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จิตอนาถา 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนบนศาลา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ณ วัดปาสันตพิุทธาราม (วัดปาเขาแดงใหญ) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตั้งใจฟงธรรมนะ  เรามีธรรมเปนที่พึ่ง  องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาเวลารื้อ 
คนธรรมขึ้นมา องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาตรสัรูเองโดยชอบ เปนผูคนควา ยังไมมี 
ธรรมเปนที่พึง่  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาแลว  องคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจากราบธรรม  แตขณะที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเจาชาย 
สิทธัตถะ ธรรมะนัน้อยูที่ไหนนะ 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาแสวงหาคนความา  ขณะที่คนควาอยูเปนอนาถา 
เพราะไมมีที่พึง่ แตในปจจุบันนี้เรามีธรรมวินยัเปนที่พึ่ง  เราเปนอนาถาไหม เปน  เราเปน 
อนาถาเพราะจิตเราไมมีธรรมไง  เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารือ้คนอยูนั้นเปน 
อนาถา  ไมมีหลักไมมีเกณฑ  แตขณะทีอ่งคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้น 
มาแลว  มีธรรมเปนที่พึ่ง 

“เธออยามอียางอืน่เปนทีพ่ึ่งเลย  จงมีธรรมเปนทีพ่ึ่งเถิด”  แตธรรมอนันัน้  มนัอยู 
ในใจขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเผยแผธรรม 
มา เปนธรรมและวินยั เราก็บอกธรรมและวนิัยนีเ้ปนที่พึ่งของเรา แตเรายังพึ่งไมไดเพราะ 
เราเปนคนอนาถา  ที่เปนคนอนาถาเพราะจิตเราไมมทีี่พึ่ง  เราถึงพยายามคนควาพยายาม 
ขวนขวายเอา เราถึงตองมาประพฤติปฏิบัติกนั เพราะเราตองการใหจิตเรา ใหหัวใจเราไม 
เปนคนอนาถา 

เวลาจิตเราเปนคนอนาถานั้นนาเห็นใจมากนะ ดูทางโลกเขา คนที่เปนอนาถา  เขา 
ไมมีทีพ่ึ่งทีอ่าศัย  เขาตองเรรอนไปของเขา  เปนความทุกขความยาก  ถาเรามองวาเปนคน 
อนาถา  ยอนไปสมยัโบราณนะ  สมัยเมื่อยุคหิน  ยคุน้ําแข็ง  ไมมีทีพ่ึ่งทีอ่าศัยเพราะคน 
โบราณไมมีที่พึง่ที่อาศัย  เขาอยูในถ้ํากัน  ยุคน้ําแข็ง  ยิ่งพอยุคไฟยคุตางๆ  ยุคสมัฤทธิ์  คน
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รูจักสมัฤทธิ์รูจกัตางๆ รูจักไฟ หลอหลอมไฟ มนักป็ลูกทีอ่ยูอาศัยกนัได  แตเขามขีองเขา 
เปนผลของวัฏฏะ 

จิตก็เหมือนกัน เวลาจิตมันเวยีนตายเวียนเกิด จิตมนัมีที่พึ่งที่อาศัยไหม จิตอนาถา 
ยิ่งนาสังเวชกวากวามนุษยนะ มันเปนไปตามบุญตามกรรม เวลาบุญกรรมมนัหมนุไป ผล 
ของวฏัฏะ  เวลาเกิดเวลาตายขึ้นมา  มีบุญกุศลมันกไ็ปเกิดบนสวรรคบนอนิทรบนพรหม 
แตเวลามนัมีบาปอกุศลละ 

เวลาในพุทธศาสนาเรา องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมวินัยไว ๕,๐๐๐ 
ป  ๑๐๐ ปของเราเทากับ ๑ วันของเทวดาเขา เทวดานี้ชีวิต ๑ วันของเขาเทากับ ๑ ชีวิต 
ของเรา  แลว  ๑  ชีวิตของเรา  แลวเวลามนุษยเวียนตายเวียนเกิดขึน้ไป  สิ่งสับเปลีย่นของ 
วัตถุ  สิ่งสับเปลี่ยนไปของการเกิดและการตาย ดูจิตที่มันเปนอนาถาสิ เวลาจิตเปนอนาถา 
มันเวียนตายเวยีนเกิดไป  ไมมีตนไมมปีลาย  มันทุกขยากมาตลอดไป  นี่คอืจิตทีเ่ปน 
อนาถา 

ในปจจุบันนี้เราเกิดมา  จิตยังเปนอนาถาไหม  มันเปนอนาถาเพราะมันไมมทีี่พึ่ง 
ถามันไมมทีี่พึ่ง  เวลาฟงธรรมขึ้นมา  ฟงธรรมเพือ่อะไร  ฟงธรรมขึน้มาใหมันเลื่อมใส  มี 
ความศรัทธามีความเช่ือ  เลื่อมใสในธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  เพราะใน 
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสจัธรรม  เปนสัจธรรมเพราะอะไร  เพราะ 
เราไมมีที่คานไง 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คานไมไดเลย คานไมไดเพราะมนัไม 
มีเหตุใดที่ใหคาน มันเอากิเลสเขาคาน เวลาคนเรามนักิเลสหนา ฟงธรรมขึ้นมาดวยความ 
ไมเขาใจ  ก็คิดวานรกสวรรคก็ไมมี  นรกสวรรคคือการเขียนเสอืใหวัวกลวั  สิ่งที่ทําดีทํา 
ช่ัวมันแคทําแลวก็จบสิน้ไป ทําแลวก็จบไปนะ  แตกลิ่นของศีลหอมทวนลม กลิ่นของศีล 
กลิ่นของธรรม    คนดีมีศีลธรรม    มันจะหอมทวนลมไป  แตคนบาปอกุศล  คนช่ัวคนเลว 
มันกไ็ปตามลมเหมือนกัน  กลิ่นของมัน  สังคมเขาไมยอมรับไง  เขาบอกวาทําแลวก็แลว 
กันไปไง 

สิ่งที่คิดนีเ้วลาจะโตแยง  เวลาจะคานธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา 
มันเอากิเลสมาโตแยงไง  แตถาสัจจะความจริง  ถาเราไมซื่อสัตยกบัตัวเราเอง    เวลาเราไม
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ซื่อสัตยกับตวัเราเอง  เราก็เปนอนาถา สิ่งที่เปนอนาถาคือ จิตใจมนัไมมีทีพ่ึ่ง ถาจิตใจไม 
มีที่พึ่งมันจะเอาอะไรเปนที่พึง่ละ  มันก็เกาะกเิลสตณัหาความทะยานอยาก  กิเลสตัณหา 
ความทะยานอยาก อวิชชาครอบงําหัวใจอยู ถาครอบงําหัวใจอยู แลวหัวใจมนัเอาอะไรมา 
คัดคานธรรมละ  มันกเ็อากเิลสนีค้ัดคานธรรม  ถามนัคัดคานธรรมขึ้นมา  มันเหยียบย่ําตัว 
มันเองไหม  ถามันเหยียบย่ําตัวมนัเองมนัจะเอาอะไรเปนที่พึ่งอาศัย  มันเปนอนาถาแลว 
นะมนัยังทําลายตัวมนัเอง  แตถาเปนอนาถาแลวเรามีความเลือ่มใส  มีศรัทธามีความเช่ือ 
เราจะมมุานะของเรา 

งานทางโลกมนัเปนเรื่องของโลกเขา  สวนงานทางธรรมเปนเรื่องของเรา    งาน 
ทางโลกเปนเรือ่งของโลกเขา  รางกายนี้เปนวัตถุ  เวลาเราเกิดมา  เรามีบุญกุศลขึ้นมา  เรา 
เกิดมาเปนมนุษย  มนุษยนี้มรีางกายและจิตใจ  ถามนุษยมรีางกายและจิตใจ  สิ่งทีเ่รา 
แสวงหามานี้  แสวงหามาเพื่อใหรางกายไดดํารงชีวิตเทานั้นเอง มันเปนปจจัยเครือ่งอาศัย 
มันเปนวัตถุ แตสิ่งที่เปนวัตถุมนัก็ตองยอมแสวงหาลงทนุลงแรงไดขนาดนั้น 

เวลาเราเกิดขึน้มา    ถาเรามีอํานาจของเรา  ถงึจะเกิดเปนลูกเศรษฐีกฎมพีขนาด 
ไหน  แตถามันไมมีความสามารถ  มันก็ไมสามารถรักษาสมบัตไิว  มีในพระไตรปฎก 
มหาศาลเลยนะ  ที่วาลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีแลวรักษาสมบัตินั้นไวไมได  เพราะอะไรละ 
เพราะสิ่งนี้มนัตองใชปญญา  แลวปญญามันเกิดมาจากไหน  แตในเมื่อคนเรามีบาปอกุศล 
มา  เกิดมาอยางนั้นแลวปญญามันเกิดจากไหน  แมแตทางโลกมันยังทุกขยังยากจนเข็ญใจ 
ขนาดนั้น 

เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  แลวปญญาที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตมิันจะเอา 
มาจากไหนละ  สิ่งนี้เปนปญญาที่จะประพฤติปฏบิัตขิึ้นมา  เพราะเราเห็น  เรื่องชีวิตของ 
โลก  เรามีความทุกขกบัโลกมา  โลกมนัเปนเรือ่งของรอนนะ  เวลาองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจาบอก โลกนีเ้ปนของรอน  เราถือดุนไฟไปคนละดุนแลวก็ตะโกนวารอน 
รอน รอนอยูตลอดเวลา 

ก็เหมอืนกนั  เราดํารงชีวิตทางโลก  เราก็มีความคับแคนในหัวใจตลอดเวลา  แต 
เพราะเราเปนชาวพุทธ  สิ่งทีเ่ราไปวัดไปวากันกเ็พือ่หาที่พึ่งทีอ่าศัย  เราไปวัดไปวาเพือ่ 
เสียสละ  เพือ่ใหหัวใจนีม้ันรมเย็นเปนสขุ  ถาหัวใจรมเยน็เปนสุขนะ  เรากลายเปนวาเปน
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ผูใหขึ้นมา  มันมีความอิ่มเอบิใจ  แตถาเปนผูรับ  ผูรบัก็รับตลอดไป  แลวพระนี้เปนผูรับ 
ผูรับ รับสิ่งใดมา พระนี้เปนเนือ้นาบุญของโลก ทําไมถึงเปนเนือ้นาบุญของโลกละ 

เปนเนือ้นาบุญของโลก  เพราะทําหัวใจใหผองแผว  ถาทําหัวใจใหผองแผวได 
มันถงึจะเปนเนือ้นาบุญของโลก  ถาทําหัวใจใหมันผองแผวไมได    พระกเ็รารอน 
คฤหัสถเขามาทําบุญในวัดก็เรารอน  สิ่งทีเ่รารอนมันเกิดจากสิ่งใด  มันเกิดจากกเิลส 
ตัณหาความทะยานอยากบีบคัน้ในหัวใจ  ฉะนัน้ถาเปนพระที่เรารอนนั้นเรารอนเพราะ 
อะไร  เพราะมันบบีคั้นในหัวใจ  เราก็เรารอน  อยูดวยความเปนทกุข  พออยูดวยความเปน 
ทุกข  สิ่งตางๆ  ที่ทํากันเปนประเพณีวัฒนธรรม  มันไมเปนสัจจะความจรงิ  ถาเปนสัจจะ 
ความจรงิ  เปนเนือ้นาบุญของโลก  เพราะอะไร  เพราะหวานพืชแลวมันหวังผลไง  เขา 
ทําบุญกุศลกันเพื่อผลของเขา 

ปฏิคา ๖  บุญกุศลจะเกิดขึน้มามหาศาล เพราะเกิดเปนปฏิคา ๖  ผูใหดวยความ 
บริสุทธิ์ สิ่งที่หามาดวยความบริสทุธิ์ เวลาใหดวยความบริสุทธิ์ เวลาใหแลวมีความรืน่เรงิ 
มีความช่ืนใจ  ผูรับก็รับดวยความบริสทุธิ์  เพราะอะไร  รับดวยความบริสุทธิ์เพราะจิตใจ 
มันมั่นคง จิตใจมนัเปนความบริสทุธิ์ จิตใจมนัเปนธรรม ถาจิตใจเปนธรรมนะสิ่งนั้นเปน 
บุญกุศลของเขา เขาเสียสละเพือ่บุญกุศลของเขา 

ถาไมมเีนือ้นาบุญของโลก  เขาจะทําบุญกุศลไดอยางใด  ถาเขาทําบุญกุศลกเ็ปน 
สมบัติของเขา  สิ่งที่ตกใสบาตรนัน้เปนวัตถนุัน่เปนของของเขา  เขาใสตกบาตรมา  เขา 
เสียสละมา สิ่งที่เสยีสละมาเพื่อบุญกุศลของเขา แตในเมือ่เปนภิกขาจาร เราเปนภิกษุ เปน 
ปฏิคา  ๖  ผูรับภิกขาจาร  เราทําดวยปลีแขง  สิ่งนัน้เปนความสะอาดบริสุทธิ์ของทั้งสอง 
ฝาย  ถาไมสะอาดบริสุทธิ์เพราะสิ่งใด 

