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ตั้งใจ ฟังเทศน์ก่อน เด๋ียวลงอุโบสถ อุโบสถน้ีก็ ๑ เดือน เขา้มา ๑ เดือน อีก ๒ เดือน ออก

พรรษาแลว้นะ เห็นไหม วนัคืนล่วงไปๆ พรรษาหน่ึง พรรษาสอง มนัจะล่วงของมนัไปเร่ือยๆ 

เวลากินชีวิตของมนุษยไ์ปตลอดเวลา เราตั้งใจแลว้นะ คนเกิดมาตายหมด วนัคืนล่วงไปๆ ดูสิ 

แมแ้ต่พืชพรรณธญัญาหาร ฤดูกาลมนัยงัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

อยา่ไวใ้จตวัเองนะ ใจตวัเองถา้มนัยงัดีอยูม่นัก็ร่มเยน็เป็นสุข แต่ถา้ใจเรามนัคลอนแคลน 

เวลาใจของเรามนัคลอนแคลน ร่างกายมนัก็เป็นอยา่งน้ี ชีวิตก็เป็นอยา่งน้ี มนัก็ตอ้งตายไปเป็น

ธรรมชาติของมนั แต่ในหวัใจเรามนัทุกข ์ถา้ใจเราคลอนแคลนข้ึนมา มนัร้อนนะ ถา้มนัร้อนข้ึนมา 

เวลาทาํสมาธิ เราทาํภาวนาของเรา ถา้จิตมนัดีมนัจะมีความสุขของมนั 

ถา้จิตมนัเส่ือม ถา้มนัเส่ือม มนัมีใหเ้ส่ือมมนัยงัว่ามีแลว้เส่ือม ถา้มนัไม่มีเลย มนัจะเอา

อะไรมาเส่ือม ถา้มนัไม่เส่ือมข้ึนมามนัก็เร่าร้อนของมนั มนัทุกขร้์อนของมนั ความจริงของมนัเป็น

อยา่งน้ี สรรพส่ิงมนัเป็นอยา่งน้ี เราถึงตอ้งขยนัหมัน่เพียร คนเราจะล่วงพน้ทุกขไ์ดด้ว้ยความเพียร 

ความเพียรชอบ ถา้ความเพียรไม่ชอบ สักแต่ว่าทาํก็ทาํกนัไป 

ในการภาวนาก็เหมือนกนั ถา้เราภาวนา ถา้มนัเป็นความจริง เราจะรู้แจง้ เราจะฆ่ากิเลส พน้

จากกิเลสดว้ยความชอบ ถา้มนัไม่ชอบ เราเขา้ใจเอานะ เวลาเราภาวนาไปเราเห็นนิมิต จิตเราเป็น

อยา่งไร เราเขา้ใจของเราว่ามนัเป็นธรรม ถา้มนัเป็นธรรม ทาํไมสงสัยล่ะ มนัเป็นอาการ

เปล่ียนแปลงเท่านั้น เป็นจินตมยปัญญา ปัญญาของเรามนัเกิดข้ึนมามนัเป็นจินตนาการข้ึนมา 

จินตนาการดว้ยสมาธิ จินตนาการดว้ยจิตท่ีมนัเป็น แลว้มนัเป็นจริงไหมล่ะ ถา้มนัเป็นจริง ทาํไม

เราไม่ขยนัหมัน่เพียรล่ะ 
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ถา้ขยนัหมัน่เพียร เราขยนัหมัน่เพียร ถา้ความเพียรเราชอบ ความเพียรเรามัน่คง เราทาํข้ึน

ไป จิตมนัจะพฒันาของมนัไป มนัจะรู้ลึกเขา้ไป เราจะรู้จริงของเราข้ึนไป ถา้มนัรู้จริงของเราข้ึน

ไป ส่ิงท่ีเราว่าเป็นความจริงๆ ท่ีเราผา่นมา มนัจะทิง้ไปโดยธรรมชาติของมนั 

คนเราไดเ้หลก็มา ไปเจอเงินมนัก็อยากไดเ้งิน มนัทิง้เหลก็นั้น แบกเงินนั้นไป พอมนัไป

เจอทอง มนัจะทิง้เงินนั้น เอาทองนั้นไป แต่ถา้คนมนัโง่ มนัแบกเหลก็มา มนัว่ามาไกลแลว้ มนัจะ

ไม่ทิง้อะไรเลย ทิฏฐิมานะของเราก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าเรารู้ๆ เรารู้เราเขา้ใจ มนัเป็นการแบกทิฏฐิ

มานะ แลว้มนัไม่ทิง้อะไรเลย คือมนัไม่พฒันาของมนัข้ึนไป แลว้ถา้มนัไม่ไดทิ้ง้ส่ิงใดเลย มนัก็เอา

ส่ิงใหม่ไม่ได ้ พอเอาส่ิงใหม่ไม่ได ้ เห็นไหม เหลก็ โดยสายตาของสามญัสาํนึก จะเป็นเดก็จะเป็น

ผูใ้หญ่ เขาดูเหลก็ก็คือเหลก็ เหลก็มนัจะเป็นเงินเป็นทองไปไดอ้ยา่งไร มนัเป็นเหลก็ มนัไม่ใช่เงิน 

เหลก็ไม่ใช่เงินและไม่ใช่ทอง เงินทองมนัก็ไม่ใช่เหลก็ น่ีก็เหมือนกนั ความเห็นของเรามนัเป็น

ความเห็นของเรา แต่มนัไม่เป็นความจริง 

ถา้เป็นความจริง 

๑. เราตอ้งรู้ของเราเองก่อน 

๒. ถา้มนัพดูออกไปแลว้ ทองคาํไปวางไวท่ี้ไหนมนัก็เป็นทองคาํเหมือนกนั ใครจะปฏิเสธ

ว่าไม่ใช่ทองคาํมนัก็เป็นทองคาํใช่ไหม คนจะรู้หรือไม่รู้ ทองคาํมนัก็คือทองคาํ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจของเรามนัเป็น เราภาวนาของเราไปแลว้มนัเป็น มนัจะตอ้งการใหใ้คร

ยอมรับล่ะ มนัจะเป็นความจริงของมนั ถา้เป็นความจริงของมนั ทองคาํไปวางไวท่ี้ไหนมนัก็เป็น

ทองคาํ ความเห็นของเราไปอยูท่ี่ไหนมนัก็เป็นความเห็นของเราท่ีถูกตอ้ง ถา้ความเห็นไม่ถูกตอ้ง 

มนัแปรปรวน มนัแปรปรวนนะ ส่ิงท่ีมีอยู่ กิเลสมนัอยูใ่นใจ มนัแสดงตวัออกมาของมนัแน่นอน 

ถา้มนัแสดงตวัออกมา มนัเร่ิมตั้งแต่จริตนิสัย 

ถา้คนทางโลก ถา้คนอยูท่างโลกเขาขยนัหมัน่เพียร เป็นคนท่ีมีสติสัมปชญัญะ เป็นคนท่ี

ฉลาด เป็นคนท่ีมีเชาวน์ปัญญา มาบวชเป็นพระมนัก็มีเชาวน์ปัญญาของมนั ถา้อยูท่างโลก เราเป็น

คนอยา่งน้ี ไปบวชแลว้มนัก็อยา่งน้ี ถา้มนับวชแลว้มนัเป็นอยา่งน้ี เราพยายามจะสร้างของเรา เรา

พยายามตั้งใจของเรา พยายามตั้งใจ ตั้งใจนะ ความเพียรชอบ ถา้มนัเป็นความตั้งใจ ถา้มนัเป็น

ความเพียรไม่ชอบ ความตั้งใจเฉยๆ มนัเป็นความเกร็ง พอเป็นความเกร็ง ทาํอะไรไปมนัเครียด ส่ิง
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ท่ีทาํแลว้มนัจะเป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัเป็นความเครียดของเรา เราจะมาภาวนาเพื่อประโยชน์ของ

เรา เราบวชมาแลว้นะ 

ดูสิ โลก เราทิง้จากโลกน้ีมา มองไปทางโลก โลกน้ีมนัตอ้งมีอาชีพ คนตอ้งมีหนา้ท่ีการงาน 

