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ยคุสมยัของกรานกฐิน กรานกฐิน กาลของบุญภายใน ๑ เดือน บุญกุศลเกิดข้ึนมาจาก
อะไรล่ะ น่ีไงบญัญติั พระพุทธเจา้บญัญติัไวแ้ลว้ ตั้งแต่ออกพรรษาไป ๑ เดือนใหท้อดกฐิน
ภายใน ๑ เดือน ถา้ไม่ก าหนดไว ้ ๑ เดือนมนัคงจะทอดกนัทั้งปีแหละ เพราะว่าใหก้ าหนดไม่ให้
เป็นภาระ เห็นไหม แมแ้ต่ภิกษุสงฆไ์ดผ้า้มาใหเ้ก็บไวแ้ค่ ๑๐ วนั ไม่ใหเ้ป็นกงัวล ถา้เกิน ๑๐ วนั
ไปท่านตอ้งท าวิกปัไว ้น่ีเป็นกาล เป็นขอบเขต  

เร่ืองของกิเลสมนัเป็นน ้าลน้ฝ่ัง ไม่มีวนัท่ีส้ินสุด  

ธรรมและวินยัมาเพื่อจะใหห้มู่สงฆเ์พื่อสังคมชาวพุทธน้ีอยูด่ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ตอ้ง
ขอบเขตไวว้่า ๑ เดือนภายในกาลพรรษาน้ี ภายในกรานกฐินน้ีใหห้ากฐิน เปล่ียนผา้ เปล่ียนผา้
เสร็จแลว้ใหอ้อกป่า ใหไ้ปประพฤติปฏิบติัต่อ ใหไ้ปออก อยูใ่นท่ี ๓ เดือนต่อสู้กบักิเลสเตม็ท่ี
แลว้ ใหอ้อกไปเปล่ียนสถานท่ีวิเวกออกไป แต่ก่อนออกเขา้ป่าไปเร่ืองผา้น่ีส าคญัท่ีสุด เพราะว่า
ถือธุดงควตัร ใชผ้า้ ๓ ผนื ผา้น้ีจะต่อไปอีกปีหน่ึงไดไ้หม เพราะโอกาสใน ๑ เดือนน้ีเราจะหาผา้
เปล่ียน พระจะหาผา้เปล่ียนภายใน ๑ เดือนน้ีไง  

ท่ีอุดมสมบรูณ์มนัก็พดูได ้ลองไปท่ีอตัคดัขาดแคลน เร่ืองผา้น่ีส าคญัมาก 

เพราะว่าภิกษุบวชทั้งชีวิต ไม่ใช่บวชมาแค่เป็นประเพณี บวชทั้งชีวิตมาน่ีขาดจากพ่อขาด
จากแม่มาแลว้ใครจะเป็นคนให ้ ทีน้ีภายในกฐินน้ีพระพุทธเจา้ถึงอนุญาตบญัญติัเป็นวินยัไว ้
กรานกฐินน้ีใหห้ากฐิน น่ีกาลของบุญเกิดข้ึนมาจากผูท่ี้วิเศษสุด องคศ์าสดา องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแลว้บญัญติัไว ้ บญัญติัความจริงไวเ้ป็นของจริง 
ของจริงเขา้กบัคนจริง  

กาลของบุญกุศลเราก็หาเตม็ท่ีมาใหก้บัหวัใจของเรา กาลของบุญกาลของกุศลหาเขา้มา
เกิดข้ึนเพราะเราเป็นชาวพุทธ ศาสนาพุทธเกิดมา พบพุทธศาสนาแลว้ศาสนาบญัญติัไวแ้ต่ท าเล่น
กนั ท าเล่นกนัเอาอยา่งอ่ืนเป็นใหญ่ กฐินเป็นรองท าเล่น ท าเล่นก็ไดข้องเล่น ท าจริงก็ไดข้องจริง 
ปรารถนาส่ิงใดไดส่ิ้งนั้น คนอยูท่ี่การปรารถนา   

ปรารถนา อธิฐานบารมี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ปรารถนาเป็นพุทธภมิู 
ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ปรารถนาถึงเป็นพระพุทธเจา้ แลว้ถึงไดบ้  าเพญ็
กุศลมาตลอด น่ีความปรารถนา ปรารถนาส่ิงใดไดส่ิ้งนั้น น่ีปรารถนา ส่ิงท่ีเป็นบุญกุศลเราก็
แสวงหาในกาลของบุญกุศลนั้น  

กาลของบุญกุศลนั้น ไปตามวดัตามวาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากครูบาอาจารยแ์ลว้ล่วงไป ล่วงไป 
ไปเห็นนะ เห็นแลว้มนัสลดสังเวชมาก “กาลสมยั” กาลสมยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้กว่าจะตรัสรู้เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาทุกขย์ากขนาดไหน นั้นคือสมยัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพานไป พระอานนทเ์ป็นพระ
โสดาบนั มีความทุกขว์่าไม่มีคนจะบอกช้ีทางไง  

“เรายงัมีกิเลสอยูอ่งคศ์าสดาจะมาทิง้เราไปแลว้ ดวงตาของโลกดบัแลว้” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท์ อานนท ์ เราตายไปเอาพระอรหันต์
ของใครไปดว้ยล่ะ เอาธรรมวิเศษในหวัใจของใครไปดว้ย องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ปรินิพพานก็เอาธรรมะในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปดว้ย ธรรมพระวินยัน้ี
เป็นศาสดาเป็นผูช้ี้ทางบอกกบัสาวกต่างๆ บอกกบับริษทั ๔ ท่ีจะกา้วเดินต่อไป  

มนัเป็นสมยัของแต่ละดวงใจไง ธรรมเขา้ถึงดวงใจของดวงใจไหนก็เป็นสมยัของดวงใจ
นั้น น่ีไง ธรรมในดวงใจ ยคุสมยัของใคร ยคุสมยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก ็ ๔๕ 
พรรษานั้น ปรินิพพานไปแลว้ แต่กาลเวลา ๕,๐๐๐ ปียงัอยู ่ ศาสนายงัมีอยู ่ ธรรมและวินยัน้ียงั
เป็นศาสดาของบริษทั ๔ ต่อไป  
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น่ีเราก็เกิดมาในท่ามกลางยคุสมยัของชาวพทุธไง ๕,๐๐๐ ปีน้ียงัอยูใ่นพุทธกาลอยู ่ เรายงั
มีเคร่ืองช้ีบอกอยู ่ครูบาอาจารยแ์ต่ละองคก์ล่็วงไป ล่วงไป หลวงปู่ มัน่ล่วงไปก่อน ล่วงไปพร้อม
กบัธรรมคุณวิเศษในใจนั้น ในใจขององคห์ลวงปู่ มัน่ ในใจของหลวงปู่ ชอบ ในใจ เห็นไหม น่ี
กาลสมยั กาลสมยัของดวงใจดวงใจนั้น  

แลว้กาลสมยัของดวงใจของเราล่ะ? ยอ้นกลบัมาท่ีน่ี มนัไปดูส่ิงภายนอกเขา้มาแลว้
ยอ้นกลบัมาดูเราไง กาลสมยัของแต่ละบุคคล กาลสมยัแต่ของเราน่ีมนัลา้สมยั ลา้สมยัเพราะ
อะไร เพราะว่ามนัมีแต่ความทุกข ์ กาลสมยัของธรรมมนัไม่บรรเจิดจา้ในใจของเรา ถา้กาลสมยั
ของธรรมบรรเจิดในดวงใจของเรา เราจะเห็นธรรม เราจะรู้ธรรมตามความเป็นจริงอนันั้น มนั
เป็นสมยัของธรรม ธรรมท่ีสว่างไสวในใจของเรา  

แต่อนัน้ีมนัไม่สว่างไสวในใจของเรา เราก็เป็นผูล้า้สมยัไม่เป็นสมยั สมยัคืออกาลิโก ไม่
มีกาล ไม่มีเวลา ผูใ้ดเขา้ถึงธรรมผูน้ั้นเห็นธรรม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะจะเขา้
กบัใจดวงนั้น ดวงท่ีสมควรแก่ธรรมนั้น  

แต่น่ีมนัไม่สมควรแก่ธรรม แมแ้ต่มีศาสนาเป็นเคร่ืองช้ีบอกอยูย่งัท  าเล่นกนั เอาศาสนาน้ี
เป็นเคร่ืองเล่น ศาสนาน่ีเหมือนกบัของหลอกลวง จะเช่ือหรือไม่เช่ือมัน่ในความเป็นจริงอนันั้น 
ไม่เช่ือมัน่ในตามความเป็นจริง  

บวชทั้งชีวิตนะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์ ท  าไมละจากความสุข
ของทางโลกมา ความสุขของทางโลกมนับ ารุงบ าเรอไดแ้ต่ร่างกาย แต่ไม่สามารถท าใหใ้จน้ีพน้
จากทุกขไ์ด ้ ขนาดว่าเป็นถึงกษตัริยมี์ปราสาท ๓ ฤดู ยงัไม่ไวใ้จตวัเอง ยงัอุตส่าห์แสวงหา
ทางออก แสวงหาทางออกเพราะส่ิงนั้นพึ่งไม่ได ้ 

ถา้ท าเล่นมนัตรงนั้น ท าเล่นหมายถึงว่าอยากพึ่งแต่วตัถุ อยากพึ่งอยากใหต้นเองทนัสมยั
อยูใ่นบริวารของส่ิงบริวารของกฐิน ไปต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีว่าเป็น ต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีว่าเป็นบริวารของ
กฐิน ไม่ไดต่ื้นเตน้กบัตวั กฐินคือตวัผา้ผนืนั้น ผา้ผนืนั้นเพื่อเขา้ถึงธรรมวินยั เพราะว่าถา้ถวาย
กฐินตอ้งกราน กรานแลว้ พระภิกษุน้ีจะไดย้กเวน้วินยั ไปไหนโดยทิง้ผา้ไว ้๓ ผนื มนัเขา้ถึงเน้ือ
ของวินยั เขา้ถึงธรรมและวินยัคือตวัธรรมและตวัอะไร คือเขา้ถึงพระพุทธเจา้ บุญกศุลเกิดตรง
นั้น 
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แต่ไม่มองกนัตรงนั้น ท าอะไรท าเล่นๆ คือท าสักแต่วา่ท า วินยัน้ียกเวน้ไวก่้อน ขอใหไ้ด้
ส่ิงขา้งนอกกายเขา้มา นัน่ตั้งใจส่ิงนั้นปรารถนาส่ิงนั้น ปรารถนาส่ิงท่ีว่าเป็นโลกเกินไป ความท่ี
เป็นโลกเกินไปก็เห็นแก่ว่าวตัถุน้ีเป็นใหญ่ ไม่เห็นธรรมและวินยัของพระพุทธเจา้เป็นใหญ่ ไม่
เห็นส่ิงท่ีว่าพระพุทธเจา้บญัญติัไวเ้พื่อความเป็นอยู่ท่ีว่าปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัด าเนินไปเท่านั้น 
ไม่ใช่หาส่ิงใดมาสะสมใหม้นัหนกัหน่วงไป ไม่มี ส่ิงนั้นเป็นส่ิงเหมือนกบัทางโลกเขา  

ทางโลกเขาท่ีว่าเคร่ืองบ ารุงบ าเรอ มีปราสาท ๓ หลงั องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ยงัไม่ไวใ้จตวัเอง ยงัไม่ไวใ้จความสุขอนัน้ีว่ามนัจะใหค้วามสุขจริง เห็นไหม มนัอยูก่บัเคร่ือง
บ ารุงบ าเรอร่างกายแต่หวัใจเร่าร้อน จนตรัสรู้แลว้ก็ยงับอกไวใ้นธรรมในพระไตรปิฎก โลกน้ี
ร้อนอยูด่ว้ยฟืนดว้ยไฟตลอด ท าไมพวกเราบริษทัทั้งหลายอยูใ่นสโมสรสันนิบาตมนัก็ยงัร้อนอยู่
ท  าไม โลกน้ีร้อนอยูใ่นสโมสรสันนิบาตนั้นทุกดวงใจวา้เหว่ ทุกดวงใจไม่ยกเวน้ ส่ิงท่ีเกิดมาเกิด
มาพร้อมกบักิเลส ดวงใจทุกดวงใจวา้เหว ่ไม่มีท่ีพึ่ง ตอ้งหาท่ีพึ่งใหต้วัใหไ้ด ้ท่ีพึ่งก็ตอ้งยอ้นกลบั
มาท่ีน่ีไง  

ถึงว่าเจตนาส าคญั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ขนาดไม่มีครูไม่มีอาจารยย์งัออก
แสวงหาได ้ไม่มีครูไม่มีอาจารย ์แต่บารมีสะสมมาแน่นอนว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ ก็ยงัตอ้ง
ออกสมบุกสมบนัขนาดท่ีว่าสลบถึง ๓ หน ทางไหนท่ีว่าทางเป็นอุกฤษฏ ์ ทางไหนท่ีเป็นทางท่ี
แสวงหาท่ีว่าในสมยันั้นท่ีว่าทางเป็นการประพฤติปฏิบติั ไปศึกษากบัทุกส านกัว่าจะผา่นพน้จาก
น้ีไปใหไ้ด ้แต่เสร็จแลว้มนัก็ไม่มีส านกัไหนท่ีจะท าใหผ้า่นพน้ไปไดจ้ริง  

