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เราตั้งใจฟงธรรม  ธรรมะนะ  ธรรมะที่ไมมพีิษมีภัย  ธรรมะที่บริสุทธิ์  ธรรมะของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ครูบาอาจารยเราบอกประจํา  ในลัทธิศาสนาตางๆ  เขาก็ 
วาเขาเปนศาสดา  แตไมมีศาสดาองคใดเลยที่ปฏิญาณตนวาเปนพระอรหนัต  มีองคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเทานัน้ที่ปฏิญาณตนวาเปนพระอรหันต  เปนพระอรหนัตเพราะเหตุ 
ใด  เปนพระอรหันตเพราะทานไดทําของทานมา  ทานไดประพฤติปฏบิัติมาเหน็ไหม  รู 
จริงเห็นจริงในสัจธรรมอนันัน้ ความรูจรงิเหน็จรงิอนันัน้มนัพิสูจนได 

นี่ไง เวลาแสดงขึ้นมาแสดงธรรมจักร เทวดา อินทร พรหม สงขาวขึน้ไปเปนช้ันๆ 
ขึ้นไป  วาจักรนี้ไดเคลือ่นแลว  ใครจะยอนกลับอีกไมไดเลย  มันยอนกลับอีกไมไดเพราะ 
ความรูจริงอันนั้น  ของดบิที่มนัสุกแลวจะกลับไปดบิอีกไมได  แตสิ่งทีม่ีชีวิตอยูเห็นไหม 
อยางเมล็ดพนัธุพืชตาง  ๆ  ถามันยังไมตายมนัยังมีชีวิตอยู  มนัตกลงดินแลวมนัตองเกิดอีก 
ตอไป  แตของทีม่ันสุกแลว  มันจะเกิดอีกไมได  จิตที่มันสกุ  จิตที่มนัตบะธรรมเผาผลาญ 
จนถงึที่สุดแหงทกุขแลว  เห็นไหม  ความรูอันนั้นเปนความรูจริง  จากดิบเปนสุก  แลว 
วิธีการของมัน มกีารกระทําอยางไร 

แตในสมัยปจจุบนันีโ้ลกเจริญนะ เราศึกษาธรรมกัน เราศึกษาดวยโลก โลกวาโลก 
เจริญ เห็นไหม เราวาตองใชปญญา ใช ถาทางโลกนะ ทางโลกจะเจริญตองมีปญญาตองมี 
การศึกษา  การศึกษาจะทําใหคนนัน้เปนคนดี  การศึกษาทําใหเขาใจโลก  เหน็ไหม  ดู 
การศึกษา สมัยโบราณคนเราตื่นกลัวมาก ฟาแลบฟารอง บูชาไฟ จะกราบไหวเลย เพราะ 
เขาไมรูของเขา  แตในปจจุบนันี้  เรื่องฟาแลบฟารอง  มันเปนทางวิทยาศาสตร  มันพิสจูน 
ไดหมดแลว มนัเขาใจหมด พอเขาใจหมดเห็นไหม ความตื่นกลัวในใจเราไมมี
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นี่ก็เหมือนกัน  การศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  พระพทุธเจา 
วางไวแลวปรยิัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  สุตมยปญญา  จินตมยปญญา  ภาวนามยปญญา  ปญญาที่ 
เกิดขึ้น เหน็ไหม พระพุทธเจาแบงแยกออกมา แบงซอยออกไปใหเห็นชัดเจนมากเลย แต 
เวลาเราศึกษา  เราประพฤติปฏบิัติ  เราไมเอาตรงนี้เปนบรรทัดฐานเลย  แตใชบรรทัดฐาน 
กับตัวของเรา  ทุกคนมันเขาขางตัวเอง  ทุกคนจะคดิวาปญญาของตัว  ปญญาความรูเห็น 
ของตัว  สิ่งนั้นเปนสิง่ทีเ่ปนปญญาในธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ทั้งๆ  ที่ 
มันไมใชเลย  มนัไมใชเลย  เพราะในการคิดการนกึของเรา  มันเปนโลกียปญญาทั้งนัน้ 
เวลาศึกษาธรรม  ถาโลกยีปญญาเห็นไหม ดูสิ  ในสมัยปจจุบนันี้  จนเขาไมเช่ือนะ โลกไม 
เช่ือ  วิทยาศาสตรพิสูจนไมได  แลวก็บอกวาธรรมะตองพิสูจนได  ตองพิสูจนทาง 
วิทยาศาสตรได  ก็เราไปติดโลกกนั  โลกกับธรรมอยูดวยกันแตไมเหมือนกัน  อยางเชน 
ชีวิตของเรา เห็นไหม เราเกิดมามีรางกาย เขาบอกรางกายเปนจิตใจ แลวจิตใจเปนอะไร 

สิ่งที่เปนนามธรรม  เราแทบจะไมเช่ือกนัเลยละ  เรื่องจิตวิญญาณยิ่งถาเรามี 
การศึกษา การพูดเรื่องจิตวิญญาณมนัจะทําใหไปทอนเครดิตของเราเลย ใครๆก็ไมกลาพูด 
ถาพูดเรื่องจิตวิญญาณนะ  แตถาเปนเรื่องไสยศาสตรที่เขาพูดกนั  เรือ่งไสยศาสตรเรือ่ง 
ภูตผีปศาจ  อยางนั้นมันเปนเรือ่งไสยศาสตร  ไสยเวทไมใชพทุธะ  พุทธศาสตร  พุทธ 
ศาสตรพิสูจนถงึจิตใจของเรา  จิตใจของเราทีม่ันมีจรงิไมใชจิตใจของผูอื่น  จิตใจของผูอื่น 
อยางนัน้มนัเปนไสยศาสตร  ถาพูดอยางนัน้เราจะไมมเีครดิต  เราจะเปนผูที่วาไมเปน 
นักวทิยาศาสตร  เราไมพิสูจนไดดวยวิทยาศาสตร  แตมันพิสจูนไดในการประพฤตปิฏิบัติ 
เปนตามความเปนจริง  เราแทบไมเช่ือกนัเลยวาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการกระทํามนัเปนไป 
ได 

ทีนี้เวลาเราศึกษาขึ้นมาเห็นไหมดวยปญญา  ปญญาที่เปนสุตมยปญญา  ปญญาที่ 
เปนทางวิทยาศาสตร  คําวาวิทยาศาสตรมันเปนโลก  โลกกับธรรม  ธรรมมันเหนือโลก 
เหนือวิทยาศาสตร  เพราะวิทยาศาสตรมันพิสูจนจิตใจของเราไมได  พิสูจนเรือ่งหัวใจของ 
เราเห็นไหม วิทยาศาสตรมันเปนเรื่องที่เปนทฤษฎี เปนสิ่งทีเ่ราทําความเขาใจ 

อยางเชนในการประพฤตปิฏิบัติทีว่าพิจารณากาย  การพิจารณากายของเรา  เราก็ 
พิจารณา  ถาพิจารณากายทางวิทยาศาสตร  ดูสิ  ทางการแพทยเหน็ไหม  เขาศึกษาของเขา 
เขาเขาใจของเขาไดหมด  มนัก็เหมือนทางวิทยาศาสตรที่เราพิสูจนไดวาฟาแลบฟารอง
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ตางๆ  เราไมตื่นกลัวมนั  ทางวิทยาศาสตรพิสูจนได  แตทําไมเรายังกลวัผีละ  ทําไมเรายงั 
กลัวเรื่องจิตวิญญาณที่พิสจูนไมได  จิตใตสํานึกเรามันกลัว  แลวจริงหรือไมจริงกย็ังไมรู 
แตนี่เหมอืนกนัถาเราวาเราใชปญญา เราพิสูจนไดเหน็ไหม 

ทางการแพทยเขาพิสูจน เขาเขาใจไดหมดเลยวา เพราะมีเหตุมปีจจัย มนัถึงไดเกิด 
โรคภัยไขเจ็บ  แลวโดยหลักเหน็ไหม  เราตองเรียนอนาโตมี  ตองเขาใจเรือ่งของช้ินสวน 
ของรางกายทั้งหมด  เขาเขาใจได  เขาแยกสวนได  เขาคํานวณไดหมดเลย  พูดไดถูกตอง 
หมด ทุกเสนเอ็นตางๆ จบัตองไดหมด เขาใจไดหมดเลย แลวเปนการพิจารณากายหรือยงั 
ละ  แลวเขาเขาใจอะไรละ  เขาเขาใจเรือ่งกายใชไหม  แตเขาใจเรื่องกายอยางนี้มนัเปนกาย 
โดยวิทยาศาสตรเห็นไหม สิ่งที่เปนวทิยาศาสตรในการพิจารณากาย 

แตการพิจารณากายขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไมเปนอยางนัน้  การ 
พิจารณากายขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาเหน็ไหม  ทานใหเราทําความสงบของ 
ใจเขามา ถาจิตมันสงบเขามาแมแตแคทําความสงบนะ พอเราจะทําความสงบกัน เพราะนี่ 
เปนธรรมนะ  วันนีท้ั้งวนัเราเปนโลกกันมา  เราทําหนาที่การงานเพราะเรามีรางกาย  เรามี 
จิตใจ เพราะจิตใจมีศรัทธามีความเช่ือ เราถึงมาทําบญุกุศลกัน สิ่งนี้เอารางกายทํา 

มีจิตใจมีศรัทธามีความเช่ือ  แตจิตใจความเช่ือมันทาํผลงานขึ้นมาไดไหม  มนัก็ 
ตองใชมือ  ใชสิ่งประกอบของเราทําขึน้มาใหเปนประโยชนกับเรา  นี่คือการเสยีสละแบบ 
โลก เพราะเรามีความเช่ือความศรทัธาใชไหม เราถึงชักนํากันเขามาเพราะความศรัทธา 

ความศรัทธานั้น  ในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวาเปน 
อริยทรัพย ถาไมมีศรัทธา ไมมีความเช่ือ จะไมมกีารกระทํา จะไมมีการพิสูจนเลย แลวเรา 
จะเขามาศึกษาเรือ่งศาสนาไหม แลวเรือ่งศาสนามนัพิสูจนไดดวยวิธีการใด 

สิ่งที่เปนโลกขึน้มา  เราชักนํากันขึน้มาเพือ่ใหสมควรแกการงานไง  ดูสิ  คนที่ไม 
เช่ือถือศรทัธาของเขา  เขาก็ใชชีวิตของเขาไปตามแตความพอใจของเขา  แลวเขาบอกวา 
การดัดแปลงตนของพวกเรา เปนการทรมานตนเปลา มันไมมีประโยชน เพราะเขาไมเช่ือ 
แตถาคนเช่ือเพราะคนเชื่อมีศรทัธา  เห็นไหมของทีม่อียู  สิ่งที่เราพิสูจนได  เราพิสูจนหรือ 
ยังไมพิสูจนแตเราปฏิเสธไปเลย  เรายังไมไดพิสูจนเลย  เราวาเปนจะคนมีปญญาไหม  แต
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ถาเราพิสูจนกอน เรามีศรัทธาความเช่ือของเราขึน้มา เราเดินเขามา มีศรัทธาอยากฟงธรรม 
พอฟงธรรมขึน้มา 

สิ่งที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงธรรมขึน้มา  ไวในธรรมและวนิัยที่ 
เปนศาสดาของเรา  แลวสิ่งทีเ่ราศึกษามาเห็นไหม  เราศึกษามาแลวเราเขาใจของเรา  ความ 
เขาใจคือโลกทั้งนัน้  เพราะความเขาใจของเราเห็นไหม  ความเขาใจของเราเพราะเราจะ 
พิสูจน  เราเช่ือ  เราศรัทธาของเรา  มันมาจากไหน  มนัมาจากเรา  คําวาเรานี้ไง  คําวาเราถงึ 
เปนโลก แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาสอนถงึการประพฤติปฏบิัติเห็นไหม วาตอง 
พิสูจนกอน

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาพิสูจนมา ๖ ป สิ่งที่โลกเขามีอยู พิสูจนมากับเขา 
แลว  เขาวาสิ่งไหนมคีวามสําคัญมีความจริงจัง  พระพุทธเจาก็พิสูจนมากับเขาแลว  พิสจูน 
โดยโลกไง คําวาพิสจูนโดยโลก คือ จิตของเราความเปนไปของเราที่เปนสัตตะผูของ มนั 
ศึกษาโดยเรา  ดูสิ  ทางวิชาการตางๆ  เราตองจําใหได  เราตองพิสจูนใหได  ใครเปนคน 
พิสูจนละ จิตของเราเปนคนพิสูจน 

นี่ก็เหมือนกัน ๖ ป องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาพิสูจน พิสูจนกับใคร พิสูจน 
กับเจาลทัธิตางๆ  ในการทรมานตน  ในการทาํตบะธรรมที่เกิดจากการแผดเผากิเลส 
ทั้งหมด ที่เขาวาเปนกิเลส แลวสิ่งทีว่าเปนศาสดาอางตัวเองวาเปนพระอรหันต  เขาพิสจูน 
มาหมดแลว  พระอรหนัตของโลก  เพราะมนัไมมทีี่สิ้นสุด  กระบวนการของมนัจบสิน้ 
ไมได แตเวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาพิสูจนกับเขามาหมดแลว มันไปไมได มัน 
ไปไมรอด หมายถงึวา มนัวนอยูในวัฏฏะไง 

เรื่องของการพิสูจน  พิสูจนทางโลกก็ไปวนทางวัฏฏะ  แลวธรรมะยงัไมเกิดขึน้ 
เพราะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังไมตรัสรูธรรมขึน้มา  ธรรมมันกไ็มมี  คําวา 
ธรรมไมมี  คอื  ธรรมทีเ่ปนวิธีการทําใหถงึมนัไมมี  แตเวลาที่พระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึน้ 
มาแลวเหน็ไหม  เวลาไปเทศนกับปญจวัคคีย  ไปเทศนตางๆ  วาธรรมมอียูโดยดั้งเดิม  เรา 
เปนผูรือ้คนขึน้มา  เปนผูพิสูจนขึ้นมา  มันพิสูจนขึน้มาจากจิต  เหน็ไหม  ของมนัมอียู 
ทฤษฎมีันมีอยู คําวาสัจธรรมมนัมอียู
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แตผูที่เขาไปจริงๆ ก็ เขาไปโดยโลก มันเขาไปไมได มันเขาไมถึงเพราะความเปน 
โลกมันขวางอยู ความเปนไปทางวิทยาศาสตรของเราที่ยึดมั่นถือมั่น วาความรูของเรา มนั 
ขวางอยู  มันยงัไมเขาไปถงึตัวเนือ้ของจิต  มนัไมเขาถึงเนื้อของสจัธรรม  ถงึไดยอนระลึก 
ถึงไง ระลึกถึงตัง้แตโคนตนหวา เราพิสจูนมากับเขาหมดแลวละ แลวมันไปไมไดแลว คํา 
วาโคนตนหวา  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาปรารถนามาเปนพระโพธิสัตว  สละ 
ทานมา สละสิ่งตางๆ มาตลอดเลย 

