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 ตั้งใจ ฟังธรรมนะ เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นลูกศิษยข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ 
เราเป็นเจา้ของศาสนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ฝากศาสนาไวใ้หบ้ริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุเป็นเจา้ของศาสนา อยูก่บัศาสนานะ เราอยากเป็นญาติกบัศาสนา ทุกคน
อยากเขา้ถึงธรรม เพราะว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บอกว่า วิมุตติสุขน้ีสุขมาก โลกน้ี
เกิดข้ึนมานะ ในเร่ืองของหลกัธรรมน้ีเป็นเร่ืองของอริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรคน้ี เป็นอริยสัจ 
เป็นความจริง โลกน้ีเป็นความทุกขท์ั้งหมดเลย ทุกขน์ะ ทุกขเ์ท่านั้น ทุกขต์ั้งอยู ่ ทุกขด์บัไป แต่
เพราะเราไม่เขา้ใจ 

ถา้ไม่มีหลกัของศาสนา ทุกคนเกิดมาแลว้ปรารถนาความสุข เพราะเราเกิดมาเราปรารถนา
ความสุข แลว้เราพยายามหาความสุขใหเ้ราเอง แลว้เราก็คิดไป แลว้เราเป็นเจา้ของศาสนา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอก “ทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ” แต่ก็ไม่ฟัง ทุกคนอยากมีความสุข 
ปรารถนาหาความสุขใส่ตวัเอง พยายามแสวงหาความสุข แลว้ก็ไม่เคยพบความจริงเลย เจอแต่ส่ิง
ท่ีหลอกลวง ส่ิงท่ีหลอกลวงคือใหเ้ราอยูใ่นกระแสโลกน้ีไปวนัหน่ึงๆ เท่านั้น ส่ิงท่ีวนัหน่ึงๆ แลว้
พอใจ เราพอใจ เรามีความพอใจในกระแสโลก เราก็ว่าอนันั้นเป็นความสุข 

เพราะเราเป็นชาวพุทธแต่เปลือก เราเป็นชาวพุทธแต่ทะเบียนบา้น แมแ้ต่นกับวช เห็นไหม 
บวชมาแลว้ในพระพุทธศาสนา ก็ดูพระส่วนใหญ่สิ เขาสนใจในการประพฤติปฏิบติัขนาดไหน 
เขาก็แสวงหาความสุขของเขาเหมือนกนั เขาว่าเขาบวชมา เห็นในศาสนาน้ีมนัมีความร่มเยน็เป็น
สุข ก็บวชมาเพื่อความร่มเยน็เป็นสุข จะศึกษาเล่าเรียนขนาดไหนก็เกิดความลงัเลสงสัยในหวัใจ
ตลอดไป 
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น่ีมนัเป็นวนัคืนล่วงไปๆ แลว้เราว่าเป็นญาติกบัศาสนา ทั้งๆ ท่ีว่าเราบวชนะ “ศากยบุตร” 
บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศากยบุตรพุทธชิโนรสเป็นสมมุติสงฆ ์ เราบวชเขา้มา
เป็นสมมุติสงฆ ์ ถา้เราเป็นสมมุติสงฆ ์ เราตอ้งประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใหเ้ป็นสงฆข้ึ์นมา เกิดข้ึนมา
จากใจ ถา้ใจน้ีเป็นสงฆน์ะ นางวิสาขาไม่ใช่นกับวชดว้ย แต่เป็นพระโสดาบนัตั้งแต่อาย ุ ๗ ขวบ 
เพราะเขาไดส้ร้างบุญญาธิการมามาก เขาไดส้ร้างบุญกุศลของเขามา แลว้เขาไดด้วงตาเห็นธรรม 
ถึงเป็นพระโสดาบนัไง 

น่ีเขาไม่ใช่นกับวช เขายงัท าของเขาได ้แลว้เราเป็นนกับวช เราตอ้งแสวงหาธรรมข้ึนมาใน
หวัใจของเรา ถา้เรามีธรรมข้ึนมาในหวัใจ “ศากยบุตร” บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
โดยแทเ้ลย เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตอ้งการใหเ้ราเขา้ถึงธรรม ถา้เราเขา้ถึงธรรม 
เห็นไหม “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” 

ถา้เราศึกษาในสุตมยปัญญา ในปริยติั ถา้ในปริยติัเราศึกษา ศึกษาแบบนั้นน่ะเราว่าเราเป็น
ชาวพุทธๆ พุทธแต่การศึกษา การจ ามาเป็นนกแกว้นกขุนทองนะ นกแกว้นกขุนทองน่ีพดูได ้ แต่
มนัไม่รู้ความหมายหรอก มนัเรียก เห็นไหม เรียกพ่อเรียกแม่ เราสอนใหม้นัเรียก มนัก็เรียกอยา่ง
นั้น แต่มนัจะเขา้ใจค าว่าพ่อว่าแม่ไหม? มนัไม่เขา้ใจหรอก มนัเห็นว่าเวลามนัเรียกพอ่เรียกแม่แลว้
เจา้ของใหอ้าหารมนั ว่าอนัน้ีไดเ้ป็นรางวลั แต่ความเขา้ใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่ มนัจะไม่เขา้ใจหรอก 
เพราะมนัเป็นสัตว ์

การศึกษาก็เหมือนกนั ถา้ปริยติัมีเฉพาะแบบนั้น แลว้ก็ความคิดของเรา เราคิดวา่เราเป็น
ชาวพุทธ เราตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อน ปริยติัก่อนแลว้ค่อยปฏิบติั แลว้ถึงจะเป็นปฏิเวธ ศาสนาน้ีมี 
๓ หลกัการน้ีโดยสมบรูณ์ แลว้เราก็ศึกษากนั แลว้ก็สงสยั ถา้เรายงัสงสยัอยู ่ เราก็ตอ้งศึกษาใหห้าย
สงสัย เราก็จะคน้ควา้ศึกษาอยูแ่บบนั้นไป แลว้มนัจะหายสงสยัไปไหนล่ะ ในเร่ืองของปริยติั 
เพราะเราเอากิเลสของเรา เราเอาความลงัเลสงสัยของเราเขา้ไปจบัธรรมไง 

ปริยติั ในวงปฏิบติัเรา หลวงปู่ ฝ้ันบอกเลย เวลาเราบวชกบัอุปัชฌาย ์ เกสา โลมา นขา ทนั
ตา ตโจ น่ีปริยติั อุปัชฌายใ์หม้าแลว้ ในคร้ังพุทธกาลนะ ในการบวชมนัไม่มีในต ารา เวลาเราจะต่อ
สวดมนต ์ ต่อธรรมกนัก็ตอ้งต่อปากเปล่า ฉะนั้นว่า เราจะต่อปากเปล่า ฉะนั้น อุปัชฌายจ์ะบวชลูก
ศิษยล์ูกหา ถา้ไม่บอก กรรมฐาน ๕ น้ี ไม่ใช่พระไง เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีปริยติั เราศึกษา
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ปริยติัแลว้ แลว้เราเอาตวัน้ีเป็นตวัตั้ง ถา้เอาตวัน้ีเป็นตวัตั้ง แลว้พยายามศึกษา พยายามปฏิบติัให้
เขา้ถึงนะ ปฏิเวธมนัเกิดอยูแ่ลว้...น่ี แค่น้ี ในภาคปริยติัของเรา เรามีแค่น้ี เราสามารถท าไดแ้ลว้ 

แต่ดว้ยความวา่ “โลกน้ีเจริญ การศึกษาเจริญ ศาสนาพุทธเจริญมาก เพราะมีการศึกษา
มัน่คง” เขาว่ากนัอยา่งนั้นนะ แลว้เราก็ศึกษากนั ศึกษาแลว้มนัก็หลกัลอยไง น่ีศาสนาลอยๆ 
ความคิดของเราลอยๆ เพราะเราคิดของเราลอยๆ มนัคิดว่าเราเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธสอนใหป้ล่อย
วาง เราก็เขา้ใจกนัก็ปล่อยวาง เราวา่ “เราปล่อยวางแลว้ เราเป็นชาวพุทธ หา้มยดึมัน่ถือมัน่ 
พระพุทธเจา้สอน การยดึมัน่ถือมัน่เป็นความทุกข ์ เราจะปล่อยวาง”...ปล่อยวางแบบไม่มีเหตุไม่มี
ผล ชาวพุทธเป็นแบบนั้นไปหมดเลย  

ในสมยัพุทธกาลนะ พระเจา้ปเสนทิโกศลอยากจะเป็นญาติกบัศาสนามาก ศรัทธาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มาก ถึงคิดว่าจะท าอยา่งไรถึงจะเป็นญาติกบัพระพุทธเจา้ได ้ ไปขอ
ชาวศากยะว่าขอสตรีมาเป็นภรรยา 

ชาวศากยะเขาถือ เขาถือตวัถือตนของเขามาก เขาว่าเขาเป็นชาติท่ีเจริญ จะใหเ้ขาก็ไม่ให ้
เขาใหล้กูทาสมา สุดทา้ยแลว้ไดม้า ไดห้ญิงมาเป็นภรรยา แลว้ไดบุ้ตร เห็นไหม พระเจา้วิฑูฑภะ 
เกิดจากพระเจา้ปเสนทิโกศล เพราะความคิดของโลกไง อยากจะเป็นญาติกบัศาสนา มนัก็สมว่า
เป็นญาติกบัศาสนา มีความพอใจวา่เราไดช้าวศากยบุตรมาเป็นภรรยา 

แต่เวลาเกิดไดบุ้ตรข้ึนมา บุตรไปเยีย่มชาวศากยะ แลว้เขาวา่ “น่ี ลูกทาสกลบัมา” ดว้ยความ
ว่ามหาดเลก็ไปไดย้นิอยา่งนั้นมา มาบอกพระเจา้วิฑูฑภะ น่ีผกูใจเจบ็ไวไ้ง ส่ิงท่ีผกูใจเจบ็ไว ้ “ถา้
เราไดข้ึ้นครองราชยเ์ม่ือไหร่ เราจะกลบัมาท าลายพวกน้ีทั้งหมดเลย” สุดทา้ยแลว้เขาก็ไปท าลาย
หมดเลย 

เห็นไหม ดว้ยความอยากเป็นญาติ อยากเขา้ถึงศาสนา น้ีเราบวชเขา้มา ความเป็นญาติกบั
ศาสนาของเรามนัอยูท่ี่หวัใจของเรา เราเป็นชาวพุทธโดยสายเลือด เราเกิดมาน้ีเราก็เป็นชาวพุทธ
โดยสายเลือด เราตอ้งยอ้นกลบัมา ถา้เราเรียนปริยติั เห็นในพระไตรปิฎกเป็นอยา่งนั้น เราก็ศึกษา
อยา่งนั้น เราจะเขา้ใจอยา่งนั้นไหม  

โลก อยากจะเป็นญาติกบัศาสนา อยากจะเป็นญาติในสายเลือด พระเทวทตัก็เป็น
ลูกพี่ลกูนอ้งกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ นั้นก็เป็นญาติกบัศาสนา เวลาบวชเขา้มา พระนนั
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ทะ พระอนุรุทธะ น่ีเวลาเป็นญาติกบัศาสนา ถึงธรรมดว้ย ปฏิบติัดว้ย เป็นสหชาติดว้ย สร้างบุญ
กุศลมาดว้ยกนั น่ีเห็นดวงตาเห็นธรรมนะ แต่พระเทวทตับวชเป็นพระดว้ย ประพฤติปฏิบติัดว้ย 
แต่ท าไมความเห็นพลิกแพลงออกไปล่ะ น่ีกิเลสมนัน่ากลวัขนาดนั้น 

แลว้เราเรียนปริยติั เราพยายามศึกษาศาสนา แลว้เราก็จ  าศาสนา จ าหลกัค าสอนขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้มา เราไดเ้รียนจบชั้นนั้นๆ มีความเขา้ใจชั้นนั้น แลว้กิเลสมนัเขา้ใจกบั
เราไหม 

พระเทวทตัเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติัจนไดฌ้านโลกีย ์ เหาะได ้ แปลงตวัได ้
ไปสอนอชาตศตัรู น่ีท  าไดข้นาดนั้น แลว้กิเลสมนัยบุยอบลงไหม? แค่เห็นนะ แค่ดว้ยลาภสักการะ
เท่านั้นนะ “ท าไม เราก็เป็นพระเหมือนกนั นางวิสาขา หรืออุบาสกอุบาสิกาเขามา ท าไมเขาถามหา
แต่คนอ่ืน เราท าไมไม่มีใครอุปัฏฐาก ไม่มีคนดูแล” น่ีกิเลสตวัน้ี กิเลสของใจตวัทั้งนั้นน่ะ ความคิด
เปล่ียนแปลงเลย อยากจะปกครองสงฆ ์ อยากจะไดล้าภสักการะ ลาภสักการะจะไดม้าดว้ยอะไร? 
ดว้ยเราแสดงความเป็นผูว้ิเศษใหผู้อ่ื้นเห็น น่ีถึงตอ้งมองไปท่ีพระเจา้อชาตศตัรู 

ขนาดประพฤติปฏิบติัจนเหาะเหินเดินฟ้าได ้ แปลงกายได ้ แต่กิเลสมนัสะเทือนท่ีไหน? 
กิเลสมนัไม่สะเทือนเลย มนัถึงตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีกิเลสของเรา เราจะเป็นญาติกบัศาสนา ถา้เราเป็น
ญาติกบัศาสนาเราตอ้งประพฤติปฏิบติั เราเป็นบริษทั ๔ พระพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัเราอยูแ่ลว้ 
เพียงแต่เราจะคน้ควา้ เราจะประพฤติปฏิบติัเขา้ถึงหลกัความจริงไดข้นาดไหน เราถึงมีอ  านาจ
วาสนา 

ความคิดของโลกเขา เห็นไหม อยากเป็นญาติกบัศาสนา พระเจา้อโศก เวลาประพฤติ
ปฏิบติั สร้างวดัมหาศาลเลย ไปถามพระเหมือนกนั 

ไปถามอาจารยว์า่ “เป็นญาติศาสนาหรือยงั?” 

