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พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วดัปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ทําความสงบ  ตั้งใจฟงธรรม  ธรรมะชวยใหเราพนจากทกุขได  ธรรมะที่เรา 
แสวงหา มันตองเปนธรรมะที่เหนือธรรมชาติ เพราะเราเกิดมาจากธรรมชาติ เราเกิดมาใน 
วัฏฏะ  เราเกิดมาเห็นไหม  เพราะเราเกิดมาดวยบุญกุศลเราถึงไดเกิดมาพบพระพทุธ 
ศาสนา  ดูในโลกปจจุบนัเรานี้  คนเกิดมาในโลก  ๖,๐๐๐  กวาลานคน  แลวเขาเจอพทุธ 
ศาสนาไหม

ดูสิ  อยางทางยุโรปเขาอยากบวชมาก  เพราะเดี๋ยวนีท้างวิชาการมันเจริญ  เขาก็ได 
ศึกษา เวลาเขาบวช เขาตองแสวงหา เขาตองมาบวชทางเอเชียเรา สุดทายแลวถาจะปฏิบัติ 
ละ  ถาเขาจะปฏิบัตนิะ  ถาไมมคีรูอาจารย  เขาจะปฏิบัติกับใคร  เขาก็ตองปฏบิัติไปเห็น 
ไหม  เราเกิดในประเทศอนัสมควรไง  เราเกิดมาแลวไดพบพระพทุธศาสนา  พระพุทธ 
ศาสนาเปนสิ่งที่สุดประเสริฐมาก  ประเสริฐเพราะทําใหคนพนจากทุกขได  พนจากการ 
เกิดและการตายได 

เพราะการเกิดและการตายมันเปนความทกุขอยางยิ่ง  ทุกขเพราะการเกิด  ทุกข 
เพราะมเีรา  แตเราจะปฏเิสธการเกิดไมได  สิ่งทีเ่กดิขึ้นมานี้  มนัเกิดโดยสจัจะความจริง 
เพราะในเมือ่ยังมีจิตอยู  มีสสารธาตุรูอยู  มีปฏิสนธิจิตที่มนัเวยีนตายเวียนเกิด  มนัตองมี 
เปนธรรมชาติของมัน  การปฏิเสธคือการที่เราปฏิเสธสิ่งที่มีอยู  สิง่ทีม่ีอยูนั้น  ถึงเราจะ 
ปฏิเสธขนาดไหน  มนัก็เปนความจริงของมันอยางนั้น  เวลาเกิดขึน้มากเ็กิดตามเวรตาม 
กรรม 

ตามธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  บอกวา  กรรมจําแนกสัตวใหเกิด 
ตางๆ กัน  จะเกิดเปนโอปปาติกะ  เกิดในไข  เกิดในครรภ  เกิดในน้ําคร่ํา  การเกิดเห็นไหม 
มันสุดวสิัยที่เราจะบงัคับได  แตพอเกิดแลวมาเปนเราสิ  เราถึงรูวาเปนเราไง  เราถึงรูวามี
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ความทุกขความสุขของเรา  เราเกิดมาแลว แตขณะตายขณะเกิดนัน้ใครก็ไมมีอํานาจเหนือ 
มัน ไมมีใครมีอํานาจเหนอืพญามารนะ พญามาร พญามัจจุราชทําใหเกิดใหตายเหน็ไหม 

แลวธรรมะเปนสิ่งที่สิง่ประเสริฐ  ถามันไมไดศึกษา  มันจะไมเขาใจ  เราไมเขาใจ 
หรอก  ถงึจะฟงธรรมก็ฟงเขาหูซายทะลุหขูวา  ฟงแตธรรม  เพราะในสามัญสํานึก  การฟง 
เทศนเปนการไดบุญอยางยิ่ง เราก็ไปนั่งสปัหงกงกงนักันฟงเทศน ฟงเทศนเอาบุญไง แตดู 
ครูบาอาจารยของเราสิ  ในการประพฤติปฏิบัติเหน็ไหม  เวลาครูบาอาจารยทานเทศนที 
หนึ่งนะ  การเทศนทีหนึ่ง  มนัก็ทําใหเราไดการประพฤติปฏิบัติหนหนึง่  การปฏิบัติโดย 
สายตรงนะ  การปฏบิัติฟงโดยปจจุบัน  ออกจากใจดวงหนึง่สูใจดวงหนึ่ง  ออกจากใจผูรู 
มาถึงใจของเรา 

ใจของเรามนัไมรู  ก็ใจเหมือนกัน  เราเกิดมาเปนมนษุยเหมอืนกนั องคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา เจาชายสิทธัตถะก็เปนมนุษย แลวออกแสวงหาออกคนความาไง มันถึง 
วาเราก็เปนมนุษย เราก็มีสทิธิที่เราจะประพฤติปฏิบตัิ แตมันเช่ือไหมละ เราไมเช่ือนะ เรา 
ไมเช่ือ เราเกิดมาในโลก เราก็แสวงหาความสุขกนัเหน็ไหม 

ความสุขทีโ่ลกเขามีอยู  เราก็แสวงหาความสุขแบบโลกๆ  เขาไป  โลกเขามีใหเรา 
แสวงหา  แตถามใจตัวเองไหมวามันสขุจรงิหรือเปลา  มันสุขจริงหรอืเปลา  มนัสุขไมจรงิ 
มันจริงดวยอามิสไง  พอศึกษาธรรมเขามา  มันถึงจะเขาใจวานีค่ืออามิส  มันตองเจือดวย 
อามิส สิ่งที่เปนอามิสนี้ เราไดเสพขึน้มาแลวเรากพ็อใจ เราก็วาเปนความสุข สุขแบบนี้สุข 
แบบคนเมาเหลาเหน็ไหม กนิเหลาเมาแลวก็บอกวา พอแลวจะไมกินอีก แตแลวกก็ินอกี 

นี่ก็เหมือนกัน  ในเมือ่มนัเปนอามิส  มนัเปนวัตถุ  มันกเ็สพวัตถุไป  แลวมันจะมี 
ความสุขไดอยางไรละ  เราก็แสวงหาไปกับเขา  เวลาเราจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเหน็ไหม 
โดยกิเลสโดยสามัญสํานึก  ก็จะบอกวา  คนนีไ้มสูโลก  คนนี้ไมจริง  หนีสัจจะความจริง 
ทั้งๆ ที่เราจะไปหาความจริงอันประเสริฐ ความจรงิอันประเสริฐนี้ทางวทิยาศาสตรพิสูจน 
ไมได  ดูกลองจลุทรรศนสิ  เช้ือโรคทีม่องไมเห็นเขาพิสูจนไดทัง้นัน้  ทางทฤษฎีนะ  ทาง 
วิทยาศาสตรเห็นไหม ดีเอน็เอนี้สามารถพิสูจนไดหมด 

แลวจะหาจิตทีไ่หน จิตนี้หาที่ไหน รูกนัที่ไหน มนัรูไมได มนัรูไมไดเพราะอะไร 
เพราะสิ่งทีว่าจิตแกจิต  ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาสําคัญตรงนีไ้ง  เรานี่
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เปนชาวพุทธนะ เราทําทาน เรารักษาศีล เราภาวนา สิ่งนี้เปนสามัญสํานกึ แลวเราก็คิดวารู 
ไง  เห็นไหมธรรมะเสมอืนจริง  ธรรมะเสมอืนจรงินะ  เหมอืนวารู  แตไมรูอะไรเลย 
เหมือนวารูนะ  เหมือนวารู  ถามนัรูจริงมันไมเหมือน  มันพูดออกมามันจะเปนความจรงิ 
แตนี่เวลาพูดออกมา ทําทาทําทางเหมอืนวารู 

ในกึ่งกลางพุทธศาสนา  ศาสนาจะเจริญอกีหนหนึง่  ในภาคปฏิบัติเราจะเจริญ 
ศาสนาเจริญนัน้เจริญที่ไหน  เวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอยูทีโ่คนตน 
โพธ์ิ มันเจริญที่ใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานะ เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาเทศนธรรมจกัรฯ  จักรนี้ไดเคลือ่นไปแลว  เทวดาสงขาวขึน้ไปเปนช้ันๆขึ้นไปวา 
จักรนี้ไดเคลื่อนไปแลว จะไมมีใครยอนกลับได นัน่มันเปนอดีตแลว 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรัสรูที่โคนตนโพธ์ิ  มรรคญาณทําลายอวิชชา 
สิ้นไปจากหวัใจ  ธรรมจักรมันเกิดทีน่ั่น  เพราะธรรมจักรมันไดทําลายอวิชชาในหัวใจ 
ทําลายมารออกไปจากใจหมดสิ้นแลว  นั่นผลมันอยูที่นั่น  แลวเวลาแสดงธรรมจกัรฯไปนี้ 
จักรนี้ไดเคลื่อนแลว  นี่มนัเปนกริิยาแลว  นี่เปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธ 
เจา แลวเราก็ฟงมาเหน็ไหม ดูสิปญจวัคคียฟงอยู ๕ องค ทําไมพระอัญญาโกณฑัญญะถึง 
รูเปนองคแรก แลวอีก ๔ องคนัน้ทําไมไมรูขึ้นมาดวย 

เวลาเทศนซ้ําไป จนปญจวัคคียเปนพระโสดาบันทัง้หมด แลวเทศน อนัตตลักขณ 
สูตร ก็เปนพระอรหนัตขึ้นมาทั้งหมด สิ่งนีค้ือรูจริง แตถามันไมจรงิ มันเหมอืนไง ความ 
เปนทีม่ันเหมอืน  เหมอืนเพราะอะไร  เพราะวาดวยกิเลส  ดวยทิฏฐิมานะ  ทุกคนจะคิดวา 
เรานี้เปนผูที่ฉลาด  เราเปนผูทีม่ีอํานาจวาสนา  เราประพฤตปิฏิบัติเพราะเราสนใจใน 
ธรรมะเหน็ไหม ความจริงนะกเิลสมนัหลอกในหัวใจช้ันหนึ่ง แลวเราก็ไมมีครูบาอาจารย 
ที่เปนความจริง เราก็ทําเหมอืนแสดง 

ดูสิ  การประพฤติปฏิบัตินี่  ความจรงิทีม่ันเกิดขึ้นมา  ชีวิตของคนๆ  หนึง่เหน็ไหม 
เขียนมาเปนตํารา  เขียนมาเปนประวัติ แลวเขาก็ไปสรางหนังกัน  เวลาเขาสรางหนงัขึ้นมา 
เขาทําใหเหมือนเลย  เขาศึกษาหมดทุกอยาง  แลวทาํใหเหมือนเลย  ทําใหเหมอืนนั้นเปน 
การแสดง  แตชีวิตจริงตางหากที่มนัเปนความจริง  นี่ก็เหมือนกัน  สิ่งที่โลกเขาทํากนันัน้ 
หนังละครเวลาเขาทําเขาสรางหนังขึน้มาเห็นไหม สมจรงิสมจังนะ นี่เหมือนจรงิ
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การประพฤติปฏิบัติ  เรากไ็ปสรางกัน  สรางวิธีประพฤติปฏิบัตกิัน  มนัไมเปน 
ความจรงิ  แตเวลาครูบาอาจารย  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาออกประพฤติ 
ปฏิบัติ  คนความา  โลกเขามอียูขนาดไหนก็ไปศึกษากับเจาลทัธิตางๆเห็นไหม  ทุกรกริิยา 
ทรมานขนาดไหน  ก็ทําไปกับเขา  คิดวาไง  คิดวาเหน็ไหม  นี่คิดวาเหมอืนรู  แตไมรูอะไร 
เลย 

แตเพราะดวยอํานาจวาสนา  ที่เปนพระโพธิสัตว  ขนาดอาฬารดาบสนะ  รับประ 
กันเลยวา  เจาชายสิทธัตถะมีความรูเสมอเรา  เปนศาสดาสอนได  แตเพราะอํานาจวาสนา 
ของคนที่สรางมา  จะสอนอะไร  ในเมือ่เขาฌานสมาบัติกิเลสมันก็สงบตวัลง  เวลาออกมา 
แลวนีม่ันกท็ุกขเหมือนเดมิ  ไมจรงิ  ไมยอมรับ  ทัง้ๆ ที่มีคนประกนั  มคีนยอมรับแลว  แต 
ตัวเองไมยอมรับ  เพราะมันไมใชความจริง  จนกลบัมาฉันอาหารของนางสุชาดา  ปญจ 
วัคคียจงึทิ้งไปหมดเลย 

แลวคนควากลับมาเพราะวาสรางบุญญาธิการมา  สรางมาเห็นไหม  องคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจากับพระปจเจกพทุธเจาตรัสรูเองไดโดยชอบ  จะตรัสรูเองไมมีใคร 
เปนคนสอน  ตรัสรูเอง  ยอนกลบัมาในใจของตัว  มันเปนความจริงทัง้หมดเห็นไหม 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอนเขาไปในอดีต ขอมลูมนัมีอยูแลว  จุตูปปาตญาณ ถายังไมได 
กําจัด  มันก็ตองเปนไปตามนัน้  อาสวักขยญาณตางหาก  อาสวักขยญาณเห็นไหม 
ยอนกลับมาทําลาย อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา วิญญาณัง ทําลายการเกิดและ 
การตาย ปฏิสนธิจิตอยูตรงนี้ 

