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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประเสริฐท่ีสุด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้

ธรรมะอนัน้ี ธรรมอนัประเสริฐน้ี ถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้ธรรมหรือไม่ตรัส

รู้ธรรม ธรรมะก็มีอยูแ่ลว้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสวงหาธรรม แสวงหาโมกขธรรม ๖ ปี กว่าจะได้

ธรรมะอนัน้ีมา ไดธ้รรมะมาแลว้มีความสุขมาก มีความสุขในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ พน้จากกิเลสทั้งหมด เสวยสุขอยูจ่นส้ินอายขุยัแลว้ก็ปรินิพพานไป ทิง้ธรรมะอนัน้ีไวไ้ง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้จะเผยแผศ่าสนา ถึงไดว้างศาสนาไวใ้หพ้วกเรา

ไดเ้ดินตาม พวกเราจะศึกษาศาสนา อ่านศาสนา อ่านธรรมะ อ่านดว้ยอะไร? อ่านดว้ยสมมุติ องค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าตรัสรู้ธรรมนะ เป็นวมุิตต ิธรรมอนัน้ันประเสริฐ ประเสริฐเพราะมนั

กงัวานในหัวใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ปรินิพพานไป ธรรมกย็งักงัวานอยู่สําหรับใจผู้ทีเ่ป็นธรรม 

แต่ใจผูท่ี้ไม่เป็นธรรม เห็นไหม เกิดมา กิเลสพาเกิด เกิดมาแลว้พยายามแสวงหาธรรม เอา

อะไรแสวงหาธรรมล่ะ? เอาสมมุติแสวงหาธรรม ในเม่ือเป็นสมมุติ เห็นไหม ทุกคนเกิดมาแลว้

ตอ้งศึกษาหาความรู้ข้ึนมาเพื่อแสวงหาธรรม ไดค้วามรู้มาแลว้ค่อยไปแสวงหาธรรม ความรู้นั้น

เป็นภาษาหนงัสือ ตวัหนงัสือน้ีเป็นตวัส่ือบอกความหมาย เราพยายามศึกษามาเพื่อจะส่ือ

ความหมาย ตวัหนงัสือนั้นก็เป็นสมมุติอนัหน่ึง กิเลสในหวัใจของเราก็เป็นสมมุติอนัหน่ึง ในเม่ือ

สมมุติกบัสมมุติมนัเขา้กนั มนัก็หมุนเวียนไป มนัเป็นไปตามสมมุติ น่ีเวลาเราศึกษาศาสนา 
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แต่ธรรมทีป่ระเสริฐน้ันสัมผสัได้ด้วยใจ ใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าสัมผสั

ธรรมอนัน้ัน แล้วดืม่กนิรสของธรรมอนัน้ัน เพราะใจน้ันสัมผสัธรรมอนัน้ัน แต่เราใช้ภาษาของ

สมมุติเข้าไปจบัธรรม เราถงึอ่านธรรมะไม่ออก 

เราอ่านหนงัสือออกนะ เราศึกษางานตาํรับตาํราข้ึนมาเป็นวิชาการ เพื่อจะแสวงหาธรรมๆ 

เราอ่านอยูน่ั้น เราศึกษาอยูน่ั้น แลว้มนัจะเป็นธรรมเขา้มาในหวัใจของเราไหม เราว่าเราเป็น

ธรรมๆ เพราะเราศึกษาธรรม เราศึกษาธรรมตอ้งเป็นธรรมสิ แต่เราศึกษาธรรมข้ึนมาทาํไมมนัถึง

ไม่เขา้ถึงธรรมล่ะ 

มนัไม่เขา้ถึงธรรม เพราะหวัใจน้ีมนัไม่ใช่เป็นธรรมจริง แลว้ศึกษาอยูอ่ยา่งนั้น มนัเป็น

การศึกษาในสมมุติ ในโลกของกิเลส แลว้กิเลสก็หลอกลวงไปว่าเราศึกษาธรรม เราจะเขา้ถึงธรรม 

มีความสุขมากถา้ศึกษาธรรม เวลาเราอ่านธรรมะไป ขอ้ความใดก็แลว้แต่ ถา้ถูกใจเรา มนัเป็นส่ิงท่ี

เราไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมา ส่ิงท่ีเราคาดไม่ถึง พออ่านถึงตรงนั้น มนัจะมีความรู้สึกวา่ดูดด่ืมมาก มี

ความโล่ง โปร่ง ปล่อยวางหมด เราก็วา่อนันั้นเป็นธรรมๆ 

มนัเป็นสัญญา สัญญาความจาํไดห้มายรู้ น่ีการสร้างภาพของสัญญานั้นข้ึนมาไง พอเรา

อ่านไปถึงตรงนั้นมนัก็สร้างภาพข้ึนมา ความเป็นภาพข้ึนมานั้น เงาซอ้นเงา เรามีเงาอยูอ่นัหน่ึงคือ

ในหวัใจของเราเป็นเงาอนัน้ีอยูแ่ลว้ เงาคือสัญญาของเรา แลว้กิเลสมนัก็ควบคุมเงาอนัน้ีอยูห่น่ึง

ชั้น แลว้เราอ่านธรรมะไป 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้วางธรรมไวเ้ป็นสมมุติบญัญติั แลว้เราก็

ศึกษาสมมุติบญัญติัเพื่อจะเขา้หาธรรม เห็นไหม มนัออกมาเพื่อเป็นการแสวงหา เพื่อเป็นการสืบ

ต่อ การดาํเนินเขา้ไปหาธรรมมนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น...ถูกตอ้ง ตามหลกัความเป็นจริงแลว้มนัก็ตอ้ง

ศึกษาธรรมเขา้ไปโดยการศึกษาเล่าเรียนน่ีถูก 

ถูก หมายถึงว่า เร่ิมตน้ถูกตอ้ง แต่ถูกตอ้งข้ึนไปแลว้มนัไม่เป็นไปตามความเป็นจริง มนัไม่

เป็นไปตามความเป็นธรรมของหวัใจเพราะเหตุใดล่ะ เพราะว่าเรากา้วเดินไปไม่ถูกทางอนันั้น 

เพราะกิเลสมนัขบัไส กิเลสมนัเบ่ียงเบนใหเ้ป็นความเห็นผดิ ความเห็นของเราเป็นความเห็นผดิแลว้

มนัจะถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร 
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ความเห็นของเราเป็นความเห็นผดิเพราะกิเลสมนัพาเห็น มนัพาบิดเบือนออกไปจากหลกั

ความเป็นจริง เพราะเราตีความหมายไง เงาของความหมาย เงาของจินตนาการ เงาของความรู้สึก

อนันั้น น่ีเพราะมนัเป็นเงาของความรู้สึกอนันั้น ความเห็นของเราถึงไม่ตรงตามความเป็นจริง มนั

ถึงไดไ้ม่เป็นความจริงในหวัใจของเรา แลว้เราจะกา้วเดินอยา่งไร 

การจะกา้วเดิน เราก็ตอ้งกา้วเดินถูกตอ้งตามหลกัวิชาการอยา่งน้ี น่ีกา้วเดินอยา่งน้ี เราศึกษา

มา น่ีเป็นสมมุติ เราศึกษาส่ิงนั้น อนันั้นก็เป็นการส่ือความหมาย เห็นไหม เวลาครูบาอาจารยไ์ป

อยูก่บัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ท่านจะเคารพตวัหนงัสือมาก ท่านถามลูกศิษยว์า่ “เวลาเจอหนงัสือ 

วางหนงัสืออยา่งไร หยบิหนงัสืออยา่งไร” 

หลวงปู่ มัน่ใหห้ยบิทนูไวบ้นหวันะ ท่านบอกว่า “หนงัสือ ตวัอกัษรทุกตวั มนัเป็นการส่ือ

ความหมายของธรรม” ธรรมะจะส่ือกนัไดก้็อาศยัตวัอกัษรน้ีส่ือออกมา แลว้เราก็อ่านตามตวัอกัษร

นั้นเขา้ไป เห็นไหม หลวงปู่ มัน่เคารพ เพราะมีความเคารพนบนอบ หวัใจมนัถึงควรแก่การงาน 

เพราะมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน จิตใจควรแก่การงาน จิตใจนั้นอ่อนนอ้มถ่อมตน จิตใจนั้นเปิด 

จิตใจนั้นตอ้งการความเขา้ใจ ตอ้งการความรู้อนันั้นใช่ไหม 

แต่ในสมยัปัจจุบนัน้ีเราไม่คิดอยา่งนั้น เราคิดว่าเรารู้อยูแ่ลว้ เราอ่านความหมายออก เราก็ว่า

เรารู้อยูแ่ลว้ เห็นไหม ในเม่ือว่าโลกเจริญๆ กิเลสมนัก็เจริญตามโลกไปดว้ย กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจของ

เราแลว้มนัเจริญตามโลกไป มนัว่ามนัครอบโลกธาตุ ความรู้ครอบโลกธาตุ ส่ิงใดกมี็ความรู้ไม่

เท่าตวัเรา เราน้ีฉลาดท่ีสุด เรารู้มากท่ีสุด เรากตี็ความหมายไปตามประสาเรา เห็นไหม เวลากิเลสมนั

เบ่ียงเบน มนัเบ่ียงเบนอยา่งน้ี 

ความหมายขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ น่ีตีความหมายอยา่งหน่ึง ความหมาย

นั้นเป็นโลกุตตระ ความหมายเป็นความหลุดพน้จากกิเลส ความหมายนั้นเป็นธรรมลว้นๆ นัน่น่ะ 

ท่านอ่านธรรมขาดเลย อ่านออก อ่านขาดเป็นชั้นๆ เขา้ไป แต่เราอ่านไม่ออก เราอ่านภาษาของเรา 

แต่อ่านธรรม อ่านไม่ออก อ่านแต่ตวัหนงัสือออก แต่อ่านความหมายธรรมอนันั้นไม่ออก เห็นไหม 

มนัอ่านไม่ออกเพราะว่ามนัมีกิเลสพาอ่านอยูแ่ลว้ 

สมมุติเป็นสมมุต ิบัญญตัิเป็นบัญญตั ิสมมุติบัญญตั ิไม่ใช่วมุิตต ิ
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สมมุติบญัญติั เห็นไหม ธรรมหยาบๆ ถา้ว่าไม่เป็นธรรมแลว้เราจะเอาอะไรไปกา้วเดิน มนัก็

ตอ้งกา้วเดินตรงน้ีข้ึนไป กา้วเดินตามธรรมเขา้ไป กา้วเดินตามธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ประทานไวแ้ลว้ เราก็ศึกษาแลว้เราก็กา้วเดินเขา้ไปๆ น่ีศึกษาเพื่อดึงดูดเราเขา้มาในเร่ือง

ของศาสนา ถา้ไม่มีตรงน้ีดึงดูดเขา้มาเลย เราจะเช่ือใคร 

แต่คร้ังพุทธกาลน้ีไม่มีหนงัสือ ตอ้งศึกษากนัโดยปากต่อปาก ศึกษาไปแลว้มนัก็มีความ

เขา้ใจ เปล่งวาจานะ “เป็นพุทธมามกะ ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง ขอใหจ้าํขา้พเจา้

ไว ้ ขอถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง” เห็นไหม ศึกษากนัอยา่งนั้น แต่ปัจจุบนัน้ีมี

หนงัสือหนงัหาใหเ้ราศึกษาไดส้ะดวกสบายข้ึนมา ศึกษาข้ึนมาเพื่อความศรัทธาของเรา เห็นไหม 

ความดูดด่ืมอนัท่ีว่า เราสร้างสัญญาข้ึนมา เป็นเงาซอ้นเงา เราศึกษา เราอ่านเขา้ไปแลว้มนั

มีความถูกใจ มนัมีความดีใจ มีความจินตนาการว่าเหมือนมนัปลดเปล้ืองได ้ มนัปลดเปล้ือง

ความคิดของใจได ้ ความคิดของใจมีความผกูพนั แลว้ความคิดของใจไม่มีทางออก ความคิดของ

ใจมนัอดัอั้นตนัใจอยู่น่ี ทุกขข์องใจเกิดอยา่งนั้น อดัอั้นตนัใจอยูห่น่ึง วิตกกงัวลอยูห่น่ึง ลงัเลสงสัย

ในหวัใจอีกหน่ึง น่ีหวัใจไปไม่ไดเ้พราะเหตุนั้น แลว้มนัก็ไม่มีทางออก ไม่มีทางออกท่ีจะเป็นไปได้

เลย พอมาอ่านตาํรับตาํรา อ่านหนงัสือ อ่านเร่ืองของธรรม มนัก็ช้ีว่าใจน้ีเป็นนามธรรม ใจน้ีเป็น

อยา่งนั้นอยูโ่ดยธรรมชาติของเขา อดัอั้นข้ึนมาเพราะกิเลสมนัปิดกั้นอยู ่เห็นไหม 

ถา้เราศึกษาธรรมเขา้ไป อ่านเขา้ไป เงาข้ึนมา ตอ้งสร้างภาพข้ึนมา เห็นไหม สร้างภาพ

ข้ึนมาเป็นอยา่งนั้น มนัก็ซอ้นเงา พอซอ้นเงา เงากบัเงา ภาพอนันั้นเหนือกว่าภาพเดิมของเรา ภาพ

