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ประพฤติปฏิบติั ตั้งใจฟังธรรม ธรรมน้ีเป็นของส าคญัมาก ของส าคญัจริงๆ ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ส าคญัวา่ ศาสนาพทุธส าคญัท่ีศาสนธรรม พระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมจนใจนั้นพน้ไปนะ พน้จากกิเลสออกไป พน้จาก
กิเลสออกไปแลว้ถึงไดเ้ป็นความสุขในใจนั้นโดยท่ีไม่มีทุกขแ์มแ้ต่เมด็หินเมด็ทรายเขา้ไปเจือปน
ในใจดวงนั้นเลย น่ีพระพทุธ พระธรรม 

พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก เป็นผูมี้ดวงตา
เห็นธรรม แค่มีดวงตาเห็นธรรมพระพทุธเจา้ยงัเปล่งอุทานเลย “อญัญาโกญฑญัญะรู้แลว้หนอ” 
ขณะแค่เห็นธรรมยงัแทงไม่ทะลุตลอดธรรมทั้งหมด เพราะวา่ไม่มีใครจะพฤติปฏิบติัไง ตอนท่ี
ส าเร็จเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้วา่ “ใครหนอจะรู้ธรรมอนัน้ีได”้ มนัลึกซ้ึงขนาด
นั้น ถึงวา่ส าคญั ธรรมน้ีส าคญัมาก แลว้ไม่คิดวา่จะสอนใครไดเ้ลย เพราะวา่มนัละเอียดอ่อนมาก 
มนัมีสตัวโ์ลกจะมีสติสมัปชญัญะขนาดนั้นหรือ จะเขา้ไปร้ือธรรมอนัน้ีได ้ จนทอดอาลยัแลว้
ออกมาเทศน์โปรด ออกมาเทศนธ์มัมจกัฯ จนพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสงฆอ์งคแ์รกของโลก 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมถึงเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พระอญัญาโกณฑญัญะ
เห็นธรรมยงัไม่ไดแ้ทงตลอดถึงธรรม พระพทุธเจา้เปล่งอทุานเลย ถึงวา่มนัเขา้ยากท่ีวา่ แทบจะคิด
วา่ใครเขา้ไม่ได ้ แต่พระอญัญาโกณฑญัญะเขา้เป็นองคแ์รกไง เห็นธรรมเป็นองคแ์รก เป็นสงฆ์
องคแ์รกของในโลกน้ี ในโลกคือวา่ในปัจจุบนัน้ีไง เขา้ถึงธรรมกบัเห็นธรรม พระพทุธเจา้ถึงเปล่ง
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อุทานเลย เปล่งอุทานออกมาเลยนะ “ออ้! เห็นแลว้หนอ” คือวา่ธมัมจกัฯ ประกาศแลว้ไปไดผ้ลไง 
ไดผ้ลแลว้ คิดวา่จะไม่มีใครรู้  

ผูท่ี้สร้างบุญญาธิการมา ถึงวา่กเ็ป็นไปได ้รู้ธรรมอนัน้ี ธรรมอนัน้ีถึงวา่ประเสริฐมาก ธรรม
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สามารถช าระกิเลส กิเลสน้ีคือความเคยใจ แต่จริงๆ แลว้
สามารถช าระความทุกขไ์ดจ้ริง ความทุกขใ์นหวัใจช าระไดจ้ริงดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เท่านั้น มนัถึงวา่ธรรมน้ีถึงเขา้ไดย้าก การเขา้ไดย้าก เพราะการประพฤติปฏิบติั
ธรรม  

งานทางโลกใชแ้รงงานขนาดไหนเท่าไรกแ็ลว้แต่ แรงงานใชอ้อกไปมนักลบัท าง่าย เพราะ
มนัจบัตอ้งไดเ้ป็นวตัถุ ถึงงานการบริหารกง็านใชส้มอง การใชส้มองนั้นมนักเ็ป็นโลก เพราะการ
ใชส้มองนั้นเป็นทฤษฎี เป็นกฎเป็นระเบียบ เป็นการบริหารออกไปอยา่งนั้น เพราะฉะนั้นมนัเป็น
กฎเป็นระเบียบอยูแ่ลว้ เพียงแต่รอจงัหวะท่ีจะบริหารใหม้นัเป็นไป ส่ิงท่ีควบคุมใหม้นัเป็นไปมนั
เป็นระบบระเบียบ มนัเป็นระบบมาอยูแ่ลว้  

แต่การเขา้ทางธรรม การประพฤติปฏิบติัธรรมมนัไม่ใชร่้างกาย ไม่ใชส้มองไง มนัใชค้วาม
สงบ ถา้แรงงานสมองน่ีกเ็ป็นแรงงานท าใหใ้จน้ีสงบเขา้มาก่อน มนัตอ้งท าใจใหส้งบเขา้มาก่อน 
แลว้ถึงจินตมยปัญญา มนัเป็นจินตนาการกจ็ริงอยู ่ หมายถึงวา่ มนัไม่เป็นระบบ เพราะเป็นระบบ
ไม่ได ้เพราะเป็นระบบน่ีมนัเป็นส่ิงท่ีส าเร็จรูป ส่ิงท่ีเป็นส าเร็จรูปมนัเขา้ไป เพราะหวัใจมนัรู้ทนัอยู่
แลว้เพราะเราศึกษามา ใครจะศึกษาเล่าเรียนกฎทฤษฎีใดๆ มากแ็ลว้แต่ กิเลสมนักอ็าศยัส่ิงนั้นวา่
มนัรู้ไปดว้ย ส่ิงท่ีเรารู้ทั้งหมดกิเลสรู้ดว้ย ฉะนั้นถึงวา่ ปัญญาในระบบสมองถึงช าระกิเลสเราไม่ได้
ไง  

การท างานทางโลก ท าเขา้ไปเท่าไรกแ็ลว้แต่ มนักเ็ป็นวา่กิเลสพาท าดว้ย กิเลสอยูใ่นการ
กระท าของเราทั้งหมดเลย น่ีคือท างานทางโลก ท างานทางธรรมมนัเป็นท างานทางใจ ใจไม่ใช่
สมองเหรอ สมองมนัเคร่ืองผา่นของใจออกไป เช่น เรากินขา้ว เรากินอาหาร อาหารนั้นกบัล้ิน ล้ิน
รู้รสอาหารนั้นต่างหาก อาหารนั้นไม่ใช่ล้ิน ล้ินนั้นไม่ใช่อาหาร แต่กรู้็รสเขา้ไป แลว้ถา้ล้ินเปล่าๆ 
มนัรู้รสไดไ้หม รสของน ้าลายท่ีออกมามนัรู้ไดไ้หม รสของน ้าลาย? มนัตอ้งอาศยัรสของอาหาร 
รสของส่ิงท่ีมนัชอบใจเขา้ไปกระทบล้ิน รสเกิดข้ึน ความผกูพนัเกิดข้ึน  
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ความคิดกเ็หมือนกนั สญัญาเดิมของเรามีอยู ่ แลว้เราศึกษาเขา้มา กิเลสคือความเคยใจมนั
ดดัแปลงความคิดอนันั้น ความท่ีเราศึกษาเขา้มา การท่ีเราศึกษาเร่ืองวิชาการต่างๆ เขา้มามนั
กระทบกบัใจ มนัมีอารมณ์ทางโลก กระทบกบัใจ มนัมีความรู้สึกออกไป ยิง่คิดเท่าไรมนักคิ็ดเร่ือง
โลกียะ มนัเป็นอยา่งนั้น เหมือนล้ินกบัอาหารกระทบกนั  

น่ีกเ็หมือนกนั เราเหมือนกบัอารมณ์ความรู้สึก ทฤษฎีการจดจ ามามนักระทบกบัใจ น่ีมนั
ถึงวา่เป็นโลก เป็นโลกอยูอ่ยา่งนั้น เป็นโลกเขา้มามนักห็กัเขา้มา งานของใจมนัเป็นความเจริญแลว้
เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม ผูท่ี้ปฏิบติัมนัจะเขา้ใจตรงน้ี ผูท่ี้เคยเจริญแลว้เส่ือม ส่ิงใดๆ กแ็ลว้แต่ สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา สวดมนตเ์ชา้สวดมนตเ์ยน็จะมี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปรสภาพ
ทั้งหมด ใจกบัอาหาร ใจกบัรสท่ีสมัผสักนัมนักต็อ้งแปรสภาพ ส่ิงทุกอยา่งมนัแปรสภาพโดย
ธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ มนัแปรสภาพ มนัเป็นอนิจจงัของมนั แต่มนัไม่ใหป้ระโยชน์อะไรกบัเรา
เลย มนัใหแ้ต่ความทุกขเ์รามาตลอด  

เรากเ็ห็นอยู ่ อาหารเขา้ไปกระทบล้ินแลว้อยูใ่นปาก เค้ียวแลว้ตอ้งกลืนลงไป อารมณ์ท่ี
เกิดข้ึนมนัตอ้งแปรสภาพไปตลอด ความทุกข ์ ความเจริญ ปฏิบติัธรรมจนเจริญข้ึนมา จิตน้ีเป็น
สมาธิกา้วเดินทางปัญญาไปมนักเ็ส่ือมได ้ เพราะมนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา มนัเส่ือม เส่ือมแต่
ไม่ใหคุ้ณค่า เส่ือมใหแ้ต่ความทุกข ์ เพราะเราเดินตามมนัไป มนัเป็นอดีต อนาคต มนัไม่เป็น
ปัจจุบนัธรรม ความกา้วเดินไปของปัญญาอนัน้ี มนัเจริญข้ึนแลว้มนักต็อ้งเส่ือมลง มนัเส่ือมไป
เป็นไตรลกัษณ์ในเน้ือหาสาระของมนั  

แต่มนัไม่เห็นไตรลกัษณ์ในปัญญาของเรา ปัญญาของเราไม่สามารถเห็นพระไตรลกัษณะ 
พระไตรลกัษณ์มีเป็นอนตัตา ความแปรสภาพไปอนันั้นมนัเป็นไปโดยธรรมชาติ แต่เราไม่เห็น
ตามความเป็นจริง เราเห็นตามเขาไป น่ีมนัเจริญแลว้เส่ือม มนัธรรมชาติมนัเป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ 
มนัเจริญข้ึนมาแลว้ตอ้งเส่ือมไป  

การปฏิบติัสมาธิกแ็ลว้แต่ จิตท่ีเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาแลว้ตอ้งเส่ือมไปเป็นธรรมดา มนัเป็น
ธรรมชาติของมนั มนัเป็นส่ิงท่ีเรารักษาไวไ้ดย้าก ถึงวา่ การประพฤติปฏิบติัเพื่อท าความสงบมนั
ตอ้งอาศยัวสี การช านาญในการเขา้ออก วสีคือการเขา้การออก มนัถึงจะทรงรักษาไวไ้ด ้ ความ
ช านาญงานอนันั้น ความช านาญในการรักษา ความใหม้นัคงท่ี แต่มนักแ็ปรสภาพวนัยงัค ่า แต่กย็งั
ดี เรารู้เหตุใช่ไหม การรักษาเหตุไวเ้พื่อใหผ้ลมนัดีไวต้ลอด ส าคญัท่ีรักษาเหตุ การเขา้และการออก  
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การรักษาใจ เพื่อมนัเส่ือมข้ึนมา มนักมี็เหตุเกิดข้ึนมา ใหเ้จริญข้ึนมาได ้ 

น ้าตม้ เราตม้น ้าในกาน ้า ตม้แลว้พอมนัยกออกมาจากเตา มนักต็อ้งอุณหภูมิตอ้งลดลงมา
จนเป็นน ้าเยน็ธรรมดา น่ีกเ็หมือนกนั ใจก็เหมือนกนั ถา้ใชต้บะธรรมแผดเผาอยูต่ลอดเวลาใหม้นั
เดือดอยู ่ใหน้ ้ าเดือดอยูต่ลอดเวลา ถึงวา่ การปฏิบติัธรรมถึงตอ้งมีสติสมัปชญัญะพร้อมทุกอิริยาบถ 
รักษาใจของตน การรักษาใจรักษายากท่ีสุด การจะท าใหเ้จริญข้ึนมามนักย็ากอยูแ่ลว้ แลว้มนัยงั
เส่ือมไปต่อหนา้ต่อตา ผูท่ี้ปฏิบติัจะเห็นการเจริญข้ึนมาแลว้เส่ือมไป เห็นเป็นความทุกข ์ น่ีกเ็ป็น
ความทุกขอ์นัหน่ึง  

