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การฟังธรรมมีโอกาสน้อย เพราะชีวิตเรามันสั้นนัก เกิดมา ๘๐ ปี ก็ตายไป ธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒,๕๔๓ ปี แล้ว อายุขยั เราแค่ ๑๐๐ ปี เราต้องดับไปตามอายุขยั ของ
เรา ฉะนั้น โอกาสของเรา ธรรมะนี้ ๕,๐๐๐ ปี โอกาสของธรรมนี้ ๕,๐๐๐ ปี โอกาสของเรา ๑๐๐ ปี เท่า
นั้นเอง ตั้งใจฟังธรรมนะ ตั้งใจฟังธรรม ธรรมคือสัจจะความจริ ง ได้มาด้วยความแสนยากโดยองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรารถนาเป็ นพระ
โพธิสัตว์จะมาเป็ นพระพุทธเจ้า ยังออกปฏิบตั ิธรรมค้นหาอยูอ่ ีก ๖ ปี นะ ค้นหาแบบอุกฤษฏ์เต็มที่เลย
กว่าจะได้ธรรมมา ถึงว่าธรรมนี้ประเสริ ฐมาก
เป็ นเพราะเราไม่รู้กนั “เพราะไม่รู”้ นี่เป็ นความสําคัญอย่างยิง่ เพราะความไม่รู้ เห็นไหม ไม่รู้
คืออวิชชา ความไม่รู้น้ ีทาํ ให้เกิดตายๆ มาตลอด เพราะความไม่รู้เป็ นตัวสําคัญที่สุดที่พาให้เกิด
ตายๆ มา การเกิด เห็นไหม เพราะมันไม่รู้มนั ถึงไปเกิด จิตปฏิสนธิวิญญาณนั้นไม่รู้เรื่ องเลย รู ้
เฉยๆ รู ้แต่ว่าไปเกิด ไปเกิดในที่ต่างๆ กัน สูงๆ ตํ่าๆ เห็นไหม
คนเราเกิดมาเป็ นคนเพราะว่าสร้างบุญกุศลมา สร้างกรรมดีมา กรรมนี้พาเกิด กรรมพา
เกิดต่างหาก เห็นไหม ผูไ้ ม่รู้น้ นั ไปเกิดโดยกรรมนั้นเป็ นผูท้ ี่พาไป นี่มีกรรมเป็ นแดนเกิด มีกรรม
เป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย กรรมเท่านั้นพาให้เราไปเกิด แดนเกิดของเราเป็ นแดนเกิด
มนุษย์ แดนเกิดในเทวดา แดนเกิดในพรหม แดนเกิดในเปรตอสุ รกาย นัน่ น่ ะ เพราะความไม่รู้พา
ไป มันสักแต่รู้เฉยๆ แล้วก็อาศัยบารมี กรรมนั้นพาไป
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บุญกุศลพามานะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสมบารมีมา ปรารถนาเป็ นองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดมาเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ เห็นไหม นัน่ ก็ผไู ้ ม่รู้ยงั พาเกิดอยู่ พาเกิด
มาเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ก็ยงั หลงใหลอยูใ่ นกามคุณ ๕ ทั้งหมด พระเจ้าสุ ทโธทนะพยายามจะ
เอาไว้ให้เป็ นจักรพรรดิ ปรนเปรอด้วยกามคุณ ๕ เพื่อจะให้เพลิดเพลินไป เห็นไหม แต่ก็ยงั มี
อํานาจวาสนาบารมีสั่งสมมา ยังได้ออกบวชมาแสวงหาความหลุดพ้นออกไป นัน่ น่ะ ยังเป็ นผูท้ ี่
เพราะไม่รู้พาเกิดอยู่ เพราะไม่รู้พาเกิด เพราะไม่รู้พาไป
เราเกิดมาเราก็ไม่รู้ ปฏิบตั ิธรรมก็ปฏิบตั ิธรรมแบบไม่รู้ ฟังมาไง ฟังมา ตั้งใจฟัง ตั้งใจ
ศึกษาธรรม ศึกษามา เพราะสิ่ งที่ไม่รู้มนั เป็ นเราอยูโ่ ดยธรรมชาติของมัน ในใจนี้เป็ นผูท้ ี่ไม่รู้ นี่มนั
ไม่รู้ ความไม่รู้ อะไรเข้ามาก็ตอ้ งปฏิเสธไปก่อน เหมือนตาบอดตาใส มองไปก็เห็นสักแต่ว่าเห็น
เห็นไปด้วยอํานาจของสิ่ งที่เห็นในปัจจุบนั นั้นครอบคลุมอยู่
อํานาจของมนุษย์ เห็นไหม ขันธ์ ๕ ไง เกิดเป็ นมนุษย์น้ ีได้ขนั ธ์ ๕ มา ขันธ์ ๕ นั้นเป็ นผูท้ ี่
ทําให้รู้ขอบเขตของขันธ์ ๕ ในสังขาร ในการปรุ งการแต่งที่เราปรุ งแต่งได้ขนาดไหน ในสัญญา ใน
วิญญาณรับรู ้อารมณ์ อารมณ์ของขันธ์ ๕ รับรู ้ขนาดนั้น แต่ดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู ้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่สะสมบุญญาธิการมาขนาดไหน นัน่ น่ ะ อยูใ่ นเนื้อ
ในของจิตนั้น อยูท่ ี่ในสิ่ งที่ว่าไม่รู้ปกปิ ดอยู่
แต่ถา้ ผูไ้ ม่รู้เปิ ดออกกลายเป็ นผูร้ ู ้ข้ ึนมา เห็นไหม จาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็ นปัจจยา
การออกมา เป็ นสิ่ งที่ผดิ ทั้งหมดเลย แล้วพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ ดออก เปิ ดเป็ นผูร้ ู ้
ขึ้นมา นี่วิชชา าณํ อุทปาทิ ป�ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ มันสว่างกระจ่าง
แจ้ง ความสว่างกระจ่างแจ้งของสิ่ งที่ว่าปกปิ ดอยู่ นัน่ ถึงเป็ นผูร้ ู ้จริ ง รู ้จริ งเห็นจริ งตามความเป็ น
จริ งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เราศึกษาด้วยความไม่รู้มนั ก็มืด คลําไปไง ล้มลุก
คลุกคลานในการประพฤติปฏิบตั ินะ ล้มลุกคลุกคลานไปก็พยายามฝื นไปๆ อันนั้นยังมีวาสนา
นี่ลม้ ลุกคลุกคลานไปเพราะความที่มนั ไม่รู้ คนที่ไม่รู้เหมือนคนตาบอดคลําทางไป มัน
น่าสมเพชเวทนาขนาดไหน แต่ในสัจจะความจริ งนั้นไม่ใช่คนตาบอด เราตาใสๆ เรารู ้ เราอวดรู ้
เราว่าเรารู ้อยูน่ ะ มนุษย์นี่รู้เห็น เห็นด้วยปั ญญา ปัญญานี้รู้มาก มีปัญญาศึกษาเล่าเรี ยนมาเป็ น
ความรู ้ของเรา จินตนาการออกไปขนาดไหนเป็ นปัญญา ปัญญานั้นเป็ นความรู ้ขา้ งใน เห็นไหม
ตาเห็นก็ว่ารู ้ หูฟังก็ว่าได้ยนิ แต่อนั นั้นฟังมา ผูท้ ี่ไม่รู้อยูใ่ นหัวใจมันปกปิ ดไว้ รู ้ในขอบเขตแค่น้ ีเอง
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เหมือนตาบอดตาใส คนตาบอดเขาตาบอดจริ งๆ เขาคลําไปเพราะเขาไม่เห็น แต่ตาบอดตาใสนี่เห็น
อยู่ แต่ไม่รู้ไง ผูไ้ ม่รู้ปกปิ ดไว้ ผูท้ ี่ไม่รู้ นี่อวิชชาปกปิ ดใจของเราไว้ เราก็ศึกษาไปอย่างนั้น ทําไป
อย่างนั้น ล้มลุกคลุกคลานไป
แต่ความเชื่อไง เชื่อในปัญญาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในปัญญาที่
ตรัสรู ้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราก้าวเดินตามไป นั้นมีที่พ่ งึ ที่อาศัย ในที่พ่ งึ ที่เกาะ
เกี่ยวออกไป ในที่พ่ งึ ที่อาศัยเราก้าวเดินไป ถ้าเราไม่เชื่อธรรม ไม่เชื่อศีล ไม่เชื่อสมาธิ ไม่เชื่อว่า
ศีล สมาธิ ปัญญา สามารถชําระกิเลสได้ เราจะมีแก่ใจหรื อ แก่ใจคือกําลังใจไง ถ้ามีกาํ ลังใจนะ
เวลาใครพูดถึงมรรคผลนิพพานว่า มันเป็ นของสุ ดวิสัย มันเหนื อโอกาสที่เราจะจับต้องได้ มัน
สุ ดวิสัยพวกเราจะทําได้
มันจะสุ ดวิสัยไปไหน ในเมือ่ มีหัวใจ ผู้ทไี่ ม่ ร้ ูมันมืดดําอยู่ในใจก็จริงอยู่ แต่ เวลาเรา
กําหนดพุทโธๆ เข้ าไปทีห่ ัวใจ พุทโธมันอยู่ทไี่ หน? พุทโธมันอยู่ทใี่ จ เห็นไหม กําหนดพุทโธๆ
ขึน้ มา เรากําหนดขึน้ มามันก็เป็ นพุทโธขึน้ มาทีใ่ จเรา อันนีก้ เ็ ป็ นสิ่ งทีม่ ดื บอดคลําไปก่ อน เพราะ
อะไร เพราะมันยังไม่ เป็ นเนือ้ เดียวกัน ใจนีย้ งั ไม่ เป็ นพุทโธโดยสั จจะความจริง อาศัยว่ ากําหนด
พุทโธๆ ไปก่อน อาศัยกําหนดไป พุทโธๆ เหมือนไม้เท้าคนตาบอดคลําทางไป พุทโธๆ เหมือนไม้
เท้าที่คอยเขี่ยทางว่าไปถูกหรื อไปผิด นี่คนตาบอดคลําทางไป แต่มีไม้เท้าคอยชี้ไปข้างหน้าว่าเป็ น
หลุมเป็ นบ่อไหม เป็ นที่จะทําให้เราล้มลุกคลุกคลานไหม นี่เหมือนกัน ถ้าเราเชื่อองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เรามีศรัทธาอยู่ เรากําหนดพุทโธๆๆ เหมือนไม้เท้าคลําทางไปๆ ถึงบอกเหมือน
คนตาบอดไง
แต่ ถ้าพุทโธๆ จนพุทโธกับใจเป็ นเนือ้ เดียวกัน พุทโธๆ เรากําหนดพุทโธ นี่เราเชื่อในองค์
สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าแล้วหนึ่ง เรายังยึดองค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าเป็ นพุทธคุณ
เป็ นทีพ่ งึ่ ที่อาศัยของเราได้ จริงหนึ่ง เราถึงเชื่อมัน่ แล้วเรากําหนดพุทโธ ทําจริงได้ จริง กําหนดพุท
โธจริงๆ พุทโธๆ จนมันเป็ นเนื้อเดียวกันกับใจ จนพุทโธหายไป ใจนีเ้ ป็ นพุทโธขึน้ มา สว่ างไสวขึน้
มานะ
จากคนที่ลม้ ลุกคลุกคลาน ผูท้ ี่ไม่รู้ปกคลุมไว้ มันจะเปิ ดออกให้เรารู ้บา้ ง ถ้ารู ้เข้าไปๆ นี่
วิชชา ๓ บุพเพนิวาสานุสติญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ว่า ปฐมยาม เข้า
บุพเพนิวาสานุสติญาณ นี่ไง มันยืนยันกันว่าถ้าผูไ้ ม่รู้มีอยู่ มันพาเกิดพาตาย ผูไ้ ม่รู้ไปเกิดเป็ น
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เทวดาก็มีขนั ธ์ ๔ เทวดาไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์เรา แต่มีกายทิพย์ของเขา นัน่ น่ ะ เขาก็มี
ความสุ ขไปของเขา เห็นไหม ความสุ ขอันนั้นก็ทาํ ให้เพลิดเพลินไปในความสุ ขอันนั้น ก็ใช้ชีวิต
หมดไปชีวิตหนึ่งด้วยความเพลิดเพลินในภพของเทวดา มีความเพลิดเพลินไปในภพของพรหม
เห็นไหม ผูท้ ี่ไม่รู้พาเกิด แล้วผูไ้ ม่รู้ยงั ไปเกิดอยูต่ รงนั้น แล้วก็เพลิดเพลินอยูต่ รงนั้นไป นี่มนั มืด
บอดขนาดนั้นน่ะ อวิชชามันปิ ดหัวใจของคน มันปิ ดมืดบอดขนาดนั้น มันปิ ดหัวใจของเทวดา
ของอินทร์ ของพรหม ของสรรพสัตว์ใน ๓ แดนโลกธาตุน้ ี หมุนไปตายเกิดตามแต่วฏั วน ตาม
กระแสของกรรม
คน สัตว์ สร้างกรรมขึ้นมาเพราะว่ามันพอใจจะสร้างกรรมขึ้นมา เพราะมันแสวงหามาเพือ่
มันไง เพื่อเราๆ ความว่าเป็ นเพื่อเรามันแสวงหาออกมา แสวงหาถูกหรื อแสวงหาผิด อันนั้นสิ่ งที่
ไม่รู้มนั ปกปิ ดไว้ ปกปิ ดไว้ หมายถึงว่า มันไม่เข้าใจว่าเป็ นบุญหรื อเป็ นบาป ความอยากได้ อยาก
