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 เร่ิมตน้นะพระพทุธเจา้ปฏิบติัธรรม ออกไปหา ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ท าความสงบ
จนไดส้มาบติั ไดส้มาบติั เห็นไหม จนอาฬารดาบสบอกวา่ให้อยูด่ว้ยกนั อยูด่ว้ยกนัเพื่อจะสอน
ประพฤติปฏิบติั พอไดส้มาบติั พอจิตมนัสงบมนัวา่งหมด มนัวา่งหมด แต่พระพทุธเจา้ใคร่ครวญ
ดูแลว้วา่จิตใจของตวัเองมนัยงัไม่ไดก้  าจดักิเลส กย็งัไม่เช่ือไง กย็งัออกมาแสวงหาอีก ๖ ปีนะ 
พยายามต่อสู้ของตวัเอง เพราะวา่ไปหาอาฬารดาบสมาแลว้ไม่ได ้ 

จนคืนสุดทา้ยไง คืนสุดทา้ยนึกถึงตอนท่ีวา่เป็นเจา้ชายสิทธตัถะตอนเป็นเดก็ ตอนท่ีพอ่
เอาไปแรกนาขวญั ไปนัง่อยูโ่คนตน้หวา้ แลว้ตอนนั้นก าหนดลมหายใจเฉยๆ ไง อ๋อ ก าหนดลม
หายใจเฉยๆ เป็นอานาปานสติ คิดถึงตอนเดก็ เพราะวา่ก าหนดอานาปานสติจิตมนัสงบ พอจิต
มนัสงบ เงาของตน้หวา้ไม่เคล่ือนไป เงาของตน้หวา้อยูเ่ฉยๆ เลย นัน่น่ะใครเห็นกว็า่ส่ิง
มหศัจรรย ์ 

ฉะนั้น พอประพฤติปฏิบติั ศึกษาไปกบัเจา้ลทัธิต่างๆ แลว้มนักท็  าความสงบอยู ่ ไดค้วาม
วา่ง ไดอ้ะไร แต่มนัไม่ไดช้ าระกิเลส กเ็ลยมาคิดถึงอานาปานสติของตวั แลว้คืนนั้นถึงไดก้  าหนด 
นัง่อธิษฐานจิตเลยวา่ถา้คืนน้ีไม่ส าเร็จ ไม่ไดช้ าระกิเลส จะตายกใ็หต้ายไปเลยไม่ยอมลุก นัง่
ตั้งแต่หวัค ่า ปฐมยามไดบุ้พเพนิวาสานุสติญาณ ญาณท่ีก าหนดไปในอดีตไดท้ั้งหมดเลย สาวไป
เท่าไหร่ สาวไปเท่าไหร่ มนัเร็วมาก เพราะจิตมนัไวมากเวลานิมิตมนัเกิด นิมิตมนัเกิดมนัเห็น
ป๊ับๆ ป๊ับๆ เลยนะ แต่น้ีมนัเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณระลึกอดีตชาติ มนัถึงวา่สาวไม่จบ 
มนัเร็วไง ชาติน้ีๆๆ ไปไม่มีวนัท่ีส้ินสุด เอ ้ไม่ใช่หรอก ถา้ไปยงัไปไดอี้ก ไม่ใช่ คือวา่ไปแลว้มนั
ยงัมีอารมณ์ความรู้สึก เห็นวา่ชาติไหนดี ชาติไหนเกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นจกัรพรรดิกมี็ความ
ภูมิใจ ชาติไหนเกิดเป็นกวางทอง เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉานมนักไ็ม่ดีใจ มนัมีความเศร้าหมอง ไป
แลว้มนักมี็อารมณ์ความรู้สึกไปดว้ย  
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กไ็ปนะ ดูไปๆ ไม่ใช่อีกยอ้นกลบัมา เห็นไหม มชัฌิมยาม ไดแ้ลว้ ไดจุ้ตูปปาตญาณ เห็น
สตัวต์ายแลว้เกิดไง ตายแลว้เกิด คนตายแลว้เกิดหมด น่ีวิชชาท่ี ๒ กไ็ม่ใช่ ทุกดวงใจตายแลว้เกิด
หมด ตายแลว้เกิดหมด เกิดแลว้กต็ายอีก เห็นการตายแลว้ไปเกิด น่ีเห็นอดีตชาติ เห็นสตัวต์อ้ง
เดินไปขา้งหนา้ เป็นอดีต อนาคต  

ไม่ใช่อีก ก าหนดเขา้มาอีก ก าหนดเขา้มาถึงในอวิชชาเลย เขา้มาถึงตวัของตวัเองไง ดูจิต
ของตวัเอง วา่ความวา่งๆ น่ีความวา่งเป็นพื้นฐานใหไ้ปเห็น ใหไ้ปรู้เท่า เพราะมนัเป็นพื้นฐาน ให้
ไปรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณ ใหค้วามวา่งน่ีเป็นพื้นฐาน ถึงไปดูจุตูปปาตญาณได ้ เห็นไหม ถา้ไม่
มีความวา่ง ท าสติไม่ไดม้นักไ็ปไม่ได ้ แต่พื้นฐานของความวา่งมีอยูแ่ลว้ พื้นฐานของสมาธิมนัมี
อยูแ่ลว้ แลว้กเ็ลยยกข้ึนอาสวกัขยญาณไง  