แลวพอมาเกิด  พระเจาสุทโธทนะออกไปแรกนาขวญั  แลวใหอยูใตโคนตนหวา 
ขณะอยูทีโ่คนตนหวา  ก็กําหนดจิต  บุญญาธิการมนัเขามาถงึ  มันเขาไปสมัผัสได  จิตนี้ 
สัมผัสกับความสงบสงัดของใจได  จนมีบุญญาธิการขนาดที่วาเงาของตนหวาไมไปตาม 
แสงตะวันเลย  ทรงตวัตรงอยูกับเจาชายสิทธัตถะนัน้  แลวความสมัผัสของใจที่มนัสมัผัส 
กับความสงบ  มันไดฝงใจมาตั้งแตเด็กๆ  ฝงใจมาเลย  แลวมันกอ็อกไปศึกษาออกไปเรยีน 
ทางวิชาการมา เพื่อจะเตรยีมตวัเปนกษัตรยิ 

ดวยบุญญาธิการ ยมทูตมาเตือนใหเหน็คนเกิด คนแก คนเจ็บ คนตาย เหน็ไหม ถา 
เปนวิทยาศาสตรมนัพิสูจน  ก็พิสูจนการเกิด  การแก  การเจ็บ  การตาย  เราก็เขาใจ  เรากร็ู 
แลว  แตมันสะเทือนใจองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาวา  เราตองเปนอยางนี้หรือ  เรา 
ตองเปนอยางนี้หรือ ถารูอยางนีเ้ราก็ตองเกิด ตองแก ตองเจบ็ ตองตาย มนัเตือนสติขึน้มา 
เห็นไหม ออกคนควา ๖ ป สุดทายแลวไปถึงที่สุด พสิูจนมาหมดแลวมันไมรอด มันไปไม 
รอดถงึกลบัมาถึงโคนตนหวา 

จะบอกวา  มันเปนบารมีธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา  ไมไดพึ่งพา 
อาศัยใครเลย  เวลาระลกึยอนกลับมา ก็ระลึกยอนกลบัมาถึงสิง่ที่จิตมันเคยสมัผัส จิตที่มนั 
เคยสงบเห็นไหม  พุทธะที่ตรัสรูเองโดยชอบ  ไมไดพึ่งพาอาศัยใครทัง้สิ้น  พึง่พาอาศัยกับ 
บุญญาธิการ  พึ่งพาอาศัยตั้งแตพระโพธิสัตวที่สรางสมเปนบุญญาธิการนั้นมา  ยอนกลบั 
ไปถึงโคนตนหวา ยอนกลับไป เห็นไหม จะเอาอารมณอยางนั้น อานาปานสติ กําหนดลม 
หายใจเห็นไหม แลวกลบัมาฉันขาวของนางสุชาดา แลวกําหนดเลยวาคืนนีถ้าเรานัง่อยู ถา 
เราไมสําเร็จ เราจะยอมเสียสละชีวิตเลย
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คําวายอมเสียเสยีสละชีวิต  มนัเปนการปดประตูไมใหกิเลสมันออกมาตอรอง  ถา 
เรายังลงัเลอยู  เรายังไมมัน่ใจของเราอยู  พอเราเจ็บปวยขึ้นมาก็เลิกกอน  เอาไววันหนาวัน 
ตอไป แตถาอยางนี้แลว ถาคืนนีเ้รานัง่แลว วันเพ็ญเดือนหก ถาไมไดตรัสรูเราจะยอมตาย 
นั่งตายไปเลย  เสียสละเลย  พอเสยีสละมันกป็ดกัน้การตอรองของกเิลสในหัวใจที่มนัจะ 
มาตอรองกับเราอีกวา  เอาไวเมื่อนั้นเอาไวเมือ่นีเ้ห็นไหม  พิสูจนกนัแลว  ทดสอบมาจาก 
เจาลัทธิตางๆ หมดแลว  มนัเปนเรื่องของโลก  เหมอืนกับเรื่องวิทยาศาสตร  ที่มีการพิสจูน 
มีการศึกษา

เจาชายสิทธัตถะไปศึกษามาเพือ่เตรียมตัวเปนกษัตรยิ  เห็นไหม  วิชาการเรียนมา 
หมดแลวเหมือนกนั มันเขาใจไดเหมอืนกนั มาพิสูจนปญญาของโลกแลวมนัเอาตัวเองไม 
รอด  ถึงตองทําความสงบของใจ  พอทําความสงบของใจ  อานาปานสติกําหนดตัง้แต 
ปฐมยาม เหน็ไหม เกิดบุพเพนวิาสานุสติญาณ เห็นขอมูลของจิต มนัเปนสัจธรรม มนัเปน 
ความจรงิ  แตที่พวกเราทํา  พวกเราที่ประพฤติปฏบิัติกัน  เราจะไมเจออยางนี้  เราจะไม 
เขาใจอยางนี้เพราะมนัไมไดเรยีงเปนขัน้ตอนที่จะใหเราเขาไปเจอหรอก  เราเปนคนดิบๆ 
เราปฏิบัติกนั มันถึงไมเปนอยางวิชชา ๓ ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไดพิสูจนกับเขามาหมดแลว  คําวาพิสูจน  มนัเขา 
ไปทดสอบมาจนเขาใจ  จนปลอยวางหมดแลว  จนจะไมออกไปแสสาย  แตเราปฏิบัตกิัน 
เราแสสาย รับรูไปเรื่องตางๆ รับรูแทบทุกสิง่ทุกอยางเลย เริ่มตนจิตมันจะสงบมันยากตรง 
นี้  แตองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจากําหนดอานาปานสติ  เขาไปถึงขอมลูของจิต 
บุพเพนิวาสานุสติญาณยอนอดีตชาติไป  จุตูปปาตญาณในมัชฌิมายาม  มนัพิสูจนของมัน 
ทั้งหมดแลว 

ยอนกลับมาถึงอาสวักขยญาณทําลายจนสิ้นกิเลสไป  กิเลสสิ้นไปจากใจ  นี่คอื 
ธรรมมนัเกิด  สิ่งที่ธรรมเกิดนี้ทําดวยวิธีการอะไร  วชิชา  ๓  อาสวักขยญาณมันเกิดขึน้ได 
อยางไร  ธรรมจักรมันเกิดขึน้ไดอยางไร  เวลาธรรมจักรมันเกิดขึ้นมาทําลายจิตของเราเอง 
การกระทํานี้เปนวิชชา  ๓  ขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  แลวองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาเปน ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ตามความเปนจริงแลว ถึงวางธรรมและวินัยให 
เราประพฤติปฏิบัติ ทนีี้พวกเรา มนัไมมีบารมี เราเปนสาวกสาวกะ ผูไดยนิไดฟง
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องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงสอนวิธีการ เชน สติปฏฐาน ๔ เห็นไหม กาย 
เวทนา จิต ธรรม  ผูทีพ่ิจารณาจิต จิตเปนนามธรรม มันจะตองตัง้สติปญญาขึ้นมามากกวา 
มากกวาเพือ่ความรอบคอบ เริม่จากการวิปสสนาในการแกไขกิเลสในหวัใจของเราไป แต 
สวนใหญแลวครูบาอาจารยทั้งหมดจะสอนพจิารณากายเปนสวนใหญ  คําวาพจิารณากาย 
งานทางโลกเราทํากันหมดแลวนะ  ตอนนีเ้ราจะทํางานเรื่องธรรม  เพือ่เปนประโยชนกับ 
จิตของเราเอง ประโยชนกบัวุฒิภาวะของจิตที่มนัจะพัฒนาของมัน ทีม่ันจะพนจากทุกข 

การพิจารณากาย  เรามกีารศึกษาเรื่องการพจิารณากาย  เราก็เขาใจหมดจับตองได 
หมด  แตจิตนี่จับตองไดยากมาก  แตกายจับตองไดเห็นไดดวยตาเปลา  เห็นกายเห็นทกุๆ 
อยาง  ทุกคนเหน็ไดหมด นี่คือพจิารณากาย  เราก็พจิารณาของเรา  เราตั้งกายของเราขึน้ไป 
พิจารณา  มันจะเปนกายไดไหม  เวลาไปบวชเห็นไหม  เวลาเราจะบวชพระกัน  เวลา 
อุปชฌายใหกรรมฐาน  ๕  เกสา  โลมา  นขา  ทนัตา  ตโจ  สิ่งนี้ก็เปนกาย  ตุกตามันก็มีกาย 
ภาพวาดของมนุษยมันกเ็ปนกาย  ถาเราจะเปรียบเทียบเหน็ไหม  สิ่งทีเ่ปนวัตถเุราสราง 
ออกไป รูปเหมือนมนัเปนกายทัง้หมด กายอยางนัน้มันเปนกายสมมุติ 

แตกายของเรา  ในกายของเรา  มันเปนบาป  เปนบญุของเรา  เราเกิดมาดวยกรรม 
กรรมพาเรามาเกิดเห็นไหม  จรงิตามสมมุติ  กายกับจิตเกิดมาจริง  จรงิตามสมมุติ  แตดวย 
ปญญาของเรา พิจารณากายก็เหมือนกนั เวลาศึกษาธรรมก็เหมอืนกัน คนเราจิตกับกายมนั 
เกิดมามกีายกับจิต  จิตก็เปนสวนหนึง่  กายก็เปนสวนหนึ่ง  มันจําเขามาทั้งนั้น  สิ่งทีท่ํากัน 
มามันเปนการศึกษา มันเปนประเพณวีัฒนธรรม มนัยังไมเปนความจริงเลย 

ถาเปนความจริงเหน็ไหม  การพิจารณากาย  เรากําหนด  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธก็ได 
เราพิจารณา เกสา โลมา หรอื อัฐิ อัฐิ ก็ได คําวาก็ได เห็นไหม นีม่ันเปนการพิจารณากาย 
หรือเปลา มันตองทําใหจิตของเราสงบเขามา ถาจิตเรามันสงบเขามามันจะเห็นกาย มนัจะ 
ไมเหน็อยางที่เขาเหน็กนั  การพิจารณากายทางวิทยาศาสตร  เราพิสูจนได  เราพิสูจนกนั 
ดวยปญญาของเรา  ดวยความเห็นของเรา  แตขณะที่เราทําจิตสงบ  บางทเีราทําจิตสงบมัน 
จะเห็นกาย เห็นตางๆ ความเห็นอยางนัน้ เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาคิดถงึโคน 
ตนหวา  ดวยบุญญาบารมีขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  ไดสรางสมขึ้น  คิดเอาตน 
หวานั้นเปนหลัก  เอาอารมณอยางนั้น  แลวตองการทําอยางนัน้เปนพืน้ฐานขึ้นมา  เพื่อจะ 
ใหจิตมันกลับเขามา เพื่อจะเขามาชําระกิเลสขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเสียเอง
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นี่ก็เหมือนกันเวลาเราเช่ือมั่นของเรา เราประพฤติปฏบิัติของเรา มันจะเหน็ สภาวะ 
ของกายเปนอยางไร  จะเหน็แคสวนหนึง่ของกายกแ็ลวแต  สิ่งนั้นมันเปนธรรมเกิด  มนั 
เปนอํานาจวาสนาบารมีของแตละบุคคล ทนีี้คําวาอํานาจวาสนาบารมีของแตละบุคคล เรา 
จะเห็นสภาพ เห็นภาพ เรากว็าเราเหน็กายแลวไมรูเรือ่ง ไมรูวาเราเหน็แลวมันเปนอยางไร 
เหมือนกับเราทําความสงบของใจ  ถาใจมนัสงบไดบาง  ความสงบอยางนี้  เกิดจากความมุ 
มานะ  เกิดจากการกระทําของเราที่ตั้งสติของเรา  แลวความพยายามของเรา  ถามันเกิด 
ความสงบ แลวเราควบคมุไมได เราถึงตองกลับมา กลับมาทบทวน กลับมาซ้ํา 

ครูบาอาจารยทีท่านประพฤติปฏบิัติ  ครูบาอาจารยทีท่านเปนครูบาอาจารยของเรา 
ทานจะบอกวาเราทําถูกตอง  แตตองทําตอเนือ่งกนัไป  ทีนี้ความเขาใจของเรา  คําวาทํา 
ถูกตองแลวก็คอืถงึเปาหมายแลว  เห็นไหม  สิ่งตางๆ  ทางวิชาการที่เราศึกษามาขนาดไหน 
ถาเราไมไดทํางานของเรา  มันจะมีการพลัง้เผลอ  มนัจะมีการลมืไปเห็นไหม  แตเราก็ตอง 
ฝกฝนบอย  ๆ อยางเชนนักบิน  เครือ่งบนิรบถาพน ๖  เดือน  แลวเขาไมไดขึน้บนิ  เขาตอง 
ทบทวนขึ้นตนใหมหมดเลย นักบินขบัไล เขาจะทิ้งการขับเครื่องบินเกิน ๖ เดอืนไมได ถา 
เกิน ๖ เดอืนเขาตองขึ้นตนหัดฝกใหมหมดเลย เขาจะมีช่ัวโมงบนิของเขาอยูตลอดเวลา นี่ 
ขนาดเครือ่งบนิรบที่มนัเปนเทคโนโลยีที่มนัสูง เหน็ไหม ยังตองมกีารควบคุมของมัน 

