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ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเป็นกาลเป็นเวลา ถา้เราตั้งใจฟังธรรม ธรรมน้ีเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐท่ีสุด ธรรมน้ีสามารถช าระกิเลสได ้ เรา เพราะกิเลสพาเกิด เราถึงตอ้งเกิดมา พอเกิด
มาแลว้มนัตอ้งมีความทุกขค์วามยากโดยสัจจะอริยสัจ ทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ ทุกขน้ี์เป็นความจริง 
แต่คนถา้เพลินในโลก เขากไ็ม่สนใจเร่ืองของทุกข ์ เขาไม่สนใจ เขาพยายามปกปิด แลว้เขา
พยายามจะหาความสุขทางโลกของเขา เขาท าไปอยา่งนั้น แลว้แต่เขา เขาก็ตอ้งทุกขไ์ป เพราะว่า
เขาไม่ตั้งใจ ความไม่ตั้งใจ ความไม่จงใจ เราไม่จงใจ ไม่ตั้งใจมนัก็ไม่สะเทือนใจ  

 เราฟังธรรม ถา้ฟังธรรมแลว้สะเทือนใจเรามีโอกาสมากนะ มีโอกาสช าระกิเลส ไม่ฟังทุก
วนัๆ ฟังจนชินชาไง เวลาธรรมะประกาศ การฟังธรรมน้ีเป็นของหายาก การฟังธรรมน้ีเป็นของ
ท่ีหาไดย้าก แลว้ฟังธรรมภาคปฏิบติัยิง่ยากเขา้ไปใหญ่ น่ีเวลาเราคิด ธรรมะวา่อยา่งนั้นจริง การ
ฟังธรรมน้ีเป็นของท่ีแสนยาก แต่ท าไมเราไดย้นิไดฟั้ง ฟังจนชินหูไง ฟังจนชินหูแต่หวัใจมนัไม่
เปล่ียนแปลง ถา้มนัสะเทือนใจ มนัสะเทือนหวัใจของเรา มนัสะเทือนใจใหเ้ราถาม “ชีวิตน้ีเกิด
มาท าไม ชีวิตน้ีเกิดมา ชีวิตน้ีคืออะไร ชีวิตน้ีมีความทุกข ์ทุกขส่ิ์งน้ี แลว้จะแกไ้ขอยา่งไร”  

ถา้เป็นทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขไดเ้ลย หมุนไปตามวฏัฏะ หมุนไปตามสสาร
ของทฤษฎีของเขา หมุนไปอยา่งนั้น ถา้ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

ถา้มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กว่าจะร้ือคน้ข้ึนมาได ้พยายามร้ือคน้นะ 
ตอ้งสร้างบารมีข้ึนมา เป็นพระพุทธเจา้น่ีสร้างบารมี เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้
บอกเลย สร้างสมบารมีมาเป็นพุทธวิสัย เป็นพระโพธิสัตว ์ สร้างมาตลอด สร้างส่ิงน้ีมา ถึงจะ
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คน้ควา้ๆ ส่ิงท่ีเป็นธรรมข้ึนมา แลว้พอมนัสะเทือนหวัใจ มนัสะเทือนหวัใจขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ก่อน เพราะอะไร เพราะมนัช าระกิเลสไง ส่ิงท่ีเป็นทุกขจ์ะตอ้งหลุดออกไปจาก
ใจ จะไม่เขา้ไปสะเทือนใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เลย ถึงไดป้ฏิญาณตนไง ถา้
ไม่อยา่งนั้นไม่ปฏิญาณตน  

เวลาไปเทศน์ใหปั้ญจวคัคียฟั์ง ปัญจวคัคียไ์ม่เช่ือ ทั้งๆ ท่ีอญัญาโกณฑญัญะเป็น
พราหมณ์ ๘ คน ท่ีมาพยากรณ์เจา้ชายสิทธตัถะว่า “ตอ้งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้แน่นอน” 
พราหมณ์อีก ๗ คนนั้นยงัพยากรณ์เป็น ๒ ทาง ถา้อยูท่างโลกจะไดเ้ป็นจกัรพรรดิ แต่ถา้บวชแลว้
จะไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพระพุทธเจา้ พราหมณ์ทั้ง ๗ คนนั้นเขายงัแบ่งตีเป็น ๒ ทาง 
แต่อญัญาโกณฑญัญะพยากรณ์ไวเ้ลยเป็นพระพุทธเจา้แน่นอน ทั้งๆ ท่ีว่าเป็นคนพยากรณ์ไว้
ก่อน  

แต่เวลาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ไม่ฟัง ไม่เช่ือไง ไม่เช่ือ จนองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่า “เธอเคยไดย้นิไดฟั้งไหมว่า เราส าเร็จเป็นพระอรหนัต”์ 

 องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าอยูด่ว้ยกนัมา ๖ ปี อุปัฏฐากกนัมา ๖ ปีเคยไดย้นิ
ค าพดูน้ีไหม ถา้ไม่เคยไดย้นิค าพดูน้ี ใหต้ั้งใจฟัง ตั้งใจฟังธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้จะแสดง แสดงธมัมจกัฯ พอแสดงธมัมจกัฯ จบไป ส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึน  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งแปรสภาพเป็นธรรมดา”  

ส่ิงนั้นเป็นธรรมดาของเขา เป็นธรรมดาของส่ิงท่ีโลกเป็นไปอยา่งนั้น อญัญาโกณฑญัญะ
รู้ เวลาฟังธรรมข้ึนมา รู้ตามความเป็นจริงข้ึนมา ส่ิงนั้นมนัสะเทือนหวัใจไง ถา้มนัสะเทือนหวัใจ 
เราสะเทือนหวัใจของเรา เราถึงว่าจะมีโอกาส  

ถา้เราไม่สะเทือนหวัใจของเราน่ีมนัไม่มีโอกาสไง มนัไม่สะเทือนใจเลย สักแต่ว่าวนั
หน่ึงๆ ไป ชินชาไปนะ พอชินชาข้ึนไปมนัก็หนา้ดา้นไปตามธรรมชาติของกิเลส กิเลสมนัหนา้
ดา้น มนัดา้นอยูใ่นหวัใจของเรา มนัซุกอยูใ่นหวัใจของเราแลว้มนัอาศยัส่ิงน้ี แลว้ท าไมมนัไม่หา
ความสุขให ้ท าไมมนัไม่รักษา ไม่สงวนรักษาส่ิงนั้น มนัมีแต่ท าลาย มนัจะตอ้งท าลาย ถา้คิดตาม
อ านาจของกิเลส กิเลสน้ีจะท าความชัว่ชา้ลามกในหวัใจของเรา แลว้ก็คิดออกมาเป็นความต ่าชา้
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ของมนั ถา้มนัคิดออกมาอยา่งนั้นแลว้มนัจะลากใจใหไ้ปตามธรรมชาติของมนั แลว้มนัมีอยู ่ ส่ิง
น้ีมนัมีอยูใ่นหวัใจ มนัถึงท าใหใ้จตอ้งเป็นทุกขเ์ป็นยาก ส่ิงน้ีเป็นทุกขเ์ป็นยาก  

เกิดข้ึนมาเป็นอริยสัจเป็นความจริง ทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ ทุกขน้ี์เป็นความจริง  

ในเม่ือมีการเกิดอยู ่มนัตอ้งมีการตายโดยสจัจะความจริง ส่ิงท่ีตอ้งแปรสภาพไป ชีวิตน้ีมี
อยู ่ อยูก่็อยูด่ว้ยความทุกข ์ ตอ้งทุกขต์อ้งยากตามประสาของกิเลส เวลาบีบบ้ีสีไฟทุกขอ์ยา่งหน่ึง 
ทุกขเ์พราะการเกิด เห็นไหม ทุกขเ์พราะมีธาตุมีขนัธน้ี์ส่วนหน่ึง ส่ิงน้ีมีอยูใ่นธรรมชาติของมนั มี
อยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีเป็นความทุกขบี์บคั้นใจอยูแ่ลว้ แลว้กิเลสน้ีมนับีบบ้ีสีไฟอีก  

เวลาท างานของเรา เราท างานของเรา งานของเราถา้เป็นมรรค มนัไม่ใช่เป็นความทุกข์
ความยากหรอก มนัเป็นความส่ิงท่ีว่าจะออก ส่ิงท่ีจะออกจากกิเลส เราตอ้งแยกแยะไง อนัหน่ึง
เป็นความทุกข ์ ทุกขท่ี์ว่าไม่มีประโยชน์เลย ทุกขก์บัโลกน่ีทุกขไ์ม่มีประโยชน์เลย ทุกขอ์ยา่งนั้น
มนัท าใหม้นัไม่มีแก่นสารไง เป็นมายา โลกน้ีเป็นมายา เราตอ้งอยูก่บัโลกไปเป็นมายา แต่การหา
ปัจจยั ๔ น่ีปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั เพราะมนัตอ้งเยยีวยาธาตุขนัธ์ไป ถา้เยยีวยาธาตุขนัธ์ไปใหส่ิ้ง
น้ีมนับีบคั้นอยูแ่ลว้ บีบคั้นตามธรรมชาติ ส่ิงท่ีบีบคั้นตามธรรมชาติเพราะมนัมีอยู ่ เกิดข้ึนมามนั
มีส่ิงท่ีตอ้งแสวงหา ตอ้งเจือจานกนัไป ตอ้งรักษากนัไป มนัเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่ มนัเป็นความทุกข์
อนัหน่ึง แต่กิเลสท่ีมนัเกิดข้ึนมามนับีบบ้ีสีไฟ ฉะนั้นมนัถึงว่ามนับีบบ้ีสีไฟ มนัถึงใหค้วามทุกข์
กบัใจไง ใหค้วามทุกขก์บัใจ  

เวลาธาตุขนัธ์ส่ิงต่างๆ มนัอยูธ่รรมชาติของมนั มนัอยูโ่ดยท่ีว่ากิเลสมนัสงบตวัลง เห็น
ไหม เวลาเราท าสัมมาสมาธิ สมาธิเกิดข้ึนมา คือกิเลสมนัสงบตวัลง มนัไม่เห็นใหผ้ลเป็นความ
ทุกขเ์ลย มนัจะมีความสุข สุขใจมาก ท าไมธาตุขนัธ์ท  าไมมนัมีความสุขข้ึนมาล่ะ สุขข้ึนมาเพราะ
มนัอยูข่องมนัโดยอิสระไง ถา้สมาธิเราสงบเขา้ไป มนัปล่อยกายไดเ้ป็นบางคร้ังบางคราว แมแ้ต่
อ  านาจสมาธิมนัยงัว่ากายสักแต่ว่ากาย จิตน้ีสงบ ปล่อยร่างกายไวต้ามธรรมชาติของมนั เป็นสัก
แต่ว่าเลย ส่ิงท่ีสกัแต่วา่มนัไม่เอามาเป็นทุกขเ์ป็นยากชัว่คราว เห็นไหม จิตสงบข้ึนมา พอคลาย
ตวัออกมา มนัก็เป็นสภาวะแบบนั้น น่ีมนัถึงเป็นธรรมชาติของเขา  

ทุกขน้ี์มนัถึงมีอยูเ่ป็นความจริง เราถึงตอ้งแกไ้ขอนัน้ี  
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ถา้เราผา่นทุกขไ์ด ้เราผา่นทุกขข์องเราน่ีมนัจะก าจดั ทุกขเ์ป็นทุกข ์ทุกขเ์ป็นส่วนหน่ึง จิต
เป็นส่วนหน่ึง มนัจะปล่อยวางกนัไดต้ามความเป็นจริง แต่การจะผา่นทุกขม์นัตอ้งผา่นดว้ย
วิปัสสนา ถา้วิปัสสนา...เวลาคนเฒ่าคนแก่เขาสั่งสอนเดก็ เขาว่าเขาอาบน ้าร้อนมาก่อนเรา เขา
ผา่นไง ผา่นประสบการณ์ของเขา ประสบการณ์คือการอาบน ้าร้อนมาก่อนเรา ประสบการณ์ใช้
ชีวิตมาก่อนเรา คนท่ีมีประสบการณ์ใชชี้วิตประสบความส าเร็จในชีวิตก็มี คนท่ีมนัมี
ประสบการณ์ในชีวิต ใชชี้วิตส ามะเลเทเมาในโลกของเขาก็มี การประสบการณ์ของเขา 
ประสบการณ์ถูกตอ้งหรือประสบการณ์ท่ีว่าตามแต่กิเลสมนัประสบการณ์ฝังอยูใ่นหวัใจ แลว้
มนัก็ไป อ  านาจกิเลสลากไป น่ีประสบการณ์อนันั้นไม่เป็นความจริง  

แต่ถา้ผา่นทุกข ์ มนัเป็นประสบการณ์ทางตรง ถา้เราประสบการณ์อยา่งน้ี เรา
ประสบการณ์เร่ืองใจของเรา เราประสบการณ์เร่ืองใจ เร่ืองสัมมาสมาธิ เร่ืองการยกข้ึนวิปัสสนา 
น่ีประสบการณ์น้ีมนัจะผา่นทุกขอ์อกไปได ้ ถา้มนัผา่นทุกข ์ มนัมีส่ิงใดรับรู้การผา่นนั้น? ก็มี
ดวงใจไง มีจิตท่ีรับรู้ส่ิงนั้น  

เวลาท่ีว่าจิตมนัสงบข้ึนมา เวลายกข้ึนวิปัสสนาถึงว่า เอาอะไรวิปัสสนา? มนัตอ้งมีส่ิง
หน่ึงวิปัสสนาท าความรู้ ท  าความเขา้ใจกบัส่ิงนั้นมนัถึงมีผูรั้บรู้ ความท่ีมนัจะรับรู้ส่ิงใดๆ มนัตอ้ง
มีความสงบของใจ  

จิตน้ีเป็นเอกคัคตารมณ์ จิตน้ีตั้งมัน่  

ถา้จิตท่ีตั้งมัน่มนัมีการงานส่ิงท่ีรับรู้ ประสบการณ์มนักต็อ้งเป็นประสบการณ์ของมนั
โดยตวัของมนัเอง เพราะมนัจะแยกแยะไง แยกแยะความเป็นไปของสัจจะ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการ
เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลาย ตอ้งแปรสภาพเป็นธรรมดา” น่ีประสบการณ์ของมนั มนัจะตอ้ง
เห็นสภาวะแบบนั้น น่ีประสบการณ์ของมนั แลว้มนัก็ผา่นทุกขไ์ป ถา้มนัผา่นทุกขไ์ปตามความ
เป็นจริง มนัจะเป็นผลของมนั  

