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ความเป็นมนุษย ์แต่ลืมไปไง ไม่ไดม้องว่าความเป็นมนุษยน่ี์ประเสริฐ ความเป็นมนุษยน่ี์ไง 
เกิดเป็นมนุษยเ์ป็นผูมี้อิสรภาพ แต่อยูใ่ตก้ฎของอริยสัจไง ใตก้ฎ เห็นไหม เพราะเราไม่รู้อริยสัจน่ี 
อยูใ่ตก้ฎของวฏัฏะดว้ย ใตก้ฎของกรรม กฎ ค าวา่ “กฎ” กฎมนัเป็นกฎตายตวั กฎตายตวัเป็นของ
โลก แต่ของธรรมไม่ตายตวั ของธรรมไง ธรรมมนัแปรเปล่ียนได ้กรรมแกไ้ขได ้

เห็นไหม กฎแห่งกรรม กรรมจะใหผ้ลเราเกิดมาเป็นมนุษย ์เพราะเราสร้างกรรมดีมา กรรม
ดีกรรมชัว่ กรรมดี มีศีลมีธรรม มีศีล ๕ ครบถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ เป็นมนุษยเ์ป็นผูมี้อิสรภาพ 
อิสรภาพในสถานะของมนุษย ์ ท าดีท  าชัว่ไดห้มด นัน่น่ะ ถึงว่า เกิดเป็นมนุษย ์ พอเกิดมาแลว้
ประเสริฐ ประเสริฐตรงน้ีไง แลว้พบพระพุทธศาสนา แลว้ว่าอยูใ่ตก้ฎของอะไร? ของอริยสัจ คือ
ทุกขไ์ง ความจริงไง 

อริยสัจคือของประเสริฐ เราอยูน่ี่เรามองไม่เห็นอริยสัจต่างหากล่ะ พอเราไม่เห็นอริยสัจ เรา
ไม่เขา้ใจอริยสจัตามความเป็นจริง เราท่องจ าอริยสัจได ้ อริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เราก็
ท่องจ ากนัมาได ้ท่องจ ากนัมาไดเ้ราก็ผา่นโรงพยาบาลตลอด ข่ีรถไปน่ีผา่นโรงพยาบาลกนั แลว้เรา
เคยแวะเขา้ไปโรงพยาบาลรักษาไหมล่ะ? เราไม่ไดแ้วะเขา้ไปโรงพยาบาล เราผา่นโรงพยาบาลไป
เฉยๆ เราไดอ้ะไรจากโรงพยาบาลนั้น 

อริยสัจก็เหมือนกนั มนัมีอยู ่ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม เราก็รู้อยู ่ ทุกข ์ สมุทยั 
นิโรธ มรรค ท่องกนัข้ึนใจ รู้จกั รู้ตามว่าเรารู้จ  ามา เห็นไหม มาถึงแลว้ก็ผา่นโรงพยาบาลไป...รู้น่ี รู้ 
แต่มนัไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากอริยสัจนั้น อยูใ่ตก้ฎอริยสัจนั้นไง ไม่ไดเ้ห็นอริยสัจตาม
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ความเป็นจริง เห็นไหม เราไม่ไดเ้ห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเพราะอะไร เพราะเราเกิดเป็นมนุษย์
น่ีแหละ แลว้เราว่าเราเป็นมนุษย ์ เราประเสริฐ แต่ว่าเวลาเรายอ้นกลบัไปตรงนั้นสิ เราไม่เห็นตรง
นั้นตามความเป็นจริง เราถึงอยูใ่ตก้ฎ 

มนัถึงว่า มนุษยม์นัตอ้งการความอิสระ เราน่ีตอ้งการอิสรภาพ เราก็จะแหวกแหกทุกอยา่งท่ี
เป็นกฎกติกานะ กฎหมายถา้บญัญติัไวเ้รากอ็ยากจะออก อยากมีอิสรภาพหลุดออกไปจากกฎหมาย
นั้น เห็นไหม กฎหมายบงัคบัเพื่ออะไร แต่เรากอ็ยากอิสระ อยากออกจากฎหมาย อยากจะพน้
ออกไปเป็นส่ิงท่ีว่าแหกกฎแหกกติกา นัน่น่ะ กิเลสมนัก็เป็นอยา่งนั้น ไอแ้หกขา้งนอกน่ะแหก
กฎหมาย เราวา่เราไดสิ้ทธิพิเศษ เราท าอะไรแลว้เราพน้ไปจากกฎหมายท่ีบงัคบั ว่าเป็นอิสรภาพๆ 
เหรอ 

กฎหมาย ศีลธรรม เห็นไหม ศีลธรรม ธรรมวินยั ภิกษุอยูใ่นธรรมและวินยั ธรรมและวินยั
น้ีพระพุทธเจา้บญัญติัไวเ้ป็นวินยั ก็กฎนัน่แหละ วินยั ศีล เราก็มีศีลกนั ศีลตอ้งรักษาไว ้ขอบไวเ้ขต
ไวไ้ม่ใหเ้ราล่วงเกินไป ส่ิงท่ีเราล่วงออกไปมนัไปสืบต่อกบัความร้อน สืบต่อกบัความทุกขน่์ะ เอา
ศีลมาขีดเส้นไวไ้ม่ใหเ้ราขา้มไป เห็นไหม ศีลธรรมๆ 

ธรรมละเอียดอ่อนกว่านั้นอีก ธรรมละเอียดอ่อนมาก 

เราว่าเราจะปฏิบติัธรรม แมแ้ต่มนุษยเ์รายงัตอ้งการอิสรภาพขนาดนั้น แต่เรามาปฏิบติั
ธรรมน่ีเราตอ้งมานัง่ท  าสมาธิ ตอ้งมาอยูใ่นศีลในธรรม ท าไมเราตอ้งมาทรมานตนเอง เห็นไหม 
เราก็อยากสุขอยากสบาย อยากสุขอยากสบายก็ตอ้งอยูแ่บบสุขแบบสบายอยา่งอิสรภาพของเราสิ 
ท าไมตอ้งทรมานตน 

ตอ้งทรมานก่อน ไม่ทรมานตน เห็นไหม เพราะกิเลสมนัอยูใ่นตน กิเลสมนัอยูใ่นเรา ถา้เรา
ไม่ทรมานเรา เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เจอลูกศิษยน์ะ เวลาพระไปถาม ในสมยั
พุทธกาลน่ะ แลว้วา่องคน์ั้นปฏิบติัไดดี้อยา่งนั้นๆ “ใครทรมาน ใครเป็นคนทรมานมา” เห็นไหม 
การทรมานคือการทรมานกิเลสไง กิเลสในหวัใจเรา เราตอ้งทรมานกิเลสเราใหกิ้เลสเรายอม
ธรรมะไง 



รู้จิตเห็นจิต ๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

เราว่าเราเป็นปัญญาชน ตอ้งมีปัญญา เห็นไหม ปัญญาชน เป็นคนท่ีมนัมีปัญญา แลว้เวลามี
เหตุผลถึงเขา้มายอ้นถามตวัเราเองว่า เราเป็นมนุษยท่ี์ประเสริฐ ตอ้งการอิสรภาพ เป็นปัญญาชน 
แต่ความเป็นจริงหวัใจวา้เหว่ไหม หวัใจ ความด ารงชีวิตของเรามีความสุขจริงในหวัใจไหม 

จะว่าเรามีทรัพยสิ์นมากมายขนาดไหนก็แลว้แต่ เราจะมียศถาบรรดาศกัด์ิขนาดไหน ทุกข์
มนัอยูบ่นยอดของทรัพยสิ์นกองนั้น ทุกขอ์ยูบ่นยอดของอ านาจท่ีเรามีอยู ่ ทุกขป์กครองทั้งหมด 
เห็นไหม น่ีกฎของอริยสัจไง เราถึงพยายามจะปฏิบติัเขา้ไปเพื่อจะหาทุกข์ 

ผูใ้ดเห็นทุกข ์ เห็นไหม สัจจญาณ ญาณของการเห็นสัจจะความเป็นจริง สัจจญาณเราเห็น
ไหม? เราไม่เห็นความจริงน่ี ตามสัจจะนั้นน่ะ น่ีเราถึงวา่อยูใ่ตก้ฎ เราตอ้งยกเราเขา้ไปอยูใ่นกฎนั้น 
ยกตวัเราข้ึนไปอยูใ่นอริยสัจนั้น 

อริยสัจน้ีมนัเหมือนกบัเคร่ืองคั้นมะพร้าว เคร่ืองบีบคั้นต่างๆ พวกเคร่ืองท าป่นอาหารน่ะ 
ป่นออกมาจนเป็นอยา่งนั้น อริยสัจก็เหมือนอยา่งนั้นน่ะ เราน่ีหวัใจมีแต่กิเลส มนัตอ้งผา่นอริยสัจ
เขา้ไป ใหป่้น ใหบ้ดบ้ี ใหกิ้เลสมนัหลุดออกไปจากใจ ใหใ้จหลุดออกไป ใหใ้จบริสุทธ์ิออกไปไง 
หลุดออกจากอริยสัจมามนัถึงประเสริฐ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมก่อน รู้อริยสัจไง ตามอริยสัจ ในสติปัฏฐาน ๔ 
กาย เวทนา จิต ธรรม กบัอริยสัจ ๔ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค...ทุกข ์สมุทยั นิโรธ เห็นไหม นิโรธ
...มรรค มรรคอริยสัจจงัอนัน้ีไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ไปแลว้ถึงไดอ้อกมาทอ้ใจนะ “ใครมนัจะตรัสรู้ได ้
ใครมนัจะรู้ไดต้ามความเป็นจริงอยา่งน้ี ใครมนัจะพน้ทุกขไ์ด”้ จนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เป็นผูท่ี้ตรัสรู้มาเพื่อจะมาสั่งสอนโลก ร้ือสัตวข์นสัตว ์ยงัทอ้ใจขนาดนั้นน่ะ เพราะอะไร เพราะ
ใจของเรา เราไม่เห็นไง เราจะท าลายกิเลสในหวัใจ แต่ใจมนัอยูท่ี่ไหน ใจน่ีอยูท่ี่ไหน 

ใจของเราเปรียบเหมือนกบักอ้นถ่านกอ้นหน่ึงนะ ถ่านแดงๆ ถ่านหุงขา้วน่ีแหละกอ้นหน่ึง 
ในถ่านนั้นมีความร้อน ไฟแดงอยูใ่นเตา แดงอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ใจของเราก็เป็นอยา่งนั้นนะถา้ใจท่ีมี
กิเลสอยู ่แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ผา่นมาแลว้ ถึงไดว้างเป็นปฏิจจสมุปบาทไวไ้ง 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เห็นไหม ดวงจิตดวงนั้นเปรียบเหมือนถ่านกอ้นหน่ึง ธาตุรู้ สสาร
อนัหน่ึงท่ีมนัติดไฟอยูต่ลอดเวลา ติดไฟอยู ่ ความร้อนในตวัของจิตดวงนั้น ดวงจิตดวงนั้นมีความ
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ร้อนอยู ่ปฏิจจสมุปบาทพร้อมหมด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  วญฺิญาณปจฺจ
ยา นามรูป ...ชาติ ภพ อยูใ่นนั้นหมดเลย น่ีถ่านอนัหน่ึง ถ่านกอ้นหน่ึง มนัมีพลงังานในตวัของถ่าน
นั้น น่ีมนัเป็นถ่าน มีพลงังานอยูเ่ฉยๆ น่ีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น่ีกอ้นของอวิชชา น่ีกอ้นของจิตท่ี
เรามองไม่เห็นไง เราจบัอนัน้ีไม่ได ้เราไม่รู้ 

เราถึงว่า เราอยากเห็นกิเลส เราอยากจะช าระกิเลส ท าไมเราหากิเลสไม่ได ้น่ีไง องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นตรงน้ีแลว้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น่ีเป็นกอ้น เป็นธาตุรู้ 

สสาร เป็นหิน เป็นเหลก็ เป็นเพชร เราจบัตอ้งไดเ้พราะเป็นวตัถุ แต่ธาตุรู้ตวัน้ีมนัเป็นธาตุ 
เป็นถ่านไฟแดงๆ แต่เป็นนามธรรม เป็นสสาร เป็นธาตุรู้ ธาตุแปลกประหลาดมาก เป็นสสารท่ีมนั
มีพลงังานในตวัมนัเอง แลว้มนัเผาไหมทุ้กอยา่ง เห็นไหม เพราะถ่านไฟกอ้นแดงๆ มนัอยู่ 
ออกซิเจนมนัหมุน มนัผา่นเขา้ไป ลมมนัเป่าเขา้ไป มนัจะแดงวบูออกมาเลยนะ ไฟจะแรงมากเลย 
น่ีมนัผา่นอะไรล่ะ ธาตุมนัมีเช้ือเขา้ไปมนัจะเผาไหมทุ้กอยา่ง ส่ิงท่ีเขา้ไป อยา่งเช่นพวกวตัถุ พวก
ส่ิงแหง้ๆ กระดาษแหง้ๆ เขา้ไปมนัจะเผาไหม้ๆ  