ตะเกียกตะกายอยากได้มา มันต้องแสวงหามา ถ้าสิ่ งที่แสวงหามาด้วยคุณประโยชน์ คือว่าตาม
สัจจะตามความเป็ นจริ ง สิ่ งที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ งเป็ นคุณงามความดี อันนั้นเป็ นมรรค ความที่
เป็ นมรรคอยูน่ ้ นั เพราะคนเรามีบุญกุศลสร้างมา และมีบาปอกุศลติดมาในหัวใจ คนเราถึงเกิดมาลุ่มๆ
ดอนๆ ไง มนุษย์เกิดมานี้ลุ่มๆ ดอนๆ ทุกข์ๆ ยากๆ อยูเ่ หมือนกัน ในเทวดาเขาก็เหมือนกัน ใน
อินทร์ ในพรหม เหมือนกันหมด เขามีความสุ ขอยู่ สุ ขของเขาสุ ขเพราะเป็ นทิพย์สมบัติ แต่ในเมื่อ
เวลาเขาสิ้ นอายุขยั ของเขา เขาก็ตอ้ งตายไป
คนเรา การเกิดและการตายนี้เป็ นสิ่ งที่น่ากลัวที่สุด คนเราเกิดแล้วไม่อยากตาย เห็นไหม
ทุกคนเกิดแล้วไม่อยากตาย ยิง่ เกิดดี ยิง่ สถานะสู ง ยิง่ อยากจะยึดถือสถานะของตัวให้อยูไ่ ด้นานขึ้น
ไป เวลาจะดับขันธ์ เวลาจะตายไป ความเศร้าโศกอันนั้นว่าจะไปไหน แล้วเวลามันอยูใ่ นสถานะ
ที่สูง อยูใ่ นสถานะที่ว่าเราเป็ นคนที่สูงศักดิ์ มันจะลืมเนื้อลืมตัว ความลืมเนื้อลืมตัวจะสร้างอะไร
ล่ะ? ก็สร้างแต่สิ่งที่เบียดเบียนตนไว้ สร้างแต่บาปอกุศลไป แล้วเกิดขึ้นมาจะเกิดอย่างนั้นไหม
เหมือนกับเรายิงปื นขึ้นไป ยิงพลุข้ ึนไปบนท้องฟ้ า สู งจนสุ ดท้องฟ้ าแล้วถึงตกลงมา ในชีวิตเราก็
เหมือนกัน เราใช้คุณงามความดี ใช้บุญกุศลไป หมดจากบุญกุศลแล้วไปไหน
โตเทยยพราหมณ์ เป็ นพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล เป็ นเศรษฐี เป็ นคหบดี มีสมบัติมาก แม้แต่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบิณฑบาตยังไม่ยอม ยังตระหนี่ ยังไม่อยากให้ จนเวลาตาย
ไปแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่า “โตเทยยพราหมณ์น้ ีไปเกิดเป็ นสุ นขั มาเฝ้ าสมบัติของตัว” นัน่ น่ะ
เพราะมีสมบัติมาก หาสมบัติมาแล้ว ความผูกพันในสมบัติน้ นั มันให้โทษในความผูกพันของใจ
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แต่ในเมื่อเราหาสมบัติมาแล้วเราคิดว่าเป็ นสมบัติ เป็ นคุณประโยชน์กบั เรา แล้วเรารักษาไว้เพื่อ
เราๆ...“เพื่อเรา” มันเพื่อร่ างกาย เพื่อภพชีวิตของมนุษย์ที่เราเกิดมา ๑๐๐ ปี อย่างมากนี้เท่านั้น
สมบัติพสั ถานจะมีประโยชน์ตรงนี้ ตรงที่ได้ใช้ได้สอย แล้วตรงที่ได้ใช้แล้วเป็ นคุณประโยชน์ ได้
จาคะ ได้สละออกไป เพื่อบุญกุศล ออกไป ไปเกิดเป็ นเทวดา ไปเกิดเป็ นอินทร์ เป็ นพรหม
ในการสละทานออกไป มีผใู ้ ห้และผูร้ ับ หัวใจนั้นเป็ นผูส้ ละออก หัวใจนี่ ผูท้ ี่ไม่รู้ทาํ คุณ
งามความดีกไ็ ด้ ผูท้ ี่ไม่รู้ทาํ บาปอกุศลก็ได้ ผูท้ ี่ไม่รู้เพราะยังไม่เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง ไม่เห็น
สัจธรรมตามความเป็ นจริ ง มันเป็ นสิ่ งที่ว่าอวิชชาปกคลุมอยู่ คือผูไ้ ม่รู้ทาํ ไป ผูไ้ ม่รู้ช้ ีนาํ เรา เราเดิน
ตามผูท้ ี่ไม่รู้อยูต่ ลอดเวลา เห็นไหม
นัน่ น่ะ โตเทยยพราหมณ์ เพราะว่าใจของเขาผูกพัน เขาพอใจสิ่ งนั้น เวลาเขาดับขันธ์ เขาอุบตั ิ
เดี๋ยวนั้น เกิด เห็นไหม เหมือนกับเราเหมือนกัน มนุษย์เกิดตายๆ ในมนุษย์สมบัติน้ ีก็มี มนุษย์ตาย
แล้วไปเกิดบนสวรรค์เป็ นเทวดาก็มี มนุษย์เราเกิดมาตายแล้วไปเกิดในสิ่ งที่ต่าํ ๆ ก็มี นี่มนั อยูท่ ี่
จังหวะการเกิด จังหวะที่ว่าเราควรจะทําอะไรให้เป็ นเครื่ องดําเนินของเราในหัวใจของเรา
เกิดตายๆ การเกิดและการตายนี้ เกิดตายๆ ทุกดวงใจ ทุกๆ ดวงใจเกิดตายเพราะวนเวียน
ในวัฏวนตลอดไป ไม่มีวนั ที่สิ้นสุ ด ในบุพเพนิวาสานุสติญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ายืนยันได้ ยืนยันได้เพราะก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้น้ ี ปฐมยาม กําหนดอานา
ปานสติเข้าไป จนเข้าไปถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ กําหนดดูยอ้ นหลังออกไป ชีวิตนี้ยาวไกลนัก
เกิดๆ ดับๆ มา มันไม่มีท่สี ิ้ นสุ ด ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย นี่การเกิดตายของดวงใจ ดวงใจดวงเดียวของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ
อันนี้ก็เหมือนกัน ดวงใจของเราที่เกิดเป็ นเรานี้ มันมีการเกิดการตายทุกๆ ดวงใจสะสม
มา แล้วก็เกิดมาจนเป็ นเราเดี๋ยวนี้ไง นี่ผไู ้ ม่รู้พาเกิดมาเป็ นเราจนเดี๋ยวนี้ แล้วเกิดเป็ นเราแล้วเกิดใน
ท่ามกลางพระพุทธศาสนา เห็นไหม ถึงชี้แบ่งว่า วิชชากับอวิชชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสรู ้ไว้แล้ววางไว้เป็ นธรรมให้พวกเราก้าวเดินตามไง เราศึกษา เราเชื่อมัน่ พอศึกษา สิ่ งที่ไม่
รู ้อยูน่ ี่มนั ทําให้เราปฏิบตั ิไม่ได้ผล สิ่ งที่ไม่รู้ไง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่ นหัวใจของเรา มัน
ปกปิ ดใจของเราไว้ ในการประพฤติปฏิบตั ิ เราศึกษามา สุ ตมยปัญญา คือตํารา คือองค์ศาสดา ธรรม
และวินยั พระไตรปิ ฎก นี้แทนองค์ศาสดาของเรา เราศึกษาพระไตรปิ ฎกมาเป็ นสุ ตมยปัญญา เป็ น
ทฤษฎีที่ถูกต้อง ถูกต้องตามหลักสัจจะความเป็ นจริ ง แต่ผไู ้ ม่รู้ในหัวใจนี้มนั รับรู ้โดยความรับรู ้อนั
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นี้ มันไม่รู้จริ ง ถ้ ามันรู้จริงตามสั จจะจริง ความรู้กจ็ ริง สิ่ งทีศ่ ึกษามาก็จริง สิ่ งทีจ่ ริงกับจริงเข้ ากัน
แล้วมันต้ องสมกับความเป็ นจริง เห็นไหม แต่ของเรามันสมจริ ง จริ งตามความเป็ นจริ งที่เราควร
ปรารถนาได้ไหมล่ะ
เราปรารถนาอยากจะเห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรม ให้เห็นธรรมนะ ให้พน้ ทุกข์ออกไป
เป็ นขั้นเป็ นตอนออกไป นี่เราปรารถนากัน แต่ไอ้ผทู ้ ี่ปกปิ ดไว้ในหัวใจของเรามันก็ปกปิ ดไว้ นี่
กิเลสไง ผูไ้ ม่รู้คืออวิชชา อวิชชาคือกิเลส กิเลสก็พยายามจะรักษาสถานะของมันเอาไว้ไง แก่น
ของกิเลสนะ ยางเหนียวในหัวใจพาเราเกิดพาเราตายมาตลอดไป แล้วจะอาศัยหัวใจนี้ตลอดไป ที่
อยูข่ องกิเลสคือหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็ นที่อยูข่ องเขา แล้วหัวใจของสัตว์โลกจะมาศึกษา
ธรรม จะมาเปิ ดออกไป พ้นออกไปจากอํานาจของกิเลส กิเลสต้องต่อต้าน
ฉะนั้น ศึกษามา กิเลสของเราก็เข้าไปแบ่งแยก คือว่าผลักไสให้ผดิ ไปจากทฤษฎีสัจจะ
ความจริ งที่เราศึกษามา สุ ตมยปัญญา ทฤษฎีคือความจริ งตามแผนที่พระไตรปิ ฎกนั้นถูกต้อง แต่ใน
การสร้างขึ้นมาให้เป็ นของเรา อันนั้นเป็ นปริ ยตั ิ ปริ ยตั ิคือการศึกษาเล่าเรี ยนมา ถ้าไม่มีแผนที่ ไม่มี
ปริ ยตั ิก็ไม่มีปฏิบตั ิ ไม่มีปฏิบตั ิก็ไม่มีปฏิเวธ ปฏิเวธคือความรู ้แจ้ง เห็นไหม มันถึงว่า ภาคปฏิบตั ิ
มา ผูร้ ู ้ของเรามันไม่เปิ ดขึ้นมา เพราะผูไ้ ม่รู้มนั ปกปิ ดไว้
ผูไ้ ม่รู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกัน เกิดเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะก็โดน
ปกปิ ดไว้โดยอวิชชาเหมือนกัน แต่เพราะว่าไปศึกษากับเจ้าลัทธิต่างๆ ไม่ได้ผล จนมาตั้งต้นทํา
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง เพราะมาตั้งต้นทําเองด้วยอานาปานสติ ปฐมยามนี้ได้
บุพเพนิวาสานุสติญาณ แล้วย้อนกลับ นี่ไปแล้วไม่ได้ผล ดึงกลับมา แล้วพยายามย้อนกลับไป
ถึงมัชฌิมยาม จุตูปปาตญาณ เข้าไปเห็นว่าดวงใจทุกดวงตายแล้วไปเกิดที่ไหน นี่เห็นการเกิดของ
ดวงใจต่างๆ ว่าจะไปเกิดที่ไหน มันก็ไม่มีท่สี ิ้ นสุ ด
ทุกดวงใจต้องเกิดหมด ตายแล้วต้องเกิดทั้งหมด เกิดแล้วก็ตอ้ งตายทั้งหมดเลย เห็นไหม
มันถึงน่าเศร้าใจ มันน่าเศร้าใจว่ามันปิ ดตาเราไว้ เราไม่ใช่ว่าเกิดเป็ นมนุษย์แล้วเราว่าชาติน้ ีเรามี
ความทุกข์...นี่มนั เกิดตายๆ มาตลอด ในการเกิดตายโดยความไม่รู้น้ ีพาไป สิ่ งที่ไม่รู้มนั ถึงเป็ น
เรื่ องใหญ่โตมาก มันพาเราเกิดพาเราตายมา แล้วพอมาปฏิบตั ิเข้าไป มันก็ยงั ต่อต้านขึ้นมาอีก เพื่อ
รักษาสถานที่อยูข่ องเขาไว้
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เข้าไปจุตูปปาตญาณ เห็นการเกิดและการตายไป จนชักกลับเข้ามา เกิดอาสวักขยญาณก่อนรุ่ ง
อรุ ณขึ้น นี่ได้อาสวักขยญาณขึ้นมา เปิ ดออกหมด ถึงรู ้จริ งไง อวิชชานี้ถึงได้ขาดออกไปจากใจ
เป็ นไก่ตวั แรกที่กะเทาะเปลือกไข่ออกมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็ นพระอรหันต์องค์
แรกของโลก พ้นออกไปจากกิเลสทั้งหมด ถึงเชื่อปัญญาคุณ ปัญญาอันที่ว่าท่านเจาะฟองไข่คืออวิชชา
ออกไปจากผูไ้ ม่รู้ที่ปกปิ ดไว้ เป็ นผูร้ ู ้ข้ ึนมา เป็ นวิชชาขึ้นมา เป็ นที่พ่ งึ ที่อาศัยของหมู่สัตว์ท้งั หลาย
นัน่ น่ะ เสวยวิมุตติสุขจนพอสมควรแล้วถึงได้ออกมาเผยแผ่ศาสนา จนมาถึงเราปัจจุบนั นี้ เราก็จะ
ก้าวเดินตามนั้นไป