แต่เราผา่นประสบการณ์ของเรา เราผา่นของเราเอง ประสบการณ์ทางโลก ประสบการณ์
ทางโลกของเขา ความผา่นของเขามาน่ีประสบการณ์ของเขา ประสบการณ์แลว้ก็สะสมมาๆ ส่ิง
น้ีมนัสะสมมาจนเป็นจริตเป็นนิสัยของจิต  
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นิสัยของจิต “จริตนิสัย” จริตของเราสัทธาจริต ถา้เรามีสัทธาจริต เราจะมีความเช่ือมัน่ 
เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเช่ือธรรม เรามีศรัทธา เราจะมีค าบริกรรม เราจะ
ก าหนดพุทโธๆ เราตั้งใจค าบริกรรม เพราะเราจะท าความสงบของใจ เรามีสุตมยปัญญาคือเรา
ศึกษาธรรมมาแลว้ เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราเช่ือสัจจะ เราเช่ือประสบการณ์ของเรา เพราะทุกขม์นักงัวานอยูใ่นใจของ
เรา เราตอ้งพยายามหาส่ิงท่ีจะก าจดัทุกขใ์หไ้ด ้ แต่ในเม่ือเราจะก าจดัทุกขใ์หไ้ด ้ จะเอาอะไรไป
ก าจดัทุกข ์ถา้ว่าประสาเขาน่ีถา้สุตมยปัญญา ถา้วา่  

“ถ้าเราใช้สัมมาสมาธิ เราก าหนดค าบริกรรมมันไม่เป็นวิปัสสนา มันเป็นสมถะ มันเป็น
การเสียเวลา” ความคิดอยา่งนั้นกิเลสพาคิด กิเลสพาคิดวา่ “มันเสียเวล า่เวลา เราควรจะวิปัสสนา 
เราควรจะใช้ปัญญาไปเลย”  

ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นปัญญาของโลกเขา มนัเป็นฌานโลกีย ์
ส่ิงท่ีเป็นโลกีย ์ ถา้มนัสงบข้ึนมามนัเป็นฌานโลกีย ์ แต่ถา้มนัไม่สงบข้ึนมามนัเป็นโลกีย ์ ปัญญา
โลกีย ์ ปัญญาอยา่งนั้นมนัเป็นปัญญาการใคร่ครวญเขา้มา น่ีประสบการณ์ไง การจะผา่นทุกข์ 
ผา่นอยา่งนั้นมนัก็ปล่อยวางทุกขไ์ด ้การปล่อยวางทุกขไ์ดน่ี้มนัปล่อยวางแลว้ส่ิงนั้นมนัถึงจะเป็น
ผูท่ี้จะวิปัสสนา ถา้วิปัสสนา มีผูรั้บรู้ไง ถา้มีผูรั้บรู้เราท ามาถกูตอ้ง ถา้ไม่มีผูรั้บรู้ ไม่มีผูผ้า่น ใคร
จะเป็นคนผา่น ใครจะเป็นคนรู้ 

ถา้ไม่มีคนรู้ เราท าไปเลย เวลาก าหนด ก าหนดว่า สรรพส่ิงน้ีเป็นธรรม สภาวะเป็นธรรม 
เราเขา้ใจว่าเป็นธรรม เราพิจารณาไปแลว้มนัปล่อยวางๆ การปล่อยวางน่ีมนัปล่อยวางชัว่คราว 
ส่ิงท่ีปล่อยวางชัว่คราวมนัจะตอ้งกลบัมาเป็นความสงบของใจ ใจน้ีมนัจะปล่อยวางเขา้มาเพราะ
มนัไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีประสบการณ์ในการวิปัสสนา ส่ิงน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิยอ้นกลบัเขา้
มา มนัไม่เป็นโสดาปัตติมรรค ถา้เป็นโสดาปัตติมรรคจิตมนัตอ้งสงบเป็นกลัยาณปุถุชน ส่ิงท่ี
เป็นกลัยาณปุถุชน เพราะเราใชค้  าบริกรรม ค า บริกรรมว่าพุทโธๆ ตั้งใจไว ้ ถา้สัทธาจริตท าได ้
เพราะมีความเช่ือมัน่แลว้สติจะพร้อม มีสติแลว้เราก าหนดพุทโธๆ น่ีมนัเป็นงานของเรา  

งานในการท าความสงบของใจ ประสบการณ์ท่ีเราจะมีข้ึนมา เราประสบการณ์หาทุนหา
รอน ถา้เราไม่หาทุนหารอน เราจะไม่มีส่ิงใดจะเป็นทุนเป็นรอนเราเพื่อจะท าการคา้ข้ึนมาเพื่อให้
ไดผ้ลก าไร ส่ิงท่ีเป็นก าไรคือความสุขของใจ ใจมีความสุขนะ ถา้ก าหนดค าบริกรรมเขา้มามี



ผา่นทุกข ์๖ 
 

©2012 www.sa-ngob.com 

ความตั้งมัน่ สติตั้งมัน่...เป็นไปได ้ มนัเป็นความเป็นไปไดแ้น่นอน เช่นเราตม้น ้า หนา้ท่ีเรา เรา
เติมฟืน เรารักษาไฟไว ้ รักษาไฟ เราจะไม่ตอ้งการใหน้ ้ าเดือด เราปฏิเสธไม่ใหมี้น ้าเดือด ไฟมนั
ร้อนอยู ่ มนัลุกโชติช่วงอยู ่ น ้ ามนัตอ้งเดือดโดยธรรมชาติ เป็นความจริง อนัน้ีเป็นอริยสัจ อนัน้ี
เป็นวิทยาศาสตร์เป็นความจริงแน่นอนเลย  

ค าบริกรรมน้ีก็เหมือนกนั ถา้เราก าหนดค าบริกรรมตลอดไป มีสติพร้อมไป มนัตอ้งสงบ
เขา้สักวนัหน่ึง มนัจะเป็นก่ีวนัก็แลว้แต่ เวลาเคล่ือนไหวไป เราก าหนดพุทโธตลอดไป มนัตอ้ง
สงบเขา้สักวนัหน่ึง เราท าแบบคนโง่เลย ท าแบบคนท่ีว่าไม่มีปัญญาเลย ก าหนดพุทโธๆๆ อยา่ง
เดียว “พุทโธ” ก าหนดอยา่งนั้นพร้อมสติไปตลอด ท าอยูอ่ยา่งน้ี ท  า พยายามท าใหไ้ด ้ เพราะท า
ข้ึนมาเพื่อตอ้งการใหผู้ผ้า่นไง ใหผู้ผ้า่นผา่นทุกข ์ ใหผู้พ้น้จากทุกข ์ ใหผู้น้ี้รับรู้ทุกข ์ แลว้มนัจะ
เป็นอริยสัจ เป็นความจริงกบัใจดวงนั้น  

แต่ถา้เราก าหนดไปเลย เราอยา่งท่ีว่าใชค้วามคิดพิจารณาไปเลย อนันั้นเป็นโลกียะ เป็น
ส่ิงท่ีเป็นโลกียะ ถา้เราก าหนดพุทโธๆ น่ีมนัเป็นบางคน จริตนิสัย จริตนิสัยคือความสร้างสมมา
ของใจ ถา้ก าหนดพุทโธๆ มนัเครียด มนัท าไม่ได ้เราท าไม่ไดเ้ลย บางคนท าไม่ได ้เรากใ็ชปั้ญญา
อบรมสมาธิ ถา้ปัญญาอบรมสมาธิ เราใชค้วามคิด ความคิดของเราพิจารณาไป น่ีเป็นโลกียะ ส่ิง
ท่ีเป็นโลกียะมนัก็ตอ้งเป็นโลกียะไปก่อน ในการประพฤติปฏิบติัถา้ว่าเป็นโลกียะ เป็นความท่ีว่า
มนัจะไม่เป็นโลกุตตระ มนัไม่ใช่เขา้ทาง แต่มนัตอ้งเดินออกไปจากโลกียะ  

เพราะเราเกิดมาในโลก เราเป็นโลกส่วนหน่ึงเพราะปัจจุบนัน้ีเราอยูใ่นโลก เราเกิดมาน่ี 
โลกคือหมู่สัตว ์เราเกิดมาในโลก โลกคือหมู่สัตว ์คือส่ิงท่ีว่าเป็นสังคม สัตวส์ังคม เราก็อยูก่นัใน
โลกของโลกมนุษย ์มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง แลว้โลกคือเรา หมู่สัตวคื์อเรา เราสัตตะเป็นผูข้อ้ง
อยู ่ ๑ ถา้โลกมนัวุ่นวาย ส่ิงท่ีโลกวุ่นวายใหเ้กิดสงคราม เกิดการต่อสู้ เกิดพายวุาตภยั โลกน้ีมี
ความทุกขมี์ความวุ่นวาย อนันั้นเป็นเร่ืองของโลก เห็นไหม ยอ้นกลบัเขา้มาภายใน ถา้ยอ้นกลบั
เขา้มาภายใน เร่ืองโลกของเรา โลกของเราคือหมู่สัตว ์ คือความขอ้งของใจ ถา้ใจฟุ้งซ่าน ใจมี
ความทุกข ์ นัน่น่ะ โลกมนัป่ันป่วน ความป่ันป่วนจากภายในหวัใจ ในหวัใจเรามนัป่ันป่วน ใน
หวัใจเราไม่มีหลกัยดึ เราใชค้วามคิดของเรา พยายามยบัย ั้งส่ิงน้ี ถา้เรายบัย ั้งส่ิงน้ีปัญญาไล่ตอ้น
เขา้มา  

ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ปัญญาในหลกัของศาสนา “ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร”  
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แต่ถา้เป็นโลกียะน่ี สังขารคิด สังขารปรุง สังขารแต่ง สังขารความคิดของเราน่ีมนัคิดมนั
ปรุงมนัแต่งไป ส่ิงท่ีมนัคิดมนัปรุงมนัแต่งไป แต่งไปโดยอ านาจของกิเลส กิเลสน้ีจะอยู่
เบ้ืองหลงัของความคิด ความคิดต่างๆ คนศึกษามามาก นกัวิชาการ นกัศึกษา นกับริหารต่างๆ 
เคยผา่นโลกมามาก มนัยิง่ยดึมากเพราะประสบการณ์อนันั้นกิเลสมนัอยูเ่บ้ืองหลงั กิเลสมนัใชส่ิ้ง
น้ีคิดไป ส่ิงท่ีคิดไปเราก็ว่าเราคิด พอเราคิดข้ึนไปเรามีความเบียดเบียนเขา มีส่ิงท่ีว่าตอ้งการแบบ
ว่าใหไ้ดผ้ลประโยชน์ เราตอ้งการไดผ้ลประโยชน์ เราคิดของเราไป เราบริหารออกไป แลว้เรา
ท าอยูบ่่อยคร้ังๆ เขา้ มนัเป็นความเคยชินของใจ  

ส่ิงท่ีเป็นความคิดน่ีมนัเป็นเร่ืองของกิเลสพาคิด เร่ืองน้ีเป็นกิเลสพาคิด มนัถึงใหแ้ต่ความ
เร่าร้อนของใจ เวลาเราคิดข้ึนมาจนเหน่ือย ผูบ้ริหารใชค้วามคิดมาก เขาจะตอ้งใชพ้ลงังานใน
เร่ืองของพลงังานมาก เขาจะมีความเครียดมาก เพราะเขาใชส่ิ้งนั้น ถา้เขาก าหนดใชส้ติ สังเกต
ความคิดของตวัเอง ความคิดของตวัเองมนัคิดออกไปดว้ยอ านาจของกิเลส แต่ปัจจุบนัเรามีสติ
ประคอง ถา้มีสติประคองความคิด ความคิดเหมือนกนัแต่มนัมีสติ ตวัท่ีสติน้ีคือปัญญารอบรู้ใน
กองสังขาร ส่ิงท่ีคิดท่ีปรุงท่ีแต่งมนัเป็นสังขารของเรา มนัคิดมนัปรุงมนัแต่งดว้ยอ านาจของกิเลส 
แลว้สติเราควบคุมมนัไป ส่ิงท่ีควบคุมมนัไป น่ีรอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ในความคิดไง  

มนัหยดุความคิดได ้อนัน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ  

มนัก็เหมือนกบัท่ีว่าเขาวิปัสสนาไง เกิดเป็นความคิดเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีเป็นความคิดเป็น
รูป เป็นนามธรรม นามธรรมเกิดข้ึนแลว้มนัคิดในอะไร เห็นไหม ตามรู้ตามเห็นไป น่ีมนัเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นโลกียะชดัๆ เลย ส่ิงท่ีเป็นโลกียะ ถา้สติตามไปมนัจะปล่อยวางๆ เขา้
มา ส่ิงท่ีปล่อยวางเขา้มามนัเร่ิมปล่อยวางจากหยาบนะ เร่ิมตน้มนัจะหยาบมาก การปล่อยวางคือ
มนัมีสติแลว้มนัหยดุเฉยๆ ความหยดุของมนัน่ีมนัเป็นผลของมนัแลว้ แลว้สติเราควบคุมไปเร่ือย 
มนัจะคิดเร่ืองอะไรก็ไดใ้หม้นัคิดไป แลว้เราตามตลอดไป ความคิดของเราคิดเขา้ไปน่ี พอสติมนั
ทนัเขา้ไป รอบรู้ในกองสังขาร มนัยบัย ั้งสังขารได ้สังขารน้ีหยดุ  

ถา้สังขารน้ีหยดุ ขนัธ ์๕ ไปไดอ้ยา่งไร? น่ีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในฐานะ
ของรูปมนัก็เป็นอาการท่ีเกิดข้ึนมา มนัก็อยูข่องมนัอยา่งนั้นไป สังขารคิด สังขารปรุง สังขารแต่ง
มนัถึงขบัเคล่ือน วิญญาณรับรู้ มนัก็รับรู้เฉยๆ พอมนัรับรู้ในอารมณ์ความรู้สึก ถา้วญิญาณไม่
รับรู้ เสียงท่ีก าลงัไดย้นิเสียงอยูน่ี่ ถา้เราไม่สนใจมนั เสียงกระทบหูเราก็สักแต่ว่าเสียง วิญญาณ
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ไม่รับรู้ วิญญาณรับรู้ในรูปนั้น วิญญาณรับรู้ในความรู้สึกนั้น มนัก็เป็นวิญญาณ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ วิญญาณรับรู้ในเวทนา ความสุข ความทุกขม์นัก็มีข้ึนมา ถา้สงัขารหยดุ
ส่ิงน้ีก็หยดุหมด ถา้หยดุหมด เราท าบ่อยคร้ังเขา้ เราใชปั้ญญา ใชส้ติควบคุมบ่อยคร้ังเขา้ ควบคุม
ปัญญาเขา้ไป ควบคุมความคิดเขา้ไป ควบคุมสังขาร  