นั้นมีความสามารถครอบคลุมความคิดความเห็นเดิมของเรา มนัก็ปล่อยความเห็นเดิมของเรา 

เห็นไหม จิตใจปล่อยความเห็นเดิมท่ีมนัอดัอั้นตนัใจอยู่น่ี มนัก็โล่ง มนัก็ว่าง เห็นไหม น่ีเงาซอ้น

เงา ภาพซอ้นภาพ ภาพอนันั้นสร้างข้ึนมา เพราะเราจินตนาการข้ึนมา น่ีศึกษาดว้ยความเห็นของ

ตวัอกัษรมนัเป็นอยา่งนั้น แต่มนัมีความศรัทธา ความศรัทธาความเช่ือของเราเร่ิมเขา้มาในหวัใจ 

มนัเป็นส่ิงท่ีแปลกประหลาด เราไม่เคยพบเคยเห็นส่ิงน้ี เราคาดเราหมายเร่ืองอยา่งน้ีไม่ได ้ เพราะ

ความรู้ของเราเป็นความรู้ในวงของกิเลสท่ีมนัพาใชอ้ยู ่ กิเลสพาใชอ้ยูจ่ะไม่ใหค้วามคิดเรามุ่ง

ออกไปขา้งนอกหรอก มนัใหค้วามคิดวนอยูใ่นเร่ืองของกามราคะ ในเร่ืองของโลภะ โทสะ 

โมหะ เร่ืองของความหลงใหลของหวัใจ มนัจะวนอยูใ่นนั้น มนัไม่ใหอิ้สระออกไปได ้มนัก็เวียน

คิดเวียนทาํอยูอ่ยา่งนั้น 
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แลว้เรามาศึกษาธรรม มาอ่านธรรม ธรรมะน้ีพาแหวกออกๆ น่ีความศรัทธาเกิดข้ึน ความ

เช่ือมัน่เกิดข้ึน มนัมีความเช่ือมัน่เกิดข้ึนมนัก็ลากเราเขา้มาได ้ เห็นไหม ลากเราเขา้มา หวัใจ 

ความเห็นของเราอยากประพฤติปฏิบติั อยากจะพน้จากทุกข ์ เราก็มาประพฤติปฏิบติั แลว้พอมา

ประพฤติปฏิบติั ทาํไมมนัไม่เป็นไปตามนั้น 

ความท่ีไม่เป็นไปตามนั้นเพราะมนัก็ยงัอ่านหวัใจไม่ออก เราอ่านใจของเราไม่ออก ใจ

ของเรามนัวิ่งเตน้เผ่นกระโดดอยู่ ธรรมอนันั้นเป็นความจาํ เป็นสัญญามา ธรรมขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวอ้ยูใ่นตูพ้ระไตรปิฎก เราก็จาํมาๆ กว่าจะหยบิจะใชไ้ดม้นัตอ้งไป

แสวงหาข้ึนมา มนัตอ้งสร้างเงาข้ึนมา มนัตอ้งสร้างภาพข้ึนมา คือตอ้งไปจาํส่ิงนั้นข้ึนมา มนัอยู่

ตรงไหน อยูเ่ล่มไหน อยูห่นา้ไหน วนันั้นเคยอ่านท่ีไหน แลว้มนัตรงกบัความคิดของเราอยา่งน้ี เห็น

ไหม น่ีมนัไม่ใช่เป็นสมบติัของเรา มนัเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีตรัสรู้

แลว้วางธรรมไว ้ เห็นไหม พระปัจเจกพทุธเจา้สามารถรู้เหมือนกนั แต่ไม่สามารถวางธรรมได ้

เพราะไม่สามารถอธิบายเร่ืองท่ีละเอียดลึกซ้ึง ธรรมน้ีละเอียดลึกซ้ึงมาก แลว้ไม่มีความสามารถเอา

ของท่ีลึกในหวัใจออกมาวางใหเ้รากา้วเดินตามได ้

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีปัญญามาก พุทธวิสัย สามารถเอาเร่ืองท่ีลึกลบัในหวัใจ

ของเราออกมาบญัญติัเป็นตวัอกัษรเขียนไว ้ แลว้เราอ่าน เราก็ศึกษาตามพระไตรปิฎก ถา้อ่านตาม

พระไตรปิฎก เห็นธรรมตามความเป็นจริงในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎก เทศน์ทุกกณัฑส์อน

ถึงท่ีสุดไดน้ะ เราทาํถึงท่ีสุดของทุกขไ์ด ้ทาํถึงท่ีสุดของธรรมอนันั้นได ้มนัจะขาดไปหมดเลย 

แต่เราอ่านแลว้เราตีความหมายไม่ออก แลว้ความเห็นของเราไม่เป็นไปตามนั้น คือเรา

อ่านธรรมไม่ออกไง เราอ่านหนังสือออก แต่อ่านธรรมะไม่ออก เพราะเราอ่านโดยกเิลส อ่านโดย

สมมุต ิมนัเอาสมมุติพาอ่าน เอาสมมุติไปตดิต่อกบัสมมุติ สมมุติมนักเ็วยีนอยู่ในสมมุติอย่างน้ัน 

มนัถงึเป็นโลกยีะไง ความเป็นโลกียะคือความเป็นสมมุติ ความเป็นความคิดของเรา ความคิดของ

โลกเขา น่ีอ่านไม่ออก เพราะเราไปอ่านในหนงัสือ 

ถ้าจะอ่านธรรมะออก มนัต้องอ่านในหัวใจ เพราะกเิลสมนัอยู่ทีใ่จ ถ้าเราอ่านทีใ่จได้ เรา

ค้นคว้าใจของเราเจอ เราจะสามารถเร่ิมมหีนังสืออกีเล่มหน่ึง หนังสือคือตัวใจ เอามาอ่านเร่ือง

ของกเิลส ถ้าอ่านเร่ืองของกเิลสโดยเอาธรรมเข้าไปอ่าน แล้วใครเป็นคนอ่าน? หัวใจเป็นผู้ทีจ่ะ

อ่านขึน้มา ทาํความสงบเข้าไปๆ 
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ความสงบนีท้ิง้ไม่ได้เลย สมถกรรมฐานนีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นของการงานทีค่วรจะเป็นการ

งานทีป่ระเสริฐในหัวใจของเรา ถ้าสมถกรรมฐานไม่เกดิขึน้ เราอ่านขนาดไหนกอ่็านอย่างทีเ่รา

เคยอ่านกนัอยู่อย่างนี้ เราทาํขนาดไหน ประพฤติปฏบิัติขนาดไหน กว็นอยู่ในสมมุติอนัน้ัน วนใน

สมมุติแล้วมนักม็คีวามสุขประสาสมมุต ิ

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประเสริฐมาก ผูท่ี้เขา้ถึง เห็นไหม ทาน ศีล 

ภาวนา ผูท่ี้พอใจในเร่ืองของทาน เขาก็มีความสุขในการสละทาน ผูท่ี้สูงข้ึนไป เร่ืองของศีลมนัก็

สูงกว่าเร่ืองของทาน เห็นไหม มีความสงบของใจ ใจสงบมนัก็สูงข้ึนมา มีปัญญาข้ึนมามนัก็

คน้ควา้ของมนัไปอีกเร่ืองหน่ึง น่ีความสูงของใจ ความจงใจ ความเห็นของใจท่ีมนัจะเป็นไป มนั

จะเป็นไปตามอยา่งนั้น 

น่ีก็เหมือนกนั เราศึกษาข้ึนมามนัตรงกบัความพอใจของเรา มนัก็พอใจของมนัอยา่งนั้น พอใจ

มนัก็ปล่อยวางของมนั ประสาท่ีว่ามนัปล่อยวางของมนัได ้เพราะธรรมชาติของใจ ถึงท่ีสุดแลว้เขา

ก็ปล่อยวางของเขาโดยธรรมชาติของเขาเหมือนกนั ถึงท่ีสุด ใจน้ีมนัเป็นอนิจจงั ไม่มีความคิดอนัใด

เลยท่ีจะคงท่ีตลอดเวลา ไม่มีความผกูมดัของใจ ความคิดของใจอนัใดเลยท่ีจะมาฝังใจตลอดไป มนั

จะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความเปล่ียนแปลงของมนั มนัเปล่ียนแปลงดว้ยความไวของมนัท่ีเรา

มองไม่เห็น 

การศึกษามาก็ศึกษาเร่ืองของใจ อ่านพระไตรปิฎก ศึกษาธรรมะก็ศึกษาเร่ืองของใจ แต่

ศึกษาแลว้มนัไม่เห็นใจ มนัอยูใ่นขอบของใจ แต่เขา้ไม่ถึงใจ ศึกษาธรรมอยู่ แต่เข้าไม่ถงึธรรม 

เพราะไปติดอยู่ทีข่อบของธรรม ขอบของธรรมคือการศึกษา เรารู้มาก เราศึกษามา เรารู้เราเห็นตาม

ความเป็นจริงอย่างน้ัน เรากจ็นิตนาการของเรา เห็นไหม มนัสร้างกรอบขึน้มาอกีกรอบหน่ึง กรอบ

ของเราผูกมดักรอบของเราเอง 

กรอบของเรากบัขอบของธรรม...กรอบของเราคือความเห็นของเรา ขอบของธรรม เห็น

ไหม เราเข้าไปถงึธรรมตัวน้ันไม่ได้ เพราะเราไม่มกีารเอาใจเข้าไปถงึธรรมตัวน้ัน เราเข้าไปถงึขอบ

เฉยๆ แต่กรอบของใจ ความเห็นของเรา สัญญาความจาํไดห้มายรู้ การจินตนาการของเราก็ว่า 

“ธรรมะตอ้งเป็นแบบนั้น ศึกษามาแลว้เรามีความรู้ เรามีวิชาการ ตอ้งปล่อยวางอยา่งนั้น” น่ีมนัสม

กบัความจริงของเราไหม เราทาํแลว้มนัปล่อยวางจริงไหม 
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มนัปล่อยวางสัญญาอารมณ์ แต่มนัไม่ได้ปล่อยวางกเิลส 

ถา้ปล่อยวางกิเลสมนัไปอีกชั้นตอนหน่ึง ชั้นตอนน้ีเป็นชั้นตอนของพื้นฐาน มนัตอ้งมี

พื้นฐานของการประพฤติปฏิบติั มีพื้นมีฐานข้ึนมา จะมารองรับส่ิงท่ีสูงข้ึนไปๆ ถา้ไม่มีพื้นฐานมา

รองรับส่ิงท่ีสูงข้ึนไป จะเอาอะไรไปรองรับข้ึนมา 

ทาน ศีล ภาวนา ก็เหมือนกนั ใจของเราเปิดหรือไม่เปิด ถา้เปิดข้ึนมาแลว้มนัจะเขา้มาถึง

ศาสนาได ้ถา้ใจเราไม่เปิด มนัจะไม่มาเร่ืองศาสนา “เราศึกษาเองก็ได ้เราทาํของเราเองก็ได ้ทาํไม

ตอ้งไปศึกษากบัครูบาอาจารย”์ เห็นไหม เวลากิเลสมนัจะดึงเราไวใ้นอาํนาจของมนั เวลากิเลส

ศึกษาธรรมแลว้มนัก็ศึกษาเพื่อเกิดทิฏฐิมานะ ศึกษามาเพื่อความรู้ของตวัว่าตวัเองรู้ ตวัเองฉลาด 

ว่าตวัเองเป็นผูท่ี้เอาตวัเองรอด 

หนงัสือพระไตรปิฎกเตม็ตู ้ ใครก็ศึกษาได ้ ใครก็เล่าเรียนได ้ ใครก็อ่านเองได ้ ใครก็

สามารถจะประพฤติปฏิบติัได ้ เห็นไหม ประพฤติปฏิบติัแลว้มนัก็อยูใ่นกรอบของตวัเอง ในกรอบ

ของกิเลสมนัหลอกตวัเองชั้นหน่ึงว่า “ธรรมะตอ้งเป็นแบบนั้นๆ” เป็นแบบจินตนาการ จินตมยปัญญา 

มนัจินตนาการธรรมะข้ึนมาชั้นหน่ึง มนัหลอกตวัเองไวว้่าน่ีคือธรรมๆ 

น่ีคือธรรมก็เป็นธรรมขั้นสมมุติ ธรรมขั้นปล่อยวางเป็นสัญญาอารมณ์ความมัน่หมาย เรา

ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มนัจะต่ืนเตน้กบัความเห็นของตวั มนัต่ืนเตน้กบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน เห็นไหม แค่

ยบิๆ ยบัๆ นะ แค่ยบิๆ ยบัๆ เห็นไหม ยบิๆ ยบัๆ คืออาการของใจมนัแค่เกิดข้ึน แค่ประกายของ

