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วนัน้ีเป็นวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เป็นวิสาขบชูา เป็นวนัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมนะ วางธรรมวินยัน้ีไวใ้หเ้ราไดศึ้กษา ถา้เราไดศึ้กษานะ เวลาองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจ้าจะปรินิพพาน “อานนท์ เธอบอกเขาเถดิ ให้ปฏบิัติบูชา อย่าบูชาเราด้วยอามสิ
เลย” การปฏบิัติบูชา เห็นไหม น่ีการปฏบิัติบูชา เรากเ็ข้าใจว่าเป็นการปฏบิัติ เพราะเวลาคนเข้าถงึ
ศาสนา มนัต้องเข้าถงึศาสนาด้วยการประพฤติปฏบิัติ 

เห็นไหม การศึกษาเล่าเรียนทุกคนก็รู้วา่เป็นทฤษฎี ทุกคนก็รู้ว่าเป็นธรรมวินยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศึกษาไว้ๆ  ศึกษาไวเ้พื่อใหเ้ป็นความรู้ ความรู้อยา่งน้ีมนัเป็นความเป็น
คนัถธุระ เป็นความรู้เพื่อเขา้ใจในศาสนา พอเราเขา้ใจในศาสนา เพราะเราจะเอาศาสนาสอน
ประชาชน ถา้สอนประชาชนนะ ส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจเลย ประชาชนเขาโตแ้ยง้ข้ึนมา เราจะไม่มีส่ิงใดท่ี
เราจะส่ือสารกบัเขา ฉะนั้น การส่ือสารกบัเขาน่ีการส่ือสารกบัโลกนะ แต่ถา้การส่ือสารกบัตวัเอง
ล่ะ ถา้การส่ือสารกบัตวัเองนะ ส่ิงท่ีเราศึกษามาน่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แต่ไม่ใช่ธรรมของเรา ถา้เราจะปฏิบติับชูาล่ะ เราจะปฏิบติับชูาอยา่งใด 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ศึกษามา น่ีเห็นโทษเห็นภยันะ เห็นโทษเห็นภยัใน
การท่ีไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เห็นไหม เขาปฏิญาณตนว่าเขาเป็นพระอรหนัต์ทั้งนั้นน่ะ แต่มนั
เป็นความจริงหรือเป็นความไม่จริงล่ะ? มนัเป็นความไม่จริง ความไม่จริงเพราะอะไร เพราะมนัไม่
สามารถช าระกิเลสไดจ้ริง 
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เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ส่ิงน้ีช าระกิเลสไดจ้ริง ช าระได้
จริงเพราะมนัเป็นความจริงไง ความจริง เวลาจะเผยแผธ่รรมไป เผยแผธ่รรมใหผู้ป้ฏิบติัไดจ้ริง วุฒิ
ภาวะของเขา เขามีวุฒิภาวะจะรับไดแ้ค่ไหน เวลาเผยแผธ่รรม เห็นไหม ถา้เป็นพวกคฤหสัถข์องเขา 
ก็ “อนุปุพพิกถา” ใหเ้ขาเสียสละทาน ใหเ้ขารู้จกัเสียสละ ใหเ้ขารู้จกัการใหอ้ภยั ใหจิ้ตใจของเขามี
หลกัมีเกณฑข์องเขา 

ในการศึกษา ศึกษามาเพื่อส่ือสารกบัฆราวาส บริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ
ก็เหมือนกนั ภิกษุผูบ้วชใหม่ ผูท่ี้ยงัไม่เขา้ใจส่ิงใดเลย ก็ตอ้งศึกษามาเพื่อเป็นความรู้ของเรา เพื่อพดู
ในภาษาเดียวกนั เวลาเป็นภิกษุข้ึนมา บวชเขา้มาตอ้งขอนิสัย การขอนิสัยครูบาอาจารยก์็เพื่อจะให้
ไดนิ้สัย ค  าว่า “ไดนิ้สัย” ภิกษุบวชใหม่เป็นผูท่ี้ฟังค าสั่งสอนไดย้าก เพราะอะไร เพราะเราอยูก่บั
โลกมาไง โลกคือความอิสระ คือความพอใจของเรา แต่พอธรรมวินยัข้ึนมาแลว้ ธรรมวินยัมนัมี
อาวุโส ภนัเต มนัมีส่ิงใดท่ีดูแลผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมาใหมี้หลกัมีเกณฑใ์ช่ไหม 

ฉะน้ัน เวลาเราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้าน่ีศึกษามาเพือ่ปฏบิัตินะ 
ฉะนั้น เวลาศึกษามาเพื่อปฏิบติั เวลาเราจะปฏิบติักนั ถา้เราไม่มีครูบาอาจารยล่์ะ? เราก็ปฏิบติัดว้ย
ความรู้ความเห็นของเรา ถา้เราปฏิบติัดว้ยความรู้ความเห็นของเรานะ เวลาปฏิบติัดว้ยความรู้
ความเห็นของเรามนัคืออะไรล่ะ? มนัคืออวิชชา คือความไม่รู้นัน่ไง 

ความรู้ความเห็นของเรา แลว้มนัไม่รู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ? มนัไม่รู้เพราะมนัมีกิเลสอวิชชาปก
คลุมจิตใจน้ีไว ้ เวลาปฏิบติัมาก็ว่าศึกษามาตามความเป็นจริงนั้น ถา้ตามความเป็นจริงนั้นนะ ค าว่า 
“พุทธพจน์ๆ” ตามค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม “ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ สรรพส่ิงเป็นความว่าง ทุกอยา่งเป็นความว่าง”...มนัก็เหมือนเราน่ีแหละ ดูสิ เวลารัฐเขา
ท าส่ิงใดข้ึนมา เราเห็นความบกพร่องของเขา เจา้หนา้ท่ีเขาคอรัปชัน่ เราจะไปร้องเรียน เรามีสิทธิ
ร้องเรียนไหม? ไม่มี ไม่มีหรอก มนัเป็นความเสียหายแก่รัฐ ถา้เป็นความเสียหายแก่รัฐ คนท่ีจะ
กล่าวโทษไดต้อ้งเป็นอยัการ ประชาชนไม่มีสิทธิไปกล่าวโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เวน้ไวแ้ต่เรา
ร้องเรียนไปท่ีอยัการ อยัการเขาจะกล่าวโทษ เขาจะร้องเรียนของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั ค าว่า ”พุทธพจน์ๆ” เร่ืองของศาสนานะ เห็นไหม เราศึกษาธรรมวินยัของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเป็นพุทธพจน์ แลว้เวลาเราปฏิบติั เราจะปฏิบติัตามนั้น เรา
ปฏิบติัตามนั้นมนัก็ไม่ไดค้วามเป็นจริงตามนั้น 
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ถา้ความเป็นจริง เห็นไหม ดูสิ ธรรมและวนิยัขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้มนัเป็น
ส่ิงท่ีว่าเป็นกรอบ แลว้ความจริงของเราล่ะ ความจริงของเราท่ีเราจะเขา้สู่กรอบนั้น ถา้เราเขา้สู่
กรอบนั้นไม่ได ้ เราจะเอาความจริงมาจากไหน ฉะนั้น การศึกษามาเป็นปริยติั มนัเป็นสัญญา เป็น
ความจ าไดห้มายรู้ มนัเป็นเร่ืองของโลกียปัญญา เป็นเร่ืองของโลก ทางวิชาการท่ีโลกเขาศึกษากนัๆ 
เห็นไหม แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราจะท าความเป็นจริงของเราข้ึนมานะ ถา้เราท าความ
สงบของใจเราได ้ถา้ใจมนัสงบได ้มนัเป็นความจริงข้ึนมาได ้เห็นไหม น่ีวิปัสสนาธุระ 

คนัถธุระ คือการศึกษามา ศึกษามาเพื่อใหเ้รามีความรู้ มีความรู้เร่ืองธรรมและวินยั มีความรู้ 
เห็นไหม “ธรรมะเป็นธรรมชาติ สรรพส่ิงเป็นธรรมชาติ” พอเป็นธรรมชาติ เราก็เป็นธรรมชาติ
อนัหน่ึง กิเลสก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง ถา้เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง เห็นไหม 

เวลาประพฤติปฏิบติัไปก็ “ท าไมพดูอยา่งนั้น ท าไมปฏิบติัอยา่งนั้น” 

“อา้ว! น่ีพุทธพจน์นะ” 

แลว้พุทธพจน์มาจากไหนล่ะ “พุทธพจน์” 

น่ีไง เวลากฎหมายน่ีก็หนา้ท่ีของอยัการเขา ความเสียหายก็เป็นความเสียหายของรัฐ ไม่ใช่
ความเสียหายของเรา เวลาเราไดผ้ลประโยชน์ล่ะ เวลาเราขดัแยง้ เราเป็นผูก้ล่าวโทษ ถา้เราเป็นผู ้
กล่าวโทษ เห็นไหม เรามีความสุขความทุกข ์ เรามีความเสียหาย เราเป็นผูก้ล่าวโทษ ถา้เรา
กล่าวโทษ เขาจะเขา้มาเยยีวยาความเสียหายนั้น แต่ถา้เรากล่าวโทษไม่ได ้ เพราะเราไม่มีสิทธิ
กล่าวโทษ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้บอกว่า ศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ธรรมน้ี
เป็นธรรมชาติๆ” ธรรมชาติมนัก็เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะก็คือ
ธรรมชาติ สรรพส่ิงเป็นธรรมชาติ เห็นไหม แต่ถา้เราปฏิบติัธรรม น่ีเราเสียหาย เราเป็นผูทุ้กข ์ เรา
เกิดมา จิตน้ีมีอวิชชาครอบง ามนัอยู ่ เรามีความทุกขค์วามยาก เราจะประพฤติปฏิบติัเพื่อจะแกทุ้กข์
ของเราน่ี ถา้แกทุ้กขข์องเรา เห็นไหม น่ีวิปัสสนาธุระ 

คนัถธุระ คือการศึกษาว่า พุทธพจน์ แลว้หา้มท่ีจะโตแ้ยง้กบัพุทธพจน์...มนัไม่มีใครโตแ้ยง้
พุทธพจน์หรอก แต่เวลาปฏิบติัไป มนัจะตอ้งงอกเงยข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงของใจนั้นข้ึนมา 
เห็นไหม เราเป็นผูเ้สียหาย เพราะเราเป็นผูทุ้กขผ์ูย้าก 
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ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ ท่านปรินิพพานไปแลว้ ท่านประพฤติ
ปฏิบติัไดจ้ริงของท่าน ท่านท าจริง ท่านถึงไดเ้อาค าสั่งสอนน้ีมาสั่งสอนเรา เพราะเอาค าสั่งสอนน้ี
วางธรรมและวินยั แลว้เราศึกษาส่ิงน้ีมา มนัเป็นปริยติั เป็นคนัถธุระ คนัถธุระเขาดูแลรักษา
ปกครอง แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมาก็บอก “ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ถา้ใชปั้ญญา ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราจะไปท าสมถะ เราจะไปท า
พุทโธๆ น่ีเป็นสมถะ มนัไม่มีปัญญาข้ึนมา มนัไม่เป็นปัญญา มนัไม่เป็นวิปัสสนา” น่ีเขาว่าอยา่งนั้น 

ถา้วิปัสสนาของเขาล่ะ วิปัสสนาของเขาน่ีมีปัญญารู้ตวัทัว่พร้อม มีปัญญารู้ไปหมด น่ีคือ
ปัญญาของเขา แลว้ใครเป็นผูเ้สียหายล่ะ เพราะอะไร เพราะเวลาปัญญาของเขาก็ปัญญาขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไง ก็คือมนัเป็นธรรมวินยั มนัอยูใ่นพระไตรปิฎก พุทธพจน์ๆ มนัเป็น
เร่ืองของรัฐ เป็นเร่ืองของธรรม เป็นเร่ืองของพุทธศาสนา น่ีมนัเป็นเร่ืองธรรมวินยัขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ของเราล่ะ ของเราอยูไ่หน 

เพราะว่าถา้เป็นคนัถธุระ แลว้เราศึกษามาโดยเถรตรง โดยเถรส่องบาตร จะใหเ้ป็นความ
จริงตามนั้น แต่ความจริงตามนั้นมนัก็เป็นเร่ืองของรัฐไปหมดเลย ไม่ใช่เป็นเร่ืองส่วนบุคคล ไม่ใช่
เป็นเร่ืองของเรา พอเราศึกษาไปแลว้ เราท าส่ิงใดมนัก็กุดดว้น มนัไม่มีอะไรสืบต่อไง 

แต่ถา้เป็นวิปัสสนาธุระ วิปัสสนาธุระนะ มนัเร่ิมตน้จากครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม เวลา
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านศึกษาของท่านมาเหมือนกนั ธรรมวินยัใครจะศึกษาไม่ได ้ใครก็ศึกษา
ไดท้ั้งนั้นน่ะ ศึกษามาท าไม 

น่ีศึกษามาไวเ้พื่อเป็นคนัถธุระ เพื่อปกครอง เพื่อดูแล อนันั้นศึกษามาเพื่อสังคม แต่ถา้เรา
ศึกษามา น่ีไง เราเป็นผูเ้สียหาย เราศึกษามาเพื่อจะแกไ้ขกิเลสของเรา เราศึกษามาเพื่อจะประพฤติ
ปฏิบติั เราศึกษามาจะเป็นวิปัสสนาธุระ 

