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ออกจากหลกัธรรมหลกัวินยั อนันั้นเอาแต่กวา้นทุกขม์าใหต้วั เอาความทุกขม์าใส่ตนก่อน 
แลว้ยงัท าใหค้นอ่ืนเห็นผดิตามความเห็นของตวัไปอีก การศึกษาของทางโลกเขานะ โลกเขาศึกษา
มาขนาดไหน ความศึกษาของทางโลกตอ้งวา่มีการศึกษานะ ปัญญาแกไ้ขทุกอยา่งไดห้มดแมแ้ต่
โลกกบัธรรม แต่มนัลึกซ้ึงคนละชั้น  

ปัญญาโลกแกไ้ขเฉพาะปัจจยั ๔ เท่านั้น แกไ้ขเร่ืองวตัถุ การก่อสร้าง ตอ้งใชว้ิชาการ 
ดดัแปลงวิชาการจากภูเขาเลาการะเบิดมาเป็นหิน แลว้เอามาสร้างอีกสถานท่ีหน่ึงใหเ้จริญข้ึนมา 
วิชาทางโลก แกไ้ขวตัถุ  

วิชาทางธรรม วิชาแกไ้ขกิเลส น้ีความเห็นตอ้งดดัเขา้มาใหต้รง ความเห็นผดิน่ีใหต้วัเอง
เป็นทุกข ์แลว้ใหว้ิชาการนั้นเสียหายไปดว้ย ใหค้นอ่ืนเดินตามกมี็แต่ความทุกขไ์ปดว้ย  

เขาวา่คนโง่ แกไ้ข โลกน้ีโง่ โง่กท็  าใหค้วามทุกขม์นัเกิดมา โลกน้ีไม่เจริญ โลกน้ีไม่ทนักนั
เพราะคนมนัโง่ ตอ้งใหมี้ความฉลาดเท่าเทียมกนั การศึกษาใหฉ้ลาดข้ึนมา แต่ฉลาดขนาดไหน 
ความเห็น เห็นเร่ืองของโลกๆ เขา ความเห็นของโลกเขา น้ีความเห็นของโลกมนักเ็อาแต่ไฟเขา้มา
สุมตวัสิ แลว้กอ็ยากจะหาทางออกนะ  

อยา่งคอมพิวเตอร์ พยายามวิจยัวิเคราะห์กนัข้ึนมาเพื่อจะท าคอมพิวเตอร์ข้ึนมา แลว้ท าได้
ดว้ย พอท าไดก้ใ็ชค้อมพิวเตอร์มาเป็นระบบการจดัการการเก็บขอ้มูล การเกบ็ขอ้มูลเพื่อจะให้ทุก
อยา่งเขา้มาเป็นความเสมอภาคดว้ยปัญญาท่ีวา่เป็นจริยธรรม ศีลธรรม เพื่อความเจริญของโลก  

แต่คนท่ีคดโกงพยายามหาทางออก พยายามหาทางเอาเปรียบเขา จะใชเ้ล่ห์เหล่ียมเพื่อจะ
คดจะโกง แต่ระบบมนัไม่คดโกงไปกบัคน ระบบมนักย็งัเกบ็ขอ้มูลไว ้ เราจะท าอยา่งไรใหม้นัผดิ
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ไป ถึงวา่คนโง่ในปัจจุบนัน้ีท่ีไม่ทนัเทคโนโลย ี ใหห้ลกัฐานนั้นท าใหต้นเองตอ้งติดคุกติดตะราง
อีกมากมายเลย เพราะปัญญา ใหเ้จริญ ใหท้นัเทคโนโลยกีพ็อแลว้...ทางโลก  

น่ีโง่กวา่เทคโนโลย ี แลว้จะเอาชนะมนัดว้ยนะ จะเอาชนะคอมพิวเตอร์นะ พยายามจะคด
จะโกงกนัเพื่อจะใหไ้ดอ้ยูเ่หนือคน ไดเ้อารัดเอาเปรียบสงัคม แต่สุดทา้ยแลว้กฎหมาย กฎหมาย
ของโลกเขากย็งัตามมาทนั เพราะมีหลกัฐานในคอมพิวเตอร์นั้น คือระบบ  

ระบบ เหมือนหมายถึง วฏัฏะ ระบบเหมือนกบัวฏัวนเลย ระบบมีอยู ่ วฏัฏะกมี็อยู ่ กามภพ 
รูปภพ อรูปภพ จิตวิญญาณน้ีตายเกิดมาในวฏัฏะ มนักเ็ป็นระบบอยูเ่หมือนกนั เหมือน
คอมพิวเตอร์เป็นระบบอยู ่ แต่คอมพิวเตอร์มนัยงัเห็นอยูแ่ลว้จดัการได ้ แต่วฏัฏะมนัไม่เห็นสิ พอ
ความไม่เห็นกนึ็กวา่มีชาติปัจจุบนัน้ี  

ไอค้วามเช่ือของเรากเ็ช่ือในหลกัการของปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
เท่านั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้วางไว ้ เราศึกษาเป็นสุตมยปัญญา 
ความจ าอนันั้น ความจ านั้นจ าเขามา แต่ความเห็นมนักเ็ห็นผดิอีกล่ะ เห็นผดิวา่ควรจะลดัขั้นตอน 
ควรจะท าใหม้นัถกูตอ้งไป ควรจะไปเปล่ียนสถานะข้ึนมาแลว้จะเอากลบัมาหา  

ถึงวา่ท าบุญกศุลนะ ท าบุญกศุลไป ทุกคนนะไม่อยากจะตายเลย อยากจะมีชีวิตอยูเ่พราะ
มนัหวง มนัห่วง มนัอาลยัอาวรณ์ มนัสงวนชีวิตน้ี อยากจะใหเ้จอพระศรีอริยเมตไตรย กจ็ะได้
ศึกษาไดง่้ายๆ น่ีความคิดมนัคิดไปขนาดนั้นนะ ทั้งๆ ท่ีศาสนาน่ีอริยสจักมี็อยู ่ ความเห็นท่ีถกูตอ้ง 
ความเห็นตรงท่ีช าระกิเลสไดก้มี็อยู ่แต่ท าไมไม่ท าความเห็นตวัใหต้รงเขา้ไปช าระกิเลสไดล่้ะ  

ปัญจวคัคียน์ะ อญัญาโกณฑญัญะพยากรณ์เลยวา่ เจา้ชายสิทธตัถะตอ้งออกบวช ตอ้งเป็น
พระศาสดา เตรียมตวัรอนะ ตั้งใจรอ รอตั้งแต่เดก็จนโต จนออกแสวงหาโมกขธรรม ออกบวชแลว้
ยงัชวนกนัออกไปไดไ้ป ๕ คน ปัญจวคัคียไ์ปอุปัฏฐากอยู ่ อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้อยูต่อนท่ียงัออกแสวงโมกขธรรมอยูน่ะ อุปัฏฐากอยู ่๖ ปีเพือ่รออะไร?  

รอความเห็นอนัถกูตอ้ง รอมรรคอริยสจัจงัของสยมัภูท่ีตรัสรู้เองท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ตรัสรู้ เพื่อจะไดห้าวิชาการทางออกไป เห็นไหม ปัญจวคัคียอ์ุปัฏฐากพระพทุธเจา้ดว้ย รอ
ตรงน้ีไง รอวิชาการเพื่อจะใหค้วามเห็นมรรคอริยสจัจงัท่ีจะพน้ออกไปจากกิเลส นัน่น่ะรอถึง ๖ ปี
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นะ รอๆ แต่อนัน้ีนะ เพราะใจเขาพร้อมแลว้ เพราะเขาท าสมาธิมีอยูแ่ลว้ สมยันั้นการศึกษาเพื่อ
ความเป็นสมาธินะ เป็นโดยพื้นฐาน เพราะเขามีลทัธิต่างๆ เจา้ลทัธิสอนอยูแ่ลว้  

แต่น้ีของเรา เรามีอยู ่ ปัญจวคัคียอ์ุปัฏฐากพระพทุธเจา้อยู ่ รออยูถึ่ง ๖ ปี แลว้กวา่จะได ้พอ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้ถึงไดก้ลบัมาสอนปัญจวคัคีย ์แต่น้ีของเรา ธรรมอนัน้ีมี
อยู ่แต่หวัใจของเรามนัไม่มีสมาธิ ไม่มีพื้นฐานจะรับอนัน้ีไดไ้ง มนักลบักนั กลบักนักบัปัญจวคัคีย์
นะ ปัญจวคัคียพ์ร้อมอยูแ่ต่ไม่มีวิชาการ ไม่มีความเห็นท่ีถกูตอ้ง แต่น้ีความเห็นท่ีถกูตอ้งใน
พระไตรปิฎก ธรรมและวินยัน้ีมีอยู ่แต่เราต่างหากไม่มีความสามารถท าใจเขา้รับธรรมอนันั้นได ้ 

ดูสิวา่ เรามีอ  านาจวาสนามากกวา่ปัญจวคัคียไ์หม ปัญจวคัคียข์นาดวา่พร้อมนะ พร้อมอยู ่
ยงัรออยู ่ ยงัแสวงหาอยู ่ ยงัมีความใฝ่ฝัน มีความเจาะจงแสวงหาอยู ่ รออยูจ่น ๖ ปีนะ อุปัฏฐาก
พระพทุธเจา้อยู ่๖ ปี  

แต่น้ีเราบวชกนัมาเท่าไรแลว้ เราบวชมาก่ีปี แลว้เราท าใจเราใหเ้ป็นกลาง มชัฌิมาปฏิปทา
คือสมัมาสมาธิ ความเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานท่ีจะท าใหเ้ป็นสัมมาสมาธิ แลว้ยกข้ึนวิปัสสนา 
สมัมาสมาธิ ยกข้ึนวปัิสสนา ใจเราต่างหาก ความเห็นของเราผดิไง ความเห็นของเราผดิจึงท าใจ
ของเราใหเ้ป็นกลางไม่ได ้ ท าใจของเราใหส้มควรแก่การท่ีจะใหเ้ขา้ไปรับธรรมขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีเป็นวิชาการท่ีมีอยูแ่ลว้ มนัเป็นความเห็นของเรานะ ความเห็นผดิ 
ความเห็นผดิแลว้มนัจะเขา้ถึงสจัจะความจริงอนันั้นไดอ้ยา่งไร  

สุตมยปัญญาคือการศึกษา การศึกษาเล่าเรียนมาศึกษามาขนาดไหน แลว้พอเขา้มาในใจ
ของเรา มนัจะเขา้มาเป็นอยา่งไร เขา้มาแลว้ถา้ศึกษาแลว้ใจมนัพอท่ีวา่เป็นมชัฌิมาฯ คือวา่กิเลสไม่
รุนแรง เราอ่านเราศึกษามา มนัเช่ือมนัคลอ้ยตาม ความสุขแค่ซ้ึงใจอนัน้ีกมี็อยูแ่ลว้ ความซ้ึงใจ 
ความเห็นช่องเห็นทางไป มนัพอจะเป็นไปได ้น่ีสุตมยปัญญา 

 แต่กิเลสในหวัใจ ถา้มนัมืด มนับอด เวลามนัเร่าร้อน มนัไม่ฟัง อ่านมาศึกษามามนัก็ไม่ฟัง 
มนัไม่ฟังอนัน้ี แลว้ยงัไปเอาความเห็นผดิๆ ท่ีความคิดออกไปนอกลู่นอกทาง นอกลู่นอกทางนะ ดู
อยา่งพระนนัทะสิ พระนนัทะ พระพทุธเจา้กลบัไปโปรดพระเจา้สุทโธทนะ แลว้พระนนัทะ
แต่งงานพอดี นอ้งชาย เอาพระพทุธเจา้ไปสวดไปเป็นมงคลในงาน แลว้ใหพ้ระนนัทะถือบาตร
กลบัมาดว้ย  
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“นนัทะ เธอจะไปส่งเราตถาคตเหรอ” 