ถึงว่า อันนั้นวางไว้ เผยแผ่มานี้เป็ นปริ ยตั ิ แล้วเราต้องปฏิบตั ิใช่ไหม องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเอาดวงใจ เอามรรคผลนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัส
รู ้ สัง่ สอนอยู่ ๔๕ ปี จนปริ นิพพานไป ก็เป็ นดวงใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มรรค
ผลนิพพานของดวงใจทุกดวงใจที่ประพฤติปฏิบตั ิก็มีอยู่ ถ้ามีผรู ้ ู ้ มีพุทโธอยูท่ ี่หวั ใจ ทุกดวงใจมี
โอกาสหมด เพราะมีหวั ใจเหมือนกัน นี่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิ
ทีน้ ีเราศึกษามา ผูท้ ี่ไม่รู้คืออวิชชา ศึกษามามันก็มาแบ่ง คือว่าความลังเลสงสัย ความไม่
เชื่อจริ ง ความไม่เชื่อมัน่ ว่ามรรคผลจะหมดกาลหมดเวลาไป ก็หวั ใจของเรา ทุกข์ก็ของเรา ความสุ ข
จะเกิดขึ้นก็ตอ้ งเป็ นของเรา การประพฤติปฏิบตั ิมนั ก็ตอ้ งเราประพฤติปฏิบตั ิ เราเท่านั้นเป็ นคนเอาใจ
ของเราไป ใจของเราถ้าเข้าถึงธรรมก็ใจของเราเป็ นผูถ้ ึงธรรม
ใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระอัครสาวกที่ดบั ขันธปริ นิพพานไป ก็
เป็ นดวงใจดวงนั้นดับขันธปริ นิพพานไป เป็ นการยืนยัน เป็ นพยานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์จริ ง พระสารี บุตร พระโมคคัลลา
นะเป็ นพยานยืนยันกันมาๆ พูดภาษาเดียวกันมา เป็ นภาษาธรรมที่เข้าใจกัน มองตาก็เข้าใจว่า
นิพพานคืออะไร แล้วมีพยานยืนยัน แล้วดับขันธ์แต่ละพระองค์ๆ ไป เป็ นสมบัติส่วนตนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอัครสาวกที่ปริ นิพพานไป
นัน่ น่ะ มันมีจริ ง แต่กิเลสมันคัดค้านไง มันไม่รู้แล้วมันก็ปฏิเสธ นี่มนั ไม่รู้แล้วไม่รู้เปล่า
นะ มันหลอกเราอีกต่างหากนะ แล้วแย็บขึ้นมา ความเห็นของเราอยากประพฤติปฏิบตั ิ เราศึกษามา
ในภาคปริ ยตั ิ เราอยากประพฤติปฏิบตั ิ เราแย็บขึ้นมา เราศึกษามา นี่วิชชาเกิดขึ้นชัว่ ครู่ ชว่ั ยาม
เหมือนกับฟ้ าแลบ สิ่ งที่ปกปิ ดไว้ก็ปกปิ ดอีกว่ามรรคผลนิพพานหมดกาลหมดเวลา หมดเวลาแล้ว
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เราจะทําไปเหนื่อยเปล่า นัน่ อันหนึ่ง กว่าเราจะต่อสู ้มา นี่ลม้ ลุกคลุกคลาน หมายถึง ใจมันล้มลุก
คลุกคลาน ใจไม่กา้ วเดินไปตามสัจจะความเป็ นจริ ง ไม่กา้ วเดินตามนั้น ถึงก้าวเดินไปมันก็มีส่ิ งนี้ปก
คลุมไปตลอด มันต้องพยายามแยกแยะออกไปๆ แยกของเราออกไป
นี่ไง ถึงบอกว่า มันต้ องเห็นโทษของเราคนเดียว โทษในหัวใจของเรา โทษคือกิเลสของ
เราเท่ านั้นทีม่ นั ต่ อต้ านขัดขวางสิ่ งที่จะเป็ นไปตามความเป็ นจริง ถ้ าเข้ าประพฤติจริงนะ ท่ องพุทโธๆ
พุทโธจริงๆ แต่เราทําไม่จริ ง เราทําไม่จริ งหนึ่ง ความลังเลสงสัยสิ่ งที่ปกปิ ดในใจเอาไว้อีกหนึ่ง แล้ว
พอเราท้อถอยขึ้นมา มันลุกขึ้นมา สิ่ งใดมีกาํ ลังมากกว่า อีกฝ่ ายหนึ่งต้องอ่อนแอลง ระหว่างธรรม
กับกิเลสในหัวใจของเรา ถ้าธรรมเจริ ญขึ้น กิเลสจะยุบยอบลง ถ้ากิเลสเจริ ญขึ้น ธรรมจะอ่อนแอลง
ทีน้ ีความลังเลสงสัยมากขึ้น
การประพฤติปฏิบตั ิไปมีแต่อุปสรรคขัดขวางมากขึ้น
ท้อถอยอ่อนแอ ท้อถอยน้อยเนื้อตํ่าใจ เห็นไหม ธรรมก็อ่อนไปๆ กิเลสใหญ่ในหัวใจมาก เห็น
ไหม มันหลอกว่าเรามีความเห็นถูกต้องอยู่พกั หนึ่ง เดี๋ยวก็ปิดอีก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ผูไ้ ม่รู้มนั
ก็ปกปิ ดใจไปเรื่ อยๆ
นี่เรามาชําระสิ่ งที่ไม่รู้ออกจากใจเท่านั้น สิ่ งที่ไม่รู้ในใจของเรา เราว่าเรารู ้ๆ อยูน่ ี่ ผิด
หมด เพราะความรู ้อนั นี้เป็ นความรู ้จาํ มา สิ่ งที่เราจํามามันเป็ นความจํามา ของยืมมามันไม่ใช่ของ
เรา ของของเรามันต้องเกิดขึ้นจากภายใน ของของเราต้องทําความสงบของใจเราขึ้นมา ทําให้ใจมี
ความสงบขึ้นมาแล้วมันค่อยแบ่งแยกออกไประหว่างกิเลสกับธรรม แล้วมันจะก้าวเดินออกไป
แต่ถา้ เราจํามามันเป็ นสัญญาทั้งหมด สิ่ งที่เป็ นสัญญา มันเหมือนกับของที่มนั สําเร็ จรู ป
เราเอาเข้ามาเป็ นชิ้นเป็ นอัน มันเข้ากับใจไม่ได้ ใจนี้เป็ นนามธรรม เราต้องสร้างขึ้นมาจากรากแก้ว
รากฝอย เราต้องเติบโต ต้นไม้จะเติบโตขึ้นมาจากต้นที่เราเพาะเราชําขึ้นมา เติบโตขนาดไหนมัน
ต้องเติบโตไปโดยธรรมชาติ มีอาหาร มีน้ าํ มีอะไรของมันไปตามธรรมชาติของมัน
หัวใจในการประพฤติปฏิบตั ิก็เหมือนกัน มันต้องก้าวเดินไปตามจังหวะของใจที่ควรจะ
เป็ นไป การศึกษามา ถึงบอกมันเป็ นสัญญา มันเป็ นของสําเร็ จรู ป มันเป็ นขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า มันเป็ นของที่ท่านวางไว้เป็ นแผนที่ดาํ เนิน ถึงว่านัน่ น่ะคือปริ ยตั ิ
ปฏิบตั ิคือการที่เราสร้างของเราขึ้นมา สร้างใจของเราขึ้นมา สร้างความสงบของเราขึ้นมา
สร้างขึ้นมา จากเพาะชําขึ้นมาในใจของเรานัน่ น่ะ เพื่อให้สิ่งที่ว่าไม่รู้ๆ มันพลิกออกมาเป็ นผูร้ ู ้
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ขึ้นมาซะ ผูร้ ู ้คือวิชชาขึ้นมา ออกมา มันต้องปอกเปลือกออกมา มันโดนปกคลุมไว้มากหลายชั้น
นะ พอไปเกิดเป็ นเรา เป็ นมนุษย์ มนุษย์มีกายกับใจ จะพึ่งพาอาศัยกันก็เกาะ กลัวว่าร่ างกายจะเจ็บ
ไข้ได้ป่วย ต้องพยายามจะทะนุถนอมร่ างกายนี้ให้เข้มแข็ง เกิดมาแล้วต้องให้ร่างกายเข้มแข็ง ต้อง
ให้พอใจของเรา เราถึงหาอะไรส่ งเสริ มมันตลอด นี่เรื่ องของกาย
เรื่ องของใจเราก็ศึกษามา ก็ศึกษาเล่าเรี ยน เข้าโรงเรี ยนมา นี่วิชาชีพเพื่อจะหาเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้องไป อันนี้มนั เป็ นวิชาชีพ มันเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นมา มันต้องมีโดยสถานะของมนุ ษย์ ในเมื่อ
เป็ นมนุษย์มนั มีอย่างนี้ มันก็ตอ้ งใช้อย่างนั้นไป แต่ในเมื่อศึกษามาแล้ว เล่าเรี ยนแล้ว หรื อทํางาน
มา ได้ผลประโยชน์มา มันก็แค่อาศัยไป มันพ้นทุกข์ไปได้ไหม จนถึงกับออกประพฤติปฏิบตั ิ
นักบวชออกบวช สละออกมาทั้งหมด ก็มีผทู ้ ี่เคยเป็ นฝ่ ายพลาธิการส่ งเสี ยมา เขาก็หวังเพื่อที่จะให้
ผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิมีธรรมแล้วมาคอยชี้นาํ ทาง นัน่ น่ะ ผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิมนั ก็อยูส่ ่ วนหนึ่ ง เป็ นผูท้ ี่
มีทางอันกว้างขวาง ภิกษุเป็ นผูท้ ี่มีเวลาประพฤติปฏิบตั ิอย่างเดียว แต่ในเมื่อเป็ นฆราวาส มีเวลา
ประพฤติปฏิบตั ิ ทางมันแคบกว่า แต่เราก็หาเวลาออกมาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ เพื่อจะให้เข้าถึง
ธรรมให้ได้เหมือนกัน เพราะมีดวงใจเหมือนกัน
ในเมื่อเกิดเป็ นสมาธิข้ ึนมา สมาธิไม่แบ่งแยกหญิงหรื อชาย ไม่แบ่งว่านักบวชหรื อ
คฤหัสถ์ สมาธิคือสมาธิ การประพฤติปฏิบตั ิถึงมีค่าเท่ากัน ทําได้เหมือนกัน แต่นกั บวชนี้มีโอกาส
มากกว่า ไปได้ก่อน คือว่าจังหวะและโอกาสของเรามีมากกว่า ก็ท่มุ กันไปเพื่อทําขึ้นมาให้เกิดขึ้น
จากใจของตัว
ทีน้ ีว่า ฝ่ ายสนับสนุนอยากจะได้ผลของเราด้วย เราก็ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิของเรา ในเมื่อ
เราประพฤติปฏิบตั ิของเรา เราก็ตอ้ งมีส่วนได้ของเรา ถึงว่า เป็ นปัจจัตตัง รู ้จาํ เพาะตน เป็ นอกาลิโก อยู่
ที่หวั ใจของเราไง หัวใจของเราปัจจุบนั นี้ถา้ ได้ ได้เดี๋ยวนี้ ในวินาทีน้ นั ในนาทีน้ นั ในชัว่ โมงนั้น
เห็นไหม ในสมัยพุทธกาล พระสารี บุตรสําเร็ จที่ไหน ในตําราบอกไว้นะ พระโมคคัลลานะสําเร็ จที่
ไหนๆ นี่เป็ นข่าวของคนอื่น เป็ นอกาลิโกของดวงใจดวงนั้น แล้วอกาลิโกของดวงใจของเราล่ะ
มันไม่มีกาลไม่มีเวลา ถ้ายังมีลมหายใจเข้า มีลมหายใจออกอยู่ เราตามลมหายใจเข้า-ลม
หายใจออกอยู่ เรายังมีโอกาสอยูข่ องเราตลอดไป ถ้าเรามีโอกาสของเรา เราก็ประพฤติปฏิบตั ิของ
เรา เราต้องก้าวเดินของเราตลอดไป เราก้าวเดินของเราได้ นี่ข่าวของเราจะเกิดขึ้น ข่าวของเรา หมายถึง
ว่า เราจะเข้าไปรู ้จริ งตามความเป็ นจริ งของเราไง
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ข่าวบุญข่าวกุศล ข่าวข้างนอกเขาบอกข่าวกัน เราตามข่าวเข้าไป เราไปสร้างบุญกุศลกับ
เขา อันนั้นเป็ นเปลือก แต่ถา้ บุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจ ทําทานร้อยหนพันหนเท่ากับถือศีลบริ สุทธิ์หน
หนึ่ง ถือศีลบริ สุทธิ์ร้อยหนพันหนไม่เท่ากับเกิดปัญญาขึ้นมาหนหนึ่ง นี่ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นมาเพื่อ
ชําระกิเลส เพื่อชําระสิ่ งที่ไม่รู้ ผูไ้ ม่รู้น้ นั เพราะสิ่ งที่ไม่รู้ปกปิ ดไว้
สิ่ งที่รู้ ทางนั้นก็เปิ ดขึ้นๆ ทางนี้เปิ ดออก เปิ ดออกมันก็เห็นช่องทางไป พอจิตนั้นสงบเข้า
ไปๆ มันถึงมีความสุ ขขึ้นมา พอความสุ ขของจิตเกิดขึ้นมา จิตตั้งมัน่ เพราะมีฐานตั้งมัน่ พอฐานตั้ง
มัน่ นี่ดวงตาเปิ ดขึ้น เปิ ดขึ้น หมายถึงว่า ส่ องทาง เห็นทางออกไง จิตตั้งมัน่ มันทางออกตรงไหน?
