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เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒  

ณ วดัป่าสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

 มงคลอยา่งยิง่ ตั้งใจนะ เป็นวนัมงคลอยา่งยิง่ เป็นวนัอาสาฬหบชูา พระอญัญาโกณฑญัญะ 
มีดวงตาเห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรมเพราะวา่เช่ือไง เช่ือมัน่ เพราะความเช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่ถึง
จะมีก าลงัใจ ผูท่ี้จะปฏิบติัมนัตอ้งมีก าลงัใจก่อน ก าลงัใจ ก าลงัใจความเช่ือมัน่ของเรา เราเช่ือมัน่วา่
เรากเ็ป็นเอกบุรุษคนหน่ึง เอกบุรุษคนหน่ึง เกิดมาดว้ยบุญกศุลอยา่งมหาศาล เกิดมาดว้ยบุญกศุล 
ถึงไดเ้กิดพบพระพทุธศาสนา  

พระพทุธศาสนาเป็นขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้สร้างบารมีมาเป็นพทุธภูมิก่อน สร้างบารมีมหาศาล ทนทุกข ์ ทนทุกขท์รมานนะ ในขณะท่ี
สร้างบารมีมา สร้างบารมีมาจนมาตรัสรู้ กวา่จะตรัสรู้ไดก้ย็งัตอ้งขวนขวายแสวงหามาตลอด 
แสวงหามา แสวงหาเพราะวา่ธรรมน้ีมนัประเสริฐมาก ธรรมน้ีประเสริฐมาก ช าระลา้งไดท้ั้งหมด
เลย ทุกขใ์นหวัใจทั้งหมด มนัใหผ้ลถึง ๒ ชั้น ๓ ชั้นนะ  

หมดจากทุกข ์ ทุกขน้ี์ส้ินไปจากใจจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อนเป็นพระองค์
แรก แลว้ยงัเสวยสุขอีก พน้จากทุกขน้ี์กป็ระเสริฐมากแลว้ พน้จากการเกิดและการตาย พน้จริงๆ 
เพราะวา่มนัไดถ้อนรากเงา้ของกิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีเป็นรากแกว้ของกิเลส ปักอยูท่ี่กลาง
หวัอก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถอนกิเลสออกจากใจก่อน ออกจากใจถึงไดป้ฏิญาณตน 
ปฏิญาณตนเพราะบอกปัญจวคัคีย ์เวลาไปพดูกบัปัญจวคัคีย ์ 

ปัญจวคัคียว์า่ไม่ ไม่รับเพราะวา่เป็นผูท่ี้มกัมาก หนักลบัมาเสวยสุขก่อน พระพทุธเจา้ถึง
บอกปัญจวคัคียว์า่ เธอเคยไดย้นิค าน้ีไหม ไม่เคยบอกนะ พระพทุธเจา้ไม่เคยปฏิญาณตนวา่เป็น
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พระอรหนัต ์ ไม่เคย ไม่เคยวา่ถา้ยงัมีความเช้ืออยูใ่นใจจะไม่ปฏิญาณ ไม่บอก ไม่พดู เพราะวา่ตน
ซ่ือสตัยก์บัตนเอง “เคยไดย้นิไดฟั้งไหมวา่เราเคยพดูค าน้ี”  

จนปัญจวคัคียต์อ้งนอ้มใจลงฟัง ค าวา่ “นอ้มใจลงฟัง” ถา้นอ้มใจเช่ือฟังมนักจ็ะไดเ้ปิด
รับเขา้ไปในใจของผูท่ี้ฟัง ตอ้งนอ้มใจเช่ือ เปิดใจ ผูท่ี้พดูคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้พดู
จริง  

แลว้หวัใจท่ีผูป้ฏิบติั ปัญจวคัคียน์ั้นกแ็สวงหาอุปัฏฐากเจา้ชายสิทธตัถะมาตั้ง ๖ ปี เพราะ
ตอ้งการนะ รอมาตั้งแต่เดก็ ตั้งแต่เกิดนะ พอเกิดข้ึนมา พระเจา้สุทโธทนะเกิดข้ึนมาใหพ้ราหมณ์
มาดูลกัษณะ ทายวา่ถา้ออกบวชตอ้งเป็นพระพทุธเจา้แน่นอน ขนาดวา่รอมาตั้งแต่แบเบาะจนถึง
ออกบวช จนออกบวชแลว้ยงัตามไปอุปัฏฐากอยู ่ ตั้งใจรอขนาดนั้นนะ ผูท่ี้วา่มืดบอดไม่มีผูช้ี้น า
ทาง ตอ้งรอขนาดนั้น  

แต่พอรอขณะนั้น เห็นการกระท าอนันั้น น่ีเจตนาเตม็ๆ อยากพน้ทุกขเ์หมือนกนั เพราะ
ใครๆ กบ็อกวา่เป็นศาสดา เป็นผูส้ิ้นกิเลส แต่เวลาสอน เวลาไปศึกษามา แมแ้ต่พระสารีบุตรกบั
พระโมคคลัลานะไปอยูก่บัสญัชยั เพราะไปศึกษา แลว้ยงั ๒ คนมาปฏิญาณกนัวา่น่ีไม่ใช่ ถา้เรา ๒ 
คนน้ีไดเ้จอ ไดฟั้งส่ิงใดท่ีเป็นความจริง เราจะสญัญาวา่เราจะบอกกนันะ เราจะบอกกนัถา้มีทางวา่
ใครไปเจอความจริงก่อนใหม้าบอก ใหม้าบอกกล่าวกนัดว้ย  

เพราะวา่ถึงศึกษาอยู ่มนักรู้็อยูไ่ปตลอด นัน่น่ะ สมยันั้นมีอยูแ่ลว้ท่ีเจา้ลทัธิต่างๆ ก าลงัสอน
กนัอยู ่สอนใหท้างวา่จะพาไปพน้ทุกข ์แต่ทั้งน้ีมนัไปไม่ได ้ไปไม่พน้ ถึงไดป้ฏิญาณกนัอยู ่จนองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ ตรัสรู้ธรรมท่ีวา่ประเสริฐมหาศาล ตรัสรู้แลว้เป็นความเห็น จน
ทอ้ใจวา่จะไม่สอนนะ จะไม่สอน ขนาดวา่ปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้ ปรารถนาจะร้ือสตัวข์นสตัว ์
แต่พอไปรู้เขา้ตามความเป็นจริงมนัละเอียดลึกซ้ึงขนาดท่ีวา่ “จะสอนใครไดห้นอ” จนทอดธุระ  

น่ีลึกซ้ึงขนาดไหน ขนาดปัญญาท่ีออกมาเวลาสอนออกมาแลว้ ละเอียดอ่อน ละเอียดไปทุก
ซอกทุกมุมของท่ีอวิชชามนัจะซุกซ่อนอยูต่ามหวัใจของเรานะ ท่านช้ีๆ ๆ ขนาดนั้น ละเอียดอ่อน
ขนาดนั้น รู้ขนาดนั้น  

แต่พอยอ้นกลบัมาวา่ “แลว้ใครมนัจะรู้ได”้ ท าใหท้อ้ใจไป เพราะมนัลึกแสนลึก กวา้งแสน
กวา้ง แต่อยูท่ี่กลางหวัอกเรา ลึกแสนลึก มนัคาดหมายไม่ได ้ เพราะถา้เราคาด เราหมายหรือเรา
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จินตนาการไป มนัเป็นธรรมคาดหมาย คาดหมายทั้งหมด ถึงวา่ ลึกแสนลึก กวา้งแสนกวา้งกก็วา้ง
ครอบ ๓ โลกธาตุ ๓ โลกธาตุน้ีครอบหมด รู้ไปหมด เพราะจิตดวงน้ีเคยเกิดเคยตายในวฏัฏะทุกๆ 
ดวง ทั้งองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ดว้ย กเ็คยเกิดเคยตายมาทุกดวง เพราะสะสมบารมีมา
ตลอด  

ถึงวา่ เวลารู้ เวลาสลดัมนักิเลสหมดจากใจกส็ะอาดหมด แต่ใจน้ี ๓ โลกธาตุน้ีครอบหมด 
เพราะวา่ส่ิงท่ีเป็นผลท่ีวา่จะไปตกอยูต่รงนั้นไดช้ าระลา้งหมดจากใจดวงน้ีแลว้ กวา้งขนาดไหน 
กวา้งแสนกวา้ง ลึกแสนลึก แต่อยูท่ี่กลางหวัอก ฉะนั้นเราถึงวา่เราเกิดเป็นชาวพทุธ แลว้พบ
พระพทุธศาสนา แลว้เรามีบุญกศุลมหาศาลเลย เฉพาะส่ิงความเป็นจริงอยา่งน้ี ความเป็นจริงใน
ศาสนาธรรมแท้ๆ  การแสวงหาทุกคนตอ้งแสวงหา แสวงหาเพราะอะไร  

แสวงหาเพราะเราทุกข ์ แสวงหาทางออกกนัอยู ่ แลว้เราเกิดมาเราเจอ เราเจออยู ่ เจอจงัๆ 
หนา้เลย จงัๆ หนา้ แลว้เราจะสามารถปฏิบติัตามนั้นไดไ้หม มนัตอ้งถามตวัเราแลว้นะ ถามตวัเรา 
เพราะวา่ เพราะเจอจงัๆ หนา้แลว้มนัเห็นวา่เราประสบทุกขด์ว้ย ทุกขท่ี์ในความเป็นอยูข่องเรา การ
เกิดมา การแสวงหามา การด ารงชีวิตมาน้ีเป็นส่ิงท่ีทุกขท์ั้งหมดเลย ทุกขถึ์งเป็นอริยสจั เพราะเรา
ทุกขอ์ยูแ่ลว้ เราตอ้งหายาแกทุ้กข ์หายาแกทุ้กข ์ 

เราถึงยอ้นกลบัมา ถึงวา่เป็นชาวพทุธ เป็นชาวพทุธเป็นผูท่ี้ประเสริฐ เป็นผูท่ี้เกิดพบพทุธ
ศาสนา ถา้ปฏิเสธ น่ีเทียบค่าตรงน้ีก่อน ถา้ปฏิเสธหรือวา่เราไม่ไดเ้ขา้มาประพฤติปฏิบติั เราไม่เช่ือ
ธรรมะตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไวอ้ยา่งน้ี เป็นทางเดินของเรา ถา้เราไม่เช่ือ
หรือเราไม่ไดท้  า  

ถึงมีค าโบราณวา่นะ เกิดเป็นคนพบพระพทุธศาสนา ถา้ไม่ไดป้ฏิบติั ไม่ไดบ้วช ตามหลกั
ไม่ไดบ้วช คนนั้นเหยยีบแผน่ดินผดิ เหยยีบแผน่ดินผดิเหมือนเกิดผดิท่ีเลยล่ะ เกิดมาพบของท่ี
ประเสริฐมาก แลว้เราปล่อยใหห้ลุดมือเราไป น่ีเหยยีบผดิท่ี  

ทีน้ีเราข้ึนมา เรามาปฏิบติัแลว้ เราเช่ือมัน่ในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เช่ือธรรมท่ี
ท่านตรัสรู้ไว ้ ตรัสรู้แลว้ประทานไวแ้ลว้ อญัญาโกณฑญัญะผา่นไปก่อน เป็นสงฆอ์งคแ์รกของ
โลก แลว้เราเดินตามมา ทุกขใ์นหวัใจสมยัพทุธกาลกบัทุกขใ์นสมยัปัจจุบนัน้ีอนัเดียวกนั ทุกข์
เหมือนกนั ความเป็นไปเหมือนกนั การก าจดัทุกขไ์ดก้เ็หมือนกนั แต่กาลเวลามาตั้งแต่ผา่นมา กบั
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เราท่ีประสบกนั ความเห็นของเรา เพราะความเห็นน้ีมนัเป็นความเห็นมีกิเลสออกน ามาก่อน เป็น
ความลงัเลสงสยัไง  

จริง เช่ือ เช่ืออนัน้ีกเ็ป็นเช่ือแบบศรัทธา แต่ถา้ปฏิบติัเขา้ถึงเน้ือของธรรมแลว้จะเป็นอจล
ศรัทธา อจลศรัทธาคือศรัทธาท่ีปักแน่น ศรัทธาท่ีไม่คลอนแคลน ตวัท่ีศรัทธาปักแน่น ก าลงัใจมนั
จะเกิดข้ึนขนาดไหน ตวัศรัทธาน้ีปักแน่นเขา้ไป เขา้ไปแลว้จะไขวค่วา้ ในขณะท่ีปฏิบติักนัเขา
ขนาดวา่วา่ท ากนัทั้งชีวิตนะ  