ความวา่งนั้นน่ะมนัมีอวิชชาอยูใ่นความวา่งนั้น อวิชชาปัจจยา สงัขารา เห็นไหม อาส
วกัขยญาณ เอาความวา่งนั้นเป็นพื้นฐาน ถา้ความวา่งนั้นยงัเขา้ไม่ถึง เร่ิมตน้มนักจ็ะไป
บุพเพนิวาสานุสติญาณก่อน มนัไปในอดีต แลว้ชกักลบัมามนักไ็ปในอนาคต มนัจะไปดูสตัวเ์กิด
แลว้ไปไหน จุตูปปาตญาณ มนักเ็ลยกลบั อดีตกไ็ม่ไป อนาคตกไ็ม่ไป คน้ลงไปท่ีตวัเองไง คน้ลง
ไปท่ีวา่อวิชชาอยูใ่ตค้วามวา่งนั้น อวิชชาปัจจยา สงัขารานัน่น่ะ ถึงตรงนั้นถึงส าเร็จไง  

ยามสวา่งอรุณข้ึน พระพทุธเจา้ส าเร็จพร้อมกบัความตรัสรู้ธรรมเลย ธรรมตามความเป็น
จริง คือวา่จิตมีพื้นฐานแลว้ พอพื้นฐานเป็นสมาธิมนัจะเห็นความเป็นไปของจิตก่อน ความ
เป็นไปของจิตมนัจะพุง่ไปในอดีตกไ็ด ้ ไปในอนาคตกไ็ด ้ เพราะมนัเป็นธรรมชาติของมนัท่ีมนัมี
พลงังานของมนัเอง มนัจะไปของมนัเร่ือยนะ น่ีการประพฤติปฏิบติัธรรม  

พระพทุธเจา้ไปประพฤติปฏิบติั ไปศึกษาเล่าเรียนกบัอาฬารดาบสมาก่อน ความวา่งน้ีมี
มาก่อนแลว้ ไปศึกษามาแลว้กย็งัไม่ได ้ ยงัไม่เขา้ใจ เห็นไหม ขนาดวา่อาฬารดาบสประกนันะวา่
เจา้ชายสิทธตัถะน้ีมีความรู้เสมอเรา อยูก่บัเราเถิดจะไดส้อนลกูศิษยล์กูหา เจา้ชายสิทธตัถะยงัมี
ความเศร้าหมองในใจ มนัยงัแกอ้อกไม่ไดไ้ง เวลามนัท าจิตสงบอยูม่นักมี็ความสุข พอมนัคลาย
ออกมาแลว้มนักมี็ความเศร้าหมอง มนัมีความกระทบอยา่งเก่า เหมือนเก่า เพราะมนัไม่ไดข้าด
ส้ินไป มนัขาดดว้ยอ านาจการกดไวข้องความวา่งของสมาธินั้น 

น่ีถึงไดม้าแสวงหาดว้ยตนเอง ถึงนึกไปถึงโคนตน้หวา้ ทุกขไ์ปก่อนนะ ทุกขไ์ป โอโ้ฮ ทุ
กรกิริยานะ ทนสู้อดอาหาร อดอะไรทุกอยา่ง ท าท่ีวา่สมยัพทุธกาลเขามีท ากนัอยู ่ท  าหมดเลย มนั
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กย็งัไม่ใช่ จนยอ้นกลบัมามชัฌิมาปฏิปทา ความเป็นกลาง กลางท่ีวา่กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสมนั
ไม่ไดอ้ยูท่ี่กาย การทรมานคือทรมานกาย แต่เอาใจตอ้งเขม้แขง็ดว้ยถึงมาทรมานกายได ้ ถา้ใจ
อ่อนแอมนักไ็ม่อยากทรมาน ใจมนัเขม้แขง็ พอเขม้แขง็กท็รมานกาย ในการโยคีโยคะท่ีเขาท ากนั
ขนาดไหน ท าหมดเลย  

ทรมานกายแลว้ อดอาหารกท็รมานกาย ทรมานกายจนกายน่ีซูบซีดไปหมดเลย อด
อาหาร ไม่กินอะไรเลยน่ีทรมานกาย เห็นไหม สุดทา้ยกลบัมาวา่กิเลสมนัอยูท่่ามกลางมชัฌิมา อยู่
ท่ามกลางหวัใจ อาศยักายดว้ย แต่จริงๆ อยูท่ี่หวัใจมากกวา่ แต่อาศยักาย กายทรมานกต็อ้งไป
กระทบถึงใจ แต่การกระทบมนัเป็นการตบะ มนัเป็นการเผาเฉยๆ ไม่ใช่เป็นการขดุคุย้ ไม่ใช่เป็น
การแยกแยะ วิเคราะห์วิจยัไง  

