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ทุกคนปรารถนาจะมีดวงตาเห็นธรรมใช่ไหม ทุกคนปรารถนาจะมีดวงตาเห็นธรรม 
“ดวงตาเห็นธรรม” ดวงตาเห็นธรรมมนักเ็ขา้ถึงธรรม ทุกคนปรารถนาตรงนั้น ทุกคนมีตา แต่ตาเรา 
ตาเรา ตาของมนุษย ์ตาของปุถุชน ตาถา้เปรียบเหมือนวา่ตาไม่มี มนักมี็ ถา้วา่ตาเสีย ตาไมไ้ผ ่ตาไม้
กไ็ม่ใช่ แมแ้ต่ตาบอด-ตาใสไง เห็น ดู รู้ความเคล่ือนไหว แต่มนัไม่สะเทือนหวัใจไง  

ปรารถนามีดวงตาเห็นธรรม ตากมี็อยู ่ แต่ไม่เห็นธรรม เห็นแต่ความทุกข ์ เห็นแต่ความยดึ
มัน่ถือมัน่ เวลามนัมองออกไป ปรารถนามีดวงตาเห็นธรรม เพราะเราไม่มีสติสัมปชญัญะ บุญญาธิ
การของเราไม่เหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กแ็ลว้แต่ ดูสิ เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะนะ 
แลว้กเ็ขาบ ารุงบ าเรอเพื่อจะไม่ใหอ้อกมา ไม่ใหอ้อกมาคือวา่ธรรมดาในโลกสงสารกอ็ยา่งนั้นน่ะ 
พ่อลูกกนั ในราชวงศก์ต็อ้งการใหอ้ยูป่กครองบา้นเมืองไป บ ารุงบ าเรอกนัไวไ้ม่ใหเ้ห็นเลยนะ ใหมี้
แต่ความสุขอยูต่ลอดเวลา  

แต่ยมทูตทั้ง ๔ “ความเกิด” เทวดาแปลงมาเป็นคนเกิด “เกิด แก่ เจบ็ ตาย คนเป็นอยา่งนั้นมี
หรือ” ขนาดแค่น้ียงังงเลยนะ นึกวา่เกิดมาแลว้กเ็ป็นเราตลอดไปไง น่ีความเขา้ใจ เพลินอยูใ่นโลก ก็
ถึงวา่เกิดมาแลว้กจ็ะเป็นอยา่งนั้นตลอดไป แต่วา่พอยมทูตมาแสดงใหเ้ห็นวา่ “เกิด แก่ เจบ็ ตาย” 
มนัมีความสลดสังเวช มนัมีความคิด ทั้งๆ ท่ีไม่มีศาสนานะ  

พระพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นเจา้ชายสิทธตัถะอยู ่ แต่ก็
มีความสะเทือนใจ น่ีปัญญา ตาของปัญญาชนไง ผูท่ี้มีปัญญา ความสังเกตสอดรู้ของตา ความสังเกต
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สอดรู้เขา้ไปมนัสะเทือนถึงหวัใจ ความสะเทือนถึงหวัใจ ดวงตาเห็นธรรมคือดวงตาดวงนั้นไง 
ดวงตาของใจไง น่ีธรรมมนัสะเทือนหวัใจ  

เพราะตาน้ีมนัเป็นอายตนะ “จกัขวุญิญาณ” จกัขวุญิญาณรับรู้เขา้ไปแลว้ วญิญาณรับรู้
ออกไป เพราะวา่เป็นมนุษย ์ แต่มนุษยใ์นก่อนท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะตรัสรู้ยงัไม่มี
ศาสนา ยงัเรียกกนัไปต่างๆ นานา จนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกแสวงหาโมกขธรรม จน
ตรัสรู้แลว้จึงบญัญติัออกมา บญัญติัออกมาเป็น จกฺขุ   จกัขวุญิญาณ จกฺขุ   ตากระทบรูป วญิญาณ
เกิดข้ึน น่ีมนัเป็นตาเปลือกๆ มนัเป็นการเขา้กระทบวญิญาณ  

วญิญาณน้ีห่อหุม้ใจอยูอี่กชั้นหน่ึง ใจของเราห่อหุม้ไปดว้ยอะไร ใจของเราห่อหุม้ไปดว้ย
อารมณ์ อารมณ์ท่ีห่อหุม้ใจอยู ่ น่ีบญัญติัออกมาวา่เป็นขนัธ์ ๕ เป็นขนัธ์ ๕ ท่ีปกคุมใจอยู ่ ทีน้ีปกคุม
ใจอยูน่ี่เป็นธรรมชาติของมนั แต่มนัมีอีกส่วนหน่ึงท่ีวา่มีอ านาจมาก ควบคุมใจน้ี คืออวชฺิชาปจฺจยา 
สงฺขารา อวชิชาคือตวักิเลส ตวักิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจ ปกคลุมไปสอดรู้เขา้ไปยดึอ านาจหมด ในการ
ด าเนินการของขนัธ์ทั้งหมด ในความรู้สึก ของรูป ของอารมณ์ ของใจนั้นไง 

 มนัถึงวา่ ตาอนัเป็นตาของปุถุชน ตาของเรา ตาของเราเป็นตาอยา่งน้ี มนัถงวา่ไม่เห็นธรรม 
มนัถึงเห็นแต่โลกไป ความเห็นของโลก ความเห็นของโลกเขาคือความเห็นของเรา โลกเป็นหมู่
สัตว ์ ความเห็นของโลกมนัตอ้งเห็นความยดึมัน่ถือมัน่ ความกอบโกยเขา้มา เป็นเจา้อ  านาจ เป็น
อยากไดอ้ยากดี อยากทั้งหมด ความอยากอนันั้น เป็นตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาความทะยาน
อยากหามา หามาเพื่อความทุกขข์องตวั  

แลว้หาเป็นหามา คิดข้ึนมาคิดเป็นอารมณ์ก่อน พอคิดข้ึนมาเป็นอารมณ์แลว้ถึงออกไป
แสวงหา กระทบออกไปถึงแสวงหาวตัถุเขา้มา แสวงหาวตัถุเขา้มากย็อ้นกลบัมาใหทุ้กขก์บัตวัเอง 
ตอ้งรักษามนัอีก น่ีความทุกขเ์ขา้มา แลว้ความจริงๆ แลว้ชีวติคืออะไร  

ชีวติเกิดข้ึนมาเราปรารถนาความสุขกนัหมด ชีวติมนัคืออะไร ชีวติน้ี ความสุขของใจ 
อาหารของใจ เห็นไหม ความวเิวก ความสงบ ความสงดัเป็นความสุของของใจ ความฟุ้งเฟ้อเห่อ
เหิมอนันั้นเป็นเร่ืองของกิเลส เป็นเร่ืองของเจา้วฏัจกัรท่ีหลอกลวงใหเ้ราคิดฟุ้งไป แลว้โลกกเ็ป็น
แบบนั้น โลกน้ีประกอบดว้ยแสง สี เสียงหมดเลย เราหลงไปในโลกทั้งหมด แสง สี เสียง ความคิด
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ต่างๆ นั้นเร่ืองของโลก เรากไ็ปกบัเร่ืองของโลกทั้งหมดเลย ความคิดของโลกกเ็ขา้กบัโลก มนัเลย
ไม่เป็นอาหารใจไง น่ีมนัถึงไม่เห็นธรรม  

เพราะส่ิงปกคุมอยูท่ั้งหมด แลว้เราตามส่ิงน้ีออกไป ส่ิงน้ีออกไป เราเช่ือวา่เราคิดถูก น่ี
ความเห็นของเรา ความเห็นของเรากบัความเห็นของพระพุทธเจา้คนละอนั ความเห็นของ
พระพุทธเจา้ ใหส้ละ ใหล้ะ ใหว้าง เร่ืองของโลกเป็นเร่ืองของโลก เราเกิดมาแลว้เราอาศยัโลกนั้น
ไป ถึงวา่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัแยกออกมาจากโลกใหเ้ป็นธรรม แยกออกจากโลกมา โลกเขาเป็นไป 
เราไม่เป็นไปกบัเขา แต่ตอ้งอาศยัไปกบัเขา เพราะเคร่ืองมืออนัเดียวกนั  

น่ีมนัแปลกประหลาดมหศัจรรยต์รงน้ี ตรงเคร่ืองมือท่ีใชน้ี้เป็นอนัเดียวกนั ถา้ใชเ้ป็นโลก
เป็นโลกไป ถา้ใชเ้ป็นธรรมเป็นธรรมมา ถึงตอ้งหาความวา่จุดพอดีวา่จะแยกเขา้มาเป็นธรรมไง ทาง 
๒ แพร่งอยูต่รงไหน ทาง ๒ แพร่งของโลกเขาท่ีเราเป็นอยูน่ี่มนัเป็นโลกทั้งหมด มนัไม่มีทาง ๒ 
แพร่ง มนัถึงตอ้งมีสุตมยปัญญา  

เช่ือในศาสนา เช่ือแลว้พาใจเขา้มา ความเช่ือน่ีดูดด่ืมใหใ้จเขา้มา พอเช่ือเขา้มาแลว้ วธีิการ
จะท าใหกิ้เลส คือท าใหอ้วชิชาท่ีมนัปกคลุมใจอยู ่ เป็นเจา้วฏัจกัร เป็นเจา้ความคิด ความฟุ้งเฟ้อเห่อ
เหิมท่ีมนัเป็นทางของโลก ท่ีมนัไปกบัโลกเขาทั้งหมด มนัไปกบัโลกเขาทั้งหมด มนัประสานกนัได้
ทั้งหมดนะ ถา้เร่ืองความคิดของโลก คุยกนัท่ีไหนกรู้็เร่ืองกนัไปหมด ขนาดวา่มองสบตากนัยงั
เขา้ใจวา่มีความปรารถนาอยา่งไร น่ีเร่ืองของโลกเป็นไปอยา่งนั้นทั้งหมดเลย  

แลว้ใจเป็นอยูน่ี่มนัไม่มีทาง ๒ แพร่ง มนัเป็นทางแพร่งเดียว มนัเป็นเร่ืองของโลกทั้งหมด 
มนัเป็นความคิดธรรมชาติของธรรมชาติ อยา่วา่แต่มนุษยเ์ลย สัตวม์นักย็งัรู้ สัตวม์นัยงัเป็นไปได้
ตามสัญชาตญาณของมนั น่ีกเ็หมือนกนั มนุษย ์ แลว้วา่เป็นผูมี้สมองใหญ่กวา่สัตว ์ เป็นสัตว์
ประเสริฐ แต่มนักย็งัเป็นไปตามธรรมชาติของโลกเขาทั้งหมด มนัไม่ถึง ไม่มีทาง ๒ แพร่ง มนัเป็น
ทางแพร่งเดียว  

ถึงพอเช่ือศาสนา มาศึกษาศาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใหป้ล่อย ใหล้ะให้
วาง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม “กายกรรม” การท่ีวา่ มนัคิดจนขนาดวา่ไปหมดแลว้ถึงออกมา
เป็นกายกรรม-วจีกรรม เพราะความคิด ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในใจ นอนคิด นัง่คิด จินตนาการ
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โครงการต่างๆ ท่ีเราจะแสวงหามาน่ีมนัคิดออกมาแลว้ ความคิดๆ มาแลว้รอบหน่ึง เผาใจเราแลว้ 
เบียดเบียนตนก่อน เบียดเบียนตนก่อน  

พระพุทธเจา้สอนวา่ “ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น” อนัน้ีเบียดเบียนตนกไ็ม่รู้ 
เพราะเบียดเบียนจนเขา้เป็นความพอใจ ความเบียดเบียนน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่
ความเบียดเบียนตน เป็นความคิด เพราะวา่ความเป็นอยูข่องเรามนัแค่ปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยู่
อาศยั การท างานในหนา้ท่ีการงานเป็นหนา้ท่ีการงาน แต่ในการท่ีวา่มนัคิดตอ้งการมากไปกวา่นั้น 
อนันั้นเป็นกิเลส อนันั้นเป็นตณัหาความทะยานอยาก มนัคิดส่วนเกินไง  

คิดส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ คิดวา่จะเอา ๓ โลกธาตุน้ีเป็นเจา้ของ คิดวา่ไม่ยอมเป็นไปตามยมทูต
ทั้ง ๔ ท่ีมาแสดงตวั มนัคิดขวางโลก มนัถึงขวางโลกออกไป คิดแลว้ขวางสัจจะ ขวางธรรม มนัเป็น
โลก โลกขวางธรรม ขวางทั้งหมดเลย มนัจะเอาแต่ความพอใจของมนั เห็นไหม เกิดมาแลว้อยูค่  ้าฟ้า 
ท่ีเขาเป็นไปกใ็หเ้ป็นไป เราคนเดียวท่ีจะไม่เป็น “ไม่ยอมเป็น” มนัเลยไม่สะเทือนใจข้ึนมา  

เจา้ชายสิทธตัถะยงัสะเทือนใจเขา้มา สะเทือนใจเขา้มาแลว้ถึงออกแสวงหา ออกแสวงหา
ทุกขย์ากขนาดนั้น น่ีเป็นศาสดาองคเ์อก เป็นครูของโลก เป็นครูของ ๓ โลกธาตุ เป็นครูของเทวดา 
เป็นครูอาจารยข์องเราดว้ย ฉะนั้น อนัน้ีตอ้งเป็นแบบอยา่ง ความเป็นแบบอยา่ง คือความจงใจ ความ
ตั้งใจ ความมุมานะไง ความมุมานะ ใจน้ีมนักต็ั้งมัน่ข้ึนมา  

