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ใจน่าค้นหา 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศนบ์นศาลา วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๖ 

ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมเนาะ ฟังธรรมเพ่ือหัวใจเราประพฤติปฏิบติัให้มีตบะธรรม ตบะคือความแผด

เผากิเลส เรามีกิเลสในหัวใจ เพราะเราเป็นคนซ่ือสัตย ์เราเช่ือธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เราตอ้งแสวงหา มนัจะไม่มีมาดว้ยความเป็นไปเอง 

เราตอ้งแสวงหา การแสวงหาของเรา เราซ่ือสัตยก์บัตวัเราเอง เราถึงไดม้าประพฤติปฏิบติัธรรม ถา้

เราประพฤติปฏิบติัธรรม เห็นไหม ฟังธรรม ฟังธรรมเพ่ือเป็นแนวทางไง 

เราปฏิบติัของเรา เราก็มีความเขา้ใจของเราไปเอง แต่เวลาท าความเป็นจริง ปัจจตัตงั 

สันทิฏฐิโก ถา้ปัจจตัตงั เราก็วา่เราเป็นปัจจตัตงั เราก็รู้ของเรา เราก็เห็นของเราจริงๆ น่ีแหละ เห็น

ของเราจริงๆ ความรู้ความเห็นนั้นจริงไหม จริง แตส่ิ่งท่ีเห็น ส่ิงท่ีเป็นความเป็นจริงในสัจธรรมมนั

เป็นไหม มนัไม่เป็น เราเห็นจริง เราเห็นจริงๆ แต่ความเห็นนั้นมนัไม่จริง ถา้มนัไม่จริงเพราะเหตุ

ใดละ่ เพราะเหตุวา่เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหัวใจของเรา เราไม่ไดท้ าตามความเป็น

จริงไง 

ถา้ท าความเป็นจริงนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ 

คนตาย แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปเห็นสมณะ สมณะเป็นผูอ้ะไร เป็นผูร้ื้อคน้ สมณะ

เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรม ถา้ปฏิบติัธรรมตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัจะเป็นธรรม เห็นไหม 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นสมณะ แต่วา่ผูท่ี้รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงมนัยงัไม่มี 

ถา้ไม่มี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาออกร้ือคน้ ร้ือคน้มาจากไหนละ่ 

ร้ือคน้นะ ไปศึกษาเลา่เรียนกบัเจา้ลทัธิต่างๆ น่ีการร้ือคน้ เพราะวา่เขามีผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั

อยูแ่ลว้ ในสังคมนั้นเขามีคนปฏิบติัอยูแ่ลว้ ก็ไปศึกษากบัเขา เพราะเขาปฏิบติัมาก่อนหนา้ แต่เวลา

ไปศึกษากบัเขาแลว้ ดว้ยวฒิุภาวะ ดว้ยความรู้จริงเห็นจริงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ

เจา้ ส่ิงใดก็แลว้แต่ท่ีเขาเสนอมา เป็นแนวทางท่ีเขาปฏิบติัมา มนัฆา่กิเลสไม่ไดต้ามความเป็นจริง ถา้มนั

ฆ่ากิเลสไม่ไดต้ามความเป็นจริง แสดงวา่ส่ิงนั้นมนัไม่มีความจริง ถา้มนัไม่มีความจริง องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ถึงแสวงหาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง เวลาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในใจ

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เอง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ ถา้

แสดงธมัมจกัฯ ข้ึนมา ยืนยนัโดยพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม ยืนยนัดว้ยเทวดา 

อินทร์ พรหมส่งข่าวเป็นชั้นๆ ข้ึนไป 

เห็นไหมท่ีวา่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาเป็นครูของ ๓ 

โลกธาตุ ตั้งแต่เทวดา อินทร์ พรหมลงมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูส้ัง่สอนหมด ถา้สัง่

สอนนะ สั่งสอนเพราะเขาไม่รู้ตามความเป็นจริง แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รู้ตาม

ความเป็นจริง จริงท่ีไหน จริงท่ีในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ใจน้ีน่าคน้หา ใจน้ีน่าคน้หา น่าศึกษา ถา้มนัน่าคน้หานะ คน้หามาจากไหนละ่ 

เวลาเราประพฤติปฏิบติักนั เราเกิดมาเป็นมนุษยมี์กายกบัใจๆ เพราะเรานบัถือศาสนาพุทธ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางธรรมวนิยัน้ีไวใ้ห้ยืนยนัตามความเป็นจริง เพราะยืนยนัตาม

ความเป็นจริง เพราะเราเวลาส่ิงใดผงเขา้ตาๆ ถา้เรามีความสงสัยส่ิงใดในสมยัพทุธกาลก็ไปถาม

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “ท าไมมนัเป็นเช่นนั้น” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อนาคตงัสญาณ จะบอกไวเ้ลยวา่ จิตดวงน้ี ผูเ้กิดเป็น

บุคคลคนน้ีไดท้ าบุญกรรมส่ิงใดมามนัถึงมาเป็นแบบน้ี แลว้มนัไม่ใช่เป็นเฉพาะชาติน้ี เขาเคยเป็นอยา่ง

น้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่จนเป็นจริตนิสัยของเขา 
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เวลาผงเขา้ตา เราเข่ียออกดว้ยตวัเองไม่ได ้ เราไปฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ส่ิงท่ีเราไม่รู้ไม่เห็น เรามีครูมีอาจารยค์อยบอกไง แต่ทีน้ีพอเราจะศึกษาดว้ยตวัเราเอง เราคน้ควา้

ของตวัเราเอง กายกบัใจๆ เราก็เขา้ใจไปเอง 

ใจน่าคน้หา คน้หาดว้ยวธีิการอยา่งใดละ่ 

ใจน่าคน้หา ดสิู พวกเราเห็นโทษในวฏัสงสาร เราถึงมาบวชเป็นพระกนั บวชเป็นพระข้ึนมา

เป็นนกัรบ ถา้เป็นนกัรบจะรบกบัใคร สงครามเขารบกนั เขามีขา้ศึกของเขา เขามีกองทพัของเขา 

เขามียทุธศาสตร์ของเขา ยทุธวธีิของเขาเพ่ือจะรบทพัจบัศึก เขารบทพัจบัศึก เขามีขา้ศึกมีศตัรู เขา

ถึงรบ เขาถึงเกิดสงครามต่อสู้กนั น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นนกัรบๆ เราจะรบกบัใครละ่ 

ใจน่าคน้หา ถา้ใจน่าคน้หา เราจะคน้หามาจากไหน ถา้เราไม่มีสติปัญญา เราจะไปคน้หามา 

มนัเป็นความเห็นของเราทั้งหมดเลย มนัเป็นความรู้สึกนึกคิดไง มนัเป็นความคิด ความคิดเกิดจากจิต 

ไม่ใช่จิต ความคิดมนัเกิดจากใจ ไม่ใช่ใจ ใจมนัอยูไ่หนละ่ ใจน่าคน้หาๆ เราคน้หาใจเราไม่เจอไง 

เราจะมาประพฤติปฏิบติักนั เราจะมาคน้หาใจของเรากนัเอง ถา้เรามาคน้หาใจของเรากนัเอง 

อาศยัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นปูนหมายป้ายทาง ทฤษฎี ปริยติัแลว้ปฏิบติั 

เวลาปฏิบติัลม้ลกุคลกุคลานๆ พทุโธๆ หรือปัญญาอบรมสมาธิมนัจะกรอง มนัจะกรองใจของเรา 

กรองใจของเรานะ ดดัแปลงใจของเราให้ใจเราใสสะอาด ถา้ใจของเราใสสะอาด เราจะมีความสุข

ของเรา 

ส่ิงท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้

ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้เวลาสอนน่ีสอนง่ายๆ “ละเว้นความช่ัว ท าคุณงามความดี” แลว้ถา้คุณงาม

ความดี ความดีของโลกก็เพ่ือสังคมร่มเยน็เป็นสุข เพ่ือชาติตระกูลของเรา เพ่ือครอบครัวของเรา 

แลว้พอเราท าคุณงามความดีก็เพ่ือความดีของเรา ถา้ท าความดีของโลกไง ถา้คุณงามความดี เราท า

ของเราก็ท ามาเพ่ือประโยชน์กบัเรา เราศึกษามาเรากศึ็กษาแบบนั้น แลว้ถา้เราจะท าความดีในใจ

ของเราละ่ ใจท่ีน่าคน้หา เราจะท าความดีอยา่งไรละ่ 
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ถา้ความดีในใจของเรา ถา้เราก าหนดพทุโธ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ มนัจะกรองเขา้มาๆ 

พทุโธๆ เพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ไดป้ฏิบติัมาแลว้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้เวลาก าหนดลมหายใจเขา้ออก อานาปานสติ เวลาใจมนัสงบร่มเยน็เขา้มา แมแ้ต่เวลา

เป็นราชกุมาร นึกถึงตรงน้ีไว ้ๆ  มนัฝังใจขนาดนั้นนะ เวลาไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ไปจนสุดขอบ

ฟ้า ปฏิบติัไปตามเขาเตม็ท่ี เพราะวา่อะไร เพราะวา่ใจน่าคน้หา เขาก็คน้หาแบบโลกๆ กนัไง 

คน้หาแบบโลก ฤๅษีชีไพรเขาท าฌานโลกียข์องเขาได ้ ถา้เขาท าฌานโลกียข์องเขาได ้ จิต

มนัส่งออก มนัส่งออกไปรู้ ถา้พดูถึงอภิญญา ๖ อภิญญา ๖ มนัคือรู้อะไรละ่ มนัก็รู้เร่ืองวาระจิตของ

คนอ่ืน มีหูทิพย ์ตาทิพย ์มนัรู้ความรู้สึกนึกคิดของคน น่ีมนัส่งออกไปหมดเลย ถา้มนัส่งออกไป เห็น

ไหม ใจน่าคน้หา แต่น้ีจิตใจเวลามนัท าฌานโลกียข้ึ์นมาได ้มนัมีฌานสมาบติั ฌานสมาบติัมนัออก

รู้ออกเห็นของมนัโดยธรรมชาติของมนั ถา้ธรรมชาติของมนั มนัออกรู้ออกเห็นอยา่งนั้นมนัเป็น

โลกไง ส่ิงท่ีเป็นโลก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไปศึกษามากบัเจา้ลทัธิต่างๆ แลว้ศึกษามา

เร่ืองแบบน้ี รู้แลว้ รู้กลบัมาแลว้มนัเป็นอะไรต่อ รู้กลบัมาแลว้มนัมีส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์กบัเราบา้ง 

ใจน่าคน้หาๆ มนัไม่เป็นสัมมาสมาธิไง มนัไม่ยอ้นกลบัมาถึงตวัมนัเองไง ถา้มนัยอ้นกลบัมาตวัมนั

เอง เวลาก าหนดพทุโธ เวลาปัญญาอบรมสมาธิ ท าเพ่ือความสงบของใจ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นราชกุมารนะ เวลาท่ีวา่เขาไปแรกนาขวญักนั 

ส่ิงท่ีความสงบอยา่งน้ีมนัยงัฝังใจมา ไปศึกษานะ ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ๖ ปี ถึงท่ีสุดแลว้มนั

ไปไหนไม่รอด คิดถึงตรงน้ีข้ึนมาได ้ ก าหนดลมหายใจเขา้ออก อานาปานสติ เวลาจิตมนัสงบเขา้

มา บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ มนัยงัเป็นอดีตอนาคตอยู ่ อาสวกัขยญาณ โดยมรรค

ญาณ กลบัมาช าระลา้งกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ถา้จิตมนัสงบแลว้ออกร้ือคน้ ออกประพฤติปฏิบติั ออกช าระลา้งกิเลสโดยความเป็นจริง 

ส่ิงท่ีเป็นจริงมนัเกิดข้ึนท่ีนัน่ ฉะนั้น องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ถึงสอนอยา่งน้ีไง สอนวา่ให้

เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบเขา้มา น่ีใจน่าคน้หา เราจะคน้หาใจของเราเอง 
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เวลาทุกขเ์วลายากนะ เวลาทุกขเ์วลายากมนัทุกขย์ากในหัวใจ มนัแบก มนัอาบเหง่ือต่างน ้า 

มนัแบกหามไว ้คนอาบเหง่ือต่างน ้าทุกขท์างโลก ถา้ทุกขท์างโลก เขาแสวงหากนัปากกดัตีนถีบมา

เพ่ือด ารงชีวติ นัน่เขาก็วา่มนัเป็นความทุกขข์องเขาๆ แต่ถา้คนเขามีจิตใจท่ีเป็นธรรมของเขา ส่ิง

นั้นเขาประทงัชีวติของเขาได ้แตห่ัวใจเขาก็ไม่เร่าร้อนจนเกินไป แต่ของเรา ถา้เราจะมัง่มีศรีสุข เรา

จะทุกขจ์นเขญ็ใจขนาดไหน ถา้จิตใจเรามนัเป็นทุกขด์ว้ย มนัยงัทุกขซ์ ้ าทุกขซ์าก ทุกขท์บัถมกนั มนั

หนกัหัวใจไง พอเวลากิเลสมนัยมุนัแหย ่ มนัก็ยแุหยว่า่ “เห็นไหม เราก็เป็นชาวพทุธเกิดมาพบ

พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาก็สอนถึงส้ินสุดแห่งทุกข ์ท าไมมนัทุกขย์ากขนาดน้ีๆ” มนัตีโพย