ตอ้งแยกแยะ วิเคราะห์วิจยั การคน้ควา้น่ีวิเคราะห์วิจยัในฐานของจิตนั้น นัน่น่ะถึงออกมา 
ออกมานึกถึงวา่ท ามาหมดแลว้ แลว้มนัยงัมีความไม่ไดช้ าระกิเลส ถึงมาท าของตวัเองข้ึนมา ถึง
วา่เป็นสยมภูรู้ดว้ยตนเอง ธรรมะน้ีถึงลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงจนคนเราเขา้ไม่ถึง แลว้เราจะเร่ิมตน้
ประพฤติปฏิบติัเรากเ็อาความคิดของเราเขา้ไปก่อน มนัเป็นส่ิงมหศัจรรยน์ะเวลาจิตมนัปล่อย 
มหศัจรรยม์ากเลย ความวา่งน่ีเวิง้วา้งไปหมดเลย มนัจะเป็นอยา่งไรรู้ไปหมด เพราะมนัวา่งขนาด
ภูเขาเลากาน้ีทะลุไปหมด ก าแพงน่ีปิดไม่ไดน้ะ ปิดไม่ไดห้รอก ขนาดด าดิน เหาะเหินเดินฟ้าได้
แลว้กนัล่ะท าสมาธิน่ี แต่สุดทา้ยแลว้มนัไม่ไดช้ าระมาท่ีใจไง  

มนัเหมือนกบัเร่ืองของกาย เร่ืองของความวา่ง เร่ืองของอารมณ์มนัเป็นเปลือก เหมือนส้ม
กบัเปลือกส้ม เปลือกส้มน่ี ความจริงเราคิด ไอต้วัส้มมนัเป็นฐีติจิต คือจิตอวชิชาอยูข่า้งในตวัส้ม 
ไอเ้ปลือกส้มมนัตอ้งหุม้ส้มไว ้ทีน้ีพวกเราอยูก่นัดว้ยเปลือกส้ม เพราะเปลือกส้มมนัหุม้เน้ือส้มไว ้
พอเปลือกมนัจะกระทบกบัอะไร มนัแบบวา่มีเปลือกคอยป้องกนัไวใ้ช่ไหม? เปลือกน่ีคืออาการ
ของใจไง เวลาอารมณ์เราเกิดข้ึน น่ีอาการของใจทั้งหมด อารมณ์ความคิด ความคิดน่ีเป็นเปลือก
ส้มหมดเลย แต่ความคิดน่ีถา้ไม่มีพลงังานมนัคิดไม่ได ้ 

พลงังานตวัความคิดน่ีตวัส้ม คือตวัจิตไง จิตน้ีเป็นตวัจิต อาการขนัธ์ ๕ น่ีเป็นเปลือกส้ม 
ทีน้ีพอเปลือกส้มมนัคลุมส้มอยู ่มนักอ็อกอาการขมๆ ฝาดๆ ขมๆ เวลามนักระทบโดนล้ิน เราไป
กิน เราไม่เขา้ใจเรากไ็ปกินเปลือกส้มก่อน เรานึกวา่เป็นส้ม เราเค้ียวไปทั้งเปลือกเลยมนักข็ม น่ี
อารมณ์โลก อารมณ์ทุกขย์ากเรากเ็หมือนกนั อารมณ์ทุกขย์ากของเราอยูท่ี่ขนัธ์ ๕ อยูท่ี่ความคิด 
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ไอต้วัน้ีเป็นความทุกขอ์ยู ่ ทีน้ีเราพยายามท าความสงบเขา้ไป ไอต้วัท่ีวา่เรารู้วา่เปลือกส้ม เราเคย
ล้ิมรสมนัดว้ยความขม มนักจ็ะปล่อยใช่ไหม? พอปล่อยอาการ เราไม่กิน เรารู้วา่เปลือกส้มมนัขม 
มนักป็ล่อย มนักอ็ยูเ่ฉยๆ  

น่ีเปลือกส้ม อาการของใจไง อาการของใจมนัปล่อยวางลง เวลาเปลือกส้มกบัล้ินเรามนั
กระทบกนั น่ีคืออาการทั้งหมดไง พออาการทั้งหมดมนัสงบตวัลง แค่เปลือกส้มสงบตวัลง มนั
ตอ้งปอกเปลือกส้มออก ปอกเปลือกส้มออกกบัส้มแยกออกจากกนั ส้มกบัเปลือกส้มแยกออก
จากกนั เหมือนกบัเราภาวนาอยูแ่ลว้จิตมนัสงบไง จิตมนัสงบอยู ่ น่ีเปลือกส้มเราปอกได ้ เราปอก
เปลือกส้มออกมา อาการของใจ เพราะมนัไม่ใช่ใจ  