“ยงั” 

“ถา้ยงั ท  าอยา่งไรถึงจะเป็นญาติกบัศาสนา” 

“ใหลู้กมาบวช” 

อนัน้ีเป็นบุญกุศล ไม่ออกมาเป็นโทษไง 
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ใหลู้กมาบวช เห็นไหม พระมหินท ์ กลบัมาเผยแผศ่าสนา สุดทา้ยแลว้ลูกปฏิบติัถึงพระ
อรหนัต ์น่ีในต าราบอกไว ้พระเจา้อโศกท าบุญกุศลไวม้าก แลว้เวลาตายไป ตายไปสภาวะแบบนั้น 
เวลาพระมหินทคิ์ดถึงไง “ความสุขอนัน้ี วิมุตติสุขอนัน้ีมนัสุขมาก เราไดม้าเพราะเหตุใด? ไดม้า
เพราะพ่อ พ่อขอใหบ้วช บวชแลว้ประพฤติปฏิบติั แลว้น่ีพ่อไปไหน” น่ีในต าราว่าไวอ้ยา่งนั้นนะ 
คิดยอ้นไปดู เกิดไง ดว้ยความท่ีว่าสร้างบุญกุศลมาก ดว้ยความอยากจะท าบุญกุศลมาก ใจเป็นบุญ
กุศล แต่เวลาถึงสุดทา้ยก่อนส้ินชีวิต ในต าราว่าไวอ้ยา่งนั้น อ  ามาตยไ์ม่ใหท้  าบุญ อยากท าบุญ 
อ ามาตยเ์ห็นว่าช่วงใกลต้ายแลว้...ดว้ยความโกรธ เวลาตายไป ไปเกิดเป็นงู  

 พระมหินทถึ์งไปโปรดไง ในต าราว่าไวน้ะ ไปโปรด ไปพดูกบัสัตวเ์ลย พดูกบังูว่า “ท าไม
มาท าบาปกรรมอยา่งนั้น จบัสัตวเ์ขากินน่ะ เพราะอะไรท าไมไม่ถือศีล ๕” ถือศีล ๕ จนถึงท่ีสุดนะ 
ตายไปแลว้เกิดมาประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดเหมือนกนั ถึงท่ีสุดเพราะคุณงามความดีไง อินทรียแ์ก่
กลา้ แก่กลา้แบบน้ีไง เพราะสร้างสมมา สร้างสมบุญกุศลข้ึนมา แมแ้ต่เปล่ียนภพเปล่ียนชาติมามนั
ก็เป็นหลกัหวัใจของเราข้ึนมา 

อนัน้ีก็เหมือนกนั เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถา้เราเกิดทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เราก็จะไดท้นัฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ช้ีเขา้มาท่ีเรา แลว้มีศรัทธามี
ความเช่ือ จริตนิสัยของเราจะประพฤติปฏิบติัขนาดไหน  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม พุทธกิจ ๕ ก่อนรุ่งอรุณเลง็ญาณสัตวโลก สัตว์
ตวัใด สัตวผ์ูใ้ดท่ีมีโอกาสท่ีจะดวงตาเห็นธรรม จะไปโปรดสัตวต์รงนั้นก่อน เพื่อจะใหมี้ดวงตา
เห็นธรรม อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้เรายงัไม่ถึงเวลา เราเกิดในสมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เราก็ตอ้งรอเวลาอนัน้ีเหมือนกนั เวลาคือว่าความคิดความเห็นของใจไง 

เรายอ้นกลบัมาดูเราสิ ก่อนท่ีเราจะศรัทธา เราจะมีความเช่ือ เราจะประพฤติปฏิบติั ก่อน
หนา้ท่ีเราเกิดมา เราคิดอยูน่ี่ เรามีความคิดอยา่งน้ีไหม ความคิดของเราจะเป็นอยา่งน้ีมาตลอดไหม 
ความคิดของเรามนัพลิกแพลงตลอดไป พญามารน้ีร้ายมาก เพราะเราเกิดมา บุญกุศลพาเกิดก็จริง
อยู ่ พระเทวทตัเกิดมาพบพระพุทธศาสนา บวชในพระพุทธศาสนา ยงัออกไป เพราะมารมนัคิด
ขนาดนั้นนะ มารยงัผจญใหไ้ขวเ้ขวออกไป ออกไปจนตอ้งท าบาปอกุศลขนาดนั้น เพราะกิเลสมนั
มีอ านาจมาก 
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แต่น้ีของเรา เราเกิดเป็นชาวพุทธดว้ย แลว้เราพบครูบาอาจารยด์ว้ย แลว้เราอยากประพฤติ
ปฏิบติัดว้ย น่ีประพฤติปฏิบติัถึงตอ้งควบคุมไง พยายามควบคุมไวน้ะ ควบคุมกิเลสของเราไว ้ เรา
ตอ้งฝืนมนัตลอดไป พยายามจะฝืนของมนัตลอด ศรัทธาความเช่ือ เช่ือเกิดข้ึนมา ความเช่ือความ
อยากประพฤติปฏิบติัเกิดข้ึนมา จนถึงกบัออกบวช ออกบวชแลว้น่ีเราเป็นนกัรบแลว้ เราพร้อมท่ี
จะสู้กบักิเลสของเรา  

ปัจจยั ๔ เคร่ืองอาศยั ถึงเวลาแลว้เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เราบิณฑบาตมาฉนัเพื่อด ารงชีวิต 
ด ารงธาตุขนัธ์น้ีไวเ้พื่อจะประพฤติปฏิบติั ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีว่าโลกเขามองขา้ม ทุกคนมองขา้มส่ิงน้ีไป
หมดเลย มองขา้มวา่ สมบติัคือขา้วของเงินทอง สมบติัคือช่ือเสียงเกียรติยศ น่ีคือสมบติัของเรา แต่
ส่ิงนั้นมนัเป็นเร่ืองของสมมุติ ส่ิงนั้นนะ สมบติัของโลกน้ีนะ พระรัฐบาลบอกกบัพ่อแม่ไวไ้ง โลก
น้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ ไม่มีส่ิงใดเตม็หรอก จะเจริญขนาดไหน มนัก็ตอ้งเส่ือมไปจุดหน่ึง มนัไม่มีส่ิง
ใดคงท่ี โลกน้ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ เห็นไหม โลก
น้ีถึงเป็นทุกขโ์ดยธรรมชาติ อนัน้ีเป็นความทุกข ์

แต่คนเรามีตณัหาความทะยานอยาก มีความพอใจ ว่าส่ิงน้ีเป็นความสุข ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ี
ปรารถนา น่ีกิเลสมนัหลอกอยา่งน้ี หลอกว่า ถา้เราแสวงหาส่ิงท่ีสมควรแก่ตณัหาความทะยาน
อยากแลว้จะเป็นความสุข มนัผลกัไปใหเ้ราหวงัอนาคต หวงัไปลมๆ แลง้ๆ แลว้ก็พยายามวิ่งเตน้
ของเราไป โทษเป็นอยา่งนั้นตลอดไป โทษของกิเลสมนัท าใหเ้ราเป็นสภาวะแบบนั้น 

มนัถึงว่า ไม่มีส่ิงใดจะเป็นความสุขหรอก อ  านาจก็ไม่เป็นความสุข ส่ิงใดๆ ก็ไม่เป็น
ความสุข ส่ิงท่ีจะเป็นความสุขได ้น่ียอ้นกลบัมาดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากหวัใจต่างหาก หวัใจท่ีแสวงหาส่ิง
ต่างๆ มนัผลกัไสออกมาจากใจใหเ้ห็นสภาวะภายนอก เร่ืองของโลกเขาเป็นอยา่งนั้น มนัคิดได้
ขนาดนั้น ถา้กิเลสหยาบๆ มนัก็คิดไดอ้ยา่งนั้น แลว้หวัใจของเรา เราศรัทธา เรามีความเช่ือ แต่
กิเลสของเรา มนัปิดบงั มนับงัไวใ้หเ้ราส่งออก เราคิดออกไปขา้งนอก ดูอยา่งท่ีว่าพระเจา้ปเสนทิ
โกศล เห็นไหม ศรัทธามาก เคารพมาก แต่ก็ไดส้ร้างบุญกุศล แลว้ก็ไดเ้สริมสร้างบารมีของตวัเอง 
น่ีมนัเป็นสภาวะแบบนั้น ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตต่างหาก ธรรมเท่านั้นท่ีจะเป็นเคร่ืองดบั
กิเลส 
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สมาธิธรรม เราตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีเป็นความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบเขา้มาๆ น่ีถา้สงบ เห็น
ไหม ในสมยัพุทธกาล คนท่ีเขาประพฤติปฏิบติัเขาตอ้งการอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ เพราะเขาแสวงหากนัอยู ่
จิตใจเขามีพื้นฐาน 

ดูอยา่งพระปัญจวคัคียสิ์ อุปัฏฐากพระพุทธเจา้มาตลอดไป เขาประพฤติปฏิบติัอยู ่หลกัของ
ใจเขามีอยูแ่ลว้ สมาธิมีอยูแ่ลว้ อาฬารดาบส เจา้ชายสิทธตัถะไปเรียนกบัเขาก็เหมือนกนั เขามีอยู่
แลว้ ดูสิ ดูอยา่งพระโมคคลัลานะ พระสารีบุตรเป็นลูกศิษยข์องสัญชยั น่ีเขาแสวงหาอยูท่างนั้น ใน
เม่ือเขาแสวงหา มนัไม่มีทางออก แต่เรามีบุญกุศล 

เพราะเราเกิดมาท่ามกลาง เราไม่พบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราพบธรรมวินยั 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทไ์วแ้ลว้ “ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา” 
ธรรมและวินยั เราถึงศึกษาปริยติักนัไง ศึกษาปริยติั เราศึกษา จะศึกษาขนาดไหน มนัก็ยอ้นกลบัมา
ท่ีใจเท่านั้น ถา้เราศึกษาอยา่งนั้น เราศึกษาในธรรมวินยัอนันั้นเป็นเคร่ืองประกอบ เวลาเรา
เทียบเคียงไง มนัจะเป็นประโยชน์มาก 

ในเม่ือเราประพฤติปฏิบติัไป ถา้เราลองกา้วเดินไปนะ เวลาประพฤติปฏิบติัมนัจะมีความ
ลงัเลสงสัย ส่ิงท่ีลงัเลสงสยั เราคน้ควา้ส่ิงนั้นมาเทียบได ้ แต่ในเม่ือมนัยงัไม่มีความลงัเลสงสัย 
เพราะเราไม่มีไง เหมือนหมอเวลาเขารักษาโรค เขาตอ้งวิเคราะห์ก่อนว่าโรคนั้นเป็นอะไร เขาถึง
จะใหย้า ในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั ท าไมจิตมนัไม่สงบ ท าไมมนัสงบแลว้ ท าไมมนัไม่
วิปัสสนา วิปัสสนาแลว้ท าไมปัญญามนัไม่เขา้หลกัของมชัฌิมาปฏิปทา ส่ิงน้ีเวลามนัปฏิบติัไป 
กา้วเดินเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป น่ีเราเทียบได ้ เวลาลงัเลสงสัย เราเทียบเขา้มาในสูตรใดก็ไดใ้น
พระไตรปิฎก 