ตีพายไป มนัไม่เป็นประโยชน์ส่ิงใดเลย 

แต่ถา้มนัมีสติสัมปชญัญะนะ พอมีสติสัมปชญัญะมนัระลึกรู้ตวัมนัเอง ถา้ระลึกรู้ตวัมนัเอง

นะ ส่ิงน้ีมนัเห็นเป็นเร่ืองปกติ เป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองธรรมดานะ เพราะคนเกิดมามนัก็ตอ้งมี

หนา้ท่ีการงานของคนเป็นธรรมดา คนเกิดมาเป็นทุคตะเขญ็ใจในสมยัพทุธกาลมาบวชใน

พระพทุธศาสนา เขาเป็นทุคตะเขญ็ใจ เวลามาบวชในพระพทุธศาสนา ฟังพระสารีบุตร พระสารีบุตร

เป็นผูอ้บรมสัง่สอน เขาถึงส้ินสุดแห่งทุกขไ์ปได ้

เขาก็ทุคตะเขญ็ใจเหมือนกนั เขาก็มีความทุกขค์วามยากเหมือนกนั แต่เวลาเขาประพฤติปฏิบติั

ข้ึนมา เขาประพฤติปฏิบติัท่ีไหนละ่ เขาประพฤติปฏิบติัท่ีใจ เขาไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัสถานะทาง

สังคม เขาไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัเพราะวา่เราตอ้งมีความพร้อมมาๆ คนเรามนัจะเอาความพร้อมมาจาก

ไหนละ่ คนเรามนักแ็ก่มา มนัก็ชราคร ่าคร่าเป็นธรรมดา ชีวติเราก็เป็นแบบน้ี ถา้เราอยูท่างโลก เรา

แสวงหาทางโลก เราก็ท าบุญกศุลของเรา ถา้ท าบุญกุศลของเรา ท าคุณงามความดีของเรา บุญกศุลคือ

ท าใจเราให้เป็นสาธารณะ ถา้ใจเราเป็นสาธารณะ เราเห็นส่ิงใด อนุโมทนาไปกบัเขา 

เราเห็นคนท าคุณงามความดี จิตใจก็ชุ่มช่ืนของเรา จิตใจก็ร่มเยน็ของเรา เราก็อนุโมทนา

ไปกบัเขา ไม่ใช่วา่เราเป็นคนทุกขจ์นเขญ็ใจ แลว้ถา้ท าบุญกุศลของเรา เรายงัตอ้งแสวงหามาจาคะ 

มาเพ่ือเสียสละอยา่งนั้นอีกหรือ ถา้เราจะเสียสละ เราจะเสียสละให้ใครได ้ ถา้ส่วนท่ีเราพอท าได ้

เราก็ท าของเรา ถา้ส่วนท่ีมนัท าไม่ได ้ เราก็อนุโมทนาไปกบัเขา มนัก็พอแลว้ ถา้มนัพอแลว้ มนั
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พอแลว้เพ่ือส่ิงใดละ่ มนัพอแลว้วา่ใจน่าคน้หาๆ ไง ถา้มีสติมีปัญญาอยา่งน้ี ใจมนัน่าคน้หา ถา้มนั

ผอ่นคลายไดอ้ยา่งน้ี จิตใจมนัก็ผอ่นคลาย ผอ่นคลาย มนัจะเร่ิมเขา้มาสนใจในตวัมนัเอง เราจะ

คน้หาใจของเราไง 

หนา้ท่ีการงาน ความทุกขจ์นเขญ็ใจ การปากกดัตีนถีบ น้ีมนัเป็นสถานะทางสังคม ไม่

ตอ้งเอาส่ิงน้ีมาเป็นตวัตั้ง ความเป็นตวัตั้ง ทุกคนเกิดมามีกายกบัใจเหมือนกนั ทุกคนเกิดมามีชีวติ

เหมือนกนั ถา้ทุกคนเกิดมามีชีวติ ดูสัตว ์สัตวม์นัยงัมีความรู้สึกนึกคิดของมนั มนัยงัแบ่งแยก แบ่ง

ถกูแบ่งผิดของมนัได ้ เราเป็นมนุษยแ์ท้ๆ  เลย ถา้เราเป็นมนุษยแ์ท้ๆ  มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ประเสริฐ 

สัตวท่ี์ประเสริฐ เรามีหนา้ท่ีการงาน เราก็ท าหนา้ท่ีการงานของเรา ถา้มนัจะทุกขจ์นเขญ็ใจ เราก็

กระเหมด็กระแหม่ใชส้อยของเรา ด ารงชีวติของเรา ถา้เรามีโอกาสจะประพฤติปฏิบติั เรากจ็ะ

ประพฤติปฏิบติัของเรา 

ถา้เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราเห็นความทุกขค์วามยากทางโลก เราก็บวชเป็นพระ ถา้บวช

เป็นพระ เวลาบวชเป็นพระ พระสีวลีเป็นพระท่ีมีลาภสักการะเป็นเลิศในผูท่ี้มีลาภสักการะ จะไปท่ี

ไหนมัง่มีศรีสุขไปหมด แต่ถา้พระเราบางองคบิ์ณฑบาตไม่พอฉัน ถา้บิณฑบาตไม่พอฉัน แต่ถา้เขา

อยากประพฤติปฏิบติัของเขา เขาก็จะตอ้งดูแลหัวใจของเขา เราบวชมาเป็นพระแลว้เรามีบริขาร ๘ 

เราด ารงชีวติได ้ เราบิณฑบาตเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ถา้เราเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ เวลาท่ีเหลือมา เราจะ

คน้หาใจเรา 

ถา้เราคน้หาใจเรานะ เราหาท่ีสงดั เราหาท่ีวเิวก ไม่ตอ้งมีส่ิงใดเป็นภาระ ถา้ไม่มีส่ิงใดเป็น

ภาระ ออกธุดงคไ์ป เราอยูโ่คนไม ้ เราไปอยูต่ามเรือนวา่ง เราไปอยูส่ิ่งท่ีเป็นท่ีอาศยัร่มเงาเพ่ือ

ด ารงชีวติเท่านั้นเอง เราบวชมาแลว้เหมือนนกมีปีกกบัหาง เวลาหาผลไม ้หาเมด็หญา้ พอกินเสร็จ

แลว้เราก็บินของเราไป น่ีก็เหมือนกนั เราเป็นพระ ถา้เราบวชพระข้ึนมาบอกวา่ “ปากกดัตีนถีบ เรา

ไม่มีโอกาสปฏิบติั เราเกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้เรานอ้ยเน้ือต ่าใจ เราไม่มีโอกาสเหมือนคนอ่ืน”...จริง

หรือเปลา่ 
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ถา้มนัจริงข้ึนมามนัหาทางออกไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้คนเรามีสติมีปัญญามนัแยกแยะได ้ อะไร

ควร อะไรไม่ควร ถา้ส่ิงท่ีไม่ควร เราก็ทุกขเ์ราก็ยากอยูแ่ลว้ แลว้เราก็บอกวา่ “เราปากกดัตีนถีบ เรา

จะไม่มีโอกาสปฏิบติั เราตอ้งหาอยูห่ากินมา” 

ถา้เราเป็นคนจริง เราบวชเป็นพระ ถา้เราบวชเป็นพระข้ึนมา เราอาศยัด ารงชีวติอยูก่บัสังคม 

ถา้อาศยัชีวติอยูก่บัสงัคม เรามีโอกาสปฏิบติัไหม เรามีโอกาสปฏิบติัทั้งนั้นน่ะ ถา้เรามีโอกาสปฏิบติั 

แลว้เราปฏิบติัจริงหรือเปลา่ 

ใจน่าคน้หาๆ แลว้มนัอยูท่ี่ไหน ถา้ใจน่าคน้หานะ เราก าหนดพทุโธของเรา พทุโธๆๆ 

ของเรา มนัจะกรองใจออกมา ถา้จะกรองใจของเรา พิจารณาใจของเรา ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้มนั

ปลอ่ยวางเขา้มา มนัสงบระงบัเขา้มา ถา้มนัสงบระงบัเขา้มา ใจน่าคน้หา ถา้เรามีใจของเราแลว้ มนัมี

ความสุขแลว้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี 

คนที่เขาม่ังมีศรีสุข แต่เขาโดนกเิลสตัณหาความทะยานอยากครอบง าใจของเขา เขา

จะไม่มีความรู้สึกหยุดคิดของเขา เขาจะต้องแบกรับภาระในหัวใจของเขาไม่มีวนัจบส้ิน แต่

ของเรา เราก าหนดพุทโธๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าจิตมันหยุดคิดได้ หยุดแบกหาม

ความรู้สึกนึกคิดของมันเข้ามา มันจะสงบของมันเข้ามา ถ้าสงบเข้ามา ความร่มเยน็เป็นสุขมัน

เกดิที่นี่ ถ้าความร่มเยน็เป็นสุขเกิดที่นี่ มันจะเกดิความมหัศจรรย์ เกดิความมหัศจรรย์นะ 

เราบวชมาเป็นพระเป็นเจา้ เวลาเราประพฤติปฏิบติัมนัมีแต่ความเร่าร้อน มนัมีแต่ความทุกข์

ความยาก มนัไม่สมความปรารถนา ไม่สมความปรารถนา น่ีกิเลสมนัยแุหย ่ กิเลสมนัยแุหย ่ กิเลส

มนัจอ้งท าลายอยู่แลว้ เพราะเราจะท าความเพียรชอบ เราจะประพฤติปฏิบติัธรรม ตบะธรรมจะแผด

เผากิเลส ถา้ตบะธรรมจะเผากิเลส กิเลสมนัก็เอาส่ิงนั้นมาบงัเงา เอาส่ิงนั้นมาเป็นอาวธุของมนั 

กลบัมาท าลายเรา ท าลายเรา ตณัหาซ้อนตณัหาไง เพราะเรามีตณัหาความทะยานอยาก ปรารถนา

โดยกิเลส แต่เวลาจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราปฏิบติัของเรา เรามีสติปัญญาของเรา เรามีความ

เขม้แขง็ของเรา ถา้จิตเราสงบเขา้มาไดเ้ป็นบางคร้ังบางคราว มนัอยากไดอี้ก อยากไดอี้ก อยากได้

อยา่งนั้นอีก อยากไดอ้ยา่งนั้นอีก ธรรมจะเอามาจากไหนละ่ อยากไดอ้ยา่งนั้นอีก จะเอาท่ีไหน 
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อยากไดอ้ยา่งนั้นอีก เราก็ตอ้งก าหนดพทุโธให้ชดัๆ สิ ถา้อยากไดอ้ยา่งนั้นอีก เราก็พยายาม

ใชปั้ญญาอบรมสมาธิให้มัน่คงข้ึนมาสิ เพราะส่ิงท่ีเราไดม้า เราไดม้าจากค าบริกรรม เราไดม้าจาก

ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราไดม้าดว้ยสติปัญญา เราไม่ใช่ไดม้าดว้ยท่ีใครยื่นให ้ เราไม่ไดไ้ดม้าวา่ให้

ใครท าให้เรา ฉะนั้น พอมนัไดข้ึ้นมา ส่ิงท่ีไดข้ึ้นมาคือมนัลงทุนลงแรงใช่ไหม 

เวลาเขาท าหนา้ท่ีการงานกนั เขาอาบเหง่ือต่างน ้ามาเพ่ือผลตอบแทนของเขา เวลาเรา

ประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนมา ถา้เหตุของเราไม่พอ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ถา้เหตุของเรา เรามีสติมี

ปัญญา เรามีเหตุอนัสมควร ถา้เหตุอนัสมควร จิตมนักส็งบเขา้มาตามความเป็นจริงของมนั แต่เหตุ

ของเราไม่สมควร เพราะกิเลสมนัยมุนัแหย ่มนัก็คลอนแคลนของมนั เวลาคลอนแคลนของมนั ท าส่ิง

ใดก็ไม่ประสบความส าเร็จ ท าส่ิงใดก็ลม้ลกุคลกุคลาน แลว้ก็ยงันอ้ยเน้ือต ่าใจ แลว้ก็ยงัเอาส่ิงนั้นมา

ท าลายเราอีก เห็นไหม 

ถา้เราตั้งสติของเรา “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” เราตั้งสติ ส่ิงท่ีมนัเคยสงบเขา้มา ท่ีจะได้

ล้ิมรสของความสงบนั้นมนัเกิดเพราะอะไร อารมณ์ท่ีเราเคยท าได ้ อารมณ์ท่ีท าได ้ เราก็พยายาม

ก าหนดพทุโธของเรา ก าหนดมรณานุสติ ก าหนดตา่งๆ ข้ึนมา เพราะจิตมนัตอ้งอาศยัส่ิงน้ีเกาะไป 

จิต เห็นไหม ใจน่าคน้หา แลว้เราจะคน้หาใจของเรา ใจมนัตอ้งอาศยัส่ิงใดๆ เกาะไว้ๆ  ถา้

มนัเกาะไว ้ ถา้ไม่เกาะไวม้นัก็คิดตามแต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัยแุหยใ่นหัวใจ มนัเสวย

อารมณ์ มนัคิดของมนั มนัทุกขม์นัยากของมนั มนัดีดด้ินของมนั ถา้มนัดีดด้ินของมนั เราตามมนั

ไปก็แบบนั้น ถา้เรามีค าบริกรรม เราหักห้าม พยายามของเรา พทุโธๆๆ หักหา้มมนั ให้อยูก่บัพทุ

