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...ธรรมถึงไดส้ าคญัขนาดนั้น ส าคญัท่ีว่ามนัเป็นการร่ืนเริง ความร่ืนเริงของธรรมนั้นไง 
วิหารธรรม ผูท่ี้มีธรรมแลว้ เวลาสนทนาธรรม ธรรม เคร่ืองท่ีท าใหจิ้ตใจน้ีองอาจกลา้หาญนะ มนั
เป็นวิหารธรรม เป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั น่ีใจผูมี้ธรรมไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ได้
ธรรมอนัน้ีก่อนเพื่อน เป็นผูช้  าระกิเลสออกไปจากกิเลสทั้งหมด ใจเป็นธรรมลว้นๆ นะ แลว้สั่ง
สอนเป็นผูช้ี้น าใหส้าวกตรัสรู้ตาม เป็นผูท่ี้รู้ธรรมตามมา แลว้เวลาสนทนาธรรม เห็นไหม น่ีธรรม 
ธรรมน้ีเป็นวิหารธรรม ธรรมถึงว่า การฟังธรรมเป็นกาลเป็นเวลา เป็นส่ิงส าคญัมาก ธรรมอนั
นั้นน่ะ 

ทีน้ีเรายอ้นกลบัมาสิ ยอ้นกลบัมาว่า แลว้ถา้ปัจจุบนัน้ีล่ะ การเขา้หาธรรม ฟังดูสิ ธรรมท่ี
ควรจะเป็นไปน่ีมนัเป็นไหมล่ะ ควรจะเป็นไปตามธรรมนั้น เพราะอะไรล่ะ เพราะธรรมแลว้มนั
เป็นธรรมน้ี ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นั้นเป็นอนัหน่ึง เป็นพระไตรปิฎก จด
จารึกไวอ้ยูใ่นพระไตรปิฎก แต่เวลาเราไปคน้ควา้ออกมา เราไปศึกษาออกมา มนัมีการตีความของ
เราเขา้ไป 

ธรรมท่ีในมุตโตทยั องคห์ลวงปู่ มัน่บอกไวว้่า ธรรมองคข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้น้ีเหมือนทองค าประเสริฐสุด ประเสริฐมาก แต่ถา้เรายงัมีกิเลสอยู ่ เห็นไหม เราน่ะ ผูท่ี้ไป
คน้ควา้ออกมา ผูไ้ปศึกษาออกมามีกิเลสอยู ่ มนัเป้ือนไปดว้ยความคิดความเห็นของตวั ความคิด
ความเห็นของตวันั้นคือดิน คือความสกปรกท่ีไปท าใหท้องค านั้นมีความสกปรก คือธรรมะนั้นไม่
เป็นความเป็นจริง  
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ธรรมะนั้น ถึงว่าธรรมโอสถนั้นควรจะเป็นยาใหเ้ราผูป้ฏิบติัธรรมน้ีไดด่ื้มกินธรรมะอนันั้น
เขา้ไป มนัจะไดมี้ความสุขข้ึนมาเป็นวหิารธรรม แต่น่ีมนัศึกษาเขา้ไปแลว้มนัไม่เป็นอยา่งนั้น มนั
ไม่เป็นอยา่งนั้น เพราะว่าเรามีของเราอยู ่ เรามีความคิดความเห็นของเราอยู ่ อนัน้ีในหลกั ในหลกั
ของศาสนา ถึงตอ้งใหท้  าความสงบ  

ธรรมท่ีศึกษามานั้นเป็นปริยติั ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ปริยติัแลว้ตอ้งศึกษา เหมือนแผนท่ีควร
จะศึกษา แต่ถา้เป็นแผนท่ีทางโลกเขา มีแผนท่ีเป็นความรู้เขา อนันั้นเขาว่าเป็นความรู้ของเขาแลว้
ทางโลก น่ีไง ถึงวา่เป็นปัญญาทางโลก ธรรมน้ีคลุกเคลา้กนัไปก็เป็นศีลธรรมจริยธรรม ใหเ้ป็น
เคร่ืองอยูข่องโลกเขา ดว้ยความผาสุก ดว้ยความสงบ ดว้ยความผูท่ี้มีศีลธรรมมีจริยธรรม ไม่
เบียดเบียนกนั แต่มนัเป็นไฟสุมขอนไง 

ไม่เบียดกนั ไม่เบียดเบียนกนัในภายนอก เพราะว่าเราควบคุมพยายามควบคุมใจแลว้
ดดัแปลงตน แต่มนัดดัแปลงดว้ยสุตมยปัญญา ความศึกษามามนัขดัอกขดัใจกบัความเห็นของตวั 
ความเห็นของตวัอยากจะอิสระอยากจะเสรี อยากจะท าอะไรตามความเห็นของกิเลสทั้งหมดเลย 
แต่มนัเขา้ใจว่าเป็นธรรม เห็นไหม น่ีปัญญาทางโลกเขา  

ถา้ศึกษาแผนท่ีอนันั้นมาแลว้ ก็ว่าเป็นการรู้ธรรม ก็รู้ดว้ยการปกปิดไว ้ รู้ดว้ยการกลบ
เกล่ือนไว ้ เห็นไหม เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีกิเลสในหวัใจยงัเตม็หวัใจอยู ่ แลว้มนัจะใหอ้ยูใ่นกรอบของ
ศีลของธรรม มนัตอ้งคดัคา้น ตอ้งต่อตา้น แต่มนัต่อตา้นอยา่งไรก็แลว้แต่ ในเม่ือสังคมเป็นอยา่ง
นั้น ศีลธรรมจริยธรรมเป็นอยา่งนั้น น่ีปัญญาทางโลก สุตมยปัญญา 

จินตมยปัญญา จินตมยปัญญาก็ใคร่ครวญเขา้ไป ใคร่ครวญเขา้ไป พอใคร่ครวญเขา้ไป 
ใคร่ครวญเขา้ไป มนัมีเหตุผลไง ความผดิความถกูข้ึนมามนัจะเทียบเคียงกนัว่า ความผดิและ
ความถกู ถา้เราท าถูกตอ้ง กบัเราท าผดิแลว้มนัจะใหผ้ลเราขนาดไหน น่ีจินตมยปัญญาจะยอ้นกลบั
เขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาท่ีว่า ความผดิความถูกเขา้ไปเป็นอยา่งไร มนัจะมีการเห็นโทษไง ถา้เห็น
โทษ มนัก็จะท าคุณงามความดีข้ึนมาบา้ง เพราะความเห็นโทษ ถา้ยงัไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษมนัก็
ตอ้งพอใจกบัตวัมนัเอง เพราะมนัไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษ กิเลสมนักต็อ้งเตม็ท่ีของมนัไป แต่
เพราะความเห็นโทษของมนั เราถึงตอ้ง...พอเห็นโทษข้ึนมามนัจะท าใหไ้ม่ท าอีก น่ีฝืนตน ฝืนตน 
น่ีจินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญายงัไม่เกิดข้ึนมาจากการกระท าของเรา ภาวนามยปัญญา น่ีภาวนา
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มนัไม่เกิด ภาวนามยปัญญาเกิดไม่ได ้เกิดไม่ได ้เพราะว่าเคร่ืองมือไม่พร้อมไง เหตุปัจจยัจะใหเ้กิด
ภาวนามยปัญญามนัเป็นไปไม่ได ้

ถึงเวลาครูบาอาจารยส์อน สอนใหท้  าความสงบก่อน เห็นไหม เร่ิมตน้ตอ้งท าความสงบ
ก่อน ปัญญาทางโลก แผนท่ีอะไรก็ตอ้งวางไวก่้อน แผนท่ีนั้นเป็นแผนท่ีส่องช้ีทางไปถูกตอ้งหมด 
แต่เราเขา้ถึงไหม เห็นไหม จินตมยปัญญาก็ยงัเป็นจินตมยปัญญา ก็ยงัเป็นปัญญาท่ีว่าเราคิด เราเห็น 
เราจินตนาการไป ก็เพียงแต่เห็นโทษเห็นภยัของความคิดนั้น แต่มนัก็ยงัไม่สามารถจะเขา้ถึงจุด
ท าลายไดไ้ง 

ชีวิตเราน่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์เกิดมาเป็นมนุษยใ์นชีวิตน้ี มนัก็เหมือนกบัเราอยูบ่นภเูขาน ้ าแขง็ 
ภเูขาน ้าแขง็มนัโผล่ข้ึนมาจากน ้า ส่วนหน่ึงท่ีโผล่จากน ้าเป็นส่วนเลก็นอ้ยมาก แต่ภเูขาทั้งลูกจมอยู่
ในน ้า ชีวิตน้ีก็เหมือนกนั ชีวิตน้ีไง ส่วนท่ีเราเกิดเป็นมนุษยน่ี์เหมือนภูเขาท่ีโผล่ข้ึนมาจากน ้า มนัมี
ความเป็นภพของมนุษย ์ ภพของมนุษยน่ี์ภพขา้งนอกนะ เพราะไปเกิดเป็นมนุษย ์ เหมือนกบัโผล่
ข้ึนมาจากน ้าส่วนหน่ึง แต่ส่วนท่ีจมอยู ่ มนัเหมือนนิสัยไง ภวาสวะคือภพของใจ กิเลสสวะ ภวา
สวะ อวิชชาสวะ น่ีภพของใจก็มีอยู ่มีอยูส่่วนท่ีว่ากิเลสอาศยัตรงนั้นน่ะ น่ีมนัอาศยัอยู่ 

เราอาศยัอยูว่่า เหมือนกบัภเูขาน ้าแขง็ เหมือนโลกท่ีเราอาศยัอยู ่ส่วนท่ีโผล่ข้ึนมา ความเห็น
เราก็เหมือนกนั ส่วนท่ีโผล่ออกมา ส่วนท่ีคิดไดแ้ค่นั้นเอง ภาวาสวะไง ส่วนท่ีจมอยูใ่นน ้าแขง็อีก
มหาศาล เห็นไหม ถึงไดต้อ้งท าความสงบ 

น่ีท  าความสงบๆๆ ก าหนดพุทโธๆๆ เขา้ไป เพื่อใหจิ้ตน้ีสงบไง ท าใจใหเ้ป็นสมถกรรมฐาน
ใหไ้ด ้ งานส่วนแรกของผูท่ี้จะเขา้ถึงธรรมตอ้งมีสมถกรรมฐานก่อน ถา้ไม่มีสมถกรรมฐาน คิด
ขนาดไหนก็เป็นแผนท่ีเป็นความคิดโลก เป็นความคิดท่ีเอาดินน้ีเขา้ไปปกปิดธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งนั้นเลย 

เห็นไหม ธรรมน้ีเป็นของประเสริฐของเลอเลิศอยูแ่ลว้ แต่ความคิดความเห็นของเราเขา้ไป
คดัคา้นกบัธรรมอนันั้นไง พอคดัคา้นหรือว่าเขา้ไปปกปิด คือความเห็นของตวั จะใครคดัคา้นได้
ความคิดความเห็นภายในมนัก็ไปตามเตม็ท่ีของความคิดนั้น ความคิดของเรา เพราะมนัอยูภ่ายใน
ใช่ไหม มนัจะ.นท่ีลบัท่ีแจง้ขนาดไหน ความคิดอยูใ่นหวัใจมนัก็คิดของมนัตลอดไป น่ีมนัปกคลุม
ไปเลย  
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“ธรรม” ใจเท่านั้นสัมผสัธรรม ถา้ใจท่ีมีธรรมจะมีวิหารธรรม มีความสุข แต่ใจน้ีมนัมีดว้ย
ความมีกิเลสอยูใ่นหวัใจ มนัก็เผาใหร้้อน อยูบ่นภเูขาน ้าแขง็คิดว่าจะเยน็มนัก็ร้อน มนัใหค้วาม
ทุกขก์บัตวัเอง เห็นไหม ถึงว่ามนัเยน็ไม่ได ้ ถึงก าหนดพุทโธๆๆ เขา้ไป พุทโธๆ เราก าหนดพุทโธ
เขา้ไป เหมือนกบันกัไต่เขา นกัไต่เขาไต่แลว้ไต่ข้ึนไปถึงขา้งบน มนัก็ถึงสุดยอด มนัก็เป็นท่ีพกัได ้
แต่ในเม่ือยงัผกูตวัอยูห่รือโรยตวัจากเขาลงมา โรยตวัจากเขาลงมา น่ีก าหนดพุทโธๆๆ ธมัมานุสติก็
ได ้ ธมัโม สังโฆ กรรมฐาน ๔o หอ้ง วิธีการใดวิธีการหน่ึง กรรมฐาน ๔o หอ้ง ท าถึงความสงบ
ทั้งหมด สมถกรรมฐานยงัแบ่งถึง ๔๐ หอ้ง ๔๐ วิธีการ ท่ีจะท าใหเ้ขา้ไปถึงความสงบของใจ ถึง
ความสงบของใจ ถึงฐานของภวาสวะ ถึงท่ีท างาน ถึงภเูขาน ้าแขง็ท่ีมนัจมอยูใ่นน ้า 

ส่วนท่ีจมอยูใ่นน ้าน้ีมหาศาลเลย น่ีคือสันดาน น่ีคือกิเลส น่ีคือความท่ีว่ามนัสะสมไวใ้นใจ
ของเราท่ีมนัจมอยูใ่นน ้าไง แลว้เราอยูบ่นภเูขาน ้าแขง็ แค่ลอยตวัอยูบ่นภเูขาน ้าแขง็ เราจะไป
ดดัแปลงตนเองไดอ้ยา่งไร เราจะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร 

