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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตั้งใจฟังธรรมเลย ฟังธรรมนะ ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรม กว่าจะตรัสรู ้ธรรมขึ้นมาแล้วถึงวางภาคปริ ยตั ิไว้ เวลาเราศึกษา
กัน เราศึกษาธรรมในภาคปริ ยตั ิ การศึกษาธรรมในภาคปริ ยตั ิน้ ีเป็ นวิชาการ สิ่ งที่เป็ นวิชาการเพื่อ
จะสื่ อความหมายกันเท่านั้น แต่ธรรมความจริ งคือใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใจ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรม รู ้สัมผัสธรรมก่อน ถ้าไม่มีธรรมในหัวใจของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเอาอะไรมาเป็ นปริ ยตั ิ จะเอาสิ่ งใดมาเป็ นเครื่ องดําเนินให้เรา
ก้าวดําเนินไป สิ่ งที่กา้ วดําเนินมาเพราะต้องมีผรู ้ ู ้จริ งก่อน สิ่ งที่รู้จริ ง เห็นไหม เพราะความรู ้จริ ง
อันนั้นถึงมีความวิมุตติสุขอันนั้น ถึงวางธรรมมา ออกมาเป็ นภาคปริ ยตั ิ แล้วเราศึกษาภาคปริ ยตั ิ
กันนะ แล้วเราก็ท่องจํากัน เราทําบุญทํากุศล เราก็สร้างบุญกุศลเพื่อปรารถนามรรคผลนิพพาน
แต่ เวลาเราประพฤติปฏิบัติ ถ้ าจะเป็ นการปฏิบัติแบบพระปฏิบัติเพือ่ การปฏิบัติ เราก็ว่า
“เป็ นอัตตกิลมถานุโยค” สิ่ งทีอ่ ตั ตกิลมถานุโยคเพราะทํารุนแรงเกินไปไง แต่ เวลากิเลสมันขีห่ ัว
นะ ขีห่ ัวผู้ทปี่ ระพฤติปฏิบัติ จะไม่ มใี ครพาเห็นว่ ากิเลสขีห่ ัวเลย ทั้งๆ ทีป่ ฏิบัติธรรมนี่แหละ สิ่ งที่
ปฏิบัติธรรมอยู่นี่ให้ กเิ ลสพาทํา สิ่ งทีท่ าํ ออกไปถึงได้ แต่ ความเป็ นสั ญญา ความจําได้ หมายรู้
สั ญญาอารมณ์ สร้ างสมกันมา ธรรมจะเกิดขึน้ มาจากผู้ทปี่ ฏิบัติจริง
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หลวงปู่ เจี๊ยะเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิจริ ง มีธรรมในหัวใจจริ งๆ นะ เวลาท่านออกจากวัดป่ าทราย
งามจะขึ้นไปหาหลวงปู่ มัน่ เราไม่รู้ว่าที่ท่านออกมาท่านมีธรรมอยูใ่ นหัวใจของท่านนะ แต่ท่าน
ไม่สามารถพูดให้ใครฟังได้ว่าท่านมีธรรมในหัวใจของท่าน เพราะหลวงปู่ เจี๊ยะท่านบอกว่า
“กิริยาท่าทางของท่าน...หนึ่ง ความประพฤติต่างๆ ของท่าน...หนึ่ง พูดไปใครจะเชื่อ”
สิ่ งที่พดู ไปไม่มีใครเชื่อนะ แล้วท่านจะต้องเอาใจไปสู่ ใจ ต้องเอาใจคือสิ่ งที่สัมผัสธรรม
อันนี้ข้ ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ ไง เพื่อให้ธรรมอันนี้ให้หลวงปู่ มัน่ ท่านได้ยินได้ฟัง แต่เวลาท่านจะออก
จากวัดป่ าทรายงามขึ้นไปเชียงใหม่ แม่ก็หา้ ม ทุกคนก็หา้ ม เพราะสิ่ งที่เขาห้ามนั้นเขามองเป็ นทาง
โลกไง
สิ่ งที่เป็ นทางโลก เห็นไหม เราประพฤติปฏิบตั ิเราก็ประพฤติเพื่อทางโลก สิ่ งที่ทางโลก
ความสุ ขสบายของโลกเขา สิ่ งใดสนองกิเลสตัณหา สิ่ งนั้นเป็ นความสุ ข สุ ขนี้สุขด้วยอามิสไง คน
ที่มีอาํ นาจวาสนา คนที่มีบุญกุศล เกิดมามีบุญกุศล บุญกุศลอันนี้มนั เป็ นอํานาจวาสนาบารมี มันก็
มีความสุ ขความสบาย ความสุ ขความสบายอันนี้มนั เป็ นอามิสไง
แต่ในเมื่ อพื้นฐานอย่างนี้ คนเป็ นพ่อ เป็ นแม่ เป็ นปู่ เป็ นย่า เป็ นตา เป็ นยาย ก็ตอ้ งการให้
ลูกหลาน ของเรามีความสุ ขอย่างนี้ นี่มนั เรื่ องของโลก โลกปรารถนาความสุ ขกันแต่เรื่ องสิ่ งที่
เป็ นอามิส สิ่ งที่เป็ นโลกียะ สิ่ งที่เป็ นโลก เห็นไหม ถึงยับยั้งไง แต่เพราะธรรมขององค์หลวงปู่
เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะท่านจะไม่พดู ถึงเลย เรื่ องธรรมในหัวใจของท่าน ท่านจะไม่พดู ให้ใครได้ยนิ ได้
ฟังเลย เพราะถ้าพูดไปคนเขาสบประมาทมามันจะเป็ นกรรมของเขา ใจอันนี้ถึงเก็บไว้ในหัวใจ
เห็นไหม นี่ปลาเป็ น ปลาเป็ นต้องทวนกระแส สิ่ งที่ทวนกระแส เห็นไหม พยายามจะเอาใจดวงนี้
ไปรายงานหลวงปู่ มัน่ ก็ตอ้ งทวนกระแสไปทั้งหมด โลกขวางทั้งหมด โลกไม่ให้ไป โลกจะยับยั้ง
ไว้ ดึงไว้ เพื่อให้อยูก่ บั โลก ทั้งๆ ที่ใจเป็ นธรรมนะ ใจนี้เป็ นธรรม จะเป็ นเรื่ องของโลกไปไม่ได้
แต่สื่อกับโลกเขาไปไม่ได้ เห็นไหม นี่ผทู ้ ี่มีใจเป็ นธรรม
ปลาเป็ น เห็นไหม ทวนกระแสนํ้า สิ่ งที่ทวนกระแสนํ้าไป เราดูปลาสิ เวลาเขาจะวางไข่
เขาต้องพยายามทวนกระแสของเขาขึ้นไป กระโดดข้ามก้อนหิ นที่ขวางหน้า หญ้าคา หญ้าต่างๆ
มันจะทวนกระแสของมันขึ้นไปวางไข่นะ เห็นไหม มันต้องมีความอดทน มันต้องมีความมานะ
บากบัน่ ของมัน เพื่ออะไร เพื่อจะขึ้นไปวางไข่ ดํารงเผ่าพันธุ์ของมันไง
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นี่ก็เหมือนกัน ธรรมของหลวงปู่ เจี๊ยะจะเข้าไปดํารงเผ่าพันธุ์ของศากยบุตรพุทธชิโนรส
เห็นไหม มีธรรมในหัวใจ ธรรมในหัวใจนี้จะสื่ อความหมายกับใคร ภาคปริ ยตั ิเขาไม่รู้นะ ภาค
ปริ ยตั ิบอก “ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องสื่ อออกมาได้ ต้องสื่ อออกมาโดยภาคปริ ยตั ิ” สิ่ งที่เป็ นปริ ยตั ิเกิด
ขึ้นมาจากใจนะ เกิดขึ้นมาจากใจเป็ นสัญญาอารมณ์ท้งั หมด
สิ่ งที่เป็ นภาคปริ ยตั ิน้ ีเป็ นสิ่ งที่เป็ นเครื่ องหมายดําเนิน เห็นไหม แผนที่ดาํ เนิน เวลาสร้าง
วัด เราต้องมีแผนที่ ทุกคนอ้างว่าจะประพฤติปฏิบตั ิตอ้ งมีการศึกษาก่อนเพื่อมีแผนที่ แต่ถา้ มีแผน
ที่ข้ ึนมาแล้ว พิกดั ของแผนที่ต่างกันก็อ่านต่างกัน พิกดั ของแผนที่ เห็นไหม เวลาเราอ่านแผนที่
ต่างคนก็เถียงกัน เพราะสู ตรต่างๆ มันต่างกัน แต่ลงพื้นที่แล้วจะไม่เป็ นอย่างนั้นเลย
เวลาภาคปริ ยตั ิเขาทดสอบกัน เห็นไหม เขาสอบ เขาจะมีกรรมการตรวจสอบผ่านหรื อไม่
ผ่าน แต่ธรรมไม่เป็ นแบบนั้น ธรรมนี้ธรรมะแต่งตั้งนะ ธรรมถ้าเวลาประพฤติปฏิบตั ิธรรมเข้าไป
ความเป็ นไปของธรรมไง สิ่ งที่จะเกิดขึ้นต้องสมดุลไง สิ่ งที่สมดุล เห็นไหม สภาวธรรมทวน
กระแสนะ ทวนกระแสตั้งแต่โลก โลกเขาห้ามกัน พยายามดึงรั้งกันเพื่อไว้ในโลกไง ทั้งๆ ที่มี
ธรรมอยูใ่ นหัวใจนะ
แต่เวลาปลาตายล่ะ เวลาปลามันจะตายมันไปตามกระแสไง กระแสโลกเป็ นแบบนี้ แล้ว
ปลาตายมันไปตามกระแส สิ่ งที่ตามกระแสคือตามกระแสของโลกนั้นไป สิ่ งที่ตามกระแสนะ
แล้วปลาตายต่อไปมันก็คือปลาเน่า ปลาเน่ามันทําตัวมันเอง มันเน่าเหม็นในตัวมันเองแล้วมันก็
เกาะกระแสไว้นะ กระแสของธรรมขององค์หลวงปู่ มัน่ ที่คน้ คว้ามานี่แหละ สิ่ งที่หลวงปู่ มัน่
ค้นคว้าธรรมมานี่ ทุ่มมาทั้งชีวิตนะ เพราะหลวงปู่ มัน่ ท่านปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์เหมือนกัน
ท่านปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ ท่านถึงพยายามค้นคว้าไง
เพราะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ สองพันกว่าปี นะ ๒,๕๐๐ ปี นี่ ก่ ึง
พุทธกาล ในพระไตรปิ ฎกว่า “ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเจริ ญอีกหนหนึ่ง”
หลวงปู่ มัน่ บอกว่า “กึ่งพุทธกาลนี้เจริ ญมาตั้งแต่ที่พระจอมเกล้าฯ พยายามทําให้เข้าไปใกล้กบั
ธรรมมากขึ้น” ธรรมวินยั คือสิ่ งที่จะเป็ นแผนที่เครื่ องดําเนินให้เราก้าวกันไป สิ่ งที่เขาทํามา เขา
สื บต่อมา เห็นไหม ปริ ยตั ิ สิ่ งที่เป็ นความลังเลสงสัย สิ่ งที่เป็ นการตีความแล้วก็ตีความกันไปพลาด
พลั้งกันไป ตีความกันไปเป็ นหมู่สงฆ์อย่างนั้น เป็ นกันไป เห็นไหม
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ศากยบุตร บุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากใจ เกิดที่หวั ใจนะ แม้แต่
ไม่ใช่นกั บวช นางวิสาขาก็ยงั เป็ นศากยบุตร เพราะเป็ นสังฆะเหมือนกัน สิ่ งที่เป็ นสังฆะ เห็นไหม
ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ อุบาสกสงฆ์ อุบาสิ กาสงฆ์ สงฆ์คือสังฆะที่เกิดขึ้นจากใจ นี่พุทธชิโนรส สิ่ ง
ที่เป็ นศากยบุตร บุตรจะเกิดจากตรงนี้ไง
แล้วในเมื่อการศึกษาการจดจํามานี่ กาลเวลาผ่านไปนะ เวลานี้ ๒,๕๐๐ ปี เวลานี้มนั ยาว
ไกลนัก ศาสนาเรานี้จะยืนไปอีก ๕,๐๐๐ ปี อีก ๒,๕๐๐ ปี เป็ น ๕,๐๐๐ ปี นี้คือองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ในพระไตรปิ ฎก แล้วโลกเราล่ะ โลกเรานี่พิสูจน์กนั มา ตอนนี้
วิทยาศาสตร์ พสิ ู จน์ได้ว่าอายุขยั ของโลก ๕๐ ล้านปี สิ่ งที่ ๕๐ ล้านปี สิ่ งนี้สร้างสมมา โลกนี้เป็ น
อจินไตย ความเป็ นไปของโลกเป็ นอจินไตย
แล้วเราเกิดมาในท่ามกลางของโลก แล้วเราติดโลกไหมล่ะ ถ้าเราติดโลกเราเรี ยนปริ ยตั ิ
