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ธรรมะของพระพทุธเจา้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สร้างบารมีมา ๔ อสงไขย แสนมหากปั สร้างสมบารมีมาเพื่อตรัสรู้เป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพื่อจะช าระกิเลสของตนไง เพื่อช าระกิเลสของตนเป็นองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมโดยความเป็นจริง  

ธรรมะอนันั้นสูงส่งมาก เป็น...มหศัจรรยม์าก ถา้พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมไง ตรัสรู้ธรรม
แลว้เสวยวิมุตติธรรม เสวยวิมุตติธรรมนะ ตรัสรู้ธรรมใหม่ๆ จนทอ้พระทยัวา่จะสัง่สอนใครไดไ้ง 
เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครสามารถจะรู้ได ้มนัลึกซ้ึงละเอียดอ่อนสุขมุคมัภีรภาพจนไม่มีใครจะหยัง่รู้ได ้มนั
ประเสริฐขนาดนั้นนะ วิมุตติสุข 

ธรรมะอนัเอกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็น เอโก ธมฺโม ธรรมท่ีเป็นเอก ธรรม
ท่ีเป็นหน่ึง ไม่ใช่สภาวธรรม สภาวธรรมอยา่งหน่ึง เอโก ธมฺโม ธรรมอนัเอกอยา่งหน่ึง องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้สวดมนต ์สวดค าสอน สวดมนตแ์ลว้กราบพระ จนพระในสมยัพทุธกาลถาม
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ “องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กราบอะไร?” ในเม่ือองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ตรัสรู้ธรรม เป็นเจา้ของธรรมแต่กราบอะไร? พระพทุธเจา้
บอกวา่ “กราบธรรมะไง” กราบธรรมะท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้อนันั้น 

แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงักราบธรรมท่ีท่านตรัสรู้ มนัจะประเสริฐขนาด
ไหน มนัแสนกวา้ง กวา้งจนใครหยัง่รู้ไม่ได ้ มนัลึกซ้ึง ลึกจนใครหยัง่ไม่ถึง ไม่มีองคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสมัพทุธเจา้มาตรัสรู้ ไม่มีใครจะรู้ได ้ไม่มีจริงๆ ตอ้งสร้างสมบารมีมาขนาดนั้น จะตรัสรู้ไดก้็
มีแต่พระปัจเจกพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้กต็อ้งสร้างสมบารมีมามหาศาล  

ค าวา่ “บารมี” บารมีธรรมถึงจะเขา้ไปตรัสรู้ธรรมอนันั้นได ้ มนัจะเป็นธรรมของเล่นๆ ได้
อยา่งไร ธรรมอนันั้นประเสริฐมาก ประเสริฐจริงๆ เพราะวา่ธรรมน้ีมีอยูด่ ั้งเดิมไง ส่วนใหญ่
ปัจจุบนัน้ีจะคุยวา่ “ธรรมน้ีมีอยูด่ ั้งเดิม” พระพทุธเจา้จะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ มนัมีอยูแ่ลว้ จริง มีอยู่
แลว้ แต่มนัมีอยูโ่ดยการคาดเดาไง เพราะมนัเป็นการสะสมมา แมแ้ต่กปัน้ีพระพทุธเจา้ ๕ องค ์ 

กว็า่ ใครเขา้ไปรู้ กว็า่จะเป็นการรู้ธรรมอนันั้นไง มนัเป็นสภาวธรรมท่ีจินตนาการไง มนั
ไม่ใช่ตามความเป็นจริงอนันั้น แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม เป็นเจา้ของ
ศาสนา เป็นผูอ้บรมสัง่สอนสาวก-สาวกะอยูน่ะสมยันั้น แลว้ยงัมีศาสนาต่างๆ จะจรรโลงกนัต่อมา 

มีอยูล่ทัธิๆ หน่ึงวา่ ใหอ้ยูเ่ฉยๆ เสวยแต่ความสุขไป ครบ ๕๐๐ ชาติแลว้จะส้ินกิเลสไปโดย
ตามธรรมชาติ สมยัพทุธกาลกมี็นะ เสวยสุขไปเถิดๆ ไม่เช่ือไง เสวยสุขน้ีไป กามราคะน้ีใหชุ่้มไป
ตลอด ครบ ๕๐๐...คนคนหน่ึง ๕๐๐ ชาติแลว้จะส้ินไปโดยตามธรรมชาติไง พระพทุธเจา้วา่ “ไม่
จริง ไม่ถกูหรอก”  

แลว้กมี็ลทัธิต่างๆ ลทัธิท่ีแบบวา่ตายแลว้สูญ อุจเฉททิฏฐิ ตายแลว้สูญ กบัวา่ ตายแลว้ตอ้ง
เกิด ตายแลว้สูญไง ตายแลว้แลว้กนั กท็  าอยา่งไรกไ็ด ้ ตายแลว้ไม่เกิด พระพทุธเจา้กว็า่ “ผดิ ตาย
แลว้ตอ้งเกิดหมด กผ็ดิ” เห็นไหม ตายแลว้ตอ้งเกิด  

ถา้ตายแลว้ตอ้งเกิดมนัผดิตรงไหน ถา้ตายแลว้ตอ้งเกิดหมดๆ พระพทุธเจา้ พระอรหนัตก์็
เกิดข้ึนไม่ไดสิ้ เพราะจิตน้ีตายแลว้ตอ้งเกิดหมด จิตน้ีตายแลว้ตอ้งเกิดหมด เกิดในสภาวธรรมท่ี
ตวัเองสะสมมา เกิดดีเกิดชัว่ตอ้งไปเกิดตามความสัง่สมของกิเลสท่ีมนัสะสมมาในหวัใจนั้น  

จิตดวงน้ีท่องเท่ียววฏัฏะมาไม่มีท่ีส้ินสุด วฏัฏะน่ีวนมาตลอด ตอ้งเกิดแน่นอน เพราะมนัมี
เช้ือตวัพาใหเ้กิดมนัจะตอ้งเกิดสูงๆ ต ่าๆ ตามความเป็นจริงของจิตดวงนั้น วา่ตายแลว้ตอ้งเกิดหมด 
อยา่งนั้นถา้ตายแลว้เกิดหมด แลว้จิตท่ีประพฤติปฏิบติัธรรมตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ล่ะตอ้งเกิดดว้ยหรือ ในเม่ือส้ินกิเลสแลว้  

จิตน้ีตายแลว้ตอ้งเกิดทั้งหมด เวน้ไวแ้ต่ผูท่ี้ส้ินกิเลส  



ปลาเป็นวา่ยทวนน ้า ๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถึงวา่มนัไม่เป็นท่ีวา่ จิตน้ีตายแลว้ตอ้งเกิดทั้งหมดไง จิตน้ีส่วนใหญ่ตายแลว้ตอ้งเกิด
ทั้งหมด เวน้ไวแ้ต่จิตท่ีส้ินกิเลส จิตท่ีตายแลว้สูญ ตายแลว้ไม่เกิดๆ อยา่งนั้นกผ็ดิ ตายแลว้ไม่เกิด 
แลว้ส่ิงใดท่ีมาเกิดอยูน่ี่ จะปฏิเสธนั้นปฏิเสธเพราะความเห็นผดิของตวั แต่ตามหลกัความเป็นจริง 
คนเรามีกายกบัใจ กายกบัใจเวลาส้ินภพส้ินชาติหน่ึง ตอ้งตายจาก...ส้ินชีวิตน้ีไป ส้ินชีวิตน้ีจิตไป
ไหน มนัไปตามความเป็นจริงของมนัอยูแ่ลว้  

แต่! แต่เจา้ลทัธิ ดว้ยจินตนาการ ดว้ยความรู้ของเขา เพราะเขาไม่สามารถล่วงรู้อดีตได้
อนาคตได ้ เขาวา่ตายแลว้สูญ ตายแลว้ไม่เกิด มนัเป็นความเขา้ใจ แต่มนัไม่ใช่ตามความเป็นจริง 
เกิดหมด ตายแลว้ตอ้งเกิด สภาวธรรมมีอยู ่ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสมีอยู ่ มนัจะสูญไปไหน มนัตอ้งอยูท่ี่
หวัใจดวงนั้น ดวงใจดวงนั้นตอ้งไป ถึงวา่ตอ้งเกิด มนัจะไม่เกิดไดอ้ยา่งไร ในเม่ือยงัมีเช้ืออยู ่

นั้นความเห็นท่ีผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ มนัเป็นความเห็นผดิ เกิดจากความเห็นผดิจึงเป็นการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีผดิ การประพฤติปฏิบติัท่ีผดิเพราะวา่วิธีการท่ีผดิ เพราะความเห็นผดิคืออะไร?
คือ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาท าใหเ้กิดความคิดไง สงัขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง 
อวิชชามีอยูทุ่กดวงใจท่ีเกิด ดวงใจท่ีเกิด คนท่ีเกิด เป็นคนเกิดมามีความคิดน้ีเกิดจากอวิชชา
ทั้งหมด อวิชชาคือ ความรู้ไม่จริง ความรู้ท่ีผดิ ความเห็นผดิ ความจินตนาการผดิ วิธีการนั้นกต็อ้ง
ผดิ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็กิดมาจากอวิชชา กเ็กิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่ได้
สามารถช าระกิเลสจนหมดส้ินจากหวัใจ เสวยวิมุตติสุข มนัไม่ใช่สภาวธรรม มนัเป็นธรรมวมุิตติ
สุข เป็นนิพฺพาน  ปรม  สุข   สุขอยา่งยิง่ สุขจริงๆ สุขดว้ยท่ีไม่เจืออามิสทั้งหลายเลย ธรรมแบบน้ีเป็น
ธรรมสวนกระแส ไม่ใช่ธรรมตามกระแส เขาวา่ธรรมน้ีตามๆ กระแสไปไง 

ถา้จากวิชาท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้น้ี ไม่ใช่ไปตามกระแส ไม่ใช่เพราะ
อะไร? ไม่ใช่เพราะมรรคอริยสจัจงั ความด าริชอบ ความขวนขวาย ความด าริท่ีถกูตอ้ง การ
ขวนขวายท่ีถกูตอ้ง ความเพียรชอบ การงานชอบ ส่ิงทุกอยา่งเป็นของท่ีชอบ ชอบคือ การคน้ควา้ 
การขวนขวาย เป็นการตะกาย เป็นการอยากได ้เป็นการต่อสู้ ไม่ใช่เป็นการนอนจม 