โรยตวัลงมาก็เหมือนกนั โรยตวัจากความสูงลงมาใหย้นือยูบ่นพื้นใหไ้ด ้ถา้ใจเรายนือยูบ่น
พื้นป๊ับ ถา้ตวัของเรายนือยูบ่นพื้นได ้ ตีนของเรายนือยูบ่นพื้นน่ีเราจะมีโอกาสท างานไง ท างานบน
พื้น พื้นดินท างานไดง่้ายกว่า กบัท างานอยูบ่นอากาศท่ีเอาเชือกผกูตวัไว ้ น่ีเหมือนกนั พอจิตน้ี
ก าหนดพุทโธๆ เขา้ไป การก าหนดพุทโธๆ เขา้ไป อาการของใจมนัตอ้งมี เราว่าความสงบ ความ
สงบเลก็นอ้ย ความสงบมาก น่ีมนัลงไม่ถึงฐีติจิตไง มนัไม่รวม จิตน้ีไม่รวมข้ึนเป็นตวัมนัเองเป็น
อิสรเสรี 

ความเป็นอิสรเสรีของใจมนัพน้จากความคิดความปรุงของเรา ความคิดความปรุงของเราท่ี
เราว่าเราคิด เรารู้ เราฉลาดนัน่น่ะ มนัเอาความคิดอนัน้ี มนัคิดเขา้ขา้งตวัเอง มนัถึงว่าเป็นความ
สกปรก ไม่ใหต้วัเองเป็นอิสระ ความท่ีไม่เป็นอิสระน้ีมนัถึงไม่มชัฌิมา ไม่มชัฌิมามนัถึงไม่เห็น
สภาวะตามความเป็นจริงไง แต่ก็ตอ้งก าหนดสมถกรรมฐานเขา้ไป เห็นไหม สมถกรรมฐานเขา้ไป
เพื่อใหจิ้ตน้ีเป็นกลาง 

จิตน้ีใหเ้ห็น ใหเ้ห็นส่ิงใด ใหเ้ห็นความสงบ เห็น ไม่ใช่เห็นส่ิงขา้งนอกนะ เห็นน้ีเป็นนิมิต 
เป็นอะไรน่ีมนัเป็นทางผา่นไง เราจะไปทาง เราจะเดินทางไป ส่ิงท่ีเป็นขา้งทางมนัจะมีใหเ้ราเห็น
ภาพต่างๆ ท่ีจะชวนใหเ้ราแวะเราเวียนมากมายเลย เราไม่ตอ้งการ เราตอ้งไปใหถึ้งจุดหมาย
ปลายทางของเราได ้ความปรารถนาของเราก็ตอ้งการใหใ้จเราสงบก่อน 
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ใจเราสงบน้ีเป็นสมถกรรมฐาน สมถกรรมฐานน้ีเป็นงานนะ งานอนัเอกเลย เพราะว่าจิตได้
ด่ืมกินความสงบไง จิตสัมผสักบัความสงบ เห็นไหม สมถกรรมฐาน ใจน้ีมนัเป็นฐานการงาน ฐาน
ท่ีตั้ง ถา้ไม่มีฐานท่ีตั้งการงาน มนัจะไปท างานไดอ้ยา่งไร 

งานอะไรล่ะ? งานในวิปัสสนาไง ถา้วิปัสสนาเกิดข้ึน วิปัสสนาเกิดข้ึน เห็นไหม เห็นใน
อะไรถึงว่าเป็นวิปัสสนา น่ีสมถกรรมฐานกบัวิปัสสนากรรมฐานมนัต่างกนัตรงน้ีไง ถา้ไม่มีสมถะ
เป็นวิปัสสนาไปไม่ได ้มนัก็เป็นแผนท่ีโลกเท่านั้น เป็นความคิดของโลกลว้นๆ เลย โลกของเราคิด 
เราคิดในหมู่เรา ปัญญาอยา่งน้ีปัญญาช าระกิเลสไม่ได ้ปัญญาอยา่งน้ี ถา้เป็นตามหลกัของศาสนาว่า
เป็นแค่สัญญาไง 

สัญญาคือความจ าไดห้มายรู้ สัญญาน้ีเป็นระบบออกมา เราศึกษามาเป็นระบบออกมา 
ระบบทุกอยา่งเป็นสัญญาจดัรูปแบบข้ึนมา มนัหลอกกนัตั้งแต่ความคิดของเราเอง กอ็ปป้ีมา 
สัญญาจ ามาความหมายมา กิเลสมนัหวัเราะเยาะ เราว่าเราจะหาธรรมาวุธเขา้ไปช าระกิเลส กิเลส
มนัหวัเราะเยาะเลย มนัหวัเราะเยาะแลว้มนัหลอกเราอีกดว้ยนะ “ตอ้งเป็นอยา่งนั้น ตอ้งเป็นอยา่ง
นั้น” 

พอจิตเราสงบเขา้ไป เราอยูบ่นอวกาศ เราอยูบ่นอากาศ เราผกูเชือกโรยตวัลงมา จะลงมาถึง
ฐานท่ีตั้งท่ีควรแก่การงาน เรายนือยูน่ัน่ ขาเรากส็ามารถท่ีจะแตะกบัภเูขาได ้ ทรงตวัอยา่งไรก็ได ้
การทรงตวัอยูบ่นภเูขานั้น ท่ีเรายงัโรยตวัลงมาไม่ถึงตีนเขา ตีนน้ีก็แตะถึงตวัภเูขาเหมือนกนั แลว้
มนัจะพลิกแพลงได ้เอียงซา้ยเอียงขวาก็ได ้จะท าใหต้วัเบาอยา่งไรก็ได ้จะตีลงักาอยา่งไรก็ได ้

จิตน้ีก็เหมือนกนั เวลาท าใจใหส้งบเขา้ไป ความเห็นเป็นนิมิตต่างๆ ความรู้สึกต่างๆ เป็น
ความว่างความเห็นต่างๆ น่ีมนัเป็นได ้ ความเป็นอนันั้นเป็นสมถะทั้งหมด จิตน้ีจะพิสดารขนาด
ไหน มนัก็เป็นในวงของสมถกรรมฐาน ในวงของสมถะไง ความสงบเขา้ไปมนัเป็นปีติ พอเป็นปีติ
น่ีมนัก็มีมหาศาล ปีติลึกล ้าขนาดไหน ปีติขนาดว่าส่งออกรู้วาระจิตต่างๆ น้ีก็เป็นแค่ปีติ เห็นไหม 
มนัอยูใ่นวงของสมถะทั้งหมด มนัไม่ใช่ในวงของวิปัสสนา น่ีความเห็น เห็นรูปแบบเขา้มา 
ความเห็นเป็นนิมิตต่างๆ ความไปรู้ไปเห็น ถึงว่าไม่ใช่วิปัสสนา 

วิปัสสนามนัตอ้งวิปัสสนาในกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นไหม จิตน้ีสงบเขา้ไป ถา้เห็นกาย 
ถา้ไม่เห็นกาย ครูบาอาจารยจ์ะสอนแต่เฉพาะเร่ืองของกาย เพราะกายน้ีเป็นภาพใหญ่มาก กายน้ี 
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การเห็นกายน้ีเห็นยากมาก การเห็นกายเหมือนกบัการยกข้ึนวิปัสสนา การเห็นกาย เพราะเห็นดว้ย
ตาของธรรม กบัเห็นดว้ยตาของตาเน้ือจะต่างกนัมาก 

ผูท่ี้ปฏิบติัตรงน้ีส าคญัท่ีสุด ถา้การเห็นกาย น่ีจะขนพองสยองเกลา้ ความเห็นต่างๆ ท่ีเคย
เห็นมานั้นหลุดมือไปหมด ความเห็นเป็นนิมิต ความเห็นรูปแบบต่างๆ เห็นกายน้ีก็เป็นนิมิต เป็น
เห็นจากตาธรรม แต่การเห็นกายมนัสะเทือนถึงหวัใจ ยกข้ึนวิปัสสนาได ้ ยกข้ึนวิปัสสนา 
เหมือนกบัว่า เราน่ีจะไป เรามีปัญหากนัในเร่ืองของแง่กฎหมาย เราตอ้งฟ้องศาล ศาลนั้นรับฟ้อง
หรือไม่รับฟ้องไง ถา้ไต่สวนมูลฟ้อง มีเหตุของมูลฟ้อง นัน่ศาลก็จะรับฟ้อง  

การเห็นกายก็เหมือนกนั เห็นดว้ยนิมิตต่างๆ เห็นดว้ยกาย ความเห็นนิมิตมนัยงัไม่สะเทือน
ถึงใจ แต่ถา้เห็นกายดว้ยตาธรรมนะ มนัสะเทือนถึงใจ มนัจะขนพองสยองเกลา้ เห็นไหม นัน่น่ะ 
เป็นการบอกว่า นัน่ศาลรับฟ้องแลว้ ไต่สวนมูลฟ้องคือการเห็นกายนั้น เห็นตามความเป็นจริง ไต่
สวนมูลฟ้องแลว้ศาลนั้นรับฟ้อง ยกข้ึนวิปัสสนา นัน่น่ะวิปัสสนาตรงนั้นไง 

ถา้เป็นความเห็นต่างๆ ขา้งนอกท่ียงัไม่สะเทือนถึง มนัไม่ยกข้ึนวิปัสสนา อนันั้นมนัเป็นใน
วงของสมถะ น่ีวงของสมถะ คือความสงบของใจ ใจสงบแลว้มนัถึงจะเห็นสถานะ การเห็นนั้นถึง
จะเป็นความจริงข้ึนมา แต่ในเม่ือการท าใจสงบเฉยๆ เรายงัปฏิบติัในทางกายใช่ไหม ถา้พิจารณาจิต
ล่ะ การพิจารณาจิตก็ได ้ พิจารณาจิตคือพจิารณาความคิด ขนัธ์ ๕ ไง ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นความคิด 
พิจารณาความคิด แต่ครูบาอาจารยส่์วนใหญ่จะไม่ค่อยสอนตรงน้ี เพราะมนัจะฟ่ันเฝือได ้ มนัจะ
ออกไปในทางความเห็นของทางโลกไง เราพิจารณาอยู ่ เราใชปั้ญญาอยูน่ี่ มนัก็เป็นความคิด
เหมือนกนั เราก็ว่าความคิดน้ีเป็นความคิดแลว้ไง เห็นไหม 

ท าความสงบอยู ่ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ได ้สมาธิอบรมปัญญาก็ได ้ในกรอบเขตของน้ีเป็น
สมถะทั้งหมด เป็นสมถกรรมฐานทั้งหมดเลย สมถกรรมฐาน คือท าความสงบของใจ ถา้ใจยงัไม่
สงบอยู ่ ความคิดต่างๆ น้ีจะเป็นโลกทั้งหมด จะเป็นโลกียะทั้งหมด จะเป็นในวงของการท าความ
สงบเขา้มาใหใ้จมนัสงบ ถา้ใจไม่สงบ มนัก็มือสกปรกท างานไป งานนั้นก็จะเป็นของสกปรกไป
ทั้งหมด 

ความคิดน้ียงัไม่เป็นตวัของตวัเอง ความคิดน้ียงัไม่เป็นอิสระ ความคิดน้ียงัมีกิเลสบงัคบัขบั
ไสอยู ่ ความคิดต่างๆ น้ีตอ้งเป็นความคิดของกิเลสทั้งหมดท่ีจะใหเ้ก่ียวอยู ่ เกาะเก่ียวอยูก่บัในโลก 
แต่ในเม่ือเราจะท าความสงบเขา้ไป ความสงบของในหลกัของศาสนาน้ีมนัมหศัจรรยต์รงน้ีไง 
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ก่อนท่ีว่า องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้ธรรมก็ไดศึ้กษากบัลทัธิต่างๆ มาก่อน
แลว้ ก่อนท่ีจะออกแสวงหาโมกธรรม ไปแสวงหาลทัธิต่างๆ ก็มีการสอนท าความสงบ การท าใจ
ใหส้งบไง อยูใ่นวงของสมถะ แต่เขาว่าเขาเป็นศาสดากนั แลว้ในเม่ือเป็นศาสดากนั ความคิดใน
ความคิดอยูท่ี่ว่าเขาคิดว่าเป็นศาสดา ค าสอนของเขามนัก็วนอยูใ่นวฏัฏะ แต่ในเม่ือองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเป็นผูท่ี้พน้ออกไปก่อน เป็นผูถึ้งธรรมก่อน วิหารธรรมในหวัใจเตม็หวัใจแลว้ 
ถึงไดส้ั่งสอนออกมา สอนคนก็ดูจริตนิสัย 

จริตนิสัยท่ีว่า ผูท่ี้ใชปั้ญญา ภเูขาน ้าแขง็ท่ีมนัจมอยูใ่นน ้า สันดาน คือการสะสมของใจท่ี
เกิดๆ ดบัๆ มาต่าง แต่ละภพละชาติไม่เหมือนกนั การสะสมมาจะท าความสงบดว้ยก าหนดพุทโธๆ 
อยา่งเดียวน่ี ดวงใจบางดวงท าอยา่งนั้นแลว้มนัเป็นไปไม่ได ้คือว่ามนัขดั มนัขดัขอ้ง มนัไม่มีความ
สงบอยา่งนั้น เพราะความเคยชินอนันั้นไม่มี ก็ใหใ้ชค้วามคิด  

