป็นจริง 
จะคุย จะโตต้อบไดน่ี้ตอ้งเขา้ใจตามเป็นจริง ในการประพฤติปฏิบติั ในการรู้จกัจากความเป็นจริง 
ไม่ใช่รู้ตามตรรกะ ตามตรรกะคือวา่ตรรกเอานึกเอา  

ปัจจุบนัน้ีทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การใคร่ครวญเอา ตามทฤษฎี ทฤษฎีมีอยู ่แต่
เราจะถึงจะรู้ตามความเป็นจริง เราท่องทฤษฎีได ้ แต่เรายงัเขา้ถึงทฤษฎีนั้นไม่ไดเ้พราะเรายงั
ไม่ไดพ้ิสูจน์อยู ่ เรากส็ามารถจ าทฤษฎีนั้นได ้ จ  ามาไดน้ะ แต่เวลาซกักนั หรือเวลาคุยกนัมนัจะ
อธิบายไดไ้ม่เคลียร์ ความพดูไปมนัไม่เคลียร์อยา่งนั้น ทางวทิยาศาสตร์ อนัน้ีกย็งัเป็นวตัถุอยู ่
เพราะมนัเป็นความคิด เป็นทฤษฎี มนัยงัเป็นทฤษฎีอยู ่ 

นัน่ล่ะ สมยัพทุธกาลกมี็อยู ่ ส่ิงท่ีการคดัคา้นกบัศาสนาต่างๆ การโตต้อบ พระในสมยั
พทุธกาลกไ็ดโ้ตต้อบส่ิงๆ นั้นอยู ่คุยกนัอยู ่แพเ้ขามากม็หาศาล แลว้ดูสิ ดูแบบนิครนถ ์เป็นสาวก
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อุบาลีคฤหบดีเป็นมือเอกนะ เป็นมือขวาของนิครนถน์าฏ
บุตร เป็นศาสนาต่าง กจ็ะมาโตต้อบพระพทุธเจา้ กเ็อาท านองน้ี  

เพราะเขาบอกเวทนากาย เขาเอาเวทนาท่ีเป็นวตัถุ แลว้เป็นคนท่ีวา่แตกฉาน เป็น
พราหมณ์ดว้ยนะ แตกฉานมาก เป็นมือขวาวา่ถา้เขาเคยในสมยันั้น เขาเป็นคนมีช่ือเสียงมาก เขา
จะโตเ้ถียงใครเขาชนะหมด กเ็ขาวา่เขารู้จริงแลว้ไง กจ็ะมาโตก้บัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้วา่เขากมี็ความรู้จริงไง น่ีในลทัธิศาสนาต่างๆ  

แต่พอมาคุยกบัพระพทุธเจา้แลว้ คุยกนัดว้ยธรรมะ คุยกนัดว้ยเหตุผลเพราะเป็นปราชญ์
ดว้ยกนั แพร้าบคาบเลย เพราะเวทนาของกาย ยกเหตุยกผลได ้ยกวตัถุนิยมข้ึนมาไดห้มด ยกวตัถุ
ข้ึนมาอธิบาย แต่เวลาอธิบายแลว้ พระพทุธเจา้สามารถแยง้ไดห้มด แต่เวลาพดูถึงเวทนาของจิตน่ี
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เขาไม่สามารถจะตอบไดเ้ลย เขาไม่สามารถ จนคอตก จนขอวา่จะศึกษากบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ขอเป็นสาวกเลย จนสุดทา้ยแลว้เขากม็าเป็นสาวก เป็นชาวพทุธ โดยตามความ
เป็นจริงนะ เพราะวา่ไม่มีใครอธิบายอยา่งนั้นไง  

การอธิบายของเขาอยูใ่นหมู่ของเขา เขากว็า่เขาฉลาด เห็นไหม ในทางเวทนาของกาย ใน
หมู่ของเขา เขาจ าไดม้าก เขารู้มาก เขากอ็ธิบายไดม้าก มนักว็า่เป็นฝ่ายท่ีประเสริฐของเขา แต่พอ
มาเจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้รู้ตามความเป็นจริง “เวทนากาย” เวลาศพมนันอนอยู ่มนั
กก็ายอยู ่ถา้เวทนากาย กายเป็นใหญ่ เพราะคิดวา่วตัถุเป็นใหญ่ไง  

ทุกขมี์เพราะมีเรา ความสุข ความทุกขต่์างๆ เกิดข้ึนเพราะมีเรา มีกาย ส่วนใหญ่ถึงท าลาย
กายน้ีเสีย ท าลายวตัถุน้ีเสีย มนัไม่ทุกข ์ไม่มีท่ีตั้ง มนักจ็ะจบทุกข ์แต่ไม่ไดคิ้ดเลยวา่หวัใจ หวัใจ
มนัรัดอยู ่ 

ตายแลว้ไปไหน ลทัธิศาสนาต่างๆ เห็นแต่วตัถุ ไม่คิดถึง ไม่รู้ท่ีไปท่ีมา  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ วชิชา ๓ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณในรู้จกัวา่
เรา คนเกิดมาจากไหน ท ากรรมอะไรมา มนัมีเหตุมีผลมาจากจิตวิญญาณท่ีจะมาปฏิสนธิจิตเป็น
มนุษยน้ี์ ถึงเกิดมาแลว้ถึงมีบารมี มีความรู้ต่างๆ กนัไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เอกบุรุษ 
แต่ถา้เทียบกนัแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กย็งับารมีต่างกบัองคอ่ื์นๆ ท่ีมีบารมีมากกวา่ 
ดูสิ ยงัไม่เท่ากนั แมแ้ต่พระพทุธเจา้กย็งัไม่เท่ากนัในบารมีนะ แต่เสมอกนัดว้ยตรัสรู้อริยสจั ๔ 
ศาสนาเราประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ี  

ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ตรัสรู้ดว้ยอะไร? ดว้ยมรรคอริยสจัจงั มรรคญาณ ญาณเคร่ือง
ด าเนิน มรรค ๘ น่ีเป็นเอก เป็นอาวธุส าคญัของศาสนาพทุธ พระพทุธศาสนาน้ีประเสริฐตรงท่ีมี
มรรคญาณ ท าใหห้วัใจน้ีเขา้ถึงไง เขา้ถึงธรรมอนัเอกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีตรัส
รู้เป็นองคแ์รก แลว้เสวยวิมุตติสุข ท่ีมีความสุขมาก ท่ีประเสริฐมากในเร่ืองของศาสนาตามหลกั
ของตามความเป็นจริง  

แลว้ปัจจุบนัน้ีล่ะ “คิดผดิจะท าใหเ้กิดทุกข ์คิดถกูท าใหทุ้กขห์าย” เห็นไหม สอนกนัอยา่ง
นั้นนะ “คิดผดิท าใหเ้กิดทุกข”์ เราคิดผดิ คิดผดิทุกคน น่ีมนักจ็ะเขา้กบัหลกัวตัถุนิยมไง ทฤษฎี
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ความคิด ตรรกะ อธิบายกนัดว้ยตรรกะ ดว้ยวิทยาศาสตร์ ดว้ยปัญญาชน การเป็นปัญญาชน การ
อธิบายออกมาเรากต่ื็นกระแสกนั ชาวพทุธถึงไดต่ื้นกระแสกนัมาก วา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีง่ายดาย...
ง่ายสิ ง่ายเพราะอะไร ง่ายเพราะมนัเขา้กบัความพอใจ เพราะหวัใจเป็นอยา่งนั้น  

ถา้ตามหลกัของชาวพทุธแทต้อ้งเร่ิมจาก “ทาน ศีล ภาวนา” มนัยาก ตอ้งเร่ิมจากท าทาน
ใหห้วัใจมนักลมกล่อม กลมกล่อมจะเขา้มาหาศีล ใหห้าภาวนา  

แต่ถา้หลกัวิทยาศาสตร์ไปเลย เพราะมนัท าทานไม่ได ้ มนัตระหน่ี มนัถ่ีเหนียว มนัถึงวา่
เอาตวัเองรอด กิเลสมนัจะลดัทาง อยากจะใหท้านกใ็หไ้ม่ลง เพราะมนัตระหน่ีถ่ีเหนียว แต่ถา้มนั
คิดถึงหลกั เห็นแก่ตวั คิดถึงใจยอดเยีย่ม ใจดี ใจประเสริฐ มนัเห็นแก่ตวั คิดผดิเป็นความทุกข ์
ตอ้งคิดใหถ้กู คิดใหถ้กู คิดตามหลกัวิทยาศาสตร์  

ไอน์สไตน์เป็นคนท่ีคิดหลกัของทฤษฎีสมัพนัธ์ท าระเบิดปรมาณูข้ึนมา จนเป็นส่ิงท่ีเป็น
โดยสนัติกเ็กิดประโยชน์แก่โลกมหาศาล ส่ิงท่ีเป็นอาวธุมหาประลยักท็  าลายลา้งคนเป็นมหาศาล 
แต่ไอนส์ไตน์ก่อนตายบอกวา่ วา่อยา่งไร ตามหลกัฐานเขาวา่ “ถา้มีโอกาสเลือก ขอใหเ้ป็นชาว
พทุธ” เพราะวตัถุส่ิงท่ีคิดข้ึนมาแลว้กเ็ป็นวตัถุท่ีไม่สามารถจะแกทุ้กขไ์ด ้ยงัเป็นความคาหวัใจอยู ่ 