น่ีถา้ปฏิบติัเห็นหลกัตามความเป็นจริง หลกัตามความเป็นจริงเกิดข้ึนจากการคน้ควา้การ
ต่อสู้ จนสลบถึง ๓ หน มนัถึงไม่ใช่วา่ปล่อยตามความพอใจของตนไง  
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แต่การท่ีวา่ ทิฏฐิท่ีไปเห็นวา่ ๕๐๐ ชาติ เราเกิดมาแลว้เสวยสุขเถิด เสวยตามกามราคะ เสวย
รูป รส กล่ิน เสียง ตามความเป็นจริงทั้งหมด รูป รส กล่ิน เสียง แมแ้ต่เป็นนกับวชนะ เป็นนกับวช
ดว้ยเพราะเขาเป็นลทัธิหน่ึง เสวยรูป รส กล่ิน เสียง กามฉนัทไ์ง ความพอใจทั้งหมด ชุ่มอยูใ่นกาม
อยา่งน้ี ๕๐๐ ชาติกจ็ะส้ินไป เพราะปล่อยไปตามความเป็นจริงกต็วัเองอยูใ่น...ควบคุมจิตไวไ้ง 
ไหลไปตามกระแสไง ลทัธิอยา่งน้ีเกิดข้ึนมาในคร้ังพทุธกาลแลว้ พระพทุธเจา้บอกวา่ผดิๆๆ ผดิ
ทั้งนั้น แต่ท าไมมาเด๋ียวปัจจุบนัน้ี มนัคิดกนัอยา่งนั้น คิดกนัวา่มนัจะเป็นไป ไหลไปตามความเป็น
จริง 

มนัจะเป็นตามความเป็นจริงไดอ้ยา่งไร ในเม่ือความเห็นท่ีผดิ อวิชชาท่ีอยูใ่นหวัใจ 
ความเห็นผดิ วิธีการกผ็ดิ แลว้ความผดิ ผดิเพราะมีธรรมะแทช้ี้วา่ผดิ แต่ผูท่ี้ท  าอยูไ่ม่รู้วา่ผดิ เพราะ
ความเห็นตวัเองผดิ ความด าริตวันั้นผดิไง  

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส ควบคุมความผอ่งใสตวัน้ี ความผอ่งใสตวัน้ีจะ
ท าใหค้วามรู้...ปัญญาเกิดข้ึนช าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริง เป็นอตัโนมติั  

มีส่ิงใดบา้งท่ีวา่สวนกระแสข้ึนไป อยา่งน ้าตอ้งไหลลงท่ีต ่า ไม่มีน ้ าท่ีไหนไหลทวนกระแส 
ไหลข้ึนท่ีสูง กิเลสของคน ความเห็นท่ีผดิ อวิชชาไม่เคยจงูใครใหสู้งข้ึน มีแต่ไหลลงต ่าทั้งนั้น 
เพราะอะไร เพราะมนัเป็นความไม่รู้ พลงังานท่ีควบคุมไม่ได ้ รู้ รู้แต่ช่วยตวัเองไม่ได ้ รู้ตาม
จินตนาการ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้
กิเลส” 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูไว ้๒ ประโยค ไม่ใช่ประโยคเดียว “จิตเดิมแทน้ี้เป็นผู ้
ขา้มพน้กิเลส” จิตเดิมแทน้ี้เป็นขอ้มูลดิบไง เราสาวกลบัไปจนตน้ตอของขอ้มูลท่ีดิบนั้น แลว้ตอ้ง
ยกข้ึนวิปัสสนาไง ยกข้ึนคือ การทวนกระแสไง ไม่ใช่ไหลตาม เราอุตส่าห์เขา้ไปถึงขอ้มูลเดิมแลว้ 
เราไม่สามารถใชข้อ้มลูนั้นใหเ้ป็นประโยชน์ไดไ้ง  

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เรายอ้นกลบัไปคือ จิตมนัเป็นสมาธิ จิตมนัมีหลกัตั้งมัน่ ฐีติจิต จิตเดิม
แทน้ี้ผอ่งใส แลว้ตอ้งใชค้วามผอ่งใสนั้น ขอ้มูลท่ีดิบนั้น ตน้ทุนนั้น ใหเ้ป็นประโยชน์กบัเราไง 
เป็นประโยชน์หมายถึง การพลิกข้ึนมาเป็นวิปัสสนา ถา้การพลิกข้ึนวิปัสสนาตวัน้ีได ้ ถึงจะเห็นวา่
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ปัญญาตามความเป็นจริง ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากตามความเป็นจริง ไม่ใช่ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากอวิชชา
เป็นผูท่ี้เส้ียมสอนให ้จิตสงบข้ึนเป็นอตัโนมติั นัน่อวิชชาลว้นๆ อวิชชาสอน อวิชชาหลอก 

ในการประพฤติปฏิบติัอยู ่ เป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีวา่กิเลสมนัจะยอมเราง่ายๆ  มีอาจารยน์ะ 
อาจารยเ์คยติดในสมาธิ ถามหลวงปู่ มัน่ ถามเลยนะ ถามหลวงปู่ มัน่ เวลามีการโตแ้ยง้ระหวา่งลกู
ศิษยก์บัอาจารยว์า่ ในเม่ือจิตน้ีเป็นสมาธิ เป็นสมัมาสมาธิ มรรคอริยสจัจงัท าถกูตอ้งแลว้มนัผดิไป
ไหน ผูท่ี้รู้ หลวงปู่ มัน่บอกวา่ ส่ิงท่ีเป็นสมัมาสมาธิของเรา มนัเป็นท่ีเราจินตนาการต่างหาก 

สมัมาสมาธิขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ในมรรคอริยสจัจงัไม่ใช่เป็นแบบท่ีเรา
เป็น เพราะเราเป็นในสมาธิ เราติดอยูใ่นขอ้มูลเดิมนั้น เห็นไหม เราติดอยูใ่นจิตท่ีผอ่งใสนั้น จิตท่ี
ผอ่งใสน้ีมนัเป็นความสุข เพราะจิตน้ีมนัเป็นความสงบ แลว้มนัปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอก
ทั้งหมด มนักมี็ความสุขในตวัมนัเอง แลว้เรากจิ็นตนาการจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาท่ีมนั
อยูใ่ตค้วามสงบนั้น 

จินตนาการวา่ อนัน้ีมนัเป็นการดบัภพดบัชาติ มนัดบัท่ีอารมณ์ออกไปกวา้นมาเป็น
ความรู้สึกอนันั้น มนัปล่อยวางอารมณ์ท่ีเป็นทุกขท์ั้งหมด มนัสงบอยูใ่นตวัมนัเอง ส่ิงท่ีเป็นทุกข์
ขา้งนอกมนัปล่อยวางไป กว็า่อนันั้นดบัภพดบัชาติ ชาติเกิดจากอารมณ์ตวัตั้ง อารมณ์เป็นแขกจร
มา อวิชชามนัซุกอยูใ่ตอ้ารมณ์ตวันั้น ใตท่ี้วา่เราวา่เป็นสมัมาสมาธิตวันั้น เป็นสมัมาสมาธิของ
อวิชชา ไม่ใช่สมัมาสมาธิในมรรคอริยสจัจงัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่สมัมาสมาธิ สมาธิท่ีเป็นพื้นฐานในมรรคอริยสจัจงัท่ี
หมุนไปเป็นธรรมจกัร จกัรท่ีหมุนไป องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เทศน์ธมัมจกัฯ ทุกขน้ี์ควร
ก าหนด สมุทยัน้ีควรละ ละดว้ยอะไร? ละดว้ยมรรคอริยสจัจงั มรรคมีองค ์๘ น้ีหมุนข้ึนมา นิโรธ
เกิดข้ึน รู้ ทุกขน้ี์ควรก าหนด ทุกขไ์ง ทุกขน้ี์ควรก าหนด รู้วา่ทุกขเ์กิดข้ึน เกิดจากอะไร เหตุใหเ้กิด
ทุกขคื์อสมุทยั  

รู้ทุกข ์ รู้เหตุใหเ้กิดทุกข ์มรรคอริยสจัจงัหมุนรอบหน่ึง หมุนรอบหน่ึง หมุนเขา้มารู้จกัเหตุ
ใหเ้กิดทุกข ์ “ดบั” ก าหนดอีก ก าหนดรู้ทุกขใ์ช่ไหม ก าหนดทีแรก ทุกขน้ี์ควรก าหนด ละท่ีสมุทยั 
กิจท่ีควรท า สมุทยัหมุนอีกรอบหน่ึง รู้ทุกข ์ รู้เหตุใหเ้กิดทุกข ์ รู้วิธีดบัทุกข ์ มรรคอริยสจัจงั หมุน
อีกรอบหน่ึง หมุนไปรอบหน่ึง ธรรมจกัรหมุนไปรอบหน่ึง นิโรธเกิดข้ึน  
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รู้ทุกข ์รู้วิธีดบัทุกข ์ทุกขด์บั กิจท่ีควรท าเราไดท้  าแลว้ ทุกขก์  าหนด เราไดก้  าหนดแลว้ กิจท่ี
ควรท าเราไดท้ าแลว้ รู้ทุกข ์รู้เหตุใหเ้กิดทุกข ์มรรคตวัท่ีรู้จกั พน้จากความพน้ทุกข ์เห็นไหม รู้เหตุ
ใหเ้กิดทุกข ์ รู้วิธีดบัทุกข ์ รู้วา่ทุกขส้ิ์นไปแลว้ จิตนั้นพน้ออกไป วงรอบ กิจน้ีเราไดท้  าแลว้เราถึง
ปฏิญาณตนวา่เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ปัญจวคัคียเ์ธอไดย้นิเราเคยพดูไหมวา่เราเป็น
สมัมาสัมพทุธเจา้ เราตรัสรู้โดยชอบ เคยไดย้นิไหม ตั้งแต่อยูด่ว้ยกนัมา ไม่เคยใช่ไหม บดัน้ีเธอฟัง
ใหดี้ เธอตั้งใจฟังนะ เพราะเหตุวา่เราไดก้  าหนดวงรอบของธรรมจกัรแลว้ เราถึงไดป้ฏิญาณตนวา่ 
เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เธอจงเง่ียโสตลงฟังเถิด 

เห็นไหม มนัหมุนไปโดยรอบ มนัไปตามกระแสตรงไหน เป็นกปุปธรรมกบัอกปุปธรรม
เกิดข้ึนจากดวงใจ เป็นจกัร จกัรท่ีเคล่ือนแลว้ จกัรท่ีหมุนไปแลว้ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ทุกขด์บั แลว้
อะไรเป็นคนรู้ล่ะ อริยสจัไง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น้ีเป็นอริยสจั  

