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 เป็นปัญหา เรากว็า่เป็นปริยติั เป็นปฏิบติั ปริยติักบัปฏิบติัน่ีวดักนัตรงไหน ตามธรรมดาแต่
เดิมพระพทุธเจา้ไปศึกษามาน่ะปริยติั ไปศึกษามาตอนท่ีเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ๖ ปีนะ ๖ พรรษา 
เท่ียวศึกษากบัลทัธิต่างๆ นัน่น่ะปริยติั เท่ียวศึกษา ปริยติัคือการศึกษาเล่าเรียนไง การศึกษากบั
ศาสดาต่างๆ แลว้มนัท าไม่ได ้พอมนัท าไม่ได ้ มนัท าแลว้แนนท่ีมนันดิ แนนท่ีมนันดิ เป้าหมายมนั
นดิ พอปฏิบติัไปมนักเ็ขา้ถึงไม่ได ้ แลว้ตวัเองรู้อยู ่ มนัรู้อยูว่า่ตวัเองท าเขา้ไปแลว้มนัยงัมีความทุกข์
อยู ่ มนัแกค้วามทุกขไ์ม่ได ้ มนัสงบ มนัเวิง้วา้งจริง เวลามนัเวิง้วา้งมนัสงบ น่ีวา่งหมด แต่พอออก
มาแลว้มนักทุ็กขอ์นัเก่า มนัไม่สามารถช าระอะไรขาดออกไปได ้น่ีน่ะปริยติัทีแรก  

แลว้กม็าปฏิบติัของตวัเอง เพราะตวัเองสะสมมา ตอ้งเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
แลว้ตรัสรู้ดว้ยตนเองดว้ย เพราะวา่มนัลึกล ้ามาก ลึกล ้าน่ีลึกแสนลึก กวา้งแสนกวา้งอยูท่ี่กลาง
หวัใจน่ี มนัคาดหมายไม่ออก คาดหมายไม่ไดเ้ลย แลว้เพราะบารมีตวัเองพร้อมไง พอปฏิบติัแลว้
ถึงไดพ้น้ออกไป พอพน้ออกไปแลว้ค่อยมาตั้งไง มาตั้งเป็นศาสนา แลว้กจ็  าต่อๆ กนัมา เห็นไหม 
ใหบ้อก ใหจ้  า ใหต่้อๆ กนัมา จ  าน่ีท่องจ ากนัมา เป็นมุขปาฐะเม่ือก่อน แลว้พอมีการพิมพเ์ป็น
หนงัสือแลว้กพ็ิมพม์า เรายงัศึกษามาอนัน้ีปริยติั  

ปริยติัมนัมีอยูแ่ลว้ เห็นไหม ปริยติัแลว้กป็ฏิบติั ปริยติัคือการศึกษาเล่าเรียน แต่เพราะวา่มนั
มีศาสนาอยูแ่ลว้ถึงไดต้อ้งศึกษาเล่าเรียนในหลกัของศาสนา แลว้จ ามาไง แลว้ปริยติั ในปริยติัก็
บอกเองวา่ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ตอ้งมีปริยติัก่อนใช่ไหม มีปฏิบติั มีปฏิเวธ พีระมิด เห็นไหม จาก
ฐานข้ึนมา จากกลางไต่ข้ึนไป เราไต่มาจากปริยติัก่อน มนัตอ้งมีปริยติั ไม่มีปริยติัเลยไดอ้ยา่งไร ไม่
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มีปริยติัเลยมนักไ็ม่มีแนนท่ี มนัตอ้งมีแนนท่ีเดินก่อนใช่ไหม ถึงจะบอกวา่ปริยติักต็อ้งยอมรับวา่
เป็นปริยติั ปริยติัแลว้ตอ้งปริยติัใหถ้กูตอ้งดว้ย  

ศีล ค าวา่ศีลค าเดียว เขาวา่ศีลจะเหมือนกบัศีล ไม่เหมือนนะ ศีลของเราศีล ๕ น่ีเป็นศีล ๕ 
ศีล ๕ ของลทัธิต่างๆ ศีล ๕ ของเขาเป็นเขาควาย เป็นอะไรน่ี เป็นความแขง็แกร่งของเขา ศีล ๕ 
เหมือนกนั แต่ความหมายต่างกนัหมดเลย คนละศาสนาไง แต่ศาสนาพทุธเราศีล ๕ น่ีไม่รังแกเขา 
ไม่ฆ่าสตัว ์ไม่ลกัทรัพย ์ไม่นดิในกาม ไม่ด่ืมสุรา ไม่โกหก น่ีศีล ๕ ของเรา แต่ศีล ๕ ของเขา เขาก็
ศีล ๕ เหมือนกนั ค าวา่ศีล ๕ ไม่ใช่ถกูหมดนะ ศีล ๕ ของลทัธิของเขาน่ี ศีล ๕ เราศึกษาแลว้ไม่ใช่ 
เห็นไหม  

