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ตั้งใจนะ เราพยายามหาความสงบร่มเยน็ เราแสวงหา เราลงทุนลงแรง ลงทุนลงแรงตอ้ง
ไดรั้บผลตอบแทนไง ถา้เราตั้งใจเกินไป มนัจะแบบว่าเจาะจง การว่าเจาะจงนะ ในการปฏิบติั การ
ว่าเจาะจงนั้นเป็นส่ิงท่ีดีงาม แต่ถา้เราตั้งใจเกินไป ส่ิงนั้นมนัจะท าไม่ไดส้มความปรารถนา เราตั้ง
สติของเรา เราพยายามตั้งสติแลว้เรานึกพุทโธของเรา มนัจะเป็นไปไดห้รือไม่ไดน้ั้นอีกเร่ืองหน่ึง 
แต่เราท าความดีของเรา ถา้มนัสมดุล มีบุญกุศลนะ ส่ิงนั้นจะเกิดกบัเรา ส่ิงนั้นคือหวัใจไดส้ัมผสั 

“เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม” น่ีโอปนยโิก เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม มาดคูวาม
สงบร่มเยน็น่ี มาดูความสุขของเราน่ี เห็นไหม เราเรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม แต่ขณะท่ีเรา
ประพฤติปฏิบติั เราทุกขย์ากแค่ไหน ถา้เราสุขข้ึนมา เราเรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม 

ธรรมคืออะไร? ธรรมคือสัจจะ สัจจะนะ สจัจะ อริยสัจจะ ส่ิงท่ีสัจธรรม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 
มรรค ส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึน มนัจะเกิดในอริยสัจน่ีแหละ ถา้มนัมีการเกิดน่ีมีความทุกข ์ ท าไมมนัถึง
ทุกขล่์ะ? มนัมีสมุทยั เกิดนิโรธ นิโรธคือการดบั มนัจะดบัเพราะอะไรล่ะ ถา้มนัไม่ใช่มรรค น่ีมรรค 
๘ มนัถึงจะดบัได ้

ถา้ไม่มรรค ๘ ล่ะ ส่ิงนั้นเวลาปฏิบติัแลว้มนัถึงถูลู่ถกูงั ค  าว่า “ถูลู่ถูกงั” มรรคนั้นมนัไม่
สมดุลของมนั ถา้มรรคไม่สมดุลของมนั เราตั้งใจของเรา เราตั้งสติของเรา เราปรารถนานะ เรา
ปรารถนาใหจิ้ตใจมนัสงบระงบั จิตใจของเราน่ี จิตใจท่ีลากเรามาเกิดอยูน่ี่ ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนมา 
ใหจิ้ตใจสงบระงบั ใหจิ้ตใจร่มเยน็เป็นสุข ทีน้ีจิตใจมนัขบัดนัของมนั ขบัดนัดว้ยแรงปรารถนาของ
เราไง 
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เราเป็นชาวพุทธ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ถา้สอน
ถึงท่ีสุดแห่งทุกขใ์ช่ไหม โลก เห็นไหม เราท าบุญกุศลกนัก็บอกว่าจะไดเ้ป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็น
พรหม จะไดมี้ความสมความปรารถนา ท าส่ิงใดแลว้จะสมความปรารถนา...จะท าส่ิงใดก็แลว้แต่ น่ี
ผลของวฏัฏะ เวียนตายเวียนเกิด วฏัวนไม่มีท่ีส้ินสุดหรอก น่ีเกิดซ ้ าเกิดซาก 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๔ อสงไขย องคก่์อนๆ นั้น ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ค าว่า 
“อสงไขย” น่ีคือการนบัไม่ได ้๑ คร้ัง น่ี ๑ อสงไขย เวียนตายเวียนเกิดอยูอ่ยา่งนั้น แต่เวียนตายเวียน
เกิดโดยการสร้างคุณงามความดี เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เอาชีวิตของท่านมาเป็นคติ
เป็นตวัอยา่ง มนัเป็นความจริงไง 

เราจะบอกว่าการเกิดการตายน่ีไม่มี ตายแลว้สูญ...ถา้ตายแลว้สูญ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย 
๑๖ อสงไขย มนัต่อเน่ืองกนัมาไดอ้ยา่งใด เพราะความต่อเน่ืองอยา่งนั้น การบ่มเพาะอยา่งนั้น ท าให้
จิตใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีบารมีเตม็ พอบารมีเตม็ มาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น่ีตรัสรู้ดว้ยส่ิงใด? ตรัสรู้ดว้ยอริยสัจ
น่ีไง ท่ีวาง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคอนันั้น มรรคญาณอนันั้น 

ถา้มรรคญาณอนันั้น มนับอกใคร ใครก็ว่ามรรคของเรา ใครก็เขา้ใจวา่มรรคมีอยู ่ใครๆ ก็จบั
ตอ้งได.้..จบัตอ้งไดด้ว้ยความรู้สึกนึกคิดของตวั น่ีเราศึกษามาใช่ไหม เราศึกษามาเราก็ว่าความ
เขา้ใจของเราถกูตอ้ง ถา้ความเขา้ใจเราถูกตอ้ง มรรคก็คือมรรคของเราไง ถา้มรรค ความเขา้ใจของ
เราถูกตอ้ง มรรค เราก็ท  าตามความพอใจของเราไง ท าความว่าเราคิดวา่ส่ิงใดเป็นความจริง แลว้ท า
แบบนั้น แลว้มนัเป็นจริงไหมล่ะ 

ถา้มนัเป็นจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะโกหกเราเหรอ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พุทธเจา้จะหลอกลวงเราเหรอ? มนัเป็นไปไม่ไดห้รอก เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เอา
ชีวิตของท่านแลกมา เอาชีวิตนะ เวลาไปท าทุกรกิริยาต่างๆ เอาชีวิตส่ิงนั้นแลกมา แลกส่ิงท่ีเป็น
ความเป็นจริงมา ถา้มีความเป็นจริงมา แลว้วางธรรมและวินยัไว ้ ถา้วางธรรมและวนิยัไวน้ี้เป็น
ปริยติั เป็นทฤษฎี แลว้ผูท่ี้ว่าเป็นทฤษฎี เราจะเช่ือมัน่ไดข้นาดไหน 

ถา้เราเช่ือมัน่ไดข้นาดไหน เราก็มีครูบาอาจารย ์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านประพฤติ
ปฏิบติัของท่านมา ถา้ท่านไม่รู้จริง ท่านเอาอะไรมาสอน ท่านไม่รู้จริง ท่านสามารถเอาลูกศิษยข์อง
ท่านพน้จากกิเลสไปไดอ้ยา่งใด ส่ิงท่ีพน้กิเลสไปน่ีเอาอะไรไปพน้ มนัจะพน้ไปท่ีไหนล่ะ มนัจะไป
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พน้ภเูขาเลากาท่ีไหน มนัจะไปพน้ท่ีบญัชีเงินของใคร มนัจะไปพน้ท่ีสมบติัของใคร? ไม่! มนัพน้
ในหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติันั้น ถา้พน้ในหวัใจของผูท่ี้ปฏิบติันั้น น่ีเราถึงได ้

มนัน่าสังเวชนะ มนัน่าสังเวชเวลาพระเราออกธุดงค ์เวลาพระออกธุดงค ์ธุดงคไ์ปขา้มภเูขา
เลากา ลงป่าลงเขาเพื่ออะไร? ก็เพื่อหาดวงใจดวงน้ี เวลาออกธุดงคก์็เพื่อหาความสงบระงบัของใจ
น่ี ท่ีใจมนัฟุ้งซ่านนกั ใจมนัดีดดิ้นนกั ใจมนัด้ือนกั ใจน้ีเอามนัไม่อยู ่เห็นไหม น่ีออกธุดงคไ์ป เดิน
ป่าเดินเขาไปเพื่อประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เพราะเดินไปก็เดินจงกรมไป เวลาไปพกัท่ีไหน ถา้ท่ีใดมนั
เป็นท่ีสงบระงบั ก็ภาวนามนัต่อเน่ืองกนัไป น่ีเดินป่าเดินเขา เดินก็เพื่อจะมาหาความสงบระงบัของ
ใจน้ี เพราะมนัตอ้งเปล่ียนท่ี เปล่ียน น่ีประพฤติปฏิบติัไป น่ีพอเราเป็นนกัรบ 

น่ีก็เหมือนกนั เราออกจากบา้นมา เราออกมาประพฤติปฏิบติั ออกมา เห็นไหม อยูบ่า้นเรา
คุน้ชินกบัมนั ท าส่ิงใดมนัก็เป็นวงจรชีวิตอยูอ่ยา่งนั้น เราสละมาอยูว่ดั มาถือศีล มาประพฤติปฏิบติั 
ถา้มาประพฤติปฏิบติั ใจมนัยอมประพฤติปฏิบติัดว้ยหรือเปล่าล่ะ เวลาตั้งใจ ตั้งใจมานะ ไปปฏิบติั
จะใหไ้ดม้รรคไดผ้ล เวลามาแลว้นะ ท าแลว้ท าไมมนัคอตกล่ะ ท าไมมนัไม่ไดส้มอยา่งความ
ปรารถนาเราเลยล่ะ น่ีสมความปรารถนา ไม่สมความปรารถนานะ 

เวลาหลวงปู่ เจีย๊ะท่านสอนไว้ ให้ช านาญในวสี ช านาญในการเข้าและช านาญในการออกจาก
สมาธิ เวลาหลวงตาท่านบอกนะ เวลาถ้าเราท าจติสงบแล้ว เวลาพทุโธๆ ถ้าจติเราสงบแล้ว ให้อยู่กบั
ความสงบน้ัน ดูแลมนั อย่าพรวดพราดออกมา ถ้ามนัพรวดพราดออกสมาธิแล้ว คราวต่อไปมนัจะ
เข้าสมาธิได้ยาก 

เห็นไหม เวลาหลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกว่าใหช้ านาญในวสี ใหช้ านาญในการเขา้และช านาญ
ในการออก แลว้มนัเขา้มนัออกอยา่งไร สมาธิเขา้ออกอยา่งไร สมาธิเขา้ออกท่ีไหน เราก็ไปหากนั
ว่าสมาธิเขา้ออกท่ีไหน น่ีเราตั้งใจของเราไว ้ เราตั้งสติของเราไว ้ จิตใจน้ีเป็นนามธรรม ถา้จิตใจน้ี
เป็นนามธรรม มนัจะแสดงตวัออกมาไดอ้ย่างไร 

เวลาน ้า น ้ าใสอยูใ่นแกว้มนัเหมือนกบัไม่มีน ้าเลยนะ แต่น ้า ถา้เราเติมสีส่ิงใดไป เราจะเห็น
ว่าในแกว้นั้นมีน ้า น่ีก็เหมือนกนั จิตของเรามนัเป็นธรรมชาติท่ีรู้ เห็นไหม พุทโธ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผู ้
เบิกบาน น่ีมนัเป็นธรรมชาติรู้ แลว้มนัตอ้งรู้ของมนัอยู่อยา่งนั้นน่ะ มนัตอ้งรู้ของมนั ธรรมชาติเป็น
แบบนั้น ถา้ธรรมชาติท่ีรู้ ธรรมชาติท่ีมีชีวิตนะ ธาตุรู้ ธาตุท่ีมีชีวิต มนัเป็นสันตติ มนัเกิดของมนัอยู่
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อยา่งนั้นน่ะ มนัไม่เคยบุบสลายส่ิงใด แต่มนัเป็นนามธรรม ฉะนั้น เวลามนัเสวยอารมณ์ข้ึนมา มนัก็
เป็นส่ิงท่ีเป็นสามญัส านึกเราน่ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ท่านไดร้ื้อคน้ข้ึนมา ท่านถึงบอก 
หวัใจของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ท าความสงบของใจ เราก าหนด
พุทโธๆ ใหส่ิ้งท่ีธรรมชาติท่ีรู้น่ีมนัรู้พุทโธซะ อยา่ไปรู้อยา่งอ่ืนเลย ถา้รู้อยา่งอ่ืนแลว้ มนัก็รู้ไปตาม
กระแสโลกนั้นไป ส่ิงนั้นมนัจะเป็นประโยชน์ต่อเม่ือเราท าหนา้ท่ีการงาน 

แลว้ถา้ท าหนา้ท่ีการงานนะ ถา้เราท าจิตใจของเราสงบระงบั ท าหนา้ท่ีการงานนั้นก็จะ
ชดัเจน จะท าส่ิงใด จะวิเคราะห์ส่ิงใด มนัก็ตามขอ้เทจ็จริงนั้น แต่ถา้เรามีอารมณ์ของเรา เรามีส่ิง
ต่างๆ บวกเขา้ไป ส่ิงนั้นก็ไม่ชดัเจน เห็นไหม เราถึงตอ้งท าความสงบของใจ น่ีแมแ้ต่ทางโลกยงัได้
ประโยชน์ แต่ถา้ทางธรรมล่ะ ทางธรรมน่ีเราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มา 
ถา้มนัจะท างานนะ มนัก็จะเป็นงานจริงๆ ของมนั เป็นงานจริงๆ งานภาวนา งานสมถกรรมฐาน 
วิปัสสนากรรมฐาน บ าเพญ็เพียร บ าเพญ็เพยีรภาวนาเพื่อหวัใจของเราน้ี 

เวลาเขาท างานทางโลก เขาก็ตอ้งขยนัหมัน่เพียรของเขา เพื่อเป็นสมบติัของเขา เพื่อหา
ปัจจยั ๔ เป็นเคร่ืองอาศยัในชีวิตน้ี เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีสติปัญญาของเรา เราท างาน
ของเรา เดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา เพื่ออะไร? เพื่อเอาใจของเรา ไอใ้จท่ีมนัด้ือนกัน่ีไวใ้นอ านาจ
ของเรา ถา้อ  านาจของเรานะ เรามีก าลงัของเรา เรามีสติมีสมาธิของเรา ถา้เราพยายามจะร้ือคน้ 
พยายามจะหา จะหากิเลส จะหาส่ิงท่ีว่ามนัพาเรามาเกิด ส่ิงท่ีท  าใหเ้ราทุกขเ์รายาก ถา้เราคน้เราหา
นะ 