อริยสจัน้ีเป็นกลวิธี เป็นเทคโนโลยขีองจิตท่ีคั้นออกมาไง คั้นจิตน้ีออกมาจากอริยสจั ตวั
อริยสจัน้ีเป็นเคร่ืองยนตก์ลไก นกัศึกษาจบปริญญา ใส่เส้ือครุยไปรับปริญญา จะใส่เส้ือครุยไป
ตลอดชาติหรือ กใ็ส่เส้ือครุยไปรับปริญญา ตอนรับปริญญาจบแลว้ใช่ไหม เสร็จแลว้กเ็กบ็ไว ้ เคย
ใส่ไปตลอดชาติหรอ 

อริยสจักเ็หมือนกนั จิตน้ีผา่นเขา้ไปในอริยสจั กลัน่ออกมาจากอริยสจั รู้ทุกข ์ รู้เหตุใหเ้กิด
ทุกข ์ รู้วิธีทุกขด์บัและพน้ออกไป จิตน้ีพน้ออกมาจากอริยสจั ไม่ใช่อริยสจักบัจิตน้ีเป็นอนัเดียวกนั 
จิตน้ีพน้ออกมาจากอริยสจัต่างหากล่ะ น่ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั อริยสจั ๔ ไง มนัเป็นตรงไหน 
ตรงไหนบา้งท่ีวา่ปล่อยใหม้นัเป็นไปตามอตัโนมติั ใหม้นัเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ควบคุมใจไว้
แลว้มนัจะเกิดเองๆ เป็นตามความเป็นจริง มนัอยูต่รงไหน 

ธรรมะถึงทวนกระแสไง ทวนข้ึนไปไม่มีส่ิงใดปล่อยไปตามอตัโนมติัตามความเป็นจริง 
ไม่มี! อนันั้นมนัปลาตายปลาเน่า ปลาเน่าลอยเป็นแพ เวลาน ้าเสียน่ีปลาเน่าน่ีลอยเป็นแพเลย มนั
เน่ามนัเหมน็ มนัมีแต่วนัจะเสียไปเท่านั้น แต่จิตน้ีไม่ใช่ปลาเน่า หวัใจของเรามนัเป็นหวัใจอนั
ประเสริฐท่ีเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา เจอของจริงของแท ้ เจอธรรมอนัประเสริฐ เอโก 
ธมฺโม ธรรมอนัหน่ึง มนัตอ้งขวนขวายข้ึนไป ไม่ใช่ปล่อยไปตามกระแสนั้น 

ธรรมไหลไปสู่ธรรมหรือ กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจมนัจะปล่อยใหเ้ราพน้ไปจากใจมนัหรอ 
เป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ไดเ้ลย อุตส่าห์นะ อุตส่าห์เร่ิมประพฤติปฏิบติั ใหเ้รามีหลกัมีเกณฑข้ึ์นมา 
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แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็คยบอกไวแ้ลว้วา่ อนันั้นไม่ใช่ ปล่อยไปตามกระแส 
ไม่ใช่ จิตสงบขนาดไหนใหม้นัเป็นความสงบไป ความสงบอนัท่ีเกิดข้ึนจากใชปั้ญญาใคร่ครวญ
เขา้มา อนันั้นเป็นปัญญาอบรมสมาธิเท่านั้น เวลาจิตสงบลงไปแลว้มนัจินตนาการไดท้ั้งหมดล่ะ 
มนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา เพราะมนัไม่ใช่ธรรมจกัร จกัรยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนเลย มนัเป็นจินตนาการ
ทั้งหมด 

กิเลสจะไม่ยอมปล่อยใหเ้ราเป็นอิสระเดด็ขาด กิเลสจะเฝ้าควบคุมใจเขา้ไป แมแ้ต่การ
ประพฤติปฏิบติั แมแ้ต่วิปัสสนาเกิดข้ึน กิเลสมนักข้ึ็นตามไป สวะในแม่น ้าไม่เคยข้ึนลงแลว้ไป
คา้งอยู ่ มนัจะข้ึนตามลงตามแม่น ้า กระแสของใจ กระแสของการประพฤติปฏิบติั การท าความ
เพียรของเรานั้นคือน ้าไง น ้าใจ น ้าอ  ามฤต น ้าอมตะธรรมท่ีจะสามารถช าระกิเลสได ้ มนัข้ึนมา
กิเลสมนักฟ็ตูามข้ึน มนัยบุลงกิเลสมนักต็ามยบุลง แมแ้ต่วิปัสสนาอยู ่ มนักห็ลอกอยูใ่นวิปัสสนา 
หลอกจริงๆ  

ถา้ไม่หลอกท าไมอาจารยต์อ้งคอยเคาะลกูศิษยใ์หอ้อกมาวิปัสสนา แลว้แต่ถา้ครูบาอาจารย์
องคน์ั้นถกูตอ้ง ไม่มีทางท่ีมนัจะเป็นไปตามจินตนาการอนันั้น ไม่มีใคร ไม่มีเลยท่ีวา่ ไม่เคยหลง
ทางในการประพฤติปฏิบติั แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๖ ปี ศึกษามากบัเจา้ลทัธิต่างๆ 
ไม่ใช่ทางถกูตอ้งกศึ็กษามาแลว้ มาท าของตวัเองกย็งัท าดว้ยความผดิความถกูมาตลอด แมแ้ต่บารมี
แบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ สะสมบารมีมาขนาดนั้นกย็งัลองผดิลองถกูมา จนสลบถึง 
๓ หน แลว้สาวก-สาวกะผูไ้ดย้นิไดฟั้งอยา่งเราน่ีชุบมือมากเ็ปิบๆๆ อยา่งนั้นหรอ 

การชุบมือเปิบน้ี มนัเป็นอวิชชาหลอกนะ อวิชชาตามรู้ตามจินตนาการหลอก ไม่มีหรอก 
ถา้มีอยา่งนั้นมนักเ็หมือนนิราศสิ นิราศนะ มนัเป็นนิราศ จากปากน ้าโพธ์ิลงเรือผา่นกรุงเทพฯ ผา่น
มาจากกรุงเทพฯ เห็นกรุงเทพฯ ออกปากน ้าไป มนัเป็นนิราศ เห็นกรุงเทพฯ กจิ็นตนาการสิ 
กรุงเทพฯ เป็นอยา่งนั้น กรุงเทพฯ เมืองสวยงามนะ กรุงเทพฯ น้ีเป็นตึกรามบา้นช่อง คนกรุงเทพฯ
มีความเป็นอยู ่ แต่ไม่เคยแวะพกักรุงเทพฯ ไม่เคยเหยยีบบนผนืแผน่ดินของกรุงเทพฯ เพราะผา่น
มาเฉยๆ ไง เป็นนิราศไง ผา่นเรือผา่นไปไง เป็นนิราศออกมา แต่งเป็นจินตนาการออกมาไง  

แต่คนจะเขา้กรุงเทพฯ คนจะเหยยีบแผน่ดินกรุงเทพฯ ตอ้งทวนกระแส เพราะน ้ามนัจะพดั
ลงไป น ้าจะพดัเรือนั้นลงไปปากน ้า แมแ้ต่ขา้มจากฝ่ังธนฯ กต็อ้งข้ึนเรือแลว้ พายตกัน ้าเขา้ไปใน
กรุงเทพฯ ตอ้งเขา้ไปจอดเรือท่ีท่าเรือ ตอ้งผกูเรือไวก้บัเสาเรือ แลว้ตอ้งกา้วจากเรือข้ึนกรุงเทพฯ 
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จะไดเ้หยยีบแผน่ดินของกรุงเทพฯ ไง จะไดเ้ห็นตามความเป็นจริงเพราะเรายนือยูบ่นบกแลว้
เหยยีบแลว้ไดส้มัผสั ไม่ใช่นัง่ในเรือแลว้จินตนาการไง  

เป็นการนั่งเรือแล้วจินตนาการ เราฟังนิราศ เราก็ว่ามันสวยงามไง ความนิราศมัน
เคลิบเคล้ิมไง มนักล่อมไปดว้ยกิเลสไง การศึกษาธรรมะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไดศึ้กษาธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะท่านตรัสไวแ้ลว้จารึกไวใ้นพระไตรปิฎก เราอ่านแลว้
กจิ็นตนาการ กเ็ป็นนิราศไง นิราศเพราะมนัเกิดข้ึนจากเราไดผ้า่นเห็นไง ผา่นกรุงเทพฯ อนัน้ีก็ผา่น
ค าสอนไง 

เห็นค าสอน อ่านค าสอน ศึกษาค าสอนเป็นสุตมยปัญญาไง แลว้กม็าจินตนาการออกมาเป็น
นิราศไง น่ีอวิชชารู้ รู้ตามอวิชชา อวิชชาศึกษามากม็าเป็นเร่ืองตน้เหตุ มาเป็นขอ้มูลดิบในการ
นิราศไง แลว้ขอ้มูลเป็นนิราศนั้นมนัเป็นความจริงไหม ถึงวา่มนัตามกระแสไม่ได ้ถา้ตามกระแสก็
เป็นนิราศ ปล่อยไปตามกระแส ไหลไปตามกิเลสไง มนัปรุง มนัแต่ง มนับอก มนัแต่งข้ึนมาให้
สละสลวย ใหเ้คลิบเคล้ิมนะ น้ีในการวิปัสสนานะ 

ขณะท่ีอยูใ่นวิปัสสนา กิเลสมนัยงัแหลมคมขนาดนั้น มนัอ่อนใหเ้ราไหม ไม่มีอ่อนใหเ้รา
เลย น่ีไงถึงวา่เราไม่สามารถชนะตน อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไง ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน เพราะวา่เราไดศึ้กษาค าสอน ไดศึ้กษามาเป็นสุตมยปัญญา จินตมยปัญญามาแลว้ วิปัสสนา
ใหเ้กิดภาวนามยปัญญายงัไม่เกิดตามความเป็นจริง เรายงัไม่ไดข้ึ้นเหยยีบแผน่ดินไง  

ภาวนามยปัญญาตามความเป็น... มนัเป็นจกัร ธรรมจกัรท่ีเคล่ือนออกไป ใหรู้้อริยสจัตาม
ความเป็นจริง ไม่ใช่รู้อริยสจัในการนิราศ ถา้รู้อริยสจัตามการนิราศมนักท็  าวิทยานิพนธ์ มนัยิง่
เคลิบเคล้ิมไง มนัไดเ้หรียญทองนู่นนะ ไดเ้หรียญทองใหกิ้เลสนะ กิเลสจะพองขน กิเลสมนัส าคญั
ตน มนัใหเ้หรียญทองมนัเองสามอนัส่ีอนันู่นนะ  

ขโมยมานะ ขโมยธรรมะของพระพทุธเจา้มา แลว้ยงัมาแต่งเติมของตวัเอง แลว้ยงั
จินตนาการออกไปเป็นนิราศของตวัเอง แลว้มนัเคลิบเคล้ิมไปนะ ดูผลของกิเลส ผลของ อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา มนัเป็นอวิชชาลว้นๆ มนัเป็นความไม่รู้ลว้นๆ ไม่รู้ตามความเป็นจริงลว้นๆ  