แลวจิตของเราละ  จิตของเรานัน้เทคโนโลยมีันสงูกวาเครือ่งบนิ  จิตมันเรว็กวา 
ขนาดไหน  มันเรว็กวาเครื่องบนิรบมากมายขนาดไหน  แลวเราจะตัง้สติอยางไร  ที่จะ 
ควบคมุมนั  เห็นไหมความสงบของใจถงึสําคัญมาก  ครูบาอาจารยของเราที่เปนครูบา 
อาจารยของเรา  ทานจะคอยชี้แนะ  คอยระวัง  ดูสิ  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอก 
นั่นกท็ําไมได  นี่ก็ทําไมได  เราก็วาทําไมมันเรื่องมาก  แตความจริงที่ทําได  มนัไป 
เกี่ยวเนือ่งกบักิเลส มันก็ไปขุดคุย มนัก็ไปสงเสรมิกเิลส ทําใหกิเลสมันนอนใจ 

แตถาเราหักหามซะ เราไมตองการสิง่นัน้ แลวเราตั้งสติของเรา รักษาเรา อยางเชน 
ขอปฏิบัติ  เราเดินไปตามขอวัตร  ตามความเปนจริง  เราจะมีแตตรงเขาไปสูความสงบเหน็ 
ไหม  เรากบ็อกวาสิ่งนัน้ลําบาก  คําวาลําบาก  เพราะมันไปขัดกเิลสไง  มันไปขัดแยงกับ 
กิเลส กิเลสมนัไมพอใจก็วาลําบากไปหมดเลย แตถากับธรรมละ กับธรรมละก็อยางนีม้ัน 
ยังนอยไปเห็นไหม ธุดงควัตร เวลาอดนอนผอนอาหาร เราพยายามทําเพื่ออะไร เพราะวา



การพิจารณากาย  ๙ 

การกินอิ่มนอนอุน  กิเลสตวัมนัใหญๆ  ตัวมนัพองๆ  เหมือนหมูเลย  นอนอยูบนเขยีง  มนั 
เหมือนหมมูันจะรอใหเขาเชือด 

จิตมันนอนใหกเิลสกระทืบอยูในหัวใจของเรา  แลวเราก็วาเราเปนคนดี  เราเปนผู 
ประพฤตปิฏิบัติ  มนัเปนการปฏิบัติทีม่ันสักแตวากระทําเห็นไหม  ครูบาอาจารยทานเหน็ 
ตรงนี้  ทานถึงคอยกระตุนเรา คอยบอกเรา  เพือ่ใหเรารักษา การเคลื่อนไหวการกระทํานะ 
จิตมันจะฟองเอง จิตคึกจิตคะนอง การแสดงออกมามันก็คกึคะนอง จิตทีม่ันอยูตัวของมัน 
จิตที่มนัมีความรมเยน็ของมนั  จิตที่มนัอบอุนของมนั  การแสดงออกมามนัก็แสดงออกไป 
อีกอยางหนึ่ง การแสดงออกมามนัจะฟองถึงการกระทําทั้งหมด 

ถาจิตมันสงบเขามา  สิ่งที่เราเหน็  สิ่งที่เรารูทีม่ันผานมา  มันเปนอํานาจวาสนา 
บารมีของแตละบุคคล  การกระทําการประพฤตปิฏิบัติเริม่ตนจิตเรายงัไมสงบ  เราก็ 
พยายามทําความสงบของใจเขามาใหได  แลวในสมัยพุทธกาลทําไมองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจาไมเนนตรงนี้ เนน เพียงแตวาเริ่มตน คนทีเ่ขาฝกใฝ สหชาติผูที่ประพฤติ 
ปฏิบัติ  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาเผยแผธรรมอยู  ภิกษุเขาไปบวชก็มี 
ปญหากันมาก 

คําวามีปญหา  ดูอยางเจาลัทธิตาง  ๆ  เห็นไหม  เขาเหน็วาศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ 
พระพุทธเจาเผยแผธรรมอยู แลวมกีษัตริยมีผูที่นับถอืบูชาเยอะมาก มลีาภสักการะเกิดมาก 
บวชเพื่อลาภสักการะกม็ี  พระพุทธเจาใหสึกออกไป  แลวตั้งธรรมวนิัยมาเพื่อบังคับไว 
ขณะที่มนัเผยแผไป มนัมีสิง่นีเ้ขามา ถึงตองมีปริยัตกิับปฏิบัติไง ปรยิัติเห็นไหม ดูสิ โปฐิ 
ละ  มีการศึกษามีความเขาใจหมดเลย  แตเวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาพูดถงึ  ใบ 
ลานเปลา นี่คือการศึกษาการทําความเขาใจ แลวมนัไดไปเห็นจริงไหม 

นี่ก็เหมือนกันการพิจารณากายของเรา  ถาเปนการพจิารณากายดวยปญญาของเรา 
ถาเปนปญญาวมิุตติ  เดี๋ยวจะพูดอีกอยางหนึง่  นี่จะพูดถึงเจโตวิมุตติกอนใหชัดเจนวา 
อยางไรถึงจะเริม่ตนวาเปนการพิจารณากาย  มนัไมใชการพิจารณากาย  เริ่มตนมนัจะเปน 
สามัญสํานึก  ความสามัญสํานึกมันเห็นของมันเหน็ไหม  ถาพูดถึงการทีเ่ขาทํากันนี่เปน 
การพิจารณากาย  พวกคุณไสย  พวกไสยศาสตร  เขาก็ทํากายเหมือนกนั  ดูสิ  เวลาเขาทํา 
น้ํามันพราย  เขาไปลนน้ํามนัพรายมาจากไหน  มาจากซากศพ  อยางนั้นพิจารณากายไหม



การพิจารณากาย  ๑๐ 

นั่นมันหากินกับกายไง หากินกับซากศพ แลวจิตของเรา การพจิารณากายของเรา ถาไมมี 
ความสงบเขามา มนัก็อาง อางวาพจิารณากายแลว แลวการพจิารณา เกสา โลมา นขา ทัน 
ตา ตโจ เปนพิจารณากายหรอืยัง 

การพิจารณากาย มนัจะตองพยายามทําความสงบของใจเขามา ถาใจมันสงบเขามา 
มีความสงบแลวมนัจะออกเห็นกายไหม  ถามนัเห็นกาย  มันออกเหน็กายไดตามความเปน 
จริง  แตถาพอจิตสงบแลวเห็นเปนนมิิต  สิ่งที่เห็นเปนภาพกายขึ้นมา  นั่นมันเปนอํานาจ 
วาสนา 

คําวา อํานาจวาสนานี่เขาเรียกวาธรรมเกิด มันมาเปนคราวเปนกาลที่เราจะควบคุม 
ไมได  เพราะพื้นฐานของเรา  เราตองการความสงบของใจ  เราตองการความมัน่คงของจิต 
เพื่อใหจิตมันออกทํางาน  เพื่อจะมาชําระลางใหจติมันสะอาดใหได  แตนี้จิตที่มนัจะ 
ออกไปทํางานทีม่ันจะชําระลางใหสะอาดได  ดูเราทาํงานสิ  ถาเราสดช่ืน  เราไปทํางานที่ 
เราไมเคยทํานี่  เราจะฝกงานไดถูกตองไหม  ถาเปนวิชาชีพของเรานีเ่ราจะทําได 
คลองแคลวมาก 

จิตของเราก็เหมือนกนั  ถามันทําความสงบของใจเขามา  แลวมันมีหลักมเีกณฑ 
ของมัน  มันยงัพิจารณาไมไดหมายถึงวา  มันเริ่มฝกหัดงาน  มนัยังทําไมได  มันยงัออกรู 
ไมได  เราก็ใชพิจารณากายได  เกสา  โลมา  นขา  ทนัตา  ตโจ  สวนประกอบของรางกายที่ 
จิตใจมนัเกีย่วของ  มนัรับรู  พิจารณามันบอย  ๆ  การพิจารณาบอย  ๆ  ขึ้นมา  มันปลอยวาง 
เขามาเพราะจิตของเรายังไมมั่นคง มันก็เปนสมถะวนัยังค่ํา 

คําวาสมถะมนัพจิารณาแลวมนัเกีย่วของ  จิตมันเปนโลก  คําวาจิตเปนโลก  มนั 
เกี่ยวของกันโดยความคิดหยาบ  ๆ  เราอาศัยธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
เห็นไหม  ธรรมจักรขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาที่เคลือ่นไปแลว  ที่หมนุไปแลว 
กลับคนืไมได  นัน่มนัเกิดจากในใจขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แตเวลาองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแสดงธรรม ในการพจิารณากายเห็นไหม สติปฏฐาน ๔ บอก 
ใหผูที่ประพฤตปิฏิบัติ สาวก สาวกะ 

สาวก สาวกะ อํานาจวาสนาบารมีเหน็ไหม มันไมเหมือนกัน กําลังพละของจิตมัน 
ไมเหมือนกัน  เราพิจารณากายของเราเขาไป  ก็เพื่อสรางสมตรงนี้ไง  พละของจิต  ภาวะที่



การพิจารณากาย  ๑๑ 

มันจะรองรับอริยภมูิ  จิตที่จะรองรับอริยภมูิ  แลวอรยิภูมิมนัมาจากไหน  ถาจิตมนัมีหลักมี 
เกณฑของมันใชไหม  มันพจิารณาของมันเขามา  มันพิจารณาของมนั  มันกเ็ปนสมถะ  คือ 
มันจะสรางสถานะที่จะรองรับอันนี้ มันถึงไมใชการพิจารณากาย ถาพิจารณาอยางนัน้ มัน 
ปลอยวางเขามาขนาดนี้  เพราะวุฒิภาวะ  เพราะจิตมนัไมมีกําลังของมัน  พอพจิารณากาย 
เขามามันปลอยวางเขามา  ก็วาเปนวิปสสนา  มนัไมใชหรอก  มันไมใชเพราะอะไร  มนั 
ไมใชเพราะวามันยังไมถึง 

เรารักษาโรค เราใหยา แลวยามันยังไมเขาไปถึง  เขาไปในรางกายที่เราตองการให 
เขาไปรักษาโรค แตยามันอยูนอกรางกาย ยามันอยูนอกจิต ยามนัอยูที่ความคิด นี่ไง คําวา 
พิจารณากาย  ตองใหจิตมนัสงบเขามา  แลวพอมนัเห็นกายของมนัตามความเปนจรงินะ 
การพิจารณากาย  เกสา  โลมา  นขา  ทันตา  ตโจ  จิตมันสงบเขามา  มนัจับตองเขามาใหได 
มันเหน็ของมนั  จับตองได  มนัจะตืน่เตนของมนัมาก  ความตื่นเตน  เห็นไหม  จิตเหน็จิต 
พิจารณากาย  จิตที่มนัยังไมสงบมนัมกีิเลส  มันมีความบวกของเรา  เราพิจารณากายขนาด 
ไหน คําวาพิจารณากายเหมอืนเราไปเที่ยวปาชา 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาสอนใหพระ  สอนใหนักปฏิบัตไิปเที่ยวปาชา  คํา 
วา ไปเทีย่วปาชา ไปดูซากศพ คือไปพิจารณาซากศพ ตั้งแตเขาไปพจิารณาใหมๆ ภิกษุ ถา 
ซากศพที่ตายใหมไมควรไปพิจารณา  ใหพิจารณาซากศพที่เนาที่ผุพัง  ซากศพที่มนัแหง 
กอน แลวฝกขึน้มาจนเหน็ซากศพที่เขียว ที่ตาง ๆ เห็นไหม จนชํานาญแลวถึงไปพิจารณา 
ซากศพที่ตายใหม  ถาเราไปพิจารณาซากศพที่ตายใหมเห็นไหม  คนตายใหมมนัก็เหมือน 
คนมีชีวิต มันจะพจิารณาเพื่อเปนอสุภะ มันกจ็ะเปนสุภะใหเรามอีารมณความรูสึก ไปกบั 
สิ่งสภาวะนัน้ เพราะจิตมันยังไมมีหลักไมมเีกณฑเหน็ไหม 

ในวิสุทธิมรรค  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนไวหมดแลว  ไมใชวาเราไป 
เห็นกาย  ไปเหน็ซากศพแลวมันจะเปนการพิจารณากาย  เปนไปไมได  ถาจิตเรายังไมสงบ 
จิตตองใหมันมีหลักเกณฑของมนั มีความสงบของมนัใชไหม เพราะการเห็นกาย มนัตอง 
จิตเห็น พอจิตเห็นถึงจะเปนการพจิารณากาย พอจิตมันสงบเขามา พิจารณาสิ่งตาง ๆ จาก 
ภายนอก  การพจิารณาแบบวิทยาศาสตร  การพิจารณาแบบความคิด  พิจารณาโดยปญญา 
อยางนัน้  มันสรุปแลวจิตมนัจะปลอยวาง  สงบเขามาเทานั้น  ปลอยวางเทานัน้  พอปลอย 
วางแลว  ความหนักแนนของจิตทีม่ันมีกําลงั  มันมีสมาธิ  มันยังทํางานไมได  มันยังใชงาน



การพิจารณากาย  ๑๒ 

ไมได  เราถึงตองพจิารณากายซ้ําเขาไป พอความรูสกึมันปลอยเขามา พอจิตมันหนักแนน 
จิตมันมีหลกัมีเกณฑของมัน  มนัจะเปนสัมมาสมาธิที่มีกําลัง  พอมีกําลัง  ถาจิตมนันอมไป 
ออกไปหากาย ถามันไมเหน็กายก็ตองรําพงึขึ้นมา 

คําวารําพึงนะ  เขาบอกวาสมาธิคิดไมได  ใครไมเคยทําสมาธิ  ถาสมาธิคิดไมได 
แลวทําไมถึงมี  ศลี  สมาธิ  ปญญา  มันเกิดสมาธิแลว  มันเกิดปญญาอยางไร  ถาสมาธิเกิด 
ขึ้นมา  เพราะตัวจิตของมันมีหลักมีเกณฑ  มีสมาธิแลว  มนัรําพึงขึน้ไป  คิด  คิดในสมาธิ 
รําพึง  การรําพึง  การตัง้สติ  ใหมนัรําพึงออกไปดูกาย  ถาไปดูกาย  มนัไปเห็นกายเห็นไหม 
เห็นกายเปนสภาพขึน้มาเลย เปนสวนใดสวนหนึ่งกไ็ด เห็นสภาพกายนี่มนัสะเทือนหัวใจ 
มาก  เพราะสิ่งนีม้ันยังไมมีใครเคยเห็นไง  ทีว่าพิจารณา  พิจารณากันนัน้  มนัขี้โม  มันไม 
เปนความจริงหรอก 