โธ มนัอยูไ่ดช้ัว่คราวเด๋ียวมนัก็แฉลบออกไปอีกแลว้ มนัแฉลบออกไปเพราะมนัเคยตวัอยา่งนั้น 

ถา้มนัเคยตวัอยา่งนั้น เราตั้งสติของเราดีๆ ถา้มนัก าหนดพทุโธไม่ได ้ เรากก็ าหนดชา้ๆ 

ก าหนดชา้ๆ ก าหนดปานกลาง ก าหนดเร็วข้ึน เราหลบหลีกๆ หลบหลีกกบัส่ิงท่ีมนัเคยใจเรา ถา้

ความคุน้เคยอนันั้น ความคุน้เคยเพราะมนัคุน้เคยกนัมา แต่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม

พทุธเจา้มนัยงัไม่เกิดข้ึนมากบัเรา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราปฏิบติัข้ึนมายงั

ไม่เป็นความจริงข้ึนมา แต่เราไดฟั้งข่าว เราไดศึ้กษามา เรายิง่ไปเห็น เห็นไหม 
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ดูสิ เราเห็นคนร ่ารวย ท าไมเขามีความสุข เราเห็นคนร ่ารวย ท าไมเขาท าส่ิงใดเขาประสบ

ความส าเร็จ เรามองอยา่งนั้นตลอด เราไม่รู้หรอกวา่คนท่ีร ่ ารวยเขาทุกขย์ากมากขนาดไหน เขาลงทุน

ลงแรง เขาท ามาขนาดไหนเขาถึงจะร ่ารวยของเขา น่ีกเ็หมือนกนั เราไปเห็นวา่ครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัได ้

คนนั้นปฏิบติัแลว้จะเป็นความจริง คนนั้นปฏิบติัแลว้จะมีสมาธิ ท าไมเราท าแลว้เราไม่ไดผ้ลๆ...เรา

ไปมองแต่สมบติัคนอ่ืนไง นัน่มนัสมบติัของเขา 

ถ้าท าของเรานะ เราฟัง ฟังเป็น ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เราฟังมาแล้วเป็น

คติสอนใจเรา เป็นอุบายวธีิการที่เราจะเอามาเป็นประเดน็ ที่เราจะเอามาแยกแยะว่าส่ิงใดเป็น

ประโยชน์กบัเรา แล้วเอาส่ิงนั้นมาใช้กบัเรา เห็นไหม เราตั้งใจแบบนี ้ถ้าเรามีสติปัญญาแบบนี ้

กเิลสมันกจ็ะอายบ้าง กเิลสมันกไ็ม่กล้าที่จะมายุแหย่จนเกนิกว่าเหตุ แต่ถ้าเราน้อยเน้ือต ่าใจ 

เราไม่มีก าลงัใจของเราขึน้มา กเิลสมันทั้งยุทั้งแหย่ ทั้งผลกัทั้งไส จะให้เราล้มลุกคลุกคลาน 

ถา้ลม้ลกุคลกุคลาน เราเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพทุธศาสนา มนัจะมีส่ิงใดมีประโยชน์

เท่ากบัอตัตสมบติัในใจของเรา สมบติัท่ีเราแสวงหากนัอยูน้ี่มนัเป็นสมบติัของโลก เรามีชีวติอยู ่

เราก็ใชส้อยเพ่ือการด ารงชีวติ อตัตสมบติัของใจ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผล บุคคล ๔ คู ่โสดาปัตติ

มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค 

อรหัตตผล บุรุษ ๔ คู่ท่ีใจดวงน้ีมนัจะพฒันาของมนั เปล่ียนแปลงของมนัข้ึนไป 

อตัตสมบติัท่ีเราแสวงหา ถา้เรามาประพฤติปฏิบติั เรามาหาอตัตสมบติัแบบน้ี ถา้เรามา

หาอตัตสมบติัแบบน้ี ใจน่าคน้หา เราตอ้งคน้หาหัวใจของเราให้เจอ ถา้เราคน้หาหัวใจของเราให้

เจอดว้ยค าบริกรรม ให้ใจอาศยัค าบริกรรมไว ้ พทุโธๆๆ ไป ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ อปัปนา

สมาธิ เราจะเห็นใจของเรา ถา้เราเจอใจของเรา เห็นไหม จากใจท่ีมนัทุกขม์นัยาก จากใจท่ีมนัด้ิน

มนัรนของมนั พอมนัพทุโธๆ มนัเป็นขอ้เทจ็จริง ถา้มีค าบริกรรมของมนั มนับริกรรมเพ่ืออบรมจิต 

เวลามนัสงบระงบัเขา้มา มนัไม่มีเคร่ืองส่ือออกไปสู่ขนัธ์ มนัไม่มีเคร่ืองส่ือออกไป ธรรมชาติมนัส่ือ

ของมนัออกไป ถา้มนัส่ือของมนัออกไป มีเคร่ืองรับรู้อารมณ์ มีความทุกขค์วามยาก แต่ถา้มนัสงบ
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ระงบัเขา้มา มนัเป็นความจริงของมนัแน่นอน ถา้เป็นความจริงของมนัแน่นอน เรามีค าบริกรรมของ

เรา เห็นไหม ใจน่าคน้หา ถา้มนัหาใจของเราเจอ มนัมีความสุข มนัมีความสุขนะ 

คนท่ีอาบเหง่ือตา่งน ้าแบกหามมาแลว้ปลอ่ยวางได ้มีความสุขแน่นอน แลว้ความสุขแบบน้ี

เป็นความสุขของขั้นความสงบของใจ ถา้ใจสงบแลว้มนัสงบระงบัเขา้มา มนัมีความสุขของมนั เรา

ก็อยูก่บัความสุขนั้น พออยูก่บัความสุขนั้น เวลาคนก าหนดพทุโธเขา้ไป เวลามนัสงบแลว้ท า

อยา่งไรต่อ 

เวลาจิตสงบแลว้เราก็อยูก่บัความสงบนั้น แต่ความจริง จิตสงบ ค าบริกรรมมนัเลก็นอ้ย

ขนาดนั้นมนักส็งบชัว่ครู่ชัว่ยาม ถา้เรายงัพทุโธได ้ เราพทุโธต่อเน่ืองไปๆ พอให้จิตสงบระงบัมาก

ข้ึน ถา้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ พอปัญญามนัเท่าทนั มนัก็ปลอ่ย ปลอ่ย เด๋ียวมนัก็คิดอีก คิดอีก เรา

มีสติปัญญา เราก็ไลต่อ้นไปอีก ไลต่อ้นนะ มนัเป็นงานไง 

เวลาเราท างานท่ีไม่ประสบความส าเร็จ เราก็ลม้ลกุคลกุคลาน เราก็นอ้ยเน้ือต ่าใจ แต่ถา้เรา

ท างานประสบความส าเร็จนะ เพราะมนัมีเหตุมีผล พอปัญญามนัขยบั พอจิตมนัขยบั เสวยอารมณ์ 

ปัญญามนัไลต่ามทนั มนัไลต่ามทนั มนัพิจารณา มนัแยกแยะของมนั มนัสนุก มนัสนุกเพราะอะไร 

เพราะมนัมีเหตุมีผล มนัมีรสมีชาติ 

พอปฏิบติัแลว้ ถา้เวลามนัเครียด มนัก็ท าให้มีความทุกขค์วามยาก เวลาสติมนัทนั มนัก็ปลอ่ย 

มนัเห็นเลยนะ มนัเห็นวา่ เอะ๊! ท าไมมนัไปแลว้ ถา้มนัเผลอมนัก็ไปเสียใจอยูพ่กัหน่ึง พอสติปัญญา

มนัปลอ่ย เอะ๊! ท าไมเราโงข่นาดน้ีละ่ ท าไมเราไม่ละเอียดรอบคอบขนาดน้ี เหมือนคนท่ีท างานเป็น 

แลว้พอมนัท างานผิดพลาด มนัรู้ถกูรู้ผิด มนัรู้ถกูรู้ผิดก็เพราะเราเอง ก็เราประมาทเอง เราไม่รอบคอบเอง 

มนัก็ท าให้ละเอียดรอบคอบข้ึน ละเอียดรอบคอบข้ึน ถา้สติปัญญามนัทนั มนัทนั มนัก็ปล่อย 

ถา้สติปัญญามนัไม่ทนั หรือจิตใจท่ีมนัออ่นแอ จิตใจท่ีมีผลกระทบ มนัพยายามฝึกสติ

ขนาดไหน มนัเท่าทนั แต่มนัไม่ปลอ่ย มนัไม่ปลอ่ยเพราะกิเลสมนัต่อตา้นแลว้ กิเลสมนัมีก าลงัท่ี

มากกวา่ มนัมีรสมีชาติ มีรสชาติของกิเลสนะ รสชาติของความทุกขค์วามยาก รสชาติของความหลง 

รสชาติของความโกรธ รสชาติของตณัหา น่ีมนัก็เป็นรสชาติอนัหน่ึง รสชาติอยา่งน้ีมนัเคยชิน มนั
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ก็จะไปกบัมนั เวลาไปกบัมนั มนัก็ลม้ลกุคลกุคลาน มนัก็มีความทุกขข์องมนั เวลามีสติปัญญา

ข้ึนมา มนัเท่าทนั มนัสงบเขา้มา สุขอนัน้ีดีกวา่ สุขอนัน้ีดีกวา่ ความสงบระงบัอนัน้ีดีกวา่ ถา้ดีกวา่ 

ดีกวา่แลว้ท าไมใจมนัไม่ปลอ่ยมาละ่ ดีกวา่แลว้ท าไมไปลุม่หลงอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ เห็นไหม อนันั้นคือ

กิเลสไง น่ีมนัเป็นอกุศล 

ถา้มนัเป็นกุศลละ่ กุศลมนัเป็นความถกูตอ้ง มนัเป็นสัมมาทิฏฐิ อนันั้นมนัเป็นมิจฉาไง 

มิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ เวลาปฏิบติัไป ความเป็นมิจฉาทิฏฐิมนัก็ตามความโลภ ความโกรธ ความ

หลงไป มนัยงัเคลิบเคล้ิมไป เพราะมีสติปัญญา แตก่ าลงัไม่พอ ไม่เท่าทนักบัมนั 

ฉะนั้น ไม่เท่าทนั มนัก็ตอ้งเร่ิมเขม้ขน้ เร่ิมเขม้ขน้กบัตวัเอง เร่ิมเขม้ขน้กบัหัวใจของเรา 

ให้หัวใจของเรามนัมีก าลงัข้ึนมา มีพละก าลงัข้ึนมา มนัถึงวา่ ศีล ขอ้วตัรปฏิบติัต่างๆ มนัถึงมีคุณค่า 

มีคุณค่าเพราะมนัฝึกหดั ฝึกหัดให้ใจเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้มนัพิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ มนัปลอ่ย มนั

ปล่อยข้ึนมา พอจิตมนัสงบ เห็นไหม ใจน่าคน้หา แลว้คน้หาใจมนัก็สงบอยูอ่ยา่งน้ี แลว้ท าอยา่งไรต่อ 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เวลามนัออกพิจารณา มนัออกใชค้น้ควา้คน้หา มนักค็น้หาในรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ขนัธ์ ๕ เหมือนกนั ถา้มนัพิจารณากาย มนัพิจารณากายนอก กาย

นอก หมายความวา่ จิตมนัมีความผกูพนัอยูก่บักายเราอยู่แลว้ ถา้มนัมีความผกูพนักบักายเราอยูแ่ลว้ ถา้

เราไม่มีสติปัญญาสามารถท่ีจะรู้เท่าทนัได ้ เราก็อาศยัดจูากกายนอก กายนอก หมายความวา่ ดคูน

เจ็บคนป่วย ดส่ิูงต่างๆ ไปเท่ียวป่าชา้ ไปดูซากศพ น่ีดกูายนอก ถา้ดกูายนอกมนักส็ะเทือนใจ ถา้มนั

สะเทือนใจนะ เราพยายามให้มนัเห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา น่ีมนัปลอ่ยวางเขา้มา ปลอ่ยวางเขา้

มาก็สมถะไง 

แมแ้ต่จิตของเราถา้มนัเป็นปุถชุน เป็นคนหนาอยา่งน้ี ถา้เราพิจารณากายของเรา พยายาม

บงัคบัให้จิตของเราให้เห็นกายของเรา ให้พิจารณาโครงสร้าง พิจารณาผิวหนงั พิจารณารูขมุขน 

ผิวหนงั พิจารณาเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เราพิจารณาของเรา น่ีกายนอก ถา้กายนอกพิจารณาเขา้

มาแลว้มนัก็ปลอ่ยวางมาๆ ปลอ่ยวางมามนัก็สมถะไง 
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ส่ิงท่ีเป็นสมถะ ถา้จิตมนัสงบแลว้ ใจน่าคน้หา คน้หามาเพ่ืออะไรละ่ ถา้คน้หาข้ึนมา ถา้

มนัสงบระงบัเขา้มา ส่ิงท่ีวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นสมณะ เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ 

คนตาย แลว้ก็เห็นสมณะ ถา้เห็นสมณะ สมณะท่ีเป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั น่ีก็เหมือนกนั เวลาจิตใจ

ของเรา ถา้จิตใจของเราเป็นโลก จิตใจเป็นโลกมนักคิ็ดของมนัไปตามแต่กิเลสตณัหาความทะยาน

