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ฟังธรรม ธรรมท่ีจ าแนกใหเ้ห็นความเป็นจริงไง เราเห็นตามความเป็นจริงในสายตาของเรา
ใช่ไหม ในสายตาของเรา เราเห็นตามความเป็นจริงแลว้แต่มุมมองของคน มุมมองของสตัวโ์ลก 
สตัวโ์ลกมีมุมมองต่างๆ กนั เพราะเกิดจากกรรม กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั เกิดน่ีมีบุญพาเกิด 
บุญพาเกิด เกิดมามีบุญ แต่กมี็ความติดมากบับาปดว้ย คนเราเคยท าความดีและความชัว่มาทุกๆ คน 
มุมมองของคนจึงเกิดต่างกนั 

กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั เราเกิดมาน่ีมีบุญกศุล กรรมดีพาใหเ้กิด กรรมดีเกิดมาเป็น
มนุษยพ์บพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูค้น้ควา้ก่อน 
เป็นผูข้ดุคน้ข้ึนมาได ้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตอ้งสร้างบารมีธรรมมามหาศาล ปรารถนา
เป็นพระพทุธเจา้ 

ปรารถนาแลว้ พอเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ทั้งๆ ท่ีบารมีเหลือลน้ขนาดนั้นยงัตอ้ง
ออกไปปฏิบติั ออกมานะ เห็นตั้งแต่เกิด แก่ เจบ็ ตาย คนมีความสุขอยูใ่นโลก ในเม่ือมีความสุขอยู่
ในโลกอยูแ่ลว้ ทุกอยา่งปรนเปรอพร้อมหมดเลย แต่ดว้ยความไม่ประมาท ดว้ยการสะสมบารมีมา 
บารมีของบุคคลเกิดจากการสะสมมาอยูใ่นหวัใจ บุญกศุลอนัน้ีท าใหค้นนั้นไม่ประมาท ไม่
ประมาทในส่ิงท่ีวา่ เห็นวา่เป็นความสุขอยูใ่นโลกปัจจุบนัน้ี 

ปัจจุบนัน้ีมีความสุข กามคุณ ๕ น่ีปรนเปรอเตม็ท่ีเลย เพราะพระเจา้สุทโธทนะไม่อยากให้
เจา้ชายสิทธตัถะออกบวช อยากใหเ้ป็นจกัรพรรดิ พอ่แม่ตอ้งเป็นอยา่งนั้นหมด ปรนเปรอดว้ยกาม
คุณ ๕ นะ มีปราสาท ๓ หลงั อยูสุ่ขสบายมาก แต่ดว้ยความไม่ประมาท ดว้ยบารมีธรรมท่ีสะสมมา 
เห็นแต่ยมทูตมาแสดงใหเ้ห็น เกิด แก่ เจบ็ ตาย เพลินขนาดไม่รู้วา่ไม่มีการเกิด ไม่มีการแก่ เห็นวา่
เราอุบติัข้ึนมาเฉยๆ อยา่งนั้นน่ะ 



ปัญญาธรรม ๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

แต่พอไปเห็นยมทูตแสดงตนใหเ้ห็น เห็นไหม เกิด แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยความยอ้นกลบัมาวา่ 
ถา้มีการเกิด มีการแก่ มีเจบ็ มีตาย มนักต็อ้งมีฝ่ายตรงขา้มสิ มีฝ่ายตรงขา้มวา่ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ 
แลว้กไ็ม่ตาย ของส่ิงใดมีอยู ่ตอ้งมีส่ิงท่ีตรงขา้ม ดว้ยความคิด ดว้ยความปรารถนา เพราะบุญบารมี
สะสมมาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ จึงไดอ้อกแสวงหาไง ออกแสวงหาธรรมสิ 

ออกแสวงหาธรรม ธรรมท่ีวา่มีความสุขในใจนั้นน่ะ ออกแสวงหา ออกแสวงหาก่อน
เพราะเกิดมาจากกิเลส เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะนั้นบุญกศุลมหาศาล เพราะสร้างมา แต่ยงัมีกิเลส
อยู ่ มีความคบัขอ้งใจอยู ่ อยา่งเช่นวนัจะออกบวช ออกไปหาโมกขธรรม ลกูเกิดมา ราหุลเกิด
แลว้น่ะ ดึงไวข้นาดไหน  

ความเหน่ียวร้ังอนันั้นน่ะ ความเหน่ียวร้ังอยา่งนั้นเป็นทุกขห์รือไม่เป็นทุกข?์ ละลา้ละลงัๆ 
อยูอ่ยา่งนั้นไม่ใช่ทุกขห์รอ เห็นไหม เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ แต่กย็งัมีความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ มี
ความมีทุกข ์ แต่ไม่มีความประมาท ไม่มีความประมาท ถึงแสวงหาทางออก ออกแลว้ยงัตอ้ง
ขวนขวายนะ ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ท่ีปฏิญาณตนอยูแ่ลว้วา่เป็นศาสดาเอกของโลก สมยั
นั้นน่ะ 

เสร็จแลว้ยอ้นกลบัมามนักย็งัไม่ถึงท่ีส้ินสุด การแสวงหาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ ถึงวา่ยอ้นกลบัมาปฏิบติัเอง ตั้งแต่อานาปานสติ ตั้งแต่คืนนั้นวา่ ก าหนดอานาปานสติ ถา้เราไม่
ส าเร็จ จะไม่ยอมลุกจากท่ีเลย จะตายไปนะ เลือดจะเหือดแหง้ไป กระดูกจะลม้เป็นผยุผงไปกจ็ะไม่
ยอมลุกเดด็ขาด 

คืนนั้นถึงส าเร็จมา คืนนั้นตั้งแต่ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ มชัฌิมยามกเ็ป็น
จุตปูปาตญาณ อาสวกัขยญาณ นัน่น่ะ คน้ควา้นะ ดว้ยความทุ่มไปทั้งชีวิต เอาชีวิตเขา้แลกมา องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เอาชีวิตเขา้แลกธรรมอนัน้ีมา ธรรมท่ีวา่ ธรรมค ้าจุนโลกอยูน่ี่ เอา
ธรรมอนัน้ีมา เอาชีวิตเขา้แลกเลย ตายกใ็ห้ตายไปถา้ไม่ไดธ้รรม 

ถา้ไม่ไดธ้รรม เอาชีวติเขา้แลก อุตส่าห์ขวนขวายขนาดนั้น ถึงวา่มนัประเสริฐ ประเสริฐ
มาก สูงสุด ประเสริฐสุด จนดบัทุกขจ์ากหวัใจไดห้มด ดบัทุกขจ์ากหวัใจถึงเป็นธรรมจริงๆ ตามท่ี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เสวยอนันั้น เสวยวมุิตติสุข ถึงตอ้งยอ้นกลบัมาวา่กรรมจ าแนก
สตัวใ์หเ้กิดต่างกนั ตวัน้ีเป็นพทุธโอวาทของพระพทุธเจา้ กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิด ต่างๆ กนั 
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กรรมจากหวัใจสตัวท่ี์เกิดมาอยูน่ี่ มีกรรมของบุคคลมาอยูห่นหลงัติดตวัมาดว้ย กรรม
จ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั ถึงมุมมองต่างๆ กนั เห็นไหม เกิดมาน่ีเกิดมาแลว้เป็นผูท่ี้ปัญญา เป็นผู ้
ท่ีมีเชาวน ์ เป็นผูท่ี้มีการศึกษา ศึกษาวิชาทางโลกมาน่ะ ศึกษาวิชาทางโลกมาหน่ึง ศึกษานั้นศึกษา
ทุกคน แต่คนท่ีศึกษาวิชาชีพทางโลกมากย็งัมีต่างๆ กนัวา่ฉลาดแหลมคมขนาดไหน น้ีคือปัญญา 

ปัญญาท่ีวา่แหลมคมกก็ารศึกษามาตอ้งมีเชาวน์มีปัญญา มีเชาวน์มีปัญญาต่างกนัเพราะ
อะไร เพราะคนเกิดมาสร้างกรรมมาต่างกนั การเกิดการตายสร้างมาต่างกนั ต่างๆ กนั พอต่างกนั
อยา่งน้ี เชาวน์ปัญญาอนัน้ีกเ็กิดต่างกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กส็ะสมบารมีมาเพื่อจะ
ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถึงวา่ไม่มีความประมาท เห็นไหม ขนาดกามคุณอยู่
บ  าเรออยา่งนั้น ยงัคิดเปรียบเทียบวา่ มีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตาย กต็อ้งมีฝ่ายตรงขา้ม  

แต่ในเม่ือเราเกิดเป็นปุถุชน เราเกิดเป็นปุถุชนมาอยา่งนั้น เราคิดแต่วา่เรามีปัญญา มีปัญญา
นะ มีปัญญาน้ีดีมากเลย ปัญญาดีมากตรงท่ีเอาตวัรอดไดอ้ยูใ่นโลกมนุษยน้ี์ไง เกิดมาเป็นมนุษย์
แลว้ไม่เป็นเหยือ่ของสงัคมเขา มีความคิด มีเชาวน์ มีทนัคน มีความทนัคน มีการแกไ้ขสถานการณ์
น้ีคือปัญญา มีปัญญาแลว้มีนกัวิทยาศาสตร์ คิดคน้ควา้ต่างๆ นั้นกเ็ป็นปัญญา 

ปัญญาของทางโลกเขาเป็นปัญญา เป็นวิชาชีพท่ีหามา เป็นวิชาชีพหาสมบติัมาเป็นของตน 
สมบติัในโลกน้ีเป็นของกลาง เราไม่เกิดมากมี็อยู ่ แร่ธาตุต่างๆ ในโลกน้ีกมี็อยู ่ เราเกิดมาแลว้เรามี
ปัญญา เราถึงขดุคน้ควา้แร่ธาตุนั้นมาเป็นประโยชน์กบัเรา น่ีมีปัญญาแลว้ใชป้ระโยชน์ไดห้มดเลย 
ใชป้ระโยชน์ในโลกน้ีไง มีปัญญานะ แลว้ยงัมีปัญญากลบัมาในวงการต่างๆ ในวงของมนุษยเ์ราน่ี 
น่ีเชาวน์ปัญญาต่างกนัไป ทั้งๆ ท่ีศึกษามาเหมือนกนั 

ดูสิในสถาบนัหน่ึงๆ ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในทางโลกจะมีสกัก่ีคน ทั้งๆ ท่ีเรียนมา
เหมือนกนั เห็นไหม กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างกนั ปัญญาของโลก ปัญญาของโลกเขา ปัญญา
ทางโลกไง เอาตวัรอดได ้ แถมยงัสร้างสมใหเ้รามีพละก าลงั มีฐานทั้งหมด ฐานทางอ านาจ เพราะ
ปัญญาทั้งนั้นเลย แต่ปัญญาตวัน้ี ปัญญาท่ีจะส่งเสริมใหกิ้เลสอว้นพีไง กิเลสน้ีอว้นพีมากเลย 
เพราะปัญญาน้ีคิดเท่าไร มนักกิ็เลสพาคิดน่ี 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีอยูใ่นหวัใจพร้อมกบัการเกิดของจิตเป็นมนุษยน้ี์ ความคิดท่ี
ออกมาเป็นโลกมนัเป็นความคิดอยูใ่นวงของพญามารไง มารคุมอยู ่ คุมหวัใจเราอยู ่ เราคิดออกไป
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เป็นวิชาชีพ เป็นวิชาการต่างๆ มนัมีกิเลสเราพาคิดไปดว้ย เจา้วฏัจกัรคือกิเลส กิเลสคือพญามารอยู่
ในความคิดเราน่ะ อยูใ่นความคิด อยูใ่นเชาวน์ปัญญาท่ีวา่เป็นปัญญาท่ีเราวา่เราฉลาด 

เราฉลาดดว้ย เราใชปั้ญญาออกไปเพื่อเป็นการด ารงชีวิตของเรา ด ารงชีวิตน่ีเราคิดวา่จะ
ปรารถนาความสุขน่ี เราปรารถนาความสุข อยากใหชี้วิตน้ีมีความสุข ปัญญานั้นกห็มุนออกไป มนั
กส่็งเสริมใหกิ้เลสอว้นพีไปพร้อมกนัไง เพราะความยดึมัน่ถือมัน่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
พร้อมกบัปัญญานั้นตอ้งหมุนไป มนัจะกวา้นเขา้มาเป็นของของมนัไง ฟังสิ ค  าวา่ “เป็นของของ
มนั” ทั้งๆ ท่ีเราคิด ท าไมวา่เป็นของของมนัล่ะ เป็นของของมนัขณะท่ีมนัคิดออกไป 