ถา้คนเรา เวลาเราเจอกนัแลว้เขามองไม่เห็นเรา น่ีคนมองไม่เห็น ถา้คนมองไม่เห็น ท าส่ิงใด
ผดิพลาดไปมนัก็ไม่น่าจะไปถือโกรธเขาใช่ไหม เพราะเขามองไม่เห็น พอมองไม่เห็น เพราะอะไร
ล่ะ? เขาไม่เห็นของเขา ถา้ไม่เห็น เห็นไหม ความไม่เห็นเพราะวา่สติปัญญามนัไม่พอ ถา้สติปัญญา
มนัพอ มนัรู้มนัเห็นของมนันะ 

อยา่งเช่นสติ เราก็มีสติ พอมีสติข้ึนมา บางวนัสติเราดี ส่ิงท่ีมนัเคยคิด เคยฟุ้ง เคยซ่าน มนั
หายหนา้ไปไหน น่ีเราบงัคบัได ้เราดูใจของเราได ้จิตใจเราไม่ค่อยด้ือเท่าไร แต่ถา้วนัไหนสติเราไม่
ดี สติเราอ่อน หรือว่าเราคิดแต่เร่ืองอ่ืน มนัลา้ มนัลา้ไปหมดเลย น่ีส่ิงท่ีเป็นความคิด ความรู้สึกนึก
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คิดมนัไปหมด มนัไปหมดเพราะสติเราอ่อน น้ีเพราะอะไร เพราะเรา พอมนัอ่อน มนัก็แสดงตวัของ
มนัเป็นธรรมดา เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นมนั 

แต่ถา้เราเห็นนะ เราเห็น เราควบคุม เราดแูล เห็นไหม ถา้เราเห็นของเราได ้ มนัก็จะเป็น
ประโยชน์กบัเรา ถา้มนัไม่เห็นล่ะ มนัไม่เห็นเพราะก าลงัของเราไง ส่ิงท่ีไม่เห็นน้ีเพราะจิตใจของ
เรา เพราะก าลงัของเรามนัไม่มีก าลงัพอ ถา้มีก าลงัพอนะ เรารู้ เราเห็น เราพิจารณาของเรา น้ีเป็นการ
เร่ิมตน้ในการประพฤติปฏิบติันะ ถา้จิตใจเร่ิมตน้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ีจะลม้ลุกคลุกคลาน 

เวลาเราปฏิบติั ทุกคนก็อยากจะไดธ้รรม ทุกคนปฏิบติัก็อยากไดผ้ล เพราะเราฟังธรรมไง 
ธรรมน้ีมาจากไหน? ธรรมน้ีมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูต้รัสรู้เป็นองคแ์รกของ
โลก แลว้สั่งสอนกนัมา ถา้ใครประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้จิตใจมนัเป็นธรรม ถา้จิตใจเป็นธรรมนะ 
จะบอกถึงวิธีการ แลว้ดูสิ จะบอกถึงวิธีการ 

แลว้การประพฤติปฏิบติันะ จิตใจของคน เวลาคนเกิดมามนัมีอวิชชาทั้งนั้นน่ะ ค าว่า “มี
อวิชชา” พอค าว่า “อวิชชา” อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในส่ิงใดล่ะ? ไม่รู้ส่ิงท่ีมนัเป็นจริงในหวัใจ
ของเรา แต่เวลาเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีว่าเรารู้ ส่ิงท่ีเรารู้ พอมนัรู้ส่ิง
นั้น มนัเลยไม่เห็นความเป็นไปของตวั สังเกตไดไ้หมว่า ความผดิพลาดของเรา เรามองไม่ออก มีแต่
คนคอยเตือนคอยบอกเราว่าเราผดิพลาดอยา่งใด เราไม่รู้จกัความผดิพลาดของเรานะ แต่ถา้เรามีสติ
มีปัญญา เราทบทวนของเรา เราจะเห็นความผดิพลาดของเราได ้

ถา้เราเห็นความผดิพลาดของเรา เห็นไหม ถา้จิตมนัสงบระงบั ถา้มนัรู้มนัเห็นของมนั มนั
จะเป็นปัญญา มนัจะเป็นประโยชน์ในการวิปัสสนา ถา้มนัไม่รู้ไม่เห็นของมนันะ มนัจะเร่ิมตน้
วิปัสสนาท่ีไหน 

ในทางตรงกนัขา้ม เวลาคนท่ีประพฤติปฏิบติั เวลาจิตมนัสงบข้ึนมาแลว้ไม่เขา้ใจว่าส่ิงน้ีมนั
เป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิ ถา้ไม่เขา้ใจว่าเป็นสัมมาสมาธินะ มนัมองขา้ม ถา้ไม่เห็น มนัก็ไม่
รู้ ถา้มนัไม่มอง มนัก็ไม่เห็น เวลามนัไม่มองนะ มนัไม่มอง มนัมองขา้มไป มองขา้มว่า “ส่ิงน้ีเรารู้
แลว้ ส่ิงน้ีเราเป็นไปไดแ้ลว้ ส่ิงน้ีเราเขา้ใจไดห้มดแลว้ น่ีจิตใจเราเป็นธรรม จิตใจเราเป็นธรรม”...
มนัมองขา้ม 
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ถา้มนัไม่เห็น เพราะจิตใจมนัไม่เขม้แขง็ จิตใจมนัไม่มีวุฒิภาวะท่ีสามารถจะเห็นได ้ ท่ีไม่
สามารถเห็นไดน้ะ เราก็พยายามของเรา ขวนขวายของเราดว้ยความทุกขค์วามยากของเรา เรา
พยายามขวนขวายของเรา ถา้จิตสงบแลว้ใหอ้อกใชปั้ญญา ออกใชปั้ญญาในส่ิงใดล่ะ 

จิตถา้มนัสงบแลว้นะ ถา้มีอ  านาจวาสนา เวลามนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม น่ี
มนัเห็นของมนั มนัเห็นของมนั มนัรู้ของมนั มนัจบัตอ้งของมนั มนัเกิดงานของใจข้ึนมาได ้ งาน
ของจิตตภาวนา จิตมนัจะออกท างาน จิตมนัจะพฒันาของมนั น่ีคือจิตตภาวนา เวลาแกกิ้เลส เขาแก้
กนัท่ีจิต ถา้แกก้นัท่ีจิต 

เพราะจิตพาเราเกิดไง จิตมนัพาเรามาเกิด เกิดมาเป็นมนุษย ์เราว่าเป็นมนุษยช่ื์อนาย ก. นาย 
ข. นาย ง. น่ีเป็นมนุษยข้ึ์นมา น้ีเป็นมนุษย ์ มนุษยต์ามความจริงน่ีแหละ แต่ส่ิงท่ีเป็นมนุษยน่ี์เป็น
โลก มนัเป็นโลก เราใชส้มอง เราใชก้ารบริหารจดัการของเราเพื่อเป็นอาชีพของเรา เราใชมื้อของ
เรา เราใชร่้างกายของเราท าหนา้ท่ีการงานของเราเพื่อประโยชน์ของเรา น่ีเร่ืองโลกๆ ทั้งนั้น 

ส่ิงท่ีโลกๆ เห็นไหม คนดีก็ดีของโลก ถา้คนชัว่มนัก็เร่ืองของโลก เพราะเร่ืองของโลกน้ีคือ
การกระท า ส่ิงน้ีกระท าแลว้ ส่ิงน้ีเป็นบุญเป็นบาป ถา้เป็นบุญเป็นบาป ผลมนัตกท่ีไหนล่ะ? ผลมนั
ตกแก่จิต เพราะจิตเกิดความคิด ความคิดถึงมีการกระท า การกระท าอนันั้น ผลก็ตกลงสู่จิต น่ีมนั
เป็น เวลาเป็นกรรมน่ีมีการกระท า ผลเกิดลงท่ีไหน? ผลเกิดเป็นวิบาก วิบากตกท่ีไหน? ตกท่ีจิต แต่
ตณัหาความทะยานอยากท่ีมนัยมุนัแหย ่มนัเร้าใหเ้ราท า น่ีกิเลสมนัเร้าใหเ้ราท า พอเราท าเสร็จแลว้
ผลตกท่ีไหน น่ีมนัเร่ืองของโลกไง 

ทีน้ีถา้เร่ืองของธรรมล่ะ เรามาประพฤติปฏิบติั พอเรามาประพฤติปฏิบติั เราพยายามท า
ความสงบของใจ ท าความสงบของใจ เห็นไหม เราไม่ไดท้  างานดว้ยสมอง เราไม่ไดท้  างานดว้ยมือ 
เราไม่ไดท้  างานดว้ยร่างกายของเราเพื่อหางานของเรา เห็นไหม งานดว้ยสมอง ดว้ยมือของเรา ดว้ย
ร่างกายของเราน้ี มนัเป็นงานของโลก งานของโลก เราอยูก่บัโลก โลกเขาท างานกนัอยา่งน้ี บริหาร
จดัการมาก็เพื่อผลประโยชน์กบัเรา เพื่อธุรกิจของเรา เพื่อการท างานของเราใหป้ระสบความส าเร็จ 
เห็นไหม น่ีผลของวฏัฏะ หนา้ท่ีการงานของมนุษย ์ หนา้ท่ีการงานของเทวดา หนา้ท่ีการงานของ
พรหม 

ทีน้ี เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะรักษาใจของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เรา
ท าความสงบของใจเขา้มาได ้ น่ีสมถกรรมฐาน ท าความสงบของใจเขา้มา ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้
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มานะ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี ความสงบร่มเยน็น้ีมนัจะหล่อเล้ียงจิตใจน้ี หล่อเล้ียงจิตใจน้ีให้
เขม้แขง็ หล่อเล้ียงจิตใจน้ีใหมี้ความมุมานะ มีความพยายาม 

เวลาเราเดินจงกรมนัง่สมาธิภาวนา เห็นไหม เราดูครูบาอาจารยข์องเราสิ เวลาเดินจงกรมนัง่
สมาธิภาวนาน่ี จนเราไม่กลา้ เราแหยงนะ “จะท าส่ิงนั้นไดห้รือ จะท าส่ิงนั้นไดห้รือ” แต่เรา
ประพฤติปฏิบติัไปเถอะ เวลาเราปฏิบติัใหม่ๆ น่ีหญา้ปากคอก จบัพลดัจบัผลู จบัผดิจบัถูก น่ี
พยายามของเรา 

แต่ถา้พอปฏิบติัข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไปนะ ถา้จิตใจเรา พอภาวนาเป็น พอมนัเป็นมหา
สติ มหาปัญญา พอปัญญามนักา้วเดินไปแลว้นะ น่ีมนักา้วเดินของมนัไป จนมนัไม่ยอมหยดุ มนั
ท างานของมนัโดยอตัโนมติัเลย เราท างานจนเราแปลกใจ ท าไมท าอยา่งนั้นได ้ ถา้เวลาครูบา
อาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา เพราะใจของท่านเป็น พอใจของท่านมนัเป็น มนัท าอยา่งนั้น ท า
อยา่งนั้นโดยขั้นตอนของมนั โดยความเป็นไปของมนั เพราะมนัท าแลว้มนัมีธรรมะไง มีสมาธิ มี
ปัญญา มีการพจิารณาของมนั มนัมีความสุข มนัมีความร่ืนเริง มนัมีความขวนขวาย มนัมีการ
กระท าของมนั มนัท าได ้

แต่ถา้เราเห็นว่าครูบาอาจารย ์ เวลาท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา “เราท าอยา่งนั้นไดห้รือ มนั
ไม่รุนแรงเกินไปเหรอ”...เวลาปฏิบติัไปมนัจะเป็นอยา่งนั้น เวลาปฏิบติัไป เพราะมนัเป็นสติ มหา
สติ เป็นปัญญา มหาปัญญา ขณะท่ีเป็นสติ เป็นปัญญา เรายงัลม้ลุกคลุกคลาน แลว้เวลาปฏิบติัไปมนั
มีสติ มีปัญญา มนัมีมหาสติ มหาปัญญา ถา้มนัมองเห็นใช่ไหม มนัไม่มองขา้ม 

แต่ถา้มนัติดในสมาธิ คือการมองขา้ม เพราะติดในสมาธิ เห็นไหม ท่ีว่าจิตน้ีเป็นธรรม จิตน้ี
เป็นธรรม น่ีมนัมองขา้มไปหมดเลย ทั้งๆ ท่ีมีกิเลส ทั้งๆ ท่ีมีงานท า ถา้มีสติมีปัญญา เราจะจบัอนั
นั้นมาเป็นงานได ้แต่มนัมองขา้มไป พอมองขา้มไป ไม่มีส่ิงใด มองไม่เห็นส่ิงใด เห็นแต่ความว่าง 
เห็นแต่จิตท่ีมนัสงบระงบั มนัมีแต่ความสุขของเรา มนัเป็นความสุขจริงๆ นะ แต่ความสุขอยา่งน้ี
มนัมองขา้ม 