แลวทําลายปฏิสนธิจิต  ปฏิสนธิจิตที่จะไปเกดิอีกมนัไมมี  มันไมมมีันก็สิ้นกเิลส 
ไป นี่เห็นไหม ธรรมเหนือโลก ความจรงิมนัเกิดตรงนี้ แตกิริยาเห็นไหม กิริยาที่แสดงมา 
ในพระไตรปฎก  แลวเราก็ศึกษากัน  ศึกษากันดวยครูบาอาจารยของเรานะ  หลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่นทานก็ศึกษาของทาน  ถาไมมีพระไตรปฎก  ไมมีตํารา  เราจะเอาที่ไหนเปน 
แบบอยาง  ขนาดมีแบบอยางอยูแลว  การกระทําเหน็ไหม  ใหมนัจรงิมนัจงั  เขาปาเขาเขา 
ไป ไปเผชิญกับสิ่งตางๆ ทั้งหมดเลย ใหมนัเปนความจรงิขึ้นมา 

แตนี่พอเราประพฤติปฏิบัติกนั  ก็สรางกนั  สรางวธีิการกันขึ้นมา  เหมอืนแสดง 
หนัง เหมือนเลนละครกัน เปนกิรยิาจากภายนอก ปฏิบัติเอาแตเปนพิธีกรรม เอาแตปฏิบัติ
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เปนกริิยา แลวใจมนัเปนไหม นี่ขนาดทําอยูขางนอกนะ แลวกิริยาการเคลือ่นไหวไป มัน 
เหมือนการแสดง เหมือนจะรู เหมอืนการปฏิบัติธรรม สบาย มีความวาง มีความเขาใจ 

มันกม็ีความวางสิ  ธรรมะขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  มันเหมอืน 
ธรรมะโอสถ  เราศึกษาเขาไป  เจ็บไขไดปวย  เรากนิยาก็หาย  เห็นไหมเรามยีา  เจ็บไขได 
ปวยที่ไมใชโรครายแรง  กนิยาเขาไปมันก็บรรเทาเปนธรรมดา  เราไปศึกษาธรรมขึน้มา 
มันกไ็ปบรรเทาหัวใจเปนธรรมดา วางๆ วางๆ นี้มนัเปนฆราวาสธรรม มนัเปนธรรมของ 
คฤหัสถ  มนัเปนธรรมของผูที่เกิดมาในโลกนี้  โลกนี้เขาเกิดมา  เขามีหวัใจ  คนมีศลีธรรม 
จริยธรรม คนทีม่ีจิตใจเปนสาธารณะ เขาเสียสละไดมากกวาเราอีก เขาทําไดดีมากกวานัน้ 
อีก 

สิ่งนี้มนัเปนเรื่องโลกๆ แลวเรากท็ํากันแบบสบายๆ นี่เหมอืนจะรูแตไมรูอะไรเลย 
ไมรูอะไรเพราะอะไร  เพราะไมรูจกัตัวตน  ไมรูจักเรานะ  แตถาประพฤตปิฏิบัติตามความ 
เปนจริง เรานั่งหลังขดหลงัแข็ง เวลานัง่กําหนดพุทโธอยูในที่ตางๆ เพราะเวลาเราคลกุคลี 
อยูในหมู มนัเหมอืนการแสดง คลุกคลีกนั กิริยากเ็หมือนกัน ทําเหมือนกนั แลวผลมนัได 
เหมือนกนัไหม คนเกิดมานะ สูงต่ําดําขาวตางๆ กัน 

คนเกิดมานี้ กรรมจําแนกสัตวใหเกิดตางๆ กนั รูปสมบัติเหน็ไหม ถาเราสรางบุญ 
กุศลมา  มนุษยสมบัติ  สิ่งที่เปนมนุษยสมบัตเิกิดมาแลวยังไมเทากัน  แลวจิตมันยิง่กวานั้น 
อีกกี่รอยกีพ่ันเทา ความรูสกึของคน มนัพลิกแพลงกวานั้นอีกมากมายมหาศาลนัก พอเรา 
ทําแลวจะใหเหมือนกนั  มันเปนไปไมได  มันเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย  มันเปนการแสดง 
เหมือนจะรู เหมอืนจะเปนธรรม แตไมเปน นี่ปฏบิัตโิดยโลก 

ถาปฏิบัติโดยธรรม เราศึกษาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวเรา 
มีอํานาจวาสนา  เราอยากจะออกจากวัฏฏะ  ในเมือ่อยากออกจากวัฏฏะ  เราตองเขาไป 
เผชิญกับความจริง  ความจริงคอือะไร  ชีวิตนี้คืออะไร  เกิดมาจากไหน  เกิดมาจากทองพอ 
ทองแม การเกิดนะ พอแมเราเปนพระอรหนัตของลกู เพราะสมบัตนิี้ ดีเอน็เอ กรรมพนัธุ 
ของพอแมทัง้หมดเลย แตอํานาจวาสนาไมใช 

ปฏิสนธิจิตทีม่าเกิดในไขของมารดา สิทธิของเรา หวัใจของเรา ความรูสกึของเรา 
มันเปนของเรา  มันเปนบุญเปนกรรมของเรา  แตเพราะมีสายบุญสายกรรม  เราถงึเกิดกับ



ธรรมะเสมือนจริง 6 

พอแม พอแมนี้มีบุญมีคุณมาก การเกิดจากพอจากแมมีคุณมาก อุปชฌายอาจารยนีม่ีบุญมี 
คุณมาก เปนคนช้ีบอกทางเรา เปนคนกลอมเกลี้ยงเลี้ยงดูเรามา แตในการประพฤติปฏิบัติ 
จิตมันเกิด มนัเกิดอยางไร สิ่งที่เกิด เราลังเลสงสัยทัง้นั้น 

เวลาผูที่ประพฤติปฏบิัติก็อยากรูอยากเหน็ไปหมด  อยากรูอยากเห็นนี่รูเหน็โดย 
กิเลส เห็นโดยสามัญสํานึก เหน็โดยโลก แตถาเปนธรรมนะ เหน็โดยธรรม รูโดยธรรม รู 
แจงความเปนจรงิ  รูในอรยิสัจ  ไมใชรูเรื่องสัญญาอารมณ  ขางนอกมันก็เปนการแสดง 
ปฏิบัติโดยผูไมรูจริงเหน็ไหม  กิริยาการกระทําไปกเ็หมือนการแสดงหนังแสดงละครกัน 
ทํากันไปอยางนัน้สบายๆ มนัสบายทีป่าก แตในหัวใจมันสงสัยไหม 

แตถาเปนสัจจะความจรงินะ  ครบูาอาจารยทานประพฤติปฏิบัตมิา  ทานตองทํา 
ความสงบของใจเขามา  ถาใจเรายังไมสงบ  เราคิดออกไป  มนัก็คิดโดยกิเลส  คิดโดยโลก 
ทั้งๆ  ที่ตรกึธรรมะขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา  ธรรมะขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาถูกตองไหม  ถูกตอง  แตมันผิดที่เรา  ผิดที่ใจของเรานีม้ันเปนโลก 
สัตตะ  เห็นไหม  จิตนี้  โลกคือโลกทัศน  โลกคือหวัใจของเรา  โลกคือความรูสกึ  โลกคือ 
ปฏิสนธิจิตเหน็ไหม ทีม่ันเกิดมนัตายในวัฏฏะ เวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะ 

วัฏฏะเปนภพเปนสถานที่ใหมันเกิด แตจิตนีม้ันหมนุไป มนัซับซอนมาอยูที่หวัใจ 
นี้  แลวหัวใจนีม้ันเปนผูของ  มนัมอีวิชชาอยู  แลวสิง่ที่คิดออกมานั้นคิดโดยโลก  คิดโดย 
อวิชชา  ตรึกในธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  ธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา  ก็เปนสมบัติขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  เปนธรรมสาธารณะ 
แตความสุขความทุกขมันเปนความเจ็บปวดในหวัใจของเรา 

สิ่งที่เปนในหวัใจของเรา  มนัของในใจของมนั  มนัมืดบอดในใจของมัน  มันเปน 
อวิชชา  ทางปริยัติตีความวาอวิชชาคือความไมรู  อวชิชามันรูสึกตัวของมนัเอง  แตมนัไม 
รูจักตัวมันเอง อวิชชาเห็นไหม ธาตุรู พลังงานนัน้มนัมีความรูไหม มันมีความรูในตัวมนั 
เอง  แตมันไมรูจักตวัมนัเอง  เพราะมนัโดนอวิชชาครอบงําไว  มันถึงเสวยอารมณ  มันถึง 
ออกมา 

ตัวรู  สิ่งที่ถูกรู  อารมณความคิดไมใชจิต  จิตไมใชความคิด  ตัวเองก็หลง  แลวก็ 
ออกไปเปนความคิด ความคิดกเ็กิดจากใจ ความคิดเปนอาการของใจ ใจกับอาการของใจ



ธรรมะเสมือนจริง 7 

อาการของใจก็แสดงใหใจดู เหมอืนจะรูอีก ความคิดเปนเรา เห็นไหม เรารูธรรมะ ตรึกใน 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวรูอะไร  อมธรรมะขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาอยูคาปากแลวพูดออกมา แตหัวใจไมรูอะไรเลย เหน็ไหม 

แตถามันเปนสัจจะความจรงิ  เราตองทําจิตของเราใหสงบ  ความคิดทําใหเรา 
ฟุงซาน สิ่งทีทุ่กขกนัอยูนี้ คนเกิด ทุกขก็เกดิจากใจ ทุกขโดยสามัญสํานึก ทุกขมนัเกิดจาก 
อะไร  ทุกขมันเกิดมาจากความคิด  เพราะมนัจําความทุกขอนันัน้  สิ่งใดที่เจ็บปวดแสบ 
รอน  จําไดก็เปนความทุกข  แลวมันก็คิดสิ่งนั้นขึน้มา  แลวใครเปนคนคิด  พลงังานเห็น 
ไหม ตัวอวิชชา ตัวรู แลวสิ่งที่ถูกรูละ 

สิ่งที่ถูกรูคืออะไร คือความคิด พอความคิดมนัคิดออกไป พอคิดออกไป นี่ไง มัน 
ก็เปนการแสดง จิตมันแสดงไง อาการของจิตมันแสดงใหดู  เราก็เช่ือ รองไห เสียใจ ดีใจ 
ไปกับความคิดของตัว นี่ไง จิตมันแสดงออกไป แลวเราก็ตามมันไป เปนธรรมะแลวหรือ 
เปนธรรมะหรอืยัง  นี่ธรรมเสมอืนจริง  เวลาพูดธรรมะนะ  พูดปากเปยกปากแฉะเลย 
เหมือนจะรู แตไมรู ไมรูเพราะอะไร เพราะมันพูดผดิ 

ถาธรรมะจริง  มนัจะพูดถูกตอง  ความทีม่ันจะถกูตองขึน้มา  ถูกตองเพราะอะไร 
เพราะมนัรูจริงเห็นจริง  คนทีเ่คยรูจรงิเห็นจรงิ  คนที่ประพฤติปฏบิัติขึ้นมา  มนัจะเปน 
ความจรงิของมนั  สิ่งที่ศึกษามามากมายขนาดไหน  ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจานะ ปรยิัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ การศึกษาก็ศึกษามาเพื่อเปนแนวทาง แตเวลาปฏบิัติตอง 
วางไว 

หลวงตาทานไปหาหลวงปูมัน่  ทานเปนมหา  เวลาไปหาหลวงปูมัน่ครั้งแรกเหน็ 
ไหม เวลาศึกษาจบแลวก็ตั้งเปาไววาจะออกประพฤติปฏิบัติ แตก็ศึกษามาหมด นิพพานก็ 
รูเขาใจหมด  แตธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  ไมรูอะไรเลย  เวลาไปหา 
หลวงปูมั่น  เพราะทานประพฤติปฏิบัตมิา  ทานสงสารมาก  สงสารผูประพฤติปฏบิัติ 
การศึกษานี้เปนประโยชนไหม เปน! เปนประโยชนกับเรา เพือ่เปนแนวทาง 

แตเวลาประพฤติปฏิบัติ  พอมนัมีสิง่นีอ้ยู  เวลาปฏิบตัิมันก็ชอบเทยีบเคยีง  ทานถงึ 
ไดบอกกับหลวงตาวา  มหาสิ่งทีเ่รยีนมานี้  ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เชิดชูไวบนหวั แลวตองเก็บทะนถุนอมไวกอน ใหเกบ็ความรูสกึที่ศึกษามาโดยขอมลูเหน็
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ไหม ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาใหเก็บใสลิน้ชักไว แลวลั่นกุญแจไวดวย 
อยาใหมันออกมา ถาออกมานะ มนัจะเตะ มนัจะถีบกัน จะเตะจะถีบหมายถึงวา ความคิด 
ของเรามันมีใชไหม  อวิชชาความที่เราไมเขาใจ  แลวพอศกึษาธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจามนัก็เปนการตีความ 