กรรมคิด เห็นไหม กิเลสพาคิด มนัหยาบ ความหยาบ ความทะเยอทะยาน ความอยาก
ออกไป น่ีคิดออกไป มนัคิดออกไปเราเกิดการกระท า กระท าแลว้กห็ายไป น่ีกรรม เกิดวิบากการ
กระท า เกิดผล เป็นวิบากออกไปอีกทีหน่ึง กรรมเกิดการกระท า กรรมวฏัฏะของมนั มนัหมุน
ออกไป น่ีมนัถึงวา่เป็นมนั มนัพาเราคิด มนัพาใหกิ้เลสเราอว้นพี ท าใหเ้รามีความยดึมัน่ถือมัน่ มนั
เท่ากบัเอาไฟมาเผาใจเราไง 

เราเขา้ใจวา่เป็นประกอบอาชีพ...ถกูตอ้ง ประกอบอาชีพ ท าวา่เป็นการด ารงชีวิต แต่ถา้เป็น
ธรรมมนักด็  ารงตามความเป็นธรรม เป็นธรรมหมายถึงวา่ ท าตามหนา้ท่ี ท าตามเหตุผล แต่ถึงหยดุ
แลว้มนัหยดุไดไ้ง แต่น้ีหยดุไม่ไดเ้พราะวา่ท าแลว้ความคิดมนัหมุนไปดว้ย ความกงัวล ความท่ี
ตอ้งการมากกวา่นั้น  

การด ารงชีวิตน้ีเป็นความถกูตอ้ง เพราะเกิดมามีปากทอ้งเหมือนกนัทุกๆ คน แต่ถา้
ความคิดออกไปนอกจากส่ิงท่ีการกระท าอยู ่ การคาดหมายเกินกวา่เหตุ อนันั้นถึงวา่เป็นกิเลส เกิน
กวา่เหตุ แลว้มนัตอ้งทะยานอยากไปจนไม่มีวนัพอ ความไม่มีวนัพอ เห็นไหม กิเลสมนัอว้นพี
พร้อมไปกบัความคิดเรา นั้นคือปัญญาของโลกไง 

พอมาเจอธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีท่านประทานเอาไวแ้ลว้ เวลาเราคิด
ดว้ยปัญญาของเรามนักมี็ปัญญาของกิเลสคิดตามไปดว้ย ศึกษาธรรมะมาแลว้เราปฏิบติัตามไป มนั
กเ็ป็นปัญญาของโลก ปัญญาของโลกหมุนไปคร่ึงหน่ึง ถึงศึกษาไป มนักศึ็กษาจริยธรรม ศีลธรรม 
เห็นไหม ท าไมคนเกิดมาไม่เหมือนกนั เพราะน่ีศีล ๕ มนุษยส์มบติั 



ปัญญาธรรม ๕ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มนุษยส์มบติั เห็นไหม ผูท่ี้ไม่ไดป้าณาติปาตา น่ีชีวิตยนืยาว ผูท่ี้ไม่ไดล้กัทรัพย ์ผูท่ี้ใหท้าน
ไวม้าก แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ วา่คนท่ีใหท้านหรือคนท่ีท าบุญกบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้บอก 
"ไม่ใช่" เป็นเพราะเราเคยใหท้านไว ้เราเคยท าไวไ้ง ส่ิงใดท่ีท าไวส่ิ้งนั้นจะตอบสนองมา 

กรรมอยูท่ี่การกระท า ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ แต่ท าดีแลว้ยงัไม่ไดดี้เพราะเหตุผลนัน่ 
มนัยงัไม่มาถึง “กรรม” ส่ิงท่ีท าออกไปแลว้มนัตอ้งตอบสนองมาเพราะวา่มนัเป็นนามธรรม 
ความคิดท่ีเราสละหลุดออกจากมือของเราไป เราออกไปจากความรู้สึกของเรา มนัจะสนอง
กลบัมานัน่น่ะ 

ศีล ๕ ถา้ศีล ๕ ท่ีวา่รักษาศีลตวัใดมัน่คงกวา่ ศีล ๕ น้ีเป็นเหตุใหเ้กิด เป็นบุญกศุลท่ีท าให้
เกิดเป็นมนุษยไ์ง มนุษยท่ี์เกิดเป็นมนุษยน้ี์เพราะศีล ๕ สมบูรณ์ แต่สมบูรณ์นะ สมบรูณ์บนความ
บกพร่องของศีล ๕ ของตวัใดล่ะ บางคนร ่ารวยข้ึนมา เคยใหท้านไว ้ มนัไม่ใช่ศีล แต่มนัเป็นทาน 
แต่ศีลน่ีมนัจะใหมี้ชีวติ ไม่ไดท้  าลายสตัวไ์ว ้ท าลายฆ่าสตัว ์ไม่ไดฆ่้าสตัวไ์ว ้ไม่ไดท้  าลายคนอ่ืนไว ้
ชีวิตจะยนืยาว จะสุขสมบูรณ์ตลอด ไม่ลกัทรัพยไ์ว ้ ไม่เคยลกัของใครไว ้ ถึงเวลาเราเกิดมาชาติน้ี
สมบติัเราจะไม่ค่อยไดห้ายหรอก น่ีมนัต่างกนั เห็นไหม ต่างกนัวา่ น่ีทรัพยภ์ายนอก ศีล ๕ ท าให้
เกิดมนุษยส์มบติัเราข้ึนมา น้ีมนุษยส์มบติัต่างกนัตรงน้ีอีก ต่างกนัไป น่ีศีลธรรม 

โลกเขาปฏิบติั โลกมาศึกษาเอาวิชา เอาความคิดของโลกมาศึกษาธรรม ศึกษาธรรม
ความคิดของธรรมเขา้ไปมนักเ็ป็นจริยธรรมเท่านั้นเอง ศีลธรรม จริยธรรม ความเห็นน่ีมนัเป็น
มนุษยส์มบติั แต่ความเป็นมนุษยส์มบติัมนัพร้อมกบัทุกขไ์ปตลอด การเกิดตอ้งมีความทุกขเ์จือไป
ตลอดเลย ความทุกขท่ี์เกิดดบัๆ อยูน่ี่ ธรรมอนัน้ี ถึงวา่เป็นโลกียปั์ญญาไง โลกียปัญญา ปัญญาของ
โลก ปัญญาท่ีกิเลสมนัมีส่วนไดเ้สียไปตลอดกบัความคิดนั้นเลย 

ฉะนั้น เราอยากจะพน้จากทุกข ์ มนัตอ้งมาภาวนาไง ภาวนาท าจิตใหส้งบ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้คืนท่ีตรัสรู้ เห็นไหม อานาปานสติ มาก าหนดอานาปานสติก่อน ถา้คิดแต่
ความคิดของโลก คือความคิดท่ีตวัเองเคยคิดมา ปัญญาท่ีใชอ้ยูก่คื็อปัญญาเดิม ปัญญาท่ีใชปั้ญญาน้ี
เพื่อจะหลุดพน้ออกไปดว้ยปัญญา แต่ปัญญาของโลก กิเลสมนัอว้นมาตลอดอยูใ่นปัญญานั้นน่ะ 
อยูใ่นปัญญาของตนนั้น ปัญญามนัอว้นไปตลอดเลย ทีน้ีปฏิบติัสิ อานาปานสติเพื่อท าใหจิ้ตน้ีสงบ
ลงไป  
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จิตของเราสงบลงไป ท าไมตอ้งการใหจิ้ตสงบ เพราะไม่ใหกิ้เลสอว้นๆ นั้นมาอยูใ่นอ านาจ
อนันั้นไง ใหมี้ส่วนแบ่งในความคิดของเรา กิเลสอว้นๆ ไป เราพยายามท าอานาปานสติ ก าหนด
พทุโธ พยายามท าจิตใหส้งบ กิเลสอว้นๆ ในความคิดนั้นมนัตอ้งสงบลง เพราะมนัอาศยัส่ิงน้ี
เกิดข้ึนพร้อมกบัความคิดตลอดเวลา ทีน้ีก าหนดเขา้ไป พทุโธๆๆ หรืออานาปานสติ หรือใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ 

ฟัง! ปัญญาอบรมสมาธิอนัน้ีพระพทุธเจา้เอาไวเ้กลือจ้ิมเกลือไง ในเม่ือกิเลสมนัเกิดจาก
ความคิด ความคิดอนัน้ีเป็นปัญญาของเรา ปัญญาท่ีเราหมุนออกไป กต็อ้งเอาปัญญาอนัน้ีหมุนกลบั
เขา้มายบัย ั้งมนั จิตแกจิ้ต เอาความคิดแกค้วามคิดไง น่ีปัญญาอบรมสมาธิ เห็นไหม ก าหนด
พทุโธๆ น่ีเป็นสมาธิ เราใหใ้ชค้  าบริกรรมเขา้ไปหยดุใจใหส้งบลงมา ใหกิ้เลสอว้นๆ น้ียบุยอบตวั
ลง 

ถา้กิเลสมนัยบุยอบตวัลง จิตมนัมีความสงบยู ่ มนัจะเร่ิมสงบตวัลง กิเลสสงบตวัลง ท าให้
จิตน้ีเบา กิเลสสงบตวัลงนะ จิตจะเป็นสมาธิไง จิตเป็นสมาธิไม่ไดเ้พราะกิเลสมนัอว้น กิเลสมนัยุ
แหยอ่ยู ่ ความคิดส่งออกไปทั้งหมด ความฟุ้ งซ่าน ความไม่มีความสงบ เพราะความคิดน้ีคิดอยู ่
ความคิดคิดอยู ่จิตท างานตลอดเวลา มนัจะสงบไดอ้ยา่งไรล่ะ 

จิตไม่สงบเพราะเป็นความคิด เห็นไหม ถึงก าหนดพทุโธๆ เป็นค าบริกรรมเขา้มา แต่ใน
เม่ือปัญญาโลกียะมนัมีอยู ่ บางทีความคิดมนัคิดออกไปตลอดเวลา ถึงใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาใชปั้ญญาท่ีวา่เป็นปัญญาโลก ท่ีเป็นโลกียะนัน่ล่ะวนเขา้มา วนเขา้
มาเป็นศีลธรรมเขา้มา เป็นจิตสงบเขา้มาไง 

คิดยอ้นกลบั คิดแลว้วนเขา้มาขา้งใน วนเขา้มาขา้งใน วนเขา้มาใหม้นัปล่อยวางใหไ้ด ้
ปล่อยวางตรงไหน? ปล่อยวางท่ีวา่ความคิดน้ีเป็นความคิดท่ีวา่ไร้ประโยชน์ ความคิดจะเป็น
ประโยชน์ต่อเม่ือหนา้ท่ีการงานขณะปฏิบติังาน ขณะจะท าจิตใหส้งบ ตอ้งใชปั้ญญาคิดวา่ส่ิงท่ีคิด
อยูน้ี่มนัคิดฟุ้ งออกไป คิดหกัหา้มเขา้มา คิดวนเขา้มาขา้งในของตวัไง 

ส่ิงนั้นเป็นความคิด เห็นไหม ความคิดเกิดจากความคิด มนัเกิดดบัๆ อยู ่ ความเกิดดบัอยูน้ี่
เป็นสงัขารท่ีมนัปรุงมนัแต่ง แต่อารมณ์น้ีเกิดจากความคิดท่ีเราคิดออกไป เราคิดออกไป เราหวงั
ผล เราคาดผล เรามีความหมาย เรามีตณัหา มีความทะยานอยาก ในความคิดนั้น มีรสมีชาติอยูใ่น
ความคิดนั้น ความคิดนั้นวา่เป็นผลประโยชน์ของเรา มนัจะเกิดความพอใจข้ึนมา ความคิดนั้นคือ



ปัญญาธรรม ๗ 

©2012 www.sa-ngob.com 

วา่เป็นการเสียผลประโยชน์ของเรา มนัจะมีความเศร้าหมอง ความเศร้าหมองกบัความต่ืนตระหนก 
ต่ืนในความคิด มนัเหมือนกนั มนัท าใหจิ้ตน้ีมีความยบุยอบ มีความพอง มีความต่างกนั เห็นไหม 
น่ีคือปัญญาอบรมสมาธิ 

วนเขา้มาตรงน้ีไง ใชปั้ญญาอบรมเขา้มาจากโลกียะนัน่แหละหมุนจิตเขา้มาใหจิ้ตมนัปล่อย
วางใหไ้ดจ้ากใชปั้ญญานั้น มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางตรงไหน? ปล่อยวางตรงความเห็นโทษไง 
เห็นโทษวา่ความคิดน้ีคิดข้ึนมาเพราะอะไร คิดข้ึนมาแลว้มนัใหผ้ลประโยชน์กบัใคร ท าไมมนั
ไม่ใหผ้ลประโยชน์กบัเรา มนัใหแ้ต่ความทุกขก์บัเรา มนัเอาไฟสุมใส่เรา แลว้คิดไม่ออกกว็นเขา้
ไป เปรียบเทียบๆ ออกมา จนมนัปล่อย  

