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ในท่ีสงดั ในท่ีวิเวก พระบวชใหม่อุปัชฌายส์อน ตอ้งใหก้รรมฐาน ๕ ก่อน เกสา โลมา 
นขา ทนัตา ตโจ แลว้บอกใหอ้ยูป่่าอยูต่ามเง้ือมผา หาท่ีสงบสงดัจากกิเลส แลว้จะไดป้ระพฤติ
ปฏิบติัธรรมไง ศาสนาเรา เห็นไหม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา 
บวชแลว้บวชกาย ทีน้ีพอจะบวชใจข้ึนมาอีกชั้นหน่ึงล่ะ อุปัชฌายถึ์งไดส้อนพระทุกองคเ์ลย ให้
กรรมฐานดว้ย แลว้ยงัตอ้งใหอ้ยู ่รุกฺขมูลเสนาสน ํ

เรากเ็หมือนกนั เราประพฤติกนั เราทาํธุดงควตัรกนั เราทาํมา ๓ เดือนแลว้น่ะ วนัน้ีวนัออก
พรรษา แต่วนัออกพรรษา คิดวา่ออกแลว้จะสะดวกสบายไง ออกพรรษาแลว้ฉนัจะเป็นอิสรเสรี 
เห็นไหม กิเลสมนัพาคิดแลว้ 

ถึงวา่ ธรรมจะเกิดในท่ีสงดั ในเม่ือธรรมยงัตอ้งใหเ้รากา้วเดินต่อไป เราควรจะหาท่ีสงดั หา
ท่ีวิเวก หาท่ีหลบหลีกเพื่อไม่ใหเ้ราเป็นภยัแก่ตวัเราเองไง ใหจิ้ตใจน้ีเป็นผูท่ี้ปลอดภยัจากโลกธรรม
ทั้งหลาย ทางร่างกาย เห็นไหม เช้ือโรคน่ากลวัมากเลย แต่ในเร่ืองของใจ โลกธรรม ๘ 
กระทบกระเทือนใจเราเจบ็ปวดนกั 

เราถึงวา่ ในเม่ือครบไตรมาส ๓ เดือนแลว้ เราทาํธุดงคก์นัมาแลว้ ต่อไปเรากต็อ้งถือของเรา
ไปตามกาลตามเวลา เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ บริบูรณ์
สมบูรณ์ขนาดไหน เจา้ชายน่ะมีปราสาท ๓ หลงั มีบริษทั บริวาร มีนางขบักล่อมมโหรีทุกอยา่ง
เพียบพร้อมหมดเลย มนัเป็นอยา่งไรน่ะ คนเคยผา่นประสบการณ์อยา่งนั้นมาจะมีความสุขตาม
ประสาโลกเขาวา่นะ 
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ตามประสาโลกเขาวา่ส่ิงนั้นมีอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แค่ประสบพบเห็นมา
ก่อน ไม่ใช่คนท่ีวา่ไม่มีแลว้ทาํใหต้วัเองทุกขย์าก...มี แต่ความมีนั้นมนัมีแลว้มนัเป็นสุขจริงหรือ
เปล่า นัน่มีความขบักล่อม หนา้ร้อน หนา้ฝน หนา้หนาว กมี็ปราสาท ๓ ฤดูใหห้ลบหลีกเอา อยูท่ี่
เป็นสุขเป็นสบายท่ีจะใหอ้ยูก่บัโลกน้ีเขาไป แต่ทาํไมมีเหตุใหจ้าํเป็นตอ้งออกหาโมกขธรรมล่ะ 
เพราะอะไร 

เพราะพทุธปัญญา ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ท่ีสะสมบารมีมา จะตรัสรู้
เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้โดยเดด็ขาด แต่กย็งัตอ้งมาเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยน้ี์
แลว้อยูใ่นวงัวนของกิเลสก่อน เห็นไหม มีพอ่ มีแม่ มีทุกอยา่งมาหมด แลว้ทุกคนในครอบครัวนั้น
กต็อ้งการใหอ้ยูด่ว้ยกนั ไม่มีครอบครัวไหนหรอกตอ้งการใหค้นในครอบครัวสละออกไปจาก
ครอบครัวไปอยูโ่ดดเด่ียว ไม่มีครอบครัวไหน น่ีความเห็นของโลกเป็นแบบนั้น ไม่มีครอบครัว
ไหน ไม่มีวงตระกลูไหนท่ีจะบอกวา่จะใหอ้อกไปเพื่อจะไปหา...จริงอยู ่ เป็นโมกขธรรม 
ความรู้สึกวา่มนัเป็นส่ิงท่ีดี ประเสริฐ จะแกทุ้กขไ์ด ้เขา้ใจวา่จะแกทุ้กข ์แต่ยงัไม่มีผูช้ี้นาํ 

แต่สาํหรับเราเกิดมาก่ึงกลางพทุธศาสนาท่ีศาสนาเจริญรุ่งเรืองน่ี เจริญรุ่งเรืองสิ เพราะครู
บาอาจารยม์ากมายเลย น่ีเรายงัมีโอกาส ไม่ตอ้งสมบุกสมบนั เท่ากบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้นะ มนัถึงวา่วาสนาบารมีเราตอ้งมีมากเลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้เป็นองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตอ้งเป็นแบบนั้น แต่เป็นแบบนั้นเพราะมีบุญญาธิการมาก ยงัตอ้ง
ทุกขต์อ้งทรมานขนาดนั้น เราเทียบเขา้ไป เทียบครูเทียบอาจารยแ์ลว้จะใหเ้รามีกาํลงัใจไง 

ทุกคนจะนอ้ยเน้ือตํ่าใจ กิเลสเป็นอยา่งนั้น นอ้ยเน้ือตํ่าใจถา้จะทาํความดีนะ แต่ถา้จะทาํส่ิง
ท่ีสะสมมาเป็นกิเลสน้ีมนัจะไม่เคยนอ้ยเน้ือตํ่าใจ องอาจกลา้หาญ การทาํส่ิงท่ีใหต้วัเองทุกขย์ากน้ี 
องอาจกลา้หาญมาก แต่พอจะทาํใหต้วัเองพน้จากเช้ือโรค จากโลกธรรม ๘ ใหม้นัแค่สงบใจ
ขณะน้ี มนักย็งันอ้ยเน้ือตํ่าใจแลว้ เห็นไหม น่ีถึงเทียบองคศ์าสดา องคศ์าสดา ขนาดเป็นศาสดา เกิด
มาแลว้กย็งัอยูใ่นท่ามกลางของรูป รส กล่ิน เสียง โลกธรรม ๘ อยา่งนั้น น่าจะอภิรมยร่ื์นรม...ไม่ 

ออก สละออก กวา่จะสละออก เห็นไหม เพราะลกูเกิดวนันั้นน่ะ ราหุลเกิดวนันั้น อยาก
มาก อยากจะเขา้ไปเห็นหนา้ลกู คิดดูสิวา่ลกูคลอดมายงัไม่ไดเ้ห็นหนา้น่ะ แลว้ตอ้งสละออกมาน่ี
มนัสะเทือนหวัใจขนาดไหน ความท่ีออกมามนัไม่ใช่ออกมาดว้ยความสุขหรอก แต่ออกมาดว้ย
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เจตนา ดว้ยบุญญาธิการ แต่ความทุกขใ์นใจอนันั้นน่ะ น่ีมนัจะสะสมมา มนัมีทุกขอ์ยูใ่นใจ แต่ก็
ตอ้งสละออก น่ีทุกขก่์อนไง ถึงวา่ไม่ใช่ศาสดาท่ีชุบมือเปิบ 

ศาสดาท่ีตอ้งแสวงหาหลกัความจริงท่ีเป็นสจัจะอริยสจัจะในหวัใจก่อน ตอ้งรู้ถึงซ่ึงใน
หวัใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อน ไม่เคยปฏิญาณตนวา่เป็นพระอรหนัตเ์ลย ตั้งแต่
ออกบวชจนวนัสุดทา้ยไปหาปัญจวคัคีย ์ “เธอเคยไดย้นิคาํน้ีไหม...” ถึงวา่ วนัท่ีบอกกบัปัญจวคัคีย ์
“เธอเคยไดย้นิไหมวา่เราไดส้ิ้นกิเลสแลว้เป็นพระอรหนัต ์เคยไดย้นิไหม” 

แต่ตอนท่ีจะสละออกยงัไม่มีตรงน้ี ทาํไมมนัจะไม่มีความทุกขล่์ะ...มนัตอ้งเป็นความทุกข ์
สจัจะเป็นความทุกข ์ แต่ทุกขอ์นัน้ีทุกขแ์บบสมมุติ ทุกขแ์บบโลกทัว่ไป มนัยงัสจัจะอริยสจัจะท่ี
ตอ้งจบัความทุกขใ์หไ้ดต้ามความเป็นจริง เห็นไหม ถึงตอ้งออกไปแสวงหา ออกบวชไปน่ีไม่มี
ศาสนา ศาสนาคือลทัธิต่างๆ กไ็ปศึกษาเขา คนท่ีเคยสุขในชีวิตท่ีเคยประณีตขนาดนั้น ออกไปโดย
ท่ีไม่มีใครเขารู้จกั ออกไปใหช้าวโลกเขาติเตียนวา่คนท่ีส้ินไร้ไมต้อก คนท่ีไม่มีทางไป แลว้เขาจะ
มาดูดาํดูดีอะไรน่ะ มนักต็อ้งมีความทุกขโ์ดยธรรมชาติสิ 

เห็นไหม ทุกขข์องหวัใจ เพราะวา่สละครอบครัวออกมา สละลกูท่ียงัไม่ไดเ้ห็นหนา้ออกมา 
แลว้ออกมาบวช ออกมาบวชแลว้ยงัไปศึกษาในลทัธิต่างๆ ลทัธิต่างๆ เพราะวา่ลทัธิต่างๆ สมยันั้น
ประกาศตนวา่เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้น เป็นผูท่ี้ส้ินกิเลส เป็นผูท่ี้สัง่สอนสตัวโ์ลกทั้งหลาย องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กต็อ้งไปเรียนก่อน เพราะอะไร เพราะเป็นผูใ้หม่ ถา้ออกไปแลว้เป็นผู ้
ใหม่ ในเม่ือมีผูค้น้ควา้อยูแ่ลว้กค็วรหาทางท่ีมนัจะสะดวกสบาย หรือหาทางไปได ้ในทุกดวงใจจะ
เป็นอยา่งนั้น ไปเรียนกบัอาฬารดาบส เห็นไหม ไดส้มาบติั ๖ สมาบติั ๘ ไดแ้ลว้ แต่มนักย็งัไม่
สามารถแกทุ้กขไ์ด ้ไม่สามารถแกทุ้กขไ์ด ้แค่ใหทุ้กขส์งบลงเท่านั้น 

สมาธิธรรม ทาํใจใหส้งบ เห็นไหม ไดแ้ต่ความสงบลงมา น่ีความสงบความสงดั น่ีไง ถึง
ควรแก่การงาน ในคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีตรัสรู้แลว้ บอกวา่ สมัมาสมาธิ
เป็นจิตท่ีควรแก่การงาน ควรจะยกข้ึนวิปัสสนา แต่สมยันั้นยงัไม่รู้น่ะ กต็อ้งศึกษาดน้เดาไปก่อน
จนเขารับประกนัแลว้วา่เจา้ชายสิทธตัถะน้ีเป็นผูท่ี้รู้เสมออาจารย ์ แต่มนักย็งัไม่สามารถจะชาํระ
ความทุกข ์ยงัไม่สามารถถอนเขม็ ถอนรากเหงา้ของกิเลสออกจากใจไปได ้กย็งัตอ้งแสวงหาต่อไป 

เพราะสมยันั้นยงัไม่มีส่ิงท่ีเป็นจริง ไม่มีมชัฌิมาปฏิปทา เพราะในลทัธิต่างๆ ทาํทรมานตน
ขนาดไหนกท็าํกบัเขา ส่ิงท่ีวา่ควรจะเป็นประโยชน์ท่ีวา่จะชาํระกิเลสไดก้็สนใจทาํกบัเขา ทาํกบั
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เขาแลว้ทาํอุกฤษฏก์วา่เขาเขา้ไปอีกน่ะ เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะเป็นองค์
ศาสดายงัตอ้งมีความรู้สึก ตอ้งมีความวิริยะมีความอุตสาหะเหนือมนุษย ์ เหนือคนไง ความเหนือ
อนันั้นถึงทาํใหอุ้กฤษฏเ์ขา้ไปอีก อุกฤษฏข์นาดไหนกท็าํใหไ้ด ้อดอาหารจนขนหลุดหมด จนสลบ
ไสลไป 

