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นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธสัสะ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธสัสะ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพทุธสัสะ 

ตั้งใจฟังธรรมเลย ฟังธรรมนะ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม กว่าจะตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงวางภาคปริยติัไว ้เวลาเราศึกษา

กนั เราศึกษาธรรมในภาคปริยติั การศึกษาธรรมในภาคปริยติัน้ีเป็นวิชาการ ส่ิงท่ีเป็นวิชาการเพื่อ

จะส่ือความหมายกนัเท่านั้น แต่ธรรมความจริงคือใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ ใจ

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม รู้สัมผสัธรรมก่อน ถา้ไม่มีธรรมในหวัใจของ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จะเอาอะไรมาเป็นปริยติั จะเอาส่ิงใดมาเป็นเคร่ืองดาํเนินใหเ้รา

กา้วดาํเนินไป ส่ิงท่ีกา้วดาํเนินมาเพราะตอ้งมีผูรู้้จริงก่อน ส่ิงท่ีรู้จริง เห็นไหม เพราะความรู้จริง

อนันั้นถึงมีความวิมุตติสุขอนันั้น ถึงวางธรรมมา ออกมาเป็นภาคปริยติั แลว้เราศึกษาภาคปริยติั

กนันะ แลว้เราก็ท่องจาํกนั เราทาํบุญทาํกุศล เราก็สร้างบุญกุศลเพื่อปรารถนามรรคผลนิพพาน  

 แต่เวลาเราประพฤติปฏบิัต ิ ถ้าจะเป็นการปฏบิัติแบบพระปฏบิัติเพือ่การปฏบิัติ เรากว่็า 

“เป็นอตัตกลิมถานุโยค” ส่ิงทีอ่ตัตกลิมถานุโยคเพราะทาํรุนแรงเกนิไปไง แต่เวลากเิลสมนัขีห่ัว

นะ ขีห่ัวผู้ทีป่ระพฤติปฏบิัติ จะไม่มใีครพาเห็นว่ากเิลสขีห่ัวเลย ทั้งๆ ทีป่ฏบิัติธรรมน่ีแหละ ส่ิงที่

ปฏบิัติธรรมอยู่น่ีให้กเิลสพาทาํ ส่ิงทีท่าํออกไปถงึได้แต่ความเป็นสัญญา ความจาํได้หมายรู้ 

สัญญาอารมณ์สร้างสมกนัมา ธรรมจะเกดิขึน้มาจากผู้ทีป่ฏบิัติจริง    
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หลวงปู่ เจ๊ียะเป็นผูท่ี้ปฏิบติัจริง มีธรรมในหวัใจจริงๆ นะ เวลาท่านออกจากวดัป่าทราย

งามจะข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่  เราไม่รู้ว่าท่ีท่านออกมาท่านมีธรรมอยูใ่นหวัใจของท่านนะ แต่ท่าน

ไม่สามารถพดูใหใ้ครฟังไดว้่าท่านมีธรรมในหวัใจของท่าน เพราะหลวงปู่ เจ๊ียะท่านบอกว่า  

“กิริยาท่าทางของท่าน...หน่ึง ความประพฤติต่างๆ ของท่าน...หน่ึง พดูไปใครจะเช่ือ”  

ส่ิงท่ีพดูไปไม่มีใครเช่ือนะ แลว้ท่านจะตอ้งเอาใจไปสู่ใจ ตอ้งเอาใจคือส่ิงท่ีสัมผสัธรรม

อนัน้ีข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ไง เพื่อใหธ้รรมอนัน้ีใหห้ลวงปู่ มัน่ท่านไดย้ินไดฟั้ง แต่เวลาท่านจะออก

จากวดัป่าทรายงามข้ึนไปเชียงใหม่ แม่ก็หา้ม ทุกคนก็หา้ม เพราะส่ิงท่ีเขาหา้มนั้นเขามองเป็นทาง

โลกไง  

ส่ิงท่ีเป็นทางโลก เห็นไหม เราประพฤติปฏิบติัเราก็ประพฤติเพื่อทางโลก ส่ิงท่ีทางโลก

ความสุขสบายของโลกเขา ส่ิงใดสนองกิเลสตณัหา ส่ิงนั้นเป็นความสุข สุขน้ีสุขดว้ยอามิสไง คน

ท่ีมีอาํนาจวาสนา คนท่ีมีบุญกุศล เกิดมามีบุญกุศล บุญกุศลอนัน้ีมนัเป็นอาํนาจวาสนาบารมี มนัก็

มีความสุขความสบาย ความสุขความสบายอนัน้ีมนัเป็นอามิสไง   

แต่ในเม่ือพ้ืนฐานอย่างน้ี คนเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นปู่ เป็นย่า เป็นตา เป็นยาย ก็ตอ้งการให้

ลูกหลาน ของเรามีความสุขอยา่งน้ี น่ีมนัเร่ืองของโลก โลกปรารถนาความสุขกนัแต่เร่ืองส่ิงท่ี

เป็นอามิส ส่ิงท่ีเป็นโลกียะ ส่ิงท่ีเป็นโลก เห็นไหม ถึงยบัย ั้งไง แต่เพราะธรรมขององคห์ลวงปู่

เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะท่านจะไม่พดูถึงเลย เร่ืองธรรมในหวัใจของท่าน ท่านจะไม่พดูใหใ้ครไดย้นิได้

ฟังเลย เพราะถา้พดูไปคนเขาสบประมาทมามนัจะเป็นกรรมของเขา ใจอนัน้ีถึงเก็บไวใ้นหวัใจ 

เห็นไหม น่ีปลาเป็น ปลาเป็นตอ้งทวนกระแส ส่ิงท่ีทวนกระแส เห็นไหม พยายามจะเอาใจดวงน้ี

ไปรายงานหลวงปู่ มัน่ก็ตอ้งทวนกระแสไปทั้งหมด โลกขวางทั้งหมด โลกไม่ใหไ้ป โลกจะยบัย ั้ง

ไว ้ ดึงไว ้ เพื่อใหอ้ยูก่บัโลก ทั้งๆ ท่ีใจเป็นธรรมนะ ใจน้ีเป็นธรรม จะเป็นเร่ืองของโลกไปไม่ได ้

แต่ส่ือกบัโลกเขาไปไม่ได ้เห็นไหม น่ีผูท่ี้มีใจเป็นธรรม   

 ปลาเป็น เห็นไหม ทวนกระแสนํ้า ส่ิงท่ีทวนกระแสนํ้าไป เราดูปลาสิ เวลาเขาจะวางไข่

เขาตอ้งพยายามทวนกระแสของเขาข้ึนไป กระโดดขา้มกอ้นหินท่ีขวางหนา้ หญา้คา หญา้ต่างๆ 

มนัจะทวนกระแสของมนัข้ึนไปวางไข่นะ เห็นไหม มนัตอ้งมีความอดทน มนัตอ้งมีความมานะ

บากบัน่ของมนั เพื่ออะไร เพื่อจะข้ึนไปวางไข่ ดาํรงเผา่พนัธ์ุของมนัไง   
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น่ีก็เหมือนกนั ธรรมของหลวงปู่ เจ๊ียะจะเขา้ไปดาํรงเผา่พนัธ์ุของศากยบุตรพุทธชิโนรส 

เห็นไหม มีธรรมในหวัใจ ธรรมในหวัใจน้ีจะส่ือความหมายกบัใคร ภาคปริยติัเขาไม่รู้นะ ภาค

ปริยติับอก “ถา้ผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งส่ือออกมาได ้ตอ้งส่ือออกมาโดยภาคปริยติั” ส่ิงท่ีเป็นปริยติัเกิด

ข้ึนมาจากใจนะ เกิดข้ึนมาจากใจเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งหมด  

ส่ิงท่ีเป็นภาคปริยติัน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองหมายดาํเนิน เห็นไหม แผนท่ีดาํเนิน เวลาสร้าง

วดั เราตอ้งมีแผนท่ี ทุกคนอา้งว่าจะประพฤติปฏิบติัตอ้งมีการศึกษาก่อนเพื่อมีแผนท่ี แต่ถา้มีแผน

ท่ีข้ึนมาแลว้ พิกดัของแผนท่ีต่างกนัก็อ่านต่างกนั พิกดัของแผนท่ี เห็นไหม เวลาเราอ่านแผนท่ี 

ต่างคนก็เถียงกนั  เพราะสูตรต่างๆ มนัต่างกนั แต่ลงพื้นท่ีแลว้จะไม่เป็นอยา่งนั้นเลย  

เวลาภาคปริยติัเขาทดสอบกนั เห็นไหม เขาสอบ เขาจะมีกรรมการตรวจสอบผา่นหรือไม่

ผา่น แต่ธรรมไม่เป็นแบบนั้น ธรรมน้ีธรรมะแต่งตั้งนะ ธรรมถา้เวลาประพฤติปฏิบติัธรรมเขา้ไป 

ความเป็นไปของธรรมไง ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตอ้งสมดุลไง  ส่ิงท่ีสมดุล เห็นไหม  สภาวธรรมทวน

กระแสนะ ทวนกระแสตั้งแต่โลก โลกเขาหา้มกนั พยายามดึงร้ังกนัเพื่อไวใ้นโลกไง ทั้งๆ ท่ีมี

ธรรมอยูใ่นหวัใจนะ  

แต่เวลาปลาตายล่ะ เวลาปลามนัจะตายมนัไปตามกระแสไง กระแสโลกเป็นแบบน้ี แลว้

ปลาตายมนัไปตามกระแส ส่ิงท่ีตามกระแสคือตามกระแสของโลกนั้นไป ส่ิงท่ีตามกระแสนะ 

แลว้ปลาตายต่อไปมนัก็คือปลาเน่า ปลาเน่ามนัทาํตวัมนัเอง มนัเน่าเหมน็ในตวัมนัเองแลว้มนัก็

เกาะกระแสไวน้ะ กระแสของธรรมขององคห์ลวงปู่ มัน่ท่ีคน้ควา้มาน่ีแหละ ส่ิงท่ีหลวงปู่ มัน่