ถามันเปนความจริงขึน้มา  คนเราถาเห็นกาย  พิจารณากายแลวมันขึ้นมา  มัน 
สะเทือนหัวใจมาก  สะเทือนหัวใจคือสะเทือนกเิลสไง  ถามันสะเทอืนกเิลสเห็นไหมมนั 
เริ่มเขยากิเลสใชไหม  แลวเขยากิเลส พิจารณาซ้ําแลวซ้ําเลา  ซ้ําแลวซ้ําเลา  เวลาไปถามครู 
บาอาจารย พิจารณาอยางนีถู้กไหม  ถูก  แตยังไมถึงที่สิ้นสุดในกระบวนการของมนั  ถายัง 
ไมสิ้นสุดกระบวนการของมนั  ก็พจิารณาซ้ําเขาไป  พอพจิารณาไปภาพที่เหน็มนั 
หลากหลาย

สิ่งที่เหน็ตอนพิจารณากาย จิตเหน็กาย เห็นเปนกระดูก เห็นเปนสิ่งตางๆ เหน็ไหม 
มันยอสวน  ขยายสวน  ยอสวน  ขยายสวน  มนัผุ  มันผุพัง  มันยอยสลายมนัเปนอยางไรไป 
เห็นไหม แตขณะที่เราพิจารณาโดยวิทยาศาสตร โดยทางวิชาการทางโลก เห็นไหม ที่เขา 
ไปศึกษาอาจารยใหญกนั มันก็อยูอยางนั้น มนัไมเนาไมเปอยเพราะอะไร เพราะเขาดองยา 
ไว แลวมนัก็ผาแลวผาเลาเพือ่การฝกฝนเห็นไหม มนัไมแปรสภาพ 

แตถาจิตมันสงบนะ ถามนัเห็นกายนะ เวลาวิภาคะ ซากศพนี้เห็นแลวใหมนัอืด ให 
มันพองขึน้มา  มันขึน้มาเดีย๋วนั้น  มนัเปนเดีย๋วนัน้  มันยอยสลายไปเดี๋ยวนัน้  มันเห็นเดี๋ยว 
นั้น นี่การพิจารณากาย มันเห็นชัดเจนของมัน มันยอยสลายเลย ใหผุใหพองไปเลย ใหมัน 
แปรสภาพ  ใหมันเนา  ใหมันเปอย  มนัเยิม้  มนัเหน็จนมนัสลดใจนะ  มนัเห็นกันปจจบุัน 
เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้น  แลวมันสลัดคืนเดี๋ยวนัน้  เดี๋ยวนัน้  จะสลัดคืนขนาดไหน  ถามนัยงัไม
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ที่สุดสังโยชนไมขาด  มันยงัตองซ้ําแลวซ้ําเลา  ซ้ําแลวซ้ําเลา  ฝกฝนจนชํานาญการของมัน 
เห็นไหม 

การพิจารณากายที่มนัเหน็กายตามความเปนจริง  ไมใชเห็น  แบบการเห็นทีจ่ิตมนั 
เห็นกาย  โดยเห็นดวยอํานาจวาสนาบารมี  ถาเห็นดวยอํานาจวาสนาบารมี  คอืมนัเปน 
ปจจุบนัธรรมเหมอืนกัน ถาพจิารณากายมันเปนปจจบุัน จิตมนัสงบแลว มนัเหน็แลว มัน 
แปรสภาพของมันแลว  มันถึงจะเหน็โดยสะเทือนหัวใจ  แตเวลามันเปนธรรม  มนัเปน 
ธรรมหมายถึงวาไมมีสติ สติที่ควบคมุไมมี 

ถาสติที่ควบคมุไมมีแลวมนัเปนสมาธิไดอยางไร  มนัก็มีสมาธิของมนั  เพราะมนัมี 
อํานาจวาสนาบารมีของมนั  มันมาเองเหมอืนฟาแลบ  เหมือนฟาแลบฟาผามันมาจากไหน 
มันกม็าจากแรงเสียดสีของกอนเมฆใชไหม  ฟาแลบฟาผามันเปนธรรมชาติของมนั  จิตก็ 
เหมือนกนั ขณะที่บารมีมนัมาเหมือนฟาแลบฟาผามา เราควบคุมไดไหม เราควบคุมไมได 
พอมนัควบคุมไมได  พอมันเห็นกายอยางนั้นปบ  มนัก็เกิดความลังเล  เห็นอยูมีความรูสึก 
อยู  ฟาแลบมนัไมมีเหรอ  ทําไมฟาแลบมนัมีพลังงานของมนัละ  มนัมีของมันแนนอนอยู 
แลว  จิตเห็นกายดวยอํานาจวาสนาบารมี  มันกม็ีของมัน  มนัก็เหน็ของมนัจริงๆ  แตมัน 
ควบคมุหรือใชประโยชนไมได 

แตพลังงานนี่  ดูสิ  ฟาแลบฟาผามันเปนพลงังานทีเ่ราควบคมุไมได  ดูแสงแดดสิ 
เราจะเอาแสงอาทิตยมาใชประโยชน  นี่ก็เหมือนกันเราคิดคนพวกเครือ่งกําเนิดไฟฟา 
ขึ้นมา  แลวใหกําเนิดไฟฟาขึ้นมา  ไฟฟานี่  เราวางสื่อออกไป  เครือขายของมัน  แลวเอา 
ไฟฟานั้นมาใชประโยชนเหน็ไหม จิตที่สงบแลวมนัเหมือนเครื่องกําเนิดไฟฟานัน้ มนัเอา 
ไฟฟามาใชประโยชนตางๆไดหมดเลย  มันเห็น  มนัควบคุมการเห็น  ควบคุมการกระทํา 
มันตองควบคุมได ควบคมุการกระทํา ควบคมุความเปนไป 

อริยมรรคมันจะหมนุไป  ธรรมจักรมันหมุนหมุน  พจิารณารอบหนึ่งปลอยวางหน 
หนึ่ง  พิจารณารอบหนึ่งปลอยวางหนหนึง่  การพจิารณากายถึงที่สุดแลวพอมันขาดเห็น 
ไหม  กายเปนกาย  จิตเปนจิต  ทุกขเปนทุกข  กายกบัจิตนี้แยกออกจากกนั  ทุกขสวนใหญ 
แยกออกไปแลว  จิตนี้มนัรวมลงเหน็ไหม  ดูความมหัศจรรยสิ  การพิจารณากายนี้  ความ 
มหัศจรรยของมนัคือผลที่เกิดขึน้  ผลทีเ่กิดขึน้องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู
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ขึ้นมาไดอยางไร  จิตทีม่ันคลุกอยูกบักิเลสโทสะ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ที่มัน 
ปกคลมุใจอยู 

ไมมีใครชวยเหลือเราได  ไมมีใครกระทําใหเราได  แตพอเราเช่ือธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เรามีศรัทธาความเช่ือ เรามีความมุมานะ เรามีการกระทํา เรา 
มีการปฏิบัตขิึ้นมาดวยความเพยีรชอบ  การกระทําของจิต  จิตมันออกการทํางานของมนั 
ไมไดทําจากสมองไมไดทําจากสัญญา ไมไดทําจากสิ่งใดๆ ทั้งสิน้ ทําจากจิตเห็นไหม พอ 
จิตมันทํา จิตมันสงบขึ้นมา แลวจิตมันออกวิปสสนา มันจับตองกายได เห็นตามความเปน 
จริง  แลวมันวิปสสนา  มันปลอยวางของมนัเปนช้ันเปนตอนเขาไป  จนถงึที่สุดมนัสลัด 
ขาดเลย นี่ผลทีเ่กิดขึ้นมา สันทิฏฐิโก เปนความเห็นจริง มนัเกิดขึน้มาจากใจนี้ มนัไมตอง 
บอกใครนะ เปนพระโสดาบัน มนัมกีารกระทําขึ้นมา กวาจะเปนพระโสดาบนัขึ้นมา มัน 
มีการลงทุนลงแรง  มันมีการกระทําอยางนี้  แลวบอกวาพระโสดาบนั  เวลาเปนพระ 
อริยบุคคลแตละขัน้ตองรูไหม  ตองเห็นไหม  ถาไมรูไมเห็นมันเปนพระอริยบุคคลไมได 
หรอก 

การทําสมาธิ  มันยงัมีหลักมเีกณฑทําของมนัได  เห็นไหม  จนจิตสงบเขามาทํา 
ตอไป  พอทําตอไปจิตมนัจะเห็นกาย  เหมือนจิตเหน็กายอีก  แตมนัคนละชั้นกนั  การเห็น 
กายนี่ไมใชเห็นกายแลวมนัเปนช้ันเดียวกันนะ  การเห็นกายครั้งแรกนี้  มันเหน็กายเปน 
สักกายทิฏฐิ  ความเหน็ผิด  แลวมนัพจิารณาของมนั  แยกแยะของมนัจนถึงที่สุดมนัสลัด 
สมุจเฉท  ทําลายขาดหมด  พอทําลายขาดหมด  จิตก็เริม่ตนพจิารณาใหมันสงบเขามาอีก 
ความสงบเขามานี้ มนัพิสูจนมาจากการกระทําอันนัน้แลว 

การกระทําจากขัน้ตนแลว  พอขั้นตนแลวมนัก็ทําจติใหสงบเขามา  แลวนอมไปดู 
กายอีก  นอมไปดกูายมนัก็เหน็กายอีก  พอเห็นกายอีกเราก็พิจารณาวิปสสนาไปเหน็ไหม 
วิปสสนาซ้ําไปอกีดวยกําลังของเรา  ดวยกําลังของเรานะ  ถาไมดวยกําลังของเรา  เรา 
พิจารณาไป  บางทีกเิลสมันสอดแทรกเขามา  กิเลสสอดแทรกเขามามนักว็ิปสสนาไป 
พอจะเริ่มวิปสสนาไป มนัเปนเทยีบขอมูล เทียบขอมูล การเปรียบเทียบขอมูลมันเปนอดีต 
อนาคตนี่ มนัไปแลวมนัจะละลาละลัง พจิารณาไปแลวมนัไมสมเหตุสมผล มนัจะไมมีผล 
นี่ไงการกระทําทีม่ีอปุสรรค มันมีอุปสรรคอยางนี้
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แตมีครูบาอาจารยคอยบอกวา  ถามันไปไมรอดตองกลบัมาที่ความสงบของใจ 
เห็นไหมโสดาปตติมรรค สกิทาคามมิรรค มนัคนละเรื่องกัน ความลึกซึง้ของจิต ความลกึ 
ความตื้น  การเห็นแตกตางกนั  ถามนัลกึลงไป  มันลกึลงไป  มนัพิจารณากาย  กาย 
เหมือนกนั พิจารณากายเหมือนกนั แตมนัคนละระดับกัน พอจิตมันสงบเขาไป ยอนไปที่ 
กาย  จับที่กายขึน้มา  พิจารณาซ้ําแลวซ้ําเลา  ซ้ําแลวซ้ําเลา  ถาพิจารณาแลวจิตมันมีกิเลส 
บวกเขามา  การวิปสสนาการเห็นนั้นมันจะคลาดเคลื่อน  มนัไมเปนปจจุบนั  มันมีอดีต 
อนาคตเขามา ทําใหภาพนี้คลาดเคลื่อน 

ความคลาดเคลื่อนมนัเหมือนกับเปาลวง  ถาเปาลวง  แลวเราพยายามตอสูกบัเปาที่ 
เปนเปาลวง  มนัจะไมไดผลกับจิตนั้น  มันทําแลวมนัมีความประดักประเดิด  มันไปไมได 
นี่ไงยิง่ทําแลวมันก็ยิ่งละลาละลังเพราะเราทําไมเปน  เรายังไมเขาใจถงึระดับความลึกของ 
มัน  เราไปหาครูบาอาจารย  ครูบาอาจารยจะคอยบอก  คอยชี้คอยแนะ  คอยชี้คอยแนะเห็น 
ไหม  สิ่งที่เห็นเห็นจริงไหม  “จริง”  แตการปฏิบัติเปนความจรงิไหม  “ไมจริง”  ไมจริง 
เพราะเหตุใด ไมจรงิเพราะวามีกเิลสบวก มีความเคยใจบวกเขามา 

เราตองทําความสงบของใจเขามาอีก  ซ้ําแลวซ้ําเลา  แลวออกไปจับ  ออกพจิารณา 
ของมัน  เหน็จรงิเหน็ไหม  พอเห็นของมัน  พยายามพิจารณาของเขา  แยกของเขาออกไป 
มันจะคืนสูสภาพของเขา ถามันจะทําลายอยางไร มนัจะปลอย มนัจะมีพลังงานอะไร มัน 
จะมีความแยกแยะอยางไร  ใหมนัเปนตามความเปนจริง  เราไมมีหนาทีจ่ะควบคุมใหสิง่ที่ 
มันเปนไป  ใหมนัพอใจของเราได  เราจะไมมีหนาที่ทําใหมันเปนสมอยางที่เราคาดเรา 
หมาย  เรามีการศึกษามานะ  มันจะเปนอยางนัน้  มนัจะเปนอยางนั้น  พจิารณากายแลวมัน 
จะเปนอยางนั้น  แจว ๆๆ  เลยละ สภาวะปจจุบนั  มันเปนคําพูดทั้งนั้นแหละ ไมเปนความ 
จริงสักอยางหนึ่ง 

