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ธรรมะปฏิบติัเกิดจากประสบการณ์โดยตรง ธรรมะปฏิบติัไม่เหมือนธรรมะภาคปริยติั 
ธรรมะปฏิบติัอาศยัความประสบการณ์ตรงอนันั้นออกมาเป็นธรรม ธรรมะปริยติั ความศึกษาเล่า
เรียนมากเ็ป็นสญัญาความจ าไดห้มายรู้ สญัญาความจ าไดห้มายรู้ออกไปตามสญัญานั้น สญัญานั้น
มีขอบเขต ขอบเขตของสญัญามนัจ าไดห้มายรู้มนักเ็ป็นไปตามสญัญานั้น แลว้มนัรู้ทนักนั ความ
รู้ทนักนัอนัน้ีเป็นสญัญา 

แต่ภาคปฏิบติั ถา้ใครรู้ทนักนัคนเป็นพระอริยบุคคลทั้งหมดนะ ถา้รู้ทนักนั รู้ทนัได ้ ไม่ใช่
รู้ทนัไม่ได ้ถา้รู้ทนัจะเป็นประโยชน์กบัภาคปฏิบติัมากเลย เพราะการรู้ทนัคือการรู้ทนักิเลส ถา้การ
รู้ทนักิเลสของตวัเอง นั้นคือการรู้ทนัสญัญาอารมณ์ความจ าไดห้มายรู้ สญัญาอารมณ์ในหวัใจน้ี
ส าคญัมากท่ีสุดเลย มนัปกปิดอยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลกทั้งหมด  

แลว้การแสดงธรรมโดยสญัญามนักเ็ป็นการจ าไดห้มายรู้เอาสญัญานั้นมาแสดง สญัญานั้น
กเ็ป็นอยา่งนั้น แมแ้ต่เราพดูอยูน้ี่เขากว็า่เป็นสญัญา เขาวา่เป็นสญัญาเพราะอะไร เพราะมนัตอ้ง
อาศยัสญัญาเหมือนกนั อาศยัสญัญาเป็นส่วนหน่ึง  

เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์ มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ น้ีเป็นมนุษย์
สมบติัน้ีประเสริฐสุด เราสร้างบุญกศุลมาประเสริฐมากถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ ถา้เราไม่ไดส้ร้างบุญ
กศุลมาขนาดน้ี เราเกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน เกิดในนรกอเวจี เกิดในเปรตในผ ีเกิดไดห้มดนะ แต่ใจน้ี
ตอ้งเกิดโดยธรรมชาติของมนั มนัไม่มีท่ีส้ินสุด มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย 
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แต่เพราะบุญกศุลของเรา ท าใหเ้ราเกิดมาเป็นมนุษย ์เราเกิดเป็นมนุษยเ์พราะบุญกศุลพาเกิด 
เกิดมาแลว้มีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นสมมุติ สมมุติเพราะอะไร เพราะมนัเกิดมาชัว่
อายขุยัของเราเท่านั้นเอง ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ จะอยูก่บัเราชัว่อายขุยัของเราเท่านั้น หมดจากอายขุยั
ของเรา เราตายไป ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ “ธาตุ ๔” ตอ้งท้ิงไวก้บัโลกน้ี “ขนัธ์ ๕” กบัหวัใจไปดว้ยกนั 
แลว้ไปดว้ยกนั เพราะมนัจ าไดห้มายรู้ไป บุญกศุลนั้นตามหวัใจนั้นไป 

หวัใจนั้นจะไปเกิดตกในท่ีไหนต่อไป ไปเกิดในเทวดากมี็ขนัธ์ ๔ ไปเกิดในพรหมกมี็ขนัธ์ 
๑ ขนัธ์น้ีถึงไม่จ าเพาะเจาะจงวา่จะมีกบัเราตลอดไป ถา้มีกบัเราตลอดไป เรากต็อ้งเป็นอยา่งน้ี
ตลอดไป แต่มนัไม่เป็นอยา่งน้ีตลอดไป เราเวียนตายเวียนเกิดไปตามกระแสของกรรม กระแสของ
กรรมพดัไปใหจิ้ตดวงน้ีไป จิตดวงน้ีถึงวา่ไม่มีตน้ไม่มีปลาย จิตดวงน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย  

แต่เกิดในปัจจุบนัน้ี เราไดธ้าตุ ๔ ขนัธ ์๕ มาน้ีเพราะเราไดส้ร้างบุญกศุลมา บุญกศุลน้ีเกิด
มาพร้อม ธาตุ ๔ กบัขนัธ์ ๕ มนัเป็นอุปกรณ์ท่ีจะมาประพฤติปฏิบติั การศึกษาการท างานเขาตอ้ง
หาอุปกรณ์กนั กวา่จะไดอุ้ปกรณ์มา เราจะซ้ือขา้วซ้ือของเราตอ้งหาเงินมาก่อน มีเงินแลว้เราถึงจะ
ไดแ้ลกเปล่ียนส่ิงท่ีเราพอใจมา การแสวงหาเงินมานั้นกเ็ป็นความทุกขอ์นัหน่ึง ความทุกขอ์นัหน่ึง
แต่เราพอใจ เราไม่เห็นความทุกขอ์นันั้น  

มนัเป็นการแสวงหา เพราะความตั้งใจความจงใจ เราตอ้งการแสวงหามา มนัเป็นตณัหา
ความทะยานอยากปกคลุมไว ้ ตณัหาความทะยานอยากคือกิเลสน้ีเท่านั้นท่ีปกคลุมหวัใจไวท้ั้งหมด
เลย แลว้หวัใจน้ีกไ็ม่รู้ตามนั้น  

“ไม่รู้” ไม่รู้เพราะอะไร เพราะวา่มนัมีอวชิชาปกคลุมหวัใจอยู ่ ตณัหาความทะยานอยากก็
ปกคลุมหวัใจอยู ่ แต่การแสวงหาไปนั้น เพราะเป็นการไม่รู้วา่ส่ิงนั้นเป็นประโยชนก์บัชีวิตเรา ส่ิง
นั้นเป็นประโยชน์กบัชีวิต ชีวิตน้ีจะอาศยัส่ิงนั้น อาศยัส่ิงนั้นเป็นปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยั เป็น
ธรรมชาติของมนั  

ธรรมชาติของสตัวโ์ลกเราน้ีปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัน้ีเป็นธรรมชาติท่ีเราตอ้งอยูอ่าศยัไป 
เป็นปัจจยั ๔ การด ารงชีวิตอยู ่ แต่ตณัหาความทะยานอยากนั้นเป็นกิเลส ตณัหาความทะยานอยาก
นั้นมนัสะสม คนๆ หน่ึงสะสมไวเ้ท่ากบัโลกธาตุน้ียงัไม่มีท่ีเกบ็ถา้มนัร ่ ารวยมหาศาลขนาดนั้น 
แลว้มนัใชส้อยตามนั้นไหม มนัไม่ไดใ้ชส้อยตามท่ีวา่มนัแสวงหามาเลย เพราะมนัแสวงหามาเกิน 
น่ีตณัหาความทะยานอยาก 
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แต่ถา้เป็นคนมีบุญคนกศุลมาเกิด เขาจะมีมาขนาดไหน เขาตั้งโรงทาน เขาท าบุญกศุลของ
เขา สมบติัของเขาเป็นประโยชนข์องเขาถา้จิตดวงนั้นเป็นจิตท่ีดวงนั้นดี จิตดวงนั้นจะดีไดเ้พราะ
ศีลธรรม ศีลธรรมเรามีอยู ่ เราแสวงหาศีลธรรมกนั ศีลธรรมน้ีเขา้มาเพื่อเป็นกรอบของใจ ศีลธรรม
น้ีเขา้ไดก้บัขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ศีลธรรมน้ีเขา้กนัมนักจ็รรโลงใหข้นัธ์ ๕ น้ีดดัตน ดดัตนใหอ้ยูใ่น
กรอบ ถา้อยูใ่นกรอบเรากส็ร้างบุญกศุลของเราไป สร้างบุญกศุลของเราแลว้เราจะมีความสุขความ
เจริญต่อไปในโลกน้ี 

แต่เราไม่ปราถนาอยา่งนั้นเพราะอะไร เพราะเราเกิดมาเรามีบุญกศุล บุญกศุลพาใหเ้กิดมา
พบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนไง สอนเร่ืองจรรโลงหวัใจของสตัวโ์ลก หวัใจของสตัว์
โลกมนัตอ้งขบัไสไป ทุกขข์องการเกิดและการตายน้ีเป็นทุกขอ์ยา่งมหนัตท่ี์สุด ทุกขใ์ดๆ ในโลกน้ี
ไม่เท่ากบัทุกขก์ารเกิดและการตาย เพราะการเกิดและการตายนั้นสะสมทุกๆ อยา่งเขา้ไปในหวัใจ
ดวงนั้น  

ถา้ไม่มีการเกิดข้ึนมา เห็นไหม เราไม่มี เรากลวัการตายกนั แต่ผูป้ระพฤติปฏิบติัเขากลวั
การเกิดกนั เพราะการเกิดมามนับุญกศุลพาเกิดมา เรามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ท่ีจะมาประพฤติปฏิบติั 
เราเกิดมาน้ีบุญพาเกิด ฉะนั้นถึงพอใจในการเกิดนั้น แต่แลว้เราจะตอ้งตายแลว้ไม่เกิดอีก  

แต่น้ีเราไปกลวัตาย กลวัเฉยๆ มนัไม่มีคุณประโยชน์กบัใจดวงนั้น กลวัแลว้มนัเป็นความ
ทุกขร้์อนใหก้บัหวัใจดวงนั้นอีก ยิง่กลวัเท่าไร กลวักเ็ป็นอุปาทาน อุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่ 
ด  ารงชีวิตนั้นไปดว้ยความลุ่มๆ ดอนๆ ชีวตินั้นลุ่มๆ ดอนๆ ถา้มนัเผลอ มนัมีความพลั้งเผลอไปกบั
โลกเขา มนักพ็อใจส่ิงนั้นไป  

ส่ิงท่ีความพลั้งเผลอไป การแสวงหาไป ต่ืนกบัเขาไป ตั้งแต่เยาวว์ยั ตั้งแต่ยงัหนุ่มสาวคิดวา่ 
ยงัไม่ตาย เม่ือไรกไ็ด ้ ยงัใชชี้วิตไปตามความพอใจของตวั ใชชี้วิตอยา่งนั้นไป จนถึงจุดหน่ึงพอ
ใกลแ้ก่เฒ่าข้ึนมาจะเป็นจะตายไป มีสมบติัอะไรติดตวัไป น่ีมนัไดคิ้ด พอไดคิ้ดมามนักจ็ะท าอะไร
ไดล่้ะ เพราะหวัใจนั้น หวัใจนั้นโดนหล่อหลอมไปดว้ยอุปาทาน หล่อหลอมไปจนหวัใจนั้นเป็น
ผูป่้วย หวัใจนั้นเป็นหวัใจป่วย หวัใจนั้นเป็นแบบเหมือนกบักระชงักน้ร่ัว ส่ิงใดหวัใจถา้ไดฝึ้กฝน
มาอยา่งใดแลว้ มนัเกบ็ไวไ้ม่ได ้หวัใจร่ัวมนัเกบ็ขา้วของเงินทองไวใ้นหวัใจนั้นเกบ็ของไดล้  าบาก 

ความดดัตนกเ็หมือนกนั ถา้เราปล่อยจนมนัเคยใจ ใจน้ีเคยไปตามอ านาจของมนั มนัจะไป
ตามอ านาจของมนัขนาดไหนมนักเ็ป็นไปตามอ านาจของมนั มนัเคยของมนัเพราะอะไร เพราะเรา
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ใชชี้วิตอยา่งนั้น แลว้ถึงเวลาแลว้เราจะไปบงัคบัมนั บงัคบัใหอ้ยูอ่ยา่งนั้นมนักท็  าไดย้าก กบัถา้เรา
เร่ิมตน้มา มีศีลมีธรรมมา เราบงัคบัตนมาตั้งแต่ตน้ ถา้เราบงัคบัตนมาตั้งแต่ตน้ เราพยายามออกไป 
น่ีผูท่ี้เห็นประโยชน์แก่ศาสนา ถา้ผูท่ี้เห็นประโยชน์ในศาสนา ศาสนานั้นเป็นยารักษาโรค เป็น
ธรรมโอสถท่ีจะมารักษาใจน้ี ใจน้ีจะมีเพื่อนคู่เคียงไป ใจน้ีจะมีผูด้  าเนินไป  

“ธรรมกบัใจ” ธรรมกบัใจ ธรรมเป็นความสุขความร่มเยน็ ใจน้ีตอ้งการความร่มเยน็ เรา
แสวงหาส่ิงใดๆ มา เราวา่จะเป็นความสุข มนัไม่เคยสมปรารถนาหรอก ตณัหาความทะยานอยาก
มาลน้ฝ่ังมาขนาดไหน หามาไม่เคยมีความพอกบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นหามาขนาดไหนกเ็อาแต่
ความเร่าร้อนมาใหก้บัใจดวงนั้น  

