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ตั้งใจนะ เราตั้งใจฟังธรรม ธรรมะน้ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้สร้างบารมีมาอยา่ง
มหาศาลถึงจะพบธรรมนะ ธรรมะน้ีเป็นความจริงอนัหน่ึง เป็นความจริง ส่ิงท่ีเป็นความจริงมนั
เหนือความจริงทั้งโลก เหนือความจริงไง แต่เราอยูใ่นความจริงโดยสมมุติ เรามีสมมุติอยูใ่นหวัใจ 
เราถึงเห็นความจริงอนัน้ีไม่สมควรแก่ธรรม ถา้เราเห็นความจริงสมควรแก่ธรรมอยา่งท่ีองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เห็นอนันั้น เราจะมีความสุขมาก แลว้เราจะไม่ตอ้งเวียนตายเวียนเกิดในวฏั
วนอีก 

เราเวียนตายเวียนเกิดในวฏัวนเพราะวา่เรามีมารไง เรามีกิเลสในหวัใจ เราถึงวา่เราพาเกิด
พาตาย แต่กิเลสนะ กุศล อกศุล กศุลท าให้เกิดดี เราสร้างบุญสร้างกศุลข้ึนมาแลว้ เราถึงไดเ้กิดเป็น
มนุษย ์ เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา พบพระพทุธศาสนา เกิด
พระพทุธศาสนาเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมา 
เจา้ชายสิทธตัถะคน้ควา้ พยายามคน้ควา้หาธรรมอยู ่ขณะท่ีวา่ปัญจวคัคียอ์ปัุฏฐากอยู ่ส่ิงท่ีอุปัฏฐาก
อยู ่๖ ปี คน้ควา้ขนาดไหน ท าขนาดไหน ส่ิงนั้นยงัไม่เจอธรรม  

แต่เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เห็นไหม “วิถีแห่งพทุธะ” วิถีแห่งพทุธะ เกิดข้ึนมาจากหวัใจของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีวิถีแห่งพทุธะเกิดข้ึน ส่ิงนั้นคือในศาสนาของพวกเรา วิถีแห่ง
ปัญญา ส่ิงท่ีเป็นปัญญาน้ีจะช าระกิเลสได ้ ส่ิงท่ีเป็นปัญญา แต่ปัญญาของพวกเรา เราศึกษาธรรม 
เราเกิดมาเป็นมนุษย ์ เราพบพระพทุธศาสนา แลว้เราศึกษาธรรมของเรา น้ีเราศึกษาธรรม แลว้เรา
ด ารงชีวิต เห็นไหม วิถีชีวิตของชาวพทุธ เราเกิดมาเราเช่ือกรรม เราเช่ือคุณงามความดี เราท าคุณ



วิถีแห่งพทุธ ๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

งามความดีไง ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ส่ิงท่ีท าชัว่คือความผดิพลาดไป ความพลั้งเผลอไป 
อนันั้นกิเลสอยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลก 

ส่ิงท่ีกิเลสอยูใ่นหวัใจของสตัวโ์ลกน้ีมีอ  านาจมาก น่ีมาร มารอยูค่วบคุมใจของสตัวโ์ลกไป
ทั้งหมด แลว้พาสตัวโ์ลกเวียนตาย เวียนเกิด แต่กศุลไง เราสร้างบุญกศุล กศุลน้ีท าใหเ้ราเกิดดี
ข้ึนมา เกิดดี เกิดในสถานของมนุษยน่ี์เกิดดี คนเกิดมาแลว้อ  านาจวาสนากไ็ม่เท่ากนั เกิดมาพบ
ความสุข เกิดมาบางคนมีความทุกข ์ เกิดมามีความทุกขเ์พราะวา่บุญกศุลสร้างมาแบบนั้น อนัน้ีมนั
เป็นจริต เป็นนิสยั เป็นอ านาจวาสนา อ  านาจวาสนานะ คนใชใ้นทางโลกมนักใ็ชไ้ปทางโลก 
ขวนขวายหาอยูห่ากินทางโลกเพื่อใหส้มความคิดไง ใหส้มความปรารถนา 

ส่ิงท่ีปรารถนาในโลกน้ี ปรารถนาความมัง่มีศรีสุข คิดวา่อยา่งนั้นจะเป็นความสุขของชีวิต
ไง คิดวา่เราปรารถนา เราหาความมัน่คงของชีวิต พยายามจะหาปัจจยั ๔ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้บอกปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ส่ิงน้ีเป็นปัจจยั ๔ ชีวิตน้ีตอ้งอาศยั แต่เป็นเคร่ืองอาศยั เห็น
ไหม เหตุมนัถึงมีผล น่ีกเ็หมือนกนั การอาศยั เราอาศยัอยูช่ ัว่คราว ส่ิงท่ีอาศยัอยูช่ ัว่คราวมนัจะเป็น
ความสุขไปไดไ้หม? มนัเป็นความสุขไปไม่ไดห้รอก เพราะวา่ส่ิงใดเราใชเ้คยชินแลว้มนักต็อ้งการ
หาส่ิงใหม่ตลอดไป ตณัหาความทะยานอยากในใจน้ีมนัไม่พอใจส่ิงนั้น แต่ส่ิงท่ีเคร่ืองอยูอ่าศยัน้ี
มนัขาดไม่ไดไ้ง องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่ส่ิงน้ีขาดไม่ได ้ มนุษยต์อ้งมีปัจจยั ๔ 
เคร่ืองอยูอ่าศยั เราถึงตอ้งแสวงหา 

ส่ิงท่ีแสวงหานั้นหาแลว้มนัไม่พอใจหรอก ตณัหาความทะยานอยาก คิดไม่ไดข้นาดนั้น 
ตณัหาความทะยานอยากมนัอยากของมนัตลอดไป ส่ิงท่ีอยากตลอดไปน่ีมนัเป็นกิเลส ส่ิงน้ีมนั
ขบัเคล่ือนอยูใ่นหวัใจ แลว้มนัใหค้วามทุกขไ์ง ส่ิงท่ีเราตอ้งการ ส่ิงท่ีเราแสวงหา แสวงหามาขนาด
ไหนแลว้มนักไ็ม่พอใจของมนั มนัจะตอ้งการแสวงหาส่ิงนั้นไป อนันั้นคือกิเลส  

แต่ถา้เราหาของเรา ตอ้งแสวงหา หนา้ท่ีการงานของเรา เราท ามาเพื่อปัจจยั ๔ น่ีเป็นโลก 
ฆราวาสตอ้งท าการท างาน ถึงจะมีปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยั บวชเป็นพระ ภิกขาจาร เราเล้ียงชีพดว้ยปลี
แขง้ เราออกบิณฑบาต น่ีความบริสุทธ์ิไง ส่ิงท่ีเกิดจากความบริสุทธ์ิ เพราะวา่เราออกไปบิณฑบาต 
แลว้แต่เขาจะใหห้รือเขาไม่ให ้ ถา้เขามีเจตนา เขาเจตนาเพื่อท าบุญกศุลของเขา แลว้เราออก
บิณฑบาตเป็นหนา้ท่ีของเรา ปฏิคาหก ผูใ้หใ้หด้ว้ยความบริสุทธ์ิ ตั้งใจให ้ เวลาท่ีให ้ใหแ้ลว้ผูรั้บก็
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รับดว้ยความบริสุทธ์ิ เราบิณฑบาตไปเป็นหนา้ท่ีของเรา เล้ียงชีวิตชอบไง เล้ียงชีวิตชอบ เล้ียง
ร่างกายชอบ 

ส่ิงท่ีร่างกายปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั เราตอ้งเล้ียงชีวิตไป เพื่อเราจะ
แสวงหาธรรม ถา้เราแสวงหาธรรม เราตอ้งพยายามท าความสงบของใจเขา้มา ส่ิงท่ีใจมนัสงบเขา้
มา สุตมยปัญญา การศึกษาเล่าเรียน เราศึกษาธรรมะขนาดไหน เราศึกษาข้ึนมาน่ีเราศึกษาไปแลว้
มนัมีความซ้ึงใจมีความพอใจ ถา้มีความซ้ึงใจมีความพอใจ เรากมี็ความแปลกประหลาดมหศัจรรย ์
ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนลึกซ้ึงขนาดนั้น เราจะท าขนาดไหน เราจะศึกษาขนาด
ไหน ไม่พน้ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปไดห้รอก 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ีนะ พทุธปัญญา ปัญญา พทุธจริต ส่ิงน้ีครอบคลุมไป
ทั้งหมดเลย เราจะศึกษาเราจะมีปัญญามากขนาดไหนกไ็ม่พน้จากวงนั้นไป แต่ส่ิงน้ีเป็นเพราะเรา
ศึกษาเป็นสุตมยปัญญา แลว้เราประพฤติปฏิบติั ปฏิบติัข้ึนมาเกิดปฏิเวธส่ิงท่ีจะเกิดปฏิเวธได ้ ตอ้ง
เกิดวิถีแห่งพทุธะ วิธีแห่งพทุธะคือตวัปัญญามนัเจาะเขา้ไปตรงนั้น ถา้มนัเจาะเขา้ไปนะ เจาะเขา้
ไปท่ีมารไง 

 มารควบคุมหวัใจของเราอยู ่ ส่ิงท่ีเป็นมารควบคุมหวัใจอยู ่ แลว้มารน้ีกห็ลบนะ หลบในใจ
ของเรา อาศยัหวัใจน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีอยูอ่าศยันะ แลว้กย็งัขบัเคล่ือนออกมาในความรู้สึก ส่ิงท่ี
ความรู้สึกออกไปเกาะเก่ียวภายนอก นัน่น่ะ ส่ิงน้ีออกไปเกาะเก่ียวยดึทุกอยา่ง ส่ิงท่ียดึทุกอยา่ง ถึง
ตอ้งท าความรู้สึกยอ้นกลบัเขา้ไปดว้ยสติ ถา้มีสติข้ึนมาเราจะยอ้นกลบัส่ิงน้ีเขา้มา ถา้ยอ้นกลบัเขา้
มา น่ียอ้นกลบัเขา้ไปในหวัใจ  ถา้หวัใจมนัปล่อยวางส่ิงน้ีได ้ส่ิงน้ีมนัจะปล่อยวางไดห้มด เพราะวา่
การส่งออก ใจ ธรรมดาของใจมนัเกาะเก่ียวไป 

สงัคมโลก สงัคมของโลกเขาตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ส่ิงท่ีพึ่งพาอาศยักนั ชาวพทุธเรามีเมตตา 
มีความกรุณาเผือ่แผก่นั อนัน้ีเป็นจริต เป็นศีลธรรม ส่ิงท่ีเป็นศีลธรรมของโลก เราท าคุณงามความ
ดีของโลก น้ีเป็นบุญกศุล เรากเ็ช่ือ เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เราถึงสร้างคุณงามความดี
ไง เราท าคุณงามความดี เราสร้างสมขนาดไหน นั้นกเ็ป็นคุณงามความดีไง เป็นมนุษยส์มบติั 

มนุสสเปโต ถา้คนท าความชัว่ คนคิดชัว่ น่ีมนุสสเปโต ร่างกายเป็นมนุษย ์หวัใจเป็นเปรต 
มนุสสติรัจฉาโน ส่ิงท่ีท าเบียดเบียนเขา เบียดเบียนเขา ไม่คิดถึงหวัอกเขาหวัอกเรา ท าลายเขาไป
หมด เห็นไหม มนุสสเทโว ถา้เราท าคุณงามความดี เราสร้างบุญกศุล เราตอ้งเกิดบนสวรรค์
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แน่นอน ส่ิงท่ีเกิดบนสวรรคเ์พราะอะไร เพราะคุณงามความดีไง เป็นบุญกศุล บุญกศุลน้ีมนัเป็นส่ิง
ท่ีเบา เวลาเบา มีความสุขน่ีมนัเบา แต่เป็นอกศุลน่ะมนัหนกั ถา้เราคิด เรากดถ่วงใจ ส่ิงท่ีกดถ่วงใจ 
เวลาตายไปมนัจะตกไปท่ีต ่า น้ีคือวฏัฏะ 

ส่ิงท่ีวฏัวน ใจน่ีเวยีนตายเวียนเกิดในวฏัฏะน้ีมาตลอด ส่ิงท่ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ไม่อยากจะสอนใครเลยนะ คิดวา่มนัจะมีใคร
สามารถรู้ไดข้นาดนั้น รู้ถึงความลึกซ้ึงของหวัใจ รู้ถึงความลึกซ้ึงของมาร มารน้ีหลบอยูใ่นหวัใจ
ของเรา แลว้ควบคุมจิตใจของเรา สรรพส่ิงต่างๆ เกาะเก่ียวไปขา้งนอกทั้งหมดเลย แลว้คิดออกมา
น่ีมนับงัตวัมนัเองไว ้แลว้คิดออกไปเป็นความรู้สึกของเรา 