น่ีปริยติักต็อ้งปริยติัท่ีถกู แลว้ปริยติัแลว้ถึงจะปฏิบติั พอปฏิบติัเขา้ไปมนัจะจบัตอ้งไดไ้หม 
น่ีปฏิบติั ส าคญัตรงน้ีไง ปริยติัแลว้ไม่เป็นปฏิบติั ปฏิบติัไปไม่สามารถจบัตอ้งไม่ได ้ มนักเ็ป็น
ปริยติัไปตลอด มนัตอ้งเป็นปริยติั ปฏิบติั แลว้ตอ้งปฏิเวธก่อน มนัตอ้งกา้วเป็นพีระมิดข้ึนไป 
ไม่ใช่มุมกลบัน่ี เด๋ียวน้ีมนัเป็นมุมกลบันะ พีระมิดหงายไง หงายข้ึนมา ตอ้งไม่มีปริยติัก่อน เวลา
ปฏิบติัตอ้งไม่คิดถึงปริยติัเลย วา่งหมดเลย แลว้ค่อยปฏิบติัไป แลว้ไปปริยติัทีหลงั คือไปรู้ตาม
ธรรมะทีหลงัไง น่ีมนัเป็นพีระมิดหงายข้ึนมา  

แลว้มนัจะเป็นไปไดไ้หม ก่อนจะปฏิบติัตอ้งไม่มี ตอ้งวา่งหมด ตอ้งวา่งหมด กเ็หมือน
ปฏิเวธก่อน ตอ้งปฏิเวธ คือวา่พน้จากกิเลสก่อนแลว้ค่อยมาปฏิบติัไง มนัเป็นไปไม่ได!้ มนัถึงตอ้ง
เป็นฐานพีระมิดข้ึนไป ตอ้งมีปริยติัก่อน ถา้เป็นปริยติักต็อ้งยอมรับวา่เป็นปริยติัก่อน พอมนัปริยติั
เขา้ไปแลว้มนัจบัได ้ น่ีขนัธ์เป็นขนัธ์ มนัส่ือความหมาย ความส่ือความหมายอนันั้นน่ะ การส่ือ
ความหมายออกไป มนัตอ้งส่ือความหมายกนั แต่ส่ือเป็นความหมาย ความจริงต่างกนั  

คนท่ีปฏิบติัจะรู้เลย เป็นสมาธินะ พดูไม่ถกู พดูไม่ถกู มนัวา่งนะแต่พดูไม่ถกู มนัเวิง้วา้งไป
หมด ไอค้  าพดูนั้นมนัเป็นแค่เปลือกๆ เวลาเขา้ไปแลว้ ถา้ปฏิบติัเขา้ไป จบัตอ้งไดจ้ริง กบัไอป้ริยติั
น่ีต่างกนัมากเลย ค าวา่ปริยติัน่ีมนัเป็นแค่เคร่ืองหมายบอก แต่คนเขา้ไปถึงความจริงมนัจะซ้ึงใจ
มากกวา่กนั จะโอโ้ห โอโ้หนะ มนัจะร าพงึร าพนัเลย นัน่คือปฏิบติั เห็นไหม ปริยติัถึงปฏิบติั ตอ้งมี
ปริยติัมาก่อน แต่ส่ือออกมากส่ื็อออกมาในเชิงปริยติันัน่ล่ะ ตอ้งมีปริยติัก่อน จะบอกวา่ “อนันั้น
เป็นปริยติั อนันั้นปริยติั” แค่ไหนเป็นปริยติั แค่ไหนเป็นปฏิบติั มนัตอ้งเป็นปริยติัแน่นอน  
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ตอ้งยอมรับวา่มีจริง ปริยติัมีจริง ไม่ปฏิเสธวา่อนัน้ีไม่ใช่ปริยติันะ หมายถึงวา่เป็นค าสอน
ของพระพทุธเจา้...ไม่ใช่ เพราะวา่ในหลกัของศาสนา ๕,๐๐๐ ปี ศาสนาน้ีสาวกน่ีมนัตอ้งศึกษา
ธรรมะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทั้งนั้น เพื่อจะพน้ไป เพราะเป็นการสืบต่อกนัมา จ  าๆ กนั
มา เป็นประเพณีวฒันธรรมออกมาจากหลกัของศาสนา เราเขา้มาเราตอ้งโดนตรงน้ีแน่นอน ถึงวา่
ปฏิบติัขนาดไหนกแ็ลว้แต่ ครอบคลุมอยูใ่นหลกัของศาสนา ถึงวา่เป็นหลกัของปริยติั แลว้ปฏิบติั
ข้ึนมา เขา้ไปปฏิบติั ปฏิบติัน่ีมนัตอ้งร้อง โอโ้ห โอโ้ห ไม่ใช่ปริยติันะ เทียบเคียงไง ถา้ปริยติั ปริยติั
ตลอด เป็นปริยติัตั้งแต่ทีแรก เป็นปริยติัในการปฏิบติั แลว้กเ็ป็นปฏิเวธในเป็นปริยติัตลอด ปริยติั
ตลอดแต่ไม่รู้ มนัยดึวา่เป็นปริยติั  

