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การฟังธรรมมีโอกาสนอ้ย เพราะชีวิตเรามนัสั้นนกั เกิดมา ๘๐ ปีก็ตายไป ธรรมะขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ๒,๕๔๓ ปีแลว้ อายขุยัเราแค่ ๑๐๐ ปี เราตอ้งดบัไปตามอายขุยัของ

เรา ฉะนั้น โอกาสของเรา ธรรมะน้ี ๕,๐๐๐ ปี โอกาสของธรรมน้ี ๕,๐๐๐ ปี โอกาสของเรา ๑๐๐ ปีเท่า

นั้นเอง ตั้งใจฟังธรรมนะ ตั้งใจฟังธรรม ธรรมคือสัจจะความจริง ไดม้าดว้ยความแสนยากโดยองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ บารมีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปรารถนาเป็นพระ

โพธิสัตวจ์ะมาเป็นพระพุทธเจา้ ยงัออกปฏิบติัธรรมคน้หาอยูอี่ก ๖ ปีนะ คน้หาแบบอุกฤษฏเ์ตม็ท่ีเลย 

กว่าจะไดธ้รรมมา ถึงว่าธรรมน้ีประเสริฐมาก 

เป็นเพราะเราไม่รู้กนั “เพราะไม่รู้” น่ีเป็นความสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะความไม่รู้ เห็นไหม ไม่รู้

คืออวิชชา ความไม่รู้น้ีทาํใหเ้กิดตายๆ มาตลอด เพราะความไม่รู้เป็นตวัสาํคญัท่ีสุดท่ีพาใหเ้กิด

ตายๆ มา การเกิด เห็นไหม เพราะมนัไม่รู้มนัถึงไปเกิด จิตปฏิสนธิวิญญาณนั้นไม่รู้เร่ืองเลย รู้

เฉยๆ รู้แต่ว่าไปเกิด ไปเกิดในท่ีต่างๆ กนั สูงๆ ตํ่าๆ เห็นไหม 

คนเราเกิดมาเป็นคนเพราะว่าสร้างบุญกุศลมา สร้างกรรมดีมา กรรมน้ีพาเกิด กรรมพา

เกิดต่างหาก เห็นไหม ผูไ้ม่รู้นั้นไปเกิดโดยกรรมนั้นเป็นผูท่ี้พาไป น่ีมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม

เป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมเท่านั้นพาใหเ้ราไปเกิด แดนเกิดของเราเป็นแดนเกิด

มนุษย ์แดนเกิดในเทวดา แดนเกิดในพรหม แดนเกิดในเปรตอสุรกาย นัน่น่ะ เพราะความไม่รู้พา

ไป มนัสักแต่รู้เฉยๆ แลว้ก็อาศยับารมี กรรมนั้นพาไป 
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บุญกุศลพามานะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สร้างสมบารมีมา ปรารถนาเป็นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เห็นไหม นัน่ก็ผูไ้ม่รู้ยงัพาเกิดอยู ่พาเกิด

มาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ก็ยงัหลงใหลอยูใ่นกามคุณ ๕ ทั้งหมด พระเจา้สุทโธทนะพยายามจะ

เอาไวใ้หเ้ป็นจกัรพรรดิ ปรนเปรอดว้ยกามคุณ ๕ เพื่อจะใหเ้พลิดเพลินไป เห็นไหม แต่ก็ยงัมี

อาํนาจวาสนาบารมีสั่งสมมา ยงัไดอ้อกบวชมาแสวงหาความหลุดพน้ออกไป นัน่น่ะ ยงัเป็นผูท่ี้

เพราะไม่รู้พาเกิดอยู ่เพราะไม่รู้พาเกิด เพราะไม่รู้พาไป 

เราเกิดมาเราก็ไม่รู้ ปฏิบติัธรรมก็ปฏิบติัธรรมแบบไม่รู้ ฟังมาไง ฟังมา ตั้งใจฟัง ตั้งใจ

ศึกษาธรรม ศึกษามา เพราะส่ิงท่ีไม่รู้มนัเป็นเราอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั ในใจน้ีเป็นผูท่ี้ไม่รู้ น่ีมนั

ไม่รู้ ความไม่รู้ อะไรเขา้มาก็ตอ้งปฏิเสธไปก่อน เหมือนตาบอดตาใส มองไปก็เห็นสักแต่ว่าเห็น 

เห็นไปดว้ยอาํนาจของส่ิงท่ีเห็นในปัจจุบนันั้นครอบคลุมอยู่ 

อาํนาจของมนุษย ์เห็นไหม ขนัธ์ ๕ ไง เกิดเป็นมนุษยน้ี์ไดข้นัธ์ ๕ มา ขนัธ์ ๕ นั้นเป็นผูท่ี้

ทาํใหรู้้ขอบเขตของขนัธ์ ๕ ในสงัขาร ในการปรุงการแต่งท่ีเราปรุงแต่งไดข้นาดไหน ในสัญญา ใน

วิญญาณรับรู้อารมณ์ อารมณ์ของขนัธ์ ๕ รับรู้ขนาดนั้น แต่ดูองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้

ตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ีสะสมบุญญาธิการมาขนาดไหน นัน่น่ะ อยูใ่นเน้ือ

ในของจิตนั้น อยูท่ี่ในส่ิงท่ีว่าไม่รู้ปกปิดอยู ่

แต่ถา้ผูไ้ม่รู้เปิดออกกลายเป็นผูรู้้ข้ึนมา เห็นไหม จาก อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นปัจจยา

การออกมา เป็นส่ิงท่ีผดิทั้งหมดเลย แลว้พอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เปิดออก เปิดเป็นผูรู้้

ข้ึนมา น่ีวิชชา าณ ํอทุปาท ิป�ฺา อทุปาท ิวชฺิชา อทุปาทิ อาโลโก อทุปาท ิมนัสว่างกระจ่าง

แจง้ ความสว่างกระจ่างแจง้ของส่ิงท่ีว่าปกปิดอยู่ นัน่ถึงเป็นผูรู้้จริง รู้จริงเห็นจริงตามความเป็น

จริงโดยองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เราศึกษาดว้ยความไม่รู้มนัก็มืด คลาํไปไง ลม้ลุก

คลุกคลานในการประพฤติปฏิบติันะ ลม้ลุกคลุกคลานไปก็พยายามฝืนไปๆ อนันั้นยงัมีวาสนา 

น่ีลม้ลุกคลุกคลานไปเพราะความท่ีมนัไม่รู้ คนท่ีไม่รู้เหมือนคนตาบอดคลาํทางไป มนั

น่าสมเพชเวทนาขนาดไหน แต่ในสัจจะความจริงนั้นไม่ใช่คนตาบอด เราตาใสๆ เรารู้ เราอวดรู้ 

เราว่าเรารู้อยูน่ะ มนุษยน่ี์รู้เห็น เห็นดว้ยปัญญา ปัญญาน้ีรู้มาก มีปัญญาศึกษาเล่าเรียนมาเป็น

ความรู้ของเรา จินตนาการออกไปขนาดไหนเป็นปัญญา ปัญญานั้นเป็นความรู้ขา้งใน เห็นไหม 

ตาเห็นก็ว่ารู้ หูฟังก็ว่าไดย้นิ แต่อนันั้นฟังมา ผูท่ี้ไม่รู้อยูใ่นหวัใจมนัปกปิดไว ้รู้ในขอบเขตแค่น้ีเอง 
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เหมือนตาบอดตาใส คนตาบอดเขาตาบอดจริงๆ เขาคลาํไปเพราะเขาไม่เห็น แต่ตาบอดตาใสน่ีเห็น

อยู ่แต่ไม่รู้ไง ผูไ้ม่รู้ปกปิดไว ้ผูท่ี้ไม่รู้ น่ีอวิชชาปกปิดใจของเราไว ้ เราก็ศึกษาไปอยา่งนั้น ทาํไป

อยา่งนั้น ลม้ลุกคลุกคลานไป 

แต่ความเช่ือไง เช่ือในปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เช่ือในปัญญาท่ี

ตรัสรู้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เรากา้วเดินตามไป นั้นมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั ในท่ีพึ่งท่ีเกาะ

เก่ียวออกไป ในท่ีพึ่งท่ีอาศยัเรากา้วเดินไป ถา้เราไม่เช่ือธรรม ไม่เช่ือศีล ไม่เช่ือสมาธิ ไม่เช่ือว่า 

ศีล สมาธิ ปัญญา สามารถชาํระกิเลสได ้ เราจะมีแก่ใจหรือ แก่ใจคือกาํลงัใจไง ถา้มีกาํลงัใจนะ 

เวลาใครพดูถึงมรรคผลนิพพานว่า มนัเป็นของสุดวิสัย มนัเหนือโอกาสท่ีเราจะจบัตอ้งได ้ มนั

สุดวิสัยพวกเราจะทาํได ้

มนัจะสุดวสัิยไปไหน ในเมือ่มหีัวใจ ผู้ทีไ่ม่รู้มันมดืดาํอยู่ในใจกจ็ริงอยู่ แต่เวลาเรา

กาํหนดพทุโธๆ เข้าไปทีห่ัวใจ พทุโธมันอยู่ทีไ่หน? พทุโธมนัอยู่ทีใ่จ เห็นไหม กาํหนดพทุโธๆ 

ขึน้มา เรากาํหนดขึน้มามนักเ็ป็นพทุโธขึน้มาทีใ่จเรา อนันีก้เ็ป็นส่ิงทีม่ดืบอดคลาํไปก่อน เพราะ

อะไร เพราะมนัยงัไม่เป็นเนือ้เดยีวกนั ใจนีย้งัไม่เป็นพทุโธโดยสัจจะความจริง อาศัยว่ากาํหนด

พทุโธๆ ไปก่อน อาศัยกาํหนดไป พุทโธๆ เหมือนไมเ้ทา้คนตาบอดคลาํทางไป พุทโธๆ เหมือนไม้

เทา้ท่ีคอยเข่ียทางว่าไปถูกหรือไปผดิ น่ีคนตาบอดคลาํทางไป แต่มีไมเ้ทา้คอยช้ีไปขา้งหนา้ว่าเป็น

หลุมเป็นบ่อไหม เป็นท่ีจะทาํใหเ้ราลม้ลุกคลุกคลานไหม น่ีเหมือนกนั ถา้เราเช่ือองค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ เรามีศรัทธาอยู ่เรากาํหนดพุทโธๆๆ เหมือนไมเ้ทา้คลาํทางไปๆ ถึงบอกเหมือน

คนตาบอดไง 

แต่ถ้าพทุโธๆ จนพทุโธกบัใจเป็นเนือ้เดยีวกนั พทุโธๆ เรากาํหนดพทุโธ น่ีเราเช่ือในองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าแล้วหน่ึง เรายงัยดึองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเป็นพทุธคุณ 

เป็นทีพ่ึง่ที่อาศัยของเราได้จริงหน่ึง เราถงึเช่ือมัน่แล้วเรากาํหนดพุทโธ ทาํจริงได้จริง กาํหนดพทุ

โธจริงๆ พทุโธๆ จนมนัเป็นเนื้อเดยีวกนักบัใจ จนพุทโธหายไป ใจนีเ้ป็นพทุโธขึน้มา สว่างไสวขึน้

มานะ 

จากคนท่ีลม้ลุกคลุกคลาน ผูท่ี้ไม่รู้ปกคลุมไว ้ มนัจะเปิดออกใหเ้รารู้บา้ง ถา้รู้เขา้ไปๆ น่ี

วิชชา ๓ บุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ท่ีว่า ปฐมยาม เขา้

บุพเพนิวาสานุสติญาณ น่ีไง มนัยนืยนักนัว่าถา้ผูไ้ม่รู้มีอยู ่ มนัพาเกิดพาตาย ผูไ้ม่รู้ไปเกิดเป็น
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เทวดาก็มีขนัธ์ ๔ เทวดาไม่มีร่างกายเหมือนมนุษยเ์รา แต่มีกายทิพยข์องเขา นัน่น่ะ เขาก็มี

ความสุขไปของเขา เห็นไหม ความสุขอนันั้นก็ทาํใหเ้พลิดเพลินไปในความสุขอนันั้น ก็ใชชี้วิต

หมดไปชีวิตหน่ึงดว้ยความเพลิดเพลินในภพของเทวดา มีความเพลิดเพลินไปในภพของพรหม 

เห็นไหม ผูท่ี้ไม่รู้พาเกิด แลว้ผูไ้ม่รู้ยงัไปเกิดอยูต่รงนั้น แลว้ก็เพลิดเพลินอยูต่รงนั้นไป น่ีมนัมืด

บอดขนาดนั้นน่ะ อวิชชามนัปิดหวัใจของคน มนัปิดมืดบอดขนาดนั้น มนัปิดหวัใจของเทวดา 

ของอินทร์ ของพรหม ของสรรพสัตวใ์น ๓ แดนโลกธาตุน้ี หมุนไปตายเกิดตามแต่วฏัวน ตาม

กระแสของกรรม 

คน สัตว ์ สร้างกรรมข้ึนมาเพราะว่ามนัพอใจจะสร้างกรรมข้ึนมา เพราะมนัแสวงหามาเพือ่

มนัไง เพื่อเราๆ ความวา่เป็นเพื่อเรามนัแสวงหาออกมา แสวงหาถกูหรือแสวงหาผดิ อนันั้นส่ิงท่ี