วิปัสสนาธุระ คือเร่ิมก าหนดว่า เร่ืองของบุคคล เร่ืองของเรา เร่ืองของจิต พอจิตเกิดมา เรา
เกิดมาเป็นมนุษย ์ มีความสุขความทุกขต์ามแต่อ านาจวาสนาของจิตนั้น เพราะเราเห็นโทษเห็นภยั
ในวฏัสงสาร เราถึงมาบวชเป็นพระเป็นเจา้กนั พอบวชเป็นพระเป็นเจา้ข้ึนมา เราศึกษามา ศึกษา
จากครูบาอาจารย ์ศึกษาจากภาคปฏิบติั ถา้ศึกษาจากภาคปฏิบติั เราขอนิสัยจากครูบาอาจารย ์ครูบา
อาจารยข์องเราก็เป็นผูพ้าท า วางขอ้วตัรปฏิบติัไว ้ แลว้เราประพฤติปฏิบติัตามนั้น ถา้เราประพฤติ
ปฏิบติัตามนั้น จิตใจมนัจะดิ้นรน มนัจะกวดัแกว่ง “ท าไมตอ้งเป็นแบบนั้น เราเป็นคฤหสัถม์า ก่อน
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บวช เราก็เป็นคนมีศกัยภาพ เราก็มีศกัด์ิศรีของเรา ท าไมเราตอ้งมาเช่ือฟัง”...มนัเช่ือฟังเพราะครูบา
อาจารย์ท่านรู้จริง ท่านเอาเร่ืองของเรา เอาการปฏบิัติของเราทีเ่ราปฏบิัติ 

เห็นไหม ค าว่า “ปฏิบติั” เวลาเราจะเร่ิมท าความสงบของใจนะ ถา้ใจมนัสงบระงบัเขา้มา น่ี
เราจะกล่าวโทษแลว้ เราจะกล่าวโทษ เราจะฟ้องสัจจะ ฟ้องธรรม ว่ากิเลสมนัครอบง าหวัใจของเรา 
กิเลสมนัท าลายหวัใจของเรา เราจะไม่ใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่เรา ถา้กิเลสมนัเหยยีบย  า่เรานะ มนั
เหยยีบย  า่เรา แลว้มนัแอบอยู ่ มนับงัเงาอยู่ในจิตของเรา แลว้มนับอกว่าส่ิงน้ีเป็นพุทธพจน์ๆ เรา
เขา้ใจหมด เขาว่าส่ิงน้ีเป็นวิปัสสนา ส่ิงน้ีเป็นปัญญาในพุทธศาสนา ในความเห็นของคนัถธุระ ใน
การประพฤติปฏิบติัของเขาท่ีเขาประพฤติปฏิบติักนั 

แต่เวลาเป็นวิปัสสนาธุระของเรา ครูบาอาจารยข์องเราไม่สอนอยา่งนั้น ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ สาธุ! ศึกษามาแลว้ แลว้วางไว ้แลว้เราพยายามท าความสงบของใจให้
ได ้ถา้ใจเราสงบระงบัเขา้มา เห็นไหม วิถีแห่งจิต ถา้จิตมนัมีการกระท าของมนั 

ถา้จิตไม่มีการกระท านะ น่ีปฏิสนธิจิต เวลามนัลงในไข่ ในครรภ ์ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ 
มนัไดก้ าเนิด พอก าเนิดข้ึนมา น่ีมนัก าเนิดโดยท่ีเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหน พอเราไม่รู้ว่าเราเกิด
มาจากไหน เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ ดสิู เกิดมาก็ออดออ้นจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เล้ียงเรามา เวลาจะ
บวชข้ึนมา อุปัชฌายน่ี์ยกเขา้หมู่ พอยกเขา้หมู่ เราก็ศึกษาโดยรูปแบบ รูปแบบธรรมวินยัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ท่ีวางไว ้น่ีไง เราศึกษาไดแ้ค่น้ี เรารู้จิตไดแ้ค่น้ี 

แต่เวลาเราไปอยูก่บัครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม “วิปัสสนาธุระ” วิปัสสนาธุระนะ ให้
ฝึกหดั ใหต้ดัเยบ็ ฝึกหดัใหรู้้จกัรักษาบริขาร ค าว่า “รู้จกัรักษาบริขาร” นั้นคือขอ้วตัรนะ น่ีรู้จกัรักษา 
รักษาส่ิงน้ีข้ึนมา เพราะการด ารงชีวิตดว้ยบริขาร ๘ ส่ิงท่ีเป็นบริขาร เราจะเก็บ เราจะพบั เราจะดูแล
ของเราอยา่งใด ถ้าเราเกบ็เราพบั น้ันคอืการฝึกหัดสติ น้ันคอืการดูแลหัวใจ ไม่ให้หัวใจมนัส่ายแส่
ออกไปสู่โลก ออกไปสู่เร่ืองของโลกธรรม ถ้าจติใจเราไม่มใีครดูแล จติใจมนัจะแส่ส่ายออกไปสู่โลก
ธรรม 

ติรัจฉานวิชา วิชาของโลกไง เอาวิชาของโลกมาศึกษากนั เอาวิชาของโลกมาใหจิ้ตมนัไป
อาศยักนั แต่ถา้เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์องเราน่ีใหมี้ขอ้วตัรปฏิบติั ใหจิ้ตใจอยูใ่น
ขอ้วตัร อยูใ่นการกระท า น่ีปฏิปทาเคร่ืองด าเนิน พอมนัมีเคร่ืองด าเนิน มนัรักษาใจไวใ้หใ้จมีเคร่ือง
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อยู ่ มีท่ีอาศยั พอมีท่ีอาศยั เราเร่ิมท าความสงบของใจกนั ถา้ท าความสงบของใจ มนัจะไปสู่
วิปัสสนาธุระ 

ถา้มีคนบอกว่า “พุทโธๆ ส่ิงต่างๆ มนัเป็นสมถะ มนัไม่มีปัญญา มนัไม่เป็นปัญญาในพุทธ
ศาสนา” น่ีไง ท่ีว่าเวลาท่ีเขาปฏิบติัปัญญารู้ตวัทัว่พร้อม เขาว่าส่ิงนั้นเป็นวิปัสสนาๆ “เขาว่า เขาว่า” 
แต่มนัเป็นเร่ืองความเสียหายของรัฐ เป็นเร่ืองความเสียหายในพุทธศาสนา ในเร่ืองท่ีว่า ถา้ยกให้
ศาสนา ยกใหพุ้ทธพจน์ แต่ตวัเองไม่ไดผ้ลประโยชน์ส่ิงใดเป็นประโยชน์กบัตวัเอง...เป็น
ประโยชน์นะ ถา้มนัเป็นประโยชน์ ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก ใจมนัไม่รู้จริงเห็นจริง มนัก็อา้งส่ิงนั้นแลว้
พยายามใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่ เหยยีบย  า่ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ โดยท่ีว่าตวัเองไม่มีหลกัเกณฑ ์ ไม่มี
ความจริงในหวัใจ เวลาแสดงธรรมออกมา มนัถึงแสดงธรรมโดยเล่ือนลอย ไม่มีอะไรเป็นน ้าหนกั 
ควรหนกัควรเบามนัไม่มี 

แต่ถ้าเป็นวปัิสสนาธุระนะ ครูบาอาจารย์ของเราสอนให้รู้จกัอ่อนน้อมถ่อมตน ให้หัวใจนี้
มนัเปิดกว้าง พอมันเปิดกว้างขึน้มา มนัจะท าค าบริกรรมพทุโธหรือปัญญาอบรมสมาธิ มนัจะท า
ให้จตินี ้เห็นไหม จากธรรมและวินัย จากข้อวตัรปฏบิัติเป็นธรรมและวินัย เป็นกรอบ แต่มนัมเีราไง 
มนัมวีถิแีห่งจติ จตินีม้นัจะเร่ิมรู้จกัตัวของมนัเอง 

จิตน้ีเวลามนัเกิดปฏิสนธิข้ึนมา มนัเกิดมาเป็นเรา มนัมีแต่ความทุกขค์วามร้อน ความเหยยีบ
ย  า่ในหวัใจ หวัใจจะแบกหามแต่สัญญาอารมณ์ มีแต่ความทุกขย์าก แต่ไม่รู้จกัตวัเอง ไม่รู้จกัตวัเอง
ไง แต่เวลาท าข้ึนมา น่ีอา้งอิงพุทธพจน์ๆ อา้งอิงว่าส่ิงน้ี อภิธรรม รู้หมด เป็นรูป เป็นนาม สู่ส่ิงท่ีว่า
มนัเป็นไปตามหลกัวิชาการ แต่ตวัเองไม่เห็น ตวัเองไม่รู้ 

แต่เราพยายามท าความสงบของใจนะ ถา้ใจมนัสงบ วิถีแห่งจิต มนัปล่อยวางเขา้มา มนั
พุทโธๆ เห็นไหม ส่ิงท่ีมนัจะออกไปสู่เร่ืองของโลก ออกไปสู่สัญญาอารมณ์ มนัจดัอยูใ่นขอ้วตัร 
ในการฝึกหดับงัคบัจิต แต่พอเรามาก าหนดพุทโธๆ ส่ิงท่ีมนัจะส่งออก น่ีใหม้นัอยูท่ี่พุทโธ เห็น
ไหม “พุทธานุสติ” เราฝึกหดัสติตั้งแต่เรามีวตัรปฏิบติั เรามีขอ้วตัรปฏิบติัจากครูบาอาจารย ์ถือนิสัย
มา แต่เวลาก าหนดพุทโธๆ ของเรา จากท่ีว่าเรารักษาหวัใจของเรามา ถา้จิตใจมนัเร่าร้อนนะ ส่ิงใดก็
แลว้แต่ มนัจะทิง้ๆ ขวา้งๆ...การทิง้ๆ ขวา้งๆ มนัเป็นอาบติัทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นอาบติัทุกกฏ ค าว่า “ทุก
กฏ” คือความไม่ดีงาม ส่ิงท่ีเราท าโดยไม่มีสติสตงั ทุกกฏทั้งนั้นน่ะ 
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แต่ถ้าเราท าด้วยความมสีติ เรารักษาของเรา เราพบัเราเกบ็ด้วยความเรียบร้อย เวลาเราจะ
มาน่ังสมาธิภาวนา จากข้อวตัรปฏบิัติส่ิงน้ัน การฝึกหัดสติจากข้อวตัร มนักม็าฝึกหัดสติจากพทุธา
นุสติ พทุธานุสติให้จติมนัสงบระงบัเข้ามา พอจติมนัสงบระงบัเข้ามา วถิแีห่งจติมนัปล่อยมา เห็น
ไหม มนัปล่อยส่ิงต่างๆ เข้ามา ถ้ามนัปล่อยส่ิงต่างๆ เข้ามา เรามสีติมปัีญญาของเรา ถ้ามนัสงบระงบั
เข้ามา แล้วเราจะเร่ิมออกสู่วปัิสสนา 

เวลามรรค ๔ ผล ๔ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมนะ วางธรรมและวินยั
ไว ้มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ถา้มรรค ๔ ผล ๔ มรรคมนัอยูท่ี่ไหน ถา้ไม่มีมรรค มนัจะเอาผลมา
จากไหน เพราะมนัไม่มีมรรค มนัไม่มีการกระท าไง ส่ิงใดท่ีมนัเป็นเหตุ มีความขดัแยง้ มีความ
ขดัขอ้งต่างๆ ยกใหก้บัอยัการ ตอ้งใหอ้ยัการเป็นผูฟ้้อง ประชาชนไม่มีสิทธิในการฟ้อง แลว้เวลา
อา้งพุทธพจน์ๆ นัน่ล่ะคือส่ิงท่ีอา้งธรรม อา้งวินยั อา้งพุทธพจน์ 

แต่เวลาเราเดือดร้อน เราเดือดร้อนนะ ถา้เราเดือดร้อน เราตอ้งฟ้องเอง เราเดือดร้อน เราตอ้ง
หาเหตุหาผลว่าท าไมมนัเดือดร้อน ถา้เราฟ้องเอง มนัจะมีการไต่สวน มีการสืบสวนวา่มนัถูกหรือ
ผดิ ถา้จิตใจของเรา วิปัสสนาธุระน่ีมนัเอาจิตใจน้ีเขา้ไปสู่การใหตี้แผว่่ามนัเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 