ธรรมมนัเป็นออกมา ประกายของธรรมข้ึนมาใหเ้ห็นเท่านั้นเอง น่ีหวัใจคิดอยา่งนั้น ประกายของ

ธรรม เกลด็ของธรรมเลก็ๆ นอ้ยๆ มนัมีคุณค่าขนาดนั้น แต่ใจมนัโดนกิเลสปกคลุมไว ้มนัมืดบอด 

มนัไม่รู้ มนัไปมัน่หมายว่าตวัเองรู้เสียก่อน เห็นไหม ตวัเองรู้ ตวัเองเห็น ตวัเองเก่ง ตวัเองรู้ประสา

เรา น่ีกรอบของกิเลส กรอบของความคิดเห็นของตวั แลว้ขอบของธรรม หลกัความเป็นจริงของ

ธรรมยงัเขา้ไม่ถึง น่ีเราไปติดตรงนั้น ติดท่ีกรอบของตวัเอง แลว้กรอบของเราไปกระทบกบัขอบ

ของธรรม 

ขอบของธรรมตามหลกัความเป็นจริง “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” 

เห็นไหม ธรรมในพระไตรปิฎกส่องเขา้ไป ช้ีเขา้ไปถึงหวัใจ ท่ีว่าใจสัมผสักบัธรรมๆ ใจดวงนั้นอยู่

ท่ีไหน สมถกรรมฐานสาํคญัตรงน้ี สาํคญัตรงท่ีว่า ส่ิงท่ีช้ีเขา้ไปถึงใจมนัจะเขา้ไปถึงใจก่อน พอ

เขา้ไปถึงใจก็ไปถึงขอบ น่ีไง ขอบของธรรมอยูต่รงน้ี 
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เราศึกษาแลว้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาขนาดไหน มนัจะปล่อยวางสัญญาเขา้มา ปล่อย

สัญญาเขา้มาอนันั้นเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เป็นความว่างของใจ ใจมนัจะว่างอยา่งนั้นเขา้มาตลอด 

มนัจะว่าง มนัจะปล่อยวางเขา้มา ถา้มนัปล่อยวางเขา้มา เพราะเราศึกษาโดยสมมุติ แลว้มนัจะเป็น

บญัญติั สมมุติบญัญติั เห็นไหม สมมุติน้ีโลกสมมุติกนัไป แลว้แต่ภาษาของแต่ละสัญชาติ 

สัญชาติใดสัญชาติหน่ึงก็สมมุติของส่ิงนั้นต่างๆ กนัไป น่ีสมมุติมนักวา้งขวางจนเราไม่สามารถ

จะเอามาเป็นหลกัเป็นเกณฑไ์ด ้ ตอ้งมีบญัญติัข้ึนมา บญัญติัคือธรรม เราก็อ่านอกัษร อ่านหนงัสือ

คือธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บญัญติั ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ กิเลส อวิชชา ตณัหา อุปาทาน น่ีคือ

บญัญติั บญัญติัก็ซอ้นเขา้มา เห็นไหม ขอบของธรรม มนัจะปล่อยวางเขา้มา น่ีมนัชนขอบของ

ธรรม 

ถา้มนัสงบเขา้มา การพิจารณาใหม้นัปล่อยวางน่ีถูกตอ้ง มนัเป็นชั้นของสัญญา ชั้นของ

ความจาํไดห้มายรู้ น่ีประกายของธรรม เห็นไหม เงาของธรรมทาํใหใ้จมนัสุข ใจมนัสุข มนัก็

พอใจ ถา้ใจมนัพอใจข้ึนมา มนัเขา้มาปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้มา สงบเขา้มา สงบเขา้มาแลว้เราไม่ต่ืน

ไปตรงนั้น เราไม่ต่ืนกบัประกายของธรรม เราไม่ต่ืน เห็นไหม เราก็พยายามทาํความสงบเขา้ไปๆ 

จนเป็นความตั้งมัน่ จิตเป็นสมาธิ จิตตั้งมัน่ 

มีความสงบเขา้บ่อยๆ มีความสงบเขา้บ่อยๆ มนัจะตั้งมัน่ ควรแก่การงาน ถา้มนัไม่ตั้งมัน่ 

มนัเหลาะแหละ ไมห้ลกัปักข้ีเลน อะไรจะไปวางบนไมห้ลกัปักข้ีเลน มนัจะเป็นประโยชน์อะไร

กบัเรา เสาสิ ถา้ปักบนดิน อะไรไปวางบนเสาก็ได ้จะสร้างบา้นสร้างเรือนบนเสานั้นก็ได ้ถา้หวัใจตั้ง

มัน่ มนัก็จะเขา้ไปในขอบของธรรม แลว้ยงัยกข้ึนเป็นธรรมได ้ถา้ยงัไม่เป็นธรรม 

จะอ่านธรรมต้องใช้หัวใจอ่าน ใช้หัวใจนีอ่้านธรรม 

ถา้จะอ่านธรรมใหอ้อก ถา้อ่านธรรมออกแลว้เขา้ถึงธรรม มนัตอ้งมีความสงบของใจข้ึนมา

ก่อน แต่น้ีมนัยงัไม่สงบ แลว้เราจินตนาการไปก่อน เราคาดหมายเป็นธรรมไปก่อน มนัก็เป็นวง

เวียน วงของสัญญา มนัเป็นชั้นของสัญญา จะบอกว่าผดิ มนัไม่ใช่ว่าผดิทั้งหมด มนัเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

การกา้วเดินข้ึนมาตอ้งอาศยัตรงน้ีกา้วเดินเขา้มาทั้งนั้น ถา้ไม่อาศยัตรงน้ีกา้วเดินข้ึนมา แลว้เราเกิด

ข้ึนมาเป็นมนุษย ์มนุษยมี์ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ มีหวัใจ ธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นเน้ือหนงัมงัสา เป็น

เน้ือ เป็นจิตใจของเรา เน้ือและจิตใจของเราเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเรา เราไดธ้าตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ไดก้าย

กบัใจมา เราถึงเป็นมนุษยอ์ยูน่ี่ แต่เราใชส่ิ้งน้ีเป็นสมมุติออกไป ใชส่ิ้งน้ีดาํรงชีวิต ใชส่ิ้งน้ีหาปัจจยั ๔ 
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เคร่ืองอยูอ่าศยัออกไป แลว้ก็จะหาความสุขกบัส่ิงน้ี ความสุขกบัส่ิงน้ีมนัไม่เป็นความสุขข้ึนมา

หรอก มนัเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั 

เคร่ืองอยูอ่าศยัของนกับวชนกัพรต เพื่ออยูเ่พื่ออาศยั เพื่อจะแสวงหาธรรม แต่ถา้เราเป็น

ปุถุชน เราไม่ไดส้นใจข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั อนันั้นคือหลกัของชีวิตแลว้ ปัจจยัเคร่ืองอยู่

อาศยัเป็นหลกัของชีวิต คือเราหาส่ิงนั้นเป็นท่ีดาํรงชีวิต แลว้ชีวิตจะมีความสุขเพราะตรงนั้น แลว้

ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัก็จินตนาการใหม้นัละเอียดอ่อนข้ึนไป มนัละเอียดอ่อน มนัน่ิมนวล มนั

ควรแก่ความเป็นอยูข่องเรา เราไปติดตรงนั้น เห็นไหม เราไปติดเคร่ืองอยูอ่าศยัว่าเป็นความสุข 

เป็นจินตนาการว่าเราพอใจ ติดในการกิน การอยู ่การนอน การทุกอยา่ง 

น่ีเกดิขึน้มามันกม็ีกนิกบันอน กนิกบัถ่ายเท่าน้ัน แล้วกห็าความสุขตรงน้ัน เห็นไหม 

สมมุติเป็นแบบน้ันๆ แล้วเรากต็ิดในสมมุติ อนัน้ันว่าเป็นสุขๆ มนัหาความสุขไม่ได้หรอก ความสุขใน

โลกนีไ้ม่ม ีมแีต่ทุกข์เกดิขึน้ ทุกข์ตั้งอยู่ แล้วทุกข์ดบัไป แต่เราไม่เคยเห็นทุกข์ เราไม่เข้าใจว่าทุกข์ 

แล้วเราปฏเิสธทุกข์ 

น่ีปัญญาของผูท่ี้ปฏิบติัธรรม เขา้ใจว่ามนัจะเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นทุกข์ๆ  เราปฏิบติัแลว้จะมี

ความสุข...น่ีเอาความสุขเสียก่อนไง ชิงสุกก่อนห่าม มนัตอ้งห่ามแลว้มนัจะสุกไปขา้งหนา้ น่ีไม่เคย

ห่าม ไม่เคยเห็นผลไมม้นัจะห่าม ไม่เคยเห็นความเป็นไปของใจ พอไม่เคยเห็นความเป็นไปของใจ 

กิเลสมนัก็พาตดัสิน กิเลสมนัพาตดัสินของมนัไปเองว่า “ส่ิงนั้นเป็นสุขๆ ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีพอใจ ส่ิง

นั้นเป็นส่ิงท่ีแสวงหา” เห็นไหม นัน่น่ะ ความสุขในโลกของเขา มนัถึงไดค้วามทุกขม์าตลอด 

เพราะมนัไม่มีความจริงเจือปนอยูแ่มแ้ต่นิดเดียว มนัตะครุบเงาไง ตะครุบเงาแลว้จะเอา

เงานั้นเป็นหลกัความจริง เอาเงานั้นเป็นเพชรเป็นทองข้ึนมา เห็นไหม แลว้ตะครุบเป็นเงาข้ึนมา 

มนัจะเป็นเพชรเป็นทองข้ึนมาไดอ้ยา่งไร เพชรเป็นเพชร ทองเป็นทองสิ เงาเป็นเงา เพราะเพชร

กบัทองมนัเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้มนัเป็นแก่น มนัเป็นของท่ีมีคุณค่า แต่เงานั้นไม่มีคุณค่า ตะครุบ

ไปมนัก็ว่าเป็นเพชรเป็นทอง ตะครุบไปแลว้มนัจะไดอ้ะไรข้ึนมา? ก็เป็นเงา ตะครุบลงไปมนัก็ได้

แต่พื้นดิน ตะครุบลงไปมนัก็ไดแ้ต่ส่ิงท่่ีวางอยู ่มนัจะไม่มีเพชรมีทองอยูใ่นนั้นเลย 

เพราะเราไปหาความสุข ไปหาความจริงในการจินตนาการของเรา ไปหาความจริงในปัจจยั 

๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัของเรา ไปหาความจริงในเร่ืองกายกบัจิตใจของเรา ร่างกายและจิตใจของเราอยู่

อยา่งน้ี แลว้เราก็อาศยัโลกอยู ่แลว้เราก็ตอ้งการส่ิงนั้นใหเ้ป็นความสุข มนัเป็นความสุขไปไม่ได ้แต่

©2015 www.sa-ngob.com 



ศากยบุตร ๑๐ 

 

กิเลสมนัพาคิดอยา่งนั้นว่า “ส่ิงน้ีเป็นความสุข ส่ิงน้ีเป็นความสุข เราไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรมแลว้ 

เราไดน้ัง่สมาธิแลว้ เราไดใ้หท้านแลว้ เรามีศีลแลว้ เรามาทาํสมาธิแลว้” 

พอจิตมนัปล่อยวางมา ว่างจากส่ิงนั้นมา เห็นไหม พิจารณาเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา รู้ธรรม

เขา้มา ธรรมส่ิงนั้นเป็นอนตัตา สรรพส่ิงนั้นเป็นอนตัตา สรรพส่ิงนั้นไม่มีตวัตน เราก็เขา้ใจ

ตามนั้น แลว้สัญญาก็เป็นอยา่งนั้นจริงๆ มนัก็ปล่อยวางเขา้มาอยา่งนั้นจริงๆ น่ีประกายของธรรม 

แลว้ก็วา่อนัน้ีเป็นธรรมๆ...อนันีเ้ป็นกรอบของธรรม เราต้องทาํซ้ําเข้าไปนะ ส่ิงนีม้นัจะส่งต่อเข้า

ไปหาโลกตุตระ ถ้ามนัเป็นโลกยีะมนัจะส่งต่อเข้าไปหาโลกตุตระ 

ถา้เราไม่มีโลกียะ เพราะใจเราก็เป็นโลกียะ ใจและกายของเราน้ีเป็นโลกทั้งหมดเลย เราเกิด

มาจากโลก โลกทั้งนั้น โลกน้ีเป็นโลกสมมุติ แลว้เราก็อยูใ่นโลกสมมุติ แลว้เราจะพลิกข้ึนไป

เป็นโลกุตตระ เห็นไหม พน้จากโลก เราต้องพลกิให้เราพ้นออกไปจากโลก ถ้าเราไม่พลกิให้เราพ้น

ออกไปจากโลก มนักว็นเวยีนอยู่ในโลกนี้ ถ้าวนเวยีนอยู่ในโลกนี้ น่ีหรือคอืการปฏบิัติธรรม น่ีอ่าน

