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ภาวนานะ นัง่ภาวนา ฟังธรรม ตั้งใจท าใหไ้ดผ้ล  ในการประพฤติปฏิบติัการฟังธรรม
น้ีเป็นความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะวา่ในสมยัพุทธกาลไม่มีต ารา ไม่มีส่ิงใดๆ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้เผยแผส่ั่งสอนจากพระโอษฐท์ั้งหมด จากพระโอษฐ์
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จนเกิดลูกศิษยลู์กหา  พระอคัรสาวกต่างๆ กเ็กิดข้ึนมา
จากพระโอษฐข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

 แต่ธรรมอนัน้ี กวา่ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะตรัสรู้ได ้ เร่ิมตน้ตามรอย
ศาสดาใหไ้ดน้ะ รอยศาสดาเห็นไหม เร่ิมตน้ตั้งแต่เป็นเจา้ชายสิทธตัถะเป็นถึงกษตัริย ์  จะได้
สถาปนาเป็นกษตัริยอ์ยูแ่ลว้ แลว้กอ็อกไง เห็นยมทูต เกิด แก่ เจบ็ ตาย ส่ิงน้ีมีเกิด มีแก่ มีเจบ็ 
มีตาย ถา้เราเป็นกษตัริย ์ เราปกครองบา้นเมืองอยู ่ เรากต็อ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย
เป็นไปแบบเขา จะใชชี้วติไปแบบนั้น  เห็นไหม  

ใชชี้วติเป็นผูน้  าของเขา ทางโลกจะยกยอ่งมาก ทุกคนจะยอมรับอ านาจของกษตัริย ์
ส่ิงท่ีเป็นกษตัริยป์กครองเขา จะมีอ านาจเหนือทุกๆ คน น่ีความสุขของโลกเขา แต่กต็อ้งเกิด 
ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย ส่ิงน้ีมนัยอกใจไง ยอกใจใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออก 
เพราะคิดวา่ ถา้มีเกิดกต็อ้งมีไม่เกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตาย กต็อ้งมีฝ่ังตรงขา้มตลอดไป ถึงตอ้งออก
ไง สละออกจากการเป็นกษตัริยน์ะ แลว้ออกบวช  ยงัไม่มีศาสนา  

ผูท่ี้มีความสุขในราชวงั แลว้ออกไปเป็นนกับวช โดยท่ียงัไม่มีศาสนา คิดถึงชีวติสิวา่
จะมีความล าบากขนาดไหน ชีวติท่ีเคยมีความสุขความสบาย ถา้ประพฤติปฏิบติัโดยความสุข
ความสบายอยา่งนั้น มนัจะเขา้ถึงธรรมไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัชุ่มไปดว้ยกามไง  มีทุกอยา่ง
พร้อมไปตลอด แต่กส็ละส่ิงน้ีออกไป ออกหาพรหมจรรยไ์ง ออกไปประพฤติปฏิบติัในป่า
ในเขา  
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ออกแสวงหาครูบาอาจารย ์ ท่ีไหนเขามีครูบาอาจารยท่ี์ปฏิญาณตนวา่ เป็นผูท่ี้ส้ิน
กิเลส มีความสุขในหวัใจของครูบาอาจารยน์ั้น กเ็ขา้ไปศึกษากบัเขา ทรมานตนขนาดไหน 
นอนบนตะปู นัง่บนตะปู เห็นไหม ประพฤติวตัรแบบคนท่ีเขาประพฤติปฏิบติั   อตัตกิลมถา
นุโยคเป็นสภาวะแบบนั้น คนท่ียงัไม่มีศาสนา ยงัไม่มีผูช้ี้น า เหมือนกบัโลกน้ีมนัมืดบอด ส่ิง
ท่ีมืดบอดทุกคนกต็อ้งแสวงหาไปดว้ยความคิด ไปดว้ยอวชิชาของตวั  

ส่ิงท่ีเป็นอวชิชา สมยันั้นยงัไม่มี สมยัท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ 
ไม่รู้วา่อะไรคืออวชิชา อะไรคือวิชชา กเ็ขา้ใจวา่สรรพส่ิงท่ีเป็นการประพฤติปฏิบติัน้ีตอ้งเป็น
ธรรมทั้งหมด เพราะทุกคนประพฤติปฏิบติักต็อ้งการแสวงหาธรรมใช่ไหม เราคิดใฝ่ดี เราหา
ความดีกต็อ้งเป็นความดี ส่ิงท่ีเป็นความดีกไ็ปแสวงหาความดีอยา่งนั้น ความดีในความคิด
ของตวั ความคิดของกิเลสพาคิดน้ี แสวงหาขนาดไหน ทุกขย์ากขนาดไหนกท็ า  

จนอดอาหารถึง ๔๙ วนั แลว้เทวดามาดีดพิณ ๓ สาย เห็นไหม พิณท่ีตึงไปกข็าด พิณ
ท่ีหยอ่นไปเสียงกไ็ม่ดงั ตอ้งพิณสายท่ีเป็นกลางเสียงถึงจะดงักงัวาน พิณ ๓ สายน้ีเป็น
อุปมาอุปไมยไง เป็นบุคคลาธิษฐานใหไ้ดคิ้ดไง ส่ิงท่ีท าใหไ้ดคิ้ดจากภายนอกน้ีเป็นส่ิงท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นนิมิตข้ึนมา เห็นต่างๆ เห็นอยา่งนั้นข้ึนมา จิตของคนพอ
สงบแลว้  จะเห็นภาพภายในไดม้ากมายมหาศาล  

เพราะจิตแต่ละดวงสร้างสมมาไม่เหมือนกนั พิณ ๓ สาย อยา่งนั้นกเ็ป็นคติเฉยๆ ยงั
ไม่เป็นความจริงหรอก ส่ิงท่ีเป็นความเห็น  นิมิตต่างๆ ความเห็นต่างๆ นั้นเกิดข้ึนจากการ
เทียบเคียงข้ึนมา จะเป็นประโยชนห์รือไม่เป็นประโยชน ์กแ็ลว้แต่เราจะเทียบเคียงของเรา ถา้
ตีความหมายนั้นออก เรากไ็ดป้ระโยชน ์พิณ ๓ สายกต็อ้งทางสายกลาง  กท็างสายกลางมนั
ยงัไม่เกิด ส่ิงท่ียงัไม่เกิด แลว้จะเอาอะไรเป็นทางสายกลางล่ะ กคิ็ดไง คิดทางสายกลาง จึงวาง
ไง แลว้ออกมาฉนัอาหาร  

ปัญจวคัคียท่ี์ประพฤติปฏิบติักนัมา  อุปัฏฐากกนัมา ท้ิงเลยนะ ถา้กลบัมามกัมากใน
โลก จะเป็นผูท่ี้พน้จากกิเลสไปไดอ้ยา่งไร แต่ในเม่ือทรมานตนขนาดนั้น  ทรมานขนาดไหน
กพ็ยายามจะคน้ควา้เขา้มาไงวา่กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน ถา้อยูท่ี่ลมหายใจกก็ลั้นลมหายใจ จนสลบ
ถึง ๓ หน คนเราน่ีสลบ ๓ หนแลว้ฟ้ืนนะ ความเป็นอยูก่อ็ยูแ่บบโลกเขา ทนเอา ขนาดไหนก็
ทนเอา ทนเพื่อจะใหเ้ห็นธรรม แต่มนัเป็นไปไม่ได ้ในเม่ือกดไวเ้ห็นไหม 
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แลว้ยอ้นกลบัมาฉนัอาหาร เพื่อจะใหร่้างกายแขง็แรงข้ึนมา การฉนัอาหารของนาง
สุชาดา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้พดูไวใ้นธรรมนะ อาหารท่ีมีบุญมากท่ีสุด ๒ คราว
ในพุทธศาสนา คราวหน่ึงฉนัอาหารของนางสุชาดา แลว้ไดถึ้งซ่ึงกิเลสนิพพาน กบัอีกคราว
หน่ึงฉนัอาหารของนายจุนทะ  แลว้ถึงซ่ึงขนัธนิพพาน  ๒ คราวน้ีเป็นบุญกุศลอยา่งยิง่ ผูท่ี้จะ
ประพฤติปฏิบติัไดข้นาดนั้น เพราะเป็นบุญกุศลท่ีท ากบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง 

ก่อนตรัสรู้ธรรม ฉนัอาหารของนางสุชาดาแลว้นัง่ไง “ถา้ไม่ไดธ้รรมจะไม่ยอมลุก
จากท่ีน่ีอีกเลย” จะตายกใ็หต้ายไป ทางสายกลาง กลางคือยอ้นกลบัมาท่ีใจ ส่ิงท่ียอ้นกลบัมาท่ี
ใจน้ี  กิเลสมนัอยูท่ี่ใจเห็นไหม ตอ้งช าระกนัท่ีใจ ทางสายกลางมนัจะเกิดตรงน้ีไง ตรงท่ีวา่
กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ ถึงตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีใจ 

ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีใจได ้ ใจเท่านั้นท่ีสะสมกิเลส เพราะใจดวงนั้นเป็นตวัไปเกิด   พอ
ยอ้นกลบัเขา้ไป เร่ิมตน้จากปฐมยาม เห็นจิตจากการเกิดการตายต่างๆ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
อนันั้นกเ็ป็นอดีตท่ีล่วงมาแลว้ แลว้เวลายอ้นกลบัเขา้มาอีก     เกิดจุตูปปาตญาณ เห็นอนาคต 
เห็นไหม การเกิดดบั ส่ิงท่ีเห็นยอ้นไปเห็นอดีตอนาคต ส่ิงน้ียงัไม่ใช่การแกกิ้เลส 

ปัจจุบนัธรรมยอ้นกลบัมาท่ีตวัอวชิชา เห็นไหม อาสวกัขยญาณเกิดข้ึนจากใจของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยมรรคญาณไง ส่ิงท่ีเป็นมรรคญาณ มรรคน้ีสมุจเฉท
รวมตวัปหานกิเลสขาดออกไป ญาณทสัสนะถึงจะเกิดข้ึน เกิดข้ึนวา่ “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการ
เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา” อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดดบัจากขา้งนอก 
แต่น่ีมนัลึกเขา้ไปถึงท่ีสุด อาสวกัขยญาณ ญาณท่ีจิตรู้การเกิดดบัทั้งหมด แลว้ท าลายความ
เกิดดบันั้นทั้งหมดเลย นัน่ล่ะธรรมเกิดข้ึน ทางสายกลางเกิดจากตรงน้ี องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงวางทางสายกลางไวใ้หเ้ราเดิน  ส่ิงท่ีเราเดิน เราถึงตอ้งตามรอยองค์
ศาสดา องคศ์าสดาน้ีเป็นครูเป็นอาจารย ์วางธรรมไวใ้หเ้รากา้วเดิน  

ศาสนาไดด้ าเนินมา ๒,๐๐๐ กวา่ปี ส่ิงท่ีสะสมมาเป็นประเพณีวฒันธรรม ถา้เราเขา้ไป
ในวดัในวา เรากจ็ะเห็นส่ิงปลูกสร้าง เห็นส่ิงต่างๆ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาจากคนท่ีเขาหวงับุญกุศล 
เขากส็ร้างบุญกศุลของเขาดว้ยทาน ส่ิงท่ีเขาสละทานไวใ้นศาสนา เขากไ็ดบุ้ญกศุล  ใจนั้นถา้
จะไดไ้ปเกิด ถา้ดบัอยูใ่นบุญกุศลนั้นกจ็ะไปเกิดดี แต่ส่ิงท่ีสร้างไวก้อ็ยูใ่นศาสนา แลว้เราเกิด
ตายๆ มาพบพุทธศาสนา แลว้เรากม็าศึกษาศาสนา  
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ตามรอยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คือวงปฏิบติัของเราไง หลวงปู่มัน่ท่าน
ประพฤติปฏิบติัเห็นไหม มีธรรมวนิยัอยูเ่หมือนกนั แต่จะศึกษากบัใครล่ะ ในเม่ือศึกษาเขา้ไป
ขนาดไหน กิเลสมนักพ็ารู้ตามส่ิงนั้นไป ส่ิงน้ีมนัรู้ตามไปกบัเรา เหมือนกบัเราเขา้ไปในร้าน
ขายเพชรขายทอง เราไปเห็นเพชรเห็นทอง ถา้ตามสมมุติของโลกเขา เราไปซ้ือเพชรซ้ือทอง
กจ็ะเป็นของเรา แต่ในทางธรรม ถึงเราจะมีเงินทองขนาดไหน เรากซ้ื็อมรรคผลนิพพาน
ไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนมาน้ี เราตอ้งแสวงหาเอง ถา้เราจะแสวงหาส่ิงนั้น เราก็
ตอ้งเกิดมาท่ามกลางพุทธศาสนา 