คน้ควา้ธรรมมาน่ี ทุ่มมาทั้งชีวิตนะ เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตวเ์หมือนกนั 

ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ท่านถึงพยายามคน้ควา้ไง  

เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไว ้สองพนักว่าปีนะ ๒,๕๐๐ ปีน่ีก่ึง

พุทธกาล ในพระไตรปิฎกว่า “ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะเจริญอีกหนหน่ึง” 

หลวงปู่ มัน่บอกว่า “ก่ึงพุทธกาลน้ีเจริญมาตั้งแต่ท่ีพระจอมเกลา้ฯ พยายามทาํใหเ้ขา้ไปใกลก้บั

ธรรมมากข้ึน” ธรรมวินยัคือส่ิงท่ีจะเป็นแผนท่ีเคร่ืองดาํเนินใหเ้รากา้วกนัไป ส่ิงท่ีเขาทาํมา เขา

สืบต่อมา เห็นไหม ปริยติั ส่ิงท่ีเป็นความลงัเลสงสัย ส่ิงท่ีเป็นการตีความแลว้ก็ตีความกนัไปพลาด

พลั้งกนัไป ตีความกนัไปเป็นหมู่สงฆอ์ยา่งนั้น เป็นกนัไป เห็นไหม  
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ศากยบุตร บุตรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิดจากใจ เกิดท่ีหวัใจนะ แมแ้ต่

ไม่ใช่นกับวช นางวิสาขาก็ยงัเป็นศากยบุตร เพราะเป็นสังฆะเหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นสังฆะ เห็นไหม 

ภิกษุสงฆ ์ภิกษุณีสงฆ ์อุบาสกสงฆ ์อุบาสิกาสงฆ ์สงฆคื์อสังฆะท่ีเกิดข้ึนจากใจ น่ีพุทธชิโนรส ส่ิง

ท่ีเป็นศากยบุตร บุตรจะเกิดจากตรงน้ีไง  

 แลว้ในเม่ือการศึกษาการจดจาํมาน่ี กาลเวลาผา่นไปนะ เวลาน้ี ๒,๕๐๐ ปี เวลาน้ีมนัยาว

ไกลนกั ศาสนาเราน้ีจะยนืไปอีก ๕,๐๐๐ ปี อีก ๒,๕๐๐ ปีเป็น ๕,๐๐๐ ปี น้ีคือองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์ไวใ้นพระไตรปิฎก แลว้โลกเราล่ะ โลกเราน่ีพิสูจน์กนัมา ตอนน้ี

วิทยาศาสตร์พสูิจน์ไดว้่าอายขุยัของโลก ๕๐ ลา้นปี ส่ิงท่ี ๕๐ ลา้นปี ส่ิงน้ีสร้างสมมา โลกน้ีเป็น

อจินไตย ความเป็นไปของโลกเป็นอจินไตย  

แลว้เราเกิดมาในท่ามกลางของโลก แลว้เราติดโลกไหมล่ะ ถา้เราติดโลกเราเรียนปริยติั

เรายดึของเรา ผดิพลาดจากโลกไม่ได ้ เพราะกระแสสังคมเขาเป็นอยา่งนั้น ถา้เราผดิพลาดไปจาก

โลก เราจะอายเขาไง เราจะตอ้งสร้างไปตามกระแสโลก เราจะประพฤติปฏิบติัเราก็อายเขา อายว่า 

“พระไม่มีการศึกษาจะเอาความรู้มาจากไหน ความรู้น้ีจะตอ้งศึกษาเล่าเรียนมาก่อน”  

ศึกษาเล่าเรียนมาขนาดไหนก็มีความลงัเลสงสัย แลว้ก็ตีความกนัไป เห็นไหม  จนพระ

จอมเกลา้ฯท่านเห็นความเป็นไปอยา่งนั้น ท่านถึงพยายามคน้ควา้ไง แต่พระจอมเกลา้ฯ ท่านไม่มี

บุญญาธิการถึงจะทาํใหท่้านส้ินได ้ ท่านถึงว่าตอ้งตายไป แต่ท่านก็ไดส้ร้างส่ิงน้ีมาไวเ้พื่อจะให้

เรากา้วเดินไง หลวงปู่ มัน่ท่านประพฤติปฏิบติัในธรรมวินยัน้ีไง ในธรรมวินยัน้ี เพราะองคห์ลวง

ปู่ มัน่น้ีครูบาอาจารยว์่าท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์น่ีบุญญาธิการของผูค้น้ควา้นะ   

ยอ้นกลบัไปท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สิ ไม่มีธรรม ธรรมน้ีไม่มี ไปเรียนกบัใคร

ก็แลว้แต่  การันตีนะ “เจา้ชายสิทธตัถะมีความรู้เสมอเรา สอนใครก็ได”้ การันตีนะว่าใหเ้ป็น แต่

เจา้ชายสิทธตัถะไม่ยอมรับความเป็นจริงอนันั้นเลย อาฬารดาบสบอก “ไดส้มาบติั ๘” สมาบติั ๘ 

ความว่าง ความสงบสุข สุขขนาดไหนก็แลว้แต่ ส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั ส่ิงใดเป็นอนิจจงัส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ 

ส่ิงใดเป็นทุกขส่ิ์งนั้นเป็นอนตัตา 

 แต่ธรรมน้ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ ส่ิงน้ียงัไม่เกิดไง  แต่เพราะความ

พิสูจน์ของใจ พิสูจน์ว่าส่ิงน้ีมนัไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริงถึงตอ้งคน้ควา้นะ หนัมาคน้ควา้

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง คน้ควา้สภาวะแบบน้ี ธรรมไม่มี ตอ้งพยายามฝึกฝน  
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เพราะบุญญา-ธิการสร้างสมมามหาศาล เวลาประพฤติปฏิบติัสลบถึง ๓ หน ๓ หนนะ อดอาหาร 

อดต่างๆ อดเพื่ออะไร เพราะส่ิงท่ีว่าเป็นความทุกข.์.ความทุกข ์ เราก็จบัไดแ้ต่วตัถุเท่านั้นว่าส่ิงน้ี

เป็นทุกข ์ส่ิงน้ีเป็นทุกขไ์ง แลว้จะพน้จากทุกข ์จะพน้จากทุกขไ์ด ้ 

คนมีเกิด มีแก่ มีเจบ็ มีตาย มนัก็ตอ้งมีตรงกนัขา้มกบัความเกิด ความแก่ ความเจบ็ ความ

ตาย เห็นไหม ความตรงขา้มส่ิงท่ีเป็นความตรงขา้ม เราก็ว่าจะประพฤติปฏิบติักนัเพื่อความไม่ตาย

ไง กษตัริยส์มยัโบราณ เห็นไหม เป็นกษตัริยไ์ม่อยากตาย พยายามจะหาสมุนไพรหาส่ิงต่างๆ เพื่อ

ดาํรงชีวิตอยูไ่ง ส่ิงน้ีมนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะเกิดมาจากโลก อยูก่บัโลก    

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา คน้ควา้จนเขา้ไปเห็น  เห็นจิต

ปฏิสนธิ ปฏิสนธิจิตน้ีไม่ใช่อาการของใจ ส่ิงท่ีอาการของใจคือขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเป็นอาการของใจน้ี 

เป็นอาการท่ีเกิด เป็นเงาของร่างกาย ส่ิงท่ีเป็นเงาของร่างกาย เห็นไหม ปริยติัเอาตรงน้ีเรียนกนั 

เอาส่ิงท่ีเป็นสัญญาอารมณ์น้ีจาํมา สัญญาความจาํไดห้มายรู้ จาํส่ิงต่างๆ มา มนัก็เลอะเลือนไป 

เห็นไหม   

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าค้นคว้าอย่างนี ้เข้าไปทาํลายกเิลสอย่างนี้ ทาํถงึจติดวงนี ้

จติทีต่ายจากพระเวสสันดรมาเกดิเป็นองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า น่ีเวลาสร้างมา แต่เวลา

กเิลสมนัตายแล้วจตินีจ้ะไม่ตายไง ส่ิงทีเ่ป็นความตรงกนัข้ามกบัความไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่

ตาย มนักงัวานกลางหัวใจขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านะ การค้นคว้ามาขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เพราะสร้างบุญญาธิการมหาศาลเลย   

หลวงปู่ มัน่ท่านมีธรรมแลว้นะ เกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนา ก่ึงกลาง

พระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากแต่มนัก็เป็นภาคปริยติันะ ไปปรึกษากบัใคร 

แมแ้ต่หลวงปู่ เสาร์เห็นไหม ออกประพฤติปฏิบติัดว้ยกนั หลวงปู่ เสาร์เป็นครูเป็นอาจารย ์ เวลามี

ความลงัเลสงสัยไปถามหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ เสาร์ก็ตอบไม่ไดไ้ง เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ เสาร์

เป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ เพราะสร้างสมบุญญาธิการมา ปัญญามนัต่างกนั  

แต่หลวงปู่ มัน่น้ีสร้างมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ปัญญามนักวา้งขวางกว่า แลว้กิเลสเวลา

ประพฤติปฏิบติัไป เห็นไหม ความเป็นไปของจิต จิตน้ีจะกระทบกระเทือน ความเห็นต่างๆ 

เพราะอะไรล่ะ? เพราะบุญญาธิการไง เพราะสร้างสมมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ส่ิงท่ีสร้างสมมาเป็น

พระโพธิสัตว ์ ส่ิงท่ีใจออกสัมผสั ความสัมผสัต่างๆ มนัมหศัจรรยม์าก ส่ิงท่ีมนัมหศัจรรยน์ั้นมนั
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แกกิ้เลสไม่ได ้ เพราะจิตน้ีถา้พดูถึงไม่หกัเขา้มา ไม่ลาพระโพธิสัตวน์ะ เวลาประพฤติปฏิบติัไปก็

เป็นพระโพธิสัตวส์ร้างสมไปอีกชาติหน่ึง ก็จะเกิดต่อไปอีกชาติหน่ึง..อีกชาติหน่ึง ตลอดไปอยา่ง

นั้น ถา้ตลอดไปอยา่งนั้น น่ีก็สร้างสมกนัไปไง 

แต่ถา้ลาล่ะ จะลาพระโพธิสัตวน์ะ ตอ้งหันกลบัเขา้มาตรงน้ีไง กาํหนดจิตใหส้งบเขา้มา..