เรายึดของเรา ผิดพลาดจากโลกไม่ได้ เพราะกระแสสังคมเขาเป็ นอย่างนั้น ถ้าเราผิดพลาดไปจาก
โลก เราจะอายเขาไง เราจะต้องสร้างไปตามกระแสโลก เราจะประพฤติปฏิบตั ิเราก็อายเขา อายว่า
“พระไม่มีการศึกษาจะเอาความรู ้มาจากไหน ความรู ้น้ ีจะต้องศึกษาเล่าเรี ยนมาก่อน”
ศึกษาเล่าเรี ยนมาขนาดไหนก็มีความลังเลสงสัย แล้วก็ตีความกันไป เห็นไหม จนพระ
จอมเกล้าฯท่านเห็นความเป็ นไปอย่างนั้น ท่านถึงพยายามค้นคว้าไง แต่พระจอมเกล้าฯ ท่านไม่มี
บุญญาธิการถึงจะทําให้ท่านสิ้ นได้ ท่านถึงว่าต้องตายไป แต่ท่านก็ได้สร้างสิ่ งนี้มาไว้เพื่อจะให้
เราก้าวเดินไง หลวงปู่ มัน่ ท่านประพฤติปฏิบตั ิในธรรมวินยั นี้ไง ในธรรมวินยั นี้ เพราะองค์หลวง
ปู่ มัน่ นี้ครู บาอาจารย์ว่าท่านปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ นี่บุญญาธิการของผูค้ น้ คว้านะ
ย้อนกลับไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ ไม่มีธรรม ธรรมนี้ไม่มี ไปเรี ยนกับใคร
ก็แล้วแต่ การันตีนะ “เจ้าชายสิ ทธัตถะมีความรู ้เสมอเรา สอนใครก็ได้” การันตีนะว่าให้เป็ น แต่
เจ้าชายสิ ทธัตถะไม่ยอมรับความเป็ นจริ งอันนั้นเลย อาฬารดาบสบอก “ได้สมาบัติ ๘” สมาบัติ ๘
ความว่าง ความสงบสุ ข สุ ขขนาดไหนก็แล้วแต่ สิ่ งนี้เป็ นอนิจจัง สิ่ งใดเป็ นอนิจจังสิ่ งนั้นเป็ นทุกข์
สิ่ งใดเป็ นทุกข์ส่ิ งนั้นเป็ นอนัตตา
แต่ธรรมนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู ้ สิ่ งนี้ยงั ไม่เกิดไง แต่เพราะความ
พิสูจน์ของใจ พิสูจน์ว่าสิ่ งนี้มนั ไม่เป็ นความจริ ง ไม่เป็ นความจริ งถึงต้องค้นคว้านะ หันมาค้นคว้า
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ค้นคว้าสภาวะแบบนี้ ธรรมไม่มี ต้องพยายามฝึ กฝน
©2015 www.sa-ngob.com

ใจสู่ใจ ๕

เพราะบุญญา-ธิการสร้างสมมามหาศาล เวลาประพฤติปฏิบตั ิสลบถึง ๓ หน ๓ หนนะ อดอาหาร
อดต่างๆ อดเพื่ออะไร เพราะสิ่ งที่ว่าเป็ นความทุกข์..ความทุกข์ เราก็จบั ได้แต่วตั ถุเท่านั้นว่าสิ่ งนี้
เป็ นทุกข์ สิ่ งนี้เป็ นทุกข์ไง แล้วจะพ้นจากทุกข์ จะพ้นจากทุกข์ได้
คนมีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย มันก็ตอ้ งมีตรงกันข้ามกับความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความ
ตาย เห็นไหม ความตรงข้ามสิ่ งที่เป็ นความตรงข้าม เราก็ว่าจะประพฤติปฏิบตั ิกนั เพื่อความไม่ตาย
ไง กษัตริ ยส์ มัยโบราณ เห็นไหม เป็ นกษัตริ ยไ์ ม่อยากตาย พยายามจะหาสมุนไพรหาสิ่ งต่างๆ เพื่อ
ดํารงชีวิตอยูไ่ ง สิ่ งนี้มนั เป็ นไปไม่ได้เพราะเกิดมาจากโลก อยูก่ บั โลก
แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา ค้นคว้าจนเข้าไปเห็น เห็นจิต
ปฏิสนธิ ปฏิสนธิจิตนี้ไม่ใช่อาการของใจ สิ่ งที่อาการของใจคือขันธ์ ๕ สิ่ งที่เป็ นอาการของใจนี้
เป็ นอาการที่เกิด เป็ นเงาของร่ างกาย สิ่ งที่เป็ นเงาของร่ างกาย เห็นไหม ปริ ยตั ิเอาตรงนี้เรี ยนกัน
เอาสิ่ งที่เป็ นสัญญาอารมณ์น้ ีจาํ มา สัญญาความจําได้หมายรู ้ จําสิ่ งต่างๆ มา มันก็เลอะเลือนไป
เห็นไหม
องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าค้ นคว้ าอย่ างนี้ เข้ าไปทําลายกิเลสอย่ างนี้ ทําถึงจิตดวงนี้
จิตทีต่ ายจากพระเวสสั นดรมาเกิดเป็ นองค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า นี่เวลาสร้ างมา แต่ เวลา
กิเลสมันตายแล้วจิตนีจ้ ะไม่ ตายไง สิ่ งทีเ่ ป็ นความตรงกันข้ ามกับความไม่ เกิด ไม่ แก่ ไม่ เจ็บ ไม่
ตาย มันกังวานกลางหัวใจขององค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ านะ การค้ นคว้ ามาขององค์
สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า เพราะสร้ างบุญญาธิการมหาศาลเลย
หลวงปู่ มัน่ ท่านมีธรรมแล้วนะ
เกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนา
กึ่งกลาง
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องมากแต่มนั ก็เป็ นภาคปริ ยตั ินะ ไปปรึ กษากับใคร
แม้แต่หลวงปู่ เสาร์ เห็นไหม ออกประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยกัน หลวงปู่ เสาร์ เป็ นครู เป็ นอาจารย์ เวลามี
ความลังเลสงสัยไปถามหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์ ก็ตอบไม่ได้ไง เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ เสาร์
เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะสร้างสมบุญญาธิการมา ปัญญามันต่างกัน
แต่หลวงปู่ มัน่ นี้สร้างมาเป็ นพระโพธิสัตว์ ปัญญามันกว้างขวางกว่า แล้วกิเลสเวลา
ประพฤติปฏิบตั ิไป เห็นไหม ความเป็ นไปของจิต จิตนี้จะกระทบกระเทือน ความเห็นต่างๆ
เพราะอะไรล่ะ? เพราะบุญญาธิการไง เพราะสร้างสมมาเป็ นพระโพธิสัตว์ สิ่ งที่สร้างสมมาเป็ น
พระโพธิสัตว์ สิ่ งที่ใจออกสัมผัส ความสัมผัสต่างๆ มันมหัศจรรย์มาก สิ่ งที่มนั มหัศจรรย์น้ นั มัน
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แก้กิเลสไม่ได้ เพราะจิตนี้ถา้ พูดถึงไม่หกั เข้ามา ไม่ลาพระโพธิสัตว์นะ เวลาประพฤติปฏิบตั ิไปก็
เป็ นพระโพธิสัตว์สร้างสมไปอีกชาติหนึ่ง ก็จะเกิดต่อไปอีกชาติหนึ่ง..อีกชาติหนึ่ง ตลอดไปอย่าง
นั้น ถ้าตลอดไปอย่างนั้น นี่ก็สร้างสมกันไปไง
แต่ถา้ ลาล่ะ จะลาพระโพธิสัตว์นะ ต้องหันกลับเข้ามาตรงนี้ไง กําหนดจิตให้สงบเข้ามา..
กําหนดจิตให้สงบเข้ามาแล้วเอาจิตนั้นตัด เอาความรู ้สึกอันนั้นตัดสิ่ งที่มนั เป็ นสมบัตินะ สมบัติ
เรานี่เราสร้างสมมามหาศาลเลย เราคนมีเงิน คนมัง่ มีศรี สุข สมบัติเรามีมหาศาลเรากล้าสละไหม?
เราเสี ยดายไหม? แล้วนี่พระโพธิสัตว์! สิ่ งที่สร้างสมมานี้มหาศาล แล้วจะต้องมาสละสิ่ งนี้ออกไง
ถ้าทําลายสิ่ งนี้ออก ถ้าจิตสงบขึ้นมา ทําลายแล้วลาโพธิสัตว์น้ ี ลาสิ่ งที่จะให้จิตนี้เคลื่อนไป...
เพราะเป็ นอาการของใจมันเป็ นขันธ์ไง ขันธ์ ๕ สัญญาความจําได้หมายรู ้ เห็นไหม สิ่ งนี้
ขันธ์ ๕ อย่างนี้มนั เป็ นขันธ์ ๕ ในปัจจุบนั แต่สมบัติพระโพธิสัตว์มนั อยูท่ ี่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขาราปจฺจยา วิญญาณํ เห็นไหม ปัจจยาการของปฏิสนธิจิตไง ปัจจยาการนี้ อวิชชา สังขารานี้
ตัวอวิชชานั้นเป็ นตัวตอของจิต! เราสร้างสมบุญญาธิการ เราทําบุญกุศลนี่เป็ นอามิส อามิสเกิด
จากปัจจุบนั นี้ เราอยูก่ บั เงาของใจทั้งหมด แต่เราไม่รู้นะ...
เราปุถุชนนี่อยู่กบั เงาของจิตไม่ ใช่ จติ จิตคือตัวพลังงาน ตัวความคิดนี้คอื อาการของใจ
เราสร้างสมสิ่ งนี้ เห็นไหม พอทําบุญกุศล สิ่ งนี้เราอุทิศให้หลวงปู่ เจี๊ยะ แต่สิ่งที่อุทิศให้
หลวงปู่ -เจี๊ยะ หลวงปู่ ท่านหมดกิเลสแล้วท่านจะเอาสมบัติอะไรของเรา แต่เพราะหลวงปู่ เป็ นเหตุ
เป็ นเนื้อนาบุญของเรา เราสร้างสมเพื่อเราต่างหากล่ะ ในเมื่อเราสละทําบุญเพื่อหลวงปู่ เจี๊ยะนะ นี่
อาการของใจ สิ่ งนี้การกระทําของใจ แล้วสิ่ งนี้เป็ นขันธ์ ๕ ไง อายตนะ ขันธ์ ๕ มันจะย่อยสลาย
ลงไป เห็นไหม สัญญาสิ่ งที่จาํ ไว้แล้วมันย่อยไปที่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตัวนั้นไง
สิ่ งที่ตวั นั้นล่ะ บุญกุศลจะสร้างขนาดไหนก็อยูก่ บั เรา บาปอกุศลสร้างขนาดไหนก็อยูก่ บั
เรา อยูก่ บั เราก็อยูท่ ี่จิตนี้ไง สิ่ งนี้วนเข้าไปตรงจิตปฏิสนธิน้ ี แล้วกําหนดจิตให้มนั สงบเข้ามา เห็น
ไหม ไปตัดตรงจิตปฏิสนธิต่างหากล่ะ ไปลาพระโพธิสัตว์ตรงนี้ไง พอลาพระโพธิสัตว์ตรงนี้
ย้อนกลับเข้ามา เห็นไหม ถึงภาวนาเริ่ มต้นจะเป็ นวิปัสสนา สิ่ งที่เป็ นวิปัสสนาย้อนกลับเข้ามา
ทําลายกิเลสเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไป เห็นไหม
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จนถึงกับหลวงปู่ เจี๊ยะนี่พยายามค้นคว้า ดั้นด้น ทวนกระแส ขึ้นไปหาหลวงปู่ มัน่ ที่
เชียงใหม่นะ
เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ ที่เชียงใหม่ หลวงปู่ มัน่ ท่านฟั งหลวงปู่ เจี๊ยะพูดถึงการ
วิปัสสนากายตั้งแต่ขอ้ ของจิต ข้อของอาการของกาย ข้อนิ้วมือ นิ้วเท้า กระดูกสันหลัง กระดูก
ต่างๆ ไล่ไปจนหมด จนมันปล่อยนะ มันปล่อยวางขนาดไหนนี่ วิปัสสนามันเกิดตรงนี้ไง นี่น่ะ
ธรรม ธรรมในหัวใจของหลวงปู่ เจี๊ยะไปแสดงธรรมกับหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ ฟังธรรมแล้วไม่
