
1 

นิพพานไมใชอัตตาและอนัตตา 
พระอาจารยสงบ  มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๑ 
ณ  วัดสันติธรรมาราม  ต.คลองตาคต  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 

ธรรมะของพระพุทธเจาเปนนามธรรม  เปนธรรมแทๆ  เขาถึงไดยาก  เปนสิ่งที่ 
สุดวิสัยของมนุษยปถุุชนทุกๆ คน  ตองมอีงคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจามาตรัสรูธรรม 
อันนี้ตางหาก  ธรรมอันนี้ถงึไดเปนประโยชนตอโลกได  กับพระปจเจกพุทธเจาเทานัน้ที่ 
ตรัสรูไดดวยตนเอง  นอกนัน้แลวเปนไปไมไดเลย  เปนไปไดโดยยาก  มีแตพระปจเจก 
พุทธเจากับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาเทานัน้  ถึงจะแสวงหาโมกขธรรมอนันี้เจอ 
แลวเรานีไ้ดเกิดมาพบ มนัเปนบุญวาสนาแบบมหาศาลมาก  บุญของเราจริงๆ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมแลวสลดสังเวช  วาไมรูจะสอน 
อยางไรใหมนุษยรูได วาอยางนั้นเลยนะ  สลดสงัเวชวามันลึกซึง้มาก  ลึกจนแบบวาหยั่ง 
ไมถึง กวางจนแบบวาไมมีขอบเขต แลวเราจะสอนใครไดหนอ…  เห็นไหม ธรรมะอยาง 
นั้น  แลวจะสอนใครไดหนอ  มนักม็ีอยูโดยธรรมชาติอยูของเขาอยางนั้นนะธรรมะอนันี้ 
แตเรามันเวียนวายตายเกิด ไมมีทางพบไดอยางนัน้ องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก 
ไว ทานพูดไวเลยวา  เราเกิดกันมาแลวนัง่อยูบนกองกระดกู นอนอยูบนกองกระดูก  ดิน 
น้ํา  ลม  ไฟ  ดนิ  รางกายของเรานี้ตายเกิดทับซอนกันอยู  บนแผนดนินีม้ันเหมอืนกอง 
กระดูกของตวัเราเอง 

มนุษยเราเกิดมา  นอนอยูบนกองกระดูก  นัง่อยูบนกองกระดูกของตัวทั้งนั้น  ฟงดู 
สิวา  ภพชาติมันยาวไกลขนาดไหน  เราเกิดมานี้การเกิดและการตายนี้  มนุษยทีเ่กิดทกุๆ 
คนนัง่อยูบนกองกระดูกของตวั  นั่งอยูบนกองดินทั้งนั้น  ถาไมพบพทุธศาสนา  เราก็ตาย 
เกิดตายเกิดอยูอยางนัน้  จิตนี้เปนอาตมัน มนัตองเกดิ ๑๐๐  เปอรเซนต ตายแลวเกิดหมด 
เวนไวแตพระอรหนัตกับพระอนาคามีที่ไปเกิดเปนพรหมเทานั้น เห็นไหม อาตมนัไง จิต 
นี้ตายแลวตองเกิดหมด  มันเปนของคงที่  คงที่ในการเกิดดับ  ไมใชคงที่แบบทีว่าไมบบุ 
สลาย
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อาตมันคอืจิตนีม้ีกเิลส จิตนี้ตองตายเกิด  ตายเกิด  ตายเกิด  จิตนี้เปนนักทองเที่ยว 
หลวงปูมั่นบอกไววาจิตนี้เปนนักทองเที่ยว จิตตัวนี้เกิดๆ ดับๆ ภพชาติไมมีที่สิ้นสุด  เห็น 
ไหม  แลวศาสนานี่ประเสริฐมากเลย  ก็สอนไวไง  สอนไวเพือ่ผูที่ไมสามารถจะหลุดพน 
ไดก็ใหมีบุญกุศลถาเกิดก็ใหเกิดในสิ่งที่ดี  ใหเกิดพบพุทธศาสนา  ใหเกิดพบสิ่งทีว่าเปน 
บุญเปนกุศล ใหเราไมทุกขยากจนเกนิกวาเหตุ 

คนเกิดมาทุกขเห็นไหม มีอยูในพระไตรปฎก มีพระองคหนึง่เกิดมาไมเคยกินขาว 
อิ่มแมแตมือ้เดยีว  ฟงสิ  นั่นทกุขขนาดนั้น  เกิดมาทั้งชาติไมเคยรูจกัแมแตคําวาอิม่ทอง  นี่ 
มันทกุขขนาดไหน  ในชีวิตนี้ที่เกิดมา  ความทุกขที่ทุกขกนัอยูโดยธรรมชาติ แตใหมีบุญ 
กุศลไปเจือจานใหเราไมทุกขจนเกนิกวาเหตุ  เราเกดิมาถือวามีเรามวีาสนาแลว  มวีาสนา 
จริงๆทีไ่ดเกิดมาแลวทกุขโดยธรรมชาติ แตไมทุกขถึงขนาดไมเคยไดกนิขาวอิม่แมแตมือ้ 
เดียว ไมเคยประสบในชีวิตเรา 

เราเกิดมาทุกขแตเรากม็ีความสุข  มีความเปนไปได  เพราะเรามีบุญกุศล  เพราะวา 
เราเกิดในพุทธศาสนานี้เปนของประกันแลววาเรามบีุญกุศล  มจีิตมากมายที่เกิดแลวไม 
พบพุทธศาสนา  แมเกิดมาในโลกนี้ตรงกับพุทธศาสนาก็อยูในซีกโลกอื่น  ในประเทศอนั 
ไมสมควร ดูสิ เกิดในประเทศอนัสมควรเปนมงคล ๓๘ ประการทีพ่ระพทุธเจาตรัสสอน 
เทวดาไว แมแตการเกิด เกิดพบพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาอยูในประเทศไทย 

เขาเกิดในถิ่นอื่น  เขาไมมพีุทธศาสนา  การดํารงชีวิตของเขาโดนกดขี่ย่ํายี  แลวแต 
กิเลสของถิน่นัน้ๆ  ที่จะรงัแกกนั  แตพระพุทธศาสนานี้ใหมีความเมตตา  ใหมีการใหอภยั 
ใหมีการเผ่ือแผ  เหน็ไหม  ในสังคมนั้นกใ็หเรามคีวามสุขพอสมควรแลวถาเราเกิดพบ 
พุทธศาสนา  ทั้งๆ  ที่เราไมสามารถปฏิบัติใหพนทุกข  ฉะนั้นเกิดมาแลวเปนการประกัน 
วาเรามีบุญกุศล มีวาสนาแลว ถงึไดเกิดมาพบพุทธศาสนา 

แลวการทําบุญกุศล  หรือการทําจิตนี้ใหเปนสมาธิอยางกาฬเทวลิ  เห็นไหม  ไมมี 
พุทธศาสนาเขาก็ยังทําได  กอนที่พระพุทธเจาจะเกดิมาเปนเจาชายสิทธัตถะ  โลกธาตุนี้ 
หวั่นไหว  เขาอยูบนพรหมเหน็ไหม  ฟงสิ  เขาทําความดีเขาทําฌานสมาบัติ  เขาไปอยูบน 
พรหมได  ทัง้ๆ  ที่ยังไมมีพุทธศาสนาดวย  ศาสนายังไมเกิดเพราะเจาชายสิทธัตถะยังไม 
ตรัสรู  คนทําคุณงามความดีถาจิตนี้ทําคุณงามความดี  จิตนี้สงบ  จิตนี้เปนเอกัคคตารมณ
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จิตนี้สงบเฉยๆ ดวยสมาธิ ไมไดชําระกิเลสดวยมรรคอริยสจัจังที่พระพุทธเจาตรัสรู ตาม 
มรรคทางอนัเอก ก็ยังไปเกิดเปนพรหม 

เกิดเปนพรหมก็ตองตายจากพรหม  ลงมาเกิดเปนมนุษยเปนเดรัจฉาน  เกิดเปน 
ทุกๆ  อยางในวัฏวนนี้  นี่คอือาตมนั  ความเปนอาตมนั  ทําดีก็เกิดบนพรหม  ทําดีก็เกิดบน 
สวรรค  ถาเกิดบนสวรรค  ภพชาติบนสวรรคนั้นยงัแบงอกีเปนช้ันๆ  อายุของสวรรคก็ 
ตางกัน  แตก็ตองหมุนกลับมาเกิดเปนอาตมัน  เปนอัตตาเห็นไหม  อาตมนัตัวนี้  แตถา 
ปฏิบัติจนพนทกุขกเ็ปนนิพพาน แตไมใชอัตตา 

อาตมันเปนอนัตตา เปนพรหมก็แปรสภาพ พรหมแบบแปรสภาพ อัตตาแบบแปร 
สภาพ มันแปรสภาพโดยธรรมชาติ โดยกิเลสมันปดตาเรา อยางเชนการตายแลวเกิด ตาย 
แลวเกิดเปนมนุษย เรามีอายุ ๘๐ ป เรานอนใจ เราประมาทเราเลนิเลอ  เหมือนกับคนอยู 
ในทะเล  เรอืแตกกลางทะเล  เราเกิดเปนมนุษยในทามกลางของกระแสทะเล  พอเรือแตก 
เราก็เกาะขอนไมไดขอนหนึ่ง เราก็อยูในทะเลนั้น แลวแตกระแสน้ําจะพัดพาไป 

เกิดมาเปนมนุษย  ไดรางกาย ไดภพของมนุษย สิ่งที่เปนมนุษยนี้เหมอืนกับขอนๆ 
หนึ่ง หัวใจของเรา จิตของเราทีว่าเปนอาตมันที่มนัเกิดๆ ดับๆ มานี่ มันก็มาไดสมัผัส ได 
เกาะขอนนี้ หวัใจมันเกาะเราอยู เกาะรางกายนีอ้ยู เกาะอยูแลวเราก็ประมาทเลินเลอ โอย.. 
ชีวิตนี้แสนยาว ชีวิตนี้มคีวามสุขเพลิดเพลนิ  เรื่องปฏิบัติก็เอาไวพรุงนี้ มะเรื่องนี้ มะรืนนี้ 
ชาติหนา  ปหนา  สุดทายแลวก็วาจะตายแลวไปเกิดพบพระศรอีาริย  นีม่ันไปคาดอนาคต 
มากเกนิไป เปนการปฏิเสธปจจุบันนี้แลวคาดหวังแตอนาคต 