แตเวลาเราประพฤติปฏิบัติไปนั้น มันจะเปนขอเทจ็จริง ถามนัฟุงซานมันก็มีความ 
ทุกข ถามันสงบขึ้นมามันก็เปนสมาธิ ถามีสมาธิมีฐานขึ้นมา เวลามันออกวิปสสนา มันจะ 
เปนอีกกรณีหนึ่ง  ศีล  สมาธิ  ปญญา  โลกุตตรปญญา  ไมใชโลกียปญญา  โลกียปญญาคือ 
ปญญาเกิดจากอวิชชา เกิดจากภพ เกิดจากความคิดของเรา สิ่งที่เกิดขึน้มา มันก็แสดงใหดู 
ไง ธรรมะจะเปนอยางนัน้ สัจจะความจริงจะเปนอยางนั้น แตขอเท็จจริง ใจมันยงัไมเปน 
เพราะใจมันยงัไมสงบเขามา มันเตะ มันถีบกนัอยางนี้ไง 

ครูบาอาจารยทีป่ระพฤติปฏิบัตมิา  จะตองรูสัจจะความจริงขอเท็จจริงในหัวใจ ถา 
รูสัจจะขอเท็จจริงในหัวใจ เราเปนครูบาอาจารยเขาใชไหม แลวเขามาฝากเนื้อฝากตัวเปน 
ลูกศิษย  เปนอาจารยเปนลูกศิษยกนัไปเพื่ออะไร  ก็เพื่อจะแนะนําสั่งสอน  จากใจดวงหนึ่ง 
สูใจดวงหนึ่ง  ใจของลูกศิษยที่ปฏิบัติ  มนัยังไมรูจรงิเห็นจริง  มันก็ตองคาดหมายไปเปน 
ธรรมดา 

ถาจิตมันสงบเขามาแลวมนัเหน็  สิ่งทีเ่ห็นเปนนิมิต  เห็นจรงิไหม  เห็นจริง  แต 
ความเหน็นัน้ไมจริง  ไมจรงิเพราะสัตตะ  สัตตะเปนผูของ  ใจมันยังไมจรงิ  แลวมนั 
แสดงออกใหเราดูเปนธรรมะ  เวลาธรรมเกิดในผูที่ประพฤติปฏิบัติ  พอจิตมนัสงบเขา 
มาแลวธรรมเกิด  หมายถึงปญญามนัเกิด  เวลาจิตมนัสงบเขามา  ถาเปนผูทีม่ีอํานาจวาสนา 
มันจะผุดขึ้นมาเลย ผุดขึ้นมาเปนบาลเีลย หรือผุดขึน้มาเปนสจัธรรม เปนขอๆ เลย นี่ไงถา 
ไมมีครูบาอาจารยก็จะเขาใจวาธรรมเกิด คําวาธรรมเกิด คือ สัจธรรมมันเกิด 

ในเมือ่จิตสงบ  จิตนีม้ันเปนสจัธรรมอันหนึ่ง  จิตนีม้ันเคยสรางบุญกุศลมา  สราง 
บาปอกุศลมา  ความเศราหมอง  ความผองใสในใจมนัมีอยู  พอมันมีอยู  จิตมันสงบเขาไป 
ถึงขอมูลนี้มนัก็แสดงออก  พอมันแสดงออก  เรามอีวิชชาใชไหม  สิ่งที่เปนขอมลูกับตวั 
พลังงาน  พลังงานคือตวัจิตใชไหม  พอมันแสดงออกขึ้นมา  ตัวพลงังานคือตัวจิต  สิ่งที่
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แสดงออกนั้นคือสิ่งที่ถูกรู  เปนขอมูล เราไปเห็นเขาเราก็ตื่นเตน  เพราะอะไร เพราะตัวจิต 
มันไมรูจกัตัวมันเอง 

พอธรรมมันเกิด  มันก็ตื่นเตนไปกับธรรมนั้น  ธรรมะแสดงอยางไร  มันก็ดีใจ 
เสียใจกับธรรมะ พอเกิดขึ้นมา ก็อยากรู อยากเห็น อยากเปนอีก นี่ไงกิเลสเกิดตรงนี้ไง สัจ 
ธรรมมันเกดิ  แตสัจธรรมมันเกิดเพราะจิตเราเปนอวิชชา  จิตเราไมรู  มันถึงไดหลงไป 
เห็นไหม  พอธรรมเกิดขึ้นมา  สัจธรรมมันเกิด  แตไมใชอริยสัจ  ไมใชทุกข  สมุทัย  นิโรธ 
มรรค นิโรธะ มันเกิดแลวมนัดับไป แลวตัวจิตมันรูอะไร ไมรูอะไรเลย รูสิ่งที่รูเห็นไง แต 
ตัวมันเองมันไมรูอะไร ในเมื่อตัวมนัเองไมรูอะไร นีไ่ง เหมือนวารูนะ ธรรมะเกิด 

ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ปญญาชอบ งานชอบ เพยีรชอบ เขาใจหมดเลย เทศนา 
วาการไดเลย  แต!  แตมันเปนสภาวธรรม  ไมใชอริยสัจ  นี่ไง  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค 
มรรคญาณเทานั้นถึงจะชําระกิเลสได  เมื่อมรรคญาณเทานั้นที่ชําระกิเลสได  เราถึงตองทํา 
ใหจิตเราสงบเขามาใหไดกอน  ถงึมนัจะรูออกไป  มันตื่นเตนไปกับเขา  พอรูวามันไหว 
มันกเ็ปนอดีตอนาคต  มันอยากไดอยากดีไปกบัเขา  มันก็สะสมสิ่งที่เปนฟนเปนไฟมาเผา 
ใจตัวเอง เผาใจเรานะ 

ทั้งๆ  ที่สิ่งนี้ควรจะเปนคติเตอืนใจ  เพราะไดรู  รูเพราะอะไร  เกิดเพราะอะไร  เกิด 
เพราะจิตมันสงบเขามา จิตมนัมีฐานของมัน มันมีขอมูลของมัน อํานาจวาสนาของคนไม 
เหมือนกนั ทรัพยภายใน ทรัพยจากความรูสึกในหัวใจ เห็นไหม นี่ไง เวลาเราเสียสละกนั 
ทําบุญกุศลขึ้นมา  ใครวาเสียสละแลว  แลวเราจะไมไดสิ่งใด  สิ่งที่เราเสียสละออกไปเปน 
วัตถุ แตหัวใจเราไดอํานาจวาสนา ไดบุญญาธิการ สิ่งนี้มนัสะสมมาเหน็ไหม 

สิ่งที่สะสมมานัน้  ถามันแสดงออกมา  จิตของคนมันไมเหมือนกัน  มีคุณคาไม 
เทากัน  การกระทําถงึแตกตางกัน  การประพฤติปฏบิัติ  มันถงึตองใหเปนตามความเปน 
จริงของแตละดวงจิตนัน้ ถาแตละดวงจิตนะ ใครชอบอะไรละ กรรมฐาน ๔๐ หอง  เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้เปนไดทัง้สมถะ คือกรรมฐาน คือความสงบ เปนไดทัง้วิปสสนา 
เพราะโดยสจัจะความจริง จิตมนัก็ติดของ ติดของทีไ่หน ติดของที่ เกสา  โลมา นขา ทนั 
ตา ตโจ ของเรากอน
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ถาไมมเีรา เราจะรักใคร ถาไมมเีรา เราจะหวงแหนใคร เพราะมันติดในตัวเรากอน 
ใชไหม ถาเราทําสมถะขึน้มา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เรากําหนดเปนคําบริกรรมก็ได 
ใชปญญาใครครวญก็ได  จะใครครวญขนาดไหนกแ็ลวแต  ผลของมนัคือสมถะ  ผลของ 
มันคอืทําสัตตะผูของไมใหมนัของ  รูป  รส  กลิ่น  เสียงเปนบวงของมาร  เปนพวงดอกไม 
แหงมาร  นี่ไง  จิตที่มนัเปนอวิชชาที่มันไมเขาใจ  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  วาเปนบวงของมาร 
เปนพวงดอกไมแหงมาร มนัถงึบูชาอวิชชาไง 

มันบูชาหัวใจ  บวงของมารมนักล็อวาเปนพวงดอกไม  มันก็ใหติดใหพอใจไป 
หมด  เสียงสรรเสริญ  เสียงเขาติชม  ชอบ  อยากรู  อยากเห็น  อยากรูอยากเหน็ทุกอยางเลย 
แตตัวมันเองไมรูจักตัวมันเองเหน็ไหม  สิง่ที่เปนหวัใจมันไมรูจักตวัของมนัเองเลย  เกสา 
โลมา  นขา  ทนัตา  ตโจ  เราเปลี่ยนจากอารมณความรูสึกอนัหนึ่งใหมนัไปอยูในสจัธรรม 
เห็นไหม คนเกิด คนแก คนเจ็บ คนตายเปนยมทูตใหองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ทิ้ง 
ชีวิตจากราชวังออกประพฤตปิฏิบัติเลย  คนที่มอีํานาจวาสนาเห็นคนเกิด  คนแก  คนเจ็บ 
คนตาย มันสะเทือนหัวใจนะ 

เราเกิด  เราแก  เราเจ็บ  เราตายซะเอง  เรากเ็ห็นกนัอยูตลอดเปนเรื่องธรรมดา  นี่ไง 
มันเปนวิทยาศาสตร  มันเปนความจริง  มันเปนความจรงิโดยสมมุติ  แตมนัมีความจริงที่ 
เหนือกวานีอ้ีก มนัมคีวามจริงที่วาเราจะพนออกจากการเกิด การแก การเจบ็  การตาย  ใน 
เมื่อมีมืดมันก็มีสวาง  มีการเกิด  การแก  การเจบ็  การตาย  มันก็ตองมีฝงตรงขามที่ไมเกิด 
ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย 

ในเมือ่ไมเกิด  ไมแก  ไมเจ็บ  ไมตาย  มันจะมาจากศูนยจากสิ่งที่มนัไมมีอะไรเลย 
หรือ  มนักม็าจากเรานีไ่ง มันมาจากผูที่เกิดแลว  ในเมื่อจิตของเราเกิดขึ้นมาแลว  เรามีแลว 
เราศึกษาแลว เพราะอะไร เพราะจิตดวงนีม้ันมาเกิด นี่ไง เวลาพระอรหันตที่สิน้กเิลสแลว 
เห็นไหม ขันธ ๕ เปนภาระ ธาตุ ๔ ขันธ ๕ เปนภารา หเว ปญจักขนัธา 

แตของเราในปจจุบันนี้  มันเปนขันธมาร  มันไมใชเปนภาระ  เพราะอะไร  เวลาครู 
บาอาจารยทานเทศนาวาการ  พระที่สิน้กิเลสไปแลวจะบอกวาพญามารมนัไดแตซาก  ได 
แตกองกระดูก ไดแตรางกายนี้ไง แตหัวใจของทานหลุดพนออกไปแลว หลุดพนออกไป 
จากพญามาร มารตามรอยนัน้ไมได มันถึงเปนภาระ ภาระเพราะอะไร เพราะพระอรหนัต
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ที่สิ้นกิเลสแลว มันยังมีชีวิตที่เหลืออยูเหน็ไหม สอปุาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตที่มีชีวิต 
อยู กับ อนุปาทิเสสนิพพาน พระอรหนัตที่สิ้นชีวิตไป 

ในเมือ่ชีวิตนีเ้กิดมา ชีวิตนี้คืออะไร ชีวิตนี้คอืสัตตะผูของ แลวมันไดแกไขของมนั 
จนมนัสิ้นกิเลสไป ในเมือ่สิ้นกิเลสไป ก็ตองเขาใจวาวิธีสิ้นกิเลสมนัสิ้นอยางไร นี่ไง สิง่นี้ 
ถึงเปนภาระ  เปนภาระพาขับถายใหชีวิตนี้สิน้ไป  เห็นไหมพระอรหันตไมอยากตายและ 
ไมอยากอยู  ถาอยากตายมนัก็เปนอยากตายไง  เปนพระอรหันตแลวจะพน  จะตายไป  ไม 
ตองแบกรบัธาตุ  ๔  และขันธ  ๕  ที่มนัเปนภาระหนาที่  แตถาทิง้ไปกเ็ปน 
อนุปาทเิสสนิพพานคือสิน้กนัไป 

การกระทําอยางนัน้มนัก็ไปตัดรอนใชไหม  ตัดรอนเรื่องกรรม  เรือ่งทีม่ันเปนไป 
ตามความเปนจริงของมัน  ถาพูดถึงวาสิ้นไปแลว  มันจะสะดวกสบายกวานี้ไหม  แตใน 
เมื่อเรายังมีชีวิตอยู  ชีวิตที่วาการเกิดและการตายนี้  เกิดมาแลวมันมีโอกาสไดแกไข  ถามี 
โอกาสไดแกไขกันทีน่ี่  มนัถึงจะชําระลางกนัทีน่ี่  ถามันชําระกนัที่นีเ่ห็นไหม  สิ่งทีเ่ปน 
บวงของมารเปนพวงดอกไมแหงมาร ก็ทําใหเราฟุงซานออกไป คิดออกไป ยึดออกไป ก็ 
สงออก 