ถา้ส่ิงใดเป็นเรากแ็ลว้แต่ เราตอ้งยดึวา่ส่ิงนั้นถกูตอ้ง เพราะวา่เราไง กิเลสมนัวา่เป็นเรา ส่ิง
ท่ีเป็นเรา เรากจ็ะท าส่ิงนั้น ท าส่ิงใด ถา้ท าส่ิงท่ีวา่เป็นความเบียดเบียนเขา นัน่น่ะ มนุสสติรัจฉาโน 
เสร็จแลว้มนัเบียดเบียนเขา มนักดัฉีกเขา มนัเหมือนสตัว ์ เหมือนสตัวต์วัหน่ึงนะ มนุษยต์วันั้น
เหมือนสตัวต์วัหน่ึง ท าลายเขาทั้งหมด ท าลายไดม้ากมายเพราะกิเลสมนัอยูใ่นหวัใจไง การ
เบียดเบียนกนั การแก่งแยง่กนั การฉอ้โกงกนั มนุษยน้ี์ท าไดห้มดเลย ส่ิงน้ีท าได ้ท าไดข้นาดนั้น 

มนุสสเทโว เห็นไหม เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราสร้างบุญกศุล เราถือศีล 
เราประพฤติปฏิบติั ท าคุณงามความดี ความดีตอ้งให ้ ถา้ความดีส่ิงนั้นเกิดข้ึนมา วถีิชีวิตของชาว
พทุธไง ส่ิงท่ีเป็นวิถีชีวิตของชาวพทุธมนักเ็วียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ ส่ิงน้ีเวียนตายเวียนเกิดใน
วฏัฏะ จะมีศาสนาไม่มีศาสนา ความจริงตอ้งเป็นแบบนั้น เพราะธรรมมีอยูโ่ดยดั้งเดิม องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาตรัสรู้ธรรม ธรรมกมี็อยูแ่ลว้ สุดทา้ยแลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ปรินิพพานไปแลว้กไ็ม่ไดเ้อาธรรมของใครไป 

สจัจะความจริง สภาวธรรมมีอยูโ่ดยดั้งเดิม หวัใจของใครประพฤติปฏิบติัธรรม จะเขา้ไป
ถึงกระแสไง ส่ิงท่ีเป็นกระแสคือความรู้สึกของใจ ธรรมน้ีคือหวัใจเขา้ไปสมัผสัทั้งนั้น สมัผสัดว้ย
ใจ ใจน้ีเป็นภาชนะสมัผสักบัความรู้สึก สมัผสักบัความทุกข ์ สมัผสักบัความสุข สมัผสักบัความ
ปล่อยวาง สมัผสักบัความรู้แจง้ไง แต่มนัตอ้งท าถึงดว้ยมชัฌิมาปฏิปทา ส่ิงท่ีเป็นมชัฌิมาปฏิปทา
คือความพอดีของพทุธะ 

วิถีแห่งพทุธะ ปัญญาวิถีแห่งพทุธะจะเกิดข้ึนมา มนัจะเกิดข้ึนจากภายใน แต่ความคิดของ
เรา ความใคร่ครวญของเราน้ีมนัเป็นวิถีชีวิต ส่ิงท่ีเป็นวิถีชีวิต ถึงเป็นสุตมยปัญญาไง ส่ิงท่ีเป็นสุ
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ตมยปัญญา ศึกษาใคร่ครวญแลว้มีความศรัทธา ถา้เรามีศรัทธาเรามีความเช่ือ เรากจ็ะออกประพฤติ
ปฏิบติั ศรัทธาความเช่ือถึงเป็นสมบติั เป็นทรัพยอ์นัมหาศาล 

ถา้เรามีความเช่ือในพทุธศาสนา ในพทุธศาสนาสอนเร่ืองอะไร? สอนเร่ืองสภาวธรรม
ต่างๆ เกิดข้ึนนะ สวากขาตธรรม ธรรมคือความท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสไวช้อบ
แลว้ ส่ิงท่ีชอบแลว้เราตอ้งเอาส่ิงนั้นเป็นบรรทดัฐาน แลว้เรากา้วเดินเขา้มาใหห้วัใจเราเขา้ไปถึงไป
สมัผสัส่ิงนั้น ถา้หวัใจของเราสมัผสัส่ิงนั้น นัน่น่ะสภาวธรรมเกิดข้ึนมาจากในหวัใจของเรา เราจะ
มีวิถีแห่งพทุธะเกิดข้ึนมา ถา้วิถีแห่งพทุธะเกิดข้ึนมา ปัญญาจะเกิดข้ึนมา แลว้จะช าแรกท าลาย
กิเลสเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

แต่ปัญญาท่ีเราใคร่ครวญ สุตมยปัญญา ความเกาะเก่ียวของมาร วถีิแห่งมาร มารน่ียดึมัน่ถือ
มัน่ในหวัใจของเรา แลว้กอ็าศยันะ แอบอิงพิงกบัส่ิงต่างๆ ความรู้สึกไง เราคิดออกไปไง รูป รส 
กล่ิน เสียง ต่างๆ ทรัพยส์มบติั ญาติพี่นอ้ง เกาะเก่ียวไปหมดเลย ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวเขา้ไป น่ีมนัส่งออก
มา นัน่น่ะมนัเป็นวิถีของมารไง แลว้เราใชปั้ญญาเลาะเขา้ไป 

เห็นไหม เจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาญาติพี่นอ้งเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เรากอ็ยากจะเจบ็ไขไ้ดป่้วยแทนก็
ได ้ เราอยากจะช่วยเหลือเขา แต่ส่ิงน้ีมนัช่วยเหลือกนัไม่ได ้ กรรมของใครกรรมของมนั เรา
สามารถจะใหก้ าลงัใจกนัได ้ เราใหก้ าลงัใจ เราช่วยเหลือกนัดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ แต่เจบ็ไขไ้ด้
ป่วยเร่ืองของสภาวะกรรมในหวัใจของสตัวโ์ลกน่ีอยูท่ี่กรรมไง ใครสร้างมามากขนาดไหน สร้าง
มานอ้ยขนาดไหน พระสีวลีสร้างบุญไวม้าก เวลาไปไหนจะไดล้าภมากเลย น่ีพระในสมยั
พทุธกาลนะ ถวายยาไวม้าก ปรารถนาไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็กจ็ะไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ แขง็แรงจนกวา่
ชีวิตน้ีจะหาไม่ น่ีตายไปพร้อมกบัความแขง็แรงของร่างกาย จะไม่มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

แต่ผูท่ี้วา่เคยสร้างบาปอกุศลไว ้ปาณาติปาตาเวรมณี การท าลายสตัว ์การฆ่าสตัว ์ท าใหชี้วิต
เราสั้น เราใหชี้วิตเขา เราพยายามให้ชีวิตเขา ชีวิตเราจะยนืยาว ถา้ใครรักษาศีล ชีวิตจะยนืยาว น่ีมนั
อยูท่ี่กรรมของสตัวโ์ลก อยูท่ี่กรรมของบุคคลคนนั้น เขาสร้างของเขามาอยา่งนั้น เขากต็อ้งเผชิญ
กรรมของเขาอยา่งนั้น เราจะช่วยเหลือเขา เรากใ็หก้  าลงัใจกนัเท่านั้น ส่ิงท่ีใหก้  าลงัใจเท่านั้น เห็น
ไหม น่ีมนัถึงวา่ กรรมของใครกรรมของมนั แต่ท าไมหวัใจมนัยดึมัน่ล่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นญาติของเรา ใกลชิ้ดเรา เจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัสะเทือนใจเรามากนะ เราอยากจะให้
หาย อยากจะไม่ใหค้นนั้นเป็นไป แลว้เวลาเกิดกบัเราล่ะ เกิดกบัเรา เรากไ็ม่อยากเป็นสภาวะแบบ
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นั้น เราอยากจะแขง็แรง อยากจะมีความสุขตลอดไป เราคิดไง น่ีมาร วิถีแห่งมาร เพราะมนัไม่
เขา้ใจตามความเป็นจริงไง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมามนัเป็นสภาวะตามความเป็นจริงอยา่งหน่ึง  

มนุษยส์มบติั เราเกิดมา เราไดร่้างกายมา จิตใจปฏิสนธิในร่างกาย ถา้ไม่เกิดมาเป็นมนุษย ์
มนักเ็กิดสภาวะ มนัตอ้งเกิดในภพใดชาติใดชาติหน่ึงตามธรรมชาติของมนัในวฏัฏะน้ี เกิดในนรก
กไ็ด ้ เกิดในอเวจีไหนกไ็ด ้ เกิดบนสวรรค ์ เกิดบนพรหมกไ็ด ้ จิตน้ีเคยไปมาทั้งหมด มนัถึงสะสม
ส่ิงต่างๆ ในหวัใจ บอกวา่ตอ้งไปนรก มนัไม่อยากไปหรอก เพราะส่ิงนั้นตามธรรมวา่ส่ิงนั้นเป็นท่ี
อยูข่องผูท่ี้เป็นความล าบากล าบน มนัจะไม่มีความสุขหรอก ส่ิงนั้นถึงไม่มีใครอยากไป อยากจะ
ไปสวรรค ์อยากจะไปส่ิงท่ีเป็นพรหม อยากจะมีความสุข มีแต่ความอยาก 

เห็นไหม อยากในปัจจุบนัน้ี มารมนัคิดไปทั้งหมดเลย เพราะมารมนัเขา้ใจ มารมนั
ครอบคลมุไง น่ีมนับงัส่ิงน้ีไว ้แลว้มนัเกาะเก่ียวไปหมด นัน่น่ะ เรายอ้นกลบัเขา้มาดว้ยสติ ปัญญา
คิดอยา่งน้ีเป็นปัญญาสยบมารไง วิถีของมารมนัคิดออกไป ถา้เราใชปั้ญญายอ้นกลบัมา ปัญญา
ใคร่ครวญกลบัมาน่ี มนัไปเกาะเก่ียวส่ิงใด เราพยายามใชส้ติปัญญา ใชค้  าบริกรรมกไ็ด ้ ถา้เราใช้
บริกรรม พทุโธๆ พทุธานุสติ เราก าหนดพทุโธข้ึนมา ค าบริกรรม เห็นไหม ค าบริกรรมเป็นค า
บริกรรมเฉยๆ สามารถสยบมารไดน้ะ สยบมารใหม้นัสงบตวัลง 

แต่วิถีแห่งพทุธะมนัมาเกิดตรงไหน วิถีแห่งพทุธะไม่เกิด ปัญญาไม่เกิด ช าระกิเลสไม่ได ้
แต่ค าบริกรรม ถา้เราใชค้  าบริกรรมของเรานะ เราตั้งสติแลว้ใชค้  าบริกรรม ถา้มีสติอยู ่น้ีจะเป็นงาน
ของเรา ถา้เราท างานของเราข้ึนมาน่ี เปล่ียนความเกาะเก่ียวของมารไง มารมนัเคยท างานในหวัใจ
ของสตัวโ์ลก มนัเป็นเจา้วฏัจกัร มนัจะคิดส่ิงใดกแ็ลว้แต่ มนัจะเกาะเก่ียว มนัมีอ  านาจมาก ส่ิงท่ีมี
อ  านาจน่ีมีในหวัใจแลว้มีก าลงัมากดว้ย 

เวลาเหมือนกบัส่ิงท่ีวา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัส “หวัใจของสตัวโ์ลก
เหมือนกบัชา้งสารท่ีมนัตกมนันะ” ชา้งสารมนัตกมนั มนัจะมีก าลงัของมนัมาก มนัจะคิดขนาด
ไหนกแ็ลว้แต่ มนัคิดออกไป 

อนัน้ีกเ็หมือนกนั ทาน ศีล ภาวนา เร่ืองของทาน เร่ืองของวิถีชีวิต เร่ืองของชาวพทุธ เรา
เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราเป็นชาวพทุธ เราสละทานไดง่้าย ส่ิงท่ีสละทาน เห็นไหม 
การใหอ้ภยั การช่วยเหลือกนั เราช่วยเหลือไดท้ั้งนั้นเลย แต่ถา้เราจะเร่ิมมีความศรัทธา ถา้เรามี
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ศรัทธา เราจะเร่ิมประพฤติปฏิบติั เราตอ้งพยายามก าจดันะ ตอ้งใหม้ารสงบตวัลง ส่ิงท่ีเราสงบ เรา
จะใชค้  าบริกรรมเขา้ไปใหกิ้เลสมนัสงบตวัลง น่ีเร่ิมตน้ผจญกบัมนั 

ส่ิงท่ีเราผจญกบัความคิดของเรา เราเขา้ใจนะวา่การประพฤติปฏิบติั สภาวธรรมในหวัใจ 
เป็นส่ิงท่ีปรารถนา เราปรารถนาส่ิงน้ีมาก อยากจะพบส่ิงน้ี อยากไดส่ิ้งน้ี แต่เวลาเราประพฤติ
ปฏิบติั ท าไมหวัใจมนัต่อตา้นล่ะ ท าไมมนัต่อตา้น มนัพลิกแพลง มนัหาทางต่อสู้ในหวัใจของเรา 
เราท าไม่ได ้ เวลาเราสละทาน เราสละวตัถุ เรายงัท าไดง่้ายๆ เลย ถา้เรามีความเช่ือ เรามีความ
ศรัทธา เราท าของเราไดอ้ยา่งนั้น 