คิดถกูไง เราคิดใหถ้กู คิดใหห้วัใจอยูใ่นร่องในรอย คิดถกูขนาดไหนมนักเ็ป็นความทุกข ์
มนัจะคิดถกูแลว้มนัจะสุขไปไหน เพราะความคิดน้ีกเ็ป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีคิดข้ึนมา ประกอบข้ึนมาก็
เป็นอนิจจงั  

คิดตะล่อมใหใ้จอยูใ่นอ านาจของตน คิดใหใ้จน้ีอยูใ่นหวัใจ คิดใหใ้จน้ีอยูใ่นร่องในรอย 
สติน้ีท าความคิดอยูต่ลอดเวลา ความคิดท่ีสงบตวัลง เห็นไหม กเ็ป็นอนิจจงั สพฺเพ ธมฺมา น้ีเป็น
อนตัตาทั้งหมด ธรรมทั้งหลาย ธรรมท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นอนตัตาทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นอนตัตาคือมนั
วนเวียนไปไม่มีแก่นสาร ความไม่มีแก่นสารก่อนเร่ิมแรก กบัแก่นสารตามหลกัอนตัตาตามความ
เป็นจริงต่างกนั ถา้ส่ิงท่ีความคิดน้ีคิดเพือ่เป็นอยา่งนั้นได ้ ถา้ความคิดน้ีเป็นเพื่อลอ้มใจใหห้ยดุ
อยา่งนั้นนะ เป็นก่ิงหน่ึงของศาสนาพทุธ  

พทุธศาสนาเป็นศาสนาประเสริฐ สอนตั้งแต่คุณงามความดี กตญัญูกตเวที พอ่แม่ครูบา
อาจารย ์ ใหเ้จือจานตั้งแต่ทิศทั้ง ๘ ตั้งแต่พอ่แม่ ตั้งแต่ลกูหลาน ตั้งแต่คนใช ้ ตั้งแต่สงัคม สตัว์
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สงัคม มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม อยูด่ว้ยตวัเองไม่ได ้ตอ้งอาศยัหมู่คณะ ตอ้งมีความเมตตาเผือ่แผ ่ตอ้ง
ช่วยเหลือจุนเจือกนั  

พระพทุธเจา้สอนตั้งแต่ความเป็นอยูใ่นสงัคม แลว้กอ็ยูใ่นสงัคมแลว้ยกตวัเองข้ึนมาเป็นผู ้
ท่ีมีปัญญาจะเอาตวัเองออกจากสงัคมนั้นดว้ยการมาจ าศีล มีศีล มีภาวนา เป็นบุคคลออกไป
ประพฤติพรหมจรรย ์ เป็นเนกขมัมบารมี จากสตัวส์งัคม อยูใ่นสงัคมข้ึนมา เนกขมัมบารมี เอา
ตวัเองออกมาจากสงัคม ใหม้าเป็นเนกขมั เนกขมัมบารมี บารมี ๑๐ ทศัท่ีจะเป็นองคส์มเดจ็
สมัมาสัมพทุธเจา้ ถือพรหมจรรย ์นัน่น่ะออกมาจากสงัคม แลว้กเ็ร่ิมปฏิบติัข้ึนมาใหสู้งข้ึนๆ ข้ึน
ไป น่ีศาสนาพทุธสอนขนาดนั้น  

แต่ในเร่ืองปัญญาอบรมสมาธิมนัเป็นก่ิงหน่ึงของศาสนา เป็นก่ิงหน่ึง เป็นแนวทางหน่ึง 
เป็นกลวิธีหน่ึงเท่านั้น กลวิธีท่ีจะเอาจิตสงบไง ผูท่ี้มีปัญญาก าหนดพทุโธ ก าหนดดว้ยการเพง่
กระแสจิต การเพิ่งจิต ท ากสิณ การบงัคบัจิต จิตท่ีมีปัญญา จิตท่ีมีการใคร่ครวญ มนัจะไม่ค่อย
ยอมรับ มนัจะไดผ้ลชา้ อยา่งเช่น ก าหนดพทุโธๆ พทุธานุสติ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง กบัการใช้
ความคิดวนตะล่อมออกไป ใหจิ้ตอ่อนเพลีย คิดออกไป แลว้ตะล่อมตามเขา้ไป ความตะล่อมตาม
ดว้ยสติปัญญา ความคิดคิดออกไป สติพร้อมออกไป พร้อมออกไปเพื่อใหใ้จน้ีสงบ ใจน้ีสงบ 
สงบได ้ความสงบของใจน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ  

ไม่ใช่วา่คิดถกูแลว้จะมีความสุข คิดผดิทุกขแ์น่นอน คิดถกูกมี็ความสุขโดยอามิสสุข สุข
ในโลก แต่ความสุขจริงเอามาจากไหน คิดผดิทุกขแ์น่นอน คิดถกูกทุ็กขสุ์มอยูใ่นหวัใจ แต่
เปลือกนอกวา่มีความสุข เพราะสมกบัความคิดของตวั ฉะนั้น ความคิดน้ีถึงเป็นก่ิงของศาสนา 
ก่ิงของศาสนาก่ิงหน่ึง แขนงหน่ึง ไม่ใช่ศาสนาทั้งหมด จะบอกวา่ผดิ ถา้ผดิวา่ตรงน้ีตั้งเป็น
เป้าหมายผดิ ถา้ตรงน้ีเป็นกลวิธี เป็นการเขา้หาหลกัศาสนธรรมถกู การเขา้หาสจัธรรมดว้ยวิธีการ
น้ี เป็นวิธีการหน่ึง  

แต่ถา้ตรงน้ีเป็นหวัใจ ตรงน้ีพอคิดถกูแลว้จิตสงบ เป็นความคิด อนัน้ีผดิ ผดิเพราะวา่ถา้
ตรงน้ีท าใหเ้กิดศีล จะเกิดสมาธิ แลว้จะเกิดปัญญา เขาสรุปลงอยา่งน้ีเลย ถา้เขาใชค้วามคิดแบบน้ี 
มีศีลแลว้จะมีสมาธิ มีสมาธิแลว้จะมีปัญญา ถา้มีสมาธิแลว้จะมีปัญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ไม่มีสมาธิหรือก่อนท่ีจะมาตรัสรู้? มี  
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อาฬารดาบส เป็นถึงกบัเขา้สมาบติัได ้ สมาธิหรือไม่สมาธิ ถา้สมาธิจะเป็นปัญญาไปโดย
อตัโนมติัมนัเป็นไปไม่ได ้ แต่เวลามนัเป็นสมาธิ ความเคลิบเคล้ิม ความสุขในสมาธินั้น การ
จินตนาการ ความจินตนาการมนัเป็นอุปกิเลส พอเวลาจิตมนัสงบตวัลง อุปกิเลส กิเลสท่ีอยูใ่น
หวัใจ กิเลสท่ีเศร้าหมองในหวัใจมนัจะสร้างจินตนาการออกมาวา่ อนัน้ีเป็นนิพพาน อนัน้ีเป็น
ชั้นโนน้ชั้นน้ี  

ความจินตนาการนั้น เกิดข้ึนจากอะไร? เกิดข้ึนจากกิเลส อุปกิเลสอยูภ่ายใน แต่มนัไม่ใช่
เกิดข้ึนเป็นปัญญา อนัน้ีเป็นปัญญาหรือ? อนัน้ีเป็นกิเลสมาเชือดคอตวัเองไง จะมีความสุขขนาด
ไหน จะเป็นอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ถา้จิตมนัสงบ แต่เวลาคลายตวัออกมา เวลาคลายตวัออกมา ออกมา
กทุ็กขล์ว้นๆ ความรู้ของหวัใจ ความรู้ของผูท่ี้ปฏิบติั ความรู้ของพทุธะท่ีเสวยธรรมไง ภาชนะท่ี
ใส่ธรรม หวัใจของเรา มนัฟ้องตวัเราเอง หวัใจของเราจะบอกเราเอง ความสุขท่ีเกิดข้ึนในสมาธิ
ธรรมมนัสงบ มนัมีความสุข แต่ความเศร้าหมอง ความวา้เหว ่ความวงัเวงในหวัใจ เพราะมนัไม่มี
แก่นแท ้มนัไม่มีท่ีเกาะไดจ้ริง มนัไม่ใช่นิพพานจริง  

นิพพานเป็นความว่างทีส้ิ่นจากกเิลส เป็นความว่างแท้  

แต่อนัน้ีมนัใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เพราะมนัใชค้วามคิดออกไป ความคิดออกไป คิด
ออกไป กระแสออกไป ออกไปจนอยูใ่นความคิดนั้นแลว้มนัวนไป อยา่งเช่น เคร่ืองยนต ์ เวลา
หมุน เคร่ืองยนตม์นัหมุน หมุนจนถึงจุดพอดีของมนั มนัจะพอดีตวัของมนั  