ส้มกบัเปลือกส้มมนัคนละอนัอยูแ่ลว้ พอปอกออกมนักแ็ยกออกไป พอแยกออกไปมนัก็
วา่ง วา่งหมด ไอส้้มกบัเปลือกส้มน่ีเป็นวตัถุท่ีเราเห็นวา่มนัไม่วา่งหรอก มนัเป็นส้มจะวา่งได้
อยา่งไร? แต่ใจเป็นอยา่งนั้น อาการของใจกเ็ป็นความวา่ง ตวัใจมนักเ็ป็นความวา่ง เป็นความวา่ง
มนัเป็นวา่งตลอดเวลา แต่วา่งแบบมีไง มีเพราะอะไร? มีเพราะมนัมีสสาร มนัมีธาตุรู้ไง ธาตุน่ีมนั
เป็นธาตุอยู ่เป็นธาตุเลย เป็นสสารเลย แต่ตอ้งใชส้มาธิความวา่งนั้นเขา้ไปจบั มนัถึงมหศัจรรยไ์ง  

น่ีเราประพฤติปฏิบติัธรรมกนั เราพยายามนะ พยายาม เห็นไหม เวลาท่ีเราพิจารณาไป
นามรูป พิจารณาความเห็นขา้งนอกแลว้ใหม้นัปล่อยวาง น่ีอาการของเปลือกส้มทั้งหมดเลย 
เปลือกส้ม เพราะวา่เม่ือก่อนเราไม่เห็นตามมนั เรากจ็ะทุกขไ์ปกบัมนั เราจะเครียด เราจะตั้งไม่ได ้
แต่พอเราสติพร้อมข้ึนมา น่ีเปลือกส้มเราสามารถช าระเปลือกส้มได ้ มนัวา่งหมดเลย มนัวา่ง แต่
ตวัส้ม ตวัเน้ือของส้มยงัอยู ่ตอ้งยอ้นกลบัมา  

มนัถึงวา่มหศัจรรย ์ ยิง่มหศัจรรยเ์ขา้ไปอีกในการท่ีวา่สามารถเอาความวา่งน่ีเขา้ไปจบัตวั
ความวา่งนั้นได ้ เอาความวา่ง เห็นไหม เพราะเปลือกส้มไม่มีแลว้ รสขมตอ้งไม่มี พอรสขมไม่มี 
อาการมนักป็ล่อย ฉะนั้น พอมนัปล่อยคือเราปอกเปลือกส้มออกไป ถา้เราฉลาดนะเราหนักลบัมา
ดูตวัส้มอีกทีหน่ึง น่ีเปลือกส้มมนัขม เน้ือส้มมนัหวานต่างหากล่ะ น่ีวิปัสสนาเขา้ไป มนัจะลึกเขา้
ไปอีกชั้นหน่ึงไง จากเปลือกส้มอาการขมๆ ข่ืนๆ เราสามารถปอกเปลือกไดเ้ลย มนัเป็นอาการ
ของใจ ถา้ปอกแลว้มนักว็า่ง วา่งหมดเลย พอวา่งข้ึนมา เอาอาการความวา่งหนักลบัมา พยายามดู
ไง ดูเขา้ไปท่ีใจ ดูอาการของมนั อาการท่ีเศร้าหมอง ดูอาการท่ีกระทบ  
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น่ีตวัน้ีจะเป็นตวัเหตุ น่ีเป็นปัญญาของศาสนาพทุธ พระพทุธเจา้รู้ตรงน้ีต่างหาก เพราะ
อาการความวา่งมนัมีวา่งอยูแ่ลว้ตอนท่ีไปเรียนกบัอาฬารดาบสมนักว็า่งอยูแ่ลว้ แต่วา่งอยูแ่ลว้ 
เวลาออกจากสมาธิมากระทบ เห็นไหม ออกไปกระทบมนักมี็ความรู้สึกเกิดข้ึน ถา้ความรู้สึกยงั
ไม่เกิดข้ึนเรากดไว ้ อนันั้นมนัแรงกวา่ สมาธิเรายงัดีอยู ่ สกัวนัหน่ึงมนัตอ้งแปรสภาพ มนัตอ้ง
แปรสภาพเพราะอะไร? เพราะเรายงัไม่ไดช้ าระสะสางไอต้วัเน้ือส้มนั้น  

เปลือกส้มจะมีเพราะมีส้มข้ึนมาก่อน ส้มน่ีมนัเป็นผลผลิตจากตน้ของมนัใช่ไหม? มนั
เป็นลกูเลก็แลว้มนัโตข้ึนมาๆ ปกคลุมอยูต่วัมนัเอง เห็นไหม น่ีเปลือกส้มมนัอยูไ่ดเ้พราะมีเน้ืออยู่
ขา้งใน พอเปลือกส้มหลุดออกไป เราจะเขา้ไปพิจารณาเน้ือส้ม พิจารณาเน้ือส้มมนัมีรสหวาน
ดว้ย แลว้มนัมีเมด็ส้มดว้ย มนัมีทุกอยา่ง เมด็ส้มนั้นอยูใ่นเน้ือในของเน้ืออีก นัน่คือฐานความคิด
เดิมเราเคยเกิดเคยตาย อวิชชาปัจจยา สงัขารามนัอยูต่รงนั้นไง  