ไม่ออก เพราะเราเอาสมมุติอ่านสมมุต ิ

ถ้ามนัจะอ่านออกตรงนี้ ตรงทีว่่ามนัเร่ิมเข้าโลกตุตระ มนัจะเร่ิมอ่านธรรมออกไง ถ้าเร่ิม

อ่านธรรมออก มนัจะขนพองสยองเกล้า มนัจะขนลุกขนพอง ขนลุกขนพองเพราะอะไร เพราะ

ไดโนเสาร์ กเิลสทีม่นัอยู่ในหัวใจ มนัอยู่ไม่มีวนัไม่มีคนื ชีวตินีก้ารเกดิและการตายไม่มต้ีนและไม่มี

ปลาย ใจดวงนี้กเิลสมนัครอบคลมุมาตลอด มันยิง่กว่าไดโนเสาร์อกีนะ เพราะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ดกึ

ดาํบรรพ์ อนันีม้ันกสั็ตว์โลก สัตว์ดกึดาํบรรพ์ กเิลสนีอ้ยู่ในหัวใจ ดกึดาํบรรพ์ไม่มต้ีนไม่มปีลาย 

แล้วโลกตุตระจะเข้าไปเห็น เข้าไปอ่านเร่ืองของกเิลสในหัวใจ ถ้าเรามทีีอ่่านกเิลสในหัวใจ เราจะ

ถงึธรรม ถ้าเราได้อ่านธรรม เราจะเข้าใจธรรม 

เราไม่เคยไดอ่้านธรรมกนั เราอ่านแต่หนงัสือแลว้เราเขา้ใจวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ ถึงอ่าน

ธรรมไม่ออก อ่านหนงัสือออก แต่อ่านธรรมะไม่ออก ถา้อ่านธรรมะออก กิเลสมนัจะขาดออกไป

จากใจ ถา้เราไม่ไดอ่้านกิเลสเลย เราอ่านแต่หนงัสือ อ่านแต่เงาแลว้ก็ต่ืนเงา แลว้ก็ตะครุบเงา อยู่

กบัเงาไปอยา่งนั้นตลอดไป ไม่เคยเห็นธรรม 

ถ้าเคยเห็นธรรมนะ ธรรมทีเ่ป็น ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เป็นอริยสัจ อริยสัจเป็นความ

จริง ความจริงมนัเกดิขึน้ที่ไหน ทุกข์มันเกดิขึน้ทีไ่หน? ทุกข์มนัเกดิขึน้ทีห่ัวใจ หัวใจน้ันมอีะไร มี
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ขนัธ์ ๕ เห็นไหม ถ้าจติมนัสงบเข้ามา มนัควรแก่การงาน มนัจะหาใจของตัวเองเจอ มนัจะจบั

ขนัธ์ ๕ นีไ้ด้ 

แต่เดิมท่ีเป็นสมมุติๆ เพราะขนัธ์กบัใจน้ีเป็นอนัเดียวกนั ขนัธ์กบัใจผกูมดัตวัเองเป็นอนั

เดียวกนัแลว้ก็หมุนออกมา มนัหลอกตวัเองชั้นหน่ึง แลว้มนัก็ออกมารับรู้ส่ิงต่างๆ ขา้งนอก แลว้

เวลาปล่อยวางมนัก็ปล่อยวางเงาเขา้ไปสงบในตวัมนัเอง เห็นไหม น่ีโลกียะเป็นอยา่งนั้น แต่เดิม

เราไม่เคยเห็น อนัน้ีเป็นการทาํงานของธรรมชาติของขนัธ์ ๕ ขนัธ์กบัใจอยูด่ว้ยกนัจะเป็นแบบ

นั้น ความจริงของเขาเป็นอยา่งนั้น แลว้เขาทาํงานของเขาอยา่งนั้นโดยธรรมชาติของเขา 

โดยธรรมชาติ ฟังสิ คาํว่า “ธรรมชาติ” คือความเคยชิน ความจาํเป็น ความเป็นของเขาเป็น

อยา่งนั้นตลอดเวลา แลว้ก็อ่านหนงัสือออกไป เห็นไหม จากอยา่งนั้นแลว้ออกไปอ่านหนงัสือ แลว้

ก็ต่ืนอยูใ่นหนงัสือ มนัถึงไม่เคยเห็นตวัมนัเอง แต่พอจิตมนัสงบเขา้มา อ่านแลว้มนัก็ปล่อยวางเขา้

มา 

เพราะกเิลสกลวัธรรมเท่าน้ัน ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านีป้ระเสริฐ

ทีสุ่ด ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าสามารถชําระกเิลสได้ แม้แต่ธรรมทีว่่าเป็น

สมมุติๆ ทีอ่ยู่ในหนังสือ เราอ่านแล้วมนักย็ังสะเทอืนหัวใจ ยงัขนพองสยองเกล้า ถ้ามนัซ้ึงใจกจ็ะ

เข้าใจตามหลกัความเป็นจริง แล้วปล่อยวางเข้ามาๆ 

เพราะอนันั้นเป็นสมมุติขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวเ้ป็นธรรม เป็นศาสน

ธรรมใหเ้ราศึกษา เราก็ศึกษาธรรมอนันั้นมาเพื่อเขา้ถึงใจของเรา ในเม่ือเขา้ถึงใจของเรา ใจเราก็

ปล่อยวางจากสัญญาอารมณ์ พอปล่อยจากสัญญาอารมณ์เขา้มามนัก็เป็นเอกคัคตารมณ์ เห็นไหม 

ใจน้ีเป็นเอก เป็นอารมณ์อนัหน่ึงเหมือนกนั แต่อารมณ์ท่ีมนัปล่อยวางเขา้มาจนเป็นเอกคัคตา

รมณ์ เป็นจิตหน่ึงเดียว ไม่คลุกเคลา้ไป ไม่คลุกเคลา้ไปมนัก็เป็นเป้า ส่ิงท่ีตั้งอยูเ่ป็นเป้าใหเ้ราจบั

ตอ้งได ้ส่ิงท่ีมนัใชไ้ป เคล่ือนไหวไปตลอดเวลา มนัเคล่ือนไหวไปรับรู้ส่ิงขา้งนอก มนัเคล่ือนไหว

ไปพร้อมกบัเรา เรากบัความเคล่ือนไหวนั้นเป็นอนัเดียวกนั มนัมดัรวมกนัแลว้ก็หมุนออกไปๆ มนั

ก็เป็นโลกไปทั้งหมดเลย 

พอมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มามนัก็ตั้งมัน่ข้ึนมา เราก็จบัตอ้ง เห็นไหม เราจบัตอ้ง เรา

พิจารณา เราจบัตอ้งได ้นัน่คือไดห้นงัสือ ไดต้วัธรรม น่ีจบัตอ้งใจกบักายไดคื้อไดต้วัธรรม แลว้ค่อย
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อ่าน เห็นไหม น่ีขั้นของปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาจะเร่ิมตน้จากตรงน้ี ถา้ตรงน้ีเร่ิมตน้ข้ึนมา

ได ้น่ีอ่านธรรม ถา้อ่านธรรม พิจารณาธรรมไป เราตอ้งตั้งใจจงใจ 

เราอ่านเร่ืองของโลก เราศึกษามา เร่ืองของโลกเราตอ้งศึกษา ก.ไก่ ก.กา กว่าเราจะอ่าน

ตวัอกัษรออก กว่าเราจะผสมกนัไดเ้ป็นคาํ เป็นประโยคข้ึนมา เรายงัตอ้งฝึกมาตั้งแต่เลก็แต่นอ้ย 

อนันั้นเป็นเร่ืองของหนงัสือ เร่ืองของธรรมน้ีก็เหมือนกนั เราก็ตอ้งเร่ิมตน้จากเราจะสามารถจบั

ตอ้งไดอ้ยา่งไร แบ่งแยกพิจารณาอยา่งไร ถา้เราแบ่งแยกพิจารณาได ้เห็นไหม น่ีสมบติัส่วนตน 

ผู้ใดอ่านธรรม ต้องเอาใจนีอ่้าน เอาใจอ่านขันธ์ อ่านขันธ์ว่าขนัธ์นีเ้กดิขึน้อย่างไร? เกดิขึน้

จากใจ เพราะใจกบัขนัธ์มนัคนละอนักนั แต่เดมิใจกบัขนัธ์เป็นอนัเดยีวกนั เพราะเราไม่รู้ เราไม่

เข้าใจ แล้วเรากห็มุนเวียนตามมนัไป มนักห็มุนของมันออกไป เห็นไหม มนัเป็นอย่างน้ันเพราะ

เราไม่เข้าใจ เราหวงัเอาความสุขจากส่ิงทีม่ันไม่เป็นความจริง 

แต่เพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หน่ึง เพราะเราประพฤติปฏิบติัของเรา

ข้ึนมาหน่ึง เราประพฤติปฏิบติั พยายามเกบ็เลก็ผสมนอ้ยนะ ตอ้งใชค้าํว่า “พยายามเก็บเลก็ผสม

นอ้ย” เพราะอารมณ์ของใจมนัเกิด อารมณ์ท่ีใหญ่โตก็มี อารมณ์ท่ีเลก็นอ้ยก็มี เห็นไหม เก็บเลก็

ผสมนอ้ย เพราะถา้เราไม่พิจารณาของเรา ส่ิงท่ีเลก็นอ้ยนัน่แหละมนัจะสร้างเป็นความใหญ่โต

ข้ึนมาในหวัใจได ้

ทั้งส่ิงท่ีเลก็นอ้ยและใหญ่โต เราพยายามเก็บหอมรอมริบข้ึนมา เราพยายามเก็บเลก็ผสมนอ้ย

ข้ึนมา จนมนัตั้งมัน่ข้ึนมาๆ เห็นไหม น่ีมนัเป็นเพราะใครทาํข้ึนมา? เพราะใจของเราทาํข้ึนมา เรามี

ความจงใจ มีความตั้งใจ ความตั้งใจอนัน้ีตอ้งเป็นพื้นฐาน ถา้เราไม่จงใจ เราไม่ตั้งใจ เร่ืองของ

กิเลสน้ีมนัอยูก่บัเรา มนัรู้จกัความนึกคิดของเรานะ มนัรู้จกัความพอใจของเรา แลว้มนัจะป้อนส่ิง

นั้นมาใหเ้ราเคลิบเคลิ้มตามไป ถา้เราไม่เดด็เด่ียว ทาํอยา่งนั้นไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่ผูท่ี้มีอาํนาจวาสนา ทาํ

ไดง่้ายก็มี เวลานัง่แลว้สงบๆ มนัเป็นอาํนาจวาสนาของเขา อาํนาจวาสนาของคนเทียบกนัไม่ได ้

การประพฤติปฏบิัติแล้วแต่อาํนาจวาสนาของแต่ละบุคคล สัตว์ บุคคล ทีส่ร้างสมมาน้ัน

มนัเป็นเร่ืองของฝังมาในหัวใจ ถ้ามนัทาํยาก เรากพ็ยายามของเราเข้ามา เกบ็เลก็ผสมน้อยจนมนั

เป็นไป พอมนัเป็นไป จบัต้องขนัธ์ เห็นไหม จบัต้องขนัธ์แล้ววปัิสสนาขนัธ์น้ันไป จบัต้องขนัธ์ 

ขนัธ์ไม่ใช่จติ จติกบัขนัธ์เป็นคนละอนักนั แต่มนัรวมกนัอยู่ มนัจะแยกได้อย่างไร 
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มนัแยกไม่ได้ เพราะเราไม่มกีาํลงั ถ้าเรามกีาํลงั เรากพ็ยายามจบัอารมณ์ของเรา มนัหมุนออกไปๆ 

ส่ิงใดเกดิขึน้ก่อน? สัญญาเกดิขึน้ก่อน สังขารปรุงขึน้ไป น่ีหมุน ดูออกไป สติตามทนัมนัจะปล่อยวาง

เข้ามา เห็นไหม สติตามทนัมนัจะปล่อยเข้ามา น่ีคอืการอ่าน การอ่านธรรม มนัจะเห็นธรรม เห็น

ธรรมคอืเห็นการเกดิขึน้ของสภาวธรรมตามความเป็นจริง 

สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงในหวัใจของเรา ท่ีเป็นอารมณ์ไปกวา้นเอาความ

ทุกขม์าให ้ความทุกขน้ี์มนัเป็นผลของความคิดอนัน้ี แลว้ความคิด อารมณ์ท่ีมัน่หมายออกไปยดึ

เขา มนัเป็นสภาวะท่ีเกิดดบัโดยธรรมชาติของมนั โดยธรรมชาติของมนัเป็นสภาวะเกิดดบัโดย

ธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่เราไม่เคยเห็น เราไม่เคยอ่าน เราอ่านไม่เป็น แลว้เราโดนส่ิงน้ีดึงไปใชเ้ป็น

ประโยชน์ 

ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ เป็นความคิด ยิง่อารมณ์ใหญ่โตข้ึนไป มนัจะวิ่งออกไป มนัจะเผน่