ไม่รู้มนัปกปิดไว ้ปกปิดไว ้หมายถึงว่า มนัไม่เขา้ใจวา่เป็นบุญหรือเป็นบาป ความอยากได ้อยาก

ตะเกียกตะกายอยากไดม้า มนัตอ้งแสวงหามา ถา้ส่ิงท่ีแสวงหามาดว้ยคุณประโยชน์ คือว่าตาม

สัจจะตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงเป็นคุณงามความดี อนันั้นเป็นมรรค ความท่ี

เป็นมรรคอยูน่ั้น เพราะคนเรามีบุญกุศลสร้างมา และมีบาปอกุศลติดมาในหวัใจ คนเราถึงเกิดมาลุ่มๆ 

ดอนๆ ไง มนุษยเ์กิดมาน้ีลุ่ม  ๆ ดอนๆ ทุกข์ๆ  ยากๆ อยูเ่หมือนกนั ในเทวดาเขาก็เหมือนกนั ใน

อินทร์ ในพรหม เหมือนกนัหมด เขามีความสุขอยู ่สุขของเขาสุขเพราะเป็นทิพยส์มบติั แต่ในเม่ือ

เวลาเขาส้ินอายขุยัของเขา เขาก็ตอ้งตายไป 

คนเรา การเกิดและการตายน้ีเป็นส่ิงท่ีน่ากลวัท่ีสุด คนเราเกิดแลว้ไม่อยากตาย เห็นไหม 

ทุกคนเกิดแลว้ไม่อยากตาย ยิง่เกิดดี ยิง่สถานะสูง ยิง่อยากจะยดึถือสถานะของตวัใหอ้ยูไ่ดน้านข้ึน

ไป เวลาจะดบัขนัธ์ เวลาจะตายไป ความเศร้าโศกอนันั้นว่าจะไปไหน แลว้เวลามนัอยูใ่นสถานะ

ท่ีสูง อยูใ่นสถานะท่ีว่าเราเป็นคนท่ีสูงศกัด์ิ มนัจะลืมเน้ือลืมตวั ความลืมเน้ือลืมตวัจะสร้างอะไร

ล่ะ? ก็สร้างแต่ส่ิงท่ีเบียดเบียนตนไว ้ สร้างแต่บาปอกุศลไป แลว้เกิดข้ึนมาจะเกิดอยา่งนั้นไหม 

เหมือนกบัเรายงิปืนข้ึนไป ยงิพลุข้ึนไปบนทอ้งฟ้า สูงจนสุดทอ้งฟ้าแลว้ถึงตกลงมา ในชีวิตเราก็

เหมือนกนั เราใชคุ้ณงามความดี ใชบุ้ญกุศลไป หมดจากบุญกุศลแลว้ไปไหน 

โตเทยยพราหมณ์ เป็นพราหมณ์ในสมยัพุทธกาล เป็นเศรษฐี เป็นคหบดี มีสมบติัมาก แมแ้ต่

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปบิณฑบาตยงัไม่ยอม ยงัตระหน่ี ยงัไม่อยากให ้ จนเวลาตาย

ไปแลว้ พระพุทธเจา้บอกว่า “โตเทยยพราหมณ์น้ีไปเกิดเป็นสุนขัมาเฝ้าสมบติัของตวั” นัน่น่ะ 

เพราะมีสมบติัมาก หาสมบติัมาแลว้ ความผกูพนัในสมบติันั้นมนัใหโ้ทษในความผกูพนัของใจ 
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แต่ในเม่ือเราหาสมบติัมาแลว้เราคิดว่าเป็นสมบติั เป็นคุณประโยชน์กบัเรา แลว้เรารักษาไวเ้พื่อ

เราๆ...“เพื่อเรา” มนัเพื่อร่างกาย เพื่อภพชีวิตของมนุษยท่ี์เราเกิดมา ๑๐๐ ปีอยา่งมากน้ีเท่านั้น 

สมบติัพสัถานจะมีประโยชน์ตรงน้ี ตรงท่ีไดใ้ชไ้ดส้อย แลว้ตรงท่ีไดใ้ชแ้ลว้เป็นคุณประโยชน์ ได้

จาคะ ไดส้ละออกไป เพื่อบุญกุศล ออกไป ไปเกิดเป็นเทวดา ไปเกิดเป็นอินทร์ เป็นพรหม 

ในการสละทานออกไป มีผูใ้หแ้ละผูรั้บ หวัใจนั้นเป็นผูส้ละออก หวัใจน่ี ผูท่ี้ไม่รู้ทาํคุณ

งามความดีกไ็ด ้ผูท่ี้ไม่รู้ทาํบาปอกุศลก็ได ้ผูท่ี้ไม่รู้เพราะยงัไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริง ไม่เห็น

สัจธรรมตามความเป็นจริง มนัเป็นส่ิงท่ีว่าอวิชชาปกคลุมอยู ่ คือผูไ้ม่รู้ทาํไป ผูไ้ม่รู้ช้ีนาํเรา เราเดิน

ตามผูท่ี้ไม่รู้อยูต่ลอดเวลา เห็นไหม 

นัน่น่ะ โตเทยยพราหมณ์ เพราะว่าใจของเขาผกูพนั เขาพอใจส่ิงนั้น เวลาเขาดบัขนัธ์ เขาอุบติั

เด๋ียวนั้น เกิด เห็นไหม เหมือนกบัเราเหมือนกนั มนุษยเ์กิดตาย  ๆในมนุษยส์มบติัน้ีก็มี มนุษยต์าย

แลว้ไปเกิดบนสวรรคเ์ป็นเทวดาก็มี มนุษยเ์ราเกิดมาตายแลว้ไปเกิดในส่ิงท่ีตํ่าๆ ก็มี น่ีมนัอยูท่ี่

จงัหวะการเกิด จงัหวะท่ีว่าเราควรจะทาํอะไรใหเ้ป็นเคร่ืองดาํเนินของเราในหวัใจของเรา 

เกิดตายๆ การเกิดและการตายน้ี เกิดตายๆ ทุกดวงใจ ทุกๆ ดวงใจเกิดตายเพราะวนเวียน

ในวฏัวนตลอดไป ไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ในบุพเพนิวาสานุสติญาณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ยนืยนัได ้ ยนืยนัไดเ้พราะก่อนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้น้ี ปฐมยาม กาํหนดอานา

ปานสติเขา้ไป จนเขา้ไปถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ กาํหนดดูยอ้นหลงัออกไป ชีวิตน้ียาวไกลนกั 

เกิดๆ ดบัๆ มา มนัไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีตน้ไม่มีปลาย น่ีการเกิดตายของดวงใจ ดวงใจดวงเดียวของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั ดวงใจของเราท่ีเกิดเป็นเราน้ี มนัมีการเกิดการตายทุกๆ ดวงใจสะสม

มา แลว้ก็เกิดมาจนเป็นเราเด๋ียวน้ีไง น่ีผูไ้ม่รู้พาเกิดมาเป็นเราจนเด๋ียวน้ี แลว้เกิดเป็นเราแลว้เกิดใน

ท่ามกลางพระพุทธศาสนา เห็นไหม ถึงช้ีแบ่งว่า วิชชากบัอวิชชา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ตรัสรู้ไวแ้ลว้วางไวเ้ป็นธรรมใหพ้วกเรากา้วเดินตามไง เราศึกษา เราเช่ือมัน่ พอศึกษา ส่ิงท่ีไม่

รู้อยูน่ี่มนัทาํใหเ้ราปฏิบติัไม่ไดผ้ล ส่ิงท่ีไม่รู้ไง อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่นหวัใจของเรา มนั

ปกปิดใจของเราไว ้ในการประพฤติปฏิบติั เราศึกษามา สุตมยปัญญา คือตาํรา คือองคศ์าสดา ธรรม

และวินยั พระไตรปิฎก น้ีแทนองคศ์าสดาของเรา เราศึกษาพระไตรปิฎกมาเป็นสุตมยปัญญา เป็น

ทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งตามหลกัสัจจะความเป็นจริง แต่ผูไ้ม่รู้ในหวัใจน้ีมนัรับรู้โดยความรับรู้อนั
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น้ี มนัไม่รู้จริง ถ้ามนัรู้จริงตามสัจจะจริง ความรู้กจ็ริง ส่ิงทีศึ่กษามากจ็ริง ส่ิงทีจ่ริงกบัจริงเข้ากนั

แล้วมนัต้องสมกบัความเป็นจริง เห็นไหม แต่ของเรามนัสมจริง จริงตามความเป็นจริงท่ีเราควร

ปรารถนาไดไ้หมล่ะ 

เราปรารถนาอยากจะเห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรม ใหเ้ห็นธรรมนะ ใหพ้น้ทุกขอ์อกไป

เป็นขั้นเป็นตอนออกไป น่ีเราปรารถนากนั แต่ไอผู้ท่ี้ปกปิดไวใ้นหวัใจของเรามนัก็ปกปิดไว ้ น่ี

กิเลสไง ผูไ้ม่รู้คืออวิชชา อวิชชาคือกิเลส กิเลสกพ็ยายามจะรักษาสถานะของมนัเอาไวไ้ง แก่น

ของกิเลสนะ ยางเหนียวในหวัใจพาเราเกิดพาเราตายมาตลอดไป แลว้จะอาศยัหวัใจน้ีตลอดไป ท่ี

อยูข่องกิเลสคือหวัใจของสัตวโ์ลกทั้งหลายท่ีเป็นท่ีอยูข่องเขา แลว้หวัใจของสัตวโ์ลกจะมาศึกษา

ธรรม จะมาเปิดออกไป พน้ออกไปจากอาํนาจของกิเลส กิเลสตอ้งต่อตา้น 

ฉะนั้น ศึกษามา กิเลสของเราก็เขา้ไปแบ่งแยก คือว่าผลกัไสใหผ้ดิไปจากทฤษฎีสัจจะ

ความจริงท่ีเราศึกษามา สุตมยปัญญา ทฤษฎีคือความจริงตามแผนท่ีพระไตรปิฎกนั้นถูกตอ้ง แต่ใน

การสร้างข้ึนมาใหเ้ป็นของเรา อนันั้นเป็นปริยติั ปริยติัคือการศึกษาเล่าเรียนมา ถา้ไม่มีแผนท่ี ไม่มี

ปริยติัก็ไม่มีปฏิบติั ไม่มีปฏิบติัก็ไม่มีปฏิเวธ ปฏิเวธคือความรู้แจง้ เห็นไหม มนัถึงว่า ภาคปฏิบติั

มา ผูรู้้ของเรามนัไม่เปิดข้ึนมา เพราะผูไ้ม่รู้มนัปกปิดไว ้

ผูไ้ม่รู้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็เหมือนกนั เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็โดน

ปกปิดไวโ้ดยอวิชชาเหมือนกนั แต่เพราะว่าไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ไม่ไดผ้ล จนมาตั้งตน้ทาํ

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง เพราะมาตั้งตน้ทาํเองดว้ยอานาปานสติ ปฐมยามน้ีได้

บุพเพนิวาสานุสติญาณ แลว้ยอ้นกลบั น่ีไปแลว้ไม่ไดผ้ล ดึงกลบัมา แลว้พยายามยอ้นกลบัไป 

ถึงมชัฌิมยาม จุตูปปาตญาณ เขา้ไปเห็นว่าดวงใจทุกดวงตายแลว้ไปเกิดท่ีไหน น่ีเห็นการเกิดของ

ดวงใจต่างๆ ว่าจะไปเกิดท่ีไหน มนัก็ไม่มีท่ีส้ินสุด 

ทุกดวงใจตอ้งเกิดหมด ตายแลว้ตอ้งเกิดทั้งหมด เกิดแลว้ก็ตอ้งตายทั้งหมดเลย เห็นไหม 

มนัถึงน่าเศร้าใจ มนัน่าเศร้าใจว่ามนัปิดตาเราไว ้ เราไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้เราว่าชาติน้ีเรามี

ความทุกข.์..น่ีมนัเกิดตายๆ มาตลอด ในการเกิดตายโดยความไม่รู้น้ีพาไป ส่ิงท่ีไม่รู้มนัถึงเป็น

เร่ืองใหญ่โตมาก มนัพาเราเกิดพาเราตายมา แลว้พอมาปฏิบติัเขา้ไป มนัก็ยงัต่อตา้นข้ึนมาอีก เพื่อ

รักษาสถานท่ีอยูข่องเขาไว ้

©2015 www.sa-ngob.com 



เพราะไม่รู้ ๗ 

 

เขา้ไปจุตูปปาตญาณ เห็นการเกิดและการตายไป จนชกักลบัเขา้มา เกิดอาสวกัขยญาณก่อนรุ่ง

อรุณข้ึน น่ีไดอ้าสวกัขยญาณข้ึนมา เปิดออกหมด ถึงรู้จริงไง อวิชชาน้ีถึงไดข้าดออกไปจากใจ 