เพราะว่ามนัไม่มีมรรค ศาสนายงัไม่เกิด จริงๆ แลว้ก็ตอ้งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เป็นโคตวัแรก เป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะเปลือกไข่ออกมา ตอ้งเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้เท่านั้นท่ีจะมารู้ธรรม เพราะธรรมสมยันั้นมนัไม่มีใครรู้จริง มนัมีแต่รู้การเล่าสืบต่อกนัมาว่าท่ี
นัน่ก็เป็นพระอรหนัต ์ท่ีน่ีก็เป็นพระอรหนัต ์ในศาสดาต่างๆ แต่ไปศึกษาแลว้เขาว่าของเขาเป็น 

แต่ผูท่ี้มีตอ้งการพน้จากทุกข ์ทุกขใ์นหวัใจ ทุกขใ์นหวัใจของเรา ใครจะพดูขา้งนอก ใคร
จะรักษาอยา่งไรมนัรักษาไม่ได ้ ทุกขข์องเราเราตอ้งรักษาของเรา ทุกขใ์นใจ น่ีมรรคเกิดข้ึนจาก
ใจ มรรคอริยสัจจงัเกิดข้ึนจากใจ เจตนาเกิดข้ึนจากใจ ความจงใจเกิดข้ึนจากภายใน นัน่น่ะ มนั
ถึงเขา้ไปช าระกิเลสไดไ้ง  

ใจแกใ้จ ใจตอ้งเขา้ไปแกใ้จ ใจเท่านั้นหวัใจเกิดดบั  
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ชีวิตคือไออุ่น ชีวิตคือส่ิงท่ีว่าจิตวิญญาณท่ีมาเกิดนั้น ไออุ่นน้ีตั้งอยูบ่นกาลเวลา ไออุ่นน้ี
ตั้งอยูบ่นกาลเวลา การสืบต่อ การสืบต่อไปนัน่น่ะ มนัสืบต่อมาพร้อมกบัความทุกขน์ัน่ นัน่คือ
ตวัอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูต่รงนั้นไง ตวัจิต จิตปฏิสนธิจิต จิตปฏิสนธิน้ีมนัเป็นตวัปฏิสนธิ
เป็นจิตภายในนะ วิญญาณปฏิสนธิไม่ใช่วิญญาณรับรู้ภายนอก เกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ถึงไดข้นัธ์ 
๕ ธาตุ ๔ ขนัธ ์๕ ร่างกายน้ีเป็นธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ คือใจ ขนัธ์น้ีเป็นวิญญาณขนัธคุ์มจิตปฏิสนธิอยู่
อวิชชาอีกชั้นหน่ึง นัน่น่ะ เวลาไออุ่นตวันั้นตวัพลงังานตวัในออกมาถึงตวัขนัธ์ ๕ น่ี ขนัธ ์๕ คือ
พลงังานภายนอก พลงังานรับรู้ พลงังานอายตนะกระทบ  

นัน่น่ะ ใจแกใ้จ มรรคอยูท่ี่ตรงนั้น ส่ิงขา้งนอกน้ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยู่
อาศยัใหชี้วิตน้ีด าเนินไปเท่านั้น ถึงว่าไม่ใหต่ื้นกบัโลกภายนอก ใหพ้ยายามเขา้มาแกทุ้กข ์ส่ิงนั้น
พึ่งไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีก่อนแลว้สละมาก่อน สละมาแลว้มาตรัสรู้ธรรม
แลว้ถึงบญัญติัธรรมไว ้ แลว้เป็นกาลสมยัท่ีใหเ้ราไดท้  าบุญกุศลอยูน่ี่ไง ถึงยอ้นกลบัเขา้มาท่ีกาล
สมยัของเรา บุญกุศลเราก็สร้าง บุญกุศลเราก็สร้างข้ึนมาอนันั้นเป็นอามิสทาน บุญกุศลภายในท่ี
ท าใหเ้กิดข้ึนปัจจุบนัน้ี  

ปัจจุบนัธรรมท่ีจะเกิดข้ึน อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา พระพุทธเจา้จะปรินิพพานไปแลว้
๒๕๔๒ ปีก็แลว้แต่ เห็นไหม ทุกขอ์นัเก่า อริยสัจอนัเก่า จนกว่า ๕,๐๐๐ ปีส้ินไปแลว้ พระศรี
อริยเมตไตรยก็มาตรัสรู้มรรคอริยสัจจงัอนัน้ีอยา่งเก่า ฉะนั้น ปัจจุบนัน้ีมีอยูแ่ลว้ เราไม่รอให้
กาลเวลาไป เพราะขณะปัจจุบนัน้ีใจมนัเช่ือ ใจของเราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เราถึงตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เพื่อเอาหลกัความจริงไว ้ 

ส่ิงท่ีเคร่ืองอยู่อาศยั ว่าโลกเป็นเคร่ืองอยู่อาศยั ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัของกาย บุญกุศลก็
เป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัของใจ เกิดดบั เกิดดบัน้ีไง ใจเราจะเกิดจะตายไปในวฏัสงสารน้ี เราไดส้ร้าง
บุญกุศลน้ีไวเ้ป็นเคร่ืองอุ่นใจ เคร่ืองอุ่นใจหมายถึงว่าเราไปไหน เรากมี็เสบียงอาหารไปแลว้  

บุญกุศลภายนอกมนัสะสมมาเป็นวาสนาบารมี ๑ มนัอาศยัไดจ้ริง อาศยัไดจ้ริงในการวน
ในวฏัฏะ แต่พระพุทธเจา้สอนใหห้กัออกจากวฏัฏะเลย ไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยับุญกุศลอีกแลว้ ให้
ขา้มพน้ไปซ่ึงบุญและบาปเลย เห็นไหม แมบุ้ญยงัจะตอ้งขา้มพน้ออกไป บุญท่ีเราสะสมอยูน้ี่
สะสมไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองเป็นเสบียงด าเนินมา ด าเนินมาจนใจเขา้ไปท าทานไปทอดกฐินไปท าบุญ
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กุศลกนั ฟังเทศน์ข้ึนมาแลว้เทศน์สอนลงไปท่ีไหน? ก็เทศน์สอนลงมาท่ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
เท่านั้น ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนนะ  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระอริยสาวกต่างๆ น้ีเป็นครูเป็นอาจารยท่ี์ท่านท า
ธรรมข้ึนมาในหวัใจของท่านสว่างไสวข้ึนมาเป็นอกาลิโก เป็นยคุสมยัของดวงใจดวงนั้น ดวงใจ
ท่ีท าผอ่งแผว้ในหวัใจนั้นมีแต่ความสุข วิมุตติสุขในใจดวงนั้น ใจดวงนั้นถึงมีความสุขแลว้เป็นผู ้
ช้ีน าเราไง  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้ี้น าบริษทั ๔ ท่ีจะเดินกา้วเดินตาม องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนแต่ผูท่ี้มีกิเลสในหวัใจเตม็ๆ ใจอยูน่ี่แหละ ใหพ้น้จากกิเลส ใหพ้น้จาก
กิเลส กิเลสน้ีเป็นยางเหนียว กิเลสน้ีผกูมดัเราไวก้บัวฏัสงสาร ใหก้ารเกิดการตายพร้อมกบัความ
ทุกขข้ึ์นมาตลอด ถึงจะมีเสบียงอาหารเป็นบุญกุศล  

บุญกุศลน้ีพาเกิด เกิดเป็นพรหม เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นมนุษย ์ 

เกิด ค าวา่ “เกิด” ชาติปิ ทุกขา ทุกขเ์กิดข้ึนทนัที การเกิดข้ึนมาจะมีความสุขขนาดไหนใน
พรหมในอะไรมนัก็มีความเศร้าหมอง สุขผอ่งใสแค่ไหนก็คู่กบัความเศร้าหมองไปตลอดเวลา 
มนัเป็นวฏัฏะ เป็นวฏัฏะ เป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็น
อนตัตา ทุกอยา่งน้ีสรรพส่ิงไม่มีอะไรคงท่ี ไม่มีส่ิงใดพึ่งไดเ้ลยในความเป็นจริง  

แต่ขณะท่ีว่าเราไปในวฏัฏะ เราอาศยัเรือไป เราอาศยัเรืออาศยัรถวิ่งไปการคมนาคม อนัน้ี
ก็เหมือนกนั ในเม่ือการเกิดการตายในวฏัฏะน้ีเราก็อาศยับุญกุศลน้ีขบัเคล่ือนเราไปตลอด เราเป็น
คนท่ีว่าไม่ประมาทชั้นหน่ึงแลว้ ชั้นหน่ึงท่ีว่าในเม่ือเราตอ้ง...จิตน้ียงัตอ้งกา้วเดินต่อไป เราก็มี
บุญกุศลน้ีเป็นเคร่ืองด าเนินต่อไปใหมี้ความชุ่มฉ ่าไป รถพร้อมเสมอท่ีจะกา้วเดิน ถึงจะเดินไปมี
ทุกอยา่งพร้อม น ้ามนัพร้อม ทุกอยา่งพร้อมมนัก็ไปได ้มีความอุ่นใจ อนันั้นพกัไวช้ั้นหน่ึง  

มนัเป็นมรรคหยาบๆ แลว้เรากย็กข้ึนมาใหเ้ป็นมรรคละเอียด น่ีมีบุญกุศลแลว้ เพราะมี
บุญกุศลไดฟั้งธรรม เช่ือมัน่ ศรัทธา ความเช่ือศรัทธาอนัน้ีปักลงท่ีใจ ความเช่ือศรัทธาน้ีถึงท าให้
เราเร่ิมมาประพฤติปฏิบติั เร่ิมมาประพฤติปฏิบติัเพื่อจะท าใจของตวัใหส้งบ ท าใจของตวัใหส้งบ
ข้ึนมา ความสงบบ่อยๆ เขา้ท าใหจิ้ตตั้งมัน่ จิตจะตั้งมัน่ไดเ้พราะมีความสงบเขา้ไปบ่อยๆ  
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ส่ิงใดแลว้แต่ท่ีว่าเราเร่ิมท าคร้ังแรกมนัจะคลอนแคลน เราไม่มีความช านาญ อนัน้ีก็
เหมือนกนั อาจารยส์อนไวว้่าทุกดวงใจจะมีความลงัเลสงสัย การประพฤติปฏิบติัน้ีมนัเป็นไป ถึง
จะเช่ือก็เช่ือดว้ยความเช่ือภายนอก ดว้ยความศรัทธา มนัไม่ไดเ้ห็นจริง ถึงว่าตอ้งปฏิบติัตอ้ง
พยายามท าใหไ้ดจ้ริง  

เปรียบเหมือนกบัการแหวกจอกแหนออก การแหวกจอกแหนออกก็คือการแหวกอารมณ์
ออก ใจของเรา ใจของเรามนัมีอะไรคลุมอยูล่่ะ? มนัมีขนัธค์ลุมอยู ่ ขนัธ ์๕ คลุมอยู ่ คลุมอยูด่ว้ย
อะไร? คลุมอยูด่ว้ยกิเลส กิเลสเพราะขนัธ ์๕ น้ีเป็นสัจจะความจริงคลุมใจอยู ่ 

“จิต” จิตคือไออุ่น ไออุ่นพลงังานไออุ่นอนันั้นคือจิตปฏิสนธิ แต่ขนัธ์ ๕ ท่ีเราเกิดมาเป็น
มนุษย ์ ถา้เราเกิดเป็นเทวดาไดข้นัธ ์ ๔ เราเกิดเป็นพรหมเรามีขนัธ์เดียว ขนัธ ์ ๑ น้ีเราเกิดเป็น
มนุษยเ์รามีขนัธ์ ๕ ขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขนัธ ์๕ น้ีก็คลุมจิตปฏิสนธิอยู่
น้ี น่ีแหวกจอกแหน แหวกจิต แหวกขนัธ ์๕ น่ีไง ขนัธ ์๕ น้ีเป็นธรรมชาติอยูท่ี่คลุมจิตปฏิสนธิ
อยูน้ี่เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ ท าจิตสงบเขา้ไปถึงตรงน้ีไง ถึงจิตปฏิสนธิคือฐีติจิต จิตเดิมแท ้
ท าใหถึ้งตรงน้ี มนัจิตรวมใหญ่มนัจะรวมลงตรงนั้น  

การแหวกจอกแหนแหวกเพื่อใหเ้ห็นน ้า พอแหวกจอกแหน เพราะจอกแหนเป็นกิเลส 
กิเลสมดัขนัธ์ ๕ น้ีกบัจิตน้ีใหเ้ป็นอนัเดียวกนั จิตเรากบัขนัธ์ ๕ มดัรวม มดักนัคือว่ามนัผกูไวด้ว้ย
สังโยชน์ น่ีคือกิเลส กิเลสผกูมดัอยู ่การท าความใหส้งบมนัไม่สงบก็เพราะไอจ้อกแหนมนัท าให้
เราฟุ้งซ่าน  

