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 การภาวนาคือการท าใจใหส้งบ เห็นไหม เม่ือก้ีน้ีเรากบ็อกท าเพื่อเขา้หาใจ เขา้หาใจ ท าใจให้
สงบ แลว้เวลาพดูวา่ “วตัถุไม่มีความหมาย เวลาหวัใจมีความสุขมนัมีค่ากวา่วตัถุ” เวลาพดูนะพดูได ้
เวลาเอาจริงๆ เขา้เราจะท าอยา่งไร... แต่มนัมีค่าจริงๆ ความสุข สุขมหาศาล สุขมาก  

พระพุทธเจา้ถึงไดว้า่ “ความสุข สุขใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี”  

ความสุขใดเท่ากบัความสงบภายในไม่มี สุขภายนอกมนัสุขแบบจะแปรปรวน สุขแบบ
เตรียมจะทุกข ์ แต่สุขแท้ๆ  น่ี อนัน้ีมนัวา่ของมนัสุขมาก การเขา้หามนักต็อ้งพอสมควร เพราะจะวา่
ยากนกัไม่ได ้ เด๋ียวไม่มีก าลงัใจ เวลาพดูถึงวา่ยาก ว่าสุดวสิัย น่ีท าใหเ้ราทอ้ใจนะ แต่มนัคิดมุมกลบั
วา่ท าไมคนอ่ืนเขาท าไดล่้ะ 

“อยา่เกร็ง” ฟังใหดี้นะ “อยา่เกร็ง” ความตั้งใจ ตั้งใจตั้งสติไวเ้ฉยๆ ถา้เราตั้งใจ มุมานะ เกร็ง
น่ีมนักจ็ะเป็นการเกร็งนะ ท าใจสบายๆ ปล่อยจิตไวป้กติๆ  

เร่ิมตน้ทุกคนจะถามเลยว่าจะท าอยา่งไร ท าอยา่งไรจะไม่ใหง่้วงเหงาหาวนอน จะแกห้ลบัแก้
อยา่งไร?  

จิตเป็นสมาธิคือจิตสงบ พอจิตสงบ เราฟังตามต ารา เราคิดวา่สงบมนัจะเป็นการนอนน่ิง... 
ฟังนะ เป็นการนอนน่ิง จิตน้ีจะหลบัไปเลย...ไม่ใช่ จิตสงบน้ี จิตเราสงบน่ีจิตมีพลงังาน เหมือนกบั
วา่เราตีน ้า น ้าโสโครก เห็นไหม น ้าท่ีเราจะท าน ้าสะอาด เขาจะป่ันไง อาการท่ีป่ันอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 
แลว้น ้าสะอาดดว้ย จิตน้ีมีพลงัในตวัเอง ทีน้ีจิตน้ีไม่ใช่วา่สงบแบบเงียบหาย  
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ฉะนั้น ถา้มนัสงบแบบเงียบหาย เราถึงจะไม่ปล่อยใจใหเ้บาบางไง เวลาเราภาวนากนัอยู ่ เรา
จะปล่อยใจแบบวา่ใหพุ้ทโธน่ีเบาๆ... มีอยู ่ ค  าสอนมีอยา่งนั้นจริงๆ วา่ ถา้จิตจะสงบ เราไปก าหนด
พุทโธข้ึนมา พุทโธน้ีจะไปท าใหจิ้ตน้ีไหวออกมาจากความสงบไง เราเป็นห่วงวา่จิตน้ีจะสงบลงไป
แลว้เราจะไปกวนใหจิ้ตน้ีออกมารับรู้อีก  

แต่ความจริงอนันั้นเป็นอีกขั้นตอนหน่ึง ขั้นตอนอนัแรกมนัจะสงบ มนัจะน่ิงไม่ได ้ เราตอ้ง
พุทโธใหช้ดัๆ ไวก่้อนไง... คือปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้งพุทโธนะ น่ีฟังเสียง แต่วา่เราจะเอาธรรมน่ี เราตอ้ง
พุทโธไวก่้อน ใหรุ้นแรงไวเ้ลย จิตจะเบา มนัจะเบา มนัจะสงบลง เรากไ็ม่พอใจ เราก าหนดใหพุ้ทโธ
ไวใ้หเ้ขม้ไว ้ เพราะค าวา่ “เขม้ไว”้ น่ีเหมือนกบัมนักไ็ม่เบาไม่จางใช่ไหม แลว้กจ็ะไม่ตกไปในหว้ง
ของภวงัค ์มนัจะไม่ใหเ้ราเสียเวลาไง ถา้อยา่งนั้นแลว้จิตน้ีจะไม่ไดป้ระโยชน์นะ  

จิตน้ีมีพลงังาน ฉะนั้น ถึงวา่จิตน้ีไม่ใช่วา่น่ิงเงียบหาย เราเขา้ใจกนัวา่อยา่งนั้นน่ะ เราg]pท า
ใจปล่อยเบาๆๆ เบาจนหายไปเลยกห็ลบัไปเลย… ตั้งสติไวใ้หดี้ๆ ตั้งสติไว ้ แต่กไ็ม่ใช่วา่รุนแรงจน
ใหม้นัเกร็ง ปล่อยตามสบายๆ แต่ใหนึ้กไวต้ลอดเวลา นึกไว ้ ความรู้สึกเอาไว ้ ความรู้สึกท่ีเรามีอยู่
นั้นคือสตินะ ความรู้สึกทั้งหมด แต่ถา้ความรู้สึกแลว้คิดดว้ย อนันั้นมนัจะกวนน่ะ  

“ความรู้สึก” ความรู้สึกเรามีอยู ่ เห็นไหม เราคิดออก ทีน้ีความรู้สึกมีออกมนักจ็ะกระตุน้ให้
ความคิดนั้นออกไปไกล ฉะนั้น ถึงวา่ตั้งสติไวแ้ลว้ใหน้อ้มเขา้มา นัน่คือจิตเป็นสมาธิไง ฉะนั้น ถึง
วา่จิตน้ีเป็นหน่ึง “เอกคัคตารมณ์” จิตน้ีเป็นหน่ึง พอมนัสงบข้ึนมา ขนาดแค่หินทบัหญา้นัน่น่ะ สุข
ในสมาธิไง สุขในสมาธิจะต่ืนเตน้มากนะ จะร้อง โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! เลยนะ... ไม่เคยเห็น ไม่เคยมีในโลก
น้ี พดูภาษาเราเลย ความสุขท่ีเขามีกนัในโลกน้ีเป็นความสุขของเขา แต่เขาไม่เคยพบจิตท่ีเป็นสมาธิ 
มีเฉพาะผูป้ฏิบติัเท่านั้น มีแต่ผูท่ี้ฝึกฝนใหจิ้ตน้ีเป็นสมาธิเท่านั้นท่ีจะไดพ้บจะไดเ้สพความสุขภายใน
อนัน้ี แต่โลกไม่มีเลย จะยากดีมีจนอยา่งไรกไ็ม่มี  

ทีน้ี ฉะนั้น เราเป็นผูห้น่ึงท่ีจะขวนขวายไง เราเป็นผูห้น่ึงท่ีเราเขา้ใจแลว้เราเช่ือมัน่ อนัน้ีเป็น
ผลต่อไป เป็นผลต่อจากใจของเรา อนัท่ีเกิดมาเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนาน่ีประเสริฐแลว้นะ น่ี
ยอ้นกลบัมาวา่ปูพื้นฐานเลยล่ะ  

เรามาพบพระพุทธศาสนา แลว้มาเจอช่วงของท่ีวา่มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูป้ฏิบติัอยู ่ มนัเป็น
โอกาสทองของเรา เราอยา่ปล่อยโอกาสทองน้ีหลุดจากมือไป แต่ความท่ีเราท าไม่ได ้ เราท าอยูน่าน 
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มนัท าใหค้วามชินชาไง ความชินชา ความเคยชินน่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ดีเลย เพราะมนัไม่ท าใหเ้ราน้ีต่ืนตวั ที
น้ีเราตอ้งเขา้ใจวา่เราน่ีมีบารมีแลว้ไง มีบารมีถึงไดม้าพบอยา่งน้ี ถา้เม่ือก่อนเราไม่เคยพบแบบน้ี เรา
คิดอยา่งไร เราจะไม่สนใจเร่ืองศาสนาเลย พอเรามาพบโอกาสทองของเราแลว้ เราตอ้งขวนขวาย จะ
ทุกขจ์ะยากกต็อ้งยอม  

ทุกขเ์พื่อจะสุข ไม่ใช่ทุกขเ์พื่อทุกข ์ 

โลกน้ีเขาทุกขเ์พื่อจะทุกขก์นัต่อไปนะ ทุกขเ์พื่อจะทุกขต่์อไปเท่านั้น รอความเปล่ียนแปลง
ใหใ้จน้ีคลอนแคลนไปตลอดเวลา ไม่มีอะไรตั้งมัน่เลย แต่มนัมีส่ิงหน่ึงอยูใ่นหวัอกของเราเป็นเร่ือง
จริง แต่เรามองขา้มไป เรามองขา้มในหวัอกเราเลยนะ ในหวัอกเราน่ีมนัมีส่ิงหน่ึง ส่ิงท่ีเราจบัตอ้ง
ไม่ได ้เราถึงตอ้งกลบัมาดูตรงน้ีวา่มนัเป็นส่ิงท่ีแน่นอนแลว้คงท่ีดว้ย  

ฉะนั้น เราถึงไม่ต่ืนออกไปขา้งนอกไง เราหนักลบัมาดู หนักลบัมาดูอนัน้ีเลย หนัมาคือไดใ้ช้
ตาใน ค าวา่ “หนัมาดู” คือตาภายในไง หนักลบัมาดู ตั้งจิตใหม้ัน่ ตั้งจิตใหม้ัน่ แลว้กก็  าหนดดูไว ้
ก าหนดดูไว ้ 

จากท่ีมนัคิดไปรอบโลกนะ รอบโลกเลย รอบจกัรวาลน้ีมนักคิ็ดไป มนัคิดไปเลย เห็นไหม 
พอยิง่คิดออกไป จิตมนักฟุ้็งซ่าน มนัตรงขา้มกบัค าวา่ “จิตสงบ” จิตสงบมนัรู้สึกตวัอยู ่ แต่ไม่คิด
อะไรเลย มนัเหมือนกบัน ้าเดือด น ้าเดือดอยูแ่ต่น ้านั้นไม่ใช่น ้าแกง ไม่ใช่น ้าท่ีเรามาท ามาประกอบ
อาหาร แต่น ้าใสเดือดอยู ่นัน่คือจิตธรรมดา น ้าใสน่ี แต่มนัมีพลงังานในตวัมนันัน่น่ะ  

แต่เพราะมนัคิดออกไปสิ มนัคิดออกไปมนักเ็ป็นรสชาติ เห็นไหม เป็นแกงส้ม แกงอะไรก็
แกงไปเร่ือย ทีน้ี “คิดออกไป” มนัตวัอะไรพาคิดล่ะ? ตณัหาความทะยานอยากในใจเป็นตวัพาคิด 
อนัน้ีมนัเป็นธรรมชาตินะ เราจะโทษวา่อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีผดินกักไ็ม่ได ้ เพราะมนัเป็นธรรมชาติของมนั
อยา่งนั้น แต่มนัมีอยูอ่นัหน่ึงคือตวักิเลสน่ะ กิเลส ค าวา่ “กิเลส” นะ กิเลสคือความเคยใจท่ีมนัสะสม
นอนเน่ืองอยูใ่นใจเรา เพราะใจของเราน่ีพระพุทธเจา้บอกวา่  