แลว้ทางสังคม เราทาํงานอยูก่บัเขา พอเงินเดือนเราสูงข้ึนมาเขาก็เปล่ียนคนๆ พอเขาเปล่ียนคน เขา

ก็ใหเ้ราออก เราทาํธุรกิจของเรา ถา้ทาํธุรกิจของเรา เราทาํการคา้ของเรา มนัก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นน่ะ 

โลกน้ีมนัมีอตัราเส่ียงเยอะ แลว้เราอยูก่บัเขา เราตอ้งตั้งใจของเรา เราตั้งใจทาํของเรามนัก็ยงัมีความ

ทุกข ์

เวลาเราบวชมาแลว้ ชีวิตของเราฝากไวก้บัสังคม ฝากไวก้บัคฤหสัถ ์ ฝากไวก้บับริษทั ๔ 

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ชีวิตของเราฝากไวก้บัเขา หนา้ท่ีของเรา ภาวนาของเรา ชีวิตของเรา

มนัมีปัจจยัเคร่ืองอาศยัแน่นอนอยูแ่ลว้ เวลาเราจะเร่งความเพยีรของเรา ความเพยีรของเรา หนา้ท่ี

การงานของเราตอ้งมากกว่าเขา 

แมแ้ต่ทางโลกเขาประกอบสัมมาอาชีวะของเขา เขายงัตอ้งทุกขต์อ้งยาก เขาตอ้งแข่งขนั

ของเขา เขาตอ้งทาํของเขาเพื่อการดาํรงชีวิตของเขา อนัน้ีเราแข่งขนักบักิเลส กิเลสในหวัใจของเรา

มนัต่อตา้นตลอดเวลา แลว้เราเองโดนกิเลสมนัหลอกอยูต่ลอดเวลา แมแ้ต่ในความเพียรของเรา

กิเลสมนัก็หลอก นัง่สมาธิ กิเลสก็หลอก แลว้เราจะเอาชนะมนั เราจะตอ้งมีความตั้งใจมากกวา่นั้น 

เร่ิมตน้ใหม่ๆ เราตอ้งตั้งสติ แลว้เราภาวนาของเราไป ใหเ้ขา้ทางจงกรม ใหน้ัง่สมาธิ เพราะอนัน้ี

เป็นหนา้ท่ี เป็นงานของเรา น่ีงานของพระ 

ถา้พระเราไม่ทาํความเพียร พระเราไม่ทาํสมาธิ พระเราไม่สร้างปัญญาของเราข้ึนมา โยม

เขาจะเอาท่ีไหนมาเป็นท่ีพึ่งล่ะ เราเองเรายงัพึ่งเราไม่ได ้ เราจะไปสอนใคร เราจะไปสอนเขาได้

อยา่งไรในเม่ือเราไม่รู้ 

ถา้เรารู้ข้ึนมา เรารู้ขั้นของสมาธิ เรากส็อนไดข้ั้นของสมาธิ เรารู้ไดข้ั้นของปัญญา เรากส็อน

ดว้ยขั้นของปัญญา ในปัจจุบนัน้ีเรารู้โดยสัญญา เราคิดวา่เรารู้ไง แลว้เราไปสอนเขา เราก็ไม่รู้ เขาก็

ไม่รู้ เราไปสอนเขาทาํไม ในเม่ือเรายงัไม่มีความรู้ท่ีจะสอนเขาได ้เราก็บอกว่าครูบาอาจารยก์็มี ผูท่ี้

ครูบาอาจารยข์องเรามีก็ไปถามครูบาอาจารยข์องเรา 
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หนา้ท่ีของเรานะ เราอยูด่ว้ยการเป็นบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในเม่ือเราเป็น

บริษทั ๔ เราอยูด่ว้ยกนั เราก็อยูด่ว้ยกนัเป็นบริษทั ๔ ไง เราเป็นศาสนทายาท เราเป็นธรรมทายาท 

เราอยูด่ว้ยกนั มนัไม่จาํเป็นตอ้งไปสอนเขาหรอก ใหเ้ขาศึกษาของเขา ผดิถูกข้ึนมา ครูบาอาจารยมี์ 

ฉะนั้น ถา้เรารู้ในขั้นของสมาธิ เราก็สอนในขั้นของสมาธิ เรารู้ในขั้นของปัญญา เรากส็อน

ในขั้นของปัญญา ขั้นปัญญา ถา้เรารู้แจง้ รู้จบ เราสอนเทวดา อินทร์ พรหมเลย เทวดา อินทร์ 

พรหมท่ีเขามาฟังเทศน์ๆ เขาฟังเทศน์ท่ีไหน เขารู้สถานะของเขา เขารู้เร่ืองความเป็นอยูข่องเขา 

ความเป็นทิพยข์องเขา ส่ิงท่ีเขามีสุขมีทุกขข์องเขา เขารู้ของเขา แต่เร่ืองอริยสัจเขาก็ไม่รู้ เขาถึงตอ้ง

มาหาครูบาอาจารยข์องเรา 

อริยสัจมนัคืออะไร? ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกขม์นัอยูท่ี่ไหน แมแ้ต่เขาอยูข่องเขา เป็น

เทวดา อินทร์ พรหม ทุกขเ์ขายงัไม่เขา้ใจเลย เขาว่ามนัเป็นความสุข มนัเป็นทิพย ์มนัเป็นความสุข

...มนัเป็นความทุกขอ์นัหน่ึงนะ เป็นความทุกขท่ี์เขาตอ้งรักษาของเขาไว ้ชีวิตของเขา เขาตอ้งรักษา

ของเขาไว ้ เวลาหมดอายขุยัของเขา เขาก็ตอ้งตายไป น่ีทุกขข์องเขา เขาไม่เห็นทุกขห์รอก เขาอยู่

ของเขาดว้ยความเพลิดเพลิน 

ทีน้ีมาหาครูบาอาจารย ์ ทุกขไ์หม การเกิดและการตายทุกขไ์หม การพลดัพรากเป็นความ

ทุกขไ์หม ส่ิงท่ีเป็นความทุกขน์ั้นมนัทุกข์ แต่เราไม่รู้จกัวา่มนัทุกขเ์พราะอะไร เพราะมนัยงัไม่ถึง

เวลา ถา้ถึงเวลาแลว้มนัก็หมดโอกาสแลว้ ถึงเวลาเราก็ตอ้งตายไปแลว้ มนัเหมือนถึงเวลาแลว้เราก็

ตอ้งพลดัพรากแลว้ เวลาพลดัพรากข้ึนมาแลว้ค่อยมารู้จกั รู้จกัมนัก็ตายแลว้ มนัไม่ได ้

แต่ในปัจจุบนัน้ีถา้เราทาํความสงบของใจเขา้มา เราดูใจของเรา ถา้ใจของเรารู้จกัใจของเรา 

ใจของเรามนัสงสัยอะไร มนัสงสัยในตวัเราไหม ถา้มนัสงสัยในตวัเรา ทาํไมเราไม่คน้ควา้หา

เหตุผล ถา้มนัหาเหตุผลข้ึนมา ทาํใหม้นัหายสงสัย มนัสงสัยในส่ิงใด? มนัสงสัยในร่างกายของเรา 

มนัสงสัยดว้ยชีวิตของเรา น่ีสงสัยไปหมดนะ ตายแลว้ไปไหน เกิดน้ีมาจากไหน เกิดแลว้อยูเ่พื่อ

อะไร 

อยูเ่พื่อใหเ้ขายอมรับ อยูเ่พื่อใหเ้ขาเคารพนบนอบ น่ีไง โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศ

เส่ือมยศ ลาภสักการะ ทาํไมตอ้งใหเ้ขาเคารพนบนอบล่ะ ถา้เรามีดีของเรา เราอยูท่ี่ไหนเขารู้จกั

หรือไม่รู้จกัมนัเร่ืองของเขา เรารู้จกัเร่ืองของเรา เรารู้เร่ืองใจของเรา ใจของเรา เรารู้ใจของเราแลว้ 