กิเลสมนัเป็นความเคยใจ กิเลสเป็นความเคยใจจะท าใหเ้ราคิดร้อยแปด จะประพฤติ
ปฏิบติัพอจะมานัง่น่ีมีความคิดแลว้ นู่นก็ยงัไม่ไดท้  า น่ีก็ยงัไม่ไดท้  า แต่ถา้ยงัไม่นัง่เม่ือไรท าก็ได้
นะ มนัไม่คิดออก มนัไม่คิดออกไปเพราะว่ามนัไม่มีอะไรมาทดสอบ  

แต่พอจะประพฤติปฏิบติั เห็นไหม คิดร้อยแปดออกไป คิดออกไปจากอะไร? น่ีเราไม่
อยากคิด แต่พลงังานตวัท่ีเป็นกิเลส จอกแหนมนัท าใหเ้ราคิด น่ีพยายามอยู ่ก าหนดพุทโธ พุทโธ 
พุทโธ พยายามแหวกจอกแหนออก แหวกจอกแหนออกใหเ้ห็นน ้า ส่ิงท่ีเห็นน ้าคือจิตมนัสงบ 
พอจิตสงบก็เขา้หย ัง่ถึงน ้า พอจิตน้ีหย ัง่ถึงน ้ าน่ีคืออจลศรัทธา ศรัทธาท่ีว่าเราเองผูท่ี้ปฏิบติัดวงใจ
ดวงใดกแ็ลว้แต่ปฏิบติั แหวกจอแหนออกจนเห็นน ้า จนเห็นน ้าก็เขา้ถึงใจ นั้นไม่ตอ้งใหใ้ครมา
บอกว่าจิตสงบน้ีเป็นอยา่งไร มนัถึงเช่ือมัน่ในธรรมไง  
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ความท่ีจะเช่ือมัน่ในธรรมเพราะไดด่ื้มกิน เห็น ด่ืมกินน ้านั้น แตะตอ้งน ้านั้น จิตกบัน ้า
นั้นจิตแตะถึงสมาธิธรรม ความสงบ ความสงบของใจ ความสงบของใจกบัจิตน้ีจบัตอ้งกนั น่ี
แหวกจอกแหนออกจนเห็นน ้านั้น เป็นการยนืยนั เป็นการยนืยนัว่าธรรมะน้ีมีจริง เป็นการยนืยนั
ว่าเราสามารถปฏิบติัไดจ้ริง เป็นการยนืยนัว่าเราเองก็ท  าได ้ เราก็เป็นผูมี้วาสนาคนหน่ึงมนัก็มี
ความองอาจกลา้หาญ มนัมีความมัน่ใจว่าธรรมน้ีมีจริง  

เม่ือก่อนก็ฟังเขาเล่าว่า ฟังครูบาอาจารยช้ี์น าว่า นรกมี สวรรคมี์ พรหมโลกมี นิพพานมี 
นั้นก็ครูบาอาจารยว์่า แต่เรายงัไม่เคยเห็นสวรรค ์ ไม่เห็นนรก ไม่เห็นนิพพานก็จริงอยู ่ แต่เราได้
เขา้ถึงสมาธิธรรม เขา้ถึงความร่มเยน็ชุ่มฉ ่าของน ้าอมฤตธรรมอนัน้ีไง นัน่น่ะ การแหวกจอก
แหนออกไปมนัจะเขา้ถึงเห็นน ้า พอเห็นน ้ามนัก็มัน่ใจ น่ีคือความมัน่ใจ น่ีคือความหมายของการ
แหวกจอกแหนท่ีว่าแหวกขนัธ์๕ น่ีไง แหวกขนัธ์ ๕ ใหเ้ห็นใจ  

ถา้แหวกจอกแหนน่ีพยายามก าหนดไป จิตมนัตั้งมัน่ จิตมนัตั้งมัน่จนมนัสามารถจบัจอก
แหนได ้ เห็นไหม แง่มุมของการท าความสงบน้ีมนัตอ้งมีแง่มุม ไม่ใช่ว่าท าความสงบเขา้ไป 
ความสงบเขา้ไปแลว้มนัจะเป็นไปเอง แหวกจอกแหนแลว้กว็่ามนัจะเป็นธรรมเหรอ แหวกจอก
แหนก็คือแหวกจอกแหน แหวกไปแหวกมาจอกแหนก็วนอยูใ่นน ้านัน่น่ะมนัไม่ไปไหนหรอก 
จิตน้ีสงบเด๋ียวก็เส่ือม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายแปรสภาพทั้งหมด ธรรมทั้งหลายมนั
แปรสภาพดว้ยตวัมนัเอง สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงัทั้งหมด แมแ้ต่สภาวธรรมก็เป็นอนิจจงั จนกว่า
มนัเขา้ถึงธรรม เขา้ถึงธรรม หมายถึงอกปุปธรรมอนันั้น อนันั้นถึงจะไม่แปรสภาพ ไม่แปร
สภาพในทางต ่าลงมา แต่แปรสภาพสูงข้ึนได ้อกุปปธรรม อกุปปะคือไม่แปรสภาพลงมา  

แต่ถา้ยงัเป็นสมาธิเป็นความสงบร่มเยน็ของใจน้ียงัไม่ถึงอกุปปะ เพราะไม่ไดจ้บัจอก
แหนแลว้โยนจอกแหนข้ึนมาบนฝ่ัง จอกแหนมนัอยูใ่นน ้าอยูม่นัตอ้งเจริญเติบโตเพราะมนัมี
อาหารมาตลอด น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือกิเลสมนัอยูก่บัใจ ความสงบนั้นมนัก็สงบไปชัว่คราว เห็น
ไหม แหวกออกเฉยๆ แลว้เห็นน ้ามนัมีความสงบอยูแ่ต่ไม่ไดช้ าระกิเลส ไม่ไดช้ าระเช้ือโรคนั้น
ออกไป  

ความไม่ไดช้ าระเช้ือโรคออกไป นัน่น่ะ จอกแหนมนัเขา้มาปิดอยา่งเก่า กิเลสเวลาจิตน้ี
เส่ือมลง จิตน้ีแปรสภาพไปมนัก็ความสกปรกของใจมนัก็เหมือนเก่า แต่ว่าจิตมนัสงบ อนันั้นมนั
เป็นอดีต จิตท่ีเคยมีความสงบอยูอ่นันั้นมนัก็ซ้ึงใจ ซ้ึงใจเหมือนกบัผูท่ี้ว่าเคยประพฤติปฏิบติัอยู ่
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ใจถึงมีความสงบ อนันั้นมนัก็เป็นสุขอยูภ่ายใน มนัฝังลึกๆ อยู ่เป็นคุณสมบติัของใจดวงนั้น เป็น
วาสนาบารมีของใจดวงนั้น ถา้ตายไปไม่ไดท้  า ตายไปโดยท่ีไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั ไม่ไดสู้งกว่า
นั้น อนัน้ีก็เป็นคุณสมบติัของใจท่ีมนัจะฝังใจไป เป็นบุญกุศลต่อไป ชาติต่อๆ ไป มนัจะฝังใจไป  

ถึงว่า ส่ิงท่ีถา้มนัท าไม่ได ้ แต่ถา้ท าไดต่้อไป พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนอยา่งนั้นน่ี องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนใหย้คุสมยัของใจนั้นตอ้งท าใจดวงนั้นใหเ้กิดข้ึนมาในใจดวง
นั้นใหไ้ด ้ถึงตอ้งแหวกจอกแหนออกแลว้ตอ้งพยายาม พยายามคน้ควา้ การคน้ควา้หา แหวกจอก
แหนมนัแหวกออกไป มือมนัหลุดออกไป แหวกออกไปถึงน ้ามนัก็เยน็ไป เยน็ไป แต่มนัจบั
ไม่ได ้ มนัจบัจอกแหนนั้นไม่ได ้ มนัตอ้งจบักายและจิต คือจบัจอกจบัแหน จบัจอกจบัแหนแลว้
วิปัสสนาใคร่ครวญไปในจอกในแหนนั้นว่า จอกแหนอยูใ่นน ้ามนัเก่ียวพนักบัอะไร ยกข้ึนดว้ย
วิธีไหน  

พิจารณากายกายน้ีแปรสภาพแบบใด พิจารณาจิต จิต ขนัธ์ ๕ น้ีมนัแปรปรวนไปอยา่งไร 
ขนัธ ์ ๕ น้ีเกาะเก่ียวกนัดว้ยอะไร? ตวัขนัธ ์ ๕ เกาะเก่ียวกนัโดยท่ีพลงังานส่งออกมาจากจิตแลว้
ใหไ้ปยดึในกายน่ีมนัมาอยา่งไร น่ีการวิปัสสนาจอกแหนนั้นตอ้งวิปัสสนากายกบัจิตใหเ้ห็นว่า
อะไรคือกิเลส อะไรคือตวัสังโยชน์ร้อยรัดตวันั้น นั้นคือการวิปัสสนา มนัตอ้งมีแง่มุมของการ
วิปัสสนาตวัน้ีก่อน ถึงว่าถึงจะเขา้ถึงไง  

ถา้ไม่วิปัสสนาตวัน้ีอยู ่ จิตมนัสงบเฉยๆ ท าจิตใหส้งบเขา้ไป สงบเขา้ไป มนัเขา้ถึงจิตเดิม
แทข้นาดไหนก็ฐีติจิต จิตเดิมแทน้ี้เขา้ได ้ ความใสสวา่งของจิตท าได ้ ถา้จิตมนัสวา่งไสว สว่าง
ไสวขนาดไหน มนัก็คู่กบัเศร้าหมอง สว่างขนาดไหนนะ สว่างจนสุดโลกธาตุ ครอบโลกธาตุแค่
ไหน เด๋ียวมนัตอ้งตีกลบั ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในโลกน้ีไม่มีการท่ีไม่แปรปรวน ไม่มี ไม่มี  

เวน้ไวแ้ต่วิมุตติเท่านั้น วิมุตติน้ีไม่มีจะแปรปรวนอีก แต่ยงัไม่วิมุตติอยู ่เป็นสมมุติอยูต่อ้ง
แปรปรวนหมด ตอ้งแปรปรวน ถึงว่ามนัถึงจะไวใ้จตรงนั้นไม่ได ้เจริญขนาดไหนมนัก็ตอ้งเส่ือม 
ขณะท่ีเจริญอยูมี่ความสุขมาก แต่ขณะท่ีมนัเส่ือมลงมาจะรู้ตวัว่ามนัเส่ือมลงมา มนัถึงวา่มนัไม่ใช่
ยคุสมยัของตวัเอง มนัไม่ใช่ยคุสมยัของใจดวงนั้น มนัเป็นการไปฟังครูบาอาจารยม์าแลว้จบัมา 
จบัมาก็ยงัจบัมาไม่ครบองคป์ระกอบของกาลนะ  

ขนาดครูบาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้น าน้ี จะช้ีน าแต่แง่มุม แต่เร่ืองหลกัๆ ทั้งนั้น เทคนิควิธีการมนั
อยูท่ี่ดวงใจแต่ละดวงใจท่ีจะประพฤติปฏิบติัได ้ ไม่มีครูบาอาจารยจ์ะบอกไดต้ั้งแต่เหมือนเดก็ๆ 
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การกินขา้วตอ้งบดขา้วก่อนนะ แลว้เอาน ้าปลาเหยาะๆ นะ แลว้เวลาป้อนเขา้ไปมนัจะติดคอ 
กลืนขา้วแลว้ตอ้งกินน ้านะ อนัน้ีมนับอกวิธีการจนขนาดนั้นไป มนัเป็นสัญญาทั้งหมด กิเลสมนั
จะรู้ตามไปแลว้มนัจะท าใหเ้ดก็นั้นด้ือ เดก็นั้นไม่กินขา้ว เดก็นั้นจะไม่ยอม ไม่ไดส้ารอาหารเขา้
ไปในร่างกาย เดก็นั้นก็จะผอมแหง้ไป  

ถึงการบอกน้ี จะการเทศน์ การเทศนาว่าการมนัไดแ้ต่หลกัเท่านั้น เทคนิควิธีการท่ีจะเขา้
ไป หรือเทคนิควิธีการของแต่ละดวงใจยงัตอ้งพลิกแพลงเพราะกิเลสของแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
แต่น้ีบอกมาเลยว่าตึก ๔ ชั้น ตึก ๔ ชั้นตอ้งมีเสาเขม็ มรรค ๔ ผล ๔ ๔ ชั้น มรรค ๔ ผล ๔ บุคคล 
๘ จ าพวก ท าลายหมด ๓ ชั้นบนใหเ้หลือไวช้ั้นล่างชั้นเดียวว่าอนัน้ีเป็นมรรคผล แลว้ก็ว่า
วิปัสสนาไป น่ีหลกัการเตม็ๆ ก็ยงัจบัหลกัไม่ได ้ แลว้มาแหวกจอกแหนแลว้เขา้ถึงธรรม เขา้ถึง
ธรรมตรงไหน มนัจะเป็นธรรมไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัไม่ไดจ้บัจอกแหนโยนข้ึนไปบนฝ่ัง  