แต่พระนนัทะเกรงใจกพ็ามาดว้ย พามาท่ีวดั นึกวา่ออกมาจะรับบาตรคืนแลว้จะกลบัไปหา
นางชนบทกลัยาณี พึ่งแต่งงานนะ พระพทุธเจา้เอาพามาวดัเลย ความท่ีวา่เขามีความเห็นผดิไป แต่
ก าลงัจะหมดโอกาสไป พระพทุธเจา้ดึงกลบัมา ดึงกลบัมา จนมาวดันะ  

“นนัทะ เธออยากบวชเหรอ” 

ใครจะอยากบวช ในเม่ือพึ่งแต่งงาน เจา้สาวยงัรออยูน่ะวา่ “เด๋ียวกลบัมานะ กลบัมานะ รีบ
กลบัมานะ ส่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เสร็จแลว้ใหรี้บกลบัมา”  

ไปถึงพระพทุธเจา้พาออกบวชเลย พอบวชใจมนักก็งัวลสิ นัน่ความเห็นผดิ ทั้งๆ ท่ีบวชอยู ่
ตวัเองเป็นพระนะ บวชเป็นพระสงฆอ์ยู ่ แต่คิดถึง คิดถึงอยูต่ลอดเวลาวา่เม่ือไรจะไดก้ลบัไปหา
นางชนบทกลัยาณี ทุกขร้์อนมาก มีความทุกขร้์อนอยูใ่นหวัใจ เป็นพระ บวชแลว้เป็นพระ เป็น
สมมุติสงฆ ์ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้วาระจิต ถึงไดจ้บัมือ พาก่อน จบัมือพา นางชนบท
กลัยาณีนัน่ พาไปดูลิงก่อน ดูลิงเสร็จแลว้กพ็าไปสวรรคเ์ลย ไปดูนางฟ้า ดูนางฟ้าสวยไหม สวย
ไหม สวยไหม 

“สวยไหม?”  

“สวย”  

“สวยกวา่นางชนบทกลัยาณีไหม ท่ีวา่ใจยงัระลึกถึงอยู”่ 

“โอย๊! เหมือนลิงตวันั้น น่ีสวยกวา่” 

“อยากไดไ้หม อยากไดไ้หม?” 

ใครไม่อยากได ้ ในเม่ือหวัใจมีกิเลสอยู ่ ทุกคนตอ้งอยากไดห้มด อยากไดไ้หม เพราะวา่
บวชนั้นบวชแต่กาย ยงัไม่ไดบ้วชหวัใจ ถา้บวชหวัใจแลว้มนัถึงจะซ้ึงธรรมอนันั้น  

“อยากได”้ 
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อยากได ้เอาพากลบัมา พระพทุธเจา้พากลบัมา พากลบัมานะ  

ถา้อยากไดน้ะ ใหก้  าหนดพทุโธ พทุโธ ใหบ้ริกรรมเขา้ไปก่อน ใหใ้จสงบ กด็ว้ยพทุโธ พทุ
โธ พทุโธ พทุโธจนจิตสงบเขา้ไป จิตสงบเขา้ไป พระพทุธเจา้สอนไปเร่ือย สอนไปเร่ือย สอนไป
เร่ือย สอนไปจนเห็นธรรมไปเร่ือย เห็นธรรมไปจนส้ินไปนะ  

พอส้ินไป วิชชา วชิชาท่ีพาใหพ้ระนนัทะเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา มนัวิชาท่ีถกูตอ้ง แต่
ความเห็นนะ นางชนบทกลัยาณี ความเห็นนางฟ้านัน่กค็วามเห็นผดิแต่เป็นอุบายธรรม เป็นอุบาย
ท่ีวา่ใหท้ิ้งจากนางชนบทกลัยาณีแลว้กใ็หม้าเกาะเก่ียวท่ีนางฟ้า ท่ีนางฟ้า  

นางฟ้า เป้าหมายมนัเปล่ียนไปจากนางชนบทกลัยาณีแลว้ เปล่ียนไป เพราะนางชนบท
กลัยาณีเป็นภรรยาท่ีแต่งงานแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นคู่ครอง เพราะพระพทุธเจา้พาออกบวชก่อน พา
ไปหานางฟ้า นางฟ้าสวยกวา่ นางฟ้าดีกวา่ มีสมบติัท่ีอยากไดสู้งกวา่แลว้ สมบติัท่ีสูงกวา่ ตอ้งใช้
วิธีการเขา้ไปเอาสมบติันั้น  

นัน่คืออุบายวิธีการท่ีจะยกใจของตนใหพ้น้จากกิเลสท่ีมนักดถ่วงใจเป็นขั้นๆ ข้ึนมา  

กิเลสอยา่งหยาบๆ นางชนบทกลัยาณีเป็นปุถุชนดว้ยกนั เป็นมนุษยด์ว้ยกนั นางฟ้าสูงกวา่ 
อุบายท่ียกใจข้ึนมา อบุาย ความเห็นถึงจะเป็นความเห็นผดิแต่กเ็ป็นอุบายธรรม อุบายธรรมท่ียกภมิู
จิตภูมิธรรมของใจของตนใหพ้น้ข้ึนมาจากหล่มลึก หล่มของกิเลสของอวิชชาท่ีครอบง าอยู ่ 

อวิชชาครอบง าจิตอยู ่ มนับงัคบัขบัไสใหเ้ราคิดแต่เร่ืองย  ้าคิดย  ้าท า แต่เร่ืองความคิดเดิมๆ 
ความคิดความเห็นเดิมๆ แลว้เราวา่เรามีความคิดความเห็นวา่อยา่งไร เพราะอะไร เพราะวา่เราเป็น
คนเราคิด เราวา่เราคิด เราพิจารณาอยู ่ กิเลสมนัหลอกในความคิดนั้น สุตมยปัญญาการศึกษาเล่า
เรียนมากอ็ยา่งนั้น เพราะมนัมีกิเลสคิดมาดว้ย กิเลสนะความดดัแปลงความคิดเบ่ียงเบนจากความ
เป็นจริง ความเห็นผดิมนัเบ่ียงเบนใหค้วามเห็นน้ีผดิออกไป  

การประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั การจะท าใจใหส้งบเขา้มา มนัไม่สงบข้ึนมาเพราะอะไร ก็
เพราะกิเลสมนักลบใจอยูมิ่ด มืดมิดอนธการมองไม่เห็นส่ิงใดๆ เลย ท าไมเราไม่พลิกใจ เบ่ียงเบน
ใจของตวัใหอ้อกไปจากอ านาจของมนัในบางขณะ ในเม่ือเราท าก าหนดพทุโธ พทุโธไม่ได ้ เราท า
ความเห็นของเรา ท าใหค้วามเห็นนั้นเป็นกลางเพื่อจะรองรับธรรมอนัน้ี  
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ปัญจวคัคีย ์ ก่อนท่ีท่านจะออกไปหาพระพทุธเจา้ อุปัฏฐากพระพทุธเจา้มาเพื่อรออนัน้ี 
ขนาดใจนั้นเป็นธรรมแลว้นะ ยงัตอ้งรอวิชาการอนันั้น แต่วิชาการอนันั้นมีอยู ่ ปัญจวคัคียว์า่เรามี
วาสนามีวาสนา เรามีวาสนา คือวา่โอกาสของเรามีอยู ่ แต่ปัญจวคัคียน์ะ พระอญัญาโกณฑญัญะ
เป็นสงฆอ์งคแ์รก เป็นพระอริยเจา้องคแ์รกนะ เป็นผูมี้ดวงตาเห็นธรรมเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก 
ปัญจวคัคียเ์ป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้ เป็นพระอรหนัตไ์ปหมดแลว้นะ พน้จากทุกขไ์ปหมดแลว้  

แต่ขณะท่ีแสวงหาไง เราตอ้งมาเทียบเคียงเขา้มาเพื่อจะใหเ้รามีคุณค่า หวัใจของเรามีคุณค่า 
มนักจ็ะมีโอกาสท่ีเราจะขวนขวาย มีทางกา้วเดินของใจ ไม่ใช่มืดมนอนธการอยู ่ มืดมิดบดบงั
มรรคอริยสจัจงั มรรค ๘ กมื็ดมิด ๘ ดา้น เรามองไม่เห็นแสงสวา่งท่ีจะพาหวัใจออกจากกิเลสเลย
แมแ้ต่นิดเดียว 

แต่ในเม่ือเรายงัมีเพศของสมณะอยู ่ เราเป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เหมือนกนั พระนนัทะ พระพทุธเจา้ไปเอาออกมาจากขนาดท่ีวา่มีคู่นะ ยงัสามารถพาพระนนัทะ
เขา้ไปจนส้ินกิเลสได ้ 

เราเป็นลกูศิษยต์ถาคต เราบวชเป็นสงฆอ์งคห์น่ึง ท าไมเรามายอมจ านนกบักิเลส ยอม
จ านนกบัอวิชชาท่ีอยูใ่นหวัใจเราไดอ้ยา่งไร มนัหมดศกัด์ิศรีของลกูศิษยต์ถาคต ลกูศิษยข์ององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีมนัมีแต่อาชาไนยท่ีจะขา้มพน้จากทุกขไ์ปทั้งหมด แต่ความเห็นของ
เรามนัความเห็นอยา่งไร น่ีการใหก้ าลงัใจ  

การท่ีจะมีก าลงัใจกา้วเดิน อุบายวิธีการ ความเห็นผดิมนัมืดมิดอนธการในหวัใจของเรา 
เรากต็อ้งมีความเห็นถกูสิ ความเห็นถกู ความเห็นท่ีถกูตอ้ง วา่ธรรมน้ีเหนือโลก ปัญญาธรรม ความ
เป็นธรรม ธรรมเหนือทุกๆ อยา่ง เหนือทุกอยา่งจนเหนือจนกิเลสยอมจ านนกบัธรรม ไม่มีวชิาการ
ใดๆ เลยท่ีกิเลสจะยอมจ านน กิเลสมนัจะกลวัขนพองสยองเกลา้เท่ากบัธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้กมี็อยูแ่ลว้ มีอยูท่ี่ไหน  

น่ีไง ความเห็นถกูตอ้งนะ สมัมาทิฏฐิ ความเห็นถกูตอ้งอนัแรก มรรคขอ้แรกเลย 
สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัโป สมัมาอาชีโว เราเล้ียงชีพผดิหรือถกู เพราะความเห็นเราผดิ แมแ้ต่ท า
ความสงบเขา้มา ท าความสงบเขา้ไป  
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ความเห็น ความเห็นของเดก็ๆ ความเห็นของคนผูใ้หญ่ ความเห็นของนกัวิชาการ 
ความเห็นของผูท่ี้เจนโลก ผูรั้ตตญัญู รัตตญัญูคือผูท่ี้รู้โลกมานาน ผูรู้้โลกนาน รู้เห็นนาน ความเห็น
มนัจะต่างกนั คือวา่มนัหลอกกนัไม่ได ้ มนัเท่าทนักนัดว้ยความเห็น เล่ห์เหล่ียมของวิชาการ เล่ห์
เหล่ียมของการบิดเบือน กิเลสมนัออกมาจากใจ เรากต็อ้งมีเล่ห์มีเหล่ียมหลบหลีกมนัไป  

ถึงวา่ ความคิด สุตมยปัญญาเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาตอ้งพลิกแพลง ความพลิก
แพลงใจของตน ความเอาใจของตนออกมาจากความมืดมนอนธการอนันั้นก่อน ความมืดมน
อนธการนั้นมนัถึงจะเขา้มาเป็นความสงบ เป็นความสงบนะ เป็นความสงบ  

พอความสงบแลว้จิตมนัสงบเขา้ไป มนัจะด่ืมกินความสุขเขา้มาเร่ือย ความสุขเขา้มาเร่ือย 
เพราะมนัจากความเร่าร้อน ใจร้อนทุกคนกรู้็ ความฟุ้ งซ่านอนัน้ีรู้หมด แมแ้ต่วา่การท าใจใหส้งบ
แลว้เส่ือมไป แมแ้ต่มีสมบติัแลว้สมบติัหลุดจากมือออกไปมนักเ็ป็นความทุกข ์ แลว้มนัเป็นอยา่ง
นั้นจริงๆ เพราะอะไร  

เพราะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีแปรสภาพทั้งหมด ธรรมทั้งหลาย ความจ าน้ี
แปรสภาพทั้งหมด ขนัธ์ ๕ น้ีแปรสภาพไป สจัจะมนัเป็นอยา่งน้ีอยู ่ขนัธ์มนัเป็นอยา่งน้ีอยู ่คนเรามี
กายกบัใจ มีธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ มนักเ็กิดดบั เกิดดบัตลอดเวลา มนัเกิดดบั  

แต่ในเม่ือมนุษยปุ์ถุชน มนุษยใ์นทางโลก เขาศึกษาวิชาการมา มนัเกบ็สะสมตกผลึกไวเ้ป็น
วิชาการ เพราะประสบการณ์ของชีวิตมนัสะสมไวส้ะสมไว ้วิชาการมนักเ็จริญข้ึนมา ขนัธ์ ๕ มนัก็
ไปจ าๆๆๆ ของเขามา วิชาการทางโลกเรียนนะ เรียนคือเรียน เรียนทฤษฎีต่างๆ เรียนการจ ามาจ ามา 
นัน่วิชาการวิชาชีพ ถึงมนัจะเจริญข้ึนมา ทางเทคโนโลยใีหม่ๆ ข้ึนมา กเ็รียนข้ึนมาเพื่อใหท้นักนั
เท่านั้นเอง ทนักนัมนัทนัในกรอบของกิเลส ในกรอบของกิเลส ในระบบของกิเลส  

แต่ในเม่ือเราจะพน้จากทุกข ์ พน้จากทุกข ์ มนัถึงวา่มนัวิชาการท่ีท าใหใ้จน้ีมนัมีพลงังาน
โดยพลงังานสะอาด พลงังานบริสุทธ์ิ พลงังานสะอาดคือเป็นสมัมาสมาธิไง เป็นมิจฉาสมาธิกย็งั
ได ้ถา้จิตสมาธิมนัสงบเขา้ไป ความส่งออกรู้ต่างๆ นัน่น่ะ มนัรู้ออกไป รู้ออกไป ความรู้ต่างๆ  

อุปจารสมาธิ สมาธิมนัก าหนด มนัสงบเขา้มาแลว้ส่งออกไป ส่งออกไป อนันั้นยงัดีนะ มนั
เป็นอุปจารสมาธิ มนัเป็นธรรมดาของมนั แต่สติปัญญาเราใคร่ครวญทนัเขา้มาใหส้งบเขา้มา สงบ
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เขา้มา ใหม้นัมีพลงังานก่อน ส่ิงท่ีจะมีพลงังาน จิตท่ีสงบเขา้ไป สงบเขา้ไป มีพลงังานแลว้ 
พลงังานท่ีสะอาดแลว้ถึงยกข้ึนวิปัสสนา  

เพราะวา่จิต สมยัพทุธกาลในหลกัการเขามีอยูแ่ลว้ ในความสงบอนันั้นน่ะ แต่เพราะเขาไม่
มีมรรค มนัเลยวา่มีแต่จิตสงบ จิตน้ีเป็นพื้นฐาน ถึงบอกวา่ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม อนั
อยา่งนั้นมนัไม่สมควรแก่ธรรม มนัปฏิบติัเพื่อความสุขในขณะท่ีวา่ไม่มีเทคโนโลยท่ีีจะท าใหสู้ง
กวา่นั้น มนัเป็นอ านาจวาสนาของคนสมยัท่ียงัไม่เจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้  

เช่น กาฬเทวิล ระลึกอดีตชาติได ้๔o ชาติ อนาคตได ้๔o ชาติ ขณะอยูบ่นพรหมนะ น่ีใน
ธรรมวินยัมี พระไตรปิฎกมีอยู ่ อยูบ่นพรหมนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดข้ึนมานะ ลง
มาจากพรหมเพราะเทวดาดีอกดีใจข้ึนไป ร ่าลือข้ึนไป ไดย้นิข้ึนมา ลงมาด ู ยงัเสียใจเพราะตวัเอง
ตอ้งตายก่อนวิชาการน้ีจะเกิดข้ึน  

ถึงวา่ อ  านาจวาสนาของคนสมยันั้น ท่ีวา่ทนัพระพทุธเจา้แลว้ยอมเช่ือฟังกมี็ ท่ีวา่รู้อยู ่ทั้งๆ 
ท่ีวา่เพราะเขามีจิตอนัน้ี อนัน้ีสงบเขา้ไปแลว้มนัรู้ต่างๆ รู้ต่างๆ แลว้มนัเป็นสมัมาไหม ถา้เป็น
สมัมาท าไมเขาไม่สามารถช าระกิเลสไดล่้ะ มนัรู้ต่างๆ มนัรู้ออก  

ขนาดไปอยูบ่นพรหม กาฬเทวิลอยูบ่นพรหมเลย นัน่น่ะ สมาธิเป็นสมาธิอยู ่ แต่ความ
ส่งออก วิชาการอนันั้นมนัไม่เขา้มาเป็นมรรค มนัไม่รู้ภายใน มนัไม่รู้ในเร่ืองของวาระจิต ท่ีวา่รู้
วาระจิต จิตส่งออกทั้งหมด แต่รู้จิตของตวั รู้กิเลส รู้วาระจิตของเขา รู้จิตคนนอก รู้เร่ืองคนอ่ืน รู้
เร่ืองทุกๆ คน แต่ยกเวน้รู้เร่ืองของตวัเอง 

น่ีไง พอจิตสงบเขา้มาสงบเขา้มา มนักต็อ้งมาดูตรงน้ี มาดูจิตของตวัเอง มาดูกิเลสท่ีอยูใ่น
ใจของตวัต่างหาก เห็นคือเห็นกิเลส กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน? มนัอยูท่ี่กายกบัจิต ถึงการเห็นกายเห็นจิต
นั้นคือตวัเห็นส่ิงท่ีกิเลสมนัเกาะเก่ียว กิเลสมนัอาศยักายกบัจิตน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั มนัอาศยักายและจิต
น้ีเป็นท่ีอาศยัของมนั มนัเกิดดบัพร้อมกบัใจเรา  

แต่จิตสงบของสมยันั้น เขาสงบเขา้ไป แลว้มนัส่งออกคือวา่ไม่เห็นกายกบัจิต เห็นแต่เร่ือง
ออกไปขา้งนอก เห็นแต่เป็นเร่ืองฤทธ์ิ เร่ืองปาฏิหาริย ์ ฤทธ์ิต่างๆ ถึงวา่มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นความเห็น
ผดิ ความเห็นของเขาผดิเลยเพราะอะไร เพราะเขายงัไม่มีความเห็นถกูตอ้งขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นประธาน เป็นผูท่ี้ช้ีน า  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เป็นสยมัภ ู เป็นผูรู้้ รู้ดว้ยตนเอง บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ออกบุพเพนิวาสานุสติญาณ รู้การเกิดการดบั อดีตทั้งหมดของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เอง ยอ้นกลบัไป จนถึงวา่จนจารึกไวใ้นพระไตรปิฎก ตั้งแต่พระ
เวสสนัดรออกไป ๑o ชาติ บารมี ๑o ทศั ออกไปเร่ือยๆ ออกไปเร่ือยๆ ออกไป นัน่ระลึกรู้อยูไ่ป 
แลว้บอกกล่าวตอนเทศนาวา่การไว ้ จดจ ากนัมาแลว้บนัทึกไวใ้นธรรมและวินยัท่ีเป็นองคศ์าสดา
ของเรา  

พระพทุธเจา้ขนาดส่งออกไปขนาดนั้น รู้จริงดว้ยนะ รู้ตามนั้น รู้จริงกแ็กกิ้เลสไม่ได ้
ความรู้จริงๆ อยา่งนั้นกแ็กกิ้เลสไม่ไดเ้พราะมนัไม่ใช่ความเห็น การเห็นกิเลส มนัเป็นความเห็น
การซบัซอ้นของใจท่ีใจเคยสะสมมา ผา่นออกไปทางสญัญานั้น สญัญาเก่าของใจท่ียอ้นๆๆๆๆ 
กลบัไป น่ีระลึกชาติ บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ สตัวเ์กิดแลว้ไปไหน อยา่งท่ีกาฬเทวิล
รู้อดีต ๔o อนาคต ๔o การเกิด ใครเกิดตายเกิดตายได ้๔o คร้ัง อนัน้ีรู้ไม่มีท่ีส้ินสุดนะ จิตดวงไหน
ตายแลว้เกิดตายแลว้เกิด ยงัมียนืยนัอยูใ่นพระไตรปิฎก  

ขนาดท่ีวา่มีโยมสมยันั้นเขาเป็นข้ีเหลา้เมายานัน่น่ะ แต่เวลาเขามีจิตใจท่ีวา่ ถึงเวลาเขาจะ
ดบัขนัธ์ เขาระลึกรู้อยู ่ เขามีความเห็นของเขาจริงวา่การช าระเห็นกายกบัใจแยกออกจากกนัตาม
ความเป็นจริง ในสกักายทิฏฐิเขาปล่อย เขาเป็นพระโสดาบนั น่ีพระพทุธเจา้กรู้็ เอามาบอกไวใ้น
ต ารา พระอานนทไ์ปบิณฑบาต แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่  

“คนๆ น้ีตายแลว้ไปเกิดเป็นพระโสดาบนั เกิดบนสวรรค”์  

ชาวมหานครทั้งหมด ติเตียนทั้งหมดเลย ในความเป็นอยูข่องเขา เลวเหลวไหลขนาดนั้น 
แลว้เขาจะปฏิบติัธรรมไดอ้ยา่งไร น่ีบารมีคนไม่เหมือนกนั  

“จุตูปปาตญาณ” พระพทุธเจา้เห็นการเกิดและการตาย ยงัเห็นวา่การเกิดและการตาย น่ียงั
เห็นวา่การเกิดและการตายพร้อมกบัเป็นพระอริยเจา้ข้ึนมานะ มนัส าคญัยิง่กวา่การเห็นวา่การเกิด
และการตายกนัดว้ยจิตท่ีมีกิเลสพร้อมๆ กนัไป มนัเห็นไปอยา่งนั้น แต่น่ีเห็นวา่การเกิดและการ
ตายแลว้ ยงัเห็นส่ิงท่ีวา่ช าระกิเลสในหวัใจนั้น ยงัช าระกิเลสไปไดข้ั้นตอนหน่ึง มีดวงตาเห็นธรรม
พร้อมกบัการตายนั้นดว้ย นัน่จุตูปปาตญาณ  
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เห็นไป เห็นไป เห็นไปทั้งหมดกไ็ม่ใช่ ยอ้นกลบัมา จนยอ้นกลบัมา เอะ๊! อนัน้ีกไ็ม่ใช่ อนัน้ี
กไ็ม่ใช่ จนเป็นอาสวกัขยญาณนู่นน่ะ อาสวกัขยญาณต่างหากเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด ช าระกิเลส
ไดจ้ริงตามความเป็นจริง ช าระกิเลสในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้แต่ก่อน อาส
วกัขยญาณท าใหกิ้เลสน้ีส้ินไป อวิชชาดบัหมด ดบัเกล้ียงจากหวัใจ ดบัหมดส้ินจากใจ ใจน้ีอ่ิมเตม็
ตามความเป็นจริง อนัน้ีต่างหากถึงไดป้ฏิญาณตนวา่เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ดว้ยตนเอง เป็นสยมัภู ตรัสรู้ดว้ยตนเอง ไม่ได้
ฟังมาจากใครทั้งส้ิน ไม่มี ในโลกต่างๆ น้ี ๓ แดนโลกธาตุปัจจุบนัน้ีไม่มี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เป็นผูแ้สวงหาเจอเป็นองคแ์รก ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถึงวา่ประเสริฐ
ขนาดนั้น  