ใจน้ีมนัเหลาะแหละ ใจของคนมนัเหลาะแหละ มนัเหมือนอากาศธาตุ มนัเป็นเหมือนลมพดั
ไป พระพุทธเจา้ถึงเปรียบ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปรียบใจของมนุษยเ์ปรียบเหมือนชา้ง
สารท่ีตกมนั เอาไวไ้ม่อยูก่บัตวัไง บงัคบัตวัเองไวไ้ม่ได ้ชา้งสารท่ีตกมนัมนัมีพลงัขนาดไหน น่ีมนั
แยบความคิด ลม้ทนัทีเลย ไปตามมนัหมดเลย น่ีมนัถึงเป็นไป ใจของเรามนัถึงเป็นไป เอาไวไ้ม่อยู ่ 

ความเอาไวไ้ม่อยูอ่นัน้ี น้ีพอมนัคิดข้ึนไปมนักเ็ป็นมโนกรรมออกไปก่อน เบียดเบียนตน 
พอใจ ใจคิดใจพอใจ ใจพอใจใจคิดหมด คิดแลว้กย็ดึมัน่ถือมัน่ออกมาเป็นวจีกรรม เป็นกายกรรม 
น่ีกรรมเกิดแลว้ กรรมเกิดข้ึนมาแลว้ เราท าไปแลว้เรายงัพอใจ พอใจในการกระท าของเรา มนัไม่
สะเทือนใจเขา้มา น่ีทางแพร่งเดียวมนัออกไปอยา่งน้ี ทางแพร่งเดียว มนัเป็นไปประสามนัทั้งหมด
เลย 
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ทาง ๒ แพร่ง จะเห็นทาง ๒ แพร่งต่อเม่ือท าความสงบเขา้มาไง ท าความสงบเขา้มาแยง่
พื้นท่ีของใจ พื้นท่ีของใจกิเลสมนันัง่บญัชาการอยูบ่นครอบหวัใจทั้งหมดเลย หวัใจอยูใ่นอ านาจ
กิเลสทั้งหมด มนัใหคิ้ดอยา่งไรกคิ็ดตามมนัไป การศึกษาเล่าเรียนมา การไดป้ระสบการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติมาควรจะเป็นประโยชนข์องตวั มนัไม่เป็นประโยชนก์บัตวัเองเลย มนัใชอ้อกไป มนัใช้
ประสบการณ์นั้นกิเลสมนัพาใช ้ พอกิเลสมนัพาใชม้นักย็ิง่ผกูมดัเขา้ไป ความผกูมดัเขา้ไป มากเขา้
ไป มากเขา้ไป น่ีประสบการณ์บางอยา่งมนัควรเป็นคติแก่ใจ คติแก่เรา มนัไม่เป็นคติกบัเราข้ึนมา
ไดเ้ลยเพราะกิเลสพาใชไ้ง ถึงตอ้งท าความสงบเขา้มา  

พยายามท าความสงบของตวัเขา้มา ท าความสงบของตวัเขา้มาใหกิ้เลสนั้นมนัเบาบางลงไง 
ใหกิ้เลสนั้นมนัยบุยอบตวัลง พอกิเลสนั้นมนัยบุยอบตวัลง ถา้ท าใจสงบนั้น จิตน้ีเป็นสมาธิ จิตน้ีตั้ง
มัน่ จิตน้ีตั้งมัน่ นัน่น่ะ เร่ิมเห็นทาง ๒ แพร่งไง เร่ิมเห็นทาง ๒ แพร่ง... 

...ท าความสงบของใจ ใจพอสงบข้ึนมา เพราะกิเลสท่ีเจา้อ านาจวาสนาท่ีมนัครอบคลุมใจอยู ่
มนัสงบตวัลงเฉยๆ ความสงบตวัลงของกิเลส กิเลสสงบตวัลงเพราะวา่อ านาจของธรรมเขา้ไปบีบ
บงัคบั อ านาจของธรรม พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ เขา้ไปครอบง า ใหกิ้เลสนั้นยบุยอบตวั
ลง นัน่ล่ะจะเห็นทาง ๒ แพร่ง ทาง ๒ แพร่งคือจิตมนัเร่ิมสงบ  

พอจิตมนัสงบ จิตมนัสงบ ดวงตาท่ีวา่ดวงตาของโลก ดวงตาท่ีวา่ยุง่ออกไปขา้งนอกน่ีมนั
เป็นดวงตาท่ีวา่ยดึเขา้มา ยดึเขา้มา พอจิตมนัสงบเขา้ไป น่ีท่ีวา่ “ดวงตาเห็นธรรม” ดวงตาดวงเร่ิมจิต
สงบเขา้มา มนัเป็นอิสระเขา้มา กิเลสท่ีวา่เคยขบัไส เคยใช ้กิเลสเคยใชเ้รา เป็นเจา้นายของเรา มนัก็
มองเขา้มา แสวงหาเขา้มา เป็นของมนัทั้งหมด เป็นของมนัทั้งหมด มองเท่าไรกเ็ป็นโลก เพราะไม่
เห็น เพราะวา่มนัยดึอยู ่ มนับงัคบับญัชา มนัใชอ้ยู ่ ความคิดของเราทั้งหมด มนักใ็ชข้องมนัอยูอ่ยา่ง
นั้น  

เพราะวา่พุทโธ พุทโธเขา้ไป ค าบริกรรมเขา้ไป อาหารใหม่ไง อาหารจากเดิมมนักินอารมณ์
เป็นอาหาร ใจน่ีกินอารมณ์เป็นอาหาร กินความรู้สึกของเราเป็นอาหาร มนัแสดงตวัเองข้ึนมาไม่ได ้
มนัเป็นนามธรรมอยู ่ แต่พอเป็นรูปธรรม เพราะคิดข้ึนมามนักเ็ป็นรูปธรรมข้ึนมา มนักินอารมณ์
เป็นอาหาร มีแต่ความเร่าร้อนเขา้ไป เราก าหนดพุทโธ พุทโธเขา้ไป ธมัโม สังโฆน่ีเขา้ไป กินอาหาร
แทนไง อาหารใหม่เขา้ไป กินอาหารใหม่ อาหารใหม่น้ีเป็นธรรมไง “ธรรมรส”  
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“รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง” 

รสของความเร่าร้อนท่ีเราคิดฟุ้งซ่านอยู ่ เราคิดออกไปมนัฟุ้งซ่านออกไปตลอดเวลา มนัให้
แต่ความเร่าร้อน ไม่ตอ้งบอกวา่ทุกข ์ มนักเ็ป็นทุกขโ์ดยธรรมชาติของมนั แลว้กย็งัใชร่้างกาย ใช้
ความคิดจนอ่อนเพลีย อ่อนแรง จนทุกข ์จนไม่รู้จะท าอยา่งไร มนักเ็ป็นทุกขอ์ยูใ่นใจนั้นน่ะ มนัไม่
สามารถเอาออกได ้ 

แต่เพราะวา่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวก่้อนวา่ ท าความสงบเพื่อจะหาทางออก
ไง ท าความสงบของใจ ก าหนดพุทโธ พุทโธเขา้ไป มนักกิ็นพุทโธเป็นอาหารแทนไง จากท่ีกิน
อารมณ์เป็นอาหาร กินความคิดของตวั เวลาความคิดแยบผา่นเขา้มา มนัจะไปพร้อมกบัความคิดนั้น
เลย พอพุทโธเขา้ไป...ใหม่ๆ จะท าไดย้ากมาก เพราะวา่พุทโธเขา้ไปมนัจืดชืด มนัไม่ยอมรับรู้อนัน้ี
ไง  

เราก าหนดพุทโธเขา้ไปพร้อมกบัสติ ถา้สติสัมปชญัญะคุมอยูน่ะ เราก าหนดพุทโธอยู ่พุทโธ
น้ีชดัเจนมาก เป็นพุทโธ พุทโธ เราเห็นอยู ่พุทโธ พุทโธออกตลอดเวลา แลว้ใจเกาะอยูก่บัพุทโธน้ี 
อนัน้ีเป็นสัมมาไง เป็นงานอนัชอบ เป็นมรรค ทางเดินท่ีทางชอบ ถา้ก าหนดพุทโธ พุทโธ สติขาด
ไป ขาดตอนไป ตั้งพุทโธใหม่ ตั้งสติข้ึนมาใหม่ ตั้งข้ึนมาพร้อมกบัพุทโธ ถา้สติตามระลึกตลอดไป
อยา่งน้ี มนัจะเป็นงานข้ึนมา ความสงบจะเกิดข้ึนได ้เพราะสติควบคุมไวต้ลอด  

พอความสงบเกิดข้ึนมา ความสงบเกิดข้ึนมาจะเกิดความสุขข้ึนมาแลว้ เกิดความสุขข้ึนมา
พร้อมกบัความสงบนั้น มนัเป็นความสงบดว้ย เป็นความสุขดว้ย ในขณะเดียวกนั เป็นความเวิง้วา้ง
ดว้ย เวลาจิตตั้งมัน่ข้ึนมา ดวงตาเร่ิมจะลืมตาข้ึนมา ตอ้งมีดวงตาข้ึนมาก่อน “ดวงตาเห็นธรรม” 

น่ีดวงตายงัไม่เห็นธรรม แค่เร่ิมหาตาไง เราใชแ้ต่ตาเน้ือกนัมาตลอด ตาเน้ือของเรามองส่ิง
ต่างๆ ข้ึนไป มองไปดว้ยกิเลสทั้งหมด พอตาเน้ือเพราะมองออกไป มนัยงัไม่เคยสัมผสัความผดิ 
ความถูก สัมผสัถา้เรามองออกไปอะไรแลว้แต่ ความผดิ หรือความชอบ ความไม่พอใจ มนัจะ
สะสมเขา้มาท่ีใจ สะสมเขา้มาท่ีใจ ตาน่ีไปรับเขา้มา รับเขา้มา แต่อารมณ์ขุ่นมวัจะอยูท่ี่ใจ แลว้เรา
ก าหนดพุทโธ พุทโธ พุทโธไปจนหวัใจสงบ เป็นทาง ๒ แพร่ง  

ทาง ๒ แพร่งหมายถึงวา่ ถา้ออกมาทางเก่ากฟุ้็งซ่าน ถา้ยกข้ึนออกไปอีกทางหน่ึง คือ
พยายามมองหาเหตุท่ีท าไมท าใหใ้จน่ีมนัฟุ้งซ่านอยูต่ลอดเวลา มองหาเหตุวา่ท าไมใจของเรามนัเป็น
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อิสระไม่ไดใ้นตวัมนัเอง ท าไมมนัตอ้งใหกิ้เลสบงัคบัขบัไสออกไปตลอดเวลา เห็นไหม ทาง ๒ 
แพร่งหมายถึงตรงน้ีไง หมายถึงวา่ยกข้ึนวิปัสสนา หมายถึงยกข้ึนดูเหตุดูผล ถา้ยกข้ึนได ้ “ยกข้ึน
ได”้ การกา้วเดินเร่ิมเกิดข้ึน ยกข้ึนได ้ เพิ่งจะมีดวงตาแต่ยงัไม่เห็นธรรม แต่ถา้ยกข้ึนไม่ได ้ดวงตามี
อยู ่ ดวงตานั้นกห็ายไป เพราะสมาธิ การแสวงหาสมาธิน้ี สัพเพ ธมัมา อนตัตา ธรรมทั้งหลาย
เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ ดบัไป สภาวะต่างๆ ไม่มีส่ิงใดคงท่ีใน ๓ โลกธาตุน้ี แปรสภาพ แปรปรวนอยูโ่ดย
ธรรมชาติของมนั  

ความแปรปรวนธรรมชาติของความรู้สึก ความแปรปรวนธรรมชาติต่างๆ มนัจะแปรปรวน
ไปตลอด ความแปรปรวนน้ีเป็นของจริงอยูโ่ดยธรรมชาติไง แลว้พอหวัใจเราน่ีมนัเกิดตายมาใน ๓ 
โลกธาตุ มนักห็มุนเวียนมาใน ๓ โลกธาตุน้ี มนัหมุนเวยีนมา เรากเ็หมือนคนหลบัหูหลบัตามา ไม่
เคยรับรู้ส่ิงนั้นเลย มารับรู้เฉพาะวา่มีปัจจุบนัน้ีไง  

พอถึงเกิดความแปรสภาพ เราถึงจะคดัคา้นไว ้ เราถึงจะไม่พอใจ เราถึงจะพยายามไม่ยอม
เป็นไปตามสภาวะนั้น อนัน้ีเป็นสมุทยั อนัน้ีเป็นตณัหา ความอยาก ความทะยานอยากอีก มนัใหญ่
ข้ึนไปเร่ือยเพราะอะไร เพราะเราย  ้าคิดย  ้าท าวา่เป็นอยา่งนั้น เป็นอยา่งนั้น น่ีความโง่ของใจเกิดข้ึน
จากอะไร เกิดข้ึนจากกิเลสมนัพาคิดอยา่งนั้น  

น่ีจิตของคนท่ีมนัโง่ๆ อยูน่ัน่แหละ มนัสามารถพลิกข้ึนมาใหฉ้ลาดได ้ พลิกข้ึนมาใหฉ้ลาด 
เพราะวา่การเทียบเคียงเขา้มาท่ีใจของตวั ความเทียบเคียงเขา้มาท่ีใจของตวั ใจเป็นอยา่งน้ี ใจได้
ผลตอบแทนเป็นอยา่งไร แค่ก าหนดพุทโธ พุทโธ แค่ก าหนดพุทโธเขา้มา แค่จิตน้ีสงบข้ึนมา มนัยงั
ไดผ้ลถึงกบัความสุขความสงบข้ึนมาพร้อมกนั ความสุขและความสงบท่ีเกิดมาพร้อมกนัน้ีมนัทรง
ตวัไวไ้ดอ้ยูช่ัว่ขณะหน่ึง แลว้พยายามตั้งมัน่ ท าเขา้บ่อยๆ ไง ท าสมาธิเขา้บ่อยๆ ก าหนดไปบ่อยๆ 
การเขา้บ่อยๆ การซอ้นทบัข้ึนไปของวตัถุท่ีซอ้นทบั ๒ ชั้น ๓ ชั้นข้ึนมา เห็นไหม มนัจะซอ้นข้ึนไป 
มนัจะหนาแน่นข้ึนไป  