จิตกเ็หมือนกนั ดูอยา่งนกักีฬาสิ นกักีฬาในการฝึกซอ้ม เขาฝึกซอ้มไปถึงจุดหน่ึงวา่
ร่างกายน้ีมนัลงตวั มนัจะเกิดมนัจะหลัง่สารออกมาจากสมองจะมีความสุขมาก นกักีฬาถึง
ตอ้งการจุดนั้น จุดท่ีวา่ร่างกายมนัคงตวั น่ีขนาดร่างกาย หวัใจมนัหมุนไปกเ็หมือนกนั เวลาจิต
มนัสงบตวัลง มนัหมุนโดยท่ีไม่ไดกิ้เลสเป็นเคร่ืองท่ีวา่ฉุดกระชากลากตวัไป เพราะมนัเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา เห็นไหม ความสุขอนันั้นมนัเป็นความสุข แต่มนัเส่ือมไดสิ้ เหมือนกบั
วา่ตะกอนในแกว้น ้าท่ีมนันอนกน้ ความเขยา่ของแกว้น ้านั้นตะกอนจะข้ึนมา กิเลสสงบตวัลงก็
เป็นแบบนั้น มนัถึงไวใ้จไม่ได ้ 

ถึงวา่ก่ิงหน่ึงของศาสนา มนัไม่ใช่ตวัศาสนาทั้งหมด แต่อธิบายกนัเป็นอยา่งนั้น อธิบาย
กนัวา่ใหคิ้ดถกู ใหคิ้ดอยา่งนั้น ถา้อธิบายอยา่งนั้นหรือวา่คนปฏิบติัตามกระแส ปัญญาชนเป็น
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อยา่งนั้น มนัจะเขา้ไดแ้ค่ความสงบนั้น แลว้มนัจะเขา้ไม่ถึงความจริง มนัเลยวา่ศาสนาพทุธสอน
อยา่งน้ีหรือ ถา้ความสงบอยา่งน้ีแลว้มนัมีความสุขพอใจ สวรรคก์ไ็ม่ตอ้งการ นรกกไ็ม่มี สวรรค์
กไ็ม่มี เพราะจิตน้ีมนัไม่ไดช้ าระอะไรเลย มนัถึงไม่รู้ค่าของนรกสวรรค ์ 

นรกสวรรคน้ี์กจิ็ตน้ีไป เวลาตายไปหรือเวลาท าคุณงามความไม่ดี เวลามนัดบั มนักล็ง
ขา้งล่าง มนัรู้อยูท่ี่ใจ แลว้ใจน้ีสลดัส่ิงนั้นออกไป สลดัส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีจะตอ้งไปนั้น เหตุมี
ผลตอ้งเกิด เราช าระเหตุไดท้ั้งหมดเลย เราสละเหตุออกไปทั้งหมด ท าไมมนัจะไม่เห็น แมแ้ต่เหตุ
กย็งัรู้ แลว้ท าไมผลท่ีวา่ไปนรกสวรรคจ์ะไม่มี  

มนัถึงบอกวา่ ผูท่ี้เช่ือในเร่ืองนรก เร่ืองสวรรค ์เร่ืองมรรค เร่ืองผล ถึงกลายเป็นคนครึ คน
ลา้สมยั ไม่ใช่ปัญญาชน ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ตอ้งปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นไปเพราะมนัเขา้ตรงน้ี 
มาเขา้ตรงก่ิงของศาสนาตรงน้ี ตรงท าใจใหส้งบ ตรงท าตนใหมึ้นชา ตรงท่ีท าตนใหมึ้นชา มึนชา
จากหลกัความเป็นจริง ปฏิเสธความเป็นจริงส่วนใหญ่ของศาสนา แต่ไปถือก่ิงหน่ึงในการวิธี 
กลวิธีท่ีเขา้ศาสนา มนัเป็นสากล สากลในความเป็นไป ไม่ตอ้งเป็นชาวพทุธกเ็ป็น เพราะหวัใจ
มนัเป็นธรรมชาติของการแสวงหาความสงบ เพราะมนัฟุ้ งซ่านดว้ยความเป็นจริง  

ท่ีไหนมีพาย ุ พายนุั้นตอ้งสงบตวัลง ความป่ันป่วนในหวัใจท่ีเกิดข้ึนท่ีไหน มนัจะดบัไป
โดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ จะชา้หรือจะเร็ว มนัเป็นสากลอยา่งนั้น  

แต่องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมยัพุทธกาลกไ็ด้โต้หรือว่าได้ก าราบปราบพวก
เดยีรถีย์ พวกความคดิในลทัธิต่างๆ จนคอตก คอตกกนัมาทั้งน้ัน แล้วเราจะกลบัไปยนืตรงน้ัน
หรือ เราจะกลบัไปยนืในส่ิงทีพ่ระพุทธเจ้าได้ก าราบ ได้ก าราบมาแล้ว ได้ช้ีให้เห็นผดิเห็นถูก
มาแล้ว เราจะกลบัไปยนืตรงน้ันด้วยการปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธ ด้วยปฏิญาณตนว่าจะ
เข้าถึงแก่นของศาสนา ด้วยการปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ทีป่ฏิบตั ิ 

แต่ไปเจอกลวิธีของกระแสจิตแค่ก่ิงเดียว ท าไมลม้ครืนไปกนัหมด  

จิตสงบเป็นสมาธิไม่สามารถเกิดปัญญาไดเ้ป็นธรรมชาติ ถา้มนัเกิดปัญญาไดโ้ดย
ธรรมชาติมรรคอริยสจัจงัน้ีพระพทุธเจา้ตรัสรู้มา มนัมีเฉพาะในศาสนาพทุธเราเท่านั้น เป็น
เคร่ืองด าเนินในหลกัของชาวพทุธ ลทัธิต่างๆ ไม่มี เพราะความไม่มีถึงไม่รู้ เพราะความไม่รู้ถึง
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อธิบายไม่เป็น เพราะอธิบายไม่เป็นกเ็ลยตอ้งท าใหใ้ชค้วามดน้เดาตามหลกัทฤษฎี ตามความเห็น 
ตามความดน้ ตามความเดา ออกมาวา่อนัน้ีจิตน้ีสงบแลว้จะเกิดปัญญาโดยความเป็นธรรมชาติ  

“สุตมยปัญญา” การศึกษาเล่าเรียนมา การศึกษาในหอ้งเรียนน่ี “สุตมยปัญญา” การจด 
การเล่าเรียน 

“จินตมยปัญญา” พวกวิทยาศาสตร์ พวกนกัภาวนา ไอพ้วกจินตนาการน้ีไง  

น่ีไดเ้ท่าน้ี ปัญญาของโลกมีเท่าน้ีเพราะมนัเป็นสากล การศึกษามาน่ี การศึกษาตั้งแต่มี
การจดตวัอกัษร เม่ือก่อนเรียนกนัดว้ยปากเปล่า พอเร่ิมมีตวัอกัษร การศึกษาเจริญรุ่งเรืองข้ึนมา
เพราะวา่ต ารับต าราหลัง่ไหลมาใหมี้การศึกษา สุตมยปัญญาเจริญรุ่งเรือง  

“จินตมยปัญญา” ดว้ยการจินตนาการ ดว้ยการใหร้างวลักนั ดว้ยการส่งเสริมกนั ผูท่ี้
อยากจะเป็นเอก อยากจะเป็นยอดคน แต่ส่ิงใดๆ มนักเ็ป็นไปความทุกขท์ั้งหมด  

“ภาวนามยปัญญา” อยูท่ี่ไหน ภาวนามยปัญญามนัเขา้กบัมรรคอริยสจัจงั มรรคอริยสจัจงั 
ธรรมจกัร จกัรน้ีเคล่ือนไปแลว้ ภาวนามยปัญญาไดเ้กิดข้ึนแลว้ ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีช าระ
กิเลสไดเ้กิดข้ึนแลว้ อยูท่ี่ไหน เกิดข้ึนโดยหลกัความเป็นจริงไดอ้ยา่งไร? มนัเกิดข้ึนจากผูท่ี้
ภาวนา เกิดข้ึนจากมรรคอริยสจัจงัท่ีการส่งเสริมข้ึนไป  

มรรค ๘ ไง มรรค ๘ บุคคล ๘ จ าพวก โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล สกิทาคามรรค-
สกิทาคาผล อนาคามรรค-อนาคาผล อรหตัตมรรค-อรหตัตผล ๘ บุคคล ๘ จ าพวก ยงักา้วเดินอยู ่
นิพพาน ๑ พน้ออกไปจาก ๘ จ าพวก พน้ออกไป พน้ออกไปจาก...มนุษยก์ไ็ม่ใช่ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นมนุษยห์รือ? ไม่ใช่ ท าไมถึงไม่เป็นมนุษย ์ เพราะกิเลสในหวัใจนั้นไม่มี 
มนุษยก์ไ็ม่ใช่ พน้ออกไป พน้ออกไปเลย น่ีคือเป้าหมายของหลกัศาสนาพทุธ  

เราเป็นชาวพทุธ เรามีสมบติัมหาศาล สมบติัท่ีประเสริฐ ประเสริฐจริงๆ แต่ท าไมไพล่ไป
เอาก่ิง ก่ิงเดียวเท่านั้นหรือ ตวันั้นเป็นตวัจริงของศาสนาหรือ  