แลว้เราเป็นบริษทั ๔ เป็นภิกษุท่ีอยูเ่ป็นสาวกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มนัถึง
วา่ภูมิใจ มนัน่าภูมิใจนะ ความภมิูใจ ความดีใจของตนเองท่ีวา่เราเกิดมาเป็นสาวกะ แลว้ธรรม
เทคโนโลยอีนัน้ีมีอยู ่ธรรมมรรคอริยสจัจงัมีอยู ่มีอยูเ่ราตอ้งท าใจเขา้ไปรับธรรมอนัน้ี รับธรรมอนั
น้ีเขา้มาแกกิ้เลสอนัน้ี ถึงวา่เป็นโอกาส แค่โอกาสมนัเป็นส่ิงท่ีมหาศาล  

ในทางโลกเขาวา่ใหโ้อกาสกนั ใหมี้การแกไ้ข ใหมี้การดดัแปลงกนั เขาใหโ้อกาส คนท่ีไม่
มีโอกาส เขาไม่มีโอกาสเลย เขาทุกขร้์อนอยู ่ เขาไม่มีโอกาส เราเป็นนกัรบ เป็นนกัรบกบักิเลส 
ประกาศตนวา่เป็นนกัรบอยูแ่ลว้ โอกาสของเราเต็มร้อยเลย โอกาสของเราเตม็ๆ แค่โอกาสมนัถึง
วา่มนัน่าจะภูมิใจแลว้ ความภูมิใจอนัน้ีถึงวา่ ปัญจวคัคียอ์ุปัฏฐากอยูเ่พราะรออนัน้ี 

แต่เรามีอยูแ่ลว้ เราถึงวา่เรามีวาสนา มีวาสนาในการเขา้หามากกวา่นะ แต่ปัญจวคัคียส้ิ์น
กิเลสไปแลว้ เรายงัไม่ทนั เราถึงเทียบไม่ไดถึ้งวาสนาอนันั้น แต่วาสนาในโอกาสอนัน้ีเรามหาศาล 
แลว้เราจะท าไดอ้ยา่งนั้นไหม ในเม่ือพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รกส าเร็จไปก่อน 
ส าเร็จไปแลว้ เห็นธรรมก่อน แลว้ไปพร้อมกนั ๕ องค ์พระปัญจวคัคีย ์ 

เรากเ็หมือนกนั ถึงวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นครูของเทวดา ของ
มนุษย ์เป็นครูของเราดว้ย อญัญาโกณฑญัญะ พระปัญจวคัคียท์ั้ง ๕ เป็นสงฆอ์งคแ์รก เป็นสงฆรุ่์น
แรกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรากต็อ้งตั้งความมุ่งหมายของเรา เราตอ้งตั้งความมุ่ง
หมายของเราเพื่อจะเดินทางนั้นใหไ้ด ้ 
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ถึงวา่ ก าลงัใจมนัจะเกิดข้ึนมา เราจ าแนกแยกแยะออกวา่โอกาสของผูท่ี้แสวงหาขนาดไหน
เขายงัเดินมากา้วเดินกนัอยา่งไร แลว้เราก าลงัเป็นสาวก จะวา่สุดทา้ยกย็งัไม่สุดทา้ยเพราะก่ึง
พทุธกาลยงัเดินตามอยู ่ยงัเดินตามอยู ่ยงักา้วเดินตามไป ไปวา่กา้วเดินตามข้ึนมาดว้ยธาตุ ๔ แลว้  

ในเม่ือเรามาบวชในศาสนาแลว้ เราเป็นสมมุติสงฆท่ี์จะก าลงัแสวงหาอยูแ่ลว้ เรากา้วเดิน
เขา้มาคร่ึงหน่ึง คือร่างกายเป็นพระแลว้ แต่หวัใจ หวัใจมนัยงัทุกขร้์อนอยู ่หวัใจตอ้งกา้วเดินต่อไป
เพราะวา่บวชแลว้มนับวชแต่ร่างกาย หวัใจยงัไม่ไดบ้วช กิเลสมนัไม่กลวั มนัไม่กลวัการบวช บวช
มาส่วนบวชร่างกาย เพราะกิเลสมนัซุกอยูใ่นนั้น  

พระเราปฏิบติัมนัถึงมีความทุกขอ์ยู ่ มีความทุกข ์ มีความกงัวล มีความทุกขท์ั้งนั้นล่ะ 
เพราะวา่กิเลสมนัยงัอยูท่ี่ใจ ถึงตอ้งบวชซ ้าอีกทีหน่ึง “บวช” บวชดว้ยมรรคอริยสจัจงั บวชร่างกาย
น้ีบวชท่ีอุปัชฌาย ์อุปัชฌาย ์จตุตถกรรมญตัติข้ึนมาเป็นสงฆ ์แต่หวัใจจะท าอยา่งไรใหกิ้เลสมนัขาด
ออกไปเป็นชั้นๆๆๆ ไป 

ดูอยา่งคฤหสัถใ์นสมยัพทุธกาลท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้เห็น เห็นไหม
วา่เวลาดบัขนัธ์ไปพร้อมกบัเป็นพระอริยเจา้ข้ึนมา พร้อมกบัดวงตาเห็นธรรมเขายงัท าได ้แต่เพราะ
หวัใจของเขา ความผดิถกูของใจสะสมมา การหาอยูห่ากิน การประพฤติปฏิบติัมนัเป็นความผดิ
ความถกู มนัสะสมลงท่ีใจ ใจน้ีจะเหลืออยูเ่ร่ืองบุญกศุลรับอยูท่ี่ใจ ท าบาป ใจนั้นกเ็ป็นผูรั้บไว ้
ท าบุญ ใจนั้นกเ็ป็นผูรั้บไว ้ 

ในการประพฤติปฏิบติักเ็หมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติัเขา้ช่องเขา้ทาง ใจเป็นผูรั้บไว้
เพราะอะไร เพราะใจมนัไดส้มัผสัความสุขมาเร่ือยๆ ใจมนัมีความสงบเขา้มาเร่ือยๆ ใจมีความสงบ 
ใจมนัเหลืออะไร? ส่ิงท่ีสงบเขา้มาเป็นอาการของใจ อาการของใจจะฟุ้ งซ่านออกไปทั้งหมด ใจ
ของเราจะฟุ้ งซ่านออกไปตามแรงยแุหยข่องกิเลส จะหนกัจะเบาอยูท่ี่วา่มนักระทบแรงหรือกระทบ
เบา ความกระทบ เพราะใจเรามีอยูใ่ช่ไหม ขอ้มูลเดิมเรามีอยูใ่ช่ไหม อาการต่างๆ ท่ีเขา้มากระทบ
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อยูป่่าไม่เคยเห็นอะไรเลย ท าไมหวัใจมนักระทบอยา่งนั้นล่ะ  

กรรมคนมีนะ กรรมของคนไม่เหมือนกนั กรรมของนกัปฏิบติัไม่เหมือนกนั การสะสมมา
ไม่เหมือนกนั ฉะนั้นการกระทบมา จริตนิสยัต่างกนั ความกระทบกระทัง่กนัไม่เหมือนกนั 
กระทบ บางคนกลวัไปคนละอยา่ง ยอกใจแสลงใจไปคนละอยา่ง กลวัสตัว ์กลวัผ ีกลวัสาง กลวัไม่
เหมือนกนั บางคนไม่กลวัเลยนะ เร่ืองสตัวไ์ม่กลวัเลย กลบัไปกลวัเร่ืองวิญญาณ น่ีใจของคนไม่
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เหมือนกนั การกระทบถึงต่างกนั การกระทบต่างกนั ถึงวา่จริตนิสยัคนไม่เหมือนกนั การกระทบ 
กระทบกบัส่ิงท่ีสมัผสัใจ พอกระทบสมัผสัใจข้ึนมา กิเลสมนักฟ็ข้ึูนมา ความฟข้ึูนมาอนัน้ี ความ
ตั้งใจสงัเกต เวลามนัทุกขร้์อน มนัทุกขร้์อนไปก่อน  

การประพฤติปฏิบติัเร่ิมตน้ใหม่ๆ นะ กิเลสมนัเผาไหมไ้ปจนเตม็ท่ีแลว้นะ มนัค่อย
ยอ้นกลบัมาวา่ เฮอ้! ทุกขเ์หลือเกินเนาะ ทุกขม์าก ทุกขม์าก...น่ีมนัยงัดี ดีท่ีไหน ดีเพราะอะไร 
เพราะถา้ไฟไหมป่้า ป่าทั้งป่าไฟไหมห้มดไปเลย แลว้มนักห็มดไปเพราะอะไร เพราะมนัเป็น
ธรรมชาติ ไม่มีใครไปเห็นอยูใ่นป่า  

น่ีเหมือนกนั ความทุกขเ์กิดข้ึนในหวัใจมนัไหมเ้ผาใจของเราไป แลว้พออารมณ์เรารุนแรง
ไปจนจบส้ินแลว้ เรากย็งัคิดวา่มนัไม่มีหลกัฐาน มนัเป็นนามธรรม ความเป็นนามธรรมน่ีมนัไม่มี
หลกัฐาน คือมนัไม่รู้สึกตวั แต่ในเม่ือความทุกขเ์ร่าร้อนเผาใจของตวั พอมนัเผาใจของตวั เผาใจ
แลว้มนัจะมีสติมีสมัปชญัญะรับรู้ความทุกขอ์ยู ่เฮอ้! น้ีคือจบัตอ้งส่ิงท่ีตกผลึกท่ีใจ  

สมาธิกเ็หมือนกนั เราพยายามท าความสงบ ก าหนดพทุโธ พทุโธ ท าความสงบใหไ้ด ้ส่ิงท่ี
อาการของใจสงบตวัเขา้มา สงบตวัเขา้มา สงบตวัเขา้มา ความสงบท่ีเหลือไปนะ เหมือนกบัท่ีวา่
เวลามนัเผาใจแลว้ เฮอ้! ทุกขม์าก เวลาสงบข้ึนมานะ เฮอ้! อ่ิมใจมาก อ่ิมใจ สุขใจมาก ใจมนัปล่อย
วาง มนัเขา้ใจส่ิงท่ีวา่มนัเผาลนนั้นมนัเป็นอาการของกิเลส อาการท่ีสงบตวัเขา้มาน้ีอาการของ
ธรรม  

“อาการของธรรม” อาการของธรรมเพราะอะไร เพราะเราเช่ือจากสุตมยปัญญา เช่ือวา่องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ความร่มเยน็ของใจ ใจเร่าร้อนคือใจไม่มีหลกัไม่มีเกณฑ ์ ใจท่ี
ไม่มีหลกัมีเกณฑเ์หมือน... 