เป็นไม่ไดเ้ลยท่ีกิเลสจะเอาความสุขมาใหก้บัใจ เป็นไปไม่ไดเ้ลย เอาแต่ความทุกขม์าใหก้บั
ใจ แลว้ไม่รู้ดว้ยนะ ไม่รู้น่ีมนัทุกข ์ ๒ ชั้น ชั้นหน่ึงคือความไม่รู้ การแสวงหามาคือแสวงหาเปล่า 
ทางโลกวา่แสวงมาไม่เปล่าไดป้ระโยชน์มา แต่ประโยชน์นั้นมา แสวงหามาเปล่า แลว้ยงัท าให้
หวัใจนั้นร่ัว หวัใจนั้นใหเ้คยใจอยา่งนั้น ใจเคยใชชี้วิตอยา่งนั้น น่ีแสวงหามาเปล่าแลว้ยงัใหโ้ทษ
กบัใจดวงนั้น  

แต่ถา้มีศีลธรรมมา แสวงหามาไม่เปล่า แสวงหามาแลว้เพื่อใจตวัเอง เพื่อหมู่สตัวเ์พื่ออะไร 
น่ีเพื่อไปหมดเลย เพื่อเขาเพื่อเขา ความสละออกของใจ ความตระหน่ีมนัออกไป ทาน ศีล ภาวนา 
เรามีทานกนั ถา้เร่ิมมีทาน ทานตั้งแต่ใหข้องนอก นั้นน่ะคือเป็นการฝึกตน การฝึกตนฝึกจากตรง
นั้น  

ความตระหน่ีถ่ีเหนียวเรามองไม่เห็นหรอกวา่มนัตระหน่ีถ่ีเหนียวอยา่งไร เราคิดอยา่งไรนะ 
ถา้เราคิด เราตอ้งเขา้ขา้งตวัเราเองโดยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของสตัวโ์ลกทุกดวงใจเขา้ขา้ง
ตวัเองวา่ตวัเองน้ีเป็นส่ิงท่ีถกูหมด ตวัเองดีทั้งหมด มนัถึงไม่เห็นส่ิงใด...มืดบอด มืดบอดเพราะวา่
ตวัตนมนัปิดบงัใจไว ้ 

มืด หวัใจน้ีมืดหมดเลย แลว้มืดไม่มืดธรรมดานะ คนตาบอดมนัคล าชา้ง คนตาบอดมนั
จินตนาการ ไม่เคยเห็นภาพส่ิงใดๆ เลย แลว้กว็า่ส่ิงนั้นถกูตอ้งตามความคิดของตวั มืดแปดดา้น
แปดทิศนะ แต่เวลาถา้มนัเปิดสวา่งข้ึนมามนัจะสลดใจมาก ใจดวงนั้นถา้ลองไดมี้แสงสวา่งแวบเขา้
ไปในหวัใจ มนัจะบอกวา่ท าไมใจมนัมืดอยา่งนั้น แลว้จะมาเพง่โทษตวัเองนะ 
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ถา้มรรคหยาบๆ ถา้เราเร่ิมปฏิบติัธรรมกนั ความหยาบของใจอนัน้ีมนัจะปกปิดใจไว ้ไม่ให้
ใจน้ีเปิดไดเ้ลย แลว้มนักจ็ะรัดตรึงตวัเองไวอ้ยา่งนั้น แต่ถา้เราท าไปแลว้มนัจะสลดสงัเวชตนเอง 
มนัน่าเศร้าถา้มนัสลดสงัเวชตวัเอง ท าไมตวัเองเป็นอยา่งนั้น แต่เวลาจะเปิด เห็นไหม เปิดไม่ได ้ น่ี
มนัล าบากล าบากตรงนั้นไง ล  าบากตรงเราจะประพฤติปฏิบติัน่ีมนัเปิดใจน้ีไม่ออก ใจน้ีเปิดข้ึนมา
ไม่ไดเ้ลย พอใจเปิดข้ึนไปไม่ไดม้นักปิ็ดหมด มนัเป็นคนมืดบอด แลว้ใครเป็นล่ะ 

ถา้เราไม่เห็น เรากไ็ม่รู้สึกตวัเอง ถา้เราเห็นตรงน้ี คนท่ีเห็นอยา่งน้ีคนนั้นประเสริฐนะ 
ประเสริฐเพราะอะไร เพราะใจของเราเราสามารถเปิดใหแ้สงสวา่งเขา้มาในใจของเราได ้ ท าความ
สงบของใจ ถา้ใจน้ีสงบข้ึนมาชัว่คร้ังชัว่คราว นัน่ล่ะ จะพน้จากสญัญาความมัน่หมายในอารมณ์ 
ถา้ไม่มีความสงบเขา้มาของใจ มนัเป็นความมัน่หมาย เป็นสญัญาอารมณ์ในหวัใจทั้งหมดเลย  

เราท าความสงบนะ ท าความสงบของใจ ใจมนัสงบข้ึนมาบา้ง จนธรรมมนัเกิด ฟังสิ “ธรรม
มนัเกิด” หมายถึงวา่ มนัช าระ มนัเท่ากบัปลดเปล้ืองความคิดความกงัวลในใจ ความคิดความกงัวล
ในใจบางอยา่งมนัจะฝังหวัใจของเรามาก เราสงสยัเร่ืองส่ิงใดๆ อยู ่ ความกงัวลอนันั้นมนัจะฝังใจ
อยู ่ เวลาจิตมนัสงบลงไปนะ มนัจะปลดเปล้ืองความกงัวลอนันั้นออก พอปลดเปล้ืองความกงัวล
อนันั้นออก มนัจะสวา่งโล่งไปหมดเลยนะ มนัจะสุขใจมากเลย  

น่ีวา่ธรรมมนัเกิด ธรรมมนัเกิด มนักอ็ยูใ่นขอบของสญัญาอารมณ์  

สญัญาอารมณ์ สญัญาความมัน่หมายรู้มนัเป็นท่ีใจ ใจตวัมัน่หมายรู้น้ีมนัเป็นตวัเร่ิมตน้ พอ
มนัมัน่หมายอนัน้ีไวม้นักเ็ป็นสญัญาอารมณ์ซบัไป พอซบัไปมนักอ็ยากอนัน้ี ตณัหาความทะยาน
อยาก อยากไดค้วามสงบอยา่งนั้น อยากไดค้วามเขา้ใจอยา่งนั้น น่ีทุกข ์ ทุกขโ์ดยไม่รู้ตวัเลย ส่ิงท่ี
ควรเป็นประโยชน์มนัเกิดมนักเ็กิดข้ึนแลว้คร้ังหน่ึง แลว้กว็างไวต้ามความเป็นจริงอนันั้น ความสุข
อนันั้นกเ็ป็นอดีตไปแลว้ ท าไมไปเหน่ียวร้ังส่ิงนั้นมาเป็นทุกข ์น่ีทุกขโ์ดยไม่เขา้ใจ  

ส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจมนัจะใหค่้าเป็นทุกขเ์พราะอะไร เพราะกิเลสมนัอยูก่บัส่ิงนั้น  

ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นขนัธ์ ๕ นะ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นขนัธ์ ๕ โดยธรรมชาติของมนั มนัจะมีโทษต่อเม่ือ
กิเลสไปใชม้นั “รูป” “รูปของกาย” กายของเรากเ็ป็นรูป รูปของกาย “รูปของจิต” กไ็ด ้ 

ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้พดูกบัหลานพระสารีบุตรสิ หลานพระสารีบุตร 
ไปต่อวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วา่ “ไม่ชอบส่ิงใดๆ เลย”  
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ไม่ชอบคือวา่ไม่พอใจ ไม่พอใจส่ิงใดๆ คือไม่พอใจองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เอา
พระสารีบุตรเอานา้ของตวัมาบวช เอาตระกลูของพระสารีบุตรไปบวชมากเลย ไม่พอใจ ความไม่
พอใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอบ  

“ถา้เธอไม่พอใจส่ิงใดๆ เธอกต็อ้งไม่พอใจส่ิงท่ีเธอไม่พอใจนั้นดว้ย ส่ิงท่ีเธอไม่พอใจเขา
นั้นกเ็ป็นรูปอยา่งหน่ึง เป็นรูปท่ีจบัตอ้งไดอ้ยา่งหน่ึง”  

ถึงรูปของจิตน้ีกมี็ รูปของกายน้ีเป็นรูปของกาย ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ รูปเป็นรูป รูปของจิต
เป็นรูปของจิต รูปของกายเป็นรูปของกาย ถา้รูปของกายน้ีจบัตอ้งได ้ ถา้จิตสงบนั้นพิจารณากาย 
ถา้พิจารณากายน้ีจะพิจารณาแยกแยะเร่ืองของกาย ใหท้ าความเขา้ใจกบักาย อนัน้ีจะเป็นวิปัสสนา  

แต่น้ียงัไม่เป็นวิปัสสนา น่ีพดูถึงรูปเฉยๆ รูปของจิตกเ็ป็นเหมือนกนั รูปของจิตกจ็บัตอ้งได้
ถา้จิตเราสงบ แต่ถา้จิตเราไม่สงบมนัเกิดข้ึนเป็นอารมณ์แลว้มนัป่ันป่วนไป ความป่ันป่วนของ
ความคิดเราไป เหมือนรูปของใจมนัหมุนออกไปเป็นรูปของใจ แต่เราไม่เห็น ไม่เห็นเพราะอะไร 
เพราะมนัรวมกนัหมด  

ขนัธ์ ๕ รวมไปพร้อมกนั รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตอ้งหมุนไปพร้อมกนัถึงจะ
เป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราข้ึนมาไดอ้นัหน่ึง อารมณ์สญัญาความจ าไดห้มายรู้มนัแยบข้ึนมาก่อน 
พอแยบข้ึนมาก่อนมนัเหมือนกบัเราจุดไฟ ประกายไฟ เราจุดประกายไฟข้ึนมา แลว้ประกายไฟ
ข้ึนมาเรากร็าดไปดว้ยน ้ามนั วิญญาณรับรู้เหมือนน ้ามนั พรึบ! ไฟนั้นจะลุกข้ึนมาเลย เป็นประกาย
เฉยๆ แลว้น ้ามนัราดเขา้ไป พอราดเขา้ไปน่ีสงัขารปรุงแต่ง  

สงัขารปรุงแต่ง ปรุงแต่งเพราะความรู้สึกนั้นเกิดข้ึน มนัวบูข้ึนมาเป็นอารมณ์ความรู้สึก
ข้ึนมา เพราะวิญญาณรับรู้ สงัขารปรุงแต่งไป ปรุงแต่งไป วิญญาณกรั็บรู้ไปเร่ือย ราดไปเร่ือย ไฟ
ราดไปเร่ือย ไฟจะลกุโชติช่วงข้ึนมาเลยนะ แลว้กเ็ป็นสงัขารปรุงแต่ง เวทนารับรู้ไป เวทนา
ความสุข ความไม่พอใจ ส่ิงท่ีเขาติเตียนส่ิงท่ีเขาวา่ มนัยิง่จะเสริมเขา้มามาก น่ีเวทนาใหค่้ามาก  

วิญญาณกรั็บรู้ดว้ยน ้ามนัท่ีสาดเขา้ไป สาดเขา้ไป สญัญาจ าไดห้มายรู้เม่ือนั้น เม่ือนั้น เม่ือ
นั้น เขาวา่เม่ือนั้น เม่ือวนันั้น สญัญาจะข้ึนมาเร่ือยๆ มนัจะหมุนไปเป็นอารมณ์ อารมณ์ของใจ น่ี
รูปของจิต รูปของจิตจะหมุนไปเพราะในขนัธ์ ๕ มนัท างานครบรอบของมนั คือขนัธ์ ๕ รวมตวั
เป็นอารมณ์ความรู้สึกไป นัน่เป็นรูปของจิต  
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เวทนาล่ะ เวทนาของกาย เรานัง่อยูเ่ฉยๆ น่ีเวทนาของกาย เจบ็ปวดแสบร้อนน่ีเร่ืองของกาย
มนัจะมีเวทนาเกิดข้ึน เรากว็า่เวทนามนักเ็ป็นสกัแต่วา่เวทนา เวทนาเป็นเวทนาเรารับรู้ดว้ย ถา้
เวทนาถา้จิตมนัไม่รับรู้ เวทนา เห็นไหม วิญญาณไม่รับรู้เวทนา จิตมนัไม่หลงไปกบัเวทนานั้น 
เวทนานั้นมนัสกัแต่วา่เวทนา มนัไม่รู้เร่ืองหรอก มนัเวทนา คนนัง่อยู ่๗ วนั ๘ วนั ศพมนันอนตาย
อยูใ่นโลงน่ีมนัไม่รู้เร่ืองใดๆ เลย แต่มนัรู้เร่ืองเพราะวา่จิตมนัเขา้ไปรับรู้ น่ีขนัธ์ ๕ มนัไปวงรอบ
ของมนั  

แต่มนัเด่นในอะไรล่ะ? มนัเด่นในรูป เด่นในเวทนา แต่ขนัธ์ ๕ น้ีไปพร้อมกนั ในสญัญา
แลว้แต่สญัญาจะจบัไดน้ะ เด่นในสญัญา เด่นในสงัขารปรุงแต่ง ถา้จิตมนัจบัตอ้งได ้อยูท่ี่จริตนิสยั
ของหวัใจนั้น จบัดวงใดดวงหน่ึงข้ึนมา ส่ิงน้ีจบัไดม้นัจะจบัตวัของการวิปัสสนาได ้ จบังานชอบ
ได ้ 