วนัน้ีเป็นวนัอาสาฬหบูชา แลว้พรุ่งน้ีเป็นวนัเขา้พรรษา พระจกัขบุาลปฏิญาณตนวา่จะไม่
นอน ๓ เดือน จะไม่นอน จะอยูใ่นเนสชัชิก เพราะความเช่ือถึงไดต้ั้งมัน่ วนัน้ีวนัอาสาฬหบูชา จะ
เป็นวนัเร่ิมตน้ท่ีเราจะตั้งไง ตั้งวา่เราจะท า จะปฏิบติัอยา่งไร จะมีขอ้บงัคบัตนกบัขอ้ท่ีเราจะเร่ิมตน้
ใหต้ั้งเป็นกติกาของเรา ถึงวา่เป็นธุดงควตัร แลว้แต่ใครจะตั้ง  

เพราะความเช่ืออนันั้น ความตั้งใจอนันั้น อนัน้ีกเ็หมือนกนั เป็นวนัเร่ิมตน้ของปีน้ี วนัปี
ผา่นมา ผา่นมา เราก็ปฏิบติัมาทุกๆ ปี ทุกๆ พรรษาท่ีผา่นมา แลว้พรรษาน้ีเราจะไดอ้ะไร ถา้ตั้งตน
ข้ึนมาน่ีมนักว็า่วนัเขา้พรรษา วนัอธิษฐานพรรษา วนัจะตั้งตน้ แลว้วนัจะตั้งกติกากบัตวัเอง แลว้
ปฏิบติัใหเ้ขา้ทาง  

การปฏิบติั กิเลสมนัอยูใ่นการปฏิบติัของเราไปดว้ย เราเร่ิมตน้ปฏิบติั เราจะท าอะไรก็
แลว้แต่ สนัดาน สนัดานน้ีมนัฝังมากบัจิต ความนึกคิดเดิมอยูท่ี่จิต อยูท่ี่จิตเพราะจิตน้ี จิตใตส้ านึก 
อวิชชาอยูเ่ป็นเจา้วฏัจกัรปกครองทั้งหมด อวิชชาน้ีอยูบ่นเรือนของอะไร? เรือนยอดของใจ 
ปกครองทั้งหมด นั้นความคิดท่ีจะใฝ่ดีเพราะเราประสบซ่ึงๆ หนา้กบัศาสนธรรม  

เราถึงวา่เรากเ็ช่ือ เพราะประเพณีตั้งแต่ ปู่  ยา่ ตา ยาย กถื็อกนัมาแลว้ แต่มาพอปฏิบติั ส่ิงท่ี
เป็นอวิชชาอยูใ่นหวัใจ ในหวัใจเรา เรือนยอดอนันั้น เราคิดข้ึนมาถึงจะมีอวิชชาตวัน้ีคิดแนบ
ออกมาดว้ย จะน ามาตลอด น าติดมาคร่ึงหน่ึงตลอด ความเห็นของเรานะ เห็นดึงดีเขา้ไปเท่าไรก็
แลว้แต่ แต่อวิชชากอ็ยูใ่นความเห็นนั้น ความเห็นนั้น คิดดี คิดไดไ้ม่นาน มนัจะลม้ คิดไดไ้ม่นาน
หรอก มนัจะเกิดความลงัเลสงสยัข้ึนมา ทั้งๆ ท่ีไม่ไดคิ้ดมนักล็งัเลสงสยัแลว้ จริงหรือไม่จริงหนอ 

“อวิชชา” เพราะอวิชชาเป็นเรือนยอดของความคิดน่ีนา ถึงวา่ก่อนเช่ือ ศรัทธาแลว้ปฏิบติั 
แลว้แต่ตั้งแต่ทานเขา้มาก่อน ฉะนั้นถึงตอ้งมีศีล มีศีลแลว้ถึงท าสมาธิ แลว้ถึงเกิดปัญญา  
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“มีศีล” ศีลน้ีปกครองตั้งแต่เปลือกขา้งนอกเขา้มา จนถึงอธิศีลจิต จิตภายในท่ีถือศีล นอ้ม
คิด มโนกรรมเกิด พอนอ้มคิดมโนกรรม เรามีศีล ๕ จิตเป็นปกติ พอปกติแลว้ถึงก าหนด เราจะท า
สมาธิตอ้งก าหนดพทุโธ พทุโธ หรือก าหนดบริกรรมบทใดบทหน่ึงใหจิ้ตน้ีเป็นท่ีเกาะเก่ียว  

จิตน้ีปฏิบติัใหม่ๆ เหมือนกบัเดก็อ่อน เดก็อ่อนเพราะวา่ผูท่ี้ผา่นพน้ไปแลว้จะเห็นวา่ เดก็
อ่อนหมายถึงวา่ มนัเคยเสวยอารมณ์อยูต่ลอดเวลา เสวยความคิด ความคิดท่ีมนัออกมาตามปกติน้ี
แหละ มนัเสวยมาตลอดเวลา จิตน้ีถึงแสดงตวัวา่ ออ้! น้ีเป็นความคิด ถึงเผาลนเรา เผาลนผูท่ี้คิด
นั้นน่ะ เผาลนเพราะตอ้งเผาลนเราก่อนให้เราอยาก เราท า เราตอ้งการส่ิงใด เราถึงแสวงหาส่ิงนั้น
ก่อน แสวงหาเขา้ไป ไปตอ้งการความสะดวก ไปตอ้งความเป็นการเบียดเบียนผูอ่ื้นต่อไป ต่อๆ ไป  

ถา้มนัดบัมนักด็บัท่ีเราก่อนใช่ไหม ถึงวา่ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน คนอ่ืนไดแ้ต่ช้ีน า องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็ป็นผูช้ี้น า เป็นผูท่ี้วางธรรม 
อนัประเสริฐ ประเสริฐสุดยอดน้ีไวใ้หเ้ราเดิน เราจะเดินเขา้ไปช่องทางไหนจะเขา้ถึงธรรมจริง เรา
จะเดินช่องทางไหนล่ะ ฉะนั้นถา้เรามัน่ใจแลว้ ตวัน้ี ตวัท่ีวา่เราจะท าอยา่งไรใหอ้วิชชามนัสงบตวั
ลง สงบตวัลงใหเ้ราเป็นอิสระท่ีจะท าใหเ้ราพน้จากความทุกขน้ี์ไดบ้า้ง  

ฟังนะ ค าวา่ “ไดบ้า้ง” มนัจะไม่ไดท้ั้งหมดเพราะอะไร เพราะมนัอาศยัหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติั
ทุกๆ ดวงอยูเ่ป็นบา้นของมนั ฉะนั้นเราจะท าลายบา้นของอวิชชา ส่ิงใดส่ิงนั้นเขาจะยอมหรือ จะ
ยอมกย็อมใหเ้รามาปฏิบติั เราน้ีมาปฏิบติัอวิชชากบ็อกใหม้าปฏิบติั กแ็ฝงตวัมาดว้ย บงัเงามาตลอด 
บงัเงาความคิดของเรามาตลอดไปดว้ย บงัเงามา อา้ว! ปฏิบติัไปถึงแลว้กส็งสยั ปฏิบติัไปแลว้กพ็กั
ไวก่้อน ไวเ้ม่ือนั้น เม่ือน้ี หรือคิดออกไปกย็งัยมื ยมืนะ อวิชชายมืธรรม ยมืธรรมของพระพทุธเจา้
มาวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงนั้น ส่ิงนั้นเป็นอยา่งน้ี  

การประพฤติปฏิบติั ถา้เราประพฤติปฏิบติัตามหลกัความจริง พอประสบตามความเป็นจริง
แลว้มนัเสวยสมาธิธรรม เสวยมรรคผลนิพพาน มรรคผลขั้นใดกแ็ลว้แต่ มนัสมุจเฉทปหานจากใจ 
ใจน้ีวา่ง รู้สึกตามความเป็นจริงแลว้ถึงเทียบออกมามนักจ็ะเขา้กบัธรรมะของพระพทุธเจา้ท่ีวางไว้
แลว้ แต่ถา้เรายงัปฏิบติัอยู ่ เราพิจารณาอยู ่ เรากใ็ชอ้วิชชามนัอยูใ่นความคิดเราดว้ย อวชิชากคิ็ดไป
ดว้ย พอคิด คิดเพราะอวิชชาคิด อยา่งใดอยา่งหน่ึง กต็อ้งมีความลงัเลสงสยั พอเกิดความลงัเล
สงสยักเ็ทียบกลบัเขา้ไปท่ีพระไตรปิฎก เทียบกลบัไปธรรมะของพระพทุธเจา้  
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“เหมือนกนั เหมือนกนั” การเทียบแบบน้ี อวิชชามนัหลอกไหม เทียบวา่ “เหมือนกนั 
เหมือนกนั” แต่ถา้สมุจเฉทปหานขาดออกไปจากใจ เห็นตามความเป็นจริง รู้ อ๋อ! ตามความเป็น
จริง แลว้ถึงวา่เหมือนกนั ถึงมาเทียบมาเหมือนกนั ไม่ใช่สงสยัแลว้ไปเทียบ มนัขาดออกไปเลย 
วา่งออกไปเลย กิเลสขาดออกไป แลว้ค่อยยอ้นกลบัเขา้ไปเทียบกบัพระไตรปิฎก ถึงวา่ อ๋อ! อยา่งน้ี
มนัเป็นส่ิงท่ีเราผา่นมาแลว้ เราผา่นมาแลว้ เราผา่นมาแลว้ ผา่นอยา่งนั้นไป  

ถึงไดว้า่ไม่ใช่ยมืธรรมของพระพทุธเจา้มาหนุนความเห็นของอวิชชา  

แมแ้ต่ในการประพฤติปฏิบติันะ ในประพฤติปฏิบติั เราวา่เราปฏิบติัอยูน้ี่ เราเขา้ถึงหลกั
ตามความเป็นจริงแลว้ แต่ความเป็นจริงของอวิชชาแบ่งเป็นคร่ึงหน่ึง “เหมือนอยา่งนั้น เหมือน
อยา่งน้ี” ถึงวา่ตอ้งท าความสงบใหม้ากกวา่นั้น ความสงบท่ีเรามาประพฤติปฏิบติัน้ีเราสงบกาย 
สงบวาจา เราท ากายใหเ้ป็นหน่ึง เราหน่ึงเดียว เราท าวาจา วาจาเราไม่พดูถึง เราท าจิตใหล้งไปอีก 
ถา้ตรงน้ียงัวิปัสสนาไม่ได ้ ใหม้นัลึกลงไปอีก ลึกลงไปอีก ความลึกลงไปใหต้วัตนมนัสั้นเขา้ สั้น
เขา้  

สมาธิน้ีเปรียบเหมือนหินทบัหญา้ สามารถกดกิเลสไวไ้ดจ้  านวนหน่ึง กดกิเลสไวไ้ด ้สมาธิ
น้ีเหมือนหินทบัหญา้ หญา้จะเกิดไม่ได ้ แต่มีรากของหญา้อยูใ่ตหิ้นนั้น ยกหินนั้นออก หญา้ตอ้ง
เกิดทนัที สมาธิสามารถกดได ้ ถา้กดลงไปหญา้ไม่เกิด แต่มนัมีสมาธิ สมาธิน้ีเป็นเอกคัคตารมณ์ 
สมาธิน้ีมีผูรู้้ สมาธิน้ีเป็นหน่ึง ตวัท่ีเป็นหน่ึงน้ี ถึงวา่มีอยู ่ ส่ิงท่ีมีอยู ่ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได้
ส่ิงนั้นคืออะไร  

พอมนัวา่งเขา้มา จิตพยายามท าความสงบเขา้มา จะดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ หรือจะดว้ย
ก าหนดบริกรรมกแ็ลว้แต่ ใหจิ้ตนั้นสงบเขา้มา สงบเขา้มา ความสงบอนันั้นมนัเป็นปัญญา มนัเป็น
ความเห็น ความเห็นอนัน้ีมนัไม่ใช่วิปัสสนาญาณ มนัเป็นการตะล่อมใจต่างหาก ความตะล่อมใจ
เขา้มาใหจิ้ตน้ีเป็นหน่ึง  

จิตน้ีแผอ่อกไป เราพยายามตดัรอน ตดัรอนใหก้ระแสของท่ีมนัพุง่ออกไป อาศยัขนัธ์
ออกไปหากิน อาศยัความคิด อาศยัก่ิงกา้น เราตดัก่ิงกา้นนั้นเขา้มา เขา้มา จิตมนัสงบตวัเขา้มา อนัน้ี
เป็นปัญญาอบรมสมาธิ อนัน้ีเป็นค าบริกรรมท่ีมนัเคยกินอารมณ์ต่างๆ ใหม้นักินพทุโธ พทุโธ นะ  
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พทุโธน้ีเป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นพทุธานุสติ ธมัมานุสติ 
สงัฆานุสติ นัน่น่ะ เราเอาพทุโธน้ีเป็นท่ีหยดุ เป็นท่ีวา่ใหจิ้ตพกัตรงน้ี ใหแ้สดงตวัออกมา จากแสดง
ตวัออกไปทางกินอารมณ์ แสดงตวัออกไปทางกินอารมณ์ จิตแสดงตวัออกมาดว้ยเป็นอารมณ์ จิต
เกาะพทุโธเขา้มาเร่ือยๆ พทุโธเขา้มาเร่ือยๆ เกาะพทุโธน้ี  