เพราะวาเรานี้แมแตเกิดมาเปนมนุษยเราก็ยังประมาท  กิเลสมันหลอกใหประมาท 
หลอกใหเราหมายไปขางหนานูน ใหปจจบุันนี้กลายเปนลุมๆ ดอนๆ ไมจริงจัง ไมทําตาม 
ความเปนจริง  ถึงไดบอกวาเราเกาะขอนๆ  หนึ่ง  ขอนนั้นกับผูเกาะ  อันไหนมีคุณคา 
มากกวากนั  ขอนไมนัน้กับเราใครมีคุณคามากกวา  เรามีคุณคามากกวา  ถามีคุณคา 
มากกวา ทําไมไมปลอยขอนนั้นทิ้งละ ปลอยขอนทิ้งก็จมน้ําตายสิ 

นี่ก็เหมือนกัน  เรากบักายอนัไหนมีคุณคามากกวากนั  ถาใจมีคุณคามากกวากาย 
อยางนัน้ก็ไมตองกินขาวสิ ปลอยใหกายมันตายไปหรือ ในขณะที่เกาะขอนอยูกลางทะเล 
กายกับใจ  ระหวางเรากบัขอนไม  อยูในกลางทะเลขอนไมนัน่มคีา  ปลอยมือไมได  ถา
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ปลอยหลุดมอืแลวเราไมมีแรงวายน้ํา เราก็จมน้ําตาย ก็ตองเกาะขอนนัน้ไปจนกวาจะเขา 
ตลิ่งได หรือใครมาชวยเหลอืขึ้นไป 

ในกาลเวลาหนึง่ ในชีวิตหนึง่ก็เหมือนกนั เราก็ตองกินตองใชเพื่อใหรางกายนี้สบื 
ตอดํารงชีวิตไป  แตเราหลงกัน  เห็นไหม  ปจจยั ๔  เครื่องอยูอาศัยมันเกินกวาเหตุ  สะสม 
กันเพราะจะใหมันปรนเปรอความสุขของกาย  ไปปรนเปรอไอขอนไมนัน้  ไอขอนไมมัน 
จะรับรูอะไร เราตางหากกระเพื่อม พยายามดีดตวัอยูกับขอนไมพาขอนไมนั้นเขาฝง 

การประพฤติปฏิบัตมิันอยูที่ใจ  กิเลสมนัอยูที่ใจ  กิเลสมันไมไดอยูที่กายนั่นหรอก 
กิเลสมันอยูที่ใจ  ใจที่เกาะขอนไมมนัคิดแตอนาคต  มันมองไปขางหนานูน  มันไมคิดถึง 
ปจจุบนันีว้าเราจะทําอยางไร  เกาะขอนอยูก็ตองพยายามกระทุงน้ําดันใหเขาฝงใหไดสิ 
เคยเขาฝงไหม  เคยเหยียบพืน้ไหม  เคยเขากระแสไหมละ  นี่มนัเปนอาตมันในเชิงทีว่าเรา 
ไมรู  มันเปนอาตมันเพราะกเิลสมันปดตาเราไว  วาเปนอัตตา  อาตมัน  จิตนีเ้ปนอาตมัน 
จิตนี้มอีวิชชา ปจจยา  สังขาราปกครองหัวใจอยูนัน้  เปนอัตตาโดยเด็ดขาด 

ตายแลวเกิดหมด เกิดแลวตายเกลี้ยง ก็วนอยูอยางนัน้ แตถาเช่ือในศาสนา ก็ยงัทํา 
ใหเกิดดี  เกิดแลวไมทุกขยากจนเกินกวาเหตุ  นัน่คืออัตตา  อัตตาในความเปนจริง  จะพบ 
พุทธศาสนาหรือไมพบ  ถาคนนั้นจะทําคุณงามความดี  เขาก็ทําได  เห็นไหมอยางพระ 
ปจเจกพุทธเจา  ไมมีพุทธศาสนาก็ยังทําได  เพราะในหัวใจนั้นมันดจีรงิ  แตเราเปนสาวก 
ของพระพุทธเจา  เราเกิดในพทุธศาสนา  เรายังทําไมไดอยางนัน้เลย  แลววาเรานี่เปนคนดี 
เปนคนอยากเอาตัวพนทกุขเปนคนรักตวัเอง  แตกร็ักไมจริง  ไมเคยรักตวัเอง  รักแต 
เปลือกๆ  รักแตกระแส  รักแตความคิดเปลอืกๆ  รกัแบบกิเลส  เห็นแกตัว  นีค่ือรกัหรือ 
กิเลสมันหลอกใชตางหาก 

กิเลสมันหลอกใชอาตมนัตัวนั้น  หลอกใชพลังงานที่เราเกิดมาแลวนี้  แตใหคิด 
ตามกิเลสมันคิด  นีอ่าตมันปดตา  ปดตาความรูสึกความเปนจริงหนึง่  แลวยังหลอกใชให 
เราลุมๆ  ดอนๆ  อยูในกระแสน้ําอยูกับขอน  ผูที่เกาะขอนกบัขอนนัน้ยังอยูกลางทะเลกย็ัง 
ลืมตัว จนปลอยใหขอนนั้นผุพงัไปแลวตัวเองจะไปอยูที่ไหน 

นี่ก็เหมือนกันเกิดตาย  ตายแลวไปไหน  นี้คือจังหวะและโอกาส  ระยะเวลาพิสูจน 
คน ระยะเวลาการเกิดภพชาติหนึ่งจะพิสูจนวาเราเปนคนจริงหรือไมจริง แตเราก็ยังมั่นใจ 
ในกาลเวลาของเราวามีถงึ  ๘๐  ป  ๑๐๐  ป  ชีวิตนี้ยงัอีกยาวไกล  มันเปนอัตตาโดย
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ธรรมชาติ อัตตาจริงๆ  อาตมัน แตพุทธศาสนาสอนไง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ตั้งแตปฐมยามกําหนดดู บุพเพนวิาสานุสติญาณ  ดูสิวาภพชาติมันยาวไกลขนาดไหน 

การเกิดเปนองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาจะตรัสรูไดตองสะสมบารมีมา  สิ่งที่ 
นับได  ๔ อสงไขยแสนมหากัป แลวยังมาเกิดอีก ๕๐๐ ชาติ แลวมาเปน ๑๐ ชาติสุดทาย 
อีกดวย  ดูสิ  อาตมันหรอืไมอาตมนั  ยอนกลับไปนั่นนะ  ชาติที่กอนจะเกิดเปนเจาชาย 
สิทธัตถะ  ก็เปนพระเวสสันดร  ยอนกลับไป  ๑๐  ชาติ  ที่วาเปนชาติใหญๆ  สุดทาย  ที่วา 
สรางสมมามหาศาล  นี่ยืนยนักนัดวยบุพเพนิวาสานุสติญาณ  ญาณขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาจะเช่ือไมไดหรือ ตองเช่ือได 

นี่เห็นโทษของการยึดติดในอัตตานั้น  เหน็โทษที่อัตตานั้นปดตาไว  อวิชชาปดตา 
ความรูสึกตวัเองไว  แลวพอทานมานั่งเพื่อจะปฏบิตัิ  ถาคืนนีจ้ะไมสําเร็จ  รางกายนีจ้ะ 
แตกดับไป  เลอืดจะละลายออกไป  กระดูกจะแตกออก  ก็จะไมลุก  ปฏิญาณตนขนาดนัน้ 
เห็นไหม พอนัง่ลงไป บุพเพนวิาสานุสติญาณยอนกลับไป ถาเปนผูปฏิบัตอิยางพวกเรา ก็ 
สนุกเพลิดเพลินหลงตกทะเลไปอกี  พอยอนไปแลวดึงกลับมาวา  สิ่งนีไ้มใชนี่ใน 
ปฐมยาม  พอมัชฌิมยามเหน็ไหมก็ยอนกลับไปดู จุตูปปาตญาณ ญาณรูอนาคต ก็ไมใช รู 
วาสัตวไปเกิดที่ไปไหน  ตายแลวไปเกิดที่ไหน  อาตมันไหม  กลบัมาไง  แลวยอนกลับมา 
กอนอรุณรุง  พรอมกับการตรัสรูธรรม  อาสวักขยญาณ อาสวะนัน้สิ้นไป  อาสวักขยญาณ 
กําจัดอาสวะทัง้หมด  ปฏิจจสมุปบาทไง  อวิชชา ปจจยา สังขาราที่ปดหวัใจไวเปด ถอน 
ออกหมด เปนธรรมลวนๆ เปนนิพพาน เปนนิพพานที่แนนอน นิพพานเทีย่ง 

ตั้งแตที่เขาปฏิญาณตนกนัวาเปนศาสดา  เปนอรหนัต  ไมเคยพบองคทีเ่ปนของ 
จริง  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรมอันเปนของจรงิขึ้นมาแลว  เสวยสุข 
วิมุตติสุข  สุขที่ไมเคยมีใน  ๓  โลกธาตุนี้  สุขที่โลกสมมตเิยินยอปอปนสมมติกันขึ้นมา 
ไมมีความสุขไหนทีเ่ทียบเทากับวิมุตติได  นั่งเสวยวมิุตติสุข  นั่งเสวยเฉยๆ  เลย  อยูใน 
ความสงบ  อยูในความวาง  อยูในความอิม่  อยูในความสุขอันเปนจรงิที่ไมเจอืดวยสิ่งใดๆ 
ทั้งสิ้น  ในหวัใจนั้นพอ  ในหัวใจนัน้อิม่  ในหัวใจนั้นไมหิวโหย  ไมกระดิกพลิกแพลง 
แมแตนิดเดียว เสวยเฉยอยูอยางนั้น 