การประพฤติปฏิบติัเพื่อจะเขา้มาในทางธรรม เขากบ็อก มนักเ็ป็นคนท่ีทางโลกเขาเห็นเป็น
คนต ่าตอ้ยอยูแ่ลว้ น่ีมนักมี็ความนอ้ยอกนอ้ยใจ มีความมุมาพยายามท าข้ึนมาแลว้มนักเ็ส่ือมไปต่อ
หนา้ ความเจริญแลว้เส่ือมเป็นไตรลกัษณ์โดยธรรมชาติของมนั ความจริงมนักเ็ป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ 
แต่ถา้เราวิปัสสนาหรือเราเห็นใหม้นัมีคุณค่ากบัเรา ถา้เราเห็นไตรลกัษณะท่ีวา่เราพิจารณาเขา้ไป 
พิจารณาเขา้ไป มนัปล่อย มนัปล่อยวาง ปล่อยวาง ความปล่อยวางนั้นมนักเ็ป็นการยนืยนักบัใจให้
มีความมุมา ความมีใจท่ีมีมุมาอนัน้ีมนัจะเห็นคุณค่า ความเห็นคุณค่ามนักมี็แก่ใจจะประพฤติ
ปฏิบติัจะท าข้ึนไป  

เราไม่เคยคิดเลยวา่ความมืดอยูใ่นรัตติกาลมนัมืดสนิทอยูอ่ยา่งน้ี มนัมีแสงห่ิงหอ้ยเขา้มา 
แสงสวา่งในรัตติกาล แสงของห่ิงหอ้ย แสงของปัญญาเราเขา้ไปเปิดความมืดบอดของใจ ใจน้ีมืด
บอดมืดมนอนธการ ไม่เคยมีอะไรเลย พอมีแสงห่ิงหอ้ยเขา้มา มนัมีแสงสวา่งแวบเขา้มาหน่อย
หน่ึง นัน่น่ะ ปัญญาเราไดก้า้วเดินไป มนัเป็นปัญญาอยา่งนั้น  

มนัถึงวา่ปัญญาอยา่งนั้น แสงห่ิงหอ้ยมนัจะไปเป็นตะเกียง หรือจะไปเป็นดวงเจา้พาย ุหรือ
จะเป็นดวงอาทิตยใ์หโ้ลกน้ีสวา่งไดอ้ยา่งไร กิเลสมนัครอบใจไวท้ั้งหมด แสงห่ิงหอ้ยนั้นเพียงแต่
ยนืยนัใหเ้ราพอใจ เราพอใจเรากพ็ยายามท าบ่อยๆ เขา้ไป  

ฝึกจนกวา่แสงห่ิงหอ้ยจะกลายเป็นแสงฟ้าแลบ มนัสวา่งวาบข้ึนไป ความสวา่งวาบข้ึนไป
จนปัญญามนัเกิดข้ึน ปัญญาเกิดข้ึนโดยการภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน ดวงอาทิตยข้ึ์นมามนัสวา่ง
หมดเลย สวา่งไปหมด เราจะเห็นไปหมดในความมืดอนันั้น ส่ิงใดท่ีเป็นเหตุเป็นโทษเป็นภยั พวก
มีดขวานวางไว ้เราจะไม่ไปเหยยีบไปย  า่ ส่ิงท่ีเป็นเช้ือโรคเราจะหลบหลีกได ้ 
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น่ีกเ็หมือนกนั ปัญญาถา้มนัแจง้แทงตลอดข้ึนมาสวา่งหมดไปเลย อนันั้นมนัแจง้อยู่
กลางวนัมนัจะไปมืดไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีมนัมืด มนัปิดหูปิดตาอยู ่ มนัมืดอยู ่ มนักเ็ปิดได ้ มนักท็  าให้
สวา่งไดด้ว้ยใจของเรา แต่มนัสวา่งไดเ้พราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผู้
น าไปก่อน องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดาของเรา เป็นครูของเรา ทุกขย์ากมาขนาด
ไหน ทุกขย์ากมาเพื่อจะพน้จากทุกข ์ เรากเ็ป็นลกูศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เพื่อจะ
พน้จากทุกขเ์หมือนกนั ทีน้ีการประพฤติปฏิบติัมนัถึงวา่ทุกข ์ เพราะวา่ใจของเรามนัเคยชินอยูก่บั
กิเลส มนัถึงไดเ้จริญแลว้เส่ือมไป เจริญแลว้เส่ือมไป 

ในสมยัพทุธกาลนะ พระเจริญแลว้เส่ือม ปฏิบติัธรรมเจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม จน
สุดทา้ยทนไม่ไหว พอเจริญแลว้เส่ือมเอามีดโกน บริขาร ๘ มีมีดโกน เอามีดโกนเชือดคอตนเอง
เลย น่ีตายไปเพราะอะไร เพราะมนัทนความทุกขอ์นัน้ีไม่ได ้มนัทนความทุกขส่ิ์งท่ีมีคุณค่าของเรา
แลว้หลุดมือจากเราไปถึง ๗ หน ๗ คร้ัง ในพระไตรปิฎกบอกวา่ท่านกส็ าเร็จไปเพราะวา่ความ
เดด็ขาดอนันั้น ความเดด็ขาดท่ีวา่ทนไม่ไดแ้ลว้เอามีดเชือดนัน่น่ะ ขณะท่ีมนัเกิดวิปัสสนาญาณ
ข้ึนมาเด๋ียวนั้น ดวงอาทิตยข้ึ์นเด๋ียวนั้นแลว้ข้ึนเลย เห็นหมดเลย แต่เห็นพร้อมดบัชีวติไปดว้ย นัน่
ทุกขย์ากขนาดนั้นนะ การประพฤติปฏิบติัธรรมมนัถึงกา้วเดินดว้ยใจ กา้วเดินไปออกไปดว้ยใจ  

เรามีความสูญเสียอะไร? เราไม่มีความสูญเสีย เราจะมีแต่ความไดม้า ยิง่ประพฤติปฏิบติัเขา้
ไปมนัจะเห็นในชีวิตของเรา ในชีวิตของคนอ่ืน ในการท่ีวา่วนัคืนล่วงไปล่วงไป เราเกิดมาชาติ
หน่ึงเรากว็า่เกิดมาชาติหน่ึง ชีวิตน้ีเรากด็  าเนินไป แต่ความเกิดความตายของสตัวส์รรพส่ิงต่างๆ 
ทัว่สรรพางคก์ายของเราเห็นหมดไหม การเกิดตายในภพชาติต่างๆ ของสตัวข์องอะไรน่ี เพราะ
สตัวอ์ายสุั้นกวา่เรา ดูการเกิดการตาย การด ารงชีวิตของเขาดูสิ เขาไดอ้ะไรเป็นสาระกบัชีวิตของ
เขา  

น่ีกเ็หมือนกนั พิจารณาขา้งนอกเขา้มา ชีวิตของเราเกิดมา ๒๔ ชัว่โมงกเ็ป็นแบบน้ี ความ
เจริญสุดๆ เรากเ็ห็นอยู ่ถึงเราจะไม่เห็นดว้ยอยา่งไร เรากมี็ข่าวสารมาใหเ้รา ความเจริญไปอยา่งนั้น 
แต่มนัเอาอะไรมาใหบ้า้ง? เอาแต่ความทุกขม์าใหต้ลอด เอาความทุกขเ์พราะล้ินกบัอาหารไง ใจกบั
รูปกระทบกนัไป แลว้มนัเป็นคร้ังโบราณกาล ความเจริญไปอยา่งหน่ึง คร้ังปัจจุบนัน้ีเป็นอีกอยา่ง 
แต่หวัใจมนัเกาะเก่ียวไปไดห้มด มนักวา้นส่ิงนั้นเขา้มาเป็นความทุกขข์องเรา  
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การประพฤติปฏิบติัท่ีวา่มนัจะไม่ไดอ้ะไรเลย มนักลบัไดส้าระแก่นสารท่ีวา่ การหมุนไป
จากเอกคัคตารมณ์ จิตท่ีเป็นหน่ึงมนัหมุนไป จิตน้ีเป็นนกัท่องเท่ียว การเกิดและการตายมาสบัๆ 
เปล่ียนๆ เวียนวนกนัมาตลอดน่ีมนัทุกขข์นาดไหน ถา้เราอยูก่บัท่ี เวลาจิตเราเจริญข้ึนมาแลว้เส่ือม
ไปน่ีมนันอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัไม่อยากจะกา้วเดินต่อไป มนัทอดอาลยั การทอดอาลยัอนันั้นมนัท าให้
ทุกข ์มนัเศร้ามนัหมอง 

การเศร้าหมอง เพราะมนัอยูใ่นขอบเขตของการท าสมาธิดว้ย มนัตอ้งเอาปัญญามา
เทียบเคียงไง เทียบเคียงใหเ้ห็นคุณ เห็นโทษ เห็นกาล เพราะวา่มนักา้วอยูก่บัท่ี มนัเฉามนัเอง เรา
ตอ้งเปล่ียนอารมณ์ เปล่ียนกิริยา เปล่ียนความคิดออกไปใหม้นัเป็นอารมณ์ใหม่ พออารมณ์ใหม่มนั
กเ็ป็นแบบวา่มนัเป็นปัจจุบนั อารมณ์ใหม่มนัท าใหคิ้ดหมุนเวยีนออกไป มนัตอ้งกา้วเดินจากใจ
ปัจจุบนัน้ีใหม้นัหมุนออกไป หมุนออกไป ความหมุนออกไปวนออกไป  

การจะช่วยเหลือคนจมน ้า ไม่ใช่กระโดดลงไปกอดกบัคนจมน ้าแลว้ใหดึ้งกนัไป เวลาใจ
มนัเศร้าหมองกสุ็มกินแต่ความเศร้าหมองนั้น เวลามนัเส่ือมกอ็ยูก่บัความเส่ือมนั้น ความท่ีมนั
เส่ือมจากส่ิงท่ีมนัเคยเป็นไป แลว้ถอยหลงัมา แลว้กสุ็มอยูต่รงนั้น เกาะกนัจมน ้าไปไง เราเคยมี
ความสูญเสียอะไร ดอูยา่งในสมยัพทุธกาล นางปฏาจารา นัน่น่ะมีครอบครัวไป จะหนีกลบัมาทาง
บา้น ๒ หน ๓ หน สุดทา้ยกก็ลบัมา คืนนั้นเสียสามีไป โดนงกูดั ขา้มแม่น ้าเสียลกูไปอีก ๒ คน 
เสียลกูไป ๒ คน กลบัมาจะมาหาพอ่แม่ พอ่แม่กโ็ดนฟ้าผา่ตายไปคืนนั้น จนเสียสติไป  

จากการด ารงชีวิตท่ีวา่ความเห็นผดิ เพราะกรรมมนัใหผ้ลไปก่อน จนเสียสติไป เขาสูญเสีย
ขนาดไหน จนสุดทา้ยไปเจอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 

 “ปฏาจารา เธอไม่อายเขาหรือ” 

เตือนสติข้ึนมา ถึงไดอ้ายข้ึนมา เพราะเสียสติไปเลย อายข้ึนมาถึงไดม้าประพฤติปฏิบติั
ธรรม ถึงไดข้อบวชเป็นนางภิกษุณี เป็นนางภิกษุณีแลว้ประพฤติปฏิบติั น่ีพิจารณาเทียนไง 
พิจารณาเทียน เห็นความแปรสภาพ มนัไหมไ้ปไง มนัไหมไ้ป น่ีผูมี้ปัญญา พอมนัพิจารณาไป 
พิจารณาไป เพราะเป็นผูรั้กษาเทียนอยูไ่ปรักษาอยูใ่นวิหาร เทียนน้ีมนัไหมม้นัเผาตวัมนัเอง  

“ชีวิตน้ีกต็อ้งเผาตวัเอง การไดอ้ายขุยัมากเ็ท่าเผาบุญกศุลท่ีเราเกิดเป็นมนุษยไ์ป ภพของ
มนุษยต์อ้งดบัไปเป็นธรรมดา เหมือนกบัเทียนอนันั้น” 
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นัน่น่ะ นางปฏาจาราเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย ความสูญเสียของเขา สูญเสียขนาดนั้นนะ 
ความสูญเสียของเขา แต่ความไดม้า เวลาเขาไดม้าล่ะ  