ทางออกเพราะความเข้ าไปยึด ความเข้ าไปสั มผัสเอง พอความเข้ าไปสั มผัสเอง มันเป็ นการบอก
กล่าวเรา บอกกล่าวว่ ามรรคผลมีจริง
ในเมื่อเราสัมผัสสมาธิธรรมอันนั้น ความสุ ขเกิดขึ้น แต่ก่อนได้ยนิ แต่เขาว่าๆ ความสุ ข
จะเป็ นอย่างนั้นๆ พอจิตนี้สงบ มันจะปล่อย มันจะเวิง้ ว้างนะ เวิง้ ว้างไปพักหนึ่ง แล้วมันก็จะแปร
สภาพไป เพราะว่าสมาธิน้ ีเป็ นเหมือนกับนํ้าเต็มแก้ว หิ นทับหญ้าไว้ ถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องแปร
สภาพไป สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายนี้แปรสภาพไปตลอด ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และดับไป ธรรมสิ่ งนี้เราพยายามสร้างของเราขึ้นมาเป็ นสมาธิธรรม พอสมาธิธรรมเกิดขึ้น เราได้
สัมผัส มีความสุ ขขึ้นมา มันจะเสื่ อมสภาพไปโดยธรรมดาของมัน เราพยายามทําซํ้า ทําซํ้าเข้าไป
บ่อยๆ ซํ้าเข้าไป ทําสมาธิเข้าบ่อยๆ จิตนั้นสงบมากๆ เข้า จิตตั้งมัน่ พอจิตตั้งมัน่ ถึงเป็ น
สัมมาสมาธิ นัน่ น่ะ เปิ ดออกมาเพื่อจะให้ทางออกไง
สิ่ งที่ไม่รู้ขา้ งนอกนั้นคือสิ่ งที่ไม่รู้ขา้ งนอก แต่เราว่าเรารู ้ เรารู ้น้ นั มันเป็ นสมมุติสัจจะ
เพราะมันอาศัยได้ชวั่ คราว มันอาศัยไม่ได้ตลอดไป แต่เราเข้าใจว่าเป็ นของเรา เรายึดมัน่ ถือมัน่ เรา
อยากให้ชีวิตเรายืนยาวตลอดไป ไม่มีการเกิดและการตาย แต่มนั เป็ นของชัว่ คราว มันถึงเป็ นของไม่
มีคุณค่า แต่พอใจสัมผัสกับความสุ ขเข้าไป นี่คุณค่าของใจเกิดขึ้น
การเกิดและการตายนี้ หัวใจไปเกิดและไปตาย ไม่ใช่มนุษย์ไปเกิดแล้วไปตายนะ มนุษย์
เรามันทิง้ แต่ร่างกายไว้ มันไม่เอาร่ างกายไป ร่ างกายเหม็นเน่า ต้องเผาไฟทิง้ แต่หวั ใจนี้กไ็ ปเกิดไป
ตายต่อไป แต่พอจิตนี้สงบเข้ามา มันมีทางออกจากทางเดิม ทางเดิมคือสิ่ งที่ไม่รู้พาเกิดพาตายไป
ตลอด แต่เดี๋ยวนี้มนั มีอาหารใหม่เกิดขึ้นแล้ว คือสมาธิธรรม จิตนี้สัมผัสกับสมาธิธรรม มันมีอาหาร
ใหม่คือว่ามันมีทางแยกออกไป
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แต่เดิมนั้นเราหมุนไปตามกรรม มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย มีกรรมเป็ น
แดนเกิด เห็นไหม เราหมุนตามวัฏฏะไป พอจิตนั้นสงบเข้าไปๆ มันยึดได้ มันไม่ไหลตามกรรมนั้น
ไป มันสัมผัสแล้วมันมีความสุ ขขึ้นมา ความสุ ขอันนี้มนั ก็ต้ งั ขึ้นมาๆ นี่มนั มีผล ๒ อย่าง อย่างหนึ่ ง
คือว่า เราเชื่อมัน่ ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีจริ ง เราได้สัมผัสจริ งขึ้นมา
สอง เราเริ่ มมีศาสตราอาวุธที่จะเริ่ มทําลายไอ้กิเลสๆ ในหัวใจเรา นี่เราเริ่ มมีศาสตราวุธนะ
แต่เดิมเราเป็ นผูแ้ พ้ เราโดนสิ่ งที่ไม่รู้น้ ีขบั ไสแล้วก้าวเดินตามไป เอาสิ่ งที่จูงจมูกแล้วเดิน
ตามต้อยๆ ความคิดสิ่ งใดเกิดขึ้น เชื่อหมดๆ เราต้องเชื่อตัวเราเองตลอดเลย แต่ เราไม่ เคยคิดเลยว่ า
เราคิดผิด เราคิดไม่ สมตามความเป็ นจริง เราศึกษาธรรมมาแล้วเราก็คาดเราก็หมาย มันก็ไม่สม
ความเป็ นจริ งอีก เห็นไหม ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ว่าทําตามนั้นแล้ว
จะได้ผลๆ แล้วเราทําก็ไม่ได้ผล เพราะมันมีการคาดการหมายเข้าไปอยูใ่ นการประพฤติปฏิบตั ิน้ นั
ไง การประพฤติปฏิบตั ิมนั ต้องประพฤติปฏิบตั ิโดยสัจจะความจริ ง
สัจจะ หมายถึงว่า หน้าที่เราคือเติมฟื นเข้าไปในเตาไฟ นํ้าจะเดือดหรื อไม่เดือดมันอยูท่ ี่
ความร้อนนี้จะได้จงั หวะของนํ้าเดือดนั้นไหม ถ้าฟื นอ่อน มันไม่ถึง มันก็ไม่ได้ แต่ในเมื่อเราเติม
ฟื นเข้าไป เราใส่ ไฟ เราจุดไฟขึ้นมา ใส่ ฟืนเข้าไป นํ้าต้องเดือดเด็ดขาด แต่นี่พอจุดไฟปั๊ บจะให้น้ าํ
เดือดเลย มันเป็ นไปไม่ได้ เพราะการคาดการหมาย เราอยากให้มนั สําเร็ จตามความมุ่งหมายให้ได้
สมใจเรา เราอยากให้น้ าํ เดือดตามแต่เราต้องการ
นี่ก็เหมือนกัน การคาดการหมายในการประพฤติปฏิบตั ิ เราก็คาดหมายเหมือนกันว่า
ปฏิบตั ิธรรมแล้วจะได้ผลอย่างนั้นๆๆ เห็นไหม การคาดหมายผลนั้นเป็ นตัณหาซ้อนตัณหา เป็ น
สมุทยั ซ้อนสมุทยั นี่สมุทยั ซ้อนเข้ามา มันทําให้การประพฤติปฏิบตั ิยากขึ้น มันต้องวางใจให้เป็ น
กลาง แล้วก้าวเดินไปตามสิ่ งที่เห็นนั้น สิ่ งที่เห็นนั้นคือสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิว่างเข้าไป พอว่าง
เข้าไป ตั้งมัน่ ตั้งมัน่ แล้วค้นหา ค้นหา คือว่า พยายามให้สมาธิน้ นั ดูกายหรื อดูใจ แต่ส่วนใหญ่จะดู
กาย ต้องดูกาย ถ้าไม่ดกู าย มันไม่สามารถกําจัดหรื อทําลายสิ่ งทีไ่ ม่รู้น้ นั ได้ เพราะไม่รู้น้ นั มันปกปิ ด
ไว้ เพราะไม่รู้น้ ี เพราะไม่รู้แล้วก็ยดึ เห็นไหม
เพราะไม่ ร้ ูแล้วหนึ่ง ไม่ ร้ ูคอื ความไม่ ร้ ู แต่ มนั ว่ ามันรู้ รู้นคี้ อื อวิชชา อวิชชาคือรู้ อย่ างนี้ รู้
แบบไม่ ร้ ู รู้ในตัวเองว่ าตัวเองมีคุณค่ าเป็ นชีวะ เป็ นชีวติ เป็ นจิต แต่ ไม่ ร้ ูสัจจะความจริงมันก็เลยยึด
ไง ยึดในเรื่องของกาย ยึดทุกอย่ างที่มนั จะอาศัยได้ ทีน้ ีตวั ของจิตเองอาศัยตัวเองไม่ได้ จิตอยูโ่ ดย
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ตัวเองไม่ได้ เห็นไหม ต้องเสวยภพ ภพเป็ นมนุษย์ ภพเป็ นเทวดา ภพเป็ นอินทร์ เป็ นพรหม ต้อง
เสวยอันนั้น พอเสวยออกไปแล้วมันก็ยดึ ภพ เสวยภพใดก็ยดึ ภพนั้น อันนี้เสวยเป็ นมนุษย์ก็ยดึ
มนุษย์ ยึดความเป็ นมนุษย์ มนุษย์มีอะไร? มนุษย์มีกายกับใจ มนุษย์น้ ีรักษากายมาก เพราะทุกคน
ไม่เคยเห็นใจ สัตว์เกิดมาไม่เคยเห็นใจของตัวเอง ไม่รู้ว่าใจเป็ นอย่างไร แต่พอจิตสงบขึ้นมา จิตนี้
ตั้งมัน่ เป็ นสัมมาสมาธิ ย้อนกลับมา...
...ยึดเพราะไม่รู้ ทุกข์มนั ตามมาเพราะอะไร เพราะมันแบ่งแยกแล้วมันคาดมันหมาย มันไม่
สมความมุ่งหมายของใจตลอดเวลา ใจคาดใจหมาย ใจต้องการให้สิ่งนั้นอยูใ่ นอํานาจของเรา
ตลอด เห็นไหม ในความยึดมัน่ ถือมัน่ นี้ใหญ่มาก กิเลสนี้ใหญ่มาก แม้แต่ยดึ แค่ร่างกายนี้เท่านั้น
นะ มันก็ยงั ยึดแล้วต้องการ พอพลัดพรากจากไป แปรสภาพไปก็มีความอาลัยอาวรณ์อยากจะให้
กลับมา กาลเวลาเราไม่อยากให้ล่วงเลยไปเลยนะ อยากจะให้อยูค่ งที่ตลอดไป แต่เวลาไม่พอใจ
อยากจะผลักไสให้ไปไวๆ สิ่ งใดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอยากให้หายไวๆ แต่สิ่งที่มนั แปรสภาพไป
โดยอายุขยั นี่ไม่ยอม นัน่ น่ะ มันยึด แล้วมันก็หลงไปเรื่ อยๆ สิ่ งที่มนั หลงไปมันให้ค่าอะไรขึ้นมา?