ถา้มนัไม่เห็นซะ มนัก็ท  าส่ิงใดไม่ได ้ เพราะมนัไม่เห็น ไม่เห็นเพราะอะไร เพราะจิตใจมนั
ไม่มัน่คง จิตใจมนัไม่มีสมาธิ จิตใจเรายงัไม่มีวุฒิภาวะ แต่ถา้พอจิตใจเรามีวุฒิภาวะ มนัก็ไปติดอีก 
มนัไม่ยอมร้ือคน้ มนัไม่ยอมประพฤติปฏิบติั เราถึงตอ้งบงัคบัไง บงัคบั ถา้จิตสงบแลว้ใหอ้อก
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ฝึกหดัใชปั้ญญา ใหอ้อกฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มนัฝึกหดัใชปั้ญญาในส่ิงใดล่ะ? มนัจะฝึกหัดปัญญาใน
กาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม 

แต่ถา้มนัเป็นทางโลกล่ะ มนัไปเห็น มนัไปรู้นิมิต มนัไปเห็นส่ิงท่ีต่างๆ น่ีคนชอบ ชอบรู้
วาระจิต ชอบรู้ต่างๆ ส่ิงนั้นไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่อริยสัจ มนัเป็นฌานโลกีย ์ น่ีอภิญญา ๖ วา่เกิด
อภิญญา รู้วาระจิต รู้ต่างๆ ส่ิงท่ีรู้ รู้อยา่งนั้น ถา้จิตของคน ถา้อ  านาจวาสนาของจิตดวงใดไดส้ร้าง
อ านาจวาสนามา มนัมี มนัมีแลว้พอประพฤติปฏิบติัเขา้ไป พอจิตสงบเขา้ไปแลว้นะ ไปเจอส่ิงน้ี พอ
เจอส่ิงน้ีก็ไม่รู้ ก็ใชส่ิ้งน้ีไป คิดว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ถา้วนัไหนจิตมนัสงบแลว้ไม่รู้ไม่เห็นส่ิงใด ว่าวนั
นั้นไม่ไดภ้าวนา ภาวนาไม่ไดผ้ล ถา้จิตมนัสงบลงไปแลว้ไปรู้ไปเห็นส่ิงใด เออ้! วนัน้ีภาวนาดี น่ี
มนัติด ติดจนมนัหลง จนมนัเขา้ใจว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม เห็นไหม 

แลว้ถา้มีครูบาอาจารยม์ารู้ส่ิงน้ีเขา้ แลว้เห็นเขา้นะ สังเวช สังเวชว่าเวลาเราฝึกหดัใหม่ เห็น
ไหม หญา้ปากคอก น่ีเหมือนกนั จิตมนัฝึกหดัใหม่ พอฝึกหดัใหม่น่ีมนัก็รู้ตามอ านาจวาสนาท่ีไปรู้ 
อ านาจวาสนาท่ีสร้างมา ถา้ใครมีอ  านาจสร้างส่ิงใดมา มนัก็จะรู้เห็นตามนั้นน่ะ ถา้เห็นตามนั้น มนั
คืออะไรล่ะ? มนัก็คือสัญชาตญาณ สัญชาตญาณท่ีมนัมีอยูก่บัจิต พอจิตสงบมนัก็รู้ไปตามนั้นน่ะ 

แต่ถา้ครูบาอาจารยน์ะ ท่านบอกว่า ร้ังไวก่้อนไดไ้หม มีสติยบัย ั้งไวก่้อน ถา้มีสติยบัย ั้งไว้
ก่อน รักษาจิตน้ีใหม้ัน่คง ถา้จิตน้ีมัน่คงมีก าลงัของมนัแลว้ ดูสิ เราจะซ้ือสินคา้ส่ิงใด ถา้เงินของเรา
ไม่พอ เราจะซ้ือสินคา้ส่ิงนั้นไม่ได ้ จิต ถา้ไม่มัน่คงพอ มนัท างานของจิต เราไม่ไดท้  างานทางโลก 
ทางโลกเขาใชส้มองท างาน เขาใชว้ตัถุท  างาน น่ีอารมณ์ก็เป็นวตัถุอนัหน่ึง แต่ถา้จิตสงบเขา้มา มนั
ท างานท่ีจิต เพราะจิตมนัเป็นนามธรรม จิตน้ีเป็นนามธรรม เห็นไหม ธาตุรู้ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน...ผูรู้้ 
ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ส่ิงน้ีมนัมีกิเลส กิเลสสวะ อวิชชาสวะ ภวาสวะอยูใ่นผูรู้้น้ี ถา้อยูใ่นผูรู้้น้ี เพราะผูรู้้น้ี
มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัครอบคลุมอยู ่

ทีน้ีเราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา ส่ิงท่ีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
มนัสงบตวัลง พอสงบตวัลง ใจน้ีก็เป็นอิสระ พอใจน้ีเป็นอิสระ ส่ิงใดท่ีเป็นอ านาจวาสนาท่ีเรา
สร้างมา มนัก็จะแสดงออก พอมนัแสดงออก ผูท่ี้สงบโดยท่ีไม่มี ไม่ออกรู้ส่ิงใด ไม่มีนิมิตส่ิงใด ส่ิง
นั้นเป็นประโยชน์กบัเรา 

แต่ท่ีผูป้ฏิบติั เวลาฟังน่ะ คนนูน้รู้อยา่งนั้น คนน้ีรู้อยา่งน้ี เราก็อยากรู้กบัเขา เราอยากรู้กบัเขา 
เพราะเราไม่เขา้ใจ เราว่าส่ิงนั้นเรายงัไม่รู้ ถา้จิตสงบแลว้นะ เวลามนัออกใชปั้ญญา ส่ิงท่ีเป็นปัญญา
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มนัเป็นปัญญาอยา่งใด ถา้มนัเป็นปัญญาอยา่งใด เห็นไหม เราจะกลา้อาจเอ้ือมหรือว่าเราจะเกิด
ปัญญาท่ีมนัจะช าระกิเลสใช่ไหม เราก็พยายามจะร้ือคน้ปัญญา เราจะสร้างปัญญาของเราข้ึนมา มนั
ก็เลยเป็นสัญญา ถา้มนัเป็นสัญญา มนัเป็นความจ ามา จ  าจากต ารับต ารามา จ  าจากครูบาอาจารยม์า 
ส่ิงท่ีเป็นจากต ารับต ารามา ส่ิงน้ีมนัเป็นความจ า เราก็ฝึกหดัของเรา ถา้ฝึกหดั ย  า่อยูก่บัท่ีมนัก็เป็น
สัญญา 

แต่ถา้ส่ิงท่ีพอจิตมนัสงบแลว้ เราพยายาม สงบแลว้มนัก็มีความสุขไง สงบแลว้มนัก็ปล่อย
วางความทุกขท์ั้งหมด ถา้มนัปล่อยวางความทุกขท์ั้งหมด เราจะท าส่ิงใดต่อไป พอเราท าจิตสงบ
แลว้ เราก็ว่าส่ิงนั้นเป็นผลเหรอ? มนัไม่ใช่ ท  าจิตสงบมาน้ีเป็นทุน เราท าจิตสงบของเรามา สงบเขา้
มาเพื่อจะเอาความสงบน้ีเป็นสมถกรรมฐาน ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน เป็นทุน เป็นสถานท่ีตั้งเพื่อจะ
ออกวิปัสสนา ออกท างานของจิตน้ี ถา้ท างานของจิตน้ี พอจิตมนัออก มนัออกฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้
มนัไม่ไป เราก็พยายาม ส่ิงท่ีเป็นสัญญา ส่ิงท่ีมนัเป็นความจ า เราก็ฝึกหดั ก็ตอ้งเอาส่ิงน้ีเป็นการ
เร่ิมตน้ ถา้มนัฝึกหดั พอฝึกหดัไปแลว้ ปัญญาถา้มนัใชไ้ปแลว้นะ มนัจะเป็นประโยชน์ พอฝึกหดัใช้
น่ีมนัมีผล ผลว่าถา้ใชปั้ญญาไปแลว้ เราใชปั้ญญาไตร่ตรองในส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนมา มนัเห็นผลไง 

ถา้เป็นปัญญา แลว้มีสัมมาสมาธิรองรับ พอปัญญามนัพิจารณาแลว้มนัปล่อย มนัปล่อยวาง
นะ พอมนัปล่อยวางข้ึนมา เราจะเห็นต่าง เห็นความต่างว่าถา้มนัเป็นสมถะ เป็นสมาธิ มนัปล่อยของ
มนั มนัปล่อยของมนัแลว้นะ มนัมีความสงบระงบั แต่ถา้เราใชปั้ญญาของเราแลว้ มนัสงบแลว้เรา
ใชปั้ญญา ใชปั้ญญาพร้อมกบัสมาธิ เวลามนัปล่อยนะ มนัเขา้ไปถากถางอนุสัย ถากถางส่ิงท่ีมนั
นอนเน่ืองมากบัใจ นอนเน่ืองมานะ เพราะพลงังาน “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” ค าว่า “ผอ่งใส” ผอ่งใสคือ
อวิชชา แต่ถา้เราไม่มีสติปัญญา ความผอ่งใส ความเวิง้วา้ง ความว่าง มีความสุข น่ีมนัเตลิดเปิดเปิง
ไปไดน้ะ 

แต่ถา้เรามีสติปัญญา ความผอ่งใสน้ี ถา้ไม่มีสติปัญญา ไม่ไดฝึ้กฝนข้ึนมา มนัก็แค่เป็นสม
ถกรรมฐาน แต่ถา้มนัใชปั้ญญาไปแลว้ มนัเท่ียว มนัถาก มนัถาง ถากถางเพราะอะไร เพราะปัญญา 
ปัญญาอนัน้ีเพราะอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้ ปัญญาคือวิชชา วิชชา ความรู้ คือแยกแยะ พอมนั
พิจารณาเขา้ไป มนัปล่อยวาง พอปล่อยวาง น่ีความสุขอนัน้ีมนัมีความเพิ่มข้ึน ถา้มีความเพิ่มข้ึน มนั
เป็นประโยชน์กบัเรา น่ีถา้เราฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญามนัจะเกิดข้ึนมา ถา้ปัญญาเกิดข้ึนมา เราใช ้เรา
ก็รู้ของเราเอง น่ีเป็นปัจจตัตงั 
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ส่ิงท่ีเราปฏิบติัมาแลว้มนัไม่ไดผ้ล มนัลม้ลุกคลุกคลาน ลม้ลุกคลุกคลานเพราะมนัไม่เป็น
ความจริง แต่ถา้เราปฏิบติัไปลม้ลุกคลุกคลาน เราหาความถูกความผดิ หาความเป็นไปไดแ้ละความ
เป็นไปไม่ได ้ ความเป็นไปไม่ไดม้นัเพราะส่ิงใด ถา้ความเป็นไปได ้ ดูสิ ดูพระปฏิบติั ดูครูบา
อาจารยข์องเรา ท่านเก็บหอมรอมริบ ท่านพยายามรักษาของท่าน ท่านรักษาของท่านก็เพื่อเขา้มาสู่
ใจน้ี ถา้รักษา เห็นไหม 

แต่เวลาเราปฏิบติักนัไป เราบอก ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือความปกติของใจ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 
๑๐ ศีล ๒๒๗ ถา้มีศีลมาก มีศีลพอ ศีลเป็นฐาน ถา้ศีลเป็นฐาน การท าความสงบของใจมนัก็จะง่าย
ข้ึน มนัจะท าใหส้ะดวกสบายข้ึน ถา้ท าสะดวกสบายข้ึน เห็นไหม “ศีล สมาธิ” ถา้เกิดสมาธิข้ึนมา 
สมาธิมนัเกิดข้ึนมาเพื่อส่ิงใด สมาธิน่ี 

จิต เวลามนัฟุ้งซ่าน จิตท่ีมนัท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย เพราะมนัขาดสมาธิไง เวลาเราใชปั้ญญา 
เวลาเราตรึกในปัญญา เราใชปั้ญญา ธรรมะน่ีเราเขา้ใจไดน้ะ เราเขา้ใจ เราแยกแยะได ้เราใชปั้ญญา
ของเราได ้ แต่ท าไมมนัแกกิ้เลสไม่ไดล่้ะ? เพราะมนัเป็นอาการของใจไง มนัเป็นเปลือก มนัเป็น
ขนัธ์ ขนัธ์คือความรู้สึกนึกคิด รูป เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ มนัก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของเรา 
เราก็ใชค้วามรู้สึกนึกคิดตรึกในธรรม เราเขา้ใจไดไ้หม? เขา้ใจได ้ เขา้ใจแลว้ท าไมกิเลสมนัไม่ยบุ
ยอบลงล่ะ เขา้ใจแลว้ท าไมกิเลสมนัไม่ขาดล่ะ น่ีผูท่ี้ปฏิบติัสงสัยตรงน้ีมาก สงสัยว่า ปัญญาก็ใช้
ปัญญาแลว้ ภาวนาก็ไดภ้าวนาแลว้ ปัญญาใชจ้นสุดแลว้ ปัญญาน่ีใชจ้นหมดไส้หมดพุงแลว้ ท  าไม
มนัไม่ไดผ้ลอะไรข้ึนมาเลย น่ีเพราะเราใชปั้ญญา 

แต่ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มานะ ใชปั้ญญาไล่ตอ้นเขา้มา มนัปล่อยวางเขา้มา ปล่อย
วางเขา้มา เราจะรู้เลยว่าส่ิงน้ีมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ น่ีพดูถึงปัญญาอบรมสมาธินะ แต่ถา้ขาด
สมาธิ ส่ิงท่ีว่าถา้เราประพฤติปฏิบติัโดยสามญัส านึก เราปฏิบติักนั เราก็ว่าเราใชปั้ญญาดว้ยความไม่
รู้ ดว้ยความไม่เขา้ใจว่าน่ีคือปัญญา เพราะศาสนาพทุธสอน ศาสนาพทุธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เรา
กใ็ช้ปัญญาของเรา เรากใ็ช้ แต่เราไม่รู้ว่าน่ันน่ะคอืสัญญา 

แต่พอเรามีสติปัญญาของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา น่ีปัญญาอบรมสมาธิ ตรึกใน
ธรรม หาเหตุหาผลของมนั ถา้หาเหตุหาผลนะ ส่ิงใดเป็นความจริง ส่ิงใดไม่เป็นความจริง หาเหตุ
หาผลนะ ถา้หาเหตุหาผล พอมนัปล่อยวาง นั้นน่ะคือสมถะ มนัจะปล่อยวางเขา้มาสู่จิต แลว้มี
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สติปัญญารักษาไว ้มีสติปัญญารักษา ถา้มนัออกรู้ ออกเสวย เราจะใชปั้ญญาพิจารณา มนัก็ปล่อยเขา้
มา ปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มาจนเราควบคุมได ้

ถา้เราควบคุมส่ิงน้ีไดน้ะ รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เป็น
บ่วงของมาร รูป รส กล่ิน เสียง ธรรมะท่ีเรามาใชพ้ิจารณาอยูน้ี่มนัอาศยัอะไรไปพิจารณา? มนัก็รูป 
รส กล่ิน เสียงน่ีแหละ รูป รส กล่ิน เสียง เพราะเราตรึกในธรรม ธรรมะก็คือธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่มนัตรึกผา่นอะไรล่ะ? มนัก็ตรึกผา่นส่ิงน้ี ถา้เราพิจารณาของเราแลว้เรา
ปล่อยเขา้มา มนัก็ปล่อยส่ิงน้ีเขา้มาสู่ตวัมนั 

ถา้ปล่อยส่ิงน้ีเขา้มาสู่ตวัใจ แลว้มีสติปัญญา เรารับรู้ แลว้ธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของ
ธาตุรู้ มนัคือธาตุรู้ มนัมีหนา้ท่ีรู้ มนัก็รู้ออกมาอีก เพราะมนัยงัมีแรงขบัดนัจากอวิชชาอยู ่ เราก็
พิจารณาซ ้ า พิจารณาซ ้ าจนมีความช านาญ พอมีความช านาญ พอมนัจะคิดนะ แอะ๊! แอะ๊! แอะ๊! น่ี
มนัอายเลยนะ เพราะถา้สติและสมาธิมีก าลงัพอ มนัจะคิดน่ีเรารู้ก่อน รู้ก่อนท่ีมนัจะคิดอีก พอมนัจะ
คิดนะ “แน่ะๆๆๆ จะคิดอีกแลว้” 

แต่ถ้ามนัคดิออกไปแล้ว เรากใ็ช้ความคดินีม้าพจิารณาแยกแยะ ส่ิงน้ันมันมเีหตุมผีล มันมดีี
มช่ัีวอย่างใด มนักป็ล่อยเข้ามา น่ีพจิารณาอย่างนีซ้ ้าแล้วซ ้าเล่า ซ ้าแล้วซ ้าเล่า จนจติตั้งมัน่ ค าว่า  
“จติตั้งมัน่” จติน่ี มนัจะรักษาจติได้ง่าย แล้วมสีติปัญญา สังเกตตรงนีใ้ห้ด ีสังเกตว่าเวลามนัจะออก
รู้ ถ้าจติมนัออกรู้แล้วเราเห็น น่ีวปัิสสนาจะเกดิตรงนี ้ เพราะถา้จิตมนัออกรู้นะ ธรรมชาติท่ีมนัรู้ 
โดยธรรมชาติมนัรู้อยูแ่ลว้ มนัท างานของมนัอยูอ่ยา่งน้ี แลว้หนา้ท่ีของเราท่ีเรามาประพฤติปฏิบติั
กนัอยูน่ี่ เรามาตั้งสติ เรามาตั้งกนัอยูน่ี่ก็ตรงน้ีไง น่ีถา้ไม่เห็น มนัก็ไม่รู้ ไม่เห็นไง ไม่เห็น 

เห็นไหม ถา้เป็นเจโตวิมุตตินะ เราก าหนดพุทโธๆๆ จนจิตมนัสงบ ถา้จิตมนัสงบตั้งมัน่ จิต
สงบเป็นสมาธิบ่อยคร้ังเขา้ๆ ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม...เห็นกาย น่ีเห็นกาย
ข้ึนมาเลย เห็นกายเป็นภาพ เห็นภาพข้ึนมาน่ีเป็นอุคคหนิมิต แลว้มนัแยกส่วนขยายส่วน มนัวิภาคะ 
ถา้วิภาคะจนมนัเป็นไตรลกัษณ์ ฉะนั้น น่ีเป็นเจโตวิมุตติ 

ถา้ปัญญาวิมุตติ เราใชปั้ญญาของเรา เราใชปั้ญญาแยกแยะความรู้สึกนึกคิดเราน่ี แยกแยะ
มนั แยกแยะมนั แลว้มีสติพร้อม แยกแยะมนั มนัก็ปล่อย ปล่อย ปล่อยจนขนาดท่ีว่าถา้เราควบคุมได ้
เรามีสติ ก าลงัสมาธิพอ จิตน่ี ก่อนคิดน่ีเรารู้เลยล่ะ ถา้เรารู้ สติมนัพร้อม ก่อนคิดน่ีเรารู้เลย รักษาส่ิง
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น้ีไว ้ แลว้รักษาจนเห็นนะ จนเห็นว่าจิตมนัเสวยอารมณ์ ถา้จิตมนัเสวยอารมณ์นะ จิตเห็นอาการ
ของจิต ถา้จบัตรงน้ีได ้

“ไม่เห็น” ก็ท  าส่ิงใดไม่ได ้

“ไม่มอง” จิตมีก าลงัแลว้ไม่มอง มองขา้มไป มองขา้มว่าเราเคยท าแลว้ เราท ามาแลว้ ส่ิงน้ีก็
รู้หมดแลว้ ไม่เห็นมนัมีค่าส่ิงใด 

เห็นไหม ดูครูบาอาจารยข์องเราสิ ท่านสอนใหพ้ิจารณากายๆ ร่างกายน้ีหรือจะพิจารณา
ท าไม เราอยากจะไดธ้รรม เราอยากจะเป็นพระอรหนัต ์เราอยากจะพน้จากทุกข ์แลว้เราจะพิจารณา
กายท าไม 

ถ้าไม่พจิารณากาย ไม่พจิารณาเวทนา ไม่พจิารณาจติ ไม่พจิารณาธรรม มนัจะเป็น
วปัิสสนามาจากไหน แล้วจติดวงนีม้ันไม่เห็น ไม่เห็นกเิลสของมันเลย เวลามนัเป็นสมาธิกม็องข้าม
มนัไปซะ แล้วมันจะไปรู้เห็นส่ิงใด ส่ิงใดจะเป็นประโยชน์กบัจติดวงนี ้เพราะจติดวงนี้มนัมอีวชิชา 
เพราะมนัโง่อย่างนีไ้ง มนัถงึได้มาเกดิอยู่น่ีไง แล้วเกดิมาเป็นมนุษย์ เกดิมากทุ็กข์มาก เกดิมากเ็ศร้า
มาก เกดิมากอ็ยากจะพ้นจากทุกข์ แล้วพ้นจากทุกข์ กจ็ะไปเกบ็เกีย่วธรรมะเอาจากฟากฟ้า ธรรมะ
กห็ยบิเอาบนอากาศ นิพพานกห็ยบิเอาได้ทุกที ่มนัมจีากไหน ทีไ่หนมนัมี 

เวลาเกิด ใครพามาเกิด พ่อแม่ใหเ้กิดเหรอ? พ่อแม่เป็นธรรมชาติของท่าน จิตเรา ปฏิสนธิจิต
มนัลงไปในไข่ ลงในครรภ ์ลงในน ้าคร า ลงในโอปปาติกะ จิตตวัน้ีมนัมีเวรมีกรรมของมนั มนัถึง
ไดม้าเกิด พอมาเกิดเป็นมนุษย ์ เราเกิดมาเราก็มีทุกขมี์ยากของเรา พอเกิดข้ึนมาแลว้เรามีอ  านาจ
วาสนา เราเกิดมาพบพุทธศาสนา พุทธศาสนาน่ี เราจะประพฤติปฏิบติัก็ประพฤติปฏิบติัจากตรงน้ี
ไง 

ถา้ไม่เห็น เราก็พยายามของเราเพื่อใหเ้ห็น แลว้เราก็ไม่มองขา้มดว้ย ไม่มองขา้มหมายความ
ว่า เห็นใหมี้สติมีปัญญา ใหเ้ป็นผูท่ี้ละเอียดรอบคอบ ไม่สุกเอาเผากิน ไม่มองขา้ม ไม่มองว่าส่ิงน้ีเรา
ท าแลว้ ส่ิงน้ีเรารู้แลว้ ธรรมะเราจะเอานิพพาน เราไม่ใช่ว่าพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต 
พิจารณาธรรม พิจารณาท าไม 

เวลาเขาพดูนะ “กายก็เป็นอริยสัจ ทุกอยา่งเป็นอริยสัจ” นัน่ก็พดูไปอีกอยา่งหน่ึง เพราะ
อะไร เพราะมนัไม่มีจิตไง มนัไม่มีจิต ไม่มีผูทุ้กขผ์ูย้ากนั้นออกมาแกไ้ข ผูท่ี้ทุกขผ์ูท่ี้ยากมานัง่เป็น
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หวัตอกนัอยูน่ี่ เพราะมนัทุกขม์นัยาก มนัถึงพยายามอยากจะพน้ทุกข ์ พน้จากความทุกขค์วามยาก
อนัน้ีออกไป แลว้จะพน้จากความทุกขค์วามยาก เราก็จะพน้จากทุกข์ๆ  แลว้พน้จากทุกขท่ี์ไหน ถา้
ไม่มาพิจารณาท่ีน่ี 

ถา้มนักลบัมาพิจารณาท่ีน่ี ถา้จิตมนัสงบแลว้เราสังเกตใหดี้ ถา้สังเกตนะ คอยตั้งสติ ถา้มนั
จบั มนัเสวยอารมณ์ “จิตเห็นอาการของจิต” อาการก็คือความรู้สึกนึกคิดเราน่ีแหละ ความรู้สึกนึก
คิด ถา้ผูท่ี้ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั มนัก็เป็นสามญัส านึก เป็นสัญชาตญาณ มนัเป็นปกติน่ี คือมนัเป็น
มนุษยป์กติน่ีแหละ ก็เป็นความรู้สึกนึกคิด ก็น่ีไง ก็มีความคิดท่ีดี มีสติท่ีดี ก็เป็นคนสมบรูณ์ มี
สติสัมปชญัญะ ท ามาหากินจนมีเงินทอง มีทุกอยา่งพร้อม ก็เพราะน่ีไง น่ีก็ท  าแลว้ น่ีก็เป็นชาวพุทธ 
ก็เป็นคนดี ก็ดีไง ดีของโลกไง ถา้ดีของโลก น่ีงานหนา้ท่ีของโลก 

แต่ถา้เรามีอ  านาจวาสนานะ พอมีอ านาจวาสนาน้ีมนัจะมีธรรมข้ึนมาในใจ ถา้มีธรรมข้ึนมา
ในใจนะ เวลาคนท่ีเขาทุกขเ์ขายากนะ ขา้วของเงินทองเขาเตม็บา้น แลว้เขาก็คิดวา่ขา้วของเงินทอง
ของเขาช่วยเหลือเขาไม่ไดเ้ลย ช่วยเหลือใหเ้ขามีความสุขไม่ไดเ้ลย แลว้จะหาความสุขท่ีไหน เขา
ถึงมาประพฤติปฏิบติักนันะ 

เวลาดูองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ทิง้ราชวงัมา ยสะทิง้เรือน ๓ หลงัมาเหมือนกนั ทิง้
มาหมดนะ เพราะส่ิงนั้น เวลาเราแสวงหามาก็เพื่อความมัน่คงของชีวิต แต่กิเลสมนัถ่ายรดในหวัใจ 
มนัมีแต่ความทุกขค์วามร้อน ฉะนั้น ส่ิงท่ีมัน่คงของชีวิต เราก็รักษาไว ้เพื่อชาติเพื่อตระกลู แต่จิตใจ
ของเรา เราตอ้งดูแลรักษาของเราเอง 

ฉะนั้น ถา้เราดูแลรักษาของเราเอง จิต พยายามใชปั้ญญาอบรมสมาธิ หรือสมาธิอบรม
ปัญญาก็แลว้แต่ ถา้เราใชพุ้ทโธๆ น่ีสมาธิอบรมปัญญา เกิดสมาธิแลว้ใหรู้้ ใหเ้ห็น ใหม้อง ใหมี้
ความละเอียดรอบคอบ ส่ิงน้ีเกิดข้ึน แลว้เราใชว้ิปัสสนาของเรา แยกแยะของเรา เพื่อฝึกหดัจิตน้ีให้
มนัฉลาดข้ึนมา 

ในกายของเราน้ี ถา้เราพิจารณาของเรา จิตใจกบัร่างกายน้ีมนัจะไดค้ายสังโยชน์ออกไป ส่ิง
ท่ีมนัร้อยรัดไวอ้ยูใ่นจิตใตส้ านึก เรากว็่ากายน้ีไม่ใช่ของเรา สรรพส่ิงน้ีก็ไม่ใช่ของเรา เราอาศยัอยู่
เท่านั้น โดยปริยติั โดยทฤษฎีเป็นอยา่งน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนไว ้ ธรรมและวินยั
เป็นศาสดาของเรา เราก็ไดร้ ่ าเรียนกนัมา ร ่ าเรียนกนัมาแลว้มนัฆ่ากิเลสไดไ้หม ร ่ าเรียนกนัมาแลว้ก็
ร ่ าเรียนกนัมาเพื่อเป็นแนวทาง 
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แต่เวลาเราปฏิบติั เราฝึกหดัจิตของเรา ใหจิ้ตของเรารู้ ใหจิ้ตของเราเห็น ถา้มนัรู้มนัเห็นของ
มนั ถา้จิตมนัเสวยอารมณ์ จบัไดน้ะ พอจบัได ้ จบัไดแ้ลว้แยกแยะ แยกแยะดว้ยปัญญา อารมณ์
ประกอบไปดว้ยส่ิงใด น่ีจิตเห็นอาการของจิตนะ ถา้เห็นอาการของจิต รูป รูปคืออารมณ์อารมณ์
หน่ึง อารมณ์โกรธก็ได ้อารมณ์ต่างๆ จบัไดน้ะ แยกแยะมนั ท าไมมนัถึงโกรธ ท าไมมนัถึงคิด ท าไม
มนัถึงตระหน่ี ท าไมมนัถึงท าใหต้วัเองเจ็บช ้าน ้ าใจนกั น่ีแยกมนัออก 