ความเป็นอวิชชา อวชิชาคือความไม่รู้ เมด็ของส้ม เห็นไหม เวลามนัหลุดออก เราแกะ
ออกมา เมด็ส้มตกไปดินกเ็กิดอีก เมด็ส้มท าใหเ้กิดอีก มนัเป็นส่ิงมีชีวิต ตวัเมด็ส้มตวัชีวิตใหม่ ตวั
ชีวิตใหม่ กบัตวัอวชิชาในหวัใจกเ็หมือนกนั ตวัอวิชชาตวัท่ีมนัจะเร่ิมงอกข้ึนมาใหม่ มนัมี
ความคิดข้ึนมาใหม่ มนัมีความคิดข้ึนมาใหม่ เห็นไหม ถึงรู้ รู้คือมนัมีชีวิตไง มนัมีชีวติ อวิชชาถึง
รู้ไม่จริงไง รู้แต่ท าลายชีวิตตวัเองไม่ได ้ รู้ รอเวลาจะตกไปท่ีพื้นดินแลว้งอกข้ึนมาใหม่ แต่ใช้
ปัญญาหมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไปจากเน้ือส้ม  

น่ีวิปัสสนามีรสหวาน มีความสุขมาก มนัปล่อยวางไปเร่ือยๆ สู้เขา้ไปเร่ือยๆ สู้เขา้ไป
เร่ือยๆ จนไปถึงเมด็ส้มนะ แลว้ท าลายเมด็ส้มข้ึนมา จากมนัรู้คือวิชชา คือวา่อวิชชามนัรู้ตวัมนั
เอง แลว้มนัจะเกิด รอแต่เวลาเกิด รอแต่ความคิดท่ีมนัเกิดข้ึนมาใหม้นัมีความทุกข ์ กบัวิชชาไง 
วิชชาท าลายตวัเองไง พอท าลายตวัเองข้ึนมามนัไม่หวงัเกิดใช่ไหม? มนัไม่หวงัไปเกิดอีก เพราะ
มนัท าลายชีวิตมนัแลว้ มนัเป็นวิชชาความรู้จริงไง อ๋อ เพราะมนัตกลงดินถึงไดเ้กิดอีก ถา้เราไม่
ท าตกลงดินมนักไ็ม่เกิดอีก เมด็ส้มน่ีเป็นวตัถุ แต่จิตตวัธาตุรู้ไม่เป็นอยา่งนั้น ท าลายแลว้ยิง่
สะอาด ยิง่สวา่ง ยิง่สงบ ยิง่เยีย่ม ตอ้งท าลายตรงน้ีไง  

การท าลายคือวา่มคัคะอริยสจัจงั ภาวนามยปัญญา ค าวา่ท าลายๆ มนักเ็หมือนส่ิงท่ีวา่มนั
ไม่ควรท าลาย เพราะเราจะจรรโลงความดีงามจะท าลายท าไม? เราตอ้งส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง
ถึงถกูตอ้ง แต่เพราะเราไปส่งเสริม ถา้เป็นวตัถุเราส่งเสริมมนั ยิง่ก่อสร้างบา้นเรือน ยิง่มากชั้นยิง่
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สูงข้ึน มนักเ็ป็นวตัถุใหเ้ราเป็นผลงาน แต่วิปัสสนาญาณมนัตอ้งท าลาย ยิง่ท าลายยิง่สะอาด พอยิง่
สะอาดมนัยิง่ประเสริฐ ยิง่ประเสริฐมนัยิง่หลุดพน้ไง น่ีถึงคลา้ยวา่ท าลาย แลว้ไม่ใช่ท าลายแบบ
เราเอามือหรือเอาเคร่ืองมือไปท าลาย มนัจะท าลายดว้ยวิปัสสนาญาณเท่านั้นเลย  

อาสวกัขยญาณ เห็นไหม ญาณคือความหยัง่รู้ แต่ญาณตวัน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากปัญญาไง น่ี
แลว้ญาณหยัง่รู้ในอะไร? เรารู้ในวิชาการวิชาชีพน่ีกญ็าณหยัง่รู้ ญาณหยาบๆ รู้จากความวา่ง 
ท าไมถึงเกิดความวา่ง เห็นความกระทบระหวา่งใจกบัอายตนะกระทบรูปภายนอก น่ีตวัเปลือก
ส้ม เราเห็นเท่า เรารู้เท่ามนักป็ล่อย มนักว็าง น่ีกเ็กิดญาณข้ึนมา ญาณอีกชั้นหน่ึง ญาณรู้วา่จิตน้ี
กระทบอะไร กบัญาณรู้วิชาชีพอยา่งหน่ึง ญาณรู้กระทบ ญาณรู้ตวัเอง รู้ตวัเอง รู้ถึงเปลือกส้ม 
แกะเปลือกส้มได ้วา่งหมดเลย 