มันให้แต่ความทุกข์นะ แต่พอใจ เห็นไหม นี่เพราะมันไม่รู้ มันพอใจนะ ถ้าได้คิดเรื่ องของกิเลส
แหม! มันพอใจ ยึดแล้วมันพอใจว่าสิ่ งนั้นสมกับเราที่เราได้ยดึ ได้ถือ
แต่ ถ้าเป็ นสั มมาสมาธิขนึ้ มา พิจารณากาย ดูกายขึน้ มา ดูกาย ตั้งกายขึน้ มา กายทีเ่ ห็นขึน้ มา
โดยสั จจะความจริง เห็นแล้วมันจะสะเทือนหัวใจ ความสะเทือนหัวใจอันนั้นมันเป็ นสั จจะความจริง
มันสะเทือนมา สะเทือนมาก็ต้ งั ไว้ ๆ ตั้งกายนั้นไว้ แล้วให้ ดูความแปรสภาพของกายนั้น ความแปร
สภาพของก้ อนเนื้อนั้น ก้อนเนือ้ นั้นมันต้ องแปรสภาพไปโดยความจริงของมัน
ความจริ งเขาแปรสภาพอยูแ่ ล้ว ทุกกาลเวลา เพราะคนเกิดมาต้องตายโดยธรรมชาติของมัน
เลย แต่เพราะไอ้ความไม่รู้ก็ยดึ จะไม่ให้เป็ นไปหนึ่ง แล้วก็ยงั หลงความเป็ นอันนั้นหนึ่ง ความที่แปร
ไปนี้มนั ไม่เห็น พอเราตั้งไว้ ตั้งสัมมาสมาธิ จับกายได้ มรรคมันจะเดินไป หนึ่ง งานชอบ เห็นไหม
มรรคอริ ยสัจจังมันมี ๘ มรรคคือองค์ ๘ ความที่จะก้าวเดินไปได้ ความดําริ ชอบ ดําริ ในสิ่ งที่มนั
หลงใหล มันยึดมัน่ ถือมัน่ ดําริ น้ นั ปัญญามันเกิดขึ้น ความยึดมัน่ ถือมัน่ ดูตรงนั้น งานชอบ ความ
เพียรชอบ เพียรในสิ่ งที่จะออกนั้นชอบ สติสาํ คัญมาก สติชอบ สมาธิชอบ นี่หมุนไป ดูความแปร
สภาพอันนั้นไป อันนี้จะแปรสภาพ
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ความแปรสภาพถ้าเห็นเดี๋ยวนั้น เพราะมันไม่มีมิติ ไม่มีกาลไม่มีเวลา มันจะเร็ วมาก แต่
อาศัยว่าสัมมาสมาธิเข้าจับต้องไว้ มันจะแปรสภาพออกไป การแปรสภาพให้เห็นขณะนั้น ความ
สลดสังเวชเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ความสลดสังเวชเกิดขึ้นพร้อมกันในอริ ยสัจอันเดียวกันนั้น นัน่ น่ะ
ความเห็นจริ งอันนี้มนั จะปล่อย ความปล่อยมันจะสลดสังเวชเข้ามา ปล่อยเลยนะ ความปล่อย
ปล่อยตรงไหน
ปล่อยเพราะมันเห็นจริ งว่าสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่พ่ งึ ไม่ได้ สิ่ งที่เรายึดไว้วา่ เป็ นของเรา กายนี้เป็ น
ของเราโดยสิ่ งที่ว่ามันไม่รู้แล้วยึด ยึดแล้วหลง หลงแล้วก็ถือว่าเป็ นของตน เป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมา
แต่พอมันแปรสภาพไป มันเห็นว่าเป็ นเรื่ องสุ ดวิสัยที่เราจะดึงไว้ให้คงสภาวะนั้น นี่ปัญญามันเกิด
มันเกิดตรงนี้ มันเกิดที่เห็นสภาวะที่มนั แปรสภาพไป แล้วสิ่ งที่สุดวิสัยที่จะเป็ นไปได้ นี่ปัญญามัน
เกิด พอมันเกิดขึ้นมามันก็ปล่อยๆ พอปล่อยมันก็ว่างออกมา จิตสงบเข้ามาเรื่ อย จิตสงบลึกเข้ามาอีก
เพราะอะไร เพราะเป็ นการวิปัสสนา วิปัสสนาคือการทําการทํางาน งานเสร็ จวงรอบหนึ่งมันจะ
ปล่อยเข้ามามากกว่าความสงบที่ว่าเรามีทางแยกออกไป เป็ นทางที่เราเข้าไปสัมผัสกับสมาธิธรรม
อันนี้เป็ นสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปล่อยการวิปัสสนาวงรอบหนึ่ง มันละเอียดอ่อนเข้ามา เห็นไหม
มีความสุ ขมาก ความสุ ขอันนี้เป็ นสุ ขที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบตั ิ เป็ นความสุ ขแท้ๆ ความสุ ขจริ งจะมี
ได้บนหัวใจของเรานี้เอง ความสุ ขจะมีได้เพราะความสงบวงรอบหนึ่ง
แต่เดิมหลงใหลได้ปลื้มกับสิ่ งนั้นไง หลงใหลไปว่าสิ่ งนั้นเป็ นเรา สิ่ งนั้นเป็ นของเรา พอ
หลงก็ยดึ ยึดมัน่ ถือมัน่ ตัวตนเกิดขึ้น แต่พอมันสุ ดวิสัย มันปล่อย คนแบกของ ภาระหนักมาก คน
ไม่เคยปล่อยวางภาระตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติ แบกมาตลอด จะเสวยภพไหนก็ยดึ ภพนั้นไว้ตลอด แล้วได้
สละสิ่ งนั้นออกไป ทําไมจะไม่โล่ง ไม่มีความสุ ขมหาศาล สุ ขนี้เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบตั ิ สุ ขนี้
เป็ นสุ ขจริ งๆ นี่สุขที่เกิดขึ้นมาจากกลางหัวใจที่ไม่ตอ้ งไปแสวงหาที่ไหน
สุ ขมันเกิดขึ้นมาก็พกั ไป พักอยูใ่ นความสุ ขนั้นพักหนึ่ง พอพักออกมาแล้วต้องออกมา เห็น
ไหม ถ้าผูท้ ี่ไม่รู้มนั จะบอกว่าอันนี้เป็ นงานที่สมควรแล้ว มันจะมีสิ่งหนึ่งพาให้หลงใหลไป เราก็ไม่
ยอมรับสิ่ งนั้น เพราะอวิชชากับวิชชา เห็นไหม ถ้าสิ่ งที่มีกาํ ลังเหนือขึ้นมา อีกฝ่ ายหนึ่งต้องยุบยอบลง
ไป วิปัสสนาเกิดขึ้นมาวงรอบหนึ่ง อวิชชา สิ่ งที่ไม่รู้มนั ยอมแพ้ไปชัว่ คราว มันก็ปล่อยวางไป
ต้องซํ้าเข้าไปอีก วิปัสสนาซํ้าเข้าไป ยกขึ้นมา ตั้งขึ้นมาให้ได้ ตั้งขึ้นมาแล้วดูความแปรสภาพไป
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ถ้ามันแปรสภาพไม่เป็ นไป เรากําหนดให้แปรสภาพ ให้มนั แหลก ให้กลายเป็ นดิน เป็ น
นํ้า เป็ นลม เป็ นไฟ ถ้ามันเป็ นไปไม่ได้ นัน่ คือกําลังของสมาธิไม่พอ ถ้ากําลังของสมาธิไม่พอ สิ่ ง
ที่แปรสภาพนี้มนั จะเป็ นไปไม่ได้ มันจะขัดมันจะขวาง มันจะไม่ไปตามความเป็ นที่ว่าเราให้
เป็ นไป เห็นไหม เราต้องกลับเข้ามาพักในสมาธิ
ถ้ากลับมาพักในสมาธิแล้วกําหนดขึ้นมาเป็ นกายใหม่ พิจารณาใหม่ ถ้ามันแปรสภาพให้
เราเห็นจริ ง นัน่ คือกําลังของสมาธิพอ ถ้ากําลังของสมาธิพอ มรรค ๘ ก็เคลื่อนไปได้จงั หวะ เห็น
ไหม ถ้ากําลังของสมาธิไม่พอคือขาดกําลัง คนขาดกําลัง กําลังนี้ถา้ ขับเคลื่อนไปไม่ได้ ปัญญามันก็
ขับเคลื่อนไปไม่ไหว เพราะมันเป็ นเรื่ องของใจ เรื่ องของนามธรรม เรื่ องของนามธรรมมันต้อง
หมุนไปเป็ นวงรอบ ธรรมจักรจะเกิดขึ้นต้องหมุนไปเป็ นวงรอบอย่างนั้นออกไป
นัน่ น่ะ หมุนออกมาก็ดูกายอีก กายแปรสภาพไหม ถ้าแปรสภาพ การให้แปรสภาพได้
กําหนดจิตขึ้นมาให้ดี ความเพ่งที่มนั แปรสภาพไป นัน่ น่ะ แยกกายนี้ดว้ ยสมาธิธรรม แยกกายด้วยการ
วิปัสสนา เห็นไหม แต่ถา้ แยกกายด้วยการใคร่ ครวญ กายนี้เป็ นกายเนื้อ เอ็นเป็ นเอ็น หนังเป็ นหนัง
กระดูกเป็ นกระดูก อันนั้นเป็ นการแยกด้วยปัญญาอีกกรณี หนึ่ง
มันอยู่ทวี่ ่ าเวลาเราเดินด้ วยปัญญา ฟังนะ เวลาเรายกปัญญาขึน้ เดิน ปัญญานีม้ นั กว้ างขวาง
มาก มันจะเอาแง่ ใดของความคิดมาเริ่มต้ นก็ได้ เพราะมีสมาธิขนึ้ ไป นี่ปัญญาถึงไม่ มีขอบเขตไง
ขอบเขตของปัญญาไม่ มี
ถ้าขอบเขตของปัญญาไม่มี เราทําตามที่มนั กว้างเกินไป เราหมุนออกกว้างเกินไป ตามที่
ปัญญาหมุนออกไป มันมีผทู ้ ี่ไม่รู้อยูใ่ นใจเราด้วย นี่แง่น้ ีก็ตอ้ งคิด สิ่ งที่ไม่รู้อยูใ่ นใจมันก็ตอ้ งพา
ออกไปในแง่ที่มนั ให้ออกนอกลู่นอกทาง ในวิปัสสนานั้นกิเลสมันยังมีอาํ นาจอยู่ มันยังมีพลังงานที่
จะต่อต้านอยู่ การต่อต้านของกิเลสคือมันจะทํางานของเราให้ไขว้เขวไป ทํางานที่จะให้ลง
มัชฌิมาปฏิปทา คือว่า ให้กายนี้แปรสภาพให้เห็นตามสัจจะความเป็ นจริ งนี้มนั ไขว้เขวไป
มันถึงว่า ปัญญากว้ างขวาง เราใช้ แง่ ใดก็ได้ แต่ ใช้ เป็ นแง่ เป็ นกระทงไป คือว่ าเป็ นจังหวะๆ
ไป ถ้าพิจารณาเป็ นการแยกแยะ นัน่ คือปัญญาแยกแยะออกมา ทั้งปัญญาพิจารณาไปด้วย กับถ้า
การแยกแยะด้วยการพิจารณากายด้วยการเห็นการแปรสภาพ อันนี้ก็เป็ นวิปัสสนาอันหนึ่ง เป็ น
วิปัสสนาด้วยฤทธิ์ ฤทธิ์คืออํานาจของสมาธิมากกว่า มันแปรสภาพให้เห็น พอแปรสภาพให้เห็น
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มันสุ ดวิสัยที่จะหยุดได้ นี่มนั สลดมันสังเวช มันอ้อยสร้อย มันจะมีความหลุดออกไปจากใจ นี่มนั
จะเห็นอันนี้เกิดขึ้น แล้วพอหลุดออกไปมันจะมีความสุ ขมาก นี่ความสุ ขในการเห็นจริ งไง
ต้องเห็นจริ ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นจริ งตั้งแต่ข้ นั ตอนขึ้นไป ไอ้ใจผูท้ ี่
ปฏิบตั ิก็ตอ้ งเห็นจริ งตามหลักสัจจะอันนี้ข้ ึนมาเหมือนกัน ถึงว่า ใจดวงใดก็แล้วแต่เป็ นผูท้ ี่
ประพฤติปฏิบตั ิเอง ผูใ้ ดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม “ผูใ้ ด” คือว่ามีหวั ใจที่ปฏิบตั ิเป็ นของ
ตัวเอง สัจจะความจริ งอันนี้มนั ถึงจะซับไปที่ใจ สิ่ งที่ไม่รู้ในใจมันก็เปิ ดออก นี่เปิ ดออกขั้นตอน
หนึ่ง