เห็นไหม ถา้เทียบเขา้ไป มนัจะว่า ถา้ส่ิงใดเทียบเขา้ไปแลว้มนัไม่ตรง องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้พดูประทานไวอ้ยา่งหน่ึงเพื่อยอ้นกลบัทวนกระแสเขา้มา แต่เราเทียบออกไป ดู
อยา่งนกัวิชาการเขาวิเคราะห์กนั ตอ้งเป็นแบบนั้น ตอ้งเป็นแบบนั้น เขาเถียงกนั เอาแผนท่ีมากาง
แลว้ก็เถียงกนั แต่เรานกัปฏิบติั เราลงพื้นท่ีเลย แผนท่ีเราไม่รู้หรอกว่าเขาขีดไวข้นาดไหน แต่จริต
นิสัยของใจ เราเห็นทั้งหมด เราเขา้พื้นท่ีทั้งหมด 
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เวลาเขา้พื้นท่ี ท  าไมแผนท่ีเขาช้ีไวแ้ลว้ เขา้พื้นท่ี พื้นท่ีเป็นอยา่งนั้น พอเทียบไปแผนท่ี อ๋อ! 
พิกดัขนาดนั้นก็จริงอยู ่ แต่ความเป็นจริงของมนัเราจะเห็นชดัเจนขนาดนั้น แต่ท่ีมนัผดิพลาดไป 
เราก็เทียบเคียงเขา้มา มนัจะเป็นประโยชน์ 

ธรรมและวินยัจะเป็นประโยชน์มาก เวลาเราประพฤติปฏิบติัแลว้เราเทียบเคียงออกไปเพื่อ
เทียบเคียงในความถูกตอ้ง แต่ธรรมและวินยัน่ีเราเอาตั้งไวก่้อน แลว้เราศึกษา เราวิเคราะห์ธรรม
วินยั เราไม่ไดว้ิเคราะห์ใจของเรา เราไปวิเคราะห์ธรรมวินยั เราก็วิเคราะห์แผนท่ี แลว้เราก็
วิเคราะห์กนัอยูอ่ยา่งนั้น 

ปริยติั เห็นไหม ถึงว่าการปฏิบติัน้ีส าคญัมาก การประพฤติปฏิบติัคือการท่ีเราแสวงหาว่า
เราเป็นโรคอะไร แลว้เราจะใชย้าอะไร เห็นไหม ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม แมแ้ต่ในการท า
ความสงบของใจ เราใชค้  าบริกรรมพุทโธๆ น่ีสัทธาจริต ถา้สัทธาจริตนะ เรามีความเช่ือ เรามีความ
มัน่ใจของเรา  

เราก าหนดพุทโธๆ มนัจะเขา้มา จิตน้ี ความรู้สึกมนัจะเกาะอยูก่บัพุทโธ มนัเปล่ียนไง 
หวัใจของสัตวโ์ลกมนัเหมือนกบัทะเลหลวง มนัตอ้งการ ฝนตก แม่น ้าทุกสายไหลลงไปในทะเล 
ทะเลไม่เคยเตม็ ความคิดของใจ ความเกาะเก่ียวรูป รส กล่ิน เสียง ของใจก็เป็นสภาวะแบบนั้น มนั
ติดไปหมด ติดส่ิงต่างๆ ไปหมด มนัคิดไปหมด  

เราก าหนดพุทโธๆ ตอ้งการใหก้ระแสน้ีมาเกาะท่ีพุทโธไวก่้อน ใหม้นัปล่อยวางส่ิงต่างๆ 
เขา้มา ปล่อยวางส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยั ใหม้าเกาะไวก้บัพุทโธ เห็นไหม ค าบริกรรมน้ีเป็นธรรม
อนัหน่ึง ธรรมและวินยั น่ีเราเกาะธรรมเลย แลว้เราพสูิจน์กนัดว้ยการประพฤติปฏิบติั ก าหนด
พุทโธๆ จะขนาดไหน จะตอ้งตั้งสติ เหมือนโลกน้ีไม่มี เวลาประพฤติปฏิบติั โลกน้ีไม่มี ส่ิงใดไม่มี 
ความกระทบส่ิงใดน่ีไม่สนใจ ก าหนดพุทโธๆ พุทโธอยา่งเดียว แลว้ตั้งสติไว ้ พอเผลอ ก าหนด
ใหม่ เผลอ ก าหนดใหม่ ท าสภาวะแบบน้ีอยู่ ท  าไปโดยธรรมชาติ มนัตอ้งเกิดผลแน่นอน  

เวลาพระอาทิตยข้ึ์น มนัตอ้งตก เราก็รู้ๆ กนัอยู ่เวลาดวงตะวนัข้ึนมาแลว้มนัจะไปไหน มนั
คลอ้ยมนัก็ตอ้งตกไปโดยธรรมชาติของมนั แลว้เราก าหนดพุทโธๆ อยู ่ ใหจิ้ตน้ีมาเกาะพุทโธอยู ่
มนัจะไม่สงบ เป็นไปไดอ้ยา่งไร 



ใกลห้รือไกลธรรม ๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

มนัเป็นไปไม่ไดห้รอกท่ีมนัจะไม่สงบ แต่เราท าแลว้มนัก็ไม่สงบ เพราะอะไร เพราะวา่เรา
ท าไม่จริงไง ความจริงของเราอยูท่ี่ไหน ถา้ความจริงของเราอยูก่บัเราข้ึนมา เราตอ้งตั้งสติข้ึน
มาแลว้ก าหนดไป ครูบาอาจารยผ์า่นพน้ไปแลว้นะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูค าใดค า
นั้น ไม่มีผดิพลาดเลย ไม่เคยหลอกลวงสัตวโ์ลก แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก
กรรมฐานไว ้ ๔o หอ้ง ใหเ้ราไดก้า้วเดิน แลว้เราท าเป็นไปไม่ได ้ มนัก็ขดักนัน่ะสิ มนัขดักบัหลกั
ความจริง ว่าพระองคพ์ดูปดกบัเราไดอ้ยา่งไร  

แต่ไม่ใช่ กิเลสของเรามนัปดเราต่างหาก เราไม่จริงจงักบัเราต่างหาก ในเม่ือเราไม่จริง 
ธรรมะเป็นความจริงสุดส่วน แต่เราไม่จริง มนัจะเขา้กบัความจริงไดอ้ยา่งไรล่ะ ในเม่ือสติของเรา 
สติเกิดข้ึนมาจากจิต สติไม่ใช่จิต เพราะสติ ถา้เป็นจิต มนัจะตอ้งมีสติพร้อมไป...เด๋ียวเราก็เผลอ น่ี
สติเกิดข้ึนมาจากจิต เราระลึกข้ึนมา พุทโธชดัเจนมากเลย แลว้ก าหนดไปๆ ก็จางไปๆ หายไป แลว้
ก็เขา้ใจผดิกมี็นะ เขา้ใจผดิ ครูบาอาจารยบ์อกว่า “ถา้พุทโธน่ีมนัตอ้งจางไปๆ แลว้จิตมนัเป็น
สมาธิ” น่ีกิเลสมนักส็วมแลว้ 

ถา้ค าวา่ “พุทโธ” มนัจางไปๆ แลว้มนัจะมีความสงบ เราก็พุทโธๆ แลว้เราก็จางลงๆ สติ
คลายลงๆ ทุกอยา่งคลายลงหมดเลย แลว้มนัจะเป็นสัมมาสมาธิไดอ้ยา่งไร มนัก็เป็นมิจฉาสิ แลว้
ตกภวงัคอี์กต่างหาก หายเงียบไปเลย โดยท่ีเราไม่มีสติเลย  

กิเลสมนัอยูใ่นการปฏิบติั กิเลสมนัอยูก่บัใจ เวลาเราประพฤติปฏิบติัมนัก็พลิกแพลงใหเ้รา
เดินออกนอกลู่นอกทาง แลว้เราก็เขา้ใจวา่เราปฏิบติั น่ีเราเขา้ใจว่าเราปฏิบติั แลว้เรากไ็ม่ไดผ้ล เรา
พยายามท าใหม้นัสงบข้ึนมา ท าไมไม่สงบข้ึนมา จ าเป็นดว้ยหรือตอ้งใหม้นัสงบ? จ าเป็น ถา้ไม่มี
ความจ าเป็นนะ มนัจะบอกว่าไม่มีศีล สมาธิ ปัญญาหรอก  

ศีล สมาธิ...ทาน ศีล ภาวนา ตอ้งมีสมาธิมนัถึงเกิดโลกุตรธรรม ธรรมท่ีเหนือโลก ธรรมท่ี
จะท าใหเ้ราพน้จากกิเลส แต่เราใชปั้ญญาใคร่ครวญของเราเขา้มามนัเป็นโลกียธรรม โลกียธรรม
อนัน้ีมนัจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อเม่ือพุทธจริต คนท่ีจริตโดยใชปั้ญญา คนท่ีมีปัญญามากจะก าหนด
พุทโธๆ มนัท าไม่ได ้ มนัไม่มีเหตุมีผล เราไม่ค่อยเช่ือส่ิงใด เราจะตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญ ใช้
ความคิด เราถึงใชปั้ญญาใคร่ครวญของเรามา มนัจะเป็นโลกียะ มนักไ็ม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมท่ีว่า
หลุดพน้ไปเลยท่ีไหน เราตอ้งหาใจของเราก่อน 
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เห็นไหม จะพิจารณาธรรม เอาอะไรพิจารณา จะประพฤติปฏิบติัธรรม เอาอะไรประพฤติ
ปฏิบติัธรรม เพราะเรามีศรัทธา เรามีความเช่ือ เราถึงพาร่างกายของเรามาบวชเป็นพระเป็นเณร 
แลว้ก็ประพฤติปฏิบติั เพราะศรัทธาความเช่ือนั้นคือหวัใจ แลว้เวลาประพฤติปฏิบติั เวลาเขา้มาถึง 
จิตสงบข้ึนมา ตวัจิตน้ีสงบเป็นเอกคัคตารมณ์ เอาตวัใจน้ียกข้ึนวิปัสสนา  

วิปัสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ตอ้งเอาตวัใจน้ีวิปัสสนา ถา้ไม่สงบ ความคิด
ของเรามนัมีตวัตนของเรา กิเลสมนัคิดไปพร้อมกบัเรา กิเลสมนักใ็คร่ครวญไปกบัเรา เราวา่เรา
พิจารณามาหมดแลว้ กายน้ีเราเห็นกายมาหมดแลว้ ถา้เราเห็นกาย เราสู้หมอไม่ไดห้รอก หมอเขา
ผา่ตดั เขาผา่ตดัทุกวนั ยิง่หมอนิติเขาผา่ศพทุกวนั เขาเห็นของเขาทุกวนั ท าไมเขาไม่สามารถช าระ
กิเลสไดล่้ะ 

หมอบางคนยิง่เห็นสภาวะแบบนั้น เขายิง่เกิดกิเลสตณัหาของเขา ยิง่มกัใหญ่ใฝ่สูงของเขา 
ยิง่เกิดเล่ห์เหล่ียมของเขา เห็นไหม กิเลสมนัยิง่พอกพนูเขา้ไปว่าเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม แลว้เป็น
การช าระกิเลส ท าไมมนัไม่เป็นไป เพราะจิตของเขาไม่สงบ จิตของเขามีความยดึมัน่ถือมัน่ จิต
ของเขามีความเห็นวิชาชีพของเขา ยดึมัน่ถือมัน่อนันั้นว่าเป็นผลของเขา  

เขา-เรา น่ีมนัเป็นตวัตน ส่ิงท่ีตวัตน ถา้มนัเป็นเร่ืองของกิเลส มนัจะยดึมัน่ถือมัน่ แลว้มนั
จะเหยยีบย  า่หวัใจนะ ถา้มนัพลิกออกไปว่า “น้ีคือฉนัเป็นคนมีธรรม ฉนัเป็นคนมีศกัยภาพ ฉนัเป็น
คนมีความรู้ ฉนัเป็นคนเขา้ใจสภาวะทั้งหมด” มนัยิง่ร้ายกาจ มนัพลิกแพลงใหเ้ราบิดเบือนออก 

ในการประพฤติปฏิบติัว่า ในภาคปริยติัเวลาศึกษาเขา้ไป กิเลสมนัจะสวมเขา สวมบงัเงากบั
ความคิดเราไปตลอด ในการประพฤติปฏิบติัถา้เราไม่เทียบธรรมวินยั เราก็จะโดนกิเลสหลอกเวลา
เราเทียบธรรมวินยั เราถึงบอก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นพระไตรปิฎกว่า ศีล 
สมาธิ ปัญญา เราใชค้วามสงบของเราเขา้มา เราพจิารณากาย เห็นกาย เห็นสภาวะต่างๆ แลว้สลด
สังเวชเขา้มา มนัแค่สงบเขา้มา แลว้ปัญญาอะไรมนัเกิดข้ึนล่ะ แลว้มนัมีส่ิงใดท่ีเราช าระกิเลสไป
บา้งล่ะ? มนัไม่มีส่ิงใดเลย 