อยาก เรามีสติมีปัญญาของเรา เรารักษาใจของเรา ใจน่าคน้หา เราก็คน้หาใจของเราจนเห็นใจของ

เรา เห็นใจของเรามนัก็เป็นสมถะ คือมนัสงบระงบัเขา้มา 

ถา้สงบระงบัเขา้มา ถา้พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ นะ จิตถา้มนัปล่อยรูป รส กล่ิน เสียง มนั

ปลอ่ยความรู้สึกนึกคิด ปลอ่ยสัญญาเขา้มา ถา้เราพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ ใชปั้ญญา มนัสงบเขา้มา 

แลว้เราสังเกตตรงน้ี สงัเกตท่ีวา่ จิตเห็นอาการของจิต ถา้คนท่ีจิตเห็นอาการของจิต คือเห็นขณะท่ี

จิตมนัเสวยอารมณ์ 

โดยธรรมชาติของมนั ครูบาอาจารยท่์านสอน สอนให้เราท าความสงบของใจๆ เพราะวา่

ขอ้เทจ็จริงมนัเป็นแบบน้ี ขอ้เทจ็จริง คนเกิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือส่ิงท่ีจิตมนัอาศยั

ส่ิงน้ีออกไปท าดีท าชัว่ รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ ธาต ุ ๔ คือร่างกาย มนัมีตวัจิตอีกตวั

หน่ึง ถา้มีตวัจิตอีกตวัหน่ึง ภวาสวะ ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตท่ีมาปฏิสนธิในก าเนิด ๔ ถา้มนัก าเนิด

ข้ึนมาแลว้มนัเป็นเรา พระพทุธศาสนาสอนท่ีน่ี ถา้พระพทุธศาสนาสอนอยา่งน้ี พอสอนอยา่งน้ี ท่ี

เรามาประพฤติปฏิบติั ใจน่าคน้หา เราจะหาหัวใจของเรากนัอยู ่ ถา้เราหาหัวใจของเรากนัอยู ่ เราก็

หาดว้ยสญัญา หาดว้ยสัญญาคือการศึกษา คือการจ ามา ถา้การจ ามา เราคาดเราหมาย เราจินตนาการ

ไปทั้งหมด เรายงัไม่รู้จริงเห็นจริง เพราะเราคน้หาใจของเราไม่เจอ ถา้เราคน้หาใจของเราเจอ มนั

ตอ้งเป็นแบบธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีไดเ้ป็นธรรมและวนิยัวางไวอ้ยา่งนั้น

เดด็ขาด 

ทีน้ีเพียงแต่เราท าไม่ไดผ้ลตามนั้น ท าไม่ไดต้ามความเป็นจริงตามนั้น ถา้ท าไม่ไดเ้ป็น

ความจริงตามนั้น มนัก็เป็นอ านาจวาสนาของคน ถา้อ านาจวาสนาของคน เรามาประพฤติปฏิบติักนั 

เพราะเรากจ็ะคน้หาใจของเรา ใจน่าคน้หา คน้หามาท าไม ถา้คน้หาใจแลว้ ถา้คนไม่มีอ  านาจวาสนานะ 
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เวลาจิตสงบเขา้มา จิตสงบแลว้ติดในความสงบอนันั้น ถา้ติดในความสงบอนันั้น เพราะมนัไม่ได้

ออกวปัิสสนา เพราะมนัยงัไม่ไดเ้ป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีจิตสงบแลว้ออก

ใชปั้ญญา ปัญญาเป็นปัญญาในภาวนามยปัญญา 

ถา้ภาวนามยปัญญามนัจะปล้ินไส้ปล้ินพงุออกมา ถา้มนัปล้ินไส้ปล้ินพงุ ส่ิงท่ีเป็นความ

สกปรกจากภายนอก จิตท่ีมนัแบกหามโดยสัญชาตญาณของมนั มนัเป็นเน้ือเดียวกนั เราพทุโธๆ 

จนใชปั้ญญาอบรมสมาธิ จนมนัปล่อยวางมา มนักรองมาจนจิตมนัสะอาดบริสุทธ์ิ จิตมนัสะอาด

บริสุทธ์ินะ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส ดูสิ เวลาจิตคนสงบแลว้มนัเห็นแสงสวา่ง เห็นความใสของจิต จิต

มนัผอ่งใส แต่ผอ่งใส กิเลสมนัก็ผอ่งใสไง 

บอกวา่ ถา้น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา ถา้จิตมนัผอ่งใสแลว้เด๋ียวมนัจะช าระลา้งกิเลส ช าระ

ลา้งกิเลสแลว้มนัก็จะส้ินกิเลสไป 

ความเขา้ใจแบบน้ี เพราะความเขา้ใจแบบน้ี พอมนัผอ่งมนัใส มนัถึงติดวา่สมาธิเป็น

นิพพาน สมาธิเป็นความสุข สมาธิมนัเป็นความวา่ง สมาธิมนัไม่มีกิเลสเจือปน น่ีไง ถา้สมาธิไม่มี

กิเลสเจือปน ท่ีบอกวา่ถา้เป็นสัมมาสมาธิละ่ สัมมาสมาธิไม่มีสมุทยั แต่ถา้มนัเป็นมิจฉาสมาธิละ่ มนั

เป็นมิจฉาสมาธิเพราะอะไร เป็นมิจฉาสมาธิเพราะเราคิดวา่สมาธินั้นเป็นนิพพาน 

แต่ถา้สมาธิมนัเป็นสัมมาสมาธิละ่ สัมมาสมาธิ ถา้เราเป็นสัมมาสมาธิแลว้ สัมมาสมาธิ

ยกข้ึนสู่วปัิสสนาอยา่งใดละ่ ถา้มนัยกข้ึนสู่วปัิสสนา อยูท่ี่วฒิุภาวะ อยูท่ี่อ  านาจวาสนาของจิต ถา้

อ านาจวาสนาของจิต ถา้เป็นปัญญาวมุิตติ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ มนัสงบเขา้

มาบ่อยคร้ังเขา้ เราใชปั้ญญาจนเขม้ขน้ข้ึนมา จิตมนัปลอ่ยเขา้มามนัจะเป็นสัมมาสมาธิ เพราะมนั

เป็นสัมมาสมาธิ มนัมีสติมีปัญญา มนัเห็นของมนัไง จิตเห็นอาการของจิต คือมนัเห็นเสวยอารมณ์ 

เห็นอาการของมนั ถา้จบัอาการของมนัได ้ มนัจะปล้ินไส้ปล้ินพงุกิเลสออกมาท าความสะอาดแลว้

นะ ถา้มนัปล้ินไส้ปล้ินพงุกิเลสออกมาพิจารณาแลว้ มนัจะท าความสะอาดของมนั เพราะสังโยชน์

มนัเกาะเก่ียวของมนัไง ถา้จิตสงบข้ึนมากจิ็ตใสสะอาด 
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ใจน่าคน้หาๆ ถา้มนัเจอใจแลว้ ใจจะท าอยา่งไรต่อไป ใจน่าคน้หา คน้หาใจมาแลว้ก็วา่ใจ

อนัน้ีประเสริฐ ใจอนัน้ีมนัเป็นนิพพาน ถา้ใจอนัน้ีเป็นนิพพาน ใจอนัน้ีปฏิสนธิจิตมนัก็เวยีนตาย

เวยีนเกิด มนัจะเป็นนิพพานมาจากไหน 

แต่ถา้เรามีสติมีปัญญา เห็นมนัเสวยอารมณ์ เห็นอาการของมนั จบัอาการของมนัพิจารณา 

พอพิจารณา มนัจะแยกแยะของมนั แยกแยะจากภายนอก เห็นไหม รูปนอก รูปใน กิเลสนอก 

กิเลสใน 

กิเลสนอก ดูสิ ทางโลกเขากิเลสนอก ไปเท่ียวท่ีไหนก็แลว้แต่ ไปดูสินคา้ท่ีไหนก็แลว้แต่ 

มนักระตุน้ความอยากทั้งหมดละ่ น่ีกิเลสนอก กิเลสนอกคือวตัถท่ีุมนักระตุน้ เราตอ้งแสวงหาเอา

ส่ิงนั้นมาเพ่ือประโยชน์กบัเรา นัน่กิเลสนอก 

กิเลสใน เห็นไหม อยูใ่นบา้น อยูค่นเดียว มนัก็มีส่ิงใดกระทบในหัวใจตลอดเวลา มนั

หงุดหงิดตลอดเวลา กิเลสใน ถา้กิเลสใน ดสิู ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบส่ิงใดแลว้มนัก็เอาส่ิง

นั้นมาเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือจะมาเหยียบย  ่าหัวใจของเรา เราปิด เราหลบัตาหมดเลย เรานัง่ภาวนา

หมดเลย ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ปิดหมดเลย จิตใจมนัก็คิดของมนัเองได ้ จิตใจมนัก็สร้างภาพของ

มนัเองได ้ ถา้มนัสร้างภาพ น่ีกิเลสใน ถา้กิเลสใน ถา้วา่นอกวา่ใน ถา้ส่ิงน้ีวา่เป็นขา้งนอก ถา้เป็น

ความรู้สึกนึกคิดเป็นขา้งใน มนัก็เร่ิมตน้จากเราพิจารณาของเรา 

แต่ถา้ใจเราน่าคน้หา เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ เราใชค้  าบริกรรมเขา้มา ถา้จิตสงบเขา้มาแลว้

มนัจะเป็นในหรือยงัละ่ ถา้มนัเป็นในมนัก็ตอ้งต่อเน่ืองกนัไปสิ แต่ถา้เรามีสติปัญญา คนท่ีมีอ  านาจ

วาสนาเขาจะสงัเกตของเขา ถา้สังเกตของเขานะ คนท่ีสังเกตกบัคนไม่สังเกตแตกตา่งกนั คนท่ีไม่

สังเกตมนัก็เป็นอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ อาการของจิตมนัเป็นแบบน้ี วถีิแห่งจิตมนัเป็นของมนั ธรรมชาติ

ของมนัเป็นแบบน้ี แต่ไม่สังเกต แลว้เห็นดว้ยไม่ได ้แต่ถา้คนเขามีอ  านาจวาสนา เขาสังเกตของเขา 

พอมนัจบัไดน้ะ เอะ๊! มนัเกิดจากจิต แต่มนัไม่ใช่จิต แลว้จิตน้ีมนัคงตวัของมนัอยู ่แต่อารมณ์มนัไม่

คงตวั มนัไหลของมนัไปตลอด แลว้ถา้เราจบัได ้ เอะ๊! อ๋อ! พอมนัจบัได ้น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา แต่

ตวัปลามนัตอ้งมีสติปัญญาจบัของมนัได ้ถา้จบัของมนัไดน้ะ เราไดง้านแลว้ ถา้เราไดง้าน ใจน่าคน้หา 
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คน้หามาเพ่ือวปัิสสนา คน้หามาเพ่ือแยกแยะมนั ถา้แยกแยะ แยกแยะปล้ินไส้ปล้ินพงุกิเลสออกมา

ช าระลา้งให้มนัสะอาด จิตถา้มนัสงบเขา้มามนัก็ใส มนัก็สะอาดของมนั แต่สะอาดกนัแบบหินทบั

หญา้ สะอาดโดยสะอาดจากขา้งนอก สะอาดโดยผิวเผิน แต่กิเลสมนัอยูข่า้งใน กิเลสมนัอยูภ่ายใน 

กิเลสมนัอยูภ่ายในหัวใจ เห็นไหม 

ดูสิ เทวดา อินทร์ พรหม เวลาพรหมปุถชุนเขาเป็นพรหมนะ กิเลสเตม็หัวเหมือนกนั เตม็

หัวใจไง แต่ถา้เป็นพรหมอนาคามีละ่ ถา้เป็นพรหมพระอริยเจา้ละ่ มนัก็มีความสะอาดบริสุทธ์ิอีก

ส่วนหน่ึง น่ีพดูถึงผลของวฏัฏะๆ นะ แต่ของเรา เราพิจารณาใจของเราโดยปกติของเรา ถา้

พิจารณาใจโดยปกติของเรา ถา้จิตมนัสงบขนาดไหน มนัวางขนาดไหน เราออกคน้ควา้ ออกหา

ของเรา ถา้มนัเห็นกาย ถา้เห็นกายนะ จิตสงบแลว้ร าพึงไปท่ีกาย 

ถา้ร าพึงไปท่ีกายนะ มนัจะหวัน่ไหว มนัจะสะเทือนหัวใจ ถา้สะเทือนหัวใจ ส่ิงท่ีเราจะรักษา 

จิตท่ีน่าคน้หา คน้หาแลว้เราจะแยกแยะอยา่งไร เราจะปล้ินไส้ปล้ินพงุให้สังโยชน์มนัออกมาช าระ

ลา้งไดอ้ยา่งไร ถา้มนัปล้ินไส้ปล้ินพงุของเราเพ่ือความสะอาดจากภายใน ถา้เพ่ือความสะอาดจาก

ภายในนะ แยกแยะ ถา้เห็นกาย แยกแยะ ขยายส่วน ท าให้มนัเป็นไตรลกัษณ์ ให้มนัยอ่ยสลายของมนั

ไปต่อหนา้ๆ ถา้ต่อหนา้ ถา้ท าไม่ได ้ ถา้ท าไดเ้ป็นคร้ังคราว คร้ังคราวเพราะก าลงัมนัพอ แต่ถา้คร้ัง