มนัถึงวา่มนัน่าเศร้าใจไง เพราะน่ีมนัก่ึงกลางพระพทุธศาสนา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้กพ็ยายามกลัน่กรองมาใหเ้หลือแต่แก่นของศาสนาไวไ้ง ถึงวา่  
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“มารเอย บดัใดบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยงัไม่สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้ง
ของลทัธิต่างๆ ได ้เม่ือนั้นเราจะไม่นิพพาน” 

แต่งเติมปักหลกัจนวา่ “บดัน้ีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ของเรามีปัญญาแก่กลา้ 
สามารถกล่าวแกค้  าจาบจว้งของลทัธิต่างๆ ได ้ อีก ๓ เดือนขา้งหนา้เราจะนิพพาน” จากวนัมาฆะ
บูชาอีก ๓ เดือนขา้งหนา้  

ในเม่ือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มัน่คงแลว้ แต่ท าไมยงัมานิราศกนัอยูล่่ะ ส่ิงน้ีเป็นส่ิง
ท่ีพระพทุธเจา้เคยปฏิเสธมาแลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้อยูใ่นสมยัของท่าน ท่านก็
ปฏิเสธมาแลว้ แลว้เรากเ็ป็นลกูศิษยล์กูหานะ เราเป็นบริษทั ๔ ในพทุธศาสนิกชน เป็นชาวพทุธ 
เป็นพทุธแทด้ว้ยการประพฤติปฏิบติั ส่ิงนั้นมนัถึงวา่มนัไม่ใช่หลกัตามความเป็นจริง เพราะ
พระพทุธเจา้ช้ีถกูช้ีผดิไวแ้ลว้ เรากต็อ้งเขา้ในทาง ส่ิงท่ีถกูตอ้ง 

ส่ิงท่ีถกูตอ้งหมายความวา่ ในเม่ือจิตมนัสงบแลว้มนัไม่มีส่ิงใดเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั ศาสนา
พทุธไม่ไดข้อใหอ้อ้นวอน ศาสนาพทุธสอนใหก้ารประพฤติปฏิบติั แมแ้ต่เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้สอนพระ เราเพียงแค่เป็นผูบ้อกทางของเธอเท่านั้น ผูป้ระพฤติปฏิบติัตอ้งท าเอง
ดว้ยทุกๆ คน เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่เน้ือของใจ มรรคอริยสจัจงัเกิดท่ีใจ มนัช าระกิเลสบนดวงใจของ
ดวงใจผูป้ฏิบติันั้น 

เหมือนกบัเราเป็นเช้ือโรค เราเป็นโรคอยูใ่นร่างกายเราน่ี ถา้เราไม่สามารถกินยาเขา้ไป
รักษา อยา่งไรๆ กไ็ม่หาย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ยามีมากมายเลย ธรรมโอสถไง แต่เรา
กอ็่านแค่ฉลากยากนั เราไม่เคยสามารถกินยาไดเ้ลยเพราะ “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม”ไง 
สมควรแก่ธรรมคือวา่ เราสร้างยา มีต ารายา เราสร้างยา สมควรแก่ธรรมไหม สมควรกบักิเลสไหม
ถา้เราเพิ่มยาข้ึนมาพอสมควรกบักิเลส เราจะสามารถช าระกิเลสไดเ้ป็นขั้นเป็นตอนเขา้ไป เพราะวา่
มนัเกิดดบัอยูท่ี่ใจ จุดศนูยก์ลางของตนเองมนัใหญ่มาก วา่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส
ไง แลว้จิตเดิมแทน้ี้จะกินตนเอง จะไปไอกิ้เลสอนัล่าง เป็นไปไม่ได ้ 

เจา้วฏัจกัร ลกูของเจา้วฏัจกัร นางตณัหา นางอรดี โลภ โกรธ หลง เป็นลกูของอวิชชา แลว้
ออกมาเป็นความเคลิบเคล้ิมหลงใหล ออกมาเป็นลกูเป็นหลานของอวิชชาทั้งหมด แลว้ตนใหญ่จะ
กินตนเลก็ไปไหน มีแต่เสริมใหต้นเลก็แก่กลา้ข้ึน แก่กลา้ข้ึนไปเร่ือยๆ ไม่มีทางเลยท่ีวา่ตนใหญ่จะ
กินตนเลก็ ไม่มี  
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อวิชชาไม่มีการกินกิเลสนอ้ยๆ มีแต่เส้ียมสอนเขา้ไป อาการทั้งหมดท่ีมนัเกิดข้ึนน้ี มนัถึง
วา่เป็นส่ิงท่ีบงัคบับญัชามาจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา จากตนใหญ่นั้น ตนใหญ่นั้นจะมอบอาวธุ 
มอบวิธีการ มอบกลวธีิจะหลอกลวงขนาดไหน ใหอ้อกมาพร้อมกบัอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน แลว้เรา
ควบคุมอารมณ์ต่างๆ ยอ้นกลบัเขา้ไปเพื่อใหม้นัสงบตวัลง เพื่อขอใหมี้พื้นท่ีใหไ้ดเ้หยยีบข้ึน
กรุงเทพฯ ไง 

จิตน้ีสงบ ท าใหจิ้ตน้ีสามารถยกข้ึนวิปัสสนาได ้มนัมีท่ี เห็นไหม น่ีธรรมจกัร ธรรมโอสถ
ไง มียาเพิ่มข้ึน มีพื้นท่ีใหธ้รรมจกัร ใหจ้กัรไดเ้คล่ือนเขา้ไปในกลางของภพ กลางของหวัใจไง เรา
ถึงวา่เป็นผูท่ี้สร้างข้ึน มนัไปตามกระแสท่ีไหน มนัมีแต่ทวนกระแส ตอ้งยดึเมือง ตอ้งพยายามจะ
ข้ึนเมืองใหไ้ด ้ตีเมืองใหไ้ด ้ท าลายใหไ้ด ้ขอใหเ้ราไดย้กพลข้ึนบกไง  

นัน่ล่ะ พอยกพลข้ึนบกไดน้ัน่เร่ิมจะเกิดวิปัสสนาญาณไง ญาณของการเกิดวิปัสสนา 
วิปัสสนาเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากมีพื้นท่ีแลว้ธรรมมนัเกิดข้ึน ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนตรงน้ี เกิดข้ึน
แลว้กว็า่ รู้ทุกข ์ รู้เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ดบั รู้ทุกข ์ รู้เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ดว้ยมรรคอริยสจัจงั เกิดนิโรธ ดบั
ชัว่คราว จิตจะปล่อยโล่ง วางหมด วางหมดเลย วางตรงไหน วางเพราะวา่ปัญญามนัหมุนเขา้มา 
กิเลสมนัอาย มนัหลบ มนัไม่ไดข้าดออกไป  

 รู้ทุกข ์ รู้เหตุใหเ้กิดทุกข ์ ดว้ยมรรคอริยสจัจงั นิโรธชัว่คราว ถึงวา่อารมณ์ท่ีมนัดบัไป 
อารมณ์ท่ีดบัออกไป มนัไม่ใช่ทุกข ์ ไม่ใช่ตวักิเลสไง มนัเป็นอาการท่ีกิเลสใชอ้ารมณ์นั้นไง กิเลส
ใชอ้าการ อาการน้ีมนัมีอยูแ่ลว้ไง ขนัธ์ ๕ มีอยูโ่ดยธรรมชาติในความคิดน้ี แต่ถา้มีกิเลสมนักย็ใุห้
ความคิดน้ีเห็นแก่ตวั ความคิดน้ีท าลายกนั ความคิดน้ีท าแต่ความชัว่ร้ายไง ปัญญาหมุนกลบัมา
ความคิดอนัน้ีดบั  

กิเลสมนัดบัไปไหน กิเลสมนัซุกอยู ่ เพราะเรารู้เหตุรู้ผลไง รู้ถึงความคิด รู้ถึงขอ้มูล กิเลส
มนัดบัท่ีไหน กิเลสมนัขาดไปตรงไหน อารมณ์ดบั น่ีกปุปธรรม ไม่ใช่อกปุปธรรม ยงัไม่ถึงอกปุป
ธรรม ทุกขค์วรก าหนด ก าหนดทุกขจ์นทุกขด์บัแลว้ ดว้ยเหตุ วิธีของการดบัทุกข ์และวิปัสสนาจะ
เกิดข้ึนไดด้ว้ย อารมณ์หมุนไปมนัจะปล่อยวางๆ จะเกิดข้ึนบ่อยๆ ท าข้ึนบ่อยๆ ท าบ่อยๆ ตอ้งหมัน่
คราดหมัน่ไถในพื้นนาของเราใหดิ้นน้ีควรแก่การหวา่นพืช ใหค้วรแก่การหวา่นเมลด็ขา้วลงไป  

รู้ทุกข ์รู้เหตุใหเ้กิดทุกขน่ี์ รู้วิธีการดบัทุกข ์ในอริยสจั รู้วิธีการดบัทุกข ์รู้ทุกข ์รู้ใหเ้กิดทุกข์
น่ีรู้แลว้ เขา้ใจแลว้ปัญญาหมุนเขา้มารอบหน่ึง มนัไดย้ดึพื้นท่ีไดม้ากข้ึนๆๆ ยดึพื้นท่ีไดส่้วนหน่ึง รู้
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วิธีดบัทุกข ์ พอจิตเขา้ไปถึงอารมณ์ปล่อยวางๆ ปล่อยวางหมด รู้เหตุใหเ้กิด รู้วิธีมนักด็บั แต่ดบั
อารมณ์ รู้วิธีการดบัทุกข ์หมุนเขา้ไปอีกๆ รู้วิธีของการดบัทุกข ์รู้วิธีการท่ีวา่ทุกขด์บัไป  

ทุกขด์บัไป ฟังสิ! ทุกขด์บัไปแต่จิตมนัอยูไ่หน ทุกขด์บัไป ทุกขน้ี์ไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์น้ีไม่ใช่
ทุกข ์ทุกขน้ี์ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ทุกข ์แลว้อะไรมนัรู้นัน่น่ะ ทุกขด์บัหมด หลุดออกจากเราหมด ทุกข์
ไม่มี ทุกขไ์ม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขป์ล่อยวางโล่งหมดเลย อนัน้ีธรรมแท้ๆ  ไง ธรรมจริงๆ ไง 
ไม่ใช่ธรรมนิราศไง ธรรมนิราศน้ีธรรมจินตนาการ ภาวนามยปัญญาท่ีตรึกเอาลึกๆ กต็รึกเอาเหรอ 
แต่มนัตอ้งหมุนมาโดยอริยสจัน้ีปล่อยวางไว ้ 