ภเูขาน ้าแขง็จมอยูใ่นน ้าทะเลทั้งหมดเลย เราจะเปิดน ้าทะเลออกใหภ้เูขาน ้าแขง็โผล่ข้ึนมา 
ใหเ้ราเห็นทั้งลูก เราจะท าอยา่งไร? ใชค้วามคิดวิดน ้าๆออกไป ความคิดน้ีก็คิดวนไปในโลกียะน่ี
แหละ ในโลกียะคือในความคิดโลกของเรา น่ีคิด ความคิดน้ี คิดเขา้ไปๆ ความคิดน้ีคิดแบบขนัธ์ ๕ 
คิดเขา้ไป แต่สติสมัปชญัญะจะพร้อมเขา้มา เพราะเราตั้งใจคิดเพื่อจะใหห้ยดุคิด เราไม่ใช่ว่า
ความคิดน้ีจะคิดจนกว่าจะไม่มีสถานี ไม่มีป้ายจอดไง ความคิดของเราคือความมุ่งหมายของสม
ถกรรมฐาน 

ในเม่ือเราก าหนดพุทโธๆ โรยตวัลงมาน่ีมนัเสียว มนักลวัท่ีสูง มนัท าไปไม่ได ้ เราก็ใชว้ิด
น ้าออกจากภเูขาน ้าแขง็นั้นแทน วิดน ้าออกจากทะเลทั้งทะเลจะวิดไหวหรือ เราตอ้งหาทางกั้น ท า
ท านบกั้นน ้าทะเลขนาดไหน แลว้วิดส่วนท่ีว่าจมภเูขานั้นออกมา วิดส่วนท่ีเราพอจะวิดไดไ้ง 
ปัญญาก็เหมือนกนั คิดขนาดไหน ท่ีมนัจะท าความสงบใหเ้ราได ้ คิดเทียบไปสิ ความเป็นอยูข่อง
โลกเป็นความทุกข ์ การเกิดน้ีก็เป็นความทุกข ์ ความคิดเกิดๆ ดบัๆ ในหวัใจน้ีก็เป็นความทุกข ์
ความทุกขท่ี์ใหค้วามเจบ็ปวดแสบร้อนในหัวใจน้ีมนัควรหรือ แต่ท าไมถึงตอ้งคิดล่ะ? เพราะให้
ความคิดน้ีมนัหมุนตวัออกไป น่ีวิดน ้าไง วิดน ้าออกไปๆ 

ความคิดน้ีเป็นขนัธ ์ ขนัธน้ี์ครอบคลุมใจไว ้ ขนัธ ์ ๕ น้ีไม่ใช่จิต มนัเกิดจากอาการของจิต 
ความท่ีเป็นขนัธ์ ๕ คืออารมณ์ท่ีความคิดคิดอยูน่ี่ ความคิดน้ีเกิด รูปของความคิด เวทนา ความ
พอใจ แบ่งแยก วิญญาณ ความรับรู้ สังขารปรุงไป รูปของจิตเกิดข้ึน หมุนไปๆ น่ีมนักห็มุนไป 
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หมุนไปดว้ยท่ีความคิดท่ีมนัเร่าร้อน สติก็ตามไปๆๆ น่ีท  านบปิดข้ึนเร่ือยๆ ท านบกั้นเขา้ไปเร่ือยๆๆ 
แลว้วิดน ้าออกๆ น่ีมนัหมุนไปๆ หมุนไปจนมนัเหน่ือย มนัคิดเขา้มากๆ เขา้ มนัตอ้งหยดุคิดได ้

หยดุคิดดว้ยความท่ีว่ามนัเบาตวัลงเองหน่ึง ดว้ยพลงังานอะไรก็แลว้แต่ท่ีใชไ้ปแลว้มนัจะ
อ่อนตวัลง กบัสติสัมปชญัญะน้ีคอยดู เห็นไหม แต่เดิมความคิดน้ีเป็นความคิดท่ีเหมือนกบัท่อนซุง
ท่ีใหญ่มากท่ีทบัถมตวัเราข้ึนมา เราสู้ไม่ได ้ เราเลาะ เราพยายามถากใหม้นัเลก็ลงๆๆ จนกว่าเรา
สามารถพลิกแพลงได ้

ความคิดก็เหมือนกนั เราตามดูๆ จนกว่าวา่เราควบคุมความคิดได ้ เห็นไหม มนัหยดุเอง
หน่ึง เราก็เห็นความสงบ เออ้! ปล่อยวาง ถา้มนัสงบไม่ได ้มนัหยดุไม่ได ้เอาสติตามไปๆ ความคิด
น้ีตอ้งหยดุโดยธรรมชาติของมนั แลว้สติกสื็บต่อไป ความท่ีมนัหยดุคิดอนันั้นเป็นสมถกรรมฐาน 
น่ีใชปั้ญญาออกไป ใชค้วามคิดออกไป น่ีสมถกรรมฐานเกิดข้ึน สมถกรรมฐานเกิดข้ึนดว้ยปัญญา
ความคิด ปัญญาอนัน้ีมนัช าระกิเลสไม่ได ้ ปัญญาของโลกน้ีช าระกิเลสไม่ได ้ ความคิดของโลกอนั
น้ีช าระกิเลสไม่ได ้

แต่ถา้มนัปล่อยวางๆ เขา้เร่ือยๆ มนัก็ตอ้งถึงภวาสวะ ถึงภพ ถึงกรรมฐาน ถึงสมถกรรมฐาน 
ถึงสมถะคือความสงบของใจ พอหยดุคิดๆๆๆๆ ความหยดุคิดน้ีบ่อยเขา้ มนัจะปล่อยเองๆ น้ีเป็น
ในวงของสมถกรรมฐานนะ เป็นปัญญาอบรมสมาธิ 

ความเคล่ือนไหว ความเหยยีดคูไ้ปน่ีตามรู้ตลอดๆ แลว้มนัจะปล่อยๆๆ อนัน้ีเป็นในวงของ
สมถะทั้งหมด จะก าหนดพุทโธๆ หลบัหูหลบัตาอยูว่่าโง่เง่า คนท าความสงบอยูน้ี่เป็นคนท่ีว่าไม่
ยอมรับรู้ ไม่ยอมสู้โลก เป็นคนท่ีหลบ เป็นคนไม่สู ้

น่ีแหละนกัรบ เพราะตอ้งการอาวุธ ตอ้งการส่ิงท่ีจะต่อสู้กบักิเลส ความคิดท่ีว่าจะเป็น
ความคิดเป็นโลกเลย ความคิดท่ีเป็นปัญญาเลย ช าระกิเลสเลย อนันั้นมนัเป็นความคิดของโลกเขา 
มนัก็เป็นในวงสมถะเหมือนกนั แต่เขา้ใจว่าวงอนัน้ี ความคิดอนัน้ีเป็นวิปัสสนา ถา้เขา้ใจวา่เป็น
วิปัสสนา มนัก็คิดไป เหมือนกบัตวัเราลอยอยู ่โรยตวัลงมาจากภเูขา เราอยูบ่นเชือกผกูกายอยูน่ี่ เรา
จะพลิกแพลงอยา่งไร? ตีลงักาอยา่งไรกไ็ด ้ พอตีลงักามนัอยูบ่นอากาศน่ี เพราะเชือกโรยตวัลงมา
จากภเูขาตอ้งการถึงพื้น 
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พุทโธๆ ลงมา เห็นไหม ผา่นนิมิต ผา่นความเห็น ผา่นต่างๆ ส่ิงท่ีว่าความว่างความสงบ
ชัว่คราวเป็นขณิกสมาธิ เป็นปีติเป็นความสุข มนัผา่นมาเร่ือยๆ ความผา่นอนัน้ีออกมา ถา้จิตท า
ความสงบเขา้ไป ความสงบเขา้ไป มนัจะผา่นตรงน้ีมา เราไม่ไวใ้จ จนกว่าเราจะเห็นกาย จนจะไต่
สวนมูลฟ้อง จะยกข้ึนฟ้องได ้เห็นไหม ถึงเป็นวิปัสสนากรรมฐาน 

ความคิดน้ีก็เหมือนกนั มนัปล่อยวางโล่ง ปล่อยวางนะ มนัจะปล่อย ถึงเวลาใชปั้ญญา
อบรมสมาธิน้ีมนัจะปล่อย ความคิดมากๆ เขา้จะปล่อย ความปล่อยอนันั้นมนัก็เหมือนกบัท่ีเราโรย
ตวัอยูบ่นอากาศ เห็นไหม มนัเป็นความสงบชัว่คราวไง เป็นความว่าง ความปล่อยชัว่คราว ความ
ปล่อยน้ี มนัปล่อยมนัว่างดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นวงของสมถะทั้งหมด มนัไม่ยกข้ึน
วิปัสสนา 

ยกข้ึนวิปัสสนา การยกข้ึนวิปัสสนามนัตอ้งเห็นจิต ตวัของจิต ถา้พิจารณาจิตเขา้มา เป็น
ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มาน้ีมนัจะพิจารณาใจนะ พิจารณาใจ มนัตอ้งจบัจิตได ้ เหมือนกบัการท่ีว่า 
สมาธิอบรมปัญญา จิตสงบแลว้เห็นกาย มนัสะเทือนถึงหวัใจไง จบัจิตไดน้ี้ก็สะเทือน จบัจิตไดคื้อ
จบัอาการท่ีมนัหลอกๆ จบัอาการหลอกของจิตไง อยา่งเร่ิมตน้เราพิจารณาเขา้มาน้ี มนัปล่อยวาง
เขา้มา ปล่อยวางเขา้มาจนจบัตอ้งตวัเองได ้แลว้จบัตอ้งตวัเองได ้สะเทือนถึงหวัใจ 

ความสะเทือนถึงหวัใจ เห็นไหม ฟ้องศาล ฟ้องศาลไต่สวนมูลฟ้องไง ถา้ไต่สวนมลูฟ้อง 
มนัสะเทือนหวัใจมาก กบัความปล่อยวางเขา้มานั้นต่างกนั การพิจารณาเขา้มาปล่อยวางเขา้มา 
ปล่อยวาง นั้นเป็นวงของสมถะทั้งหมดเลย ถา้ไม่มีตรงน้ี ไม่มีการจบัตอ้งกายและจิตได ้ ไม่ใช่
วิปัสสนา สมถกรรมฐาน เป็นวงของสมถกรรมฐานทั้งหมด วิปัสสนากรรมฐานตอ้งพิจารณากาย 
เวทนา จิต ธรรม ถึงเป็นวิปัสสนากรรมฐาน มนัจะเดินไปดว้ยกนั พร้อมกนั ระหว่างสมถกรรม
ฐานกบัวิปัสนากรรมฐาน 

แต่เร่ิมตน้มาตอ้งท าสมถะเขา้มาก่อน ถา้เป็นสมาธิอบรมปัญญา ชดัๆ ท าง่ายๆ เลย ก าหนด
เขา้มาเลยๆ แลว้ท าง่ายเพราะเหมือนก าป้ันทุบดิน มนัจบัตอ้งง่าย มนัเป็นหลกัใหญ่ แต่ถา้เป็น
ปัญญาอบรมสมาธิน้ีมนัเป็นความคิด มนัฟ่ันเฝือง่าย ครูบาอาจารยส่์วนใหญ่ไม่สอน ไม่สอนนะ 
ใหท้  าสมาธิอบรมปัญญาทั้งหมด 

แต่ถา้ในเม่ือเราท าไม่ไดน่ี้ เราท าไม่ได ้ เราเป็นผูมี้การศึกษามาก เรามีความคิดมาก เราตอ้ง
ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา แต่ตอ้งเขา้ใจวา่เป็นปัญญาอบรมสมาธิตลอด หมุนเขา้ไปๆๆ หมุนเขา้
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ไปใหม้นัปล่อยวางเขา้ไป ปล่อยวางอนัน้ีเป็นการปล่อยวางชัว่คราวๆๆ ทั้งหมด มนัไม่ใช่วิปัสสนา
หรอก มนัเป็นวงสมถะทั้งหมด ปล่อยวางไปเร่ือย ปล่อยวางไปเร่ือย 

เพราะปล่อยวางไปเร่ือยแลว้ เรามีสติพร้อมเขา้ไปใช่ไหม เหมือนกบัคนท างาน ตั้งใจ
ท างาน พอตั้งใจท างาน พยายามจดจ่ออยูก่บัในงานนั้น การจดจ่อ การเฝ้าดูอยู ่ตอ้งพบ ตอ้งตวัเห็น
ตวัของจิตได ้ตวัของจิตนั้นคือสัจจะ คือความจริงของตวัขนัธ ์๕ ไง อาการท่ีว่าเราพิจารณาขนัธ์ ๕ 
ท่ีว่าใชปั้ญญาของโลกเขา้มานั้นมนัเป็นเงาทั้งหมด เงาคือผลของตวัเราท่ียนือยูแ่ลว้มีเงาใช่ไหม 
อาการของใจท่ีแสดงตวัออกดว้ยความเร่าร้อน มนัแสดงตวัออกไป แต่เราไดผ้ลแต่เงาของมนั เรา
ไดแ้ต่วิบากความเห็นของขนัธ ์๕ ท่ีมนัปรุงแต่งออกไปแลว้เป็นอารมณ์มา เป็นความทุกข ์