การอดอาหารนั้นอดอาหารเฉยๆ อดอาหาร เห็นเขาทาํกท็าํตามเขา เพราะยงัไม่มีผูรู้้ช้ีทาง
ไง น่ีการอดอาหารนั้นถือวา่เป็นความวา่มนัไม่ใช่มรรคครบองค ์ มนัเป็นเกร็ดเกร็ดหน่ึงแต่ไม่ครบ
องคป์ระกอบท่ีจะทาํใหช้าํระกิเลสได ้ ถึงวา่ การอดอาหารขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ถึงวา่เป็นทุกขม์าก ทุกขจ์นสลบถึง ๓ หน พวกเราไม่เคยสลบ เคยแต่นอน ไม่ยอมต่ืนอีกต่างหาก 
เห็นไหม มนัถึงวา่เทียบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้มนัจะมีกาํลงัใจ น่ีทุกขย์ากขนาดนั้น 

จนสุดทา้ยแลว้ยอ้นกลบัไง มชัฌิมาปฏิปทาดว้ยสญัชาตญาณ นึกถึงตอนท่ีเป็นเดก็อยูน่่ะ 
อานาปานสติ การกาํหนดความเป็นสมาธิ สมาธิท่ีวา่ใหเ้ขา้ไปตามพื้นฐาน ยกข้ึนจากตํ่าข้ึนสูงได ้
จากสูงใหม้นัสงบแลว้ถอยเขา้ถอยออกได ้ มนัเป็นส่ิงท่ีควบคุมได ้ สมาบติันั้นเป็นสมาธิท่ีมนัมี
พลงังาน เห็นไหม มนัต่างกนัไง ถึงวา่ อปัปนาสมาธิ ทาํข้ึนมาเพื่อวา่ใหเ้ป็นสมัมาสมาธิไง 
สมัมาสมาธิ จิตมนัสงบ มนัควรแก่การงาน แลว้ไดพ้ลงังานจากการอดอาหาร การอุกฤษฏท์าํมา
ก่อนนะ พื้นฐานอนันั้นมา ทรงไวแ้ต่ความสงบในหวัใจท่ีเป็นอุกฤษฏ ์ แต่มนัไม่ยกข้ึนวิปัสสนา 
จนถึงวา่ บุญขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตอ้งตรัสรู้แน่นอน แต่ก่อนตรัสรู้น่ีพดูถึงความ
ทุกขข์ององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อนสิ ไม่ไดชุ้บมือเปิบมาน่ี ถึงวา่เราประพฤติปฏิบติัก็
ตอ้งคิดอยา่งนั้น เห็นไหม 

น่ีพอปฏิบติัออกมาแลว้สาํเร็จ ตั้งแต่ปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อนั
นั้นมนัเป็นการเพิม่ความรู้ไง แต่ความรู้กเ็ป็นความรู้ขอ้งในโลก ความรู้ท่ีขอ้งอยูใ่นโลกเป็นความรู้
โลกียะ โลกียะท่ีวา่เจา้ลทัธิต่างๆ เขาดูอดีตอนาคตกนั เขาดูการเกิดการตายแลว้เขาจะท่ึงกนัมาก
เลย อนัอยา่งน้ีแกกิ้เลสไม่ได ้รู้แลว้กป็ล่อยวางไวต้ามความเป็นจริง เห็นไหม 

จนกลบัไปรู้อาสวกัขยญาณ อาสวกัขยญาณมนัอยูท่ี่ไหน? มนัอยูท่ี่วา่ ความรู้เขา รู้อดีต
อนาคต ความรู้ออกมาจากใจดวงนั้นมนัมีอะไรฝังอยูท่ี่นัน่? มีพลงังานฝังอยูท่ี่นัน่ พลงังานของ
อวิชชา เห็นไหม อาสวกัขยญาณ อาสวะ เป็นอาสวะ เป็นกิเลส น่ีอวิชชา อาสวะ น่ีญาณท่ีชาํระ
กิเลส อาสวกัขยญาณชาํระกิเลสหลุดออกจากใจ อนัน้ีต่างหาก ไม่ใช่ส่งออกไปรู้อดีตอนาคต อนั
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นั้นถึงจะเป็นธรรม แต่เป็นการท่ีวา่ส่ิงนั้นมีอยู ่ สจัจะความจริงอยา่งน้ีมีอยู ่ แต่มนัสจัจะในขั้นไหน 
สจัจะในขั้นของโลกเขา สจัจะในความรู้ของฌาน สจัจะในความรู้ของมรรคอริยสจัจงั สจัจะของ
มรรค ๘ ไดเ้คล่ือนไปแลว้ ธรรมจกัรไดเ้คล่ือนออกไปจากใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ก่อน ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริง เห็นไหม 

นัน่น่ะ สมบุกสมบนัมา เสวยอยูใ่นโลกเป็นเจา้ชายสิทธตัถะกไ็ดค้วามอภิรมย ์ ไดค้วาม
ร่ืนรมยข์องโลกอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ออกประพฤติปฏิบติักย็งัไดค้วามท่ีวา่ทาํอุกฤษฏก์วา่เขาทุกๆ คน
ไป เสร็จแลว้พอท่านตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้สิ ความเป็นอยูข่ององค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูอ่ยา่งไร อยูใ่นท่ีวา่พอส้ินจากกิเลสแลว้จะเลือกอยูอ่ยา่งไร เห็น
ไหม อยูใ่นป่า อยูใ่นท่ีสงดั 

ธรรมจะเกิดในท่ีสงดั ผูท่ี้ไดธ้รรมมาจากความเป็นจริง จากท่ีสงดัท่ีวิเวก ตอ้งรู้ซ้ึงถึงคุณอนั
นั้น ถึงไดบ้ญัญติัธรรมวินยัไว ้แมแ้ต่กลุบุตรสุดทา้ยภายหลงัท่ีจะบวชเรียนต่อมา ตอ้งใหก้รรมฐาน 
๕ แลว้ยงัตอ้งใหบ้อกวา่ การอยูป่่า การถือธุดงค ์การถือขอ้วตัรปฏิบติั ออกมาอีก จนวา่ องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้กต็อ้งทาํเป็นตวัอยา่ง ทาํเป็นแบบอยา่ง จนเผยแผศ่าสนามา 

จนอชาตศตัรูไดฆ่้าพระเจา้พิมพิสารไปแลว้ แลว้ถึงไดย้อ้นกลบัมา เพราะวา่ความอาฆาต 
ความอยากไดส้มบติั ความหลงผดิไปคบกบัเทวทตั เทวทตัจะทาํลายพระพทุธเจา้ ใหอ้ชาตศตัรู
แยง่ราชสมบติัจากพระเจา้พิมพิสารเสีย น่ีดว้ยความคบคนผดิ กค็บคนผดิไป แต่ดว้ยทาํไปแลว้ 
ขณะท่ีวา่คนคบคนผดิ คนท่ีคบไปน่ีส่ิงแวดลอ้มพาไป แต่ในหวัใจของพระเจา้อชาตศตัรูกเ็ป็นคน
ดีคนหน่ึง จนองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พยากรณ์ไวก้บัพระอานนทว์า่ ถา้อชาตศตัรูน้ีไม่ได้
ทาํปิตุฆาต อยา่งนอ้ยอชาตศตัรูน้ีจะตอ้งไดอ้นาคามีอยา่งสูง ไดโ้สดาบนัอยา่งตํ่า น่ีอยูใ่น
พระไตรปิฎก ถา้ไม่ไดฆ่้าพอ่ อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นพระโสดาบนั อยา่งมากจะไดเ้ป็นพระอนาคามี แต่
เพราะไดท้าํปิตุฆาตไว ้ถึงไม่ไดท้าํอะไรเลย น่ีการคบคนผดิ 

แลว้พอลกูเกิดวนันั้น คิดถึงมาก รักลกูมาก จะใหป้ล่อยพอ่ วา่พอ่คงจะรักเหมือนเรา น่ี
สญัชาตญาณของจิตใจเป็นจิตใจท่ีดีมาก คิดแค่นั้น ขณะท่ีวา่มีผลกระทบยงัไม่มีใครเตือนไง มี
ผลกระทบ มีเหตุการณ์กระทบกย็งัคิดเลย คิดไดว้า่จะใหป้ล่อยพระเจา้พมิพิสาร แต่สายไปเสียแลว้ 
พอ่ตายเสียแลว้ไง แลว้ไดข้ึ้นครองราชยก์มี็ความคิดใฝ่ดีมาตลอด จนสุดทา้ยกม็าเป็นลกูศิษยข์อง
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
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แต่ก่อนจะเป็นสิ เป็นผูท่ี้มีอาํนาจมาก มีพวกบริษทับริวารทั้งหลายชวนกนัวา่ศาสดาของ
ตวัดี อาจารยข์องตวัดี พยายามจะเอาพระเจา้อชาตศตัรูน้ีไปเป็นลกูศิษยไ์ง จนหมอชีวกโกมารภจัจ ์
กไ็ม่พดูถึงอยู ่ จนอยูค่ราวหน่ึงบอกวา่ หมอชีวกโกมารภจัจน้ี์มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ี
เป็นศาสดา เป็นครู ชวนกนัไปไง มีอยูคื่นหน่ึงชวนพระเจา้อชาตศตัรูไปหาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ 

ฟังนะ น่ีอยูใ่นท่ีสงดัขนาดนั้นน่ะ พระเจา้อชาตศตัรูไปกบัหมอชีวกโกมารภจัจ ์ ไปถึง
ก่ึงกลางประตู ใหพ้วกบริษทัอยูน่ัน่ก่อน เพราะวา่ในท่ีอยูข่ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ี
เป็นท่ีสงดัเป็นท่ีวิเวกมาก เดินไป ๒ คนกบัหมอชีวกโกมารภจัจ ์ดว้ยความเสียวไง ดว้ยคนมนัเป็น
กษตัริย ์ดว้ยความมีอาํนาจ “เอะ๊! ไม่ใช่น่ีเขาจะหลอกเรามาฆ่านะ ไม่ใช่วา่หมอชีวกจะหลอกเรามา
ฆ่า คิดจะแยง่สมบติันะ” จนเอะใจ จะทาํร้ายหมอชีวกนะ 

หมอชีวก จุ๊ๆ  ปากนะ “อยา่ อยา่ทาํเสียงดงัไป นัน่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เดิน
จงกรมอยูน่ัน่” 

อชาตศตัรู พอเห็นพระพทุธเจา้เท่านั้นน่ะ ใจน้ีร่มเยน็ไปหมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้เดินจงกรมอยูใ่นท่ีสงดัในท่ีวิเวก น่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เลือกท่ีอยูอ่ยา่งไรน่ะ? 
เลือกท่ีอยูใ่นท่ีสงดั ขนาดวา่พระเจา้อชาตศตัรูเขา้ไป ขนาดกลวัจนคิดวา่เขาจะชวนตวัมาทาํร้ายน่ะ 
นัน่มนัสงบขนาดนั้น เห็นไหม ท่ีสงดัถึงเป็นท่ีควรแก่การงาน ท่ีสงดัน้ีเป็นท่ีท่ีประพฤติปฏิบติั
ธรรม มนัถึงจะเจริญรุ่งเรืองไง 

ธรรมเกิดในท่ีสงดั ในท่ีวิเวก ในท่ีท่ีขาดแคลน ขาดแคลนของกิเลส ไม่ใช่ขาดแคลนของ
ธรรม มนัจะทาํใหธ้รรมรุ่งเรือง เพราะวา่กิเลสไม่ไดอ้าหารเขา้ไปตามกาํลงัของมนั เห็นไหม เรา
ตดัทอนเพราะเราไม่มี เราไม่มีอาํนาจวาสนา เราไม่มีความสามารถท่ีวา่จะกดกิเลสของเราได ้ น่ี
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เอาชีวิตท่านเป็นเดิมพนัก่อน ผา่นจากเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะมี
ความสุขมาก มีความสุขมากประสาโลก แต่มนัมีความทุกขใ์นหวัใจ ความทุกขใ์นหวัใจสะสม
มาแลว้มนัตอ้งออก เห็นไหม ความกดไวอ้นันั้นกเ็ป็นทุกข ์

นัน่น่ะ ถา้ทางโลกเป็นสุขมาก แลว้ออกประพฤติปฏิบติักย็งัตอ้งไปผจญกบัส่ิงท่ีวา่ในโลก 
ในปัจจุบนัในเหตุการณ์ในอดีตนั้นมีอยูอ่ยา่งนั้น จนผา่นพน้ไป แลว้ท่านเลือกความเป็นอยูอ่ยา่งไร 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูท่ี้เลือกสถานท่ี เลือกความเป็นอยูไ่ด ้ แต่ยงัอยูใ่นท่ีสงบสงดั
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ขนาดนั้นน่ะ ผูท่ี้ส้ินกิเลสไปแลว้ มีธรรมในหวัใจเตม็หวัใจ ยงัรู้จกัหลบหลีก ยงัรู้จกัเอาตวัรอดพน้
จากแรงเสียดสีของโลกธรรม ๘ แลว้เราเป็นสาวก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เมตตาสงสาร
มาก วางธรรมและวนิยัน้ีใหเ้ราเดินน่ะ ธรรมและวินยัน้ีเพื่อความมกันอ้ย เพื่อความสนัโดษ เพื่อ
ความขดัเกลาทั้งนั้นเลย 

