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...ธรรมถึงได้สาคัญขนาดนั้น สาคัญที่วา่ มันเป็ นการรื่ นเริ ง ความรื่ นเริ งของธรรมนั้นไง
วิหารธรรม ผูท้ ี่มีธรรมแล้ว เวลาสนทนาธรรม ธรรม เครื่ องที่ทาให้จิตใจนี้องอาจกล้าหาญนะ มัน
เป็ นวิหารธรรม เป็ นเครื่ องอยูอ่ าศัย นี่ใจผูม้ ีธรรมไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูท้ ี่ได้
ธรรมอันนี้ก่อนเพื่อน เป็ นผูช้ าระกิเลสออกไปจากกิเลสทั้งหมด ใจเป็ นธรรมล้วนๆ นะ แล้วสั่ง
สอนเป็ นผูช้ ้ ีนาให้สาวกตรัสรู ้ตาม เป็ นผูท้ ี่รู้ธรรมตามมา แล้วเวลาสนทนาธรรม เห็นไหม นี่ธรรม
ธรรมนี้เป็ นวิหารธรรม ธรรมถึงว่า การฟังธรรมเป็ นกาลเป็ นเวลา เป็ นสิ่ งสาคัญมาก ธรรมอัน
นั้นน่ะ
ทีน้ ีเราย้อนกลับมาสิ ย้อนกลับมาว่า แล้วถ้าปัจจุบนั นี้ล่ะ การเข้าหาธรรม ฟังดูสิ ธรรมที่
ควรจะเป็ นไปนี่มนั เป็ นไหมล่ะ ควรจะเป็ นไปตามธรรมนั้น เพราะอะไรล่ะ เพราะธรรมแล้วมัน
เป็ นธรรมนี้ ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็ นอันหนึ่ง เป็ นพระไตรปิ ฎก จด
จารึ กไว้อยูใ่ นพระไตรปิ ฎก แต่เวลาเราไปค้นคว้าออกมา เราไปศึกษาออกมา มันมีการตีความของ
เราเข้าไป
ธรรมที่ในมุตโตทัย องค์หลวงปู่ มัน่ บอกไว้ว่า ธรรมองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้านี้เหมือนทองคาประเสริ ฐสุ ด ประเสริ ฐมาก แต่ถา้ เรายังมีกิเลสอยู่ เห็นไหม เราน่ะ ผูท้ ี่ไป
ค้นคว้าออกมา ผูไ้ ปศึกษาออกมามีกิเลสอยู่ มันเปื้ อนไปด้วยความคิดความเห็นของตัว ความคิด
ความเห็นของตัวนั้นคือดิน คือความสกปรกที่ไปทาให้ทองคานั้นมีความสกปรก คือธรรมะนั้นไม่
เป็ นความเป็ นจริ ง
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ธรรมะนั้น ถึงว่าธรรมโอสถนั้นควรจะเป็ นยาให้เราผูป้ ฏิบตั ิธรรมนี้ได้ดื่มกินธรรมะอันนั้น
เข้าไป มันจะได้มีความสุ ขขึ้นมาเป็ นวิหารธรรม แต่นี่มนั ศึกษาเข้าไปแล้วมันไม่เป็ นอย่างนั้น มัน
ไม่เป็ นอย่างนั้น เพราะว่าเรามีของเราอยู่ เรามีความคิดความเห็นของเราอยู่ อันนี้ในหลัก ในหลัก
ของศาสนา ถึงต้องให้ทาความสงบ
ธรรมที่ศึกษามานั้นเป็ นปริ ยตั ิ ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ปริ ยตั ิแล้วต้องศึกษา เหมือนแผนที่ควร
จะศึกษา แต่ถา้ เป็ นแผนที่ทางโลกเขา มีแผนที่เป็ นความรู ้เขา อันนั้นเขาว่าเป็ นความรู ้ของเขาแล้ว
ทางโลก นี่ไง ถึงว่าเป็ นปัญญาทางโลก ธรรมนี้คลุกเคล้ากันไปก็เป็ นศีลธรรมจริ ยธรรม ให้เป็ น
เครื่ องอยูข่ องโลกเขา ด้วยความผาสุ ก ด้วยความสงบ ด้วยความผูท้ ี่มีศีลธรรมมีจริ ยธรรม ไม่
เบียดเบียนกัน แต่มนั เป็ นไฟสุ มขอนไง
ไม่เบียดกัน ไม่เบียดเบียนกันในภายนอก เพราะว่าเราควบคุมพยายามควบคุมใจแล้ว
ดัดแปลงตน แต่มนั ดัดแปลงด้วยสุ ตมยปัญญา ความศึกษามามันขัดอกขัดใจกับความเห็นของตัว
ความเห็นของตัวอยากจะอิสระอยากจะเสรี อยากจะทาอะไรตามความเห็นของกิเลสทั้งหมดเลย
แต่มนั เข้าใจว่าเป็ นธรรม เห็นไหม นี่ปัญญาทางโลกเขา
ถ้าศึกษาแผนที่อนั นั้นมาแล้ว ก็วา่ เป็ นการรู ้ธรรม ก็รู้ดว้ ยการปกปิ ดไว้ รู ้ดว้ ยการกลบ
เกลื่อนไว้ เห็นไหม เป็ นไปไม่ได้เลยที่กิเลสในหัวใจยังเต็มหัวใจอยู่ แล้วมันจะให้อยูใ่ นกรอบของ
ศีลของธรรม มันต้องคัดค้าน ต้องต่อต้าน แต่มนั ต่อต้านอย่างไรก็แล้วแต่ ในเมื่อสังคมเป็ นอย่าง
นั้น ศีลธรรมจริ ยธรรมเป็ นอย่างนั้น นี่ ปัญญาทางโลก สุ ตมยปัญญา
จินตมยปัญญา จินตมยปัญญาก็ใคร่ ครวญเข้าไป ใคร่ ครวญเข้าไป พอใคร่ ครวญเข้าไป
ใคร่ ครวญเข้าไป มันมีเหตุผลไง ความผิดความถูกขึ้นมามันจะเทียบเคียงกันว่า ความผิดและ
ความถูก ถ้าเราทาถูกต้อง กับเราทาผิดแล้วมันจะให้ผลเราขนาดไหน นี่จินตมยปัญญาจะย้อนกลับ
เข้ามา ย้อนกลับเข้ามาที่ว่า ความผิดความถูกเข้าไปเป็ นอย่างไร มันจะมีการเห็นโทษไง ถ้าเห็น
โทษ มันก็จะทาคุณงามความดีข้ ึนมาบ้าง เพราะความเห็นโทษ ถ้ายังไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษมันก็
ต้องพอใจกับตัวมันเอง เพราะมันไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษ กิเลสมันก็ตอ้ งเต็มที่ของมันไป แต่
เพราะความเห็นโทษของมัน เราถึงต้อง...พอเห็นโทษขึ้นมามันจะทาให้ไม่ทาอีก นี่ฝืนตน ฝื นตน
นี่จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญายังไม่เกิดขึ้นมาจากการกระทาของเรา ภาวนามยปัญญา นี่ภาวนา
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มันไม่เกิด ภาวนามยปัญญาเกิดไม่ได้ เกิดไม่ได้ เพราะว่าเครื่ องมือไม่พร้อมไง เหตุปัจจัยจะให้เกิด
ภาวนามยปัญญามันเป็ นไปไม่ได้
ถึงเวลาครู บาอาจารย์สอน สอนให้ทาความสงบก่อน เห็นไหม เริ่ มต้นต้องทาความสงบ
ก่อน ปัญญาทางโลก แผนที่อะไรก็ตอ้ งวางไว้ก่อน แผนที่น้ นั เป็ นแผนที่ส่องชี้ทางไปถูกต้องหมด
แต่เราเข้าถึงไหม เห็นไหม จินตมยปัญญาก็ยงั เป็ นจินตมยปัญญา ก็ยงั เป็ นปัญญาที่ว่าเราคิด เราเห็น
เราจินตนาการไป ก็เพียงแต่เห็นโทษเห็นภัยของความคิดนั้น แต่มนั ก็ยงั ไม่สามารถจะเข้าถึงจุด
ทาลายได้ไง
ชีวิตเรานี่เกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาเป็ นมนุษย์ในชีวิตนี้ มันก็เหมือนกับเราอยูบ่ นภูเขาน้ าแข็ง
ภูเขาน้ าแข็งมันโผล่ข้ ึนมาจากน้ า ส่ วนหนึ่งที่โผล่จากน้ าเป็ นส่ วนเล็กน้อยมาก แต่ภเู ขาทั้งลูกจมอยู่
ในน้ า ชีวิตนี้ก็เหมือนกัน ชีวิตนี้ไง ส่ วนที่เราเกิดเป็ นมนุษย์นี่เหมือนภูเขาที่โผล่ข้ ึนมาจากน้ า มันมี
ความเป็ นภพของมนุษย์ ภพของมนุษย์นี่ภพข้างนอกนะ เพราะไปเกิดเป็ นมนุษย์ เหมือนกับโผล่
ขึ้นมาจากน้ าส่ วนหนึ่ง แต่ส่วนที่จมอยู่ มันเหมือนนิสัยไง ภวาสวะคือภพของใจ กิเลสสวะ ภวา
สวะ อวิชชาสวะ นี่ภพของใจก็มีอยู่ มีอยูส่ ่ วนที่ว่ากิเลสอาศัยตรงนั้นน่ะ นี่มนั อาศัยอยู่
เราอาศัยอยูว่ ่า เหมือนกับภูเขาน้ าแข็ง เหมือนโลกที่เราอาศัยอยู่ ส่ วนที่โผล่ข้ ึนมา ความเห็น
เราก็เหมือนกัน ส่ วนที่โผล่ออกมา ส่ วนที่คิดได้แค่น้ นั เอง ภาวาสวะไง ส่ วนที่จมอยูใ่ นน้ าแข็งอีก
มหาศาล เห็นไหม ถึงได้ตอ้ งทาความสงบ
นี่ทาความสงบๆๆ กาหนดพุทโธๆๆ เข้าไป เพื่อให้จิตนี้สงบไง ทาใจให้เป็ นสมถกรรมฐาน
ให้ได้ งานส่ วนแรกของผูท้ ี่จะเข้าถึงธรรมต้องมีสมถกรรมฐานก่อน ถ้าไม่มีสมถกรรมฐาน คิด
ขนาดไหนก็เป็ นแผนที่เป็ นความคิดโลก เป็ นความคิดที่เอาดินนี้เข้าไปปกปิ ดธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นเลย
เห็นไหม ธรรมนี้เป็ นของประเสริ ฐของเลอเลิศอยูแ่ ล้ว แต่ความคิดความเห็นของเราเข้าไป
คัดค้านกับธรรมอันนั้นไง พอคัดค้านหรื อว่าเข้าไปปกปิ ด คือความเห็นของตัว จะใครคัดค้านได้
ความคิดความเห็นภายในมันก็ไปตามเต็มทีข่ องความคิดนั้น ความคิดของเรา เพราะมันอยูภ่ ายใน
ใช่ไหม มันจะ.นที่ลบั ที่แจ้งขนาดไหน ความคิดอยูใ่ นหัวใจมันก็คิดของมันตลอดไป นี่มนั ปกคลุม
ไปเลย
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“ธรรม” ใจเท่านั้นสัมผัสธรรม ถ้าใจที่มีธรรมจะมีวิหารธรรม มีความสุ ข แต่ใจนี้มนั มีดว้ ย
ความมีกิเลสอยูใ่ นหัวใจ มันก็เผาให้ร้อน อยูบ่ นภูเขาน้ าแข็งคิดว่าจะเย็นมันก็ร้อน มันให้ความ
ทุกข์กบั ตัวเอง เห็นไหม ถึงว่ามันเย็นไม่ได้ ถึงกาหนดพุทโธๆๆ เข้าไป พุทโธๆ เรากาหนดพุทโธ
เข้าไป เหมือนกับนักไต่เขา นักไต่เขาไต่แล้วไต่ข้ ึนไปถึงข้างบน มันก็ถึงสุ ดยอด มันก็เป็ นที่พกั ได้
แต่ในเมื่อยังผูกตัวอยูห่ รื อโรยตัวจากเขาลงมา โรยตัวจากเขาลงมา นี่กาหนดพุทโธๆๆ ธัมมานุสติก็
ได้ ธัมโม สังโฆ กรรมฐาน ๔o ห้อง วิธีการใดวิธีการหนึ่ง กรรมฐาน ๔o ห้อง ทาถึงความสงบ
ทั้งหมด สมถกรรมฐานยังแบ่งถึง ๔๐ ห้อง ๔๐ วิธีการ ที่จะทาให้เข้าไปถึงความสงบของใจ ถึง
ความสงบของใจ ถึงฐานของภวาสวะ ถึงที่ทางาน ถึงภูเขาน้ าแข็งที่มนั จมอยูใ่ นน้ า