เป็นไก่ตวัแรกท่ีกะเทาะเปลือกไข่ออกมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีเป็นพระอรหนัตอ์งค์

แรกของโลก พน้ออกไปจากกิเลสทั้งหมด ถึงเช่ือปัญญาคุณ ปัญญาอนัท่ีว่าท่านเจาะฟองไข่คืออวิชชา 

ออกไปจากผูไ้ม่รู้ท่ีปกปิดไว ้เป็นผูรู้้ข้ึนมา เป็นวิชชาข้ึนมา เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัของหมู่สัตวท์ั้งหลาย 

นัน่น่ะ เสวยวิมุตติสุขจนพอสมควรแลว้ถึงไดอ้อกมาเผยแผศ่าสนา จนมาถึงเราปัจจุบนัน้ี เราก็จะ

กา้วเดินตามนั้นไป 

ถึงว่า อนันั้นวางไว ้ เผยแผม่าน้ีเป็นปริยติั แลว้เราตอ้งปฏิบติัใช่ไหม องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้เอาดวงใจ เอามรรคผลนิพพานขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตั้งแต่ตรัส

รู้ สั่งสอนอยู ่๔๕ ปี จนปรินิพพานไป ก็เป็นดวงใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ มรรค

ผลนิพพานของดวงใจทุกดวงใจท่ีประพฤติปฏิบติัก็มีอยู่ ถา้มีผูรู้้ มีพุทโธอยูท่ี่หวัใจ ทุกดวงใจมี

โอกาสหมด เพราะมีหวัใจเหมือนกนั น่ีผูท่ี้ปฏิบติั 

ทีน้ีเราศึกษามา ผูท่ี้ไม่รู้คืออวิชชา ศึกษามามนัก็มาแบ่ง คือว่าความลงัเลสงสัย ความไม่

เช่ือจริง ความไม่เช่ือมัน่ ว่ามรรคผลจะหมดกาลหมดเวลาไป ก็หวัใจของเรา ทุกขก์็ของเรา ความสุข

จะเกิดข้ึนก็ตอ้งเป็นของเรา การประพฤติปฏิบติัมนัก็ตอ้งเราประพฤติปฏิบติั เราเท่านั้นเป็นคนเอาใจ

ของเราไป ใจของเราถา้เขา้ถึงธรรมก็ใจของเราเป็นผูถึ้งธรรม 

ใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ของพระอคัรสาวกท่ีดบัขนัธปรินิพพานไป ก็

เป็นดวงใจดวงนั้นดบัขนัธปรินิพพานไป เป็นการยนืยนั เป็นพยานกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้ดว้ยว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหนัตจ์ริง พระสารีบุตร พระโมคคลัลา

นะเป็นพยานยนืยนักนัมาๆ พดูภาษาเดียวกนัมา เป็นภาษาธรรมท่ีเขา้ใจกนั มองตาก็เขา้ใจวา่

นิพพานคืออะไร แลว้มีพยานยนืยนั แลว้ดบัขนัธ์แต่ละพระองค์ๆ  ไป เป็นสมบติัส่วนตนขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้กบัอคัรสาวกท่ีปรินิพพานไป 

นัน่น่ะ มนัมีจริง แต่กิเลสมนัคดัคา้นไง มนัไม่รู้แลว้มนัก็ปฏิเสธ น่ีมนัไม่รู้แลว้ไม่รู้เปล่า

นะ มนัหลอกเราอีกต่างหากนะ แลว้แยบ็ข้ึนมา ความเห็นของเราอยากประพฤติปฏิบติั เราศึกษามา

ในภาคปริยติั เราอยากประพฤติปฏิบติั เราแยบ็ข้ึนมา เราศึกษามา น่ีวิชชาเกิดข้ึนชัว่ครู่ชัว่ยาม 

เหมือนกบัฟ้าแลบ ส่ิงท่ีปกปิดไวก้็ปกปิดอีกว่ามรรคผลนิพพานหมดกาลหมดเวลา หมดเวลาแลว้
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เราจะทาํไปเหน่ือยเปล่า นัน่อนัหน่ึง กว่าเราจะต่อสู้มา น่ีลม้ลุกคลุกคลาน หมายถึง ใจมนัลม้ลุก

คลุกคลาน ใจไม่กา้วเดินไปตามสัจจะความเป็นจริง ไม่กา้วเดินตามนั้น ถึงกา้วเดินไปมนัก็มีส่ิงน้ีปก

คลุมไปตลอด มนัตอ้งพยายามแยกแยะออกไปๆ แยกของเราออกไป 

น่ีไง ถึงบอกว่า มนัต้องเห็นโทษของเราคนเดยีว โทษในหัวใจของเรา โทษคอืกเิลสของ

เราเท่าน้ันทีม่นัต่อต้านขดัขวางส่ิงที่จะเป็นไปตามความเป็นจริง ถ้าเข้าประพฤติจริงนะ ท่องพุทโธๆ 

พทุโธจริงๆ แต่เราทาํไม่จริง เราทาํไม่จริงหน่ึง ความลงัเลสงสยัส่ิงท่ีปกปิดในใจเอาไวอี้กหน่ึง แลว้

พอเราทอ้ถอยข้ึนมา มนัลุกข้ึนมา ส่ิงใดมีกาํลงัมากกว่า อีกฝ่ายหน่ึงตอ้งอ่อนแอลง ระหว่างธรรม

กบักิเลสในหวัใจของเรา ถา้ธรรมเจริญข้ึน กิเลสจะยบุยอบลง ถา้กิเลสเจริญข้ึน ธรรมจะอ่อนแอลง 

ทีน้ีความลงัเลสงสัยมากข้ึน การประพฤติปฏิบติัไปมีแต่อุปสรรคขดัขวางมากข้ึน 

ทอ้ถอยอ่อนแอ ทอ้ถอยนอ้ยเน้ือตํ่าใจ เห็นไหม ธรรมก็อ่อนไปๆ กิเลสใหญ่ในหวัใจมาก เห็น

ไหม มนัหลอกว่าเรามีความเห็นถกูตอ้งอยู่พกัหน่ึง เด๋ียวก็ปิดอีก อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ผูไ้ม่รู้มนั

ก็ปกปิดใจไปเร่ือยๆ 

น่ีเรามาชาํระส่ิงท่ีไม่รู้ออกจากใจเท่านั้น ส่ิงท่ีไม่รู้ในใจของเรา เราว่าเรารู้ๆ อยูน่ี่ ผดิ

หมด เพราะความรู้อนัน้ีเป็นความรู้จาํมา ส่ิงท่ีเราจาํมามนัเป็นความจาํมา ของยมืมามนัไม่ใช่ของ

เรา ของของเรามนัตอ้งเกิดข้ึนจากภายใน ของของเราตอ้งทาํความสงบของใจเราข้ึนมา ทาํใหใ้จมี

ความสงบข้ึนมาแลว้มนัค่อยแบ่งแยกออกไประหว่างกิเลสกบัธรรม แลว้มนัจะกา้วเดินออกไป 

แต่ถา้เราจาํมามนัเป็นสัญญาทั้งหมด ส่ิงท่ีเป็นสัญญา มนัเหมือนกบัของท่ีมนัสาํเร็จรูป 

เราเอาเขา้มาเป็นช้ินเป็นอนั มนัเขา้กบัใจไม่ได ้ใจน้ีเป็นนามธรรม เราตอ้งสร้างข้ึนมาจากรากแกว้

รากฝอย เราตอ้งเติบโต ตน้ไมจ้ะเติบโตข้ึนมาจากตน้ท่ีเราเพาะเราชาํข้ึนมา เติบโตขนาดไหนมนั

ตอ้งเติบโตไปโดยธรรมชาติ มีอาหาร มีนํ้ า มีอะไรของมนัไปตามธรรมชาติของมนั 

หวัใจในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั มนัตอ้งกา้วเดินไปตามจงัหวะของใจท่ีควรจะ

เป็นไป การศึกษามา ถึงบอกมนัเป็นสัญญา มนัเป็นของสาํเร็จรูป มนัเป็นขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ มนัเป็นของท่ีท่านวางไวเ้ป็นแผนท่ีดาํเนิน ถึงว่านัน่น่ะคือปริยติั 

ปฏิบติัคือการท่ีเราสร้างของเราข้ึนมา สร้างใจของเราข้ึนมา สร้างความสงบของเราข้ึนมา 

สร้างข้ึนมา จากเพาะชาํข้ึนมาในใจของเรานัน่น่ะ เพื่อใหส่ิ้งท่ีว่าไม่รู้ๆ มนัพลิกออกมาเป็นผูรู้้
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ข้ึนมาซะ ผูรู้้คือวิชชาข้ึนมา ออกมา มนัตอ้งปอกเปลือกออกมา มนัโดนปกคลุมไวม้ากหลายชั้น

นะ พอไปเกิดเป็นเรา เป็นมนุษย ์มนุษยมี์กายกบัใจ จะพึ่งพาอาศยักนัก็เกาะ กลวัว่าร่างกายจะเจบ็

ไขไ้ดป่้วย ตอ้งพยายามจะทะนุถนอมร่างกายน้ีใหเ้ขม้แขง็ เกิดมาแลว้ตอ้งใหร่้างกายเขม้แขง็ ตอ้ง

ใหพ้อใจของเรา เราถึงหาอะไรส่งเสริมมนัตลอด น่ีเร่ืองของกาย 

เร่ืองของใจเราก็ศึกษามา ก็ศึกษาเล่าเรียน เขา้โรงเรียนมา น่ีวิชาชีพเพื่อจะหาเล้ียงปาก

เล้ียงทอ้งไป อนัน้ีมนัเป็นวิชาชีพ มนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา มนัตอ้งมีโดยสถานะของมนุษย ์ ในเม่ือ

เป็นมนุษยม์นัมีอยา่งน้ี มนัก็ตอ้งใชอ้ยา่งนั้นไป แต่ในเม่ือศึกษามาแลว้ เล่าเรียนแลว้ หรือทาํงาน

มา ไดผ้ลประโยชน์มา มนัก็แค่อาศยัไป มนัพน้ทุกขไ์ปไดไ้หม จนถึงกบัออกประพฤติปฏิบติั 

นกับวชออกบวช สละออกมาทั้งหมด ก็มีผูท่ี้เคยเป็นฝ่ายพลาธิการส่งเสียมา เขาก็หวงัเพื่อท่ีจะให้

ผูป้ระพฤติปฏิบติัมีธรรมแลว้มาคอยช้ีนาํทาง นัน่น่ะ ผูป้ระพฤติปฏิบติัมนัก็อยูส่่วนหน่ึง เป็นผูท่ี้

มีทางอนักวา้งขวาง ภิกษุเป็นผูท่ี้มีเวลาประพฤติปฏิบติัอยา่งเดียว แต่ในเม่ือเป็นฆราวาส มีเวลา

ประพฤติปฏิบติั ทางมนัแคบกว่า แต่เราก็หาเวลาออกมาเพื่อประพฤติปฏิบติั เพื่อจะใหเ้ขา้ถึง

ธรรมใหไ้ดเ้หมือนกนั เพราะมีดวงใจเหมือนกนั 

ในเม่ือเกิดเป็นสมาธิข้ึนมา สมาธิไม่แบ่งแยกหญิงหรือชาย ไม่แบ่งว่านกับวชหรือ

คฤหสัถ ์สมาธิคือสมาธิ การประพฤติปฏิบติัถึงมีค่าเท่ากนั ทาํไดเ้หมือนกนั แต่นกับวชน้ีมีโอกาส

มากกวา่ ไปไดก่้อน คือว่าจงัหวะและโอกาสของเรามีมากกว่า ก็ทุ่มกนัไปเพื่อทาํข้ึนมาใหเ้กิดข้ึน

จากใจของตวั 

ทีน้ีว่า ฝ่ายสนบัสนุนอยากจะไดผ้ลของเราดว้ย เราก็ตอ้งประพฤติปฏิบติัของเรา ในเม่ือ

เราประพฤติปฏิบติัของเรา เราก็ตอ้งมีส่วนไดข้องเรา ถึงว่า เป็นปัจจตัตงั รู้จาํเพาะตน เป็นอกาลิโก อยู่

ท่ีหวัใจของเราไง หวัใจของเราปัจจุบนัน้ีถา้ได ้ไดเ้ด๋ียวน้ี ในวินาทีนั้น ในนาทีนั้น ในชัว่โมงนั้น 

เห็นไหม ในสมยัพุทธกาล พระสารีบุตรสาํเร็จท่ีไหน ในตาํราบอกไวน้ะ พระโมคคลัลานะสาํเร็จท่ี

ไหนๆ น่ีเป็นข่าวของคนอ่ืน เป็นอกาลิโกของดวงใจดวงนั้น แลว้อกาลิโกของดวงใจของเราล่ะ 

มนัไม่มีกาลไม่มีเวลา ถา้ยงัมีลมหายใจเขา้ มีลมหายใจออกอยู ่ เราตามลมหายใจเขา้-ลม

หายใจออกอยู ่เรายงัมีโอกาสอยูข่องเราตลอดไป ถา้เรามีโอกาสของเรา เราก็ประพฤติปฏิบติัของ

เรา เราตอ้งกา้วเดินของเราตลอดไป เรากา้วเดินของเราได ้น่ีข่าวของเราจะเกิดข้ึน ข่าวของเรา หมายถึง

ว่า เราจะเขา้ไปรู้จริงตามความเป็นจริงของเราไง 
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ข่าวบุญข่าวกุศล ข่าวขา้งนอกเขาบอกข่าวกนั เราตามข่าวเขา้ไป เราไปสร้างบุญกุศลกบั

เขา อนันั้นเป็นเปลือก แต่ถา้บุญกุศลเกิดข้ึนท่ีใจ ทาํทานร้อยหนพนัหนเท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหน

หน่ึง ถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหนไม่เท่ากบัเกิดปัญญาข้ึนมาหนหน่ึง น่ีปัญญาตวัน้ีเกิดข้ึนมาเพื่อ

ชาํระกิเลส เพื่อชาํระส่ิงท่ีไม่รู้ ผูไ้ม่รู้นั้น เพราะส่ิงท่ีไม่รู้ปกปิดไว ้

ส่ิงท่ีรู้ ทางนั้นก็เปิดข้ึนๆ ทางน้ีเปิดออก เปิดออกมนัก็เห็นช่องทางไป พอจิตนั้นสงบเขา้

ไปๆ มนัถึงมีความสุขข้ึนมา พอความสุขของจิตเกิดข้ึนมา จิตตั้งมัน่ เพราะมีฐานตั้งมัน่ พอฐานตั้ง

มัน่ น่ีดวงตาเปิดข้ึน เปิดข้ึน หมายถึงว่า ส่องทาง เห็นทางออกไง จิตตั้งมัน่มนัทางออกตรงไหน? 