มนัเป็นสังขารไปก่อน มนัเป็นโลกแน่นอน แลว้โลกเร่ิมเยน็ลง เห็นไหม แต่ก่อนว่าโลก
น้ีหลุดออกมาจากดวงอาทิตยแ์ลว้มีความร้อนมาก พอโลกเยน็ลง ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึน น้ีก็เหมือนกนั 
ในเม่ือโลกของเรามนัร้อน ส่ิงท่ีร้อน ส่ิงท่ีเป็นธรรมมนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเราใชส้ติ
ควบคุมสังขารความคิดความปรุงความแต่ง ความคิดความปรุงความแต่งมนัเป็นไฟมนัเผาผลาญ
โลก มนัเผาผลาญใจของเรา ส่ิงท่ีเผาผลาญใจของเราน่ีโดยสติควบคุมไวม้นัสงบตวัลง มนัเยน็ตวั
ลงๆ น่ีส่ิงท่ีมีชีวิตไง คือสภาวธรรม 

ส่ิงท่ีเป็นสภาวธรรมท่ีจะเกิดข้ึนมาเพราะมนัจะเกิดความสงบของใจ พอจิตมนัสงบเขา้
ไป สงบข้ึนมามนัหยดุได ้ ส่ิงท่ีมนัหยดุได ้ เห็นความสงบลง ความร่มเยน็ของใจ ส่ิงน้ีเกิดข้ึน น่ี
สติตั้งมัน่ข้ึนเร่ือยๆ ใชค้วามคิดคิดออกไปแลว้สงบตวัเขา้มาๆ เยน็ลงๆ เยน็ลง ตามบ่อยคร้ังเขา้ๆ 
แลว้เราสังเกต เราจะตอ้งสังเกตใหม้นัออกไปจบัอะไร มนัสังเกตปล่อยเขา้มา สังเกตน่ีจบัตอ้งให้
ได ้จนถึงท่ีสุดมนัปล่อยวางได ้ 

ท าสัมมาสมาธิก็เหมือนกนั ท าค าบริกรรมก็เหมือนกนั เราค าบริกรรมสงบ บริกรรมเขา้
ไปมนัปล่อยวางเขา้มาๆ มนัสงบ แต่เด๋ียวมนัก็เส่ือม ส่ิงท่ีมนัเส่ือมไปเพราะธรรมชาติของมนั 
ธรรมชาติของกิเลส กิเลสน้ีมนัตอ้งต่อตา้นตลอด เพราะมนัเกิดมามนัเป็นเจา้ของพื้นท่ี มนัอยูก่บั
หวัใจของเรา มนัเกิดข้ึนมาแลว้น่ีจะส่ิงใดไปมนัช าระมนัเป็นเร่ืองแสนยาก 

งานของโลกนะ อาบเหง่ือต่างน ้าขนาดไหนมนัก็เป็นความทุกข ์มนัท างานเสร็จแลว้มนัก็
เสร็จกนั แต่เร่ืองของใจมนัไม่มีวนัเสร็จ มนัพลิกแพลงไปตลอดเวลา ความคิดมนัปรุงมนัแต่ง
ตลอดเวลา พอมนัสงบเขา้มา เด๋ียวมนัก็คลายตวัออกมา แลว้คลายตวัออกมามนัสงบยากข้ึนมา
เพราะกิเลสมนัรู้เชิงแลว้ มนัรู้เชิงนะ งานของการท าความสงบของใจ งานการรักษาใจ  

สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั แต่ความเป็นอนิจจงัความคิดเกิดๆ ดบัๆ ในหวัใจน้ียิง่เกิดดบั
มหาศาลเลย แลว้พอมนัมีสติข้ึนมามนัควบคุมไดม้นัก็สงบตวั พอสงบตวั พอเราจะท าสงบเขา้ไป
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น่ีกิเลสมนัก็ต่อตา้น งานท่ีมนัทุกขม์นัยากเพราะกิเลสมนัต่อตา้น กิเลสมนัขบัไส กิเลสมนั
พยายามพลิกแพลงใหก้ารประพฤติปฏิบติัเราไม่ลงในมชัฌิมาปฏิปทา  

ถา้ลงมชัฌิมาปฏิปทามนัจะมีความสงบ มีความร่มเยน็ของใจ น่ีเพราะความร่มเยน็ของใจ 
เราก็พยายามก าหนดบ่อยคร้ังๆ ขณะท่ีเราก าหนดบ่อยคร้ังข้ึนไป มนัก าหนดสงบเขา้มาแลว้เรา
พอมนัเส่ือมเราพยายามพิจารณาใหม้นัสงบบ่อยเขา้ไปๆ เราจะเห็นไง เห็นว่าอะไรมนัท าให้
ฟุ้งซ่าน มนัจะเส่ือม สภาวะท่ีจิตจะเส่ือมเพราะเหตุใด ถา้มนัปล่อยมนัเส่ือม เพราะกิเลสมนัติด
มนัขอ้งส่ิงใด แลว้เราพยายามใชค้  าบริกรรมแลว้สังเกต ท าบ่อยคร้ังๆ จนมนัสงบตั้งมัน่ มนัจะ
ปล่อยวางรูป รส กล่ิน เสียงจากภายนอก ถา้ปล่อยวางจากรูป รส กล่ิน เสียงจากภายนอก น่ีบ่วง
ของมาร จิตน้ีติดบ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียงน้ีเป็นอาหารของใจ  

เราเคยกินแต่อาหารของปาก ปากเราด ารงชีวิต เราหิว เรากระหาย เราก็หาแต่ด ารงธาตุ
ขนัธ์ แต่เร่ืองของใจมนัหาส่ิงน้ีกินมาตลอด รูป รส กล่ิน เสียงน้ีเป็นอาหารของใจตลอด ใจกิน
อยา่งน้ีตลอดไป แลว้ไม่เคยคิดว่าส่ิงน้ีจะเป็นโทษกบัมนันะ มนักินตลอดไปเพราะมนัมีกิเลสตวั
ยดึมัน่ ส่ิงท่ียดึมัน่ถือมัน่ส่ิงน้ี มนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัเป็นธรรมชาติของทางของกิเลสท่ีมนั
เคยขบัไส มนัเคยออกไปตลอดเวลา มนัจะไปตามอ านาจของมนัสภาวะแบบนั้น แลว้สติเรา
สังเกตดู ถึงจุดหน่ึงมนัจะปล่อยๆ จนมนัปล่อยไดน้ะ มนัขาดๆ จากรูป รส กล่ิน เสียงเป็นกลัยาณ
ปุถุชน  

ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็เหมือนกนั เราก าหนดเขา้มาน่ีมนัจะปล่อยอยา่งน้ี ปล่อยเขา้มาๆ 
แลว้เราสังเกต พยายามใชปั้ญญาใคร่ครวญ มนัจะตดัดว้ยปัญญา ตดัดว้ยปัญญา เราติด ติดรูป รส 
กล่ิน เสียงน้ี เราติดส่ิงน้ี เราติดโดยธรรมชาติของมนั ถา้ติดแลว้เราควบคุมไม่ได ้ถา้เราใชปั้ญญา
พิจารณาเขา้มามนัจะปล่อย มนัปล่อยมนัรู้ตามความจริงว่าส่ิงน้ีขาด พอขาดออกมาน่ีเราจะ
ควบคุมใจไดง่้าย เราจะควบคุมไดง่้ายข้ึน พอง่ายข้ึนมา เราสามารถจะท าใหส้งบข้ึนมา เรารักษา
ใจของเราได ้น่ีความสุขส่วนหน่ึง  

ผูท่ี้จะผา่นทุกขไ์ง ถา้ส่ิงน้ีมีข้ึนมา น่ีจิตต่างหากเป็นผูว้ิปัสสนา  

ส่ิงท่ีเราวิปัสสนาทางโลกท่ีใชว้่าเป็นวิปัสสนา พิจารณาของเราเป็นวิปัสสนาอยูแ่ลว้น่ี
เป็นวิปัสสนา มนัจะรีบใหไ้ดผ้ลงาน เขาจะไม่ไดผ้ลงานใดๆ เลย เพราะเขาจะใชป้ระสบการณ์
ของเขาผา่นร้อนผา่นหนาวเร่ืองของโลก  
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แต่ถา้จะผา่นทุกขน้ี์มนัตอ้งผา่นดว้ยมรรคอริสัจจงั มนัตอ้งผา่นดว้ยสัมมาสมาธิ ผา่นดว้ย
จิตตั้งมัน่ จิตท่ีปล่อยวางรูป รส กล่ิน เสียงไวต้ามความเป็นจริง มนัเป็นเอกคัคตารมณ์ มนัเป็น
กลัยาณปุถุชน ส่ิงท่ีเป็นกลัยาณปุถุชน คือจิตท่ีควรแก่การงาน จิตท่ีควรแก่การงาน จบัตอ้งงาน 
ถา้จบัตอ้งงานไดจ้ะจบัสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม รวมลงแลว้กายกบัจิต ส่ิงท่ีวิปัสสนา
กายจะตอ้งวิปัสสนากาย ถา้วิปัสสนากาย มนัจะเป็นว่า จิตน้ีสงบข้ึนมาแลว้นอ้มน าข้ึนมา ถา้คน
มีอ านาจวาสนาจะเห็นกาย เห็นเป็นวตัถุ เห็นเป็นอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง เห็นเป็นกะโหลก
ศีรษะ เห็นเป็นอยา่งนั้น น้ีคือการวิปัสสนากาย 

แต่ถา้เห็น นึกกาย นึกเปรียบเทียบกาย ไม่เห็นภาพก็ได ้ นึกเปรียบเทียบกายไงว่า กายน้ี
เกิดข้ึนมา เราตั้งกายข้ึนมา ตั้งกายข้ึนมาน่ีเป็นปัญญา เป็นปัญญาพิจารณากาย เป็นธรรมารมณ์ 
ส่ิงท่ีเป็นธรรมารมณ์มนัก็เหมือนกบัพิจารณาจิต ถา้พิจารณาจิต เราเห็นจิต พิจารณาจิต จิตเศร้า
หมอง จิตผอ่งใส น่ีพิจารณาจิต แลว้เราพิจารณาจิตว่าเป็นขนัธ์ ๕ ก็ได ้ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์ ๕ น่ีผูท่ี้จะ
ผา่น จิตน้ีต่างหากเป็นผูย้กข้ึนวิปัสสนา เราจะเห็นความเป็นไปของการวิปัสสนาว่าวปัิสสนาใน
กาย ในจิต วิปัสสนาไป  

ถา้เห็นกายโดยเป็นรูปอนันั้นพิจารณากาย ถา้พิจารณากายเราตอ้งก าหนดดู ส่ิงท่ีก าหนด
ดู ก าลงัของสมาธิพอ ส่ิงน้ีตั้งไว ้แลว้พิจารณาใหม้นัเป็นวิภาคะ แยกสลายส่วน แยกออกไปๆ ถา้
มนัเห็นสภาวะแบบนั้น ใหม่ๆ มนัท าไดย้าก ท าไดย้ากเพราะเราไม่เคยท า ส่ิงหน่ึงเราไม่เคยท า 
แลว้เราไม่เคยท าอยา่งน้ีเลย ถา้เราเคยท าส่ิงน้ี ใจของเราจะไม่มีความทุกขย์ากอยา่งน้ี เราจะไม่มา
เกิดอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเกิดน้ีเกิดเพราะอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนาแบบท่ีว่าผา่นร้อนผา่นหนาว ผา่น
ภพผา่นชาติ เราผา่นภพผา่นชาติมา เราเกิดตายๆ มา เราสร้างสมส่ิงน้ีมาจนเป็นกุศล จนเกิดเป็น
มนุษยน่ี์เป็นกุศลมาก เวลาเกิด ว่าสมบติั อริยทรัพยส์มบติั การเกิดน้ี มนุษยส์มบติัน้ีเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่ามาก แต่ท าไมเกิดข้ึนมามนัมีความทุกขค์วามยากล่ะ  

ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาเพราะเป็นฐาน ฐานใหเ้ราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แลว้เรายงัได้
ประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัแลว้ถูกช่องทางดว้ย เราผา่นเขา้มาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา 
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จนยกข้ึนมาใหเ้ห็น ใหเ้ห็นกาย เห็นกายตามความเป็นจริง พิจารณากาย
ไปเห็นตามความเป็นจริง แลว้ก าหนดพิจารณาไป  
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ก าลงัไม่พอ เราก็ยอ้นกลบัมาท่ีสัมมาสมาธิ ก าหนดสัมมาสมาธิเดินคู่กนัไป เราไม่ใจร้อน 
ไม่ด่วนได ้ ถา้เราด่วนได ้ เราอยากด่วนไดเ้ราคิดของเราไป มนัเป็นวิปัสสนึกนะ เรานึกข้ึนมาให้
เห็นสภาวะแบบนั้นแลว้มนัก็เป็นไป ถา้เป็นวิปัสสนึกมนัจะไม่เห็นผลตามเป็นความจริง  

แลว้ร าพึงล่ะ ส่ิงท่ีไม่เห็นร าพึงไม่เป็นนึกหรือ? ความนึกอนัน้ี นึกในสัมมาสมาธิ นึกโดย
มชัฌิมาปฏิปทา นึกโดยใหม้นัเกิดข้ึนเป็นปัจจุบนัธรรม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ีเป็นอุบาย
วิธีการไง การจะเดิน กา้วเดินไป เราตอ้งมีปัญญา เราจะไปอั้นตูต้วัเราเอง เราไปชนหนา้ผาแลว้
เราไม่เดินออกไป แลว้ว่ามนัจะเป็นการกา้วเดิน การประพฤติปฏิบติัจะไดผ้ล...มนัจะไดผ้ลมา
จากไหน ในเม่ือเราไม่กา้วเดินไป ถา้เรากา้วเดินไป เราตอ้งใชอุ้บายวิธีการใหก้า้วเดินไป อุบาย
วิธีการของธรรม ไม่ใหอุ้บายวิธีการของกิเลสมนัมาบิดเบือนไง ถา้อุบายของกิเลสมนัจะ
บิดเบือนใหเ้ราผดิพลาด ใหเ้ราส่งออก ใหเ้ราหมุนออกไปขา้งนอก แลว้เราจะไม่สามารถช าระ
กิเลส 