“คนเรา ภพชาติน้ีไม่มีตน้และไม่มีปลาย การเกิดน้ีเกิดมาซบัๆ ซอ้นๆ ซบัๆ ซอ้นๆ มาไม่มีท่ี
ส้ินสุด การสะสมมาอนันั้นน่ะ นัน่คือตวักิเลส”  
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กิเลสคือความเคยใจ ตวันั้นเป็นตวัท่ีกระตุน้ออกมา แต่จริงๆ แลว้ไอค้วามคิดน้ีมนัเป็น
ธรรมชาติของจิต มนัเป็นธรรมชาตินะ มนัเป็นธรรมชาติอยา่งน้ีเลย แต่ไอต้วักิเลสท่ีมาเส้ียม มาพา
ใหคิ้ด แลว้เรายบัย ั้งตวัน้ีไม่ได ้เช่น เวลาเราคิดดี เห็นไหม เราคิดเร่ืองการเร่ืองงานน่ีคิดดี มนัไม่ค่อย
คิด แต่ถา้คิดตามพอใจของมนันะ มนัจะรุนแรงมากเลย  

ฉะนั้น มนัคิดดี มนัคิดนอ้ย พอคิดนอ้ย พระพุทธเจา้ถึงวา่ “ใหด้ าริชอบไง” มรรคคือองค ์๘ 
ด าริชอบ ด าริคิดน่ะ “ด าริ” เห็นไหม ด าริชอบ คิดในเร่ืองอยา่งน้ีมนัไปคิดแบบวา่จืดชืด มนัไม่ใช่รส
ของแกง ถา้คิดไปทางโลก มนัจะคิดรุนแรงเลย ทีน้ี สติเรากต็อ้งตามตวัน้ีไง ตามตวัน้ีเพื่อยบัย ั้ง
ความคิดอนัน้ีก่อน ยบัย ั้งไม่ใหค้วามคิดน้ีคิดตามใจของมนั แต่คิดในการควบคุมของเรา เรามีสติ
ควบคุม ควบคุมจากไม่ใหคิ้ดอะไรก่อน แลว้พอคิดกใ็หคิ้ดดี น่ีกอ็ยูใ่นอ านาจเราส่วนหน่ึงแลว้  

จิตน้ีอยูใ่นอ านาจของเรา กบัจิตน้ีไม่เคยอยูอ่  านาจของเราเลย เราน้ีอยูใ่นอ านาจของจิต มนั
คิดไปตามพอใจของมนั ถา้เรายบัย ั้งได ้ น่ีเรามีอ านาจ เราคุมไดจิ้ตส่วนหน่ึงล่ะ คุมไดส่้วนหน่ึงนะ 
แต่มนัยงัต่อสู้กนัอยู ่ ยงัต่อสู้ คิดดีคิดชัว่ ยงัต่อสู้กนัอยูภ่ายในใจนัน่ล่ะ น่ีจากการท่ีท าไม่ไดเ้ลย มนั
จะไม่เห็นผลงาน  

คนเราไม่เห็นผลงาน ท าแลว้มีแต่แพ ้ เห็นไหม เล่นกีฬา เล่นแลว้มีแต่แพมี้แต่แพ ้ มนักห็มด
ก าลงัใจ ไม่แพก้เ็สมอกย็งัดี แลว้กมี็ชนะบา้ง แพบ้า้ง ชนะบา้ง แพบ้า้ง ตอ้งอยา่งน้ี ตอ้งมีชนะบา้ง
แพบ้า้ง จะแพต้ลอดกไ็ม่ใช่ แต่พอเราแพ ้ เราไม่สู้ มนัแพอ้ยูบ่่อย แพแ้ลว้ไม่สู้ แพแ้ลว้ไม่สู้ ถา้แพ้
แลว้สู้ แพแ้ลว้สู้ เห็นไหม สู้เร่ือยๆ เขน็ครกข้ึนภูเขา แต่เป็นนามธรรม  

ความคิดน้ี... เวลามนัคิดตามพอใจมนัน่ีมนัเตลิดเปิดเปิงนะ แต่ถา้คิดท าความดี น่ีมนักก็า้วขา
ไม่ออก ถึงใหต่้อสู้ไง ต่อสู้ได ้ ต่อสู้ได ้ เห็นผลข้ึนมามนักมี็ก าลงัใจ มีก าลงัใจนัน่คือตวัใหญ่นะ 
ก าลงัใจน่ีกดัเพชรขาด ใจมนัหมาย ถา้ใจนอนเน่ือง ใจกไ็ม่ท า อยา่งท่ีวา่ชินชานัน่น่ะ ถา้ชินชาอยู่
เฉยๆ จิตมนัจะไม่กา้วเดินไง ถึงจุดไหนกแ็ลว้แต่...ไม่ไดเ้ลย 

ทีน้ี ค  าสวดมนตข์องเรามีอยูค่  าหน่ึง เห็นไหม “คุณงามความดีท่ีสูงข้ึนไปกวา่น้ียงัมีอยู”่ คุณ
งามความดีนะ ท่ีสูงข้ึนๆ ไปกวา่น้ีมีอยูทุ่กขั้นตอน ทุกขั้นตอนเลยจะมีอยู ่เพราะมนัไม่ถึงท่ีสุด ถา้ถึง
ท่ีสุดแลว้มนัจะเป็นไปโดยธรรมชาติของมนัเอง  
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ฉะนั้น ถา้ไม่มีตวัน้ี ไม่มีตวัพลงังานตวัน้ีมาเร่ิมก่อน ไม่มีตวัน้ีมามนักไ็ม่เป็นสมาธิ พอเป็น
สมาธิแลว้มนักจ็ะเร่ิมไง เร่ิมจะเป็น “โลกุตตระ” จากคิดประกอบการงาน เรียกวา่คิดเป็น “โลกียะ” 
โลกียะเป็นเร่ืองของโลก โลกียะไง เราเกิดมาจากโลก เราเกิดมาจากกามนะ คนน่ีเกิดมาจากกาม 
แลว้กห็มุนไปในกาม แลว้กอ็ยูใ่นกามน้ีเหรอ  

พระพุทธเจา้กเ็กิดมาจากกาม แลว้กพ็น้ออกไปจากกาม  

เปรียบเหมือนไมส้ด ไมส้ด เห็นไหม ไมส้ด ถา้อยูน้ี่มนักเ็น่าอยูน้ี่ แต่ถา้ไมแ้หง้ล่ะ ไมแ้หง้ก็
จุดติดไฟได ้เป็นประโยชนข้ึ์นมาได ้คือวา่ไม่ชุ่มในกามไง เกิดจากกาม แลว้กา้วพน้ออกไปจากกาม 
น่ีโลกียะกเ็ป็นโลก เห็นไหม เกิดจากโลก แลว้เรากอ็ยูใ่นโลกน้ี แลว้เรากเ็พลินอยูใ่นโลกน้ีเหรอ  

ถา้เห็นโทษของความนอนเน่ืองอยูใ่นน้ีไง เพราะมนัมีสุขและมนัมีทุกข ์สุขภาษาโลกนะ แต่
พดูถึงธรรมะแลว้ทุกขท์ั้งหมด ไม่มีสุขเลย ทุกขท์ั้งหมด แค่พอใจเท่านั้นเป็นสุขของโลกเขา พอใจ
ไง ท าอะไรเราพอใจ ทุกขม์นัดบัไป เรากว็า่เป็นความสุข  

แต่ความจริงไม่ใช่เลย มนัยงัไม่สุขหรอก มนัเป็นความเคล่ือนไปท่ีจิตมนัพกัเท่านั้น เรากมี็
ความพอใจ หมายถึงบางทีเหมือนกบัคนใกลต้ายไง เห็นไหม เรามาตีสัตว ์ เราเอาสัตวม์าเฆ่ียนมาตี 
พอมนัเจบ็ปวด มนัด้ินนะ มนัหลุดจากมือเราไป มนักพ็อใจพกัหน่ึง เรากจ็บัมาตีใหม่  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั กิเลสมนัเฆ่ียนตีเราอยูต่ลอดเวลานะ มนัเฆ่ียนตีหวัใจเรา แต่เราหาทางออก
ไม่ไดแ้ลว้เรากไ็ม่รู้ พอมนัเฆ่ียนตีเรา เรากว็า่เป็นความสุขเสียดว้ยนะ พอใจนะ เฆ่ียนตีนะ เพราะมนั
ไสใหเ้ราท างาน มนัไสใหเ้ราท าตามพอใจของมนั มนัเฆ่ียนตีเราไหม กิเลสเฆ่ียนตีเราหรือเปล่า? ตี 
ตีตลอดเวลาเลย แต่เราไม่สงสารใจเราเหรอ น่ีถา้เห็นโทษอยา่งนั้นน่ะ พอคิดแลว้เห็นโทษอยา่งน้ี 
มนักว็า่ อา้ว! ถึงวา่เรายงัสู้ไม่ไดก้ใ็หตี้ ถึงเวลาสู้ไดจ้ะสู้ ถึงเวลาเขาตีเรากตี็สิ แต่เวลาเราตีเขาไดต้อ้ง
มีบา้งสิ ตอ้งตีเขาไดบ้า้ง ตอ้งสู้เขาไดบ้า้ง  

ถึงวา่เป็นโลกตุตระไง เป็นเร่ืองของโลกใหเ้ป็นเร่ืองของโลก เป็นเร่ืองของธรรมน่ะเป็น
เร่ืองของธรรม เวลาเป็นเร่ืองของธรรมน่ีถือวา่ด าริออก ด าริออก เกิดมาจากโลก ถา้พดูถึงวา่ไปติ
โลกเขาทั้งหมด เรากโ็ลก เรากเ็ป็นโลกเหมือนกนั พวกเราน่ีกเ็ป็นโลก แต่เราเกิดมาแลว้ใน
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ท่ามกลางโลกไง เหมือนกบัเราอยูใ่นสังคมน้ี อยา่งไรสังคมน้ีกต็อ้งเป็นแบบน้ีอยูแ่ลว้ แต่เราตอ้ง
ดีกวา่สังคมน้ี เราพน้ข้ึนไปจากสังคมน้ี  

“ดอกบวัเกิดข้ึนจากโคลนตม” พน้ออกไปจากโคลนตม ผดุออกมาจากน ้านะ บานข้ึนมาน่ะ 
เห็นไหม แลว้ดอกบวักลบัไปเป็นโคลนตมเหรอ มนับานข้ึนมาจากน ้า มนัพน้ออกมาจากน ้าเลย น่ีก็
เหมือนกนั เราเกิดมาจากโลก แลว้เรากชุ่็มอยูใ่นโลกน้ี แลว้เราไม่กา้วออกหรือ เราตอ้งกา้วออกไป
จากโลกน้ี อาศยัโลกน้ีเป็นฐานไง  