น้ีกเ็หมือนกนั จิตเคยก าหนดพุทโธเขา้มา พอมีความสงบได ้ มีความสงบได ้ น่ีสงบเขา้มา
บ่อยๆ เขา้ จิตจะตั้งมัน่ ตอ้งจิตตั้งมัน่ก่อน ถา้จิตไม่ตั้งมัน่เหมือนเดก็อ่อน เดก็อ่อนท างานมนัเป็น
งานข้ึนมาไหม เดก็เล่นมนัมีแต่เล่นของมนั มนัไม่ท างานข้ึนมาหรอก มนัจะเอาแต่ความสนุกสนาน
ของมนั น่ีใจท่ียงัไม่ตั้งมัน่ มนักย็งัเส่ือมสภาพอยู ่มนัไม่ควรแก่การงาน  
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เห็นไหม แค่มีดวงตา ดวงตาท่ีควรแก่การงาน กบัดวงตาท่ียงัไม่ควรแก่การงาน แต่ถึงไม่
ควรแก่การงาน ดวงตานั้นเปิดข้ึนมาได ้ เปิดข้ึนมาได ้ เพราะความรู้สึก ความรู้สึกความกระทบกบั
สมาธิธรรมไง ใจลองไดก้ระทบหรือวา่เสพสัมผสักบัความเป็นธรรมของใจข้ึนมาโดยเราเอง โดย
ปัจจตัตงั โดยรู้จ  าเพาะตน มนัเป็นอนัเดียวกนั ไม่มีใครจะคดัคา้นความจริงในใจเราได ้ความจริงคือ
ความจริงวนัยงัค ่า ความปลอมของในใจท่ีมนัเคยฟุ้งซ่านนัน่ มนัหลุดออกไปชัว่คราว  

ความจริงอนัน้ีเกิดข้ึนไม่ตอ้งไปถามใครเลย ความจริงท่ีวา่ใจน้ีสงบข้ึนมา แต่ความจริงอนั
มนัไม่ตั้งมัน่ มนักอ็ยูไ่ดช้ัว่คราว มนัอยูไ่ดช้ัว่คราว มนัแปรสภาพอยูต่ลอดเวลา ความแปรสภาพอยู่
ตลอดเวลา เราถึงตอ้งก าหนดพุทโธ ตั้งสติอยูต่ลอดเวลา ความตั้งสติไว ้ก าหนดพุทโธเขา้ไปเพื่อให้
ใจเติบโตข้ึน เติบโตข้ึนเป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นความตั้งมัน่ ความตั้งมัน่ถึงจะเร่ิมแสวงหา  

ความแปรปรวนของใจ เหตุผลท่ีท าใหใ้จน้ีอยูด่ว้ยตวัเองไม่ได ้ น่ีมนักต็อ้งมองเขา้ไป มนั
เกิดข้ึนอยา่งไร มนัดบัไปอยา่งไร ยอ้นเขา้มาดูความเกิดดบัของใจ ใจวา่มนัเกิดดบั เราเห็นหรือไม่
เห็นมนัเกิดดบัโดยธรรมชาติของมนัอยูแ่ลว้ อารมณ์ๆ หน่ึงเกิดดบัโดยธรรมชาติของมนั แลว้
ขณะท่ีวา่เรายอ้นเขา้ไป เราถอยเขา้ไป ใหค้วามเกิดดบันั้นมนัต่อเน่ือง  

แต่ไม่ไดต่้อเน่ืองดว้ยตวัมนัเองน่ี ต่อเน่ืองดว้ยพุทโธ พุทโธ ต่อเน่ืองดว้ยค าบริกรรม ไม่ได้
ต่อเน่ืองดว้ยตวัของเขาเอง ตวัของเขาเองมนัยงัรักษาตวัมนัเองไม่ได ้ ค  าบริกรรมเขา้ไป เขา้ไป จน
จิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว “จิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว” จิตน้ีเขา้ไปถึงตวัของใจแลว้ น่ีไง ตั้งมัน่ข้ึนมา แลว้ส่ิงท่ีมนั
แปรปรวนอยู ่ ท่ีเคยแปรปรวนอยูน้ี่ แปรปรวนอยา่งไร น่ียกข้ึนดูถา้ยกข้ึนดูนะ ถา้ไม่ยกข้ึนดู มนัก็
ตอ้งแปรสภาพไปเป็นธรรมดา  

อยากจะมีดวงตาเห็นธรรม มีดวงตาแลว้กย็งัใชง้านไม่เป็นไง ใชง้านเป็น ใชง้านใหเ้ป็น 
ตอ้งหมัน่เทียบเคียง หมัน่พิจารณาดูของเรา เราตอ้งพิจารณาใจของเราเอง ใจของเรามนัเป็นอยา่งไร 
มนัมีความสุขความทุกขข์นาดไหน ใจของเรานะ ถา้มนัเทียบเขา้ไป เทียบเขา้ไป ความสุขความ
ทุกขอ์นันั้นมนักเ็ป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมนัตอ้งจบัตอ้งไดสิ้ จบัตอ้งไดเ้พราะใจน้ีเปิดมี
ดวงตาแลว้ ดวงตาคือเคร่ืองมือ เคร่ืองมือน้ีเขา้ไปเทียบเคียงได ้ ถา้ไม่มีแลว้คิดอยา่งไรกเ็ป็นโลก 
โลกท่ีเราคิดกนัอยูทุ่กวนัน้ีมนัเทียบเคียงแลว้ มนัเป็นสุตมยปัญญา  
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ความคิดของโลกเป็นสุตมยปัญญา เราคิดขนาดไหนมนัเคยปล่อยวางได ้ ความปล่อยวาง
จากภายนอก น่ีเทียบเขา้มา เทียบถึงปัญญา ปัญญาของสุตมยปัญญา เราศึกษาธรรม พระพุทธเจา้
บอกวา่ส่ิงท่ีเรายดึน่ีผดิหมดเลย เราควรปล่อย เรากป็ล่อย แต่เราปล่อยอารมณ์เปลือกไง อารมณ์
สัญญา อารมณ์สังขาร ความปรุงความแต่งอาการของใจ ไม่ใช่ใจ เทียบออกมาถึงวา่เคร่ืองมือท่ีใช้
อยู ่ “สุตมยปัญญา” ใชเ้คร่ืองมืออนัน้ีไง ปัญญาอนัน้ีถึงเป็นสุตมยปัญญา สุตมยปัญญากเ็ขา้ไดก้บั
อาการของขนัธ์ อาการของอารมณ์  

ทีน้ี ศึกษาไปมนักป็ล่อยได ้ปล่อยได ้สุตมยปัญญาคือการศึกษาเล่าเรียน มนัจ ามา ศึกษาของ
ท่ีมีอยูไ่ง ก๊อปป้ีของเขามาในของท่ีมีอยู ่ ก๊อปป้ีมาได ้ จ  าข้ึนมาได ้ แต่เราไม่สามารถสร้างส่ิงนั้น
ข้ึนมาเองได ้ ก๊อปป้ีข้ึนมาแลว้ ตอ้งมาฝึกหดั ฝึกหดัวธีิการท า ฝึกหดัวธีิการท าวา่ใหป้ล่อยวาง องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหป้ล่อยวาง ปล่อยวางดว้ยวธีิการใด ปล่อยวางดว้ยสุตมยปัญญามนัก็
ปล่อยวาง เรากป็ล่อยวางเขา้มา จนเป็นสัมมาสมาธิอยูน้ี่มนักเ็ป็นสุตมยปัญญาเหมือนกนั เห็นไหม 
มนัเป็นปัญญาเปลือกๆ เขา้มา  

แต่ปัญญาขา้งใน มนัตอ้งใชปั้ญญาอยา่งน้ีเหมือนกนั จินตมยปัญญา คือจินตนาการเขา้มา 
เทียบเคียงน้ีเป็นจินตมยปัญญา แต่เพราะมีสัมมาสมาธิน้ีเขา้มาแลว้ดว้ย สัมมาสมาธิสร้างข้ึนมา 
สร้างข้ึนมา มรรคเร่ิมกา้วเดินตวัออกไป มรรคจะเร่ิมกา้วเดินตวัออกไปเพราะวา่มีพื้นฐาน มี
พื้นฐานจากจิตของเรา มีพื้นฐานจากหวัใจ  

ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี เป็นประโยชนข์องโลกเขา ไม่เป็นประโยชนก์บัเรา ถา้เราไม่มีส่วนไดเ้สีย
กบัเขา แต่เราไม่ไดส่้วนไดเ้สียกบัเขาแต่ใจเรากไ็ปขดัขอ้งหมองใจกบัเขา น่ีถึงวา่ส่ิงใดๆ ในโลกน้ี
มนัเป็นประโยชน ์มีอยูใ่นโลกน้ี เป็นธรรมชาติของโลกเขา โลกน้ีผลดักนัชม สมบติัน้ีเป็นของโลก 
ไม่ใช่ของเรา สมบติัของเราคือหวัใจ  

สมบติัของเราคือหวัใจ เพราะเราเกิดน้ีใจพาเกิด ใจพาเกิด ใจเป็นพื้นฐาน เป็นภวาสวะ เป็น
ภพ ภพเกิด ภพตายขา้งนอก เกิดเป็นมนุษยน่ี์ภพเปลือกๆ ภพของใจท่ีมนัเกิดดบั เกิดดบัในใจ ภพ
อนัน้ีส าคญัมาก แลว้เรายอ้นกลบัเขา้มาท่ีภพน้ี เรากลบัจะช าระกนัท่ี น่ีฐานของใจมี มรรคเดิน
ออกมาจากน้ี ถา้ไม่มีตรงน้ีมรรคลอยลงมาจากไหน มรรคมาจากฟ้าหรือ บา้นเรือนจะปลูกบนเมฆ
ไดไ้หม เป็นไปไม่ได ้ บา้นเรือนตอ้งปลูกลงท่ีแผน่ดิน มีผนืดินมีดินของเรา เราปลกูบา้นปลูกเรือน
ข้ึนมาได ้ก่อร่างสร้างบา้นเรือนข้ึนมา  
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ถา้จิตน้ีเรารักษาจิต จะไม่มีความเสียหายเลย ก าหนดพุทโธ พุทโธเขา้ไป แมแ้ต่เปลือกๆ จิต
สงบเขา้ไปเห็นนิมิต เห็นความกลวัต่างๆ...ส่งออกมา ความส่งออกมายอ้นกลบัไปพุทโธ จิตน้ีสงบ
ทุกอยา่งจะดบัหมด ถา้รักษาจิตดวงเดียวทุกอยา่งจะไม่มีความผดิพลาดเลย ยอ้นกลบัมาได ้ เรา
ยอ้นกลบัไปท่ีจิตของเรา ยอ้นกลบัเขา้ไปท่ีจิตของเรา ยอ้นกลบัไปท่ีจิตของเรา พอยอ้นกลบัเขา้ไป
มนัจะปล่อยอารมณ์ทั้งหมด เปลือกขา้งนอกจะปล่อยวางไปทั้งหมด น่ีหลุดเขา้มาตั้งแต่เปลือกเขา้
มาถึงใจของตวัเองเลย  

พอถึงใจของตวัเอง น่ีทาง ๒ แพร่ง เร่ิมออกทางมรรคไง เร่ิมกา้วเดินข้ึนไปทางมรรค เพราะ
จิตน้ีเป็นพื้นฐาน จิตน้ีสงบ จิตน้ีควรแก่การงาน ควรแก่การงาน การคน้ควา้ การวปัิสสนา สมถกร
รมฐานท าใจใหส้งบเขา้มาเท่านั้น ใจสงบเขามา สงบขนาดไหนกอ็ยูเ่ตม็พื้นฐานของความสงบอนั
นั้น เพราะจะมีดวงตาเห็นธรรมมนัตอ้งเห็นปฏิกิริยาของการกระทบกนัในภายใน ตอ้งเห็นการ
เคล่ือนตวัไปของกิเลส  

กิเลสขบัไสออกไปอยา่งไร ตอ้งเลาะเขา้มา เลาะเขา้มา เลาะจากความท่ีเราไปยดึติดโลก
ภายนอก ปล่อยวางจากโลกภายนอกเขา้มา ปล่อยวางโลกภายนอกเขา้มา มนัปล่อยนั้นเป็นอาการ
ปล่อยจากวตัถุ ถา้เราวา่เราปล่อยเขา้มา เราปลดความกงัวลของใจลงเป็นชั้นๆๆ เขา้ไป แต่ภายใน
มนัไม่เป็นอยา่งนั้น ภายในมนัเป็นเช้ือ เป็นอวชิชาท่ีขบัไสออกมา ออกมานะ ออกมาพร้อมกบั
ความคิดไง น่ีมนัตอ้งยอ้นกลบัตรงนั้น 

 พิจารณาดูกายสิ ถา้ตั้งดูกาย จบักายข้ึนมาแลว้พิจารณาดูกาย จบัดูกายเพราะอะไร เพราะ
กายของเรา ทุกคนตอ้งรักมาก รักตวัเอง ไม่มีใครจะสามารถท าร้ายตวัเองได ้ ตวัเองน้ีตอ้งเป็นส่ิงท่ี
สงวนท่ีสุดเลย สุดทา้ยกิเลสมนัมาอยูท่ี่สงวนท่ีสุดไง ส่ิงท่ีสงวนท่ีสุดมนักห็ลอกไวไ้ง หลอกวา่เป็น
เรา ส่ิงท่ีสงวนอยูท่ี่วา่ปลอดภยัท่ีสุด มนัคิดวา่มนัปลอดภยัท่ีสุด กิเลสมนัอยูต่รงนั้น เพื่อจะหลบไม่
ยอมใหเ้ราช าระสะสาง กิเลสฉลาดไหม  