ศาสนธรรมคือค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ธรรมและวนิยัน้ี
พระไตรปิฎกเห็นไหม เรากค็น้ควา้ น้ีคือตูท้องค า ส่ิงท่ีเป็นเพชรนิลจินดามนัอยูใ่นน้ีทั้งหมด
เลย แลว้มีน ้างดงามขนาดไหน มีหยาบ มีละเอียดต่างๆ กนัไป แลว้เรากศึ็กษาเห็นไหม เราเขา้
ไปเห็นเพชรเห็นทอง เรากว็า่เป็นของเราๆ กก็ล่าวตู่เอาทั้งนั้น  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใช่ของเราหรอก เราเขา้ไปเห็น แลว้เรา
เขา้ไปยดึส่ิงนั้น ถา้เราเขา้ไปยดึส่ิงนั้น เรากว็า่เราท าตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้แลว้ ถา้เราท าตามธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยา่งน้ี มนัเป็นการ
คาดหมาย ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใช่ธรรมของเรา เราศึกษาเห็นไหม 
ในภาคปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ มนัตอ้งศึกษาปริยติัแน่นอน มนัเป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน แลว้เรา
เขา้ไปเห็นสภาวะแบบนั้น ถา้ตามธรรมอนันั้น มนักเ็ป็นปริยติั เราศึกษามากมี็ความร่มเยน็
เป็นสุขในหวัใจ ชาวพุทธเราถา้ไม่เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติั เราเป็นชาวพุทธ พุทธเกิดจาก
สายเลือด พุทธเกิดจากพ่อแม่ถือ แลว้เรากถื็อตามๆ กนัมา แลว้เราอยูใ่นสังคมของพุทธ  ใกล้
เกลือกินด่าง  ใกลเ้กลือใกลก้บัศาสนา  แต่ไม่คน้ควา้ศาสนา เพราะศาสนาสอนลงมาท่ีใจ  

ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นประเพณีวฒันธรรม แลว้เรากไ็ปติดกนัท่ีประเพณีวฒันธรรม แลว้กว็า่
ประเพณีวฒันธรรมสอนเท่าน้ีเองหรือ ศาสนาพุทธสอนเท่าน้ีเองหรือ ศาสนาพุทธสอน
เท่านั้น  ใหมี้ศีล ๕ แลว้กใ็หท้าน กคิ็ดกนัวา่ศาสนาพุทธสอนแค่นั้นไง  มนัเพียงแต่เร่ิมตน้
จากทาน แลว้กต็อ้งมีศีล แลว้กต็อ้งมีการภาวนา ถา้เราเขา้ใจตวัของเราเอง   เราจะไม่ใกล้
เกลือกินด่าง  เราตอ้งหงายภาชนะของเรา  หงายหวัใจของเราข้ึนมา  
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ถา้เราหงายหวัใจของเราข้ึนมา เราจะยอมรับวา่ในศาสนาพุทธสอนลงถึงท่ีสุดนะ 
มรรคผลนิพพาน แกว้แหวนเงินทองในตูพ้ระไตรปิฎกน้ีมีมากมาย แลว้แต่วา่คนจะตอ้งการ
ส่ิงใด ถา้ตอ้งการส่ิงท่ีวา่เป็นเร่ืองของทานกไ็ดข้นาดนั้น เร่ืองของอ านาจวาสนา เร่ืองของ
การไม่เช่ือ เร่ืองของกิเลสน่ี กิเลสมนัปิดตา  องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ชาย
สิทธตัถะ ศาสนาไม่มีกย็งัพยายามคน้ควา้ส่ิงน้ีมา  

แต่เราน้ีมีศาสนาเตม็ตูพ้ระไตรปิฎกนะ เกบ็ไวก้ราบไวไ้หวไ้ง เราไม่ไดศึ้กษา พอ
ศึกษาดว้ยปริยติั เรากไ็ปติดไง แกว้แหวนเงินทองนั้นเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ แกว้แหวนเงินทองท่ีเราศึกษามาน้ี มนัเป็นแผนท่ีเคร่ืองด าเนิน  แลว้เรากต็อ้งหาแกว้
แหวนเงินทองของเราสิ ถา้เราจะหาเพชรของเราเห็นไหม ส่ิงท่ีเขาหากนัในเหมือง เพชรนิล
จินดาในเหมือง อยูบ่นแถวพื้นดินกเ็กล่ือนไป สมยัท่ีอุดมสมบูรณ์เห็นไหม เพชรท่ีวา่อยูใ่น
เหมืองน้ีเขาอยูบ่นดิน อยูต่ามสายธาร ล าน ้าน่ีเขากมี็ทองเหมือนกนั ถา้คนหาไดต้ื้น คนท่ีจะ
เขา้ถึงได ้กเ็ขา้ถึงได ้

สมยัพุทธกาลองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประพฤติปฏิบติัอยูถึ่ง ๖ ปี  ทุกข์
ทรมานกพ็ยายาม ส่ิงใดท่ีเขาสอนลึกซ้ึงขนาดไหน กศึ็กษามากบัเขาหมดเลย แลว้เวลามา
สอนปัญจวคัคียเ์ห็นไหม เทศนธ์รรมจกัร   ทเวเม ภิกฺขเว ส่ิงท่ีภิกษุไม่ควรเสพทาง ๒ส่วน 
อตัตกิลมถานุโยค คือการประพฤติปฏิบติัโดยทรมานกาย ทรมานส่ิงต่างๆ อนันั้นเป็นอตัตกิ
ลมถานุโยค จะไม่ไดป้ระโยชนเ์ลย กามสุขลัลิกานุโยค ความสุขความสบายไง เรากคิ็ดวา่
ทางสายกลางของเรา กต็อ้งมีความพอใจของเรา อยา่งใดท่ีด าเนินชีวติเป็นไปตามประสาเรา 
นั้นเป็นทางสายกลางของเรา แต่มนัเป็นทางสายกลางของกิเลสต่างหาก 

 กามสุขลัลิกานุโยค ทาง ๒ ส่วนน้ีไม่ควรเสพ ถึงว่าใหเ้สพมชัฌิมาปฏิปทา    มรรคะ  
ทางอนัเอกเห็นไหม เทศนธ์รรมจกัร จกัรอนัน้ีเกิดข้ึนมาแลว้ พระพุทธเจา้วางไว ้ แลว้ท าไม
เราไม่ศึกษาภาคปฏิบติัใหม้าเป็นสมบติัของเราล่ะ ถา้จะเป็นสมบติัของเรา เป็นแกว้แหวนเงิน
ทองของเรา เราตอ้งคน้หาจากหวัใจของเรา คน้หาจากในร่างกายของเรา ไม่ใช่ไปจ ามาจากตู้
พระไตรปิฎก 

ถา้เราไปจ ามาจากตูพ้ระไตรปิฎกน้ี  มนัเป็นการคาดหมาย ส่ิงท่ีคาดหมายนั้น กิเลส
มนักค็าดหมายตามไปดว้ย ถา้มนัคาดหมายตามไปขนาดไหน มนักค็าดหมายไปตามสภาวะ
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แบบนั้น คนท่ีไม่ไดป้ฏิบติัแลว้ศึกษาธรรม  อยา่งชาวยโุรปเขา เขายงัศรัทธา เขายงัมีความ
เช่ือ เขายงัมีความเล่ือมใสออกประพฤติปฏิบติั ออกมาบวชเป็นพระเป็นเณร มาบวชมากมาย
เพราะอ่านพระไตรปิฎก เห็นไหม 

แต่เราเป็นชาวพุทธอยูก่บัพระไตรปิฎก ท าไมมนัไม่มีครูบาอาจารยส์อนล่ะ เพราะวา่
การประพฤติปฏิบติัของเรา เรามีกิเลสไง ส่ิงท่ีมีกิเลสมนัไม่บริสุทธ์ิแบบทองค าขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัสะเทือนใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จนได้
ธรรมอนันั้นมา แลว้กว็างธรรมอนัน้ีไวเ้ห็นไหม พระยสะไดฟั้งแค่ ๒ คราว คราวหน่ึง ท่ีอยู่
ในปราสาท ๓ หลงัเห็นไหม มีปราสาท ๓ หลงั มีฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวเหมือนกนั   “ท่ีน่ี
ขดัขอ้งหนอ ท่ีน่ีวุน่วายหนอ” มีความอึดอดัในความเป็นอยูข่องตวั  แลว้เดินออกปาก องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก าลงัเดินจงกรมอยู ่ “ยสะมาน่ี ท่ีน่ีไม่ขดัขอ้ง ท่ีน่ีไม่วุน่วาย”  
เห็นไหม เทศนเ์ร่ืองทานใหย้สะฟัง ทาน ศีล ภาวนา แลว้ไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นพระ
โสดาบนั พ่อแม่ตามหาลูกอยูว่า่ลูกหายไปไหน ท่านกบ็งัไวด้ว้ยฤทธ์ินะ พอเทศนส์อนพ่อแม่ 
พระยสะกไ็ดเ้ป็นพระอรหนัตข้ึ์นมา ฟังเทศน ์ ๒ คราว แต่ไดถึ้งพระอรหนัตเ์พราะอะไร 
เพราะมีธรรมวางไวไ้ง 

 แต่ของเราน้ี เรามีธรรมวางไว ้ แลว้เราศึกษาธรรมของเรา แลว้ท าไมเราไม่ไดผ้ลของ
เราข้ึนมาล่ะ เราไม่ไดผ้ลของเราข้ึนมาเพราะเราจ าของเรา เราเอาตามกิเลสไง เราศึกษาแลว้
เราตอ้งวางไวสิ้ วางธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไว ้ ธรรมของเราเกิดข้ึนมา
หรือยงั เราท าความสงบของใจเราข้ึนมาไดไ้หม ถา้เรายงัท าความสงบของใจเราข้ึนมาไม่ได ้
เรากต็อ้งท าความสงบของใจนะ  

 สมยัพุทธกาลปัญจวคัคีย ์ เขาศึกษาอยู ่ ฤๅษชีีไพรในสมยัพุทธกาลเหาะเหินเดินฟ้าได ้ 
รู้วาระจิต  ระลึกอดีตชาติไดห้มด ส่ิงท่ีเป็นอภิญญา ๖ หูทิพย ์ ตาทิพย ์  ส่ิงน้ีมีอยูแ่ต่มนัแก้
กิเลสไม่ได ้ ส่ิงท่ีแกกิ้เลสไม่ไดน้ี้ มนัไม่ใช่ธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เห็นไหม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  อริยสัจ ๔ เราก าหนดอริยสัจ ๔ อยูต่รงไหน อยูใ่นสติปัฏ
ฐาน ๔ มนัจะยอ้นกลบัมาท่ีกายท่ีใจไง ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีกายท่ีใจ กายใจน้ีมนัมีอะไรอยู ่มนัมี
กิเลสอยู ่แต่เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา หรือส่ิงท่ีเขาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เขายงัไม่มีธรรมอยู ่แต่
เขาท าอยา่งนั้นได ้ เพราะอ านาจวาสนาของจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกนั ในเม่ืออ านาจวาสนา
ไม่เหมือนกนั มนัถึงตอ้งขุดเขา้มา มนัถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา  
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เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนพระโมคคลัลานะกบัพระสารีบุตร  
เวลาก่อนจะออกบวชท่านเป็นคฤหบดี มีความสุขกบัทางโลกเขา เพลิดเพลินอยูก่บัทางโลก
เขา สุดทา้ยแลว้กย็อ้นกลบัมา  มนัอยูท่ี่บุญกุศลของผูส้ร้างไง   ไดอ้ธิษฐานสร้างไวว้า่จะเป็น
อคัรสาวก ไปเท่ียวตามท่ีต่างๆ สุดทา้ยแลว้โลกเขากเ็ป็นอยา่งนั้น จนเบ่ือหน่าย กอ็อก
ประพฤติปฏิบติักบัสัญชยัไง 

สัญชยัสอนวา่ “ส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงใดกต็อ้งไม่มี ส่ิงท่ีไม่มีกคื็อไม่มี” ปฏิเสธส่ิงท่ีไม่มีเห็น
ไหม ความเป็นไปของส่ิงท่ีอยูใ่นหวัใจน้ีจะปฏิเสธทุกอยา่งวา่ไม่มี แลว้มนักอ็ยูแ่ค่สภาวะ
แบบนั้น แต่เพราะเป็นคนมีปัญญาไง กส็ัญญากนัเอง สัญญากนั ๒ คนวา่น่ีไม่ใช่ทาง 
เหมือนกบัเจา้ชายสิทธตัถะท่ีไปศึกษากบัพวกลทัธิต่างๆ วา่ไม่ใช่ทาง แมแ้ต่ไดส้มาบติันะ จะ
มีความวา่งขนาดไหน กว็า่งของสมาบติั  เวลาวา่งออกไปแลว้ ทบทวนจิตออกมา  

เจา้ชายสิทธตัถะเรียนกบัอาฬารดาบส วา่งมาก สมาบติัเห็นไหม อากาสานญัจายตนะ 
อากิญจญัญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ มนัเป็นอรูปฌาน ส่ิงท่ีเป็นอรูปฌานน้ีถึงจะ
วา่งขนาดไหน แต่เวลามนัถอยออกมาแลว้ กิเลสกย็งัเตม็หวัใจ ส่ิงน้ีไม่ใช่ พระสารีบุตรกบั
พระโมคคลัลานะอยูก่บัสัญชยั เห็นไหม ปฏิเสธความเป็นไปของความกระทบในหวัใจ “ส่ิง
น้ีกไ็ม่ใช่ ส่ิงท่ีไม่ใช่กคื็อความไม่ใช่” ถามวา่ไม่ใช่คืออะไร ส่ิงท่ีถามนั้นกไ็ม่ใช่ ปฏิเสธวา่คือ
ความไม่ใช่ ลึกซ้ึงมาก 