กาํหนดจิตใหส้งบเขา้มาแลว้เอาจิตนั้นตดั เอาความรู้สึกอนันั้นตดัส่ิงท่ีมนัเป็นสมบติันะ สมบติั

เราน่ีเราสร้างสมมามหาศาลเลย เราคนมีเงิน คนมัง่มีศรีสุข สมบติัเรามีมหาศาลเรากลา้สละไหม? 

เราเสียดายไหม?  แลว้น่ีพระโพธิสัตว!์ ส่ิงท่ีสร้างสมมาน้ีมหาศาล แลว้จะตอ้งมาสละส่ิงน้ีออกไง 

ถา้ทาํลายส่ิงน้ีออก ถา้จิตสงบข้ึนมา ทาํลายแลว้ลาโพธิสัตวน้ี์ ลาส่ิงท่ีจะใหจิ้ตน้ีเคล่ือนไป... 

เพราะเป็นอาการของใจมนัเป็นขนัธ์ไง ขนัธ์ ๕ สัญญาความจาํไดห้มายรู้ เห็นไหม ส่ิงน้ี 

ขนัธ์ ๕ อยา่งน้ีมนัเป็นขนัธ์ ๕ ในปัจจุบนั แต่สมบติัพระโพธิสัตวม์นัอยูท่ี่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 

สงฺขาราปจฺจยา วิญญาณ ํ เห็นไหม ปัจจยาการของปฏิสนธิจิตไง ปัจจยาการน้ี อวิชชา สังขาราน้ี 

ตัวอวชิชาน้ันเป็นตัวตอของจติ! เราสร้างสมบุญญาธิการ เราทาํบุญกุศลน่ีเป็นอามิส อามิสเกิด

จากปัจจุบนัน้ี เราอยูก่บัเงาของใจทั้งหมด แต่เราไม่รู้นะ...   

เราปุถุชนน่ีอยู่กบัเงาของจติไม่ใช่จติ จติคอืตัวพลงังาน ตัวความคดินี้คอือาการของใจ   

เราสร้างสมส่ิงน้ี เห็นไหม พอทาํบุญกุศล ส่ิงน้ีเราอุทิศใหห้ลวงปู่ เจ๊ียะ แต่ส่ิงท่ีอุทิศให้

หลวงปู่ -เจ๊ียะ หลวงปู่ ท่านหมดกิเลสแลว้ท่านจะเอาสมบติัอะไรของเรา แต่เพราะหลวงปู่ เป็นเหตุ 

เป็นเน้ือนาบุญของเรา เราสร้างสมเพื่อเราต่างหากล่ะ ในเม่ือเราสละทาํบุญเพื่อหลวงปู่ เจ๊ียะนะ น่ี

อาการของใจ ส่ิงน้ีการกระทาํของใจ แลว้ส่ิงน้ีเป็นขนัธ์ ๕ ไง อายตนะ ขนัธ์ ๕ มนัจะยอ่ยสลาย

ลงไป เห็นไหม สัญญาส่ิงท่ีจาํไวแ้ลว้มนัยอ่ยไปท่ี อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตวันั้นไง   

ส่ิงท่ีตวันั้นล่ะ บุญกุศลจะสร้างขนาดไหนก็อยูก่บัเรา บาปอกุศลสร้างขนาดไหนก็อยูก่บั

เรา อยูก่บัเราก็อยูท่ี่จิตน้ีไง ส่ิงน้ีวนเขา้ไปตรงจิตปฏิสนธิน้ี แลว้กาํหนดจิตใหม้นัสงบเขา้มา เห็น

ไหม ไปตดัตรงจิตปฏิสนธิต่างหากล่ะ ไปลาพระโพธิสัตวต์รงน้ีไง พอลาพระโพธิสัตวต์รงน้ี 

ยอ้นกลบัเขา้มา เห็นไหม  ถึงภาวนาเร่ิมตน้จะเป็นวิปัสสนา ส่ิงท่ีเป็นวิปัสสนายอ้นกลบัเขา้มา

ทาํลายกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป เห็นไหม 
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จนถึงกบัหลวงปู่ เจ๊ียะน่ีพยายามคน้ควา้ ดั้นดน้ ทวนกระแส ข้ึนไปหาหลวงปู่ มัน่ท่ี

เชียงใหม่นะ  เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ท่ีเชียงใหม่ หลวงปู่ มัน่ท่านฟังหลวงปู่ เจ๊ียะพดูถึงการ

วิปัสสนากายตั้งแต่ขอ้ของจิต ขอ้ของอาการของกาย ขอ้น้ิวมือ น้ิวเทา้ กระดูกสันหลงั กระดูก

ต่างๆ ไล่ไปจนหมด จนมนัปล่อยนะ มนัปล่อยวางขนาดไหนน่ี วิปัสสนามนัเกิดตรงน้ีไง น่ีน่ะ

ธรรม ธรรมในหวัใจของหลวงปู่ เจ๊ียะไปแสดงธรรมกบัหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ฟังธรรมแลว้ไม่

คดัคา้นแมแ้ต่คาํเดียว หลวงปู่ เจ๊ียะถามหลวงปู่ มัน่ว่า “แลว้จะใหท้าํอยา่งไรต่อไป”  

หลวงปู่ มัน่บอกว่า “ใหท้าํอยา่งเดิม”  ส่ิงท่ีทาํอยา่งเดิม เห็นไหม ทาํอยา่งเดิมคือวิปัสสนา 

ยกข้ึนวิปัสสนาเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป น่ีมรรคหยาบ มรรคละเอียด เห็นไหม โสดาปัตติมรรค 

สกิทาคามรรค อนาคามรรค อรหตัตมรรค ส่ิงท่ีเป็นธรรมนะมนัมีความหยาบ มีความละเอียด 

ละเอียดสุดเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปนะ   

แต่เวลาพระกรรมฐานคุยกนัเร่ืองกายนอก กายใน กายในกายน่ี ทางฝ่ายวิชาการปริยติัเขา

ไม่ยอมรับ เขาไม่ยอมรับว่า “กายนอก กายใน พดูกนัเหลือเกิน ส่ิงน้ีเอามาพดูกนัเหลือเกิน มาจาก

ไหน? มาจากไหน?” มาจากธรรมในหวัใจไง! มาจากสภาวธรรมท่ีหลวงปู่ มัน่ยอมรับหลวงปู่ เจ๊ียะ

น่ีไง! หลวงปู่ มัน่ท่านรับประกนัว่า “หลวงปู่ เจ๊ียะท่านมีธรรมความเป็นจริง” เห็นไหม ความจริง

คอืความจริง คนไม่รู้พดูไม่ได้ คนไม่รู้อาการของใจ การปล่อยของใจ จะพดูเร่ืองการปล่อยน้ันไม่

ถูกต้อง ส่ิงท่ีทาํไม่ถูกตอ้งมนัเป็นสัญญาอารมณ์   

ในการประพฤติปฏิบติัในปัจจุบนัน้ีเขาประพฤติปฏิบติักนั เห็นไหม เขาบอกว่า “การ

ประพฤติปฏิบติัแบบพระป่าน่ีไม่ไดผ้ล ไม่ไดผ้ลเพราะมนัเป็นสมมุติ พุทโธๆๆ เป็นสมมุติ ตอ้ง

กาํหนดปรมตัถ”์ ปรมตัถ์มนักส็มมุติ! เพราะอาการของใจมนัเป็นสมมุติ ในเม่ือเราสมมุติข้ึนมา

มนัก็สมมุติ แต่ตั้งช่ือว่ามนัปรมตัถไ์ง แลว้กาํหนดนามรูป..นามรูป มนัไม่เป็นวิชาการใน

ภาคปฏิบติั มนัเป็นวิชาการในปริยติั   

ส่ิงท่ีเป็นปริยติัน่ีเป็นสัญญาอารมณ์ ส่ิงท่ีเป็นสัญญาอารมณ์มนัก็สร้างความสงบได้

เหมือนกนั  เพราะอาการของใจ ใจมนัยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงใด เวลาเราทุกขเ์ราร้อนเรากงัวลส่ิงใด ถา้

เรามีความเขา้ใจ  เช่น ของเราไม่อยูน่ี่ เรามีความกงัวลมาก แต่ถา้เราไปเห็นของของเรา ความ

กงัวลจะหายทนัทีเลย เห็นไหม น่ีก็เหมือนกนั อาการของใจ รูปนาม นามรูป พจิารณาดูนามรูป 
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มนักป็ล่อยวางนามรูปเข้ามา..ปล่อยวางนามรูปเข้ามา มนักป็ล่อยวางเข้ามา ปล่อยวางเข้ามาเป็น

อะไรล่ะ? ปล่อยวางเข้ามามนักเ็ป็นสมถะ มนัเป็นความว่างแล้วไม่มสีติอกีต่างหาก   

 แต่ท่ีว่ากายนอก กายใน กายนอกคือการวปัิสสนากายเบ้ืองตน้ เบ้ืองตน้การวิปัสสนากาย 

จิตตอ้งสงบเขา้มาก่อน ในภาคปฏิบติัเราถึงตอ้งกาํหนดพุทโธไง “คาํว่าพุทโธน้ีเป็นสมมุติ 

กาํหนดแลว้จะไม่มีประโยชน์” พุทโธน่ีสาํคญัมากเลย สาํคญัเพราะอะไร? เพราะเราทาํบุญอุทิศ

ใหห้ลวงปู่ เจ๊ียะ หลวงปู่ เจ๊ียะเป็นท่ีเคารพของพวกเรา เราถึงทาํบุญถวายหลวงปู่ เจ๊ียะ แต่หลวงปู่

