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วันนี้วนั มาฆบูชา วันมาฆบูชานะ พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ มาเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า “พระอรหันต์สมัยพุทธกาล” กับ “พระอรหันต์สมัยกึ่งพุทธกาล” พระอรหันต์ในกึ่ง
พุทธกาลนะ ๒,๕๐๐ ปี มา ครู บาอาจารย์ของเราค้นคว้าสิ่ งนี้ข้ ึนมา สิ่ งที่เป็ นพระอรหันต์ตอ้ งมี
ความเห็นความรู ้จริ งตามสัจจะความจริ งจากอริ ยสัจ สิ่ งที่ว่าอริ ยสัจ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสรู ้อริ ยสัจ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค สิ่ งที่เป็ นอริ ยสัจมันเป็ นเครื่ องดาเนินไง
อริ ยสัจ เห็นไหม สติปัฏฐาน ๔ อริ ยสัจ ๔ มรรค ๘ มรรคคืออะไร? มรรค เห็นไหม ว่าเรา
เป็ นผูท้ ี่มีปัญญา เราว่าเดี๋ยวนี้โลกนี้เจริ ญ สมัยพุทธกาลนะ ทางวิทยาศาสตร์ ยงั ไม่เจริ ญ สิ่ งที่ยงั ไม่
เจริ ญ ผูท้ ี่มีฤทธิ์มีเดชเป็ นเรื่ องที่มหัศจรรย์นะ ฤๅษีชีไพรในสมัยพุทธกาลเหาะเหิ นเดินฟ้ าได้ เพราะ
สมัยอดีตไม่มีเรื่ องที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่จะมาหลอกลวงกัน ใครทาได้สภาวะแบบนั้นจะเป็ นสิ่ งที่ว่า
สังคมยอมรับ สั งคมยอมรับ แต่ ธรรมไม่ ยอมรับ
ธรรม เห็นไหม ธรรมสัจจะความจริ งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ไปศึกษาเล่า
เรี ยนกับเจ้าลัทธิต่างๆ มา ไม่ยอมรับสภาวะแบบนั้นเลย เพราะสิ่ งต่างๆ เกิดขึ้นมาจากฌานสมาบัติ
ฌานสมาบัติเกิดจากอะไร? ฌานสมาบัติเกิดจากกาลังของจิต พลังงานของจิตนะ จิตที่เป็ นสมาธิจะ
มีพลังงานมาก แล้วจิตที่เป็ นสมาธิมนั มาจากไหน
สมัยกึ่งพุทธกาล เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะถึงคราวที่วา่ มี
บารมี ทุกพระองค์จะมีพระอรหันต์เป็ นเอหิ ภิกขุจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้ จะมี
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อย่างนี้ทุกๆ พระองค์ไป สิ่ งนี้เป็ นเครื่ องการันตีวา่ สิ่ งที่ประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยความสัตย์จริ ง สัจจะ
ความจริ ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธสิ่ งนี้นะ
ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พยากรณ์ คาว่า “พยากรณ์” หมายถึงยอมรับ แต่
ยอมรับนี่รับสิ่ งใด? รับสิ่ งที่เป็ นความจริ งสิ สิ่ งที่เป็ นความจริ งนะ สิ่ งที่พระอรหันต์ในสมัย
พุทธกาล เข้าใจว่าตัวเองเป็ นพระอรหันต์ ว่าจะไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไม่ให้พบ ให้พระไปดักที่ปากทาง ให้ไปเที่ยวป่ าช้าก่อน พอไปป่ าช้า
พระอรหันต์ไปเห็นซากศพ ไปเห็นสิ่ งต่างๆ มันมีการไหวของใจ สิ่ งที่ใจมันไหว มันเป็ นพระ
อรหันต์มาจากไหนล่ะ? มันเป็ นพระอรหันต์ดว้ ยความสาคัญผิด สิ่ งที่สาคัญผิด องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตอ้ งให้เข้าพบเลย ให้ออกไปเที่ยวป่ าช้า
มันเป็ นสมัยอดีต สมัยโบราณ มันไม่มีสิ่งที่วา่ จะมาเป็ นทางวิทยาศาสตร์ ทางเล่นแร่ แปร
ธาตุ ถ้าทางเล่นแร่ แปรธาตุ สิ่ งนี้มนั เป็ นเรื่ องของไสยศาสตร์ ในการประพฤติปฏิบตั ิ มันเป็ นกาลัง
ของจิตไง ถ้าจิตมีกาลังสภาวะแบบนี้ นี่ความเป็ นไปของจิต แล้วติดด้วย ถ้ามีฌานมีสมาบัตินะ มัน
มีความสงบของใจ ถ้ารักษาใจไม่เป็ น สิ่ งนี้ก็เสื่ อมสภาพไป เวลาคลายออกมาแล้วเป็ นปุถุชน
ธรรมดา สิ่ งที่เป็ นธรรมดา นี่สิ่งนี้ยงั มีเลย
แต่ในปัจจุบนั นี้ทางวิทยาศาสตร์ เจริ ญ มันมีเครื่ องทุ่นแรง มันมีสิ่งต่างๆ ที่เราจะเอามา
เสริ มสร้างสภาวะแบบนี้ได้ คนก็ไปเข้าใจสภาวะแบบนั้น แล้วเราก็เข้าใจเอง เพราะเราว่าเราเป็ น
ปัญญาชน เราว่าเราใช้ปัญญาของเรา เวลาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า “ใน
ศาสนาพุทธเราเป็ นศาสนาแห่ งปัญญา”
“ในโลกนี้คนโง่มากหรื อคนฉลาดมาก” คาพูดนี้เป็ นคาพูดของสัญชัย เวลาพระสารี บุตรไป
ศึกษากับสัญชัย พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ สร้างบุญญาธิการมา ปรารถนามาเป็ นผูอ้ ุปัฏฐาก
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระ
โพธิสัตว์สร้างบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย แสนมหากัป สิ่ งที่ว่าสร้างเป็ นพุทธอุปัฏฐากก็ตอ้ งสร้าง
บุญญาธิการมาเหมือนกัน เพราะเป็ นความปรารถนา เห็นไหม ถึงมีปัญญาไง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นคว้าอยู่ ๖ ปี ๖ ปี นี้ทดสอบกับเจ้าลัทธิต่างๆ มาทั้งหมด
แล้วปฏิเสธทั้งหมด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาค้นคว้าเอง ค้นคว้าเป็ นสยัมภู ตรัสรู ้เอง
โดยชอบ แล้วโดยไม่ชอบล่ะ ถ้าโดยไม่ชอบ มันก็หลงไปตามกิเลสไง เห็นไหม ถ้าตรัสรู ้เองโดย
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ชอบ แล้วปฏิญาณตนว่าเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าลัทธิต่างๆ จะโต้แย้งอย่างไร โดย
ปัญญา โดยข้อเท็จจริ ง จะโต้แย้งสู ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้
พระโมคคัลลานะ พระสารี บุตรก็ปรารถนามาเป็ นผูท้ ี่อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ก็สร้างสมบุญญาธิการมา ไปอยูก่ บั สัญชัยนะ สัญชัยบอกว่า “สรรพสิ่ งนี้ไม่ใช่ สิ่ งต่างๆ ก็
ไม่ใช่ สิ่ งที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ไม่ใช่” นี่ปฏิเสธมาตลอด ปฏิเสธมาตลอด ปัญญามันไม่มี เห็นไหม
พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะศึกษามาจนหมดกระบวนท่าของสัญชัย ถึงว่าสิ่ งนี้แก้กิเลสไม่ได้
เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเรี ยนกับอาฬารดาบส
เวลาเข้าสมาบัติ
“เจ้าชายสิ ทธัตถะได้สมาบัติเท่าเรา สิ่ งนี้ดว้ ยการสอนของสานักเรา หมดทางจะไปแล้ว สิ่ งนี้สิ้นสุ ด
กระบวนการของการประพฤติปฏิบตั ิ ให้เป็ นผูช้ ่วยสอน ให้เป็ นผูท้ ี่สอนลูกศิษย์ลูกหาได้” เจ้าชาย
สิ ทธัตถะไม่เชื่อ ไม่เชื่อเพราะอะไร เพราะสิ่ งที่ว่ามันฝังใจอยู่ มันยังไม่ได้ชาระออกไปจากใจ
เวลาสละไป แล้วไปค้นคว้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ไปตรัสรู ้อยูท่ ี่โคนต้น
โพธิ์น่ะ โคนต้นโพธิ์น้ นั เป็ นรู ป เป็ นสถานที่ ร่ างกายก็เป็ นวัตถุ แต่หวั ใจ มโนธาตุ มโนธรรม สิ่ งที่
เป็ นธรรมนะ จิตนี้ เป็ นอวิชชาทั้งหมด แต่เป็ นมโนธาตุ มโนธรรมอันนี้เข้ามาชาระหัวใจขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ตรัสรู ้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะก็เหมือนกัน ไปศึกษาเล่าเรี ยนกับสัญชัยนะ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ไม่ใช่ไปเรื่ อย มันถึงไม่สิ้นสุ ด เห็นไหม นี่ สัญญากันว่า ถ้าใครมี ใครพบเห็นสิ่ งใด ใครพบเห็นครู
บาอาจารย์ให้บอกกัน พระสารี บุตรไปพบพระอัสสชิ เห็นการเคลื่อนไหวไป เห็นต่างๆ นี่ถึงกาลถึง
เวลานะ สิ่ งต่างๆ ที่เห็นแล้วมันประทับใจ ตามพระอัสสชิไป
“ธรรมทั้งหลายมาแต่ เหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่ เหตุ องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าให้
สาวไปดับทีเ่ หตุน้ นั ”
ธรรมทั้งหลาย ธรรม ธรรมที่ว่าธรรมๆ นี่มนั เป็ นธรรมสาเร็ จรู ป ธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า “ธรรมทั้งหลายมาแต่ เหตุ” ความสุ ข ความทุกข์ ความฟุ้ งซ่ าน ความกังวล ความ
ว่าง ความเป็ นไปของใจเรา นี่ธรรมทั้งหลายมันมาแต่เหตุ เหตุคอื เย ธมฺมาฯ เหตุคอื อวิชชา เหตุคอื
ความไม่ ร้ ู เห็นไหม พระสารี บุตรสาวไปหาเหตุ เป็ นพระโสดาบันขึ้นมา นี่สัญญากับพระโมคคัล
ลานะไว้ กลับไปหาพระโมคคัลลานะ
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พระโมคคัลลานะเห็นพระสารี บุตรเดินมา “คงจะมีอะไรมาบอกเรา” นี่เวลาบอกธรรม
ธรรมข้อเดียว สิ่ งทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ นี่ยอ้ นกลับไป ย้อนกลับไป พอสาวไปถึงเหตุ
นะ เป็ นพระโสดาบันทั้งคู่
เห็นไหม ระลึกถึงคุณ ทั้งๆ ที่สัญชัยสอนนะ พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะเห็นเลยว่าสิ่ งนี้
ไม่ใช่ แล้วมันไม่สามารถแก้กิเลสได้ เพราะตัวเองมีบุญญาธิการ เห็นไหม ครู อาจารย์น้ ีสอนผิด
แล้วเวลาไปฟังเทศน์ของพระอัสสชิมาแล้วเป็ นพระโสดาบัน นี่จะทิง้ อาจารย์ไป ยังสงสารนะ ไป
ชวนกัน บอกว่า “ทิง้ เถิด ความเห็นทิฏฐิอนั นี้มนั ไม่ถูกต้อง เราจะไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า”
สัญชัยไม่ไป ถามพระสารี บุตร พระโมคคัลลานะว่า “ในโลกนี้คนโง่มากหรื อคนฉลาด
มาก”
พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะตอบเลยว่า “คนโง่มาก ในโลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาด”
“ฉะนั้น ถ้าเธอว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาด เธอจงไปอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธะ พุทธศาสนา ศาสนาแห่ งปัญญา ศาสนาแห่ งคนที่ตอ้ งไตร่ ตรอง ต้องใคร่ ครวญ จะไปอยูก่ บั
คนฉลาดกลุ่มน้อยก็ไปเถิด เราจะอยูก่ บั คนโง่” อยูก่ บั คนโง่หลอกง่ายไง มันหลอกง่าย เห็นไหม
สัญชัยไม่ไป
พระโมคคัลลานะ พระสารี บุตรชวนหมู่คณะไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการ สั่งสอนจนถึงที่สุดแห่ งธรรมนะ เวลาถึงที่สุด ทั้งสอง
องค์เป็ นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา แต่นิสัยไม่เหมือนกัน
เวลาพระโมคคัลลานะเป็ นพระโสดาบัน ไปอยูก่ บั องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา
ตรึ กในธรรม พระโสดาบันนะ ง่วงเหงาหาวนอน ปฏิบตั ิไปไม่ได้เลย เพราะต้องอาศัยความสงบ