เพราะมนัเป็นวิถีชีวิต เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีวา่วฏัฏะไง มนัเป็นวฏัวนอยูอ่ยา่งนั้น ศาสนาจะมี
หรือไม่มี คนท าความดีกคื็อความดี คนท าดีตอ้งไดดี้ คนท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ตามธรรมชาติของมนั 
สภาวะของมนัเป็นแบบนั้นอยูแ่ลว้ แลว้จิตใจของเราสร้างสมมา เราเป็นคนมีศรัทธา คนมีความ
เช่ือ มนักส็ละส่ิงนั้นออกไปได ้ แต่ถา้เราท าความสงบของใจ เราจะสยบมารในหวัใจของเรา ส่ิง
นั้นมนัต่อตา้นไง 

ชีวิตน้ี ส่ิงท่ีมีชีวิต ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก เรามีชีวิตอยู ่ชีวิตของเรา ถา้เรามีชีวิตอยู ่
เราเอาชีวิตน้ีมาเพื่อประพฤติปฏิบติัธรรม น่ีมนัมีโอกาส ส่ิงท่ีมีโอกาส เพราะชีวิตของเราคือดวงใจ 
จิตมนัมีชีวิตอยู ่ ชีวิตน้ีคือไออุ่น มนัสืบต่อชีวิตอยูน่ี่ เรามีโอกาส ส่ิงท่ีมีโอกาส เราเอาส่ิงน้ีมา
ควบคุมมนั ถา้เราควบคุมมนัน่ีมนัจะต่อตา้นไง ส่ิงท่ีต่อตา้นออกมานั้นคือพญามาร ก าหนด 
พทุโธๆ เขา้ไป ตั้งสติเฉยๆ ตามสติ ถา้ตั้งสติได ้ส่ิงน้ีจะเร่ิมสงบตวัลง 

เร่ิมสงบตวัลง ถา้เราก าหนดพทุโธได ้ เวลามากข้ึน จาก ๕ นาที ๑๐ นาที เป็นชัว่โมง เป็น
วนั เราก าหนด พทุโธๆๆ ตลอดไป ส่ิงท่ีพทุโธ น่ีเร่ิม เห็นไหม จากมารมนัใชพ้ลงังานของมนัเกาะ
เก่ียวส่ิงต่างๆ เกาะเก่ียวกบัรูป รส กล่ิน เสียง ภายนอกไปทั้งหมดแลว้เกาะเก่ียว เราเปล่ียนจากรูป 
รส กล่ิน เสียง มาเป็นพทุโธๆ ไง ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวอยูน่ี่มนัเป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง เป็นสภาวธรรมท่ี
เราจะเกาะเก่ียวใหใ้จมนัเกาะเก่ียวกบัส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจะเป็นเหมือนกบัอาหารทางโลก 

อาหารทางโลกถา้อาหารเป็นพิษ เรากินอาหารนั้นเขา้ไป เราจะมีพิษเขา้ไปในร่างกายของ
เรา รูป รส กล่ิน เสียง มนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัไม่มีพิษมีภยัหรอก แต่เพราะในหวัใจของเรามี
มาร มารในหวัใจของเรามนัตอ้งการตามอ านาจของมนั ส่ิงท่ีกระทบ เสียงกต็อ้งการใหเ้ขาแต่
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สรรเสริญ ส่ิงท่ีเขานินทากไ็ม่อยากไดย้นิ รูปกอ็ยากจะใหล้ิ้มรสไดรู้ปแต่รูปดีๆ รูปท่ีไม่พอใจ เราก็
ไม่อยากตอ้งการรูปส่ิงนั้น น่ีรสกเ็หมือนกนั 

รูป รส กล่ิน เสียง เราตอ้งการปรารถนาส่ิงท่ีวา่เราพอใจ มนัถึงจะเป็นความพอใจ ส่ิงท่ีเป็น
ความพอใจน่ีมนัขดัใจไปตลอด เพราะมนัจะไม่สมความปรารถนา มนัไม่สมความปรารถนาเพราะ
เรามีกรรมอยูใ่นหวัใจ สตัวโ์ลกมีกรรมอยูใ่นหวัใจ อ  านาจวาสนาแข่งกนัไม่ได ้ คนท่ีมีอ  านาจ
วาสนา เขาท าอะไรเขากป็ระสบความส าเร็จของเขา แต่เราไม่มีอ  านาจวาสนา จะประสบ
ความส าเร็จอยา่งนั้นไม่ได ้ จงัหวะและโอกาสน้ีคืออ านาจวาสนา จงัหวะของเขา พอดีของเขา เขา
ท าอะไรกป็ระสบความส าเร็จของเขาไปหมดเลย จงัหวะของเราไม่มี เราท าอยา่งไรมนัก็
คลาดเคล่ือนกบัโอกาสของเราตลอดไป เราจะไม่ประสบความส าเร็จของเรา น่ีมนัเป็นไปตาม
สภาวะของกรรม ส่ิงท่ีกรรมสร้างสมมา 

แต่ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองภายนอก คนมีอ านาจวาสนา คนมีสมบติัมากขนาดไหน ถา้เขาไม่เช่ือ 
เขาไม่ศรัทธา เขากไ็ม่ประพฤติปฏิบติั เขากไ็ม่คน้ควา้หาอริยทรัพย ์อริยทรัพยภ์ายในคือหวัใจของ
เรา ถา้เราคน้ควา้หาอริยทรัพยข์องเรา เราจะยากดีมีจนขนาดไหนมนัเป็นเร่ืองภายนอก เร่ือง
ภายนอกคือเร่ืองการปัจจยัเคร่ืองอยูอ่าศยั แต่หวัใจทุกคนมี 

เกิดมาเสมอเป็นญาติกนัโดยธรรม เพราะมีหวัใจ มีธาตุ ๔ ดิน น ้า ลม ไฟ ตอ้งเจือจาน
เหมือนกนั มีความเสมอกนั ส่ิงท่ีเสมอกนั แต่คนท่ีคน้ควา้ คนท่ีพยายามหนักลบัเขา้มาดูใจของ
ตวัเอง คนน้ีมีโอกาสไง ส่ิงท่ีมีโอกาส อริยทรัพยเ์กิด เกิดตรงน้ี 

ทรัพยข์องโลกเขา ส่ิงน้ีมนับกพร่องอยูเ่ป็นนิจ ทุกคนตอ้งแสวงหา ทุกคนตอ้งรักษาไว ้
แลว้มนักพ็ร่องไป ไม่สมความปรารถนา ไม่มีใครมีอ  านาจเหนือส่ิงนั้น แต่ถา้เราไดอ้ริยทรัพย์
ภายในของเราข้ึนมา มนัจะเป็นสมบติัของเรา แลว้จะไม่มีใครเขา้มาท าลายส่ิงน้ีไดเ้ลย แต่ส่ิงน้ีเรา
ตอ้งแสวงหา มนัจะเกิดข้ึนมาดว้ยวิถีของพทุธะ วิถีแห่งพทุธะจะเกิดข้ึนมา ตอ้งใหม้ารสงบตวัลง 
ถา้มนัสงบตวัลง เราก าหนดพทุโธๆ เขา้มา มนัจะเร่ิมสงบตวัลงเขา้มา สงบตวัเขา้มา เราพยายาม
ต่อเน่ืองเขา้ไป ท าใหจิ้ตน้ีสงบใหไ้ด ้ถา้จิตน้ีสงบน่ีมนัจะมีความสุขมาก 

ส่ิงท่ีเป็นความสุขน้ีเป็นวิถีแห่งฤๅษีชีไพร ส่ิงท่ีฤๅษีชีไพร เห็นไหม เขาเคยท าใจของเขา
สงบ เขาท าใจสงบ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นเจา้ชายสิทธตัถะกไ็ปศึกษาเล่าเรียนกบัเขา 
ส่ิงน้ีเป็นวิถีของฤๅษีชีไพร แต่ถา้เป็นวิถีแห่งพทุธะน่ีมนัจะเกิดปัญญา ส่ิงท่ีเกิดปัญญา ปัญญา
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ภายใน ปัญญาภายในจะเกิดข้ึนมามนัตอ้งยอ้นกลบัเขา้มาไง ส่ิงท่ียอ้นกลบัเขา้มาได ้ มนัจะตอ้งมี
ฐาน ส่ิงท่ีฐานคือสมัมาสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นสมัมาสมาธิ ใชค้  าบริกรรมอยา่งเดียว มนัจะเป็นสมาธิเขา้มา
ไดเ้ลย 

ถา้เราใชค้  าบริกรรมพทุโธๆ เราตั้งใจ เราท าได ้ มีขนัติ มีความอดทน แลว้ตั้งใจท าของเรา 
ความตั้งใจ เราตั้งใจแลว้เราท าของเรา ก าลงัใจท าไดน้ะ คนเราไม่มีก าลงัใจท าอะไรกไ็ม่ได ้ แลว้
พอท าอะไรข้ึนมา คนจบัจดมนัจะไม่ไดผ้ลหรอก คนเราไม่จบัจด ท าทุ่มไปทั้งชีวิต เวลาก าหนดค า
บริกรรมพทุโธๆ เหมือนโลกน้ีไม่มี เวลาเราคิดออกไป ความคิดมนัจะพุง่ออกไปยดึส่ิงต่างๆ 
ทั้งหมดเลย โลกน้ีมีเพราะเราไปยดึไง 

เราตายไปหรือเรามีชีวิตอยูน่ี่ โลกกเ็ป็นแบบน้ี มนักแ็ปรสภาพอยูแ่บบน้ี มนัเป็นความจริง
อนัหน่ึง จริงโดยสมมุติ เพราะส่ิงน้ีมนัอยูใ่ตข้องกฎอนิจจงัทั้งหมดเลย ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีไม่มี
อะไรคงท่ี มนัแปรสภาพตลอดไป เราจะอยูห่รือไม่อยู ่เขาจะแปรสภาพของเขาแบบนั้นอยูแ่ลว้ เรา
ถึงตอ้งตั้งสติของเรา โลกน้ีเหมือนไม่มี ตั้งใจก าหนดพทุโธๆ ตั้งใจอยา่งนั้น 

ท าได ้ ส่ิงท่ีท าไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่สอนหรอก องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ไม่ใหเ้ราทุกขเ์ปล่าๆ หรอก องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งใหเ้ราไดผ้ล ส่ิง
ท่ีไดผ้ลมนัตอ้งเกิดจากใจดวงนั้นไง คนกินอาหาร ใครกินอาหาร คนนั้นกอ่ิ็มเอง น้ีกเ็หมือนกนั 
ไม่มีใครสามารถจะแกกิ้เลสแทนกนัได ้ มนัตอ้งแกจ้ากใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้น วิถีแห่งพทุธะเกิด
ข้ึนมา มนัจะเขา้ใจตามความเป็นจริง แยกแยะกิเลสออกนะ ส่ิงท่ีเป็นกิเลสมนัเป็นเช้ือของใจ กิเลส
น้ีมนัยดึหวัใจของสตัวโ์ลก มนัไปเกิดหมด ปฏิสนธิวิญญาณไปเกิด จุติไปเกิดเป็นเทวดา เป็น
อินทร์ เป็นพรหม กต็อ้งมีกิเลสตวัน้ีไปดว้ย ส่ิงท่ีกิเลสตวัน้ีมนัไปกบัหวัใจตลอดไป ส่ิงท่ีเกิดกบัใจ 
มนัถึงละเอียดอ่อนไง 

น่ีมาร มนัยดึมัน่ถือมัน่ แลว้มนัยดึออกไปขา้งนอก แลว้มนัแสดงตวัออกมานะ มนัฟุ้ งซ่าน
มนัท าใหเ้ราสตัวโ์ลกน่ีทุกขย์ากมาก ส่ิงท่ีทุกขย์ากเพราะมนัไม่มีอะไรสมใจเลย จะไม่มีส่ิงใด
สมใจสมความปรารถนา ตณัหาความทะยานอยาก หวงัแลว้ไม่เคยสมหวงั ส่ิงท่ีหวงัขา้งนอกไม่
เคยสมหวงั แลว้เรายงัหวงัอยูน่ั้นเราจะตายเปล่า ส่ิงท่ีตายเปล่า เพราะมนัตายแลว้มนักต็อ้ง
หมุนเวียนไปในวฏัฏะ เราจะไม่ไดส้มบติัใดๆ ติดมือเราไปเลย จะเป็นบุญกศุล นัน่กพ็าเกิดพาตาย 
เวลามนัหมดบุญหมดกศุลมนักต็อ้งเวียนกลบัมาเกิดซ ้าแลว้ซ ้าเล่า 
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การเกิดข้ึนมามนักมี็ทุกขชี์วิตหน่ึง ทุกขน้ี์เป็นอริยสจั ทุกขน้ี์เป็นความจริง วิถีแห่งพทุธะ
ตอ้งจ้ีเขา้ไปท่ีทุกขน์ั้น ทุกขน้ี์เกิดจากท่ีไหน? ทุกขน้ี์เกิดจากเพราะความไม่เขา้ใจของใจ ใจน้ีมนั
ไม่เขา้ใจตามความเป็นจริง แลว้มนัปรารถนาตามความเห็นของกิเลส กิเลสน้ีมนัมีความปรารถนา
ของมนั แลว้ยดึมัน่ถือมัน่ตามของมนั แลว้ตอ้งการส่ิงนั้น จะไม่สมความปรารถนาตลอดไปถา้คิด
ตามกิเลส คิดตามมารไง 