ถึงบอกวา่จิตน้ีไง อาสวะส้ินไป จิตเป็นผูว้ิมุตติไง น้ียงัไม่วิมุตติ รู้วิธีอยา่งหน่ึง วงรอบหน่ึง 
วงรอบหน่ึงเท่านั้นเอง หมุนเขา้ไปๆ มนัจะละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ เพราะมนัจะละเอียดเขา้ไปจนถึง
วา่ตนใหญ่ไง ตนท่ีใหญ่นั้นเพราะวา่ความวา่ตนใหญ่ มนัเป็นค าพดูเปรียบเทียบ แกนกลางของมีค่า
ไง อยา่งเช่นของมีค่า ปุยนุ่น ๑ กิโลกรัม กองไวม้ากมาย เพชร ๑ กิโลกรัม นิดเดียว 

น่ีเหมือนกนั ค าวา่”ใหญ่” ใหญ่หมายถึงวา่มนัมีอ  านาจ อวิชชามีอ  านาจเหนือทุกๆ อยา่ง แต่
เวลาเขา้ไปถึงแลว้มนัไม่ใหญ่ มนักลบัเลก็ มนัเป็นแก่น เป็นแกนกลางของความเป็นภายในไง มนั
เป็นตวัเร่ิมตน้ของพลงังาน น่ีจิตเดิมแท ้หมองไปดว้ยอุปกิเลสไง  

เวลามนัคิดออกมามนัออ้ยสร้อยอยูภ่ายใน อุปกิเลสไง อุปกิเลสน้ีถึงไดจิ้นตนาการ มนัตอ้ง
ตวัน้ียกข้ึน แต่ถา้เป็นการวา่ตนใหญ่จะกินตนเลก็ ตนใหญ่น้ีมนัจะเกิดข้ึนโดยความเป็นจริง เรา
ก าหนดไวเ้ฉยๆ ควบคุมเขา้ไปเร่ือยๆ ไง ตวัน้ีมนัจะเป็นตวัท่ีวา่เขา้ไปท าลายส่วนอ่ืนๆ แลว้ส่วนน้ี
จะบริสุทธ์ิข้ึน 

น่ีเกิดจากอะไร เกิดจากความเห็นผดิ วิธีการกผ็ดิ การกระท าถึงไดเ้ป็นความผดิ การกระท า
กผ็ดิ ผดิเพราะไม่ยกใจข้ึนวิปัสสนา ไม่ยกใจข้ึนแต่ควบคุมไว ้ การควบคุมไว ้ ถึงวา่การควบคุมไว้
เหมือนกบัขนัติบารมียนัไวไ้ง ถึงวา่ยอมรับวา่ขนัติน้ีเหนือนิพพานไง ขนัติน้ีเป็นวิธีการเหรอ 
สภาวธรรมต่างหากส าคญั สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นสภาวะทั้งหมด 

สภาวะน้ีหมุนไปๆๆ ถา้เป็นธรรมชาติ สภาวะของดินฟ้าอากาศ น ้าตอ้งระเหยข้ึนไปเป็นไอ 
ข้ึนไปเป็นกอ้นเมฆ ตกไปเป็นน ้า หมุนเวียนอยูต่ลอดเวลา สภาวธรรม ถา้สภาวธรรมอยูเ่ป็นปกติน้ี
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กเ็ป็นสภาวธรรม หมุนอยู่ๆ  ไป ถึงวา่ธรรมชาติน้ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ตามรู้ธรรมชาติมนัก็
วกวนอยูใ่นธรรมชาตินั้น มนัวนออกมาไม่ได ้ 

น่ีเหมือนกนั จิตท่ีวา่ ในตนใหญ่นั้นจะกินตนเลก็เป็นสภาวธรรม มนัไม่ใช่สภาวธรรม มนั
เป็นธรรมทฤษฎีไง ธรรมท่ีวา่ธรรมแบบธรรมชาติน้ี แต่ธรรมอนัจริงขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ไม่ใช่ธรรมอนัน้ีนิ มนัไม่ใช่ มนัไม่มีหรอกวา่ ส่ิงท่ีวา่หมุนไปแลว้มนัจะหลุดออกมาดว้ย
ความเป็นจริง แมแ้ต่ทฤษฎีสมัพทัธภาพ ท่ีวา่เกิดระเบิด นิวเคลียร์ระเบิดข้ึนมา มนัเกิดทฤษฎี
สมัพทัธภาพข้ึนมาแตกตวัออกมา ตอนท่ีแตกตวัออกไปน่ีมนัเป็นวตัถุ การแตกตวัออกไปแลว้มนั
จะเหลืออะไร 

แต่ทฤษฎีขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา จนเกิดภพชาติ นิ
โรโธ การดบั สวนดบัเขา้ไป ถึงวา่จิตเดิมแทน้ี้ ตนใหญ่น้ีตอ้งกลบัเขา้ไปวิปัสสนาในตนใหญ่นั้น 
ตนใหญ่น้ีจบัตอ้งไดย้ากมาก เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีละเอียดมาก ดูอยา่งเช่น นิวเคลียร์ เราจะเขา้ไปใน
หอ้งทดลองน่ี เราตอ้งกลวักมัมนัตภาพรังสี กลวัรังสีของเขา เราตอ้งใส่เคร่ืองป้องกนัเตม็ท่ีเลย ถึง
จะเขา้ไปท างานในหอ้งทดลองนั้นได ้

การเขา้ไปหา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มนัเขา้ไดง่้ายนกัหรือ การเขา้ไปถึงวา่ เขา้ไปแลว้ตอ้ง
ยกข้ึน ตวัน้ีข้ึนวิปัสสนาไง วิปัสสนาเพราะมนัเป็นตอ มนัเป็นตวัเร่ิมตน้ จิตน้ีผอ่งใส จิตน้ีหมอง
ไปดว้ยอุปกิเลส จิตน้ีผอ่งใสแลว้คนเกิด เอาอะไรมาเกิด กม็นัเป็นขอ้มูลดิบเพราะมนัเป็นตวัเกิด 
มนัเป็นจิตปฏิสนธิ มนัไม่ใช่จิตตามกระทบรู้แบบอายตนะ เสียงกระทบหูน้ีเป็นอารมณ์เป็น
อายตนะนะ วิญญาณเกิดข้ึน มนัรับรู้มนัเป็นของหยาบ  

ไม่ตอ้งมีหูกระทบเสียง นัง่อยูเ่ฉยๆ มนักรู้็อยู ่ มนักรั็บรู้อยูภ่ายใน ไม่ตอ้งอาศยัตา หู จมกู 
ล้ิน กาย ใจกระทบ ส่ิงท่ีกระทบ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจกระทบเราศึกษาเราเล่าเรียนมา แลว้ขอ้มูลน้ี
ไปอยูท่ี่ไหน มนัไปสะสมอยูต่รงนั้นไง มนัยอ่ยสลาย แปรสภาพเขา้ไปจนเป็นตนใหญ่ตวันั้นไง 
แลว้ตนใหญ่มนัจะสะสมแต่ส่ิงท่ีผา่นเขา้ไป ส่ิงท่ีผา่นเขา้ไปเราถึงไดต้ดัออกมาจากเร่ิมตน้ท่ีวา่ การ
ควบคุมอารมณ์ การควบคุมความรู้สึก ควบคุมเขา้มาเพื่อใหม้นัละเอียดเขา้ไป 

การควบคุมอนันั้นเป็นปัญญาอบรมสมาธิ จิตมนัสงบเขา้มาๆๆ แต่เป็นตวัพื้นในน้ีมนัไม่
ตอ้งอาศยัอายตนะทั้งหมด มนัตอ้งเกิดความรู้สึก มนัเกิดความรู้ของมนัเองได ้มนัถึงวา่... ค  าวา่เป็น
ตอ เป็นตวัพลงังานท่ีขยายออกมาแลว้ถึงจะรับรู้ผา่นจากอายตนะ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้
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ถึงเป็นตวัเกิดไง ถึงเป็นจิตปฏิสนธิ จิตตวัเร่ิมตน้ มนัยกข้ึนวิปัสสนาน่ีมนัยาก ยากตรงท่ีวา่มนัไม่
ยอมท า มนัวา่มนัเป็นตนใหญ่ มนักินตนเลก็ ทิฏฐิมานะตวัน้ีถึงมหาศาลไง 

ทิฏฐิมานะ ทิฏฐิความเห็นผดิ ความรู้ผดิ วิธีการผดิ ทุกอยา่งผิดหมด เพราะไปยดึถือถึงวา่
ความเป็นไปของมนัเอง เหมือนกบันัง่อยูเ่ฉยๆ น่ี แลว้มนัจะสุกเอง นัง่อยูเ่ฉยๆ มนัจะเป็นเอง 
เพียงแต่นัง่แลว้ประพฤติปฏิบติั ฤๅษีชีไพรในสมยัก่อนพทุธกาล ท าไมเขาไม่เป็นเองล่ะ ถา้เป็นเอง
มนัตอ้งเป็นไปแลว้ ท าไมตอ้งอาศยัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้  

กาฬเทวิลถึงกบัน ้าตาไหลนะ ตวัเองรู้อดีต รู้อนาคตขนาดนั้น เห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เกิด ดีใจมากเลย มีแต่คนช้ีแนวทาง ทั้งๆ ท่ีตวัเองเหาะเหินเดินอากาศไดด้ว้ย ท าสมาธิ
สมาบติัไดข้นาดนั้น แต่ไม่มีใครเจาะออก เป็นอยูใ่นฟองไข่วา่ไม่สามารถทะลุออกจากฟองไข่ได ้
ไม่รู้วิธีการทะลุฟองไข่ไง พร้อมขนาดนั้น มีคนบอกจะกะเทาะเปลือกไข่ออกมาทนัทีเลย เพราะ
พร้อม เทคโนโลยตีวัน้ีถึงส าคญัไง  

วิธีการท่ีพระพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ มรรคอริยสจัจงัน่ีส าคญัมาก
เลย ส าคญัวา่มนัเป็นมรรคจริงนะ ไม่ใช่ส าคญัวา่เป็นมรรคนิราศนะ มรรคจริงๆ มรรคจริงๆ มนั
ตอ้งรู้จริงวา่ความจริงกบัความเช่ือ ความจริงกบัความจินตนาการ มนัถึงไม่เหมือนกนัไง ความไม่
เหมือนกนัถึงวา่ ตามกระแสไง การตามกระแสไหลไปๆ มนัเป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย 
ถา้เป็นไปได ้ฤๅษีชีไพรก่อนสมยัพทุธกาลตอ้งตรัสรู้แลว้ ตอ้งรู้แลว้ ตอ้ง! ตอ้งเลย  

กาฬเทวิลถึงกบัร้องไหไ้ง ร้องไหเ้พราะอะไร เพราะรู้ก าหนดวนัตายของตวัดว้ย วา่ตวัเอง
ตอ้งตายก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ขนาดร้องไห ้ ร้องไหเ้พราะอะไร 
เพราะตวัเองมีฤทธานุภาพการบ ารุงรักษาจิตไวข้นาดนั้น ตอ้งไปเกิดบนพรหม เกิดบนพรหมจน
ศาสนาน้ีเส่ือมไปหมดแลว้ยงัไม่ไดล้งมาเกิดเป็นมนุษยเ์ลย ท าไมจะไม่ร้องไห ้หมดโอกาส! 