ในสมัยพุทธกาลนะ เวลาพระจะออกบิณฑบาต กิเลสมันออกกอนไง มันคิดวาถา 
ไปวันนี้เขาจะใสบาตรอะไรเรา มันอยากไดสิง่ที่ประณีตไง จึงไมไปบิณฑบาตเลย  เรายัง 
ไมออกไปบิณฑบาต  กิเลสมันออกไปกอนแลวใชไหม  กิเลสมันออกไปกอน  ตองยบัยั้ง 
กิเลสไว ถาเอ็งฉลาด กิเลสเอง็มีความสามารถมาก  เอ็งไปหากนิของเอ็งเอง ไมไป ไมให 
ไปบิณฑบาต พอไมไปบิณฑบาต กิเลสมันก็ไมไดกนิดวย ถาจะไปบิณฑบาตดวยสิ่งที่เรา 
คิดวาจะไดสิ่งใดตามกิเลสตัณหาความทะยานอยากไง มันถึงวาถาไมมีคุณธรรมมันจะไม
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เปนปฏิคา ๖  เพราะมันอยากไปกอน ทั้งๆ ที่ยังไมมขีองตกใสบาตร ความคิดมนัไปกอน 
แลว กิเลสตัณหาความทะยานอยากมนักนิกอนแลว กิเลสมันเหยียบย่ําหัวใจกอนแลว แต 
ถามันเปนธรรม เราไปบิณฑบาตเปนธรรม เปนธรรมเพราะอะไร เพราะเปนวัตถุใชไหม 

คนเราเกิดมามีชีวิต  ถามีชีวิต  รางกายนีม้ันก็ตองอาศัยอาหารเปนเครือ่งดํารงชีวิต 
ใชไหม ในเมือ่มรีางกาย หัวใจนี้ที่เราเกิดมา จิตที่มันอนาถานี้ มนัเกิดมา มันบวชมา มันก็ 
ยังเปนอนาถาอยู มันยังหาที่พึง่ไมได ถามันหาที่พึ่งไมได เราดํารงชีวิตตองอาศัยสิ่งปจจัย 
เครื่องอาศัยเพือ่ดํารงชีวิตของเรา  เราจะภิกขาจารมาตามมีตามเกิด  ตามมีตามได  เรา 
ไมใหกิเลสมนัออกหนาไปกอน  สิ่งที่ดํารงชีวิต  เราตองใชเพื่อดํารงชีวิตไป  เพือ่สิ่งใด 
ดํารงชีวิตไปเพือ่พรหมจรรย  เพื่อความประพฤติปฏบิัติของเราขึ้นมา    ปฏิคา  ๖  ผูให  เขา 
ให  เขาเสียสละของเขาออกมา  แลวเราบิณฑบาตของเขามา  แลวเราฉันแลว  แลวเรา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา ถาหัวใจเรารมเยน็เปนสุขละ จิตใจ เวลามันเห็นคุณคาไง 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวาทานในพุทธศาสนานี้  ที่มีคุณคามากมีอยู 
๒  คราว  คราวหนึ่งเราฉันอาหารของนางสุชาดา  เราสิ้นถึงซึ่งกิเลสนิพพาน  ในอกีคราว 
หนึ่งเราฉันอาหารของนายจุนทะ  เราสิน้ถึงขันธนิพพาน  เพราะฉันอาหารของนายจุนทะ 
เปนมื้อสุดทาย  แลวองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาก็ปรินพิพาน  เวลาฉันอาหารของ 
นางสุชาดา  มื้อนั้นฉันอาหารของนางสุชาดา  แลวทําลายกิเลสสิน้อาสวักขัยไป    สิ้นถงึ 
กิเลสนิพพาน 

เราบิณฑบาตของเขามา แลวเรามาประพฤติปฏิบัติของเรา ถาหัวใจเรามีคุณธรรม 
ละ ถาหัวใจของเรานี้รมเยน็เปนสุข เปนสมาธิ เปนปญญาขึ้นมา สิ่งที่เกิดขึน้มานี้บุญกุศล 
เขาก็เกิดขึน้มา ปฏิคา ๖ ผูใหก็ใหดวยความบริสุทธิ ์ เวลาผูรับ รับมาเพื่อดํารงชีวิตไวเพื่อ 
ประพฤติพรหมจรรย  แลวถาประพฤติพรหมจรรยถึงที่สุดแลวจิตใจมนัชําระกิเลสเปน 
ช้ันเปนตอนขึน้ไป สิ่งนี้มนัเปนบุญกุศลของเขา เปนเนื้อนาบุญของโลก 

คําวาเนื้อนาบุญของโลก  ชีวิตของเราเปนเนื้อนาบุญของโลกทีเ่ขาจะสรางบุญ 
สรางกุศลของเขา  ถาไมมีพระ  ไมมีภิกษุนีบุ้ญกุศลมันจะทํากนัที่ไหน  สิ่งนีเ้ปนเรือ่งที่ 
ธรรมและวนิัยทีอ่งคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาวางไว  พระก็ทําหนาที่ของพระ 
คฤหัสถเขากท็ําหนาที่ของคฤหัสถ
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เวลาองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกพญามาร “มารเอย เมื่อใดภิกษุ ภกิษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกาของเรายังไมเขมแขง็  ยังไมสามารถกลาวคําจาบจวงของลัทธิตางๆ  ได 
เราจะไมยอมปรนิิพพาน”  จนถึงที่สุดแลวองคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาไดวางธรรม 
และวินยัไว  เทศนาวาการ  ๔๕  ปนี้มีพระอรหันตเต็มไปหมดเลย  ศาสนามั่นคงมาก  เจา 
ลัทธิตางๆ กษัตริย กฎมพีมาศรัทธาในพทุธศาสนา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามหาศาล 

มหาศาลเพราะอะไร  เพราะมันเปนความจริง  เขาเกิดสหชาติ  คนจะเกิดเปน 
สหชาติไดนี้ตองมีบุญกุศลมา  มีการสรางบุญกุศลมาเกิดพรอมองคสมเดจ็พระสมัมาสมั 
พุทธเจา เพราะมบีุญบารมมีา 

ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  มันละเอียดลึกซึ้งนะ  เพราะสมัย 
พุทธกาลที่วาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเผยแผธรรมอยู  มันมีพวกเดียรถีย  นิครนถ 
พวกพราหมณเขาถอืเครงของเขา  มีวรรณะของเขา  เขาแบงชนช้ันของเขาโดยโลก  โดย 
อัตตา  โดยความเปนไปอยางนัน้  คนเกิดดีโดยธรรมชาติจะเปนอยางนั้นเลย  เปนอัตตา 
ของเขาเลย 

แตทีนี้องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา  มารือ้สัตวขนสัตว  ทกุคนเกิดมาแลวกม็ี 
โอกาส  คนเราไมไดดีอยูที่การเกิด  คนเราจะดีดวยการประพฤติปฏิบัติ  คนจะดีดวยการ 
ปฏิบัติ   จากจิตที่อนาถา ทั้งๆ ที่เขามลีัทธิตางๆ ที่เปนที่ยึดถือของเขา แตเขาโดนแบงไป 
โดยความเช่ือของเขา ทนีี้ความเช่ือของเขาใชไหม  กว็าตองอยางนัน้  เปนไปอยางนั้นโดย 
ความเช่ือ  แตมนัไมเปนความจริง  แลวองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจาก็เผยแผธรรม 
ขึ้นมา 

ในสมัยองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาถงึมโีอกาส    มีโอกาสเพราะธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาละเอียดลึกซึ้ง  แสดงธรรมไป  ผูที่ประพฤติก็ปฏบิัติเขา 
ไป  เวลาบรรลุธรรมหรอืมีศรัทธาความเช่ือ  “เอหิภิกขุ”  ขอองคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ 
เจาบวชเปนภิกษุ  ขอบวชเปนภิกษุ  เธอจงเปนภิกษมุาเถิด  ถาสิ้นกเิลสแลวนะเธอจงเปน 
ภิกษุมาเถิด ถายงัไมสิน้กเิลส  เธอจงเปนภกิษุมาเถิด เพื่อประพฤติพรหมจรรยตอไป  เพื่อ 
หัวใจ เพือ่จิตทีเ่ปนอนาถาใหมนัมทีี่พึ่ง แลวก็มทีี่พึ่งกันมหาศาล
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มันเปนสิง่ที่พิสูจนได  มันถงึเจริญรุงเรอืง    ธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัม 
พุทธเจานี้  ๔๕  ป  ไดวางธรรมและวนิัยจนเขมแขง็  “มารเอย  ปจจุบนันี้ภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกาของเราเขมแข็ง  สามารถกลาวแกคําจาบจวงของลัทธิตางๆ  ได  อีก  ๓ 
เดือนขางหนาเราจะปรนิิพพาน”  องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาวางธรรมและวนิัยไว 
ใหเรา 

เราเปนภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อุบาสิกา เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติ มนัก็ตองมีหลักใน 
ใจของเรา  ถาจิตมนัเปนอนาถามันก็ยังเรรอน  ทัง้ๆ  ที่ศึกษาธรรมขององคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพทุธเจามา  แตถาจิตมันเรรอน  จิตมนัไมมีที่พึ่ง    เวลาศึกษาธรรมะขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาโดยตรึกเอา โดยทําของเรามา มันเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดละ 

มิจฉาทิฏฐิเพราะอะไร  เพราะธรรมขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาเปน 
ทฤษฏี  ธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาเปนสุตมยปญญา  เราศึกษาธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจามาเปนสุตมยปญญา  เรามีศรัทธามีความเช่ือ  เราถึงตอง 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  ใหมนัมีหลกัมเีกณฑขึ้นมา  ถาจิตของเรามนัมีหลักมเีกณฑขึ้นมา 
ดูสิเรากําหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือใชปญญาอบรมสมาธิ  การตรึกในธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาในภาคปฏบิัติ  ในภาคการฝกฝน  ไมใชวาเรามีความเช่ือแลว 
เราก็ตรึกของเรา  เราก็คิดวามนัเปนธรรม  มนัจะเปนธรรมมาจากไหน  ในเมื่อมันยังไม 
ชําระกิเลส    เพราะจิตมนัเปนอนาถา  อนาถาตรงไหน  อนาถาตรงทีม่ันไมมีที่พึง่  มันจะ 
เรรอนของมันไป 

ดูสิ เราเห็นคนบาไหม คนทีเ่ปนบาเปนใบ คนเสยีสติ เราไปบนถนนหาทาง เราดู 
แลวเราสังเวชไหม  มันเหน็เขาเกบ็ของพะรงุพะรัง  เก็บนูนเก็บนี่  ทั้งๆ  ที่เขามีจิตมใีจ 
เหมือนเรา เขามีทัง้จิตใจและเขามทีั้งรางกายดวย แตเพราะเขาขาดสติของเขาไง ที่เขาเปน 
คนอนาถาในสังคม  สังคมเขายังมเีมตตาเจือจนุนะ  อยางคนไขอนาถาเขาก็ดูแลรกัษาตาม 
รัฐสวัสดิการ  อยางคนอนาถา  คนไรบาน  สงัคมเขาก็ดูแลชวยเหลอืเจอืจานกัน  เขาชวย 
เพราะอะไร  เพราะเขามีสติสตัง  แตคนบามันขาดสติเลย  เราจะไปดูแลเขาอยางไร  เราก็ 
ตองกักบริเวณเขา  มโีรงพยาบาลเราก็จับเขาโรงพยาบาลเพื่อรักษา  เพือ่จะใหเขา 
พัฒนาขึ้นมา ใหเขามีสติสตงัขึ้นมา แลวถาจิตของเราละ ดูสิดูคนบาตามถนนหนทาง เขา
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ไปตามแตความรูสกึแตไมมีสติสตัง  จะมอีันตรายอยางไรเขากไ็มรูของเขาหรอก  เขาไม 
เขาใจ ทั้งๆ ที่มีชีวิตนะ ดูคนบาที่เปนอนาถา 

แลวถาจิตมนับา  มันบาเพราะอะไร  เพราะกเิลสตัณหาความทะยานอยากของมนั 
มันขับไสของมนัไป  พอขับไสของมนัไป  จะศึกษาธรรมขนาดไหน  มันก็ตามแตจะคิด 
ของมันไป มันแยกผิดแยกถูกไมเปน 

แตถาเราตรึกของเรา  ประพฤติปฏิบัติของเราดวยปญญาอบรมสมาธิ  ดวยกําหนด 
พุทโธ พุทโธ คําวากําหนดพุทโธ กําหนดพทุโธดวยเหตุใด ตองกําหนดพุทโธสิก็คนมนั 
ไมมีทพีึ่ง  จิตทีม่ันเปนอนาถามันไมมทีี่พึ่ง  มนัไมมหีลักใจ  ทั้งๆ  ที่ศึกษาธรรมะขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เห็นคนบาไหม คนบาเวลามันเก็บของพะรงุพะรงั  มันหาบ 
มันหามของมันไปนะ 

นี่ก็เหมือนกัน ไปศกึษาธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา ทั้งที่เปนคน 
อนาถา  คนทุกขคนเข็ญใจ  แลวยังขาดสติเหมือนคนบาคนใบ  “โอโฮ  รูธรรมะไปหมด 
เลยนะ  โอโฮ  ธรรมะพระพุทธเจารูไปหมดเลย”  มันกเ็หมอืนคนบา  ธรรมะขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาก็เปนธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ไมใช 
ของของเรา ถาไมใชของของเรา เวลาเราหาบเราหามไป  ก็คิดวามีความรูมากไง มีความรู 
มากมีความเขาใจในธรรมะมาก  ธรรมะขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาพูดไดทกุ 
บททุกบาท เขาใจไดหมดเลย  เหมือนคนบา พะรุงพะรังไปดวยธรรมขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพทุธเจา แตตัวเองไมมอีะไรในหัวใจเลย  จิตที่เปนอนาถามันนาสลดสังเวชกวา 
คนบาที่เราเห็นนะ  คนบาที่เราเหน็ตามถนนหนทาง  เราเห็นเปนรูปธรรม  เราเห็นได  ถา 
เปนธรรม ที่เขาวาธรรมะเปนธรรมชาติ จิตใจเปนธรรม ธรรมะเปนธรรมชาติ 