แตถามันเปนความจรงินะ  พอพจิารณาไป  มนัปลอยมันวาง  มนัมีความสุข 
ความสุขนะ  คนเราทุกขมาก  คนเรามีศรปกเสียบอยูในหัวใจ  แลวเราดึงออก  ดึงออก  มนั 
จะมีความสุขขนาดไหน  มนัมีความสุขเพราะมนัปลอยวาง  มนัโลงของมันเหน็ไหม  ถึง 
ที่สุดมันปลอยวางมันขาดนะ กายกับจิตแยกออกจากกันเปนธรรมชาติเลย โลกนีร้าบหมด 
เลย !  โลกนี้ราบ !  ราบเปนหนากลองเลย มันถอนหมดกามราคะ ปฏิฆะ ออนลงมันคืนสู 
สภาพเดิมของเขา ติดนะ ติดวาสิ่งนี้เปนนพิพาน เห็นไหม
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แลวถามีครูบาอาจารยคอยชี้นําเหน็ไหม  พอจิตมนัสงบเขาไป  ตองเปนมหาสติ 
แลว  เพราะอะไร  เพราะมนัละเอยีดเขาไปเห็นไหม  พอละเอียดเขาไปนี่  ถาออกรูกาย 
พิจารณากายมาแลว  ทําไมพิจารณากายอกีละ  พจิารณากายมาแลว  มนัตองหมดสิน้ 
กระบวนการของกาย แลวทําไมมันยงัมกีายอีก กายนอก กายใน กายในกายไง ที่เขาบอก 
วากรรมฐานนี้มีแตโวหาร  พูดแตกายนอก  กายใน  กายในกาย  กายก็มกีายอยางเดียว 
วิทยาศาสตรไง  แลวกบ็อกวาพระกรรมฐานพูดไมเหมือนพระไตรปฎกเลย  พูดไมเหมอืน 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเลย 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาพูดไวหลากหลายมาก พูดไวหลากหลาย สอนไว 
หลากหลาย  แลวแตจะวาจะสอนใคร  คนภาวนาแลวไดมากนอยขนาดไหน  ขปิปาภิญญา 
ทําไมพูดกับพาหิยะพูดแคทีเดยีว  เทศนาวาการทเีดยีว  เธอจงมองวาสักแตวามองเหน็สัก 
แตวาทุกอยาง  สักแตวาไมมีอะไรเปนของเธอเลย  ผลัวะ!  เปนพระอรหันตเลย  เพราะ 
พันธุกรรมทางจิตของเขา  เขาสรางของเขามามหาศาล  แตโดยกระบวนการ  การประพฤติ 
ปฏิบัติ มรรค ๔ ผล ๔ มันตองเปนตามกระบวนของมัน มนัตองทําตามระยะของมัน 

แลวเรานีเ้ปนสาวกสาวกะเห็นไหม  สาวกสาวกะ  หมายถึงวา  อํานาจวาสนาบารมี 
ของเราไมไดสรางมามากมายขนาดนั้น  ถาไมไดสรางมามากมายขนาดนัน้  เรามาพบพุทธ 
ศาสนา เรามีโอกาสอยู มีศรทัธา มีความเช่ือ มีธรรมะ มีครูบาอาจารย มีคนคอยกระตุนเรา 
แลวถาเรากระเสอืกกระสนไป  แลวมันเปนไป  นี่ไงบัว  ๔  เหลา  เห็นไหม  เวไนยสัตว  ที่ 
จะตองตอสู  แลวเราตอสูกนัไป  ถามันทํามาขนาดที่วา  กายกับจิตแยกออกจากกันเปน 
ธรรมชาติแลว  โลกนีร้าบเปนหนากลอง  เราก็ติดวาเปนนิพพาน  เราไปเขาใจวานี่คือที่ 
สิ้นสุดแหงทุกข มนัก็ติดอยูแคนัน้ 

แตจริงๆ  แลวทุกขในหัวใจมหาศาลเลย  ถามีสติมีปญญานะ  แตกิเลสมันรูอยู  ถา 
ปฏิบัติไปมันจะฆามันเหน็ไหม  มันกพ็ยายามหลบหลีกไมแสดงตัว  แลวใหเราวางๆๆๆ 
อยูอยางนั้น มีครูบาอาจารยคอยแนะนําเห็นไหม ใหยอนกลับมา กลับมาทําความสงบของ 
ใจ  มนัจะเปนมหาสติ  มหาสติแลวออกหาออกรูนะ  พอมนัไปจับกายอันนี้ได  มนัจะเปน 
อสุภะ  สิ่งที่เปนอสุภะเหน็ไหม  พอมนัเปนอสุภะ  เพราะจิตมนัละเอียดออนมาก  ความวา 
เปนอสุภะ เพราะมันเปนกามราคะ มนัเปนโอฆะ สิ่งที่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะ
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เวลาเราบอกวา  เราไมอยากเกิดไมอยากตายอีกแลว  เรากะวาจะเกิดจะตายชาตินี้ก็ 
พอ  ชาตินี้ตายแลวจะไมเกิดอกีเลย  เปนไปไมได  ในเมือ่มนัมกีารเกิดก็ตองมีการตาย  ใน 
เมื่อเรายังไมดับโอฆะ  ดับอวิชชาในชาตินี้  แลวมนัมีเหตุ  มนัยังมีสิ่งที่ตองขบัเคลื่อนไป 
แลวมนัจะไมเกิดไดอยางไร  โอฆะ  สิ่งทีเ่ปนโอฆะ  จิตมันเปนของมันใชไหม  พอจิตมนั 
เปน  พอจิตมันเห็น  มันจับกายไดกายก็เปนอสุภะ  ถากายเปนอสุภะ  ถามีมหาสติมหา 
ปญญา  มันจับไดเปนอสุภะแลวมันแยกสวนนะ  มนัจะทําใหสะเทือนหัวใจมาก  มนัยิ่ง 
สะเทือนหัวใจ พอสะเทือนหัวใจมันก็ยิ่งสลัด พอสลดัปบมนัก็วา นี่ขาดแลว ขาดแลว มนั 
จะมีเลหมเีหลี่ยม มีสิ่งตางๆ เขามาแยก เขามาตอสูเขามาทําใหบิดเบือน ใหเราหลงผิด ให 
เราหัวปน 

ในการปฏบิัติระหวางกิเลสกับธรรมมนัตอสูกันในหวัใจของเรา  แลวเรายงัปฏิบัติ 
อยู  มันจะมีความที่ทําใหเราผิดพลาดมากมายมหาศาลเลย  แลวมนัเปนนามธรรม  เปน 
ความรูสึก  เปนการสรางภาพ  เปนความเห็น  เพราะขณะที่ปฏิบัตอิยู  จิตใจของเรายังถงึไม 
ถึงที่สุด  เราก็คิดวาเราเห็นตามธรรม  สิ่งนั้นเปนธรรม  สิ่งทีรู่สิ่งทีเ่ห็นเปนธรรมหมดเลย 
เพราะมนัมีความสุขมาก  ความสุขทีล่ะเอียดออนกวา  ละเอียดออนกวาความสุข  ในสกิทา 
คาผลดวย  มันละเอยีดออนกวาเพราะเวลาจิตกับกายแยกออกจากกนั  มันวางหมดเลย  จิต 
กับกายแยกออกจากกันก็ออกไปอยูสภาพเดมิของเขาเทานั้น 

สภาพเดิมของเขา  คือจิตกับกายมันแยกออกจากกัน  เพราะสังโยชนมนัขาด  กาม 
ราคะปฏิฆะออนลง มันแยกออกจากกัน แตพอเราพจิารณาไป ความสุขอนันี้ สิง่ที่มนัมีคา 
มีความรูสึกที่สุขกวา พอสุขกวามนัก็บอกวา นี่ไง นีไ่ง อนาคาไง นี่ไง อนาคาไง มันก็เช่ือ 
มันก็ติดไปอยูพักใหญเลย  แลวยอนกลับมาพิจารณาซ้ําๆๆๆๆๆ  มันจะเปนสภาวะแบบใด 
จนถงึที่สุดนะพอพจิารณาไปแลวมันปลอยปลอย คําวาซ้ํานี่ มันตองขยนัหมัน่เพียรนะ 

คําวาซ้ําของเรานี่  ดเูราสับเนื้อสบัอะไร  พอมันละเอียดแลวมันจะซ้ําไปทําไมอีก 
ละ  ก็มันสบัไมไดอีกแลวละ  นีม่ันเปนวัตถุ  แตถาเปนจิตนะ  เวลาซ้ําเขาไป  พอมนัปลอย 
วางขนาดไหน มนัก็ยงัเปนนามธรรมทีจ่ับตองได มนัก็เหมือนกับขึน้รปูมา เหมือนกับดูสิ 
ดูจิตมันตกนรกอเวจนีี่  มนัโดนไฟนรก  ไฟกรรม  มนัเผาแหลกลาญจนตายหมดเลย  แลว 
มันก็ขึน้มาเปนรูปรางใหม  เพราะมันเปนนามธรรม  จิตความรูสึกของเรานี้  เห็นไหม  เรา
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เสียใจทกุขใจขนาดไหน เราลืมไปแลวเดี๋ยวคิดใหมมันกท็ุกขอกี นามธรรมมันเปนสภาวะ 
แบบนั้น 

คําวาซ้ํา ซ้ํา มันปลอยวาง มนัปลอยวาง มนัปลอยไปแลว ปลอยไปแลวนี่ สิ่งทีม่ัน 
รวมลงขนาดไหน มนัเกิดขึ้นมาอีกกจ็ับมันอกี ซ้ํามนัอีก ซ้ํามนัอีก ซ้ําจนถึงที่สุดเห็นไหม 
ครืน! ในหัวใจเลยนะ พิจารณาซ้ําเขาไปอีก ซ้ําเขาไปอีก มันก็เปนสิ่งทีเ่ปนเศษสวน เศษที่ 
เหลือ อนาคา ๕ ช้ัน พิจารณาซ้ําเขาไป ซ้ําเขาไปจนถึงที่สุดเลย วางหมด ปลอยหมด วาง 
หมด ปลอยหมด ถึงที่สุดไลเขาไปถึงตัวจิตเลย  ไลเขาไปถึงตัวจิตเหน็ไหม  จิตเดมิแท  จิต 
เดิมแทนี้ผองใส 

แลวพิจารณากายมนักลายเปนจิตไดอยางไร  มันเปนจิตนามธรรม  กายเปนจิต  สิ่ง 
ที่จิตนี้ละเอยีด  กายเปนละเอียด  จับตองจิตที่มนัเปนจุดทีเ่ริ่มตนของการเกิดและการตาย 
พิจารณาถึงที่สุดตรงนัน้ ตรงถงึที่สุดตรงนัน้เหน็ไหม ถึงที่สุดแลวมันจะละเอยีดเขาไปนะ 
เปนสิง่ที่เปนมหาสติ มหาปญญา มันจะเปนปญญาอัตโนมัติที่เขาไปที่ขยบัไมไดเลย แลว 
ทําลายตรงนัน้  ทําลายใหมันสิน้สุดสิ้นไป  นี่การพจิารณากาย  การพิจารณากายโดยความ 
เปนจริง มนัตองมีจิต มนัตองมีสมาธิ มันตองมีปญญาใครครวญพิจารณากาย ไมใชเราคิด 
พิจาณากายแบบปญญา 

แลวถาเปนปญญาวิมุตติพจิารณากายละ  ปญญาวิมุตติเห็นไหม  เวลาพจิารณากาย 
โดยไมเห็นภาพ  ถาการพจิารณากายโดยไมเหน็ภาพ  ถาการพิจารณากายโดยโลก  โดย 
วิทยาศาสตรที่เราไมเหน็ภาพ  เราคิดวาการพิจารณากายที่มันปลอยวาง แตถาการพิจารณา 
กาย  พิจารณากายโดยปญญาวมิุตติ  ถามันเห็นภาพ  มันเปนเจโตวิมุตติเพราะจิตมันสงบ 
พอจิตมนัสงบมนัพิจารณากายมันเหน็กายขึน้มา  แตถาจิตที่มนัเปนปญญา  มันกพ็ิจารณา 
กายโดยเปรียบเทียบไง  เปรียบเทียบวา  ทุกขนี้  ทุกขเพราะมกีาย  ทุกขเพราะมีเรา  เพราะมี 
สรรพสิ่งเห็นไหม  ปญญามันไลเขามา  ไลความคิดเขามาเพราะความคิดมนัยึดติด  ใชไหม 
โดยธรรมชาติเห็นไหมวานี่กายกบัจิตนีม้ันไมใชอนัเดียวกนั  มนัเปน!  มันเปนโดยกรรม 
มันเปนโดยบุญกุศลเพราะเราเกิดมา  กายกับจิตมันเปนมา  จิตเรานีม่ันโดนครอบงําโดย 
กายนี้  ตั้งแตเกิดมาจนชีวิตเรา  มนัตองทนทกุขทรมานไปกับชีวิต  ชีวิต  หนึง่  ถามนัเปน 
ทุกขนะ  แตถาเกิดมาชีวิตหนึ่งแลว  ชีวิตนี้จะทําคณุงามความดี  เอากายกับจิตนี้มาเพื่อ 
วิปสสนา เอากายกับจิตนี้มาเพือ่ประพฤติปฏบิัติ เพื่อจะเอาจิตนี้พนออกจากกเิลสใหได
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ถาจะพนจากกิเลสเหน็ไหม  ถาเราพิจารณากายโดยปญญา  เห็นไหม  เราไลตาม 
ความคิดนัน้ไป  ความคิดทีม่ันยึดติดของมัน  ไลตามความคิด  ความคิดนีไ้ปติดกายเพราะ 
เหตุใด  กายมันก็คอืกายของมนั  กายก็เปนวัตถุอนัหนึ่งใชไหม  กายก็เปนสสารอันหนึ่งที่ 
มันตองเจริญงอกงามกันไปตามธรรมชาติของมนั  เด็กที่เกิดออกมาแลว  มนัมีเซลลตางๆ 
มันไดรับอาหารเขาไป  มนัก็พัฒนาของมันเขาไปทัง้นั้น  มนัตองเปนเด็กออน  แลวมันก็ 
ตองเปนผูใหญขึ้นมา แลวถามนัไมดํารงตอไป มันกต็องตายเปนธรรมดา 

แตถาเปนทางโลก  เหน็ไหมเพราะเราเกิดมาแลวมกีารศึกษา  มีความเขาใจแลวจิต 
มันกม็ีพัฒนาการของมันไป มนัก็เปนเรื่องโลกไป แตถาเราคิดของเราเปนธรรม จิต สมาธิ 
ความคิดมนัจะไลเขามา นี่ไงมันเปนปญญาอบรมสมาธิ จนมันปลอย ปลอย ปลอย ปลอย 
มันปลอยความคิดไง พอปลอยความคิดมนัเปนอิสรภาพ มันมจีริงของมัน จิตกับกายนี้มนั 
เกี่ยวเนือ่งกนัมาโดยอํานาจวาสนา โดยความเกิด โดยสมมุติ จริงตามสมมุติ มนัความเปน 
จริงอันหนึ่ง 