ธรรมะคือการทวนกระแส ส่ิงท่ีทวนกระแสจากประสบการณ์ การประสบผา่นร้อนผา่น
หนาวจากประสบการณ์ทางโลก เปรียบเทียบเขา้มาจากภายใน ถา้ยอ้นกลบัเขา้ภายใน มนัจะ
ทวนกระแสเขา้ไปหาภายใน จิตมนัไม่สงบ จิตมนัไม่มีก าลงั มนัจะจบัใหส่ิ้งนั้นเคล่ือนไหว ส่ิง
นั้นจบัตอ้งยนืตวัไม่ได ้ เราก็กลบัมาท่ีพุทโธๆ ไม่ใจร้อนด่วนได ้ แลว้พุทโธใหจิ้ตสงบข้ึนมา 
ก าลงัพอกลบัไปยอ้นอยา่งนั้น ถา้พิจารณากาย  

ถา้พิจารณานามธรรม พิจารณาเป็นธรรม กายเปรียบเทียบ ไม่เห็นรูป ส่ิงท่ีไม่เห็นรูปเราก็
เปรียบเทียบได ้ พอเปรียบเทียบว่า เกิดมาแลว้มนัตอ้งตาย สภาวะของร่างกายมนัแปรสภาพ
ตลอด มนัเส่ือมสภาพไป มนัเป็นของสกปรกโสโครก มนัเป็นของส่ิงท่ีเราเอาไว ้มนัตอ้งอาบน ้า
ตอ้งช าระลา้งร่างกาย ถา้ไม่ช าระมนัตอ้งเหมน็ตามอ านาจของมนั ข้ีเหง่ือข้ีไคลตอ้งท าใหเ้ป็น
สภาวะแบบนั้น น่ีวิปัสสนาส่ิงน้ีมนัก็ปล่อยวาง วิปัสสนาส่ิงน้ีคือการใคร่ครวญ การใคร่ครวญ
เป็นธรรม ธรรมารมณ์ไง อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน พิจารณากายอยา่งน้ีก็ได ้ 

พิจารณาจิต จิตท่ีเกิดข้ึนมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม จากวา่ความรู้สึกน้ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
เวลาเราไม่คิด ความคิดมนัไม่มี ถา้ความคิดเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมาเพราะเหตุใด ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
มนัตอ้งมีเหตุมีผล เราตอ้งยอ้นกลบัจบัตรงน้ี สังเกตใหไ้ด ้ ถา้สังเกตไดเ้ราจะจบัอาการของมนั 
จบัความรู้สึกได ้อาการของจิต อาการของความรู้สึกท่ีเคล่ือนไป ปัญญาท่ีมนัเคล่ือนไปๆ มนัไม่
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ลอยลมหรอก ส่ิงว่าเป็นนามธรรมๆ มนัไม่เป็นตวัตน เราคิดว่ามนัไม่เป็นตวัตน เราจบัตอ้งไม่ได้
เพราะมนัเป็นนามธรรม 

 แต่ในเม่ือเรามีสัมมาสมาธิจิตตั้งมัน่ แลว้มนัเป็นจริตนิสัยไง  

ผูท่ี้วิปัสสนากายมนัก็ไดก้าย ถา้มนัไม่ไดก้าย เราจะฝืนว่าเราตอ้งพิจารณากายไปมนักท็  า
ใหเ้ราไม่กา้วเดิน อุบายของเรามีเท่าน้ีหรือ ถา้อุบายของเรามีทางอ่ืน สติปัฏฐาน ๔ เรายอ้นกลบั
มาพิจารณาท่ีจิต จบัตวัท่ีจิต จบัอาการของมนั จบัความรู้สึกของมนั ถา้จบัความรู้สึกของมนัไดน้ี้
คือรูป น้ีคือตวัรูปของจิตคืออาการของมนั คือความรู้ของมนั “อาการของจิต” ถา้เราพจิารณาไป 
เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มาน่ีมนัมีเป็นความรู้สึกเราจบั มนัเป็นอาการทั้งหมด มนัเป็นเงา ส่ิง
ท่ีเป็นเงาน้ีมนัเป็นเงาตั้งแต่เร่ิมตน้ ตั้งแต่เราพิจารณาข้ึนมาแลว้มนัปล่อยวาง ตั้งแต่สังขาร ปัญญา
คือการรอบรู้ในกองสังขาร ปัญญาการรอบรู้ในกองสังขารจะจบัส่ิงน้ีแลว้ใชส้ติปัญญาใคร่ครวญ
เขา้มา น่ีมนัก็เป็นอาการของจิตเหมือนกนั ส่ิงท่ีท  าใหเ้ป็นอาการของจิต มนัถึงว่ามนัยกข้ึนเป็น
วิปัสสนาไม่ไดไ้ง  

หลวงปู่ ดูลยบ์อกไว ้ ผูท่ี้ถา้มนัเป็นอาการของจิต มนัไม่ถึงตวัจิต ถา้ไม่ถึงตวัจิต เห็นไหม 
จิตส่งออก ส่ิงท่ีส่งออกไปน้ี ผลของมนั มนัเป็นสมุทยัทั้งหมด ผลของมนัคือความทุกข ์ น่ีจะ
แกไ้ขความทุกข ์ จะตอ้งใหจิ้ตมนัยอ้น ตอ้งใหห้ยดุความคิด การจะหยดุความคิดก็ตอ้งใช้
ความคิด  

แต่ความคิดท่ีมนัเป็นมรรค ส่ิงท่ีมนัเป็นมรรคอาการท่ีมนัทวนกระแสเขา้มามนัเป็นมรรค 
ส่ิงท่ีเป็นมรรคจะท าใหจิ้ตน้ีสงบ ถา้จิตน้ีสงบข้ึนมา มนัจะเป็นผลของมนัคือเป็นบุญกุศล จะเป็น
ความสุข อนัหน่ึงจะใหผ้ลเป็นความทุกขถ์า้เป็นสมุทยั แต่ถา้เราใชส้ติ เราควบคุมเขา้มาน่ี มนัจะ
เป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรคผลของมนัเป็นนิโรธคือมนัสงบตวัลง  

แต่นิโรธในเร่ืองของการใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัหยดุ มนันิโรธมนัหยดุชัว่คราวๆ เขา้
มา  

อาการของจิตเหมือนกนั แต่มนัคนละอาการ อาการของมนัท่ีเราตอ้งขบัไสออกไป เป็น
การเป็นกระแสออกไป แต่เราจบัเขา้มามนัเป็นขนัธ์ มนัไม่ใช่อาการ มนัจบัตวัของจิตได ้“จิตจบั
จิต” จิตน้ีจบัอาการของใจเป็นรูปเลย มนัไม่ใช่อาการ ไม่ใช่เงา...เป็นเน้ือ ถา้เป็นเงาเราจะช าระ
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กิเลสไม่ได ้ถา้เป็นเน้ือเราจะแยกได ้ เพราะเน้ือ ท าไมแยก ส่ิงน้ีเป็นรูป อาการอยา่งน้ีเป็นอาการ
คือรูปของจิต อาการอยา่งน้ีเป็นเวทนา อาการอยา่งน้ีคือความจ าได ้ ความเทียบเคียงน้ีคือสัญญา 
ส่ิงท่ีเป็นสัญญา ส่ิงท่ีความคิด ความปรุง ความแต่งมนัจะเห็นสังขารไง เห็นสังขาร  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เห็นวิญญาณรับรู้  

พอมนัแยกได ้ ตวัจิตตวัท่ีมนัสงบ ตวัท่ีมนัปล่อยวางต่างๆ เขา้มา เป็นกลัยาณปุถุชน จิต
มนัปล่อยรูป รส กล่ิน เสียง หมดแลว้มนัเป็นอิสรภาพเขา้มา แลว้มนัก็ยกส่ิงน้ีข้ึนมาวิปัสสนา ถา้
วิปัสสนาอยา่งน้ีมนัแยกอาการของขนัธ์ ๕ ถา้แยกอาการของขนัธ์ ๕ เห็นอาการของขนัธ์ ๕ 
อาการของขนัธ์ ๕ มนัเหมือนภเูขาลูกใหญ่มาก ถา้เราจะยบัย ั้ง เราจะท าลายความคิดของเรา 
เหมือนกบัพิจารณากาย เราจะพิจารณากาย มนัเร่ิมตน้ข้ึนมามนัเป็นภเูขาทั้งลูกเลย เราจะท า
อยา่งไรกบัมนั น ้าหนกัของมนั เราตอ้งพยายามตั้งจิตแลว้วิปัสสนาไป  

จะใหเ้ห็นว่า วิปัสสนากายก็ได ้จิตก็ได ้ในสติปัฏฐาน ๔ แต่เอาอนัเดียว ส่ิงใดเอาอนัเดียว 
ขณะท่ีท านั้นท าส่ิงเดียว เพียงแต่ว่า มนัแยกแยะออกไปเป็นจริต เป็นนิสัยของสัตวโ์ลกไง สัตว์
โลกจะไม่เหมือนกนั การพิจารณากายก็ไม่เหมือนกนั  

“พิจารณากายโดยเห็นกาย” พิจารณากายโดยสติปัฏฐาน ๔ คือเห็นเป็นกายเลย  

“พิจารณากายโดยนามธรรม” คือไม่เห็นรูป ไม่เห็นรูปของกาย แต่ใชปั้ญญาเทียบเคียง 
เทียบเคียงออกไปใหเ้ห็นโทษของมนั  

แลว้ “พิจารณาธรรมารมณ์” ก็อาการของธรรม  

แลว้ “พิจารณาจิต” ก็เป็นอาการท่ีว่าเป็นขนัธ์ ส่ิงท่ีเป็นขนัธ์น้ีก็แยกออกไปๆ  

น้ีคือประสบการณ์ในการวิปัสสนา ถา้ประสบการณ์อยา่งน้ีมนัเห็นประสบการณ์อยา่งน้ี 
แลว้มนัแยกแยะออกไปไดม้นัจะเร่ิมปล่อยวาง การปล่อยวาง การวิปัสสนาน่ีมนัจะเห็นผลของ
มนัว่า ในเม่ือเราท าสัมมาสมาธิ เวลาจิตมนัสงบเขา้มา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัจะมีความสุข มนั
จะปล่อยวางแลว้เวิง้วา้ง มีความสุขมาก ใชค้  าบริกรรมเขา้มาจนจิตมนัสงบมนัจะมีความสุข มนั
จะมีความสุขชัว่คราว วา่งมีความสุข อนันั้นเป็นส่วนหน่ึง  
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แต่ในการวิปัสสนาแลว้ถา้มนัปล่อยมนัจะลึกกว่านั้น เพราะมนัใชปั้ญญา ปัญญาต่อสู้กบั
กิเลส กิเลสมนัสงบตวัลง กิเลสหลบกบักิเลสมนัสงบตวัลง เพราะมนัโดนวิปัสสนาญาณ
ใคร่ครวญมาแลว้มนัปล่อยวาง ความสงบเวลามนัปล่อยวางต่างกนั ประสบการณ์ของผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัมนัจะเห็นความต่างตรงน้ีเลย  

ถา้ความต่าง วิปัสสนาบ่อยคร้ังเขา้ ถา้มนัปล่อย มนัปล่อย ถา้มนัปล่อย ถา้กิเลสมนัหลอก
มนัจะบอกว่า “น่ีผา่นทุกข”์ ถา้ผา่นทุกขอ์ยา่งน้ีมนัผา่นแลว้มนัจะตอ้งเส่ือมไป สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตา สภาวะของธรรม “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งแปรสภาพเป็น
ธรรมดา” สภาวธรรมมนัก็เป็นแบบนั้น สภาวธรรมตอ้งเห็นตามความเป็นจริงมนัก็ตอ้งเป็นแบบ
นั้น  

แต่สภาวะของใจ เพราะใจของเรามนัเป็นสสาร มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง มนัก็เส่ือม
สภาวะโดยตามความเป็นจริงของมนัอยูแ่ลว้ เส่ือมสภาวะของมนัตามความเป็นจริง มนัก็ตอ้ง
เส่ือมไป เพราะเราวิปัสสนา วิปัสสนาเรามีประสบการณ์ แต่ประสบการณ์นั้นมนัไม่ผา่นทุกข ์ถา้
มนัผา่นทุกขม์นัตอ้งวิปัสสนาไป แลว้มนัปล่อยวางๆ หมัน่คราดหมัน่ไถ ส่ิงท่ีหมัน่คราดหมัน่ไถ 
การท า ถา้เราท าอยา่งน้ีได ้เวลาคนไดผ้ลงาน เราไดรั้บรางวลัอะไรก็แลว้แต่ เราจะดีใจ แลว้เราจะ
เผลอเลินเล่อเหมือนกนั  

การวิปัสสนาก็เหมือนกนั ถา้เราปล่อยวาง มนัถึงว่าเป็นความสุข แลว้เราเคย เราตอ้งอด
นอนผ่อนอาหารเพื่อจะวิปัสสนาข้ึนมา เราใชก้ าลงัมามากไง พอมีความสุขอยา่งน้ี เรากแ็บบติด
สุขแลว้เราพอใจกบัความสุขนั้น...มนัจะตอ้งเส่ือมสภาพ มนัปล่อยวาง มนัไม่ผา่น ถา้มนัผา่น
ทุกขน์ะ มนัจะวิปัสสนาบ่อยคร้ังเขา้ๆ ขนัธ์จนมนัแตกสลายเลย  

เวลากายมนัปล่อยนะ พอมนัพิจารณากาย พอปล่อยกาย กายปล่อยออกไป จิตมนัเห็น
สภาวะแบบนั้นมนัก็ถอน ถอนออกมาเลย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์มนัจะแยกอยา่ง
นั้น วิปัสสนาโดยกายเป็นธรรมชาติก็เหมือนกนั โดยวิปัสสนากายโดยนามธรรม วิปัสสนาไป 
มนัเป็นไปได ้ วิปัสสนาไปไดม้นัก็จะปล่อยอยา่งนั้น ถา้เราพิจารณากายนะ มนัเห็นสภาวะจิต
หลุดออกไปเลยนะ เห็นสภาวะแบบนั้น  