ถา้ไม่มีส่ิงใดเลย เราก็เขา้ขา้งตวัเอง เรากเ็ขา้ขา้งกิเลส กิเลสมนัก็เหยยีบย  า่หวัใจของเรา 
เห็นไหม เวลาเทียบธรรมวินยั เราเทียบตรงน้ีไง แลว้เวลาประพฤติปฏิบติั เวลาปัญญามนัออก
ท างานของมนั มนัยงัมหศัจรรยม์หาศาลเลยนะ เราจะตอ้งพยายามใคร่ครวญของเราใหเ้ขา้ถึงใจ
ของเรา 
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เวลาคนเดินทาง ในวฏัฏะน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย ชีวิตน้ีเกิดตายๆ มาตลอด องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสไวแ้ลว้ในบุพเพนิวาสานุสติญาณ สาวไปในอดีตชาติไม่มีวนัท่ีจบส้ิน จิต
ดวงน้ีไม่มีตน้ไม่มีปลาย เวียนไปตายเกิดตลอดไป ความคิดของเราเกิดดบั จะมีความคิดมหศัจรรย์
ขนาดไหน จะมีความพลิกแพลงขนาดไหน มนัเกิดดบั เกิดดบัสภาวะแบบนั้นตลอดไป  

แต่ในเม่ือเราท าความสงบของใจเขา้มา นัน่น่ะ ตรงนั้นน่ะ ตรงจุดเป้าหมาย ตรง
จุดเป้าหมายคือกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ถา้เราจบัใจวิปัสสนา คือความใคร่ครวญใหใ้จมนัเขา้มา นั้นคือ
เป้าหมาย มนัมีท่ีส้ินสุด มนัถึงตรงนั้นแลว้ มนัช าระกิเลสไดไ้ง มนัพลิกแพลงหวัใจเขา้มา 
ใคร่ครวญออกมา ว่าเราติดในส่ิงใด ถา้ความคิดความเห็นของโลกทัว่ไปก็คือเราติดรูป รส กล่ิน 
เสียงภายนอก เพราะว่าใจมนัส่งออกไปจากเรา พื้นฐาน ภวาสวะ ใจอยูท่ี่น่ี แลว้มนัก็อาศยัเรา เห็น
ไหม เราจะเกิดจะตายแลว้แต่ โลกน้ีเขามีอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป พอเราเกิดข้ึนมาน่ีเรารู้ไปหมดเลย  

รู้ไปหมด สมบติัอยูท่ี่ไหน สมบติัการคา้ขายระหว่างชาติ ระหว่างประเทศ เราคิด เรารู้ไป
หมด ส่ิงท่ีรู้น่ีมนัส่งออกไปจากใจ ส่ิงท่ีส่งออกไปจากใจ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง ใจมนัหมาย
ไปหมดเลย เราก าหนดพุทโธๆ เขา้มาดว้ยค าบริกรรม อนัน้ีเป็นสัทธาจริต มนัจะสงบเขา้มา แลว้
มนัสงบเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ จนมนัปล่อย ปล่อยรูป รส กล่ิน เสียง เป็นอิสรภาพของมนั อิสรภาพ
ของมนัน้ีถึงยกข้ึนวิปัสสนา 

เราใชโ้ลกียะ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็เหมือนกนั ใคร่ครวญส่ิงน้ีเขา้มาตลอด พิจารณากาย 
พิจารณาร่างกายของมนุษยต่์างๆ กายนอกพิจารณาเขา้มาน่ี พิจารณาคนเจบ็คนป่วยต่างๆ พิจารณา
ใชโ้ลกียะ ใชปั้ญญาใคร่ครวญกายนอกข้ึนมา มนัจะปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา ส่ิงท่ีมนัปล่อยเขา้มา
น่ีมนัถึง เป้าหมายมนัอยูต่รงน้ีไง 

ส่ิงท่ีเราเคยคิด เราเคยรู้นั้นมนัเป็นเร่ืองของโลก ความคิดของโลกในสภาวะแบบนั้น ส่ิงท่ี
เป็นสภาวะ ใหผ้ลคือความร้อน ใหผ้ลคือความทุกข์...ใหผ้ลเป็นความสุข เป็นไปไม่ได ้ เพราะว่า
มนัเป็นเร่ืองของโลก เป็นเร่ืองของกิเลส เป็นเร่ืองของไฟ แต่ถา้เป็นความร่มเยน็ ความร่มเยน็ตรง
เป้าหมายน้ี เรายอ้นกลบัเขา้มา ท าความสงบของใจเขา้มา 

ใจมนัสงบเขา้มา เห็นไหม จากปุถุชน ปุถุชนคนหนาไปดว้ยกิเลส ส่ิงท่ีกิเลสหนา เราพอก
หนาน้ีมนัก็ขบัเคล่ือนออกไปตามท่ีว่าเราไม่มีก าลงัพอ แต่พอเวลาเราพิจารณาเขา้มา เราปล่อยวาง
เขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ แลว้พิจารณาเหตุผลของมนั มนัจะตดัขาด ตดัรูป รส กล่ิน เสียง ถา้มี
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สติสัมปชญัญะ ตดัรูป รส กล่ิน เสียง ขาดออกไปจากใจ เห็นโดยสัจจะเลยนะ พอมนัขาดออกไป 
จิตน้ีเป็นอิสระเลย แลว้เราควบคุมใจไดง่้าย ตวัใจตวัน้ีเราถึงยกข้ึนวิปัสสนาไง น่ีกลัยาณปุถุชน 

กลัยาณปุถุชน ปุถุชนเหมือนกนั แต่เป็นปุถุชนคนท่ีจะเดินอริยมรรคไง ถา้เดินอริยมรรค 
ยกข้ึนมา ยอ้นกลบัเขา้มาเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม น่ีโสดาปัตติมรรค เป็นบุคคลท่ี ๑ 
ถา้เป็นบุคคลท่ี ๑ จบัส่ิงน้ีไดแ้ลว้ค่อยวิปัสสนาไป เราเป็นบุคคล ๘ จ าพวก บุคคล ๘ จ าพวกท่ีเรา
จะยกข้ึนไป มรรค ๔ ผล ๔ น่ี ๘ จ าพวก 

ถา้เรากา้วเดินออกไปถึงนิพพาน ๑ พน้ออกไป ออกไปจากวงัวนอนัน้ีไง ถา้เราพน้ออกไป
จากวงัวนอนัน้ีได ้ น่ีมนัติดตรงน้ี แต่เราเขา้ใจว่าเราไปติดขา้งนอก แลว้เราก็วา่ส่ิงขา้งนอกน่ีเป็น
อนิจจงั แต่ไม่ไดดู้เลยว่าใจตวัน้ีกเ็ป็นอนิจจงั ใจตวัน้ีโดนกิเลสครอบคลุมอยูแ่ลว้ มนักเ็กิดดบัเป็น
อนิจจงั มนัเป็นอนิจจงั มนัถึงไปยดึเขา ส่ิงท่ียดึเขาเพราะมนัตอ้งอาศยั 

อ านาจของจิตน้ีแปลกประหลาดมหศัจรรยม์าก ถา้เราควบคุมมนัไม่ได ้ เราไม่เห็นมนั มนั
จะออกไปยดึส่ิงต่างๆ แลว้เราก็ไม่รู้ว่าใจกบัเรา กายกบัใจน้ีมนัคนละอนักนัส่วนใด ท าไมมนัมี
ทุกขข์องกาย ทุกขข์องจิตล่ะ ทุกขข์องกาย เจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลากายมนัทุกข ์ เจบ็ไขไ้ดป่้วยโดย
ธรรมชาติของมนัน่ีทุกขม์าก แลว้หวัใจก็ทุกขไ์ปดว้ย เห็นไหม เวลาเราอยูเ่ฉยๆ ร่างกายแขง็แรง 
แต่เรามีส่ิงท่ีกระทบกระเทือนใจ ไม่มีใครท าใหร่้างกายเราเคล่ือนไหวเลย ท าไมเราเจบ็ปวดหวัใจ
มาก โทมนสัไง หวัใจมนัเจบ็ปวดมาก น่ีความเห็นกายกบัใจ สภาวะกายกบัใจ เวลามนัปล่อยรูป 
รส กล่ิน เสียงเขา้มา มนัเป็นอิสรภาพของมนั ปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ ถึงท่ีสุดแลว้เราพยายามคน้ควา้ไง  

ถา้จิตสงบโดยค าบริกรรม มนัจะยกข้ึนเห็นกาย เห็นกายก็ได ้เห็นจิตก็ได ้ถา้เห็นกายมนัจะ
เป็นสภาวะ เป็นกระดูก เป็นเน้ือ เป็นเอน็ เป็นส่ิงใดก็ได ้ แลว้จบัใหพ้ิจารณาไป ส่ิงท่ีพิจารณา
เพราะมนัติดตรงน้ี มนัถึงไปติดอยา่งอ่ืนทั้งหมดเลย เพราะมนัติดตวัมนัเองก่อน ถา้หวัใจไม่มีกิเลส
มนัจะเคล่ือนไหวไปไดอ้ยา่งไร ถา้จิตน้ีบริสุทธ์ิ มนัเป็นส่ิงท่ีว่ารู้เท่าทนัหมด มนัจะไปเกาะเก่ียวส่ิง
ต่างๆ ไม่ได ้

แต่เพราะจิตมีตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นหวัใจของมนั ถึงเป็นภพ มนัถึงเป็นอาสวะไง 
อนุสัย ๓ ส่ิงน้ีละเอียดมาก เรายงัไม่เห็นมนั พอไม่เห็นมนั มนัก็ยดึเราก่อน เพราะมีเรา เพราะมี
ตวัตน มีเรามีตวัตนมนัถึงยดึออกไปขา้งนอก ยดึออกไปขา้งนอกมนัก็ติดอยูข่า้งนอกหมด ทีน้ีเรา
จะยอ้นกลบัเขา้มา เราตอ้งมาท าลายตรงน้ี ถา้เราท าลายตรงน้ี เราเอาส่ิงน้ียอ้นกลบั 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แตกต่างกบัศาสนาอ่ืนๆ ก็ตรงน้ี ตรงท่ีปัญญาไง ปัญญา 
การช าระกิเลสตอ้งช าระดว้ยปัญญาเท่านั้น แต่ปัญญาท่ีจะช าระกิเลสตอ้งมีสัมมาสมาธิยกข้ึนมาให้
พน้จากตวัตนของเรา ถา้ไม่มีสัมมาสมาธิพน้จากตวัตนของเรา มนัเป็นความคิดของกิเลสมีส่วน ถา้
ความคิดของกิเลสมีส่วน มนัจะเป็นมชัฌิมาปฏิปทาไปไม่ได ้เพราะตวัตนของเรามนัเอียง  

ความเห็นแก่ตวั เพราะกิเลสตวัน้ีมนัเห็นแก่ตวั มนัคิดคาดหมาย ความคิดต่างๆ มนัถึง
ปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม ส่ิงท่ีไม่สมควรเพราะเราทั้งนั้น ตอ้งโทษเรานะ โทษกิเลสของเรา
ทั้งนั้นเลย ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านพยายามคน้ควา้ของท่านมา มนัเป็น
สุดส่วน ถูกตอ้ง ไม่มีส่ิงใดเขา้ไปคดัคา้นไดเ้ลย ตรงตามความเป็นจริงทั้งนั้น  

แต่เพราะธรรมอนันั้นมนัไม่บริสุทธ์ิกบัใจของเราต่างหาก ใจของเรามีกิเลสอยู ่ ใจของเรา
ใคร่ครวญแลว้มนัคาดหมายไป มนัถึงไม่เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ถา้ไม่มชัฌิมาปฏิปทา เราถึงว่า พอ
มนัปล่อย มนัเจอสภาวะแบบใด มนัมีเหตุมีผล ถา้มนัไม่มีเหตุมีผล พอมนัปล่อยแลว้เราตอ้งซ ้ า 
การประพฤติปฏิบติัมนัซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า 

เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญาแบบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ แลว้ยอ้นกลบัเขา้ไปอวิชชา อาสวกัขยญาณ ทีเดียวขาดหมด แต่ผูท่ี้ขาดดว้ยขิปปา
ภิญญา แต่ก็วางศาสนาไวเ้ป็นมรรค ๔ ผล ๔ แลว้เราเป็นเวไนยสัตว ์ ส่ิงท่ีเวไนยสัตวเ์ป็นผูท่ี้กา้ว
เดินไป ตอ้งคน้ควา้ของเรา มนัปล่อยวางอยา่งไร เราก็เทียบธรรมและวินยั เทียบองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเราปล่อย ปล่อยแบบน้ีปล่อยแบบฤๅษีชีไพร ปล่อยดว้ยไม่มีเหตุมีผล ทั้งๆ ท่ีว่า
เดินโสดาปัตติมรรค ใชปั้ญญาอยูน่ี่ถูกตอ้ง เราใชปั้ญญาอยู ่ แต่มนัไม่ถึงท่ีสุดไง แลว้กิเลสมนั
บิดเบือน เราถึงยอ้นกลบั เราถึงปล่อย แลว้เราถึงชะล่าใจ 