ถา้แยกมนัออก เห็นไหม ในความรู้สึกนึกคิดน้ีมนัจะตอ้งมีขอ้มูล สัญญา สัญญาเป็นขอ้มูล
เดิมของมนั พอมีสัญญาข้ึนมาแลว้ สัญญามนัก็มีดีมีชัว่คือเวทนา พอเวทนาข้ึนมา น่ีสังขารมนัปรุง 
ถา้สังขารมนัปรุง มนัจะปรุงต่อเน่ืองอย่างไรถา้ไม่มีวิญญาณรับรู้ประกอบข้ึนมาใหเ้ป็นอารมณ์
ความรู้สึกน้ี ถา้ความรู้สึกน้ี ถา้เราพิจารณา มนัแยกออกได ้เห็นไหม น่ีขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่จิต จิต
ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ แยกแยะมนัก็ปล่อย แยกแยะมนัก็ปล่อย ถา้
สติปัญญาทนันะ ถา้สติปัญญาไม่ทนั มนัมองขา้ม 

เวลาเราปฏิบติักนั เราบอกเราจะเอามรรคเอาผล เอามรรคเอาผล เรากจ็ะเอาธรรมเลย ธรรม
ทั้งแท่ง เห็นไหม จิตทั้งแท่งก็เป็นธรรมทั้งแท่ง เวลาเป็นสมาธิ สมาธิน่ีมนัปล่อยวางหมดเลย มนั
เป็นธรรมทั้งแท่ง ธรรมทั้งแท่งคือกิเลสทั้งแท่ง กิเลสทั้งแท่งเพราะจิตมนัปล่อยวางเขา้มา เห็นไหม 
เวลาจิตมัน่คง จิตตั้งมัน่ น่ีกิเลสทั้งนั้น แต่ถา้ไม่มีความสงบเขา้มา มนัก็เป็นโลกไปเลย เวลามนัเสวย
อารมณ์ข้ึนมา มนัคิดออกไป มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไปแลว้ มนัไม่ใช่การปฏิบติัธรรม 

การปฏบิัติธรรมมนัจะย้อนกลบัเข้ามา ให้จติย้อนกลบัมาสู่สัมมาสมาธิเพือ่จะเข้าสู่การใช้
วปัิสสนา มนักเ็ป็นธรรม มันกเ็ป็นอริยสัจ 

เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม มนุษยค์นหน่ึงนัง่อยู ่ เรารู้ว่ามนุษยค์นนั้นเขามีคุณธรรมใน
หวัใจหรือไม่ น่ีเราเห็นแต่มนุษยค์นหน่ึง แต่เราไม่รู้ว่าใจของเขาสูงส่งหรือต ่าทรามขนาดไหน แต่
ถา้เวลาสนทนาธรรม ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลาพดูออกมา ถา้จิตใจของเขามีคุณธรรม 
เวลาเขาพดูส่ิงใดมา มนัแทงหวัใจเรานะ มนัท าใหเ้ราสะอึกเลยล่ะ น่ีมนัแทงหวัใจเพราะอะไร 
เพราะส่ิงทีม่คุีณค่า มนัคอืธรรมดวงนี ้ ส่ิงที่มคุีณค่าคอืหัวใจที่มนัรู้ธรรม ถ้ามนัรู้ธรรม เรากม็าฝึก
อยู่ทีห่ัวใจโง่ๆ ของเราให้มนัรู้ธรรม ถ้าให้มนัรู้ธรรม มันจะรู้ธรรมโดยความสกปรกโสมมของมัน
ไม่ได้ มนัต้องรู้ธรรมด้วยความสะอาดของมนั 
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ฉะนั้น จิตท่ีมนัไม่เป็นสมาธิ มนัโดนสัญญาอารมณ์ โดนความสกปรกครอบง ามนัอยู่ 
ฉะนั้น เราถึงตอ้งท าความสงบไง ถา้ท าความสงบ คือกลัน่กรอง กลัน่กรองใหใ้จมนัสงบระงบั ให้
มนัสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมาโดยสัมมาสมาธิ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส” เห็นไหม มนัผอ่งใส ถา้มนัเป็นสมาธิ
ข้ึนมา ถา้ใครเป็นสมาธินะ เห็นเป็นแสงสว่าง เห็นใจตวัเองใส ส่ิงนั้นมนัใสในตวัของมนั ส่ิงน้ีเป็น
พื้นฐาน ถา้มีส่ิงน้ีเป็นพื้นฐาน ถา้จิตมนัสงบ สงบแลว้ มนัผอ่งใส มนัสว่าง กไ็ปช่ืนชม ไปช่ืนชม ไป
พอใจ ไปถนอมรักษาไว ้ เด๋ียวมนัก็เส่ือม เพราะว่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง
ทั้งหลายตอ้งดบัเป็นธรรมดา มนัไม่มีอะไรคงท่ีหรอก มนัแปรสภาพตลอด ถา้มนัแปรสภาพ แต่ท่ี
มนัเป็นอยูเ่พราะเรามีความเพียร มีความวริิยะ มีความอุตสาหะ มนัตั้งสติก าหนดพทุโธ มนัถึง
กลบัมาสู่ความสงบระงบัน้ี ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัก็กลบัมาสู่ใจน้ี 

เห็นไหม ออกไปจากใจ สัญญาอารมณ์น้ีออกไปจากใจ แต่เรามีสติ เราเช่ือมัน่ในธรรมวนิยั
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สอนใหมี้สติ จบัแลว้ใชปั้ญญาแยกแยะ พอปัญญาแยกแยะ
ข้ึนมา เวลาท าเขา้มามนัก็กลบัมาสู่ความสงบระงบั สู่สัมมาสมาธิ แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาอยา่งน้ี เห็น
ไหม ทั้งรู้ ทั้งเห็น มองคน้ควา้หาข้ึนมา ถา้จบัได ้เราพิจารณาของเราอยา่งน้ี น่ีคือการท างานของใจ 

ใจนะ ใจท างาน พอใจท างานน่ีมนัแยกแยะของมนั พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า 
การพิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเล่าเพื่อใหม้นัอ่ิมเตม็ เพื่อใหม้นัถึงท่ีสุดของมนั แต่ขณะท่ีเราจบั เราพิจารณา
ของเรา เราเห็นของเราแลว้เราพิจารณาของเรา 

การฝึกหดั จากส่ิงท่ีไม่รู้ มนัก็ไดรู้้ข้ึนมา รู้ข้ึนมาแลว้กล็ม้ลุกคลุกคลาน เพราะวา่คนเกิดมา 
เราเกิดมาเวียนตายเวยีนเกิด การเวียนตายเวียนเกิด ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ เห็นไหม ไม่มีตน้ไม่มีปลาย การเวียนตายเวียนเกิดมาน่ีสะสมมาไม่รู้ก่ีภพก่ี
ชาติ ฉะนั้น การเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้ก่ีชาติ มนัถึงไดเ้หนียวแน่นแก่นกิเลส พอมนัเหนียวแน่น
ของมนั ส่ิงท่ีท  าลายยากท่ีสุดคือกิเลส 

ส่ิงท่ีเขาท าลายกนั อยา่งเช่นภเูขา อยา่งเช่นวตัถุส่ิงใดเขาจะร้ือถอน เขาใชร้ะเบิดนะ เขาไป
ท าลายไดห้มด แต่เราจะท าลายกิเลส เราระเบิดร่างกายเราก็ไม่ได ้ ระเบิดร่างกายก็ตายเปล่า แต่ถา้
มรรคญาณน่ีมนัท าลายได ้ มนัเขา้ไประเบิด มนัเขา้ไปท าลาย จะเขา้ไปท าลายอยา่งใดล่ะ ถา้เขา้ไป
ท าลาย เห็นไหม น่ีไง ถา้รู้ถา้เห็นแลว้เราพิจารณาของเรา ใชปั้ญญาของเรา ถา้ปัญญา เวลาพิจารณา
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ของเรา ถา้เป็นเจโตวิมุตติ ถา้จะท าลายนะ พิจารณากายน่ีมนัละลายลง มนัแปรสภาพของมนัไป ถา้
แปรสภาพ ถา้มีสติมีปัญญา ถา้มีสมาธินะ เวลาพิจารณาแลว้ร าพึงใหม้นัเป็นแบบนั้น มนัจะเป็น
แบบนั้น เป็นแบบนั้น...เป็นแบบนั้นหมายความว่า มนัเป็นตามก าลงัของจิตนะ 

แต่ถา้ก าลงัของจิตเราไม่พอ คือสัมมาสมาธิ ฐานท่ีรองรับมนัไม่พอ หรือทุนเราไม่มี ทุนเรา
นอ้ย เราจะใหม้นัเป็นไป มนัไม่เป็น มนัไม่เป็น พอมนัไม่เป็นข้ึนมา น่ีวาง วางเลย แลว้กลบัมาพุท
โธ สร้างทุน สร้างก าลงัใหพ้อ พอก าลงัมนัพอ ร าพึงเลย ใหเ้ป็นแบบนั้น ใหเ้ป็นแบบนั้น มนัละลาย
ลง มนัอืดข้ึนนะ มนัท าแลว้มนัเห็นชดัเจนมาก เห็นชดัเจน นัง่ดูแลว้นะ เศร้าใจ เศร้าอยูข่า้งใน 
ธรรมมนัสังเวช มนัเกิดความสังเวช มนัสะเทือนใจขา้งใน พอมนัสะเทือนใจข้ึนมานะ มนัก็ปล่อย 
มนัก็ปล่อย พอมนัปล่อยข้ึนมานะ ปล่อยมาแลว้เราก็อยูก่บัความสุขนั้น 

เวลาท าความสงบของใจ พุทโธๆ จิตสงบ เราก็อยูก่บัจิตสงบ อปัปนาสมาธิน่ีสักแต่ว่ารู้ มี
ความสุขมาก เวลามนัคลายตวัออกมา มนัเป็นอุปจาระ รับรู้แลว้ รับรู้ส่ิงต่างๆ พิจารณาของเราไป 
ถา้ออกไปขณิกะ เราก็พยายามเขา้มาใหม่ จนกว่าเราจะพกัการภาวนาออกมา น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิต
มนัพิจารณาของมนั เวลาพิจารณาแลว้มนัปล่อย ปล่อย เราก็อยูก่บัความสุขนั้น พอปล่อย มี
ความสุขนะ คนท างาน ท างานดว้ยความมุมานะ แลว้ท างานส าเร็จ เราพอใจไหม 

จิต ถา้มนัพิจารณาของมนั พิจารณากาย พจิารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม พอ
พิจารณาไปแลว้มนัปล่อย มีความสุขมาก ท างานประสบความส าเร็จ แต่พอความประสบ
ความส าเร็จน้ี ประสบความส าเร็จเพื่อฝึกหดัจิต ฝึกหดัจิตใหรู้้ว่ากายไม่ใช่เรา เราเกิดมาดว้ยเวรดว้ย
กรรม เราถึงเกิดมาเป็นมนุษย ์พอเราเป็นมนุษย ์มนุษยม์นัก็มีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนัมีกายกบัใจ ถา้
เราเกิดมามีกายกบัใจ มนัเป็นสมบติัของบุญกุศล เพราะมีบุญมีกรรม มนัถึงมาเกิดเป็นมนุษย ์ พอ
เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เป็นของเราไหม? เป็นของเราชัว่อายขุยั เวลาเราตายไปแลว้ ซากศพเขาก็เอาไป
ทิง้ เอาไปเผา เอาไปฝัง เอาไปต่างๆ แลว้จิตไปไหน? จิตมนัก็ไปต่อ น่ีไง โดยวฏัฏะมนัหมุนกนัอยู่
อยา่งนั้น 

แต่ขณะท่ีเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เวลาพิจารณาไป มนัท าลายใหเ้ราเห็นนะ เวลาเราเผาศพ 
เผาซากศพ เขาตอ้งไปเผาท่ีเชิงตะกอน แต่เวลาเราเผาดว้ยมรรคญาณ เราเผาดว้ยตบะธรรม เวลาเรา
พิจารณาไป ร่างกายก็นัง่อยูน่ี่ จิตใจก็พิจารณาอยูน่ี่ เวลามนัท าลายลง มนัเป็นไตรลกัษณ์ ลกัษณะ 
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เห็นไหม ดูสิ พิจารณาไป วิภาคะ จิตใจมนัท าลายลง ร่างกายน้ีมนัยอ่ยสลายไปนะ ดินเป็นดิน น ้า
เป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัยอ่ยสลายต่อหนา้! ต่อหนา้จิต จิตพิจารณา มนัเห็นชดัเจนของมนั 

พอเห็นชดัเจน พอไม่มีส่ิงใดเลย มนัหมดไป มนัท าลายหมด จนว่างหมด จิตก็สุข อยูเ่สวย
อารมณ์ ท าซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ถา้สังโยชน์มนัไม่ขาด ถา้มนัไม่สมุจเฉทปหาน มนัเป็น
โสดาปัตติมรรค ในเม่ือท าโสดาปัตติมรรค การฝึกหดัจิต จิตมนัเคยท างานของมนัอยู ่มนัเป็นโสดา
ปัตติมรรค 