เวลาเราเกิดมา เราไม่รู้จกัตวัเรานะ เราไม่รู้จกัจิตหรอก เราไม่เคยเห็นจิต ถา้จิตใครไม่เคย
สงบ ยงัไม่รู้จกัตวัเอง เวลาก าหนดว่ามีความรู้สึกนึกคิด ทนัอารมณ์ความรู้สึกของตวั ยบัย ั้ง
ความรู้สึกนึกคิดของตวัเองได ้อนัน้ีเป็นสติ มนัเป็นสติ เร่ืองโลกๆ ไง คนเราน้ีปฏิภาณไหวพริบมนั
มี แลว้เวลาศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัญญาอารมณ์เป็นอยา่งนั้น เราก็ตรึก
ในธรรม เราตรึกตาม เวลาเราตรึก เห็นไหม เป็นตรรกะ เราเขา้ใจได ้แลว้พอเขา้ใจได ้พอเขา้ใจ มนั
ปล่อยวาง ก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ...ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ท าไมเราไม่มีเหตุไม่มีผลล่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นธรรม เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ มนัตอ้งมีโสดาปัตติมรรค ถา้ไม่มีโสดาปัตติมรรค 
มนัจะไม่มีผล วปัิสสนาธุระมนัต้องมเีหตุมผีล ถา้ไม่มีเหตุไม่มีผล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้น่ีอาฬารดาบสรับประกนัขนาดไหนก็ไม่รับ ไม่เอา ไม่เอา อาฬารดาบสบอกเลย “เจา้ชายสิทธตั
ถะมีความรู้เหมือนเรา มีความเห็นเสมอเรา ใหเ้ป็นอาจารยส์อนได”้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ไม่เอา ปฏิเสธ เพราะใจเรายงัทุกขอ์ยู ่เพราะมนัไม่มีเหตุไง คือฟ้องดว้ยตวัเองไม่ได ้ตวัเองยงัยก
ใจน้ีข้ึนสู่วิปัสสนาไม่ได ้ ถา้วิปัสสนาไม่ได ้ มนัไม่มีส่ิงใดท่ีจะไต่สวนได ้ อริยสัจมนัเกิดมาไม่ได้
หรอก 
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แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ตั้งแต่อานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้ ลม
หายใจออก จนจิตสงบแลว้พิจารณาของท่านไป น่ีมนัมีเหตุมีผลของมนั เพราะมีเหตุมีผล เพราะ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เสวยวมุิตติสุข แลว้วางธรรมและวนิยัน้ีไว ้พอ
วางธรรมวินยัไวใ้หเ้ราไดก้า้วเดินตามนะ 

ก่ึงพุทธกาลน้ีศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง แลว้เรามีครูบาอาจารยข์องเรา ครูบาอาจารยข์อง
เราท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ แลว้ท่านก็มีขอ้วตัรปฏิบติัใหเ้ราไดด้  าเนินตาม 
เราด าเนินตามดว้ยจิตใจท่ีเป็นสุภาพบุรุษ จิตใจท่ียอมรับเหตุรับผล ไม่ใช่จิตใจท่ีไหลไปตามแต่
กิเลสตณัหาความทะยานอยากอา้งอิง อา้งอิงผลทั้งนั้นน่ะ เพราะกิเลสมนัมกัง่าย กิเลสมนัไม่อยาก
ล าบากล าบน มนัก็อา้งธรรมๆ พออา้งธรรมนะ มนัก็มีสัญญาอารมณ์แบบนั้น 

เวลาเราอยูใ่นโลก “ส่ิงน้ีเราไม่มีสิทธิฟ้อง ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองของอยัการ” เห็นไหม “ส่ิงน้ีเป็น
พุทธพจน์ๆ เราไม่รับรู้ เราก็อยูก่บัสังคมโลกไปอยา่งนั้นน่ะ” น่ีมนัก็เป็นส่ิงท่ีว่ามนัก็เวียนตายเวียน
เกิดในวฏัฏะไป 

แต่ถา้เราจะท าของเรานะ เรามีเหตุมีผลของเรา เราพยายามท าความสงบของใจ ถา้ใจมนั
สงบนะ ปุถุชนคนหนา ปุถุชนคนหนาคือว่าท าใจใหส้งบไดย้าก เราถึงตอ้งมีศีล เราเสียสละทานกนั
เพื่อใหจิ้ตใจเป็นสาธารณะ แลว้เรามีศีลของเรา ศีลคือความปกติของใจ ศีลคือความปกติของใจนะ 
แต่พอเรามีศีลข้ึนมา เราบงัคบัไม่ใหใ้จน้ีมนัคิดออกนอกลู่นอกทาง แลว้เรามีค าบริกรรมของเรา ถ้า
ไม่มคี าบริกรรม ไม่มปัีญญาอบรมสมาธิ จิตนีเ้ป็นสมาธิไม่ได้ 

ดูสิ เวลาตะกอนในน ้า เวลาน ้า ถา้น่ิง ตะกอนในน ้านั้นก็ตกลงสู่กน้แกว้ เวลาเราขยบั 
ตะกอนนั้นก็ข้ึนมา จิตใจก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นสัญญาอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมนัมีของมนั เด๋ียว
พอมนัสงบน่ิงอยู ่ ตะกอนก็ตกอยูก่น้แกว้ พอเด๋ียวมนัมีอะไรกระทบ มนัก็ข้ึนอีก มนัเป็นอยา่งนั้น
อยูต่ลอดไป 

ฉะนั้น มีค  าบริกรรมพุทโธๆๆ เราพยายามจะท าใหส่ิ้งน้ีมนัสงบระงบั ถา้ส่ิงน้ีสงบระงบันะ 
สงบระงบัแลว้มนัจะเป็นกลัยาณปุถุชน รูป รส กล่ิน เสียง คือส่ิงท่ีกระทบจิต แกว้น้ีเวลาขยบัข้ึนมา 
ส่ิงท่ีมีตะกอน เวลาขยบั น ้ามีการไหลเวียน ตะกอนนั้นมนัก็จะฟูข้ึนมา ถา้มนัสงบข้ึนมา ตะกอน
นั้นมนัก็อยูก่น้แกว้ 
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น่ีก็เหมือนกนั จิตใจ ถา้มนัไม่มีส่ิงใดไปกระทบ มนัก็ว่ามนัไม่มีสัญญาอารมณ์ ไม่มี
ความรู้สึกนึกคิด มนัมีแต่ความสุข เวลามีส่ิงท่ีกระทบข้ึนมา มนัก็มีสัญญาอารมณ์ มนัก็กระพือ
ข้ึนมา น่ีก็เหมือนกนั ฉะนั้น เรามีเหตุมีผลในการดูแลรักษา ถา้เรามีพุทธานุสติ พุทโธๆๆ พุทธานุ
สติ เห็นไหม น่ีมนัเกาะไง มนัเกาะ มนัมีการบริหารจดัการ มนัไม่ใช่ลอยมาจากฟ้า สมาธิน่ี 

เด๋ียวก็คิดดี เด๋ียวก็คิดร้าย เด๋ียวเราก็มีอารมณ์ความรู้สึกพอใจ เด๋ียวเรากมี็อารมณ์ความรู้สึก
ขดัแยง้ มนัมีของมนัโดยธรรมชาติของมนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้เราเอาพุทธานุสติบงัคบัไว ้ มนัมี
ท่ีมาท่ีไป วิถีแห่งจิตมนัตอ้งมีการด าเนินการของมนั มนัตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ มีการกระท า พอมีการ
กระท าข้ึนมา ถา้พุทโธๆ จนมนัสงบข้ึนมา มนัสงบไดน่ี้ ถา้พอมนัสงบแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญา 
ฝึกหดัใชปั้ญญาจนมนัคล่องตวั จนมนัใชง้านได ้ถา้จิตสงบแลว้ ถา้มนันอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา 
เห็นจิต เห็นธรรม น่ีถา้มนันอ้มไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนัจะออกใชปั้ญญาตาม
ความเป็นจริง ขณะท่ีจิตเราเร่ิมสงบแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญาอยา่งนั้น น่ีคือใชปั้ญญาท่ีว่าฝึกหดั 
ปัญญามนัจะไม่เกิดข้ึนเอง 

น่ีบอก “จิตสงบแลว้มนัจะเกิดปัญญา น ้าใสจะเห็นตวัปลา” น้ีมนัเป็นธรรม เป็น
บุคลาธิษฐาน เป็นค าเปรียบเทียบ เป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พยายามจะชกัจูงจิต
ของผูท่ี้กระท าใหเ้ห็นเหตุเห็นผล ฉะนั้น พอบอก “น ้าใสแลว้เห็นตวัปลา” เพราะถา้จิตสงบแลว้มนั
ใส มนัมีปลาอยูใ่นน ้านั้น คือมนัมีกิเลสอยูใ่นหวัใจนั้น ฉะนั้น พอน ้าใสจะเห็นตวัปลา เราก็บอกว่า 
“รอใหน้ ้ าใสแลว้จะเห็นตวัปลา” เราไม่ฝึกหัดใช้ปัญญา มนัจะเกดิปัญญาขึน้มาไม่ได้ 

น่ีไง วปัิสสนาธุระ วปัิสสนาธุระมนัต้องมีการด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่จติสงบแล้วออกฝึกหัด
ใช้ปัญญาอย่างใด การใช้ปัญญามนัจะเป็นวปัิสสนาจริงๆ ไม่ใช่วิปัสสนาโดยพทุธพจน์ทีว่่าเป็น
วปัิสสนา “ใช้ปัญญาแล้วเป็นวปัิสสนา เราใช้ปัญญาแล้ว” อนันีม้นัเป็นเร่ืองของความเสียหายของ
รัฐ มนัไม่ใช่เร่ืองความเสียหายของเรา ถ้าเป็นเร่ืองความเสียหายของรัฐ มันกเ็ป็นเร่ืองของอ านาจ
ของอ านาจรัฐ 

แต่ถา้เป็นความเสียหายของเรา เราทุกขเ์รายาก เราจะแกไ้ขของเรา ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา เรา
ตอ้งฝึกหดัใชปั้ญญา ถา้มนัยงัไม่สงบ เราก็ใชปั้ญญาพิจารณาเทียบเคียงๆ ใหจิ้ตใจของเรามีหลกัมี
เกณฑ ์ มีหลกัมีเกณฑคื์อว่ามนัพอใจในพุทโธไง มนัพอใจในการกระท า ถา้จิตเราไม่พอใจ มนัอึด
อดัขดัขอ้งไปหมด ถา้วนัไหนเราพอใจ วนัไหนเราภมิูใจ เราจะท าพุทโธได ้เราจะท าจิตสงบของเรา
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ได ้ วนัไหนมนัอึดอดัขดัขอ้ง ท าส่ิงใดแลว้ไม่มีส่ิงใดประสบความส าเร็จสักอยา่งหน่ึง อึดอดัไป
หมดเลย น่ีเราใชปั้ญญา มนัแยกแยะตรงน้ีได ้

ปัญญาว่า เราน่ังท าไม เรามาค้นหาอะไร กเ็ราเกดิมาทุกข์ แล้วเราเกดิมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาสอนถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ แล้วทีสุ่ดแห่งทุกข์มันแก้กนัทีน่ี่ มนัไม่ได้
แก้กนัทีค่วามจ า มนัไม่ได้แก้กนัที่การอ้อนวอนเอา มนัไม่ได้แก้ที่ว่าองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจ้า ครูบาอาจารย์จะพยากรณ์ช้ีเอาให้เราเป็นแบบน้ัน มนัไม่ม ี องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า 
ครูบาอาจารย์ ท่านเป็นผู้ช้ีทางเท่าน้ัน ฉะน้ัน ถ้าเราเกดิมาแล้วเราทุกข์ เราเกดิมาแล้วเราอยากจะมี
ความสุขด้วยความเป็นจริง เรากต้็องแก้ไขของเรา ถ้าเราแก้ไขของเรา เรากพ็อใจท า 

ถา้เราพอใจท า เห็นไหม การท าความสงบของใจ การใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราก็พอใจท า 
พอใจท าน่ีมนัก็ราบร่ืน พอราบร่ืน เราท าส่ิงใดไป ถา้มนัเป็นจริงข้ึนมา น่ีเป็นจริงข้ึนมาถา้จิตมนั
สงบบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนมัน่คง พอมัน่คง น่ีปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชน พอกลัยาณปุถุชน มนัจะใช้
ปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม อนัน้ีจะเป็นโสดาปัตติมรรค มนัตอ้งมีมรรค พอมีมรรค เห็น
ไหม มรรค ๘ พอมีมรรค มีการกระท า น่ีวิปัสสนาธุระ มนัมีธุระจดัการของจิต จิตมนัท าอยา่งไรมนั
ถึงเป็นวิปัสสนา มนัถึงเป็นงาน มนัถึงมีการกระท า มนัถึงมีการถอดถอนใหห้วัใจน้ีเป็นชั้นเป็น
ตอนข้ึนไป เห็นไหม ถา้จิตมนัถอดถอน มนัเบาอยา่งไร เวลาจิตสงบแลว้มีความสุขอยา่งไร เวลา
มนัออกใชปั้ญญาแลว้มนัมีการกระท า มนัวา่ง มนัโล่ง มนัโถงอยา่งใด 