ทางออกเพราะความเข้าไปยดึ ความเข้าไปสัมผสัเอง พอความเข้าไปสัมผสัเอง มนัเป็นการบอก

กล่าวเรา บอกกล่าวว่ามรรคผลมจีริง 

ในเม่ือเราสัมผสัสมาธิธรรมอนันั้น ความสุขเกิดข้ึน แต่ก่อนไดย้นิแต่เขาว่าๆ ความสุข

จะเป็นอยา่งนั้นๆ พอจิตน้ีสงบ มนัจะปล่อย มนัจะเวิง้วา้งนะ เวิง้วา้งไปพกัหน่ึง แลว้มนัก็จะแปร

สภาพไป เพราะว่าสมาธิน้ีเป็นเหมือนกบันํ้ าเตม็แกว้ หินทบัหญา้ไว ้ ถึงจุดหน่ึงแลว้มนัตอ้งแปร

สภาพไป สพเฺพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีแปรสภาพไปตลอด ธรรมทั้งหลายเกิดข้ึน ตั้งอยู่ 

และดบัไป ธรรมส่ิงน้ีเราพยายามสร้างของเราข้ึนมาเป็นสมาธิธรรม พอสมาธิธรรมเกิดข้ึน เราได้

สัมผสั มีความสุขข้ึนมา มนัจะเส่ือมสภาพไปโดยธรรมดาของมนั เราพยายามทาํซํ้ า ทาํซํ้ าเขา้ไป

บ่อยๆ ซํ้ าเขา้ไป ทาํสมาธิเขา้บ่อยๆ จิตนั้นสงบมากๆ เขา้ จิตตั้งมัน่ พอจิตตั้งมัน่ ถึงเป็น

สัมมาสมาธิ นัน่น่ะ เปิดออกมาเพื่อจะใหท้างออกไง 

ส่ิงท่ีไม่รู้ขา้งนอกนั้นคือส่ิงท่ีไม่รู้ขา้งนอก แต่เราว่าเรารู้ เรารู้นั้นมนัเป็นสมมุติสัจจะ 

เพราะมนัอาศยัไดช้ัว่คราว มนัอาศยัไม่ไดต้ลอดไป แต่เราเขา้ใจว่าเป็นของเรา เรายดึมัน่ถือมัน่ เรา

อยากใหชี้วิตเรายนืยาวตลอดไป ไม่มีการเกิดและการตาย แต่มนัเป็นของชัว่คราว มนัถึงเป็นของไม่

มีคุณค่า แต่พอใจสัมผสักบัความสุขเขา้ไป น่ีคุณค่าของใจเกิดข้ึน 

การเกิดและการตายน้ี หวัใจไปเกิดและไปตาย ไม่ใช่มนุษยไ์ปเกิดแลว้ไปตายนะ มนุษย์

เรามนัทิง้แต่ร่างกายไว ้ มนัไม่เอาร่างกายไป ร่างกายเหมน็เน่า ตอ้งเผาไฟทิง้ แต่หวัใจน้ีกไ็ปเกิดไป

ตายต่อไป แต่พอจิตน้ีสงบเขา้มา มนัมีทางออกจากทางเดิม ทางเดิมคือส่ิงท่ีไม่รู้พาเกิดพาตายไป

ตลอด แต่เด๋ียวน้ีมนัมีอาหารใหม่เกิดข้ึนแลว้ คือสมาธิธรรม จิตน้ีสัมผสักบัสมาธิธรรม มนัมีอาหาร

ใหม่คือว่ามนัมีทางแยกออกไป 
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แต่เดิมนั้นเราหมุนไปตามกรรม มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั มีกรรมเป็น

แดนเกิด เห็นไหม เราหมุนตามวฏัฏะไป พอจิตนั้นสงบเขา้ไปๆ มนัยดึได ้มนัไม่ไหลตามกรรมนั้น

ไป มนัสัมผสัแลว้มนัมีความสุขข้ึนมา ความสุขอนัน้ีมนัก็ตั้งข้ึนมาๆ น่ีมนัมีผล ๒ อยา่ง อยา่งหน่ึง

คือว่า เราเช่ือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่ามีจริง เราไดส้ัมผสัจริงข้ึนมา 

สอง เราเร่ิมมีศาสตราอาวุธท่ีจะเร่ิมทาํลายไอกิ้เลสๆ ในหวัใจเรา น่ีเราเร่ิมมีศาสตราวุธนะ 

แต่เดิมเราเป็นผูแ้พ ้เราโดนส่ิงท่ีไม่รู้น้ีขบัไสแลว้กา้วเดินตามไป เอาส่ิงท่ีจูงจมูกแลว้เดิน

ตามตอ้ยๆ ความคิดส่ิงใดเกิดข้ึน เช่ือหมดๆ เราตอ้งเช่ือตวัเราเองตลอดเลย แต่เราไม่เคยคดิเลยว่า

เราคดิผดิ เราคดิไม่สมตามความเป็นจริง เราศึกษาธรรมมาแลว้เราก็คาดเราก็หมาย มนัก็ไม่สม

ความเป็นจริงอีก เห็นไหม ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา ว่าทาํตามนั้นแลว้

จะไดผ้ลๆ แลว้เราทาํก็ไม่ไดผ้ล เพราะมนัมีการคาดการหมายเขา้ไปอยูใ่นการประพฤติปฏิบติันั้น

ไง การประพฤติปฏิบติัมนัตอ้งประพฤติปฏิบติัโดยสัจจะความจริง 

สัจจะ หมายถึงว่า หนา้ท่ีเราคือเติมฟืนเขา้ไปในเตาไฟ นํ้าจะเดือดหรือไม่เดือดมนัอยู่ท่ี

ความร้อนน้ีจะไดจ้งัหวะของนํ้าเดือดนั้นไหม ถา้ฟืนอ่อน มนัไม่ถึง มนัก็ไม่ได ้แต่ในเม่ือเราเติม

ฟืนเขา้ไป เราใส่ไฟ เราจุดไฟข้ึนมา ใส่ฟืนเขา้ไป นํ้าตอ้งเดือดเดด็ขาด แต่น่ีพอจุดไฟป๊ับจะใหน้ํ้ า

เดือดเลย มนัเป็นไปไม่ได ้เพราะการคาดการหมาย เราอยากใหม้นัสาํเร็จตามความมุ่งหมายใหไ้ด้

สมใจเรา เราอยากใหน้ํ้ าเดือดตามแต่เราตอ้งการ 

น่ีก็เหมือนกนั การคาดการหมายในการประพฤติปฏิบติั เราก็คาดหมายเหมือนกนัว่า

ปฏิบติัธรรมแลว้จะไดผ้ลอยา่งนั้นๆๆ เห็นไหม การคาดหมายผลนั้นเป็นตณัหาซอ้นตณัหา เป็น

สมุทยัซอ้นสมุทยั น่ีสมุทยัซอ้นเขา้มา มนัทาํใหก้ารประพฤติปฏิบติัยากข้ึน มนัตอ้งวางใจใหเ้ป็น

กลาง แลว้กา้วเดินไปตามส่ิงท่ีเห็นนั้น ส่ิงท่ีเห็นนั้นคือสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิว่างเขา้ไป พอว่าง

เขา้ไป ตั้งมัน่ ตั้งมัน่แลว้คน้หา คน้หา คือว่า พยายามใหส้มาธินั้นดูกายหรือดูใจ แต่ส่วนใหญ่จะดู

กาย ตอ้งดูกาย ถา้ไม่ดกูาย มนัไม่สามารถกาํจดัหรือทาํลายส่ิงท่ีไม่รู้นั้นได ้เพราะไม่รู้นั้นมนัปกปิด

ไว ้เพราะไม่รู้น้ี เพราะไม่รู้แลว้ก็ยดึ เห็นไหม 

เพราะไม่รู้แล้วหน่ึง ไม่รู้คอืความไม่รู้ แต่มนัว่ามนัรู้ รู้นีค้อือวิชชา อวชิชาคือรู้อย่างนี้ รู้

แบบไม่รู้ รู้ในตัวเองว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นชีวะ เป็นชีวติ เป็นจติ แต่ไม่รู้สัจจะความจริงมันกเ็ลยยดึ

ไง ยดึในเร่ืองของกาย ยดึทุกอย่างที่มนัจะอาศัยได้ ทีน้ีตวัของจิตเองอาศยัตวัเองไม่ได ้จิตอยูโ่ดย
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ตวัเองไม่ได ้ เห็นไหม ตอ้งเสวยภพ ภพเป็นมนุษย ์ภพเป็นเทวดา ภพเป็นอินทร์ เป็นพรหม ตอ้ง

เสวยอนันั้น พอเสวยออกไปแลว้มนัก็ยดึภพ เสวยภพใดก็ยดึภพนั้น อนัน้ีเสวยเป็นมนุษยก์็ยดึ

มนุษย ์ยดึความเป็นมนุษย ์มนุษยมี์อะไร? มนุษยมี์กายกบัใจ มนุษยน้ี์รักษากายมาก เพราะทุกคน

ไม่เคยเห็นใจ สัตวเ์กิดมาไม่เคยเห็นใจของตวัเอง ไม่รู้ว่าใจเป็นอยา่งไร แต่พอจิตสงบข้ึนมา จิตน้ี

ตั้งมัน่เป็นสัมมาสมาธิ ยอ้นกลบัมา... 

...ยดึเพราะไม่รู้ ทุกขม์นัตามมาเพราะอะไร เพราะมนัแบ่งแยกแลว้มนัคาดมนัหมาย มนัไม่

สมความมุ่งหมายของใจตลอดเวลา ใจคาดใจหมาย ใจตอ้งการใหส่ิ้งนั้นอยูใ่นอาํนาจของเรา

ตลอด เห็นไหม ในความยดึมัน่ถือมัน่น้ีใหญ่มาก กิเลสน้ีใหญ่มาก แมแ้ต่ยดึแค่ร่างกายน้ีเท่านั้น

นะ มนัก็ยงัยดึแลว้ตอ้งการ พอพลดัพรากจากไป แปรสภาพไปก็มีความอาลยัอาวรณ์อยากจะให้

กลบัมา กาลเวลาเราไม่อยากใหล่้วงเลยไปเลยนะ อยากจะใหอ้ยูค่งท่ีตลอดไป แต่เวลาไม่พอใจ 

อยากจะผลกัไสใหไ้ปไวๆ ส่ิงใดเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาอยากใหห้ายไวๆ แต่ส่ิงท่ีมนัแปรสภาพไป

โดยอายขุยัน่ีไม่ยอม นัน่น่ะ มนัยดึ แลว้มนัก็หลงไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีมนัหลงไปมนัใหค่้าอะไรข้ึนมา? 