ถ้าวิปัสสนาไป หมุนแปรสภาพไป พอแปรสภาพไป ปล่อยออกไปๆ ปล่อยจนขาด
ออกไป ความขาดออกไปเป็ นความสุ ดวิสัยที่จะเหนี่ยวรั้งไว้ในการยึดมัน่ ถือมัน่ มันสุ ดวิสัยที่มนั จะ
ยึดไว้ มันต้องปล่อย ปล่อยออกไป มันจะหลุดออกไป จิตนี้แยกออกไป จิตนี้เป็ นจิต กายนี้เป็ นกาย
ทุกข์น้ ีเป็ นทุกข์ เวทนาเป็ นเวทนา เวทนานี้คือทุกข์ ทุกขเวทนานี้ก็เป็ นส่ วนหนึ่ง มันจะหลุด
ออกไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง เพราะเราวิปัสสนาออกไปตามสัจจะความจริ งแล้ว กายต้องหลุดออกไปส่ วน
หนึ่ง เวทนาต้องหลุดออกไปส่ วนหนึ่ง จิตนี้หลุดออกไปส่ วนหนึ่ ง นี่จิตเป็ นจิต เวทนาเป็ นเวทนา
เพราะเวทนาเป็ นทุกข์ แล้วกายนี้ก็ตอ้ งเป็ นกาย แยกออกจากกัน พอแยกออกจากกัน อันนี้คือ
สัจจะความจริ ง สัจจะความจริ งคือกายกับจิตนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่เพราะการเกิดเป็ นมนุษย์น้ ีมี
กายกับใจขึ้นมา มันยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ นอันเดียวกัน เพราะเป็ นธรรมชาติของภพมนุษย์น้ ี ภพของมนุษย์
คือมนุษย์มีกายกับใจที่สมานเป็ นเนื้ อเดียวกัน
แต่ในหลักสัจธรรม ในอริ ยสัจธรรม กายกับใจนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เพราะเราเกิดเป็ น
มนุษย์ เราถึงได้กายของมนุษย์น้ ีมา แต่ใจนี้มนั เกิดตายๆ สิ่ งที่ไม่รู้พาเกิดพาตาย ถ้าไปเกิดในภพ
อื่นก็ไม่ใช่กายนี้ แต่เป็ นกายทิพย์ เป็ นพรหมไป เห็นไหม เกิดเป็ นอสุ รกาย เกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉานก็
เป็ นกายของสัตว์เดรัจฉาน แต่เพราะเราเกิดเป็ นมนุษย์ เราถึงมีกายกับใจ กายกับใจนี้มนั อาศัยอยู่
ด้วยกันแค่ภพภพหนึ่งเท่านั้น แล้วผูท้ ี่วิปัสสนาเห็นกายกับจิตนี้แยกออกจากกันโดยปัจจุบนั ด้วย
สัจจะความจริ ง เห็นไหม ไม่ใช่ว่าให้มนั ตายแล้วค่อยแยกออกจากกัน
เราเห็นสัจจะความเป็ นจริ งขณะที่นงั่ วิปัสสนาอยูน่ ้ นั กายนี้แยกออกไป เวทนาคือการให้
ค่า คือมีความทุกข์-ความสุ ข เห็นไหม เวลามีความสุ ขมันก็พอใจ มีความพอใจมันก็ว่าเป็ น
ความสุ ข แต่ความจริ งคือความสุ ขไม่มี เวลาทุกข์ข้ ึนมานี้เจ็บปวดแสบร้อนมาก นี่ความยึดมัน่ ถือ
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มัน่ มันมีอยู่ ถ้ามันรวมกันมันก็เป็ นความจริ งของสมมุติวา่ เกิดเป็ นมนุษย์ แต่เพราะธรรมนี้เอามา
แยกออก วิปัสสนาใจดวงนั้น ดวงที่ปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ งนั้น มันจะแยกออกจากกัน
พอแยกออกจากกัน นี่ไง ถึงว่า สังโยชน์ ๓ ตัวนี้จะหลุดออกไป สังโยชน์คือเครื่ องร้อย
รัดสิ่ งนี้ไว้เป็ นเนื้ อเดียวกัน สักกายทิฏฐิ ๒๐ จะหลุดออกไป ความลังเลสงสัย สิ่ งที่ความจริ งนี้
เพราะมันไม่รู้มนั ถึงยึด เพราะมันลังเลสงสัยมันถึงยึด พอมันยึดมันก็เป็ นเนื้ อเดียวกัน พอ
สักกายทิฏฐิแตกออกไปแล้ว ความลังเลสงสัยก็ไม่มี สี ลพั พตปรามาสมันจะเอามาจากไหน การจะ
ลูบคลําเรื่ องนี้เป็ นไปไม่ได้ มันไม่ลูบคลํา มันเห็นจริ งด้วย พอเห็นจริ งขึ้นมา เพราะวิชชาเกิดขึ้น
ส่ วนหนึ่ง แต่วิชชาเกิดขึ้นก็ยงั เวียนตายเวียนเกิดอยู่
ผูไ้ ม่รู้พาเกิดพาตายนี้อยูใ่ นวัฏวนไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่พอผูท้ ี่รู้มีส่วนเข้ามา การเวียนตายเวียน
เกิดนี้ในผูท้ ี่ละสังโยชน์ ๓ ตัวแล้ว ก็ยงั เวียนตายเวียนเกิดใน ๗ ชาติน้ ีเท่านั้น เอกพีซี คือว่า การทํา
ให้ผรู ้ ู ้น้ ีสว่างกระจ่างแจ้งเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาสวักขยญาณทําลายออกหมด
นี่ตายในชาติน้ นั ก็ตอ้ งทําต่อไป การทําต่อไปก็พิจารณากายกับใจนั้นน่ะ สติปัฏฐาน ๔ กาย
เวทนา จิต ธรรม พิจารณากายซํ้า ถ้าพิจารณากาย ตั้งกายขึ้นมา
สิ่ งที่วิปัสสนาขึ้นมานี้ ที่เห็นสัจจะความเป็ นจริ งในอริ ยสัจนี้ มันเป็ นวงรอบหนึ่งที่วาง
ไว้ตามความเป็ นจริ งแล้ว เพราะผู้ร้ ูจริงเห็นจริงไม่ แบก คนรู้จริงเห็นจริงจะวางไว้ ตามความเป็ น
จริง แต่ถา้ รู ้ไม่จริ ง รู ้ดว้ ยสัญญา รู ้แล้วยึด เห็นไหม เพราะรู ้แล้วยึดมันถึงทุกข์มาก ถึงได้เป็ นผูไ้ ม่รู้
ล้มลุกคลุกคลานมา แต่พอเป็ นผูร้ ู ้จริ งเห็นจริ ง แล้ววางไว้ตามความเป็ นจริ ง จิตนี้ก็ปล่อยวางขึ้นมา
ขั้นตอนหนึ่ง จิตนี้เกาะติดอยูใ่ นธรรมส่ วนหนึ่งแล้ว พอจิตมีพ้ืนฐานขึ้นมา ทําความสงบให้ลึกเข้า
ไปอีก พอลึกเข้าไปแล้วยกขึ้นวิปัสสนาต่อ วิปัสสนาในกายนั้นน่ะ
ในเมื่อว่ากายนี้ได้สละออกไปจากใจด้วยกันแล้ว ทําไมพิจารณากายซํ้า
กายนอก กายใน กายในกาย กายของจิตนี้อยูด่ ว้ ยกัน เห็นไหม พิจารณากายภายใน มันยกขึ้น
มาเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่งของกาย อย่างนี้พิจารณาได้ การพิจารณากายนี้คือกายส่ วนละเอียดไง
กายส่ วนหยาบก็เป็ นกายที่ว่าเห็นขึ้นมาในนิมิต เห็นขึ้นมาเป็ นรู ปเป็ นภาพของจิต นี่วิปัสสนาไป
กายส่ วนละเอียดขึ้นมามันก็ละเอียดเข้าไป จิตนี้ละเอียดเข้าไป กายนี้ก็ละเอียดเข้าไป เรายกกาย
ตั้งขึ้นมาพิจารณา การพิจารณากายก็ดูความแปรสภาพเหมือนกัน แต่ความละเอียด จังหวะมัน
ต่างกัน ต่างกันตรงที่ว่าส่ วนข้างนอกนี้มนั ยึดเพราะมันไม่รู้ มันปล่อยไป แต่ส่วนในนี้มนั
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หลงใหลในอุปาทานที่ยดึ กายนั้น เพราะอะไร เพราะมันมีที่เกาะที่เกี่ยว วิปัสสนาไป ให้แยกออก
ว่า ดินเป็ นดิน นํ้าเป็ นนํ้า ลมเป็ นลม ไฟเป็ นไฟ แยกส่ วนผสมของกายนี้ไง
แต่เดิมนี้จิตยึดกายใช่ไหม จิตนี้กบั กายนี้เป็ นเนื้อเดียวกัน เพราะเป็ นภพของมนุษย์ แต่พอ
หลุดออกไปแล้วจิตนี้ไปพักที่ไหนล่ะ จิตที่มนั ละกายออกมาแล้ว จิตนี้จะไปอยูท่ ี่ไหน เพราะจิตนี้
เราเป็ นมนุษย์อยู่ ผูป้ ฏิบตั ิน้ ีก็คือมนุษย์คนหนึ่ง มนุษย์คนหนึ่งก็ตอ้ งมีกายกับใจ ในเมื่อใจมันปล่อย
กายแล้วมันพักที่ไหน? มันก็พกั อยูใ่ นกายทีล่ ึกเข้าไปอีกส่ วนหนึ่งในกายนี้ไง พิจารณากายนี้ซ้ าํ เข้า
ไป แยกออกมา ดินเป็ นดิน นํ้าเป็ นนํ้า ลมเป็ นลม ไฟเป็ นไฟ ถ้ามันแยกออกจากกันได้ จิตมันจะ
ถอนออกมา ถอนออกจากกาย ถ้าถอนออกมา กายกับใจนี้จะแยกออกจากกันอีกส่ วนหนึ่ง
เพราะว่าไปพักอยูใ่ นนั้น นี่วิปัสสนาไป วิปัสสนานี้ตอ้ งยกขึ้นด้วยความดําริ ชอบ
กิเลสไม่ใช่ว่ามีแค่ช้ นั เดียวนะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็ นปู่ ของกิเลส แล้วลูกของกิเลส
แล้วหลานของกิเลสล่ะ ไอ้ส่ิ งที่เราพิจารณาอยูข่ า้ งล่าง เรื่ องของกายนี้แค่เรื่ องลูกหลานของกิเลส
เท่านั้นนะ ผูท้ ี่ไม่รู้มนั ปิ ดบังมาเป็ นชั้นๆ ตอนๆ มันต้องลอกเข้าไปเป็ นชั้นๆ ตอนๆ เข้าไป
ย้อนกลับเข้าไปให้ผรู ้ ู ้น้ นั เป็ นวิชชาขึ้นมาให้ได้ นี่ยอ้ นกลับมา
เมื่อมีกิเลสอยู่ กิเลสก็ตอ้ งต่อสู ้ในการประพฤติปฏิบตั ิตลอดไป ในการประพฤติปฏิบตั ิที่เรา
กําลังประพฤติปฏิบตั ิอยูน่ ้ ี กิเลสมันก็ตอ้ งทําให้เราไขว้เขวตลอดเวลา ในการวิปัสสนาถึงมีลุ่มๆ
ดอนๆ ตรงนี้ไง ตรงที่ว่ามันจะไม่สมความมุ่งมัน่ ปรารถนาของเราทุกครั้งทุกตอนไป มันจะมีการ
ต่อสู ้ มีการบิดเบือนให้เราได้พลาดพลั้งไป
สิ่ งของที่เราจัดเป็ นระเบียบ เรายังวางเป็ นชั้นเป็ นตอน มันยังไม่เข้าที่เข้าทางได้สมใจเรา
แล้วสิ่ งที่ว่าเราจัดระบบของใจ ความคิด ด้วยวิปัสสนาญาณเข้าไป มันละเอียดเข้าไปขนาดไหน
ในวันนี้วิปัสสนาอย่างนี้ได้ผลขึ้นมา พรุ่ งนี้ จะจับเข้าไปในแง่มุมอย่างเก่า นี่อวิชชามันอยูข่ า้ งใน
สิ่ งที่ไม่รู้อยูข่ า้ งใน มันจะหลอกลวงทันทีว่าต้องเป็ นอย่างนั้นๆ แล้วมันจะเอาหมอนไปนอนรอ
อยูข่ า้ งหน้า คือว่าวิปัสสนาเข้าไปสมความปรารถนาของมัน คือว่าจบส่ วนหนึ่งของเขา อันนั้นคือ
หลอก
หลอก หมายถึงว่า อวิชชา หรื อการวิปัสสนาไปมันจะไม่เป็ นผลจริ ง มันไม่เป็ นผลอย่าง