การเผาไหมเ้ป็นเจตนา เจตนาเผาอะไร เจตนาออกมาเป็นขนัธ์ ๕ ไง 

จากธาตุรู้เฉยๆ นะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ปฏิจจสมุปบาทอยูใ่นตวันั้นเลยน่ะ อนันั้นคือตวั
อวิชชา ตวัท่ีไม่รู้เร่ืองมนัเผาเรา เห็นไหม เผาท่ีว่าเราทุกข์ๆ  อยูน่ี่ มนัเผาเรา เราถึงไม่เห็นมนั เราถึง
แกไ้ขมนัไม่ได ้แลว้มนัยงัเผาไหมอ้อกซิเจน เผาไหมอ้ากาศ เห็นไหม อนัน้ีคือเจตนาไง เจตนาเรา
คิดออกไป น่ีการเผาไหม ้ โทสัคคินา โมหคัคินา ราคะ เป็นไฟทั้งหมด มนัเผาออกมา เผาขนัธ์
ออกมา เห็นไหม ขนัธ์ของจิตไง น่ีรูปธรรมจะออกมา 

จากอวิชชากอ้นเดียว แลว้มนัส่งพลงังาน มนัเผามาเป็นเปลือกมาอีกรอบหน่ึง น่ีตวัอวิชชา
มนัก็เป็นชั้นหน่ึงนะ ชั้นหน่ึงคือว่าเป็นวตัถุช้ินหน่ึง แลว้ยงัเผารอบขา้งของตวัมนัเองไง เผาอากาศ
ใหแ้ดงโร่ออกมา เห็นไหม น่ีขนัธ์ ๕ ภายใน 

ขนัธ์ ๕ ภายใน มนัมีเช้ือไฟมนัก็แรงข้ึน พอแรงข้ึนมนัก็เผาออกมาอีก เผาอะไร? เผา
อุปาทานไง อุปาทานในกาย เห็นไหม น่ีออกมาอีกชั้นหน่ึง แลว้ยดึในกายอีก ในขนัธ์ ๕ ยดึติดใน
กาย มนัผา่นออกมา ๔ ชั้นน่ะ เวลามนัจะออกมาเป็นความคิดท่ีเราออกมากระทบกระทัง่กนัน่ี 
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ออกมาว่าเป็นความทุกขท่ี์ไปร้ือคน้ ไปติดขอ้งในโลกน้ี เห็นไหม ในส่ิงต่างๆ ท่ีว่าส่ิงนั้นเป็น
ทุกข์ๆ  

ส่ิงนั้นเป็นอยูส่ิ่งนั้น สรรพส่ิงในโลกน้ีเป็นอนิจจงั เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เห็นไหม 

วตัถุมี เราเกิดมาในโลกน้ี วตัถุส่ิงของในโลกน้ีก็มีอยูแ่ลว้ สรรพส่ิงในโลกน้ีมีอยูแ่ลว้ แต่
เพราะเราเกิดมาแลว้เราเป็นเจา้ของ เรายงัไม่เป็นเจา้ของคือเรามีโอกาสจะแสวงหา แลว้ก็ดิ้นรน 
เห็นไหม ความดิ้นรนนั้นเป็นอะไร? เป็นตณัหาไง เห็นไหม เป็นตณัหาในอริยสัจ เป็นสมุทยั 

พอเป็นสมุทยั เห็นไหม “ทุกขค์วรก าหนด” เพราะเราอยากแสวงหา เราตอ้งการ อนันั้น
เป็นความว่าเร่ิมตน้ของความทุกข ์ แลว้ส่ิงท่ีมนัเป็นตามจริงหรือไม่ตามจริง อนัน้ีมนัเป็นสมุทยั 
เห็นไหม น่ีมนัละไดต้รงน้ี พอตรงน้ีมนัดบัมนัก็นิโรธ ดบัดว้ยอะไร? ดบัดว้ยมรรคไง 

ความด าริชอบ ความเพียรชอบ ความเห็นชอบ การงานชอบ เห็นไหม สติชอบ สติ ความ
ระลึกรู้อยู ่ ระลึกถึงว่าเราอยาก เราเป็นทุกข ์ เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราเป็นทุกข ์ เรามีโอกาส เรามา
เพื่อจะช าระกิเลสของเรา ช าระกิเลสนะ เป้าหมายของชาวพุทธตอ้งช าระกิเลสดบัส้ินไปตามแผนท่ี
เคร่ืองด าเนินในพระไตรปิฎก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ยอดของศาสนาเราคือการพน้ทุกข ์

แต่ศาสนาเรามนัก็มีพิธีกรรม มีทาน มีศีล มีภาวนาเขา้มา จะถึงจุดไหนแลว้แต่ผูท่ี้มีวาสนา
บารมี แต่วาสนาบารมีก็อยูท่ี่น่ีไง อยูท่ี่การนัง่ขดัสมาธิตั้งกายใหต้รง ด ารงจิตเฉพาะหนา้ ก าหนด
ใจเขา้มาๆ ตอ้งยอ้นกลบัมาดูท่ีใจ 

กายเป็นกายนะ คนเราสร้างบุญกุศลมา เกิดมาร่างกายน้ีสวยงามตามความพอใจ บางคน
เกิดมาน้ีต ่าเต้ียด าคล ้า มนัท าไมไม่สมกบัความปรารถนาของตน พ่อแม่คนไหนก็แลว้แต่ตอ้งใหลู้ก
เกิดมาสวยงามทั้งหมด มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะกรรมของบุคคลคนนั้นไง ดวงจิตท่ีมาเกิดต่างหาก
ล่ะ ดวงจิตท่ีมาเกิดไดภ้พของมนุษยม์า ไดร่้างกายน้ีมา แลว้มนัยดึติดร่างกายน้ีเป็นเรา มนันอ้ยเน้ือ
ต ่าใจว่าไม่สมดัง่ใจปรารถนาในกายของเรา กายของเราไม่เหมือนคนอ่ืนท่ีเขาสวยงามกว่าเรา เห็น
ไหม 
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แต่กิเลสไม่อยูท่ี่กายหรอก กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กายน้ีเป็นสภาวะท่ีมนัไดม้า แลว้มนัอยู ่แลว้มนั
ติดไป เห็นไหม แต่กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ใจน้ีมาติดกายต่างหาก ถึงตอ้งท าความสงบเขา้ไปก่อน 

จากเดิม จากถ่านไฟกอ้นหน่ึงมนัเผาไหมอ้อกมาเป็นชั้นๆๆ ออกมา ออกมาเป็นความรู้สึก
ท่ีเรามาติดในกายน้ีไง ทีน้ีการท่ีเราจะวิปัสสนา วิปัสสนาปัญญา มรรคอริยสัจจงัถึงท าลายกิเลสได ้
เห็นไหม เราท าความสงบของเราใหไ้ดก่้อน ท าความสงบของเราเขา้มาใหเ้ขา้ไปหาอาการของใจ 
จบัตอ้งความคิดท่ีมนัเผาไหมอ้อกมา ตอ้งเอามรรคอริยสัจจงั นามธรรมน้ีเขา้ไปช าระลา้ง
นามธรรมไง 

จิตแกจิ้ต กิเลสอยูท่ี่จิต กิเลสไม่ไดอ้ยูท่ี่กาย แต่กายน้ีเป็นท่ีพอกพนู เป็นเรือนท่ีอยู่อาศยั
ของจิต แต่จริงๆ แลว้ความทุกขม์นัอยูท่ี่จิต จิตน้ีอาศยักายน้ีอยู ่ เห็นไหม เราก็ตอ้งเลาะกายน้ี เลาะ
กาย เอาปัญญาน้ีใหจิ้ตมนัเขา้ใจ 

จิตน้ีมนัหลงงมงาย มนัไม่เขา้ใจมนัถึงยดึมัน่ถือมัน่จนเป็นความทุกข ์

ความยดึมัน่ถือมัน่ของจิตว่ากายน้ีเป็นเรา เราบอกเราไม่ไดย้ดึ...อนัน้ีปากพดู สัญชาตญาณ
น่ะ ส่ิงใดก็แลว้แต่จะมากระทบดวงตาของเรา รีบหลบัตาทนัทีเลย ส่ิงใดจะมาโดนเรา เราจะ
ปฏิเสธทนัทีเลย เห็นไหม สัญชาตญาณของมนัยดึ มนัยดึโดยสัญชาตญาณ ยดึโดยกิเลสท่ีการเกิด
นั้น เป็นไปไม่ไดท่ี้มนัไม่ยดึ แต่เราศึกษาแลว้ว่าเราเขา้ใจว่ากายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย กายน้ี
อาศยักนัอยู ่ตอ้งตายไปแน่นอน...อนัน้ีกิเลสมนัหลอก 

ขณะท่ีว่าเราศึกษาธรรมไง เราศึกษาธรรมะกนัอยูใ่ช่ไหม เราตอ้งปฏิบติัธรรม เราเป็นโรค
เราเป็นภยั เราตอ้งก าจดัโรคภยันั้นไม่ใหม้นัลุกลามไปใหญ่โต แต่อนัน้ีมนัเป็นโรคเป็นภยัอยู ่ แต่
มนับอกว่า “เอาไวเ้ม่ือนั้นก่อนนะ คนเราตอ้งตายแน่นอน โรคน้ีตอ้งหาย เกิดมาแลว้มนัมีโรค โรค
น้ีเด๋ียวหายโดยธรรมชาติ เราจะกินยาไม่กินยาก็ได”้ อนันั้นมนัเป็นความคิด 

ในร่างกายก็เหมือนกนั สัญชาตญาณมนัยดึอยูโ่ดยธรรมชาติ แต่มนับอกว่าเขา้ใจแลว้ เขา้ใจ
ว่าเราตอ้งตายแน่นอน เม่ือไหร่ก็ไดค่้อยเขา้มาปฏิบติั ตอนน้ียงัเป็นหนุ่มเป็นสาว ยงัเป็นผูมี้
พลงังานอยู ่ควรใชชี้วิตใหส้มบุกสมบนั แก่ๆ ก่อนแลว้ค่อยมาประพฤติปฏิบติั...เห็นไหม กิเลสมนั
หลอก มนัหลอกในท่ามกลางการปฏิบติัน่ะ กิเลสมนัก็หลอกได ้ มนัหลอกไปหมด การหลอกอนั
นั้น กิเลสมนัหลอกอนันั้น มนัจะพาใหเ้ราหลงทิศหลงทางตลอด 
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น่ีไง ขณะเราประพฤติปฏิบติัอยู ่เราเขา้ใจว่าไง 

น่ีเราถึงว่า ถา้เรารักตน “ท่ีไหนมีความรัก ท่ีนัน่มีความทุกข”์ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ว่าไวอ้ยา่งนั้นในพระไตรปิฎก “ท่ีไหนมีความรัก” แลว้ความรักมนัเกิดข้ึนท่ีไหน มนัไม่
เกิดข้ึนท่ีกายเหรอ? มนัเกิดข้ึนท่ีจิตต่างหาก “ท่ีไหนมีความรัก ท่ีนัน่มีความทุกข”์ ทุกขแ์น่นอน 
เพราะมีความรักมนัตอ้งมีส่ิงตอบแทนมนั ส่ิงท่ีว่าเขา้ใหค้วามรักน้ีสมประกอบกบัความรักนั้น 

แต่รักในตนน่ะ เรารักตวัเราก่อนไง 

เราบอกว่า “นกัปฏิบติัน่ีเห็นแก่ตวั ตอ้งหาในท่ีหลีกเร้น ตอ้งหลบเอาตวัรอดใหไ้ดก่้อน” 

พระพุทธเจา้สอนอยา่งนั้น พระพุทธเจา้สอนอยา่งนั้นเลยนะ บวชแลว้ไดเ้กสา โลมา นขา 
ทนัตา ตโจ เห็นไหม ใหเ้ขา้ป่า ใหป้ระพฤติปฏิบติั ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ี
เป็นธรรมประเสริฐ ในศาสนาน้ีธรรมส าคญัท่ีสุด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ถึง
ไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ข้ึนมา 