ถา้เส่ือมไปนะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั พระเทวทตัเหาะเหินเดินฟ้า แต่ช าระกิเลสตรงน้ีไม่ขาด 
ยงัเส่ือมสภาวะไปได ้ แต่เราน่ี เราไม่เป็นแบบนั้น เพราะเราไม่ใชฌ้านโลกีย ์ เราเขา้มาเป็น
สัมมาสมาธิแลว้เรายกข้ึนวิปัสสนา เห็นกาย วิปัสสนากายไป จบักายตั้ง สมาธิพิจารณาไป 
พิจารณาส่ิงนั้นใหม้นัแปรสภาพไง โนม้ไปไง ใจเราน่ีโนม้ไปว่า เป็นดิน เป็นน ้า เป็นลม เป็นไฟ 
โนม้แปรสภาพนั้นไป ใหไ้ฟเผาส่ิงนั้นไป มนัจะเกิดรวดเร็วมาก มนัจะพลิกแพลงใหเ้ราเห็นโดย
ความมหศัจรรยม์าก ผูท่ี้เห็นกาย พิจารณากาย มนัจะเห็นความมหศัจรรยข์องมนั 
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ส่ิงท่ีมหศัจรรยม์นัสอนใจนะ ไม่มีใครเคยเห็นส่ิงน้ี ไม่มีใครเคยพิจารณาส่ิงน้ี เพราะส่ิงน้ี
เป็นมรรคอริยสัจจงั มรรคญาณ ธรรมจกัร จกัรของใจมนัหมุน น่ีโสดาปัตติมรรคคือจกัร จกัรมนั
เกิดข้ึนจากใจดวงนั้น มนัหมุนออกไป ส่ิงท่ีหมุนออกไปเกิดข้ึนมาจากเราเป็นศากยบุตร เราเป็น
บริษทั ๔ เราเป็นลูกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ประทานฝากศาสนาไว ้ แลว้ตอนน้ีเราก าลงัคน้ควา้ใหเ้ป็นสมบติัของเรา พยายามคน้ควา้ใหเ้กิด
ข้ึนมา “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต” ถา้เราเห็นสภาวะท่ีว่ามนัแปรสภาพอยู ่ น่ีธรรมฝ่ายเหตุ 
ส่ิงน้ีเป็นธรรมฝ่ายเหตุ จกัรมนัเดิน จกัรมนัเคล่ือนไป 

พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ถึงท่ีสุดแลว้มนัจะตอ้งขาดออกไป กายกบัใจ เห็นไหม กายเป็นกาย 
จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข์...ขาด พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรมเหมือนกนัทั้งหมด แต่
วิธีการต่างกนัเท่านั้นเอง ต่างกนัเพราะว่า ถา้พิจารณากาย เราใชก้ารเพ่งดู เพ่งดูใหเ้กิดสภาวะ 
เพราะมนัเป็นภาพใหเ้ราเห็น แลว้เพ่งดูไป แลว้มนัจะแปรสภาพใหเ้ราเห็น แปรสภาพหนหน่ึงมนั
ก็ปล่อยหนหน่ึง ปล่อย ความปล่อย ปล่อยมนัก็ว่าง ใจมนัจะว่างมาก พอว่างมาก เด๋ียวเราพยายาม
ก าหนดใหข้ึ้นมาอีก มนัก็เป็นภาพกาย เป็นภาพใหม่ข้ึนมา เป็นสภาวะใหม่ข้ึนมา แลว้ซ ้ าอยูอ่ยา่ง
นั้น หลายคร้ังหลายหน ถึงจุดมนัก็ปล่อย ปล่อยจนถึงท่ีสุดมนัขาด 

พอมนัขาด สักกายทิฏฐิ ๒o ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เรา
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัจะแยกออก ขนัธ์ ๕ ไม่มีในเรา เราไม่มีในขนัธ์ ๕ ทุกอยา่งมนัจะเป็นอิสระหมด
เลย ส่ิงน้ีจะเป็นอิสระ เห็นไหม มนัขาดหมด 

พิจารณาจิตก็เหมือนกนั แยกออกมาจบัความรู้สึกนั้นตั้ง ความรู้สึกนั้นขนัธ์ ๕ สมบรูณ์
มาก แต่มนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มนัถึงตอ้งใชก้ารใคร่ครวญอยา่งละเอียด พยายาม
คน้ควา้เขา้ไป แยกมนัออก ความรู้สึกเกิดข้ึนมา ขนัธ์ ๕ มนัพร้อมอยูแ่ลว้ แต่เราไม่เห็นมนั เราก็จบั
มนัไม่ได ้ แต่ในเม่ือจิตมนัเป็นสัมมาสมาธิเขา้มา มนัสงบเขา้มาเราปล่อย เราใชปั้ญญาใคร่ครวญ
เขา้มาต่างๆ ใชปั้ญญาน้ีใคร่ครวญความรู้สึก ความคิดเขา้มา มนัปล่อยเร่ืองโลก ปล่อย เห็นไหม 
ขนัธ์ สังขารคิดปรุงแต่ง สังขารคิดถึงโลก มนัคิดเหตุนั้นข้ึนมาเป็นอารมณ์ของมนั  

เวลามนัเป็นอารมณ์ของมนั เราคิดพิจารณาเขา้ไปมนัปล่อยอารมณ์นั้นไง พอปล่อยอารมณ์
นั้นมนัก็สงบตวัเขา้มา สงบตวัเขา้มา พอมนัสงบตวัเขา้มา เราพิจารณาจิต เราจะเห็นสภาวะของมนั 
ถา้สภาวะของมนั ขนัธ์ปล่อยจากอารมณ์โลก มนัก็เป็นขนัธ์โดยธรรมชาติของมนั เพราะฉะนั้นเรา
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จบัขนัธธ์รรมชาติของมนั เราก็แยกสิ ส่ิงใดท่ีเป็นความคิดความปรุง อนันั้นมนัเป็นสังขาร ส่ิงท่ี
เป็นสังขาร ความรู้สึกนั้นมนัเกิดข้ึนมาพร้อมกบัส่ิงน้ีแลว้ น่ีปัญญามนัแยกเขา้ไป เห็นไหม จบัตวั
น้ีตั้ง จบัความรู้สึกน้ีตั้งไว ้อะไรเกิดก่อน สังขารเกิดก่อนหรือสัญญาเกิดก่อน สัญญากบัสังขาร อนั
ไหนมนัละเอียดกว่ากนั น่ีแยกแยะมนั 

แยกแยะมนัออกไป แลว้ส่ิงใดเป็นความรู้สึกส่ิงใด แยกมนัออก มนัจะละเอียดขนาดไหน
เราก็แยกมนัไปเร่ือย มนัจะปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวางแลว้เราก็ไม่เช่ือ เพราะมนัไม่มีเหตุไม่มี
ผลบอกเราใหเ้ราเช่ือได ้ น่ีเรากบัเทียบธรรมวินยั ประโยชน์ของธรรมวินยัจะเกิดตรงน้ี เพราะ
ปัญญาเรากา้วเดิน เวลาปัญญาเรากา้วเดิน เราจะไปถามใคร ถามใคร ใครก็ไม่รู้กบัเราหรอก เพราะ
เขาไม่มีปัญญาอยา่งน้ี...ปัญญาอยา่งเขา เห็นไหม ไปถามปริยติัสิ หนงัสือเล่มน้ีเขาว่าอยา่งไร บท
นั้น บทนั้นเขาว่าอยา่งไร เขากจ็ะตอบเรา ถา้เขาตอบเราไม่ได ้เขาก็ไปเปิดหนงัสือมาตอบเราได ้

แต่ในการประพฤติปฏิบติัมนัจากใจ จากหวัใจท่ีกา้วเดินอยู ่ แลว้เราจะไปถามใครล่ะ เราก็
ตอ้งพยายาม ถา้มาเทียบเคียงเรา...ถา้มีครูบาอาจารยก์็เป็นบุญกุศลของเรา ไม่มีครูบาอาจารยเ์ราก็
เปิดพระไตรปิฎกเทียบเคียงพระไตรปิฎก ว่า ปัญญามนักา้วเดินไปแลว้ ปัญญามนัจะรวมตวั
อยา่งไร ในพระไตรปิฎก มรรคสามคัคี มนัจะสามคัคีอยา่งไร มนัสามมคัคีเป็นมชัฌิมาปฏิปทา ถา้
มชัฌิมาปฏิปทามนัจะรวมตวัเขา้มา เพราะเราใคร่ครวญ เราแยกมนับ่อยคร้ังเขา้ ถึงท่ีสุดแลว้มนัจะ
รวมตวัแลว้ขาดออกไปจากใจ 

อยา่คาดอยา่หมาย การคาดการหมายวา่ ท  าอยา่งน้ีแลว้จะเป็นมชัฌิมา ท าอยา่งน้ีแลว้มนัจะ
สามคัคี อนันั้นเป็นการคาดการหมาย ยิง่คาดหมายมากขนาดไหน การร้ือถอน การคน้ควา้ของเรา
มนัก็ตอ้งเพิ่มแรงงานไปขนาดนั้น เราถึงตอ้งสงสารตวัเราเอง ถึงว่า ตอ้งยอ้นกลบัมาตั้งสติไว ้ เรา
จะไม่คาด เราจะไม่หมาย เพราะการคาดหมายน้ี เราท าใหจิ้ตของเราน้ีลึกลงไป แลว้เรากต็อ้งท า
ปฏิบติัลงไปตามจิตสภาวะแบบนั้น แลว้มนัเป็นคุณกบัเราไหมล่ะ 

ถา้มนัไม่เป็นคุณกบัเรา เหมือนหมอเลย หมอเขารู้ว่ายาบางอยา่งมนัจะมีผลขา้งเคียง เขาจะ
ไม่ใชอ้ยา่งนั้น น่ีเหมือนกนั เราปฏิบติัอยู ่ผลขา้งเคียงของมนัคือกิเลสมนัหมายไปก่อน แลว้มนัก็มี
ผลขา้งเคียงข้ึนมา พอผลขา้งเคียงมนัก็ไม่เป็นผลดว้ย มนัถึงท่ีสุด เห็นไหม ตอ้งสะอาด ตอ้ง
บริสุทธ์ิ ไม่มีผลขา้งเคียง ไม่มีตวัตน ไม่มีส่ิงใดๆ เขา้ไปเจือปน มนัถึงจะเป็นมรรคสามคัคีโดย
ธรรมชาติของมนั พอมนัขาดออกไป น่ีมีดวงตาเห็นธรรม 
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พอมีดวงตาเห็นธรรม เราปฏิบติั น่ีศากยบุตร เป็นเช้ือไขของธรรม เรามีสัญชาติธรรม 
กระแส เราเขา้กระแส ถา้เราเขา้กระแส เราตอ้งประพฤติปฏิบติั เราจะไม่เหมือนพระเทวทตัแลว้ 
พระเทวทตัมีเหาะเหินเดินฟ้าได ้ แต่ไม่ยกข้ึนวิปัสสนา ถึงว่า เวลาจิต กิเลสมารมนัมีอ  านาจ
เหนือกว่า แค่ลาภสักการะก็ติดแลว้ก็หมุนออกไป หาโทษหาภยัมาใหก้บัตนเอง เพราะ
สติสัมปชญัญะไม่พอ  

แต่เวลาเราพิจารณาของเราถึงเขา้กระแสแลว้ น่ีสีลพัพตปรามาส เราจะไม่ลูบคล าในศีล เรา
จะผดิศีลอีกไม่ไดเ้ลยในเจตนา แต่ความพลั้งเผลอ เพราะสติเราไม่สมบรูณ์ เป็นไปได ้ เพราะว่าส่ิง
ท่ีพลั้งเผลอ แต่ถา้เราจะผดิศีลเพราะอะไร เพราะเราเขา้กระแส พอเขา้กระแส เหมือนกบัคนท า
ธุรกิจ ธุรกิจก าลงัเป็นขาข้ึน ก าลงัมีความเจริญรุ่งเรือง เราตอ้งรีบท าของเราเพื่อประโยชน์ของเรา 
พอเขา้กระแสไป น่ีปิดอบายภมิู ไม่เกิดอีก แต่ยงัตอ้งเกิดในภพมนุษย ์ 

นางวิสาขาสร้างอ านาจวาสนามาขนาดนั้น ประพฤติปฏิบติัมาขนาดนั้น แลว้ก็ตายไป พระ
โสดาบนัก็ตอ้งมาเกิดอีก ส่ิงท่ีเกิด เกิดในมนุษย ์ เกิดไดเ้พราะเกิดเป็นกามภพ เราเขา้กระแสแลว้ 
เราถึงตอ้งยอ้นวิปัสสนายกข้ึน ท าความสงบของใจข้ึนไป ความผดิพลาดท่ีท าใหเ้ราตกต ่า ไม่มี แต่
ความผดิพลาดจะท าใหเ้ราติดในการประพฤติปฏิบติั มี มีเพราะอะไร เพราะกิเลสอยา่งหยาบมนั
ขาดไป กิเลสอยา่งกลาง กิเลสอยา่งละเอียด กิเลสอยา่งละเอียดสุด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยู่
ขา้งหนา้ รอเราอยูน่ะ 