มรรค เห็นไหม มรรคคือทางเอก มรรคคือทางเดิน ถา้มรรค เป็นทางเดินของใคร? เป็น
ทางเดินของใจ ถา้มรรคเป็นทางเดิน น่ีมรรคญาณมนัเดินอยู ่ จกัรมนัหมุนอยูน่ี่ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ า
เล่า เราตอ้งหมัน่เดิน หมัน่เพียร หมัน่กระท าเพื่ออะไร? เพื่อใหม้นัมีผลส าเร็จเขา้มา น่ีพิจารณาซ ้า
แลว้ซ ้ าเล่า 

คนท่ีประพฤติปฏิบติั เห็นไหม น่ีไม่เห็น มนัก็ไม่รู้...ไม่มอง มนัก็มองขา้มมนัไป แต่เวลาเรา
ประพฤติปฏิบติั เราปฏิบติัข้ึนมา พิจารณาของเราข้ึนมา ถา้คนนะ คนท่ีอ  านาจวาสนาหรือความ
เพียรไม่ต่อเน่ือง เวลาพิจารณาไป มนัปล่อยนะ พอมนัปล่อยแลว้ ถา้มีความเขา้ใจวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรม 
บอกว่า “มนัก็มีหนเดียว ขณะจิตก็มีหนเดียว เราพิจารณาไปแลว้ มนัก็ปล่อยแลว้” ถา้มนัปล่อยแลว้ 
เพราะคิดกนัอยา่งน้ี เพราะภาวนาอยา่งน้ี ว่า “มนัตอ้งมีขณะ ท าของเราไป พิจารณาแลว้ ปล่อยวาง
แลว้มนัก็เป็นธรรม” น่ีไง มนัจะไปควา้เอามรรคผลจากบนอากาศ ควา้เอามรรคผลจากสัญญา
อารมณ์ท่ีเราเขา้ใจ มนัไม่เป็นจริงหรอก 

ถา้มนัไม่เป็นจริง เวลามนัเส่ือม เวลามนัเส่ือมออกมานะ น่ีเพราะอะไร เพราะกิเลส โสดา
ปัตติมรรค มนัไม่ใช่โสดาปัตติผล ถา้ไม่ใช่โสดาปัตติผล มนัเป็นกุปปธรรม สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา 
กุปปธรรมน่ี สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา เราบอก “ธรรมน้ีเป็นอนตัตา สรรพส่ิงน้ีเป็นอนตัตา” น่ีก็เป็น
อนตัตา ค าว่า “เป็นอนตัตา” มนัก็แปรสภาพไง พอเป็นอนตัตา พอพิจารณาแลว้มนักป็ล่อย มนัก็
วางไง แต่มนัยงัไม่สมุจเฉท มนัไม่เป็นอกุปปธรรม 

อกุปปธรรมหมายถึงว่า อฐานะท่ีจะแปรสภาพ อฐานะคือว่าความเป็นไปไม่ไดท่ี้มนัจะ
เปล่ียนแปลงจากน้ี ถา้มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้มนัจะเปล่ียนแปลงไปจากน้ี แลว้มนัจะเส่ือมไปไหนล่ะ ถา้
มนัจะเส่ือม มนัตอ้งมีเหตุมีผลรองรับข้ึนไป มนัถึงจะเป็นตามขอ้เทจ็จริง แต่ถา้มนัพิจารณาไปแลว้



ไม่เห็นหรือไม่มอง ๑๘ 

©2013 www.sa-ngob.com 

มนัไม่สมุจเฉทปหาน มนัปล่อยวาง พอมนัปล่อยวาง การสมุจเฉทปหานกบัไม่สมุจเฉทปหานน่ีมนั
แตกต่างกนั 

มนัแตกต่างว่า เวลาเราพิจารณาไป เวลามนัปล่อย มนัปล่อย ปล่อยก็คือปล่อย ปล่อยก็มี
ความสุข ความสุขแลว้เด๋ียวมนัก็คิดอีก เด๋ียวมนัก็เห็นอีก เด๋ียวมนัก็รู้อีก ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าอยูอ่ยา่งนั้น 
ถา้เราสติปัญญาไม่พอ หรือเป็นคนมกัง่าย เป็นคนท่ีไม่รอบคอบ เราก็ว่าส่ิงน้ีเราท าแลว้ ส่ิงน้ีเรารู้
แลว้ ส่ิงท่ีรู้แลว้ รู้แลว้ก็คือรู้แลว้ เหมือนกบัเราเรียนหนงัสือ เราเรียนน่ีเราก็เรียนแลว้ แต่เราสอบไม่
ผา่น สอบแลว้คะแนนมนัไม่ผา่น แลว้ท าอยา่งไร? ก็ตอ้งเรียนซ ้ า ก็ตอ้งเรียน ตอ้งซ่อมอยูอ่ยา่งนั้น
ล่ะ ซ่อมจนกว่ามนัจะผา่น 

น่ีกเ็หมอืนกนั พจิารณาซ ้าๆ ถ้าพจิารณาซ ้าแล้ว เห็นไหม ซ ้า ซ ้า มนักต้็องมีงานท า ซ ้า มนั
กต้็องมสีมาธิ มสีมาธิ ถ้ามฐีานตั้งมัน่ มนัจะรู้จะเห็นชัดเจน แต่ถ้าไม่มสีมาธิหรือสมาธิมนัอ่อน น่ี
มนัง่อนแง่น แล้วมนัไม่ชัดเจน ฉะน้ัน สมถะส าคญัมาก จติสงบนีส้ าคญั ถ้าไม่มจีติสงบ ปัญญาไม่
เกดิ ปัญญาในการภาวนามยปัญญานะ ไม่ใช่สัญญานะ สัญญาน่ีไม่มีส่ิงใดมนัก็เกิด น่ีสัญญาทาง
โลก ปัญญาทางโลกมนัเกิดทั้งนั้นน่ะ มีสมาธิไม่มีสมาธิมนัก็เกิดของมนั ธรรมชาติของจิตท่ีมนัรู้ 
มนัรู้อยูโ่ดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ น่ีธาตุรู้มนัรู้ของมนัโดยธรรมชาติของมนั หนา้ท่ีของมนัดว้ย 

แต่ถา้เราจะเอามรรคญาณ ทางอนัเอก ทางเอกท่ีจิตมนัจะเดินไป จิตน้ีจะมีการพฒันาไป ถา้
จิตมนัไม่สงบ มนัง่อนแง่น มนัเป็นสัญญา สัญญาเพราะอะไร เพราะขอ้มูลเดิมน่ีเรารู้อยูแ่ลว้ ธรรมะ
ทุกคนก็ศึกษามาแลว้ ทุกคนก็รู้ขอ้มูล มนักว็่าเหมือน! เหมือน! เป็นจริงตามนั้น แต่เป็นจริงตามท่ี
กิเลสมนัแทรกเขา้มา กิเลสมนัแทรกเขา้มา สมุทยัมนัแทรกเขา้มาตลอดในการประพฤติปฏิบติั ถา้
เรามีสติปัญญาของเรา เห็นไหม เหมือน! เหมือนแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร 

แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มา พิจารณาแลว้ เห็นไหม ความต่าง เพราะผลของมนั ผลของท่ีจิตมนั
สงบเขา้มาแลว้เราใชปั้ญญาของเรา มนัจะมีความต่าง ความต่างเพราะมนัลึกซ้ึงกวา่ มนัรับรู้ได ้ถา้
มนัลึกซ้ึงกวา่ ลึกซ้ึงน่ี เวลาพิจารณาแลว้มนัปล่อยวางแลว้ มนัก็ลึกซ้ึงจริงๆ มนัปล่อยวางแลว้ ถา้
ปล่อยวางแลว้ ส่ิงท่ีผลตอบรับคือขณะจิต ถา้ไม่มีขณะจิต พิจารณาแลว้มนัก็ปล่อย ปล่อยแลว้ก็
พิจารณาซ ้ า ปล่อย ปล่อยก็คิด มนักใ็หค่้ากบัตวัมนัเองไง 

ใหค่้าว่าปล่อยหนหน่ึงก็เป็นโสดาบนั ปล่อยคร้ังท่ี ๒ ก็เป็นสกิทาคามี ปล่อยคร้ังท่ี ๓ ก็เป็น
อนาคามี ทั้งๆ ท่ีมนัไม่ใช่เลย มนัไม่ใช่เพราะอะไร เพราะมนัไม่มีขณะจิต ไม่มีผลสรุป ขณะคือ
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ผลสรุปของมนั โครงการใดก็แลว้แต่ ถา้เราท าเสร็จส้ินแลว้ โครงการสรุปแลว้ โครงการนั้นตอ้ง
สรุปลงได ้ แลว้ตรวจสอบบญัชีจนจบส้ินไป จบส้ินไปน่ีเป็นอกุปปธรรม คือจบแลว้ เหมือนกบั
วินยัพระ วินยัพระนะ สงฆต์ดัสินแลว้ หา้มร้ือกลบั หา้มร้ือฟ้ืน ใครร้ือฟ้ืนน่ีปรับอาบติั จบ ไม่มีการ
ร้ือฟ้ืน 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัจบ มนัพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ถา้ถึงท่ีสุด เวลามนัขาด 
พิจารณากาย พอพิจารณากายจนปล่อยวางแลว้ พิจารณาซ ้ ามนัก็ปล่อยวางอีก ปล่อยวาง แต่ลึกซ้ึง
กว่านะ ปล่อยวางลึกซ้ึงกว่า หนกัแน่นกว่า เขา้ถึงจิตไดเ้ตม็หวัใจกว่า แต่พิจารณาแลว้มนัปล่อยวาง 
แต่มนัก็เป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของใจ ใจส่วนหน่ึงปล่อย แต่ส่วนท่ียงัไม่ปล่อย มนัสงสัย ส่วนท่ีไม่
ปล่อย มนัลงัเล ส่วนท่ีไม่ปล่อย มนัก็ยงัเป็นสมุทยัอยู ่เห็นไหม น่ีมนัก็ซ ้ าแลว้ก็ปล่อย ปล่อย ปล่อย 
ใหจิ้ตใจมนัเตม็หวัใจ ปล่อยจนถึงท่ีสุดของมนั 

ถา้เวลาปล่อยถึงท่ีสุด มนัพิจารณากายถึงท่ีสุดของมนั ถา้มนัปล่อยหมดในหวัใจเลย กาย
เป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ จิตน้ีรวมลง กายน้ีแยกกบัจิต แยกออกเป็น ๓ ทวีป ทวีปน้ีแยก
ออกจากกนั จะไม่เขา้มาเช่ือมต่อกนัไดอี้กเลย จะเขา้มาเช่ือมต่อกนัอีกไม่ได ้ จิตจริงๆ จิตท่ีมนัจริง 
มีสัมมาสมาธิท่ีมีสติปัญญารู้จริง เวลามนัใชปั้ญญา สมุจเฉทปหาน เห็นไหม จิตจริง ผลของมนัถึง
เป็นตามความเป็นจริง 

ถา้ผลของมนัเป็นตามความเป็นจริงแลว้นะ ส่ิงท่ีว่าขณะจิตท่ีเป็นสมุจเฉทปหาน ท่ีว่าขนัธ์ 
๕ ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ถึงท่ีสุดแลว้สงัโยชน์ขาด
ออกไป ส่ิงท่ีขาดออกไป ขาดอยา่งใด ถา้ผูเ้ป็นจริง เวลาขาด มนัเห็น เห็นน่ีรู้ว่าขาด น่ีตามความเป็น
จริง ถา้ความเป็นจริง มนัก็เป็นอกุปปธรรม ถา้สังโยชน์ขาดแลว้ มนัจะกลบัมาต่ออีกไม่ได ้ มนัจะ
กลบัไปเป็นปุถุชนอีกไม่ได ้

โสดาปัตติมรรคมนัจะเป็นโสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรคจะเป็นสกิทาคามิผล 
อนาคามิมรรคมนัจะเป็นอนาคามิผล อรหตัตมรรคจะเป็นอรหตัตผล เป็นขั้นเป็นตอนในการ
ประพฤติปฏิบติัไป ท ากนัมาแบบน้ี ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านถึงตรวจสอบกนัได ้
ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  ก็คือเวลาพดูธรรมะน่ี ถา้พดู ไม่รู้ไม่เห็น พดูไม่ได ้พอพดูไม่ได ้พดู
ไม่ไดห้มายความว่า เวลาพดูน่ีพดูธรรมะได ้พดูธรรมะ แต่ธรรมะของพระพุทธเจา้ เวลาซกัเขา้ไป 



ไม่เห็นหรือไม่มอง ๒๐ 

©2013 www.sa-ngob.com 

“อา้ว! ก็พระไตรปิฎกเขียนไวอ้ยา่งนั้น ธรรมะพระพุทธเจา้เป็นอยา่งนั้น” เพราะเราไม่รู้ รู้ไม่ได ้คน
ไม่รู้ไม่เห็น รู้ไม่ได ้เวลาจ าคนอ่ืนมาพดูกพ็ดูคร้ังคราว 