น่ีเราไม่เห็นตรงนั้น เราถึงไม่เห็นธรรม เห็นธรรมคือเห็นสัจจะความจริงไง  

อริยสัจจะ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขเ์กิดข้ึนท่ีไหน น่ีอาการกา้วเดินไปของอริยสัจ 
อริยสัจเกิดข้ึนไดเ้พราะเราตอ้งกา้วเดินออกไป น่ีไง มรรคเกิดไหม ถา้มรรคไม่เกิดมนัเป็นอริยสัจ
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ไดอ้ยา่งไร ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค...มรรคอยูท่ี่ไหน มรรคกเ็ป็นส่วนหน่ึงของอริยสัจ มรรคน้ีเป็น
ความจริงไง มรรคอริยสัจจงั  

แต่เปลือกๆ มนักเ็ป็นเปลือกๆ มา เปลือกๆ ออกมา สุตมยปัญญาออกมา น่ีภาวนามยปัญญา
จะเกิดข้ึนจากในอริยสัจน้ีไง น่ีมรรคเดินตวัออกไป มรรคเดินตวัออกไปถึงเห็นความเป็นไปของ
ความจริง เห็นความจริงอนันั้น ตอ้งเห็นความจริงอนันั้น เห็นไหม ส่ิงท่ีวา่ปลอดภยั ส่ิงท่ีวา่กิเลส
มนัเขา้ไปอาศยัคือกายไง แลว้มนัจะไม่ยอมใหเ้ป็นไป มนัจะใหค้งท่ีตั้งมัน่อยู ่ แลว้มนัเป็นไปไม่ได้
โดยความจริง น่ีมนัเป็นความจริง ๒ ชั้น ชั้นหน่ึงคือเขาจริงในตวัของเขาอยู ่ แต่เราเอาความปลอม
เขา้ไปยดึ เราถึงไม่เห็นความจริง 

 ๒ ชั้นเพราะวา่น่ีเขาจริงอยูแ่ลว้ เขาจริงของเขา แต่กิเลสมนัปลอม ถึงเสริมสร้างทุกอยา่งให้
เป็นของปลอม ชีวติน้ีกชี็วติปลอมๆ การประพฤติปฏิบติัมาวา่จะเป็นความจริง กิเลสมนักเ็ปล่ียน
วธีิการใหเ้ป็นปลอมไปใหไ้ดไ้ง ปลอมคือท าใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานไง ไม่เห็นตามความเป็นจริง 
เราถึงวา่จะเห็นธรรม จะเห็นธรรม ถา้ไม่เห็นความจริงมนักไ็ม่เห็นธรรม 

มีความจริงก่อน ความจริงมนัเป็นอยา่งนั้น แลว้เราไปเห็นสัจจะตามความเป็นจริง สัจจะ
ตามความเป็นจริง เรากเ็ห็นเป็นจริงมนักจ็ะปล่อย พอความปล่อยนั้นจึงเห็นธรรม เห็นธรรมคือ
ความแปรสภาพของสัจจะทั้งหมด เห็นไหม มนัไม่มีส่ิงใดคงท่ีอยูเ่ลย แต่เพราะความเช่ือ ความ
กิเลสมนัปกคลุมเราอยู ่เราถึงวา่ร่างกายเป็นเรา ทุกอยา่งเป็นเรา  

การท่ีเป็นเราน้ีมนักย็ดึมัน่ถือมัน่ ความยดึมัน่ถือมัน่มนักซ่็อนอยูใ่นตวัเรานั้นน่ะ ซ่อนอยูใ่น
จิตเราท่ียดึท่ีกายนั้น พิจารณากาย ดูความแปรสภาพของกาย ตั้งกายข้ึนมาใหไ้ด ้ถา้จิตไม่ตั้งมัน่ ทาง 
๒ แพร่งไม่มี เป็นโลกทั้งหมด เห็นกายกเ็ห็นโลกๆ เห็นแบบโลกของเขา คือเห็นยดึมัน่ถือมัน่มา
ตลอด 

แต่ถา้จิตตั้งมัน่ น่ีทาง ๒ แพร่ง ยกข้ึน ๒ แพร่งน้ี แพร่งน้ีคือวา่ยกข้ึนเป็นธรรม ยกข้ึน
วปัิสสนาไง สมถกรรมฐาน-วปัิสสนากรรมฐาน ยกข้ึนวปัิสสนามา ยกข้ึนวปัิสสนาหมายถึงวา่มา
เห็นกาย เห็นกายจากความขา้งในนะ ถา้เป็นนิมิตส่วนใหญ่วา่จะเป็นนิมิตกไ็ด ้ แต่ถา้เป็นนิมิตขา้ง
นอก มนัเป็นนิมิตขา้งนอก อนันั้นเห็นกายข้ึนมามนัไม่สะเทือนหวัใจ เห็นนิมิตเฉยๆ  
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แต่ถา้เห็นกายมนัสะเทือนถึงหวัใจ ขนพองสยองเกลา้ถึงสะเทือนถึงหวัใจ น่ีเห็นกาย เห็น
เฉยๆ แค่เห็นความจริงนะ น่ีมีดวงตาข้ึนมาจากความเป็นสัมมาสมาธิข้ึนมา ถึงเขา้มาเห็นกาย เห็น
กายแลว้ตอ้งเห็นความจริงของการแปรสภาพของกายอีก อนัน้ีคือวปัิสสนา วปัิสสนาคือการ
แยกแยะออก ใหค้วามจริงแต่ละส่วน แต่ละส่วน ใหม้นัแยกออกจากกนั “แยกออกจากกนั” อยูส่่วน
ของความจริง ความจริงต่างอนัต่างจริง ใจกจ็ริงของใจ จิตกจ็ริงของจิต กายกเ็ป็นจริงของกาย  

ทุกขม์นัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป ทุกอยา่งมนัเป็นความจริงท่ีมนัแปรสภาพ มนัเดินไปตามสัจจะ 
เดินไปตามความเป็นจริงของเขา แต่เพราะกิเลสมนัไปขวางไวท้ั้งหมดเลย ความขวางเอาไวท้ั้งหมด 
มนักย็ดึทั้งหมด ยดึทั้งหมดวา่ขวางเขาดว้ย ยดึเขาดว้ย แลว้จะใหมี้ความสุขเหมือนท่ีเราคิดดว้ย...น่ี
มนัหลอกก่ีชั้น ความหลอกของเรา “เรา” เพราะเราโดนกิเลสควบคุมอยู ่ความหลอกอนัน้ีมนักไ็ม่มี
ความเขา้ใจใดใดทั้งส้ิน แลว้มนัจะไปเห็นอะไรล่ะ กเ็ห็นความปลอม แมแ้ต่มีดวงตาแลว้กย็งัเห็น
ความปลอม  

ในวปัิสสนา ไม่ใช่วา่วปัิสสนาแลว้จะเป็นความจริงเสมอไป เพราะขณะท่ีวปัิสสนาน้ีกิเลส
มนัข้ึนมาแข่งกบัธรรมได ้กิเลสหมายถึงเรา มนัตอ้งการพยายามจะดึงไวไ้ง มนัอ้งการพยายามจะดึง
ไวใ้หอ้ยูใ่นอ านาจของมนัตลอดไป ในเม่ือวฏัจกัรน้ีอยูใ่นอ านาจของกิเลส กิเลสน้ีเป็นเจา้วฏัจกัร 
กิเลสน้ีควบคุมมาตลอด แลว้มีสัตวต์วัไหนท่ีจะหลุดออกไป ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้ข้ึนมาก่อน เป็นไก่ตวัแรกท่ีกะเทาะฟองไข่ออกไป กะเทาะอวชิชานั้นออกไป นัน่กวา่จะ
เลด็ลอดออกไปจากอวชิชานะ กวา่พญามารแต่ละองค ์ แต่ละองคน์ะ น่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ท าอยู ่๖ ปี ถึงจะมีดวงตาเห็นธรรม แลว้ทะลุถึงท่ีสุดแห่งธรรม 

แต่เราน่ีตอ้งการมีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้น ถา้มีดวงตาเห็นธรรมแลว้มนัจะเป็นไปไง มนัจะ
ถึงท่ีสุดแห่งธรรมโดยเดด็ขาด โดยสัจจะเหมือนกนั สัจจะกบัสัจจะกเ็ขา้กนัสิ เพราะเห็นธรรมแลว้
ตอ้งถึงท่ีสุดแห่งธรรมได ้ แต่ยงัไม่เห็นธรรม เห็นแต่ความปลอมอยู ่ แลว้กเ็ห็นโทษของกิเลสดว้ย 
เห็นโทษของกิเลสท่ีมนัพยายามขบัไส พยายามบงัคบัอยูใ่หอ้ยูใ่นอ านาจของมนัอยูน่ี่ โทษของมนั 
มนัถึงเขา้มาต่อลอ้ต่อกรกบัในวปัิสสนาน้ีไง  

ในวปัิสสนาอยูว่า่เรากท็  าอยู ่ เราท าวิปัสสนาอยู ่ แต่กิเลสกเ็ขา้มาต่อกรอยูต่ลอดเวลา ต่อกร 
หมายถึงวา่ ท าใหเ้ราพดัเคล่ือนออกไปจากความจริง เห็นความจริงแลว้เห็นไม่กระจ่าง เห็นไม่
ตลอด เห็นไม่ทะลุไง ความเห็นทะลุ เห็นกระจ่าง เห็นตลอดไป มนัถึงจะเห็นสัจจะอนันั้น เราตอ้ง
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เห็น เราตอ้งดู เราตอ้งเห็นเอง ถา้เราดูแลว้เราเห็นเอง เราเขา้ใจเอง มนัจะปล่อยวางไปโดยธรรมชาติ 
ไม่ใช่ปล่อยไปดว้ยความคาดความหมาย ปล่อยไปดว้ยความคาดความหมาย เป็นปัญญาท่ีเรามีส่วน
เขา้ไป มรรคน้ีไม่เป็นอิสระ มรรคน้ีไม่เป็นธรรมชาติ มรรคน้ีไม่เป็นไปโดยธรรมไง มรรคน้ีเป็นไป
โดยเรา  

แต่เร่ิมตน้ข้ึนมาตอ้งมีการกา้วเดินแบบน้ีทุกคน ผูท่ี้ปฏิบติัดวงใจทุกดวงไม่เคยท า ตอ้งมี
ความผดิพลาดโดยธรรมชาติของใจในการฝึก ถึงวา่ดวงตาของใครเป็นดวงตาของคนนั้น งานของ
ใครเป็นงานของบุคคลนั้น บุคคลนั้นทุกข ์ เพราะบุคคลนั้นมีกิเลสอยู ่ บุคคลนั้นจะพน้จากทุกขต์อ้ง
เพราะวา่บุคคลนั้นตอ้งรู้แจง้ดว้ยบุคคลนั้นเอง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่สามารถจะยก
ใครออกมาจากกิเลสไดโ้ดยการดึงออกมา โดยการช่วยเหลือออกมา เป็นไปไม่ได ้ตอ้งใหห้วัใจดวง
นั้น ช าระกิเลสภายในใจดวงนั้น ดว้ยธรรมชาติของมรรคอริยสัจจงัท่ีเกิดข้ึน  

มรรคอริยสัจจงัเกิดข้ึน หมายถึงวา่ความเพียรของเราไง ความเพียรของเรา เราคน้ควา้ เราหา
มา เราพยายามท าความสงบเขา้มา เราพยายามยกใจข้ึน เพราะในทางความสงบนั้นมนัมีปัญญาไป 
ปัญญาสามารถยกได ้ร าพงึไปเร่ือย ดูไปเร่ือย พลิกแพลงไปเร่ือย น่ีไงคือเคร่ืองมือของเรา คือมรรค
ท่ีเราสร้างสมข้ึนมาในใจดวงนั้น มนัถึงเป็นความมหศัจรรยไ์ง  

ในศาสนาพุทธของเราน้ี ในศาสนาพุทธท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ขดุคน้ข้ึนมาน้ี
มหศัจรรยม์าก มนัช าระกิเลสไดจ้ริงๆ แต่เรายงัท าไม่ได ้ ความลงัเลสงสัย อนัน้ีกเ็ป็นลูกหลานของ
พญามาร ความลงัเลสงสัย “เรามีอ านาจวาสนาไหมหนอ เราจะท าไดไ้หมหนอ” 

 ค าวา่ “มีดวงตาเห็นธรรม” น้ีเป็นของท่ีสูงส่งมาก เป็นของท่ีวา่เรากราบไหวใ้นพระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู ่ เรากราบไหวผู้ท่ี้มีดวงตาเห็นธรรม ผูท่ี้เป็นครูเป็น
อาจารยข์องเรา 

“เราผูท่ี้ปฏิบติัน้ีจะมีอ านาจวาสนาไหมหนอ”  

อนัน้ี น่ีเป็นวชิาของลูกหลานพญามารจะใหเ้ราอ่อนแอลงไง  

เราเป็นไปได.้..จิตไม่เคยตาย จิตดวงน้ี ธรรมะมีอยูใ่นธรรมชาติ จิตน้ีกไ็ม่เคยตาย จิตน้ีมนั
ถึงเขา้กบัธรรมได ้ นิพพานน้ีมีอยูค่งท่ีตลอดไป มีอยู ่ แต่เพราะวา่เราน่ีเวยีนวา่ยตายเกิด มีจิตดวง
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หน่ึงท่ีไม่เคยตาย เขา้กนัไดโ้ดยธรรมชาติ เพียงแต่โดนอวชฺิชาปจฺจยา สงฺขาราน้ีปิดป้อง ปิดไวห้มด 
คลุมไวห้มด เวลาเราจะท าข้ึนมาก ็ “เรามีอ านาจวาสนาไหมหนอ” มีอ  านาจวาสนาเพราะมีจิตดวงน้ี 
จิตดวงน้ีมีอยู ่จิตดวงน้ีเกิดตายอยูใ่นวฏัฏะน้ี...  