ถา้จบัส่ิงน้ีไม่ได ้ ส่ิงน้ีกวนใจมาก เหมือนกบัสญัญาท่ีวา่ไฟราดเขา้ไป ประกายจุดไฟข้ึน 
น ้ามนัราดลงไป น ้ามนัราดลงไป มนัจะหมุนไปอยูอ่ยา่งน้ี น่ีคือขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ แลว้ส่ิงท่ีจ  าได้
หมายรู้คือสญัญา สญัญาเราศึกษามา 

“ศาสนวตัถ”ุ เรากคิ็ดวา่สญัญาความจ าไดห้มายรู้ คนท่ีวา่หยาบๆ เดก็ๆ หรือวา่คนท่ีเขา้วดั
ใหม่ๆ ถา้เจอวิหารเจอโบสถ ์ ศาสนวตัถุนั้นคือตวัศาสนา คือวดัวาอาราม ถา้เป็นศาสนวตัถุข้ึนมา
ตวันั้นคือตวัศาสนา มนัหยาบขนาดนั้นนะ  

“ศาสนธรรม” ศาสนธรรมคือค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เรากราบ
พระกนั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระธรรมคือค าสัง่สอน คือศาสนธรรม คือตวัธรรม ตวั
ธรรมท่ีเราศึกษาเขา้ไป ตวับญัญติัท่ีพระพทุธเจา้บญัญติัไว ้ น่ีคือศาสนธรรม บญัญติัใหเ้ราศึกษา
ธรรมน้ีเขา้มาเพื่อจะช าระความคิดของโลก สมมุติโลกอยูใ่นโลกหวัใจ 

“ศาสนบุคคล” ครูบาอาจารยท่ี์จะสัง่สอนเรา “ศาสนบุคคล” ถา้บุคคลคนนั้น ศาสนบุคคล 
ครูบาอาจารยข์องเราปฏิบติัธรรมมาสมควรแก่ธรรม เห็นธรรมรู้ธรรม เอาเกร็ดไง เกร็ดคือการรู้ใน
ธรรมนั้นมาสอนเรา  
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ถา้เป็นศาสนะเป็นสญัญา เป็นการใชส้ญัญา สญัญาน้ีมนัมีอยู ่ ถา้จะบอกวา่ไม่เป็นสญัญา
อารมณ์เลย มนัเป็นไปไม่ได ้ มนัตอ้งอาศยัสญัญา สญัญาคือการส่ือกนั สญัญาน้ีส่ือออกมา จ า
สญัญามาแลว้เป็นสมมุติส่ือกนัออกไป อาศยัสญัญานั้นส่ือเพื่อความหยัง่รู้ 

ครูบาอาจารยก์เ็ทศน์ตามสญัญา คือสุตมยปัญญาท่ีศึกษามาจากพระไตรปิฎก ศึกษามาจาก
ครูบาอาจารย ์ แลว้ศึกษามาจนเขา้ไปประสบตามความเป็นจริงในศาสนบุคคลนั้น เกร็ดของบุคคล
นั้น เกร็ดในการท่ีแยกออกไป ทะลุออกไปจากขนัธ์ ๕ นัน่น่ะ ถา้ในการทะลุออกไปจากขนัธ์ ๕ 
วิธีการท่ีจะท าใหใ้จน้ีหลุดออกไป วิธีการอนัน้ีส าคญัมาก เพราะเป็นสมบติัส่วนตน  

ผูท่ี้ไม่เคยพบส่ิงน้ีจะรู้ไม่ไดเ้ลย จะเป็นสญัญาน้ีเป็นสญัญาเหมือนทหาร ทหารถา้จะออก
ฝึกยทุธวิธี ออกฝึกซอ้มรบ เขาจะสร้างขา้ศึกสมมุติข้ึนมา สร้างสถานการณ์ข้ึนมาเพือ่จะออกไป
ซอ้มรบ อนัน้ีกเ็หมือนกนั หวัใจถา้เราศึกษาข้ึนมามนักส็ร้างสถานการณ์ข้ึนมา น่ีเป็นสุตมยปัญญา 
สุตมยปัญญาเราสร้างสถานการณ์ข้ึนมา สร้างข้ึนมาเพราะใจมนักเ็ทียบค่า  

เราอ่านไปน่ีสุตมยปัญญาทั้งหมดเลย ออกไปฝึกศึกษาจนเขา้ใจตามหลกัความจริง ออก
สนามรบนะ ออกสนามรบไม่เคยชนะเลยนะ ออกสนามรบแพม้าตลอด แพม้าตลอด เราประพฤติ
ปฏิบติั เราเร่ิมกระท าข้ึนมาเรากไ็ม่เคยประสบความส าเร็จเลย แพม้าตลอดแพม้าตลอด น่ีมนักเ็ป็น
ประสบการณ์ของการแพ ้ 

ประสบการณ์ของการแพ ้ เกร็ดนั้นกเ็กร็ดของผูแ้พ ้ เกร็ดของผูแ้พ ้ วิธีการหลบวา่แพจ้ะ
หลบอยา่งไรเพื่อจะไม่ใหเ้สียแตม้ ไม่ใหเ้สียเวลาโดนเขาจบัไปเป็นผูแ้พ ้ ไม่เคยชนะ จนกวา่รบ
แลว้ชนะ ประสบการณ์ของการชนะ น่ีค  าวา่ “เกร็ด” เป็นของเลก็นอ้ยนะ เป็นของท่ีวา่ไม่มี
ความส าคญัเพราะเป็นเกร็ด ตอ้งแก่นสารถึงจะเป็นความจริง  

เกร็ดอนัน้ีเป็นวิธีการของแต่ละบุคคล ศาสนบุคคลท่ีสามารถช าระลา้งออกไป จะมีเกร็ด
ตรงน้ีออกมาในสญัญา ใชส้ญัญาในการแสดงธรรม การสัง่สอนออกมา สญัญาแสดงธรรม ธรรม
น้ีเป็นสมมุติ สมมุติคือวา่สร้างรูปข้ึนมาใหเ้ห็นกนัเป็นจบัตอ้งได ้ 

แต่เกร็ดท่ีท่านรู้จริงนั้นน่ะ มนัจะตอ้งมีออกมาอยูใ่นธรรมนั้นตลอดไป น่ีมนัจบัเกร็ดได ้ รู้
วิธีการวา่จบัเกร็ดไดแ้ลว้ คนท่ีเขารู้จริงมนัฟังมนัจะฟังออกวา่อนัน้ีไม่ใช่สญัญาอารมณ์ ถา้สญัญา
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อารมณ์มนัจะไปเรียบๆ ไปตามท่ีวา่ตามท่ีกรอบของสญัญา กรอบของความคิดความสญัญาความ
มัน่หมายท่ีจ  าไดห้มายรู้อนันั้น มนัจะเป็นกรอบสญัญาแลว้หมุนไปตามนั้นเท่านั้นเอง 

แต่น้ีมนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่เพราะความจริงท่ีมนัปรากฏข้ึนมา ความจริงปรากฏข้ึนมามนัชนะ  

ถึงบอกวา่ธรรมน้ีรู้ตามทนักนัไดต้ามความเป็นจริง ผูท่ี้กา้วเดินตามธรรม ธรรมอนัน้ีจะ
เห็นเขา้ไปในหวัใจ ถา้หวัใจนั้นเขา้ถึงธรรมมนัทะลุกรอบอนันั้นไป แต่ก่อนทะลุกรอบได ้ เราตอ้ง
ท าความสงบเขา้มาใหไ้ดก่้อน ถา้ท าความสงบของเราไม่ได ้ ความเขา้ใจน้ีมนัเป็นสญัญา ความท่ี
มนัเป็นสญัญามนัเป็นสญัญาเพราะอะไร เพราะมนัเป็นโลกียะ มนัเป็นอารมณ์โลก  

ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์โลกเพราะอะไร เพราะวา่ขนัธ์ ๕ เราหมุนเวียนไปตลอด มนัหมุนไปเป็น
อารมณ์ไป แลว้เรากไ็ม่เห็น เรากจ็บัตอ้งส่ิงนั้น การจบัตอ้งส่ิงนั้นแลว้จบัตอ้งส่ิงนั้นใชปั้ญญาเขา้
มา ใชส้ติสมัปชญัญะยบัย ั้งไว ้ 

สติกบัสญัญา สญัญาละเอียดมากนะ ละเอียดจริงๆ ละเอียดจนเราไม่สามารถเห็นได ้ ถา้
เป็นเวทนา เป็นสงัขาร เรายงัคิดได ้ ยงัตามทนัได ้ แต่ส่ิงท่ีละเอียดนั้นมนัใหค่้ามากกวา่ เพราะมนั
เป็นตวัจุดประกาย ตวัจุดตวัส่องแสงท่ีจะออกจากจุดนั้นออกไปมนัจะเป็นภาพกวา้งออกไป 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ความเห็นตรงนั้นท่ีวา่เป็นของเลก็นอ้ย มนัจุดความคิดของเราเขา้มา แลว้
เราเห็นส่ิงนั้นไม่ได ้ เห็นส่ิงนั้นไม่ไดเ้พราะเราอยูก่ระทบกบัเงา กระทบกบัภาพนั้นแลว้ เราไม่
สามารถจบัตอ้งส่ิงท่ีกระทบส่ิงท่ีจุดประกายได ้ แต่เราไปเห็นภาพเงาท่ีเป็นภาพใหญ่แลว้ น่ีมนัถึง
ไดใ้ชปั้ญญาอบรมสมาธิ  

ตอ้งใชปั้ญญาอบรมสมาธิจบัภาพนั้น หยดุภาพนั้นใหไ้ด ้จบัอารมณ์ของเรา สงัเกตอารมณ์
ความคิดของเราท่ีมนัพุง่ออกไป เป็นความรู้สึกเป็นความคิด ความท่ีวา่มนัฟุ้ งซ่านท่ีวา่เป็นไฟซอ้น
ไฟท่ีมนัหมุนออกไป จบัส่ิงนั้นแลว้ยอ้นกลบัมาใหม้นัอยูน่ิ่งดว้ยสติ ดว้ยสมัปชญัญะ ท าความสงบ
ของใจเขา้มา 

ถา้ใจมนัสงบเขา้มามนัจะปล่อยวางเขา้มาเร่ือยๆ ส่ิงท่ีปล่อยวางเขา้มาเร่ือยๆ น่ีการจะแกไ้ข
กิเลสมนัจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ขท่ีใจ กิเลสมนัอยูท่ี่หวัใจเท่านั้น ส่ิงอ่ืนๆ ขา้งนอกน้ีเพราะใจมนัหลงตวั
มนัเองก่อน แลว้มนัไปเกาะเก่ียวขา้งนอก อายตนะกระทบขา้งนอก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มา
กระทบกบัรูป รส กล่ิน เสียง ภายนอก แลว้เกิดอารมณ์หมุนเวียนเขา้มา  
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มนัหลงตวัมนัเองก่อนรอบหน่ึง หลงตวัมนัเองก่อนชั้นหน่ึง แลว้มนักไ็ปหลงกบัส่ิงขา้ง
นอกวา่ส่ิงขา้งนอกนั้นจะเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั เป็นส่ิงท่ีเราจะพึ่งพาอาศยัได ้ เพราะใจน้ีเป็น
นามธรรม มนัไม่มีส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีพอจะเกาะเก่ียวได ้มนักอ็าศยัเกาะขา้งนอก  

มนัน่าสงสารใจเราเองมากนะ ใจเราน้ีเกิดตายในวฏัวน เกิดตายเกิดตายมาไม่รู้ก่ีภพก่ีชาติ 
เกิดมาตลอดอยูอ่ยา่งนั้น แลว้เกิดมากใ็ชชี้วิตไปอยา่งน้ี โดยท่ีวา่ไม่รู้ตน้สายปลายเหตุ เพราะไม่มี
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเคร่ืองฉายภาพ เหมือนกบัเช้ือโรคถา้ไม่ฉีดสีเขา้
ไปมนัจะไม่เห็นภาพนั้น  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เราใชชี้วิตกนัไปนะ จะมีศีลธรรมจริยธรรมขนาดไหนมนักเ็ป็นเร่ืองของ
โลก มนัไม่สามารถเอาหวัใจดวงน้ีออกไปจากโลกได ้ แลว้เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาถึงบอก เราพยายามหยดุย ั้งอนัน้ีไง พระพทุธเจา้สอนใหท้ าทาน ศีล ภาวนา ศีล 
สมาธิ ปัญญา  

มีศีลข้ึนมามีขอบเขตของใจ ศีลอนันั้นศีลธรรมจริยธรรมกบักรอบของใจคือขนัธ์ ๕ น่ีเขา้
กนั เขา้กนัคือวา่มนัเหน่ียวร้ังกนัได ้มนัยบัย ั้งกนัได ้พอยบัย ั้งกนั เห็นไหม กรอบของความคิดมนัมี
กรอบ กบัความคิดท่ีมนัไปเผน่กระโดด เผน่ออกไปคิดถึงทัว่ ๓ แดนโลกธาตุ อยา่วา่คิดถึงแต่โลก
น้ีนะ มนัคิดถึงเทวดา คิดถึงพระอินทร์ คิดถึงพรหม คิดถึงไปร้อยแปด สงสยัไปไดห้มด 