หลวงปู่ ดูลย ์หลวงปู่ ดูลยพ์ดูไวถ้กูตอ้ง จิตส่งออกนั้นเป็นสมุทยัทั้งหมด จิตท่ีส่งออกเป็น
สมุทยัลว้นๆ จิตท่ีคิดออกไปเป็นสมุทยัทั้งหมด ตอ้งหยดุจิต ตอ้งหยดุความคิดทั้งหมด เพราะ
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ความคิดน้ีพอมนัคิดไปถึงจุดหน่ึงแลว้มนัจะหยดุของมนัเอง “หยดุ” หยดุเพราะวา่สติมนัเท่าทนั 
ตอ้งหยดุความคิดทั้งหมด แลว้ยอ้นกลบัมาดูความคิดของตวั  

หลวงปู่ ดูลยพ์ดูไวถ้กูตอ้งทั้งหมด แต่เราผูท่ี้เป็นปัญญาชนกย็งัไปลากมา อธิบายใหม้นัผดิ 
แลว้กเ็ดินกนัผดิๆ ทั้งๆ ท่ีหลวงปู่ พดูไวถ้กูตอ้ง น่ีปัญญาชนไง 

จิตท่ีส่งออก จิตท่ีความคิดไปเป็นสมุทยัลว้นๆ เป็นทุกขล์ว้นๆ  

กคิ็ดออก คิดออก คิดออก มนัเอาความจริงมาจากไหน เพราะกิเลสพาคิด กิเลสในหวัใจ
มนัพาคิด มนัคิดออกไป ตอ้งหยดุ ตอ้งหยดุ หยดุความคิดนั้นใหไ้ด ้แลว้ยอ้นถึงจะรู้ถึงตามความ
เป็นจริง ถึงไดอ้ธิบายหลกัตามความเป็นจริงไดไ้ง  

ถึงวา่ ภาวนามยปัญญาเกิดจากตรงไหน? ใหก้ลบัมาดูจิต จิตท่ีส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทยั 
ท าความสงบใหไ้ด ้แลว้กลบัยอ้นเขา้มาดู ดูหวัใจ ดูภายใน  

ค าวา่ “ดู” กเ็อาค าเพง่วา่ดู ค  าวา่เพง่วา่ดู ดูของปุถุชน ดูของคนโง่ ดูแบบพวกเรา พวกคน
โง่ ค  าวา่ดคืูอตามอง เห็นไหม ค าวา่ “ด”ู  

แต่ถา้ดูแบบหมอ แบบผูท่ี้มีวิชาการ เขาดูเช้ือโรค เขาดูในกลอ้งจุลทรรศน ์การดูเพื่อแยก 
เพื่อสงัเคราะห์ เพื่อใหเ้ห็นวา่เช้ือโรค หรือแยกตวัวา่เช้ืออะไรอยูใ่นเลือด อยูใ่นส่วนของร่างกาย
เรา  

การดูมีก่ีชนิด แต่กิเลสมนักพ็ยายามลากเขา้มาใหเ้ป็นความเห็นของตวั การดูคือการเพง่ดู
อยู ่ เพง่ดูอยู ่ รักษาจิตไวอ้ยู ่ จิตน้ีเป็นสมาธิแลว้จะเกิดเป็นปัญญาโดยอติัโนมติั จิตมนัจะมี
ความสุขในเม่ือเวลามนัอยูใ่นสมาธิไง แลว้พอเวลาอะไรเขา้มามนักจ็ะมีปฏิเสธ แต่ดูไวเ้ฉยๆ  

“ดู” คือรักษาไม่ใหส่ิ้งใดๆ เขา้ไปกระทบจิต  

“ดู” คือพยายามถนอมไวว้า่ กิเลสน้ีอยูเ่ฉยๆ กิเลสน้ีอยา่พองตวั  

“ดู” คือกลบกิเลสไวก้บัหวัอก เอากิเลสเอาไวข้า้งใน กลวักิเลสมนัจะผยองออกมา  
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การดูของปัญญาชน การดูของการใชค้วามคิดแลว้คิดผดิมนัจะมีความทุกข ์คิดถกูแลว้มนั
จะมีความสุขไง กด็ูไว้ๆ  ดูจิตไว ้ดูสมาธิไว ้ รักษาไว ้รักษากิเลสไวอ้ยูใ่นหวัใจ แลว้กอ็นัน้ีวา่เป็น
ปัญญา น่ีจินตนาการของผูท่ี้ไม่รู้  

แต่หลวงปู่ ดูลยเ์ป็นผูรู้้ การดูคือการใคร่ครวญ จิตน้ีสงบแลว้ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา กาย 
เวทนา จิต ธรรม ส่ิงท่ีจิตดู ดูอารมณ์ของใจ ดูท่ีวา่ เวลากิเลสเวลามนัแปรปรวน ความสงบน้ีตอ้ง
ยกข้ึนวิปัสสนา วิปัสสนาคือการใคร่ครวญ คือการตรวจสอบ คือการมรรคอริยสจัจงั คืองานท่ี
ชอบ งานของโลก งานใดๆ ในโลกน้ีกเ็ป็นงานของโลก งานท่ีกองไวท่ี้น่ี ตายไปแลว้คนอ่ืนจะ
เอาไปท าต่อ โลกหมุนเวียนไป ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองกด็บัไป ยบุยอบไปเป็นธรรมดา งาน
ของโลก เห็นไหม อนันั้นมรรคหยาบๆ มรรคของโลกเขา  

มรรคอริยสจัจงัในภาวนามยปัญญา คือมรรคดูท่ีหวัใจน่ี ดูเร่ิมตน้ของความคิด  

เราไปต่ืนแต่วิชาการ ต่ืนแต่ส่ิงท่ีเขาคิดออกมา ส่ิงท่ีเป็นวตัถุออกมาท่ีเขาส่งกระแสมา
ตามส่ือ ต่ืนเตน้มาก ต่ืนเตน้มาก แต่ไม่เคยเห็นเร่ิมตน้ของความคิด ไอส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจท่ีมนั
คิดแลว้เราเป็นทุกขอ์ยูน่ี่ เราตอ้งเห็นความเกิดข้ึนจากสญัญาท่ีจิตจะเร่ิมตน้ความคิด ถา้เราไม่มีตวั
เช้ือ ตวัประทุตวัน้ี ความคิดมนัมาจากไหน คิดผดิเป็นทุกข ์คิดถกูกเ็ป็นทุกข ์ถา้ไม่คิดเลยน่ีมนัอยู่
ท่ีไหน? น่ีมนัไม่เห็น ความไม่เห็นตวัจุดประกาย ตวัเร่ิมตน้ของสญัญาจากเร่ิมตน้ของหวัใจ  

เวลาจิตมนัสงบแลว้ การหนักลบัเขา้มาดู เพง่ดู เพง่ดูวิปัสสนา เพง่ดูเฉยๆ ไม่ได ้ ยกข้ึน
วิปัสสนา การหาจ าเลย การหาส่ิงท่ีวา่การตรวจสอบ มีการทุจริตอยู ่ ไม่มีการฟ้องร้อง ไม่มีการ
กล่าวโทษ เราจะไม่สามารถท าใดๆ ไดเ้ลย ทั้งๆ ท่ีเรารู้วา่หน่วยงานนั้นมีการทุจริตอยู ่ แต่
หน่วยงานนั้นไม่มีการตั้งเร่ือง ไม่มีการฟ้องข้ึนมา เราจะลงไปกา้วก่าย เขาจะหาวา่เราเป็นคน
จบัผดิ  

เราเป็นชาวพทุธเรากก็ลวัแสนกลวั กลวัวา่เราจะไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ เราตอ้งท าความ
สงบไวเ้ฉยๆ เพง่จิตไว ้ กลวัมนักิเลสมนัจะเกิด กลวั กลวัเหลือเกิน กลวัวา่เราจะจบัผดิตวัเราเอง 
น่ีกิเลสมนัหลอก ๒ ชั้น หลอกวา่ตวัเองจิตสงบแลว้มนัจะเกิดปัญญาโดยอตัโนมติั จะไป
ตรวจสอบ จะไปตั้งเร่ืองข้ึนมากจ็ะวา่ตวัเองน้ีจะไม่ใช่ชาวพทุธ ชาวพทุธตอ้งนัง่น่ิงๆ ชาวพทุธ
ตอ้งคอยกม้หนา้ใหกิ้เลสมนัเหยยีบหวั  
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แต่ถา้เราตั้งเร่ืองข้ึนมา การตั้งเร่ืองจะหาโจทก ์หาจ าเลย หาความผดิ หากิเลส การตั้งเร่ือง
เพื่อจะหากิเลส หาผูรั้บโทษนะ น่ีการตั้งเร่ืองคือการคุย้ การขดุคุย้ การแสวงการขดุคุย้ การจบัผดิ 
การหากิเลสไง การตั้งเร่ือง การจบัได ้ แลว้ลองพิสูจน์กนัท่ีวา่ เวลาจิตสงบคิดถกูแลว้มนัจะมี
ความสุข กบัเห็นตวัน้ี มนัจะกลา้ยนืยนัไดว้า่วิปัสสนาอนัน้ีถึงจะเป็นวิปัสสนาดว้ยความถกูตอ้ง
ตามหลกัของพทุธศาสนา ไม่ใช่วิปัสสนาดว้ยความใคร่ครวญ ดว้ยจินตนาการ ดว้ยการดน้เดา 
ดว้ยการตั้งเร่ืองดว้ยตวัเอง โดยท่ีตวัเองวา่อนันั้นเป็นพทุธศาสนา  