แลวยอนกลบัมา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ พุทโธ  ธัมโม สังโฆ ปญญาอบรม 
สมาธิ  สิ่งที่วาเปนวิปสสนาสายตรงๆ  นั้น  มนัจะตรงมาจากไหนในเมือ่จิตใจมนัเปน 
สัตตะ  จิตใจมนัเปนผูของ  มนัจะตรงไปไหนในเมื่อใจมันเปนอวิชชา  ในเมื่อใจมนัมีสิง่ที่ 
เปนกเิลสบวกเขามา  มนัจะเอาวิปสสนามาจากไหน  มันเปนปญญาโดยสามัญสํานึกไง 
มันเปนปญญาของเราเห็นไหม 

นี่ไงถงึวาเวลาเราตรึกในธรรม  ก็เหมือนเราจะเขาใจ  แลวการตรึกในธรรมนะ  ถา 
จิตมันละเอียดเขามา  มันจะตรึกไดลึกซึง้กวานั้น  วนันี้เราตรึกไดลึกซึ้งอยางนี้  ธรรมะนี่ 
สุดยอดแลว พอวันตอไปจิตมนัละเอียดเขาไป รูดีกวานี้อีก ทําไมธรรมะมนัละเอยีดเขาไป 
ไดละ  อันนี้ทําไมครั้งที่แลวเราไมรูละ  แลวถาจิตมันหยาบออกมา  มันกไ็ปเอาแตสิ่งที่ 
หยาบๆ 

ถามันเปนปญญาอบรมสมาธิ  ผลของมันเปนสมถะทั้งหมด  ในการประพฤติ 
ปฏิบัติทุกวิธีการ ทุกลัทธิ ผลของมนัคอืสมถะทั้งหมด ตองมีศีล สมาธิ ปญญา พอจิตมัน
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สงบเหน็ไหม  ถามันเปนขอเทจ็จริงขึน้มา  มนัถึงไมเหมือนไง  ถามันยังมจีิต  มีผูรู  มีสิง่ที่ 
ถูกรู  อารมณความรูสึก  มนัยังยึดกันอยู  มันเปนสองไง  มันเปนจิตกับอารมณกระทบกัน 
มันมีจิต มอีารมณ ถึงจะมีความคิดขึน้มา มนัเปนสองไมเคยเปนหนึ่งเลย สิ่งที่ไมเปนหนึ่ง 
มันกเ็ขาไปชําระลางสิง่ที่เปนอวิชชาไมได 

เพราะอวิชชามันอยูที่ใจ  มันถงึตองทําความสงบเขามา  พอจิตสงบเขามานัน่คือ 
หนึ่ง  จิตเปนสมาธิ  เอกัคคตารมณจิตตั้งมัน่  พอจิตตั้งมั่น  ในเมื่อจิตที่เปนหนึ่งแลวจิตแก 
จิต ถาจิตแกจิต จิตจะออกวิปสสนาเพือ่ชําระลางมนัอยางไร จิตมนัติดในอะไร ก็ติดในตัว 
มันเอง ในตวัมนัเองคืออะไร เพราะมนัมีความเหน็ผิดใชไหม วาสรรพสิ่งนี้จะตองเปนเรา 
โดยสามัญสํานึกของกเิลสจะเปนอยางนัน้  เพราะเปนประเพณีวัฒนธรรมทีเ่ราเปนชาว 
พุทธกัน  ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  ๒,๐๐๐  กวาปมาแลว  บอกวา 
สรรพสิ่งนี้ไมใชเรา  ทุกสิ่งกไ็มใชเรา  รางกายก็ไมใชเรา  เกิดมาแลวก็ตองตาย  ก็พูดกนั 
ปากเปยกปากแฉะเลยนะ ดเูหมอืนวาเทศนเกงมาก แตหัวใจมนัเศราหมอง กลัวตาย กลัว 
ทุกๆ  อยาง  เวลาคิดถงึความตาย  มรณานุสสติ  ถาคนคิดถึงความตายตลอด  วาเราจะตอง 
ตายไป เราจะมีสติ เราจะไมประมาทกับชีวิต 

แตพอคิดถึงความตายแลวมันก็ยังเศราหมอง  มนักลัวเปนกลัวตาย  มันตอง 
ปฏิเสธตลอดเวลา  กจ็ะคิดเรื่องอืน่  อารมณอืน่เขามาทดแทน  เพื่อไมใหคิดถงึอารมณ 
อยางนี้  กเิลสมันผลกัไส  กิเลสมนัไมยอมรับ  แลวมนัจะเปนความจริงไหม  คือเราอยาก 
ไดของปลอมไง เราอยากไดสิ่งที่กิเลสมนัพอใจไง สิ่งที่เราทําไปแลวมนัพอใจกเิลส เห็น 
ไหม 

เวลาประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกนั  ตองขออนุญาตกิเลสกอนแลวคอยปฏิบัตนิะ 
เพราะกิเลสมนัตอตาน  จะทําสิ่งใดก็เดีย๋วจะเปนอยางนั้น  เดี๋ยวจะเปนอยางนี้  ก็เราจะ 
ชําระกิเลส  สิ่งทีเ่ปนอยางนั้น  กจ็ะเอามึงนั่นละ  เอาตัวเองนั่นละ  สิ่งทีเ่ปนตวัเองขึน้มา 
มันจะขัดแยงไปตลอดเวลา  กิเลสเปนเรา  สรรพสิ่งเปนเรา  แลวก็ขาออนหมดเลย  ทํา 
อะไรไมไดเลย แตถาเรามีความเพยีรชอบ เรามีความมุมานะอุตสาหะ เราจะตั้งใจของเรา 
สิ่งใดที่มนัเกิดขึ้นมา ตองพิสูจนกนั
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ถาความคิดอยางนี้ เราใชปญญาอยางนี้ ผลของมนักค็ือปลอยวาง การปลอยวางนี้ 
คนเรามันเสพสิ่งใด มันพอใจเต็มที่แลวมันก็ปลอยวางเหมือนกนั นี่ไงธรรมะโลกๆ แลว 
ก็บอกวานิพพานเปนความวาง  นีก่็วางแลวไง  วางโดยที่ไมมีเหตุไมมีผล  วางโดยที่ไมมี 
สิ่งใดเปนคติธรรม เปนสจัธรรม เปนสิง่ที่จะไดชําระลาง ไมมอีะไรเลย ไมมีสิง่ ใดๆ เลย 
เหมือนวาจะรู 

ที่วาศาสนาเจริญ  เวลาเจริญก็เจริญโดยอาการ  โดยความคิด  โดยสิง่ภายนอก  แต 
ตัวเองวางเปลา  ตัวเองเปนโมฆบุรุษ  ไมรูสิ่งใดๆ  เลย  เวลาแสดงออกมา  ถงึทําสิ่งนัน้ให 
เปนความเสยีหาย  เพราะอะไร  เพราะเราไมรู  แตยงัไปสอนคนอื่น  แลวมนัจะรูจรงิได 
อยางไร แตถาเรารูจริง เราตองเหน็จรงิ เวลากิเลสขาดมันดั่งแขนขาด ดั่งแขนขาดเพราะ 
อะไร เพราะจิตมันสงบเขามา พอจิตสงบเขามา ความรูมนัตางกนั พิจารณากายเห็นไหม 
เวลาเหน็กาย  โลกเขามีตาเขาก็เหน็กันทุกคน  เห็นนัน้  มันเปนโลก  เพราะยิ่งเหน็มนัยิง่ 
กระตุนกิเลสของเรา 

แตถามันเหน็โดยธรรมคอืจิตเหน็  เวลาจิตเห็น จิตมนัสงบเขามา จิตเปนหนึ่ง จิต 
เปนเอกัคคตารมณ จิตตั้งมั่น ถานอมไปแลวจิตเห็นกาย มันจะสะเทอืนกเิลสมาก  เพราะ 
สิ่งนี้มนัซอนไวใตพรม มันซอนไวในหวัใจ สิ่งทีเ่ปนสังโยชนมนัซอนอยูในหัวใจ ถึงได 
บอกวาสิ่งที่พูดกนัอยูนี้  มนัพูดกนัโดยผิวเผิน  พูดโดยอาการ  พูดโดยความรูที่ศึกษามา 
แตความจรงิมนัอยูที่ใจ พอจิตมันสงบเขามาเปนหนึง่  มันยอนไปมันเห็นขอเท็จจริง  มัน 
สะเทือนหัวใจมาก สะเทือนหัวใจมากเพราะอะไร 

เพราะสิ่งนี้เปนสัจจะ สิ่งนี้เปนความจริง  แตความคดิของเรา คิดโดยสัตตะผูของ 
มันคิด  มนัยึดมัน่ถอืมัน่โดยความปลอม ปลอมโดยอวิชชา ปลอมโดยมารไง  แคเหน็นะ 
มันยงัสะเทือนหวัใจมาก  สะเทือนหัวใจแลว  ถาจิตไมมีฐานมันกจ็ะหลุดไปเหน็ไหม  นี่ 
ไง  กรรมฐาน  ฐานที่ตั้งแหงการงาน  จิตเปนผูออกวิปสสนา  จิตทีอ่อกเปนผูรู  จิตเปนผู 
ออกไปคนควา ถาจิตเปนผูออกคนควานี้ถงึจะเรียกวามีการคนควา มีการกระทํา 

เหมือนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  แลวเสียสละออกไป  นัน่ถึงจะเปนความจริง  แตนี่คิด 
วาเราเปนเศรษฐี  เราไมมีอะไรใหเสียสละเลย  แลวเราก็บอกวาเราปลอยแลว  เราวางแลว 
เห็นไหม มนัเลยเหมือนจรงิ  เพราะคิดวาเรามีปญญาไง  เหมือนจรงิ คําวาเหมอืนจริง แต
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เวลาอธิบายมา อธิบายเหมือนจะถูกนะ เหมือนจะถกูตอเมื่อกบัคนที่มอีวิชชาดวยกัน คน 
ที่ไมรูดวยกนั  คนตาบอดจูงคนตาบอด  ไอคนตาบอดที่มนัใหคนตาบอดจงู  มันก็คิดวา 
คนจูงนั้นตาดี มนัก็ยอมใหจูงไง 

แตถาเปนคนที่ลมืตา ตาที่มันเปดแลวนะ จะไมยอมเด็ดขาด เพราะคนตาบอดมนั 
เดินไปมันจะสะเปะสะปะ  เวลาเหมอืนจริงมันจะเปนอยางนัน้  เหมอืนจรงิ  แตเพราะ 
สังคมมันบอด  พอสังคมบอดมนัถึงเช่ือถอืกนั  แตถาสังคมมันลมืตาขึ้นมานะ  จะเหน็ 
อาการของการกระทําอยางนั้น  มนัไมใชทาง  เหมือนแมปูบอกวา  ลูกเดินใหเหมอืนแม 
นะ ให ตรงๆ เหมอืนแม แตแมมันเดนิคดเคี้ยวมาก 

เห็นไหม  ธรรมะเสมือนจริง  เพราะคําวาเสมือนมนัเปนสอง  มันเปนตัวอวิชชา 
กับธรรมะ  แตถาเปนธรรมะจริงมันจะฆาอวิชชา  มันจะฆาสิ่งที่อยูในหัวใจ  การฆากัน 
ทางโลก การทําลายกันทุกอยางในโลกนี้  มันสรางเวรสรางกรรม แตถาการฆากิเลส องค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอนุโมทนานะ  อนุโมทนากับเรา  เราถึงจะตองใหมันเปน 
ตามขอเท็จจริงขึ้นมา ถึงตองกําหนดศีล สมาธิ ปญญา 

ถามันเปนสมาธิขึ้นมานะ  ในเมื่อมีสมาธิ  มีฐานที่ตั้งแหงการงาน  ใหตั้งใจทํา  ถา 
เรามีความตั้งใจ  มันจะเปนความจริง  คนเราจะลวงพนทุกขไดดวยความเพียร  ถามีความ 
เพียรชอบ ผลที่ตอบสนองมันจะเปนความจริง ถาความจริงมันไมชอบ มนัเศราหมองมัน 
ก็ไมเปนความจริง  เราถึงตองตั้งสติแลวใครครวญ  ไมตองทุกขใจ  ไมตองเสียใจ  ไมตอง 
เทียบเคียงกับใคร อํานาจวาสนาของคนมันไมเหมือนกัน อํานาจวาสนาของคนแตละคน 
มันสรางมาแตกตางกัน  เราถึงไมตองไปเทียบเคียงกบัใคร  ทุกขก็ทุกขของเรา  สุขก็สุข 
ของเรา แลวถาเขาประพฤติปฏบิัติ ทุกขกท็ุกขของเขา สุขก็สุขของเขา มนัไมเหมอืนกัน 

ในการกระทํานัน้  พระอรหนัตลานองค  การประพฤติปฏิบัติกล็านอยาง  ไม 
เหมือนกนั  แตโดยขอเท็จจริงมันเปนอริยสจัอนัเดียวกัน  ทุกข  สมทุัย  นิโรธ  มรรค  แต 
วิธีการ  การกระทําแตกตางกัน  แตกตางกันเพราะจรตินิสัย  การกระทําจะตางกัน  เราถงึ 
พยายามทําความสงบของใจเราเขามา  ใครจะเดนิหนาถอยหลังมนัเปนเรื่องสมบัติของ 
เขา  เราตั้งใจของเราแลวกําหนดคําบริกรรม ถามันเปนพุทธจริต ในเมื่อมีปญญามาก เรา
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ก็ใชตรึกในธรรม  ตรึกในธรรมก็ตัง้สติไปดวย  ตรึกในธรรมขนาดไหน  ผลก็คือปลอย 
วาง 