ฉะนั้น ออกน้ีออกพรรษา ออกจากธุดงค ์ เรากย็งัตอ้งประพฤติปฏิบติัต่อไปไง เราจะไม่
ยอมใหกิ้เลสมนัไดใ้จหรอก จะออกพรรษาแลว้มนัดีอกดีใจ นัน่น่ะมนัคึกมนัคะนอง แต่ขณะท่ีวา่
มนัอยูใ่นพรรษาน้ีมนัหงอยเหงา เพราะกติกาท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ประทานไวใ้ห้
พวกโง่ๆ เซ่อๆ อยา่งพวกเราน้ีไดด้าํเนินตามไง มีช่องใหเ้ราไดด้าํเนิน ใหเ้รากา้วเดินใหห้วัใจน้ีได้
กา้วเดินออกจากกิเลสชัว่คร้ังชัว่คราว เห็นไหม แลว้เราตอ้งสะสมของเราข้ึนมาจนเป็นความจริง
ของเราข้ึนมาใหไ้ด ้ เป็นความจริงของดวงใจทุกๆ ดวงท่ีประพฤติปฏิบติันั้น ถึงจะไดห้ลกัความ
เป็นจริงข้ึนมาใหย้นืข้ึนมาไดไ้ง ใหพ้ึ่งตนเองไดก่้อน เร่ิมตน้น้ีเราพึ่งตนเองไม่ได ้ เรากต็อ้งเช่ือครู
เช่ืออาจารย ์

ธรรมอยูใ่นท่ีสงดั สปัปายะเป็นท่ีวิเวก เป็นท่ีสงบสงดัควรแก่การงาน เรากต็อ้งอยูใ่นสภาพ
แบบนั้นแลว้ ดูใจ น่ียอ้นกลบัมา ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เร่ิมตดัทอนการคิดการนึก หวัใจท่ีส่ิงท่ี
กระทบกระทัง่ท่ีมนัสาวเขา้มาถึงใจไง มนัสาวเขา้มารวมลงท่ีใจทั้งหมด ทาํใหใ้จน้ีฟุ้ งซ่าน เห็น
ไหม เรากห็ลบไดแ้ค่กาย กายน้ีเขา้ไปหลบในท่ีสงดัท่ีไหนกไ็ด ้ แต่หวัใจมนัหลบไปดว้ยไหม มนั
ถึงจะตอ้งวา่ตอ้งทาํใหใ้จน้ีสงดัดว้ยไง ทาํใจใหส้งบสงดัจากกิเลส จากการฟุ้ งซ่าน ทาํจิตใหส้งบ
เขา้มาใหค้วรแก่การงาน เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ออกฝึกกบัลทัธิต่างๆ ออกแสวงหาทั้งหมด นัน่น่ะ ทาํ
ความสงบเขา้มาขนาดไหนมนัไดแ้ค่นั้น เพราะทาํความสงบแลว้มนัถึงยกข้ึน จิตนั้นสงบแลว้งาน
ต่อไปถึงจะเป็นงานโลกตุตระ ถา้งานความคิดตรึกอยูต่ลอดเวลา ตรึกเอาเป็นผล เห็นไหม ตรึกเอา
เป็นผล ความคิดนั้นแลว้ตรึก คือตรึกเอา ตรึกนั้นเป็นผลไม่ได ้ แต่ถา้จะทาํความสงบดว้ยปัญญา
อบรมสมาธินั้นเราไม่ใช่เอาความตรึกนั้นเป็นผล 

ความคิด ปัญญารอบล่อความคิดของตวัอีกทีหน่ึง ใชค้วามคิดของเรา ตอ้นความคิดของเรา
เขา้มา เห็นไหม ตอ้นความคิดเขา้มาน้ีไม่ใช่ผล ไม่ใช่ตรึกเอาผลเพื่อตอ้งการใหใ้จน้ีสงบ ใจน้ี
ฟุ้ งซ่านออกไป เหมือนไฟมนัเผาไหมทุ้กอยา่ง เราจะดบัไฟใหไ้ฟไหมส่้วนเดียว เพราะมนัจะดบั
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ทั้งหมดไม่ได ้แต่จะดบัไฟเขา้มาใหไ้ฟน้ีเผาไหมเ้ช้ือต่างๆ เขา้ไป ทีน้ีมนัจะดบัไดอ้ยา่งไร กน็ํ้ าของ
ธรรมคือปัญญาไง ปัญญาท่ีทาํความสงบเขา้มา น่ีปัญญาอบรมสมาธิน้ีอบรมเขา้มา มนัไม่ใช่หวงั
ผลน้ีเป็นผลท่ีวา่เป็นผลของธรรม เป็นผลของสมาธิธรรมต่างหาก สมาธิน้ีควรแก่การงาน แลว้มนั
จะไปมีผลอีกถา้เราวิปัสสนาไป จนปล่อยเช้ือ ปล่อยโรคภยัไขเ้จบ็ในใจหลุดออกไป อนันั้นถึงเป็น
ผล 

ถึงวา่ การใชปั้ญญาอบรมสมาธิไม่ใช่หวงัผลตรงท่ีวา่เป็นความสงบ หวงัผลวา่ส่ิงท่ีสงบน้ี
มนัแค่ทาํใจใหเ้ป็นสมาธิ ยกความสงบน้ีข้ึนกบัการงานอีกชั้นหน่ึง เขา้ไปวิปัสสนา เห็นไหม ถา้ไม่
มีปัญญาอบรมสมาธิเขา้มาก่อน ไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐาน ความคิดนั้นเป็นความตรึกท่ีจะเอาผล
ทั้งหมดเลย เอาผลทั้งหมด ผลกบัผล นํ้าสกปรก ลา้งเท่าไร ส่ิงนั้นกต็อ้งเป็นของสกปรกอยู ่ เพราะ
นํ้านั้นไม่สะอาด ทาํนํ้าใหส้ะอาดตอ้งทาํความสงบของใจข้ึนมาก่อน 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ หรือคร้ังพทุธกาลน้ี โดยพื้นฐานของคนเขามีพื้นฐานตรง
น้ีอยูแ่ลว้ไง แต่พื้นฐานของเราปัจจุบนัน้ีเป็นพื้นฐานของสมาธิท่ีเป็นปุถุชนอยูไ่ง เป็นโลกียะ โลกี
ยะ ตรึกดว้ยความตรึกข้ึนมามนักเ็ป็นผล ผลท่ีไม่มีใครรองรับไดไ้ง ผลเหมือนผลการท่ีปฏิเสธ การ
ตรึกอนันั้นตรึกแลว้มนัเป็นผลมาไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัเป็นโลกียะมนักเ็ป็นโลกียะดว้ยกนัอยูน่ี่ มนั
กน็ํ้ าสกปรกกห็มุนกนัไปๆ ถึงตอ้งทาํความสงบ ความสงบกคื็อทาํใจสงดั 

จากขา้งนอกสงดั ตอ้งใหข้า้งในสงดัเขา้ไปอีก มนัถึงควรแก่การงาน องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ถึงเลือกท่ีอยูอ่ยา่งนั้น เลือกชยัภูมิใหเ้ป็นแบบอยา่งกบัพวกเราท่ีจะกา้วเดินตาม 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีทุกอยา่งพร้อม แลว้มีสิทธิเลือกดว้ย ทาํไมเลือกอยา่งน้ี สาํเร็จ
เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ทาํไมยงัเลือกอยูใ่นท่ีสงบสงดัในท่ีวิเวกอยู ่

แลว้อยา่งพวกเรา ในเม่ือพวกเราน้ีเป็นสาวกสาวกะ จะเดินตามครูบาอาจารย ์ ทาํไมมนัจะ
แผลงออกไปขา้งนอก แผลงออกไปทั้งขา้งนอกทั้งขา้งในนะ ทั้งหวัใจกเ็หมือนกนั ทั้งหวัใจเร่ิมจะ
ทาํใหห้วัใจสงดัก่อนมนักไ็ม่ทาํ มนัคิดวา่ใหเ้ป็นผลไปเลย จะหาแต่ทางลดัไง ทางลดัเท่าไร ลดัเขา้
ไป ลดัเพื่อรัดคอตวัเอง ลดัเพื่อจะรัดกิเลสใหแ้น่นเขา้ไปอีกน่ะสิ เพราะมนัจะส่งผลใหเ้ป็นความ
ทุกข ์ ส่งผลใหเ้ป็นความทุกขน์ะ ถา้เราประพฤติปฏิบติัโดยหวงัผลท่ีไม่เป็นผล หวงัผลดว้ยเราคบ
กิเลส คบกบัความคิดของเรา 
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ความคิดกิเลส เห็นไหม จะคบกบัเทวทตัหรือจะคบกบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เดินไปตามธรรม แต่พระเทวทตัจะลดัขั้นตอน “ใหส้งฆน้ี์ขา้พเจา้
เป็นผูป้กครองสงฆเ์ถิด” ทั้งๆ ท่ีวา่ขอขอ้วตัรทั้ง ๕ เพื่อจะลดัขั้นตอนเขา้ไป ลดัขั้นตอนเขา้ไปแลว้
เป็นอยา่งไร 

มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้รู้อยูว่า่คนมีกิเลสกบัคนไม่มี
กิเลสมนัต่างกนัอยา่งไร ในเม่ือพระเทวทตัน้ีไดฌ้านสมาบติัอยู ่ เหาะเหินเดินฟ้าไดอ้ยู ่ หลอกพระ
เจา้อชาตศตัรูไดอ้ยู ่ เห็นไหม หลอกใหใ้จฟุ้ งซ่านออกมา หลอกใหใ้จเห็นในเร่ืองของฌานสมาบติั 
เห็นการส่งออก การส่งออกนั้นทาํใหห้วัใจไม่สงบสงดัหน่ึง สอง จะใหผ้ลการทาํความผดิพลาด
ไป เพราะไม่มีสติไง 

สติสมัปชญัญะในการควบคุมดูแลใจท่ีอยูใ่นความสงบนั้นมนัถึงเป็นความสงบจริง สติคุม
อยู ่ คุมใหใ้จน้ีสงบเขา้มา สงบเขา้มาแค่ก่ึงกลาง ก่ึงกลางหมายถึงวา่สงบเขา้มาๆ แต่มนัจบัตอ้ง
ตวัเองไม่ไดน่้ะ มนัเป็นสมัมาสมาธิเหรอ น่ีผลของการตรึกท่ีจะเอาผลไง คิดวา่มนัเป็นผล แต่ทาํไม
มนัเขา้ไปแลว้จบัตอ้งอะไรไม่ได ้มนัเวิง้วา้งๆ ไปหมด เวิง้วา้งในอะไร? เวิง้วา้งในความไม่รู้ 

เพราะไม่รู้อะไรเลย ความเวิง้วา้ง ถา้มีสติสมัปชญัญะอยู ่เอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ น่ีเราเป็น
เรา จิตน้ีเป็นเรา จิตน้ีมีอยู ่ จิตน้ีเป็นหน่ึง จิตท่ีมีเราเกิดจากปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา ปัญญา
หมุนเวียนเขา้มา ส่ิงท่ีคิดไปน่ีมนัไม่มีคุณค่าหรอก มนัหลอก ไฟมนัเผา เผาเช้ือฟาง แวบ็ๆๆ เราก็
เช่ือมนั ความร้อนมนัใหพ้ลงังานไง พอใหพ้ลงังาน ความคิดกเ็กิดข้ึน ไฟมนัเผากไ็ฟไหมฟ้างวบู
วาบๆ ความคิดกเ็ป็นอยา่งนั้นน่ะ วบูวาบๆ เผาอารมณ์ตวัเอง อารมณ์ตวัเองน่ีโยนฟางเขา้ไป โยน
ฟางเขา้ไปในธาตุรู้ ธาตุรู้เป็นพลงังานอยูแ่ลว้ มนักเ็ผา ยิง่เผามนักย็ิง่คิดมากๆ ถา้มนัเผาเรากย็นืดูสิ 