พทุโธน้ีเป็นธรรม พทุโธน้ีไม่สืบต่อใหเ้ราคิดฟุ้ งซ่านออกไป พทุโธน้ีตดัเขา้มาให้
ระยะห่างของจิต ตวักระแสออกไปกบัตวัจิตเขา้ๆ มา เขา้มา จนกลบัมา จิตกลบัมาท่ีใจ กบักระแส
ท่ีออกไป เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ระยะหดเขา้มา หดเขา้มาจนเป็นหน่ึงเดียว เป็นเอกภาพ จิตเป็น
เอกภาพ จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตน้ีสามารถยกข้ึนท างานได ้ 

จิตน้ีไม่เป็นเอกภาพ จิตน้ีเกาะเก่ียว จิตน้ีพึ่งตนเองไม่ได ้ จิตน้ีพึ่งตนเองไม่ไดจ้ะเอาจิต
ข้ึนมาท าอะไร การวปัิสสนาตอ้งใชพ้ื้นฐานของจิต พื้นฐานของผูท่ี้ไปภาวนา แต่ไม่ใช่เรา ถา้เรา
วิปัสสนาดว้ย เราเอาความเห็นของเราดว้ย อนัน้ีเป็นจินตมยปัญญา มนัไม่ยกข้ึนเป็นภาวนามย
ปัญญา  

ถา้เราวิปัสสนาอยูต่ลอดเวลา เราคิด เราดูอยูต่ลอดเวลา อนันั้นมนัคิดเพื่อจะร่นยน่ระยะ 
ความฟุ้ งซ่านออกไปใหห้ดเขา้มาใหเ้ป็นเอกภาพ ถา้จิตยงัไม่เป็นเอกภาพ จิตท างานน้ีไม่มีพลงังาน
มนัเป็นท างานทางโลก เป็นโลกียะทั้งหมดเลย ถึงจะเป็นโลกียะ ฌานสมาบติักเ็ป็นโลกียะ สมาธิ
ต่างๆ กเ็ป็นโลกียะ แต่โลกียะมนักดี็กวา่โลกียารมยท่ี์เขาไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นโลกนั้น
ทั้งหมดเลย อนัน้ีมนัเป็นโลกียะ แต่กเ็ป็นโลกียะท่ีมีความสงบตวัเขา้มาเป็นธรรมระดบัหน่ึง เป็น
ธรรมท่ีเป็นท่ีพึ่งอาศยัได ้ เป็นธรรมท่ีใจเคยกินแต่ของเผด็ ของร้อน กินแต่ยาพิษ พอมากินพทุโธ 
พทุโธ เสวยพทุโธตลอดเวลา มนัน่ิงเขา้มา น่ีคือเสวยเงาของพระพทุธเจา้  

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” จิตสงบเขา้มา จิตน้ีไดส้มัผสักบัเงาของตถาคตแลว้ น่ี
เป็นกลัยาณปุถุชน เป็นกลัยาณชน กบัปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลส ถึงวา่มนัต่างกนัตรงน้ี ต่างกนัท่ีจิต
น้ีมีเคร่ืองเกาะ เคร่ืองอาศยั จิตน้ีเป็นเอกภาพ ฟังวิธีเป็นเอกภาพสิทธ์ิสิ เป็นเอกภาพไม่เป็นข้ีขา้ใคร 
ไม่เป็นข้ีขา้ใครชัว่กาล ชัว่กาลท่ีสติท่ีพร้อม ชัว่กาลท่ีควบคุมใจได ้ เป็นเอกภาพอยู ่ มนัเป็น
นามธรรม เพราะเราตะล่อมมากนัดว้ยค าบริกรรม  
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แต่ค าบริกรรมวนัไหนมนัเบาลง จางลงน่ีมนัไหลออกไปจากท่ีเราตะล่อมเขา้มาใหเ้ป็น
หน่ึงเดียว เพราะจิตมนัออกจากท่ีเราตะล่อมไป มนักแ็ผซ่่านออกไป มนักเ็ป็นอารมณ์โลกอีก ออก
จากสมาธิมา มนักเ็ป็นอารมณ์โลก มนักเ็ป็นความทุกขอ์ยา่งเดิม 

การประพฤติปฏิบติั เราเขน็ครกข้ึนภูเขา เขน็ครกข้ึนมาระดบัหน่ึงแลว้เราควรจะหาท่ีพกั
หรือวา่ใหค้รกนั้นไม่ใหไ้หลลงมาแลว้ ถึงวา่พอจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้ เป็นเอกภาพแลว้ ควรจะ
ท างาน ท างานในกาย เวทนา จิต ธรรม ในกายกไ็ด ้ในกายน้ีจะเห็นภาพชดัท่ีสุด  

แต่ถา้ใชค้วามคิด คนท่ีมีปัญญา พทุธจริต จริตของผูมี้ปัญญา ส่วนใหญ่จะพิจารณากายมนั
จะมองไม่เห็น เพราะการพิจารณากายน้ีมนัเป็นก าป่ันทุบดิน แต่เป็นภาพท่ีเห็นชดั เห็นชดัจากตา
ธรรม ไม่ใช่เห็นชดัจากมโนนึก มโนนึกนั้นนอ้มไดนิ้ดหน่อย มโนนึกยอ้นเขา้มา ยอ้นจิตเขา้มา 
ยอ้นจิตเขา้มา เพราะอาศยัมโน  

เรายงิแสงออกไปจากฐาน พอฉายแสงส่องออกไป แสงนั้นกระทบกบัอะไรมนักไ็ดแ้ค่นั้น 
ถา้หากเราดึงส่ิงนั้นหรอกไปไกล แสงน้ียาวออกไปไกล เราคิดถึงมโนภาพ ภาพกายนั้นเพื่อจะให้
แสงกระทบภาพนั้นใหห้ดแลว้ หดเขา้มา หดเขา้มา ความหดเขา้มา ระยะร่นเขา้มา เขา้มา เขา้มาถึง
ใจ ถึงจะเป็นสมาธิ ถึงตวัน้ี ถึงเป็นความวา่งในฌานโลกียก์เ็ป็นความวา่ง ความวา่งในจริยธรรม
ความสงบน้ี  

ทีน้ีความวา่งในความสงบกบัความวา่งในฌาน การเพง่อยู ่ การวา่งในฌานนั้นเป็นฌาน ถึง
บอกวา่ตอ้งไม่ใช่วา่ ศีล ฌาน ปัญญา...ศีล สมาธิ ปัญญา ต่างหาก ไม่ใช่ศีล แลว้ฌาน แลว้ปัญญา 
ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะปัญญาน้ีมนัเป็นความสงบ มนัสงบเสง่ียม แลว้มนัมีพลงังาน แต่ถา้เป็น
ฌานมนักมี็พลงังาน แต่พลงังานการส่งออก พลงังานการโนม้นึกไปในการเหาะเหินเดินฟ้า ใน
การท่ีวา่เห็นออกไปขา้งนอก ถึงวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา ถึงตะล่อมมาเขา้มาท่ีสมาธิ สมาธิน้ีมนัถึงพอ
เป็นควรแก่การงาน 

พอนึกข้ึนมา พอเห็นภาพกาย ความเห็นอนันั้นขนพองสยองเกลา้ การเห็นกายตามความ
เป็นจริง ขนพองสยองเกลา้ เพราะเห็น เห็นแลว้วา่มนัแปรสภาพใหเ้ห็น ขณะท่ีเห็นกเ็ป็นอยา่งน้ี
เหรอ กายท่ีสกัแต่วา่กาย เราอ่านแต่ต ารามา เราศึกษามา เราจ ามาวา่กายกบัเรา กายกบัจิตน้ีแยกกนั 
แต่ขณะท่ีเราไปเห็น เรากย็งัต่ืนเตน้ขนาดน้ีนะ ขณะท่ีเขา้ไปเห็นวา่กายสงบออกมาจากจิตและเห็น
กายตามความเป็นจริงแลว้มนัแปรสภาพ  
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แปรสภาพน้ี แปรสภาพเพราะเขาอยูค่งท่ีไม่ไดต่้างหาก มนัเป็นไตรลกัษณ์โดยธรรมชาติ
ของมนัอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเราจะท าคุณงามความดีน้ีมนัแสนยาก ส่ิงท่ีไหลไปตามกิเลสน้ีมนัแสนง่าย 
กิเลสมนัไหลไปเร่ือย กิเลสมนัหลอกคนใหโ้ง่ แต่ผูท่ี้จะทุกขคื์อเรา กิเลสไม่เคยมาทุกขก์บัเราเลย 
มนัไหลไปเร่ือยๆ ไหลไปเร่ือยๆ แต่ในเม่ือเราจะยอ้นกลบั ทวนกระแสเขา้มา ทวนกระแสเขา้ไป
หาตวัจิต ตวัท่ีวา่จิตน้ีอาศยักายตรงไหนอยูน่ัน่น่ะ 

 ถึงวา่ พอทวนเขา้ไป กวา่เราจะตอ้นเขา้ไป กวา่เราจะเห็นส่ิงน้ี มนัใชพ้ลงังานเราไปมาก 
พอการใชพ้ลงังานไปมาก เรากแ็บบวา่หมด เกือบหมดพลงังานอยูแ่ลว้ แลว้พอไปเห็นเขา้ เห็นเขา้
มนักแ็ปรสภาพใหเ้ห็นเร็ว มนัทรงไวไ้ม่ได ้ สมาธิเราไม่สามารถจบัยนืไวไ้ดน้าน ขณะแปรสภาพ
ใหเ้ห็นดว้ยความมนัเป็นอนิจจงัโดยตวัมนัเองเรากย็งัขนพองสยองเกลา้ขนาดนั้น แลว้ถา้วิปัสสนา 
แลว้มนัขาดแบบท่ีวา่เป็นเอกภาพ แลว้เราควบคุมการขาด เราควบคุมทั้งหมดเลย ท าไมเม่ือก้ีบอก
วา่ไม่มีเราล่ะ ท าไมตอนน้ีมาเป็นเราอีกแลว้ 

เพราะถา้มีเรา มนักเ็ป็นโลกใช่ไหม แต่ค าวา่ “เรา” น้ีมนัวา่หมุนไปตามความเป็นจริง มนั
หมุนไป ไม่ใช่วา่มนัหมุนไปท่ีวา่มนัเป็นไตรลกัษณ์โดยธรรมชาติของมนั เป็นไตรลกัษณ์เพราะเรา
ดนัข้ึนจากสมาธิ หนา้ท่ีของผูท่ี้ปฏิบติัคือการเดินมรรค แลว้มรรคถา้มนัสามคัคีแลว้มนัจะรวมไป  

ในธมัมจกัฯ ทเวเม ภิกฺขเว ภิกษุทั้งหลายทาง ๒ ส่วนท่ีไม่ควรเดิน ในอตัตกิลมถานุโยค ใน
กามสุขลัลิกานุโยค ในการปฏิบติัไม่ใหไ้ปทาง ๒ ส่วนน้ี ใหล้งท่ีมชัฌิมาปฏิปทา 

ถา้เราท าข้ึนไป ถา้มนัไหลลงมามนักไ็ปตามทางของมนั เราดนัข้ึนไป แลว้มนัถึงวา่ให้
ธรรมจกัรมนัหมุนไปในตวัของมนัเอง หนา้ท่ีของเราอยูต่รงน้ี หนา้ท่ีของเราอยูท่ี่วา่เราวิปัสสนา 
เราใคร่ครวญของเราไป แลว้มนัจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงมนัอยูท่ี่วา่ เรามีสติพร้อมไหม เรามีสติ
แลว้เราตั้งใจ งานชอบ ความเพียรชอบ หมายถึงวา่เราควบคุม แต่ความจริงไม่ใช่เรา ถา้ปฏิบติัไป
แลว้ มนัจะรู้วา่เราน้ีจะอ่อนไป อ่อนไป ความเป็นเรามนัจะนอ้ยไป นอ้ยไป แต่มนัจะหมุนเป็น
ธรรมชาติ ถา้มนัหมุนไปไดเ้องโดยท่ีไม่มีเราไม่มีส่ิงใดนั้นคือธรรมจกัร นั้นคือจกัรเคล่ือนไป  