มนัน่าสลดสงัเวชวา่ มนัเกิดมาแลว้มีคุณสมบติัมหาศาลนะ มนัมีธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ท่ีสามารถ
เป็นอุปกรณ์เป็นวตัถท่ีุสามารถจะตกแต่งใหเ้ป็นคุณวิเศษข้ึนมาไดใ้นหวัใจ แลว้มนัไม่ใชส่ิ้งนั้นให้
เป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ ถา้เราใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ 

แต่เราใชไ้ม่เป็น พอเราใชไ้ม่เป็นน่ีใหกิ้เลสพาใช ้ กิเลสในหวัใจของเรามนักข็บัไสไป พา
ใชส่ิ้งนั้นไปโดยธรรมชาติของมนัเพราะมนัเกิดมากบัเรา เห็นไหม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีเกิด
ในหวัใจน้ี มนัปิดบงัใจแลว้กล็ากถกูนัมา ลากถกูนัมานะ เลือดตกยางออกมาตลอดสายมา แลว้เรา
กไ็ปตามนั้นเพราะอะไร เพราะไม่มีอ  านาจยบัย ั้ง  

รู้วา่ทุกข ์รู้วา่เจบ็ปวดแสบร้อนอยู ่รู้ รู้อยูก่แ็กไ้ขไม่ได ้เพราะอะไร เพราะไม่แกไ้ขตนเอง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กเ็ป็นแบบพวกเรา ก่อนท่ีจะตรัสรู้ธรรมข้ึนมาปรารถนา
พทุธภูมิ ๔ อสงไขย แสนมหากปั ดูสิ นบัไม่ไดถึ้ง ๔ หน ชีวิตท่ีเป็นอยา่งน้ี อยา่งท่ีเราเป็นอยูน้ี่ วน
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ตายวนเกิดอยูอ่ยา่งน้ีถึงนบัไม่ไดถึ้ง ๔ คร้ังนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้ถึงไดอ้อกมา 
๑๐ ชาติสุดทา้ย สละขนาดนั้น  

เราไม่เคยท าขนาดนั้นนะ แต่เรากย็งัปรารถนาส่ิงนั้น ปรารถนาเหมือนกบัองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ปรารถนาจะพน้จากทุกข ์ แลว้มนัเป็นไปได ้ เป็นไปไดเ้พราะอ านาจวาสนาของ
เรา อ  านาจวาสนาของเรามาเกิดพบพระพทุธศาสนา พทุธศาสนาบอกวิธีการ  

ธรรม ศาสนธรรม มรรคอริยสจัจงั มรรคคือมรรค ๘ ทางอนัเอกอนัน้ี ทางท่ีจะพน้ออกไป
จากทุกขไ์ด ้ เราตอ้งสร้างทางข้ึนมา เอกอยูท่ี่ไหน เอกข้ึนมาจากหวัใจ แต่เอกคือ “เอกคัคตารมณ์” 
จิตน้ีเป็นหน่ึงข้ึนมาได ้ มนัจะเห็นตน้ทาง ถา้จิตน้ีไม่สามารถท าความสงบของใจเขา้มาได ้ มนัตน้
ทางจะข้ึนตน้จากตรงไหน เราไม่สามารถจะกา้วเดินจากตรงไหน ไม่มีทางท่ีจะให้เดินเลย แลว้จะ
เดินท่ีตรงไหน มนัถึงตอ้งสร้างทางของเราข้ึนมาเอง  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถึงไดบ้อกไวว้า่ เป็นผูท่ี้ช้ีทางเท่านั้น ถา้องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ชุบมือเปิบอยา่งเราไดน้ะ ท่านจะพยายามเปิบเราใหพ้น้ไปนะ ใหพ้น้จากทุกขไ์ป
ทั้งนั้นเลย เพราะท่านเมตตาสงสารสตัวโ์ลกมาก เพราะอะไร เพราะอยา่งเรา ถา้คนมีครอบครัวมี
ลกูมีเตา้จะรู้นะ ลกูเตา้เจบ็ไขไ้ดป่้วยน่ีไม่อยากใหเ้ป็น อยากจะช่วยอยากจะอะไร  

น้ีกเ็หมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เมตตาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้น่ีจะมหาศาลมาก เห็นสตัวโ์ลกแลว้สลดสงัเวช อยากจะร้ือสตัวข์นสตัวใ์หม้นัพน้ไปให้
หมดนะ แลว้มนัเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนมาก ละเอียดอ่อนมนัลึกซ้ึง มนัไม่รู้จะบอกไดอ้ยา่งไร จน
ขนาดท่ีตรัสรู้ใหม่ๆ น่ีวางใจนะ มนัจะรู้กนัไดอ้ยา่งไร ใครจะไปรู้ส่ิงนั้นได ้ 

ส่ิงท่ีรู้ไดย้าก รู้ไดย้าก แต่มนัอยูใ่นหวัใจของเรา เพราะเร่ิมตน้จากความคิดของเรา หวัใจ
ของเราจบัตอ้งได ้ หวัใจของเรารู้ส่ิงนั้นได ้ ถา้หวัใจของเรารู้ส่ิงนั้นได ้ มนัยงัไม่เห็นพบทางอนันั้น 
กพ็ยายามปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา ถา้ปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา ใชค้วามคิดยอ้นตะล่อมจิตเขา้มา 
ตะล่อมจิตเขา้มา มนัตอ้งอาศยัความสงบของใจ  

ถา้ใจน้ีไม่สงบมนัเป็นสญัญาความมัน่หมาย เราไปวา่คนอ่ืนเป็นสญัญามัน่หมาย ความคิด
ข้ึนมาจากในหวัของเรา คิดข้ึนมา จินตนาการข้ึนมา อนันั้นมนัตวัสญัญาชดัๆ มนัเป็นส่ิงท่ีโดน
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หลอกเอามาจากหวัใจ มนัถึงวา่เป็นความคิดของโลก แลว้เราหา้มไดไ้หม? หา้มไม่ได ้ ส่ิงท่ีหา้ม
ไม่ได ้มนัเป็นเร่ืองท่ีวา่สุดวิสยัท่ีเราจะไปปฏิเสธได ้ 

เราถึงตอ้งพลิกแพลงกลบัเอาส่ิงนั้นมาใชเ้ป็นประโยชน ์ เอาส่ิงนั้นมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นอุปกรณ์ ท่ีวา่ขนัธ์ๆๆ ความคิด สงัขารความคิดความปรุงความแต่ง ปัญญาคือ
ความรอบรู้ในกองสงัขาร ปัญญาตรงน้ีปัญญาในความคิดของเรา มนัรอบรู้ในความคิดของเรา ถา้
ปัญญารอบรู้ความคิดในกองสงัขาร ปัญญาท่ีมนัเกิดคิดไปโดยไม่รู้สึกตวั แลว้มนัมีความคิดมนั
รู้เท่า ความคิดท่ีรู้เท่าปัญญาของเราท่ีมนัคิดพุง่ออกไปมนักจ็ะสงบตวัลง 

ปัญญาในศาสนาพทุธเรา ปัญญาในศาสนธรรมค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ คือปัญญารู้เท่าทนัตน  

แต่เราคิดกนัในปัญญาของโลก เราตอ้งรู้ทนัคนอ่ืนนะ เล่ห์เหล่ียมของคนอ่ืนท่ีจะมาใชเ้ล่ห์
กบัเรา เราตอ้งจินตนาการ เราตอ้งคิดออกไป ปัญญานั้นปัญญาโลก ปัญญาโลกคิดออกไปมนัเป็น
เร่ืองของโลกเขา มนัเป็นสมบติัของโลกเขา เดก็อ่อนๆ เกิดมาไม่มีความรู้ เรากต็อ้งสอนมาใหท้นั
เล่ห์เหล่ียม น่ีการด ารงชีวิตยนือยูบ่นโลก 

โลกน้ีเราจะยนือยูบ่นโลกน้ี เราขอท่ียนืใหย้นือยูบ่นโลกได ้ คนท่ียนือยูบ่นโลกไดป้ระสบ
ความส าเร็จทางโลกนั้น เห็นไหม น่ีใชป้ระโยชน์ได ้ ส่ิงท่ีใชป้ระโยชน์ไดม้นัเป็นประโยชนข์อง
โลกเขา ประโยชน์กบัความคิด แลว้เรายอ้นกลบัมาใหลึ้กซ้ึงเขาไปสิ ความลึกซ้ึงของใจ ลึกซ้ึงเขา้
ไปวา่ชีวิตน้ีเกิดตายเพราะส่ิงน้ี ชีวิตความเป็นอยูข่องโลกท่ีเกิดตาย เกิดตายอยูน่ี่มนัไม่มีท่ีส้ินสุด 
แลว้การเกิดและการตายน้ีมนัเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่  

ถา้เราเกิดมาแลว้เราจะท าใหเ้ราไม่เกิดอีก อนันั้นเป็นประโยชนเ์ขา้มา เราถึงปล่อยส่ิงนั้นไว ้
ถา้ปล่อยส่ิงนั้นไว ้ มนัมีอาการการท างาน ถา้เราไม่ปล่อยส่ิงนั้นไว ้ ความคิดมนัจะวนออกไป แลว้
มนัเป็นเร่ืองของโลกียะ มนัเป็นจินตนาการ จินตมยปัญญา สุตมยปัญญา หมุนอยูอ่ยา่งนั้น ไม่เขา้
มา ไม่เขา้มาถึงความสงบของเราได ้น่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัพุง่ออกไป 

ตณัหาความทะยานอยากน้ีเท่านั้นเป็นเร่ืองท่ีเราจะตอ้งก าจดัมนั ตณัหาความทะยานอยาก
คืออวิชชาหรือกิเลสในหวัใจเราเท่านั้นเป็นการท าใหป่ั้นป่วน ท าใหข้นัธ์ ๕ น้ีไม่เป็นธรรมชาติ 
ขนัธ์ ๕ น้ีสกัแต่วา่ขนัธ์ ๕ ผูท่ี้ผา่นขนัธ์ ๕ ไปแลว้ แต่ผูท่ี้ยงัไม่ผา่นขนัธ์ ๕ แลว้กิเลสอยูใ่นหวัใจน้ี 



สัญญาความจ า ๑๓ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

ขนัธ์ ๕ น้ีโดนมนัจบัมาพลิกแพลงมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ขนัธ์น้ีเป็นเคร่ืองมือของกิเลส กิเลส
อาศยัขนัธ์น้ีเป็นท่ีออกหาเหยือ่ กิเลสอาศยัขนัธ์น้ีปลุกเร้าอารมณ์ของเรา แลว้เอาความทุกขเ์ขา้มา
สะสมลงในหวัใจ 

ความคิดท่ีเราวิง่เตน้เผน่กระโดดออกมา หามาเพื่อเรา เพื่อเรา เพื่อครอบครัวของเรา เพื่อ
เรา เพื่อความเป็นอยูข่องเรา เพื่อความมัน่คงของเรา เพื่อเราทั้งนั้น มนัเป็นไปเพื่อเราจริงไหม ถา้
เพื่อเรากเ็พื่อโลก เพื่อโลกกเ็พื่อการเวียนตายเวียนเกิด ถา้เพื่ออยา่งนั้นมนัเพราะกิเลสมนัพาเกิด ถา้
เราเช่ือมนักเ็ป็นอยา่งนั้น ถา้เราไม่เช่ือมนั ปัญญาความรอบรู้ในกองสงัขารเกิดไหม  

ปัญญารอบรู้ในกองสงัขารกค็วามคิดความปรุงความแต่งอนัน้ีไง ความคิดความปรุงความ
แต่งท่ีมนัคิดออกไปจากโลกมนัหมุนออกไป แลว้ปัญญารอบรู้ในกองสงัขาร น่ีปัญญาส่ิงน้ีเกิดข้ึน
ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิคือปัญญารอบรู้ในกองสงัขารท่ีหมุนเขา้มา หมุนเขา้มา 
หมุนเขา้มา พอจิตมนัหมุนเขา้มาน่ีกิเลสมนัสงบตวัลงเฉยๆ กิเลสสงบตวัลงจนธรรมมนัเกิดกเ็ป็น
สญัญาความมัน่หมายรู้  

มนัถึงวา่ เวลากิเลสสงบตวัลงแลว้มนัถึงตอ้งคนมีอ านาจวาสนา ส่ิงท่ีเป็นอ านาจวาสนาคือ
การหางานชอบ การงานชอบ งานในสติปัฏฐาน ๔ ทางอนัเอกเกิดข้ึนแลว้เพราะจิตมนัสงบเขา้มา 
แลว้จิตมนัสงบเขา้มา “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” จิตน้ีเหมือนกบัน ้าขุ่น ตอนท่ีขุ่นเป็นโคลนเป็นตม ส่ิง
ท่ีขุ่นเป็นโคลนเป็นตม ถา้จิตผอ่งใสแลว้จะเห็นตวัปลา ถา้เราหลงไปเพลินไปกบักิเลสมนั
หลอกลวงใจ สญัญาความมัน่หมายรู้ท่ีวา่เราเรียนศึกษามา เราศึกษามาจากพระไตรปิฎก  