ฟางมนัโดนไฟมนัตอ้งไหม ้ส่ิงมนัไหมม้นัใหคุ้ณค่าอะไร ความคิดท่ีเกิดข้ึนท่ีเราตกอยู ่ เรา
คิดอยู ่ เรามีอารมณ์ขุ่นมวัอยูก่บัความคิดน้ี มนัมีคุณค่าอะไร มนัมีคุณค่ากบัไฟไหมฟ้าง มนัวบู
วาบๆ ไหมว้บุวบัๆ ไป น่ีถา้มีสติสมัปชญัญะ ยนืดูอยู ่ ยนืดูจิตนะ น่ีจิตมนัฟุ้ งซ่าน มนัเผาไหมทุ้ก
อยา่ง เราทาํใหม้นัสงดัเขา้มาไง ไม่ใหม้นัเผาเลม็พวกหญา้ พวกฟางหญา้ พวกเศษกระดาษ พวก
เศษอารมณ์ เศษความคิด เศษความรู้สึกในหวัใจท่ีมนัตกผลึกในใจนัน่น่ะ มนัไม่เคยหลุดออกไป
จากใจ มีแต่สะสมใหม้ากข้ึน แลว้กเ็อาไฟน้ีมาอุ่นกิน 
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ความคิดไม่เคยเสียหาย ไม่เคยบูดเน่า ของเกบ็ไว ้ คุณค่าตกยคุตกสมยั ของน่ีคุณค่าจะไม่มี 
ความคิดแต่ปัจจุบนัชาติมนักคิ็ดสะสมมา ยงัคิดแต่เร่ืองอดีตชาติ คิดร้อยแปดพนัเกา้ ไม่เคยเห็นเคย
คิดวา่มาจากไหน มนัมหศัจรรยค์วามคิด เห็นไหม นัน่ล่ะมนัเผาไหมต้วัเอง น่ีปัญญาอบรมสมาธิ
มนัคุมมาอยา่งนั้นไง ทาํใจใหส้งดัเขา้มาใหไ้ด ้ ทาํใจใหส้งบข้ึนมา ใหใ้จน้ีวิเวกข้ึนมา ใจน้ีควรแก่
การงาน เห็นไหม น่ีสงบจากขา้งนอก สงดัวิเวกจากขา้งนอก สปัปายะขา้งนอก ตอ้งใหใ้จเป็นสปั
ปายะควรแก่การงานดว้ย 

ใจของเรามนัไม่ควรแก่การงาน ถึงตอ้งมาทรมานอยูน่ี่ไง เราตอ้งทรมานตน อตฺตา หิ อตฺต
โน นาโถ เราเช่ือมัน่ในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
ผา่นไปเป็นองคแ์รก พระสารีบุตร ครูบาอาจารยผ์า่นตามๆ กนัไป ผา่นตามๆ กนัไป มนัเป็นเร่ือง
จริง มนัเป็นแก่นของธรรม มนัเป็นความมีอยู ่ แต่เรามนัไม่เขา้กบัความปลอมในหวัใจของเรา ใน
หวัใจเรามนัปลอม พอมนัปลอมมนักเ็ผาไหมแ้ต่ของปลอมๆ มนัเลยเป็นโลกียะ เห็นไหม 

แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้ไปๆ ความสงบน้ีมนัมีผลถึงความสุขพร้อมไปอยูแ่ลว้ จิตน้ีสงบเขา้ไป 
ความร่มเยน็ของใจท่ีมนัเคยเผา ไฟ พลงังานของความร้อนมนัใหผ้ลเป็นความร้อน สมาธิธรรม
เหมือนนํ้า ใหผ้ลเป็นความเยน็ ส่ิงท่ีร้อนอยู ่ แดดออกอยู ่ พอเมฆมาบงัเขา้มนักจ็ะมีความเยน็
เกิดข้ึนทนัที อากาศตรงนั้นมนัจะเปล่ียนอุณหภูมิไปทนัที เห็นไหม น่ีกเ็หมือนกนั ใจมนัเคยเผา
ไหม ้ มีแต่ความร้อน มีแต่ความเผาไหมข้องตวัเองตลอดเวลา มีแต่ความทุกข ์ เพราะเราเช่ือองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้หน่ึง เราตอ้งมีวิริยอุตสาหะหน่ึง เราเช่ืออยูเ่ฉยๆ เราไม่ทาํข้ึนมา เอา
อะไรมา 

ความเช่ือเป็นความเช่ือ เป็นความศรัทธา ความเช่ือเกิดข้ึนแลว้กด็บัไป เห็นไหม แต่ความ
สืบต่อของความคิดมนักย็งัมีอยู ่ ถึงตอ้งใชส้ติสมัปชญัญะไล่ตอ้นเขา้มา ไล่ตอ้นความคิดไว้
ตลอดเวลา ไล่ตอ้นใหเ้ขา้มา พอมนัร้อน ไล่ตอ้นเขา้มาดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ เห็นไหม สติสมัปชญัญะ ขนัติ อดทน ตอ้งพยายามเพง่ดูตลอดเวลา น่ีหมุนเขา้มาๆ ไฟ
ร้อน แสงแดดร้อน เมฆเขา้มาบงัมนักจ็ะเยน็ข้ึนมา อนัน้ีกเ็หมือนกนั ดว้ยความขนัติอดทนของเรา 
ดว้ยขนัตินะ ถา้ไม่มีขนัติ ไม่มีความอดทน ลุ่มๆ ดอนๆ ค่อยๆ ทาํไป หรือทาํสกัแต่วา่ 

แก่นของกิเลสอยูบ่นหวัใจ ไม่มีทางท่ีหลอกได ้ เราจะหลอกใครกไ็ด ้ แต่ไม่สามารถหลอก
ตนเองได ้ หลอกใครกห็ลอกไดช้ัว่คร้ังชัว่คราว เขายงัตามทนัได ้ แลว้หวัใจของเราเอง เราจะเอา
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อะไรไปหลอก เราหลอกเรากนึ็กคาํหลอกข้ึนมา เห็นไหม นัน่คือความหลอก คือความไม่จริง เป็น
สมมุติ น้ีเราพยายามทาํ 

ถา้เป็นสมมุติอยู ่ มนัเป็นสมมุติ เป็นวมุิตติเป็นอยา่งไรล่ะ เป็นวิมุตติมนัถึงวา่ตอ้งพน้
ออกไปจากสจัจะทั้งหมดท่ีมนัเป็นอยูน่ี่ เพราะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา มนักเ็ป็นสมมุติเหมือนกนั แต่
มนัเป็นบญัญติั สมมุติบญัญติั พน้จากบญัญติัไปถึงพน้จากปูนหมายป้ายทางนั้น วิมุตติออกไป ไม่
พน้มือของผูท่ี้ปฏิบติั ไม่พน้มือของหวัใจท่ีทุกข์ๆ  ร้อนๆ อยูน่ี่ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยนืยนั เห็นไหม ถึงบอกวา่ มรรคผลมีจริง มรรคผลมี ทาํ
ประโยชน์ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ แน่นอน แลว้เราถึงมีแก่ใจ มีความวิริยะ ถึงวา่ทาํไม่ลุ่มๆ ดอนๆ 
ทาํลุ่มๆ ดอนๆ ผลมนักเ็ป็นอยา่งท่ีเป็นอยูอ่ยา่งน้ี แลว้กจ็ะมานอ้ยเน้ือตํ่าใจ ใครมนัจะมาปฏิบติั
มากเท่าเรา ใครมนัจะองอาจกลา้หาญในการปฏิบติัเท่าเรา ทาํไมเราไม่ไดผ้ลน่ะ ทาํไมเราไม่ไดผ้ล 
เห็นไหม น่ีกิเลสหลอก 

ความเพียรตอ้งสืบต่อข้ึนไปเพื่อใหเ้ป็นคุณงามความดีของใจข้ึนไป สืบต่อ เห็นไหม ความ
สืบต่อ ความไม่เป็นไปเพราะความสืบต่อเราขาดช่วงขาดตอนหน่ึง ความจงใจ ความตั้งใจของเรา
ไม่ละเอียดรอบคอบ เราไม่ละเอียดรอบคอบกบัตวัเอง เราจะละเอียดรอบคอบกบัคนอ่ืนนะ คน
รอบขา้งน่ีตอ้งทาํอยา่งนั้นๆ เพราะมนัง่าย วา่เขา ติเตียนคนอ่ืน ง่ายแสนง่ายเลย แต่รอบคอบกบัใจ
ของตวัเองท่ีมนัแวบ็ออก ความคิดน่ี “ไม่เป็นไร เด๋ียวเอาใหม่” เห็นไหม น่ีไม่ใช่วา่จะวา่มนันะ ยงั
ส่งเสริมมนัอีก น่ีความไม่รอบคอบของเราไง ความไม่รอบคอบ ใจมนัคิดออกไปเร่ืองนั้นก ็ “ไม่
เป็นไร เด๋ียวเราไม่รู้จะทาํอยา่งไร เด๋ียวค่อยวา่กนัใหม่” 

มนัตอ้งบอกวา่ “ทาํไมเราเป็นคนอยา่งน้ี ทาํไมเราแพกิ้เลสทุกที” ส่ิงน้ีเป็นการต่อสู้ เป็น
การขดัขวาง เป็นการคดังา้งท่ีวา่พยายามปิดช่องทางท่ีเคยเผาไหมอ้ยู ่ เห็นไหม ส่ิงท่ีทาํความร้อน
มาใหก้บัใจน่ีมนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัเคยเผาไหม ้มนัเคยกินมนัเคยใชอ้ยูต่ลอดเวลา เคร่ืองมือ
น้ีกิเลสพาใช ้ ต่อไปน้ีเราจะเอาธรรมพาใชไ้ง เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พาใช้
อนัน้ีไง เคร่ืองมืออนัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือของธรรม พอเคร่ืองมือของธรรม สติสมัปชญัญะเขา้ไป 

ถา้มีสติ มีสมัปชญัญะอยู ่ งานนั้นเป็นธรรม ถา้ขาดสติ น่ีสกัแต่วา่ทาํ พอสกัแต่วา่ทาํ 
กาลเวลาจะ ๕ ชัว่โมง ๑๐๐ ชัว่โมงกส็กัแต่วา่เวลาหมุนไป ผลไม่เกิด ไม่ไดภ้าวนาเพื่อเอาเวลามาก
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เวลานอ้ย ภาวนาเพื่อเอาความสงบของใจ เห็นไหม แต่ถา้สติสมัปชญัญะอยู ่ แค่นาทีสองนาทีก็
ดีกวา่ ๑๐๐ ชัว่โมงนั้น ๑๐๐ ชัว่โมงมนักเ็หมือนคนนอนตายอยูน่ัน่มนัจะไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ 

เห็นไหม น่ีมนัตอ้งยกเขา้มา เทียบเขา้มาดูใจของเรา ถา้ใจของเรามีสติสมัปชญัญะ อนันั้น
ถึงเป็นธรรม เป็นธรรม หมายถึงวา่ ทาํแลว้มนัจะไดคุ้ณประโยชน์ แต่ท่ียงัไม่ไดคุ้ณประโยชน์อยูน้ี่
เพราะวา่ความอยากไดม้าก ตณัหาซอ้นตณัหา ตณัหามนัมีอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของมนั แลว้เราไป
คิดวา่อ่านแลว้หลอกตวัเองไง “เราไม่อยากหรอก เราทาํสกัแต่วา่ทาํ แต่เม่ือไหร่มนัจะไดส้กัทีนะ” 
เห็นไหม น่ีตณัหาซอ้นตณัหา 

พอตณัหาซอ้นตณัหาน่ีมนัซอ้นเขา้ไป ๒ ชั้น พอ ๒ ชั้นน่ี ความเป็นไปของเรามนัถึง
เป็นไปไดย้ากไง พอความเป็นไปไดย้ากน่ีเรากไ็ปโทษธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
อีกแลว้วา่ธรรมอนันั้นเราทาํเหมือนกบัท่ีวา่เราศึกษามาเลย... 