มนัปล่อยเพราะวา่มนัเห็นวา่ความคิดน้ีคิดไปแลว้เราเหน่ือย หรือความคิดน้ีคิดเพราะความ
วา่ไม่มีสติย ั้งคิด ความคิดน้ีเพราะมีความประมาท ความประมาทปล่อยใหม้นัมีอ  านาจเหนือเรา
ตลอดเวลาไง น่ีสติมนัจะวนกลบัเขา้มา วนกลบัเขา้มาพิจารณาเขา้มาๆ จนมนัปล่อยออกไป ปล่อย
คือมนัไม่คิดเฉยๆ มนัเป็นพลงังานเฉยๆ ธรรมดา นัน่น่ะมนัปล่อย ปล่อยเพราะมนัเห็นโทษ เห็น
โทษวา่ความคิดน้ีคิดอะไรน่ะ น่ีปล่อยเขา้มา น้ีคือปัญญาอบรมสมาธิไง  

กบัการบริกรรมค าภาวนาชวนจิตต่างๆ กเ็หมือนกนั ก าหนดเขา้ไป เพียงแต่เปล่ียนจาก
อารมณ์ท่ีเคยคิดมาก าหนดพทุโธๆๆ อยูต่ลอดเวลา พทุโธน้ีเป็นพทุธานุสติ ก าหนดจิตจากท่ีคิด
ออกไปหรือเสวยอารมณ์ออกไปใหก้ลบัมาอยูก่บัพทุโธ อยูก่บัพทุโธ เขา้มาจนสงบ น่ีความสงบ
ของจิต กิเลสอว้นๆ อยูน้ี่มนัแค่ยบุยอบตวัลงใหจิ้ตน้ีเป็นอิสระ 

จิตน้ีเป็นอิสระจากกิเลสท่ีกิเลสเป็นเจา้วฏัจกัรท่ีควบคุมจิตเราอยูน่ะ มนัอยูก่บัเรา มนัเป็น
เรา มนัอยูห่ลงัท่ีบงัคบับญัชาเราดว้ย แลว้เราท าใหส้งบตวัลง ใหว้า่เราเป็นอิสระชัว่คราว ใหเ้รา
เป็นอิสระนะ ไม่เป็นข้ีขา้ ไม่เป็นความคิดวา่เขาเอาไปกิน กิเลสอว้นๆ เอาไปกินแลว้คิดออกไปวา่
ปัญญาเรามาก ปัญญาเราชนะคนอ่ืน 

ชนะอ่ืนหม่ืนแสน ชนะใครกแ็ลว้แต่ ก่อเวรก่อกรรมทั้งหมด แต่แพต้วัเองไง แพกิ้เลส
ตวัเอง เพราะกิเลสตวัเองดนัส่งออกใหเ้ราคิดไปตลอดเวลา  

การชนะตน การชนะตนคือการชนะกิเลสของตน แค่จิตสงบน่ียงัไม่ชนะใดๆ เลย เพราะ
มนัเป็นโลกียะทั้งหมด ยงัไม่มีการชนะใดๆ เลย แต่พอจิตสงบลงมนักว็า่งหมด มีความสุขมาก 
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เพราะคนไม่เคยไดร้สของความสุขอนัน้ี ต่ืนข้ึนมา เกิดมา ตั้งแต่เกิดมา ปิดเคร่ืองไม่เคยดบั แลว้
เคร่ืองมนัไดพ้กัเคร่ืองน่ะ 

น่ีเหมือนกนั จิตเราตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสงบเลย ไม่เคยรู้จกัวา่สงบ เห็นแต่เขาวา่สงบเป็น
อยา่งนั้น สงบเป็นอยา่งนั้นนะ พอเวลามนัสงบ มนัเวิง้วา้ง มนัปล่อยหมด ไม่มีอารมณ์ใดๆ เลยท่ี
จะเหมือนกบัอนัน้ี ในโลกท่ีเกิดมานัน่น่ะ เพราะเราเขา้ไม่ถึง อารมณ์ต่างๆ ในโลกน้ีมนัเจือดว้ย
อามิสทั้งหมด แลว้อนัน้ีมนัไม่เจือดว้ยอามิส อารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เราพอใจส่ิงใด ไม่พอใจส่ิงใด 
มนัเป็นวตัถุอนัหน่ึงเลยนะ ท่ีใหเ้กิดเป็นอาการอยา่งนั้นออกไป แลว้มนัสลดัท้ิงทั้งหมด 

เปรียบเหมือนแบกหินมากอ้นหนกัๆ แลว้ปล่อยท้ิงออกไป วา่ง ความสบายใจ ความเบา
กายอนันั้นกบัความเบาใจต่างกนั น่ีพอจิตสงบเขา้มา ถึงจะเร่ิมเดินปัญญาไง จิตสงบเหมือนกบัวา่
เราไปตลาดมา ซ้ือของมา พวกกุง้หอยปูปลาน่ี ถา้เราไม่เอามาท าใหเ้ป็นอาหาร ปล่อยท้ิงไวม้นักจ็ะ
เน่าเสียไป จิตท่ีสงบน้ีมนักเ็หมือนกุง้หอยปูปลาไง มนัเป็นวตัถุดิบท่ีจะยกข้ึนวิปัสสนา เราจะ
รวบรวมอาหารนั้นลงหมอ้ลงแกงเพื่อจะใหเ้ป็นอาหารไหม ถา้เราท ากเ็ป็นประโยชน์กบัเรา 

แต่พวกอาหารน้ีมนับดูเน่าต่อหนา้ เราเห็น เราทุกคนโดยธรรมชาติเรากจ็ะท าอยา่งนั้น แต่
เวลาจิตสงบไม่เป็นอยา่งนั้น เปรียบเทียบวา่มนัเป็นแบบกุง้หอยปูปลาท่ีตอ้งเอามาท าเป็นอาหารถึง
จะเป็นอาหาร จิตท่ีสงบแลว้มนักมี็วตัถุพร้อมไง มีจิต มีสมัมาสมาธิไง จะยกข้ึนวปัิสสนา น่ีกุง้
หอยปูปลาจะยกข้ึนวิปัสสนา จะเป็นอาหารหรือไม่เป็นอาหารของจิต จะท าไดห้รือไม่ได ้ ยกข้ึน
หรือไม่ยกข้ึน ถา้ยกข้ึน ยกข้ึนอยา่งไร ยกจิตข้ึนวิปัสสนา จากความสงบยกข้ึนวิปัสสนาอยา่งไร 

นอ้มออกมาใหดู้กายไง ใหดู้กาย ใหดู้เวทนา ใหดู้จิต ใหดู้ธรรม กเ็วลาพิจารณาปัญญา
อบรมสมาธิกพ็ิจารณากายเขา้มาแลว้ พิจารณาเวทนาเขา้มาแลว้ แลว้พิจารณาอะไรอีก ของน้ีเคย
ผา่นมาแลว้ เขาวา่อยา่งนั้นนะ กิเลสมนัขดัขวาง กิเลสมนัต่อตา้น การประพฤติปฏิบติักิเลสมนัจะ
อยูก่บัเราดว้ย ไอกิ้เลสอว้นๆ น่ีมนัคอยพยายามแยกออกไป 

ถา้กิเลสมีอ านาจมากกวา่มนักเ็ป็นโลกียะไป หรือวา่เราดึงออกไปเป็นความคิดเรา ถา้สมาธิ
มีหลกัอยู ่มนัจะดึงกลบัมาวา่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ อนันั้นนะ ดึงกลบัมาดว้ย มนัถึงยกข้ึนมา การ
ยกข้ึนตวัน้ีคือวา่พิจารณาดูกายไง กายจากความเห็นขา้งนอกคือเป็นกายภายนอก เวทนาจากขา้ง
นอกเขา้มากเ็วทนานอก เห็นคนอ่ืนเจบ็ปวด เห็นไหม เรามีแต่ความเศร้าใจ แต่เวลาเรานัง่ข้ึนมามนั
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เกิดข้ึนกบัเราจริงๆ เวทนาเกิดข้ึนมาแลว้จิตมนัเสวย มนัถึงรู้วา่เจบ็ รู้วา่ปวด เวทนาคือเรา เราเป็น
เวทนาเรากเ็จบ็สิ น่ีพิจารณาเวทนา 

เพราะเวทนาน้ีมนัเป็นความเผด็ร้อนอยูท่ี่ตวัเราน่ี กิเลสอยูท่ี่เราน่ี มนักจ็ะหลบหนีไง เรากบั
กิเลสเป็นอนัเดียวกนั นัง่อยูด่ว้ยกนั มนัจะหลบหนีไป เวลามนัเพลิน กิเลสมนัเพลินนะ เรานัง่ท า
อยา่งอ่ืนอยูน่่ะ ๔-๕ ชัว่โมงกน็ัง่ได ้ ท าไมมนัไปไดล่้ะ แต่เวลามนันัง่ท าความดี ท าไมมนัเกิดข้ึน
แลว้สู้ไม่ได ้

ดู แยกออกดูตรงน้ี พจิารณาเวทนาไง พจิารณาเวทนาน้ี เวทนาน้ีเป็นอาการอยา่งหน่ึงท่ีเกิด
ข้ึนกบัจิต เหมือนกบัอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนัน่ล่ะ แต่อารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นเราพอใจ แต่
ขณะท่ีเวทนาเกิดน้ีเราไม่พอใจ พอใจและไม่พอใจน้ีเป็นตณัหา ตณัหาความทะยานอยาก ตณัหา
หาไม่พอ หาไม่พอ ทีน้ีตณัหาจะละไดล้ะท่ีตณัหาเหรอ จะละไดก้ต็อ้งมีเหตุน่ีไง พิจารณาท่ีเวทนา 
พอใจไม่พอใจน้ีคือตณัหา คือความผกูมดัอยูก่บัใจไง 

ตณัหากบัใจท่ีมดัผกูมดัเป็นเน้ือเดียวกนัน่ีเราจะแกะออกไปไม่ได ้ เพราะไม่มีเหตุไม่มีผล 
แต่ถา้พิจารณาเวทนาน่ีมนัเป็นหินลบัปัญญา มนัเป็นหินลบัมีดไง เราตดัเวทนาออกไปดว้ยปัญญา 
เห็นไหม เวทนาน้ีเป็นอาการ จิตน้ีรับรู้ยิง่ปวดเป็น ๒ เท่า ๓ เท่า ถา้จิตวิปัสสนาหมุนเขา้ไปดูวา่
เวทนาน้ีท าไมมนัเกิดตอนน้ี เพราะจิตรับรู้ รับรู้ท าไมถึงไปรับรู้เขาล่ะ จิตน้ีไปรับรู้เขาแลว้มาทุกข์
อยูท่  าไม เวทนามนัสกัแต่วา่ แลว้มนัยอ้นกลบัมา ปล่อยใหไ้ด ้ยอ้นกลบัมาท่ีจิต 

ถา้ปล่อยไม่ไหวยอ้นกลบัมาท่ีจิต ก าหนดดูท่ีจิต กลบัมาความรู้สึกไง ความรู้สึกท่ีส่งออก
ไป จิตคือตวัตน้เหตุ แลว้ส่งออกไปเวทนารับรู้ท่ีเกิดเจบ็ตรงไหนกแ็ลว้แต่ เราดึงเขา้มาเป็นอนั
เดียวกนั ถา้เราแยกออก จิตคือความรู้สึกเป็นอนัหน่ึง เวทนาเจบ็ปวดนั้นเป็นอีกอนัหน่ึง แลว้ไปดึง
เอามาท าไม มนัจะพุง่เขา้ไป ถา้มีสมาธิ สมาธิน้ีเป็นพื้นฐานไง สมาธิน้ีเป็นพลงังานท่ีท าใหใ้จน้ี ให้
กิเลสอว้นๆ น้ีมนัยบุยอบตวัลง เพื่อจะใหเ้รามีโอกาสไดแ้ยกแยะตรงน้ี 

ถา้สมาธิไม่มี กิเลสอว้นๆ น้ีมนัเป็นคนคิดเอง มนัไม่ยอมหรอก มนัจะบอก “เลิกเถอะ สู้ไม่
ไหว เด๋ียวร่างกายจะพิการ เด๋ียวจะเป็นอยา่งนั้น เด๋ียวจะเป็นอยา่งน้ี” นัน่น่ะกิเลสอว้นๆ มนัมี
อ  านาจเหนือกวา่ ความคิดเป็นโลกหมดเลย 
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มนัเป็นเร่ืองธรรมดา ในเม่ือคนนัง่อยูม่นัตอ้งเจบ็ปวด อยา่งนั้นถา้เราอยากจะใหห้ายเราก็
คลายออกมนักห็าย เห็นไหม น่ีคือความพา่ยแพ ้ ขณะเขา้สงครามแลว้มนัเป็นความพา่ยแพ ้ ถา้มี
สมาธิอยู ่หมายถึงวา่จิตน้ีมีพลงังานพอ มนัจะแยกออกไปอีกทางหน่ึง แยกออกไปทางท่ีวา่ส่ิงน้ีคือ
อะไร เราเป็นนกัรบ เราเป็นคนท่ีจะพน้จากกิเลส เราเป็นคนท่ีจะสู้ใหช้นะขา้ศึกอนัน้ี อนัน้ีคือ
ขา้ศึกท่ีจะการชนะตนไดไ้ง ถา้เรามีก าลงัใจเรากไ็ปแบ่งแยกออก เวทนาเป็นเวทนา อาการนั้นมนั
เกิดข้ึนเพราะเราพอใจและไม่พอใจ เราพอใจและไม่พอใจ เราเสริมเขา้ไปเป็นตณัหา  