ออกไปทั้งหมด เพราะว่ามนัเป็นธรรมชาติของมนัอนัหน่ึง แลว้กิเลสขบัไส ตวัดึงดูดของกิเลสน่ี

สาํคญัมากเลย แลว้เราทาํความสงบเขา้มา เพราะทาํความสงบเขา้มาอนันั้น กิเลสตวัน้ีมนัยบุยอบ

ลง พอยบุยอบลง ยบุยอบจนเราจบัตรงน้ีได ้ แลว้เราดูใหม่ ส่ิงท่ีเราดูใหม่ เราอ่านสภาวธรรมท่ี

เกิดข้ึนจากตามความเป็นจริงของเรา 

สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงของเราน้ี แต่เดิมมนัหมุนออกไป แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ มนั

เกิดข้ึน เรารู้ทนั ความรู้ทนัน่ีจบั เห็นไหม จบัขนัธ์ได ้แลว้แบ่งแยกขนัธ์ หมายถึงว่า ขนัธ์มนัเป็น 

๕ กอง มนัมี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่ิงท่ีเป็น ๕ กอง มนัเป็นอนัเดียวกนั รวมตวักนัแลว้

ใจมดักนั มนัก็เป็นอารมณ์ข้ึนมา แลว้เวลาเราแยกออกมา มนัหมุนออกไปก็เป็นอารมณ์ท่ีเกิด

ข้ึนมาไดเ้หมือนกนั น่ีอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมาไดม้นัยงัหมุนไปได ้เห็นไหม ปัญญาจะเกิด เกิดตรงน้ี 

เกิดตรงท่ีว่า ในเม่ืออารมณ์มนัใหญ่โตเหลือเกิน เราไม่สามารถตามมนัทนัได ้เรากดไวใ้ห้

มนัหยดุ พอหยดุก็ดูความเกิดใหม่ของมนั สภาวะท่ีจะเกิดข้ึนมา อะไรเกิดข้ึนก่อน บุรุษ ๕ คน ขนัธ์ 

๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ๕ กองน้ี เขาจบัมือกนัเป็นมดัขา้วตม้ แลว้เขาส่งต่อข้ึนมา

อยา่งไร เราก็ดูเขา้ไป แยกออกๆ ดูเขา้ไป ไอม้ดัขา้วตม้มดัมือน่ีเราแยกออก ความแยกออกมนัจะมี

ปัญญาเห็นไง มนัแยกออก มนัจะห่างออกไปเร่ือย  ๆห่างกนัออกไป เห็นไหม ปัญญามนัจะเกิดตรงนั้น 

ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมาแลว้ น่ีเป็นปัญญาของเราเอง ปัญญาเกิดข้ึนจากอะไร? จากจิตท่ีเป็นสมาธิ 

เห็นไหม 
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จติทีเ่ป็นสมาธิ กเ็หมอืนตาของธรรม ตาของธรรมเห็นการเกิดข้ึน การส่งต่อกนั การรับไม ้

รับช่วงต่อกนัเป็นอารมณ์ออกมา ส่ิงท่ีจะเป็นอารมณ์ออกมา มนัรับช่วงกนัขนาดนั้น เห็นช่วงว่า

มนัหมุน มนัส่งต่อกนัอยา่งไรถึงเป็นอารมณ์ แลว้เราเขา้ไปอ่านจนเห็น แลว้เราชาํระลา้ง เห็นไหม 

ปัญญาจะกา้วเดินออกไปแลว้มนัก็จะปล่อยวางๆ การปล่อยวางคือปัญญาเร่ิมจะกา้วเดินนะ แต่

เร่ิมตน้เราตอ้งส่งเสริมปัญญาของเราข้ึนมา ปัญญาของการอ่านธรรม ถา้อ่านธรรม ปัญญาก็

เกิดข้ึน เพราะเห็นสภาวะตามความเป็นจริง เขา้ใจตามความเป็นจริง น่ีเห็นสภาวะตามความเป็น

จริงนั้นโดยท่ีกิเลสมนัยงัไม่ไดเ้ขา้มาสอดแทรก 

แต่ถา้กิเลสเขา้มาสอดแทรก มนัก็จะดึงความห่างใหเ้ขา้มาชิดกนั มนัจะดึงความห่างคือว่า

มนัจะรักษาสถานะของมนัเหมือนกนั สถานะของกิเลส เห็นไหม น่ีระหว่างธรรมกบักิเลสต่อสู้

กนั กิเลสมนัตอ้งยดึของมนัไวโ้ดยสถานะของเขา เขาจะยดึของเขาไว ้ แต่สภาวธรรมน่ีอ่านให้

ขาด อ่านออกคอืการเห็น รู้เท่า รู้สภาวะตามความเป็นจริง น่ีอ่านออก อ่านธรรมออก พออ่าน

ธรรมออก มนัจะมคีวามอิม่เอมหัวใจนะ ใจจะมคีวามสุขมาก เพราะเวลาอ่านออก เหมือนกบัเราไม่

เคยรู้ส่ิงใดเลย แลว้เราไปรู้ส่ิงนั้น น่ีเหมือนกนั เราไม่เคยเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของหวัใจของ

เราเลย แลว้พอเรามารู้เขา้ มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวางเขา้มา 

ถา้สมาธิ ความจงใจของเรา ปัญญาของเรากา้วเดินไปได ้ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ เป็นหินลบัปัญญา 

ถา้ปัญญาไดล้บัใหค้มกลา้ข้ึนมาเร่ือย  ๆ ลบัข้ึนไป ลบัคือวิปัสสนาของเราบ่อยคร้ังเขา้ๆ ความ

วิปัสสนาน้ีตอ้งทาํใหม้นับ่อยคร้ัง ถา้บ่อยเขา้ไป บ่อยคร้ังๆ ข้ึนมา ปัญญามนัจะเร่ิมคมกลา้ข้ึนมา

เร่ือยๆ ถา้ปัญญาเร่ิมคมกลา้ กิเลสจะส้ินสุดลงได ้

แต่เดิมกิเลสในเร่ืองของโลกียะ ในเร่ืองของโลกเขา มนัแค่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์เขา้มา 

แต่กิเลสเตม็ตวั มนัปล่อยวางอารมณ์แลว้มนัหลบซ่อนอยูใ่นหวัใจของเรา กิเลสน้ีหลบซ่อนอยูใ่น

หวัใจของเรา แลว้ก็แค่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์เขา้มาเท่านั้น แต่คราวนีถ้้าวปัิสสนา ความทีม่นั

ปล่อยวางเพราะมนัสู้อาํนาจของธรรมไม่ได้ อาํนาจของธรรมมอีาํนาจเหนือกว่า อาํนาจของธรรม

เป็นอาํนาจของใจดวงน้ัน อาํนาจของธรรมคอือาํนาจของใจดวงที่อ่านออก ใจทีอ่่านออกมนั

สะอาดเข้าไปเป็นช้ันๆ เข้าไป ความสกปรกมนัจะอยู่ได้อย่างไร 

ท่ีไหนมนัมีความมืด มีแต่ความลงัเลสงสยั ถา้ท่ีไหนมืดอยู่ เราจะไม่รู้ว่าในความมืดนั้นจะมี

ส่ิงใดท่ีจะเป็นโทษกบัเราบา้ง จะมีสมบติัหรือจะมีงูพิษอยูใ่นความมืดนั้น เราก็มองไม่เห็น แต่ในเม่ือ
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ความสวา่งเกิดข้ึน ไฟเกิดข้ึน ไฟของปัญญาเกิดข้ึน ความสว่างเกิดข้ึนจากหวัใจ หวัใจทาํความ

สว่างเกิดข้ึนมา มนัจะเห็นสภาวะขา้งในว่ามนัเป็นความหลอกลวงของกิเลส 

กิเลสน้ีหลอกลวง มนัก็ว่าง มนัก็ปล่อย ความปล่อยนั้นเราไม่ประมาท เราจะประมาทส่ิง

นั้นไม่ได ้เพราะอะไร เพราะมนัเป็นกุปปธรรม เห็นไหม “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง

ทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา” มนัเป็นสภาวธรรมเร่ิมตั้งแต่ขา้งนอก มนัเป็นสภาวธรรมท่ีเราไม่

เคยเห็น แลว้ปัจจุบนัน้ีเราเขา้ไปเห็น เราเขา้ไปเห็นเราถึงไดอ่้าน พอเราอ่านออกมนัก็ปล่อยวางๆ 

สภาวะตามความเป็นจริงท่ีมนัเกิดดบัๆ มนัเป็นสภาวธรรมเกิดดบั มนัเป็นอะไร? มนัก็เป็น

อนตัตาสิ มนัเป็นอนตัตาโดยธรรมชาติของมนั มนัเป็นสภาวะอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของมนั แต่

เม่ือก่อนเราไม่เห็น พอเราเห็นข้ึนมา พร้อมทั้งเห็นกิเลสท่ีว่ามนัไม่เป็นไปตามความเป็นจริงดว้ย 

มนัไม่ตามความเป็นจริงท่ีมนัจะคงท่ี เป็นเรา เป็นของเรา เป็นความคิดของเรา 

แต่เดิมเป็นเรา เป็นความคิดของเรา เราพอใจทุกๆ อยา่ง เราก็มีอารมณ์หมกมุ่นไปกบั

ความคิดนั้น แลว้ความคิดนั้นมนัอยูท่ี่กิเลสจะป้อน ป้อนความคิดท่ีดี คือว่าเราพยายามคิดดี มนัก็มี

ความคิดวา่อยากจะทาํบุญกุศลข้ึนมา มนัก็เป็นบุญกุศล มนัเป็นส่ิงท่ีดี ถา้มนัป้อนส่ิงท่ีไม่ดีข้ึนมา

ล่ะ น่ีมนัป้อน เรายงัไม่มีโอกาสท่ีเราจะเอาธรรมะป้อน แต่ในเม่ือเราเขา้มาวิปัสสนา ตรงน้ีมนัเป็น

ธรรมทั้งหมด ธรรมสามารถจะเป็นอาหารของใจข้ึนมาไดเ้ป็นบางส่วน พอธรรมเป็นอาหารของใจ

ไดบ้างส่วน ความสวา่งเกิดข้ึน เห็นไหม ความมืดมิดปิดบงั ปิดไปดว้ยกิเลสทั้งหมด กิเลสคือ

ความมืดมิดปิดบงัไวท้ั้งหมดเลย แต่เดิมท่ีมีความสว่างข้ึนมาบา้งก็เพราะว่ามนัเป็นอาํนาจวาสนา 

เป็นเพราะเราจงใจจะทาํต่างหาก เพราะใจของเราจะทาํ เรามีความเช่ือมัน่ของเรา เห็นไหม เกิดจาก

ความเขม้แขง็ของใจเขา้ไป ถึงว่า กิเลสป้อนความดี ความดีมนัป้อนไดอ้ยา่งไร ในเม่ือความดีจะฆ่า

มนัเอง แต่ความดีมนัเกิดข้ึนจากอาํนาจวาสนา เพราะมนัเป็นกิเลสลว้นๆ ตอนนั้นน่ะ 

ในเม่ือหวัใจปกคลุมไปดว้ยกิเลส มนัคือกิเลสปกคลุมในหวัใจของเรา ถา้เราเผลอมนัผลกั

ทนัที แต่เพราะเราเช่ือมัน่ เราถึงเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์รัตนตรัยเป็นแกว้สารพดันึก 

ถา้เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งของเรา น่ีศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้วางธรรมไว ้แลว้เราศึกษา

ธรรมอนันั้น น่ีมนัเป็นสมบติัยมื 
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กิเลสในหวัใจมีอยู ่ ก็จริงอยู ่ กิเลสในหวัใจมนัปกป้องหวัใจไม่ใหธ้รรมะเกิดข้ึนก็จริงอยู่ 

แต่เพราะมนัมีอาํนาจวาสนาของเรา มนัถึงเขา้มา แลว้บดัน้ีท่ีเราวิปัสสนาข้ึนมา ธรรมะน้ีเป็นของ

เรา ธรรมะท่ีข้ึนมา ความสวา่งของใจเกิดข้ึนมามนัเป็นสมบติัของเรา พอความสวา่งข้ึนมามนัก็

เห็นคุณและเห็นโทษ 

เห็นคุณของธรรมะท่ีมนัหมุนออกไป เห็นปัญญาของเราชาํระกิเลสได ้น่ีคือเห็นคุณ 

เห็นโทษล่ะ...เม่ือก่อนเรายงักา้วเดินข้ึนมาไม่ได ้ เราคิดว่าอนัน้ีเป็นโทษไปหมดเลย 

ร่างกายและจิตใจถา้เราควบคุมไม่ไดม้นัก็ใหโ้ทษกบัเรา แต่ถ้าเราควบคุมได้ คนเราเกดิมา ถ้า

พจิารณา ปล่อยธาตุ ๔ และ ขนัธ์ ๕ ออกไปได้ มนัจะเป็นอกปุปะ ถ้าเป็นอกปุปะ เป็นส่ิงทีเ่จริญขึน้