แลว้พอเทียบไปวา่เขา้ใจ พอจิตมนัสงบเขา้ไป มนักว็า่อนัน้ีเป็นเวิง้วา้ง มนัเทียบเคียงได ้
มนัวา่อนัน้ีเป็นปฏิบติัแลว้ แต่ถา้ไม่อยา่งนั้นเป็นปริยติัอยูอ่ยา่งเก่า แลว้เป็นปฏิเวธมนักย็งัเป็นอนั
เก่า มนัถึงไม่อาจหาญ ไม่อาจหาญเหมือนพระสารีบุตรไง พระสารีบุตรบอก “ไม่เช่ือพระพทุธเจา้
เลย” ท าไมถึงไม่เช่ือพระพทุธเจา้? ไม่เช่ือเพราะวา่รู้เห็นเอง เห็นไหม นัน่น่ะปฏิเวธมนัตอ้งเป็น
แบบนั้น มนัเดด็ขาดไง อาจารยม์หาบวับอกเลยวา่  

“ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้นัง่อยูต่่อหนา้กไ็ม่ทูลถาม เพราะมนัรู้เหมือนกนั” 

ความรู้ของพระพทุธเจา้กบัความรู้ของพระอรหนัตเ์หมือนกนั! เหมือนกนัหมดเลย  

แต่ต่างกนัดว้ยบุญญาบารมีอนันั้นต่างหาก น่ีเป็นปฏิเวธแท ้ ไม่ใช่วา่เทียบเคียงเขา้ไปเป็นสุ
ตมยปัญญา เป็นปริยติัๆ ไปตลอด อนันั้นกเ็ป็นปริยติัตลอด น้ีเราจบัตอ้งได ้ยกกลบัมาท่ีเรา ถา้เรา
จบัตอ้ง เราพิจารณาเขา้ไปแลว้นะ มนัจะเป็นปริยติัหรือไม่เป็นปริยติั ใหม้นัเป็นไปก่อน อยา่พึ่งไป
ลงัเลสงสยัวา่อนัน้ีเป็นปริยติัหรือเป็นปฏิบติั แลว้จบัอนันั้นวิปัสสนาเขา้ไป มนัจะเขา้ไปเร่ือยๆ 
จนถึงท่ีสุดแลว้นะ น่ีเวลาเจอจริง มนัจะเขา้ไปเจอ  

เจอคือวา่ เจอจิตหรือเจอกาย มนัจะเขา้ไปแบบวา่ไม่มีความรู้สึกเท่าไหร่ ขณะท่ีเห็นเหมือน
นิมิต นิมิตเวลาเขา้ไป ถา้เป็นนิมิตแทน้ะ เหมือนกบัเรายนืดูอยู ่ แต่ถา้เป็นฝัน เป็นฝันเป็นอะไรเขา้
ไปน่ี เราจะเขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ดว้ย พอเราเขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ดว้ย เราจะมีอารมณ์ร่วมไปกบั
เขาเลย ถา้เป็นฝัน เป็นฝันของพวกกิเลสน่ีเป็นอยา่งนั้น แต่ถา้เป็นนิมิตไม่ใช่ เป็นนิมิตเหมือนเรา
ยนือยูข่า้งนอก แลว้เราดูภาพนั้นอยู ่แลว้มนัดูเฉยๆ ไง มนัไม่ต่ืนเตน้เหมือนกบัเราไม่ไดเ้สียกบัเขา 
พอออกมาแลว้ ยิง่มาซ้ึงใจตอนหลงั  
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การเจอจิตหรือเจอกายกเ็หมือนกนั ขณะท่ีเห็นมนัเห็นเฉยๆ แต่มนัเห็นเฉยๆ แลว้มนัเห็น
แบบพดูประสาเราวา่เห็นแบบทั้งตวั ทั้งเน้ือทั้งตวั พอออกมาแลว้นึกถึงภาพนั้นนะ มนัจะสลด มนั
จะสงัเวช มนัจะน ้าตาไหล มีครูบาอาจารยม์ากเลย ขณะท่ีก าหนดเขา้ไปแลว้เจอกายหรือเจออดีต
ของตวัเอง ออกมาน่ีน ้าตาไหลพรากๆ น ้าตาไหลพรากเพราะมนัเขา้ไปเห็นดว้ยความเป็นจริง เห็น
ไหม นัน่น่ะคือปฏิบติั  