ในสมยัพทุธกาลไม่ใช่วา่ใครมากจ็ะชุบมือเปิบ การชุบมือเปิบมนักมี็ไง การชุบมือเปิบ บุญ
บารมีของคนไม่เหมือนกนั  

พาหิยะฟังเทศนพ์ระพทุธเจา้คร้ังเดียว ขณะพระพทุธเจา้บิณฑบาตอยู ่ ขอฟังเทศน์
พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้บอกวา่ “ยงัไม่ถึงเวลา ยงัเป็นเวลาบิณฑบาตอยู”่ 

พาหิยะบอกวา่ “คนเราชีวิตมนัไม่แน่นอน ขอพระพทุธเจา้พดูเถิด”  

พระพทุธเจา้พดูบาทเดียว คือวา่พดูไปคร้ังเดียวเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย แต่สุดทา้ยไปหา
บาตรไม่ได ้โดนควายขวิดจนเสียชีวิตไป น่ีพาหิยะ  

ท าไมมนัง่ายดายอยา่งนั้น เพราะตวัเองหลงมานะ หลงอยู ่ เป็นพอ่คา้ต่างเขา้มา แลว้เรือ
แตกเขา้มา เห็นคนเขานบัถือข้ึนมาจากทะเล เขาวา่เป็นเทพเจา้ นึกวา่เป็นพระอรหนัตไ์ง จนเพื่อน
นะ ในพระไตรปิฎกเขียนไวว้า่ มีอยูช่าติหน่ึงเขา ๕ คนไปดว้ยกนั ข้ึนไปบนยอดเขาหนา้ผาตดัแลว้
ถีบบนัไดท้ิงลงมา ปฏิญาณกนัวา่ ๕ คนน้ีถา้ปฏิบติัไม่ไดก้ใ็หม้นัตายไป เขาทุ่มขนาดนั้นแลว้
ส าเร็จไปได ้๒ องค ์ส าเร็จแลว้ไป แต่อีก ๓ องคต์ายอยูบ่นนั้น น่ีทุ่มทั้งชีวิตไง แลว้เกิดตายเกิดตาย
ไปจนมาเกิดเป็นพาหิยะน่ี แลว้พอมาหลงตวัเองอยู ่ผูท่ี้เป็นพรหมอยูห่รือเพื่อนท่ีเคยมา ๕ องคน์ั้น
มาเตือน ถึงไดบ้อก  

“บดัน้ีองคส์มเดจ็พระพระพทุธเจา้เกิดแลว้ในโลก เธอไม่ใช่พระอรหนัตห์รอก ใหไ้ปหา
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้” ถึงไดม้าขอฟังธรรมอนัน้ี นัน่น่ะ กวา่มนัจะง่ายอยา่งนั้น เพราะ
มนัตอ้งมีภูมิหลงัมา เรากมี็ภูมิหลงัมา ถา้ไม่มีภูมิหลงัมานะ เราไม่ไดม้าประพฤติปฏิบติัอยา่งน้ี
หรอก  

ศาสนาเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกแลว้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ การเกิดการ
ตายมนัซบัๆๆ มาไม่มีท่ีส้ินสุด บุญญาธิการของคนมนัถึงไม่เหมือนกนั การประพฤติปฏิบติัมนัก็
เขา้ทาง ถึงวา่ มนัจะเขา้ทางไหนมนัตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรมของบุคคลคนนั้น มนัไม่เป็นการแบบ
ทางโลกเป็นทฤษฎี เป็นสูตรส าเร็จอนันั้นเป็นไปไม่ได ้
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เราถึงวา่ตอ้งท้ิงตรงน้ีใหไ้ดไ้ง ท้ิงส่ิงท่ีวา่ความคิดของเราน่ีท้ิงออกไป แลว้ใหค้วามคิดท่ีมนั
เกิดข้ึนเป็นปัจจุบนัไป แลว้เฝ้ามองอนัน้ีไป เฝ้ามองดว้ยสติ ดว้ยความเห็น ปัญญาญาณ ปัญญาจะ
เกิดข้ึนต่อเม่ือมีสติสมัปชญัญะพร้อมไง ถา้ปัญญามนัหมุนไปไม่มีสติสมัปชญัญะ มนัเป็นโลกียะ 
มนัเป็นปัญญาอยูเ่หมือนกนั แต่เป็นปัญญาดว้ยระบบคิด ระบบคิดของสมองเคยจ ามา อนันั้นมนั
หมุนไป  

ปัญญาอนัน้ีมนัเขา้มาขวางอยูม่นัเป็นแสงห่ิงหอ้ย “ปัญญาของแสงห่ิงหอ้ย” แสงห่ิงหอ้ยไม่
ท าความสวา่งข้ึนมาในรัตติกาลได ้ แต่มนัยนืยนักนัไดว้า่มนัเป็นความสวา่งแค่จุดๆ หน่ึงใหเ้ห็นวา่
ความสวา่งกบัความมืดในรัตติกาลนั้นมองเห็นได ้ ปัญญาอยา่งน้ีมี แลว้ปัญญาเราคิดอยูม่นักเ็ป็น
ปัญญาแสงห่ิงหอ้ยใช่ไหม มนัถึงใหเ้รามัน่ใจในหลกัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
แลว้เราใชปั้ญญาอยา่งนั้นหมุนไปมนักเ็ห็นแสงสวา่งข้ึนมาจริง เรากดี็อกดีใจกบัปัญญาแสง
ห่ิงหอ้ยอนัน้ีไม่ได ้

จินตมยปัญญาหมุนไป หมุนไปไง มนัตอ้งท าใหปั้ญญาน้ีสวา่งโพลงแจง้แทงตลอด เขา้ไป
ในสมุจเฉทปหานกิเลสออกไป นัน่น่ะ การเดินปัญญา มนัถึงวา่ อยา่ห่วงอยา่อาลยัอาวรณ์ความคิด
ท่ีตวัเราเคยคิดมาแลว้ไง อยา่เสียดาย อยา่เสียดายจินตนาการหรือปัญญาท่ีเคยประสบมา อนันั้นถา้
มาคิดตอนปัจจุบนัท่ีประพฤติปฏิบติัน้ี อนันั้นเป็นการเหน่ียวร้ังนะ มนัไม่หมุนไปตามสจัจะ  

เหมือนช่วยคนจมน ้า มนัตอ้งผลกัปัญญาของเราใหห้มุนออกไป หมุนออกไป อยา่ห่วงวา่
ปัญญามนัจะส่งออก บางทีหมุนออกไปก่อนแลว้มนัค่อยวกกลบัมา ถา้เราไปกอดกนัจมน ้าอยูอ่ยา่ง
นั้นมนัไม่กา้วเดิน มนัหยดุอยูต่รงท่ีตรงนั้น แลว้มนัจะท าใหเ้ราเฉา หงอย แลว้มนัจะท าใหเ้รามี
ความทุกขข้ึ์นมา แลว้จะกลบัมาติการประพฤติปฏิบติัวา่ เราประพฤติปฏิบติัเพื่อจะเอาความสุขนั้น 
ท าไมมนัไดแ้ต่ความทุกข ์มนัไดแ้ต่ไฟสุมขอนในใจมนัเร่าร้อนอยา่งน้ีล่ะ 

เรากม็าโทษ โทษอะไร? กกิ็เลสมนัไม่รู้ เรากไ็ม่รู้ เพราะเราไม่รู้เรากป็ฏิบติัไปตามเรา ถึงวา่
ปัญญาอนัเดิม ปัญญาจริง ปัญญาแสงห่ิงหอ้ย ท าไปเร่ือยๆ ผลกัออกไปบา้ง ดึงเขา้มาบา้ง ผลกั
ออกไปไง “ผลกัออกไป” หมายถึงวา่คิดวนออกไปไม่กอดกบัจิตเดิมแทอ้ยู ่ กอดกบัความคิดเดิม 
กอดกบัท่ีจุดประกายข้ึนมาจากระบบความคิดท่ีเรามีอยูแ่ลว้ ถา้กอดกนัเยอะมนักก็อดกนัอยูน่ัน่ 
มนัตอ้งขยบัออก บางทีขยบัออก  
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แต่ทีแรกถา้เป็นโลกียะ มนัห่างจากจิตเกินไป มนักต็ดักิเลสไม่ได ้ แต่ถา้มนัเขา้พวัพนักนั
เกินไปมนักไ็ม่เห็นระยะความสมุจเฉทฯ สมุจเฉทฯ คือการตดั น่ีมนัตอ้งวนออกไป อยา่กอดอยูก่บั
ท่ี ตอ้งหมัน่ใคร่ครวญไตร่ตรองตลอดเวลา ไตร่ตรองใหปั้ญญาอนัน้ีเกิดข้ึนมา ปัญญาอนัน้ีเกิด
ข้ึนมากห็มุนไปๆ ใชไ้ปบ่อยๆ ปัญญามนัเป็นการช าระกิเลส ไม่ตอ้งเป็นห่วงวา่ปัญญามนัจะ
สูญเสีย มนัจะสูญหายไปไหน ใหม้นัหมดไป ส่ิงท่ีเป็นสญัญาใหไ้ม่ตอ้งไปจ าไว ้ ไม่ตอ้งไปห่วง
อาลยัอาวรณ์กบัมนั เราตอ้งเอาปัจจุบนั อะไรข้ึนมาในปัจจุบนันั้นไง  

ความด าริชอบ ความเห็นชอบ การงานชอบ น่ีมนัตอ้งเป็นปัญญาในมรรคอริยสจัจงั ปัญญา
ในมรรคอริยสจัจงัอนัน้ีมนักห็มุนมา หมุนมา เห็นไหมๆ น่ีเห็นท่ีใจ การประพฤติปฏิบติัธรรมกา้ว
เดินไปดว้ยใจ สมองน้ีเป็นแค่เร่ิมตน้มาเท่านั้น พอหมุนไปๆ มนัจะหมุนไปเอง ปัญญาจะหมุน
ออกไป หมุนออกไป หมุนออกไป หมุนออกไป 

ถา้มนัไม่หมุนตอ้งกลบัมาท่ีสมาธิ อยา่ลืมสมถกรรมฐานเดด็ขาด อยา่ห่วงแต่ปัญญา
จนเกินไป ห่วงแต่ปัญญากา้วเดินกนัไปจนลา้ จนเป็นไปไม่ได ้จนมนัลา้ ละลา้ละลงัแลว้กเ็กาะกนั
อยูอ่ยา่งนั้น มนัตอ้งสลดัออก เพราะเราเคยท าใช่ไหม เราเคยท า เราวิปัสสนาอยูต่ลอดเวลา แลว้มนั
เป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีมนัเป็นไปไม่ได.้..ท้ิงเลย หนักลบัมาท าความสงบใหไ้ด ้ ก าหนดพทุโธ ก าหนด
อะไร ถา้มนัไม่อยูต่อ้งก าหนดพทุโธๆ เหมือนผูห้ดัปฏิบติัใหม่เลย  

จิตถา้มนัเคยกบัการหมุนของปัญญาตลอด มนัจะกลบัมาน่ีมนัจะไม่ยอม มนัจะเสียดายไง 
ทุกคร้ังไป กิเลสมนัอยูใ่นการประพฤติปฏิบติัดว้ย มนัจะเสียดายวา่เราเคยท ามา เราเคยวิปัสสนา
ไปแลว้ เรากา้วเดินมาแลว้มนัจวนเจียนเตม็ที จะฟันใหข้าด จะฟันใหข้าด แลว้มนัไม่เป็นไป
เพราะวา่มนัไม่มีพลงังาน บางทีเราตอ้งสลดัเลย บางคร้ังหยดุหมด กลบัมาท าสมถกรรมฐานกไ็ด ้ 

ถึงวา่ความด าริชอบมนัตอ้งมีสมัมาสมาธิอยูท่า้ย สมัมาสมาธิอยูท่า้ยพลงังานน้ีมนัถึงจะคม
กลา้ไง มนัตอ้งเปล่ียนพลิกแพลงอยูต่ลอด ปัญญาเราตอ้งเปล่ียนพลิกแพลงไปพลิกแพลงมา พลิก
แพลงมาเพื่อเกิดพลงังานในตวัของใจนั้นเอง  