มีมากมายเลยท่ีท าความสงบของเราข้ึนมา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอน 
“เอกคัคตารมณ์” จิตน้ีเป็นเอก ทางอนัเอก ทางเร่ิมตน้เท่านั้น พอทางเร่ิมตน้จะเดินไปในทางอะไร 
เดินไปในการวิปัสสนา งานจะชอบข้ึนมา มรรคอริยสจัจงั มรรค ๘ จะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบ
ของมรรค งานชอบ ความเพียรชอบ ความด าริชอบ “สติระลึกชอบ” ระลึกรู้อยูใ่นความสงบอนันั้น 
แต่ไม่ระลึกรู้อยูใ่หม้นัคน้ควา้ การคน้ควา้อนัน้ี ถา้เจองานน่ีมีอ  านาจวาสนา ถา้ไม่เจองานอ านาจ
วาสนากอ็ยูใ่นมือของเรา 

ครูบาอาจารยน์ั้นจะเป็นคนผูช้ี้น า ช้ีน าใหค้น้ควา้ใหเ้จอ คน้ควา้ใหเ้จอกายกบัใจ กายไง ถา้
คน้ควา้เจอกายกไ็ดก้าย ถา้คน้ควา้เจอใจกไ็ดใ้จ “รูป” รูปของจิตกไ็ด ้ รูปของกายกไ็ด ้ งานจะชอบ 
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ชอบตรงน้ี ถา้งานชอบตรงน้ีจบัข้ึนมาแลว้คน้ควา้ออกไป ถา้ไม่ไดก้พ็ยายามนอ้มนึกไป นอ้มนึก
ข้ึนมาใหเ้ห็นภาพกาย เห็นภาพกาย  

อนัน้ีเป็นอ านาจวาสนา จะบอกวา่อ  านาจวาสนาน้ีมนัเป็นจริตนิสยัมา ถกูส่วนหน่ึง 

นรกสวรรคข์า้งนอก ตายไปแลว้จิตท าคุณงามความดีแลว้ตายไปจะเกิดในสวรรค ์ จิตท า
อกศุลไวต้ายแลว้ตกนรกแน่นอนแน่นอน แน่นอน สวรรคใ์นอกนรกในใจน้ีเป็นเร่ืองจริงโดย
ธรรมชาติ เพราะขณะน้ีเรายงัอยูใ่นมนุษยช์าติ ในชาติของมนุษยอ์ยู ่ การท าคุณงามความดีมนัให้
ความสุขในมนุษย ์ นัน่น่ะ สวรรคน์รกมนัเผาในหวัใจ ถา้มีความสุขมนัจะมีความสุขมาก มนัจะมี
ความสุขในหวัใจ พอใจอ่ิมใจ เหมือนกบัเป็นสวรรคใ์นหวัใจ 

ถา้ท าความเร่าร้อน ท าความผดิพลาดไวแ้ลว้ปกปิดในหวัใจ เร่าร้อนในหวัใจ นรกชดัๆ เลย 
นัน่น่ะ มนัเป็นเร่ืองขา้งนอก สวรรคใ์นอกนรกในใจ มนัเวลาเป็นไปออกไปขา้งนอก อนัน้ีก็
เหมือนกนั อ  านาจวาสนาน้ีกเ็หมือนกนั มนัเป็นเร่ืองอดีตอนาคตท่ีมนัยงัตอ้งเป็นไปใช่ไหม แต่
ขณะน้ีเราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เราประพฤติปฏิบติัธรรม เรา
ประพฤติปฏิบติัธรรม เราเช่ือมัน่ธรรมขนาดนั้น ท าไมเราไม่สามารถสร้างอ านาจวาสนาข้ึนมาดว้ย
มือของเราเอง  

อ านาจวาสนาอยูใ่นก ามือของเรา ก ามือของเราจริงๆ นะ ถา้เราพยายามคน้ควา้ พยายาม
ยกข้ึน ถา้เราร าพึงไปเจอกายข้ึนมา นัน่น่ะ จะเห็นของจริง จะไม่เป็นสญัญาอารมณ์ สญัญาอารมณ์
มนัเป็นสญัญาความจ าไดห้มายรู้ แลว้จินตนาการไป พดูไปแจว้ๆ พดูไปเถิด มนัจะเป็นอยา่งไรมนั
ไม่รู้เร่ืองตามความเป็นจริง เพราะมนัไม่เคยเห็นจริง มนัอยูใ่นกรอบของขนัธ์ ๕  

กรอบของขนัธ์ ๕ มนัจะเป็นกรอบของความคิดของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะพน้ไปจาก
กรอบของขนัธ์ ๕ น้ีไม่ได ้ขนัธ์ ๕ น้ีความคิดเพราะอะไร เพราะหวัใจน้ีเหมือนพลงังานเฉยๆ แลว้
พอมนัส่งออกไปมนัส่งออกผา่นขนัธ์ ผา่นขนัธ์น้ีใช่ไหม ถา้ไม่ผา่นขนัธ์มนัผา่นอะไร มนัผา่นส่ือ
เพราะน่ีเป็นธรรมชาติ มนัเป็นตามความเป็นจริง ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นมนุษยท่ี์วา่จะภาษาใดกแ็ลว้แต่ท่ี
สมมุติส่ือสารกนั ความรู้ท่ีอ่านออกเขียนได ้น่ีเป็นเร่ืองสมมุติเป็นเร่ืองของขนัธ์ทั้งหมดเลย 

สญัญาความจ าไดห้มายรู้แปลกลบัไปเป็นภาษาใดภาษาหน่ึง แปลกลบัไปแปลกลบัมามนัก็
เร่ืองของขนัธ์ทั้งนั้น เร่ืองของส่ิงท่ีมีอยู ่ เร่ืองของส่ิงท่ีเราแปลไปแปลมา ส่ิงท่ีมีอยู ่ สญัญาความจ า
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ไดห้มายรู้กเ็ป็นส่ิงนั้น แลว้โดนไฟกระพอืเขา้ไปดว้ยวิญญาณรับรู้ ความพอใจและความไม่พอใจ 
น่ีมนักระพือไป  

วิปัสสนาญาณคือกลบัมาแยกแยะส่ิงน้ี ความแยกแยะส่ิงน้ี ความเห็นโทษของมนั วปัิสสนา
จนเห็นโทษ ส่ิงท่ีเห็นโทษ มนัจะเห็นโทษมนัจะปล่อยวางไปเร่ือย ปล่อยวางไปเร่ือย การปล่อย
วางขนัธ ์ ปล่อยวางอารมณ์ชัว่คราวน้ีมนัเป็นอีกส่วนหน่ึง ส่วนของการท าความสงบนั้นเป็นท า
ความสงบเขา้มาเพื่อใหกิ้เลสมนัสงบตวัลง เราจะก าจดักิเลส เราจะท าลายกิเลส เราตอ้งวิปัสสนา
ขนัธ์น้ีท่ีอยูข่องกิเลสน้ีเพื่อท าลายมนั ท าลายกิเลสน้ีออกไปจากหวัใจออกไปใหไ้ด ้ 

แต่ขณะท าความสงบเขา้มา ความสุขในสมถกรรมฐาน สมถกรรมฐานคือความสงบของใจ 
ความสงบของใจท่ีเช้ือโรคยงัมีอยู ่ คนน้ีเป็นโรคเป็นไขอ้ยู ่ ไขทุ้เลาลงเฉยๆ ความท่ีไขทุ้เลาลงเราก็
มีโอกาส ความทุกขใ์นไขน้ั้นนอ้ยลง แต่ไขน้ั้นอยูใ่นหวัใจแน่นอน สกัวนัหน่ึงไขน้ั้นจะแสดงตวั
ออกมาเพราะเช้ือของไขน้ั้นไม่ไดโ้ดนก าจดัไป  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ท าความสงบของใจ สมถกรรมฐานนั้น มีแต่เช้ือของไขน้ั้นสงบตวัลง มี
ความสุขชัว่คราว ความสุขชัว่คราว ความสุขอนันั้น สุขเพราะไขส้งบตวัลง สุขเพราะกิเลสมนัเปิด
ใหห้ายใจเฉยๆ ธรรมดากิเลสท าใหเ้ร่าร้อนมาก รุ่มร้อนในหวัใจ แลว้สงสยัไปทัว่ แลว้มนัพกัตวั
ลง ดบัเคร่ืองชัว่คราว  

เคร่ืองติดแลว้กติ็ดหมุนไปตลอดชีวิต หลบักฝั็น นอนหลบักฝั็น ฝันของมนัไปนะ ฝันอยู่
อยา่งนั้นถา้ไม่หลบัสนิท ถา้หลบัสนิทลงไป นัน่น่ะ พกัเคร่ืองไดช้ัว่คราวเหมือนกนั แต่พกัเคร่ือง
ไดเ้ป็นการพกัเคร่ืองโดยธรรมชาติของมนั แต่อนันั้นมนัเป็นส่ิงท่ีวา่มนัไม่ใหพ้ลงังาน แต่ถา้วา่เรา
ท าความสงบของใจ มนัจะชุ่มช่ืนมีความสุขมาก ถา้จิตสงบข้ึนมานะ เหมือนกบัเราไดพ้กัผอ่นมา
สดช่ืนแจ่มใสมากเลย น่ีความสุขต่างกนัมากเลย  

แลว้เรามาวิปัสสนา จบังานไดด้ว้ยอ านาจวาสนาของเรา ถา้ไม่ไดพ้ยายามเขา้ไป พยายาม
เขา้ไป ตอ้งไดส้กัวนัหน่ึง อนัน้ีอ  านาจวาสนาอยูใ่นมือ น่ีอ  านาจวาสนาอนัน้ีกอ็นัหน่ึง ส่วนน้ีเป็น
ส่วนอดีตชาติ เราไม่ไปค านึงถึงมนั แต่ปัจจุบนัธรรมน้ี พระพทุธเจา้สอนเร่ืองปัจจุบนั เราแกไ้ขกนั
น้ีเราแกไ้ขกนัท่ีปัจจุบนั เราพยายามท าของเราท าของเรา 
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ถา้ไดข้ึ้นมาแลว้จบัวปัิสสนาอยา่งน้ี วิปัสสนาไป เห็นไหม มนัไม่ใช่สญัญา ส่ิงท่ีเป็น
สญัญาคิดไปเหมือนกบัเหลก็ท่อนหน่ึง เราอ่านพระไตรปิฎกมาวา่มนัเหมือนกบัเป็นปัญญาๆ 
เหลก็ทั้งท่อน เหลก็ทั้งท่อนเอาไปทุบเอาไปตีมนัไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา ถา้ทุบอยา่งอ่ืนมนัก็
เหลวไปเฉยๆ เหลก็ทั้งท่อนเราใชส้ญัญาความจ าไดห้มายรู้จากครูบาอาจารยม์า ครูบาอาจารยบ์อก
ปัญญาจะเป็นอยา่งนั้น ปัญญาคือการใคร่ครวญ ปัญญาคือขดุคน้ควา้ ปัญญาน้ีกวา้งขวางมาก 
ปัญญาน้ีแยกแยะออกไป เรากจิ็นตนาการไปแบบนั้น 

มนัตอ้งท าบ่อยๆ เหมือนกบัเหลก็ เราตีเหลก็ เราตีเหลก็จากท่ีเป็นแท่งเป็นอนั เราตีใหเ้ป็น
มีดข้ึนมา มีดข้ึนมามนัจะสบัได ้ ตีเหลก็บ่อยๆ คือปัญญาของเราท่ีใคร่ครวญบ่อยๆ มนัจะคมกลา้
เขา้มาเป็นปัญญาของเรา เป็นปัญญาของเรา เห็นไหม เกร็ดมนัเกิดตรงน้ี ถา้เราวิปัสสนา เรา
พยายามท าของเรา เกร็ดมนัจะเกิดตรงน้ี  

เกิดตรงท่ีวา่ ปัญญาความใคร่ครวญของเรามนัเป็นปัญญาของเรา ถา้เป็นปัญญาของเรา 
ปัญญากบัสญัญา สัญญาความจ าไดห้มายรู้น่ีชุบมือเปิบเอามาเป็นดุน้ๆ แลว้ใชส้ญัญาอนันั้นจะให้
ช าระกิเลส ถา้กิเลสมนัฉลาดนะ กิเลสถา้มนัฉลาด แต่มนัฉลาดจริงๆ มนัจะพยายามสงบตวัลง 
หลบตวัลง กิเลสยบุยอบ กิเลสหลบตวัลง น่ีพอหลบตวัลงมนักป็ล่อยวาง ปล่อยวาง วา่งๆ ปล่อย
วางชัว่คราวนะ อนัน้ีกิเลสมนัไม่ขาด น่ีสญัญาเป็นแบบนั้น แลว้กจิ็นตนาการไดแ้บบนั้น  

ทหารออกรบแลว้แพ ้ แพม้าแพม้า แต่แพอ้ยา่งน้ีโดนกิเลสหลอก ๒ ชั้นนะ ชั้นหน่ึงกิเลส
ไม่ขาด กิเลสปล่อยวาง แลว้เราไปเช่ือมัน่ก่อน เราไปเช่ือใจของเรา เราเช่ือมัน่เราวา่ เราน่ีรักตน เรา
ท าแลว้เราตอ้งเห็นผลตามความเป็นจริง พอมนัปล่อยวางเรากว็า่ใช่ วา่ใช่ พอวา่ใช่มนัใหโ้ทษ ๒ 
ชั้น ๓ ชั้นนะ  