มนัตอ้งแกะเปลือกส้มก่อน มนัถึงจะเขา้ถึงเน้ือส้มได ้พอเขา้ถึงตวัเน้ือส้ม พอมนัวา่งแลว้
หนัเขา้มาอีก มนัยิง่มหศัจรรยเ์ขา้ไปใหญ่ พอมหศัจรรยเ์ขา้ไปใหญ่ เขา้ไปอีกนะ เขา้ไปถึงเน้ือส้ม 
ทะลุเน้ือส้มเขา้ไป วิปัสสนากนั การวิปัสสนาคือเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นจากตาใน เวลาเรา
เห็นรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก จากนามรูปท่ีออกมา เปลือกส้มกระทบ เห็นมาจากอายตนะ
กระทบไง แต่ถา้เห็นกาย เวทนา จิต ธรรมจากวิปัสสนาญาณมนัจะเห็นอยูใ่นเน้ือส้ม คือตาธรรม
เห็น  

ตาธรรมหมายถึงความวา่งนั้นน่ะ มนัวา่งนั้นมนัมหศัจรรยอ์ยูแ่ลว้ ความวา่งนั้นไปเห็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนในความวา่งอีก ยิง่มหศัจรรยเ์ขา้ไปใหญ่ พอมหศัจรรยเ์ขา้ไปใหญ่ พอเห็นแลว้กจ็บัตอ้ง
ใหไ้ด ้ ควา้ใหไ้ด ้ แลว้กเ็หมือนกบักระทบขา้งนอก ขา้งนอกน่ีกระทบอยูเ่หมือนกนั กระทบแลว้
เรารู้ทนัน่ีสติปัญญา กบัมหาสติ มหาปัญญา เพราะมนัเป็นความไวของจิตมาก มหาสติ มหา
ปัญญาพิจารณาเขา้ไปขา้งในไง เห็นความกระทบภายใน เพราะจบัตอ้งไดถึ้งมีกระทบ ถา้จบั
ไม่ไดม้นักระทบไม่ได ้ คือวา่ยกข้ึนวิปัสสนา ถา้ไม่จบัตอ้งไดคื้อไม่สามารถยกข้ึนวปัิสสนาได ้
การจะยกข้ึนวิปัสสนามนัตอ้งจบัตอ้งไดก่้อน ถึงการขดุคุย้อยูท่ี่ตรงน้ีไง  

การขดุคุย้เขา้ไปเพื่อจะจบัตอ้งกาย เวทนา จิต ธรรมดว้ยตาธรรมไม่ใช่ตาเน้ือ ไม่ใช่ตา
ความรู้สึกกระทบ มนัจะจบัตอ้งแลว้มนัจะขนพองสยองเกลา้ เพราะวา่มนัเป็นอวิชชาท่ีนอนอยู่
ในหวัใจ นอนอยูใ่นกน้บ้ึงของใจตลอดไม่มีใครเคยเห็นเลย เหมือนกบัเคร่ืองยนตม์นัอยูใ่นกน้
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แทง้คข์องอ่างไง อยูข่า้งล่างท่ีสุดมองไม่เห็นเลย น ้ามนัเคร่ืองท่ีอยูใ่นกน้แทง้คน์ั้นด ามาก ด ามาก
เพราะมนัใชม้าก มนัด ามนัสกปรกมาก แต่ไม่เคยเห็นเพราะมนัอยูข่า้งล่าง มนัมองไม่เห็น 

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาจบัตอ้งเขา้ไปไดม้นัจะต่ืนเตน้มาก อวิชชาปัจจยา สงัขารา อวชิชา
ความนอนเน่ืองอยูใ่นใจ ภวาสวะ กิเลสสวะ อาสวะ ภวาสวะ อนุสยันอนอยูใ่นกน้บ้ึงของใจ แลว้
พอตาธรรมมนัเขา้ไปจบัได ้ จบัอนุสยัของเราไง อยา่งท่ีวา่อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน ตนลว้งขอ้มลูของตนได ้ลว้งขอ้มลูภายในของตนออกมา แลว้ออกมาแผดู่วา่ขอ้มูลน้ีมนั
เคยเกิดเคยตายแบบท่ีวา่พระพทุธเจา้เห็นทีแรกไง บุพเพนิวาสานุสติญาณมนักเ็กิดตายอยูแ่ลว้ 
มนัซบัขอ้มูลน้ีอยูใ่นกน้บ้ึงของใจ  