ถา้เราเขา้ไปเจอตวัมนั เราเขา้ไปท าลายมนัได ้ น้ีคืออ านาจวาสนา ถา้เราเขา้ไปไม่ถึงตรงน้ี 
เราปฏิบติัไปมนัก็ปฏิบติัดว้ยทุ่มก าลงัของเราเขา้ไป แต่มนัเขา้ไปไม่ถึงเพราะกิเลสมนับิดเบือนไง 
น่ีเราก็เทียบธรรมวินยัอีกแลว้ 

ถา้ธรรมวินยั เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ ในเม่ือมรรคขั้นท่ี ๑ มนัเห็นชดัเจน เราพยายามท า
โสดาปัตติมรรค เราใคร่ครวญในสกักายทิฏฐิ ความเห็นผดิในกาย มนัเห็นๆ อยูแ่ลว้ แลว้เรา
วิปัสสนาไปมนัปล่อย...คนท่ีมีดวงตาเห็นธรรม ไม่มีความลงัเลสงสัยในธรรม มนัชดัเจนมาก แต่
ความพิจารณาข้ึนไปขา้งบนท่ีกิเลสอยา่งละเอียดมนัก็บิดเบือนไป เราถึงตอ้งพยายามท าความสงบ
ของใจ 

ถา้ท าความสงบของใจ ใจน้ีจะมีสติ เห็นไหม สติปัญญา สติปัญญาน่ีตวักา้วเดิน ความเพียร
ชอบ การงานชอบ งานในการใคร่ครวญกิเลสเขา้มา กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน? กิเลสมนัอยู่ท่ีใจ เราถึง
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ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา เพื่อยอ้นกลบัเขา้มา น่ีใชก้ าลงัของเรา เวลาประพฤติปฏิบติัใชก้ าลงั 
ใชค้วามพากเพียรของเรา พากเพียรเขา้มา งานอยา่งอ่ืน งานในการกระท าเขาตอ้งอาศยันะ ท า
ธุรกิจเขาตอ้งอาศยัลูกคา้ อาศยัต่างๆ อาศยัส่ิงต่างๆ เป็นผลตอบสนองกนั  

แต่ในการประพฤติปฏิบติั ใจของเรา กายของเรา อยูใ่นป่าในเขา พระเราออกธุดงคใ์นป่า
ในเขา พยายามท าส่ิงน้ี พยายามคน้ควา้ส่ิงน้ี เพราะส่ิงท่ีเป็นชยัภมิูในป่าในเขา มนัจะมีส่ิงท่ีว่าให้
หวัใจ ใหเ้รามีโอกาสในการประพฤติปฏิบติัมาก เราไม่คลุกคลีในหมู่คณะ คลุกคลีต่างๆ ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัไง ในวงปฏิบติัของเราถึงตอ้งมีสัปปายะ หาท่ีสมควรแก่การประพฤติปฏิบติั  

ยิง่ครูบาอาจารยท่ี์เคยประพฤติปฏิบติัมาน่ีจะสงวนจะรักษาส่ิงน้ีนะ เพราะอะไร เพราะผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัมา มนัเห็นคุณไง คุณของการท่ีเราไดม้าจากตรงไหน เราปฏิบติัมาอยา่งไร แลว้มนั
จะรักษาส่ิงนั้น เหมือนกบันกักีฬาเลย ถา้นกักีฬาของเราไม่ขยนัฝึกซอ้ม แลว้เราจะเอาก าลงัมาจาก
ไหน เราจะพฒันาทกัษะของเราไดอ้ยา่งไร น่ีออกธุดงคเ์พราะเหตุน้ีไง 

ออกธุดงคเ์พราะเรา ออกธุดงคไ์ปเพื่อการคน้ควา้ เพื่อหาเรา เพื่อหาใจ เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่
ใจ เราตอ้งคน้ควา้หาใจ แต่ผูท่ี้อยูท่างโลกเขาสบประมาทไงว่า “พระเราท าไมตอ้งออกป่า ท าไม
ตอ้งออกไปอยา่งนั้น” ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัเขาไม่เขา้ใจหรอก เขาก็คิดของเขาเขา้ไป “ถา้เราสามารถท าได ้
อยูท่ี่ไหนก็ตอ้งท าไดสิ้ อยูใ่นเมืองก็ตอ้งท าได ้อยูท่ี่ไหนตอ้งท าได”้ เขาไม่เขา้ใจเร่ืองของกิเลสเลย 
เขาไม่เขา้ใจเร่ืองของอ านาจวาสนาเลย จริตนิสัยของคนเขาก็ไม่เขา้ใจ เขาไม่เขา้ใจส่ิงต่างๆ 
ทั้งหมดเลย แลว้เขากคิ็ดของเขาว่า การท าสภาวะแบบน้ีอยูใ่นเมือง การคน้ควา้ถึงจะเป็นไป 

มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร แมแ้ต่การประพฤติปฏิบติัเขา้ป่าเขา้เขา การคน้ควา้หาตวัเอง ถา้จิต
มนัสงบข้ึนมาอยา่งน้ี เวลากิเลสมนับิดเบือนอยา่งน้ี แลว้เราจะไปหากายท่ีไหนล่ะ เราจะไปหาจิตท่ี
ไหนล่ะ เราจะไปหาธรรมท่ีไหนล่ะ แลว้เราจะวิปัสสนาอยา่งไรล่ะ เห็นไหม เราถึงจะตอ้งคน้ควา้
ของเราเขา้มา 

ผูใ้ดคน้ควา้ ผูใ้ดเขา้มาเห็นสติปัฏฐาน ๔ นั้นคืองานต่อไป ถา้งานต่อไปจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัเป็นการช าระกิเลสของตวั มนัเห็นเทคนิคของกิเลส แลว้มนัจะสยดสยองไง ทุกคน
เวลาคิด คิดแต่ว่าศตัรูของเรา ผูท่ี้ว่ามีอ  านาจ มีการเบียดเบียนกนัในโลก นั้นเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั แต่ไม่
มีใครเคยเห็นเลยวา่กิเลสในหวัใจของเราน่ากลวัท่ีสุด 
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จะน่ากลวัมาก ขนาดว่าเราประพฤติปฏิบติัธรรมเขา้กระแสแลว้นะ มนัยงับิดเบือนเพื่อจะ
ใหเ้ราเกิดตายในอ านาจของมนั ไม่ใหพ้น้ไปจากกระแสของมนัได ้ แลว้เราจะนอนใจไดไ้หม ถา้
เรานอนใจไม่ได ้ เราตอ้งพลิกข้ึนมา พยายามคน้ควา้เขา้ไปๆ ท าความสงบของใจเขา้ไป...จะตอ้ง
เห็นกาย กายอยา่งไร ถา้จบัตอ้งจิตก็เหมือนกนั จะเห็นสภาวะเหมือนกนั กาย เวทนา จิต ธรรม 
สภาวะแบบใดก็ได ้ ถา้เราจบัตอ้งส่ิงน้ีได ้ วิปัสสนาไปดว้ยการใคร่ครวญ มนัจะเป็นงานไง แต่เดิม
เราไม่เคย เราคิดเป็นเร่ืองโลก เราจะคิดเป็นโลกๆ ไปหมดเลย  

แต่ส่ิงท่ีเวลาประพฤติปฏิบติัผา่นขั้นตอนมา มนัจะเป็นความเคย จิตน้ีท างานเป็น เหมือน
คนท างานเป็น ท างานเป็นแต่งานมนัคนละแง่มุม มนัตอ้งใชเ้ทคนิคอยา่งใหม่ แต่มนักมี็พื้นฐานไง 
มนัถึงจบัตอ้งส่ิงน้ี แลว้เราพยายามซ ้าเขา้ไปๆ สภาวะซ ้ าอนัน้ีมนัถึงเป็นการฝึกใจ 

มนัรู้ตั้งแต่ขั้นตน้มาแลว้ว่า เวลาพจิารณาไปแลว้มนัไม่มีเหตุมีผล มนัจะเส่ือมอยา่งไร แลว้
ถา้มนัมีเหตุมีผล มนัขาดอยา่งไร ส่ิงน้ีมนัจะย  ้าเตือนกบัใจตลอด แลว้เวลาพิจารณาไป ถา้มีการ
คาดหมายอยา่งละเอียด มนัจะบอกว่า “เหมือนกบัอนันั้นไง มนัปล่อยอยา่งน้ีแลว้มนัจะเป็นอยา่ง
นั้น” น่ีมนัก็จะมีตลอดไป เพราะอวิชชา ส่ิงท่ีเป็นอวิชชาท่ีใจน่ี เราไม่ตอ้งการใหเ้ป็นสภาวะของ
กิเลสแสดงตวัหรอก เราตอ้งการช าระกิเลส เราตอ้งการฆ่ามนั 

แต่เราก็ไม่รู้วา่ส่ิงท่ีจะฆ่ามนั ค าว่า “มนั” กคื็อเราไง ค าว่า สรรพส่ิง ความรู้สึกทั้งหมดก็คือ
เกิดจากกิเลส เพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสกบัใจอนัน้ี ปฏิสนธิจิตน้ีอนัเดียวกนั จิตปฏิสนธิน้ีพร้อม
กบัพญามารน่ีมนัมาจากอนัเดียวกนั ถา้เรามีก าลงัข้ึนมา ส่ิงน้ีจะเป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมคือความ
สงบของใจเป็นพื้นฐาน แลว้ปัญญาจะใคร่ครวญออกไป ส่ิงน้ีเป็นธรรม ถา้เป็นธรรม เราจะ
ใคร่ครวญว่า “ใกลธ้รรมหรือไกลธรรม” เราจะเป็นญาติกบัศาสนาเพื่อความใกลเ้คียง เห็นไหม เขา
ตอ้งการเป็นญาติกบัศาสนาเพื่อจะใกลเ้คียงกบัพระพุทธศาสนา แต่เราใกลเ้คียงกบัธรรมเขา้มา 

ความห่างไกล ถา้กิเลสมนัขบัไสน่ีเราหลุดออกไปเลยนะ เวลาปัญญามนัใคร่ครวญ มนัจะ
หลุดออกไป น้ีว่าเราใกลธ้รรม เราอยูก่บัธรรม แต่ท าไมมนับิดเบือนออกมาเป็นเร่ืองของกิเลส 
แลว้ก็เส่ือม...มนัเส่ือมจากการประพฤติปฏิบติั มนัเส่ือมจากพลงังานอนันั้น แต่มนัไม่เส่ือมจาก
ธรรมท่ีเราไดม้า เส่ือมจากอนัน้ี เส่ือมจากการท่ีว่าเจริญแลว้เส่ือมขณะท่ีกา้วเดินอยู ่แต่ผลท่ีรองรับ
อยูอ่นัน้ีไม่เส่ือมเดด็ขาด เพราะเราเขา้กระแสมาแลว้ เห็นไหม ขนาดเขา้กระแส งานของเรายงัตอ้ง
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ต่อสู้ขนาดน้ีเลย เราพลิกแพลงออกไปดว้ยปัญญาญาณตลอดไป ต่อสู้ไป เพราะส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานมา 
พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 

ถึงท่ีสุด เวลาพิจารณากาย สภาวะนั้นจะคืนไป น ้าจะระเหยไปก่อน ไฟจะออกไป แลว้ดิน
ออกเป็นดิน น ้าออกไปเป็นน ้า ดินเป็นดิน ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ คืนตวัออกไป มนัเห็นสภาวะส่ิง
ต่างๆ มนัไม่มีส่ิงใดเลยท่ีเป็นความจริงน่ี ความจริงท่ีว่าจิตน้ีอาศยัส่ิงน้ีอยู ่ แลว้อาศยัส่ิงน้ีเป็น
พื้นฐานออกไปเกาะเก่ียวส่ิงต่างๆ มนัเห็นน่ะ ส่ิงน้ีก็ไม่จริง  

ส่ิงท่ีไม่จริง มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้ก็ดบัไป ไตรลกัษณะเกิดข้ึนต่อหนา้ต่อตา มนัเป็น
ปัจจุบนัธรรมท่ีว่า เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ปัจจุบนัธรรม อดีตอนาคตแกกิ้เลสไม่ได ้ ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั
ธรรมท่ีมนัเกิดข้ึนมาเด๋ียวนั้นน่ะ มนัเห็นสภาวธรรมแบบนั้น แลว้มนัปล่อยวางขาดไปเด๋ียวนั้น 
เห็นไหม กามราคะ ปฏิฆะอ่อนตวัลง กายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติเลย เกอ้ๆ เขินๆ มี
ความเวิง้วา้ง มีความสุขมาก น่ีบุคคลท่ี ๒ 

บุคคลท่ี ๓ บุคคลท่ี ๔ ปล่อยวางตามความเป็นจริงของเขา มีความสุขมาก ถา้เราไม่มีธรรม
วินยัเป็นเคร่ืองตรวจสอบ เราว่าส่ิงน้ีเป็นความสุข ส่ิงน้ีเป็นความสุขมาก เราจะติดอยูก่บัส่ิงน้ี มนั
ความสุขนะ กิเลสร้ายกาจมาก เอาความสุขมาหลอกเรา หลอกว่า “น่ีมีความสุข ตรงน้ีใช่แลว้ ส่ิงน้ี
เป็นมรรคผลนิพพาน” แลว้เราก็อยูส่ิ่งน้ีไป ถา้ไม่มีธรรมวินยัมาเปรียบเทียบ ถา้ถึงท่ีสุดตายลงจะรู้
ทนัทีเลย เพราะจิตมนัตอ้งเกิด มนัยงัเกิดอยูใ่นกามราคะ ส่ิงท่ีเกิดในกามราคะ มนัจะเป็นนิพพาน
ไปท่ีไหนล่ะ 