ถา้ยงัเป็นเราอยูม่นัจิตมนัจะรวมเป็นหน่ึง ธรรมจกัรน้ีจะรวมเป็นหน่ึง รวมเป็นวา่เป็นหน่ึง 
แต่มนัไม่สามคัคี เป็นหน่ึง เป็นหน่ึงเพราะมีเรา แต่ถา้มนัหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั มนัหมุน
ไปโดยธรรมชาติ จกัรน้ีไดห้มุนไปแลว้ เพราะวา่ศีล สมาธิ ปัญญาพอ มนัจะหมุนไปพอดี พอดี 
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พอดี พอดี พอดีมนักข็าด น่ีเห็นไตรลกัษณ์ตามความเป็นจริง เห็นไตรลกัษณ์จนเกอ้ๆ เขินๆ เห็น
ขนาดนั้นนะ มนัปล่อยไดต้ามความเป็นจริงอนันั้น น่ีคือปล่อยตามความเป็นจริง  

ค าวา่ “ปล่อย” ปล่อยมนัคือปล่อย แต่มนัสมุจเฉทปหาน ปล่อยแลว้วา่ง มีความสุข สุขท่ี
เกิดจากสมาธิวา่สุขท่ีเป็นเอกภาพอนันั้นมนัวา่ง วา่งอนันั้น วา่งสมาธิ กบัวา่งวิปัสสนา วา่งจากการ
ช าระกิเลส มนัรวมลงเหมือนกนั แลว้ความสกปรก ความท่ีมนัเกบ็ง  าไวใ้นหวัใจมนัหลุดไปพร้อม
กนัเลย มนัรวมลงเป็น ๒ ชั้น นัน่น่ะวา่งในวา่ง วา่งในวา่งอนัน้ีมนัถึงจะเป็นตามความเป็นจริง วา่ง
อนัน้ี วา่งอนัน้ีเพราะเราช าระตามความเป็นจริง  

แลว้พอเห็นอนัน้ี เทียบไปสิ มนัจะไม่เทียบ ไม่เทียบไปเลย เพราะวา่มนัเป็นปัจจตัตงั มนั
เป็นปัจจตัตงั มนัรู้จ  าเพาะตน รู้ในหวัใจข้ึนมาเลย รู้ตามความเป็นจริงเลย เห็นส่ิงน้ีกระเดน็ ส่ิงท่ี
ขาด ส่ิงท่ีหลุดออกไป นัน่เพราะเห็นตามความเป็นจริง เกิดจากอะไร? เกิดจากการเราลม้ลุก
คลุกคลาน เกิดจากการท่ีวา่เราเช่ือมัน่ก่อน เราเช่ือมัน่แลว้เราพยายามมุ่งเขา้หาจุดเป้าหมายของเรา 
หาจุดเป้าหมาย “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” เราเขา้หาเป้าหมาย เราทุ่มทั้งชีวิต  

แต่ถา้เราปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม จะลงแรงขนาดไหนมนักเ็หน่ือยแลว้มนัไม่ใช่ 
เพราะไม่สมควร ความไม่สมควรนั้นมนัจะใหผ้ลเป็นสมควรไดอ้ยา่งไร พระอานนทถ์าม
พระพทุธเจา้อยูแ่ลว้ “ถา้พระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ เม่ือไรจะมรรคผลนิพพานจะถึงกาลถึงเวลา”  

พระพทุธเจา้ “อานนทถ์ามอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม พระ
อรหนัตจ์ะไม่ส้ินจากโลกเลย จะไม่ส้ิน” 

แต่เพราะถา้ปฏิบติัแลว้ไม่สมควร มนัเขา้ไม่ถึงธรรม การเขา้ไม่ถึงธรรมอนันั้น ธรรมนั้นก็
ยงัมีอยู ่แต่เราเขา้ไม่ถึง ถึงจะลงแรงขนาดไหนกเ็ขา้ไม่ถึง  

มีอยูใ่นพระไตรปิฎกนะ มีผูท่ี้ปฏิบติั ปฏิบติัขนาดท่ีวา่ท าตวัเป็นสุนขั เพราะมีความเห็นวา่ 
ตวัเองน้ีถา้เป็นนึกคิดวา่ถา้ท าตวัเป็นสุนขัมนัเป็นส่ิงท่ีท ายาก มนัเป็นส่ิงท่ีท ายากมาก แลว้ท าแลว้
มนัจะเป็นประโยชนไ์ง ใชด้  ารงชีวิตเหมือนสุนขัเลย การกิน การนอน ท าตวัเองใหเ้ป็นสุนขัเลย 
แลว้พอท าไป ใชชี้วติอยา่งนั้นอยูน่าน เสร็จแลว้พอกลบัเขา้มาถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้วา่ เขาปฏิบติัอยา่งนั้น เขาจะไดผ้ลอยา่งไร  
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ถา้ไม่สมควรแก่ธรรม ผูท่ี้ปฏิบติั เพราะมีความเห็นวา่จะปฏิบติัอยา่งนั้น แลว้ปฏิบติัแลว้
ท าไมไม่เช่ือมัน่วา่เราปฏิบติัถกูล่ะ ทั้งๆ ท่ีตวัเองกป็ฏิบติัอยา่งนั้น มีความเห็นอยา่งนั้น แต่กย็งัลงัเล
สงสยั แลว้ตอ้งมาถามพระพทุธเจา้  

พระพทุธเจา้บอก “อยา่ใหเ้ราตอบเลย” เพราะพระพทุธเจา้ไม่อยากตอบ แต่ผูท่ี้มาถามก็
ขอใหต้อบ ถามคร้ังท่ี ๒ ถามคร้ังท่ี ๓ จนพระพทุธเจา้วา่คร้ังท่ี ๓ แลว้ เขามีความจงใจอยากจะ
ทราบ พระพทุธเจา้รู้อยูแ่ลว้ ไม่มีส่ิงใดจะปิดบงัปัญญาของพระพทุธเจา้ไดเ้ลย ไม่มีส่ิงใดจะปิดตา
ธรรมของพระพทุธเจา้ท่ีประเสริฐนั้นไดเ้ลย  

ถึงไดบ้อกวา่ “ถา้ปฏิบติัอยา่งนั้น ตายไปกต็อ้งเป็นหมาเหมือนกนั”  

เสียใจมากจนร้องไหเ้ลยนะ น่ีเพราะวา่ปฏิบติัไม่สมควร อนัน้ีภาพมนัชดั มนัชดัมาก เพราะ
อะไร เพราะเขาท านอกลู่นอกทางเลย แต่เพราะความจงใจ ความตั้งมัน่ ถา้มนัสมควรแก่ธรรม ค า
วา่ “สมควรแก่ธรรม” น่ีเราตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีเรา ถา้มนัสมควรนะ สมควรมนัตอ้งเป็นไป ถา้
เป็นไปมนักต็อ้งขาดท่ีใจเรา ขาดท่ีใจเรากเ็ป็นปัจจตัตงัท่ีใจเรา เป็นปัจจตัตงั แลว้พดูตามถกูตอ้ง 
เห็นตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริงนะ ออ้ ! กิเลสมาอยา่งน้ี ความคิดคิดอยา่งน้ี เร่ิมตน้
อยา่งน้ี  

สติสมัปชญัญะ สติ-มหาสติ-สติอตัโนมติั น่ีมนัลึกเขา้เป็นชั้นๆ ๆ เขา้ไปนะ เพราะอะไร 
เพราะวา่ความละเอียดอ่อนของใจ ระยะร่นระยะห่างมนัจะเขา้ไปเร่ือยๆ นะ จากท่ีวา่เร่ิมเป็นปกติ
เราน่ีมนัคิดออกมาโดยเราไม่รู้ตวัเลย เราพิจารณากายจนขาดออกไป กายกบัจิตขาดออกไปจากกนั  

ทีน้ีพอจะคิดออกมามนักต็อ้งมาหยดุอยูต่รงน้ีสิ ความเห็นอยา่งไร คือวา่เห็นถกูวา่ ออ้! คิด
อยา่งน้ี เห็นอยา่งน้ี น่ีเห็นตามความเป็นจริงไง ความคิดเราคิดออกมาอยา่งน้ีเนาะ ออกไปแลว้มนั
ต่อกนัไม่ได ้ ความคิดเราขาดช่วง ท่ีเราเห็นมนัขาดช่วงเลย เพราะเม่ือก่อนกายกบัจิตมนัอยูด่ว้ยกนั 
จิตน้ีมนัคิดวา่กายเป็นของเรา เราเป็นกาย กายมีในเรา เรามีในกาย มีดว้ยกนัหมดเกาะเก่ียวกนัไป
หมด แต่พอมนัขาดแลว้ตรงน้ีมนัเกอ้ๆ เขินๆ มนัต่อกนัไม่ได ้ ความต่อกนัไม่ไดเ้รากเ็ห็นเอง 
ความเห็นเองน่ีมนัประจกัษพ์ยานเตม็ๆ ในหวัใจของเรา ความเห็นเอง ความรู้เอง เพราะเราเป็นผู้
ปฏิบติัเอง  
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ความปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม สมควรแก่ธรรม มนักล็งพอดีมชัฌิมาปฏิปทา วา่
มชัฌิมาปฏิปทา ถึงวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางทางอนัน้ีไว ้ ไม่มีใครบอก สมยันั้นไม่
สอนกนัอยา่งน้ี เจา้ลทัธิต่างๆ กส็อนกนัไปอยา่งหน่ึง ท่ีวา่อยูก่นัแบบเสวยสุขไปเลย ๕๐๐ ปีแลว้
ส้ินไปกมี็ เช่ือวา่จิตน้ีตายแลว้สูญไง วา่ตายแลว้ท าอยา่งน้ี มนักเ็กิดซ ้าๆ ซากๆ อยา่งน้ีกมี็ ความคิด
ท่ีวา่ไม่เช่ือทั้ง ๒ ฝ่าย  

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ประทานอนัน้ีไว ้ มชัฌิมาปฏิปทาความเป็น
กลาง ปฏิบติัแลว้กเ็ป็นกลาง ไม่เช่ือทัง่ ๒ ฝ่าย มรรคข้ึนท่ีสร้างข้ึนมากม็ชัฌิมาปฏิปทาอีก ไม่เอียง
เอนไปขา้งใดขา้งหน่ึงเพราะมนัเป็นฐาน เจา้แห่งจกัรวาล ศนูยก์ลางของจกัรวาลอยูท่ี่หวัใจ เพราะ
หวัใจน้ีหมุนพาตาย พาเกิด จกัรวาลน้ีหมุนพาตายพาเกิดอยูท่ี่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูท่ี่กลาง
หวัใจ 

ฉะนั้น เวลาธรรมจกัรมนัหมุนเขา้มา มนักต็อ้งหมุนเขา้มา หมุนเขา้มาช าระตน้เหตุ มนัจะ
เขา้มาช าระตน้เหตุอนัน้ีต่างหาก พอการหมุนเขา้มา ถึงวา่ ธรรมถึงทวนกระแสโลก ธรรมทวน
กระแสทุกๆ อยา่ง ทวนกระแสโลกทั้งหมด การทวนกระแสโลก ถา้ไปตามโลกมนักเ็ป็นโลก การ
ทวนกระแสเขา้มา ถึงจะหกัเขา้มา พระพทุธเจา้ถึงวา่เป็นผูท่ี้เป็นสยมัภู รู้ดว้ยตนเอง  

การคิดส่งออกน้ี ใครๆ กคิ็ดได ้การคิดส่งออก เป็นวิชาการ ใครกส่็งได ้การส่งเป็นวชิาการ
นั้นประเสริฐ วิชาการประเสริฐอยา่งไร ประเสริฐท าใหโ้ลกเจริญ ประเสริฐท าใหส้งัคมเป็นท่ีพึ่ง
อาศยั แต่ประเสริฐขนาดไหนมนักอ็มทุกขไ์ปตลอด พอจิตสงบตวัลง จิตมนัมีพลงังาน พอจิตมี
พลงังาน...  