มีความสุขตามความเปนจรงิ นั่นอันนั้นตางหาก ถงึไดยอนกลับมาดูที่วาอัตตาอนั 
นั้นเหน็ไหม  นั่นเปนอัตตาตามความเปนจรงิของกิเลส  ยอนมาจนองคสมเดจ็พระ
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สัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูดวยอาสวักขยญาณแลวมายนักันกับความเปนอนัตตา  สรรพสิ่ง 
ในโลกนี้ไมมีสิง่ใดคงที่  สิ่งใดคงทีเ่ปนอัตตาโดยกเิลส  แมแตคนเกิดมาก็ตองตาย  แต 
ความแปรสภาพไปนั้น  มันเปนการแปรสภาพตามธรรมชาติ  โดยที่เราไมเคยได 
ประโยชนจากความแปรสภาพอนันัน้เลย  การเกิดมาในชีวิตนี้ก็ปลอยใหตายเปลาไป 
ทําบุญกุศลก็เกาะเกี่ยวกนัไปเพื่อจะไปเกิดบนสวรรค  ไปเกิดเปนพรหม ก็เกิดอยูอยางนัน้ 
เหมือนกนั 

สิ่งนั้นเปนเพราะวา  เราเขาใจคลาดเคลื่อนไมเปนตามความจริงในปจจุบันธรรม 
ในปจจุบันธรรมเหน็ความแปรสภาพ  เห็นความเปนอนัตตา  ความเปนไตรลกัษณใน 
ปจจุบนั  เห็นไหม  แลวความเห็นอันนั้นมันเหน็โดยโลกุตรธรรม  องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาปฏิบัตมิาตั้งแตไปเรียนกับอาฬารดาบส โดยความเปนโลกยีะ ถึงจิตนัน้ 
สงบก็ไมยกขึน้วปิสสนา  ความเหน็ความเปนปจจุบนัธรรมแบบนัน้  เราเห็นกนัเพือ่ความ 
สลดสังเวช  ถอนใจออกมาจากอารมณโลก  เหน็ความแปรไป  คนอืน่ร่ํารองไห  การเกิด 
การตาย เห็นขางบานเรารองไห เราไมเคยสะเทอืนใจเลย 

แตเมื่อใดในญาติวงศของเราตองแปรสภาพบาง  มนัจะสะเทือนเขามา  ถึงเมือ่ตัว 
เราแปรสภาพมนัยิ่งจะเสียวสันหลังเขามา  ความเหน็ของโลกเขา  ความเหน็ความเปนไป 
ตามอนัตตาที่วา  เห็นทกุวันๆ  มันไมสะเทอืนกิเลสเพราะมันเปนโลกียะ  โลกียะหมายถงึ 
วา  มันเปนเรื่องของโลก  การเกดิๆ  ตายๆ  การพูดกนัก็พูดทกุคนวามันเปนธรรมดา  รูอยู 
วาเกิดแลวตองตาย  ทุกคนกร็ูทุกคนเขาใจ  แตทุกคนไมเคยเหน็ตามความเปนจริง  เพราะ 
มันเปนการเห็นแบบสัญญา 

เหมือนคนใสแวนตา  ไมเคยมีคนไหนถอดแวนตาเลย  ใสแวนตาไวตั้งแตเกิด  คือ 
วาขันธไง  ความรูสกึภายนอกไง  มนัรับรูดวยสัญญา  ความจําไดหมายรู  วาคนเกิดมาแลว 
ตองตาย  ไอตัวขนัธ  ไอตัวสัญญา  ไอตัวอายตนะทีก่ระทบ  มนัไมใชจิต  มันเปนเครือ่ง 
กระทบ ก็เหมือนเราใสแวนไว แลวเรามองผานแวน มันถึงเปนโลกียะ โลกียะก็ตองผาน 
แวนเขามา แวนมนัก็หลอกกอน หลอกวาเรือ่งนีเ้ปนธรรมดา  เรายงัมีชีวิตอีกยาวไกล  เรา 
ยังไมตายจริงหรอก  อารมณของโลกียะมันเปนโลก  มันเปนความผูกมัด  มนัเปนการ 
หลอกลวงอีกชั้นหนึ่ง
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ความเหน็ตามความเปนจรงิ  เรื่องจรงิๆ  มันก็หลอกใหเราชะลาใจ  ใหเราไม 
ขวนขวาย  นั่นคอืโลกียะ  ถึงตองทําจิตนี้ใหสงบกอน  ถึงจะเห็นการแปรสภาพอยางนั้น 
แลวมนัสลดใจ ก็ถอนจิตเขามา  ใหมันเปนอิสระของตัวมนัเอง  โดยพยายามถอดแวนตา 
ของตัวเองออก จิตนี้สงบเขามา สงบเขามานี่ มนัรูโดยตัวมนัเอง กเ็หมอืนกับมนัรูสึกเห็น 
ดวยตาเนือ้  ตาของตัวเอง  ไมเหน็ผานแวนตาอนันัน้  ไมเหน็ภาพตามความลวงโลก 
ความเหน็ภาพผานแวนตานัน้เปนความลวงโลก เปนโลกียะ  ความรูสึกตามความเปนจริง 
ขางในคือความเห็นตามความเปนจริง    มนัเปนปจจุบนัธรรมเห็นไหม  ถึงบอกวาเห็น 
อนัตตาดวยความทีม่ันแปรสภาพอยูนั้น  มนัเปนโลกอยางหนึ่ง  มนัก็สลดเฉยๆ  มนัเปน 
การสลดเปนการสงัเวช 

แตถาเปนการมองเห็นดวยหลกัตามความเปนจริง  เห็นไหม  หลกัตามความเปน 
จริง  เหน็จริงรูจรงิเหมอืนกับวาญาติวงศของเราตองตาย  หรือเราเองตองตายนีม่ัน 
สะเทือนขั้วหวัใจ นั่นแหละเหน็ตามความเปนจรงิ  เห็นปจจุบันธรรม  คําวาปจจุบนัธรรม 
คือ  กิเลสมันเกิดดับในปจจุบนัเดี๋ยวนัน้  อาตมันตวันี้มนัเกิดดบัที่หัวใจ  มันเปนหลักของ 
หัวใจทัง้หมด  ถึงตองใหเห็นตามความเปนจริงวามันเปนอนัตตา  อนัตตาดวยธรรมะ 
ธรรมจักร เปนภาวนามยปญญา 

อนัตตานะ  ไมใชเห็นอนัตตาโดยที่วา  เปนอนัตตาขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาที่เราศึกษาเลาเรียนมา ความเหน็อนัตตาตองเห็นตามปจจุบนันัน้  ใหเห็นเดี๋ยวนั้น 
ไมใชอนัตตาดวยสัญญา  อนัตตาตามความเปนจริงที่เกิดขึน้จากภาวนามยปญญา  ที่เรา 
ขวนขวายกันอยูนี่เหน็ไหม  ระยะทางการกาว  การแขงกีฬา  ระยะทางของมาวิ่ง  มาที่วิ่ง 
ออกไป  มาตัวนีจ้ะแข็งแรงวิ่งไดฝเทาดีหรือไมดี  อยูที่ระยะทางของมันจะวิง่ไปได  หัวใจ 
ในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกนั เราจะทรงในการประพฤติปฏิบัติของเราขึ้นมาได มนั 
ก็คือระยะเวลาของเราทีเ่ราสามารถกําหนดจิตเขามาใหเปนความสงบไดนัน่คือระยะทาง 
นั้น 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทัง้หลาย  ธรรมตางๆ ธรรมทีอ่งคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจาทรงประทานไวนี้  เปนระยะทางเปนการพสิูจนหัวใจ  เปนทางผาน  ใหหัวใจนี้ 
ผานทาง  ระยะทางนั้นไมใชเปาหมาย  เปาหมายอยูที่ปลายของระยะทางนั้น  ความเห็น 
อนัตตาก็เหมือนกัน  ในเมื่อเห็นอนัตตาความแปรสภาพอยูนี้  เราเห็นอยูในทาง  ในระยะ 
ผาน ในจิตนี้ตองผาน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายนีเ้ปนอนัตตา   การแปรสภาพ
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ในความเปนจรงินี้กเ็ปนอนัตตา  แตเราไมเหน็อนัตตาตามความเปนจริงเห็นไหม 
อนัตตาซอนอนัตตา  หลายซับหลายซอน  จนผูปฏิบัติไมไดประโยชนจากความเปน 
อนัตตานั้น 

จนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรัสรูธรรม  ถึงไดประทานเอาไว  มรรค 
อริยสัจจัง ความดําริชอบ ความดํารเิขามาในปจจุบนั ไมใชดําริออกไปดวยสัญญาอารมณ 
มั่นหมาย สัญญาอารมณมัน่หมายทีค่วามดํารอิอกไปอันนัน้ มันเปนการผูกเขามาตางหาก 
มันเปนการหลอกลวงของอวิชชา  ปจจยา  สังขารา  เจาวัฏจักรที่อยูกลางหวัใจนัน้มัน 
หลอกลวงออกมา  มันจะหลอกลวงมันจะสรางภาพ  มันจะมีความเปนไปทีเ่ห็นออกมา 
ความเปนไปอันนั้น  นิมิตเกิดขึน้ไดในการประพฤติปฏิบัติตลอด  นมิิตเหน็ไหม 
ความเหน็ตามความเปนจรงิ เพราะจิตสงบแลวมันจะเห็นภาพ เห็นความเปนไป แลวเราก็ 
วาความเหน็เปนอนัตตา  มันปลอยวาง  การปลอยวางเฉยๆ  เหน็ไหมวาอนัตตาซอน 
อนัตตาไง  เราเหน็ความเปนไปในโลก  เห็นคนตกทุกขไดยาก  เหน็คนทะเลาะเบาะแวง 
กันเราก็สลดใจ เหน็ไหม ทําไมเราไมปลอยวางจากกเิลสละ 

ทุกคนเกิดมากท็ุกขทัง้หมด  ทกุคนก็รูทําไมไมปลอยวาง  มนัไมปลอยวางเพราะ 
มันอยูนอกจากการสะเทอืนหวัใจ  การเห็นนิมิตก็เหมือนกัน  ความเหน็นมิิตจิตออกไป 
เห็น  อนัตตามนัซอนอนัตตาเห็นไหม  อนัตตาขางนอก  มนัเปนอดีต  มนัเปนปลายทาง 
เกินไป  เปนสิ่งที่ไกลจากศูนยกลางอํานาจของกิเลส  ใจเห็นนิมิตกเ็หมอืนกัน  ดวงตาของ 
ใจออกไปเห็นนิมิต  จิตสงบแลวเห็นออกไป  มันกอ็ยูสวนนอก  ตองใหจิตมนัสงบเขามา 
อีกชั้นหนึง่