 เขาสามารถน ามาเป็นปรัชญาไดน้ะ ในปัจจุบนัน้ีทางตะวนัตกท่ีเขาศึกษาทฤษฎีน้ี 
เขาวา่ส่ิงน้ีเป็นปรัชญาท่ีลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงประสาของเขา เพราะเขาเป็นศาสดาตามท่ีเขาสอน
กนั แต่พระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะบอกวา่ “วา่งขนาดไหน มนักย็งัมีกิเลสในหวัใจ” 
สัญญากนัวา่ ถา้เราเจอครูบาอาจารย ์ ถา้ใครไดธ้รรมก่อน ตอ้งมาบอกกนั  พอพระสารีบุตร
ไปเห็นพระอสัสชิออกบิณฑบาต การเหยยีด การคู ้การกา้วเดินไปน้ีมีความส ารวมระวงั ส่ิงน้ี
ออกมาจากธรรมไง 

พระอสัสชิเป็นพระปัญจวคัคีย ์ เป็นหน่ึงในหา้ของพระปัญจวคัคียท่ี์มีดวงตาเห็น
ธรรม ท่ีฟังอนตัตลกัษณะสูตรจนถึงท่ีสุดเห็นไหม ออกบิณฑบาตอยู ่ ธรรมน้ีออกมาจากใจ 
ร่มเยน็เป็นสุขออกมาจากใจ เหยยีดคูข้ึ้นมาดว้ยความสงบเสง่ียม พระสารีบุตรเห็นสภาวะ
แบบนั้นกเ็ล่ือมใสมาก เดินตามไปเพื่อจะขอฟังธรรม พระอสัสชิบอกวา่เราเป็นผูบ้วชใหม่ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีการเกิดข้ึน ส่ิงต่างๆ เกิดมาจากจาก
เหตุ   โลกน้ีไม่มีส่ิงใดวา่งเปล่า ตอ้งมีเหตุมีปัจจยัเคร่ืองด าเนินต่อมาทั้งนั้น  จะเป็นความวา่ง
ขนาดไหน มนักมี็สสาร มีความเป็นไปของส่ิงท่ีไม่มีชีวติ แต่ถา้จิตวา่งขนาดไหน มนักมี็ส่ิงท่ี
สะสมอยูใ่นนั้น น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา ความวา่งขนาดไหน มนักมี็อวชิชาซุกอยูใ่นนั้น
ตลอดไป เห็นไหม 

“ส่ิงทั้งหลายยอ่มมาจากเหตุ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนใหด้บัเหตุนั้น” 
พระสารีบุตรไดฟั้งกบ็รรลุเป็นพระโสดาบนั พอเป็นพระโสดาบนัแลว้กไ็ปบอกพระโมคคลั
ลานะใหฟั้งธรรมอนัน้ี เพราะไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา กไ็ดเ้ป็นพระโสดาบนั จึงไป
ชวนสัญชยัใหไ้ปหาศาสดา  หาครูอาจารยท่ี์ถูกตอ้ง เพราะสัญชยัสอนแต่ความวา่ง ส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ไม่มี ไม่มี ไม่มี แต่ไม่มีเหตุ ไม่มีผล เห็นไหม 

แต่ปัจจุบนัน้ีพระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะมีเหตุผล เพราะสาวไปหาเหตุแลว้
ท าลายเหตุนั้น “ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงทั้งหลายยอ่มดบัไปเป็นธรรมดา” 
แต่ไม่ธรรมดาเพราะความวา่งอนัน้ีไปยดึ ถา้ยดึส่ิงนั้น เห็นสภาวะแบบนั้นมนักย็ดึอยู ่  ถา้มนั
ปล่อยส่ิงนั้น มนักป็ล่อยสังโยชน ์ พอปล่อยสังโยชนม์นักเ็ป็นพระโสดาบนั ส่ิงท่ีเป็นพระ
โสดาบนัมนัมีเหตุมีผล  

ความวา่งท่ีมีเหตุมีผล  ความวา่งท่ีปล่อยความยดึมัน่ถือมัน่ของใจ กบัส่ิงท่ีวา่ไม่ใช่ ส่ิง
ท่ีเป็นความวา่งนั้น มนัปล่อยความยดึอนันั้น พอมนัปล่อยอนันั้นเขา้มา มนัถึงมีดวงตาเห็น
ธรรม แต่สัญชยัไม่ไป แลว้ถามพระสารีบุตรวา่ ในโลกน้ีคนโง่มากหรือคนฉลาดมาก พระสา
รีบุตรบอกวา่ คนโง่มากกวา่คนฉลาด ถา้การสอนแบบเขา มนัสามารถสอนคนโง่ได ้คนโง่จะ
เช่ือเขา แต่คนฉลาดท่ีจะมีเหตุมีผล มนัมีนอ้ย 

ฉะนั้นถึงอวยพรใหพ้ระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะ ไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อจะฟังธรรม เพื่อจะประพฤติ
ปฏิบติัธรรม เขาจะอยูก่บัคนโง่ตลอดไป เห็นไหม สัญชยักรั็กษาคนโง่ไป สอนคนโง่ไป คน
โง่อยา่งนั้นนะ  แต่ผูท่ี้มีปัญญาจะยอ้นกลบัมา  

พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ไปฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เห็นไหม พระโมคคลัลานะเป็นผูท่ี้มีฤทธ์ิมาก เวลาท าความสงบของใจ ก าหนดพุทโธท า
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ความสงบของใจ แลว้มีความง่วงเหงาหาวนอน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปสอน
เห็นไหม ถา้ง่วงนอนใหต้รึกในธรรม เวลาตกภวงัคง่์วงนอนใหต้รึกในธรรม ใหพ้ิจารณา ให้
เอาน ้าลูบหนา้ ใหท้ าส่ิงต่างๆ สอนพระโมคคลัลานะ เพราะไดส้ร้างบุญกศุลมามาก  

พระโมคคลัลานะน้ีเป็นเตโชวมุิตติ ส าเร็จไปดว้ยส่ิงท่ีมีสัมมาสมาธิเป็นพื้นฐาน แลว้
ยกข้ึนวปัิสสนากาย วปัิสสนาส่ิงต่างๆ ข้ึนไป จนพน้ออกไป จน ๗ วนัพระโมคคลัลานะกไ็ด้
เป็นพระอรหนัตเ์ห็นไหม พระสารีบุตรเป็นผูท่ี้มีปัญญา เป็นปัญญาวมุิตติ แลว้องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้กส็อน เพราะมีปัญญามาก ใคร่ครวญมาก ส่ิงต่างๆ ตอ้งใคร่ครวญ ตอ้ง
พิจารณาใหร้อบคอบ จะไม่ท้ิง ถา้ไม่มีเหตุไม่มีผล จะท้ิงจะปล่อยวางส่ิงนั้นไม่ได ้ รักษาใจ
เขา้มาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา จนสุดทา้ย เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศน์
สอนหลานของพระสารีบุตรอยู ่  หลานของพระสารีบุตรไม่พอใจไง “เราไม่พอใจส่ิงต่างๆ 
เลย ไม่พอใจโลกน้ี” พดูดว้ยความเกรงกลวัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่พอใจส่ิง
ต่างๆ เพราะโลกน้ีมีแต่ส่ิงท่ีไม่น่าพอใจ ไม่น่าร่ืนเริงเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึง
บอกวา่ “ถา้เธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ  เธอตอ้งไม่พอใจในอารมณ์ส่ิงท่ีเธอไม่พอใจนั้นดว้ย” 

พระสารีบุตรฟังธรรมอยูเ่บ้ืองหลงั ขณะท่ีถวายงานพดัอยู ่  ไม่ใช่นัง่ ไม่ใช่เดิน ถวาย
งานพดัอยู ่ ลืมตาอยูโ่ดยปกติ กิเลสกข็าดจากตรงน้ีไง ปัญญาวมุิตติเห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นปัญญา
วมุิตติหรือเตโชวมุิตติน้ี ถา้มนัถึงท่ีสุดแลว้ มนัตอ้งขาดเหมือนกนั มรรคสามคัคีเหมือนกนั 
มรรคผลน้ีส่ือความหมายกนัดว้ยผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั จะมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงอยา่งนั้น  

แต่เราศึกษาประพฤติปฏิบติัธรรมมา ถา้เราก าหนดพุทโธ พุทโธ แลว้เราท าไม่ได ้ เรา
ท าแลว้มีความอึดอดั  เราจะใชปั้ญญาอบรมสมาธิกไ็ด ้ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ  เห็นไหม 
มนัตอ้งมีสมาธิก่อน ศีล สมาธิ ปัญญา  ตอ้งมีสมาธิ สมยัพุทธกาลเขาพยายามฝึกฝนกนั เขามี
สมาธิโดยพื้นฐาน พระปัญจวคัคียมี์สมาธิเพราะปฏิบติัธรรมมา ๖ ปี พร้อมกบัเจา้ชายสิทธตั
ถะ  มีสมาธิพร้อมอยูแ่ลว้ แต่ไม่มีปัญญาเคร่ืองออกตวัน้ีไง  

แต่ของเราน้ี เราวา่เราเป็นปัญญา ปัจจุบนัน้ีวทิยาศาสตร์เจริญ ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีเจริญ 
เราตอ้งใชปั้ญญาใคร่ครวญของเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบ็อกวา่ใหใ้ชปั้ญญา
เหมือนกนั เรากใ็ชปั้ญญาของเรา แลว้เรากค็าดหมายไงวา่ส่ิงน้ีคือปัญญา   ปัญญาเรากใ็ชแ้ลว้ 
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ถา้ปัญญาเราใชแ้ลว้ เรากต็อ้งเกิดสภาวธรรม แต่มนัจะเกิดสภาวธรรมโดยกิเลสบงัเงา เพราะ
มนัจะปล่อยวางเหมือนกนั  

การปล่อยวางโดยการท่ีเราใชปั้ญญาใคร่ครวญส่ิงต่างๆ เขา้มา ใคร่ครวญความคิด 
ใคร่ครวญความรู้สึก ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกเราใคร่ครวญส่ิงน้ีเขา้มา ถา้มีสติเห็นไหม มีสติ  มี
พลงังานของเรา มีพลงังานนะ เพราะมนัจะเกิดปัญญาตวัหน่ึง ปัญญาตวัหน่ึงคือปัญญาความ
รอบรู้ในกองสังขาร ส่ิงท่ีเป็นความคิดความปรุงความแต่งเป็นสังขาร   แลว้มนัจะมีปัญญาอีก
อนัหน่ึงท่ีรู้เท่าทนั ส่ิงท่ีรู้เท่าทนัน้ีมนัจะปล่อยวาง ปล่อยวาง 

 ถา้ปล่อยวางเขา้มาน้ี มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ ส่ิงท่ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิน้ี มนัจะ
เกิดเป็นปัญญาวมุิตติ ถา้เป็นปัญญาวมุิตติน้ี มนัจะรวมตวัเขา้มา มนัจะไม่เป็นสมาธิเวิง้วา้ง
เหมือนการก าหนดพุทโธนะ ถา้เราก าหนดพุทโธ พุทโธ เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา มนัจะเวิง้วา้ง 
มนัจะลงลึกมาก จนสามารถเห็นนิมิต เห็นส่ิงต่างๆ ได ้ ถา้เราเห็นนิมิตเห็นส่ิงต่างๆ เราก็
แกไ้ข เวน้ไวแ้ต่เห็นกาย การเห็นนิมิตเห็นไหม จิตสงบแลว้ไปเห็น เห็นสภาวะอะไรก็
แลว้แต่ เราปล่อยวางส่ิงนั้นได ้

แต่การเห็นกายไม่ใช่นิมิต การเห็นกายมนัเป็นท่ีอ านาจวาสนา แลว้เราไปเห็นสภาวะ
นั้น ถา้เป็นสภาวะนั้น มนัจะสะเทือนหวัใจมาก ถา้มนัสะเทือนหวัใจ เราจะเร่ิมเห็นกิเลสมนั
เคล่ือนไหว ถา้กิเลสเคล่ือนไหวเห็นไหม มนัมีเหตุมีผลเพราะมนัสะเทือนกิเลส กิเลสน้ีจะ
สะเทือนมาก ถา้เราท าถูกตอ้งตามธรรมวนิยั เราจะเดินตามรอยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ศึกษากบัลทัธิต่างๆ มา ไม่เช่ือนะ แลว้ยงัเทศนส์อน
ในกาลามสูตรวา่ อยา่เช่ือแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน อยา่เช่ือครูบาอาจารย์
ต่างๆ ท่ีสอนกนัมา แต่ใหป้ระพฤติปฏิบติั พระสารีบุตรประพฤติปฏิบติัจนถึงท่ีสุดเห็นไหม 
แลว้ไม่เช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่เช่ือ จนพระไดย้นิวา่พระสารีบุตรพดูอยา่ง
นั้น กไ็ปฟ้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วา่ พระสารีบุตรน้ีไม่เช่ือ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงเรียกมา  แลว้ถามวา่ “สารีบุตร เธอไม่เช่ือเรา
หรือ” แต่เดิมเช่ือมาก แต่เดิมนะเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อาศยัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นครูเป็นอาจารย ์ เป็นผูใ้หก้า้วเดินเห็นไหม ถา้เราเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
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เราตอ้งเช่ือครูเช่ืออาจารยไ์ง จะบอกวา่ไม่เช่ือเลย เราไม่เช่ือ เห็นไหม แต่เรามีศรัทธา แลว้เอา
ส่ิงท่ีฟังมาจากครูบาอาจารยเ์ป็นเหตุไง ส่ิงท่ีเป็นเหตุน้ี เราจะกา้วเดินตามนั้นไง 