...เร่าร้อนมาก เร่าร้อนมาก พอจิตมนัเร่ิมสงบเขา้มา สงบเขา้มานะ ท าความสงบใหไ้ด ้พอ
อยูพ่อกินแลว้ พออยูพ่อกินกคื็อมีแรงท่ีจะท างานได ้ถา้ไม่พออยูพ่อกินมนัท าไม่ได ้ท าไม่ไดคื้อไม่
มีโอกาส มนัยงัมีโอกาสข้ึนมา น้ีกต็อ้งอาศยัสงัเกตตรงน้ี ตรงน้ีตรงท าใจท าความสงบเขา้มา ท า
ความสงบเขา้มา ตั้งฐานของตวัเองข้ึนมา ตั้งฐานของตวัเองน่ีบวชใจ จะบวชใจของตนข้ึนมาใหไ้ด ้
บวชใจน้ีเราตอ้งบวชเอง  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประทานธรรมไว ้ ประทานธรรมไว ้ ศาสนาพทุธเราเป็น
ศาสนาท่ีประเสริฐ ถึงวา่ส้ินถึงความเป็นทุกขท์ั้งหมดได ้ แต่ท าไมประชากรในโลกน้ีมีก่ีพนัลา้น
คน มีใครเขาสนใจขนาดไหน เขายงัไม่สนใจกนัขนาดนั้นเลย เขาสนใจแต่เร่ืองของกิเลสมนัพา
เป็นใหญ่ กิเลสมนัปิดตาอยู ่ มนักเ็อาแต่ความมกัใหญ่ใฝ่สูง เอาแต่ความเร่าร้อนมาเผาใจ สุดทา้ย
พอจะถึงวนัตายข้ึนมา คือวา่ตายเปล่า  

แต่น่ีเราสละออกมาแลว้ เราสละออกมาเพราะเราเช่ือมาก่อน ความเช่ือ กบัธรรมท่ีองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ประทานไว ้ ถึงวา่เป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
วิธีการท่ีจะช าระลา้งกิเลสนั้น ผูท่ี้เป็นทุกข์ๆ  ร้อนๆ อยูน่ั้น เป็นคนท่ีกา้วเดินจากแดดเขา้มาหลบร่ม
เอง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูท่ี้ช้ีทางเท่านั้นเอง มีคนช้ีทางอยู ่ ช้ีทางวา่ไปออกไปขา้ง
นอก จะไปถึงปลายทางขนาดไหน เล้ียวซา้ยเล้ียวขวาออกไป บางคนไปกไ็ปไม่ถึง เพราะมนัไป
เล้ียวผดิซอย ไปเล้ียวผดิซอย ไปเล้ียวผดิท่ีกไ็ปไม่ถึงเป้าหมาย ทั้งๆ ท่ีคนบอกกเ็คยไป  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็หมือนกนั “บอก” มีสมยัพทุธกาลกไ็ปถามองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ พระพทุธเจา้สอนอยา่งไร? กส็อนแบบคนเล้ียงมา้ ถา้ใจมนัคึกคะนอง 
เหมือนมา้ท่ีมนัพยศ กไ็ม่ใหม้นักิน ไม่ใหม้นักินเลยนะ มนัหิวข้ึนมา มนัไม่มีแรงเอง มนัตอ้งหยดุ
ออกไป พอไม่หยดุอกไป พอมนัไม่พยศนกักใ็หม้นักินเลก็ๆ นอ้ยๆ เพื่อจะฝึกมนั  

ถา้ตวัไหนฝึกง่าย ให้กินตามธรรมชาติของมนั ฝึกง่าย ถา้ฝึกปานกลางกใ็หกิ้นบา้ง อดบา้ง 
อ่ิมบา้ง ถา้จะฝึกไม่ไดเ้ลยล่ะ ไม่ไดก้ต็อ้งตายไป ไม่ไดก้ต็ายไปหมายถึงไม่ฝึก ปล่อยไปเลย ปล่อย
มนัตามมนัเป็นไป ตามมนัเป็นไปคือวา่ ท่านปล่อยคือวา่ฆ่าท้ิง ฆ่าท้ิง คือวา่ไม่สนใจ แค่ไม่สนใจ
เหมือนกบัฆ่าท้ิงเลย พระพทุธเจา้ไม่สนใจ ธรรมน้ีไม่สนใจ คนนั้นไม่มีโอกาส  

แต่น้ีเราสนใจ เราตั้งใจ แต่ธรรมท่ีช้ีไปนั้นน่ะ มรรคอริยสจัจงัช้ีไปถึงดบัทุกขน์ั้น เราเกาะ
อนันั้นไม่ติด ไม่ใช่วา่เราไม่มีอ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาอยูใ่นก ามือของทุกๆ คน ก ามือคือใจ 
อ  านาจวาสนาอยูท่ี่ใจดวงนั้น ใจดวงนั้นถา้ไม่ไดส้ะสมบุญกศุลข้ึนมา ท าไมโอกาสมนัถึงเป็น
โอกาสทองขนาดน้ี เกิดมาท่ามกลางพระพทุธศาสนา เกิดทนัตั้งแต่ครูบาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้น าทาง 
ช้ีน าทางมา เป็นผูช้ี้น าทาง ท าไมมนัเป็นไปไม่ได ้มนัตอ้งเป็นไปไดสิ้ เป็นไปไดก้ต็อ้งหกัเขา้มา  

มนัเป็นไปไม่ได ้ เหมือนกบัวา่ มา้ตวัไหนท่ีมนัพยศล่ะ จิตดวงไหนท่ีมนัพยศนกัล่ะ มนั
พยศ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยงัวา่ ฝึกสอนกบัพระนนัทะ เปล่ียนระบบแลว้ใชอุ้บายนั้น
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เขา้มาสิ ใชอุ้บายอยา่งนั้น พลิกใจเขา้ไปเลย พลิกใจเขา้ไป ความเห็นท่ีถกูตอ้ง ความเห็นท่ีจะเขา้มา 
เขา้มา เขา้มา อุบายวธีิการเราตอ้งพลิกแพลงตลอด กิเลสมนัไปพร้อมกบัเรา กิเลสมนัไปพร้อมกบั
การประพฤติปฏิบติั  

เราวา่เราบวชแลว้ กิเลสมนัจะยอบตวัลง เราจะปฏิบติัง่าย...มนัไม่ใช่ มนัอนัเก่า กิเลสอนั
เก่า มนัสุขใจ มนัภูมิใจตอนไดส้ถานะ ตอนไดเ้ป็นพระสงฆม์า ตอนนั้นบุญกศุล การบวชเป็นพระ
น้ีมีบุญกศุลมาก แลว้เพราะวา่มาจรรโลงศาสนา มาจรรโลงศาสนาไว ้มาสืบต่อพทุธศาสนาไว ้แค่
บวชกไ็ดบุ้ญกศุลแลว้ นัน่น่ะ มนัอ่ิมบุญอนันั้น มนักมี็ความมีบุญกศุล เรากสื็บต่อมาได ้ พอบุญ
กศุลนั้นอยูน่านไป นานไป มนัชินชา พอมนัชินชา จิตมนัชินชา พอชินชาเขา้มนัตอ้งใหมี้บุญกศุล
มากกวา่นั้น มากกวา่นั้น มากกวา่นั้น อาหารท่ีเคยกินมนัเบ่ือหน่าย  

เวลาจิตท่ีมนัเป็นธรรม ถา้จิตท่ีเป็นธรรม ตอ้งรีบขวนขวาย รีบกา้วเดิน โอกาสน้ีรีบกา้วเดิน 
ครูบาอาจารยมี์อยู ่ครูบาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้น าอยู ่รีบกา้วเดินเลย รีบกา้วเดิน เขา้ไป พยายามจงใจตั้งใจ 
สงัเกตใหไ้ด ้ท าใจใหไ้ด ้ กิเลสมนัมาลกูไหน มนัท าใหเ้ราเจบ็แสบ ถา้มนัสู้ไม่ได ้ขนัติธรรม ขนัติ
ธรรมกดไว ้กดไว ้ตั้งใจกด กดไว ้ถา้กดไวไ้ม่ได ้พลิกออก พลิกออกเลย พลิกไปเร่ือยๆ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงบอกเลย บอกวา่ พระไม่ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีนาน แลว้ก็
ไม่ใหเ้ดินทางตลอดไป เห็นไหม ใหเ้ปล่ียนสถานท่ีขา้งนอก แลว้เปล่ียนอารมณ์ของใจล่ะ อารมณ์
ของใจตอ้งเปล่ียนเหมือนกนั เปล่ียนอาการของใจ ใจมนัเกาะเก่ียวอยูก่บัอารมณ์อยา่งน้ี ตอ้ง
เปล่ียน ตอ้งเปล่ียน คิดตามมนัไป ตกทะเล  

เวน้ไวแ้ต่ถา้เรามีสติสมัปชญัญะ เราจะคิดใหเ้ป็นปัญญาอบรมสมาธิ สติสมัปชญัญะใหม้นั
คิดไป ดมูนัคิดไป คิดไปคิดไป เพราะวา่อะไร เพราะวา่ถา้เราก าหนดพทุโธ พทุโธเขา้มา มนั
ก าหนดไดย้าก ความก าหนดพทุโธ พทุโธ ก าหนดไดย้ากอนันั้นน่ะ เพราะวา่เวลามนัเร่าร้อนแลว้
เหมือนกบักลางทะเลทรายหาน ้าไดย้าก หาน ้าไดย้าก พอหาน ้าไดย้าก น ้ามนัมีนอ้ย หาล าบาก  

น่ีกก็  าหนดพยายามพทุโธ มนัฝืนกนั รุนแรงกนัเกินไป ความรุนแรงเกินไป จิตมนัรับมนั
ไม่ไหว มนัไม่ไหวกต็อ้งคอยผอ่นมนัไป ผอ่นใหค้วามคิดไหลออกไป สติสมัปชญัญะคุมมนั
ออกไป สุตมยปัญญา ความศึกษาเล่าเรียนมา ดูมนัไป ดูความคิดมนักา้วเดินออกไป ทุกข์ๆ  นัน่ล่ะ 
ดูทุกขอ์อกไป ถึงท่ีสุดแลว้มนัหยดุได ้
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โดยธรรมชาติของขนัธ์ ๕ นะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา คนทุกขถึ์งท่ีสุดแลว้มนักต็อ้งหมดนะ 
ตอ้งหยดุอยูแ่ค่นั้น ไม่เคยมีคนทุกขจ์น...เวน้ไวแ้ต่คนขาดสติ พอทุกขม์ากๆ แลว้มนักท็  าร้ายตวัเอง 
หมดไป นึกวา่มนัจะหมดไป มนักลบัทุกขม์ากไปอีกเพราะอะไร เพราะวา่มนัสถานะท่ีวา่ท ากรรม
ไวม้าก ตอ้งไปรับทุกขห์นกัๆ กวา่นั้นอีก  

แต่ถา้มีทุกขอ์ยูเ่ฉยๆ นะ เรามีความทุกขอ์ยู ่ คนเคยประสบทุกขทุ์กคนนะ ทุกขท่ี์รุนแรงน้ี
แทบจะทนไม่ไดเ้ลย เพราะอะไร มนัเกิดแลว้มนัตั้งอยู ่ แลว้ตอ้งดบัไป เพราะมนัเป็นไตรลกัษณ์ 
ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยูแ่ละทุกขด์บัไป ทุกขไ์ม่ใช่อนัเดียวกนันะ ไม่ใช่อารมณ์อนัน้ีแลว้จะทุกขจ์น
ตาย ไม่ใช่ ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยูแ่ละทุกขด์บัไป แต่ทุกขม์นัเกิดตลอดเวลา ทุกข์ๆ ๆๆๆ มนัเกิด
ตลอดเวลา เพราะเราไม่เขา้ใจมนั น่ีความเห็นผดิ มนัเลยแกทุ้กขไ์ม่ไดไ้ง  

ถา้ความเห็นถกู มนัเห็นวา่ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยูแ่ละทุกขต์อ้งดบัไป ความจริงมนัเป็น
อยา่งนั้น มนักเ็ลยกลายเป็นเหมือนกบัไฟมนัเผาอยูต่ลอดเวลา ไฟป่ามนัเผาท่ีเช้ือท่ีมนัไม่มีวนัท่ี
ส้ินสุด ไฟป่า เผาป่า เผาท่ีป่าทึบมาก เผาอยูน่ัน่ล่ะ ไฟรุนแรงมากไม่เคยดบัเลย อนัน้ีกเ็หมือนกนั 
ในเม่ือมนัยงัมีอวิชชา มีความโง่อยูใ่นหวัใจ มีความเห็นผดิอยูท่ี่ใจ พอความเห็นผดิอยูท่ี่ใจ ไอทุ้กข์
เกิดข้ึน ไฟบรรลยักลัป์มนัเผาท่ีใจแลว้มนัเผาอยูอ่ยา่งนั้น  