ส่ วนที่จมอยูใ่ นน้ านี้มหาศาลเลย นี่คือสันดาน นี่คือกิเลส นี่คือความที่ว่ามันสะสมไว้ในใจ
ของเราที่มนั จมอยูใ่ นน้ าไง แล้วเราอยูบ่ นภูเขาน้ าแข็ง แค่ลอยตัวอยูบ่ นภูเขาน้ าแข็ง เราจะไป
ดัดแปลงตนเองได้อย่างไร เราจะชาระกิเลสได้อย่างไร
โรยตัวลงมาก็เหมือนกัน โรยตัวจากความสูงลงมาให้ยนื อยูบ่ นพื้นให้ได้ ถ้าใจเรายืนอยูบ่ น
พื้นปั๊บ ถ้าตัวของเรายืนอยูบ่ นพื้นได้ ตีนของเรายืนอยูบ่ นพื้นนี่ เราจะมีโอกาสทางานไง ทางานบน
พื้น พื้นดินทางานได้ง่ายกว่า กับทางานอยูบ่ นอากาศที่เอาเชือกผูกตัวไว้ นี่เหมือนกัน พอจิตนี้
กาหนดพุทโธๆ เข้าไป การกาหนดพุทโธๆ เข้าไป อาการของใจมันต้องมี เราว่าความสงบ ความ
สงบเล็กน้อย ความสงบมาก นี่มนั ลงไม่ถึงฐีติจิตไง มันไม่รวม จิตนี้ไม่รวมขึ้นเป็ นตัวมันเองเป็ น
อิสรเสรี
ความเป็ นอิสรเสรี ของใจมันพ้นจากความคิดความปรุ งของเรา ความคิดความปรุ งของเราที่
เราว่าเราคิด เรารู ้ เราฉลาดนัน่ น่ะ มันเอาความคิดอันนี้ มันคิดเข้าข้างตัวเอง มันถึงว่าเป็ นความ
สกปรก ไม่ให้ตวั เองเป็ นอิสระ ความที่ไม่เป็ นอิสระนี้มนั ถึงไม่มชั ฌิมา ไม่มชั ฌิมามันถึงไม่เห็น
สภาวะตามความเป็ นจริ งไง แต่ก็ตอ้ งกาหนดสมถกรรมฐานเข้าไป เห็นไหม สมถกรรมฐานเข้าไป
เพื่อให้จิตนี้เป็ นกลาง
จิตนี้ให้เห็น ให้เห็นสิ่ งใด ให้เห็นความสงบ เห็น ไม่ใช่เห็นสิ่ งข้างนอกนะ เห็นนี้เป็ นนิมิต
เป็ นอะไรนี่มนั เป็ นทางผ่านไง เราจะไปทาง เราจะเดินทางไป สิ่ งที่เป็ นข้างทางมันจะมีให้เราเห็น
ภาพต่างๆ ที่จะชวนให้เราแวะเราเวียนมากมายเลย เราไม่ตอ้ งการ เราต้องไปให้ถึงจุดหมาย
ปลายทางของเราได้ ความปรารถนาของเราก็ตอ้ งการให้ใจเราสงบก่อน
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ใจเราสงบนี้เป็ นสมถกรรมฐาน สมถกรรมฐานนี้เป็ นงานนะ งานอันเอกเลย เพราะว่าจิตได้
ดื่มกินความสงบไง จิตสัมผัสกับความสงบ เห็นไหม สมถกรรมฐาน ใจนี้มนั เป็ นฐานการงาน ฐาน
ที่ต้ งั ถ้าไม่มีฐานที่ต้ งั การงาน มันจะไปทางานได้อย่างไร
งานอะไรล่ะ? งานในวิปัสสนาไง ถ้าวิปัสสนาเกิดขึ้น วิปัสสนาเกิดขึ้น เห็นไหม เห็นใน
อะไรถึงว่าเป็ นวิปัสสนา นี่สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานมันต่างกันตรงนี้ไง ถ้าไม่มีสมถะ
เป็ นวิปัสสนาไปไม่ได้ มันก็เป็ นแผนที่โลกเท่านั้น เป็ นความคิดของโลกล้วนๆ เลย โลกของเราคิด
เราคิดในหมู่เรา ปัญญาอย่างนี้ปัญญาชาระกิเลสไม่ได้ ปัญญาอย่างนี้ ถ้าเป็ นตามหลักของศาสนาว่า
เป็ นแค่สัญญาไง
สัญญาคือความจาได้หมายรู ้ สัญญานี้เป็ นระบบออกมา เราศึกษามาเป็ นระบบออกมา
ระบบทุกอย่างเป็ นสัญญาจัดรู ปแบบขึ้นมา มันหลอกกันตั้งแต่ความคิดของเราเอง ก็อปปี้ มา
สัญญาจามาความหมายมา กิเลสมันหัวเราะเยาะ เราว่าเราจะหาธรรมาวุธเข้าไปชาระกิเลส กิเลส
มันหัวเราะเยาะเลย มันหัวเราะเยาะแล้วมันหลอกเราอีกด้วยนะ “ต้องเป็ นอย่างนั้น ต้องเป็ นอย่าง
นั้น”
พอจิตเราสงบเข้าไป เราอยูบ่ นอวกาศ เราอยูบ่ นอากาศ เราผูกเชือกโรยตัวลงมา จะลงมาถึง
ฐานที่ต้ งั ที่ควรแก่การงาน เรายืนอยูน่ นั่ ขาเราก็สามารถที่จะแตะกับภูเขาได้ ทรงตัวอย่างไรก็ได้
การทรงตัวอยูบ่ นภูเขานั้น ที่เรายังโรยตัวลงมาไม่ถึงตีนเขา ตีนนี้ก็แตะถึงตัวภูเขาเหมือนกัน แล้ว
มันจะพลิกแพลงได้ เอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้ จะทาให้ตวั เบาอย่างไรก็ได้ จะตีลงั กาอย่างไรก็ได้
จิตนี้ก็เหมือนกัน เวลาทาใจให้สงบเข้าไป ความเห็นเป็ นนิมิตต่างๆ ความรู ้สึกต่างๆ เป็ น
ความว่างความเห็นต่างๆ นี่มนั เป็ นได้ ความเป็ นอันนั้นเป็ นสมถะทั้งหมด จิตนี้จะพิสดารขนาด
ไหน มันก็เป็ นในวงของสมถกรรมฐาน ในวงของสมถะไง ความสงบเข้าไปมันเป็ นปี ติ พอเป็ นปี ติ
นี่มนั ก็มีมหาศาล ปี ติลึกล้ าขนาดไหน ปี ติขนาดว่าส่ งออกรู ้วาระจิตต่างๆ นี้ก็เป็ นแค่ปีติ เห็นไหม
มันอยูใ่ นวงของสมถะทั้งหมด มันไม่ใช่ในวงของวิปัสสนา นี่ความเห็น เห็นรู ปแบบเข้ามา
ความเห็นเป็ นนิมิตต่างๆ ความไปรู ้ไปเห็น ถึงว่าไม่ใช่วิปัสสนา
วิปัสสนามันต้องวิปัสสนาในกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นไหม จิตนี้สงบเข้าไป ถ้าเห็นกาย
ถ้าไม่เห็นกาย ครู บาอาจารย์จะสอนแต่เฉพาะเรื่ องของกาย เพราะกายนี้เป็ นภาพใหญ่มาก กายนี้
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การเห็นกายนี้เห็นยากมาก การเห็นกายเหมือนกับการยกขึ้นวิปัสสนา การเห็นกาย เพราะเห็นด้วย
ตาของธรรม กับเห็นด้วยตาของตาเนื้อจะต่างกันมาก
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิตรงนี้สาคัญที่สุด ถ้าการเห็นกาย นี่จะขนพองสยองเกล้า ความเห็นต่างๆ ที่เคย
เห็นมานั้นหลุดมือไปหมด ความเห็นเป็ นนิ มิต ความเห็นรู ปแบบต่างๆ เห็นกายนี้ก็เป็ นนิมิต เป็ น
เห็นจากตาธรรม แต่การเห็นกายมันสะเทือนถึงหัวใจ ยกขึ้นวิปัสสนาได้ ยกขึ้นวิปัสสนา
เหมือนกับว่า เรานี่จะไป เรามีปัญหากันในเรื่ องของแง่กฎหมาย เราต้องฟ้ องศาล ศาลนั้นรับฟ้ อง
หรื อไม่รับฟ้ องไง ถ้าไต่สวนมูลฟ้ อง มีเหตุของมูลฟ้ อง นัน่ ศาลก็จะรับฟ้ อง
การเห็นกายก็เหมือนกัน เห็นด้วยนิมิตต่างๆ เห็นด้วยกาย ความเห็นนิมิตมันยังไม่สะเทือน
ถึงใจ แต่ถา้ เห็นกายด้วยตาธรรมนะ มันสะเทือนถึงใจ มันจะขนพองสยองเกล้า เห็นไหม นัน่ น่ะ
เป็ นการบอกว่า นัน่ ศาลรับฟ้ องแล้ว ไต่สวนมูลฟ้ องคือการเห็นกายนั้น เห็นตามความเป็ นจริ ง ไต่
สวนมูลฟ้ องแล้วศาลนั้นรับฟ้ อง ยกขึ้นวิปัสสนา นัน่ น่ะวิปัสสนาตรงนั้นไง
ถ้าเป็ นความเห็นต่างๆ ข้างนอกที่ยงั ไม่สะเทือนถึง มันไม่ยกขึ้นวิปัสสนา อันนั้นมันเป็ นใน
วงของสมถะ นี่วงของสมถะ คือความสงบของใจ ใจสงบแล้วมันถึงจะเห็นสถานะ การเห็นนั้นถึง
จะเป็ นความจริ งขึ้นมา แต่ในเมื่อการทาใจสงบเฉยๆ เรายังปฏิบตั ิในทางกายใช่ไหม ถ้าพิจารณาจิต
ล่ะ การพิจารณาจิตก็ได้ พิจารณาจิตคือพิจารณาความคิด ขันธ์ ๕ ไง ขันธ์ ๕ นี้เป็ นความคิด
พิจารณาความคิด แต่ครู บาอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสอนตรงนี้ เพราะมันจะฟั่นเฝื อได้ มันจะ
ออกไปในทางความเห็นของทางโลกไง เราพิจารณาอยู่ เราใช้ปัญญาอยูน่ ี่ มันก็เป็ นความคิด
เหมือนกัน เราก็ว่าความคิดนี้เป็ นความคิดแล้วไง เห็นไหม
ทาความสงบอยู่ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ สมาธิอบรมปัญญาก็ได้ ในกรอบเขตของนี้เป็ น
สมถะทั้งหมด เป็ นสมถกรรมฐานทั้งหมดเลย สมถกรรมฐาน คือทาความสงบของใจ ถ้าใจยังไม่
สงบอยู่ ความคิดต่างๆ นี้จะเป็ นโลกทั้งหมด จะเป็ นโลกียะทั้งหมด จะเป็ นในวงของการทาความ
สงบเข้ามาให้ใจมันสงบ ถ้าใจไม่สงบ มันก็มือสกปรกทางานไป งานนั้นก็จะเป็ นของสกปรกไป
ทั้งหมด
ความคิดนี้ยงั ไม่เป็ นตัวของตัวเอง ความคิดนี้ยงั ไม่เป็ นอิสระ ความคิดนี้ยงั มีกิเลสบังคับขับ
ไสอยู่ ความคิดต่างๆ นี้ตอ้ งเป็ นความคิดของกิเลสทั้งหมดที่จะให้เกี่ยวอยู่ เกาะเกี่ยวอยูก่ บั ในโลก
แต่ในเมื่อเราจะทาความสงบเข้าไป ความสงบของในหลักของศาสนานี้มนั มหัศจรรย์ตรงนี้ไง
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ก่อนที่ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู ้ธรรมก็ได้ศึกษากับลัทธิต่างๆ มาก่อน
แล้ว ก่อนที่จะออกแสวงหาโมกธรรม ไปแสวงหาลัทธิต่างๆ ก็มีการสอนทาความสงบ การทาใจ
ให้สงบไง อยูใ่ นวงของสมถะ แต่เขาว่าเขาเป็ นศาสดากัน แล้วในเมื่อเป็ นศาสดากัน ความคิดใน
ความคิดอยูท่ ี่ว่าเขาคิดว่าเป็ นศาสดา คาสอนของเขามันก็วนอยูใ่ นวัฏฏะ แต่ในเมื่อองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็ นผูท้ ี่พน้ ออกไปก่อน เป็ นผูถ้ ึงธรรมก่อน วิหารธรรมในหัวใจเต็มหัวใจแล้ว
ถึงได้สั่งสอนออกมา สอนคนก็ดูจริ ตนิสัย
จริ ตนิสัยที่ว่า ผูท้ ี่ใช้ปัญญา ภูเขาน้ าแข็งที่มนั จมอยูใ่ นน้ า สันดาน คือการสะสมของใจที่