แตถาเราไปคิด ไปใชปญญาโดยเปนสูตรสําเร็จวา จติกับกายนีม้ันแยกออกจากกนั 
แลวไมใชอนัเดยีวกนั  มนัเกิดมาแลวเดี๋ยวมันตายก็แยกจากกนั  มนัไมเปนอยางนั้นหรอก 
มันเปนโดยกรรม  มนัแยกกนัไมได  มันแยกกันไมไดหรอก  ถามันแยกไดเหน็ไหม  ดูคน 
เฒาคนแกสิ ทําไมโอดโอยละ คนเฒาคนแกกเ็จ็บปวดรางกาย มันปวดเมื่อยไปหมด มันมี 
ความเจ็บปวด  เห็นไหม  ความเจ็บปวด  ความรับรูเพราะมันเจ็บปวดมนัรบัรูเพราะมจีิต 
เพราะมจีิต ไมมจีิตไมมีวิญญาณรับรูมนัเจบ็ปวดไมได รางกายเจ็บปวดไมได แลวรางกาย 
เจ็บปวดไมได แลวรางกายมันใชสอยไป มันครอบงาํจิตไว มันถึงเปนจริงตามสมมุตไิง 

ถาจริงตามสมมุติแลว  สิ่งทีเ่ราบอกวากายกับจิตไมใชอันเดียวกนัตางๆ  เราคิดเอง 
เราเออเอง  มันไมเปนประโยชนอะไรกับเรา  เพราะเรายังไมไดฝกจิตของเราเลย  ถาเราฝก 
จิตของเราเหน็ไหมจิตของเรามนักพ็ิจารณาของมันเขาไป พอพจิารณาเขาไป  มนัเหน็  มนั 
เขาใจถึงความคิดที่ไปยึดเหนีย่วของมนัเอง นี่ไง รูป รส กลิ่น เสียง เปนบวงของมาร เปน 
พวงดอกไมแหงมาร  เพราะวาเราไปยึดติดของมนั  ใชไหม  พอปญญามันไลเขามามนัก็ 
ปลอยวางเขามา ปลอยวางเขามา พอปลอยวาง
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ปลอยวาง  หมายถึงวา  ปลอยวางความคิดเรือ่งของกายไง  ปลอยวางความคิดเรือ่ง 
ของกาย  จิตมนัก็หดตวัเขามาเปนตวัของมนัเองเหน็ไหม  แลวเราออกพจิารณา  ถาจิตมัน 
สงบเขามาจนมนัตัดขาด  ตัดขาดกับสิ่งที่วากายกับใจไมใชอนัเดียวกนั  ที่มนัหลงผิด  มัน 
ตัดขาดของมนัขึ้นมา  พอตัดขาดของมนัขึ้นมา  มันก็มาเปนอิสรภาพของตวัมนัเอง  พอมี 
อิสรภาพของตัวมนัเอง  มันออกไปพจิารณากายโดยปญญา  มันตางกัน  อารมณความรูสกึ 
กับสิ่งทีเ่ราพิจารณาเขามาจนจิตสงบ มนัก็เปนสมถะนั่นละ 

แตพอจิตมนัสงบแลว มนัออกไปรับรู มนัเปนความคิดที่มันจับตอง ความคิดทีม่ัน 
ไปเกี่ยวเนื่องกับกาย มนัจับตองเหน็ไหม เวลาองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เทศนาวา 
การกับหลานพระสารีบุตรที่เขาคิชฌกูฏ  เห็นไหม  ถาเธอไมพอใจสิง่ตางๆ  เธอตองไม 
พอใจอารมณความรูสึกของเธอดวย  เพราะอารมณความรูสึกของเธอก็เปนวัตถุอนัหนึง่ 
อารมณความคิดของกาย  มนัก็เปนวัตถุอนัหนึง่  วตัถุอันหนึ่งคอือะไร  คือ  รูป  เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ วัตถุอันหนึ่งคอืขันธ ๕ ขันธ ๕ ที่มายึดติดกับกายนั่น 

เพราะขันธ ๕ คอืจิต จิตเราโดนครอบงําโดยกาย เราเกิดมาเปนมนุษยเรามีกายกบั 
จิต  พอกายกับจิต  จิตมันเปนธรรมชาติของมันอยูแลว  มันเปนสัญชาตญาณของมนั  มัน 
เปนรูป ความรูสึก ความนึกคิด คอืคลืน่ความคิด เพราะคลื่นความคิด มันมีของมนั ถาเรา 
ตั้งสติของเราเหน็ไหม สติของเรา เราทันความคิดของเรา ทันคลื่นความคิดอันนี้ พอคลืน่ 
ความคิดมนัหยุดเขามา  หยุดเขามาเห็นไหม  แตธรรมชาติของมนั  มันตองออกรบัรู 
ธรรมชาติของมนัออกรบัรูเห็นไหม แตรับรูโดยธรรมชาติหรือรับรูโดยสัญชาตญาณ 

แตขณะที่เรามีสตมิีปญญาขึ้นมา  เราไลเขามาแลว  มันหดตัวเขามาเปนธรรมชาติ 
ของมัน หดตัวเขามาเปนธรรมชาติของมนั  แตหดตวัเขามาหดตัวดวยอะไร หดตวัดวยสติ 
หดตัวดวยธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา  หดตัวดวยธรรมของเราที่เราฝกฝน 
ขึ้นมาจนเปนความจรงิของเขา  แตเวลามนัออกรูเพราะคลื่นความรูสึกความคิด  เรื่อง 
นามธรรมเรือ่งจิตที่มนัอยูในรางกายนี้  มันเปนธรรมชาติของมันอยูแลว  เพราะสติเราตาม 
ทัน มันเห็นกระทบเหน็ไหม 

มันเหน็การกระทบนี่คอืจิตเหน็อาการของจิต  เห็นอาการของจิตคือ  เหน็คลืน่ 
ความคิดทีม่ันไปยึดมนัรบัรูเรื่องของกาย  รับรูเพราะมีสังโยชนบังคบัไว  พอตัวสตเิราทนั
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สมาธิเราทันเหน็ไหม  เราเห็นจิต  จิตมันหดสัน้  สั้นเขามา จิตมันหดสั้นเขามาแลวพอออก 
กระทบเห็นไหม  ออกรับรูถงึคลืน่  คลื่นคอืพลงังานที่ออกไปรับรูขอมูล  รับรูในรปู  ใน 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในสิ่งที่เปนวัตถนุั้นมันกระทบกันเห็นไหม เราก็ใชปญญา 
ใครครวญเห็นไหม ใครครวญวามันไปยึดติดในกาย กายนี้เกิดมาก็ตองแกเฒา 

ความคิดเหมือนกนั  ความคิดที่เวลาใชปญญาอบรมสมาธิ  ก็คิดอยางนี้แหละ  แต 
เพราะจิตมันไมสงบ  จิตมันไมมีหลักมีเกณฑ  จติมันไมมีพืน้ฐาน  นี่ไง  ก็คิดแบบ 
วิทยาศาสตรไง ที่พิจารณากายๆกนัแลวเขาใจหมดเลย เขาใจกายปลอยกายๆ  มันคิดโดย 
จิตที่ยังไมสงบ  จิตที่ไมมีหลักไมมเีกณฑ  มนัคิดไปโดยวิทยาศาสตร  คิดแบบโลก  โลก 
เพราะอะไร  โลกเพราะจิตมนัไมสงบ  จิตมันเปนโลก  จิตเปนโลกเพราะจิตไมมพีื้นฐาน 
เปนสมาธิ 

ถาจิตมันมีพืน้ฐานเปนสมาธิ จิตที่มันพิจารณาปญญาอบรมสมาธิ จนปลอยวางเขา 
มาแลว มันพจิารณาเพราะจิตมันเปนธรรม  จิตเปนธรรมเพราะจิตเปนสมาธิ  จิตเปนสมาธิ 
เปนสากลที่มนัมีสมาธิของมนัเหน็ไหม มันออกไปใชปญญาของมัน 

นี่ไงการพิจารณากายโดยเจโตวิมุตติ กับ การพจิารณากายโดยปญญาวิมุตติ ถาเปน 
เจโตวิมุตติมนัจะเห็นกายของมนัเปนภาพตางๆ  นี่คอืการพิจารณากาย  การพจิารณากาย 
โดยปญญาก็เหมอืนกัน  โดยปญญาวิมุตติ  เห็นไหม  มันก็พิจารณาเหมือนกนั  ไมเหน็กาย 
แตจับตอง  จบัตองสิ่งทีเ่ปนวัตถุ  สิง่ที่เปนอารมณ  สิง่ที่ความรูสึกจบัตองไดหมดเลย  แลว 
ออกวิปสสนาเหน็ไหม  แยกออกมนั  แยกออกมัน  แยกออกมนั  เพราะแยกไมให  ไมให 
ความยึดติดนี้ ไปยึดติดอารมณความรูสึกวาสิ่งนี้เปนกาย แยก แยกอารมณความรูสึก สิ่งที่ 
อารมณของเธอก็เปนวัตถุอันหนึ่ง  แยกออก  แยกออกเห็นไหม  ขันธ  ๕  มันไปไมไดเห็น 
ไหม มันปลอยวาง ปลอยวาง พอมนัแยกทําลายปบ หยุด ปลอย หยุด ปลอย ซ้ําแลวซ้ําเลา 
ซ้ําแลวซ้ําเลา พอมันขาดนะ ขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมใชทุกข ทุกข 
ไมใชขันธ  ๕  เห็นไหม  แตมันไมเหน็กาย  แตมันรับรูดวยอารมณความรูสึก  นี่คอื  การ 
พิจารณากายดวยปญญา 

การพิจารณากายโดยเจโตวิมุตติ มนัเหน็ภาพเห็นตางๆ มันโดยสมาธิอบรมปญญา 
แตขณะพิจารณากายโดยปญญาวมิุตติ มันเปนปญญาอบรมสมาธิ มันปลอยวางเขามา มัน
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ปลอยวางเขามา มันจะไมมีความรูสึกเหมอืนพทุโธ พุทโธ พุทโธ ที่จิตมันสงบแลวมันลง 
ลึก  ลึก  ลึก  มันมีความรูสกึเลยนะ  นัน่ก็ติดได  ขนาดเปนสมาธิเขายังเขาใจวาสิ่งนั้นเปน 
นิพพานได  แตเพราะมคีรูมอีาจารยหนึ่ง  แตเพราะเรามีอํานาจวาสนาหนึ่ง  เราถงึกลบัมา 
วิปสสนา เรากลับมากระทําของเรา 

แตถาเปนปญญาวิมุตตเิห็นไหม  ถาเปนปญญาวิมุตติเวลามนัปลอยเขามา  สมาธิ 
มันปลอยวาง  จิตมันตัง้มัน่  จิตมันมีหลักมีเกณฑของมัน  แตมันไมมอีารมณ  ไมมี 
ความรูสึกที่จิตมันลงขนาดนั้น  แตเวลาเราใชปญญาของเรา  พจิารณาของเราเขามา 
พิจารณาของเราเขามา  เวลามนัปลอยนะ  ในการประพฤติปฏิบัติ  อรยิสัจมีหนึ่งเดียว  จะ 
เปนพระโสดาบนั  ตองมรรคสามคัคีเหมือนกันหมด  จะเปนปญญาวมิุตติ  เจโตวิมุตติ  จะ 
พิจารณาสายใดก็แลวแต เวลามรรคสามัคคมีันตองเหมือนกันหมดเลย 

เวลาพิจารณากายโดยเจโตวมิุตติเหน็ไหม  มันปลอยวางขนาดไหน  เวลามนัปลอย 
วาง มันวางมีความสุข มีความลึกซึง้ แตถามันขาด ขาด เพราะอะไร เพราะมันมีตัวนําดวย 
สมาธิ  แตปญญามันเกิดขึน้มาจากการรูการเหน็จากการแยกแยะ  ถาเปนปญญาวมิุตติเหน็ 
ไหม  เราใชปญญาเพราะจิตมันสงบเขามาแลว  จิตมันสงบ  มันเขาถึงอริยมรรค  เขาถึง 
สัจจะความจรงิ  อรยิมรรค  สัจจะความจรงิ  มรรคญาณที่จะเขามาแกไขกเิลส  เวลามนั 
พิจารณาไปมนัปลอย ปลอย ปลอย มนัมีความเขาใจ มันมีความหยุด มีความชุมช่ืนอยู แต 
มันไมลงลึก ไมลงลึกเหมือนกับอารมณของเจโตวิมตุติ 

แตเวลามนัขาดเห็นไหม จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข มนัแยกออกจากกัน พอมันแยก 
ออกจากกัน  อารมณเหมอืนกัน  อันเดียวกัน  พอพจิารณาซ้ําเขาไป  เห็นไหม  ซ้ําเขาไป 
พิจารณาเขา  พิจารณาซ้ําเขาไป  ดวยปญญา  ไมไดเห็นกาย  แตเห็นอารมณความรูสึกเห็น 
จิต  จิตเห็นอาการของจิต  เหน็สิ่งที่เปนสิ่งทีก่ระทบ  แลวพิจารณาเขาไป  พอมนัพิจารณา 
เขาไปซ้ํา ซ้ํา มันปลอยแยก แยกเหมอืนกนั โลกนี้ราบเปนหนากลองเหมือนกนั มนัปลอย 
แลวจิตนี้สลัดออกไปเห็นไหม “เหมือนกัน” แตวิธีการตางกัน 

การพิจารณากาย  โดยเจโตวิมุตตอิยางหนึ่ง  การพจิารณากายโดยเหน็กาย  การ 
พิจารณากายโดยไมเหน็กาย  แตเห็นโดยปญญา  พิจารณาเขามาซ้ําแลวซ้ําเลา  ถึงที่สุดแลว 
มันวางหมดนะ  ถามนัปลอย  กายกับจิตแยกออกจากกันแลว  ถายอนกลับเขาไปเห็นไหม
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ยอนกลับไป  ถาเห็นกาย  ถาเปนอสุภะ  มันจะพิจารณาของมนัไป  แตถามันเปนกามราคะ 
มันเปนการพิจารณากายโดยจิต  ตัวจิตมันเปนตวักาม  ตัวจิตนีม้ันเปนตัวกาม  เพราะกาม 
ฉันทะ มันมีตัว มันมีมหาสติ มหาปญญาเขามาจับตัวนี้ได พอจบัตรงนี้ได มนัก็เหน็จิต 