วิถีแห่งมารลองพุง่ออกไปแลว้จะไม่มีส่ิงใดเคยสมหวงั จะไม่มีความสมหวงั มีแต่เหยือ่ พอ
เราทุกขย์ากขนาดไหน กใ็หเ้หยือ่ล่อหน่อยหน่ึง ใหว้า่เราพอใจส่ิงนั้น เราพอใจส่ิงน้ี เราแสวงหาถึง
ความพอใจของเราแลว้กจ็ะมีความสุขขณะนั้นไป ส่ิงนั้นกเ็ป็นอนิจจงั ความคิดกเ็ป็นอนิจจงั 
เพราะมนัปรารถนาตอ้งการส่ิงท่ีวา่ไดม้ากกวา่นั้น ตอ้งการส่ิงท่ีวิจิตรกวา่นั้นตลอดไป มนัไม่เคย
พอใจกบัส่ิงนั้น เพราะความเคยชิน 

ส่ิงท่ีถา้มนัใช่บ่อยเขา้ กิเลสเคยชิน กิเลสจะปฏิเสธส่ิงนั้น จะตอ้งการส่ิงใหม่ตลอดไป แลว้
เรากต็อ้งแสวงหา ตอ้งวิ่งตามไป เห็นไหม ตอ้งแสวงหา เรากต็อ้งทุกขย์ากไปกบัส่ิงท่ีวา่มารมนั
บงัคบับญัชาในหวัใจ นัน่น่ะถา้เราก าหนดพทุโธๆ ข้ึนมา มนัจะสงบส่ิงนั้นหน่ึง ถา้เราใชปั้ญญา 
ใชปั้ญญาใคร่ครวญของเรา น้ีคือปัญญาสยบพญามารเท่านั้น ใหม้ารสงบตวัลง ใหเ้รามีโอกาสไง 
ใหว้ิถีแห่งพทุธะไดเ้กิดข้ึน 

ถา้วิถีแห่งพทุธะเกิดข้ึนมา มนัจะเกิดความสงบของเราข้ึนมาแลว้มนัจะยอ้นกลบั ถา้มนัจะ
ยอ้นกลบัไดน้ะ จะเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม เวลาเราใคร่ครวญดว้ยปัญญา จากกาย
ภายนอก เราเห็นคนเจบ็ คนป่วย คนทนทุกขค์นยาก เวลาเห็นข้ึนมาแลว้มนักส็ลดมนักส็งัเวช น่ี
มนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา 

เราคิดไดท้ั้งหมด ส่ิงในโลกน้ีเราพิจารณาไดท้ั้งหมด มนัจะเป็นประโยชน์ทั้งหมด ถา้คนมี
ปัญญา ปัญญาของเรามนัจะเกิดประโยชน์ของเรา แต่ปัญญาส่ิงน้ีคือปัญญาการท าความสงบของใจ
เท่านั้น ปัญญาของโลกสร้างสมส่ิงต่างๆ กไ็ด ้สร้างวตัถุส่ิงใดดว้ยความเป็นมหศัจรรยข์องโลก มนั
กใ็ชค้วามคิดใชปั้ญญาของเราสร้างข้ึนมา แต่เวลาเราสร้างความสงบของเรา ปัญญาอนัน้ีมนัยิง่เป็น
ปัญญามหศัจรรยม์าก เพราะปัญญาอนัน้ีมนัใคร่ครวญเขา้มา 

เรายดึส่ิงใด เรากใ็ชปั้ญญาใคร่ครวญตามไปส่ิงนั้นวา่ส่ิงนั้นมนัเป็นประโยชน์กบัเราไหม 
ส่ิงนั้นเป็นตามความเป็นจริงท่ีใจคิดไหม ถา้มนัไม่มีใจคิด เราคิดเพื่ออะไร น่ีปัญญาของโลกจะเกิด
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สภาวะแบบนั้น ถึงเป็นปัญญาอบรมสมาธิไง ถึงไม่ใช่วิถีแห่งพทุธะ มนัเป็นแค่วิถีแห่งโลก วิถีชีวิต
ของโลกเป็นสภาวะแบบนั้น ถึงปัญญาอยา่งนั้น ถึงเป็นโลกียะ ส่ิงท่ีเป็นโลกียะ พิจารณาเขา้มาๆ 
ถา้พิจารณาเขา้มา มารมนัสงบตวัลง วิถีแห่งฤๅษีชีไพรไง ติดได ้ถา้มนัสงบเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ เวลา
มนัพิจารณาส่ิงต่างๆ แลว้มนัจะปล่อยวางเขา้มา 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัไง เวลาปัญญาเกิดอยา่งน้ี เราใคร่ครวญธรรม เราใคร่ครวญสภาวะ
ต่างๆ ท่ีใจไปยดึไปเกาะเก่ียว นั้นเป็นสภาวธรรม...แน่นอน เป็นสภาวธรรม แต่สภาวธรรมแบบ
โลก สภาวธรรมแบบโลกียะไง เพราะมนัเป็นสภาวธรรมท่ีปล่อยเขา้มา วิถีแห่งพทุธะมนัเกิดข้ึนมา
มนัจะช าแรกเขา้ไปท่ีใจ เพราะอะไร เพราะมนัจะเขา้ไปฆ่าพญามารไง 

มารสงบตวัลงเพราะสมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจา้ไปเรียนกบัอาฬารดาบส ความสงบ สมาบติั
มนัมีอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ สภาวะอยา่งน้ีมนัมีอยูแ่ลว้เป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง แต่ธรรมของโลกเขา 
ธรรมของการเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะนั้น ผูท่ี้ท  าสมาธิไดอ้ยา่งน้ี เวลาตายไปเกิดเป็นพรหม 
เพราะอะไร เพราะจิตมนัสงบ มนัเป็นเอกคัคตารมณ์ มนัเป็นขนัธ์หน่ึง มนัเป็นเอก มนัเป็นหน่ึง
เดียว 

เวลาเราท าความสงบ เราฝังใจกบัความสงบ เรารักษาความสงบของเราตลอดไป เวลาดบั
ขนัธ์ท้ิง เราเขา้ใจวา่เราฆ่ากิเลสแลว้ รักษาความสงบไว ้ เวลาตายไป จิตมนัสงบมนัจะไปไหนล่ะ? 
มนักไ็ปตามอ านาจของมนั อ  านาจของบุญกศุลอนันั้น ไปตามอ านาจของวฏัฏะ ไปตามอ านาจของ
มารท่ีมนัอยูใ่นหวัใจนั้น โดยท่ีเราไม่เขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นอยูใ่นหวัใจของเรา เพราะเราไม่เห็นไง แต่
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เห็นตรงน้ี องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มีวิถีแห่งพทุธะข้ึนมา 
ถึงจะเขา้ไปใชปั้ญญาข้ึนมา ปัญญามนัจะเกิดข้ึนมนัตอ้งมีสมัมาสมาธิอนัน้ีเขา้มาท าใหใ้จสงบ ถา้
ใจสงบปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา น่ีสมัมาสมาธิ สมัมาสติ แลว้กเ็กิดความด าริชอบไง ถา้ด าริ
ชอบ ด าริในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม 

ในกายของเรา เราด าริชอบข้ึนมา กายของเรา เวลาเรานัง่นานข้ึนมาน่ีมนัเจบ็ไหม มนัปวด
ไหม ส่ิงท่ีเจบ็ปวด มนักเ็กิดข้ึนมาชัว่คราว ถา้เราไม่สงัเกต เราไม่สนใจมนั มนักเ็กิดอยูน่ะ ส่ิงท่ีใน
เร่ืองของร่างกายมนัแปรสภาพ มนัเกิดอยูต่ลอดเวลา แต่เราเพลินกบัส่ิงอ่ืน เราไม่สนใจมนั หวัใจ
เราคิดอยา่งอ่ืนออกไป ความคิดของเราเกาะเก่ียวกบัอยา่งอ่ืนมนักไ็ม่เห็นสภาวะแบบนั้น แต่ถา้เรา
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มีสมัมาสมาธิ เรามีสติเขา้มา เราดูส่ิงน้ีได ้ส่ิงน้ีมนัเป็นเวทนา ส่ิงท่ีเป็นเวทนามนัเกิดดบั มนัเกิดดบั 
ดว้ยถา้จิตมนัสงบข้ึนมา มนัเป็นสภาวธรรม น่ีวิถีแห่งพทุธะมนัเขา้ไปแยกได ้

แต่ถา้มนัเป็นวิถีแห่งมาร เวลามนัเกิดข้ึนมาน่ีเรายดึ เพราะมนัเป็นมาร มนัถึงยดึส่ิงท่ีหวัใจ
มนัเห็นสภาวะภาพชดันั้น ถา้ใจมนัเกาะเก่ียวกบัความเจบ็ปวด ถา้สภาวะมารมนัเกิดมา มนัอยาก
ใหห้าย มนัไม่อยากมีความเจบ็ปวดหรอก ส่ิงท่ีเจบ็ปวดเป็นทุกขน่ี์เราไม่ตอ้งการทั้งนั้นเราอยากให้
หาย น่ีมารมนัใส่ไฟไง ถา้มารมนัใส่ไฟ มนัจะปวด ๒ เท่า ๓ เท่า มนัจะปวดมากข้ึนเลย 

เพราะมาร วิถีแห่งมาร มารมนัไม่เคยใหค้วามสุขใคร มารไม่เคยใหผ้ลกบัใคร มนัจะใหแ้ต่
ความเป็นโทษ เป็นโทษของมนัคือวา่มนัท าใหเ้ราเจบ็ปวดมากข้ึน ท าใหเ้ราทอ้ถอยไง เราไม่มี
ก าลงัพอ เราไม่มีอ  านาจวาสนา เรากล็ม้ไง เรากเ็ลิก เรากท็  าไม่ได ้ เราตอ้งยอมแพ ้ ถา้เรานัง่ต่อไป 
ร่างกายมนัจะมีความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ร่างกายเราจะพิการไป เราจะเป็นคนพิการไป เราเลิกซะ เราท า
ไม่ได ้น่ีเวลามารมนัใหผ้ล ใหผ้ลอยา่งนั้น วิถีของมารน่ีมนัต่อสู้ มนัต่อสู้กบัวิถีแห่งพทุธะ  

วิถีแห่งพทุธะมนัตอ้งแยกออกไป เห็นไหม ความคิด จบัส่ิงน้ีไดแ้ลว้พยายามแยก ถา้เราเจบ็
ไขไ้ดป่้วย เวลามนัปวดข้ึนมา เวลามนัหาย มนัหายไปไดอ้ยา่งไร ส่ิงน้ีหายไปข้ึนไปมนัเป็น
นามธรรม เวทนาน่ีเป็นนามธรรม เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้กด็บัไป เห็นไหม ไตรลกัษณ์มนัแสดงตวั
ตลอดไป แต่เรากไ็ม่เห็นสภาวะแบบนั้น เพราะขณะท่ีมนัปวด มนัปวด ๒ เท่า ๓ เท่า เพราะเรา
ตั้งใจกบัความปวด น่ีเพราะวา่มารมนัคุมดว้ยไง มนัไม่บริสุทธ์ิ มนัไม่สะอาด ส่ิงท่ีมนัไม่บริสุทธ์ิ
ไม่สะอาด วิถีแห่งพทุธะมนัถึงกา้วเดินไปไม่สมกบัมนั มนัผสมไปดว้ยมาร 

เพราะมารมนัอยูใ่นหวัใจของเราดว้ย เวลาเราวิปัสสนา ถา้มารมนัมีอ  านาจเหนือกวา่ มนัจะ
เป็นสภาวะอยา่งนั้น สภาวะใหเ้จบ็มากข้ึน ใหป้วดมากข้ึน ใหปั้ญญาเราสู้ไม่ได ้ ปัญญาเราสู้ไม่ได ้
เรากมี็แต่ความทอ้ถอย มีความทอ้ถอย น่ีมนัเกิดข้ึนไม่ได ้ เห็นไหม เวลาเราเกิดความสงบของใจ 
เราท าใจของเราสงบข้ึนมา เราสร้างความสงบของใจข้ึนมา ใจมนัจะสงบ น่ีเรากดมารไว ้ เรากด
มารไว ้เราติดในสมาธิ เรากไ็ม่ไดช้ าระกิเลส 

ส่ิงท่ีไม่ไดช้ าระกิเลส กิเลสมนักอ็ยูใ่นหวัใจของเรา แต่ขณะท่ีเราจะช าระกิเลสเพราะเรามี
พื้นฐาน เราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้หน่ึง เรามีประสบการณ์หน่ึง เป็นปัจจตัตงัใน
หวัใจนั้น ถา้หวัใจสงบเรากรู้็วา่ใจเราสงบ ใจเราฟุ้ งซ่าน เรากรู้็วา่ใจเราฟุ้ งซ่าน ถา้ใจเราฟุ้ งซ่านมนั
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กย็ดึมัน่ส่ิงต่างๆ ส่ิงท่ีฟุ้ งซ่านนั้นมนัเป็นอารมณ์ทั้งหมด เรากเ็กาะเก่ียวกบัส่ิงนั้นไป น่ีมนัเป็น
ความฟุ้ งซ่านแลว้มนัส่งออก มนัหมุนออกไปดว้ยวิถีแห่งมาร 