มนัขาด มนัขาดท่ีตณัหาน้ี ตณัหาน้ีขาด มนัเป็นความมหศัจรรย ์ มหศัจรรยท่ี์ท าไมเวทนา
มนัหายไปหมดเลย จิตน้ีวา่งหมดเลย ทั้งๆ ท่ีนัง่อยูบ่นกองไฟนะ ทั้งๆ ท่ีนัง่อยูบ่นความเจบ็ปวด
นั้นน่ะ ความเจบ็ปวดท่ีเราเผชิญอยูน่ั้น เม้ือก้ียงัเจบ็ปวดอยูข่ณะน้ีเลย แต่ถา้ปัญญามนัหมุนไป 
ปัญญามนัหมุนไป มนัฟาดฟันไป สาวไป หมุนไปๆ ธรรมจกัรน้ีเคล่ือน เวทนามนัขาดออกไปได้
อยา่งไร ทั้งๆ ท่ีเจบ็ๆ อยู ่หายหมด หายวบัไปเลย 

มนัถึงจะมีความเขา้ใจไง ออ้! เพราะเราไปยดึ อาการน้ีมนัปรุงแต่งออกมาจากใจ ใจเราไป
ปรุงแต่งเองแลว้กย็ดึเอง หลงภาพ หลงกินเงาของตวัเอง หลงกินเงา เห็นไหม น่ีอาการของใจเป็น
อยา่งนั้น อาการของกายมนัเป็นเร่ืองของกายเขา ในเม่ือมนัปรุงแต่งข้ึนมาเอง หลอกตวัเองแลว้
ตวัเองกติ็ดตวัเองอยูท่ี่ส่ิงท่ีหลอกข้ึนมา  

โลกตุตรธรรม ปัญญาหมุนยกข้ึน น่ียกข้ึนอยา่งน้ี ท่ีวา่ยกข้ึนยาก ยากตรงน้ีไง ตรงท่ีไม่
ยกข้ึน ตรงท่ีกลวั ตรงท่ีไม่อยากออกเผชิญเหตุการณ์จริงไง จะหลบอยูเ่ขา้สมาธิอยา่งเดียว จะหลบ
อยูแ่ต่ความสงบ จะหลบอยูต่รงน้ีไง ไม่ยอมสู้ขา้ศึก เป็นนกัรบท่ีไม่กลา้เผชิญศึก น่ีกเ็หมือนกนั เรา
วา่เราเป็นนกัปฏิบติั เพื่อจะชนะทุกขท์ั้งหมด ท าไมเราเป็นนกัหลบล่ะ เราเป็นนกัหลบนะ แลว้เรา
ยงัหลงตวัเองวา่เราเป็นนกัรบ เราจะออกจากทุกข ์ ถา้ออกจากทุกขม์นัตอ้งเป็นนกัรบ รบกบัขา้ศึก
คือกิเลสในหวัใจของเราไง กิเลสในหวัใจน่ี ไม่ใช่กิเลสขา้งนอก กิเลสขา้งนอกมนัไม่ใหผ้ลอะไร
กบัเรา มนัจะใหผ้ลกบัขา้งนอกเขานู่น กิเลสขา้งในมนัเผาลนเราอยูน่ี่ไง  

ทีน้ีการยกข้ึนมนัถึงไม่ยอมยก ความไม่ยอมยกน่ี เพราะวา่มนัไม่ยอมเผชิญศึก มนัไม่มี
ก าลงัใจพอไง ก าลงัใจไม่พอ เราตอ้งยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาท่ีสมาธิไง ยอ้นกลบัมาท่ีความสงบ 
สร้างฐานความสงบข้ึนมาสู้มนัใหม่ ยอ้นกลบัมาท่ีฐานของความสงบน้ี หลบ ยนัไว้ๆ  มนัเป็นส่ิง
เหนือโลก 
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โลกตุตรธรรม ปัญญาท่ีสะสมมาในทางโลก เราวา่เรามีปัญญาทั้งหมดเลย แต่ปัญญาในโล
กตุตรธรรมน้ี โลกตุตรปัญญา เป็นปัญญาท่ีพน้ออกไปจากโลก ปัญญาน้ีเกิดจากภาวนามยปัญญาท่ี
ไม่มีใน ๓ โลกธาตุน้ี ปัญญาน้ีไม่มีแมแ้ต่...ไม่ใช่วา่บนโลกมนุษยน์ะ ไม่มีแมแ้ต่ ๓ โลกธาตุเลย มี
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดข้ึน 

นัง่อยูบ่นกองไฟ นัง่อยูบ่นความทุกขท์ั้งนั้น ปัญญามนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ทุกๆ คนตอ้งกลวั
ทุกข ์ ทุกๆ คนตอ้งหนีออกจากทุกข ์ ทุกๆ คนตอ้งกลวัไฟ กลวัความร้อน กลวัแต่ภยัอนัตราย แต่
ภาวนามยปัญญาน้ีวนเขา้ไปในกองไฟนั้นเลย ในท่ามกลางแห่งทุกขน์ั้นน่ะ ท่ามกลางแห่งเวทนาท่ี
เกิดกลา้ๆ นัน่น่ะ หมุนเขา้ไปๆ เป็นธรรมจกัรไง จกัรอนัน้ีถึงวา่เป็นภาวนมยปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน 
โดยเป็นธรรมชาติของมนัเอง ขณะท่ีฟาดฟันกบัเวทนาท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนเด๋ียวนั้นน่ะ น่ีภาวนามย
ปัญญา ปัญญาจะเกิดข้ึนเลย 

ถา้มีเราอยูใ่นนั้น เห็นไหม มีเรา มีความเห็นของเราเขา้ไปอยูใ่นความคิดนั้น ธรรมจกัรน้ี
ไม่เป็นจกัร มนัเป็นเราเขา้ไปไง เป็นเรา พอเราเขา้ไปเราจะไปแยกเลย อนัน้ีเป็นทุกข ์ เราก าหนด
ทุกขก่์อน เราจ ากดัทุกขแ์ลว้อนัน้ีเป็นเวทนา อนัน้ีเป็นตณัหา พอเราเขา้ไปในอริยสจั เราเขา้ไปอยู่
ในอริยสจั มนัจะขดัจะขวางไปกนัหมดเลย  

แต่ถา้ภาวนามยปัญญา จิตน้ีมนักดกิเลสอว้นๆ นั้นใหส้งบตวัลง มนัไม่มีเรา พอไม่มีเรา จิต
น้ีหมุนไปโดยธรรมชาติ เราส่งหมุนเขา้มาขา้งในตลอด หมุนเขา้มาพิจารณาตลอด หมุนเขา้มาๆ 
การหมุนเขา้มาอนัน้ีเราส่งไปเร่ือยๆ จนมนัตั้งตวัเองไดไ้ง การตั้งตวัเองได ้ ช าระเวทนาเป็นคร้ัง
เป็นคราวไป มนัจะเบาลงๆ เขา้ใจลง เขา้ใจเขา้ไปเร่ือยๆ เขา้ใจเขา้ไปเร่ือยๆ เห็นไหม เวทนาส่วน
ใดพิจารณาเขา้ไปเร่ือย 

วนัน้ีแพบ้า้งชนะบา้ง เพราะวา่ตอ้งเขา้มา วนเขา้มาท่ีพกัสมาธิบา้ง การท างานมนัมีอยู ่ ๒ 
ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงคือฝ่ายท าความสงบเพื่อเพิม่พลงังานตลอดเวลา แลว้กอ็อกไปสู้กบังาน ถา้พอเคยท า
น่ี ของเคยท ามนัยอมรับ พอยอมรับน้ีท าไดแ้ลว้ พอท าได ้ ท าไปเร่ือยๆ การท าไปเร่ือยน่ีฝึกจิต
เร่ือยๆ ฝึกการวิปัสสนาอยูเ่ร่ือยๆ บ่อยคร้ังเขา้ๆ ชนะไปเร่ือย  

ไอเ้ราท่ีวา่อยูใ่นอริยสจันั้นมนัจะอ่อนตวัลงๆ อริยสจัน้ีจะเป็นตามความเป็นจริง มนัจะ
หมุนไปตามความเป็นจริง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคอริยสจัจงัจะหมุนไปเร่ือย หมุนจนขาด
ตามความเป็นจริงนะ นิโรธะไง ดบั ทุกขน้ี์ดบั เกิดนิโรธข้ึน นิโรธะความรู้ดบัหมด ออกไปจาก
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อริยสจั ถา้เราเขา้ไปในอริยสจั อริยสจัน้ีมีเรา มนัแกวง่ไปแกวง่มาตลอด เพราะเราเขา้ไปอยูใ่น
อริยสจัดว้ย เพราะกิเลสอว้นๆ น้ีมนัหมุนเขา้ไป 

ถึงตอ้งมีก าลงัตวัสมาธิน้ีพอ ถึงบอกวา่งานเป็น ๒ อยา่งไง งานในการสะสมพลงังานของ
ใจข้ึนมาใหกิ้เลสมนัเบาบางลงแลว้มนัหมุนไปตามธรรมตามจกัรของมนั ตามจกัรของมนั ตาม
จกัรท่ีมนัหมุนไป แลว้กเ็สริมไปเร่ือย คน้ควา้ไปเร่ือยๆ จนขาดออก เวทนาเป็นเวทนา จิตเป็นจิต 
ทุกขเ์ป็นทุกข ์แยกออกจากกนัทนัทีเลยนะ ถา้เป็นธรรมจกัรหมุนไปตามความเป็นจริงจะเป็นอยา่ง
นั้น น่ีคือภาวนามยปัญญา 

ค าวา่ “ภาวนามย”ปัญญา สุตมยปัญญากเ็ราเรียน จินตมยปัญญากเ็ราคิด สุตมยปัญญาน้ี
ธรรมจกัรหมุนไป หมุนไปมนัถึงวา่มนัเหนือโลกไง ภาวนามยปัญญาเป็นโลกตุตรปัญญา ปัญญาท่ี
อนัน้ีเกิดข้ึนแลว้ตดัขาดออกจากสงัโยชน์ ในความเวทนากาย เวทนาจิตน้ีหมุนติดอยูด่ว้ยกนั ขาด
ออกจากกนั หลุดออกไป เวทนาเป็นเวทนา กายเป็นกาย แลว้จิตน้ีหลุดออกมาจากนั้น วา่งหมดเลย 
น่ีคือโลกตุตรธรรม น่ีคือภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเราส่งเสริมกนัข้ึนมา อนัน้ีเป็นอาวธุส าคญัมาก 
อาวธุส าคญัท่ีช าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริงไง 

มนัตอ้งเกิดข้ึนจากผูป้ฏิบติัท่ีเขา้ไปเห็น เขา้ไปต่อสู้ เขา้ไปรู้ ยกข้ึนๆ ไปเร่ือยๆ เพราะการ
เห็นคุณไง การเห็นคุณ คุณของการปล่อยมาเร่ือยๆ กบัท่ีมนัเห็นโทษของการทุกขอ์ยูท่ี่ผกูมดัอยู่
ตลอดเวลา มนัไม่ตอ้งไปถามใครเลย ถามเจา้ของ ถามตวัเอง... 

...โดยปกติอยูแ่ลว้ เห็นคุณเห็นโทษ... 