เราดูใจของเรานะ ใจของเรา เราดูแลของเราเอง เร่ืองของคนอ่ืนเป็นเร่ืองของคนอ่ืน เร่ืองของขา้ง
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นอกเป็นเร่ืองของขา้งนอก เร่ืองของเราเป็นเร่ืองของเรา สุขทุกขม์นัอยูท่ี่เรา ตั้งสติยอ้นกลบัมาท่ี

เรา ถา้ยอ้นกลบัมาท่ีเรา มนัเห็นทุกขไ์ง ทุกขม์นัเกิดท่ีน่ี สถานท่ีเกิดของทุกขคื์อใจ สถานท่ีเกิดของ

ทุกข ์ ความคิดมนัเร่ิมตน้ตั้งแต่ท่ีไหน ความคิดมนัมาจากไหน? ความคิดมนัมาจากใจ ส่ิงท่ีมาจาก

ใจ คิดจบแลว้มนัอยูท่ี่ไหน? มนัก็ข้ีทิง้ไวบ้นหวัใจ พอข้ีทิง้ไวบ้นหวัใจแลว้ ทุกข ์ คิดส่ิงใดมนัก็มี

ความเจบ็ปวดแสบร้อนในใจ เราก็ทุกขอ์ยูท่ี่ใจ เห็นไหม 

10ทุกข์ควรกาํหนด10 ถา้เราเห็นใจของเรา เรากาํหนดทุกขไ์ด ้ ทุกขค์วรกาํหนด มนักาํหนด

ข้ึนมา กาํหนดในอะไร ทุกขค์วรกาํหนด ส่ิงท่ีมนัเห็นเป็นอดีตอนาคตไง สรรพส่ิงน้ีเป็นของเรา 

ทรัพยสิ์นน้ีเป็นของเรา ทุกขน้ี์เป็นเรา สรรพส่ิงน้ีเป็นเราหมดเลย มนัเป็นตณัหาความทะยานอยาก 

มนัเป็นสมุทยั ทุกข์ควรกาํหนด สมุทยัควรละ10 มนัละความทุกขไ์ง เหตุใหเ้กิดทุกข ์ สมุทยั เหตุให้

เกิดทุกข ์ส่ิงท่ีเกิดทุกข ์เราพิจารณาของมนั ความคิดมนัมาจากไหน ความคิดมนัมาจากเพราะความ

ท่ีเราไม่รู้เท่าทนัตวัเราเอง ถา้รู้เท่าทนัตวัเอง กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัซอ้นเขา้มา ซอ้นให้

เราคิดข้ึนมา ซอ้นใหเ้รามีความพอใจข้ึนมา มนัมีความพอใจข้ึนมาแลว้มนัเป็นความจริงไหม ใน

เม่ือมนัเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมมนัเป็นนาม เป็นรูป รูปคือสถานท่ีตั้ง คือหวัใจ คือภพ นาม

คือความคิด นามรูป มนัเป็นนาม มนัเป็นรูป เป็นนาม เป็นรูป มนัเป็นการเกิดดบั แลว้มนัเป็นความ

จริงไหม? มนัไม่เป็นความจริง มนัเกิดดบัของมนัเฉยๆ แต่เพราะเราไม่รู้เท่า เราเลยไปคิดตามมนั 

พอคิดตามมนั มนัก็เลยทุกขไ์ง มนัทุกขเ์พราะมนัไม่ไดด้ัง่ใจ ไม่ไดด้ัง่ใจเลย ไม่ไดอ้ะไรดัง่ใจสัก

อยา่งหน่ึง 

ถา้มนัไม่ไดด้ัง่ใจ มนัเป็นสามญัสาํนึกใช่ไหม ความคิดของเราเป็นสามญัสาํนึก เป็นการ

ส่ือความหมายใช่ไหม ถา้เราควบคุมมนั เราแยกแยะมนั เวลากิเลสมนัส้ินไปแลว้ นามรูปมนัก็มีอยู่

อยา่งนั้น เพราะอะไร เพราะสอุปาทิเสสนิพพาน เพราะคนเรายงัไม่ตาย ความคิดมนัมีอยู ่ แต่เป็น

ความคิดท่ีสะอาด เห็นไหม จากความคิดนามรูปท่ีมีอวิชชาครอบงาํ มนัคายพิษ มนัใหผ้ลแต่ความ

ทุกขก์บัหวัใจ แต่ขณะท่ีมนัรู้เท่าหมดแลว้มนัก็เป็นนามรูปนัน่แหละ แต่มนัไม่มีพิษ มนัไม่มีพิษ

เพราะมนัไม่มีอวิชชา ถา้มนัจะคิดข้ึนมา น่ีพระอรหนัตมี์สติอยูต่ลอดเวลา ขณะท่ีคิดข้ึนมามนัเสวย

อารมณ์ 

ภพคือรูป รูปมนัเป็นนาม นามท่ีมนัจะคิดออกมามนักระเทือนกนั มนัเสวยอารมณ์ มนั

กระเพื่อม มนักระเพื่อมพร้อมกบัสติไป มนัรู้ตวัตลอดเวลา มนัคิดอะไร มนัจะเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนั

จะมีความทุกขค์วามร้อน แดดร้อนทุกขไ์หม พระอรหนัตไ์ปยืนกลางแดด ร้อนไหม? ร้อน พระ
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อรหนัตห์นาว หนาวไหม? หนาว หนาวหรือร้อน ความเยน็ร้อนอ่อนแขง็มนัเป็นเร่ืองธรรมดา 

แลว้มนัเป็นความทุกขไ์หม 

ถา้เรารู้ เราก็หาส่ิงใดมาบาํบดัมนั มนัก็หายไป เราอยูใ่นอากาศอยา่งนั้น ธรรมชาติมนัเป็น

อยา่งนั้น พอความรู้เท่าข้ึนมามนัก็ไม่แบกโลก มนัก็ไม่ทุกข ์ไม่ทุกขเ์พราะอะไร ไม่ทุกขเ์พราะมนั

ไม่ยดึไง มนัไม่ยดึ มนัไม่มีความตอ้งการใหเ้ป็นอยา่งท่ีเราปรารถนา เป็นอยา่งท่ีเราตอ้งการ มนั

เป็นธรรมชาติของมนั เยน็ร้อนอ่อนแขง็มนัเป็นธรรมชาติของมนั มนัเป็นความจริงอนันั้น ในเม่ือ

เราอยูก่บัเขา เราใชปั้ญญาอยูก่บัเขา เราไม่ตอ้งการส่ิงบงัคบัใหม้นัเป็นตามความปรารถนาของเรา 

เราไม่ไดบ้งัคบัใหส่ิ้งนั้นมนัสมความปรารถนาของเรา เขาเป็นอยา่งนั้น พอเขาเป็นอย่างนั้น เราอยู่

กบัเขาอยา่งนั้น เราอยูก่บัเขาโดยธรรมชาติอยา่งนั้น เราก็ไม่เดือดเน้ือร้อนใจไง 

ในเม่ือมีชีวิตอยู่ สอุปาทิเสสนิพพาน ชีวติน้ียงัมีเหลืออยู่ เราก็อยูก่บัเขา พระอรหนัตไ์ม่เร่ง

ใหต้วัเองตายหรอก ไม่ตอ้งเร่งใหต้วัเองตาย ถา้เร่งใหต้วัเองตาย เห็นความตายมีประโยชน์หรือ 

เห็นส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ใช่ไหม เห็นการส้ินไป ส่ิงท่ีส้ินอายขุยันั้นเป็นประโยชน์ใช่ไหม เห็นการ

ดาํรงชีวิตอยูม่นัไม่เป็นประโยชน์หรือ มนัเป็นทุกขห์รือ มนัไม่เป็นอะไรทั้งส้ิน มนัเป็นธรรมชาติ

อนัหน่ึง มนัเป็นธรรมชาติอนัหน่ึง 

สามเณรเป็นพระอรหนัตต์ั้งแต่อาย ุ๗ ขวบ เพราะฉะนั้นชีวิตของเขาตอ้งยาวไกลนะ ตั้งแต่

เป็นเณร กรณีอายคุรบ ๒๐ ปีก็ไดบ้วช บวชแลว้เป็นภิกษุไปอีกจนกว่าจะตายไป กบัพระอรหนัตท่ี์

บรรลุธรรมตั้งแต่อาย ุ ๕๐-๖๐ ชีวิตของเขา การเป็นพระอรหนัตข์องเขา เด๋ียวอายเุขาถึงท่ีสุดเขา

ตอ้งละขนัธ์ของเขาไป แลว้ส่ิงท่ียงัมีชีวิตอยู ่ คนมีอายสุั้นกบัคนมีอายยุนืมนัทุกขต่์างกนัไหม? 