คัดค้านแม้แต่คาํ เดียว หลวงปู่ เจี๊ยะถามหลวงปู่ มัน่ ว่า “แล้วจะให้ทาํ อย่างไรต่อไป”
หลวงปู่ มัน่ บอกว่า “ให้ทาํ อย่างเดิม” สิ่ งที่ทาํ อย่างเดิม เห็นไหม ทําอย่างเดิมคือวิปัสสนา
ยกขึ้นวิปัสสนาเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไป นี่มรรคหยาบ มรรคละเอียด เห็นไหม โสดาปัตติมรรค
สกิทาคามรรค อนาคามรรค อรหัตตมรรค สิ่ งที่เป็ นธรรมนะมันมีความหยาบ มีความละเอียด
ละเอียดสุ ดเข้าไปเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้าไปนะ
แต่เวลาพระกรรมฐานคุยกันเรื่ องกายนอก กายใน กายในกายนี่ ทางฝ่ ายวิชาการปริ ยตั ิเขา
ไม่ยอมรับ เขาไม่ยอมรับว่า “กายนอก กายใน พูดกันเหลือเกิน สิ่ งนี้เอามาพูดกันเหลือเกิน มาจาก
ไหน? มาจากไหน?” มาจากธรรมในหัวใจไง! มาจากสภาวธรรมที่หลวงปู่ มัน่ ยอมรับหลวงปู่ เจี๊ยะ
นี่ไง! หลวงปู่ มัน่ ท่านรับประกันว่า “หลวงปู่ เจี๊ยะท่านมีธรรมความเป็ นจริ ง” เห็นไหม ความจริง
คือความจริง คนไม่ ร้ ูพดู ไม่ ได้ คนไม่ ร้ ูอาการของใจ การปล่อยของใจ จะพูดเรื่องการปล่อยนั้นไม่
ถูกต้ อง สิ่ งที่ทาํ ไม่ถูกต้องมันเป็ นสัญญาอารมณ์
ในการประพฤติปฏิบตั ิในปัจจุบนั นี้เขาประพฤติปฏิบตั ิกนั เห็นไหม เขาบอกว่า “การ
ประพฤติปฏิบตั ิแบบพระป่ านี่ไม่ได้ผล ไม่ได้ผลเพราะมันเป็ นสมมุติ พุทโธๆๆ เป็ นสมมุติ ต้อง
กําหนดปรมัตถ์” ปรมัตถ์ มนั ก็สมมุติ! เพราะอาการของใจมันเป็ นสมมุติ ในเมื่อเราสมมุติข้ ึนมา
มันก็สมมุติ แต่ต้ งั ชื่อว่ามันปรมัตถ์ไง แล้วกําหนดนามรู ป..นามรู ป มันไม่เป็ นวิชาการใน
ภาคปฏิบตั ิ มันเป็ นวิชาการในปริ ยตั ิ
สิ่ งที่เป็ นปริ ยตั ินี่เป็ นสัญญาอารมณ์
สิ่ งที่เป็ นสัญญาอารมณ์มนั ก็สร้างความสงบได้
เหมือนกัน เพราะอาการของใจ ใจมันยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่ งใด เวลาเราทุกข์เราร้อนเรากังวลสิ่ งใด ถ้า
เรามีความเข้าใจ เช่น ของเราไม่อยูน่ ี่ เรามีความกังวลมาก แต่ถา้ เราไปเห็นของของเรา ความ
กังวลจะหายทันทีเลย เห็นไหม นี่ก็เหมือนกัน อาการของใจ รูปนาม นามรูป พิจารณาดูนามรูป

©2015 www.sa-ngob.com

ใจสู่ใจ ๘

มันก็ปล่ อยวางนามรูปเข้ ามา..ปล่อยวางนามรูปเข้ ามา มันก็ปล่ อยวางเข้ ามา ปล่อยวางเข้ ามาเป็ น
อะไรล่ะ? ปล่อยวางเข้ ามามันก็เป็ นสมถะ มันเป็ นความว่ างแล้วไม่ มสี ติอกี ต่ างหาก
แต่ที่ว่ากายนอก กายใน กายนอกคือการวิปัสสนากายเบื้องต้น เบื้องต้นการวิปัสสนากาย
จิตต้องสงบเข้ามาก่อน ในภาคปฏิบตั ิเราถึงต้องกําหนดพุทโธไง “คําว่าพุทโธนี้เป็ นสมมุติ
กําหนดแล้วจะไม่มีประโยชน์” พุทโธนี่สาํ คัญมากเลย สําคัญเพราะอะไร? เพราะเราทําบุญอุทิศ
ให้หลวงปู่ เจี๊ยะ หลวงปู่ เจี๊ยะเป็ นทีเ่ คารพของพวกเรา เราถึงทําบุญถวายหลวงปู่ เจี๊ยะ แต่หลวงปู่
เจี๊ยะเป็ นพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งการสิ่ งใดเลย
เพราะองค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าเป็ นศาสดาของเรา! เป็ นบรมครูของเรา! เรา
กําหนดพุทโธนี่เราระลึกถึงองค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า เวลาเรากราบพระกันนี่ เรากราบ
อะไร? เวลาเรากราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราไปกราบพระ กราบถึงพระไหม? เรากราบ
ตรงไหน? เรากราบปัญญาคุณ เรากราบธรรม เรากราบสังฆะ เวลาเรากราบพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ถ้าเรากราบโดยคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะกราบถึงพระ
ถ้าเราสักแต่วา่ กราบ เรากราบทองเหลืองนะ
นี้ก็เหมือนกัน ในเมื่อเราประพฤติปฏิบตั ิเข้ามานี่ กําหนดพุทโธๆ เราระลึกถึงองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ในเมื่อเราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กําหนดพุทโธๆ
โดยสติสัมปชัญญะพร้อมเข้าไปนี่ ถ้าจิตมันสงบเข้ามานะ มันจะมีสติตลอดเลย มันจะปล่อยวาง
ขนาดไหน มันก็เป็ นสติเข้ามา มีสตินะ
แต่ถา้ มันไม่ปล่อยไม่วาง สติเรานี้เวลาพุทโธมันแลบออกไป มันนึกมันออกไปทางไหน
เราก็พุทโธให้เร็ วขึ้นก็ได้ เราใช้อย่างอื่นก็ได้ นี่ตอ้ งการสิ่ งนี้ไง สิ่ งนี้มาเพื่อให้ใจสงบ ถ้าใจสงบ
จิตนี้เป็ นสัมมาสมาธิ ถ้าจิตเป็ นสัมมาสมาธิเพราะเรามีสติคุม้ ครอง คุม้ ครองหัวใจ พุทโธๆ นี้เป็ น
ชื่อของพุทโธ เวลาพุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานในหัวใจ เห็นไหม ถ้ าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ผู้ใด เห็นไหม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ นั เห็นตถาคตนะ ถ้ าเราพิจาณากาย ปล่อยวางกายตาม
ความเป็ นจริง เราจะเห็นเงาขององค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้ าไปเลย
นี่ก็เหมือนกัน กําหนดพุทโธๆ เวลาจิตเราสงบเข้ามา เราจะเห็นความสัมผัสกับความสุ ข
นะ ความสุ ขเกิดขึ้นกับการประพฤติปฏิบตั ิ เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิมีแต่ความทุกข์ความเร่ าร้อน
ความเร่ าร้อนนี้เกิดจากกิเลสตัณหาของเรา กิเลสตัณหาความทะยานอยาก ปฏิบตั ิก็อยากได้ พุทโธ
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ก็อยากสงบ อยากแล้วมันก็เป็ นตัณหาความทะยานอยากซ้อนเข้าไป เห็นไหม จิตใต้สาํ นึกของ
ปุถุชน จิตใต้สาํ นึกของคนอยากดีทุกคน อยากดีแต่ไม่มีปัญญา อยากดีทาํ อย่างไรดี คนที่ไม่เข้าใจ
อยากดีก็อยูท่ างโลกเขา คดโกงต่างๆ ก็เพื่อตัวตน เพื่อดีของเขา นี่ความดีหยาบๆ ดีแบบโลก
ถ้าดีแบบเรา เราก็อยากดี อยากดีแบบประกอบสัมมาอาชีวะ เป็ นคนมีศีลมีธรรม คนสร้าง
บุญกุศลมา เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิ เราอยากมีความสงบ ถ้าอยากอย่างนี้มนั เป็ นตัณหาซ้อน
ตัณหา เพราะจิตใต้สาํ นึกของเรามันมีความอยากอยูแ่ ล้ว ทีน้ ีเราถึงต้องกําหนดพุทโธๆ นี้ พยายาม
ไม่มีความอยาก ไม่ตอ้ งการสิ่ งใด พุทโธๆ เพื่อให้จิตสงบ เห็นไหม ถ้าสติมนั คํ้าเข้ามาอย่างนี้มนั
จะสงบเข้ามา..สงบเข้ามา ถ้าสงบเข้ามา เห็นไหม มีสัมมาสมาธิ
พระป่ าเรา ครู บาอาจารย์ถึงว่า “ต้องมีสมาธิ” ถ้ามีสมาธิ ปัญญาที่แบบว่ากายนอกกายใน
ที่ว่าพูดกันเหลือเกิน..พูดกันเหลือเกิน กายนอกกายในนี้เกิดขึ้นจากตามความเป็ นจริ งไง เกิดขึ้น
จากปลาที่ทวนกระแสนะ ไม่ใช่เกิดขึ้นจากปลาเน่า ถ้าเกิดขึ้นจากปลาเน่านี้มนั สร้างสัญญา
อารมณ์ มันเสื่ อมไง ถ้าปลาที่มีชีวิตพยายามดันขึ้นไป แบบครู บาอาจารย์ของเราขึ้นไปหาหลวงปู่
เห็นไหม เวลาเอาธรรมนี้ไปสัมผัสนะ ใจสู่ใจ ยอมรับตามความเป็ นจริ ง เห็นไหม เวลายอมรับ
ตามความเป็ นจริ ง เข้าไปสภาวะแบบนั้น จนหลวงปู่ มัน่ เวลาท่านเทศนาว่าการนะ
“มีพระองค์หนึ่งปฏิบตั ิถึง ๓ พรรษา เท่ากับเราปฏิบตั ิ ๒๒ พรรษาที่ถ้ าํ สาริ กา”
ฉะนั้น ที่ถ้ าํ สาริ กานี้ก็ตอ้ งว่าหลวงปู่ มัน่ ท่านได้ ๒ ขั้นตอน สิ่ งที่ได้ ๒ ขั้นตอน เห็นไหม
แล้วท่านบอกรวมใหญ่ไง เวลาประวัติหลวงปู่ มัน่ โดยของหลวงตามหาบัวท่านบอกว่า “ตอนที่
หลวงปู่ มัน่ อยูท่ ี่ถ้ าํ สาริ กานี่จิตมันรวมใหญ่” สิ่ งที่รวมใหญ่ เห็นไหม คําว่ารวมใหญ่นี่ ถ้าปลาเน่า
มันจะบอก “รวมใหญ่ ทุกคนก็ทาํ ได้ กําหนดพุทโธๆ เข้าไปนี่รวมใหญ่ รวมมากนะ” รวมอย่างนี้
มันเป็ นสมถะไง
สิ่ งทีค่ าํ ว่ ารวมใหญ่ นี่ สิ่ งนีม้ นั ต้ องเป็ นผู้ทมี่ ีปัญญา ถ้ าใจสู่ ใจ ธรรมสู่ ธรรมนะ รวมใหญ่
ต้ องมีปัญญา สิ่ งทีป่ ัญญามันใคร่ ครวญมันทําลายกิเลสเข้ ามานี่ มันรวมใหญ่ รวมใหญ่ โดย
วิปัสสนาญาณไง สิ่ งทีว่ ่ าวิปัสสนาญาณ ปัญญาภาวนามยปัญญาอย่ างนีม้ นั เกิด หลวงปู่ มัน่ ได้
ธรรมอันนีข้ นึ้ มา พอพลิกเข้ ามา เห็นไหม ตั้งแต่ ลาพระโพธิสัตว์ เข้ ามา ประพฤติปฏิบัติเข้ ามา
จนถึงจุดนี้พลิกจากใจดวงนีเ้ ข้ ามา พอรวมใหญ่นี่ เพราะเป็ นพระโพธิสัตว์ ลงมานะกําหนดจิตเข้า
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ไปจะเห็นเลยว่า หลวงตาอยูท่ ี่ตีนเขากําลังคิดถึงครอบครัว คิดถึงต่างๆ เห็นสภาวะไปหมดเลย สิ่ ง
ที่เห็นสภาวะไปนั้น สิ่ งนี้เป็ นผลพลอยได้นะ...
คําว่ ารวมใหญ่ หมายถึงว่ า เวลามันสมุจเฉทปหานไง กายกับจิตมันจะแยกออกจากกัน
โดยสั จจะความจริงของมัน! เห็นไหม กายนอกคือพิจารณากายโดยจิตทีส่ งบแล้วยกขึน้ ยกกาย
ขึน้ วิปัสสนา ถ้ าใครวิปัสสนากายได้ เห็นกายโดยตามความเป็ นจริงนะ...