เกิดๆ ดับๆ มาต่าง แต่ละภพละชาติไม่เหมือนกัน การสะสมมาจะทาความสงบด้วยกาหนดพุทโธๆ
อย่างเดียวนี่ ดวงใจบางดวงทาอย่างนั้นแล้วมันเป็ นไปไม่ได้ คือว่ามันขัด มันขัดข้อง มันไม่มีความ
สงบอย่างนั้น เพราะความเคยชินอันนั้นไม่มี ก็ให้ใช้ความคิด
ภูเขาน้ าแข็งจมอยูใ่ นน้ าทะเลทั้งหมดเลย เราจะเปิ ดน้ าทะเลออกให้ภเู ขาน้ าแข็งโผล่ข้ นึ มา
ให้เราเห็นทั้งลูก เราจะทาอย่างไร? ใช้ความคิดวิดน้ าๆออกไป ความคิดนี้ก็คิดวนไปในโลกียะนี่
แหละ ในโลกียะคือในความคิดโลกของเรา นี่คิด ความคิดนี้ คิดเข้าไปๆ ความคิดนี้คิดแบบขันธ์ ๕
คิดเข้าไป แต่สติสมั ปชัญญะจะพร้อมเข้ามา เพราะเราตั้งใจคิดเพื่อจะให้หยุดคิด เราไม่ใช่ว่า
ความคิดนี้จะคิดจนกว่าจะไม่มีสถานี ไม่มีป้ายจอดไง ความคิดของเราคือความมุ่งหมายของสม
ถกรรมฐาน
ในเมื่อเรากาหนดพุทโธๆ โรยตัวลงมานี่มนั เสี ยว มันกลัวที่สูง มันทาไปไม่ได้ เราก็ใช้วิด
น้ าออกจากภูเขาน้ าแข็งนั้นแทน วิดน้ าออกจากทะเลทั้งทะเลจะวิดไหวหรื อ เราต้องหาทางกั้น ทา
ทานบกั้นน้ าทะเลขนาดไหน แล้ววิดส่ วนที่ว่าจมภูเขานั้นออกมา วิดส่ วนที่เราพอจะวิดได้ไง
ปัญญาก็เหมือนกัน คิดขนาดไหน ที่มนั จะทาความสงบให้เราได้ คิดเทียบไปสิ ความเป็ นอยูข่ อง
โลกเป็ นความทุกข์ การเกิดนี้ก็เป็ นความทุกข์ ความคิดเกิดๆ ดับๆ ในหัวใจนี้ก็เป็ นความทุกข์
ความทุกข์ที่ให้ความเจ็บปวดแสบร้อนในหัวใจนี้มนั ควรหรื อ แต่ทาไมถึงต้องคิดล่ะ? เพราะให้
ความคิดนี้มนั หมุนตัวออกไป นี่วิดน้ าไง วิดน้ าออกไปๆ
ความคิดนี้เป็ นขันธ์ ขันธ์น้ ีครอบคลุมใจไว้ ขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่จิต มันเกิดจากอาการของจิต
ความที่เป็ นขันธ์ ๕ คืออารมณ์ที่ความคิดคิดอยูน่ ี่ ความคิดนี้เกิด รู ปของความคิด เวทนา ความ
พอใจ แบ่งแยก วิญญาณ ความรับรู ้ สังขารปรุ งไป รู ปของจิตเกิดขึ้น หมุนไปๆ นี่มนั ก็หมุนไป
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หมุนไปด้วยที่ความคิดที่มนั เร่ าร้อน สติก็ตามไปๆๆ นี่ทานบปิ ดขึ้นเรื่ อยๆ ทานบกั้นเข้าไปเรื่ อยๆๆ
แล้ววิดน้ าออกๆ นี่มนั หมุนไปๆ หมุนไปจนมันเหนื่ อย มันคิดเข้ามากๆ เข้า มันต้องหยุดคิดได้
หยุดคิดด้วยความที่ว่ามันเบาตัวลงเองหนึ่ ง ด้วยพลังงานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ไปแล้วมันจะ
อ่อนตัวลง กับสติสัมปชัญญะนี้คอยดู เห็นไหม แต่เดิมความคิดนี้เป็ นความคิดที่เหมือนกับท่อนซุ ง
ที่ใหญ่มากที่ทบั ถมตัวเราขึ้นมา เราสู ้ไม่ได้ เราเลาะ เราพยายามถากให้มนั เล็กลงๆๆ จนกว่าเรา
สามารถพลิกแพลงได้
ความคิดก็เหมือนกัน เราตามดูๆ จนกว่าว่าเราควบคุมความคิดได้ เห็นไหม มันหยุดเอง
หนึ่ง เราก็เห็นความสงบ เอ้อ! ปล่อยวาง ถ้ามันสงบไม่ได้ มันหยุดไม่ได้ เอาสติตามไปๆ ความคิด
นี้ตอ้ งหยุดโดยธรรมชาติของมัน แล้วสติกส็ ื บต่อไป ความที่มนั หยุดคิดอันนั้นเป็ นสมถกรรมฐาน
นี่ใช้ปัญญาออกไป ใช้ความคิดออกไป นี่สมถกรรมฐานเกิดขึ้น สมถกรรมฐานเกิดขึ้นด้วยปัญญา
ความคิด ปัญญาอันนี้มนั ชาระกิเลสไม่ได้ ปัญญาของโลกนี้ชาระกิเลสไม่ได้ ความคิดของโลกอัน
นี้ชาระกิเลสไม่ได้
แต่ถา้ มันปล่อยวางๆ เข้าเรื่ อยๆ มันก็ตอ้ งถึงภวาสวะ ถึงภพ ถึงกรรมฐาน ถึงสมถกรรมฐาน
ถึงสมถะคือความสงบของใจ พอหยุดคิดๆๆๆๆ ความหยุดคิดนี้บ่อยเข้า มันจะปล่อยเองๆ นี้เป็ น
ในวงของสมถกรรมฐานนะ เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
ความเคลื่อนไหว ความเหยียดคูไ้ ปนี่ตามรู ้ตลอดๆ แล้วมันจะปล่อยๆๆ อันนี้เป็ นในวงของ
สมถะทั้งหมด จะกาหนดพุทโธๆ หลับหูหลับตาอยูว่ ่าโง่เง่า คนทาความสงบอยูน่ ้ ีเป็ นคนที่ว่าไม่
ยอมรับรู ้ ไม่ยอมสู ้โลก เป็ นคนที่หลบ เป็ นคนไม่สู้
นี่แหละนักรบ เพราะต้องการอาวุธ ต้องการสิ่ งที่จะต่อสู ้กบั กิเลส ความคิดที่วา่ จะเป็ น
ความคิดเป็ นโลกเลย ความคิดที่เป็ นปัญญาเลย ชาระกิเลสเลย อันนั้นมันเป็ นความคิดของโลกเขา
มันก็เป็ นในวงสมถะเหมือนกัน แต่เข้าใจว่าวงอันนี้ ความคิดอันนี้ เป็ นวิปัสสนา ถ้าเข้าใจว่าเป็ น
วิปัสสนา มันก็คิดไป เหมือนกับตัวเราลอยอยู่ โรยตัวลงมาจากภูเขา เราอยูบ่ นเชือกผูกกายอยูน่ ี่ เรา
จะพลิกแพลงอย่างไร? ตีลงั กาอย่างไรก็ได้ พอตีลงั กามันอยูบ่ นอากาศนี่ เพราะเชือกโรยตัวลงมา
จากภูเขาต้องการถึงพื้น
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พุทโธๆ ลงมา เห็นไหม ผ่านนิมิต ผ่านความเห็น ผ่านต่างๆ สิ่ งที่วา่ ความว่างความสงบ
ชัว่ คราวเป็ นขณิ กสมาธิ เป็ นปี ติเป็ นความสุ ข มันผ่านมาเรื่ อยๆ ความผ่านอันนี้ ออกมา ถ้าจิตทา
ความสงบเข้าไป ความสงบเข้าไป มันจะผ่านตรงนี้มา เราไม่ไว้ใจ จนกว่าเราจะเห็นกาย จนจะไต่
สวนมูลฟ้ อง จะยกขึ้นฟ้ องได้ เห็นไหม ถึงเป็ นวิปัสสนากรรมฐาน
ความคิดนี้ก็เหมือนกัน มันปล่อยวางโล่ง ปล่อยวางนะ มันจะปล่อย ถึงเวลาใช้ปัญญา
อบรมสมาธิน้ ีมนั จะปล่อย ความคิดมากๆ เข้าจะปล่อย ความปล่อยอันนั้นมันก็เหมือนกับที่เราโรย
ตัวอยูบ่ นอากาศ เห็นไหม มันเป็ นความสงบชัว่ คราวไง เป็ นความว่าง ความปล่อยชัว่ คราว ความ
ปล่อยนี้ มันปล่อยมันว่างด้วยปัญญาอบรมสมาธิ มันเป็ นวงของสมถะทั้งหมด มันไม่ยกขึ้น
วิปัสสนา
ยกขึ้นวิปัสสนา การยกขึ้นวิปัสสนามันต้องเห็นจิต ตัวของจิต ถ้าพิจารณาจิตเข้ามา เป็ น
ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามานี้มนั จะพิจารณาใจนะ พิจารณาใจ มันต้องจับจิตได้ เหมือนกับการที่ว่า
สมาธิอบรมปัญญา จิตสงบแล้วเห็นกาย มันสะเทือนถึงหัวใจไง จับจิตได้น้ ีก็สะเทือน จับจิตได้คือ
จับอาการที่มนั หลอกๆ จับอาการหลอกของจิตไง อย่างเริ่ มต้นเราพิจารณาเข้ามานี้ มันปล่อยวาง
เข้ามา ปล่อยวางเข้ามาจนจับต้องตัวเองได้ แล้วจับต้องตัวเองได้ สะเทือนถึงหัวใจ
ความสะเทือนถึงหัวใจ เห็นไหม ฟ้ องศาล ฟ้ องศาลไต่สวนมูลฟ้ องไง ถ้าไต่สวนมูลฟ้ อง
มันสะเทือนหัวใจมาก กับความปล่อยวางเข้ามานั้นต่างกัน การพิจารณาเข้ามาปล่อยวางเข้ามา
ปล่อยวาง นั้นเป็ นวงของสมถะทั้งหมดเลย ถ้าไม่มีตรงนี้ ไม่มีการจับต้องกายและจิตได้ ไม่ใช่
วิปัสสนา สมถกรรมฐาน เป็ นวงของสมถกรรมฐานทั้งหมด วิปัสสนากรรมฐานต้องพิจารณากาย
เวทนา จิต ธรรม ถึงเป็ นวิปัสสนากรรมฐาน มันจะเดินไปด้วยกัน พร้อมกัน ระหว่างสมถกรรม
ฐานกับวิปัสนากรรมฐาน
แต่เริ่ มต้นมาต้องทาสมถะเข้ามาก่อน ถ้าเป็ นสมาธิอบรมปัญญา ชัดๆ ทาง่ายๆ เลย กาหนด
เข้ามาเลยๆ แล้วทาง่ายเพราะเหมือนกาปั้นทุบดิน มันจับต้องง่าย มันเป็ นหลักใหญ่ แต่ถา้ เป็ น
ปัญญาอบรมสมาธิน้ ีมนั เป็ นความคิด มันฟั่นเฝื อง่าย ครู บาอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่สอน ไม่สอนนะ
ให้ทาสมาธิอบรมปัญญาทั้งหมด
แต่ถา้ ในเมื่อเราทาไม่ได้นี่ เราทาไม่ได้ เราเป็ นผูม้ ีการศึกษามาก เรามีความคิดมาก เราต้อง
ใช้ปัญญาอบรมสมาธิเข้ามา แต่ตอ้ งเข้าใจว่าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ตลอด หมุนเข้าไปๆๆ หมุนเข้า
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ไปให้มนั ปล่อยวางเข้าไป ปล่อยวางอันนี้เป็ นการปล่อยวางชัว่ คราวๆๆ ทั้งหมด มันไม่ใช่วิปัสสนา
หรอก มันเป็ นวงสมถะทั้งหมด ปล่อยวางไปเรื่ อย ปล่อยวางไปเรื่ อย
เพราะปล่อยวางไปเรื่ อยแล้ว เรามีสติพร้อมเข้าไปใช่ไหม เหมือนกับคนทางาน ตั้งใจ
ทางาน พอตั้งใจทางาน พยายามจดจ่ออยูก่ บั ในงานนั้น การจดจ่อ การเฝ้ าดูอยู่ ต้องพบ ต้องตัวเห็น
ตัวของจิตได้ ตัวของจิตนั้นคือสัจจะ คือความจริ งของตัวขันธ์ ๕ ไง อาการที่ว่าเราพิจารณาขันธ์ ๕
ที่ว่าใช้ปัญญาของโลกเข้ามานั้นมันเป็ นเงาทั้งหมด เงาคือผลของตัวเราที่ยนื อยูแ่ ล้วมีเงาใช่ไหม
อาการของใจที่แสดงตัวออกด้วยความเร่ าร้อน มันแสดงตัวออกไป แต่เราได้ผลแต่เงาของมัน เรา
ได้แต่วิบากความเห็นของขันธ์ ๕ ที่มนั ปรุ งแต่งออกไปแล้วเป็ นอารมณ์มา เป็ นความทุกข์