ถา้เราท าของเราเอง เราศึกษาธรรม อ่านพระไตรปิฎกแลว้คาดหมายธรรมตามกิเลส
ของเราไป มนักต็อ้งมีกิเลสน้ีดน้เดากบัเราไปตลอด แลว้มนัเสียเวลาไง แต่ถา้มีครูมีอาจารย์
นะ เราสามารถปลดเปล้ืองส่ิงนั้นได ้ แลว้เรากพ็ิสูจนไ์ดด้ว้ย ถา้เราประพฤติปฏิบติัตามครูบา
อาจารยว์า่อยา่งนั้น แลว้ผลมนัออกมา ถา้ถูกตอ้งตามนั้นเห็นไหม ครูบาอาจารยผ์า่นไปก่อน
แลว้ เราตอ้งเช่ือก่อน เช่ือแลว้ประพฤติปฏิบติัไป ประพฤติปฏิบติัไปแลว้ผลอนันั้นจะเกิด
ข้ึนมาเกิดข้ึนมาจนเหมือนอยา่งพระสารีบุตรเห็นไหม ประพฤติปฏิบติัธรรมจนถึงท่ีสุด แต่
เดิมเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาก แต่ปัจจุบนัน้ีไม่เช่ือ เพราะเหตุใดถึงไม่เช่ือเรา 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถามพระสารีบุตร ไม่เช่ือสิ เพราะวา่ความเช่ือมนัเป็นส่ิงท่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูมา มนัเป็นเพชรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ในตูพ้ระไตรปิฎกเป็นร้านขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม แต่ความเห็นของ
พระสารีบุตรน่ีขดุคน้เขา้ไปท่ีใจเห็นไหม 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมในหวัใจ ถา้ไม่พอใจอนันั้นกส็ลดัส่ิงน้ีออกเห็นไหม มีเพชรนิล
จินดาของพระสารีบุตร พระสารีบุตรขดุลงไปในเหมืองไง ในร่างกาย ในจิตใจของพระสารี
บุตร แลว้เห็นมีการขดุ การร่อน การคน้ควา้ การประพฤติปฏิบติั ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมา มนัเป็นเพชร
นิลจินดาในหวัใจของพระสารีบุตร พระสารีบุตรกเ็ห็นจริงเหมือนกนั แลว้เพชรนิลจินดา
ของพระสารีบุตร กบัเพชรนิลจินดาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนักเ็หมือนกนัไง 

ส่ิงท่ีเหมือนกนั เพชรนิลจินดาของจริงกต็อ้งเป็นของจริง เพชรนิลจินดาของปลอม
ของคาดของหมาย มนักเ็ป็นความคาดความหมาย  เด๋ียวน้ีเขามีตวัอยา่งเห็นไหม เขาพิมพเ์ป็น
หนงัสือมาใหเ้ราดู นัน่ส่ิงนั้นเป็นตวัอยา่ง มนัไม่ใช่ของจริงหรอก แต่เราเห็นภาพนั้นแลว้เรา
กค็าดหมายส่ิงนั้นวา่เป็นของจริงข้ึนมา แต่ถา้มนัไม่ไดช้ าระกิเลสในหวัใจ มนัจะเป็นของจริง
ไดอ้ยา่งไร   

ถา้เราเขา้ใจส่ิงน้ี เราประพฤติปฏิบติัไป ในกาลามสูตรไม่ใหเ้ช่ือเลย เพราะมนัจะเป็น
จริงข้ึนมา แต่น่ีเราเช่ือ เราคาดหมายไป มนักเ็ป็นสภาวะแบบนั้น การเช่ือครูอาจารยท่ี์ช้ีน าถูก
ทาง กบัการเช่ือครูบาอาจารยท่ี์ไม่รู้ เห็นไหม หลวงปู่มัน่ถึงคน้ควา้ หลวงปู่มัน่ถึงพยายามสั่ง
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สอนลูกศิษย ์ ใหมี้วตัรปฏิบติัไง   อยา่ใหเ้ป็นคนมีวตัรร้าง ถา้เป็นคนวตัรร้าง เราคิดของเรา 
เราคาดเราหมายของเรา โดยไม่มีส่ิงใดตรวจสอบ 

แต่หลวงปู่มัน่ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาติดข้ึนมาพอไปถามหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่
เสาร์กแ็กไ้ม่ได ้ กต็อ้งคน้ควา้ของหลวงปู่มัน่เอง คน้ควา้ส่ิงน้ีข้ึนมาเพราะหลวงปู่มัน่เป็นผูท่ี้
สร้างสมบุญญาธิการมามาก ผูท่ี้สร้างสมบุญญาธิการมามาก จะมีปัญญาไง ปัญญาท่ีสร้างสม
ข้ึนมา แลว้เวลาจิตสงบข้ึนมายอ้นกลบัมาส่ิงน้ี ครูบาอาจารยเ์คยเทศนาวา่การไวว้า่หลวงปู่
มัน่เวลาพิจารณาข้ึนมา จะยกข้ึนวปัิสสนา แลว้เสียดาย เสียดายส่ิงท่ีเป็นสมบติั 

เห็นไหม แกว้แหวนเงินทองท่ีสะสมมา มนัเป็นทิพย ์ ส่ิงท่ีเป็นทิพย ์ เป็นปัญญาท่ี
สะสมใหใ้จดวงน้ีมีพฒันาการมาเร่ือยๆ ส่ิงท่ีมาเร่ือยๆ น้ีเพื่ออะไร เพื่อจะเป็นพระพุทธเจา้
องคต่์อไปไง แลว้เวลาจะท้ิงส่ิงน้ีมา มนัอาลยัอาวรณ์มาก ถา้ไม่ยอมท้ิงส่ิงน้ีมา มนักจ็ะเป็น
ฌานโลกียไ์ง ถึงวา่เป็นความวา่ง  วา่งอยา่งน้ี สมาบติักว็า่ง วา่งจนองคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้บอกวา่ ความวา่งของฌานน้ีเป็นอจินไตย   

อ านาจวาสนาของหลวงปู่มัน่ ท่ีท่านปรารถนาพุทธภูมิมา ความวา่งอยา่งนั้นมนัจะ
ละเอียดอ่อนขนาดไหน ละเอียดอ่อนจนรู้ส่ิงต่างๆ ทัว่ไป  แต่กย็งัมีความทุกขใ์นใจ      จนมา
ใชปั้ญญาใคร่ครวญไงวา่ เกิดมากทุ็กข ์ การเวียนตายเวยีนเกิดกทุ็กข ์ การเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กเ็ป็นผูท่ี้ส้ินกิเลส แลว้มีบารมีสั่งสอนสัตวโ์ลก และไดว้างศาสนาไว้
เท่านั้น แต่ถา้พิจารณายอ้นกลบัมาวปัิสสนากเ็ป็นพระอรหนัตไ์ดเ้หมือนกนั เหมือนพระสารี
บุตรท่ีใจส้ินจากกิเลสเห็นไหม แกว้แหวนเงินทองของพระสารีบุตรกบัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ กเ็สมอกนัดว้ยความบริสุทธ์ิ เสมอกนัดว้ยความเป็นเพชรนิลจินดาท่ีเป็น
ของจริงไง จริงในหวัใจดวงนั้น แต่อ านาจวาสนาบารมีเห็นไหม พระสารีบุตรน้ีเป็นสาวก 
เป็นผูเ้ผยแผศ่าสนา เป็นผูจ้  าศาสนา    เป็นผูช่้วยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูท่ี้ร้ือคน้ข้ึนมาเอง แลว้วางศาสนาไวด้ว้ย
อ านาจวาสนาดว้ยบารมีท่ีสูงส่งกวา่มหาศาล แต่ความสะอาดความบริสุทธ์ิน้ีเหมือนกนั 
เพราะปัญญาต่างอยา่งน้ี มนัถึงไดค้น้ควา้วา่ ใจมนัติดส่ิงใด ใจมนัติดสมบติัเดิมของตวั ถา้ท า
ความวา่งอยูอ่ยา่งน้ี มนักจ็ะเป็นความวา่งอยูอ่ยา่งน้ี เหมือนกบัหินทบัหญา้ไว ้ ถา้หินทบัหญา้
ไวน้ะ จะกา้วเดินไปไม่ไดเ้ลย ตอ้งวางใจไง 
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ใจน้ีสละ ตดัดว้ยเจตนา เอาเจตนาตดัวา่ ส่ิงท่ีจะเป็นสมบติัขา้งหนา้น้ีไม่เอา วางแลว้
ยกข้ึนวปัิสสนา พอวางส่ิงนั้นได ้ จิตกย็อ้นกลบั พอยอ้นกลบัข้ึนมา เร่ิมตน้วปัิสสนาหาเหตุ
หาผลในกายในจิต ถา้วิปัสสนาหาเหตุหาผลในกายในจิต เห็นไหม อนัน้ีต่างหากเป็น
วปัิสสนา เพราะความวา่งความปล่อยวาง ส่ิงท่ีปล่อยวางเขา้มา มนัปล่อยวางแบบหินทบัหญา้ 
แลว้เป็นฌานโลกีย ์ ส่ิงท่ีเป็นฌานโลกีย ์ มนัมีความเจริญข้ึนมา แลว้มนักเ็ส่ือมได ้ เส่ือมไป
ตามสภาวะแบบนั้น  

เพราะส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา เห็นไหม สรรพส่ิงนั้นเป็น สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมท่ีเกิดข้ึนในหวัใจน้ีกเ็ป็นอนตัตา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมไว้
โดยสัจจะความจริง ผูท่ี้เห็นจริงกจ็ะเห็นจริงตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้  ผูท่ี้ไม่
เห็นจริงกเ็รียกร้องไง เรียกร้องวา่ส่ิงน้ีคงอยูก่บัเรา ส่ิงน้ีคงอยูก่บัใจของเรา จะใหค้วามวา่งอยู่
กบัเราตลอดไป มนัจะอยูก่บัเราไปไดอ้ยา่งไร 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเห็นไหมเป็นอนิจจงัทั้งหมด สภาวะของโลกน้ีแปรสภาพทั้งหมดไม่มี
ส่ิงใดคงท่ีเลย จะละเอียดอ่อนขนาดไหน จะมีความวา่งขนาดไหน จะมีความสุขขนาดไหน 
จะไม่มีส่ิงใดคงท่ี เป็นไปไม่ไดว้า่จะมีส่ิงใดคงท่ี ส่ิงน้ีตอ้งแปรสภาพไป แลว้เราประพฤติ
ปฏิบติักนัเห็นไหม เราก าหนดนามรูป เรากดู็ของเราวา่นามรูป เราก าหนดของเราวา่ ส่ิงน้ีเป็น
วปัิสสนา เพราะวา่มีแกว้แหวนเงินทองขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูใ่นตู้
พระไตรปิฎก เห็นไหม  

เรากไ็ปศึกษาแกว้แหวนเงินทองขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราก็
ก  าหนดดูนามรูปตามความเขา้ใจของเรา ถา้เราดูนามรูปตามความเขา้ใจของเรา ดว้ยการมีสติ
มนักป็ล่อยวาง เห็นไหม  เพราะมนัเห็นอะไร เห็นความเกิดดบั เห็นส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั แลว้
ความเกิดดบัเป็นความวา่ง เห็นไหม “ความวา่งอยา่งน้ีเป็นปรมตัถน์ะ”  เป็นความเขา้ใจผดิวา่
เป็นปรมตัถ ์ 

ถา้เราก าหนดเป็นธาตุเป็นขนัธ์น้ี มนัจะเป็นบญัญติั ส่ิงท่ีเป็นบญัญติัเป็นสมมุติ แต่ส่ิง
ท่ีเป็นปรมตัถคื์อความวา่ง   วา่งแลว้มีส่ิงใดล่ะ วา่งแลว้กว็า่ง พิจารณาไปกว็า่งเห็นไหม ถา้
ก าหนดเวทนา เวทนาเกิดข้ึน กดู็เวทนา เวทนาดบัไป เวทนาดบักว็า่ง วา่งอยูอ่ยา่งนั้น ดู รู้ เท่า
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ทนัแลว้วา่งๆ วา่งแลว้มีสติไหม มีส่ิงใดเป็นส่ิงควบคุม ถา้ไม่มีส่ิงใดควบคุม ความวา่งอยา่งน้ี
คือหินทบัหญา้ แลว้ไม่มีเจา้ของ ถา้ควบคุมไม่ได ้กไ็ม่เป็นสัมมาสมาธิ 