...ใจตั้งมัน่ไง ใจตั้งเป็นเอก เห็นไหม ตั้งใจน้ีเป็นสติ ความตั้งมัน่ สติตั้งมัน่ โลกน้ีมีเหมือน
ไม่มี ขณะทาํหนา้ท่ีการงานของเรา เราตอ้งทาํดว้ยสติสมัปชญัญะ แต่ขณะจะทาํประพฤติปฏิบติั 
ตั้งความเพียรของเรา โลกน้ีมีเหมือนไม่มีไง ไม่ใหมี้ส่ิงใดเลย โลกน้ีไม่มี มีขณะจิตน้ีกบัพทุโธ 
หรือจิตน้ีกบัอานาปานสติ หรือจิตน้ี หรือปัญญาท่ีใคร่ครวญ หรือสติสมัปชญัญะอนัน้ีเท่านั้น ตอ้ง
ตั้งมัน่อยา่งนั้น 

ตั้งมัน่เพราะวา่ถึงเวลาตั้งมัน่ งานทุกอยา่งเราวางไวห้มดแลว้ ของทุกอยา่ง ขอ้วตัรปฏิบติั
เราทาํน่ีเสร็จหมดแลว้ ธรรมและวินยั ศีลน้ีไม่เคยเส่ือมไป เห็นไหม ความองอาจกลา้หาญมนั
เกิดข้ึน ตั้งมัน่ใหไ้ด ้ ทาํใจใหส้งบเขา้ไปๆ น่ีความสุขเกิดข้ึน จากความเร่าร้อนนัน่น่ะ ความสุข
เกิดข้ึนพร้อมกบัจิตท่ีสงบเขา้ไป จิตท่ีวิเวกเขา้ไป น่ีวิเวกจากขา้งนอก สปัปายะขา้งนอกวิเวก สงดั 
แลว้กต็อ้งใหใ้จน้ีวิเวก พอใจวิเวกมนักเ็ขา้กนัสิ เขา้กบัความวิเวกขา้งนอก เห็นไหม ความเสียว
ยอกใจจะนอ้ยไป 

จากท่ีวา่ พระเจา้อชาตศตัรูเขา้ไปในท่ีสงดั จนเสียวจนยอกใจ น่ีพระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ ท่ี
สงบท่ีสงดั ท่ีเสียวสนัหลงั ท่ีควรแก่การงานไง ในป่าชา้ ในท่ีรกชฏั ในท่ีท่ีวา่เราเขา้ไปแลว้เสียว
ยอกสนัหลงั เห็นไหม เสียวยอกใจ นั้นคือชยัภูมิของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ชยัภมิูน้ีเป็นชยัภูมิ แต่ยงั
ประพฤติปฏิบติัไม่ข้ึนมา แต่น้ีเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนใจมนัสงบวิเวกข้ึนมา มนัเขา้กบัชยัภูมิ
นั้น เห็นไหม ชยัภมิูนั้นกส็งดั หวัใจท่ีสงบสงดัน้ีกเ็ขา้กนั พอเขา้กนัมนักร่ื็นเริง มนักอ็าจหาญ มนัก็
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จะซ้ึงคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ โอโ้ฮ! องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทาํไม
ยอดของยอดของยอดศาสดา ทาํไมแค่ธรรมและวินยัน้ียงัท้ิงเป็นหนทางส่องช้ีเป็นเคร่ืองส่งเสริม
ดาํเนินใหเ้ราสาวกะทั้งหลายไดมี้ถนนหนทางกา้วเดินมาขนาดน้ี มนัซ้ึงใจตั้งแต่จิตน้ีสงบ อ๋อ! ผูใ้ด
เห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เห็นไหม จิตน้ีสงบจากกิเลส จิตน้ีเห็นเงาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ เห็นเงานะ เห็นเงาเพราะวา่อะไร 

เพราะเสวยความสุขความสงบข้ึนมา เพราะเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะใน
การประพฤติปฏิบติั เพราะเลือกชยัภูมิจากสงดัขา้งนอก จนหวัใจน้ีสงดัเขา้มา น่ีจิตตั้งมัน่ จิตน้ีเป็น
เอกคัคตารมณ์ จิตตวัน้ีถึงมีฐานของใจ ฐานของการยกข้ึนเป็นการงาน ฐานของส่ิงท่ีรับผล เห็น
ไหม อาสเวหิ จิตฺตานิ วมุิจฺจึสูติ แมแ้ต่อาสวะส้ินไป จิตน้ีเป็นส้ินน่ะ อาสวะส้ินขนาดไหนจิตกมี็
อยู ่ วิมุตติน้ีกบัจิตน้ีเป็นผูว้ิมุตติ เห็นไหม จิตน้ีแค่สงบ จิตน้ีถึงเป็นผูรั้บผล จิตน้ีถึงเป็นผูท่ี้ควรแก่
การงาน 

ฉะนั้น การวิปัสสนามนัตอ้งมีจิตน้ียกข้ึนวิปัสสนา เห็นไหม จิตน้ี ความตั้งมัน่น้ีเป็น
สมัมาสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นสมัมาสมาธิคือความวา่ง คือความสงดั มนัถึงไม่ขดัไม่ขอ้งไปเกาะเก่ียวกบั
ฌานสมาบติัในการส่งออก ในการส่งออกน้ีเป็นวตัถุอนัหน่ึง อารมณ์น้ีเป็นวตัถุอนัหน่ึง ความคิดน้ี
เป็นวตัถุอนัหน่ึง ความเห็นต่างๆ น้ีเป็นวตัถุอนัหน่ึง จิตท่ีมีเช้ือ จิตท่ีไม่สงบ จิตน้ีมีกิเลสอยู ่ มนั
เกาะติดทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มา 

ส่ิงท่ีเป็นความสกปรก แลว้ส่ิงท่ีวา่ ส่ิงท่ีสกปรกกบัส่ิงท่ีสกปรก ขั้วของไฟฟ้า ขั้วบวกกบั
ขั้วลบ เจอกนัมนัตอ้งสมัพนัธ์กนัไปตลอด มนัตอ้งสปาร์ก มนัตอ้งทาํปฏิกิริยาตลอดไป แลว้เราทาํ
ใจเราสงบเขา้มา มนัตดัจากขั้วบวกขั้วลบก่อนมนัถึงเป็นจิตท่ีตั้งมัน่ไง จิตท่ีสะอาด สะอาดชัว่คราว 
เพราะวา่ส่ิงน้ีเป็นการทาํความสงบ ทาํใจใหส้งดั มนัสงดัเขา้มาเพราะดว้ยอาํนาจของธรรมครอบ
หวัมนัไว ้ ครอบหวัใหใ้จท่ีฟุ้ งซ่านน้ีเขา้มาเป็นสมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิควรแก่การงานยกข้ึน
วิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม ตรงน้ีต่างหากถึงใหใ้จน้ีวิเวกจริงๆ ใหจิ้ตน้ีสงดัจากกิเลส 

จากท่ีทาํความสงบมาน้ีเป็นแค่เคร่ืองหมายดาํเนินจากใหใ้จน้ีจากความสงดั ยกข้ึน
วิปัสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ถา้ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมน้ี เห็นส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ไดท้ั้งหมด เห็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่จาํเป็นวา่ตอ้งบงัคบัใหเ้ห็นกายหรือเห็นจิต เพราะอาํนาจ
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วาสนาของคนไม่เหมือนกนั อาํนาจวาสนาของคนบางทีเห็นกายไดง่้าย หรือไม่เห็นกต็อ้งตรึก
ข้ึนมา 

ตรึกอนัน้ีไม่ใช่ตรึกแบบโลก ตรึกแบบโลกน้ีเป็นตรึกแบบโลกียะ ตรึกแบบสมมุติ ตรึก
แบบความเห็น ตรึกแบบความคิด แต่ตรึกอนัน้ีตรึกดว้ยจิตน้ีวา่ง จิตน้ีมนัเป็นความวา่งอยูแ่ลว้ 
สมาธิน้ีมนันอ้มไปไดไ้ง สมาธิน้ี ความคิด ความรําพงึในสมาธิน่ีมี ความรําพึงคือความคิดเลก็นอ้ย
ในสมาธิ ทาํได ้ถา้ในสมาธิรําพึงไม่ได ้มนัตรึกไม่ได ้มนัตรึกใหเ้ห็นกายไปไม่ไดไ้ง 

ถา้คนท่ีไม่เห็นกาย แต่มีวาสนาตอ้งพิจารณาทางกาย กต็อ้งตรึกข้ึนมาแลว้มนัเป็นไปได ้แต่
ถา้ทาํอยา่งไรกไ็ม่ไดม้นักต็อ้งยอ้นกลบัเขา้ไป ความตรึกความคิดทุกอยา่งมนัเป็นจิต มนัเป็น
กระแสจิตท่ีสะอาดแลว้ จิตท่ีสะอาดกบัจิตท่ีสะอาดตอ้งทาํงานกนัเป็นวิปัสสนา น่ีไง ถึงวา่ เป็นจิน
ตมยปัญญา เห็นไหม จากสุตมยปัญญาเขา้มาแลว้เป็นจินตมยปัญญา จินตมยปัญญาเพื่อจะชาํระ
ลา้งใหใ้จนั้นสงดัเขา้ไปเร่ือยๆ ไง เพราะใจสงบใจสงดั น่ีมนัถึงเป็นท่ีเกิดของธรรม 

ธรรมจะเกิดในท่ีสงบท่ีสงดั ในท่ีสะอาด ในท่ีใจน้ีเป็นโลกตุตระ ควรแก่การงาน ถึงจะ
ธรรมแทไ้ง ธรรมแทเ้ป็นธรรมท่ีมีความสุข เป็นธรรมแทท่ี้มีสติสมัปชญัญะ รู้การกา้วเดิน
เคล่ือนไหวของความคิดของใจไปตลอด สติสมัปชญัญะมนัอยูใ่นมรรค ๘ เห็นไหม สติสมบูรณ์ 
สมาธิสมบูรณ์ ความเพียร เพียรลงไป แต่จะทุกขจ์ะยากอนันั้นมนัเป็นเพราะกิเลสมนัต่อตา้น มนั
จะเกิดความทุกขค์วามยาก 

การงาน งานใดๆ ในโลกน้ีตอ้งใชพ้ลงังานทั้งนั้น งานของร่างกาย งานของความคิด เห็น
ไหม ผูบ้ริหารน้ีใชค้วามคิดมาก ความคิดนั้นกเ็ป็นความคิดวิชาชีพ แต่ความตรึก ความพิจารณาเขา้
มาขา้งในมนัยกฐานข้ึน ยกฐานของใจข้ึนนะ จากใจพิจารณาอยูน่ี่กายจะละเอียดเขา้ไป มนัจะแปร
สภาพใหเ้ห็นๆ พอแปรสภาพ จากท่ีวา่จบัไดใ้หม่ๆ น่ีจะต่ืนเตน้ โอโ้ฮ! ต่ืนเตน้มาก จบักายได้
เพราะมนัสะเทือนถึงใจ ใจท่ีสะอาดมนัไม่มีส่ิงใดเขา้มาปกปิด พอเห็นกายจากตาของธรรม 

ท่ีวา่ เราเห็นกายๆ กนัอยู ่เห็นกายดว้ยความตรึก จากท่ีจิตไม่สะอาดอยา่งหน่ึง ถา้จิตสะอาด 
เห็นกายอนัน้ีจะขนพองสยองเกลา้ หวัใจน่ีหวัน่ไหวหมดเลย เห็นไหม มนัสงดั มนัวิเวก มนัควร
แก่การงาน ความท่ีมนัสะอาดไง ส่ิงท่ีสะอาดกบัวตัถุท่ีสะอาดมนัสะเทือนกนั สะอาดจากความ
สงบของใจชัว่คราว แลว้จบัตอ้งตวัจริงของมนั ไม่ไดจ้บัตอ้งเงา ถา้ตรึกขา้งนอกน่ีเห็นเงาของกาย 
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มนัไม่ใช่เห็นตวัของกาย ตวัของกายเห็นดว้ยตาธรรม คือตาท่ีวา่ตาภายใน จบัแลว้จะขนพองสยอง
เกลา้ แลว้พิจารณาไป 

การพิจารณาคือดูไง จบัคร้ังแรกน่ีภาพไม่คมไม่ชดั เพราะสมาธิเรา งานกไ็ม่เคยกบัการงาน 
งานนั้นมนัต่ืนเตน้ มนัดีใจ หายแวบ็ หายไปเลยนะ เพราะใจไหวไง ดูสิ ดูพลงังานของไฟฟ้า 
ไฟฟ้าเขา้มาในเคร่ืองกาํเนิดเคร่ืองใชง้านต่างๆ ไฟตอ้งสมํ่าเสมอ ไฟตอ้งพอดีกบัเคร่ืองไฟฟ้านั้น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้านั้นถึงจะทาํงานไดด้ว้ยความสมํ่าเสมอ ไอใ้จน้ี เวลามนัดีใจ อุณหภูมิของใจมนั
พรวดพราดไง พอเราดีใจ เราต่ืนเตน้น่ะ ภาพนั้นจะหายวบัไปเลย น่ีมนัเกิดข้ึนมาจากฐานของใจ
ทั้งหมดนะ ใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ินั้นน่ะมนัจะเกิดภาพอนัน้ีข้ึนมา น่ีคือการวิปัสสนากาย 

วิปัสสนากาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อจะทาํใจใหม้นัสะอาด สะอาดจากกิเลส สงดัจากกิเลส 
เป็นชั้นๆๆ เขา้ไป เป็นชั้นๆ จะปล่อยวางเขา้ไป แต่เร่ิมตน้เป็นอยา่งน้ี เป็นอยา่งน้ีกต็อ้งอุตส่าห์
พยายามนะ ตอ้งอุตส่าห์พยายาม 

มนัมีความสุขเขา้ไปเร่ือยๆ ตั้งแต่จิตสงบเขา้มา เห็นไหม กบัการวิปัสสนาจบักายน้ี
สะเทือน ขนพองสยองเกลา้เขา้ไปอีกแลว้ วิปัสสนาจนเห็นมนัแปรสภาพน่ี เพราะมนัเป็นไตร
ลกัษณ์ มนัเป็นจริงอยูแ่ลว้ อยา่งท่ีเราทาํวตัรกนั เห็นไหม ในขอ้ธรรมนัน่น่ะ เราเห็นผดิไปจาก
ทาํนองคลองธรรมทั้งหมด 