ของใจ เพราะพระโมคคัลลานะเป็ นผูท้ ี่มีฤทธิ์ เป็ นเจโตวิมุตติ เห็นไหม เจโตวิมุตติตอ้ งอาศัยสมาธิ
ต้องอาศัยฐานของใจ
แล้วเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยูก่ บั อาฬารดาบส เวลาเข้าสมาบัติ ๘ สิ่ งที่เป็ น
สมาบัติ ๘ นี่รู้ไปหมด เวลาเข้าสมาบัติแล้วถอยเข้าถอยออก ถอยเข้าถอยออก จิตมันจะมีพลังงาน
มาก จะทาสิ่ งใดๆ อย่างที่ฤๅษีชีไพรในสมัยพุทธกาลทานี่ทาได้หมดเลย แต่สิ่งนี้เป็ นการส่ งออก จิต
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พลังงานส่ งออกไป มันเป็ นพลังงานของจิต มันไม่ใช่ปัญญา มันไม่ใช่สิ่งที่เป็ นความเห็นเรื่ องของ
สรี ระร่ างกาย เรื่ องของอริ ยสัจ เรื่ องของทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม มันไม่ใช่เรื่ องของ
อริ ยสัจ ถ้ามีกาลังส่ งออกไปรับรู ้สิ่งต่างๆ รับรู ้สิ่งใดแล้วมันจะเป็ นประโยชน์อะไร? มันไม่เป็ น
ประโยชน์ เพราะมันยังไม่ชาระกิเลส
แต่ถา้ มันชาระกิเลสแล้ว เห็นไหม “เจโตวิมุตติ” สิ่ งที่มีฤทธิ์มีเดช ในพระอรหันต์ประเภท
ต่างๆ จะมีฤทธิ์มีเดช แต่สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเพราะสมัยนั้นไม่มีวิทยาศาสตร์ ในเมื่อไม่มี
วิทยาศาสตร์ สิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา ก็ว่าสิ่ งนี้ถูกต้อง ถูกต้องหมด คนก็ตอ้ งยอมเคารพนับถือ
ถ้าเจโตวิมุตติ ต้องอาศัยกาลังของสมาธิ แต่อาศัยกาลังของสมาธิที่พระโมคคัลลานะออกมา
จากสัญชัย นี่เป็ นพระโสดาบัน แต่ขณะที่ประพฤติปฏิบตั ิยงั โงกง่วง ยังง่วง เห็นไหม ตรึ กขนาด
ไหน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงมาบอกว่า “ให้ตรึ กในธรรม ให้เอาน้ าลูบหน้า” นี่พระ
โสดาบันนะ ทาความสงบของใจเข้ามา เพราะกิเลสสิ่ งที่ละเอียดยังอยูใ่ นหัวใจ เห็นไหม ย้อนกลับ
เข้ามาให้จิตสงบ แล้วย้อนไปให้เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม แล้วใคร่ ครวญ ใคร่ ครวญด้วยเจโตวิมุตติ
สิ่ งต่างๆ อาศัยกาลังของจิต แล้วแยกแยะออกไปอย่างนั้น จะเป็ นเจโตวิมุตติ เห็นไหม นี่เป็ นฝ่ าย
พระโมคคัลลานะ
พระสารี บุตรเป็ นปัญญาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติน้ ีใช้ปัญญานา เจโตวิมุตติตอ้ งอาศัยสมาธิ
อาศัยสิ่ งต่างๆ แล้วแยกแยะออกไป จะเห็นภาพ เห็นต่างๆ ใช้การใคร่ ครวญ การวิภาคะ การแยก
ส่ วนขยายส่ วนออกไป แต่ถา้ เป็ นปัญญาวิมุตติ พระสารี บุตรง่วงเหงาหาวนอนไหม? พระสารี บุตร
ไม่ได้ง่วงเหงาหาวนอน แต่พระสารี บุตรมีปัญญามาก ไม่เชื่อสิ่ งต่างๆ ไม่เชื่อสิ่ งใดเลย เห็นไหม
พระโมคคัลลานะ ๗ วัน เห็นไหม จากที่บรรลุโสดาบันแล้ว ก็ไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอยู่ ๗ วัน ให้กาหนดจิต แล้วใคร่ ครวญ
ออกไปสิ่ งต่างๆ จนถึงที่สุดแห่ งทุกข์ แต่พระสารี บุตรใช้เวลาถึง ๑๔ วัน ใคร่ ครวญอยูโ่ ดยใช้
ปัญญา ปัญญาของพระโสดาบันนะ นี่การใคร่ ครวญโดยปัญญา
ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ สิ่ งที่ใคร่ ครวญโดยปัญญาแยกแยะ เห็นไหม ขณะที่พระสารี บุตรจะ
สาเร็ จที่เขาคิชฌกูฏ ที่ถ้ าสุ กรขาตา เวลาหลานมาเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กาลังจะมา
ต่อว่า เพราะว่าสิ่ งต่างๆ ที่เอามา คือญาติพี่นอ้ งมาบวชกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ไม่
พอใจ ไม่พอใจสิ่ งต่างๆ ทั้งสิ้ น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบกับหลานพระสารี บุตร
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“ถ้ าเธอไม่ พอใจสิ่ งต่ างๆ เธอต้ องไม่ พอใจอารมณ์ สิ่งทีเ่ ธอไม่ พอใจเขาด้ วย เพราะอารมณ์ ความรู้สึก
นั้นก็เป็ นวัตถุอนั หนึ่ง” เห็นไหม นี่ปัญญาวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติมนั ใช้ ปัญญาใคร่ ครวญในอารมณ์ ความรู้สึก ใคร่ ครวญในสิ่ งทีจ่ บั ต้ องได้ มัน
เป็ นปัญญาวิมุตติ นี่ใคร่ ครวญขณะที่เทศนาว่าการกับหลาน แต่พระสารี บุตรนัง่ ฟังอยู่ ถวายการพัด
อยูห่ ลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมาด้วยธรรมบทนี้ไง นี่ปัญญาวิมุตติ
สิ่ งที่ปัญญาวิมุตติ เป็ นปัญญาของพระโสดาบัน
ในปัจจุบนั นี้ ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่ งปัญญา เราก็วา่ เรามีปัญญากัน เราใคร่ ครวญกัน
สิ่ งที่เกิดขึ้นจากเราเป็ นปัญญาสมมุติ ปัญญาสมมุติเพราะเกิดจากเรา สรี ระร่ างกายมนุษย์น้ ีเกิดมา
จากใคร? สิ่ งที่เราเกิดมานี้เราเกิดมาจากโลกใช่ไหม คนเราเกิดมา เรามีอะไร? เรามีกิเลส แต่ถา้ คน
ไม่มีกิเลสจะมาเกิดได้อย่างไร
แม้แต่เจ้าชายสิ ทธัตถะ ขณะที่เกิดมาเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะยังมีกิเลสเลย เพราะอะไร เพราะ
ออกศึกษา ออกใคร่ ครวญเพื่อจะเป็ นกษัตริ ย ์ เตรี ยมตัวเพื่อจะเป็ นกษัตริ ย ์ พระเจ้าสุ ทโธทนะก็หา
ครอบครัวให้ ทาไมมีราหุล นี่คืออะไร? นี่คือใช้ชีวิตแบบโลกใช่ไหม แต่ดว้ ยบุญญาธิการ การสร้าง
สมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงคราว ถึงเวลา เพราะการสร้างมากับพระนางพิมพา
ราหุ ล สิ่ งต่างๆ ที่สร้างมาเพื่อจะมาเกิดเป็ นชาติสุดท้าย
ถึงคราวไปเที่ยวสวน ไปเห็นยมทูตมาแสดงให้เห็น เห็นการเกิด เห็นเด็กอ่อน “มีการเกิด
หรื อ โลกนี้มีการเกิดหรื อ” ดูสิ ดูเวลาคนที่มีความสุ ข สุ ขจนขนาดเข้าใจว่าเราเป็ นสภาวะแบบนั้น
จะไม่มีการตาย เห็นไหม เห็นมีเด็กเกิด มีคนแก่ มีคนเจ็บ มีคนตาย ยังสะเทือนใจไง นี่คนมีปัญญา
นะ สิ่ งใดๆ จะเป็ นประโยชน์ มันสะเทือนหัวใจมาก “เราต้องเป็ นอย่างนั้นหรื อ” ถึงได้ออกแสวงหา
ออกแสวงหามาเพื่อให้สิ้นจากทุกข์ สิ่ งที่เกิ ดขึ้นนี้คืออานาจวาสนา สิ่ งที่เป็ นอานาจวาสนา นี่เกิดมา
ก็ยงั มีกิเลสอยู่ แล้วอานาจวาสนานี้ ออกค้นคว้าอยู่ ๖ ปี
เวลาสิ้ นกิเลสไปในคืนวันวิสาขบูชา เห็นไหม กาหนดอานาปานสติ ทาความสงบของใจ
เพราะถ้าเป็ นฌานสมาบัติ มันเป็ นพลังงาน มันเป็ นจิตเข้าสมาบัติ ตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย
ฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ ขณะที่จิตมันเปลี่ยนระดับขั้นตอนของสมาบัติ มันจะ
เหมือนกับเพิ่มพลังงาน อัดจิตเข้าไปให้มีพลังงานตลอดไป แล้วถอยกลับ แล้วย้อนไปย้อนกลับ
พลังงานนี้เกิดขึ้นมา จิตจะมีพลังงานมาก พอมีพลังงานแล้วมันก็ไปตามพลังงานนั้น แต่เราไม่รู้จกั
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ควบคุม เรารักษาไม่เป็ น เพราะอะไร เพราะเราไม่มีปัญญา เราไม่เข้าใจ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ายังไม่ได้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่เข้าใจสภาวะต่างๆ เหล่านี้เลย
เวลากลับมาเป็ นอานาปานสติ กาหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก จนจิตละเอียดเข้าไป
ละเอียดเข้าไป ตั้งสติไว้ ตั้งสติไว้ พอเข้าไปถึงข้อมูลของใจ บุพเพนิวาสานุสติญาณ เห็นข้อมูลของ
ใจ ใจของเราที่ยอ้ นกลับไป
ถ้าใจโดยกิเลส ใจโดยที่มีขอ้ มูลอยู่ ใจยังไม่ชาระกิเลส ยังไม่เป็ นพระอรหันต์ สิ่ งนี้ยงั มีอยู่
ในหัวใจทั้งหมด ถ้าจิตสงบเข้าไป สงบเข้าไป ย้อนกลับเข้าไป เป็ นบุพเพนิวาสานุสติญาณ สาวไป
ไม่มีที่สิ้นสุ ด จิตนี้เกิด ถ้ามันสิ้ นสุ ด สิ้ นสุ ดตรงไหน เริ่ มต้นตรงไหน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าสาวไปแล้วไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ยังสาวไปได้เรื่ อยๆ ด้วยปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ไม่จบ ย้อนกลับ เห็นไหม นี่คืออดีต
อนาคต จุตูปปาตญาณ จิต ถ้ายังมีแรงขับ ยังมีกิเลสอยู่ ต้องเกิดหมด สิ่ งที่เกิดหมดมันก็เป็ น
อดีตอนาคตอย่างนี้ แล้วถ้าเข้าสมาบัติ มันเข้าไปรู ้อย่างนี้ รู ้การเกิดและการตาย มันมีประโยชน์
อะไร ความรู ้การเกิดและการตายนะ รู ้อดีตรู ้อนาคตไง รู ้การเกิดและการตาย แต่ไม่ได้ทาลายเชื้อ
ของการเกิดและการตาย ถ้าทาลายเชื้อของการเกิดและการตายก่อน แล้วย้อนกลับมา อาสวักขย
ญาณ พอทาลายเชื้อของการเกิดและการตายจบสิ้ น นี่ต่างหากถึงเกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ศาสนาพุทธถึงเกิด ปัญญาในศาสนาเกิดตรงนี้ไง ถ้าปัญญาในศาสนาเกิดตรงนี้
แล้วเราเกิดมาโดยสมมุติ ปัญญาของเราเป็ นปัญญาสมมุติเพราะอะไร เพราะเราเกิดมา เห็น
ไหม ไม่ได้เทียบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด
เป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะนี่กิเลสทั้งนั้นเลย แล้วเราเกิดเป็ นเรานี่เป็ นกิเลสไหม ถ้าเป็ นกิเลส สิ่ งที่เกิดมา
นี้เป็ นสมมุติไหม เพราะอะไร
เพราะการเกิดและการตาย เรายังเกิดและตายอยู่ แล้วถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมา มันเกิดขึ้นมา
จากใคร? ก็มนั เกิดขึ้นมาจากเรา พอมันเกิดขึ้นมาจากเรา สิ่ งต่างๆ เกิดขึ้นมาเป็ นปัญญาโดยสมมุติ
ทั้งหมดเลย แล้วสิ่ งที่เป็ นปัญญาสมมุติมนั จะไปฆ่ากิเลสได้ไหม แล้วปัญญาโดยสมมุติมนั มุดลงไป
อีก มันมุดลงไปในกิเลสตัณหาความทะยานอยาก เห็นไหม นี่ปัญญาโดยสมมุติ

©2013 www.sa-ngob.com

ปัญญาวิมุตติ ๘

เพราะเราเกิดมาโดยสัญชาตญาณ คนเราต้องมีปัญญา ศึกษามาขนาดไหน มันมีปัญญา
ทั้งหมด ปัญญาอันนี้ใครพาใช้? กิเลสพาใช้นะ ตัวตนเรานี้พาใช้ ความเห็นของจริ ตนิสัยพาใช้ ถ้า
คนโทสจริ ต โมหจริ ต ปัญญาที่ออกมา ออกมาจากฐานของจิตอันนี้ จิตอันนี้ศึกษามาขนาดไหน
การศึกษาเป็ นวิชาชีพ การศึกษาข้อมูลอันนั้นมา เราศึกษามาใช้เป็ นวิชาชีพเพื่อหาดารงชีวิต แล้วเรา
เจอสิ่ งต่างๆ ในโลกนี้ มันอยูท่ ี่มุมมอง มุมมองของการศึกษามา ศึกษามาขนาดไหน นี่เหตุการณ์