หลวงปู่ ดูลยเ์ขา้ไปสมัผสัตามความเป็นจริง มีภาวนามยปัญญา ถึงไดว้า่ท่านตั้งไวต้าม
เป็นจริง พดูไวต้ามความเป็นจริง แต่เราไปนอ้มน า ไปดึงใหม้นัต ่าลงมา ต ่าลงมา ใหเ้ขา้กบักิเลส
ของตวั เขา้กบัวา่ฉนัจินตนาการ ฉนัตั้งเร่ืองดว้ยความเห็นของฉนั ฉนัเป็นปัญญาชน แต่มนัเป็น
สากล สากลกส็ากลโลก สากลในกิเลส สากลในกายเกิดดบัๆ อยูใ่นโลก มนัจะประเสริฐไปไหน  

ศาสนาพทุธสอนพน้ออกจากโลก ในโลกน้ีไม่มี ฟังสิ ฟังวา่ส่ิงท่ีในโลกน้ีไม่มี แลว้ใคร
มนัจะจินตนาการถกูล่ะ เราถึงวา่เราอยูใ่นส่ิงท่ีประเสริฐเลอเลิศกองอยูต่รงหนา้ ใหชุ้บมือแลว้มา
เปิบกย็งัเปิบผดิ ยงัไปเปิบเอาส่ิงท่ีกระแสมนัต่ืนกนั  

หลวงปู่ ดูลยพ์ดูไวถ้กูตอ้ง การถา้มนัเจอ มนัตั้งเร่ืองตวัเองไดน้ะ ตั้งเร่ืองคือการขดุคุย้ การ
หากิเลสเจอ การเจอ เจอกาย เวทนา จิต ธรรม ความรู้สึกท่ีวา่สมาธิมีความสุข ความรู้สึกท่ีวา่นั้น
จะต่างกนักบัการท่ีเราประสบสมัผสัส่ิงน้ี การประสบสมัผสัส่ิงท่ีเราแค่ตั้งเร่ือง เรายงัไม่ได้
สอบสวนเลย แลว้สอบสวนดว้ยมรรคอริยสจัจงัของเจา้ของ ของผูท่ี้ปฏิบติันั้น มรรคอริยสจัจงั
ถึงเป็นสมบติัส่วนตน ถึงวา่ไม่ใช่ความเช่ือ ไม่ใช่การจ า ไม่ใช่ฟังอาจารยม์า ไม่ใช่ใดๆ ทั้งส้ิน 
มนัเป็นความจริงของบุคคลคนนั้น ความจริงกบัความเช่ือมนัคนละอนัไง  

ความเช่ือนั้นเป็นตวัจุดประกาย ตวัเร่ิมตน้ เป็นการยืน่จากอาจารย ์จากครูบาอาจารยสู่์มือ
ของเรา เราท าผดิ เราท าไม่ถกูตอ้ง กห็ลุดจากมือออกไป เราสามารถท าได ้ เราสามารถประกอบ
ข้ึนมาได ้กย็ืน่จากมือของครูบาอาจารยใ์ส่มือเรา เรากส็ามารถตั้งเร่ืองข้ึนมาได ้ เป็นมรรคอริยสจั
จงั เป็นธรรมจกัร เป็นภาวนามยปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจแลว้ เป็นภาวนามยปัญญาเพราะปัญญา
ท่ีเกิดจากการตั้งเร่ืองน่ีมนัจะฟ ูมนัจะมีความสุข มนัจะแปลกประหลาด มนัจะมหศัจรรย ์ 
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มนัเป็นส่ิงท่ีแบบวา่ จรวดน้ีขบัเคล่ือนส่งความขบัเคล่ือน จรวดออกไปจากโลก มนัพน้
ออกไปจากโลกชัว่คราว กบัส่ิงท่ีเราจบัตอ้งได ้ มนักจ็ะพน้ออกไปจากกิเลส ส่ิงท่ีหวัใจท่ีอยูใ่ต้
กิเลสน้ีเกิดดบั เกิดดบัมาไม่รู้สกัเท่าไร มนุษยค์นๆ หน่ึงไม่มีตน้ไม่มีปลายในการเกิดและการตาย 
แลว้ส่ิงท่ีไม่เคยเป็นไป ไม่เคยมี ไม่เคยเป็น ไดเ้ป็นในหวัใจดวงนั้น ลองเปรียบเทียบกบัความสุข
ดูสิ เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเป็นมหศัจรรย ์ท่ีวา่ใน ๓ โลกธาตุน้ีไม่มีแลว้เราจบัตอ้งไดสิ้  

 การเห็นกาย เวทนา จิต หรือธรรมตามความเป็นจริง มนัถึงจะบอกวา่อนัน้ีจะเร่ิมตน้ของ
วิปัสสนา ถึงจะบอกวา่คิดผดิแลว้มีความทุกข ์ คิดถกูแลว้จะพน้ไป มนัถึงคนละเร่ือง คนละเร่ือง 
แต่เขาเอามารวมเป็นเร่ืองเดียวกนั เร่ืองเดียวกนัแลว้เรากต็ามเช่ือตามเสียดว้ย มนัคนละเร่ือง 
เพราะยนืยนักนัจากความสุขท่ีเราประสบนั้น การแค่ไปเจอกายกข็นพองสยองเกลา้ จบัจิตไดต้าม
ความเป็นจริงจะรู้ โอโ้ฮ! มนัต่ืนเตน้ ต่ืนเตน้จนบอกวา่  

ออ้ จิตน้ีมนัไม่ใช่อารมณ์ จิตน้ีมนัเป็นสกัแต่วา่ตวัของมนัเอง ส่ิงท่ีเกิดดบัๆ นั้นคือเรายดึ
ตอนเขา้มา ตอนเขา้มาจากกิเลสท่ีมนัหลอกเราอยูต่ลอดเวลา วิปัสสนาญาณเกิดข้ึน การ
ใคร่ครวญจิต การแยกแยะวา่ขนัธ์ ๕ เร่ิมตน้ของความคิดคือสญัญา เร่ิมตน้สญัญา จิตอยูเ่ฉยๆ 
พลงังานตวัหน่ึง พอตวัสญัญา ตวัใหค่้า คือตวัใหค่้าเกิดข้ึน วญิญาณรับรู้ วิญญาณรู้ดว้ยเวทนา 
เวทนาใหพ้อใจหรือไม่พอใจ สงัขารปรุง เห็นไหม วงรอบของขนัธ์ ๕ ไปแลว้ อารมณ์เกิดข้ึน 
อารมณ์น้ีถึงไม่ใช่จิตไง  

ขนัธ์ ๕ น้ีเกิดดบัๆ ขนัธ์ ๕ น้ีกไ็ม่ใช่จิต จิตกไ็ม่ใช่ขนัธ์ ๕ เพราะผูท่ี้พน้ไป องคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไม่ใช่มนุษยเ์พราะขนัธ์ ๕ น้ีกบัตวัจิตตวัเวทนามนัขาดออกจากกนั ขนัธ์ ๕ 
ของมนุษย ์ ขนัธ ์ ๕ ของเรา ขนัธ์ ๕ คือเรา เราคือขนัธ์ ๕ แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นภาระ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ ขนัธ ์๕ น้ีเป็นโพรงท่ีอยูข่องหวัใจท่ีบริสุทธ์ิ 
กบัของเรามนัเป็นเน้ือเดียวกนั เน้ือเดียวกนัเพราะเราไม่สามารถเขา้ไปจบัวิปัสสนาได ้ 

เราจิตสงบกส็งบเพราะกิเลสมนัรวมตวัลง กิเลสมนัสงบตวัลง แต่ถา้เราเขา้ไปจบัตรงน้ี
ได ้ขนัธ์ ๕ น้ีมนัเป็นสกัแต่วา่ เวลามนัหมุนไปวงรอบหน่ึง ถึงวา่ความรู้สึกน้ีมนัแขกมา ความคิด
น้ีคือแขก แขกเขา้มาหาท่ีบา้น อยูเ่ฉยๆ จิตน้ีจะสงบ จิตน้ีเป็นสกัแต่วา่เป็นพลงังานตวัหน่ึง แต่
เวลาอารมณ์เกิดข้ึน อารมณ์เกิดข้ึนน้ีกว็งรอบขนัธ์ ๕ วงรอบของขนัธ์ ๕ เกิดดบั เกิดดบั ถึงแขก
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จรมาไง อารมณ์ๆ หน่ึงถึงเป็นวตัถุกอ้นหน่ึง วตัถุกอ้นหน่ึงเหมือนแขกคนๆ หน่ึงเขา้มาหาเรา 
แต่ถา้เราจบัไดเ้ราจะเห็นแบบน้ี ถา้เราจบัไม่ไดเ้ราจะไม่เห็นอะไรเลย เราจะเพง่ดูโดยการดูกลวั
จิตมนัจะฟ ูกลวัจิตมนัจะ...เห็นไหม ความรู้สึก ความเห็นมนัต่างกนั  