พิจารณาจิตก็เหมือนกนั พิจารณาอะไรก็เหมือนกนั...อยา่งเดียว ผูท่ี้ผา่นผา่นอยา่งเดียว 
แลว้พอขาด ผูท่ี้ผา่นทุกขม์นัจะขาด ทุกขไ์ม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ทุกขแ์ยกจากกนัโดยธรรมชาติ จะ
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เป็นธรรมชาติ จริงตามธรรมชาติ ขนัธ์ก็จริงตามขนัธ ์ จิตกจ็ริงตามจิต ทุกขก์็จริงตามทุกข ์ มนั
เป็นส่วนอนัส่วนจริงแลว้มนัจะเขา้มาประสานกนัไม่ไดเ้ลย มนัตดัขาดไปโดยสภาวะมรรค
อริยสัจจงั มรรคสามคัคีแลว้สมุจเฉทปหาน ส่ิงน้ีจะเช่ือมต่อกนัอีกไม่ได ้ ส่ิงน้ีเป็นอกุปปธรรม 
เป็นส่ิงท่ีไม่อยูใ่นวงของ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เป็นอนตัตา สภาวธรรมน้ีเป็นอนตัตา แต่ผูท่ี้เห็นอนตัตา ผูท่ี้เห็น
ความเป็นไปของการวิปัสสนา เราวิปัสสนาแลว้เห็นส่ิงน้ีแลว้มนัขาดออกไปจากใจ “ผูเ้ห็น” น่ี
จิตท่ีว่าจ  าเป็นตอ้งมีจิตเป็นผูว้ิปัสสนา จ าเป็นตอ้งจิตท่ีเป็นผูดู้กาย แต่เราวิปัสสนาเขา้ไป เราจะ
ไม่เห็นสภาวะแบบนั้น มนัตอ้งผา่นถึงท่ีสุดแลว้ยอ้นกลบัมามนัจะเห็นสภาวะแบบน้ีโดยชดัเจน  

แต่ในเม่ือเราเป็นคนท างาน เรากบังานก าลงัเป็นลม้ลุกคลุกคลานอยูจ่ะไม่เห็นสภาวะตาม
ความเป็นจริง แต่มนัก็ตอ้งวิปัสสนาไป จนมนัผา่นอยา่งน้ีไง ถา้ปล่อยวางอยา่งน้ีแลว้ขาดออกไป
อยา่งน้ีแลว้จะไม่เช่ือมต่อกนั ไม่เช่ือมต่อกนัเลย สภาวะทุกขจ์ะไม่มีในหวัใจ สภาวะทุกขข์อง
กายจะไม่มีในหวัใจ  

แต่ท าไมนางวิสาขา เวลาหลานตายร้องไหไ้ปหาพระพุทธเจา้  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “วิสาขาเธอเป็นอะไร”  

“หลานตาย เสียใจถึงหลาน”  

“ถา้ในโลกน้ีทุกคนเป็นหลานของเธอ เธอจะไม่ร้องไหทุ้กวนัหรือ เธอจะตอ้งร้องไห้ทุก
วนั เพราะมีคนตายคนเกิดอยูทุ่กวนั”  

น่ีพระโสดาบนัไดส้ติสัมปชญัญะทนัทีเลย น่ีทุกขห์ลุดออกไปจากใจ ไม่เก่ียวกนั มนั
ไม่ใช่ทุกข ์ ส่ิงท่ีเป็นสภาวะของขนัธ ์๕ ในกายของขนัธ ์๕ เร่ืองของร่างกายมนัทุกขป์ระจ าธาตุ
ขนัธ์ไง ทุกขข์องขนัธ์ ๕ พระโสดาบนันัง่นานๆ มนัก็เม่ือย พระโสดาบนัอดอาหารมนัก็หิวขา้ว 
เร่ืองความหิวของธาตุขนัธ ์ 

“มนัเป็นทุกขใ์นขนัธ์” กบั “ทุกขข์องกิเลส” มนัคนละอนักนั  

“ทุกขใ์นขนัธ”์ คือสภาวะของขนัธ์ มนัสภาวะมนัรับส่ิงใดแลว้ มนัตอ้งมีความคงทนของ
มนั มนัเป็นสภาวะแบบนั้น ทุกขถึ์งไม่เขา้จิต มนัเป็นทุกขข์องขนัธ์ ไม่ใช่ทุกขข์องจิต  
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“ทุกขข์องจิต” มนัเป็นเร่ืองของกิเลส เราช าระกิเลสออกไปแลว้มนัขาดออกไป ส่ิงน้ีจะ
เช่ือมต่อกนัอีกไม่ไดเ้ลย น้ีคือการผา่น จิตท่ีมนัผา่นทุกข ์มนัจะผา่นอยา่งน้ี เห็นความผา่นออกไป 
ผา่นออกไปแลว้จะเป็นความจริงของใจดวงนั้น ใจดวงนั้นตอ้งยกข้ึนวิปัสสนาสูงข้ึนไป  

ผา่นจากขนัธ์อยา่งหยาบ ตอ้งต่อสู้กบัขนัธ์อยา่งกลาง แลว้ต่อสูก้บัขนัธ์อยา่งละเอียด น่ีผู ้
ผา่นทั้งหมดเลย จิตมนัจะผา่นเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป เราตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา ยกข้ึนวิปัสสนาดว้ย
ก าลงัของสัมมาสมาธิ  

จิตท่ีปล่อยวาง จิตท่ีไม่มีความทุกขใ์นเร่ืองของกายแลว้ มนัปล่อยวางในเร่ืองของกาย 

มรรค ๔ ผล ๔ โสดาปัตติมรรค เราใคร่ครวญ ใคร่ครวญแลว้ปล่อยวาง เป็นโสดาปัตติ
ผล มนัสัมปยตุมนัถึงสามคัคี จิตน้ีมนัสัมปยตุ มรรคสามคัคี มนัจะสามคัคีรวมตวักนั แลว้
สมุจเฉทปหาน ปหานออกไป กิเลสจะขาดออกไปจากใจ ทุกขน้ี์หลุดออกไปจากใจ น่ีเป็นโสดา
ปัตติผล ส่ิงท่ีเป็นโสดาปัตติผลแลว้น่ีมนัเป็นผลงานท่ีใชไ้ปแลว้  

แลว้สกิทาคามรรค มนัก็ตอ้งเป็นสัมมาสมาธิของสกิทาคามรรคท่ีเราจะเพิ่มข้ึนมา เราถึง
ตอ้งท าความสงบของใจยกข้ึน แต่มนัเป็นงานท่ีเคยผา่นประสบการณ์ ผูท่ี้มีประสบการณ์ผา่น
ข้ึนมา การประพฤติปฏิบติัยาก ยากตรงเร่ิมตน้น่ี เพราะเราไม่เคยท า ส่ิงท่ีไม่เคยท า  

จากเร่ิมตน้ เราจากเร่ิมตน้จบัสายเชือก เราจบัเชือกเส้นหน่ึงเราสาวเขา้มา เราจะถึงปลาย
เชือกแน่นอนเลย น้ีเราจบัเร่ืองของกาย จบัเร่ืองของขนัธ์ จบัเร่ืองของสติปัฏฐาน ๔ ได ้ถา้เราสาว
เขา้ไปมนัจะถึงปลายเชือกได ้ ขนัธ์อยา่งหยาบ-ขนัธ์อยา่งกลาง-ขนัธ์อยา่งละเอียด จะตอ้งถูก
ท าลายไป ดว้ยความมรรคอริยสัจจงั ดว้ยความสมดุลของมนั มนัจะผา่นทุกขเ์ป็นชั้นๆ เขา้ไป 
การผา่นทุกขต์ามความเป็นจริงตอ้งผา่นอยา่งนั้น  

แมแ้ต่ผา่นเวทนา เราผา่นเวทนา เวลาผา่นเวทนา วิปัสสนาในขนัธ์ ๕ วิปัสสนาเวทนา 
เวทนาเกิดข้ึนขนาดไหนมนัเป็นเวทนาส่วนหน่ึง เวลามนัปล่อยแลว้มนัปล่อยขาด เวทนาหนา้
ไหนเราก็รู้จกัมนัไม่ทั้งหมดหรอก แต่มนัก็มี มีโดยเรามีสติไง เวทนามนัยงัเกิดอีก มนัยงัหิวได ้
ยงัหิว ยงักระหาย เป็นธรรมชาติของมนั ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของธาตุขนัธ์  

ความจริงของธาตุขนัธ์เป็นส่วนหน่ึง ความจริงของทุกขข์องกิเลสเป็นส่วนหน่ึง ส่วนท่ี
เราช าระมนัจะปล่อยเขา้มา น่ีเราก็ตอ้งยกข้ึน มนัจะอ่อนเพลียอ่อนลา้ เราท างาน งานของเราการ
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ประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งใชก้ าลงัตลอดไป ใชก้ าลงัใจนะ ก าลงัใจเกิดข้ึนมาแลว้เราพยายามต่อสู้
ข้ึนไป ยอ้นกลบัเขา้มาตลอด ถา้เรานอ้ยเน้ือต ่าใจเราตอ้งคิดเปรียบเทียบตลอดเวลา ปัญญามนั
ตอ้งเปิดออกนะ พยายามเปิดใหเ้รามีทางเดิน ถา้กิเลสมนัเกิดมนัจะปิดทางเดินของเรา แลว้เรา
เดินไปไม่ได ้ลม้ลุกคลุกคลานดว้ยความทุกขค์วามยากแลว้เราจะจมอยูใ่นทุกขน้ี์ตลอดไป  

เราจะผา่นทุกข ์ เราจะไม่จมอยูก่บัมนั ถา้เราจะจมอยูก่บัมนั กิเลสเช่ือมนัมนัถึงท าใหเ้ป็น
อยา่งนั้น เราไม่เช่ือมนัมนัก็พยายามหาเหตุหาผลล่อหลอกใหเ้ราเช่ือมนัจนได ้ ถา้เราเช่ือมนัเราก็
จมอยูใ่นนั้น  

แต่ถา้เราใชปั้ญญาของเรา เราตอ้งพลิกแพลงนะ ทุกขอ์ยา่งน้ีเราเกิดตายๆ มาทุกชาติ ทุก
ภพทุกชาติ เราเกิดตายมาแน่นอน ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนไปเราจะไปเห็นสมบติัของเรา
ขา้งหนา้ ถา้เราปลดเปล้ืองจนขนัธ์น้ีหลุดออกไปจากใจทั้งหมด ไปถึงจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส “จิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใส” จิตเดิมแทคื้อขอ้มูลของอวิชชา มนัจะเปิดร้ือภพร้ือชาติ มนัจะเห็นความเป็นไป
ของจิตดวงน้ีว่ามนัทุกขย์ากมาขนาดไหน ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะเห็นสภาวะแบบน้ีในใจของเรา  

ในหวัใจของเรามนัเป็นต าราเล่มใหญ่ท่ีน่าศึกษาน่าคน้ควา้มาก ต าราภพต าราชาตินะ เรา
จะผา่นภพผา่นชาติท าลายต าราเล่มน้ี ถา้เราไปร้ือคน้ตรงนั้นเราจะเห็นสภาวะการสะสมของมนั
แต่ละภพแต่ละชาติ แต่ถึงตรงนั้นแลว้ต าราเล่มนั้นก็ตอ้งเผาไฟซะ มรรคส่ิงนั้นตอ้งท าลายตรงน้ี 
ท  าลายส่ิงนั้นแลว้มนัจะหมุนข้ึนไป น้ีพดูถึงว่าถา้มนัผา่นข้ึนไปมนัจะไปเห็นตรงนั้น  

แต่เวลาเรากา้วเดินข้ึนไปมนัจะเกิดความลงัเลสงสัย เกิดความตอ้งการอยากรู้ เราตอ้ง
สงบส่ิงน้ี ส่ิงท่ีอนัน้ีเป็นทางออกของกิเลส ส่ิงท่ีเป็นความลงัเลสงสัย ส่ิงท่ีอยากรู้อยากเห็น มนั
เป็นส่ิงท่ีว่าท  าใหเ้ราผดิออกนอกจากมชัฌิมาปฏิปทา  

ถา้เป็นมชัฌิมาปฏิปทาเราตอ้งยอ้นกลบัข้ึนมา ยอ้นกลบัใจ ยอ้นใจกลบัมาใหม้นัเกิด
ความสงบ หนา้ท่ีของเราคือตอ้งท าความสงบของใจแลว้ยกข้ึนใหม้นัมีฐาน ใหเ้ป็นฐานท่ีมัน่ท่ี
ควรแก่การงาน ถา้เราจิตมนัปล่อยวางมาแลว้ เราเช่ือส่ิงนั้น เราเช่ือแลว้เราไม่ตั้งสติ ไม่ยกใจ
ข้ึนมา ใจมนัก็ปล่อยว่างอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่เป็นงานชอบ ถา้เป็นการงานชอบ ความเพียรชอบ มนั
จะยกข้ึนวิปัสสนาได ้ถา้ยกข้ึนวิปัสสนามนัจะเห็นสภาวะของกายเหมือนกนัถา้พิจารณากาย  
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ถา้คนพิจารณาบางองค ์ พระบางองค ์ ผูป้ระพฤติบางคนพิจารณาแลว้มนัเปล่ียนแปลงได ้
จากส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน แต่ถา้เปล่ียนจริตนิสัยพิจารณากาย จบักายซ ้ ามนักจ็ะ
เห็นสภาวะกาย วิปัสสนาไปมนัจะท าลายออก จากท่ีว่าวิปัสสนากายเร่ิมตน้ มนัจะเปล่ียนสภาพ 
มนัจะแปรสภาพออกไป แต่ส่ิงน้ีมนัจะเร่ิมท าลายของมนั มนัคืนสภาวะของมนั เพราะว่าเรา
พิจารณาไป มนัจะเป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ มนัคืนสภาวะตามธรรมชาติของมนัแน่นอน 
ส่ิงน้ีมนัเป็นสัจจะความจริงอยูแ่ลว้ แลว้สภาวธรรมอนันั้นมนัเห็นไง ส่ิงท่ีว่าพิจารณากายโดย
นามธรรมมนัก็จะวิปัสสนาโดยนามธรรม มนัก็ใชปั้ญญาใคร่ครวญไป เห็นการยดึมัน่ถือมัน่ของ
ใจ ใจท่ียดึมัน่มนัจะปล่อยเขา้มาๆ  

พิจารณาจิตก็เหมือนกนั พิจารณาสภาวธรรมก็เหมือนกนั ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัเดียวสลดั
ออกไป มนัสลดัออกสติปัฏฐาน ๔ ทั้งหมด ใจน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ มนักลัน่ส่ิงน้ีเขา้มามนัก็
ปล่อยวางส่ิงน้ีเขา้มา เวิง้วา้งเขา้มา “น่ีผา่นทุกข”์  

การผา่นทุกขม์นัจะเห็นการท าลายกนั จะตอ้งขาดออกไป ปฏิฆะ-กามราคะอ่อนตวัลง ส่ิง
ท่ีอ่อนตวัลงน่ีมนัรู้ข้ึนมาจากใจเลย ว่าง “กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส” มนัจะว่าง โลกน้ีราบ
เห็นหนา้กลอง โลกน้ีราบเป็นหนา้กลองคือไม่มีส่ิงใดเขา้ไปเจือกบัใจอนันั้นเลย ขณะท่ีมนัเป็น
โลกน้ีไม่มี จิตน้ีใจน้ีเหมือนกบัหนา้กลองเรียบ ไม่มีตน้ไม ้ ไม่มีส่ิงใดเป็นจุดเป็นต่อมข้ึนมาให้
มนัเป็นท่ีสะดุดไดเ้ลย ปล่อยวางขนาดนั้น ว่างหมดเลย น่ีมนัผา่นทุกขเ์ขา้ไปอีกชั้นหน่ึง  