ธรรมะจะเปนธรรมชาติก็ตอเมือ่ใจเปนธรรม  ถาใจเปนธรรมนะ  เหน็คนบาเห็น 
แลวมนัสลดสังเวช  มันเปนธรรมไง  มันเตอืนหวัใจของเราไง  เพราะมันเปนอยางนั้น 
เพราะเปนเวรเปนกรรมของเขา  ถาเรามีสติปญญา    เรายังดีกวาเขา  ถาเราขาดสติหรือเรา 
ทุกขมากจนสติเราขาด  เราก็จะเปนอยางนั้น  ที่เรายงัไมเปนอยางนั้นเพราะอะไร  เพราะ 
เรายังมีสติสตังอยู
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เราเห็นแลวเราสลดสังเวชไหม  ถาเราสลดสงัเวชขึน้มา  เราก็จะเตอืนสติของเรา 
ถาเรามองเปนธรรมนะ มองแลวมนัสังเวช  เขาเรียกวาธรรมสังเวช มองแลวมนัเศราใจวา 
ทําไมคนเปนอยางนั้น  ทีค่นเปนอยางนั้นเพราะเวรกรรมของเขา  เพราะเขาไมมี 
สติสัมปชัญญะ  เพราะเขามีความทุกขบบีคั้น  เขาถงึจะเปนขนาดนั้นได  แลวถาเรามอง 
เทียบเขามาในหวัใจของเราละ หัวใจของเรามนัเปนใบเปนบาอยางนั้นไหม ถามันเปนใบ 
เปนบาอยางนัน้  คนใบบาเพราะเหตุใด  คนใบบาเพราะวาขาดสติ  ถาอยางนัน้สติของเรา 
อยูที่ไหนละ  เราก็พยายามฝกสติของเราขึ้นมาใชไหม  ถาเราเช่ือมั่นในธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เพราะมนัไมมีทีพ่ึ่ง 

โลกนี้รอนนกั  การเกิดมานี้ชีวิตนีร้อนนัก  ทีนีเ้ราเกิดมาแลวเรามีชีวิต  เราก็ตอง 
ดํารงชีวิตของเราไป ใชไหม ในเมือ่รอนเรา ก็มีธรรมะมีศีลธรรมนี้เปนที่พึง่อาศัย ก็เปนที่ 
พึ่งอาศัย  เปนที่พักรอนเทานัน้  เหมือนคนเดินทางไปบนถนนหนทาง  เวลาเรารอนไปเรา 
ก็มีศาลาริมทางไวเปนทีพ่ักรอน  เปนที่พกัรอนแลวเราจะพักรอนอยูทีน่ั่นไดไหม  ชีวิตเรา 
ยังตองเดินไปขางหนา  เราเดินทางไปเพือ่ใหถงึเปาหมายของเรา  ในเมื่อชีวิตนี้เรามี 
ศีลธรรมเปนที่พึง่อาศัย เราก็ตองยงัเดนิไปขางหนา มันกเ็รารอนเหมือนกนั 

ชีวิตนี้เปนที่เรารอนนัก  ทีว่ามีธรรมเปนที่พึง่อาศัย  มีธรรมเปนที่พักอาศัย  ธรรม 
อยางนีเ้ปนธรรมของโลกไง เปนสุตมยปญญา เปนธรรมทีเ่ปนที่พึ่งอาศัย เหมือนศาลาพัก 
รอน วัดวา อาวาส ภิกษุเราบวชมา บวชมาแลวภิกษหุามอยูบาน ภิกษุอยูบานไมได ภิกษุ 
ตองอยูอาวาส ภิกษุตองอยูวัด ถาอยูวัด คือคนไมมีบาน คนไมมีเรือน ไมมีเรอืนมันก็มวีัด 
เปนทีพ่ึ่งอาศัย  มันก็อนาถา  อนาถาเพราะอะไร เพราะใจมันยังไมมีทีพ่ึ่ง 

ถาใจมันที่พึ่งขึน้มา มีสจัจะ มีความเช่ือของเรา เรากาํหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธไป 
ถาจิตมันสงบเขามา  จิตมีทีม่ั่น  จิตตั้งมัน่  จิตมีหลกัมีเกณฑ  สัมมาสมาธิคือจิตมีหลักมี 
เกณฑ  มันมีทีพ่ึ่งของมัน  เหมอืนคนไมมีบาน  คนไรบานกับคนมบีานแตกตางกนั  คนมี 
บานเขาก็มบีานเปนที่พึง่อาศัยของเขา ถาจิตมีสมัมาสมาธิ จิตเขาสมาธิเปนออกสมาธิเปน 
มันกจ็ะมทีี่พึ่งอาศัย 

ในธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาบอกวา  “ใครทําความสงบของใจ 
ได เหมือนมีบานมีเรือนไวพึง่อาศัย”  หลวงตาบอกวา ถาทําความสงบของใจไดมนัพออยู



จิตอนาถา  10 

พอกิน  เราเปนคนไรบาน  ฝนตกแดดออกเราก็ตองหาที่หลบซอนของเรา  เพื่อหลบรอน 
หลบหนาว  เวลาเรามีบาน  บานของเรามนัคุมครองเราไดนะ  ก็เหมือนกนั  ถาจิตมนัมี 
สมาธิของมนั มันมีที่พึง่ มันมีที่คุมครองของมัน 

ถามีที่พึ่งมีที่คุมครอง  คําวามีที่พึง่  มันมีหลักมเีกณฑของมนั  แตมันพนทุกขไหม 
ถามันพนทุกขมันจะเปนอีกระดบัหนึง่  จากจิตอนาถา จิตที่ไมมีทีพ่ึ่งทีอ่าศัยเลย สมัยองค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาในสมัยพุทธกาล ฤๅษีชีไพรเขากท็ําความสงบของใจของเขา 
แลวเขากม็ีที่พึ่งอาศัยของเขา เขาก็อาศัยดวยความเปนของช่ัวคราวไง 

แลวเวลาประพฤติปฏิบัติขึน้มา ถาเปนมจิฉาทิฏฐิ เวลามิจฉาทิฏฐินะ เวลากําหนด 
พุทโธไป  หรือเราใชปญญาอบรมสมาธิไป  แลวมันขาดสติ  มันลงภวังคไป  มันหายไปก็ 
เปนมิจฉาสมาธิ  มิจฉาสมาธิคือเหตุใด  มิจฉาสมาธิคือไมมีสติ  มจิฉาสมาธิคือไมรูจัก 
ตัวเอง  เวลาจิตเราเปนสัมมาสมาธิ  จิตเรามีที่พึง่ที่อาศัย    เหมือนเรามีบานมีที่พึง่อาศัย  แต 
ถามิจฉาทิฏฐิ  เวลาทําความสงบของใจมันเปนสมาธิแตเปนมิจฉา  มิจฉาเพราะอะไร 
มิจฉาเหมอืนคนใบบานั่นละ 

คนใบคนบา เขาจะมีบานมเีรอืนอยูไดไหม คนใบคนบาเขาจะไปของเขา ตามแรง 
ขับของใจเขา  แรงจิตของเขาวาเขาจะมุงหนาไปอยางไร  ฉะนัน้ถาเขามีบานมเีรอืน  เขาก็ 
เผาบานเผาเรือนเขาทิ้งนะ  ถาคนบา  คนไปติเตียนอะไรเขา  คนไปสัง่สอนเขา  เขาจะไม 
พอใจเขาทําลายทิ้งหมดละ  นีก่็เหมอืนกัน  ในเมือ่ถาเราไมมีสติ  เวลากําหนดแลวมนั 
หายไปเลย   มันกเ็ปนมิจฉา มันทําลายตวัมนัหมดนะ พอมันทําลายไป มันถงึไมมีที่พึง่ที่ 
อาศัย  ทั้งๆ  ที่ทําความสงบของใจ  เพราะมนัขาดสติ  มันเหมือนคนใบคนบา  คือมจิฉา 
สมาธิ 

ถาเปนสมัมาสมาธิมนัจะมีสติของมนั  ถามีสติของมัน  มนัจะมีความรมเยน็ของ 
มัน  คนทําสัมมาสมาธิได  คือคนทําทีพ่ึ่งอาศัยได  แตที่พึ่งอาศัยก็ไมใชที่พนทุกข  ถามทีี่ 
พึ่งอาศัยมนัจะมีความรมเยน็เปนสุข แลวมีที่พึ่งอาศัยแลวแตถาสติออน สติออนคือเราไม 
มีกําลังของเรา  คําวาสัมมาสมาธิจะมีสติรบัรูวาสิ่งนีเ้ปนสมาธิ  ถาสิ่งนี้เปนสมาธิมีความ 
รมเย็นเปนสุข แลวจะออกวิปสสนา
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แตถาสติมันออน  สติที่ไมเขาใจตวัเราเอง  เวลาจิตมันสงบเขามาเปนสมัมาสมาธิ 
โอโฮ มันวาง ธรรมะขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา   บอกใหวาง ใหปลอยวางทุก 
อยาง ในปจจุบนันีจ้ิตนัน้ไดปลอยวางไปแลว โอโฮ มันวางไปหมดเลย  สิ่งนีม้ันวาง วาง 
แลวใครเปนคนรบัรูวาวางละ  ถามันไมรบัรูวาวาง  พอคําวาวางมันกม็ีความหลง  หลง 
อะไร  หลงวาสิ่งที่มนัวางนี้เปนผล  เปนนพิพาน  หลงวาความวางนีเ้ปนความสขุมาก 
ความวางนี้ มันปลอยวางหมดเลย เพราะความวางเปนความปลอยวาง 

ในการประพฤติปฏิบัติ  ถาจิตเปนสมาธิแลวกใ็หออกใชปญญา  ออกใชปญญาใน 
พุทธศาสนา  ปญญาที่เราใชกัน  มันเปนเรื่องปญญาของโลก  มันเปนการตรกึ 
นักวทิยาศาสตรเขาใชปญญาดีกวาเราอีก  ทางโลก ทางวิชาการเขาก็ใชปญญามากกวาเรา 
ธรรมะนีเ้ขารูไปหมด จะอยูหมวดไหนขอไหนธรรมะอยางไร เขาเขาใจได เขาทําวิจยัเขา 
ขยายความ เขาเปรียบเทียบในทางตรรกะขยายความรู สิ่งนี้มนัเปนเรื่องโลกๆ ทั้งนั้นละ 

คําวาโลก  ในเมื่อปญญาอยางนีเ้ปนโลกียปญญา  เพราะขาดสัมมาสมาธิ  เวลาจิต 
ของเรานะ ถากําลังเราไมพอ จิตของเราเปนสัมมาสมาธิ มันก็ไปติดวาสมาธิเปนนิพพาน 
ขึ้นมาอกี เพราะมันไมมเีหตุไมมีผล เขาถงึบอกวา ในทางการศึกษา ในทางการวิจยั สิ่งที่ 
เปนกเิลส เพราะยึดมัน่ถอืมัน่ถงึเปนกิเลส ถาเราไมยดึมั่นถอืมัน่มนัก็ไมมกีิเลส พอจิตมัน 
สงบเขามาแลวมนัก็ปลอยวางหมด มนัก็ไมมกีิเลส พอไมมีกิเลสแลวเปนอะไรละ 

คนที่เปนมิจฉาสมาธิมันก็เปนเหมือนคนใบคนบา  หอบเอาแตสิ่งทางโลกที่เปน 
เศษไมใบหญา  หอบเอาไปอยางนัน้  เหมอืนคนใบคนบา  นั่นเปนมิจฉาสมาธิ  แตถาเปน 
สัมมาสมาธิแตไมมีครูบาอาจารย  หรือจิตของเราถามันติดวาสิ่งนี้เปนนิพพาน  นิพพาน 
เพราะมนัปลอยวางหมดแลว ธรรมะขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวา ธรรมะ 
เปนความวาง  เพราะมนัไมมีความยึดมั่นถอืมัน่  มันปลอยวางหมดเลย  มนัไปกลบเกลือ่น 
ของมัน มนัไมพนทกุขหรอก 

ถาจะพนทุกขในพุทธศาสนา  ถาจิตของเราเปนสมัมาสมาธิ  จิตของเรามีความสขุ 
แลวเรามีสตปิญญาของเรา  พอสัมมาสมาธิแลวเวลาเราออกมาปกติ  มันก็เสือ่มหมดละ 
เวลาเราออกมาปกติ  อารมณมันก็ปกติ แลวอารมณปกติมนัแกกิเลสไดไหม
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ในเมือ่ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาองคสมเดจ็พระสมัมาสัม 
พุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา  บอกวานิพพาน  ธรรมะในดวงใจนี้  เหมือนกับหลักศิลา  ๘ 
ศอก ๔ ศอกปกอยูในดนิอีก ๔ ศอกพนจากดนิมา ๔ ศอก ลมฝนจะกระหน่ําขนาดไหน 
มันไมหวัน่ไมไหว  แตถาเปนสมัมาสมาธิ  ถาจิตเราเขาเปนสมาธิ  เราเขาใจวาสิ่งนี้เปน 
นิพพาน เวลาออกมาสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจมนัหวั่นไหวไหม มันไมหวัน่ไหวเพราะ 
สิ่งที่กระทบกระเทอืนนะ มนัหวัน่ไหวกระทัง่ตัวมันเอง 