...เอาชีวิตเขา้ทุ่ม เอาชีวิตเขา้แลกเลย เจา้ชายสิทธตัถะท ามาก่อน เอาชีวิตเขา้แลกเพราะวา่
เราเขา้ขา้งตวัเองตลอด “เรา เรา เรา” เราน่ีกิเลสอว้นๆ อยูใ่นเราน่ี เราหมุนไปตลอด ความสงบน้ีตดั
เราๆ จนเราน้ีหมดออกไป น่ีภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน ถึงไม่มี มีเฉพาะผูป้ฏิบติั ผูท่ี้
ปฏิบติัถึงจุดของภาวนามยปัญญาน้ีทรงตวัได ้แลว้ช าระกิเลสไดจ้ริงๆ ไง ขาดออกไป ขาดออกไป 
วา่งออกไป จิตน้ีออกมาเลย 

หลุดออกมาอยา่งนั้นถึงเป็นความจริง ถึงการเป็นภาวนามยปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากผูท่ี้เรา
ปฏิบติัตาม น่ีคือปัญญาทางธรรมไง กบัปัญญาทางโลก โลกียปัญญากบัโลกตุตรปัญญา โลกตุตร
ปัญญาน้ีมนัตอ้งเป็นไปโดยเราส่งข้ึนไป ปัญญาน้ีกวา้งขวางมาก การเปรียบเทียบไง เราเอาส่ิงนั้น
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มาเปรียบ การเปรียบเทียบ การคน้ควา้ มนัเป็นปัจจุบนัธรรม ค าวา่ “ปัจจุบนัธรรม” เกิดข้ึนเด๋ียว
นั้น ไม่มีการตบแต่ง ไม่มีการคาดหมาย 

การคาดหมาย การจ า การศึกษามา แมแ้ต่เราภาวนาอยูปั่จจุบนัน้ี แลว้เราชนะอยูค่ร้ังน้ี คร้ัง
หนา้จะใชปั้ญญาอนัน้ีอีก กิเลสหลอกแลว้ กิเลสอว้นๆ ท่ีอยูก่บัเราน่ี มนัจะทนัตลอด เพราะเวลา
เราใชปั้ญญา มนัตามมาตลอดไง ถึงวา่ ตอ้งเป็นปัจจุบนั ใหเ้กิดข้ึนในปัจจุบนั แต่ตอ้งคน้ควา้ตลอด 
ตอ้งคน้ควา้ ตอ้งหมุนตลอด หมุนตลอดๆ หมุนเขา้ไป ปล่อยไวไ้ม่ได ้ปล่อยไวมี้แต่เราเขน็ครกข้ึน
ภูเขาน่ะ ถา้เราไม่ถึงจุดยอด มนัจะไหลทบัเราตลอดเวลา 

กิเลส เราก าลงัจะกดถ่วงกิเลส เราก าลงัต่อสู้กิเลสตลอดเวลา ฉะนั้นถา้เราเผลอ เราปล่อยไว ้
กิเลสมนัจะยอ้นกลบัมาตลอด เห็นไหม ถึงวา่ปล่อยไม่ได ้ ตอ้งท าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไปๆ จนใหเ้ห็น
ขณะนั้น ขณะท่ีเป็นไปนัน่น่ะ ถา้ขณะยงัไม่เกิดข้ึน ขณะของจิต ขณะของจิตท่ีเกิดข้ึนไง ขณะจิต
เกิดข้ึนมนัจะแปรสภาพไปเลย จะแปรสภาพ จิตดวงนั้นเป็นอีกดวงหน่ึง บุคคล ๘ จ าพวกไง พน้
ข้ึนไปหลุดออกไป ยกข้ึนเลย ถา้พิจารณาตามนั้นนะ ตามนั้นตามอะไร? ตามมรรคไง 

พอพิจารณามา ปัญญาท่ีออกมาจากทางน้ี ไม่ใช่ปัญญาอยูก่บัโลกนั้น น่ีแค่เวทนานะ 
เวทนาของกาย น่ีพดูวิปัสสนามาแลว้น่ี ใชปั้ญญาออกมาแลว้ ปัญญาน่ีหมุนแลว้ พอทางน้ีเคยเดิน
แลว้ ทางน้ีท าเป็นแลว้ มนัไปไดแ้ลว้ ค  าวา่ “ไปได”้ กระเสือกกระสนไปได ้ ขดุคุย้ไปเร่ือยๆ จิต
สงบข้ึนมากต็อ้งยกข้ึนเขา้สงคราม เขา้สงครามไง สงครามธาตุสงครามขนัธ์ สงครามธาตุสงคราม
ขนัธ์กบัสงครามโลก สงครามโลกลา้งโลก แลว้นัน่ขนาดไหน จิตตายแลว้ตอ้งเกิดหมด ไปตามนั้น
แต่สงครามน้ีชะลา้งเขา้มาน้ี สงครามชะลา้งน้ี สงครามน้ีประเสริฐกวา่ ชนะตนไง 

การชนะตนน้ีประเสริฐ ประเสริฐจริงๆ มนัไม่ก่อเวรก่อกรรม แลว้มีความสุขเกิดข้ึนนะ 
แลว้มนัเป็นผูท่ี้เสพไง รสของธรรมอยูก่บัหวัใจของเรา เรารู้รสของธรรม ธรรมไง เห็นกรรม เห็น
การกระท า เห็นผลของเราท่ีเราท าข้ึนมาแลว้ ผลท่ีเราท าข้ึนมาน่ี ธรรมจริงๆ ธรรมท่ีวา่ถึงธรรมๆ 
ไง ถึงธรรมแลว้มนักไ็ดล้ิ้มรสออกมาแลว้ มนักอ็ยากจะไปต่อ เพราะธรรมน่ี ดูสิ ดูทางโลกเขายงัมี
คนท่ีเกิดมาสูงกวา่กด็ูถกูคนท่ีต ่ากวา่ จะเยาะเยย้กนัไปตลอด 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั วฒิุภาวะของใจท่ีมนัสูงข้ึนน่ีมนักเ็ป็นชั้นๆๆ ข้ึนไปเหมือนกนั ส่ิงท่ีต ่า
กวา่พน้ออกมาในจุดท่ีต ่ากวา่ แต่สูงข้ึนไปล่ะ สูงข้ึนไปยงัมีอีก ความสุขท่ีประเสริฐกวา่น้ียงัมีอีก 
ตอ้งยกข้ึนไปเร่ือย วปัิสสนาไปเร่ือย วิปัสสนาไปเร่ือย ท าความสงบ ถา้มนัหมุนออกไป หมุน
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ออกไปท างานน้ีไม่กา้วเดิน ตอ้งยอ้นกลบัมาสงบ ความท าความสงบกบัออกวิปัสสนา ตอ้งคู่เคียง
กนัไปตลอด ตอ้งคู่เคียงกนัไปตลอดเลย ถา้ไม่อยา่งนั้นแลว้มนักมี็ความหลงใหลออกไปนอกลู่
นอกทาง 

ขนาดวา่พน้ มีธรรมแลว้ยงัหลงอีกเหรอ? หลง หลงออกไปอีก เพราะวา่มนัไปพกัอยู ่ไปติด
อยูไ่ง ไปติดอยูใ่นส่ิงท่ีวา่มนัไม่เคยเห็น ทางของท่ีไม่เคยเห็น ความมหศัจรรยข์องธรรมมนั
มหศัจรรยม์าก เราช าระสู้กบัเวทนาจากกายเขา้มาได ้ แต่อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เรายงัไม่ถึงมนั 
เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในหวัใจยงัมีอยู ่ ความโลภ ความโกรธ ความหลงใน
วตัถุมนัจะเบาบางลง เพราะเราเขา้ใจตามความเป็นจริงวา่ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา 
ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัทั้งหมด 

ถา้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนมา สมบติัพสัถานกต็อ้งแปรสภาพไปตลอด เราจะมีความโง่
หลงงมงายไปหยบิส่ิงของอยูน่ั้นอีกท าไม เราจะไปเป็นข้ีขา้ส่ิงของนั้นอยูท่  าไม เราไม่เป็นข้ีขา้ใน
ส่ิงของของนั้นท่ีใหม้ากดถ่วงหวัใจเรา แต่ความสุมอยูใ่นหวัใจ อวิชชายงัอยูใ่นหวัใจ มนัยงัใหผ้ล
กบัความเศร้าหมดอยูใ่นใจเราอยู ่ ความเศร้าหมอง ความอมทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ มนัยงัเป็น ตวัน้ียงัมี
อยูว่า่อวิชชายงัไม่ไดโ้ดนดบัออกไป แต่มนัเลาะเปลือกเขา้มาแลว้ วนกลบัเขา้มา  

ท่ีวา่หลง หลงตรงน้ีไง หลงตรงท่ีไม่ขดุคุย้หาส่ิงท่ีเป็นเช้ือโรคเช้ือภยัอยูใ่นหวัใจไง มนั
ตอ้งวนกลบัเขา้มาขดุคุย้หาส่ิงท่ีมนัเป็นเส้ียน เป็นหนาม เป็นศรปักอยูท่ี่กลางหวัใจ ตอ้งยอ้นกลบั
ไปอีก เพราะหวัใจน้ีมนัรับรู้เร่ืองของกายใช่ไหม เราสงวนนกั กายของเรา ความเป็นเราน่ีสงวนไว้
นกั ขณะท่ีมนัตดัออกไปน่ีมนัตดัความสงวนอนัน้ีออกแลว้ไง สงวนวา่ส่ิงนั้นเป็นของเรา กายน้ีก็
เป็นของจิตไง จิตน้ีเป็นเจา้นาย มนัดึงกายวา่เป็นของของมนั  

แต่วิปัสสนาญาณไดต้ดัออกไปแลว้ไง ตดัส่ิงท่ีวา่มนัรักมนัสงวน มนัปล่อยส่ิงนั้นเขา้มา 
มนัปล่อยส่ิงท่ีมนัรักสงวนขา้งนอก มนักม็ารักสงวนอยูใ่นตวัของมนั มนัมารักมาสงวนในตวัของ
มนั แลว้เราจะท าอยา่งไรใหเ้ห็นตวัวา่ ส่ิงไหนท่ีมนัรักสงวนอยูล่่ะ น่ีคือการขดุคุย้ท่ีวา่หลง หลง
ตรงน้ีไง หลงท่ีวา่ปล่อยมาแลว้ แลว้กจ็ะไม่ท าต่อ ปล่อยมาแลว้ ปล่อยท่ีมนัไปหลงเขา แต่มนัยงั
หลงตวัมนัเองอยูล่่ะ ในตวัมนัเองท่ีมนัยงัหลงใหลอยูน่ี่ ท าไมไม่ขดุคุย้หา ท่ีวา่หลง หลงตรงน้ี ท่ีวา่
ไม่ขดุคุย้ ไม่ขดุคุย้เขา้มาน่ี 
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พิจารณาซ ้าเขา้ไป ยงัดีใจ ยงัเสียใจ ยงัมีความรับรู้อยู ่ น่ีคือเวทนาทั้งหมด เวทนาของกาย
คือเวทนาของกาย เวทนาของกายคือเวทนาขา้งนอก อะไรกระทบมนักเ็จบ็ แต่เวทนาของจิตล่ะ 
เวทนาภายในจิต ความเศร้าหมอง ความสุขในหวัใจนัน่น่ะ แต่การจบัตอ้งไดน่ี้มนัจะยอ้นกลบัเขา้
มา เหมือนกบัวตัถุท่ียอ้นกลบัเขา้มาแลว้มนัมว้นตวั กินตวัมนัเองเขา้มา ความกินตวัเขา้มา ส่ิงท่ีมนั
สืบต่อกนัมนัสั้นเขา้ 

หวัใจกเ็หมือนกนั ความเวทนาในใจ ความเวทนาท่ีเราไม่เห็น อนันั้นเราจบัตอ้งไม่ได ้
เพราะวา่มนัส่งออกไปขา้งนอก เหมือนฝ่ามือเราหยบิของข้ึนมาน่ีเราหยบิไปทั้งหมดเลย แต่เอน็ 
กระดูกในน้ิวมือ ในมือ เราจบัเราไม่รู้สึกใช่ไหม ผวิหนงัเราไปกระทบเฉยๆ เวทนาส่งออกไปก็
เหมือนกนั มนัส่งออกไปมนัเหมือนกบัเป็นกระดูก เป็นเอน็ มนัอยูต่วัใน มนัส่งออกไปรับรู้ขา้ง
นอก แลว้มนัจะรับรู้ในเอน็ ความรู้สึกเราจะรับรู้ท่ีเอน็ท่ีน้ิวไดอ้ยา่งไร 

แต่น้ีเป็นวตัถุ แต่ถา้เป็นวิปัสสนา ท าได!้ ท าไดเ้พราะเป็นนามธรรมไง เป็นนามธรรมเรา
ยอ้นกลบัเขา้มาสิ ยอ้นกลบัเขา้มาจบัความรู้สึกอนันั้น ความรู้สึกท่ีส่งออกไป ใหค้วามรู้สึกหนั
กลบัเขา้มา ความหนักลบัเขา้มา นามธรรมน้ีเราจบัได ้ มนัยอ้นกลบัมาได ้ ถึงวา่ โอโ้ฮ! พอมนัจบั
เวทนาของจิตได ้“ท าไมมนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น” ขณะแค่ขดุคุย้หากิเลส จบักิเลสไดน้ะ จบัความ
กระทบกระเทือนของหวัใจท่ีมนัเศร้าหมองอยูน่ี่ มนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยสุ์ดๆ ท่ีจะเป็นมหศัจรรยใ์ด
เทียบเลยล่ะ กเ็อน็น่ะ เอน็กระดูกในน้ิวมือมนัยอ้นกลบัเขา้มารู้สึกตวัมนัเองได ้