เห็นกายโดยความเป็ นจริงหมายถึงเห็นจากใจ ไม่ ใช่ เห็นจากตา
เห็นจากตานีเ้ ป็ นสมมุติท้งั หมดเลย
ถ้าเห็นจากใจ ถ้าจิตไม่สงบเห็นไม่ได้ แต่ถา้ เขากําหนดโดยสามัญสํานึกที่เขากําหนดนาม
รู ป เขาเห็นของเขา เห็นของเขานัน่ เขาสร้างภาพ สิ่ งที่สร้างภาพเพราะจิตมันไม่สงบเข้ามา มันเห็น
สภาวะแบบนั้น แต่ถา้ เขากําหนดไปทําต่อไป เขาจะเห็นกายของเขา เห็นกายของเขาเขาก็ทาํ ไม่ได้
ทําไม่ได้เพราะเขาไม่อยูก่ บั ปัจจุบนั เขาจึงไม่สามารถใช้ปัญญาของเขาได้
การเคลือ่ นไปของปัญญา ปัญญาการเคลือ่ นไปของวิปัสสนาญาณ มันเกิดขึน้ มันจะ
ทํางานของมันออกไป มันจะเป็ นภาวนามยปัญญา ถ้ าภาวนามยปัญญามันเคลือ่ นออกไป แล้วไม่
ยอมรับความเคลือ่ นไปของภาวนามยปัญญา ไม่ ยอมรับความเคลือ่ นไปของธรรมจักร
ไม่
ยอมรับการเคลือ่ นของจักรนี้ทมี่ นั หมุนออกไป มันจะเป็ นวิปัสสนาไปไม่ ได้
ถ้ามันไม่วิปัสสนามันก็จะดึงกลับมาอยูท่ ี่ปัจจุบนั คือดึงกลับมาอยูท่ ี่ความรู ้สึก ดึงกลับมา
อยูท่ ี่ความเป็ นไปของจิตนี้ ไม่ยอมเคลื่อนออกไปโดยใช้ปัญญาไง แต่ถา้ ท่องจํา จําธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาบอกว่า “อันนั้นเป็ นปัญญา” แต่เวลาปัญญามันจะเกิดโดยสัจจะ
ความจริ งนะ โดยธรรมจักรนะ แต่เขาไม่กล้าก้าวเดินออกไป เพราะกิเลสในหัวใจของเขาเหนี่ยว
รั้งไว้
ในการประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นปลาเน่ามันจะไม่กา้ วเดินไป แล้วถ้าอย่างนี้ไป สพฺเพ ธมฺ มา
อนตฺ ตา สภาวธรรมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป สมาธิความสงบเกิดขึ้นแล้วก็ตอ้ งเสื่ อมไป เสื่ อมไป
โดยธรรมดาไง สิ่ งนี้ตอ้ งเสื่ อมไปโดยธรรมดา สภาวธรรมนี้มนั เป็ นอนัตตาอยูแ่ ล้ว แต่ไม่เห็น
อนัตตาตามความเป็ นจริ งโดยปัญญาของตัว ตัวไม่มีปัญญาขึ้นมาเห็นความเป็ นอนัตตาของใจ
ดวงนั้น เพราะไม่ยอมประพฤติปฏิบตั ิให้ธรรมเกิดขึ้นมาจากใจไง ไปเหนี่ยวรั้งธรรมขององค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิ ฎกว่าพระพุทธเจ้าบอก
ปัจจุบนั ธรรม”

“ต้องเป็ นปัจจุบนั ธรรม

ครู บาอาจารย์สาํ คัญไหมล่ะ? ครู บาอาจารย์สาํ คัญตรงนี้ไง สําคัญตรงการชี้นาํ เพื่อไม่ให้
เราเสี ยเวลา...หนึ่ง เพื่อไม่ให้เราหลงนอกทางไป...หนึ่ง เห็นไหม อัตตกิลมถานุโยค กามสุ ขลั ลิกา
นุโยค คือตกซ้ายตกขวาไประหว่างไปช่องทางนั้น แล้วครู บาอาจารย์เราพยายามประคองไปนะ นี่
หลวงปู่ มัน่ ท่านประคองหลวงปู่ เจี๊ยะเรามานะ ประคองครู บาอาจารย์ของเรามา ส่ งต่อๆ กันมา
เพราะเราเชื่อ เราเคารพครู บาอาจารย์ของเรา
แต่เวลาธรรมบอกว่า “อย่าเชื่อตัวบุคคลให้เชื่อธรรม” ใช่! “ไม่ให้เชื่อตัวบุคคล” เพราะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกาลามสู ตรไว้ “ไม่ให้เชื่อแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเทศนาว่าการ ไม่ให้เชื่อแม้แต่ครู บาอาจารย์เราบอก” แต่ขณะที่ว่าเราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์
เรานี่ ครู บาอาจารย์เราใจท่านเป็ นธรรม ท่านเห็นสภาวะทั้งหมดเลย แต่ธรรมเกิดขึ้นจากเรานี่ เรา
ก็เป็ นสภาวะ แล้วเราคิดว่าเป็ นธรรมไง
การประพฤติปฏิบตั ิไป เวลาเกิดนิมิตเห็นจริ งๆ ความเห็นนั้นเห็นจริ งๆ หลวงปู่ ดูลย์บอก
ว่า “เห็น แต่สิ่งที่เห็นนั้นไม่จริ ง” สิ่ งที่เห็นนั้นไม่จริ ง เพราะการเกิดดับหรื อการวิปัสสนาไปมัน
ต้องปล่อยวางไป มันเป็ นตทังคปหาน มันเป็ นความชัว่ คราวของการเป็ นไปของสภาวธรรมไง
สิ่ งทีเ่ ขาประพฤติปฏิบัติกนั นะ เขามีสภาวธรรมนะ สภาวธรรมนี่มนั เกิดขึน้ กับใจ แต่ มนั ไม่ ใช่
เป็ นอริยมรรค
ถ้ ามันเป็ นอริยมรรค มันต้ องมีสติชอบ ปัญญาชอบ งานชอบ งานชอบนี่สําคัญ! งานชอบ
ชอบทีไ่ หน? เราทําความสงบ พุทโธๆ นี่ มันก็งานชอบ บอกว่ า “รวมใหญ่ ..รวมใหญ่ ” ถ้ าปลาเน่ า
เห็นไหม มันก็บอกมันก็ “รวมชอบ” มันก็ชอบของมันเพราะมันกําหนดพุทโธเข้ าไป กําหนดอา
นาปานสติมนั ก็รวมชอบ สิ่ งทีช่ อบนี่ งานชอบคืองานทีจ่ ติ ตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่ แล้วจิตนีย้ กขึน้
วิปัสสนา วิปัสสนาในอะไร? วิปัสสนาในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม
สิ่ งต่างๆ สมบัติในโลกนี้เขาวางไว้อยูบ่ นโลกนะ สิ่ งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นจากดิน เกิดจากโลก
นี้ สิ่ งต่างๆ ในการประพฤติปฏิบตั ิเกิดจากใจนะ ความทุกข์ความสุ ขต่างๆ เกิดขึ้นจากใจ สิ่ งที่เป็ น
ภาระรุ งรังก็เกิดขึ้นจากใจ ใจนี้มนั ภาระรุ งรังของเราขึ้นมา แต่โลกมองไม่รู้ โลกบอกว่าสิ่ งต่างๆ
สิ่ งที่มีความสุ ขความทุกข์น้ นั คือสมบัติสิ่งที่แสวงหากันมา สิ่ งที่สมบัติแสวงหากันมานี่เป็ นภาระ
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รุ งรัง เป็ นสิ่ งที่ว่าหนักหนาสาหัสสากรรจ์ทจี่ ิตนี้ตอ้ งไปรับภาระมันนะ เราไพล่ไปดูตรงนั้นไง ถึง
ต้องย้อนกลับมาที่กาย เวทนา จิต ธรรม เพราะอะไร?..
เพราะกายนี้ กายทีเ่ ราเกิดมาจากท้ องพ่ อท้ องแม่ นี่เป็ นของเราหรือเปล่า? ทั้งทีๆ่ อยู่กบั เรา
ขับเคลือ่ นไปกับเรา กินอยู่กบั เรา นอนอยู่กบั เราอยู่อย่ างนี้! เราว่ าทางโลกก็ต้องว่ าเป็ นของเรา ถ้ า
ไปบอกว่ า “ไม่ ใช่ ของเรา” เขาจะบอกว่ าเรานี่ไม่ สมประกอบแล้ว แต่ ตามสั จจะความจริ ง! “ไม่ ใช่
ของเรา!” มันไม่ ใช่ ของเราตามสั จธรรมขององค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า มันเป็ นของเราโดย
สมมุต!ิ
เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่น้ ีเป็ นเรา กฎหมายรับรองว่าสิ ทธิเป็ นเรา สรรพสิ่ งเป็ นเรา
ทั้งหมด มันเป็ นสมมุติ มันเป็ นของชัว่ คราวไง มันถึงไม่เป็ นบัญญัติ แล้วมันก็ไม่เป็ นธรรม มัน
เป็ นสมมุติอนั หนึ่ง แล้วโลกก็ติดกันตามในสมมุติน้ ี ค้นคว้าต่างๆ ขึ้นมาว่ามนุษย์เป็ นศูนย์กลาง
นะ การพัฒนาสิ่ งต่างๆ ก็ตอ้ งเพื่อมนุษย์ การทําสิ่ งต่างๆ ก็ตอ้ งเพื่อมนุษย์ เพื่อมนุษย์ท้งั หมดเลย
แต่มนุษย์มนั ทุกข์มนั ร้อนไม่ได้พดู ถึงความทุกข์ความร้อนของใจเลย
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหาก เป็ นสิ่ งที่ชาํ ระให้ใจนี้มีความร่ มเย็น
เป็ นสุ ข ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิธรรม เห็นไหม เราประพฤติปฏิบตั ิธรรมนะ เราทําทาน เรารักษา
ศีล ภาวนา สิ่ งนี้เป็ นเรื อ สิ่ งนี้เป็ นพาหนะ สิ่ งที่เป็ นพาหนะเราต้องทําให้มนั ถูกต้อง พยายามทําให้
ถูกต้อง เห็นไหม เวลาเขาทําสิ่ งที่ว่าเขาผ่าตัด เขารักษาคนไข้ เครื่ องมือของเขาต้องไม่ติดเชื้อนะ
เขาต้องทําลายเชื้อนั้น ฆ่าเชื้อนั้น แล้วเขารักษาคนไข้ รักษาคนไข้แล้วคนไข้ถึงไม่ติดเชื้อ แล้ว
คนไข้จะหายจากไข้นะ นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราจะประพฤติปฏิบตั ิ เราถึงต้องพยายามทําจิตของเรา
ให้เป็ นสัมมาสมาธิ ถ้าเป็ นสัมมาสมาธินี่ โลกียปัญญา สิ่ งที่เป็ นโลกมันจะไม่เข้ามาไง กิเลสตัณหา
ความทะยานอยากมันยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่ งนี้ไว้ เวลาวิปัสสนาไป ภาวนาไปนี้มนั คาดการณ์คาดหมาย
ทั้งหมดเลย ยิง่ ปัจจุบนั นี้นะ ธรรมของครู บาอาจารย์เราออกมาเผยแผ่มาอย่างนี้ มันจะยึดมัน่ ถือ
มัน่ มันจะว่าเป็ นธรรมของมัน มันขี้โกงหน้าด้านๆ นะกิเลสของเรา “เรา” ทั้งหมดนะที่พดู มานี่
ย้อนกลับมาที่เรา ใจเรานี้แหละไม่ตอ้ งไปดูใครเลย สิ่ งต่างๆ นี้เป็ นเรื่ องของเขา แม้แต่พอ่
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เราเกิดกันมา เรื่ องของโลกเราก็เคารพบูชา กตัญ�ูกตเวทีทุกคนแน่นอน แต่เวลา
ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็ นเรื่ องของท่าน เวลาท่านต้องเสี ยชีวิตไปก็เรื่ องของท่าน ไม่มีใครแทนใคร
ได้เลย เพียงแต่ว่าโอกาสปัจจุบนั นี้เราจะตักตวงบุญกุศลของเราไหม เราอุปัฏฐากพ่อ อุปัฏฐากแม่
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พระอรหันต์ในบ้าน ลูกเต้าของเรา เราพยายามดูแลรักษา สิ่ งนี้สังคมเจริ ญ เราทําบุตรหลานของ
เราให้เป็ นคนดี สังคมก็จะมีความสุ ข เห็นไหม แต่ถา้ คนอืน่ เขาทําลูกหลานเขา เขามีปัญหาของ
เขา ลูกหลานของเขาก็จะเป็ นปัญหาในสังคมนั้น สิ่ งนี้เป็ นปัญหาสังคมนะ สภาคกรรมไง กรรมที่
เป็ นสภาพ เป็ นสภาคะไม่ใช่ส่วนบุคคล
แต่เวลาประพฤติปฏิบตั ิ เห็นไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระอานนท์นะ
เวลาปริ นิพพานนะ “เราเอาธรรมของเราไปคนเดียว” ถ้าผูป้ ฏิบตั ิธรรม...ของคนอื่นเป็ นเรื่ องของ
คนอื่นนะ เห็นไหม นี่กเ็ หมือนกัน ถ้ าเราจะชําระกิเลสของเรา เราต้ องย้ อนกลับมาทีส่ ั มมาสมาธิ
ทีจ่ ติ ตั้งมัน่
ถ้ าจิตไม่ ต้ งั มัน่ จิตนีย้ กขึน้ วิปัสสนาไม่ ได้
ถ้ าจิตยกขึน้ วิปัสสนาไม่ ได้ มันจะไม่ เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม โดยสั จจะ! โดยความจริง!
โดยอริยสั จ! โดยมรรคญาณ!