พอปลอยวางมนัก็คิดอกีโดยธรรมชาติของมัน  แลวมีสติตามไป  มนัปลอยวาง 
บอยครัง้เขา  พอปลอยวางบอยครั้งเขา  มันจะเหน็โทษ  เวลาเราปลอยวางแลวมีความสุข 
แตเวลามนัไมปลอยวางมันมีความทุกข  แลวความสขุความทุกขมนัเกิดมาจากไหน  มัน 
เกิดจากจิตโง เพราะจิตของเราโงเอง เราก็ตั้งสติขึน้ไป เราเปรยีบเทียบนะ เวลาปลอยมนั 
ปลอยเพราะเหตุใด เวลามันไมปลอย มนัไมปลอยเพราะเหตุใด 

พอสติมนัเขาไปมันตามไปเหน็อาการทีป่ลอย  มันออกมากับความรู  มันรูเพราะ 
อะไร ตามเขาไปเถอะ มันจะเหน็ มนัจะรูเลยวาสิ่งทีม่ันไมปลอยนั้น  ไมปลอยเพราะมนั 
ไปติดใน  รปู  รส  กลิ่น  เสียง  ถามันไลเขาไปแลว  มันจะเหน็โทษของมัน  มันปลอย 
บอยครัง้เขา  จนมนัปลอย  รปู  รส  กลิน่  เสยีงเปนตวัของมัน  จิตตั้งมัน่  จิตเปนเอกัคคตา 
รมณ แลวตั้งสติใหดี สังเกตใหดี 

การสังเกตนะ  พอจิตมันตั้งเปนเอกัคคตารมณ  มันตั้งไว  สมาธิเปนอนิจจัง 
สรรพสิ่งนี้เปนอนิจจัง  โดยธรรมชาติของมัน  โดยสัญชาตญาณ  มันตองมีความคิดเปน 
ธรรมดา  ขณะที่มีความคิดเปนธรรมดา  โดยสามัญสํานึกของโลกยีปญญา  เราจะไมเห็น 
ของเรา เพราะมันเปนเรา ทุกอยางเปนเราหมด แตถามันตั้งมั่น มนัมีสติ เราจะควบคมุได 
มันเปนกลัยาณปุถุชน  เวลาออกนี่  เราตั้งสติไว  มันจะเห็นเลยนะ  จิตเหน็อาการของจิต 
เห็นความคิด ความคิดไมใชเรา  เราไมใชความคิด ความคิดมนัเกดิดับตางๆ มนัเหน็ของ 
มัน มนัจับตองได 

เหมือนกับการเหน็กาย  การเห็นกายโดยจิต  มันสะเทือนถึงกเิลส  นี่ก็เหมือนกนั 
การเห็นจิต  เห็นอาการของจิตโดยขอเทจ็จรงิของมนั  ถามันจบัได  มันจะตื่นเตนมากนะ 
แลวใชปญญา วิปสสนาเกิดตรงนี้ วิปสสนาเกิดเมือ่ จิตเห็นกาย จิตเหน็อาการของจิต จิต 
เห็นเวทนา จิตเห็นจิต พอจิตเห็นจิต มันจบัตองแลววิปสสนาไป นี่ไง จิตเห็นจิต มันเปน 
สองใชไหม  สิ่งทีเ่ปนสองนี้  ความคิดทีม่นัแสดงใหเราเหน็นี้  ที่มนัหลอกเราอยู 
ตลอดเวลานี้ มนัเคยแสดงใหเราดูใชไหม มันหลอกอยูขางในใชไหม
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ในเมือ่จิตเราทําความสงบเขามานี้  จิตของสัตตะผูของ  มนัไมของในตัวมันเอง 
มันรูจักตัวมันเอง  รูจักสมาธิ  รูจกัตัวเรา  รูจกัขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  ถา 
ใชปญญาอบรมสมาธิ  มนัก็ปลอยวางมา  ปลอยวางมาเห็นไหม  พอปลอยวางมามนัก็ 
เสวยอารมณอีก  มันก็คิดอีก  เดี๋ยวก็ปลอยเขามา  เพราะสติเราไลเขาไป  ปญญาอบรม 
สมาธิ อบรมมนัก็ปลอยวาง ปลอยวาง ปลอยวางเพราะปญญา 

ถาปลอยวางเพราะปญญา  สติมันทนั  ปญญาทันเห็นไหม  ปญญาทันสติทนันีม้ัน 
ทันอะไร  ทันสัตตะผูของ  ไอสัตตะ  ไอพวกติดของ  ไอหลง  พอมนัทนันะ  เอ็งไปเสวย 
อารมณทําไม เอ็งไปคิดทําไม เอ็งทกุขทําไม ทุกขสขุนี้เกิดเพราะเอ็งไมเขาใจทั้งหมดเลย 
แลวพอสตเิขาไป  มันก็เปนหนึง่เหน็ไหม  มนัจะไมมีใครมาแสดงใหดูไง  มันจะไมมี 
ความเหมือน ที่เหมอืนเทียบเคียงกับธรรมะไง มันจะเปนความจริงขึน้มา เพราะมันจะตั้ง 
มั่นขึน้มา แลวเวลามนัตั้งมั่นแลวเหน็ไหม พอตั้งมั่น มันเหน็อาการของมัน เหน็ความคิด 

ความคิดประกอบไปดวยอะไร  รปู  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อารมณ 
ความรูสึกของเรานี้  ถาคนมีสตนิะ  คนมีจิตตั้งมั่น  เราจับความรูสึกของเรา  อารมณ 
ความรูสึก  มันเปนรูป  แลวอารมณที่เกิดขึ้นมา  เกดิจากขอมลู  เกิดจากสัญญา  สัญญา 
ขอมูลตัง้แตพอแมสอนเราตอนเด็กๆ  สเีขียว  สีแดง  เรื่องสี  เรื่องตางๆใหแยกแยะ  พอ 
แยกแยะ  นั่นคือเปนการสือ่สารของโลก  แตเวลามนัมีขอมลูในจิต  มันมีกเิลสตัณหาเขา 
มาบวก สีที่ชอบ สีที่ไมชอบ สิ่งที่ดี สิ่งที่ไมดี มันบวกเขามา นี่คือสัญญา 

เวลาสัญญามันกระทบ  มันจะเทยีบเคยีง  พอเทียบเคียงเห็นไหม  สังขารปรุง 
สังขารคือดีหรอืไมดี  เวทนารบัรู วิญญาณเช่ือม  เช่ือมใหอารมณ มนัเรว็มากนะ แวบๆๆ 
อารมณความคิดเกิดตอเนื่องไปตลอดเวลาเลย แตพอเวลาจิตมนัสงบเขามา มันเหน็ความ 
ตาง เห็นพลังงานคือตวัจิต กับเหน็สิ่งทีเ่ปนขันธ สิ่งที่เปนสัญชาตญาณ มันก็แยกแยะได 
พอมนัแยกแยะ มันเปนความมหัศจรรย ของที่อยูซึ่งๆ หนา เหมอืนกบัเพชร เราใสเพชร 
ไวบนหนาผาก แลวเราก็หาไปทัว่ แตไมเคยเจอเลย 

นี่ก็เหมือนกัน  ความคิดมันอยูกับเรา  หามาตลอดไมเคยเจอเลย  แลวก็พูดธรรมะ 
นะ  ธรรมะเปนอยางนัน้  อูย  สัจธรรมเปนอยางนั้น  “เหมือนจะรู  แตไมรู  ไมรูอะไรเลย”
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แตถาเราเห็นเรารูของเรา  เราแยกของเรา  แยกเพราะอะไร  เพราะมนัแยกเขาไปเพือ่ให 
เห็นจริง 

การพิจารณากายเหน็ไหม ถาจิตมีกําลงั  จิตเปนสมัมาสมาธิ  สิ่งที่เห็นเปนนมิิต  รู 
สิ่งที่ถูกรู  ถาเปนนิมิตตามสิง่ที่เปนโลก สิ่งที่ถกูรู  เห็นจรงิแตความเหน็นัน้ไมจรงิ  แตถา 
มันเปนนิมิตทีเ่ปนความจริง  จิตมันจริง สิ่งที่เหน็ก็จริง อุคคหนิมิต  วิภาคะ  เห็นกายแลว 
แยกสวน เหน็เปนอวัยวะตางๆ ใหมนัวิภาคะใหมนัแยกสวนขยายสวน 

การแยกสวนขยายสวนมนัคืออะไร  มันคือไตรลักษณ  มันคืออนัตตา  แลวสิ่งที่ 
เปนไตรลักษณมันมีอยูไหม อารมณก็เปนไตรลักษณ ทุกอยางก็เปนไตรลักษณ ชีวิตเราก็ 
เปนไตรลักษณ  โลกนี้เปนไตรลักษณหมดเลย  แต!  แตไมมีคนวิเคราะหวิจัยมัน  ไมมีจิต 
เปนผูที่ไปสัมผสั  ไปวิเคราะหวิจัยมัน  เพราะกิเลสมนัอยูที่จิต  อยูที่สัตตะผูของ  สัตตะผู 
ของไปวิจัยมัน  ไปวิเคราะหมัน วิภาคะ ขยายสวนแยกสวน  ใหจิตดวงนี้มันไดศึกษา  ให 
จิตดวงนี้มันไดเหน็จริงของมัน  นี่วิปสสนาเปนอยางนี้  วิปสสนานัน้ตองใหจิต  ให 
ความรูสึกของเรานี้มันออกแยกแยะ  ออกคนควา พิจารณาไป  ใหมันแปรสภาพ พอแปร 
สภาพไป  มันคืนสูสภาพเดิม  จิตมันก็ปลอย  เพราะ!  เพราะมันไมมีอะไรใหดู  มันไมมี 
อะไรใหคิด เพราะมันสลายไปตอหนา มันสลาย มันแปรปรวนไปตลอดเลย 

แลวสิ่งทีม่ีอยูตอหนา ของเราถอือยูกับมือ แลวมนัหายไปตอหนาตอตา มนัสลาย 
ไปกับมือ  ถามนัหายไปนี้คือไมมีเหตุไมมีผลนะ  แตสิ่งที่เราถอือยูนี้  ทองคําถอือยูกับมือ 
แลวมนัยอยสลายดวยสัจธรรม  สิ่งที่รูจริงเห็นจริงโดยสัจธรรม  แลวมนัยอยสลายไปตอ 
หนา มันก็ “เออะ! นี่อะไร? นี่อะไร?” มนัสะเทอืนหัวใจมาก มันปลอยหนหนึ่ง ก็ทําซ้ํา 
แลวซ้ําเลา  ซ้ําแลวซ้ําเลา  ดวยการทําสมาธิ  ดวยการมีหลักตัง้มัน่ของมนั  แลวออก 
วิปสสนาไป มนัจะปลอยขนาดไหน ก็คือตทังคปหาน เพราะมนัยงัไมถึงที่สุดของมัน 

ถาถึงที่สุดของมนั  ถึงจะสมุจเฉทปหาน  กายเปนกาย  จิตเปนจิต  ทุกขเปนทุกข 
ถาพิจารณากาย จิตก็เปนผูพจิารณากาย ที่มันเปนอะไร เปนสัจจะความจรงิ มันเปนทกุข 
ไหม ทุกขมนัเปนอริยสัจใชไหม ทุกขมนัเปนความจริงใชไหม สิ่งทีม่ันเกาะมนัหลงมนั 
ถึงเปนความทุกขใชไหม  กายเปนกาย  จิตเปนจิต  ทกุขเปนทุกข  ปุบปลอยหมดเลย นี่ถา 
มันเปนจริงขึน้มา  ผูที่เปนพระโสดาบนัจะอธิบายไดหมด  จะสอนได  จะบอกได  บอก
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ดวยสัจจะความจรงิ  แลวบอกถกูทุกคําพูด คนรูจริงพูดจริง พูดออกมาคําไหนก็จรงิหมด 
คนรูไมจรงิถงึจะพูดกี่คํา รอยคําก็ผิดรอยคํา 

ตทังคปหานนี่มนัก็ปลอยเหมอืนกนั  ที่บอกวาเหน็อาการปลอย  ปลอยแลวสรุป 
อยางไรละ  ปลอยอยางไร  ปลอยแลวไดอะไร  สิ่งทีป่ลอยนั้นใครปลอย  ไอคนปลอยอยู 
ไหน  แลวคนทีป่ลอยมา  สมุจเฉทปหาน  จิตเปนจติ  ทุกขเปนทกุขเหน็ไหม  แยกออก 
พิจารณาจิตก็เหมือนกัน ขนัธ ๕ สิ่งที่เปนความคิดนี้ มันจับได ถาเปนพทุธจริต สิ่งทีเ่ปน 
อารมณความรูสึก  มันจะจับได  เพราะอะไร  เพราะอารมณมันมีอยูกับเราตลอดเวลา 
ความคิดมนัมอียูกบัเราตลอดเวลา  เราจะไปไหนเราจะทําอะไรอยู  ความคิดกม็ีอยู 
ตลอดเวลา 