...มีอ  านาจวาสนาเพราะไดส้ัมผสัเขา้มาเร่ือยๆ ไดส้มัผสัเขา้มา สัมผสัธรรมเขา้มา จนขนาด
วา่วปัิสสนาญาณเกิดข้ึน วปัิสสนาญาณเกิดข้ึนหมายถึง... 

...ใหไ้ดด่ื้มกินรสของธรรมท่ีสมาธิธรรมน้ี แลว้น้ีกา้วเดินวปัิสสนาอยู ่ มนัไม่มีอ านาจ
วาสนาไดอ้ยา่งไร แต่กย็งักิเลสหลอกมา พอกิเลสหลอกออกมา พอกิเลสหลอกออกมาคือความ
ต่อสู้ ตอ้งการใหค้วบคุมใจเราอยู ่น่ีหลอกออกมา หลอกออกมาเรากเ็คลิบเคล้ิมไป  

ถา้วปัิสสนาไปแลว้จะมีส่ิงน้ี มนัจะกา้วเดิน มนัจะมีคู่เคียงมาตลอด ไม่ใช่วปัิสสนาแลว้เขา
จะเปิดทางโล่งใหเ้ราเดินไปโดยธรรมชาติ ใหเ้ราไปโดยท่ีวา่เขาไม่ต่อตา้น...กิเลสไม่เคยปล่อยใคร 
กิเลสไม่เคยไวห้นา้ใคร กิเลสมีทุกๆ ดวงใจ ทุกๆ ดวงใจท่ีมีกิเลสอยูใ่นหวัใจ ฉะนั้น ดวงใจทุกดวง
กอ็ยากเป็นอิสระ ทุกๆ ดวงใจอยากพน้จากกิเลส  

น่ีพอจิตสงบข้ึนมาชัว่คราวข้ึนมา มนักจ็ะพน้ชัว่คราว จิตสงบชัว่คราว ตั้งมัน่ชัว่คราว กิเลส
ยบุยอบไปชัว่ชัว่คราว วปัิสสนาไป วปัิสสนาไป วปัิสสนาไปดว้ยการเห็นกาย พิจารณากายไปเห็น
สัจจะความจริง ปล่อยข้ึนมาชัว่คราว ถา้อ านาจเรามี อ  านาจหมายถึงใจตั้งมัน่อยู ่ ใจมีพลงังานอยู ่
วปัิสสนาไป มนัจะเป็นช่อง ช่อง ไป เราท างานประสบความส าเร็จเป็นช่อง ช่องเลยนะ วปัิสสนา
ไปน่ีจะปล่อย ปล่อย ปล่อยไป น่ีอ  านาจของสมาธิ พื้นฐานของสมถะน้ีส าคญัมาก  

สมาธิน้ีถา้มีอยู ่ ทาง ๒ แพร่ง ระหวา่งแพร่งของโลกกบัแพร่งของธรรม ถา้สมาธิน้ีดี อยู่
แพร่งของธรรมจะเป็นประโยชนม์ากเลย ถา้สมาธิน้ีอ่อนตวัลง มนัจะยอ้นกลบัมาเป็นแพร่งทาง
โลก ถา้ยอ้นกลบัมาเป็นแพร่งทางโลก เราตอ้งก าหนด กลบัมาก าหนด อยา่ห่วงในงานไง อยา่ห่วง
ในหนา้ท่ีการงาน เราตอ้งกลบัมาท าความสงบ พุทโธ พุทโธใหส้งบ ถึงมนัไม่ยอมสงบนะ  

คนเราถา้ท าการคา้ข้ึนมา เห็นเงิน เห็นทอง กอ็ยากไดม้ากๆ ทุกคน วปัิสสนากเ็ป็นแบบนั้น 
คนเราพอท างานข้ึนมา อยากจะไดผ้ล อยากจะไดผ้ล พออยากจะไดผ้ลมนักใ็ชแ้ต่ปัญญาหมุน
ออกไป จนกลายเป็นสังขารปรุง สังขารแต่ง เป็นสัญญามัน่หมาย กไ็ม่รู้วา่เป็นสัญญา จนเหน่ือยลา้
นะ จนเหน่ือยจนทุกขข้ึ์นมา จนมานัง่ไตร่ตรอง น้ีคืออะไร จึงวา่ “อ๋อ!” อนัน้ีเพราะวา่สมาธิมนัไม่
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พอ งานมนัไปไม่ไดไ้ง ท างานแลว้งานไม่ส าเร็จออกมาเป็นงาน มนัเป็นปัญญาโลก มนัเป็นโลกีย
ปัญญา มนัถึงตอ้งกลบัมาท่ีพุทโธใหไ้ด ้ 

น่ีประสบการณ์อนัน้ีมนัเป็นประสบการณ์ตรงของผูท่ี้ปฏิบติัทุกๆ คนไป จะมีการวปัิสสนา
เขา้ไปแลว้สมประโยชน ์วปัิสสนาไปแลว้ไม่สมประโยชน ์สมประโยชนไ์ปเพราะวา่งานมนัตรงไป
กอ็ยา่งหน่ึง สมประโยชนไ์ปเพราะเราใชปั้ญญาถูกตอ้งหน่ึง ถา้ไม่สมประโยชนห์น่ึง เราตอ้งการ
ทางท่ีวา่รวดเร็ว เราตอ้งการทางท่ีเขา้ถึงดว้ยวธีิการท่ีลดั  

เร่ิมตน้ เรากเ็ร่ิมตน้ไม่รอบคอบ สติสัมปชญัญะไม่สมบูรณ์ อยากจะไปทางลดั ทางท่ีไปเร็ว 
แลว้มนักไ็ปไม่ได ้ ไปไม่ไดเ้พราะมนัตอ้งเป็นความจริงท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป เรากเ็ห็นความ
จริงเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ ดบัไป เห็นไตรลกัษณะตามความเป็นจริงทั้งหมด ปล่อยวางมาเป็นคร้ังเป็นคราว
เขา้มา ปล่อยวางเป็นคร้ังเป็นคราวเขา้มาน้ี น่ีความสุขท่ีเกิดข้ึนจากสัมมาสมาธิอยา่งหน่ึง  

ความสุขเกิดข้ึนมาจากการปล่อยวาง การปล่อยวางน่ี “เห็นธรรม แต่ไม่รู้แจง้ธรรม” เห็น
ธรรมเพราะมนัปล่อยวางเขา้มา เห็นกายหลุดออกไป ปล่อยกาย กายจะหลุดออกไปเลยนะ พิจารณา
กาย กายจะปล่อย จิตจะปล่อยออกมา...วา่ง สบายมาก โล่งหมด นัน่น่ะสายใย สายใยของความ
ผกูพนัมนั มนัไม่ปล่อย แต่มนัปล่อยเพราะอ านาจของธรรม ปล่อยเพราะอ านาจของธรรม มนัไม่ได้
ปล่อยเพราะสัจจะความจริง ปล่อยเพราะอ านาจของธรรม ท่ีวา่สัมมาสมาธิเกิดข้ึน มรรคเดินไปได้
เตม็ท่ี  

มนัถึงวา่ “เป็นมรรค” มรรคน้ียงัมีเราอยู ่ เรายงัเคอะๆ เขินๆ การท ามรรคเดินออกไป ยงั
เคอะเขินอยูเ่พราะมีเราเขา้ไป เราเขา้ไปมนักเ็ลยปล่อยออกมา แต่ยงัมีส่วนท่ีวา่เป็นเราเป็นอะไรเขา้
ไป ส่ิงท่ีวา่เป็นเราน่ีมนัยดึมัน่ถือมัน่ กิเลสอยูต่รงนั้นใช่ไหม กายน้ีเป็นเรา ส่ิงน้ีเป็นเรา จิตน้ี เรากบั
จิตเป็นอนัเดียวกนั กิเลสอยูต่รงนั้นใช่ไหม  

ทีน้ี เราอยูใ่นมรรคอีก มรรคหมุนเขา้ไปแลว้มนัปล่อย ปล่อย ปล่อยเพราะวา่มนัยงัยงัมีเรา
เสริมข้ึนไป ถึงตอ้งปล่อยบ่อยๆ ไง ปล่อยจนชิน น่ีตอ้งหมัน่คราด หมัน่ไถ หมัน่วปัิสสนาเขา้ไป
บ่อยๆ น่ีมีดวงตาพร้อม มรรค ๘ พร้อม งานชอบ ความเพียรชอบ ด าริชอบ สัมมาสมาธิชอบ พร้อม 
ส่ิงท่ีเป็นความพร้อม ตอ้งคราด ตอ้งไถ คราดไถจนเป็นมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทาหมายถึง
ความลงตวัพอดีของมรรค ความลงตวัพอดีแลว้ไม่มีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ความไม่มีเราเขา้ไป
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เก่ียวขอ้ง ถา้มีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้ง มนักป็ล่อยเหมือนกนั ความปล่อย ตอ้งปล่อยซ ้ า ปล่อยซาก มนัถึง
ตอ้งมีการปล่อยซ ้ า และปล่อยซาก งานหมัน่คราด หมัน่ไถในกายและจิต ถึงวา่เป็นทางอนัเอก  

งานเอกของเอกบุรุษ-เอกสตรี ทุกๆ ผูท่ี้ปฏิบติันั้น เพราะเอกหมายถึงวา่ การจะมีดวงตาเห็น
ธรรมไง การจะพน้จากบ่วงของมารไง จะพน้จากตวัวชิามาร บ่วงของมารหกัเขา้มาหกัเขา้มาแลว้ น้ี
คือตวัมาร ตวัของมารเลย วา่ส่ิงทุกๆ อยา่งน้ีเป็นเรา เราเป็นส่ิงท่ีทุกอยา่งท่ีผกูขอ้งตอ้งกนั มดัเขา้อยู่
ดว้ยกนัทั้งหมด ความมดัเขา้อยูด่ว้ยกนั มนัมดัมนัมีอยูโ่ดยเช้ือ อนัน้ีมนัมีอยูโ่ดยธรรมชาติ ไม่ใช่วา่
ใครตอ้งการไปมดัหรอก มนัเป็นสัจจะความจริงอนัหน่ึง ถึงตอ้งใชส้ัจจะความจริง ในอริยสัจเขา้ไป 
อริยสัจ  

สัจจะ สัญญาทางโลก คนท่ียดึมัน่ถือมัน่มนัยงัเป็นส่ิงท่ีวา่คอขาดบาดตายได ้ น้ีเป็นอริยสัจ 
อริยสัจท่ีเป็นความจริงอยู ่คงท่ีอยูแ่ลว้ แลว้เราเขา้ไปในอริยสัจนั้น เราเขา้ไป เรายกใจของเราเขา้ไป
ในอริยสัจนั้น แลว้เราหมุนเวยีน หมุนงานของเราเขา้ไปในอริยสัจนั้น  

การท าลายความเห็นจริงในอริยสัจนั้น พรึบเดียว กาย เวทนา จิต ธรรม สติปัฏฐาน ๔ งาน
การร้ือคน้ขดุคุย้ในอริยสัจ ในทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ความดบัอนันั้นเกิดข้ึน ทุกข ์สมุทยั นิโรธ 
มรรค เกิดข้ึนพร้อมกนั ดบัข้ึนพร้อมกนัทีเดียว หลุดออกมา น่ีรู้แจง้แทงตลอด หลุดออกมาเพราะ
หลุดออกมาจากอริยสัจ เราผา่นงานของอริยสัจออกมา จิตดวงนั้น ดวงตาดวงนั้นผา่นออกมา เห็น
เขา้ไป เขา้ไปรู้ เขา้ไปเห็น อยูใ่นอริยสัจนั้น แลว้ปล่อยวางอริยสัจนั้นออกมาตามหลกัความจริง น้ี
ต่างหากถึงวา่เป็นดวงตาเห็นธรรม 

ดวงตาเห็นธรรมเพราะจิตน้ีพน้ออกมาจากอริยสัจ หลุดออกมาจากอริยสัจ น่ีสังโยชนข์าด
ออกไป ออกไปเพราะกลัน่กรองออกมาแลว้จากอริยสัจนั้น สังโยชนห์ลุดออกไป จิตน้ีเป็นอิสระ 
ไม่ใช่เรา กายกบัจิตน้ีไม่ใช่อนัเดียวกนั กายน้ีเป็นกายโดยธรรมชาติของเขา จิตน้ีเป็นจิตโดย
ธรรมชาติของเขา ทุกขน้ี์เกิดข้ึนเพราะส่ิงผสมผสานกนั ส่ิงท่ีก่อตวัข้ึนมาเป็นความทุกขท์ั้งหลายมนั
ปล่อยออกไป  

ส่ิงท่ีก่อตวัข้ึน เห็นไหม เรานัง่อยู ่ เวทนาเกิดข้ึน เจบ็ปวด เจบ็ร้อนอยูน้ี่อะไร เพราะกายกบั
จิตสมานกนัทั้งหมด แลว้เกิดข้ึนมาเป็นความรู้สึก ความกระทบกระทัง่กนั เกิดเวทนาข้ึนมา แลว้จิต



ดวงตาเห็นธรรม ๑๗ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

กผ็กูมดักบัเวทนานั้น พอผกูมดักบัเวทนานั้น ส่ิงท่ีสัมผสัรวมตวัข้ึนมา เกิดข้ึนมาเป็นกองทุกข ์ทุกข์
เกิดข้ึนมาเพราะวา่ส่ิงน้ีมีอยู ่ส่ิงน้ีเป็นเรา ส่ิงน้ียดึมัน่ถือมัน่ 

แลว้ในอริยสัจนั้นปล่อยวางออกไปทั้งหมด ความปล่อยวางออกไปทั้งหมดนั้น กาย เวทนา 
จิต ธรรม ในเวทนากอ็ยูใ่นธรรมอนันั้น มนัปล่อยวางออกไป น่ีสัจจะความจริง หลุดออกไป กาย
ส่วนกาย จิตส่วนจิต ทุกขส่์วนทุกขท่ี์เกิดๆ ดบัๆ อยูน้ี่ตอ้งดบัไป  