วิปัสสนาเขา้ไปนะ กายและจิตมนัแปรสภาพ มนัจะเห็นความแปรสภาพของมนัไป ส่ิง
ท่ีว่าน ้ าใสๆ ส่ิงท่ีว่าอนัน้ีเป็นธรรม มนัจะสลดสังเวช ส่ิงท่ีเป็นธรรมน้ีเป็นสัมมาสมาธิ 
สัมมาสมาธิน้ีเป็นมรรคตวัเดียวเท่านั้น มนัยงัอีกตั้ง ๗ นะ ความด าริชอบ ความเพียรชอบ ด าริใน
การจบัจอกแหนโยนข้ึนมาบนฝ่ัง ด าริ ความเห็นชอบ เห็นในการจบัจอกแหนนั้น ความเพียร
ชอบ ชอบในการท างานตรงจอกแหนนั้น ไม่ไปท างานท่ีอ่ืน งานชอบก็งานตรงนั้น มรรคตอ้ง
รวมลงท่ีนัน่ รวมลงไปเร่ือย วิปัสสนาไปเร่ือย  

เป็นว่าเทียบเหมือนจอกแหน แต่ความจริงแลว้คือกายกบัจิต แลว้แต่ใครจะวิปัสสนาจะ
ยกข้ึนอะไรเปรียบเทียบ เทียบเคียงว่าส่ิงน้ีเหมือนอะไร เพราะเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
สามารถจะเปรียบเทียบไดท้ั้งหมด พอเปรียบเทียบ วิปัสสนาไป วิปัสสนา วิภาคะแยกช าระส่วน
นั้นไปถึงแลว้จะจบัโยนข้ึนมาโดยธรรมชาติ เป็นไปไม่ได ้ มนัผกูมดัมา การเกิดและการตาย
กิเลสน้ี แก่นของกิเลส แก่นของวฏัจกัรน้ีไม่มีทางท่ีจะร่อนบุบไปไดง่้ายๆ เป็นไปไม่ได ้ เป็นไป
ไม่ไดเ้ลยท่ีไปรู้ไปเห็นแลว้กิเลสมนัจะอาย มนัจะวิ่งหนี ปล่อยใหเ้ราเป็นอิสระ เป็นไปไม่ได ้ 

มนัจะต่อตา้นทุกๆ ฝีกา้วของการท าสมาธิ มนัจะต่อตา้นทุกๆ วิธีการของในการ
วิปัสสนา กิเลสมนัจะต่อตา้น มนัจะสร้างกลไกทุกอยา่งหลอกลวงเราตลอดเวลา วิปัสสนาไปว่า
อนัน้ีเสร็จแลว้นะ อนัน้ีมรรครวมตวัแลว้ขาด ขาดแลว้จิตน้ีปล่อยวาง โล่ง สบาย...หลอก จะขาด
หรือไม่ขาดวิปัสสนาไปเร่ือยๆ อยา่นอนใจ กิเลสหลอกไดทุ้กที อยา่เขา้ใจวา่วิปัสสนาแลว้กิเลส
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มนัจะกลวันะ เราน่ีเป็นนกัปฏิบติั เป็นพระ เป็นผูป้ฏิบติั เป็นพระเป็นสงฆ ์ ปฏิบติัแลว้ศีลเรา
บริสุทธ์ิ กิเลสมนัจะแหยงเรา ถา้บริสุทธ์ิอยา่งนั้น เวลาโกนหวับวชออกมามนัตอ้งบริสุทธ์ิมา
ตอ้งพร้อมกบับวชออกมาจากโบสถสิ์ บวชเป็นพระออกมาจากโบสถ์ บวชแต่กาย โกนหวัห่ม
ผา้เหลืองมนัก็ห่มแต่ท่ีกาย แต่ไม่สามารถท ายคุสมยัของธรรมใหเ้กิดข้ึนในหวัใจไดเ้ลย  

ยคุสมยัของธรรมจะเกิดในหวัใจมนัตอ้งท าดว้ยมรรคอริยสัจจงั  

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้นินชา้ไปเลย...” สุภทัทะน้ีเป็นศาสดาคนหน่ึงอยูใ่นคร้ัง
พุทธกาลเป็นผูท่ี้มีปัญญามาก ไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จนปฏิบติัดว้ยตวัเองนึกว่า
ตวัเองจะเอาตวัเองรอดได ้จนคืนสุดทา้ยพระพุทธเจา้จะปรินิพพานแลว้  

“คืนน้ีพระพุทธเจา้จะปรินิพพาน ถา้เราไม่ไปถามจะหมดโอกาสแลว้” น่ีทิฏฐิมานะสูง
ขนาดนั้น จนมาหาพระพุทธเจา้คืนท่ีนิพพานนัน่น่ะ  

“ศาสนาไหนก็ว่ามีมรรคมีผล ศาสนาไหนก็ว่าประเสริฐทั้งหมดเลย แลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่าอยา่งไร”  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “อยา่ถามใหเ้น่ินชา้ไปเลย ไม่ตอ้งถาม สุภทัทะ 
ในศาสนา ลทัธิศาสนาต่างๆ ไม่มีมรรคคือไม่มีเหตุ” 

มรรค ๘ ความเห็นชอบ ความด าริชอบ ความเพียรชอบ แลว้ก็สัมมาสมาธิชอบ สติตั้งมัน่ 
ระลึกชอบ ทุกอยา่งชอบ ตอ้งชอบดว้ยนะ ถา้ไม่ชอบมนัเขา้ไม่ถึง ถา้ไม่ชอบแลว้มนัเบ่ียงเบน
ประเดน็ไป วิปัสสนานะในธมัมจกัฯ ทเวเม ภิกฺขเว ทางสองส่วนท่ีภิกษุไม่ควรเสพเลย ในอตัตกิ
ลมถานุโยค ในกามสุขลัลิกานุโยค ถา้มนัปฏิบติัแลว้ท าไมพระพุทธเจา้ตอ้ง...ในธมัมจกัฯ 
พระพุทธเจา้บญัญติัค าแรกเลย  

“ทเวเม ภิกฺขเว ภิกษุทั้งหลายทางสองส่วนน้ีเธออยา่เสพเดด็ขาด ตอ้งมชัฌิมาปฏิปทาน้ี
เท่านั้น” 

น่ีไง ถึงจะเขา้ถึงจุดของธรรม มนัตอ้งเขา้ในมรรคน้ีเท่านั้น มรรคอริสัจจงัน้ีเท่านั้น ถา้ไม่
เขา้มรรคอริสัจจงัน้ีมนัเป็น ทเวเม ภิกฺขเว มนัเป็นสองฝ่ายระหว่างอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิ
กานุโยค น่ีถึงว่าจะเขา้ถึงมนัก็ตอ้งเขา้ถึงดว้ยมรรคน้ี  
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ถึงบอก “สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้น่ินชา้ไปเลย ไม่มีรอยเทา้ในอากาศ”  

ฟังสิ “ไม่มีรอยเทา้ในอากาศ” ใครจะป๊ัมรอยเทา้ไวใ้นอากาศได ้ มนัตอ้งอยูท่ี่บนพื้นดิน
ใช่ไหม มนัไม่มีเหตุไม่มีผลจะยกข้ึนมาพดูไดอ้ยา่งไร ถึงบอกว่าใหพ้ระอานนทบ์วชคืนนั้นแลว้
ใหว้ิปัสสนา ตั้งแต่ตวัเองก็ตั้งตนว่าเป็นผูมี้ปัญญามาก การฝึกฝนของตวัเองก็ฝึกฝนมาตั้งแต่
หนุ่มจนแก่ จนอายปุางผูเ้ฒ่าแลว้นะ น่ีดว้ยความพยายามจะใหต้วัเองใหถึ้งใหไ้ด ้ แต่เขา้ถึงดว้ย
วิธีการของตวั ไม่ไดเ้ขา้ถึงดว้ยมรรคท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เป็นสยมัภ ู ตรัสรู้ดว้ย
ตวัเองข้ึนมา ช าระกิเลสได ้ทางอนัเอกมีทางเดียว ทางอ่ืนไม่มี  

ถา้จบัตอ้งทางอ่ืนไปแลว้ ภาวนาไปเสียเปล่า ภาวนาไปเสียแรง พอภาวนาไปเสียแรงแลว้
หลงไป ยิง่หลงไปยิง่ภาวนายิง่สะสมความยดึมัน่ถือมัน่ของตวัเองใหสู้งข้ึนๆ ภาวนาเอากิเลส
หรือภาวนาช าระกิเลส?  

ภาวนาเอายคุสมยัของธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองในใจดวงนั้น ตามท่ีว่าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ไปก่อน แลว้ครูบาอาจารยท่ี์ตรัสรู้ไป ธรรมเกิดข้ึนกบัใจดวงนั้น ใจดวง
นั้นสร้างประโยชน์กบัโลกมหาศาล สร้างกบัโลกใหเ้ป็นเน้ือนาบุญของเราท่ีเราไปทอดกฐินกนั 
เราพยายามแสวงหาเพื่อมาเป็นวาสนาบารมีของเรา  

ยคุสมยัของครูบาอาจารย ์ อนันั้นเป็นยคุสมยัของครูบาอาจารย ์ แต่ยคุสมยัของผูท้รง
ธรรมต่อไปสิ ยคุสมยัของบริษทั ๔ ภิกษุ-ภิกษุณีท่ีจะประพฤติปฏิบติัให้ไดท้รงธรรมอนันั้น น่ี
มนัถึงตอ้งเขา้ใหท้างมรรคอนัเอกอนัน้ี ถึงจะเขา้มรรคอริยสัจจงั มรรคท่ีว่าตรงทางอนัเอก ทาง
อนัตรง  

สุดทา้ยสุภทัทะปฏิบติัคืนนั้นถึงส าเร็จได ้ พระพุทธเจา้เป็นครูอนัเอก เป็นผูส้อนท่ี
ประเสริฐท่ีสุด แมแ้ต่เร่ิมตน้ อญัญาโกฑญัญะ ปัญจวคัคีย ์๕ องค ์แลว้สาวกองคสุ์ดทา้ยสุภทัทะ
ปริพาชก เป็นขนาดว่าจะไปปรินิพพานแลว้ คนเราจะไปตายแลว้ยงัไปสอนบุคคลคนหน่ึง เป็น
เจา้ลทัธิท่ีว่ามีความคิดท่ีว่าสะสมกิเลสมาเตม็หวัใจ จนปล่อย ยอมปล่อยวางความเห็นอนันั้น 
แลว้มากา้วเดินตามมรรคอริสัจจงั เป็นสาวกองคสุ์ดทา้ย เป็นพระอรหนัต์องคสุ์ดทา้ยขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ีคือศาสดาของเราท่ีประเสริฐสุดท่ีอยูใ่นหวัใจ  
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์อยูใ่นหวัใจท่ีเราพยายามจะกา้วเดินตามใหท้นั ใหย้คุสมยั
ใจของเราสว่างไสวข้ึนมาจากธรรมอนัน้ี ธรรมท่ีไม่ใหเ้ป็นความทุกขอ์นัน้ี น่ีถึงจะเขา้ถึงไดก้็
ตอ้งเขา้ถึงดว้ยความถกูทาง ไม่ใช่เขา้ถึงดว้ยความเห็นของตวั ความเห็นของตวัเขา้ถึงไม่ได ้
นัน่น่ะ ความเห็นของตวัมนัมีกิเลสมาเจือไปพร้อม ถึงตอ้งท าสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิจะแบ่ง
ความเห็นอนัน้ีออก ความเห็นท่ีเป็นโลกียะกบัเป็นโลกุตตระ ความเห็นท่ีเป็นโลกียะความเห็น
เดิมของตวั ความเห็นเดิมของตวัมนัก็ว่า แหวกจอกแหน แหวกจอกแหนไป เห็นน ้าไปมนัก็มี
ความชุ่มช ่า  

 แต่โลกุตตรธรรม จิตมนัตอ้งเห็นน ้านั้นโดยพื้นฐาน แค่เห็นน ้านั้นมาเป็นพื้นฐานในการ
ยกข้ึนวิปัสสนาเท่านั้น เพราะจะยกข้ึนน่ีเป็นโลกุตตระ ยกข้ึนใหถึ้งกบัเขา้ถึงฝ่ังของธรรม ไม่ใช่
เขา้ถึงฝ่ังของความยดึมัน่ถือมัน่ เขา้ถึงฝ่ังของความลุ่มหลง เห็นไหม เขา้ถึงฝ่ังของธรรม เขา้ถึง
ฝ่ังของธรรมก็ตอ้งวิปัสสนา วิปัสสนาในกายกบัใจ “กายกบัใจ” ใจคือตวัจิต ไออุ่นท่ีครอบท่ี
ขนัธ ์๕ นัน่น่ะ แหวกออก วิปัสสนา... 