แลว้เราอยูใ่นโอกาส อยูต่ามความเป็นจริง เราจะท าจิตใหส้งบอยูอ่ยา่งนั้นหรอ ไหลไปตาม
ความเป็นจริง ไหลไปตาม นั้นยงัดีนะไม่เส่ือม ถา้จิตมนัเส่ือมนะ จิตสงบแลว้ปล่อยไหลตามความ
เป็นจริง มนัจะไหลไปไหนล่ะ รูป รส กล่ิน เสียง มนัย ัว่ยวนอยูต่ลอด พวงดอกไมแ้ห่งมารๆ 
พวงดอกไม ้บ่วงของมาร แลว้จิตน้ียงัไม่ทนัช าระมาร วิชามารอยูท่ี่อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไม่กลวั
มนัเส่ือมเหรอ  
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ความเส่ือมไปแต่ชาติปัจจุบนัน้ีมนัจะทุกขข์นาดไหน ความเร่าร้อนเหมือนกบัเศรษฐี มหา
เศรษฐีแลว้โดนลม้ละลาย เงินทองน่ีนะ เงินทองส่วนขา้วของภายนอก แต่เวลาจิตสงบ จิตมีความ
ร่มเยน็ มนัยิง่กวา่มหาเศรษฐีอีก แลว้มนัเส่ือมสภาพหมดไปเลย เป็นคนท่ีเร่าร้อน ในสมยัพทุธกาล 
พระถึงกบัวา่หยบิมีดโกนจะเชือดคอนัน่ เพราะจิตมนัเส่ือม เพราะจะใหม้นัเป็นไปเองไงล่ะ มนั
เป็นไปเองไม่ได ้ ไม่ได!้ เพราะมนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเท่านั้นท่ีจะช าระกิเลส 
ภาวนามยปัญญาเท่านั้นท่ีเกิดข้ึนจากมรรคอริยสจัจงัเกิดธรรมจกัร ภาวนามยปัญญากบัธรรมจกัรน้ี
คืออนัเดียวกนั ธรรมจกัรนะ ฟังสิ ธรรมจกัร ธรรมไมไม่บอกวา่ธรรมของเราล่ะ 

ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมแลว้ไดธ้รรม ท าไมไม่บอกวา่ธรรมอนัน้ีเป็นธรรมของเรา ท าไมบอกวา่
ธรรมจกัรล่ะ ตอ้งเป็นธรรมจกัรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงช าระกิเลสได ้ เพราะมนั
เป็นธรรมแท้ๆ  เป็นสภาวธรรมธรรมจกัร เป็นอริยสจัท่ีเป็นสภาวะ ไม่ใช่ธรรมท่ีเป็น เอโก ธมฺโม 
เอโก ธมฺโม ธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้เป็นธรรมแทน้ั้น มนัไม่ใช่ธรรมจกัรน้ี 
ถึงมีอรหตัตมรรค อรหตัตผล 

อรหตัตผลท าไมไม่ใช่เป็นนิพพาน ๑ เห็นไหม สภาวธรรมท่ียงัสมัปยตุเขา้ไป วิปปยตุ
คลายออกมา ถึงเป็นนิพพาน ๑ ไง อรหตัตมรรค อรหตัตผล พน้จากนั้นถึงเป็นนิพพาน ๑ ถึงวา่
นิพพานน้ีถึงเป็นเอโก ธมฺโมไง ไม่ใช่สภาวะไง ไม่ใช่สมัปยตุ ไม่ใช่วิปปยตุไง เป็นหน่ึงเดียวๆ 
นิพพาน ๑ เป็นวมุิตติสุขท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เสวยอยู ่ เป็นธรรมแท้ๆ  ธรรมอนั
ประเสริฐ แลว้ไม่สามารถเอามาจินตนาการแบ่งแยกหรือวิเคราะห์วิจยัไดเ้ลย เพราะมนัไม่มีอยูใ่น
สามโลกธาตุน้ี ไม่อยูใ่นปัญญาของจินตนาการใดๆ ทั้งส้ิน  

แมแ้ต่ปัญญาของพทุธะนะ “พทุธปัญญา” ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธะเจา้ 
พทุธวิสยั วิสยัของพระพทุธเจา้ท่ีสร้างบารมีมาขนาดนั้น ยงัไม่อธิบาย เพราะวา่อธิบายไม่ได ้ ยก
แต่เป็นตวัอยา่งไว ้ เอโก ธมฺโม ส่ิงท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ดบั แต่มีอยู ่ อยา่งไฟท่ีมีอยูแ่ลว้ดบัไป แลว้ดบัมี
ไหม นิพพานถึงเป็น ๑ มีอยูไ่ง 

ถึงวา่เป็นธรรมแท้ๆ  ธรรมอนัเอก เกิดข้ึนจากการขวนขวาย เกิดข้ึนจากการทวนกระแสเขา้
ไป เกิดข้ึนจากธรรมจกัร ถึงวา่ไม่ใช่จกัรของเราไง ไม่ใช่ธรรมจกัรของเรา ถา้เป็นของเราน้ีมนัก็
เป็นเราใช่ไหม กจิ็นตนาการไง เรากนึ็กไง ข้ึนจากเราเขา้ไป มรรคอริยสจัจงัถึงไม่บริสุทธ์ิแทไ้ง 
ส่ิงนั้นมีเราเจือปน ส่ิงนั้นไม่บริสุทธ์ิจริงตามความเป็นจริง  
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ธรรมสภาวะถึงเป็นสภาวะกต็อ้งใหเ้ป็นธรรมน้ีเคล่ือนไปเป็นภาวนามยปัญญา เกิดข้ึนจาก
มรรค ๘ ความด าริชอบ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ การงานการช าระกิเลสชอบ สมาธิพอเพียง
ชอบ สามคัคีเป็นหน่ึงเดียวเป็นกระแสท่ีเขา้มาตดั ตอ้งเกิดข้ึนจากธรรมจกัร เป็นสภาวะท่ีเราหนุน
เน่ืองข้ึนไปจากความจินตนาการของเราน่ีแหละ จากการวิปัสสนา จากการเร่ิมตน้ของเรา ข้ึนไป
จนเป็นธรรมแท้ๆ  ออกไป ไม่ใช่เรา ตอ้งเป็นธรรมจกัร แลว้จะพอดีกบักิเลส ช าระกิเลสตามความ
เป็นจริง นัน่ถึงเป็นภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ปัญญาท่ีตรึกข้ึนมา  

นกัวิทยาศาสตร์คนไหน ดีขนาดไหน เขาไม่ใช่คนเลวหรอก เขาเป็นคนดี แต่มนัเป็นการ
ตรึกข้ึนมาจากจินตมยปัญญาอนันั้น มนัไม่ใช่ภาวนามยปัญญาท่ีช าระกิเลส มนัถึงไม่ไดส้ิ้นจาก
กิเลส มนัถึงไดอ้มทุกขอ์ยูไ่ง จะมีช่ือเสียง จะมีเกียรติคุณ จะสร้างผลประโยชน์ใหโ้ลกขนาดไหนก็
แลว้แต่ มนักเ็ป็นประโยชน์ เรากไ็ดใ้ชผ้ลงานของเขา แต่เทียบค่าของหวัใจท่ีมีสุข มีทุกขสิ์  

หวัใจท่ีมีสุขมีทุกข ์หวัใจท่ีดบัจากทุกข ์เป็นเน้ือนาบุญของโลกไง เป็นดวงตาของโลก องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นดวงตาของโลก พระอานนท ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้นิพพาน “ดวงตาของโลกดบัแลว้” ฟังสิ ดวงตาของโลก แสงสวา่งท่ีใหช้าวโลกเป็นท่ีพึ่งอาศยั 
จิตดวงหน่ึงถา้สามารถช าระกิเลสได ้ เป็นคุณประโยชน์กบัโลกขนาดนั้น กบันกัวิทยาศาสตร์ท่ีเรา
ใชป้ระโยชน์ ผลประโยชน์ ท่ีวา่เราใชผ้ลประโยชน์ของเขา กจ็ริง แต่มนักมี็ส่ิงท่ีเจริญ ของใหม่มา
ทบัของเก่าๆ ส่ิงท่ีดีข้ึนไปๆ ตลอดเวลา เพราะมนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นของไม่เท่ียง โลกน้ีตอ้งดบัไป 
ตอ้งแปรไป ตอ้งแปรสภาพไป จากเจริญรุ่งเรืองกต็อ้งเส่ือมไป เป็นธรรมดา เป็นธรรมดาเลย  

แต่จิตท่ีมนัพน้จากกิเลสแลว้ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาหรอก มนัเหนือโลก เหนือสงสาร 
เหนือทุกอยา่ง มนัเป็นความสุข สุขท่ีเกิดข้ึนจากตามความเป็นจริง จริงๆ เพราะไม่อาศยัอามิสไง 
มนัสุขในตวัมนัเอง อ่ิมในตวัมนัเอง พอในตวัมนัเอง น่ีธรรมแท้ๆ  ไง 

ธรรมแท้ๆ  ท่ีเป็นเป้าหมายไง มนัไม่ใช่ธรรมไหลไปหรอก ไหลไม่ได ้ เพราะไหลในเรา 
เพราะเราเห็น เรานิราศเอา ธรรมนิราศไม่ใช่ ตอ้งธรรมตามความเป็นจริง ธรรมตามความเป็นจริง
นะ แลว้เรามีโอกาสไง เรามีโอกาส ยงัมีลมหายใจเขา้และลมหายใจออก  