ภพของมนุษยย์นัไว ้ แลว้ใหเ้ป็นภพของพระอริยเจา้ พระอริยเจา้ไม่ใช่พระเท่านั้น ใครกท็ า
ได ้พระอริยเจา้หมายถึง “ใจเป็น ใจเป็น” นางวสิาขาท่ีวา่เป็นพระโสดาบนั กเ็ป็นพระอริยเจา้ พระ
อริยเจา้ถึงวา่พระภายในไง อนัน้ีถือวา่เป็นปริญญาของทางศาสนาพุทธ ไม่ตอ้งใหใ้ครมอบให ้ 
สัจธรรมมอบใหเ้อง สัจธรรมใหไ้วต้ามเป็นจริงแลว้มอบใหก้บัหวัใจดวงนั้น แลว้หวัใจดวงนั้นไม่
ตอ้งการใหค้ณะกรรมการไหนมาตรวจสอบ วา่ขอ้สอบถูกหรือไม่ถูก มนัจะเป็นไปโดยธรรมชาติ
ของมนั  

ก่อนจะเป็นไปน่ีตอ้งอยา่งน้ี ตอ้งไส ตอ้งกา้วเดิน ตอ้งกา้วเดินนะ ฟังค าน้ีวา่ “ตอ้งกา้วเดิน” 
ใจตอ้งกา้วเดินออกไปจากความคิดเดิมน้ี เพราะความคิดเดิมๆ น้ีเป็นความคิดของโลกมนัท าใหคิ้ด 
เราหยดุความคิดน้ีแลว้เรากใ็ชค้วามคิดอีกอนัหน่ึงกา้วเดินออกไปจากฐานของใจน้ี ใจของเราน่ี
เคล่ือนออกจากท่ีเดิม เคล่ือนออกไป พอกา้วออกไป อนันั้นน่ะ... แต่ใหม่ๆ มนัยงักา้วไม่ได ้ กต็อ้ง
ใชก้า้วอนัน้ีออกไป  

คิดไง คิดวนกลบัมา ลองผดิลองถูก ผดิเป็นครู ถูกเป็นอาจารย ์ ลองผดิลองถูก ก าหนดดูใจ
ของตวั ใหส้งบใหไ้ดน้ะ ใหส้งบใหไ้ด ้ถา้ไม่สงบมนัเป็นโลกหมด คิดมากกเ็ป็นโลก พอเรากลบัมา
พกั พกัความคิดอนันั้นใหเ้ป็นสมาธิไง หมายถึงวา่ไม่คิด พอมนัมีพลงังานอีกอนัหน่ึง คือวา่มนั
ปล่อยวางแลว้มนัมีแรงข้ึนมาไง แลว้กลบัไปคิด สังเกตไดไ้หม ถา้เวลาเราคิดใหม่ๆ นะ เราจะคิด
อะไรดว้ยการทะลุปรุโปร่ง พอคิดไปแลว้มนัจะเม่ือยลา้ พอเม่ือยลา้มนัจะลา้ พอลา้เราคิดไม่ออก
แลว้ กต็อ้งกลบัมาไง กลบัมาพกั กลบัมาพกั  

ถา้กลบัมาพกัแลว้กลบัจะไดก้ารไดง้านมากกวา่เราคิดตอนนั้นเลย เพราะคิดไปคิดไม่ออก
แลว้ยงัฝืนคิดไปน่ีท าใหเ้สียเวลาเปล่า แลว้กร่็างกายน้ีเพลียเปล่าดว้ย ถา้เรากลบัมา กลบัมาพกัก่อน
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แลว้กลบัไปคิดใหม่ เร่ิมตน้อยา่งนั้น พอใจมนัพกั ใจมนัมีพื้นฐาน เห็นไหม มนักมี็ตวัท่ีจะมาท างาน
ไง กบัอยา่งน้ีเร่ิมตน้น่ีมนัไม่มีอะไรท าเลย จบัไม่ติดน่ะ จบันัน่กไ็ม่มี จบัน่ีกไ็ม่ได ้ จบัอะไรกไ็ม่ติด
เลย  

พอมนัมีสมาธิเป็นตวัพื้นฐานนะ ทีน้ี พอคิดอนัใหม่มนัจะไม่คิดแบบน้ีหรอก เพราะสมาธิ
มนัจะจิตสงบ พอสงบไปมนัจะเห็นสภาวะอีกสภาวะหน่ึง สภาวะนั้นถา้เป็นผูป้ฏิบติับางคนจะเห็น
เป็นรูปเป็นร่างข้ึนมา ถา้คนท่ีไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างหมายถึงวา่ร่างกายนะ กายส่วนใดส่วนหน่ึงมนั
จะเกิดข้ึนในนิมิต ในภาพนั้น  

ถา้คนไม่เป็นอยา่งนั้น กเ็กิดความรู้สึกข้ึนมาอีกอนัเหมือนกนั ความรู้สึกคือความคิด 
ความคิดแบบวา่อะไรท่ีมนัซ้ึงใจหรือมนัคาใจเราอยู ่ ความคิดส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนมา มนัเป็น
ความคิดนึกข้ึนมาเลย อนัน้ีเราจบัตวันั้นล่ะมาเป็นตวัเร่ิมตน้ ตวัวเิคราะห์  

เพราะจิตน้ีมนัเป็นพื้นฐานเฉยๆ ใช่ไหม แต่ไอค้วามคิดอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากจิต หรือกายน่ี
มนักจิ็ตน้ีคิดนัน่ล่ะ เช่น เราเห็นกาย เห็นรูปของกาย พอจบัป๊ับน่ีอยู ่ พอเห็นป๊ับมนักจ็ะมีความสุข
อนัหน่ึงก่อนนะ เช่น เราของหาย เพชรเราหายไปจากของเรานะ แหวนเพชรน่ีหายไป แลว้เราหาไม่
เจอ เรากเ็สียใจใช่ไหมวา่ของเราหายไป แลว้เราคน้หาๆๆ จนเจอ เราจะมีความพอใจไหม เราจะมี
ความสุขไหม  

อนัน้ีเหมือนกนั ถา้จิตสงบอยา่งหน่ึง ถา้จิตสงบแลว้เห็นภาพอนันั้นข้ึนมา เหมือนกบัเราเจอ
เพชรเมด็หน่ึง มนัจะดีใจ มนัจะขนพองสยองเกลา้ข้ึนมานะ อนันั้นกเ็ป็นความสุขอนัหน่ึง เห็นไหม 
เร่ิมตน้มนัจะมีความสุขค่อยเจือไปๆ ตลอดเวลา การปฏิบติัน่ีมนัจะมีความสุขใหเ้ราไดล้ิ้มรสออก
ตลอดเวลา มนัถึงมีก าลงัใจไง มนัถึงมีความกา้วเดินไง  

ถา้ไม่มีความสุขน้ีมาคอยมาเช่ือมไวน้ะ เราจะทนไหวเหรอ อะไรกทุ็กข ์อะไรกล็  าบาก อะไร
กทุ็กข ์ อะไรล าบากไปทุกส่ิงทุกอยา่งเลย มนัจะมีความสุขอนัน้ีมาคอยเช่ือมไว้ๆ ๆ นะ แต่เช่ือมไว้
ป๊ับ พอเรากา้วเดินข้ึนไปงานท่ีหนกักวา่ มนักทุ็กขอี์กแลว้ งานท่ีใหญ่กวา่  

แต่ถา้งานน้ีมนักผ็า่นๆๆ น่ะ พอใจไดมี้ความสุขแบบน้ี มนักม็าเช่ือมไว ้แลว้เรากต็อ้งเอาอนั
น้ีมาพิจารณา เอาอนัน้ีนะ แต่มนัเอาไวไ้ม่ได ้ใหม่ๆ เพราะมนัจะเคล่ือน 
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๑. เคล่ือน  

๒. เราพิจารณาไม่ไดด้ว้ย  

เพราะพอจบัข้ึนมาเหมือนแบกตวัเองทั้งกอ้น เอ๊ะ! ท าอยา่งไร ท าอยา่งไร… ท าไม่ถูกนะ พอ
จบัไวก่้อน ตั้งสติใหดี้ แลว้ภาพนั้นกจ็ะเกิดข้ึนมาใหม่ ตั้งไม่ดีภาพมนักจ็ะหาย ลองผดิลองถูก มนัจะ
ลองไม่ได ้ความเป็นกลางของใจไม่คงท่ี ภาพนั้นกจ็ะเคล่ือนเลย  

ถา้จิตน้ีดี สมาธิดีนะ เราตั้งไวอ้ยา่งน้ี ภาพมนัอยูก่บัท่ี แลว้เราไม่พุ่งออกไป เราดูท่ีใจเรา ภาพ
อยูก่บัท่ีเลย แลว้เรากใ็ชปั้ญญาใคร่ครวญ เห็นไหม อนัน้ีจะเป็นวปัิสสนา วิปัสสนาน้ีเป็นงานขา้ม
ข้ึนไปจากสมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน  

เราท าสมถกรรมฐานเพื่อตอ้งการใหจิ้ตน้ีสงบ แลว้เอาจิตน้ีมาท างานอนัน้ีต่างหากล่ะ ไม่ใช่
สงบแลว้อยูก่บัความสงบ...ไม่ใช่ แต่ความสงบนั้นกมี็ความสุขท่ีวา่มาเจือไวเ้หมือนกนั แต่ท าความ
สงบน้ีเพื่อจะเอาความสงบน้ีมาเป็นมรรคหน่ึงไง เป็นสัมมาสมาธิ  

ถา้มีสัมมาสมาธิกเ็หมือนกบัคนมีทุน จะไปประกอบการคา้กไ็ด ้ถา้ไม่มีสัมมาสมาธิคือวา่ไม่
มีทุน จะกูม้ายมืมามนักไ็ม่เป็นมรรคสามคัคี มรรคน้ีมนัเป็นอยู ่ มนัเป็นอยูอ่ยา่งท่ีวา่เราดน้เดาไง 
เพราะวา่เรายมืมา ไม่ใช่ของๆ เรา  

แต่ถา้เป็นของๆ เรา สมบติัพระพุทธเจา้กเ็ป็นสมบติัของพระพุทธเจา้ สมบติัของ 
พระสารีบุตรกเ็ป็นสมบติัของพระสารีบุตร แต่พระสารีบุตรไดศึ้กษามาจากพระพุทธเจา้ แต่กม็าท า
จนเกิดข้ึนมาเป็นของพระสารีบุตรเอง เห็นไหม คือวา่เป็นตน้ทุนของบุคคลคนนั้น ทุกๆ คนท่ีมีการ
ฝึกฝนตอ้งท าข้ึนมาจากภายในของคนเราทั้งนั้น ไม่สามารถไปยมืของใครมาไดเ้ลย ถึงการประพฤติ
ปฏิบติัจะไม่มีใครสามารถจะท าแทนกนัได.้..ไม่มี  

พระพุทธเจา้เป็นพระศาสดานะ กไ็ม่สามารถท าแทนใครได ้เพียงแต่บอกหนทางเท่านั้น  

ฉะนั้นนะ ถึงวา่ท าสมาธิแลว้ถึงจะเกิดตน้ทุนของเราเองไง เราถึงตอ้งขวนขวายไง อนัน้ีแค่
หาตน้ทุนมาใส่ใจเรานะ เรากท็  าพอสมควร ฉะนั้น พอไดอ้นัน้ีข้ึนมาแลว้กพ็ิจารณาอยา่งท่ีวา่น่ี 
พิจารณาจนกายมนัแตกนะ พอกายมนัตั้งอยู ่ เรามองเลย เป็นเลือด เป็นเน้ือ อะไรกแ็ลว้แต่ เป็นกอ้น
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เลือด บางทีเป็นกอ้นเลือดแลว้แต่จะคิด เป็นกระดูก ใหม้นัแปรสภาพสิ ท าใจเบาๆ นะ แลว้ค่อยนอ้ม
นึกนะ เขาเรียกร าพึงภายในจิต ใหก้ายน้ีแปรสภาพเลย มนัจะเป็นไปทนัทีถา้เรามนัพอดี พอดี
หมายถึงวา่มรรคน้ีเดินพอดี จะพร่ึบๆ เลย จะรวดเร็วมาก  