แต่วิปัสสนาเข้าไปแล้ว วิปัสสนาเข้าไป วิปัสสนา จนตัวจับจิตได้ คือตัวจับขันธ์ ๕ ได้ ถ้า
จับขันธ์ ๕ ได้นี่ขนพองสยองเกล้า เหมือนกัน ถ้าถึงการไต่สวนมูลฟ้ องอันนี้แล้ว ไต่สวนมูลฟ้ อง
แล้วศาลรับฟ้ อง หมายถึงการจับใจได้ จับใจได้ตอ้ งวิปัสสนา สมาธิอบรมปัญญา การจับกายได้ก็
ยก ก็ไต่สวนมูลฟ้ องเหมือนกัน นี่มนั เหมือนกันตรงนี้
ถึงว่า วิปัสสนากรรมฐานต้องเริ่ มต้นจากการเห็นกายและเห็นจิต แล้ววิปัสสนาไป
วิปัสสนาไป วิปัสสนาไปยังต้องใช้ปัญญา ปัญญาขณะที่วิปัสสนานี้ไม่ใช่ปุถุชนเสี ยแล้ว เป็ น
กัลยาณชน กัลยาณชน ผูท้ ี่ทาความสงบได้ มีสมถกรรมฐาน มีสมถะ ใจนี้เป็ นพื้นฐานตั้งมัน่ แต่ถา้
ทางโลกเขาทางานไป เขาใช้สติใช้ปัญญาพอสมควร เขาก็ทาของเขาไป ความพลั้งเผลอของเขาก็
ไม่มีความผิดพลาด ขนาดที่ว่าทาให้เขาคอขาดบาดตาย
แต่ถา้ เราจะเป็ นนักปฏิบตั ิธรรม ปัญญาอันนี้ ที่วา่ ภาวนามยปัญญามันจะเกิด เกิดจากตรงนี้
เป็ นมูลเหตุมูลฐาน มูลฐานของสมถกรรมฐาน แล้วเป็ นพื้นฐาน เป็ นสัมมาสมาธิ เห็นไหม
สัมมาสมาธิในมรรคองค์ ๘ มรรคองค์ที่ ๘ นั้นเสริ มขึ้นมา พอเสริ มขึ้นมา ถึงได้แยกออกไปเป็ น
วิปัสสนา เป็ นโลกุตตระไง งานตรงนี้เป็ นงานของโลกุตตระ งานจะพ้นจากโลก
โลกียะทั้งหมดที่เป็ นในวงของสมถะนี้เป็ นโลกียะล้วนๆ ทาขนาดไหนมันก็เวียนตายเวียน
เกิดในวัฏวนนี้ ไม่พน้ จากวัฏวนไปได้ แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาตัวนี้ต่างหาก
ปัญญาในมรรคอริ ยสัจจัง ความดาริ ชอบไง ความดาริ จะออกจากกิเลส มันต้องเริ่ มดาริ ออกจาก
ตรงนี้ ตรงที่ว่ายกขึ้นวิปัสสนานี้ พร้อมกับมันต้องมีสัมมาสมาธิ มีความดาริ ชอบ ความเห็นชอบ
วิปัสสนาเข้าไป
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วิปัสสนากายก็ได้ วิปัสสนาจิตก็ได้ นี้คือยกขึ้นวิปัสสนา ยกขึ้นวิปัสสนานี้สาคัญที่สุด ถ้า
ไม่มีการยกขึ้นวิปัสสนา มันวนอยูใ่ นวัฏฏะ เราก็จะวนไปในวัฏฏะนี้โดยที่ว่าเราไม่เข้าใจอะไรเลย
เราเห็นแต่ความว่าง ความเวิง้ ว้าง ความเป็ นไปของจิตนี้ท้ งั หมดเลย จิตมันวนกับจิต มันคลุกเคล้า
กันอยูใ่ นกิเลสนั้น แต่เรามองไม่เห็น
แต่ถา้ พอเห็นกายกับเห็นจิตนี้ก็หลุดมือไปอีกนะ ผูท้ ี่ไม่มีวาสนา หลุดมือไป หมายถึง
วิปัสสนาไปไม่ไหวไง เดินไปไม่ได้ ถึงว่าผูท้ ี่เจริ ญแล้วเสื่ อมมีมากเลย เจริ ญเข้าไปแล้วเสื่ อม เจริ ญ
เข้าไปแล้วเสื่ อม นี้คือปากทางนะ การเห็นกายและจิตนี้คือปากทาง ปากทางเข้าถึงกระแสของพระ
นิพพาน ยังต้องเดินอีกยาวไกล นี่คือแค่บาทแค่ฐาน เรามีบาทมีฐาน เราจะเดินก้าวเดินเข้าไปให้ได้
ไง แต่ถา้ ก้าวไปแล้วจิตเสื่ อมจิตเห็น เห็นแล้วหลุดมือไป หลุดมือไปนี่ไง
ที่ว่า จากใจดวงหนึ่งให้อีกใจดวงหนึ่ง จากใจดวงหนึ่งนะ ครู บาอาจารย์ถึงสอน พยายาม
สอน เน้นสอนพวกเรา พวกที่ว่าเริ่ มจะหัดวิปัสสนากัน แต่วิปัสสนาแล้วก็ตอ้ งวิปัสสนาให้ถูก
วิปัสสนาให้ถกู จะทาให้เราพ้นจากกิเลสได้เป็ นชั้นๆๆๆ เข้าไป พ้นจากกิเลสได้ ทาเพือ่ ให้พน้ จาก
กิเลสนี่ ไม่ได้ทาเพื่อเสริ มกิเลส ถ้าทาเสริ มกิเลส เราก็ทาไปๆ เหมือนดินพอกหางหมู ดินพอกหาง
หมูนนั่ น่ะ หนักไปเรื่ อยๆๆ
ว่าเราประพฤติปฏิบตั ิๆ แล้วมันก็หนักไปเรื่ อยๆ จนกว่าหางหมูน้ นั พอกไปด้วยกิเลส
ทั้งหมด แต่น้ ีเราทาสมถกรรมฐานเข้ามา นัน่ ล่ะมันจะเลาะออกไปเรื่ อย หางหมูน้ ีจะไม่ติดด้วยดิน
หางหมูน้ นั จะสะอาดอยูต่ ลอดเวลา ดวงจิตนี้เป็ นอิสระไง ถ้ามันเสื่ อม มันเสื่ อมมา พยายามตั้งใจ
นะ จิตเสื่ อมนี้เป็ นปกติ
การเดินขึ้นไปนี่มนั ต้องก้าวพลาด ก้าวพลาดกันมาเป็ นประจา ไม่มีใครก้าวเดินแล้วถูกต้อง
ไปหมด ผิดเป็ นครู ถูกก็เป็ นครู พยายามฝึ กฝนเข้าไป ถ้ามันเสื่ อมลงมา จิตเสื่ อมทาอย่างไร? จิต
เสื่ อมอย่าไปอาลัยอาวรณ์กบั สิ่ งที่เราเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่ งอาลัยอาวรณ์กบั ผล ส่ วนใหญ่จิตที่เสื่ อม
เพราะคนหวังแต่ผลไง คนไม่สร้างเหตุ
เรากาหนดพุทโธ เรากาหนดพุทโธตลอดไป ถ้าเรากาหนดพุทโธด้วยสมาธิอบรมปั ญญา
ถ้าเรากาหนดพุทโธไม่ได้ เราใช้ปัญญาหมุนอยู่ เราก็ตอ้ งพยายามใช้ปัญญาใคร่ ครวญตลอดเวลา
ใคร่ ครวญพร้อมสติเข้าไป ทาแค่น้ ี ทั้งมีสติสัมปชัญญะอยูแ่ ค่น้ ี มีสติความรอบรู ้อยู่ พุทโธๆๆๆ จน
จิตมันจะสงบเข้ามา แล้วจิตเข้ามา เพราะมันเคยเห็นกายแล้วมันจะเข้าหากายเอง ยกขึ้นหากายเอง
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จิตสงบ จิตนี้พิจารณาจิตเข้า ปัญญาอบรมสมาธิเข้า กาหนดปัญญาหมุนเข้าไปๆ ปัญญาคิด
ไง คาว่า “หมุน” คือคิดในขันธ์ แยกแยะความผิดความถูกของเราตลอดเวลาเข้าไป ไม่หวังผล ถ้า
หวังผล เป็ นตัณหาซ้อนตัณหา จิตใต้สานึกใต้ภเู ขาน้ าแข็ง สันดานนั้นมันต้องการอยูแ่ ล้ว ความมัก
ง่าย การชุบมือเปิ บ มันโดยธรรมชาติของกิเลสเป็ นอย่างนั้น ความอยากสะดวกอยากสบาย แล้วก็
พยายามจะเอาผล แล้วก็จะเสื่ อมไปต่อหน้าต่อตา
ความเสื่ อมไปต่อหน้าต่อตา เพราะว่าเราไปหวังผล เราไม่สร้างเหตุ หน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิคือ
การสร้างเหตุ ตั้งสติไว้ แล้วกาหนดพุทโธๆ หรื อว่าปัญญาอบรมสมาธิตลอดเวลาเข้าไป พอจิต
สงบเป็ นพื้นฐานมันจะเย็น คนที่เคยเร่ าร้อนมันจะสงบเย็น ความสงบเย็น เห็นไหม จิตที่ยนื อยู่บน
พื้นบนฐานที่ควร ควรแก่การงาน ควรแก่การงานในวิปัสสนา
ในกายก็วิปัสสนาไปสิ กายข้างนอก ในตาราบอกไว้ ในตาราว่าธาตุ ๔ ต้องมี ดิน น้ า ลม
ไฟ นั้นตาราบอก แต่ความเห็นของเราล่ะ ความเห็นว่ากายแปรสภาพไป ถ้าความเห็นข้างนอกเป็ น
ความเห็นข้างนอก ความเห็นข้างนอกหมายถึงความเห็นของโลกียะ มันเป็ นความเห็นความคิด
แต่ถา้ ในวิปัสสนานี้ มันจะเป็ นไปโดยตามหลักความจริ ง เราจะไปคาดหมายสิ่ งใดๆ ไม่ได้
เลย เราเฝ้ าดูอยู่ เห็นไหม ถ้าสมาธิ ถ้าสมาธิอบรมปัญญา ดูกายแปรสภาพ ความแปรสภาพของกาย
กายนี้จะแปรสภาพต่อหน้า จะละลายไป จะเอาไฟเผา จะให้เป็ นอนิจจัง เป็ นไตรลักษณ์ นี่ไม่ซ้ ากัน
คืนวันนี้ภาวนาอย่างนี้ เป็ นอย่างนี้ พรุ่ งนี้ภาวนาใหม่ มันจะเป็ นรู ปแบบใหม่ไปตลอด จะไม่มีการ
ซ้ ากันเลย การซ้ ากันไปนั้นเป็ นสัญญาทั้งหมด เห็นไหม การวิปัสสนาไม่ใช่ว่า เราเห็นว่ากาย
ละลายลงไป แล้วจะให้มนั ละลายลงไป วันนี้ละลายลงไป พรุ่ งนี้มนั ไม่ละลายจะทาอย่างไร นี่
แหละ วิปัสสนาคือการต่อสู ้ไง การต่อสู ้น้ ีคือการต่อสู ้กนั ในชั้นวิปัสสนา ในชั้นการให้หาเหตุหา
ผล หาเหตุหาผลในการต่อสู ้กบั กิเลส
กิเลสคือความยึดมัน่ ถือมัน่ มันยึดอยูโ่ ดยธรรมชาติของมัน แต่ปัญญาจะเข้าไปแยกส่ วน
ออกระหว่างกายกับจิตออกไป ระหว่างที่กายกับจิตหมายถึงว่า จิตนี้มนั มีกิเลสอยู่ เพราะมันหลง
มันหลงในอะไร? มันหลงในกายของเราเอง มันหลงในกายของเราเอง มันหลงมาโดยธรรมชาติ
ในเมื่อคนหลงไปแล้วนี่เราจะแก้ไขอย่างไรให้หายหลงไง
ให้หายหลงต้องให้เห็นสภาวะตาม
ความเป็ นจริ งว่า กายนี้เป็ นจริ งเหรอ กายนี้ไม่จริ งมันจะไม่จริ งอย่างไร หน้าที่ของเราดูความไม่จริ ง
เท่านั้น
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แต่ถา้ ใช้ปัญญาของเราที่ว่าไม่จริ งอย่างนั้น เราคาดหมายไง ไม่จริ งอย่างนั้นต้องเป็ นแบบ
นั้น...นี้คือการคาดหมาย การคาดหมายคือการด้นเดา การด้นเดาธรรมมันจะเป็ นด้นเดาไม่ได้ นี่
เหมือนกัน พอด้นเดาไปแล้วต้องการให้เป็ นแบบนั้น นี่คือตัณหาซ้อนเข้าไปอีกแล้ว หน้าที่ของเรา
ต้องพยายามทาจิตของเราให้สงบให้ได้ แล้วดูไป ถ้าจิตเสื่ อม คือว่าจับภาพนั้น หรื อความเห็นมัน
ไม่กา้ วเดิน เราต้องปล่อยวางไว้ แล้วกลับมาพุทโธๆๆๆ เพิ่มพลังงานของใจตลอดเวลา
การทางานมันต้องใช้ ใช้พลังงานทั้งนั้น ทั้งทางโลกและทางธรรม ถ้าทางโลก เหนื่อยนี้
ต้องพัก ทางธรรมก็เหมือนกัน ใจมันหมุนไปนี่ใช้พลังงานมาก ต้องกลับมาพัก กลับมาพัก พอมี
พลังงานในหัวใจ สู ้ต่อไป กลับไปย้อนกลับไปสู ้ พิจารณา...