เป็นเจา้ชายสิทธตัถะออกแสวงหามาตลอด แต่ปฏิบติัธรรมจนเห็นธรรมรู้แจง้ รู้แจง้ใน
ธรรม สลดักิเลสออกไปจากใจทั้งหมด เห็นไหม แลว้พระพุทธเจา้ยงักราบธรรมอยูโ่ดยปกติ 
พระพุทธเจา้กราบอยูต่ลอดเวลา จนพระถาม พระพุทธเจา้กราบอะไร? กราบธรรมไง ธรรมท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้น่ีแหละ น่ีธรรมอนันั้นประเสริฐ 

ทีน้ีเรารักตน เราอยากไดธ้รรมอนันั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกว่าตอ้งเอา
ตนใหพ้น้จากกิเลสก่อน ตอ้งเอาตนของเราใหพ้น้จากกิเลส ใหเ้ขา้ถึงธรรมนั้น ธรรมนั้นถึงจะเป็น
ธรรมความเป็นจริง แต่ถา้ธรรมจ ามาอยา่งท่ีว่าเราจ ามา เราเกิดมาแลว้เราตอ้งตาย น่ีกิเลสมนัก็รู้ เรา
ก็รู้ น่ีคือการจ ามา เห็นไหม การจ ามาน่ีมนัเป็นช่ือของยา มนัไม่ใช่เน้ือของยา ถา้ไม่ใช่เน้ือของยา 
มนัจะแกโ้รคไดอ้ยา่งไร ช่ือของยากบัเน้ือของยา 

ความจ าน้ีเป็นช่ือ เพราะเราจ าได ้น่ีคือปัญญาจ า 

ปัญญารู้แจง้ต่างหาก ปัญญารู้แจง้มนัถึงเขา้ถึงธรรมไง การเขา้ถึงธรรมอนันั้น เห็นว่ากายน้ี
ไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กายตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงตอ้งรู้แจง้ 
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แต่ปัจจุบนัน้ีเรารู้จ  า ความรู้จ  าเป็นสุตมยปัญญา ความรู้จริง เห็นไหม จินตมยปัญญา 
ความรู้จริง การจินตนาการ การจินตมยปัญญา จินตนาการใหเ้ราว่าอนัน้ีเป็นการนึกเอา แต่การนึก
เอาดว้ยมีสมาธิ มีสมาธิ มีสัมปชญัญะ มีการใคร่ครวญกายอยูด่ว้ยความจิตสงบนั้น เป็นจินตมย
ปัญญา จินตมยปัญญาไม่อยูใ่นกฎเกณฑข์องอะไรทั้งส้ิน 

ในทฤษฎีความรู้ของโลกต่างๆ มนัตอ้งมีทฤษฎี มีกฎเกณฑ ์ มีขอบเขตของความคิด จิน
ตมยปัญญาไม่มีขอบเขตของความคิด มนัคิดข้ึนไปโดยเป็นจินตมยปัญญาข้ึนไป เวียนข้ึนไปเป็น
ปัญญาญาณ เห็นไหม ปัญญาญาณของผูท่ี้ปฏิบติัจะพน้ออกไปจากกิเลส มนัจะเร่ิมเขา้เป็นไง 

จากฉลากของยา ฉลากของยามีส่วนผสมของอะไรบา้ง ส่วนผสมของยา เห็นไหม มรรค
อริยสัจจงั ความด าริชอบ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ความ
อุตสาหพยายาม การกดัเพชรขาด เห็นไหม ในเน้ือของยาคือมรรค ๘ น้ีไง น่ีเน้ือของยา แต่เน้ือของ
ยา มรรค ๘ น้ีเป็นต าราท่ีพระพุทธเจา้วางไวใ้ช่ไหม ครูบาอาจารยส์อนไวใ้ช่ไหม แต่มนัจะเกิดข้ึน
จากใจไหมล่ะ? เกิดข้ึนจากใจ 

กิเลสอยูท่ี่ไหน? กิเลสอยูท่ี่ใจ มรรคเกิดท่ีไหน? เกิดข้ึนมาจากเราขวนขวาย พยายามท าใจ
ใหส้งบข้ึนมาแลว้วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนจากภายในยอ้นกลบัเขา้มา มนัเกิดท่ีไหน? มนัเกิดข้ึนจาก
ใจเหมือนกนั 

อาการของใจท่ีเราคิดโดยปกติท่ีเรากวา้นความทุกขม์าใหเ้ราตลอดเวลาน่ี กบัอาการของใจ
ท่ีเกิดข้ึนจากความเพียรการประพฤติปฏิบติัท่ีเราประพฤติปฏิบติักนัอยูน่ี่ไง เห็นไหม มนัก็เกิด
ข้ึนมาจากใจเหมือนกนั แต่เกิดข้ึนมาจากใจ จากเป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ธรรมท่ีเราปฏิบติัท่ีสมควรอยูน่ี่มนัตอ้งสมควรในการลงมชัฌิมาปฏิปทาของ
ธรรมดว้ยนะ ถา้การปฏิบติัน้ีเอนเอียงไป เห็นไหม ทุกคนสมบุกสมบนัเหมือนกนัหมดเลย แต่
ท าไมเราไม่ไดธ้รรมเหมือนกนัล่ะ 

การเขา้ถึงธรรมโดยความเป็นจริง อนัท่ีว่าจะเขา้ถึงใหเ้ป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
แลว้เรายกข้ึนมา ยกข้ึน การยกข้ึนถึงจะเห็นกายจริงไง 

ความเห็น ความเขา้ใจจากภายนอก อยา่งท่ีว่าเม่ือก้ีนัน่น่ะ ความเห็น ความเขา้ใจจาก
ภายนอกมนัตอ้งขาด น่ีไง กายกบัใจน้ีไม่ใช่อนัเดียวกนัโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ เห็นอยู่ คนเกิดคน
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ตายมาตลอด เห็นไหม อนันั้นอนัหน่ึง อนันั้นอยูข่า้งนอก มนัเป็นความคิดออกมา เห็นไหม อนัน้ี
เป็นโลกียะไง โลกียะคือความคิดพื้นๆ ของเราท่ีมีความคิดอยูแ่ลว้ 

ท่ีว่าเราเป็นปัญญาชนอยูน่ี่ล่ะ เรียนพระไตรปิฎกจนจบตู ้ เห็นไหม จ ามา จ ามาไวจ้บตูเ้ลย 
เขา้ใจหมด ในธรรมะน่ีเขา้ใจหมดเลย แต่ช าระกิเลสไม่ไดแ้มแ้ต่หลานของกิเลส อยา่ว่าแต่พ่อ
กิเลสลูกกิเลสเลย หลานของกิเลส ความคิดเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีจะหลุดออกไปจากใจยงัช าระไม่ได ้แลว้
จ ายามามนัไดป้ระโยชน์อะไรล่ะ คนอยูก่บัยาตอ้งกินยาดว้ยสิ ยา ธรรมโอสถ ยอ้นกลบัเขา้มา 

เวลาใจมนัออกมา ใจมนัยอ้นออกมา กิเลสออกมา จากธาตุรู้ จากถ่านกอ้นนั้นน่ะ มนัพุ่ง
ออกมาก่ีซบัก่ีซอ้นออกมา แลว้เรายอ้นกลบัเขา้ไป ยอ้นกลบัเขา้ดว้ยจินตมยปัญญาเหรอ 

พระพุทธเจา้บอกแลว้ ปัญญา ๓ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา 

จากจินตมยปัญญา การใคร่ครวญยอ้นกลบัเขา้ไปนัน่ล่ะ อนัน้ีมนัรู้ทนั ความรู้ทนัมนัปล่อย
วาง เห็นไหม ความรู้ทนันะมนัปล่อยวางอารมณ์ได ้ ปล่อยวางความคิดได ้ น่ีความรู้ทนั น่ีจินตมย
ปัญญา มนัทนักนั รู้ทนักนั เพราะว่ามนัออกมาโดยธรรมชาติท่ีว่าออกมาจากถ่านไฟกอ้นแดงๆ 
นั้นออกมาเป็นกระแสออกมา ออกมาจากหวัใจของเราน่ี จุดเร่ิมตน้ของความคิด แลว้เผาไหม้
ออกมา การเผาไหมอ้อกมนัผา่นขนัธ์ออกมาเร่ือยๆ ท าไมเรามองไม่เห็นล่ะ 

มนัมองไม่เห็นเพราะมนัผา่นออกไปมนัเป็นธรรมชาติท่ีส่งออก ธรรมชาติของธาตุออก 
ความรู้มนัออกไปขา้งนอก การเผาไหมข้า้งนอกแลว้มนัเผาไหมต้วัมนัเองดว้ย เห็นไหม การเผา
ไหมต้วัมนัเอง เผาไหมเ้ช้ือในตวัมนัเอง แต่เช้ือน้ีมนัเช้ือมีตลอดน่ี ไม่เหมือนกบัวตัถุท่ีมนัจะเผา
หมด อนัน้ีมนัเผามีๆ 

คือว่า เกิดตายมาภพชาติต่างๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดออกไป ไม่เคยมีท่ีส้ินสุดในวฏัฏะน้ี สร้างบุญ
กุศลขนาดไหนมนัก็วนไปๆ จิตน้ีนกัท่องเท่ียว วนไปในวฏัวนนั้น ไปตลอด ไปตลอดมนัก็วนไป 
มนัเผาไหมไ้ม่มีวนัหมดไง มนัเผาไหมโ้ดยธรรมชาติ เพราะมนัเป็นธาตุ เป็นสสารท่ีเป็นนามธรรม 
มหศัจรรยข์นาดนั้น จิตน้ีมหศัจรรยม์าก 

ทุกขใ์หค้วามทุกขก์บัเรามาก จะมีสมบติัขนาดไหน ความพอใจสถานะกิเลสอยา่งไร 
แสวงหามาเท่าไรไม่เคยพอ ไม่เคยพอ มนักินไม่รู้จกัพอ ในการประพฤติปฏิบติัน้ีก็เหมือนกนั การ
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บงัคบัมนัเขา้ไปน่ีมนันอ้ยเน้ือต ่าใจ ความนอ้ยเน้ือต ่าใจ ท าไมเราไม่ไดธ้รรม ท าไมเราไม่เห็น 
ท าไมเราไม่เหมือนเขา ท าไม...อนัน้ีกิเลสมนัหลอกทั้งนั้นเลย เห็นไหม 

ในการประพฤติปฏิบติั ในการจะช าระลา้งมนัอยูน่ัน่ล่ะ มนัเส้ียมออกมาๆ นัน่น่ะ แลว้เรา
จินตนาการเขา้ไป น่ีตวัจินตมยปัญญา การจินตนาการน้ีมนัจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่มีสุตมยปัญญา 

สุตมยปัญญาคือการศึกษาธรรมมา การฟังครูบาอาจารยม์าเป็นชั้นๆ เขา้มา แลว้ยดึไวใ้ห้
ท่อง ใหจ้  าข้ึนใจ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีปริยติั น่ีสุตมยปัญญา แลว้เราเห็นตามสภาพ
อยา่งไรล่ะ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีเราก็เห็นว่าเป็นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ แต่เราไม่
เห็นมนัแปรสภาพ เราไม่เคยเห็นมนัเป็นไตรลกัษณ์ไง ไม่เคยเห็นว่ามนัเป็นอนิจจงัไง เราไม่เคย
เห็นน่ะ เราเห็นแต่ศพขา้งนอก เราเห็นแต่คนตายอยูข่า้งนอก แต่สมาธิมนัไม่คงตวั มนัถึงเห็นกาย
ไมไดต้ามความเป็นจริง 

ถา้เห็นกายไดต้ามความเป็นจริง จากตาของจินตมยปัญญาเขา้มา จบัภาพนั้นได ้ ภาวนามย
ปัญญาเกิด ภาวนามยปัญญาเกิดต่อจากจินตมยปัญญา จินตมยปัญญาน้ีใคร่ครวญมาตลอดๆ 
ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึน แสงแวบๆๆ ของภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนก่อน แสงแวบๆ เห็นไหม 
แวบๆ หมายถึงว่าใจมนัหมุนเขา้ไปแลว้มนัเขา้ไป จากจินตะมนัยกข้ึนๆ คล่องตวัข้ึนเป็นภาวนามย
ปัญญา 