ปฏิบติัมนัตอ้งจบัตอ้งได ้มีเหตุ มีนล มีการช าระ มีการจบัตอ้ง มีการสะสาง การช าระกิเลส
เห็นไหม การซกัเส้ือนา้น่ีเอาเส้ือนา้ไปแช่น ้าไว ้ แลว้กส็ะบดัๆ ข้ึนมาตาก แลว้มนัจะสะอาดไปได้
อยา่งไร เส้ือนา้น่ีมนักต็อ้งขย  า อยูใ่นน ้านงซกัฟอกนั้นเราตอ้งขย  า เราตอ้งซกัฟอก ตอ้งช าระน ้า
สะอาดอีกทีหน่ึงมนัถึงจะสะอาด พอสะอาดข้ึนมาแลว้น่ีถึงสะอาด  

จิตกเ็หมือนกนั ไม่ใช่วา่ปฏิบติัไปแลว้มนัไม่มีหลกัไม่มีเกณฑ ์ วา่ง โล่ง ปล่อยสบาย วา่ง
โล่ง พอบอกวา่ “ไดไ้ปถึงส่วนไหน”  

“ถามไม่ได ้บอกไม่ได”้  

ไอน้ัน่มนัเป็นปริยติั นู่นกพ็ดูไม่ได ้ น่ีกพ็ดูไม่ได ้ พดูไม่ไดจ้นไม่รู้เร่ืองอะไรเลย ขณะท่ี
ปฏิบติักย็งัเรียกวา่ปริยติัอยู ่ แลว้ไปเป็นปฏิเวธกป็ฏิเวธ ท าไมอาจารยม์หาบวัถามครูบาอาจารย ์
“ปฏิบติัมา วา่มา” องคไ์หนแลว้ไปเจอ ธมฺมสากจฺฉา หลวงปู่ มัน่น่ะออกจากป่ามา  

“เอา้! ใครเจออะไร วา่มา”  

“อยา่งนั้นครับๆ พิจารณากายครับ ปล่อยกาย วางกาย” 

“ปล่อยอยา่งไร ปล่อยขาดหรือไม่ขาด” 

ปล่อยส่วนปล่อยนะ ขาดส่วนขาด ขาดน่ีมนัสมุจเฉทปหาน จะรู้วา่หลุดออกไปดัง่แขนขาด 
จริงไม่จริง ตรวจสอบกนัขนาดนั้น น่ีปฏิเวธ ปฏิเวธมนัตอ้งมีเหตุมีนล แลว้มีการหลุดออกไป มี
การจบัตอ้งได ้มีการหลุดออกไป อนันั้นเป็นปฏิเวธ 

ถา้เป็นปฏิเวธอนัน้ีมนัถึงเป็นหลกัของความจริงใช่ไหม พอจะท าอยา่งน้ีข้ึนมากบ็อกวา่ 
“อนัน้ีเป็นปริยติั แลว้ปริยติัปฏิบติัแค่ไหนถึงเป็นปริยติั แค่ไหนถึงเป็นปฏิบติัล่ะ แค่ไหน” ..กแ็ค่ท่ี
ตวัเองรู้ปัจจตัตงันัน่ไง แค่ท่ีวา่เราก าหนดเขา้ไปแลว้เราจบัได ้ เรารู้ เราสลด เราสงัเวช เราสลด
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สงัเวชก่อนแลว้เราเร่ิมปล่อยวาง ปล่อยวางนะ พอสลดสงัเวชมนัจะปล่อยวางเอง ก่อนสลดสงัเวช
มนัตอ้งเห็นตวัตน พิจารณาเขา้ไปๆ ปฏิบติัเขา้ไป ต่างคนต่างปฏิบติั แต่ท าไมมนัไม่ไดม้รรคไม่
ไดน้ล เพราะอะไร? เพราะเราไปแหยงไง เราไม่กลา้ทุ่มไปทั้งตวั เรากลวันดิ กลวัเป็นปริยติั กลวัจบั
ตอ้งแลว้มนัจะท าใหเ้ราหลงใหล เราจะท าไม่ได ้