มันเหน็จิต  จิตมนัออกไปเห็นไหม  จิตมันออก  ออกเพราะมันเปนกามฉันทะ  ตัว 
มันเปนกามอยูแลว  เพราะมนัเปนตัวโอฆะ  แลวมันจะขามจากโอฆะ  พอมันพิจารณา 
ออกไป  มันเปนกาม  เปนกามเพราะมนัมคีวามผูกพันของมนั  มันพอใจของมนัเหน็ไหม 
มันก็ขยายสวนของมนั มนัเปนขอมูลของมัน มันถึงวา เสพในตวัของมนั มนัละเอียดออน 
กวา  แตมันใชปญญานะแลวเปนมหาสติ  มหาปญญา  แลวความพลิกแพลงของมนัลกึซึ้ง 
มาก ลึกซึ้งในสิ่งทีม่ันจะเอาตัวรอดของมนั 

มันจะไมใหเราเขาใจ  ไมใหเราแทงทะลุของมนัไปได  คําวาเขาใจ  เขาใจนี้มันเปน 
ทางโลก  แตถามันเปนธรรมนะ  มันรูแจง  ความรูแจงมนัจะไมมีเหลอืบไมมีสิง่ใดที่กเิลส 
มันจะไปหลบซอนที่มนัจะเขาไปอาศัยสิ่งใดๆ เพือ่อาศัยเปนภพ เปนทีอ่ยูอาศัยของ กิเลส 
เห็นไหม  ดูสิมาร  มนัอาศัยนะ  พญามารมนัอาศัยภพ  อาศัยอยูที่หวัใจเราเปนที่อยูอาศัย 
แลวถามนัมีทีเ่หลอืบทีมุ่ม มนัจะหลบซอนของมนั 

ดูสิ  เวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสรูไปแลวเห็นไหม  พญามารคอตก 
เลย พอคอตกแลวนะ นางตัณหา นางอรดี ความโลภ ความโกรธ ความหลง ลูกสาวพญา 
มาร  มันมาบอกมันจะไปรํา  ไปฟอนรํา  จะไปออน  ไปหลอกลวงใหองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจากลบัมา  ใหอยูในอํานาจของมารอีกไง  นี่กเ็หมอืนกันเวลาเราพิจารณา 
ตรงนี้  มันเปนอุปสรรคนะ  มนัเปนสิ่งที่ละเอียดออนทีจ่ะตองพิจารณา  เพราะคําวาใช 
ปญญานะ 

เวลาหนวยราชการ เห็นไหม เขามีฝายบุน ฝายบู ฝายบูเห็นไหม ฝายบูฝายใชกําลัง 
ฝายใชกําลังเจโตวิมุตติ  ฝายบุนฝายปญญา  ฝายการปกครอง  ถาเปนปญญาวิมุตตโิดย 
ปญญานะ  มันละเอียดออนกวา  ช้ันเชิงของการคํานวณ  ช้ันเชิงของการการเมือง  ที่มันจะ 
ควบคมุจะบริหารจัดการ  นี่กเ็หมอืนกนัปญญา  มนัละเอยีดออนกวา  มนัละเอียดออนกวา 
แงมุมของมันถึงจะตองเปนมหาสติมหาปญญา มันจะเขาไปพิจารณาของมนั
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“อารมณความรูสึกของเธอก็เปนวัตถุอนัหนึง่”  ความกระทบทีม่ันละเอียด  สิ่งที่ 
ละเอยีดมาก สิ่งที่เปนวัตถุละเอียดมาก ละเอียดขนาดไหนมหาสติมหาปญญามนัก็จับตอง 
ได  พอมันจับตองไดมันแยกของมัน  มนัคํานวณของมนั  มันพิจารณาของมนั  จะตองมี 
ความสมดลุของมรรค  ความเพยีรชอบ  งานชอบ  เห็นไหม  งานชอบ  สติปญญาชอบ 
ความชอบของมัน ถามันสมดุลของมัน มันกป็ลอย จะปลอยขนาดไหน มนักม็ีเลหเหลีย่ม 
ของมันนะ คือมนัละเอยีดกวา 

ความละเอียดกวามนัตองใชปญญามากกวา  เพราะอะไร  เพราะมนัเปนปญญา 
วิมุตติ  มนัพิจารณากายโดยปญญา  การที่จะชําระกิเลสกามราคะออกจากจิต  มนัตอง 
พิจารณาของมันมา ตองพิจารณาซ้ําแลวซ้ําเลา แลวหาชองทาง พอถึงที่สุดมันก็ ครืน! ใน 
หัวใจเหมือนกนั  มันจะตองละเอียดออนเขามาจนคลองตวั  คลองแคลวจนถงึตัวของมัน 
ทําลายหมดเลย ทําลายหมดไปแลว 

ถาพิจารณาไป  ถาครูบาอาจารยที่ประพฤติปฏิบัติ  ถาไมมี  แบบวามันเปนสายงาน 
สายงานที่มนีอย  ครูบาอาจารยที่มนีอย  เราจะตองพยายามฝกฝนของเรา  เพราะมนัไมมี 
ใครวางหลกัเกณฑไว  เราพิจารณาซ้ําเขาไป  มันกเ็ปนเศษสวนอีกละ  อนาคา  ๕  ช้ัน  ถา 
กิเลสมันหลอกลวงเรา พอเราพิจารณา อนาคา ๕ ช้ัน เราก็วาเปนมรรค ๔ ผล ๔ เพราะอ 
นาคามันระเบิด มนัทําลายจิตไปแลว แลวพิจารณาซ้าํไปมันกป็ลอยวางอีก มนัก็ไปติด จิต 
เดิมแทนี้ผองใส จิตเดมิแทนี้หมองไปดวยอปุกิเลส 

คําวาผองใสนี้ตองจิตเหน็แลวนะ  จิตเห็นจิต  คําวาจติเห็นอาการของจิต  นี่จิตเห็น 
จิต จิตไมเหน็อาการ มันไมใชอาการ มันเปนตวัจิต ตัวจิตจับตวัจิต ตัวจิตเหน็ตัวจิต ถาตัว 
จิตเห็นตวัจิตแลวใครจะไปเหน็มนัละ  ถาไมมีความละเอยีดออนเหน็ไหม  มันเปนมรรค 
ญาณ ถึงที่สุดนะมนัจะยอนกลบั ถามันยอนกลับได จิตนะจิตเหน็จิต  จิตจบัจิต  จิตทําลาย 
จิต ถาจิตทําลายจิตเหน็ไหม จิตทําลายจิต จิตเปนอะไร นี่ไงนี่ กายของจิต ถาพิจารณากาย 
ก็กายของจิต  ถากายของจิตเห็นไหม  จิตมนัพจิารณาแลวกายของจิต  มนัจับตองอยางไร 
มันเปนไปไดอยางไร 

ความที่เปนไปได  คนรูจริงเหน็จริง  ถงึจะเห็นตามความเปนจริง  ถาคนไมรูจรงิไม 
เห็นจริง  มันจะเหน็ตามความเปนจรงิขึ้นมาไดอยางไง  ไมเห็นตามความเปนจริงมันจะรู
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แจงไดอยางไง  สิ่งตางๆ  เราปลอยเขามาหมดแลวเหน็ไหม  ดูสิ  กิเลส  อุปกิเลส  สิ่งที่เปน 
ความโอภาสสวางไสว สิ่งตางๆ ที่ในหวัใจ มนัเปนอุปกิเลส กิเลสอยางละเอียดนะ กิเลส 
เห็นไหม ดูสิ นางตัณหา นางอรดี ดูสิ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เรายงัรูวามันเปน 
กิเลสเลย 

แตความอยูเฉยๆ เปนกิเลสไหม สิ่งทีม่ันอยูในตัวมนัเอง อยูเฉยๆ เศราหมอง ผอง 
ใสเห็นไหม  สิ่งที่มนัผองใสแลวมันเศราหมองเขามา  มันเฉา  มันเหงา  มันหงอย  แตมัน 
เขาขางตัวมนัเองนะ นี่คอื นิพพาน นพิพาน นิพพาน มันก็วานิพพานมอีารมณเปนอยางนี้ 
นิพพานมีความสุขอยางนี้ กิเลสทีม่ันละเอียดออน ถามันจับได มันจะเปนความสขุ มันจะ 
เปนนิพพานไปไดอยางไง  ในเมือ่มนัมกีารสืบตอ  มนัมีการเฉาเหงาหงอย  มันไมคงที่  มัน 
จะเปนนิพพานไปไมไดหรอก  มนัไมใชนิพพาน  แตกิเลสมนัก็หลอกวาเปนสภาวะแบบ 
นั้นๆ 

พอเขาไปถึง  จับตองได  การจบัตองไดนะ  สิ่งที่การประพฤติปฏิบัติ  ในการที่เรา 
เห็นสิ่งที่มนัเปนความจรงิ  มันละเอยีดลึกซึง้ตั้งแตเราประพฤตปิฏิบัติมาตั้งแตเริ่มตน  คํา 
วาเริ่มตน  กวามันจะเปนโสดาบนั  สกิทาคา  อนาคาเขามา  มันปฏิบัตมิา  มันไดสมบกุสม 
บั่นมา  มนัไดฆาขาศึกมาแตละชั้นแตละตอน  มันทาํมาดวยความจงใจ  ดวยความเขมแข็ง 
มาตลอดนะ  แตจะไปทํางานสิ่งนี้ดวยความเขมแข็งอยางนัน้ไมได  มันเปนงาน 
กระบวนการที่เราจะวางบลิ  เราทํามาทุกอยางเรยีบรอยแลว  การจะวางบิลมันตองนิ่มนวล 
เห็นไหม เพราะมนัสมดุลกนั 

นี่ก็เหมือนกัน  ถึงที่สุดแลวมนัตองละเอียดออนมาก  แลวเขาไปจับตองสิ่งนี้ได 
แลวปญญาก็จะไมใช อุทธัจจะเห็นไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธัจจะ อวิชชา ขยับ 
ปบ มนัเปนสังโยชนตัวนี้ทนัที เปนสงัโยชนตวันีเ้พราะมันเปนปญญาอันละเอยีด มนัเปน 
ปญญาอยางหยาบๆ  มา  มันเปนปญญาที่มนัใครครวญมา  พอมนัขยับตวั  ขยับตัวมันก็ผิด 
มันขยบัตัว  มนัก็สงออกสูภายนอก  ขยับตัวเปนการสงออกไปสูภายนอก  เพราะพลังงาน 
มันคลายตัวตลอดเวลา 

แตเวลาเขาไปถึงปจจุบนัของมนัเหน็ไหมวา จิตนี้เปนมัธยัสถ จิตนี้เปนมัธยัสถ จิต 
นี้เปนตัวของมันเอง  แลวมันจะไมออกไปไหน  เราจะไมสงออกไปไหน  พลังงานนี้เราจะ
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ไมสงออกไป  เอาพลังงานของตัวมันเองทําลายตัวมนัเอง  ทําลายถงึที่สุด  มนัทําลายหมด 
สิ้น พลิกพับ้! นี่ไงการพจิารณากายโดยกาย ก็สิ้นสุดกระบวนการของมันได การพิจารณา 
กายโดยจิต  โดยที่ไมเหน็กายเหน็ไหม  นี่คอืการพจิารณากายทั้งนั้นเลย  การพิจารณากาย 
โดยชัดเจนเลย การกระทําของมันมา มันเปนการกระทําที่มีหลักมีเกณฑ มีเหตุมีผล มกีาร 
กระทําของมนัจนถึงที่สุด 

แตถาเราพิจารณาของเรามนัเปนโลก  สิ่งทีเ่ขาพูดกนั  เขาคํานวณกนั  เขาทํากันนั้น 
มันเปนสัญญาอารมณ  มนัเปนสิ่งทีอ่างองิวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนสติปฏ 
ฐาน ๔ การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม มนัก็เปนอีก 
สวนหนึง่นะ  แตขณะที่ปฏิบัติ  อนัใดอนัหนึ่งตองหยิบอันนั้นใหชัดเจน  หยบิใหชัดเจน 
อันเดยีว ไมใชวาพิจารณากายแลวจะพจิารณาจิต ถาจะพิจารณาจิตกพ็ิจารณาจิตไปเลย คํา 
วาพิจารณากายหรือพจิารณาจิตอยางครูบาอาจารยทีท่านทํา  มันก็เปนขัน้ตอนในขั้นตอน 
นั้น  ในขั้นตอนนั้นมันเปนความมหัศจรรยนะ  พิจารณากาย  พิจารณาเวทนา  ถึงที่สุดแลว 
ปลอยแลว  พิจารณาไปแลว  ไปพจิารณาจิตตอ  มนัเหมือนกับเราเปนผูที่บริหารทําทัง้บุน 
ทั้งบู ทําทั้งหมดเลยทุกอยาง นั่นมันก็กวางขวางไปอยางหนึ่ง อนันัน้มนัเปนอํานาจวาสนา 
ของจิตเห็นไหม เปนพันธุกรรมสิง่ที่สรางมา 

ทําสิ่งใดแลวเขากบัจริตนิสัย  เขากับความพอดีของจิต  ความพอดีของมนั  ความ 
พอดีนะ มรรคสามัคคี  ความพอดีของจิตที่มรรคญาณมันหมนุออกไป  แลวกลับมาทําลาย 
กิเลสเปนช้ันเปนตอนเขาไป  มันเปนความสมดุลของแตละดวงจิตทีม่ันสรางสมบุญญาธิ 
การ  แลวตรงกับจิต  ตรงกับความพอใจ  ตรงกับกเิลสของตวั  มนัจะฆากิเลสตายเปนช้ัน 
เปนช้ันเขาไปเลย 