...ตรงนั้นเหตุหนึ่ งทาให้จิตเสื่ อม จิตมันจะเสื่ อม พอจิตมันเสื่ อมเพราะอะไร เพราะมัน
คาดหมายแล้วไม่สมหมาย มันอาลัยอาวรณ์ ละล้าละลัง ต้องเชื่อมัน่ ในสัจจะ ในความจริ ง ใน
อริ ยสัจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทุ่มไปทั้งตัว ทุ่มไปทั้งหมด ทั้งหัวใจ ทั้งร่ างกาย
ทุ่มไปในงานนี้ ท้งั หมดเลย
งานอื่นๆ ในโลกนี้ เราอยูห่ รื อเราตายไป คนทาแทนเราได้นะ เราอยูห่ รื อเราตาย โลกเขาทา
แทน ทาหน้าที่การงาน นี่เขาแทน เขาสื บต่อ มีผรู ้ ับผิดชอบแทนกันได้ แต่หน้าที่ชาระกิเลสนี้คือ
หน้าที่ของบุรุษอาชาไนย ผูท้ ี่เป็ นอาชาไนยเท่านั้น เพราะทุ่มทั้งกายและใจ ความหลงมานี้มนั ไม่ใช่
หลงมาแต่ปัจจุบนั มันหลงมาเนิ่นนานในหัวใจนี้
พอหลงมาเนิ่นนาน จะให้เห็น ให้หวั ใจฉลาด ให้หวั ใจเห็นตามความเป็ นจริ ง หน้าที่ของ
เราคือหน้าที่ใคร่ ครวญ หน้าที่เอาไฟเผาให้น้ าละลายไป ให้ร่างกายนี้แปรสภาพไป ความแปร
สภาพนั้นคืออะไร? คืออนิจจัง คือไตรลักษณ์ นี่เห็นพระไตรลักษณะ ใจมันก็จะเข้าใจขึ้น เห็นพระ
ไตรลักษณ์ พระไตรลักษณ์มาให้เห็นต่อหน้า
อาการว่าความเห็นอันนั้นทาให้หวั ใจนั้นฉลาดขึ้น มันปล่อย โอ้โฮ! สิ่ งที่ไม่เคยพบไม่เคย
เห็น สิ่ งที่ในการศึกษาเล่าเรี ยนมามันก็เป็ นความจามา มันไม่เคยสะเทือนหัวใจขนาดนี้ ความเห็น
ของเรามันสะเทือนหัวใจมาก ขนพองสยองเกล้านะ มีความสุ ข มีปีติ มีความสุ ข มันจะปล่อย มัน
จะเวิง้ ว้างไปหมดเลย ใจนี้เป็ นอิสระชัว่ คราว เพราะความเห็นอันนั้นน่ะมันฉลาดขึ้นมา มันปล่อย
แต่มนั ไม่ขาด ความไม่ขาดหมายถึงว่าสังโยชน์มนั ไม่ขาดออกไปจากใจนั้น
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มันฉลาดขึ้นมา ความฉลาดขึ้นมามันก็ยงั ไม่ฉลาดพร้อมไง ความฉลาดพร้อมนี่ภาวนามย
ปัญญา ความที่เป็ นภาวนามยปัญญาคือมรรคอริ ยสัจจัง มรรคทั้ง ๘ จะรวมตัวไง ความเพียรชอบ
การงานชอบ ความดาริ ชอบ ความเห็นชอบ สมาธิชอบ มันหมุนไป แต่ขณะที่เห็นมันเห็นชอบอยู่
แต่ความชอบนี้ไม่มชั ฌิมาปฏิปทา มัชฌิมาปฏิปทา ต้องซ้ าเข้าไปๆ มัชฌิมาปฏิปทา
การจะตัดสังโยชน์ขาดออกจากใจ ความตัดสังโยชน์ขาดออกจากใจ มรรค ภาวนามย
ปัญญาจะคมกล้า ธรรมจักรนี้มนั หมุนไป ทีน้ ีมนั หมุนไป ความที่หมุนไป แต่มนั ยังไม่เป็ นจักรที่ยงั
ไม่คมกล้า มันจะปล่อยวางชัว่ คราว ความปล่อยวางชัว่ คราวนี้จะมีความสุ ขแปลกประหลาดโลก
มาก อันนี้คือรสของธรรมที่ทาให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิ กล้าทุ่มไปทั้งชีวิต ทุ่มไปทั้งชีวิต ทุ่มไปทั้งหมด ทุ่มไป
ทั้งหมดเลยว่าจะเอาให้ได้ อยูแ่ ค่ชวั่ มือเอื้อมแล้ว เราเตาะแตะมาๆ ตั้งแต่เริ่ มต้น จนก้าวเดินขึ้นมา
จนยกขึ้นฟ้ องศาล จนไต่สวนกัน จนเราจะเป็ นฝ่ ายชนะอยูแ่ ล้ว จนจะเป็ นฝ่ ายชนะอยูแ่ ล้ว ต้องก้าว
เดินตามเข้าไป ก้าวเดินตามเข้าไป วิปัสสนาเข้าไป ซ้ าเข้าไปๆ
ไม่ใช่ว่าเห็นกายแตกเห็นกายระเบิดเห็นอะไร แล้วจะปล่อยวาง มันว่างแล้วเราจะนอนใจ...
ไม่ได้ ความนอนใจอันนั้น เราตัดกระแส เรากั้นเขื่อนไว้ เราโรยตัวมาจากภูเขาทั้งหมด แล้วพอทา
ขึ้นไปแล้วเราจะไปนอนใจตรงนั้นได้อย่างไร เขื่อนนั้นน้ าจะกัดเข้ามาได้ เข้ามาปิ ดบังไอ้ภเู ขา
น้ าแข็งนั้นได้อีกนะ นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเรานอนใจอยู่ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ที่เราปล่อยวางไปชัว่ คราว
มันจะกลับมายึดมัน่ ถือมัน่ ให้เป็ นงานภาระที่หนักมาก
คนเราเคยเข้าไปรู ้เขารู ้เรา รู ้แพ้รู้ชนะกันอยู่ ถ้าเราไปพลาดอีกทีหนึ่ง เขาจะใช้กลอุบายที่
หนักแน่นกว่านั้นมาหลอกเราอีก เห็นไหม ถึงต้องซ้ าเข้าไป จะมีความสุ ขก็ให้มีความสุ ข สุ ขเป็ น
เครื่ องเสวยไป ใจนี้อยูก่ บั ความสุ ขไป แล้วพอจิตนี้สงบเข้าไป ยกขึ้นวิปัสสนา ซ้ าเข้าไปๆ จนกว่า
สังโยชน์ขาดออกไปจากใจ
สิ่ งที่สังโยชน์ขาดออกไป มันจะเห็นว่าความหลุดออกไปจากใจ สังโยชน์ขาดออกไป กาย
นี้กระเด็นออกไปนะ กายนี้เป็ นกาย จิตนี้เป็ นจิต อาการของขันธ์คือทุกข์คือสุ ขนี้แยกออกกันหมด
สักกายทิฏฐิ ๒๐ ต้องแตกออกไป ออกไปจากหัวใจที่วิปัสสนาอยูน่ ้ นั ไง
เราวิปัสสนากายอยูน่ ี่แหละ วิปัสสนากายอยู่ แต่เวลาขาดอออกไป จิตนี้รับรู ้ รับรู ้ท้งั หมด
อันนี้เป็ นปัจจัตตัง ถ้าไม่มีปัจจัตตัง นี้คือการกินข้าวแล้วอิ่ม ถ้ากินข้าวแล้วไม่รู้จกั อิ่ม ต้องกินไป
เรื่ อยๆ จนกว่ามันจะอิ่ม ความอิ่มพอนั้นเป็ นปัจจัตตัง กับความปล่อยวางต่างกัน ความปล่อยวางคือ
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ความว่างเฉยๆ ความว่าง ความเวิง้ ว้าง ความลอยตัวอยูก่ ลางอากาศ อันนั้นเป็ นความว่าง ว่างจาก
วิปัสสนา ไม่ใช่ว่างจากกาหนดพุทโธ ต่างกัน ความเห็นจะต่างเข้ามา ภาวะของใจ วุฒิภาวะของใจ
ใจจะเติบโตขึ้นไปตามขั้นตามตอนในการก้าวเดินออกไปในวิปัสสนาญาณ เห็นไหม
วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้ว พอสังโยชน์ขาดออกไปนี่ เข้าถึงกระแสของพระนิพพาน เราเข้า
กระแสของพระนิพพาน เราไม่ใช่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิน้ นั ไม่ใช่ปุถุชนแล้ว ผูท้ ี่ไม่ใช่ปุถุชน เป็ นผูท้ ี่เข้าถึง
กระแสของธรรมแล้ว นี่กา้ วเดินต่อไป
ทางปัญญาก็เหมือนกัน ทางปัญญาอบรมสมาธิ ทางปัญญาอบรมสมาธิกพ็ จิ ารณาจิตนี่
แหละ พิจารณาเข้าไป พิจารณาอาการของขันธ์ ๕ เข้าไป ไม่ใช่พิจารณากาย พิจารณาอาการของ
ขันธ์ ขันธ์คือความรู ้สึก ความรู ้สึกความนึกคิด ความยึดมัน่ ถือมัน่ ความเห็นโทษ ความเห็นภัย
ความเห็นสุ ข ความเห็นต่างๆ นี่ความเห็นอันนี้เกิดขึ้นจากไหน? เกิดขึ้นจากเราไม่รู้เท่า
เพราะเราจับจิตได้แล้วใช่ไหม เราฟ้ องศาลแล้ว ศาลรับฟ้ องแล้ว ในเมื่อศาลรับฟ้ องแล้วเรา
ก็ตอ้ งไต่สวนไปตามกฎหมาย ตามเหตุตามปัจจัย วิปัสสนากายๆ ไป แต่วิปัสสนาจิตต้องดูตรงนี้
ตรงการเกิดดับของใจ ใจนี้เกิดดับ เพราะว่ามันเกิดจากขันธ์ ๕ นั้นกับใจนี้ เป็ นเหมือนกับสิ่ งที่เป็ น
เนื้อเดียวกัน สิ่ งที่เป็ นเนื้อเดียวกัน ความคิดเกิดขึ้นบ่อยๆ สร้างแต่ความทุกข์ให้เราบ่อยๆ คิดขึ้นมา
ทีไรจะให้อารมณ์กบั ใจทุกข์ครั้งไป คิดดี คิดชัว่ จะละเอียดอ่อนหรื อความหยาบนั้นต่างกัน นี่
ความคิดที่เกิดขึ้นตลอด นี่คือการไต่สวน ไต่สวนในชั้นวิปัสสนา
วิปัสสนาไป ถ้าไม่ไหว เหมือนกัน ถ้าไม่ไหว ก็วิปัสสนาไปๆ ความคิดนี้ฟั่นเฝื อหนึ่ ง คือ
คิดไม่ออก เพราะมันจับตัวจิตได้แล้ว จับตัวขันธ์ได้แล้ว คิดไปๆ ขันธ์มีกาลังมากกว่า ความคิดนี้
จะก้าวเดินไป มันเป็ นเรื่ องของโลกียะเลย เป็ นเรื่ องของสัญญาเลย เป็ นเรื่ องของระบบ เราต้องพัก
พักหมายถึงว่าไม่คิดไง กาหนดใจให้สงบอยู่ กาหนดใจก็ทาได้ กาหนดพุทโธก็ได้ หรื อคิดให้
ปล่อยวางก็ได้ ใจนี้จะเป็ น นี่วงของสมถะ
สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ต้องก้าวเดินไปพร้อมกันแล้วตอนนี้ ตอนที่วา่ ความ
สงบต้องเสริ ม ถ้าไม่เสริ มมันจะเป็ นความคิด เป็ นสัญญา สัญญานี้ก็เป็ นโลกียะ แต่ถา้ เป็ นปัญญา
เป็ นขันธ์ ขันธ์ ๕ ไง ในสังขารขันธ์ สังขารขันธ์น้ ีก็เป็ นความคิด ความปรุ ง ความแต่ง แต่มีสมาธิ
เข้าไป สมาธิเข้าไปทาให้มนั ว่างไว้ ไม่ใช่มีตวั ตนเราเข้าไปมีส่วน มันจะหมุนไป ความหมุนไปนี่
ไต่สวนๆ วิปัสสนาเข้าไปๆ
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การเกิดการดับ การเกิดการดับหนหนึ่ง มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับอาการคิดไปถึงขันธ์ ๕ แล้ว
ขันธ์ ๕ เห็นไหม รู ปของจิต คือรู ปกับอารมณ์กบั ความคิดนั้นไง สัญญาทาให้รูปของความคิดนี้
เกิดขึ้น สังขารปรุ งไป วิญญาณรับรู ้ ในอารมณ์หนึ่งนั้น ขันธ์ ๕ พร้อมไง เราจะแยกขันธ์ออกจาก
กันอย่างไร แยกความคิดออกไปว่าอันไหนเกิดก่อน อันไหนเกิด อันไหนเกิดก่อน อันไหนรับรู ้