ดูนะ ในทางโลก เวลาเขาส่งยานอวกาศข้ึนไปสู่อวกาศเพื่อท าสถานีอวกาศ เขามีสถานี
อวกาศเพื่ออะไร? เพื่อทดลองทางวิทยาศาสตร์ แลว้เขาจะส่งคนข้ึนไป ส่งสัมภาระข้ึนไปอยูบ่น
สถานีอวกาศนั้น น่ีก็เหมือนกนั จิต ถา้เป็นปุถุชน จิตท่ีเป็นโลก มนัก็เป็นเร่ืองอยา่งหน่ึง เราอยูก่บั
โลกน่ีเราอยูสุ่ขสบายมากนะ เรากระโดดอยา่งไร เราจะท าตวัอยา่งไรนะ แรงดึงดูด แรงโนม้ถ่วง
มนัไม่ใหเ้ราหลุดออกไปจากโลกน้ีหรอก เราจะท าอยา่งไรก็ได ้แต่ถา้เราท าความสงบของใจ พอใจ
มนัสงบแลว้มนัรู้มนัเห็นของมนั ถา้มนัรู้มนัเห็นของมนั น่ีวิถีแห่งจิต ถา้วิถีแห่งจิต มนัจะเกิด
วิปัสสนา การวิปัสสนา เห็นไหม วิปัสสนาในอะไร 

ถา้อยูใ่นโลก แรงดึงดูดของโลก แรงโนม้ถ่วงของโลก การทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นมนั
ไม่สมบรูณ์ แต่ถา้เขาไปทดสอบทดลองทางวิทยาศาสตร์กนัในสถานีอวกาศ เพราะพน้จากแรง
โนม้ถ่วง น่ีก็เหมือนกนั จิต ถา้มนัมีกิเลส มีอวิชชา มนัมีความเห็น ตณัหาความทะยานอยาก มนั
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เขา้ขา้งตวัมนัเองตลอด น่ีไง ถา้มีมรรคมีผล พอถา้จิตเราสงบ เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรม เพราะจิตเราสงบ มนัเหมือนกบัอยูบ่นสถานีอวกาศ มนัไม่มีแรงโนม้ถ่วง มนัไม่มีส่ิงต่างๆ 
มนัมีการกระท าของมนั แลว้มนัเป็นแบบใด ถา้มนัเป็นแบบใด น่ีพิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก พิจารณา
ของมนัไปเป็นชั้นเป็นตอน เห็นไหม น่ีวิปัสสนาธุระนะ 

วปัิสสนาธุระ คอืงานของใจ 

วปัิสสนาธุระ คอืมมีรรคมผีลของมนั 

ถ้ามรรคผลของมนัมีการกระท าของมัน มันจะเป็นความจริงของมนั 

ไม่ใช่ว่าส่ิงท่ีว่า “เราใชปั้ญญาแลว้น่ีจะเป็นวิปัสสนา เราใชปั้ญญา” น่ีเราอา้งกนัเองไง เรา
อา้งว่า “เราใชปั้ญญาๆ แลว้พุทโธๆ พระป่ามนัเป็นสมถะ มนัไม่มีปัญญา”...มนัไม่มีปัญญา มนั
สร้างฐานข้ึนมาไดอ้ยา่งใด 

น่ีวิปัสสนาธุระมนัเกิดท่ีน่ี ครูบาอาจารยต์ามความเป็นจริงท่านท าของท่านอยา่งน้ี มนัเกิด
โสดาปัตติมรรค เพราะเกิดโสดาปัตติมรรค มนัก็เป็นสถานีอวกาศนะ สถานีอวกาศมีการกระท า
ของใจนั้น ใจดวงนั้นมนัทดสอบของมนั มนัเป็นปัญญาของใจดวงนั้น น่ีไง มนัมีฐานของมนั มนัมี
วิถีแห่งจิต จิตท่ีมนัมีการกระท า ถา้จิตมีการกระท า มนัถึงมีผล ถา้จิตไม่มีการกระท า เอาผลมาจาก
ไหน มนัไม่มีผล เห็นไหม มนัเป็นแบบว่าพุทธพจน์ๆ อา้งอิงกนัไป อา้งอิงส่ิงนั้น อา้งอิงนะ 

ทีน้ีเราปฏิบติัข้ึนไป พอเราปฏิบติั พิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก พิจารณากาย เห็นไหม พิจารณา
แยกแยะของมนั ถา้แยกแยะนะ แยกแยะเพราะมนัไม่มีแรงดึงดูดใช่ไหม ไม่มีแรงโนม้ถ่วง ไม่มีส่ิง
ใดเขา้มากระท า ถา้มนัปล่อยวางได้ๆ  การทดลองทางวิทยาศาสตร์บนยานอวกาศ บนสถานีอวกาศ 
ทดลองเสร็จแลว้ไดผ้ลไหม น่ีทดลองซ ้ าๆ ทดสอบตรวจสอบๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจนมนัเป็นจริง
ตามนั้น ถา้มนัเป็นความจริงตามนั้นมนัก็เป็นผลใช่ไหม ถา้มีผลเกิดข้ึน ฉะนั้น เราจะท าใหจิ้ตใจน้ี
กา้วเดินต่อไป น่ีจิตใจมนัจะกา้วเดินต่อไปนะ 

น่ีวิปัสสนาธุระ มีการกระท านะ จะไปถึงสถานีอวกาศ ถา้มียานอวกาศ เขาจะขบัเคล่ือน
ต่อไป เห็นไหม จิตมนัสงบแลว้ ท าความสงบของใจ โสดาปัตติมรรคมนัก็มีการกระท าของจิต มี
สัมมาสมาธิ มีปัญญาของจิต วิปัสสนาญาณ วิปัสสนาธุระมนัมีก าลงัของมนัในระดบัของมนั ถา้
ระดบัของมนั พิจารณาแลว้ พิจารณาซ ้าจนมนัถึงท่ีสุด มนัขาด มนัปล่อยมนัวางของมนัไป 
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งานต่อไป ถา้จะเป็นสกิทาคามิมรรค ถา้สกิทาคามิมรรค เห็นไหม จากสถานีอวกาศ เขาจะ
ไปสู่ดวงจนัทร์ ยานอวกาศนั้นจะขบัเคล่ือนไปสู่ดวงจนัทร์ เพื่ออะไร? เพื่อเป็นฐาน น่ีวิปัสสนาธุระ
มนัมีเหตุมีผลของมนั ไปสู่ดวงจนัทร์นั้นไปท าไม? ไปสู่ดวงจนัทร์เพื่อไปศึกษา ไปพิสูจน์การ
กระท านั้น ถา้ไปสู่ดวงจนัทร์นั้น อะไรไปสู่ดวงจนัทร์นั้น? น่ีโสดาปัตติมรรค สถานีอวกาศ สกิทา
คามิมรรค ข้ึนไปสู่ฐานท่ีดวงจนัทร์นั้น มนัจะข้ึนสูงข้ึนไป 

น่ีไง วิปัสสนาธุระมนัตอ้งมีเหตุ ถา้มนัไม่มีเหตุ มนัจะเอาผลมาจากไหน น่ีเหตุสมควร ผูใ้ด
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูใ้ดดน้ธรรมมนัก็ไดธ้รรมะดน้เดาทั้งนั้น ถา้เรามีสัมมาสมาธิ ท  า
ความสงบของใจเขา้มา จิตท่ีว่าพจิารณาของเรา เห็นไหม ตั้งแต่สถานีอวกาศนั้นไดพ้ิสูจน์
ตรวจสอบกนัแลว้ จนกระบวนการท่ีมนัจบส้ิน พอจบส้ินกระบวนการ เราไปต่อเน่ือง 

เพราะจิตน้ีมนัหมุนเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีเป็นวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ มนั
ยงัเวียนตายเวียนเกิดไปถา้มนัมีแรงดึงดูดของมนั น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเรามีโลก เรามีจกัรวาล เวลา
พน้จากโลกข้ึนไปสถานีอวกาศ เราพิจารณาของเรา เราจะพิจารณาต่อไป สกิทาคามิมรรคท าความ
สงบของใจใหม้ากข้ึน ถา้ใจมนัสงบมากข้ึนนะ มนัจะนอ้มไปสู่กาย สู่เวทนา สู่จิต สู่ธรรม ถา้มนั
พิจารณาแลว้ พิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก พิจารณา เห็นไหม น่ีไง วิถีแห่งจิตมนัจะกา้วเดินต่อไป ถา้
วิถีแห่งจิตมนักา้วเดินต่อไป วิปัสสนาธุระมนัมีเหตุมีผลของมนั 

โสดาปัตติมรรคกบัสกิทาคามิมรรค มนัแตกต่างกนัอยา่งใด 

ถา้สกิทาคามิมรรค เวลามนัจบักาย จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรมข้ึนมาแลว้มนัพิจารณา 
พิจารณาอยา่งใด พอพิจารณาแลว้มนัปล่อย มนัปล่อยวางอยา่งใด การปล่อยวาง การกระท าของมนั 
มนัมีเหตุมีผลของมนั ถา้มีเหตุมีผลของมนั เห็นไหม ดูสิ เราพิจารณาแลว้ ส่ิงท่ีเป็นอุปาทานใน
หวัใจ 

ในหวัใจนะ เวลาท่ีมนัเป็นปุถุชน มนัทุกขม์นัร้อนแค่ไหน เวลาเราพิจารณาของเราข้ึนมา
บนสถานีอวกาศ พน้จากความโนม้ถ่วง พน้จากแรงดึงดูด มนัก็แตกต่างกนัแลว้ จิตใจท่ีมนัเป็น
ปกติ จิตใจท่ีมนัอยูก่บัโลกน่ีจะท าอยา่งไร จนเราหวัหกกน้ขวิด มนัก็อยูบ่นโลกน้ี มนัไม่ไปไหน
หรอก ถา้มนัไม่ไปไหน มนัเกิดมนัตายท่ีน่ี มนัก็จะเวียนในวฏัฏะน้ี แต่เพราะเราจะขบัเคล่ือน เราจะ
เอาจิตของเราใหพ้น้ออกไปจากกิเลส พอพน้ออกไปจากกิเลส เราก็ท  าของเรา ในความจริงของเรา 
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ในทางความเป็นจริง ทางวิทยาศาสตร์เขามีของเขาอยูแ่ลว้ เราพจิารณาของเรา พอจิตมนั
พน้ เป็นสัมมาสมาธิก็พน้จากแรงดึงดูดของกิเลส มนัก็เป็นสถานีอวกาศ มนัข้ึนไปแลว้มนัท าการ
ตรวจสอบของมนั ตรวจสอบของมนั มนัมีการกระท าของมนัแลว้ นัน่ล่ะคือโสดาปัตติมรรค พอ
มนัถึงท่ีสุดของมรรค มนัก็เป็นผล 

พอถึงเป็นผล เราท าความสงบของใจเขา้มาอีก พอใจสงบแลว้เราออกพิจารณาในกาย ใน
เวทนา ในจิต ในธรรม ส่ิงท่ีมนัเป็นอุปาทานในใจ ส่ิงท่ีเป็นอุปาทานในใจนะ พิจารณาซ ้ าพิจารณา
ซาก พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก มนัก็ปล่อย เห็นไหม ความปล่อย ปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ๆ บนดวงจนัทร์
นั้นมนัมีส่ิงใด บนดวงจนัทร์น้ีเราข้ึนมาพิสูจน์เร่ืองส่ิงใด? ในดวงจนัทร์นั้นมนัก็มีแต่แร่ธาตุ น้ีมนั
เป็นธาตุ มนัเป็นแร่ธาตุใช่ไหม แต่ในหวัใจล่ะ ในหวัใจ ในส่ิงท่ีเป็นกิเลสท่ีเป็นนามธรรมน่ี จิตท่ี
เป็นนามธรรม 

แต่ใหเ้ห็นความแตกต่าง น่ีวิปัสสนาธุระ วถีิแห่งจิตท่ีมนัมีการกระท า ความรู้สึกนึกคิด ส่ิง
ท่ีว่าเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร รูปมนัเป็นอยา่งไร สัญญาเป็นอยา่งไร สังขารเป็นอยา่งไร 
วิญญาณเป็นอยา่งไร แลว้มนัเสวยอารมณ์อยา่งไร ตณัหาความทะยานอยากมนัร้อยรัดอยา่งใด น่ี
พดูถึงความหยาบความละเอียดไง 

ทีน้ีพอมนัข้ึนไปสู่ดวงจนัทร์ มนัก็พิสูจน์ของมนั พิจารณาของมนั พิจารณาส่ิงใด? พิจารณา
กาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม แยกแลว้แยกเล่าๆ เวลามนัท าลายกนันะ มนัท าลาย
ดวงจนัทร์นั้นทั้งดวงจนัทร์นั้น มนัท าลาย มนัพิจารณาแลว้เวลามนัขาดนะ โลกน้ีราบหมดเลย ไม่มี
ส่ิงใดในหวัใจนั้น ว่างหมด เห็นไหม ความว่างหมด ส่ิงน้ีมนัเป็นผล 

ถ้าส่ิงนีเ้ป็นผล น่ีวถิแีห่งจติ จติมนัมกีารกระท าของมนั จติมนัรับรู้ มนัเป็นปัจจตัตัง มนั
เป็นสันทฏิฐิโก มนัรู้ว่าจติใจดวงนีม้นัพ้นส่ิงใดมา มนัมส่ิีงใดทีเ่ป็นกเิลสตัณหาความทะยานอยากที่
มนัทบัถมหัวใจนี ้แล้วมนัได้ท าลายเป็นช้ันเป็นตอนเข้ามา น่ีมนัรู้ของมนั ถ้ารู้ของมนั 