ชั้นหน่ึงเวลาปล่อยออกมาจากขา้งนอก เวลาออกมามนัคลายตวั สมาธิมนัคลายตวัออกไป 
พอออกมาขา้งนอก ออกมาถึงขา้งนอก มนักจ็ะเกิดการกระทบ ส่ิงท่ีกระทบก ็ เอ! ท าไมเราปล่อย
วางแลว้ ท าไมมนัมีอารมณ์กระเทือนล่ะ กระเทือนหวัใจ  

มนักระทบตวัตนไง เพราะตวัตนกบัใจน้ีไม่ไดแ้ยกออกจากกนัเลย แลว้ถา้ตวัตนน้ีไม่ได้
แยกออกจากกนั ส่ิงนั้นตอ้งมีอยูใ่ช่ไหม พอกระทบอารมณ์มนักจ็ะเกิด มนักส็ร้างสญัญาหลอก 
หลอกอีกนะวา่เราผา่นกิเลสแลว้ ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมชาติของมนัท่ีจะเกิดข้ึนมาเอง น่ีมนัเป็นสญัญา
อารมณ์จากภายใน แลว้ยงัเป็นสญัญาอารมณ์จากภายนอก แลว้อธิบายเวลาส่ือความหมายออกมา 
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น่ีปล่อยวา่ง มนัวา่งแลว้ แลว้ส่ิงท่ีกระทบน่ีอะไร ส่ิงท่ีกระทบแลว้ตอ้งวางเฉยมนั เห็นไหม ปล่อย
วา่งวางเฉย ปล่อยวา่งวางเฉย 

เพราะมนัไม่มีสมุจเฉทปหาน มนัไม่เห็นเกิดปัญญาตามความเป็นจริง ถา้มนัเกิดปัญญาตาม
ความเป็นจริง ส่ิงท่ีเป็นอาวธุ ส่ิงท่ีเป็นอาวธุของเรา ครูบาอาจารยจ์ะสอน ในมุตโตทยัของหลวงปู่
มัน่ “หมัน่คราด หมัน่ไถ” ปัญญาท่ีคมกลา้ของเราท่ีเราตีดว้ยมีดดว้ยเหลก็เป็นแท่งเป็นอนัข้ึนมา 
เป็นมีดแลว้ตอ้งหมัน่ฟัน ถา้มนัฟันเขา้ไปแลว้มนัไม่ขาด นัน่น่ะ พลงังานของเราไม่พอ ถา้พลงังาน
ของเราไม่พอตอ้งถอยกลบัมาท าความสงบของใจข้ึนมา ท าความสงบของใจแลว้กลบัไปลบั  

ขนัธ์ ๕ น้ี เป็นท่ีการฝึกปัญญา ปัญญามนัจะฝึกฝนไดม้นัจะฟันบ่อยๆ ฟันลงไปท่ีขนัธ์ ๕ 
ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น่ีฟันลงไป คือวิปัสสนาเขา้ไปตรงนั้น คือฟันเขา้ไป ถา้ฟันเขา้ไปไม่เขา้ มนักต็อ้ง
กลบัมากลบัมาลบัมีดใหค้มเขา้ไป ฝึกการปัญญาอีก นัน่น่ะ ตีเหลก็เขาตอ้งตีอยา่งนั้น ตีเหลก็คือตี
ปัญญาของเราใหเ้กิดข้ึนมาใหเ้ป็นสมบติัส่วนตน 

“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” ปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน กิเลสในหวัใจดวงใด 
หวัใจดวงนั้นตอ้งช าระกิเลสจากใจดวงนั้นดว้ยสจัจะความจริงของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะใช้
สญัญาอารมณ์คือการยมืมาเป็นสญัญาเขา้มาช าระลา้งกิเลส เป็นไปไม่ไดเ้ลย มนัเป็นไปไม่ได้
เพราะวา่อะไร  

เพราะมนัไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาจากนั้น มนัเป็นเร่ืองระหวา่งประเทศ ระหวา่งประเทศๆ 
หน่ึง ระหวา่งขา้มภพ ขา้มตวัตน ขา้มบุคคล บุคคลคนหน่ึง สตัวโ์ลกๆ หน่ึง โลกคือสตัวม์นุษย ์
สตัวคื์อเรา เราเป็นสตัวม์นุษย ์ สตัวโ์ลกตวัหน่ึง โลกคือหมู่สตัว ์ โลกคือเรา กเ็หมือนกบัโลก
ประเทศๆ หน่ึง แลว้เราไปเอาเร่ืองของขา้งนอกมาช าระ มามายดึอธิปไตยของเราไดอ้ยา่งไร  

อธิปไตยของเรา กิเลสของเรา มนัเกิดข้ึนมาจากหวัใจของเรา การช าระตอ้งสตัวโ์ลก สตัว์
ตวันั้นเป็นผูท้  าลายอธิปไตยของตวัเอง กิเลสในหวัใจของเรา เราตอ้งช าระลา้งในหวัใจของเรา 
อธิปไตยของเราคืออธิปไตยของกิเลสตวันั้นมนัตอ้งโดนท าลายไปจากหวัใจของเรา มนัเป็นอยา่ง
นั้น มนัถึงตอ้งวา่เป็นปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน 

วิปัสสนาหมุนเขา้ไปบ่อยเขา้ บ่อยเขา้ บ่อยเขา้ การท าบ่อยเขา้มนัตอ้งเป็นการท่ีวา่มีความ
มานะมีความอดทน คนเรามีมานะมีความอดทนมนัสามารถท าได ้ 
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๑. กิเลสมนัหลอก  

๒. เป็นจริตนิสยัจะชุบมือเปิบ  

มนัจะเป็นไปตามจริงหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง พยายามสร้างเหตุการณ์ข้ึนมา น้ี
แหละสญัญา สญัญาความจ าไดห้มายรู้ กอ็ปป้ีออกมาจากของครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยส์อนมา
แต่ละองคแ์ต่ละองค ์ ไปสญัญาจ าไดห้มายรู้มา ฟังธรรมมาเพื่อเป็นประโยชน ์ สญัญาออกมาแลว้
กิเลสมนัใชส้ญัญานั้น กิเลสในหวัใจของเราใชส้ญัญานั้น พลิกแพลงสญัญานั้นมาเป็นมีดบาดคอ
เราเอง มาเป็นอาวธุเชือดเฉือนตวัเอง ท าลายตวัเอง  

ตวัเองอยากจะประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อใหเ้ห็นธรรมข้ึนมาในหวัใจ ท าไมใหส่ิ้งท่ีวา่ควร
จะเป็นประโยชน์ ศาสนธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น้ีเป็นธรรมาวธุ ธรรมมวธุเพื่อ
ช าระกิเลส แลว้เราเกิดมาในพระพทุธศาสนา พบธรรมาวธุอนันั้นพยายามจะเขา้มาจะช าระจิตใจ
ของเรา น่ีเป็นสญัญา เป็นความจ าไดห้มายรู้เขา้มา มนักฝึ็กฝนข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา  

จนถึงกบัเราจะช าระกิเลสนะ จนถึงกบัมรรคอริยสจัจงัหมุนออกไปแลว้ ท าไมใหกิ้เลสมนั
มาหลอกอีกล่ะ ท าใหส้ญัญาความจ าไดห้มายรู้ปัดแขง้ปัดขาใหเ้ราพลิกแพลงออกไป จนถึงกบัวา่
ไม่ใหม้นัสมควร มรรคสามคัคี มรรครวมตวั ใหส้มุจเฉทปหานใหเ้ป็นความจริงของใจดวงนั้น น่ี
กิเลสมนัใชส้ญัญา กิเลสมนัใชเ้วทนาหลอกเรา เรากเ็ห็นชดัๆ กิเลสใชส้งัขารปรุงแต่งหลอกเรา เรา
กเ็ห็นชดัๆ  

การท าลายการต่อสู้กนัซ่ึงๆ หนา้กบักิเลสท่ีก าลงัจะต่อสู้กนัอยูน่ี่ ท าไมใหส้ญัญาส่ิงท่ี
ละเอียดอ่อนหลอกเราไดล่้ะ ส่ิงท่ีเป็นสญัญาความจ าไดห้มายรู้น้ีมนัเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน เหมือน
พยบัแดด ในพระไตรปิฎกบอกพยบัแดด แต่เราวา่พดูถึงวา่เหมือนกบัการจุดประกายไฟข้ึนมา 
แลว้ใหส่ิ้งนั้นเหมือนกบัไม่มีค่าใดๆ เลย แต่มนัเป็นตวัจุดเร่ิมตน้แลว้มนัใหค่้ามา  

เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มากเ็หมือนกนั เรากใ็หค่้าส่ิงนั้น เรา
ศึกษาของครูบาอาจารยม์าเรากใ็หค่้าส่ิงนั้น พอใหค่้าส่ิงนั้น ไฟ วิญญาณตวัรับรู้มนัสาดไฟเขา้ไป 
สาดไฟเขา้ไปกโ็หมเขา้มา น่ีมนัควรจะเป็นปัญญา ควรจะเป็นวิปัสสนาญาณ มนัท าไมเป็นเร่ือง
ของใหกิ้เลสมนัพาใชล่้ะ กิเลสมนัพาใช ้ มนักก็ล้ิงไปน่ะสิ อยา่งน้ีต่างหากถึงเป็นสญัญาความมัน่
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หมาย มนัมัน่หมายเพราะวา่มนัมัน่หมายจากขา้งนอกเขา้มา มัน่หมายมาจากอธิปไตยของโลกอ่ืน 
มัน่หมายมาจากของครูบาอาจารย ์ 

ความมัน่หมายมาจากของครูบาอาจารยม์นัไม่เป็นเอกลกัษณ์ มนัไม่เป็นความรู้เฉพาะตน 
มนัไม่เป็นปัจจุบนัธรรมท่ีจะช าระกิเลสได ้ ถา้มนัเป็นเอกลกัษณ์ มนัเป็นปัญญาช าระกิเลสของแต่
ละบุคคล อนันั้นอธิปไตยของชาตินั้น อธิปไตยของสตัวโ์ลกนั้น โลกคือหมู่สตัวท่ี์หมุนเวียนไป 
มนัจะท าลายโลกออกมาเป็นชั้นๆ นะ น่ีธรรมาวธุมนัประเสริฐอยา่งนั้น เราถึงจะท าใหผ้ดิพลาด
ตรงน้ีไม่ได ้ 

เราพยายามท าใหมี้ความละเอียดสุขมุ เราตอ้งสุขมุข้ึนมาเพื่อประโยชน์ของตวัเราเองนะ 
เพื่อประโยชน์กบัสตัวโ์ลกตวันั้น สตัวโ์ลกตวันั้นจะไดมี้คุณธรรมข้ึนมาในหวัใจ เพราะท าลาย
สญัญาความจ าไดห้มายรู้ออกไป จนมนัเป็นปัญญาโดยธรรมชาติ เป็นปัญญาโดยเกิดจากธรรม
ทั้งหมดท่ีหมุนข้ึนมาจากในหวัใจ มนัจะคละ มนัจะหมุนออกไป แลว้วนกลบัมา  

สมัปยตุกลืนกินเขา้ไปรวมกนัเป็นมรรคสามคัคี สมัปยตุรวมเขา้ไป แลว้เป็นวิปยตุคลายตวั
ออกมา คลายตวัออกมา ขนัธ์เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ แยกออกจากกนั สงัโยชนข์าด
ออกไปตามความเป็นจริง เห็นไหม มนัตอ้งเห็นตามความเป็นจริงอยา่งน้ี เกร็ดอยา่งน้ีมนัเป็นเกร็ด  

แต่ถา้พดูถึงเกร็ด เกร็ดเพราะอะไร เพราะเป็นสาวกะ เป็นสตัวโ์ลกผูท่ี้แสวงหาทางออก แต่
มนัจะเป็นเอกลกัษณ์ มนัจะเป็นอริยสจั มนัจะเป็นความจริงจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะรู้ตาม
ความเป็นจริงอยา่งนั้น อนัน้ีต่างหากเป็นคุณธรรมจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นไดธ้รรมอยา่งน้ีมาเป็น
สมบติัของใจดวงนั้น 

มนัจะเป็นสญัญามาจากไหน มนัจะเป็นความจริงจากใจดวงนั้น ไม่ใช่สญัญาทั้งหมดเลย 
มนัเป็นความจริง ความจริงกบัสญัญาต่างกนั สญัญาน้ีเป็นขนัธ์ท่ีวา่มนัมีอยูใ่นหวัใจ ความจริงน้ี
สร้างออกมาจากขนัธ์น้ียกข้ึนยกข้ึน จนมนัหมุนออกไป จนเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญามนัหมุน
ออกไป มนัเคล่ือนออกไป แลว้เห็นตามความเป็นจริงวา่กลบัมาช าระกิเลสออกไปจากหวัใจ กิเลส
น้ีขาดออกไปจากใจดว้ยปัญญา ภาวนามยปัญญาอนัน้ี  
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จิตดวงนั้นเป็นอริยบุคคลข้ึนมา จิตดวงนั้นไม่ใช่สามญัชน จิตดวงนั้นเป็นส่ิงท่ีวา่เป็น
สมบติัตน เป็นอกปุปะ มนัถึงไม่ใช่สญัญา ถา้เป็นสญัญาความจ าไดห้มายรู้มนัเป็นอกปุปะไปได้
อยา่งไร มนัเป็นเพชรน ้าหน่ึงข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