อย่างหนึ่ง เขามองในแง่หนึ่ง แง่ภมู ิหลังของเขา สิ่ งที่เขามีภมู ิหลังอย่างไรมา เขาก็จะตรรกะของเขา
เขาก็วิเคราะห์วินิจฉัยสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยตรรกะของเขา สิ่ งที่ตรรกะของเขา นี่เป็ นอะไร ถ้าไม่ใช่
สมมุติ นี่เป็ นอะไร? นี่สมมุติท้งั นั้นเลย
แล้วถ้ามันมุดเข้าไปในกิเลสล่ะ มุดเข้าไปในกิเลสเพราะอะไร เพราะเราศึกษาธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม เราไปว่าคนที่มีปัญญา เราว่ามีปัญญาทั้งหมดเลย แล้วเรา
ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะกี่ประโยค ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค ก็แล้วแต่
ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลย แล้วตีความได้หมด เข้าใจได้หมด
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดธรรมะที่ไหน พูดกับใคร พูดอย่างไร เข้าใจหมดเลย รู ้หมดเลย
ความรู ้อย่างนี้รู้แบบไหน พอรู ้ข้ ึนมา มันเป็ นอะไร? มันก็เป็ นกิเลสไง มันเป็ นธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราใช้สมมุติโดยปัญญาเรา ปัญญาเราสมมุติ สมมุติโดยข้อเท็จจริ งเลย
แล้วมันไปตรึ กในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถ้าคนกาหนดสมาธินะ จิตมันสงบเข้ามา ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน มันมีความรู ้ มีความมหัศจรรย์
ในจิตนี้มาก แล้วปัญญานี้มนั เป็ นปัญญาสมมุติ พอปัญญาสมมุตินี่มนั ไปเอาธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรึ ก พอเอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรึ ก พอตรึ ก
ขึ้นมา มันมีอาการของจิต เพราะจิตมันเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อยูแ่ ล้ว พอมีอาการของมัน เราก็ไปตื่นเต้น
กับอาการอย่างนี้ไง
พอไปตื่นเต้นกับอาการอย่างนี้ ก็วา่ “นี่เป็ นปัญญาของเรา นี่คือปัญญาวิมุตติ คือการฆ่า
กิเลส”...มันไปชาระกิเลสที่ไหน มันเพิม่ กิเลสโดยที่ไม่รู้สึกตัว มันเพิม่ กิเลสเข้ามาในหัวใจของเรา
นะ มันเพิ่มขึ้นมา เพราะเราไปยึดมัน่ ถือมัน่ เราไปคาดหมาย
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมไม่สมควรแก่ธรรมจะไม่เป็ นปัญญาเลย มันไม่เป็ นปัญญาในศาสนาเลย มัน
เป็ นปัญญาของสัญชัย ปฏิเสธไปหมดเลย ปฏิเสธแล้วจิตมันมีอาการ เห็นไหม ดูสิ เวลาพระสารี
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บุตร พระโมคคัล-ลานะอยูก่ บั สัญชัย “ไม่ใช่” ปฏิเสธเข้าไป จิตมันก็ถอยร่ นเข้าไป มันปล่อยวาง
มันปฏิเสธทั้งหมด สิ่ งที่ปฏิเสธทั้งหมด มันได้ต่อสู ้กบั อะไร มันได้เห็นสิ่ งใดๆ? มันไม่เห็นสิ่ งใดๆ
เลย แล้วเราไปตรึ กในธรรม มันต่างกันตรงไหน สัญชัยที่ปฏิเสธอารมณ์ความรู ้สึก มันต่างกัน
ตรงไหน? มันไม่เห็นต่างกันเลย
แต่นี่อาศัยธรรมไง อาศัยธรรม เคลิบเคลิ้มไปในธรรม จะเคลิบเคลิ้มตามความเห็นของเรา
ไปว่าสิ่ งนี้เป็ นปัญญา...มันเป็ นความสมมุติ แล้วมันเอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาอ้างอิง พออ้างอิง อาการของใจที่เป็ นไป อาการของใจไม่ ใช่ ใจ กิเลสอยู่ทใี่ จ
ถ้าเป็ นเจโตวิมุตติ คนที่ทาสัมมาสมาธินะ กาหนดพุทโธๆ เวลาจิตมันละเอียดเข้ามา อัปป
นาสมาธิ มันจะปล่อยหมดเลย มันจะปล่อย เพราะจิตมันละเอียดเข้ามา กาหนดลมหายใจนะ ถ้ าเป็ น
อานาปานสติ กาหนดลมหายใจ กาหนดลมหายใจตลอด อยู่กบั ลม อย่ าทิง้ ลมนะ
แต่เพราะความโง่ เพราะจิตมันโง่ เพราะศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาแล้ว ถ้าจิตเวลาวิปัสสนา การทาความสงบของใจ ใจนี้ถา้ สงบเข้ามา มันจะละเอียดเข้าไป
ละเอียดเข้าไป ละเอียดเข้าไปจนรับรู ้สิ่งใดๆ ไม่ได้เลย ถ้าโดยสมมุติมนั ก็อา้ งอิง โดยสมมุติมนั ก็ทา
กันไป จิตตกภวังค์หมดเลย จิตจะไม่เข้าถึงสัจจะความจริ งเลย เพราะอะไร เพราะมันเป็ นสัญญา มัน
เป็ นสมมุติ แล้วมันมุดลงไปในกิเลส กิเลสมันมุดเข้าไป มุดเข้าไปจนมันเป็ นภวังค์ มันไม่รู้สิ่งใด
เลย ว่าง ว่าง สภาวะแบบนั้น เห็นไหม
แต่ถา้ กาหนดลมหายใจ กาหนดลมหายใจให้ ชัดเจน ถ้ ากาหนดพุทโธๆ ให้ ชัดเจนอยู่สภาวะ
แบบนั้น ชัดเจนตลอดเวลา มันจะละเอียดเข้ ามาเอง ละเอียดเข้ามาเพราะอะไร เพราะพลังงานของ
จิตมันมีอยูแ่ ล้ว นี่ความร้อนไปตั้งอยูท่ ี่ไหน เราไปจับความร้อน เราจะเจอความร้อนทันที จิตมันมี
พลังงานของมัน แล้วมันใช้อยูต่ ลอดเวลา เพราะมันคิดอยูต่ ลอดเวลา พลังงานมันกระจายตัวของ
มันอยูต่ ลอดเวลา แต่เราไม่เคยใช้มนั เราไม่เคยใช้ประโยชน์จากมัน เพราะอะไร เพราะมันเป็ น
ปัญญาโดยสมมุติ โดยสัญชาตญาณของมนุษย์
เพราะมนุษย์มีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ สิ่ งที่เป็ นธาตุ ๔ พลังงานอันนี้มนั เป็ นตัวจิต ตัวจิตมันเกิด
ขึ้นมาเป็ นมนุษย์ เราออกมาจากครรภ์ของมารดา เราศึกษามาขนาดไหน มันจะมีปัญญาตลอดไป
แล้วปัญญาอย่างนี้ ปัญญาคือการคิด การใคร่ ครวญคานวณต่างๆ มันคานวณได้ มันคิดของมันได้
ตลอดเวลา นี่จิตมันใช้พลังงานอยูต่ ลอดเวลา
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แล้วเราใช้พุทโธๆๆ หรื ออานาปานสติกาหนด กาหนดเข้ามา ดึงพลังงานกลับ ดึงพลังงานที่
มันออกไปให้กลับมา ถ้าดึงพลังงานกลับ เราพุทโธๆ เข้าไป นี่การทวนกระแส กิเลสมันจะต่อต้าน
ถ้ากิเลสมันต่อต้าน ธรรมต่างๆ มันจะแว็บออก พุทโธ มันจะคิดไปก่อน แล้วกลับมาพุทโธ อานา
ปานสติ มันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมา
แล้วถ้าเกิดทาไป มันก็มีอาการวูบวาบ มีอาการเป็ นไป ก็วา่ สิ่ งนั้นเป็ นธรรมอีก มัน
เหมือนกับที่ว่า ปัญญาโดยสมมุตินนั่ น่ะ เอาธรรมมาตรึ กมันจะเป็ นเฉพาะที่จะบอกถึงความ
มหัศจรรย์ของจิต จิตนี้มีพลังงานอยูม่ าก แล้วมันอาศัยพลังงานนี้ มันใช้โดยธรรมชาติของมัน เรา
กาหนดพุทโธๆๆ หรื ออานาปานสติ ละเอียดเข้ามา ความละเอียดนี้มนั ละเอียดโดยข้อเท็จจริ ง
ไม่ใช่ละเอียดโดยสมมุติ แต่นี่เราก็ไปสมมุติกนั อีกว่าละเอียดๆ พุทโธๆๆ แล้วก็หลับไปเลย ว่างๆ
ว่างๆ ออกมาพุทโธไม่ได้ เห็นไหม นี่มนั มุดไปในกิเลส กิเลสมันบอกว่า “ถ้าออกมากาหนดพุทโธ
มันหยาบ”
มันจะหยาบ มันจะละเอียด ในการทาอาหารนะ เราจะหัน่ ผัก เราจะซอยผักให้ละเอียด เรา
จะซอยผักให้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ มันอยูท่ ี่เราใช่ไหม เราซอยผักให้ละเอียดเข้าไปเท่าไร เราก็ซอยไปสิ
นี่เราจะซอยผัก เอาผักมาวางไว้ แล้วก็บอกว่าซอยเสร็ จแล้ว ถ้าซอยไปแล้วมันจะละเอียดจะหยาบ
ต่างๆ กัน มันคาดมันคิดไป สิ่ งที่คาดคิดไป มันไม่เป็ นสัจจะความจริ ง มันถึงไม่เป็ นสัมมาสมาธิไง
ถ้ากาหนดสมาธินะ ถ้าจิตมันพุทโธๆๆ เข้าไป ถ้าจิตมันจะลงในสมาธิ มันจะลงละเอียดเข้า
ไป ลึกเข้าไป ดื่มด่าเข้าไปในความรู ้สึก สติจะพร้อมไปตลอดเวลา จะมีสติพร้อมเข้าไป ความรู ้สึก
ละเอียดเข้ามา นี่มนั ละเอียดเข้าไป มันจะตื่นเต้น ถ้าตื่นเต้นมันก็ออกมา ถ้าเราควบคุม เราฝึ กฝน
บ่อย ชานาญในวสี มันจะละเอียดเข้ามา
ถ้าจิตมันสงบเข้าเป็ นอัปปนาสมาธินะ เราจะตื่นเต้นกับสิ่ งที่กิเลสมันมุดไปในธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วมาคิดวิเคราะห์วิจยั จนอาการเกิดที่เราว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรมๆ
กันน่ะ สิ่ งนี้มนั เป็ นธรรมๆ เป็ นธรรมของสัญชัย ไม่ใช่ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หรอก เพราะมันปฏิเสธขึ้นมา จนอาการของจิตมันเป็ นไป แล้วมันไม่มีสติควบคุมด้วย เห็นไหม นี่
ขนาดที่ว่า ถ้าทาเจโตวิมุตติโดยขั้นพื้นฐานของสมาธินะ
“ศีล สมาธิ ปัญญา” นี่ว่า “ปัญญา ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาแห่ ง
ปัญญา”...ปัญญาอะไร ถ้าเป็ นปัญญาโดยโลก มันเป็ นโลกียปัญญา แล้วเป็ นโลกไหม เราเกิดมาเป็ น
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โลกไหม เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ไหม เราเกิดมาเป็ นคนไหม เราเกิดมา เกิดตายๆ ไหม? มันเกิดตายๆ
เราเกิดมานี้เป็ นผลของวัฏฏะ ผลของวัฏฏะเกิดจากกิเลส กิเลสพาให้เราเกิดมา พอเกิดมา เราศึกษา
แล้วปัญญามันเกิดจากเรา เกิดจากความรู ้สึกของเรา
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริ งในตูพ้ ระไตรปิ ฎก เราไปศึกษาธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริ งมาจากตูพ้ ระไตรปิ ฎก
นั้นเป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ในเมื่อจิตของเรา ในเมื่อหัวใจของเรามันยังเป็ นอวิชชาอยูเ่ ต็มหัว แล้วมันก็เอา
สิ่ งนี้มาใคร่ ครวญ สิ่ งนี้มนั เป็ นธรรมของเราไหม? มันเป็ นธรรมอย่างนี้ ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ มัน
จะต้องเริ่ มใช้ปัญญาไล่ตอ้ น ไล่ตอ้ นความคิดเราไง ถ้าเราไล่ตอ้ นความคิดของเรา ความคิดที่มนั คิด
อยูน่ ี่ พลังงานที่มนั ใช้อยู่นี่ พลังงานมันเป็ นสมมุติ แล้วพลังงานที่มนั ใช้อยู่นี่ แล้วเราเอาธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสวมเข้าไป มาใส่ รหัสเข้าไป ความคิดมันก็ออกไป แล้วจิตมัน
ก็มีอาการของมัน
แม้แต่เวลาจิตมันสงบ มันปล่อยนะ พุทโธๆๆ พุทโธจนละเอียดเข้ามา ละเอียดเข้ามาจนดับ
หมด อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ดับหมด ไม่มีความรู ้สึกออกมา มันสงบเข้ามา สงบเข้ามา จนมัน
ปล่อยธาตุ ๔ นี้ได้เลย
จิต โดยสัญชาตญาณ โดยพลังงาน มันควบคุมร่ างกาย นี่ธาตุไฟ ธาตุรู้มนั ควบคุมร่ างกายอยู่
ถ้าร่ างกายไม่มีธาตุไฟ ธาตุรู้ จิตออกจากร่ างไป ไม่กี่วนั ก็เน่าหมด แต่ขณะที่มนั มีไฟอบอุ่นอยูใ่ น
ร่ างกาย พลังงานที่ว่าทางปัจจุบนั นี้เขาบอกว่ามีคลื่นไฟฟ้ า คลื่นไฟฟ้ าต่างๆ มันเกิดมาจากไหนล่ะ?