เราสงบมนัได ้มารมนัสงบตวัลง มนัเป็นวิถีแห่งพทุธะ เห็นไหม มนัสงบตวัลง สงบตวัลง
เขา้มาแลว้มนัเป็นปัจจตัตงั รู้จากใจของเราข้ึนมา แลว้เรายอ้นกลบันะ เราทวนกระแสเขา้ไปเห็น
กาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม แลว้เราแยก ถา้เราจบั เราแยก เราพิจารณา ส่ิงท่ีการพิจารณา
นัน่น่ะ วิถีแห่งพทุธ น่ีปัญญามนัเกิด เกิดตรงน้ีไง 

ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดข้ึนจากการภาวนา การภาวนาของเราน่ี มรรคมนัจะเดิน
ตวัอยา่งน้ี น่ีทางอนัเอก ทางน้ีจะเป็นทางพน้จากกิเลส ทางน้ีจะเป็นทางเขา้ไปฆ่าพญามาร ส่ิงท่ีมา
รอยูใ่นหวัใจมนัเป็นเช้ือ น่ีมารกบักิเลส มนัใชช่ื้อแทนกนั ส่ิงน้ีมนัฝังอยูท่ี่ใจแลว้เรายอ้นกลบั
ข้ึนมาวิปัสสนามนั มนัวิปัสสนาคือการเห็นตามสภาวะตามความเป็นจริง ขนัธ์ ๕ กเ็ป็นขนัธ์ ๕ 
ธาตุ ๔ กเ็ป็นธาตุ ๔ ตามสภาวะตามความเป็นจริงของเขา แต่เพราะความยดึวา่เป็นเรา ส่ิงท่ีวา่ยดึ
เป็นเรา ถา้ยดึวา่ส่ิงน้ีเป็นเรา เรากต็อ้งแสวงหาส่ิงต่างๆ มาปรนเปรอมนัทั้งหมด ส่ิงท่ีเราแสวงหา
ส่ิงต่างๆ มาปรนเปรอหวัใจ ปรนเปรอกิเลส ปรนเปรอความเห็นของเราไง มนัไม่ใชส้อยเหมือน
ปัจจยั ๔ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ลาภสกัการะมหาศาลเลย ท่านกใ็ชข้อง
ท่านสภาวะแบบนั้น แลว้ท ากศุลออกไป เจือจานออกไปจากภายนอก ส่ิงต่างๆ เป็นออกไป ไม่ยดึ
ไง ลาภสกัการะไม่สามารถฆ่าผูท่ี้มีปัญญาหรอก ลาภสกัการะจะฆ่าผูท่ี้วา่โมฆะไง ผูท่ี้ไม่มี
ความเห็น ผูท่ี้ไม่มี ส่ิงน้ีจะฆ่าส่ิงนั้นแลว้ยดึ เห็นไหม น้ีเราไม่มีส่ิงนั้น เรากป็รารถนา เรากพ็ยายาม
แสวงหาส่ิงนั้น เรายดึออกไปส่ิงนั้น นัน่น่ะ นัน่เป็นเร่ืองของมาร มนัพุง่ออกไป 

แต่ถา้เรายอ้นกลบัเขา้มาส่ิงต่างๆ เรายอ้นกลบัเขา้มาจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม แลว้
แยกออก แยกคือการใคร่ครวญใหม้นัเป็นตามความเป็นจริงของมนั มนัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ เป็น
ความจริงของเราอยูแ่ลว้ แต่เพราะเราไม่เห็นไง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึน
มาแลว้วางธรรมไว ้ ๒,๕๐๐ กวา่ปี ความจริงมนัประกาศตลอดไป องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้บอกวา่มนัไม่ใช่เรา กายน้ีกไ็ม่ใช่เรา ส่ิงต่างๆ น้ีกไ็ม่ใช่เรา แต่มนัไดม้าดว้ยอ านาจของกรรม 

ส่ิงท่ีอ  านาจของกรรมมนัอาศยักนัอยูช่ ัว่คราว แลว้เรามีความตั้งใจไง เราเอาส่ิงน้ีมา
ประพฤติปฏิบติั ถา้เรามีความประพฤติปฏิบติั นั้นคือคนมีอ านาจวาสนา ส่ิงท่ีมีอ  านาจวาสนา เรา
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ใคร่ครวญเขา้มา แลว้เราเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของเราข้ึนมาจากภายใน นัน่น่ะ กิเลสมนัอยู่
ท่ีใจดวงนั้น แลว้ใจดวงนั้นมีปัญญาใคร่ครวญตามความเป็นจริงจากใจดวงนั้น นัน่น่ะ มนัเร่ิม
ช าระกนั 

ส่ิงท่ีมนัช าระกนั มนัช าแรกเขา้ไปในหวัใจ เพราะหวัใจเรามืดบอด หัวใจเราไม่เขา้ใจตาม
ความเป็นจริงนั้น มนัหลงตามกิเลส กิเลสมนัยดึส่ิงนั้นวา่เป็นมนั ถา้มนัยดึวา่ส่ิงนั้นเป็นมนั มนัก็
ท าสภาวะส่ิงนั้น ยดึส่ิงนั้นแลว้หลงส่ิงนั้นเขา้ไป ถา้ปัญญามนัทนัเขา้มาน่ีมนัจะเร่ิมมีพลงังานไง 
มนัจะเร่ิมปล่อยนะ มนัจะเร่ิมปล่อยวาง ปล่อยส่ิงต่างๆ ไวต้ามความเป็นจริงของเขา จิตน้ีไปเกาะ
เก่ียว ไปยดึมัน่ถือมัน่ เพราะส่ิงใด ยดึมัน่ถือมัน่เพราะมนัไม่เขา้ใจ พอมนัเขา้ใจ มนักป็ล่อยวางเขา้
มาๆ น่ีปัญญา ปัญญาส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาจากเราวิเคราะห์นะ เราวิเคราะห์ เราคน้ควา้ 

ขั้นของปัญญา ปัญญาน้ีไม่มีรูปแบบ ปัญญาของใครกแ็ลว้แต่ ใชปั้ญญาของเราหมุน
ออกไป มนัจะเกิดข้ึนมาโดยเป็นปัจจุบนั ถา้มนัเป็นเรายดึมัน่ถือมัน่ เรายดึของครูบาอาจารยม์า มนั
เป็นสญัญา ส่ิงท่ีเป็นสญัญา เราพยายามใคร่ครวญเปรียบเทียบไป ส่ิงท่ีเปรียบเทียบไป มนัเป็น
สญัญาไปก่อน แลว้ถา้มนัเกิดเป็นปัญญาเป็นปัจจุบนั มนัจะปล่อย ถา้เป็นปัจจุบนัมนัปล่อยได ้
ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา ปล่อยส่ิงนั้นเขา้มานะ พอปล่อยเขา้มา พอปล่อย มนัจะมีความสุข  

ส่ิงท่ีเป็นความสุข ไม่ใช่สุขจากฤๅษีชีไพรนะ สุขจากการเราใคร่ครวญตามความเป็นจริง 
แต่มารมนัไม่ตาย น่ีมนัยดึนะ ถา้มารมนัไม่ตาย มนัจะวา่ส่ิงน้ีมนัเป็นสภาวะเหมือนไง เราพิจารณา
แลว้ เราปล่อยวางแลว้ จะท าอีก มนัไม่ท าอีก เราปล่อย ส่ิงน้ีเส่ือมไดน้ะ ถา้เราใชปั้ญญาแลว้มนัก็
ยงัเส่ือมไดอ้ยู ่ ถา้เราเส่ือมไดน่ี้เราจะเสียโอกาสของเรามาก เราถึงตอ้งพยายามท าความสงบของใจ
เขา้มา มนัจะปล่อยวางขนาดไหน มนัปล่อยวางไป แลว้เราจบัตอ้งส่ิงใดได ้ เรายงัเห็นสภาวะของ
กายได ้เราตอ้งวิปัสสนาต่อไป 

การวิปัสสนาน่ีหมัน่คราดหมัน่ไถ การท าซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ในการ
ประพฤติปฏิบติั เราเขา้ใจวา่เราท าเห็นสภาวธรรมมีความสุขนั้น พอมนัสุขแลว้ เราพอใจแลว้ เรา
จะเสวยสุขนั้น นัน่น่ะ สุขอนันั้นมนัแปรสภาพได ้สุขอนัน้ีมนัสุขโดยเวทนา ส่ิงท่ีเวทนา เห็นไหม 
เพราะจิตมนัรับรู้ จิตมนัรับต่างๆ แลว้มารมนัซุกอยูใ่นนั้น ถา้เราวิปัสสนาซ ้าเขา้ไปๆ มนัจะเกิด
ความปล่อยวางถึงท่ีสุดแลว้ กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์มนัจะท าลายกนั 
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ส่ิงท่ีท าลายกนั มนัไม่เป็นส่ิงท่ีวา่เป็นสุขในเวทนาหรอก เพราะขนัธ์มนัขาดออกไป จิตมนั
จะปล่อยวางเขา้มา มนัมีความเห็นตามความเป็นจริง ปล่อยวางเขา้มา อนัน้ีเป็นอกปุปธรรม ส่ิงน้ี
จะไม่เส่ือมไง ส่ิงท่ีเส่ือม ส่ิงท่ีใจเจริญแลว้เส่ือมๆ มนัอยูร่ะหวา่งกา้วเดิน สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
สภาวธรรมมนัเป็นอนตัตา ส่ิงท่ีเป็นอนตัตาน่ีเราตอ้งสร้างข้ึนมา สมาธิกเ็ป็นอนตัตา ปัญญาน้ีก็
เป็นอนตัตา ส่ิงท่ีเป็นอนตัตาน่ีมนัไม่เห็นตวัมนัเอง แต่เราจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม แลว้
วิปัสสนาดว้ยวิถีแห่งพทุธะไง 

วิถีแห่งพทุธะมนัแยกส่ิงน้ี ปล่อยวางส่ิงน้ีเขา้มา น่ีมนัปล่อยวางเขา้มา มนัเป็นความจริงไง 
เป็นอกปุปธรรม จิตน้ีจะเป็นตามธรรมชาติของมนั ส่ิงน้ี ธรรมจากใจดวงนั้นจะมีความสุขมาก สุข
จากการประพฤติปฏิบติั มนัจะเป็นเคร่ืองเยยีวยาใจ เป็นเคร่ืองใหใ้จกา้วเดินต่อไป กา้วเดินต่อไป
จากความลึกลบัของกิเลส ส่ิงท่ีเป็นกิเลสน่ะ มารมนัอยูใ่นหวัใจมาก ส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจ แลว้มนัก็
ออกมาหาเหยือ่ จบัความรู้สึกไง เป็นทาง เป็นช่องทางออกมา ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทาง
กาย ทางใจ 

ส่ิงท่ีเป็นทางใจ ใจมนัเป็นส่ิงท่ีเป็นอวิชชาอยูแ่ลว้ ท าไมมนัถึงวา่ทางใจล่ะ? เพราะใจมนั
คน้ควา้ ใจมนัปรุงแต่ง ส่ิงท่ีปรุงแต่งอยูใ่นใจ เราปิดตาหมด เราปิดหูปิดตาทั้งหมด เรานัง่อยูเ่ฉยๆ 
มนักคิ็ด มนักป็รุงแต่งของมนั ส่ิงท่ีมนัปรุงแต่ง ปรุงแต่งตามความพอใจของกิเลส กิเลสมนัพอใจ
ส่ิงใด มนักต็อ้งปรุงแต่งไปตามอ านาจอยา่งนั้น น้ีกเ็หมือนกนั มนักป็รุงแต่งตามสภาวธรรมไง ส่ิง
ท่ีเป็นสภาวธรรมจะเป็นสภาวะแบบนั้นๆ น่ีเป็นการคาดการหมาย ถา้การคาดการหมาย อนันั้นมนั
เป็นเร่ืองของกิเลสคาดหมาย ถา้คาดหมายไป เราเช่ือส่ิงนั้น เราจะติดส่ิงนั้น เราถึงตอ้งท าความ
สงบของใจไง 

ส่ิงท่ีเป็นความสงบของใจ สภาวธรรมใคร่ครวญนั้น ใคร่ครวญใหม้นัเป็นปัญญาอบรม
สมาธิใหม้นัสงบเขา้มา เพื่อจะยกข้ึนใหเ้ขา้ไปเห็นกายภายใน กายนอก กายใน กายในกาย ขนัธ์
นอก ขนัธ์ใน ขนัธ์ในขนัธ์ ส่ิงน้ีมนัละเอียดเขา้ไป มารมนัยดึเป็นเปาะๆ ออกมา แลว้เราช าระเขา้
ไปเป็นชั้นเขา้ไป ส่ิงน้ีชั้นน้ีเราปล่อยวางได ้แต่ชั้นในมนักย็งัยดึอยู ่ทุกขอ์นัละเอียด สุขอนัละเอียด 
อยูภ่ายใน ส่ิงท่ีอยูภ่ายในนั้นคือมารมนัใชส่ิ้งน้ีออกมา 