หวั่นไหวเพราะเหตุใด  หวั่นไหวเพราะวาออกมาแลว  อยากใหเขารับรู  อยากให 
เขายอมรับ อยากอะไรตางๆ มันหวั่นไหวเพราะตัวมันเอง สิ่งนี้เปนธรรมไหม  เพราะมนั 
ติด  เพราะมันไมเขาใจในตวัมนัเอง  สิ่งทีม่ันหวั่นไหวมันพิสูจนไดชัดเจน  แตเพราะวุฒิ 
ภาวะของจิตเรามนัออนแอ  โดยธรรมชาติของจิตมนัเปนอนาถา  อนาถาเพราะมนัไมมี 
หลักไมมีเกณฑของมัน แตพอเราทําความสงบของใจเขามา เรามีหลกัมเีกณฑ มีที่พึ่ง จาก 
จิตที่เปนอนาถา  จนเปนจิตที่มีหลักมีเกณฑ  มบีานมเีรือนเปนทีอ่าศัย  มีบานมีเรอืนเปนที่ 
อาศัยมันกไ็ปติดในบานในเรอืนนั้น 

ถามีบานมเีรอืนทีอ่าศัย  เราตองพิสจูนตรวจสอบในบานในเรือนของเรา    เวลาจิต 
มันสงบเขามา บานเรอืนกบัจิต บานเรอืนกบัผูอาศัยมันแตกตางกนั ก็เหมือนกบัสิ่งทีเ่ปน 
ความคิดความเรารอนในหัวใจ    ขันธ  ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  โดย 
ธรรมชาติของมนุษย มนุษยเกิดมามีธาตุ ๔ และขันธ ๕ ความคิดความอานของทุกคนมัน 
มีอยูโดยธรรมชาติ มีมากมีนอย เชาวปญญาของคนจะแตกตางกันไป เชาวปญญาของคน 
แตกตางกันไปเพราะอะไร  เพราะมนัเปนอํานาจวาสนา  จริตนิสยัที่สรางมา  พอจิตมัน 
สงบเขาไป  จิตมนัสงบเขามาเพราะเรามีความเช่ือ  มีศรัทธาในพุทธศาสนา  เราเห็นคณุ 
เห็นโทษในการประพฤติปฏิบัติ  ตัง้แตมันอนาถาของมนัแลวเราก็พยายามยึดหลักยึด 
เกณฑ เราไดสรางขึน้มาทั้งหมดนะ เปนการกระทําทั้งหมด ปรยิัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

ในการศึกษา  ในภาคปริยัตมิันเปนตํารา  ธรรมะทุกอยางเปนตัวอักษร  มันอยูใน 
ตําราหมดเลย  เราจําไดหมดทกุถอยกระทงความ  แตมันไมมีความจรงิขึ้นมาแมแตนิด 
เดียวเลย  ทนีี้พอเรามาปฏบิัติ  เดินจงกรม  นั่งสมาธิภาวนา  จิตมันจะพัฒนาขึ้นมา  จาก 
อนาถาที่ไมมีสติสมัปชัญญะไปควบคุมดูแลมัน เราก็ฝกสติขึ้นมา พอมันฝกสติขึน้มา พุท
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โธคําหนึ่งสติก็หายไป เราก็ตัง้สติขึ้นมาใหม พุทโธคําที่สอง ที่สาม ที่สี่ไป สติก็หายไป ก็ 
สรางก็พยายามตัง้ขึ้นมา ตั้งขึ้นมา ตั้งขึน้มา 

พอมนัตั้งขึน้มา  เพราะมันมีการกระทํา  มนัมเีหตมุีผล  มนัไมใชสติปญญาใน 
ตัวอักษร ในตํารา มันเปนสติปญญาขึ้นมาจรงิๆ แลวสติปญญาที่เราฝกขึ้นมา สติมันมีอยู 
แลว  ธรรมดาสติเกิดจากจิตทุกอยางมันมีของมนัอยูแลว  แตเราไมรูจักแยกแยะอะไรผิด 
อะไรถูก  เหมือนไกไดพลอย  พลอยมันมีคุณคา  แตไกไมรูจักพลอย  ไมรูจักวาพลอยมี 
คุณคา มันเปนของไมมีคาเม็ดหนึง่ 

นี่ก็เหมือนกัน  สติมนัมอียูของมัน  โดยจริตนิสยัของคน  โทสจริต  โมหจริต  จริต 
นิสัยของคน บางคนสติดี บางคนสติไมดี สติมันมอียูแลว สติมันมีโดยธรรมชาติ สติกับ 
จิตมันมีมนัเกิดดับ  เกิดดับกบัจิตมาตลอด มันเปนธรรมชาติที่มนัมีของมันอยูแลว  พอเรา 
มาศึกษาธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็บอกวา  การประพฤติปฏิบัตินี้ 
สิ่งสําคัญคือสติ หัดฝกสติขึ้นมา พอฝกสติขึ้นมา คําบริกรรมจะเกิดขึ้น เพราะมีสติ ถามัน 
ไมมีสติ  คําบริกรรมนั้นก็สักแตวาทํา 

ถามีสติขึ้นมา  ปญญาก็เปนปญญาเต็มรูปแบบ  ถาไมมีสติขึน้มา  ปญญามันก็เปน 
สัญญา ปญญามันก็เปนกเิลสที่มนัใชมาตลอดไป  เพราะสติมันจะบอก สิ่งทีเ่ปนความคิด 
ที่เราคิดมนัมีแตความทุกขนี้  พอมีสติขึน้มา  มีสติปบ  มันมีเตือนสติขึน้มา  ปญญามันก็ 
แยกแยะแลววาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ความถูกตองมันกเ็ปนธรรม ความผิดมันก็เปนกเิลส สิ่ง 
ที่เปนกิเลส สติมันก็แยกแยะ มนัก็เปนปญญาอบรมสมาธิ 

สติมันมอียูกับจิต  สติมันเกิดจากจิต  สติมันมขีองมนัอยูแลว  แตเราไมเคยใช  เรา 
ไมเคยฝกฝน  พอเราฝกฝนมนัเหมือนคลังเลย  คลังอาวุธมันอยูในคลัง  เวลาเกิดสงคราม 
ขึ้นมาคลงัอาวุธกอ็ยูในคลังนั้น  ไอนักรบไอทหารมันกม็ีแตมือเปลาๆ  แลวจะไปสูกับ 
ขาศึก มันก็ตายหมดละ นี่กเ็หมือนกนั สติมนัมอียูในจิตแตเราไมเคยฝกฝนมนั  เราไมเคย 
พัฒนามัน เราไมเคยไดกระทํามนั 

องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาบอกวาตองฝกสติ พอมีสติแลวตองมีสมาธิ ตอง 
มีปญญา มันก็เพอเจอเพอฝนเหมอืนคนบา คนบามันหอบฟาง มันหอบแตของที่มนัเขาใจ 
วาเปนสมบัติของมนั  หอบมาแลวมันเปนสมบัตไิหม  สมบัตมิันตองเปนเงินเปนทองสิ
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มันถงึจะเปนสมบัติ  กเ็หมอืนกนัเวลามนัพูดถงึสตินะ  สติก็อยูในตําราไง  เหมอืนคนบา 
แตถาเรามาฝกของเราขึ้นมา  เหมอืนคนมีสติสตงัขึน้มาเขาทําธุรกิจของเขา  เขาทําหนาที่ 
การงานของเขา เขาไดเงนิไดทองตอบสนองเขา เขาไดประโยชนมาจากเขา เขาไดอาหาร 
มาเลี้ยงดูตัวเขา เขาไดอาหารมาเลี้ยงคอรบครัวของเขา 

ก็เหมอืนกนัเราฝกสติ จิตมันกม็ีสติขึ้นมา ทั้งๆ ที่สติมันมี คนบาคนนัน้กม็ีจิต คน 
บาคนนัน้ก็มรีางกาย  แตเพราะเขาขาดสติเขาถึงเปนบาใบไป  นี่กเ็หมอืนกัน  ในเมื่อเรา 
ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  ถาเราขาดสติมันกเ็หมอืนคนบา  ถาเราขาดสติแลวเราปฏิบัติไป 
ก็เปนมิจฉานะ  มันเหมอืนคนใบคนบาหอบฟางอยูอยางนั้นไง  แตรูธรรมะนะ  ธรรมะนี้รู 
มากเลย 

ปริยัติ  ปฏบิัติ  เวลาปฏิบัติขึน้มา  เราตั้งสติของเราขึน้มา  สติคือความระลึกรู  แครู 
พุทโธก็มีสติแลว สติจะไปรูอะไร ก็รูพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ แลวพอสติมันออนไป 
เราก็ตั้งพุทโธขึ้นมาอีก    มันเปนสตจิรงิๆ  มันเปนสติจากการฝกหัด  สิ่งที่จิตมันมีสติ  สติ 
เกิดจากจิต มนัมีของมันอยูแลว แตเราไมเคยฝกหัด เหมือนน้ําที่ไมเคยกักเก็บ มันก็ระเหย 
ไปตลอดเวลา น้ํา แหลงน้ํามนัมีตาน้ํา มนัผลิตน้ําออกมา มันก็ไหลไปมนัก็ระเหยไปเปน 
ธรรมดา 

สติมันมอียูแลว มนัจะหายไปโดยธรรมดา แตพอเราฝกสติ เรามีสติ พอมันมีสติมี 
คําบริกรรมขึน้มา  มนัก็เปนภาคปฏบิัตินะ  มันเปนจริงเปนจังขึน้มา  พอเปนจรงิเปนจงั 
ขึ้นมา มันเปนสมบัตขิองใครละ 

จากจิตที่อนาถา  จิตที่เรรอน  จิตมนักม็ีหลักมีเกณฑขึ้นมา  มันกไ็มเปนคนอนาถา 
มันสรางตวัมนัขึ้นมาดวยสติดวยปญญาของมนั  ถาสรางสติถาสรางปญญาขึ้นมาเปนของ 
มัน มนัเปนปจจัตตังนะ  เรารูของเรา มันเปนความมหัศจรรย พุทโธ พุทโธ พุทโธจนจิต 
มันสงบ  คือจิตมีหลกัมเีกณฑ  จิตมีหลักมีเกณฑแลวมันมีสติมปีญญา  พอมีหลักมเีกณฑ 
ขึ้นมา  แลวพอออกมากระทบขึ้นมา  จิตมนักม็ีความกระทบ  มนักล็ากความรูสึกเราไป 
ความคิดเราไป ออ เพราะเราไมมีสติควบคมุ 

ฉะนั้นเราตองพทุโธใหดี  แลวเรารักษาใหดี  ชํานาญในวสี  ชํานาญในการ 
ควบคมุดูแล  มีสติควบคมุกําหนดพทุโธใหดี  จิตมนัเกาะพุทโธแลวมันสงบเขามา  เพราะ
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มันชํานาญในวสี  มเีหตุมีผล  มีเหตเุปนปจจยั  มีเหตุเปนปจจัยเพราะอะไร  เพราะมีสติ 
เพราะมีคําบริกรรม  จิตมนัจะออกไปรบัรูขางนอก  ไปรับรูขางนอกมันก็ไปตะครุบไฟ 
ตะครุบไฟแลวมนักร็อน  พอรอนขึ้นมาเราก็อยากทิง้  เราก็ตองการความรมเย็น  ความ 
รมเย็นคอือะไร คือธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

พุทโธคือพุทธานุสสติ  ระลึกถึงองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  พุทโธสะเทือน 
๓  โลกธาตุ  ระลึกถึงพทุโธขึ้นมา  พุทโธ  พุทโธ  จิตมันอาศัยพทุโธมันอยูกับพุทโธ  เวลา 
เขามีศีลธรรม จรยิธรรม ตามประเพณีวัฒนธรรมเขาจะมีความรมเยน็เปนสุขของเขา แลว 
ตัวจิต  จิตมนัมีสติอยูแลวก็ฝกไมเปน  พอฝกเปนขึ้นมา  แลวเราควบคุมใหจิตกําหนดพุท 
โธ พุทโธ 

ขนาดศีลธรรม จรยิธรรมยังเปนทีพ่ึ่งอาศัยได แลวสิง่นี้  สติที่เปนสติจริงๆ สมาธิ 
ที่เปนสมาธิจริงๆ  สิง่ที่เกิดขึ้นมาจากใจจริงๆ  มนัเปนธรรมะที่มีชีวิต  ธรรมะที่เปน 
สันทิฏฐิโก   เปนปจจัตตัง เปนสิง่ที่จบัตองได  เปนสิง่ที่สัมผัสได มนัเปนปจจัตตัง ปจจัต 
ตังเพราะจิตมันสมัผัสมนัรับรู  พอรับรูมนัเปนสมาธิขึ้นมา สิ่งที่เปนอนาถาไมมีหลักไมมี 
เกณฑเลย มันกม็ีหลกัมีเกณฑของมัน 

คนอนาถา  คนใบบา  คนไมมทีี่พึ่งอาศัย  มันจะทกุขรอนของมนัอยูตลอดเวลา 
จิตที่ไมมีสติไมมีปญญา  ทั้งๆ  ที่สติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็บอกใหฝกสติ 
ชาวพุทธก็มีสติ มีปญญา มีความวางหมดเลย แตมันเปนอยูในตําราหมดเลย แตตัวเองไม 
รูอะไรเลย  ควบคมุตัวเองกไ็มได  สติก็ฝกไมเปน  คําบริกรรมก็ไมมี  อะไรก็ไมมไีปหมด 
เลย แตเปนพระอรหันตนะ วางหมดเลย ปลอยวางทัง้สิ้น เพราะศึกษาธรรมะพระพทุธเจา 
มาบอกแลว  ทานบอกวาใหปลอยวาง กป็ลอยวางหมดเลย ปลอยวางแบบขี้ลอยน้ํา กเ็ปน 
อนาถาเรรอนไง 