ความคิดมนัเกิดข้ึน ความคิดท่ีมนัคิดวา่ผดิๆ พลาดๆ ความเห็นผดิ ความเห็นผดิท าลาย
แมแ้ต่โอกาสการประพฤติปฏิบติั ท าลายทั้งนั้น ความเห็นผดิ พอมนัเกิดข้ึน มนัเกิดข้ึนมนักเ็ผาไอ้
ความเห็นอนันั้น เผาทั้งความเห็นผดิ เผาทั้งความไม่พอใจ เผาตณัหาทะยานอยาก สมุทยัมนั
ตอ้งการใหด้บั ตอ้งการไม่ใหเ้ป็นไป มนัอยากจะชุบมือเปิบ มนัหวงัแต่วา่จะเอาแต่ความสุข เอา
ง่ายๆ มนัจะเอาแต่ความมกัง่าย  

ความมกัง่ายวา่ สมาธิจงมาอยูใ่นใจเรา ความสุขจงมาอยูใ่นใจเรา อะไรความง่ายๆ มาอยูใ่น
ใจเรา เราประพฤติปฏิบติัธรรมกค็วรจะไดค้วามสุขแบบพระปัญจวคัคีย ์ ฟังธมัมจกัฯ กมี็ดวงตา
เห็นธรรมเลย พระอญัญาโกณฑญัญะ ธมัมจกัฯ เรากท่็องได ้สวดทุกวนั ท าไมใจมนัไม่เป็นไป  

นัน่น่ะ เพราะมนัคิดง่ายๆ สติสมัปชญัญะมนัไม่รอบคอบ  

การประพฤติปฏิบติัธรรม การดูกายและจิต มนัตอ้งดูความใหร้อบคอบ ใหร้อบคอบวา่
ทั้งๆ ท่ีความจริงมนัเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ลว้ตอ้งดบัไป ทุกขไ์ม่เคยอยูต่ลอดไป ทุกขไ์ม่เคยมีตลอดไป 
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ทุกขเ์กิดดบัเกิดดบัตลอดเวลา แต่มนัเกิดถ่ียบิถ่ียบิ เพราะมนัมีเช้ือของตณัหาทะยานอยากตอนไม่
ตอ้งการใหเ้ป็นทุกข ์ ไม่ตอ้งการใหเ้ป็นไปท่ีมนัจะเผาไหม ้ แต่มนักเ็ผาไปดว้ยสจัจะของมนั มนัมี
อยูต่ามความเป็นจริง มนัมีเช้ืออยู ่มนัจะไม่เผาไดอ้ยา่งไร มนักต็อ้งเผาไปสิ  

ทีน้ีพอมนัเผา สจัจะความจริงมนักเ็กิดดบัอยูแ่ลว้ แลว้ทีน้ีวชิาการขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ คือวา่ใหดู้เพื่อสร้างปัญญา น่ีปัญญาธรรม ปัญญาธรรมตอ้งเขา้ใจ รู้เห็นความคิด 
รู้เห็นขนัธ์ ๕ มนัท างานโดยความเป็นจริง สงัขารปรุงแต่ง ปรุงแต่อยา่งไร มนัมีเช้ือมาจากไหน 
แลว้เช้ือมนัสืบต่อดว้ยวิญญาณน่ีมนัประสานกนัอยา่งไร วิญญาณท่ีประสานในขนัธ์ ๕ มนัหมุน
ไปนะ ใหค้วามคิดท่ีมนัเผาไหมใ้จของตวัเอง มนัเผาอยูต่ลอดเวลาน่ีมนัมาจากไหน  

ในเม่ือขนัธ์ ๕ มนัเป็นความคิด มนัเป็นทางเดินของความคิด ความคิดหน่ึง อารมณ์มนัมี
ขนัธ์ ๕ พร้อมอยูแ่ลว้ ขนัธ์ ๕ กบัธาตุ ๔ ธาตุ ๔ คือร่างกาย ร่างกายคิดไม่ได ้ แต่หวัใจอยูใ่น
ร่างกายนั้น หวัใจนั้นเป็นขนัธ์ ๕ สมมุติคือค าพดูท่ีรู้กนัภายนอกกอ็าศยัขนัธ์ ๕ น่ีแหละ แต่มนั
อาศยัขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นผลของขนัธ์ ๕ สมมุติขา้งนอกน้ีเป็นผลของขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ หมุนไป ขนัธ์ ๕ 
จ าไว ้ สญัญาจ าไวเ้ขียวแดง เหลืองแดงกต็อ้งไปคุยกนัเขียวเหลืองแดง สืบต่อกบัสมมุติขา้งนอก 
บญัญติัคือขนัธ์ ๕  

ขนัธ์ ๕ คือสญัญาคือความปรุงความแต่งอยูภ่ายใน ความปรุง ความแต่ง มนัสืบต่อเน่ืองกนั 
วิญญาณรับรู้ วิญญาณรับรู้กเ็วทนาพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจยิง่เผา ทั้งๆ ท่ีมนัเกิดดบัเกิดดบั เห็น
หรือไม่เห็นมนักเ็ป็นอยา่งน้ี  

แต่ในเม่ือปัญญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้บอกวิธีการไว ้ ท าไมสติ
สตงัมนัไม่มี ของมนัเป็นจริงอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ถา้ความเห็นตรง ความเห็นถกูตอ้งมนักต็อ้งเห็นตาม
ความเป็นจริงสิ เห็นตามความเป็นจริงมนักต็อ้งปล่อยวาง ขนัธ ์ ๕ มนัจะสืบต่อไปไม่ไดสิ้ กิเลส
มนัอาศยัขบัเคล่ือนไป อาศยัท่ีวา่มนัเผาไหมอ้ยูน่ัน่น่ะ กิเลสตวัเผาไหมม้นัมีเช้ือ ในเม่ือทุกขม์นั
เกิดข้ึนมนักเ็ผาอยู ่สจัจะมนัเผาอยูอ่ยา่งนั้นอยูแ่ลว้ ถา้เผาข้ึนมากเ็ผามาท่ีหวัใจ เร่าร้อน เร่าร้อน เร่า
ร้อน ความเห็นใครถกู  

ความเห็นผดิ ความเห็นผดิท าใหเ้ราทุกข ์ ความเห็นเราผดิ ถึงบอกวา่ ไม่อกาลิโก องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ อกาลิโก ธรรมเป็นอกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา จะยนื เดิน นอน จะ
นัง่ จะคิดอยา่งไร ไม่มีกาล ไม่มีเวลา  
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แต่ท าไมเหน่ียวร้ังมาประดบัใจไม่ได ้มนัเผาไหมอ้ยูต่ามความเป็นจริงโดยกิเลสใช่ไหม  

แต่ถา้มีธรรม น ้าดบัไฟเขา้มาดบั สจัจะรู้ตามความเป็นจริงมนัจะปล่อยหมด เห็นตามความ
เป็นจริง ความจริงความเห็นถกูตอ้ง ความเห็นถกูตอ้งกิเลสมนัตอ้งอาย กิเลสคือสงัโยชน์ มนัเกิด
ดบัเกิดดบัพร้อมกบัใจอยู ่เกิดดบัเกิดดบัพร้อมกบัอารมณ์ท่ีมนัเป็นทุกข์ๆ  อยู ่นัน่น่ะ ความเห็นผดิ  

ความเห็นผดิคืออะไร? กคื็อกิเลส  

สนัดาน สนัดานท่ีสะสมมา สนัดานการเกิดการตายมาแต่ละภพแต่ละชาติ สะสมการเกิด
การตาย สะสมมาจนเป็นสนัดาน สนัดานมนัเป็นไปโดยธรรมชาติ ความคิดน้ี ความทุกขน้ี์มนัก็
เป็นเกิดดบัเกิดดบัเป็นธรรมชาติของมนัอยู ่ แลว้กเ็ป็นเราใช่ไหม เรากย็ดึวา่เป็นเรา เราคิดถกู เรา
คิดดี เราคิดถกูคิดดี มนัเลยความเห็นผดิๆ ผดิกเ็ลยไปคา้นกบัธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ งดักนั งดักบัธรรมะ  

แลว้กิเลสไหนมนัจะไปชนะธรรมล่ะ กิเลสไหนมนัจะงดัธรรมแลว้มนัจะเป็นศาสดาองค์
ใหม่ ศาสดาของกิเลสท่ีไหนมนัจะมี ศาสดาของกิเลสกมี็แต่หวัใจเรานัน่ล่ะ อวิชชานัน่ล่ะ  

มนัเป็นไปไม่ได ้มนัฝืนโลกไปอยา่งไร มนัฝืนความจริงไปอยา่งไร โลกเขายงัยอมรับความ
จริงกนั เราเป็นพระเป็นสงฆ ์ เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ท าไมจะเอากิเลสของ
เราไปขดักบัธรรมของพระพทุธเจา้ใหไ้ดอ้ยา่งไร มนักต็อ้งทุกขเ์จบ็แสบปวดร้อนไปอยูอ่ยา่งนั้น 
ในเม่ือเรายดึกิเลส จะเอากิเลสไปชนะธรรม เป็นไปไม่ได ้ 

ตอ้งท าใจใหเ้ป็นกลาง มชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทาตามร่องตามรอยขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไม่ใช่มชัฌิมาของเรา มชัฌิมาของเรามนัเขา้ขา้งกิเลสทั้งหมด มชัฌิมาของ
เรามนัอ่อนแอ มนัจะนอนจม ถา้มชัฌิมาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มา้อาชาไนย มา้
อาชาไนยมนัจะฝึกยากฝึกง่ายขนาดไหน แต่มนัเป็นอาชาไนย มนัตอ้งวิ่งไดร้ะยะทางไกล  

หวัใจท่ีจะเขา้ไปถึงธรรมมนัตอ้งเขม้แขง็สิ มนัตอ้งเขม้แขง็ มนัตอ้งกดักอ้นเกลือ มนักดัทุก
อยา่ง กดัเพชรกดัพลอยขาดหมด น่ีความเขม้แขง็ของใจ ความเขม้แขง็มนักท็  าใหห้ลกัยนืเราดี 
หลกัยนืเราดี เรากด็ูใจเราไดเ้ห็นจะๆ ไอน่ี้หลกัมนัอ่อนแอ หลกัปักข้ีเลน อารมณ์กว็บูวาบ วบูวาบ
ไปนะ แลว้มนัจะเอาความสุขมาจากไหน น่ีไง ความเห็นผดิ ความเห็นผดิมนัจะเผาลนเราก่อน  
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ถา้ความเห็นถกูนั้นมนัเป็นสจัจะความจริงอยูแ่ลว้ อริยสจัน่ีของจริงเลย อริยสจั ของจริงอยู่
อยา่งนั้น จริงอยูโ่ดยเรารู้หรือเราไม่รู้กเ็ป็นของจริงอยูอ่ยา่งนั้น ท าไมวา่จริง น่ีเรารู้หรือเราไม่รู้ล่ะ 
เราท าไมจะไม่รู้ เราอา่นพระไตรปิฎกทั้งตูก้ไ็ด ้อ่านพระไตรปิฎกมาเพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ มนั
กเ็ทียบเคียงเป็นเหมือนท่ีเราหมดเลย น่ีจินตมยปัญญา  

“สุตมยปัญญา” เป็นการวา่เป็นบณัฑิต เป็นนกัปราชญ ์ สุตมยปัญญา นกัปราชญข์องโลก
เขา  

“จินตมยปัญญา” จินตมยปัญญาเกิด เราตอ้งมีจินตมยปัญญา ใคร่ครวญเขา้ไปเร่ือย 
ใคร่ครวญเขา้ไป ใคร่ครวญเขา้ไป ใคร่ครวญตามกระแสของกิเลส ไล่ตอ้นกิเลส ใหกิ้เลสไม่ใหม้นั
เผน่ผาดโผนออกมาครอบคลุมเราทั้งหมด ไล่ตอ้นใหกิ้เลสมนัยบุยอบตวัเขา้ไป ใหม้นัมีพื้นท่ีวา่ง
ใหเ้ราไดห้ายใจ ผอ่นใจบา้ง ใหเ้ราไดห้ายใจ ผอ่นใจพน้จากความทุกขไ์ดเ้ป็นคราวๆ ไป น่ีมนัตอ้ง
ไล่ตอ้นเขา้ไป การไล่ตอ้นน่ีจินตมยปัญญา จินตมยปัญญาถึงไล่ตอ้นกิเลส ใหส้งบตวัเขา้ไปไดบ้า้ง  