มนัเกิดตายน่ีมนัสลดสงัเวชไหมวา่เราเกิดเราตายมาขนาดไหน? แลว้เอากน้บ้ึงตวัน้ีมาแฉ
ออกมา มาเปิดใหเ้ราดูเอง เราน่ีตอ้งดึงขอ้มูลเราออกมาแลว้เปิดดู พอเปิดดูกว็ิเคราะห์ น่ีถา้คนมี
วาสนาจะเห็นอดีตชาติ อนันั้นมนัเป็นอดีตชาติ เป็นอดีต ปัจจุบนั แกกิ้เลสไม่ไดอี้กแหละ กิเลส
มนัตอ้งวา่ ไอท่ี้วา่ลว้งขอ้มูลมาแลว้ ไอต้วัท่ีไปเกิดไปตายมนัเป็นขอ้มูลใช่ไหม? แต่ฐานของ
ขอ้มูลล่ะ? ฐานท่ีใหเ้กิดความคิด น่ีท าลายตรงน้ีอีกไง การท าลายดว้ยปัญญา อะไรท าลายไม่ได้
เพราะมนัเป็นนามธรรม 

มนัล าบากเพราะส่ิงน้ีมนัเป็นนามธรรมอยูใ่นหวัใจ ตอ้งใชน้ามธรรม คือภาวนามยปัญญา
เกิดข้ึนจากใจ เอาใจแกใ้จไง ตอ้งหมุนเขา้ไป ถา้ท าตรงน้ีไดน้ะมนัถึงวา่เป็นท่ีพึ่งของตนเองไดไ้ง 
ตนเองถึงมัน่ใจตนเอง แลว้พึ่งตนเองได ้ พอพึ่งตนเองได ้ เห็นไหม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนชนะตน ตนเอาใจพน้ออกจากกิเลสได ้ อนัน้ีถึงเป็นธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรารถนาเป็นพทุธะไง เป็น
พระพทุธเจา้ แสวงหามา สยมภรูู้ข้ึนมาจากภายใน แลว้ช าระข้ึนมา แลว้เอามาสอนพวกเรา ถา้เรา
เดินตามอนัน้ีกจ็ะเป็นอนัน้ี 

ทีน้ีเราตามไป เห็นไหม พระพทุธเจา้บอก “สุภทัทะ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่
มีผล ศาสนาไหนไม่มีมรรคนะ สุภทัทะอยา่ถามใหช้า้ไปเลย” 

สุภทัทะไปถามพระพทุธเจา้ ตอนพระพทุธเจา้จะปรินิพพาน วา่ “ศาสนาไหนกป็ฏิบติัวา่
มีมรรคมีผลเหมือนกนั” 
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อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราเขา้ใจวา่เราปฏิบติั เราวา่น่ีเป็นมรรค แต่มนัเป็นมรรค มรรคแค่
เปลือกไง มรรคหยาบๆ ไง มรรคท่ีวา่มรรคความคิดความเห็นไง แต่มนัไม่ใช่มรรคญาณ มรรค
ญาณเกิดข้ึนจากภายใน มรรคจริง มรรคจากอริยสจั ความเป็นอริยสจัจะเกิดข้ึนจากภายใน เกิด
จากภายใน เราส่งเสริมข้ึนมา ถึงตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไป อยา่ส่งออก พยายามยอ้นกลบัเขา้ ยอ้นกลบั
เขา้ เขา้ไปช าระถึงกน้บ้ึงของใจ ตวัภวาสวะตวันั้น ตวันั้นแหละมนัจะปอกเปลือกออกมาเป็น
ชั้นๆๆ ไง โสดาบนัสงัโยชน์ออกไป ๓ ตวั สกิทาคามีน่ีสงัโยชน์ ๔-๕ เบาบางลง อนาคามี
สงัโยชน์ ๕ ตวั  

สงัโยชน์เบ้ืองบนของอรหตัตผล เห็นไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา 
ฌานสมาบติั รูปราคะ รูป อรูปเป็นราคะทั้งหมดเลย มนัติดในตวัมนัเอง มนัเป็นความวา่ง วา่ง
มากนะ รูปราคะ อรูปราคะ รูปฌาน อรูปฌาน น่ีรูปราคะ อรูปราคะ ท าไมมนัเป็นราคะล่ะ? รูป
ฌาน อรูปฌาน ความวา่งท่ีเราวา่เป็นความวา่งๆ รูปราคะ อรูปราคะ เพราะจิตมนัวา่งหมด วา่งมนั
กห็ลงตวัมนัเอง มนัถึงเป็นราคะ เป็นท าใหจิ้ตน้ีเกาะเก่ียวอยูก่บัความวา่งนั้น ถึงตอ้งเอาความวา่ง
นั้นมาเป็นฐาน มาเป็นพลงังาน  

รูปราคะ อรูปราคะ น่ีมนัตอ้งหมุนตรงน้ีข้ึนมาเพราะมนัมีอยูแ่ลว้ ถึงวา่มานะ อุทธจัจะ 
อวิชชา เพราะมนัติดในความวา่งตวัมนัเองไง ความวา่งเป็นพลงังานใช่ไหม? มนัตอ้งวา่ความวา่ง
น้ีเป็นผลไง เห็นไหม มนัเลยติดไง มนัเป็นอุทธจัจะ คือหมุนอยูใ่นความวา่งอนันั้นน่ะ อวิชชา 
มานะ อวิชชาคือความไม่รู้ มานะมนัเกิดข้ึน มนักย็ดึมัน่ ยดึในความวา่งนั้น มนัถึงเป็นราคะๆ 
ราคะมนัอยูใ่นนั้น  