แต่วิปัสสนาเขา้ไปแลว้ วิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนา จนตวัจบัจิตได ้ คือตวัจบัขนัธ ์๕ ได ้ถา้
จบัขนัธ ์ ๕ ไดน่ี้ขนพองสยองเกลา้ เหมือนกนั ถา้ถึงการไต่สวนมูลฟ้องอนัน้ีแลว้ ไต่สวนมูลฟ้อง
แลว้ศาลรับฟ้อง หมายถึงการจบัใจได ้ จบัใจไดต้อ้งวิปัสสนา สมาธิอบรมปัญญา การจบักายไดก้็
ยก ก็ไต่สวนมูลฟ้องเหมือนกนั น่ีมนัเหมือนกนัตรงน้ี 

ถึงว่า วิปัสสนากรรมฐานตอ้งเร่ิมตน้จากการเห็นกายและเห็นจิต แลว้วิปัสสนาไป 
วิปัสสนาไป วิปัสสนาไปยงัตอ้งใชปั้ญญา ปัญญาขณะท่ีวิปัสสนาน้ีไม่ใช่ปุถุชนเสียแลว้ เป็น
กลัยาณชน กลัยาณชน ผูท่ี้ท  าความสงบได ้มีสมถกรรมฐาน มีสมถะ ใจน้ีเป็นพื้นฐานตั้งมัน่ แต่ถา้
ทางโลกเขาท างานไป เขาใชส้ติใชปั้ญญาพอสมควร เขาก็ท  าของเขาไป ความพลั้งเผลอของเขาก็
ไม่มีความผดิพลาด ขนาดท่ีว่าท าใหเ้ขาคอขาดบาดตาย 

แต่ถา้เราจะเป็นนกัปฏิบติัธรรม ปัญญาอนัน้ี ท่ีว่าภาวนามยปัญญามนัจะเกิด เกิดจากตรงน้ี
เป็นมูลเหตุมูลฐาน มูลฐานของสมถกรรมฐาน แลว้เป็นพื้นฐาน เป็นสัมมาสมาธิ เห็นไหม 
สัมมาสมาธิในมรรคองค ์ ๘ มรรคองคท่ี์ ๘ นั้นเสริมข้ึนมา พอเสริมข้ึนมา ถึงไดแ้ยกออกไปเป็น
วิปัสสนา เป็นโลกุตตระไง งานตรงน้ีเป็นงานของโลกุตตระ งานจะพน้จากโลก 

โลกียะทั้งหมดท่ีเป็นในวงของสมถะน้ีเป็นโลกียะลว้นๆ ท าขนาดไหนมนัก็เวียนตายเวียน
เกิดในวฏัวนน้ี ไม่พน้จากวฏัวนไปได ้ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใชปั้ญญาตวัน้ีต่างหาก 
ปัญญาในมรรคอริยสัจจงั ความด าริชอบไง ความด าริจะออกจากกิเลส มนัตอ้งเร่ิมด าริออกจาก
ตรงน้ี ตรงท่ีว่ายกข้ึนวิปัสสนาน้ี พร้อมกบัมนัตอ้งมีสัมมาสมาธิ มีความด าริชอบ ความเห็นชอบ 
วิปัสสนาเขา้ไป 
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วิปัสสนากายก็ได ้ วิปัสสนาจิตก็ได ้ น้ีคือยกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนาน้ีส าคญัท่ีสุด ถา้
ไม่มีการยกข้ึนวิปัสสนา มนัวนอยูใ่นวฏัฏะ เราก็จะวนไปในวฏัฏะน้ีโดยท่ีว่าเราไม่เขา้ใจอะไรเลย 
เราเห็นแต่ความว่าง ความเวิง้วา้ง ความเป็นไปของจิตน้ีทั้งหมดเลย จิตมนัวนกบัจิต มนัคลุกเคลา้
กนัอยูใ่นกิเลสนั้น แต่เรามองไม่เห็น 

แต่ถา้พอเห็นกายกบัเห็นจิตน้ีก็หลุดมือไปอีกนะ ผูท่ี้ไม่มีวาสนา หลุดมือไป หมายถึง
วิปัสสนาไปไม่ไหวไง เดินไปไม่ได ้ถึงวา่ผูท่ี้เจริญแลว้เส่ือมมีมากเลย เจริญเขา้ไปแลว้เส่ือม เจริญ
เขา้ไปแลว้เส่ือม น้ีคือปากทางนะ การเห็นกายและจิตน้ีคือปากทาง ปากทางเขา้ถึงกระแสของพระ
นิพพาน ยงัตอ้งเดินอีกยาวไกล น่ีคือแค่บาทแค่ฐาน เรามีบาทมีฐาน เราจะเดินกา้วเดินเขา้ไปใหไ้ด้
ไง แต่ถา้กา้วไปแลว้จิตเส่ือมจิตเห็น เห็นแลว้หลุดมือไป หลุดมือไปน่ีไง 

ท่ีว่า จากใจดวงหน่ึงใหอี้กใจดวงหน่ึง จากใจดวงหน่ึงนะ ครูบาอาจารยถึ์งสอน พยายาม
สอน เนน้สอนพวกเรา พวกท่ีว่าเร่ิมจะหดัวิปัสสนากนั แต่วิปัสสนาแลว้ก็ตอ้งวิปัสสนาใหถู้ก 
วิปัสสนาใหถ้กู จะท าใหเ้ราพน้จากกิเลสไดเ้ป็นชั้นๆๆๆ เขา้ไป พน้จากกิเลสได ้ท าเพือ่ใหพ้น้จาก
กิเลสน่ี ไม่ไดท้  าเพื่อเสริมกิเลส ถา้ท าเสริมกิเลส เราก็ท  าไปๆ เหมือนดินพอกหางหมู ดินพอกหาง
หมูนัน่น่ะ หนกัไปเร่ือยๆๆ  

ว่าเราประพฤติปฏิบติัๆ แลว้มนัก็หนกัไปเร่ือยๆ จนกว่าหางหมูนั้นพอกไปดว้ยกิเลส
ทั้งหมด แต่น้ีเราท าสมถกรรมฐานเขา้มา นัน่ล่ะมนัจะเลาะออกไปเร่ือย หางหมูน้ีจะไม่ติดดว้ยดิน 
หางหมูนั้นจะสะอาดอยูต่ลอดเวลา ดวงจิตน้ีเป็นอิสระไง ถา้มนัเส่ือม มนัเส่ือมมา พยายามตั้งใจ
นะ จิตเส่ือมน้ีเป็นปกติ 

การเดินข้ึนไปน่ีมนัตอ้งกา้วพลาด กา้วพลาดกนัมาเป็นประจ า ไม่มีใครกา้วเดินแลว้ถูกตอ้ง
ไปหมด ผดิเป็นครู ถูกก็เป็นครู พยายามฝึกฝนเขา้ไป ถา้มนัเส่ือมลงมา จิตเส่ือมท าอยา่งไร? จิต
เส่ือมอยา่ไปอาลยัอาวรณ์กบัส่ิงท่ีเราเกิดข้ึนมาแลว้ ส่ิงอาลยัอาวรณ์กบัผล ส่วนใหญ่จิตท่ีเส่ือม
เพราะคนหวงัแต่ผลไง คนไม่สร้างเหตุ 

เราก าหนดพุทโธ เราก าหนดพุทโธตลอดไป ถา้เราก าหนดพุทโธดว้ยสมาธิอบรมปัญญา 
ถา้เราก าหนดพุทโธไม่ได ้ เราใชปั้ญญาหมุนอยู ่ เรากต็อ้งพยายามใชปั้ญญาใคร่ครวญตลอดเวลา 
ใคร่ครวญพร้อมสติเขา้ไป ท าแค่น้ี ทั้งมีสติสัมปชญัญะอยูแ่ค่น้ี มีสติความรอบรู้อยู ่พุทโธๆๆๆ จน
จิตมนัจะสงบเขา้มา แลว้จิตเขา้มา เพราะมนัเคยเห็นกายแลว้มนัจะเขา้หากายเอง ยกข้ึนหากายเอง 
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จิตสงบ จิตน้ีพิจารณาจิตเขา้ ปัญญาอบรมสมาธิเขา้ ก าหนดปัญญาหมุนเขา้ไปๆ ปัญญาคิด
ไง ค าว่า “หมุน” คือคิดในขนัธ ์ แยกแยะความผดิความถูกของเราตลอดเวลาเขา้ไป ไม่หวงัผล ถา้
หวงัผล เป็นตณัหาซอ้นตณัหา จิตใตส้ านึกใตภ้เูขาน ้าแขง็ สันดานนั้นมนัตอ้งการอยูแ่ลว้ ความมกั
ง่าย การชุบมือเปิบ มนัโดยธรรมชาติของกิเลสเป็นอยา่งนั้น ความอยากสะดวกอยากสบาย แลว้ก็
พยายามจะเอาผล แลว้ก็จะเส่ือมไปต่อหนา้ต่อตา 

ความเส่ือมไปต่อหนา้ต่อตา เพราะว่าเราไปหวงัผล เราไม่สร้างเหตุ หนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัคือ
การสร้างเหตุ ตั้งสติไว ้ แลว้ก าหนดพุทโธๆ หรือว่าปัญญาอบรมสมาธิตลอดเวลาเขา้ไป พอจิต
สงบเป็นพื้นฐานมนัจะเยน็ คนท่ีเคยเร่าร้อนมนัจะสงบเยน็ ความสงบเยน็ เห็นไหม จิตท่ียนือยู่บน
พื้นบนฐานท่ีควร ควรแก่การงาน ควรแก่การงานในวิปัสสนา 

ในกายก็วิปัสสนาไปสิ กายขา้งนอก ในต าราบอกไว ้ ในต าราว่าธาตุ ๔ ตอ้งมี ดิน น ้า ลม 
ไฟ นั้นต าราบอก แต่ความเห็นของเราล่ะ ความเห็นว่ากายแปรสภาพไป ถา้ความเห็นขา้งนอกเป็น
ความเห็นขา้งนอก ความเห็นขา้งนอกหมายถึงความเห็นของโลกียะ มนัเป็นความเห็นความคิด 

แต่ถา้ในวิปัสสนาน้ี มนัจะเป็นไปโดยตามหลกัความจริง เราจะไปคาดหมายส่ิงใดๆ ไม่ได้
เลย เราเฝ้าดูอยู ่เห็นไหม ถา้สมาธิ ถา้สมาธิอบรมปัญญา ดูกายแปรสภาพ ความแปรสภาพของกาย 
กายน้ีจะแปรสภาพต่อหนา้ จะละลายไป จะเอาไฟเผา จะใหเ้ป็นอนิจจงั เป็นไตรลกัษณ์ น่ีไม่ซ ้ ากนั 
คืนวนัน้ีภาวนาอยา่งน้ีเป็นอยา่งน้ี พรุ่งน้ีภาวนาใหม่ มนัจะเป็นรูปแบบใหม่ไปตลอด จะไม่มีการ
ซ ้ ากนัเลย การซ ้ ากนัไปนั้นเป็นสัญญาทั้งหมด เห็นไหม การวิปัสสนาไม่ใช่ว่า เราเห็นว่ากาย
ละลายลงไป แลว้จะใหม้นัละลายลงไป วนัน้ีละลายลงไป พรุ่งน้ีมนัไม่ละลายจะท าอยา่งไร น่ี
แหละ วิปัสสนาคือการต่อสู้ไง การต่อสู้น้ีคือการต่อสู้กนัในชั้นวิปัสสนา ในชั้นการใหห้าเหตุหา
ผล หาเหตุหาผลในการต่อสู้กบักิเลส 

กิเลสคือความยดึมัน่ถือมัน่ มนัยดึอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั แต่ปัญญาจะเขา้ไปแยกส่วน
ออกระหว่างกายกบัจิตออกไป ระหว่างท่ีกายกบัจิตหมายถึงวา่ จิตน้ีมนัมีกิเลสอยู ่ เพราะมนัหลง 
มนัหลงในอะไร? มนัหลงในกายของเราเอง มนัหลงในกายของเราเอง มนัหลงมาโดยธรรมชาติ 
ในเม่ือคนหลงไปแลว้น่ีเราจะแกไ้ขอยา่งไรใหห้ายหลงไง ใหห้ายหลงตอ้งใหเ้ห็นสภาวะตาม
ความเป็นจริงว่า กายน้ีเป็นจริงเหรอ กายน้ีไม่จริงมนัจะไม่จริงอยา่งไร หนา้ท่ีของเราดูความไม่จริง
เท่านั้น 
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แต่ถา้ใชปั้ญญาของเราท่ีว่าไม่จริงอยา่งนั้น เราคาดหมายไง ไม่จริงอยา่งนั้นตอ้งเป็นแบบ
นั้น...น้ีคือการคาดหมาย การคาดหมายคือการดน้เดา การดน้เดาธรรมมนัจะเป็นดน้เดาไม่ได ้ น่ี
เหมือนกนั พอดน้เดาไปแลว้ตอ้งการใหเ้ป็นแบบนั้น น่ีคือตณัหาซอ้นเขา้ไปอีกแลว้ หนา้ท่ีของเรา
ตอ้งพยายามท าจิตของเราใหส้งบใหไ้ด ้ แลว้ดูไป ถา้จิตเส่ือม คือว่าจบัภาพนั้น หรือความเห็นมนั
ไม่กา้วเดิน เราตอ้งปล่อยวางไว ้แลว้กลบัมาพุทโธๆๆๆ เพิ่มพลงังานของใจตลอดเวลา 

การท างานมนัตอ้งใช ้ ใชพ้ลงังานทั้งนั้น ทั้งทางโลกและทางธรรม ถา้ทางโลก เหน่ือยน้ี
ตอ้งพกั ทางธรรมก็เหมือนกนั ใจมนัหมุนไปน่ีใชพ้ลงังานมาก ตอ้งกลบัมาพกั กลบัมาพกั พอมี
พลงังานในหวัใจ สู้ต่อไป กลบัไปยอ้นกลบัไปสู้ พิจารณา... 