พอส่ิงท่ีเราวา่ อนัน้ีนะ มนัเป็นของๆ เรา เช่นกายน่ีเป็นของๆ เรา ของน้ีเป็นของท่ีดีมากเลย 
แลว้มนัแปรสภาพใหเ้ราเห็นน่ะ เหมือนกบัเราจินตนาการนะ จินตนาการวา่เรา ๘o แลว้ หนงัเราจะ
เห่ียว เราจะยน่ เราจะเป็นอยา่งนั้นนะ เราเป็นแผลแลว้แผลเราจะเน่า เห็นไหม ความรู้สึกเราเป็น
อยา่งไร อยา่งเช่นเราเป็นแผล แลว้แผลมนัจะเป่ือย มนัจะนัน่ไป เรากเ็ห็นรู้สึกวา่มนัมีความรู้สึกใช่
ไหม  

แต่ขณะท่ีในการพิจารณานั้น มนัจะท าใหเ้ห็นเด๋ียวนั้นเลย แลว้จิตน้ีไม่มีเราไม่มีเขา มนัจะ
ปล่อย ปล่อยเลย เพราะเรามนัเห็นการแปรสภาพเด๋ียวนั้น กเ็หมือนกบัเราเป็นแผลเด๋ียวนั้นแลว้หาย
เด๋ียวนั้น มนัเร็วไง เพราะน่ีคือการวปัิสสนา  

ความเห็นภายในกบัความเห็นภายนอกจะต่างกนัมาก ความเห็นภายนอกน่ีเราตอ้งคิดตอ้ง
จินตนาการไป แต่ความเห็นภายในมนัเป็นตามความเป็นจริง มนัเป็นธรรม มนัเป็นธรรมแทจ้าก
ภายใน พอมนัเห็นสภาพอยา่งนั้น มนัจะปล่อยวาง มนัจะมีความสุข ปล่อยวางน้ีจิตน้ีจะสงบ จิตน้ีลง
ไปเลย สุขอนัน้ี ความสงบอนัน้ีเกิดข้ึนจากวิปัสสนา เป็นความสุขท่ีมากกวา่การท าสมถกรรมฐาน ท่ี
ความสงบอนันั้น  

ความสงบท่ีเกิดข้ึนจากวปัิสสนามนัจะลึกซ้ึงกวา่ มนัจะกวา้งขวางกวา่ น่ีคือผลเกิดจากท่ีเรา
ท าของเราน่ะ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการภาวนาของเรานะ การพิจารณากายน่ีแหละ กายส่วนใดส่วนหน่ึง 
“กาย” กายส่วนใดส่วนหน่ึง จะเป็นกระดูกกไ็ด ้พอมนัแปรสภาพน่ีหมายถึงวา่มนัวภิาคะไง มนัแปร
สภาพ มนัตอ้งแปรสภาพ  

ถา้ไม่แปรสภาพ เหมือนส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัเป็นคงท่ีอยูน่ะ ไอกิ้เลสมนัตอ้งอยูใ่นนั้นน่ะ กิเลส
มนัเคล่ือนมาพร้อมกบัจิต จิตคือความรู้สึก มนันอนเน่ืองมาเหมือนกบัผลไมด้อง ไอท่ี้ดองมาใน
ผลไมน้ั้นน่ะ เพราะผลไมด้องทั้งลูกมนักต็อ้งดองมาจากน ้าเกลือน ้าอะไรใช่ไหม เขา้เน้ือใช่ไหม  
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กิเลสมนัจะเขา้มาพร้อมอยา่งนั้นเลย ความรู้สึกทุกอยา่งมนัจะมีกิเลสปนมาดว้ย พอมนัแปร
สภาพอยา่งนั้นน่ะ แลว้มนัเห็นวา่ อ๋อ! อนัน้ีมนัผดิ เห็นไหม เพราะกิเลสมนัจะหลอกใหเ้ราเห็นวา่
ถูก แลว้เรายงัเห็นวา่ผดิ มนัจะวา่กิเลสหลอกน่ี นัน่กิเลสมนัถึงจะคลายออกตรงน้ีไง  

วภิาคะหมายถึงวา่เราตอ้งตีไอก้ายน้ีใหม้นัแตก ใหม้นัแปรสภาพ เพื่อจะใหเ้ห็นตวัท่ีวา่นอน
เน่ืองอนัน้ี พอเห็นตวันอนเน่ืองอนัน้ี พอใครไปรู้ทนัเขา้ มนักอ็ายไง แบบเช่นขโมยลกัของเราไป
เห็นไหม เขากห็ลอกเรา เขาไม่ไดล้กัๆ เรากเ็ช่ือเขา “ไม่ไดล้กัๆ” วนัใดเราไปเห็นหลกัฐานเขา้...น่ี
ลกัมา เห็นต่อหนา้ๆ เลยลกัมาน่ี มนัจะอายนะ  

“ขาด” การขาดอนัน้ีกบัการการท่ีวา่หลุดเม่ือก้ีต่างกนั การพิจารณาแลว้ปล่อยวางอยา่งหน่ึง 
การพิจารณาแลว้ขาดแลว้ปล่อยวางออกไปเลย นั้นอีกอยา่งหน่ึง เพราะอนัน้ีมนัขาดดว้ยสมุจเฉท
ปหาน ขาดออกไปเลย กายน้ีกค็งท่ีอยู ่ ค  าวา่ “ขาด” หมายถึงกิเลสท่ีวา่ไอท่ี้ดองผลไมน้ัน่น่ะหลุด
ออกไป แลว้คิดดูสิ ผลไมด้องน่ีไม่สามารถช าระสะอาดไดใ้ช่ไหม แต่จิตท่ีมีกิเลส สามารถช าระให้
สะอาดได ้เกิดข้ึนมาจากวปัิสสนาญาณอนัน้ี วปัิสสนาท่ีเรากา้วข้ึนไปน่ี  

จากด าริชอบ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ ชอบลงท่ีกาย ชอบลงท่ีฐานของใจไง ชอบลง
ท่ีน่ี วริิยะคือการครองใจ ความเพียรท่ีถูกตอ้ง งานท่ีถูกตอ้ง งานครองใจไง วริิยะประคองใจใหม้นั
หมุนไปไดค้รบรอบ พอใจมนัจะกา้วมนักจ็ะถอย กา้วกจ็ะถอยเห็นไหม น่ีคือวา่มรรคคือองค ์ ๘ 
หมุนไปโดยรอบ แลว้พอดีๆ มนัหมุนไปโดยธรรมชาติของมนัพอดีเลย จะประหารกิเลส น่ี
โสดาบนั  

พระโสดาบนั กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย ปล่อยวางหมด สบายนะ โล่งโถงเลยนะ โล่ง
โถงเลย กายน้ีไม่ใช่เราอีกแลว้ กายน่ี กายกบัเราเห็นไหม คนเราประกอบดว้ยกายกบัจิต ผูป้ฏิบติั
เท่านั้นจะเห็นชดัวา่กายกบัจิตน้ีเป็นคนละส่วนกนั  

แต่พอเวลาเราอ่านต าราวา่กายกบัใจ กายกบัใจนะ “กายเป็นบ่าว ใจเป็นนาย” เรากว็า่กนัไป
อยา่งนั้นน่ะ แต่ความเช่ือในใจมนักย็งัวา่มองไม่เห็น มนัมีความลงัเลสงสัย มีความมืดต้ืออยูใ่นหวัใจ  

แต่ถา้มนัผา่นตรงน้ีแลว้ ไม่มีความลงัเลสงสัยใดๆ ทั้งส้ิน เพราะกายกบัใจมนัขาดกนัต่อหนา้
ต่อตาเรา จากตาภายใน เห็นชดัๆ วา่มนัขาดออกจากกนั “ออ้! อนัน้ีกาย อนัน้ีความรู้สึกคือสุขของ
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เราคือจิต มนัแยกออกจากกายเลย” เห็นชดัๆ จากภายใน น่ีคือปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน แลว้มนัจะสงสัย
ตรงไหน สงสัยคือสีลพัพตปรามาสไง ใช่ไหม ความลงัเลสงสัย วจิิกิจฉา สีลพัพตปรามาส เป็น
วจิิกิจฉา ความสงสัยนั้น  

ทีน้ี มนักต็อ้งเพียรชอบสิ มนักท็  าใหถู้กตอ้งได ้นัน่คือความเห็นภายในไง ความเห็นภายในก็
กา้วเดินข้ึนไปจากน่ีแหละ จากการกา้วเดินไป น่ีคือผลจากการพิจารณากาย มีความสุขอยู ่ ความสุข
น้ีมหาศาล เดินน้ีตวัเบาปลิวลอยล่องเลยนะ  

“แต่...” เห็นไหม ฟังสิ แต่ความสุขอนันั้นกเ็ป็นความสุขของผูท่ี้มีเงิน ๑ ลา้น คนมีเงิน ๑ 
ลา้นพอมาเทียบกบัความสุข มนักย็งัรู้อยูใ่ช่ไหมวา่เงินน่ียงัหาไดเ้ป็นร้อยๆ ลา้น เงินยงัมีอีกมากมาย 
แลว้คนท่ีพอมีเงินอยา่งน้ีแลว้ มนัมีช่องทางไง  

อยา่งเช่น เราท าบริษทั บริษทัเราก าลงัเจริญรุ่งเรือง ใครจะนอนเน่ือง... กต็อ้งรีบขวนขวาย 
พอผา่นตรงน้ีกรี็บขวนขวาย สุขกไ็วใ้นใจ กดู็ต่อ ดูต่อนะ เร่ิมตน้ดูต่อ คน้ควา้ต่อ กท็  าจิตสงบอีก
อยา่งเก่านัน่ล่ะ ท าจิตกลบัมาสงบนะ ใหจิ้ตน้ีสงบ สงบๆๆ แลว้กก็ลบัไปดู ดูกายอีก ตอ้งเจอ เจอนะ 
ถา้ไม่เจอกต็อ้งคิดข้ึนมา ถา้เรามีความรู้อยา่งน้ี คือวา่มีความช านาญในช่องทางน้ีไง ถา้เราจะดูกาย  

ถา้จะไม่ดูกาย ไพล่ไปดูจิตกไ็ด ้ ไพล่ไปดูจิตไง เพราะตรงน้ีจิตมนัมาติดท่ีกายอยู ่ เม่ือก้ีน้ีเรา
พิจารณากายนะ กายน้ีมนัแปรสภาพใช่ไหม แต่ถา้พิจารณากายซ ้ าลงไป มนัจะแตกออก อยา่งเช่น
ท่ีวา่ธาตุ ๔ ไง ดิน น ้า ลม ไฟใช่ไหม ดิน น ้า ลม ไฟ กายเราส่วนท่ีเป็นของแขง็น่ีมนัจะเป็นดิน ส่วน
ท่ีเป็นความอบอุ่นน้ีเป็นไฟ ลมหายใจเขา้ออก ส่วนท่ีเป็นน ้า เห็นไหม น ้าเลือด น ้าหนองเป็นน ้า 
แยกออก พิจารณาซ ้ านะ จะพิจารณาซ ้ ากไ็ด ้หรือพิจารณาแบบกายกแ็ลว้แต่  