มนัใหแ้ต่ความทุกขน์ะ แต่พอใจ เห็นไหม น่ีเพราะมนัไม่รู้ มนัพอใจนะ ถา้ไดคิ้ดเร่ืองของกิเลส 

แหม! มนัพอใจ ยดึแลว้มนัพอใจว่าส่ิงนั้นสมกบัเราท่ีเราไดย้ดึไดถื้อ 

แต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธิขึน้มา พจิารณากาย ดูกายขึน้มา ดูกาย ตั้งกายขึน้มา กายทีเ่ห็นขึน้มา

โดยสัจจะความจริง เห็นแล้วมนัจะสะเทอืนหัวใจ ความสะเทอืนหัวใจอนัน้ันมนัเป็นสัจจะความจริง 

มนัสะเทอืนมา สะเทอืนมากต็ั้งไว้ๆ ตั้งกายน้ันไว้แล้วให้ดูความแปรสภาพของกายน้ัน ความแปร

สภาพของก้อนเนื้อน้ัน ก้อนเนือ้น้ันมันต้องแปรสภาพไปโดยความจริงของมนั 

ความจริงเขาแปรสภาพอยูแ่ลว้ ทุกกาลเวลา เพราะคนเกิดมาตอ้งตายโดยธรรมชาติของมนั

เลย แต่เพราะไอค้วามไม่รู้ก็ยดึจะไม่ใหเ้ป็นไปหน่ึง แลว้ก็ยงัหลงความเป็นอนันั้นหน่ึง ความท่ีแปร

ไปน้ีมนัไม่เห็น พอเราตั้งไว ้ตั้งสัมมาสมาธิ จบักายได ้มรรคมนัจะเดินไป หน่ึง งานชอบ เห็นไหม 

มรรคอริยสัจจงัมนัมี ๘ มรรคคือองค ์ ๘ ความท่ีจะกา้วเดินไปได ้ ความดาํริชอบ ดาํริในส่ิงท่ีมนั

หลงใหล มนัยดึมัน่ถือมัน่ ดาํรินั้นปัญญามนัเกิดข้ึน ความยดึมัน่ถือมัน่ ดูตรงนั้น งานชอบ ความ

เพียรชอบ เพียรในส่ิงท่ีจะออกนั้นชอบ สติสาํคญัมาก สติชอบ สมาธิชอบ น่ีหมุนไป ดูความแปร

สภาพอนันั้นไป อนัน้ีจะแปรสภาพ 
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ความแปรสภาพถา้เห็นเด๋ียวนั้น เพราะมนัไม่มีมิติ ไม่มีกาลไม่มีเวลา มนัจะเร็วมาก แต่

อาศยัว่าสัมมาสมาธิเขา้จบัตอ้งไว ้ มนัจะแปรสภาพออกไป การแปรสภาพใหเ้ห็นขณะนั้น ความ

สลดสังเวชเกิดข้ึนเด๋ียวนั้น ความสลดสังเวชเกิดข้ึนพร้อมกนัในอริยสัจอนัเดียวกนันั้น นัน่น่ะ 

ความเห็นจริงอนัน้ีมนัจะปล่อย ความปล่อยมนัจะสลดสังเวชเขา้มา ปล่อยเลยนะ ความปล่อย 

ปล่อยตรงไหน 

ปล่อยเพราะมนัเห็นจริงว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีพึ่งไม่ได ้ ส่ิงท่ีเรายดึไวว้่าเป็นของเรา กายน้ีเป็น

ของเราโดยส่ิงท่ีว่ามนัไม่รู้แลว้ยดึ ยดึแลว้หลง หลงแลว้ก็ถือว่าเป็นของตน เป็นตวัเป็นตนข้ึนมา 

แต่พอมนัแปรสภาพไป มนัเห็นว่าเป็นเร่ืองสุดวิสัยท่ีเราจะดึงไวใ้หค้งสภาวะนั้น น่ีปัญญามนัเกิด 

มนัเกิดตรงน้ี มนัเกิดท่ีเห็นสภาวะท่ีมนัแปรสภาพไป แลว้ส่ิงท่ีสุดวิสัยท่ีจะเป็นไปได ้น่ีปัญญามนั

เกิด พอมนัเกิดข้ึนมามนัก็ปล่อย  ๆพอปล่อยมนัก็ว่างออกมา จิตสงบเขา้มาเร่ือย จิตสงบลึกเขา้มาอีก 

เพราะอะไร เพราะเป็นการวิปัสสนา วิปัสสนาคือการทาํการทาํงาน งานเสร็จวงรอบหน่ึงมนัจะ

ปล่อยเขา้มามากกว่าความสงบท่ีว่าเรามีทางแยกออกไป เป็นทางท่ีเราเขา้ไปสัมผสักบัสมาธิธรรม 

อนัน้ีเป็นสมาธิท่ีเกิดข้ึนจากการปล่อยการวปัิสสนาวงรอบหน่ึง มนัละเอียดอ่อนเขา้มา เห็นไหม 

มีความสุขมาก ความสุขอนัน้ีเป็นสุขท่ีเกิดข้ึนในภาคปฏิบติั เป็นความสุขแท้ๆ  ความสุขจริงจะมี

ไดบ้นหวัใจของเราน้ีเอง ความสุขจะมีไดเ้พราะความสงบวงรอบหน่ึง 

แต่เดิมหลงใหลไดป้ล้ืมกบัส่ิงนั้นไง หลงใหลไปว่าส่ิงนั้นเป็นเรา ส่ิงนั้นเป็นของเรา พอ

หลงก็ยดึ ยดึมัน่ถือมัน่ ตวัตนเกิดข้ึน แต่พอมนัสุดวิสัย มนัปล่อย คนแบกของ ภาระหนกัมาก คน

ไม่เคยปล่อยวางภาระตั้งแต่ก่ีภพก่ีชาติ แบกมาตลอด จะเสวยภพไหนก็ยดึภพนั้นไวต้ลอด แลว้ได้

สละส่ิงนั้นออกไป ทาํไมจะไม่โล่ง ไม่มีความสุขมหาศาล สุขน้ีเกิดข้ึนมาจากภาคปฏิบติั สุขน้ี

เป็นสุขจริงๆ น่ีสุขท่ีเกิดข้ึนมาจากกลางหวัใจท่ีไม่ตอ้งไปแสวงหาท่ีไหน 

สุขมนัเกิดข้ึนมากพ็กัไป พกัอยูใ่นความสุขนั้นพกัหน่ึง พอพกัออกมาแลว้ตอ้งออกมา เห็น

ไหม ถา้ผูท่ี้ไม่รู้มนัจะบอกว่าอนัน้ีเป็นงานท่ีสมควรแลว้ มนัจะมีส่ิงหน่ึงพาใหห้ลงใหลไป เราก็ไม่

ยอมรับส่ิงนั้น เพราะอวิชชากบัวชิชา เห็นไหม ถา้ส่ิงท่ีมีกาํลงัเหนือข้ึนมา อีกฝ่ายหน่ึงตอ้งยบุยอบลง

ไป วิปัสสนาเกิดข้ึนมาวงรอบหน่ึง อวิชชา ส่ิงท่ีไม่รู้มนัยอมแพไ้ปชัว่คราว มนัก็ปล่อยวางไป 

ตอ้งซํ้ าเขา้ไปอีก วิปัสสนาซํ้ าเขา้ไป ยกข้ึนมา ตั้งข้ึนมาใหไ้ด ้ตั้งข้ึนมาแลว้ดูความแปรสภาพไป 
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ถา้มนัแปรสภาพไม่เป็นไป เรากาํหนดใหแ้ปรสภาพ ใหม้นัแหลก ใหก้ลายเป็นดิน เป็น

นํ้า เป็นลม เป็นไฟ ถา้มนัเป็นไปไม่ได ้นัน่คือกาํลงัของสมาธิไม่พอ ถา้กาํลงัของสมาธิไม่พอ ส่ิง

ท่ีแปรสภาพน้ีมนัจะเป็นไปไม่ได ้ มนัจะขดัมนัจะขวาง มนัจะไม่ไปตามความเป็นท่ีว่าเราให้

เป็นไป เห็นไหม เราตอ้งกลบัเขา้มาพกัในสมาธิ 

ถา้กลบัมาพกัในสมาธิแลว้กาํหนดข้ึนมาเป็นกายใหม่ พิจารณาใหม่ ถา้มนัแปรสภาพให้

เราเห็นจริง นัน่คือกาํลงัของสมาธิพอ ถา้กาํลงัของสมาธิพอ มรรค ๘ ก็เคล่ือนไปไดจ้งัหวะ เห็น

ไหม ถา้กาํลงัของสมาธิไม่พอคือขาดกาํลงั คนขาดกาํลงั กาํลงัน้ีถา้ขบัเคล่ือนไปไม่ได ้ปัญญามนัก็

ขบัเคล่ือนไปไม่ไหว เพราะมนัเป็นเร่ืองของใจ เร่ืองของนามธรรม เร่ืองของนามธรรมมนัตอ้ง

หมุนไปเป็นวงรอบ ธรรมจกัรจะเกิดข้ึนตอ้งหมุนไปเป็นวงรอบอยา่งนั้นออกไป 

นัน่น่ะ หมุนออกมาก็ดูกายอีก กายแปรสภาพไหม ถา้แปรสภาพ การใหแ้ปรสภาพได ้

กาํหนดจิตข้ึนมาใหดี้ ความเพ่งท่ีมนัแปรสภาพไป นัน่น่ะ แยกกายน้ีดว้ยสมาธิธรรม แยกกายดว้ยการ

วิปัสสนา เห็นไหม แต่ถา้แยกกายดว้ยการใคร่ครวญ กายน้ีเป็นกายเน้ือ เอน็เป็นเอน็ หนงัเป็นหนงั 

กระดูกเป็นกระดูก อนันั้นเป็นการแยกดว้ยปัญญาอีกกรณีหน่ึง 

มนัอยู่ทีว่่าเวลาเราเดนิด้วยปัญญา ฟังนะ เวลาเรายกปัญญาขึน้เดนิ ปัญญานีม้นักว้างขวาง

มาก มนัจะเอาแง่ใดของความคดิมาเร่ิมต้นกไ็ด้ เพราะมสีมาธิขึน้ไป น่ีปัญญาถงึไม่มีขอบเขตไง 

ขอบเขตของปัญญาไม่ม ี

ถา้ขอบเขตของปัญญาไม่มี เราทาํตามท่ีมนักวา้งเกินไป เราหมุนออกกวา้งเกินไป ตามท่ี

ปัญญาหมุนออกไป มนัมีผูท่ี้ไม่รู้อยูใ่นใจเราดว้ย น่ีแง่น้ีก็ตอ้งคิด ส่ิงท่ีไม่รู้อยูใ่นใจมนัก็ตอ้งพา

ออกไปในแง่ท่ีมนัใหอ้อกนอกลู่นอกทาง ในวิปัสสนานั้นกิเลสมนัยงัมีอาํนาจอยู ่มนัยงัมีพลงังานท่ี

จะต่อตา้นอยู่ การต่อตา้นของกิเลสคือมนัจะทาํงานของเราใหไ้ขวเ้ขวไป ทาํงานท่ีจะใหล้ง

มชัฌิมาปฏิปทา คือว่า ใหก้ายน้ีแปรสภาพใหเ้ห็นตามสัจจะความเป็นจริงน้ีมนัไขวเ้ขวไป 

มนัถึงว่า ปัญญากว้างขวาง เราใช้แง่ใดกไ็ด้ แต่ใช้เป็นแง่เป็นกระทงไป คอืว่าเป็นจงัหวะๆ 

ไป ถา้พิจารณาเป็นการแยกแยะ นัน่คือปัญญาแยกแยะออกมา ทั้งปัญญาพิจารณาไปดว้ย กบัถา้

การแยกแยะดว้ยการพิจารณากายดว้ยการเห็นการแปรสภาพ อนัน้ีก็เป็นวิปัสสนาอนัหน่ึง เป็น

วิปัสสนาดว้ยฤทธ์ิ ฤทธ์ิคืออาํนาจของสมาธิมากกวา่ มนัแปรสภาพใหเ้ห็น พอแปรสภาพใหเ้ห็น 
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มนัสุดวิสัยท่ีจะหยดุได ้น่ีมนัสลดมนัสังเวช มนัออ้ยสร้อย มนัจะมีความหลุดออกไปจากใจ น่ีมนั

จะเห็นอนัน้ีเกิดข้ึน แลว้พอหลุดออกไปมนัจะมีความสุขมาก น่ีความสุขในการเห็นจริงไง 

ตอ้งเห็นจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็เห็นจริงตั้งแต่ขั้นตอนข้ึนไป ไอใ้จผูท่ี้

ปฏิบติัก็ตอ้งเห็นจริงตามหลกัสัจจะอนัน้ีข้ึนมาเหมือนกนั ถึงว่า ใจดวงใดก็แลว้แต่เป็นผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติัเอง ผูใ้ดเป็นผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม “ผูใ้ด” คือว่ามีหวัใจท่ีปฏิบติัเป็นของ

ตวัเอง สัจจะความจริงอนัน้ีมนัถึงจะซบัไปท่ีใจ ส่ิงท่ีไม่รู้ในใจมนัก็เปิดออก น่ีเปิดออกขั้นตอน

หน่ึง 

ถา้วิปัสสนาไป หมุนแปรสภาพไป พอแปรสภาพไป ปล่อยออกไปๆ ปล่อยจนขาด

ออกไป ความขาดออกไปเป็นความสุดวิสัยท่ีจะเหน่ียวร้ังไวใ้นการยดึมัน่ถือมัน่ มนัสุดวิสัยท่ีมนัจะ

ยดึไว ้มนัตอ้งปล่อย ปล่อยออกไป มนัจะหลุดออกไป จิตน้ีแยกออกไป จิตน้ีเป็นจิต กายน้ีเป็นกาย 