แตในการประพฤติปฏิบัตขิองเรา  เราตองตั้งสติของเรา  เราทําของเราขึ้นมา 
ถาเปนสติก็สตจิรงิๆ สติกับเรา สติจรงิๆ คือสตทิี่มนัระลกึรูอยู แลวมันหกัหามใจของเรา 
ได  ควบคมุใจของเราไดคือสติ  แตถามนัเปนสติจรงิๆ  แตยังเรรอน  แตยังเถอไปอยูขาง 
นอก ไมรูวาสติของใคร เปนสติแตในตวัหนงัสือ แตไมเปนสมาธิ ถามีสมาธิจิตจะตั้งมัน่
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พอจิตตั้งมั่นแลว  จิตตั้งมั่นจนมีความชํานาญ  ชํานาญมากชํานาญนอย  ทุกคนจะบอกวา 
แลวเมือ่ไหรจิตมนัจะสงบละ  แลวเมือ่ไหรจะไดวปิสสนาละ 

เวลาจิตอนาถา คนอนาถาคนทุกขคนยากนะ แมแตน้ําแกวหนึง่ มันกป็ระทงัชีวิต 
ได คนอนาถาเศษอาหารนี่ก็ขอกนิไดนะ ก็เหมือนกนั พอจิตมันเปนอนาถากบ็อกวา แลว 
เมื่อไหรละเมือ่ไหรจะไดพนทุกข  แลวเมื่อไหรมันจะมีหลกัมเีกณฑละ  คนทีม่ั่งมีศรีสุข 
คนที่เขามีทรัพยสมบัติ  เขาจะไมตืน่เตนกับเรื่องเศษของทีเ่ขาทิ้งกนัหรอก  แตเราคนทกุข 
คนยาก เศษของที่ทิง้ เศษอาหารมันดํารงชีวิตเราไดเลยละ 

ฉะนั้นเวลาดํารงชีวิตมันก็ตื่นเตนไปไง  พอมันตื่นเตนไปอยางนัน้มนัก็ทกุขยาก 
ของมันไป  แลวเมือ่ไหรจะไดวปิสสนาละ  เมือ่ไหรจะไดเปนเศรษฐีกับเขาละ  คนที่เขา 
เปนเศรษฐีนะ  คนที่เขามีหลักมเีกณฑของเขา  เขาเกบ็หอมรอมริบของเขา  เขารูจักใชจาย 
เขารูจักประหยัดมัธยัสถ  เขาถึงเปนเศรษฐีขึ้นมา  สัมมาสมาธิ  สัมมาสติ  ถามนัมีสตมิี 
ปญญามันรูจกัเกบ็หอมรอมริบ มันกจ็ะมัน่คงขึ้นมา 

มิจฉาสติ  สัมมาสติ  มจิฉาสมาธิ  สัมมาสมาธิ  มิจฉาปญญา สัมมาปญญา มันจะมี 
มิจฉาและมีสมัมาหมด มีผิดมีถูกทั้งทุกๆ มรรค ๘ มทีุกๆ องคมรรค มีมิจฉามีสมัมาหมด 
ฉะนั้นมีมิจฉาและมีสัมมา  แลวเราจะพัฒนาของเราอยางไร  เราจะใชของเราอยางไรให 
มันพัฒนาของเราขึ้นมา  ถามันจะพัฒนาขึ้นมา  เรามีสติเราระลึกรูถึงคําบริกรรม  พุทโธ 
พุทโธ  ใหจิตมันสงบเขามา  เวลามนัรอน  เวลามันเสื่อม  ธรรมดานะสัมมาสมาธิ  เราจะ 
พัฒนาขึ้นมาขนาดไหน 

ในธรรมขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจาบอกใหทวนกระแสกลบัเขาไปสู 
ใจ  โดยธรรมชาติของใจมนัจะสงออก  มนัไหลไปเหมือนน้ํา  น้ํามนัไหลลงต่ํา  ความคิด 
ของคนมนัจะไหลไปตามกิเลสตัณหาความทะยานอยาก แตถาเราใชพุทโธ พุทโธ พุทโธ 
หรือใชปญญาอบรมสมาธิคือเราพยายามทวนกระแสเขาไปสูฐีติจิต  ทวนกระแสเขาไปสู 
จิตเดิมแท จิตดัง้เดมิ เขาไปถงึจิตดั้งเดิมกเ็พือ่ความสงบสุข 

ขณะที่เราทวนกระแสเขาไป  เราตองใชปญญาไหม  คําวาใชปญญา  มันใชปญญา 
ไดทุกสถาน  ถึงจะทําสมถะทําความสงบของใจก็ตองใชปญญา  ในทางโลกนะเขาบอก 
วาการถือศีลก็ตองมีปญญา  คนถือศีลถาไมมีปญญามันกถ็ือดวยความเกร็ง มันทําใหชีวิต
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นี้ลําบากลําบน  แตถาเราถือศีลดวยปญญา  เราไมไดถือศีลดวยความเจาเลห  แตเราถือศีล 
ดวยปญญา  มันตองมีปญญา ปญญามันจะพาหลบหลีกไปไดทั้งนั้น 

ฉะนั้นเวลาเราทําสัมมาสมาธิ  เราทําสมถะ  มนัจะไมตองใชปญญาเชียวหรือ  พุท 
โธ  พุทโธไมตองใชปญญาหรือ  พุทโธ  พุทโธมันกต็องใชปญญา  ทําไมเราถึงตองพทุโธ 
ดวยละ  เอา  พุทโธเพราะวาคําบริกรรมมันเปนการสะสม  เปนนาโน  นาโนเห็นไหน  นา 
โนคือความรูสึกของจิต  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธมันซบัซอน  ซับซอนกนั  เพราะวาจิตนีเ้ปน 
สันตติ    ที่วาเปนดวงๆ ๆ  เกิดดับ  เกิดดับ  ความคิดมันกพ็ุงออกไปใชไหม พุทโธ พุทโธ 
เราจะใหมนัอยูกับพทุโธ ทวนกระแสไง ทวนกระแสเขามาสูตัวจิตไง พุทโธ พุทโธ พุท 
โธ  พุทโธ  ถามันมีสติสัมปชัญญะพรอมพุทโธ  นาโน  นาโนของจิตมันซับซอนมันจะ 
เจริญขึน้มา แตเราพุทโธแตปากไง พทุโธ พุทโธ แตสติไปไหนไมรู พุทโธความรูสกึไป 
อยูขางนอกหมดเลย   อารมณความรูสึกกบัจิตมนัเปนสอง อารมณความรูสกึ   อารมณคือ 
ความคิด  กับความรูสึก  มนัตองมีผลกระทบกนัจิตมนัถึงจะแสดงตัวออกมา  มันเปนสอง 
มาตลอด  แลวพุทโธ  พุทโธ  มันเปนหนึง่  เปนหนึง่คือวาเปนสัมมาสมาธิ  พุทโธ  พุทโธ 
พุทโธ พุทโธ จนพุทโธไมได กําหนดพุทโธเปนอารมณ แตความรูสกึคือจิต ตัวจิต พทุโธ 
พุทโธ พุทโธจนเปนหนึ่ง สิ่งทีเ่ปนหนึง่ทวนกระแสเขาไปสูจิต 

ทีนี้พอเขาไปสูจิตมันก็ตองมีปญญา มีการใครครวญวาควรทําอยางไร เวลาพุทโธ 
แลว เวลาออกจากสมาธิมาไปกระทบสิง่ใด มนัทําสิง่ใดใหจิตนี้หวั่นไหว ถามนัหวัน่ไหว 
เพราะเหตุใด  หวั่นไหวเพราะมนัไมมีหลกัไมมีเกณฑของมนั  พอไมมีหลกัไมมีเกณฑ 
มันกไ็ปตามตัณหาความทะยานอยาก  มันกําหนดพทุโธแตปาก  คําวาพุทโธแตปากมัน 
เปนพทุโธโดยสามัญสํานกึของมนุษยไง มันไมไดพทุโธที่จิต 

จิตนี้หนึง่เดียว  รับรูอารมณไดทีละครั้งเดยีว  ครัง้หนึ่งรบัรูไดทลีะอยาง  แตทําไม 
ความคิดของคนมนัซับซอนกนั  มันคิดซอนๆ  ๆ  เพราะความเร็วของมันไง  ดูแสงทีม่ัน 
เคลื่อนไปสิ  ดูสิง่ที่มนัซับซอน  มันเคลื่อนไปโดยความเร็วของมนั  นีก่็เหมือนกัน  ใน 
หัวใจที่ความคิดมันซับซอน  แตมนัเปนหนึง่เดียว  แตถามันพุทโธ  พุทโธ  พุทโธ  พุทโธ 
จนมนัหยุดนิ่งละ ถามันหยุดนิ่งได  ถาจิตมันเปนสมัมาสมาธิละ มันจะมีกําลงัของมนั ถา 
มีกําลังมันจะรูตวัวามนัไมใชนิพพานไง
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ความวางอยางนี้ คอืความวางทีเ่กิดจากสตปิญญาสมบูรณ แลวเราใชปญญาไลเขา 
มา  เพราะมันตองมีปญญา  ปญญาในการทําใหจิตสงบ  พอจิตสงบบอยครัง้เขามนัมคีวาม 
ชํานาญมากขึ้นๆ  จนจิตเห็นอาการของจิต  ถาจิตมนัสงบขึน้มา  ถามีสติปญญาพรอมนะ 
มันจะจิตเหน็อาการของจิต 

อาการของจิตคืออะไร คือกาย  เวทนา จิต ธรรม อาการของจิตทั้งหมด ถาจิตมัน 
เห็นกายมันกเ็ห็นเปนนมิิต  ถาจิตมันพิจารณาจิตดวยปญญาวิมุตติ  มันจะเทียบเคียงเปน 
ความคิด  ถาเปนความคิดขึน้มา  จิตมันเห็นของมัน  ถาไปเห็นของมัน  จากคนอนาถานะ 
มันกม็ีหลักมีเกณฑของมัน  มีหลักมีเกณฑแลวมนัจะประกอบสัมมาอาชีวะ  มันจะ 
ประกอบวิปสสนาญาณของจิตไง 

ดูสิ เราหาเงินหาทองขึ้นมา เราประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อหาเงินหาทอง เพือ่ความ 
มั่นคงของชีวิต มันกเ็ลยเปนชีวิตอนาถา อนาถาเพราะสมบัตินี้เปนสมบัติของโลก  เราหา 
อยูเลี้ยงปากเลี้ยงทอง แตเราไมเลี้ยงหวัใจของเรา เวลาเราตายขึ้นไป ผลของวัฏฏะ จิตมัน 
จะเปนอนาถาหมุนไปในวัฏฏะอีก  แตถาเรามีสติสัมปชัญญะของเรา  เราพิจารณาของเรา 
จนจิตมันตัง้มัน่ขึ้นมา  พอจิตเปนสัมมาสมาธิ  พอจิตเปนสมาธิมันจะประกอบ 
สัมมาอาชีวะ มนัจะประกอบหนาทีก่ารงาน มนัจะทาํวิปสสนาญาณ  ถามันเปนวิปสสนา 
ญาณขึ้นมา  จิตมันจะเห็นอาการของจิต  จิตจะเห็นกาย  เห็นเวทนา  เห็นจิต  เห็นธรรม  ถา 
จิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เหน็ธรรม 

ปญญาอบรมสมาธิคือโลกยีปญญา ปญญาที่ไดรับการฝกฝนนี้คือปญญาที่มันเปน 
สังขาร จิตทีม่ันเปน จิตที่มนัมีสมัมาสมาธิ ถึงเปนสังขารมันกม็ีสัมมาสมาธิรองรับ มันจะ 
ละเอยีดลึกซึง้นะ  มันจะละเอยีดลึกซึง้ในความรูสกึ  ในความคิดของเรา  ในสงัขาร  ใน 
ความคิดความปรงุความแตง  ในสิ่งทีก่ิเลสตัณหาความทะยานอยากมนัขับดนัจิต  พอจิต 
ถามันสงบมนัเหน็สิ่งนี้ มันเอาปญญาไลตอนสิ่งนี้ มนัจะสงบเขามามากขึ้น ๆ 

ปญญาในพุทธศาสนาคือปญญารอบรูในความคิดของเรา  โลกนี้มีเพราะมเีรานะ 
โลกนี้มีเพราะปฏิสนธิจิตในหวัใจเรา  เราจะเกิดเปนลูกเปนพอเปนแมของใครก็แลวแต 
จิตดวงนี้มนัเกิดมาจากปฏิสนธิจิต มันเกดิมาเปนเรา สิ่งที่เกิดปฏิสนธิจิตเปนเรา จิตดวงนี้



จิตอนาถา  19 

มันอนาถา  มันเวยีนตายเวียนเกิดในวัฏฏะมาตลอด  ถาเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะมา 
ตลอด จิตที่มนัสงบเขามาแลว มันจะวิปสสนาของมนั มันจะชําระลางของมนั 

จากจิตที่อนาถา  เปนจิตที่ตั้งมั่น  เปนจิตทีม่ีหลักมีเกณฑ  จิตที่มีที่พึ่งอาศัย  แลว 
เวลาเกิดวิปสสนาปญญาขึ้นมา มันจะเขามาชําระลางของมัน  ชําระลางทําความสะอาดใจ 
จากอนาถา  จากที่ตั้งมั่นไดมนัก็จะสรางทรัพยสมบตัิ  จะเปนอริยทรัพย  ทรัพยภายในไง 
จากที่เปนคนอนาถา  เรรอน  คนทีอ่นาถาที่ตองอาศัยอยูกับวัฏฏะ  แลวมนัออกมาศึกษา 
ของมัน  จนจิตมันตัง้มัน่ขึ้นมา  เพราะจิตตัง้มัน่ขึ้นมาดวยสัมมาสมาธิ  พอมีสตมิีปญญา 
ของมัน  มนัใชปญญาตะลอมเขามา  ปญญาอยางนีเ้ปนปญญาโลกียปญญา  ปญญาจาก 
สามัญสํานึก ปญญาจากโลกมนัพัฒนาของมนับอยครั้งเขา บอยครั้งเขา มันจะละเอยีดเขา 
ไป จิตมันละเอียดเขาไป 