มนัเป็นเพชรข้ึนมาจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นลม้ลุกคลุกคลานนะ สตัวโ์ลกหมุนเวียนไป 
มนัจะไปตามสตัวโ์ลก หมุนเวียนไปลม้ลกุคลุกคลานมาขนาดไหนมนักเ็ป็นไปตามใจดวงนั้น ใจ
ดวงน้ีโดนกระชากลากถไูป ตามแต่กิเลสมนัจะผลกัไสไป แลว้มนัท าไดเ้ห็นข้ึนมาจากหวัใจ มนั
เป็นส่ิงท่ีประเสริฐข้ึนมาจากใจดวงนั้น มนัท าไมไม่เป็นส่ิงท่ีวา่มีคุณค่ากบัใจดวงนั้นล่ะ มนัถึงเป็น
คุณค่า อนันั้นเป็นอกปุปะไง 

ส่ิงท่ีเป็นอกปุปะคือมนัไม่เส่ือมสภาพอีกแลว้ ใจดวงนั้นไม่เส่ือมสภาพอีกแลว้  

ธรรมอยา่งหยาบๆ ธรรมอยา่งกลาง ธรรมอยา่งละเอียด ธรรมอยา่งละเอียดสุด น่ีสญัญามนั
ละเอียดเขา้ไปเร่ือยๆ ขนัธ์นอก-ขนัธใ์น-ขนัธ์ในขนัธ์ กรอบของใจเป็นชั้นๆ เขา้ไป เหมือนกบัท่ีวา่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กะเทาะจากเปลือกไข่ เปลือกไข่คือกรอบของขนัธ์ ๕ ไอต้วัของ
หวัใจนั้นคือไก่ตวันั้น 

น่ีกเ็หมือนกนั ท าความรู้สึกของเราคือหวัใจ มนัอยูใ่นความรู้สึกของเรา มนัโดนกรอบอนั
น้ี แลว้เราคิดเราจบัเขา้ไป มนักระทบกรอบตลอดเวลานะ มนักระทบกรอบน้ีตลอดเวลา เพราะมนั
เป็นธรรมชาติของมนั มนัเป็นอุปกรณ์ ถา้ไม่มีกรอบอนัน้ีเราจะเอาอะไรวิปัสสนา ขนาดท่ีวา่เรามี
กรอบมีธุาต ๔ มีขนัธ ์๕ อยูโ่ดยปัจจุบนัน้ีเรายงัจบักรอบอนัน้ีไม่ได ้เรายงัเร่ิมตน้งานของเราไม่ได้
เลย 

แลว้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไป เขาตอ้งเอากรอบน้ี เอาธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ น้ีมาเป็นเน้ืองาน มา
เป็นวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาเขา้ไป จบัเขา้ไปท าความสงบเขา้ไป ผลของใจนั้นเป็นผลของใจ 
สมัมาสมาธิเกิดข้ึนมาตอ้งท าความสงบเขา้ไปเร่ือยๆ มนัมีงานอนัหน่ึงข้ึนมาในหวัใจแลว้ สญัญาก็
รู้วา่เป็นสญัญา ปัญญากรู้็วา่ปัญญา ส่ิงท่ีขาดออกไปจากใจกรู้็วา่ขาดออกไปจากใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
เป็นธรรมดามนับุบสลายไปเป็นธรรมดา  

เห็นซ่ึงๆ หนา้ในหวัใจ เป็นปัจจุบนัธรรม เป็นปัจจตัตงัรู้จ  าเพาะตน เรียกสตัวม์าดูดว้ย โอ
ปนยโิก นอ้มเรียกสตัวท์ั้งหลายมาดูธรรมๆ ธรรมในหวัใจดวงนั้นเรียกใครมาดู? กเ็รียกไออ้วชิชา 
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เรียกไอต้ณัหาความทะยานอยากท่ีเม่ือก่อนเราหลงใหลไดป้ล้ืมไปกบัมนั นัน่น่ะ เด๋ียวน้ีเราชนะ
แลว้ เราชนะแลว้ ชนะความเห็นอนัน้ีมนัชนะข้ึนไปมนักผ็า่นพน้ไปขั้นหน่ึง เรากต็อ้งท าความวริิย
อุตสาหะของเรากา้วเดินต่อไป กา้วเดินต่อไปในความเห็นอนัละเอียดนั้น  

ในความเห็นอนัละเอียดนั้นกเ็หมือนกนั สญัญาความละเอียดน้ีละเอียดสุด ละเอียดจริงๆ 
มนัแทบจะท าใหเ้ราเห็นไม่ได ้ ส่ิงท่ีเห็นไม่ไดเ้พราะเราจบัตอ้งมนัไม่ได ้ กรอบอนันอกกรอบท่ี
หยาบ กบักรอบท่ีเป็นละเอียดอยูภ่ายใน เราจะจบักรอบอนัน้ีไดม้นัตอ้งเขา้ไป  

แต่ถา้จบัเร่ืองของกาย กรอบของกายคือธาตุ ๔ อนัน้ียงัจบัตอ้งไดอ้ยู ่พิจารณากายซ ้าเขา้ไป
เลย พิจารณาซ ้าเขา้ไปแยกเหมือนกนั พจิารณาแยกแยะเหมือนกนั ดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็น
ลม ไฟเป็นไฟ มนัแยกออกจากกนัถา้พิจารณากาย 

ถา้พิจารณาจิตเหมือนกนั เป็นอุปาทาน อปุาทานในขนัธ์ ๕ นั้น ตดัขนัธ ์ ๕ นั้นเป็นตาม
ความเป็นจริงแลว้ ส่ิงนั้นไม่เป็นตวัตน แต่จิตท่ีเป็นอุปาทานนั้นวิปัสสนาเขา้ไป วิปัสสนาซ ้าแลว้
ซ ้าเล่า ตอ้งซ ้าแลว้ซ ้าเล่านะ ถา้ไม่ซ ้าแลว้ซ ้าเล่ามนัหลอกตลอด การงานทุกส่วนแลว้กิเลสน้ีไม่ยอม
ใหเ้รากา้วเดินไปโดยธรรมชาติของมนั กิเลสน้ีจะต่อสู้พลิกแพลงไม่ใหเ้รากา้วเดินไปตามนั้น 
สญัญาความจ าไดห้มายรู้ สญัญาแน่นอน แลว้สญัญาน้ีมีเคร่ืองรองรับกบัสญัญา  

กิเลสคิดกิเลสปรุงแต่งน้ีเช่ือไดง่้าย กิเลสคิดกิเลสปรุงแต่งน้ีเอาแต่ค าสัง่สอนของครูบา
อาจารยม์าเป็นโจทย ์ แลว้กคิ็ดตามนั้นคิดตามนั้น นั้นคือสญัญาความจ าไดห้มายรู้ สญัญาความจ า
ไดห้มายรู้เอาอธิปไตยของผูอ่ื้นมา เอาความเห็นของผูอ่ื้นมา เอาขอ้มูลของผูอ่ื้นมา ของครูบา
อาจารยม์าตั้งมาวิเคราะห์ นั้นคือสญัญา วิเคราะห์อยา่งนั้นแลว้กป็ล่อยๆ อยูอ่ยา่งนั้น ซ ้ าอยูอ่ยา่ง
นั้น อนัน้ีเป็นการยมืมา ส่ิงท่ียมืมา คือการครูบาอาจารยส์ัง่สอนมาน้ีเป็นประโยชน์อนัหน่ึง 
ประโยชน์ในการยมืมาเรายมืมาเพื่อเป็นตน้ทุนของเรา  

จากตอ้งยมืมา จะเป็นสญัญากต็อ้งยอมรับวา่เป็นสญัญาไปก่อน เร่ิมตน้การวิปัสสนานะ ถา้
จะไม่ยอมรับวา่เป็นสญัญาเลยน่ีเราจะท าอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะในสญัญาน้ี ในขนัธ์ ๕ น้ีมนัเป็น
อุปกรณ์ท่ีวา่เป็นอุปกรณ์จริงๆ การแยกแยะใหข้นัธ์ ๕ น้ีบริสุทธ์ิออกไป  

ถา้กิเลสมนัหลุดออกไปจากขนัธ์ ขนัธ์น้ีกจ็ะสะอาดข้ึนเร่ือยๆ สะอาดข้ึนเร่ือยๆ  
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วิปัสสนาซ ้าไปซ ้าไป จนมนัแยกออกไปจากกนั กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ถา้วิปัสสนาใน
เร่ืองของกาย แยกออกเป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ แยกออก แลว้จิตจะแยกออกไป ถา้พิจารณา
ในขนัธ์ ๕ มนัจะแยกออกจากกนัเหมือนกนั แยกออกไปเลย เห็นชดัเจนมาก น้ีถึงวา่ไม่ใช่สญัญา 
น้ีเป็นความจริง ความจริงท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจนั้น 

เวทนานอก-เวทนาใน-เวทนาในเวทนา เห็นไหม ขนัธ์อนัใน ขนัธ์อนัละเอียดน้ี จบัตอ้งได้
ยิง่ยากเขา้ไปใหญ่ จบัตอ้งไดย้ากมาก น่ีพยบัแดด พยบัแดด เราคิดข้ึนมาเป็นเราทั้งหมด การ
วิปัสสนา การขดุคุย้หางานน้ีเป็นเร่ืองท่ีล  าบากท่ีสุด การขดุคุย้หางาน ถา้มนัขดุคุย้หางานไม่ได ้มนั
กจ็ะอยูอ่ยา่งนั้น เหมือนกบัอ านาจวาสนาของเรานั้นน่ะ ค าวา่ “อ  านาจวาสนา” มนัไม่เจอ ถา้ไม่เจอ
มนัถึงเป็นอยา่งไร 

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนัอยูอ่ยา่งนั้น อยูอ่ยา่งนั้นไปตลอด พระบางองคเ์ป็นพระ
อริยบุคคลเป็นขั้นเป็นตอน น่ีเพราะวา่หาไม่เจอ ถา้มนัเป็นการหาเจอมนัเป็นอตัโนมติั นางวิสาขา
น้ีตอ้งเป็นพระอรหนัตไ์ปสิ เพราะนางวิสาขาน้ีเป็นพระโสดาบนั ครูบาอาจารยท่ี์ส าเร็จเป็นขั้นเป็น
ตอนข้ึนไปตอ้งส าเร็จหมดสิ พอเป็นพระโสดาบนัแลว้ตอ้งเป็นพระอรหนัตไ์ปทั้งหมด  

ท าไมพระอานนทเ์ป็นพระโสดาบนัแลว้ พอองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ปรินิพพาน 
ไม่มีครูสอนยงักลวั เห็นไหม ผูท่ี้มีปัญญาอยา่งนั้นยงัตอ้งการองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็น
ผูช้ี้ท่ีทางไวต้ลอด แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะปรินิพพาน พระอานนทท์อ้ใจนะ  

“กิเลสของเรายงัมีอยูใ่นหวัใจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กจ็ะมาด่วนปรินิพพานไป
เสีย แลว้เราจะเอาใครเป็นคนสอน” แมแ้ต่พระอานนทเ์ป็นนกัปราชญ ์ ขนาดนั้นยงัตอ้งการควาญ
ชา้งไวป้ระจ าชา้งเพื่อจะใหช้ี้ทาง แลว้เราจะนอนใจอยูไ่ดอ้ยา่งไร  

ยอ้นกลบัมาสิ เอาความคิดอยา่งน้ีแลว้ยอ้นกลบัมาท่ีหวัใจเรา วา่ท าไมเราไม่มีความคิด
อยา่งนั้น หวัใจของเราไม่มีความคิดอยา่งนั้น ถา้เรามีความคิดอยา่งนั้นมนัจะต่ืนตวั ส่ิงท่ีเราต่ืนตวั
ข้ึนมามนัเป็นงานของเรา การต่ืนตวัข้ึนมา การเปิดหวัใจ การหงายภาชนะส าคญัท่ีสุดนะ ถา้เรามี
การต่ืนตวั เรามีความพอใจ เราหงายภาชนะข้ึนมา ธรรมนั้นจะเขา้ถึงหวัใจเรา  

ถา้เราท าไม่ไดแ้ลว้เราทอ้ถอย เหมือนกบัเราคว  ่าภาชนะลง ถา้เราคว  ่าภาชนะลง ธรรมอนั
ไหนมนัจะเขา้ภาชนะท่ีคว  ่าไว?้ มนัจะเขา้ไม่ได ้ เราถึงตอ้งปลกุใจของเราอยูต่ลอดเวลา ปลุกใจ
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ของเราใหม้ัน่คงในศาสนา ใหม้ัน่คง ศรัทธาความเช่ือน่ีมนัหงายภาชนะข้ึนมา พอหงายภาชนะ
ข้ึนมา เราพยายามท าของเราไป คน้ควา้เขา้ไป  

สญัญาอนัละเอียด ละเอียดมากละเอียดจนเป็นเน้ือเดียวกนั จนสติปัญญาจบัตอ้งแทบไม่ได ้
เห็นไหม ถึงตอ้งเป็นมหาสติ-มหาปัญญาจบัตอ้งสญัญาอนัละเอียดอนัน้ี สญัญาอนัละเอียดน้ีหลอก
ไป กายกบัจิตน้ีแยกออกจากกนัแลว้ แลว้กเ็วิง้วา้งไป จะเขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นธรรม จะติดอยูต่รงน้ีวา่
ตรงน้ีเป็นวิมุตติ ติดอยูต่รงนั้นเลย ถา้ติดอยูต่รงน้ี น่ีสญัญาชดัๆ สญัญาความจ าไดห้มายรู้  

วิมุตติใครเป็นคนพดู ความรู้น้ีใครเป็นคนพดู? มนัคือสญัญาใช่ไหม น้ีคือสญัญาอารมณ์ 

ถา้พยายามท าความสงบเขา้มา แลว้ยอ้นกลบัเขา้มา สญัญาอารมณ์ความคิดวา่ใครเป็นคน
วิมุตติ วิมุตติมาจากไหน ใครเป็นคนใหค่้าความวิมุตติ ส่ิงท่ีใหค่้านั้นคืออะไร? 