จากการภาวนา จากการท าจินตมยปัญญาไปบ่อยๆ พอปัญญามนัจะเกิดข้ึน เกิดข้ึนไป
เพราะแรงสมาธิ แรงของมรรคมนัหมุนไป พอหมุนไปดว้ยเราส่งข้ึนไป เราส่ง แต่ถา้มีเราอยูแ่ลว้
มนัเอนเอียง มรรคนั้นไม่สามคัคี มรรคนั้นเป็นมชัฌิมาไม่ได ้ เพราะมีเรา ท าใหม้นัเอนเอียงเขา้ไป 
เราก็ส่งข้ึนไปเร่ือยๆ ส่งข้ึนไปเร่ือยๆ 

การส่งข้ึนไป เห็นไหม จากจินตมยปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน
เร่ือยๆ การเกิดข้ึนเร่ือยๆ ช าระกิเลสไปเร่ือยๆ กิเลสน้ีมนัแก่นของกิเลส ความยดึมัน่ถือมัน่มนัเคย
ยดึมัน่มามาก พอความเห็นเขา้ไปมนัเขา้ไปกะเทาะ เขา้ไปจบัตอ้ง เขา้ไปพิจารณาดูส่ิงนั้นไง 

จากส่ิงท่ีเราไม่เคยจบัตอ้งไดใ้นกายน้ี กายของเราน่ีแหละ ในสติปัฏฐาน ๔ น่ีแหละ กาย 
เวทนา จิต ธรรม น่ีแหละ มนัติดอยูท่ี่นัน่แหละ อาการของกายน่ีจิตมนัติดโดยธรรมชาติ อาการ
ของจิตมนัเป็นเน้ือของกิเลส มนัยิง่กว่าติด มนัเป็นเน้ือมนัเลย แลว้มนัผา่นมาท่ีกายน่ี น่ีเรา
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ยอ้นกลบัเขา้ไป เห็นไหม ยอ้นกลบัดว้ยธรรมโอสถ ยอ้นกลบัเขา้ไป ภาวนามยปัญญาเกิด มนัเห็น 
มนัจบัตอ้งตรงน้ีไดไ้ง 

ถึงว่า การวิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรมไง ในสติปัฏฐาน ๔ น้ีเป็นฐานของการงาน อนัน้ี
เป็นสติปัฏฐาน ๔ โดยเน้ือหาสาระของสติปัฏฐาน ๔ ไม่ใช่การสติปัฏฐาน ๔ ดว้ยพมิพเ์ขียว สติ
ปัฏฐาน ๔ เห็นนามเห็นรูป แต่เห็นนามเห็นรูปจากวิปัสสนึกไง แต่ภาวนามยปัญญามนัไม่
วิปัสสนึก ถา้วิปัสสนึกเราจะปล่อยไม่ได ้

ส่ิงท่ีเราวิปัสสนาอยูเ่ราไม่ปล่อย เราปล่อยไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเป็นจินตมยปัญญา จิน
ตมยปัญญามนัก็เป็นการนึกเอา แต่นึกเอาโดยไม่มีขอบเขตไง สุตมยปัญญามีกฎมีระเบียบของ
ขอบเขตในวิทยาศาสตร์ มนัอยูใ่นขอบเขตนั้นตอ้งพิสูจน์ได ้ ตอ้งรู้แจง้ได ้ แต่จินตมยปัญญา
แลว้แต่อ  านาจวาสนาเลย อ  านาจวาสนาของใครจะหมุนเขา้ไปๆ จินตมยปัญญาจะส่งข้ึนไปๆๆ 
ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน เกิดข้ึนกวา้ง ปล่อยออก 

จากท่ีว่ามนัติดอยูเ่ป็นเน้ือเดียวกนั กายกบัจิตน้ีอาศยัเกาะเก่ียวกนั มนัจะปล่อยออก การ
ปล่อยออก กิเลสมนัยอมปล่อยใคร กิเลสมนัยอมปล่อยใครใหเ้ป็นอิสรภาพบา้ง? กิเลสไม่เคย
ปล่อยใครใหเ้ป็นอิสรภาพ กิเลสเป็นเจา้วฏัจกัร ตอ้งการใหทุ้กๆ ดวงใจน้ีเป็นเรือนอยูข่องกิเลส
ทั้งนั้น 

ปล่อยออกเพราะภาวนามยปัญญาต่างหาก ไม่ปล่อยออกเพราะว่ากิเลสมนัจะอ่อนตวัลง 
หรือกิเลสมนัจะส านึกผดิ...ไม่มี! กิเลสไม่เคยส านึกผดิ กิเลสคือกิเลส กิเลสคือเจา้วฏัจกัร กิเลส
ปกครองบนหวัใจของสัตว ์ แต่มนัแพอ้  านาจของธรรมาวุธ ภาวนามยปัญญาขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีประทานไวใ้หพ้วกเราสาวกทั้งหลายเดินตามน่ีไง 

การเขา้ไปเห็น เห็นแจง้! ไม่ใช่เห็นนึก...เห็นแจง้ไง รู้ทนั ปล่อย รู้ทนั ปล่อย 

รู้แจง้! รู้แจง้!...รู้แจง้คืออะไร 

มนัออกมาเป็นปฏิกิริยาแลว้เราสวนเขา้ไปๆ น่ีรู้ทนั มนัวาง มนัปล่อย น่ีภาวนามยปัญญาท่ี
มนัรู้เขา้ไป ภาวนามยปัญญารู้ตามเขา้ไปมนัจะปล่อย เพราะมนัสวน มนัชนกนั มนัสวนหนา้กนั 
มนัชนกนั มนัจะปล่อยเลยๆ ปล่อยก็ปล่อยออกไป ปล่อยก็ว่าง ปล่อยก็ว่าง ความว่างอนัน้ีไม่ใช่
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สมาธิ ความวา่งน่ีเกิดจากเดินมรรค มนัเป็นความว่างท่ีปล่อยกิเลสออกไปชัว่คราว มนัมหศัจรรย์
กว่า มนัลึกกว่าความว่างของสมาธิ 

ความว่างของสมาธินั้นเป็นความว่างท่ีว่ามนัมีตวัตนอยูใ่นหวัใจ แต่ความว่างอนัน้ีมนั
ปล่อยกิเลสชัว่คราว มนัเป็นตทงัคปหานชัว่คราวๆ ออกไป ดว้ยการยอ้นกลบัข้ึนไปดว้ยภาวนามย
ปัญญา น่ีคือการรู้เท่า การชนหนา้ต่อกนั มนัถึงไม่ปล่อยขาดไง ส่ิงน้ีขาดไม่ได ้กิเลสไม่ถึงขาด แต่
มนัหลบตวัไปทนัที มนัว่างหมดเลย ความวา่งอนัน้ีเราอยา่นอนใจ ตอ้งเดินมรรคข้ึนไปเร่ือยๆ เดิน
มรรคเขา้ไปๆ ในสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม เขา้ไปๆ พอมนัหมุนตวัเขา้ไป มรรคอริยสัจ
จงัเกิดข้ึน ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนเตม็องคข์องภาวนามยปัญญา เตม็องคข์องมรรคสามคัคี มนัจะ
รวมตวัเขา้ๆ 

พอรวมตวัเขา้เป็นหน่ึงเดียว หน่ึงเดียวน่ีมนัยงัหมุนอยู ่ เห็นไหม จนไม่ใช่หน่ึงเดียว เป็น
ธรรมจกัร เป็นธรรมชาติของธรรมจกัรท่ีเป็นปัญญาอนันั้น เพราะกิเลสเป็นนามธรรม ธรรมจกัรน้ี
ก็ตอ้งเป็นนามธรรม ธรรมจกัรน้ีหมุนเขา้ไปช าระกิเลสบนหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติันั้น ขาดออกไป 
ขาดทนัทีเลยนะ ขาดออกไปเพราะอะไร 

เพราะว่ามนัหมุนเขา้ไปเป็นธรรมชาติกบัธรรมชาติ ธรรมชาติอนันั้นกบัธรรมชาติอนันั้น
เขา้ไปท าลายกนั เพราะว่ามนัไม่ใช่ชนหนา้กนั เห็นไหม มนัรู้แจง้ รู้ตั้งแต่ก่อนเกิด เพราะธรรมจกัร
หมุนเขา้ไปแลว้ กิเลสอยูใ่นจิตนั้น มนัจะเร่ิมแสดงตวัออกมา ธรรมจกัรเขา้ไปเชือดทนัที มนัรู้แจง้ 
คือรู้ก่อนท่ีมนัจะเกิดข้ึนมาไง 

จินตนาการน้ีข้ึนมา เราเห็นภาพแลว้เราพยายามสร้างข้ึนมาใหเ้ราเห็นภาพนั้นใช่ไหม แต่รู้
แจง้น้ีคือก่อนท่ีกิเลสมนัจะแวบข้ึนมา ก่อนท่ีมนัจะเกิด รู้แจง้ รู้ว่ามาจากไหน เหมือนกบัเรารู้
ลูกหลานของเรา ลูกคนน้ีเราเล้ียงมาเอง เป็นลูกของเรา เราจบั เราสร้างมาใหศึ้กษาเล่าเรียนมาจน
ไดต้ าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ท าไมเราจะไม่รู้จกัลูกของเราวา่นิสัยเป็นอยา่งไร 

ภาวนามยปัญญาก็เหมือนกนั รู้แจง้คือรู้ตั้งแต่ก่อนเกิดนั้น รู้แจง้แทงทะลุเขา้ไปไง แทง
ทะลุอวิชชาเขา้ไป แทงทะลุการยดึมัน่ถือมัน่ในกายนั้นไง น่ีภาวนามยปัญญา หมุนเขา้ไป ขาด
ออกไปจากใจเลย 
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เปลือกช้ินหน่ึง จากธาตุรู้เผาออกซิเจนออกมา เผาส่ิงลอ้มใจออกมาเป็นขั้นๆ เขา้มา แลว้ก็
ยดึติดอยูท่ี่กายน้ี ปล่อยทนัที ปล่อยตรงไหน? ปล่อยสังโยชน์ สังโยชน์ ๓ เกาะไวไ้ง สังโยชน์เกิด
ดบัพร้อมกบัจิต 

อาการท่ีความคิดออกมายดึกาย ความยดึกายนั้นว่า สัญชาตญาณมนัยดึอยูโ่ดยธรรมชาติ
ของมนั มนัยดึอยูด่ว้ยสังโยชน์ไง สังโยชน์ สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นว่ากายน้ีเป็นเรา เห็นไหม 
มนัเกิดดบัพร้อมกบัความคิด มนัเป็นนามธรรม แลว้ธรรมจกัรเขา้ไปช าระลา้งไอค้วามเห็น ทิฏฐิ
เห็นว่ากายน้ีเป็นเรา แยกออกจากกนั สังโยชน์ท่ีผกูไวต้รงน้ีขาดออก การขาดออก ขาดเพราะ
สังโยชน์ขาดออกไปเลย นัน่เห็นไหม ถึงบอกว่า สมุจเฉทปหานไง 

สมุจเฉทปหานออกไปจากใจ กายกบัใจจะตอ้งแยกออกจากกนั แยกออกจากกนัไป เห็น
ไหม เพราะแยกออกจากกนัดว้ยความเขา้ใจ เขา้ใจดว้ยปัญญาญาณนะ เขา้ใจดว้ยความรู้แจง้นะ 
ไม่ใช่เขา้ใจดว้ยความรู้จ  าท่ีเรารู้ๆ กนัไง ความรู้จ  าอนัน้ีมนัเป็นแค่เปลือก เป็นแค่ฉลากของยา แต่
มนัก็จะเป็นคุณประโยชน์ เป็นสุตมยปัญญา จะเกิดจินตมยปัญญา จนเกิดกลายเป็นภาวนามย
ปัญญาข้ึนไป เห็นไหม น่ีถึงเป็นฉลาก 

ถา้ปฏิบติัเราก็ว่าเป็นส่ิงท่ีว่าไม่มีคุณค่าขณะท่ีปฏิบติัอยู ่ แต่มนัมีคุณค่าตั้งแต่ชกัน าเราเขา้มา
ในศาสนาไง ชกัน าเจตนาเขา้มา ชกัน าใหห้วัใจน้ีเขา้มา ยอ้นกลบัมา...ไม่เคยติ ไม่เคยติต าราของ
พระพุทธเจา้ ไม่เคยติส่ิงใดๆ เลย ว่าส่ิงนั้นเป็นโทษกบัเรา กิเลสต่างหาก ขณะปฏิบติั กิเลสความ
ไม่รู้เท่า กิเลสตวัหลอกใจใหห้ลงใหลต่างหาก การประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เขา้มชัฌิมาปฏิปทา
ต่างหาก 

ความเห็นผดิของเรา เราจะโทษ เราจะไปติเตียนธรรมะเป็นไปไม่ไดเ้ลย น่ีผูท่ี้ปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริง ผูท่ี้เห็นธรรมความเป็นจริงถึงจะ
เคารพธรรมไง ธรรมอนัน้ีต่างหากท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทานไวใ้หเ้ราด าเนินข้ึน
ไป ใหพ้วกเราด าเนินตามข้ึนไป น่ีเราเดินตามข้ึนไป มนัจะซ้ึงมาก อนัน้ีถึงว่าเป็นอจลศรัทธา 

ผูท่ี้ปฏิบติัจนเห็นกายกบัจิตน้ีแยกออกจากกนั... 