แมแตครูบาอาจารยทานฉนัขาวอยู  ปญญามันก็หมนุของมนัอยู  มันหมุนเห็น 
ไหม  สิ่งที่ภาวนาเปนแลว  พอปญญามนัหมนุ  ไมวาจะทําอะไร  เราเดนิไปนี้  เราเดินไป 
โดยสัญชาตญาณนะ แตปญญาในหัวใจนี้เปนธรรมจักร จกัรมนัหมนุมนัจะพิจารณาของ 
มันไปตลอด ถามันจับจิต จับอาการของจิตได  จิตจบัอาการของจิตได มันก็วิปสสนาไป 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พอจิตมันทันปบมันปลอยหมด 

อารมณอยางนี้  ความรูสึกอยางนี้  นีเ่วทนา พอมนัรูทันมนัก็ปลอย  แลวเวทนาจะ 
เกิดไดอยางไร  เวลามนัจะคิดใหมนีเ่ทียบเคียงขอมูลแลว  นี่สัญญา  สัญญาก็ปลอย  มัน 
ปลอยนะ  แตมนัไมขาด  มันปลอย  ปลอยเพราะอะไร  ปลอยเพราะปญญามันไลตอนเขา 
ไป  วิปสสนามนัเกิดไง  จิตมนัวปิสสนา  จิต  อาการของจิต  มนัวิปสสนา  มันทําลายกัน 
พอมนัไลเขาไป  แตทีนี้เพราะมนัมีสงัโยชน  มันมีมาร  มันมีสิง่ที่ซอนเรนอยูในความคิด 
ของเรา 

ความคิดเหน็ไหม  ดูสิ  ขันธอยางหยาบ  ขันธอยางกลาง  ขันธอยางละเอยีด  ละ 
ขันธอยางหยาบไดคอืพระโสดาบัน  ละขนัธอยางกลางไดคอืพระสกิทาคามี  ละขันธ 
อยางละเอียดไดคือพระอนาคามี ถึงที่สุดแลวนี่มนัเปนอวิชชา ไมใชขันธ มันเปนปจจยา 
การ  เปนตัวจิต  เปนภพที่เปนปจจยาการขึน้มา  แลวสายการบังคบับัญชาของมัน  เหน็ 
ไหม  จากอวิชชาออกมาเปนขันธอยางละเอียด  ออกมาเปนขันธอยางกลาง  ออกมาเปน
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ขันธอยางหยาบ นี่เรายังไลกันแคขันธหยาบๆ นะ ขนาดขันธอยางหยาบ เรายงัตองตอสู 
กันหัวปกหัวปาขนาดนี้เลย 

เวลามนัเทียบเคียงขึน้มา  พอเวลามันไล  มันปลอยขนาดไหน  สายการบงัคับ 
บัญชาของมาร  ของอวิชชา  มันบังคับบัญชามาถึงสิง่ที่ไปเกิดเปนความคิด  การเกิดการ 
ดับหยาบๆนี่แหละ  เราเทียบเคียงดวยปญญาของเรา  ไลตอนเขาไป  มันจะปลอย  เพราะ 
มันเปนมาร สิ่งที่บังคับบัญชากันมา ดูสิ  ดูพญามาร  ลูกสาว คือ นางตัณหานางอรดี ปูก็ 
มารพอกม็ารลกูหลานเหลน ออกมาเปนช้ันเปนตอน 

เราตอสูกับเหลนของมนัเทานัน้เองนะ  เราตอสูกับกเิลสหยาบๆ  เลย  แตในการ 
กระทําของเรา  มนัตอสูกบัเรา  ดวยอํานาจวาสนา  เราก็วางานนีล้ะเอียดนัก  งานนี้ตอสู 
ยากนัก แยกเขาไป แยกเขาไป  เพราะมนัยังมีงานขางหนาใหเราตอสูอีกมหาศาลเลย พอ 
มันแยกเขาไปมันปลอย มนัปลอยกม็ีความสุขนะ มคีวามสุขมาก วาง วาง มีความสุขมาก 
เพราะการปลอยโดยสมถะ  การปลอยดวยปญญาอบรมสมาธินี้คือเราตามความคิด  แลว 
ความคิดมนัหยุดเฉยๆ  แตอันนี้เวลามันปลอย  มันปลอยเพราะอะไร  มันปลอยเพราะจิต 
มันมีกําลัง 

ธาตุรู  สิ่งที่ถูกรู  มนัเปนเรื่องของนามธรรมทั้งหมด  มันเปนเรื่องของการกระทํา 
ในหัวใจทั้งหมด  แลวมันทําโดยเหน็จรงิๆ  เปนรปู  เปนวัตถุเลย  อารมณความรูสึกนีเ้ปน 
วัตถุอนัหนึง่  ความคิดอนัหนึง่  ความคิดเกิดดบัเกิดดับนี่คือภพชาติเกิดมหาศาลเลย  เรา 
คิดวาการเกิดภพเกิดชาตินี้คือชาติหนึง่  ความคิดหนึง่นั่นก็คือภพชาติหนึง่  แลวมนัก็คิด 
ตอเนือ่งกนัไป 

ทีนี้พอเราจับได  เราแยกมนั  แยกมัน  พอแยกมนั  มีเหตุผลอะไรถึงแยกมันได  มี 
เหตุมีผลเพราะมนัมีหลัก คือจิตมนัตั้งมั่น จิตมีกําลงัแลวจับ แลวมนัแยก แยกแลวเหน็ผล 
ของการปลอย  พอปลอยแลวเดี๋ยวมนัก็คิดอีก  พอไปคิดอีกกจ็ับแยกๆ  ถามันแยกขนาด 
ไหนแลวมันไมถงึที่สุด  มันไมขาด  มนัปลอยขนาดไหนมนัก็รูอยูนะ  ถาตทังคปหานมนั 
ปลอยดวยปญญา แตขณะจิตมันยงัไมเปลีย่นแปลง มันกไ็มมีการเปลี่ยนแปลง ในเมื่อถา 
จิตมันไมมีการเปลี่ยนแปลง มันกค็ือปถุุชน
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ขณะจิตที่มนัเปลี่ยนแปลงคือสมุจเฉทปหาน  มันขาด  สมุจเฉทปหานมันขาด 
ขึ้นมา ก็วิปสสนาแยกเขาไปอีกนะ ในรูปกม็ีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในเวทนาก็ 
มีรูป มีความรูสึกเหมอืนกนั มีเวทนา แยกตอเขาไปเปนช้ันเขาไป จากหนึ่งแยกเขาไปอกี 
ใหละเอยีดเขาไปจนถึงที่สุด  ถาเราแยกดวยปญญานะ  ถาคนทํางาน  ถาจิตมันหมุนเปน 
ธรรมจักร  นี่ไง  “ภาวนามยปญญา”  ปญญาเกิดจากโลกุตตรปญญา  มันเกิดมาจากจิต 
เพราะจิตมันสงบเขามา สัตตะผูของที่มนัไมของในตวัมันเอง มันรูในตวัมนัเอง 

จิตเปนสมาธิ  ก็รูวาเปนสมาธิ  ออกใชปญญามนัก็รูวาออกใชปญญา  เพราะการ 
ออกใชปญญา  เห็นไหม  คนเราเวลานอนหลับพักผอนเราก็รูใชไหม  ลุกขึน้มาทํางานเรา 
ก็รู  เพราะเราเปนคนลุกขึน้มาทํางานเสียเอง  จิตกเ็หมือนกัน  ถาจิตมันเปนโดยโลก  มนั 
ไมรูจกัตัวมันเองเลย  คนนอนหลบันะ  ตื่นขึน้มายงัถามคนนอนขางวาๆ  เรานอนหลับ 
จริงหรอืเปลา เห็นไหม โลกจะไมรูอะไรเลย เพราะมันโดนครอบงําไว 

แตเวลาเราใชปญญาอบรมสมาธิเขามา  จนมันเปนตวัของมันเอง  เรารูจกัตัวของ 
เราเองตลอดเวลา จิตมันมีกําลงัของมนั แลวเวลามนัออกวิปสสนา เราก็รูเราก็เห็น เราทํา 
ของเราเอง  เรารูของเราเอง  เวลามนัปลอย  ปลอยอยางไร  เราก็รูเองวามันปลอย  ถาคน 
ประพฤตปิฏิบัติดวยขอเท็จจริง  เวนไวแตขิปปาภิญญาที่มันจะประพฤติปฏิบัตงิาย  รูงาย 
มันจะรูไดเร็ว แตเรานี้คือสัตตะผูของ คือเวไนยสัตว ก็ตองถูตองไถ 

ในการปฏบิัติ  เราตองตรวจสอบ  เราตรวจสอบของเรา  เราตองขยนัหมัน่เพยีร 
ของเรา  แลวเวลาเราปฏิบัติไป  ถาเราไมตรวจสอบ  หรือเราไมมีสติยับยั้งใหดี  เรา 
ประมาท  เวลามนัเสือ่ม คําวาเสื่อมนะ เวลามนัวปิสสนาไป  เราจบัความคิดดวยพลังงาน 
แลวมนัแยกได มนัปลอยจะมีความสุขมาก แลวจับอกี แยกอีก มนัแยกไมได มนัก็ยือ้กนั 
อยูอยางนั้น  เราตองทิ้ง  ทิ้งแลวกลบัมาใชปญญาอบรมสมาธิ  คือเอาความสงบอยางเดียว 
ใหมีความสงบเขามา  จนมนัมีกําลงัขึน้มาแลวออกไปจับใหมมันจะรูเลย  จับใหมเพราะ 
อะไร เพราะถามนัเปนความจรงินะ มนัใชปญญาไปแลวมนัปลอยวาง อนันี้คือสมาธิดี 

แตถาเราใชปญญาออกไปกบัความคิด แลวแยกแยะ แตมันไมปลอย มันไมปลอย 
แลวมนัยื้อกัน  มนัยื้อกันคอืวาเราคิดขนาดไหน  ดูส ิ เราคิดแลวมนัไมจบ  คิดแลวไมจบ 
พิจารณาแลวมนัไมจบ มันหมุนอยูอยางนัน้แตมันไมจบ นี่คือกําลังไมพอ แตกวาจะรูได
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นะ  เวลาฟงเทศนครบูาอาจารยทานสอน  เหมือนจะรูเหมอืนกัน  “อื้อ  เปนอยางนั้นละ” 
แตเวลาเราไปทํา  ใจเรามนักึง่ๆ  “นาจะเปนอยางนั้น  หรือจะเปนอยางนี้  ควรจะทําอยาง 
นั้น” 

นี่ไง  เพราะไมรูจริง  เห็นไหม  เหมอืนรู  ธรรมะเหมือนจรงิแตไมจริง  แตถา 
ธรรมะจริง พอสมุจเฉทปหานมันขาด ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมใช 
ทุกข ทุกขไมใชขันธ ๕ พิจารณากายมันกล็ะขันธ ๕ เหมือนกนั พิจารณาจิตมนักล็ะขันธ 
๕  เหมือนกัน  ในตําราบอกวาพระโสดาบันละขันธ  ๕  ขาด  ไมขาดหรอก  แคขันธ  ๕ 
ไมใชเรา  เราไมใชขันธ ๕  ขันธ ๕  ไมใชทุกข  ทุกขไมใชขันธ ๕  เพราะกามราคะมนัก็ 
เกิดจากสัญญา  สิ่งที่เกิดกามราคะมนัเปนขนัธอนัละเอียด  มนัอยูที่วิธีการของผูที่ 
ประพฤตปิฏิบัติ  ผูที่ประพฤติปฏิบัติโดยวิธีการใด  มันจะเขาใจตามสิง่ที่เรามีการกระทํา 
นั้น 

เราจะทําสิ่งใด  เชน  อาหารทีเ่ราชอบ  อาหารที่มนัถูกใจ  เราจะชอบสิ่งนั้น  นีก่็ 
เหมือนกนัถาปฏิบัติตรงจริต  มนัจะทิ่มแทงเขาไปในหัวใจตลอด  แตถาเราปฏิบัติไมตรง 
จริตเหน็ไหม  เราฝน  มันก็นาจะไดเหมือนกัน  แตยาก!  แลวไมได  แตถาเราประพฤติ 
ปฏิบัติไปแลว มันไมดูดดื่ม มันไมมีความเปนไป ตองทิ้ง ทิ้งแลวออกหา กาย เวทนา จิต 
ธรรม 

ในการพิจารณากาย  ถาพิจารณากายโดยเจโตวิมุตติ  เห็นภาพกาย  แลวขยายสวน 
เปนวิภาคะ ถาพิจารณากายโดยปญญาวิมุตติ ใชปญญาเทียบเคยีง  เพราะเราจบัใจของเรา 
ได ดูสิ รูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป ความคิดนัน้คิดในเรือ่งอะไร คิดในเรื่อง 
ของกายไง  เปรยีบเทียบกับกาย  คิดขึ้นมา  เราเกิดมาเรามีรางกายไหม  แลวสมบัตมิันเกิด 
มาจากใคร  ทุกคนในทางโลกเหน็ไหม  เขาแสวงหาสมบัติพัสถานกัน  แตเวลาทางธรรม 
สมบัตินัน้มเีพราะมีเรา  ถาไมมมีนุษยไมมีเจาของ  สมบัติมนัก็เปนแคแรธาตุ  สมบัติมัน 
ไมมีคุณคาเหนือกวาชีวิตของคน 