แตพอเราไปฟงครบูาอาจารยเราฟงเทศนแลว  เราตองการใหเปนอยางนั้น  โดย 
สวนใหญ  ผูที่ประพฤติปฏิบัตอิยากรูอยากเหน็  อยากมีฤทธิ์มเีดช  แลวมีฤทธิ์มเีดชมันก็ 
เหมือนทหาร เขาเขมแขง็ของเขามาก เพราะรางกายเขาบึกบึนมาก เขาจะทําอะไร เขาแบก 
หามของเขา  ไอเรามนัออนแอน  แลวก็อยากจะมกีําลังอยางนัน้  ไปแบกหามอยางนั้น  มัน 
ทําไมไดหรอก  จิตก็เหมือนกนั  จิตถามันอยากมฤีทธ์ิมีเดช  จิตมันคึกคะนอง  เวลาปฏบิัติ 
ไปมันก็มฤีทธิ์มีเดชของมัน  มนัก็ไปรูไปเห็นของเขา  นั่นมันจิตของเขา  แลวเราก็อยากได 
อยางนัน้ แตเราออนแอนอรชร เราแบกอะไรก็ไมไดเลย แตอยากจะบึกบึนอยางเขา แลวก็
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พยายามจะสรางกลามเนือ้ขึ้นมาใหบึกบนึอยางนัน้  แลวบึกบนึแลวไดอะไรละ  เพราะ 
อะไร เพราะทหาร ในการดํารงชีวิตทหารของเขา วิชาชีพของเขา เขาทํางานของเขา เขาก็ 
ไดสิ่งตอบแทนของเขา  เราออนแอนขนาดไหน  เราใชปญญาของเรา  เราบริหารจัดการ 
ของเรา ถาเราทํางานตามสายงานของเรา เราก็ไดสิง่ตอบแทนเหมือนกนั 

ถาถามถึงสิง่ตอบแทน  นี่ไง  สิ่งตอบแทนคือมรรคผลนิพพานไง  เราทําประสาเรา 
เราไมตองไปอยากรูอยากเหน็ อยากมีฤทธิ์มีเดชอยางนั้นหรอก ถามันเปนความจริง ถาจิต 
เขามีกําลังของเขา  เขาสรางอํานาจวาสนาของเขา  เขาทําของเขาแลว  พอจิตมนัสงบเขามา 
มันจะมีฤทธิ์มีเดชอยางนัน้  ทําไมองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาถึงตัง้เอตทัคคะ  ๘๐ 
องคละ  เอตทัคคะนีม้ีความถนัดความชํานาญ ดูพระอนุรทุธะสิ พระพุทธเจาปรินพิพานนี้ 
ก็ตามรูไดหมดเลย  พระอบุาลีก็เปนพระอรหันตเหมอืนกนันะ  พระอบุาลีเปนคนถามพระ 
อนุรทุธะเอง  นั่งลอมวงอยูที่สวนนัน่วาปานนี้พระพุทธเจาปรนิิพพานหรอืยัง  พระอนรุุ 
ทธะบอกยงั  ขณะนี้พระพุทธเจากําลงัเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน  ตติยฌาน  อากาสานัญจายต 
นะ  เห็นไหม  เขาสมาบัติ  ๘  อยู  ยอนกลับไปยอนกลับมาระหวางกลาง  ระหวางรูปฌาน 
อรูปฌาน  พระพทุธเจาปรนิิพพานตรงนี้  พอนิพพานปบ พระพุทธเจานิพพานแลว  ก็พระ 
อรหันตเหมอืนกนั  พระอนรุุทธะก็พระอรหนัต  พระอุบาลกี็พระอรหนัต  พระอรหันต 
ทั้งนัน้เลยนัง่วงลอมอยูนัน่ แตความถนัดของแตละบคุคลไมเหมอืนกัน เหน็ไหม 

นี่ก็เหมือนกัน  ไอเรื่องฤทธิ์เรื่องเดช  ถามันมีกับเรา  มันมโีดยธรรมชาติ  มัน 
เหมือนกับความถนัดของเรา  มนัมีโดยธรรมชาติ  ดสูิ  คนเขยีนมือซาย  เห็นไหม  เขาถนัด 
ของเขาโดยธรรมชาตินะ  เขาเขียนของเขาสวยของเขาดวย  เราบอกวาอนันี้ผิด  ตองเขียน 
มือขวาอยางเดยีว  ก็ตัดมอืมนัทิ้งเลยสิ  มันไมได  มนัเปนความถนัด  มนัเปนเวรเปนกรรม 
ของแตละบคุคล จริตนิสัยก็เหมอืนกัน สิ่งทีส่รางมา 

ทําไมพระ ครบูาอาจารยเรา เห็นไหม วิชชา ๓ เจโตวิมุตติ สุกขวปิสสโก มนัอยูที่ 
บุญญาธิการ อะไรก็ได ขอใหมันฆากิเลสเราไดเถอะ เราอยาไปคาดหมายอยางนั้น คือให 
ปฏิบัติแลวใหเปนตามความเปนจริงกับจริตนิสยัของเรา  ทําแลวมันไดผลประโยชนของ 
เรา ทําแลวไดผลประโยชนของเรา ผลประโยชนของเราเหน็ไหม คอื การปฏบิัติ ถาพุทโธ 
พุทโธ หรือใชปญญาแลวมนัโลง  เราปฏิบัติพุทโธ พุทโธ มันวาง  มนัปลอย  นี่คอืผลของ
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เราที่ไดเหน็ไหม มันตองเทียบกนัที่ผล ถาผลมนัดีขึน้มา ตรงนี้ดีแลว  เราพยายามเอาหลกั 
เอาเกณฑนีข้ึ้นไป เห็นไหม 

สิ่งที่ทดสอบ  คือวามนัพุทโธหรอืปญญาอบรมสมาธิ  มันวางมันโลง  มนัทําของ 
มันไปได  กาวเดินของมันไปได  แลวพยายามวิรยิะอุตสาหะ  การกระทํางานสิง่ใดๆ  ที่จะ 
ทุกขยากเทากับการชําระกเิลส  ไมมี  คําวาไมมีเหน็ไหม  งานอยางอื่นเรายังจับตอง  แลว 
พักผอน  หรือมาทําตอเนือ่งได  แตถางานของจิตนะ  ทําสมาธิดีๆ  แลวเราเผลอเราไมดูแล 
นะ  หมดเลย  แลวก็ตองมาเริม่ตนใหม  ปญญาที่เราใชของเราอยูดีๆ  เพราะมีสมาธิรองรับ 
เปนฐาน พอสมาธิรองรับเปนฐานขึน้มา ออกวิปสสนาเห็นไหม ออกวปิสสนา มนัทําเปน 
งานของมนัได  มรรคมนัก็เดนิตัวไป  ถาปญญามันเฉา  มันไมอยากทําสมาธิมันออนมันก็ 
หมดเลย  พอหมดเลยก็ตองทําจิตสงบเขามาใหมีสมาธิใหมีหลักมเีกณฑ  แลวออกฝก 
ปญญา ตองทําความคลองตัวของจิต ฝกฝนจนมีความชํานาญเห็นไหม คือวามนัไมมีเสี้ยว 
วินาทีที่จะใหเราเผลอ  ไมมเีสี้ยววินาททีี่จะใหเราพักผอนเลย  เราจะตองจดจอ  ตอง 
พยายามรักษา ของที่เปนสินคาเขาจะมอีายุเวลาของเขาเลยวาหมดอายุแลวตองทิง้ 

แตนี่จิตของเรามนัละเอยีดมนัเรว็กวา มันเฉไฉ มันแฉลบ มันออกไดทุกชองเลย นี่ 
ไงการเอาชนะตนเอง การจะประคองจิต การจะรกัษาจิตมันถงึยาก คําวายาก จะยากขนาด 
ไหน  มันกไ็มพนจากวิสัยทีเ่ปนเรานกัปฏิบัตนิะ  มันอยูในวิสัยทีจ่ะทําได  เพียงแตให 
เปรียบเทียบใหเหน็วาการชนะตนเอง  การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มนัเปนงานที่แสนยาก 
เพราะงานที่แสนยาก  แตเราเหน็คุณเหน็โทษของมนั  ถึงแสนยากก็จะทํา  แสนยากเพราะ 
อะไร  เพราะเราเกิดมาเปนมนุษย  มนักเ็กิดไดแสนยาก  พระพุทธเจาบอกเลยการเกิดเปน 
มนุษยนี่แสนยาก 

แลวผูที่เกิดเปนมนุษยแลวมาประพฤติปฏิบัติ มนัก็ยิง่ยากเขาไปอีก ดูสิ ดูชาวพุทธ 
ของเราเห็นไหม  ที่สนใจในการประพฤติปฏบิัติ  มนัจะมีมากนอยแคไหน  แตถาเปนชาว 
พุทธในทะเบียนบานมเียอะมาก  แตที่จะมาปฏิบัตลิะ  เพราะอะไร  เพราะปฏบิัติแลว  มัน 
ตองนัง่สมาธิตองภาวนา  มันมองเปนความทกุขหมดเลย  แลวบอกวาเปนชาวพุทธเรา 
ทําบุญแลวตองไดบุญมาก  จะตองมีทรัพยสมบัติมาก  แลวทรัพยสมบัตนิั้นเปนทรัพย 
สมบัติสาธารณะแลวเราไดประโยชนอะไร  เราไดใชสอยแคอิ่มปากอิ่มทองไปมื้อ  มือ้ 
หนึ่งเทานั้นเอง  แตถาจิตมนัเปนธรรมขึน้มา  อริยทรัพยเกิดมาจากเราเห็นไหม  ตายแลวก็
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ไมกลบัมาเกิดอีก  ถามีการเกิดที่ไหน  มันกม็ีการตายที่นัน่  ถาจิตมันสิน้ชําระกิเลสตัณหา 
ทะยานอยากในหวัใจไดจบตั้งแตนี้ มนัจะไมมีอะไรตาย ชาตินี้ตองตายแนนอน 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตอนนี้ปรินิพพานไปแลวเหน็ไหม  เวลาพระ 
อานนทตองรัง้ไวเลย  อานนทเราบอกเธอแลวไมใชหรือ  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเปน 
ธรรมดา  สิ่งทั้งหลายดับไปเปนธรรมดา  แมแตรางของตถาคตก็ตองทิง้คืนนี้  คืนนี้จะไป 
ตายที่สาลวโนทยาน จะไปตาย ตายเพราะอะไร ตายเพราะวาสิ่งนี้มนัเปนโลกไง แตใจไม 
เคยตายตั้งแตเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา ๔๕ ปนั้น มวีิมุตติสุขในใจพรอม มนั 
ไมตื่นเตนไปกับเรื่องโลกนะ ถาใจเปนธรรมแลว 

สิ่งที่เรากระทํานี้  เราทําเพื่อเหตุนี้  ถาเราคิดวาเราทําเพื่อเหตุนี้ เราเกิดมาก็แสนยาก 
ปฏิบัติก็แสนยาก  ตางๆ  ก็แสนยาก  คําวาแสนยาก  แลวมนัจะกลับมาวงรอบทีจ่ะมาเจอ 
อยางนีอ้ีกไหม  ถากลบัมาเจอวงรอบอยางนี้เรามีโอกาสประพฤติปฏิบัตินะ  เรามโีอกาส 
แลว เราถึงตองตั้งสติ หนาทีก่ารงานเราก็ทําของเรา แบงเวลาใหมันถูก แบงเวลาใหมนัดี 

แลวถาธรรมเวลาที่มันเจริญมันดขีึ้นมาแลว  เรารูเอง  ทาง  ๒  แพง  แพงหนึ่งโลก 
แพงหนึ่งธรรม  แตถาเราจะเดินไปทัง้  ๒  แพง  เรามีอํานาจวาสนาอยางไร  เราตองทําไป 
อยางนัน้ นี่ถงึเวลาแลวทกุคนตองตัดสินใจเองได การจะตัดสินใจเพราะเราอยูของเรา เรา 
รูของเราวา  เราควรจะตัดสนิใจอยางไร  เราควรจะทาํอยางใด  เห็นไหมสิ่งทีค่วร  ควรและ 
ไมควร ถาทําสิ่งที่ดี มนัควรทําสิ่งที่ดีกเ็พื่อเรา เพื่อประโยชนกับเรานะ 

ฟงเทศนฟงธรรมแลวเห็นไหม ยอนกลับมา ตั้งสติ นี่เปนสัจธรรม สัจธรรม ธรรม 
ที่ไมมพีิษไมมีภัย แตถามันไมเปนสจัธรรม มันก็ธรรมของกเิลสนะ ธรรมขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  แตในใจของเรามนัเปนกเิลสทั้งหมด  จะตรกึในธรรมขนาดไหน 
มันกเ็ปนกิเลส  แตถาใจเปนธรรมนะมันเปนธรรมของมัน  มันสะอาดบริสุทธิ์มาจากใจ 
ความสะอาดบริสุทธิ์มาจากใจ  ใจดวงนี้สําคัญมาก  เวลามันเกิดมันตายเหน็ไหม  ดูสิ 
ปฏิสนธิจิต มันเกิดมันตาย ขณะทีไ่ปเกดิ ใครรูตวับาง มันไปพั้บๆๆๆ แลวมนัก็เกิดตายอยู 
อยางนัน้ 

เวลาเกิดไปแลวคอยมาทุกขมายากไง  เบื่อมาก  ทุกขมาก  ไมอยาก  ไมตองการเลย 
แตมันเกิดมาแลว เวลาจะตายใครกําหนดเวลาตายได มันอยูทีอ่ํานาจวาสนา  ใชไหม อยูที่
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เราสรางบุญกุศลมา  จะตายดี  ตายไมดี  เกิดมาตองตายหมด  ฉะนั้นจิตมันเรว็ขนาดนี้  เรา 
เกิดมาแลว เรามีโอกาสแลว เราตองตั้งใจนะ ยิง่พระดวย เขาใหโอกาสมาก พระเรานี้งาน 
อยางอืน่ไมตองทําเลย  แลวพระเราเห็นไหม  ทางอนักวางขวาง  ถาทางกวางขวางใชไหม 
๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป ถาเรามุมานะของเรา อยางนอยตองถงึพระอนาคา 

แตนี่ ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป ของเรา ๗ วัน ๗ เดือน ๗ วันนะ ภาวนา ๗ วินาที ที่ 
เหลือก็ไมทําอะไรเลย คือมนัไมสืบตอไง ถา ๗ เดือน ๗ วัน ๗ ป มุมานะ แลวทําสืบตอ 
รักษาอยางทีว่า รักษาวาจิต รกัษายาก ทุกอยางรกัษายาก รักษาใหดีทําใหดี เราตองเหน็ผล 
เราตองประสบผล  ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเหน็ไหม  มมีรรคมีผลถึง 
ที่สุดพนจากทุกขได  ม!ี  ทําได  เราตองทําได  เราตองใหกําลังใจเรา  เราตองปลุกปลอบใจ 
เรา แลวเราจะสู เราจะทําเพื่อประโยชนกับเรา เอวงั 
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