...สจัธรรมนะ สจัธรรมในโลกน้ี พวกวิทยาศาสตร์น้ีกเ็ป็นสจัจะอนัหน่ึง เป็นสมมุติสจัจะ 
สมมุติสจัจะมนักย็งัเป็นประโยชน์แก่โลก แต่ความเห็นแก่ตวัของเราน่ีมนัเอียงก่อน มนัเป็นอดีต
อนาคต การคิดของเรามนัเป็นอดีตอนาคต เพราะความคิดน้ีเคล่ือนมา มนัเคล่ือนออกมาจาก
อวิชชาแลว้ มนัเคล่ือนออกมาเป็นอารมณ์ พอมนัเคล่ือนออกมาเป็นอารมณ์ ความคิดออกไปอยา่ง
นั้น มนักเ็ป็นโลก แลว้มนัเทียบเคียงข้ึนมา มนักไ็ดธ้รรมะเทียบเคียง  

แต่ถา้เวลาจิตมนัสงบไปแลว้ จะไม่ใชปั้ญญาอนันั้นหรือ? สงัขาร สงัขารท่ีมีสมาธิหนุนไว้
น้ี สงัขารน้ีเป็นปัญญา สงัขารท่ีมนัคิดโดยธรรมชาติของมนั นัน่มนัคือกิเลสชดัๆ กิเลสชดัๆ มนั
หมุนไปตามมนัเลย สงัขารเหมือนกนั ตวัสงัขารคือตวัความคิดท่ีเราศึกษามา ตวัเราคิดศึกษามา  
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แต่ถา้มีสมาธิ มีสมาธิ คือมีจิตตั้งมัน่ ไอส้งัขารตวัน้ีมนักป็รุงเหมือนกนั แต่ปรุงเป็นมรรค 
มรรคน้ีหมุนไป หมุนไปดว้ยตวัสมาธิน้ี ความด าริชอบตบทา้ยดว้ยสมาธิชอบ มรรค ๘ ความ
เห็นชอบกบัตอ้งมีสมาธิชอบดว้ย หมุนกนัไป งานชอบ เพียรชอบ การงานชอบ ตั้งใจชอบ หมด 
หมุนเขา้ไปเลย  

เพราะเราท าจิตน้ีใหส้งบแลว้มนัมีพลงังานข้ึนมา ตวัพลงังานตวัน้ีมนัไม่ตอ้งสงบจนเตม็ท่ี 
สงบจนเตม็ท่ี ความสงบ จิตท่ีลงไปเตม็ท่ีนั้นประเสริฐ ดี แลว้มนัถา้ถอนกลบัมายิง่มีพลงังานใหญ่ 
แต่ตวัจิตท่ีมนัสงบไป ความสงบอนันั้นมนัเป็นอปัปนาสมาธิ มนัด่ิง มีสติพร้อมอยู ่มนัพกั ออกมา
น้ีพลงังานมาก แต่พลงังานตวัน้ีถา้เรายกข้ึนวิปัสสนามนักจ็ะเป็นประโยชนม์าก ถา้ไม่ยกข้ึน
วิปัสสนา ความสงบอนัน้ีสามารถจะคิดวา่อนัน้ีเป็นผลไดเ้ลย ถา้มนัยกออกมากย็กความคิดเดิม  

ทีแรกเราจะปฏิเสธวา่ถา้ความคิดน้ีเป็นโลกเป็นโลกเราจะปฏิเสธ เวลาจิตมนัสงบแลว้เรา
จะเอาอะไรเป็นความคิดล่ะ มนัแยกกนัตรงน้ี แยกกนัท่ีวา่ ถา้มีสมาธิอยู ่ คือจิตมนัเป็นเอกภาพ จิต
น้ีไม่คลอนแคลน จิตน้ีพึ่งตวัเองได ้ อนันั้นเป็นมรรค หมุนไป หมุนไป พอความคิดออกมามนัจะ
ฟันความคิดความเห็นในหวัใจของเราน้ี ขาด ขาดออก ความขาดคือความลงัเลสงสยั ความลงัเล
สงสยั ความคิดต่างๆ นั้นคือช่องทางท่ีกิเลสมนัอาศยัหากิน กิเลสน้ีเป็นนามธรรม แต่อาศยัขนัธ์ 
อาศยัความคิดเรา อาศยัความเห็น อาศยัวชิาชีพต่างๆ เบียดเขา้มา มีความเห็นแก่ตวัอยูใ่นความคิด
นั้น  

แต่พอมีสมาธิเขา้มามนักค็วามคิดนั้น แต่ความคิด การวนกลบัมา ความคิดท่ีวนกลบัมา 
สงัขาร ปัญญาคือการรอบรู้ในกองสงัขาร “ปัญญา” ตามปริยติั ตามต าราเขียนวา่ ปัญญาในศาสนา
คือปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร กองสงัขารคือกองความคิด สงัขารคือความคิด ความปรุง ความแต่ง 
สญัญา สงัขาร วิญญาณ รอบรู้ในกองสงัขาร  

ถึงวา่ปัญญากห็มุนกลบัมารอบรู้ไอค้วามคิดเรานัน่แหละ แลว้กอ็าศยัส่ิงท่ีเราเล่าเรียนมา 
ส่ิงท่ีเราใชอ้ยูน่ั้นหมุนออกไป แต่หมุนออกไป หมุนเทียบเคียงเขา้มาเพื่อจะใหกิ้เลสท่ีมนัอาศยัอยู่
น้ี หลุดออกไป 

ถึงวา่พอจิตสงบแลว้ มนักต็อ้งใชค้วามคิด แต่ความคิดจากรากฐานท่ีวา่มนัไม่มีเราเขา้ไป
ล าเอียง ความคิดท่ีเป็นธรรมจกัร ธรรมจกัรน้ีหมุนไปช าระกิเลส ถา้ไม่มีธรรมจกัร เอาอะไรไป
ช าระ “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” ถา้มรรคน้ีไม่ไดเ้คล่ือนออกไป เคล่ือนออกไป 
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วนกลบัมาช าระกิเลส ถา้มรรคน้ีไม่ไดเ้คล่ือน ธรรมจกัรน้ีไม่ไดห้มุนไป แลว้ธรรมจกัรท่ีวา่
ธรรมจกัรหมุนไป เกิดท่ีไหนถา้เราไม่ไดส้ร้างข้ึนมา เราสร้างข้ึนมาเป็นธรรม เราสร้างข้ึนมาจน
ธรรมจกัรนั้นเป็นธรรมจกัร ธรรมจกัรเป็นขององคส์มเดจ็สมัมาสมัพทุธาเจา้ท่ีตรัสรู้แลว้ แลว้วาง
ไวใ้หเ้รากา้วเดินข้ึนไป ฟังสิ ผูท่ี้ปฏิบติัสามารถสร้างธรรมจกัรข้ึนมาในท่ามกลางหวัใจ แลว้วน
เขา้มาช าระกิเลสของผูท่ี้ปฏิบติันั้น  

ท าไมถึงวา่เป็นอริยสจัล่ะ จากสจัจะโลก สจัจะท่ีวา่เป็นวิชาชีพ สจัจะท่ีเขามีกนัอยูเ่รายงั
ตามไม่ทนัเลย แลว้เรายิง่หมุนตามเขา้ไป ตามเขา้ไป เรามีแต่กองทุกข ์ เรามีแต่กวา้นเขา้มาเผาไหม้
ตวัเอง แต่เวลาเราหมุนธรรมจกัรข้ึนมาจากลางหวัใจ เราหมุนข้ึนมาดว้ยท าความสงบก่อน ใหจิ้ตน้ี
สงบจากการล าเอียงในหวัใจแลว้เรากส็ร้างข้ึนมา สร้างข้ึนมา  

ถา้ไม่ไดย้ก กาย เวทนา จิต ธรรมข้ึนวิปัสสนา มนัไม่เป็นธรรมจกัร มนัเป็นการเทียบเคียง
เพราะอะไร เพราะไม่มีจ  าเลย เห็นไหม แมแ้ต่ผา่นกายเขา้มาแลว้ ท าไมวา่ตอ้งขดุคุย้คน้หาอีกล่ะ? 
มนัตอ้งคน้หาเพราะวา่กิเลสมนันอนเน่ืองมา จิต น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา จิตสงบแลว้มนัตอ้งเห็น
กิเลส มนัตอ้งช าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริง  

ตายเปล่าเลยนะ ตายเปล่าๆ ตอ้งขดุคุย้ทุกๆ ขั้นตอนเขา้ไป เพราะเวลาจิตมนัสงบ มรรค ๔ 
ผล ๔ มรรค ๔ ขั้นตอนมนักเ็ป็นมรรค มรรคน้ีกห็มุนไป แต่ถา้เราเป็นสมาธิแลว้มนักเ็ป็นมรรค
แลว้ พอเป็นมรรคแลว้ มรรคน้ีจะประหารกบัอะไรล่ะ? มรรคน้ีมนักต็อ้งหนัมาช าระกิเลสสิ แลว้
กิเลสอาศยัอยูใ่นอะไรล่ะ? อาศยัอยูก่ายกบัใจ มนักต็อ้งลงตีตรงกายกบัใจนั้นล่ะ  

กายกบัใจ กายกบัจิต พิจารณาไปสิ พจิารณากายตรงน้ีกพ็ิจารณากาย กายท่ีวา่มนัช าระ มนั
แยกออกระหวา่งกายกบัจิตท่ีวา่แยกออกแลว้ มนัแยกออกเพราะเป็นสกักายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นดึง
กลายมาเป็นเรา กบัความโนม้นึกในกายมนัไม่แยกขาด มนัมีอุปาทานในกาย อุปาทานลึกๆ อยู่
นัน่น่ะ วิปัสสนากายออกไป  

จากวิปัสสนากายคร้ังแรก วิปัสสนากายคร้ังแรกคร้ังท่ีเห็นนั้นเรานึก เราเห็นกาย ตามความ
เป็นจริงแลว้แตกออกเป็นไตรลกัษณ์ อนัน้ีกเ็ป็นไตรลกัษณ์ แต่ไตรลกัษณ์อีกขั้นตอนหน่ึง 
เพราะวา่จากกายน้ี เป็นรูปธรรม แต่พิจารณาอนัน้ี กายน้ีแตกออกเป็นธาตุ ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า 
ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ จิตน้ีแยกออก แยกออกจากกนัดว้ยวิปัสสนา แยกออกจากกนั ไสออกไป 
กิเลสท่ีมนัเช่ือมโยงอยูต่รงน้ีต่างหากท่ีมนัหลุดออก หลุดออกไป หลุดออกไปเวิง้วา้ง เวิง้วา้งมาก 
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ไม่มีค่าใดๆ เลยนะ หวัใจไม่เห็นค่าของส่ิงท่ีวา่วตัถุส่ิงของไม่มีค่า มนัปล่อยหมดเลย ตอนน้ีเป็นจิต
ลว้นๆ เลย เป็นจิตลว้นๆ กายกบัจิตท่ีวา่แยกมาแลว้ แยกตรงน้ีต่างหากถึงจะแยกตามความเป็นจริง 
แยกตามความเป็นจริงอีกทีหน่ึง จะเห็นเป็นปัจจตัตงั  

มรรค เรียกวา่เม่ือขดุคุย้หาท่ีอยูข่องกิเลสได ้ มรรคน้ีสามารถจบัตอ้งท่ีวา่กิเลสอาศยัทางน้ี
เป็นทางเดิน เหมือนกบัพลงังานน้ีมนัจะไปตามท่อส่ง เราสามารถท าลายท่อส่งนั้น พลงังานมา
ไม่ได ้ พลงังานนั้นคือตวัมรรคท่ีมนัเกาะมากบัความคิด เกาะมากบักิเลสท่ีมนัออกมานัน่น่ะ 
วิปัสสนาเขา้ไปท าลายส่ิงท่ีอยูข่องมนัทั้งหมด แลว้กิเลสมนัจะไปไหนล่ะ กิเลสมนักต็อ้งหลุด
ออกไป  

พอการหลุดออกไปดว้ยความเห็น ดว้ยมรรคท่ีมนัหมุนไปแลว้มนัอยูใ่นหวัใจ มนัหลุด
ออกไป เหมือนกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงในร่างกายหลุดออกไปจากตวัจิต ความสะอาดของจิตสะอาด
ข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง ความสะอาดข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง ชั้นน้ีกว็า่พน้ออกจากกายดว้ยกายกบัใจน้ีขาดออก
จากกนัเลย  

ตรงน้ีเป็นตรงท่ีการจะหาจ าเลยหายากมาก เพราะวา่มนัเป็นการแยกเป็น ๒ ฝ่ัง แม่น ้าแยก
เป็น ๒ ฝ่ัง ตรงกลางน้ีเป็นแม่น ้า ฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวามนัแยกออกจากกนั มนัจะขา้มเขา้ไปหาอีกฝ่ัง
หน่ึงไดอ้ยา่งไร ขนาดอยูฝ่ั่ง เม่ือก่อนน้ีแม่น ้าไม่มีแม่น ้า ฝ่ัง ๒ ฝ่ังน้ีรวมเป็นอนัเดียวกนั แต่ขณะน้ี 
๒ ฝ่ังน้ีแยกออกจากกนัแลว้ เพราะวิปัสสนาไปมนักต็กลงท่ีแม่น ้านั้น เราจะขา้มไปอีกฝ่ังหน่ึง เรา
จะไม่มีพลงังานพอ มนัจะขา้มฝ่ังนั้นไม่ได ้ มนัจะตกลงท่ีกลางแม่น ้า จมน ้า จมน ้า จมน ้า เวลา
วิปัสสนาไปกอ็ยา่งนั้น วา่ง วา่ง วา่งหมด เพราะมนัเป็น ๒ ฝ่ัง ถา้อยา่งน้ีจิตมนัจะพกัอยูน่าน พกัอยู่
ตรงน้ีนานมาก  