ถา้ผา่นทุกขเ์ขา้ไปอีกชั้นหน่ึง มีความละเอียด ส่ิงท่ีละเอียด เวลาเราพดูกนั ถา้เรานกั
ปฏิบติัเร่ิมตน้ เราคุยกนัเราคุยกนัเร่ืองเดียว เราคุยกนับนโต๊ะ เราคุยกนับนเหตุบนผลเรากตี็ความ
ชั้นเดียว แต่ในการประพฤติปฏิบติัมนัมีละเอียดเขา้ไป ความปล่อยวาง วา่ง ว่างคนละชั้นคนละ
ตอน น่ีมนัจะว่างขั้นท่ี ๑ ขั้นท่ี ๒ เขา้ไป มนัจะว่างมากแลว้มนัจะติดมาก ท าใหติ้ดไดน้ะ ติดว่า
ตรงน้ีเป็นถึงท่ีสุดของการประพฤติปฏิบติั มนัจะมีความสุข เวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้น  

ถา้พดูถึงถา้ผูมี้สติสัมปชญัญะ ผูท่ี้ใคร่ครวญศึกษา มีโอกาสมีวาสนาเทียบกบัธรรม
พระไตรปิฎก เทียบกบัพระไตรปิฎก ธรรม “มรรค ๔ ผล ๔” ส่ิงท่ีมรรค ๔ ผล ๔ ส่ิงท่ีครูบา
อาจารย ์ฟังเทศน์ครูบาอาจารยก์็จบัไวเ้ป็นบรรทดัฐาน น่ีมนัตอ้งลึกเขา้ไป ส่ิงท่ีลึกเขา้ไปน้ีมนัคือ
อะไร?  
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น้ีมนัคือการอวิชชามนัถอยตวัเขา้มา มนัจะเขา้ถ  ้าไง ความหมายของเรา ความเขา้ใจของ
เราคิดว่าอวิชชา จิตน้ีถอยตวัออกมา ถอนตวัออกมาๆ เราเขา้ไปรู้ไปเห็นนะ มนัปล่อยขนัธ์อยา่ง
กลาง เราคิดวา่มนัจะเขา้ถ  ้า มนัเวิง้วา้งหมดแลว้มนัหาไม่ได ้ ถา้เราไม่ยกจิตข้ึนมา เราไม่สร้าง
สัมมาสมาธิข้ึนมา มนัไม่เป็นสัมมาสมาธิ มนัไม่เป็นมรรคโค ไม่เป็นทางเดิน จิตน้ีมนัไม่เป็น
ผลงาน เวลามนัว่าง มนัปล่อยวาง เหมือนเราไม่ท าอะไรเลย เราท าสบายใจ เราไม่คิดเลยมนัก็ไม่
มี เวลาเราคิดมนัก็มี  

จิตก็เหมือนกนั ถา้เราจะใหเ้ป็นธรรม เราตอ้งยกข้ึนมา ยกใหม้นัเป็น ยกข้ึนมาใหขุ้ดคุย้
คน้ควา้หา หาส่ิงท่ีมนัเขา้ถ  ้า มนัถอย ถอยไปไหน ตวัจิตน้ีไปอยูท่ี่ไหน ยอ้นกลบัมามนัไปอยูท่ี่
ไหน เราใคร่ครวญส่ิงน้ีเขา้ไป มนัเป็นการท่ีว่าเรายกข้ึนมาใหเ้ป็นงาน ถา้ยกข้ึนใหเ้ป็นงานมนัจะ
คน้ควา้  

ถา้พิจารณากายมนัจะเป็นอสุภะ ถา้ออกหากาย ถา้เจอกายมนัเป็นอสุภะ  

ถา้เจอนามธรรม เป็นกามราคะ  

ถา้เราเจอจิต จิตน้ีเป็นจิตท่ีละเอียดท่ีมนัเป็นกามราคะเหมือนกนั  

สภาวธรรมก็เป็น จะเป็นส่ิงน้ีเหมือนกนัหมด เพราะมนัเป็นขั้นของกามราคะ ส่ิงท่ีเป็น
กามราคะมนัเป็นส่ิงท่ีว่าเหมือนเช้ือของเมล็ดพนัธ์ุพืช มนัมีเช้ืออยู ่ ถา้มนัตกท่ีไหนมนัก็ตอ้งเกิด 
น้ีมนัเป็นเหมือนกบัเช้ือของใจ มนัเป็นเช้ือของจิต จิตมีเช้ือส่ิงน้ีจิตถึงผสมพนัธ์ุ ส่ิงท่ีการผสม
พนัธ์ุการสร้างโลกข้ึนมามนัเป็นส่ิงน้ีเกิดมา มนัเป็นส่ิงท่ีผสมพนัธ์ุออกมา มนัถึงเกิดข้ึนมา มนั
ถึงเป็นส่ิงท่ีเกิดดบัๆ ในโลกน้ีไง มนัถึงไดเ้ป็นกามโอฆะไง  

ส่ิงท่ีเป็นโอฆะ ส่ิงท่ีท าใหส้ัตวโ์ลกอยูใ่นกามภพ ส่ิงท่ีกามภพ “กามภพ รูปภพ อรูปภพ” 
น่ีในวฏัวนจิตมนัเวียนตายเวียนเกิดอยู่อยา่งน้ี ส่ิงน้ีเป็นท่ีอยูข่องจิต จิตน้ีจะวนอยู่อยา่งน้ีตลอดไป 
ส่ิงน้ีมนัเป็นเช้ืออยูใ่นหวัใจ จะพิจารณาในสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม มนัก็เป็นกาม
ทั้งหมดเลย แต่เป็นกามมนัคนละแง่ แง่ของการวิปัสสนาไง  

ถา้แง่ของกายมนัจะเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะเพราะมีก าลงั ถา้เรามีก าลงัเราจบัตั้งได ้
ความเป็นอสุภะของมนั มนัจะเป็นอสุภะแลว้ท าใหเ้รา...ถา้เป็นธรรมเราจะเห็นโทษของมนัเป็น
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ความสกปรกโสมม มนัจะเร่ิมปล่อยวางๆ ความปล่อยวางนัน่กิเลสมนัเร่ิมอ่อนตวัลงๆ ใหเ้รา
วิปัสสนาไป  

วิปัสสนาเป็นนามธรรมก็เห็นสภาวะของกามราคะ ของความเป็นโทษของมนั ส่ิงท่ีเป็น
โทษของมนั มีปัญญามนัใคร่ครวญขนาดไหน  

พิจารณาจิตก็เหมือนกนั มนัเป็นขนัธ ์ขนัธ์อนัละเอียด ขนัธท่ี์เป็นขั้นของกาม มนัตอ้งใช้
ปัญญาใคร่ครวญไป ความใคร่ครวญออกไป เช้ือของมนั อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น้ีมนัก็เป็นส่วน
หน่ึง ความท่ีมนัเป็นเช้ือ คือว่าเป็นส่ิงท่ีว่าช าแรกอยูใ่นเช้ือไข เช้ือไขของเมลด็พนัธ์ุพืชมนัก็อยู่
ในเมลด็พนัธ์ุพืชนั้นเลย แต่มนัเป็นวตัถุ มนัถึงว่าสกดัขนาดไหนทางวิทยาศาสตร์เขาสามารถ
สกดัได ้เพราะมนัเป็นวตัถุ  

แต่อนัน้ีมนัเป็นเช้ือของใจ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัก็ละเอียดอ่อนอยูแ่ลว้เพราะเป็น
นามธรรม แต่เพราะเราใชส้ติปัญญาของเรา เรามีอนาคามรรค ส่ิงท่ีเป็นอนาคามรรคถึงจะจบัตรง
น้ีได ้ ถา้ไม่มีอนาคามรรคมนัจะจบัตรงน้ีไม่ไดเ้ลย ถา้อนาคามรรคจบัได ้ ส่ิงท่ีเป็นอนาคามรรค
มนัเป็นมรรค ส่ิงท่ีเป็นมรรคมนัเป็นอาวุธ มนัเป็นส่ิงท่ีจะวิเคราะห์วิจยั มนัเป็นปัญญาการจะ
ใคร่ครวญ มนัจบัส่ิงน้ีไดม้นัถึงจะเดินมรรคได ้ ถา้จบัส่ิงน้ีไม่ไดม้นัไม่เกิดอนาคามรรค มนัก็จะ
เป็นความว่างเฉยๆ ถา้มนัจบัส่ิงน้ีไดม้นัจะเกิดอนาคามรรค ถา้พอเกิดอนาคามรรคปัญญามนัเกิด
เขา้ไป มนัใคร่ครวญเขา้ไป กิเลสมนัต่อตา้น กิเลสมนัเป็นไป  

วิปัสสนากายเป็นอสุภะมนัก็ปล่อย เห็นความสกปรกของมนั เห็นความไม่จริงของมนั 
เพราะเราคิดวา่ทุกอยา่งน่ีมนัพอใจ เราเขา้ใจว่าทุกอยา่งมีความสุข โลกน้ีเราติดสุขกนั ติดเพราะ
ความสุข เคลิบเคลิม้กบัความสุข แต่ไม่เคยเจอ ทุกขท์ั้งภพทุกชาติก็ไม่เขา้ใจว่าส่ิงน้ีเป็นความ
ทุกขข์องใจ เป็นอริยสัจ เป็นความจริง แต่น้ีเราเจอธรรมเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนธรรมมนั
ส่งเสริมเราข้ึนมาจนเราไดก้ารต่อสู้ จนปัญญามนัใคร่ครวญ มนัก็เร่ิมปล่อยวางๆ น่ีเห็นเป็นอสุ
ภะ  

ถา้เป็นนามธรรม เป็นกามราคะมนัก็เห็นความชีวิตน้ีการเกิดตายน้ีเป็นความทุกขค์วาม
ยาก การเกิดการตายน้ีเราเกิดตายมาก่ีภพก่ีชาติ ท  าไมเราไม่ต่อสู้กบัมนั เราต่อสู้มนัก็แยกแยะ  
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พิจารณาจิตก็เหมือนกนั เป็นขนัธ์ ถา้ขนัธ์อนัละเอียด “ขนัธ์อนัละเอียด” ส่ิงละเอียด
ข้ึนมาเราไม่เห็นมนัเลย ถา้เราเห็นมนัข้ึนมา เราจบัมนัข้ึนมามนัอยูต่รงไหน? ส่ิงท่ีมนัเป็นขนัธ์
มนัหมุนไปจากภายใน น่ีคือจอมทพั ส่ิงท่ีเป็นจอมทพั เพราะมนัเป็นระหว่างกายกบัจิต เป็น
ระหว่างขนัธ์กบัจิต ถา้ขนัธ์กบัจิตเป็นการส่งเสริมกนั  

พลงังานคือตวัจิต ตวัจิตน้ีตวัอวิชชา แต่ตวัขนัธ์คือตวัแม่ทพั ส่ิงท่ีแม่ทพัแลว้ส่ิงท่ีว่าแม่
ทพัขบัเคล่ือนมนัจะรุนแรงมาก ส่ิงท่ีรุนแรงมนัจะเกิดอุบายวิธีการ เพราะเขาต่อสู้กนั เขารับส่ง
นโยบายระหว่างกษตัริย ์ระหว่างจอมทพั ระหว่างอวิชชากบัแม่ทพั น่ีการต่อสู ้แลว้เขามีวิชา เขา
มีปัญญา เขามีความป้องกนัตวัของเขา เขาจะมีเล่ห์มีเหล่ียม จะเล่ห์เหล่ียมการต่อสู้วิปัสสนา น่ี
น ้ าป่า ส่ิงท่ีน ้ าป่าต่อสู้กนั มนัถึงเป็นส่ิงท่ีรุนแรง  

เราวิปัสสนามาแต่ละขั้นตอน เราก็ท  าของเรามาวา่เป็นความทุกขค์วามยาก ความทุกข์
ความยากแลว้มนัปล่อยวาง เวลามนัปล่อยวางว่าการประพฤติปฏิบติัจะมีความสุขมากๆ สุขจริงๆ 
สุขในการปล่อยวางผา่นทุกขม์าแต่ล่ะขั้นตอน แต่ในเร่ืองของงานในเร่ืองของการสงครามมนั
เกิดข้ึนระหว่างหวัใจ ระหว่างมรรคกบักิเลสมนัต่อสู้กนัน่ีมนัเป็นงานท่ีสุดส่วน  

งานของโลกมนัเป็นเร่ืองงานของโลกนะ จะทุกขย์ากขนาดไหนมนักเ็ป็นส่ิงท่ีว่าจะมีคน
สามารถท าแทนกนัได ้ แต่งานของใจ งานการช าระกิเลส ใจดวงไหนดวงนั้นไม่มีใครสามารถ
ช าระได ้ แลว้ถา้ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไม่ยกข้ึนวิปัสสนาขั้นน้ีมนัก็จะไม่เห็นปัญญารุนแรงของขั้น
น้ี ถา้เห็นปัญญารุนแรงของขั้นน้ีมนัจะถึงว่า แหม ท าไมมนัขนาดน้ี ท  าไมเร่ืองของกิเลสมนั
รุนแรงขนาดน้ี แลว้มนัก็มหศัจรรยว์่ามรรคท าไมมนัเกิดไดข้นาดน้ี เรามนัปัญญาเกิดข้ึนได้
อยา่งไร เราสร้างสมข้ึนไดอ้ยา่งไรขนาดน้ี มนัต่อสู้กนั มนัเป็นความมหศัจรรย ์น่ีธรรมมนัลึกลบั
ซบัซอ้น ลึกลบัขนาดนั้นนะ  

แต่มนัจะสว่างกระจ่างแจง้ เห็นต่อหนา้กบัผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเป็นปัจจุบนัธรรม ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัเป็นปัจจุบนัธรรมจะเห็นสภาวะของความเป็นจริงว่า มรรคมนัเดินขนาดนั้น น่ี
มนัเกิดท่ีใจไง  