ทุกขเ์กิดๆ ดบัๆ พร้อมกบัความเกิดข้ึนของใจน้ี  

ทุกขเ์กิดๆ ดบัๆ พร้อมกบัความยดึมัน่ถือมัน่น้ี  

ทุกขเ์กิดๆ ดบัๆ กบัความท่ีวา่เป็นเรา เรา เราอยูน้ี่  

เพราะเรามนักไ็ม่มี เราน้ีไม่มีเลย จิตน้ีเป็นอิสระเสรี เวิง้วา้งออกไป น้ีคือดวงตาเห็นธรรม  

ทุกคนปรารถนาจะมีดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมเพราะเราสร้างดวงตาข้ึนมา ดวงตาน้ี
เรากต็อ้งสร้างข้ึนมา ดวงตาคือสัมมาสมาธิ ดวงตา ดวงตาของใจ ใจแต่เดิมไม่เคยรู้จกัสัมมาสมาธิ 
ไม่รู้จกัผดิชอบชัว่ดี ใจไม่เคยเป็นอิสระ ใจอยูใ่นอารมณ์ยดึมัน่ถือมัน่ ท่ีมนัปกคลุมใจอยูต่ลอด มนั
ถึงสกปรกไปดว้ยกิเลส ตณัหา ราคะในหวัใจนั้น ในหวัใจนั้นถึงไม่รู้จกัอิสระ ไม่ถึงวา่เปิดแบ่งแยก
ดีชัว่ได ้ ไม่สามารถรู้ส่ิงใดถูกตอ้ง ส่ิงใดดีงาม แต่พอสัมมาสมาธิเกิดข้ึน มนัอ่ิมตวั มนัเปิดข้ึน มนั
แยกส่ิงน้ีถูก-ส่ิงน้ีน้ีผดิ มนัแยกคิด แยกในการเสวยอารมณ์นั้นถูกตอ้งข้ึนมา  

“ดวงตา” ดวงตา จิตนั้นถึงเป็นดวงตา ดวงตาของตาเรามนัเป็นเคร่ืองอาศยัของใจ ตาน่ีอาศยั
ใจผา่นตาออกมา ถา้เราตากระทบรูปต่างๆ ถา้เราเหม่อลอยอยู ่ เราไม่คิดอยู ่ เห็นไหม จิตไม่รับรู้ 
ดวงตานั้นกส่็งไปท่ีใจไม่ได ้ เพราะใจน่ีอาศยัตาเขา้มามองส่ิงต่างๆ เห็นภาพนั้นถึงซอ้นเขา้มาอยูท่ี่
ใจ น่ีดวงตาอยา่งน้ีมนักมี็แต่เอาความเร่าร้อนมาใหใ้จตลอดเวลา เพราะใจน้ีมนัโดนกิเลสปกคลุมอยู ่
กิเลสขบัไสอยู ่ ใชม้นัเป็นข้ีขา้อยู ่ แลว้ส่ิงเขา้ไปน้ีกค็ลุกเคลา้เขา้มากเ็สียหายหมด คือวา่มนัตอ้ง
สกปรกไปพร้อมกบัใจท่ีดวงสกปรกนั้น น่ีมนัถึงตาบอดไง ตาถึงเป็นตาไมไ้ผไ่ง ตาถึงเป็นตาไม้
ไม่ใช่ตาเรา ตาเป็นตาบอด ตาใส ส่ิงใดเขา้ไปมนัใหส่ิ้งใหค่้าไม่ได ้มนัไม่เป็นอิสระแก่ตวัมนัเอง  

แต่เราเปิดตาข้ึนมาจากสัมมาสมาธิน้ีมนัแยกค่าได ้แลว้พอดวงตาน้ียกข้ึนวปัิสสนา ความยดึ
มัน่ถือมัน่ในกายกบัจิตนั้น ในกายหรือจิต จิตกเ็ป็นแบบน้ี จิตกบัจิตมนักย็ดึตวัมนัเองเหมือนกนั แต่
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แลว้ค่อยยดึออกไปท่ีกาย พิจารณากายกไ็ด ้จิตกไ็ด ้เพราะกาย...สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม 
ส่ิงใดกไ็ด ้ ถา้พิจารณากายน้ีเป้าใหญ่แลว้จบัตอ้งได ้ เป้าใหญ่แลว้มนัไม่ค่อยใชปั้ญญามากไง ใช้
ปัญญาวปัิสสนาใหม้นัแปรสภาพใหเ้ห็นแจง้แทงทะลุ ใหเ้ห็นส่ิงเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปน้ีคืออะไร?...น้ีคือไตรลกัษณะ ไตรลกัษณะคือความท่ีมนัไม่มี
คุณค่า...มนัมีคุณค่ามาก มีคุณค่าในการท่ีเราไปเห็นจริง แต่ในเน้ือหาสาระของเขา ในตวัของเขา 
เขาไม่มีคุณค่าของเขา เพราะเขาเกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ดบัไป เขามีคุณค่าไหม เขาไม่มี  

แต่เพราะกิเลสความยดึมัน่ถือมัน่น้ีเท่านั้นเลย ไม่ยอมใหเ้ป็นไปตามไตรลกัษณะนั้น ๑ ยดึ
ไวเ้พราะไม่ยอมใหเ้ป็นไป ไม่เป็นไปแลว้ไม่เป็นไป ตวัเองโง่ หลง ไม่เขา้ใจ กไ็ม่ยอมเช่ือตามหลกั
ความจริง เป็นอยา่งนั้นอีก น่ีกิเลสไม่เช่ือสัจจะ ไม่เช่ือความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ มนัถึงตรัสรู้ธรรมไม่ได ้มนัถึงมืดบอด ทั้งท่ีมีดวงตาอยูแ่ลว้กย็งัมืดบอด จนตอ้งใคร่ครวญ ตอ้ง
วปัิสสนา จนวปัิสสนาญาณเขา้ไป ใคร่ครวญจนมนัเขา้ใจ  

เห็นจริง ๑ เห็นไปเร่ือย เห็นแลว้ปล่อย เห็นแลว้ปล่อย เห็นแลว้ปล่อย เห็นแลว้ปล่อยแลว้
มนัไม่แลว้ เพราะวา่มนัยงัไม่เป็นอิสระ เห็นๆ ปล่อยๆ ซ ้ าๆ ซากๆ ซ ้ าๆ ซากๆ ฟังสิ “ตอ้งซ ้ านะ 
ตอ้งซ ้ าตลอด” ไม่ซ ้ าตลอด การปล่อยน้ีมนัตีคืนได ้ ปล่อยน้ีเป็นตทงัคปหานไง มนัปล่อย ความ
ปล่อยน้ีมนัปล่อยชัว่คราว เพราะมนัไม่ปล่อยขาด ความปล่อยขาดตอ้งรู้แจง้แทงตลอด แลว้ปล่อย
ขาด ความขาดนั้นสมุจเฉทปหาน ตอ้งสมุจเฉทปหาน สมุจเฉทปหานแลว้ไม่มีการตีคืน การไม่มี
การตีคืนนั้นเป็นอกุปปธรรม อกปุปะคือการไม่แปรสภาพอีก เป็นอกุปปธรรม อกปุปธรรมไป
ตลอด  

ในธรรมจกัรฯ อกปุปธรรมท่ีวา่ “อญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้หนอ” น่ีเพราะเป็นอกุปปธรรม 
เกาะติด เกาะธรรมะติด จิตน้ีไม่ตกจากตรงนั้น พกันั้นไม่มีตก พกัน้ีเป็นพกัท่ีแน่นอน พกัน้ีเป็นพกั
ท่ีมนัเป็นอกปุปธรรม ไม่เส่ือมจากสภาพจากตรงนั้น ไม่เส่ือมสภาพไปเลย มนัเป็นอยูอ่ยา่งนั้นเลย 
จะแปรสภาพต่อเม่ือจะสูงข้ึน จะไม่แปรสภาพต ่าลงมา ถึงวา่ถา้มีดวงตาเห็นธรรมอยา่งมากอีก ๗ 
ชาติตอ้งเขา้ถึงท่ีสุดแห่งธรรม เห็นไหม น่ีมนัเป็นเคร่ืองการันตีถึงวา่ ความท่ีวา่มีดวงตาเห็นธรรม
เป็นส่ิงท่ีปรารถนาของทุกๆ คน  
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ส่ิงท่ีปรารถนาของชาวพุทธนะ ถา้เขาไม่เช่ือหลกัศาสนา เขากไ็ม่รู้เร่ือง เราน่ีเป็นคนรู้เร่ือง 
เราเป็นชาวพุทธ เป็นชาวพุทธดว้ย เป็นผูท่ี้รักนวลสงวนตวัดว้ย แลว้สมบติัในโลกกมี็มหาศาล มี
มหาศาลแลว้เอามนัข้ึนมาแลว้เราจะมีความสุขกบัสมบติันั้นไหม กบัความเห็นของใจ น่ีใจของเรา 
สมบติัอนัน้ีมีคุณค่ามากท่ีสุด สมบติัของในโลกน้ีเป็นของเรากเ็ป็นของเราเพราะมีเราเท่านั้นน่ะ เรา
ดบัไปมนัจะเป็นของใคร จะเป็นของใครมนักย็งัพอใจ เห็นไหม เป็นของคนนั้นๆ ใหเ้ป็นมรดกตก
ทอดกนัไป  

จิตน้ีแต่ละดวง แต่ละดวง เกิดข้ึนมา มนักว็นอยูว่นอยูอ่ยา่งน้ีนะ เพียงแต่วา่ส่ิงนั้นมนัเป็น
เปลือกๆ มนัเป็นสมมุติ ความท่ีเป็นสมมุติตอ้งมีเคร่ืองรับกนั จากคนน้ี ไปคนนั้น เป็นคนนั้น มนัถึง
เป็นมรดกตกทอด ธรรมน้ีเป็นมรดกตกทอดไหม “ธรรม” ใจเป็นของท่ีแน่นอน ใจน่ีเป็นส่ิงท่ีเป็น
ตวัทุกข ์แลว้ถา้เป็นมรดกตกทอด เราตอ้งไดรั้บมรดกตกทอดมาสิ เราไดรั้บบารมีธรรมมา ถา้บารมี 
การสะสมมาเป็นมรดก การท่ีมรดกตกทอดขบัเคล่ือนไปคือบุญกศุล บุญกศุลขบัเคล่ือนไป 
ขบัเคล่ือนมีบุญขนาดไหน ถา้ไม่วปัิสสนา ไม่มาช าระกิเลส มนัเป็นกิเลสอยูว่นัยงัค  ่า  

กศุล มนักมี็ฝ่ายดี ฝ่ายไม่ดี มีอ  านาจ มีวาสนา เราเกิดข้ึนมามีอ านาจมีวาสนา เป็นผูท่ี้บริหาร
คนอ่ืน ถา้ใจเราไม่เป็นธรรมล่ะ เราจะสร้างอะไรไวก้บัเรา น่ีมรดกตกทอดมาเป็นกลาง เพียงแต่วา่
มาอยูก่บัเรา เราจะใชใ้นแง่บวกหรือแง่ลบ ถา้เราใชใ้นแง่ลบ มนักใ็หผ้ลลบกบัเรา ใหผ้ลลบนะ 
เหมือนเงินถา้มีอยูก่บัเรา เงินถา้เราใชเ้ป็นประโยชน ์ เป็นประโยชน ์ เงินเราใชไ้ปทางความผดิกไ็ด ้
เราจา้งเขาท าความผดิท าทุกอยา่ง เงินน่ีใชไ้ดห้มดเลย...บารมีเป็นกลางไง น่ีมรดกเป็นอยา่งนั้น 

แต่กิเลสมนัเป็นโดยธรรมชาติ กิเลสน้ีเป็นโดยธรรมชาติ ถึงวา่ตอ้งปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตน 
เห็นไหม อกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบติัธรรมเขา้ไปแลว้
สมควรแก่ธรรม ผูน้ั้นตอ้งเห็นธรรมตามความเป็นจริง ผูน้ั้นเลย ไม่จ ากดัวา่ช่ือเรียงเสียงใด ไม่จ ากดั
วา่จะเป็นบุคคลใด ผูใ้ดเลย ผูใ้ดใครกไ็ด ้ ใจดวงนั้น เพราะส่ิงอ่ืนเป็นสมมุติ ส่ิงอ่ืนน้ีสมมุติข้ึนมา 
สมมุติซอ้นบญัญติั น่ีสมมุติข้ึนมา ท าเขา้ไปจนเห็นสัจจะความจริงน้ี กา้วเดินตามสัจจะความจริงไป 
จนถึงวมุิตติได ้ถา้ถึงวมุิตติ วมุิตติพน้จากสมมุติออกไป ส่ิงท่ีเป็นถึงวมุิตติ  

วมุิตติไม่แปรสภาพ กบัจิตท่ีอยูใ่นสมมุติ จิตท่ีวา่เราเป็นสมมุติอยู ่ จิตท่ีไม่เคยตาย มนัมีอยู่
โดยธรรมชาติ แต่โดนสมมุติครอบคลุมอยู ่ มนัถึงไดเ้กิดตาย เกิดตาย ลุ่มๆ ดอนๆ อยู ่ การเกิดตาย 
ลุ่มๆ ดอนๆ อยูน้ี่ เพราะอ านาจของกิเลส มนัถึงไดม้ารู้ไง ถา้เขา้ถึงธรรม ถึงท่ีสุดแห่งธรรม ถึง
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วมุิตติธรรม ยอ้นกลบัมาดูจิตดวงน้ีสิ ดวงท่ีมนัลุ่มๆ ดอนๆ อยู ่ ถึงวา่ ออ้! มนัมีจริง มนัมีพื้นฐานท่ี
จะเขา้กนัได ้ รับกนัได ้ ส่ิงท่ีถึงจะสัมพนัธ์กนัได ้ รับกนัได ้มนัตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นท่ีจริงเขา้หากนัได ้มนั
ถึงสัมผสัสัมพนัธ์กนัไง น่ีใจท่ีมีอยูจ่ริงๆ แต่สมมุติน้ีคลุมไว ้