มันเกิดจากพลังงานของจิต ถ้ายังมีจิตอยู่ คลื่นพลังงานไฟฟ้ าร่ างกายเรามี
ถ้าเรากาหนดพุทโธเข้ามา มันถอนออกมา มันปล่อยวางหมด มันเป็ นอิสระกับตัวมันเอง
อิสระกับตัวมันเอง เห็นไหม อิสระคือจิตมันสงบเข้ามา มันเป็ นสิ่ งที่ต่างกับสมมุติแล้ว เพราะโลกนี้
เป็ นสภาวะแบบนั้น แต่เราอาศัยตรงนี้เป็ นพื้นฐานไง ถ้าอาศัยตรงนี้เป็ นพื้นฐาน ถ้าน้อมไปเห็นกาย
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม นี้เป็ นเจโตวิมุตติ
ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ กาหนดพุทโธๆๆ นี่พุทโธๆ เพื่อพลังงานของสมาธิ แต่ถา้ เป็ นปั ญญา
วิมุตติ เรากาหนดพุทโธแล้วมันมีอาการ มันไม่ยอมรับ เราก็ใช้ปัญญา เห็นไหม ปัญญาอย่างนี้เป็ น
ปัญญาสมมุติ ปัญญาสมมุติตรึ กในธรรม ตรึ กในความรู ้สึก ตรึ กในสิ่ งต่างๆ ไป มันจะหดตัวเข้ามา
หดตัวเข้ามาเพราะอะไร เพราะสภาวธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ข้อวัตรปฏิบตั ิ เห็นไหม ธรรมและวินยั เป็ นศาสดาของเรา ถ้าเราเอาศาสดาคลุมหัวมัน กิเลส
ตัณหาความทะยานอยาก สิ่ งที่พาเราเกิดนี่มนั อหังการ มันไม่ยอมรับสิ่ งใดๆ เลย แม้แต่ธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันก็ยอมรับแต่ปาก ถ้ามันยอมรับสัจจะความจริ ง ผูใ้ ดปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ต้องธรรมนั้น ใจดวงนั้นต้องเป็ นพระโสดาบันขึ้นมา
แล้วเราเป็ นพระโสดาบันจริ งไหม เรามีธรรมในหัวใจเราไหม? เราไม่มีสิ่งใดในหัวใจเรา
เลย เพียงแต่เรายอมรับว่าเราเป็ นศากยบุตร เราเป็ นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา แล้วเราพยายาม
ประพฤติปฏิบตั ิกนั แล้วกล่าวตู่ว่าจิตมันเป็ น! กล่าวตู่ว่าจิตมันเป็ น! แต่ความรู ้สึกของเรา เราว่าเรา
เป็ นโสดาบันหรื อยัง เราไม่เป็ นโสดาบันเพราะอะไร เพราะสิ่ งนี้มนั เป็ นกิเลส เพราะเรามุดไปใน
กิเลส
แต่ ถ้าเราเป็ นสั จจะความจริงล่ะ เราซื่อสั ตย์ นะ ในเมือ่ มันเป็ นสมมุติ มันก็ต้องเป็ นสมมุติ
ถ้ าไม่ มสี มมุติ มันจะไปเป็ นวิมุตติได้ อย่ างไร มันอาศัยสมมุติไปก่อน จะว่ าไม่ มสี มมุติเลย เป็ นไป
ไม่ ได้ เพราะจิตทีเ่ กิดขึน้ มามันเป็ นปุถุชนทั้งนั้น มันเป็ นสิ่ งทีม่ ีกเิ ลสทั้งหมด สิ่ งทีม่ ีกเิ ลสทั้งหมด
มันถึงต้ องทาตัวมันเองให้ สะอาดก่อน สิ่ งทีจ่ ะทาตัวให้ สะอาดก่อน มันใช้ ปัญญานะ ใช้ ธรรมของ
องค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า แล้วตรึกลงไป พอตรึกไปนี่มนั เหมือนกับกระชอน เหมือนสิ่ งที่
เขาทาความสะอาด เขาร่ อนกันมา
จิตก็เหมือนกัน ในเมื่อเราเอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราตรึ กในธรรม
โดยความซื่ อสัตย์ ด้วยสมมุติของเรา มันก็จะเห็นความผิดพลาดของใจ ทาไมคิดอย่างนั้น ทาไมมี
ความเห็นอย่างนี้ ความเห็นที่คิดออกมามันมีความผิดและความถูก มันถูกหรื อมันผิด ถ้ามันผิด ผิด
เพราะอะไร ถ้ามันถูก มันถูกเพราะอะไร ถ้ามันถูก เห็นไหม นี่คือธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเรามีสติสัมปชัญญะ เราพยายามประคองใจของเราให้มนั อยูใ่ นธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันตรึ กอยูใ่ นศีล มันตรึ กอยูใ่ นสมาธิ แล้วมันก็จะกลายเป็ น
ปัญญาเข้ามา ปัญญาอย่างนี้เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเป็ นปัญญาโดยสมมุติ ใช้ตรึ กตรรกะ
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ใช้จิตของเรา
จิตของเราที่มนั สกปรก ที่เวลามันมุดเข้าไปในกิเลส มันอ้างอิงธรรมว่าเป็ นผลงานของจิต
ดวงนี้ แล้วจิตดวงนี้มนั ซื่ อสัตย์กบั จิตดวงนี้ จิตดวงนี้ซื่อสัตย์กบั ตัวเอง ก็ใช้ธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไตร่ ตรอง มาไตร่ ตรองในความฟุ้ งซ่ านของใจ มาไตร่ ตรองว่าธรรมของ
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเข้าใจนี้เป็ นธรรมของเราจริ งหรื อเปล่า?...มันไม่เป็ นธรรม
ของเราจริ งหรอก ถ้ามันไม่เป็ นธรรมของเราจริ ง เราจะยอมรับ ถ้ายอมรับ จิตมันจะหดตัวเข้ามา มัน
จะอายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กิเลสกลัวอย่ างเดียว คือกลัวธรรมะ กลัวความจริง ถ้ าเป็ นสั จจะความจริง แต่ถา้ มันเป็ น
กิเลสกับกิเลสเข้ากัน เป็ นปัญญาโดยสมมุติ แล้วมุดไปในกิเลส กิเลสกับกิเลสมันเข้ากัน มันพอใจ
มันพอใจว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรม ทั้งๆ ที่มนั จามาทั้งหมด ทั้งๆ ที่เป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ไม่ใช่ธรรมของเราเลย มันไม่ได้ชาระกิเลสแม้แต่ตวั เดียว แต่อาการของใจ มันอยูท่ ี่อินทรี ย ์
อยูท่ ี่การยอมรับของจิต จิตมันอ่อนแอ พอจิตอ่อนแอ อาการที่เกิดขึ้นกับจิต มันก็ไปสวมว่าสิ่ งนี้
เป็ นธรรม
ถ้าสิ่ งนี้เป็ นธรรม ทาไมมันเป็ นอนิจจัง สิ่ งนี้เป็ นธรรม ทาไมมันเคลื่อนไหว สิ่ งนี้เป็ นธรรม
ทาไมเวลาคลายตัวออกมามันถึงมีความรู ้สึก สิ่ งที่เป็ นความรู ้สึกอยูน่ ี่มนั มีอะไรอยู่? มันมีสาร
ตะกอนอยู่ สิ่ งที่เป็ นสารตะกอน สิ่ งที่มีในหัวใจนี้มนั คืออะไร ถ้ามันไม่ใช่กิเลส มันคืออะไร? มัน
เป็ นกิเลสอยู่ มันถึงไม่เป็ นอกุปปธรรม
อกุปปธรรม คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป อกุปปธรรม คือธรรมที่อฐานะ ที่มนั จะไม่แปรสภาพ
ธรรมแท้ ๆ ไม่ มีการแปรสภาพ ธรรมแท้ ๆ จะเป็ นธรรมของหัวใจเรา ถ้าธรรมจามา ธรรมของผูร้ ู ้ มัน
จะมุดเข้าไปในกิเลส แล้วมันว่าจิตมันเป็ นเหมือนสภาวะแบบนั้น มันถึงเป็ นปัญญาสมมุติ
แล้วถ้าเราซื่ อสัตย์ เห็นไหม ปัญญาสมมุติแล้วเราใคร่ ครวญเข้ามา ใคร่ ครวญความรู ้สึก
ความคิดนี่ ตรึ กในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเอาธรรมนี้มากรองใจ กรองสิ่ ง
ที่มนั ยึดติด กรองสิ่ งที่มนั เป็ นไป เห็นไหม มันจะอาย พอมันอาย มันจะหยุด หยุดอย่างนี้มนั จะเป็ น
สมาธิ ปัญญาที่เป็ นปัญญาที่ใช้ๆ กันอยู่น้ ีเป็ นปัญญาโดยสามัญสานึก ปัญญาโดยโลกียปัญญา
ปัญญาโดยสามัญสานึกเรานี่เป็ นปัญญาโดยสมมุติท้งั นั้นเลย ไม่มีปัญญาวิมุตติหรอก
ปัญญาวิมุตติเกิดจากปัญญาอบรมสมาธิเข้ ามาก่อน พอจิตมันเป็ นสมาธิ จิตมันเป็ นอิสระ
จิตทีม่ นั ไม่ มใี ครควบคุม จิตทีม่ นั ไม่ มใี ครบงการ
กิเลสมันบงการจิต กิเลสมันบงการให้จิตคิดไปตามกาลังของมัน สิ่ งใดที่มนั เข้ามาสัมผัส
กับจิต จิตจะพอใจมาก เพราะจิตอาศัยอารมณ์เป็ นเครื่ องอยู่ เพราะตัวจิตเป็ นตัวพลังงาน พลังงาน
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มันคิดไปตามธรรมชาติของมันที่มนั คิดอยู่ตลอดเวลา แล้วมันคิดออกไปโดยธรรมชาติของมัน
แล้วมันมีกิเลสบงการ มันก็ไปทาตามความชอบของกิเลส เพราะกิเลสมันบงการจิตให้มนั คิดไป
ตามความปรารถนา มันก็เป็ นความฟุ้ งซ่าน มันก็เป็ นความพอใจ มันก็ว่าเป็ นธรรม สภาวธรรมของ
มัน กิเลสมันบงการทั้งหมดเลย
ถ้าเราใช้ปัญญาของเราใคร่ ครวญเข้ามาโดยสมมุติ ปัญญาสมมุตินี่ใคร่ ครวญเข้ามาโดย
ความซื่ อสัตย์ มันจะเริ่ มเห็นทันกัน ทันกับความคิด ทันกับความรู ้สึกของเรา แล้วมันก็จะอาย พอ
อาย มันก็จะปล่อยจะวางบ่อยครั้งเข้า พอบ่อยครั้งเข้า เรามีสติ เรามีสมั ปชัญญะ เราเป็ นคนทาเอง
เราก็รู้สิ แค่มนั ปล่อยอารมณ์ความรู ้สึกนี้ ปล่อยสิ่ งที่ว่าเป็ น รู ป รส กลิ่น เสี ยง
รู ป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วงของมาร เป็ นพวงดอกไม้แห่ งมาร แล้วมันหลอกเรามาตลอด
แล้วเราก็เคลิบเคลิม้ ไปว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรม สิ่ งนี้เป็ นธรรม พอมันปล่อยบ่อยครั้งเข้า บ่อยครั้งเข้า ด้วย
ความซื่ อสัตย์ ด้วยความเป็ นสุ ภาพบุรุษ ด้วยการประพฤติปฏิบตั ิของเรา พอปล่อยบ่อยครั้งเข้า เรา
ใคร่ ครวญเข้าไปให้ละเอียดเข้าไป
อาหาร ถ้าเราพยายามทา มีความชานาญมากขึ้นๆ เราจะคล่องมาก การทาอาหารเราจะ
คล่องตัวมาก เราจะทาได้ง่ายขึ้น ทาได้สะดวกเร็ วขึ้น นี่ก็เหมือนกัน ลองถ้าปัญญามันทันความรู ้สึก
ของจิต มันทันบ่อยครั้งเข้า บ่อยครั้งเข้า มันจะทันตัวมันเอง เห็นไหม นี่การทาบ่อยครั้งเข้า บ่อยครั้ง
เข้าแล้วดู มีสติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะนะ ถ้าจิตนี้ออกเสวยอารมณ์ โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ โดยสัญชาตญาณ
ของสมมุติ มันจะต้องเป็ นพลังงานของมัน พลังงานนะ คนเราไม่คิดไม่ได้ คนเราไม่คิดนี่มนั ต้อง
เป็ นคนพิการ ต้องเป็ นคนป่ วย แต่ถา้ คนคิดได้โดยธรรมชาติของมัน แล้วเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ
เข้าไปกลัน่ กรอง จนมันเป็ นอิสรภาพ มันไม่มีกิเลสบงการ แล้วเราใช้สติสัมปชัญญะไตร่ ตรองเข้า
ไป มันจะเห็นกระบวนการการคิดของจิต จิตไม่ ใช่ ขนั ธ์ ขันธ์ นคี้ ือเปลือก เป็ นอาการของจิต อาการ
ของจิตไม่ ใช่ จติ อาการความคิด ความคิดต่ างๆ ทีม่ นั คิดอยู่นี่มันเป็ นอาการของมัน
เราเกิดเป็ นมนุษย์ เรามีขนั ธ์ ๕ เกิดเป็ นเทวดามีขนั ธ์ ๔ เกิดเป็ นพรหมมีขนั ธ์ ๑ สิ่ งที่เกิ ดใน
สถานะไหนก็ได้สถานะนั้น แล้วเขาก็สื่อสารกันในสถานะนั้น เห็นไหม แต่ถา้ เป็ นจิต มันมีจิตอยู่
โดยธรรมชาติ เพราะการเกิดทุกสถานะต้องมีตวั จิตไปเกิด ตัวจิตคือตัวพลังงาน แล้วเราใช้ปัญญา
อบรมสมาธิเข้ามา พอมันปล่อยจากขันธ์เข้ามา มันก็เป็ นตัวจิต ตัวจิตมันเป็ นตัวสมาธิ
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พอเป็ นสมาธิข้ ึนมา เวลามันออกเสวย เห็นไหม แต่เดิมแหล่งน้ า แม่น้ า เราไม่รู้หรอก แม่น้ า
มาจากไหน สิ่ งต่างๆ มาจากไหน เราอยูท่ ี่ปลายน้ า เราเคยใช้แต่ปลายน้ า เราไม่เคยขึ้นไปถึงต้นน้ า
เลย การที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธินี่เราจะทวนขึ้นไปหาต้นน้ า ต้นน้ าอยูท่ ี่ไหน ตาน้ า เริ่ มต้นจาก
แม่น้ ามาจากไหน ความคิดนี้มาจากจิต จิตอยูท่ ี่ไหน จิตในหัวใจเรา กระบวนความคิดที่มนั คิด
ขึ้นมา มันมาจากไหน
ย้อนกลับไป มันไปเห็นกระบวนการของจิต พอจิตมันเสวยอารมณ์ แม่น้ าเกิดจากตาน้ านี้
แล้วแม่น้ านี้ไหลไป ผ่านไป ตั้งแต่ประเทศ ผ่านไป ตั้งแต่อาเภอ จังหวัด จนออกอ่าวไทยอย่างไร นี่
จิตมันย้อนกลับ เห็นไหม ปัญญาอย่างนี้ต่างหาก ปัญญาที่เห็นจิต เวลาจิตมันไปถึงต้นน้ าแล้วมัน
ย้อนกลับมา ย้อนกลับมาเห็นการเสวยอารมณ์ เห็นไหม จิตมันเสวยใคร ความคิดนี้มาได้อย่างไร
ความคิดนี้เกิดมาได้อย่างไร เวลาปกติเราไม่คิด ความคิดมันอยูท่ ี่ไหน จิตมันอยูท่ ี่ไหน ความ
สกปรกของจิตอยูท่ ี่ไหน
ถ้ าเห็นการเสวยอารมณ์ เห็นจิตกับขันธ์ มันสั มผัสกัน นี่จติ กับขันธ์ สัมพันธ์ กนั ถ้ าเห็นจิต
กับขันธ์ สัมพันธ์ กนั นั้นล่ะ ปัญญาวิมุตติ! ปัญญาวิมุตติมนั ต้องเห็นจิตของเราก่อน เห็นต้นน้ า เห็น
กระบวนการของน้ า เห็นการกระทาของน้ า แล้วสิ่ งที่น้ าผ่านไป สองข้างทางมันได้รับผลของน้ า
นั้น มันได้ความชุ่มชื้นจากน้ านั้น มันเป็ นไป
ความคิดก็เหมือนกัน เวลาไหลออกมา มันจะเป็ นกระบวนการของการสื่ อสาร เป็ นวิชาชีพ
จะเป็ นวิชาชีพสิ่ งใดก็ตอ้ งสื่ อสารกันด้วยภาษา สิ่ งที่เป็ นภาษา กระบวนการของมันออกมาอย่างนี้
แล้วกระบวนการอย่างนี้เป็ นกระบวนการโดยสมมุติ เพราะเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดเป็ นชนชาติ เราก็
ต้องใช้สภาวะแบบนี้เป็ นการประกอบสัมมาอาชีวะของเรา นี่คือเรื่ องของโลกๆ เรื่ องของการ
กระทา เรื่ องของการย้อนกลับ ย้อนกลับเข้าไปในหัวใจของเราเพื่อเป็ นการชาระกิเลส
ที่ว่า เป็ นปัญญาวิมุตติๆ มันเป็ นความลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่ง เป็ นความลึกซึ้ งของธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปัญญาในศาสนาเรา สุ ตมยปัญญา การศึกษาเล่าเรี ยน เวลาเราไปศึกษาปริ ยตั ิ ศึกษาเล่าเรี ยน
ทั้งนั้นน่ะ จามาขนาดไหนก็เป็ นการศึกษาเล่าเรี ยน “ปฏิบตั ิ” ปฏิบตั ิข้ ึนมา ถ้าเอาตารานั้นมา จิตนี้
มันมุดไปในกิเลส มันมุดเข้าไปในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันจะอ้างอิง
ตลอดไป มันถึงต้องทาความสงบของใจเข้ามาก่อน จิตนี้ตอ้ งเป็ นอิสรภาพก่อน จิตนี้ตอ้ งเป็ นสากล
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สมาธิน้ ีเป็ นสากล สมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบนั นี้ สมัยอนาคต ก็ตอ้ งมีสมาธิอย่างนี้เป็ นพื้นฐาน ถ้ามี
สมาธิเป็ นพื้นฐาน ถ้ามีความรู ้สึกของเรา มีความผูกพันของเรา เป็ นสมาธิข้ ึนมาไม่ได้ เพราะมัน
เป็ นความผูกพัน มันเป็ นการสื่ อสารของจิตที่มนั แสดงตัวออกไป
แต่ถา้ ใช้ปัญญาอบรมเข้ามาๆ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาไล่ตอ้ นเข้ามา มันจะกลับไปที่
ต้นน้ านั้น อยู่ที่ตน้ น้ านั้น กระบวนการของน้ า มันเริ่ มต้นตรงไหน กระบวนการของจิตทีม่ นั เห็น
อาการของจิต แล้วมันจะจับได้ มันเห็นอาการของมัน มันจะทาการวิจัยได้ มันจะวิเคราะห์ ได้ การ
ทาวิเคราะห์ วจิ ยั อันนั้น นั่นแหละคือเป็ นปั ญญา ปัญญานีค้ อื ภาวนามยปัญญา เพราะเกิดจากการ
กระทาของเรา มันไม่ ได้ เกิดจากการคาดหมายจากธรรมขององค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าที่
เป็ นปัญญาสมมุติ
แล้วถ้าเป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเอามาอ้างอิง เป็ นปัญญาสมมุติ
มุดไปในกิเลส ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ มันจะเป็ นอิสรภาพของมันขึ้นมา จิตมันจะเป็ นอิสรภาพของ
มันขึ้นมา มันเป็ นวิมุตติเพราะอะไร เพราะมันเป็ นอิสรภาพ จิตนี้มนั จะแก้ไขใจของมัน ถ้าแก้ไขใจ
ของมัน มันแยกแยะ เห็นไหม ความคิดเกิดมาได้อย่างไร อะไรเป็ นตัวขับเคลื่อน? ตัวขับเคลื่อนคือ
ตัวจิต ตัวจิตมันขับเคลื่อนมาได้เพราะอะไร เพราะมันโง่ เพราะมันมีอวิชชา มันไม่รู้จกั ตัวมันเอง
มันเป็ นพลังงานเฉยๆ แล้วมีกิเลสเป็ นตัวขับเคลื่อน ขับเคลื่อนในอะไร ขับเคลื่อนมันก็เป็ นสัญญา
สังขาร วิญญาณ สิ่ งนี้เป็ นตัวผ่าน
ถ้าพลังงานมันผ่านเข้าไปในขันธ์ ๕ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้คือกระบวนการ
ของมันที่ออกมาสื่ อสารกัน สังขาร ความคิด ความปรุ ง ความแต่ง เรามีวิชาชีพสิ่ งใดมา เราก็เอาสิ่ ง
นั้นเป็ นการสื่ อสาร สื่ อสารโดยสังขาร ความคิด ความปรุ ง ความแต่ง สื่ อสารอย่างไร
กระบวนการของความรู ้สึก เห็นไหม จะเก็บความรู ้สึกได้ขนาดไหน จะเปิ ดเผยได้ขนาด
ไหน มันมีกระบวนการของมัน วิญญาณ การรับรู ้นะ คิด แต่ไม่มีกระบวนการของการสื บต่อ มันจะ
เป็ นความสื บต่อไปได้ไหม เราคิด แต่เราคิดไม่ออก สัญญามันเกิด แต่ไม่มีวิญญาณรับรู ้ วิญญาณ
รับรู ้ในความคิดนี่ ความคิดเกิดขึ้น มันมีวิญญาณรับรู ้ วิญญาณรับรู ้แล้วมันมีความพอใจเป็ นค่า ค่า
คือเวทนา สุ ข ทุกข์ พอใจ ไม่พอใจ
เห็นไหม ในอารมณ์หนึ่งมันมีความรู ้สึกพร้อมมา รู ป รู ปเกิดกระบวนการที่ครบ ครบ
กระบวนการของขันธ์ ๕ ถ้าครบกระบวนการของขันธ์ ๕ มันถึงเป็ นความคิดผ่านสมองออกมา
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ผ่านสมองออกมาก็เป็ นแดง เขียว ขาว แล้วแต่เราจะระบุออกไป เห็นสี แต่ไม่รู้สิ่งใดๆ เลย เพราะ
อะไร เพราะสัญญา แล้วมันไม่ปรุ งแต่ง จิตไม่รับรู ้ มันออกมาเป็ นความคิดของเราไม่ได้
แต่ถา้ จิตที่มนั รับรู ้ มันแยกแยะว่า สัญญา คือรู ้ว่าสิ่ งนี้มนั เป็ นสิ่ งใด สังขารมันจะปรุ งไปว่า
อย่างไร วิญญาณ ปัญญามันจะสอดเข้าไป นี่ปัญญาวิมุตติมนั เป็ นอย่างนี้ มันเข้าไปทาลาย
กระบวนการของความคิด
กระบวนการของต้นน้ ามานี่ น้ าจะไหลลงไปอย่างไร ต้นน้ า น้ าจะออกมาจากตาน้ า แล้วมัน
จะไหลออกมาเป็ นความรู ้สึก เป็ นความคิดที่เราสื่ อออกมาจากปาก ปากที่มนั พูดออกไป สมองมัน
สั่งการ มันสั่งการอะไรออกมา สั่งการมาจากไหน? สั่งการมาจากจิต จิต กระบวนการของมันสั่ง
ออกมา ความคิด คาพูด มันสื่ อสารกัน สิ่ งนี้มนั เป็ นผลของสมมุติแล้ว
ถ้าปัญญาวิมุตติ มันย้อนกลับ ย้อนกลับไปเห็นอาการของจิตที่มนั เริ่ มต้นเสวยอารมณ์ มัน
จับได้หมด ความคิดเรานี่จบั มันแยกแยะได้หมด พอแยกแยะ มันก็ปล่อย มันปล่อยเพราะอะไร
เพราะเรารู ้กระบวนการของมัน เราเห็นกระบวนการของไอ้ตวั โง่ คือตัวอวิชชา คือตัวจิต ตัวจิต
เฉยๆ นี่มนั เป็ นตัวอวิชชา
แล้วมันสื่ อสารเข้าไปในกระบวนการของอารมณ์ความรู ้สึก สิ่ งที่เป็ นปัญญา นี่อารมณ์
ความรู ้สึกมันสื่ อสารออกไป แล้วปัญญาที่สติมนั มีสัมมาสมาธินี่มนั ย้อนกลับ มันแยกแยะได้ แยก
เข้าไป แยกตรงไหน ตรงนั้นความรู ้สึกจะหยุดลง หยุดลง มันก็ปล่อยลง
ในขันธ์ ๕ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปัญญามันจะสอดเข้าไปตรงไหน ถ้าสอดเข้า
ไป กระบวนการความคิดไปไม่ได้ หายหมด กระบวนความคิดเกิดไม่ได้ ถ้ากระบวนความคิดเกิด
ไม่ได้ เกิดมาจากอะไร? เกิดจากภาวนามยปัญญา คือปัญญาที่เราเป็ นปัญญาวิมุตติ ปั ญญาที่เป็ น
ปัญญา เป็ นดาบเพชรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันฟาดฟันเข้าไปที่ตวั อวิชชา ตัวขันธ์
๕ ที่มีกิเลสมันสื บต่อ กิเลสมันสื บต่อ เวลาความคิดออกไปจากจิต แล้วมันออกไปเป็ นกระบวนการ
ของขันธ์ ๕ แล้วถ้าปัญญามันสอดเข้าไปในขันธ์ ๕ นั้น ขันธ์ ๕ นั้นชารุ ด ขันธ์ ๕ นี้ กระบวนการ
ของมันไม่จบสิ้ น มันออกมาเป็ นอารมณ์ความรู ้สึกไม่ได้ มันก็ปล่อย