...ลุ่มๆ ดอนๆ นะ จิตเจริญแลว้เส่ือมๆ เราก็พยายามมุมานะข้ึนมา มนัมีแต่ความทุกขเ์ผาลน
มาตลอด ความเพียรชอบ ในความเพียรชอบก็จริงอยู ่ ความเพียรนั้นเป็นความเพียรชอบ แต่เพราะ 
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กิเลสมนัอยูก่บัเรา กิเลสมนัท าใหส้งสัยไปหมด มนัเป็นความเพียรชอบหรือไม่ชอบมนัก็ยงัลงัเล
สงสัย น่ีตอนนั้นมนัถึงว่า การประพฤติปฏิบติัมนัถึงว่ายากล าบาก 

การประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ยากสิ ล  าบากสิ เพราะเร่ืองอยา่งน้ีมนัเป็นเร่ืองการช าระ
วฏัฏะเลยน่ี การช าระส่ิงท่ีสกปรกในหวัใจ มนัไม่มีเคร่ืองมือใดๆ ไม่มีหมอคนไหนจะรักษาไขน้ี้
ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงับอกว่า ธรรมะน้ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ผูใ้ดจะช าระกิเลส ผูใ้ดจะปฏิบติัธรรม ผูน้ั้นตอ้งเป็นผูข้วนขวายเองทุกๆ บุคคลเลย เห็นไหม มนั
เป็นการท่ีเกิดข้ึนมาจากใจ 

จิตแกจิ้ต ใจแกใ้จ ในหวัใจดวงนั้นน่ะ มนัถึงตอ้งทุกขม์าก ทุกขม์ากเพื่อจะเอาความสุข 
วิมุตติสุข สุขท่ีเป็นวิมุตติ วิมุตติเลยนะ ไม่มีความลงัเล ไม่มีความขอ้งใจใดๆ ในหวัใจเลย เห็น
ไหม ถา้ผา่นสักกายทิฏฐิเขา้ไป น่ีถึงเป็นอจลศรัทธา ปิดอบายเดด็ขาด ผูน้ี้เขา้กบักระแสของพระ
นิพพาน เหยยีบพื้นดินแลว้ 

จากอยูใ่นวฏัฏะทั้งหมด อยูใ่นโอฆะ อยูใ่นทะเลหลวง ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่นทะเลนั้น 
ตอ้งใหเ้ป็นอาหารของสัตว ์ อาหารของเต่าอยูม่าตลอดเวลา แลว้ไดเ้ขา้ถึงตล่ิงแลว้ เขา้ไปถึงยนือยู่
บนพื้น จะเดินข้ึนไป เห็นไหม น่ีเห็นกายตามความเป็นจริง เห็นกายตามความเป็นจริงเพราะตีน
เหยยีบบนดินแลว้ ถึงจะแช่อยูใ่นน ้า มนัก็ไม่ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดอยา่งนั้นอีก มนัจะเกิดมนัก็อยูใ่น
ขอบเขตของมนั เพราะมนัไม่ใช่ว่าไม่มีท่ียนืเลย อยูใ่นน ้าน่ีมนัยนืไม่ไดเ้ลย น่ีอจลศรัทธา 

จากท่ีเราขวนขวายวิ่งเตน้กนัอยูใ่นน ้าท่ีตีนไม่มีท่ียนื ใจไม่มีท่ียนืไง ใจมนัเวียนว่ายตายเกิด 
ใจมนัลงัเลสงสัย ใจมนัทุกขใ์จมนัร้อน เห็นไหม น่ีการพิจารณา มนัเลาะออกไปเป็นชั้นเขา้ไป การ
เลาะออกไปน่ีมนัเป็นเคร่ืองยนืยนักบัใจดวงนั้นว่าน้ีคือทาง น้ีคือความเห็นจากภายใน น้ีคืออตฺตา 
หิ อตฺตโน นาโถ น้ีคือการกา้วเดินของใจท่ีไดก้า้วเดินออกมาแลว้ เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน เป็น
ปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะใจดวงนั้น ใจดวงท่ีไดส้ัมผสัธรรมดวงนั้น ใจดวงนั้นรู้อยูเ่ตม็หวัอกดวงนั้น 

ทีน้ีการกา้วเดินของจิตดวงนั้นมนัก็ง่ายข้ึน ง่ายข้ึนเพราะวิชาการมนัรู้แลว้ เทคโนโลยอีนัน้ี
มนัรู้ข้ึนมาแลว้ มนัท าไดแ้ลว้ มนัยนืยนัไดแ้ลว้ มนัจะกา้วเดินต่อไป น่ีเลาะเขา้ไปหา เลาะเขา้ไป
อีก เพราะอนัน้ีใจมนัติดท่ีกายใช่ไหม ทุกขเ์พราะกายน้ี สักกายทิฏฐิน้ี ทิฏฐิในกายน้ีเป็นเรา หวง
แหนมนัตลอด เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท่ีว่ากบัจิตน้ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัผกูมดักนัดว้ยสังโยชน์ 
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เห็นไหม ขาดออกไปน่ะ พอขาดออกไป น่ีมนัเลาะออกไปชั้นหน่ึง น่ีถอนตวัเขา้ไป จิตน้ีถอนตวั
เขา้ไปชั้นหน่ึง 

ดว้ยมรรค ดว้ยความเห็น ดว้ยดวงใจดวงนั้นไดเ้คยด่ืมกินธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ มนัจะขวนขวาย มนัจะวิ่งเขา้ไปหาไง เร่ิมตน้ก าหนดวนัเลย ผูท่ี้เห็นขั้นตอน
อยา่งน้ีแลว้ก าหนดว่าวนันั้นกิเลสจะตอ้งขาดจากใจ กิเลสจะตอ้งขาดจากใจ เห็นไหม ผูท่ี้ปฏิบติั
ขณะท่ีวา่ปฏิบติัเขา้ไปแลว้มนัถึงมีตรงน้ีไง 

ทุกขเ์ป็นอริยสัจ แต่เวลาสุขเกิดข้ึนมาจากการประพฤติปฏิบติั เห็นไหม สมาธิธรรม ขณะท่ี
วิปัสสนาจนแยกออกๆ เพราะจิตมนัเป็นอิสรภาพชัว่คราวไง เราตอ้งการเป็นอิสรภาพ เกิดเป็น
มนุษยน่ี์เป็นปัญญาชน เป็นผูป้ฏิบติัน้ี เห็นไหม แต่ขณะท่ีว่ากายน้ีแยกออกไปแลว้มนัยิง่กว่า
อิสรภาพนะ 

จากใจธรรมดาเป็นอริยสัจ เป็นอริยเจา้ข้ึนมาเลย พน้ข้ึนมาขั้นตอนหน่ึง เห็นไหม น่ีท าไม
มนัจะไม่พน้ข้ึนไปล่ะ เป็นความจริงจากในใจ ใจนั้นสัมผสัเอง น่ีพน้ข้ึนไป มนัเป็นอิสรภาพเขา้ไป 
อิสรภาพเขา้ไป จนกว่าวิปัสสนาเขา้ไปเร่ือย เขา้ไปดูจากภายในท่ีจิตมนัติดออกมานัน่น่ะ จิตมนั
พน้ ละกายเขา้มาชั้นหน่ึง มนัทอนเขา้มาช่วงหน่ึง แต่มนัก็ยงัมีสายจากถ่านกอ้นแดงๆ นั้น เผา
อากาศนั้น แลว้เผาเช้ือขยะท่ีออกนั้นเขา้มา 

น่ีเหมือนกนั มนัยอ้นกลบัเขา้ไป ยอ้นกลบัเขา้ไปดว้ยความ...ถา้จินตมยปัญญา ตอ้งใชจิ้น
ตมยปัญญา เพราะถา้ถึงจุดน้ีแลว้ พื้นฐานของใจจะมีสมาธิโดยธรรมชาติของมนั สมาธิธรรมชาติ
อนัน้ีมนัก็เส่ือมไดโ้ดยธรรมชาติอีกล่ะ มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด มนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ก็ตอ้ง
สร้างข้ึนมา สร้างสมาธิข้ึนมา สติตอ้งจ่อเขา้มาใหเ้ขา้หาท่ีกิเลส หาท่ีใจนั้น ไม่ใช่ส่งออก 

การส่งออก นึกว่าพิจารณากายแลว้ พิจารณาใจแลว้ กิเลสอยูข่า้งนอก...ไม่มี ขา้งนอกไม่มี
กิเลส ความทุกขต่์างๆ ไม่อยูใ่นวตัถุทั้งหมด ไม่อยูใ่นส่ิงขา้งนอกน้ี ในวฏัฏะ ในโลกน้ีกไ็ม่มี ความ
ทุกขไ์ม่อยูท่ี่ไหน ความทุกขอ์ยูท่ี่ใจอยา่งเดียว 

วฏัจกัร เพราะใจน้ีเป็นนกัท่องเท่ียว ใจน้ีไปเสวยภพใดภพนั้นก็มี ภพ ในภพต่างๆ มนัมีอยู่
โดยธรรมชาติของมนั แต่เพราะใจเราไปเราถึงมี ถา้ใจเราไม่ไป เห็นไหม ใจเราไม่ไปน่ี ใน
พระไตรปิฎกก็บอกไวแ้ลว้ สวรรคก่ี์ชั้น พรหมก่ีชั้น นรกอเวจีมีหมด แต่ปัจจุบนัส่ิงท่ีนั้นมนัเป็น
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ภพของเขา เราอยูใ่นภพของมนุษย ์ เห็นไหม ภพของมนุษยเ์ป็นภพท่ีประเสริฐท่ีมีศาสนาวางไวใ้ห้
เรากา้วเดินดว้ย น่ีใจถึงว่านกัท่องเท่ียวไง ใจมนัหมุนไปๆ 

น่ีเราก็ยอ้นกลบัเขา้มา ถึงวา่ ส่ิงใดๆ นั้นไม่ใช่ทุกข ์ ใจต่างหากทุกข ์ ยงัไม่ทนัไปก็กงัวล
แลว้เห็นไหม เราจะไปเกิดท่ีไหน เราจะไปอยา่งไร ทั้งๆ ท่ีว่าเลาะกายเขา้มาแลว้มนักย็งัไปอยูน่ะ 
ยงัไปอยู่ 

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัยงัมีลูก ๒๑ คน เห็นไหม น่ียงัไปอยู ่ ละกายไดแ้ต่มนัละกาม
ไม่ได ้ ละกามไม่ได ้ ละอุปาทานยงัไม่ได ้ ขนาดว่าวิปัสสนาขนาดน้ี แต่มนัเขา้ถึงช่องทางท่ีถูกตอ้ง
ไง 

พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนั เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะนิพพานน่ะ เกาะ
ประตูหนา้ต่างอยู ่“กิเลสก็อยูใ่นหวัใจของเรา ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นครู เป็นท่ี
พึ่งของเรา ท าไมตอ้งจากเราไปแลว้” พระโสดาบนัร้องไห ้ พระพุทธเจา้จะนิพพาน พระอานนท์
ร้องไห ้เห็นไหม เป็นพระโสดาบนั 

พระโสดาบนัหมายถึงแยกสักกายทิฏฐิไดไ้ง น่ีพระโสดาบนั ผูใ้ดแยกไดแ้ลว้ ผูใ้ดแยกกาย
กบัจิต เห็นกายกบัจิตน้ีตามความเป็นจริง เห็นว่ากายน้ีเป็นเรา เราเป็นกาย แยกออกจากกนั แต่
หวัใจยงัทุกขเ์ตม็ๆ 

น่ีวิปัสสนาเขา้ไปใหเ้ห็นอุปาทานในกายน้ี 

จิตน้ีแยกกายแลว้ แต่มนัยงัเกาะเก่ียวอยู ่ มนัยงัมีความเกาะเก่ียวอยู ่ พิจารณาซ ้ าเขา้ไป เห็น
ไหม อะไรมนัออกมา น่ีถา้พิจารณาจิต เห็นจิต การดูจิต การจบัตอ้งจิตไง จิตน้ีเป็นอุปาทานท่ีเกาะ
กายอยู ่ เกาะกายอยูน่ะ เพราะมนัอาศยักายอยู ่ มนัไม่ถึงว่าขาดออกไป เขา้ใจกายตามความเป็นจริง 
แต่นอนเน่ืองอยูใ่นกายน้ี เขา้ใจกายตามความเป็นจริง จิตน้ีเป็นจิต กายน้ีเป็นกาย แต่ขั้นตอนของ
มนัยงัมีส่วนเกาะเก่ียวอยู ่น่ีวิปัสสนา 