ถา้เราเห็นตามทาํนองคลองธรรม เราตอ้งเห็นธรรมแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ 
เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น่ีวางธรรมไวต้ามความเป็นจริง แต่เราศึกษาธรรมดว้ย
กิเลสของเราไง ศึกษาธรรมดว้ยความเห็นของเรา แลว้เรากใ็ชปั้ญญาใคร่ครวญเขา้มา แต่กิเลสมนั
ปัดมือ มนัปิดลอ้มเราขนาดไหนเราไม่รู้เลย มนัปิดลอ้มความคิดวา่ใหเ้ราตรึก ใหเ้รารู้เป็นอยา่งนั้น
ไง รู้แลว้ วา่เขา้ใจ เห็นไหม ความเห็นท่ีเรารู้เหล่าน้ีมนัเป็นสญัญา มนัเป็นความจาํไดห้มายรู้มา 
แลว้กิเลสอวิชชาของเราน่ีมนักด็ดัแปลงพลิกแพลงไปจะใหเ้ราเห็น พอเราเห็นกเ็ห็นแบบวา่เรา
ตรึกเอาผลนัน่น่ะ ความเห็นอนัน้ีคือเห็นแบบตรึกเอาผล ตรึกเอาผลนัน่มนัเป็นผล 

ธรรมะน้ี ผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมถึงจะไดธ้รรมจริง 
ผูท่ี้ตรึกน่ีมนัสมควรไหมล่ะ ความตรึกอนันั้นมนัเป็นปัญญาไหม มนัมีสมาธิพร้อมไหม? มนัไม่
เป็นภาวนามยปัญญาเลย 
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ภาวนามยปัญญา ความเคล่ือนไปท่ีใจมนัพฒันาข้ึน ท่ีวา่ยกฐานข้ึน วิปัสสนาแลว้ฐานข้ึน 
วิปัสสนาไปเร่ือย ความเห็นต่างไปเร่ือย ความเห็นละเอียดเขา้ไป ความเห็นนะ ความเห็นน่ีใช้
ปัญญา ปัญญาการพิจารณากายคือปัญญาดูแลว้เทียบเคียงเขา้ไปๆ เทียบเคียงเขา้ไปน่ีมนัจะละเอียด
เขา้ไป ภาพนั้นคมชดัข้ึน แลว้แปรสภาพไดเ้ร็วข้ึน แปรสภาพนะ ใหม้นัเป็นดิน เป็นนํ้า เป็นลม 
เป็นไฟ ใหม้นัเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็นไตรลกัษณ์โดยธรรมชาติ เร่ืองน้ีมนัเป็นไตรลกัษณ์อยูแ่ลว้ 

ไตรลกัษณ์คือส่ิงท่ีมนัแปรสภาพไง มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ดบัไป น่ีไตรลกัษณะ ไตร
ลกัษณะท่ีจะเห็นตาม ถา้เห็น จิตน้ีไม่เคยเห็น จิตน้ีถึงโดนอวิชชาครอบงาํ อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่
รู้ในความเป็นจริง แต่รู้ในความรู้ของตวั รู้วิชาชีพ รู้ทุกอยา่ง รู้ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์กบัการชาํระ
กิเลส รู้แต่ส่ิงท่ีพอกพนูความยดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจ น่ีอวิชชา 

วา่อวิชชาไม่รู้อะไรเลย ทาํไมถึงจบการศึกษามาปฏิบติัหนา้ท่ีการงานถึงตอ้งผา่นเป็น
ผูบ้ริหารขนาดนั้นกนั เป็นบา้นกเ็ป็นหวัหนา้ครอบครัว เป็นผูส้ัง่สอนลกูหลาน น่ีทาํไมไม่รู้ได้
อยา่งไร กรู้็อยา่งน้ี เถียงอยา่งน้ี น่ีอวิชชาลว้นๆ เลย ทั้งๆ ท่ีตวัเองผดิอยูน่ะ ยงัไม่ยอมรับ ยงัเถียง ยงั
เขา้ใจ เถียงกบัตวัเองไง เวลาทาํปฏิบติัเขา้ไป ไม่ใช่เถียงกบัใครนะ เถียงกบัคนขา้งนอกไม่มี
ประโยชน์ ชนะคนอ่ืนหม่ืนแสนมีแต่ก่อกรรมก่อเวร มนัตอ้งชนะใจของตวัไง น่ีภาวนามยปัญยา
มนัจะเขา้ไปเชือดเฉือนหวัใจ เชือดเฉือนทาํลายหวัใจเพราะหวัใจน้ีเป็นท่ีอยูข่องกิเลสทั้งหมด 
ทาํลายกิเลส ทาํลายพื้นฐานภวาสวะ ทาํลายท่ีอยูข่องกิเลสทั้งหมด แลว้กิเลสมนัจะไปอยูท่ี่ไหน 
มนักต็อ้งถอยร่นเขา้ไปสิ ถอยร่นเขา้ไปอยูใ่นท่ีวา่ตรงไหนมนัปลอดภยั 

แต่น่ีเราใชปั้ญญาของเราวิปัสสนาเขา้ไป น่ีปัญญาญาณไง ถึงวา่เป็นภาวนามยปัญญา 
ภาวนามยปัญญามนัถึงเกิดไดธ้รรมจกัร มนัถึงไดไ้ม่เอนเอียงเหมือนกบัความตรึกความคิดอนันั้น 
เห็นไหม ความตรึกจากขา้งนอกมนัเอนเอียงไหม งานมนัสมควรไหม มนัเป็นมรรคไปไดไ้หม 
แลว้เราวา่เราเป็นสาวกะ เป็นผูฟั้งธรรม เป็นผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม จะเดินตามรอยของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไป มนักเ็หมือนกบัท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทาํไม
เลือกอยูใ่นท่ีสงดั ทาํไมไม่เลือกอยูใ่นท่ีคลุกเคลา้ 

ไอน่ี้เราปฏิบติัอยู ่ เราอยากปฏิบติัอยู ่ แต่เราไม่เลือกใจสงดัก่อน เราไปเลือกวา่จะเอาผลเลย
ไง เราวา่เราจะลดั เราจะไปทางลดั แต่ไม่รู้วา่มนัรัดคอกิเลสผกูกบัใจติดไปอยา่งนั้น เลยไม่ไดผ้ล
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อะไรข้ึนมาเลย ไม่ไดผ้ลนะ ความท่ีไม่ไดผ้ล มนัไม่ไดผ้ลเพราะมนัไม่ไดช้าํระส่ิงใดขาดออกไป
จากใจ 

การวิปัสสนาเห็นไตรลกัษณะ เพราะวา่มนัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ ความจริงตั้งแต่องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เห็นจริงก่อน ความเป็นจริงของพระอญัญาโกณฑญัญะก่อน เห็นไหม ผูท่ี้
เห็นจริงสมควรแก่ธรรม อนันั้นถึงเป็นจริงตลอด จริงคือผูเ้ห็นจริงแลว้สอนใจของตวัเองท่ีอวิชชา
นั้น พยายามกระเถิบสถานท่ีใหพ้ระอญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ น่ีดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็น
ธรรมน่ีขยบัพื้นท่ีใหธ้รรมยนือยูบ่นใจนั้นไดแ้ลว้ส่วนหน่ึง ใน ๔ ส่วนนั้นยนือยูไ่ดส่้วนหน่ึง เห็น
ไหม นัน่คือผูรู้้จริงตั้งแต่เร่ิมตน้รู้จริง จนรู้จริง จนเทศน์อนตัตลกัขณสูตร จนปัญจวคัคียส์าํเร็จไป
หมด น่ีรู้จริง 

แต่พวกเราน่ีรู้จาํ ความรู้จาํทั้งหมดน้ีมนัมีอวิชชาอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ อวิชชามนักพ็ลิกแพลง
ไปสิ น่ีความรู้จาํกบัความรู้จริงมนัต่างกนัตรงน้ีไง ภาวนามยปัญญาน้ีมนัถึงทาํใหใ้จรู้จริง ให้
อวิชชาน้ีเป็นวิชชาไง อวิชชาน้ีมนัไม่รู้จริง มนัรู้จาํ รู้จาํแลว้ยงัพลิกแพลง เห็นไหม เอารัดเอา
เปรียบ ธรรมะจะเอาชนะ จะเอาทางลดั จะเอาทางง่ายไง น่ีมนัไม่สงดัจริง มนัคลุกอยูก่บัอวิชชา 
มนัถึงวา่ เหมือนเลือกท่ีอยูใ่นท่ีคลุกเคลา้ไง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผา่นมาหมดแลว้มีสิทธิเลือก ยงัไม่เลือกในท่ีคลุกเคลา้ ไม่
เลือกในท่ีพลุกพล่าน เห็นไหม อยูใ่นท่ีสงบวิเวก เพื่อสงวนใจไว ้ น่ีขนาดผูมี้ธรรมไง เหมือนผูท่ี้มี
ฐานะเขายงัรู้จกัประหยดัเงินทองของเขา ไอเ้รามนัคนไม่มี กูห้น้ียมืสินแลว้ฟุ่ มเฟือย ใชจ่้าย
สุรุ่ยสุร่าย มนักมี็แต่ความทุกขม์าเผาร้อนตวั น่ีหวัใจยงัไม่สงบ ยงัไม่วิเวก ยงัไม่เป็นโลกตุตระท่ี
ยกข้ึนวิปัสสนา เราไปตรึกเอาธรรมก่อน เห็นไหม มนัยิง่กวา่คนเป็นหน้ีอีกนะ มนัจะลม้ละลายใน
ความประพฤติปฏิบติัอนันั้นต่างหากล่ะ น่ีมนัถึงวา่ตอ้งใหใ้จสงบเขา้มา 

สงบเขา้มาแลว้ควรแก่การงาน ควรแก่การงานกต็อ้งวิปัสสนาไปโดยท่ีวา่ไม่หวงัผล ไม่
หวงัคาดการณ์คาดหมาย เพราะการคาดการณ์คาดหมายน่ีเราใหค่้ากบัใจแลว้ พอใหค่้ากบัใจน่ี 
ความเป็นมชัฌิมา ความหมุนไปของธรรมจกัรมนัไม่หมุนน่ี มนัลกูเบ้ียวน่ะ มนัแกวง่ไป ถา้แกวง่
ไปน่ีมนัจะสามคัคีไดอ้ยา่งไร ปัญญามนัแกวง่ไปจากความคิดของเราไง ถึงวา่ตอ้งใหเ้ป็น
ภาวนามยปัญญา 
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ภาวนามยปัญญาเป็นจกัรท่ีหมุนไป ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจากการใคร่ครวญในกาย น่ีพดู
แต่เร่ืองกาย เพราะจะเอาแต่กายก่อน ถา้เร่ืองจิตกไ็ด ้กาย เวทนา จิต ธรรม เห็นไหม น่ีถา้พดูถึงเรา
ทาํสมาธิเขา้มา จิตเราตั้งมัน่เขา้มา น่ีพิจารณากาย 

แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิส่วนใหญ่จะพิจารณาจิต น่ีถา้พิจารณาจิต 
จิตสงบเขา้มา จากท่ีวา่ไฟไหมฟ้างมนัสงบตวัเขา้ไปๆ เราตอ้งการความสงบอนันั้น ตอ้งการความ
สงบใหไ้ฟมนัเผาเฉพาะตวัมนัเอง ให้ไฟมนัเผา ใหม้นัเป็นไฟเยน็ คือวา่ไฟมนัเผานอ้ยไป ความ
เยน็จะเกิดข้ึน น่ีความสงบเกิดข้ึน แต่ความสงบอนัน้ีมนัไม่วบูวาบ เห็นไหม 

ถา้เป็นกาํหนดสมาธิเขา้มาเลยน่ี ก่อนท่ีใจสงบมนักย็งัเสียวสนัหลงั เวลามนัจะลงวบู
วาบน่ะ น่ียงักลวันะ จะเขา้ในท่ีวิเวกกย็งักลวั กลวัแมแ้ต่ขา้งนอก แลว้กลวัแมแ้ต่ขา้งใน ถา้กาํหนด
พทุโธๆ เขา้มา จิตมนัจะสงบเขา้มาเร่ือยๆ บางทีมนัจะวบูลงเลยนะ มนัจะวบูหมด จะวบู จะด่ิงลง
จะอะไรลงน่ีกลวัมาก ทั้งๆ ท่ีมนัจะเขา้ไปในท่ีสงบเขา้ไปท่ีสงดัเรากย็งัต่ืนเตน้ น่ีเพราะอะไร 
เพราะความเคยใจ ใจมนัอยูอ่าศยัผูอ่ื้นตลอด อาศยัความคิดมาตลอด น่ีมนัวบูวาบ แต่ถา้เป็นปัญญา
อบรมสมาธิ ตรงน้ีไม่มี มนัจะไม่วบูวาบอยา่งนั้น มนัไม่วบูวาบอยา่งนั้นเพราะวา่มนัเกบ็เลก็ผสม
นอ้ยเขา้มาดว้ยพร้อมกบัสติสมัปชญัญะพร้อมเขา้ไป เห็นไหม นัน่น่ะ อนัน้ีเขา้มาเพื่อความสงบ 
เพื่อจิตท่ีจะตั้งมัน่ พร้อมกบัสงบเขา้ไปๆ มนัตดัไง 