...ตรงนั้นเหตุหน่ึงท าใหจิ้ตเส่ือม จิตมนัจะเส่ือม พอจิตมนัเส่ือมเพราะอะไร เพราะมนั
คาดหมายแลว้ไม่สมหมาย มนัอาลยัอาวรณ์ ละลา้ละลงั ตอ้งเช่ือมัน่ในสัจจะ ในความจริง ใน
อริยสัจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้ทุ่มไปทั้งตวั ทุ่มไปทั้งหมด ทั้งหวัใจ ทั้งร่างกาย 
ทุ่มไปในงานน้ีทั้งหมดเลย 

งานอ่ืนๆ ในโลกน้ี เราอยูห่รือเราตายไป คนท าแทนเราไดน้ะ เราอยูห่รือเราตาย โลกเขาท า
แทน ท าหนา้ท่ีการงาน น่ีเขาแทน เขาสืบต่อ มีผูรั้บผดิชอบแทนกนัได ้ แต่หนา้ท่ีช าระกิเลสน้ีคือ
หนา้ท่ีของบุรุษอาชาไนย ผูท่ี้เป็นอาชาไนยเท่านั้น เพราะทุ่มทั้งกายและใจ ความหลงมาน้ีมนัไม่ใช่
หลงมาแต่ปัจจุบนั มนัหลงมาเน่ินนานในหัวใจน้ี 

พอหลงมาเน่ินนาน จะใหเ้ห็น ใหห้วัใจฉลาด ใหห้วัใจเห็นตามความเป็นจริง หนา้ท่ีของ
เราคือหนา้ท่ีใคร่ครวญ หนา้ท่ีเอาไฟเผาใหน้ ้ าละลายไป ใหร่้างกายน้ีแปรสภาพไป ความแปร
สภาพนั้นคืออะไร? คืออนิจจงั คือไตรลกัษณ์ น่ีเห็นพระไตรลกัษณะ ใจมนัก็จะเขา้ใจข้ึน เห็นพระ
ไตรลกัษณ์ พระไตรลกัษณ์มาใหเ้ห็นต่อหนา้ 

 อาการว่าความเห็นอนันั้นท าใหห้วัใจนั้นฉลาดข้ึน มนัปล่อย โอโ้ฮ! ส่ิงท่ีไม่เคยพบไม่เคย
เห็น ส่ิงท่ีในการศึกษาเล่าเรียนมามนัก็เป็นความจ ามา มนัไม่เคยสะเทือนหวัใจขนาดน้ี ความเห็น
ของเรามนัสะเทือนหวัใจมาก ขนพองสยองเกลา้นะ มีความสุข มีปีติ มีความสุข มนัจะปล่อย มนั
จะเวิง้วา้งไปหมดเลย ใจน้ีเป็นอิสระชัว่คราว เพราะความเห็นอนันั้นน่ะมนัฉลาดข้ึนมา มนัปล่อย 
แต่มนัไม่ขาด ความไม่ขาดหมายถึงว่าสังโยชน์มนัไม่ขาดออกไปจากใจนั้น 
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มนัฉลาดข้ึนมา ความฉลาดข้ึนมามนัก็ยงัไม่ฉลาดพร้อมไง ความฉลาดพร้อมน่ีภาวนามย
ปัญญา ความท่ีเป็นภาวนามยปัญญาคือมรรคอริยสัจจงั มรรคทั้ง ๘ จะรวมตวัไง ความเพียรชอบ 
การงานชอบ ความด าริชอบ ความเห็นชอบ สมาธิชอบ มนัหมุนไป แต่ขณะท่ีเห็นมนัเห็นชอบอยู่ 
แต่ความชอบน้ีไม่มชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทา ตอ้งซ ้ าเขา้ไปๆ มชัฌิมาปฏิปทา 

การจะตดัสังโยชน์ขาดออกจากใจ ความตดัสังโยชน์ขาดออกจากใจ มรรค ภาวนามย
ปัญญาจะคมกลา้ ธรรมจกัรน้ีมนัหมุนไป ทีน้ีมนัหมุนไป ความท่ีหมุนไป แต่มนัยงัไม่เป็นจกัรท่ียงั
ไม่คมกลา้ มนัจะปล่อยวางชัว่คราว ความปล่อยวางชัว่คราวน้ีจะมีความสุขแปลกประหลาดโลก
มาก อนัน้ีคือรสของธรรมท่ีท าใหผู้ท่ี้ปฏิบติักลา้ทุ่มไปทั้งชีวิต ทุ่มไปทั้งชีวิต ทุ่มไปทั้งหมด ทุ่มไป
ทั้งหมดเลยว่าจะเอาใหไ้ด ้ อยูแ่ค่ชัว่มือเอ้ือมแลว้ เราเตาะแตะมาๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนกา้วเดินข้ึนมา 
จนยกข้ึนฟ้องศาล จนไต่สวนกนั จนเราจะเป็นฝ่ายชนะอยูแ่ลว้ จนจะเป็นฝ่ายชนะอยูแ่ลว้ ตอ้งกา้ว
เดินตามเขา้ไป กา้วเดินตามเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไป ซ ้ าเขา้ไปๆ 

ไม่ใช่ว่าเห็นกายแตกเห็นกายระเบิดเห็นอะไร แลว้จะปล่อยวาง มนัว่างแลว้เราจะนอนใจ...
ไม่ได ้ความนอนใจอนันั้น เราตดักระแส เรากั้นเข่ือนไว ้ เราโรยตวัมาจากภเูขาทั้งหมด แลว้พอท า
ข้ึนไปแลว้เราจะไปนอนใจตรงนั้นไดอ้ยา่งไร เข่ือนนั้นน ้าจะกดัเขา้มาได ้ เขา้มาปิดบงัไอภ้เูขา
น ้าแขง็นั้นไดอี้กนะ น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรานอนใจอยู ่ ความยดึมัน่ถือมัน่ท่ีเราปล่อยวางไปชัว่คราว
มนัจะกลบัมายดึมัน่ถือมัน่ใหเ้ป็นงานภาระท่ีหนกัมาก 

คนเราเคยเขา้ไปรู้เขารู้เรา รู้แพรู้้ชนะกนัอยู ่ ถา้เราไปพลาดอีกทีหน่ึง เขาจะใชก้ลอุบายท่ี
หนกัแน่นกว่านั้นมาหลอกเราอีก เห็นไหม ถึงตอ้งซ ้ าเขา้ไป จะมีความสุขก็ใหมี้ความสุข สุขเป็น
เคร่ืองเสวยไป ใจน้ีอยูก่บัความสุขไป แลว้พอจิตน้ีสงบเขา้ไป ยกข้ึนวิปัสสนา ซ ้ าเขา้ไปๆ จนกว่า
สังโยชน์ขาดออกไปจากใจ 

ส่ิงท่ีสังโยชน์ขาดออกไป มนัจะเห็นว่าความหลุดออกไปจากใจ สังโยชน์ขาดออกไป กาย
น้ีกระเดน็ออกไปนะ กายน้ีเป็นกาย จิตน้ีเป็นจิต อาการของขนัธ์คือทุกขคื์อสุขน้ีแยกออกกนัหมด 
สักกายทิฏฐิ ๒๐ ตอ้งแตกออกไป ออกไปจากหวัใจท่ีวิปัสสนาอยูน่ั้นไง 

เราวิปัสสนากายอยูน่ี่แหละ วิปัสสนากายอยู ่ แต่เวลาขาดอออกไป จิตน้ีรับรู้ รับรู้ทั้งหมด 
อนัน้ีเป็นปัจจตัตงั ถา้ไม่มีปัจจตัตงั น้ีคือการกินขา้วแลว้อ่ิม ถา้กินขา้วแลว้ไม่รู้จกัอ่ิม ตอ้งกินไป
เร่ือยๆ จนกว่ามนัจะอ่ิม ความอ่ิมพอนั้นเป็นปัจจตัตงั กบัความปล่อยวางต่างกนั ความปล่อยวางคือ
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ความว่างเฉยๆ ความว่าง ความเวิง้วา้ง ความลอยตวัอยูก่ลางอากาศ อนันั้นเป็นความว่าง ว่างจาก
วิปัสสนา ไม่ใช่ว่างจากก าหนดพุทโธ ต่างกนั ความเห็นจะต่างเขา้มา ภาวะของใจ วุฒิภาวะของใจ 
ใจจะเติบโตข้ึนไปตามขั้นตามตอนในการกา้วเดินออกไปในวิปัสสนาญาณ เห็นไหม 

วิปัสสนาญาณเกิดข้ึนแลว้ พอสังโยชน์ขาดออกไปน่ีเขา้ถึงกระแสของพระนิพพาน เราเขา้
กระแสของพระนิพพาน เราไม่ใช่ ผูท่ี้ปฏิบติันั้นไม่ใช่ปุถุชนแลว้ ผูท่ี้ไม่ใช่ปุถุชน เป็นผูท่ี้เขา้ถึง
กระแสของธรรมแลว้ น่ีกา้วเดินต่อไป 

ทางปัญญาก็เหมือนกนั ทางปัญญาอบรมสมาธิ ทางปัญญาอบรมสมาธิก็พจิารณาจิตน่ี
แหละ พิจารณาเขา้ไป พิจารณาอาการของขนัธ ์ ๕ เขา้ไป ไม่ใช่พิจารณากาย พิจารณาอาการของ
ขนัธ ์ ขนัธคื์อความรู้สึก ความรู้สึกความนึกคิด ความยดึมัน่ถือมัน่ ความเห็นโทษ ความเห็นภยั 
ความเห็นสุข ความเห็นต่างๆ น่ีความเห็นอนัน้ีเกิดข้ึนจากไหน? เกิดข้ึนจากเราไม่รู้เท่า 

เพราะเราจบัจิตไดแ้ลว้ใช่ไหม เราฟ้องศาลแลว้ ศาลรับฟ้องแลว้ ในเม่ือศาลรับฟ้องแลว้เรา
ก็ตอ้งไต่สวนไปตามกฎหมาย ตามเหตุตามปัจจยั วิปัสสนากายๆ ไป แต่วิปัสสนาจิตตอ้งดูตรงน้ี 
ตรงการเกิดดบัของใจ ใจน้ีเกิดดบั เพราะว่ามนัเกิดจากขนัธ ์๕ นั้นกบัใจน้ี เป็นเหมือนกบัส่ิงท่ีเป็น
เน้ือเดียวกนั ส่ิงท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั ความคิดเกิดข้ึนบ่อยๆ สร้างแต่ความทุกขใ์หเ้ราบ่อยๆ คิดข้ึนมา
ทีไรจะใหอ้ารมณ์กบัใจทุกขค์ร้ังไป  คิดดี คิดชัว่ จะละเอียดอ่อนหรือความหยาบนั้นต่างกนั น่ี
ความคิดท่ีเกิดข้ึนตลอด น่ีคือการไต่สวน ไต่สวนในชั้นวิปัสสนา 

วิปัสสนาไป ถา้ไม่ไหว เหมือนกนั ถา้ไม่ไหว กว็ิปัสสนาไปๆ ความคิดน้ีฟ่ันเฝือหน่ึง คือ
คิดไม่ออก เพราะมนัจบัตวัจิตไดแ้ลว้ จบัตวัขนัธไ์ดแ้ลว้ คิดไปๆ ขนัธมี์ก าลงัมากกวา่ ความคิดน้ี
จะกา้วเดินไป มนัเป็นเร่ืองของโลกียะเลย เป็นเร่ืองของสัญญาเลย เป็นเร่ืองของระบบ เราตอ้งพกั 
พกัหมายถึงว่าไม่คิดไง ก าหนดใจใหส้งบอยู ่ ก าหนดใจก็ท  าได ้ ก าหนดพุทโธก็ได ้ หรือคิดให้
ปล่อยวางก็ได ้ใจน้ีจะเป็น น่ีวงของสมถะ 

สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ตอ้งกา้วเดินไปพร้อมกนัแลว้ตอนน้ี ตอนท่ีว่าความ
สงบตอ้งเสริม ถา้ไม่เสริมมนัจะเป็นความคิด เป็นสัญญา สัญญาน้ีก็เป็นโลกียะ แต่ถา้เป็นปัญญา 
เป็นขนัธ ์ขนัธ์ ๕ ไง ในสังขารขนัธ ์สังขารขนัธน้ี์ก็เป็นความคิด ความปรุง ความแต่ง แต่มีสมาธิ
เขา้ไป สมาธิเขา้ไปท าใหม้นัว่างไว ้ ไม่ใช่มีตวัตนเราเขา้ไปมีส่วน มนัจะหมุนไป ความหมุนไปน่ี
ไต่สวนๆ วิปัสสนาเขา้ไปๆ 
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การเกิดการดบั การเกิดการดบัหนหน่ึง มนัเกิดข้ึนมาพร้อมกบัอาการคิดไปถึงขนัธ ์๕ แลว้ 
ขนัธ ์ ๕ เห็นไหม รูปของจิต คือรูปกบัอารมณ์กบัความคิดนั้นไง สัญญาท าใหรู้ปของความคิดน้ี
เกิดข้ึน สังขารปรุงไป วิญญาณรับรู้ ในอารมณ์หน่ึงนั้น ขนัธ ์๕ พร้อมไง เราจะแยกขนัธ์ออกจาก
กนัอยา่งไร แยกความคิดออกไปว่าอนัไหนเกิดก่อน อนัไหนเกิด อนัไหนเกิดก่อน อนัไหนรับรู้ 
อนัไหนเป็นตวักา้วเดิน เป็นตวัปรุง นัน่น่ะพิจารณาเขา้ไปวิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนาแยกขนัธอ์อก 
ก็เหมือนกบัแยกออก เห็นไตรลกัษณ์ คือเห็นกายท่ีแปรสภาพ แต่น้ีแยกออก แยกความคิดออกจาก
กนั อนัไหนเกิดก่อนอนัไหนเกิดหลงั อนัไหนความรู้สึกน่ะ 

วงจรของขนัธ ์ ๕ หมุนไป อารมณ์หน่ึงๆวิปัสสนาออกไป ใชปั้ญญา ใชปั้ญญาหมุนเขา้
มาๆ น่ีก็ปล่อยวางเหมือนกนั ถา้ใจทนันะ มนัจะปล่อยๆ ปล่อยจนความคิดน้ีกา้วเดินไปไม่ไดน่้ะ 
ขดัความคิดของตวัเองไดน้ะ เกอ้ๆ เขินๆ อยูเ่ลยนะ พอมีความคิดเขา้ไปเรารู้ทนัความคิดเรา พอมนั
จะเกิดข้ึน “นัน่แน่!” พอเรานัน่แน่ เราช้ีหนา้ความคิดไง เราช้ีหนา้ก็เหมือนเราข้ึนศาลแลว้เราฟ้อง
ศาลว่าความคิดน้ีคิดจากกิเลส ความคิดน้ีเคยคิดมาแต่ไหนแต่ไร ความคิดน้ีไง ความคิดคือขนัธ ์
แลว้แบ่งออกดว้ยว่าความคิดน้ี ๕ คน ไอต้วัน้ีมนัช่ือไอเ้วทนา ไอต้วัน้ีช่ือไอส้ังขารคิดก่อน เวทนา
คิดก่อน วิญญาณรับรู้ก่อน สัญญา สังขาร น่ีคือผูทุ้จริต 

ขณะท่ีมีกิเลสอยูน้ี่เป็นผูทุ้จริต ถา้วิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไป ผูทุ้จริตทั้ง ๕ คนน้ีจะ
แยก ต่างคนต่างอยู ่ปล่อย ต่างคนต่างอยูคื่อเขาแยกออกจากกนั ในเม่ือ ๕ ส่วนน้ีขนัธ์ ๕ แยกออก
จากกนั ความคิดจะเกิดข้ึนไม่ได ้ จะวา่ง จะโล่ง นั้นน่ะ ซ ้ า ตอ้งซ ้ า ซ ้ าบ่อยๆ ซ ้ าบ่อยๆ เพราะ
สันดานความสะสมมาของใจน้ีมหาศาล ความสะสมของใจ มนัก็ตอ้งต่อสู้ กิเลสไม่เคยวางมือกบั
ใคร กิเลสไม่เคยยอมแพใ้คร กิเลสจะต่อสู้ทุกๆ วิชาการ กิเลสน้ีกลวัธรรมมากท่ีสุด ก็ต่อสูธ้รรม
เหมือนกนั ต่อสู้ธรรมในวิปัสสนาน้ีไง 

กิเลสมนัไม่ยอมใหใ้ครมาชนะตวัเองไดง่้ายๆ เราก็ตอ้งต่อสู้กบักิเลสหน่ึง ต่อสู้กบักิเลส 
กิเลสคือความไม่อยากท า กิเลสคืออยากจะไดผ้ลไวๆ กิเลสคือการมัน่หมาย กิเลสคือการท่ี
ความคิดความหมายความตณัหาทะยานอยาก อยากใหไ้ดผ้ลไวๆ เหมือนกนัเลย น่ีวิปัสสนา
กรรมฐาน วิปัสสนามนัทนัตรงน้ีไง ทนัตรงท่ีเราเห็นความเส่ือม พอวิปัสสนาไปแลว้มนัไม่เป็นผล
ไป วิปัสสนาไปแลว้ไม่เป็นผล ไม่เป็นผลเพราอะไร เพราะว่า สมาธิไม่พอ สมถกรรมฐานไม่พอ 
พยายามกลบัมาพกัแลว้ไป พกัแลว้ไป ท างานตอ้งมีพกั ไม่พกัน่ีตาย 
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พอจะเป็นจะตายข้ึนมาก็พกัสักทีหน่ึง พอเราพกัแลว้ไดผ้ล มีพลงังานแลว้กลบัไปสู้ใหม่ 
วิปัสสนาไปเร่ือยๆ จนขนัธ์แตกออก จิตน้ีเป็นอิสระจากความคิดกรงขงัอนัน้ีไง ความคิดขนัธ ์๕ น้ี
ครอบง าจิตอยู ่ จิตน้ีไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ีไม่ใช่จิต ขนัธ ์๕ ส่งเขา้ไปเจตสิก ถึงเขา้ไปรับรู้ถึงจิต 
จิตน้ีส่งออกมา ออกไปเจตนา ถึงออกไปเป็นขนัธ ์๕ ขนัธ์ ๕ กบัจิตน้ีไม่ใช่เป็นอนัเดียวกนั ถา้เป็น
อนัเดียวกนั แยกออกจากกนัไม่ได ้ ขนัธ ์ ๕ กบัจิตน้ีต่างคนต่างอนัอยู ่ แต่สมานเน้ือเดียวกนัดว้ย
สังโยชน์เหมือนกนั สมานโดยเป็นความคิด 

เราคิดอะไรทีไร ใหม่ๆ เร่ิมตน้คิดว่าเป็นเราคิดๆ ทั้งหมดเลย เพราะอะไร เพราะสังโยชน์
มนัสมานใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั แต่เพราะธรรม ธรรมาวุธ เพราะวิปัสสนาอนัน้ีไง พร้อมจากสมถะ
ข้ึนมา เรามีพลงังานข้ึนมาก่อน แลว้ใชว้ิปัสสนากรรมฐานเขา้ไป วิปัสสนาแยกออกๆ ส่ิงท่ีเป็นเน้ือ
เดียวกนัมนัก็แยกออกได ้แยกออกจนหลายคร้ังเขา้ๆ จนขาดออกจากกนั ขาดออกจากกนั สังโยชน์
ก็ขาดออกไป ความขาดออกไปขณะท่ีอ่ิม 

ขณะท่ีสังโยชน์ขาดออกไป ขนัธ ์๕ เป็นขนัธ ์๕ จิตเป็นจิต ขนัธ ์๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่
ขนัธ ์ ๕ สักกายทิฎฐิ ๒๐ ขาดเหมือนกนั ขาดเหมือนกนัดว้ยปัญญาอบรมสมาธิ กบัสมาธิอบรม
ปัญญา น่ียกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนาเหมือนกนั เหมือนกนัเลย เพียงแต่จริตนิสัย ความเห็น
ของแต่ละบุคคล ความเห็นไง ความถนดั อ  านาจวาสนาท่ีสะสมมาต่างกนั  

น่ีก็เหมือนกนั น่ีก็เขา้ถึงกระแสของพระนิพพานเหมือนกนั ศาลมีก่ีศาลล่ะ? ศาลชั้นตน้ 
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ฎีกาแลว้ จบแลว้ ประหารชีวิตแลว้ ก็ยงัถวายฎีกากบัในหลวงได ้เห็นไหม น่ี
มรรค ๔ ผล ๔...๓ ศาลยงัถวายฎีกาไดอี้กชั้นหน่ึง 

น่ีก็เขา้ถึงกระแสของธรรม กระแสของธรรม กระแสของธรรมไม่ใช่ตวัธรรม กระแสของ
ธรรมยงัมีส่วนบกพร่องอยู ่ น่ีเขา้กระแสของธรรม แลว้ก็ตอ้งใชส้มถกรรมฐานกบัวิปัสสนา
กรรมฐานไปตลอด ถา้เขา้กระแสของธรรมแลว้เป็นธรรม พระอานนทเ์ป็นพระอรหนัต ์ พระ
อานนทก่์อนจะเป็นพระอรหันตน้ี์เป็นพระโสดาบนัมาก่อน เป็นพระโสดาบนัมาถึง ๒๕ ปี แลว้
ยกข้ึนถึงเป็นพระอรหนัต์ทีหลงั นางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบนั แต่นางวิสาขาท าไมตายไปพร้อม
กบัความเป็นพระโสดาบนันั้นน่ะ ท าไมนางวิสาขาไม่เป็นพระอรหนัตอ์อกมา ไม่เหมือนพระ
อานนท ์ พระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนัแลว้ก็กา้วเดินต่อไปวิปัสสนาต่อไป จนกว่าจะพน้ออกไป
ถึงธรรมแท้ๆ  ไง  
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ในการตดัสินของศาลชั้นตน้ตดัสินไปแลว้ ถา้เราไม่ยก...ตอ้งยกข้ึนศาลอุทธรณ์ เราตอ้ง
ฟ้องศาลอุทธรณ์ ถา้ศาลอุทธรณ์ยงัไม่รับฟ้อง เพราะว่าเหตุผลไม่พอ เหมือนกนัเลย ถา้เราไม่
วิปัสสนานะ เราไม่เห็นกายกบัจิต เราวิปัสสนาไม่ได ้ขนัธ ์๕ ท่ีว่าขาดออกไปแลว้ ขาดออกไปแลว้ 
ขาดออกไปคือสังโยชน์ ๓ ตวัมนัขาดออกไป เปลือกของชั้นบนมนัหลุดออกไป เห็นไหม น่ี
เปลือกส้ม เน้ือส้ม ใยของส้ม 

ใจก็เหมือนกนั มรรค ๔ ผล ๔ แต่ตอ้งวิปัสสนาลว้นๆ มนัขาดดว้ยปัญญา กิเลสขาด ขาด
ดว้ยปัญญา ปัญญาในมรรคอริยสัจจงัน้ีหมุนออกไป แต่ก่อนท่ีกิเลสจะขาด มนัไปขาดบนฟ้าบน
อากาศท่ีไหนล่ะ มนัก็ตอ้งขาดท่ีใจ ใจน้ีมีกิเลสอยูใ่ช่ไหม ใจน้ีเป็นผูท่ี้มีกิเลสอยู ่ใจน้ีเป็นผูท่ี้ปฏิบติั
อยู ่ ใจน้ีเป็นผูท่ี้จะออกจากกิเลสอยู ่ นัน่น่ะ มนัก็ตอ้งวกกลบัมาท่ีตวัใจเรา ศาลมนัอยูท่ี่น่ีไง 
ธรรมจกัรเกิดจากเราวิปัสสนาของเราข้ึนมา ถา้เราวิปัสสนาข้ึนมา น่ีคือเรามีพร้อม 

ถา้เราไม่มีพร้อม มนัยกข้ึนไม่ได ้ ยกข้ึนไม่ไดเ้หมือนกนั นางวิสาขาตายไปพร้อมกบัพระ
โสดาบนั ถา้เป็นธรรมแลว้มนัจะเป็นธรรมโดยอตัโนมติั เป็นไปไม่ได ้ ถา้มนัเป็น มนัมีสมถะแลว้
มนัจะยกข้ึนวิปัสสนาโดยธรรมชาติของมนั เป็นไปไม่ได ้ตอ้งใคร่ครวญหากายหาจิตเหมือนกนั 

ผูว้ิปัสสนากายแลว้ พิจารณากายซ ้ า ส่ิงท่ีมนัขาดไปแลว้ คือสังโยชน์ขาดไป กายนอกขาด
ไป กายในยงัมีอยู ่ กายใน กายในกาย แลว้กายบนสุด น่ีก็เหมือนกนั จิตท่ีมนัขาดออกไปแลว้มนั
ปล่อย สังโยชน์ขาดออกไปแลว้ แต่ในอุปาทานยงัมีอยูไ่ง อุปาทานของโสดาบนัหมด แต่ลึกกว่า
นั้นน่ะ ท่ีละเอียดกว่านั้นน่ะ จิตใตส้ านึก จิตก่อนส านึก มนัละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ เร่ือยๆ ความ
ละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ การจะคน้ควา้น่ีส าคญัตอนคน้ควา้ ควา้หาระหว่างกายกบัจิต ถา้คน้ควา้จบั
ตอ้งได ้ การจบัตอ้งได ้ การคน้ควา้ การจบักายและจิตไดน้ี้เป็นผลงานอยา่งมหาศาล การจะเขา้หา
ส่ิงใด เราเจอประตูทางเขา้ถึงถูกตอ้ง ถา้เราไม่เจอประตทูางเขา้ เราก็หวัชนภเูขา ส่ิงท่ีเราหวัชน
ภเูขาคือว่าชนก าแพง มนัเขา้ไม่ได ้การเขา้ไม่ไดน้ั้นมนัจะเป็นประโยชน์อะไรข้ึนมา 