แต่พดู เห็นไหม ถา้เป็นธรรม มนัรอบดา้น จะอธิบายอยา่งใด อธิบายเพื่อความเขา้ใจของผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติั เวลาคนท่ีปฏิบติัไดแ้ลว้จะเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร จะเป็นท่ีพึ่งอาศยัของหมู่คณะ ถา้
หมู่คณะสอบถาม จะอธิบายได ้ ฉะนั้น เวลาหมู่คณะน่ีร้อยพ่อพนัแม่นะ เวลาบวชพระ เห็นไหม 
ร้อยพ่อพนัแม่ แลว้แต่จริตนิสัยของเขา ไม่เหมือนกนั ฉะนั้น เวลาถามธรรมะจะถามไม่เหมือนกนั 
ถามไม่เหมือนกนั แลว้แต่วุฒิภาวะสูงต ่า วฒิุภาวะหนกัแน่นอ่อนแอ เวลาเขาถามข้ึนมาว่าควรท า
อยา่งใด ผูท่ี้รู้จริงจะอธิบาย จะพยายามแนะวิธีการใหผู้ท่ี้ประพฤติปฏิบติัไดมี้หลกัมีชยั น่ีร่มโพธ์ิร่ม
ไทร น่ีพดูถึงถา้ตามความเป็นจริง 

ถา้ไม่ตามความเป็นจริงนะ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า มนัใหค่้าตวัเองจนเลยเถิดกนัไป น่ีเพราะไม่รู้ไม่
เห็น แต่ถา้รู้เห็นนะ ถา้พิจารณา เราปฏิบติัของเรา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเราข้ึนมา พิจารณา
เขา้มาซ ้าแลว้ซ ้ าเล่า พิจารณา ปล่อยวางเขา้มา ปล่อยวางเขา้มา ถา้จิตมนัสงบ จิตสงบน่ีเวลามนัจบั
จิต จิตจบัอาการของจิต คือจบัอารมณ์ สัญญาอารมณ์ สัญญาอารมณ์น้ีเป็นสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน 
๔ กาย เวทนา จิต ธรรมารมณ์ 

จิตท่ีมีสมาธิจบัอารมณ์ก็เป็นธรรม จิตท่ีไม่มีสมาธิมนัจบัอารมณ์ไม่ได ้ จิตท่ีไม่มีสมาธิมนั
จะเป็นอารมณ์ในตวัมนัเอง จิตท่ีไม่มีสมาธิ เพราะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกบัจิตมนัเป็นอนั
เดียวกนั อารมณ์ความรู้สึกกบัจิตมนัเป็นอนัเดียวกนัเพราะไม่ไดฝึ้กหดั เราเป็นปุถุชนคนหนา คิดก็
คือเราคิด ท าก็คือเราท า ดีก็คือเราดี ชัว่ก็คือเราชัว่ 

แต่ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิข้ึนมาน่ีมนัปล่อยเขา้มา มนัปล่อยอารมณ์ต่างๆ เขา้มาจนเป็น
สัมมาสมาธิ คือจิตมนัปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มา จิตมนัปล่อยวางส่ิงต่างๆ เขา้มาจนเป็นตวัของจิต
เอง พอเป็นตวัของจิตเอง จิตมนัก็สามารถจบัอารมณ์ความรู้สึกได ้ ถา้จิตจบัอารมณ์ความรู้สึกได ้
เห็นไหม จิตเห็นอาการของจิต ถา้จิตเห็นอาการของจิตแลว้แยกแยะอาการ อาการกบัจิตมนัไม่ใช่
อนัเดียวกนั ถา้อาการกบัจิตไม่ใช่อนัเดียวกนั มนัใชปั้ญญาพิจารณาของจิตนั้นไป จิตพิจารณาแลว้
พิจารณาเล่า พิจารณา เห็นไหม อารมณ์ท่ีผกูพนั อารมณ์ท่ีหนกัหน่วง อารมณ์ท่ีมีอ  านาจเหนือหวัใจ 
มนัจบัได ้ถา้มนัมีก าลงัของมนั จบัแลว้พิจารณาแยกแยะไป แยกแยะได ้
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รูป ความรู้สึกนึกคิด เวทนา ความพอใจ สญัญา คือขอ้มูลของมนั สังขาร คือความคิด ความ
ปรุง ความแต่ง สังขารมนัขยายความๆ แต่เวลาวิญญาณรับรู้ ถา้ไม่มีวิญญาณรับรู้ ส่ิงน้ีมนัเกิดไม่ได ้
แลว้ถา้จิตจบัอาการของมนัแลว้แยกแยะอาการไม่ได ้ ถา้แยกแยะอาการไม่ได ้ ปัญญามนัไม่เกิด 
ปัญญามนัจะเกดิเพราะมนัแยกแยะอาการของจติ แยกแยะอารมณ์ความรู้สึกน่ี แยกแยะ
ธรรมารมณ์ กาย เวทนา จติ ธรรมารมณ์ ถ้าจติมสัีมมาสมาธิ มนัจะเป็นธรรมารมณ์ จะเป็นสติปัฏ
ฐาน ๔ แต่ถ้าจติมนัไม่มสีมาธิ มนัเป็นโลกๆ อารมณ์กบัจติมนัเป็นอนัเดยีวกนั 

ฉะนั้น พอจิตมนัสงบแลว้น่ีจบัธรรมารมณ์ ธรรมะ เห็นไหม อารมณ์ท่ีเป็นธรรมะ อารมณ์ท่ี
จิตมนัสงบระงบั จิตมนัตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่ จิตท่ีมีสัมมาสมาธิ คือปุถุชน กลัยาณปุถุชน พอกลัยาณ
ปุถุชน กลัยาณปุถุชนคือจิตสงบง่าย จิตท่ีรักษาจิตน้ีไดง่้าย เป็นศรัทธา อจลศรัทธา ถา้อจลศรัทธาน่ี
รักษาง่าย 

จิตท่ีมนัเป็นสัมมาสมาธิ ส่ิงท่ีออกจบัอาการของใจ ถา้มนัจบัของมนันะ มนัจบัของมนัได ้
มนัรู้มนัเห็นของมนัได ้ถา้ปุถุชน กลัยาณปุถุชน ถา้ปุถุชน มนัเป็นอนัเดียวกนั ปุถุชน ส่ิงท่ีเป็นคน
หนา คนหนาน่ีอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นเราทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เราพิจารณาของเราข้ึนมา จิตมนัปล่อย
วางข้ึนมาจนเป็นกลัยาณปุถุชน ถา้กลัยาณปุถุชน ถา้ไม่เห็นอาการ ถา้จบัไม่ได ้น่ีไง ไม่เห็น ไม่เห็น
ก็พิจารณาไม่ได ้ถา้จิตไม่เห็น แลว้ถา้ไม่มองล่ะ 

เขาบอกว่า “จิต พอพิจารณาไปแลว้มนัปล่อยวาง จิตมนัพิจารณาของมนั มนัจะเป็นขั้นเป็น
ตอนของมนั” น่ีเพราะไม่มอง มองขา้ม มองขา้มเพราะอะไร มองขา้มเพราะกิเลสหนา พอกิเลส
หนาน่ี ตอ้งการส่ิงท่ีเป็นมรรคเป็นผลดว้ยความเขา้ใจของตวั ดว้ยความเขา้ใจของกิเลส เห็นไหม 
เวลาปฏิบติัน่ีเราจะฆ่ากิเลส ทีน้ีพอปฏิบติัแลว้จะฆ่ากิเลส กิเลสมนัก็สวมรอย สวมรอยว่ามนัรู้ มนั
เห็น มนัเป็น 

ฉะนั้น รู้ เห็น พอพิจารณาใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มา ก็วา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ส่ิงน้ีเป็นธรรม 
แต่เพราะไม่เห็นอาการของมนั แยกจิตกบัอาการของจิตไม่เป็น ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มา ถา้มนัจบั
ได ้ มนัถึงเป็นโสดาปัตติมรรค ถา้เป็นโสดาปัตติมรรค เห็นไหม พิจารณาแยกแยะ แยกแยะ 
แยกแยะ แยกแยะเป็นปัญญา ปัญญาเวลามนัเกิดนะ ปัญญามนัจะฟาดฟัน ช าแรกเขา้ไปทุกๆ อณู
ความรู้สึก มนัแยกออกไปได ้เพราะว่าขนัธ์ ๕ มนัเป็นกองนะ ค าว่า “กอง” กองรูป กองเวทนา กอง
สัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ ขนัธ์ ๕ คือ ๕ กอง มนัใหญ่โตขนาดไหน 
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ดูสิ เวลากอง ภเูขา ภเูรา ร่างกายของเรา ความรู้สึกนึกคิดของเรา ภเูขามนัทบัเรานะ ดูสิ ภเูขา
ทั้งลูกมนัทบัเราไหม แต่ภเูราน่ีมนัทบั แลว้ดูสิ กองของขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ถา้จิตมนัจบัไดน้ะ มนัเป็นความมหศัจรรยม์าก ความมหศัจรรยเ์พราะ “อารมณ์ความรู้สึกของเราน้ี
เราจบัไดด้ว้ยเหรอ แลว้เราสามารถจบัอารมณ์ความรู้สึกของเรามาแยก มาตีแผไ่ดเ้หรอ” น่ีถา้มนั
เกิดปัญญานะ 

แต่ถา้มนัเป็นสัญญา อยา่งท่ีว่าปัญญาทางโลก ปัญญาทางสมอง เวลาท่องธรรมะน่ีปากเปียก
ปากแฉะ รู้หมด อธิบายได ้ ตูพ้ระไตรปิฎกน่ีจ าไดท้ั้งตู ้ จะบอกไดห้มดเลย แต่หวัใจวา้เหว่ หวัใจ
ทุกขย์าก แต่ถา้จิตมนัสงบนะ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ จิตใจ พอสงบระงบัเขา้มา จากปุถุชน เป็น
กลัยาณปุถุชน เป็นอจลศรัทธา มนัก็มัน่คงแลว้ มนัมีความร่มเยน็ของมนั มนัมีความสุขของมนั น่ี
ความสุขของมนั แลว้เราพฒันาต่อเน่ือง ต่อเน่ืองว่าจิตเห็นอาการของจิต ถา้จิตเห็นอาการของจิต น่ี
จบัส่ิงน้ี สังเกต ถา้มนัจบัได ้มนัจบัได ้มนัท าได ้พอจบัได ้ท าได ้แยก เห็นไหม จบัแลว้พิจารณา พอ
จบัอารมณ์แลว้น่ีธรรมารมณ์ อารมณ์ท่ีเป็นธรรม อารมณ์ท่ีเป็นธรรมก็เป็นธรรมแลว้ จะพิจารณา
ท าไม 

มนัเป็นธรรมในอริยสัจ มนัเป็นธรรม ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีเป็นอริยสัจ แลว้อริยสัจน้ี
มนัเขา้ไปพิจารณาอะไร? ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรมารมณ์ ถา้มนัเป็นสติปัฏฐาน ๔ ฐานท่ีตั้ง
แห่งการงาน งานท่ีใหจิ้ตน้ีไดฝึ้กฝน ฝึกฝนใหม้นัฉลาด ฝึกฝนใหม้นัแยกแยะ ฝึกฝนใหม้นัรู้จริง 
เวลาทุกข ์สมุทยั นิโรธ นิโรธคือการดบัทุกข ์มนัจะดบัท่ีไหนล่ะ 

เห็นไหม “เราอยากจะพน้ทุกข ์ เราอยากจะดบัทุกข ์ เราอยากไดม้รรคผลนิพพาน เราไม่
อยากพิจารณากาย ไม่อยากพิจารณาเวทนา ไม่อยากพิจารณาจิต พจิารณาธรรม กายกบัจิตเป็นของ
ต ่าๆ ใครๆ ก็รู้ ก็เหยยีบย  า่กนัอยูน่ี่ ร่างกายก็เหยยีบย  า่กนัอยูน่ี่ ก็ดูแลกนัอยูน่ี่ แลว้จะตอ้งพิจารณา
ท าไม ร่างกายเป็นของเรา เราก็รู้มาตั้งแต่เกิด อาบน ้าช าระลา้งร่างกายมาทุกวนั ความรู้สึกนึกคิดน่ีก็
คิดจนเบ่ือ คิดจนทุกข ์ มนัจะมีประโยชน์อะไร” ใกลเ้กลือกินด่าง! ของท่ีมีค่ากบัเราน่ีไม่รู้ไม่เห็น 
แต่อยากไดม้รรคไดผ้ล 

มรรคผลมันจะเกดิจากตรงนี!้ มรรคผลมันเกดิตรงนี!้ ตรงทีห่ัวใจมันพจิารณาของมนัน่ี ถ้า
พจิารณาของมัน แยกแยะของมัน มนัรู้เห็นตามความเป็นจริงขึน้มา มนัเกดิมรรคญาณ เกดิ
ธรรมจกัร 
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จกัรคืออะไร? ด าริชอบคือปัญญา ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เทศน์สอนปัญจวคัคีย ์น่ีธมัมจกัฯ ญาณ  อทุปาท ิวชฺิชา อทุปาท ิอาโลโก อทุปาทิ น่ี
เกิดญาณ เกิดปัญญา เกิดความสวา่ง เกิดความรู้ เกิดต่างๆ เกิดท่ีไหน มนัเกิดท่ีไหนล่ะ เวลาเรา
ฝึกฝน น่ีเกิดท่ีไหน? มนัก็เกิดจากหวัใจน่ี เกิดจากหวัใจท่ีมนัออกพิจารณาของมนั ถา้หวัใจมนัออก
พิจารณาของมนั มนัจะรู้ของมนันะ 

ถา้รู้ข้ึนมา เห็นไหม มนัปล่อย ถา้พิจารณา เวลาพิจารณาแลว้มนัปล่อย พอมนัปล่อยแลว้ ถา้
จิตไม่เห็นอาการของจิต มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ แต่ถา้มนัจบัได ้ จบัไดก้บัจบัไม่ได ้ น่ีมนัเพิ่งข้ึนตน้ 
จบัไดก้็คือการวิปัสสนา พอจบัไดแ้ลว้ จบัไดไ้ล่ทนั เหมือนกบัเราจบัผูร้้าย จบันกัโทษ นกัโทษน่ีเรา
รู้ช่ือรู้ทุกอยา่งพร้อม แต่เราไม่ไดต้วัเขามา ถา้ไม่ไดต้วัเขามา เราเอามาสอบสวนไม่ได ้