อันไหนเป็ นตัวก้าวเดิน เป็ นตัวปรุ ง นัน่ น่ะพิจารณาเข้าไปวิปัสสนาเข้าไป วิปัสสนาแยกขันธ์ออก
ก็เหมือนกับแยกออก เห็นไตรลักษณ์ คือเห็นกายที่แปรสภาพ แต่น้ ีแยกออก แยกความคิดออกจาก
กัน อันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลัง อันไหนความรู ้สึกน่ะ
วงจรของขันธ์ ๕ หมุนไป อารมณ์หนึ่งๆวิปัสสนาออกไป ใช้ปัญญา ใช้ปัญญาหมุนเข้า
มาๆ นี่ก็ปล่อยวางเหมือนกัน ถ้าใจทันนะ มันจะปล่อยๆ ปล่อยจนความคิดนี้กา้ วเดินไปไม่ได้น่ะ
ขัดความคิดของตัวเองได้นะ เก้อๆ เขินๆ อยูเ่ ลยนะ พอมีความคิดเข้าไปเรารู ้ทนั ความคิดเรา พอมัน
จะเกิดขึ้น “นัน่ แน่ !” พอเรานัน่ แน่ เราชี้หน้าความคิดไง เราชี้หน้าก็เหมือนเราขึ้นศาลแล้วเราฟ้ อง
ศาลว่าความคิดนี้คิดจากกิเลส ความคิดนี้เคยคิดมาแต่ไหนแต่ไร ความคิดนี้ไง ความคิดคือขันธ์
แล้วแบ่งออกด้วยว่าความคิดนี้ ๕ คน ไอ้ตวั นี้มนั ชื่อไอ้เวทนา ไอ้ตวั นี้ชื่อไอ้สังขารคิดก่อน เวทนา
คิดก่อน วิญญาณรับรู ้ก่อน สัญญา สังขาร นี่คือผูท้ ุจริ ต
ขณะที่มีกิเลสอยูน่ ้ ีเป็ นผูท้ ุจริ ต ถ้าวิปัสสนาเข้าไป วิปัสสนาเข้าไป ผูท้ ุจริ ตทั้ง ๕ คนนี้จะ
แยก ต่างคนต่างอยู่ ปล่อย ต่างคนต่างอยูค่ ือเขาแยกออกจากกัน ในเมื่อ ๕ ส่ วนนี้ขนั ธ์ ๕ แยกออก
จากกัน ความคิดจะเกิดขึ้นไม่ได้ จะว่าง จะโล่ง นั้นน่ะ ซ้ า ต้องซ้ า ซ้ าบ่อยๆ ซ้ าบ่อยๆ เพราะ
สันดานความสะสมมาของใจนี้มหาศาล ความสะสมของใจ มันก็ตอ้ งต่อสู ้ กิเลสไม่เคยวางมือกับ
ใคร กิเลสไม่เคยยอมแพ้ใคร กิเลสจะต่อสู ้ทุกๆ วิชาการ กิเลสนี้กลัวธรรมมากที่สุด ก็ต่อสู ้ธรรม
เหมือนกัน ต่อสู ้ธรรมในวิปัสสนานี้ไง
กิเลสมันไม่ยอมให้ใครมาชนะตัวเองได้ง่ายๆ เราก็ตอ้ งต่อสู ้กบั กิเลสหนึ่ง ต่อสู ้กบั กิ เลส
กิเลสคือความไม่อยากทา กิเลสคืออยากจะได้ผลไวๆ กิเลสคือการมัน่ หมาย กิเลสคือการที่
ความคิดความหมายความตัณหาทะยานอยาก อยากให้ได้ผลไวๆ เหมือนกันเลย นี่วิปัสสนา
กรรมฐาน วิปัสสนามันทันตรงนี้ไง ทันตรงที่เราเห็นความเสื่ อม พอวิปัสสนาไปแล้วมันไม่เป็ นผล
ไป วิปัสสนาไปแล้วไม่เป็ นผล ไม่เป็ นผลเพราอะไร เพราะว่า สมาธิไม่พอ สมถกรรมฐานไม่พอ
พยายามกลับมาพักแล้วไป พักแล้วไป ทางานต้องมีพกั ไม่พกั นี่ตาย
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พอจะเป็ นจะตายขึ้นมาก็พกั สักทีหนึ่ง พอเราพักแล้วได้ผล มีพลังงานแล้วกลับไปสู ้ใหม่
วิปัสสนาไปเรื่ อยๆ จนขันธ์แตกออก จิตนี้เป็ นอิสระจากความคิดกรงขังอันนี้ไง ความคิดขันธ์ ๕ นี้
ครอบงาจิตอยู่ จิตนี้ไม่ใช่ขนั ธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่จิต ขันธ์ ๕ ส่ งเข้าไปเจตสิ ก ถึงเข้าไปรับรู ้ถึงจิต
จิตนี้ส่งออกมา ออกไปเจตนา ถึงออกไปเป็ นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ กับจิตนี้ไม่ใช่เป็ นอันเดียวกัน ถ้าเป็ น
อันเดียวกัน แยกออกจากกันไม่ได้ ขันธ์ ๕ กับจิตนี้ต่างคนต่างอันอยู่ แต่สมานเนื้อเดียวกันด้วย
สังโยชน์เหมือนกัน สมานโดยเป็ นความคิด
เราคิดอะไรทีไร ใหม่ๆ เริ่ มต้นคิดว่าเป็ นเราคิดๆ ทั้งหมดเลย เพราะอะไร เพราะสังโยชน์
มันสมานให้เป็ นเนื้อเดียวกัน แต่เพราะธรรม ธรรมาวุธ เพราะวิปัสสนาอันนี้ไง พร้อมจากสมถะ
ขึ้นมา เรามีพลังงานขึ้นมาก่อน แล้วใช้วิปัสสนากรรมฐานเข้าไป วิปัสสนาแยกออกๆ สิ่ งที่เป็ นเนื้อ
เดียวกันมันก็แยกออกได้ แยกออกจนหลายครั้งเข้าๆ จนขาดออกจากกัน ขาดออกจากกัน สังโยชน์
ก็ขาดออกไป ความขาดออกไปขณะที่อิ่ม
ขณะที่สังโยชน์ขาดออกไป ขันธ์ ๕ เป็ นขันธ์ ๕ จิตเป็ นจิต ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข์ ทุกข์ไม่ใช่
ขันธ์ ๕ สักกายทิฎฐิ ๒๐ ขาดเหมือนกัน ขาดเหมือนกันด้วยปัญญาอบรมสมาธิ กับสมาธิอบรม
ปัญญา นี่ยกขึ้นวิปัสสนา ยกขึ้นวิปัสสนาเหมือนกัน เหมือนกันเลย เพียงแต่จริ ตนิสัย ความเห็น
ของแต่ละบุคคล ความเห็นไง ความถนัด อานาจวาสนาที่สะสมมาต่างกัน
นี่ก็เหมือนกัน นี่กเ็ ข้าถึงกระแสของพระนิพพานเหมือนกัน ศาลมีกี่ศาลล่ะ? ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ฎีกาแล้ว จบแล้ว ประหารชีวิตแล้ว ก็ยงั ถวายฎีกากับในหลวงได้ เห็นไหม นี่
มรรค ๔ ผล ๔...๓ ศาลยังถวายฎีกาได้อีกชั้นหนึ่ง
นี่ก็เข้าถึงกระแสของธรรม กระแสของธรรม กระแสของธรรมไม่ใช่ตวั ธรรม กระแสของ
ธรรมยังมีส่วนบกพร่ องอยู่ นี่เข้ากระแสของธรรม แล้วก็ตอ้ งใช้สมถกรรมฐานกับวิปัสสนา
กรรมฐานไปตลอด ถ้าเข้ากระแสของธรรมแล้วเป็ นธรรม พระอานนท์เป็ นพระอรหันต์ พระ
อานนท์ก่อนจะเป็ นพระอรหันต์น้ ีเป็ นพระโสดาบันมาก่อน เป็ นพระโสดาบันมาถึง ๒๕ ปี แล้ว
ยกขึ้นถึงเป็ นพระอรหันต์ทีหลัง นางวิสาขาก็เป็ นพระโสดาบัน แต่นางวิสาขาทาไมตายไปพร้อม
กับความเป็ นพระโสดาบันนั้นน่ะ ทาไมนางวิสาขาไม่เป็ นพระอรหันต์ออกมา ไม่เหมือนพระ
อานนท์ พระอานนท์เป็ นพระโสดาบันแล้วก็กา้ วเดินต่อไปวิปัสสนาต่อไป จนกว่าจะพ้นออกไป
ถึงธรรมแท้ๆ ไง
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ในการตัดสิ นของศาลชั้นต้นตัดสิ นไปแล้ว ถ้าเราไม่ยก...ต้องยกขึ้นศาลอุทธรณ์ เราต้อง
ฟ้ องศาลอุทธรณ์ ถ้าศาลอุทธรณ์ยงั ไม่รับฟ้ อง เพราะว่าเหตุผลไม่พอ เหมือนกันเลย ถ้าเราไม่
วิปัสสนานะ เราไม่เห็นกายกับจิต เราวิปัสสนาไม่ได้ ขันธ์ ๕ ที่ว่าขาดออกไปแล้ว ขาดออกไปแล้ว
ขาดออกไปคือสังโยชน์ ๓ ตัวมันขาดออกไป เปลือกของชั้นบนมันหลุดออกไป เห็นไหม นี่
เปลือกส้ม เนื้อส้ม ใยของส้ม
ใจก็เหมือนกัน มรรค ๔ ผล ๔ แต่ตอ้ งวิปัสสนาล้วนๆ มันขาดด้วยปัญญา กิเลสขาด ขาด
ด้วยปัญญา ปัญญาในมรรคอริ ยสัจจังนี้หมุนออกไป แต่ก่อนที่กิเลสจะขาด มันไปขาดบนฟ้ าบน
อากาศที่ไหนล่ะ มันก็ตอ้ งขาดที่ใจ ใจนี้มีกิเลสอยูใ่ ช่ไหม ใจนี้เป็ นผูท้ ี่มีกิเลสอยู่ ใจนี้เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิ
อยู่ ใจนี้เป็ นผูท้ ี่จะออกจากกิเลสอยู่ นัน่ น่ะ มันก็ตอ้ งวกกลับมาที่ตวั ใจเรา ศาลมันอยูท่ ี่นี่ไง
ธรรมจักรเกิดจากเราวิปัสสนาของเราขึ้นมา ถ้าเราวิปัสสนาขึ้นมา นี่คือเรามีพร้อม
ถ้าเราไม่มีพร้อม มันยกขึ้นไม่ได้ ยกขึ้นไม่ได้เหมือนกัน นางวิสาขาตายไปพร้อมกับพระ
โสดาบัน ถ้าเป็ นธรรมแล้วมันจะเป็ นธรรมโดยอัตโนมัติ เป็ นไปไม่ได้ ถ้ามันเป็ น มันมีสมถะแล้ว
มันจะยกขึ้นวิปัสสนาโดยธรรมชาติของมัน เป็ นไปไม่ได้ ต้องใคร่ ครวญหากายหาจิตเหมือนกัน
ผูว้ ิปัสสนากายแล้ว พิจารณากายซ้ า สิ่ งที่มนั ขาดไปแล้ว คือสังโยชน์ขาดไป กายนอกขาด
ไป กายในยังมีอยู่ กายใน กายในกาย แล้วกายบนสุ ด นี่ก็เหมือนกัน จิตที่มนั ขาดออกไปแล้วมัน
ปล่อย สังโยชน์ขาดออกไปแล้ว แต่ในอุปาทานยังมีอยูไ่ ง อุปาทานของโสดาบันหมด แต่ลึกกว่า
นั้นน่ะ ที่ละเอียดกว่านั้นน่ ะ จิตใต้สานึก จิตก่อนสานึก มันละเอียดเข้าไปเรื่ อยๆ เรื่ อยๆ ความ
ละเอียดเข้าไปเรื่ อยๆ การจะค้นคว้านี่สาคัญตอนค้นคว้า คว้าหาระหว่างกายกับจิต ถ้าค้นคว้าจับ
ต้องได้ การจับต้องได้ การค้นคว้า การจับกายและจิตได้น้ ีเป็ นผลงานอย่างมหาศาล การจะเข้าหา
สิ่ งใด เราเจอประตูทางเข้าถึงถูกต้อง ถ้าเราไม่เจอประตูทางเข้า เราก็หวั ชนภูเขา สิ่ งที่เราหัวชน
ภูเขาคือว่าชนกาแพง มันเข้าไม่ได้ การเข้าไม่ได้น้ นั มันจะเป็ นประโยชน์อะไรขึ้นมา
นัน่ น่ะ ถ้าการเข้าไม่ได้ จิตนี้สงบอยู่ เราทาความสงบ สมถกรรมฐานนัน่ แหละ สมถกรรม
ฐานก็เป็ นขั้นๆ ตอนๆ เข้าไป ถ้าสมถกรรมฐานเป็ นสมถะเป็ นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเอง เห็นเอง
จะไม่มีพระอริ ยบุคคลติดอยูข่ ้ นั ตอนใด จะผ่านพ้นไปได้เลยโดยอัตโนมัติ แต่นี่มนั ไม่ใช่ มันไม่ใช่
มันต้องก้าวเดินเป็ นขั้นตอนขึ้นไป การก้าวเดินเป็ นขั้นตอนเข้าไปต้องแสวงหาทางกายและใจไง
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ถ้าพิจารณากายก็เห็นกายอีก เห็นกายซ้ าเข้าไป เห็นกายซ้ า วิปัสสนา วิปัสสนาต้องกลับมา