ความทุกขต่์างกนั ถา้ต่างกนั ทางกิเลสมนัต่างกนั แต่ทางส้ินกิเลสแลว้ไม่ต่างกนัเลย มนัไม่ต่างกนั

หรอก มนัเป็นส่ิงท่ีว่ามนัรออายขุยัใหม้นัหมดส้ินไป พอมนัหมดส้ินไป สอุปาทิเสสนิพพาน ส่ิงท่ี

เหลือเศษส่วน ทิง้มนัไวก้บัโลกน้ี 

ในเม่ือเราเกิดมากบัโลก จิตของเรามนัมีอวิชชา มนัก็เกิดมาในไข่ เกิดมาในครรภข์อง

มารดา มนัมีอวิชชา มนัตอ้งเวียนตายเวียนเกิดเป็นธรรมชาติของมนั มนัเวียนตายเวียนเกิดเพราะ

อาํนาจของกรรม เรามีกรรมของเรา เราถึงเวียนตายเวยีนเกิดในอาํนาจของกรรม ในเม่ือกรรมมนั

เกิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ แลว้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา ศาสนาสอนศาสนธรรมคาํสั่งสอนของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คาํสั่งสอน สอนตั้งแต่คฤหสัถน์ะ คฤหสัถใ์หเ้สียสละ ความ
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เป็นอยูใ่หมี้ความสุขต่อกนั อยา่เบียดเบียนกนั อยา่ทาํลายกนั การเบียดเบียนทาํลายกนัเป็นเร่ืองส่ิง

ท่ีทุกคนไม่ปรารถนา ในเม่ือเราไม่พอใจส่ิงใด ทุกคนก็ไม่พอใจเหมือนกบัท่ีเราไม่พอใจ ในเม่ือเรา

ไม่พอใจส่ิงใด เราไม่ควรทาํส่ิงไม่พอใจอยา่งเราไม่พอใจกบัคนอ่ืนเลย น่ีไง มนัก็ไม่เบียดเบียนกนั 

ศาสนาสอนตั้งแต่คฤหสัถ ์ สอนตั้งแต่ผูท่ี้ออกประพฤติปฏิบติั สอนเร่ืองศีล ศีลคือความปกติของ

ใจ 

ความปกติของใจ ถา้ใจมนัปกติ ศีลมนัครบแลว้ ศีลมนัคืออะไร? ศีลคือร่างกายของเรา ศีล

คือจิตใจของเรา ในเม่ือเราไม่เอาร่างกายของเรา ไม่เอามือเอาไมข้องเราไปทาํผดิศีล มนัจะผดิศีล

ไหม ศีลมนัคือความปกติของใจ ใจมนัอยูใ่นร่างกายน้ี ถา้ร่างกายน้ีปกติมนัก็เป็นความปกติ ถา้มนั

ผดิขอ้วินยั ขอ้ศีล มนัผดิขอ้บงัคบัของศีล ตวัเราเองมีความผดิ เราก็ปลงอาบติัของเรา ปลงอาบติั

เพราะอะไร ปลงอาบติัเพื่อจะใหเ้ราเร่ิมตน้ใหม่ ไม่ใหเ้กิดนิวรณธรรม ถา้เกิดนิวรณธรรม การ

ประพฤติปฏิบติัเราจะไปไดย้าก เราจะปลงอาบติัเพื่อไม่ใหเ้กิดนิวรณธรรม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้วางธรรมวนิยัไวใ้หเ้รากา้วเดิน ไม่ใช่วางธรรมไวปิ้ดกั้น

ไม่ใหเ้รากา้วเดิน “โน่นก็ทาํไม่ได ้ น่ีก็ทาํไม่ได”้ ในเม่ือเรามีกิเลสอยู ่ ความผดิพลาดมนัเป็นเร่ือง

ธรรมดา ในเม่ือมีการผดิพลาดข้ึนมาแลว้เราตอ้งปลงอาบติั เราตอ้งต่อศีล เราทาํของเราข้ึนมาให้

เป็นประโยชน์กบัเราข้ึนมา เพื่อไม่ใหกิ้เลสมนัออกหนา้ ใหม้นัคิดก่อนว่าเราโกหกตวัเองไม่ได ้เรา

มีความผดิอยา่งน้ีอยู ่ เราจะมาประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งไร เราถึงตอ้งปลงอาบติัเพื่อตดัตอนกนั พอ

ตดัตอนกนัเสร็จแลว้ เราเร่ิมประพฤติปฏิบติัต่อไป ไม่ใหเ้กิดนิวรณธรรม 

ถา้จิตมนัเร่ิมสงบเขา้มา ขณิกสมาธิ สงบเลก็นอ้ย ความสงบเลก็นอ้ย ความสงบมาก เราก็

ตั้งสติของเรา มนัรู้เป็นปัจจตัตงั มนัรู้กนัในหวัใจของเรา อุปจารสมาธิ ถา้มนัลึกเขา้ไป ถา้เรารู้จกั

รักษา ถา้มนัมีสมาธิ มนัเส่ือมจากสมาธิ จิตเจริญแลว้เส่ือม 

ถา้ไม่มีสมาธิเลย พระเราไม่รู้จกัสมาธิ ไม่รู้จกัปัญญา มนัจะเป็นพระไดอ้ยา่งไรล่ะ เป็น

พระ เห็นไหม ดูสิ ทางโลกเขา สมมุติสงฆ ์เป็นพระเราตอ้งรู้จกัสมาธิ รู้จกัปัญญา ถา้เรารู้จกัสมาธิ 

อุปจารสมาธิ จิตมนัสงบเขา้มาแลว้มนัรู้อะไร มนัเห็นอะไร ถา้มนัเห็นนิมิตส่ิงใดเราก็ตั้งสติไว ้

เห็นแลว้ผา่น รับรู้แลว้วางไว ้ รับรู้แลว้วางไว ้ เวน้ไวแ้ต่กาย ถา้เห็นกายข้ึนมา เราตอ้งพิจารณาของ

เรา ถา้เห็นกาย เห็นกายในสมาธิไม่ใช่เห็นกายโดยตาเน้ือ ตาเน้ือเห็นกายข้ึนมามนัก็เหมือนกบัเห็น

สัตว ์ เห็นอาหาร เน้ือสัตวม์นัเป็นอาหารมนัก็เป็นเน้ือ แต่ถา้เราเห็นจากขา้งใน มนัเห็นจากใจ ถา้
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มนัเห็นจากใจ ส่ิงท่ีเห็นเป็นร่างกาย ใหเ้ป็นวตัถุส่ิงใด เป็นเร่ืองของอวยัวะ ๓๒ น้ี มนัจะเห็นกาย 

ส่ิงท่ีเห็นกาย เห็นกายคือเห็นใคร? เห็นกายคือเห็นตวัของเราไง จิตมนัเห็นตวัของเรา 

ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เวลาจิตสงบมนัจะปล่อยกายไดเ้ลย เวลาอปัปนาสมาธิ สักแต่ว่ารู้ จิต

มนัหดตวัเขา้มาจนไม่รับรู้เร่ืองของกาย ทั้งๆ ท่ีนัง่อยูน่ี่ มีหวัใจกบัร่างกายน้ี แต่หวัใจมนัสงบเขา้มา

จนมนัปล่อยกายได ้ มนัสักแต่ว่ารู้ ไม่รับรู้ส่ิงใดเลย ส่ิงน้ีมนัเป็นอะไรข้ึนมา? มนัไม่ไดเ้ป็นอะไร