เรากต็อ้งยอ้นกลบั ยอ้นกลบัเขา้ไปท าสัมมาสมาธิแลว้ยอ้นกลบัเขา้ไป น่ียอ้นกลบั ส่ิงท่ี
ยอ้นกลบันั้นเป็นกระแสของใจ ถา้ใจมนัเคล่ือนไหว มนัท างานได ้มนักา้วเดินได ้ เพราะเราฝึกฝน 
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เรากา้วเดินออกไป เราทวนกระแสเขา้ไปจบัมาร มารมนัอยูก่บัธาตุขนัธ์ ถา้เราจะเห็นมาร เราตอ้ง
เห็นธาตุขนัธ์ของเรา ถา้เห็นธาตุของเรา เราวิเคราะห์ส่ิงนั้น เราแยกแยะส่ิงน้ี ขนัธ์เป็นสภาวะตาม
ความเป็นจริง รูปเป็นรูป เวทนาเป็นเวทนา สญัญาเป็นสญัญา สงัขารเป็นสงัขาร มนัปรุงมนัแต่ง
ของมนัอยา่งนั้น มนัยดึมัน่ของมนั มนัปรุงแต่งของมนัตามสภาวะของมนั ธรรมชาติของมนั
ท างานอยา่งนั้น มนัเป็นความจริงอนัหน่ึง ความจริงอยา่งน้ี มนัออกไปเป็นงานของมนั เป็นกระแส
ของมนั ในการท างานของมนั แต่ความคิดของใจ ใจมนักย็ดึของมนั ยดึวา่อนัน้ีเป็นเราไง มนัมี
อุปาทานยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงน้ี ถา้มนัยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงน้ีมนักเ็ป็นกิเลสข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นกิเลสข้ึนมา มาร
มนักย็ิม้ไง ส่ิงน้ีมนักล่็อหลอกเราไป น่ีปัญญามนัเทียบเคียงเขา้มา น้ีเป็นสญัญา 

แลว้ถา้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงจบัตอ้งส่ิงน้ีไดน้ะ ถา้เราพิจารณากายนะ ปัญญามนัพอ 
มนัจะเป็นสภาวะของมนั น่ีใหต้ั้งไว ้แลว้ใหม้นัแปรสภาพไป ส่ิงท่ีแปรสภาพ มนัคืนตวัมนันะ น ้า
น่ีระเหยไป ไฟน่ีจางออกไป ดินกลายเป็นดิน ส่ิงน้ีมนัจะคืนสภาวะเดิมของมนัถา้ก าลงัมนัพอ ถา้
ก าลงัไม่พอ เรากต็อ้งกลบัมาท าความสงบของใจ ใชค้  าบริกรรมกไ็ด ้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิกไ็ด ้ส่ิง
น้ีตอ้งกา้วเดินตลอดไป ถา้มีสมถกรรมฐาน คือมีพื้นฐานของใจ ใจน้ีเป็นพื้นฐานแลว้มนัจะยกข้ึน
เป็นงานได ้ถา้ใจของเราไม่มีพื้นฐาน มนัเป็นสญัญาทั้งหมด 

ส่ิงท่ีเป็นสญัญา อยา่งมากมนักเ็ป็นจินตมยปัญญา จินตนาการไปทั้งหมดวา่จากสภาวะเป็น
แบบนั้น มนัไม่เป็นตามความเป็นจริง น่ีวิถีแห่งพทุธะมนัตอ้งเป็นความจริงของมนั ถา้เป็นความ
จริงของมนั มารมนัสงบตวัลง แลว้เราจะตอ้งท าลายมนัใหไ้ด ้ ถา้เราท าลายใหไ้ด ้ ใชปั้ญญา
ใคร่ครวญออกไป กายกบัจิตมนัจะแยกออกโดยสภาวะตามความเป็นจริง 

ส่ิงน้ีมนัเป็นจริงอยูแ่ลว้ เป็นจริงของมนั แต่มนัตอ้งใชปั้ญญาของเราเองเขา้ไปใคร่ครวญ 
มนัถึงจะเห็นสภาวะความเป็นจริงอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมไวใ้น
พระไตรปิฎก สภาวะเป็นอยา่งน้ีเลย เวลาจิตมนัปล่อยวาง มนัจะปล่อยวางเวิง้วา้งเขา้มาทั้งหมด ส่ิง
น้ีมนัจะปล่อยวางเขา้มา นั้นเป็นสภาวธรรม แต่ถา้เราศึกษามา แลว้เราจ าของเรา เรากคิ็ดของเรา
อยา่งนั้น แลว้กว็า่ง วา่งแน่นอน เพราะใจน้ีเป็นนามธรรม กิเลสน้ีมนัอยูใ่นความวา่งนั้น วา่งขนาด
ไหน มนักมี็กิเลสเจือจางอยูส่ิ่งนั้นตลอดไป 

ส่ิงท่ีเป็นเช้ือ เป็นมาร มนักซุ็กอยูใ่นหวัใจของเรา เราปฏิบติัธรรม ปฏิบติัธรรมใหกิ้เลสมนั
หวัเราะเยาะดว้ยนะ มนัหวัเราะเยาะวา่เราตอ้งอยูใ่นอ านาจของมนั มนัสร้างสภาวะใหเ้รา
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ใคร่ครวญแลว้มนักใ็หเ้ราติดอยูใ่นสภาวะแบบนั้น เรากห็ลงอยูอ่ยา่งนั้น น่ีจะหลงติดในความวา่ง
นั้น ความวา่งนั้นเป็นความสุขมาก มีความสุขมาก...สุขสิ สุขเพราะมนัปล่อยกิเลสมาเป็นชั้นเป็น
ตอนข้ึนมา แต่ทุกขอ์นัละเอียดเราจะไม่เห็นมนัเลย ถา้เราไม่สามารถเจาะเขา้ไปเห็นมนั มนัจะสงบ
ตวัลง 

การคน้ควา้ การคน้หากิเลสมนัถึงเป็นงานส่วนหน่ึงไง ส่ิงท่ีเป็นงานส่วนหน่ึงจะเกิดข้ึนมา 
ในความวา่ง เราพยายามท าความสงบของใจ มนักเ็ป็นงานอนัหน่ึง เป็นความทุกขอ์นัหน่ึงนะ ตอ้ง
ตั้งสติ ถา้เราไม่ท ามนักค็ลายตวัออกมา พอมนัคลายตวัออกมาเรากรั็บรู้ส่ิงต่างๆ ตามสภาวะตาม
ความเป็นจริง ตอ้งมากระทบ ในฝ่ายตรงขา้มไง ในส่ิงต่างๆ มนักเ็กาะเก่ียวไป 

กามโอฆะ ส่ิงน้ีเป็นกามโอฆะ ถา้เราเห็นสภาวะส่ิงน้ีมนัเกาะเก่ียวมนัยดึของมนัออกไป แต่
ถา้เรายอ้นกลบัเขา้มา ส่ิงใดไปยดึล่ะ คนตายแลว้เขาไม่มีความรู้สึก ส่ิงนั้นจะมีขนาดไหนเขากไ็ม่มี
ความรู้สึก แต่ท าไมหวัใจของเรามนัอยูใ่นร่างกาย มนัเกาะเก่ียวส่ิงนั้นแลว้มนัยดึส่ิงนั้นล่ะ มนัยดึ
ส่ิงนั้นเพราะวา่อะไร เพราะมนัมีกามกิเลสอยูใ่นหวัใจไง 

ส่ิงท่ีมีกามกิเลสอยูใ่นหวัใจเราตอ้งยอ้นกลบัเขา้ไปหาส่ิงท่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่ ถา้มนัยอ้นกลบั
ไปถึงท่ีใจมนัจะไปเห็นกิเลสในหวัใจ ถา้มนัยอ้นกลบัส่ิงน้ีไม่ไดม้นัจะไม่มีงานท า กม็นัวา่งไง วา่ง 
ถา้มีสติ แต่เวลาเราไปกระทบกบัเขา เราเองเราไปยดึมัน่ถือมัน่เขา เราไปสร้างอารมณ์ของเรา
ข้ึนมา แลว้เรายดึส่ิงใดเรายงัไม่รู้ตวัเลยนะ ใจถา้มนักิเลสครอบง ามนัจะไม่รู้ตวัมนัเองเลย  

แต่ถา้เรามีปัญญาข้ึนมามนัจะยอ้นกลบัเขา้มา ถา้ยอ้นกลบัเขา้มามนัจะเห็นส่ิงน้ีข้ึนมานะ 
มนัจะแปลกประหลาดมาก มนัจะเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะนะ ความสกปรกโสมมของใจ ใจน่ี
เวลามนัเกิดตายๆ การเกิดตายมนัตกผลึกนะ การตกผลึก จริตนิสยั อ  านาจวาสนา ส่ิงต่างๆ มนัตก
ผลึกในหวัใจ กามราคะมนักต็กผลึกอยูใ่นหวัใจ ส่ิงน้ีมนัตกผลึกอยูใ่นหวัใจ มนัถึงคน้ควา้ส่ิงน้ีได้
ยากไง เวลาน ้า ส่ิงท่ีนอนตะกอนอยูใ่นน ้า มนัสงบตวัลง ถา้มนัขยบัมนักข็ุ่น น้ีกเ็หมือนกนั ถา้เรา
จบัส่ิงน้ีได ้มนัแสดงตวัมนั มนัจะขุ่นในหวัใจนะ 

ใจน้ีเป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะอยูใ่นหวัใจน้ีมหาศาลเลย ส่ิงท่ีมหาศาลมนัแสดงตวั
ออกมา มนัจะแสดงตวัออกมา น่ีวิถีแห่งมารมนัจะต่อตา้น มนัจะสร้างความพลิกแพลงของมนั มนั
เป็นความจอมปลอมนะ มนัจะสร้างสถานะหลอกลวงนะ หลอกลวงใจดวงน้ีวา่ส่ิงน้ีเราเขา้ใจแลว้ 
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ส่ิงน้ีเราปล่อยวางแลว้ ส่ิงน้ีเป็นความวา่งแลว้...ปัญญาเทียมๆ อยา่งน้ีมนักเ็กิดได ้เพราะมนัเกิดจาก
มารดว้ยไง มนัไม่เป็นวิถีแห่งพทุธะ 

ถา้วิถีแห่งพทุธะ ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะใคร่ครวญออกไปวา่มนัเป็นความเคยชินของใจ ส่ิงท่ี
เป็นความเคยชินของใจน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีตกตะกอนอยูใ่นใจ เราตอ้งจบัส่ิงน้ีแยกออกมานะ วา่ขนัธ์อนั
ละเอียด ความเวทนา เวทนาอยา่งไร ความสุขความทุกขข์องใจ ส่ิงท่ีมนัยดึมัน่ในหวัใจมนัยดึส่ิงน้ี
ไว ้ แลว้มนักพ็อใจในรสชาติของมนัไง ส่ิงท่ีวา่เป็นรสชาติของมนั “รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้ง
ปวง” ถา้ปัญญาญาณมนัใคร่ครวญ วิถีของพทุธะมนัเจาะเขา้ไป 

ปัญญาของการปล่อยวาง ปัญญาของการเห็นโทษ เห็นไหม เรามีเงินของเรา ถา้มนัเป็นเงิน
เทียม เป็นแบงกป์ลอม เราใชข้องเรา มนักไ็ปใชเ้ฉพาะของมนั แต่ถา้เรามีแบงกจ์ริง แบงกข์องเรา
เป็นแบงกท่ี์บริสุทธ์ิ เราจะอุ่นใจกวา่ไหม น่ีกเ็หมือนกนั ความจริงของพทุธะ ความจริงของใจ มนั
มีปัญญา มนัใคร่ครวญ แต่ความจอมปลอมของมาร มนัสร้างสถานะของมนัข้ึนมา ใหเ้ห็นวา่เป็น
ความเขา้ใจไง เป็นความเขา้ใจ เป็นความปล่อยวาง 

มนัจะปล่อยวางขนาดไหนใหม้นัปล่อยวางของมนัไป แต่ถา้มนัเกิดข้ึน มนัจบัตอ้งส่ิงใดได ้
เราต่อสู้มนัเพราะอะไร เพราะมารมนัมีอ  านาจมากกวา่ มารมนัมีพลงังานเหนือกวา่ ส่ิงท่ีเหนือกวา่
ของมนั มนัแสดงตวัของมนันะ ทั้งๆ ท่ีวา่เราไปจบักิเลสได ้ เราจบัขนัธ์อนัละเอียดได ้ ส่ิงท่ีเป็น
ขนัธ์อนัละเอียด อสุภะอยูต่รงน้ี เราจบัตรงน้ีได ้ แลว้เราใคร่ครวญมนั เราก าลงัใชปั้ญญาอยูน่ะ 
ปัญญาของเราใคร่ครวญออกไปๆ แต่ปัญญาของเราก าลงัมนัสู้ฝ่ายมารไม่ได ้ มนักส็ร้างกระแส 
สร้างความเหมือน สร้างภาพต่างๆ ใหเ้ราเขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นการปล่อยวาง ส่ิงน้ีเป็นการปล่อยวาง 
เพราะมนัเป็นความละเอียดลึกซ้ึงไง 