เจ๊ียะเป็นพระอรหันต ์ไม่ตอ้งการส่ิงใดเลย   

เพราะองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเป็นศาสดาของเรา! เป็นบรมครูของเรา! เรา

กาํหนดพทุโธน่ีเราระลกึถงึองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เวลาเรากราบพระกนัน่ี เรากราบ

อะไร? เวลาเรากราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เราไปกราบพระ กราบถึงพระไหม? เรากราบ

ตรงไหน? เรากราบปัญญาคุณ เรากราบธรรม เรากราบสังฆะ เวลาเรากราบพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ถา้เรากราบโดยคุณงามความดีขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เราจะกราบถึงพระ 

ถา้เราสักแต่วา่กราบ เรากราบทองเหลืองนะ   

น้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราประพฤติปฏิบติัเขา้มาน่ี กาํหนดพุทโธๆ เราระลึกถึงองคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ  ในเม่ือเราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กาํหนดพุทโธๆ 

โดยสติสัมปชญัญะพร้อมเขา้ไปน่ี ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ มนัจะมีสติตลอดเลย มนัจะปล่อยวาง

ขนาดไหน มนัก็เป็นสติเขา้มา มีสตินะ 

แต่ถา้มนัไม่ปล่อยไม่วาง  สติเราน้ีเวลาพุทโธมนัแลบออกไป มนันึกมนัออกไปทางไหน

เราก็พุทโธใหเ้ร็วข้ึนก็ได ้ เราใชอ้ยา่งอ่ืนก็ได ้ น่ีตอ้งการส่ิงน้ีไง ส่ิงน้ีมาเพื่อใหใ้จสงบ ถา้ใจสงบ

จิตน้ีเป็นสัมมาสมาธิ  ถา้จิตเป็นสัมมาสมาธิเพราะเรามีสติคุม้ครอง คุม้ครองหวัใจ พุทโธๆ น้ีเป็น

ช่ือของพุทโธ เวลาพุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานในหวัใจ เห็นไหม ถ้าผู้ใดปฏบิัติธรรมสมควรแก่

ธรรม ผู้ใด เห็นไหม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นตถาคตนะ ถ้าเราพจิาณากาย ปล่อยวางกายตาม

ความเป็นจริง เราจะเห็นเงาขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเป็นช้ันเป็นตอนเข้าไปเลย   

น่ีก็เหมือนกนั กาํหนดพุทโธๆ  เวลาจิตเราสงบเขา้มา เราจะเห็นความสัมผสักบัความสุข

นะ ความสุขเกิดข้ึนกบัการประพฤติปฏิบติั เวลาเราประพฤติปฏิบติัมีแต่ความทุกขค์วามเร่าร้อน 

ความเร่าร้อนน้ีเกิดจากกิเลสตณัหาของเรา กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ปฏิบติัก็อยากได ้พุทโธ
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ก็อยากสงบ อยากแลว้มนัก็เป็นตณัหาความทะยานอยากซอ้นเขา้ไป เห็นไหม จิตใตส้าํนึกของ

ปุถุชน จิตใตส้าํนึกของคนอยากดีทุกคน  อยากดีแต่ไม่มีปัญญา อยากดีทาํอยา่งไรดี คนท่ีไม่เขา้ใจ

อยากดีก็อยูท่างโลกเขา คดโกงต่างๆ ก็เพื่อตวัตน เพื่อดีของเขา น่ีความดีหยาบๆ ดีแบบโลก   

ถา้ดีแบบเรา เราก็อยากดี อยากดีแบบประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นคนมีศีลมีธรรม คนสร้าง

บุญกุศลมา เวลาเราประพฤติปฏิบติั  เราอยากมีความสงบ ถา้อยากอยา่งน้ีมนัเป็นตณัหาซอ้น

ตณัหา เพราะจิตใตส้าํนึกของเรามนัมีความอยากอยูแ่ลว้ ทีน้ีเราถึงตอ้งกาํหนดพุทโธๆ น้ี พยายาม

ไม่มีความอยาก ไม่ตอ้งการส่ิงใด พุทโธๆ เพื่อใหจิ้ตสงบ เห็นไหม ถา้สติมนัคํ้าเขา้มาอยา่งน้ีมนั

จะสงบเขา้มา..สงบเขา้มา ถา้สงบเขา้มา เห็นไหม มีสัมมาสมาธิ  

พระป่าเรา ครูบาอาจารยถึ์งว่า “ตอ้งมีสมาธิ” ถา้มีสมาธิ ปัญญาท่ีแบบว่ากายนอกกายใน 

ท่ีว่าพดูกนัเหลือเกิน..พดูกนัเหลือเกิน กายนอกกายในน้ีเกิดข้ึนจากตามความเป็นจริงไง เกิดข้ึน

จากปลาท่ีทวนกระแสนะ ไม่ใช่เกิดข้ึนจากปลาเน่า ถา้เกิดข้ึนจากปลาเน่าน้ีมนัสร้างสัญญา

อารมณ์ มนัเส่ือมไง  ถา้ปลาท่ีมีชีวิตพยายามดนัข้ึนไป แบบครูบาอาจารยข์องเราข้ึนไปหาหลวงปู่  

เห็นไหม เวลาเอาธรรมน้ีไปสัมผสันะ ใจสู่ใจ ยอมรับตามความเป็นจริง เห็นไหม เวลายอมรับ

ตามความเป็นจริง เขา้ไปสภาวะแบบนั้น  จนหลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศนาว่าการนะ  

“มีพระองคห์น่ึงปฏิบติัถึง ๓ พรรษา เท่ากบัเราปฏิบติั ๒๒ พรรษาท่ีถ ํ้าสาริกา”  

ฉะนั้น ท่ีถ ํ้าสาริกาน้ีก็ตอ้งว่าหลวงปู่ มัน่ท่านได ้๒ ขั้นตอน ส่ิงท่ีได ้๒ ขั้นตอน เห็นไหม  

แลว้ท่านบอกรวมใหญ่ไง เวลาประวติัหลวงปู่ มัน่โดยของหลวงตามหาบวัท่านบอกว่า “ตอนท่ี

หลวงปู่ มัน่อยูท่ี่ถ ํ้าสาริกาน่ีจิตมนัรวมใหญ่” ส่ิงท่ีรวมใหญ่ เห็นไหม คาํว่ารวมใหญ่น่ี ถา้ปลาเน่า

มนัจะบอก “รวมใหญ่ ทุกคนก็ทาํได ้กาํหนดพุทโธๆ เขา้ไปน่ีรวมใหญ่ รวมมากนะ” รวมอยา่งน้ี

มนัเป็นสมถะไง  

ส่ิงทีค่าํว่ารวมใหญ่น่ี ส่ิงนีม้นัต้องเป็นผู้ทีม่ีปัญญา ถ้าใจสู่ใจ ธรรมสู่ธรรมนะ รวมใหญ่

ต้องมปัีญญา ส่ิงทีปั่ญญามนัใคร่ครวญมันทาํลายกเิลสเข้ามาน่ี มนัรวมใหญ่ รวมใหญ่โดย

วปัิสสนาญาณไง ส่ิงทีว่่าวปัิสสนาญาณ ปัญญาภาวนามยปัญญาอย่างนีม้นัเกดิ หลวงปู่ มัน่ได้

ธรรมอนันีข้ึน้มา พอพลกิเข้ามา เห็นไหม ตั้งแต่ลาพระโพธิสัตว์เข้ามา ประพฤติปฏบิัติเข้ามา

จนถงึจุดนี้พลกิจากใจดวงนีเ้ข้ามา พอรวมใหญ่น่ี เพราะเป็นพระโพธิสัตว ์ลงมานะกาํหนดจิตเขา้
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ไปจะเห็นเลยว่า หลวงตาอยูท่ี่ตีนเขากาํลงัคิดถึงครอบครัว คิดถึงต่างๆ เห็นสภาวะไปหมดเลย ส่ิง

ท่ีเห็นสภาวะไปนั้น ส่ิงน้ีเป็นผลพลอยไดน้ะ... 

คาํว่ารวมใหญ่ หมายถงึว่า เวลามนัสมุจเฉทปหานไง กายกบัจติมนัจะแยกออกจากกนั

โดยสัจจะความจริงของมนั! เห็นไหม กายนอกคอืพจิารณากายโดยจติทีส่งบแล้วยกขึน้ ยกกาย

ขึน้วปัิสสนา ถ้าใครวปัิสสนากายได้ เห็นกายโดยตามความเป็นจริงนะ...  