อนัตตาขางนอก  อนัตตาขางใน  แลวเปนปจจุบนัธรรม  คือจิตที่ตั้งมั่น  แลวยกขึ้น 
ยกขึ้นในกาย เวทนา จิต ธรรม ตองวิปสสนาใหเปนปจจุบนัในการตอสู ระยะทางพิสูจน 
มา  กาลเวลาพิสูจนคนไง  ในการประพฤติปฏิบัตเิขามา  ก็ตองปลอยวางเขามาเปนช้ันๆ 
นะ  ใหมันเปนปจจบุันของจิตดวย  จิตตั้งมั่น  จิตนีเ้ปนหนึ่ง  จิตนี้เปนเอกัคคตารมณ  จิตนี้ 
ควรแกการงาน แลวจิตนี้ถงึยกขึน้วปิสสนาใหเหน็โดยความเปนจริง 

ไมมนีักกีฬาคนไหนหรอกที่ซอมกีฬาอยูแลวเขาจะคลองเหรียญทองให  ไมมี  ไม 
มีทีมฟุตบอลใด  ซอมๆ กันอยูแลวทีมฟุตบอลนัน้ชนะไดเหรียญทอง ไมมี  การซอมตาง 
กับการลงแขงขนั  นักกีฬาทุกคนจะตองซอมจนรางกายของนักกีฬาคนนัน้แข็งแกรงจน
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สามารถชนะคูแขงได เหน็ไหม นีก่็เหมือนกัน เราประพฤติปฏบิัติมา เรายกจิตขึ้นมา มัน 
ไมใชภาวนามยปญญาโดยตรง  มันจากจนิตามยปญญาขึ้นมากอน  จากสุตมยปญญา 
การศึกษา  การเช่ือในปญญาขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา  สะสมมาใหเปน 
พลังงานใหกลับขึ้นมา 

ทาน  เราเช่ือในเรื่องของทานแลว  เราเช่ือการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เพราะเราประสบ 
จริง มันยนืยนัได นี่  เราเช่ือจากสุตมยปญญา จากทาน เราใหทานกอน แลวก็จากศีล จาก 
ภาวนา ภาวนาก็เหมอืนกัน เริ่มภาวนาก็ทําจิตใหสงบ พอจิตสงบขึ้นมา ทําไมตองสงบ ก็ 
ใหสงบเพือ่พนจากโลกียะ  ใหเกิดประโยชนแลวเกิดตามความเปนจริง  ไมใชเกิดจาก 
จินตนาการแลวไมไดประโยชน  ใหจิตสงบ คําวาจิตสงบ มันสงบจากรูป  รส กลิน่  เสียง 
พวงดอกไมไง  พวงดอกไมของมาร  พนจากบวงของมาร  บวงของมารที่พยายามจะดึง 
ออก ดึงเราออกไปนอกแวดวงของการเหน็อนัตตาตามความเปนจริง 

อนัตตาขางนอก  อนัตตาขางใน  อนัตตามนัซอนอนตัตาอยู  เราตองฉลาด  เราจะ 
เปนคนทีว่าใหเห็นอนัตตาตามความเปนจรงิ  ไมใชเห็นอนัตตาจากความลวงของโลก 
ลวงของจิต  ตองใหเห็นอนัตตาตามปจจุบนัที่เหน็นั้น  ถงึตองทําใจใหสงบเขามา  ให 
วัตถุดิบนั้นมันบริสุทธิ์เขามา  ไมใหมกีิเลสเจอืปนอยู  สงบเขามานี้  กิเลสมันกเ็บาบางลง 
เห็นไหม  สิ่งนัน้มันกม็ีคุณคาบริสทุธิ์ขึ้นมา  ความบริสุทธิ์ของสิง่ที่จะมาหลอหลอมให 
เห็นตามความเปนจริงเขามาอีกชั้นหนึ่ง 

การหลอหลอมเขามานี้คอืการซอม  นักกีฬาที่ซอม  นักกีฬาที่รกัตนเอง  นักกีฬาที่ 
ตองการชนะ  นั่นนักกีฬานะเพื่อเหรียญทอง  แตผูปฏิบัตินี้เพื่อชําระกเิลส  มนัมีคุณคา 
มากกวาเหรียญทองหลายๆ ลานลานเทา เพราะอนันีค้ือการชําระกิเลสกนั อันนี้จะใหเห็น 
อนัตตาตามความเปนจรงิ  ฉะนัน้การฝกซอมนี้  ฝกซอมขึน้มาจนจิตมันจะหมนุออกไป 
เปนธรรมจกัร  การที่จิตหมุนเคลือ่นออกไปเปนธรรมจกัรนัน้คอืนักกีฬาที่ลงไปแขงขนั 
แลว  ระหวางกเิลสกบัธรรม  ในหวัใจของเรานีม่ันเปนสนามกีฬา  กิเลสมนัเปนปกตอิยู 
แลวโดยธรรมชาติ แตไมเคยเหน็ธรรม ไมเคยพบธรรมเลย 

ปจจุบนันีเ้กิดขึน้มาในพุทธศาสนาแลวเรามีศรทัธา    มีความเช่ือ    เรามกีาร 
ประพฤตปิฏิบัติ  เรามีครูบาอาจารย    เรานอมนําออกมาจนเรายกตัวเองขึ้นมาเปนคูตอสู 
ธรรมของพระพุทธเจาเราก็ไดรับมาจากสุตมยปญญา จินตามยปญญาจนเราสามารถสราง
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ทีมของเราเปนธรรมแทๆ  ที่เกิดขึ้นกลางหัวใจ  แตก็เปนธรรม  เปนธรรมนะ  เปน 
ธรรมจักรของเราที่สรางขึ้นมา ของเรา เราเปนเจาของธรรมจักรนัน้ มันกเ็ปนของเรา มัน 
ยังมีกเิลสเจอืปนอยู เพราะใจกม็ีกิเลสอยูแลวเหน็ไหม 

กิเลสในหัวใจกับธรรมของพระพุทธเจาที่ใชกเิลสฝายมรรค  กิเลสฝายคุณธรรม 
กิเลสฝายดี  เหน็ไหม  กิเลสฝายชั่วทําใหเราทุกขรอนตลอด  ความอยากพนทุกขอันนี้เปน 
มรรคอริยสจัจงั  เปนความเพียรชอบ  เราทํางานอยูในโลกนี้กท็ุกขยากพอแรงอยูแลว  การ 
ปฏิบัติก็ทุกขยากเหมือนกัน  แตมนัเปนการพนทุกข  ทุกขเพื่อจะพนทุกข  เห็นไหมเราก็ 
เปนธรรมจกัร  เปนเราที่กอสรางขึน้มาทามกลางหวัใจ  จนจักรนี้หมุนออกไป  พอจกัร 
หมุนออกไป  นี่คอืการลงแขงขันระหวางธรรมกบักิเลสกลางหัวใจแลว  จะเห็นอนัตตา 
ตามความเปนจริงไง ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม 

ทําไมตองในกายละ  ถาในกายนีก้็เหมอืนการแขงขนัฟุตบอล  นักกีฬา  ๘  คนอุด 
ประตูไวหมดเลย มนัประกันการแพ  การพจิารณากายมันถงึเปนเปาใหญ พอจิตสงบแลว 
ใหนึกกายขึน้มา  ถามีวาสนามันจะเหน็ไง  กายนี้มนัเปนธรรมชาติ  เห็นไหม  วาเราเกาะ 
ขอนไว  ทําไมเราถงึเกาะขอนไวเลย  เพราะเราเกิดมาเปนมนุษยเรามีกายกบัใจ  เรากเ็กาะ 
ขอนอยู  นี่กเ็หมอืนกนั  ระหวางกายกับใจที่มนัสะเทอืนกนัอยูนี้  ทําไมเวลาจิตสงบถึงไม 
เห็นกาย ทําไมหวัใจนี้มนัไมเห็นขอนไมนั้น ทั้งๆ ที่เกาะมันอยูทําไมมองไมเห็น 

ทําไมจิตสงบแลวทําไมไมเห็นกาย  มันเปนความพลัง้เผลอ  มนัเปนความไมรูเทา 
มันอยูดวยกันทําไมไมเหน็กันละ นี่การยกกายขึ้น  ยกขึ้นมา ยกขึน้วิปสสนา การเห็นกาย 
ตามความเปนจริงดวยตาธรรม  เราสรางทีมฟุตบอลขึ้นมานะกวาจะไดลงแขง  มันก็ไมมี 
สนาม  ไมมนีัดที่ไหนใหเราแขง  แตถาเรานัดขึ้นมาได  ก็นี่นัดกาย  นัดระหวางกายกบั 
ธรรม  การพิจารณาเจอกนัไง  ถาพิจารณากาย  ทีมของเราประกนัการแพ  ทมีของเรานะ 
ประกนัการแพ 

พระพุทธเจาถงึไดสอนเรื่องกายเปนทมีหลัก เหมือนทีมฟุตบอลนั้นเลนในทางยนั 
อยางเดียว แตก็เปนประโยชน  ทีนี้ถาพิจารณาทางเวทนา กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณา 
สิ่งใดสิ่งหนึง่ก็ได แตการพิจารณาเวทนากเ็หมอืนการเลนทางปกสองขาง โยนขึน้ไปแลว 
ใหโหมงเขา  ขึ้นไปทางปก  ขึ้นไปสองขาง  การพิจารณาเวทนาไง  นีม่ันถึงตางกนั  กาย
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เวทนา  พิจารณาจิตละ  พจิารณาจิตเลนจากศนูยหนา  แตถาพิจารณาธรรมละ  กาย 
เวทนา จิต ธรรม เพื่อใหไดประตู เพือ่ใหเปนผูชนะ ชนะอะไร 