ถึงวา่ ท่ีการใคร่ครวญจิต เวลาจิตสงบแลว้จะเกิดเป็นปัญญาโดยธรรมชาติ มนัเกิดปัญญา
โกหก มนัเกิดปัญญาเพราะกิเลสมนับอกวา่น่ีคือปัญญา  

แต่มนัเกิดเป็นปัญญาจริง เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาจริงตามหลกัของพทุธศาสนา มนั
จะเห็นความเป็นไปของแขก จะสามารถรู้วา่ใครเป็นแขก ใครเป็นเรา เราสามารถแยกแยะไดว้า่
คนน้ีมาหาเรา หรือเรากบัใครแยกออกจากกนั คืออารมณ์ท่ีเป็นเรา เรายดึมัน่ เราโกรธ เราทุกข ์
เราดีใจ เราเสียใจกบัอารมณ์ความรู้สึกเรา เราจะเท่าทนัอนัน้ีหมด เห็นไหม วิปัสสนาเร่ิมจะเท่า
ทนักนัแลว้ 

ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจากธรรมจกัร งานชอบ ความเพียรชอบ งานในการใคร่ครวญ
กิเลส งานในการ...เวลางานชอบถึงไม่ไดช้อบงานวตัถไุง เป็นงานนามธรรม เพราะกิเลสเป็น
นามธรรม หวัใจน้ีกเ็ป็นนามธรรม จิตวิญญาณน้ีกเ็ป็นนามธรรม เวลาปัญญามนัเกิดมนักต็อ้งเป็น
นามธรรม มนัไม่ใช่ปัญญาท่ีไปจ าใครมา ไปศึกษามา ส่ิงนั้นเป็นอดีต แกกิ้เลสไม่ได ้ เป็น
ธรรมจกัรน้ีเป็นปัญญาของใจของเราท่ีมนัสร้างข้ึนมา แต่กเ็ป็นปัจจุบนัธรรม เป็นปัญญาท่ี
เกิดข้ึนจากหวัใจท่ีมนัเป็นกิเลสดวงน้ี มนัถึงสะเทือนหวัใจ สะเทือนกิเลส  

เพราะวา่กิเลสอยูใ่นหวัใจของเรา เราสามารถยกข้ึนจนกลายเป็นภาวนามยปัญญาข้ึนมา
ได ้ เพราะกิเลสมนัเร่ิมแพม้าตั้งแต่จิตเป็นสมาธิ อนัน้ีเป็นภาวนามยปัญญา เป็นธรรมจกัรของ
บุคคลคนนั้น มนัถึงเป็นความจริงเฉพาะบุคคล มนัถึงเป็นความไม่ใช่ความเช่ือ ความเช่ืออนันั้น
มนัมีกิเลสคอยเส้ียมหนา้เส้ียมหลงั คอยดึงหนา้ดึงหลงัตลอดเวลา แต่มนัเป็นธรรมจกัรน้ีกิเลส
มนัโดนเชือด มนักดหวัไวต้ลอดเวลาแลว้ ธรรมจกัรถึงโผล่ข้ึนมาได ้ ธรรมจกัรจะเกิดไดต่้อเม่ือ
กิเลสยบุยอบลง ธรรมถึงเกิด พอธรรมมนัเกิดหมุนจนกลายเป็นธรรมจกัร  

ธรรมจกัรนั้นคือภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจาก
วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาน้ีเกิดข้ึนจากตามความเป็นจริงท่ีเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ แลว้เราท าตามความเป็นจริงจากการประสบของหวัใจท่ีเราเช่ือ ศรัทธาเร่ิมตน้จากความเช่ือ 
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แต่เช่ือในหลกัของศาสนา เช่ือในหวัใจในแก่นของศาสนา ไม่ไดเ้ช่ือก่ิงของการภาวนาท่ีวา่จิต
สงบจากภาวนา จากปัญญาอบรมสมาธิ  

ถา้เราเช่ือตรงนั้น จิตมนัอยูต่รงนั้น จิตจะไม่กา้วเดินข้ึนมาเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะ
นอนจมอยูก่บัปัญญาอบรมสมาธิแลว้กจิ็นตนาการมรรคผลตามความเห็นของมนั นั้นท าใหค้นๆ 
นั้นหรือเราท่ีอยูใ่นกระแสนั้นเสียดาย เสียโอกาส เพราะเราพบพระพทุธศาสนา เราเกิดมาพบ
พระพทุธศาสนาท่ีก าลงัเจริญรุ่งเรืองในก่ึงพทุธกาล ท่ีมีครูมีอาจารย ์ 

ส าหรับหลวงปู่ ดูลย ์ท่ีวา่เขา้ใจตามความเป็นจริง แลว้วางหลกัไวต้ามความเป็นจริง  

แต่กระแส กระแสวา่เป็นก่ิง เอาก่ิงนั้นมาเป็นหลกั แลว้เราเกาะก่ิงนั้นไป ตน้ไมท้ั้งตน้ 
เป็นร่มโพธ์ิร่มไทร เราไม่ยอมอาศยั เราไปหอ้ยอยูก่ิ่งๆ หน่ึง เราจะทุกขข์นาดไหน แต่เราเขา้ใจวา่
ส่ิงนั้นเป็นยอดเป็นอนัประเสริฐ น่ีกิเลสมนัเป็นไป แลว้มนัเป็นไปดว้ยกนัทั้งหมด เพราะมนัเขา้
กบักิเลส เขา้กบัความทฤษฎี เขา้กบัหลกัวิทยาศาสตร์ เขา้กบัการอธิบาย เขา้กบัการยอมรับของใจ 
มนัเขา้กนัไปหมดเลย เพราะมนัเป็นกิเลสทั้งหมด มนัเป็นโลกทั้งหมด  

มนัหมายถึงวา่ ถึงวา่ตอ้งมาเช่ือหลวงปู่ ดูลยไ์ง ความส่งออกอนันั้นเป็นสมุทยัทั้งนั้น 
ทั้งนั้น  

มนัยนืยนัไดอ้ยา่งนั้น ๑  

ยนืยนัจากภาวนามยปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจ ๑  

ยนืยนัข้ึนมาเลย แลว้ความรู้สึกมนัจะต่างกนัราวฟ้ากบัดิน ความรู้สึกวา่เป็นสมาธิมี
ความสุขกบัแค่เราข้ึนมาจบัตอ้งได ้ แลว้สร้างผลข้ึนมา กลายเป็นภาวนามยปัญญาข้ึนมาตามหลกั
ความเป็นจริง แลว้มนัเร่ิมหมุน หมุนจนเท่าทนั แยกไดห้มด พอแยกไดห้มด แยกความคิด จบั
ความคิดตั้งแยกเป็นขนัธ์ ๕ แยกออก ดูแขก ดูผูจ้รมา ดูคนไป ดูนะ “ด”ู ใชค้  าเดียวกนัวา่ด ูการ
เพง่ แต่ดูอยา่งน้ีไม่ใช่การเพง่แลว้ เพราะวา่มนัดูดว้ยตาธรรม ตาธรรมเกิดข้ึนแลว้ ธรรมเกิดข้ึน
แลว้ในหวัใจ การเพง่ดูเพราะวิปัสสนามนัหมุนไปแลว้ ธรรมจกัรมนัเกิดข้ึนแลว้ การดูอยา่งน้ีมนั
ดูดว้ยตามหลกัความเป็นจริง  
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แยกออก แยกออก แยกออก แยกออกบ่อยๆ เขา้ จนขนัธ์ ๕ น้ีหมุนไปไม่ได ้ จนเรารู้วา่
แขกไป แขกเราต่างคนต่างไม่ใช่ แลว้ยงัเห็นดว้ยวา่แขกคนน้ีเอาของมาซุกไวใ้หเ้ราเป็นโทษ ถา้
เราเห็นโทษของแขก เห็นโทษของผูเ้ขา้มาเยอืน เห็นโทษไง เพราะการเห็นโทษ การเห็นโทษ
เพราะเห็นโทษ เห็นโทษถึงวา่เราน้ีโง่ เราน้ีโง่มากเลย เราเช่ือแต่แขก เราไม่เคยเช่ือตวัเอง เราไม่
เคยเห็นความสามารถของเรา เราไม่เคยรู้จกัวา่เราเป็นใคร เราจะสลดสงัเวช  

ความเบ่ือหน่าย ความรู้เท่า กิเลสน้ีมนัเคยเส้ียมอยู ่ รู้วา่มนัเคยสมานความคิดสมานกิเลส 
สมานเราอนัเดียวกนั มนัจะแตกออกจากวิปัสสนาอนัน้ี กบัรู้เท่ามนัแค่หยดุ ถา้รู้เท่าน่ีหยดุเฉยๆ 
การหยดุ การต่อสู้ระหวา่งฝ่ายดีและฝ่ายชัว่ ธรรมกบัอธรรม การต่อสู้กนั ขณะธรรมท่ีเกิดข้ึน 
ธรรมจกัรเกิดข้ึน อธรรม กิเลสอยูก่บัอธรรม มนักต็อ้งหลอก วชิามารมนัจะหลอกเราตลอด อนัน้ี
เป็นใช่แลว้ รวมลงอนัน้ีสงบแลว้ ขาดแลว้  