...มนัเป็นความคิดเดิมๆ ของเรา ถึงจะเคยวปัิสสนาไดอ้ยูม่นัฟ่ันเฟือน ผูท่ี้วิปัสสนา คนท่ี
กา้วเดิน ครูบาอาจารยท่ี์กา้วเดินไปแลว้จะเห็นคุณและเห็นโทษตรงน้ีมาก ตรงน้ีมากเพราะอะไร 
เพราะเวลาท าไปวิปัสสนาไปมนัเห็น มนัรู้ ก่อนกา้วเดินมาตรงน้ี คนท่ีดั้นดน้มามนัมีความทุกข์
ทั้งนั้นล่ะ เพราะส่ิงท่ีไม่เคยท าไง พอท าไปมนัลองผดิลองถูกไปเร่ือย การลองผดิลองถูกไป
เพราะอะไร เพราะใจ กิเลสอยูท่ี่ใจเราใช่ไหม ไม่มีใครหรอกจะช าระกิเลสของเราได ้ เราตอ้ง
ช าระเอง  

ยคุสมยัของครูบาอาจารยใ์นหวัใจดวงนั้นสว่างไสวไปแลว้ เห็นแลว้ถึงบอก สอนเหมือน
สอนเดก็ เหมือนพวกเราน่ีกา้วเดินเป็นเดก็ๆ นะ ท่านผา่นไปแลว้ เราเห็นเดก็ท่ีมนัเดินเตาะแตะ 
ท าไมมนัจะเดินไม่ได ้ ท าไมยนืไม่ได ้ เราก็เดินได ้ เราก็เป็นเดก็มาก่อน แต่เดก็นัน่มนัก็ทรงตวั
เกือบเป็นเกือบตายกว่าจะทรงตวัได ้ 

น่ีเหมือนกนั เวลาวิปัสสนาไป หมุนไป มนัว่าอนัน้ีเป็นปัญญา หมุนไปเตม็ท่ีเลย หมุนไป 
หมุนไป พอหมุนไปมนัความอยากได ้ความอยากเป็น มนัคิดมาก มนัใชปั้ญญามากมนัก็เป็นโลก 
โลกหมายถึงว่ามนัเหน่ือยแลว้มนัไม่ปล่อยวาง ถา้สัมมาสมาธิมีอยู ่ มรรคอริสัจจงัอยู ่ มนัเหน่ือย
แต่เหน่ือยเสร็จแลว้มนัจะปล่อยวาง ปล่อยว่างหมดเลย การท่ียกจอกแหนข้ึนจากน ้าบางคร้ังบาง
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หนมนักมี็ความสุขมากกว่าการแหวกจอกแหนนะ การแหวกจอกแหนน่ีแค่ท าจิตใหเ้ป็นสมาธิ
เฉยๆ การยกจอกแหนข้ึนจากน ้านัน่แต่ไม่สามารถโยนข้ึนฝ่ังได ้ มนัก็ท  าใหใ้จน้ีเวิง้วา้งมากกวา่ 
ว่างมากกว่า  

เพราะการวิปัสสนาไป วิภาคะในกายกบัจิตแลว้ปล่อยวาง ความปล่อยวางของการ
วิปัสสนาไม่ใช่ความปล่อยวางของเป็นท าความสงบ ท าความสงบมนัมีความสงบอยา่งหน่ึง อนั
น้ีมนัสงบดว้ย แลว้เช้ือของโลกมนัจางไป จางไป ฟังสิ กบัความสงบเฉยๆ เช้ือของโลกอยูใ่น
หวัใจ มนัต่างกนัไหม? ความสงบเฉยๆ หมายถึงว่าเราสงบข้ึนมาแลว้ก็ปาดความสกปรกทั้งหมด
ไวใ้ตพ้รม หินทบัหญา้ เปิดหญา้ ไดแ้สงแดดมนัก็ข้ึนแลว้ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั อนัน้ีว่าการยกข้ึน หญา้  หินเราเปิดออกมนัมีเช้ืออยู ่ มนัมีรากอยูแ่ลว้ 
มนัมีแลว้มนัก็งอก ถา้เราถอนหญา้เป็นบางคร้ังบางคราว เห็นไหม การยกจอกแหนข้ึนจากน ้าไง 
การยกจอกแหนข้ึนจากน ้า วิปัสสนาไปแลว้มนัปล่อยวางมนัเขา้ใจตามความเป็นจริง มนัจะ
ปล่อยวาง ปล่อยวาง น่ีมนัปล่อยวาง ความสุขมนัจะต่างกบัตั้งแต่แหวกจอกแหนแลว้  

แลว้วิปัสสนาไป วิปัสสนาหมายถึงว่าถา้พิจารณากาย กายมนัตอ้งแปรสภาพไป ถา้สมาธิ
พร้อมกายมนัจะแปรสภาพ วิภาคะขยายส่วน ถา้ส่วนใดส่วนหน่ึงของกายวิปัสสนาไป เพ่งไป ดู
ไป มนัจะแยกออก แยกออก ไอจ้อกแหนก็กิเลสท่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่อยูน่ัน่ล่ะ  

วิปัสสนาจิตก็เหมือนกนั วิปัสสนาจิต เห็นไหม อารมณ์น้ีเกิดข้ึนอยา่งไร ท าไมมนัให้
ความทุกขร้์อนแก่ใจน้ีมากนกั ใหค้วามทุกขร้์อน ใหค้วามเศร้าโศก เวลาคิดแลว้ท าไมมนัเผาใจ
ตวัเองล่ะ ไหนว่าเราเป็นผูท่ี้ว่าจะเอาชนะตนไง ท าไมแพ ้มีแต่วิปัสสนาใหเ้ป็นผูแ้พต้ลอดไปเลย 
มนัจะเผาตวัเองอยู ่ 

พยายามอยู ่ความพยายามความวิริยอุตสาหะ ความเพียรชอบ ความเพียรชอบคือการต่อสู้
น้ีชอบ จะต่อสู้ระหว่างกายกบัใจน้ี ระหวา่งไอต้วัจอกแหนไอต้วัท่ีเป็นจิตตวัไออุ่นน้ี ไม่ใช่ไป
ต่อสู้ท่ีอ่ืนหรอก “ชนะคนอ่ืนหม่ืนแสนเพิ่มแต่ศตัรู เพิ่มแต่ความเจบ็ปวดรวดร้าวกนั” ความชนะ
เรา เราวา่เราแพค้นอ่ืน คนอ่ืนดูถูกเหยยีดหยามเราวา่เราเป็นผูแ้พ ้ 

ผูแ้พแ้ต่ภายนอก แต่กาลสมยัของธรรมมนัจะสว่างไสวในหวัใจ เพราะว่ากิเลสมนัไม่
ยอมแพใ้คร กิเลสมนัจะเอาชนะเขาทั้งนั้น เอาชนะตวัเอง หลอกตวัเองแลว้ยงัจะไปเอาชนะผูอ่ื้น
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อีก แต่น้ีคนอ่ืนจะเหยยีดหยามมาอยา่งไรเร่ืองของเขา เร่ืองของโลก โลกธรรม ๘ มีโดยดั้งเดิม มี
อยูด่ ั้งเดิมโลกธรรม ๘ น้ีมีอยูแ่ลว้ นินทา-สรรเสริญมีอยูต่ลอดเวลา เราปิดหูซะ ปิดหูแลว้มา
พิจารณาของเรา น่ีเขา้มาแลว้พิจารณาวา่ แมแ้ต่ตวัเองยงัหลอกตวัเองไดอ้ยา่งไร ท าไมถา้เราเห็น
สภาวะตามความเป็นจริง มนัตอ้งเห็นจริงตามธรรม  

เม่ือก้ีสวด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เม่ือก้ีน้ีเราว่าสวดธรรมคุณ คุณขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมไง ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นตอ้งสว่าง ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมผูน้ั้นตอ้งเห็นธรรม รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง เราก็
อยากจะเขา้ไปถึงรสของธรรม ในรสของธรรมนั้นไม่มีรสไหนใหญ่เท่าวิมุตติรสนั้น ทุกคนก็
ปรารถนา ทุกคนตอ้งกา้วเดินสิ การปรารถนาเปล่าๆ อยูโ่ดยท่ีไม่กา้วเดินมนัจะปรารถนาไปแลว้
ไดอ้ะไร  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาเป็นพุทธภมิู ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ยงัตอ้งสละมาทั้งหมดตลอด สละจนชาติสุดทา้ย แมแ้ต่ลูก แมแ้ต่ภรรยา สละ
หมด แมแ้ต่ชีวิตก็ยงัสละไดถ้า้เขาขอชีวิต แต่เขาไม่ขอเพราะอะไร เพราะชีวิตน้ีมนัจะด ารงเป็น
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ชีวิตน้ีคือใจดวงนั้น ใจดวงนั้นมนัตอ้งโดนกระชากออกไป 
ตั้งแต่ความทุกขย์ากอนันั้น ความรักความผกูพนั ส่ิงใดในโลกน้ีเท่ากบัคู่ครองของตวั เท่ากบั
ดวงใจ ลูกน้ีเปรียบเหมือนดวงใจ แลว้ชูชกมาขอ มากระชากออกไปจากใจ ใจน้ีจะทุกขร้์อน
ขนาดไหน  

เราเองเจบ็ปวดยงัดีกว่าใหค้นท่ีเรารักเจบ็ปวด น่ีไงมนัสะเทือนถึงใจ ใจดวงนั้นถึงตอ้งได้
ความกระทบกระเทือนขนาดนั้น ถึงไดส้ะสมบุญบารมีมา มาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้มาเป็นผูเ้ป็นเอกเป็นศาสดาองคเ์อกของพวกเราน้ีไง แลว้เราเขา้ไปถึงใจของเรา ความทุกข์
ของเราจะไดก้ระพี้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไหม ความทุกขท่ี์ว่ามนัต่อตา้นเรา ท่ีมนั
หลอกลวงเรา มนัจะไปเทียบกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัความทุกขน้ี์มนัเดก็ๆ ทุกข์
เลก็ๆ ทุกขเ์ลก็ๆ มนักมี็ก าลงัใจกา้วเดิน  

วิปัสสนาไป วิปัสสนาไปแบบมนัจะไม่รู้หรือไม่เห็นก็เร่ืองของเขา แต่ตอ้งใหถู้กทาง ถูก
ทางมนัหมายถึงว่ามนัไม่เบ่ียงเบนประเดน็ ถูกทางสติมนัจะพร้อมอยู ่ ออกนอกทางเขารู้ เหมือน
เราขบัรถถา้เรามีสติสัมปชญัญะอยู ่ รถจะตกขอบถนนเราก็ตอ้งรู้ “รู้” ถา้วิปัสสนาโดยหลกัความ
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เป็นจริงจะรู้ตลอดไม่มีเลยท่ีจะเผลอ เผลอไม่ได ้ ขนาดท าสมาธิอยูย่งัเผลอไม่ได ้ ท าสมาธิอยูถ่า้
เผลอป๊ับตกวบูหาย ตกภวงัคไ์ปเลย แลว้น่ีวิปัสสนาสติมนัจะขาดตอนไดอ้ยา่งไร ถา้ขาดตอน
ไม่ไดม้นัจะเผลอไปไหน ถา้มนัไม่เผลอมนัจะผดิพลาดไปไหน  

เวน้ไวแ้ต่โดนกิเลสหลอก ถา้โดนกิเลสหลอกไม่ใช่เผลอ หลงตามกิเลสไปเลย ตกทะเล
ไปเลย น่ีความหลงอยา่งหน่ึง มนัไม่ใช่ด าริชอบ มนัด าริในทางผดิพลาดไง ด าริในการท่ีว่าสุก
ก่อนห่าม ขายก่อนซ้ือ อยากจะใหเ้ป็นผลก่อนท่ีมนัจะเป็นตามสัจจะความเป็นจริง  

แต่ถา้มนัด าริถูกตอ้ง หนา้ท่ีการใส่ฟืนใส่ไฟคือหนา้ท่ีของเรา หนา้ท่ีของตบะธรรมจะ
แผดเผากิเลสใหข้าด ขาดไปหรืออยา่งไรแลว้แต่กาลเวลา จริตนิสัยของกิเลสแต่ละดวงท่ีสะสม
มาในใจต่างกนั ไม่ใช่ว่าใหไ้ฟ ๕ ท่อนน้ีเผาแลว้ส่ิงกิเลสจะหลุดจากดวงใจทุกดวงใจ...ไม่ใช่ 
บางคน ๒ ท่อนก็หลุด บางคน ๑๕ ท่อน บางคน ๓๐ ท่อน แลว้แต่ความยดึมัน่ถือมัน่ของใจท่ี
สะสมกิเลสมาต่างกนั ถึงว่าผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้
ประทานวางไวน้ี้มนัน่าเคารพนะ 

เพราะผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เห็นไหม ไม่มีสูตรส าเร็จ ไม่มีการเจาะจง ไม่มี
การบงัคบัว่าตอ้งเป็นแบบนั้น อยูท่ี่จริต อยู่ท่ีนิสัย อยูท่ี่ควร ผูท่ี้ปฏิบติัเขา้มาแลว้ก็ยงัหลงทางอยู่ 
มนัถึงว่าเราตอ้งสงสารตวัเอง ยคุสมยัของเราน่ีมืดบอด ยคุสมยัของเรา ในหวัใจเราน่ีมืดบอด 
แลว้เราจะทรงธรรมทรงวินยักนัอยา่งไร ถา้ยคุสมยัของเราจะเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาบา้ง มนัควรจะมี
สติสัมปชญัญะ สติสัมปชญัญะถามตวัเองไง ถามตวัเองแลว้ไตร่ตรองตวัเองว่าตวัเองควรจะท า
อยา่งไร ควรจะอยูอ่ยา่งไร ไม่ใช่ไปถามคนอ่ืนนะ ถามคนอ่ืนถามขา้งนอก อตฺตา หิ อตฺตโน นา
โถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน น่ีการวิปัสสนาจะหมุนเขา้มาตรงน้ีไง  

ถึงว่า ยคุสมยักถ็ูกตอ้ง ความเห็นก็ถกูตอ้ง ยคุสมยัถูกตอ้ง ยคุสมยั กาลเวลามนัยงัต่างกนั 
ปัจจุบนัธรรม ฟังสิ อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา ปัจจุบนัธรรม ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตนมนัมาจาก
ไหน ถา้ธรรมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เลิศไม่ประเสริฐ ท าไมบญัญติัไวถ้กูตอ้งหมด
ล่ะ ใหใ้ครปฏิบติัก็แลว้แต่ ถึงตรงนั้นแลว้ ตอ้งไม่พน้ไปจากข่ายท่ีพระพุทธเจา้วางดว้ยปัญญาอนั
น้ี เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะพน้ออกไปจากท่ีว่าเรารู้ข้ึนมาโดยท่ีว่าเรารู้เอง ไม่มี  

วิปัสสนาเขา้ ถึงว่าถา้เทียบมาอยา่งน้ีแลว้ วิปัสสนาเขา้ มนัเดินข้ึนมาเพราะใจเราพร้อม
แลว้ไง  
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๑. ใจเราพร้อม  

๒. เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั  

แต่ถา้วิปัสสนาไม่ไดเ้พราะว่ามนัจบัตอ้งไม่ได ้ ถา้วิปัสสนาไดว้ิปัสสนาไป วิปัสสนาไป
เร่ือยๆ วิปัสสนาไปเร่ือยๆ จนกว่าจบัจอกแหนข้ึนมาจากน ้าแลว้โยนข้ึนไปบนบก โยนข้ึนไปบน
ฝ่ัง จอกแหนนัน่โดนแดดแผดเผา จอกแหนนั้นตอ้งตายไป  

น่ีเหมือนกนัวิปัสสนากายกบัจิต ถา้พิจารณากายนะ กายจะแตกออก กายน่ี กายจะแปร
สภาพไป มนัเป็นท่ีพึ่งไม่ได ้เม่ือก่อนน้ีเราว่าเราเป็นเรา กายเป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา เรากบักายน้ี
เป็นอนัเดียวกนั เราเกิดเป็นเราน่ีเราไม่อยากตาย เรายดึมัน่ถือมัน่ในความเห็นของเรามากเลย 
ความยดึมัน่ถือมัน่อนัน้ีมนัยดึมัน่ถือมัน่ผดิไง มนัยดึมัน่ผดิ พอมนัเขา้ใจตามความเป็นจริงเพราะ
มนัแปรสภาพใหเ้ห็น จิตน้ีเป็นสัมมาสมาธิ มรรคอริยสัจจงัหมุนไปโดยรอบ มนัจะแปรสภาพ 
มนัจะสลดสังเวชมาก  

ใหม่ๆ ก็ปล่อยไปเร่ือยๆ ปล่อยไปเร่ือยๆ จนมนัขาดออก ขาดออกคือว่ามนัสมุจเฉท
ปหาน ขาดออกจากจอกแหน โยนข้ึนฝ่ัง ขาดออกน้ีมนัมีขณะจิตท่ีพลิกข้ึน ขณะจิตท่ีพลิกข้ึนน่ี
คือสังโยชน์ท่ีขาดออกไป  

การท่ีขาดออกไป อะไรขาด? สังโยชน์คือความเห็นผดิ สักกายทิฏฐิ เห็นว่ากายเป็นเรา 
เราเป็นกาย กายเป็นทุกข ์ ทุกขเ์ป็นเรา ความขาดออกไปจากสังโยชน์น้ี จอกแหนคือสังโยชน์ท่ี
โดนผกูพนัไว ้ โดนจบัข้ึนไปโยนอยูบ่นฝ่ัง จอกแหนน้ีโดนตบะธรรมแผดเผาจนจอกแหนน้ีตาย
ไป จอกแหนน้ีตายไป น ้านั้นไม่มีจอกแหน น ้าท่ีว่าเราแหวกออกไป สมาธิเขา้ไปสัมผสัเฉยๆ กบั
ท่ีไม่มีจอกแหนเลย น ้ากบัใจ ใจกบัน ้านั้นเป็นเน้ือเดียวกนั บนเน้ือเดียวกนั ขนัธ์ ๕ ถึงไดเ้ป็นจริง 
ขนัธ ์ ๕ เป็นจริงเพราะรูปเป็นจริง เวทนาเป็นจริง สัญญาเป็นจริง สังขารเป็นจริง วิญญาณเป็น
จริง  

จริงสิ จริงเพราะว่าขนัธ์ ๕ สักกายทิฏฐิ ๒๐ ขนัธ ์๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ ์๕ 
ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ความเป็นจริงของขนัธ์ ๕ ความเป็นจริงเพราะรู้เท่า สังโยชน์มนั
ขาดออกไป สักกายทิฏฐิน้ีขาดออกไป ความเห็นผดิในวิมุตติมนัไม่มี ต่างอนัต่างจริง ต่างอนัต่าง
จริง น ้ านั้นก็จริง ขนัธ์น้ีก็จริงอยูด่ว้ยกนั น่ีอยูด่ว้ยกนัสบายเลย ถา้เราช าระจอกแหนมนัจะมีตรง
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ท่ีว่าสังโยชน์ขาดออกไป การขาดออกไปอนัน้ีต่างหาก มนัจะเร่ิมตั้งแต่เง่ือนปมท่ีจบัได ้ จบัจอก
แหนข้ึนมาจากน ้าบ่อยๆ นัน่แหละ วิปัสสนาเร่ือยๆ จนความเห็นถูกตอ้งทั้งหมด  

การจบัจอกแหนท่ีพดูน้ีมนัเป็นวตัถุ แต่วิปัสสนาไปมนัเป็นนามธรรม เป็นนามธรรม
ทั้งหมด แต่ถา้วิปัสสนาไปจะเห็นดว้ยตาธรรม พอเห็นดว้ยตาธรรมน่ีเขา้ถึงธรรมไง เกาะธรรม
ติด “อญัญาโกญฑญัญะรู้แลว้หนอ” เห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรม “อญัญาโกญฑญัญะรู้แลว้หนอ” 
เพราะเกาะธรรมนั้นติดแลว้ น่ีคืออกุปปธรรม ไม่เส่ือมจากน้ีลงไปอีกแลว้ พอไม่เส่ือมจากน้ีลง
ไปอีกแลว้ น่ีมีท่ีอยู่ท่ีอาศยั ธรรมน้ีมี เกาะธรรมติดแลว้ก็กา้วเดินต่อไป วิปัสสนาข้ึนไป 
วิปัสสนาข้ึนไปอีก  

ตอ้งท าใจ ท าใจจนกว่า “ท าใจ” หมายถึงท าสมาธิสูงข้ึนไป มรรคท่ี ๑ใชห้มดไปแลว้ มนั
ตอ้งมีมรรคท่ี ๒ ข้ึนไป เรือน ๔ ชั้น เรือนไม่มีชั้นเดียว ตามหลกัการพระพุทธเจา้บอกอยูแ่ลว้ว่า
บุคคล ๘ จ าพวกเรือน ๔ ชั้น ข้ึนถึงชั้นยอดถึงจะสุดส้ินของการประพฤติปฏิบติั มนัถึงเป็นยคุ
สมยัของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเขา้ถึงยคุสมยั  

น่ีมนัเขา้ถึงกาลเวลา อกาลิโก เขา้ถึงธรรม เขา้ถึงธรรมแต่ไม่เขา้ถึงยคุสมยัเพราะมนัยงัมี
ความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ ความผกูพนัในกายยงัไกล เห็นกายตามความเป็นจริงแต่ใจละหรือยงั ละ
แต่กายออกไป ใจน้ีละกายทิง้ออกไป แลว้หวัใจล่ะ ขนัธ์ของใจอยูท่ี่ไหน ขนัธ์ของใจอยูไ่หน? 
เวลาเกิดเป็นเทวดาขนัธ์ ๔ เกิดเป็นพรหมขนัธ์ ๑ น่ียงัเป็นมนุษยอ์ยู ่ เป็นมนุษยท่ี์ว่าเกาะถึงธรรม 
เขา้ถึงธรรม แลว้ท าไมจะไม่ใหธ้รรมนั้นรุ่งเรืองในยคุสมยัของตวัล่ะ  

ท าใจท าความสงบเดินข้ึนไปดว้ยสติสัมปชญัญะพร้อมอีกล่ะ สติสัมปชญัญะ ต่อไปน้ี
แลว้การจะผดิพลาด การจะผดิพลาดต ่าลงมาไม่มี การกา้วเดินข้ึนไป ท าไมพระอานนทเ์ป็นพระ
โสดาบนัอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา ตั้งแต่เป็นพระโสดาบนัแลว้อุปัฏฐาก
พระพุทธเจา้อีก ๒๕ ปี เป็นพระโสดาบนัมาตลอด จนพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้  

“อานนท ์ เธออยา่เสียใจไปเลย เราปรินิพพานไปแลว้ พระอานนทจ์ะส าเร็จเป็นองค์
ต่อไป” ถึงวนัสังคายนาพระอานนทส์ าเร็จเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา น่ียคุสมยัของพระอานนท ์พระ
อานนทย์งัสั่งสอนโลกไปอีก ๔๐ ปี พระอานนทด์บัขนัธปรินิพพานเม่ืออาย ุ ๑๒๐ ปี เห็นไหม 
๘๐ ปีเท่าพระพุทธเจา้ถึงตรัสรู้ ถึงจะบรรลุธรรมตอนท่ีว่าพระพุทธเจา้นิพพานไปแลว้ ๘๐ ปี ยงั
สั่งสอนโลกยคุสมยัของพระอานนทอี์ก ๔๐ ปี น่ียคุสมยัของครูบาอาจารยท่ี์ผา่นพน้ไป  
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แต่อนัน้ีถา้สักกายทิฏฐิขาดไปมนัจะเขา้ถึงธรรม เขา้ถึงธรรมเท่านั้นเอง ทุกขใ์นหวัใจยงั
มีอยูถึ่งตอ้งกา้วเดินต่อไป กา้วเดินต่อไป กา้วเดินไปดว้ยกา้วเดินออกไปจากใจ ใจกา้วเดิน
ออกไปเพื่อจะเขา้มาช าระลา้งใจ ใจจะสวา่งไสวขนาดไหนก็แลว้แต่ สว่างไสวพร้อมไปดว้ย
กิเลสลว้นๆ ความสว่างไสวคู่กบัความเศร้าหมองตลอด ความสวา่งไสวท่ีเรารักษาไวใ้นหวัใจอนั
น้ี เพราะมนัความสวา่งไสวน้ีมนัเป็นความหลอกลวง เป็นความหลอกลวงท่ีกิเลสน้ีมนัจะเอาตวั
รอด กิเลสน้ีมนัจะเอาหวัใจน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนัตลอดไป ถึงจะเห็นธรรมแลว้แต่ยงัตอ้งเกิด
ตายอยู ่ กิเลสมนัยงัมีโอกาสหายใจครอบครองเจา้วฏัจกัร ครอบครองหวัใจเราเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ต่อไป มนัครอบครองไปพร้อมกบัความเกิดของเรา  

ชาติปิ ทุกขา ความเกิดยงัตอ้งมีอยู ่ ความเกิดท่ีไหนมีอยูม่นัก็มีความทุกขต่์อไป ความ
ทุกขข์องผูท่ี้ผูบ้ริหารกบัความทุกขข์องผูท่ี้ว่าเป็นผูติ้ดตามเขา ความทุกขข์องเดก็ ความทุกขข์อง
ผูใ้หญ่ น่ีเหมือนกนั ความทุกขข์องผูบ้ริหาร ความทุกขข์องคนท่ีมีธรรม ไปเกิดตายมนัก็มีความ
ทุกข ์ ความทุกขเ์หมือนกนัแลว้ทุกขม์ากกว่าดว้ย เพราะคนจนก็จนเฉพาะคนจน คนรวยเวลา
ทุกขม์ากตอ้งหาส่ิงท่ีมาบ าเรอตวัเองมากกวา่เพราะอะไร  

เพราะว่าเราเคยบ าเรอตวัเองแลว้มากกวา่ ผูบ้ริหารก็เหมือนกนั จิตท่ีสูงข้ึนก็เหมือนกนั 
ถึงว่าความทุกขเ์ป็นอริยสัจ ความทุกขเ์ป็นความจริง ความทุกขเ์ป็นความจริงอยูแ่ลว้ ทีน้ีมนัก็
เสวยทุกข ์ ทุกขข์องใครมนัก็คือทุกข ์ การเกิดการตายก็เกิดตายพร้อมกบัความทุกขอ์นันั้น ถึงว่า 
ยคุสมยัมนัยงัไม่ครบสมบรูณ์ ถึงตอ้งวิปัสสนาต่อไป วิปัสสนาต่อไปก็ยกข้ึนดูอีก ถา้ดูกายก็เห็น
กาย พิจารณากายซ ้ าได ้ กายนอก-กายใน-กายในกาย น่ีจอกแหนออกไปแลว้มนัเป็นแค่ช่วง
ชั้นหน่ึงเท่านั้นเอง จอกแหนน้ีครูบาอาจารยเ์พื่อเอามาแนะน าใหพ้วกเรามัน่ใจในการวิปัสสนา
เท่านั้นเอง  

แต่จอกแหนเขา้ไปแลว้มนัเรืองแสงเขา้ไปเร่ือยๆ ความเป็นไปภายใน น่ีมนัเป็นชั้นเป็น
ตอนเขา้ไป เป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป มนัมีเง่ือนมีปม มีเง่ือนมีปมของความเห็นความเทคนิคของผู ้
ปฏิบติัจะเอาตวัรอดเขา้ไปเร่ือยๆ เอาเขา้ไปเร่ือยๆ ถึงว่ามนัถึงเป็นปัจจตัตงั เป็นปัจจตัตงัจ าเพาะ
ใจดวงนั้นๆ ดวงท่ีสะสมบารมีมา  

ยกข้ึน ยกข้ึนไปเร่ือยๆ มนัไม่นอนใจ ๑.  