แต่น้ีเพียงแต่เราพดูกนัตลอด เวลาเราศึกษาธรรม เราวา่ “ส่ิงนั้นส่งออกไป เวทนาเป็นออก
...” อนันั้นเป็นผลส าเร็จของเวทนาท่ีมนัออกมาแลว้ เราไปรับรู้อารมณ์ของความเวทนานั้นไง แต่
ความสุข ความท่ีมนัขยบัข้ึน เกิดข้ึนกบัใจแลว้เราจบัไดท้นัที อนันั้นเราไม่เห็น ความเศร้าหมอง
ภายในเราไม่เห็น เราเห็นแต่แสงท่ีมนัส่งออกมา รับรู้ออกมาแลว้ น่ียอ้นกลบัเขา้มา 

เพราะวา่วิปัสสนา ฟัง! จิตน้ีสงบแลว้ยอ้นกลบัดูๆ มนัตอ้งขดุคุย้ไง การขดุคุย้วา่ส่ิงไหนท่ี
มนันอนอยูใ่นใจ ส่ิงท่ีวา่เราพดูกบัคนนอก เราพดูกบัใคร เราส่ือความหมายกบัคนอ่ืน เราพดูให้
เสียงน้ีกระทบหูเขา เขากรู้็ ส่ิงน้ีกระทบกนัได ้ แต่การส่ือกบัหวัใจท่ีวา่ใชว้ิปัสสนาญาณเขา้ไปจบั 
มนัเป็นตวัเองจบัตวัเองไง เสียงท่ีส่ือมาหาเรา เสียงนั้นตอ้งยอ้นกลบัไปรู้สึกตวัเสียงนั้นเอง ฟังดูสิ 
มหศัจรรยห์รือไม่มหศัจรรย ์ เสียงนั้น เสียงท่ีออกมามนัตอ้งรู้ตวัมนัเอง จิตท่ีส่งออกมาเป็นเวทนา 
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ถา้เป็นวิปัสสนาน่ีจะยอ้นกลบัจนจบัตวัเองได ้ ขนพองสยองเกลา้เลยนะ จบัเวทนาในไดน่ี้ จบั
เวทนาในคือความเจบ็ปวด คือความเสียใจ เศร้าใจในใจไง 

แต่ก่อนเราคิดแต่วา่คนอ่ืนนะ ผูอ่ื้น ส่ิงนอกเป็นคนวา่เรา เหตุการณ์ต่างๆ ท าใหเ้ราเจบ็ปวด 
เราคิดอยา่งนั้นทั้งหมดเลย แต่เราไม่คิดเลยวา่มนัมีภวาสวะ คือภพของจิต คือเคร่ืองรับอยูท่ี่หวัใจ
เราน่ี เราดูดเขาเขา้มาต่างหาก เราไปดูดส่ิงต่างๆ นั้นเขา้มารับรู้รู้สึก แลว้เรากเ็อาอารมณ์นั้นมาเป็น
สมุฏฐาน แลว้เรากเ็สียใจเศร้าใจไปกบัมนัไง แลว้เรามาจบัไอต้วัท่ีดูดส่ิงท่ีวา่เขาวา่ หรือส่ิงท่ีวา่เป็น
ความรู้สึกขา้งนอกเขา้มา เราจบัฐานตวัดูดเขาได ้ เรากต็อ้งแปลกประหลาดสิ เราแปลกประหลาด
มากเลย 

แต่ท่ีมนัปกติท่ีไม่แปลกประหลาดเพราะว่ามนัเป็นของคือๆ คือเราเป็นเสียงกระทบทุกวนั 
เราฟังทุกวนั เราไดย้นิทุกวนั มนัเลยมองขา้มไง ของใกลต้วั ของท่ีเป็นเราน่ีไม่มีความหมายเลย 
มองขา้มไปหมดเลย ไปมองส่ิงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์นะ เป็นวิทย ุ เป็นเคร่ืองยนตก์ลไกน้ีเป็นส่ิง
มหศัจรรย ์ แต่ไม่เคยมองเลยวา่จิตของเราท่ีรับรู้น้ีมหศัจรรย ์ เหนือมหศัจรรยใ์ดๆ ทั้งส้ิน น่ีธรรม
ของพระพทุธเจา้มหศัจรรยข์นาดนั้น แค่ขดุคุย้จบัไดเ้ท่านั้นนะ แค่จบัได ้แค่เห็นความเป็นไป เห็น
กระแสความส่งออกของจิตเท่านั้น เวทนาในหวัใจไง แลว้มนัต่อกบัเวทนาท่ีเราพิจารณาแลว้ผา่น
เขา้มา ใหพ้ิจารณาซ ้าเขา้ไปสิ ดบันอกแลว้ตอ้งดบัในอีกชั้นหน่ึง ดบัในอีกชั้นหน่ึง ดบัดว้ยอะไร 

ปัญญา โลกตุตรปัญญา แลว้เป็นภาวมยปัญญา ปัญญาท่ีไม่มี ปัญญาศึกษามาขนาดไหนใน
พระไตรปิฎก อนันั้นกเ็ป็นสญัญา เป็นกิเลสอว้นๆ มนัแบ่งไปคร่ึงหน่ึง มนัคร่อมไปไง มนัคร่อม
ไปวา่เรารู้เราเห็น “เรา เรา” หมดเลย พอเราหมดเลย มนัเอียง มนัเอียงไง เอียงอยา่งไร เอียงเราตั้ง
ไดน่ี้ อารมณ์พอจิตมนัสงบแลว้ เราจะให้เป็นอยา่งไรกไ็ด ้ เหมือนดินน่ีเราจะป้ันเป็นรูปอะไรกไ็ด ้
อารมณ์ของเรา ความรู้สึกของเรา 

เราจะบอกวา่ อนัน้ีขาดแลว้ อนัน้ีเป็นไป เห็นไหม พอจิตมนัวา่งแลว้มนัยิง่ละเอียดอ่อน
กวา่ความคิดปกติน้ี ความละเอียดอ่อนอนันั้นมนัจะท าอยา่งไรกไ็ด ้ ถึงบอกวา่ไม่ใหป้ระมาทใน
ความคิดนั้น ไม่ใหเ้ช่ือมัน่ตนเอง ตอ้งตรวจสอบ ตอ้งวิปัสสนาหมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไปท่ีตรงไหน? 
ตรงท่ีจบัไดน้ัน่ล่ะ ท่ีเป็นเวทนา สุขเกิดไดอ้ยา่งไร พอใจ ไม่พอใจน่ีเกิดมาท าไม ใครท าใหเ้กิด น่ี
มนัเทียบเขา้มานะ เทียบเขา้มา น่ีคือการวิปัสสนา 
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เทียบวา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเรากรู้็อยู ่ แต่เรายบัย ั้งไม่ได ้ ทุกขไ์ม่มีใครปรารถนา ทุกขน้ี์ไม่มีใคร
ปรารถนา ทุกคนปรารถนาแต่ความสุข แต่เวลามนัด้ินรนอยูน่ี่ท าไมเราท าอะไรไม่ไดล่้ะ มนัน่าเจบ็
ใจตวัเองไหม กต็อ้งถามตวัเองสิ เราน่ีน่าเจบ็ใจไหม เจบ็ใจไหมวา่เราน่ีเป็นลกูศิษยต์ถาคต แลว้
ขนาดวา่สร้างสมตวัเองข้ึนมาไดข้นาดวา่ไดธ้รรม ไดพ้ื้นไดฐ้านเขา้มา ยงัไดว้ิปัสสนาเขา้มา ยงัจบั
ไอค้วามทุกขค์วามสุขในหวัใจได ้ยงัจบัเวทนาในได ้แลว้เราเทียบออกมาสิ 

เราถึงวา่ เรามีวาสนาๆ เราตอ้งไม่ประมาท เราตอ้งไม่ประมาทความคิด ไม่ประมาทใน
ความละเอียดอ่อน ไม่ประมาทใดๆ ทั้งส้ินแลว้หมุนเขา้มาเร่ือยๆ พอหมุนเขา้มาเร่ือยไอเ้ราท่ีวา่
กิเลสอว้นๆ น่ีมนัจะเบาลงเร่ือยๆ เรารู้ เราส่งออกขา้งนอกมนักช็ั้นหน่ึง เห็นไหม เรารู้ขา้งใน แลว้
เรากจ็บัขา้งใน เราจะอูฮู้! กิเลสมนัจะ...มนัคร่อมไปก่อนไง ปัญญาท่ีไม่พอมนัมีโลกน าตลอด โลกี
ยะๆ มนัเป็นกิเลส โลกียะคือเจา้วฏัจกัรครองโลกอยู ่มนัยงัอว้นอยูไ่ง ถึงเป็นนามธรรมมนักย็งัอว้น
อยู ่

พกั พกัคือวา่ท าความสงบ เพิ่มพลงังานข้ึนมาเร่ือย ตดัใหโ้ลกียะ ใหกิ้เลสอว้นๆ น่ีมนัเบา
ลง ใหกิ้เลสอว้นๆ น่ีใหม้นัอ่อนตวัลง ใหจิ้ตน้ีเป็นอิสระ จิตอิสระ พอความคิดน้ีมนัจะจบัไอ้
วิปัสสนาน้ีไดช้ดั พอวิปัสสนาไดช้ดั เห็นกระแสของใจ ทุกขเ์พราะสญัญา...สญัญาเคยจบัขอ้มูล
เดิมไว ้อะไรกระทบ กระทบเขา้มนัรับรู้ พอรับรู้มนัปรุงมนัแต่งไปเร่ือย 

ความปรุงความแต่ง ความไม่พอใจในส่ิงท่ีกระทบกระเทือนใจน่ี ความเศร้าหมองเกิดข้ึน 
ความรับรู้เกิดข้ึน อนัน้ีรับรู้หมด พอเกิดข้ึนน่ีอะไรรับรู้ กด็ูเขา้มา ถา้จิตถา้สมาธิพอ ถา้ก าลงังาน
พอมนัจะ อ๋อ! อ๋อ! มนักป็ล่อย เราโง่กบัตวัเองตลอดเวลา เราโง่กบัตวัเอง โง่กบัเจา้วฏัจกัรไง โง่กบั
กิเลสท่ีครอบง าอยูใ่นหวัใจไง น่ีมนัละเอียดเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง 

แต่ค าพดู ค าวา่ ฉลาด โง่ หรือวา่ ดีหรือไม่ดี มนัเป็นสมมุติ สมมุติคือค าพดู น้ีค  าพดู
ระหวา่งเปลือก กบัค าพดูระหวา่งขา้งใน มนัเหมือนกนัไง ใชส้มมุติเหมือนกนั ถึงวา่นึกวา่มนัเป็น
วิปัสสนาอนัเดียวกนั...ไม่ใช่ มนัเป็นวปัิสสนาคนละชั้น วิปัสสนานอกน่ีมนัเป็นสติปัญญา 
วิปัสสนาขา้งในเป็นมหาสติ เป็นมหาปัญญา ไม่ใช่สติปัญญาท่ีเราหมุนเขา้มาจากเวทนากายอนันั้น 
อนันั้นเป็นสติปัญญาท่ีเราสร้างข้ึนมา สร้างข้ึนไปจนมีธรรมข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง ยกข้ึนเป็นมหาสติ 
มหาปัญญา 
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เพราะบอล เขาเตะบอล โทษ ๒ จงัหวะ เขาเตะ ๒ จงัหวะ ไอน่ี้จุดโทษ ลกูโทษมนัจงัหวะ
เดียว เพราะมนัเป็นส่งออกจากจิตลว้นๆ มนัไม่ตอ้งผา่นกายไง กายกบัจิตน่ีมนัรับรู้กนั มนัส่งออก
มา มนัเป็น ๒ จงัหวะ ถึงสติปัญญามนักเ็ขา้ไปตามรู้ตามทนัได ้มนัมีการป้องกนัไวแ้ลว้ มนัเป็น ๒ 
จงัหวะ เพราะมนัผา่นออกมา แต่โทษจงัหวะเดียว มนัเร็วมาก เตะกเ็ขา้เลย เห็นไหม จิตส่งออกกรู้็
เลย จิตเกิดข้ึนกรู้็เลย ถึงตอ้งเป็นมหาสติ มหาปัญญา 