แล้วไม่มีวนัเส่ือมเลย แต่ถ้าเป็นกปุปะอยู่ ปัจจุบันนีย้งัเป็นกปุปะอยู่ เพราะยงัอ่านไม่ขาด อ่านออกน่ี

มนัต้องอ่านบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ พยายามพจิารณาไปซ้ําๆ ซากๆ ต้องซ้ําเข้าไปๆ จนกว่าอาํนาจวาสนา

เข้าไปถงึเต็มทีแ่ล้วมนัจะอ่านขาดไปได้ ถ้ายงัอ่านขาดไม่ได้กต้็องซ้ําบ่อยๆ อยู่อย่างนี้ ความซ้ํา

บ่อย น่ีหมุนออกไป ปัญญาจะก้าวเดนิๆ ปัญญาต้องก้าวเดนิขึน้ไปประจาํ น่ีอาํนาจวาสนาของใจ

ดวงน้ัน 

มนัมีกิเลสท่ีมัน่คง แก่นของกิเลส มนัอยูท่ี่อาํนาจวาสนาของแต่ละบุคคล บางคนรู้เร็วเห็น

เร็ว บางคนรู้เร็วแลว้ทาํลาํบาก บางคนลาํบากแลว้รู้ชา้ดว้ย เห็นไหม ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี มนัเป็นส่ิง

ท่ีว่าเราอยูใ่นขอบเขตของผูท่ี้ทาํอุกฤษฏ ์ถึงทาํไดต้ลอดเวลา ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปีน้ี เราตอ้งเอาอนัน้ี

เป็นหลกั แลว้เราพยายามมัน่หมายของเราใหไ้ด ้มัน่หมายในธรรมก่อน เห็นไหม แต่ความจริงมนัมัน่

หมายไม่ได ้ ความจริงมนัตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัธรรมท่ีเราวิปัสสนาไป วิปัสสนาเขา้ไป 

มดัขา้วตม้ท่ีขนัธ์ ๕ มนัมดักนัไวอ้ยา่งนั้นมนัจะหลุด ปล่อยวางบา้ง เพราะมรรคเขา้ไปทาํลาย

ตรงไหนวางออกไป มนัจะปล่อยวางเวิง้วา้ง ชาํระเขา้ไปตรงท่ีมนัมดักนัไวน้ัน่น่ะ 

มนัจะไป ไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นกองส่วนใหญ่ เป็นกอง ๕ กอง แยกออกจากกนั แลว้มนั

หมุนไปโดยนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัเหมือนนํ้า เราจะแยกส่วนไหน นํ้าแต่ละคลองท่ีมา

รวมกนั มนัจะแยกไดอ้ยา่งไร มนัเป็นเน้ือเดียวกนั เห็นไหม ขนาดน่ีเป็นนํ้านะ นํ้าเป็นวตัถุ แต่อนั

น้ีหวัใจ ความรู้สึกว่าเป็นขนัธ์ ๕ สัญญาคือความจาํได ้ความระลึกอยู ่สังขารคือความคิด ความ

ปรุง ความแต่ง เวทนาคือความสุข ความทุกข ์ความพอใจ วิญญาณคือตวัเคร่ืองรับรู้ ตวัเช่ือมเขา้ไป 
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รูปคืออารมณ์ท่ีเป็นความรู้สึกอนันั้น มนัก็หมุนออกไปรอบหน่ึงๆ น่ีเวลาแยก แยกไดข้นาดน้ีว่า

รอบหน่ึงๆ แต่เวลามนัเกิดจริงๆ ในหวัใจมนัเป็นอยา่งน้ีไหม 

ความคิดมนัเร็วมาก ความคิดเราแวบ็ไปๆ มนัไปเร็วมาก แลว้เราตามไม่ทนั ส่ิงท่ีว่ามนัมี

คุณค่า มีคุณค่าอยา่งนั้น แลว้เวลามนัเกิด มนัไม่แวบ็อยา่งน้ีหรอก มนัเกิดภพเกิดชาติข้ึนมา มนัไป 

๓ โลกธาตุ มนัไปเกิดตายๆ ขณะนั้น จิตดวงวิญญาณของเราน่ีแหละ ความเห็นของใจท่ีมนัอ่าน

ธรรมอยูน่ี่แหละ สภาวธรรมจะเห็นอยา่งนั้น เห็นโทษขนาดนั้นนะ 

วิปัสสนาเขา้ไปจนมนัปล่อย เห็นไหม ขนัธ์นอกขาดออกไป พอขนัธ์นอกขาดออกไป

เป็นอกุปปธรรม น่ีเป็นอกุปปะส่วนหน่ึง แลว้ขนัธ์ในล่ะ วิปัสสนาเขา้ไปมนัก็ตอ้งเป็นเร่ืองของ

สัญญาเขา้ไปอีก ชั้นของสัญญาคือชั้นของการคน้ควา้ ชั้นของสัญญา ชั้นของสมมุติ สมมุติแต่ละ

ชั้นเขา้ไปๆ เขา้ไปคน้ควา้หาขนัธ์ใน 

ขนัธ์นอก ขนัธ์ใน ขนัธ์ในขนัธ์ เห็นไหม เวทนานอก เวทนาใน เวทนาในเวทนา 

“เวทนานอก” เป็นตวัตน เป็นความยดึมัน่ เป็นความมัน่หมาย 

“เวทนาใน” ก็เป็นความเป็นอุปาทาน อุปาทานความยดึมัน่ถือมัน่โดยความหลงไปของใจ 

“ขนัธ์นอก-ขนัธ์ใน” อ่านความละเอียดของใจ มนัจะละเอียดเขา้ไป อ่านความเป็นชั้นๆ เขา้

ไป อ่านเขา้ไปมนัก็ขาดเขา้ไปเป็นชั้นๆ ถา้มนัขาด แต่ถา้มนัไม่ขาดล่ะ ขณะท่ีกา้วเดินอยูม่นัมองไม่

เห็น เรากา้วเดินอยู ่ คนท่ีแบกหามไปมนัไม่รู้หรอกว่ากิริยาของเราเป็นอยา่งไร มนัพยายามแบก

หามส่ิงต่างๆ พะรุงพะรังไป จะไปถึงจุดหมายปลายทางใหไ้ด ้ การวิปัสสนา การกา้วเดินของการ

บาํเพญ็ธรรมก็เป็นแบบนั้น มนัลม้ลุกคลุกคลานไป มนัไม่เห็นว่าขนัธ์นอก-ขนัธ์ใน มนัจะเอาแต่

ว่าเอาใหไ้ด้ๆ  ความท่ีจะเอาใหไ้ด ้มนัพยายามคน้ควา้ของมนัไป จะเป็นขนัธ์นอก-ขนัธ์ใน ใหถึ้ง

ท่ีสุด 

กิเลสเวลามนัหลอกตวัเองนะ มนัจะใหคุ้ณค่ามาก อยา่งถา้เป็นขนัธ์นอก มนัก็ว่าเหนือ

ทุกๆ ขนัธ์แลว้ มนัจะปล่อยวางว่าส่ิงนั้นเป็นผล สุดเป้าหมายของการประพฤติปฏิบติั สุดเป้าหมาย

ของการประพฤติปฏิบติัแลว้มนัก็สร้างสญัญาอารมณ์ สัญญาความมัน่หมายของมนัในหวัใจ เห็น

ไหม ถา้เป็นสัญญาความมัน่หมายในหวัใจ นัน่ล่ะเป็นตวัหนงัสือ เป็นความคิดความหมาย เป็น

สมมุติ เป็นบญัญติัอยูอ่ยา่งนั้น กิเลสส่ิงท่ีมนัละเอียดเขา้ไปอีกชั้นหน่ึงในหวัใจ มนัจะหลอก
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ออกมาอยา่งนั้น แต่เราไม่ไดเ้ช่ือมนัตลอดไป เพราะส่ิงท่ีเกิดกบัใจ ความสุข-ความทุกขข์องใจมนั

ประสบส่ิงใด มนัรู้ ถา้มนัมีความสะอาดของใจ ใจมนัสะอาดตามท่ีสัญญามนัปรุงข้ึนมาว่ามนัเป็น

เป้าหมายสูงท่ีสุดแลว้ มนัตอ้งไม่ติดรูป รส กล่ิน เสียงภายนอกสิ 

รูป รส กล่ิน เสียงภายนอก ถา้ใหม่ๆ เราทาํความสงบของใจเราอยู ่ มนัจะปล่อยวางได ้

เพราะอาํนาจของสมาธิ อาํนาจของสมาธิกดไว ้มนัจะปล่อยวางโดยธรรมชาติของมนั แต่ถา้สมาธิ

มนัเส่ือมไป น่ีมนัติด มนัพอใจ ความพอใจ ความจงใจ ความเห็นดีเห็นงามไปกบัเขา นัน่ล่ะตวัมนั 

ถา้เห็นตวันั้นข้ึนมา ยอ้นกลบัเขา้มา 

เห็นไหม ขอบของธรรมกบักรอบของกิเลส มนัตอ้งหมุนเวียนกนัไปก่อน แลว้จะเขา้ไป

กรอบของธรรม กรอบของธรรมคือขนัธ์ใน พิจารณาขนัธ์ใน การพจิารณาขนัธ์ในกต้็องใช้สมาธิ

เข้าไป ถ้าสมาธิตั้งมัน่ขึน้มา งานมนัจะเป็นงาน ปัญญาจะเป็นปัญญา ถ้าสมาธิไม่ตั้งมัน่ขึน้มา มนั

จะเป็นสัญญา เป็นเงาซ้อนเงา เห็นไหม เป็นเงาเหมือนกนั เป็นเงานอก-เงาใน เงาน้ีมนัก็จะไปซอ้น

กนั ก็จะพอใจ จะปล่อยวางอยา่งนั้นเหมือนกนั ปล่อยวางข้ึนมา มนัไม่ไดจ้บัตอ้ง ถา้เราจบัตอ้งได ้

การเห็นตามความเป็นจริงแลว้วิปัสสนา น่ีอ่านธรรมก่อนมนัถึงจะปล่อยวาง 

ถา้ไม่มีการอ่านธรรมก่อนแลว้ปล่อยวาง เป็นไปไม่ได ้ ในเม่ือมนัเป็นความสกปรก เรา

ไม่ไดช้าํระสะสางความสกปรกนั้น มนัจะสะอาดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร แต่ถา้มนัปล่อยวางโดยท่ีเป็น

สมมุติ เป็นสัญญาท่ีมนัซอ้นข้ึนมา มนัจะปล่อยวางโดยท่ีเราคิดข้ึนมาเองได ้ภาพซอ้นภาพ ภาพท่ี

ใหญ่กว่ามนัจะมีอาํนาจครอบคลุมภาพท่ีเลก็กว่า เงาท่ีมนัใหญ่กว่า มนัพอใจ มนัปล่อยวาง นัน่มนั

ไม่ใช่งาน ไม่ใช่ความเป็นจริง ถา้ความเป็นจริง น่ีมนัไม่ไดอ่้าน เพราะถา้เราอ่านข้ึนมา มนัตอ้งจบั

ตอ้งไดแ้ลว้อ่าน เห็นไหม 

ขนัธ์นอกเป็นขนัธ์นอก ขนัธ์ในเป็นขนัธ์ใน มนัจะขาดออกไปจากกนัเลยล่ะ แลว้จะเป็น

ขนัธ์ในเขา้ไป พิจารณาขนัธ์ในเขา้ไป ขนัธ์ในกบัจิต เห็นไหม จติไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์ไม่ใช่จติ แต่

ขนัธ์นอก ขนัธ์ใน ขนัธ์ในขันธ์ เข้าไปขนัธ์ในขนัธ์ มนัจะอ่าน การจะอ่านเข้าไป มนักต้็องมสัีญญา 

สัญญาความจาํได้หมายรู้ เพราะอะไร เพราะว่าส่ิงทีเ่ราจะเข้าไปจบัต้อง เราไม่เคยเห็นมนั ส่ิงทีเ่ราไม่

เคยเห็น เราจะเอาอะไรไปอ่าน ถ้าเราไม่มตีัวทีจ่ะอ่าน เรากอ่็านไม่ได้ ถ้าเรามส่ิีงทีจ่ะอ่านขึน้มา เรา

จะอ่านได้ ส่ิงทีจ่ะอ่าน เราต้องค้นคว้า การค้นคว้าส่ิงทีจ่ะอ่าน น่ีมหาสต-ิมหาปัญญา มหาสต-ิ

มหาปัญญาหมุนเข้าไปๆ พยายามค้นคว้าเข้าไป ถ้าค้นคว้าได้ 
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ทาํไมบอกว่าคน้ควา้ไดก้บัคน้ควา้ไม่ไดล่้ะ 

บางคนคน้ควา้ไม่ไดเ้พราะจบัตอ้งไม่ได ้ มนัเป็นสัญญานอกทั้งหมด มนัเป็นสมมุติ เป็น

สมบติัยมืขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เขา้ใจว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม ส่ิงนั้นเป็นธรรมคือความ