ถา้พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ พจิารณากาย แยกออก จากท่ีว่าเห็นเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ 
เห็นไหม เปลือก ถา้พิจารณาซ ้ าเขา้ไปๆ มนัจะเป็นดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ 
เพราะร่างกายเราประกอบดว้ยธาตุ ๔...ธาตุ ๔ มีดิน น ้า ลม ไฟ...ธาตุของใจ ธาตุรู้ เห็นไหม ธาตุ ๖ 
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ทีน้ีธาตุ ๔ การท่ีว่าใจน้ีอาศยัเรือนอนัน้ีอยู่ ธาตุ ๔ อนัน้ีเป็นท่ีอยูข่องใจน้ี มนัอาศยักนัอยู ่
พิจารณาซ ้ าเขา้ไปดว้ยจินตมยปัญญาก่อน เห็นไหม จากสุตมยปัญญาท่ีเราเกาะข้ึนมา จินตมย
ปัญญา มนัตอ้งอาศยัจินตมยปัญญา การจุดเช้ือข้ึนมา จินตมยปัญญามนัใคร่ครวญไดต้ลอด 

จินตมยปัญญาน้ีคือการรู้เท่า การรู้เท่าคือการยนักิเลสไว ้ไม่ใหกิ้เลสมนัเป็นเจา้วฏัจกัรท่ีมนั
เคยเป็นผูบ้ญัชาการใหญ่ จะสั่งใหผู้ท่ี้อยูใ่ตอ้  านาของมนัวิ่งไปตามความเห็นของมนั มนัอยูห่ลงั
ความคิดอนันั้นท่ีส่งออกมา 

ฉะนั้น ถึงไม่เคยมีใครเห็นหนา้กิเลสเลย ไม่มีใครเห็นเจา้วฏัจกัเลย ถา้เห็นตรงน้ีก็เห็นแต่ว่า
อาการของจิตเท่านั้น อาการของจิตทั้งหมด เพราะมนัผา่นขนัธ์ ๕ ออกมา ผา่นขนัธ์ ๕ ของใจออก
มาแลว้มนัถึงผา่นมาถึงอุปาทานอนัน้ีนะ เห็นไหม ผา่นขนัธ์ ๕ ออกมา มนัจากถ่านกอ้นแดงอนั
นั้นเผาออกซิเจนแลว้ ถึงว่าเผาส่ิงน้ี ส่ิงท่ีเป็นเปลือกอนัน้ี น่ีพลิกยอ้นกลบัเขา้ ยอ้นกลบัเขา้ไปเลย 
พิจารณา ถา้จิตน้ีเป็นสมาธิมนัก็เป็นจินตมยปัญญา รู้เท่าก็ปล่อยวาง มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้รู้แลว้จะ
ปล่อยเลย 

เวน้ไวแ้ต่ในสมยัพุทธกาล เห็นไหม พระพทุธเจา้เทศน์อยูน่ี่ตรัสรู้เลยนะ เห็นดว้ย อนันั้น
มนัผูท่ี้ว่าปฏิบติัง่ายรู้ง่ายไง แต่เวไนยสัตว ์ สัตวท่ี์มีโอกาส เราเกิดในก่ึงพุทธกาลเป็นเวไนยสัตว ์
เป็นผูท่ี้ตอ้งฟังบ่อยๆ เป็นผูท่ี้ประพฤติบ่อยๆ เป็นผูท่ี้ขวนขวายเขา้ไป เป็นเวไนยสัตวผ์ูมี้โอกาส 

แต่ในเม่ือเราเกิดในคนละสมยั อยา่งเช่น ผลไมใ้หม่ๆ ผลไมท่ี้ว่ายงัหนุ่มอยู ่ผลออกมาน่ีดก
ดี ผลไมแ้ก่ ตน้ไมแ้ก่ ผลไมน้ั้นมนัก็ตอ้งแบบว่าใหผ้ลนอ้ยไป เราเกิดในช่วงไหนล่ะ เราเกิดในช่วง
ไหนของศาสนา น้ีมนับอกถึงอ านาจวาสนาของพวกเรานะ อ  านาจวาสนาของผูป้ฏิบติั แต่เวไนย
สัตวน้ี์ยงัมีโอกาสท่ีจะท าไดไ้ง เราก็ตอ้งพยายามซ ้าเขา้ไปๆ ซ ้ าดว้ยจินตมยปัญญาหมุนเขา้ไป ให้
สมาธิคล่องตวั มรรคมนัจะหมุนไปดว้ย เห็นไหม สติพร้อมเขา้ไป มนัเป็นธรรมจกัรหมุนเขา้ไป 

มรรค ๔ ผล ๔ ธรรมจกัร เห็นไหม มรรคของโสดาปัตติมรรคออกมาเป็นโสดาปัตติผล 
มรรคของสกิทาคามิมรรค ผลของสกิทาคามิผล น่ีคือผูท่ี้เดินเป็นบุคคล ๘ จ าพวกในสังฆคุณไง 
เรายกตวัเราเองข้ึนไป น่ีธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีตรัสวางไวไ้ง แลว้ก็
หมุนเขา้ไปๆ จากโสดาปัตติผลแลว้เราข้ึนมาเป็นสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิมรรคกห็มุนเขา้ไป 
ตอ้งหมุน หมุนดว้ยจินตมยปัญญาก็หมุน หมุนเพราะมนัจะพร้อมไปดว้ยสติ เห็นไหม ความด าริ
ใหเ้ห็นดว้ย สติสมาธิพร้อม หมุนเขา้ไป 
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จินตมยปัญญา ส่ิงท่ีไม่มีกฎเกณฑ ์เห็นไหม จินตมยปัญญาไม่มีกฎเกณฑ ์อยูท่ี่วาสนาบารมี 
อยูท่ี่เทคนิคของใจ อยูท่ี่ความเห็นไง หมุนเขา้ไป ความหมุนเขา้ไปดว้ยจินตมยปัญญา จินตมย
ปัญญาน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากพื้นฐานของสมาธิ ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนไม่ไดใ้นเม่ือจินตมยปัญญา
ไม่หมุนส่งข้ึนไป ภาวนามยปัญญามนัเป็นช่วงสุดยอดของปัญญาท่ีหมุนข้ึนไป 

ปัญญาท่ีในโลกน้ีมี คนไม่ใช่พระอริยเจา้ไม่เคยเห็นภาวนามยปัญญา เห็นอยา่งมากกจิ็น
ตมยปัญญา จินตมยปัญญาน้ี นกัวิทยาศาสตร์ก็มีจินตมยปัญญา นกัวิทยาศาสตร์ใหญ่ขนาดไหน 
จะไดร้างวลัโนเบลสาขาไหนก็แลว้แต่ ใชปั้ญญาของโลกทั้งหมด ไม่เคยมีใครใชปั้ญญาของ
ภาวนามยปัญญาช าระกิเลสไดเ้ลย ไม่มี ถึงวา่พวกน้ีไม่เคยเห็นภาวนามยปัญญา 

ภาวนามยปัญญาจะเกิดสุดยอดของภาวนามยปัญญาต่อเม่ือผูท่ี้ช าระกิเลสไป เพราะ
ภาวนามยปัญญาเท่านั้นช าระกิเลสขาด ภาวนามยปัญญาไง ปัญญาในภาวนานั้นส่งข้ึนไป ภาวนาท่ี
เราท าใจกนัอยูน่ี่ไง ใจสูงข้ึนๆ จนข้ึนไป ใจข้ึนไป ดนัข้ึนไปเป็นภาวนามยปัญญา เพราะมนัจะ
หมุนไปเร่ือยๆ 

จากจินตมยปัญญาทรงตวัข้ึนไปๆๆ มนัจะละเอียดเขา้ไป มนัรู้เท่า พอรู้เท่าน่ีกิเลสมนัมีส่ิง
ท่ีมีเหตุผลเขา้ไป กิเลสมนัยอมรับไง ความยอมรับของกิเลส เห็นไหม มนัก็ไม่กลา้แสดงตวัมาก ถา้
ไม่มีปัญญาเขา้ไป กิเลสมนั...มีขา้ศึกอยูฝ่่ายเดียวท่ีเป็นกองทพัออกมาต่อสู้ยดึพื้นท่ี ไม่เคยมี
กองทพัไหนเขา้ไปช าระกิเลสไดเ้ลย ไม่เคยมีกองทพัไหน ไม่เคยมีศตัรูไหนจะจดักองทพัเขา้ไป
รบกบักิเลสได ้เพราะกิเลสมนัเป็นนามธรรม มนัเกิดดบัอยูท่ี่หวัใจ 

จินตมยปัญญาน้ีเกิดข้ึนจากเจตนา เจตนาของเราส่งข้ึนไป เจตนาน้ีส่งข้ึนไป เพราะ
สังโยชน์มนัไม่ใช่เจตนา สังโยชน์คือกิเลสมนัเกิดดบัพร้อมกบัความคิด ความคิดแวบออกมา 
สังโยชน์มนัตามออกมาดว้ย ดบัไปก็ดบัไปพร้อมกนั เห็นไหม อนุสัยท่ีนอนมาไง นอนมาอยูต่ ั้งแต่
ถ่านกอ้นนั้นข้ึนไปเลย อนันั้นมนัเจา้วฏัจกัร อนัน้ีมนัหลานของมนัต่างหากล่ะ น่ีมนัยอ้นกลบัเขา้
ไปดว้ยปัญญาอนัน้ีไง 

ถึงจินตมยปัญญามนัก็ใหกิ้เลสนั้นเบาบางลง กิเลสนั้นเบาบางลงยอมรับเหตุผล พอกิเลส
มนัเบาบางยอมรับเหตุผล มนัก็ขยายพื้นท่ีใหภ้าวนามยปัญญาไดข้ยบัตวัออก เห็นไหม ปัญญาจะ
กา้วเดินออกไป ปัญญาดว้ยภาวนามยปัญญาจะกา้วเดินออกไป การกา้วเดินออกไปจากการส่งข้ึน
ไป แลว้จะส่งข้ึนไปเร่ือย ตอ้งฝึกฝนบ่อยๆ 
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การฝึกฝนบ่อยๆ เห็นไหม น่ีหมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่หดัใชปั้ญญา 

ปัญญาจะเกิดข้ึนมาจากเราพลิกแพลงใชส้อยในหวัใจของเรา ปัญญาไม่เคยเกิดข้ึนมาเอง 
สมาธิ เห็นไหม เราอยูเ่ฉยๆ ยงัเกิดข้ึนได ้ แต่ปัญญาเกิดข้ึนเองไม่ไดเ้ลย ไม่ไดเ้ลย! เพราะมนัเป็น
แรงขบัเคล่ือนออกไปจากมรรค แรงขบัเคล่ือนออกไปจากพลงังานของจิต 

กิเลสมนัอยูท่ี่จิต แต่เดิม กิเลสมนัใชจิ้ตน้ีเป็นท่ีอยู่ท่ีอาศยัท่ีควบคุมเราอยู ่จบัเราอยูใ่หเ้ป็นข้ี
ขา้ของมนั แต่เพราะเราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เกิดธรรมาวุธ ธรรมะเป็น
อาวุธไง เป็นอาวุธท่ีใชใ้จจบันะ ไม่ใช่ใชมื้อจบั ใชค้วามคิดจบั...ไม่ใช่ ธรรมาวุธ อาวุธท่ีเป็น
ธรรมจกัร เห็นไหม เกิดข้ึนจากภายใน เกิดข้ึนได ้ มนัเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยท่ี์ว่าไม่น่าจะเกิดข้ึนได ้
มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้ปฏิบติัเขา้ไปแลว้มนัถึงยอมรับเราว่า ผูป้ฏิบติัน้ีเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ถึงซ้ึงคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ้ึงคุณในศาสนา ทุกคนจะซ้ึงใน
คุณของศาสนามาก วา่ท าไมเรามีวาสนาเกิดในศาสนาน้ี เกิดมาในธรรมาวุธอนัน้ีท่ีจะใหเ้ราจบัตอ้ง
ได ้ ใหเ้ราช าระกิเลสของเราไดข้ึ้นไปเป็นชั้นๆๆ เขา้ไปไง น่ีเกิดข้ึนจากใจ เกิดข้ึนจากภายใน 
เพราะเป็นนามธรรมทั้งนั้น ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมถึงช าระนามธรรมได ้