ทุกขน้ี์เป็นทุกข ์ เวทนาเป็นเวทนา เวทนาน้ีคือทุกข ์ ทุกขเวทนาน้ีก็เป็นส่วนหน่ึง มนัจะหลุด

ออกไปเป็นส่วนหน่ึง เพราะเราวิปัสสนาออกไปตามสัจจะความจริงแลว้ กายตอ้งหลุดออกไปส่วน

หน่ึง เวทนาตอ้งหลุดออกไปส่วนหน่ึง จิตน้ีหลุดออกไปส่วนหน่ึง น่ีจิตเป็นจิต เวทนาเป็นเวทนา 

เพราะเวทนาเป็นทุกข ์ แลว้กายน้ีก็ตอ้งเป็นกาย แยกออกจากกนั พอแยกออกจากกนั อนัน้ีคือ

สัจจะความจริง สัจจะความจริงคือกายกบัจิตน้ีไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั แต่เพราะการเกิดเป็นมนุษยน้ี์มี

กายกบัใจข้ึนมา มนัยดึมัน่ถือมัน่เป็นอนัเดียวกนั เพราะเป็นธรรมชาติของภพมนุษยน้ี์ ภพของมนุษย์

คือมนุษยมี์กายกบัใจท่ีสมานเป็นเน้ือเดียวกนั 

แต่ในหลกัสัจธรรม ในอริยสัจธรรม กายกบัใจน้ีไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั เพราะเราเกิดเป็น

มนุษย ์ เราถึงไดก้ายของมนุษยน้ี์มา แต่ใจน้ีมนัเกิดตายๆ ส่ิงท่ีไม่รู้พาเกิดพาตาย ถา้ไปเกิดในภพ

อ่ืนก็ไม่ใช่กายน้ี แต่เป็นกายทิพย ์เป็นพรหมไป เห็นไหม เกิดเป็นอสุรกาย เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉานก็

เป็นกายของสัตวเ์ดรัจฉาน แต่เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์ เราถึงมีกายกบัใจ กายกบัใจน้ีมนัอาศยัอยู่

ดว้ยกนัแค่ภพภพหน่ึงเท่านั้น แลว้ผูท่ี้วิปัสสนาเห็นกายกบัจิตน้ีแยกออกจากกนัโดยปัจจุบนัดว้ย

สัจจะความจริง เห็นไหม ไม่ใช่ว่าใหม้นัตายแลว้ค่อยแยกออกจากกนั 

เราเห็นสัจจะความเป็นจริงขณะท่ีนัง่วิปัสสนาอยูน่ั้น กายน้ีแยกออกไป เวทนาคือการให้

ค่า คือมีความทุกข-์ความสุข เห็นไหม เวลามีความสุขมนัก็พอใจ มีความพอใจมนัก็ว่าเป็น

ความสุข แต่ความจริงคือความสุขไม่มี เวลาทุกขข้ึ์นมาน้ีเจบ็ปวดแสบร้อนมาก น่ีความยดึมัน่ถือ
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มัน่มนัมีอยู่ ถา้มนัรวมกนัมนัก็เป็นความจริงของสมมุติว่าเกิดเป็นมนุษย ์ แต่เพราะธรรมน้ีเอามา

แยกออก วิปัสสนาใจดวงนั้น ดวงท่ีปฏิบติัตามความเป็นจริงนั้น มนัจะแยกออกจากกนั 

พอแยกออกจากกนั น่ีไง ถึงว่า สังโยชน์ ๓ ตวัน้ีจะหลุดออกไป สังโยชน์คือเคร่ืองร้อย

รัดส่ิงน้ีไวเ้ป็นเน้ือเดียวกนั สักกายทิฏฐิ ๒๐ จะหลุดออกไป ความลงัเลสงสยั ส่ิงท่ีความจริงน้ี 

เพราะมนัไม่รู้มนัถึงยดึ เพราะมนัลงัเลสงสัยมนัถึงยดึ พอมนัยดึมนัก็เป็นเน้ือเดียวกนั พอ

สักกายทิฏฐิแตกออกไปแลว้ ความลงัเลสงสยัก็ไม่มี สีลพัพตปรามาสมนัจะเอามาจากไหน การจะ

ลูบคลาํเร่ืองน้ีเป็นไปไม่ได ้ มนัไม่ลูบคลาํ มนัเห็นจริงดว้ย พอเห็นจริงข้ึนมา เพราะวชิชาเกิดข้ึน

ส่วนหน่ึง แต่วิชชาเกิดข้ึนก็ยงัเวียนตายเวียนเกิดอยู ่

ผูไ้ม่รู้พาเกิดพาตายน้ีอยูใ่นวฏัวนไม่มีท่ีส้ินสุด แต่พอผูท่ี้รู้มีส่วนเขา้มา การเวียนตายเวียน

เกิดน้ีในผูท่ี้ละสังโยชน์ ๓ ตวัแลว้ ก็ยงัเวียนตายเวียนเกิดใน ๗ ชาติน้ีเท่านั้น เอกพีซี คือว่า การทาํ

ใหผู้รู้้น้ีสว่างกระจ่างแจง้เหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีอาสวกัขยญาณทาํลายออกหมด 

น่ีตายในชาตินั้นก็ตอ้งทาํต่อไป การทาํต่อไปก็พิจารณากายกบัใจนั้นน่ะ สติปัฏฐาน ๔ กาย 

เวทนา จิต ธรรม พิจารณากายซํ้ า ถา้พิจารณากาย ตั้งกายข้ึนมา 

ส่ิงท่ีวิปัสสนาข้ึนมาน้ี ท่ีเห็นสัจจะความเป็นจริงในอริยสจัน้ี มนัเป็นวงรอบหน่ึงท่ีวาง

ไวต้ามความเป็นจริงแลว้ เพราะผู้รู้จริงเห็นจริงไม่แบก คนรู้จริงเห็นจริงจะวางไว้ตามความเป็น

จริง แต่ถา้รู้ไม่จริง รู้ดว้ยสัญญา รู้แลว้ยดึ เห็นไหม เพราะรู้แลว้ยดึมนัถึงทุกขม์าก ถึงไดเ้ป็นผูไ้ม่รู้ 

ลม้ลุกคลุกคลานมา แต่พอเป็นผูรู้้จริงเห็นจริง แลว้วางไวต้ามความเป็นจริง จิตน้ีก็ปล่อยวางข้ึนมา

ขั้นตอนหน่ึง จิตน้ีเกาะติดอยูใ่นธรรมส่วนหน่ึงแลว้ พอจิตมีพื้นฐานข้ึนมา ทาํความสงบใหลึ้กเขา้

ไปอีก พอลึกเขา้ไปแลว้ยกข้ึนวิปัสสนาต่อ วิปัสสนาในกายนั้นน่ะ 

ในเม่ือว่ากายน้ีไดส้ละออกไปจากใจดว้ยกนัแลว้ ทาํไมพิจารณากายซํ้ า 

กายนอก กายใน กายในกาย กายของจิตน้ีอยูด่ว้ยกนั เห็นไหม พิจารณากายภายใน มนัยกข้ึน

มาเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของกาย อยา่งน้ีพิจารณาได ้ การพิจารณากายน้ีคือกายส่วนละเอียดไง 

กายส่วนหยาบก็เป็นกายท่ีว่าเห็นข้ึนมาในนิมิต เห็นข้ึนมาเป็นรูปเป็นภาพของจิต น่ีวิปัสสนาไป 

กายส่วนละเอียดข้ึนมามนักล็ะเอียดเขา้ไป จิตน้ีละเอียดเขา้ไป กายน้ีก็ละเอียดเขา้ไป เรายกกาย

ตั้งข้ึนมาพิจารณา การพิจารณากายก็ดูความแปรสภาพเหมือนกนั แต่ความละเอียด จงัหวะมนั

ต่างกนั ต่างกนัตรงท่ีว่าส่วนขา้งนอกน้ีมนัยดึเพราะมนัไม่รู้ มนัปล่อยไป แต่ส่วนในน้ีมนั
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หลงใหลในอุปาทานท่ียดึกายนั้น เพราะอะไร เพราะมนัมีท่ีเกาะท่ีเก่ียว วิปัสสนาไป ใหแ้ยกออก

ว่า ดินเป็นดิน นํ้าเป็นนํ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ แยกส่วนผสมของกายน้ีไง 

แต่เดิมน้ีจิตยดึกายใช่ไหม จิตน้ีกบักายน้ีเป็นเน้ือเดียวกนั เพราะเป็นภพของมนุษย ์แต่พอ

หลุดออกไปแลว้จิตน้ีไปพกัท่ีไหนล่ะ จิตท่ีมนัละกายออกมาแลว้ จิตน้ีจะไปอยูท่ี่ไหน เพราะจิตน้ี 

เราเป็นมนุษยอ์ยู่ ผูป้ฏิบติัน้ีก็คือมนุษยค์นหน่ึง มนุษยค์นหน่ึงก็ตอ้งมีกายกบัใจ ในเม่ือใจมนัปล่อย

กายแลว้มนัพกัท่ีไหน? มนัก็พกัอยูใ่นกายท่ีลึกเขา้ไปอีกส่วนหน่ึงในกายน้ีไง พิจารณากายน้ีซํ้ าเขา้

ไป แยกออกมา ดินเป็นดิน นํ้าเป็นนํ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ถา้มนัแยกออกจากกนัได ้ จิตมนัจะ

ถอนออกมา ถอนออกจากกาย ถา้ถอนออกมา กายกบัใจน้ีจะแยกออกจากกนัอีกส่วนหน่ึง 

เพราะว่าไปพกัอยูใ่นนั้น น่ีวิปัสสนาไป วิปัสสนาน้ีตอ้งยกข้ึนดว้ยความดาํริชอบ 

กิเลสไม่ใช่ว่ามีแค่ชั้นเดียวนะ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นปู่ ของกิเลส แลว้ลูกของกิเลส 

แลว้หลานของกิเลสล่ะ ไอส่ิ้งท่ีเราพิจารณาอยูข่า้งล่าง เร่ืองของกายน้ีแค่เร่ืองลูกหลานของกิเลส

เท่านั้นนะ ผูท่ี้ไม่รู้มนัปิดบงัมาเป็นชั้นๆ ตอนๆ มนัตอ้งลอกเขา้ไปเป็นชั้นๆ ตอนๆ เขา้ไป 

ยอ้นกลบัเขา้ไปใหผู้รู้้นั้นเป็นวิชชาข้ึนมาใหไ้ด ้น่ียอ้นกลบัมา 

เม่ือมีกิเลสอยู ่กิเลสก็ตอ้งต่อสู้ในการประพฤติปฏิบติัตลอดไป ในการประพฤติปฏิบติัท่ีเรา

กาํลงัประพฤติปฏิบติัอยูน้ี่ กิเลสมนัก็ตอ้งทาํใหเ้ราไขวเ้ขวตลอดเวลา ในการวิปัสสนาถึงมีลุ่มๆ 

ดอนๆ ตรงน้ีไง ตรงท่ีว่ามนัจะไม่สมความมุ่งมัน่ปรารถนาของเราทุกคร้ังทุกตอนไป มนัจะมีการ

ต่อสู ้มีการบิดเบือนใหเ้ราไดพ้ลาดพลั้งไป 

ส่ิงของท่ีเราจดัเป็นระเบียบ เรายงัวางเป็นชั้นเป็นตอน มนัยงัไม่เขา้ท่ีเขา้ทางไดส้มใจเรา 

แลว้ส่ิงท่ีว่าเราจดัระบบของใจ ความคิด ดว้ยวิปัสสนาญาณเขา้ไป มนัละเอียดเขา้ไปขนาดไหน 

ในวนัน้ีวิปัสสนาอยา่งน้ีไดผ้ลข้ึนมา พรุ่งน้ีจะจบัเขา้ไปในแง่มุมอยา่งเก่า น่ีอวิชชามนัอยูข่า้งใน 

ส่ิงท่ีไม่รู้อยูข่า้งใน มนัจะหลอกลวงทนัทีว่าตอ้งเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้มนัจะเอาหมอนไปนอนรอ

อยูข่า้งหนา้ คือว่าวิปัสสนาเขา้ไปสมความปรารถนาของมนั คือว่าจบส่วนหน่ึงของเขา อนันั้นคือ

หลอก 

หลอก หมายถึงว่า อวชิชา หรือการวิปัสสนาไปมนัจะไม่เป็นผลจริง มนัไม่เป็นผลอย่าง

ท่ีว่ามนัเป็นสัจจะความจริง มนัเป็นผลของการคาดการหมาย การคาดการหมายนั้นเขา้ไปแลว้มนัก็

เขา้ไปเวิง้วา้งได ้ แต่มนัไม่ขาด นัน่น่ะ เราต้องถอยกลบัมาทีสั่มมาสมาธิ ย้อนกลบัมาพกัที่
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ความสุขของเรา แล้ววปัิสสนาใหม่ ต้องต่อสู้ไปทุกแง่มุมของการวปัิสสนา วปัิสสนาต้องใช้

ปัญญามาก ต้องใช้ความละเอยีดอ่อน 

จากขา้งนอกออกมา ลม้ลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ส่ิงท่ีไม่รู้ข้ึนมา จนเช่ือมัน่ข้ึนมา วิปัสสนา