สิ่ งที่มรรคญาณนี้ เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ ถึงยอมรับหลวงปู่ เจี๊ยะไง แล้วพยายามค้นคว้า
พยายามดําเนินไปไง ความว่ ารวมใหญ่ มนั รวมโดยสมาธิกไ็ ด้ จะรวมโดยทีว่ ่ าวิปัสสนาญาณ
เกิดขึน้ ก็ได้ เกิดขึ้นก็ได้ ต้องมีครู บาอาจารย์ เห็นไหม ผูท้ ี่ช้ ีนาํ กัน ผูท้ ี่รับรองกัน เราอย่ามัน่ ใจตัว
เราเองนะ ถ้าเรามัน่ ใจตัวเราเองกิเลสมันพามัน่ ใจ กิเลสมันอยูก่ บั เรา! กิเลสนี้อยูใ่ นหัวใจของเรา
เราพบสิ่ งใด ทั้งๆ ที่เราได้แบงก์ปลอมไว้ในกระเป๋ า เราก็วา่ ยังเป็ นแบงก์จริ งอยู่นะ ถ้าเราไป
พิสูจน์กนั ที่ธนาคารแล้วเขาบอกว่าแบงก์ปลอมถึงจะยอมรับไง
แต่เวลาจิตของเรามันลังเลสงสัย มันวิปัสสนาของมัน มันจะปล่อยวางขนาดไหน จะเป็ น
อย่างไร ต้องทําไป ต้องเดินหน้าไป ต้องก้าวหน้าไป ต้องซํ้าไป เห็นไหม ปลาเป็ น! ต้องทวน
กระแสไปตลอด สิ่ งที่ทวนกระแสคือทวนกระแสไป ปลามันไปไข่ของมัน มันทั้งชีวิตของมันนะ
ถ้ามันไปเจอสัตว์ เจอสิ่ งที่ว่าสิ่ งที่เป็ นอาหารของเขา มันก็ตอ้ งเสี ยชีวิตของมันไป เห็นไหม
แต่ถา้ เราประพฤติปฏิบตั ิของเรา ถ้าเราโดนกิเลสหลอกนะ เราประพฤติปฏิบตั ิ สิ่ งที่
ประพฤติปฏิบตั ิน้ ีเป็ นบุญกุศลเพราะปฏิบตั ิบชู า แต่ทิฏฐิมานะความเห็นผิดนี่มนั เป็ นอกุศล สิ่ งที่
เป็ นอกุศลก็ทาํ ให้ทาํ ลายโอกาสในชาติปัจจุบนั นี้ไง ในชาติปัจจุบนั นี้ ที่เราจะได้ผลของเรา เราจะ
ประพฤติปฏิบตั ิของเราขึ้นไป เห็นไหม สิ่ งที่เป็ นการประพฤติปฏิบตั ิของเราขึ้นไป ถึงที่สุดแล้ว
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พอมันปล่อยวางขนาดไหน พิจารณากายถึงที่สุด มันจะปล่อย กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต ทุกข์เป็ น
ทุกข์ โดยธรรมชาติของมัน สิ่ งที่เป็ นธรรมชาติของมัน มันเป็ นสมุจเฉทปหานเพราะอะไร?
เพราะว่า ในเมื่อวิปัสสนาญาณมันหมุนเข้าตลอด ปัญญามันจะหมุนของมันออกไป สิ่ งที่
ปัญญาของมันหมุน มันถึงบอกปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาไม่ใช่สุตมยปัญญาที่เขาเรี ยน
ปริ ยตั ิกนั ปริ ยตั ิเป็ นเครื่ องหมายนะ ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธนี้ ไม่ปฏิเสธปริ ยตั ิ ปริ ยตั ิไม่ได้ปฏิเสธ
มันเลย
แต่ ปริยตั ิฆ่ากิเลสไม่ ได้ ! ปริยตั ิเป็ นแผนทีเ่ ครื่องดําเนินให้ การชําระกิเลส
แต่ พอวิปัสสนาเกิดขึน้
ปัญญาญาณเกิดขึน้
เราเห็นปัญญาของเราหมุนออกไปนี่
ภาวนามยปัญญาจะเกิดขึน้ แล้วถ้ ามันสมดุลเมือ่ ไร เห็นไหม สั มปยุตเข้ ามา พอมันสั มปยุตเข้ ามา
มันทําลายกิเลสขาดออกไป เห็นไหม สั งโยชน์ ขาดออกไปจากใจ กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต ทุกข์ เป็ น
ทุกข์ แยกออกจากกันโดยสามัญสํ านึก โดยความเป็ นจริงน่ ะ สั งโยชน์ ขาดเห็นต่ อหน้ าเลย แล้วมัน
จะไปถามใครล่ะ? มันไม่ ถามใคร...
แล้วปฏิบัติเอาสิ่ งใดรองรับล่ะ? เอาปัจจัตตัง เอาใจสู่ ใจ ใจดวงหนึ่งของลูกศิษย์ ลูกหาทีไ่ ป
กราบหลวงปู่ มัน่ น่ ะ นี่เอาใจสู่ ใจนะ แล้ววิปัสสนาย้ อนขึน้ ไปจนทําลายนะ ทําลายกิเลสไปอีก
ชั้นหนึ่ง กิเลสชั้นหนึ่ง นี่อปุ าทานของกาย สิ่ งทีอ่ ปุ าทานของกาย เวลาแยกออก เห็นไหม “กาย
เป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส” แยกออกจากกัน กามราคะปฏิฆะอ่อนลง เห็นไหม สิ่ งทีอ่ ่ อนลงนี้ สิ่ ง
นีม้ นั เป็ นมรรค เป็ นสิ่ งทีม่ รรคอันละเอียดขึน้ มาเป็ นอีกชั้นตอนหนึ่ง เห็นไหม ปัญญาในการก้าว
เดิน หลวงตาถึงบอกว่ า “มรรคหยาบฆ่ ามรรคละเอียด” ถ้ าเราติดในมรรคทีห่ ยาบ เราจะเข้ าไปใน
สิ่ งทีล่ ะเอียดไม่ ได้ เลย
แล้วเราศึกษาปริ ยตั ิมาเราว่าสิ่ งนี้เป็ นมรรค..เป็ นมรรคไง แล้วเราก็กอดมรรคเราไว้นะ เรา
กลัวผิดพลาด เรากอดมรรคของเราไว้ คือกิเลสมันสร้างมรรคให้เราไง ทั้งๆ ที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ปรารถนาสิ่ งนี้เลย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรี ยนปริ ยตั ิแล้วให้
ออกปฏิบตั ิ แล้วมันจะเกิดปฏิเวธ
แต่ เวลาเราออกประพฤติปฏิบัติ เราก็เอาปริยตั ิพกใส่ ในหัวใจของเราไปด้ วยนะ เพราะ
มันศึกษามา มันเล่าเรียนมา มันกอดไปกับใจของมัน แล้วมันก็สร้ างภาพ “สิ่ งนีเ้ ป็ นสภาวะแบบ
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นั้น องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าบอกไว้ อย่ างนั้น” นี่มรรคของเขา มรรคของการประพฤติ
ปฏิบัติของเขาไง แต่ เขาไม่ เคยเจอมรรคความจริง เขาถึงไม่ เข้ าใจคําว่ าภาวนามยปัญญา เขาถึงไม่
เข้ าใจคําว่ าธรรมจักรมันเคลือ่ น
เวลาปัญญามันเคลื่อน เห็นภาวนามยปัญญามันเคลื่อนไปอย่างไร? เพราะมันทําลายกิเลส
ต่อหน้าน่ะ กิเลสมันขาดไปต่ อหน้ าน่ ะ แล้วมันจะเอาความลังเลสงสั ยมาจากไหน? ในเมือ่ ไม่ มี
ความลังเลสงสั ยแล้ว นี่ว่างหมดเลยนะ กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต กายกับจิตแยกออกจากกัน โดย
สามัญสํ านึกของมัน! โดยตามธรรมชาติของมัน ขาดออกไปจากใจ เห็นไหม
“กายเป็ นโพธิ จิตนี้เป็ นกระจกใส” นี่ของฝ่ ายมหายานเขา เวลาที่สังฆราชองค์ที่ ๕ จะส่ ง
ต่อบริ ขารของเขา เขาบอกว่าให้ลกู ศิษย์เขียนโศลกมา ชินเชาเขาเขียนของเขา กว่าจะเขียนก็ละล้า
ละลัง เพราะกิเลสยังไม่สิ้นไง เพราะกายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใสนีม้ ันสกิทาคามีเท่ านั้น! สิ่ งที่
กายกับจิตแยกออกจากกันโดยธรรมชาติของมัน! มันก็ละล้าละลังไม่กล้าเขียน จะ...“เขียนไม่
เขียน เขียนไม่เขียน”
ถึงที่สุดแล้วเพราะเป็ นผูอ้ าวุโส เป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดครู บาอาจารย์ไง ถึงเขียนโศลกว่า “กายนี้
เป็ นโพธิ จิตนี้เป็ นกระจกใส” เว่ยหล่างเป็ นคนตําข้าว เขาเป็ นกรรมกรอยูใ่ นครัว อ่านหนังสื อก็ไม่
ออก “นัน่ เขาทําอะไรกัน?” ถามไง ถามพวกสาวกในสํานักนั้นว่าเขาทําอะไรกัน “เขาเขียนโศลก
นะ กายนี้เป็ นโพธิ จิตนี้เป็ นกระจกใส โอ๋ ย...โศลกนี้มีความหมายมาก”
เว่ยหล่างบอกว่า “เขียนของผมบ้างสิ กายก็ไม่มี! จิตก็ไม่ม!ี แล้วฝุ่ นมันจะเกาะอะไร?” เขา
บอกว่า “กายนี้เป็ นโพธิ จิตนี้เป็ นกระจกใส หมัน่ เช็ดกระจกทุกวันๆ แล้วฝุ่ นมันเกาะไม่ได้” เว่ย
หล่างบอกว่า “กายก็ไม่ม!ี กระจกก็ไม่ม!ี แล้วฝุ่ นจะเกาะอะไร?” นี่ตวั กูของกูไม่มีไง กูก็ไม่ม!ี
อะไรก็ไม่มี นี่มนั ไปอีกชั้นหนึ่ง เห็นไหม สิ่ งที่อีกชั้นนี่ กามราคะ ถ้าจิตอย่างนี้มนั จะติดในความ
ว่างไง แล้วมันไม่เห็นกิเลสเลย “ว่างไปหมด สิ่ งต่างๆ นี้เป็ นความว่างไปหมด นี่คือธรรมทั้งหมด”
พญามารมันร้ายกาจมากนะ แม้แต่ผปู ้ ระพฤติปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอนขึ้นไป มันก็ไปติดของมัน เห็น
ไหม
นี่ สิ่ งนีห้ ลวงปู่ มั่นบอกหลวงปู่ เจีย๊ ะไง “ให้ พจิ ารณากายซํ้า ซํ้าทีก่ ายนั้น!”
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ถ้ าซํ้าทีก่ ายนั้น เห็นไหม ถ้ าหลวงปู่ เจีย๊ ะค้ นคว้ าจากกายนั้นจะเห็นเป็ นอสุ ภะไง สิ่ งนีเ้ ป็ น
กายนอก กายใน กายในกาย เห็นไหม จากกายนอก เห็นไหมพิจารณากาย สั กกายทิฏฐิความเห็น
กายผิดพลาด ความยึดมั่นถือมัน่ กายว่ าเป็ นของเราโดยสามัญสํ านึก แต่ ความเป็ นจริงโลกนีม้ ัน
เป็ นสมมุติ มันเป็ นสมมุติอยู่ มันว่ ามันเกิดดับ อย่ างนีม้ ันเป็ นสมมุติ ไม่ มคี วามหมาย เพราะทุก
คนต้ องลาร่ างกายนี้ ทุกคนต้ องตายไป! ร่ างกายต้ องทิง้ ไว้ ในโลก เห็นไหม
แต่ ขณะทีว่ ปิ ัสสนาญาณมันเกิด เห็นตามความเป็ นจริง มันทิง้ เดีย๋ วนั้นไง กายไม่ ใช่ เรา เรา
ไม่ ใช่ กาย เห็นไหม ปล่อยจากกายตามความเป็ นจริง นี่กายนอก! กายใน พิจารณากายขึน้ มานี่ กาย
เป็ นธาตุ ๔ เป็ นดิน เป็ นนํา้ เป็ นลม เป็ นไฟ วิปัสสนาไปมันคืนสภาวะของมันทั้งหมด จิตปล่อย
ออกมานี่ “กายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส” แล้วหลวงปู่ มัน่ บอก “พิจารณากายซํ้า..พิจารณากาย
ซํ้า” ยกขึ้นวิปัสสนากาย ถ้าวิปัสสนากาย เห็นไหม จับกายนี้เป็ นอสุ ภะ ถ้าจับกายไม่ได้นี่เริ่ มต้น
วิปัสสนาไปไม่ได้
ถ้าเริ่ มต้นวิปัสสนาไปไม่ได้ เพราะจิตมันว่างอยู่ จิตมันไม่มีงานทํา จิตมันปล่อยวาง จิต
มันทําอะไรไม่ได้เลย ถ้าจิตมันทําอะไรไม่ได้ มันก็อยู่ในความสุ ขของมัน เห็ นไหม แล้วมันก็ติดไง
นี่ หลวงปู่ มัน่ ดึงออก ถ้าดึงออก เห็นไหม ยกขึ้น...ยกขึ้นวิปัสสนา ถ้าจะยกขึ้นได้ตอ้ งทําจิตให้
สงบก่อน นี่ มหาสติ มหาปัญญา สติปัญญานี้เป็ นมรรคอย่างหยาบ ถ้ายกขึ้นนี้เป็ นมหาสติ มหา
ปัญญา มันจะเป็ นปัญญาอย่างละเอียด
แล้วมหาสติ! จะเอาสติปัญญาอย่างเรานี่ไปจับต้องสิ่ งนี้สิ่งที่ละเอียด เห็นไหม อารมณ์
ความรู ้สึกเราเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ โกรธไปจนหน้าดําหน้าแดง โกรธไปจนเลิกโกรธแล้วก็ยงั ไม่รู้ ไม่
เห็นอาการของใจ สิ่ งที่จิตมันสงบมันปล่อยอาการของใจเข้ามา แล้วสิ่ งที่เข้าไปเห็นกาย...แล้ว
เป็ นกายใน...ปล่อยกายในเข้ามา...แล้วมันจะเป็ นเห็นกายในกายนี่ มันจะยกขึ้นอย่างไร?