ถาพิจารณาธรรมจกัรหมนุไปก็จะไปเปนผูชนะ  แลวกเิลสมนักเ็ปนฝายตรงขาม 
การตอสูตองเกิดขึน้  การตอสูนี้เหน็ไหม  การตอสูคอืเราหมนุขึน้มาดวยปญญา  การตอสู 
ใหเห็นการเปนไป  ถาเราชนะเหมอืนเราไดประตู  ถาเราไมชนะก็ยนัไว  การยนัไว  กาย 
เวทนา จิต ธรรม การพิจารณากายสักแตวากาย  มันพิจารณาแลวปลอยวาง เหมอืนเรายัน 
ไวแลวเราไมสามารถทําประตูได  การแพชนะนั้นไมมี  การตอสูนีค้ือระยะทางเห็นไหม 
ระยะทาง ถาระยะทางที่แขงขนัมนัมีอยู ๙๐ นาที ถาใน ๙๐ นาทีนี้  เราตอสูไมได มันยัน 
ไวมนัเสมอ  การเสมอนัน้ จิตมันพิจารณาไมขาดไง ไมไดประตู การพิจารณาไมขาด มนั 
ปลอยวางไดนะ  เพราะเราไมแพ  แตถาเราแพละ  เราแพขึ้นมาคือเราพิจารณาไมได  เรา 
พิจารณาแลวถอย    ยันไวดวยขันติบารมี  ยนัไวก็เปนการยนัไวเฉยๆ  การยนัไว  เพราะเรา 
ไมมีสิง่ที่จะเขาไปใหเห็นตามความเปนจริงได เราเกาะขอนอยู 

แมแตเราเกาะขอนอยู  เรายังไมเขาใจตามความเปนจริง  เพราะมนัไมเปนอนัตตา 
ใหเห็น เราไมเห็นตามปจจบุัน การเหน็เปนอนัตตา เห็นอยางไร มันเกิดขึน้ ตั้งอยู แลวดับ 
ไป มันแปรสภาพอยูแลว แตมันเกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ มันเกิดดบั ดูอยางการเลนฟุตบอล 
เขาตองมไีหวพริบ  ตองมจีังหวะและโอกาสตลอด  ไอนี่กเ็หมอืนกัน  จิตสงบไมสงบ 
ความเปนไปของเรา  เปนไปไดขนาดไหน ความเปนไปของเรานะ บางทีเหนื่อยออนมาก 
บางทีก็เขมไป  เหนื่อยออนกับเขมไป  ความเหนือ่ยออนทําใหจิตมนัออน  การตั้งภาพไว 
การพิจารณานั้นไมสะดวก นกักีฬาของเราออนแอหมดเลย 

แตถาเขมไป  จิตเขมเกินไป  การพิจารณานั้น  กายนัน้ใสสวางเกินกวาเหตุ  ตองใช 
ปญญาใหมาก  ใครครวญความเปนไปใหมาก  นี่ความเปนอนัตตาไง  การดู  อนัตตานะ 
การดู  การพิจารณาในอนัตตานั้น ความเปนอนัตตาจนเหน็ตามความเปนจริง  เราคาด  เรา 
หมายไมได  เราอยากไดผลทกุคน    เราคาดวาควรจะไดประตูตลอดเวลา  แตไมเคยยิงได 
เลย ในเวทนา ในจิต ในธรรมกเ็หมอืนกนั พิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึง่อนัเดียว ผูเลนในทมีนัน้ 
ยิงตรงไหน ใครยงิคนนั้นก็ไดประตูเหมือนกัน กาย  เวทนา จิต ธรรม อยางใดอยางหนึง่ 
ใหเห็นเปนไตรลักษณ ใหเหน็อนัตตาตามความเปนจริงแลวมีคาเทากัน
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ไมใชวา ๑๑ คนนี้ตองยงิทุกคนแลวถึงนับวาได ๑ ประตู  คนใดก็ไดใน ๑๑ คน 
นั้นยงิเขาไปได  ๑  ประตู  พิจารณากายก็เหมอืนกัน  พิจารณากายหลุดเขาไปที่กาย  เขาใจ 
หมด  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  พิจารณาที่จิต  จิตนั้นเปนผูยิงเขา  ก็ได  ๑  ประตูเหมือนกนั 
พิจารณาที่เวทนา  จิตยงิเขาก็ได  ๑  ประตูเหมือนกนั  พิจารณาที่ธรรม  ใครยิงเขาก็ได  ๑ 
ประตู กาย  เวทนา จิต ธรรม พิจารณาแลวเขาใจเหมือนกันหมด กายนี้หลุดออกไป จิตนี้ 
แยกออกมานะ  ทุกขหลุดออกไป  กายนี้สักแตวากาย  กายนี้ไมใชเรา  นี้คือขั้นตอนใน 
ประตูที่ ๑ 

ประตูที่  ๒  เห็นไหม  พิจารณาซ้ําจนธาตุนี้เปนธาตุ  จิตนี้เปนจิต  อุปาทานในธาตุ 
นั้นไมมี  พิจารณาซ้ําเขาไปอีก  ประตูที่  ๓  เห็นไหม  พิจารณาประตูที่  ๓  ขันธนี้ไมใชจิต 
จิตนี้ไมใชขันธ สัญญาความจําไดหมายรู ปฏิฆะ กามราคะ เกิดขึน้ที่ตัวสัญญาทั้งหมด ตัว 
ที่จิตกับขนัธมันเปนอันเดียวกัน  พอละหมดนะ  พิจารณายิงประตูที่ ๓ ได เปน ๓ ประตู 
เห็นไหม ประตูที่ ๔ ละ ถาการยันกันแลวเปนการตอสูนี้  มันเปนขนัธกับจิต มนัเปนทีม 
เวิรค ๓ ประตเูสมอกนัแลวตองดวลกนัที่จุดโทษ ดวลกันทีจุ่ดโทษนั้น จุดโทษ ระหวางผู 
เลนกับประตู จะยิงกันตวัตอตัว ตอของจิต 

ตอของจิตนีเ้ปนจังหวะเดียว จุดโทษที่ยิงเขา นี่ตรงนีเ้ปนอัตตา เปนระหวาง ๑ ตอ 
๑  เห็นไหม  เปนอัตตา  เปนทีว่าขันธกับจิตนี้แยกออกจากกันแลว  มันเปนจิตลวนๆ  เปน 
การดวลกนัวาจะเขาหรอืไมเขา การตอสูตรงนี้ มันเปนสิ่งทีว่า จิตเดิมแทนี้ผองใส จิตเดิม 
แทนี้เปนอัตตา อัตตาของพรหม ๓  ช้ันนั้น อยางที่อตัตาอันแรกนัน้  อัตตาอยางนั้นไมใช 
อัตตาอันนี้  เพราะวาจะพรหมขนาดไหนก็ตองตายเกิด  ตายเกิดตามอัตตาตามความเปน 
จริงนั้นจะไมเขาไปในพรหม  ๓  ช้ันนั้น  พรหมทีจ่ะเขาตรงนี้ไดเปนพรหมของอนาคา 
เทานั้น  พระอนาคามถีึงมี ๕ ช้ันของพระอนาคา ตั้งแตสุทธาวาสขึ้นไปนั่น  ๕ ช้ัน 

ถา ๓ ช้ันระหวางกายกับจิตที่แยกออกจากกันนี้เปนอัตตาไง แลวพอแยกออกจาก 
กันแลว  กเ็ปนอัตตาที่วาจิตเดิมแทนี้ผองใส  จิตเดมิแทจะขามพนกิเลส  ถายิงจุดโทษเขา 
เขาไปนี้ชนะ  เปนผูชนะทั้งหมด  อนัตตานี้ไง  ระยะทางการประพฤติปฏิบัติ  การยงิได  ๑ 
ประตู  ก็ปลอยวางทัง้หมดเลย พอปลอยวางจะมีความสุข  เพราะวาเรายิงไดประตู  ๑ กอง 
เชียรหรือวาทุกคนจะดอีกดีใจกันมหาศาล  ความดีใจ  ความสุขนัน้คือเปาหมายหนึง่  เห็น 
ไหม เปาหมายที่ ๑ เราไดเปนผูชนะ ได ๑ ประตูแลว เปาหมายที่ ๒ เรายิงเขาเปาหมายนี้ 
ผาน  ระหวางการพจิารณาหลุดออกไป นี่มนัเปนระยะผาน ระยะผานทัง้หมด ถงึ ๓ ขึ้น
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ไปก็เปนระยะผาน เปนระยะผานทีว่ายันเสมอไวไง มันเปนระยะผาน มันเปนเปาหมาย 
ที่เปนระยะผาน 

เหมือนทางรถ  มนัมีที่พักเติมน้ํามัน  ปมน้ํามัน  ๓  ปม  แลวปมที่  ๔  เราจงึถึง 
เปาหมาย  เปาหมายนัน้ไมใชปมน้ํามนั  เปาหมายนั้นไมใชอนัตตา  เพราะอนัตตาอยาง 
ปมน้ํามนันี้  ระยะทางถาเราไปไมถึงปม  เราไปแลวเรากลับมาบานเรา  เราตองมาเริ่มตน 
ใหม  ระยะนีไ้มถึงใชไหม  เรายังยงิประตูไมได  แตถาเรายิงประตไูด  เหมือนกบัเราไปพัก 
ที่พักรถที่หนึง่  อันนี้คืออกุปปธรรมทีไ่มเสื่อมลงมา  เห็นไหม  เปนอนัตตาที่ขึ้นขางบน 
สวนบนเปนอนัตตา  สวนลางนีไ้มตก  สวนลางนีเ้ปนความจรงิ  เปนอกุปปธรรมที่ไม 
เสื่อมจาก ๑ ประตู 

ประตูที่  ๒  มันยงัอยูในระยะเวลา  ๙๐  นาทีในการตอสูนัน้  เขากจ็ะสามารถยงิ 
ประตูไดเหมือนกนัใชไหม แตเรายิงไดนําไปแลว ๒ ประตู เราก็ผานระยะที่ ๒ ขึ้นไป ๒ 
ประตูนีเ้ปนของประกนัความต่ํากวาไง  ต่ํากวาคอืวา  จะยกใหเราไมไดประตเูลยไมได 
เพราะเปนอกุปปธรรม  แตขางบนนี้  ยังเปนอนัตตาอยู  เพราะอะไร  เพราะเรายังไมได 
ประตูที่ ๓ เราไดประตูที่ ๓ แลวเหน็ไหม พอเราผานประตูที่ ๓ เขาไป  ๓ สวนลางนี้ก็ไม 
เปนอนัตตา แตสวนบนยังเปนอนัตตาอยูเห็นไหม ถึงตองมาดวลจุดโทษกนัไง  เพราะยัน 
เสมอ  ๓  กายกับจิตนี้แยกออกจากกันระหวางขนัธ    จิตนี้เปนอัตตาแตอัตตาในตัวมนัเอง 
อัตตาที่วาเปนอนาคามนัตองผานออกไป  มนัจะขึน้ไปแลวอยูในสุทธาวาส  จะสุกไป 
ขางหนาอยางเดยีว แตถาดวลจุดโทษแลวมนัพนไปเลยนะ 