สิ่งที่จิตละเอยีดเขาไป  จากปญญาอบรมสมาธิ  จากโลกียปญญา  ถาเปนอยางนัน้ 
แลว  จิตสงบแลวจิตมันออกรู  พอออกรูขึน้มา  สิง่ที่ออกรูมันสะเทอืนหัวใจมาก  มัน 
สะเทือนหัวใจเพราะอะไร  มันสะเทือนหัวใจเพราะมันเปนอริยสจั  มันเปนสจัธรรม  มนั 
เปนวิปสสนาญาณที่มนัจะชําระตัวของมันได 

สิ่งที่เปนอนาถา  คําวาอนาถาคือจิตปกติ  จิตทีม่ันเวียนไปในวัฏฏะ มันไมมีตนไม 
มีปลาย  มนัจะหมนุของมนัไป  จะมีบุญกุศลขนาดไหนมนัก็เวียนตายเวยีนเกิด  มนัเปน 
อนาถาเพราะมันไปตามบุญกุศล  บุญกุศลนี้เปนที่พึง่อาศัยเทานั้นเอง  แตขณะที่เราเกิดมา 
ในภพปจจุบนันี้  เราเกิดมาพบพระพทุธศาสนา  จากจิตที่อนาถา  จากที่เปนคนอนาถา  ถึง 
บวชพระกเ็ปนพระอนาถา เพราะมันไมมีหลักมีเกณฑไง 

แตถามันมีหลักมเีกณฑขึ้นมามนัไมใชพระอนาถา  มันจะเปนศากยบุตรพุทธ 
ชิโนรส  มนัจะเปนลูกศิษยขององคสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา  ถาเปนลกูศิษยขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา มันมีหลักมีเกณฑของมันขึน้มา มันวิปสสนาญาณยอนกลับ 
เขามา ยอนกลับเขามา แลวเปนภาวมยปญญา เพราะมันเปนปญญาที่ชําระกเิลส 

กิเลสมันคอือะไร กิเลสคือตัณหาความทะยานอยากที่เกิดมา อวิชชาที่มันครอบงํา 
ในหัวใจ  ถาไมมอีวิชชามันจะมาเกิดไดอยางไร  ถาเรามีสติเรามวีิชชา  เราจะไมไปเกิด 
เวลาจะไปเกิดแลวเราก็ขนืสิ ทําไมตองไปเกิดในไข ทําไมตองไปเกิดในครรภ ทําไมตอง
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ไปเกิดในโอปปาติกะ  ทําไมยงัมีภพมีชาติอีก  จะตองไปทุกขยากอกีแลวใชไหม  ไปนอน 
ในครรภอีก ๙ เดือน แลวคลอดออกมา แลวก็จะเติบโตขึ้นมา โดนโลกธรรม ๘ เหยียบย่ํา 
ขึ้นมาใหมนัชอกช้ําใจตอไปอกี นี่ไงอนาถามนัตองหมุนไป   มนัมอีวิชชาครอบงํา ถามัน 
มีวิชชามีความรู กไ็มไปสิ ขืนมนัสิ ทําไมขนืมนัไมไดละ 

เพราะในเมือ่กิเลสมนัมมีากับใจอยูแลว  พอมันมาเกิดกับเรา  กิเลสตัณหาความ 
ทะยานอยากมนัก็ครอบงําใจของเราอยู  จนเรามาพึ่งพระพุทธศาสนา  เรามาบวชเปนพระ 
เปนเจากัน  ผูที่ประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  ก็อยากจะฝกฝนอยากจะประพฤติปฏิบัติขึน้มา 
จิตใจมนัจะละเอียดเขามา  มันละเอียดเขามาเพราะวามันเปนภาวนามยปญญา  ปญญาที่ 
เกิดขึ้นจากวิปสสนาญาณ  มันถงึจะชําระกเิลส  ถาชําระกิเลสขึน้มา มนัจะละเอียดลกึซึ้ง 
มันสะเทือนหัวใจมาก 

พอสะเทอืนหวัใจ ระหวางที่เราใชปญญาของเรา ระหวางที่เราจะถอดถอน จากที่ 
อนาถามนัก็มบีานมเีรอืน  มีบานมีเรือนแลวเราก็ตองสรางทรัพยสมบัติขึน้มาใหมนั 
มั่นคงขึ้นมา  เพราะบานเรอืนนี้มนัเปนสมมุติ  มนัเปนเรือ่งโลกอยู  มนัก็ยงัเปนอนิจจังอยู 
แตถาเราวิปสสนาของเราบอยครั้งเขา  บานเรอืนทางโลกนะ  ผลของวัฏฏะ  เวลาเราทํา 
ความสงบของใจ  เราก็มีบานมีเรือนเปนทีอ่าศัย  เวลาเราเกิดเปนมนุษย  เปนเทวดา  เปน 
อินทร เปนพรหมชาติหนึ่ง เราก็มีภพชาตินัน้เปนทีอ่าศัย 

ถาเราวิปสสนาญาณของเรา  เราใชปญญาของเรา  เรามีสัมมาสมาธิ  ที่จิตนี้ไม 
อนาถาเปนที่พึง่อาศัยแลว แลวเราออกวปิสสนา ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม มันจะ 
สะเทือนหัวใจ วิปสสนาไปเพื่ออะไร เพื่อถอดถอน ถอดถอนอะไร ถอดถอนสักกายทฏิฐิ 
ถอดถอนความเหน็ผิด  ถอดถอนอวิชชา  อวิชชาที่หัวใจมนัยึดมั่นไง  เกิดมาเปนเราไหม 
เปน  มันเปนโดยสมมุติ  เปนนาย  ก.  นาย  ข.เปนโดยเปนจรงิไหม  จรงิ  จริงตามสมมุติ 
ตามสมมุติเปนอนาถา สมมุตเิพราะวามันช่ัวคราว 

แตถามันเปนจริงตามสมมุติแลว  แลวเรามีศรัทธามคีวามเช่ือ  จนประพฤตปิฏิบัติ 
ขึ้นมาจนเหน็จิตของเรา  จิตเวลาเปนสมัมาสมาธิ  จติไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  ไมใชตัว 
ไมใชตน ไมใชเรา ไมใชเขา  จิตแทๆ ไมใชสัตว ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชบุคคล ไมใชเรา
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ไมใชเขา  เพราะจิตมนัสงบ พอจิตมันสงบขึน้มา มนัไมใชสัตว ไมใชตัว ไมใชตน ไมใช 
บุคคล ไมใชเขา แลวมันเปนใครละ มันเปนใคร 

เวลาจิตมันสงบเขามา พอจิตมันสงบเขามามันออกวปิสสนา ออกใชปญญาขึ้นไป 
มันจะมาถอนตรงนี้ไง  ถอนอะไร  ถอนสิ่งทีเ่ราไมเห็นเราไมรูนะ  เราศึกษาธรรมะของ 
พระพุทธเจามาเหมอืนกบัคนบาหอบฟาง  หอบฟางมามันคิดวา  มันมีสมบัตพิัสถาน 
โอโฮมันหอบไปมา แตมันไมเปนสมบัติอะไรของตวัเองที่เปนประโยชนอะไรขึ้นมาเลย 

แตเวลาวิปสสนาขึ้นไป มันจะเปนสมบัติสวนตน มนัจะเปนอริยทรัพย มนัจะเปน 
ทรัพย  เราประกอบสมัมาอาชีวะขึ้นมา  มันจะเปนทรัพยภายใน  ถาปญญามันเกิด  เกิด 
อยางไร ปญญามันเกิดจากสมัมาสมาธิ สัมมาสมาธิที่มีหลักมีเกณฑแลว  เพราะมันมีหลัก 
มีเกณฑขึน้มนัถึงเห็น เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จิต เห็นธรรม ถาเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็ 
จิต  เห็นธรรม เราใชปญญาแยกแยะบอยครั้งเขา บอยครั้งเขา ถามันแยกแยะบอยครั้งแลว 
มันสะเทือนหัวใจมาก  สะเทือนหัวใจแลวมันจะปลอยเขามา  ปลอยเขามา  ซ้ําแลวซ้ําเลา 
ซ้ําแลวซ้ําเลา ตองซ้ําแลวซ้ําเลาเพราะอะไร เพราะมนัจะถอดจะถอน 

ถาสติปญญาของเราออน  เวลามันปลอยวางหนหนึง่  โอโฮ  โสดาบนั  สกิทาคา 
อนาคา  ก็วากันไปนะ  จิตมนัจะใหคาอยางนี้  แมแตจิตสงบมนัยังวามันเปนนิพพานอยู 
แลว  แลวถามันไมมีเหตุไมมีผล  มันจะเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะของจิตใหพัฒนาขึน้มาได 
อยางไร ถามนัเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะของมัน ดูสิมนัวิปสสนาบอยครัง้เขามนัตทงัคปหาน 
มันปลอย ปลอยแลวมนัชุมช่ืนนะ 

เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา  เราทุกขเรายากกนั  เดนิจงกรมเหงือ่ไหลไคลยอยนะ 
นั่งสมาธิภาวนาเจ็บแขงเจ็บขา  แตถาจิตมันลง  จิตเปนสัมมาสมาธิ  จิตมันปลอยวางหมด 
กายเปนกาย  จิตเปนจิตนะ  จิตเปนจิตเพราะมนัเปนสัมมาสมาธิ  มันปลอยกายมาหมดเลย 
แลวเจบ็ปวดมันหายไปไหนหมดละ ทําไมมีความสขุละ มันจะมีความสุขนะ อยูในสมาธิ 
จะมีความสุข 

สุขอื่นใดเทากับจิตสงบไมมี  ถาจิตเปนสัมมาสมาธิจริง  จากทีว่าจิตทีเ่ปนอนาถา 
ไมที่พึง่  ถามันมีที่พึง่มนัก็มคีวามสุขของมัน  แตเวลาจิตมันออกวิปสสนา  จิตมันออกใช 
ปญญาของมนั  มนัสุขยิ่งกวาจิตสงบเพราะอะไร  เพราจิตสงบมนัสงบเฉยๆ  สงบแลวดูสิ
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จิตไมใชสัตว  ไมใชตัว  ไมใชตน  ไมใชบุคคล  ไมใชเรา  ไมใชเขา  มนัก็สมบูรณแบบ 
ครบถวนอยางเดมิ  ถามันสงบเดี๋ยวมนัก็คลายตัวออก มันไมมอีะไรบุบสลายไป 

แตเวลาเราวปิสสนาเพราะจิตมนัสงบแลวใชไหม  เราออกใครครวญในธรรมะ 
ใครครวญในธรรมะดวยอะไร ดวยจิต  เพราะจิตมันเปนอวิชชา จิตมันไมมวีุฒิภาวะ ไมมี 
ความรูจริง มนัเปนความรูจํา ความรูแบบไอบาหอบฟาง “วานั่นก็ไมใชเรา เราก็ไมใชนั่น 
จิต รางกายก็เปนสมมุติ พระพุทธเจาก็เปนสมมุติ โอย วางสมมุติหมด มันก็วมิุตต”ิ 

มันกเ็ปนไอบาหอบฟาง แตถาเปนความจริงขึ้นมามนัไมใชบาหอบฟางนะ มันทํา 
ของมัน  จิตมันวิปสสนาของมัน  ถามันเห็นกาย  มันก็พิจารณากาย 

ถาเปนเจโตวิมุตติ  ใหกายแปรสภาพตอหนา  ใหมันแปรสภาพ  แตพอมันเห็น 
ขึ้นมา    ดูรสของมนัสิเวลาเราเห็นขึน้มามนัสะเทือน  รสของสมาธิก็อยางหนึ่ง  รสของ 
ปญญา  รสของสมถะ  สมถะกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  สมถะกรรมฐาน  สุขอื่นใด 
เทากับจิตสงบไมมี จนติดวาเปนนิพพาน เพราะมันตดิสุข 

แตวาถามันเปนวปิสสนากรรมฐาน  เวลามันออกวิปสสนา  โอย  มันสะเทอืน  มนั 
สะเทือนมาก  สะเทอืนเพราะวาอะไร  สะเทอืนเพราะวามันจะถอดจะถอนสักกายทิฏฐิ 
อุปาทานที่ฝงอยูในหวัใจมันจะถอนออก  คําวาถอนออก    จิตสงบมีความสุขมาก  แตจิต 
สงบแลวแลวถอดถอนดวย  จะมีความสุขแตกตางกนัไหม ความสุขมนัแตกตางกนั 