เห็นกายโดยความเป็นจริงหมายถงึเห็นจากใจ  ไม่ใช่เห็นจากตา  

เห็นจากตานีเ้ป็นสมมุติทั้งหมดเลย   

ถา้เห็นจากใจ ถา้จิตไม่สงบเห็นไม่ได ้แต่ถา้เขากาํหนดโดยสามญัสาํนึกท่ีเขากาํหนดนาม

รูป เขาเห็นของเขา เห็นของเขานัน่เขาสร้างภาพ ส่ิงท่ีสร้างภาพเพราะจิตมนัไม่สงบเขา้มา มนัเห็น

สภาวะแบบนั้น แต่ถา้เขากาํหนดไปทาํต่อไป เขาจะเห็นกายของเขา เห็นกายของเขาเขาก็ทาํไม่ได ้

ทาํไม่ไดเ้พราะเขาไม่อยูก่บัปัจจุบนั เขาจึงไม่สามารถใชปั้ญญาของเขาได ้ 

การเคลือ่นไปของปัญญา ปัญญาการเคลือ่นไปของวปัิสสนาญาณ มนัเกดิขึน้ มนัจะ

ทาํงานของมนัออกไป มนัจะเป็นภาวนามยปัญญา ถ้าภาวนามยปัญญามนัเคลือ่นออกไป แล้วไม่

ยอมรับความเคลือ่นไปของภาวนามยปัญญา ไม่ยอมรับความเคลือ่นไปของธรรมจกัร  ไม่

ยอมรับการเคลือ่นของจักรนี้ทีม่นัหมุนออกไป มนัจะเป็นวปัิสสนาไปไม่ได้   

ถา้มนัไม่วิปัสสนามนักจ็ะดึงกลบัมาอยูท่ี่ปัจจุบนั คือดึงกลบัมาอยูท่ี่ความรู้สึก ดึงกลบัมา

อยูท่ี่ความเป็นไปของจิตน้ี ไม่ยอมเคล่ือนออกไปโดยใชปั้ญญาไง แต่ถา้ท่องจาํ จาํธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เขาบอกว่า “อนันั้นเป็นปัญญา” แต่เวลาปัญญามนัจะเกิดโดยสัจจะ

ความจริงนะ โดยธรรมจกัรนะ แต่เขาไม่กลา้กา้วเดินออกไป เพราะกิเลสในหวัใจของเขาเหน่ียว

ร้ังไว ้  

ในการประพฤติปฏิบติั ถา้เป็นปลาเน่ามนัจะไม่กา้วเดินไป แลว้ถา้อยา่งน้ีไป สพฺเพ ธมฺมา 

อนตฺตา สภาวธรรมเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดบัไป สมาธิความสงบเกิดข้ึนแลว้ก็ตอ้งเส่ือมไป เส่ือมไป

โดยธรรมดาไง ส่ิงน้ีตอ้งเส่ือมไปโดยธรรมดา สภาวธรรมน้ีมนัเป็นอนตัตาอยูแ่ลว้ แต่ไม่เห็น

อนตัตาตามความเป็นจริงโดยปัญญาของตวั ตวัไม่มีปัญญาข้ึนมาเห็นความเป็นอนตัตาของใจ

ดวงนั้น เพราะไม่ยอมประพฤติปฏิบติัใหธ้รรมเกิดข้ึนมาจากใจไง ไปเหน่ียวร้ังธรรมขององค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจา้บอก “ตอ้งเป็นปัจจุบนัธรรม 

ปัจจุบนัธรรม”  

ครูบาอาจารยส์าํคญัไหมล่ะ? ครูบาอาจารยส์าํคญัตรงน้ีไง สาํคญัตรงการช้ีนาํเพื่อไม่ให้

เราเสียเวลา...หน่ึง เพื่อไม่ใหเ้ราหลงนอกทางไป...หน่ึง เห็นไหม อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกา

นุโยค คือตกซา้ยตกขวาไประหว่างไปช่องทางนั้น แลว้ครูบาอาจารยเ์ราพยายามประคองไปนะ น่ี

หลวงปู่ มัน่ท่านประคองหลวงปู่ เจ๊ียะเรามานะ ประคองครูบาอาจารยข์องเรามา ส่งต่อๆ กนัมา

เพราะเราเช่ือ เราเคารพครูบาอาจารยข์องเรา  

แต่เวลาธรรมบอกว่า “อยา่เช่ือตวับุคคลใหเ้ช่ือธรรม” ใช่! “ไม่ใหเ้ช่ือตวับุคคล” เพราะ

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกกาลามสูตรไว ้ “ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั

พุทธเจา้เทศนาว่าการ  ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่ครูบาอาจารยเ์ราบอก”  แต่ขณะท่ีว่าเราอยูก่บัครูบาอาจารย์

เราน่ี  ครูบาอาจารยเ์ราใจท่านเป็นธรรม ท่านเห็นสภาวะทั้งหมดเลย แต่ธรรมเกิดข้ึนจากเราน่ี เรา

ก็เป็นสภาวะ แลว้เราคิดวา่เป็นธรรมไง   

การประพฤติปฏิบติัไป เวลาเกิดนิมิตเห็นจริงๆ ความเห็นนั้นเห็นจริงๆ หลวงปู่ ดูลยบ์อก

ว่า “เห็น แต่ส่ิงท่ีเห็นนั้นไม่จริง” ส่ิงท่ีเห็นนั้นไม่จริง เพราะการเกิดดบัหรือการวิปัสสนาไปมนั

ตอ้งปล่อยวางไป มนัเป็นตทงัคปหาน มนัเป็นความชัว่คราวของการเป็นไปของสภาวธรรมไง  

ส่ิงทีเ่ขาประพฤติปฏบิัติกนันะ เขามสีภาวธรรมนะ สภาวธรรมน่ีมนัเกดิขึน้กบัใจ แต่มนัไม่ใช่

เป็นอริยมรรค  

ถ้ามนัเป็นอริยมรรค มนัต้องมสีติชอบ ปัญญาชอบ งานชอบ งานชอบน่ีสําคญั! งานชอบ 

ชอบทีไ่หน? เราทาํความสงบ พทุโธๆ น่ี มนักง็านชอบ บอกว่า “รวมใหญ่..รวมใหญ่” ถ้าปลาเน่า 

เห็นไหม มนักบ็อกมนัก ็ “รวมชอบ” มนักช็อบของมนัเพราะมนักาํหนดพทุโธเข้าไป กาํหนดอา

นาปานสติมนักร็วมชอบ ส่ิงทีช่อบน่ี งานชอบคอืงานทีจ่ติตั้งมัน่ จติตั้งมัน่แล้วจตินีย้กขึน้

วปัิสสนา วปัิสสนาในอะไร? วปัิสสนาในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม   

ส่ิงต่างๆ สมบติัในโลกน้ีเขาวางไวอ้ยูบ่นโลกนะ ส่ิงทุกอยา่งน่ีเกิดข้ึนจากดิน เกิดจากโลก

น้ี ส่ิงต่างๆ ในการประพฤติปฏิบติัเกิดจากใจนะ ความทุกขค์วามสุขต่างๆ เกิดข้ึนจากใจ ส่ิงท่ีเป็น

ภาระรุงรังก็เกิดข้ึนจากใจ ใจน้ีมนัภาระรุงรังของเราข้ึนมา แต่โลกมองไม่รู้ โลกบอกวา่ส่ิงต่างๆ 

ส่ิงท่ีมีความสุขความทุกขน์ั้นคือสมบติัส่ิงท่ีแสวงหากนัมา ส่ิงท่ีสมบติัแสวงหากนัมาน่ีเป็นภาระ
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รุงรัง เป็นส่ิงท่ีว่าหนกัหนาสาหสัสากรรจท่ี์จิตน้ีตอ้งไปรับภาระมนันะ เราไพล่ไปดูตรงนั้นไง ถึง

ตอ้งยอ้นกลบัมาท่ีกาย เวทนา จิต ธรรม เพราะอะไร?..  

เพราะกายน้ี กายทีเ่ราเกดิมาจากท้องพ่อท้องแม่น่ีเป็นของเราหรือเปล่า? ทั้งที่ๆ  อยู่กบัเรา 

ขบัเคลือ่นไปกบัเรา กนิอยู่กบัเรา นอนอยู่กบัเราอยู่อย่างนี้! เราว่าทางโลกกต้็องว่าเป็นของเรา ถ้า

ไปบอกว่า “ไม่ใช่ของเรา” เขาจะบอกว่าเราน่ีไม่สมประกอบแล้ว แต่ตามสัจจะความจริง! “ไม่ใช่

ของเรา!” มันไม่ใช่ของเราตามสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มนัเป็นของเราโดย

สมมุต!ิ 

เราเกิดมาจากทอ้งพ่อทอ้งแม่น้ีเป็นเรา กฎหมายรับรองว่าสิทธิเป็นเรา สรรพส่ิงเป็นเรา

ทั้งหมด มนัเป็นสมมุติ มนัเป็นของชัว่คราวไง  มนัถึงไม่เป็นบญัญติั แลว้มนัก็ไม่เป็นธรรม มนั

เป็นสมมุติอนัหน่ึง  แลว้โลกก็ติดกนัตามในสมมุติน้ี คน้ควา้ต่างๆ ข้ึนมาว่ามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง

นะ การพฒันาส่ิงต่างๆ ก็ตอ้งเพื่อมนุษย ์การทาํส่ิงต่างๆ ก็ตอ้งเพื่อมนุษย ์ เพื่อมนุษยท์ั้งหมดเลย 

แต่มนุษยม์นัทุกขม์นัร้อนไม่ไดพ้ดูถึงความทุกขค์วามร้อนของใจเลย  

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ต่างหาก เป็นส่ิงท่ีชาํระใหใ้จน้ีมีความร่มเยน็

เป็นสุข  ถา้เราประพฤติปฏิบติัธรรม เห็นไหม เราประพฤติปฏิบติัธรรมนะ เราทาํทาน เรารักษา

ศีล ภาวนา ส่ิงน้ีเป็นเรือ ส่ิงน้ีเป็นพาหนะ ส่ิงท่ีเป็นพาหนะเราตอ้งทาํใหม้นัถูกตอ้ง พยายามทาํให้

ถูกตอ้ง เห็นไหม เวลาเขาทาํส่ิงท่ีว่าเขาผา่ตดั เขารักษาคนไข ้ เคร่ืองมือของเขาตอ้งไม่ติดเช้ือนะ 

เขาตอ้งทาํลายเช้ือนั้น ฆ่าเช้ือนั้น แลว้เขารักษาคนไข ้ รักษาคนไขแ้ลว้คนไขถึ้งไม่ติดเช้ือ แลว้

คนไขจ้ะหายจากไขน้ะ น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราจะประพฤติปฏิบติั เราถึงตอ้งพยายามทาํจิตของเรา

ใหเ้ป็นสัมมาสมาธิ ถา้เป็นสัมมาสมาธิน่ี โลกียปัญญา ส่ิงท่ีเป็นโลกมนัจะไม่เขา้มาไง กิเลสตณัหา

ความทะยานอยากมนัยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงน้ีไว ้ เวลาวิปัสสนาไป ภาวนาไปน้ีมนัคาดการณ์คาดหมาย