ว่างอยู ่ มนัเป็นไปได ้ เพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจ กิเลสมนัจะส่งเสริมทนัที กิเลสมนัจะส่งเสริมว่า 

“ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นความเวิง้วา้ง ส่ิงน้ีเป็นความว่าง” เพราะกายกบัใจแยกออกจากกนัแลว้ 

ใจมนัเป็นใจลว้นๆ มนัจะแยกออกไป ถึงเป็นขนัธ์ในมนัก็เป็นขนัธ์ท่ีละเอียดอยู่ มนัจะจบัตอ้ง

ไม่ได ้มนัจะหลบหลีก มนัจะไม่ยอมเป็นเป้าใหไ้ดอ่้าน มนัจะใหเ้ป็นความมืดอยูอ่ยา่งนั้น 

ความมืดของโลกเขาเป็นความมืดนะ แต่ความมืดภายใน ความมืดบอดของใจกบัความมืด

บอดของโลกต่างกนั ความมืดบอดน้ีเปรียบเทียบมา ความมืดบอดของโลก เห็นไหม ถา้มนัมืด เรา

จุดไฟมนัก็สว่าง แต่ความท่ีมนัตาบอดตาใส มนัมืด มนัไม่เห็น ความไม่เห็นของใจนัน่น่ะมืดบอด 

แต่มนัก็สว่าง สว่างดว้ยอะไร? สว่างดว้ยใจ มนัโล่ง มนัว่างอยูอ่ยา่งนั้น เห็นไหม มนัถึงเขา้ใจไดไ้ง 

น่ีความหลอกของใจ ความหลอกของกิเลสมนัหลอกอยา่งนั้น มนัโล่งมนัว่างอยูอ่ยา่งนั้น แต่มนั

มืดบอดโดยความไม่เห็นเท่านั้นเอง มนัถึงตอ้งพยายามคน้ควา้เขา้ไป ถึงว่าอาํนาจวาสนาของคน

เห็นหรือไม่เห็นมนัอยูต่รงนั้น พระผูป้ฏิบติับางองคไ์ม่เห็นก็มี ติดอยูต่รงนั้นก็มี แต่ผูท่ี้ยงัคน้ควา้

อยู ่ยงัมีโอกาสอยู ่เห็นไหม 

พยายามเขา้ไปๆ มนัตอ้งจบัตอ้งได ้ พอจบัตอ้งไดม้นัเลยมีโอกาสไดอ่้าน เห็นไหม แลว้

หนงัสือเล่มน้ี ธรรมตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีใหญ่โตมาก อ่านแลว้อ่านเล่า อ่านจนกว่าจะทะลุเขา้ไปได ้ถา้

อ่านทะลุเขา้ไป เห็นไหม ถา้เล่มใหญ่ กิเลสตอ้งตวัใหญ่ดว้ย กิเลสตรงน้ีเป็นกิเลสตวัใหญ่มาก 

กิเลสตวัใหญ่พยายามต่อสู้ต่อตา้นกบัส่ิงน้ี ต่อตา้นกบัธรรม แลว้ธรรมจะทาํอยา่งไรถึงจะสู้ไดล่้ะ 

ธรรมสู้ได้ เพราะกเิลสกลวัธรรมอย่างเดยีว ธรรมเท่าน้ันชําระกเิลสทั้งหมด ธรรมเท่าน้ัน

นะ แต่อยา่งอ่ืนกิเลสไม่กลวั แลว้เราสร้างธรรม ธรรมาวุธ สัมมาสมาธิ ความดาํริชอบ ความ

เห็นชอบ ความเพยีรชอบ ความระลึกชอบ อินทรียสังวรธรรม มรรคเป็นมรรค อินทรียแ์ก่กลา้-ไม่

แก่กลา้ สักแต่ว่าทาํไปเฉย  ๆแลว้หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ปล่อยไปตามประสาโลกไดอ้ยา่งไร 

เห็นไหม ผู้ทีป่ระพฤติปฏบิัติธรรมถงึอด ฉันแต่น้อย นอนแต่น้อย ทาํความเพยีรให้มาก 

ความพยายามอตุสาหะเพือ่จะชําระกเิลสขึน้มา เพิม่เติมขึน้มา เพราะมีดเชือดไก่มนัก็เล่มเลก็ๆ 

ใช่ไหม มีดเชือดโคก็ตอ้งเล่มใหญ่ข้ึนมาใช่ไหม แลว้กิเลสตวัเลก็ๆ เราชาํระข้ึนมา เราอ่านขาด
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เป็นชั้นๆ ข้ึนมา แลว้เคร่ืองมือท่ีชาํระส่ิงน้ีมนัตอ้งใชเ้คร่ืองมือใหญ่ข้ึนมา เพราะกิเลสมนัตวัใหญ่

ข้ึนมา ความท่ีกิเลสตวัใหญ่ข้ึนมา แรงผลกัไสของเขาก็ตอ้งมากกว่าเป็นธรรมดา แลว้เราก็จะ

ลม้ลุกคลุกคลานไปตลอดเวลา ความลม้ลุกคลุกคลานเพราะเราสู้ไม่ไหว มนัก็มีความทอ้ใจ

เหมือนกนั 

คิดว่าประพฤติปฏิบติัไปแลว้จะมีความสุขไปขา้งหนา้ น่ีกิเลสมนัหลอกอีกชั้นหน่ึงแลว้ 

“ประพฤติปฏิบติัแลว้มนัจะมีแต่ความสุข ถา้กิเลสมนัขาดไป ความเวิง้วา้ง ความว่างข้ึนไป 

เป็นอกุปปธรรมข้ึนมา เป็นชั้นๆ ข้ึนมาแลว้ มนัจะมีความสุขขา้งหนา้นะ” 

ความสุขมนัมีอยูโ่ดยท่ีเป็นอกุปปธรรมจากชั้นตน้ๆ ข้ึนมา แต่เร่ืองตรงน้ีมนัยงัไม่

เป็นอกุปปะ มนัเป็นกุปปธรรมของกามราคะ มนัสอยเราลม้ทุกที แลว้ความนอ้ยเน้ือตํ่าใจมนัจะมี

มาในหวัใจ ความนอ้ยเน้ือตํ่าใจของกิเลส เห็นไหม กิเลสมนัหลอกหวัใจใหเ้รายบุยอบออกไป เรา

ก็ตอ้งพยายามต่อสู ้

ถึงตอ้งคิดถึงครูบาอาจารยท่ี์เป็นแบบอยา่ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กว่าจะอ่าน

ธรรมขาดน่ี ๖ ปี ทุกขย์ากขนาดนั้น แลว้เราเกิดมามีอาํนาจวาสนาของเรา เราก็ยงัไม่มัน่ใจตวัเรา

ตั้งแต่ทีแรก แต่เพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใช่ไหม เพราะเราเช่ือธรรมใช่ไหม 

ธรรมเท่านั้นท่ีกิเลสกลวัใช่ไหม 

ธรรมเท่าน้ัน กเิลสมนัจะยอมกบัธรรมเท่าน้ัน แลว้เราสร้างส่ิงนั้นข้ึนมา เราก็เป็นคนคนหน่ึง 

เป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ยดึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง เป็น

แกว้สารพดันึกท่ีจะสามารถชาํระกิเลสได ้ เป็นท่ีพึ่งเป็นท่ีอาศยั คาํว่า “ท่ีพึ่ง” กบั “ความจริง” เห็น

ไหม ท่ีพึ่งท่ีอาศยั กบัความท่ีเราสร้างสมคุณธรรมข้ึนมา เราสร้างสมมรรคอริยสัจจงัข้ึนมา อินทรีย์

มนัจะแก่กลา้ข้ึนมา เพราะเราตอ้งสะสมอินทรียข์องเรา ถา้เราไม่สะสมอินทรียข์องเรา อินทรียข์อง

เรามนัอ่อนเกินไป ส่ิงท่ีเป็นมรรคอริยสัจจงั มรรค ๔ ผล ๔ ข้ึนมา มนัจะทรงตวับนท่ีไหนล่ะ? มนัก็

ตอ้งทรงตวัอยูบ่นอินทรียข์องเรา อินทรียข์องเราคือธาตุขนัธ์ของเราน่ีแหละ ตา หู จมกู ลิ้น กาย 

ใจ 

อินทรีย ์ เห็นไหม ปัญญินทรีย ์ ปัญญาก็เป็นปัญญาอินทรียอ์นัหน่ึง ถา้ปัญญาอนัน้ีมนัคม

กลา้ข้ึนมา มนัก็ตอ้งมีความคมกลา้สามารถชาํระกิเลสใหม้นัยบุยอบตวัลงได ้ ถา้มนัยบุยอบตวัลง

ไดน้ะ มนัจะปล่อยวางเหมือนกนั ปล่อยวางแลว้ก็ตอ้งพยายามซํ้ า  ๆ อยูอ่ยา่งนั้น ตอ้งซํ้ าอยูอ่ยา่งนั้น 
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อ่านจนมนัขาด มนัขาดออกจากใจไปเลย ขนัธ์ก็ขาดออกไปจากใจ ใจน้ีไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์นอก ขนัธ์

ใน ขนัธ์ในขนัธ์ หลุดออกไปจากใจทั้งหมด มนัเป็นใจลว้นๆ แลว้อะไรอ่านใจตวัน้ีล่ะ 

ใจตัวนีค้อืคบไฟ ใจตัวนีค้ือดุ้นของไฟ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกอยู ่ใน

หมู่ชนถือดุน้ไฟไวค้นละดุน้ นัน่หมู่ชนนะ อนัน้ีมนัถืออวิชชา ถา้ผูท่ี้ถืออวิชชาอยู่ มนัเป็นไฟร้อน

อยูใ่นหวัใจ แลว้จะเอาอะไรอ่าน 

น่ีตอ้งพยายามคน้ควา้เขา้ไป ความละเอียดอ่อนของใจ ถา้ใจประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นใจ

มนัพลิกแพลงเป็นชั้นๆ ข้ึนมา พลิกจากขา้งล่างข้ึนมาเป็นขา้งบน มนัจะจบัตรงน้ีได ้จบัตรงน้ีได้

แลว้ปล่อยดุน้ไฟนั้น ปล่อยดุน้ไฟนั้น เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกอยูว่่า ในหมู่ชนถือดุน้ไฟไวค้นละดุน้ แลว้ก็เอามา

อวดกนั ชนกนั อยูใ่นหมู่ชนนั้น ไฟของตวัก็ร้อนเผาผลาญตวัเองอยูแ่ลว้ ยงัเร่าร้อนเผาผลาญคน

นอกอีก ในกาลนั้นมีคนฉลาดอยูค่นหน่ึงคือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดทิ้ง้ดุน้ไฟดุน้นั้น

ไป แลว้ก็บอกใหพ้วกเราทิง้ดุน้ไฟ ทุกคนพยายามทิง้ดุน้ไฟของตวัเอง ทิง้ดุน้ไฟ น่ีความร้อนของ

ใจไง 

แต่น้ีมนัไม่ใช่ ใครมีความสว่างของดุน้ไฟนั้นก็อวดอา้งความสว่างกนั ใครศึกษาธรรมะ

ปฏิบติัมา ใครศึกษามา ใครศึกษาจาํธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา กว็่าตวัเองมี

ความสวา่งของใจ เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีไฟดวงนั้น ดุน้ไฟนั้นเป็นความร้อนจะเผาผลาญตวัเองนะ เผา

ผลาญตวัเองแลว้ไปเผาผลาญคนอ่ืน เพราะกิเลสของเรามนัเผาเราอยูแ่ลว้ มนัทาํใหเ้ราทุกขย์ากอยู่

แลว้ มนัทาํเราทุกขย์ากแลว้ยงัไม่พอ ยงัจะทาํใหค้นอ่ืนไดรั้บความเดือดร้อนจากดุน้ไฟอนัน้ีดว้ย 

แลว้ไม่ยอมทิง้ 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกให้ทิง้ดุ้นไฟดุ้นนี้ ทิง้ดุ้นไฟ แต่ถ้าเราอ่านธรรมไม่

ออก มนัทิง้ไม่ได้ ดุน้ไฟอยูก่บัมือ ถา้เรารู้วา่ร้อน เราปล่อยมนัก็ปล่อยได ้แต่น้ีเราจะปล่อยกิเลส

จากใจ มนัปล่อยไดไ้หม เราคิดว่าเราจะปล่อยกิเลสในหวัใจเรา มนัหลุดออกไปจากใจเราไหม? มนั

ไม่หลุดออกไป เพราะมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัใหค้วามร้อนในหวัใจนั้น ส่ิงท่ีให้

ความร้อนในหวัใจนั้นมนัเป็นความทุกขอ์ยูแ่ลว้ 
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ถา้เราไม่อ่านธรรมใหข้าดออกไป มนัจะหลุดออกไปไม่ได ้ โดยธรรมชาติของมนั 