มันจะเห็นความมหัศจรรย์ของจิต มันจะเห็นความมหัศจรรย์ของปัญญา ปัญญาที่เกิดจาก
การเตาะแตะ ปัญญาที่เกิดจากการใคร่ ครวญ ปัญญาที่เกิดจากการกระทาของเรา ปัญญาอย่างนี้มนั
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เข้าไปฟาดฟัน ฟาดฟันอย่างไรมันก็ปล่อย ปล่อยขนาดไหนนะ ถ้ามันยังมีกิเลสอยู่ มันจะหลอก
หลอกว่า “สิ่ งนี้เป็ นผลงาน สิ่ งนี้เป็ นพระโสดาบัน”...ไม่ใช่
ไม่ มกี ระบวนการของสั งโยชน์ ขาด ไม่ มกี ระบวนการของมรรคสามัคคี ไม่ มกี ระบวนการ
ของปัญญาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติจะเกิดขึน้ มาได้ อย่ างไร ปัญญาทีเ่ กิดขึน้ มา กระบวนการของมันจะ
ทาลายกิเลสอย่ างไร ถ้ าไม่ มกี ารทาลายกิเลส กิเลสขาดไม่ ได้ กิเลสเป็ นแก่ นกิเลสทีเ่ หนียวแน่ น
ความเกิดความตาย เห็นไหม เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุพเพนิวาสานุสติญาณ
ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย สิ่ งนี้มนั สะสมมา เป็ นอดีตเป็ นอนาคต มันสะสมมาจนมันเป็ นเนื้อเดียวกัน
เพราะมีอานาจวาสนา เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถึงได้ประพฤติปฏิบตั ิกนั
ถ้าประพฤติปฏิบตั ิกนั นั้นคืออานาจของเรา คือกาลังของเรา คือดาบของเรา คืออาวุธของเรา เป็ น
ธรรมาวุธ อาวุธเกิดจากธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่ถา้ เป็ นปัญญาสมมุตินะ มันอ้างอิง มันเอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
ทาลายโอกาสเราเอง เราประพฤติปฏิบตั ิโดยสมมุติ แล้วกิเลสมันก็อา้ งอิงสภาวะแบบนั้น แล้วก็
ว่างๆ ปล่อยวาง มันเป็ นสมมุติท้งั หมดเลย มันอาศัยสมมุตินะ ถึงจะเป็ นสมมุติ เราอาศัยสมมุติ
ขึ้นมา แล้วใคร่ ครวญขึ้นมา ขณะที่ประพฤติปฏิบตั ิ มันเป็ นภาวนามยปัญญาอยูแ่ ล้ว
แต่ถา้ กระบวนการของการประพฤติปฏิบตั ิไม่มีครู บาอาจารย์คอยประคอง มันก็จะอ้างอิง
ว่ามันถึงเวลาที่มนั มีความรู ้สึกว่าว่างๆ มันก็ว่าสิ่ งนี้ไง เพราะโดยธรรมชาติ สัญชาตญาณของคนทุก
คนก็อยากจะจบสิ้ นกระบวนการ ทุกคนอยากสบาย แต่ถา้ มักง่าย จะทุกข์ยากมาก ถ้าคนไม่มกั ง่าย
หมัน่ ตรวจสอบ หมัน่ ทดสอบ ภาวนาไปทดสอบไป ภาวนาไปทดสอบไป นี่กระบวนการของการ
คราดและการไถ
หลวงปู่ มัน่ สอนเน้นประจา ทานาตั้งแต่อดีตมา แล้วอนาคตเขาก็ทาลงที่ดินนี้ ผืนนานี้ เป็ น
ที่ดิน เขาต้องทาตลอดไป เขาจะได้ขา้ วกล้ากินตลอดไป ในการประพฤติปฏิบตั ินี่ตอ้ งไถและคราด
ลงไปที่ใจ ไถลงไปที่กระบวนการของจิต จิตที่มนั เสวยอารมณ์ กระบวนการของมัน มันปล่อย
ขนาดไหน เราก็ทาบ่อยครั้งเข้าๆ จนกว่ามันจะอ่อนลง ความยึดมัน่ ถือมัน่ ของจิตมันจะอ่อนลง
อีโก้ ความอหังการ ความเป็ นไปของจิต เห็นไหม มานะ ๙ เสมอเขา สาคัญตัวว่าเสมอเขา
ต่ากว่าเขา สาคัญตัวว่าต่ากว่าเขา สู งกว่าเขา สาคัญตัวว่าสู งกว่าเขา นี่เป็ นมานะอันละเอียดนะ แต่
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ขณะที่จิตมันยึดมัน่ ถือมัน่ ของมัน มันถือว่าเป็ นความรู ้ธรรม ถ้าเป็ นความรู ้ธรรม มันจะเป็ นความ
อหังการอย่างนั้น มันจะไม่ได้สิ่งใดๆ เลย แล้วมันก็จะทาให้เรายอมจานนกับมันไง ยอมจานนกับ
กิเลสนะ ว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรม สิ่ งนี้เป็ นธรรม แล้วก็เสี ยโอกาส
เพราะกว่าเราจะสร้างสรรค์ กว่าเราจะทากระบวนการของจิตที่มนั จะพัฒนาขึ้นมาขนาดนี้
มันไม่ได้ทาง่ายๆ หรอก มันเป็ นกระบวนการของเรา เริ่ มต้นตั้งแต่ความเชื่อ เรื่องศาสนานีเ้ ป็ นเรื่อง
นามธรรม ศาสนธรรมคาสั่ งสอนขององค์ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าเป็ นนามธรรม แล้ว
นามธรรมนีเ้ ราสร้ างขึน้ มา จนเป็ นการจับต้ องได้ จะว่ าเป็ นรูปธรรมก็ได้ จิตนีเ้ ป็ นรูปธรรมเลย
อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับหลานของพระสารี บุตร
“อารมณ์
ความรู้สึกของเธอมันก็เป็ นวัตถุอนั หนึ่ง” พระอรหันต์เห็นอารมณ์ความรู ้สึก เห็นความคิดนะ เห็น
ไหม เวลาเราคิดขึ้นมา เหมือนแผ่นกระดาษขาวเลย แล้วเราเขียนหนังสื อลงไปในกระดาษนั้น มัน
เป็ นตัวหนังสื อขึ้นมาไหม
นี่ก็เหมือนกัน ความคิดมันก็ย้าไปที่จิต แล้วจิตมันก็สงั่ การมาให้เป็ นกระบวนการของภาษา
แล้วทาไมเขาจะไม่เห็น ทาไมเขาจะจับไม่ได้ว่าสิ่ งนี้มนั เป็ นวัตถุอนั หนึ่ง แต่ถา้ คนหยาบๆ มันจะ
มองแล้วไม่รู้สึกว่า ความคิด เห็นไหม คนเรารู ้กนั เฉพาะหน้า ไม่รู้จกั ความคิดหรอก ไม่รู้จกั เรื่ อง
ของใจหรอก แต่ถา้ ครู บาอาจารย์ รู ้วาระจิต จิตคิดอย่างไร อาการของจิตเป็ นอย่างไร มันจะออกมา
อย่างไร ดูสิ เวลาคนทาความผิดเจอเจ้าหน้าที่นี่มีอาการเลย เพราะสัญชาตญาณมันเป็ นแบบนั้น
สิ่ งที่เป็ นกระบวนการของจิต สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ มันต้องทดสอบตรวจสอบ ทดสอบ
ตรวจสอบจนกระบวนการบ่อยครั้งเข้า มันจะมีความชานาญ มันจะสอดเข้าไป ดาบนี้เราจะสอดเข้า
ไประหว่างรู ปกับเวทนา เวทนากับสัญญา สัญญากับสังขาร จับตัวไหนก็ได้ แล้วถ้ามันปล่อยแล้ว
ปล่อยเล่า ปล่อยแล้วปล่อยเล่า ผล กระบวนการมันไม่เกิด กระบวนการมันไม่เป็ นไป ไม่เป็ นไป
มันก็ยอ่ ยสลายเข้าไปอีก
ในรูปก็มเี วทนา สั งขาร วิญญาณ ในเวทนาก็มรี ูป มีเวทนา มีสังขาร ในสั ญญาก็มสี ั งขาร มี
วิญญาณรับรู้ ในสั งขารมันก็มสี ิ่ งปรุงแต่ ง มันแยกสลายเข้ าไป ถ้ ามันทาแล้วไม่ มสี มุจเฉท ไม่ มี
ความเป็ นไปของจิตทีต่ อบสนอง ต้ องตรวจสอบเข้ าไป ตรวจสอบเข้ าไป จนถึงทีส่ ุ ด ขันธ์ เป็ นขันธ์
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จิตเป็ นจิต ทุกข์ เป็ นทุกข์ มันแยกออกจากกัน ๓ ทวีปเลย สั งโยชน์ นะ สั กกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สี ลพั พตปรามาส
สักกายทิฏฐิเพราะอะไร เพราะไอ้ตวั จิต ไอ้ตวั อวิชชา ไอ้ตวั โง่ มันว่าสรรพสิ่ งนี้เป็ นของเรา
จิตใต้สานึกมันว่าร่ างกายนี้เป็ นของเรา สรรพสิ่ งนี้เป็ นเรา ทั้งๆ ที่ธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก มันเป็ นสมมุติท้งั หมด มันเป็ นโอกาสชัว่ คราวในชีวิต
หนึ่ง ในการที่เราเกิดมาในสถานะของมนุษย์ เรามีโอกาสได้แค่ลมหายใจเข้าออก ตายแล้วก็จบสิ้ น
กระบวนการของมัน แต่มนั ก็ยดึ มัน่ ถือมัน่ ของมัน ทั้งๆ ที่รู้ดว้ ยสัญญา รู ้ดว้ ยปัญญาสมมุติ แล้วก็มุด
ไปในกิเลสด้วย
แต่ถา้ มันเป็ นสัจจะความจริ งขึ้นมา มันต่างกันราวฟ้ ากับดินเลย ถ้าปัญญามันสมุจเฉท
ปหาน มรรคสามัคคีออกไป นี่กระบวนการของมัน มันทาอย่างไร กระบวนการสิ้ นสุ ดของจิตมัน
เป็ นอย่างไร สิ่ งนี้เป็ นอกุปปธรรม ปัญญาวิมุตติออกมาฆ่ากิเลส เห็นไหม ถ้าปัญญาสมมุติมนั ทาให้
เราอยูใ่ นกระบวนการของวัฏฏะ แต่ถา้ เป็ นปัญญาวิมุตติ เห็นไหม ตัดขาด ตัดขาดไป ขันธ์เป็ นขันธ์
จิตเป็ นจิต ทุกข์เป็ นทุกข์ สังโยชน์ ๓ ตัว ขาดไป พอขาดไป ก็เริ่ มกระบวนการของปัญญาวิมุตติ มัน
จะก้าวเดินต่อไป ในเมื่อมีปัญญาวิมุตติ เราฝึ กฝนมา เราใช้ปัญญาวิมุตติฟาดฟันกับสังโยชน์ กับสิ่ ง
ที่เป็ นสักกายทิฏฐิ เวลามันขาดออกไป สิ่ งนี้ มนั กระเทือนหัวใจนะ เพราะมันขาดออกไปจากใจ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิ ฎก “กิเลสขาด ดัง่ แขนขาด”
ถ้ากิเลสขาด ใครลงได้ตดั แขนของตัวเองทิง้ เราจะไม่รู้ว่าเราตัดแขนตัวเอง เป็ นไปได้ไหม ขณะที่
จิต กระบวนการของมัน กระบวนการมรรคสามัคคี สมุจเฉทปหานในหัวใจ มันทาลายกิเลสขาด
ออกไปจากใจ แล้วสิ่ งนี้จะฟื้ นขึ้นมาอีกไม่ได้เลย เป็ นอกุปปธรรม เป็ นอฐานะที่เป็ นไปไม่ได้อีก
แล้ว ที่ว่าจิตนี้กบั กายนี้จะลังเลสงสัยกัน
จิตนี้มนั เข้าใจตามความเป็ นจริ งว่า กายนี้ไม่ใช่เรา เรานี้ไม่ใช่กาย จิตนี้เกิดมาโดย
กระบวนการของกรรม เพราะมีกรรมมันถึงเกิดมา เกิดมาในครรภ์ของมารดาแล้วได้ร่างกายของ
เรามา ในปัจจุบนั นี้เราใช้ปัญญาวิมุตติเข้าไปทาลาย เข้าไปฟาดฟัน จนจิตมันเห็นจริ ง จนจิตมัน
สมุจเฉทปหาน มันปล่อยจริ งสภาวะแบบนั้น แล้วจิตมันจะละเอียดขึ้นไป นี่ ปัญญาอย่างละเอียด
กิเลสอย่างละเอียด เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔
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ขณะที่เราใช้ปัญญาฟาดฟันกับกิเลส มันเป็ นสติปัญญา เป็ นสติ ถ้าเราใคร่ ครวญเข้าไป
ใคร่ ครวญเข้าไป มันก็ละเอียดเข้าไป ขณะที่ละเอียดเข้าไป มันก็เป็ นอาการอย่างนี้ มันเป็ นอาการ
ระหว่างจิตกับขันธ์ทาลายกัน ถ้าเราแยกแยะเข้าไป แยกแยะเข้าไป ถึงที่สุดกระบวนการของมัน
กายกับจิตแยกออกจากกันโดยสัจจะความจริ งเลย
ถ้าเป็ นเจโตวิมุตติ ขณะพิจารณากายเข้าไป ขณะที่พิจารณาสิ่ งต่างๆ เข้าไป มันจะเห็นสิ่ ง