เราใชปั้ญญาใคร่ครวญนะ ปัญญาใคร่ครวญความรู้สึก ปัญญาใคร่ครวญความคิด 
ปัญญาใคร่ครวญในรูปเกิดดบั ส่ิงท่ีเป็นรูปเกิดดบัน้ีเราใชปั้ญญาใคร่ครวญ แลว้เรามีสติ
ควบคุม เวลาปล่อยวาง สติน้ีจะคุมไปตลอด ถา้เรามีสติคุม  ความวา่งนั้นกมี็เจา้ของ เจา้ของ
คือสติคุมไวอ้ยา่งนั้น เป็นสัมมาสมาธิเพราะมีการควบคุม ถา้เราควบคุมจิตของเราได ้ ความ
วา่งอยา่งน้ีเห็นไหม ท่ีโมฆราชถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วา่ “พิจารณาจนโลกน้ี
วา่งหมดเลย  วา่งหมด แต่ท าไมยงัไม่ส้ินกิเลสล่ะ” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกโม
ฆราช  ตอนสอนพราหมณ์ท่ีถามปัญหาแต่ละคน  พอถึงโมฆราชเห็นไหม โลกน้ีวา่ง ก าหนด
อะไรกว็า่ง วา่งหมดเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ โลกน้ีเป็นความวา่ง เธอ
ตอ้งถอนอตัตานุทิฏฐิเห็นไหม ผูท่ี้ไปเห็นวา่โลกวา่ง ผูท่ี้ไปรู้วา่โลกวา่ง 

โลกน้ีมนัวา่งอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั ดิน น ้า ลม ไฟ ภูเขาเลากา ตน้ไมม้นักว็า่งของ
มนัโดยธรรมชาติของมนั มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ แลว้มนักด็บัไปตามสภาวะของเขา เขาไม่มีชีวติ
จิตใจ เขาไม่รับรู้อะไรกบัเราหรอก มนัเป็นอนิจจงัทั้งหมด โลกน้ีเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละดบัไป 
เป็นอจินไตยอีกอนัหน่ึงเห็นไหม เร่ืองของฌานความวา่งกเ็ป็นอจินไตย เร่ืองของโลก เร่ือง
การแปรสภาพ เร่ืองของสสารท่ีมนัหมุนเวียนเปล่ียนไป มนัจะหมุนเวียนเปล่ียนไปโดย
ธรรมชาติของมนั  

จกัรวาลน้ีแปรปรวนไปตลอด จกัรวาลน้ีจะท าลายตวัมนัเอง แลว้เกิดจกัรวาลใหม่มนั
แปรปรวนไปตลอด แลว้จะเกิดองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคต่์อๆ ไปข้ึนมาเป็นองค์
ต่อไปมาตรัสรู้ธรรม ร้ือสัตวข์นสัตว ์เพราะมีจิตวญิญาณ มีจิตตวัเกิดน้ีอีกมหาศาลในวฏัฏะน้ี  
ในวฏัฏะน้ียงัมีจิตน้ีท่ีพาเกิดพาตาย เพราะการสร้างสมมาตั้งแต่อดีต ตั้งแต่อนาคตต่อไป ยงั
ตอ้งมีจิตดวงน้ีมาเกิดมาตายในวฏัฏะน้ี โดยธรรมชาติของเขา 

ในวฏัฏะเห็นไหม ในโลกมนุษย ์ ในเทวดา ในอินทร์ ในพรหม ส่ิงน้ีมนัมีอยูโ่ดย
ธรรมชาติของเขา จิตน้ีเวยีนไปเพราะส่ิงท่ีเกิดจากอดีตมา เกิดจากการสะสมของจิต จิตน้ี
สะสมส่ิงน้ีมาแลว้ใคร่ครวญส่ิงน้ีมา  ไดส้ร้างบุญกศุลไดส้ร้างบาปอกุศลมา ส่ิงน้ีสะสมมา 
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จิตน้ียงัมีโอกาสต่อไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระศรีอริยเมตไตรยรอจะมาตรัสรู้ 
อนาคตวงศก์ย็งัรอมาตรัสอยูข่า้งหนา้ โลกยงัเป็นไปเห็นไหม 

ความวา่งมนัเป็นสภาวะแบบนั้น โลกกว็า่งโดยสภาวะแบบนั้น แลว้เราพิจารณาของ
เรา เรามีสติไหม เรามีความก าหนดรู้ไหม ถา้เรามีความก าหนดรู้เห็นไหม น่ีปัญญาอบรม
สมาธิ ส่ิงท่ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิน้ี มนัเป็นปัญญาวมุิตติ ถา้เราควบคุมความวา่งอนัน้ีได ้เรา
ถึงยกข้ึนวิปัสสนาได ้ ถา้เรายกข้ึนวปัิสสนาเห็นไหม เราจะเร่ิมหาเหมืองของเรา เราจะขดุหา
เพชรหาทองของเรา  

เพชรนิลจินดาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราไปกล่าวตู่วา่เป็นของเรา 
เราไปเห็นสภาวะแบบนั้นแลว้กว็า่เป็นความวา่ง วา่ส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรม ส่ิงท่ีเป็นสภาวธรรม 
แลว้ไม่มีเหตุไม่มีผลวา่เป็นปรมตัถ ์ ส่ิงท่ีเป็นปรมตัถเ์ห็นไหม แลว้ยงัวา่การประพฤติปฏิบติั
ไปไม่ตอ้งคาดหมาย ถา้การคาดหมายน้ีเป็นตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงท่ีเป็นตณัหาความ
ทะยานยากน้ีจะเกิดเป็นกิเลส จะไม่เกิดผลข้ึนมา แลว้ผลท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี ผลกไ็ม่มีแลว้
อนาคตไม่มี 

แต่วงปฏิบติัเรา วงกรรมฐานของเราหวงัผลพน้จากทุกข ์ ท่ีเราประพฤติปฏิบติักนั 
เพราะเราอยากพน้ทุกข ์ ถา้เราอยากพน้ทุกข ์ ครูบาอาจารยพ์าทุกขม์าเห็นไหม  ทุกข ์ ความ
ก าหนดรู้ เราก าหนดรู้ทุกข ์ เรามาประพฤติปฏิบติั เราตอ้งจริงจงักบัเรา เราจะหาเพชรหาทอง
ของเรา เราจะหาเหมืองของเรา มนัอยูท่ี่วาสนา เหมืองของเราเพชรของเรา จะอยูต้ื่นกไ็ด ้ จะ
อยูลึ่กกไ็ด ้ 

ถา้เราขดุเห็นไหม เราขดุลงไปในร่างกายของเรา เราขดุลงไปในจิตใจของเรา จิตใจน้ี
มนัตอ้งปล่อยได ้จิตใจโดยสภาวะของโลก เราเกิดมาเป็นมนุษยน้ี์มีขนัธ์ ๕  มีจิตมีกาย จิตกบั
กายน้ีคือธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มีอยูใ่นธรรมชาติของเขา มนัมีการท างานของมนัโดยธรรมชาติอยา่ง
น้ี แลว้เราพิจารณาปล่อยวางเห็นไหม เราพิจารณานามรูป พิจารณาต่างๆ แลว้มนักป็ล่อยวาง
ขนัธ์ ๕ เขา้มา  มนัเป็นปัญญาสามญัส านึก 

ส่ิงท่ีเป็นปัญญาสามญัส านึก ปัญญาอยา่งน้ีหรือท่ีตอ้งใหอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้มาคน้ควา้ใหเ้รา เรากค็น้ควา้ได ้ เรากคิ็ดได ้ ปัญญาอยา่งน้ีหรือท่ีวา่ตอ้งสร้างบุญกศุล
เป็นพุทธภูมิ ร้ือสัตวข์นสัตวส์ละชีวติมาขนาดไหน ถึงเกิดภาวนามยปัญญา   
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เราใชปั้ญญาสามญัส านึกของเรากพ็ิจารณาเขา้มา พิจารณาเขา้มา เรากต็อ้งมีสติสิวา่
ส่ิงน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะวา่ง มนัจะเวิง้วา้งขนาดไหน กเ็วิง้วา้งโดยเป็นมิจฉาเสียอีก
นะ เวิง้วา้งเพราะไม่มีสติไง ไม่มีส่ิงใดควบคุมใจดวงน้ี ไม่มีส่ิงใดควบคุมความวา่งอนัน้ี แลว้
ความวา่งคืออะไร ความวา่งอนัน้ีมนัคือวา่งในสมาบติั มนัคือวา่งในโลก น่ีคืออจินไตย ความ
วา่งเป็นอจินไตยอนัหน่ึง แต่ไม่มีเหตุไม่มีผล ถา้มีดวงตาเห็นธรรม ความวา่งอนันั้นมนัมีเหตุ 
เหตุเกิดข้ึนมาจากเราควบคุมจิตของเราได ้เราควบคุมสัมมาสมาธิของเราได ้

พอจิตสงบข้ึนมา เรายอ้นดูนะ ยอ้นดูวา่ติดรูป รส กล่ิน เสียง อยา่งไร ธรรมดาของ
ปุถุชน จิตน้ีหิวโหยหิวกระหาย มนัจะยดึไปหมดเลย เราอยากพน้ทุกขก์ย็ดึ อยากประพฤติ
ปฏิบติักย็ดึ ยดึแลว้กทุ็กข ์ทุกขว์า่เราจะท าไดห้รือไม่ได ้ชีวติน้ีเกิดมามีเวลาของเราเหลือไหม 
กิเลสมนักจ็ะสร้างขวากหนามใหเ้รากา้วเดินไปไม่ไดเ้ลย ถา้เรากา้วเดินไปไม่ได ้ เรากล็ม้ลุก
คลุกคลาน เราเกิดมาเป็นชาวพุทธแลว้กท็  าแค่บุญกุศลไปเท่านั้น เราไม่ขวนขวายไง เราไม่
ขวนขวายหาเหมืองหาเพชรของเรา เราไม่ขวนขวายหาจิตของเรา การเกิดมาน้ี มีจิตวญิญาณ
นะ จิตวญิญาณถา้ไปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม แลว้เพลินอยูใ่นบุญกศุลนั้นกจ็ะไม่ได้
ประพฤติปฏิบติั เพราะความสุขมนัครอบง าอยู ่ ถา้เกิดในนรกความทุกขก์ค็รอบง าอยูก่จ็ะไม่
มีโอกาส  

การเกิดเป็นมนุษยเ์ห็นไหม ปัจจยัเคร่ืองอาศยัท่ีตอ้งบ ารุงธาตุน้ีมนับีบคั้น เราตอ้งหา
มาบ ารุงทอ้ง ทอ้งมนัหิวมนักระหาย เราตอ้งหาอยูห่ากิน มนัมีสุขมีทุกขใ์หเ้ราไดใ้คร่ครวญ 
ถา้มนัมีสุขมีทุกขใ์หเ้ราใคร่ครวญ เรากพ็ิจารณาส่ิงน้ีเขา้มา ส่ิงน้ีมนัจะปล่อยวาง ปล่อยวาง
สภาวะแบบน้ี ถา้ปล่อยวางสภาวะแบบน้ี จะพิจารณานามรูปขนาดไหน เรากต็อ้งมีสติ จะวา่ง
ขนาดไหน  จะเป็นปรมตัถข์นาดไหน เราตอ้งตั้งสติไว ้ถา้มีสติเห็นไหม น่ีสมัมาสติ   

สติในทางโลกเขา สติท่ีจะท าโจรกรรม สติท่ีจะวางแผนคิดเล่ห์เหล่ียมท่ีจะท าลายกนั 
นัน่สติแบบนั้นเขาใชเ้ป็นมิจฉา ใชใ้นการท าลายกนัท าลายคนอ่ืน แต่เราใชส้ัมมาสติท าลาย
กิเลสในหวัใจ ถา้เรามีสัมมาสติ เราจะสามารถท าใหเ้ป็นสัมมาสมาธิ ถา้เราท าสัมมาสมาธิ
เห็นไหม ความวา่งขนาดไหน วา่งแลว้กค็วบคุมเขา้มา ควบคุมเขา้มาแลว้ยกข้ึน  ใหเ้ห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม สติปัฏฐาน ๔  ฐานนะ  
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ขอ้มูลข่าวสารน้ี ถา้ใครคุมขอ้มูลข่าวสาร คนนั้นจะเป็นผูมี้โอกาสมากกวา่เขา เพราะ
รู้ลึกกวา่เขา น่ีกเ็หมือนกนัถา้เรามีฐานของใจท่ีเป็นสัมมาสมาธิ การมีสติควบคุมน้ีคือเรามี
ฐาน  ถา้เราท าแต่ความวา่ง เราไม่มีสติควบคุม  กเ็หมือนเรามีขอ้มูลมีข่าวสาร แต่เราไม่
สามารถใชม้นัได ้เพราะเราอ่านขอ้มูลข่าวสารนั้นไม่ออก แลว้เราจะใชป้ระโยชนอ์ะไรข้ึนมา
ได ้มนักว็า่เรากว็า่งไง วา่งแบบสัญชยัหรือ วา่งแบบส่ิงน้ีกไ็ม่มี ความวา่งกไ็ม่มี โลกน้ีกไ็ม่มี 
มรรคผลนิพพานกไ็ม่มี จะประพฤติปฏิบติัมาเพื่ออยา่งน้ีหรือ 