ในการประพฤติปฏิบติัธรรมท่ีเอาใจปฏิบติัอยูน้ี่ เอาใจน้ีกา้วเดินอยูน่ี่มนัตอ้งพลิกไปพลิก
มาพลิก พลิก พลิก จากแสงห่ิงหอ้ย แสงห่ิงหอ้ยมนัเกิดเป็นการยนืยนั มนัจะเกิดเป็นฟ้าแลบ สวา่ง
ข้ึนไป สวา่งข้ึนไป สวา่งข้ึนไป มนัเป็นไปโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ โลกเราน่ีเอียงหมุนไป มนักถึ็งวา่
มืดสวา่ง มืดสวา่ง สจัจะความจริงของใจมนักมี็อยู ่ มนัเกิดดบั เกิดดบัอยูแ่ลว้ แต่มนัเกิดดบัไป
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พร้อมกบักิเลส วิปัสสนาอยูน้ี่ ความเคยใจมนักห็มุนไป คาดหมาย คาดหวงั อยา่เอากาลเวลาเขา้มา
ยุง่กบัมนัเลยนะ 

กาลเวลาตอ้งวางไวเ้ลย ท าไปสกัแต่วา่ท า แต่เหตุผลของเราตอ้งเตม็ท่ี “เหตุผล” เหตุผลแต่
เป้าหมายปล่อยท้ิง น่ีมนัเขา้มายนืยนักบัการท่ีเราวิปัสสนากนัมาอยูน่ี่วา่มนัท าไมเจริญแลว้เส่ือม 
เจริญแลว้เส่ือม มนัถึงจะซ้ึงค าวา่ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” จะซ้ึงใจมากจากผูท้  าจิตเป็นสมาธิมาแลว้
เส่ือมไป วิปัสสนาข้ึนไปแลว้เส่ือมไป เส่ือมไป พอเส่ือมไป เส่ือมไป เจริญข้ึนเส่ือมลง เจริญข้ึน
เส่ือมลง มนัเป็นเน้ือหาสาระตามความจริงของมนั  

แต่ปัญญาไม่เคยเห็น ปัญญาไม่เคยจบักาย เวทนา จิต ธรรมได ้ แลว้เห็นขณะนั้น เห็น
ขณะนั้นกเ็ห็นขณะวา่แสงห่ิงหอ้ยท่ียนืยนักนัเท่านั้น ท่ียนืยนัในแนวทางปฏิบติั เราวา่เราปฏิบติัมา 
เราปฏิบติัถกูตอ้ง ทีน้ีความกา้วเดินออกไป ถึงวา่ตอ้งยอ้นกลบัมาวา่ “ท าไมมนัถึงเป็นแบบน้ี” ถา้
อยา่งนั้นมนักไ็สไปเอาหวัชนภูเขาไว ้ เอาหวัชนภูเขาแลว้กจ็ะดนัภูเขาทั้งลกูผา่นภูเขาไปไดอ้ยา่งไร 
ถา้ถอยออกมาเห็นทางข้ึน เดินผา่นข้ึนภูเขาไป  

กาย เวทนา จิต ธรรมกเ็หมือนกนั แลว้วิปัสสนาไปมนัไปไม่ได ้ มนัไปไม่รอด หมุน
กลบัมาพกัสมาธิบา้ง หาวิธีการท่ีจะออก มนัตอ้งเป็นจิตดวงนั้น มนัตอ้งเป็นปัจจุบนั มนัตอ้งถึง
บางออ้ของความอ๋อ เห็นไหม พอแสงสวา่งเกิดข้ึน ญาณ  อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ญาณปัญญา
เกิดข้ึน ความสวา่งกระจ่างแจง้ท่ีวา่เวลาโลกมนัหมุนมา พระอาทิตยเ์ห็น พระอาทิตยห์มุนเขา้หา
พระอาทิตยม์นัสวา่งข้ึนมา น่ีปัญญาอนันั้น ปัญญาสวา่งข้ึนมา  

โลกน้ีหมุนไป โลกคือหมู่สตัว ์ โลกคือเรา เรามนัหมุนอยูใ่นซีกของความมืด มนัไม่หมุน
ไปในซีกของความสวา่งสกัที ความหมุนไป จิตมนัพลิกได ้ จิตมนัเป็นไปได ้ จิตท่ีกิเลสมนั
ครอบคลมุ รัตติกาลน้ีความมืดมนอนธการคอยครอบคลุมใจอยูน่ัน่น่ะ น่ีมนัตอ้งเรา ตอ้งเราแกไ้ข 
ตอ้งเราเท่านั้น ตอ้งเรา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้ ครูบาอาจารยรู้์วา่มนัควรจะเป็นอยา่งไร แต่ยิง่ช้ีทาง 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ “การฝึกคน การสอนคน พระพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น” 
ผูเ้ดินบางคนกเ็ดินไม่ถึงส่ิงท่ีช้ีนั้นกไ็ปไม่ถึงจุดหมาย ผูเ้ดินไปตามช้ีนั้น เดินหลงทางกไ็ม่ถึง
จุดหมาย ผูท่ี้เดินตามผูช้ี้ไปไม่เช่ือตามทางช้ีไป คนนั้นยิง่หมดคุณค่าเลย 
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ความกา้วเดินไปของจิตเรา เราตอ้งกา้วเดินเองแลว้มนัจะถึงบางออ้เอง ความสวา่งมนัจะ
สวา่งเอง พอสวา่งเอง น่ีขาด ความตดัขาดจากกิเลสอนันั้น ความตดัขาด ขาดดว้ยความผกูมดัของ
กิเลสท่ีมนัผกูใจไวก้บักายน่ีไง ขาดออกไป สมุจเฉทฯ ออกไป มนักถึ็งบางออ้ ตอ้งถึงบางออ้ดว้ย
ตวัเอง บางออ้คือความสวา่งของปัญญามนัหมุนเขา้มา ความสวา่งของปัญญาญาณ อาโลโก อุท
ปาทิ ปัญญาเท่านั้นช าระกิเลสได ้ 

ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากแสงห่ิงหอ้ย แสงห่ิงหอ้ยข้ึนมาใหม้นัเกิดข้ึนไป แสงห่ิงหอ้ยมนักเ็ป็น
เคร่ืองยนืยนั แสงห่ิงหอ้ย น้ีมนัตอ้งกา้วใหเ้จริญข้ึนไป น่ีมนัเจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม ความ
เจริญข้ึนมาแลว้เส่ือมไปมนัท าใหไ้ม่มีคุณค่า ไม่มีแก่ใจไง ความมีแก่ใจ การประพฤติธรรมตอ้ง
องอาจตอ้งกลา้หาญ  

แต่ขณะท่ีเฉา อนันั้นคือกิเลส อนันั้นคือกิเลสของเรานะ กิเลสของเรามนัเขา้มาในการ
ตอ้งการวา่กิเลสมนัเป็นเจา้วฏัจกัร มนัครอบคลุมใจอยู ่ มนัอยูใ่นเหนือหวัใจของเรา มนัท าใหเ้รา
ทุกข ์ เวลาเราคิดกนัวา่เราเจบ็ปวดแสบร้อน ทุกคนไม่อยากจะเกิดอีกเลย ทุกคนอยากจะมีความสุข 
แต่ท าไมมนัไม่กลา้ การด้ือร้ัน การพลิกตวัออกจากส่ิงควบคุมอนัน้ี ส่ิงท่ีมนัควบคุมเราอยู ่ เรากลบั
เช่ือมนั จะท าอะไรตอ้งขออนุญาตมนัก่อนไง ส่ิงท่ีควบคุมอยู ่ 

 แต่เวลาเราคิดกนันะวา่เราอยากจะออกพน้จากอ านาจของมนั ทั้งๆ ท่ีวา่เราก าลงัจะ
ประพฤติปฏิบติัอยูเ่พือ่จะหาอาวธุมาท าร้ายมนั เพื่อขอใหม้นัเกิดปัญญาญาณเป็นตาข่ายเพื่อจะ
ช าระ เพื่อจะไตร่ตรอง เพื่อจะกรองส่ิงนั้นใหม้นัจางไปจากใจของเราไง แต่จะท าอะไรจะตอ้งขอ
อนุญาตมนั ขออนุญาตเพราะอะไร ขออนุญาตเพราะมนัข้ีเกียจ มนัอาลยัอาวรณ์ น่ีมนัขออนุญาต 
ประพฤติปฏิบติัอยูม่นักล็งัเลสงสยั น่ีบอกไม่ไดข้ออนุญาตเพียงแต่ต่อรอง เห็นไหม แค่ต่อรองกบั
เจา้วฏัจกัร  

แต่เวลาพดู พดูนะ เวลาคิดออกมาภายนอก ทุกขร้์อนเจบ็แสบกบัส่ิงท่ีควบคุมใจอยูน้ี่ 
อยากจะพน้ไปจากมนั แต่ขณะท่ีท าอยูม่นักอ็ยูใ่นการประพฤติปฏิบติัของเรา มนักห็ลอกเรามา
ตลอด เรากย็งัไม่รู้เล่ห์เหล่ียมของมนั เห็นไหม แลว้เวลาท่ีวา่ปัญญามนัเกิด ปัญญามนัเทียบเคียง
ข้ึนมาเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เรากเ็กิดมาใน
กระแสของธรรมนั้น เราเกิดมาแลว้เราตั้งใจมาประพฤติปฏิบติั บวชเป็นพระ บวชเป็นเณรกนัมา
เพื่อจะหาทางออกจากนั้นใหไ้ด ้ 
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เราประพฤติปฏิบติัเรากม็าจ าศีลเพื่อจะหาทางออก หาทางออกนะ เอาใจน้ีเขา้มาไง เอา
ร่างกายกบัหวัใจน้ีเขา้มาแลว้ ถึงวา่อนัน้ีเป็นเคร่ืองยนืยนัความเป็นไป ยนืยนัตามหลกัความเป็น
จริง มนัถึงวา่มายนืยนัวา่ใหกิ้เลสท่ีเจา้วฏัจกัรเปิดโอกาสใหเ้ราท าไง  

ความเจริญแลว้เส่ือมน้ีมนัอยา่งไรๆ มนักมี็อยูแ่ลว้ ความเป็นจริงของเรา ถึงเจริญถึงจะ
เส่ือมขนาดไหนมนักต็อ้งเป็นธรรมชาติของมนัอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้เจา้วฏัจกัรยงัเขา้มาคุมอีก ให้
มนัเบ่ือหน่ายเขา้ไปอีก มนักย็งักา้วเดินไปดว้ยความทุกขข์องเรา ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อจะเอา
ความสุข แต่ท าไมมนัเป็นความทุกขล่์ะ ทุกขน์กัทุกขห์นา ทุกขอ์ยูใ่นหวัใจของเราน่ี  

เทียบไปเทียบมาๆ พอเทียบไปเทียบมา น่ียนืยนั เห็น พอเห็น เห็นอะไร? เห็นวา่เรากบั
กิเลสน้ีเป็นคนละอนักนั เรากบักิเลสนะ เวลาเราแพม้นัเรากเ็สียอกเสียใจ เวลาเราชนะมนัมนัหาย
หนา้ไปไหน ถึงวา่ การกระท าของเรา การกระท าของสตัวโ์ลกต่างๆ กรรมมนั... 

(เทปขดัขอ้ง) 

...เคยมารับผล เจา้วฏัจกัรมนัอาศยัอยู ่มนัน่าขยะแขยงมาก... 