จบัเลย! นดิเป็นครู ตอ้งจบัแลว้วิปัสสนา จบัเขา้ไปแลว้มนัจะปล่อย พอถึงแลว้มนัจะปล่อย 
มนัจะจางไปเร่ือยๆ พอจางไปเร่ือย ความจบัเขา้ไปน่ีมนัจบัละเอียดเขา้ไป จนถึงจบัตวัตนของตน
ได ้ มนัยิง่สลด มนัยิง่สงัเวชนะ แลว้คราวน้ีถึงตวัตนแลว้ ถึงจุดของมนัแลว้ วิปัสสนาออกมาทีไร 
การคิดออกมามนัคิดจากตรงนั้น มนัจะสลดสงัเวช แลว้มนัจะปล่อยตรงนั้นได ้ตรงท่ีวา่ฐานของใจ 

ความคิดริเร่ิม ความด าริด าริท่ีใจ ความติดติดท่ีใจ แลว้เราช าระเขา้ไป คือวา่พิจารณาเขา้
ไปๆ จะเป็นปริยติั จะเป็นอะไร ช่างหวัมนั! ขอใหเ้ราจบัตอ้งของเราได ้ วิปัสสนาเขา้ไปๆ จนถึง
ตวัตน พอถึงตวัตนแลว้วิปัสสนาต่อไป ตอนน้ีมนัจะวางแลว้ เพราะอะไร? เพราะมนัรู้เท่าแลว้ มนั
เกิดมาจากฐานท่ีเดียวกนั แบบแบงกน่ี์เราเบิกออกมาจากธนาคารใช่ไหม เราตามมนัเขา้ไปถึง
ธนาคาร ตามเขา้ไปถึงโรงพิมพพ์มิพแ์บงกเ์ลย แลว้ทีน้ี พิมพแ์บงกน่ี์เราจะแกไ้ข แบงกน่ี์เราจะ
เปล่ียนวิธีพิมพ ์ใหม้นัพิมพเ์ป็นเลขใหม่ หรือพิมพด์ว้ยลายใหม่ ท าไดแ้ลว้ เพราะอะไร? เพราะเรา
ตามเขา้ไปถึงโรงพิมพ ์เราสามารถแกะบลอ็กได ้แกะแม่พิมพไ์ด ้

วิปัสสนากเ็หมือนกนั ยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีจิตจะเขา้ไปถึงตวัตน น่ีเขา้ถึงโรงพิมพไ์ง โรงพิมพ์
มนัพิมพอ์อกมาเป็นแบงก ์ แบงกก์อ็อกมาใชเ้ด๋ียวมนักเ็ป่ือย เด๋ียวมนักเ็น่า ความคิดกเ็หมือนกนั 
ออกมาจากใจ ใจคิดออกไปเท่าไหร่ เด๋ียวมนักต็อ้งมีอารมณ์เขา้มา ใหอ้ารมณ์กบัตวัเอง เดือดร้อน
ตวัเอง แลว้วิปัสสนาเขา้ไปถึงตรงตน้ขั้วของมนั ท าไมมนัจะแกไ้ขไม่ได ้พอมนัแกไ้ขได ้มนักต็อ้ง
ปล่อย เห็นไหม 