ฟังนะ สมยัพทุธกาลมีพระไง ท่ีอยูใ่นป่า เสือเอามาจบักิน กินอยูท่ี่ขา จิตกย็งัวิปัสสนา
ไม่ได ้ จนกดัเขา้ไปถึงหวัเข่ากย็งัไม่ได ้ แต่กย็งัใชปั้ญญาหมุนอยูน่ะ ไม่เอาความรู้สึกมาสนใจกบั
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ไอข้าของตนกบัในปากเสือ คิดดูวา่เวลาเสือมนักดัจะเจบ็ขนาดไหน ชีวิตน้ีก าลงัจะส้ินไป เขายงั
ไม่ส่งกระแสจิตออกมา อยูใ่นวิปัสสนา จนกดัเขา้ไปถึงคร่ึงตวั  

จิตน้ีวิปัสสนาธรรมจกัร จกัรตามความเป็นจริงเกิดข้ึนจากความเป็นจริงนะ ขาด กิเลสขาด
เด๋ียวนั้น เสือกดัตายเด๋ียวนั้น ส าเร็จพระอรหนัตเ์ด๋ียวนั้น ไปพร้อมกบัตวัเองตาย มีสาวกสมยั
พทุธกาลเป็นอยา่งน้ีหลายองค ์ท่ีวา่ส้ินไป ตายไปพร้อมกบักิเลส ตวัเองกต็ายดว้ยแลว้กิเลสกด็บัคา
ไปดว้ย แลว้ตวัเองพน้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นไปเลย พน้จากกิเลสไป นัน่น่ะ ขนาดอยูห่นา้ส่ิวหนา้
ขวาน อยูใ่นการวิกฤติขนาดนั้น เขายงัตั้งสติ เขายงัท าได ้ เขายงัสามารถเอาตวัเขาพน้ออกไปจาก
กิเลสได ้ 

แลว้ของเราน่ีพร้อมหมดเลย ธรรมะพร้อม ทุกอยา่งพร้อม กลวิธีพร้อม วิธีการพร้อม หลวง
ปู่ มัน่สอนลกูศิษยล์กูหามาพร้อม ช้ีไดห้มด พร้อม แลว้ท าไมตอ้งมาเช่ือธรรมน้ีตอ้งไหลไปล่ะ 
ท าไมตอ้งเช่ือวา่ส่ิงท่ีท าไปจะเกิดข้ึนไดโ้ดยอตัโนมติั เรานัง่อยูเ่ฉยๆ น่ีมีคนเอาเงินมากองเราคนละ
ลา้นๆ หรอ เป็นไปไม่ไดห้รอก เราตอ้งอาบเหง่ือต่างน ้าแลกกบัพลงังานเพื่อเอาเงินเขามา ไม่มีใคร
เอาเงินมากองใหเ้ราโดยเปล่าประโยชน์หรอก ไม่ใช่มรดก มรดกมนัยงัพลาดไปจากตวัเองเลย  

แต่อนัน้ีเรามีมรดกนะ มรดกวา่ เราเกิดเป็นสาวกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรา
เป็นชาวพทุธ พระพทุธเจา้วางธรรมะไวก้บัมือของพวกเรานะ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ชาว
พทุธ ฝากศาสนาไวบ้นฝ่ามือเลย วางไวท่ี้มือเรา เราประคองไดไ้หม เรารักษาธรรมะของ
พระพทุธเจา้ไว ้ นัน่กป็ระเสริฐแลว้นะ แลว้เรายงัประพฤติปฏิบติัธรรม จนใจของเรากบัธรรมอนั
นั้นเป็นเน้ือเดียวกนั ใจกบัธรรมน้ีเป็นอนัเดียวกนั เอโก ธมฺโม เป็นหน่ึง 

บุคคลคนนั้น ผูป้ฏิบติัคนคนนั้นประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐไง เป็นคนท่ีประเสริฐ เป็นเพชร
น ้าเอกประดบัในวงการศาสนาไง ไม่ใช่วา่เป็นคนคอยเกบ็รักษาไง คอยเช็ดคอยถตููพ้ระไตรปิฎก 
กบัหวัใจน้ีเป็นธรรมแท้ๆ  เกิดข้ึนจากหวัใจตลอด เหมือนกบัผูท่ี้จบจากหมอมาไง เห็นคนไขจ้ะรู้
เลยวา่ ควรจะใชย้าอยา่งไร ควรจะท าอยา่งไร เพราะวา่ใจน้ีมนัเป็นธรรม ใจน้ีมนัเป็นยาตลอด 

กบัเราคอยเช็ดกระจก เช็ดพระไตรปิฎกมานะ เวลาคนไขม้า เอ!้ คนไขน้ี้ควรจะท าอยา่งไร 
เปิดพระไตรปิฎกก่อน ดูหนา้นั้น ดูหนา้น้ีวา่คนไขค้นน้ีควรใชย้าอะไร คนไขต้าย เรายงัหายาไม่
เจอเลย พระพทุธเจา้ฝากไวก้บัมือกอ็ยา่งน้ี ถา้เรารักษาธรรมะของพระพทุธเจา้ได ้ เรากรั็กษายานั้น
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ได ้ แต่ถา้เราท าใจของเรากบัธรรมเป็นอนัเดียวกนั มนัเป็นปฏิภาณ มนัเป็นความรู้สึกจากใจท่ี
สามารถจะใหย้าไดเ้ด๋ียวนั้นๆ เลย  

ถึงวา่เป็นดวงตาของโลกไง เป็นเคร่ืองพึ่งอาศยัของผูท่ี้ใจทุกขท่ี์ยาก ท่ีจะมาพึ่งพาอาศยัจาก
ใจดวงนั้นไง ท่ีวา่จากใจดวงหน่ึงถ่ายทอดใหอี้กใจดวงหน่ึงไง ใจดวงท่ีอ่ิมหน าส าราญจากธรรม 
เอโก ธมฺโม อนัเอกอนันั้นไง คนท่ีเห็นธรรมอยา่งนั้น คนท่ีท ามาอยา่งนั้น จากวิชาการอยา่งนั้น 
จากวิธีการอยา่งนั้น ถึงจะไม่เช่ือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ถึงไม่เช่ือความเห็นท่ีผดิ ถึงไม่เช่ือกลวิธีท่ี
ผดิ ถึงไม่เช่ือวิธีการปฏิบติัท่ีผดิ ถึงไม่เช่ือการไหลไปของธรรม 

เพราะเขาไม่เคยท ามาอยา่งนั้น เขาเคยแต่ทวนข้ึนไป ทวนกระแสกิเลสทั้งหมด กิเลสจะปัด
แขง้ปัดขาจะปัดวิธีการ จะปัดของหลุดจากมือ จะปัดทุกอยา่งใหเ้ราอยูใ่ตอ้  านาจของกิเลส แลว้
ดวงใจดวงนั้นไดฝื้นไดท้วนกระแสไดป้ฏิบติัมา จนเขา้ไปถึง เอโก ธมฺโม แลว้ท าไมจะมาเช่ือกบั
อวิชชาอีกล่ะ เพราะอวิชชาอนันั้นไดด้บัจากใจดวงนั้นแลว้ไง  

เอง็อยูบ่นหวัใจขา้มาตลอด บดัน้ีไดช้ าระเอง็ดว้ยวิธีการอนัถกูตอ้งในการมรรคอริยสจัจงั
ตามความเป็นจริงแลว้ แลว้ท าไมอวิชชาจากดวงใจอ่ืนมาหลอก ใครถึงจะไปเช่ือล่ะ เรากินอาหาร
อยูเ่ตม็ๆ ปาก เรากินขา้วอยูเ่ตม็ๆ ตามความเป็นจริงเลย กบัอีกสงัคมหน่ึงเขามีแต่รูปอาหาร ถว้ย
อาหาร รูปกระดาษนะมาวางกนัเตม็เลย แลว้เขากฮื็อฮากนัวา่เขากินอาหาร เราจะไปต่ืนกบัเขาอีก
หรอ 

เราไดกิ้นตามความเป็นจริง ขา้วกข็า้วจริงๆ แกงกแ็กงจริงๆ  กบัอีกสงัคมหน่ึงเขามีแต่
รูปภาพวางไวบ้นโต๊ะ เขาวา่ของเขาดีของเขาไม่เน่าไม่บูด ของเขาเกบ็ไวกิ้นเม่ือไรกไ็ด ้ กอ็นันั้น
มนัของเทียมๆ เพยีงแต่มาบอกวา่ดีกวา่เราไง ไอข้องเราน่ีขา้วแท้ๆ  เด๋ียวมนับูดนะ เด๋ียวมนัเน่านะ 
ใหม้นับูด! ใหม้นัเน่าไปเถอะ! เพราะวา่ขา้วมนัเกิดข้ึนไดต้ลอด เราหุงไดต้ลอดเพราะเรามีมรรค
อริยสจัจงักลางหวัใจ  

เรารู้วิธีการ เรารู้การสร้าง การเสริมมา เรากินของแท้ๆ  กินของจริงๆ เกิดข้ึนจริงๆ จากการ
วิปัสสนา เกิดข้ึนจริงๆ จากหวัใจ เกิดข้ึนจริงๆ จากวิบาก วิบาก ๔ ไง ดจิูต เฝ้าจิตอยูต่ลอดเวลา 
ใคร่ครวญจิตไง วิมงัสา ดูจิตเรา ท าจิตของเราตลอดเวลา มนักเ็กิดอาหารใหเ้รากินอยูต่ลอดเวลา 
ท าไมเราตอ้งไปต่ืนเตน้กบัไอข้องท่ีวา่มนัไม่เน่าไม่บูดท่ีเอายคุสมยัมาอวดกนั เอายคุสมยัท่ีวา่ มนั
เป็นส่ิงท่ีเจริญข้ึนมาอวดกนั ส่ิงท่ีเจริญข้ึนจนเป็นกระดาษ จนกินไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นของเก่าของแก่ 



ปลาเป็นวา่ยทวนน ้า ๑๘ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มนัเป็นของท่ีกินไดท้ าได ้ ใหเ้ราเจริญเติบโตมาจนมีก าลงัวงัชา จนประพฤติปฏิบติัมาจนใจเป็นเอ
โก ธมฺโม มนัไม่มีเช่ือความหลอก มนัไม่มีทางเป็นไปไดก้บัความหลงใหล  

แต่อนันั้นมนัเป็นความหลงใหลนะ หลงใหลไปตามกระแส หลงใหลไปตามโลก 
หลงใหลไปกบัเหยือ่ไง หลงใหลกบัมาร มารในขณะประพฤติปฏิบติั มารในขณะนัง่จิตสงบ วิชา
มารมนัข้ึนมา หลอกลวงไปตลอดเวลา เป็นอยา่งนั้นๆ เป็นตามวา่มนัเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั ถา้มนั
เป็นเคร่ืองอตัโนมติั เราไม่มาเกิดกนัหรอก หมดไปแลว้ อตัโนมติัอตัโนมติัของกิเลสไง ท าอยา่งไร
กไ็ด ้ชาติหนา้ไม่มี สวรรคไ์ม่มี นรกไม่มี ทุกอยา่งไม่มี ท ามนัเถอะตามความเป็นจริง แลว้กเ็กิดมา
กม็าทุกขม์ายาก มาบ่น มาร้องกนัอยูน่ี่  