เห็นกายในกายนี่มันเป็ นสิ่ งทีก่ ายอันละเอียดกว่ านั้นน่ ะ ถ้ ามันเห็นกายอันนี้ จิตยกขึน้
วิปัสสนาอันนีไ้ ด้ มนั จะเห็นเป็ นอสุ ภะอสุ ภงั ไง สิ่ งทีเ่ ป็ นอสุ ภะเพราะมันมีธรรม สภาวธรรมใน
หัวใจ แต่ ถ้ามันไม่ มธี รรมในสภาวะนั้น มันจะเป็ นสุ ภะ มันจะเป็ นความสวยความงาม ความ
พอใจ ความลึกๆ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ของใจ ใจจะยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่ งนี้ เพราะกามมันอยู่ที่ใจไง เวลา
เราประพฤติปฏิบัติกนั ระหว่ างเพศตรงข้ าม หญิงกับชายนีม้ ีกามราคะ มีความผูกพันเป็ น
ธรรมชาติ...
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แต่ ไม่ โทษเลยว่ าไอ้ใจดวงนีม้ นั ต้ องการ!
ไอ้ใจดวงนีม้ นั ปรารถนา!
ไอ้ใจดวงนีม้ นั เสพในตัวมันเองก็ได้ !
ไอ้ใจดวงนีม้ นั เป็ นปัญหาของมันตลอดไป!
ใจดวงนีต้ ่ างหาก! มันออกไปยุ่งกับโลกเขา มันไม่ ใช่ หญิงกับชายหรอก!
เวลาถ้าเป็ นหญิง เห็นไหม ทําไมนางอุบลวรรณาเป็ นพระอรหันต์ล่ะ? ทําไมโคตมีเป็ น
พระอรหันต์ล่ะ? หญิงเขาก็เป็ นพระอรหันต์ ชายเขาก็เป็ นพระอรหันต์ สิ่ งที่ว่าเราไปว่า “เป็ น
เพราะหญิง เป็ นเพราะชาย” เป็ นเพราะหญิง เป็ นเพราะชาย เพราะกิเลสเราหนา กิเลสเราหยาบ
กิเลสเราหนา กิเลสเราหยาบมันถึงออกไปรับรู ้ส่ิ งต่างๆ แล้วออกรับรู ้ภายนอก สิ่ งที่ออกรับรู ้
ภายนอก มันก็ไปยึดมัน่ ถือมัน่ ภายนอก แล้วมันจะไปชําระกิเลสอย่างไร? มันจะไปเห็นกิเลส
อย่างไร? เห็นไหม มันถึงเป็ นมหาสติ มหาปัญญา
นี่ สิ่ งที่พระปฏิบตั ิเขาเคารพครู บาอาจารย์ เขาเคารพตรงนี้ไง สมบัติใครชี้แนะ ใครชี้
สมบัติภายใน ใครชี้ส่ิ งที่ว่าเราเข้าไปเจอสภาวะแบบนั้น เห็นไหม ถ้าไม่เห็นกาย ไม่เห็นจิต เราจะ
เดินอย่างไร? ไม่เห็นกาย ไม่เห็นจิต เราก็ติดอยูแ่ ค่น้ นั ใช่ไหม ครู บาอาจารย์เราจะชี้ข้ ึนมา ชี้ข้ ึนมา
กิเลสมันก็ต่อต้าน กิเลสเรานี่แหละ “เราเห็นจริ ง เรารู ้จริ ง ครู บาอาจารย์ทาํ ไมบอกว่าสิ่ งนั้นไม่จริ ง
สิ่ งนั้นผิดพลาด” มันเกิดความลังเลสงสัย มันเกิดความโต้แย้งไง ความโต้แย้งมันก็ตอ้ งพิสูจน์กนั
ไง พอพิสูจน์กนั มันก็ออกแสวงหา มันก็ออกค้นคว้า ถ้ามันค้นคว้ามันพลิกแพลงไป พอมันไปจับ
ต้องได้
“นี่ !..กายในกายเป็ นอย่างนี้หนอ!”
ถ้า “กายในกายเป็ นอย่างนี้หนอ” มันมีอาํ นาจของมันไง มันมีแต่พลังงานของมัน มันเป็ น
มหาสติ มันเป็ นมหาปัญญา มันเป็ นสมาธิที่มีพ้นื ฐานไง ถ้าสมาธิพ้นื ฐานมันก็จบั ต้องสิ่ งนี้ได้ เห็น
ไหม มันก็วิปัสสนาของมันไป สิ่ งนี้วิปัสสนาไปมันใคร่ ครวญของมันไป เห็นไหม มันจะเป็ นอสุ
ภะตรงนี้ไง
ตรงเป็ นอสุ ภะเพราะมันเป็ นสภาวธรรมตามความเป็ นจริ งขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
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“ธรรมนี้มีอยูโ่ ดยดั้งเดิม ธรรมนี้มีอยูโ่ ดยจริ ง” ธรรมนี้มีอยูแ่ ต่ไม่มีใครสามารถไปสัมผัส
มัน ไม่มีใครมีความสามารถเพราะสิ่ งต่างๆ อย่างนี้ มันเป็ นสภาวะที่ละเอียดลึกซึ้ งมาก! แม้แต่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมแล้ว “จะสอนใครได้หนอ สอนใครได้หนอ” แล้ว
ปัญญาอย่างปุถุชน ปัญญาอย่างสามัญสํานึกของเรานี่ จะเห็นสภาวะแบบนี้ มันเป็ นไปได้ไหม?
ในเมื่อมันเป็ นไปไม่ได้ ทําไมเราไม่กราบครู บาอาจารย์ของเราด้วยหัวใจล่ะ? ทําไมเราไม่อุทิศ
ชีวิตนี้กบั ครู บาอาจารย์ของเรา?
ทําไมพระอานนท์สามารถสละชีวิตปกป้ ององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เพราะอะไร? เพราะสิ่ งนี้มนั เคารพไง สิ่ งนี้ไม่มีใครยืน่ ให้กนั ได้นะ
ใจสู่ ใจ ใจของหลวงปู่ มัน่ สู่ ใจของครูบาอาจารย์ เรามา แล้วใจของครูบาอาจารย์ เราก็
ประพฤติปฏิบัติเข้ ามา เพราะมีความองอาจกล้าหาญ เพราะมีความจริงของจริตนิสัย เพราะมี
อํานาจวาสนาบารมีของเรา แล้วเราก็ได้ มาเป็ นลูกศิษย์ ของหลวงปู่ เจีย๊ ะ! เราก็ได้ มาเป็ นลูกศิษย์
ของครูบาอาจารย์ ของเรา...
เรามีสกุลไง! เรามีสกุลของพระปฏิบัติ
เรามีสกุลของการสื บต่ อของหัวใจทีจ่ ะทําใจนีใ้ ห้ เป็ นธรรมขึน้ มา
ถ้าใจของเราเป็ นธรรมขึ้นมานี่ เราจะเป็ นศากยบุตร เป็ นลูกศิษย์ของบรมครู ต้ งั แต่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมา เราเป็ นลูกศิษย์ของครู บาอาจารย์ของเราที่ฝากศาสนาไว้กบั เรา
นะ
ศาสนานี้เป็ นของละเอียดอ่อน ศาสนานี้ลึกซึ้ งมาก ศาสนานี้ใครจะปกป้ องดูแลหนอ ผูท้ ี่
เข้าไปเห็นสมบัติอนั มหาศาล เห็นไหม มันจะสงวนรักษา แต่เรื่ องของสมมุติ เรื่ องของโลก มันก็
ต้องตายไป ต้องสละไป ถึงต้องมีการสื บต่อไง ถึงต้องมีสกุลของชาวพุทธไง! ถึงต้องมีผทู ้ ี่
ประพฤติปฏิบตั ิไง! ถ้าเรามีการประพฤติปฏิบตั ิ แล้วจิตของมันไปตามความเป็ นจริ งของมัน นี่สิ่ง
นี้เป็ นอสุ ภะ สิ่ งที่เป็ นอสุ ภะ มันพิจารณาไปมันจะปล่อยวางของมันเข้ามา ปล่อยวางจิตแล้วปล่อย
วางตลอดไป ถ้าจิตปล่อยวางนี้คือปัญญามันออกก้าวเดินนะ ถ้าเราไปจดจ่อไว้ไปยันไว้ นี่เป็ น
ขันติบารมี เป็ นการอดทนนะ
เวลาเวทนาเกิด เห็นไหม เวลานัง่ สมาธิไปเวทนามันเกิดน่ะ ถ้าเราไม่มีปัญญาสู ้กบั เวทนา
เรากําหนดพุทโธๆๆ เราจะดึงความรู ้สึกของเราที่อยูก่ บั เวทนานี้มาอยูก่ บั พุทโธ ถ้าดึงเวทนา
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ทั้งหมดความรู ้สึกของใจทั้งหมดมาอยูท่ ี่พุทโธนี้ เวทนามันจะหาย เห็นไหม อย่างนี้คือนักหลบ
หลบเพราะเราไม่มีปัญญา หลบเพราะเราต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวของเราให้มีกาํ ลังขึ้นมา
นักกีฬาจะลงแข่งขันต้องมีการฝึ กซ้อม ถ้านักกีฬามีการฝึ กซ้อม มันจะมีพลังงานของมัน
คิดเทคนิควิธีการนั้นเป็ นปัญญาอีกชั้นตอนหนึ่ง นี้ถา้ วิปัสสนาไปกําลังมันไม่พอ ปั ญญามันไม่
เกิด เห็นไหม เราถึงต้องกลับมาพุทโธๆ...
แม้ แต่ ข้นั ของพระอนาคา! ยังต้ องกลับมาพุทโธๆ
แล้วบอก “พุทโธไม่สาํ คัญ สิ่ งที่เป็ นพุทโธไม่เกิดปัญญา” มันจะเกิดปัญญาอย่างสามัญ
สํานึก มันจะเป็ นปัญญาอะไร? ปัญญาอย่างนั้น โลกเขาก็มี คอมพิวเตอร์ เดี๋ยวนี้เขากดดีกว่านั้นอีก
มันไปได้ทว่ั โลกเลย มันสร้างสถานการณ์ของจักรวาลนี้ยงั ได้เลย มันทดลองทางวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ มนั คิดได้ดีกว่ามนุษย์อีกมหาศาลเลย แล้วคอมพิวเตอร์ มนั นิพพานได้ไหม? แล้ว
ปัญญาของเรานี่ที่ใช้ว่า “ฉันมีปัญญา ฉันมีความรู ้มาก ฉันมีความเก่งกล้าสามารถมาก” แต่แพ้
ตัวเอง แพ้ตวั เองเพราะมันเกิดกิเลสตัณหาความทะยานอยาก เพราะความทะยานอยากนี้มนั ถึงไม่
เห็นตัวเอง
ผู้ใดเอาตนของตนไว้ ในอํานาจของตนนั้นเป็ นยอดคน ยอดตนคือชนะตนเอง ยอดคน
ไม่ ใช่ ชนะคนอืน่ นะ การชนะคนอืน่ ก่อเวรก่อกรรม ก่อทุกสิ่ งทุกอย่ างมาให้ กบั ใจดวงนั้นต้ อง
สร้ างเวรสร้ างกรรมไป แต่ ถ้ายอดคน เห็นไหม ย้ อนกลับมานี่ พุทโธๆ จนจิตมันมีกาํ ลังขึน้ มาแล้ว
ย้ อนกลับไปวิปัสสนา..ย้ อนกลับไปวิปัสสนา เพราะมันจับจําเลยได้ เห็นกายลงสู่ สภาวะตามความ
เป็ นจริงแล้ ว มันจะเกิดเป็ นภาพอสุ ภะ อสุ ภะคือความเยิม้ ไปของมันนะ เห็นแล้วมันสลดสั งเวช
จิตมันก็ปล่ อย..จิตมันก็ปล่ อย
พอจิตมันปล่อยเข้ ามานี่ นี่เริ่มปล่อย ปัญญามันก้าวเดินนะ ถ้ าปล่อยอย่ างนีถ้ ้ ามันไม่ ขาด
มันจะคาอยู่อย่ างนีไ้ ง แล้วมันก็เสื่ อม เสื่ อมจากขั้นตอนของการวิปัสสนากายนี้ เสื่ อมจากขั้นตอน
ของอสุ ภะ แต่ ไม่ เสื่ อมจากกายกับจิตแยกกันโดย “กายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส” เพราะสิ่ งนั้น
เป็ นอกุปปธรรม สิ่ งทีเ่ ป็ นอกุปปธรรมคือมันไม่ เสื่ อมสภาพจากสถานะทีม่ นั ได้ มา
แต่ความเจริ ญขึ้นไปนี่มนั ยังเสื่ อมถอยมา เพราะเราก้าวขึ้นไปแล้วก้าวไม่ถึงยืนอยูบ่ นนั้น
ไม่ได้ เราต้องถอยกลับมา สิ่ งที่ถอยกลับมานี่มนั เสื่ อม เสื่ อมอย่างนี้ไง ถ้ามันเสื่ อมอย่างนี้ เราก็
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ต้องคาอยูอ่ ย่างนี้ เห็นไหม จะหลบไปทางไหนก็ไม่ได้ จะหลบจะมีวิธีการว่าปัญญาจะผ่อนกิเลส
ผ่อนความเห็น เป็ นไปไม่ได้ เป็ นไปไม่ได้ เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพุทธวิสัย
นะ ปัญญามหาศาลกว่าพวกเรานี้ มหาศาลจนเป็ นอจินไตย จนเทียบเคียงไม่ได้ แล้วทําไมองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนารื้ อสัตว์ขนสัตว์ ทําไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่
หาช่องทางให้พวกเราก้าวเดินโดยสะดวกสบายล่ะ?