แมแ้ต่ในขณะประพฤติปฏิบติั ในขณะต่อสู้ดว้ยภาวนามยปัญญา ต่อสู้เขา้ไป กิเลสมนัยงั
เส้ียม กิเลสมนัยงัหลอก ท าใหผู้ท่ี้วิปัสสนาน้ีหลงทางนะ หลงทาง ผดิๆ ถกูๆ ทุกคนตอ้งประสบ
ตรงน้ี ส่ิงท่ีเราจะพน้ออกไป ประเทศไหนกแ็ลว้แต่ มีการเทคโนโลยเีจริญ คิดคน้จรวดข้ึนมา 
การส่งจรวดคร้ังแรกจะส าเร็จไดน้อ้ย ส่งไปแลว้ตก เพราะเรามีเทคโนโลยกีจ็ริงอยู ่ แต่การท า
ของเรา  

๑. เคร่ืองมือไม่ถึง  

๒. วสัดุไม่ถึง วตัถุดิบใชป้ระโยชน์ไม่ไดส้มตามความเป็นจริง เราเองผูท่ี้ประกอบข้ึนมา
กไ็ม่เป็น  

จะประเทศไหน จะบุคคลคนไหนตอ้งเป็นอยา่งน้ีหมด เพราะจิตท่ีเกิดน้ีมีกิเลสทั้งหมด 
มนักเ็หมือนกบัประเทศประเทศหน่ึง เราน่ีเป็นโลกธาตุ อยา่วา่แต่ประเทศ เป็นโลกๆ หน่ึงเลย 
มนุษย ์โลกคือหมู่สตัว ์ คือเรา ธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ กคื็อโลกน้ี ในร่างกายเราน้ีกคื็อโลกน้ี มนั
อยา่วา่ประเทศ มนัเหมือนโลกของเราเลย แลว้เราส่งจรวด เราท าของเราเองข้ึนมามนัตอ้งมีความ
ผดิพลาด ความผดิพลาดอนัน้ีไง ความผดิพลาดอนัน้ีเพราะกิเลสมนัมีอยู ่ ความจะเป็นอิสระพน้
ออกไปจากการทดลอง การท าความเป็นจริงของเรา  
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ฉะนั้น เวลามนัถึงวา่ หลอกขณะในวิปัสสนาญาณ หลอกในทุกๆ อยา่ง กิเลสไม่เคยออ่น
ขอ้ใหใ้คร ไม่เคย ฉะนั้น แค่จิตสงบ ตามภาวนามยปัญญาถึงมนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร เป็นไปได้
ดว้ยกระแสของโลก เป็นไปไดด้ว้ยการจินตนาการ เป็นไปไดด้ว้ยการเครดิตของตรรกะ เป็น
ตรรกะ เป็นปรัชญา เป็นทุกๆ อยา่ง เพราะมนัมีอยูใ่นโลก ส่ิงท่ีอยูใ่นโลกน้ีเป็นเร่ืองของกิเลส
ทั้งหมด เป็นเร่ืองของกิเลสทั้งนั้น  

แต่ส่ิงธรรมจกัรน้ี ภาวนามยปัญญาท าใหอ้อกจากโลก ท าใหอ้อกจากโลก ทีน้ีการเท่าทนั
มนัเห็นคุณค่าแลว้วา่ทนัๆๆๆ ทนัน้ีกเ็หมือนกบัวา่เราเร่ิมจะสามารถค านวณแรงดึงดดู ค านวณ
แรงโนม้ถ่วง ค านวณไดห้มด เราสามารถใชพ้ลงังานไดพ้อดี สามารถขบัใหส่ิ้งท่ีเรา จรวด
ส่งออกจากโลกได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ภาวนาเกิดข้ึน วิปัสสนาเกิดข้ึนเร่ือย หมุนเร่ือย พิจารณาเร่ือย ดูเร่ือย 
ตรวจสอบเร่ือย จนเท่าทนักนั กิเลสถึงไดห้ลุด เพราะวา่พอกิเลสหลุดแลว้ ขนัธ์ ๕ น้ีไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ จิตน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่จิต ฟังสิ เราน้ีไม่ใช่ สกัแต่วา่ สกัแต่วา่รวมลง ปล่อยหมด 
ถา้มีเรามนัไม่ใช่ ถึงวา่จิตน้ีกไ็ม่ใช่เรา เรากไ็ม่ใช่จิต ขนัธ์ ๕ กไ็ม่ใช่เรา เรากไ็ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 
สกักายทิฏฐิ ๒๐ ขาดออกจากใจ ใจรวมลง รวมลงเลย รวมลงเป็นความสุขมหาศาล ความสุขท่ี
พน้ เป็นเหมือนกบัแรงโนม้ถ่วงทุกอยา่งไม่มี หลุดออกไปจากจกัรวาล อยา่วา่แต่จกัรวาลน้ีเลย 
รวมลงเป็นหน่ึงเดียว สกัแต่วา่ ๑ สุขมาก พน้จากแรงดึงดูดไป น่ีถึงจะรู้วา่ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ตามความเป็นจริง  

ไม่ใช่สกัแต่วา่คุย สกัแต่วา่จินตนาการ สกัแต่วา่อธิบาย เพราะจิต กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ 
มนัจะพยายามอธิบายใหเ้ป็นแบบนั้น น่ีเวลามนัพน้ออกไปจากความดึงดูดคร้ังหน่ึง เกิดข้ึนจาก
ภาวนามยปัญญา  

สุตมยปัญญากก็ารศึกษาเล่าเรียน  

จินตมยปัญญากปั็ญญาเพื่ออบรมใจใหเ้ป็นสมาธิ ใหใ้จน้ีหลุดพน้ออกจากกิเลสไป
ชัว่คราว  
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ภาวนามยปัญญาเท่านั้น สามารถจบักิเลสมาช าระ มาขย  า มาซกัฟอกจนสะอาดตามความ
เป็นจริงคราวหน่ึง จิตสงบ พน้ออกไปเลย แลว้พอถอนข้ึนมาสิ ถอนข้ึนมา มนัจะมีความสุข
แลว้แต่บารมีของบุคคล ๗ วนั ๘ วนั ๒ วนั ถอนออกมา ถอนออกมา กถ็อนออกมาเป็นเขา้ใจ
ตามหลกัความเป็นจริงโดยธรรมชาติ  

จากมนุษย ์จากคนท่ีมีกิเลส พน้ออกไปจากกิเลสส่วนหน่ึง พน้ออกไปจากกิเลสส่วนหน่ึง 
เขา้ใจ ตามความเป็นจริงเราท่ีจะวา่คนทัว่ไปกส็กัแต่วา่จ  าธรรมะแลว้กคุ็ย แต่ถา้พน้จากน้ีไป พดู
ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงจริงๆ  

ขณะท่ีรวมอยูม่นัเสวยสุข ขณะท่ีถอนออกมา ขณะท่ีถอนออกมากมี็ส่วนของกิเลสท่ี
เหลืออยู ่ เช้ือท่ีเหลืออยู ่ ยงัมีอยู ่ แต่พน้ออกไปแลว้ส่วนหน่ึงตามหลกัความเป็นจริง ไม่ใช่เช่ือ 
ไม่ใช่ฟังใครมาทั้งส้ิน เป็นปัจจตัตงัจ าเพาะจิตดวงนั้น ภาวนาต่อไปดว้ยวิธีการอยา่งน้ี เพราะมี
แนวทาง จนพน้ออก  

บุคคล ๒ จ าพวก เห็นไหม เพราะละสกักายทิฏฐิได ้๒ จ าพวก เพราะเวลาเขา้ไปแลว้ถอน
ออกมา ถอนออกมากย็งัมีกิเลสส่วนบน น่ีกต็อ้งจบัตวันั้นเป็นตวัตั้ง ตอ้งคน้ควา้ทุกขั้นตอน ตอ้ง
หาเหตุภาวนามยปัญญาใหเ้กิดข้ึน ตอ้งธรรมจกัรหมุน หมุนถึง ๔ รอบจึงพน้ออกไป เสมอกนักบั
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ “วิมุตติสุข” ถึงวมุิตติสุขเลย  

วิมุตติสุขเป็นหมายของศาสนา เป็นเป้าหมายของศาสนา “วมุิตติสุข” ความสุข ถึงวา่เป็น
มนุษยก์ไ็ม่ใช่ เพราะกิเลสท่ีท าใหเ้ป็นมนุษยน้ี์ไม่มี เป็นพระโสดาบนั ตายไป ถา้ไม่มีวาสนาหรือ
ท าไม่ได ้ ยงักลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์ก ๗ ชาติ ยงัมีเช้ือของมนุษยอ์ยู ่ แต่กเ็ป็นมนุษย ์ เป็นอริยม
นุษย ์ไม่ใช่มนุษยป์กติ เพราะมนุษยท่ี์ปกติน้ี ทุกขข์องมนุษยน้ี์ประเสริฐ  