กรรมดี-กรรมชัว่ ถา้ฉลาด ท าความดีอยู ่ มนักใ็หผ้ลข้ึนมา มนัใหผ้ลในบุญกศุล แต่อวชิชา
ในใจนั้นกท็  าใหเ้ป็นทุกขอ์ยู ่ จะสูงส่งขนาดไหนในหวัใจนั้นทุกขห์มด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ถึงไดเ้ตือนชาวพุทธทั้งหมดไง โลกน้ี ๓ โลกธาตุร้อนอยูด่ว้ยไฟ ท าไมเราไม่หาทางออก 
สโมสรสันนิบาตท่ีไหน ท่ีร่ืนเริงอยูข่นาดไหน ทุกๆ ดวงใจในดวงใจนั้นมีแต่ความทุกข ์ ทุกดวงใจ
ไม่ยกเวน้ เวน้แต่พระอนาคากบัพระอรหนัตเ์ท่านั้น พระอนาคายงัมีทุกขอ์ยา่งละเอียด กบัพระ
อรหนัตเ์ท่านั้นนะท่ีพน้จากทุกขไ์ป นอกนั้นไม่มี  

ถา้ดวงใจไหนไม่มี มนัอยูใ่นทุกขท์ั้งหมด มนัอยูใ่นความเศร้าใจ อยูใ่นความอาลยัอาวรณ์
ในหวัใจนั้น ความอาลยัอาวรณ์ ความเศร้าใจ น่ีเป็นกิเลสทั้งหมด ถึงกิเลสมีในดวงใจ บุญกุศลจะ
สูงส่งขนาดไหน น่ีสมมุติมนัพาไป พาดวงจิตตายๆ เกิดๆ น้ีไปเร่ือยๆ น่ีสมมุติพาไป  

จิตน้ีถึงเป็นนกัท่องเท่ียว นกัเกิดตาย เกิดตาย ในวฏัฏะน้ีเกิดเป็นเทวดา ทุกคนท่ีนัง่อยูน้ี่เคย
เกิด ตกนรกกเ็คย เพราะเราอยูใ่นน ้า...ไม ้สวะท่ีอยูใ่นน ้า น ้ามนัซดัไป มนัชนอะไรไปบา้งล่ะ น ้าท่ี
เวลามนัน ้าท่วมมา น ้าหลากมา มนัจะพดัส่ิงของนั้นมา มนัจะพดัไปไหน มนัพดัไปชนตน้ไมล้ม้ ชน
อะไรไปเร่ือย มนัตอ้งกวาดใหห้มด ชีวติกเ็หมือนกนั น่ีมนัไหลมาตามวฏัฏะ วฏัวน ๓ โลกธาตุน่ี
ไหลไป มนัจะไม่ประสบ ไม่ชนกบัอะไรบา้งเลยหรือ...มนัตอ้งเป็นไป มนัเป็นไปจริงๆ  

ถึงเวลายอ้นกลบั เร่ืองขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอ้น
อดีตชาติกลบัเขา้ไป ถึงยอ้นอดีตชาติกลบัเขา้ไป กลบัเขา้ไป กลบัเขา้ไป มนัยอ้นไดเ้พราะมนัซบัลง
อยูท่ี่ใจพื้นฐานของใจดวงน้ี ท่ีเป็นสมมุติ สมมุติคลุมใจอยูน่ี่ ท่ีพาตายพาเกิดอยู ่ มนัยอ่ยสลายไป
แลว้ มนัถึงเป็นจิตปฏิสนธิในปฏิจจสมุปบาท  

ในปฏิจจสมุปบาทนั้นมนัจะมีอวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วญฺิญาณ ...อวชฺิชาปจฺจ
ยา สงฺขารา  สังขารหรือความคิดความปรุงความแต่งในนั้นมนัละเอียดยบิๆๆๆ จนเป็นจิตปฏิสนธิ 
กบัรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ในขนัธ์ภายนอกน้ี ขนัธ์ภายนอก เวลาเกิดเป็นมนุษยมี์ขนัธ์ 
๕ เกิดเป็นเทวดามีขนัธ์ ๔ เกิดเป็นพรหมล่ะ กมี็ขนัธ์เดียว “ผสัสะ” น้ีมีผสัสะอยา่งเดียว ความ
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ละเอียดของเขา ถึงวา่ตวัท่ีวา่เป็นจิตปฏิสนธิน้ีถึงไดพ้าตาย พาเกิด พาตาย พาเกิดในภพชาติต่างๆ 
แลว้พอพิจารณาไป พิจารณาไป จนถึงวมุิตติน่ะ มนักมี็พื้นฐานตรงรองรับไง ภวาสวะ อวชิชาสวะ 
กิเลสสวะ อาสวะ ๓ ส้ินไปจากจิตดวงน้ี  

ภาวาสวะ คือภพของใจท่ีมีอยู ่ แลว้ภพของใจน้ีโดนท าลายออกไปทั้งหมด ภพของใจโดน
ท าลาย โดนระเบิดออกไปจากใจดวงนั้น ใจดวงนั้นกบ็ริสุทธ์ิข้ึนมาเป็นวมุิตติของใจ ใจท่ีเป็นวมุิตติ 
มนักพ็น้ออกมาจากใจท่ีว่าโดยสมมุติปกคลุมอยูน่ั้น โดนกิเลสปกคลุมอยูน่ั้น ถึงวา่มนัมีอ านาจ
วาสนาไง เทียบเคียงเขา้มาถึงท่ีใจของเรา เทียบเคียงเขา้มาใจของเรา ถึงวา่ใจของเรากมี็ นิพพานก็
ตอ้งมี มรรคผล นรก สวรรคมี์ ทุกอยา่งมี แลว้มรรคกเ็ดินอยู ่ 

เราสร้างมรรค สร้างเหตุ สร้างผลของเราข้ึนมา ข้ึนมา ข้ึนมา มรรคน้ีหยาบๆ...ละเอียดเขา้
ไป ละเอียดเขา้ไป ละเอียดจนกวา่จะส้ินถึงความละเอียด มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม มรรคในมรรค
หน่ึงแลว้ยงัมีหยาบ มีกลาง มีละเอียดนะ มรรคหน่ึงหมายถึงวา่ การวปัิสสนาอยู ่กิเลสจะต่อสู้ต่อกร
อยูต่ลอดเวลา  

จนกวา่พิจารณาซ ้ าๆ ต่อสู้กบักิเลสดว้ย ใหส้ัจจะสอนใจใหฉ้ลาดดว้ย ใหใ้จน้ีเห็นสัจจะ
ความจริง ใหป้ล่อย ปล่อยออกไป ปล่อยหมายถึงว่าปล่อยส่ิงท่ีเป็นไป ปล่อยกายกบัจิต ปล่อยอสุ
ภะ-อสุภงัจากภายในกบักายกบัจิตปล่อยออกจากกนั ใหส้ัจจะความจริงแยกออกจากกนั ทุกข์
เกิดข้ึนไม่ไดเ้ดด็ขาด แลว้จะปล่อยขาด ปล่อยขาดออกไป น่ีเห็นความจริงอนัดว้ย แลว้ต่อสู้กบั
ความขดัขืน ความต่อสู้ ความท่ีกิเลสผลกัไสออกมา พลงังานของกิเลสท่ีจะหลอกลวงอีกดว้ย น่ีถึง
วา่มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด  

ในมรรคหน่ึง มรรคหน่ึง แลว้ยงัมีมรรค ๔ ผล ๔ ข้ึนไปอีกเป็นชั้นๆ ข้ึนไป น่ีมีมรรคกา้ว
เดินอยู ่ มนัถึงเป็นปฏิกิริยาท่ีสามารถแจกแจงอาการของใจไดท้ั้งหมด ถึงเป็นบญัญติั บญัญติัสมมุติ
น้ีอยูใ่นอ านาจท่ีจะแจกแจงควบคุมไดท้ั้งหมด ควบคุมไดด้ว้ยอะไร ดว้ยสติสัมปชญัญะท่ีเรากา้ว
เดินข้ึนไป ควบคุมแลว้ควบคุมอยูใ่นวงงานของใจ ในวงงานพื้นฐานของใจท่ีเราพิจารณาอยูน่ี่ วง
งานมนัตอ้งจ ากดักนัตรงน้ี เพราะกิเลสมนัอยูต่รงน้ี  

จะช าระสะสางกนั ตอ้งช าระสะสางกนัท่ีกลางหวัใจ คุณค่าของใจถึงไดป้ระเสริฐไง คุณค่า
ของใจสกปรกใหแ้ต่ความทุกข ์ ความโศกเศร้าแก่เรา แลว้คุณค่าของใจท่ีมีความทุกข ์ ความโศก 
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ความเศร้าอยูน่ี่ มนัพาเราขบัเคล่ือนอยูต่ลอดเวลา ตายเกิด ตายเกิดในวฎัฎะน้ี ตายเกิด ตายเกิด แลว้
เรากไ็ม่เคยเขา้ใจของเราเลย ถา้เราท าของเราเขา้ไป ไม่ตอ้งถามใครนะ บุพเพนิวาสานุสติญาณ การ
ยอ้นตอ้งยอ้นได ้ 

การยอ้น เพราะจิต เวลาถา้เขา้ไปถึงจะท าลายใหจิ้ตนั้นสะอาด มนัตอ้งท าลายพื้นฐานตรงน้ี
เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลเดิมอยูน้ี่กต็อ้งท าลาย ส่ิงท่ีปกคลุมอยูท่ี่ภวาสวะน้ีกต็อ้งท าลาย ทุกอยา่ง
ตอ้งท าลายหมดเลย แต่ยิง่ท าลาย ยิง่สง่าผา่เผย การท าลายหวัใจเท่าไร มีแต่ความสง่างามในหวัใจ
นั้น หวัใจนั้นจะสง่างามข้ึนมา มนัจะเวิง้วา้ง มีความภูมิอกภูมิใจ มีความสุขเกิดข้ึนกบัใจดวงนั้น 
เพราะใจดวงนั้นท าลายส่ิงท่ีเป็นสกปรกโสมมออกไป  

แต่ถา้เป็นทางโลก การท าลายเท่าไรมนัยิง่ขาดทุนสูญเปล่า มนัขดักนัเพราะจิตน้ีกบัโลกมนั
เคยกนัอยูต่ลอดเวลา แลว้พอบอกวา่เป็นการท าลาย เป็นการท าลาย มนัถึงวา่ขยะแขยง มนัไม่กลา้ท า 
มนัสงวนไง มนัสงวน มนัไม่อยากท าลายส่ิงท่ีวา่เป็นของรักของเรา แต่ของรัก กิเลสมนัอยูต่รงนั้น 
ส่ิงใดรัก ส่ิงนั้นมีกิเลสอยู ่ส่ิงใดมีกิเลสอยู ่ส่ิงนั้นกต็อ้งใหโ้ทษแก่เรา  

เราพยายามจะช าระ เราลา้งข้ึนมา อยา่งเส้ือผา้เราซกัข้ึนมากเ็พื่อจะใหม้นัสะอาด มีส่วนหน่ึง
มนัมีกล่ินเหมน็อยูต่รงมุม ถา้เราไม่ซกั เวลาไปเกบ็พบัข้ึนมา มนักต็อ้งแผไ่ปทั้งผนืนั้น อนัน้ีก็
เหมือนกนั สงวนรักษาใจไวส่้วนหน่ึง ท าลายส่วนหน่ึง รักษาไวส่้วนหน่ึง กลวัจะท าลายตวัเอง มนั
ถึงสง่างามไม่ได ้ มนัถึงผา่เผยข้ึนมาไม่ได ้ เพราะส่ิงท่ีวา่เราไม่ยอมท าลายตรงนั้นมนัจะกระจาย
ออกมาเป็นความสกปรกอีก น่ีมนัตอ้งท าลายทั้งหมด ความยิง่ท าลาย มนัยิง่สง่าผา่เผย แลว้ท าลาย
ดว้ยเคร่ืองมือทางโลกหรือ...ไม่ใช่  

ท าลายดว้ยอาการใจแกใ้จ มรรคอริยสัจจงัน้ีคืออาการของใจทั้งหมด มรรคภายนอกเป็น
มรรคภายนอก อารมณ์ความคิด อารมณ์ความปรุง ความแต่ง มนัเกิดข้ึนภายในแลว้มนัจะจบัตอ้งได ้
เราสร้างราก สร้างฐานข้ึนมาจากภายนอก ความคิดน้ีเป็นภายนอกนะ ความคิดท่ีวา่เราคิดกนัน่ีเราวา่
มนัละเอียดแลว้นะ เวลาปฏิบติัใหม่ๆ ความคิดน่ีโอโ้ฮ! นามธรรมน้ีเป็นของละเอียดมาก แต่เวลา
มนัตดัตอนเขา้ไปไง สาวเขา้ไป ขนัธ์นอก ขนัธ์ใน...เวทนาในเวทนา จิตในจิต ขนัธ์ในขนัธ์ มนัจะ
ละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป 
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ทีแรกกว็า่ความคิดน้ีมนัละเอียด มนัละเอียดท่ีเราจบัตอ้งไดย้าก พอเร่ิมวิปัสสนาเขา้ไป มนั
จะสาวเขา้ไป สาวเขา้ไป พอสาวเขา้ไป ขนัธ์นอกขาด ขนัธ์นอกขาดสักกายทิฏฐิกข็าด เห็นไหม 
สาวเขา้ไป พอขนัธ์ในขาด กายกบัใจกข็าด พอสาวเขา้ไปอีก ขนัธ์ขา้งใน สาวเขา้ไปอีก...ขนัธ์ของ
ใจ คราวน้ีขนัธ์ของใจไม่ใช่ขนัธก์ายกบัใจ ขนัธ์ของใจขาด พอขนัธข์องใจขาด น่ีขนัธ์ในขนัธ์ขาด
ออกทั้งหมด น่ีอาการน้ีคืออาการท่ีจบัตอ้งได ้ท่ีวา่ยงัพดูยงักระทบกระเทือนกนัได ้