สญัญาความจ าไดห้มายรู้ ใหค่้า  

สญัญาความจ าไดห้มายรู้ กิเลสใช ้ 

สญัญาความจ าไดห้มายรู้ น้ีเป็นพยบัแดด 

พยบัแดดท่ีใจน้ีกระทบกนัเฉยๆ ออกมามนัละเอียดอ่อนจนตอ้งใชม้หาสติ-มหาปัญญาเขา้
ไปจบั จบัส่ิงน้ีแลว้แยกแยะ แยกแยะน้ีเล่ห์เหล่ียมของกิเลสอนัน้ีมหาศาล เป็นน ้าป่าท่ีพยายามจะ
ท าลายเราทั้งหมดเลย ท าลายทุกอยา่งท าลายหมดนะ ท าลายความประพฤติปฏิบติัเราใหล้ม้ลุก
คลุกคลาน เพราะเขาไม่ตอ้งการใหพ้น้ไปจากอ านาจของเขา  

กิเลสน้ีมีอ  านาจมาก กิเลสน้ีจะเอาใจไวเ้ป็นข้ีขา้ของเขา 

ความจ าไดห้มายรู้สญัญาตวัน้ีจะยดึมัน่ถือมัน่ แลว้จะใหค่้าวา่ส าเร็จๆ คือจะใหค่้าวา่ปล่อย
วาง ใหค่้าวา่จะเป็นไปได ้ มนัหลอกยิง่กวา่ขา้งล่างมหาศาลเลย ขา้งล่างน้ีเป็นสญัญาอยา่งหยาบๆ 
สญัญาอนัอยา่งละเอียดน้ีจะใหค่้าอยา่งมหาศาล  

แลว้วา่จะปล่อยวางเวิง้วา้งไป เรากเ็ช่ือนะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัอยูต่รงน้ีกเ็ช่ือ เช่ือความ
ปล่อยวา่งอนันั้น เพราะมนัเวิง้วา้งยิง่กวา่นั้น เพราะมนัไม่มีเร่ืองของกายเขา้มาเก่ียวขอ้งแลว้ มนั
เป็นเร่ืองของนามธรรม ขนัธ์น้ีเป็นขนัธ์เร่ืองของจิต ระหวา่งจิตกระทบกนั จิตกบัขนัธ์กระทบกนั
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เป็นหน่ึงเดียว กระทบกนัอยูอ่ยา่งนั้น แลว้พอมนัวา่งมนักเ็วิง้วา้ง น่ีมนัหลอกใหเ้ป็นไป เอาส่ิงท่ีวา่
เทียบเคียงมาจากคนอ่ืนเอาเขา้มาเป็นตวัอยา่ง แลว้กป็ล่อยวาง ปล่อยวาง มนัยงัจบัไม่ได ้ 

พอจบัไดข้นพองสยองเกลา้ ลึกซ้ึงต่ืนเตน้มาก อนัน้ีคือสญัญาอนัละเอียด พยบัแดดท่ีมนัอยู่
ขา้งนอกนั้นเป็นพยบัแดดเป็นเคร่ืองหมายท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอก แต่ความท่ีวา่
มนัอุ่นหวัใจข้ึนมาเป็นความคิดเร่ิมตน้ในหวัใจน่ีมนัละเอียดอ่อนขนาดนั้นไม่มีส่ิงท่ีจะเขา้มา
กระทบได ้ น่ีคือกรอบของใจ คือขนัธ์ ขนัธ์อนัละเอียดท่ีจบัตอ้งได ้นัน่น่ะ วิปัสสนาส่ิงนั้นตอ้งใช้
ก าลงัรุนแรงอยา่งมหาศาล ทุ่มทั้งชีวิต  

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถึงพยายามจะขอความหลีกเร้น ออกธุดงค ์ ออกธุดงคเ์พราะเหตุน้ี พระ
ท่ีออกธุดงคก์นักเ็พราะตอ้งการเวลา ตอ้งการเวลามาก ไม่ตอ้งการใหค้นอ่ืนเขา้มายุง่กบัเรา ถา้เขา้
มายุง่กบัเรา เราจงใจ เราตั้งใจจะช าระกิเลสของเรา เราจงใจตั้งใจท างาน แลว้มนัมีภาระรุงรังเขา้มา
น่ีมนัจะเดือดร้อน มนัไม่ตอ้งการส่ิงนั้น มนัจะเขา้หาความสงบอยา่งเดียว 

แลว้วิปัสสนาท าอยูต่รงน้ีลม้ลุกคลุกคลาน จะเลือดโชกขนาดไหน จะกล้ิงไปโดนกิเลสพา
หลอกกล้ิง กล้ิงไปตามกิเลสนั้น กล้ิงอยูอ่ยา่งนั้น ตอ้งพยายามสร้างสมข้ึนมา ปัญญาจะเตาะแตะ 
เตาะแตะแต่ละขั้นแต่ละตอน เตาะแตะข้ึนมาเป็นชั้นๆ ข้ึนมา เราพยายามเตาะแตะข้ึนมา  

แต่มีอนัหน่ึง คือวา่อ  านาจวาสนา ไม่เช่ือไง สญัญาจะหลอกขนาดไหนกไ็ม่เช่ือ ตอ้งเทียบ
ค่า เวิง้วา้งขนาดไหน  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” อนัน้ียงัเขา้ไม่ถึงนะ อนัน้ีเป็นขนัธ์
เฉยๆ ไม่ใช่ตวัจิตดว้ย แต่มนักจ็ะบอกอยา่งนั้น เพราะอะไร เพราะขณะเวลาท่ีเรากา้วข้ึนไปมนัมอง
ไม่เห็น มนัไม่รู้ มนัจะใหค่้าไวสู้ง เหมือนเดก็ไม่เคยมีเงิน เดก็ไม่เคยมีเงินไดส้กัลา้นสองลา้น อู ้
หูย! มหาศาลนะ แต่เศรษฐีนะเงินลา้นน้ีไม่มีค่าส าหรับเขาเลย เขาตอ้งเป็นพนัๆ ลา้น ถา้พนัลา้น
ข้ึนมา เขาจะ เออ! ค่อยมีค่ามาหน่อยหน่ึง  

น่ีกเ็หมือนกนั เราเศรษฐีใหม่ ผูท่ี้กา้วเดินเขา้ไป ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใหม่เขา้ไป เหมือน
เศรษฐีใหม่เขา้ไป ไปเจออะไรเขา้มนัจะต่ืนเตน้ไปกบัส่ิงนั้น แลว้จะเช่ือ พอเช่ือข้ึนมามนักป็ล่อย
วาง ปล่อยวาง น่ีกิเลสหลอก สญัญาความมัน่หมาย สญัญาความจ าไดห้มายรู้จะหลอก หลอกหวัใจ
ใหเ้ช่ือในเหตุนั้น ถา้เช่ือในเหตุนั้นกจ็ะติดอยูต่รงนั้น ติดอยูต่รงนั้นไปไม่ไดเ้ลย  
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แต่ถา้เรา พอมนัออกมามนัตรวจสอบอารมณ์ได ้ อารมณ์ออกมาขา้งนอกมนัจะตรวจสอบ 
เห็นวา่อนัน้ีไม่จริงอนัน้ีไม่จริง ถา้มนัจริง กามมนัตอ้งขาดไป ขนัธ์น้ีเป็นเร่ืองของกามราคะ 
ปฏิฆะ-กามราคะ เร่ืองของขนัธ์อนัละเอียดน้ี สญัญาความจ าไดห้มายรู้ เร่ืองของหญิงของชาย ตรง
น้ีมนัเป็นตวัจ าเลย ตวัน้ีเป็นตวัสร้างโลกเลย วิปัสสนาเขา้ไปตรงน้ี แลว้ความต่อตา้นมนัจะรุนแรง 

ถา้วิปัสสนาเขา้ไปเต็มท่ีโดยเราละเอียดอ่อนตลอดเวลา มนัจะตอ้งท าลายไปโดยธรรมชาติ
ของมนั เพราะอะไร เพราะไม่มีส่ิงใดกิเลสตวัใดเลย จะทนกบัธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ได ้ ธรรมาวธุขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ช าระกิเลสมาตั้งแต่ตน้ แลว้ท าไมจะ
ช าระกิเลสตรงน้ีไม่ได ้ช าระไดด้ว้ยความจริงจงัของเรา ดว้ยการสร้างธรรมข้ึนมา  

ธรรมจะเกิดข้ึนมาจากหวัใจท่ีวา่เตาะแตะนั้นน่ะ จนคมกลา้แก่กลา้ข้ึนมา ปัญญาความคิด
ความไตร่ตรองข้ึนมามนัจะพยายามสะสมข้ึนมาเร่ือยๆ แลว้ตีเหลก็ ตีจนละเอียดอ่อน จนมีดคมคม
จนเตม็ที ช าระขาดออกไปจากใจ เวิง้วา้งออกไป เวิง้วา้งออกไป น่ีสญัญาไม่มี สญัญาขาดหมด 
สญัญา ขนัธ์ ๕ กบัจิตน้ีขาดออกจากกนั ไม่มีสญัญาในหวัใจนั้นอีกแลว้ เพราะขนัธ์เป็นขนัธ์ จิต
เป็นจิต ตรงน้ีกคิ็ดวา่เป็นวิมุตติอีก  

มนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่เพราะอะไร เพราะตอของจิตมนัยงัมีอยูไ่ง ตอของจิตไม่ใช่สญัญา 
สญัญาเป็นสญัญา จิตเป็นจิต คนละเร่ืองกนั ขนัธ์เป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต แต่จิตน้ีมนัยงัเป็นตวัของจิต
อยู ่น่ีตามเขา้ไปจบัจิตตวันั้น  

อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในอะไร? ไม่รู้ในตวัมนัเอง แต่รู้เร่ืองส่งออกมา ส่งออกมาแต่ไม่
รู้ตวัมนัเอง น่ียอ้นกลบัเขา้ไปจบัตรงนั้นได ้ ถา้ยอ้นเขา้ไปจบัได ้ น่ีอ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาถึง
จบัได ้จบัไดแ้ลว้พลิก จบส้ิน จบส้ิน  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” เพราะจิตเดิมแทน้ี้ไม่รู้ตวัมนัเอง ส่งออกมาเป็นความสวา่งกระจ่าง
แจง้  

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” ความบริสุทธ์ิผดุผอ่งนั้นไม่ใช่ความ
ผอ่งใส ความผอ่งใสนั้นคือตวัพลงังาน ความบริสุทธ์ิไม่ใช่พลงังาน ความบริสุทธ์ิบริสุทธ์ิผดุผอ่ง
ในนั้น ความบริสุทธ์ิผดุผอ่งอนันั้นเป็นวิมุตติสุข สุขเตม็ท่ีในหวัใจดวงนั้น  
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น้ีคือผลงานของใจดวงนั้นท่ีวา่ ไม่ใช่สญัญาความจ าไดห้มายรู้ มนัเป็นเกร็ด เป็นเอกลกัษณ์ 
เป็นความคิดของใจ เป็นความเห็นของใจดวงนั้นท่ีท าผา่นเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป จนถึงกบั
วิมุตติหลุดพน้ แลว้มนัจะเอาสญัญามาจากไหน  

การแสดงออกน้ีมนัตอ้งแสดงออกโดยสญัญา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ใชส้ญัญา 
ใชข้นัธ์ ๕ อยู ่ ๔๕ ปี เวลาเทศน์ เวลากล่าวค าสอนน้ีมนักใ็ชส้ญัญานัน่แหละ มนัตอ้งออกมาใช้
สญัญาเพราะ เพราะมนุษยมี์ขนัธ์ ๕ มีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ สญัญาน้ีตอ้งเอามาส่ือกนั ส่ือดว้ยความ
สมมุติกต็อ้งส่ือกนั แต่มนัวิมุตติตวันั้นมนัเอามาส่ือไม่ได ้ เพราะมนัเป็นพลงังานบริสุทธ์ิท่ี
ละเอียดอ่อนอยูใ่น...(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