นัน่น่ะ ถา้การเขา้ไม่ได ้ จิตน้ีสงบอยู ่ เราท าความสงบ สมถกรรมฐานนัน่แหละ สมถกรรม
ฐานก็เป็นขั้นๆ ตอนๆ เขา้ไป ถา้สมถกรรมฐานเป็นสมถะเป็นสมาธิแลว้จะเกิดปัญญาเอง เห็นเอง 
จะไม่มีพระอริยบุคคลติดอยูข่ ั้นตอนใด จะผา่นพน้ไปไดเ้ลยโดยอตัโนมติั แต่น่ีมนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่ 
มนัตอ้งกา้วเดินเป็นขั้นตอนข้ึนไป การกา้วเดินเป็นขั้นตอนเขา้ไปตอ้งแสวงหาทางกายและใจไง  
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ถา้พิจารณากายก็เห็นกายอีก เห็นกายซ ้าเขา้ไป เห็นกายซ ้ า วิปัสสนา วิปัสสนาตอ้งกลบัมา
พกัระหว่างสมถะกบัวิปัสสนา พกักลบัมาเร่ือย สมถะก็มีสูงชั้นๆ ข้ึนไป เพราะภาวะของใจสูง 
สูงข้ึนไป แต่สมถะเป็นพื้นฐาน แต่ภาวะของใจ วุฒิภาวะของใจ มนัเป็นคนละขั้นคนละตอนข้ึน
ไป พุ่งข้ึนไป พิจารณากายก็พิจารณาซ ้ าเขา้ไปๆ พิจารณากายน้ีเป็นส่ิงท่ีว่าง่ายท่ีสุด จบัตอ้งไดท่ี้สุด 
พิจารณาจิตน้ีเป็นส่ิงท่ีว่า เหมือนกบัไปยนือยูบ่นกลางอากาศ แต่คนท่ีมีปัญญาตอ้งใชว้ิธีการนั้น ก็
วิปัสสนาเขา้ไป ตอ้งจบัตอ้งไดเ้หมือนกนั 

การจบัตอ้งไดน่ี้ขนพองสยองเกลา้ทั้งนั้น รู้เลยว่าเราจบัไดห้รือจบัไม่ได ้ ถา้จบัไม่ไดม้นั
เหมือนกบัเราเอาหวัชนภเูขา ท าอะไรไม่ไดเ้ลย จบั เหมือนสงบไปเฉยๆ น่ีว่าสงบนะ ถา้ไม่สงบน่ี
ใจมืด มนัมืด มนัเขา้ไปไม่ไดไ้ง รู้อยูว่่ากิเลสยงัมีอยู ่ รู้อยูน่ะ ผูท่ี้ผา่นขั้นผา่นตอนมายงัไม่ถึงท่ีสุด 
รู้อยูว่่าอนัน้ีเรามีอยู ่เรายงัมีอะไรคาใจเราอยู ่แต่ท าไมเราไม่สามารถจะผา่นพน้ไปไดล่้ะ 

ไม่ผา่นพน้ไปได ้ เพราะเราไม่มีความรอบคอบพอ เราเช่ือตวัเอง เราโดนกิเลสหลอก กิเลส
มนัว่าส่ิงน้ีๆ ไง เวลามนัสงบข้ึนมา มนัเวิง้วา้งข้ึนมาว่าอนัน้ีเป็นผล อนัน้ีเป็นผล แลว้เราจะเทียบค่า
ว่าเป็นผลอยา่งนั้น เป็นผลอยา่งน้ี แต่ถา้เราผา่นจากขั้นเขา้ถึงกระแสของธรรมมา เราเห็นความขาด
ไป เห็นความหลุดออกไป เห็นสังโยชน์ขาดออกไป เรายงัรู้เลยว่าสังโยชน์ขาดอยา่งไรๆ 

แลว้เวลามนัข้ึนไปน่ีมนัไม่มีสังโยชน์ขาดออกไปจากใจเป็นชั้นๆ เราจะเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งไร 
เวลาวิปัสสนาอยู ่ เราจะไม่ใหกิ้เลสมนัหลอก เราตอ้งมัน่ใจในธรรม มัน่ใจในธรรมพระพุทธเจา้ 
แลว้ตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญเอง ใคร่ครวญใหเ้ราลงใจว่า ส่ิงท่ีว่าเราวา่ผา่นพน้ๆ มนัจะผา่นไป
ตรงไหน ในเม่ือเราไม่มีอะไรเพิ่มข้ึนมาเลย เราไม่มีส่ิงใดขาดออกไปจากใจเราเลย เราจะมีส่ิงใด 
เราจะไดม้รรคไดผ้ลข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

มรรคผลคือว่าสังโยชน์จะขาดเป็นชั้นๆๆๆ เขา้ไป ขาดเป็นชั้นนะ 

พอพิจารณากายกบัจิตแลว้สังโยชน์อ่อนลง พิจารณากายเป็นธาตุเลยนะ ดินเป็นดิน น ้าเป็น
น ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ใจจะแยกออกเลย พิจารณาจิตก็เหมือนกนั พิจารณาจิตถา้จบัตอ้งได ้
พิจารณาจิต จิตน้ีไง จิตน้ีอุปาทานยดึอยา่งไร เพราะสังโยชน์ขาดออกไปแลว้ แต่มนัยงัมีอุปาทาน
อยูน่่ะ มนัปล่อยนะ ถา้ปล่อยกายออกนะ จิตกบักาย สภาพของกายกบัจิตมนัจะมีไม่มีค่าเลย ขณะท่ี
ปล่อยน่ีร่างกายน้ีไร้ค่ามาก ขยะแขยงมาก มนัไม่มีค่าอะไรเลย แต่หวัใจหลุดออกไป ว่างออกไป 
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พน้ออกไป น่ีสังโยชน์อ่อนตวัลง กามราคะ ปฏิฆะ อ่อนตวัลงเฉยๆ กายกบัจิตจะแยกออกจากกนั 
ความเห็นจริง อนัน้ีเป็นจิตลว้นๆ แลว้ จิตลว้นๆ เป็นจิตลว้นๆ 

 การยกฟ้อง ศาลฎีกา จากอุทธรณ์แลว้จะฎีกา ยกข้ึนศาลฎีกา ศาลฎีกามีเหตุมีผลพอจะรับ
ฟ้องไหม การรับฟ้องน่ีไง จากสมถกรรมฐานยกข้ึนวิปัสสนากรรมฐาน ถา้ยกได ้ศาลฎีการับ ถา้ยก
ไม่ได ้ ศาลฎีกาไม่รับ ถือว่าส้ินสุดจบกนัท่ีอุทธรณ์นั้น ก็ไดแ้ค่ ๒ ขั้น แต่ถา้ยกข้ึนฎีกาได ้ อนัน้ี
ยกข้ึนฎีกา จะไม่มี ทางศาลฎีกาก็ตอ้งไต่สวนละเอียดอ่อนเขา้ไป 

มหาสติมหาปัญญา จิตท่ีจะเห็นกามราคะ จิตท่ีจะเห็นเป็นอสุภะอสุภงัไง อสุภะคือการ
พิจารณากาย กายน้ีเป็นอสุภะโดยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของมนั ถา้ผูท่ี้เห็นยกข้ึนได ้ คือเห็น
จบักายได ้ การจบักายไดม้นัจะหวัน่ไหวไปทั้งฐานของน ้าแขง็นั้น ฐานของภเูขาจะหวัน่ไหวหมด 
การจบัไดน่ี้หวัน่ไหวหมด การจบัไดคื้อการเห็นกาย เห็นอสุภะอสุภงัอนันั้นไง มนัเป็นมหาสติ
มหาปัญญา มนัไม่ใช่สติปัญญา เพราะมนัเป็นจิตลว้นๆ มนัเป็นตวัของกามภพอยูแ่ลว้ เป็นตวัของ
กาม 

จากเราร่นระยะตดัร่นเขา้มาๆ เห็นไหม กิเลสอาศยัออกไป ความคิดออกไปยงัขนัธ ์ ๕ 
ความคิดออกไปเป็นโลกเลย แลว้เราตดัรอนตดัทอนเขา้มา สั้นเขา้ๆ สั้นเขา้ไปมนัก็ถึงตวัจุดหมาย
มากข้ึน ความเขา้ไปถึงศูนยก์ลางอ านาจ แรงต่อตา้น แรงจะหลบหลีกตอ้งมีมากกว่า น่ีการพิจารณา
จบักายได ้มนัจะมีความสะเทือนเล่ือนลัน่ แลว้วิปัสสนาไป วิปัสสนาตรงไหน? วิปัสสนาหมายถึง
ว่า ร่างกายน้ีมนัเป็นอสุภะอสุภงั มนัอาบไปดว้ยเลือด อาบไปดว้ยความสกปรกโสมม เห็นไหม น่ี
วิปัสสนาเขา้ไป แต่มนัก็ยงัยอ้นกลบั พลงังานมนัแรงข้ึนมาเราจะสู้ไม่ไหว สู้ไม่ไหวหมายถึงว่า
วิปัสสนามนัไม่ไป มนัไปไม่ได ้วิปัสสนา ความคิดมนัไปไม่ได ้มนัจบัไปไม่ได ้เรากต็อ้งยอ้นกลบั
มาพกัอีก ยอ้นกลบัมาท่ีสมถกรรมฐาน แต่สมถกรรมฐาน ในขั้นของการวิปัสสนาอสุภะ 

พิจารณากามก็เหมือนกนั ในการพิจารณากามของจิตน่ะ จิตพิจารณาเขา้ไปก็เหมือนกนั 
พิจารณาเขา้ไป พิจารณาเขา้ไปว่ากามมนัเป็นอยา่งไร ขนัธ ์ ๕ ท่ีว่าขนัธม์นัขาดไปแลว้ ขนัธข์อง
กายมนัขาดไปแลว้ แลว้ขนัธ์ของจิตล่ะ? ขนัธข์องจิตคือความคิดท่ีมนัคิดปรุงได ้ความท่ีคิดปรุงได้
นั้นน่ะมนัก็ยงัเป็นขนัธอ์ยู ่ แต่เป็นขนัธล์ะเอียดอยูใ่นหวัใจนั้น วิปัสสนาเขา้ไปมนัจะขาดออก 
ระเบิดขาดออกไปเลย อสุภะก็เหมือนกนั น่ีศาลฎีกาตดัสินกนั 
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ศาลฎีกาไดต้ดัสินแลว้ ประหารชีวิตกิเลส ประหารชีวิตอสุภะอสุภงั ประหารหมด ขนัธไ์ม่
มีในหวัใจ ความคิดไม่มีในหวัใจ มนัควรจะจบ เห็นไหม มนัตอ้งจบกนัตรงน้ีสิ เพราะฎีกาได้
ตดัสินแลว้ แต่ฎีกาตดัสินแลว้ ยงัถวายฎีกากบัหลกัประธานของประเทศได ้ ถวายฎีกากบัในหลวง
ได ้ผูท่ี้ถวายฎีกาได ้

ตอของจิตมนัควรจะส้ินสุดไปแลว้ แต่มนัส้ินสุดไม่ไดเ้พราะมนัละเอียดอ่อนมาก ตอของ
จิต ถา้ถวายข้ึนไป เราตอ้งท าเร่ืองถวาย เราตอ้งยอมรับผดินะ ผูท่ี้มีความผดิ ผูท่ี้มีความถูกตอ้ง พอ
ถวายแลว้ก็ตอ้งถวายข้ึนไป ถา้ไม่ถวายก็จบ ถา้จบตรงน้ี กามภพไง ขาดเล่ือนลัน่ สังโยชน์ขาดไป
อีก ๒ ตวั เห็นไหม กามราคะ ปฏิฆะขาดหมด น่ีสังโยชน์เบ้ืองต ่า 

สังโยชน์เบ้ืองต ่า ๕ ตวั สังโยชน์เบ้ืองบนอีก ๕ ไง รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ 
อวิชชา มนัเป็นเร่ืองของนามธรรมทั้งหมด ไม่มีกายอะไรเขา้ไปเก่ียวขอ้งเลย กามราคะ ปฏิฆะ รูป
ราคะ อรูปราคะ รูปไง รูปของความคิด รูปของจิต ความว่าง อรูปราคะ มานะ ความถืออาการอนั
นั้น อุทธจัจะ มนัเคยในตวัมนัเองน่ะ อุทธจัจะนะ มนัว่าศาลฎีกาตดัสินแลว้ ว่าง สบายใจ เห็นไหม 
อุทธจัจะ อวิชชา คือมนัไม่รู้ตวัมนัเอง 