แตคนไปเหน็สมบัตมิีคุณคากวาเรา  เราถึงไปตื่นเตนกับสมบัตนิั้น  ตื่นเตนกับสิ่ง 
ที่เกิดจากสาธารณะของสังคม  แตไมเห็นคุณคาของชีวิต  แตเวลาเราประพฤติปฏบิัติ 
ขึ้นมา เราเห็นคุณคาของชีวิต เห็นคุณคาของการเปนคน แลวคนเราที่มีชีวิตอยู มันมีอยูที่
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ไหน  มนัอยูที่จิต  มนัอยูที่ความรูสึกอันนี้  แลวถามนัยอนกลบัมาที่ความรูสกึอันนี้  มนั 
คนควาเขามา นี่ไง ที่วาพิจารณากายโดยไมเห็นกาย มันเทียบได  เทียบขึ้นมา มันจะเหน็ 
คุณคา เห็นความเปนไป เทียบเคียงเขามาเรื่อยๆ เพราะปญญามันเกิดแลว 

มันจะไลเขามาๆ จนถึงที่สุดนะ มนัจะปลอยวางบอยครั้ง  จะบอยครัง้ขนาดไหน 
ก็แลวแต  มันอยูทีว่าสนา  บางคนปลอยแลวขาดเลย  บางคนปลอยแลวปลอยเลา  ปลอย 
แลวปลอยเลา  เพราะสรางบุญมาไมเทากนั  สังโยชนไง สักกายทฏิฐิ  วิจกิิจฉา สีลัพพตป 
รามาส มันสําคัญที่สักกายทิฏฐิ  เพราะความเห็นผิดในกาย ถาสักกายทิฏฐิมนัขาด ความ 
ลังเลสงสัย สีลัพพตปรามาสมนัจะเกิดไดอยางไร 

นี่ก็เหมือนกัน  พจิารณากาย  ถามันจะเปนไป  มนัขาดทันทีเลย  ไมมคีวามลังเล 
สงสัยในหวัใจเลย  แลวมนัเปนจริงขึน้มา  ไมใชเหมอืนจริงนะ  ถาเปรียบกับคําวาเหมือน 
มันเปนอาการไมใชตัวใจ  ตัวเปนคอืตัวใจเปน  ไมใชอาการเปน  เพราะพระโสดาบันจะ 
เกิดแคอีก  ๗  ชาติ  ในวัฏฏะนะ  แตจิตที่มันไมมีหลกัไมมีเกณฑ  ดูสิ  พระโพธิสัตวก็ยัง 
ตองหมนุไป ๔  อสงไขย  ๘  อสงไขย  ๑๖  อสงไขย  หมุนไปตามวัฏฏะ  ถาจิตที่ยังไมถงึ 
ที่สุด มันจะหมุนไปตลอดเวลา 

แตถาเปนโสดาบนัก็อกี ๗ ชาติเทานั้น  ถายังไมประพฤติปฏิบัติจนถงึที่สุด  เวลา 
เกิดขึ้นมาเห็นไหม  มันจะมอีํานาจวาสนา  มนัเปนออกมาจากหัวใจเลย  จะไมทําสิ่งที่ 
ผิดพลาดในหัวใจเลย สิง่นีม้ันสรางมา แลวในปจจุบนันี้เราประพฤติปฏิบัติขึน้มา ใหมัน 
รูจริงขึ้นมา  รูจรงิปบ  คนเราประกอบธุรกิจการคาตางๆ  ถามีกําไรขึน้มา  มีผลตอบแทน 
ขึ้นมามนักจ็ะแสวงหา มนัก็อยากได มันก็ตองมีการกระทํา 

เราประพฤติปฏิบัติธรรมขึน้มาตั้งแตหญาปากคอก  การกระทําอันนี้มนัยาก 
ตั้งแตขั้นเริม่ตนนี้จะยากมาก  เพราะเราทํางานยังไมเปน  แตพอมนัผานนะ  สมุจเฉท 
ปหานผานไปแลว เพราะสิ่งที่ผานคือการทดสอบ ลองผิดลองถูก ถาผิดมันกจ็ะดึงเราให 
เสียเวลา  แลวถาเราไมมีพืน้ฐาน  อินทรียเราไมแกกลา  มันจะดึงเราออกนอกลูนอกทาง 
เลย แตถามอีินทรียแกกลา มีภาวะที่รองรับ มีวุฒิภาวะของใจ มันจะฟนได จิตเจริญแลว 
เสื่อม  เจริญแลวเสือ่มในขัน้ของสมาธิ  เจริญแลวเสือ่มในขั้นของปญญา  แตถึงที่สุดแลว 
นะ ถามันขาด ไมมีเสือ่ม เสือ่มอีกไมได เพราะมันเปนอกปุปธรรม
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มันคงที่เปนพระโสดาบัน  แลววิปสสนาขึ้นไปเหน็ไหม  เปนช้ันเปนตอนขึ้นไป 
ตองวิปสสนาขึ้นไปเปนพระสกิทาคามี  เปนพระอนาคามี  แลวการประพฤติปฏิบัตมิันก็ 
แตกตางกัน  พระโสดาบนัพิจารณาไป  ละสักกายทิฏฐิ  ละความเหน็ผิดในกาย  พระ 
สกิทาคามี พิจารณาไปเปนธาตุ ถาพิจารณากายเปนธาตุ ๔ คืนสูสภาพเดิม วิปสสนาเห็น 
ไหม มันสูสภาพเดิมของมัน มนัแยกกายกับจิต 

ถาพิจารณาจิต  ขันธมันกเ็ปนขันธอยางกลาง  ขันธอยางกลางเพราะอะไร  เพราะ 
อุปาทานมนัยึดมั่น  มันก็ตองวิปสสนาซ้ําแลวซ้ําเลา  ซ้ําแลวซ้ําเลา  จนถึงที่สุดโลกนีร้าบ 
กายกับจิตแยก  ในมหายานบอกวา กายเปนโพธิ  จิตเปนกระจกใส จิตกับโพธิ  จิตกับตน 
โพธ์ิ  มันคนละเรือ่งกนั  กายกับจิตมันไมใชอันเดียวกัน  มันแยกจากกัน  โลกนี้ราบหมด 
เลย  ราบเพราะอะไร ราบเพราะมนัถอนอปุาทานไง กามราคะปฏิฆะออนลง  ในเมือ่กาม 
ราคะปฏิฆะออนลง จิตมนัมกีําลังแลว คนกําลังทํางานเปน จิตมนัจะเดินหนาตอไป 

แตถาพูดถึงคนที่ยังติดของอยู ที่ติดของอยูเพราะไมเทียบเคยีงวามีมรรค ๔ ผล ๔ 
ในเมือ่มรรค  ๔  ผล  ๔  สกิทาคามิมรรค  สกทิาคามิผล  จิตมนัปลอยหมด  วางหมดนะ 
จะวางขนาดไหนก็แลวแต  มันมีสิ่งทีเ่ปนกามราคะอยูในหัวใจ  โอฆะในใจ  เพราะเวลา 
กามกิเลส  มันเกิดทีใ่จนะ  คนเราตองมีความพอใจอยากได  มันถึงแสวงหา  มันมีขอมูล 
ของมัน  ในเมือ่มีขอมลูของมนั  มันยอนกลับมาที่นี่  มันจะวางขนาดไหน  มารมันกร็ู  ถา 
เรามีกําลงัของเรา เรากําลงัถากถางมัน มันกจ็ะหลบซอน 

สิ่งที่หลบซอนนี้  มันไมใชวามนัไมฉลาดนะ  มนัยังไมตอสูกบัเรา  มนัหลบซอน 
เพื่อใหจิตเราไมมีกําลงั  มนัก็ทําใหเราเกิดตายในวฏัฏะเห็นไหม  แตถามีสติ  มกีาร 
เทียบเคียงขึ้นมา  มันจะยอนกลับ  จิตยอนกลับ  สติ  มหาสติ  ถาเปนสติ  สติมันเปนความ 
สามัญสํานึกที่เราคิดได  สติจะคิดได  มหาสติมันละเอียดออนกวา  เพราะสิ่งที่เปนกาม 
โอฆะ  มันอยูในหัวใจ  มนัละเอยีดออนกวา  มันถงึตองมมีหาสติเขาไป  ถาเขาไปมันจะ 
คนควา 

การประพฤติปฏิบัตมิันมีอยู  ๒  แนวทาง  มีการกระทําอยู  ๒  ลักษณะ  ลักษณะ 
หนึ่งคือการขุดคุยหาจําเลย  การขุดคุยหากิเลส  เพราะกิเลสมันจะหลบมนัจะซอน 
ถาเรามีกําลงั  กิเลสมันจะไมปะทะ  มนัจะหลบ  มนัจะซอน  หลบซอนเพื่อใหกําลังเรา
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ออนลง  สมาธิเห็นไหม  เจริญแลวเสื่อม  ถาสมาธิเจริญแลวเสื่อมมนัก็อาศัยอยูอยางนั้น 
อาศัยในหัวใจเราอยู  มันไมแสดงตวั  มันจะใหเราหลง  ใหเราเขาใจวา  เหมือนกบัพระ 
อรหันต  แตมนัไมจรงิหรอก  มันไมจริง  มันเปนไปไมได  เพราะมนัยังมีสิ่งที่ฝงอยูใน 
หัวใจ 

แตถาเราเทียบเคยีง  เราคนควาหามัน  เราตองเจอ  การขุดคุยหาจําเลย  การขุดคุย 
หากิเลส  มนัตองขุดตองคุย  ทีเ่ขาบอกวาจิตสงบแลวจะเหน็อวิชชา  จิตสงบแลวจะเหน็ 
กิเลส มันเปนไปไมได จิตจะสงบขนาดไหน สิง่ที่เปนกิเลสมนัสงบยิ่งกวานั้น มันใสกวา 
นั้น  เขาบอกวาน้ําใสแลวจะเหน็ตัวปลา  นี้เปนการเทียบเคยีงวาในน้ํานัน้มนัมปีลา  เปน 
การเทียบเคียงวาในจิตที่สงบนัน้มนัมีกเิลสอยู แตปลานั้นมันโปรงแสง มันใสกวาน้ํานัน้ 
อีก  เพยีงแตวา จิตสงบแลวน้ําใสแลวจะเห็นตวัปลา เราก็คิดเปนรปูธรรม ถาอยางนั้นเรา 
ก็รอสิ รอใหปลามนัวิง่มาชนเรา ไมมีทาง! 

เราตองคนควาหามนั ถาเราคนควาหามัน เพราะเปนมหาสติ มหาปญญา คนควา 
มันจะจับตองได  ถาจบัตองไดนะ  จบัตองกามราคะ  สิ่งที่เปนกามราคะ  เพราะใจมัน 
พอใจมันถงึเปนกามราคะ  สิ่งที่เปนกามราคะ  ก็แยกแยะมัน  ถาพิจารณาโดยกาย  มนัจะ 
เปนอสุภะ การที่เราเขาใจกันวาการพิจารณากายเปนอสุภะๆนัน้  ไมใช  การพิจารณากาย 
เริ่มตนคือ  เห็นกายเปนไตรลกัษณ  สักกายทิฏฐิ  พจิารณากายซ้ําไป  มันคนืสูสภาพเดมิ 
สถานะเดมิของเขา  เปนดนิ  เปนน้ํา  เปนลม  เปนไฟเห็นไหม กายกับจิตแยกออกจากกัน 
พอพิจารณากายซ้ําเขาไป นี่ สุภะ อสุภะ เกิดที่นี่ โดยสามัญสํานึกของกิเลส มันชอบสวย 
ชอบงาม ทุกคนชอบคุณงามความดี ทุกคนชอบความดี คําวาความดี ดีของกิเลสไง สุภะ 
เพราะอะไร  คําวาดีของกิเลสมนัคงที่ไมได  ความดีมนัเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนสภาพ 
ตลอดเวลา ความดีของใครคงที่  เพราะมันเปนกุปปธรรมเหน็ไหม มนัแปรปรวน สัพเพ 
ธัมมา  อนัตตา  สภาวธรรมแปรปรวนตลอดเวลา  แมแตธรรมะมันก็แปรปรวนไปตลอด 
ธรรมะอยางนีม้ันเปนสจัธรรม 

แตธรรมะของเรา  ธรรมะสวนบุคคล  ธรรมะที่มเีจาของ  ธรรมะที่เปนลิขสทิธิ์ 
ของเรา  เรารูเองเห็นเอง  ตวัเราเองเปนเอง  ถาตัวเราเองเปนเองเห็นไหม  สิ่งทีเ่ปนเองมนั 
เห็นอะไร  มันตองใครครวญของมัน  นี่ไง  มันถงึเปนสัจธรรมขึน้มา  ถามันจบัตองได 
ตัวเองที่มนัเปนกามราคะ  มนัถึงมีความเปนไป  อสุภะพิจารณาไป  สุภะ  อสุภะ
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โดยสามัญสํานึก  โดยใจ  โดยสัตตะ  สัตตะอันละเอียดในใจมันชอบสุภะ  แตเวลาเรา 
ประพฤตปิฏิบัตินะ พอจิตสงบ ถาเปนเจโตวมิุตติเหน็กาย มันเปนอสุภะ 