ธรรมชาติของกิเลสมนัอยูบ่นหวัใจของมนุษย ์ อยูบ่นหวัใจของสัตวโ์ลก แลว้มนัอาศยัหวัใจของ

สัตวโ์ลกเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั แลว้พาจิตดวงน้ีเกิดตายๆ มาตลอดเวลา เกิดตายอยา่งท่ีเราเกิดมาน่ี มนั

เป็นการยนืยนัไดว้่าเราตอ้งตายแน่นอน แต่เรายงัไม่เคยเห็นการเกิด มนัก็ตอ้งไปเกิดแน่นอน 

แล้ววปัิสสนาไป อ่านธรรมไป มนัจะเห็นตรงนี ้ เห็นการเกดิและการตายของกเิลส เห็น

การเกดินะ กเิลสเกดิอย่างไร ตายอย่างไร ขาดอย่างไร มนัจะเห็นความเกดิและความตายของ

กเิลส กเิลสมนัจะตายไปจากใจเป็นช้ันๆ เข้าไป กเิลสจะหลดุออกไปๆ อ่านแล้วขาด พอขาดไป กเิลส

จะขาดออกไปเลย ขาดออกไป เป็นช้ันเป็นตอนเข้าไป จนกว่าจะเห็นว่าไม่เกดิในกามภพ กจ็ะเห็น

อย่างน้ัน ไม่เกดิในกามภพ แล้วส่ิงที่ว่ามนัละเอยีดกว่ากามภพน้ันมันเป็นดุ้นไฟ มนักเ็ห็นส่ิงน้ัน 

แล้วมนักจ็ะสละส่ิงน้ันออกไป น่ีมนัจะเห็นอย่างน้ัน พอเห็นอย่างน้ัน มนัเป็นความสว่าง เป็น

ความสงบภายในหัวใจน้ัน ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงทีม่คุีณค่าทีสุ่ด 

ในเร่ืองของสัตวโ์ลกนะ ถา้ไม่มีหวัใจมาปฏิสนธิในครรภข์องมารดา เดก็จะไม่เกิด จะไม่

มีเดก็เกิดมาในนั้นเลย น่ีความเกิดของใจ เกิดในขนัธ์แลว้ถึงมาเป็นมนุษย ์ ถา้พดูถึงความสาํคญั

แลว้ หวัใจสาํคญั 

ความคิด เห็นไหม เวลาเราคิด เราพลิกแพลงต่างๆ ปัญญาความคิดของเรามนัจะมีมหาศาล

เลย คิดอยา่งไรก็ได ้ แลว้มนัเป็นความคิดท่ีเป็นความลึกลบัท่ีไม่มีใครมาเห็นความคิดของเรา 

ความคิดของเรา เราแอบคิด แอบทาํ มนัเหมือนกบัเป็นโลกโลกหน่ึงของเรา เป็นโลกส่วนตวัของ

เราท่ีเราจะคิดอยา่งไรของเราก็ได ้ ความคิดอนันั้นมนัเป็นเร่ืองของใจ เร่ืองของร่างกายคือเร่ือง

ของท่ีอยูอ่าศยัของใจเท่านั้น ใจมนัถึงเป็นความสาํคญั แลว้พอมนัคิดอยา่งนั้น มนัคิดว่าเป็นความ

ดีความฉลาดของมนั ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นความโง่ของมนันะ เพราะมนัถือดุน้ไฟอยู ่มนัตอ้งเผาตวัมนั

เองก่อน เห็นไหม มนัจะคิดขนาดไหนมนัก็ร้อนอยูต่วัคนเดียว อยูต่วัคนเดียวก็ร้อน อยูใ่นหอ้งแอร์ 

อยูบ่นกองนํ้าแขง็มนัก็ร้อน ถา้หวัใจมนัร้อน อยูท่ี่ไหนมนัก็ร้อน แต่มนัก็พอใจจะคิด เพราะมนั

ปลดดุน้ไฟทิง้ไม่เป็น มนัทิง้ดุน้ไฟไม่เป็นมนัก็อยูก่บัความเร่าร้อนนั้น 

แลว้เรามาเจอธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ให้ทิง้ดุ้นไฟ ให้ทิง้ดุ้นไฟดุ้นน้ัน ให้ทิง้ด้วยการอ่านมนัให้ขาด อ่านธรรม

นีใ้ห้ขาด แล้วทิง้ความสว่างน้ัน ทิง้ออกไป ไม่ใช่อ่านแลว้ก็จะเอาความสว่างนั้นมาเป็นทิฏฐิมานะ 
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เห็นไหม อ่านแต่ตวัหนงัสือ อ่านแต่สัญญาอารมณ์ อ่านอยา่งนั้นข้ึนมาแลว้ก็ถือเป็นความรู้...เป็น

ความรู้ท่ีไหน ถา้เป็นปัญญา ทาํไมมนัเอาความร้อนมาใหห้วัใจ ถา้มนัไม่อ่านแบบวิปัสสนาญาณ 

เห็นไหม อ่านแบบวปัิสสนามนัต้องเอาหัวใจอ่านธาตุ อ่านขันธ์ เอาปัญญานีพ้จิารณาธาตุ 

พจิารณาขนัธ์ แล้วปล่อยวางธาตุขนัธ์เข้ามาเป็นช้ันๆ 

อ่านขนัธ์แล้วทิง้ขันธ์ 

“อ่านขนัธ์” เห็นไหม หัวใจอ่าน น่ีคืออ่านธรรม อ่านหนงัสือนั้นเป็นการอ่านสมบติัของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีอ่านโดยสมมุติ อ่านหนงัสือ “อ่านธรรม” เอาหัวใจ เอาใจที่

เป็นสัมมาสมาธิอ่านธาตุ อ่านขนัธ์ อ่านขันธ์แล้วทิง้ขนัธ์นอก เห็นไหม ทิง้ขันธ์นอกเป็นอกปุป

ธรรมขึน้มา ทิง้ขนัธ์ในกเ็ป็นอกปุปธรรมขึน้ไป ทิง้ขนัธ์ในขันธ์ เห็นไหม น่ีอกปุปธรรม หมด

ขนัธ์ หมดขนัธ์แล้วกไ็ปทิง้ดุ้นไฟน้ัน ทิง้ดุ้นไฟน้ันมนักเ็ป็นความสงบของใจโดยสมบูรณ์ ถ้าจติ

โดยสมบูรณ์น้ันมนัเป็นการอ่านธรรมออก ถ้าใครอ่านธรรมออก ใจดวงน้ันจะประเสริฐ ใจดวง

น้ันจะมทีีอ่ยู่อาศัย ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ มธีรรมในหัวใจ เต็มในหัวใจน้ันเลย น่ีมธีรรมเป็นเคร่ือง

อยู่ 

ในหวัใจเราไม่มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ มนัถึงเป็นเดก็อ่อน ตอ้งเกาะเก่ียวกบัอารมณ์ไปตลอด 

เห็นไหม เราจะเอาอะไรเป็นเคร่ืองอยู่ ถา้หวัใจไม่มีเคร่ืองอยูแ่ลว้มนัจะมีความทุกขค์วามร้อนไป 

แลว้มนัจะหาเคร่ืองอยูข่องมนัเอง มนัก็เป็นเดก็อ่อนไร้เดียงสานะ กิเลสน้ีเวลามนัเอาตวัเองไม่

รอด มนัเหมือนเดก็อ่อนท่ีไร้เดียงสาในหวัใจ แลว้ก็หาท่ีเกาะท่ีเก่ียวไป พยายามหาท่ีเหน่ียวร้ังไว ้

มนัจะเหน่ียวร้ังอารมณ์ เหน่ียวร้ังความคิด เหน่ียวร้ังไวเ้ป็นท่ีพึ่งของมนั 

แลว้ความเหน่ียวร้ังนั้นก็เหมือนเอานํ้ามนัไปเหน่ียวร้ังไฟ มนัก็ยิง่เกิดไฟโชติช่วงข้ึนมา กิเลส

ไปเหน่ียวร้ังอารมณ์นั้น มนัจะเกิดอะไรข้ึนมา? มนัจะเกิดความผกูมดัข้ึนมา เกิดความโกรธข้ึนมา 

เห็นไหม เหน่ียวร้ังแลว้มนัจะเป็นท่ีพึ่ง มนัก็เอาไฟสุมเขา้ไป มนัก็เป็นโทสะ เป็นโมหะ เพราะ

อะไร เพราะมนัไม่พอใจความคิดของมนั มนัไม่พอใจ ไม่เขา้ใจตามความเห็นของมนั ถา้มนัไม่

เขา้ใจ มนัไม่เป็นไปตามความเห็นของตวั มนัก็มีความโกรธ มนัก็มีความเกลียด มนัก็มีความไม่

พอใจ นัน่น่ะ เอานํ้ามนัไปเหน่ียวร้ัง มนัก็เอาแต่ไฟเผาตวัเองข้ึนไป ปัญญาอยา่งนั้นหรือเป็นปัญญา

ท่ีพึ่ง มนัถึงไม่ใช่เป็นปัญญาท่ีเป็นท่ีพึ่ง มนัเป็นความโง่ของใจ แต่ในโลกเรามองไม่เห็น ในโลก

เราว่าส่ิงน้ีประเสริฐ ปัญญาเท่านั้น ยิง่โลกาภิวตัน์ เห็นไหม จะชนะกนัดว้ยปัญญา...ใครมนัจะ
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ชนะใคร ถา้โลกชนะโลก โลกกบัโลกกาํลงัต่อสู้กนัเพื่อความเจริญของโลกเขา แลว้พยายามเอาเปรียบ

กนั นัน่หรือการชนะกนั 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “โลกคอืหมู่สัตว์ สัตว์ตัวใดกแ็ล้วแต่เอาใจไว้ใน

อาํนาจของตัว โลกอนัน้ันเป็นโลกประเสริฐ” โลกทีป่ระเสริฐแล้วไม่เกดิในกามโลก รูปโลก อรูปโลก 

โลกน้ันเป็นโลกอสิระออกไปจากโลก เพราะการอ่านธรรมของผู้ประพฤติปฏบิัติอย่างน้ัน อ่านโลกจน

โลกขาดออกไป กามโลก รูปโลก ขาดออกไปจากใจ โลกประเสริฐ เห็นไหม ถงึว่ามธีรรมเป็นทีพ่ึง่ 

เทียบกนัสิ ใจท่ีมีธรรมเป็นท่ีพึ่งกบัใจท่ีมีกิเลสเป็นท่ีพึ่ง อนัไหนจะมีคุณประโยชน์กว่า

กนั อนัไหนจะใหคุ้ณหรือใหโ้ทษมากกว่ากนั 

ถา้เราเห็นคุณเห็นโทษของการประพฤติปฏิบติัธรรม แลว้มนัจะมีกาํลงัใจข้ึนมา ถา้เรา

เห็นโทษของมนั เราก็จะมีการทาํเพื่อกาํจดัโทษออกไปจากใจ แต่ถา้เราไม่เห็นโทษของมนั เราก็

อยูป่ระสาเราอยา่งน้ี แลว้ความเพียรของเราก็ไม่คมกลา้ ความเพียรของเราก็ไม่เขม้แขง็ ทาํสักแต่

ว่าทาํ ทาํแบบเอาแสงไฟ เอาแสงสว่าง เอากิเลสอ่านหนงัสือ เอาแต่ความเห็นของตวัเองมาเป็น

ใหญ่ แลว้ก็อยูใ่ตอ้าํนาจของกิเลส อยูอ่ยา่งนั้นไปตลอด เพราะหวัใจไม่เขม้แขง็ หวัใจไม่

มชัฌิมาปฏิปทาตามความเป็นจริง 

ถา้หวัใจมีความเขม้แขง็ข้ึนมา ทาํถึงจุดหน่ึง เห็นไหม มนัเป็นอตัตกิลมถานุโยค คือความ

ลาํบากลาํบน กามสุขลัลิกานุโยค คือความพอใจของใจ มนัเป็นทางสองส่วน “เทฺวเม ภกิขฺเว ภกิษุ

ไม่ควรเสพทางสองส่วน ความสุขและความทุกข์ในหัวใจน้ันไม่ควรเสพเลย”...แลว้ทาํอยา่งไรจึง

จะเป็นมชัฌิมาปฏิปทาล่ะ 

ถา้มีความเขม้แขง็แลว้ มชัฌิมาปฏิปทาจะเกิดจากตรงน้ี จากความเขม้แขง็ของใจ มนัจะมี

ความถกู-ความผดิ มีอตัตกิลมถานุโยค คือความลาํบากของมนั พอมนัสุขข้ึนมา มนัมีอารมณ์สงบ

ข้ึนมา ความสงบของมนั มนัมีกามสุขลัลิกานุโยค มีความสุขของมนั สุข-ทุกขอ์ยูใ่นหวัใจ มนัก็

ผดิทั้งสองฝ่าย แลว้มชัฌิมาจะเกิดจากตรงไหน ถา้ไม่เขม้แขง็ มนัเขา้ไปกระทบ 

 

(เทปส้ินสุดเพยีงเท่านี)้ 
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