พิจารณาเขา้ไปจากความคิดท่ีเผาไหมน้ะ จนมนัตดัไฟท่ีลามออกไปเผาส่ิงต่างๆ เผารูป รส 
กล่ิน เสียง มนัจะเห็นขนาดท่ีวา่ตดัรูป รส กล่ิน เสียง สมัผสั ธรรมารมณ์ทั้งหมด เพราะอะไร 
เพราะมนัเป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัใหใ้จไปเกาะเก่ียว เห็นไหม พอปัญญามนั
ไล่เขา้มาๆ ไล่เขา้มาขนาดเห็นวา่บ่วงของมารกบัใจน่ีขาดออกจากกนั ขาดออกจากกนัอยา่งน้ีถึง
เป็นกลัยาณชนไง ถึงวา่จิตตั้งมัน่ จิตท่ีสะอาดน้ีไง ถา้ปัญญาอบรมสมาธิเขา้ไปมนัจะเห็นอยา่งน้ี 
อนัน้ีมนัเป็นจิตตั้งมัน่นะ อนัน้ีควรแก่การงานนะ น่ีถึงยกข้ึนพิจารณาจิต เพราะอะไร 

เพราะวา่จิตน้ีควบคุมไดง่้าย เพราะมนัตดัรูป รส กล่ิน เสียงแลว้เกอ้ๆ เขินๆ ไง ไม่สามารถ
สืบต่อได ้ เราตดัสายเคร่ืองดาํเนินท่ีจิตออกไปเก่ียวกบัรูป รส กล่ิน เสียงทั้งหมด เราตดัไดเ้ลย จะ
คิดถึงส่ิงใดเรากต็ดัไดเ้ลย เพราะอะไร เพราะเราตดับ่วงของมาร ตดัการสืบต่อแลว้ น่ีเห็นการตดั
อยา่งนั้น ตดัอนัน้ี ตดัรูป รส กล่ิน เสียง เห็นชดัๆ นะ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มาจะเห็นชดัๆ เลย 
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เพราะวา่อะไร เพราะสติสมัปชญัญะพร้อมอยู ่นัน่น่ะ อนัน้ีจิตตั้งมัน่ จิตควรแก่การงาน กบัท่ีสมาธิ
อารมณ์วบูวาบกเ็หมือนกนั น่ีคือวา่ทาํใจใหส้งดั เห็นไหม แลว้กย็กข้ึนวิปัสสนาใจ 

จิตไง ใจน้ีเป็นขนัธ์ ๕ เพราะใจน่ีเป็นความคิด เป็นนามธรรม ถา้พิจารณากาย เห็นไหม 
ธาตุ ๔ ถา้พิจารณาใจน่ีเป็นขนัธ์ ๕...ขนัธ์ ๕ คือรูปของจิต ความคิดน่ีเป็นรูปร่างแลว้ ความคิด
ความคิดหน่ึงน่ะ รูปร่างอนัหน่ึงๆ รูปร่างน้ีประกอบดว้ยอะไร? ประกอบไปดว้ยเวทนา สญัญา 
สงัขาร วิญญาณ น่ีขนัธ์ ๕ หมุนไป หมุนไปน้ีกเ็ป็นความคิด น่ีเป็นวตัถุกอ้นหน่ึงเลยนะ 
เหมือนกบัพิจารณากายตั้งกายข้ึนมาเห็นกาย แต่ถา้พิจารณาจิต จบัตรงน้ีไดเ้หมือนพิจารณากาย 
ขนพองสยองเกลา้เหมือนกนั เห็นความแตกต่างเหมือนกนั น่ีเห็นฐานของงานไง 

กรรมฐานๆ ฐาน ทาํฐานของใจใหส้งบก่อนถา้สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานกฐ็าน
เหมือนกนั ฐานของงาน ฐานของการทาํใจใหส้ะอาดไง น่ีจบัอารมณ์ได ้จบัอารมณ์คือจบัความคิด
ไดน่ี้ ความคิดน้ีประกอบไปดว้ยขนัธ์ ๕ ส่วนใดส่วนหน่ึง ส่วนท่ีเป็นความคิดทั้งหมดน้ีเป็นรูป 
แยกออก 

แยกไม่ออกหรอก ใหม่ๆ น้ีแยกไม่ได ้ เพราะปัญญาไม่พอ กาํลงังานไม่พอ พอกาํลงัไม่พอ
มนักต็อ้งฉุดลากไป ฉุดลากความคิดน้ีไปเลยนะ ทั้งๆ ท่ีวา่เราจะสู้กบัมนัน่ะ เราวา่เราคิดอยู ่ เรา
พยายามวิปัสสนาอยู ่แต่ความคิดน้ีฉุดลากไปจนหมดพลงังานไป จนหมดพลงังานไปมนักห็ยดุเอง
โดยธรรมชาติของมนั เห็นไหม มนัเป็นไตรลกัษณ์โดยธรรมชาติ ดึงอยา่งไรมนักเ็ป็นธรรมชาติ 
พอมนัฉุดไป สติสมัปชญัญะเราพร้อม พอมนัหมดพลงังานของมนัเรากเ็ป็นอิสระข้ึนมา “เฮอ้!” น่ี
สติพร้อม น่ีตามรู้ตามเห็นไป พลงังานจะเร่ิมซบัเขา้มา ตามรู้ตามเห็นหมายถึงวา่ตามรู้ความคิดไป 

ความคิดน้ีคิดจนเผาไหมไ้ปรอบหน่ึงกย็อมมนั เพราะอะไร เพราะกิเลสน้ีมนัเป็นเจา้วฏั
จกัร กิเลสน้ีเป็นเจา้หวัใจน้ีมาตลอด แต่เราจบัตอ้งตวัได ้ ดีกวา่ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรม
สมาธินั้นคือวา่กดไวอ้ยา่งเดียว กดใหส้งบเขา้มาอยา่งเดียว แต่อนัน้ีเป็นการเร่ิมสะสางแลว้ เร่ิมจะ
เป็นภาวนามยปัญญาแลว้น่ี น่ีตามรู้ตามเห็น ตามรู้ความคิดน่ีไป ตามรู้ไปๆ พอตามรู้ไปเร่ือยๆ น่ี
พลงังานมนัเกิด ภาวนามยปัญญา 

ท่ีวา่มนัเป็นลกูเบ้ียว ลกูเบ้ียวหมายถึงวา่มนัมีเรามีเขาปนไปนั้นน่ะ มนัจะอยากไดอ้ยากดี 
อยากเด่น อยากใหเ้สร็จไวๆ อยากตอ้งการใหก้าํหนดเวลาใหเ้สร็จตามท่ีเราตอ้งการ น่ีเห็นไหม มนั
หมุนไป หมุนน้ีไม่เป็นธรรมจกัร ไม่มชัฌิมาปฏิปทา ธรรมจกัรน้ีหมุนดว้ยภาวนามยปัญญา แต่มนั
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ถกูๆ ผดิๆ ไป ความคิดกระชากไป ความคิดลากเราไป ถไูถจนแบบวา่เลือดสาดไปทั้งตวันะ ลาก
เราไปเหมือนกบัท่ีวา่เรากล้ิงไปกลางถนนนัน่น่ะ น่ีผวิหนงัถลอกปอกเปิกหมด เลือดแดงไปหมด 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ความคิดลากเราไปทุกขย์ากมาก ลากเราไปทั้งหมดเลย ลากความคิดไป 
ความคิดมนัลากใจไป พอลากใจไปน่ีกล้ิงขลุกๆๆ ไป เห็นไหม น่ีไม่มีพลงังานต่อตา้น พอ
ภาวนามยปัญญาเขา้ไปมนัเห็นน่ี ถึงลากมาขนาดไหนเอง็กไ็ม่มีพลงังานลากเราไปตลอดชีวิตได้
หรอก เอง็ตอ้งหยดุ น่ีตามรู้ตามเห็น 

รู้เท่ารู้ทนั เห็นไหม พอความคิดข้ึนมาน่ีจบัความคิดไดน่ี้ หยดุ! หยดุย ั้งความคิดไดเ้พราะ
อะไร เพราะสติน้ีมีพลงังานข้ึนมา สติสมัปชญัญะ ใจน่ียกฐานข้ึน เพราะมนัโดนลากโดนไถไป 
ความลากความไถไป คนเจบ็ปวด เห็นไหม คนเราถา้โดนอบุติัเหตุมนัตอ้งตาย แต่หวัใจน่ีมนั
เหยยีบย ํา่ มนักระทืบเหยยีบย ํา่บีบคั้นขนาดไหนมนักไ็ม่เคยตาย แต่ส่ิงท่ีไม่เคยตายมนัตอ้งเห็น
โทษไง คนท่ีเห็นโทษของกิเลสพาไป คนท่ีเห็นโทษวา่เราแพทุ้กคร้ังน่ะ มนัทาํไมจะไม่มีความ
อุตสาหะข้ึนมา 

ความอุตสาหะข้ึนมาการยบัย ั้งดว้ยสมัปชญัญะ ยบัย ั้งดว้ยสติสมัปชญัญะ เห็นไหม 
สมัปชญัญะคือรู้อยูต่ลอดเวลา สติสมัปชญัญะยบัย ั้งไว้ๆ  พลงังานเกิดข้ึน เราตอ้งสะสมข้ึนมา อ๋อ! 
เราสู้ไม่ได ้ สู้ไม่ไดก้ก็ลบัมาพทุโธๆๆ ในเม่ือปัญญามนัหมุนไม่ไหว กลบัมาพทุโธกไ็ด ้กลบัมาใช้
ปัญญาอบรมสมาธิกไ็ด ้ใหใ้จน้ี พลงังานน้ีมนัข้ึนมา น่ีมนัยบัย ั้งไดก้รู้็ทนั 

รู้เท่า ตามรู้ตามเห็น รู้เท่ารู้ทนั รู้แจง้แทงตลอด เห็นไหม รู้แจง้แทงตลอดในอะไร? รู้แจง้
แทงตลอดในการท่ีความคิดน้ีมนัเกิดข้ึนมามนัเกิดจากสญัญา เห็นไหม สญัญามนัเกิดข้ึนก่อน 
สญัญาเกิดข้ึน สงัขาร พอใจไม่พอใจล่ะ ถา้เป็นเร่ืองเขาติน่ีชอบ คิดใหญ่เลย ถา้เป็นเร่ืองคุณงาม
ความดี คิดเลก็ๆ นอ้ยๆ แลว้วิญญาณรับรู้น่ะ วิญญาณ น่ีมนัจะเห็นความเป็นไปของขนัธ์ ๕ ถา้เห็น
ความเป็นไปของขนัธ ์๕ น่ีมนัรู้เท่ามนักแ็ยกออก แยกออกเหมือนเกลียวเชือก 

เกลียวเชือกน้ีมนัเป็นเกลียวเชือก ๕ เกลียวฟ่ันเป็นเชือก ถา้เราเอาเกลียวนั้นออก มนัเลก็
ลงน่ะ เราสามารถดึงใหข้าดกไ็ด ้สามารถกดักร่อน ใชป้ากกดักไ็ด ้แลว้แต่จะใหม้นัขาดออกไป ถา้
มนัขาดไดที้ละอนั น่ีเหมือนกนั ถา้เกิดสงัขาร เป็นเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตวัไหนล่ะ เรา
แยกออกแลว้หกัออกๆ เกลียวเชือกน้ีเราตดับ่อยๆ เชือกขาดไหม? เชือกตอ้งขาด 
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น่ีกเ็หมือนกนั เราวิปัสสนาบ่อยๆ เราทาํเขา้บ่อยๆ ถา้เป็นเชือกทั้งเส้นน่ีเราไม่ไหว รูปของ
จิตเราทาํไม่ไหว เห็นไหม จากเร่ิมตน้เราทาํไม่ไหว มนัลากเราไปจนสุดฤทธ์ิสุดเดชเลย แต่พอเรา
ไหวข้ึนมา เราทาํข้ึนมา ตามรู้ตามเห็นนะ พอตามรู้ตามเห็นน่ีมนัจะแยกออก เพราะมนัเป็น
นามธรรม ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นนามธรรม วิปัสสนาญาณน้ีกเ็ป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนักแ็ยก
ออกเป็นกองๆ ใหเ้ห็นเลยไง อ๋อ! สงัขารความคิดความปรุงเราเป็นอยา่งน้ี ถา้มนัมีสติมนักเ็ป็น
ปัญญา สงัขารน่ีแหละ ถา้กิเลสพาใชน่ี้เป็นโทษ ถา้สติ สมาธิพาใชน่ี้เป็นคุณ สติ สมาธิพาใชน้ี้เป็น
มรรคอริยสจัจงั แต่ถา้กิเลสพาใชน้ี้เป็นอวิชชาพาใช ้น่ีเราใชจิ้ตแกจิ้ต ใชค้วามคิดแกค้วามคิด แต่มี
ท่ีวา่มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิเขา้ไปใชม้นัเท่านั้นเอง ถา้ไม่มีสมาธิ คือกิเลสพาไปหมดเลย 