ต่างๆ มันปล่อยวาง นี่กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง ในฝ่ ายมหายาน ขณะที่เป็ นไป กายกับจิตแยกออก
จากกัน กายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส ขณะที่เป็ นกระบวนการของเถรวาท ขณะทีพ่ จิ ารณาไป โลก
นีร้ าบเป็ นหน้ ากลอง มันปล่อยหมด สรรพสิ่ งบนโลกมันสร้ างอยู่บนพืน้ แผ่ นดิน ความคิดของ
มนุษย์ ความคิดของสั ตว์ โลกมันอยู่ระหว่ างกายกับจิตนี้ มันปล่อยวาง รวมใหญ่ ออกไป
กระบวนการของมหายาน “กายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส” ผูท้ ี่มีอานาจสู งกว่าบอกว่า
“กายก็ไม่ใช่ จิตก็ไม่ใช่ กระจกใส จะไปเช็ดอะไร ไม่มีฝน”
ุ่ ขณะที่ไม่มีฝนุ่ ใครบอกว่าไม่มีฝนุ่ ผูท้ ี่
บอกว่าไม่มีฝนุ่ ตัวจิตยังมีอยู่ เห็นไหม
ขณะที่ว่าสิ่ งต่างๆ วิปัสสนาไป ถ้าเป็ นปั ญญา แต่การกระทาของเขา เขาทาของเขาด้วย
ความเป็ นจริ งนะ เขาทากันจริ งๆ แต่ของเรามันใช้ปัญญาโดยสมมุติ มันเอาธรรมของเขามาเป็ น
สมมุติของเรา แล้วมาสร้างภาพ “สุ ญญตา สุ ญญตา”...มันสู ญไปไหน มันกิเลสเต็มหัว ถ้ามันสู ญไป
มันจะเห็นสัจจะความจริ ง
“กายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส” วิธีการมันเป็ นอย่างไร มันแยกอย่างไร ขณะที่พิจารณา
ระหว่างกายกับจิตโดยปัญญาวิมุตติ มันปล่อยอย่างไร มันขาดอย่างไร กามราคะ ปฏิฆะ มันอ่อนลง
อย่างไร แล้วมันรวมลงอย่างไร
แม้ แต่ การประพฤติปฏิบัตินะ เจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติกแ็ ล้วแต่ สิ่ งทีก่ ระบวนการ
รวมกันแล้ วมันเป็ นอันเดียวกัน อันเดียวกันโดยผล ต่ างกันทีว่ ิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ ถ้ าเป็ นเจโตวิมุตติ มันต้ องอาศัยใช้ พลังงานของจิต แล้วใช้ การขยายภาพ เรา
โฟกัสให้ มนั เล็ก ให้ มนั ใหญ่ ให้ มนั แปรสภาพไป สิ่ งต่ างๆ ถ้ าเป็ นเจโตวิมตุ ติ กาลังของจิตมันมี มัน
จะแยกออกได้ พอแยกออกไป สิ่ งต่ างๆ กลับคืนสู่ สภาพเดิมของเขา แล้วความรู ้สึกมันจะไปตั้งอยู่
บนอะไรล่ะ
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แต่ ถ้าเป็ นกระบวนการของปัญญาวิมุตติ มันพิจารณาโดยปัญญา มันใคร่ ครวญ มันไม่ เห็น
ภาพ...ไม่ เห็นภาพ แต่ ใช้ ปัญญาไล่ต้อน ไม่ เห็นภาพ แต่ มนั จับขันธ์ ได้ จับความรู้สึกได้ ถ้าจับ
ความรู ้สึกไม่ได้ ไม่มีผเู ้ สี ยหาย ผูเ้ สี ยหายเป็ นผูก้ ล่าวฟ้ อง ถ้าไม่มีผเู ้ สี ยหาย ใครเป็ นคนกล่าวฟ้ อง
ใครเป็ นคนบอกว่าใครเป็ นผูร้ ับผล
แต่ถา้ ทาความสงบของใจ ใจสงบเข้ามาแล้วมันเห็นอาการของจิต เห็นจิตเสวยอารมณ์
อย่างไร นี่มีผเู ้ สี ยหาย ตัวจิตเป็ นผูเ้ สี ยหาย ตัวกิเลสตัณหาความทะยานอยากมันอยูท่ ี่อาการของจิต
มันหลอกจิต เห็นไหม แล้ววิปัสสนาไป ใคร่ ครวญไป ผูเ้ สี ยหายอยูท่ ี่ไหน จิตมันสงบเข้ามา มันถึง
มีท้งั ผูเ้ สี ยหาย มีท้งั จาเลย มีท้งั โจทก์ ถ้ามีท้งั จาเลย มีท้งั โจทก์ มันถึงจะเป็ นปัญญาขึ้นมา
แต่ถา้ เป็ นสัญญาขึ้นมา มันก็คาดการณ์คาดหมาย มันไม่มีผเู ้ สี ยหาย แล้วเป็ นการไต่สวน
โดยไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีโจทก์ ไม่มีจาเลย แต่ไต่สวนไป ไต่สวนโดยสมมุติไง
ไต่สวนโดยปัญญาสมมุติ ไต่สวนแล้วไต่สวนอีก ไม่มีผล ไม่มีผลแล้วมันน่าสลดสังเวชด้วย มันจะ
เสี ยเวลาเปล่า มันจะทาให้เราตายเปล่าไง ทั้งๆ ที่เราประพฤติปฏิบตั ิอยูน่ ี่ เราจะเกิดตายๆ เกิดตายนะ
เกิดมาพบพุทธศาสนา แล้วปฏิบตั ิในศาสนาด้วย ปฏิบตั ิแล้วก็ว่าสิ่ งนี้เป็ นธรรม เป็ นธรรมด้วย แล้ว
มันจะไม่มีอะไรติดมือมันไปเลย
แต่ถา้ เป็ นสัจจะความจริ ง มันจะแยกส่ วนของมันขนาดไหน โลกนี้จะราบเป็ นหน้ากลอง
โลกนี้ราบหมดเลย ว่างมาก ถ้าไม่มีครู บาอาจารย์ ส่ วนใหญ่แล้วจะติด แต่ถา้ จิตนี้มนั ย้อนไปนะ จิต
เวลาสงบเข้ามา เห็นไหม ระหว่างที่ว่าเป็ นโสดาบัน เป็ นสกิทาคามี สิ่ งนี้เป็ นสติปัญญา สติปัญญา
เห็นไหม พอจิตนี้ละเอียดเข้าไป ละเอียดเข้าไป โลกนี้ราบหมด ว่างหมด แล้วจะย้อนจากความว่าง
นี้ข้ ึนไปจับกามราคะ นี่เป็ นมหาสติ มหาปัญญา
ถ้าไม่เป็ นมหาสติ มันจะควบคุมความละเอียดอ่อนอย่างนี้ไม่ได้ ความละเอียดอ่อนของจิต
ที่มนั ละเอียดเข้าไป เห็นไหม ละเอียดมาก พลังงานนี้เป็ นพลังงานที่ละเอียดเข้าไปอีก ละเอียดเข้า
ไปอีก มันก็อาศัยสติ อาศัยมหาสติ อาศัยมหาปัญญา น้อมไป น้อมไป น้อมไปดูอะไร? ก็ดูตวั ขันธ์
อันละเอียดที่อยูก่ บั ใจ
“กายเป็ นโพธิ จิตเป็ นกระจกใส” ไอ้ตวั กระจกใสมันอยูไ่ หน ถ้าจับตัวกระจกได้ ไอ้ตวั
กระจกนี่คือตัวการคาดหมาย เพราะกามมันอยู่ทใี่ จ กามฉันทะ เพราะใจพอใจ มันถึงเกิดกามราคะ
แล้วการสื บต่อของโลกเขา เขาอยูก่ นั โดยกามคุณ ๕ กามคุณมันเป็ นสิ่ งที่แสดงออกมาจากใจ ใจมัน
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ต้องการก่อน ใจมันสนใจก่อน ใจมันปรารถนาก่อน มันถึงแสดงออกมาด้วยสื่ อต่างๆ กับธาตุขนั ธ์
นั้น แล้วมันออกมาเป็ นกามราคะ แต่ ถ้าย้ อนกลับมาด้ วยปัญญาวิมุตติ ถ้ าปัญญาวิมุตติ มันจะเข้ าไป
เห็นความเป็ นกามฉันทะ
เริ่ มต้นจากต้นน้ า สิ่ งที่มนั พอใจมันถึงออกไปแสวงหา ถ้ามันไม่พอใจ ดับความพอใจ มัน
จะไปแสวงหาสิ่ งใด สิ่ งที่มนั พอใจแล้วมันแสวงหา มันเกิดเป็ นปฏิฆะ คือข้อมูลของจิต สิ่ งที่ใครมี
ข้อมูลอย่างไร มันก็จะแสวงหาสิ่ งที่มนั พอใจ สิ่ งที่มนั ปรารถนา มันเป็ นปฏิฆะ แล้วถ้าเกิดไม่ได้
ดัง่ ใจ มันเป็ นความโกรธ ถ้ามันได้ดงั่ ใจ มันเป็ นกามราคะ ถ้าไม่ได้ดงั่ ใจ มันเป็ นปฏิฆะ
จิตที่มนั ละเอียดเป็ นมหาสติ มหาปัญญา มันจะเข้าไปแยกแยะ แยกแยะนะ ว่าง ว่าง เมื่อไหร่
ก็ว่าง ถ้าเป็ นเจโตวิมุตติ เป็ นอสุ ภะ สิ่ งที่เป็ นอสุ ภะ ถ้าจิตมันพิจารณาเข้าไป มันจะย้อนเข้าไปถึง
ความเป็ นอสุ ภะ คาว่า “อสุ ภะ” คือมันเยิม้ สิ่ งต่างๆ มันสะอิดสะเอียนในหัวใจ สะอิดสะเอียนนี่
สะเทือนหัวใจนะ
ถ้ าสะอิดสะเอียนของโลก โลกสะอิดสะเอียน เห็นไหม เวลาสะอิดสะเอียน สิ่ งนีเ้ ป็ นสมมุติ
เพราะมันสะอิดสะเอียน อาการสะเทือนถึงร่ างกาย แต่ ถ้ามันเป็ นปัญญา มันเป็ นมรรค มันสะเทือน
ถึงหัวใจ มันสะเทือนหัวใจอย่ างเดียว ร่ างกายนี้เป็ นที่อยูข่ องใจ แล้วมันสะเทือนหัวใจ เพราะหัวใจ
มันเป็ นต้นเหตุ สิ่ งที่เป็ นต้นเหตุ ถ้าเป็ นอสุ ภะ มันสะเทือนหัวใจเข้ามา มันปล่อยเข้ามา ปล่อยเข้ามา
ละเอียดบ่อยครั้ง มันจะกลืนเข้ามาที่จิต
ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ มันเห็นอาการของจิตที่ละเอียด สัญญาที่ละเอียด ข้อมูลที่ละเอียด สิ่ งที่
เป็ นความพอใจที่ละเอียด แล้วมันพอใจมัน มันเยิม้ อยูใ่ นตัวของมันเอง ถ้าปัญญามันไล่ตอ้ นเข้าไป
มันเห็นอาการของมัน ระหว่างจิตกับจิตที่มนั สัมพันธ์กนั มันเสพตัวมัน มันเป็ นความเป็ นไปของ
จิต จิตมันเป็ นไปนะ มันเห็นอาการของกาม อ้อ! กามมันอยู่ทนี่ ี่ ใจนีต้ ่ างหากทีเ่ ป็ นกาม พิจารณาไป
มันระเบิดครืน! ครืน! ครืน! เห็นไหม เพราะกามราคะมันขาดไป จิตนีจ้ ะไม่ เกิดบนกามภพ
สิ่ งที่เกิดตายๆ ที่ปฏิเสธกันว่าไม่มีๆ อยูน่ ี่ ต้นเหตุการเกิดมันมาจากไหน? ต้นเหตุมนั เกิ ดมา
จากใจ ถ้าใจมันมีขอ้ มูลอย่างนี้ ใจมีเชื้อไขอย่างนี้ ใจมันต้องเกิดต้องตายไปตามวัฏฏะ แล้วเรา
ทาลายข้อมูลของมัน ทาลายเชื้อไขของมัน มันก็หดสั้นเข้ามา มันทาลาย นี่ถึงกามภพ ถ้าตายตรงนี้
มันก็เป็ นพรหม เพราะอะไร เพราะมันมีอวิชชา มันมีตวั พลังงานคือตัวใจ ตัวอาการของใจกับตัวใจ
มันคนละตัว เห็นไหม เราทาพลังงานมาทั้งหมด เพราะตัวใจมันมีพลังงานสื บต่ออย่างนี้ พลังงานที่
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อยูใ่ นใจมันแสดงตัวออกไป มันเป็ นพลังงานออกไป มันเป็ นกามราคะ มันก็ไปเป็ นโอฆะ มันก็เกิด
ตายในวัฏฏะ ไม่ได้เกิดในครรภ์นะ เกิดในวัฏฏะ มันเป็ นเชื้อไข มันเป็ นไป
นี่ปัญญาวิมุตติ มันเข้าไปเชือดเฉื อน เข้าไปทาลาย เข้าไป กิจจญาณ สัจจญาณ มันมีการ
กระทาของมัน มันมีเหตุของมัน ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ...อาโลโก อุทปาทิ
ความสว่าง ญาณเกิดแล้ว ปัญญาเกิดแล้ว สิ่ งต่างๆ เกิดแล้ว...แล้วมันเกิดมาจากไหนล่ะ มันเกิดมา
จากการจามาหรื อ มันเกิดมาจากการคาดหมายหรื อ ถ้ามันเกิดอย่างนั้น มันฆ่ากิเลสไม่ได้หรอก มัน
ไม่เป็ นปัจจุบนั มันเป็ นอดีตอนาคต เราจามา เห็นไหม ดูขอ้ มูลที่เราเก็บขึ้นมา เราจามา มันจะไปฆ่า
กิเลสได้อย่างไร
แต่ถา้ กิเลสมันเป็ นตัวมันเอง มันเป็ นปัจจุบนั เราเจอสัตว์ร้ายที่ไหน เราฆ่ามันตอนนั้น ตรง
นั้นน่ะ มันหมดไปเอง แต่ถา้ เราเจอสัตว์ร้ายนะ เราก็วิ่งจะไปหาสิ่ งที่มาทาลายมัน อีก ๕ ชาติก็