ทีน้ีพอพกัอยูน่านไป เรากว็ิปัสสนาไป หรือท าไปน่ีมนัรู้ รู้เพราะอะไร รู้เพราะวา่มนัสงบ
ตวัอยู ่ มนัสงบตวัอยูใ่นเราน่ี กิเลส แต่ถา้เราจบัไดน้ะ เราจบัได ้ เราคน้ควา้เขา้ไป ตวัน้ีคือตวัขนัธ์
แท ้ ตวัน้ีคือตวักามราคะ ขนัธ์ ๕ นอก ขนัธ์ ๕ ในไง ขนัธ ์ ๕ ตวัสญัญา ตวัจ  าภพ จ าชาติ จ  า
ความเห็นของตวั ความเคยชิน ความพอใจ ความเห็น ความบิดเบ้ียว อยูท่ี่ตรงน้ีหมดเลย เพราะมนั
เป็นสญัญา  

พอจบัตรงน้ีไดม้นัจะฟมูาก การฟอูนัน้ีมนัจะต่ืนเตน้มาก เพราะวา่ใจกบัใจมนัจบักนั แม่น ้า 
๒ ฝ่ังกระโดดขา้มไปฝ่ังโนน้มนัจะไม่มีท่ีหลบไปอีกแลว้ จากท่ีกิเลสน้ีพยายามจะหลบเรา หลบ
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ธรรมจกัรนะ ไม่เคยหลบเราหรอก มนัหลอกเราต่างหาก มนัจะย  า่หวัเรา มนัแยกออกไปแลว้ แลว้
เราโดดขา้มธรรมจกัรน้ี หมุนจนขา้มฝ่ังไป เพราะจกัรน้ี การขดุคุย้ การหาตวักิเลสมนัขา้มมา น่ี
หมุนออกไป พอเห็นป๊ับจบัเขา้ไป เพราะร่นจากไปแลว้เขาจะไปไหนล่ะ มนัติด กิเลสมนัจนมุม 
มนัแสดงตวัออกเตม็ท่ีเลย การแสดงออกตวัเตม็ท่ี อสุภะ-อสุภงั  

ถา้พิจารณากายตรงน้ีเป็นอสุภะ อสุภะเลย เพราะสุภะมนัสวยมนังาม ความชอบ เป็นอสุภะ 
พิจารณาจิตน้ีกคื็อกามราคะ จิตน้ีเป็นกามทั้งหมด ถา้พจิารณาตรงน้ีเขา้ไปตรงน้ี การต่อสู้กบักาม
นะ กามคือโอฆะ กามคือเป็นบ่อเกิดแห่งการสืบภพ สืบชาติ การสืบภพ สืบชาติเกิดมาจากกาม 
การจะช าระกาม เราตอ้งช าระเขา้มาเป็นขั้นๆ เขา้มา ช าระกามส่ิงท่ีวา่กามภพน้ีมนักวา้งมาก 
กามภพน้ีเป็นท่ีดูดด่ืมมาก ตั้งแต่เทวดาลงมาถึงอบายภูมิน้ีเป็นกามภพทั้งหมดเลย การสืบต่อของ
กามภพ มนัจะท าใหเ้กิดใหเ้ป็นท่ีติดท่ีขอ้ง  

มนัเป็นส่ิงท่ีสกปรก ส่ิงท่ีสกปรกแต่ชาวโลกเห็นวา่มนัเป็นส่ิงท่ีพอใจ ส่ิงท่ีการสืบภพ สืบ
ชาติ นกัวิทยาศาสตร์ถึงบอก เขาถึงวา่ในสมยัพทุธกาลพทุธเจา้ปฏิบติัจนพน้ไป เขาต่อวา่
พระพทุธเจา้วา่เป็นผูท่ี้ท าลายภพท าลายชาติ ท าใหม้นุษยห์มดไปจากโลก  

แลว้มนัหมดไปจริงไหมล่ะ มองดูเด๋ียวน้ีจาก ๑๖ ลา้นคนในประเทศไทย เด๋ียวน้ี ๖๐ ลา้น
คนน้ีมนัมาจากไหนล่ะ แลว้มนัท าลายท่ีไหน มนัมีแต่เพิ่ม เราต่างหากจะท าลายไออ้วิชชา ไอ้
ความเห็นในหวัใจต่างหาก เราไม่ไดท้  าลายภพชาติขา้งนอกนั้นหรอก ภพชาติขา้งนอกท่ีเกิดตาย 
เกิดตาย มนัยงัมีเกิดตายกนัอีกมหาศาล แต่ของเราต่างหาก ของเราต่างหาก ตนท่ีเป็นท่ีพึ่งแห่งตนน้ี
ต่างหาก น่ีวนกลบัเขา้มา  

มนัรุนแรงเพราะวา่มนัต่อตา้นแรง มนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการต่อสู้กนัแบบรุนแรงมาก แต่ถา้เรา
จบัไม่ได.้..วา่ง ฟังสิ เราคน้ตรงน้ีไม่เจอ วา่ง แม่น ้าแยกออก วา่ง วา่ง แต่ถา้คน้เจอ ถา้จบัตรงน้ีเจอ 
การปฏิบติัธรรม ธรรมจกัรหมุนไป หมุนไปหาจ าเลยอยา่งหน่ึง หมุนไปหาจ าเลย จบัจ าเลยไดแ้ลว้
วิปัสสนาการช าระการไต่สวนกนัวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงตามความเป็นจริง ส่ิงใดเป็นส่ิงเกิดดบั ส่ิงใดเป็น
วนเป็นวฏัฏะ น่ีมนัต่างกนัตรงนั้น ต่างกนัท่ีวา่วิปัสสนา กบัสมถะวิปัสสนาเป็นของคู่กนั การขดุ
คุย้ การหาเป้าหมายกบัการวิปัสสนากค็ู่กนั 

ทีน้ีพอเจอตรงนั้น เจอตรงนั้นนะ เพราะวา่มนัอยูท่ี่วา่วาสนาของแต่ละบุคคลจะเจอใน
ลกัษณะไหน ลกัษณะหมายถึงวา่การสะสมมา เช้ือของใจท่ีสะสมมาแต่ละใจ แต่ละดวง แต่ละดวง 
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ตอ้งเป็นปัจจตัตงัแต่ละดวงใจนั้น พระพทุธเจา้จึงสอนธรรมะน้ี แลว้ธรรมะน้ี ไม่เป็นวา่ตอ้งตายตวั
ของใคร ปัญญาตอ้งมีระดบัไหน ปัญญาจะเกิดข้ึนจะหมุนไปเพราะวา่ส่ิงท่ีวา่เกิดดบั เกิด ดบั ใน
หวัใจท่ีสะสมมา การสะสมมา การชอบ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ อนัน้ีสะสมธรรม สะสม
การเกิดการตาย สะสมความหนาแน่นของกิเลสมามนัถึงเป็นเจา้วฎัจกัร  

แต่ธรรมจกัรเขา้ไปช าระๆๆ ช าระเขา้ไป เกิดจากธรรม กิเลสกลวัธรรม กิเลสไม่เคยกลวั
อะไรเลย กลวัธรรม ธรรมอยูท่ี่ไหน? ธรรมอยูท่ี่วา่เราสร้างข้ึนมา เพราะธรรมเป็นนามธรรม แต่ถา้
ไปถึงท่ีสุดแลว้ไม่ใช่นามธรรม มนัเป็นส่ิงจริงๆ เลย แต่ท่ีเป็นนามธรรมอยูเ่พราะวา่ใจมนัเกิดดบั
อยูแ่ลว้ พอมนัสร้างธรรมข้ึนมา ธรรมกเ็กิดดบัพร้อมกบัไอกิ้เลสท่ีมนัเกิดดบัอยูน่ี่ มนัถึงยงัเป็นส่ิง
ท่ีหลอกอยู ่ เกิดดบั เกิดดบั พอมนัเกิดดบัของเรา เราเห็นตามความเกิดดบันั้นเรากเ็ช่ือมนั เราไป
หมุนเขา้ไป วา่ส่ิงท่ีเกิดดบัน้ีเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เกิดดบัทั้งหมด 

แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกวา่มนัไม่เกิดไม่ตาย มนัอยูต่รงไหน ถา้เราวนเขา้
มาสิ เราวนเขา้มา ไม่ใช่วนออกไป เทียบเคียงออกไป เทียบเคียงออกไปตอ้งเป็นอยา่งนั้นเดด็ขาด
เลย แต่ถา้เทียบเคียงเขา้มามนักระทบเขา้จนไดแ้หละ พอกระทบเขา้ไปแลว้มนัแสดงตวัพอแสดง
ตวัออกมา ท าไมมนัรุนแรงขนาดนั้นล่ะ เวลาไม่เห็นท าไมมนัหลบอยูไ่ดเ้งียบไม่มีเลย แต่พอเจอ
ข้ึนมา มนัแสดงตวัออกมาแลว้มนัต่อตา้นออกมาเป็นโอฆะน่ีมนัรุนแรงขนาดนั้น ใหเ้ทียบใหเ้ห็น
วา่เจอกบัไม่เจอต่างกนัตรงน้ี  

งานขดุคุย้มนัถึงเป็นงานท่ีส าคญัมาก ขดุคุย้เจอแลว้วิปัสสนากห็ลอกไปตลอดเลย เพราะ
วิปัสสนาน้ีเป็นการวิ่งแข่งกนัแลว้ระหวา่งกิเลสกบัธรรม ขณะน้ีกิเลสกบัธรรม ถา้ธรรมแซงหนา้
ไป กิเลสมนักย็บุยอบตวัลง ถา้กิเลสแซงหนา้มา ธรรมสู้ไม่ไหวนะ วิปัสสนานั้นไปไม่ได ้ไปไม่ได้
หมายถึงวา่วิปัสสนาไปแลว้กายจะไปเห็นวา่มนัขาดกลบัไม่ใช่อยา่งนั้น กบัวิปัสสนาไปอารมณ์ก็
รุนแรงไปพร้อม พร้อมๆ ตอ้งวกกลบั พกักลบัมาก าหนดพทุโธใหไ้ด ้กลบัมาพกัสมาธิใหไ้ด ้ถา้มา
พกัสมาธิมาเพิ่มใหก้ายน้ี เป็นสมาธิคือจิตน้ีเป็นเอกภาพเพิ่มพลงังานมนัข้ึนมา ถา้มนัรวมตวั
ทั้งหมด มนักสู้็กบักิเลสได ้ แต่ถา้มนัรวมตวัข้ึนมาทั้งหมดแลว้ ใชไ้ปมากๆ พลงังานน้ีใชไ้ปมากๆ 
มนัอ่อนแรงลง ออ่นแรงลง กิเลสมีช่องทางเขา้มาได ้เพราะอะไร  

เพราะธรรมอ่อนตวัลง เพราะความเป็นธรรมาวธุ อาวธุเรา อาวธุท่ีเป็นธรรมมนัอ่อนตวัลง 
กิเลสมนัตอ้งการรักษาชีวิตของมนัอยูแ่ลว้ ตอ้งการรักษาส่ิงท่ีมนัอาศยัอยูแ่ลว้ มนักมี็โอกาสแซง
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เขา้มา วิปัสสนาน้ีมนัถึงไปไม่ได ้ค  าวา่ “ไปไม่ได”้ หมายถึงวา่วปัิสสนาไปแลว้มนัหลอก หลอกวา่
ตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีปรารถนาแลว้ ความวา่งอยา่งน้ี อยา่งน้ี มนัท าเป็นพรหมใหน้อนเลย น่ีหลอก ๒ 
อยา่ง หลอกท่ีวา่อนัน้ีถึงท่ีแลว้ แลว้ยงัหลอกผลมาใหดู้อีกต่างหาก 

ถา้เราพิจารณาไปมนัเป็นสจัจะความจริงแน่นอนวา่ส่ิงท่ีเราไม่เคยท าตอ้งมีความผดิและ
ความถกู ไอก้ารหลงการหลอกในวิปัสสนาน้ีมีโดยธรรมชาติ มีโดยธรรมชาติท่ีตอ้งเป็นอยา่งนั้น
อยูแ่ลว้ ตอ้งเป็นอยา่งนั้นเลย  

น้ีเราสร้างของเราเอง เรามัน่ใจ เราสร้างเอง เราเทียบ ถา้มนัปัจจตัตงัมนัขาดออกไปจากใจ 
มนัจะรู้ตามความเป็นจริงใช่ไหม แต่ถา้ไม่ตามความเป็นจริง เป็นความท่ีวา่เราคาดหมายมนัจะมี
ความลงัเลสงสยัจริงๆ “หรือวา่จะเป็นอยา่งนั้น หรือวา่จะเป็นอยา่งน้ี” ถา้มี “หรือวา่” น่ีใชไ้ม่ได ้มี 
“หรือวา่” มีความระแวง มีความยบิๆ ในหวัใจท่ีใชไ้ม่ได ้ใชไ้ม่ไดท้ั้งนั้นเลย  