ทีน้ีเรากส็ร้างสมข้ึนมา สมาธิหรือวา่ความท่ีวา่เรามีพลงังานของเราสร้างข้ึนมา แลว้
ความเห็นโทษของมนัไง เห็นโทษท่ีวา่มนัลากเราไป ท่ีเลือดโชกเลือดไหล น่ีเห็นโทษของมนั เฮอ้! 
ถึงมนัจะมา เราไม่เอาเรากไ็ม่ใชว้ิปัสสนา เราใชข้นัติยนัไวเ้ฉยๆ 

การเห็นโทษน่ะ พอมนัเห็นความคิดมานะ โอ๋ย! ตายอีกแลว้ สู้ไม่ได ้ ยนัมนัไวไ้ง พอยนั
มนัไว ้ น่ีคือขนัติ อนัน้ีไม่ใช่วิปัสสนา แต่ขณะท่ีวา่สู้ไม่ไหวมนักย็งัตอ้งยนักนัไว ้ แลว้กส็ร้าง
พลงังานข้ึนมา พอสู้ไหวกห็มุนไป น่ีคือภาวนามยปัญญา น่ีปัญญาอบรมสมาธิกา้วเดินมาทางน้ีไง 
แลว้ความสงดัของใจกา้วเดินมาทางกายไง 

กายกบัจิตน้ีเป็นท่ีอยูข่องกิเลส เห็นไหม เร่ิมตน้นะ แต่พอสูงข้ึนไปแลว้น่ีอยูท่ี่ใจอยา่งเดียว 
แต่อาศยัผา่นกายเท่านั้นเอง แต่การพิจารณากายมนัเป็นฐานใหญ่ มนัเป็นท่ีทาํงานง่ายท่ีสุด ท่ี
ทาํงานความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด ทีน้ีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุดกค็วรลงท่ีกายน้ี แต่ในเม่ือเราทาํไม่ได ้
คนทาํไดน่ี้อนุโมทนาดว้ยนะ คนทาํได ้ พิจารณากาย ควรพิจารณากายอยา่งเดียว มนัเป็นส่ิงท่ีวา่
ง่ายท่ีสุด แต่เรากเ็กือบเป็นเกือบตาย เห็นไหม 

การพิจารณากายน้ีง่ายท่ีสุดนะ เหมือนกบัชุบมือเปิบ เพราะพระพทุธเจา้บอกช่องทางไว้
ทั้งหมด เรากย็งัแสนทุกขแ์สนยาก แลว้ยงัมีอาํนาจวาสนาท่ีเราสะสมมา ยงัไปพจิารณาเป็นปัญญา
อบรมสมาธิข้ึนมาอีก ตอ้งพิจารณาจิตอีก มนัละเอียดอ่อนเขา้ไปอีก เห็นไหม ความตั้งใจ ความ
อุตสาหะ ความตั้งใจตอ้งมีมากกวา่ แต่งานเสร็จแลว้ เวลาส้ินออกจากกิเลส เวลาชาํระกิเลส มรรค
อริยสจัจงัรวมตวักนั พระอรหนัตอ์อกจากอาสวกัขยญาณอนัเดียว พน้จากพระอรหนัตไ์ปแลว้ถึง
บอกวา่พระอรหนัตน้ี์ประเภทไหนๆ แต่ตอ้งอาสวกัขยญาณอยา่งเดียว 
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อาสวกัขยญาณน้ีคืออะไร? อาสวกัขยญาณกคื็อมรรคอริยสจัจงั เห็นไหม มรรค ๘ รวมตวั 
สมุจเฉทปหานออกไป ฉะนั้น พระอรหนัตต์อ้งผา่นอาสวกัขยญาณเท่านั้น พิจารณากายหรือจิตมนั
กต็อ้งรวมกนัแลว้มนัฆ่ากิเลสเหมือนกนั แต่วิธีการ แขนงการต่อสู้ เห็นไหม ถึงวา่ใครทุกขม์าก
ใครทุกขน์อ้ย อยา่ไปเสียอกเสียใจนะ ทุกขม์ากหรือทุกขน์อ้ยน่ีอยูท่ี่เราสะสมมา เราสะสมของเรา
มาอยา่งน้ีไง แลว้เราสะสมมาแลว้เรายงัตั้งใจทาํของเรานัน่น่ะ ถึงบอกวา่พิจารณากายกไ็ด ้
พิจารณาจิตกไ็ด ้แต่ตอ้งใหถึ้งท่ีควร 

ธรรมเกิดในท่ีสงบสงดั ธรรมเกิดในท่ีเป็นสปัปายะ ตั้งแต่ท่ีอยูท่ี่อาศยั จนกายสงบวิเวก
ออกจากกิเลสชัว่คราวถึงจะควรแก่การงาน แลว้กช็าํระสะสางเขา้ไปดว้ยวิธีการท่ีแนะนาํมาน่ี ต่อสู้
เขา้ไป ต่อสู้ พยายามวิริยอุตสาหะเขา้ไป มนัตอ้งเป็นไปไดสิ้ ไม่เป็นไปได ้ มนัไม่มีการมานัง่
ภาวนาอยูน่ี่หรอก เพราะการนัง่ภาวนาอยูน่ี่กต็อ้งต่อสู้กิเลสแลว้ชั้นหน่ึง เห็นไหม ต่อสู้กิเลสเขา้มา
เพื่อวา่เห็นทุกขเ์ห็นโทษของการเกิดและการตายน่ะ 

เกิดมาแลว้น้ีแสนทุกขแ์สนยาก ในเม่ือมีชีวิตอยูไ่ปน้ีกมี็ชีวิตอยูไ่ปเพื่อเป็นปัจจยั ๔ เคร่ือง
อยูอ่าศยั แต่หวัใจตอ้งพฒันาข้ึนไปใหพ้น้ออกไป เพราะวา่เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา พบมรรค
อริยสจัจงั เห็นไหม มรรคน้ีเป็นเคร่ืองดาํเนิน “สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้น่ินชา้ไปเลย ศาสนาไหน
ไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” สุภทัทะน้ีเป็นผูท่ี้คงแก่เรียนมาในสมยัพทุธกาล เขาวา่อนัไหนก็
เยีย่มอนัไหนกย็อด เช่ือเขาไปหมด เห็นไหม แลว้กมี็ศาสนาพทุธเราดว้ยอนัหน่ึง สุดทา้ยแลว้คืนน้ี
คืนท่ีวา่เพญ็เดือน ๖ พระพทุธเจา้จะนิพพานแลว้ ถา้ไม่ถามคืนน้ีหมดโอกาสแน่นอน 

น่ีไปถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ยนืยนัไว ้
“สุภทัทะ เธอยา่ถามใหเ้น่ินชา้ไป ศาสนาไหนไม่มีมรรค...” เราอยูใ่นศาสนาพทุธกนั เราตรึกเอา 
เราไม่เป็นมรรคเหรอ ทั้งๆ ท่ีอยูใ่นพทุธศาสนา อยูใ่นศาสนาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
แลว้เวลาวิปัสสนาไปไม่เป็นมรรคกว็า่เป็นมรรค นัน่คือคบกบักิเลส นัน่คือคบกบัความฟุ้ งซ่าน 
นัน่คือคบกบัส่ิงท่ีมนัไม่ควรแก่การงาน เห็นไหม ผลของมนั โทษของมนักท็าํใหป้ฏิบติัแลว้ไม่
ไดผ้ล 

น่ีเราคบพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้บอกสุภทัทะแลว้ เราควรจะเป็นสุภทัทะนะ เพราะสุภทั
ทะคืนนั้น ไดบ้วชคืนนั้น แลว้พระพทุธเจา้ใหพ้ระอานนทบ์วชใหคื้นนั้น จนสาํเร็จเป็นสาวกพระ
อรหนัตอ์งคสุ์ดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
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แลว้เราเป็นใคร เรามีชีวิตอยู ่เรามีทางเลือกอยู ่เราควรพร้อมอยูท่ี่จะทาํออกไปใหไ้ด ้เราน่ะ
เรา เราไม่ใช่วา่นาย ก. นาย ข. ทุกคนนะ เราคือหวัใจทุกๆ ดวง หวัใจทุกๆ ดวงนัน่น่ะ ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม ไอช่ื้อเสียงเรียงนามน้ีพอ่แม่ตั้งใหห้น่ึง แถมออกมาแลว้กย็งัมาเปล่ียน ไม่
ถกูใจ เห็นไหม ไม่มีความหมาย สมมุติ 

ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูน้ั้นจะไดช่ื้นชม จะไดช้มเชย จะไดเ้ห็นธรรมในหวัใจ
ของตวั จะไดเ้ห็นจริงตามองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้นะ กา้วเดินไปตามธรรมไง เห็นไหม 
เราตอ้งกา้วเดินไปแบบผูท่ี้มีสติ กา้วเดินแบบผูท่ี้เช่ือครูบาอาจารย ์ คบองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ครูบาอาจารยท่ี์ยงัไม่แน่ใจ ไวใ้จไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมและวินยั 
เห็นไหม ตาํรามีอยู ่พระไตรปิฎกมีอยู ่ เปิดคน้ควา้ไดน่้ะ เปิดคน้ควา้ เปิดหาเอา นัน่น่ะองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้อยูก่บัเรา สดๆ ร้อนๆ นะ วิชาการนั้นเป็นวิชาการ แต่ถา้เราสร้างข้ึนมาในใจ
เรา เราทาํของเราได ้ นัน่คือวิชาการของเรา คือรู้จริงแบบองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ รู้จริง
แบบพระอญัญาโกณฑญัญะ รู้จริงตอ้งรู้อยา่งนั้น รู้จริงคือสอนอวิชชา สอนความไม่รู้ในใจจน
รู้เท่า เห็นไหม 

เพราะใจมนัไม่รู้ มนัคืออวิชชา ถา้สอนจนรู้ดว้ยวิปัสสนาญาณ...ตอ้งเรา ตอ้งเรานะ ตอ้งใจ
ดวงนั้นนะ ตอ้งผูน้ั้นนะ ผูน้ั้นสอนใจดวงท่ีมนัโง่ๆ อยูน่ี่ สอนดวงใจท่ีไม่รู้ใหม้นัรู้ข้ึนมา น่ีถึงเป็น
รู้จริงไง รู้จริงมนัตอ้งรู้ตรงพื้นฐานของใจท่ีมนัไม่รู้นัน่ล่ะ ส่ิงท่ีมนัไม่รู้เพราะมนัไม่รู้ธรรม แต่มนัรู้
แต่กิเลส มนัถึงทาํใหเ้ราเจบ็ปวดแสบร้อนอยูน่ี่ ถา้มนัรู้จริงมนักต็อ้งเขา้ใจสิ 

พอเขา้ใจ อ๋อ! เม่ือก่อนทาํไมโง่อยา่งนั้นเนาะ ไอกิ้เลสมนักม็าจากเราน่ีแหละ เรายดึเรามัน่ 
มานะ ๙ เสมอเขา ดีกวา่เขา สาํคญัตนวา่เสมอเขา ทั้งๆ ท่ีวา่สูงกวา่เขานะ สาํคญัวา่ตวัเองสูงกวา่เขา 
สาํคญัวา่เสมอเขา...มนัจะมีคุณค่าอะไรน่ะ เขากคื็อเขา เรากคื็อเรา ความเป็นจริงในหวัใจเรา มนัรู้
ตรงน้ีมนักห็มดไง มานะ ๙ มานะมนัสงัโยชน์เบ้ืองบน เห็นไหม ถา้รู้เท่ามนักจ็บ 

น่ีถึงวา่ จริงๆ ท่ีมนัทุกขอ์ยูน่ี่กทุ็กขเ์พราะมนัไม่รู้ ถา้มนัรู้แลว้มนัสงัเวชตวัเองนะ สงัเวช
มากๆ เลย ทาํไมเม่ือก่อนของอยา่งน้ีไม่รู้ เส้นผมบงัภูเขา มนัถึงวา่ตอ้งใจดวงนั้นไง มนัสาํคญัตรง
น้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้แลว้ พระอริยสาวกรู้ไปแลว้ (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