เลย มนัเป็นสมถะ มนัเป็นการทาํสมาธิ 

แต่ถา้ใชปั้ญญาของเราข้ึนมา ปัญญา จิตของเรามนัอยูก่บัเรา มนัอยูใ่นร่างกายน้ี แลว้

ร่างกายน้ีมนัติดส่ิงใด ถา้จิตมนัสงบเขา้มาแลว้มนัเห็นกาย เห็นอวยัวะ เห็นส่ิงต่างๆ เห็นผม ขน 

เลบ็ ฟัน หนงั เห็นส่ิงใดก็ได ้ ถา้มีสติ เราจบัแลว้เราวิภาคะ คือแยกส่วนขยายส่วน มนัจะแยกวิภา

คะใหม้นัแยกส่วนขยายส่วน พอแยกส่วนขยายส่วน มนัเห็นเป็นไตรลกัษณ์ การแยกขยายคือไตร

ลกัษณ์ เห็นไตรลกัษณ์ข้ึนมา เห็นสัจธรรม เห็นสัจธรรมมนัสอนใจ ใจมนัจะเขา้ใจ มนัจะมีปัญญา

ของมนั น่ีไง ภาวนามยปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีท่ีเกิดข้ึนมามนัดีกว่าส่ิงท่ีไปรู้โน่นรู้น่ี เห็นนรกเห็น

สวรรค ์เห็นต่างๆ ท่ีออกไปรับรู้ เห็นเป็นสภาวธรรม 

สภาวธรรม คาํว่า “สภาวะ” ดูสิ ฝนตกแดดออก ส่ิงท่ีลมมนัพดัไปมนัก็เป็นสภาวะของมนั 

เป็นสภาวะท่ีเป็นธรรมชาติใช่ไหม แต่เรารู้สภาวะนั้น เราไปรู้สภาวะ สภาวะไม่ใช่ธรรมนะ 

สภาวะเหมือนจิตท่ีมนัเปล่ียนแปลงไง จิตมนัเป็นสภาวะอนัหน่ึง มนัมีสภาวะ มนัรับรู้ส่ิงใด มนั

ไม่ใช่ปัญญา 

ถา้โลกุตตรปัญญา จิตมนัสงบข้ึนมาเห็นกาย กายวิภาคะ การแยกส่วนขยายส่วนมนัเป็น

ปัญญา ปัญญาเพราะอะไร เพราะถา้ไม่มีการราํพึงมนัจะเป็นไปไดไ้หม เราพิจารณาของเราอยู ่ เรา

เห็นกายของเรา เราพิจารณากาย มนัก็เห็นของมนัเป็นนิมิตใช่ไหม แลว้ก็เพ่งกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่

ถา้เรามีปัญญารําพึงนะ ใหม้นัเป็นอยา่งนั้น ใหไ้ฟเผามนั ใหม้นัแปรสภาพของมนั ใหม้นับดู ให้

มนัเน่า ใหม้นัเป็นหนอง ใหม้นัข้ึนอืด 

คาํว่า “ให”้ มนัมาจากไหน คาํว่า “ให”้ มนัเป็นการรําพึงข้ึนมาจากใจนะ ใจมนัรําพึงข้ึนมา 

ใจมนับงัคบัมนัข้ึนมา ใจมนัสั่งการข้ึนมา พอมนัสั่งการข้ึนมา นัน่น่ะปัญญามนัอยูต่รงนั้น ปัญญา

มนัอยูต่รงนั้น ไม่ใช่ว่าเราไปอยูเ่ฉยๆ แลว้มนัจะเป็นไป บางทีมนัก็เป็นไปถา้อยูเ่ฉยๆ อยูเ่ฉยๆ ถา้

กาํลงัมนัดีมนัก็แปรสภาพ แต่แปรสภาพอยา่งน้ีมนัไม่จบ มนัไม่จบเพราะมนัไม่ถึงท่ีสุดของมนั 
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แต่ถา้เราราํพึง พอมนัเห็นเป็นรูปโครงของร่างกาย แปรสภาพใหม้นัเป่ือยเน่าไป พอมนั

เป่ือยเน่าไป มนัจะเห็น เหลือโครงกระดูก พอเหลือโครงกระดูก ทาํอยา่งไรต่อไป พอทาํอยา่งไร

ต่อไป จิตมนัรําพึง ใหไ้ฟเผาไป ใหส่ิ้งต่างๆ มนัเปล่ียนแปลงของมนัไป คาํว่า “ให”้ น่ีแหละ น่ีคือ

ปัญญา ปัญญาคือรําพึงมาจากจิต มนัรําพึงข้ึนมาจากหวัใจ ถา้หวัใจมนัราํพึงข้ึนมา มนัรําพึงข้ึนมา

จากไหน? มนัข้ึนมาจากภพ ข้ึนมาจากหวัใจท่ีมีกิเลส พอรําพงึส่ิงสภาวะแบบนั้นข้ึนไป น่ีปัญญา

มนัเกิดอยา่งน้ี 

ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมา พอมนัเห็นของมนั มนัแปรสภาพแลว้ พร่ึบ! สภาพมนัว่างหมดเลย 

จิตมนัก็รับรู้ข้ึนมา พอจิตรับรู้ มนัก็ปล่อยเขา้มาๆ ซํ้ าอีก ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าๆ เพราะการซํ้าคือการฝึก

ปัญญาบ่อยคร้ังเขา้ ถา้หนเดียวมนัขาดเลย ขิปปาภิญญา มนัปล่อยเลย มนัก็จบกระบวนการของมนั

ไป แต่ถา้มนัไม่จบกระบวนการข้ึนไป พอมนัปล่อยมนัก็ว่าง มีความสุข เราก็อยูก่บัความสุขนั้น มี

สติรับรู้อยูก่บัสุขนั้น เวลามนัคลายตวัออกมา มนัคลายตวัออกมาโดยธรรมชาติของมนั มนัก็เป็น

วงรอบหน่ึง ถา้เราหยดุภาวนา เราก็ออกจากท่ีภาวนาของเรา แต่ถา้ยงัภาวนา เรากาํหนดพุทโธ

ต่อไป กาํหนดพุทโธต่อไป แลว้รําพึงเป็นกายข้ึนมาต่อไป เกิดสภาพกายสภาวะแบบใดก็เกิดอีก 

ถา้เกิดกายข้ึนมา มนัเกิดสภาพกายข้ึนมา มนัเกิดเป็นสภาพต่อไป สภาพใหม่ แต่เป็นกายอนัเก่า 

กายอนัเก่าคือสักกายทิฏฐิ ความเห็นผดิในใจมนัเป็นอนัเก่า แต่การเห็นอนัใหม่ก็เป็นรอบ

ใหม่ เป็นอีกรอบหน่ึง รอบใหม่ต่อไป บ่อยคร้ังเขา้ หมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่วิปัสสนาไป แลว้มนั

เป็นข้ึนมา ถา้กาํลงัมนัดีข้ึนมา มนัมีกาํลงัข้ึนมา เรารําพึงข้ึนมา มนัจะเป็นส่ิงท่ีเราชกันาํตลอด 

เพราะจิตใจเรามีกาํลงัของเรา เราชกันาํไป เหมือนกบัรําพึงข้ึนมา ตอ้งการใหเ้ป็นส่ิงใดมนัจะเป็น

สภาวะแบบนั้น ตอ้งการใหเ้ห็นกายมนัก็เห็นกาย แต่เห็นกายโดยธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของ

มนัเป็นในขณะปัจจุบนั ตอ้งการเห็นมนัก็ใหเ้ห็น ตอ้งการใหแ้ปรสภาพมนัก็แปรสภาพ ถา้แปร

สภาพ ตอ้งการใหม้นัเป็นไป รําพึงในหวัใจตลอดไป คือปัญญามนันึกของมนัตลอดไป ใครภาวนา

เป็นแลว้มนัจะรู้ รู้หลกัการของมนัว่ามนัภาวนาเป็นอยา่งไร มนัปล่อยอยา่งไร 

10พอปล่อยแล้ว ซ้ําแล้วซ้ําเล่าๆ ถงึทีสุ่ด กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกข์เป็นทุกข์ มนัจะปล่อย