เพราะกิเลสมนัจะหลบตวัอยูแ่ลว้ กิเลสมนัจะหาท่ีซ่อนอยูแ่ลว้ มนัจะซ่อน แลว้สร้างภาพ
ใหม่ออกมาอีกภาพหน่ึงวา่อนัน้ีเป็นภาพอยา่งนั้น น้ีนะตรงน้ีเป็นผลของมนั แลว้กส็ร้าง เพราะมนั
มีพื้นฐานของความวา่ง เพราะเรากา้วเดินข้ึนมาจากสจัจะธรรมดา จนเป็นอริยสัจจะมาเป็นขั้น เป็น
ขั้นตอนในอริยสจัท่ีเราหมุนออกมา เห็นอริยสจัข้ึนมาพร้อมกนัแลว้ดบัไปพร้อมกนั พน้ออกมา
กลัน่มนัออกมา จิตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสจั ๒ รอบแลว้ ท าไมมนัไม่มีความวา่งโดยพื้นฐาน 
ความวา่งโดยพื้นฐานอนัน้ี ถึงวา่อนัน้ีเป็นผล  

แลว้มนัถา้เราอยูก่นัตรงนั้นแลว้ มนักจ็ะมีส่ิงน้ีส่ิงท่ีวา่น้ียบุยบิ ยบุยอบอยูใ่นใจตลอด ถา้เรา
คน้กลบัเขา้มาอีก เปรียบเทียบใหม่ คือภาวนาไปเร่ือยๆ ซ ้า คราด ไถ อยูต่รงนั้นไม่ยอมกา้วผา่นไป 
ถา้กา้วผา่นไป เห็นวา่ตรงน้ีผา่นแลว้ ผา่นออกไป มนัผา่นไปเพราะเราวา่ แลว้วิปัสสนาอยูข่า้งบน
นั้น บนนั้นท่ีไหน  

บนนั้นกเ็ป็นการเราคาดหมายแลว้ เพราะวา่เป็นบน ในเม่ือโอฆะอนัน้ียงัไม่ท าลายอยูม่นั
จะไปบนไดอ้ยา่งไร แต่มนัรับวา่ไปบน พอไปบนมนักเ็ทียบธรรมะวา่บนอีกแลว้ ทั้งๆ ท่ีวา่มนัก.็..
ถา้ธรรมจกัรหมุนไป มนักต็อ้งมาช าระตรงน้ี ตรงท่ีโอฆะน้ี น่ีคือกิเลสหลอกในวิปัสสนา  
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กิเลสน้ีมนัหลอกเราทั้งๆ ท่ีเราหมุนจะฆ่ามนั ท าไมมนัจะไม่หลอกล่ะ มนัเป็นเจา้วฎัจกัร 
มนัพาเราเกิดมา มนัเป็นเจา้ของเรา มนัเป็นเจา้ของชีวิตเรา มนัอยูก่น้บ้ึง อยูบ้ึ่ง อยูเ่รือนยอด อยูใ่น
ใจเรา นัน่น่ะ มนัเป็นเจา้ของเราอยูแ่ลว้มนัถึงหลอกเราได ้ 

แต่เพราะค าวา่ “เรา” ค าวา่ “เป็นความประมาท” เพราะเราไม่ละเอียดพอ  

ยอ้นกลบั ตอ้งยอ้นกลบั ส่ิงท่ีหลงน้ีมนัเป็นเร่ืองปกติ ท าไมถึงวา่ปกติ? เพราะวา่การ
วิปัสสนาไปมนัเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนมาก ท่ีวา่ลึกๆ มาก กวา้งแสนกวา้ง ลึกแสนลึกอยูท่ี่กลาง
หวัใจน้ีไง หวัใจ นกัวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เวลาคน้ควา้ต่างๆ ในอวกาศ ในจกัรวาลน้ีขนาดวา่
ค านวณไดห้มดเลย แลว้เรายอ้นกลบัมาในอวกาศของจิต ในอวกาศของจิตท่ีมนัเวิง้วา้ง มนัถึง
ละเอียดอ่อนตรงน้ี มนัเห็นตรงน้ี เห็นความมหศัจรรย ์ ความมหศัจรรยข์องธรรมจกัร ความ
มหศัจรรยข์องพระพทุธเจา้ท าไมรู้อยา่งน้ีได ้ทั้งๆ ท่ีเป็นโอฆะนะ นัน่น่ะ ยอ้นกลบัเขา้มาวิปัสสนา
ตรงน้ี  

“วิปัสสนา” วิปัสสนาหมายถึงวา่อสุภะกบักามราคะระหวา่งจิต ถา้พิจารณาจิตน้ีเป็นกาม
ราคะ ตามออกมาเพราะอะไร เพราะสญัญา เพราะสญัญาความพอใจของมนั เพราะสังขารมนัปรุง
ทนัทีเลย ถา้เป็นอสุภะ อสุภะมนัเห็นวา่ ออ้! ร่างกายน้ีมนัเป็น มนัตามความเป็นจริงแลว้มนัเป็น
ของท่ีวา่เน่าแน่ๆ ถา้ท่ีไหนสร้างเน้ือข้ึนมาท่ีนัน่ตอ้งเน่าแน่นอน ท่ีไหนท่ีเป็นวตัถุมนัตอ้งแปร
สภาพทั้งหมด มนัเป็นอสุภะโดยตามความเป็นจริง แต่กิเลสมนัจบัไวไ้ง อสุภะถา้มนัเห็น  

แต่น้ีมนัดึงไวม้นัถึงไม่เห็นวา่เป็นอสุภะ แลว้มนัเห็นขา้มดว้ย วิปัสสนาคืออยา่งน้ีไง วน
กลบัมา วนกลบัมา จนธรรมจกัรน้ีเคล่ือนนะ เคล่ือนออกไป หมุนเขา้มาท าลายโอฆะน้ีระเบิดออก 
กามราคะน้ีระเบิดออก ระเบิดออกไป กามภพ รูปภพ อรูปภพ กามภพ หลุดออกมีไหม ภพ ๓ หลุด
ออกไปจากใจ อนัน้ีจะเวิง้วา้งมาก อนัน้ีจะลึกซ้ึงมาก  

ความสุขเกิดข้ึนมาวา่ ต่อไปถา้ปฏิบติัไม่ถึง ไม่ต่อไปปฏิบติัไปไม่ถึง อนัน้ีกไ็ม่กลบัมาเกิด
อีกแลว้ ไม่เกิดในกามภพ ไม่เกิด ขาดออกจากออกไปเลยกามภพโอฆะ การเกิด การดบั การตาย 
การสร้างเรือนอยูใ่นกายน้ีไม่มี กายน้ีวา่งหมด หวัใจวา่งหมด ไม่มี บา้นเรือนท าลายหมดแลว้ 
เหลือขนัธ์เดียว ท าลายขนัธ์ ๕ ออกจากใจ ขนัธ์ ๕ ภายใน ขนัธ์ ๕ ท่ีวา่เป็นสญัญา สงัขาร วิญญาณ 
ขาดหมด  



มายากิเลส ๒๐ 

©2012 www.sa-ngob.com 

พอขาดหมด มนัถึงเห็นวา่ อ๋อ! นรกสวรรคมี์จริง ความเป็นไปมีจริง มนัเช่ือมัน่มาตั้งแต่
กายหลุดออกไปแลว้ ตั้งแต่สกักายทิฏฐิแลว้ แต่จุดท่ีวา่มนัเป็นไปน้ี คิดดูสิวา่มนัท าลายภพไปทั้ง
ภพ บญัชีท่ีวา่เราจะตอ้งไปใชจ่้ายบญัชีล่างน้ีเราลบหมดแลว้ ลบหมดเลย ลบบญัชีออกจากท่ีวา่ เรา
ตอ้งเขา้ไปเวียนวา่ยตายเกิดตามบญัชีนั้น ลบออกไป พน้ออกไปเลย วา่งหมด วา่งไปหมดเลย  

ความวา่งอนัน้ี จิตน้ีวา่งหมด มนัวา่งโดยธรรมชาติเลยนะ อนัน้ีธรรมชาติมนัเป็นวา่ง ความ
วา่งแลว้ เพราะมนัเป็นความคิดไม่ได ้วา่งหมด วา่งหมด เราอาศยัความวา่งนั้นไว ้พอเราเห็นความ
วา่งกรั็กษาความวา่งไวว้า่อนัน้ีเป็นผล ตวัน้ีเป็นผล ตวัน้ีเป็นท่ีสุดทา้ย ตวัน้ีเป็นท่ีถึงธรรม รักษาไว ้
รักษาไว ้ รักษาไว ้ รักษาไวเ้ด๋ียวมนักจ็ะเห็นเองหรอก พอรักษาไวนึ้กวา่ตวัน้ีเป็นความจริง เป็น
ความจริงตรงไหน  

รูปราคะ-อรูปราคะ รูปฌาน-อรูปฌาน น่ีความวา่งอนัเดียวกนั ความวา่งอนัน้ีรูปฌาน-อรูป
ฌานมนักเ็ป็นความวา่ง รูปฌาน ฟังสิ มนัเป็นฌาน มนัเป็นรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ 
อวิชชา อนัน้ีเป็นสงัโยชน์ท่ีวา่ละเอียดมาก ละเอียดท่ีวา่มนัเป็นเน้ือเดียวกนักบัจิตเลย มนัฝังอยูท่ี่
จิตนั้นเลย ฝังอยูก่บัความวา่งนั้นน่ะ แลว้มนัจะเป็นความวา่งไดอ้ยา่งไรล่ะ  

ราคะ กามฉนัทะ ความพอใจ ท่ีวา่กามราคะเป็นโอฆะท าลายไปแลว้ แต่ความพอใจ ความ
พอใจเป็นฉนัทะ ความพอใจ ความออ้ยอ่ิง ความนอนตายอยูน่ัน่ ตอนน้ีวา่งขนาดไหนมนักน็อน
ตาย คนท่ีวา่งๆ นัน่น่ะ จิตอยูบ่นความวา่งนั้นไง ความวา่งอนัน้ีมนัเป็นท่ีอยู ่ ความวา่งน้ีมนัเขา้กบั
กามราคะ ความเป็นราคะ มนัถึงวา่มนัไม่ใช่ของจริง ถา้เป็นราคะอยูน้ี่มนัตอ้งท าลาย ถึงวา่พอวา่ง
อนัน้ีถึงวา่คิดวา่มนัเป็นผล แต่อยูไ่ปวา่งคู่กบัไม่วา่งมนัเฉานะ  

มนัเป็นความวา่งโดยธรรมชาติของมนั ฟังสิ ความวา่งอนันั้นมนัพน้ออกไปจากขนัธ์แลว้ 
แต่มนัเป็นอวิชชา น้ีตวัอวิชชาเองท่ีวา่มนัเป็นเรือนยอด เวลาเราคิดอะไรมนัจะปกป้องมา มนัรักษา
มา น่ีเสือ หรือตวักิเลส ตวัอวิชชา ตวัเจา้วฎัจกัร อาศยัขนัธ์ อาศยัความคิดมนุษยใ์ชอ้อกมา แลว้เรา
ท าลายขนัธ์ทั้งหมด ท าลายทางเดินทั้งหมด เสือตวัน้ีมนัหลบเขา้ถ  ้า มนัไปไม่ได ้ ขวากหนามเตม็
ไปหมด ตามส่ิงท่ีมนัจะออกไปหากิน รู้วา่เป็นภยัมาก มนักฉ็ลาด มนักย็อ้นกลบัมาอยูใ่นถ ้านั้น อยู่
ในถ ้านั้นมนัจ าศีลอยูท่ี่นั้น มนัไม่ออกมาหากินอีกเลย แลว้เรากไ็ม่เห็นตวัมนัอีกเลย แลว้เรากไ็ปถึง
ปากถ ้านั้น เรากไ็ปพกัอยูท่ี่นัน่ โดนอวิชชากล่อมใหน้อนอยูน่ัน่  
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น่ีวา่เป็นความวา่งในตวัมนัจริง เพราะมนัเป็นความพอใจ ดสิู ขนาดใจคิดออกมามนัยงั
ควบคุมไม่ได ้ แลว้ใจอนันั้นมนัเป็นหน่ึงเดียว มนัไม่ไดคิ้ดอะไรเลย มนัเป็นความวา่งโดย
ธรรมชาติของมนั ถึงถา้ตายไป พรหมมนัหน่ึงเดียวอยูแ่ลว้ สุทธาวาส สุทธาวาสอีก ๘๐,๐๐๐ ปี 
แลว้กสุ็กไปขา้งหนา้ไง 