มหาสติ มหาปัญญาเขา้ไป ถึงวา่มนัเป็นวปัิสสนาคนละชั้น แต่เวลาเป็นสมมุติน่ะพดูชั้น
เดียวกนั “เราเขา้ใจวา่” ไง มนักจ็ะมาลงท่ีวา่ เราเขา้ใจวา่ผา่นมาแลว้อีกล่ะ ส่ิงนั้นพระพทุธเจา้พดู
ไวแ้ลว้...ใช่ วิญญาณคือวิญญาณ วิญญาณเหมือนกนั วิญญาณนอก วิญญาณใน วิญญาณกระทบรู้
น่ีวิญญาณนอก วิญญาณรับรู้ หูกระทบเสียง โสตวิญญาณเกิดข้ึน แต่วิญญาณภายในล่ะ วิญญาณ
ในปฏิจจสมุปบาทล่ะ วิญญาณปฏิสนธิล่ะ ค าวา่ “วิญญาณ” เหมือนกนั แต่ก่ีชั้นน่ะ ฟังดูสิ เป็น
ชั้นๆ เขา้ไปนะ ค าเดียวนัน่ล่ะ แต่มนัเป็นคนละความหมายทั้งหมดเลย 

น่ีกว็ิปัสสนาท่ีวา่ รู้ขนัธ์ ขนัธ์นอกอยา่งหน่ึง ขนัธ์ในอยา่งหน่ึง สญัญาท่ีจบัไดอ้ยา่งหน่ึง 
สญัญาท่ีมนัขบัเคล่ือนไปล่ะ ขบัเคล่ือนไปดว้ยอะไร? ขบัเคล่ือนไปดว้ยสญัญามนัปรุงแต่ง 
วิญญาณรับรู้ มนัหมุนไปเป็นวงจรของความคิด ความคิดท่ีมนัเศร้าหมองน่ีมนัเป็นวงจรอนัหน่ึง 
มนัตอ้งครบวงจรมนัถึงเป็นความคิดข้ึนมาได ้ ความเศร้าหมองน่ีเป็นความคิดไง ถา้เราเขา้ไปตดั
แยกแยะออก วงจรน้ีไปไม่ได ้ ความคิดน้ีหมุนไปไม่ได ้ พอความคิดน้ีหมุนไปไม่ได ้ มนักป็ล่อย 
เพราะมนัหมุนไปไม่ไดแ้ลว้ หมุนไปไม่ไดเ้พราะมีอะไร เพราะมีธรรม มีวิปัสสนาธรรมเขา้ไป
ยบัย ั้ง เขา้ไปต่อสู้ไง น่ีขา้ศึกภายใน กบักองทพัภายในมนัต่อสู้กนั 

พอยบัย ั้งเขา้ อารมณ์ไปไม่ไดก้ป็ล่อย ปล่อยเพราะมนัยอมแพห้รอ? ไม่ใช่ ปล่อยเพราะวา่
มนัโดน...กิเลสกลวัธรรมไง กลวัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ กลวัธรรมท่ีเรา
วิปัสสนาญาณเกิดข้ึน เราสร้างปัญญาข้ึนมาต่างหากล่ะ ธรรมอนัน้ีเป็นธรรมของผูท่ี้ปฏิบติันั้น ผูท่ี้
สร้างนั้นข้ึนมา ผูท่ี้สร้างข้ึนมานั้นหมุนกลบัไปช าระกิเลสของผูน้ั้นไง “ผูใ้ด...” พระไตรปิฎกบอก 
“ผูใ้ด” เลย ไม่บอกใคร “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดสร้างปัญญาอนัน้ีข้ึนมา” 

ไอช่ื้อนั้นสมมุติทุกคน จะช่ือใดกแ็ลว้แต่ ผูน้ั้นสมมุติ เห็นไหม ช่ือสมมุติ แต่ “ผูใ้ด” คือ
ธาตุขนัธ์ คือสจัจะความจริงนั้นท่ีเกิดมาเป็นคนนั้น เกิดมาเป็นมนุษยท่ี์วิปัสสนาเขา้มา “ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม” เห็นไหม ปัญญาท่ีเกิดข้ึนกเ็หมือนกนั ปัญญาท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ของใครทั้งส้ิน 
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ธรรมท่ีวา่เราเสริมข้ึนมา แต่เราฟังมาจากครูจากอาจารย ์ จากพระไตรปิฎกท่ีองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ประทานไว ้แต่เราสร้างข้ึนเป็นธรรมอนัเดียวกบัสมยัคร้ังพทุธกาล  

คร้ังพทุธกาลกส็มยัน้ีเป็นปัญญาอยา่งน้ีเกิดข้ึน แลว้เรากส็ร้างข้ึนมาของเราเอง เราหมุน
ข้ึนมาของเราเอง หมุนเขา้มาขา้งใน แลว้มนักต็อ้งหมุนเขา้มาเป็นธรรมจกัร เป็นธรรมจกัรเพราะวา่
เราสร้างข้ึน เป็นโลกตุตรปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาหมายถึงวา่มนัเกิดข้ึนเด๋ียว
นั้น เป็นปัจจุบนัแลว้ช าระเด๋ียวนั้น แลว้เราเป็นคนสร้างข้ึนมา สร้างข้ึนมา จบัตอ้งได ้ แลว้รบต่อ
ขา้ศึกท่ามกลางหวัใจ ท าไมเราจะไม่รู้จกัภาวนามยปัญญา ท าไมเราจะไม่เห็นภาวนามยปัญญา 

ผูท่ี้เห็น ผูท่ี้ท าภาวนามยปัญญาเท่านั้นคือผูท่ี้ช าระกิเลส ผูท่ี้ไม่เคยเห็นภาวนามยปัญญาไง 
มนัมีแต่ช่ือวา่ ภ. ส าเภา ว. แหวน...นัน่น่ะ ภาวนามยปัญญา ภาวานามยปัญญาเท่านั้นไง แต่ตาม
ความเป็นจริงยงัไม่เกิดข้ึน ถา้ตามความเป็นจริงเกิดข้ึนตามความเป็นจริงมนัตอ้งช าระกิเลสไดต้าม
ความเป็นจริง 

มรรคยงัเป็นสมบรูณ์ตลอดเวลา มรรคขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มรรค ๘ น้ียงั
สมบูรณ์ตลอดเวลา ความเป็นจริงยงัสมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา ทุกขน้ี์ยงัสมบรูณ์อยูใ่นหวัใจของคน 
ทุกขน้ี์ยงัเป็นศรปักเส้ียนหนามอยูใ่นกลางหวัใจของมนุษย ์ ธรรมโอสถขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ตอ้งแกไ้ขทุกขน์ั้นไดท้ั้งหมด ตอ้งแกไ้ขทุกขท์ั้งหมด 

เพราะทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ธรรมจกัรน้ีเป็นขา้ศึก ขา้ศึกกบัการก าจดัทุกขอ์ยูต่ลอดเวลา ทุกๆ 
วินาทีไป เพียงแต่เราเขา้ไม่ถึง เราไม่สามารถสร้างข้ึนมาได ้เราไม่สามารถท าได ้เราสิ เห็นไหม น่ี
เรา พอเรากิเลสอว้นๆ มนักเ็กิดข้ึน แต่เราสร้างข้ึนไปกต็อ้งสร้างเราน่ีข้ึนไป เราเป็นผูส้ร้างข้ึนไป  

สร้างข้ึนไปจนมนัมีอ  านาจพอกบักิเลสท่ีเป็นเจา้วฏัจกัร เห็นไหม อ านาจพอกนั อ  านาจเรา
สร้างภาวนาข้ึนมา สร้างภาวนามยปัญญาข้ึนมาจนเสมอกนั พอเสมอกนั มนัยนักนัได ้ เรากเ็บาลง
เยอะ งานใหม่ๆ งานการสร้าง การวางพื้นฐานเป็นงานท่ียากมาก แต่พอมนัหมุนไปๆ จากจบัไดอ้นั
นั้นกเ็ป็นงานอนัมหาศาลอยูแ่ลว้ งานวิปัสสนาจนมนัทนักนัน่ะ จนอารมณ์น้ีหมุนไปไม่ได ้ ฟังสิ! 
จนอารมณ์น้ีหมุนไปไม่ได ้มนัปล่อยๆ มนัปล่อยนัน่คือวา่มนัทนักนัแลว้ จากเดินตอ้ยๆๆ นะ กิเลส
น าหนา้จูงจมูกเราไปตอ้ยๆๆ เราสร้างปัญญาข้ึนมาจนเท่าทนักนั พอจนเท่าทนักนัมนักสู้็ไปเร่ือย 
ตอ้งคราดตอ้งไถ ตอ้งท าซ ้ าไปตลอด  
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เพราะแก่นของกิเลส แก่นของกิเลส ฟังสิ! “แก่นของกิเลส” ใจน้ีเป็นนามธรรม กิเลสกเ็ป็น
นามธรรม มนัมาดว้ยกนั เห็นไหม นามธรรมคือหวัใจไง มนัถึงวา่เป็นนามธรรมแลว้มนัอยูใ่นเน้ือ
เดียวกนั มนัถึงเป็นแก่น มนัเหนียวแน่น มนัอยูด่ว้ยกนั มนัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัเป็นภวาสวะ ภพ 
ภวาสวะ เห็นไหม ภพท่ีรอบรับ ท่ีวา่ดูดกลืนทุกอยา่งเขา้มาเป็นภพ เป็นภวาสวะ ภพของมนุษย ์ภพ
ของเทวดา ภพของพรหม จะภพใดกแ็ลว้แต่ ไม่ส าคญัเท่ากบัภพน้ี 

ท าลายภพ ภวาสวะทั้งจบแลว้ ภพอ่ืนๆ ไม่ได ้ เพราะภพคือโลกท่ีการเกิดน้ี มีฐานอนัน้ีมนั
ถึงเขา้กนัไดไ้ง ใจน้ีไปปฏิสนธิในทอ้งต่างหาก มนัถึงเกิดเป็นมนุษย ์ แผน่ดินคือแผน่ดินอยูอ่ยา่ง
นั้น เราเกิดหรือไม่เกิดมนัมีอยูแ่ลว้ ภพขา้งนอกถึงไม่ส าคญัเท่ากบัภพกลางหวัใจ ภวาสวะคือฐาน
ของใจน่ี ภวาสวะ ภวาสวะคือภพของใจ ท าลายท่ีตวัดูดเขา้มา ตวัดูดส่ิงต่างๆ เขา้มาสะสมไวท่ี้ใจ 
บุญกศุลกด็ูดเขา้มาสะสมไวท่ี้น่ี ตายไปเกิดเป็นเทวดา เพราะภพตวัน้ีมนัมีบุญกศุลมนัขบัเคล่ือน
ไป 

ถา้ตวัดูดน้ีดูดแต่กรรมเขา้มา เวลาตายไปเกิดในนรก เพราะดูดแต่ส่ิงหนกัๆ หน่วงๆ เขา้มา
มนัถึงตกลงต ่า แลว้เราท าลายตรงน้ี จากปัญญาท่ีหมุนตามเขา้ไป หมุนตามกนัเขา้ไปนัน่น่ะ จาก
การทนักนัแลว้ พอเร่ิมทนักนัมนักจ็ะเร่ิมออกล ้าหนา้ ฟัง! พอภาวนามยปัญญาออกล ้าหนา้ไป ออก
ล ้าหนา้กิเลสไปแลว้น่ะ หมุนไปเร่ือย มนัตอ้งยอ้นกลบัมาฟันกิเลสขาดสิ ธรรมจกัรหมุนไปแลว้  

น่ีเกิดจากเราวิปัสสนาญาณข้ึนมาเป็นภาวนามยปัญญา เราสร้างข้ึน เราเป็นผูรั้บรู้ แลว้มนั
ขาดลงต่อหนา้น่ะ เห็นชดัๆ ขณะจิตท่ีแปรสภาพไป ทุกขน้ี์โดนท าลายทั้งหมด ทุกข ์หวัใจเราโดน
ท าลายทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นตวัดูดกลืนทุกๆ อยา่งมาไวท่ี้ภพน้ีโดนท าลายทั้งหมด มนักต็อ้งวา่งหมดสิ 
ปล่อยวางทั้งหมด น่ีภาวนามยปัญญาถึงท าลายกิเลสทั้งหมดในภวาสวะนั้น  