พอไปขา้งในน่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นตวัของมนัเอง ส่ิงท่ีเป็นภวาสวะไง เป็นส่ิงท่ีมีอยู ่ มนั
ละเอียดอ่อนจนไม่มีส่ิงใดจะจบัไดเ้ลย ไม่มีอะไรจบัไดเ้ลย เพราะมนัไม่มีเคร่ืองมืออะไรไปจบัได ้
แต่มนักไ็ม่พน้จากท่ีวา่พระพุทธเจา้วางไวแ้ลว้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางไวแ้ลว้ วางไว้
คือมรรคอริยสัจจงั มรรคอนัละเอียดไง เป็นปัญญาญาณ เป็นญาณอตัโนมติัเขา้ไปท าลายไอค้วาม
ละเอียดอ่อน  

ถึงบอกวา่ส่ิงใดยิง่สงวน มนัสงวนไวเ้พื่อกิเลสมนัจะอยู ่ มนัสงวนไวว้า่มนัจะนอนกินอยู่
ตรงนั้นไง มนัสงวนไวเ้พื่อจะตีกลบั มนัสงวนไวเ้พื่อเราถอยออกมาแลว้มนัจะยุง่ออกมาขา้งนอก น่ี
วา่มนัถึงตทงัคะไง ค  าวา่ “ตทงัคะ” ของชัว่คราว เราตอ้งสมุจเฉท สมุจเฉทปหาน แต่สมุจเฉทปหาน
จะเกิดไดม้นัตอ้งมีตทงัคะน าหนา้ไปก่อน  

เวน้ไวแ้ต่ผูป้ฏิบติัเร็ว รู้เร็ว เห็นเร็วไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาวา่การอยู ่
เทวดา เหล่าเทวดา พระสงฆใ์นสมยันั้นตรัสรู้เห็นธรรม เห็นธรรม น่ีรู้เร็ว เห็นเร็ว ปุ๊บ! ไปเลย ปุ๊บ! 
ไปเลย แต่อนันั้นผูป้ฏิบติัเห็นเร็ว เราเป็นเวไนยสัตว ์ เวไนยสัตวคื์อการฟัง เวไนยสัตวคื์อวา่การฟัง 
การพยายามขวนขวาย เรากย็งัมีโอกาสอยู ่โอกาสอนัน้ีเป็นโอกาสท่ีประเสริฐมาก โอกาสไง  

โอกาสคือวา่มีลมหายใจเขา้และมีลมหายใจออก ๑  

๒. เพราะมีลมหายใจเขา้ หายใจออก ยงัมีชีวติอยู ่๑  

ยงัมาสนใจในการประพฤติปฏิบติั ถา้ไม่สนใจ ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก “หายใจท้ิง
เปล่าๆ” แต่ถา้ลมหายใจเขา้พร้อมกบัพุท ลมหายใจออกพร้อมกบัโธ เห็นไหม ลมหายใจน้ีไม่ท้ิง
เปล่า ลมหายใจน้ีมีคุณค่ามาก ลมหายใจน้ีเป็นของเอกบุรุษ ลมหายใจน้ีเป็นของผูท่ี้จะพน้ออกไป
จากกิเลส ลมหายใจน้ีมนัเป็นทางไง เป็นทาง เป็นการสืบต่อ เป็นการจบัตอ้ง เป็นการเร่ิมตน้ เห็น
ไหม งานมนัเกิดข้ึนจากตรงไง  
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น่ีถึงวา่เป็นโอกาส โอกาสของเรามหาศาล อ านาจวาสนาเราตอ้งมีมาก อยา่นอ้ยอกนอ้ยใจ 
ประพฤติปฏิบติัแลว้ไม่ไดผ้ล ไม่ไดคิ้ดไม่ไดผ้ลอยา่งท่ีเราหวงั อนันั้นผลท่ีเราหวงั เราปรารถนา ผล
ท่ีเราหวงัเราปรารถนาน้ีอะไร มนัเป็นความจริงไหม เป็นการคาดเดาทั้งหมดเลย ส่ิงท่ีเป็นการคาด 
การเดา การดน้ การหมาย น่ีเป็นเปลือกๆ ได ้เปลือกๆ  

บารมี ๑๐ ทศั ความตั้งใจ ความปรารถนา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กต็ั้งใจปรารถนา
เป็น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถึงเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ได ้ ก าลงัใจมนัเกิด
ตรงน้ีไง การท่ีวา่ปรารถนา ความตอ้งการ แลว้เราจะใหเ้ป็นอยา่งนั้นแลว้ไม่เป็นมนักน็อ้ยเน้ือต ่าใจ 
ความนอ้ยเน้ือต ่าใจนั้นปล่อยไว ้ความไม่เป็นไปสมความปรารถนา เพราะอนันั้นผดิธรรม ผดิธรรม
เพราะเป็นการคาด การหมาย...การคาด การหมาย ไม่ใช่ความจริง เห็นไหม มนัละเอียดขนาด
นั้นน่ะ เวลาเขา้มาขา้งใน 

 ความจริงเป็นความจริง ความคาดความหมายเป็นความคาดความหมายมนัคนละค าอยูแ่ลว้ 
ความจริงเอาชีวติน้ีเขา้สู้ เอาสัจจะ เอาความจริงเราเขา้สู้ เขา้สู้เขา้ไปตรงๆ หนา้เลย ทุกขข์นาดไหน
ทุ่มเขา้ไปตรงท่ีทุกขน์ั้น เวทนาอยูท่ี่ไหน ทุ่มเขา้ไปท่ีเวทนานั้น ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน ทุกขอ์ยูท่ี่ไหน ทุกข์
มนัอยูท่ี่วา่ความเกิดข้ึน ความด าริ ความด าริมนัเร่ิมตน้ ชาติปิทุกขา การเกิดนั้นน่ะเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ 
ถา้ไม่เกิดมนักไ็ม่มีความทุกขเ์ลย 

น้ีมนัเกิดมาแลว้ มนัก.็..ถา้ความทุกขเ์ลย ถา้เกิดแลว้กต็ายไป ทุกขใ์นชีวติหน่ึง การเกิดน้ี
เป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ แลว้ถา้ช าระทุกขร์ะหวา่งชีวติน้ีขาดไป ถึงวา่การตายไม่มีไง การตายหลอกกนั ไม่
มีการตาย มนัแปรสภาพไปเฉยๆ ชีวติน้ีท่ีวา่อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา มนัพาจิตน้ีท่องเท่ียวมา ถา้มนั
ตายมนัสูญไป มนัตอ้งไม่เกิดอีกสิ จิตเราน้ีไม่ตอ้งเกิดอีก บุพเพนิวาสานุสติญาณสาวเขา้ไปมนัตอ้ง
ส้ินสุดสิ ท าไมบุพเพนิวาสานุสติญาณสาวเขา้ไป มนัไม่ส้ินไม่สุด มนัยงัไปไดเ้ร่ือยๆ มนัไม่สุด 
เพราะชีวติน้ีมนัยาวไกล ยาวไกลไม่มีตน้ไม่มีปลาย มนัมาดึกด าบรรพม์าก  

ดูอยา่งองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กวา่จะตรัสรู้ ๔ อสงไขย แสนมหากปั เกิดตาย เกิด
ตาย มากมายขนาดไหน น่ีเป็นชีวติแบบอยา่งท่ีจบัตอ้งได ้อยูใ่นพระไตรปิฎก แลว้ชีวติอยา่งพวกเรา
น่ีนะ ชีวตินกัปฏิบติัเรา มนับารมีขนาดไหน ถึงวา่มนัเกิดตาย เกิดตายมาไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีตน้ไม่มี
ปลาย อนัน้ีมนัถึงยอ้นกลบัมาท่ีวา่มาปัจจุบนัน้ี หมายถึงวา่โอกาสอนัน้ี โอกาสท่ีวา่เราเขา้มา มนั
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สามารถนะ คิดดูสิ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย เป็นแสนๆ กปั กบัท่ีเราปฏิบติัชัว่ชีวติหน่ึงน่ีคุณค่ามหาศาลถา้
มนัช าระตรงไม่เกิด-ไม่ตาย  

เกิดมาแลว้เป็นทุกขแ์ลว้ช าระจนทุกขอ์อกจากใจทั้งหมด ออกจากใจทั้งหมด ใจสะอาดผอ่ง
ใส สะอาดผอ่งใสพร้อมกบัอยูใ่นท่ีใจพน้จากสมมุติไป นัน่น่ะ เป้าหมาย  

ถึงวา่ “ดวงตาเห็นธรรม” ถา้ดวงตาเห็นธรรมแลว้ไปได ้ตอ้งท าใหด้วงตาเห็นธรรมก่อน ถึง
วา่ความตั้งเป้าหมายวา่ ดวงตาเห็นธรรมของเรา กเ็ป็นเร่ิมตน้ เป็นเป้าหมาย เป็นอธิษฐานบารมี แลว้
ถา้ท าไดจ้ริง เห็นจริงตามสัจจะอนัน้ี มนักเ็ป็นดวงตาเห็นธรรม เป็นอกาลิโกของใจดวงนั้น ไม่มี
กาล ไม่มีเวลาท่ีใครจะไปบงัคบัใหเ้ห็นและไม่เห็นไม่ได ้ ถา้ความจริงนั้นปรากฏแลว้ มนัตอ้ง
ปรากฏจริง จากใจดวงนั้นเลย  

นัน่น่ะ อกาลิโกดว้ย ปัจจตัตงั รู้จ  าเพาะตนดว้ย อาจหาญ อาจหาญกบักิเลสนะ อาจหาญกบั
ส่ิงท่ีมนัเคยเป็นเจา้ใหญ่นายโตในหวัใจท่ีบงัคบัขบัไสไป พอมีดวงตาเห็นธรรมน่ีก าหนดวนัตาย
ของกิเลสแต่ละชั้น ละชั้นเขา้ไปเลย เพราะมนัไดด่ื้ม ไดส้ัมผสักบัธรรมแลว้ จะมีความอาจหาญ มี
ความต่อสู้ มีความมุมานะในการประพฤติไง เพราะง่ายกวา่การเร่ิมตน้น้ี  

เร่ิมตน้น้ีแสนยากเลย มนัคนตาบอดเดิน คนตาบอดเดินไปมนักต็อ้งคล าไปเร่ือย คล าไป
เร่ือย แต่ถา้ดวงตาเห็นธรรมแลว้ คนเปิดตาแลว้เดิน “ดวงตา” คนตาบอดเดินพยายามเปิดตาข้ึนมา
ก่อน แลว้ถึงทาง ๒ แพร่ง แลว้พอมีเห็นทาง ๒ แพร่ง พิจารณาไปจนดวงตาเห็นธรรม น่ีคนตาสวา่ง
เดินแลว้ คนมีตาเดินไป เดินไป กบัคนตาบอดเดินต่างกนั 

ถึงวา่มีดวงตาเห็นธรรมถึงเป็นเป้าหมายนะ เป็นเป้าหมายก่อน แลว้ถา้ถึงท่ีสุดทุกขน์ั้นยิง่
ยอดเยีย่มส าหรับผูท่ี้ปฏิบติั น่ีถึงวา่เราตั้งใจกนั ชีวิตน้ีถึงมีคุณค่า ชีวติน้ีมีคุณค่าท่ีตรงน้ี อยา่งอ่ืนนั้น
มนัไหวว้านท ากนัได ้ จริงๆ งานของโลกเราไม่อยูค่นอ่ืนท าแทนได ้ เราไม่อยูค่นอ่ืนท าแทนได ้ เรา
อยูเ่ราไม่อยากท า เรายงัไหวว้านใหค้นอ่ืนท าแทนได ้แต่งานของใจไม่มี  

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกแลว้เป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น คนเดินไปถึงกมี็ คนเดินไป
คร่ึงทางกมี็ คนไม่ยอมเดินเลยกมี็ พระพุทธเจา้ช้ีทางแลว้ ทางอนัเอก มรรคอริยสัจจงั ทางอนัเอก
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราเกิดไม่ทนัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราเกิด
ทนัธรรมวนิยัไง เกิดทนัพระไตรปิฎก ธรรมวนิยับอกแลว้ ธรรมวนิยับอกวา่  
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“ธรรมและวนิยัเป็นศาสดาของเรา” 

แลว้ทางอนัเอกน้ีเราอ่านเรากไ็ปเจอ เราอ่าน เราเจอ เราศึกษาในพระไตรปิฎก เราเจอตลอด 
สดๆ ร้อนๆ ๒,๕๔๓ ปี ไม่มีความหมายเลย ไม่มีความหมายแบ่งกาลแบ่งเวลาตรงน้ีเลย ๒,๕๔๓ ปี
กเ็ท่ากบัศนูย ์ เท่ากบัสัมผสักบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถา้ใจน้ียิง่สัมผสั ยิง่มัน่ใจเขา้ไป
ใหญ่ เห็นไหม อนันั้นถึงเป็นเร่ืองขา้งนอก  

ถา้ใจเป็นธรรมแลว้ถึงมีใจเป็นธรรม “ทางอนัเอก” เราเช่ือแลว้เราเดินตามทางอนัเอกนั้น เรา
ถึงเป็นพุทธชิโนรส ศากยบุตร เป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยเพศ โดยบริษทั ๔ 
แลว้ถา้ปฏิบติัถึงแลว้เป็นศากยบุตรโดยเน้ือหาสาระ เป็นธรรมอนัเดียวกนั เป็นศากยบุตรโดย
เปลือก ๑ เป็นศากยะบุตรโดยสัจจะความจริง (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 

 