เห็นไหม หวัหนา้ไง โคน าฝงูพาฝงูออกไปกลางแม่น ้า พอไปเจอน ้าวน แลว้กข้ึ็นฝ่ัง
ไม่ได ้ หลวงปู่มัน่เป็นผูท่ี้ฉลาด หลวงปู่มัน่เป็นผูท่ี้คน้ควา้ข้ึนมา คน้ควา้ส่ิงน้ีเป็นโคน าฝงู 
แลว้น าฝงูข้ึนมา จนการประพฤติปฏิบติัของเราน้ี เป็นการประกาศใหโ้ลกไดเ้ห็น    ใหเ้ทวดา
ไดเ้ห็นวา่ สายปฏิบติัของหลวงปู่มัน่สร้างธรรมในหวัใจ สร้างเพชรนิลจินดาแกว้แหวนเงิน
ทองข้ึนมาจากใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 

ถา้มนัมีอ านาจวาสนา  ถา้ท าได ้ เราจะตอ้งตั้งสัมมาสมาธิของเราข้ึนมา แต่ถา้เราท า
ไม่ได ้ เราท าไม่ถึงท่ีสุด หรือความเพียรของเราไม่ถึงท่ี แลว้เรากป็ฏิเสธ แลว้ใหกิ้เลสมา
ขดัขวาง สร้างขวากสร้างหนามใหเ้รา เราจะเช่ือใจใครได ้ เราเช่ือไดไ้หม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกไวใ้นกาลามสูตร  ไม่ใหเ้ช่ือ ดูพระเราสิ ครูบาอาจารยท่์านเอาบาตร
ส่องกบัแดด  เพื่อจะดูรอยร่ัวของบาตรนั้น  ลูกศิษยพ์อเห็นอาจารยส่์องกย็กข้ึนส่องโดยไม่มี
เหตุไม่มีผลวา่ส่องบาตรท าไม เขาส่องบาตรข้ึนมาเพื่อจะใหเ้ห็นรอยร่ัวในบาตรนั้น แต่เห็น
ครูบาอาจารยย์กบาตรข้ึนส่อง แลว้เรากส่็องตาม เราไม่ใชปั้ญญาของเราเลย เราไม่ใช้
ความรู้สึกของเราใคร่ครวญวา่ส่ิงน้ีเขาส่องเพื่อเหตุใด ถา้มนัมีเหตุมีผล เราตอ้งถามสิ ถา้ถาม
ครูบาอาจารยก์จ็ะมีเหตุมีผล ส่องเพื่อดูวา่บาตรนั้นจะมีรอยแตกไหม มีรอยร่ัวไหม เขาไม่ได้
ยกส่องเพื่อเป็นพิธีกรรม ยกบาตรส่องข้ึนมากเ็พื่อดูวา่ ฉนัยกบาตรส่อง ท าตามครูบาอาจารย์
ไง น่ีแหละจริตนิสัย 

ถา้เราใชก้ารก าหนดพุทโธแลว้มนัไม่ลง จะตอ้งพยายามตั้งใจ ความวา่งอยา่งน้ี มนั
เป็นความวา่งแบบโลก ผูท่ี้ก  าหนดพุทโธ พุทโธ จะตอ้งมีความเช่ือ มีความตั้งใจ เราตอ้งหา
เหมืองของเรา เราตอ้งหากายหาใจของเรา เราก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ แลว้จิตน้ีตามไป 
ใจของสัตวโ์ลกมนัหิว มนักระหาย มนัตอ้งการอาหารของมนั 
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เราใหใ้ชค้  าบริกรรมพุทโธ พุทโธคือผูรู้้ ผต่ื้น ผูเ้บิกบาน พุทโธคือพุทธะคือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตามรอยองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะปัจจุบนัน้ีมนั
ยงัเป็นสมาธิของมนุษยปุ์ถุชน เห็นไหม มนุษยปุ์ถุชนตอ้งมีสมาธิมีสติ ถึงจะเป็นมนุษย์
ปุถุชนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ถา้เราขาดสติ เราไม่มีสมาธิหรือสมาธิสั้น เดก็สมาธิสั้นกท็  างาน
ไม่ได ้คนท่ีขาดสติกเ็ป็นคนท่ีเสียจริตนิสัย สติสมาธิแบบน้ี เป็นสติสมาธิแบบปุถุชน 

 แต่เวลาเราจะยกข้ึนเป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติมรรคมนัเป็นมรรคของบุคคลท่ี 
๑ ในสมณะ ๘ จ าพวก  โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สมาธิน้ีมนัถึงตอ้งลึกกวา่ของปุถุชน
เรา เราก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ เพื่อตอ้งการฐานอนัน้ีแลว้ยกข้ึนวปัิสสนา ถา้เรายกข้ึน
วปัิสสนาได ้งานของจกัร  งานของธรรมมนัจะเกิดข้ึน  

งานของธรรมคืองานการคน้ควา้หาเพชรหาทองของเรา ถา้เราคน้ควา้หาเพชรหาทอง
ของเรา เราจะเจอเพชรเจอทองของเราโดยสัจจะโดยความจริง  ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ
เขา้มา สติจะตามไปตลอด ถา้ขาดสติ พุทโธกห็าย หรืออาจจะตกภวงัคด์ว้ย ถา้มนัตกภวงัค์
ไป มนัจะหายไปเลย แลว้เราจะรู้สึกตวัข้ึนมา อนันั้นเป็นการตกภวงัค ์แต่ถา้เราตอ้งการสมาธิ
อยา่งนั้นเรากต็ั้งสติ 

ถา้เราท าแลว้สมประโยชนข์องเรา ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ พอจิตเร่ิมลง มนัจะมี
อาการเหมือนตกลงจากสูงหรือจะอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ปล่อยใหล้งไป สติประคองไปเฉยๆ เรามี
สติตลอดไป เห็นไหม สติควบคุมตลอดไป สมาธิจะลึกขนาดไหน ถา้เป็นอปัปนาสมาธิจะ
ตดัรูป รส กล่ิน เสียง ทั้งหมด จิตน้ีดบั ความรู้สึกดบั อายตนะดบัทั้งหมดเลย แต่กรู้็อยู ่ วา่ง
มาก ลึกมาก มีความสุขมาก สติพร้อมไปตลอดเห็นไหม มนัไม่เป็นปรมตัถท่ี์วา่งๆ ท่ีไม่รู้
เหนือรู้ใต ้ มนัจะมีสติควบคุมอยา่งน้ีตลอดไป เวลาถอนออกมาน้ี เราจะก าหนดเห็นไหม ให้
เห็นกายกไ็ด ้ใหเ้ห็นความรู้สึกกไ็ด ้ 

ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิกเ็หมือนกนั ปัญญาอบรมสมาธิมนัจะสงบเขา้มา รู้ทนั
ความคิด ปล่อยวางความคิด ความคิดท่ีไปเกาะ ปัจจุบนัน้ีเราเกาะอยูก่บับา้นเห็นไหม หรือเรา
จะเกาะอยูก่บัส่ิงใด ถา้เป็นพระกเ็กาะอยูก่บัท่ีวา่ ความคิดท่ีมนัเกิดข้ึน ของนั้นเกบ็หรือยงั 
อฐับริขารวางไวท่ี้ไหน มนัจะไปติดท่ีอฐับริขารเห็นไหม จะติดท่ีส่ิงใดกแ็ลว้แต่ มนัออกไป 
ส่ิงนั้นเรากว็างอยูน่ัน่ ไม่ตอ้งไปยุง่กบัมนั 
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สติปัจจุบนัน้ีอยูก่บัปัจจุบนั เราดูผูรู้้เขา้มา แลว้เราก าหนดยอ้นกลบัเขา้มาตลอด มนั
จะไล่ตอ้นความคิดเขา้มา สติกพ็ร้อมตลอด เวลามนัปล่อยเห็นไหม ปล่อยรู้เท่าทนัอารมณ์
ของตวั สติมนักพ็ร้อม สติจะมีตลอดไป  สติน้ีจะควบคุมสมาธิน้ีตลอดไป ถา้มีสติ มีสมาธิ
เห็นไหม สมาธิ ความวา่งทั้งหมดนั้นคือตวัสมุทยัทั้งหมด ถูกตอ้ง สมาธิน่ีวา่งหมดเลย แลว้
มนักเ็ป็นสมุทยัทั้งหมดเลย เพราะอะไร เพราะมนัมีตณัหาความทะยานอยาก  

แต่ถา้มนัไม่มีสมาธิเลย มนักเ็ป็นโลกทั้งหมดเลย เป็นสมุทยัเหมือนกนั แลว้เป็นโลก
ดว้ย แลว้ไม่เกิดปัญญาในการช าระกิเลส ปัญญาในการช าระกิเลสตอ้งมีสัมมาสมาธิ ถึงเป็น
สมุทยัเรากค็วบคุมใหม้นัปล่อยวาง ใหม้นัวา่ง แลว้เรามีความสุขดว้ย มีความวา่ง จิตท่ีอ่ิมเตม็
จะวา่งมาก มีความสุขมาก แลว้ไม่ติดในรูป รส กล่ิน เสียง มนัปล่อยวางเขา้มา จนสามารถตดั
อายตนะไดท้ั้งหมด  

แมแ้ต่ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนักป็ล่อยวางเขา้มา แลว้จะโล่งมาก มีความสุขมาก    ถึง
วา่งขนาดไหน เด๋ียวมนักเ็กิดอีก เพราะอะไร เพราะวา่งขนาดไหน กิเลสมนัยงัไม่ไดท้ าลาย
ไป มนัตอ้งแสดงตวัของมนัโดยธรรมชาติของมนั สติของเราจะก าหนดไวข้นาดไหน เด๋ียว
มนักต็อ้งเส่ือมไป สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  สภาวะแบบน้ีมนัเป็นอนตัตาโดยเน้ือหาสาระของ
มนั แต่เราไม่เห็นอนตัตาในความเห็นของเรา มนัเป็นอนตัตา เพราะมนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบั
ไป  

การเห็นนามรูปกเ็หมือนกนั  ส่ิงนั้นมนัเกิดดบัโดยธรรมชาติของมนั  เราเห็นการสืบ
ต่อของมนั มนัเป็นอดีตอนาคต มนัไม่เป็นปัจจุบนั ภพมนัสืบต่อ การเกิดและการดบั การ
แปรสภาพไป การท าลายไป เราเห็นซ่ึงๆ หนา้นัน่แหละ มนัเป็นอนิจจงั แต่เราไม่เห็นความ
เป็นจริง เพราะมนัไม่เป็นปัจจุบนั ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนัเห็นไหม เวลาเราจะขนันอต นอตท่ีเราขนั 
ถา้มนัหมุนตามไป เรากว็า่เราไดข้นันอตแลว้ มนัหมุนตามไป 

 น่ีกเ็หมือนกนัอาการของจิตท่ีมนัเคล่ือนไป ส่ิงท่ีเราเคล่ือนไป เรากเ็ห็นมนัเคล่ือนไป 
แลว้เราเห็นมนัเคล่ือนไป  เรากรู้็  เพราะเราขนัของเรา เราจะขนันอตออกมา ใหม้นัหมุน
ตามมา แต่การขนันอต เราตอ้งใหต้วันอตอยูก่บัท่ี แลว้เราขนันอตตวัเมียออกไป แลว้มนัจะ
คลายนอตออกมา  
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น่ีกเ็หมือนกนั เราตอ้งตั้งจิตของเราใหค้งท่ี ถา้จิตของเราคงท่ี จิตน้ียกข้ึนวิปัสสนา จิต
น้ีเป็นผูดู้แล จิตน้ีเป็นผูใ้คร่ครวญ จิตน้ีเป็นผูท้  าลาย จิตน้ีเห็นอนิจจงั จิตน้ีเห็นความเป็น
อนตัตา จิตน้ีเห็นกายแปรสภาพไปเห็นไหม จิตน้ีเห็นแปรสภาพไป แลว้ผูท่ี้เป็นขิปปาภิญญา 
เวลาเราจะคลายนอต ถา้นอตมนัหมุนตาม เราจะมีกญุแจอีกตวัหน่ึงเห็นไหม ถา้นอตเกลียว
ซา้ย เรากอ็อกทางเกลียวซา้ย ส่ิงท่ีเป็นตวัหมุนตาม เราตอ้งออกไปเกลียวขวา  

ส่ิงท่ีออกไปเห็นไหม เวลาเราวปัิสสนาไป เวลาเห็นสภาวะของกาย เวลากายมนัแปร
สภาพไป กายส่วนกาย จิตส่วนจิตจะแยกออกจากกนั ส่ิงท่ีแยกออกจากกนัแลว้จิตยอ้นกลบั
มาเป็นความสุขอนัละเอียดเขา้ไป มนัท าลายส่ิงน้ีออกไปจากใจ น่ีเราจะไดเ้ห็นเพชรของเรา  