อนัน้ีก็เหมือนกนั ถา้เราอยากช าระกิเลส เราอยากจะพน้จากทุกข ์แต่ถา้เราไม่มีเหตุมีผล ไม่
มีสัจจะ ไม่มีความจริง เห็นไหม ทางโลกเขายงัมีสัจจะลูกผูช้าย แลว้เวลาปฏิบติั “อริยสัจ” มนัจะมี
สัจจะระหว่างจิต จิตเราจะมีสัจจะ หวัใจจะมีสัจจะกบัธรรม หวัใจเรามนัเร่ามนัร้อน มนัด้ือ มนัทุกข์
มนัยาก มนัเกิดมนัตายก่ีภพก่ีชาติ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้ก็ไม่ไดฝึ้กไม่ไดฝ้น ฝึกฝนมามนัก็ไม่ได้
พน้จากกิเลสไป เราถึงไดม้าเกิดมาตายอยูน่ี่ ในปัจจุบันนีเ้ราจะมาประพฤติปฏบิัติ เราจะมาฝึกฝน
มนั มนัจะมสัีตย์ มอีริยสัจขึน้มาในหัวใจ ถ้ามอีริยสัจขึน้มาในหัวใจ ความเพยีรน่ีเคีย้วกนิง่ายๆ เลย 
ความเพยีร ความหมัน่เพยีรวริิยอตุสาหะน่ีเคีย้วกนิได้หมดล่ะ ท าทีไ่หนกไ็ด้ 

เวลาครูบาอาจารย ์ ดูสิ หลวงตาท่านพดูบ่อยถึงพระโสณะเดินจงกรมจนฝ่าเทา้แตก ฝ่าเทา้
แตกคือเลือดในฝ่าเทา้ เดินจงกรมน่ีแดงไปหมดเลย ท าไมเขาเดินไดล่้ะ? เดินไดเ้พราะหวัใจมนัจะ
เอา เดินไดเ้พราะมรรคผลมนัตะครุบเอา มนัจะไดอ้ยู ่ถา้มนัจะไดอ้ยู ่กลิ้งไปก็เอา ท าไปก็ท  า น่ีเวลา
ท าความเพียรมนัเป็นแบบนั้น 

ถา้มนัมีอริยสัจข้ึนมาในหวัใจ หวัใจน้ีมนัจะผกูพนักนัไว ้ ถา้เกิดสัจจะ เกิดอริยสัจ มนัเกิด
หวัใจน้ี ถา้หวัใจน้ี เห็นไหม ดูสิ เวลานางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั เวลาตายไปเกิดท่ีไหนล่ะ? เกิด
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เขาก็มีของเขานะ เทวดาท่ีเป็นอริยภมิูกบัเทวดาปุถุชน ไปเกิดบน
พรหมก็พรหมปุถุชนกบัพรหมขั้นอนาคามี น่ีมนัจะไปเกิดท่ีไหน 

น่ีไง อริยสัจมนัฝังลงท่ีน่ี มนัรู้ท่ีน่ี ถา้รู้ท่ีน่ี รู้ท่ีน่ีเพราะเหตุใด เพราะการฝึกฝนแบบน้ี เพราะ
มีสติปัญญา เพราะมีความหมัน่เพียร เวลามนัเกิดมรรคญาณข้ึนมา เห็นไหม น่ีงานชอบ เพียรชอบ 
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งานชอบ ถา้งานไม่ชอบก็ลม้ลุกคลุกคลาน งานในสมถะ เราก็ท  าความสงบของใจ ความสงบ 
สัมมาสมาธิแกกิ้เลสไม่ได ้ ตอ้งใชปั้ญญา แต่ถา้ไม่มีสัมมาสมาธิ มนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ไม่มี
สัมมาสมาธิก็เร่ืองสมองนะ คิดโดยสมอง คิดโดยความรู้สึกนึกคิดคือสัญญาทั้งหมด แต่ถา้มนัสงบ
ระงบัเขา้มา มนัเป็นจิต เพราะจิตถา้มนัสงบ มนัเป็นสัมมาสมาธิ น่ีเกิดจากจิต เวลาปัญญาเกิดจากจิต 
มนัถึงไม่มีอดีตอนาคต 

ถา้เป็นปัญญาสมอง เห็นไหม ดูสิ ระหว่างท่ีกว่าพลงังานจะสั่งใหส้มองท างาน สมอง
ท างานแลว้ถึงไดมี้ความรู้สึกนึกคิด น่ีมนัเป็นอดีตอนาคตวิ่งไปวิ่งมาอยูน่ะ แต่ถา้มนัเป็น
สัมมาสมาธิ มนัเป็นจิต มนัเป็นจิตเดิมแท ้“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” เห็น
ไหม “จิตเดิมแท”้ พอจิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส เพราะเวลาภาวนาไป จิตมนัสว่างไสว มนัผอ่งมนัใส มนั
ผอ่งใสมนัก็อวิชชาทั้งนั้นล่ะ 

แต่พอมนัผอ่งใส เราไม่เพลิดเพลินกบัความผอ่งใสนั้น เราใชก้ าลงัอนัน้ีออกมาใคร่ครวญ น่ี
สังเกตว่ามนัเสวยอารมณ์อยา่งใด เพราะมนัผอ่งใส เพราะมนัคายออกมา คายอารมณ์ คาย
สัญชาตญาณ คายมาหมด มนัถึงผอ่งใส 

โดยธรรมชาติของมนั มนัก็ตอ้งกลบัไปกินธรรมดา มนัเสวยธรรมดา จิต อาการของจิต มนั
เป็นอนัเดียวกนั สัญญาอารมณ์มนัตอ้งเกิดมาพร้อมกนั เกิดมาดว้ยกนั แต่เพราะเราท าความสงบ
ของใจ เพราะเรามีสติปัญญาของเรา มนัถึงเห็นแยกออกจากกนั แยกออกจากกนัเพื่อจะใหเ้ราจบั 
แยกออกจากกนัเพื่อจะใหจ้บัอาการของมนัแลว้พิจารณา ถา้พิจารณาแลว้เราจบัได ้ ความรู้สึกน้ีจบั
ได ้เรารู้ของเรา ต่ืนเตน้มาก 

คนหลงทางแลว้ไม่รู้จกัทางออก ไม่มีอาหารนะ มนัทุกขย์ากอยูใ่นป่า มนัจะตาย แลว้มนั
เห็นช่องทาง เห็นคนเดินออกจากป่าแลว้มนัเดินตามเขาไปนะ อูหู้ย! รอดตาย ออกจากป่าไป กลบั
บา้นมีอาหารอยูพ่ร้อม มนัดีใจมาก น่ีคนจะตายมนัคิด ดูสิ อารมณ์คนจะตาย มนัห่วงหาอาทรขนาด
ไหน แลว้มนัจะออกจากป่า ออกจากส่ิงท่ีมนัพน้จากป่าไป มนัจะมีอารมณ์ความรู้สึกอยา่งไหน 

“จิตเห็นอาการของจิต” มนัก็เหมือนกนั จิตไม่เห็นอาการของจิต มนัก็เหมือนคนจะตาย คน
จะตายเปล่า คนจะตายโดยท่ีไม่มีมรรคมีผล คนจะตายไปโดยท่ีไม่มีส่ิงใดติดหวัใจน้ีไป ประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมาก็ไม่มีส่ิงใดอยูก่บัหวัใจน้ีเลย แลว้พอจิตเห็นอาการของจิต จิตสงบแลว้เห็นอาการของ
มนั จบัได ้น่ีมีงาน 
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เราจะออกจากป่า เราจะพน้จากทุกข ์ เราจะใชปั้ญญาของเรา ปัญญาท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิ 
มนัลึกซ้ึง มนัเกิดจากหวัใจ มนัไม่ใช่ปัญญาแบบโลกๆ โลกน้ีเขาว่าเป็นโลกียปัญญา ปัญญาของ
โลกน่ีเรียกวา่โลกียปัญญาคือปัญญาของโลก เขาเรียก “วิสัยทศัน์ โลกทศัน์” เห็นไหม น่ีมนัเป็น
ปัญญาของโลก โลกคืออะไร? โลกคือหมู่สตัว ์โลกคือมนุษย ์โลกคือจิตใจท่ีเป็นโลก 

แต่ถา้มนัทิง้โลกมา มนัก็เป็นสัมมาสมาธิ พอเป็นสัมมาสมาธิ เวลามนัเห็นกาย มนัเห็นจิต 
เห็นอาการของจิต เพราะอะไร มนัถึงว่าถา้จิตสงบแลว้มนัถึงเห็นอาการ เห็นความรู้สึกนึกคิดของ
เรา จบัตอ้งความรู้สึกนึกคิดของเราแลว้แยกแยะใชปั้ญญาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่านะ มนัก็ปล่อย ปล่อยก็มี
ความสุข มนัมีความสุขเพราะเราท าได ้

เราก าลงัจะออกจากป่า เราพิจารณาซ ้าๆ พอปล่อยแลว้เด๋ียวมนัคิดอีกก็พิจารณาซ ้ า ถา้มนั
พิจารณาซ ้ าแลว้มนัไม่ปล่อย พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า มนัยื้อกนั มนัดึงกนั ท าแลว้มนัจบัพลดัจบัผลู 
พวัพนักนัยุง่ไปหมดเลย...วาง กลบัมาใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เอาก าลงั เอาความรู้สึก เอาใหม้นัมี
ก าลงัข้ึนมา เราตอ้งการความสงบระงบั เราไม่ใช่ใชปั้ญญาเพื่อพิจารณา 

ถา้ปัญญาพิจารณา เราเขา้ไปต่อสู้ เขา้ไปเผชิญกบัมนั แต่ถา้เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิเพื่อปล่อยวางของเรา พอปล่อยวางแลว้ พอจิตมีก าลงัก็พิจารณาซ ้า พิจารณา
ต่อเน่ือง พิจารณาก็ปล่อยอีก ปล่อยซ ้ าปล่อยซากจนมนัขาดนะ เวลามนัขาดนะ 

เวลามนัปล่อยมนัก็ปล่อย ปล่อย เวลามนัขาด เห็นไหม ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ 
ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 

ถา้ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิในกาย พิจารณาจิตน่ีแหละมนัจะ
ปล่อยสักกายทิฏฐิ ปล่อยกาย ถา้มนัปล่อยกาย มนัก็เป็นโสดาบนัเหมือนกนั ถา้มนัปล่อย เวลามนั
ขาดนะ มนัสมุจเฉท อารมณ์ความขาดกบัอารมณ์ความไม่ขาดมนัแตกต่างกนั อารมณ์ความไม่ขาด 
การปล่อยวาง ตทงัคปหานน้ี พอเผลอ พอเราไม่มีสติปัญญา กิเลสมนักฟ็ูข้ึนมาเหมือนเดิม ฉะนั้น 
คนท่ีปฏิบติัข้ึนมาระดบัท่ีว่าโสดาปัตติมรรค โดยท่ีเขาเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจกแ็ลว้แต่ เวลาเขาเส่ือม
ไป เขาเส่ือม เขาทอ้ถอยไป มนักลบัไปสู่ปุถุชน กลบัไปสู่คนหนาดว้ยกิเลส 

แต่ถา้เราพจิารณาของเราซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า เวลามนัขาด มนัขาดนะ เวลามนัขาด มนัสมุจเฉท
ปหาน ขณะจิตมนัรู้เลย พอรู้แลว้ มนัก็เป็นโสดาบนั เป็นอกุปปธรรม ถึงอกุปปธรรมแลว้มนัจะ



ไม่เห็นหรือไม่มอง ๒๖ 
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เจริญจะเส่ือมต่อไปขา้งหนา้ เพราะเราจะปฏิบติัต่อไปเพื่อเป็นสกิทาคามี อนาคามี มนัก็จะเจริญจะ
เส่ือม เส่ือมในขั้นของสกิทาคามี อนาคามี แต่ไม่เส่ือมในขั้นของโสดาบนัเดด็ขาด 

ธรรมทีเ่ป็นโสดาบัน ธรรมทีเ่ป็นพืน้ฐาน มนัจะรองรับหัวใจดวงนี้ไว้ หัวใจดวงนีจ้ะทุกข์
จะยากขนาดไหนมนักม็คุีณธรรม มอีกปุปธรรม อฐานะทีม่นัจะเส่ือม อฐานะทีม่นัจะถอยกลบัมา
เป็นปุถุชน มนัเป็นอฐานะ มนัเป็นอย่างอืน่ไปไม่ได้ มนัจะต้องเป็นโสดาบันอย่างนีเ้พือ่รองรับ
จติใจดวงนีใ้ห้พฒันาขึน้ไป แล้วถ้าจติใจมกี าลงั มกีารพฒันาขึน้ไป จติใจดวงนีจ้ะพฒันาขึน้ไปเป็น
สกทิาคาม ีเป็นอนาคาม ีเป็นอรหันต์ จนถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ เราทุกข์ๆ ยากๆ อย่างนี ้ เราจะประพฤติ
ปฏบิัติขึน้มาน่ี เราท าของเราได้ 

วนัน้ีอากาศดี กลบัไปแลว้ น่ีฟังธรรม จบัส่ิงใดเป็นประเด็นไว ้กลบัไปเดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนาใหเ้กิดเป็นสมบติัของเรา ฟังธรรมน้ีฟังธรรมจากครูบาอาจารย ์ ท่านยืน่ให ้ จากใจดวงหนึ่ง 
ยืน่ให้กบัใจดวงหนึ่ง ใจดวงใดรับไว้ได้ ใจดวงใดพจิารณาได้ มนัจะเป็นสมบัติของใจดวงน้ัน เอวงั 