ถา้ภวาสวะนั้นตวัดูดไม่มี มนัเป็นแต่ความวา่งทั้งหมด แลว้มนัจะไปเขา้กบัภพใดได ้ใน ๓ 
โลกธาตุน่ี ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ มนัเป็นท่ีรองรับภพจากใจของเราไง รองรับจากภวา
สวะน้ีเขา้ไปเสวยภพไหนในบุญกศุลขบัเคล่ือนไปไง เราท าลายตรงน้ีทั้งหมด ท าลายความเป็นหน้ี
ทั้งหมด ท าลายส่ือท่ีจะเขา้กบัภพต่างๆ ทั้งหมด ท าลายส่ือต่างๆ เขา้กบัภพ ฟังสิ! ๓ โลกธาตุน้ี ภพ
น้ีมนัดึงดูดเขา้ไป เราท าลายภพน้ีทั้งหมดเลย 
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พอท าลายหมดแลว้อะไรมนัจะดูดเขา้ไป มนัไม่มี ๓ โลกธาตุดูดภพเราเขา้ไปได ้ เรากไ็ม่
สามารถดูดภพนั้นเขา้มาได ้มนัแยกออกจากกนั มนัถึงนิพพานเป็นหน่ึงไง ออกไปจาก ๓ โลกธาตุ 
พน้ออกไปเลย พน้ออกไปจากภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญาอยูใ่นพระไตรปิฎกไง ปัญญา ๓ ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่
เราตอ้งสร้างข้ึนมาจากเราสิ เราตอ้งสร้างข้ึน เราไม่ใช่วา่เดินตามความคิดเดิม ไม่ใช่เดินตาม
ความคิดของโลกียะไง โลกียปัญญา คือปัญญาท่ีเราศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อไปประกอบอาชีพน้ี เป็น
วิชาชีพ วิชาชีพท่ีจะด ารงชีวิตอยูใ่นภพในเมืองมนุษย ์กบัภาวนามยปัญญา โลกตุตรปัญญามนัเป็น
วิชาก าจดักิเลส มนัเป็นวิชาฆ่ากิเลส มนัเป็นวิชาท่ีท าลายหวัใจ ท าลายภวาสวะทั้งหมด มนัเหนือ
วิชาชีพใดๆ ทั้งส้ิน 

วิชาชีพมีแต่ท าใหกิ้เลสอว้น กิเลสในหวัใจ เจา้วฏัจกัรน้ีอว้นข้ึนไป ยิง่ประกอบอาชีพสม
ความปรารถนาของตน ถึงสมความคาดหมายของตน กิเลสยิง่อว้นเขา้ไปใหญ่เลย มนัยดึ มนัยดึมัน่
ยดึหมาย ยดึมัน่ถือมัน่ แต่สมบติัน้ีเป็นสมบติัของโลกไง เรามาครองชัว่ชีวิตเราเท่านั้น เราไปแลว้
สมบติัน้ีกต็กไวท่ี้โลกน้ี เราเอาไปไม่ไดเ้ลย เราเอาไปไม่ไดแ้มแ้ต่ช้ินเดียว ถา้เราไม่ไดส้ละออก 
เห็นไหม น่ีวิชาชีพ 

แต่วิชาฆ่ากิเลส ไอฆ่้าท่ียดึๆๆ อยูน่ัน่ล่ะ ไอฆ่้าท่ียดึๆ สมบติัของเรานัน่ล่ะ ฆ่าทุกๆ อยา่งท่ี
มนัไปหมายไวน่้ะ จนไม่มีตวัดูดยดึใดๆ ทั้งส้ินเลย น่ีคือวา่โลกตุตรปัญญา มนัเหนือโลก เหนือ
สงสาร เหนือทุกอยา่ง เหนือจนพน้ออกไปจากกิเลสไดท้ั้งหมดเลย  

สร้างข้ึนมาจากพวกผูท่ี้เดินต๊อกๆๆ ต ่าตอ้ยน่ีแหละ สร้างข้ึนมาจากคนท่ีไม่รู้ เป็นตาบอด
คล าชา้งน่ีแหละ ตาบอดคล าชา้งคล าไปเร่ือยๆ วา่ไม่รู้เหนือรู้ใตน่ี้แหละ สามารถสร้างไดเ้พราะมี
หวัใจ หวัใจน้ีเป็นท่ีรองรับ เป็นภาชนะใส่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เท่านั้น 
แผน่กระดาษท่ีพิมพห์นงัสือน้ีเป้ือนแต่หมึกเท่านั้น เป็นแผนท่ีใหเ้ราอ่าน ใหเ้รามีความรู้สึกเขา้
มาถึงใจเรา 

ใจดวงน้ีล้ิมรสของความรู้สึก ล้ิมรสของธรรม ล้ิมรสของการประพฤติปฏิบติั ล้ิมรสของ
การปล่อยวาง ล้ิมรสถึงวิมุตติสุข เห็นไหม ใจเท่านั้นท่ีจะรองรับความเป็นจริงของธรรมะ แผน่
กระดาษพิมพแ์ต่ตวัอกัษรไวเ้ท่านั้นใหเ้ราอ่าน ฉะนั้นธรรมจริงๆ มนัถึงอยูท่ี่หวัใจ หวัใจของผูท่ี้
ปฏิบติัน้ี ถึงจะเขา้ถึงธรรมไดไ้ง 
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เรามีหวัใจ จากคนท่ีวา่ตาบอดคล าชา้ง มืดๆ บอดๆ น่ีแหละ แต่ถา้ไม่มีความประมาท มี
ความจงใจในการประพฤติปฏิบติั มีความจงใจเช่ือในองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ตอ้งพน้ได้
สกัวนัหน่ึง พน้จากท่ีวา่เรามีความมุมานะ เรากา้วเดินของเราข้ึนไป เราจะพน้จากกิเลสได ้ เพราะ
เรามีหวัใจ เราไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ ไดเ้กิดเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้เดิน
ตามครูอาจารยไ์ปไง เดินตามครูบาอาจารยไ์ปดว้ยความมุ่งมัน่มุมานะ ตอ้งถึงหลกัชยัเขา้วนัใดวนั
หน่ึงแน่นอน เอวงั 

 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์  

วา่ปัญญาธรรม ธรรมน่ะ เขาวา่ ธรรมคือธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ไง 
เอโก ธมฺโม ธรรมอนันั้นตะหาก ท่ีวา่ธรรม ธรรมอยา่งไร? มนัสมมุติไง แลว้ทุกอยา่งโลกน้ีเป็น
สมมุติหมด โลกียะน้ีเป็นสมมุติ วิทยาศาสตร์กเ็ป็นสมมุติ สมมุติในโลก ความเป็นไปของโลก 
วิทยาศาสตร์กเ็ป็นสมมุติเพราะอะไร วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไดต้ามความเป็นจริง แต่มนัไม่คงท่ีไง 
มนัแปรสภาพตลอด ถึงวา่เป็นสมมุติ สมมุติน่ีปัญญาสมมุติ ความคิดของเราน่ีจริงหมด จริงใน
ปัจจุบนัน้ี แต่ของไม่คงท่ี มนัแปรสภาพตลอด ถึงวา่เป็นสมมุติ  

“บญัญติั” พระพทุธเจา้ถึงวา่ พอตรัสรู้ธรรมแลว้ถึงบญัญติัออกมา บญัญติัเพื่อจะใหม้นั
แคบเขา้มา เอาสมมุติแคบเขา้มาไง อยา่งเช่นความคิดต่างๆ เขาบอกวา่เป็นสงัขาร ความสงัขาร 
ความปรุง ความแต่งใช่ไหม เห็นไหม อยา่งการจ า อยา่งความทุกขเ์จบ็ปวดทั้งหมดกเ็ป็นเวทนา น่ี
บญัญติั บญัญติัน้ีกเ็ป็นสมมุติ เพราะสมมุติข้ึนมาใหส่ื้อกนั บญัญติักเ็ป็นสมมุติ แต่พอเรา...สมมุติ
กบับญัญติัน่ีมนัถึงต่อกนั บญัญติัน้ีกเ็หมือนพระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม “ศีล สมาธิ ปัญญา” น่ีเป็น
ธรรม ธรรมอนัน้ีมนักเ็ป็นธรรมในบญัญติัไง มนักเ็ป็นสมมุติ  

ทีน้ีสมมุติกบัสมมุติมนัเขา้กนัไดไ้ง อยา่งเช่น เราเป็น ท่ีวา่เราอยูใ่นสมมุติ แลว้เราศึกษา
เป็นบญัญติั เรากย็กข้ึนมา คือวา่จากซา้ยมาตรงกลาง “ธรรม” ธรรมของพระพทุธเจา้มนัหลุด
ออกไปจากสมมุติบญัญติัทั้งหมด เป็นวิมุตติ แต่วิมุตติน่ีมนัอาศยับญัญติัไง อาศยับญัญติัคือธรรมท่ี
บญัญติัไว ้คือกิริยาของธรรม คือเหตุท่ีจะเขา้ไปหาธรรม มนัถึงยงัไม่ใช่ธรรมจริงไง ถึงเป็นบญัญติั 
กเ็ป็นสมมุติ 



ปัญญาธรรม ๒๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ถึงวา่เป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ส่ิงค าสอนต่างๆ มนัเป็นรถ เป็นเรือ จะส่งเราข้ึนไปสู่วิมุตติ
ธรรม ธรรมอนันั้นถึงไม่แปรสภาพ ถึงเป็นธรรมแทไ้ง ธรรมน่ี พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์
ธรรมคือศาสนาธรรม พระพทุธเจา้เป็นพระพทุธเจา้ไดเ้พราะตรัสรู้ธรรม ธรรมน้ีเป็นเหมือนกบัยา
ช าระโรค เป็นธรรมโอสถ ท าลายกิเลสทั้งหมดเลย น่ีธรรมอนันั้นถึงวา่ธรรมแท้ๆ  คือธรรมอนันั้น  

แต่ท่ีวา่เป็นค าสอนอยูน่ี่กเ็ป็นธรรม แต่เป็นสมมุติ เป็นกิริยาของธรรม เป็นท่ีมนัท า
ปฏิกิริยากนัไง เป็นส่ิงท่ีจะท าปฏิกิริยากนัแลว้ส่งใหใ้จน้ีเขา้ไปถึงธรรม กต็อ้งอาศยัตรงน้ีมา อาศยั
ธรรม ธรรมท่ีวา่เป็นกิริยาน้ีเป็นสมมุติอยู ่ ถึงวา่เป็นสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เพราะไม่คงท่ีเหมือนกบั
สมมุติน่ีแหละ 

สมมุติน่ีมีจริงนะ วิทยาศาสตร์น่ีมีจริง แต่วิทยาศาสตร์อนัไหนรู้ไหม อยา่งยิง่จรวดไปใน
อวกาศ ถึงหมดแรงขบัเคล่ือนกต็อ้งกลบัมา น่ีจริง จริงแต่จริงแป๊บเดียว จริงท่ีขบัเคล่ือนออกไป 
หมดแรงขบัเคล่ือนไปอยูใ่นนั้น มนัอยูใ่นอวกาศมนักเ็ป็นขยะอวกาศไป มนักล็อยไปตาม
ยถากรรม มนัไม่คงท่ี เห็นไหม น่ีวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์กเ็ป็นสมมุติ บญัญติักย็งัเป็นสมมุติอยู ่ ปัญญาน่ีกเ็ป็นสมมุติอยู ่ ถึงเอาเกลือจ้ิม
เกลือไง ปัญญาน่ีเป็นสมมุติอยู ่ แต่ถา้มีสมาธิเขา้มาตดัความดึงดูด ตดัความเป็นของเราเป็นอะไรน่ี 
เพราะเป็นสมมุติเหมือนกนั แต่สมมุติตอ้งเกลือจ้ิมเกลือสิ ตอ้งส่ิงท่ีปัญญาเป็นโลกน่ี แลว้พิจารณา
ไปๆ จนเป็นสมาธิ แลว้กเ็บ่ียงออก พอสมาธิเป็นกลาง เขา้มาเป็นกลาง จากสมมุติมาเป็นบญัญติั 
จากธรรมมากม็าเป็นบญัญติั จากธรรมแท้ๆ  มาเป็นบญัญติั พอบญัญติัมาเราเร่ิมมีวิปัสสนา 
วิปัสสนากนัอยู ่ ท  าความเพียรกนัอยูเ่พื่อจะส่งขบัดนัใจใหเ้ป็นธรรมแท ้ ใหเ้ป็นวิมุตติไปไง นัน่
คือศาสนธรรม  

พระพทุธเจา้ยงักราบธรรมอนันั้น พทุธเจา้ยงักราบธรรมท่ีท่านตรัสรู้นะ พระพทุธเจา้เป็น
เจา้ชายสิทธตัถะ เพราะตรัสรู้ธรรมถึงเป็นพระพทุธเจา้ เป็นรัตนะ ๒ มีพระพทุธเจา้ กบัมีพระ
ธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะฟังธรรมของพระพทุธเจา้ ฟังธรรมท่ีเป็นบญัญติั เป็นกิริยาของธรรม 
ธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอนมาน่ี ไม่ใหอ้ตัตกิลมถานุโยค ไม่ใหไ้ปกามสุขลัลิกานุโยค ให้
มชัฌิมาปฏิปทา เขา้มาตรงกลาง ตรงกลางแลว้หลุดออกไป 

พระอญัญาโกณฑญัญะรู้ธรรม “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัเป็น
ธรรมดา” รู้ธรรม ถึงเกิดพระสงฆอ์งคแ์รกของโลก พระสงฆอ์งคแ์รก...(เทปส้ินสุดเพยีงเท่าน้ี) 