ถามีกําลังนะ  มนัเปนอสุภะเพราะอะไร  มันเปนอสภุะ  เพราะจิตมันเปนมหาสติ 
มันเปนมหาปญญา  พอเปนมหาสติมหาปญญา  มันเปนอสุภะโดยธรรม  เพราะอสุภะคอื 
จิตเห็น จิตเห็นสิ่งที่เปนสัจธรรม เปนวปิสสนาญาณ เห็นจรงิรูจริง แลวถาปญญามันเปน 
มัชฌิมา  มันลงตัวเห็นไหม  มันสมดุล  หมุนทีหนึ่ง  ปญญาสมดุลทีหนึง่  มันก็ปลอยหน 
หนึ่ง  ปลอยแลวปลอยเลา  ปลอยแลวจนถึงที่สุดมันจะละเอียดเขามา  มีความชํานาญเขา 
มาจนถงึตัวมันเอง แลวทําลายที่ตัวมันเอง 

ถาพิจารณาโดยปญญาวิมุตติ  กามราคะ มนัเกิดจากใคร ก็เกิดจากตัวมนั  เกิดจาก 
ตัวจิต  ถาเกิดจากตวัจิตมนัเทียบเคียงได  มนักเ็ทียบเคียง  ตัวมนัเองมันเสพในตวัมนัเอง 
แลวมนัจะมีอารมณความรูสึกออกมา  เปนสายการบังคับบัญชาออกไปเปนโลก  ถา 
ยอนกลับมานี่แยกมันบอยครั้งเขา  บอยครั้งเขา  ถึงที่สุดมันกไ็ปครนืกนัในหวัใจ 
เหมือนกนั ครืนในหัวใจแลวมันปลอยหมดนะ พอมนัปลอยหมด กย็ังเหลือเศษสวน 

เราเห็นภาพไหม เราเหน็วัตถุสิง่ใด แลวเราจําภาพนัน้ไดไหม วัตถุกับภาพมันคน 
ละอัน  โดยขอเทจ็จริงจิตทีม่นัปลอยกามราคะ  เปนขอเท็จจรงิของมนั  แตมันยังมี 
เศษสวนอยู  ถามีเศษสวนอยู  เราก็วปิสสนาซ้ําเขาไป  มันจะคลายสิ่งนี้ออก  อนาคามี  ๕ 
ช้ันไง  สิ่งที่คลายนี้  ผูที่ประพฤติปฏบิัติตรงนี้เปนเคล็ดที่สําคัญมาก  อนาคามี  ๕  ช้ันที่ 
พิจารณาไปถึงที่สุดแลวมันจะปลอยหมด ปลอยจนเปนสสาร เปนความวางหมดเลย 

แลวในเมือ่ตัวสสารเปนความวางนั้น  ธาตุรูนัน้มนัเปนความวาง  จิตเดิมแทนั้น 
ผองใส  จิตเดมิแทนี้หมองไปดวยอปุกิเลส  ตัวจิตเดมิแทมนัผองใส  แตมนัหมองไปดวย 
อุปกิเลส  หมองไปดวยความคิด  หมองไปดวยอวิชชา  หมองไปดวยตัณหาความทะยาน 
อยากที่มนัปกคลมุอยู  แลวเราเพิกถอน  เพิกถอนจนมันถึงที่สุดจนถึงตวัมนัเองแลว 
เพราะตัวมันเอง มันกว็ามันเปนตัวมันเอง แลวมันจะจับตองตวัมนัเองไดอยางไร 

นี่ไง มนัถงึไมใชขนัธ ขันธ ๕ รูป  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ ๕ เกิด 
จากจิต  ระหวางจิตกับขนัธ  ๕  ปญญามันเกิดขึ้นมา  ปญญาจะละเอียดขนาดไหน  มนัก็ 
เปนขนัธ ๕ แตเวลามันละขันธ ๕ ละหมดแลว กามราคะไดละหมดแลว ตัวมนัเองปลอย
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หมด  แลวใชปญญาไลตอนเขาไป  มนัยังคลายเศษสวน  คลายสิ่งที่เปนขอมลูที่ฝงใจ 
ออกมา พอคลายสิ่งที่มนัฝงใจออกมา จนมันใสหมดเลย 

ความผองใสนีเ้ปนอวิชชา ถาเปนอวิชชาแลวจะจับมันอยางไร จะเห็นอวิชชาได 
อยางไร เพราะอะไร “โมฆราช เธอจงมองโลกนีเ้ปนความวาง” ในเมื่อมันผองใสใชไหม 
มันกม็องสรรพสิ่งเปนความวางหมดเลย เพราะตัวมนัผองใส มันวามันวางอยูแลว เพราะ 
อะไร เพราะสิ่งทีเ่ปนอวิชชานะ มันเปนความอาลยัอาวรณ เปนความคิดอันเดียวกัน เปน 
หนึ่งเดยีว  มนัไมมีการกระทบ  แลวมนัจะรูตัวมนัเองไดอยางไร  จนไปเขาใจวาสิ่งนีเ้ปน 
นิพพาน ขณะทีม่ันหลงเหน็ไหม ครูบาอาจารยติดตรงนี้กนัเยอะมาก 

ถาไมมีหลวงปูมัน่  ไมมีครูบาอาจารยที่ทานผานไปกอน  แลวใครจะแก  สิ่งที่แก 
ใหแกตรงนี้  คอืใหหัวใจ  ใหพลังงานของตัวมันเองรูจักตัวมันเอง  ถารูจกัจะเปรียบเทยีบ 
กับอะไร  หลวงปูขาวทานเปรียบเทยีบใจนี้เหมือนเมล็ดขาว  ถาเมล็ดขาวมนัตกลงสูดิน 
มันกง็อกอีก  จิตนี้ความผองใสนี้  ถาจบัไมไดไมรูไมเห็นมนั  มันก็ไปเกิดบนพรหม  ของ 
ครูบาอาจารยแตละองคทานก็ไมเหมือนกัน 

ถาเหมือนเห็นไหม เหมอืน เหมอืนจะรู ธรรมะเสมือนจริง เราไปเปรียบเทียบกับ 
วิทยานิพนธของคนอืน่  แลววิทยานิพนธของเรามันจะเปนจริงขึ้นมาไดอยางไร  มัน 
เหมือนจริง  เราเปรียบเทียบอะไรก็เหมือนจริง  มันเปนสมมุติขึ้นมา  มันเปนการแสดง 
อันหนึ่ง ที่เขามีกันอยู แตเราเทียบเคียงมาเปนใจของเรา มันก็แสดงออกมา แลวมันก็เปน 
การสรางภาพอันหนึ่ง มันก็ยังไมจริงอยูวันยังค่ํา 

แตถามันจะเปนจริงของมัน  เปนพลังงานของมัน  แลวจับของมัน  พระอรหันต 
ลานองคก็ลานอยาง พระอรหันตลานองคก็ลานนสิัยลานการกระทํา จะพิจารณาอยางไร 
ก็ไมเหมือนกัน  จะเหมือนกันไมได  ถาเหมือนกันมนัไมเปนธรรมะสวนบุคคล  มนัเปน 
ธรรมะสาธารณะขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  นี่ไง  ในการปฏิบัติมันถึงเปน 
ประสบการณของจิต  จิตที่มันวิปสสนาของมนั  ก็ตองเปนประสบการณของมัน  มันทํา 
ของมันเอง จนถึงที่สุดมันจะเปนสมบัติของเรา 

เราจะรูเอง จิตผองใส มนัผองใสเพราะอะไร มันเปนอะไรถึงผองใส แลวจับมัน 
ไดอยางไร  การจับของมนัเหน็ไหม  ถาจับไดปบ  ถาจับไดนี่คอือรหัตตมรรค  สิ่งที่เปน
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อรหัตตมรรคนี่นะ สมาธิ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ในตําราบอกวา พระโสดาบัน มีสมาธิปญญา 
๒๕  เปอรเซน็ต  พระสกิทาคามี  ๕๐  เปอรเซน็ต  พระอนาคามี  ๗๕  เปอรเซน็ต  พระ 
อรหันตตอง  ๑๐๐  เปอรเซน็ต  สติ  มหาสติ  สติปญญา  มหาสติมหาปญญา  แลวปญญา 
อัตโนมัติ ปญญาญาณ ญาณซึมซับ ญาณที่ทําลายตัวเอง มันเปนสิ่งทีล่ะเอียดออนเขาไป 
ในหัวใจ แลวมนัทําลายตัวมันเอง มันไมใชการกระทบ 

การกระทบระหวางจิตกับอาการของจิต  สิ่งที่กระทบกันนี้  มันเปนปญญาที่เรา 
คิดได  ความคิดกบัจิตมนัไมใชอันเดียวกัน  มนัยงักระทบกระเทือน  มันยังรูสึกกนัได 
แตตัวมันเอง  ตวัของจิตเอง  ตวัสิ่งทีล่ะเอียดผองใสเอง  ที่เปนพลงังานทีม่ันสะอาดของ 
มันอยูแลว เพราะมันเปนสิง่ที่เปนสมาธิ มันเปนปญญาของมนั มันไลเขาไป แลวมนัซึม 
เขาไปทําลายตัวมันเอง ตองจบัใหไดกอน การจบัใหได การหาจําเลย การขุดคุย การจับ 
นี้ จับดวยอะไร จับอยางไร แลวมันคืออะไร 

เห็นไหมเชนของครูบาอาจารย  ที่เปนจุดและตอมของจิต  พลังงานเกิดจาก 
จุดเริม่ตนของจิต  แลวจิตของเรามนัคืออะไร  การรูจริงเห็นจริงการจับไดจริง  มันถึงจะ 
เปนปญญาจริงๆ  มันถงึจะเปนปญญาญาณที่เขาไป  แลวมนัจะซมึซับเขามา  แลวทําลาย 
ตัวมันเองเหน็ไหม ความจรงิที่เกิดขึ้นมา มันถงึเปนความจรงิตลอดสายจากการประพฤติ 
ปฏิบัติ เริ่มตนเขามาเปนช้ันเปนตอนเขาไป “ไมใชความจรงิเหมือน” 

ถาความจริงเหมือน มันงายมาก มนัศึกษาไดหมด คอมพิวเตอรมันจําไดหมดนะ 
พระไตรปฎกเดี๋ยวนี้ก็เปนคอมพิวเตอร  เพียงอยากรูปญหาก็กดไดเลย  แลวคอมพิวเตอร 
มันเปนอะไร  ความจริงเหมือนไง  เพราะมันเปนสมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสมั 
พุทธเจา  ไมใชสมบัติของเรา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาแลว 
องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาปรินิพพานไปแลว  แลววางธรรมวินัยไวใหเรากาวเดิน 
เปนศาสดาของเรา เปนครูบาอาจารยของเรา เปนตัวอยางแบบอยางของเรา 

ถาเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมานี้  มันจะเปนสมบัติของเรา  เราประพฤติปฏิบัติดวย 
มีตัวอยาง  มีแบบอยาง  ขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา  ที่เปนศาสดาของเรา  เรา 
ประพฤติปฏิบัติขึ้นมามันก็เปนประสบการณจริงของเรา  ประสบการณจริงขึ้นมา  มันก็
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เปนความจริงของเรา  นี่คือความจริงแท  ความจริงในการประพฤติปฏิบัติ  มันเปนความ 
จริงแทจากจิต ประสบการณของจิต จิตที่กระทํากันขึ้นมาจริงๆ มันเปนความจริง! จริงๆ 

แตถาปฏิบัติเลนๆ ปฏิบัติเลนๆ กันเพราะอะไร เพราะเราหวง  เรากลวัจะทุกขจะ 
ยาก  การกระทําที่ทําขึน้มาเราก็สราง  สรางวิธีการขึน้มา  ประพฤติปฏิบัตกิันดวยวิธีการ 
มันเปนเหมอืนการแสดง เปนเรือ่งของการแสดง เหน็ไหม ละครถายทําแลวสมจรงิ แลว 
ผูชมก็วาสมจรงิ  เพราะอะไร เพราะแสดงได ทําได แตถาเราประพฤตปิฏิบัติของเรา มัน 
ก็เปนความจริงของเรา  แสดงไมได  ถาแสดงปบ  กิเลสมันซอนแลว  กิเลสมันมีชองวาง 
แลวกิเลสก็เอาอันนี้มาหลอกเรา 

เราตองประพฤติปฏิบัติกนัดวยความตัง้ใจ  อยากรูจริงเห็นจริง  แตก็ประพฤติ 
ปฏิบัติโดยใหกิเลสมันสรางภาพหลอกตัวเอง  ถาเราปฏิบัติจริง  พระอรหนัตลานองคก็ 
ลานอยาง  ลานองคก็ลานความประพฤติ  ลานวิธีการ  ของใครของมนั ทําตามขอเท็จจริง 
แลวปฏิบัตจิริงๆ แลวเราจะรูจริง เอวัง