ข้ึนมาเร่ือยๆ จนมาถึงช่วงน้ี ความละเอียดอ่อนของใจมนัก็ตอ้งละเอียดอ่อน ความประณีตของใจ 

ความเคยของใจ ใจท่ีเราเคยกา้วเดินไป การกา้วเดินไปมนัตะลุมบอนอยูท่ี่กลางหวัใจเวลาวิปัสสนา 

เราคิดว่าไม่มีงานทาํ แต่มนัจะมีงานมหาศาลเลย เกา้อ้ีดนตรีกลางหวัใจ กิเลสกบัธรรมแบ่งกนั 

แยง่กนันัง่ มนัจะต่อสู้กนั งานของพระน่ีมหาศาล เวลาหลบัตาวิปัสสนานะ มนัวางใจไม่ไดเ้ลย 

งานน้ีมีมากอยูทุ่กวินาทีท่ีมนัจะเคล่ือนไหวไป น่ีถึงว่ามนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น 

เวลาเราทาํข้ึนมา พอถึงเวลาวิปัสสนาเขา้ไปๆ มนัถึงจะละเอียดอ่อนขนาดนั้น เราตอ้ง

พยายามใคร่ครวญเขา้ไปๆ พอใคร่ครวญเขา้ไป สติก็พร้อม ปัญญาก็พร้อม มนัก็ตอ้งเห็นความ

บกพร่องสิ ความบกพร่องท่ีวิปัสสนาเขา้ไปแลว้มนัผดิตรงไหน มนัวิปัสสนาเขา้ไป หมายถึงว่า ใจ

มนัไม่เป็นไปตามนั้น มนัแยกออกไม่ได ้นํ้าไม่เป็นนํ้า ดินไม่เป็นดิน ลมไม่เป็นลม ไฟไม่เป็นไฟ มนั

มองไม่เป็นอยา่งนั้น มนัเป็นเน้ือเดียวกนัไปหมด เห็นเป็นกอ้นของเน้ือ เห็นเป็นกระดูก เห็นเป็น

โครงกระดูก เห็นอะไรก็แลว้แต่ มนัไม่เป็นอยา่งนั้น 

พอกลบัมาพกั กลบัมาแยกใหม่ กลบัมาพกั แลว้ใชแ้ง่มุมใหม่  ๆ ปัญญาตอ้งหมุนไปๆ มนั

ปล่อยไดน้ะ พอมนัปล่อยออกไป มนัก็พกัอยูช่ ัว่คราว มนัตอ้งปล่อยหลายทีเหมือนกนักว่าจะขาด 

เพราะว่าแก่นของกิเลส ความยดึของมนัเคยยดึกนัไว ้ พอเวลามนัแยกออกจากกนั เหมือนกระแสนํ้า 

ตดักระแสนํ้าออกไปมนัก็เขา้มาชนกนัใหม่ ตดักระแสนํ้าออกไปมนัก็เขา้มาชนกนัใหม่ ตดัจนกว่า

กระแสนํ้าจะขาดออกไป 

หวัใจกบักายน้ีมนัยดึกนัมาโดยกิเลส กิเลสน้ีมนัเป็นแก่นของกิเลส มนัเหนียวมาก มนั

ยดึกนัมา วิปัสสนาไปมนัก็จะปล่อยๆ จะปล่อยจนกว่ามนัจะขาดออกไป พอมนัขาดออกไป กายเป็น

กาย จิตเป็นจิต อุปาทานท่ีมนัยดึไวม้นัไม่มีแลว้ พอมนัไม่มี มนัปล่อยไปหมด น่ีกามราคะ-ปฏิฆะ

อ่อนไปเฉยๆ วิปัสสนาเขา้ไป เห็นไหม อ่อนไปเฉยๆ น่ีจะมีความสุขนะ เวิง้วา้ง เดินไปไหน

เหมือนไม่ไดเ้ดิน ตวัน้ีจะเบามาก เบามาก น่ีความสุขเกิดข้ึนในวิปัสสนา เป็นผูรู้้ข้ึนมาเร่ือยๆ 
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จากผูท่ี้ไม่รู้ เราแกไ้ข เราทาํอยูน้ี่คือเราแกไ้ขส่ิงท่ีไม่รู้ใหม้นัรู้ข้ึนมา ใหม้นัรู้ข้ึนมาท่ี

กลางหวัใจของเรา เห็นไหม พอรู้ข้ึนมาๆ จากสติ พอเป็นมหาสติ เราตอ้งสร้างข้ึนมา ตรงไหนถึง

จะเป็นสติล่ะ ตรงไหนถึงจะเป็นมหาสติล่ะ 

น่ีจะเป็นมหาสติ-มหาปัญญา ก็ช่วงท่ีว่ากายกบัใจน้ีแยกออกจากกนัโดยอิสรภาพแลว้ แต่

กาย กายในกาย กายของใจน้ีเป็นกามทั้งหมด แต่การจะจบัตวัของใจท่ีใหม้นัเป็นกายจะจบั

อยา่งไร น่ีมนัถึงตอ้งใชม้หาสติ คาํว่า “มหาสติ” ตอ้งเพิ่มข้ึนมา เพิ่มสติข้ึนมาใหม้ากข้ึนไปๆ 

มรรคถึงละเอียดข้ึนไปเร่ือยๆ 

มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม มรรคหยาบๆ ก็เป็นมรรคหยาบๆ อยูข่า้งล่างน้ี พอยกสูงข้ึนไป 

มรรคจะละเอียดข้ึนไป จากสติกลายเป็นมหาสติ จากปัญญากลายเป็นมหาปัญญา น่ีมนัพฒันาข้ึนไป 

จากเดก็นอ้ยๆ ความคิดของเดก็ก็อีกส่วนหน่ึง พอพฒันาตวัเองเป็นผูใ้หญ่ ความคิดของเดก็มนั

หายไปไหนล่ะ ทาํไมเด๋ียวน้ีเป็นผูใ้หญ่รู้เท่าทนัคนล่ะ ความรู้เท่าทนัคนเพราะเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา มี

ประสบการณ์ของชีวิต 

ในการประพฤติปฏิบติัก็เหมือนกนั เร่ิมตั้งแต่กา้วเดิน ทาํสัมมาสมาธิเขา้มา นั้นคือการเป็น

เดก็นอ้ย เราพฒันาใจของเราข้ึนมาเร่ือยๆ ใจเราพฒันาข้ึนมาเร่ือยๆ มนัก็กา้วเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา

เร่ือยๆ จนสร้างมรรคสร้างผลข้ึนมา สร้างมรรคข้ึนมา ชาํระใจข้ึนมา ชาํระอวิชชาจนเป็นวิชชา

ข้ึนมาเร่ือยๆ จากในหวัใจเขา้ไปเร่ือยๆ มนัก็สร้างเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมา จากสติก็เป็นมหาสติสิ จาก

ปัญญาก็เป็นมหาปัญญา เห็นไหม จากปัญญาเลก็นอ้ยน่ีแหละ กลายเป็นมหาปัญญาข้ึนมาได ้จาก

สติท่ีลม้ลุกคลุกคลานก็ตั้งเป็นมหาสติข้ึนมาได ้ การเป็นมหาสติ-มหาปัญญาน่ียกข้ึนเป็นมรรค

อริยสัจจงัข้ึนมาได ้ถา้ไม่ยกข้ึนเป็นมรรคอริยสัจจงั มนัก็จะไม่ยกข้ึนเป็นวิปัสสนาข้ึนมาอีก 

วิปัสสนาและสมถะ แลว้วิปัสสนาเป็นชั้นๆ เขา้ไป ถา้มีการกา้วเดิน วิปัสสนากบัสมถะ

กา้วเดินสองเทา้ข้ึนไป คนมีสองขากา้วเดินออกไปสมส่วน คนมีขาเดียวกระโดดไปๆ เห็นไหม 

จะมีสมถะ จะวิปัสสนาอยา่งเดียว อยา่งใดอยา่งหน่ึงเหมือนคนกา้วกระโดดไป มนัจะเป็นไป

ไม่ไดใ้นภาคปฏิบติั แต่ถา้เป็นโลกของเขาสมมุติกนัมนัเป็นไปได ้เพราะมนัเป็นโลกสมมุติ 

แต่สัจจะความจริงมนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะมนัสามคัคีกนัไม่ได ้มนักระเทือน เห็นไหม เรา

แค่ทาํสมาธิ แค่เราคิดอะไรรุนแรงข้ึนมามนัยงักระเพื่อมออกมาเลย ถา้คิดอะไร พุทโธน่ิม  ๆ เขา้ไป 

ปล่อยวางเขา้ไปเร่ือยๆ จนสนิทเขา้ไป พอเราคิดอะไรรุนแรงข้ึนมามนัจะถอนออกมาทนัทีเลย อนัน้ี
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ก็เหมือนกนั ในเม่ือวิปัสสนามนัหมุนเขา้ไปๆ มนัตอ้งใชส้มถะเขา้ไปเป็นพื้นฐานเขา้ไป น่ีมหาสติ-

มหาปัญญามนัเกิดข้ึนอยา่งนั้นแลว้ มนัยกเขา้ไปแลว้ มนัถึงจะเขา้ไปจบักายของจิตไดไ้ง การจบักาย

ของจิตไดน้ั้นคืออสุภะ-อสุภงั อสุภะคือกามราคะอยูท่ี่กลางหวัใจนัน่น่ะ 

เขาว่า “ประพฤติปฏิบติัจะละโกรธ ละโลภ ละหลงนะ ใครก็อยากจะละโกรธ ละโลภ ละ

หลง ใครกล็ะไดน้ะ แค่ทาํความสงบเขา้ไปก็ละไดแ้ลว้ความโกรธ เม่ือก่อนเคยโกรธมาก ก็เคยละ

ไดแ้ลว้” 

อนันั้นมนัเป็นการกด หินทบัหญา้ไวเ้ฉยๆ ไง มนัจะละโกรธ ละโลภ ละหลงไดม้นัตอ้ง

มาละไอต้รงกามราคะน้ีต่างหากล่ะ กามราคะน้ีมนัเป็นความเพลิดเพลิน มนัเพลิดเพลินในตวัมนัเอง 

เห็นไหม แต่เดิมว่าส่ิงท่ีไม่รู้น้ีเป็นอวิชชา อวิชชา ส่ิงท่ีไม่รู้ มนัไม่รู้โดยธรรมชาติเฉยๆ มนัพาเกิด

พาตาย แต่มนัเกิดตายตรงน้ี มนัเกิดตายกนัตรงกามราคะน้ีไง ตรงกามราคะน้ีมนัยดึมัน่ถือมัน่ให้

ดวงใจทาํลายกนัตลอดเวลา ไม่ทาํลายดวงใจคนอ่ืนมนัก็ทาํลายดวงใจมนัเอง ดวงใจของมนัเอง

ทาํลายดวงใจของมนัเอง เพราะอะไร เพราะมนัหลงใหลในตวัมนัเอง มนัหลงใหลไดป้ล้ืม มนัไป

ปกคลุมส่ิงท่ีไม่รู้อีกชั้นหน่ึงไง ส่ิงท่ีรุนแรงท่ีสุด โลกน้ี ในกามภพน้ีมีความรุนแรง มีความลุ่ม  ๆ

ดอนๆ คือมีความผกูพยาบาทอาฆาตกนั มนัก็อยูต่รงน้ีไง เพราะมนัโลภ มนัโกรธ มนัหลง โลภ 

โกรธ หลงอยูท่ี่กามราคะทั้งหมด ถา้วิปัสสนากามราคะน้ีขาดไป เห็นไหม กามราคะ-ปฏิฆะขาด 

เวลาขาดนะ กามราคะก็ขาด ปฏิฆะคือความผกูโกรธก็ขาด 

น่ีความโกรธ โกรธเพราะอะไร โกรธเพราะหลงในส่ิงน้ี โกรธเพราะโดนแยง่ส่ิงน้ี 

ความพอใจ ฉนัทะคือความคิด ความดาํริของเรา ใครขดัก็ขดัใจแลว้ แค่พดูเสนอ

ความเห็นออกไป ใครขดัความเห็นมนัก็ไม่พอใจแลว้ ความไม่พอใจท่ีว่าเขาขดัความเห็นของเรา น่ี

ความผกูโกรธเกิดข้ึน ความผกูโกรธ ความโกรธ โกรธจากตรงน้ี นัน่น่ะ ถา้พิจารณา จบักายตรงน้ี

ได ้มนัเป็นอสุภะ-อสุภงั ความท่ีมนัเป็นอสุภะ-อสุภงั เพราะมนัเป็นกามราคะ มนัเป็นส่ิงท่ีสกปรก 

มนัผกูโกรธ มนัหลงในตวัมนัเอง มนัหลงใหลไดป้ล้ืมในตวัมนัเอง มนัโกรธในตวัมนัเอง มนัด่ืม

กิน มนัใชต้วัมนัเอง ท่ีว่าเกิดสงครามใหญ่เพื่อจะปกปิดใจ เห็นไหม ใจตวัเองน้ีเป็นพลงังานเฉยๆ 