โดยปัญญาของเรา เรามีปัญญา ดูสิ นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขาพสูิจน์ของเขา เขาทดสอบของเขา 
เห็นไหม คนมีความเห็นแตกต่างกนั ถา้มีความเห็นแตกต่างว่า ส่ิงน้ีเป็นถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ เขาก็ติด
ของเขา แต่ถา้นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขายงัไม่ยอม ไม่ยอมรับว่าส่ิงน้ีเป็นถึงท่ีสุด เพราะมนัยงัมีดวง
อาทิตย ์มนัมีจกัรวาล มีส่ิงต่างๆ ในโลกน้ีท่ีเรายงัรู้ไดอ้ยู ่ถา้เรารู้ไดอ้ยู ่เราจะกา้วหนา้ไปอยา่งใด 
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การจะกา้วหนา้ข้ึนไป ถา้มีครูบาอาจารยข์องเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านจบ
รอบหมดแลว้ ท่านวางธรรมวินยัไวห้มดแลว้ แลว้วางธรรมวินยัไว ้ เวลาเราอา้งพุทธพจน์กนั เราก็
อา้งโดยตรรกะ เราอา้งว่าส่ิงน้ีมนัเป็นเหตุเป็นผลของพุทธพจน์ มนัไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลของเรา น่ี
เราพดูธรรมะได้ แต่ในหัวใจของเราไม่มส่ิีงใดทีม่นัถลอกปอกเปิก ไม่มส่ิีงใดทีม่ันจะช าระล้างออก
จากหัวใจของเราเลย 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเราพิจารณาแลว้ พอมนัท าลาย โลกน้ีราบหมด มนัมีแต่ความสุขนะ แลว้มนั
กา้วเดิน ถา้รักษาไว ้มีสติปัญญา ส่ิงน้ีจะเป็นความสุขมาก แต่ถา้เราจะด าเนินการต่อไป วิถีแห่งจิตท่ี
มนัจะด าเนินการต่อไป ถา้ท าความสงบของใจเขา้มานะ มนัจะจบัได ้

โลก ดวงจนัทร์ จกัรวาลน้ีมนัอยูไ่ดด้ว้ยอะไร? มนัอยูไ่ดด้ว้ยพลงังานของดวงอาทิตย ์เพราะ
ดวงอาทิตยม์นัใหพ้ลงังาน มนัใหส้รรพส่ิงต่างๆ ใหส่ิ้งมีชีวิตในจกัรวาลน้ี น่ีเหมือนกนั ใน
ความรู้สึกนึกคิดของเรา เห็นไหม กามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ เพราะกามราคะมนัถึงสร้างเผา่พนัธ์ุ 
การมีเผา่พนัธ์ุ เพราะเกิดจากกามราคะ 

ส่ิงท่ีกามราคะ ถา้ผูท่ี้พิจารณา พิจารณาท าลายดวงจนัทร์หมดแลว้ ท าลายสกิทาคามิมรรค 
มนัท าลายอุปาทานในหวัใจหมดแลว้ มนัว่างหมด ไม่มีส่ิงใดเลย พอว่างหมด เพราะว่าปฏิเสธไม่
ยอมรับส่ิงใด มนัก็ว่ามนัไม่มี แต่ถา้จิตมนัสงบ พอจิตมนัเร่ิมสงบ มนัจะเป็นมหาสติ พอมหาสติ ถา้
มนัจบั มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมโดยตามความเป็นจริง มนัจะเป็นมหาปัญญา 

น่ีเหมือนกนั ความเร่าร้อนของดวงอาทิตย ์ มนัจะมีวตัถุส่ิงใดท่ีเขาจะเขา้ไปพิจารณา ไป
ตรวจสอบดวงอาทิตย ์ วตัถุส่ิงใดเขา้ไปถึงดวงอาทิตย ์ มนัก็ยอ่ยสลายหมด เพราะดวงอาทิตย ์ เห็น
ไหม ดูพลงังานของมนั ความร้อนของมนัจะมีแรงมหาศาลขนาดไหน 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงในหวัใจของเรา มนัเผา มนัท าลายดวงใจดวงน้ี แต่ดวงใจ
ดวงน้ีไม่เคยยอ่ยสลาย ไม่เคยเสียหาย ใจไม่เคยตาย มีความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบง าใจ
ดวงน้ี แลว้เอาใจดวงน้ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ ถา้มนัพอใจ มนัก็สร้าง มนัก็ด  ารงเผา่พนัธ์ุของ
มนัต่อไป แต่ถา้เราเป็นนกับวช เราเป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั เราถือพรหมจรรย ์เราถือพรหมจรรยม์นัก็
เผาเราในหวัใจจากภายใน ถา้มนัเผาหวัใจเราจากภายใน ถา้จิตมนัสงบข้ึนมา มนัจบัได ้ มนัจะเป็น
มหาสติ เป็นมหาปัญญา น่ีจะเป็นอนาคามิมรรค ถา้อนาคามิมรรคมนัเกิดข้ึนมา มนัพิจารณาของมนั 
น่ีมนัจบัได ้เพราะดวงอาทิตยม์นัส่งพลงังานมาอยูแ่ลว้ เพียงแต่เราปฏิเสธมนั 
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เวลาจิต โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง มนัปล่อยวางหมดแลว้ เราปฏิเสธมนัเอง เราไม่ยอมรับรู้
ว่ามนัมีอยู ่ เพราะถา้เรารับรู้ว่ามีอยู ่ เราจะตอ้งไปท างาน เราจะตอ้งไปพิจารณามนั เราจะตอ้งไป
ต่อสู้กบัความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสมนัฉลาดนกั กิเลสมนับอกว่า “ส่ิงน้ีไม่มี สรรพส่ิงน้ี
ไม่มี ท่ีเราประพฤติปฏิบติัมาแลว้ ส่ิงน้ีเป็นความถกูตอ้งทั้งหมด” 

เห็นไหม กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งกลาง กิเลสอยา่งละเอียด...กิเลสอยา่งละเอียดมนั
ท าลายหวัใจดวงน้ีใหใ้จดวงน้ีอยูใ่นอ านาจของมนั แมแ้ต่มนัประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม ดูสิ 
สถานีอวกาศก็ท  าลายมาแลว้ ดวงจนัทร์มนัก็ไดท้  าลายมาแลว้ มนับอก “ส่ิงน้ีไม่มีแลว้ จบแลว้” 

แต่ถา้เราพจิารณาของเรา จิตเราสงบข้ึนมา มนัจบัตอ้งดวงอาทิตยไ์ด ้ ถา้มนัปฏิเสธดวง
อาทิตย ์มนัก็ว่าดวงอาทิตยไ์ม่มี แต่ถา้มนัจบัตอ้งดวงอาทิตยไ์ด ้เห็นไหม พลงังานของดวงอาทิตย ์ดู
สิ เอาอะไรไปจบั? น่ีไง มหาสติ มหาปัญญา มนัมีของมนั มนัจบัตอ้งได ้พอจบัตอ้งได ้มนัก็มีการ
กระท า 

“วปัิสสนาธุระ” ถ้าวปัิสสนาธุระ น่ีมกีารกระท าไง มกีารกระท า มคีวามเป็นไป มันมคีวาม
มหัศจรรย์ไง จติ ถ้ามคีวามมหัศจรรย์ขึน้มา มนัจะรู้ของมันว่าจตินีไ้ด้ท าส่ิงใดมา 

ถา้จิตท าส่ิงใดมา ดสิู องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาท่านแสดงธรรมๆ เห็นไหม 
เวลายมกปาฏิหาริย ์ดสิู ท่ีเขามาทา้พิสูจน์ลองฤทธ์ิลองเดช องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ให้
ใครท านะ แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูรั้บทา้เอง น่ีท  ายมกปาฏิหาริย ์ แสดงกบัเขา 
เวลาออกมาน่ี มีไฟออกจากหูขา้งหน่ึง มีน า้ออกจากหูอีกขา้งหน่ึง มีไฟออกจากจมกูขา้งหน่ึง มีน า้
ออกจากจมูกอีกขา้งหน่ึง 

น่ีไง ถา้จิตใจมนัมหศัจรรย ์ ส่ิงท่ีมนัท าประสบความส าเร็จมาแลว้ ส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเขา้ใจได้
หมดแลว้ เร่ืองอภิญญา ๖ มนัเป็นเร่ืองท่ีจิตมนัท าได ้ แต่ขณะท่ีมนัยงัท าไม่ได ้ มนัมีแต่ความเร่า
ความร้อนในหวัใจ มนัแผดเผา แผดเผาดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ดว้ยอวิชชา แผดเผาดว้ย
มาร แต่เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี เราจะประพฤติปฏิบติัมาดว้ยธรรม 

ถา้ประพฤติปฏิบติัดว้ยธรรม เห็นไหม ดูสิ เวลาบอกว่ามีมหาสติ มหาปัญญา มนัจะเขา้ไป
จบัดวงอาทิตย ์ เราบอกว่าส่ิงน้ีมนัเร่าร้อนเกินไปนกั มนัจะมีส่ิงใดเขา้ไปจบัไปตอ้งมนัได ้ น่ีไง แต่
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ถา้มนัวิปัสสนาธุระ วิถีแห่งจิตท่ีมนัท าได ้มนัเห็นโทษของมนั มนัจบัของมนัได ้ถา้มนัจบัของมนั
ได ้มนัแยกแยะได ้มนัพิสูจน์ได.้..พิสูจน์อะไร พิสูจน์อะไร 

เวลาจิตมนัเป็นมหาสติ มหาปัญญานะ เวลามนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม มนั
เป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะ มนัพิสูจน์ตรวจสอบกนั ดูสิ ในจกัรวาลน้ี ส่ิงท่ีใหพ้ลงังานมนัคืออะไร? 
คือพลงังานจากดวงอาทิตยท์ั้งนั้นน่ะ พลงังานจากดวงอาทิตยม์นัใหพ้ลงังาน ใหส่ิ้งต่างๆ เพื่อชีวิต 
เพื่อเผา่พนัธ์ุ เพื่อความเป็นไปของพืช ของมนุษย ์ของสัตว ์ของส่ิงต่างๆ เป็นอยา่งนั้นหมดล่ะ น่ีก็
เหมือนกนั ถา้จิตมนัเป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะมนัแผดเผาตวัมนันะ ส่ิงน้ีแหละท่ีมนัท าให้
จิตรอดพน้ไปไม่ได ้ส่ิงน้ีมนัท าใหจิ้ต เห็นไหม 

ดูสิ คนเกิดมาในจกัรวาล ดวงอาทิตยด์วงหน่ึงใหผ้ลประโยชน์ ใหค้วามอบอุ่น ใหแ้สง ให้
ต่างๆ กบัโลกกบัจกัรวาลน้ีมากมายขนาดไหน น่ีก็เหมือนกนั ถา้จิต ในจิตของเราท่ีมนัเวียนตาย
เวียนเกิด เวียนตายเวียนเกิดเพราะใคร? เวียนตายเวียนเกิดเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ส่ิงท่ีเวลาโกรธ เห็นไหม คนท่ีมีนิสัยนุ่มนวล เวลาโกรธ โกรธก็เผาลนในหวัใจของตวั น่ิม
นวลนะ แต่พอโกรธข้ึนมาแลว้ก็ตอ้งมีผลตอบสนอง มีผลกบัหวัใจดวงนั้น เห็นไหม เวลาโลภ โลภ
ข้ึนมาก็เผาลนของมนั ถา้เวลามนัหลงล่ะ น่ีความโลภ ความโกรธ ความหลง กามราคะ เพราะมีเหตุ
น้ีมนัถึงหมุนใหเ้ป็นไป เพราะจิตมนัผกูพนักบัส่ิงน้ี 

พอจิตมนัผกูพนักบัส่ิงน้ี เวลาพดูถึงจกัรวาลน่ีมนัใหญ่โตนกั แต่เวลาพดูถึงจิต พดูถึง
นามธรรม ส่ิงใดมนัก็บรรจุไวใ้นจิตได ้จิตน้ีมนับรรจุไดท้ั้งหมด ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
มนับรรจุอยูใ่นหวัใจดวงน้ี ถา้หวัใจดวงน้ีมนับรรจุไวด้ว้ยความทุกขค์วามยาก มนับรรจุไวด้ว้ย
อวิชชา ความไม่รู้ตวัตนของมนั ถา้เรามีสติปัญญา เวลามนัออก มนัจบัได ้มนัออกพิจารณานะ การ
พิจารณากามราคะ การพิจารณาอสุภะน่ี มนัท าแลว้ท าเล่า แลว้มนัมีความหลอกลวง มนัมีส่ิงท่ีมนั
จะรักษาสถานะของมนั 