นามธรรมเกิดดบัๆ อนุสัยเกิดพร้อมกบัการเกิดดบั อนุสัยไม่มีตวัตน แต่เกิดดบัพร้อมกบั
ส่ิงท่ีมีอ  านาจเหนือความคิดเราไง มีอ  านาจเหนือความคิดแลว้ไสใหเ้ราทุกขอ์ยูทุ่กวนัน้ี ความคิดท่ี
ทุกข์ๆ  อยูน้ี่เกิดข้ึนมาจากน่ีไง กิเลสตวัน้ีไง กิเลสมนัถึงเป็นนามธรรม 

กิเลสน้ีเป็นนามธรรม แต่ในเม่ือพยายามจะสร้างมาใหเ้ป็นบุคลาธิษฐาน ใหเ้ห็นเขา้ไปเพื่อ
จบัตอ้งได ้ ใหใ้ชปั้ญญาเทียบเคียงไง ปัญญาจะเทียบเคียงไดต้อ้งมีส่ิงเทียบเคียง เทียบเคียงแลว้
พิจารณา ส่ิงใดมีคุณค่ามากกวา่กนั ส่ิงใดมีคุณค่ามากกว่ามนัตอ้งยดึพื้นท่ีนั้นได ้เห็นไหม กิเลสมนั
จะยอมอ่อนตวัลงๆๆ ความอ่อนตวัลง เห็นไหม จินตมยปัญญาหมุนเขา้ไปๆๆ แต่จินตมยปัญญา
มนัหยาบ มนัถึงช าระกิเลสไม่ไดไ้ง 

เพราะว่าอนุสัยมนัละเอียด มนัเกิดดบัพร้อมกบัความคิด จินตมยปัญญาเป็นความคิดใช่
ไหม ภาวนามยปัญญามนัก็เป็นความคิด แต่มนัเหมือนกบัไม่ใช่คิด มนัหมุนไปโดยธรรมจกัร จกัร
มนัหมุน มนัหมุนไป เราส่งข้ึนไป ส่งข้ึนไปจนเป็นธรรมชาติ ความคิดท่ีเป็นธรรมชาติ ความคิดท่ี
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เกิดข้ึนเอง ความคิดขณะท่ีเป็นธรรมจกัรน้ีมนัเกิดข้ึนเอง มนัเกิดข้ึนจากไม่มีตวัตนเลยไง ถึงว่า มนั
เป็นจกัรท่ีส าคญัมาก เพราะช าระเขา้ไป ช าระขาดออกไป น่ีสังโยชน์อ่อนตวัลง กามราคะ ปฏิฆะ
อ่อนตวัลง แยกออก ใจกบักายคราวน้ีแยกขาด กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส โลกน้ีราบเป็นหนา้
กลอง 

หลวงปู่ มัน่บอกไวใ้นมุตโตทยั เห็นไหม รวมใหญ่ โลกน้ีราบเป็นหนา้กลองไปเลย ค าว่า 
“ราบเป็นหนา้กลอง” คือว่ามนัไม่มีส่ิงใดๆ อยูบ่นพื้นท่ีของใจไง ว่างหมดเลย ใจน้ีเป็นใจ กายน้ี
เป็นกาย แยกออกจากกนั สังโยชน์อ่อนตวัลง เห็นไหม จิตลว้นๆ แลว้คราวน้ีขาดออกไป เป็นอีก
ขั้นตอนหน่ึง 

น่ีถึงว่า ยอ้นกลบัเขา้ไปว่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงว่าอ่อนใจจะสอนใครไดไ้ง 
อ่อนใจว่าจะสอนใครไดห้นอ เพราะเห็นจิตท่ีด าๆ เห็นจิตท่ีเป็นถ่านไฟเผาลนตวัมนัเองอยู่น่ี แต่
ขณะน้ีมนัเผาอากาศแลว้ มนัทิง้เขา้มา ทิง้กายเขา้มา มนัเผาอากาศ เห็นถ่านไฟไหม เวลาลมพดัเขา้
มามนัจะวบูวาบๆ เห็นไหม เผาอากาศ 

ขนัธ์ของใจไง ความคิดลว้นๆ ขณะท่ีเป็นความคิดลว้นๆ ความคิดน้ีชุ่มดว้ยกาม ถา้การ
พิจารณาอสุภะ การพิจารณากาย ส่ิงน้ีจะเป็นอสุภะอสุภงั พิจารณากายเขา้ไป เพราะมนัเป็น
ความเห็นว่ากายน้ีเป็นเรา มนัสงวน มนัรักมาก น่ีมนัเผาอยูใ่นอากาศ เห็นไหม ถ่านไฟเผาอากาศ
อยูเ่ฉยๆ มนักินตวัมนัเอง มนัเผาตวัมนัเองไง มนัแดงอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติ เพราะมนัเป็นถ่านไฟ
แดงๆ มนัเป็น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา แลว้มนัก็เผาอากาศอยูต่ลอดเวลา เผาอากาศๆ มนัเป็น
นามธรรม มนัลึกเขา้ไปอีก น่ีขนัธ์ของใจ 

ขนัธ์ ๕ ท่ีว่าขนัธ์ ๕ ออกขา้งนอก น่ีหยาบเกินไป ขนัธ์ ๕ หยาบเกินไป ออกซิเจนนั้น 
อากาศนั้นเป็นขนัธ์ ๕ มนัเกิดความเผาผลาญกนักบัไอถ่้านกอ้นนั้น 

ความพอใจของเรา ความผกูพนัรักกนั ความเก่ียวอยูท่ี่ใจ เห็นไหม ท าไมนางวิสาขาละกาย
ไดแ้ลว้ยงัไปมีครอบครัวล่ะ น่ีมนัมีเพราะอนัน้ีไง อนัท่ีใจมนัยดึมัน่ถือมัน่ในตวัมนัเอง อนัท่ีใจน้ี
มนัเผาแต่อากาศอยูไ่ง ความคิดมนัเกิดไวมาก ถึงตรงน้ีตอ้งใชม้หาสติ มหาปัญญานะ 
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การจะสร้างสติ ท่ีว่าสติๆ อยูน่ัน่น่ะเป็นสติ แต่ขณะน้ีเป็นมหาสติ มหาปัญญา...
อนาคามิมรรค บุรุษชั้นไหนเขา้ไปล่ะ น่ีในสังฆคุณ นั้นยกข้ึนไปอีก ยกข้ึนไป เพราะส่วนน้ีมนั
เป็นกามราคะ มนัเป็นกามคุณ มนัเป็นการผกูโกรธ มนัเป็นการเฉาไง 

เวลามนัเผา เห็นไหม เผาข้ึนมา ลมพดัเขา้ไปน่ีวบูแดงมากเลย พอผา่นไปมนัก็จะอ่อนตวัลง 
น่ีเหมือนกนั อารมณ์มนัเกิดวบูวาบๆ อยูท่ี่ใจนั้นน่ะ มนัเผาอาการของใจ อาการของใจกบัใจมนั
เผาตวัมนัเองไง มนัมีความพอใจ มนัรักสงวน มนัอยากไปหมด เห็นไหม ความอยากอนัน้ีคือกาม
ราคะ 

เรามองกนัแต่กามว่ากามขา้งนอกๆ กามขา้งนอกน้ีเพราะไม่มีศีลบงัคบัเขาก็ใชป้ระโยชน์
ของเขาทางโลกเขา แต่อนัน้ีมีศีลบงัคบัอยู่ แต่มนัเป็นธรรมอยูท่ี่หวัใจ ศีลบงัคบัขนาดไหนมนัก็
วิ่งเตน้เผ่นกระโดดบนหวัใจของเรา เห็นไหม มนัวิ่งเตน้เผ่นกระโดดในหวัใจของเรา มนัเสพตวั
มนัเอง มนัพอใจในตวัมนัเอง มนัอุ่นกินในใจของมนัน่ะ แลว้มนัเป็นใจเฉยๆ มนัเป็นส่ิงท่ีว่าเผา
ไหมอ้ยูภ่ายใน น่ีถึงว่ามนัตอ้งใชม้หาสติ มหาปัญญาหมุนเขา้ 

ความเป็นมหาสติ มหาปัญญา เห็นไหม จากสติปัญญาท่ีเราใคร่ครวญเราข้ึนมาเป็นมรรค
อริยสัจจงั เป็นภาวนามยปัญญาข้ึนมาเป็นชั้นๆ แลว้ ท าไมตอ้งสร้างใหเ้ป็นมหาสติ มหาปัญญาข้ึน
ไปอีกล่ะ? ก็ส่ิงท่ีมนัละเอียดกว่า ส่ิงท่ีมนัมีคุณค่ามากกว่า ส่ิงท่ีมนัเป็นตวัตนท่ีมีอ  านาจสูงกว่า ส่ิง
ท่ีมนัเป็นผูบ้ญัชาการน่ะ ส่ิงท่ีมนัเป็นผูบ้ญัชาการออกมาอยูท่ี่หวัใจ 

คนเราจะเขา้ไปท าลายผูท่ี้มีอ  านาจเหนือกว่าลูกนอ้ง เห็นไหม เราฆ่าเดก็ๆ เขา้มา ฆ่าผูท่ี้
รักษาความปลอดภยัจากขา้งนอกเขา้ไป เราท าลายพวกน้ีเขา้ไปเพื่อจะเขา้ไปหาหน่วยธุรการของ
เขา กองบญัชาการของเขา มนัก็ตอ้งใชค้วามแนบเนียน เพราะส่ิงนั้นเขามีอ  านาจมากกว่า เขาผา่น
มา 

จิตน้ีผา่นการเกิดการตายมา มนัสะสมมาเหนียวแน่นมาก แก่นของกิเลสเหนียวแน่นมาก ที
น้ีใจจะเขา้ไปท าลายจิตดวงน้ี จะท าลายใหจิ้ตน้ีเป็นอิสระจากกามโอฆะอนัน้ี มนัก็ตอ้งใชม้หาสติ 
มหาปัญญาเขา้ไป น่ีน ้ าป่า ความรุนแรงของจิต จะฆ่ากนัก็เพราะตรงน้ี โลกทั้งโลกท่ีมีปัญหากนัอยู่
ก็เพราะเร่ืองน้ี การหาอ านาจ การหาเงินทองมาทุกอยา่งมาสะสมเร่ืองกามอยา่งเดียว มนัติดท่ีตรงน้ี 
ถา้พน้จากน่ีไปแลว้ โลกทั้งโลกแทบไม่มีคุณค่าเลย อยูก่นัแบบพรหมจรรย ์เห็นไหม 
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ส่ิงท่ีพรหมจรรย ์ พอมีกินมีอยู ่ อยูกิ่นกนัพอแลว้ แต่ส่ิงน้ีประดบัเกียรติ กินดว้ยเกียรติ กิน
ดว้ยกาม กินดว้ยสถานะ เห็นไหม กามมนัยงัมีสถานะของมนัเอง มนัยกยอ่งตวัมนัเองว่ามนัสูงมนั
เด่นไง น่ีถา้อยา่งนั้นมนัเผาลนใจใหเ้ป็นข้ีขา้ ความเป็นข้ีขา้ก็ตอ้งแสวงหามาขา้งนอกน้ี เห็นไหม 
แลว้เราจะสร้างมรรคอริยสัจจงัเขา้ไป 

จากจินตมยปัญญาก็ตอ้งจินตมยปัญญา แต่จินตมยปัญญาขนาดไหนก็คน้ควา้ ตอ้ง
ขวนขวาย มี ๒ มือ จะสร้างเข่ือน มี ๒ มือไปขุดดินแลว้เอาดินโปะสร้างเข่ือนข้ึนมา ขนาดเขามีรถ
แทรกเตอร์เขาสร้างเข่ือนเขายงัท าล  าบากขนาดไหน น่ีมีมือ ๒ มือ ไปขุดดินมาโปะๆ เพื่อจะสร้าง
เข่ือนกั้นน ้า แลว้ไม่ใช่น ้าธรรมดา น ้าป่ามีทั้งซุงทั้งทุกอยา่งไหลลงมา 

ถา้เป็นวตัถุมนัท าเป็นไปไม่ได ้ แต่น้ีมนัเป็นเร่ืองใจเพชร การจะเอาตนใหพ้น้จากอิสรภาพ 
มนัท าได ้ ท  าไดเ้พราะว่าองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ผา่นไปแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมไปก่อน แลว้สร้างไวใ้หลู้กศิษยล์ูกหาเป็นผูก้า้วเดินตามไปไง มนัถึงเป็นส่ิงท่ี
เป็นไปได ้