ทั้งหมดเลย ยิง่ปัจจุบนัน้ีนะ ธรรมของครูบาอาจารยเ์ราออกมาเผยแผม่าอยา่งน้ี  มนัจะยดึมัน่ถือ

มัน่ มนัจะว่าเป็นธรรมของมนั  มนัข้ีโกงหนา้ดา้นๆ นะกิเลสของเรา “เรา” ทั้งหมดนะท่ีพดูมาน่ี  

ยอ้นกลบัมาท่ีเรา ใจเราน้ีแหละไม่ตอ้งไปดูใครเลย  ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นเร่ืองของเขา แมแ้ต่พ่อ 

แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย เราเกิดกนัมา เร่ืองของโลกเราก็เคารพบชูา กตญั�ูกตเวทีทุกคนแน่นอน แต่เวลา

ท่านเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็เป็นเร่ืองของท่าน เวลาท่านตอ้งเสียชีวิตไปก็เร่ืองของท่าน ไม่มีใครแทนใคร

ไดเ้ลย เพียงแต่ว่าโอกาสปัจจุบนัน้ีเราจะตกัตวงบุญกุศลของเราไหม เราอุปัฏฐากพ่อ อุปัฏฐากแม่ 
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พระอรหนัตใ์นบา้น ลูกเตา้ของเรา เราพยายามดูแลรักษา ส่ิงน้ีสังคมเจริญ เราทาํบุตรหลานของ

เราใหเ้ป็นคนดี สังคมก็จะมีความสุข เห็นไหม แต่ถา้คนอ่ืนเขาทาํลูกหลานเขา เขามีปัญหาของ

เขา ลูกหลานของเขาก็จะเป็นปัญหาในสังคมนั้น ส่ิงน้ีเป็นปัญหาสังคมนะ สภาคกรรมไง กรรมท่ี

เป็นสภาพ เป็นสภาคะไม่ใช่ส่วนบุคคล  

แต่เวลาประพฤติปฏิบติั เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนทน์ะ 

เวลาปรินิพพานนะ “เราเอาธรรมของเราไปคนเดียว” ถา้ผูป้ฏิบติัธรรม...ของคนอ่ืนเป็นเร่ืองของ

คนอ่ืนนะ  เห็นไหม น่ีกเ็หมอืนกนั ถ้าเราจะชําระกเิลสของเรา เราต้องย้อนกลบัมาทีสั่มมาสมาธิ 

ทีจ่ติตั้งมัน่  

ถ้าจติไม่ตั้งมัน่ จตินีย้กขึน้วปัิสสนาไม่ได้   

ถ้าจติยกขึน้วปัิสสนาไม่ได้ มนัจะไม่เห็นกาย เวทนา จติ ธรรม โดยสัจจะ! โดยความจริง!  

โดยอริยสัจ! โดยมรรคญาณ! 

ส่ิงท่ีมรรคญาณน้ี เห็นไหม หลวงปู่ มัน่ถึงยอมรับหลวงปู่ เจ๊ียะไง แลว้พยายามคน้ควา้

พยายามดาํเนินไปไง ความว่ารวมใหญ่มนัรวมโดยสมาธิกไ็ด้ จะรวมโดยทีว่่าวปัิสสนาญาณ

เกดิขึน้กไ็ด้ เกิดข้ึนก็ได ้ตอ้งมีครูบาอาจารย ์ เห็นไหม ผูท่ี้ช้ีนาํกนั ผูท่ี้รับรองกนั เราอยา่มัน่ใจตวั

เราเองนะ ถา้เรามัน่ใจตวัเราเองกิเลสมนัพามัน่ใจ กิเลสมนัอยูก่บัเรา! กิเลสน้ีอยูใ่นหวัใจของเรา 

เราพบส่ิงใด ทั้งๆ ท่ีเราไดแ้บงก์ปลอมไวใ้นกระเป๋า เราก็วา่ยงัเป็นแบงก์จริงอยู่นะ ถา้เราไป

พิสูจน์กนัท่ีธนาคารแลว้เขาบอกว่าแบงก์ปลอมถึงจะยอมรับไง   

แต่เวลาจิตของเรามนัลงัเลสงสัย มนัวิปัสสนาของมนั มนัจะปล่อยวางขนาดไหน จะเป็น

อยา่งไร ตอ้งทาํไป ตอ้งเดินหนา้ไป ตอ้งกา้วหนา้ไป ตอ้งซํ้ าไป เห็นไหม ปลาเป็น! ตอ้งทวน

กระแสไปตลอด ส่ิงท่ีทวนกระแสคือทวนกระแสไป ปลามนัไปไข่ของมนั มนัทั้งชีวิตของมนันะ 

ถา้มนัไปเจอสัตว ์เจอส่ิงท่ีว่าส่ิงท่ีเป็นอาหารของเขา มนัก็ตอ้งเสียชีวิตของมนัไป เห็นไหม 

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เราโดนกิเลสหลอกนะ เราประพฤติปฏิบติั ส่ิงท่ี

ประพฤติปฏิบติัน้ีเป็นบุญกุศลเพราะปฏิบติับชูา แต่ทิฏฐิมานะความเห็นผดิน่ีมนัเป็นอกุศล ส่ิงท่ี

เป็นอกุศลก็ทาํใหท้าํลายโอกาสในชาติปัจจุบนัน้ีไง ในชาติปัจจุบนัน้ีท่ีเราจะไดผ้ลของเรา เราจะ

ประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนไป เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นการประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนไป ถึงท่ีสุดแลว้ 
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พอมนัปล่อยวางขนาดไหน พิจารณากายถึงท่ีสุด มนัจะปล่อย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็น

ทุกข ์โดยธรรมชาติของมนั ส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติของมนั มนัเป็นสมุจเฉทปหานเพราะอะไร?  

เพราะว่า ในเม่ือวิปัสสนาญาณมนัหมุนเขา้ตลอด ปัญญามนัจะหมุนของมนัออกไป ส่ิงท่ี

ปัญญาของมนัหมุน มนัถึงบอกปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากภาวนามยปัญญาไม่ใช่สุตมยปัญญาท่ีเขาเรียน

ปริยติักนั ปริยติัเป็นเคร่ืองหมายนะ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธน้ี  ไม่ปฏิเสธปริยติั ปริยติัไม่ไดป้ฏิเสธ

มนัเลย  

แต่ปริยตัิฆ่ากเิลสไม่ได้! ปริยตัิเป็นแผนทีเ่คร่ืองดาํเนินให้การชําระกเิลส   

แต่พอวปัิสสนาเกดิขึน้ ปัญญาญาณเกดิขึน้ เราเห็นปัญญาของเราหมุนออกไปน่ี 

ภาวนามยปัญญาจะเกดิขึน้ แล้วถ้ามนัสมดุลเมือ่ไร เห็นไหม สัมปยุตเข้ามา พอมันสัมปยุตเข้ามา

มนัทาํลายกเิลสขาดออกไป เห็นไหม สังโยชน์ขาดออกไปจากใจ กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกข์เป็น

ทุกข์ แยกออกจากกนัโดยสามญัสํานึก โดยความเป็นจริงน่ะ สังโยชน์ขาดเห็นต่อหน้าเลย แล้วมัน

จะไปถามใครล่ะ? มนัไม่ถามใคร...  

แล้วปฏบิัติเอาส่ิงใดรองรับล่ะ? เอาปัจจตัตงั เอาใจสู่ใจ ใจดวงหน่ึงของลกูศิษย์ลูกหาทีไ่ป

กราบหลวงปู่ มัน่น่ะ น่ีเอาใจสู่ใจนะ แล้ววปัิสสนาย้อนขึน้ไปจนทาํลายนะ ทาํลายกเิลสไปอกี

ช้ันหน่ึง กเิลสช้ันหน่ึง น่ีอปุาทานของกาย ส่ิงทีอ่ปุาทานของกาย เวลาแยกออก เห็นไหม  “กาย

เป็นโพธิ จติเป็นกระจกใส” แยกออกจากกนั กามราคะปฏฆิะอ่อนลง เห็นไหม ส่ิงทีอ่่อนลงนี ้ส่ิง

นีม้นัเป็นมรรค เป็นส่ิงทีม่รรคอนัละเอยีดขึน้มาเป็นอกีช้ันตอนหน่ึง เห็นไหม ปัญญาในการก้าว

เดนิ หลวงตาถงึบอกว่า “มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอยีด” ถ้าเราติดในมรรคทีห่ยาบ เราจะเข้าไปใน

ส่ิงทีล่ะเอยีดไม่ได้เลย  

แลว้เราศึกษาปริยติัมาเราว่าส่ิงน้ีเป็นมรรค..เป็นมรรคไง แลว้เราก็กอดมรรคเราไวน้ะ เรา

กลวัผดิพลาด เรากอดมรรคของเราไว ้ คือกิเลสมนัสร้างมรรคใหเ้ราไง ทั้งๆ ท่ีองค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ปรารถนาส่ิงน้ีเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้รียนปริยติัแลว้ให้

ออกปฏิบติั แลว้มนัจะเกิดปฏิเวธ 

 แต่เวลาเราออกประพฤติปฏบิัติ  เรากเ็อาปริยตัิพกใส่ในหัวใจของเราไปด้วยนะ เพราะ

มนัศึกษามา มนัเล่าเรียนมา มนักอดไปกบัใจของมัน แล้วมนักส็ร้างภาพ “ส่ิงนีเ้ป็นสภาวะแบบ
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น้ัน องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าบอกไว้อย่างน้ัน” น่ีมรรคของเขา มรรคของการประพฤติ

ปฏบิัติของเขาไง แต่เขาไม่เคยเจอมรรคความจริง เขาถงึไม่เข้าใจคาํว่าภาวนามยปัญญา เขาถงึไม่

เข้าใจคาํว่าธรรมจักรมันเคลือ่น 

เวลาปัญญามนัเคล่ือน เห็นภาวนามยปัญญามนัเคล่ือนไปอยา่งไร? เพราะมนัทาํลายกิเลส

ต่อหนา้น่ะ กเิลสมนัขาดไปต่อหน้าน่ะ แล้วมนัจะเอาความลงัเลสงสัยมาจากไหน? ในเมือ่ไม่มี