ต่อไปให้มนัยอ่ยสลายไป ให้มนัแยกแยะไป มนัไม่ไป ไม่ไปตอ้งวาง ตอ้งกลบัมาท าความสงบของ

ใจ น่ีมนัเป็นโดยขอ้เทจ็จริง ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ท่านท าจริงของท่านมา ท่านเคยท าของท่าน ถา้ท า

ของท่าน เวลากิเลสมนัโตแ้ยง้ไปหมด แมแ้ต่ท าความสงบของใจเขา้มา มนักห็ลอกลวงมาตลอด 

เวลาเราจะออกใชปั้ญญา ขณะท่ีใชปั้ญญานะ ปัญญามนัตอ้งมีสมาธิเป็นพ้ืนฐาน มนัตอ้งมีความสงบ

เป็นพ้ืนฐาน มนัถึงจะเป็นภาวนามยปัญญา 

ถา้มีปัญญาเป็นพ้ืนฐาน ถา้เราใชบ่้อยคร้ังเขา้ เวลาสมาธิมนัออ่นลง สมาธิท่ีมนัเบาบางลง 

ส่ิงท่ีเป็นปัญญานั้น เพราะวา่ส่ิงท่ีมีสมาธิเป็นพ้ืนฐานมนัออ่นแอลง พอออ่นแอลงมนัก็เป็นสังขาร 

มนัก็เป็นกิเลสไง มนัก็เป็นสมุทยัเขา้มาเจือปนไง ถา้สมุทยัมนัเจือปน เราจะวางอยา่งไร วางส่ิงท่ี
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ใชปั้ญญาท่ีออกไปวปัิสสนา กลบัมาใชปั้ญญาอบรมสมาธิ กลบัมาก าหนดพทุโธ ก าหนดให้หัวใจ

มนัเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้เขม้แขง็ข้ึนมา แลว้เรากลบัไปแยกแยะพิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเลา่ 

ส่ิงท่ีซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่จะปล้ินไส้ปล้ินพงุออกมาเพ่ือท าความสะอาด ถา้มนัท าความสะอาด ถา้

มนัสะอาดจากภายใน ถา้มนัสะอาดนะ มนัสะอาดข้ึน ถา้มนัสะอาดข้ึนมนัก็มีความสุขมากข้ึน จิต

สงบมนัมีความสุขอยา่งหน่ึง ถา้สมาธิมนัไม่มีความสุขข้ึนมา คนจะหลงใหลไดอ้ยา่งไรวา่สมาธิน้ี

เป็นนิพพาน แต่ถา้มีสติมีปัญญา มีครูบาอาจารยค์อยเตือนคอยบอก สมาธิก็คือสมาธิ ถา้มนัเขา้สมาธิ

แลว้มีความสุข แต่เขา้สมาธิบ่อยคร้ังเขา้ๆ ความสุขอยา่งนั้น แลว้เวลาคลายตวัออกมามนัมีส่ิงใดเป็น

ผลละ่ 

ถา้มนัไม่มีส่ิงใดเป็นผล เราเช่ือมัน่ส่ิงน้ีไดไ้หม ถา้เราเช่ือมัน่ส่ิงน้ีไม่ได ้ ชีวติของเราหายใจ

เขา้แลว้ไม่หายใจออกมนัก็ตาย ถา้เรายงัเช่ือมัน่ส่ิงน้ีไม่ได ้ตวัเราเองก็ยงัสงสัยในความรู้ของเรา ถา้

ตวัเราเองยงัสงสัยในความรู้ของเรา เวลาเราตายไปมนัจะไปไหนละ่ มนัก็เวยีนตายเวยีนเกิดตาม

ธรรมชาติของมนั ถา้เรามีสติมีปัญญา ถา้เรายงัเช่ือมัน่ตวัของเราเองไม่ได ้ เราตอ้งท าความสงบของ

ใจให้มากข้ึนกวา่นั้น แลว้ออกฝึกหดัใชปั้ญญาใหไ้ด ้ถา้ออกฝึกหดัใชปั้ญญา มนัจะเห็นความแตกต่าง 

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัมาแลว้นะ มีความแตกต่าง สุขของสมถะ สุขของความสงบ

ของใจเร่ืองหน่ึง สุขท่ีเราใชปั้ญญา สุขท่ีเราไดใ้ชปั้ญญาพิจารณาแยกแยะของเราโดยเป็นภาวนามย

ปัญญา เวลามนัปล่อยวางนะ มนัสุขอีกระดบัหน่ึง มนัรู้ไดเ้ลยละ่ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีไปศึกษากบัอทุกดาบส ไดส้มาบติั ๘ ท่ีบอกวา่ 

“องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามีความรู้เหมือนเรา มีความสามารถเหมือนเรา สั่งสอนได”้ เวลา

มนัออกมาแลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้รู้ตรงน้ี รู้ไดอ้ยา่งน้ี รู้ไดอ้ยา่งน้ี เวลาเขา้ไปสู่ความ

สงบมนัก็มีความสุข เวลาคลายตวัออกมามนัก็ปุถชุน มนัก็เหมือนเดิม 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราประพฤติปฏิบติั เวลาจิตมนัสงบเขา้มาเรากรู้็ได ้ถา้เรารู้ไม่ได ้มนัไม่

เป็นปัจจตัตงั ไม่เป็นสันทิฏฐิโก เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่จิตของเรามนัพฒันาข้ึนมามากน้อยแค่ไหน ถา้

จิตของเรามนัพฒันาข้ึนมา ถา้มนัสุขมนัสงบเขา้มา เรากรู้็ เวลามนัสงสัย เวลามนัปฏิบติัใหม่ๆ 
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ลม้ลกุคลกุคลาน มนัทุกขย์ากขนาดไหน เราก็รู้ แต่ถา้มนัยงัเขา้สู่ความสงบไม่ได ้ มนัก็ลม้ลกุ

คลกุคลาน เด๋ียวดีเด๋ียวร้ายๆ มนัท าให้เราคลอนแคลน ให้เราไม่มีก าลงัใจ 

ถา้คนมีความมุมานะ คนท่ีถือธุดงควตัร เวลาถือธุดงควตัร ดหูลวงตาสิ หลวงตาท่านอยูท่ี่

หนองผือ ท่านถือของท่านองคเ์ดียว ใส่บาตรไว ้แลว้เอาไวท่ี้ขา้งฝา ใครหา้มแตะ ใครห้ามแตะ เรา

มีความมัน่คงของเรา เราท าของเราดว้ยความจริงจงั แมแ้ต่อาหารท่ีเราจะฉันมนัจะไดม้ากไดน้อ้ยก็

ช่างหัวมนั ช่างหัวมนัแลว้เราฉันเพ่ือด ารงชีวติเท่านั้น กิเลสมนัจะต่อตา้นอยา่งไร มนัอยากได้

มากกวา่นั้น มนัอยากไดข้องดีกวา่นั้น เราไม่ยอมตามมนัไป เราท าส่ิงท่ีมนัตกใส่บาตรเรา เราท าส่ิง

ท่ีเราไดต้ามอ านาจวาสนาของเรา น่ีบงัคบัใจๆ บงัคบัไวอ้ยา่งนั้นน่ะ แลว้ถา้มนัลม้ลกุคลกุคลานก็

ลม้ลกุคลกุคลานไป ไม่ยอมให้ใจน้ีมนัไหลไปตามก าลงัของกิเลส แลว้เราพยายามประพฤติปฏิบติั

ธรรม ตบะธรรมๆ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม มนัเป็นธรรมแต่ละขอ้ๆ แต่ละบทแต่

ละบาท ส่ิงท่ีเป็นบทบาทน้ีเป็นธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมู่ท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วาง

ธรรมวนิยัน้ีไว ้ แลว้เราก็พยายามรักษาของเราไง ถา้มนัลม้ลกุคลกุคลาน มนัท าส่ิงใดแลว้ไม่เป็น

ประโยชน์ เราก็รู้วา่มนัทุกขม์นัยากขนาดไหน แลว้เราพยายามท าตามความเป็นจริงของเรา 

ถา้ท าตามความเป็นจริงของเรานะ ถา้มนัเป็นส้มหลน่ เราท าความจริงของเราแลว้มนัส้ม

หลน่ มนัเป็นไปโดยท่ีสติปัญญาเราไม่รู้เท่า แต่ดว้ยบุญบารมี ดว้ยความจริงจงัของเรา มนัเป็นส้ม

หลน่ เพราะสติปัญญาเราไม่ละเอียดพอ มนัสม้หลน่ มนัสงบลงได ้สงบลงได ้มหัศจรรยม์าก อนัน้ีคือ

ส้มหลน่ แต่ถา้พอส้มหลน่แลว้มนัคลายตวัออกมา น่ีคือความสงบ น่ีคือความสุข แลว้เราอยากได้

อยา่งน้ีอีก อยากไดอ้ยา่งน้ีอีก ท าอยา่งไร อยากไดอ้ยา่งน้ีอีกจะท าอยา่งไร เราก็ตอ้งมีสติมีปัญญา 

ก าหนดพทุโธเขา้ไป ใชปั้ญญาอบรมสมาธิเขา้ไปดว้ยสติ สติรู้เท่าตลอด 

เวลาสงบ ขณิกสมาธิ มนัเร่ิมเบาตวัมนัแลว้ ถา้เป็นอุปจาระมนัจะละเอียดเขา้ไป เราก็รู้

ของเรา ถา้เป็นสมาธิ สติมนัถึงพร้อมไง สติมีความจ าเป็นตลอดสายท่ีการปฏิบติั แลว้สติมนัปฏิบติั
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ไปแลว้ ถา้อยา่งน้ีมนัเป็นสติ ถา้มนัละเอียดเขา้ไปขา้งหนา้มนัจะเป็นมหาสตินะ ถา้เป็นมหาสติมนั

จะละเอียดกวา่น้ีอีก 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีมนัมีสติ เรามีสติของเรา เรามีสติมีปัญญาตลอด ถา้มนัก าหนดพทุโธๆๆ ถา้

ละเอียดเขา้มา ขณิกสมาธิ มนัสงบระงบัเขา้มาเลก็นอ้ย เรามีสติปัญญาของเรา มีสติปัญญา เรา

ควบคุมดูแลตลอด มนัละเอียดเขา้มา เราละเอียดเขา้มา เราก็รู้ของเรา น่ีเป็นอปุจาระ ละเอียดเขา้

มาแลว้ มนัยงัไดย้ินเสียงอยู ่มนัยงัไดย้ินเสียง มนัยงัมีความกระทบ ลมกระทบผิวหนงัยงัรับรู้ไดอ้ยู ่

พทุโธต่อเน่ืองไป มนัรู้ตวัตลอด เวลามนัละเอียดเขา้ไปจนมนัจะพุทโธไม่ได ้ถา้มนัจะพทุโธไม่ได ้

มนัจะพทุโธไม่ไดจ้ริงๆ ของมนัเอง 

แต่น้ีส่วนใหญ่แลว้มนัพุทโธได ้ แต่ดว้ยความอยากได ้ ดว้ยกิเลสท่ีมนัเขา้มาแทรก 

พทุโธๆ เราก็ปลอ่ยวางๆ จนมนัหายไป ถา้มนัหายไป ถา้มนัไม่ลงภวงัค ์มนัก็สงบอยูอ่ยา่งนั้น มีคน

บอกวา่สงบอยูอ่ยา่งนั้น แลว้ท าอยา่งไรต่อไปๆ 

ถา้มนัยงัพทุโธต่อไป ถา้มีอ  านาจวาสนานะ มนัจะเป็นอปัปนาสมาธิ พออปัปนาสมาธิมนั

สักแต่วา่รู้ เราจะเห็นเลยวา่ขณิกสมาธิมนัเป็นแบบใด อปุจารสมาธิมนัเป็นแบบใด แลว้ถา้อปัปนา

สมาธิมนัสักแต่วา่รู้ มนัจะเป็นแบบใด ดว้ยคุณสมบติัของสมาธิมนัเป็นแบบใด แลว้ถา้มนัออกใช้

ปัญญา มนัมีคุณสมบติั มนัเป็นแบบใด ครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัของท่านมาท่านรู้ของท่าน เห็น

ไหม ใจน่าคน้หา น่าคน้หาอยา่งน้ี แลว้เวลาออกฝึกหัดใชปั้ญญา ถา้มนัเป็นภาวนามยปัญญา มนัรู้

มนัเห็น มนัปล่อยมนัวาง มนัขยนัหมัน่เพียรของมนั 

แมแ้ต่ท าสมาธิมนัยงัลม้ลกุคลกุคลานเพราะเหตขุองการท าสมาธิ เวลาออกใชปั้ญญามนัก็

ลม้ลกุคลกุคลานถา้เรายงัไม่มีความช านาญ ถา้มนัลม้ลุกคลกุคลาน มนัจบัพลดัจบัผล ู เด๋ียวก็ท าได ้

เด๋ียวก็ท าไม่ได ้แลว้มนัเป็นความรู้สึก ใจน่าคน้หาน้ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เราพยายาม

ท าให้มนัมัน่คงข้ึนมา เอกคัคตารมณ์ ตั้งมัน่ มนัตั้งมัน่ มนัอยูก่ลางหัวอกท่ีเราจะควบคุมดูแล แลว้

เวลามนัออกฝึกหัดใชปั้ญญามนัตอ้งใชปั้ญญาพร้อมกบัส่ิงท่ีจิตมนัเป็นสมาธิ พอจิตเป็นสมาธิออก