เพชรของเรามนัเกิดจากภาวนามยปัญญา เกิดจากจิตใคร่ครวญเขา้ไปท าลายสติปัฏ
ฐาน ๔ ตามความเป็นจริงข้ึนมาจากหวัใจ ไม่ใช่เราไปสร้างภาพ หรือเราเห็นสภาวะโดย
สามญัส านึก ส่ิงท่ีเป็นสามญัส านึกน้ีมนัละเอียดเขา้มา จนใจมนัปล่อยวางส่ิงน้ีโดยธรรมชาติ 
แลว้สติอยูไ่หน ส่ิงท่ีเป็นสติเราตอ้งควบคุมของเรา ใหม้นัมัน่คงข้ึนมา แลว้ใหช้ านาญในวสี 

ท่ีเขาบอกวา่จิตน้ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน้ีควบคุมไม่ได ้ตอ้งปล่อยไปตาม
ธรรมชาติของมนั แลว้กไ็ม่ตอ้งสร้างสติเลย อยูก่บัสภาวะแบบนั้น เกิดดบัๆ ตามสภาวะแบบ
นั้น ภาวนามาขนาดไหน แลว้กบ็อกวา่มีความสุขนะ พอมีความสุขกป็ล่อยวาง     เป็น
ความสุขโดยสามญัส านึก  เห็นไหม สุขแบบโลกเขามนักสุ็ขตามสภาวะแบบนั้น ในฌาน
โลกียเ์ห็นไหม ผูท่ี้มีความสุขอยูใ่นสมาธิ มนักย็งัติดสุขได ้ สุขในสมาธิ สุขในการปล่อยวาง
อยา่งนั้น แต่มนัไม่เหมือนกบัสุขจากการช าระกิเลสหรอก ความสุขอนัน้ีเป็นส่ิงท่ีคงท่ี เพราะ
ไดท้ าลายกิเลส 

  ถา้วปัิสสนาจิต   เวลาจิตมนัสงบเขา้มาๆ แลว้เวลามนัออกรู้ เราสังเกตไดว้า่จิตน้ีมนั
ออกรู้ในส่ิงใด ความรู้อนันั้นมนัเป็นตวัของรูป จิตน้ีเป็นรูปเลย น่ีรูปของจิต  สภาวะแบบน้ี 
จบัตรงน้ีใหไ้ด ้พอจบัรูปของจิตได ้อารมณ์ท่ีเป็นสภาวะมนักห็ยดุ เพราะสติเราทนั ถา้สติเรา
ทนัมนักห็ยดุเห็นไหม 

แลว้แยกออกวา่อะไรเป็นสัญญา สัญญาจะเทียบเคียงข้ึนมา มนัไม่เกิดลอยๆ หรอก 
มนัตอ้งกระทบ ตาเห็นรูป หวัใจคิดถึงส่ิงใด กระทบส่ิงนั้น จบัตรงนั้นแยกออก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ี
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มนัเป็นรูป มนัเป็นพื้นฐานใหว้ปัิสสนา แลว้อะไรเขา้ไปเกาะเก่ียว ส่ิงท่ีเกิดข้ึน สัญญาอยู่
ไหน เวทนาอยูไ่หน แยกออกๆ เวลาแยกออกดว้ยปัญญาเห็นไหม ใชปั้ญญาใคร่ครวญ  

แต่ถา้เราไม่เคยวปัิสสนา  เรากบ็อกวา่ส่ิงน้ีเป็นบญัญติั ถา้ส่ิงน้ีเป็นบญัญติั ส่ิงน้ีเป็น
ความผดิเพราะเป็นบญัญติั บญัญติัน้ีเป็นสมมุติ ตอ้งเป็นปรมตัถไ์ง ตอ้งดูแลว้ปล่อยวาง ดู
แลว้ปล่อยวาง  

อยา่งนั้นมนัไม่ใชปั้ญญา ปัญญามนัไม่เกิดข้ึนเห็นไหม ขั้นของปัญญา คือปัญญา
แยกแยะใคร่ครวญไปในเร่ืองของจิตน้ี ใคร่ครวญไปใหเ้ห็น เราจะลม้จิตทั้งดวง เหมือนกบั
เราไปถึงเหมือง เราจะยกเหมืองกลบัมาบา้นเรา ยกเหมืองมาเป็นของเรา  ในเหมืองนั้นมี
เพชร ในเหมืองนั้นมีดิน ในเหมืองนั้นมีแร่ธาตุต่างๆ ท่ีหนกัหน่วงมาก เราไม่ตอ้งการ เรา
ตอ้งการเพชรอยา่งเดียว เราตอ้งการเอาเพชรนั้นมาเป็นสมบติัของเรา น้ีกเ็หมือนกนั ถา้เราจะ
วปัิสสนาเราตอ้งแยกส่ิงน้ี  แยกวา่จิตมนัติดอยูก่บัส่ิงใด สังโยชนค์วามกระทบของใจมนัยดึ
มัน่อยา่งไร ถา้มนัยดึมัน่ในธาตุขนัธ์  จิตมนัมีอวชิชา แลว้มนัอาศยัธาตุขนัธ์น้ีออกไปเป็นงาน
ของเขา 

งานของกิเลสอาศยัความคิดของมนุษย ์ อาศยัความคิดของเราน้ีออกไปยดึมัน่ถือมัน่
ใหไ้ปเกิดความทุกข ์ ถา้มีกิเลสมนัจะใหค้วามทุกขก์บัใจดวงนั้น เห็นไหมอาศยัธาตุขนัธ์น้ี
ออกไปยดึมัน่ถือมัน่แลว้ขวางกบัโลกของความเป็นจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาตามสภาวะแบบน้ี มนั
จะแปรสภาพไปทั้งหมด ไม่มีส่ิงใดคงท่ีเลย แต่มนักย็ดึวา่ของเราตอ้งอยูก่บัเราอยา่งน้ี ทุก
อยา่งเป็นเรา แลว้จะไม่ใหแ้ปรสภาพตามธรรมชาติของโลกเขา 

เห็นไหมจิตมนัยดึ ส่ิงท่ียดึนั้น มนัเป็นแร่ธาตุต่างๆ ท่ีมนัอยูใ่นนั้น มนัไม่เป็นความ
จริง เราถึงตอ้งใชปั้ญญา ขั้นของปัญญา เวลาแยกเห็นไหม รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วญิญาณ แยกออกใหไ้ด ้ใชปั้ญญาแยกแยะส่ิงน้ีแยกออกมา ถา้เกิดเวทนา        ท่ีวา่เวทนาเกิด
ดบั ดูเวทนาเห็นไหม ดูเวทนาเกิดท่ีไหน เวทนาหนอ หนอกต็อ้งดบั       แต่เวลาเราเกิดเวทนา 
เวทนาเกิดจากอะไร เวทนาเกิดจากเรานัง่นานแลว้เลือดลมมนัไม่เดิน   มนักเ็ป็นธรรมชาติ
ของมนั 

ถา้ธรรมชาติของมนั เวลาถา้มนัปวด ความปวดเป็นอยา่งน้ีเห็นไหม เวลาคนเขา
นัง่เล่นเกม เขานัง่อยูใ่นโลก เขานัง่กนัเจด็วนัเจด็คืน ท าไมเขาไม่เห็นปวดเพราะอะไร เพราะ
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จิตเขาไม่รับรู้ ขณะท่ีจิตมนัไม่รับรู้  มนัเพลินกบัอารมณ์ส่ิงอ่ืน  มนัยงัปล่อยวางไดข้นาดนั้น
เลย แลว้ปัญญาท่ีใคร่ครวญใหเ้ห็นเกิดดบัๆ มนัจะมีเหตุผลอะไรล่ะ  

แต่ถา้เราจบัเวทนา เวลาเรานัง่เราเห็นเวทนา เวทนาเกิดท่ีไหน เวทนาเวลาเกิดเกิดท่ี
กาย เวลาเกิดท่ีเทา้ ถา้เวทนาเกิดท่ีเทา้ เกิดข้ึนแลว้เราลุกไป  เวทนากต็อ้งอยูก่บัเราสิ มนัไม่มี
หรอก มนัเกิดโดยเป็นอุปาทาน เกิดโดยความยดึของใจ เราคิดกนัทางวิทยาศาสตร์วา่เลือดลม
มนัไม่เดิน มนันัง่ทบันานมนักต็อ้งปวด มนักต็อ้งเจบ็ แลว้เวลาเราวปัิสสนาแลว้มนัปล่อย 
ท าไมมนัหายล่ะ เวลามนัปล่อยเพราะใจมนัปล่อย ใจมนัปล่อยนะ มนัขาดนะ  ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า
อยา่งน้ี  มนัจะขาด 

เวทนาสักแต่วา่เวทนา เวทนาไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่เวทนา เราไม่ใช่เวทนา เวทนาไม่ใช่
เรา ทุกขไ์ม่ใช่เวทนา เวทนาไม่ใช่ทุกข ์ เวทนาสักแต่วา่เวทนา ขนัธ์มนักจ็ริงตามธรรมชาติ
อนัหน่ึง พิจารณากายปล่อยกาย กายกจ็ริงตามธรรมชาติอนัหน่ึง จิตมนักจ็ริงตามธรรมชาติ
อนัหน่ึงเห็นไหม มนัคลายนอตออกไง ขนัคลายนอตออกจากกนั นอตตวัผูก้บันอตตวัเมีย 
หมุนไปคนละทางแลว้คลายออกจากกนั 

ส่ิงท่ีคลายออกมาเห็นไหม จิตมนัปล่อยวางเวิง้วา้งไปหมดเลย ปัญญาญาณท่ีมนัช าระ
กิเลสมนัช าระอยา่งน้ี จะพิจารณากายหรือพิจารณาจิตกเ็หมือนกนั จะเตโชวิมุตติ หรือปัญญา
วมุิตติ  กเ็หมือนกนัในผล ต่างกนัโดยเหตุ ต่างกนัโดยอ านาจวาสนา ส่ิงท่ีต่างกนั เรา
วปัิสสนาต่างกนัเขา้มา แลว้เรากย็กของเราข้ึนไป  

กิเลสท่ีละเอียดอ่อนในหวัใจ เราลม้ลุกคลุกคลานมา แลว้เดินตามรอยองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีความทุกขข์ณะท่ีออกประพฤติปฏิบติั
มา ๖ ปี แลว้พยายามคน้ควา้ดว้ยความเขม้แขง็ของใจ คืนสุดทา้ยในวนัเพญ็เดือน ๖      “ถา้นัง่
แลว้คืนน้ีไม่ตรัสรู้จะไม่ยอมลุกจากท่ีน่ีเลย” ใหต้ายคาโคนตน้โพธ์ินั้น ใจเดด็ขนาดนั้นเห็น
ไหม ๖ ปีน้ีทุกขข์นาดไหน ถึงท่ีสุดแลว้กเ็ขา้ถึง ความผดิพลาดท่ีทดสอบมาถึง ๖ ปี ไม่ใช่ทาง 
บดัน้ีเห็นไหม พิณ ๓ สายดีดแลว้ แต่มชัฌิมาปฏิปทาในหวัใจยงัไม่เกิด 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงปฏิญาณตนแลว้นัง่ในคืนนั้น ตั้งแต่ปฐมยาม 
มชัฌิมายาม ถึงยามสุดทา้ยกข็าด กิเลสขาดออกไป ทุกขท่ี์ไหนกสู็้ ทุกขท่ี์ไหนกท็น ทนนะ
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ทน ดว้ยปัญญา ไม่ใช่ทนดว้ยขนัติ ถา้ทนดว้ยขนัติ เราทนเฉยๆ มนัไม่เป็นปัญญา เราตอ้งทน
ดว้ย แลว้เราตอ้งใชปั้ญญาของเราใคร่ครวญ ใหปั้ญญาลึกซ้ึงเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอน  

เราหาแกว้แหวนเงินทองของเรามาไดช้ั้นหน่ึงเห็นไหม เพชรน ้าท่ีมนัยงัไม่บริสุทธ์ิ 
มนัยงัไม่สะอาด แลว้มนัจะสะอาดเขา้ไป วปัิสสนาเขา้ไปเป็นชั้นเขา้ไป ลึกเขา้ไป  ท าลาย
ธาตุขนัธ์เหมือนกนั จะเป็นขนัธ์กไ็ดจ้ะเป็นธาตุกไ็ด ้ถา้เราไม่ยกข้ึน เราไม่ขดุคุย้หาในสติปัฏ
ฐาน ๔ เราจะไม่สามารถวปัิสสนาได ้ถา้เราเห็นภาพจากภายนอกโดยสามญัส านึก เราคิดเอา
เอง แลว้เราปล่อยเอาเอง   มนัไม่มีเหตุไม่มีผล 

แต่ถา้เราคน้ควา้ของเรา เร่ิมตน้จากวปัิสสนา เราคน้ควา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต 
เห็นธรรม แลว้จบัส่ิงน้ีแยกแยะเขา้มา มนัจะปล่อยวางเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ปล่อย
วางเขา้ไปจนสังโยชนข์าดไป ๓ ตวั วปัิสสนาซ ้ าๆ  จากท่ีท าไม่เป็นจนท าเป็นเห็นไหม ท า
เป็นแลว้วปัิสสนาเป็น กแ็ยกแยะเขา้ไป  พอปล่อยออกมา กายกบัจิตจะแยกออกจากกนัโดย
ธรรมชาติเลย  

ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติเพราะเราฝึกฝน เรามีฐานอยูแ่ลว้ เราเป็นผูท่ี้ท างานเป็น เราเคยงาน
ข้ึนมา มนัจะปล่อยวางเห็นไหม นอตมนัคลายตวัออกไป กามราคะปฏิฆะน้ีมนัจะจางออกไป 
เหมือนนอตคลายตวั เหตุผลมนัพร้อมสมบูรณ์ แลว้มนัยงัมีสังโยชนข์าดออกไป ใหเ้ห็นโดย
ชดัเจน วา่งหมดเลย ความวา่งอยา่งน้ีกมี็ มนัวา่งมาก จนติดความวา่งไดเ้ห็นไหม ความวา่งอนั
น้ีวา่งจากกิเลสขาดไป ๒ ชั้น  แต่กย็งัติดได ้

วา่งโดยฌานโลกียก์ว็า่ง วา่งโดยสมุจเฉทปหานจากการตดักิเลสมนักว็า่ง แลว้กติ็ด 
เพราะกิเลสตวัท่ีละเอียดกวา่มนัพาติด จนตอ้งอาศยัครูบาอาจารยเ์ห็นไหม ยกข้ึนเคาะใหอ้อก
วปัิสสนา วปัิสสนากต็อ้งคน้ควา้หา ถา้เห็นกายจะเป็นอสุภะ ถา้เห็นจิตจะเป็นกามราคะ ส่ิงท่ี
เป็นกามราคะจากภายใน เห็นไหม เวลาประพฤติปฏิบติันะ ท่ีวา่ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงของเราอ่อนลงจางลง อนันั้นมนัเป็นสามญัส านึก ในเม่ือเรายงัควบคุมได ้ ส่ิงมนันั้นก็
ควบคุมได ้

เวลาเราจบัสัตวจ์ากป่ามาฝึกเห็นไหม สัตวป่์ามนักินสัตวเ์ป็นอาหาร มนักินเน้ือเป็น
อาหาร มนัท าแต่ส่ิงท่ีมนัพอใจของมนั เรายงัฝึกฝนใหม้นัเช่ืองได ้นบัประสาอะไรกบัใจของ
เราท่ีมีธรรม ถา้มีธรรมข้ึนมาควบคุม มนักจ็ะควบคุมได ้ แต่ถา้มนัจะใหข้าดเห็นไหม ความ
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โลภ ความโกรธ ความหลง มนัจะขาด  เราจะตอ้งยกข้ึนวปัิสสนาจากภายใน ส่ิงท่ีเป็นภายใน 
มนัจะคน้ควา้ไง ถา้คน้ควา้เขา้ไปเห็นกาย เห็นจิต 

ถา้ไม่คน้ควา้ ถา้ไม่เห็นกาย ไม่เห็นจิต จะวปัิสสนาไม่ได ้ค  าวา่วปัิสสนาเห็นไหม ถา้
ใชปั้ญญาแลว้จะเป็นวิปัสสนา มนัจะเป็นวปัิสสนาไปไหน ในเม่ือเรายงัไม่เห็นฐาน  ไม่เห็น
ท่ีท างาน ไม่เห็นกิเลส กิเลสมนัอาศยัท่ีไหน ถา้เราเห็นกายเห็นอสุภะน้ีมนัจะสะเทือนหวัใจ
มาก มนัสะเทือนหวัใจวา่ เราไดจ้  าเลยแลว้ ส่ิงท่ีเป็นจ าเลยเพราะกิเลสมนัอาศยัส่ิงน้ีไง 
อวชิชา ความรู้สึกอาศยัส่ิงน้ีออกมา อาศยัส่ิงน้ีไปหาเหตุยดึมัน่ถือมัน่ อาศยัส่ิงน้ีกวนหวัใจ 
ใหห้วัใจโกรธ ใหห้วัใจหลง ใหห้วัใจพอใจกบัความพอใจของมนั ส่ิงน้ีเป็นความพอใจจาก
ภายใน จบัส่ิงน้ีไดแ้ลว้ยกข้ึนวปัิสสนาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ดว้ยความรุนแรงมหาศาล กิเลสอยา่ง
ละเอียดในหวัใจมนัจะรุนแรงมหาศาล ท าลายส่ิงน้ี ท าลายจนมนัขาด มนัท าลายตวัมนัเองจน
มนัขาดออกไปเห็นไหม ส่ิงท่ีขาดออกไปน้ี เพชรนิลจินดาจะแวววาว จะสวยสะอาดบริสุทธ์ิ
มาก ยิง่ฝึกซอ้มไวข้นาดไหน มนัจะแวววาวมาก ยิง่ใสยิง่สะอาด เห็นไหม จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสโดยฌานโลกีย ์  เวลาท่ีจิตสงบน้ี มนัสวา่งได ้ ถึงมนัจะสวา่งขนาด
ไหน มนักส็วา่งแบบมีอวชิชา มีกิเลสเตม็หวัใจ แต่การวปัิสสนาเขา้มา ถึงท่ีสุดแลว้วา่งหมด 
สวา่งไสวขนาดไหนเห็นไหม แลว้กฝึ็กซอ้มใหม้นัละเอียดเขา้ไป ส่ิงท่ีละเอียดเขา้ไป มนัจะ
วา่งเขา้ไป วา่งเขา้ไป จนถึงท่ีสุดเห็นไหม เพชรน้ีใสนะ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมอง
ไปดว้ยอุปกิเลส น่ีจิตปฏิสนธิ ความรู้ของจิต ความเห็นของผูท่ี้วปัิสสนาจะเห็นจิตปฏิสนธิ 
จิตตวัน้ีเป็นเจา้วฏัจกัร จิตตวัน้ีเป็นแกนของจกัรวาล จิตดวงน้ีเป็นแกนของวฏัฏะ จิตดวงน้ี
เกิดตายในวฏัฏะน้ีมาตลอด แต่ถา้เขา้มาถึงตรงน้ี  ถา้มนัดบัอีกเด๋ียวน้ี มนักไ็ปเกิดเป็นพรหม 
ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเห็นไหม เรามีแกว้แหวนเงินทอง เราตอ้งสงวน เราจะรักษาแกว้แหวนเงิน
ทองของเราไวสุ้ดชีวติ เพราะเราปรารถนามนัมาก  

แต่ขณะท่ีเราจะเป็นจะตายเห็นไหม แกว้แหวนเงินทองจะไม่มีความหมายเลย เราตอ้ง
ตายไป เราจะสงวนจะรักษาขนาดไหน มนักต็อ้งพลดัพรากจากเราทั้งนั้น  แต่ถา้เป็นใจดวงน้ี 
มนักเ็หมือนกบัแกว้แหวนเงินทองท่ีใสท่ีสะอาดท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ความรู้สึกของเราบริสุทธ์ิ
ท่ีสุด เพราะเรายงัไม่เห็นอวชิชา ถา้เราเห็นอวชิชา เรายอ้นกลบั องคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ถึงบอกวา่ธรรมะละเอียดอ่อนมาก ถา้หลวงปู่มัน่ไม่คน้ควา้ส่ิงน้ีข้ึนมา ครูบาอาจารย์
องคไ์หนจะสามารถแกไ้ขจิตอยา่งน้ีได ้
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จิตอยา่งน้ีตอ้งติดโดยธรรมชาติ ขนาดการพิจารณาความวา่งอยา่งท่ีวา่ไม่มีสติ      กย็งั
ติดกนัได ้ยงัวา่ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ มีความสุขความสบายแลว้ติดส่ิงนั้นเห็นไหม แลว้วปัิสสนา
เขา้มาช าระกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา แลว้ฝึกซอ้มซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจนมนัปล่อยวางแลว้ปล่อย
วางเล่า ท าไมมนัจะไม่ติดล่ะ มนัยงัติด  พอเขา้มาถึงอวชิชาได ้ อวชิชามนัจะติดในตวัมนัเอง 
ส่ิงท่ีมนัเป็นอวชิชาน้ี มนัจะท าลายส่ิงอ่ืนๆเขา้มา แลว้มนัจะสงวนรักษาตวัมนัเอง 

จนถึงท่ีสุด ถา้มีครูบาอาจารยช้ี์น า หรือถา้มีอ านาจวาสนาเห็นไหม  ท าไมครูบา
อาจารยถึ์งติดตรงน้ีกนัมากล่ะ ท าไมตอ้งหาครูบาอาจารยท่ี์มีอ  านาจวาสนามากกวา่คอยช้ีน า
ล่ะ แลว้ตอ้งช้ีน าแบบไม่ใหมี้ทิฏฐิมานะในการยดึมัน่ถือมัน่ดว้ยนะ ตอ้งใชอุ้บายวธีิการสอน
โดยไม่สอน สอนโดยใหเ้ขานั้นยอ้นกลบัเขา้มา ใหเ้ห็นอวชิชาเห็นไหม เพชรนิลจินดาตวัน้ี
เป็นส่ิงท่ีเป็นอตัตานุทิฏฐิ  

จิตน้ีปล่อยวางกิเลสเขา้มาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา จนถึงท่ีสุดแลว้ถึงตวัของมนั แลว้
ตอ้งท าลายตวัของมนั แต่จะท าลายไดต้อ้งคน้ควา้หามนัใหเ้จอ ถา้คน้ควา้หามนัเจอเห็นไหม 
การคน้ควา้หากิเลสน้ีเป็นงานอนัหน่ึง การท าลายกิเลสน้ีเป็นงานอีกอนัหน่ึง มนัไม่ใช่วา่เรา
ก าหนดแลว้ปล่อยวางกิเลส ช าระกิเลสมาเป็นชั้นเป็นตอน ไม่มีหรอก ถา้เราไม่เห็นกิเลส เรา
กไ็ม่เห็นเหตุเห็นผล เรายงัไม่ไดท้  าลายส่ิงใดเลย แลว้เราจะช าระกิเลสไดอ้ยา่งไร 

ยอ้นกลบัเขา้มาถึงตรงน้ี มนัยอ้นกลบัเขา้ไปเห็นถึงท่ีสุดแลว้ มนัถึงจบัตรงน้ีได ้
ปัญญาญาณอยา่งละเอียดเห็นไหม ท าลายเพชรนิลจินดา ท าลายผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน พุทโธน้ี
เป็นตวัอวชิชา พุทโธน้ีอยูท่ี่หวัใจ ตวัก าหนดส่ิงต่างๆ เขา้มา ปล่อยวางเขา ปล่อยวางส่ิงต่างๆ 
เขา้มา ถึงท่ีสุดแลว้ตอ้งท าลายตวัมนัเอง พอท าลายตวัมนัเองเห็นไหม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ถึงตรัสรู้ธรรม  

ธรรมน้ีท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ ตรัสรู้ธรรมแลว้มีความสุขเห็นไหม
แกว้แหวนเงินทอง เพชรนิลจินดาในตูพ้ระไตรปิฎกกเ็ป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้อยา่ตู่วา่เป็นของ
เรา ถา้ตู่วา่เป็นของเรา เรากเ็ป็นชาวพุทธตามประเพณี  

เพราะเราเป็นชาวพุทธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ฝากศาสนาไวก้บัภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา เราเป็นเจา้ของเพราะเราเป็นชาวพุทธ เราเทิดทูนองคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ เราถึงศึกษาแลว้เกบ็สงวนรักษาไว ้ แต่เวลาประพฤติปฏิบติัธรรมเห็นไหม 
แมแ้ต่พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน เพชรนิลจินดากต็อ้งท าลาย ถา้ไม่ท าลายจะติดไปทุกส่วน
จนถึงท่ีสุด ติดไปตั้งแต่ตน้จนถึงจบ เพราะเราปฏิบติักนัดว้ยกิเลส เอากิเลสเร่ิมตน้ เอากิเลส
เป็นเคร่ืองเคียงไปกบัใจ แลว้ปฏิบติัโดยการคาดการหมายไปตลอดเลย 

แต่ถา้เราปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เรามีครูบาอาจารยน์ะ ถา้เรามีครูบาอาจารยม์นั
หมายถึงเราเกิดมาแลว้มีอ านาจวาสนามาก ถา้ไม่มีครูบาอาจารยน์ะ เรากต็อ้งศึกษาไปแบบ
นั้น เรากต็อ้งมีกิเลส เรากต็อ้งคาดหมายไปอยา่งนั้น แลว้จะไปไดถึ้งไหน กค็าดหมายไม่ได ้
เพราะเรากไ็ม่รู้วา่มนัจะไปถึงไหน  

แต่ถา้เรามีครูบาอาจารยเ์ห็นไหม ถา้ผดิพลาดครูบาอาจารยจ์ะคอยแกไ้ขเรามาตลอด 
มีขอบมีเขต มีการส้ินสุดขบวนการ มีเหตุมีผล แลว้ท าลาย แลว้วา่งจริง วา่งแบบน้ีวา่งแบบไม่
มีกิเลส วา่งแบบความเป็นจริงเห็นไหม ความวา่งอยา่งนั้นไม่ตอ้งพดูถึงมนั เพราะองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่วมุิตติสุข แลว้ไม่พดูเลย พดูถึงแลว้ ถา้เราเอามาส่ือกนั มนักส่ื็อ
แบบโลกออกไป โลกกค็าดหมาย แลว้กเ็ป็นธรรมคาดหมายตั้งแต่ตน้จนจบ เอวงั 