ที่ว่ามันเป็ นสัจจะความจริ ง มันเป็ นผลของการคาดการหมาย การคาดการหมายนั้นเข้าไปแล้วมันก็
เข้าไปเวิง้ ว้างได้ แต่มนั ไม่ขาด นัน่ น่ะ เราต้ องถอยกลับมาทีส่ ั มมาสมาธิ ย้ อนกลับมาพักที่
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ความสุ ขของเรา แล้ววิปัสสนาใหม่ ต้ องต่ อสู้ ไปทุกแง่ มุมของการวิปัสสนา วิปัสสนาต้ องใช้
ปัญญามาก ต้ องใช้ ความละเอียดอ่ อน
จากข้างนอกออกมา ล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่สิ่งที่ไม่รู้ข้ ึนมา จนเชื่อมัน่ ขึ้นมา วิปัสสนา
ขึ้นมาเรื่ อยๆ จนมาถึงช่วงนี้ ความละเอียดอ่อนของใจมันก็ตอ้ งละเอียดอ่อน ความประณี ตของใจ
ความเคยของใจ ใจทีเ่ ราเคยก้าวเดินไป การก้าวเดินไปมันตะลุมบอนอยูท่ กี่ ลางหัวใจเวลาวิปัสสนา
เราคิดว่าไม่มีงานทํา แต่มนั จะมีงานมหาศาลเลย เก้าอี้ดนตรี กลางหัวใจ กิเลสกับธรรมแบ่งกัน
แย่งกันนัง่ มันจะต่อสู ้กนั งานของพระนี่มหาศาล เวลาหลับตาวิปัสสนานะ มันวางใจไม่ได้เลย
งานนี้มีมากอยูท่ ุกวินาทีที่มนั จะเคลื่อนไหวไป นี่ถึงว่ามันละเอียดอ่อนขนาดนั้น
เวลาเราทําขึ้นมา พอถึงเวลาวิปัสสนาเข้าไปๆ มันถึงจะละเอียดอ่อนขนาดนั้น เราต้อง
พยายามใคร่ ครวญเข้าไปๆ พอใคร่ ครวญเข้าไป สติก็พร้อม ปัญญาก็พร้อม มันก็ตอ้ งเห็นความ
บกพร่ องสิ ความบกพร่ องที่วิปัสสนาเข้าไปแล้วมันผิดตรงไหน มันวิปัสสนาเข้าไป หมายถึงว่า ใจ
มันไม่เป็ นไปตามนั้น มันแยกออกไม่ได้ นํ้าไม่เป็ นนํ้า ดินไม่เป็ นดิน ลมไม่เป็ นลม ไฟไม่เป็ นไฟ มัน
มองไม่เป็ นอย่างนั้น มันเป็ นเนื้อเดียวกันไปหมด เห็นเป็ นก้อนของเนื้อ เห็นเป็ นกระดูก เห็นเป็ น
โครงกระดูก เห็นอะไรก็แล้วแต่ มันไม่เป็ นอย่างนั้น
พอกลับมาพัก กลับมาแยกใหม่ กลับมาพัก แล้วใช้แง่มุมใหม่ๆ ปัญญาต้องหมุนไปๆ มัน
ปล่อยได้นะ พอมันปล่อยออกไป มันก็พกั อยูช่ ว่ั คราว มันต้องปล่อยหลายทีเหมือนกันกว่าจะขาด
เพราะว่าแก่นของกิเลส ความยึดของมันเคยยึดกันไว้ พอเวลามันแยกออกจากกัน เหมือนกระแสนํ้า
ตัดกระแสนํ้าออกไปมันก็เข้ามาชนกันใหม่ ตัดกระแสนํ้าออกไปมันก็เข้ามาชนกันใหม่ ตัดจนกว่า
กระแสนํ้าจะขาดออกไป
หัวใจกับกายนี้มนั ยึดกันมาโดยกิเลส กิเลสนี้มนั เป็ นแก่นของกิเลส มันเหนียวมาก มัน
ยึดกันมา วิปัสสนาไปมันก็จะปล่อยๆ จะปล่อยจนกว่ามันจะขาดออกไป พอมันขาดออกไป กายเป็ น
กาย จิตเป็ นจิต อุปาทานที่มนั ยึดไว้มนั ไม่มีแล้ว พอมันไม่มี มันปล่อยไปหมด นี่กามราคะ-ปฏิฆะ
อ่อนไปเฉยๆ วิปัสสนาเข้าไป เห็นไหม อ่อนไปเฉยๆ นี่จะมีความสุ ขนะ เวิง้ ว้าง เดินไปไหน
เหมือนไม่ได้เดิน ตัวนี้จะเบามาก เบามาก นี่ความสุ ขเกิดขึ้นในวิปัสสนา เป็ นผูร้ ู ้ข้ ึนมาเรื่ อยๆ
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จากผูท้ ี่ไม่รู้ เราแก้ไข เราทําอยูน่ ้ ีคือเราแก้ไขสิ่ งที่ไม่รู้ให้มนั รู ้ข้ ึนมา ให้มนั รู ้ข้ ึนมาที่
กลางหัวใจของเรา เห็นไหม พอรู ้ข้ ึนมาๆ จากสติ พอเป็ นมหาสติ เราต้องสร้างขึ้นมา ตรงไหนถึง
จะเป็ นสติล่ะ ตรงไหนถึงจะเป็ นมหาสติล่ะ
นี่จะเป็ นมหาสติ-มหาปัญญา ก็ช่วงที่วา่ กายกับใจนี้แยกออกจากกันโดยอิสรภาพแล้ว แต่
กาย กายในกาย กายของใจนี้เป็ นกามทั้งหมด แต่การจะจับตัวของใจที่ให้มนั เป็ นกายจะจับ
อย่างไร นี่มนั ถึงต้องใช้มหาสติ คําว่า “มหาสติ” ต้องเพิ่มขึ้นมา เพิ่มสติข้ ึนมาให้มากขึ้นไปๆ
มรรคถึงละเอียดขึ้นไปเรื่ อยๆ
มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม มรรคหยาบๆ ก็เป็ นมรรคหยาบๆ อยูข่ า้ งล่างนี้ พอยกสู งขึ้นไป
มรรคจะละเอียดขึ้นไป จากสติกลายเป็ นมหาสติ จากปัญญากลายเป็ นมหาปัญญา นี่มนั พัฒนาขึ้นไป
จากเด็กน้อยๆ ความคิดของเด็กก็อีกส่ วนหนึ่ง พอพัฒนาตัวเองเป็ นผูใ้ หญ่ ความคิดของเด็กมัน
หายไปไหนล่ะ ทําไมเดี๋ยวนี้เป็ นผูใ้ หญ่รู้เท่าทันคนล่ะ ความรู ้เท่าทันคนเพราะเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนมา มี
ประสบการณ์ของชีวิต
ในการประพฤติปฏิบตั ิก็เหมือนกัน เริ่ มตั้งแต่กา้ วเดิน ทําสัมมาสมาธิเข้ามา นั้นคือการเป็ น
เด็กน้อย เราพัฒนาใจของเราขึ้นมาเรื่ อยๆ ใจเราพัฒนาขึ้นมาเรื่ อยๆ มันก็กา้ วเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนมา
เรื่ อยๆ จนสร้างมรรคสร้างผลขึ้นมา สร้างมรรคขึ้นมา ชําระใจขึ้นมา ชําระอวิชชาจนเป็ นวิชชา
ขึ้นมาเรื่ อยๆ จากในหัวใจเข้าไปเรื่ อยๆ มันก็สร้างเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนมา จากสติก็เป็ นมหาสติสิ จาก
ปัญญาก็เป็ นมหาปัญญา เห็นไหม จากปัญญาเล็กน้อยนี่แหละ กลายเป็ นมหาปัญญาขึ้นมาได้ จาก
สติที่ลม้ ลุกคลุกคลานก็ต้ งั เป็ นมหาสติข้ ึนมาได้ การเป็ นมหาสติ-มหาปัญญานี่ยกขึ้นเป็ นมรรค
อริ ยสัจจังขึ้นมาได้ ถ้าไม่ยกขึ้นเป็ นมรรคอริ ยสัจจัง มันก็จะไม่ยกขึ้นเป็ นวิปัสสนาขึ้นมาอีก
วิปัสสนาและสมถะ แล้ววิปัสสนาเป็ นชั้นๆ เข้าไป ถ้ามีการก้าวเดิน วิปัสสนากับสมถะ
ก้าวเดินสองเท้าขึ้นไป คนมีสองขาก้าวเดินออกไปสมส่ วน คนมีขาเดียวกระโดดไปๆ เห็นไหม
จะมีสมถะ จะวิปัสสนาอย่างเดียว อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนคนก้าวกระโดดไป มันจะเป็ นไป
ไม่ได้ในภาคปฏิบตั ิ แต่ถา้ เป็ นโลกของเขาสมมุติกนั มันเป็ นไปได้ เพราะมันเป็ นโลกสมมุติ
แต่สัจจะความจริ งมันเป็ นไปไม่ได้เพราะมันสามัคคีกนั ไม่ได้ มันกระเทือน เห็นไหม เรา
แค่ทาํ สมาธิ แค่เราคิดอะไรรุ นแรงขึ้นมามันยังกระเพื่อมออกมาเลย ถ้าคิดอะไร พุทโธนิ่มๆ เข้าไป
ปล่อยวางเข้าไปเรื่ อยๆ จนสนิทเข้าไป พอเราคิดอะไรรุ นแรงขึ้นมามันจะถอนออกมาทันทีเลย อันนี้
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ก็เหมือนกัน ในเมื่อวิปัสสนามันหมุนเข้าไปๆ มันต้องใช้สมถะเข้าไปเป็ นพื้นฐานเข้าไป นี่มหาสติมหาปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว มันยกเข้าไปแล้ว มันถึงจะเข้าไปจับกายของจิตได้ไง การจับกาย
ของจิตได้น้ นั คืออสุ ภะ-อสุ ภงั อสุ ภะคือกามราคะอยูท่ ี่กลางหัวใจนัน่ น่ะ
เขาว่า “ประพฤติปฏิบตั ิจะละโกรธ ละโลภ ละหลงนะ ใครก็อยากจะละโกรธ ละโลภ ละ
หลง ใครก็ละได้นะ แค่ทาํ ความสงบเข้าไปก็ละได้แล้วความโกรธ เมื่อก่อนเคยโกรธมาก ก็เคยละ
ได้แล้ว”
อันนั้นมันเป็ นการกด หิ นทับหญ้าไว้เฉยๆ ไง มันจะละโกรธ ละโลภ ละหลงได้มนั ต้อง
มาละไอ้ตรงกามราคะนี้ต่างหากล่ะ กามราคะนี้มนั เป็ นความเพลิดเพลิน มันเพลิดเพลินในตัวมันเอง
เห็นไหม แต่เดิมว่าสิ่ งที่ไม่รู้น้ ีเป็ นอวิชชา อวิชชา สิ่ งที่ไม่รู้ มันไม่รู้โดยธรรมชาติเฉยๆ มันพาเกิด
พาตาย แต่มนั เกิดตายตรงนี้ มันเกิดตายกันตรงกามราคะนี้ไง ตรงกามราคะนี้มนั ยึดมัน่ ถือมัน่ ให้
ดวงใจทําลายกันตลอดเวลา ไม่ทาํ ลายดวงใจคนอื่นมันก็ทาํ ลายดวงใจมันเอง ดวงใจของมันเอง
ทําลายดวงใจของมันเอง เพราะอะไร เพราะมันหลงใหลในตัวมันเอง มันหลงใหลได้ปลื้ม มันไป
ปกคลุมสิ่ งที่ไม่รู้อีกชั้นหนึ่งไง สิ่ งที่รุนแรงที่สุด โลกนี้ ในกามภพนี้มีความรุ นแรง มีความลุ่มๆ
ดอนๆ คือมีความผูกพยาบาทอาฆาตกัน มันก็อยูต่ รงนี้ไง เพราะมันโลภ มันโกรธ มันหลง โลภ
โกรธ หลงอยูท่ ี่กามราคะทั้งหมด ถ้าวิปัสสนากามราคะนี้ขาดไป เห็นไหม กามราคะ-ปฏิฆะขาด
เวลาขาดนะ กามราคะก็ขาด ปฏิฆะคือความผูกโกรธก็ขาด
นี่ความโกรธ โกรธเพราะอะไร โกรธเพราะหลงในสิ่ งนี้ โกรธเพราะโดนแย่งสิ่ งนี้
ความพอใจ ฉันทะคือความคิด ความดําริ ของเรา ใครขัดก็ขดั ใจแล้ว แค่พดู เสนอ
ความเห็นออกไป ใครขัดความเห็นมันก็ไม่พอใจแล้ว ความไม่พอใจที่ว่าเขาขัดความเห็นของเรา นี่
ความผูกโกรธเกิดขึ้น ความผูกโกรธ ความโกรธ โกรธจากตรงนี้ นัน่ น่ะ ถ้าพิจารณา จับกายตรงนี้
ได้ มันเป็ นอสุ ภะ-อสุ ภงั ความที่มนั เป็ นอสุ ภะ-อสุ ภงั เพราะมันเป็ นกามราคะ มันเป็ นสิ่ งที่สกปรก