ความลงัเลสงสัยแล้ว น่ีว่างหมดเลยนะ กายเป็นกาย จติเป็นจติ กายกบัจติแยกออกจากกนั โดย

สามญัสํานึกของมนั! โดยตามธรรมชาติของมนั ขาดออกไปจากใจ เห็นไหม   

“กายเป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส” น่ีของฝ่ายมหายานเขา เวลาท่ีสังฆราชองคท่ี์ ๕ จะส่ง

ต่อบริขารของเขา เขาบอกว่าใหล้กูศิษยเ์ขียนโศลกมา ชินเชาเขาเขียนของเขา กว่าจะเขียนก็ละลา้

ละลงั เพราะกิเลสยงัไม่ส้ินไง เพราะกายเป็นโพธิ จติเป็นกระจกใสนีม้ันสกทิาคามเีท่าน้ัน! ส่ิงท่ี

กายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยธรรมชาติของมนั! มนัก็ละลา้ละลงัไม่กลา้เขียน จะ...“เขียนไม่

เขียน เขียนไม่เขียน” 

ถึงท่ีสุดแลว้เพราะเป็นผูอ้าวุโส เป็นผูอ้ยูใ่กลชิ้ดครูบาอาจารยไ์ง ถึงเขียนโศลกว่า “กายน้ี

เป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส” เว่ยหล่างเป็นคนตาํขา้ว เขาเป็นกรรมกรอยูใ่นครัว อ่านหนงัสือก็ไม่

ออก “นัน่เขาทาํอะไรกนั?” ถามไง ถามพวกสาวกในสาํนกันั้นว่าเขาทาํอะไรกนั “เขาเขียนโศลก

นะ กายน้ีเป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส โอ๋ย...โศลกน้ีมีความหมายมาก” 

เว่ยหล่างบอกว่า “เขียนของผมบา้งสิ กายก็ไม่มี! จิตก็ไม่มี! แลว้ฝุ่ นมนัจะเกาะอะไร?” เขา

บอกว่า “กายน้ีเป็นโพธิ จิตน้ีเป็นกระจกใส หมัน่เชด็กระจกทุกวนัๆ แลว้ฝุ่ นมนัเกาะไม่ได”้ เว่ย

หล่างบอกว่า “กายก็ไม่มี! กระจกก็ไม่มี! แลว้ฝุ่ นจะเกาะอะไร?” น่ีตวักขูองกไูม่มีไง กกู็ไม่มี! 

อะไรก็ไม่มี น่ีมนัไปอีกชั้นหน่ึง เห็นไหม ส่ิงท่ีอีกชั้นน่ี กามราคะ ถา้จิตอยา่งน้ีมนัจะติดในความ

ว่างไง แลว้มนัไม่เห็นกิเลสเลย “ว่างไปหมด ส่ิงต่างๆ น้ีเป็นความว่างไปหมด น่ีคือธรรมทั้งหมด” 

พญามารมนัร้ายกาจมากนะ แมแ้ต่ผูป้ระพฤติปฏิบติัเป็นขั้นตอนข้ึนไป มนัก็ไปติดของมนั เห็น

ไหม 

น่ี ส่ิงนีห้ลวงปู่ มั่นบอกหลวงปู่เจีย๊ะไง “ให้พจิารณากายซ้ํา ซ้ําทีก่ายน้ัน!”  
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ถ้าซ้ําทีก่ายน้ัน เห็นไหม ถ้าหลวงปู่ เจีย๊ะค้นคว้าจากกายน้ันจะเห็นเป็นอสุภะไง ส่ิงนีเ้ป็น

กายนอก กายใน กายในกาย เห็นไหม จากกายนอก เห็นไหมพจิารณากาย สักกายทฏิฐิความเห็น

กายผดิพลาด ความยดึมั่นถอืมัน่กายว่าเป็นของเราโดยสามญัสํานึก แต่ความเป็นจริงโลกนีม้ัน

เป็นสมมุติ มนัเป็นสมมุติอยู่ มนัว่ามนัเกดิดบั อย่างนีม้ันเป็นสมมุต ิ ไม่มคีวามหมาย เพราะทุก

คนต้องลาร่างกายนี ้ทุกคนต้องตายไป! ร่างกายต้องทิง้ไว้ในโลก เห็นไหม 

แต่ขณะทีว่ปัิสสนาญาณมนัเกดิ เห็นตามความเป็นจริง มนัทิง้เดีย๋วน้ันไง กายไม่ใช่เรา เรา

ไม่ใช่กาย เห็นไหม ปล่อยจากกายตามความเป็นจริง น่ีกายนอก! กายใน พจิารณากายขึน้มาน่ี กาย

เป็นธาตุ ๔ เป็นดนิ เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ วปัิสสนาไปมนัคนืสภาวะของมนัทั้งหมด จติปล่อย

ออกมาน่ี “กายเป็นโพธิ จติเป็นกระจกใส” แลว้หลวงปู่ มัน่บอก “พิจารณากายซํ้า..พิจารณากาย

ซํ้ า” ยกข้ึนวิปัสสนากาย ถา้วิปัสสนากาย เห็นไหม จบักายน้ีเป็นอสุภะ ถา้จบักายไม่ไดน่ี้เร่ิมตน้

วิปัสสนาไปไม่ได ้  

 ถา้เร่ิมตน้วิปัสสนาไปไม่ได ้ เพราะจิตมนัว่างอยู ่ จิตมนัไม่มีงานทาํ จิตมนัปล่อยวาง จิต

มนัทาํอะไรไม่ไดเ้ลย ถา้จิตมนัทาํอะไรไม่ได ้มนัก็อยู่ในความสุขของมนั เห็นไหม แลว้มนัก็ติดไง 

น่ีหลวงปู่มัน่ ดึงออก ถา้ดึงออก เห็นไหม ยกข้ึน...ยกข้ึนวิปัสสนา ถา้จะยกข้ึนไดต้อ้งทาํจิตให้

สงบก่อน น่ี มหาสติ มหาปัญญา สติปัญญาน้ีเป็นมรรคอยา่งหยาบ ถา้ยกข้ึนน้ีเป็นมหาสติ มหา

ปัญญา มนัจะเป็นปัญญาอยา่งละเอียด  

แลว้มหาสติ! จะเอาสติปัญญาอยา่งเราน่ีไปจบัตอ้งส่ิงน้ีส่ิงท่ีละเอียด เห็นไหม อารมณ์

ความรู้สึกเราเกิดข้ึนเราก็ไม่รู้ โกรธไปจนหนา้ดาํหนา้แดง โกรธไปจนเลิกโกรธแลว้ก็ยงัไม่รู้ ไม่

เห็นอาการของใจ ส่ิงท่ีจิตมนัสงบมนัปล่อยอาการของใจเขา้มา แลว้ส่ิงท่ีเขา้ไปเห็นกาย...แลว้

เป็นกายใน...ปล่อยกายในเขา้มา...แลว้มนัจะเป็นเห็นกายในกายน่ี มนัจะยกข้ึนอยา่งไร? 

เห็นกายในกายน่ีมันเป็นส่ิงทีก่ายอนัละเอยีดกว่าน้ันน่ะ ถ้ามนัเห็นกายอนันี ้ จติยกขึน้

วปัิสสนาอนันีไ้ด้มนัจะเห็นเป็นอสุภะอสุภงัไง ส่ิงทีเ่ป็นอสุภะเพราะมนัมธีรรม สภาวธรรมใน

หัวใจ แต่ถ้ามนัไม่มธีรรมในสภาวะน้ัน มนัจะเป็นสุภะ  มนัจะเป็นความสวยความงาม ความ

พอใจ ความลกึๆ ความยดึมัน่ถือมัน่ของใจ ใจจะยดึมัน่ถอืมัน่ส่ิงนี ้ เพราะกามมนัอยู่ที่ใจไง เวลา

เราประพฤติปฏบิัติกนั ระหว่างเพศตรงข้าม หญงิกบัชายนีม้ีกามราคะ มคีวามผูกพนัเป็น

ธรรมชาติ...  
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แต่ไม่โทษเลยว่าไอ้ใจดวงนีม้นัต้องการ!  

ไอ้ใจดวงนีม้นัปรารถนา!   

ไอ้ใจดวงนีม้นัเสพในตัวมนัเองกไ็ด้!   

ไอ้ใจดวงนีม้นัเป็นปัญหาของมนัตลอดไป!   

ใจดวงนีต่้างหาก! มนัออกไปยุ่งกบัโลกเขา มนัไม่ใช่หญงิกบัชายหรอก!  

เวลาถา้เป็นหญิง เห็นไหม ทาํไมนางอุบลวรรณาเป็นพระอรหนัตล่์ะ? ทาํไมโคตมีเป็น

พระอรหนัตล่์ะ? หญิงเขาก็เป็นพระอรหนัต ์ ชายเขาก็เป็นพระอรหนัต์ ส่ิงท่ีว่าเราไปว่า “เป็น

เพราะหญิง เป็นเพราะชาย” เป็นเพราะหญิง เป็นเพราะชาย เพราะกิเลสเราหนา กิเลสเราหยาบ 

กิเลสเราหนา กิเลสเราหยาบมนัถึงออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ แลว้ออกรับรู้ภายนอก ส่ิงท่ีออกรับรู้

ภายนอก มนัก็ไปยดึมัน่ถือมัน่ภายนอก แลว้มนัจะไปชาํระกิเลสอยา่งไร? มนัจะไปเห็นกิเลส

อยา่งไร? เห็นไหม มนัถึงเป็นมหาสติ มหาปัญญา  

น่ี ส่ิงท่ีพระปฏิบติัเขาเคารพครูบาอาจารย ์ เขาเคารพตรงน้ีไง  สมบติัใครช้ีแนะ ใครช้ี

สมบติัภายใน ใครช้ีส่ิงท่ีว่าเราเขา้ไปเจอสภาวะแบบนั้น เห็นไหม ถา้ไม่เห็นกาย ไม่เห็นจิต เราจะ

เดินอยา่งไร?  ไม่เห็นกาย ไม่เห็นจิต เราก็ติดอยูแ่ค่นั้นใช่ไหม ครูบาอาจารยเ์ราจะช้ีข้ึนมา ช้ีข้ึนมา

กิเลสมนัก็ต่อตา้น กิเลสเราน่ีแหละ “เราเห็นจริง เรารู้จริง ครูบาอาจารยท์าํไมบอกว่าส่ิงนั้นไม่จริง 

ส่ิงนั้นผดิพลาด” มนัเกิดความลงัเลสงสัย มนัเกิดความโตแ้ยง้ไง ความโตแ้ยง้มนัก็ตอ้งพิสูจน์กนั

ไง พอพิสูจน์กนัมนัก็ออกแสวงหา มนัก็ออกคน้ควา้ ถา้มนัคน้ควา้มนัพลิกแพลงไป พอมนัไปจบั

ตอ้งได ้ 

“น่ี!..กายในกายเป็นอยา่งน้ีหนอ!”   