ส่ิงท่ีเป็นไปได ้ เพราะว่าส่ิงท่ีกิเลสก็เป็นนามธรรม นามธรรมน้ีเป็นนามธรรมท่ีใช้
นามธรรมเขา้ไปท าลายกนั นามธรรมน้ีเกิดจากหวัใจ เกิดจากก าลงัใจจากภายในเขา้ไป ก าลงัใจ
ภายในน้ีเราเทียบมาจากขา้งล่าง มนัส่งข้ึนมาเป็นชั้นๆ ข้ึนมา ก าลงัใจจากขา้งล่างมนัจะสูงข้ึนมาๆ 
เห็นไหม น่ีก าลงัใจอนันั้นหน่ึง ความมุมานะหน่ึง...งานมนัยิง่กว่าการสร้างเข่ือนอีก 

เข่ือนน้ีใครท าแทนกนัก็ได ้ ใครมีเงินจา้งท าแทนกนัก็ได ้ แต่หวัใจไม่มีใครสามารถท าแทน
กนัได ้ ไม่มีความสามารถ มนัมีความส าคญัมากกวา่เข่ือนมากนะ เพียงแค่เปรียบใหเ้ห็นเข่ือนกบั
มือน่ีเราก็ยงัทอ้ถอย เรายงัเห็นว่ามนัเป็นงานท่ีมหาศาลาน่ีมีคุณค่ามาก แต่งานการช าระโอฆะออก
จากใจ ท าใหใ้จน้ีเป็นอิสรภาพ มนัรุนแรงขนาดนั้น ความรุนแรงขนาดนั้นถึงตอ้งใชค้วามรุนแรง
เขา้ไง 

ถึงขณะน้ีจะอยูก่บัใครไม่ได ้ตอ้งอยูค่นเดียว มนัทุกกิริยาการเคล่ือนไหวจะไม่ใหม้นัแสดง
ตวัเลย ตอ้งกดไวด้ว้ย น่ีมหาสติ มหาปัญญา แลว้ใคร่ครวญ จินตมยปัญญาก็หมุนเขา้ไปๆ หมุนเขา้
ไปจนภาวนามยปัญญามนัเกิด น่ีภาวนามยปัญญาเกิดดว้ยความละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ นะ 



รู้จิตเห็นจิต ๒๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

ไม่ใช่ว่าภาวนามยปัญญามีคุณค่าเท่ากนั ภาวนามยปัญญาในชั้นล่างๆ น้ีหยาบๆ มรรค
หยาบๆ กบัมรรคละเอียดข้ึนไปเร่ือยๆ ความละเอียดอ่อน ความบริสุทธ์ิของส่ิงท่ีเป็นสสาร สสาร
ยิง่บริสุทธ์ิยิง่มีคุณค่ามาก มรรคท่ีบริสุทธ์ิเขา้ไป มรรคท่ีสูงข้ึนไป มรรคท่ีหมุนเขา้ไป ภาวนามย
ปัญญาจะหมุนเขา้ไป ความละเอียดอ่อนของภาวนามยปัญญาจะหมุนเขา้ไปๆ...ขาด! โลกธาตุน้ี
หวัน่ไหว ครืน! เลย อวกาศ อากาศไม่มี อยูเ่ฉพาะดวงของจิต เห็นไหม ดวงของจิตท่ีเป็นถ่านแดงๆ 
อยูก่อ้นเดียวนัน่น่ะ น่ีคือตวัอวิชชา 

ดวงของถ่านกอ้นแดงๆ ท่ีเป็นถ่านแดงๆ น่ีมนัเผาตวัมนัเองอยู ่ เห็นไหม แต่ท่ีว่ามนัเผา
อากาศ เผาออกซิเจน ออกซิเจนเราท าลายออกหมดแลว้ ขาดออกไปเลยน่ะ พอขาดออกไป ว่าง
หมด เวิง้วา้งหมด ความเวิง้วา้งอนัน้ี น่ีส่วนใหญ่จะพกักนัอยูต่รงน้ีหมดเลย เขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นส้ิน
แลว้ เพราะการเดินข้ึน 

เราท างานเราเดินเขา้ไปหางานนะ เหน่ือยยากมาก เราตั้งบริษทั เห็นไหม กว่าจะตั้งได ้กว่า
จะท าอะไรได ้เราคิดว่าพอตั้งบริษทัเสร็จก็จบ...ไม่ใช่ บริษทัเรายงัไม่ไดติ้ดต่อสินคา้ส่งออกไปเลย 
บริษทัเรายงัไม่มีผลตอบแทนเขา้มาเลย 

อนัน้ีก็เหมือนกนั เราภาวนาข้ึนไป เราหมุนข้ึนไปดว้ยตวัเองข้ึนไป มนัใชพ้ลงังานทั้งหมด 
ใชค้วามเห็นของตวัเอง ใชภ้าวนามยปัญญา ใชว้าสนาบารมีทุ่มไปทั้งชีวิตเลย พอถึงตรงน้ีป๊ับ เห็น
แต่ถ่านอยูเ่ฉยๆ ว่างหมด ไม่มีลมพดัเขา้มา ถ่านอยูเ่ฉยๆ ก็นึกว่าอนัน้ีเป็นท่ีส้ินสุดของศาสนาไง...
ไม่ใช่ ไอถ่้านแดงๆ น่ีมนัยงัเผาตวัเองอยู ่มนัยงัเฉา...ก็ถ่านมนัยงัแดงอยู ่มนัยงัเผาตวัมนัเองอยู่ 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณ  วิญฺญาณปจฺจยา นามรูป  เห็นไหม ภพชาติ
มนัยงัเกิดดบัๆ มนัเป็นพรหมอยู ่มนัผสัสะในตวัมนัเองไง ถา้ตายตอนน้ีเกิดเป็นพรหม พรหมน่ีจะ
ผสัสาหาร ผสัสะคือความสัมผสัของพรหมนั้นไง มนัสัมผสัในตวัมนัเองอยู่นัน่น่ะ แต่มนั
ละเอียดอ่อนจนจบัไม่ไดน่ี้ 

ถึงว่า อรหตัตมรรคน้ีส าคญัมาก ตอ้งใชอ้รหตัตมรรคมนัถึงจะจบัตวัตอของจิตไดไ้ง 
อรหตัตมรรค การเดินอรหตัตมรรค ฟังสิ อรหตัตมรรคในสังฆคุณท่ีบุคคล ๘ จ าพวก มนัจะจบัตวั
น้ีไดไ้ง การจบัตวัน้ีได ้ น่ีมนัเป็นมรรคญาณ ภาวนามยปัญญาน้ีเป็นญาณแลว้ ไม่ใช่ปัญญา ปัญญา
มนัละเอียดเกินไป 
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ญาณ เห็นไหม อนุสัย ในมานะไง ในอุทธจัจะ ในอนุสัย ในอวิชชา นัน่น่ะมนัละเอียดอ่อน
ขนาดไหน แลว้เราจะเอาอะไรไปจบัมนัได ้ การจบัมนัตรงนั้น การจบัมนัดว้ยญาณของ
อรหตัตมรรค หมุนเขา้ไปๆ เป็นภาวนามยปัญญา หมุนออกไปจนขาดออก หมดส้ินไง ถ่านกอ้น
นั้นก็ตอ้งโดนท าลาย ถ่านกอ้นนั้นก็ไม่มี ท  าลายหมดเลย ว่างหมด ไม่มี อนันั้นถึงว่าเป็นท่ีสุดของ
ศาสนาไง 

จุดของการประพฤติปฏิบติั หมุนเขา้ไปถึงท่ีสุดของการประพฤติปฏิบติั ถึงท่ีสุดของการ
ประพฤติปฏิบติัแลว้ น่ีธรรมและวินยัก็วางไวต้ามความเป็นจริง แต่หวัใจนั้นหลุดออกไปจาก
อริยสัจทั้งหมด เห็นไหม เราถึงว่า เหนืออริยสัจ 

จิตตอนเร่ิมปฏิบติัเราอยูใ่ตก้ฎของอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เราอยูข่า้งล่าง เพราะ
เราไม่เห็นทุกขต์ามความเป็นจริง มนัเป็นผลของทุกข ์ เราถึงเก็บไวใ้นหวัใจ เราเอาตวัเองหมุนเขา้
ไปในอริยสัจ ผา่นออกจากอริยสัจออกไป เหมือนกบัเคร่ืองท่ีป่ันอาหาร อาหารท่ีว่าเป็นช้ินเป็นอนั
เขา้ไปในเคร่ืองป่ันแลว้ออกมาเป็นส าเร็จ เป็นป่นไป หวัใจป่นออกไปจนกิเลสสะอาดหมด เป็น
ญาณออกไป หวัใจว่างออกไปจากอริยสัจนั้น เห็นไหม พน้ออกไปจากอริยสัจ 

อริยสัจน้ีเป็นส่ิงท่ีว่าพระพุทธเจา้วางไว ้ เห็นไหม ธรรมและวินยั เอโก ธมัโม หลุดออกไป
จากธรรมและวินยัน้ี พน้ออกไปทั้งหมด เป็นปาปมุต ส่ิงท่ีไม่มีความผดิในใจดวงนั้นอีก ใจดวงนั้น
สะอาดบริสุทธ์ิ ไม่มีส่ิงใดๆ เกาะเก่ียว ไม่มีจุดไม่มีรอยในใจดวงนั้น ไม่มีความผดิ เป็นปาปมุต 
วิมุตติออกไป เป็นความสุข เป็นท่ีความมุ่งหมายของผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ปฏิบติัหวงัตรงน้ีกนัทั้งนั้น 

ความหวงัท่ีว่าเป็นมรรคนะ ไม่ใช่หวงัในสมุทยั ความหวงัในสมุทยัคือหวงัเฉยๆ แต่
เป้าหมายเป็นอธิษฐานบารมี บารมี ๑๐ ทศัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บารมี ๑๐ ทศัไง ทานบารมี ศีลบารมี อธิษฐานบารมี 

อธิษฐานบารมีเพื่อจะใหเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ตอ้งเป็นพระโพธิสัตวม์า
เป็นชาติๆๆ ข้ึนมาจนถึงกบัไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นผูท่ี้คน้ควา้ เป็นผูท่ี้สยมัภ ู
รู้ธรรมดว้ยตนเอง แลว้วางไวใ้หเ้ราเป็นสาวกะสาวกเป็นผูท่ี้ปฏิบติัตาม เห็นไหม สาวก ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นผูรั้บศาสนาไวอ้ยูใ่นมือของเรา...ในมือของเรา แต่ในใจของเราไม่มี 
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ในมือของเราแลว้เราปฏิบติัข้ึนมาในใจของเรา ใจของเราก็ล่วงพน้ออกไปเป็นปาปมุตได้
ทุกๆ ดวงใจ เพราะดวงใจ ใจน้ีเป็นเคร่ืองใส่ธรรม ใจน้ีเป็นท่ีสัมผสัธรรม พระไตรปิฎกในหนงัสือ
นั้น กห็นงัสือนั้นเป็นหมึกกบักระดาษ เราอ่านมา หวัใจรับรู้ เราก็ขนพองสยองเกลา้ เราอ่านมา 
เห็นไหม ใจรู้สึก ความรู้สึกคือใจสะเทือน แต่กระดาษนั้นก็คือกระดาษนั้น 

เห็นไหม ถึงว่า ใจเท่านั้นถึงสัมผสัธรรม ใจเท่านั้นถึงเป็นผูท่ี้รู้ธรรมตามความเป็นจริง ใจ
เท่านั้นพน้ออกไปจากกิเลสทั้งหมด เป็นความสุขลว้นๆ เป็นเอโก ธมัโม เป็นสุขแทใ้นศาสนา 
เอวงั 

เพิม่เติมท้ายกณัฑ์ 

ตามความเป็นจริง รู้จิตเห็นจิตตามความเป็นจริง เขา้ใจจิตตามความเป็นจริงดว้ยปัญญา รู้
จิตเห็นจิต การพิจารณาเห็นจิตตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ รู้เขา้ไป รู้ดว้ยปัญญาญาณ 

ถา้รู้อยา่งน้ีมนัก็รู้เหมือนกนั ถา้รู้ดว้ยความจ า เรารู้กนัอยู ่ รู้กนัดว้ยความจ า รู้กนัดว้ยปริยติั 
มนัก็เลยไม่ไดเ้ห็นเหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีท่านเห็นตามความเป็นจริงอนันั้น 
(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