แตถามันยังถอดถอนไมได  มนัยังเปนตทังคปหาน  คือมนัพิจารณาแลวมันปลอย 
มันปลอยมันก็สะเทือนหัวใจมาก  เพราะอะไร  เพราะมันสะเทือนหัวใจ  มนัจะถอดมันจะ 
ถอน  ถามันถอดมันถอนถึงสกักายทิฏฐิ  ถงึความเหน็ผิด  ถึงอวิชชาออกไป  พิจารณาซ้ํา 
แลวซ้ําเลา ซ้ําแลวซ้ําเลา จนมันสมุจเฉทปหาน จากตทังคปหานเปนสมุจเฉทปหาน มันก็ 
ขาดหมด สังโยชนขาดหมด เวลาขาด กายเปนกาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข  พอกายเปน 
กาย จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข ดูสิดูจิตทีม่ันเปนอนาถาเรรอน  ประพฤติปฏบิัตินะ มันจะ 
เรรอนของมันตลอดไป  พอมีสัมมาสมาธิมันมีหลักมเีกณฑของมนัขึ้นมา  แตเวลา 
วิปสสนาไปจนมันขาด พอขาดไปเปนโสดาบัน กายนี้ไมใชเรา เราไมใชกาย กายนีไ้มใช 
ทุกข  ทุกขไมใชกาย  กายกับจิตแยกออกโดยสัจธรรม  โดยธรรมชาติของมนั  ถาเปน 
โสดาบันขึ้นมาแลว อยางนี้
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ตั้งแตนี้ไปมนัไมใชจิตอนาถาอีกแลว  จากจิตอนาถาเปนจิตตั้งมั่น  จากจิตตั้งมั่น 
มันเปนอกุปปธรรม  มนัจะไมเปนอนาถา  จิตตั้งมั่นมันเปนสมัมาสมาธิ  มันเสื่อมมนัก็ยงั 
หมุนเวียนไปในวัฏฏะ  แตถาจิตนั้นมันมีอรยิทรัพยในหัวใจของมนัแลว  มนัมีหลักมี 
เกณฑของมันแลวนะ  เพราะพระโสดาบันพาดสูกระแส  จะไปสูนิพพาน  จะไปสูการสิ้น 
กิเลส จะไปสูการไมเวียนวายตายเกิดไปในวัฏฏะ 

คนที่เปนอนาถาคือวาไมมีตนไมมปีลาย  มันไมมีหลักมเีกณฑของมนั  แตจิตที่ 
เปนอนาถาคือจิตที่ไมมีหลักไมมีเกณฑ    ไมมีหลกัไมมีเกณฑก็ยงัอยูในกฎของอนิจจัง 
มันกเ็ปนอนาถาอยู  แตถาเปนอกุปปธรรมแลว  อกุปปธรรม  อฐานะที่จะหมุนไปตาม 
วัฏฏะ  สิ่งนี้เปนอฐานะ  มีหลักมีเกณฑ  จิตนี้ไมเปนอนาถาแลว  จิตนีม้ีหลักมีเกณฑแลว 
จิตนี้เปนอฐานะที่จะเปนไปกับโลก ถาไมเปนไปกับโลกมันจะมีหลกัมเีกณฑของมนั 

ดูสิเวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมา เราอยากจะพนทุกข แมแตพอจิตมันปลอยวางหมด 
กายเปนกาย  จิตเปนจิต  ทุกขเปนทุกขแยกออกจากกัน  มันปลอยวางโดยการถอดถอน 
โดยสัจจะความจริงจากจิตดวงนัน้  ไมใชโดยตํารา  ตําราเปนตํารา  สาธุ  ธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา  ธรรมและวนิัยนี้เปนศาสดาของเรา  แนนอน  แตนั่นเปน 
สมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เราไมใชบาหอบฟางเอามาหอบเปนสมบัติ 
ของเรา 

แตขณะที่เราทําขึ้นมานั้น  มันเปนความจริงของเราขึ้นมา  มนัเปนความจริงของ 
เราขึ้นมา  มันเปนสมบัติของใจดวงนั้น  ใจดวงนั้นจะไมหมุนไปในวัฏฏะ  ใจดวงนั้นจะ 
เกิดอีกแค ๗ ชาติอยางมาก ใจดวงนั้นจะเกิดอีก ๗ ชาติเพราะอะไร เพราะสิ่งทีป่รารถนา 
มาถึงพระโสดาบันไดแคนัน้  แตถาเราประพฤติปฏบิัติตอไปละ  ถามนัประพฤติปฏบิัติ 
ตอไป แลวทําความสงบใหมากขึน้ เพราะอะไร เพราะมันตองใชสติปญญามากขึ้น 

สติปญญาที่มากขึ้นแลวมนัจะจบักิเลสที่ละเอยีดมากขึ้น อยางหยาบๆ เราไดชําระ 
สะสางออกไปหมดแลว  แตกิเลสอยางละเอียดมนัอยูในหวัใจ  เราตองใชเครือ่งมือที่ 
ละเอยีดขึ้นไป  ใชความรอบคอบมากขึน้  พอรอบคอบมากขึน้มนักเ็ขาไปจับกาย  เวทนา 
จิต ธรรมเหมือนกัน
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กาย เวทนา จิต ธรรมจากเปลือกภายนอก กาย เวทนา จิต ธรรมจากเปลอืกภายใน 
กายนอก  กายใน  กายในกาย  มันเปนช้ันเปนตอนเขามา  เปนช้ันเปนตอนอยางนัน้จรงิๆ 
แตในภาคปริยัติเขาบอกวา  “มันเปนโวหาร  กายกค็ือกาย  มนัจะมีนอกมีในอะไรกนั” 
คนภาวนาไมเปนก็คอืคนภาวนาไมเปนนะ  ถาคนภาวนาเปน  คนภาวนากับคนภาวนาเขา 
พูดดวยกนั  อยางเชนเรามีเงนิ เรามีแบงกรอย เรามีแบงกหารอย เรามีแบงกพันนะ  แบงก 
ก็คือกระดาษเหมอืนกนั  แตถาเปนโลกนะ  กระดาษก็คือกระดาษไง  กระดาษใบหนึ่งก็มี 
คาเทากับกระดาษไง 

แตถาเปนความจรงินะไมใช  แบงกรอย  แบงกหารอย  แบงกพันมันมีราคาตางกัน 
นี้ก็เหมือนกัน  กายนอก  กายใน  กายในกายมนัตางกัน  กระดาษเหมอืนกัน  แตคุณคามัน 
แตกตางกัน กายก็เหมือนกัน กายนอก กายใน กายในกายแตกตางกนั แตกตางกันเพราะ 
อะไร แตกตางกนัเพราะวาจิตมนัละเอยีดกวา จิตมีกาํลังมากกวา จิตละเอียดกวา ที่มีกําลงั 
มากกวามนัออกไปรูกาย  มนัพิจารณาของมนัซ้ําแลวซ้ําเลา    กายเปนกาย  จิตเปนจิต  มัน 
แยกออกไปโดยธรรมชาติของมนั 

แลวถามนัถอดถอนนะ  มนัถอดถอนซ้ําๆ  ซากๆ  จนถึงที่สุดเพราะอะไร  เพราะ 
การประพฤติปฏิบัติของเราเริม่ตนมาเราลมลุกคลุกคลานมา มันอนาถา เวลาเราปฏบิัติมัน 
อนาถาจรงิๆ  นะ  ถาไมอนาถาแลวทําไมเราปฏิบัตกิันหัวหกกนขวิดเลย  แลวมีแตความ 
ทุกขยาก  เหมือนคนอนาถา  แตถึงจะอนาถาขนาดไหน  เราก็เกิดมาเปนมนุษยไดพบพุทธ 
ศาสนา อนาถาขนาดไหนมันก็มีโอกาสไดประพฤตปิฏิบัติ มนักม็ีโอกาสมีธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา มีศาสดาเปนที่พึง่อาศัย เราก็มีการกระทําของเรา 

ฉะนั้นพอไปทําของเรา  จากจิตอนาถา  พอมนัอนาถาแลวทําของมันขึน้มาจนเปน 
หลักเปนเกณฑแลว เวลามันละเอียดขึน้ไปเปนช้ันเปนตอนขึ้นไป สิ่งนีม้ันเปนการพิสูจน 
ไง พิสูจนวา ถาทําไมเปน ถาภาวนาไมเปน  มันจะลมลุกคลุกคลาน แตถาภาวนาเปนแลว 
มันมีการฝกงาน  มนัเปนงานแลว  การปฏิบัติขึน้ไปมันจะละเอียดลึกซึ้งขนาดไหน  มนัก็ 
ตองตอสู  แลวประสบการณที่พจิารณาแลวลมลุกคลกุคลานมันจะเปนประสบการณ 
เพราะเราผิดเราถึงลมลกุคลุกคลานไง เพราะมันถกูเราถึงชําระเราถงึฆากิเลสไดไง
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ฉะนั้นในการปฏบิัติเราก็ตองทดสอบ  ถามนัละเอียดขนาดไหนก็ตองตอสูกัน 
ตอสูกัน  มันจะละเอียดกวาเดมิมาก  พอละเอียดกวาเดิมมากใชปญญาที่มากขึ้น  พจิารณา 
ซ้ําแลวซ้ําเลา ซ้ําแลวซ้ําเลา ซ้ําแลวซ้ําเลา ถาพิจารณาจิต มันเปนขันธ ขันธอยางกลาง ถา 
มันทําลายแลวมนัแยกออก  ขันธกับจิต  กายกับใจแยกออกจากกนั  พจิารณากายเวลามัน 
คืนสูสภาพของมัน สูดนิ น้ํา ลม ไฟ มนัก็แยกออกจากกัน กายเปนโพธิ จิตเปนกระจกใส 
มันชําระลางหมด  มันชําระลางที่ไหน  มันชําระลางลงที่ใจ  เพราะอะไร  เพราะอุปาทาน 
มันฝงอยูที่ใจ  พอมนัถอดถอนอปุาทานออกจากที่ฝงที่ใจ  มนัวางหมด  มันปลอยหมด 
โลกนี้ราบหมดเลย 

สิ่งนี้มนัเกิดมาจากไหน สิ่งนีม้ันเปนไปจากใคร มันก็เปนไปจากจิตที่อนาถา ที่วา 
เปนอนาถามนัก็ลมลกุคลกุคลานนะ  เวลามนัมีหลกัมีเกณฑขึ้นมา  มันเปนมนุษยเหนือ 
มนุษย  กิรยิาแสดงออกก็เหมือนกนั  เดินจงกรมก็คอืเดินจงกรม  คนเดนิจงกรม  กับทุกๆ 
คนมนัก็เหมือนกนั  กิริยามนัเหมือนกัน  แตหัวใจมนัไมเหมอืนกนั  ความเห็นจากภายใน 
แตกตางมหาศาล  แลวความเห็นภายในรับรูได  ฟงถึงความเขาใจได  เขาใจวาโลกเขาคิด 
อยางไร ความเปนไปอยางไร สิ่งตางๆ มันเกิดขึน้มา 

แลวถามนัยอนกลับเขาไปในหัวใจ  มันจะเปนมหาสติมหาปญญา  ความที่เปน 
สติปญญา  สติปญญาการใครครวญขึ้นมาชําระกิเลสเปนช้ันเปนตอนขึ้นไป  สติปญญา 
มันมีความละเอียดมากขนาดไหน  มนัจับจิต  จับกาย  จับเวทนา  จับธรรมขึน้มาดวย 
วิปสสนาอยางไร  แลวมันชําระออกไปหมดแลว  แลวเราคิดวาเราจะใชปญญาอยางนี้เพื่อ 
ไปชําระกิเลสอีกนั้น ไมได 

มันจะตองสรางสติสรางปญญาที่ลกึซึ้งกวา  เพราะสรางสติสรางปญญาที่ลึกซึง้ 
กวามันจะรูมันจะเหน็  มันจะรูมนัจะเห็นความแตกตางระหวางสติกับมหาสติ  ระหวาง 
ปญญากับมหาปญญา  สติปญญานี้เราตอสูมาเราชําระกิเลสมา  เรารูเราเหน็ของเรานะ  แต 
พอเราจะไปจบัความวาง จับจิต จับสิง่ตางๆ มันจับอะไรไมได มันวางอยูอยางนั้น มันติด 
ได พอมนัติดได พอมนัวางแลวกไ็มมีสิ่งใดแลว ก็คดิวากิเลสไมมี 

กิเลสมันละเอียดกวาความคิดเรานะ ความคดิที่เราจะตอสูกับกเิลส ที่วากเิลสไมมี 
เพราะมนัวางหมด  จับตองสิง่ใดไมไดเลย  จับตองสิง่ใดไมไดเพราะกเิลส  กิเลสมนัเรอืง
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แสงอยูในจิตของเราไง  จิตเดิมแทนี้ผองใส  จิตเดมิแทนี้หมองไปดวยอุปกเิลส  จิตเดมิแท 
นี้ผองใส จิตเดมิแทนีเ้ปนผูขามพนกเิลส ในเมือ่เปนจิตเดิมแท มนัก็แท สวางไสว มันไม 
มีสิ่งใดเลย มนัไมมีสิ่งใดเลย จบัตองสิง่ใดๆ ไมไดเลย 

ถาประพฤตปิฏิบัติขึน้มา  มีครูมอีาจารย  ครูบาอาจารยจะคอยแนะคอยบอก  คอย 
แนะคอยบอกเพราะอะไร  เพราะมันมีมรรค  ๔  ผล  ๔  ในเมื่อการประพฤตปิฏิบัติขึน้มา 
มันแคถอดถอนอุปาทาน ถอดถอนกายเปนโพธิ จิตเปนกระจกใส มันถอดถอนกายกับจิต 
แยกออกโดยธรรมชาติของมัน แลวจิตลวนๆ ตวัจิตลวนๆ กายเปนโพธิ จิตเปนกระจกใส 
โลกนี้ราบหมด แลวจิตลวนๆ มนัเปนอยางไร แลวจะเอาอะไรไปจับมนั 

แตถาเราทําสัมมาสมาธิ  เราทําสติมากขึ้น  สมาธิเราละเอยีดขึ้น    สัมมา  มันเปน 
มหาสติ มหาปญญา ถามหาสติมหาปญญามันเขาไปจับตองสิง่นีไ้ด เขาไปจับตองนะ เขา 
ไปจับตองมนัจะสัน่ไหว  เหมือนกับทีว่าจิตสงบแลวตองออกใชปญญา  จิตสงบแลวตอง 
ออกวิปสสนา ถาจิตสงบแลวถามันจับตองไมได  มันจะเอาอะไรวิปสสนา 