แต่เวลาแตกออกจะแตกอยา่งน้ีเลย น ้าเป็นน ้า ดินเป็นดิน ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ จิตน้ีโผล่
ออกมาจากธาตุ ๔ นั้น แลว้ท าไมเม่ือก้ีบอกวา่กายกบัจิตน้ีแยกกนัแลว้ล่ะ แยกกนัส่วนหน่ึงเพราะ
กายอยา่งนอก กายนอกกมี็ กายในกมี็ อยา่งเช่นเราหลบัไป เราหลบัไปเรากมี็กายอยูใ่ช่ไหม เราหลบั
ไป เพราะเราหลบัไป ฐานของจิตอยูท่ี่ใจเราน่ี เราหลบัไปแลว้เราไม่รู้สึกตวัเลย ท าไมยงัเป็นเรา ยงัมี
อยูล่่ะ  
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อนัน้ีกเ็หมือนกนั จิตน้ีมนัยงัขอ้งอยู ่ ขอ้งอยูใ่นกายนั้นน่ะ ขอ้งอยูเ่ป็นอุปาทานภายในไง 
เห็นไหม อุปาทานภายใน พิจารณาต่อไปมนัจะปล่อยวางกายน้ีเป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส หลุด
ออกมาเลย รู้ข้ึนมาจากภายใน รู้ข้ึนมาจากตามความเป็นจริง ไม่มีใครบอก เพราะมนัจะตอ้งมีอาการ
บอกของตวัมนัเองจากขา้งใน ขาดออกไปเลย  

กถึ็งวา่พระพุทธเจา้บอก “ดัง่แขนขาดนะ”  

ส่ิงใดท่ีเราแบกอยูห่นกัแสนหนกั กอ้นหินทั้งบ่าซา้ยและบ่าขวาหลุดออกไป ท าไมคนมนัจะ
ไม่เบาข้ึนมา การแบกกายมนัจะเบานกัเหรอ ความแบกในใจนัน่น่ะทุกขทุ์กขั้นตอน แลว้ความแบก
น้ีหลุดออกไป หินทั้งกอ้นบนบ่าหลุดออกไป ใครจะไม่รู้วา่เบา  

ไอน่ี้กว็า่หินนะ แต่ความยดึเหน่ียวภายใน แลว้ขาดออกไป ท าไมมนัจะไม่มีความสุข
มหาศาล ความสุขน้ีไม่รู้จะเทียบกบัอะไรดี หลุดออกไปจากโลก หลุดออกไปเลย ความรู้สึกหลุด
ออกไปจากโลกเลย เวิง้วา้งอยูอ่ยา่งนั้นล่ะ ไม่มีอะไรเลยโลกน้ี มนัเป็นจิตลว้นๆ เลย มนัอยูข่องมนั
โดยเฉพาะเพราะจิตน้ีเป็นกระจกใส  

นัน่สุขไม่สุข ฟังสิ... แลว้สุขน้ีไปหาท่ีไหน? ไปหาท่ีไหน? มนัหาในท่ามกลางกายของเรา 
ในท่ามกลางกายของเรา ในท่ามกลางหวัใจของเรา  

ฉะนั้น ตอ้งกลบัมาดูน่ี เห็นไหม ถึงวา่ประโยชน์อยูท่ี่น่ีไง ประโยชนอ์ยูท่ี่ในกายของเรา
ทั้งนั้นเลย หวัใจกบักายเท่านั้น  

เราเกิดมาเป็นมนุษยน่์ะ มีโอกาสมาก พระพุทธเจา้กค็น้ควา้ลงตรงน้ี พระอริยสงฆต่์างๆ มาก็
คน้ควา้ลงตรงน้ี ลงท่ามกลางกายกบัใจของเราเท่านั้น ความสุขมนัถึงเกิดข้ึนไง สุขไม่ใช่สุขธรรมดา
นะ...ไม่ใช่ เพราะสุขของพระอริยเจา้มนัสุขธรรมดาไดอ้ยา่งไร เวิง้วา้งไปเลย  

น่ีเห็นไหม จากท่ีวา่มนัครอบ ๓ โลกธาตุน่ะ ความคิดเราไปไดห้มดเลย แลว้มนัหดเขา้มา 
หดเขา้มา หดเขา้มาเห็นไหม จากวา่เม่ือก่อนเราส่ือสารทัว่โลกเลย เด๋ียวน้ีกต็ดัเขา้มาส่ือสารเฉพาะ
ในประเทศไทย เห็นไหม ความคิดเรากอ็ยูเ่ฉพาะในประเทศไทย ไอน่ี้กต็ดักายนอก ตดักายในน้ี ใจ
มนัอยูเ่ฉพาะตวัมนัเอง  
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มีความสุข แลว้พอมีความสุข มนักต็อ้งมี... ความสุขคู่กบัความทุกข ์ เพราะมนัยงัมีกิเลสอยู่
ในหวัใจ เห็นไหม ความสุขอนันั้นมนักสุ็ขแบบเหมือนกบัวา่เรามีของมาก แลว้เรากใ็ชเ้พลิน ใช้
เพลินจนของหมดไป มนักมี็ความสุขอยูเ่พราะวา่เรากพ็น้จากสถานะเดิมแลว้น่ี สถานะน้ี ความสุข
พื้นฐานน้ีมี แต่ใจมนักย็งั เออ้! มนักย็งัเฉาๆ อยูน่ะ มนัรู้นะวา่ตอ้งมีงานต่อไปภายภาคหนา้ แต่มนัจะ
ท าอยา่งไร  

งานกา้วเดินข้ึนไปน่ะ งานกา้วเดินข้ึนไป ถา้ยงัไม่เห็นงานอนัน้ี มนักย็งัเพลิดเพลินอยู ่แต่พอ
เห็นงานอนัน้ีนะ น่ีมนัจะชกหนา้ล่ะ กามราคะทนัทีเลยล่ะ เพราะจิตน่ะ จิตแท้ๆ  จิตดวงน้ีชุ่มไปดว้ย
กาม ไอก้ายส่วนกายต่างหลุดไปแลว้ จิตดวงน้ีชุ่มไปดว้ยกาม แลว้กามน้ีมนัเกิดจากภายนอกหรือ 
กามแท้ๆ  มนัเกิดจากภายในต่างหากล่ะ กามแท้ๆ  มนัอยูท่ี่ใจของเรา มนัไม่อยูข่า้งนอกหรอก ขา้ง
นอกน้ีมนัเพียงแต่วา่มนัเป็นการรูปกระทบ เห็นไหม อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอก 
ความรู้สึกเกิดข้ึน  

แต่ถา้เป็นใจของเรา มนัชุ่มอยูข่องมนัเอง แต่เราไม่รู้ เพราะเราไม่รู้ มนักต็อ้งอาศยัอนัน้ี
กระทบออกมาขา้งนอก เพราะความไม่รู้น่ี ถา้ความรู้เรากจ็บัตอ้งตวัมนัไดใ้ช่ไหม เพราะความไม่รู้ 
กเ็หมือนเราไม่รู้เร่ืองอะไรเลย  

เหมือนเดก็นอ้ยคนหน่ึง จิตน้ียงัไม่ถึงขั้นนั้นกเ็ป็นเหมือนเดก็นอ้ยคนหน่ึง จากวา่ละกายมา
เป็นผูใ้หญ่แลว้กเ็ป็นผูใ้หญ่เฉยๆ แต่คราวน้ีกเ็ป็นเดก็นอ้ย ถา้เป็นเด็กนอ้ยจะท าอยา่งไร พอเป็นเดก็
นอ้ยน่ี ตอ้งท าอยา่งไรจะใหจิ้ตน้ีหนักลบัมาดูมนั พอมนักระทบออกไปแลว้มนัรู้น่ีวา่ขา้งนอกน้ีมนั
กระทบออกไปมนัเป็นกาม  

แลว้กามน้ีมนัเป็นของชอบใช่ไหม กามน้ีเกิดจากความสวยความงาม ความก าหนดัยนิดี 
ความก าหนดัยนิดีตอ้งเอาอะไรเขา้ไปช าระลา้งมนัล่ะ กต็อ้งเอาความไม่สวยไม่งามเขา้ไปช าระลา้ง
ใช่ไหม ความไม่สวยไม่งามมนัเกิดจากอะไร กต็อ้งเป็นอสุภะสิ คือวา่อสุภะ-อสุภงัไง “อสุภะ” 
ความไม่สวย เอาความไม่สวย เอาความแปรสภาพน้ีไปเปรียบอีก เปรียบใหเ้ห็นหมายถึงวา่อนัน้ี
ไม่ใช่ อนัน้ีไม่จริง อนัน้ีมนัแปรสภาพ  

“ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งมีการดบัไปเป็นธรรมดา”  
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จิตน้ีเกาะเก่ียวส่ิงใด ส่ิงนั้นกต็อ้งดบัไปเหมือนกนั แต่มนัยงัเกาะเก่ียวอยู ่ เพราะค าวา่ “ดบั
ไป” มนัดบัเพราะมนัเสวยแลว้ มนัดบัไปเพราะวา่มนัอ่ิมพอแลว้มนัถึงไปไง ทีน้ีมนัหลอกเราไปจน
ร่างกายน้ีมนัเอาไปใชจ้นหมดแรงแลว้ล่ะ แลว้กค่็อยใหไ้ปพกัผอ่นก่อน เด๋ียวจะเรียกมาใชง้านใหม่  

น่ีกเ็หมือนกนั มนักห็ลอกใจเราออกไปเพ่นพ่าน ออกไปคิดจนพอแรงแลว้ แลว้ค่อยกลบัมา
พกั เรากว็า่เราจะตามทนัมนัเหรอ เรากต็อ้งกลบัมาดู ถา้ไม่มีตวัสมาธินะ เป็นอยา่งนั้นเลย มนัคิดไป
ร้อยแปด แลว้ไม่ไดคิ้ดเปล่านะ คิดแบบวา่สู้ไม่ไหวเลย เพราะเม่ือก่อนนะมนัยงัเป็น ๒ ขั้นตอน 
ตอนน้ีเป็นจิตลว้นๆ น่ีแหละเขาเรียกสติปัญญากบัมหาสติ-มหาปัญญา ถา้ช่วงน้ีตอ้งเป็นช่วงมหา
สติ-มหาปัญญา  

แต่การฝึกขั้นน้ี เห็นไหม กล็ะมาแลว้ ๒ ละมาแลว้ ๒ จิตมนัสูงข้ึนมาขนาดไหน จากจิต
ปุถุชนของเรา สติหยาบๆ อยา่งน้ีน่ะ เรากย็งัพลั้งเผลอกนั แต่เราฝึกมาจนมนัเขม้แขง็ขนาดนั้น
แลว้น่ะ จริงอยู ่ถึงเขม้แขง็แต่ศตัรูมนัใหญ่กวา่ กองทพัท่ีเลก็กวา่จะสู้กองทพัท่ีใหญ่กวา่ไม่ไหว แต่ท่ี
กองทพัท่ีเลก็กวา่กมี็พื้นฐานของกองทพัท่ีเลก็กวา่นั้นอยูแ่ลว้ กต็อ้งสะสมก าลงัอนันั้น ไพร่พลอนั
นั้น ใหม้นัใหญ่เท่ากบัไอก้องทพัท่ีใหญ่กวา่ การสะสมกต็อ้งสะสมจากเราฝึกฝนอีกล่ะ  