รูปราคะ อรูปราคะ น่ีมนัเป็นราคะ รูปฌาน อรูปฌานเป็นราคะทั้งหมดเลย เพราะมนัไม่
รู้ตวัมนัเอง เห็นไหม น่ีความวา่งเบ้ืองบนมนักย็งัหลง ตอ้งพยายามหมุนเขา้มาๆๆ จนตดัออก
หมด สงัโยชน์ขาดออกไป ๑๐ ตวั พระอรหนัตท์ั้งนั้นเลย น่ีพระโสดาบนัขาดไป ๓ พระ
สกิทาคามีอ่อนไป ๒ ขาด ๓ อยูแ่ลว้ พระอนาคามีขาดไป ๕ สงัโยชน์เบ้ืองต ่า ๕ ตวั สงัโยชน์
เบ้ืองสูงอีก ๕ ตวั ขาดหมด ออกจากใจหมด ลา้งใจน้ีสะอาดทั้งหมด เคร่ืองน้ีเป็นเคร่ืองเรืองแสง 
หมุนในตวัมนัเองตลอดเวลาโดยท่ีไม่มีทุกขใ์ดๆ อยูใ่นใจเลย 

น่ีแหละถึงวา่การขดุคุย้ ขดุลงไปท่ีในหวัใจไง ระหวา่งกายกบัใจน่ีขดุลงไป แลว้จะเป็น
ปัญญาข้ึนมา ถา้ไม่ไดท้  าตรงน้ีก่อนมนัเป็นความวา่งเฉยๆ พระพทุธเจา้เรียนมาจากอาฬารดาบส



เทศนเ์ชา้เร่ือง มรรคญาณ วนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๔๒ ๙ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

อยูแ่ลว้ ก่อนท่ีจะมีศาสนาเรา มนัมีอยูก่่อน ความวา่งมีอยูก่่อน แต่ความวา่งมนัเป็นความวา่ง 
ความวา่งตอ้งมีปัญญา ปัญญาดว้ย เห็นไหม ปัญญาท่ีช าระกิเลส อาจารยม์หาบวับอกเลย วา่สมาธิ
น่ีน ้ าลน้แกว้ ท าไดแ้ค่ความวา่งเท่านั้นแหละ มนัลน้อยูน่ัน่น่ะ มนัเป็นปัญญาไปไม่ไดถ้า้ไม่ขดุคุย้
ไง มนัจะเป็นปัญญาไปโดยอตัโนมติัไม่ไดถ้า้เราไม่ไดฝึ้กฝน  

น่ีฝึกฝน ขดุคุย้ แลว้มนัจะเป็นปัญญาข้ึนมา ปัญญาอนัน้ีพร้อมกบัสมาธิท่ีวา่ลน้แกว้
นัน่น่ะประเสริฐมาก มนัจะหนุนปัญญาข้ึนมาใหเ้ป็นโลกตุตรปัญญา ถา้ไม่มีสมาธิน้ีมนักเ็ป็น
ปัญญาวิชาชีพ วิชาชีพมนักผ็กูมดัอยูอี่กแหละ ตอ้งสมาธิอนันั้นส าคญัมาก แต่สมาธิน่ีเป็น
พื้นฐานใหเ้กิดปัญญา สมาธิไม่ใช่เป็นผลของตวัมนัเอง ตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา แลว้มนัจะขาดไป น้ี
คือเป็นมคัคะอริยสจัจงั มรรค ๘ ถึงจะมีครบองค ์ ๘ ของมรรคท่ีพระพทุธเจา้วางไวไ้ง เราเป็น
ชาวพทุธ เราจะปฏิบติัเราตอ้งเดินใหค้รบไง เดินใหเ้ตม็ มคัคาอนัน้ีจะท าใหเ้ราหลุดพน้ออกไป 
ใหมี้ความสุขจริงข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติัจริงของเราไง  

เราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบติั เราอุตส่าห์ตั้งใจจริง แลว้ถา้ท าอยา่งนั้นแลว้มนัคาอยูค่ร่ึงเดียว 
มนัอยูค่ร่ึงหน่ึง เห็นไหม สมาธิเป็นพื้นฐานใหเ้กิดปัญญา ความวา่งนั้นเป็นพื้นฐานใหเ้กิดปัญญา 
ปัญญาในการใคร่ครวญเขา้ไป แต่มนัเป็นความมหศัจรรย ์ ความลึกลบั มนัเป็นการสุดวิสยัของ
คนเหมือนกนันะ แต่เราเป็นชาวพทุธ เราเกิดมาพบพทุธศาสนา อนัน้ีมนัถึงมีแผนท่ีใหเ้ราเดินไง 
เราถึงจะไปไดไ้ม่หลงทางหรอก 

 