พักระหว่างสมถะกับวิปัสสนา พักกลับมาเรื่ อย สมถะก็มีสูงชั้นๆ ขึ้นไป เพราะภาวะของใจสู ง
สู งขึ้นไป แต่สมถะเป็ นพื้นฐาน แต่ภาวะของใจ วุฒิภาวะของใจ มันเป็ นคนละขั้นคนละตอนขึ้น
ไป พุ่งขึ้นไป พิจารณากายก็พิจารณาซ้ าเข้าไปๆ พิจารณากายนี้เป็ นสิ่ งที่ว่าง่ายที่สุด จับต้องได้ที่สุด
พิจารณาจิตนี้เป็ นสิ่ งที่ว่า เหมือนกับไปยืนอยูบ่ นกลางอากาศ แต่คนที่มีปัญญาต้องใช้วิธีการนั้น ก็
วิปัสสนาเข้าไป ต้องจับต้องได้เหมือนกัน
การจับต้องได้นี่ขนพองสยองเกล้าทั้งนั้น รู ้เลยว่าเราจับได้หรื อจับไม่ได้ ถ้าจับไม่ได้มนั
เหมือนกับเราเอาหัวชนภูเขา ทาอะไรไม่ได้เลย จับ เหมือนสงบไปเฉยๆ นี่ว่าสงบนะ ถ้าไม่สงบนี่
ใจมืด มันมืด มันเข้าไปไม่ได้ไง รู ้อยูว่ ่ากิเลสยังมีอยู่ รู ้อยูน่ ะ ผูท้ ี่ผา่ นขั้นผ่านตอนมายังไม่ถึงที่สุด
รู ้อยูว่ ่าอันนี้เรามีอยู่ เรายังมีอะไรคาใจเราอยู่ แต่ทาไมเราไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้ล่ะ
ไม่ผา่ นพ้นไปได้ เพราะเราไม่มีความรอบคอบพอ เราเชื่อตัวเอง เราโดนกิเลสหลอก กิเลส
มันว่าสิ่ งนี้ๆ ไง เวลามันสงบขึ้นมา มันเวิง้ ว้างขึ้นมาว่าอันนี้เป็ นผล อันนี้เป็ นผล แล้วเราจะเทียบค่า
ว่าเป็ นผลอย่างนั้น เป็ นผลอย่างนี้ แต่ถา้ เราผ่านจากขั้นเข้าถึงกระแสของธรรมมา เราเห็นความขาด
ไป เห็นความหลุดออกไป เห็นสังโยชน์ขาดออกไป เรายังรู ้เลยว่าสังโยชน์ขาดอย่างไรๆ
แล้วเวลามันขึ้นไปนี่มนั ไม่มีสังโยชน์ขาดออกไปจากใจเป็ นชั้นๆ เราจะเชื่อมัน่ ได้อย่างไร
เวลาวิปัสสนาอยู่ เราจะไม่ให้กิเลสมันหลอก เราต้องมัน่ ใจในธรรม มัน่ ใจในธรรมพระพุทธเจ้า
แล้วต้องใช้ปัญญาใคร่ ครวญเอง ใคร่ ครวญให้เราลงใจว่า สิ่ งที่ว่าเราว่าผ่านพ้นๆ มันจะผ่านไป
ตรงไหน ในเมื่อเราไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลย เราไม่มีสิ่งใดขาดออกไปจากใจเราเลย เราจะมีสิ่งใด
เราจะได้มรรคได้ผลขึ้นมาได้อย่างไร
มรรคผลคือว่าสังโยชน์จะขาดเป็ นชั้นๆๆๆ เข้าไป ขาดเป็ นชั้นนะ
พอพิจารณากายกับจิตแล้วสังโยชน์อ่อนลง พิจารณากายเป็ นธาตุเลยนะ ดินเป็ นดิน น้ าเป็ น
น้ า ลมเป็ นลม ไฟเป็ นไฟ ใจจะแยกออกเลย พิจารณาจิตก็เหมือนกัน พิจารณาจิตถ้าจับต้องได้
พิจารณาจิต จิตนี้ไง จิตนี้อุปาทานยึดอย่างไร เพราะสังโยชน์ขาดออกไปแล้ว แต่มนั ยังมีอุปาทาน
อยูน่ ่ะ มันปล่อยนะ ถ้าปล่อยกายออกนะ จิตกับกาย สภาพของกายกับจิตมันจะมีไม่มีค่าเลย ขณะที่
ปล่อยนี่ร่างกายนี้ไร้ค่ามาก ขยะแขยงมาก มันไม่มีค่าอะไรเลย แต่หวั ใจหลุดออกไป ว่างออกไป
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พ้นออกไป นี่สังโยชน์อ่อนตัวลง กามราคะ ปฏิฆะ อ่อนตัวลงเฉยๆ กายกับจิตจะแยกออกจากกัน
ความเห็นจริ ง อันนี้เป็ นจิตล้วนๆ แล้ว จิตล้วนๆ เป็ นจิตล้วนๆ
การยกฟ้ อง ศาลฎีกา จากอุทธรณ์แล้วจะฎีกา ยกขึ้นศาลฎีกา ศาลฎีกามีเหตุมีผลพอจะรับ
ฟ้ องไหม การรับฟ้ องนี่ไง จากสมถกรรมฐานยกขึ้นวิปัสสนากรรมฐาน ถ้ายกได้ ศาลฎีการับ ถ้ายก
ไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับ ถือว่าสิ้ นสุ ดจบกันที่อุทธรณ์น้ นั ก็ได้แค่ ๒ ขั้น แต่ถา้ ยกขึ้นฎีกาได้ อันนี้
ยกขึ้นฎีกา จะไม่มี ทางศาลฎีกาก็ตอ้ งไต่สวนละเอียดอ่อนเข้าไป
มหาสติมหาปัญญา จิตที่จะเห็นกามราคะ จิตที่จะเห็นเป็ นอสุ ภะอสุ ภงั ไง อสุ ภะคือการ
พิจารณากาย กายนี้เป็ นอสุ ภะโดยธรรมชาติของมัน ธรรมชาติของมัน ถ้าผูท้ ี่เห็นยกขึ้นได้ คือเห็น
จับกายได้ การจับกายได้มนั จะหวัน่ ไหวไปทั้งฐานของน้ าแข็งนั้น ฐานของภูเขาจะหวัน่ ไหวหมด
การจับได้นี่หวัน่ ไหวหมด การจับได้คือการเห็นกาย เห็นอสุ ภะอสุ ภงั อันนั้นไง มันเป็ นมหาสติ
มหาปัญญา มันไม่ใช่สติปัญญา เพราะมันเป็ นจิตล้วนๆ มันเป็ นตัวของกามภพอยูแ่ ล้ว เป็ นตัวของ
กาม
จากเราร่ นระยะตัดร่ นเข้ามาๆ เห็นไหม กิเลสอาศัยออกไป ความคิดออกไปยังขันธ์ ๕
ความคิดออกไปเป็ นโลกเลย แล้วเราตัดรอนตัดทอนเข้ามา สั้นเข้าๆ สั้นเข้าไปมันก็ถึงตัวจุดหมาย
มากขึ้น ความเข้าไปถึงศูนย์กลางอานาจ แรงต่อต้าน แรงจะหลบหลีกต้องมีมากกว่า นี่การพิจารณา
จับกายได้ มันจะมีความสะเทือนเลื่อนลัน่ แล้ววิปัสสนาไป วิปัสสนาตรงไหน? วิปัสสนาหมายถึง
ว่า ร่ างกายนี้มนั เป็ นอสุ ภะอสุ ภงั มันอาบไปด้วยเลือด อาบไปด้วยความสกปรกโสมม เห็นไหม นี่
วิปัสสนาเข้าไป แต่มนั ก็ยงั ย้อนกลับ พลังงานมันแรงขึ้นมาเราจะสู ้ไม่ไหว สู ้ไม่ไหวหมายถึงว่า
วิปัสสนามันไม่ไป มันไปไม่ได้ วิปัสสนา ความคิดมันไปไม่ได้ มันจับไปไม่ได้ เราก็ตอ้ งย้อนกลับ
มาพักอีก ย้อนกลับมาที่สมถกรรมฐาน แต่สมถกรรมฐาน ในขั้นของการวิปัสสนาอสุ ภะ
พิจารณากามก็เหมือนกัน ในการพิจารณากามของจิตน่ะ จิตพิจารณาเข้าไปก็เหมือนกัน
พิจารณาเข้าไป พิจารณาเข้าไปว่ากามมันเป็ นอย่างไร ขันธ์ ๕ ที่ว่าขันธ์มนั ขาดไปแล้ว ขันธ์ของ
กายมันขาดไปแล้ว แล้วขันธ์ของจิตล่ะ? ขันธ์ของจิตคือความคิดที่มนั คิดปรุ งได้ ความที่คิดปรุ งได้
นั้นน่ะมันก็ยงั เป็ นขันธ์อยู่ แต่เป็ นขันธ์ละเอียดอยูใ่ นหัวใจนั้น วิปัสสนาเข้าไปมันจะขาดออก
ระเบิดขาดออกไปเลย อสุ ภะก็เหมือนกัน นี่ ศาลฎีกาตัดสิ นกัน
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ศาลฎีกาได้ตดั สิ นแล้ว ประหารชีวิตกิเลส ประหารชีวิตอสุ ภะอสุ ภงั ประหารหมด ขันธ์ไม่
มีในหัวใจ ความคิดไม่มีในหัวใจ มันควรจะจบ เห็นไหม มันต้องจบกันตรงนี้สิ เพราะฎีกาได้
ตัดสิ นแล้ว แต่ฎีกาตัดสิ นแล้ว ยังถวายฎีกากับหลักประธานของประเทศได้ ถวายฎีกากับในหลวง
ได้ ผูท้ ี่ถวายฎีกาได้
ตอของจิตมันควรจะสิ้ นสุ ดไปแล้ว แต่มนั สิ้ นสุ ดไม่ได้เพราะมันละเอียดอ่อนมาก ตอของ
จิต ถ้าถวายขึ้นไป เราต้องทาเรื่ องถวาย เราต้องยอมรับผิดนะ ผูท้ ี่มีความผิด ผูท้ ี่มีความถูกต้อง พอ
ถวายแล้วก็ตอ้ งถวายขึ้นไป ถ้าไม่ถวายก็จบ ถ้าจบตรงนี้ กามภพไง ขาดเลื่อนลัน่ สังโยชน์ขาดไป
อีก ๒ ตัว เห็นไหม กามราคะ ปฏิฆะขาดหมด นี่สังโยชน์เบื้องต่า
สังโยชน์เบื้องต่า ๕ ตัว สังโยชน์เบื้องบนอีก ๕ ไง รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา มันเป็ นเรื่ องของนามธรรมทั้งหมด ไม่มีกายอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลย กามราคะ ปฏิฆะ รู ป
ราคะ อรู ปราคะ รู ปไง รู ปของความคิด รู ปของจิต ความว่าง อรู ปราคะ มานะ ความถืออาการอัน
นั้น อุทธัจจะ มันเคยในตัวมันเองน่ ะ อุทธัจจะนะ มันว่าศาลฎีกาตัดสิ นแล้ว ว่าง สบายใจ เห็นไหม
อุทธัจจะ อวิชชา คือมันไม่รู้ตวั มันเอง
นี่ถา้ ยกขึ้นวิปัสสนายิง่ ยากเข้าไปใหญ่ จะยกขึ้นวิปัสสนานะ คือการจับต้องตัวได้มนั ตัดสิ น
กันไปแล้ว จบสิ้ นกันไปแล้ว มันอยู่ที่ไหนล่ะ ถ้ามีความรอบคอบ มีความรอบคอบถ้ายกได้ ยก
วิปัสสนาได้ ก็เหมือนพระอานนท์ พระอานนท์สิ้นสุ ดแล้ววันสังคายนาเป็ นพระอรหันต์ จบสิ้ น
จากกิเลสทั้งหมด เพราะว่าวิปัสสนาเต็มที่ วิปัสสนาจนพอแรงแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพยากรณ์ไว้แล้วว่าพระอานนท์จะสาเร็ จเมื่อวันสังคายนา ทาไมมันไม่เป็ นสักที ไม่เป็ นสักที
ทอดธุระปล่อยวาง พอปล่อยวางปุ๊ บ เข้าเลย ปุ๊ บเข้าก็สาเร็ จคืนนั้น พระอานนท์เป็ นพระอรหันต์
ขึ้นมา
นี่ถา้ จับต้องตัวนี้ได้ ยกขึ้นวิปัสสนาได้ คือจับเหตุได้ไง จับเหตุคือจับสิ่ งที่ผกู มัดอยูใ่ นใจได้
พอจับได้ก็หมดสิ้ นกัน พอจับได้ก็ง่ายขึ้นมา พอจับได้ การจับต้องกิเลสสาคัญที่สุด การจับต้องอ
วิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาคือความไม่รู้กบั ความรู ้ของใจเท่านั้น ใจที่เป็ นนามธรรมนั้นรู ้กบั ไม่รู้
เห็นไหม นี่พิจารณาอสุ ภะมาแล้ว ใครเป็ นคนพิจารณาอสุ ภะอสุ ภงั แล้วปล่อยวางไป ใครเป็ นคน
พิจารณากามราคะแล้วปล่อยวางไป
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นี่ไง อาสเวหิ อาสวะอยูท่ ี่จิต อาสวะสิ้ นไป จิตฺตานิ จิตดวงนี้พน้ ออกไปจากกิเลส นั้นถึงจะ