การสะสมจากภายใน... ใจน้ีใหญ่กวา่ฟ้า ใจน้ีใหญ่กวา่โลกธาตุ ถา้มนัสะสม สะสมไปมนั
ใหญ่ขนาดนั้นนะ แต่เราคิดไม่ถึง เราไม่เช่ือ เราคิดไม่ถึง เรากไ็ม่กลา้ท า ถา้เราสะสมไปๆ มนัจะมี
พลงังานกวา่ทุกๆ อยา่ง ธรรมะน้ีผา่นทุกอยา่งเลย กิเลสมนักลวัอยา่งเดียวคือกลวัธรรม ถา้เราสะสม
ไปมนัจะมีส่ิงท่ีใหญ่กวา่  

ต่อสู้นะต่อสู้ สู้เขา้ไปขา้งใน กพ็ิจารณาดู ใหม่ๆ เราสู้ไม่ไหว ข้ึนตน้มากล็ม้แลว้ พอจะเจอ
ตวัมนั ข้ึนตน้กล็ม้ ข้ึนตน้กล็ม้ สู้ไม่ไหวน่ะ กสู็้ไปเร่ือย กดัฟัน กดัฟันสู้ไปเร่ือย แพบ้า้งชนะบา้ง แพ้
บา้งชนะบา้งนะ เพราะอนัน้ีมนัเป็นเร่ืองของอสุภะน่ี จุดท่ีหนกัท่ีสุดคือจุดน้ี  

จุดการปฏิบติัจุดน้ีหนกัท่ีสุดเลย เพราะจุดน้ีคือจุดแบบวา่ขั้วบวกขั้วลบเลย จุดท่ีติด อยา่ง
เคร่ืองยนตจ์ะติด ติดตรงน้ีเลย ถา้เคร่ืองยนตน่ี์ไฟไม่ดีไม่ติด ถา้ไฟดีนะ ไฟพอดี...ติด อนัน้ีก็
เหมือนกนั ใจน่ีจุดติดๆ จุดติดเลย จุดติดทุกที แลว้ไม่จุดมนักติ็ดเองโดยธรรมชาติของมนัดว้ย  
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มหาสติ-มหาปัญญาน่ีมนัถึงประหลาดไง มนัสามารถเขา้ไปยบัย ั้งไดน่้ะ ถา้ยบัย ั้งหรือวา่
พิจารณาจนมนัหลุดออกไปแลว้นะ เคร่ืองยนตก์ติ็ดอีก แต่ไม่มีตวัน้ีน่ี กามมนัขาดออกไป พิจารณา
จนกามน้ีพอแรงนะ พิจารณาจนต่อสู้กนัพอ หลุดออกไปเลย กามน่ีหลุดออกไป  

พอกามน้ีหลุดออกไป... กามโลกไง กามราคะกเ็ขา้กบักามโลก กามโลก อรูปโลก เห็นไหม 
กามโลก กามไง โลกของกาม โลกของเทวดาคือกาม กามคือกามฉนัทะ คือความพอใจ กามภายใน
นะ เช่น เราพอใจคิด อนันั้นกเ็ป็นกามนะ เราคิดอะไรกแ็ลว้แต่น่ะ กามหมดเลย อยา่เขา้ใจวา่กามจะ
มีเฉพาะไอเ้ร่ืองของกามนะ  

ค าวา่ “กาม” กามฉนัทะนะ ความคิดเราน่ีเป็นกามแลว้ กามภายในแต่เราไม่รู้ ถา้ไม่อยา่งนั้น
มนัคิดไม่ได ้ใจมนัคิดไม่ได ้เพราะกามแท้ๆ  น่ีมนัเกิดเร่ิมตน้เกิดจากด าริตรงน้ี เกิดจากความคิดอนัน้ี 
ฉะนั้น ถา้ชนะอนัน้ีแลว้ไม่มีเลย ถือวา่ขาดออกไปเลย โลกธาตุน่ีไหวเลย  

เม่ือก้ีท่ีวา่จิตกบักามมนัขาดกนัท าไมมนัไม่ไหวล่ะ? ท าไมคราวน้ีมนัไหว?  

เพราะขาดอยา่งนั้นมนัขาดซุก ใจน้ีมนัยงัอยู ่ใจยงัตอ้งเกิดอีกใช่ไหม ยงัตอ้งเกิดอีก อยา่งเช่น 
บนเทวดามีเทวดา เป็นเทวดาธรรมดากมี็ เป็นเทวดาพระโสดาบนักมี็ เห็นไหม พระโสดาบนัยงัตอ้ง
ไปเกิดบนเทวดา เทวดาเป็นพระโสดาบนักบัเทวดาท่ีเป็นเทวดาโดยธรรมดา มีทุกชั้น แต่ถา้ตรงน้ี
มนัขาดแลว้ จะไม่เกิดมาเป็นเทวดาเลย  

เราเป็นมนุษยอ์ยู ่ เป็นมนุษยอ์ยูน่ะ แต่พน้ออกไปจากกามโลกน้ีไง ทั้งๆ ท่ีเราอยูใ่นโลกน้ี ก็
เหมือนเราอยูใ่นบา้นเราน่ะ แลว้เราท าลายบา้นเรา บา้นเราลม้มาทบัเราหมดเลย บา้นน้ีไม่มี บา้น
ของกามน้ีไม่มีแลว้ มนัถึงโลกธาตุถึงไดห้วัน่ไหวไง พิจารณาแลว้โลกธาตุจะไหวไปหมดเลย แลว้
หลุดออกไป  

จะไม่เกิดเป็นมนุษยอี์ก จะไม่เกิดเป็นเทวดาอีก จะไม่เกิดทุกๆ อยา่ง เพราะไอว้า่นรกไม่ตอ้ง
พดูถึง นรกไม่เกิดตั้งแต่เป็นโสดาบนัแลว้ อบายภูมิ ๔ ไม่มีตั้งแต่เป็นพระโสดาบนั เพราะเป็นถึง
กามขาดไป มนัจะมาเกิดตรงไหนอีก มนัถึงไดไ้หวมากเพราะโลกน้ีไม่มีเลย  
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เราท าลายบา้นน้ีแลว้ เราท าลายภพของกามภพหมด เพราะร่างกายเราน้ีอาศยักามเกิดข้ึน 
อาศยัสมมุติเกิดข้ึน แลว้เราท าลายมนั มนัถึงไดไ้หวไง ถึงไดค้รืนครามไปหมดเลย นัน่มนักห็ลุด
ออกไป  

คราวน้ียิง่เวิง้วา้งนะ มองไปน่ีโอโ้ฮ! ท่ีวา่อาจารยว์า่น่ะ มองไปน่ีภูเขาทั้งลูกทะลุหมดเลย ไม่
มี ไม่มี จิตช่วงน้ีเป็นจิตท่ีพิสดาร วา่จิตท่ีพิสดารมาก จิตช่วงน้ีนะ ช่วงน้ีจะรุนแรง จะก าหนดอะไรรู้
ไปหมดเลย เพราะมนัเป็นการแบบยงัมีพลงังานอยา่งมหาศาลเลย  

แต่ถา้คนเผลออยู ่ เห็นไหม เพราะมนัวา่ง วา่งหมดเลย วา่งหมดนะ ในใจน้ีจะวา่ง ไม่มีใดๆ 
ทั้งส้ินเลย เพราะอะไรล่ะ กเ็หมือนเราถือคบเพลิง เราถือไฟ เราถือไฟไวใ้ช่ไหม ดูสิ ไฟมนัสวา่ง
ออกไปหมดเลย เราจะเห็นทุกอยา่งไปหมดเลย เห็นไหม เพราะเราถือไฟอยู ่ ไฟจะสวา่ง แลว้ตาน่ีก็
มองออกไป ไม่มีอะไรเลย  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ความรู้สึกภายในกเ็ป็นอยา่งนั้นน่ะ วา่งหมดเลย วา่งหมดเลย แต่ไอ้
ความรู้สึกท่ีไปรู้วา่วา่งไง เพราะวา่ความวา่งอยา่งเช่นอากาศ มนัจะรู้ตวัมนัเองไหม ความวา่งในโลก
น้ีมนัจะรู้ตวัมนัเองไหม  

ส่ิงใดท่ีมีค่าในโลกน้ี ใครไปใหค่้ามนั เงิน ๕ ลา้น ๑๐ ลา้น ๑๐๐ ลา้นน่ีใครเป็นคนใหค่้ามนั 
กระดาษมนัรู้สึกตวัมนัเองไหม เงินในธนาคารมนัรู้จกัตวัมนัเองไหม...ไม่มี มนัตอ้งคนใหค่้าใช่ไหม  

ไอน่ี้กเ็หมือนกนั ความวา่งๆๆ ในใจน่ีใครไปใหค่้ามนั ใครไปรับรู้วา่อนัน้ีวา่ง  

แต่มนัไม่มีความรู้สึกอนัน้ีหรอกตอนท่ีมนัวา่งน่ะ มนัจะเตลิดเปิดเปิง มนัจะมีความสุข มนั
จะพอใจนะ มนัจะไปจนสุดเขตสุดแดนของมนันัน่ล่ะ มนัจะหลงระเริงไปอยูพ่กัใหญ่ๆ พกัใหญ่ๆ 
ยกเวน้แต่วา่ผูน้ั้นอยูก่บัครูบาอาจารย ์เพราะครูบาอาจารยท่์านผา่นมาแลว้ ท่านจะคอยสะกิด ท่านจะ
คอยบอกนะ ครูบาอาจารยท่ี์ดีท่านจะคอยบอกลูกศิษย ์ 

ท่านจะบอกเป็นขั้นตอนไปเลย ช่วงไหนนะแบบว่ารุนแรง หมายถึงวา่เดก็หรือคนท่ีปฏิบติั
มาก าลงัมีความสุขอยู ่ท่านจะปล่อยใหมี้ความสุขอนันั้นก่อน เพราะอนัน้ีมนัเกิดข้ึนมาจากความเป็น
ความตายของเรานะ เราเกิดข้ึนมาจากความทุกขท์รมานสุดแสนความสามารถของเรา จะมีความสุข
กต็อ้งใหมี้ความสุขไวบ้า้ง จนถึงจุดหน่ึงจะบอกเลยล่ะ  
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“ไอว้า่งๆ นัน่มนัใครไปรู้มนันัน่น่ะ”  

ถา้ไม่บอกมนัจะนอนตายอยูน่ัน่นะ ตอ้งเคาะ ถา้เคาะออกมา... คิดดูสิ ในอากาศ ในความวา่ง
น่ี แลว้จะไปท าอยา่งไรใหม้นัรู้ล่ะ  