พอสงบตวัเขา้ไปได ้ มนัถึงจะเห็นอาการขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ ดว้ยตามความเป็นจริง ดว้ยตาม
ความเป็นจริง ความเห็นถกูตอ้งมนัจะเกิดข้ึนตั้งแต่ตรงน้ีข้ึนไป ความเห็นถกูตอ้ง เห็นกายและจิต
ตามความเป็นจริง ถึงจะเป็นชยัภูมิ จะเร่ิมวปัิสสนา  

ถา้ไม่เห็นกายและจิตตามความเป็นจริง มนัจะเห็นดว้ยกิเลส มนัเห็นออกหมด ความเห็นท่ี
ส่งออกมานั้น ความเห็นส่งออก แมแ้ต่นกัปฏิบติัอยู ่ แต่ยงัมีความเห็นผดิอยู ่ ท  าใหต้วัเองเขา้ไม่ถึง
ธรรม ความไม่เขา้ถึงธรรมมนักเ็ป็นจินตมยปัญญา จินตนาการ เป็นวิปัสสนึก ความเป็นวิปัสสนึก
เขา้ใจวา่ตวัเองถึงธรรมกเ็ป็นความเขา้ใจแต่ไม่เป็นตามจริง 

ความเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นธรรมกจ็มอยูต่รงนั้นน่ะ จมอยูก่บัตรงนั้น หวัใจไม่มีการพฒันาข้ึน
มา เพราะวา่ส่ิงนั้นเป็นผล เขา้ใจวา่จินตมยปัญญาน้ีเป็นผล ความวา่เป็นผลมนัจะกา้วเดินไปไหน 
เราเขา้ใจวา่เราท างานเสร็จหมดแลว้ เราจะวางใจแลว้เราจะสบายใจ เพราะถือวา่ความกงัวลทุกๆ 
อยา่งส้ินสุด จินตมยปัญญามนัถึงตรงนั้น มนัถึงวา่ตรงนั้นป๊ับเห็นวา่อนัน้ีเป็นความจริง กห็ยดุอยู่
แค่นั้น  

แต่จินตมยปัญญา ความเป็นนกัปราชญ ์ ความเป็นคนท่ีอยากจะพน้ทุกข ์ ความเป็นลกูศิษย์
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตอ้งเป็นสุภาพบุรุษ ตอ้งเทียบตอ้งเคียงความเห็นของตนเขา้กบั
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สจัจะความจริงอนันั้น สจัจะความจริงอนันั้นวา่ ส่ิงใด ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมนะ 
ธรรมถึงเขา้ถึงใจดวงนั้น สมควร แลว้น่ีมนัสมควรดว้ยจินตมยปัญญา มนัยงัไม่เกิดภาวนามย
ปัญญา  

การเห็นกายเห็นจิตในตรงนั้นถึงจะเห็นตามความเป็นจริง ไม่ใช่เห็นดว้ยตาเน้ือ มนัจะเห็น
ดว้ยตาในเพราะจินตมยปัญญาไล่ตอ้นกิเลสเขา้ไปใหเ้กิดความสงบข้ึนมาแลว้ ตอ้งเกิดความสงบ 
ความสงบนั้นเป็นเอกคัคตารมณ์ ความสงบนั้นเป็นพื้นฐาน มีพื้นฐาน มีเคร่ืองมือ  

แต่ถา้เป็นจินตมยปัญญาหรือปัญญาการใคร่ครวญเขา้มาแลว้ปล่อยหมด ปล่อยหมด มนัไม่
มีพื้นฐาน ไม่มีพื้นฐานคือไม่มีเอกคัคตารมณ์ มนัจะวา่งไปหมดเลย วา่งไป วา่งไป เขา้ใจวา่เป็นผล 
พอวา่งไป จินตนาการเกิดข้ึน จินตมยปัญญาเกิดข้ึน จินตนาการเกิดข้ึน จะเห็นรู้ภพรู้ชาติ  

ความรู้ภพรู้ชาติอนันั้น รู้แบบผูป้ฏิบติั ไม่เขา้ถึงตามความเป็นจริง เห็นบางโอกาสจะมีจริง
ส่วนหน่ึง ผดิ ๙๙ เปอร์เซ็นต ์ เห็นจริงหนหน่ึง ผดิถึง ๙๙ หน แลว้มนัจะมีประโยชน์อะไรกบัการ
ช าระกิเลสล่ะ ความเห็นอนันั้นไม่ใช่การช าระกิเลส  

การช าระกิเลสตอ้งเห็นกิเลส กิเลสอาศยัอยูท่ี่กายกบัใจตามความเป็นจริงนะ ไม่ใช่อาศยั
กายท่ีเราเห็นกายกนั อนัน้ีเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญาท่ีจบักายดว้ยกายเน้ือกนั เอามือจบัมือจะ
รู้สึกวา่กาย เขา้ใจวา่กายน้ี กายน้ีเป็นความเขา้ใจ ไม่ใช่ความจริง  

ความจริงมนัถึงจะช าระปล่อยวางไดต้ามความเป็นจริง ความเป็นจริงอนัน้ีคือความจริง
ภายใน ความจริงอนัน้ีคือการยกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนาในกายกบัจิตไง  

การท าเขา้มา การไล่ตอ้นกิเลสเขา้มา การไล่ตอ้นกิเลสเขา้มาดว้ยความเห็นท่ีถกูตอ้ง 
ความเห็นท่ีถกูตอ้งเพราะเรามีครูมีอาจารยท่ี์ถกูตอ้ง เรามีธรรมและวินยัในตูพ้ระไตรปิฎกท่ีวา่เป็น
ครูอาจารยท่ี์ถกูตอ้ง แต่ความเห็นเราผดิ เรากผ็ดิมาตลอด ทุกคนตอ้งผดิมาตลอด ความผดิมาตลอด
อนันั้นเป็นครู เป็นครู ท าใหเ้ราเรียกวา่ เราท าแลว้ยงัมีความผดิพลาด เรามีความผดิพลาด เรามี
ความลองผดิลองถกูมา ตอ้งเป็นอยา่งนั้นเพราะเป็นนามธรรม  

ความเป็นนามธรรม มนัจะจบัตอ้งเทียบเคียงไดย้าก เพราะเป็นนามธรรม ๑ 
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๒. มนัมีกิเลสความเห็นเขา้ขา้งตวัอีก ๑ ความเห็นเขา้ขา้งตวัวา่ส่ิงน้ีมนัน่าจะเป็นจริง ส่ิงน้ี
เราไม่เคยพบไม่เคยเห็น  

กิเลสมนัแสดงตวัอยูข่ณะท่ีวา่เร่ิมประพฤติปฏิบติัเขา้ไป แต่มนักมี็โดยสจัจะ มนัเป็นอยา่ง
นั้นอยูแ่ลว้ เราไม่ควรจะไปก าหนดวา่ไม่ควรมีกบัเรา ไม่ควรจะวา่เอาส่ิงน้ีมาเป็นเคร่ืองใหบ้ัน่ทอน
ความนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เราเป็นคนท่ีวา่วาสนานอ้ย 

วาสนามากหรือวาสนานอ้ยท าไมกา้วเดินมาถึงท่ีวา่ขนาดวา่จินตมยปัญญาหมุน จินตมย
ปัญญาหมุน หมุนแลว้เห็นกายกบัจิต “เห็นกายกบัจิต” ฟังสิ การเห็นกายกบัจิต มนัจะเห็นนะ เห็น
เป็นรูปเป็นร่าง จิตกคื็อจิต เป็นกอ้นของจิต เป็นความรู้สึก ความรู้สึกแยกเป็นขนัธ์ ๕ เลย เห็นกาย
กเ็ห็นเป็นภาพกาย อะไรในอวยัวะ ๓๒ ประการ ส่ิงใดกไ็ดเ้ห็นเป็นกาย เห็นแลว้มนัสะเทือนถึง
หวัใจ เห็นตามความเป็นจริง มนัจะเห็นแลว้สะเทือนถึงใจ 

เพราะกิเลสมนัมีอยูท่ี่ใจ ส่ิงท่ีวา่กิเลสมนัอาศยักายและใจ อาศยัหวัใจของสตัวโ์ลกอยู ่อาศยั
หวัใจของพระภิกษุท่ีก าลงัวิปัสสนาอยูน่ัน่ล่ะ มนัอาศยัอยูน่ั้นแลว้มนัเป็นเจา้วฏัจกัร มนัอหงัการวา่
มนัเป็นเหนือโลกเหนือสงสาร เหนือวฏัฏะมาตลอดเลย มนัถึงวา่มนัมีอ  านาจมาก อ  านาจเหนือเรา 
มนัถึงวา่เป็นผูใ้ชเ้ราใหเ้ราทุกขย์ากแสนเขญ็อยูน่ี่ไง 

ฉะนั้น พอจิตน้ีเขา้ไปเห็นมนัเท่านั้นล่ะ มนัถึงไดต้อ้งมีการสะเทือนเรือนลัน่ การเห็นกาย
และเห็นจิตในคร้ังแรกมนัสะเทือนเรือนลัน่เพราะวา่เห็นท่ีอยูข่องอวิชชา เห็นท่ีอยูข่องอวิชชา เห็น
ท่ีอยูข่องเจา้วฏัจกัร เห็นท่ีอยูน่ะ การเห็นท่ีอยู ่กิเลสอยูท่ี่นัน่  

ทีน้ีวิปัสสนาหมายถึงวา่สะเทือน สะเทือนถึงกิเลสหมด พอเห็นแลว้หลุดไมห้ลุดมือไปก็
พยายามสร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมาใหจ้บัตอ้งได ้ ใหเ้ห็นกายและจิตข้ึนไป ยอ้นข้ึนไป ยอ้นข้ึนไป 
ช าระลา้งกิเลสไปเร่ือยๆ ภาวนามยปัญญามนัถึงจะเกิดตรงน้ี  

ภาวนามยปัญญามนัมีเฉพาะในศาสนาพทุธเราน้ี ภาวนามยปัญญาเป็นธรรมาวธุอยา่งเอก 
เป็นความเห็นท่ีถกูตอ้งท่ีมชัฌิมาปฏิปทา ในมรรคอริยสจัจงั ในธรรมจกัรอยา่งยอด ยอดอยูใ่น
ศาสนาพทุธของเราน้ี เห็นไหม ภาวนามยปัญญาเกิดตรงน้ี ความเห็นท่ีถกูตอ้งคือความเห็นตาม
มรรคอริยสจัจงัอนัน้ี น้ีคือความเห็นท่ีถกูตอ้ง  
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ความเห็นท่ีถกูตอ้ง มนัจะเร่ิมวิปัสสนาไป ความวิปัสสนาไปมนัจะเร่ิมช าระกิเลส ความ
ช าระกิเลสท่ีมนัอยูใ่นใจท่ีวา่มนัมีเช้ือมีไขท่ีโดนไฟเผาอยูต่ลอดเวลา ท่ีมนัทุกข์ๆ  ร้อนๆ อยูน่ี่
แหละ ส่ิงท่ีมนัทุกข์ๆ  ร้อนๆ ท าใหเ้ราทุกขใ์จอยูน้ี่ แต่พอภาวนามยปัญญามนัเร่ิมหมุนไป หมุนไป 
ธรรมจกัร จกัรของธรรมไดห้มุนแลว้ มนัจะเร่ิมท าลายไอเ้ช้ือไขอนัน้ี  

ถา้ท าลายเช้ือไขอนัน้ีตามความเป็นจริงนะ ภาวนาไป ลา้งไป กิเลสมนัขนาดเขา้ถึงตวัมนั
แลว้ มนัเป็นการตะลุมบอนกนัแลว้ล่ะ จากท าปัญญาอบรมสมาธิ จากท าสมาธิอบรมปัญญาน้ี 
พยายามจะเขา้หาตวั หาพื้นท่ี เร่ิมเขา้ไปในกายกบัจิต ในท่ีอยูข่องอวิชชา ท่ีอยูข่องเช้ือของไขของ
ส่ิงท่ีเร่ิมตน้ของความทุกขท่ี์ใหเ้ราทุกขร้์อนแสนเขญ็น้ี  