(เทปขดัขอ้ง)  

...มนัเกิดดีข้ึน มนักอ็าศยัดีไปดว้ย ถา้มนัท าใหเ้ราตกต ่าไป เราทุกขร้์อนนะ มนัอาศยัไป
เฉยๆ อยูข่า้งบนหรืออยูข่า้งล่างมนักมี็ความทุกขเ์หมือนกนั มีความทุกขท่ี์ทุกขม์ากกวา่น้ี ทุกข์
มากกวา่การประพฤติปฏิบติัน้ี ตกนรกหมกไหม ้ เวลาเราปฏิบติั ใจมนัน่ีน่ากลวัตรงน้ี น่ากลวัตรง
สุดความอดทนของมนั มนัถึงวา่มนัไม่มีใครทุกขเ์ท่าเรา เวลาจิตเส่ือมข้ึนมา ท าไมพระท่ีวา่ท าไม
ถึงเชือดคอได ้ เจริญแลว้เส่ือมถึง ๗ หน ท าไมถึงเชือดคอ ทุกขใ์นโลกน้ีไม่มีใครทุกขเ์ท่าเรา แลว้
พอคนจนตรอก พอจนตรอกมนักต็อ้งเขา้ตรงนั้น  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราทุกข ์ เวลาเราเขา้ไปถึงทางจนตรอก เราถึงวา่ไม่มีใครทุกขเ์ท่าเรา 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา คลุมไวต้ลอด ทั้งๆ ท่ีวา่ถา้เราพลิกใจหน่อยเดียว จนทุกขจ์นมุมตลอด
พระโสณะ เดินจงกรมอยูจ่นเทา้แตกหมด เลือดเตม็ไปหมดเลย ทุกขห์รือไม่ทุกข ์ พระพทุธเจา้
บอกวา่ “พระโสณะอุกฤษฏเ์กินไป ถอยมาใหเ้ป็นมชัฌิมา ใหถ้อยออกมามชัฌิมาหน่อย ใหใ้ส่
รองเทา้เดินจงกรมได”้ พระโสณะไม่ยอม พระโสณะบอก  
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“ถา้จะใหพ้ระโสณะใส่รองเทา้ ทุกคนตอ้งใส่ไดห้มดในสงฆ ์พระทุกองคใ์ส่ไดห้มด”  

พระพทุธเจา้เลยอนุญาตพระทั้งหมด น่ีพระไดป้ระโยชน์จากพระโสณะไปดว้ย แลว้
พระโสณะมาท าทางสายกลาง พระโสณะกผ็า่นพน้ไปได ้ 

เวลาเราท า จนตรอกจนมุม พระพทุธเจา้เป็นผูช้ี้น าอยู ่ พระพทุธเจา้จะสงสารสาวกขนาด
ไหนพยายามจะหาทางออกใหไ้ด ้ แต่เราไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้คอยช้ีน า แต่ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติัไป ธรรมมนัเกิดนะ เวลาธรรมเกิดจากภายในน่ีธรรมมาสอน เรากฟั็งไวเ้ป็นคติ  

เวลาประพฤติปฏิบติัไปจิตมนัจะสงบ แลว้ส่ิงท่ีสงสยัอยูใ่นหวัใจมนัจะมีบาลีข้ึนมากไ็ด ้
หรือจะเป็นภาษาไทยข้ึนมา น่ีธรรมเกิด ธรรมเกิด เกิดข้ึนมา ธรรมกม็าสอนได ้ครูบาอาจารยห์ลาย
องคม์ากเลยท่ีประพฤติปฏิบติัไปถึงจุดส าคญัอยา่งน้ี ความลงัเลสงสยัอยูน่ี่ จะมีครูบาอาจารยรุ่์น
ก่อนๆ หรือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาช้ีทางให.้..มี อยูท่ี่บารมี อยูท่ี่กศุลของบุคคล มีมาก
ในพระไตรปิฎกมีหลายองคเ์ลยท่ีมีเร่ืองวา่เวลาจนตรอกจนมุมแลว้มีคนช้ีทางออกให ้ 

แต่ในเม่ือเรากเ็ป็นลกูศิษยต์ถาคตเหมือนกนั ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งนั้น เป็น
บริษทั ๔ ในศาสนา ท าไมเราท าไปแลว้ถึงจนตรอกจนมุมจะไปหาทางออกไม่ได ้ 

ตอ้งมีทางออก จนตรอกจนมุมนั้นคือกิเลสมนัเขา้มุม พอกิเลสเขา้มุม คนเราจะเกิดปัญญา
มาก การหวงัพึ่งคนอ่ืน การหวงัพึ่งคนอ่ืนมนักห็วงัอยูอ่ยา่งนั้น แต่ถา้เราจนตรอกจนมุมน่ีเหมือน
คนใกลจ้ะถึงวาระสุดทา้ย เขา้ไปถึงจนตรอกจนมุม มนัตอ้งหาทางเอาตวัรอดจนได ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั เราถา้มนัจะตอ้นใหกิ้เลสจนตรอกจนมุมนะ เราพยายามตอ้นเขา้มา ตอ้นเขา้
ไป ตอ้นเขา้ไป อยา่ลา้ อยา่อ่อนแอ อยา่ทอ้ถอย มุมานะ อาจหาญร่ืนเริงแลว้เขา้ไปต่อสู้กบักองทพั
กิเลส กบักองทพัธรรม  

“กองทพักิเลส” มนัเหนืออยูแ่ลว้ มนัไม่ตอ้งวา่มนัอยูไ่หน มนัอยูพ่ร้อมกบัการเกิดของเรา  

“กองทพัธรรม” เราจดักองทพัไดก้องทพัเลก็ๆ นอ้ยๆ แลว้กล่็มสลายไป ล่มสลายไป มนั
ถึงวา่ กองทพัธรรมไม่สามารถต่อสู้กบักิเลสได ้ เรากเ็ป็นผูแ้พม้าตลอด ผูแ้พม้ากท็  าใหทุ้กขย์ากอยู่
น่ี ถึงตอ้งตอ้นใหจ้นตรอกจนมุม ค าวา่ “จนตรอกจนมุม” ตอ้งพลิกดว้ย ถา้จนตรอกจนมุมแลว้เรา
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นอ้ยเน้ือต ่าใจ โอกาสเราไม่มี จนตรอกจนมุมแลว้พิจารณาดู ตอ้งมีทางรอด ปัญญาเกิดข้ึนตรงนั้น 
ปัญญาเกิดข้ึนตรงวิกฤตินั้นไง  

ตรงไหนอนัตรายท่ีสุดตรงนั้นปลอดภยัท่ีสุด  

เราตรงไหนอนัตรายเราไม่กลา้เขา้ จะหาแต่ท่ีสงบ ท่ีวา่มนัปลอดภยั ตรงนั้นใครๆ เขากรู้็ 
เขากไ็ปดกัรอจบัอยูต่รงนั้นน่ะ ความอนัตรายท่ีสุด ขณะท่ีเวทนาเกิดกลา้ท่ีสุด ขณะท่ีความเสียว
ยอกเกิดข้ึนท่ีใจ ขณะท่ีวา่ใจมนัสงบ ใจน้ีมนัเป็นไป ดูอยา่งจิตมนัจะลงเป็นสมาธิสิ ตกวบู วบูลง
มานัน่ กลวั อนัตรายไง ท าใหถ้อนมาหมด จิตน้ีถอนข้ึนมา ถา้จิตมนัลงวบูไป นัน่น่ะ อนัตรายไหม 
แลว้มนัจะเกิดความสงบข้ึนมา สวา่งไสวไปหมดนะ จิตรวมลงสวา่งโล่งไปหมดเลย ปล่อยหมด 
นัน่น่ะ ตรงไหนอนัตรายท่ีสุดตรงนั้นจะปลอดภยัท่ีสุด ตรงไหนอนัตรายตอ้งเขา้ ปัญญาตอ้งเขา้
ไปฟัน ฟันตรงนั้น ฟันตรงท่ีวา่อนัตรายๆ ท่ีนั้นน่ะ น่ีจนตรอกจนมุม เพราะถา้จนตรอกจนมุมแลว้
สู้ไป สู้ไป ผูท่ี้ปฏิบติัดว้ยความอาจหาญ ปฏิบติัดว้ยความร่ืนเริงในธรรมนะ  

ความเพียรของพระอริยเจา้ ความเพยีรเพือ่ความร่ืนเริงในธรรม ความเพียรของพวกเราผู ้
ปฏิบติัน้ี ความเพียรของผูมี้กิเลสมนัตอ้งต่อสู้กบักิเลสไปดว้ย ถา้จิตมนัสงบมนัร่ืนเริงในธรรม ถา้
จิตมนัปล่อยวางมนัร่ืนเริงในธรรม มนัมหศัจรรยใ์นธรรมท่ีวา่เป็นตทงัคปหานไง ตทงัคปหานคือ
แสงห่ิงหอ้ยมนัตทงัคปหาน มนัไม่สมุจเฉทปหาน ขณะนั้นกย็งัมีความร่ืนเริง แต่ความร่ืนเริงมนั
เกิดข้ึนแลว้กด็บัไปเหมือนกบัสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ในการประพฤติปฏิบติัเราเหมือนกนั ส่ิงนั้น
เหมือนกนั จนกวา่มนัสมุจเฉทปหานเป็นอกปุปธรรม จนพระอญัญาโกณฑญัญะ จนพระพทุธเจา้
เปล่งอุทานนัน่น่ะ นัน่แหละสงฆอ์งคแ์รกเกิดข้ึนแลว้ อนันั้นไม่แปรสภาพ ส่ิงท่ีไม่แปรสภาพ มนั
จะร่ืนเริงโดยส่วนหน่ึง โดยแน่นอนตลอดไป มนัไม่เส่ือมไง 

ไอพ้วกเรามนัเส่ือมอยู ่ความเส่ือมอยูน้ี่ท าใหเ้ราพอจะกา้วเดินไปมนัถึงเป็นความทุกข ์ 

ความทุกขเ์ป็นอริยสจั ความทุกขเ์ป็นความจริง มนัจริงอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั แต่พอเรา
ไปประสบทุกข ์ ล้ินกบัรสนั้น เราไม่ดูท่ีตณัหาอยูท่ี่ไหน กระทบอยู ่ มนัเป็นสจัจะท่ีกระทบอยู ่ ใจ
ยงัมีอยู ่ยงักระทบอยู ่ขนัธย์งัมีอยูท่ี่ใจ ยงักระทบอยู ่ ส่ิงท่ีกระทบอยูน่ั้นมนัมีโดยธรรมชาติของมนั
อยูแ่ลว้ เพราะมนัมีกนัอยูอ่ยา่งนั้น  
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แต่ถา้ผูท่ี้เห็นธรรมแลว้ ความกระทบอนันั้น กระทบเฉยๆ ความกระทบแลว้มีสติรู้พร้อม รู้
พร้อม น่ีอุปาทานเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร? อปุาทานน้ีเกิดข้ึนเพราะความไม่รู้ อุปาทานมนัรู้แลว้มนั
กระทบกนัมนักไ็ม่มีความอุปาทานนั้น พอไม่มีอุปาทานนั้นมนักเ็ป็นกระทบกนัเฉยๆ สติพร้อมไป  

แต่ถา้ไม่มีความรู้เท่า ไม่รู้โดยธรรม กระทบแลว้เตม็ท่ีเลย เตม็ท่ีไปตลอดๆ อุปาทานหมุน
ไปตลอด ดูตรงน้ีไง ดูเขา้ไป ดูเขา้ไป น่ีการกา้วเดินของใจท่ีมนัจะกา้วเดินออกไป สูงข้ึนไป สูงข้ึน
ไป วฒิุภาวะของใจตอ้งขยบัสูงข้ึน การขยบัตอ้งสูงข้ึนเพื่อจะใหพ้น้ออกไปจากอุปาทาน ทุกข์
เพราะวา่อุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ ความยดึมัน่ถือมัน่น้ีเราทุกคนบอกวา่ไม่มี เพราะเราประพฤติ
ปฏิบติัธรรมส่ิงน้ีเป็นอกศุล ส่ิงท่ีไม่ดีเราจะปล่อยวาง...ปล่อยท่ีปาก  

ความจ าเป็นความจ า การศึกษาเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญากิเลสรู้พร้อม เหมือนระบบ
การศึกษาทางโลก เหมือนกนัเลย การศึกษาทางโลกกบัการศึกษาทางทฤษฎีเหมือนกนั เพราะ
กิเลสมนัรู้พร้อมอยูแ่ลว้ เห็นไหม มีแปลนบา้น มีแผนท่ีแลว้กต็อ้งลงเขา้ไปส ารวจแผนท่ี ส ารวจ
พื้นท่ีในใจแลว้ ถึงจะพน้ออกไป ส ารวจแผนท่ีในใจแลว้เขา้ใจ เขา้ใจรู้แจง้ตามความเป็นจริง ถา้
เขา้ใจไม่รู้แจง้ตามความเป็นจริง เขา้ไปเห็นไง เขา้ไปเห็นแต่มนัไม่เห็นแจง้ เขา้ไปเห็นแลว้ออกมา  

น่ีคนท่ีมีวาสนา มนัไม่เดินเขา้ไป เราตอ้งไสเขา้ไป ไสเขา้ไป รู้แลว้รู้ลึกเขา้ไป จบัใหรู้้ลึก
เขา้ไป รู้ลึกเขา้ไป ไม่ใช่รู้แลว้ถอยออกมา รู้แลว้ๆ “รู้แลว้” ใครบอกรู้แลว้  