แต่ถา้วิปัสสนา วิปัสสนาเช่ือธรรม มีวาสนา มีวาสนาหนักลบัเขา้มา หนักลบัลงมา การหนั
กลบัลงมา ส่ิงท่ีเป็นตวัมนัเอง รัดร้อยตวัมนัเองข้ึนไป เหมือนกบัเหลก็ สนิมในเหลก็กดัเหลก็เอง 
สนิมในเหลก็นะ สนิมเกิดจากเหลก็ แต่มนักก็ดัแลว้ท าลายเหลก็นั้นใหผ้กุร่อนไป อวิชชามนักเ็ป็น
ส่ิงท่ีวา่ เหมือนกบัเหลก็นัน่ล่ะ เหลก็ เพราะมนัมีตวัตนอยู ่ กวา้งขนาดไหน มนักมี็ส่ิงท่ีสะทอ้น
ออกมาได ้ ธรรมจกัรอนัน้ีจะเกิด มนัจะเกิดแบบสนิมในเหลก็นั้น เพราะวา่มนัไม่มีส่ิงสืบต่อแลว้ 
เพราะมนัเป็นความวา่ง มนัเป็นส่ิงท่ีอยูข่า้งบน อยูท่ี่เราคิดวา่อนัน้ีเป็นผลเลยทีเดียว  

แต่ถา้อนัน้ีมนัเป็นญาณ ญาณท่ีวา่ มหาสติ-มหาปัญญา อนัน้ีเป็นปัญญาญาณ ปัญญาญาณท่ี
เกิดสนิมในเหลก็นั้น สนิมในเหลก็นั้นกวา่จะเกิดไดม้นัตอ้งเหลก็มนัจะอยูก่ระทบกบัส่ิงใดบา้งมนั
ถึงจะเกิดความช้ืน มนัถึงเกิดสนิมข้ึนมา น่ีเป็นเหลก็นะ แลว้กวา่สนิมจะกดัใหเ้หลก็นั้นผกุร่อนไป 
น่ีเหมือนกนั อวิชชา อวิชชาอยูท่ี่ความวา่งนั้น แลว้ธรรมจกัรจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ธรรมจกัรจะ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร แลว้จะหมุนกลบัมาไดอ้ยา่งไร 

 การหมุนกลบัมา ถา้เราไม่มีการริเร่ิม การพลิกแพลงในหวัใจ มนัจะเกิดข้ึนมาไม่ได ้ ถึง
อรหตัตมรรคน่ีละเอียดอ่อนมาก อรหตัตมรรค อรหตัตมรรคเคล่ือน ถา้อรหตัตมรรคเคล่ือน 
เคล่ือนออกมานะ เคล่ือนออกมา เคล่ือนออกมา จากสนิมในเหลก็ จากส่ิงท่ีวา่เป็นไปไม่ได ้มนัจะ
เคล่ือนออกมาเพราะเกิดความลงัเล เกิดความสงสยัวา่ท าไมความวา่ง ความวา่งน้ี ท าไมมนัตอ้ง
รักษาไว ้ท าไมความวา่ง ค าวา่ “รักษา” เพราะมนัจะพลิกแพลงได ้ในเม่ือมีอวิชชาอยู ่มนัจะท าตาม
ความพอใจของมนั มนัจะรักษาชีวิตมนั 

 การท่ีมนัเคล่ือนรักษาชีวิตมนัอนัน้ี อนัน้ีมนัท าใหชี้วิตเราไดเ้ห็นความพลิกเปล่ียนแปลง
ของมนั ออ้! อนัน้ีมนัไม่ใช่ของจริง มนัไม่ใช่เพราะมนัมีการเปล่ียนแปลง มีการพลิกแพลงอยู่
ตลอดเวลา น่ีมนัจะหมุนกลบั คือการขดุคุย้ คือการจบัตวัอวิชชาได ้ ใครเห็นอวิชชาตามความเป็น
จริงน่ีไง ใครเห็นอวิชชาตามความเป็นจริง จะไม่กลา้บอกวา่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  
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อวิชชามนัเป็นอวิชชา อวิชชามนัเป็นอวิชชา มนัเกิดดบัพร้อมกบัปฏิจจสมุปบาท พร้อมกนั
ทั้งหมด ไม่เกิดเป็นสายใย ไม่เกิดเป็นการต่อเน่ือง ไม่เกิด มนัอยูข่องมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัก็
เกิดดบั เกิดดบั อยูใ่นอวิชชานั้น มนัละเอียดอ่อน จนไม่มีสายใยจะผา่นออกมาไดเ้ลย นัน่น่ะ อยูท่ี่
ตรงนั้น ถา้เห็นตามความเป็นจริงตอ้งเป็นอยา่งนั้น น่ีคือการขดุคุย้หาอวิชชานะ  

กวา่จะเขา้ไปท าลายถึงตรงน้ีไดน้ะ มนักระเสือกกระสนเขา้ไปถึงตรงนั้นนะ ถึงตรงท่ีวา่
สนิมในเหลก็เกิดตรงนั้นเลย พอจบัตอ้งอนัน้ีไดว้ิปัสสนา วิปัสสนาคือเคล่ือน เคล่ือนออกไปนะ 
คอยดูวา่การเกิดดบั อนัน้ีคือการเกิดดบัจริงๆ เกิดดบัท่ีในอวิชชานั้นเลย เกิดดบั เกิดดบัอยูอ่ยา่งนั้น 
เพราะมนัไม่สืบต่อมาแลว้ มนัอยูใ่นถ ้า มนัอยูใ่นส่ิงท่ีเราตอ้นเขา้ไปจนมุมแลว้ นัน่น่ะ วิปัสสนา  

ถา้เห็นจบัตรงน้ีได ้ จบัตวัอวิชชาได ้ การวปัิสสนามนัละเอียดอ่อนจนคิดไม่ได ้ อะไรไม่ได ้
เฝ้ามองอยูน่ัน่ เฝ้ามองอยูจ่นมนัพลิกตวั ดบั อวิชชาดบัคราวน้ีนะ ดบัหมด ไม่ใช่วา่ง ไม่ใช่ใดๆ 
ทั้งส้ิน มนัเป็นเอก เป็น เอโก ธมัโม อยูน่ัน่ ไม่มีของคู่ ไม่มีของเทียบเคียง พดูออกมาเป็นภาษา
ไม่ได ้มนัถึงวา่ธรรมะอนัประเสริฐนั้น น้ีคือธรรมท่ีไม่เส่ือม ธรรมอนัน้ีไม่เคยเส่ือม ธรรมอนัน้ีอยู่
ในจิตนั้นตลอดไป ตลอดไปเลย ถึงมนัเป็นท่ีวา่ใหค้วามสุขเป็นวิมุตติสุข  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้ไปถึงตรงน้ีก่อนแลว้กเ็สวยวิมุตติสุข คิดวา่จะไปสอน
ใครได ้ จะไปสอนใครได ้ เสวยอยูอ่ยา่งน้ีตลอดมาเลย ถา้ไม่ออกมาสอนมนักมี็แต่ความสุขอนันั้น 
ความสุขอนันั้นเป็นพื้นฐาน สุขใดๆ จะเทียบกบัสุขน้ีไม่มี ไม่มีเลย สุขท่ีไม่เจือดว้ยอามิส สุขท่ี
ไม่ไดเ้จือดว้ยอะไรเลย มนัอ่ิมตวัอยูต่ลอดเวลา มนัไม่ใช่สุขดว้ยขนัธ์ มนัไม่ใช่สุขดว้ยเวทนา มนั
ไม่ใช่ ไม่ใช่เสียทุกอยา่งเลย มนัส่ือออกมาเป็นภาษาพดูไม่ไดเ้ลย น่ีประเสริฐขนาดนั้น  

ถึงวา่เขา้ไปถึงจุดนั้น จุดน้ีต่างหาก ถึงวา่เป็นตามความเป็นจริง น่ีคือธรรม ธรรมท่ีองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ มนัลึก ลึกจนเขา้ไม่ไดเ้ลย แต่กเ็ป็นไปไดเ้พราะวา่มนัเป็นพทุธ
ศาสนา พทุธศาสนามีมรรคอริยสจัจงั พทุธศาสนาน้ีถึงเป็นศาสนาท่ีประเสริฐ ท าใหด้วงใจทุกๆ 
ดวงท่ีมีกิเลสเขา้ไปจนช าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริงอยา่งนั้น  

ตามความเป็นจริง เพราะวา่เราไดเ้กิดเป็นพทุธ อยูใ่นพทุธ เป็นชาวพทุธ เป็นลกูศิษยข์อง
พระพทุธเจา้ เป็นศากยบุตร เป็นพทุธชิโนรส แลว้ท าไมไม่กา้วเดินตามบิดาล่ะ ท าไมไม่กา้วเดิน
ตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีกา้วล่วงเป็นองคแ์รกไปล่ะ เราจะมาเดินเลียบๆ เคียงๆ ไป
ไหนกนัล่ะ  
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น่ีไง ถึงวา่ยอ้นกลบัมาท่ีเรา ยอ้นกลบัมาท่ีใจเรา ใจคนท่ีปฏิบติันั้น ใจผูท่ี้ปฏิบติั ยอ้นกลบั
มาท่ีใจเรา เรากมี็หวัใจ ท าไมครูบาอาจารยก์ก็า้วเดินมาจากส่ิงน้ีล่ะ ส่ิงท่ีวา่ไม่มีทางท่ีจะกา้วเดิน 
ส่ิงท่ีวา่ตวัเองจะไม่มีวาสนา ตวัเองจะเขา้ไม่ถึง แต่กก็า้วถึงน าชยัไปก่อน เราเป็นลกูศิษยต์ถาคต 
พระพทุธเจา้วางทางไวใ้หเ้ดิน เดินข้ึนไปแบบเหมือนพรมปูไวเ้ลย เราจะเดินเขา้ไปถึงหรือไม่ถึง 
ยอ้นกลบัมาถามเรา ถา้ถามเราแลว้ถึงจะวา่ เออ! มีเหตุท่ีจะใหถ้ามเรา พอถามเรา เรากต็อบของเรา
เองสิ เราจะท าไดห้รือไม่ได ้น่ีคือก าลงัใจ ก าลงัใจเกิดข้ึนจากตรงน้ี  

ก าลงัใจเกิดข้ึนจากคนเห็นสาระคุณในตวัของเรา ในตวัของเรา ในเกิดเป็นมนุษยน้ี์ ในเกิด
เป็นคนน้ี แลว้ปฏิบติัใหถึ้งท่ีสุดแห่งทุกขแ์ลว้ เรายิง่เป็นคนเหนือคน คนเหนือคนคือคนท่ีตายไป
แลว้ไม่กลบัมาเกิดอีก มนัไม่เกิดตั้งแต่วนัท่ีถึงธรรมนั้นแลว้ มนัเห็นวา่กิเลสหลุดหมด การตาย การ
เกิด หลอกทั้งหมดเลย หลอกทั้งหมดเลย  

จิตน้ีไม่เคยตาย จิตน้ีเขา้ถึงธรรมแลว้มนัไม่เคยตายแลว้ มนักไ็ม่ตอ้งแปรสภาพอีกต่างหาก 
จิตน้ีไม่เคยตาย แต่มีกิเลสอยู ่ มนัไม่เคยตาย แต่มนัไม่เคยตายจากชีวิตของมนั แต่มนัเสวยภพ
ต่างหากล่ะ มนัเกิดสูงๆ ต ่าๆ ภพมนุษย ์ ภพเทวดา ภพเปรต ภพผ ีมนัเสวยไดห้มด มนัไม่เคยตาย 
มนัเสวย แต่ขณะท่ีมนัเสวยน้ีมนักเ็อาทุกขม์าใหเ้ราตลอดไป แลว้พอมนัส้ินจากกิเลส ไม่ส้ินจาก
เช้ือท่ีจะไปเกิดไปดบัอีก มนักเ็ป็นของท่ีไม่เคยตายเหมือนกนั แลว้ไม่เคยตายแบบธรรมดว้ย แบบ 
เอโก ธมัโม ดว้ย แบบข้ึนฝ่ังดว้ย แบบวิมุตติสุขดว้ย  

ถึงวา่มนัเป็นสมบติัของชาวพทุธท่ีจะไขวค่วา้ มนัเป็นสมบติัของชาวพทุธท่ีวา่จะกา้วเดิน
ตามไป อนัน้ีถึงวา่เป็นสมบติัจริงท่ีเราเวลาท าบุญกศุลกนัอธิษฐานใหถึ้งซ่ึงนิพพานทุกคน ใหถึ้ง
ซ่ึงนิพพานเพราะวา่นิพพานน้ีเช่ือมัน่ในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีบอกวา่ น้ีคือสุข น้ีคือ
ส่ิงท่ีไม่แปรสภาพอีก น้ีคือส่ิงท่ีตามเป็นจริง น้ีคือสาระจริง (เทปส้ืนสุดเพียงเท่าน้ี) 