มันผูกโกรธ มันหลงในตัวมันเอง มันหลงใหลได้ปลื้มในตัวมันเอง มันโกรธในตัวมันเอง มันดื่ม
กิน มันใช้ตวั มันเอง ที่ว่าเกิดสงครามใหญ่เพื่อจะปกปิ ดใจ เห็นไหม ใจตัวเองนี้เป็ นพลังงานเฉยๆ
สงครามการเกิดขึ้น ในการปะทะปะทังกันอยูท่ ี่ตรงนี้ ท้งั หมด สิ่ งนี้รุนแรงที่สุดในการประพฤติ
ปฏิบตั ิ
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ในการประพฤติปฏิบตั ิ เรื่ องที่รุนแรงที่สุดคือเรื่ องของกามราคะ เรื่ องของการข้ามภพข้าม
ชาติตรงนี้ไง เพราะถ้าตรงนี้ขาดแล้ว กามภพไม่เกิด เทวดาไม่เกิด เกิดเป็ นพรหมอย่างเดียว เกิด
เป็ นพรหมแล้วก็ไปเลย เห็นไหม จะทําลายตรงนี้ มันถึงว่า สิ่ งที่จะทําลายยาก ถึงต้องเป็ นมหาสติมหาปัญญาถึงจะจับต้องได้นะ
การจะทําลายเขาต้องจับเชื้อของเขาได้ หมอจะรักษาโรคได้ตอ้ งวิเคราะห์วา่ โรคนั้นเกิด
จากเหตุใด ถ้าจับว่าโรคนี้เกิดจากเหตุใด ถึงจะชําระโรคนั้นได้ ถ้าไม่รู้วา่ เหตุเกิดจากโรคใด รักษา
อย่างไร วิเคราะห์โรคอย่างไรก็วิเคราะห์ไม่ออก เห็นไหม ถ้าไม่สามารถจับใจตัวนี้ได้ ไม่สามารถ
จับกายของใจตัวนี้ได้ ก็ไม่สามารถสาวไปหาเหตุได้ ถ้าจับกายตัวนี้ได้ มันจะสาวไปหาเหตุ พอ
สาวไปหาเหตุ สงครามใหญ่เกิดมหาศาลเลย นี่จบั ตัวนี้ จับกายนี้ จับกายนี้เป็ นอสุ ภะ-อสุ ภงั ความเป็ น
อสุ ภะ-อสุ ภงั นี้รุนแรง พอรุ นแรง หมุนเข้าไป ทําลายกันๆ
เขาทําลายเรา คือกิเลสเป็ นฝ่ ายชนะ เราก็แพ้ เราแพ้นะ เราแพ้ หมายถึงว่า เราสู ้ไม่ได้เลย
การต่อสู ้น้ ีรุนแรงมาก สู ้ไม่ได้ ถอยมาๆ ต้องมาสร้างสมดุลของใจขึ้นมา สร้างสมาธิข้ นึ มา สร้าง
ฐานที่มน่ั ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปต่อสู ้ใหม่ มีแพ้มีชนะกันตลอดไป จนทําลายขาดออกไป จนสรุ ปแล้ว
นะ สรุ ปว่าทําลายขาดหลุดออกไปเลย เวิง้ ว้างออกไป เป็ นกามราคะหลุดออกไป ใจว่างหมดเลย
ต่อไปนี้ เป็ นเรื อนว่าง เป็ นผูไ้ ม่มีเรื อน พ้นออกจากเรื อน นี่ไง ตัวนี้ถึงจะเป็ นตัวที่ว่า “ผูไ้ ม่รู้จริ ง”
ตัวที่ไม่รู้จริ งคือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ผูไ้ ม่รู้เป็ นต้นเหตุใหญ่ เราวิปัสสนากันมาอยูน่ ้ ี
เพราะเราว่าตัวไม่รู้น้ ีพาเกิดพาตาย ขณะที่ว่าทําลายจนสิ่ งที่ปกคลุมผูไ้ ม่รู้น้ ีออกไปทั้งหมด ผูท้ ี่ไม่
รู ้น้ ีอยูเ่ ก้อๆ เขินๆ นะ แล้วการจับตัวเก้อๆ เขินๆ มาทําให้เป็ นผูร้ ู ้ ต้องทําสิ่ งที่ไม่รู้ที่พาเกิดพาตาย
นี้เป็ นผูร้ ู ้ข้ ึนมา การจับผูท้ ี่ไม่รู้น้ ีก็แสนยาก จับผูไ้ ม่รู้พิจารณาจนเป็ นผูร้ ู ้ ผูท้ ี่ไม่รู้พลิกเป็ นผูร้ ู ้ข้ ึนมา
พอเป็ นผูร้ ู ้ข้ ึนมาเท่านั้นล่ะ การเกิดการตายนี้สิ้นสุ ดกัน เห็นไหม
จากสิ่ งที่ผไู ้ ม่รู้พาเกิดพาตายไปตลอดนะ พาเกิดพาตาย เราก็เกิดตายมา เราเกิดมานี้ตายจากผู ้
ที่ไม่รู้ อวิชชาไม่รู้พาเราเกิดมาเป็ นปัจจุบนั นี้ เรามาประพฤติปฏิบตั ิ เราก็กา้ วเดินตามผูท้ ี่ไม่รู้น้ ีพาชัก
นําก้าวเดินพาเราออกไป สิ่ งที่ว่าจะเป็ นผลมันลากอยูข่ า้ งหลัง มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แล้วก็เป็ น
ผลไม่ได้ เพราะสิ่ งที่ไม่รู้น้ นั อยูห่ น้า
เราต้องพยายามใคร่ ครวญ ใช้สติ ใช้สัมปชัญญะ พยายามก่อกําลังขึ้นมา ให้กาํ ลังใจตัวเอง
ขึ้นมา เพื่อจะให้ส่ิ งที่ไม่รู้น้ ีเปิ ดโอกาสให้เราได้ทาํ บ้าง ให้เรามีโอกาสได้หายใจบ้าง ไม่ใช่จูงจมูก
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เรา ชักเราจนเลือดสาดขนาดไหน จนเท้าเราก้าวเดินสิ่ งที่ชกั นําไปไม่ทนั สิ่ งที่ชกั นํานี้ ชกั นําไปตลอด
นะ ก้าวเดินไม่ทนั จนตัวขาดแขนขาด ล้มลุกคลุกคลานไป เห็นไหม อันนั้นคือสิ่ งที่ไม่รู้พาเราไป
ดูสิ เวลาโลกเขาตื่นกัน เขาตื่นกันขนาดไหน เวลาเขาตื่นทอง ตื่นสมบัติ เขาตื่นกันมาก ตื่นแล้วก็
พยายามแสวงหากัน เบียดเสี ยดยัดเยียดเพื่อจะไปเอาสิ่ งที่เห็นซึ่ งๆ หน้า ถ้าไม่ได้ซ่ ึ งๆ หน้า ก็ใช้เล่ห์
ใช้กล นัน่ น่ะ มันไม่รู้ท้งั นั้นเลย แล้วมันก็พาไป
แต่ถา้ ผูร้ ู ้เห็นสิ่ งนั้น สิ่ งนั้นเป็ นประโยชน์ เราก็ใช้ประโยชน์ สิ่ งนั้นไม่เป็ นประโยชน์ก็วาง
ไว้ตามความจริ ง คือผูร้ ู ้น้ ีจะนิ่งไง ไม่ตื่นไปกับเขา สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ก็เป็ นประโยชน์ ถึงว่า ให้
ผูร้ ู ้น้ ีมีโอกาส มีโอกาสได้คิด ได้วิตกวิจารณ์ข้ ึนมาบ้าง ถ้าผูร้ ู ้น้ ีมีโอกาสวิตกวิจารณ์ข้ ึนมาบ้าง นี่ไง
ธรรมมีอาํ นาจขึ้นมา ไอ้ผทู ้ ี่ไม่รู้ในหัวใจมันก็ตอ้ งยุบยอบลง
ในหัวใจเรามีอยู่ ๒ อย่างเท่านั้นเอง มีกิเลสกับธรรม ถ้าปกติแล้ว ธรรมแทบไม่มีเลย ใหม่ๆ
นี้กิเลสล้วนๆ เลย กิเลสทั้งนั้น ไม่มีธรรมขึ้นมาเลย ถ้าเราสร้างธรรมขึ้นมา นัน่ ล่ะผูร้ ู ้จะเกิดขึ้น
ได้ๆ กิเลสจะปล่อยขึ้นมาให้ผรู ้ ู ้ได้ข้ ึนมาชัว่ ครั้งชัว่ คราว แล้วเราก็กา้ วเดินไปๆ ก้าวเดินไปจนถึง
ที่สุดนี้ได้ อันนั้นเป็ นอาชาไนย เป็ นบุรุษ-เป็ นสตรี อาชาไนย จะเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ มันไม่สุดวิสัยใน
หัวใจของเรานะ
ในเมื่อเรามีหวั ใจอยู่ หัวใจนี้มนั เป็ นพลังงานที่เกิดที่ตาย เป็ นสิ่ งเดียวที่เกิดที่ตายในภพ
นะ แต่จริ งๆ ในตัวมันเองไม่เคยตาย จิตนี้ไม่เคยตาย จิตนี้แสวงหาที่เกิดไปตลอดเวลา พระปฏิบตั ิ
เข้าไปจนถึงที่จุดหนึ่งแล้ว จิตทีไ่ ม่เคยตายนี้ มนั จะเข้าไปสัมผัสกับผูร้ ู ้ สิ่ งที่เป็ นจริ ง เห็นไหม ผูร้ ู ้ท่ี
เราพิจารณาเข้าไปจนถึงที่สุดนี้ เป็ นผูร้ ู ้ เป็ นวิชชาขึ้นมา ถ้าถึงวิชชาขึ้นมาแล้ว เป็ น เอโก ธมฺโม ขึ้น
มาแล้ว มันสมานเป็ นเนื้อเดียวกัน
จิตนี้ไม่เคยตาย ธรรมะนี้ ของนี้เป็ นของประเสริ ฐที่สุดที่ไม่หมุนเวียนใน ๓ โลกธาตุอีก
แล้ว แล้วมันเข้าไปสัมผัสเป็ นเนื้อเดียวกัน มันเข้าไปสัมผัสกัน เป็ นอันเดียวกัน พอเป็ นอัน
เดียวกัน มันถึงมีที่อยูใ่ หม่ จากวัฏวนที่เกิดที่ตาย เกิดๆ ดับๆ ตามแต่กรรมที่จะพาไป เห็นไหม
กรรมเป็ นแดนเกิด กรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ เกิดๆ ดับๆ จะไปอยูอ่ ีกสถานะหนึ่ง สถานะระหว่างธรรม
กับผูร้ ู ้น้ ีเป็ นเนื้ อเดียวกัน จิตนี้ถึงไม่เคยตายไง แต่ถา้ ไม่เคยตายอย่างเรา มันเกิดมันตายนี่มนั แสน
ทุกข์ กับประพฤติปฏิบตั ิทุกข์ยากแสนเข็ญขนาดไหนก็ท่มุ ทั้งชีวิต มันมีคุณค่ามากกว่า
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เรามาหลงระเริ งในชีวิตนี้มากมายนัก หลงอยูใ่ นชีวิตนี้ หลงวุน่ วายอยูใ่ นชีวิตนี้ แล้วก็
ตายไป แล้วก็ไปเกิดใหม่ ไปเกิดในสถานะไหนก็ยงั ไม่รู้เลย จะเจอธรรมหรื อไม่เจอธรรมก็ไม่รู้ แต่ถา้
เราทุ่มทั้งชีวิตนะ มันต้องได้ผลขึ้นมา เพราะอะไร เพราะว่า เราทําจริ ง สัจจะอันนี้มีอยูจ่ ริ ง
กาลเวลาไม่สามารถกั้นมรรคผลนิพพานได้ กาลเวลาไม่สามารถกั้นได้ มรรคผลนิพพานมีอยูจ่ ริ ง
เพียงแต่เราทําไม่จริ ง หนึ่ง ถึงทําจริ งขึ้นมา แต่ครู บาอาจารย์สอนไม่ตรงหลัก หนึ่ง
๑. ครู บาอาจารย์สอน
๒. เราประพฤติปฏิบตั ิเข้าไปตลอดเวลา
ถ้าครู บาอาจารย์น้ นั สอนผิด มันก็จะผิดจากหลักความจริ งของเรา ในเมื่อเราปฏิบตั ิข้ ึนมา
หลักความจริ งเรามีในหัวใจขึ้นมาแล้ว ถ้าครู บาอาจารย์องค์ไหนชี้นาํ ในหลักของเราให้กา้ วเดิน
ไปได้ ครู บาอาจารย์องค์น้ นั ก็เป็ นครู บาอาจารย์ของเราได้ ถ้าครู บาอาจารย์ไม่สามารถชี้สิ่งที่สูง
ขึ้นมาจากที่เราก้าวเดินขึ้นมา จะเป็ นครู บาอาจารย์ของเราได้อย่างไร
ครู บาอาจารย์ก็มีอยูท่ ี่สามารถชี้เรื่ องใจของเราให้สูงขึ้นๆ คือเราประพฤติปฏิบตั ิขนาด
ไหนก็แล้วแต่ ครู บาอาจารย์ยงั ชี้นาํ ใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่ อยๆ ตลอดไป นัน่ คือครู บาอาจารย์
ของเรามี ใจเรามี

(เทปสิ้นสุ ดเพียงเท่ านี)้
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