เราเคยปล่อยวางจากภายนอก ปล่อยวางกายนอกกายในเขา้มา เราคิดวา่สภาวะการปล่อย
วางมนัตอ้งเป็นแบบนั้น เรากพ็ยายามต่อสู้เพื่อจะใหม้นัปล่อยวาง พอมนัจะปล่อยวาง ปัญญามนั
กา้วเดินข้ึนไป มนัต่อสู้กนั ส่ิงท่ีต่อสู้คือวิปัสสนา น้ีคือภาวนามยปัญญา ส่ิงท่ีเป็นภาวนามยปัญญา
มนัจะไม่มีในต ารา ในต าราเราศึกษามา เราใคร่ครวญ เราใชข้นัธ์ของเรา เราใชส้งัขาร เราใช้
ความคิด คิดปรุงข้ึนมามนัจะเป็นปัญญาของมนัออกไป แลว้เทียบเคียง แต่เวลามนัเป็นปัญญาใน
ปัจจุบนั มนัเกิดข้ึนจากการภาวนา ไม่เกิดข้ึนจากตวัตนของเรา ถา้มีตวัตนของเรา นั้นเป็นฝ่ายมาร 
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เราท าความสงบของใจ ใจมนัจะปล่อยวาง วา่งเขา้มาแลว้ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึนมา มนัจะหมุนออกไป
ดว้ยภาวนามยปัญญา ส่ิงน้ีมนัเป็นวิถีแห่งพทุธะไง 

ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะใคร่ครวญ มนัจะแยกออกวา่ขนัธ์น้ีอนัละเอียด มนัส่ิงท่ีละเอียดลึกซ้ึง 
มนัรวมตวัข้ึนมามนักเ็ป็นอารมณ์ข้ึนมา เกิดข้ึนมาเป็นกาม เป็นความพอใจของมนัข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็น
ความพอใจข้ึนมา เราท้ิงมาเป็นชั้นเป็นตอน ท าไมเราท้ิงส่ิงน้ีได ้ ส่ิงท่ีเราเคยปล่อยวางมาเป็นชั้น
มนัจะปล่อยวางได ้ ส่ิงน้ีท าไมเราปล่อยวางไม่ได ้ เพราะเราไม่เขา้ใจวา่น้ีมนัเป็นโทษไง เราเขา้ใจ
วา่ความคิดของเรา ปัญญาของเรามนัเป็นปัญญาไง มนัเป็นความวา่ง มนัปล่อยวางเขา้มาเป็นความ
วา่ง 

ความวา่งอนันั้นคือตวัมนั ความคิดอนัละเอียดนั้นคือตวัมนั ส่ิงท่ีเป็นตวัมนั เพราะส่ิงน้ีมนั
พอใจส่ิงน้ี มนัถึงเคล่ือนออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ ถา้มนัยอ้นกลบัเขา้มา มนัปล่อยวางเขา้มา มนัเขา้
มาแลว้มนักจ็ะขาดไง มนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา จนถึงท่ีสุดมนัตอ้งท าลายตวัเองขาด
ออกไป ขนัธ์อนัละเอียดมนัจะท าลายออกไปจากหวัใจนะ หวัใจจะปล่อยวางเวิง้วา้งไปหมดเลย 
เพราะมนัไม่ใช่ขนัธ์แลว้ นั้นคือตวัพทุธะไง 

ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เห็นไหม ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน วา่ส่ิงน้ีจะเป็นผลของวิถีแห่งพทุธะไง ตวั
มนัต่างหากมนัเป็นพญามาร ส่ิงท่ีเป็นพญามารมนัปล่อยส่ิงต่างๆ เขา้มา มนัปล่อยส่ิงต่างๆ เขา้มา 
แต่มนัไม่ปล่อยตวัมนัเอง มนัจะฝึกซอ้มส่ิงน้ีเขา้ไปบ่อยคร้ังเขา้ จนกวา่มนัจะปล่อยวางส่ิงต่างๆ 
เศษส่วนท่ีมนัปล่อยวางเขา้มา จนทั้งหมดไง ปล่อยวางเขา้มามนักเ็ป็นความวา่งมาก แลว้เราจะติด
อยูใ่นความวา่งนั้น 

เพราะส่ิงท่ีวา่เป็นวิถีแห่งพทุธะ ตวัน้ีมนัเป็นตวัท าลายเขา แลว้จะให้มนัท าลายตวัมนัเอง 
มนัจะเป็นไปไม่ได ้ส่ิงท่ีเราจะท าลายตวัเราเอง เราจะไม่ท าหรอก เราจะท าลายเปลือกของเราเขา้มา 
ท าลายส่ิงท่ีวา่เราพอท าลายได ้ เพราะปัญญามนัเกิดข้ึน ส่ิงท่ีปัญญามนัเกิดข้ึน มนัท าลายส่ิงท่ีเป็น
เปลือกๆ เขา้มา พอถึงตวัเองน่ีมนัสงวนไว ้มนัสงวนตวัมนัเองไว ้มนัรักษาตวัมนัเองไว ้วา่ส่ิงน้ีคือ
ผล ส่ิงน้ีคือเป้าหมายท่ีเราประพฤติปฏิบติั น่ีพทุธะเขา้มาเป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัเป็นผูต่ื้นอยู ่
มนัเบิกบานอยู ่

“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส”  
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ตวัน้ีคือตวัจิตเดิมแทไ้ง ส่ิงท่ีวา่จิตเดิมแท้ๆ  น้ีคือจิตปฏิสนธิ ส่ิงท่ีมนัปล่อยขนัธ์ออกมาน่ี
มนัปล่อยขนัธ์ เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์เรามีขนัธ์ เพราะมีกาย มีขนัธ์ เราถึงไดฝึ้กซอ้มเขา้มา เพราะ
กิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ีออกไปรับรู้ภายนอก แลว้มนักย็ดึส่ิงนั้นต่างๆ แลว้เราปล่อยวางเขา้มา เราใช้
ปัญญาใคร่ครวญเขา้มา มนัปล่อยวางเขา้มาแลว้ จนถึงตวัมนัเองมนักไ็ปนอนจมอยูน่ัน่ไง 

ในการติดของคนในระหวา่งประพฤติปฏิบติั มนัจะติดอยา่งนั้น เพราะเราไม่เคยท า ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัอยูน้ี่ตอ้งยอมรับวา่เรามีกิเลส เราถึงตอ้งประพฤติปฏิบติัเพื่อจะช าระกิเลส ส่ิงท่ี
เป็นกิเลสในหวัใจของเรามนัมีอยู ่ มนัถึงสร้างภาพสร้างต่างๆ ใหเ้ราเขา้ใจตามความเป็นจริงของ
กิเลสแต่ไม่เป็นความจริงของธรรม เรากเ็ช่ือมนัไปๆ จนกวา่วนัหน่ึงเรามีความสงสยัในตวัมนัเอง
วา่ส่ิงน้ีมนัคืออะไร ส่ิงน้ีมนัเศร้าหมอง ส่ิงน้ีมนัผอ่งใส มนัเป็นสุขอนัละเอียด เป็นทุกขอ์นัละเอียด 
ทุกขอ์นัละเอียดคือความอาลยัอาวรณ์ไง ส่ิงท่ีอาลยัอาวรณ์ในตวัมนัเอง มนัไม่สะอาดบริสุทธ์ิ
เพราะมนัอาลยัอาวรณ์ มนัมีส่ิงนั้นอยู ่มนัมีพลงังานอยูต่วัน้ี เราถึงตอ้งยอ้นกลบั 

น่ีวิถีแห่งพทุธะอนัละเอียด อรหตัตมรรคเขา้ไปจบัส่ิงน้ีได ้ มนัจะจบัตวัมนัเองได ้ ผูรู้้ ผูต่ื้น 
ผูเ้บิกบาน มนัตอ้งท าลาย ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ท าลายจิตปฏิสนธิตวัน้ีใหไ้ด ้ ถา้จิตปฏิสนธิตวัน้ี
ท าลายได ้ ตวัน้ีเป็นตวัภาสวะ ตวัน้ีเป็นตวัภพ ส่ิงท่ีเป็นตวัภพตวัชาติ น่ีฐานของความคิด มารมนั
อยูต่รงน้ีไง แลว้มนักก็า้วเดินครอบคลุมไปในวฏัฏะ ในโลกธาตุน้ีกวา้งขวางขนาดไหนกแ็ลว้แต่ 
จิตดวงน้ีเคยเกิดเคยตายมากบัโลก ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีจะกวา้งขวางขนาดไหน ใจดวงน้ีเคยไป
สมัผสัมาทั้งหมด มนัถึงเอาส่ิงน้ีมาซบัสมไวต้รงน้ีไง 

ถา้ซบัสมน้ี น้ีคือตวัสภาสวะ คือตวัภพอนัใหญ่ แลว้เราท าลายตวัภพอนัน้ีออกไป จิตน้ีจะ
เวิง้วา้งไปหมดเลย ส่ิงท่ีวา่เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัจะเบิกบานไปไหน ส่ิงท่ีผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 
น้ีมนัเป็นสมมุติทั้งหมด มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นฐาน ฐานท่ีจิตน้ีอยูต่รงน้ีแลว้ออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ เรา
ท าลายส่ิงน้ีทั้งหมด เห็นไหม มนัจะเป็นความวา่งไหม? มนัเป็นความวา่งโดยเรากล่าววา่เป็นความ
วา่ง แต่ความเป็นจริงของมนัคือมนัเป็นตวัธรรมไง 

ส่ิงท่ีเป็นธรรมทั้งหมด วิถีแห่งพทุธะเกิดข้ึนมาจากปัญญาภายใน วิถีแห่งพทุธะจะเกิด
ข้ึนมาเพราะเราใชปั้ญญากา้วเดิน ปัญญาของวิถีแห่งพทุธะน้ีคือปัญญาการใคร่ครวญกิเลส การ
ช าระกิเลส ไม่ใช่ปัญญาแบบเราศึกษาเล่าเรียน ปัญญาเราศึกษาเล่าเรียนน้ีเป็นปัญญาทางโลก มนั
เหมือนกบัทางโลกเขาศึกษาเล่าเรียนกนัทางวิชาการ ส่ิงท่ีวิชาการน้ีเราศึกษาข้ึนมา มนัศึกษาข้ึนมา
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จากความคิดนะ เราจะจบปริญญาเอกเราตอ้งท าวิทยานิพนธ์ อนัน้ีกเ็ป็นปัญญาของเรา เพราะเรา
ตอ้งคน้ควา้เราตอ้งท าส่ิงเปรียบเทียบข้ึนมา เราตอ้งสร้างเร่ืองของเราข้ึนมา แลว้เราท าส่ิงนั้น เรา
คน้ควา้ส่ิงนั้นจนจบ นั้นมนัไม่มีในต าราเหมือนกนั 

ส่ิงนั้นกไ็ม่เป็นต าราหรอก เพราะเราสร้างของเรา เราตอ้งเขียนของเราข้ึนมาเป็น
วิทยานิพนธ์ของเรา นั้นมนัเป็นวิทยานิพนธ์ แต่มนัเป็นการคิดข้ึนมาในขนัธ์ไง ความคิดข้ึนมาใน
กรอบของความคิด กรอบของมารไง มารมนัคิดส่ิงนั้น มนัเป็นความเห็นส่ิงนั้น มนัถึงเป็นปัญญา
ของโลก มนัถึงเป็นโลกียปัญญา 

โลกตุตรปัญญาเป็นปัญญาของโลกุตตรจะพน้จากโลก โลกตุตรธรรม ธรรมเหนือโลก 
ธรรมพน้จากโลก ส่ิงท่ีจะพน้จากโลกตอ้งเกิดข้ึนมาจากสภาวะตามความเป็นจริงของธรรมดวง
นั้น 

ทางโลกเขาบอกวา่การศึกษาตอ้งใหเ้ดก็คิดเป็น เดก็ท าเป็น ไม่ใหเ้ดก็ท่องจ า ส่ิงท่ีเดก็
ท่องจ าคือส่ิงเราท่องจ าของเราข้ึนมา แต่มนักต็อ้งมีพื้นฐาน พื้นฐานการศึกษา เห็นไหม เกสา โลมา 
นขา ทนัตา ตโจ ท่องจ ามาทั้งนั้นล่ะ ส่ิงท่ีท่องจ ามา แต่เราไปเจอสภาวะความเป็นจริงท่ีวา่เห็นเกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ จากภายในแลว้เราวิเคราะห์วิจยั นั้นมนัเป็นปัญญาของเรา ส่ิงนั้นมนัเกิด 
เกิดจากท่ีวา่คิดเป็นท าเป็น คิดเป็นท าเป็นคือความเห็นจากภายในของใจ เกิดข้ึนมาจริงๆ เห็นตาม
ความเป็นจริง 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ ธรรมมีมหาศาล ในพระไตรปิฎกน่ี
ใบไมใ้นก ามือ ส่ิงท่ีใจรู้น่ียงัมีอีกมหาศาลเลย ท่ีวา่เหมือนกบัใบไมใ้นป่า ส่ิงท่ีในป่า มีความเป็นไป
อีกมหาศาล ใจมนัจะรู้ไปมหาศาล น้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราจะรู้ของเรา เรารู้สภาวธรรมของเราข้ึนมา 
เราจะเห็นไปหมด ใจน้ีมนัจะเห็นความเกิดความตายนะ ขนัธ์อนัละเอียดท าใหเ้กิดในกามภพ มนั
จะเห็นการเกิดในกามภพ เห็นเหตุ เหตุน้ีเพราะมีขนัธ์ มีความยดึอนัน้ีมนัถึงไปเกิดในกามภพ ส่ิงท่ี
เกิดในกามภพเพราะมนัมีกรรม มนัมีเหตุมีปัจจยั มีตณัหาความทะยานอยาก มีเร่ืองส่ิงน้ีอยู ่แลว้เรา
วิปัสสนาข้ึนมา เวลามนัปล่อยวาง มนัตดัขนัธ์ออกไป ตดัขนัธ์ออกไปไม่เกิดในกามภพ เห็นไหม 
สภาวะใจนั้นมนัจะรู้ตามความเป็นจริงอยา่งนั้น น่ีเห็น รู้เห็นตามความเป็นจริง 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้น้ีเป็นส่วนหน่ึง แต่ธรรมในหวัใจดวงนั้นมนัจะ
เห็นสภาวะความเป็นจริงวา่เหตุเป็นแบบน้ี ถา้เราท าลายเหตุอนัน้ีออกไปจากใจแลว้มนัจะไปเกิด
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บนกามภพอีกไหม เห็นไหม ไม่เกิดกามภพส่วนหน่ึง รูปภพ อรูปภพ ถา้เราท าลายตรงน้ีแลว้เราจะ
ไปเกิดในพรหม ๕ ชั้นแลว้มนัจะสุกไป มนัจะเจริญงอกงามไป จนกวา่มนัจะพลิกออกไป จน
ส้ินสุดออกไป 