ตรงน้ีเป็นตรงท่ีวา่แสนทุกขแ์สนยาก หายาก หายาก หายากมากๆ เลย กเ็หมือนกบัตวัเรา เรา
ลา้งตวัเราเกล้ียงหมดเลย แลว้เราจะหาความสกปรกในตวัเราน่ะหาท่ีไหน แต่มนัไม่รู้หรอกวา่เด๋ียว
มนัจะขบัเหง่ือออกมาอีก น่ีตอจิตเป็นแบบนั้นน่ะ มนัจะวา่งหมดเลย แต่ตอของจิตมนัยบิๆ ยบัๆ น่ะ  

เหมือนกบัร่างกายเรา เราสะอาด ตวัเราน่ีสะอาด ไม่มีอะไรสกปรกเลย ทุกอยา่งสะอาดหมด 
แต่พอนานไปๆ เห็นไหม มนัขบัออกมา ขบัออกมา ความสกปรกออกจากภายใน จิตน้ีมนัยงัมีกิเลส
อยูน่ี่ มนัละเอียดมาก การขบัออกมาอนัน้ี น่ีคือภวาสวะ น่ีคือตวัภพ น่ีคือตวัจิตเดิมแท ้น่ีคือตวัเกิด น่ี
คือตวัไปเกิด น่ีคือจิตปฏิสนธิเลยนะ  

เพราะอะไร เพราะถา้ตายลงเดียวนั้นแลว้ไม่ไดป้ฏิบติั อนัน้ีจะไปเกิดบนพรหม พระอนาคา
เกิดบนพรหมเท่านั้น น่ีคือตวัเกิด แต่ถา้มนัไม่ใช่พระอนาคานะ เป็นปกติของปุถุชนนะ กน่ี็คือจิต
ปฏิสนธิ  

ฉะนั้น เวลาคนเกิดนะ คนเกิดถึงจ าอดีตชาติไม่ไดไ้ง เพราะวา่มนัไม่ไดเ้อาขนัธ์ ๕ ไปเกิด 
ขนัธ์ ๕ น้ีมนัจะหลอมลงมาอยูใ่นปฏิจจสมุปบาท มนัจะยอ่ยขนัธ์ส่วนใหญ่ใหเ้ป็นขนัธ์ส่วนละเอียด
ซะ แลว้กข็นัธ์ส่วนน้ีมนัจะซุกอยูใ่นปฏิจจสมุปบาทน้ี กจ็ะไปเกิดอีก มนัถึงจ าชาติไม่ได ้ 

แต่ถา้ภาวนาไปแลว้มนัจะยอ้นได ้ เพราะวา่มนัจะไปสะสมอยูต่รงน้ีไง สะสมอยูไ่อท่ี้วา่ตอ
ของจิต ไอต้วัภพ ไอต้วัพื้นฐานของใจ ไอภ้วาสวะ  

“อาสวะ ๓... กิเลสสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ” เห็นไหม รวมลงทั้งหมดเลย รวมลงตรงน้ี
หมดเลยนะ อาสวะทั้ง ๓ มาอยูต่รงน้ีเลยน่ะ น่ีคืออนุสัย น่ีคือตวันอนเน่ืองของใจแท ้ มนั
ละเอียดอ่อน โอ๋ย! ลึกซ้ึง ลึกซ้ึงมาก  
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ถึงบอกวา่ถา้ไม่มีพระพุทธเจา้ ใครจะสามารถเอาตรงน้ีมาตีแผ ่ เอาของอยา่งน้ีมาวางต่อหนา้
เรานะ เอาอวชิชาท่ีอยูก่น้บ้ึงของใจมาวางไวท่ี้หนา้เลย แลว้ใครกไ็ม่เห็น ตอ้งผูท่ี้ปฏิบติัของใครของ
มนั ต่างคนต่างเห็นออกมา  

น่ีไง ถึงวา่น่ีส าคญัมากวา่เราพบพระพุทธศาสนา พบครูบาอาจารย ์ พบพระพุทธเจา้ แลว้
วนัน้ีวนัอะไร “มาฆบูชา” เห็นไหม พระสงฆน์ะ อีก ๑,๒๕๐ ผา่นช่วงน้ีไปแลว้นะ ตอ้งผา่นช่วงน้ี
ข้ึนไปนะ น่ีถึงวา่เห็นยากไงช่วงน้ี ถึงเอามาแผอ่ยา่งไรกไ็ม่เห็น จนผูป้ฏิบติัยอ้นกลบัมาดู มนัจะมี
ความเอะใจ ความสงสัย  

เพราะวา่ความวา่งอะไรกแ็ลว้แต่ มนัจะมีความเฉา วา่งหมดมนักคู่็กบัความไม่วา่ง สวา่งไสว
นะ แต่มนักเ็ศร้าหมองนะ มนัมีความเศร้าหมอง เหมือนกบัท่ีวา่เราใส่ฟืนใส่ไฟเขา้ไปเตม็ท่ีใหม้นั
ลุกโพลงตลอดเวลา เด๋ียวมนักต็อ้งยบุยอบลงใช่ไหม เราตอ้งใส่ฟืนเขา้ไปใหม่  

จิตสวา่งมนักเ็ป็นแบบนั้นน่ะ มนัสวา่งดว้ยการรักษาน่ีนะ มนัไม่สวา่งดว้ยธรรมชาติของมนั
เองน่ะ มนัสวา่งจากเราดูแลเรารักษาจิตของเราไว ้ เพราะจิตมนัคุมอยู ่ มนักลวัตวัเองวา่จะไม่สวา่ง 
มนักลวัจะไม่วา่ง มนัตอ้งคอยคุมไว ้ดนัไว้ๆ ๆ  

การดนัไวเ้หมือนกบัเราวา่ยน ้าอยู ่มนัไม่วา่ยมนักจ็ม ความสุขอยา่งน้ีมนัเป็นอยา่งนั้น มนัสุข
จริงๆ อยู ่ แต่สุขท่ีวา่มนัตอ้งรักษา มนัไม่ใช่สุขแทน่ี้ ทีน้ี พอมนัเกิดความลงัเลหรือเกิดความเขา้ใจ 
ยอ้นกลบัมาดูนะ ลองมนัมีญาณหยัง่รู้ขนาดน้ี ยอ้นกลบัมาเด๋ียวเดียว ถา้กลบัมาดูนะ มนัจะจบัตวัน้ี
ได ้พอจบัตวัน้ีไดน้ะ อยา่งท่ีวา่มหศัจรรย ์ยิง่มหศัจรรยเ์ขา้ไปใหญ่เลย ส่ิงนั้นน่ะ  

ในอวกาศน่ี แลว้อวกาศกบัอวกาศมนัคุยกนัน่ะ มนัจบัตอ้งกนัได ้ มนัท ากนัได ้ ความวา่งใน
ใจกบัไอต้วัภายใน มนัจบักนัไดน่้ะ พอจบัไดก้ต็อ้งพิจารณานะ น่ีคือตวัอวชิชาแท ้ คือวา่อวชิชา  
ปัจจยา สังขารา อนันั้นมนัเป็นปัจจยาการท่ีเป็นวชิาการ  

แต่ถา้เป็นภายใน มนัจะเกิดดบัพร้อมกนัหมดทั้ง ๑๒ ปัจจยาการอนัน้ี  

แลว้ถา้ญาณหยัง่รู้อนัน้ีมนัเขา้ไปทนั จ้ีเขา้ไปถึงตรงกลางป๊ับ มนักพ็ลิกทนัทีเลย “พลิกทนัที 
พลิกทนัที” น่ีของแทม้นัอยูต่รงนั้น น่ีคือของแทน้ะ พอพน้จากน้ีไป นิพพาน ๑ ไม่ตอ้งคุยกนั ถา้มนั
เป็นส่ิงท่ีอธิบายได ้พระพุทธเจา้บอกแลว้ พระพุทธเจา้อธิบายแลว้ เพียงแต่วา่เหมือนหรือคลา้ย  
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เช่น พระพุทธเจา้บอกไวว้า่  

“เหมือนเทียน... มีเทียนอยู ่ แลว้ดบัเทียนไป แต่เราไปเห็นเทียนอยู ่ นัน่น่ะความรู้สึกของเรา 
ส่ิงท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ดบัไปหมดส้ินจากใจ”  

อวชิชาท่ีพาเราเกิดมา จากลุ่มๆ ดอนๆ นะ เกิดมาตั้งแต่ไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีท่ีเกิดท่ีดบันะ มนั
ไดส้ิ้นลงเด๋ียวน้ีจากใจของเราแลว้ การเกิดอีกไม่มี เห็นไหม ดบัส้ินลงท่ีใจเลย การเกิดอีกไม่มีอีก
แลว้ ไม่มีการเกิด แลว้มนัไปไหน มนัตายลงตั้งแต่ตอนนั้น  

น่ีพรรษา ๖ ของพระพุทธเจา้ บวชมาอาย ุ๒๙ อีก ๖ ปีไง ส้ินสุดนะ พระพุทธเจา้บวชมาแลว้
ทุกขอี์ก ๖ ปี ตอนออกผนวชท่านเป็นกษตัริยแ์ลว้ออกไปเจอแต่ความทุกขค์วามยาก ระดบักษตัริย์
นะ แลว้ยงัไม่มีศาสนา พอบวชออกไป ไปขอทานเขากินน่ะ ไม่มีศาสนา ไม่มีการท าบุญใส่บาตร
แบบน้ี ไปไดอ้าหารอะไร ไดอ้าหารตามแต่เขาจะให ้วณิพกน่ะ จากกษตัริยไ์ปทุกขอ์ยูอ่ยา่งนั้นอีก ๖ 
ปี คิดดูสิพระพุทธเจา้ทุกขแ์ค่ไหน  

แลว้อยา่งเราน่ีทุกขอ์ะไร ทุกขข์นาดนั้นเชียวเหรอ... มีคนบอก มีหมู่มีคณะ มีคนมีธรรม
เพราะไม่ใช่บุกเด่ียวแบบพระพุทธเจา้นะ พระพุทธเจา้น่ีออกไปแบบนอแรดนะ เป็นผูไ้ปองคเ์ดียว
แลว้ไม่มีใครสอน ไปแบบสุ่มเดานะ แลว้ท่านส าเร็จแลว้เป็นพระอรหนัต ์แลว้วางศาสนาไว ้ เราน่ีมี
สะพานเดินไง มีถนน มีหนทางใหเ้ราเดินน่ะ มนัชุบมือเปิบแลว้ ระดบัน้ีกเ็หมือนกบัวา่เราลา้งมือ
มาแลว้กเ็ปิบกินเลย เรายงัไม่ท ากนัเหรอ เรายงัไม่สามารถท าไดเ้หรอ แลว้จะรออีกเม่ือไร 

ถึงวา่การเกิดเป็นมนุษยข์องเราน้ีประเสริฐมหาศาลเลย แลว้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาท่ีเป็น
ทองค าแท ้แต่เรากไ็ปศึกษากนัเอาทองเหลืองเท่านั้น เอาทองค าแท้ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากในหวัใจสิ ทองค า
แท้ๆ  นัน่น่ะ เกิดข้ึนมาจากการท าน่ี การฝึกหดั การฝึกฝน อยา่ทอ้ถอยอ่อนใจ อยา่นอ้ยใจวา่เราน่ีไม่
มีวาสนา เราน่ีไม่มีบารมี เราท าไม่ได ้