๒. ผูท่ี้ปฏิบติัแลว้เขา้ถึงธรรมมนัจะพยายามขวนขวาย  
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คนเราอยูก่ลางทะเลทรายไม่มีอาหารเลย แลว้พอเห็นว่ามีช่องทางว่าจะหาอาหารน้ีใหก้บั
เราไดท้  าไมมนัไม่ขวนขวาย คนจะตายนะ ถา้มีใครมาช่วยเหลือเรา มนัจะเผน่ออกทางนั้นเลย น้ี
ก็เหมือนกนั จิตน้ีเคยพิจารณามามาจนเห็นว่าทางน้ีมนัเกาะธรรมแลว้  

๑. เกาะธรรมแลว้เห็นช่องทางไป ผูท่ี้ปฏิบติัถึงน้ีแลว้ก าหนดนะ ส่วนใหญ่จะก าหนดว่า
จะใหกิ้เลสหมดวนันั้น วนันั้น วนันั้นเลยนะ ความคิดว่าตวัเองท าไดไ้ง พยายามจะคน้พยายามจะ
หาข้ึนไปใหไ้ด ้ แต่ท าไมพระอานนทอ์ยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัติดอยู ่ ๒๕ ปีล่ะ 
น่ีไง ท าไมนางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัแลว้ตายไปพร้อมกบัเป็นพระโสดาบนัล่ะ ท าไมนาง
วิสาขาไม่ปฏิบติัใหพ้น้ไปไดล่้ะ ในเม่ือกิเลสเป็นธรรมแลว้มนัไม่หลอก ถึงจะมีธรรมอยูแ่ต่ถา้
ปฏิบติัไม่ไดอ้ยา่งนั้น มนัก็อยูต่รงนั้นตลอดไป น่ีกิเลสส่วนท่ีละเอียดข้ึนไปมนัมีอยู ่ 

กิเลสมนัหดตวัเขา้มา กิเลส จอกแหนน้ีมนัผกูขนัธ์กบัจิตออกไป น่ีเป็นเคร่ืองด าเนินของ
มนั เราสละออกขนัธ์ขา้งใน-ขา้งนอกออกมาดว้ยจอกแหนท่ีเป็นกิเลส ออกไปชั้นหน่ึงมนัก็เขา้
มาอีกชั้นหน่ึง แต่ความผกูมดัภายใน จอกแหนมนัเกิดมาจากอะไร? เกิดข้ึนมาจากเช้ือ จากเซลล์
จากอะไรท่ีมนัข้ึนมา จากท่ีมนัเจริญเติบโตข้ึนมา น่ีจอกแหนท่ีเป็นตวั แลว้เช้ือท่ีมนัอยู่ภายในล่ะ 
น่ีวกเขา้มา วกเขา้มามนัก็ตอ้งรู้สิ รู้ว่าส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากตรงนั้นเพาะเช้ือข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
พิจารณากายเขา้ไป กิเลสมนัละเอียดเขา้ไป  

ความมุมานะ ความจงใจ มนัตอ้งละเอียดรอบคอบเขา้ไป ความละเอียดรอบคอบเขา้ไป
มนัจะเร่ิมเอะใจ ความเอะใจ ความจบัได ้ เง่ือนปมท่ีเห็นกาย เง่ือนปมท่ีเห็นจิต ความเห็น
หมายถึงว่าเห็นจ าเลย เห็นจ าเลยคือมีการยกข้ึนวิปัสสนา ถา้ไม่เห็นจ าเลยเราจะวิปัสสนาไป
ขนาดไหนมนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เป็นความคิด เป็นวิปัสสนึก นึกไป วิปัสสนาไป เขา้ใจว่า
มรรค ๔ ผล ๔ พอจิตมนัรวมหนหน่ึงก็ว่าอนัน้ีเป็นธรรม อนัน้ีเป็นธรรม มนัแค่รวม มนั
มหศัจรรยม์าก จิตน้ีมหศัจรรยม์าก  

ถา้ว่าท าสัมมาสมาธิเพื่อจะเดินมรรคท่ี ๒ ข้ึนไป ถา้จิตมนัสงบเขา้ไป มนัเวิง้วา้งหมดไง 
พอเวิง้วา้งมนัจบัตอ้งอะไรไม่ได ้ ก็ว่าอนัน้ีเป็นผล เป็นผลของสกิทาคามี เป็นของอนาคามี เป็น
ถึงพระอรหนัตข้ึ์นไป มนัแค่เป็นความสงบไง กิเลสท่ีละเอียดอ่อน เช้ือน้ีมนัยบุยอบตวัเขา้มา แต่
ถา้จบัเง่ือนปมไดน่ี้ส าคญัมากเลย จบัเง่ือนปมคือจบัเช้ือได ้ เราเพาะเช้ือข้ึนมาได ้ เรารู้อนัน้ีเช้ือ
อะไร เราสามารถช าระกิเลสได ้ถา้เราไม่สามารถเพาะเช้ือข้ึนมา เราไม่เห็นเช้ือน้ีว่าคือเช้ืออะไร  
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เหมือนเราเป็นโรคแลว้เราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไร เราจะรักษาอยา่งไร น่ีคือความหลง
ของกิเลส ไม่ใช่ความหลงของธรรม ของธรรมแลว้มรรค ๔ ผล ๔ น้ีบญัญติัไว ้ น่ีหลกัการของ
ศาสนา พระพุทธเจา้บญัญติัไว ้ครูบาอาจารยก์็ช้ีไวต้รงนั้น แต่เป็นผูท่ี้ปฏิบติัน้ีไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ
แลว้ความเป็นไปท่ีว่าจิตมนัสงบเขา้ไป มนัเวิง้วา้งเขา้ไปว่าอนัน้ีมนัเป็นผล พออนัน้ีมนัเป็นผล
ข้ึนไป มนัก็หลวมตวัไป หลวมตวัไปก็อยูต่รงนั้นล่ะ ความจริงมนักบัความท่ีเราเห็นมนัต่างกนั 
ความจริงคือความจริงวนัยงัค ่า  

ยคุสมยัของดวงใจท่ีปฏิบติัถึงความจริงตอ้งเป็นความจริง ยคุสมยัของดวงปฏิบติัมาเขา้
มาถึงถึงจุดหน่ึงแลว้หลงตวัเองไป มนัก็เป็นยคุสมยัของดวงนั้น เป็นความอาภพัวาสนาของใจ
ดวงนั้นท่ีไม่สามารถท ายคุสมยัใหส้ว่างข้ึนกลางใจของตวัได ้ 

ถา้ยคุสมยัสวา่งข้ึนมากลางใจของใจดวงใดดวงหน่ึง ใจดวงนั้นจะเป็นท่ีพึ่งของหมู่สัตว ์
เป็นท่ีพึ่งของหมู่สัตวไ์ป เป็นท่ีพึ่ง เป็นผูช้ี้น าทางออกใหบ้ริษทั ๔ ต่อไป ผูใ้ดก็แลว้แต่ท่ี
ประพฤติปฏิบติัอนัน้ีตอ้งพยายามเจาะจงเขา้มาใหค้วามยคุสมยัของใจดวงนั้นใหข้ึ้นมาใหไ้ด ้ 

ถึงว่า ความเพาะเช้ือน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีละเอียด กิเลสน้ีมนัก็ละเอียด มนัก็หมุนเขา้มาสิ หมุน
เขา้มา ถา้ยงัรวมไปเฉยๆ แลว้วา่เป็นไป อยู่ตรงนั้นเป็นความหลงของตน โทษใครไม่ไดเ้ลย โทษ
แต่ว่าตวัเองวาสนานอ้ย โทษแต่ตวัเองว่าตวัเองไม่มีความละเอียดรอบคอบพอ แต่ถา้ผูท่ี้มีความ
ละเอียดรอบคอบ ผูท่ี้รักตวัสงวนตวั ผูท่ี้กลวัทุกข ์ผูท่ี้กลวัเกิดอยูไ่ง กลวักิเลส กลวักิเลสแลว้ตอ้ง
ช าระกิเลส ไม่ใช่ไปส่งเสริมกิเลส  

หนัเขา้มา หนัเขา้มาพิจารณาจิต ขนัธ์ของจิต ขนัธ์ของจิตท่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่ พิจารณาเขา้
ไปมนัจะปล่อยวางอุปาทานของกาย อุปาทานของใจ ปล่อยใหก้ายกบัใจน้ีแยกออกจากกนั รวม
ใหญ่ การรวมใหญ่ดว้ยวิปัสสนาญาณ ดว้ยมรรคอริยสัจจงั น่ีจอกแหนหลุดเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง 
เช้ือเพาะเช้ือหลุดเขา้ไปเป็นชั้นท่ี ๒ ข้ึนไป  

ข้ึนไปถึงชั้นท่ี ๓ ยิ่งการจบัตอ้งน้ียิ่งยากเขา้ไปใหญ่เพราะอะไร เพราะเป็นจิตแลว้ จิตกบั
กายมนัจบัตอ้งไดเ้พราะมนัเป็นรูปธรรม จิตลว้นๆ จบัตอ้งอะไรเป็นมนั จิตลว้นๆ จิตลว้นๆ น่ี
เป็นกามลว้นๆ น่ีจบัตอ้งอนัน้ียิง่ยากเขา้ไปใหญ่ แลว้ไปแหวก แหวกกนัตรงไหน? มนัแหวก
ไม่ได ้มนัตอ้งจบัตอ้ง วิปัสสนา  
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น่ีจบัตอ้ง ครืนครานเลยนะ ปมเง่ือนปมอนัน้ีพอจบัตอ้งได ้ เพราะจบัตอ้งไดอ้นัน้ีมนัตดั
ถึงกามภพแลว้ พอจบัตอ้งไดอ้นัน้ีการวิปัสสนายิง่ละเอียดเขา้ไป ความหลงอนัน้ีท่ีว่าขา้งล่าง
หรือว่าหลงๆ เลก็นอ้ยมาก เพราะมนัเป็นสติปัญญา สติกบัปัญญาเท่านั้นท่ีเราสะสมข้ึนมา ถา้ข้ึน
ไปถึงตรงนั้นตอ้งเป็นมหาสติ-มหาปัญญา  

 การกีฬาท่ีเขาเวลาเขามีปัญหากนัในกีฬา จงัหวะ ๑ จงัหวะ ๒ โทษจงัหวะ ๑ จงัหวะ ๒ 
มนัเป็นจงัหวะเดียวเพราะจิตลว้นๆ จิตลว้นๆ น่ีมนัออกเลยไง ธรรมดา สายการเดินของใจ จิต
ปฏิสนธิ ขนัธ์ ๕ ออกมาถึงกาย แต่ขณะท่ีว่าเป็นจิตลว้นๆ มนัไม่ตอ้งผา่น ไม่ผา่นออกมาท่ีกาย
แลว้ ในดวงจิตนั้นมนัคิดเองเลย มนัคิดเอง มนัดูเอง มนัเสพเอง มนัเป็นกามราคะเอง มนัเป็น
โอฆะเอง เห็นไหม ถา้พิจารณาตรงน้ี พิจารณาจิตน้ี พิจารณาเช้ือ เพาะเช้ือของจอกแหนภายในท่ี
ลึกเขา้ไปอีก จนพลิกฟ้าคว  า่ดิน พลิกฟ้าคว  ่าดินอนัน้ีมนัจะขาดออก ระบือลือลัน่โลกธาตุน้ี
หวัน่ไหวไปหมด  