ประสบการณ์ในวิปัสสนา “ประสบการณ์” ประสบการณ์ของผูห้ลกัผูใ้หญ่ส่วนหน่ึง แต่
ประสบการณ์ของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั มนัไม่ใช่ว่าจะอายมุากอายนุอ้ยหรอก มนัอยูท่ี่อ  านาจ
วาสนา อ  านาจวาสนาของคนท าไดเ้ร็ว ท าเร็วรู้เร็วก็มี ท  าเร็วทุกขย์ากมากแต่รู้ชา้ก็มี ความรู้เร็ว
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หรือรู้ชา้มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนา ถา้อ  านาจวาสนาของเราขนาดไหนเราก็สร้างสมของเราข้ึนมา ถา้
การวิปัสสนาอยา่งน้ีเกิดข้ึนมา อ  านาจวาสนาของเรามหาศาลเลย มนัส่ิงท่ีว่าไม่มีใครเคยไดย้นิได้
ฟังนะ ไม่มีใครเคยเห็นส่ิงน้ี แต่ส่ิงน้ีเกิดข้ึนประจกัษก์บัหวัใจของเรา การวิปัสสนามนัก็กา้วเดิน
ไปๆ  

ลม้ลุกคลุกคลาน กิเลสมนัจะเบ่ียงเบนไง มนัพยายามท าใหเ้ราพลาด ถา้เราพลาดข้ึนไป
เราก็ผดิพลาดไป มนัก็ว่าง มนัปล่อยวางเวิง้วา้งหมดเลย แต่เวิง้วา้งมนัไม่ผา่น ถา้ไม่มีเหตุไม่มีผล
...ไม่ผา่น การปล่อยวางอยา่งนั้นมนัเหมือนกบัเราวิปัสสนาแลว้มนัปล่อยวาง จะเป็นอยา่งน้ี
ตลอดไปทุกขั้นตอน  

ถึงตอ้งซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า การซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า เวลาจะผา่นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนบางองคใ์ชเ้วลา
เป็นปี บางองคใ์ชเ้วลาเป็นเดือน บางองคใ์ชเ้วลาเป็นวนั น่ีการใชเ้วลา การซ ้ าแลว้ซ ้าเล่ามนัถึงได้
ต่างกนั เพราะอะไร เพราะบางทีเราเผลอสติ เราเผลอแลว้เราคิดว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม เราเช่ือกิเลส 
เราเช่ือกิเลสเพราะเราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าส่ิงน้ีเป็นสภาวะของกิเลส แต่ธรรม สภาวะของกิเลสมนั
สร้างสถานะอยา่งน้ีข้ึนมา เราคิดว่าเป็นธรรมไง เพราะมนัเวิง้วา้ง มนัมหศัจรรยจ์ริงๆ เพราะเรา
ไม่เคยรู้เคยเห็น พอเห็นส่ิงนั้นเราก็ตอ้งเช่ือไปก่อน  

แต่พอเช่ือไปก่อน พอมนัปล่อยวางออกมาพอกิเลสแสดงตวั ถา้กิเลสมนัแสดงตวัข้ึนมา
เร่ืองของกามราคะมนัจะเกิดข้ึนมาจากใจ ส่ิงท่ีในหวัใจมนัจะมีเร่ืองของกามราคะ พอเร่ืองกาม
ราคะเกิดข้ึนมา  

“ไหนว่ามนัผา่นทุกขไ์ง ไหนว่าผา่นกามไง ไหนว่าส่ิงน้ีมนัช าระไปแลว้ไง”  

ถา้มนัเกิดข้ึนมาน่ีเราวิปัสสนาไป บางทีขนาดว่ามนัสงบตวัลงจนว่ามนัไม่มีนะ ถา้ไม่มี
ไม่มีเหตุมีผลเราก็ตอ้งต่อสู้มนั ยกข้ึนมา ตั้งข้ึนมาแลว้วิปัสสนาไปจนถึงท่ีสุดมนัจะท าลายกนั 
มนัจะท าลายนะ กลืนตวัข้ึนมา ท าลายออกไป ใจน้ีจะหลุดออกไป  

ถา้วิปัสสนานามธรรมก็เหมือนกนั “ขนัธ์อนัละเอียด” เห็นสภาวะของขนัธ์อนัละเอียด
กบัจิตน้ีแยกออกจากกนั ส่ิงท่ีแยกออกจากกนั พอแยกออกจากกนัขาดออกไป ส่ิงท่ีขาด น่ีผา่น
ทุกข ์ 
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จะตอ้งผา่นเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป แลว้เวิง้วา้งมาก เพราะอะไร เพราะแต่เดิมขนัธ์กบัจิต
มนัสะเทือนกนั ส่ิงท่ีขนัธ์กบัจิตมนัสะเทือนกนัมนัจบัตอ้งกนัมนัสะเทือนกนั เราถึงจบัตอ้งแลว้
เราวิปัสสนามา มนัเป็นอนาคาผล ส่ิงท่ีเป็นอนาคาผลน่ีเราตอ้งหมัน่ฝึกหมัน่ซอ้ม  

เพราะขั้นของมนัมี ๕ ขั้น ส่ิงท่ีมี ๕ ขั้นเวลาเราซอ้มตรงน้ีออกไป เราจบัแลว้วิปัสสนาไป 
มนัจบัได ้ วิปัสสนาไปมนัก็ปล่อยๆ จนเราเขา้ใจวา่ มนัรวมใหญ่นะ จิตน้ีปล่อยหมดเลยนะ เป็น
ชั้น ละเอียดเขา้ไปๆ จนปล่อยหมด ปล่อยจนเป็นความว่างหมดเลย ไม่มีเลย น่ีผูท่ี้ไม่มีเรือน จะ
ติดตรงน้ีเพราะอะไร เพราะเราเขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นอรหตัตมรรค-อรหตัตผล การฝึกซอ้มน่ีเรา
เขา้ใจว่าเป็นอยา่งนั้น แลว้ติด ติดจริงๆ เพราะเราเทียบพระไตรปิฎกเราก็ตอ้งติดอยา่งนั้น จนกว่า
ครูบาอาจารยจ์ะช้ีน า หรือเราพยายามใคร่ครวญของเรา เราใคร่ครวญของเรานะ มีอ  านาจวาสนา  

มนัจะเศร้าหมอง มนัจะผ่องใส ตวัอวิชชาน่ีตวัพลงังาน ส่ิงท่ีพลงังานตวัน้ีมนัจะเศร้า
หมอง มนัจะผ่องใส ถา้ถึงจริงๆ ก็คือว่าตวัอาลยัอาวรณ์ไง ส่ิงน้ีมนัอาลยัอาวรณ์ ไม่ใช่ทุกขน์ะ 
ความเป็นขนัธ์ เวทนาเราเกิดข้ึนมาเราถึงรู้ เพราะเวทนาอนัน้ีมนักระเทือนจิตมนัเป็นเวทนา 
อยา่งเช่นกามราคะน่ีมนัมีความตอ้งการของมนั เป็นกามในตวัของมนัเอง มนัมีในตวัของมนัเอง 
เราก็รู้ตวัของมนัเอง  

แต่น้ีมนัไม่ใช่ขนัธ์ มนัเป็นอวิชชา มนัไม่ใช่ทุกขใ์นขนัธ์ มนัเป็นความอาลยัอาวรณ์ ส่ิงท่ี
อาลยัอาวรณ์มนัเขา้กบัความเฉา ความเศร้าหมอง ความผอ่งใส จิตน้ีผอ่งใส จะติดสภาวะแบบน้ี
ไปนาน จนกว่าเม่ือเราใคร่ครวญนะ  

มนัถึงจะอรหตัมรรคน้ีส าคญัมาก ถา้เกิดอรหตัมรรคคือเราเกิดการทวนกระแส ส่ิงท่ีทวน
กระแสเขา้ไปมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีกระทบกระเทือนกนั มนัเป็นส่ิงท่ีเพราะตวัของอวิชชานั้นมนัก็เป็น
ส่ิงท่ีว่าเป็นส่ิงท่ีผอ่งใสอยูแ่ลว้ ตวัจิตท่ีผอ่งใส แลว้ส่ิงท่ีผอ่งใสมนัจะทวนกระแสไดอ้ยา่งไร ใน
เม่ือทวนกระแสของตวัมนัเอง  

เร่ิมตน้จากขนัธ์กบัจิตมนัทวนกระแสเขา้ไปมนัยงัเห็น เรายงัจบัตอ้ง มนัสะเทือนกนั มนั
สะเทือนคือว่ามนัมีความรู้สึกต่อกนัได ้ แต่อยา่งน้ีมนัไม่มีความสะเทือนกนั มนัเป็นตวัของมนั
เอง แลว้ส่ิงน้ีจะตอ้งใหม้นัยอ้นกลบั ถึงว่าตอ้งเป็นสติ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ สมาธิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
อรหตัมรรคน้ีสมบรูณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตท์ั้งหมด ทุกอยา่งตอ้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ตอ้งละเอียดอ่อน
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มาก จนถึงกบัเป็นปัญญาญาณ ส่ิงท่ีเป็นญาณเป็นอตัโนมติัในตวัมนัเอง เคร่ืองอตัโนมติัมนั
สะเทือนในส่ิงท่ีเป็นอตัโนมติั มนัถึงจะเคล่ือนไหว  

อนัน้ีก็เหมือนกนัมนัเหมือนกบัอตัโนมติั แต่ถา้เป็นอตัโนมติัมนัตอ้งเป็นอตัโนมติัมนั
ตอ้งรู้ตวัมนัเองซิ น้ีมนัเป็นว่ามนัเป็นอวิชชา ถา้มนัเป็นอวิชชามนัจะไม่รับรู้ตวัมนัเอง เราถึงจะ
ไม่เห็นตวัมนัเอง ถา้เป็นอตัโนมติัมนัตอ้งสะเทือนตวัมนัเอง  

แต่มนัเปรียบเหมือนกบัอตัโนมติั ถา้จะเปรียบเหมือนอตัโนมติัเพราะมนัเกิดอรหตัมรรค 
ส่ิงท่ีเกิดอรหตัมรรคมนัจะยอ้นกลบัเขา้ไป เกิดส่ิงน้ีเขา้ไปแลว้ยอ้นกลบัเขา้ไปถึงจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้
ถา้จบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ญาณอนันั้นญาณของปัญญาญาณนั้นมนัจะละเอียดอ่อน ใคร่ครวญ ใคร่ครวญ
น้ีกระเทือน กระเพื่อม  

เราเคยใช ้ “อุทธจัจกุกกุจจะ” คือปุถุชนท่ีว่าง่วงเหงาหาวนอน “อุทธจัจกุกกุจจะ” เห็น
ไหม ความฟุ้งซ่าน ความคิดมาก แต่อนัน้ีเป็น “อุทธจัจะ” มนัเป็นสังโยชน์เบ้ืองบนไง อุทธจัจะ
ไม่ใช่ อุทธจัจกุกกุจจะ มนัเป็น “อุทธจัจะ” คืองานท่ีมนักระเทือนไม่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีความเป็น
ปัญญามนัสะเทือนส่ิงน้ี มนัถึงเขา้ไปจบัตอ้งส่ิงน้ีไม่ได ้ มนัถึงว่าเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนมาก 
ใคร่ครวญกบัทางนั้นจนท าลายตวัน้ี  

ส่ิงน้ีผา่นทุกขม์าตลอด เวลาผา่นทุกขข้ึ์นมา เราตอ้งผา่นข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา ส่ิง
ท่ีผา่นทุกขคื์อตวัหวัใจ คือตวัจิตมนัวิปัสสนาแลว้มนัปล่อยวางธาตุปล่อยวางขนัธ์ แลว้มนัก็รับ
ผลประโยชน์ของมนัเขา้มา สะสมตวัมนัข้ึนมาจนเขา้มาถึงเป็นตวัมนัเอง จนถึงขอ้มูลเดิม ส่ิงน้ี
ถา้วิปัสสนาเขา้ไป เร่ืองภพเร่ืองชาติมนัจะเปิดเผยกบัตรงน้ีหมดเลย ถา้คนรู้อดีตชาติมนัจะรู้
ต่างๆ ร้ือคน้ตรงน้ี  

ถึงว่า “เป็นต าราเล่มใหญ่” ต าราเล่มใหญ่น้ีท่ีส่งทอดออกมา จนกว่าเราใคร่ครวญเขา้มา 
เราศึกษาดว้ยปัญญาแลว้เรากา้วเดินตามปัญญาของเราเขา้ไป ช าระธาตุช าระขนัธจ์นสติปัฏฐาน 
๔ เขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป จนถึงตวัต าราเล่มใหญ่ จนถึงตวัต ารา แลว้เกิดเป็นอรหตัมรรค 
จนเกิดเป็นญาณเป็นอตัโนมติัจากภายใน น่ีตวัต ารานั้นต าราเล่มใหญ่นั้นมนัเกิดพลงังานตวันั้น 
ยอ้นกลบัเขา้ไปแลว้ใคร่ครวญจนถึงกบัว่ามนัเผาไหมต้ าราเล่มนั้นนะ ต าราเล่มนั้น ผูท่ี้ผา่นทุกข์
มาก็ตอ้งท าลายมนั  
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เวลาเราพิจารณาข้ึนมา ตวัน้ีผา่นทุกขมี์ความสุขมีความพอใจ สุขมากๆ สุขเพราะใจ
ตวัรับรู้เป็นความสุขข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป แลว้กสุ็ขอยา่งนั้น สุขน้ีมนัยงัพอรับ มนัยงัส่ือ
ความหมายข้ึนได ้ถึงเวลาท าลายแลว้ เป็นส้ินสุดของการประพฤติปฏิบติั  

ตวัท่ีว่าผา่นมาทั้งหมด ผา่นทุกขม์าทั้งหมด ตอ้งท าลายตวัมนัเอง จนถึงท่ีสุดแลว้ผา่น
ทุกขพ์น้ทุกข ์ ผา่นจากทุกขม์า ผูท่ี้ผา่นทุกขม์า ผา่นทุกขก์็ปล่อยวางทุกขเ์ป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา 
แลว้พน้ออกไปจากทุกขท์ั้งหมดเลย ผา่นทุกขแ์ลว้ก็พน้ทุกข ์พน้ออกไปจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา 

อวิชชาคือตวัมนัเองไม่รู้ตวัมนัเอง ถึงเป็นจิตปฏิสนธิจิต จิตปฏิสนธิตวัน้ีเวลามนัเป็น
กิเลสมนัถึงพาเกิดพาตาย เกิดตายข้ึนมาแต่ละภพแต่ละชาติมนัถึงไดส้ถานะของภพชาตินั้น เกิด
เป็นเทวดาบนสวรรคก์็ว่าเป็นเทวดาชาติหน่ึงก็ตายไป ก็สะสมไป เกิดเป็นมนุษย ์เกิดเป็นต่างๆ ก็
เกิดตายๆ จิตตวัน้ีเกิด เห็นไหม ถา้ไม่ท าลายต าราเล่มใหญ่น้ีก็ตอ้งเกิดบนพรหม เกิดแน่นอน
เพราะมนัไม่มีขนัธ ์ ท าลายขนัธ์แลว้ ถา้มีขนัธ์อยูน่ี่ตวัขนัธ์น้ีมนัท าใหเ้กิดเป็นเทวดา เกิดเป็น
มนุษยเ์ป็นขนัธ์ แต่ท าลายขนัธ์แลว้มนัถึงเกิดเป็นพรหม ถึงตวัพรหม ตวัท่ีเป็นจิตปฏิสนธิจิตน้ีก็
ท  าลายมนั  