เรากเ็กิดเป็นมนุษย ์พระพุทธเจา้ท่านกเ็ป็นมนุษย ์พระอริยสงฆท่ี์ต่างๆ มา ท่านกเ็ป็นมนุษย ์
แลว้ท่านกท็ าแบบเราน่ี แลว้เราท าไมท าไม่ได ้ เราตอ้งท าไดสิ้ เราอยา่ไปต่ืน อยา่ไปหลงกบัโลก
ภายนอก หนักลบัมา เวลาธรรมน่ะ ธรรมมนัอยูภ่ายใน อนัน้ีมนัล ้าค่ากวา่ทุกๆ อยา่งนะ  
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“สุขแท้ๆ ” วา่สุขแท้ๆ  อยา่งนั้นเลยนะ ไอสุ้ขของเราน่ีเป็นสมบติัส่วนตน อนัน้ีอยา่งหน่ึงนะ 
แลว้พอมนัเป็นความเป็นจริงของมนัแลว้นะ จะเห็นเลย จะเห็นแลว้มนัจะสลดสังเวชนะ วา่ “เรา เอ
...ท าไมเราโง่ขนาดน้ี” ตอนน้ีกว็า่ฉลาด เวลาท าไปแลว้จะรู้วา่โง่  

แลว้เม่ือก่อนท่ีเขาวา่ เห็นไหม ไอว้า่พวกเราโง่มนักก็ลบัฉลาด ไอท่ี้วา่ฉลาดเหรอมนัจะโง่  

เพราะมนัคนท่ีวา่ฉลาดๆ มนัจะจบัอะไรไม่ไดเ้ลย เวลาตายกต็ายไปพร้อมกบัความทุกขใ์น
ใจ ตายไปพร้อมกบัความกงัวล ตายไปพร้อมกบัความห่วงใย กบัไอค้นท่ีวา่มนัท้ิงไดก่้อนตาย มนั
ต่างกนัขนาดไหน มนัยงัไม่ตายเลยแต่ใจมนัตายไปแลว้ ความรู้สึกมนัตายหมดแลว้ แต่มนัมี
ความรู้สึกอยู.่.. คิดดูสิ มนัต่างกนัไหม?  

กบัเราน่ียงัเป็นๆ อยูเ่ลย แลว้กค็วามห่วง ความกงัวล ความ... น่ีแค่คิดวา่ตายแลว้ไปไหนน่ีก็
ปวดหวัแลว้ น่ีกรั็กกนัมากนะ ทั้งพ่อทั้งแม่รักมาก กอ็ยากจะไปดว้ยกนั อยากจะอะไรนะ เห็นไหม 
แลว้ตวัเองกย็งัมีของตวัเองอีกล่ะ ตวัเองทุกขข์องตวัเองกย็งัไม่พอนะ ยงัไปแบกคนอ่ืนมาอีกเท่าไร
ล่ะ  

แลว้พอมาช าระทั้งหมดเลย ช าระทั้งเร่ืองของคนอ่ืนดว้ย ช าระทั้งเร่ืองของเราดว้ย มนัถึงจะ
เห็น “อ๋อ! อ๋อ!” นะ ร้องอ๋อหมด ตอ้งถึงบางออ้ จะออ้เลย “ออ้! ออ้!” นะ มนัจะปล่อยไปๆๆ  

เห็นไหมน่ีการช าระใจ การตดัร่นเขา้มา ยน่เขา้มา ยน่เขา้มา จากกวา้งขวางจนจบัตอ้งไม่ได้
นะ มนัจะเป็นขอบเป็นเขตหดยน่เขา้มา หดยน่เขา้มา หดยน่เขา้มา จนถึงกบัวา่เขา้ไปถึงจุดของรวม
ท่ีสุดคือตรงกลางใจ แลว้กพ็ลิกคว  า่มนัอีกทีหน่ึง เห็นไหม เลยกลายเป็นจิตท่ีบริสุทธ์ิข้ึนมาจากการ
ประพฤติปฏิบติั จากการนัง่สมาธิภาวนาน่ีแหละ ท าไดแ้ค่น้ีเท่านั้น มนัเป็นทางทางเดียว  

ถา้มีทางอ่ืนนะ พระพทุธเจา้สอนแลว้ พระพุทธเจา้ไม่ปล่อยใหเ้รามาทุกขม์ายากหรอก 
พระพุทธเจา้น่ีมีพระเมตตามหาศาล เห็นไหม เราสวดเม่ือก้ีนะ “เมตตาๆ ทั้งหมด” เมตตามากนะ 
“เมตตา” เพราะจะวา่รักกไ็ม่ใช่ เพราะ “ท่ีใดมีรัก ท่ีนัน่มีทุกข”์  

“เมตตา” เมตตาวา่เปิดสอนใหทุ้กอยา่ง  
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แต่ถา้เราไม่รับ ท่านกป็ล่อยไว ้ ท่านปล่อยไวต้ามความ...ไวอ้ยา่งนั้นล่ะ เพราะวา่ไม่สามารถ
ท่ีจะท าไดแ้ลว้ เห็นไหม ไม่ยดึไง เมตตาคือไม่ยดึ ถา้เขาไม่ท าตามเรา เรากจ็ะเสียใจ เห็นไหม 
อุตส่าห์บอก อุตส่าห์สอน บอกเกือบเป็นเกือบตายแลว้เขาไม่เอา กจ็ะมาทุกขม์ายาก อา้ว! กบ็อก ก็
สอน กมี็เมตตาแลว้นะ ถา้เขารับไม่ไดก้ต็อ้งเร่ืองของเขา มนักเ็ป็นเท่านั้นเอง  

เอาคิดดูสิ ถา้เรามีความคิด เราเอะใจ เราอ๋อเราเอ๊ะข้ึนมานะ สุขแท้ๆ  นะ วา่อยา่งนั้นเลยนะ 
วา่สุขแท้ๆ  สุขมากๆ ดว้ย กบัทุกข-์สุขอยา่งเรา อยา่งสุขๆ ทางโลกนัน่นะ สุขอยูก่ลางแดดนัน่น่ะ สุข
ตากแดด สุขตากลม สุขตากฝนอยูน่ัน่นะ อา้ว! กอ็ยูใ่นโลกธาตุนะ อยูใ่ตฟ้้า ฝนมนัยงัตก เด๋ียวกฝ็น
ตก เด๋ียวกแ็ดดออก เด๋ียวกห็นาว เด๋ียวกร้็อนอยูน่ัน่น่ะ  

แต่อนัน้ีนะ ถา้เราปฏิบติัแลว้นะ มนัพน้ออกไป โลกน้ีเป็นโลกน้ี  

อาจารยบ์อกวา่ไง  

“พระอรหนัตน์ะ จิตพระอรหนัตก์บัจิตปุถุชนนะ มนัมีธรรมธาตุเหมือนกนั”  

ท่านวา่อยา่งน้ีนะ ท่านบอกวา่  

“เช่น เราเดินไปแลว้ไปเจอรากไม ้ เหมือนวา่งูน่ี กระโดดเหมือนกนั คือวา่สัญชาตญาณการ
หลบภยัเหมือนกนั แต่จะต่างกนัดว้ยวา่พื้นฐานไง เช่น ถา้ปุถุชนเราตกใจ เราโดดไป มนัจะร้อนไป
ทั้งตวัเลย เลือดมนัจะฉีดไปนะ จะตกใจมากนะ จนอกสั่นขวญัหายหมดเลย แต่พระอรหนัตไ์ม่เป็น
อยา่งนั้น กระโดดดว้ยสัญชาตญาณ แต่จิตปกติ แต่สัญชาตญาณเป็นไปอยูน่ะ”   

น่ีกเ็หมือนกนั ท่ีวา่โลกน่ี สุขในโลกไง สุขในผล สุขในอะไร แต่ถา้พระอรหนัตแ์ลว้จิตพน้ 
แต่ร่างกายกอ็ยูอ่ยา่งน้ี กเ็ปียกฝนเปียกปอนเหมือนพวกเราน่ีแหละ เหมือนกนั ร่างกายน้ีเหมือนกนั 
แต่หวัใจท่านหลุดพน้ออกไปเท่านั้นเอง มนัถึงวา่สัญชาตญาณยงัอยูน่ี่  

เพราะวา่กายน้ีกิเลสหลุดไปเฉยๆ แต่ขนัธ์ ๕ ความรู้สึกมีพร้อม ความรู้สึกทุกๆ อยา่ง
เหมือนกบัปุถุชนนัน่ล่ะ แต่หมดเฉพาะกิเลสอยา่งเดียว หมดเฉพาะยางเหนียว ยางท่ีคอยเช่ือมใจกบั
ความรู้สึกใหม้นัเป็นอารมณ์โกรธ อารมณ์ฉุนเฉียว อนันั้นไม่มี แต่ความรู้สึกเหมือนกนั 
สัญชาตญาณอนัเดียวกนั  
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“สัญชาตญาณ” เพราะสัญชาตญาณน้ีมนัเป็นธรรมชาติของดวงจิตนั้น สัญชาตญาณการ
หลบภยั ใครลองลืมตาอยู ่ ใครเอาน้ิวจ้ิมเขา้มาสิ มนัจะรีบหลบัตา เห็นไหม น่ีคือสัญชาตญาณ 
สัญชาตญาณการหลบภยั นัน่ถา้มนัเป็นปกติ ถึงวา่จิตของผูห้ลุดพน้ มนัตาย ตายเฉพาะกิเลส กิเลส
ตายจากใจไปเลย แต่หวัใจกบัร่างกายน้ีมนักร็อเวลา  

ฉะนั้น พระอรหนัตจ์ะอยูห่รือจะตายมีค่าเท่ากนั กลางคืนหรือกลางวนัมีค่าเท่ากนั ไม่ต่างกนั
เลย ไม่มีใหค่้าซา้ยหรือขวา จะไม่มากกวา่กนั ซา้ยและขวาเสมอๆๆๆๆ เสมอหมด ไม่มีอะไรใหค่้า
ได ้ไม่มีการใหค่้าหรือเพิม่ค่า ใหน้อ้ยใหม้าก...ไม่มี มนัอ่ิมในตวัมนัเอง นัน่คือจิตของผูส้ิ้น  

นัน่ผูส้ิ้นนะ...หมด  

แลว้วนัน้ีวนัมาฆบูชา เรากฟั็งข่าวนะ ฟังข่าววา่พระอรหนัตก์บัพระพุทธเจา้ เห็นไหม นัน่
ข่าวของเขา แลว้ข่าวของเราล่ะ?  

ข่าวของเรา ข่าวของผูป้ฏิบติั ข่าวขา้งใน มนัส่ือกบัขา้งใน รู้ขา้งใน แลว้กดี็ใจขา้งใน  

ข่าวขา้งนอก เรากม็าชุ่มช่ืนใจได ้ เอามาหล่อเล้ียงหวัใจ เรากต็อ้งวา่มีครูมีอาจารยไ์ง มีผูท่ี้
เดินน าหนา้แลว้เราเป็นผูเ้ดินตาม เรากอ็ยา่งวา่ท่านเดินไปแลว้ เรากจ็ะเดินตามทางนั้นไปนัน่ล่ะ จะ
ไปใหท้นั จะไปใหถึ้ง ใหก้  าลงัใจตวัเอง มนักมี็ทางไปนะ  

ถา้ไม่ใหก้  าลงัตวัเองนะ มนักเ็ข่าอ่อนนะ เนาะ อา้ว! จบ 