ดูสิ  เราใชไฟฟากัน  เวลาเราจับไฟฟา  ไฟฟามันช็อตเรา  มันกระตุกเราขนาดไหน 
ถาเราไมจบัไฟฟา  ไฟฟากไ็มช็อตเรา  ถามันมีไฟฟาในสาย  แลวเราไปจับตองมนัดูดเรา 
ทันทีเลยนะ  มนักระตุกเราทันที นี่กเ็หมอืนกนั พอจตินี้มันจับกาย  เวทนา  จิต  ธรรมของ 
กามราคะไมได  มนัก็เหมือนกับไมมกีระแสไฟ  ไมมีอะไรเลย  จับอะไรไมไดเลย  แตถา 
มันจบัไดนะ มันกระตุกนะ พอมันกระตุกคอืมนัสั่นไหวหมดนะ 

แตที่วาวางๆ  วางๆ  โอโฮ  ไมมีสิ่งใดเลย  จิตนี้ไมมอีะไรเลย  โอย  วาง  มีความสุข 
มาก  พอมันจับไดนะ  มันกระตุกทีเดียวหงายทองเลยละ  เพราะอะไร  เพราะพจิารณาไป 
สิ่งที่วาวางๆ  สิ่งทีว่าไมมีสิง่ใดเลย  มันเปนกามราคะ  กามโอฆะ  ที่วาอสุภะ  สิ่งที่เปนอสุ 
ภะเพราะอะไร  เพราะจิตมีกามฉนัทะ  ความพอใจในตัวมนัเอง  ความพอใจในตัวมันเอง 
มันเปนกามฉันทะ  พอมนัมีความพอใจในตวัมนัเองแลว  มันก็มีความพอใจในสิ่งตางๆ 
จากภายนอก 

ดูสิวารักคนนูน  รักคนนี้  มนัรักตวัเองทัง้นัน้ละ  เพราะตัวเองมคีวามปรารถนา 
ถาไมมีตวัเราจะมอีะไร โลกนีม้ีเพราะมีเรา ถาไมมีตวัจิต ไมมีตวักาม มันจะเกิดกามราคะ 
ไดอยางไร  กามราคะคือโอฆะไง  เพราะกามราคะมันถงึมกีามภพไง  ดูเทวดา  อินทร



จิตอนาถา  27 

พรหมสิ  เปนโสดาบัน  เปนสกิทาคาเวลาตายไปแลวไปเกิดเปนอะไร  ไปเกิดเปนเทวดา 
อริยเจา ถาเปนคนทําบุญกุศลไปเกิดเปนเทวดา ก็เปนเทวดาปุถุชน 

ถาพูดถึงพจิารณามาขนาดนี้  ปลอยมาขนาดนี้  เวลาจิตที่ไมอนาถา  จิตทีม่ันมี 
อกุปปธรรม  จิตนีม้ันยงัเกิดยังตายอยูในวัฏฏะ    เพราะมันยังเกิดมนัยังตาย    แตมันไม 
อนาถาเพราะอะไร  เพราะมันมีตนมปีลาย  แตถาอนาถามันไมมีตนไมมีปลายเลย  มนัจะ 
เวียนตายเวยีนเกิดโดยวัฏฏะ  ไมมีหลักไมมีเกณฑเลย  แตเปนสกิทาคาแลวอยางมากกอ็ีก 
๓ ชาติ  ถาอีก ๓ ชาติถามันจะไปเกิด ก็ไปเกิดบนเทวดา 

แตถามันจับของมันได เพราะมันเปนกามราคะมนัเกดิกามภพ  เพราะตัวจิตมันยัง 
เกิดบนกามภพ  บนกามภพเพราะมันมีกามฉันทะ  แตกามฉันทะพอมนัจับได  จับมนัได 
มันจะถอดถอนไดดวยวิธีใด  มนัจะถอดถอนดวยมรรคญาณ  สิ่งที่เปนมรรคญาณมนั 
พิจารณากายเปนอสุภะ  ถาพิจารณาจิตมันเปนกามฉนัทะ  กามฉันทะที่พจิารณาตัวมนัเอง 
นั่นละ พิจารณาสิ่งทีม่ันสวางไสว สิ่งทีม่ันไมมีสิ่งใดในหัวใจนั่นละ 

เพราะความพอใจในตวัมนัเอง  มนัถึงมีสถานที่  มันถึงมีภพ  มันมีสถานที่ออกหา 
เหยื่อ  แตถามันออกหาเหยื่อ  เปนกามราคะเลย  แตถามันอยูในตวัของมนัเองมนัเปนกาม 
ฉันทะ  ถามนัมเีหยื่อมันก็คิดในตวัของมนั มนัทําลายตัวมนัเอง มนัเศราหมอง ผองใส อยู 
ในตัวมนัเอง มนักระทบกระเทือนในตวัมนัเองอยูตลอดเวลา 

มันถงึเปนมหาสตมิหาปญญาเพราะอะไร  เพราะมนัรวดเร็วมาก  เพราะมนัมมีหา 
สติมหาปญญาเขาไปตอสูมนั มนัใชวิปสสนาญาณ ชําระกัน แกไขกนั มกีารเปลี่ยนแปลง 
กัน มันจะตอสู  เดีย๋วกเิลสชนะ  เดีย๋วธรรมชนะ คําวาชนะหมายถึงวา มันมกีําลังมากกวา 
มันทําใหจิตนี้คลอยตาม พอคลายตามถาเปนกเิลสชนะนะ อูฮู มันเปนธรรมะ อูฮู มนัเปน 
ธรรมะ มันปลอยวาง มันคลอยตามไปนะ พอมีสติขึน้มา อาว ปลอยวางอะไร มันใชกําลัง 
เราไปหมดแลว 

แตถาเวลามนัเปนธรรมนะ  พอมนัเปนธรรมขึ้นมา  พอมีสติมปีญญาขึ้นมา  มนั 
แยกแยะ  จับมนันัน่ละ  จับความรูสกึจับความนกึคดินี้มาแยกแยะ    ถาเปนอสุภะมนัก็ 
บอยครัง้เขา  เรว็เขา  ชํานาญมากขึ้น  พอมนัชํานาญมากขึ้นมันพจิารณาแลวมนัปลอยนะ 
ชํานาญมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ใกลชิดขึ้น ระยะการความคิดสั้นขึน้ เร็วขึน้ จนละเอียดลึกซึ้ง
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ขึ้น  จนสติปญญามันมีกําลังมากขึน้  จนกลนืเขาสูตัวเองเพราะมันหดสัน้เขามาถึงตัวใจ 
ตัวกามฉันทะ 

กามฉันทะคอืความรูสึกของจิต  คือตัวตนของจิต  ตัวตนนัน่นะเพราะกามฉันทะ 
ความพอใจในตวัเอง  พอเขามาถงึตัวเองทําลายตัวเองครนื  ครนืเลยนะ  ทําลายตัวเอง 
ทําลายกามภพ  ถาทําลายกามภพ  จากจิตที่อนาถา  มนัทําลายกามภพ  จากเทวดาลงมาเกิด 
ไมไดอกีแลว  เปนอริยทรพัย ทรัพยภายใน ทรัพยของจิตดวงนั้น ถาตายตอนนี้ไปเกิดบน 
พรหมอยางเดียว พระอนาคา ๕ ช้ัน แลวจะสุกไปขางหนา จะเปนสิ้นกิเลสไป 

ถาพิจารณาตอไป ซ้ําไป  เพราะจิตเปนอนาถาใชไหม เพราะเรามีศรัทธาความเช่ือ 
ใชไหม  เพราะเราประพฤติปฏิบัติขึน้มาจนมีหลักมเีกณฑ  แลวเราปฏิบัติวปิสสนาญาณ 
จนเปนโสดาบนั  เปนสกิทาคา  เปนอนาคาขึ้นมา ถามีสติปญญาขึ้นมามนัจะพัฒนาตัวมัน 
เอง มันจะวิปสสนาตัวมันเอง มันจะปลอยวาง ปลอยวาง อนาคา ๕ ช้ันมนัจะละเอียดเขา 
ไป ละเอยีดเขาไปจนถึงที่สุด  มนัเปนจิตเดิมแท 

จิตเดิมแทมันผองใส จิตเดิมแทมันหมองไปดวยอุปกิเลส  จากที่วาอนาถา จิตเดมิ 
แทมันไปเกิดบนพรหม  เกิดบนพรหมมันก็ตองไปเสวยภพชาติอยู  แลวมนัจะสกุไป 
ขางหนา  แตถาใชวิปสสนาเขาไปถึงจับมนั  วิปสสนาไง  อรหัตตมรรค  สิ่งนี้มนัจะจับตัว 
จิตได  ถาจับตัวจิตได  ที่เขาบอกวาจิตนีเ้ปนดวง  จิตนี้รอยแปดรอยเกา  รอยแสนดวงนัน่ขี้ 
โมทัง้นัน้ละ 

ฉะนั้นทีว่า อวิชชา ปจจยา สังขารา สังขารา ปจจยา  อิทัปปจจยตา ตางๆ สิ่ง 
ตอเนือ่งกบัจิต  สิ่งนีม้ันเปนอยางไร  มันรูเหน็อยางไรมนัถงึเปนการตอเนือ่ง  มนัเปน 
สันตติ  เปนสันตติอยางไร  มันมีของมนัอยางไร  มนัไปเกิดบนพรหมอยางไร  แลวมันจะ 
สุกไปอยางไร  แลวมันจะสิ้นกิเลสไปไดอยางไร    ถาจิตมันมีสติอัตโนมัติเขาไปจับของ 
มัน อรหัตตมรรค ไมใชมหาสติ ไมใชมหาปญญา มนัเปนปญญาญาณเขาไปจับตอง แลว 
วิปสสนาของมนั ใครครวญของมนัไป 

ความละเอียดลึกซึง้ในธรรมะนะ  ในสัจธรรม  มนัมแีตความลึกซึง้แลวมันเขาไป 
จากที่วามนัทําลายตัวจิต  ทําลายตัวภพเปนอนาคา  เพราะมนัเปนการทําลายกามภพ  แต
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กามภพถึงที่สุดแลวมันทําลายกามฉันทะออกไปทั้งหมดแลว มันเหลือจิตผองใส  ไมมีสิง่ 
ใดเลย ไมมีสิ่งใดเปนคําพูดไมไดเลยเพราะอะไร 

อิทัปปจจยตา  เพราะมีสิง่นี้  ถึงมีสิ่งนี ้ ปจจยาการเพราะมันเกี่ยวเนื่องกัน  มันเปน 
ตอของจิต  มนัเปนตอ  มันเปนสิง่หนึ่ง  เปนหนึ่งเดียว  มนัไมมีการเปนกองเปนขันธที่ 
แยกแยะขึ้นมา  พอเปนปญญาขึ้นไป  เปนปญญาที่ละเอียดลึกซึ้งเขาไป  เขาไปถึงตัวของ 
มันได  พอจับตองตัวของมันได  จับตองแลวมันก็สัน่ไหว  โอโฮ  เหมือนมนัช็อก  มนัเปน 
เรื่องที่ช็อก  เปนเรื่องที่มนัไมนาจะเปนไปไดเลย  แตสิ่งนี้มนัเปนไปแลว  มนัเปนไป  พอ 
จับสิ่งนี้ไดแลวมันใครครวญของมนันะ  ใครครวญของมันโดยปญญาญาณ  จะใชปญญา 
อยางหยาบไมได  มันจะลึกซึง้เขาไป  ถึงที่สุดมนัจะไปทําลายของมัน  ทําลาย  ที่วา 
อิทัปปจจยตา  สิ่งนัน้มีสิ่งนีถ้ึงมี  ไอนั่นมันเปนพทุธวิสัย  มันเปนปญญาขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  แตเราเขาไปเหน็ที่ความละเอียดออนลึกซึ้งเขาไป  แลวทําลายถึง 
ตัวจิตตัวนี้ ทําลายทั้งหมด 

จากจิตที่อนาถา  มนัอนาถาเพราะอะไร  อนาถาเพราะมันมีภวาสวะ  มันมีภพมันมี 
ของมัน  มนัถึงเปนอนาถา  เพราะมนัเปนสิ่งที่หมนุเวยีนไปเพราะมันมีกําลงัขับของมัน 
แตพอเราทําลายจิตเดิมแทผองใส จิตเดมิแทโดนทําลายทั้งหมดเลย อะไรเปนอนาถา มัน 
พนไปจากวัฏฏะ  มนัเปนวิมุตติ  มันเปนสัจธรรม  มันเปนความจริงของมัน  มนัพนจาก 
กิเลสทัง้หมดของมัน 

นี้ถึงเปนจิตที่พนจากจิตที่เปนอนาถา  จิตที่มีคุณธรรมในหวัใจ  นีค้ือธรรมของ 
องคสมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาที่แสดงไวเปนธรรมและวนิัยของเรา  แลวเราประพฤติ 
ปฏิบัติขึ้นมาเปนสมบัติของใจดวงนัน้  เปนสมบัตขิองใจผูทีป่ระพฤติปฏิบัติ  มนัเปน 
สมบัติของใจ  เปนสันทิฏฐิโก มันเปนปจจัตตัง มนัเปนสัจจะความจรงิ มันไมใชบาหอบ 
ฟาง  มันเปนความจริงของใจดวงนั้น  ประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุด  นี้คือธรรมขององค 
สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจา เอวัง