สงครามการเกิดข้ึน ในการปะทะปะทงักนัอยูท่ี่ตรงน้ีทั้งหมด ส่ิงน้ีรุนแรงท่ีสุดในการประพฤติ

ปฏิบติั 
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ในการประพฤติปฏิบติั เร่ืองท่ีรุนแรงท่ีสุดคือเร่ืองของกามราคะ เร่ืองของการขา้มภพขา้ม

ชาติตรงน้ีไง เพราะถา้ตรงน้ีขาดแลว้ กามภพไม่เกิด เทวดาไม่เกิด เกิดเป็นพรหมอยา่งเดียว เกิด

เป็นพรหมแลว้ก็ไปเลย เห็นไหม จะทาํลายตรงน้ี มนัถึงว่า ส่ิงท่ีจะทาํลายยาก ถึงตอ้งเป็นมหาสติ-

มหาปัญญาถึงจะจบัตอ้งไดน้ะ 

การจะทาํลายเขาตอ้งจบัเช้ือของเขาได ้ หมอจะรักษาโรคไดต้อ้งวิเคราะห์วา่โรคนั้นเกิด

จากเหตุใด ถา้จบัว่าโรคน้ีเกิดจากเหตุใด ถึงจะชาํระโรคนั้นได ้ ถา้ไม่รู้วา่เหตุเกิดจากโรคใด รักษา

อยา่งไร วิเคราะห์โรคอยา่งไรก็วิเคราะห์ไม่ออก เห็นไหม ถา้ไม่สามารถจบัใจตวัน้ีได ้ไม่สามารถ

จบักายของใจตวัน้ีได ้ ก็ไม่สามารถสาวไปหาเหตุได ้ ถา้จบักายตวัน้ีได ้ มนัจะสาวไปหาเหตุ พอ

สาวไปหาเหตุ สงครามใหญ่เกิดมหาศาลเลย น่ีจบัตวัน้ี จบักายน้ี จบักายน้ีเป็นอสุภะ-อสุภงั ความเป็น

อสุภะ-อสุภงั น้ีรุนแรง พอรุนแรง หมุนเขา้ไป ทาํลายกนัๆ 

เขาทาํลายเรา คือกิเลสเป็นฝ่ายชนะ เราก็แพ ้ เราแพน้ะ เราแพ ้หมายถึงว่า เราสู้ไม่ไดเ้ลย 

การต่อสู้น้ีรุนแรงมาก สู้ไม่ได ้ ถอยมาๆ ตอ้งมาสร้างสมดุลของใจข้ึนมา สร้างสมาธิข้ึนมา สร้าง

ฐานท่ีมัน่ข้ึนมาแลว้ก็เขา้ไปต่อสู้ใหม่ มีแพมี้ชนะกนัตลอดไป จนทาํลายขาดออกไป จนสรุปแลว้

นะ สรุปว่าทาํลายขาดหลุดออกไปเลย เวิง้วา้งออกไป เป็นกามราคะหลุดออกไป ใจวา่งหมดเลย 

ต่อไปน้ีเป็นเรือนว่าง เป็นผูไ้ม่มีเรือน พน้ออกจากเรือน น่ีไง ตวัน้ีถึงจะเป็นตวัท่ีว่า “ผูไ้ม่รู้จริง” 

ตวัท่ีไม่รู้จริงคือ อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา ผูไ้ม่รู้เป็นตน้เหตุใหญ่ เราวิปัสสนากนัมาอยูน้ี่ 

เพราะเราว่าตวัไม่รู้น้ีพาเกิดพาตาย ขณะท่ีว่าทาํลายจนส่ิงท่ีปกคลุมผูไ้ม่รู้น้ีออกไปทั้งหมด ผูท่ี้ไม่

รู้น้ีอยูเ่กอ้ๆ เขินๆ นะ แลว้การจบัตวัเกอ้ๆ เขินๆ มาทาํใหเ้ป็นผูรู้้ ตอ้งทาํส่ิงท่ีไม่รู้ท่ีพาเกิดพาตาย

น้ีเป็นผูรู้้ข้ึนมา การจบัผูท่ี้ไม่รู้น้ีก็แสนยาก จบัผูไ้ม่รู้พิจารณาจนเป็นผูรู้้ ผูท่ี้ไม่รู้พลิกเป็นผูรู้้ข้ึนมา 

พอเป็นผูรู้้ข้ึนมาเท่านั้นล่ะ การเกิดการตายน้ีส้ินสุดกนั เห็นไหม 

จากส่ิงท่ีผูไ้ม่รู้พาเกิดพาตายไปตลอดนะ พาเกิดพาตาย เราก็เกิดตายมา เราเกิดมาน้ีตายจากผู ้

ท่ีไม่รู้ อวิชชาไม่รู้พาเราเกิดมาเป็นปัจจุบนัน้ี เรามาประพฤติปฏิบติั เราก็กา้วเดินตามผูท่ี้ไม่รู้น้ีพาชกั

นาํกา้วเดินพาเราออกไป ส่ิงท่ีว่าจะเป็นผลมนัลากอยูข่า้งหลงั มองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้แลว้ก็เป็น

ผลไม่ได ้เพราะส่ิงท่ีไม่รู้นั้นอยูห่นา้ 

เราตอ้งพยายามใคร่ครวญ ใชส้ติ ใชส้ัมปชญัญะ พยายามก่อกาํลงัข้ึนมา ใหก้าํลงัใจตวัเอง

ข้ึนมา เพื่อจะใหส่ิ้งท่ีไม่รู้น้ีเปิดโอกาสใหเ้ราไดท้าํบา้ง ใหเ้รามีโอกาสไดห้ายใจบา้ง ไม่ใช่จูงจมูก
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เรา ชกัเราจนเลือดสาดขนาดไหน จนเทา้เรากา้วเดินส่ิงท่ีชกันาํไปไม่ทนั ส่ิงท่ีชกันาํน้ีชกันาํไปตลอด

นะ กา้วเดินไม่ทนัจนตวัขาดแขนขาด ลม้ลุกคลุกคลานไป เห็นไหม อนันั้นคือส่ิงท่ีไม่รู้พาเราไป 

ดูสิ เวลาโลกเขาต่ืนกนั เขาต่ืนกนัขนาดไหน เวลาเขาต่ืนทอง ต่ืนสมบติั เขาต่ืนกนัมาก ต่ืนแลว้ก็

พยายามแสวงหากนั เบียดเสียดยดัเยยีดเพื่อจะไปเอาส่ิงท่ีเห็นซ่ึงๆ หนา้ ถา้ไม่ไดซ่ึ้ง  ๆหนา้ ก็ใชเ้ล่ห์

ใชก้ล นัน่น่ะ มนัไม่รู้ทั้งนั้นเลย แลว้มนัก็พาไป 

แต่ถา้ผูรู้้เห็นส่ิงนั้น ส่ิงนั้นเป็นประโยชน์ เราก็ใชป้ระโยชน์ ส่ิงนั้นไม่เป็นประโยชน์ก็วาง

ไวต้ามความจริง คือผูรู้้น้ีจะน่ิงไง ไม่ต่ืนไปกบัเขา ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ ถึงว่า ให้

ผูรู้้น้ีมีโอกาส มีโอกาสไดคิ้ด ไดว้ิตกวิจารณ์ข้ึนมาบา้ง ถา้ผูรู้้น้ีมีโอกาสวิตกวิจารณ์ข้ึนมาบา้ง น่ีไง 

ธรรมมีอาํนาจข้ึนมา ไอผู้ท่ี้ไม่รู้ในหวัใจมนัก็ตอ้งยบุยอบลง 

ในหวัใจเรามีอยู ่๒ อยา่งเท่านั้นเอง มีกิเลสกบัธรรม ถา้ปกติแลว้ ธรรมแทบไม่มีเลย ใหม่ๆ 

น้ีกิเลสลว้นๆ เลย กิเลสทั้งนั้น ไม่มีธรรมข้ึนมาเลย ถา้เราสร้างธรรมข้ึนมา นัน่ล่ะผูรู้้จะเกิดข้ึน

ได้ๆ  กิเลสจะปล่อยข้ึนมาใหผู้รู้้ไดข้ึ้นมาชัว่คร้ังชัว่คราว แลว้เราก็กา้วเดินไปๆ กา้วเดินไปจนถึง

ท่ีสุดน้ีได ้อนันั้นเป็นอาชาไนย เป็นบุรุษ-เป็นสตรีอาชาไนย จะเขา้ถึงตรงน้ีใหไ้ด ้มนัไม่สุดวิสัยใน

หวัใจของเรานะ 

ในเม่ือเรามีหวัใจอยู ่ หวัใจน้ีมนัเป็นพลงังานท่ีเกิดท่ีตาย เป็นส่ิงเดียวท่ีเกิดท่ีตายในภพ

นะ แต่จริงๆ ในตวัมนัเองไม่เคยตาย จิตน้ีไม่เคยตาย จิตน้ีแสวงหาท่ีเกิดไปตลอดเวลา พระปฏิบติั

เขา้ไปจนถึงท่ีจุดหน่ึงแลว้ จิตท่ีไม่เคยตายน้ีมนัจะเขา้ไปสัมผสักบัผูรู้้ ส่ิงท่ีเป็นจริง เห็นไหม ผูรู้้ท่ี

เราพิจารณาเขา้ไปจนถึงท่ีสุดน้ี เป็นผูรู้้ เป็นวิชชาข้ึนมา ถา้ถึงวิชชาข้ึนมาแลว้ เป็น เอโก ธมฺโม ข้ึน

มาแลว้ มนัสมานเป็นเน้ือเดียวกนั 

จิตน้ีไม่เคยตาย ธรรมะน้ี ของน้ีเป็นของประเสริฐท่ีสุดท่ีไม่หมุนเวียนใน ๓ โลกธาตุอีก

แลว้ แลว้มนัเขา้ไปสัมผสัเป็นเน้ือเดียวกนั มนัเขา้ไปสัมผสักนั เป็นอนัเดียวกนั พอเป็นอนั

เดียวกนั มนัถึงมีท่ีอยูใ่หม่ จากวฏัวนท่ีเกิดท่ีตาย เกิดๆ ดบัๆ ตามแต่กรรมท่ีจะพาไป เห็นไหม 

กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ เกิดๆ ดบัๆ จะไปอยูอี่กสถานะหน่ึง สถานะระหว่างธรรม

กบัผูรู้้น้ีเป็นเน้ือเดียวกนั จิตน้ีถึงไม่เคยตายไง แต่ถา้ไม่เคยตายอยา่งเรา มนัเกิดมนัตายน่ีมนัแสน

ทุกข ์กบัประพฤติปฏิบติัทุกขย์ากแสนเขญ็ขนาดไหนก็ทุ่มทั้งชีวิต มนัมีคุณค่ามากกว่า 
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เรามาหลงระเริงในชีวิตน้ีมากมายนกั หลงอยูใ่นชีวิตน้ี หลงวุ่นวายอยูใ่นชีวิตน้ี แลว้ก็

ตายไป แลว้ก็ไปเกิดใหม่ ไปเกิดในสถานะไหนก็ยงัไม่รู้เลย จะเจอธรรมหรือไม่เจอธรรมก็ไม่รู้ แต่ถา้

เราทุ่มทั้งชีวิตนะ มนัตอ้งไดผ้ลข้ึนมา เพราะอะไร เพราะว่า เราทาํจริง สัจจะอนัน้ีมีอยูจ่ริง 

กาลเวลาไม่สามารถกั้นมรรคผลนิพพานได ้กาลเวลาไม่สามารถกั้นได ้มรรคผลนิพพานมีอยูจ่ริง 

เพียงแต่เราทาํไม่จริง หน่ึง ถึงทาํจริงข้ึนมา แต่ครูบาอาจารยส์อนไม่ตรงหลกั หน่ึง 

๑. ครูบาอาจารยส์อน 

๒. เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไปตลอดเวลา 

ถา้ครูบาอาจารยน์ั้นสอนผดิ มนัก็จะผดิจากหลกัความจริงของเรา ในเม่ือเราปฏิบติัข้ึนมา 

หลกัความจริงเรามีในหวัใจข้ึนมาแลว้ ถา้ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนช้ีนาํในหลกัของเราใหก้า้วเดิน

ไปได ้ ครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นก็เป็นครูบาอาจารยข์องเราได ้ ถา้ครูบาอาจารยไ์ม่สามารถช้ีส่ิงท่ีสูง

ข้ึนมาจากท่ีเรากา้วเดินข้ึนมา จะเป็นครูบาอาจารยข์องเราไดอ้ยา่งไร 

ครูบาอาจารยก์็มีอยูท่ี่สามารถช้ีเร่ืองใจของเราใหสู้งข้ึนๆ คือเราประพฤติปฏิบติัขนาด

ไหนก็แลว้แต่ ครูบาอาจารยย์งัช้ีนาํใจของเราใหสู้งข้ึนไปเร่ือยๆ ตลอดไป นัน่คือครูบาอาจารย์

ของเรามี ใจเรามี 

 

(เทปส้ินสุดเพยีงเท่านี)้ 

©2015 www.sa-ngob.com 