เพราะมนัไม่เกิดในกามภพอีกแลว้ มนัจะหวัน่ไหว มนัจะหวัน่ไหวไปทัว่เลย หวัน่ไหว
มนัสะเทือนถึงหวัใจ สะเทือนถึงขั้วหวัใจ เพราะว่าเราจะไม่เกิดในกามภพอีกแลว้ ขนัธ์ของใจ
ขาดหมด มนัถึงจะเขา้ไปเห็นจิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทท่ี้ว่าเป็นกิเลสแท้ๆ  จิตเดิมแทน้ี้เป็นกิเลสแท้ๆ  
เพราะว่ามนัเป็นส่ิงท่ีว่ามนัเป็นความผอ่งใส มนัเป็นสว่างไสว มนัเป็นจิตปฏิสนธิท่ีมนัครอบไว้
ดว้ย ท่ีเราเป็นมนุษยส์มบติัน้ี มีส่ิงน้ีมาครอบอยู ่เขา้ไปถึงจิตเดิมแทน้ี้ เขา้ไปแลว้ไปถึงมนัจะเห็น
แต่ความเวิง้วา้ง จบัตอ้งไม่ได ้ 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามร่องรอยของครูของอาจารย ์ ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ท่ีวางไว ้ ถึงจะรู้ถึงว่าการหากิเลส การขุดคุย้ การขุ่ยเข่ียการจบัตอ้งหาจ าเลยน้ีเป็นงานอนั
ประเสริฐมาก ถา้ใครจบัตอ้งไดก้็เหมือนกบัขา้ราชการสอบเขา้ท างานได ้ ถา้เราเขา้ท างานได ้ เรา
ก็มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ถา้เราไม่มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเราก็เป็นคนตกงาน  

น่ีก็เหมือนกนัวิปัสสนาขนาดไหน ถา้จบัเง่ือนปมไม่ไดก้็เหมือนคนตกงาน มนัจบังาน
ไม่ไดแ้ลว้เอาอะไรไปวิปัสสนาล่ะ มนัตอ้งจบังานใหไ้ดก่้อน มนัตอ้งเขา้สมคัรงานจนผา่นงาน
เขา้ไป เราถึงจะมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเขา้ไปท างาน 

เราจบัเง่ือนปมไดช่้วงไหนแลว้แต่ นั้นคือเหตุใหเ้รายกข้ึนวิปัสสนา ถา้เราจบัเง่ือนปม
ไม่ได ้ แลว้เง่ือนปมจิตแท้ๆ  น่ีจบัแสนยาก ผูท่ี้ปฏิบติัมาจะหลงตรงน้ีทั้งหมด ทั้งหมดเลย ไม่มี
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ใครเลยท่ีไม่เคยหลงทางตรงน้ีเพราะต่างคนต่างเขา้ใจว่ามนัว่างหมดแลว้ ทุกคน เราสละทุกคน
ออก เราสกปรกมา ร่างกายสกปรกมา เราช าระลา้งร่างกายจนสะอาดหมดแลว้ ใครวา่ท าไมเรา
ช าระความสกปรกออกจากกายไม่ได ้ ทุกคนตอ้งว่าเราสะอาดใช่ไหม แต่สะอาด สะอาดแต่กาย
ไง เด๋ียวมนัก็ขบัเหง่ือไคลออกมาอีกแลว้  

จิตน้ีก็เหมือนกนั มนัมีแต่จิตลว้นๆ มนัไม่มีขนัธ์ มนัไม่มีส่ิงใดเลย พอไม่มีส่ิงใดจะไป
จบัตอ้งมนัอยา่งไร ถึงทุกคน ผูป้ฏิบติัทุกองคจ์ะหลงตรงน้ี หลง ตอ้งหลง แต่เพราะมีครูมีอาจารย์
มนัถึงว่าเป็นวาสนาของเรา มีครูมีอาจารยอ์ยู ่ ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีว่ามนัถึงจิตเดิมแทเ้ท่านั้น จิตเดิม
แทเ้ป็นกิเลสแท้ๆ  ผูรู้้คืออวิชชา ส่ิงน้ีมนัเป็นตวัขบัเคล่ือนออกมา น่ีคือจิตปฏิสนธิ ตวัน้ีต่างหาก
ท่ีตวัพาเกิดพาตาย  

เราช าระข้ึนมาตั้งแต่ขนัธ์ข้ึนมาเฉยๆ ตั้งแต่การเปล่ียนแปลงอาการรอบขา้งของตวัมนัเอง 
แต่เราไม่เคยเจอตวัมนัเองเลย แลว้ก็หาตวัมนัเองไม่เจออีกดว้ย เปรียบเหมือนกบัท่ีว่าบา้นน้ีว่าง 
บา้นน้ีเวิง้วา้ง เราเขา้ไปในบา้นนั้นเราเขา้ไปอยู ่ ไม่มีใครอยู ่ บา้นน้ีว่าง บา้นร้าง บา้นร้างแลว้ไอ้
คนท่ีพดูว่าบา้นร้างอยูท่ี่ไหน ไอค้นท่ีไปเห็นความเวิง้วา้งคนนั้นคือใคร น่ีตามนัส่งออกไปขา้ง
นอกมนัก็ว่าบา้นน้ีเวิง้วา้ง แต่เพราะเราคนเดียวเขา้มาขดัขวางความว่างนั้น เรามายนือยูต่รงนั้น 

น่ีเหมือนกนั ใคร่ครวญ ใคร่ครวญดูจิตอยู ่ ครูบาอาจารยบ์อก ทั้งช้ีแนะดว้ย มนัจะค่อยๆ 
ดู ส่ิงท่ีว่างๆ มนัท าไมตอ้งทรงไวล่้ะ ส่ิงท่ีว่างๆ มนัเฉาไดด้ว้ยล่ะ ส่ิงท่ีว่างๆ ท าไมมนัมีความ
ทุกขอ์นัละเอียดอยูใ่นใจล่ะ เห็นไหม ความทุกขอ์นัละเอียดท่ีมนัอยูใ่นใจนั้นน่ะ มนัละเอียดมนั
เผาไหมอ้ยูไ่ง ในเม่ือมนัมีเช้ืออยู่ มนัเผาไหมอ้ยู ่นัน่คือจิตเดิมแทไ้ง กว่าจะจบัตอ้งไวไ้ด ้จบัตอ้ง
ตรงน้ีไดย้ิง่มหศัจรรย ์ มหศัจรรยล์  ้าลึก การจบัเง่ือนปมถึงเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยม์าก แต่ท าไม
มองขา้มการจบัเง่ือนปมไปว่าเป็นวิปัสสนาไปหมดล่ะ มหศัจรรยล์  ้าลึกแลว้ถึงไดว้ิปัสสนาอีก
หนหน่ึง น่ีไง มรรค ๔ ผล ๔  

ถึงว่า น้ีส้ินไป ถึงจะเป็นยคุสมยัไง กาลสมยัของธรรมเจริญในหวัใจดวงนั้น ใจดวงนั้น
เป็นธรรมลว้นๆ รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง วิมุตติรสน้ีชนะทั้งหมด รสอนัน้ีเป็นส่ิงท่ี
ปรารถนาของบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาท่ีประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นลูกศิษยข์ององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ีจะตรัสรู้ธรรม ท่ีจะเอาธรรมนั้นมาแนบในดวงใจดวงนั้น ใน
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ดวงใจท่ีว่าเป็นกาลสมยัของธรรม กาลสมยัของดวงใจดวงนั้น ใจดวงนั้นเสวยธรรมอนันั้นถึง
เป็นยคุสมยัของใจ เป็นท่ีพึ่งของหมู่คณะไป เป็นผูซ่ึ้งช้ีธรรมไป  

แต่ก่อนจะช้ีใหใ้ครก็ช้ีใหต้วัเองหลุดพน้มาก่อน แลว้ใหใ้จดวงนั้นไดเ้สวยความสุขใน
หวัใจ วิมุตติสุข ใจดวงนั้นมีความสุขมาก ความสุขแปลกโลก โลกน้ีไม่มีอยา่งนั้นอีกแลว้ ใน ๓ 
โลกธาตุน้ีก็ไม่มี ไม่มีหรอก มีแต่ใจดวงน้ีดวงเดียว ดวงท่ีเขา้ถึงธรรมอนันั้น นัน่น่ะ เสวยวิมุตติ 
สุขมีสุขในใจก่อน คนจะสอนคนอ่ืน คนจะท าบุญใหค้นอ่ืน ช้ีทางใหค้นอ่ืน  

๑. ตอ้งเคยผา่นทางนั้น  

๒. ไม่เป็นคนอดอยากหิวโหย ไม่เป็นคนตอ้งการส่ิงใดๆ อ่ิมพอในใจดวงนั้น ใจดวงนั้น
อ่ิมพอถึงจะเป็นท่ีพึ่งไดเ้พราะมนัไม่เป็นท่ีคลอนแคลน เป็นท่ีมัน่ใจได ้ 

เป็นท่ีพึ่งเป็นพึ่งตายของเราชาวพุทธท่ีจะหาท่ีพึ่งอยา่งนั้น ๑.  

๒. ปฏิบติัใหใ้จเป็นอยา่งนั้นอีกหน่ึง  

เพราะหาท่ีพึ่งก็พึ่งเพื่อน้ีไง พึ่งเพื่อจะประพฤติปฏิบติัใหค้วามสวา่งไสว ใหย้คุสมยัของ
เรา ของเรานะ ของเราผูท่ี้ประพฤติปฏิบติันั้นใหถึ้งธรรม เป็นยคุสมยัของเรา จากท่ีว่าเรากา้วเดิน
มาจากเลก็ๆ นอ้ยๆ จากกา้วเดินมาดว้ยการท าทาน ดว้ยการรักษาศีล แลว้ก็ประพฤติปฏิบติั แลว้ก็
ตอ้งกดัฟันทนนะ ขณะประพฤติปฏิบติัตอ้งกดัฟัน ธรรมน้ีเป็นของจริงเขา้กบัคนจริง ธรรมน้ี
เป็นของจริงไม่เขา้กบัคนเหลาะแหละ คนเหลาะแหละ คนไม่จริง แลว้จะเอาเขา้จริงไดอ้ยา่งไร 
ภาชนะจะใส่ธรรมไง ภาชนะจะใส่ธรรม ของท่ีมีคุณค่าเราเก็บเขา้ตูเ้ซฟ ของท่ีมีคุณค่าเราท า
ภาชนะมาท่ีมีคุณค่ามากมาใส่ของท่ีมีคุณค่านั้น  

น่ีก็เหมือนกนั ธรรมน้ีมีคุณค่าสูงสุด ไม่มีดวงใจท่ีดวงใจไหนเลยท่ีว่ามีส่ิงในโลก สมบติั
ในโลกประเสริฐเท่าดวงใจของคน ดวงใจของคนมนัมีความรู้สุขรู้ทุกข ์ สมบติัขา้วของเงินทอง
บริขารบริวารต่างๆ มนัไม่มีความสุขความทุกขใ์นตวัมนัเอง มนัเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยัเท่านั้น หวัใจ
ของคนมีความรู้สึกวา่ทุกขว์่าตรอมตรม ธรรมอนัน้ีเขา้ไปช าระ หวัใจถึงเป็นภาชนะท่ีสมควรแก่
ธรรม ธรรมอนัน้ีเขา้ไปก าจดัช าระทุกขอ์นันั้นได ้ 
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ถึงว่าคนจริงหวัใจจริง การประพฤติปฏิบติัจริง ถึงการประพฤติปฏิบติัตอ้งกดัฟันทน 
ตอ้งมีความวิริยะ มีความอุตสาหะ มีความตั้งใจจริง แลว้จะเขา้ถึงธรรมดวงนั้นใหย้คุสมยัของเรา
ข้ึนมา เจริญในใจของเราใหไ้ด ้ ยคุสมยัของเรานะ ฟังสิ “ของเรา” ของผูป้ฏิบติัมนัจะไดมี้
ก าลงัใจ ยคุสมยัของเราก็หาไดเ้พราะเรามีลมหายใจเขา้ มีลมหายใจออก มีหวัใจท่ีจะไปใส่ธรรม
นั้นไดไ้ง  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีปรินิพพานไปแลว้ก็เป็นขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีปรินิพพานไป ธรรมของครูบาอาจารยห์ลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ชอบ หลวงปู่
แหวน หลวงปู่ ขาวนิพพานไปก็เป็นธรรมของยคุสมยัของท่าน  

แลว้ยคุสมยัของผูท่ี้ปฏิบติัอยู่น้ีล่ะ น่ีไง ถึงว่าใหพ้ดูมาเพื่อใหก้ าลงัใจตวัไง ใหเ้รามี
ก าลงัใจ ใหเ้รากา้วเดินออกไปได ้ใหเ้ราเป็นว่าท าได ้มรรคผลมีอยู ่นรกสวรรค ์(เทปส้ินสุดเพียง
เท่าน้ี) 