พอท าลาย ผูท่ี้ผา่นทุกข ์ผูน้ี้พน้ทุกข ์พอพน้ออกไปจากทุกขท์ั้งหมดแลว้น้ีคือผลงานของ
การท่ีว่าเราเกิดมาแสนทุกขแ์สนยาก เวลาเกิดมาแสนทุกขแ์สนยาก เกิดมาในเร่ืองของวฏัฏะ มนั
เป็นการเกิดมาแสนทุกขแ์สนยาก แต่เป็นการสร้างคุณงามความดี การสร้างมรรคอริยสจัจงั สร้าง
ผลบุญกุศลไง เกิดเพื่อจะท าลายการเกิด ไม่ใช่เกิดมาเพื่อสะสมการเกิด การเกิดของโลกเขา เกิด
มาเพื่อสะสมการเกิด เพื่อแสวงหา เพื่อตอ้งการ เพื่อความแสวงหา เพื่อความสมใจ ถา้ใจมนัสม 
เห็นไหม แสวงหาส่ิงใดแลว้สะสมไวท่ี้ใจ ใจนั้นพอใจสะสมใหเ้กิดทิฏฐิมานะ เกิดความพอใจ 
เกิดความยดึมัน่ถือมัน่ของความส าเร็จของตวั น่ีเกิดเพื่อสะสมชาติต่อไป ไม่ท าลาย  

เราเกิดเหมือนกนัถึงจะทุกขจ์ะยากกต็อ้งยอมรับส่ิงท่ีเกิด ถึงเวลาท าลายไปแลว้ ภารา หเว 
ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์น้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยู ่ มนัยงัแสดงอาการอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพระพุทธเจา้
เวลาป่วย ใหพ้ระหมอชีวกฯ รักษา รักษาน่ีมนัเป็นทุกขไ์หม? ทุกขข์องธาตุขนัธ์ยงัสะเทือนอยู่ 
เพราะส่ิงน้ีเป็นธาตุขนัธ์รับรู้อยู ่แต่หวัใจไม่มีทุกขเ์ลย เพราะหวัใจไม่มี รับส่ิงนั้นไม่ได ้ 
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ไม่ใช่ขนัธ์ เห็นไหม ขนัธน้ี์เป็นเวทนา ส่ิงน้ีเป็นเวทนามนัก็หยาบเกินไปแลว้ แลว้มนั
ปล่อยขนัธ์ทั้งหมดแลว้มนัเป็นตวัจิต แลว้กท็  าลายจิต แลว้มนัจะเขา้ไปไดอ้ยา่งไร แต่มนัรับรู้ไง 
รับรู้เพราะอะไร เพราะสติสัมปชญัญะมนัพร้อม พร้อมกบัส่ิงต่างๆ ว่าเวลาธาตุขนัธ์มนัเป็นอะไร
ไปก็เยยีวยามนัไปตามธรรมชาติ  

ครูบาอาจารยน์ะ หลวงปู่ แหวนอยูใ่นป่า ท่านสละทิง้เลย เวลาท่านอยูใ่นป่าเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
ท่านสละแลว้ ท่านไม่รักษา จนครูบาอาจารยไ์ปพบเขา้ถึงไดเ้อาท่านออกมารักษา น่ีท่านไม่ได้
เดือดร้อนหรอก แต่ถา้เป็นผล เป็นเพื่อผลประโยชน์ของโลกกรั็กษาเยยีวยาธาตุขนัธไ์ปเพื่อ
ประโยชน์ของโลก กบัใจดวงนั้น  

ตกัน ้าใส่ตุ่ม น ้าก็เตม็ตุ่ม อาหารใส่ปากไปมนัก็เหมือนบ ารุงธาตุขนัธ์ ธาตุขนัธ์น้ี
เหมือนกบัตุ่มอนัหน่ึง เราตกัน ้าใส่ไปเพื่อบ ารุงธาตุขนัธ์ไวเ้ท่านั้นเอง แต่หวัใจมนัพน้ออกไป
แลว้จากการหลุดพน้ จากผา่นทุกขจ์นพน้ทุกข ์ สติสมัปชญัญะพร้อมกบัใจดวงนั้น ใจดวงนั้นจะ
ไปลงัเลสงสัยส่ิงใด? จะไม่ลงัเลสงสัยส่ิงใดๆ เลย สติพร้อมสมบรูณ์ แลว้สุขกส็มบรูณ์กบัใจดวง
นั้น มนัผา่นมาเป็นชั้นเป็นตอน น่ีเกิดมาวิปัสสนามนัเป็นอยา่งนั้น  

ถึงว่าเกิดมาเราสร้างกุศลกนัมา เกิดมาเหมือนกนั มีธาตุมีขนัธ์เหมือนกนั มีหวัใจ
เหมือนกนั แต่หวัใจมนัตอ้งยกข้ึนวิปัสสนา เราแกกิ้เลสแกเ้ร่ืองของใจ น่ีงานของใจไง งานของ
โลกเขาก็ใชห้วัใจคิดเหมือนกนั บริหารก็ใชปั้ญญาน่ีคิด แต่คิดเป็นเร่ืองโลก คิดเร่ืองโลกมนัก็
ไดผ้ลเป็นโลก ทั้งๆ ท่ีใชใ้จเหมือนกนันะ ใชข้นัธ์ ๕ ใชส้ัญญา ใชส้มอง มนัเป็นแรงงานใจ
ออกไปขา้งนอก  

แต่วิปัสสนาน่ีแรงงานใจทวนกระแส แลว้พอวิปัสสนาเขา้มามนัถึงเห็นว่าไม่ใช่ปัญญา
ทางสมอง ปัญญาทางสมองน้ีเป็นปัญญาจ า ส่ิงท่ีสมองมนัเป็นประสาท ประสาทน่ีควบคุม
ร่างกาย แลว้อาศยัส่ิงน้ีคิดดว้ย มนัถึงคิดไดแ้ค่ขอบเขตของมนัไง น่ีขอบเขตของขนัธ์ นกัโทษอยู่
ในเรือนจ าคิดไดแ้ต่แค่สัญญาความจ าของตวัเท่านั้น มีขอบเขตของมนั คือว่าเราศึกษาเล่าเรียน
กนัมาขนาดไหน น่ีสุตมยปัญญา จินตมยปัญญาคือจินตนาการไปก็อยูใ่นขอบเขตของมนั มนัถึง
ไม่ใช่แรงงานใจ  

วิปัสสนาเขา้มามนัถึงจะเห็นว่า เวลาปัญญาท่ีว่าเร่ิมตน้จากปัญญาอบรมสมาธิเขา้มามนัก็
ปัญญาสมองน่ีแหละ แต่มนัยอ้นกลบัเขา้ไปถึงปัญญาจากภายใน มนัจะเห็นภาวนามยปัญญา 
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ปัญญาท่ีเกิดจากใจ แรงงานใจท่ีวิปัสสนาข้ึนมา จากวิปัสสนาจากทวนกระแสเขา้มาๆ อนัน้ีเป็น
มรรคไง  

เกิดมาทุกขย์าก ทุกขย์ากเพื่อจะพน้จากทุกข ์ ไม่ใช่ทุกขย์ากเพื่อจะสะสมอยูใ่นทุกข ์ โลก
น้ีเกิดมาแลว้ทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้นตลอดไป เกิดมาก็ทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้น แต่เขาไม่มีสติ เขาไม่ต่ืนตวั เขา
ไม่รับรู้ เราต่ืนตวั เราฟังธรรมมนัถึงสะเทือนใจ ผูท่ี้ฟังธรรมนะ เวลาครูบาอาจารยเ์ทศน์ หรือ
อ่านหนงัสือธรรมะก็แลว้แต่ แลว้มนัขนลุกขนพองมนัสะเทือนหวัใจ นัน่น่ะ มีอ  านาจวาสนา 
นัน่ล่ะ มนัสะเทือนหวัใจ มนัสะเทือนหวัใจท าใหเ้ราพยายามคน้ควา้ของเราข้ึนมา  

ตั้งสติสัมปชญัญะ ฟังธรรมแลว้มนัถึงเขา้ถึงใจ  

ถา้เราชินชา เราฟังทุกวนัๆ แต่ใจมนัดา้น ใจมนัไม่ยอมรับรู้  

ใจมนัดา้นเพราะมนัมีกิเลส กิเลสน้ีมนัท าใหด้า้น ดา้นกนัไปหมด  

แต่ถา้เป็นสภาวธรรมเขา้ไปน่ีกิเลสมนัตอ้งสงบตวัเอง สงบตวัลงโดยสัจจะโดยความจริง 
ความจริงเป็นแบบนั้น “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา” มนัก็เป็นอยา่งนั้น กิเลสมนัก็
เป็นอยา่งนั้น มนักินตวัมนัเองตลอดนะ เกิดดบัๆ อยา่งนั้น เห็นไหม ภพชาติมนัก็กลืนกินตวัมนั
เองตลอด แต่เพราะไม่มีผูเ้ห็น เพราะไม่มีตวัผา่น ไม่มีผูรู้้เขา้ไปวิปัสสนาไง เราถึงตอ้งท า
สัมมาสมาธิไง ท าสัมมาสมาธิข้ึนมาเพื่อจะรู้ตวัน้ี  

พอไปรู้ไปเห็นเขา้ ผูว้ิปัสสนามนัเกิดดบัอยูแ่ลว้ มนัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา อยูแ่ลว้ มนั
เป็นอนิจจงัอยูแ่ลว้ “อยูแ่ลว้” เลย แต่เพราะว่าเราไม่เห็นจริงเท่านั้นเอง  

เราศึกษาธรรม เราถึงว่าเราก็รู้ ทุกคนก็รู้นะ เกิดแลว้ตอ้งตาย ตายทุกคน แต่ท าไมมนัไม่
สลดใจล่ะ มนัไม่สลดใจ แต่ถา้วนัไหนจะตายข้ึนมา มนักต็ายไปพร้อมความยดึอีก แต่เวลาพระ
อรหนัตต์ายไม่มีความยดึเลย เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัตายแลว้ มนัตายไปตั้งแต่วนัท่ีว่า
สมุจเฉทปหานนัน่น่ะ แลว้รู้ก าหนดเวลา  

ผูท่ี้รู้ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัจะตอ้งรู้ตลอดเวลาว่าเราผา่นตรงไหน เรารู้ตรงไหน เพียงแต่ส่ือ
ครูบาอาจารย ์ ส่ือเพื่อแบบว่าส่ือเพื่อเป็น ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เท่านั้น ไม่ใช่ใหใ้คร
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รับประกนัใครไดห้รอก ความบริสุทธ์ินั้นเกิดจากบุคคลนั้น ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัใครบริสุทธ์ิแค่
ไหนมนัก็เป็นของผูป้ระพฤติปฏิบติันั้น ไม่มีใครท าพยากรณ์หรือสั่งใหเ้ป็นไป...เป็นไปไม่ได ้ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาพระพุทธเจา้อยู ่ เห็นไหม ไปใหพ้ระพุทธเจา้พยากรณ์ 
พระพุทธเจา้ ถา้เป็นประโยชน์ท่านจะพยากรณ์ ถา้ไม่เป็นประโยชน์ท่านจะไม่พยากรณ์ เพราะ
อะไร เพราะมนัเป็นจริงในใจดวงนั้น มนัเป็นจริงในใจดวงนั้น ท าไมตอ้งใหท่้านพยากรณ์ ท่าน
จะพยากรณ์หรือไม่พยากรณ์มนัก็เป็นใจดวงนั้น  

สมยัพุทธกาลเขาเห็นพระองคห์น่ึงมีความสงบเสง่ียมมาก มีความเรียบร้อยมาก ไปถาม
ว่าพระองคน้ี์เป็นพระอรหนัต ์ไปบอกพระพุทธเจา้ไงว่า พระองคน้ี์เป็นพระอรหนัต ์ 

พระพุทธเจา้บอกว่า “ไม่ใช่หรอก มนัเป็นกิริยาของเขาอยา่งนั้น” 

แต่เวลาจะพดูนะ นิมนตพ์ระองคน์ั้นมาดว้ยแลว้ก็เทศน์ต่อหนา้ว่า เม่ือชาติท่ีแลว้ชาติ
ก่อนพระองคน้ี์เกิดเป็นเสือ เคยเป็นเสือมาก่อน แลว้ก่อนนอนเสือจะออกหากิน มนัตอ้งอยูใ่น
สงบของมนั มนันอนแบบมีสติ แลว้มนัต่ืนข้ึนมาท่ามนัสงบ ท่ามนัต่ืนข้ึนมาอยูใ่นสภาวะนั้น 
มนัจะออกหาเหยือ่แลว้มนัจะไดเ้หยือ่ น่ีมนัมีสติขนาดนั้น เขาถึงมีกิริยามารยาทเรียบร้อยไง  

แต่ความเรียบร้อยของเขาไม่ใช่พระอรหนัตห์รอก แต่คนเขา้ใจ เพียงแต่ไปถาม
พระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้มี พระพุทธเจา้อยู ่พระพุทธเจา้ถึงพยากรณ์ได ้รู้ความเป็นจริง  

ถึงว่า “ท่านไม่ใช่พระอรหนัต”์  

แต่เวลาฟังเทศน์จากวนันั้นแลว้ท่านถึงเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา  

น่ีมนัเกิดข้ึนมาจากใจ แรงงานใจคือแรงงานทวนกระแสของเรา เราตอ้งสร้างข้ึนมา จะ
ทุกขจ์ะยาก ถึงตอ้งยอมทน ทนเพื่อเอาสมบติั เอาอริยทรัพย ์ เอาทรัพยจ์ากภายใน แต่โลกเขาน้ี
เขาต่ืนทรัพยภ์ายนอก เขาหาอยูห่ากินของเขา เขาว่าส่ิงนั้นจะเป็นสมบติัของเขา แต่เขาจะไม่
กระทบกบัความสุขจริงเลย เราพยายามหาทางออก แลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา 
ถา้มนัจะทุกขม์นัจะยากเราก็ทนของเราข้ึนมา เพื่อจะหาอริยทรัพย ์ เพื่อหาสมบติัจริงของเรา
ข้ึนมา แลว้มนัจะสมประโยชน์กบัผูป้ระพฤติปฏิบติัสมตามความเป็นจริง เอวงั  