อวิชชานะ เร่ืองกามราคะ ส่ิงน้ีมนัเป็นแม่ทพัใหญ่ แม่ทพัใหญ่นะ ส่ิงท่ีท  าใหส้ัตวโ์ลกเรา
ทุกขร้์อนอยูน้ี่ก็เป็นเพราะเหตุน้ี ถา้เป็นเพราะเหตุน้ี การต่อสู ้ การจะท าลายกนั เพราะจะท าลาย 
เห็นไหม ในกองทพัใดก็แลว้แต่ แม่ทพัเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ถา้แม่ทพัท่ีฉลาด เขาจะน ากองทพันั้น 
จะขบัเคล่ือนไปยดึต่างๆ ไดท้ั้งโลกเลย เขาจะครองโลกกนั น่ีพดูถึงเขาจะครองโลกนะ เขาจะครอง
โลกโดยโลกน่ีมนัครองไดย้าก เพราะอะไร เพราะเร่ืองของความเห็นต่าง แต่ถา้เราครองโลกในใจ
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เราน่ีมนัครองได ้มนัครองไดเ้พราะอะไร เพราะอวิชชามนัควบคุมไวห้มดอยูแ่ลว้ น่ีความไม่รู้ในใจ
มนัครอบครองใจดวงน้ีอยูแ่ลว้ 

ทีน้ีใจดวงน้ีมนัเวียนตายเวียนเกิด มนัเป็นความลึกลบั มนัเป็นความมหศัจรรย ์มนัเป็นส่ิงท่ี
ถา้ไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะไม่มีใครสามารถเขา้ไปรู้เห็นเร่ืองอยา่งน้ีได ้
แต่เพราะมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้ พอวางธรรมวินยั พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
พอเทศนาว่าการข้ึนมา น่ีร้ือสัตวข์นสัตว ์เทศนาว่าการทีหน่ึง เทวดา อินทร์ พรหม ส าเร็จเป็นแสนๆ 
ลา้นๆ น่ีเทศนาว่าการทีหน่ึง ดูสิ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ เห็นไหม เวลาส าเร็จข้ึนมาเป็น
ร้อยเป็นพนั น่ีไง เพราะผูท่ี้มีความจริงอนัหน่ึงในหัวใจข้ึนมา มนัจะเป็นประโยชน์มหาศาลขนาด
นั้น 

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “อานนท ์ บอกเขานะ ใหป้ฏิบติับชูา
เถิด อยา่บชูาดว้ยอามิสกบัเราเลย” บชูาดว้ยอามิสมนัเป็นเร่ืองของการฝึกหดัการฝึกฝน จากคนท่ี
มนัไม่เช่ือ จากคนท่ีไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ เขาก็ตอ้งฝึกหดักนัข้ึนมาแบบนั้น แต่ในการปฏิบติัของเรา 
เวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เวลาปฏิบติัข้ึนมา ถา้ไม่มีครูไม่มีอาจารย ์ไม่มีผูช้ี้น า มนัก็ปฏิบติัโดย
กิเลสไง ปฏิบติัโดยกิเลส น่ียกต่างๆ ยกเหตุยกผลไวใ้หก้บัความเห็นของรัฐ ความเห็นของธรรม แต่
ไม่มีความเห็นของตวัเลย 

แต่ถา้เราปฏิบติั เพราะเรามีอ  านาจวาสนา เราถึงเกิดมาก่ึงพุทธกาล มีครูมีอาจารยข์องเรานะ 
ครูบาอาจารยข์องเราท่านประพฤติปฏิบติัของท่านข้ึนมา ท่านมีเหตุมีผลของท่านข้ึนมา แลว้ท่าน
วางขอ้วตัรปฏิบติั เราก็ท  าตามนั้นจนจิตใจมนัพฒันาข้ึนมา มนัจะรู้มนัจะเห็นของมนั ถา้รู้เห็นของ
มนั มนัมีเหตุมีผลอยา่งน้ีไง มนัมีการกระท าจริงๆ แลว้มนัเป็นการกระท าภายใน 

ดูสิ เวลาฤทธ์ิเวลาเดชของจิต ฤทธ์ิเดชจากภายในมนัมีของมนั เวลาปัญญาเราเกิด ใครจะรู้
ใจของใคร ใครจะเห็นปัญญาของใครว่าปัญญาของใครหยาบ ปัญญาของใครละเอียด แต่ถา้มนัเป็น
ปัญญาละเอียด มนัแสดงออก ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  การประพฤติปฏิบติั น่ีมนัมีการคุย
กนั ในเม่ือหมู่ชน ในกลุ่ม ในครอบครัวกรรมฐาน ในครอบครัวของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั เขารู้เขา
เห็นของเขานะ ถา้รู้เห็น คนรู้ไดข้นาดไหนก็พดูไดข้นาดนั้น แต่ถา้ครูบาอาจารยข์องเรา ถา้ถึงท่ีสุด
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แห่งทุกขแ์ลว้ ท่านรู้ขั้นตอนของจิตทั้งหมด ถา้รู้ขั้นตอนของจิตทั้งหมด ท่านจะคอยดูแล คอยสั่ง
สอน คอยบอก 

แลว้เราปฏิบติัน่ีลม้ลุกคลุกคลาน แมแ้ต่เรารู้เราเห็นนะ เราเป็นมหาสติ มหาปัญญา...มหา
สติ มหาปัญญาเป็นเร่ืองใหญ่โตมาก ค าวา่ “ใหญ่โตมาก” เห็นไหม แมแ้ต่สติปัญญาน่ีเราก าหนด 
เร่ิมตน้จากการปฏิบติั เราก็ลม้ลุกคลุกคลานมาตลอด แต่เพราะเรามีการฝึกฝน มีความหมัน่เพียร มี
การกระท า มนัก็พฒันาข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา 

แต่ขณะเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา ขณะท่ีว่าเราเป็นมหาสติ มหาปัญญา มนัไปเจอแม่ทพัของ
กิเลสไง ไปเจอแม่ทพัของอวิชชา แม่ทพัคือความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัเป็นนางตณัหา 
นางอรดี แต่ถา้ข้ึนไปจะไปเจอพญามาร พญามารน้ีเป็นพ่อนะ แลว้มีลูก ๓ คน มีนางตณัหา นาง
อรดี ความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกมาล่อ ออกมาลวง ถา้เป็นผูช้ายก็เป็นแม่ทพัท่ีออกไปยดึ
เมือง ยดึหวัใจน้ีไวใ้หอ้ยูใ่นอ านาจของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

แลว้เรามีสติมีปัญญา เราจะพยายามแยกแยะ พยายามต่อสู้ การต่อสู้น่ี พิจารณาซ ้า เวลา
พิจารณากาย มนัเป็นอสุภะ ถา้เป็นธรรม ค าว่า “ธรรม” มีสติมีปัญญา เห็นไหม ดูสิ เราจะเขา้ไป
พิสูจน์ดวงอาทิตย ์ ดวงอาทิตยม์นัเป็นพลงังาน มนัเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย แลว้มนัเป็น
ประโยชน์อยา่งใด 

แต่ถา้เราเขา้ไปพิสูจน์ก็พสูิจน์ในหวัใจของเรา พิสูจน์ดวงอาทิตยใ์นหวัใจของเรา พสูิจน์
พลงังานของเรา พิสูจน์ส่ิงท่ีว่ามนัเป็นประโยชน์ๆ ประโยชน์อะไร? มนัเป็นประโยชน์กบัโลก 
ประโยชน์กบัโลกหมายถึงว่ามนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง แต่ถา้เป็นธรรมล่ะ เป็นธรรมน่ี ส่ิงใดมนัมีอยู ่
ส่ิงนั้นเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข ์ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา 

พระอาทิตยม์นัอยูข่องมนัไหม พระอาทิตยม์นัจะอยูข่องมนัย ัง่ยนืไหม ถา้พระอาทิตยม์นัอยู่
ของมนัย ัง่ยนื พระอาทิตยน้ี์มนัจะหมดอายไุหม? มนัหมดแน่นอน น่ีก็เหมือนกนั จิตใจของเรามนั
จะอยูอ่ยา่งน้ีใช่ไหม มนัจะเป็นอยา่งน้ีตลอดไป เราจะย ัง่ยนือยา่งน้ีเหรอ? มนัไม่ย ัง่ยนื ไม่ย ัง่ยนืแลว้
มนัท ากรรมดีกรรมชัว่ แลว้มนัเวียนตายเวียนเกิดข้ึนมา มนัก็ใหผ้ลกบัใจดวงน้ี ถา้ใจดวงน้ีมนัยงัมี
ส่ิงน้ีอยู ่ยงัเผาลนอยู ่มนัจะปลอดภยัไปไม่ได ้มนัจะมัน่คงไม่ได ้ถา้มัน่คงไม่ได ้เราจะท าอยา่งไรให้
ใจของเรามัน่คง ถา้ใจเรามัน่คง เราก็ตอ้งท าลายพลงังานอยา่งน้ี พลงังานอยูน่ี่ไง น่ีคือพลงังานดวง
อาทิตยน์ะ 
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แต่ถา้เป็นธรรมล่ะ เห็นไหม มนัเป็นอสุภะ มนัพิจารณาซ ้าพิจารณาซาก พิจารณาบ่อยคร้ัง
เขา้ มนัพิจารณาขนาดไหน กิเลสมนัก็พลิกแพลงไง เด๋ียวมนัก็ล่อ เด๋ียวมนักล็วง เด๋ียวกบ็งัเงา “ส่ิงน้ี
เป็นธรรม ส่ิงน้ีพิจารณาแลว้ ส่ิงน้ีรู้แลว้”...ส่ิงท่ีมนัล่อลวงขนาดไหน เหมือนกบัเราใชเ้คร่ืองมือ
ของเรา ใชม้หาสติ มหาปัญญาเขา้ไปพิสูจน์ดวงอาทิตยน์ั้น น่ีมนัจะล่อจะลวงอยา่งไรมนัเป็นเร่ือง
ของมนั 

เราพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่า ซ ้ าของมนันะ พอถา้มนัเป็นจริง เห็นไหม มนัปล่อย พอมนัปล่อย 
มนัก็มีความสุข พอมนัปล่อย มนัก็ว่าง มนักมี็ความสุข ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจนมีความช านาญของมนั ตอ้ง
มีความช านาญนะ ถา้ไม่มีความช านาญ เพราะว่าพอปล่อยแลว้เด๋ียวก็เกิดอีก พอปล่อยแลว้เด๋ียวมนั
ก็พลิกแพลงอีก 

ถา้มนัเป็นอสุภะ ค าว่า “อสุภะ” มนัก็ปล่อย สุภะ อสุภะ แลว้มนัพลิกมาเป็นสุภะไดไ้หม? 
มนัก็พลิกมาสุภะได ้ เพราะอะไร เพราะวา่เรามีกิเลสมีตณัหาความทะยานอยากอยูใ่นใจอยูแ่ลว้ น่ี
ของมนัมีอยู ่พระอาทิตยมี์ความร้อนไหม เราจะเอายานอวกาศอยา่งใด เราจะเอาเคร่ืองมือส่ิงใดเขา้
ไปสู่ดวงอาทิตยน์ั้น เพราะเขา้ไปน่ีมนัหลอมละลายหมด ส่ิงใดเขา้ไปมนัก็หลอมละลายทั้งนั้น แลว้
เราจะพิสูจน์มนัอยา่งใด 

ถา้มนัพิสูจน์ น่ีเวลาพิจารณาแลว้มนัเป็นอสุภะ พอมนัเขา้ไปหลอมละลาย มนัก็เป็นสุภะ 
มนัก็เป็นความพอใจของมนั พอส่ิงใดเขา้ไปมนัก็หลอมละลายอยูใ่นดวงอาทิตยน์ั้นน่ะ ออกมา
ไม่ไดห้รอก เราคิดว่าออกมาไม่ได ้ แต่ถา้เราท าของเราบ่อยคร้ังเขา้ๆ เวลาดวงอาทิตยม์นัควบแน่น 
รวมตวัลง ดบัลง เห็นไหม รวมตวัแลว้มนัยบุยอบลง มนัเป็นอะไร? มนัดึงตวัมนัเองเขา้สู่ตวัมนัเอง 
พอเขา้สู่ตวัมนัเอง มนัท าลายตวัมนัเอง พอมนัท าลายตวัมนัเองมนัก็ปล่อยหมด เห็นไหม 

ส่ิงท่ีท  าลายตวัมนัเอง มนัครืน! ในหวัใจนะ พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก พิจารณาจนถึงท่ีสุด 
เห็นไหม เวลากามราคะ ส่ิงท่ีขนัธ์อยา่งละเอียดมนัท าลายตวัมนัเอง มนัควบแน่น มนัรวมตวั มนั
พลิกออกมา น่ีกลายเป็นหลุมด า มนัดูดทุกๆ อยา่ง เขา้ไปสู่มนัหมดเลย เราปล่อยหมด เห็นไหม น่ี
วิถีแห่งจิต มนัพฒันาของมนัเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

วปัิสสนานะ “วปัิสสนาธุระ” มนัต้องมเีหตุมผีลกบัใจดวงน้ัน ถา้ใจดวงนั้นไม่มีเหตุมีผลใน
การกระท า มนัเป็นความผดิ มนัเป็นผล มนัเป็นเร่ืองความเสียหายของรัฐ เป็นความเสียหายของ
วฏัฏะ ไม่ใช่ความเสียหายของจิตดวงน้ี ถา้เป็นความเสียหายของจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีเป็นผูห้าเหตุหา
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ผล จิตดวงน้ีเป็นผูฟ้้องร้องเอง ฟ้องร้องกบัอะไร? การฟ้องร้องก็ฟ้องร้องโดยสัจจะน้ีไง ฟ้องร้อง
กนัน่ี 

ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคญาณ เห็นไหม ทุกขเ์ป็นความจริง ใครเกิดข้ึนมา ทุกขเ์ป็น
ความจริง ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ทุกขด์บัไป เห็นไหม ความทุกขน้ี์ดบัไป ทุกขเ์พราะอะไร มนัดบั
ไปเพราะอะไร? ดบัไปเพราะอวิชชามนัดบั ดบัไปเพราะตณัหาความทะยานอยากมนัดบั ดบัไป
เพราะสมุทยัมนัดบั ดบัดว้ยอะไร มนัดบัเพราะเหตุใด? มนัดบัเพราะมีมรรคญาณ มรรคญาณมนั
เกิด เพราะอะไร? มนัเกิดนิโรธคือการดบัทุกข ์

การดบัทุกข ์น่ีไง เวลาฟ้องร้องน่ีมีการกระท า เพราะใจมนัมีธรรม มนัมีเหตุมีผลของมนั มนั
ถึงเป็นปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก ฉะนั้น เวลามนัท าลาย ท าลายถึงดวงอาทิตย ์ดวงอาทิตยโ์ดนยอ่ย
สลายดว้ยอ านาจของมรรค ดว้ยอ านาจของมหาสติ มหาปัญญา มนัท าลายหมด ท าลายหมด เห็น
ไหม รวมตวัหมด กลายเป็นหลุมด า หลุมด ามนัดูดทุกๆ อยา่งไปในนั้นนะ 

เวลาท าลายดวงอาทิตยแ์ลว้ น่ีไง ส่ิงท่ีว่า “วิถีแห่งจิต” จิตมนัมีการกระท า มีการพฒันา มี
การยกสถานะสูงข้ึน ความสูงข้ึนนะ มรรค ๔ ผล ๔ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค เพราะอนาคามิมรรค มนัท าลายของมนั มนัเป็นความจริงของมนั มนัถึงมีเหตุมีผล
ของมนั ถา้มนัมีเหตุมีผลของมนั มนัก็เป็นความจริงของจิตดวงน้ีใช่ไหม ถา้จิตดวงน้ีมนัไม่มีเหตุมี
ผล มนัจะเอาความจริงมาจากไหน 

น่ีไง ถา้ไม่มีความจริง ก็พุทธพจน์ไง ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึน
แลว้ ปัญญาน้ีเป็นการศึกษา ปัญญาน้ีเป็นปัญญาท่ีธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
วางไว ้ท่ีเราศึกษาธรรมวินยัน้ีไวเ้ป็นเคร่ืองด าเนิน ถา้เราศึกษาแลว้ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จิตใจ
มนัจะพฒันาข้ึนไป ถา้มนัศึกษาแลว้มนัปฏิบติัข้ึนมา มนัศึกษาข้ึนมา มนัเป็นเร่ืองของรัฐ เป็นเร่ือง
ของธรรม แต่เราไม่ได ้เราไม่มี เราไม่เป็น เห็นไหม 

น่ีวิปัสสนาธุระๆ มนัเป็นอยา่งไร วิปัสสนาธุระ...คนัถธุระมนัมีอยูแ่ลว้ มนัอา้งอิงตามทาง
วิชาการไดห้มด ถา้อา้งอิงตามทางวิชาการก็ปกครองกนัตามนั้น ถา้ปกครองกนัตามนั้น มนัก็เป็น
เร่ืองโลกๆ เห็นไหม เร่ืองโลกกบัเร่ืองธรรม เราเป็นนกัปฏิบติันะ เราเป็นพระเป็นเจา้ เราเป็นผูเ้ผย
แผ ่ แต่เราเผยแผแ่บบโลก เผยแผแ่บบทางวิชาการไง แต่ไม่ไดเ้ผยแผแ่บบธรรม ถ้าเผยแผ่แบบ
ธรรม มันต้องมีคุณธรรมในหัวใจ จติใจนี้มันมกีารพฒันาของมนัขึน้มา มนัปฏบิัติของมนัขึน้มา 
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เห็นไหม เราท าลาย ขนาดท่ีว่าท าลายดวงอาทิตยเ์ลยล่ะ แลว้พอดวงอาทิตยม์นัท าลายแลว้ 
มนักลายเป็นหลุมด า ถา้หลุมด ามนัดูดข้ึนมานะ มนัเกิดกาแลก็ซีของมนั มนัจะชนกนันะ น่ีก็
เหมือนกนั มนัท าลายดวงอาทิตยแ์ลว้ หลุมด ามนัดูดทุกอยา่งเขา้ไป “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแท้
น้ีหมองไปดว้ยอุปกิเลส” 

ส่ิงท่ีท  าใหเ้ราเกิดในกามภพ ถา้เกิดในกามภพ เห็นไหม ดูสิ เวลาจิต ถา้พดูถึงวิปัสสนาจน
ท าลายกามราคะ คนท่ีมีอ  านาจวาสนาเท่านั้นก็ไปเกิดบนพรหม น่ีมนัมีการเกิด เพราะมนัมีจิต “จิต
เดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ความผอ่งใส เศร้าหมอง...
ความผอ่งใส เศร้าหมองน่ีเรารู้เราเห็นไดย้าก รู้เห็นไดย้าก 

“อนาคามิมรรค” ส่ิงท่ีเป็นอนาคามิมรรค พิจารณาอนาคามิมรรค แลว้เวลาอนาคามิมรรค
มนัก็เป็นอนาคามิผล แลว้เป็นอรหตัตมรรคน่ีมนัหาท่ีไหน ส่ิงท่ีจะเป็นอรหตัตมรรคน่ี หลุมด ามนั
อยูไ่หน ใครคน้หาหลุมด าเจอ หลุมด ามนัอยูไ่หน มนัดูดสรรพส่ิงเขา้ไปอยูก่บัมนัหมดนะ ส่ิงใด 
วตัถุใดเขา้ไปอยูใ่กลเ้คียง หลุมด ามนัดูดหมด น่ีก็เหมือนกนั ผอ่งใสๆ ว่างหมด ไม่มีส่ิงใดเลย จบั
ตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้ลย แลว้มนัอยูไ่หน มนัอยูไ่หน 

ส่ิงท่ีจะเป็นโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหตัตมรรค มรรค ๔ ผล 
๔ ถา้มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เห็นไหม เวลาอรหตัตมรรค อรหตัตผล น่ีระหว่างการกระท า แต่ถา้
เป็นผลล่ะ ท าไมมรรค ๔ ผล ๔ ตอ้งมีนิพพาน ๑ ดว้ย ถา้มนัอรหตัตมรรค อรหตัตผล ก็จบ 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัอยูร่ะหว่างจิตท่ีมนัพฒันา จิตท่ีมนักา้ว มนัเปล่ียนแปลงไป แต่ถา้มนั
เปล่ียนแปลงถึงท่ีสุด งานถึงท่ีสุดแลว้มนัถึงจบส้ินกระบวนการ 

แต่จิตท่ียงัไม่ถึงท่ีสุด เห็นไหม โสดาปัตติมรรค ถา้เป็นโสดาปัตติผลแลว้เป็นอกุปปธรรม 
ไม่เส่ือมจากน้ี แต่ถา้มนัพฒันาข้ึนมา มนัจะเป็นสกิทาคามิมรรค ถา้สกิทาคามิมรรค ถา้มนัไม่
สมุจเฉทปหาน มนัก็ไม่เป็นสกิทาคามิผล ถา้สกิทาคามิผล มนัจะกา้วเดินไปไหน ถา้มนัเป็นสกิทา
คามิผล ผลน้ีมนัรองรับไว ้ ถา้รองรับไว ้ เห็นไหม เด๋ียวมนัออกไปพิสูจน์ตรวจสอบ ถา้ตรวจสอบ 
มนัก็ไปเจออนาคามิมรรค ถา้ไปเจออนาคามิมรรค มนัก็ไปเจออนาคามิผล น่ีส่ิงท่ีเป็นผล มนัจะ
เป็นอกุปปธรรมๆ รองรับเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา แต่ถา้มนัเป็นหลุมด าแลว้ เราหาหลุมด าไม่เจอ มนั
ก็คาอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่ถา้เราเจอหลุมด า มนัก็เป็นอรหตัตมรรค 
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ถา้เจอหลุมด า จบัหลุมด าได ้ มนัละเอียดลึกซ้ึง ละเอียดลึกซ้ึงนะ จิตท่ีมนัจะจบัได ้ มนัจะ
เห็นไดน้ะ น่ีวิปัสสนาธุระ มนัจะเอาจิตดวงน้ี จิตดวงใดก็แลว้แต่ท่ีเป็นผูเ้สียหาย จิตดวงใดก็แลว้แต่
ท่ีเกิดมามีอวิชชา จิตดวงใดก็แลว้แต่ท่ีเกิดมามีพญามาร พญามารปกป้องคุม้ครองเจา้ของ ยดึมัน่กบั
จิตดวงนั้น 

แต่เราเช่ือมัน่ เพราะเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ วนัน้ีวนัส าคญัทางพุทธศาสนา เราปฏิบติัของ
เรา เราท าจริงจงักบัการกระท าของเรา จิตเรามนัจะพฒันาข้ึนไปเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป เป็นชั้นเป็น
ตอนเพราะมนัมีจริง ถา้มนัไม่มีจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอาส่ิงใดมาเป็นธรรมวินยัมา
สั่งสอนเรา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่านท าไดจ้ริง ท  าไดจ้ริงดว้ยอ านาจวาสนาบุญบารมี
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้วางธรรมและวินยั เพราะท่านจะร้ือสัตวข์นสัตว ์ คือวาง
ธรรมและวินยั คือวางทางทฤษฎี วางส่ิงท่ีเป็นธรรมวินยัใหเ้รากา้วเดิน น่ีมนัเป็นเร่ืองของศาสนา 
เป็นเร่ืองของความเสียหาย ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็เป็นเร่ืองของ
วฏัฏะ 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลสของเราล่ะ มนัเป็นกิเลสของเรา มนัเป็นความเสียหายของเรา มนัเป็น
ความทุกขข์องเราท่ีเราจะช าระลา้งกิเลสของเรา เราก็ตอ้งท าของเรา ถา้ท าของเรา มนัก็เป็น
วิปัสสนาธุระ วปัิสสนาธุระเกดิทีไ่หน? วปัิสสนาธุระเกดิจากใจ มนัเป็นเร่ืองของมรรค เร่ืองของ
ศีล สมาธิ ปัญญา เร่ืองของปัญญาทีเ่ป็นนามธรรม แต่เป็นนามธรรมทีเ่รามเีหตุมผีล มกีารกระท า 
จติมกีารกระท า มนัมกีารกระท า มคีวามเป็นจริง มอีงค์ความรู้ มคีวามเห็นจริง ถงึจะได้บอกกล่าว
กบั...เห็นไหม เป็นศาสนทายาท เป็นร่มโพธ์ิร่มไทร เป็นส่ิงทีผู้่ปฏบิัติจะก้าวเดนิตาม 

ท่ีเรากา้วเดินตามกนัอยูน้ี่ เรากา้วเดินตามใครมา? เรากา้วเดินตามหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่ี
ท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านมีองคค์วามรู้ความเป็นจริง ท่านถึงไดว้างขอ้วตัรปฏิบติั แลว้คอย
ชกั คอยน า คอยประคอง คอยดูคอยแลเรากนัข้ึนมา ถา้เราข้ึนมา เราปฏิบติัข้ึนมา เราก็มีองคค์วามรู้ 
เราก็มีวิปัสสนาธุระ 

วปัิสสนาธุระ! วปัิสสนาธุระ! วปัิสสนาธุระ! เพราะมนัมจีติสงบ มนัมคีวามเป็นจริงขึน้มา 
แล้วมนัท าเป็นช้ันเป็นตอนขึน้มา เห็นไหม มกีารกระท า มสีติ มมีหาสติ มมีหาปัญญา พอมมีหาสติ 
มหาปัญญา มนักใ็คร่ครวญๆ จนท าลายดวงอาทติย์ไปแล้ว แล้วมันต้องมสีติปัญญาอตัโนมตัิ 
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อตัโนมติัคือความท่ีมนัเป็นไปเอง แต่ถา้มนัเป็นอตัโนมติั คือส่ิงท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึง หลุมด า
นะ ส่ิงใดเขา้ไปใกลม้นั จะทนแรงดึงดูดไม่ได ้จะโดนกลืนกินไปหมด ส่ิงท่ีเป็นผ่องใสๆ มนัก็ว่าง
หมด มนัก็มองไปขา้งนอก เห็นไหม ว่างขา้งนอก หลุมด ามนัว่างไหม? มนัว่าง มนัดูดกลืนกินส่ิงใด
เขา้ไป 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เรามีสติมีปัญญาพร้อม มนัจะเป็นอรหตัตมรรค ถา้อรหตัตมรรค มนัจะจบั
จิตของมนัได ้ จบัตวัตนของตน  ถา้มนัจบัตวัตนของตน เห็นไหม ดูสิ หลุมด าน่ีมนัรู้จกัตวัมนัเอง 
หลุมด ามนัดูดส่ิงต่างๆ เขา้มา มนักลืนกินทุกอยา่งทั้งหมด ไม่มีวนัอ่ิมเตม็ ซบัสรรพส่ิงทั้งหมดเขา้
ไปในหลุมด า จะไม่มีส่ิงใดไดอ้อกมาเลย น่ีส่ิงท่ีมนัเป็นความจริงของมนัขนาดนั้น ฉะนั้น ถา้จิตเรา
มีอรหตัตมรรค เราจะเขา้ไปจบัความเป็นจริงอนัน้ี แลว้สติปัญญาท่ีมนัเป็นน ้าซบัน ้าซึม มนัไม่ใช่
ขนัธ์ไง 