ความพนอันนี้ไมใชอนัตตา ไดครบ ๔ ประตูผานเปนผูชนะออกไป เปนผูขามพน 
จากอนัตตานัน้ออกไป  เปนผูขามพนจากระยะผานออกไป  ความเปนระยะผานเห็นไหม 
อนัตตา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา    พอเปนผูชนะแลว  จะใหกลับมาเปนผูเริ่มตนการตอสู 
เหมือนเรายิงประตู ๔ ประตูแลว  เราชนะออกไปแลว  จะกลบัมาใหทีมบอลของเรา   ทีม 
ในธรรมจักรของเรามาเริ่มตนใหมหรอื  เพราะอนัตตานี้เห็นไหมเปนไตรลักษณ  เกิดขึ้น 
ตั้งอยู แลวดบัไป ความเปนอนัตตา 

นิพพานไมใชอนัตตา  นิพพานเปนนิพพาน  ๑  นิพพานเที่ยงก็ไมใชอัตตาดวย 
เพราะอัตตานัน้เปนอัตตาของกเิลสตางหาก  เพราะไมมีสิ่งใดคงที่  ไมมี  ไมมีคงที่  แตใน 
การเปนอนัตตานี้ เห็นไหม  อัตตานั้น อัตตาในตัวของจิต กิเลสในตัวของจิต แตมีการเกิด
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และการตายอยูตลอดเวลา  มันเปนอนัตตาในกระแสของกรรม  ในวัฏฏะ  แตตัวจิตนี้ 
เปนอัตตา เพราะตองเกดิและตองตาย การประพฤตปิฏิบัติเพือ่ใหเหน็อนัตตา แตตองเห็น 
อนัตตาในปจจุบนัเปนมรรคอริยสจัจงั  ในปจจุบนัของมรรคนี้เปนธรรมจักร  ตองเปน 
ภาวนามยปญญาดวย  เพราะความเห็นอนัตตานี้  เหน็อนัตตาจากตามความเปนจริง  เหน็ 
อนัตตาจากธรรม  ไมไดเหน็อนัตตาจากโลก  ไมไดเห็นอนัตตาจากการเปนนมิิต  จากการ 
จินตนาการ เปนอนัตตาที่เกดิขึ้น เปนปจุบันธรรม เปนภาวนามยปญญา ในความเปนจรงิ 

ความเหน็เปนอนัตตานี้มนัจะปลอยวางออกไป  แลวจิตนีจ้ะขึ้นถึงปมๆหนึ่ง  ถึง 
จุดๆหนึ่งขึ้นไป  สวนลางนี้ไมเสื่อมลงมา  แตสวนบนนี้เปนอนัตตาตลอด  อนัตตาจนกวา 
จะดวลจุดโทษผานออกไป  เปนนิพพาน ไมใชอนัตตาอีกแลว ไมใชอนัตตา เพราะความ 
เปนอนัตตานีเ้ปนระยะผาน  เปนธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  บอกวา 
อนัตตาตามความเปนจรงิ ใหเห็นตามความเปนจริงดวยมรรคอริยสจัจังอันนี้ 

มรรคอริยสจัจงัใหเหน็อนัตตา  ใหเปนประโยชน  เพราะอนัตตานีม้ันแปรสภาพ 
โดยความเปนจรงิคุมอัตตาอยู เพราะอัตตานัน้ เปนจติที่มีกิเลส อวิชชาครอบครองอยูเหน็ 
ไหม  คือ  รางกายนี้เราเปลีย่นตลอดเวลา  แตหัวใจไมเคยเปลี่ยน  แตเพราะเราเกิดมาพบ 
พระพุทธศาสนา  เราไดประพฤติปฏิบัติ  เราไดเช่ือธรรม  ไดเช่ือแนวทางกอน  แลวเราทํา 
ขึ้นมาจนมนัเกิดขึ้นตามความเปนจริง    อนัตตาที่เหน็ตามปจจุบันนี้  เพราะเราเห็นอนัตตา 
เราถึงไดเห็นโทษของการยึดติด 

เห็นโทษของกายที่มนัเกาะขอนไมนั้น  เหน็โทษของความคิด  ที่วาเราคิดเกาะ 
ขอนไมเหน็ไหม  ระหวางขันธในหวัใจนั่น  เห็นโทษระหวางกายกบัผูเกาะ  ผูเกาะคอืจิต 
ขอนไมคือรางกาย  เพราะกายไมใชเรา  เราไมใชขอนไม  ขอนไมไมใชเรา  ขอนไมนี้แปร 
สภาพแลวมันก็ตองบุบสลายไป  มนัเปนธาตุเฉยๆ  เห็นไหม  ๒  ระหวางเราเกาะขันธกับ 
จิต  ความคิดที่เกาะนัน้คือขนัธกับจิต  ปลอยความคดินั้นใหหมด  วางหมดเลย  เห็นไหม 
ขอนนั้นมันก็ตองบบุสลายไปเปนธรรมดา  ไอความคิดที่หัวใจเราเกาะอยูนั้น  ไอใจที่ 
เกาะอยู  มนักเ็ปนขันธ  มันก็ตองเกิดดับเปนธรรมดา  นี่มนัเปนอนัตตาโดยธรรมชาติอยู 
แตเราไม เพราะไมมมีรรค ไมมีวิธีการเขาไป  ไมมีเทคโนโลยเีขาไปใครครวญอยางนี้ 

เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา  เราใครครวญจนขันธ  จนความคิดนัน้ก็ไมม ี เปน 
ความวางหมดเหน็ไหม  ความวางนีเ้ปนอัตตา  เปนอาตมันเพราะมนัเปนความคิดที่ยงัไม
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ชําระ แตพอเราพบพระพุทธศาสนาแลวเรามาปฏบิัต ิเราเห็นความแปรสภาพตามความ 
เปนจริงอันนี้ตางหาก  มันถงึเปนอนัตตาเห็นไหม  เปนอนัตตาเพราะวาเรามีมรรคอริยสจั 
จังเขาไปปฏิบัติ  มนัมเีหตุ  เหตุที่เราสรางขึน้มา  ดวยมรรคดวยหวัใจ  ดวยนามธรรมอนันี้ 
จนเปนภาวนามยปญญา ปญญาตามความเปนจริงขึน้มาอนันี้ นี่คอืเหตุ 

มีเหตุถงึจะมีผล  มีการประพฤติปฏิบัติ  มีความเช่ือมั่น  มีตามความเปนจริงเห็น 
ไหม  เพราะมเีหตุตัวนี้  เพราะมคีวามเช่ือมัน่อนันี ้ เพราะมีการประพฤตปิฏิบัติ  เปน 
ประสบการณตรงเปนความเหน็จริงของจิตดวงนี้  จิตดวงทีม่ีกเิลสบนหัวใจ  ที่วาเปน 
สนามแขงขนัฟุตบอลนัน้ ระหวางธรรมกบักิเลสที่ตอสูกัน มนัไดทํางานบนหวัใจของเรา 
บนสนามแขงขัน  บนภวาสวะ  บนการที่เปนอนัตตาที่เปนภพ  เปนภพของใจนั้น  มันจะ 
ระเบิดบนัลอืลัน่กลางหวัใจ 

เพราะความระเบิดอนันัน้ มันเปนอนัตตา เห็นตามความเปนจริง ระหวางตาธรรม 
ที่มันประสบพบเหน็ มนัเลือ่นลั่นมันสะเทือนอยูกลางหัวใจ จนมนัปลอยวางออกไปตาม 
ความเปนจริง นี่มนัเปนอนัตตาที่มนัเปนระยะผาน แลวถาเปนนิพพาน มันจะมาเปนอยาง 
นี้อยูอีกหรอื 

เรามาบนถนน เราจะมาศาลานี้ เราไมผานถนนมา เราจะมาถึงศาลาไดอยางไร พอ 
เรามาถึงศาลานี้  ศาลานี้เปนถนนหรอื  ก็ไมใชถนนนั้น  แตเราอาศัยถนนใชไหมถึงมาถึง 
ศาลาที่นั่งภาวนาอยูนี้  ตองมีถนน  ตองมีหนทาง  เพราะวา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  ธรรม 
ทั้งหลายนี้แปรสภาพทั้งหมด  ถนนหนทางนี้มนัแปรสภาพทั้งหมด  เพราะมนัเปนอนัตตา 
เพราะตั้งแตเราเคลือ่นมาเรามานัง่อยูนี่  ถนนนัน้ก็ไมมีความหมายไปแลว  แตถายังเกาะ 
ถนนอยูนี้  เราตองอยูที่ถนนนั้น  เราไมสามารถมาถงึที่ศาลานี้ได  ฉะนัน้ศาลานี้ถงึไมใช 
ถนน  ถนนกไ็มใชศาลา 

ระยะทางทีป่ระพฤติปฏิบัตมิา  มันไมใชความเปนจริง  มันเปนทางผาน  มันเปน 
ความวาง วาง   วางออกไป  เปนความวางผานออกมา แตมันยังมีความวางจริงอีกอันหนึ่ง 
เปนยถาภูตัง  ตามความเปนจรงิเหน็ไหม  เปนญาณทสัสนัง  เปนญาณอีกตวัหนึ่ง ญาณที่รู 
วาพนแลว รูวาพน ยถาภูตัง เห็นตามความเปนจรงิวาพน ยังมีอีกตวัรูวาพน ตัวรูวาพนอนั 
นั้นมันไมเปนอนัตตาเด็ดขาด  ถามนัเปนอนัตตามันก็ตองลงมาสิ  แลวเปนอัตตาไหม  ก็ 
ไมใช
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ถาเปนอัตตาตัวนัน้มนัก็ตองแปรสภาพสิ ความเปนอัตตามันตองแปรสภาพ ใช 
ไหม มนัตองเกิดดับ  เกิดดับ หมุนไปอีก ถามันเปนอัตตา อัตตาไมมี อาตมนัไมมี พรหม 
ยังตองลงมาเกิด  ไมมี  อัตตาไมมี  มันแปรสภาพตลอด  เปนอนัตตาก็ไมใช  เพราะเปน 
อนัตตามันแปรสภาพตลอดเหมอืนกัน  เพราะเปนอนัตตามันเปนการเคลือ่นไป  อนัตตา 
ฟงสิ  การเกิดขึ้น การตัง้อยู  และการดับไป นัน่คืออนัตตา สิ่งที่เปนอนัตตาอันนี้หรอืที่วา 
เปนนิพพาน 