พดูน้ีจะใหเ้ห็นโทษของกิเลส ใหเ้ห็นโทษของการไม่ไดต้รึกไม่ไดต้รอง ใหเ้ห็นโทษของ
การเจออะไรกรี็บควา้ รีบตะครุบไง เจออะไรกต็ะครุบเลย ไม่ไดต้รึกไม่ไดต้รอง ไม่ไดก้ลัน่กรอง
ใหต้ามความเป็นจริง ถา้กลัน่กรองตามความเป็นจริง เปรียบเทียบตามความเป็นจริงเปรียบเทียบ
ใหเ้ห็นคุณค่าตามความเป็นจริงไง แลว้ประพฤติปฏิบติัมา มนัจะเขา้ถึงหลกัตามความเป็นจริง เรา
จะเห็นจริงรู้จริง ตามความเป็นจริง 

จากการเช่ือใหถ้กูตอ้งไง ไม่เช่ือกลวิธีท่ีผดิไง ถึงวา่มนัเป็นความเป็นจริงข้ึนมา ความเป็น
จริงกบันิราศ แต่นิราศมนัเพราะนะ นิราศมนัเพราะมนัแต่งข้ึนมา คนจะแต่งนิราศไดม้นัตอ้งมี
เชาวน ์เปรียบเทียบกบัของความเป็นจริง แต่เราไป...แมแ้ต่เขานิราศ เราไปเดินตามเส้นทางนั้น เรา
กไ็ม่เห็นสวยอยา่งท่ีเขานิราศข้ึนมาหรอก  

นั้นถึงบอกวา่ ไอส่ิ้งท่ีจอมปลอมน่ีมนัเขา้กบัจอมปลอมไง เขา้กบักิเลส เขา้กบัความชอบ 
เขา้กบัความมกัง่าย ส่ิงท่ีเป็นความเป็นจริงมนัเขา้กบัความทุกขย์ากไง ผูใ้ดปฏิบติัไง ไม่กลวัทุกข ์
ไม่มกัง่าย มนัถึงไดเ้ห็นผล มกัง่ายอยากสะดวก อยากรวดเร็ว แลว้มนัจะไม่ไดผ้ลตามความเป็น
จริง มนัจะไดเ้ป็นนิสยัในส่ิงท่ีผดิพลาดไป  

ใหม้นัทุกขเ์ถิด ทุกขใ์นการประพฤติปฏิบติั ทุกขเ์พื่อจะพน้กิเลสไง ทุกขเ์พื่อจะพน้กิเลสไง 
ไม่ตอ้งทุกข ์ไม่ตอ้งปฏิบติัมนักทุ็กขเ์ตม็ๆ อยูแ่ลว้ แต่เวลาประพฤติปฏิบติั ทุกขก์วา่เก่าอีก แต่เพื่อ
จะพน้กิเลสไง พน้จากกิเลสแลว้มนัประเสริฐเลิศเลอ ประเสริฐยอดคน หลุดออกไปจากอ านาจ
ของกิเลสท่ีเป็นเจา้วฏัฏะ พน้ออกไปเลย เอวงั 
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เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 

กลบัไปตรงท่ี “จิตเดิมแทน่ี้ผอ่งใส” เลย นั้นของเขามนัตรงนั้น จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ฐีติจิต 
แต่จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส มีอยู ่๒ ชนิด จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสของพระอนาคากบัจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสของ
ปุถุชน  

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสของปุถุชน หมายถึงวา่ สมาธิรวมลง รวมใหญ่ รวมลงไปแลว้จิตน้ีมนั
ถึงฐีติจิต ถึงฐานของจิต แต่กิเลสไม่ช าระเลย แต่พระอนาคา มนัเป็นโดยธรรมชาติไง พระอนาคาน่ี
จิตจะผอ่งใสอยูต่ลอดเวลา เพราะมนัช าระกิเลสไปดว้ย ช าระกิเลสเขา้ไป พอมนัจะเขา้สมาธิน่ีมนั
จะเขา้ง่ายไง 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ยงัมีถึง ๒ ชนิดเหมือนกนันะ แลว้บางคนวา่ “รวมใหญ่ๆ” รวมใหญ่กมี็ 
๒ อยา่ง ถา้รวมใหญ่ตามความเป็นจริงนะ รวมใหญ่แบบธรรมจกัร มนัจะเป็นสกิทาคามี หมายถึง
วา่รวมลงแลว้ตดักิเลสออกไป ราบเป็นหนา้กลอง กลบัรวมใหญ่ของกิเลสไง จิตน้ีรวมลงใหญ่ 
รวมลงลึกฐานมากเลย อนันั้นคือรวม แต่รวมแบบวา่ กิเลสสงบตวัลง 

มนัขั้นตอนน่ี การปฏิบติัมนัจะมีมาอีกมากขั้นตอนเลย น่ีพอเขาอธิบายวา่ รวมเลก็รวมใหญ่ 
น่ีเราจบัประเดน็น้ีเลย แลว้เราชกัเขา้ไปตรงนั้นไง ชกัเขา้ไปจิตเดิมแทท่ี้วา่ใหม้นัต่างจากอนันั้นไง 
เขาพดูถึงตรงน้ีแหละวา่ ตนใหญ่หมายถึงวา่ หลกัใหญ่ แกนกลาง แลว้ไอต้นเลก็คือวา่ ไอพ้วกท่ีจร
มาๆ น่ีมนัจะกลืนเอง ถา้รักษาตรงน้ีไวไ้ง 

รักษาตวัเราไวน้ี้ เหมือนกบัเราตั้งสติไว ้ ไม่ใหมี้อารมณ์เขา้มากระทบ เวลาใครมาวา่เราก็ 
พทุโธๆ ดึงกลบัไม่ใหอ้อกไปกินไง น่ีคือตนใหญ่ ตนใหญ่คือเรา อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนคือตนเลก็ อตฺตา 
หิ อตฺตโน นาโถ คือตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน คือตนตั้งตนไดแ้ลว้ ไอต้วัใหญ่น่ีจะกินตวัเลก็ไปเร่ือยๆ 
สงบเขา้มาๆ มนัเป็นอตัโนมติักนัตลอด ทุกอยา่งเป็นอตัโนมติัจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติไง  

โยม : (เสียงไม่ชดัเจน) 

หลวงพ่อ :ไม่จริงหรอก ไม่จริงเลย ส่ิงนั้นถึงไม่จริงทั้งหมด มนัเป็นความเห็นของเขาไง  
มนัเป็นความเห็นของเขาถึงบอกได ้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความเห็นผดิ ความเห็นผดิวิธีการผดิ 
กลวิธีผดิ เห็นไหมน่ีคือความเห็นผดิไง จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส เขาถึงยกข้ึนมา ไออ้ยา่งท่ีพดู มนัท าได้
กดไวเ้ฉยๆ ส่ิงท่ีเขาพดูคือกดไว ้สมาธิเกิดข้ึนมนัจะกดไว ้ถา้วนัน้ีเรามีความสะดวก อารมณ์สบาย
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มากเลย ใครจะมาวา่อะไรน่ีเรากจ็ะรักษาใจได ้ เพราะวนัน้ีเรามีความสุข วนัน้ีเราสบาย วนัน้ีเรา
เครียดมากเลย ใครมาวา่เราค าเดียว เราพุง่เลย  

ถึงวา่ ถา้จิตมนัสงบ น่ีตนน้ีตนใหญ่ พอเวลาขา้งนอกเขา้มามนัรักษาได ้ มนักดไว ้ ถึงบอก
วา่ รวมใหญ่กมี็ ๒ ไง รวมใหญ่โดยจิตน้ีรวมลง แต่ถา้เป็นธรรมจกัรนะ ค าวา่รวมใหญ่ของหลวงปู่
มัน่ ในมุตโตทยั ไปดูสิ มุตโตทยัขอ้ท่ี ๙ วา่จิตมนัรวมลง ราบเป็นหนา้กลอง นัน่น่ะ กายเป็นกาย 
จิตเป็นจิต แยกออกจากกนั  

ค าวา่รวมใหญ่ พอพระเขาบอกวา่ค าวา่รวมใหญ่ คนจะบอกวา่คนน้ีได ้๒ ขั้น แต่น้ีเวลามนั
รวมใหญ่ของท่ีวา่จิตมนัปกติ ท าสมาธิแลว้มนัรวมลง ใสสวา่งนะ เยอะแยะไปท่ีเป็นไปได ้ จิตน้ี
สวา่งผอ่งใสเลย แต่มนัไม่ไดช้ าระกิเลสเลย เพราะวา่มนัรวมลง มนัมี วาสนาของคนไม่เหมือนกนั 
จิตท่ีคึก จิตท่ีคะนอง จิตท่ีพิสดารต่างกนั น่ีเวลามนัรวมลงมนัถึงวา่ ถา้ค  าวา่รวมใหญ่ ตอ้งบอกวา่ 
รวมใหญ่ดว้ยพทุโธๆๆๆ เขา้ไปรวมใหญ่ หรือรวมใหญ่ดว้ยก าลงัหมุนดว้ยปัญญา ถา้หมุนดว้ย
ปัญญาวิปัสสนาอยู ่รวมใหญ่น่ีแลว้แยกออก กายเป็นกาย จิตเป็นจิตนะ ธาตุเป็นธาตุไง 

ธาตุเป็นธาตุ ถา้ผูท่ี้พิจารณากายนะ เวลาถึงตรงน้ีมนัจะแยกออก น ้าเป็นน ้า ดินเป็นดิน ลม
เป็นลม ไฟเป็นไฟ จิตเป็นจิตแยกออกจากกนั มนัจะเห็นระเหยออกไปเลย แลว้จิตน้ีลอยออก ลอย
ออกจากธาตุ ๔ ธาตุ ๔ เป็น ธาตุ ๔ จิตเป็นจิตแยกออกจากกนั ถึงบอกวา่ กายกบัจิตจะแยกโดย
อตัโนมติัไง กายกบัจิตแยกออกจากกนั กายเป็นกาย จิตเป็นจิตไง  

ในเวย่หลาง “กายน้ีเป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส” แลว้เวย่หลางมาบอกวา่ “กายน้ีกไ็ม่มี จิต
น้ีกไ็ม่มี แลว้ฝุ่ นมนัจะเกาะอะไร” แต่ของไอน้ัน่เขาบอกวา่ “กายน้ีเป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส” 
มนั... (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