จากแบงก ์ เราสามารถควบคุมได ้ จะท าวธีิการไหนกไ็ด ้ น่ีควบคุมได ้ จนถึงวา่ท าลายโรง
พิมพน์ั้นท้ิงเลย น่ีปฏิเวธ ปฏิเวธตอ้งท าลายโรงพิมพน์ั้นท้ิง ไม่ใหม้นัคิดข้ึนมาอีก คิดข้ึนมากต็อ้ง
คิดข้ึนมา ถา้จิตกระเพื่อมออกมา กระเพือ่มออกมาดว้ยความคิดของตวัเอง กระเพื่อมออกมาดว้ย
ปัญญา ปัญญาคือจิตรับรู้ จิตเป็นอตัโนมติั จะเป็นทุกขั้นตอน อตัโนมติัตั้งแต่ขั้นแรกเพราะมนั
รู้เท่า มนัเป็นอจลศรัทธาอยูแ่ลว้ อจลศรัทธากบัศรัทธา ศรัทธาท่ีมนัคลอนแคลน เอ.๊..จริงหรือเปล่า 
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เอ.๊..เป็นอยา่งนั้น เอ.๊..เป็นอยา่งน้ี เห็นไหม นัน่ล่ะปริยติัลว้นๆ ถึงวา่มนัเป็นพีระมิดหงายไง เวลา
วา่จะปฏิบติักต็อ้งใหว้า่งก่อน อยา่ไปอยากนะ อยา่ไปคิดหมายนะ มนัจะเป็นกิเลส  

กิเลสมนัมีอยูพ่ื้นฐาน แลว้กิเลสฝ่ายมรรคมนัไม่มีหรือ ความคิดท่ีเป็นมรรค เป็นมรรคเป็น
ความอยากท า ความอยากท่ีท า ปฏิบติัข้ึนมาน่ี มนัถึงวา่ไก่กบัไข่อะไรเกิดก่อนกนั ไก่กบัไข่ ปริยติั
หรือปฏิบติั อนัไหนเกิดก่อนกนั เอาไก่ก่อนหรือเอาไข่ก่อน มนักต็อ้งไข่กบัไก่ แลว้แต่วา่คนจะเอา
อนัไหนก่อนใช่ไหม ไก่กบัไข่  

ปริยติักบัปฏิบติัน่ีอนัไหนก่อน มนัตอ้งมีปริยติัก่อน ตามหลกัตอ้งมีปริยติัก่อน แต่ปริยติั
แลว้ข้ึนมาน่ี ตอนข้ึนมาเราไม่ไดป้ฏิเสธปริยติั ทุกคนจะปฏิเสธวา่เวลาปฏิบติัจะปฏิเสธปริยติัเลย 
ไม่ใช่ปฏิเสธ แต่เวลาท าข้ึนมาแลว้ใหม้นัเป็นปัจจตัตงั ตอนเป็นปัจจตัตงัน่ีมนัไม่ใช่ปริยติั ตอน
เป็นปัจจตัตงัน่ีเป็นความรู้ของตนเอง ความรู้ท่ีเราเขา้ไปจบัตอ้ง เรารู้ของเราเอง อนัน้ีถึงไม่ใช่
ปริยติัไง 

สมบติัส่วนตน เห็นไหม ปริยติันั้นสมบติัยมืมาจากพระพทุธเจา้ สมบติัยมืมา ยมืจาก
พระพทุธเจา้มาๆ การศึกษามา การจ ามา มนัตอ้งมีสิ ถา้ไม่มีตรงน้ีแนนท่ีอยูท่ี่ตรงไหน กา้วเดินๆ 
อยา่งไร ถา้ไม่มีแนนท่ีเดิน แนนท่ีมนัยงันดิอยู ่ ขอใหแ้นนท่ีตรงเถอะ ปัจจตัตงั ค  าวา่ปัจจตัตงัของ
ตนเอง แลว้ปัจจตัตงัมนัรู้สึก ปัจจตัตงันดิกน็ดิ ปัจจตัตงัถกูกถ็ูก นดิกใ็หม้นันดิไปก่อน ตอ้งนดิไป
ก่อน ไม่มีใครถกูมาก่อน  