เวลาพระอาทิตยเ์กิดข้ึน ความสวา่งเกิดข้ึน พระอาทิตยห์รือบอกวา่เป็นความสวา่ง โลกน้ี
หรือบอกวา่เป็นความสวา่ง ใครบอก ใครเห็นความสวา่งนั้น เห็นไหม ความรู้แจง้ไง เวลาปัญญา
มนัหมุนไป ปัญญามนัเกิดข้ึนใช่ไหม เวลาขนัธ์มนัขาดไง ขนัธเ์ป็นขนัธ์ ขนัธ ์๕ จิตเป็นจิต ทุกข์
เป็นทุกข ์ ใครรู้? ความรู้อนัหน่ึงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งจิตมนัขาดออก น่ีพระอาทิตยไ์ม่ไดบ้อกวา่เป็น
ความสวา่ง พระอาทิตยไ์ม่รู้ความสวา่ง โลกกไ็ม่รู้วา่ความสวา่ง แลว้ความสวา่งใครรู้  

ปัญญาท่ีวา่เวลาปัญญาสมุจเฉทฯ เกิดข้ึนมนัจะขาดออกไป แลว้มนัมีความรู้หลุดออกไป
จากส่ิงท่ีหมุนกนัข้ึนมาน้ี ส่ิงท่ีเป็นธรรมจกัรหมุนข้ึนไปน้ี ภาวนามยปัญญาหมุนข้ึนไป หมุนข้ึน
ไป ความสวา่งเกิดข้ึน ความรู้อีกอนัหน่ึงออกมา อนัน้ีต่างหากถึงเป็นรู้แจง้ รู้แจง้ตามหลกัความ
เป็นจริงไง  

อนัน้ีรู้แลว้ รู้แลว้อยูน่ัน่ รู้แลว้ไม่ใช่รู้แจง้  
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รู้แจง้มนัรู้แลว้ หลุดไปอีกตวัหน่ึง รู้แจง้ เห็นไหม ยถาภูต   ญาณทสฺสน  ความรู้วา่กิเลสหลุด
ออกไป แลว้ยงัรู้วา่หลุดแลว้ดว้ย น่ีมนัถึงวา่มีความสวา่ง มีผูรู้้อีกอนัหน่ึงออกไป ออกไปจากตรง
นั้น มนัตอ้งใคร่ครวญ การใคร่ครวญไปเร่ือย การใคร่ครวญไปนะ น่ีการพิจารณาตลอด ใคร่ครวญ
ตลอด ไม่ลงัเลสงสยั ความลงัเลสงสยั ความเปรียบเทียบ น่ีดนัข้ึนไป 

ความเปรียบเทียบ ความเทียบเคียง ปัญญาจะกา้วออกไป กา้วออกไป กา้วออกไป กบักา้ว
เขา้มา การกา้วเขา้มา เขา้ลงเขา้มาแลว้กผ็ลกัออกไป เทียบไปเทียบมา เทียบมาเทียบไปอยูต่ลอด 
ปัญญาไม่ใช่เกบ็เอาไว ้ เกบ็เอาไว ้ เป็นความตกผลึก อนันั้นเป็นสญัญา ถา้เกบ็เอาไวน่ี้เป็นสญัญา
แลว้นะ ความศึกษามากเ็ป็นสญัญา ถา้ใชอ้ยูต่ลอดไป ใชอ้ยูจ่นฟ่ันเฟือนน่ีเป็นสญัญา เป็นสญัญา
เพราะอะไร  

เพราะเป็นเรา เราเขา้ไปรับอนัน้ีมาเป็นสญัญา ถา้มนัเกิดข้ึนโดยท่ีเราท าความเกิดข้ึนมา 
โดยสมาธิอยู ่ อนันั้นถึงวา่เป็นปัญญา ปัญญาถึงวา่มนัเกิดไดห้ลายแง่หลายมุมไง ปัญญามนั
กวา้งขวางมาก เราไม่ใช่วา่จบัประเดน็ใดวา่เป็นปัญญา ความลงัเลสงสยัวา่ “อนัน้ีเป็นปัญญา
หรือไม่เป็นปัญญา” อนัน้ีกเ็ป็นการกั้นใหเ้รากา้วเดินแลว้ 

ส่ิงท่ีผดิพลาด ลุยไปเร่ือยๆ ท าไปเร่ือยๆ นะ โจมตีเขา้ไปเร่ือย ผดิพลาดวางไวน้ัน่ 
เทียบเคียงไปเร่ือย ถา้ถกูตอ้งมนัจะปล่อยๆๆๆ  

ถา้ผดิแลว้  

๑.ไม่ปล่อย  

๒. เหน่ือยมาก เหน่ือยแลว้ทอ้ถอยดว้ย ยอ้นกลบัมาเลย มนัจะถอยร่นออกมา  

ถา้มนัเป็นความจริง มนัจะโล่งเขา้ไป โล่งเขา้ไป โล่งเขา้ไป โล่งเขา้ไปแลว้ไม่อยูเ่ฉย ไม่อยู่
เฉย ทุกขั้นตอนของปัญญานะ น่ีขนาดวา่ขั้นตอนเร่ิมจากวา่ ดวงตาเห็นธรรมนะ  

ถา้ดวงตาเห็นธรรม ขณะน้ีถา้ข้ึนไปมนัละเอียดไปเร่ือย ส่ิงท่ีวา่มนัยากอยู ่ เพราะวา่มนัไม่
เคยท า แต่ถา้ผา่นขั้นตอนไปแลว้มนัท าไดง่้ายข้ึนไป แลว้ละเอียดเขา้ไปลึกซ้ึงมาก จากท่ีวา่
ระยะห่าง จงัหวะ ๑ จงัหวะ ๒ จงัหวะ ๒ ไปอยา่งหน่ึง ตะลุมบอนกนัอยา่งหน่ึง จิตเขา้ไปขา้งใน
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เป็นอีกอยา่งหน่ึง ไม่เหมือนกนั ความไม่เหมือนกนัมนัละเอียดขนาดนั้น ขนาดวา่ขั้นเร่ิมตน้เราก็
ยงัวา่เราล าบากขนาดน้ีแลว้ ขั้นเร่ิมตน้ เรายงัไม่รู้วา่เราจะหาทางออกกนัอยา่งไร  

ปัญญาเท่านั้น ถึงวา่วนัน้ีเนน้ปัญญาอยา่งเดียวเลย จะให้มีปัญญา แลว้กเ็ห็นความเจริญแลว้
เส่ือมไง แลว้เทียบเคียงกบัในคร้ังในสมยัพทุธกาล ในท่ีวา่ครูบาอาจารยข์องเรา ในองคศ์าสดาของ
เรา ทุกขย์ากมาขนาดนั้น ความทุกขย์ากอนันั้นมนัถึงไดไ้ม่นอ้ยเน้ือต ่าใจ  

การประพฤติปฏิบติัมนัจะนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่  

๑. เราไม่มีวาสนา  

๒. โอกาสมาถึงแลว้ท าไมคนอ่ืนท าได ้ท าไมเราท าไม่ได ้ 

ไม่ใหเ้ทียบเคียงเร่ืองอยา่งนั้น เร่ืองของบุคคลใดบุคคลนั้นไม่เหมือนกนั ปล่อยเขาไป ใคร
ไดใ้หม้นัไดจ้ริงหรือไม่จริงใหไ้ดไ้ป แต่เราเขา้มาถกูทางแลว้ ดูอยา่งท่ีวา่ กระรอกท่ีวา่ลกูตกไปใน
ทะเล เอาหางจุ่มข้ึนมาสะบดั หางจุ่มแลว้สะบดั จนขนาดวา่เทวดายงัทนไม่ไหว ถามวา่  

“กระรอกน้ีท าอะไร” 

กระรอกบอกวา่ “ลกูอยูบ่นตน้มะพร้าวโดนลมพดัตกลงไปในทะเล” เอาหางจุ่มน ้าทะเล
ข้ึนมาสะบดัเพื่อจะใหน้ ้ าทะเลน้ีแหง้ มนัส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย แต่เขากท็  า น่ีส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ 

แต่ส่ิงท่ีเราประพฤติปฏิบติัมนัเป็นไปได ้ เป็นไปไดจ้ริง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
ไม่เอาส่ิงท่ีสุดวิสยัมาสอนพวกคนท่ีมีกิเลส ขนาดวา่พวกเราเป็นคนไม่มีปัญญาอยูแ่ลว้ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นผูหู้ตาสวา่ง หูตารู้แจง้ ผา่นพน้ไปแลว้ แลว้เอาปัญญาอนันั้นสอนลกู
ศิษยล์กูหา จนพระอญัญาโกณฑญัญะรู้เป็นองคแ์รก ถึงอุทาน มนัถึงไม่ไดเ้ป็นความล าบาก แต่
เป็นความล าบากขนาดไหนมนัเป็นไปไดไ้ง เป็นไปไดแ้ละเป็นเคร่ืองยนืยนั น่ีเอาอนันั้นมาเป็น
ก าลงัใจ  

ถา้มีก าลงัใจแลว้มีความองอาจกลา้หาญ ทุกขเ์รายงัเป็นทุกขข์นาดน้ี ทุกขข์องเราทุกขแ์บบ
มีคนช้ีทาง ทุกขแ์บบมีคนช้ีทางมนัอุ่นใจ ไม่มีครูไม่มีอาจารยเ์ลยมนัยิง่ทุกขก์วา่น้ีอีก ทุกขแ์บบไม่
มีคนไม่มีพี่เล้ียง ทุกขม์าก ทุกขแ์บบมีครูอาจารยม์นัยงัทุกข ์แต่มนัยงั  
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๑. เป็นไปไดต้ามหลกัวินยั  

๒. มีคนพดูช้ีน าออกไป  

ทุกขแ์บบไม่มีคนช้ีน าเลย ทุกขแ์บบเราอยูก่ลางทะเล เรือแตกอยูก่ลางทะเล ไม่มีใครเลย 
อยูก่ลางน ้าคนเดียว ล  าบากมาก น่ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือเราประพฤติปฏิบติัมาขนาดน้ีมนัอุ่นใจแลว้ 
มนัท าใหก้  าลงัใจตวัน้ีตวัเดียว ตวัความคึกคะนอง ตวัความองอาจกลา้หาญ ตวัความเห่อเหิมตวัน้ี 
เห่อเหิมทะเยอทะยานนั้นเป็นกิเลส เห่อเหิมทะเยอทะยานไง ความเป็นกิเลส  

แต่องอาจกลา้หาญ ความฮึกเหิมในการประพฤติปฏิบติั กดัเพชรขาด ใจอยา่งน้ี ใจท่ีจะกดั
เพชรขาด มนัถึงวา่ความส่ิงท่ีกิเลสมนัเกิดข้ึน ฟากตายไง เพราะฟากตายมนัเอาตายเขา้มาสุดทา้ย
เขา้มาล่อวา่ “เอง็ตอ้งตายนะ เอง็ไม่มีปัญญาไป ท าอยา่งน้ีไปตายแน่นอน” เห็นไหม เรากฟ็ากตาย 
ส่ิงท่ีตายใครบอก ส่ิงท่ีควรจะเป็นไปอยา่งน้ี โลกจะเป็นอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเราท าไป นัง่ไปขาจะพิการ 
จะเสียคนอยา่งน้ี ใครบอกอยา่งน้ี?  