น่ีถา้ยกข้ึนวิปัสสนายิง่ยากเขา้ไปใหญ่ จะยกข้ึนวิปัสสนานะ คือการจบัตอ้งตวัไดม้นัตดัสิน
กนัไปแลว้ จบส้ินกนัไปแลว้ มนัอยู่ท่ีไหนล่ะ ถา้มีความรอบคอบ มีความรอบคอบถา้ยกได ้ ยก
วิปัสสนาได ้ ก็เหมือนพระอานนท ์ พระอานนทส้ิ์นสุดแลว้วนัสังคายนาเป็นพระอรหนัต ์ จบส้ิน
จากกิเลสทั้งหมด เพราะว่าวิปัสสนาเตม็ท่ี วิปัสสนาจนพอแรงแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้พยากรณ์ไวแ้ลว้ว่าพระอานนทจ์ะส าเร็จเม่ือวนัสังคายนา ท าไมมนัไม่เป็นสักที ไม่เป็นสักที 
ทอดธุระปล่อยวาง พอปล่อยวางปุ๊บ เขา้เลย ปุ๊บเขา้ก็ส าเร็จคืนนั้น พระอานนทเ์ป็นพระอรหนัต์
ข้ึนมา 

น่ีถา้จบัตอ้งตวัน้ีได ้ยกข้ึนวิปัสสนาได ้คือจบัเหตุไดไ้ง จบัเหตุคือจบัส่ิงท่ีผกูมดัอยูใ่นใจได ้
พอจบัไดก้็หมดส้ินกนั พอจบัไดก้็ง่ายข้ึนมา พอจบัได ้ การจบัตอ้งกิเลสส าคญัท่ีสุด การจบัตอ้งอ
วิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาคือความไม่รู้กบัความรู้ของใจเท่านั้น ใจท่ีเป็นนามธรรมนั้นรู้กบัไม่รู้ 
เห็นไหม น่ีพิจารณาอสุภะมาแลว้ ใครเป็นคนพิจารณาอสุภะอสุภงัแลว้ปล่อยวางไป ใครเป็นคน
พิจารณากามราคะแลว้ปล่อยวางไป 
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น่ีไง อาสเวหิ อาสวะอยูท่ี่จิต อาสวะส้ินไป จิตฺตานิ จิตดวงน้ีพน้ออกไปจากกิเลส นั้นถึงจะ
เป็นธรรมไง น่ีไงธรรมอนัน้ีถึงประเสริฐ ธรรมในหวัใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมี
วิหารธรรมอยูใ่นหวัใจ ธรรมน้ีไม่เคยเส่ือม ธรรมน้ีอยูค่งท่ีคงวา ธรรมอนัน้ีถึงว่าประเสริฐใน
หวัใจของผูท่ี้มีธรรมในหวัใจ ยงัปรารถนาฟังธรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงักราบเคารพธรรมอยูต่ลอดเวลา องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ยงัสั่งสอน สั่งสอนสาวกมาตลอด สาวกข้ึนมา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ป่วย ใหพ้ระสวดสัมโพชฌงค ์สัมโพชฌงคคื์อการกา้วเดินไง ธมัมวิจยะ วิจยัธรรม ความมี
สติสัมปชญัญะ ศีล สมาธิ ปัญญา ทางกา้วเดิน 

ถา้เรายงัมีทางกา้วเดินกนัอยู ่ มนัจะมีหวัใจ หวัใจท่ีเขา้ถึงธรรมไดไ้ง หวัใจท่ีสัมผสักบั
ธรรมอนันั้นข้ึนมาได ้แลว้พอเขา้ไปสัมผสัแลว้ยงัเคารพในธรรม ยงัธมฺมสากจฺฉา ยงัคุยธรรม ยงัมี
วิหารธรรมเพื่อสนองกนัเพื่อความสุข แลว้เราผูป้ฏิบติัล่ะ ผูท่ี้ปฏิบติั ฉะนั้นถึงว่าอยูต่รงไหน อยู่
ตรงไหนของศีล สมาธิ ปัญญา...ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นทางกา้วเดิน เรากา้วเดินแลว้ใจของเราอยู่
ตรงไหนมีพื้นฐาน พื้นฐานของใจของเราท่ีจะกา้วถึงไง คือพื้นฐานของใจ 

พื้นฐานของใจ เรายอมรับความจริง ตอ้งยอมรับความจริงนะ แลว้ถึงจะจบัตอ้ง ถึงจะยกข้ึน 
ถา้ไม่ยอมรับความจริงนั้นคือกิเลสหลอก ความจริงเราอยูต่รงไหนตอ้งตรงนั้น ถา้เราไปคาด เรา
หมาย เราไปใหค่้าก่อน พอใหค่้าก่อนน่ีมนัไปตาม หลงทางไง เราตั้งใจเดินไปบนถนน ตรงแน่ว
เขา้สู่ธรรม แต่กิเลสบอกว่านัง่อยูเ่ฉยๆ แลว้จะถึงธรรม นัง่อยูต่รงหวัถนนนั้นน่ะ ธรรมมนัจะมาหา
เราเอง น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราหลง กเ็ราอยูบ่นหวัถนนนั้นน่ะ แลว้เรายงัไม่ไดก้า้วเดินเขา้ไปเลย แลว้
ว่ามนัจะเป็นธรรม มนัจะเป็นธรรม แลว้มนัจะเป็นธรรมมาจากไหนล่ะ 

ถึงว่าสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ถึงส าคญัตรงน้ีไง ถึงเนน้ย  ้าว่า ครูบาอาจารยส์อน 
สอนแต่กาย ส่วนใหญ่สอนเร่ืองกายมา มนัจบัตอ้งง่าย ทีน้ีว่าสอนเร่ืองกายก็เป็นเร่ืองกาย สอน
เร่ืองจิต เพราะจิตก็อยูก่บักาย เพราะจิตกบักายอยูด่ว้ยกนั จะทางใดก็ได ้จะทางกายก็ได ้จะทางจิต
ก็ได ้แต่ตอ้งเป็น กาย เวทนา จิต ธรรม 

กาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ ฐานทั้ง ๔ ท่ีจะควรแก่การงาน ใครเป็นผูท่ี้ท  างานนั้น? 
คือหวัใจของผูท่ี้มีกิเลสเตม็หวัใจทั้งนั้นน่ะ หวัใจของผูท่ี้มีกิเลส แต่เช่ือในธรรม ในอริยสัจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สละตนข้ึนมา ยอมตนมาประพฤติปฏิบติั ยอมตน กิเลสมนัก็
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ตอ้งเสียใจหน่อยหน่ึงแลว้ ยอมตนไง ถา้อยูก่บักิเลส เห็นไหม อยูก่บักิเลสคืออยูแ่ต่ความพอใจของ
มนัตลอด ใหม้นัเป็นเจา้นาย มนัอยากมนัตอ้งการส่ิงใดก็วิ่งเตน้เผน่กระโดดตามแต่กิเลสจะตามไป 

แต่ในเม่ือยอมท า เช่ือในอริยสัจ เช่ือในสติปัฏฐาน เช่ือในงานท่ีควรแก่การงานไง ยอม
ตวัเองจากความท่ีสะดวกสบาย เคยสะดวกสบายอยูข่องตวัตามความเคยชินเดิมของตวั ตอ้งมีศีล มี
สมาธิ มีปัญญา เห็นไหม มีศีลก่อน ศีลท่ีสะอาด ศีลท่ีบริสุทธ์ิ ศีลท่ีควรแก่การงาน 

ควรแก่การงาน “ควร” ควรหมายความว่าไง ถา้ศีลบริสุทธ์ิ ท  าสมาธิมนัจะมีความปลอด
โปร่ง ท าสมาธิมนัจะมีความพอใจ ท าสมาธิแลว้มนัไม่กงัวล เห็นไหม น่ีควรแก่การงาน ถา้ไม่ควร
ล่ะ ถา้ไม่ควร ศีลนั้นไม่บริสุทธ์ิ นัง่สมาธิแลว้มนัก็กงัวลไง เราท าผดิส่ิงนั้นไว ้ เราท าผดิส่ิงน้ีไว ้
พระถึงว่า ถา้มีศีลไม่บริสุทธ์ิ รีบปลงอาบติั อาบติันั้นปลงไปแลว้คือเราจะเร่ิมตน้ใหม่ ส่ิงท่ี
ผดิพลาดไปวางไวต้รงนั้น แลว้ส่ิงท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่ น่ีศีลควรแก่การงาน สมาธิควรแก่การงานล่ะ มี
ศีลแลว้ถึงมีสมาธิ สมาธิควรแก่การงาน สมาธิท่ีออกจากอุปจารสมาธิ เห็นไหม ควรแก่การงาน 
สมาธิท่ีบริสุทธ์ิมนัเป็นสัมมาสมาธิ 

ในกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ถา้เราท าเป็นกสิณน่ะควรแก่การงานไหม? ควรแก่การงานของการ
มีฤทธ์ิมีเดช ควรแก่การงานของการรู้วาระจิต ควรแก่การงานของการส่งไป ไม่ควรแก่การงานของ
การช าระกิเลส 

ตอ้งควรแก่การงานของการช าระกิเลส ถึงเป็นสมถกรรมฐาน เป็นสมาธิไง ควรแก่การงาน
เป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิยกข้ึนเป็นปัญญา เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีช าระกิเลส กบั
ปัญญาท่ีเห็นแก่ตวั ปัญญาท่ีจะเอาสะดวกสบาย ปัญญาท่ีกา้วเดินท่ีว่า ถึงหวัถนนแลว้ว่าเป็นธรรม
แลว้ นัน่ก็เป็นปัญญา แต่ปัญญาของกิเลสหลอกใช ้ ปัญญาของกิเลสหลอกใชก้บัปัญญาเป็น
ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่เป็นปัญญาของเรา ถา้เป็นเรา เรากบักิเลสมนัยงัแบ่งยงัแยง่กนัอยู่ 

แต่ถา้เป็นภาวนามยปัญญา เป็นธรรมจกัร เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นมชัฌิมาปฏิปทา เป็น
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีผา่นพน้ไปก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มี
ตรงน้ีไง ถึงมีบุพเพนิวาสานุสติญาณ จตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณ เห็นไหม วิชชา ๓ ขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เกิดจากปัญญาอนัน้ีไง ปัญญาท่ีเป็นภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ปัญญา
การใคร่ครวญ ปัญญาการตรึก ปัญญาการคาดหมาย 
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การคาดการหมายอนันั้นโดยธรรมชาติของมนัตอ้งมีกิเลสหลอกใช ้เพราะกิเลสอยูใ่นหวัใจ
โดยพื้นฐาน กิเลสมนัมีอยูแ่ลว้ในหวัใจของทุกๆ ดวง มนัเป็นอวิชชา มนัไม่รู้ตวัมนัเองหรอก ถา้
มนัรู้ตวัมนัเอง มนัตอ้งมีธรรมสิ เห็นไหม ถึงว่าเป็นกิเลสหลอกใช ้ เพราะอวิชชาอยูใ่นใจของทุกๆ 
ดวงท่ีมีการเกิดการตายข้ึนมา มนัตอ้งมีอวิชชาเป็นตวัพาเกิด อวิชชาถึงเป็นพื้นฐานของความคิด
อนันั้น ความคิดอนันั้นถึงว่า ถา้คิดอนันั้นถึงว่าเป็นเรา ถึงเป็นไม่ใช่เรา 

ภาวนามยปัญญาน้ีเป็นธรรมจกัร ธรรมจกัร จกัรน้ีเป็นกลาง ธรรมน้ีเป็นกลาง องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะมาตรัสรู้หรือไม่มาตรัสรู้ ธรรมอนัน้ีก็มีอยูด่ ั้งเดิม แต่องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้มีบารมี มีอยูด่ ั้งเดิมแต่ลึกซ้ึงกวา้งขวา้งจนไม่มีใครสามารถจบัตอ้งได ้
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะแลว้คน้ควา้ออกมา เพราะสร้างสม
บารมีเป็นพุทธภมิูมา เป็นพระโพธิสัตว ์จะมาเพราะโพธิญาณน้ี แลว้คน้ควา้เจอ แลว้จึงเสวยธรรม
อยูใ่นหวัใจ เตม็เป่ียมในใจองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน 

วิมุตติสุขในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นั้นมีความสุขมาก แลว้ก็เผยแผไ่ง ช้ี
ทางจะใหลู้กศิษย ์บริษทั ๔ ใหก้า้วเดินตาม แลว้เราก็เกิดมาพบพุทธศาสนา อ  านาจวาสนาอนัน้ีถึง
มหาศาล 

อ านาจวาสนาของคนอ่ืน อ านาจวาสนาเขาตอ้งไปแสวงหามา อ  านาจวาสนาของเรา อยูใ่น
ก ามือไง อยูใ่นก าหวัใจ หวัใจปรารถนา หวัใจรู้ หวัใจเขา้ใจ พอเขา้ใจเร่ืองธรรม เขา้ใจเร่ืองธรรม 
ถึงยอมตวัลง ถึงว่าใหเ้ห็นคุณค่าของตน ใหเ้ห็นคุณค่าของความตั้งใจของเรา ใหเ้ห็นคุณค่าไง เห็น
คุณค่ามา เห็นคุณค่าเราแลว้ แลว้ยงัไดม้าฟังธรรม ธรรมน้ีไดฟั้งแสนยาก การฟังธรรมมีโอกาส
นอ้ยมาก การฟังธรรม เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้มา (เทปส้ินสุด
เพียงเท่าน้ี) 