เป็ นธรรมไง นี่ไงธรรมอันนี้ถึงประเสริ ฐ ธรรมในหัวใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มี
วิหารธรรมอยูใ่ นหัวใจ ธรรมนี้ไม่เคยเสื่ อม ธรรมนี้อยูค่ งที่คงวา ธรรมอันนี้ถึงว่าประเสริ ฐใน
หัวใจของผูท้ ี่มีธรรมในหัวใจ ยังปรารถนาฟังธรรม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังกราบเคารพธรรมอยูต่ ลอดเวลา
องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ายังสั่งสอน สั่งสอนสาวกมาตลอด สาวกขึ้นมา เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าป่ วย ให้พระสวดสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือการก้าวเดินไง ธัมมวิจยะ วิจยั ธรรม ความมี
สติสัมปชัญญะ ศีล สมาธิ ปัญญา ทางก้าวเดิน
ถ้าเรายังมีทางก้าวเดินกันอยู่ มันจะมีหวั ใจ หัวใจที่เข้าถึงธรรมได้ไง หัวใจที่สัมผัสกับ
ธรรมอันนั้นขึ้นมาได้ แล้วพอเข้าไปสัมผัสแล้วยังเคารพในธรรม ยังธมฺ มสากจฺฉา ยังคุยธรรม ยังมี
วิหารธรรมเพื่อสนองกันเพื่อความสุ ข แล้วเราผูป้ ฏิบตั ิล่ะ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิ ฉะนั้นถึงว่าอยูต่ รงไหน อยู่
ตรงไหนของศีล สมาธิ ปัญญา...ศีล สมาธิ ปัญญาเป็ นทางก้าวเดิน เราก้าวเดินแล้วใจของเราอยู่
ตรงไหนมีพ้นื ฐาน พื้นฐานของใจของเราที่จะก้าวถึงไง คือพื้นฐานของใจ
พื้นฐานของใจ เรายอมรับความจริ ง ต้องยอมรับความจริ งนะ แล้วถึงจะจับต้อง ถึงจะยกขึ้น
ถ้าไม่ยอมรับความจริ งนั้นคือกิเลสหลอก ความจริ งเราอยูต่ รงไหนต้องตรงนั้น ถ้าเราไปคาด เรา
หมาย เราไปให้ค่าก่อน พอให้ค่าก่อนนี่มนั ไปตาม หลงทางไง เราตั้งใจเดินไปบนถนน ตรงแน่ว
เข้าสู่ ธรรม แต่กิเลสบอกว่านัง่ อยูเ่ ฉยๆ แล้วจะถึงธรรม นัง่ อยูต่ รงหัวถนนนั้นน่ะ ธรรมมันจะมาหา
เราเอง นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราหลง ก็เราอยูบ่ นหัวถนนนั้นน่ะ แล้วเรายังไม่ได้กา้ วเดินเข้าไปเลย แล้ว
ว่ามันจะเป็ นธรรม มันจะเป็ นธรรม แล้วมันจะเป็ นธรรมมาจากไหนล่ะ
ถึงว่าสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ถึงสาคัญตรงนี้ไง ถึงเน้นย้าว่า ครู บาอาจารย์สอน
สอนแต่กาย ส่ วนใหญ่สอนเรื่ องกายมา มันจับต้องง่าย ทีน้ ีว่าสอนเรื่ องกายก็เป็ นเรื่ องกาย สอน
เรื่ องจิต เพราะจิตก็อยูก่ บั กาย เพราะจิตกับกายอยูด่ ว้ ยกัน จะทางใดก็ได้ จะทางกายก็ได้ จะทางจิต
ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ น กาย เวทนา จิต ธรรม
กาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ ฐานทั้ง ๔ ที่จะควรแก่การงาน ใครเป็ นผูท้ ี่ทางานนั้น?
คือหัวใจของผูท้ ี่มีกิเลสเต็มหัวใจทั้งนั้นน่ะ หัวใจของผูท้ ี่มีกิเลส แต่เชื่อในธรรม ในอริ ยสัจของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สละตนขึ้นมา ยอมตนมาประพฤติปฏิบตั ิ ยอมตน กิเลสมันก็
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ต้องเสี ยใจหน่อยหนึ่งแล้ว ยอมตนไง ถ้าอยูก่ บั กิเลส เห็นไหม อยูก่ บั กิเลสคืออยูแ่ ต่ความพอใจของ
มันตลอด ให้มนั เป็ นเจ้านาย มันอยากมันต้องการสิ่ งใดก็วิ่งเต้นเผ่นกระโดดตามแต่กิเลสจะตามไป
แต่ในเมื่อยอมทา เชื่อในอริ ยสัจ เชื่อในสติปัฏฐาน เชื่อในงานที่ควรแก่การงานไง ยอม
ตัวเองจากความที่สะดวกสบาย เคยสะดวกสบายอยูข่ องตัวตามความเคยชินเดิมของตัว ต้องมีศีล มี
สมาธิ มีปัญญา เห็นไหม มีศีลก่อน ศีลที่สะอาด ศีลที่บริ สุทธิ์ ศีลที่ควรแก่การงาน
ควรแก่การงาน “ควร” ควรหมายความว่าไง ถ้าศีลบริ สุทธิ์ ทาสมาธิมนั จะมีความปลอด
โปร่ ง ทาสมาธิมนั จะมีความพอใจ ทาสมาธิแล้วมันไม่กงั วล เห็นไหม นี่ควรแก่การงาน ถ้าไม่ควร
ล่ะ ถ้าไม่ควร ศีลนั้นไม่บริ สุทธิ์ นัง่ สมาธิแล้วมันก็กงั วลไง เราทาผิดสิ่ งนั้นไว้ เราทาผิดสิ่ งนี้ไว้
พระถึงว่า ถ้ามีศีลไม่บริ สุทธิ์ รี บปลงอาบัติ อาบัติน้ นั ปลงไปแล้วคือเราจะเริ่ มต้นใหม่ สิ่ งที่
ผิดพลาดไปวางไว้ตรงนั้น แล้วสิ่ งที่จะเริ่ มต้นใหม่ นี่ศีลควรแก่การงาน สมาธิควรแก่การงานล่ะ มี
ศีลแล้วถึงมีสมาธิ สมาธิควรแก่การงาน สมาธิที่ออกจากอุปจารสมาธิ เห็นไหม ควรแก่การงาน
สมาธิที่บริ สุทธิ์มนั เป็ นสัมมาสมาธิ
ในกรรมฐาน ๔๐ ห้อง ถ้าเราทาเป็ นกสิ ณน่ะควรแก่การงานไหม? ควรแก่การงานของการ
มีฤทธิ์มีเดช ควรแก่การงานของการรู ้วาระจิต ควรแก่การงานของการส่ งไป ไม่ควรแก่การงานของ
การชาระกิเลส
ต้องควรแก่การงานของการชาระกิเลส ถึงเป็ นสมถกรรมฐาน เป็ นสมาธิไง ควรแก่การงาน
เป็ นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิยกขึ้นเป็ นปัญญา เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาที่ชาระกิเลส กับ
ปัญญาที่เห็นแก่ตวั ปัญญาที่จะเอาสะดวกสบาย ปัญญาที่กา้ วเดินที่ว่า ถึงหัวถนนแล้วว่าเป็ นธรรม
แล้ว นัน่ ก็เป็ นปัญญา แต่ปัญญาของกิเลสหลอกใช้ ปัญญาของกิเลสหลอกใช้กบั ปัญญาเป็ น
ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่เป็ นปัญญาของเรา ถ้าเป็ นเรา เรากับกิเลสมันยังแบ่งยังแย่งกันอยู่
แต่ถา้ เป็ นภาวนามยปัญญา เป็ นธรรมจักร เป็ นธรรม เป็ นกลาง เป็ นมัชฌิมาปฏิปทา เป็ น
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผา่ นพ้นไปก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี
ตรงนี้ไง ถึงมีบุพเพนิวาสานุสติญาณ จตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ เห็นไหม วิชชา ๓ ขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดจากปัญญาอันนี้ไง ปัญญาที่เป็ นภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ปัญญา
การใคร่ ครวญ ปัญญาการตรึ ก ปัญญาการคาดหมาย
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การคาดการหมายอันนั้นโดยธรรมชาติของมันต้องมีกิเลสหลอกใช้ เพราะกิเลสอยูใ่ นหัวใจ
โดยพื้นฐาน กิเลสมันมีอยูแ่ ล้วในหัวใจของทุกๆ ดวง มันเป็ นอวิชชา มันไม่รู้ตวั มันเองหรอก ถ้า
มันรู ้ตวั มันเอง มันต้องมีธรรมสิ เห็นไหม ถึงว่าเป็ นกิเลสหลอกใช้ เพราะอวิชชาอยูใ่ นใจของทุกๆ
ดวงที่มีการเกิดการตายขึ้นมา มันต้องมีอวิชชาเป็ นตัวพาเกิด อวิชชาถึงเป็ นพื้นฐานของความคิด
อันนั้น ความคิดอันนั้นถึงว่า ถ้าคิดอันนั้นถึงว่าเป็ นเรา ถึงเป็ นไม่ใช่เรา
ภาวนามยปัญญานี้เป็ นธรรมจักร ธรรมจักร จักรนี้เป็ นกลาง ธรรมนี้เป็ นกลาง องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาตรัสรู ้หรื อไม่มาตรัสรู ้ ธรรมอันนี้ก็มีอยูด่ ้ งั เดิม แต่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีบารมี มีอยูด่ ้ งั เดิมแต่ลึกซึ้ งกว้างขว้างจนไม่มีใครสามารถจับต้องได้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะแล้วค้นคว้าออกมา เพราะสร้างสม
บารมีเป็ นพุทธภูมิมา เป็ นพระโพธิสัตว์ จะมาเพราะโพธิญาณนี้ แล้วค้นคว้าเจอ แล้วจึงเสวยธรรม
อยูใ่ นหัวใจ เต็มเปี่ ยมในใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน
วิมุตติสุขในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความสุ ขมาก แล้วก็เผยแผ่ไง ชี้
ทางจะให้ลูกศิษย์ บริ ษทั ๔ ให้กา้ วเดินตาม แล้วเราก็เกิดมาพบพุทธศาสนา อานาจวาสนาอันนี้ถึง
มหาศาล
อานาจวาสนาของคนอื่น อานาจวาสนาเขาต้องไปแสวงหามา อานาจวาสนาของเรา อยูใ่ น
กามือไง อยูใ่ นกาหัวใจ หัวใจปรารถนา หัวใจรู ้ หัวใจเข้าใจ พอเข้าใจเรื่ องธรรม เข้าใจเรื่ องธรรม
ถึงยอมตัวลง ถึงว่าให้เห็นคุณค่าของตน ให้เห็นคุณค่าของความตั้งใจของเรา ให้เห็นคุณค่าไง เห็น
คุณค่ามา เห็นคุณค่าเราแล้ว แล้วยังได้มาฟังธรรม ธรรมนี้ได้ฟังแสนยาก การฟังธรรมมีโอกาส
น้อยมาก การฟังธรรม เพราะอะไร เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้มา (เทปสิ้ นสุ ด
เพียงเท่านี้)
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