น่ีเร่ืองกิเลสทั้งนั้นเลย กิเลสมนัหลอกข้ึนมา เจา้วฏัจกัรท่ีจะไม่ใหเ้ราพน้ออกไปจากอ านาจ
ของมนั ถา้เป็นกิเลสหลอก อนัน้ีพอมนัปฏิบติัไป ส่ิงน้ีจะรู้ไดต่้อเม่ือผูท่ี้ผา่นแลว้ไง ผูท่ี้ผา่นไปแลว้ 
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเดก็ๆ เร่ืองท่ีวา่มนัแค่เร่ิมหลอกไม่ใหเ้ราเป็นไปเท่านั้นเอง หลอกใหเ้ราเป็นไป 
แลว้เรากเ็ช่ือเพราะอะไร เพราะเป็นเรา ทุกคนเห็นแก่ตวั ความเห็นแก่ตวั ความเป็นเรากบัอุปาทาน
เท่ากนัไหม ไหนวา่เราจะฆ่ามนั ไหนวา่เราจะท าลายมนั ท าไมมนัแวบข้ึนมา เราเช่ือมนั 

ส่ิงท่ีแวบข้ึนมาน่ีกิเลสน่ีเช่ือง่าย ส่ิงท่ีเป็นธรรมจากขา้งนอกเช่ือยาก เพราะเป็นเรา มนั
ล าบากตรงน้ีไง ตรงท่ีวา่ส่ิงท่ีเป็นเรากเ็กิดข้ึนมาพร้อมกบัเรา เราเช่ือความคิดเรา ทั้งท่ีผดิกเ็ช่ือ ผดิ 
ถา้เราเห็นธรรมตามความเป็นจริง เวลาเราสงัฆคุณ “ถา้ผูใ้ดเห็นธรรมสมควรแก่ธรรม ใจเราตอ้ง
เป็นธรรม” เพราะเห็นธรรมสมควรแก่ธรรม กบัธรรมเป็นอนัเดียวกนั  

น่ีเห็นธรรมดว้ยกิเลสพาเห็น ดว้ยเจา้ยทุธจกัรพาเห็น “เห็นธรรม” เราวา่น่ีเป็นธรรม ศึกษา
น่ีเป็นธรรม หมายถึงวา่เป็นความคิดในระบบไง ความคิดในระบบน้ีอุปาทานยิม้เลย เพราะใน
ระบบนั้นอุปาทานมนัเป็นการเช่ือมกนัใหเ้ป็นระบบ เพราะมนัเป็นทางของกิเลสอยูแ่ลว้ แลว้เราก็
คิดใหม้นัออกมาอยา่งนั้นโดยท่ีเราไม่รู้สึกตวั 
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ถึงวา่ยอ้นกลบัมาตรงน้ีไง ยอ้นกลบัมาตรงท่ีวา่ เราจะยอ้นกลบัเขา้ไปในอุปาทานของเรา 
เราตอ้งแยกแยะออก แยกแยะวา่ส่ิงน้ีเป็นอุปาทาน ส่ิงน้ีท่ีเราคิดออกมา อุปาทานพาใหเ้ราคิด 
เพราะมนัไม่สมจริงอยา่งท่ีเราคิด มนัไม่ตามความเป็นจริง คือวา่ส่ิงท่ีหลอกเราข้ึนมา เราเช่ือไง 
เพราะถือวา่เป็นเรา แลว้ความเคยใจดว้ย ถึงวา่ความเคยใจกิเลสของบุคคลต่างๆ ถึงไม่เหมือนกนั  

ความติด เห็นไหม ในสมยัพทุธกาล องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สอนพระแต่ละองค์
ไม่เหมือนกนั สอนไม่เหมือนกนัเพราะวา่กิเลสในใจของพระน้ีไม่เหมือนกนั กิเลสในใจของพระ 
ความสะสมของกิเลสไม่เหมือนกนั เรากเ็หมือนกนั เราเกิดมาน่ีคนชอบต่างๆ กนัความเคยใจมนั
ชอบต่างๆ กนั ส่ิงท่ีเป็นอุปาทานของคนๆ หน่ึง ไม่เป็นของคนๆ หน่ึง ส่ิงท่ีเป็นยดึติดของคนๆ 
หน่ึง คนหน่ึงความผดิเลก็นอ้ยน่ีด้ินพล่านๆ จะเป็นจะตายเลยนะ บางคนบอกวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองไร้
สาระ แต่คนท่ีเป็นทุกขน์ั้นทุกขม์ากเพราะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัแก่ชีวิตนั้น  

แลว้อะไร? กิเลสหลอก น่ีไง พอกิเลสหลอก ถึงวา่ ปัจจุบนัใครปัจจุบนัมนั อกาลิโก ไม่มี
กาล ไม่มีเวลาปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน ปัจจตัตงั ถา้ขาดรู้วา่ขาด ปัจจตัตงัของใจดวงไหน ใจดวงท่ีกา้ว
เดินปัจจตัตงัดวงนั้น ตอ้งเป็นของคนๆ นั้น  

แต่เวลาครูบาอาจารยอ์อกมาจากป่าจากเขามาคุยกนั เวลามาคุยกนั มาปรึกษาธรรมกนั มา
พดูเร่ืองธรรม พดูเร่ืองธรรมเพือ่รู้แนวทางของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลออกมา ประสบการณ์ของ
ครูบาอาจารยอ์ยูใ่นป่าแต่ละองคไ์ม่เหมือนกนั ใจของแต่ละดวงไปไม่เหมือนกนั แต่มาเทียบเคียง
กนัมนัจะเหมือนกนัดว้ยหลกัการ หลกัการคือวา่ท าความสงบมาก่อน แลว้ยกข้ึนวิปัสสนาไป
เหมือนกนั แต่วิธีการท่ีจะกา้วเดินไปไม่เหมือนกนั  

ฉะนั้น แต่ละดวงใจ แต่ละอ านาจวาสนาบารมี ถึงวา่ยกไวต่้างหาก ไม่ใหเ้อามาเทียบเคียง
ใหน้อ้ยเน้ือต ่าใจ ใหเ้อามาเทียบเคียงแต่วา่ เห็นไหม ท าไมเขาท าได ้ เห็นไหม ส่ิงนั้นใจดวงนั้นรู้
ธรรมได ้ส่ิงนั้นยกข้ึนไปเดินน าหนา้เราไปแลว้ เป็นเคร่ืองยนืยนัจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ เคร่ืองยนืยนัเหมือนกนั แลว้เรากก็า้วเดินต่อไป เราจะกา้วเดินตามอนันั้นตอ้งมีความเดด็ขาด มี
ความเดด็เดียว มีความมุมานะ มีความอดทนไง มีความอดทนในความทุกขน้ี์ อดทนในการกา้วเดิน
ไป อดทนนะ  

ถา้ไม่อดทน ไม่เขม้แขง็ กิเลสมนัเจริญ ธรรมมนัเส่ือม ความกิเลสมนัตอ้งเจริญข้ึนแน่นอน 
กิเลสมนัจะเจริญไปเร่ือยๆ เราปฏิบติัธรรมเพื่อช าระกิเลส ไม่ใช่ปฏิบติัธรรมเพือ่เสริมกิเลส ปฏิบติั
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ธรรมเพื่อเสริมกิเลส เห็นไหม เห็นวา่เป็นผูป้ฏิบติัธรรมแลว้เสริมกิเลสใหกิ้เลสกลบัมาท าใหเ้รา
เจบ็ปวดแสบร้อนอีก ท าไมท าแลว้ไม่ไดอ้ยา่งเขา ท าไมท าแลว้ไม่ได ้ น่ีปฏิบติัธรรมเพื่อเสริมกิเลส 
ถา้เห็นเขาได ้ ขนาดเร่ืองของทานยงับอกวา่ เห็นผูใ้ดทาน เราเห็นเขาท าทานแลว้เราอนุโมทนาไป
กบัเขาเรายงัไดบุ้ญเลย  

น่ีกเ็หมือนกนั ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ท่ีเขาไดท้ า เรากต็อ้งอนุโมทนาไปกบัเขา 
ถา้อนันั้นเป็นธรรมจริงนะ ในเม่ือเราไม่รู้เรากอ็นุโมทนาไปกบัเขาก่อน แต่ครูบาอาจารยท่ี์รู้วา่ส่ิง
นั้นเดินเขา้มาถกูช่องทางหรือไม่ถกูช่องทาง ถา้ถกูช่องทางตอ้งมรรคอริสจัจงัเท่านั้น มรรคอริสจั
จงัแลว้เขา้ไป พดูเร่ืองมรรค ผูใ้ดเห็นธรรมไง ผูน้ั้นเห็นตถาคต ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นตอ้งปล่อยวาง
กิเลสไปตามความเป็นจริง การปล่อยวางกิเลสคือการเขา้ประตู ในขณะจิตท่ีพลิกนั้น  

ถา้ขณะจิตท่ีพลิกไม่รู้ แลว้มนัจะเขา้ประตูไดอ้ยา่งไร “ขณะจิตท่ีพลิก ขณะจิตท่ีเป็นไป” 
พลิกจากปุถุชนเป็นอริยภมิูข้ึนมา ขณะจิตท่ีพลิกข้ึนไป พลิกข้ึนไป มนัพลิกอยา่งอ่ืนไม่ไดเ้ลย ไม่มี
อาวธุ ไม่มีศาสตราอนัใดจะไปฆ่ากิเลสไดน้อกจากธรรมาวธุ ธรรมะในมรรคอริสจัจงัน้ีเท่านั้น 
และขณะพลิกอนันั้นถึงวา่ เขา้ตามหลกัของศาสนา หลกัของศาสนา หลกัของธรรม  

แต่ในเม่ือถา้ใจน้ีไม่พลิก แต่ความคิดวา่อนุโลมเอา อนุโลมวา่เป็นไป มนัไม่มีขณะจิตท่ี
ขณะวา่ผา่น ๑ ๒ ๓ ๔ ข้ึนไป ไม่มีขณะข้ึนไปมนักอ็ยูใ่นวงัวนของความสงบน้ีเท่านั้น อยูใ่นความ
สงบ วปัิสสนึกไง ในอุปกิเลส ๑๐ ในอุปกิเลส ๑๐ น่ีมนัเป็นโอภาส มนัมีความสวา่งกระจ่างแจง้
ดว้ยแลว้ พอมนัสวา่งแลว้มนักต็อ้งเฉาไป เห็นไหม พอมนัสวา่งข้ึนมาแลว้มนักต็อ้งเฉาไปเป็น
ธรรมดา มนัเป็นไตรลกัษณ์อยูแ่ลว้ มนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา อยูใ่นตามหลกัความเป็นจริง  

นัน่น่ะ มนัตอ้งเขา้ขณะจิตท่ีพลิกไป พลิกไป พลิกไป ถึงเขา้มาดว้ยธรรม น่ีถา้เขา้มาดว้ย
ธรรมตามหลกัความเป็นจริงแลว้มนัถึงจะเป็นจริงตามท่ีวา่ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม มนัอยูใ่นอุปกิเลสทั้งน้ี แลว้มนัไปไหน? มนักไ็ดบุ้ญกศุล แค่
บุญกศุล บุญกศุลกข็บัเคล่ือนไปสวรรค ์ ไปพรหม แลว้กก็ลบัมากม็าเกิดอีก แต่ถา้ปฏิบติัธรรม 
ธรรมน้ีมีอาวธุช าระกิเลส มีฆ่ากิเลสได ้สวรรคไ์ม่ตอ้งการไง สวรรคเ์ป็นท่ีพกัของใจ สวรรคเ์ป็นท่ี
อยูข่องใจท่ีปฏิบติัเป็นกศุล นรกเป็นท่ีอยูข่องใจท่ีท าอกศุล 
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แต่นิพพานความดบัส้ินไปของกิเลสทั้งหมด จิตน้ีขณะท่ีปัจจุบนัน้ีมีศาสนา มีศาสนาท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติั ศาสนาก าลงัเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบติั แลว้เราก าลงักา้วเดินไป โอกาส
ของเราทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ลย  

ฉะนั้นเวลาเรามีโอกาสกา้วเดินไปในศาสนาท่ีก าลงั...ตลาดก าลงัเจริญรุ่งเรืองไง ก าลงั
เจริญรุ่งเรือง ก าลงัฟข้ึูน แลว้เราอยู ่เราเป็นคนๆ หน่ึงอยูใ่นการฟขูองศาสนานั้น น้ีถา้เราอยูใ่นขณะ
ท่ีวา่เจริญรุ่งเรืองอยู ่เรากา้วเดินไปอยู ่ท าไมใจเรามาถึงมานอ้ยเน้ือต ่าใจ  

ถึงวา่ถา้มนันอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัท าตรงน้ีไม่ได ้มนัตอ้งอยูใ่นวงัวนของอุปกิเลส ๑๖  

“อุปกิเลส ๑๖” อุปกิเลส ๑๖ น่ีท าประพฤติปฏิบติัมาวนอยูต่รงน้ีเหรอ ถา้มนัไม่ผา่นตรงน้ี
ถา้ผา่นข้ึนไป พน้จากน้ีไป พน้ข้ึนไป น่ีเขา้ขณะจิต ขณะจิตเป็นไป แลว้ขณะจิตเป็นไปแลว้ถึงส่ือ
ไดไ้ง ความส่ืออนัน้ี ส่ืออนัน้ีครูบาอาจารยท่ี์เวลาออกมาจากป่าคุยกนักคุ็ยกนัตรงน้ีไง คุยกนัตรง
ส่ือตรงน้ี ส่ือมาวา่อนัไหนเป็นหลกัความจริง ในหมู่ประพฤติปฏิบติัท่ีเฟ่ืองฟ ูเฟ่ืองฟตูรงน้ี เฟ่ืองฟู
ท่ีวา่มีผูท่ี้ปฏิบติัจริงแลว้ส่ือกนัจริง ส่ือกนัจริงเลยวา่ขณะจิตเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ตรวจสอบกนั
ได ้ตรวจสอบกนัไดใ้นวงปฏิบติั  