ทาลายมันไม่ได้ เพราะมันหลบไปแล้ว นี่มนั ไม่เป็ นปัจจุบนั
ถ้ามันเป็ นปัจจุบนั มันจะเป็ นเดี๋ยวนั้น ปัจจุบนั เดี๋ยวนั้น ฆ่ากันเดี๋ยวนั้น ทาลายกันเดี๋ยวนั้น
อ่อนลงเดี๋ยวนั้น พิจารณาเดี๋ยวนั้น แล้วสิ่ งที่มนั เป็ นกิเลส มันเป็ นแม่ทพั มันเป็ นนายใหญ่ นาง
ตัณหา นางอรดี มันจะปลิ้นปล้อน มันจะหลอกลวง มันจะสร้างภาพ มันจะมีความเป็ นไป แล้วการ
ปฏิบตั ิก็ลม้ ลุกคลุกคลานนะ
ขณะที่ปฏิบตั ิอย่างนี้มนั เป็ นปัญญาน้ าป่ าที่มนั ไหลแรงมาก เพราะอะไร เพราะมันทาลาย
กระเทือนถึงหัวใจ สิ่ งที่กระเทือนถึงหัวใจ ปัญญามันถึงฟาดฟันกัน ถึงว่าเป็ นมหาสติ มหาปัญญา
หมัน่ ฝึ กซ้อมๆๆ เข้าไป มันจะเริ่ มละเอียดเข้าไป เริ่ มละเอียดเข้าไป ปล่อยวางเข้าไป ปล่อยวางเข้า
ไป ปล่อยวางจนถึงที่สุดนะ ว่างหมด
ที่ว่า ว่างๆ โลกนี้ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่โลก เห็นไหม ที่ว่าครู บาอาจารย์ท่านพูด องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับโมฆราช “เธอจงดูโลกนี้ดว้ ยความว่าง ถอนอัตตานุทิฏฐิ ถอนผูร้ ู ้ว่าว่าง”
โลกนี้ว่างๆ ใครมันไปอยูใ่ นโลกนั้นน่ะ สรรพสิ่ งในสสารมันรู ้ตวั มันเองไหม มันจะเก็บข้อมูลมา
บอกเราไหม? ไม่ได้หรอก เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ไม่มีชีวิต แต่จิตมันมีชีวิต
ตัวอวิชชา ตัวจิตเดิมแท้น้ ีผ่องใส จิตเดิมแท้น้ ีหมองไปด้วยอุปกิเลส เวลาเราทาสมาธิกนั น่ะ
สมาธินี่ จิตมันผ่องใส จิตมันสว่าง กิเลสทั้งนั้น! กิเลสทั้งนั้น! ถ้าความผ่องใสคู่กบั ความเศร้าหมอง
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มันจะสว่างไสวขนาดไหน มันจะว่างขนาดไหน กิเลสทั้งนั้น เพราะความว่างคู่กบั ความไม่ว่าง สิ่ ง
ที่เป็ นความว่าง เดี๋ยวอาการมันก็เปลี่ยนแปลง มันไม่ว่างแล้ว ไม่มีความเที่ยงหรอก ความว่างคงที่
ไม่มี สิ่ งต่างๆ ก็ไม่มี
แต่ความว่างของพระโสดาบัน ความว่างของพระสกิทาคามี ความว่างของพระอนาคามี...มี
มีเพราะอะไร เพราะมันชาระกิเลสได้แค่ไหน มันก็ว่างแค่น้ นั แหละ นี่คือสิ่ งที่เป็ นความว่างไง
ความว่างของพระอริ ยบุคคล แล้วพอถึงที่สุด พระอนาคามี มันว่างๆ ว่างๆ แล้วมันมหัศจรรย์มาก
นะ เพราะจิตมันว่าง แล้วมันมีพลังงานของมัน เวลามันกาหนดไปนี่ว่างหมด สิ่ งต่างๆ ว่าง แล้วมัน
ยึดติดมาก นี่ไง รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
ที่ทาสมาบัติกนั ที่ว่าอาฬารดาบสทาสมาบัติ รู ปราคะ อรู ปราคะ เห็นไหม ความว่าง แล้วนี่
มันก็ว่าง เพราะจิตมันว่างโดยธรรมชาติของมัน นี่ไง ที่บอกพระอนาคามีจะเข้าสมาบัติ เข้านิโรธ
เพราะอะไร เพราะจิตมันเป็ นสภาวะอย่างนั้นอยูแ่ ล้ว แล้วมันกาหนด ควบคุมสติ มันเป็ นไปได้
โดยง่ายเลย แต่ถา้ คนมีอวิชชา คนเรามีตณ
ั หาความทะยานอยากมหาศาล กว่ามันจะทาให้ละเอียด
ขึ้นมา ให้สะอาดขึ้นมานี่มนั แสนยาก แล้วมันไปติดสภาวะแบบนั้นน่ ะ แล้วไม่มีครู บาอาจารย์คอย
สะกิดเข้ามานะ
หลวงปู่ มัน่ ท่านบอกเลยนะ “กาลังไม่พอ กาลังไม่พอ” เพราะมันมีอะไรขวางใจอยู่ แต่มนั
ไม่รู้ว่าวิธีการทาอย่างไร นี่เข้าป่ าเข้าเขา แสวงหาต่างๆ ทดสอบมัน ตรวจสอบทดสอบ ตรวจสอบ
ทดสอบ จนถึงที่สุด ทาลายอวิชชาด้วยอรหัตตมรรค
ปัญญาวิมุตติ อรหัตตมรรคย้อนกลับ ย้อนกลับมา ที่ครู บาอาจารย์ท่านว่าจุดและต่อม ถึงจุด
และต่อม สิ่ งที่กระบวนการของต้นน้ า ตาน้ าอยูท่ ี่ไหน? ตาน้ าอยูท่ ี่ใจ แต่กระบวนการการเห็นของ
แต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ถ้าเหมือนกัน เห็นไหม กิเลสมันละเอียดมาก แล้วมันพร้อมที่จะหลอก
อยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นปัญญาโดยสมมุติ เพราะเราเทียบเคียงกับครู บาอาจารย์ของเราใช่ไหม มันก็จะสร้าง
ภาพสมมุติให้เห็นว่าอย่างนั้น แล้วก็มุดไปในกิเลส นี่จะติดอยูต่ รงนี้ ไปไม่รอดหรอก
แต่ ถ้าเป็ นสั จจะความจริงของเรา เราเข้ าไปโดยปัญญาเข้ าไปเห็นน่ ะ มันจะจับแล้วสะเทือน
พอเราจับนี่สะเทือนมาก เพราะอะไร เพราะธาตุจบั ธาตุ สสารจับสสาร สสารทีม่ ชี ีวติ มันใช้
เครื่องมือเข้ าไปจับมัน เห็นไหม แร่ ธาตุต่างๆ นี่ใช้ เครื่องมือตรวจสอบ แต่ สสารทีม่ ชี ีวติ สสารทีเ่ ป็ น
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เรา ตัวสสารตัวนีม้ นั สร้ างพลังงานของมันเป็ นอรหัตตมรรค เป็ นปัญญา นี่ปัญญาวิมุตติตรงนี้ มัน
เข้ าไปทาลาย
ถ้าเข้าไปทาลาย มันไม่ใช่ปัญญาแบบที่เราพิจารณาขันธ์ดว้ ย ถ้าปัญญาพิจารณาขันธ์ เพราะ
อะไร เพราะมันเกิดจากปัญญา อาการของจิตกับจิตที่มนั สร้างสมขึ้นมาโดยโลกุตตรธรรม โดยโล
กุตตรปัญญา แต่ขณะที่มนั เป็ นไป กระบวนการของปัญญาวิมุตติ การสิ้ นสุ ดมันเป็ นอย่างนั้นไม่ได้
เพราะมันเป็ นหนึ่งเดียว สิ่ งที่เป็ นหนึ่ง ไม่มีสิ่งกระทบ แล้วมันจะเกิดการสร้างสติปัญญาขึ้นมาได้
อย่างไร
การสร้ างปัญญาของมันขึน้ มาเป็ นอรหัตตมรรคนี่มนั เป็ นปัญญาในตัวของมันเอง แล้ วใน
ตัวของมันเอง มันกลืนกินในตัวของมันเอง ถ้ ามันกลืนกินในตัวของมันเอง มันทาลายตัวมันเอง
เห็นไหม
แล้วสิ่ งที่มนั เป็ นกระบวนการอย่างนี้ ปัญญาวิมุตติอย่างนี้ ใครรู ้จริ ง แล้วใครเห็นจริ ง? มัน
ไม่เคยรู ้จริ ง มันไม่เคยเห็นจริ ง มันถึงไม่มีกระบวนการของกิจจญาณ สัจจญาณ ไม่มีกระบวนการ
ของปัญญา มันเป็ นสัญญาทั้งนั้น แล้วมันเป็ นปัญญาโดยสมมุติท้งั นั้น แล้วมันมุดไปในกิเลส มันก็
มุดกันไป
ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ มันทาลายล้างสิ่ งต่างๆ ในหัวใจ มันทาลายล้างสิ่ งที่เป็ นความสกปรก
ของใจ มันทาลายล้าง เห็นไหม ดูสิ ดูทางโลกเขา เวลาเขาทาความสะอาดกัน สิ่ งที่เป็ นความสกปรก
มันยังหลุดออกไปเลย แล้วสิ่ งที่เป็ นอวิชชา สิ่ งที่เป็ นกิเลสเข้ามาในหัวใจ เวลามรรคญาณมันเกิด
ปัญญาวิมุตติมนั เกิด มันเกิดแล้วมันทาลายขึ้นมา สิ่ งนี้มนั หลุดออกไป เห็นไหม ธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบอก “ดัง่ แขนขาด ดัง่ แขนขาด” เพราะมันตัดสิ่ งที่สกปรกออกไป
แล้วสิ่ งที่สกปรกมันเป็ นนามธรรม มันเลยไม่มีสิ่งใดๆ เลย แล้วมันย้อนกลับมาถึงที่สุด
กระบวนการอันที่สุด นี่เป็ นปัญญาญาณ
เวลาอาสวักขยญาณ มันทาลายอาสวะ อาสวักขัย มันเป็ นภวาสวะ มันเป็ นภพ มันเป็ นอนุ สัย
มันเป็ นสิ่ งที่ละเอียดในหัวใจ แล้วมันย้อนกลับเข้ามาทาลายกัน มันกลืนกินเข้าไปในตัวเอง แล้ว
พลิกหมดเลย นี่ไง สิ่ งต่างๆ อย่างนี้เป็ นปัญญาวิมุตติ เพราะมันวิมุตติแล้ว จิตนี้ อาสเวหิ จิตฺตานิ วิ
มุจฺจสึ ู ติ ในเมื่อตัวจิตมันทาลายตัวมันเอง แล้ววิมุตติมาจากไหนล่ะ
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วิมุตติมนั ก็อยูท่ ี่นี่ ธรรมธาตุ เห็นไหม สสารที่มนั เป็ นกิเลส แล้วสสารที่มนั เป็ นธรรมขึ้นมา
ธรรมที่มีชีวิตที่เป็ นนามธรรม ศาสนธรรมที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรม กราบ
ธรรมอยูน่ ี่ แล้วใจมันเข้าไปอยูใ่ นธรรม
ครู บาอาจารย์ท่านบอก ถ้าแหล่งน้ า มันไหลไปในแหล่งน้ าเดียวกันหมดแล้ว มันก็เป็ นอัน
เดียวกัน จิตนี้เข้าไปถึงกระบวนการของมัน เข้าไปถึงที่สุดแล้วมันก็เป็ นอันเดียวกัน อันเดียวกัน
ตรงไหนล่ะ? อันเดียวกันตรงผูร้ ู ้ ผูร้ ู ้ถึงอธิบายกระบวนการของมันได้
ถ้าผูไ้ ม่รู้ มันเป็ นปัญญาโดยสมมุติ มันก็เอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรมจากพระไตรปิ ฎกมาอ้างอิงกัน สิ่ งที่อา้ งอิงก็อา้ งอิงโดยกิเลส อ้างอิงเพื่อส่ งเสริ มกิเลส อ้างอิง
เพื่อลาภสักการะ อ้างอิง อ้างอิงเพื่อกิเลสทั้งหมดเลย ถ้ามันเป็ นปัญญาสมมุติแล้ว แล้วมุดเข้าไปใน
กิเลส มันเป็ นกิเลสล้วนๆ ทั้งนั้นน่ะ แล้วก็เคลิบเคลิม้ ไปกับมันนะ แล้วมันสื่ อสารกับโลกได้ เพราะ
โลกกับโลกไง เห็นไหม สิ่ งที่เข้ากันได้
แต่ถา้ เป็ นธรรมนะ ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลกจะสื่ อสารกับใคร แต่ธรรมเหนือโลก
แสดงธรรมมาเป็ นธรรม เวลาครู บาอาจารย์ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม
ทาไมเทวดา อินทร์ พรหม มาฟังธรรมล่ะ เพราะธรรมอย่างนี้ไม่มีใครรู ้หรอก ไม่มีใครรู ้ เทวดา
อินทร์ พรหม ก็ไม่รู้ เพราะสถานะของเขา เขาก็อยูต่ ามสถานะของเขา สถานะของเรา เราก็อยูต่ าม
สถานะของเรา
แต่ถา้ ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมจากใจของครู บาอาจารย์ มันแสดง
ออกมา มันถึงสะเทือนโลกธาตุ มันสะเทือนโลกธาตุ โลกธาตุหวัน่ ไหวเลย เพราะอะไร เพราะมัน
จะทิง้ โลก มันจะไม่อยูใ่ นโลก ใจมันจะพ้นไปจากโลก แล้วใจมันจะเป็ นธรรม ธรรมอย่างนี้ถึงว่า
เป็ นปัญญาวิมุตติ เอวัง
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