ของมันเอง มนัจะขาดของมันไปโดยธรรมชาติของมนั มนัไม่ใช่หน้าทีข่องเราไปบังคับให้ทาํเป็น

แบบทีเ่ราพอใจ เราจะว่าให้มนัเป็นส่ิงทีเ่ราพอใจ เราปรารถนาอย่างทีเ่ราศึกษามาจากธรรมะใน

พระไตรปิฎก พจิารณากายไปแล้วกายมนัจะเป็นสภาวะแบบน้ัน กายมนัจะแปรสภาพอย่างน้ัน เรา

จะไปบังคบัให้เป็นอย่างทีเ่ราคดิอย่างนี้...ไม่ใช่10 ไม่ใช่เพราะเหตุใด 
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ไม่ใช่เพราะว่าส่ิงท่ีเราคิด เราตอ้งการ มนัเป็นเร่ืองของโลก โลก หมายถึงว่า เราตอ้งการให้

มนัเป็นไปเป็นสูตรสาํเร็จ แต่ถา้เป็นธรรม มนัเป็นปัจจุบนัธรรม มนัจะไม่เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการให้

มนัเป็นไปตามนั้น เราตอ้งการใหเ้ป็น เป็น หมายถึงตอ้งการใหเ้ห็นกาย ถา้เห็นกาย มนัเห็น

ในขณะ ขณะท่ีเราพิจารณาของเราคนเดียวแต่ละรอบมนัก็ไม่เหมือนกนั บางอยา่งเราไปเห็นเป็น

เน้ือ เป็นหนงั เป็นขน เป็นผม เป็นเลบ็ เป็นฟัน เป็นหนงั เป็นกระดูก เป็นโครงกระดูก เห็นร่างกาย

ทั้งตวั มนัจะอืด มนัจะพุมนัจะพองอยา่งไร มนัจะพองข้ึนมา มนัไม่พองข้ึนมา ใหม้นัแปรสภาพ 

ใหม้นักลายเป็นนํ้า มนัละลายเป็นนํ้า กลายสู่สภาพของดิน ของนํ้า ของอะไร อยูท่ี่เทคนิค อยูท่ี่

ปัจจุบนัธรรม อยูท่ี่นิสัย อยูท่ี่อาํนาจวาสนา อยูท่ี่การกระทาํของจิต ไม่ตอ้งใหม้นัเหมือนกนั แมแ้ต่

คนเดียวกนัทาํเหมือนอนัเดียวกนันั้นมนัยงัไม่เหมือนกนั แลว้คิดดูว่าคนอ่ืนจะใหม้นัเป็น

เหมือนกนั มนัจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร แมแ้ต่วงรอบหน่ึงๆ ก็ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั ไม่

เหมือนกนัแต่มนัยงัมีอยู ่มีอยูคื่อมนัคิดข้ึนมา มนัตอ้งการข้ึนมา มนัทาํความสงบของใจข้ึนมา แลว้

มนัใหเ้ห็นกายข้ึนมา มนัก็เห็นของมนัได ้มนัทาํของมนัได ้

จนถึงท่ีสุดถา้มนัขาดแลว้นะ มนัเห็นของมนัไม่ได ้ มนัเห็นของมนัไม่ได ้ ในเม่ือมนัเห็น

ของมนัไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะมนัปล่อยวางหมดแลว้ ถา้มนัปล่อยวางหมดแลว้ เราทาํใหค้วาม

สงบของใจลึกเขา้ไป มนัก็ไปเห็นกายรอบใหม่ กายรอบใหม่มนัเป็นสกิทาคามิมรรค มนัเป็นกายท่ี

ละเอียดเขา้ไปอีกชั้นหน่ึง เห็นไหม กายมนัมีตั้งหลายชั้น กายนอก กายใน กายในกาย กายของจิต 

วิปัสสนาไป เร่ืองท่ีว่าเห็นกาย เห็นอสุภะ ยงัไม่เห็นหรอก อสุภะจะเห็นต่อเม่ือเป็นอนาคามิมรรค 

อนาคามิมรรคจะเห็นสุภะ-อสุภะในหวัใจ แต่ในปัจจุบนัน้ีมนัจะเห็นกายเฉยๆ เพราะสักกายทิฏฐิ 

ความเห็นผดิในกาย พระโสดาบนัละกายได ้ละทิฏฐิมานะในความเห็นผดิของกายน้ี 

แต่ถา้เรายงัละทิฏฐิมานะความเห็นผดิของเราไม่ได ้ เห็นผดิมนัเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม เห็น

ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นผดิเห็นถูก เราวิปัสสนาไป คือพิจารณาใหเ้ห็นผดิเห็นถกู ถา้เห็นผดิ

เห็นถูกในหวัใจ เราจะวิปัสสนาของเราเขา้ไป เราจะทาํของเราบ่อยคร้ังเขา้ ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า หมัน่

ขยนัหมัน่เพียร น่ี! งานของพระมนัอยู่ท่ีน่ี 

งานของพระไม่ใช่ไปรู้อะไรส่ิงต่างๆ ภายนอก การรู้ส่ิงต่างๆ ภายนอก ฤๅษีชีไพรเขารู้มา

ก่อนเราแลว้ ดูสิ กาฬเทวิลระลึกอดีตชาติได ้๔๐ ชาติ อนาคตได ้๔๐ ชาติ พระพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้

นะ กาฬเทวิลเป็นสหาย เป็นเพื่อนของพระเจา้สุทโธทนะ เป็นเพื่อนของพ่อ แลว้ระลึกอดีตชาติได ้

รู้อนาคต รู้วนัตายของตวั รู้กาํหนดวนัตายของตวัเลย เวลาอยูบ่นพรหมแลว้ส่งข่าวกนัข้ึนไป ลงมา
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ดู เห็นเจา้ชายสิทธตัถะ ทั้งดีใจทั้งเสียใจ ดีใจเพราะอะไร? ดีใจเพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ

เจา้เกิดแลว้ เสียใจเพราะอะไร? เสียใจเพราะเราตอ้งตายก่อน 

รู้เวลาตายเลย รู้เวลากาํหนดตาย รู้ต่างๆ ยงัร้องไห้ ยงัแกกิ้เลสไม่ได ้ แลว้เราจะไปรู้อะไร

กนั ส่ิงท่ีรู้ๆ มามนัเป็นเร่ืองธรรมดาของจิต เราไม่ไดป้ฏิเสธถึงการรู้ เพราะส่ิงท่ีรู้คือจิตมนัรู้ จิตรู้

ส่ิงท่ีถูกรู้ ส่ิงท่ีถูกรู้คืออาการของจิต แมแ้ต่มีสภาวะต่างๆ รู้นิมิต เห็นนิมิต เห็นสภาวะ เห็นต่างๆ 

ส่ิงท่ีถูกรู้ ตวัรู้ไม่ไดแ้กไ้ข 

แต่ถา้เรากลบัมาท่ีจิต กลบัมาท่ีสมัมาสมาธิ แลว้ท่ีมนัออกไปเห็นกาย มนัเป็นส่ิงท่ีถูกรู้

ไหม? เป็นส่ิงท่ีถูกรู้ แต่เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีถูกรู้จากสมาธิ จากส่ิงท่ีเป็นหลกัเป็นฐาน ส่ิงท่ีมีหลกัมี

เกณฑ ์ ส่ิงท่ีมีหลกัมีเกณฑเ์วลาออกไป น่ีไง อริยสัจมนัเกิดท่ีน่ี ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เป็นงาน

ของพระ พระมนัตอ้งรู้อยา่งน้ี มนัไม่ใช่ไปรู้เอาขา้งนอกนัน่ ไปรู้ส่ิงต่างๆ ศึกษาธรรมวินยัของครู

บาอาจารยแ์ลว้เอามาวิตกวิจารณ์ วิตกวิจารณ์ข้ึนมามนัเป็นจินตมยปัญญา มนัก็เป็นสมบติัของครู

บาอาจารยท่์าน แลว้เราเอามาวิตกวิจารณ์ เหมือนเราปัจจุบนัน้ีเราศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี

ของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสัมพทัธภาพ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเราศึกษามามนัเป็นของใคร มนัก็เป็นของ

นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขาคิดไว ้ แลว้เราก็ไปศึกษามา ไปท่องทฤษฎีเขามา แลว้เราก็เอามาใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั แลว้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากเราล่ะ ส่ิงท่ีเป็นความจริงของเราล่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นความจริงของเรา ทางวิทยาศาสตร์ ถา้เราศึกษามา ดูอยา่งเลขคณิต เราเอามาใช้

ประโยชน์ได ้ เพราะเราเอามาใชใ้นการคาํนวณ เราเอามาใชท้าํธุรกิจของเราได ้ มนัเป็นประโยชน์

ของเรา น่ีเป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิต แต่ในการชาํระกิเลส โลกุตตรธรรมไม่เป็นอยา่งนั้น 

โลกุตตรธรรมมนัตอ้งเกิดข้ึนมาจากเรา ศีล สมาธิ ปัญญา10 เกิดจากการประกอบข้ึนมาจากเราเลย 

เราตั้งสติของเรา สติชอบ แลว้สติไม่ชอบล่ะ 

มนัมีสติ สมัมาสติ-มิจฉาสติ สัมมาสมาธิ-มิจฉาสมาธิ สัมมาปัญญา-มิจฉาปัญญา มนัมี

สัมมากบัมีมิจฉาไปตลอด มีถูกกบัผดิไปตลอด ไม่ใช่ว่าเราทาํของเราแลว้เราจะบอกว่าเป็น

ความถกูของเรา...มนัเป็นความถูกของกิเลส กิเลสมนัยดึว่า “ความคิดเราถูก ความเห็นของเราถูก 

เพราะเราไม่เคยเห็นอยา่งน้ี เราไม่เคยเป็นอยา่งน้ี ส่ิงท่ีเป็นข้ึนมาแลว้ เพราะเราเป็นพระ เราปฏิบติั

แลว้มนัตอ้งเป็นความถูกตอ้งสิ” 
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เป็นพระ กิเลสมนักลวัพระไหม เวลาโกนหวัข้ึนมา อุปัชฌายบ์วชข้ึนมาเป็นพระแลว้ เรา

จะมีคุณสมบติัของการเป็นพระ เราไม่เคยคิดส่ิงท่ีไม่ดีในหวัใจเลยหรือ เป็นพระ กิเลสมนักลวัพระ

ไหม สมาธิ ปัญญา กิเลสมนัยงัไม่กลวัเลย กิเลสมนัไม่กลวัเพราะอะไร เพราะกิเลสมนัหลบ กิเลส

มนัหาทางออกของมนั แต่ถา้เราหมัน่ฝึกหมัน่ซอ้ม เราปิดกั้นมนัตลอดไป เราใชปั้ญญาไล่ตอ้นมนั

ตลอดไป ปัญญา เวลามนัจนมุมข้ึนมา เราไล่จนมุม เวลาเราภาวนาข้ึนมา กิเลสมนัไล่เราจนมุม

ข้ึนมา มนัตอ้งมีปัญญาหาทางออก เช่น นัง่ตลอดรุ่งข้ึนมา ปัญญามนัหาทางออกเอง เวลามนัทุกข์

มนัยากข้ึนมา ปัญญามนัจะหาทางออกของมนั ปัญญามนัจะรู้ของมนั ปัญญา คาํว่า “ปัญญารู้” รู้

อะไร รู้โดยสัจจะความจริงไง ถา้มนัปล่อยหมดแลว้มนัจะมีอะไรเป็นทุกข ์ ส่ิงท่ีมนัตอ้นเราจนมุม

ว่ามนัเป็นความทุกข ์อะไรมนัเป็นทุกข ์

ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ทุกขด์บัไป มนัจะดบัไปดว้ยอะไรล่ะ? 

10ดบัไปด้วยมรรคญาณไง ดบัไปด้วยความเห็นจริงไง มนัดบัทุกข์ได้ไง 

ถา้มนัดบัทุกขไ์ด ้ เวลากิเลสมนัตอ้นเราเขา้จนมุม เราก็ยงัมีทางออก ออกมา ทางออกมา

ดว้ยการช่วยเหลือตวัเองดว้ยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากความเพียรชอบ จากการกระทาํของเรา

ชอบ พระทาํท่ีน่ีนะ ไอส่ิ้งท่ีรู้มาท่ีเห็นมามนัเป็นทางผา่นมาเฉยๆ เราจะมาวดั เราจะผา่นอะไรมา

มหาศาลเลย พอเรามาเขา้ประตูวดั เราถึงเขา้ถึงวดั ถา้เราไม่เขา้มาท่ีศาลา แลว้เราไม่เขา้มานัง่บน

อาสนะ เราจะเขา้มาถึงท่ีหรือยงั จิตก็เหมือนกนั ถา้เราจะทาํของเรา เราจะเขา้ถึงฐานของจิตหรือยงั 

เขา้ถึงสมาธิหรือยงั ถา้เขา้ถึงสมาธิ เขา้ถึงฐานของจิต แลว้มนัออกวิปัสสนาไป มนัถึงจะเป็น

ประโยชน์ของมนั 

แต่มนัเขา้มาทาํความสงบของใจ แลว้ไปรู้ไปเห็นส่ิงต่างๆ อนันั้นมนัเป็นนิมิตนะ มนัเป็น

ความเห็น มนัเหมือนของใครของมนั ตึกใครหลงัใหญ่ เวลาสกปรกโสโครกก็ตอ้งรักษา มนัก็ตอ้ง

หลงัใหญ่ ใครเป็นกระต๊อบหอ้งหอ เก็บลา้งง่าย ซกัง่าย ทาํความสะอาดง่าย มนัก็จบไดง่้าย น่ีก็

เหมือนกนั ถา้จิตมนัเห็นมนัรู้ข้ึนมา มนัเหมือนกบัเราสร้างบุญกุศลมาอยา่งนั้น ส่ิงน้ีเราสร้างมานะ 

เมลด็พนัธ์ุของพืช มนัจะเป็นเมลด็พนัธ์ุส่ิงใดมนัก็ตอ้งเป็นเมลด็พนัธ์ุพืชส่ิงนั้น ใจของเราก็

เหมือนกนั การเกิดและการตายมา การสร้างสมมาไม่เหมือนกนั ในเม่ือการสร้างสมของใจท่ี

สะสมมา ตกผลึกมาในใจน้ีไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีไม่เหมือนกนั ถา้ส่ิงใดเกิดข้ึนมา เวลาเราปฏิบติัไป

ไง ส่ิงใดเกิดข้ึนมา มนัจะรู้เห็นส่ิงใด วางไว ้
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จะบอกว่า เราเคยรู้เคยเห็นส่ิงน้ีมามหาศาลแลว้ แลว้เราเคยผดิพลาดกบัเร่ืองอยา่งน้ีมาเยอะ

มาก รู้โนน้รู้น้ี รู้ท่ีเห็นออกไป แลว้ก็ตามมนัไป แลว้ไม่ไดอ้ะไรเลย เวลามนัเส่ือมหมดแลว้ ทุกข์

มาก แต่ถา้ทิง้มนัหมดเลย เพราะมนัเคยทุกขเ์คยยากกบัส่ิงท่ีรู้ เพราะเวลาจิตมนัเส่ือม มนัตอ้งเส่ือม

แน่นอน เหมือนกบัเราใชจ่้ายฟุ่มเฟือย แลว้มนัจะมีเงินเหลือในกระเป๋าไหม จิตสงบข้ึนมาแลว้ออก

รู้ตลอดเวลา มนัจะมีอะไรเหลือ มนัก็เส่ือมไปเป็นธรรมดา พอเส่ือมแลว้จะมาทาํสมาธิข้ึนมาก็

แสนทุกขแ์สนยาก เพราะจิตมนัเส่ือม พอมนัเส่ือมข้ึนมาแลว้กวา่จะไดม้นัข้ึนมา พอไดข้ึ้นมาแลว้ 

ตอนน้ีส่ิงท่ีรู้จะไม่เอาแลว้ เราจะวางไวต้ลอดๆ แลว้พยายามคน้ควา้หามนัจนเขา้ไปเจอตวัจิต จบั