ในวงผูป้ระพฤติปฏิบติัน้ีออกมาในการทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจ กา้วเดินออกไปจากสมาธิธรรม 
มนัมีอยูด่ ั้งเดิม ก่อนมีศาสนากมี็อยูแ่ลว้ท าความสงบ แต่สงบของเขานะ ความสงบของเรามนัสงบ
หรือเปล่า มนัสงบลึกกวา่ของสมาธิเฉยๆ เพราะเราวิปัสสนากนัดว้ย วิปัสสนาเวลามนัปล่อยวาง 
มนัจะวา่งเขา้มาเหมือนแสงห่ิงหอ้ยท่ีวา่นัน่ล่ะ มนัวา่งแลว้มนัเขา้ใจ มนัถึงมีความรู้ มีแสงข้ึนมา 
ความท่ีมีแสงข้ึนมานะมนัวา่ง พอมนัวา่งข้ึนมา ความวา่งอนัน้ีต่างกบัความวา่งของสมาธิ  

ความวา่งของสมาธิเป็นความวา่งเขา้มาดว้ยก าหนดบริกรรมเขา้มาเฉยๆ ความวา่งของการ
พิจารณาใคร่ครวญ พิจารณาใคร่ครวญคือการงาน คือการซกัฟอกไง ความวา่งเอาผา้เขา้ไปชุบน ้า
ข้ึนมาแลว้ใหม้นัสะอาดกลบัมาขยี้  ในการขยี้ในการซกัผา้ออกมา ในการขยี้ในการซกัผา้มนัตอ้ง
ขาวกวา่สะอาดกวา่ น่ีความวา่งมนัลึกต่างกนั  

วิปัสสนา ความวา่งในวิปัสสนา แลว้วิปัสสนาไปเร่ือยๆๆ จนมนัสะอาดสุด ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรมไง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ไม่ใช่วา่เราปฏิบติั
มาก่ีปีแลว้จะขอขา้งหนา้ก าหนดอีกก่ีปี...อยา่ก าหนดปล่อยไปเลย สร้างแต่เหตุในหวัใจของเรา ตั้ง
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เหตุไว ้ท าแต่เหตุไปท าแต่เหตุไป องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกไว ้ประกาศเอาไวใ้นธรรม 
๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี ถา้ปฏิบติัตอ้งไดธ้รรมแน่นอน แต่ของเราท่ีวา่ปฏิบติักนัไม่ได ้มนัไม่เอาตรง
นั้น ปฏิบติั ๗ วนัหยดุหรือปฏิบติั ๗ เดือน หรือไม่ไดแ้ลว้กไ็ม่ได ้ แลว้ ๗ ปีล่ะ คนท่ีจะถึง ๗ ปี
ระยะเวลามนัยาวไกล 

“๗ ปี” แต่ถา้ปฏิบติั ๗ ปี ความปฏิบติัต่อเน่ืองมนัไม่ต่อเน่ือง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมไม่สมควร
แก่ธรรม ความต่อเน่ือง ความปฏิบติัสม ่าเสมอ ความต่อเน่ืองไป ต่อเน่ืองไป ความต่อเน่ืองแลว้เขน็
ครกไปเร่ือยๆ มนัตอ้งถึงจุดหมายปลายทาง น้ีพอมนัขาดตอนมานบัหน่ึงใหม่ มานบัหน่ึงใหม่ 
ความนบัหน่ึงใหม่อนันั้น มนัเร่ิมตน้ใหม่ เร่ิมตน้ใหม่ มนัไม่เจริญงอกงาม ธรรมไม่เจริญงอกงาม
ในใจ ใจไม่เป็นธรรม พอใจมนัถึงธรรมแลว้ ปฏิบติัแลว้มนัท าใหม้นัเทียบเคียง อีกแลว้หรือ อีก
แลว้หรือ ความทอ้ถอย ความทดทอ้ใจมนัท าใหเ้กิดข้ึน 

แต่ถา้ปฏิบติัจริงตามท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ช้ีจริงนะ ปฏิบติัจริงดว้ย แลว้เขา้
ทางตามความเป็นจริงอนันั้นดว้ย มนักต็อ้งสมความปรารถนาของใจผูป้ฏิบติัทุกๆ ดวงสิ ใจผู ้
ปฏิบติั ใจผูป้ฏิบติัเช่ือเคร่ืองด าเนินอยูแ่ลว้ เช่ือทาง มรรคเคร่ืองด าเนินคือวตัรปฏิบติัไง วตัรปฏิบติั 
ผูท่ี้วตัรไม่ร้าง วตัรไม่ร้างหมายถึงวา่ เราตอ้งสวดมนตเ์ชา้ เราสวดมนตเ์ชา้ เราท าบุญตกับาตร วตัร
เราเคยปฏิบติัอยู ่วตัรไม่ร้าง วดัใจเรา พอเราวดัใจเรา พอท าป๊ับ ถา้ไม่ท าขาด ขาดขอ้วตัร  

ถา้เราท าบา้งไม่ท าบา้ง มนักว็ตัรร้างบา้งไม่ร้างบา้ง วตัรร้างหรือไม่ร้างมนัอยูท่ี่ตวัเรา ถา้เรา
ปฏิบติัมนัมีเคร่ืองอยู ่ ด  าเนินใจของเรา วตัรเราไม่ร้าง พอวตัรเราไม่ร้าง เคร่ืองวตัรปฏิบติัเรากมี็
ข้ึนมา น่ีคนจะเขม้แขง็ข้ึนมาจากกฎกติกาท่ีสร้างข้ึนมา กฎกติกาของตวัเราเอง เราตั้งกติกา 
อยา่งเช่นในพรรษาน่ีเราตั้งกติกาวา่เราจะท าอะไรบา้ง น่ีวตัรปฏิบติัของเรา ถา้วตัรปฏิบติัของเรา
คงท่ีอยู ่ เราปฏิบติัได ้ เรากมี็เคร่ืองด าเนิน มนักมี็ความสวยงามมีอาภรณ์ประดบัใจ วตัรน้ีไม่ร้าง มี
อาภรณ์เป็นเคร่ืองประดบัใจ มีขอ้กติกากบัเรา ถา้วตัรเราปล่อย เราขาดไป วตัรเราไม่สมควร น่ีวตัร
ใจ  

วดัวาอารามนั้นอยา่งหน่ึง วดัใจของเราอยา่งหน่ึง ถา้ใจเรามีขอ้วตัรปฏิบติัของเรา น่ีเสริม
ข้ึนมา เสริมข้ึนมา เสริมข้ึนมา มนัมีตรงน้ีข้ึนมาดว้ย ถา้มีตรงน้ีข้ึนมาเรากต็ั้งตนได ้ตั้งตวัได ้ตั้งตวั
แลว้กา้วเดินไปเร่ือยๆ ตั้งตวัไดน้ะ กบัลม้ลกุคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลานเลย แมแ้ต่วตัรปฏิบติักไ็ม่
มี เฉๆ ไฉๆ ไปตามแต่กิเลสมนัจะวา่ไป แลว้บอกวา่น่ีปฏิบติัธรรม 
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แต่วา่วตัรปฏิบติั ผดิมนัรู้ไง วตัรปฏิบติัมนัมีขอ้วตัรปฏิบติัอยู ่เวลาผดิจากกติกาท่ีเราตั้งของ
เราไว ้เรารู้แลว้วา่เราผดิอะไรไป อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน
แลว้ตนเท่านั้นมีความสุขข้ึนมาก่อน ถา้ตนยงัพึ่งไม่ได ้มนัทุกขร้์อน แลว้ใครจะมาพึ่ง? ไม่มีคนจะ
มาพึ่งคนทุกขร้์อนหรอก คนท่ีจะพึ่งหวงัวา่คนนั้นมีความสุขแลว้จริงถึงจะมาพึ่งคนนั้น อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ เรามีของเราข้ึนมาก่อน แลว้พอเรามีข้ึนมาแลว้เรามีความสุขก่อน  

จากความทุกข์ๆ  ร้อนๆ นั้นน่ะ จากท่ีวา่เราอาบแต่น ้าร้อน เห็นไหม เรากอ็าบน ้าเยน็ เราไม่
เคยมีร่างกายร้อนอยูแ่ลว้ เจอของร้อนซ ้าเขา้ไปอีก แต่ถา้เราร้อนอยูแ่ลว้มีของเยน็เขา้มา น่ีเราสุข
ก่อนแลว้  

๑. เราปฏิบติัได ้ 

๒. เรามีความสุข เรายนืของตวัเราเองได ้ 

สุขอนัน้ีส าคญัท่ีสุดเลย สุขคือวา่มนัไม่กงัวลใจ ใจน้ีอ่ิมใจน้ีเตม็ ใจน้ีไม่มีส่ิงท่ีกดถ่วงมนั น่ี
มนัสุขแลว้ มนัถึงจะช้ีน าคนอ่ืนไดไ้ง นกกาจะอาศยัตน้ไมท่ี้ยนืตน้ นกกาไม่อาศยัยอดหญา้หรอก 
มนัเกาะไม่ได ้ น่ีเหมือนกนั ถา้ใจเรายนือยูไ่ดม้นัจะไปเป็นท่ีอาศยัของใคร? อาศยัของหวัใจเรา
ก่อน อาศยัจิตท่ีตั้งมัน่ก่อน จิตน้ีไม่วอกแวกก่อน จิตน้ีไม่กินทุกอยา่งท่ีเป็นความทุกขเ์ขา้มาเป็นใน
ใจนั้น จิตน้ีมนัจะเลือกแยกแยะกินแต่ส่ิงท่ีเลือกแยกแยะกิน หมายถึงวา่มนัเสวยอารมณ์ไง มนั
เสวยอารมณ์แต่ท่ีวา่ไม่ท าใหม้นัยอกใจ อารมณ์ของตวันั้นไม่มีความทุกขร้์อนยอกใจอยูใ่นใจของ
มนั มนัเสวยอารมณ์อยา่งนั้นมนักไ็ม่มีความเผด็ร้อนในใจของมนั น่ีตั้งมัน่แลว้ มนักอ็ยูก่บัตวัมนั
เอง สุขของมนัในใจนั้นก่อน  

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เราตอ้งมีคตินะ มีคติ มีคติส่ิงประจ าใจ มีโอกาส ให้
โอกาสตวัเอง บีบรัดตวัเองเกินไป บางทีมนักท็  าใหเ้ร่งบีบรัดตวัเองมนักเ็กร็งไง ความเกร็งเกินไป
กบัความผอ่นคลายเกินไป มชัฌิมาปฏิปทามนัของใครของบุคคลนั้น เราดูโอกาสของเรา แลว้เรา
พยายามท าของเราใหม้นัสืบต่อเน่ืองไป การปฏิบติัจะมีเหตุมีผลเพราะการปฏิบติัสืบต่อเน่ือง 
ไม่ใหข้าดวรรคขาดตอน เอวงั 

เพิม่เตมิท้ายกณัฑ์ 



ปัญญาห่ิงหอ้ย ๒๔ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

แสงห่ิงหอ้ยปัญญาไม่สวา่งพอ ปัญญาแสงห่ิงหอ้ยคือปัญญาเลก็นอ้ย ปัญญาท่ีไม่สามารถ 
ปัญญาแสงห่ิงหอ้ยแลว้เป็นปัญญาแสงฟ้าแลบ มนัเป็นปัญญาแบบแสงตะวนั เห็นไหม กวา้ง
ต่างกนั  

“ปัญญาแสงห่ิงหอ้ย” คือปัญญาท่ีจวนเจียน ยงัไม่ถึงขั้นของปัญญาสมุจเฉทฯ ได ้ ปัญญาท่ี
ยงัสู้กบักิเลสไม่ไหว  

“ปัญญาของแสงฟ้าแลบ” เป็นปัญญาท่ีแขง็กลา้ข้ึนไป  

ปัญญาของการขา้มพน้กิเลส “ปัญญาของตะวนั” ท่ีข้ึนมาแจง้แทงตลอด หมดทั้งจกัรวาล 
หมดทั้งโลกเห็นสวา่งไสว เห็น รู้เท่า รู้ทนั รู้จนไม่เห็นมีอะไรปิดในสายตาท่ียาวไกลออกไปได ้
สายตามองเห็น (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 

 