น้ีเราเขา้ไปจนถึงแลว้ เป็นการตะลุมบอน เป็นการต่อสู้กนัระหวา่งตวัต่อตวั อาวธุ จบัดาบ
ปลายปืนทหาร ทหารก าลงัต่อสู้กนันะ มนัเป็นการตะลุมบอนกนัอยู ่ ความตะลุมบอนกนัอยูเ่รา
ตอ้งวิปัสสนา เราตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบเขา้ไปเป็นทบัทวีคูณ ความละเอียดรอบคอบ 
ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัญญาของเร่ืองวา่ตอ้งทุ่มทั้งตวัเลย ความทุ่มลงไปทั้งตวั ทั้งความคิดทั้งทุก
อยา่งทุ่มลงไปจุดของเช้ือไขท่ีมนัพาเราทุกขอ์นันั้นน่ะ นั้นคือภาวนามยปัญญา  

ภาวนามยปัญญาลองหมุนกา้วเดินไป เห็นไหม ไฟสุมขอน ไฟลองไดติ้ดข้ึนมาจากปลาย
ขอนขา้งใดขา้งหน่ึง มนัตอ้งไหมไ้ปทั้งขอนนั้นน่ะ น่ีไฟท่ีติดขอนนั้น แต่มนัติดยากเพราะขอนมนั
ขอนใหญ่ ขอนมนัขอนใหญ่ ๑ แลว้เช้ือไฟเรามีแต่หญา้มีแต่ฟาง มนัวบูวาบกด็บัไป มนัยาก มนั
ยากตรงน้ี มนัยากตรงท่ีวา่เราจะท าอยา่งไรใหธ้รรมจกัรน้ีเคล่ือนหมุนไป ความเห็นท่ีถกูตอ้งตาม
จกัรของธรรมหมุนไปโดยธรรมชาติของธรรมจกัรอนันั้น  

พอหมุนไป พอเร่ิมไฟสุมขอน มนัติดท่ีขอน ใจมนัเร่ิมโดนเผาไหม ้เช้ือภพเช้ือชาติโดนเผา
ไหม ้ ในสกักายทิฏฐิจะเห็นกายวา่ผดิ เห็นกายวา่เป็นเรา มนัยดึมัน่ถือมัน่ สงัโยชน์ท่ีมนัมดัอยู่
นัน่น่ะ มนัโดนธรรมจกัร โดนภาวนามยปัญญา โดนความเห็นถกูตอ้งเร่ิมจุดติด มนัเผาไป เผาไป 
น่ีภาวนามยปัญญากา้วเดิน ความกา้วเดินอนัน้ีมีสติสมัปชญัญะพร้อม หมุนไปเร่ือยๆ หมุนไป 
หมุนไป หมุนเขา้ไป หมุนในอะไรล่ะ?  

ในขนัธ์ ๕ กเ็กิดดบั เกิดดบั เป็นอนิจจงั เป็นไตรลกัษณ์ ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์
ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นตอ้งเป็นอนตัตา เป็นไตรลกัษณ์ถา้พิจารณาขนัธ์ ๕  
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ถา้พิจารณากาย กายน้ีจะแปรสภาพใหเ้ห็นเด๋ียวนั้น ความแปรสภาพใหเ้ห็นเด๋ียวนั้น ไม่มี
มิติ ไม่มีกาล ไม่มีเวลา การหลุดมือ การท่ีมีเช้ือไขหลุดออกไปต่อหนา้ต่อตา การเห็นต่อหนา้ต่อตา
ท่ีมนัหลุดออกไปนัน่คือปัจจตัตงั รู้ขณะนั้น ความรู้ขณะนั้นมนัจะสลดสงัเวช จะปล่อย สงัโยชน์
มนัเกิดๆ ดบัๆ อยูพ่ร้อมกบัความคิด มนัอยูล่ะเอียดกวา่ความคิด มนัเป็นความเกิดความดบั มนัเป็น
กระแสเฉยๆ มนัเป็นความท่ีผดุข้ึนมาพร้อมกบัความคิด  

ปัญญาท่ีหมุนเขา้ไปท่ีมนัเป็นภาวนามยปัญญานะ มนัเป็นธรรมจกัรท่ีวา่มนัเป็นธรรมชาติ
ของความคิด ไม่ใช่ความคิดเรา เพราะความคิดเรามีเราอยู ่มนัถึงมรรคไม่สามคัคี ความสามคัคีของ
มรรคอริยสจัจงัหมุนออกไปนัน่น่ะ มนัถึงจะไปช าระสงัโยชน์ตวันั้นได ้ ช าระสกักายทิฏฐิ 
ความเห็นผดิ  

“สกักายทิฏฐิ” ทิฏฐิเห็นกายกบัใจวา่เป็นเรา เห็นวา่เป็นอนัเดียวกนั แต่ในต าราบอกไว ้ เรา
กเ็ช่ือตามต ารา เป็นสุตมยปัญญาแกกิ้เลสไม่ได ้ จินตมยปัญญากช็ าระกิเลสไม่ขาด ภาวนามย
ปัญญาต่างหาก เพราะมนัเขา้ไปถึงเน้ือ เน้ือของใจดวงนั้น เน้ือของการเกิดดบัและผกูต่อกนันั้น 
นัน่ภาวนามยปัญญาเขา้ไปแลว้ถึงท าลายตรงนั้นขาดออกไป ขาดเป็นสมุจเฉทปหาน กายกบัใจ
แยกออกจากกนั ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ทุกขไ์ม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่ทุกข ์ แยกออกจากกนั 
ความสุขเกิดข้ึน จากทุกข์ๆ  นะ จากความทุกข ์ความกระเสือกกระสน ความสุขอนัน้ีเกิดข้ึน  

“อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” พระอญัญาโกณฑญัญะรู้ธรรมอนันั้นนะ ย   กิญฺจิ 
สมุทยธมฺม  ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัทั้งหมด มนัดบัไป ธรรมดามนักเ็กิด
ดบัอยูธ่รรมชาติของมนั แต่เราไม่เห็น แต่ในเม่ือพระอญัญาโกณฑญัญะเขา้ไปเห็นในหวัใจของ
ท่านเอง ท่านรอมา ๖ ปี แลว้กฟั็งธมัมจกัฯ  

เราเพียงแต่ท าใจเขา้ไปใหไ้ด ้ เราบวชมากนัก่ีปีแลว้ มนัต่างกนั คนท่ีเขามีใจเป็นพื้นฐาน 
เขาพยายามรอธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น้ีธรรมประกาศมา ๒,๕๔๓ ปี หวัใจเรา
มนัควรจะไดรั้บธรรมอนันั้น แลว้เรากบ็วชมากนั บวชกนัมาเพือ่จะช าระ เพื่อจะใหรู้้จริงตามน้ี  

ถา้รู้จริงตามความเห็นถกูตอ้ง ความเห็นน้ีถกูตอ้ง เอาความสุขมาใหก้บัดวงใจดวงนั้น 
ความเห็นท่ีถกูตอ้ง ใหใ้จดวงนั้นมีความสุข ใหใ้จดวงนั้นรู้สภาวะตามความเป็นจริง ไม่ตอ้งให้
ธรรมชาติน้ีเขา้ขา้งเรา ไม่ตอ้งใหใ้ครมาท าใหเ้ราพออกพอใจ มนัเห็นธรรมมาเป็นธรรม ตวัเองกมี็
ความสุขเกิดข้ึนตามความเป็นจริงในใจของตน ยงัเป็นผูช้ี้น าเขาไดอี้ก เป็นท่ีพึ่งของสตัวโ์ลกไดอี้ก  
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เพราะอะไร เพราะวา่นกัปราชญท่ี์รู้จริง นกัปราชญน์ะ รู้จริงตามความเป็นจริง ถา้นกั
ปราศจาก มนัจะไปแนะน าใครไดล่้ะ มนักเ็ป็นทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ ในหวัใจกมี็แต่ความทุกข ์ในหวัใจ
กมี็แต่ความกงัวลนะ ไฟสุมอยูท่ี่ใจ แต่มนัหนา้ช่ืน ช่ืนแต่หนา้แต่อกตรม  

แต่นกัปราชญท่ี์รู้สจัจะ รู้ตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริง เห็นตามมชัฌิมาปฏิปทา 
น่ีมนัรู้จริงในใจ รู้จริงตั้งแต่เร่ิมตน้ของความคิดอนันั้นน่ะ เช้ือของส่ิงท่ีผกูต่อกนัขาดไป ฟังสิ เช้ือ
ของส่ิงท่ีผกูกายกบัใจท่ีวา่เป็นสกักายทิฏฐิท่ีเห็นวา่มนัเกาะเก่ียวกนั สงัโยชน์ท่ียดึวา่กายเป็นเรา
ขาดออก มนัโดนท าลายออก ส่ิงท่ีประสานกนัเป็นความคิดออกมา โดนท าลายออกไปเลย ขาด
ออกไปเลย มนัไม่มี มนัต่อกนัไม่ได ้ 

แต่มนัเป็นนามธรรม ความท่ียงักลบัมาสืบต่อ ยงัสืบต่อ ยงัสมมุติ ยงับญัญติั ยงัเป็น
เป้าหมายท่ีวา่ส่ือกนัได ้ ความส่ือกนัไดน้ี้เหมือนตอ้งวา่ผูรู้้กบัผูรู้้เขาส่ือกนั ถา้ผูรู้้กบัผูรู้้ส่ือกนั 
ความหมายกต็รง ถา้คนหน่ึงรู้อีกคนไม่รู้ ส่ืออยา่งไรกไ็ม่ตรง ไม่ตรงความเป็นจริงนั้น  

ความเห็นตรงกบัความเห็นตรง จะส่ือกนัรู้ ความเห็นไม่ตรงกบัผูเ้ห็นตรง จะส่ืออยา่งไร มี
แต่ส่ือยกข้ึน ส่ือใหผู้ท่ี้ไม่ตรงยกข้ึนตรง อนันั้นถกูตอ้ง แต่ถา้จะส่ือ ส่ือเพื่อจะใหต้รงกนั มนัตรง
ไม่ไดเ้พราะความเห็นต่างกนั ความเห็นคนละขั้วมนัจะตรงกนัไม่ได ้ 

แต่ถา้ปฏิบติั เราชาวพทุธ เราเป็นลกูศิษยพ์ระพทุธเจา้ เป็นพระท่ีสมควรกบัปฏิบติั มนัเป็น
โอกาสมากนะ แลว้ท าใหเ้ห็นตรงได ้ เห็นตรงไดเ้ลย มนัเป็นธรรมเป็นกลาง ธรรมน้ีเป็นของกลาง 
แลว้แต่อ  านาจวาสนา แลว้แต่ความวิริยอตุสาหะของผูน้ั้นต่างหาก อ  านาจวาสนาพร้อมอยูแ่ลว้ 
พร้อม ถา้ไม่พร้อม ไม่ไดม้าเป็นนกัรบหรอก นกัรบน้ีอ  านาจวาสนาตอ้งพร้อม อาวธุทุกอยา่ง
พร้อมหมดเลย  

ถึงวา่ อ  านาจวาสนา ขาดแต่ความจริงจงั อุบายวิธีการพร้อมหมด ครูบาอาจารยท่ี์จะช้ีน ามี
อยูแ่ลว้ มีอยูแ่ลว้ ขอใหเ้หมือนมีหมอ ขอใหค้นไขป่้วยมาสิ ใหค้นไขป่้วยมา หมอจะรักษา แต่
คนไขไ้ม่ไดป่้วยดว้ยโรคของร่างกาย มนัป่วยดว้ยโรคของใจ หมอท่ีรักษาน้ี รักษาท่ี...(เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 