จิตได ้แยกแยะมนัได ้วิปัสสนามนัได ้พอมนัปล่อยๆ นัน่ไง พอมนัปล่อยข้ึนมามนัก็เบา 

เวลาเบาข้ึนมา วิปัสสนารอบหน่ึงท่ีมนัเบา เวลาเราเดินไปเหมือนเราไม่ไดเ้ดิน เหมือนเรา

ลอยไปเลย ตวัมนัเบาขนาดนั้นนะ เรากา้วเดินโดยธรรมชาติ ธรรมชาติของคนมีร่างกาย มนัจะลอย

ไปไดอ้ยา่งไร มนัก็เดินไปน่ีแหละ แต่ความรู้สึกของใจเหมือนเราลอยไปลอยมา มนัเบาขนาดนั้น

นะ มนัถึงเปรียบเทียบไดก้บัเวลาเราไปเห็นนิมิต เราไปรู้ส่ิงต่างๆ ข้ึนมา มนัมีความรู้สึกอยา่งน้ี

ไหม มนัไม่มีความรู้สึกอยา่งน้ี มนัปล่อยวางไม่ไดอ้ยา่งน้ี แลว้ถา้มนัปล่อยวางได ้ น่ีไง มรรคมนั

เป็นอยา่งน้ี วิปัสสนามนัเป็นอยา่งน้ี มนัต่างกนั ต่างกนักบัส่ิงท่ีรู้เห็น ส่ิงท่ีรู้เห็นมนัเป็นนิมิตเฉยๆ 

ฤๅษีชีไพรก็รู้ได ้

ฤๅษีชีไพรในสมยัพุทธกาลเหาะไดด้ว้ยนะ เหาะเหินเดินฟ้าไดเ้ป็นธรรมชาติเลย การเหาะ 

เขา้สมาบติั เหาะไดท้ั้งนั้นน่ะ ของมนัเป็นธรรมชาติของมนั เพราะจิต เร่ืองของจิต พลงังานของจิต

มนัมีความพสิดารมหาศาลเลย แลว้ถา้คนทาํใชม้นัเป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัจะเป็นส่ิงท่ีโลกเขา

พิสูจน์ไม่ไดเ้ลย เพราะมนัเป็นเร่ืองของนามธรรม 

ขณะท่ีเขาเหาะเหินเดินฟ้า เขารู้ไดต่้างๆ เขายงัแกกิ้เลสไม่ไดเ้ลย แต่น่ีเราเป็นพระ เราบวช

มาเป็นพระแลว้ ศากยบุตรพุทธชิโนรส แต่เวลาประพฤติปฏิบติัเป็นแบบฤๅษีชีไพร ไปรู้นั้นรู้น้ี ไป

รู้ออกขา้งนอก แลว้จะใหเ้ป็นธรรมะ แลว้เวลาเป็นธรรมะไปคุยกบัครูบาอาจารย ์ท่านไม่ยอมรับ ก็

คิดอยา่งน้ีว่า “เอะ๊! ทาํไมท่านไม่ยอมรับ ทาํไมท่านไม่ฟังของเรา ทาํไม เราก็รู้” 

เรารู้เพราะเราต่ืน เรารู้เพราะเราไม่เคยเห็น เรารู้เพราะเราไม่เคยประสบส่ิงน้ีมา พอประสบ

ส่ิงน้ีมาก็สวมเขาเอาเลย เคลมเอาว่าน้ีเป็นธรรม...มนัไม่ใช่ธรรม มนัไม่ใช่อริยสัจ มนัไม่เขา้กรอบ

ของอริยสัจเลย 
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ถา้มนัเขา้กรอบของอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค จิตมนัสงบอยา่งไร เห็นไหม ดูพระ

เรา จิต ตอ้งรักษาสมาธิเป็น จะตอ้งใชปั้ญญาเป็น สมาธิมนัเป็นอยา่งไร แลว้ทาํปัญญาข้ึนมา 

ปัญญาโลกุตตรปัญญามนัปล่อยวางแต่ละรอบมนัปล่อยวางอยา่งไร พอมนัปล่อยวางรอบแลว้ ส่ิง

ใดท่ีมนัชาํระสะสางทิฏฐิจากในหวัใจไปบา้ง พอมนัสะสางทิฏฐิในหวัใจ ส่ิงท่ีทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ 

ละทิฏฐิ ทิฏฐิท่ีเห็นผดิ เวลาวงรอบหน่ึงมนัปล่อยวางไปอยา่งไร มนัปล่อยวาง มนัเบา เบาข้ึนมา 

ส่ิงท่ีเป็นทิฏฐิท่ีมนัยดึอยู่ จิตใตส้าํนึกมนัปล่อยอยา่งไร 

10พอมันปล่อยขึน้ไป น่ีไง มนัแก้กเิลสกนัอย่างนี ้มนัแก้กเิลสกนั สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา 

จติ ธรรม ด้วยอริยสัจ ๔ ด้วยมรรค ๘ ไม่ใช่ด้วยฤๅษีชีไพร ด้วยสําคญัตน ด้วยความรู้ของใจ ด้วย

การทีจ่ติสงบเฉยๆ แล้วกเ็ห็นออกไปข้างนอก ไม่ใช่ทั้งส้ิน 

มีครูบาอาจารย ์ ท่านจะแบ่งแยกตรงน้ีไดถู้กตอ้งไง ส่ิงน้ีเป็นโลก โลกียธรรม-

โลกุตตรธรรม โลกียธรรม ส่ิงท่ีเกิดมาจากใจ ส่ิงท่ีรับรู้ข้ึนมาจากโลก จิตน้ีคือโลก สัตตะเป็นผู ้

ขอ้ง ใจน้ีเป็นผูข้อ้งแลว้มนัรู้ส่ิงน้ี แลว้พอมนัสงบข้ึนมามนัก็ไปรู้ตามธรรมชาติของมนั รู้ตาม

ความเห็นของมนั รู้ตามจริตของมนั ถา้จริตมนัสร้างอยา่งนั้นมา มนัออกรู้มนัก็ออกรู้ บางคนสงบ

เฉยๆ ตามจริตท่ีไม่เห็นก็คือไม่เห็น เห็นก็คือเห็น เห็นแลว้มนัไดอ้ะไร เห็นข้ึนมา แทนท่ีจะเป็น

คุณงามความดีกลบัเป็นโทษ เพราะคิดว่าน่ีเป็นธรรม 

เพราะมนัส่งออก มนัเป็นการภาวนาส่งออก ส่งออก เส่ือมหมด พอเส่ือมข้ึนมา เส่ือมแลว้

เส่ือมเล่าๆ จนเขด็ จนเขด็ขยาดของมนั แลว้กลบัเขา้มา รักษาใจเขา้มา แลว้พยายามนอ้มมาใหจิ้ต

ตั้งมัน่ใหไ้ด ้ ตอ้งมีสติยบัย ั้งใหไ้ด ้ แลว้ยอ้นกลบัเขา้มา เขา้ไปในกาย เวทนา จิต ธรรม ในสติปัฏ

ฐาน ๔ วิปัสสนาเกิดท่ีน่ี มรรคเกิดท่ีน่ี แลว้มนัจะส้ินสุดกนัท่ีน่ี ทาํไดท่ี้น่ี 

ทาํแบบโลกกบัทาํแบบธรรม 

ทาํแบบโลก เราเขา้ใจว่าเป็นธรรม แต่เป็นเร่ืองของโลกๆ แลว้มนัจะเป็นอนิจจงั มนัจะ

เส่ือมสภาพ มนัจะไม่อยูก่บัเราเดด็ขาด แลว้เวลาเส่ือมหมดแลว้ก็เหลือแต่ความแหง้แลง้ เหลือแต่

จิตใจท่ีอา้งวา้ง แต่ถา้มนัเป็นธรรม ถึงท่ีสุดแลว้นะ อกุปปธรรม เป็นธรรมแท้ๆ  ท่ีเป็นนามธรรม

คงท่ีอยูก่บักลางหวัใจ เอวงั 

©2015 www.sa-ngob.com 