เพราะว่า นิพพานคือการดบักิเลสหมด ส่ิงท่ีกิเลสดบัหมด มนัจะตอ้งไม่เกิดอีก 

ถา้ไม่เกิดอีก เห็นไหม ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ยส าหรับผูท่ี้เขา้ถึงธรรม 

ถา้ยงัเขา้ไม่ถึงธรรม เขา้ถึงกระแสของธรรม มีธรรมเป็นพื้นฐาน มนัยงัเกิดตายๆ ยงัเกิดได้
อยู ่เพราะมนัยงัเกิดอยูใ่นกามภพอยู ่แลว้กิเลสก็วา่น่ีเป็นผลๆ ถา้เรามีธรรมในหวัใจ แลว้เรามีธรรม
มีวินยัเป็นครูเป็นอาจารย ์องคศ์าสดาเทียบอยูแ่ลว้ เราเทียบเคียงมรรค ๔ ผล ๔...มรรค ๔ ผล ๔ ส่ิง
น้ีเราไม่มี เราท าแลว้มนัยงัไม่ถึงมรรค ๔ ผล ๔ เราก็ตอ้ง ออ้! ถา้มีครูมีอาจารยเ์วลาธมฺมสากจฺฉา 
หาครูหาอาจารย ์ ครูอาจารยจ์ะสนทนาธรรม ถา้เราตอบปัญหาถูกตอ้ง ๒ ปัญหา แลว้ปัญหาท่ี ๓ 
เราตอบไม่ไดล่้ะ เห็นไหม ครูบาอาจารยบ์อก “อยา่งไรก็แลว้แต่ ตอ้งออกมาคน้ควา้หากายใหม่” 
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ถา้เราคน้ควา้หากายใหม่ ถา้เราเช่ือเราก็จะท า ถา้เราไม่เช่ือ เราก็ว่าของเราถกู ของครูบา
อาจารยผ์ดิ น่ีกิเลสมนัว่าอยา่งนั้นนะ ว่ากบัเรา เพราะกิเลสกบัเรามนัเป็นเพื่อนกนั มนัอยูด่ว้ยกนั 
มนัคบ มนัสนิทชิดเช้ือกนัมาแต่นาน มนัถึงฟังกนัไง มนัไม่ฟังธรรม มนัฟังกิเลส ถา้มนัฟังกิเลส 
มนัก็ติดอยูอ่ยา่งนั้น  

แต่ถา้คนมีวาสนา ครูบาอาจารยพ์ดูเพื่อเป็นประโยชน์กบัเรา เพราะค าพดูของท่าน ท่านพดู
เพื่อเรา...ของท่าน ท่านผา่นไปแลว้ ท่านจะมีประโยชน์ส่ิงใด ท่านพดูแลว้ท่านไม่ไดบ้วกไดล้บกบั
เรา เราต่างหากมีบวกมีลบ ฉะนั้นเราถึงตอ้งยอ้นกลบัไง ถา้เรายอ้นกลบัข้ึนมา เราจะเร่ิมออก
แสวงหา ถา้แสวงหาไปน่ีออกแสวงหา ส่ิงท่ีแสวงหาไป ค่อยท าความสงบของใจ ถา้ท าความสงบ
ของใจ แสวงหาต่างๆ ไม่มีสมัมาสมาธิ ไม่มีสติ เราจะเอาอะไรไปแสวงหา ถา้เรากา้วเดินไม่มีเทา้ 
แลว้เราจะเอาอะไรกา้วเดินไป 

เห็นไหม สติปัญญาเราสะสมมา เราท าตั้งแต่สติของปุถุชนนะ ฝึกของมนุษย ์ มนุษยต์อ้งมี
สติ ตอ้งมีสมาธิ ถึงเป็นมนุษย ์ ถา้ขาดจากสติ ขาดจากสมาธิ ก็เป็นคนเสียจริตไป แลว้พยายาม
สะสม พยายามท าข้ึนมา จนมนัรวมตวั มรรคสามคัคี มนัมีสติดว้ย มีสมาธิดว้ย แลว้เราสร้างสมข้ึน
ไป เราจะเขา้ไปจบักายอนัละเอียดน้ี มนัจะเป็นมหาสติ มหาปัญญา 

ส่ิงท่ีเป็นมหาสติ มหาปัญญา เพราะมนัใกลเ้คียงกบัจิต ส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัจิต จิตกบัขนัธ์อนั
ละเอียด มนัจะอยูด่ว้ยกนั ถา้เรายอ้นกลบัข้ึนมา ส่ิงน้ีกา้วเดินไปจบัตรงน้ี ตรงน้ีจะเป็นกามราคะ 
เห็นไหม ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัในเร่ืองของกายจะเห็นเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะ อสุภงั ส่ิงท่ีเห็นกาม
ราคะ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัทุกคนส่วนใหญ่จะบอกเลย ใหพ้ิจารณากายน้ีเป็นอสุภะ อสุภะมนัจะเกิด
ตรงน้ี ถา้เกิดจบัเห็นสภาวะของกาย มนัจะเป็นเร่ืองของความเยิม้ไปของเน้ือหนงัมงัสาท่ีมนัเน่า
มนัเหมน็ของมนั เห็นสภาวะแบบนั้นนะ  

ถา้สภาวะแบบนั้น จะเห็นอยา่งน้ีไดต้อ้งมีสติ ตอ้งมีสมาธิเป็นพื้นฐาน ถา้ไม่มีสมาธิ ภาพน้ี
มนัไม่อยูก่บัเราหรอก มนัจะไหว มนัจะเคล่ือนไปไดเ้ร็วมาก เราถึงตอ้งปล่อยเลย ถา้คนไม่เขา้ใจ 
มนัจะเขา้ไปต่อสู้ เขา้ไปพยายามดึงส่ิงน้ีมา ถา้ยิง่ดึงส่ิงน้ีมาน่ีมนัส่งออกไป ส่ิงท่ีส่งออกไปน่ี
กระแสมนัส่งออกไป เราถึงปล่อย แลว้กลบัมาก าหนดพุทโธๆ แลว้มนัก าหนดพุทโธไม่ไดด้ว้ย 
เพราะอะไร 
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เพราะกระแสของมนัไง กระแสของงาน มนัอยากไดง้านมาก มนัพุ่งออกไป เพราะตดั
กิเลสดว้ยปัญญา ไม่ใช่ตดักิเลสดว้ยสมาธิ เราก็คิดวา่ปัญญาอนัน้ีจะกา้วเดินออกไป ความท่ีว่าเรา
ยงัไม่รอบในขั้นตอนท่ีกิเลสอนัละเอียดท่ีมนัพลิกแพลง เราจะไม่รอบส่ิงน้ีหรอก ถา้ไม่รอบเราก็
ตอ้งคิดของเรา เห็นไหม น่ีคาดหมาย 

การคาดหมายกบัธรรมวินยั พระพุทธเจา้สอนไวใ้นพระไตรปิฎกถูกตอ้ง แต่การประพฤติ
ปฏิบติัของเรากิเลสมนัมีส่วน กิเลสมนัถึงบิดเบือนไง บิดเบือนใหเ้ราพยายามใชปั้ญญา ปัญญาจะ
การฟาดฟันกบักิเลส ปัญญาเท่านั้นจะช าระกิเลส ไม่ใช่สมาธิ มนัถึงจะยอ้นกลบัมาท าความสงบ
ไม่ค่อยได ้ถึงตอ้งฝืน 

แต่เดิมเราท าสมาธิไม่ไดเ้ลย เพราะกิเลสมนัเตม็หวัใจ แลว้เราพิจารณาเขา้มาจนถึงจุดน้ี 
เวลามนัจะท าสมาธิมนัก็เป็นปัญญา แต่ปัญญามนัมีธรรมรองรับ มนัถึงสูงไง เราถึงตอ้งพยายาม
ยอ้นกลบัมา พยายามท าความสงบของใจเพื่อสร้างพลงังานอนัน้ีแลว้ออกไปพิจารณา พิจารณาซ ้า
แลว้ซ ้ าเล่า จนอสุภะน่ีมนัปล่อยวาง ปล่อยวาง เห็นไหม จนถึงท่ีสุด อสุภะมนัจะเขา้มาจนถึงเน้ือ
จิต มนัจะปล่อยกนั 

พิจารณาจิตก็เหมือนกนั ขนัธ์กบัจิตอนัน้ีมนัละเอียดมาก มนัอยูด่ว้ยกนั “กามราคะ” กาม
ราคะคือตวัใจ ถา้เราพิจารณาอสุภะ เพราะอะไร เพราะตวัใจมนัเป็นกามราคะ ตวัใจเป็นโทษ ตวัใจ
มนัเป็นตวักิเลส แลว้มนัเห็นพิจารณาอสุภะ อสุภะอยู่ท่ีไหนล่ะ? อสุภะอยู่ท่ี...ใจเป็นคนเห็นอสุ ถา้
ใจเป็นคนเห็นอสุภะ อสุภะมนัอยูข่า้งนอกไง น่ีมนัพิจารณาส่ิงนั้นเขา้มา ส่ิงนั้นเขา้มา มนัถึง
ยอ้นกลบัเขา้มา 

อสุภะมนัเป็นเร่ืองของกาย กายมนัเป็นกิเลส มนัเป็นกามไดอ้ยา่งไรล่ะ ในเม่ือมนัเป็นวตัถุ
น่ะ มนัเป็นเร่ืองของธาตุ มนัเป็นกามไหม มนัจะเป็นกามไดอ้ยา่งไรในเม่ือมนัไม่ใช่ส่ิงมีชีวิต แต่
ตวัส่ิงท่ีมีชีวิต ตวัส่ิงท่ีมีความรู้สึก ตวัส่ิงท่ีเป็นกามราคะคือตวัของใจ มนัถึงยอ้นพิจารณาซ ้ าแลว้
ซ ้ าเล่า มนัถึงจะเขา้มาถึงใจ แลว้มนัช าระกนัท่ีใจ น่ีพิจารณากาม พิจารณาจิตก็เหมือนกนั แต่
พิจารณาจิตน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีละเอียด มนัเป็นกามราคะ ตวัมนัเป็นเร่ืองของกาม มนัจะเสพในตวัมนั
เอง ส่ิงท่ีมนัเสพตวัมนัเองเพราะมนัเป็นขนัธ์กบัจิตน้ีมนัอยูด่ว้ยกนั น่ีปัญญามนัถึงตอ้งใคร่ครวญ 
ตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อน ส่ิงท่ีละเอียดอ่อน เห็นไหม มหาสติ มหาปัญญา  
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 ค  าว่า “มหาปัญญา” ไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะ มหาปัญญาท่ีเราสร้างสมข้ึนมา ศากยบุตร 
บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นนกัรบ รบกบัหวัใจของตวั รบกบัภพชาติ รบกบั
กิเลสในหวัใจท่ีมนัพาใหจิ้ตดวงน้ีตายเกิด ตายเกิดมา ส่ิงท่ีจะเกิดน่ีเกิดในกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกาม
ราคะ ถา้เราช าระไม่ได ้ มนัจะตอ้งไปเกิดในเทวดาน้ีแน่นอน ส่ิงน้ีเกิด เกิดเดด็ขาด น่ีถา้เราท าลาย
ส่ิงน้ีมนัถึงพิจารณาเขา้มา ความละเอียดของปัญญาจะใคร่ครวญบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะ
ว่างนะ 

๑. ว่าง ปล่อยวางแลว้จะว่าง แลว้จะมีกิเลสว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ จะติดสภาวะแบบน้ี กิเลส
มนัจะพลิกแพลงอยา่งน้ี แลว้ใหติ้ดอยา่งน้ีไปตลอด แลว้มนัจะลม้ลุกคลุกคลาน จะตอ้งต่อสู้กนั
รุนแรง ในขั้นของกามราคะน้ีมนัจะรุนแรงมาก ในการต่อสู้กบักิเลส ส่ิงน้ีมนัจะละเอียดอ่อน แลว้
รุนแรงมหาศาล 

ส่ิงท่ีมหาศาล เห็นไหม ในการประพฤติปฏิบติั ทีแรกว่า จากเห็นอสุภะๆ...ไม่ตอ้ง เวลาเจอ
มนัแลว้น่ีสู้มนัใหไ้ดเ้ถอะ ส่ิงท่ีสู้ใหไ้ด ้ ถา้เป็นธรรมจกัรเคล่ือน ส่ิงท่ีเป็นธรรมจกัร ปัญญาญาณ
เคล่ือนออกไปน่ีสู้ได ้พอสู้ไดม้นัก็อ่อนตวัลง ปล่อยวาง ปล่อยวาง เร่ิมตน้มนัจะเขม้แขง็มาก ส่ิงท่ี
เขม้แขง็เพราะมนัมีก าลงัมาก เราต่อสู้มนั พิจารณาเขา้ไปดว้ยปัญญาฟาดฟันมนับ่อยคร้ังเขา้ 
บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะเร่ิมปล่อยวาง ปล่อยวาง 