เพราะฉะนั้นนิพพานถึงไมใชอัตตาและอนัตตา  เปนนิพพานเที่ยง  แตไมใชเที่ยง 
แบบอัตตา  อัตตานี้เปนอัตตาของกิเลสตางหาก  แตอนัตตาตัวนี้  มันก็เปนระยะผานอีกที 
หนึ่ง  แตเปนธรรมนะ  เปนสิ่งที่มนัไปเห็นอนัตตา  เราอยูในอนัตตาแตเราไมเคยเห็น  แต 
ประพฤติปฏิบัติเห็นตามความเปนจริง  รูตามความเปนจริง  ปลอยวางไดตามความเปน 
จริง 

ถาไมเหน็ตามความเปนจรงิ  เราปลอยตามสัญญา  อนัตตาตามสัญญา  แตถาเห็น 
อนัตตาแลว  เหน็โทษจริงมันจะ…  เหมือน  งู  มอืกาํงูอยู  งูเหานะมือเรากําอยู  พอรูวางู 
ใครจะกลากํางูเหา มันเหน็โทษขนาดนัน้นะ มันตองสลัดทิ้งทันที ถาหัวใจเห็นตามความ 
เปนจริง  เห็นตามอนัตตาจริง  มันตองสลัดทิ้งทนัที  สิ่งที่สลดัทิ้งอนันัน้หรือมนัเปน 
นิพพาน  สิ่งทีส่ลัดทิ้งมันเปนระยะทางที่ตองผานขึ้นไป  ระยะทางไมใชเปาหมาย 
เปาหมายตางหาก  ทิ้งแลวมันก็วางหมด 

เห็นไหม ความวางตวันัน้ ความวางตามความเปนจรงินั้น  นั่นละคือวิมุตติสุข สุข 
แบบวิมุตติ  อนันัน้เปนความวางจริง  ครูบาอาจารยบอกวาเปนเมอืงอิม่เมืองพอ  แตไมใช 
เมืองอนัตตา  อนัตตามันคนขี้เมา  เมาแปลแลวก็บอกวาพอ  เดี๋ยวก็กลับมากนิอกี  อันนั้น 
หรือเปนนพิพาน  สิ่งที่หมุนออกมา  ลงมาใหเปนนพิพานหรือ  เมืองพออิ่ม  อิม่แบบคงที่ 
ไมไดอิม่แบบพวกเรา อิ่มแบบพวกเรานีอ่ิ่มแลวเดี๋ยวมันก็หวิอกี นี่อนัตตา 

ความเหน็อนัตตานั้นเห็นตามความเปนจริง  รูตามความเปนจริง  ปลอยวางตาม 
ความเปนจริง มนัเปนผลจริง มันเยี่ยมมากนะ เยี่ยมมาก เพราะมนัสะเทอืนเลือ่นลัน่ ถงึจะ 
เห็นคุณของอัตตาและอนัตตา  เพราะมอีัตตาเราถงึเกิดมา  ถึงทําใหเราเกิดมาจนปานนี้ 
เพราะจิตนี้เปนนกัทองเทีย่ว  เพราะเช่ือธรรมะพระพุทธเจาปฏิบัติจริงจนเหน็อนัตตาตาม
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ความเปนจริงแลวปลอยวางตามความเปนจรงิ  แบบที่วาสลัดงทูิ้งนั้น  เห็นไหมมนัทิ้ง 
ไดจริง ถงึจะเปนนิพพาน ๑ ไง ถึงไดเปนสุดยอด เสวยวมิุตติสุข โดยไมเคลื่อนที่ 

สิ่งที่เปนอาตมนั  มันยังเคลื่อน  มนัยังหมุนมา  และพอมันถึงจุดของมนั  มันถึงเขา 
กันได  ที่วาเหน็ไหม  จิตนี้เกิดดับ  เกิดดบัตลอด  เกดิตาย  เกิดตาย  จิตนี้เปนนักทองเที่ยว 
ตลอด  เปนอยางนั้นตลอด  เพราะไมพบพระพทุธศาสนา  ไมพบตามความเปนจริง  มนัก็ 
หมุนไปตามแตกระแส  คนจะพบไมพบ  มันกท็ําดีทําช่ัวอยูในจิตดวงนั้น  ทุกดวงใจเคย 
ผานที่สูงที่ต่ํามาตลอดเลย  แตมาพบพทุธศาสนา  แลวทําใหสิ่งทีม่ันเกิดดับ  เกิดดับ  ตาม 
ความเปนจริงทีม่ันเกิด  ที่วาหมนุไปนั้น  แตเรามาเห็นในปจจุบนัเดีย๋วนีซ้ะ  ก็เหมอืนเรา 
เห็นการเกิดดับ เราเห็นภพชาติ เห็นวฏัวนทั้งหมดทีจ่ิตนี้มนัผาน 

ในบุพเพนวิาสานุสติญาณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เหน็ไหม  เห็น 
นั่นเหน็เปนอดีต  แตการเห็นในปจจุบนัในการประพฤติปฏิบัตนิี้  เยีย่ม  เพราะเหมือนกับ 
วา  เราเคยฝนวาเราเคยจับงู  แลวพอเรามานั่งคิด  เราก็แคเสียวเฉยๆ  แตในปจจุบนัธรรมนี้ 
เราคลําอยู  เรากําคองอูยู  แลวเราสลัดออก  นีก่ารเหน็อนัตตาปจจุบนั  มนัก็กําอยูเดี๋ยวนัน้ 
มันสลัดเดี๋ยวนัน้  มันถงึวาสิ่งทีม่ันแปรสภาพอยูโดยธรรมชาตินี้  เราก็ไมเคยเหน็  เพราะ 
เราคิดแตอดีต  อนาคต  แลวเราเห็นจริงตามปจจบุันเห็นไหม  ผลทีม่ันเปนอนัตตา  เพราะ 
ธรรมะทีเ่ราเช่ือธรรมะ  แลวเราปฏิบัติ  แลวเราเหน็จริงตามนัน้นะ  มันไมตองเหน็เปน  ๓ 
โลกธาตุ มันเหน็ปจจุบันเลย 

ถึงบอกวา  พอมนัทิง้มนัปลอยแลว    อดีตก็หัวใจนี้จาํมา  อนาคตที่มันจะไปอีก  ก็ 
หัวใจนีม้ันรูไปขางหนา  อดีตที่มนัเปนอดีตมา  นั้นละอัตตาทั้งหมดเลยมนัผานมา  แลว 
อนัตตาขางหนายังไมเกิดเหน็ไหม  ขางหนาไมเอาเห็นไหม  อนาคตสมบัติบา  อนัตตา 
ขางหนานั้นยังจะไปอกีหรอื  จากอัตตามาทางซายถงึปจจุบนันีป้ลอยหมดแลว  เพราะเห็น 
อนัตตา  แลวขางหนาที่เปนอนัตตาจะไปอีกหรอื  ไมไป  ถงึไมใชทั้งอัตตา  ไมใชอนัตตา 
นิพพาน ๑ นิพพานสุขจริงๆ สุขเยี่ยม สุขเมอืงพอไง มันเปนเปาหมายนะ 

มันเปนเปาหมายของชาวพุทธของผูปฏิบัติ  แลวผูปฏิบัติก็ตองตัง้หลัก  ตั้งใจ  ให 
มั่นคง  ใหเปนหลกัใจใหได  ไมใหเช่ือเปาหมายที่ผิด  เปาหมายที่ถูกทําใหผูที่ปฏิบัตนิั้น 
พนทุกขได  เปาหมายทีถู่กนะ  เพราะมันจะไมยึดทัง้อัตตา  และอนัตตา  อัตตานีม้ันเปน 
ความจรงิทีม่ันมีอยูแลวในหัวใจ แตมันอาศัยอารมณนี้ปกปดไว อัตตานี้คืออวิชชาที่ฝงอยู
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กลางหัวใจ  มันพาเกิดพาตายแนนอนอยูแลว  ไอทีว่าลูบๆ  คลําๆ  นั้น  มันเปนความคิด 
มันเปนกระแส เพราะอัตตานี้มนัมอียูแลว 

ถาเรายึดวาเราจะเอาอัตตา  เอาหนึง่อนัไว เราไมยอมเปลี่ยนแปลงความเห็น ความ 
แปรสภาพ  เปาหมายก็ผิด  ถาเห็นอนัตตาเราจะปลอยวางอนัตตาทั้งหมดมันก็ผิดเพราะ 
อะไร  เพราะอนัตตานี้เราก็คาดหมาย  อนัตตาเราจะปลอยวางไปกอน  ถึงวาตองเปน 
ปจจุบนัไง  เปนปจจุบนัใหเห็น  เพราะเราจะทําลายอตัตาที่มันเปนอวิชชาของเราในหัวใจ 
นี่  เราจะทําลายอัตตาเหน็ไหม  อัตตาที่มันเปนเจาวัฏจักรอยูนี่  อัตตานี้ตองทําลาย  ทําลาย 
ดวยวิธีการดวยอนัตตา  เห็นไหม  อัตตามนัมจีริงอยูแลว  ทําลายเปนอนัตตา  การทําลายนี้ 
ทําลายดวยธรรมะของพระพุทธเจา ทําลายดวยวิธีประพฤติปฏบิัติ ใหเปนอนัตตา ใหเห็น 
ตามความเปนจริงเห็นไหม 

อัตตานี้จะทําลายดวยวิธีของอนัตตา  แลวมนัก็เปน  ๑  เปนนิพพาน  ๑  นี่ถา 
เปาหมายถูก  ผูประพฤตปิฏิบัติมนักจ็ะดําเนนิวิธีการไปถงึเปาหมายนั้น  เห็นไหม 
อธิษฐานบารมีแมแตองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจายังตองปรารถนาเปนองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวสั่งสมบารมมีา  แลวมาถึงปจจบุันนี้  เราก็ตั้งใจวายอดของ 
ศาสนาพุทธสอนใหถึงสิน้กเิลส ถึงนิพพาน ก็ดวยวิธีการเห็นความเปนอนัตตา 