มันเป็ นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีวิธีการอย่างอื่นเลยที่จะชําระกิเลสได้ เพราะกิเลสมันเป็ น
จิตปฏิสนธิทเี่ กิดมาเป็ นเรานี่ สิ่ งทีจ่ ติ ปฏิสนธิเกิดมาเป็ นเรา ต้ องเอาตัวมันเองชําระล้างตัวมันเอง
ถ้ าเกิดตัวมันเองชําระล้างตัวมันเอง การทีจ่ ะเกิดวิธีการชําระตัวมันเองนั้นคือมรรค เราต้ องมีการ
สร้ างมรรคของเราขึน้ มาเอง จะมาให้ คนอืน่ สร้ างมรรคให้ เราเป็ นไปไม่ ได้
ถ้ าเราจะสร้ างมรรคของเราขึน้ มาเอง เราถึงต้ องกําหนดสั มมาสมาธิ มหาสติ มหาปัญญา
มันต้ องมีสมาธิไง สิ่ งทีเ่ ป็ นสมาธินี่มนั วิปัสสนาไป พอมีสัมมาสมาธิเหมือนกับมีดได้ ลบั กับหิน
มันจะมีความคม มีดเราใช้ ตลอดไปแล้วไม่ เคยลับเลย แล้วจะไปฆ่ ากิเลสทีล่ ะเอียดขึน้ ไปอีกนี่นะ
มันเป็ นสิ่ งทีเ่ ข้ มแข็งอยู่ในหัวใจนะ แล้วเราจะเอาสิ่ งทีท่ อื่ เพราะเราใช้ ปัญญามาทัว่ ไป แล้วมาใช้
ปัญญากับสิ่ งนีม้ นั จะเป็ นไปได้ อย่ างไร?
มันถึงต้ องกลับมาพุทโธไง กลับมาทําให้ มดี นีค้ ม แล้ววิปัสสนา ยกขึน้ วิปัสสนา
ถ้ ากําลังมันพอมันจะเยิม้ เข้ ามา..เยิม้ เข้ ามานะ พอเยิม้ เข้ ามามันสั งเวชมันก็ปล่ อยเข้ ามา
จิตมันจะปล่อยอาการนีเ้ ข้ ามา..ปล่อยเข้ ามา ซํ้า! ซํ้าแล้วซํ้าเล่า สิ่ งนีม้ นั จะกลืนเข้ ามาทีต่ รงจิต
ปฏิสนธิไง กลืนเข้ ามาทีห่ ัวใจ ทําลายทีห่ ัวใจครืนไปหมดเลยนะ กามราคะขาด ว่ างหมดเลย เห็น
ไหม นี่ว่าง...
ไม่ มตี ัวกูของกู! ไม่ มหี รอก! ว่ างหมดเลย
โมฆราชไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “ข้าพเจ้าพิจารณาโลกนี้เป็ นความว่าง
ทั้งหมด ว่างหมดเลย แล้วทําไมข้าพเจ้ายังมีกิเลสอยูล่ ่ะ”
“มีสิ”
“เพราะอะไร?”
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“เพราะใครเป็ นคนรู ้ว่าว่างล่ะ?”
สิ่ งที่ว่างน่ะ สิ่ งที่เป็ นอากาศ มันไม่รู้ตวั มันเองหรอก สภาวะจิตนี่มนั มีชีวิต มันถึงว่าคนอื่น
ว่างหมดเลย แล้วมันมาหลอกตัวเอง เห็นไหม มันกลับไปหลบอยูใ่ นหัวใจ
สิ่ งทีเ่ ป็ นหัวใจ เห็นไหม จิตปฏิสนธิไม่ ใช่ ขนั ธ์ ! วิปัสสนาเข้ าไปถึงกามราคะขันธ์ อนั
ละเอียดในหัวใจนี่ขาดออกไป! มันกลายเป็ นตัวจิตล้วนๆ มันไม่ มสี ิ่ งสื บต่ อ เห็นไหม มันไม่ มขี ันธ์
แล้วมันจะไปสื บต่ อกับอะไรล่ะ? มันสื บต่ อ มันก็พลังงานของตัวมันเอง สิ่ งทีเ่ ป็ นพลังคือตอของ
จิต เห็นไหม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญญาณํ อวิชชา ปัจจยาการ คําว่ าปัจจยา
การ...สื บต่ อกัน มันเป็ นอันเดียวกัน
แต่ ขนั ธ์ ๕ มันเป็ นกอง กองของรูป กองของเวทนา กองของสั ญญา กองของสั งขาร กอง
ของวิญญาณ ไม่ ใช่ จติ ! ในเมือ่ ละขันธ์ ๕ เข้ ามาทั้งหมดแล้วถึงทีส่ ุ ดสิ้นกิเลส...เป็ นไปไม่ ได้ ! ละ
ขันธ์ ๕ เข้ ามาทั้งหมด แล้วใครเป็ นคนละขันธ์ ๕ เข้ ามา? เพราะจิตนีม้ นั ละขันธ์ ๕ เข้ ามา ละกาย
เข้ ามาทั้งหมด เห็นไหม กายนอก กายใน กายในกาย กายของจิตไง…
สิ่ งทีก่ ายของจิต ถ้ ามีครูบาอาจารย์ สิ่ งนีส้ ํ าคัญมาก เพราะอะไร? เพราะมันจะว่ างอย่ าง
นั้น เพราะมันจะสร้ างสถานะอย่ างนั้น มันจะสร้ างความเหมือนอย่ างนั้น เห็นไหม เพราะในการ
วิปัสสนาอสุ ภะนีม้ นั มีเศษส่ วน มันมีเคล็ดลับของมันนะ เพราะเราพิจารณาอสุ ภะมันปล่อยเข้ า
มาหมดแล้วนี่ มันมีความอาลัยอาวรณ์ ของมัน เราซํ้าตรงความอาลัยของมันมันก็จะปล่อยเข้ ามา
..ปล่อยเข้ ามา ปล่อยเข้ ามาจนจับสิ่ งใดไม่ ได้ เลย
มือ! เราไปจับต้ องสิ่ งใด แล้วเราคลายสิ่ งต่ างๆ ออกหมด มือเราว่ างไหม? ว่ าง เพราะเรา
คลายสิ่ งอืน่ ออกมา แต่ มอื เรามีไหม? มือเรามี แล้วมือเรามันจะรู้สึกตัวมือเราเองได้ อย่ างไร ตัวมือ
เรานี่ แล้วมันจะรู้ตัวมันเองได้ อย่ างไร แล้วมือเรานี่จะทําลายตัวมันเองได้ อย่ างไร? นี่สิ่งนีถ้ ้ าเป็ น
วิทยาศาสตร์ เป็ นไปไม่ ได้ แต่ ถ้าเป็ นธรรมขององค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ได้ ! ได้ เพราะ
องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าทํามาแล้วไง หลวงปู่ มัน่ ทํามาแล้วไง
หลวงปู่ มัน่ ทําสิ่ งนี้มานะ ถึงสอนลูกศิษย์ลูกหาจนเป็ นครู บาอาจารย์ของเราที่เราเคารพเรา
เลื่อมใสนะ ถึงบอกว่า เรามองสิ่ งต่างๆ ทั้งหลายเป็ นความว่าง ต้องย้อนกลับมาถอนอัตตานุทิฏฐิที่
เห็นว่าว่างไง ใครว่าง? รู ้อะไร? สิ่ งไหนรู ้? ถ้าย้อนกลับมาจับตรงนี้ได้ นี่ไง! อวิชฺชาปจฺ จยา สงฺขา
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รา เวลาปริ ยตั ิว่ากันนะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ�ฺญาณํ นัน่ มันนกแก้ว นกขุนทอง
มันท่อง มันไม่เข้าใจว่าอวิชชาเป็ นอย่างไรหรอก
แล้วเวลาวิปัสสนาของเขาไป เขาก็เทียบ “นี่ไง นี่ อวิชชาเป็ นอย่างนั้น..เป็ นอย่างนั้น” เป็ น
การสร้างภาพเป็ น เป็ นการสร้างสัญญาอารมณ์ เป็ นการสร้าง...สร้างของเขา ปลาเน่า! ถ้าปลาเป็ น
มันทวนกระแสของมันเข้าไปนะ ทุกข์ยากขนาดไหนก็ทน เขาจะว่า “อัตตกิลมถานุโยค” เขาจะว่า
“นี่เชื่อครู บาอาจารย์โดยไม่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่เชื่อบุคคล” เพราะ
เชื่อบุคคลถึงได้ดีไง เพราะเชื่อหลวงปู่ มัน่ ถึงได้ดีไง เพราะเชื่อครู บาอาจารย์ถึงได้ดีข้ ึนมาไง แล้ว
ถ้าเชื่อเขาล่ะ แต่ถา้ เชื่อเขาเอ็งก็สงสัย ข้าก็สงสัย สงสัยกับสงสัยอยูด่ ว้ ยกัน แล้วก็จะสร้างนะ สร้าง
ทฤษฎี สร้างความเห็น สร้างสถานะของความเป็ นของเขาขึ้นมา เพื่อไง...เพื่อหลอกสัตว์โลกไง
“โลกนี้คนโง่มาก หรื อคนฉลาดมาก?” เวลาพระสารี บุตรกับพระโมคคัลลานะจะหนี
จากสัญชัยมาไง เพราะสัญชัยบอก “อะไรๆ ก็ไม่มี ไม่มีหรอก สิ่ งใดก็ไม่มี ไม่มีก็คือไม่มี” จนพระ
สารี บุตรกับพระโมคคัลลานะไม่เชื่อนะ มันไม่มีเหตุมีผลไง เวลาบอกสัญญากันว่า “ถ้าใครเจอ
ธรรมก่อนต้องมาบอกกัน” พระสารี บุตรมาเจอพระอัสสชิเดินบิณฑบาตอยู่ ทําไมมันสงบเสงี่ยม
น่ารักน่าเคารพขนาดนี้นะ ไปถามนะ ถามว่า
“ใครเป็ นครู บาอาจารย์?”
“ครู บาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
“แล้วครู บาอาจารย์สอนว่าอย่างไร?”
น้อย

“เราเป็ นผูบ้ วชใหม่ เราเป็ นผูม้ ีความรู ้นอ้ ย” พระอรหันต์นะ! พระอรหันต์บอกว่ามีความรู ้

“สิ่ งใดๆ ทั้งหลายมาแต่เหตุ! องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สาวไปหาเหตุ” พระสา
รี บุตรเป็ นพระโสดาบันทันทีเลย! เพราะเขาทําความเพียรของเขา เขามีอาํ นาจของเขา เขามีความ
พร้อมของเขา แต่ไม่มีครู บาอาจารย์สอนเขา เห็นไหม เวลาพระอัสสชิสอนทีเดียว พระสารี บุตร
เป็ นพระโสดาบัน กลับไปบอกพระโมคคัลลานะ พระโมคคัลลานะเป็ นพระโสดาบันทันทีเลย
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แล้วไปชวนสัญชัยชวนอาจารย์ของตัวนะว่า “ไปอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เถิด” เพราะสัญชัยนี่ฌานโลกีย ์ “ว่างเฉยๆ” เป็ นภาษาของเขาอย่างนั้น นี่เป็ นเรื่ องของโลก ปัญญา
โลกสามัญสํานึกไง จะดึงกลับมาหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัญชัยไม่ยอม มาไม่ได้
เพราะติดในสถานะว่าเป็ นศาสดา แล้วพอพระโมคคัลลานะจะไปนี่ สัญชัยบอก “ไปเถิด” ให้พระ
โมคคัลลานะกับพระสารี บุตรไปอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถามปัญหานะ
“โลกนี้มีคนโง่มาก หรื อคนฉลาดมาก?”
พระสารี บุตรบอกว่า “โลกนี้มีคนโง่มาก คนโง่มากกว่าคนฉลาด”
“เราจะอยูก่ บั คนโง่ เอ็งไปอยูก่ บั คนฉลาดซะ”
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็ นเรื่ องของปัญญา ต้องใช้ปัญญา
ต้องใช้การใคร่ ครวญ ผูท้ ี่ฉลาดจะมาอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูท้ ี่โง่ก็ให้สัญชัยมัน
หลอกไง “ไม่มี ไม่เป็ น ไม่ท้งั นั้น” อยูใ่ ห้สญ
ั ชัยมันหลอกไป แต่พระสารี บุตรกับพระโมคคัลลา
นะย้อนกลับมาอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ สัญชัยกระอักเลือดนะ เวลาเสี ยสาวก
ไป เพราะเป็ นคหบดีที่มีฐานะมาก แล้วเสี ยไปนี้มนั เสี ยหายชื่อเสี ยงไง เสี ยหายทั้งหมดนะถึงกับ
อาเจียนออกมาเป็ นโลหิ ตนะ อาเจียนออกมาเป็ นโลหิ ต นี่คนโง่มากหรื อคนฉลาดมาก
นี่ถงึ บอกว่ า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา กับขันธ์ ๕ ไม่ ใช่ อนั เดียวกัน ขันธ์ ๕ เป็ นกอง กองของ
สั ญญา กองของรูป กองของเวทนา กองของสั ญญา กองสั งขาร กองวิญญาณ เป็ นกองๆ แล้วเวลา
มันแยกออกมันเห็นเป็ นกองของมัน เพราะมันแยกแยะแล้วมันทําลายได้ แล้วเวลาเป็ นอวิชชานะ
มันเป็ นปัจจยาการ คือมันเป็ นกองเดียวกัน แล้วมันสื บต่ อกันไป แต่ การสื บต่ อนีเ้ ป็ นพุทธปัญญา
ปัญญาขององค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า บอกไว้ เป็ นภาคปริยตั ิเพือ่ ผู้ทมี่ ปี ัญญา ผู้ทสี่ ร้ างบุญ
กุศลมาเป็ นปัญญามาก เวลาเข้ าไปพิจารณาเห็นอาการอย่ างนี้ ถึงบอกว่ า...
องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ านีเ้ ป็ นยอดของศาสดา!
องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าถึงบัญญัติศาสนาไว้ ไม่ มใี ครโต้ แย้ งได้ !
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ไม่ มใี ครโต้ แย้ งว่ าปัจจยาการนีม้ นั เป็ นขันธ์ ๕ ไม่ มใี ครโต้ แย้ งว่ าปัจจยาการนีม้ นั แยกออก
จากกันได้ เห็นไหม เวลาไปเห็นอาการของมันนะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิญญาณํ
นี่คอื อาการของขันธ์ ๕ ทีม่ นั เกิดดับ...เร็วมาก!
“จิตเดิมแท้ นีผ้ ่ องใส จิตเดิมแท้ นหี้ มองไปด้ วยอุปกิเลส”
นี่คอื จิตเดิมแท้ แต่ จติ เดิมแท้ อนั นี้คอื พระอนาคา แต่ จติ เดิมแท้ ของผู้ทที่ าํ สั มมาสมาธิ ผู้ที่
เข้ าสมาบัติ มันก็เข้ าถึงจิตเดิมแท้ ได้ เหมือนกัน แต่ การเข้ าถึงจิตเดิมแท้ น้ นั เข้ าไปอยู่ชั่วคราว คือ
มันสงบเข้ ามาแล้วมันก็คลายตัวออก มันเข้ าถึงจิตเดิมแท้ ด้วยพลังงานของสมาธิ สมาธิปลดเข้ า
ไปถึงจิตเดิมแท้ ได้ เพราะเวลาอัปปนาสมาธินี่จติ เข้ ามาสงบถึงทีส่ ุ ด มันจะดับหมด ดับขันธ์ ๕ คือ
ดับอายตนะทั้งหมด ดับความรู้สึกทั้งหมด จิตนีส้ งบหมดเลย จิตนีว้ ่ างมาก! สั ก-แต่ ว่ารู้ ดับหมด
เห็นไหม จิตเดิมแท้ !
แต่ จติ เดิมแท้ นีช้ ั่วคราว เพราะเข้ าไปด้ วยพลังงานของสั มมาสมาธิ เข้ าไปด้ วยพลังงาน
ของสมาธิ เข้ าไปด้ วยสมาบัติ แต่ จติ เดิมแท้ อย่ างทีเ่ ราเข้ าไปจับต้ องได้ อย่ างนี้ มันเป็ นจิตเดิมแท้
โดยความเป็ นจริงไง แล้วมันไม่ เสื่ อมสภาพ เพราะเราเข้ าไปจับมันได้ ไง นี่ มันถึงย้ อนกลับ ถ้ าครู
บาอาจารย์ ชี้นําตรงนีจ้ ะย้ อนกลับเข้ ามา ไปเห็น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา โดยสั จจะความเป็ นจริง
ไง นี่ไงคือตัวพญามาร
สิ่ งทีเ่ ป็ นตัวพญามารคือตัวเจ้ าวัฏจักร เจ้ าวัฏจักรนีป้ กครองหัวใจดวงนี้
หัวใจดวงนี้ โลก เห็นไหม โลกนีม้ คี วามมหัศจรรย์ มาก โลกนีม้ คี วามเป็ นไป โลกนีเ้ ป็ นภพ
แต่ ไม่ เคยมีใครเห็นโลกใน โลกในคือโลกตัวนีไ้ ง โลกในคือตัวอวิชชา คือตัวตอของจิตไง นี่อนุสัย
มันเกิดจากตรงนี้ไง ภวาสวะ ภพ ความคิดทั้งหมดเกิดจากตรงนี้ ความเห็นทั้งหมดเกิดจากตรงนี้
อํานาจวาสนาทั้งหมดอยู่ทจี่ ุดนี้ บาปอกุศลทั้งหมดอยู่ทจี่ ุดนี้...
เพราะจิตดวงนีม้ นั เกิดเป็ นเทวดา เป็ นอินทร์ เป็ นพรหม เกิดเป็ นเปรต เป็ นผี เป็ นอเวจี...
จิตดวงนีไ้ ม่ เคยตาย...
จิตดวงนีม้ หัศจรรย์ มาก...
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แล้วถ้ าเข้ าไปเห็นจิตดวงนี้ แล้วจับจิตดวงนีเ้ ห็นสภาวะของจิตดวงนีแ้ ล้วทําลายจิตดวงนี้
ทําลายด้ วยอะไร?! ทําลายด้ วยอาสวักขยญาณไง ญาณอันละเอียดมาก ปัญญาอย่ างนีล้ ะเอียด
ลึกซึ้งมาก ถ้าใช้ความคิดมันเป็ นอุทธัจจะ ในสังโยชน์เบื้องบน รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจ
จะ อวิชชา สิ่ งที่เป็ นอุทธัจจะนี้ ถ้าใช้ความคิดเป็ นอุทธัจจะ นี่ไง นี่ ภาวนามยปัญญาที่มนั ละเอียด
ลึกซึ้ งนะ
มันไม่ใช่ปัญญาอย่างที่เป็ นภาวนามยปัญญาที่เราใช้กนั อยูน่ ะ นี่ ติดอย่างนี้ตลอดเลย ถ้า
ไม่มีครู บาอาจารย์ช้ ีนาํ ถ้ ามีครูบาอาจารย์ ชี้นํานี่หักเข้ ามาทั้งหมด หักความเห็นผิดของกิเลส!
กิเลสมันส่ งออก กิเลสมันสร้ างความคิดของมันออกไป ใช้ ปัญญาใช้ ความคิดสิ ถ้ าใช้ ความคิดมันก็
หยาบออกมา มันก็ถอนออกมา มันไม่ เข้ าไปถึงปัญญาญาณอันนั้น ถ้ าเราใช้ ความละเอียดเข้ าไป
ถึงตรงนั้น แล้วพลิกตรงนั้นสิ้น! เห็นไหม...
จบสิ้นกระบวนการของการประพฤติปฏิบัติ!
จุดของจักรวาลนี้ จุดของเจ้ าวัฏจักรพลิกควํา่ ออกไป!
...เห็นไหมนี่ สิ่ งนี้เกิดขึ้นมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โคนต้นโพธิ์ ที่ริม
แม่น้ าํ เนรัญ-ชรา เกิดขึ้นมาจากหัวใจของหลวงปู่ มัน่ ที่โคนต้นไม้ที่เชียงใหม่ เกิดขึ้นมาจากหัวใจ
ของหลวงปู่ เจี๊ยะที่เขาสอยดาวที่จงั หวัดจันทบุรี ถิ่นกําเนิดของใจดวงนี้นะ ถิ่นกําเนิดของใจดวงนี้
รู ้ดว้ ยสติสัมปชัญญะตลอด
ธรรมคือธรรม ใจสู่ ใจ...
ใจดวงหนึ่งให้ กบั ใจอีกดวงหนึ่ง...
ใจของครูบาอาจารย์ ของเราส่ งต่ อมาถึงครู บาอาจารย์ ของเรา...
ครู บาอาจารย์ของเรา เห็นไหม นี้คือการแสดงธรรมนะ การแสดงธรรมนี้ไม่ได้พยากรณ์
ครู บาอาจารย์นะ การแสดงธรรมนี้เป็ นการเคารพ แบบหลวงตาว่านะ “เราเป็ นชาวพุทธ เรามีครู มี
อาจารย์ อาจารย์ที่สูงสุ ดคือบรมครู องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
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อาจารย์ในสมัยปัจจุบนั นี้ ผูท้ ี่บุกเบิกค้นคว้าขึ้นมาคือ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ ครู บา
อาจารย์ของเราที่ประพฤติปฏิบตั ิมาจนถึงสิ้ นที่เป็ นพยานของเราจนถึงปัจจุบนั นี้มาจากไหน นี้
สกุลพุทธะไง ถ้าสกุลพุทธะมี เราเป็ นชาวพุทธ เราประพฤติปฏิบตั ิของเรามี เราต้องภูมิใจนะ ไม่
ต้องเสี ยใจ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพาน เห็นไหม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าบอก “ไม่มีกาํ มือในเรา ไม่ได้มีความลึกลับกับเราเลย วางธรรมไว้น้ ีเป็ นพร้อมอยูแ่ ล้ว ให้มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิไปเถิด”
ครู บาอาจารย์ของเราก็เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสมอกันด้วยความเป็ น
การสิ้ นกิเลส แต่บารมีต่างกันด้วยการสร้างมา สิ่ งนี้เสมอกัน เห็นไหม เรามีธรรม มีวินยั เป็ น
ศาสดาของเรา เราปฏิบตั ิในธรรม ในวินยั เป็ นศาสดาของเรา เรานะ เรามีครู บาอาจารย์ห่วงหา
อาลัยอาวรณ์นะ หลวงปู่ มัน่ เวลาท่านจะปริ นิพพานนะ ท่านพูดกับหมู่คณะไว้ตลอด...
“การแก้จิตมันยากนะ หมู่คณะให้ประพฤติปฏิบตั ิมา ผูเ้ ฒ่าจะแก้ว่ะ” เห็นไหม ห่ วงมาก
เพราะการกระทํา คนที่ผา่ นวิกฤตการณ์อย่างนี้มามันห่ วงเขามาก
หลวงปู่ เจี๊ยะนะ...ท่านส่ งเสบียงอาหารขึ้นไปทางแม่สอด ท่านบอกประจําว่า “หมู่...ทําไม
ไม่เอาการภาวนามารายงานบ้างเลย” เห็นไหม ท่านห่ วงไหม? ท่านห่ วงมาก ท่านส่ งอาหาร ท่าน
ส่ งทุกอย่างเพื่อพวกเรานะ ท่านไม่หวังบุญกุศลจากพวกเราหรอก ไม่หวังสิ่ งใดๆ จากลูกศิษย์ลูก
หาเลย ลูกศิษย์ลูกหา เห็นไหม บริ ษทั ๔ สิ่ งที่เป็ นบริ ษทั เข้าถึงที่สุดแล้วมันถึงวิมุตติสุขนะ ถ้าถึง
วิมุตติสุขคือใจดวงนี้ ใจดวงนี้ถึงเป็ นความสําคัญมาก
ฉะนั้น เราถึงกราบครู บาอาจารย์ของเราโดยหัวใจนะ เราสร้างคุณงามความดี เราทํา
สัมมาสมาธิ ครู บาอาจารย์ของเราจะมาอนุโมทนา เราทําคุณงามความดีจะถึงครู บาอาจารย์ของ
เราตลอด เราสร้างคุณงามความดี เราทําเพื่อครู บาอาจารย์ของเรา ไม่ตอ้ งเสี ยใจ สิ่ งนี้เป็ นเรื่ อง
สมบัติของโลก เห็นไหม เรามีรถเรามีรา เวลามันเก่ามันชราครํ่าคร่ านี้ เราก็ตอ้ งสละมันไป เรา
ต้องหารถหาราของเราใหม่ใช่ไหม
นี้ก็เหมือนกัน ในเมื่อครู บาอาจารย์ของเรา รถราของท่านมันเสี ยแล้ว มันสละแล้ว มันถึง
เวลาท่านสละออกไปแล้ว ท่านมีความสุ ขของท่าน ท่านมีความสุ ขของท่านตั้งแต่ท่านถึงถิ่น
กําเนิดของท่าน ถิ่นกําเนิดคือจิตดวงนี้มนั ไม่มีกิเลส มันไม่มีตณ
ั หา มันไม่มีการเกิด และไม่มีการ
ตาย แม้แต่การฆ่ากิเลสตายแล้วนะ จิตนี้สว่าง จิตนี้มีความสุ ข ในเรื่ องของจิตนั้นจะไม่มีส่ิ งใดเลย
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แต่ทาํ ไมมันต้องตายล่ะ? ตาย! ตายเพราะธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ นี้ มันเป็ นเรื่ องของโลกเขาไง สิ่ ง
นี้มนั ชราครํ่าคร่ าได้ แต่จิตดวงนั้น ถ้าเราเกิดมาในหัวใจ เราเกิดมาในวัฏฏะนะ มันก็เกิดมาสะสม
มันก็มีสูงมีต่าํ มันก็มีอารมณ์กระทบรุ นแรงของมันเหมือนกัน แต่ขณะที่ว่าพ้นจากกิเลสแล้วนะ
สิ่ งใดๆ ก็เข้าถึงจิตดวงนั้นไม่ได้ ใจดวงนั้นพ้นออกไปแล้ว มันจะไม่มีส่ิ งใดไปถึงดวงนั้นเลย แต่
...แต่สิ่งนี้มีอยูไ่ ง เราถึงบอกต้องพูดว่า...
ครูบาอาจารย์ ของเราไม่ ไปไหนหรอก
ครูบาอาจารย์ ของเราดูเราอยู่นะ...
ครูบาอาจารย์ ของเราคุ้มครองเรานะ...
ครูบาอาจารย์ นรี้ ักเรานะ...
ถ้าเรารักเราเคารพครู บาอาจารย์ของเรา เราต้องสร้างคุณงามความดีของเรา ทําเพื่อถวาย
ครู บาอาจารย์ แล้วเราจะเป็ นคนดีนะ เอวัง
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