แลว้พอมนัละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปต่างๆ กนั ละเอียดเขา้ไปน่ะต่างนะ จบัได ้ เขา้ไป
ต่างกนัไป จบัไดเ้ปลือกก่อนกข็นลุกขนพองแลว้ล่ะ จบัไดเ้ปลือก แต่ถา้จบัไดถึ้งตวัตนของตนเอง
นะ มนัจะสลดสงัเวชมาก พอสลดสงัเวชมาก อนัน้ีเขา้หลกัธรรมเลย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตน
เป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนจะแกไ้ขตน มนัจะติตนได ้ ไม่อยา่งนั้นเราติเราไม่ได ้ ใครจะวา่นะ ครูบา
อาจารยจ์ะวา่ หรือใครจะสอนน่ะ “ไม่จริงน่า ไม่น่าจะใช่อยา่งนั้นหรอก เราน่ีแสนดีแสนประเสริฐ 
เราคิดของเรา เรา... เรา... เรา...” เราค าเดียวนะ เราทั้งนั้นเลยนะ แต่พอจบัตรงน้ีได ้ มนัน ้าตาไหล
เอง โอ.้..เม่ือก่อนมีแต่ครูบาอาจารยส์อนนะ เราไม่เช่ือๆ เราไปติ มนัติได ้น่ี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
มนัจะเกิดทนัทีเลย คือวา่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนแกไ้ขตน เพราะโรงพิมพน์ั้นเราจบัตอ้งได ้ เราจะ
ระเบิดโรงพมิพน์ั้นท้ิง  
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ถา้ไม่อยา่งนั้นแลว้ตรงน้ีมนัไม่มี มนัปัดป้อง กิเลสมนันดิ มนัปัดป้องๆๆ น่ีไงปัดป้องวา่
เป็นปริยติั ถา้ค  าวา่ปริยติัทั้งหมด เขาปัดป้องวา่เราปฏิบติัแลว้มนัเป็นปริยติั มนัจะท าใหเ้ราเลิก เรา
ลม้ ถึงบอกวา่อนัไหนแค่ไหนมนัเป็นปฏิบติั แค่ไหนมนัเป็นปริยติั แต่ถา้วา่บอกวา่ปริยติัไม่มีเลย 
ไม่ได!้ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ตอ้งยอมรับปริยติัมีอยู ่แลว้เราจบัปริยติัเขา้มาก่อน แลว้เรากา้วเดินข้ึน
ไปจนเป็นสมบติัส่วนตน ไก่กบัไข่ ไก่...มีไก่แลว้เด๋ียวมนัออกไข่ ถา้ไม่มีไข่เลย มนักไ็ม่มีไก่ ปริยติั 
ปฏิบติั ถึงวา่ไก่กบัไข่ เราไม่ไดป้ฏิเสธปริยติั ตอ้งยดึไว ้ 

แต่จะบอกวา่ปฏิบติัแลว้ อยา่งน้ีเป็นปริยติั ใหม้นัรู้จ  าเพาะตนๆ เรารู้ของเรา เราประพฤติ
ปฏิบติั เห็นไหม ท าไมพระสารีบุตรไม่เช่ือ อาจารยย์งับอกเลย “แมต่้อหนา้กไ็ม่ถาม” แต่เวลาส่ือ
กนั ส่ือได ้ ส่ืออยา่งท่ีวา่น่ี ออกจากป่ามาส่ือกนั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  นัน่หลกัของ
ศาสนามนัอยูต่รงนั้น มนัตอ้งยอมรับหลกัความจริงสิ ไม่ไดป้ฏิเสธหลกัไปวา่ ทุกอยา่งน้ีภาวนา
เป็นขนัธ์ ๕ พิจารณาจิตน้ีเป็นปริยติั พิจารณาจิต ต่อไปน้ีเป็นพิจารณาจิต เพราะพิจารณากายแบบ
วา่มนัฝืน พิจารณากายมนัเขา้ไม่ได ้พอพิจารณาจิตกต็อ้งแยกเป็นขนัธ์ แยกเป็นขนัธ์ ถา้ไม่แยกเป็น
ขนัธ์ จิต...จิตน้ีเหมือนกบัท่อนซุง ท่อนซุงเหมือนกบัเกลียวเชือก ๕ เกลียวฟ่ันเขา้ไป ท่อนซุงทั้ง
ท่อน ใครจะแบกไหว เห็นไหม 

ถา้ท่อนซุงซอยออกมาเป็นไมแ้นน่ ไมป้ลีก ไมป้ลีกแต่ละช้ินแต่ละอนั เราสามารถแบกของ
เราไปได ้ เรางดัเราเอาไปได ้ ความคิดกเ็หมือนกนั ถา้มนัเป็นจิตทั้งดวง มนัเหนือเรา มนัมีอ  านาจ
เหนือทุกอยา่ง ถา้เราแยกเป็นขนัธ์ ๕ อนัไหนเป็นรูปร่างของจิตน่ีส าคญัมากเลย ท่ีจบัตวัมนัได ้ น่ี
คือรูปของจิต อนัไหนเป็นสญัญา สญัญาคือความพอใจหรือไม่พอใจ อนัไหนเป็นสงัขาร อนัไหน
เป็นสญัญา อนัไหนเป็นสงัขาร อนัไหนเป็นวิญญาณ พอแยกออกมนักเ็หมือนเราซอยออกเป็น
ช้ินๆๆ ออกไป เรากส็ามารถท่ีจะดีดไป ยกไป เบ่ียงไป ใหท่้อนซุงน้ีเอาไปทั้งหมดไดท้ั้งท่อนได ้ 