ใจน่าคน้หา ๑๙ 

©2013 www.sa-ngob.com 

ฝึกหัดใชปั้ญญา มนัละเอียดเขา้ไปอีก แลว้มนัละเอียดแลว้เราจะท าอยา่งไรให้มนัชดัเจนของเรา

ข้ึนมา พิจารณาแลว้ถา้มนัปลอ่ย มนัปลอ่ยแลว้มนัก็มีความสุข สุขของการท่ีใชปั้ญญา 

สุขท่ีเกิดจากสัมมาสมาธิ แลว้เกิดจากการใชส้มาธิเป็นพ้ืนฐานออกฝึกหัดใชปั้ญญาใน

กาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม น่ีไง มนัปล้ินไส้ปล้ินพงุของจิตออกมาช าระลา้งแลว้ ถา้มนัปล้ินไส้

ปล้ินพงุของจิตออกมาดว้ยมรรคญาณ เห็นไหม งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ความชอบธรรม 

มนัพิจารณาของมนัไป พอมนัพิจารณาของมนัซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ มนัท าความสะอาดของมนั พอมนั

ปลอ่ยหนหน่ึงมนัก็เป็นตทงัคปหาน ตทงัคปหานมนัปลอ่ย ปล่อยแลว้นะ ถา้คนปฏิบติัใหม่ พอ

ปลอ่ยแลว้ก็มีความปล้ืมใจ ปล่อยแลว้ก็มีความสุขมาก เพราะส่ิงท่ีเราไม่เคยรู้เคยเห็น พอมนัรู้มนั

เห็นข้ึนมา มนัมหัศจรรยข์องมนัมาก แลว้พอมหัศจรรย ์ มนัก็ลม้ลกุคลกุคลานแลว้ ลม้ลกุคลกุคลาน

เพราะส่ิงท่ีมหัศจรรยม์นัเหมือนกบัสุดความสามารถของเรา แต่เราท าได ้

แต่ถา้เราปฏิบติัซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ กลบัไปท าความสงบของใจให้มากข้ึนแลว้ออกมาพิจารณา

ซ ้ าเขา้ไป ส่ิงท่ีมนัมหัศจรรย ์ จนเรามีสติมีปัญญาควบคุม ถา้เราท าความสงบของใจ ขณิกสมาธิ 

อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ เรารู้ชดัเจนวา่ สมาธิ คุณภาพของมนั คุณสมบติัของมนัเป็นแบบน้ี แต่

พอมีสมาธิแลว้เราออกฝึกหัดใชปั้ญญา เวลาใชปั้ญญาท่ีมนัมีสัมมาสมาธิรองรับ พิจารณากาย 

พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม เวลาพิจารณาไปแลว้มนัมีก าลงัของมนั ความสมดุล

ของมนั ความสมดุล พิจารณา มนัจะอตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค คือตกซา้ยตกขวา คือ

มนัเบ่ียงเบน มนัเอียงกระเท่เร่ มนัไม่สมดุลของมนั 

สมาธิออ่นไป พิจารณาแลว้มนัก็ยื้อกนัอยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่สมดุล มนัไม่ปลอ่ย มนัไม่รวม 

แต่ถา้มนัพิจารณาไป มนัก็เอียงขา้งไป ส่ิงน้ีมนัไม่มีความช านาญไง เห็นไหม ถา้ท าสมาธิ 

คุณสมบติัของมนั เราก็รู้ได ้ เวลาเราใชปั้ญญาของเรา คุณสมบติัของมนั ถา้มนัสมดุล มรรคสามคัคี 

มนัปล่อยวางอยา่งไร เรากรู้็ของมนั แลว้มนัเอียงกระเท่เร่ เราก็รู้วา่มนัเอียงกระเท่เร่ เพราะเรา

พิจารณาเอง เราเป็นคนท่ีจิตของเราสงบเอง แลว้เราใชจิ้ตของเราพิจารณาของเราเอง แลว้มนัก็

เอียงกระเท่เร่อยูก่บักลางหัวใจของเราเอง เห็นไหม เราก็ตอ้งมีประสบการณ์ 
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พิจารณาไปแลว้มนัไม่สมดุลของมนั เราก็ต่อสู้ของเราดว้ยก าลงัสุดความสามารถของเรา 

ถา้มนัเหน่ือยนกั เราก็พกั เรากลบัมาท าความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบแลว้เราก็ออกไปใชปั้ญญาใหม่ 

ถา้มนัจบั “น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา” ถา้มนัจบักิเลสได ้จิตมนัจบัไดแ้ลว้ มนัพิจารณาไป มนัพิจารณา

เหมือนกบัเราเอาผูต้อ้งหามาขงัไว ้ ถา้ขงัไว ้ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ ถา้จิตมนัสงบแลว้ พอมนัปล่อย 

มนัก็เขา้สู่กายทนัที ถา้เราเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง สติปัฏฐาน ๔ 

ตามความเป็นจริง มนัอยูใ่นอ านาจของจิต จิตมนัพิจารณาไดเ้ลย พอพิจารณา พอจิตมนัสงบแลว้

มนัปลอ่ย มนัก็ปล่อยเขา้สู่กาย สู่เวทนา สู่จิต สู่ธรรมตามความเป็นจริงเลย ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มนัปล่อย 

ปลอ่ยบ่อยคร้ังเขา้ๆ การปลอ่ยบ่อยคร้ังเขา้กคื็อการฝึกหัด 

คุณภาพของปัญญา มนัจะเห็นวา่ สุตมยปัญญา เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้มา มนัมหัศจรรยม์าก มนัมหัศจรรยเ์พราะวา่เราไดร้สของธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจา้ ศึกษาแลว้มนัมีความอบอุน่ ศึกษาแลว้มีความเขา้ใจ ศึกษาแลว้มนัซาบซ้ึง น่ีสุตมย

ปัญญา คุณสมบติัมนัเป็นแบบนั้น ถา้จินตมยปัญญา พิจารณาซ ้าพิจารณาซาก พิจารณาไปแลว้มนั

เวิง้วา้งไปหมด พิจารณาไปแลว้มนัมีความสุขของมนั น่ีจินตมยปัญญา 

เวลาภาวนามยปัญญา มรรค ๘ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ มนัชอบธรรมดว้ยคุณสมบติั

ของมรรค น่ีมคัโค ทางอนัเอก ทางท่ีจิตมนักา้วเดิน ทางกา้วเดินของจิต จิตมนักลัน่ออกมาจากอริยสัจ 

ส่ิงท่ีทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีไง อริยสจั สจัจะความจริง แลว้เราพิจารณาของเรา 

ใจน่าคน้หา เราคน้หาใจของเรามาแลว้เราเอาใจของเรากลัน่ออกมาจากอริยสจั เอาใจของ

เรามาพิจารณา น่ีใจของเรา ทุกข ์ เหตใุห้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกข ์ วธีิการดว้ยมรรคญาณ ถา้

มรรคญาณ เราพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ มนัจะเห็นวา่เวลาขั้นของปัญญา ขั้นของมคัโค ขั้นของทาง

อนัเอกท่ีมนัมีการกระท าต่อกนั ถา้มีการกระท าต่อกนั มนัชดัเจนอยา่งน้ี ขั้นของปัญญามนัชดัเจน 

มีประสบการณ์ของมนั น่ีคุณสมบติัของมนั พิจารณาซ ้ า เราถึงเห็นวา่สุตมยปัญญามนัมีความ

ซาบซ้ึง ใช่ ซาบซ้ึงอยา่งหน่ึง ถา้จินตมยปัญญามนัเป็นจินตนาการของมนั จินตนาการโดยธรรม 
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จินตนาการโดยสมาธิ มนัก็มีคุณสมบติัอยา่งหน่ึง เพราะจินตนาการไปแลว้ ออกมาแลว้หรือ

พิจารณาไปแลว้กิเลสมนัไม่สะเทือน 

ถา้เป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัมีสัมมาสมาธิ ปัญญาท่ีมนัมีก าลงัของมนั แลว้พิจารณา

แยกแยะ ปล้ินไส้ปล้ินพงุเลย ปล้ินไส้ปล้ินพงุใจออกมาช าระลา้งดว้ยมรรคญาณเลย ทางอนัเอก 

มคัโค น่ีมนัรู้มนัเห็น มนัชดัเจนของมนัอยา่งน้ี ถา้มนัรู้มนัเห็นชดัเจนอยา่งน้ี เราท าของเรามนัถึง

ชดัเจน พอชดัเจนข้ึนมา มนัรู้เท่า มนัซาบซ้ึง สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ระดบั

ของปัญญามนัเป็นแบบน้ีเอง มนัเป็นแบบน้ีเอง พิจารณาบ่อยคร้ังเขา้ 

ใครพิจารณากายตอ้งพิจารณากายซ ้ าให้มีความถนดั เพราะพิจารณากายนะ เวลามนัยอ่ย

สลายของมนัไป มนัปลอ่ยของมนัหมด โอ๋ย! มนัมีความสุข มนัมีความสุข ความสุขคืออะไร 

ความสุข ความขอ้งหมองใจ ถา้จิตใจถา้มนัเก่ียวขอ้ง มนัหมองของมนัอยู ่ มนัเศร้าใจของมนัอยู ่

สักกายทิฏฐิความเห็นผิดในจิตใตส้ านึก เวลาพิจารณากายไปๆ มนัฝึกหัดใจของมนั มนัปล้ินไส้

ปล้ินพงุหัวใจออกมาพิจารณาช าระลา้ง เวลามนัยอ่ยสลายของมนัไป มนัปลอ่ยของมนัไป มนัมหศัจรรย์

น่ะ 

ถา้พิจารณาเวทนา เวทนาเราเคยพิจารณาของเรา ถา้เวลาเรานัง่สมาธิไป เวทนามา เราสู้

เวทนาเราไม่ได ้ เพราะจิตใจเราออ่นแอ พอจิตใจเราออ่นแอ เราวางเวทนาของเราไวก่้อน เราท า

ความสงบของใจของเราเขา้มา พอใจมนัสงบแลว้ คน้หาใจเราเจอแลว้เอาใจนั้นไปจบัเวทนา 

เวทนาเกิดจากใจ แต่ไม่ใช่ใจ พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ เวลามนัปลอ่ยข้ึนมา ปล่อยข้ึนมา มนัปล่อย

เวทนา มนัหายหมด มนัปลอ่ย มนัวา่งหมดเลย 

พิจารณาจิต จิตเศร้าหมอง จิตผอ่งใส จิตมนัไม่ไดผ้ลของเรา เราพิจารณาซ ้า ถา้มนัเศร้า

หมอง เศร้าหมองเพราะอะไร เศร้าหมองเพราะมนัมีสมุทยั เวลามนัผอ่งใส ผอ่งใสเพราะมีก าลงั 

พิจารณาเศร้าหมองผอ่งใสมนัเป็นอาการ แลว้ถา้เวลาพิจารณาแลว้ มนัเห็นแลว้มนัสังเวช มนัปลอ่ยวาง 

พอมนัปลอ่ยวางข้ึนมา พิจารณาจิตมนัก็ปลอ่ยวางเขา้มา 



ใจน่าคน้หา ๒๒ 

©2013 www.sa-ngob.com 

พิจารณาธรรม ส่ิงท่ีวา่มนัเป็นขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ส่ิงท่ี

เป็นธรรมารมย ์ ส่ิงท่ีเป็นภาระในหัวใจ มโนวญิฺ าเณปิ นิพฺพินฺทต ิมโนสมฺผสฺเสปิ นพฺิพินฺทต ิ

มโนคือตวัใจ ส่ิงท่ีสัมผสั เห็นไหม มโนวญิฺ าเณปิ นิพฺพินฺทต ิมโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ ผล

ของการท่ีสัมผสั น่ีมโนมนัก็น่าเบ่ือหน่าย ตวัมนัเองก็น่าเบ่ือหน่าย เพราะตวัมนัเองมนัมีภพมีชาติ 

ตวัมนัมีสถานะของมนั อตัตาของมนั มนัมีตวัของมนัเอง มนัสัมผสักบัอะไรละ่ พอมนัสัมผสั ผลท่ี

เกิดจากการท่ีสัมผสัมนัน่าเบ่ือหน่ายไปหมดเลย น่ีการพิจารณาธรรม 

พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ ปัญญาของใคร ใครมีปัญญาขนาดไหนก็แยกแยะตามก าลงัของตวั 

ถา้มีก าลงันะ มีก าลงัพิจารณาไปมนัก็เป็นมคัโค เป็นทางอนัเอก เวลาพิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่มนัไม่

ปลอดโปร่ง มนัไม่คล่องตวั ก็กลบัมาท าความสงบของใจ ใจตอ้งท าความสงบของใจต่อเน่ืองๆ ส่ิงท่ี

ท าต่อเน่ืองข้ึนมาเพ่ือความกา้วเดิน เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง เพ่ือการปฏิบติั ทั้งๆ ท่ีเราท าของเรา มนั

เห็นชดัเจนแลว้ละ่ ถา้ปฏิบติัมาแลว้เห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัมีก าลงั มนัมีความมัน่คง ถา้

มนัมีความมัน่คง เห็นไหม ส่ิงท่ีเอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ พอจิตตั้งมัน่ ออกพิจารณาช าระลา้ง

สะสางเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป มนัออกมาดว้ยมคัโค ดว้ยทางอนัเอก ดว้ยมรรค ๘ ความเพียรชอบ 

งานชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรม พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ 