แต่ถา้เราท าลายล่ะ ท าลายตรงน้ีไง หมายถึงวา่ท าลายตวัจิตไง ท าลายตวัจิตปฏิสนธิ ส่ิงท่ี
จิตปฏิสนธิ ท าลายตวัน้ีข้ึนมา น้ีคือสภาวธรรมเห็นตามความเป็นจริง แลว้มนัจะสงสยัธรรมไป
ไหน แลว้มนัจะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงมากมายมหาศาลจากใจดวงนั้นมหาศาล แลว้ใจมนัก็
เขา้ใจตามความเป็นจริง แลว้มนัวางไวท้ั้งหมดไง 

เห็นไหม สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สภาวธรรมน้ีเป็นอนตัตาทั้งหมด ส่ิงต่างๆ น้ีเราใคร่ครวญ
ข้ึนมา เราสร้างข้ึนมาจนเป็นวิถีแห่งพทุธะ เป็นปัญญาเขา้มา แลว้พอมนัท าลายไปแลว้ จิตดวงน้ี
พน้ออกไปจากอนตัตา พอพน้ออกไปจากอนตัตา พน้ออกไปจากความเป็นจริงของมนัระหวา่ง
ท่ีวา่มนัท าลายตวัมนักนัเองอยูน่ี่ มนัตอ้งเป็นวิถีแห่งพทุธะท่ีบริสุทธ์ิไง ส่ิงท่ีมนัจะบริสุทธ์ิเพราะ
ปัญญามนัใคร่ครวญเป็นมชัฌิมาปฏิปทามนัถึงบริสุทธ์ิ แต่ขณะท่ีเราใชปั้ญญาใคร่ครวญไปน่ีมาร
มนัต่อตา้น วิถีแห่งมารมนัต่อตา้น ส่ิงท่ีมนัต่อตา้น มนักพ็ยายามบิดเบือนใหต้ามความเห็นของ
กิเลส ส่ิงท่ีตามความเห็นของกิเลสมนักเ็ห็นไม่ตามความเป็นจริง 

โลกน้ีมนัเป็นความจริงของมนัอยูอ่ยา่งน้ีทั้งหมดเลย แต่เพราะกิเลสของใจของสตัวโ์ลกน้ี
ตอ้งการเปล่ียนแปลง ตอ้งการสะสม ตอ้งการใหส้มความปรารถนาของมนัทั้งหมดเลย ส่ิงท่ี
ตอ้งการตามความปรารถนาตอ้งการเบ่ียงเบน ตอ้งการใหเ้ราพอใจของเรา ส่ิงนั้นเป็นเร่ืองของ
กิเลสทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของกิเลสทั้งหมด มนัถึงไม่สมความปรารถนา มนัถึงใหผ้ลเป็นทุกข์
กบัใจดวงนั้นทุกดวง แต่ถา้ปัญญามนัใคร่ครวญตดัออกไปส่ิงต่างๆ ตดัออกไปตามความเป็นจริง
ของเขา มนัจริง เห็นไหม 

พอใจไม่มีกิเลสมนักเ็ป็นความจริง ใจดวงน้ี ธรรมอนัน้ี เป็นความจริงทั้งหมด จริงสุดส่วน 
พอจริงสุดส่วน ทุกอยา่งมนักจ็ริงตามสภาวะของมนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมาแลว้ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์ ๕ นั้นยงัสร้างประโยชน์มาตลอด ส่ิงน้ีเป็นความจริงของ
เขา ไม่ตอ้งการบิดเบือน ไม่ตอ้งการชกัใยเคล่ือนไปใหส้มกบัความปรารถนา 

เวลาท่านจะไปปรินิพพาน “อานนท ์ตกัน ้ามาเถิด เรากระหายเหลือเกิน เราอยากด่ืมน ้านั้น
เพื่อบรรเทาความกระหายของธาตุขนัธ์นั้น” ธาตุขนัธ์มนัตอ้งการส่ิงใดกใ็หม้นัสภาวะแบบนั้น แต่
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ใจกจ็ริงของใจไง ใจไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อนหรอก ร่างกายมนัตอ้งการ แต่หวัใจมนัเป็นความ
จริงของใจดวงนั้น จะไม่มีความเดือดร้อนอยา่งนั้นเลย แต่เป็นเหมือนกบัคนท่ีวา่มีปัญญา คน
ผูใ้หญ่ รู้ไง รู้วา่ถา้กินน ้าเขา้ไป เราฉนัน ้าเขา้ไป น ้านั้นมนักท็  าใหค้วามกระหายลดนอ้ยลง กรู้็ตาม
ความเป็นจริงเท่านั้น 

มนัเป็นส่ิงท่ีวา่ ส่ิงท่ีธาตุขนัธ์ตอ้งการกใ็ห้ธาตุขนัธ์ตอ้งการไปตามความเป็นจริง มนัถึงไม่
ตอ้งการชกัใหส่ิ้งต่างๆ ใหห้วัใจมนัไปบิดเบือนกบัส่ิงนั้น มนัถึงวา่ไม่มีทุกขใ์นหวัใจ ถา้ไม่มีทุกข์
ในหวัใจ มนักเ็ป็นความสุขมาก แลว้ไม่ใช่สุขแบบท่ีเราคาดเราหมาย ส่ิงท่ีเราคาดเราหมายมนัเป็น
สุขเวทนา ทุกขเวทนา เพราะมนัมีส่ิงกระทบ แต่อนันั้นมนัเป็นใจเป็นธรรมลว้นๆ ไม่มีส่ิงอะไรไป
กระทบส่ิงนั้นได ้ เพราะมนัไม่มีตวัภพ มนัไม่มีสถานะ ไม่มีเหตุใดๆ ทั้งส้ินท่ีไปกระทบส่ิงนั้นได ้
มนัถึงเป็นความจริงท่ีสุดส่วน แลว้โลกน้ีกเ็ลยเป็นความจริงไปโดยเห็นตามความเป็นจริง 

แต่โลกเป็นความจริงโดยอนิจจงัไง โดยวฏัฏะ วฏัฏะแปรสภาพตลอด โลกน้ีเปล่ียนแปลง 
โลกน้ีเคล่ือนไปตลอดไป สมยัก่อนนั้น โลกน้ีคนกไ็ม่มากมายขนาดน้ี มีความเป็นอยูส่ะดวกสบาย
มากกวา่น้ี เด๋ียวน้ีคนมากข้ึน การแก่งแยง่กนัมากข้ึน น่ีมนัเป็นอ านาจวาสนา คนเกิดมามีอ านาจ
วาสนาของแต่ละคน เกิดในสถานะไหน เกิดในกาลเวลาไหน 

น้ีกเ็หมือนกนั ในเม่ือเรายงัตอ้งตายตอ้งเกิด เราตอ้งตายตอ้งเกิดแน่นอน ถา้เราประพฤติ
ปฏิบติัดว้ยวิถีแห่งมาร มารน้ีจะอยูใ่นหวัใจแลว้จะท าใหเ้ราบิดเบือนไปตลอด แต่ถา้เรามีความ
เขม้แขง็ เรามีความตั้งใจ เราตอ้งท าได ้กิเลส เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สอนคนมี
กิเลส ช าระคนมีกิเลส องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ไม่สอนผูส้ิ้นกิเลสหรอก เพราะผูท่ี้ส้ิน
กิเลสไม่ตอ้งไปสอนเขา เขารู้ตามความเป็นจริงของเขา เพราะใจของเขาประพฤติปฏิบติัมา แลว้
เขาจะส้ินกิเลสได ้เขาตอ้งฆ่ากิเลสของเขามาเป็นชั้นเป็นตอน 

ตอ้งฆ่านะ กิเลสน่ีตอ้งตายไปจากใจ ตั้งแต่ลกูแต่หลาน จนถึงเจา้วฏัจกัร ปู่ ยา่ตายายของ
กิเลสกต็อ้งตายไปจากใจ ดว้ยอ านาจของธรรม ธรรมน้ีมีอ  านาจมาก อ านาจควบคุมจุดศนูยก์ลาง
ของวฏัฏะคือหวัใจของสตัวโ์ลก เพราะหวัใจของสตัวโ์ลกหมุนไปในวฏัฏะนั้น แลว้พอท าลายจุด
ศนูยก์ลางของวฏัฏะ วฏัฏะนั้นจะเป็นเร่ืองของสมมุติ เร่ืองของวฏัฏะตามความเป็นจริงอนันั้น แต่
ใจดวงน้ีพน้จากวฏัฏะไป เพราะจะไม่หมุนตามวฏัฏะนั้น 
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อ านาจของอวิชชาไง อ  านาจของอวิชชาคือผูไ้ม่รู้ เพราะไม่รู้ถึงหมุนไปในวฏัฏะ น้ีเป็น
วิชชาลว้นๆ ส่ิงท่ีเป็นวิชชา เป็นความเขา้ใจตามความเป็นจริง มนัจะพาใจดวงนั้นหมุนไปไหน มนั
จะไม่พาใจดวงนั้นหมุนไปเลย มนัถึงพน้ออกไปจากวฏัฏะ เห็นไหม รูปภพ อรูปภพ พน้ออกไป 

ส่ิงนั้นเวลาในรูปภพ อรูปภพ ในสงัโยชน์ รูปราคะ อรูปราคะ ความติดของมนั มนัติดกนั
ไปอยา่งนั้น แต่ถา้เราท าลายถึงรูปราคะ อรูปราคะ รูป อรูป ความวา่ง ความเป็นหน่ึงของใจ ถา้ใจ
มนัเป็นหน่ึง จิตน้ีเป็นอนตัตา 

จิตน้ีเป็นอตัตา เพราะมีการรับรู้นัน่คือตวัอตัตา ส่ิงท่ีตวัอตัตา มนัปล่อยส่ิงต่างๆ เขา้มา
ทั้งหมดเลย โลกน้ีวา่งหมด แต่ใจดวงน้ีไม่วา่ง เพราะเป็นอตัตานุทิฏฐิ โลกน้ีวา่งหมดเลย เรา
พิจารณาต่างๆ โลกน้ีวา่งเขา้มาหมด สุดทา้ยแลว้เราตอ้งท าลายส่ิงท่ีเห็นวา่โลกน้ีวา่งไง น่ีตอ้งถอน
อตัตานุทิฏฐิจากจิตดวงนั้น ถา้จิตดวงน้ีถอนอตัตานุทิฏฐิออกไปจากใจ วา่งทั้งจากภายนอก วา่งทั้ง
จากภายใน ภายในกว็า่ง ภายนอกกว็า่ง มนัไม่เกาะเก่ียวกนั มนัสมัพนัธ์กนัไม่ไดอี้กเลย เกอ้ๆ 
เขินๆ อยูอ่ยา่งนั้น 

ถึงวา่ สุข ทุกข ์ไม่เสวย ส่ิงน้ีเสวยไม่ไดเ้พราะไม่มีตวัฐานใหเ้สวย แต่ถา้เป็นโลกเขา มนัมี
ฐาน ตวัฐานนั้นเป็นตวัเสวย เสวยสุขเสวยทุกขอ์อกไปขา้งนอก มนัตวัฐานคือตวัสภาสวะ ส่ิงท่ีมี
ภาสวะมนักเ็ป็นฐานแลว้เสวยออกไปขา้งนอก ยดึออกไปต่างๆ แต่เวลามนัพน้ออกไปมนัไม่มีฐาน 
ไม่ตอ้งเสวย ถึงไม่สะเทือนใจดวงนั้น 

น่ีวิถีแห่งพทุธะ ท าลายตวัมนัเอง ตวัพทุธะกต็อ้งท าลาย ท าลายตวันั้น ถา้ไม่ท าลายตวั
พทุธะ จะไม่เห็นผูรู้้ จะไม่เห็นภาสวะ จะไม่เห็นตวัภพ ถา้ไม่เห็นตวัภพมนักย็งัอยูใ่นอ านาจของ
ภพ ภพนั้นจะตอ้งท าใหใ้จดวงนั้นหมุนเวยีนตายเวียนเกิดตามอ านาจของมนั แต่ถา้ท าลายดวงน้ี
หมด หมดส้ิน ส้ินจากกิเลส ส้ินจากความเป็นไปนะ น่ีวิถีแห่งพทุธะ เอวงั 