มนัถึงจ าเป็นตอ้งใชค้  าวา่ขนัธ์ ๕ เขา้ไปแยกไออ้ารมณ์ของเรา อารมณ์ของเราน่ี อารมณ์ทั้ง
อารมณ์น้ีมนัเกิดข้ึนมาอยา่งไร น่ีสญัญามนัเกิดข้ึนมาอยา่งไร มนัดบัไปอยา่งไร แลว้อะไรไปท าให้
มนัขบัเคล่ือนอารมณ์น่ี แลว้ความรู้สึก จิตท่ีใหอ้ารมณ์หมุนไปมนัเป็นอยา่งไร แลว้มนัครบองค์
ของอารมณ์น่ีมนัเป็นอยา่งไร น่ีพิจารณาจิต ถึงการจบัไดแ้ลว้มนัจะเป็นปริยติัหรือไม่เป็นปริยติั 
มนัส าคญัท่ีจบัไดจ้บัไม่ได ้ ถา้จบัไม่ไดน้ะ พิจารณาอยา่งไรมนักพ็ิจารณาไม่ได ้ มนักา้วเดินไป
ไม่ได ้ มนัไม่มีเหตุไม่มีนล รถไม่มีน ้ามนัใหติ้ดเคร่ือง ติดจนตายมนักไ็ม่ติด ถา้รถเติมน ้ามนัเตม็ 
มนัสามารถติดเคร่ืองได ้ 
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จิตเหมือนกนั ถา้สามารถจบัอาการภาวนา วิปัสสนาน่ี จิตจบัจิตไดม้นัเหมือนน ้ามนัเตม็คนั
รถ มนัจะเคล่ือนหมุนไปทนัทีเลย ท่ีวา่ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ มนัจะพร้อมไปตลอด แลว้มนัจะ
เคล่ือนไป ความเคล่ือนไปนั้นเป็นภาคปฏิบติัลว้นๆ มนัจะเกิดภาวนามยปัญญาข้ึนมาไง จากสุตมย
ปัญญา จินตมยปัญญา จินตนาการ เห็นไหม ปริยติัทั้งนั้น แต่ภาวนามยปัญญาน้ีไม่ใช่ปริยติั มนั
เกิดข้ึนจากจิต มนัเป็นมคัคะอริยสจัจงั เกิดข้ึนจากจิตช าระจิตได ้ถา้ไม่มีตวัน้ีเกิดข้ึนมา ไม่สามารถ
ช าระได ้ อนันั้นถือวา่เป็นปริยติัลว้นๆ ถึงวา่เป็นพีระมิดหงายไง หงายข้ึนมาเลย ส่วนยอดนิดเดียว 
วา่จะท าใหไ้ด ้แลว้ก็คลอนแคลนๆๆ ไป แลว้วา่ง... วา่ง... วา่งพดูไม่ได ้เป็นนล นลท่ีพดูไม่ได ้หา้ม
พดูนะ มนัสูงส่ง มนัสูงมาก เอามาส่ือกนัไม่ได ้มรรคนลนิพพานน่ีพดูไม่ได ้ 

พดูไม่ไดท้  าไมครูบาอาจารย.์.. เห็นไหม ในหยดน ้าบนใบบวั อาจารยม์หาบวัไปกราบ
หลวงปู่ แหวน จบัไวบ้นหวัเลย ท าไมส่ือกนัไม่ได ้มนัซ้ึงขนาดนั้น อาจารยจ์วนไปถามหลวงปู่ ขาว 
พอพดูเสร็จจบัขาหลวงปู่ ขาวลบูหวันะ ลบูหวัแลว้ลบูหวัอีก ทั้งๆ ท่ีธรรมะเสมอกนั แต่ความ
เคารพมนัส่ือออกมาดว้ยธรรม อนันั้นมนัซ้ึงใจ จบัเทา้น่ีลบูหวัๆ เลย ท าไมจะส่ือไม่ได ้นัน่น่ะส่ือ
กนั นัน่น่ะธรรมะส่ือกนั ธรรมะส่ือกนัถึงเป็นธรรมไง เราถึงวา่เราตอ้งเช่ือธรรม เช่ือครูบาอาจารย ์
ส่ิงท่ีเขาจะติวา่ปริยติัเขาไม่เช่ือนั้นเร่ืองของเขา ปล่อยเขาไปๆ ในเม่ือมนัเป็นอยา่งนั้นตอ้งเป็นอยา่ง
นั้น     