ก าลงัของมันนะ ถ้าก าลงั ธรรมไม่ได้มาจากใครย่ืนให้ ธรรมไม่ได้มาจากการอ้อนวอนขอ

ของใคร ธรรมที่มันได้มา ได้มาจากความเพียร ความวริิยะ ความอุตสาหะ เพราะความ

อุตสาหะ เห็นไหม แต่เดิมกเิลสมันครอบง า ล้มลุกคลุกคลาน แล้วกเิลสมันบีบบีสี้ไฟให้จิตใจนี้

เจ็บช ้านัก แต่ด้วยความเพียรของเรา ด้วยความมุมานะ ด้วยความจริงของเรา เราเกดิมาเป็น

มนุษย์พบพระพุทธศาสนา ศาสนธรรมค าส่ังสอนขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรา

ศึกษาของเรามาแล้ว ถ้าเราปฏิบัติตามความเป็นจริงขึน้มา มันเป็นความจริงขึน้มา เป็นความ

จริงขึน้มาเพราะผลของการปฏิบัติของความเพียรชอบธรรมของเรา ถ้ามันเกดิขึน้มามันก็
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เป็นสมบัติของเรา ถ้าสมบตัิของเรา ส่ิงนีม้ันท าให้เราทรงตัวได้แล้ว ถ้าทรงตัวได้เขาเรียกว่า 

“ภาวนาเป็น” 

คนภาวนาเป็นนะ ครูบาอาจารยข์องเราเวลาท่านภาวนาเป็น เขา้ป่าเขา้เขาไปเพ่ือความสงบ

ความระงบั เพ่ือตอ้งการเวลาของหัวใจดวงนั้น ถา้มนัมีเวล ่าเวลา มนัจะร้ือคน้ ร้ือคน้ซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ 

ถึงท่ีสุดแลว้มนัก็ตอ้งขาด ถา้ความเพียรเราไม่หยดุ เราท าความเพียรต่อเน่ือง เราไม่หยดุของเรา ถา้

เราไม่หยดุของเรา เราพิจารณาซ ้าๆๆ ท าๆๆ ต่อเน่ืองเขา้ไป เห็นไหม ใจน่าคน้หา ถา้น่าคน้หา เวลา

ปฏิบติัธรรมข้ึนมามนัจะไดอ้ตัตสมบติัของใจ ถา้อตัตสมบติัของใจมนัเป็นในหัวใจดวงนั้น ถา้ใจ

ดวงนั้นตามความเป็นจริง ถา้ตามความเป็นจริง พิจารณาแลว้ พิจารณากาย พิจารณาเวทนา 

พิจารณาจิต พิจารณาธรรม เวลามนัขาดนะ เวลาขาดไป สังโยชน์ เห็นไหม สกักายทิฏฐิ วจิิกิจฉา 

สีลพัพตปรามาส มนัขาดไปจากใจ ถา้มนัปล้ินไส้ปล้ินพงุออกมาช าระลา้งดว้ยมรรคญาณอยา่งน้ี 

มนัจะเป็นความจริงกบัใจดวงนั้น ถา้มีความจริงกบัใจดวงนั้นนะ 

ใจดวงนั้น โดยธรรมดาของจิตวญิญาณเวยีนตายเวยีนเกิดในวฏัฏะ ใจดวงนั้นถา้จะเกิดก็อีก 

๗ ชาติเท่านั้น มนัรู้ข้ึนมากบัใจดวงนั้นนะ ใจดวงนั้นมีความรู้พร้อม แลว้รู้จริง ความรู้จริงอนันั้น

มนัเป็นการกระตุน้ให้พยายามประพฤติปฏิบติั ถา้พยายามประพฤติปฏิบติั เห็นไหม บุคคล ๔ คู ่คู่

ท่ี ๑ มนัผา่นไปได ้มนัจะเขา้สู่คู่ท่ี ๒ ถา้คู่ท่ี ๒ สกิทาคามิมรรค ถา้สกิทาคามิมรรค มนัก็ตอ้งท า

ความสงบของใจให้ละเอียดลึกซ้ึงเขา้มา แลว้เวลาออกไปรู้ไปเห็น มนัก็ไปรู้เห็นสติปัฏฐาน ๔ 

เหมือนกนั สติปัฏฐาน ๔ มนัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด 

ถา้จิตใจของคนหยาบๆ มนัจบัส่ิงใดไดม้นักจ็ะเอาส่ิงนั้น พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้ าเลา่ๆ เพราะ

มนัหยาบ หยาบมนัก็ตอ้งท ามากกวา่ ถา้คนท่ีเขาละเอียดนะ จิตจบัส่ิงใดไดน้ะ คืนเดียวผา่นไดเ้ลย 

ถา้คืนเดียวผา่นไดเ้ลยเพราะอะไร เพราะวา่ถา้มีครูบาอาจารยช้ี์น าไวแ้ลว้ แลว้เรามีก าลงัแลว้ เพราะเรา

ภาวนาเป็น ภาวนาเป็นหมายถึงบุคคลคู่ท่ี ๑ มนัไดผ้า่นมา ไดผ้า่นมา ทุกข ์ เหตุให้เกิดทุกข ์ ทุกขด์บั 

วธีิการดบัทุกข ์เหต ุทุกขด์บัและวธีิการดบัทุกข ์อนันั้นมนัเป็นส่ิงท่ีมนัเป็นปัจจตัตงัอยูใ่นหัวใจ ถา้อยู่

ในหัวใจ แลว้เราท าส่ิงน้ีดว้ยความมุมานะ ดว้ยความจริงจงัของเรา ถา้มนัจ้ีเขา้ไปสู่หัวใจ สู่กิเลสใน
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ใจของใจดวงนั้น น่ีคน้หามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั คน้หามาเพ่ือท าลายมนั ท าลายอะไร ท าลาย

อวชิชา ท าลายกิเลสท่ีมนัครอบง าอยูใ่นใจดวงนั้น เวลามนัท าลายข้ึนมา มนัวา่งหมด มนัสวา่งไสว

ไปหมด โลกน้ีราบไปหมด มนัจะมีความสุขของมนัเต็มท่ีของมนั ถา้มีความสุขนะ ติดสุข ถา้ติดสุข

ข้ึนมา 

เราท าความสงบของใจให้มากข้ึน เพราะส่ิงท่ีเป็นมหาสติมหาปัญญา ถา้ส่ิงท่ีเป็นมหาสติ 

สติมนัจะละเอียดลึกซ้ึงไปมากกวา่นั้น ดูสิ ใจท่ีน่าคน้หา เราคน้หามาดว้ยความทุกขย์ากมาก เรา

คน้หามาดว้ยความลม้ลกุคลกุคลาน เวลาออกใชปั้ญญาๆ มนัช าระลา้งเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา เราก็

วา่เราละเอียดลึกซ้ึงขนาดน้ีแลว้ แต่เวลาพิจารณาเขา้ไป ส่ิงท่ีเป็นสกิทาคามิมรรค แลว้เวลา

พิจารณาไปดว้ยความมุมานะของเรา ถา้ดว้ยความจริงของเรา เวลากิเลสมนัขาดออกไป มนัเวิง้วา้ง

ไปหมด ส่ิงท่ีเวิง้วา้งไปหมด มนัละเอียดกวา่น้ีอีก มนัละเอียดกวา่ส่ิงท่ีวา่ความรู้สึกมนัเป็น

นามธรรมอยูแ่ลว้ 

จิตใจของเราเป็นนามธรรมอยูแ่ลว้ แลว้มนัเป็นส่ิงท่ีน่าคน้หาๆ เพราะวา่ส่ิงน้ีองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพทุธเจา้คน้หามาก่อนแลว้ ถา้เราจะมาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีสติมีปัญญา เราก็

พยายามท าความจริงของเรา ถา้มีความจริงของเรา เราปฏิบติัของเรา มนัไดผ้ลของเราข้ึนมา เวลา

มนัผา่นเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป บุคคลคู่ท่ี ๒ ผา่นไป พอบุคคลคู่ท่ี ๒ ผา่นไป มนัจะเขา้สู่บุคคลคู่ท่ี 

๓ ส่ิงท่ีคู่ท่ี ๓ เป็นมหาสติมหาปัญญา ถา้มหาสติมหาปัญญา ส่ิงท่ีเป็นมหาสติ เพราะจิตมนัละเอียด

กวา่นั้น ความลึกลบัลึกซ้ึงกวา่นั้น ความลึกลบัมากกวา่นั้น มนัตอ้งเป็นมหาสติมหาปัญญา 

ถา้ไม่มีมหาสติมหาปัญญา ถา้น ้าใสแลว้เห็นตวัปลา จิตมนัสวา่งไสว จิตมนัผอ่งใส

อยา่งไรมนักไ็ม่เห็นกิเลส ถา้มนัไม่เห็นกิเลส กิเลสมนัซุกอยู ่ การท่ีพญามารมนัจะท าให้ผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติัไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ ถึงปฏิบติัไดม้รรคไดผ้ลมาก็ให้อยูใ่นส่วนหน่ึงของพญามาร 

ยงัตอ้งเกิดตอ้งตายในวฏัฏะน้ี 

แต่ถา้มนัมีสติมีปัญญา พยายามให้มนัมากข้ึน ส่ิงท่ีจะมากข้ึนไดเ้พราะวา่มนัเคยผา่นทุกข์

ผา่นยากมา คนเรา ดูสิ คนท่ีปากกดัตีนถีบ ถา้เขาไม่ประสบความส าเร็จเขาก็นอ้ยเน้ือต ่าใจวา่เขาไม่
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ประสบความส าเร็จ เขาท าแลว้จิตใจของเขาก็ห่อเห่ียว แต่คนท่ีปากกดัตีนถีบแลว้เขาท า

ผลประโยชน์ของเขาได ้ เขาสร้างสถานะของเขาข้ึนมา เขาก็ปากกดัตีนถีบมาเหมือนกนั แต่เขา

ปฏิบติัแลว้เขาไดม้รรคไดผ้ล เขาปฏิบติัแลว้เขามีอตัตสมบติัในหัวใจ เขาก็มีส่ิงหลอ่เล้ียงใจท่ีเขา

ประพฤติปฏิบติัต่อเน่ืองกา้วหนา้ของเขาไป 

ส่ิงท่ีกา้วหนา้ต่อเน่ืองไป ส่ิงท่ีวา่มนัเป็นมรรคเป็นผล ส่ิงท่ีเป็นมรรคเป็นผลมนัมาเป็น

พ้ืนฐาน เราปฏิบติัของเราต่อเน่ืองๆ ถา้มนัต่อเน่ืองข้ึนไป ส่ิงท่ีจะคน้หา เพราะวา่ภาวนาเป็นๆ ส่ิงท่ี

มนัติดแลว้ ถา้มนัออกคน้หา น ้าใสจะเห็นตวัปลา ตวัปลาท่ีละเอียดกวา่นั้น ตวัปลามนัเป็นแม่ทพั

ใหญ่ท่ีมนัครอบง าจิตใจดวงน้ี ถา้มนัครอบจิตใจดวงน้ี ใจดวงน้ีท่ีจะมาคน้หามนั จะพิจารณามนั 

มนัตอ้งคน้หา ถา้คน้หา ถา้มนัเจอ มนัก็ไม่ติด ถา้มนัไม่คน้หา ไม่เจอ มนัติดอยูน่ัน่ ถา้ติดอยูท่ี่น่ีมนั

ก็ติดอยูแ่ค่น้ี ถา้ติดอยูแ่ค่น้ีแลว้ มนักเ็ป็นบุคคลคู่ท่ี ๒ กย็งัตอ้งเกิดในกามภพ น่ีมนัยงัเกิดของมนัอยู ่

แต่ถา้มนัพิจารณาซ ้ าๆ ถา้มนัคน้ควา้ของมนั น ้าใสจะเห็นตวัปลา ถา้เห็นของมนั เห็นแม่

ทพัใหญ่ แม่ทพัใหญ่คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่ิงน้ีความโลภ ความโกรธ ความหลง

เป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะท่ีมนัเอามาคน้ควา้ ถา้ปล้ินไส้ปล้ินพงุ การปล้ินไส้ปล้ินพงุใจ

ออกมาพิจารณา ถา้ปล้ินไส้ปล้ินพงุ เพราะกิเลสมนัเป็นอนุสัย มนัมากบัความรู้สึกอนันั้น แลว้มนัยงั

หลบเล่ียงไม่ให้เห็นมนัอีก ทั้งๆ ท่ีเป็นเราๆ ส่ิงท่ีเป็นเรา น ้าใสจะเห็นตวัปลา แลว้ปลามนัอยูไ่หน 

ถา้มนัไม่เห็นตวัปลา เราจะจบัปลานั้นไดอ้ยา่งไร ถา้จบัปลาไดแ้ลว้ ปลานั้นเอามาแยกแยะวา่มนัเป็น

ปลาอะไร ปลามนัจะท าให้เราขุ่นขอ้งหมองใจ ให้ปฏิฆะ ส่ิงท่ีมนัเผาลนใจอยา่งไร พิจารณาซ ้ า

พิจารณาซากอยูน่ี่เป็นมหาสติมหาปัญญา 

ถา้เกิดเป็นมหาสติมหาปัญญา พิจารณาแลว้ การพิจารณานะ การพิจารณาจากเร่ิมตน้เรา

ตอ้งใชส้ติใชปั้ญญาของเราส่วนหน่ึง น่ีพิจารณาเร่ิมตน้ แลว้ถา้มนัลึกซ้ึงเขา้ไปละ่ ลึกซ้ึงเขา้ไป 