เรามาอยูใ่นภพของมนุษยน้ี์แลว้เราประพฤติปฏิบติัไม่ได ้ เรากต็อ้งตายไป ตายจากมนุษย ์
ขณะท่ีเป็นมนุษยน้ี์เราจะสร้างคุณงามความดีน้ีกเ็ป็นเสบียงกบัหวัใจน้ีเป็นบุญกศุล เราสร้าง
ความไม่ดีมนักจ็ะเป็นโทษ เป็นอกศุลท าใหเ้ราเกิดต ่าตอ้ย เห็นไหม การเกิดเป็นมนุษยถ์า้ไม่ได้
ท าคุณงามความดีมนักเ็ป็นเพียงแต่มาใหค่้าวา่ เราจะไปสูงหรือไปต ่า  
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แต่ถา้เราเขา้มาในหลกัของภาวนามยปัญญาจนพน้ออกไป ถึงจะเกิดเป็นมนุษยก์อี็กแค่ ๗
ชาติ แต่ในการประพฤติปฏิบติัจนจากการกา้วเดินไปบุคคล ๘ จ าพวก จนพน้ออกไป กไ็ม่ใช่
มนุษยแ์ลว้ ทั้งๆ ท่ีอยูใ่นมนุษยน้ี์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พราหมณ์ถามวา่  

“เป็นมนุษยห์รือ”  

“ไม่ใช่ เราไม่ใช่มนุษย ์ เพราะส่ิงท่ีท าใหเ้ราเป็นมนุษย ์ กิเลสเคร่ืองใหเ้ป็นมนุษยไ์ม่มีใน
หวัใจเรา” 

ฟังสิ มนัมหศัจรรยไ์หมในภพของมนุษยน้ี์ ในภพของมนุษยน้ี์มหศัจรรยม์าก ถึงศาสนา
เราวางไวท่ี้ภพของมนุษยน่ี์ไง เราถึงมาเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา เรามีบุญมาก บุญ
มาก บุญมากๆ พบพระพทุธศาสนาดว้ย พบการประพฤติปฏิบติั พบครูบาอาจารยเ์ป็นผูท่ี้ช้ี
แนวทางดว้ย ตั้งแต่หลวงปู่ มัน่ลงมา  

หลวงปู่ มัน่น่ีเป็นผูท่ี้ถา้เอาความเร่ืองของโลกมาวา่นะ หลวงปู่ มัน่น่ีทุกขสุ์ดๆ เพราะอยู่
ในป่าไม่เคยไดรั้บความสุขจากโลกเลยแมแ้ต่นิดเดียว ครูบาอาจารยเ์ล่าใหฟั้งวา่อยูใ่นป่า กินแต่
ขา้วเปล่าๆ ไม่เคยมีส่ิงใดๆ ไปบ าเรอความสุขของท่านเลย ในเร่ืองของปัจจยั ปัจจยั ๔ ท าไมท่าน
มีความสุขของท่านมาก เพราะหวัใจของท่านไม่มีความเป็นมนุษย ์ หวัใจท่านประเสริฐ หวัใจ
ท่านอ่ิมเตม็ หวัใจท่านเท่ากบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีคือตน้ขั้วของเรา  

หลวงปู่ ดูลยเ์ป็นลกูศิษย ์เป็นผูท่ี้วา่หลวงปู่ มัน่ใหจ้ากมือของอาจารย ์มือหน่ึงใหจ้ากธรรม
จากดวงใจดวงหน่ึง ผูท่ี้มีภาวนามยปัญญาตามความเป็นหลกั ตามความเป็นจริง ผูท่ี้รู้จริงเห็นจริง 
สอนหลวงปู่ ดูลย ์ เห็นไหม สอนหลวงปู่ ดูลย ์ แลว้หลวงปู่ ดูลยก์รู้็จริงตามความเป็นจริงแบบ
หลวงปู่ มัน่ แลว้หลวงปู่ ดูลยก์พ็ดูกเ็ป็นต าราไว ้ แลว้ลกูศิษยอ์อกมากตี็ค่า ตีความตามปัญญาชน 
ตามหลกัทฤษฎีโลกวา่จิตน้ีส่งออกเป็นสมุทยั ก าหนดจิตน้ีทางน้ีเพง่ดูจิตแลว้ พอเพง่ดูจิตแลว้ก็
วา่อนัน้ีเป็นผลของท่ีเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเพราะจินตนาการข้ึนมาไง  

น่ีขนาดเจอครู เจออาจารยท่ี์เป็นของจริง เรายงัไพล่ไปเอาก่ิง เอาแค่ปัญญาอบรมสมาธิ 
ความคิดแบบนั้นเป็นปัญญา เป็นก่ิงหน่ึงของศาสนา เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เป็นปัญญาตอ้น
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หวัใจไม่ใหคิ้ดไปแบบตามโลก ถา้โลกใชค้วามคิดของโลก มนัจะฟุ้ งซ่าน มนัจะเป็นความคิด
ของโลกๆ แลว้กว็า่อนันั้นไม่ใช่ผูท่ี้ปฏิบติัธรรม  

แต่ถา้คิดตามธรรม คิดตามธรรมคือคิดค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ คิดธรรมะของ
พระพทุธเจา้ อนัน้ีคิดตามธรรม คิดตามธรรมแต่เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
เสนอเอาธรรมวางไวต้ามหลกัความเป็นจริง เราความเช่ือ เราเช่ือธรรมแลว้เรากคิ็ดตามเป็นธรรม 
เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเราคิดธรรมของคนอ่ืน เราคิดธรรมของพระพทุธเจา้ แต่ธรรมตาม
ความเป็นจริงของเรายงัไม่ไดเ้กิดข้ึน ธรรมตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนตอ้งเกิดข้ึนจากเหตุและผล
ตามความสมควรผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  

ผูท่ี้จะปฏิบติัธรรมไดธ้รรมจริงตอ้งเป็นธรรมจริงๆ ท่ีเกิดข้ึนจากภาวนามยปัญญา เป็น
ปัญญาสุดยอดของศาสนาพทุธ “ภาวนามยปัญญา” ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนา ไม่ใช่ปัญญาท่ี
เกิดข้ึนจากการจินตนาการของจิตสงบชัว่คราวเท่านั้น เพราะมนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา เพราะไม่
มีการต่อสู้ ไม่มีการยกข้ึนจากจินตะเป็นภาวนายะ จากจินตะเพราะจิตสงบแลว้กภ็าวนาได ้คิดได ้
คน้ได ้แต่พน้ไปพร้อมกบัอุปกิเลส  

อุปกิเลสหมายถึงความผอ่งใสของจิต จิตท่ีผอ่งใส อุปกิเลสคือความเศร้า คือความซุกอยู่
ในหวัใจนั้น เป็นจินตนาการข้ึนมาเพราะมนัวา่มีอุปกิเลสเป็นตวัเส้ียม อุปกิเลสเกิดข้ึนจากหวัใจ 
เพราะหวัใจน้ีมีภวาสวะ มีอวิชชา มีกิเลสอยูท่ี่หวัใจเป็นกน้บ้ึง ความเป็นกน้บ้ึงอนัน้ีจะคิด
อยา่งไร ความเป็นกน้บ้ึง ความเป็นหน่ึง ความเป็นผูด้  าริ ความเป็นตน้กระแสของความคิดมนัถึง
มี มนัถึงไม่ไดเ้ป็นภาวนามยปัญญาเพราะธรรมจกัรไม่ไดเ้กิดข้ึน  

ธรรมจกัรเกิดข้ึนเพราะวา่จิตน้ีสงบ กิเลสน้ียบุยอบตวัลง ธรรมจกัรจะเกิดข้ึนเพราะเรา
ตอ้งแสวงหา เราตอ้งยกข้ึนเป็นวิปัสสนาญาณ  

“วิปัสสนา” วิปัสสนาเกิดข้ึนจากวา่ การงานชอบ อาโลโก อุทปาทิ ปัญญาอุทปาทิ วิชชา 
อุทปาทิ ในธรรมจกัร วิชชาจะเกิดข้ึน ปัญญาเกิดข้ึน ความสวา่ง ความวา่งเกิดข้ึน ความวา่ง 
ปัญญาเกิดข้ึน ความวา่ง อาโลโก อุทปาทิ ความสวา่งไสวเกิดข้ึน เห็นไหม รู้เท่าทนัไปหมดเลย 
เป็นภาวนามยปัญญา เป็นสุดยอด เป็นหวัใจ เป็นหน่ึง มีเฉพาะในศาสนาพทุธ เป็นแก่นของ
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ศาสนา เป็นท่ีพึ่งเป็นพึ่งตายของผูท่ี้ปฏิบติั เป็นเป้าหมายของนกัปฏิบติั เป็นหลกัความจริงใน
ศาสนาเรา  

เราถึงไม่ควรจะไปต่ืน ไม่ควรจะไปหลงตามส่ิงท่ีเขาก าลงัเห่อกนัอยูไ่ง เห่อเพราะการ
ท่ีวา่ กระแสมาก เห่อเพราะวา่มีฝ่ายท่ีวา่เห็นดว้ย ความเห็นดว้ย เห็นดว้ยจริงเพราะผูท่ี้รู้จริงตาม
ความเป็นจริงมีนอ้ย ผูท่ี้เช่ือตามๆ กนัมนัเยอะ ความเช่ือตามๆ กนั เห็นไหม  

(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี)  

 