ปล่อยวางน่ี ความหลงผดิก็ว่าเป็นธรรม แต่ถา้มนัพอเทียบเคียงกบัความรู้สึก ออกมาน่ีเรา
ยงัมีความรู้สึกอยู ่ ส่ิงน้ียงัเป็นกิเลสอยู ่ ส่ิงน้ียงัท  าใหใ้จเคล่ือนไหวอยู ่ น้ีไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ซ ้ า ปล่อยวาง
ก็เป็นสภาวะแบบนั้น ปล่อยวาง ปล่อยวาง ถึงท่ีสุด ตวัของมนัเองต่างหาก ตวัของความรู้สึก ตวั
ของจิตนั้น ตวักามฉนัทะความพอใจของมนั ตวัมนัเองต่างหากตอ้งท าลายตวัมนัเอง ปล่อยวาง 
ขาดออกไปจากใจ ครืน! ออกไปจากใจ 

ขนัธ์อนัละเอียด ส่ิงท่ีขนัธ์กบัจิตถึงไม่ใช่อนัเดียวกนั มนัจะปล่อยวางส่ิงน้ีขาดโดย
ธรรมชาติของมนัเลย น่ีธรรมชาติของจิตเลยนะ ธรรมชาติของธรรมจกัรจะเป็นสภาวะแบบนั้น 
แลว้ก็ฝึกซอ้มไง การฝึกซอ้ม เศษส่วนของจิตมนัจะมีตรงน้ี เร่ืองของกามราคะน้ีมนัมีแง่มุมของ
มนั แง่มุมน้ีถึงตอ้งซอ้ม ตอ้งซอ้ม ซอ้มมนัจะปล่อย  

ส่ิงท่ีปล่อยเราก็เขา้ใจผดิ ถา้เราเทียบเคียงกบัธรรมวินยั ก็จะว่ามรรค ๔ ผล ๔ ขณะท่ี
ฝึกซอ้มน่ีมนัจะปล่อยอีก...ว่าง ว่างมาก ว่างจากกนัแลว้ยงัมีเหตุผลวา่งซ ้ า เราก็ติดสิ เพราะอะไร 
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เพราะเรามีเหตุมีผลมาจากขา้งหนา้ มีเหตุมีผลมนัจะบอก กามราคะมนัขาด มนัสะเทือนออกไป
จากใจ ไปแลว้ ฝึกซอ้มมนัก็รวมใหญ่ ว่างอีก เห็นไหม “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไป
ดว้ยอุปกิเลส” มนัจะว่างเขา้ไปหาตวัจิตของมนัเลย ส่ิงน้ีเป็นตวัจิตของมนั น่ีคือตวัอวิชชา  

ถา้เขา้ไปถึงอวิชชา ความใกลธ้รรม ความใกลธ้รรมหรือไกลธรรม เป็นญาติกบัธรรม เห็น
ไหม ทวนกระแส พอไดส้ัญชาติ ตั้งแต่มีชาติของธรรมข้ึนมา ธรรมสภาวะเกิดข้ึนมากบัใจ ได้
สัญชาติก็ต่อสู้กบักิเลสมาเป็นชั้นเป็นตอน จนถึงตวัมนัไง ถึงตวัอวิชชา จะเขา้ไปจมอยูน่ั้น เพราะ
เราเทียบกบัธรรม กิเลสมนัหลอก หลอกว่ามรรค ๔ ผล ๔ 

ขณะท่ีฝึกซอ้มกบักามราคะ น่ีเราก็เป็นมรรคตอนขั้นหน่ึง เราก็ติดตรงนั้น ติดไปเลย ติดส่ิง
นั้น วนเวียนกบัส่ิงนั้น จนมีครูบาอาจารยม์าช้ีน า หรือกิเลสมนัเส้ียม บอกว่ามรรค ๔ ผล ๔ เพราะ
เทียบกบัธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคศ์าสดาน่ีเราเทียบแลว้ มนัเป็นมรรค 
๔ ผล ๔ มนัหมดแลว้ มนัมีเหตุมีผล เหตุผลของกิเลส มนัจะไม่ใช่เหตุผลของธรรมน่ี 

ถา้มนัเป็นเหตุผลของธรรมมนัจะยอ้นกลบั ส่ิงท่ียอ้นกลบั ครูบาอาจารยย์อ้นกลบั เทียบว่า 
ถา้มนัเป็นความจริง มนัจะตอ้งเห็น เห็นว่า ความเกิดข้ึน จุดของมนัท่ีมนัเป็นตวัเกิด ส่ิงท่ีตวัเกิด 
กามราคะมนัปล่อยมา มนัก็มีปล่อยส่ิงนั้นมา ปล่อยมาแลว้มนัไปไหนล่ะ มนัเป็นขั้นของความว่าง 
ส่ิงท่ีเป็นความว่าง แลว้อะไรมนัรู้ความว่างล่ะ ในเม่ือจิตดวงนั้นมนัยงับอกว่าว่างได ้ในเม่ือจิตดวง
นั้นมนัมีความรู้สึกได ้เห็นไหม 

ความสุขหรือความทุกขอ์นัละเอียดไง ส่ิงน้ีละเอียดมาก มนัว่าเป็นความสุขลว้นๆ แต่มนั
ไม่รู้เลยว่าส่ิงนั้นคือความอาลยัอาวรณ์ไง มนัอาลยัอาวรณ์ มนัออ้ยอ่ิงในตวัมนัเอง มนัจะหลอก 
หลอกใหเ้ราตายจากตรงนั้น น่ีอวิชชาร้ายกาจ ถา้เราตายตรงนั้นเกิดบนพรหม แลว้ก็สุกไปขา้งหนา้ 
แต่ถา้เราจบัยอ้นกลบัเขา้มาเป็นในภพชาติน้ี เราไม่ตอ้งอาศยักาลเวลาใหม้นัยาวออกไป เราท าอยา่ง
น้ี ถึงว่าหาครูหาอาจารยน้ี์ส าคญัมาก ครูบาอาจารยท่ี์ท่านรู้แจง้จะเห็นสภาวะแบบน้ี ถา้เห็นสภาวะ
แบบน้ี บอกใหย้อ้นกลบั ถา้จิตมนัยอ้นกลบั ความยอ้นกลบัจะเขา้ไปจบัได ้ ส่ิงท่ีจบัไดน้ั้นคือตวั
อวิชชา 

การขุดคุย้ การคน้ควา้ เราเขา้ใจวา่ การวิปัสสนามนัเป็นงานวิปัสสนาเท่านั้น แต่ถา้ผูป้ฏิบติั
จะรู้เลยว่า ถา้เราไม่ไดง้าน เราไม่เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม เราจะไม่ไดง้าน ถา้เราเห็นกาย เวทนา 
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จิต ธรรม นั้นเป็นปากทางท่ีเราจะเร่ิมเป็นงานข้ึนไป น่ีเหมือนกนั ถา้เราจบัอวิชชาไม่ได ้ เราจะไม่
เห็นงาน เราจะเร่ิมตน้ไม่ได ้ถา้เร่ิมตน้ไม่ไดเ้ราก็จะติดตรงนั้นไป 

ถา้เรายอ้นกลบัข้ึนมา ใชค้วามละเอียดอ่อนของปัญญาญาณอนัละเอียดมาก ยอ้นกลบัเขา้
ไปจบัตวัอวิชชา เห็นตวัอวิชชานะ ส่ิงท่ีเป็นอวิชชา ครูบาอาจารยบ์อกแลว้ น่ีปัญญาอยา่งละเอียด 
ปัญญาท่ีเราใคร่ครวญข้ึนมามนัเป็นปัญญาของสังขาร ส่ิงท่ีเป็นสังขาร เป็นขนัธ์ ขนัธ์กบัจิต 
ปัญญามนัถึงมีการต่อเน่ืองกนั 

แต่ถา้เป็นอวิชชา ไม่ใช่ขนัธ์ ส่ิงท่ีไม่ใช่ขนัธ์ เห็นไหม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ความ
ละเอียดอ่อนของมนั ปัจจยาการ มนัจะรับรู้ในตวัมนัเอง รู้ตวัมนัเอง วนอยูใ่นตวัมนัเองหมด แลว้
ส่ิงท่ีจะเขา้ไปท าลายมนัก็ตอ้งเป็น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นวิชชา เป็นวิชชาก็ยอ้นกลบั ส่ิงท่ี
ยอ้นกลบันัน่คือความเป็นไปของมนั ส่ิงท่ีเป็นไปของมนั ช าระส่ิงน้ีออกหมด เห็นไหม 
สภาวธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม 

จากว่า “ใกลธ้รรมหรือไกลธรรม” เป็นญาติกบัศาสนา อยากจะใกลธ้รรมมาก ใกลธ้รรม
แบบโลกๆ ก็หาเป็นญาติกบัศากยวงศ ์เป็นญาติกบัศาสนาดว้ยการใหลู้กไปบวช แต่เราน่ี เราศึกษา
ในพระไตรปิฎกมา เราจะเป็นญาติกบัศาสนาต่อเม่ือเราประพฤติปฏิบติัจนมีดวงตาเห็นธรรม เขา้
กบักระแสของธรรม เป็นญาติกบัธรรม ถา้เราเป็นญาติกบัธรรม แลว้เราทวนกระแสเขา้ไป น่ีใกล้
เขา้ไปเร่ือย ใกลธ้รรมของเรา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นพระไตรปิฎก “ผูท่ี้อยูก่บัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ จบัชายจีวรอยู ่ แต่ไม่ประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกบัอยูไ่กลเรา” ไกลมากๆ แต่ผูท่ี้
อยูช่นบทประเทศ อยูไ่กลแสนไกล เพราะชมพทูวีปสมยัพุทธกาลน่ีกวา้งมาก พระกจัจายนะไป
สอนพระโสณะอยูท่ี่ชนบทประเทศ อยูไ่กลเราขนาดไหน ประพฤติปฏิบติัธรรมตามธรรมและ
วินยั มรรคอริยสัจจงั ตามขอ้วตัรปฏิบติั ปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน 

ถา้มีปฏิปทาเคร่ืองด าเนินอยู ่ นั้นคือถนนหนทางท่ีเราจะกา้วเดินไปได ้ น่ีปฏิปทาเคร่ือง
ด าเนินน้ี พระกจัจายนะสอนพระโสณะ น่ีอยูไ่กลมาก อยูไ่กลขนาดไหนเท่ากบัอยูใ่กลธ้รรม 
เพราะธรรมน้ีอยูใ่นหวัใจพระกจัจายนะ ธรรมน้ีอยูใ่นหวัใจของพระโสณะ พระโสณะอยูไ่กลแสน
ไกล แต่ประพฤติปฏิบติัธรรมตามเราเหมือนกบัอยูใ่กลเ้รา...ผูท่ี้อยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ เกาะชายจีวรอยูเ่ลย แต่ไม่ประพฤติปฏิบติัตามธรรมตามวินยั น่ีถึงอยูไ่กลเรา 
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อยูใ่กลธ้รรมหรืออยูไ่กลธรรม จนประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนหวัใจของเราเป็นธรรม ถา้
หวัใจของเราเป็นธรรม น่ีศากยบุตร บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เตม็องค ์ เราบวชมา
เป็นพระ เป็นสมมุติสงฆ ์ อุปัชฌายส์อนมา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ แลว้สงฆญ์ตัติข้ึนมาดว้ย
จตุตถกรรมเป็นสมมุติสงฆ ์เป็นศากยบุตรโดยสมมุติ 

เราเป็นพระ เป็นนกัรบ เราตอ้งรบกบักิเลสของเรา งานอ่ืนนั้นเป็นหนา้ท่ีของโลกเขา โลก
เขาเป็นผูท่ี้ส่งเสริม โลกเขาพอใจท่ีจะส่งเสริมส่ิงน้ีอยูแ่ลว้ เราเป็นนกัรบ เราตอ้งรบกบักิเลสของ
เรา ไม่ใช่นกัรบไปรบกบัคนอ่ืน เร่ืองของโลกเขา กองทพัเขาต่อสู้กนั เขารบกนัขา้งนอก แต่นกัรบ 
เห็นไหม ศากยบุตร องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมวินยัไวใ้หเ้รารบกบักิเลสของเรา ถา้
เรารบกบักิเลสของเราได ้ น่ีจากไกลๆ ก็มาใกล ้ ใกลธ้รรมแลว้ก็เขา้กระแสของธรรม แลว้ก็เขา้ถึง
ธรรม ใจดวงนั้นเป็นธรรม เป็นศากยบุตรแท ้เอวงั 