แลว้เวลาพิจารณาอยา่งน้ีมนัลม้ลกุคลกุคลาน เพราะมนัไม่เหมือนกนัไง น้ีเราเขา้ใจเป็นวทิยาศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์วา่ ถา้เราเกิดปัญญาแลว้ ปัญญาเรามีกบัเราแลว้เราตอ้งเขา้ใจทุกๆ เร่ือง เร่ืองส่ิงใดเราก็

เขา้ใจได ้
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เร่ืองส่ิงใดเราก็เขา้ใจได ้ มนัเป็นเร่ืองพ้ืนฐาน แต่เร่ืองท่ีมนัละเอียดลึกซ้ึงไปกวา่นั้นน่ะ 

เร่ืองพ้ืนฐานมนัเขา้ไปถึงท่ีนัน่ไม่ได ้ดูมรรคสิ เวลามรรค มรรคอยา่งหยาบ มรรคอยา่งกลาง มรรค

อยา่งละเอียด ละเอียดสุด “มรรคหยาบฆา่มรรคละเอียด” ส่ิงท่ีละเอียด เคร่ืองมือมนัตอ้งแตกต่าง

กนั เวลาจิตใจของเราเวลาเราปฏิบติัข้ึนมา เราวา่จิตใจเราเป็นนามธรรมท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากนกั แต่เวลา

มนัเกิดปัญญาข้ึนมา ขั้นของปัญญามนัไม่มีขอบเขต ถา้ไม่มีขอบเขตแลว้มีอะไรไปรองรับมนัถึง

จะไม่มีขอบเขตละ่ มนัก็มีใจดวงน้ีไง ใจดวงน้ีท่ีมนัสงบระงบัเขา้มา จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ มนัผอ่ง

ใสข้ึนมา แลว้เวลามนัออกร้ือออกคน้ มนัผอ่งใส มนัขุ่น มนักวนจนขุ่นจนมวัอยูใ่นหัวใจอยา่งไร มนั

กวน มนัคน้หากามราคะอยา่งไร 

ถา้พิจารณาแลว้กามราคะมนัต่อตา้น กามราคะมนัพลิกแพลง กามราคะมนัจะหลอกลวง 

มนัหลอกลวงนะ บอกวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ มนัหลอกลวงมนัปล้ินปลอ้นไปตลอดเวลา กิเลสมนัปล้ิน

ปลอ้น ตณัหาความทะยานอยากมนัพาปล้ินปลอ้น ถา้มนัพาปล้ินปลอ้น มหาสติมหาปัญญา ส่ิงท่ีมนั

ปล้ินปลอ้น ถา้ก าลงัไม่พอ ก าลงัไม่พอ ดูสิ เวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่มัน่ เวลาติดสมาธิก็บอก

ให้ใชปั้ญญา ตอนน้ีใชปั้ญญา ใชปั้ญญาจนไม่ไดห้ลบัไดน้อนแลว้นะ ปัญญาน้ีใชม้าตลอดเลย 

ต่อสู้มาตลอดเลย ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน มนัจะตายนะ ส่ิงท่ีจะตาย 

“ไอบ้า้สังขารๆ” ส่ิงท่ีใชปั้ญญาๆ ปัญญามนัจะต่อสู้กบักิเลส มนัจะพลิกแพลงขนาดไหน 

มนัจะต่อสู้กบัมนัอยา่งไร มนัไม่มีก าลงั ตอ้งกลบัมาท าความสงบของใจสิ ครูบาอาจารยท่์านบอกวา่

ท่านถึงก าหนดพทุโธๆ เหมือนคนปฏิบติัใหม่เลย เพราะมนัต่อสู้ มนัพิจารณาของมนั มนัไดเ้ห็นเหตุ

เห็นผล มนัคิดวา่ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์ไง ถา้กลบัมาท าความสงบของใจมนัจะไม่เป็นประโยชน์ 

มนัไม่ใช่การช าระลา้งกิเลส มนัไม่ใช่การฆา่กิเลส การฆ่ากิเลสตอ้งใชปั้ญญาอยา่งเดียว น้ีปัญญา

ก าลงัต่อสู้กบัมนั ฟาดฟันอยูก่บัมนั แลว้มนัก็ไปไหนไม่รอด แลว้มนัก็ลม้ลกุคลกุคลานอยูน่ี่ แลว้

จะท าอยา่งไรๆ 

มนัก็ตอ้งยอ้นกลบัมาแลว้พยายามก าหนดให้ได ้ บงัคบัให้ได ้ พกัให้ได ้ ถา้พกัไดแ้ลว้ มี

ก าลงัข้ึนมาแลว้ กลบัไปสู้กบัมนัใหม่ พอไปสู้กบัมนัใหม่ อ๋อ! ถา้ไม่มีก าลงัมนัก็เป็นแบบน้ี ถา้มี
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ก าลงัก็เป็นแบบน้ี มนัเป็นทุกขั้นตอน กิเลสอยา่งหยาบ กิเลสอยา่งกลาง กิเลสอยา่งละเอียด แลว้

กิเลสอยา่งละเอียดมนัพลิกแพลงลึกลบัซับซ้อนกวา่นั้นเยอะนกั ถา้ลึกลบัซับซ้อนกวา่นั้นเยอะนกั 

เราจินตนาการไม่ถกูหรอก 

เวลาครูบาอาจารยท่์านเทศน์ประสบการณ์ของท่าน เราคิดวา่กิเลสของเราจะเป็นแบบนั้น 

แต่เวลามนัเป็นจริงๆ ข้ึนมา เพราะกิเลสมนัมีชีวติ ส่ิงท่ีมีชีวติมนัพลิกแพลงตลอดเวลา มนัมีเลห์่มี

เหล่ียมของมนั มนัมีเลห์่กลของมนั แต่ถา้ต ารับต ารา ส่ิงท่ีเราไปศึกษามามนัเป็นทฤษฎีท่ีตายตวัมาแลว้ 

ตายตวัคือวา่มนัส าเร็จมาแลว้จากผูท่ี้ปฏิบติัจริง เรากคิ็ดวา่กิเลสของเราจะเป็นอยา่งนั้น แต่กิเลส

ของเรามีชีวติไง กิเลสมนัก็พลิกแพลงของมนัตลอดไป มนัพลิกแพลงมนัก็หลอกลวงเราตลอดไป 

มนัถึงตอ้งเป็นปัจจุบนัของเรา เป็นปัญญาของเรา พิจารณาของเรา พิจารณาซ ้าพิจารณาซากข้ึนมา 

มนัละเอียดเขา้ไปๆ จนถึงท่ีสุดมนัเขา้ไปท าลายกนัในดวงใจดวงนั้น 

ถา้มนัท าใจ ใจน่าคน้หา คน้หามาท าไม คน้หามาเพ่ือปล้ินไส้ปล้ินพงุออกมาท าความ

สะอาดของมนั พอท าความสะอาดของมนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปถึงท่ีสุดแลว้พิจารณาซ ้าๆๆ เขา้ไป

จนเป็นตวัมนัเองเลย เป็นตวัมนัเอง ตอ เห็นไหม ตน้ไมต้ดัก่ิงตดักา้นมาทั้งหมด เด๋ียวมนัก็งอกอีก 

ถา้มนัไม่ไดถ้อดถอนรากแกว้มนัออกมา โค่นตน้ไมร้าบไปหมดเลย เด๋ียวมนัก็งอกข้ึนมาใหม่ 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีท าลายมาหมดมนัเกิดจากจิต เกิดจากจิตทั้งหมด แลว้ตวัจิตละ่ ตวัภวา

สวะละ่ ตวัภพละ่ ตวัภพคือตวัมนั ความสงบของใจมนัจะมากข้ึน เวลามนัสงบเขา้มาเป็นตวัของ

มนัเอง ตวัจิตนั้นมนัสงบในตวัของมนัเอง แลว้ตวัจิตนั้นมนัสมดุลของมนัเอง มนัจะเกิดปัญญา

ญาณข้ึนมากบัตวัจิตดวงนั้น น่ีมนัยิง่ละเอียดเขา้ไปใหญ่ มนัใชปั้ญญาไม่ได ้ ใชค้วามคิดไม่ได ้ เห็น

ไหม ความคิดเป็นขนัธ์ ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด แต่อนันั้นมนัเป็น

ความคิดไม่ได ้มนัเป็นความรู้สึกลว้นๆ แต่ความรู้สึกนั้น มรรคอนัละเอียด เห็นไหม บุคคลคู่ท่ี ๔ 

อรหัตตมรรค อรหัตตผล ส่ิงท่ีวา่เป็นอรหัตตมรรค มนัมีมรรค เขาบอกวา่มนัเป็นความรู้สึก แลว้

มนัเป็นมรรคไดอ้ยา่งไร แลว้ปัญญาจะเกิดอยา่งไร 
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ปัญญาญาณๆ ส่ิงท่ีวา่เป็นปัญญาญาณ ปัญญาญาณนั้นเขา้ไปถึงภวาสวะนั้น เขา้สู่ฐีติจิตนั้น 

เขา้สู่ภวาสวะสู่ภพนั้น ถา้เขา้สู่ภพนั้น เวลามนัยอ่ยสลาย มนัท าลายภพนั้น ถา้มนัท าลาย มโน

วญิฺ าเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺเสปิ นิพฺพินฺทต ิ เห็นไหม มโนคือตวัใจ แมแ้ต่ตวัมนัเองก็น่า

เบ่ือหน่าย ส่ิงท่ีมนัเกิดกระทบ เกิดความสัมผสัมาก็น่าเบ่ือหน่าย มนัน่าเบ่ือหน่ายเป็นความหยาบๆ 

ของมนั แลว้เวลาตวัของมนั ตวัมนัจริงๆ มนัไม่กระทบกบัใคร มนัอยูข่องมนัเอง มโนวญิฺ าเณปิ 

นิพฺพินฺทติ มโนคือตวัใจ ถา้มนัเป็นตวัของมนั แลว้เวลามนัท าลายตวัมนัเอง มนัท าลายของมนั

ดว้ยบุคคลคู่ท่ี ๔ อรหัตตมรรค อรหตัตผล สัมปยตุเขา้ไป วปิปยตุคลายตวัออกมา แลว้จบส้ิน 

นิพพาน ๑ 

หน่ึงอยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นหน่ึง เป็นหน่ึงเพราะวา่มนัเป็นความจริง เห็นไหม โลกน้ีเป็นของคู ่

ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นหน่ึงเดียว แต่เวลาปฏิบติัไปถึงท่ีสุด ใจน่าคน้หา น่าคน้หา มนัคน้หามาดว้ยปัญญา 

ปัญญามนัไม่มีขอบเขต มนักวา้งขวางไปหมดเลย รวบยอดเขา้มา ท าเขา้ไปสู่จุดศูนยก์ลางของมนั 

พอจุดศูนยก์ลางของมนั ท าลายตวัมนัถึงท่ีสุด พอท าลายตวัมนัถึงท่ีสุด ส่ิงท่ีเป็นของคู่ๆ กุศล อกุศล 

ดีกบัชัว่ ขาวกบัด ามาตลอด ถึงท่ีสุดแลว้ท าลายจุดนั้น ท าลายส่ิงนั้น ท าลายส้ินสุดแลว้เป็นธรรมธาตุ 

ส่ิงท่ีเป็นธรรมธาตุ ส่ิงท่ีเราคน้หามา ใจน่าคน้หา คน้หามาเพ่ือพิจารณา พิจารณาถึงท่ีสุดแลว้มนัจะ

ท าลายตวัมนัเอง ท าลายตวัมนัเองดว้ยมรรคญาณนะ ไม่ใช่ท าลายตวัเอง ให้มาท าลายตวัเอง ไม่มี 

ธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ขึน้มา ตรัสรู้ธรรมชอบด้วยพระองค์เอง แล้วสัจธรรมอนันีม้ันถึงมีจริง สัจธรรมอนันีถึ้งวาง

ธรรมและวนิัยนีไ้ว้ ครูบาอาจารย์ของเราร้ือค้นประพฤติปฏิบัตขิึน้มาเป็นความจริงในใจของ

ครูบาอาจารย์เรา แล้ววางข้อวตัรปฏิบัติให้เราประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราปฏบิัติจริง เราจะค้นหา

กลางหัวอกของเรา 

ทฤษฎี ส่ิงท่ีเป็นธรรมวนิยัน้ีพิมพเ์ป็นต ารับต ารามาเป็นช่ือของมนั เวลาครูบาอาจารยข์องเรา

ท่านปฏิบติัของท่านมา ผลความจริงก็อยูใ่นใจของท่าน ส่ิงท่ีท่านเทศนาวา่การก็คือประสบการณ์
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ของท่าน ประสบการณ์ของท่าน ท่านเทศนาวา่การมาเพ่ือให้เรามาเป็นคติเป็นแบบอยา่ง ถา้เราปฏิบติั

มนัถึงเป็นความจริงของเรา 

ฉะนั้น ส่ิงท่ีใจน่าคน้หา ใจเป็นนามธรรม จิตวิญญาณน้ีเป็นนามธรรม แต่เวลาปฏิบติัธรรมๆ ธรรม ตบะธรรมมนัจะแผด
เผา มนัจะเป็นความจริงข้ึนมา มนัจะเป็นมรรคเป็นผลเพื่อประโยชน์กบัใจดวงนั้น เอวงั 