ขณะท่ีเราใชปั้ญญา เราเขา้ไปสู่ดวงอาทิตย ์ เรายงัใชเ้คร่ืองมือแลว้พิสูจน์กนัดว้ยสติ ดว้ย
ปัญญา มหาสติ มหาปัญญา แต่เวลาเขา้ไปเป็นปัญญาญาณ ปัญญาญาณท่ีจะเขา้ไปพิสูจน์หลุมด า
นั้น ถา้มนัท าลายหลุมด านั้น ถา้มนัเป็นหลุมด า มนัมีกาแลก็ซีของมนั มนัจะไปชน มนัจะท าลาย 
เพื่อเกิดบ๊ิกแบง เกิดจกัรวาลใหม่ 

แต่ถ้าเราใช้อรหัตตมรรค พอไปท าลาย มนัไม่มบีิ๊กแบง มนัท าลาย ท าลายมนั น่ีไม่
กระเทอืนใคร ไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้ใคร ไม่สร้างส่ิงทีเ่ป็นวตัถุกระทบกระเทอืนไปส่งพลงังาน
ไปในจกัรวาลน้ันอกีแล้ว ถ้ามนัไม่ส่งพลงังานไปในจกัรวาลน้ัน มันเข้าไปด้วยความซับซ้อนของ
มนั มนัละเอยีดลกึซ้ึงของมนั ถ้าละเอยีดลกึซ้ึงของมนั น่ีไง ส่ิงทีเ่ป็นวปัิสสนาธุระ มนัมเีหตุมผีล มี
การกระท า มคีวามเป็นไปของมนั มันถงึเป็นความจริงขึน้มา ถ้าเป็นความจริงอย่างนีข้ึน้มา เห็น
ไหม น่ีไง มนัถงึเป็นวปัิสสนาธุระ 

ไม่ใช่เป็นปัญญาทีว่่า วปัิสสนาปัญญา ปัญญาในพระพทุธศาสนาทีเ่ขาว่ากนัไป ว่ากนัไป
แบบน้ัน สุดท้ายแล้วกย็กให้พทุธพจน์หมดเลย น่ีเป็นความเสียหายของรัฐ เป็นความเสียหายของ
ธรรม แต่ตัวเองนะ จติดวงน้ันมนักเ็ป็นเบีย้ล่าง เป็นส่ิงทีว่่าให้อวชิชาให้มารครอบง าไว้ แต่เอา
ธรรมะมาบังไว้ ธรรมะ ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ธรรมและวินัยนีม้าบังเป็น
ฉากไว้ แต่กเิลสมนัอาศัยส่ิงน้ันหาผลประโยชน์ อาศัยส่ิงน้ัน จติดวงน้ันไม่ได้แก้ไข ไม่ได้ท าลายส่ิง
ใดๆ เลย 
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แต่ถ้าเรามสีติมปัีญญาของเรา เราจะสร้างคุณงามความดขีองเรา คุณงามความดอีนันีเ้กดิ
จากความมุมานะ เกดิจากความเพยีรชอบ เกดิจากความวริิยะ ความอตุสาหะทีเ่รามสีติมปัีญญา
ของเรา เราท าตามความเป็นจริงของเรานะ 

เร่ืองของโลกเป็นเร่ืองของโลก เวลาเรานัง่ภาวนากนัอยูน่ี่ เห็นไหม ใจดวงหน่ึง ใจดวงหน่ึง
ในใจของใคร ใจดวงนั้นเราก็ตอ้งเป็นผูรั้กษาเอง ใจดวงนั้นเราก็ตอ้งเป็นผูดู้แลรักษา เรามีสติมี
ปัญญา เราใชปั้ญญาของเราขนาดไหน ใคร่ครวญอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์กบัเรา เห็นไหม น่ีมนั
เป็นความเสียหาย มนัเป็นผลประโยชน์ มนัเป็นส่ิงเกิดข้ึนมาจากใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นพิจารณา
ข้ึนมา มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสันทิฏฐิโก 

แลว้เวลาใจดวงนั้น ถา้มีเหตุมีผลข้ึนมาโดยการวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาธุระข้ึนมาอยา่งน้ี
ดว้ยเหตุดว้ยผล มนักล่าวกนัได ้ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เวลาลูกศิษยห์ลวงปู่ มัน่ เห็นไหม 
หลวงปู่ มัน่ท่านอยูข่องท่าน ท่านดูแลของท่านดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยบารมีของท่าน เวลาท่านล่วง
ไปแลว้ ส่ิงท่ีเรารับต่อกนัมา เราจะตรวจสอบกนั คุยกนั ดูแลกนั ดูแลกนัดว้ยใหม้นัเป็นความจริงไง 

เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะ หลวงปู่ มัน่ท่านรู้ของท่านเอง เพราะมนัไม่มีใครมีอ านาจ
วาสนาขนาดนั้นหรอก เวลาหลวงปู่ ต้ือท่านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เวลาหลวงปู่ ต้ือกบั
หลวงปู่ มัน่ท่านมีอภิญญาเหมือนกนั ท่านพูดภาษาเดียวกนั ท่านเขา้ใจของท่าน แต่ถา้พดูถึงของเรา
นะ ปัญญาหรืออ านาจวาสนาของเราอ่อนดอ้ยกว่า ความรู้ความเห็นเราจะไม่ไดข้นาดนั้น ถา้ไม่ได้
ขนาดนั้นนะ มนัตอ้งคุยกนั ตอ้งดูแลกนั ตอ้งรักษากนั มนัถึงจะเป็นความจริงของการประพฤติ
ปฏิบติั 

ฉะนั้น ถา้เราปฏิบติัของเราข้ึนมา มนัมีความจริงข้ึนมาอยา่งน้ี มนัมีเหตุมีผล มนัจบัตอ้งได ้
มนัจบัตอ้งแลว้เราเอามาดูแล ดูแลใหห้วัใจของเรา ถา้เรามีความจริงของเรา “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิต
เดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” พอเรามีสติมี
ปัญญาของเรา เห็นไหม อรหตัตมรรค มนัดูแล มนัรักษา มนัซึม มนัซบั มนัพลิกแพลงได ้มนัท าลาย
ได ้มนัท าลายส่ิงน้ีจบ 

ดูสิ ในเม่ือจกัรวาลน้ีมนัท าลายไปหมด ท าลายน่ี วตัถุมนัท าลายแลว้ สสารมนัก็เกิดสสาร
ใหม่ แต่ในเม่ือจิตน้ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีอวิชชา มาร เร่ืองของนามธรรม มนัอยู่
ในหวัใจน้ี หวัใจน้ีกลัน่กรอง กลัน่กรองดว้ยสติ ดว้ยปัญญา ดว้ยมรรคญาณ ดว้ยธรรมขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ถา้ดว้ยธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม มนั
ท าลายในใจน้ีนะ 

เวลาเป็นอริยทรัพย์ เห็นไหม ทรัพย์สมบัติของเขา เขาต้องมทีีเ่กบ็ทีรั่กษา ทรัพย์สมบัติของ
ใจ ถ้าใจมนัยิง่กระท า นามธรรมนีอ้ยู่ในร่างกายนี ้ ในร่างกายเรามองเห็นกนัได้ แต่ในหัวใจ ใครจะ
เห็นใจของใคร แต่ถ้ามคีรูบาอาจารย์ทีท่่านประพฤติปฏบิัติ ท่านมคีวามรู้เสมอกนั ท่านมคีวามเห็น
เหมอืนกนั เวลาท่านพดูคุยกนั มันจะเป็นความจริงทีท่่านรู้ท่านเห็น ท่านพจิารณาของท่านได้ 
ฉะน้ัน ส่ิงนีเ้วลาครูบาอาจารย์ท่านสนทนาธรรมกนั เราถงึได้อยากได้ยินได้ฟังส่ิงน้ันเพือ่เป็นคติ 
เพือ่เป็นส่ิงทีว่่ามาหล่อเลีย้งหัวใจให้หัวใจชุ่มช่ืน ให้หัวใจของเราร่มเย็น เพราะส่ิงน้ันเป็นเป้าหมาย 

ส่ิงทีเ่ป็นเป้าหมายของเรา ครูบาอาจารย์ท่านทรงไว้ ท่านรักษาไว้ ถ้าท่านทรงไว้ ท่านรักษา
ไว้ด้วยวปัิสสนาญาณของท่าน ท่านถงึได้เหตุผลน้ันมา ถ้าได้เหตุผลน้ันมา ท่านจะบอกกล่าวเราได้ 
ท่านจะส่ังสอนเราได้ ท่านจะคอยช้ีทางเราได้ ถ้าช้ีทางเราได้ เราถงึมกี าลงัใจ เราถงึมกี าลงัประพฤติ
ปฏบิัติ เพราะท่านช้ีทางบอกเราได้ เราถงึลงใจท่านไง 

ถ้าลงใจ เราจะฟังธรรม ถ้าใจของเราแข็ง ใจเรากระด้าง ธรรมน้ันมันเข้าหูซ้ายทะลหูุขวา 
มนัไม่เห็นคุณค่า แต่ถ้าจติใจของเรามวุีฒภิาวะของจติทีเ่รามอี านาจวาสนา เราฟังส่ิงใดมนัตกผลกึ
ลงใจเรานะ มนัตกผลกึลงในหัวใจของเรา ถงึเราจะท ายงัไม่ได้ แต่เรากม็เีป้าหมาย เรากม็ทีาง
วชิาการ มส่ิีงทีเ่ราเคยได้ยนินีค้อยตรวจสอบ มนัเป็นอย่างน้ันหรือไม่เป็นแบบน้ัน ถ้ามนัเป็นแบบ
น้ันนะ มนัเป็นเหตุเป็นผลอนัเดยีวกนั มนัจะสรุปอนัเดยีวกนั เห็นไหม อริยสัจมหีน่ึงเดยีว 

เวลาครูบาอาจารยเ์ราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา จะเป็นเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ แต่ถึงท่ีสุด
แลว้เป็นอริยสัจหน่ึงเดียว ไม่มีการโตเ้ถียง ไม่มีการขดัแยง้กนั ลงใจกนัหมด แต่ถา้มนัไม่ลงใจ มนั
ขดัมนัแยง้ ทีบ่อกว่า วปัิสสนาธุระ เขาว่าวปัิสสนาจารย์ วปัิสสนาจารย์โดยคนัถธุระ โดยความเห็น 
โดยพทุธพจน์ แล้วพอวปัิสสนาธุระน่ี เขาบอกว่า “ส่ิงนีม้นัเป็นสมถะ ส่ิงนีม้นัไม่มปีระโยชน์ ส่ิงนี้
มนัไม่เป็นปัญญา ไม่เป็นปัญญา”...แต่เวลามนัมเีหตุมผีล เพราะมนัเป็นเร่ืองส่วนตน มนัเป็นเร่ือง
ของใจดวงน้ัน พอใจดวงน้ันถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์แล้ว ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์ ปฏบิัติถงึทีสุ่ดแล้วอนัเดยีวกนั 
อนัเดยีวกนั ส่ือสารกนัได้ อนัเดยีวกนักบัผู้ทีป่ฏบิัติตามความเป็นจริงนะ แต่มนัไม่อนัเดยีวกนักบั
วปัิสสนาธุระ กบัวปัิสสนาจารย์ มนัจะโต้แย้งกนั 
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เพราะอนัหน่ึงมนัเป็นทฤษฎ ี อนัหน่ึงเป็นธรรมวนัิยทีศึ่กษามาด้วยสมอง ด้วยการศึกษา 
อนัหน่ึงพจิารณามาด้วยนามธรรม ด้วยหัวใจทีอ่อกประพฤติปฏบิัติ มเีหตุมผีล มกีารกระท า เห็น
ไหม ท าลายแม้แต่หลมุด า ท าลายทุกอย่างในหัวใจ ท าลายทั้งหมดแล้ว ส่ิงนีถ้งึจะเป็นความจริงใน
หัวใจดวงน้ัน 

วนัน้ีเป็นวนัส าคญัทางพุทธศาสนานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดบ้รรลุธรรม 
เห็นไหม เกิดวนัน้ี ตรัสรู้วนัน้ี ปรินิพพานวนัน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก่อนปรินิพพาน น่ี
บอกพระอานนทน์ะ “อานนท์ บอกบริษัท ๔ นะ ให้ปฏบิัติบูชาเถดิ อย่าบูชาเราด้วยอามสิเลย” เอวงั 