ศาสนาพุทธสอนเรือ่งอนัตตา  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  เห็นไหม  ทุกข  สมุทยั 
นิโรธ  มรรค  เปนอริยสัจ  มรรคคือองค  ๘  คือเครื่องดําเนิน  อรยิสัจ  ทุกข  สมุทัย  นโิรธ 
มรรค  มรรคในอริยสจันัน้  มรรคอริยสจัจงัหมนุเขามา  ใหเห็นความแปรสภาพตามความ 
เปนจริง  หลักของพทุธศาสนาสอนเรือ่งอนัตตา  เรื่องไมคงที่  เรื่องความแปรสภาพ  เรื่อง 
ทุกข  มนัแปรสภาพ  เราเกิดดับ  เกิดดับอยู  แตถึงที่สดุแลวมนัไมใชอนัตตา  เพราะอนัตตา 
นี้เปนอรยิสัจตวันี้ไง  ตัวนิโรธเห็นไหม  ดับ  ดับ  ตัวนิโรธตัวดับ  พนออกไป  พนจาก 
อริยสัจนี้ออกไป 

ทุกข  ทุกขควรกําหนด  พระพทุธเจาสอนใหกําหนดทุกข  ทกุขควรกําหนด 
กําหนดวาทุกขมาจากไหน มาจากเหตุ เหตุคือสมุทยั คือตัณหาความทะยานอยากทั้งหมด 
เขาใจปลอยวางที่ตัณหาทั้งหมดทุกขดับ  เพราะเราไมอยากไมเกิดไมดบั  ไมอยากใหทุกข 
หาย  ไมอยากใหเปนไป  เรามองตามความเปนจริงเห็นเปนอนัตตาเห็นไหม  พออนัตตา
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มันกป็ลอย  ปลอยตรงไหน  ปลอยที่สมุทยั  เกิดนิโรธ  ดับหมด  ดวยอะไร  ดวยมรรค 
อริยสัจจังที่หมุนเขามา เพราะฉะนั้นตรงนีม้ันถึงเกิดดับ เกิดดับ เห็นไหม 

อริยสัจนี้  ถาเหน็ตามความเปนจรงิ  จิตนี้ผานออกมาจากอรยิสัจ  นิพพานนี้ผาน 
ออกมาจากอรยิสัจ  อริยสจั  ๔  เปนสมมติ  เปนสมมติบัญญัติ  ตัวนี้ยังเปนสมมตอิยู  ยัง 
เคลื่อนที่ยงัแปรสภาพอยู นิพพาน ๑ ไมใชสมมุติ ไมแปรสภาพไมเปนอนัตตา พนออกมา 
จากอริยสจั พนออกมาจากตามความเปนจริง  พนออกมากลั่นออกมาจากอริยสัจเลย องค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็บอกไวอยางนั้น  แลวเราจะไปแบกอรยิสัจเปนเราหรอื  เรา 
จะไปแบกนิโรธเปนเราหรือ  เราจะไปผูกจิตไวกับนิโรธนัน้หรอื  นิโรธเกิดดับนีเ้ปน 
อนัตตานั้นหรือ  อนันัน้เปนนพิพานหรอื  อริยสจั  ๔  ไมใชนิพพาน  นิพพานเปนนิพพาน 
อริยสัจเปนอรยิสัจ นโิรธเปนนิโรธ 

นิพพานเปนนิพพาน  คนละอันกัน  คนละอักษร  คนละความหมาย  คนละ 
เปาหมายที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาวางไวทัง้หมดเลย  องคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาพูดไว วางไว ตามสัตยตามความเปนจรงิ นีจ่ะเช่ือตองเช่ือตรงนัน้  เช่ือปญญาคุณ 
เช่ือปญญาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวจะพนไปตามความเปนจรงิ 
ถึงบอกวา  เราเขามาประพฤติปฏิบัติแลวเราก็ตองตัง้หลัก  ตั้งเปาหมายของเราตามความ 
เปนจริงนี้  เปาหมายนี้พนออกไปจากอริยสัจนี้  ภวาสวะ  ใหพนออกไป  พนออกไป  เปน 
ของจริง ของจริงตามความเปนจริงอันนั้นตางหาก ถึงวาเปนของประเสริฐ  เปนเปาหมาย 
ของเรา เอวงั 

.................................................... 

เพิ่มเติมทายกัณฑ 

ทําเอาหนากันไง  แตถาทําตามความเปนจรงิ  มันเปนคนละเรือ่งกัน  อยางอาจารย 
วา  ทําดวยความเมตตา  ทําโดยไมหวังผลประโยชนใดๆทัง้สิ้น  ถาทําแลวยงัหวัง 
ประโยชนอยูหวังอะไรอยูนี่  ความหวังอันนั้น  มนัจะทําใหงานนั้นไมบริสทุธิ์  การทํา 
เปาหมายนัน้จะไมตรง  ถาทําเพื่อตรงนัน้นะ ทําเพื่อธรรมไง ทําเพื่อใหผูปฏิบัติตามความ 
เปนจริง มนัจะวางใหตามความเปนจริง ไมเกรงอกเกรงใจ
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การเกรงอกเกรงใจทําใหตรงนัน้ผิดพลาดไป  พอผิดพลาดไป  คนไปอยู  มันก็ 
ไมไดประโยชนจรงิ  ทางจงกรมเห็นไหม  ก็ตองขดุทางจงกรมใหตรง  เพื่อใหพระเดิน 
จงกรม  เกรงใจเขา ทางจงกรมเนี่ยไปใกลทางเขาใหทางโคงๆหนอย พระเลยเดินทางโคง 
ไปโคงมาใชไหม พระเดินจงกรมกเ็ลยตองเดินทางโคงนัน้ โคงไปโคงมา 

นี่ก็เหมือนกัน  การจะสรางเพือ่ใหพระเดนิจงกรมกท็ําใหมันตรง  ทานจะไดเดนิ 
จงกรมตรงใชไหม  การปฏบิัติก็งายขึน้  ไมหวังสิง่ใด  ความหวังช่ือเสียงอะไรนัน่  มันจะ 
ทําใหตรงนัน้เสียหายไป  การสรางก็ตองดูตรงนั้นไง  ถึงวาตองไปทํา  ตองไปทํา  เพื่อผูที่ 
สืบตอ  ถาไมหวงัการสืบตอ  โอ..  จะทําไปทําไม  ไปสรางทําไม  สรางโดยไมหวังอะไร 
ทั้งสิ้น ไมหวัง ไมหวังอะไรเลย หวังแตใหพระปฏิบตัิเปน และพวกโยมปฏบิัติเปน 

อันนี้หวังจริงๆนะ  หวังจะใหประพฤติปฏบิัติกัน  พระพุทธเจารูตรัสรูทุกอยาง  รู 
พรอมเลย แตไมเคยพูดเลย เฉย พระโมคคลัลานะลงจากเขาคิชฌกูฏไง เหน็เปรต ก็ยิม้ไม 
ยอมบอก ไมยอมบอกกบัพระ พระเหน็พระโมคคัลลานะยิ้ม ถามวายิม้เพราะอะไร ไมพูด 
เดี๋ยวไปพูดตอหนาพระพุทธเจา  พอตกเย็นไปเฝาพระพุทธเจาดวยกัน  พระองคนัน้ก็ถาม 
ขึ้นมาวาทีล่งจากเขาคิชฌกูฏยิ้มอะไร ยิ้มเพราะเหน็เปรต เปรตทําความช่ัวไวมาก ลอยมา 
นี่  ขนจะหลุดออกไป  เปนหอกเปนหลาว  มาทิ่มตวัเองรองโอดโอยอยูก็ไมตาย  พูดตอ 
หนาพระพุทธเจา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกเลย  สิ่งทีพ่ระโมคคลัลานะเห็นนั้น  เราเห็น 
มานมนานแลว  แตเราไมพูดเพราะไมมีพยานกัน  บัดนี้ที่พระโมคคัลลานะพูดนัน้เปน 
ความจรงิเพราะเรากเ็ห็น  ไอที่ประพฤติปฏบิัตินี่กเ็หมือนกัน ถาหวังก็หวงัตรงทีป่ระพฤติ 
ปฏิบัติ  ถาประพฤติปฏิบัติแลวคนนัน้ถงึจุดนั้นแลว  มันคุยกนัรูเรื่องไง  มันเปนพยานกนั 
เฉยๆ มันเปนพยานกนั อยางมาศาลานี่  เอ็งทกุคนมาศาลานี้กลับไปคุยกันรูเรือ่งนะ ศาลา 
นี้มีเทียน ๔ เลม จุดไฟดวยแสงเทยีน ไอพวกขางนอกนะกว็า  เหรอ.. แสงเทียน ๔ เลมใช 
ไหม  จุด  ๔  มุมเนอะ  เพราะศาลามันกวางตองไว  ๔  มุม  ใชไหมแสงสวาง  เขาก็ 
จินตนาการทั้งหมด เขาไมมทีางเหน็ตามความเปนจริงได 

แตเพราะเรามานัง่อยูที่กลางศาลานี้ เราจะเห็นตามความเปนจริงวา เทยีน ๔ เลมนี้ 
วางไวอยางไร แลวใครพดูมาพูดนี่ พวกนี้จะเหน็และเขาใจหมด แตไปพูดกับคนอืน่ ไมมี 
ทางเขาใจ  ไมมีทาง  นี่พยานกนัตรงนี้ไง  ถงึวาหวงัใหปฏิบัติใหถกู  หวังใหปฏิบัติ  ผูที่
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ปฏิบัติแลว  ใหมีรูธรรมขึน้มา  มันเปนการ  ๑.  ผูที่ปฏิบัตินั้นมีความสุข  เพราะมนัเปน 
ความสุขจริง  เปนความสุขจากความเปนจรงิ  ๒.  มีหลักฐานเครื่องยนืยันที่ไปดูไอพวก 
ปฏิบัติปลอมๆ  นี่  คนที่ไมรูนี่เขาตองพูดผิดจากในหัวใจเราเด็ดขาดเลย  สิ่งทีเ่รารูนี้เรารู 
จริง  ไปเจอคนที่เขาไมจริงนี่  เขาจะพูดผิดจากสิ่งนีเ้ลย  พูดผิดจากสิ่งที่เราเปนจริงนี้  ไม 
เขาก็เรามนัตองผิดคนหนึ่ง  (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี)้