ถา้ “กายในกายเป็นอยา่งน้ีหนอ” มนัมีอาํนาจของมนัไง มนัมีแต่พลงังานของมนั มนัเป็น

มหาสติ มนัเป็นมหาปัญญา มนัเป็นสมาธิท่ีมีพื้นฐานไง ถา้สมาธิพื้นฐานมนัก็จบัตอ้งส่ิงน้ีได ้เห็น

ไหม มนัก็วิปัสสนาของมนัไป ส่ิงน้ีวิปัสสนาไปมนัใคร่ครวญของมนัไป เห็นไหม มนัจะเป็นอสุ

ภะตรงน้ีไง ตรงเป็นอสุภะเพราะมนัเป็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ 
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“ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยดั้งเดิม ธรรมน้ีมีอยูโ่ดยจริง” ธรรมน้ีมีอยูแ่ต่ไม่มีใครสามารถไปสัมผสั

มนั ไม่มีใครมีความสามารถเพราะส่ิงต่างๆ อยา่งน้ี มนัเป็นสภาวะท่ีละเอียดลึกซ้ึงมาก! แมแ้ต่

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ “จะสอนใครไดห้นอ สอนใครไดห้นอ” แลว้

ปัญญาอยา่งปุถุชน ปัญญาอยา่งสามญัสาํนึกของเราน่ี จะเห็นสภาวะแบบน้ี มนัเป็นไปไดไ้หม? 

ในเม่ือมนัเป็นไปไม่ได ้ ทาํไมเราไม่กราบครูบาอาจารยข์องเราดว้ยหวัใจล่ะ? ทาํไมเราไม่อุทิศ

ชีวิตน้ีกบัครูบาอาจารยข์องเรา? ทาํไมพระอานนทส์ามารถสละชีวิตปกป้ององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ได ้เพราะอะไร? เพราะส่ิงน้ีมนัเคารพไง ส่ิงน้ีไม่มีใครยืน่ใหก้นัไดน้ะ   

ใจสู่ใจ ใจของหลวงปู่ มัน่สู่ใจของครูบาอาจารย์เรามา แล้วใจของครูบาอาจารย์เราก็

ประพฤติปฏบิัติเข้ามา เพราะมคีวามองอาจกล้าหาญ เพราะมคีวามจริงของจริตนิสัย เพราะมี

อาํนาจวาสนาบารมขีองเรา แล้วเรากไ็ด้มาเป็นลกูศิษย์ของหลวงปู่เจีย๊ะ! เรากไ็ด้มาเป็นลกูศิษย์

ของครูบาอาจารย์ของเรา...  

เรามสีกลุไง! เรามสีกลุของพระปฏบิัต ิ  

เรามสีกลุของการสืบต่อของหัวใจทีจ่ะทาํใจนีใ้ห้เป็นธรรมขึน้มา  

ถา้ใจของเราเป็นธรรมข้ึนมาน่ี เราจะเป็นศากยบุตร เป็นลูกศิษยข์องบรมครูตั้งแต่องค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ลงมา เราเป็นลูกศิษยข์องครูบาอาจารยข์องเราท่ีฝากศาสนาไวก้บัเรา

นะ  

ศาสนาน้ีเป็นของละเอียดอ่อน ศาสนาน้ีลึกซ้ึงมาก ศาสนาน้ีใครจะปกป้องดูแลหนอ ผูท่ี้

เขา้ไปเห็นสมบติัอนัมหาศาล เห็นไหม มนัจะสงวนรักษา แต่เร่ืองของสมมุติ เร่ืองของโลก มนัก็

ตอ้งตายไป ตอ้งสละไป ถึงตอ้งมีการสืบต่อไง ถึงตอ้งมีสกุลของชาวพุทธไง! ถึงตอ้งมีผูท่ี้

ประพฤติปฏิบติัไง! ถา้เรามีการประพฤติปฏิบติั แลว้จิตของมนัไปตามความเป็นจริงของมนั น่ีส่ิง

น้ีเป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะ มนัพิจารณาไปมนัจะปล่อยวางของมนัเขา้มา ปล่อยวางจิตแลว้ปล่อย

วางตลอดไป ถา้จิตปล่อยวางน้ีคือปัญญามนัออกกา้วเดินนะ ถา้เราไปจดจ่อไวไ้ปยนัไว ้ น่ีเป็น

ขนัติบารมี เป็นการอดทนนะ  

เวลาเวทนาเกิด เห็นไหม เวลานัง่สมาธิไปเวทนามนัเกิดน่ะ ถา้เราไม่มีปัญญาสู้กบัเวทนา 

เรากาํหนดพุทโธๆๆ เราจะดึงความรู้สึกของเราท่ีอยูก่บัเวทนาน้ีมาอยูก่บัพุทโธ ถา้ดึงเวทนา
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ทั้งหมดความรู้สึกของใจทั้งหมดมาอยูท่ี่พุทโธน้ี เวทนามนัจะหาย เห็นไหม อยา่งน้ีคือนกัหลบ 

หลบเพราะเราไม่มีปัญญา หลบเพราะเราตอ้งการสร้างเน้ือสร้างตวัของเราใหมี้กาํลงัข้ึนมา  

นกักีฬาจะลงแข่งขนัตอ้งมีการฝึกซอ้ม ถา้นกักีฬามีการฝึกซอ้ม มนัจะมีพลงังานของมนั 

คิดเทคนิควิธีการนั้นเป็นปัญญาอีกชั้นตอนหน่ึง น้ีถา้วิปัสสนาไปกาํลงัมนัไม่พอ ปัญญามนัไม่

เกิด เห็นไหม เราถึงตอ้งกลบัมาพุทโธๆ...  

แม้แต่ขั้นของพระอนาคา! ยงัต้องกลบัมาพุทโธๆ  

แลว้บอก “พุทโธไม่สาํคญั ส่ิงท่ีเป็นพุทโธไม่เกิดปัญญา” มนัจะเกิดปัญญาอยา่งสามญั

สาํนึก มนัจะเป็นปัญญาอะไร? ปัญญาอยา่งนั้น โลกเขาก็มี คอมพิวเตอร์เด๋ียวน้ีเขากดดีกว่านั้นอีก 

มนัไปไดท้ัว่โลกเลย มนัสร้างสถานการณ์ของจกัรวาลน้ียงัไดเ้ลย มนัทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์มนัคิดไดดี้กว่ามนุษยอี์กมหาศาลเลย แลว้คอมพิวเตอร์มนันิพพานไดไ้หม? แลว้

ปัญญาของเราน่ีท่ีใชว้่า “ฉนัมีปัญญา ฉนัมีความรู้มาก ฉนัมีความเก่งกลา้สามารถมาก” แต่แพ้

ตวัเอง แพต้วัเองเพราะมนัเกิดกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เพราะความทะยานอยากน้ีมนัถึงไม่

เห็นตวัเอง  

 ผู้ใดเอาตนของตนไว้ในอาํนาจของตนน้ันเป็นยอดคน ยอดตนคือชนะตนเอง ยอดคน

ไม่ใช่ชนะคนอืน่นะ การชนะคนอืน่ก่อเวรก่อกรรม ก่อทุกส่ิงทุกอย่างมาให้กบัใจดวงน้ันต้อง

สร้างเวรสร้างกรรมไป แต่ถ้ายอดคน เห็นไหม ย้อนกลบัมาน่ี พทุโธๆ จนจติมนัมกีาํลงัขึน้มาแล้ว

ย้อนกลบัไปวปัิสสนา..ย้อนกลบัไปวปัิสสนา เพราะมนัจบัจาํเลยได้ เห็นกายลงสู่สภาวะตามความ

เป็นจริงแล้ว มนัจะเกดิเป็นภาพอสุภะ อสุภะคอืความเยิม้ไปของมันนะ เห็นแล้วมนัสลดสังเวช 

จติมนักป็ล่อย..จติมนักป็ล่อย  

พอจติมนัปล่อยเข้ามาน่ี น่ีเร่ิมปล่อย ปัญญามนัก้าวเดนินะ ถ้าปล่อยอย่างนีถ้้ามนัไม่ขาด 

มนัจะคาอยู่อย่างนีไ้ง แล้วมันกเ็ส่ือม เส่ือมจากขั้นตอนของการวปัิสสนากายนี ้เส่ือมจากขั้นตอน

ของอสุภะ แต่ไม่เส่ือมจากกายกบัจติแยกกนัโดย “กายเป็นโพธิ จติเป็นกระจกใส” เพราะส่ิงน้ัน

เป็นอกปุปธรรม ส่ิงทีเ่ป็นอกปุปธรรมคือมันไม่เส่ือมสภาพจากสถานะทีม่นัได้มา  

แต่ความเจริญข้ึนไปน่ีมนัยงัเส่ือมถอยมา เพราะเรากา้วข้ึนไปแลว้กา้วไม่ถึงยนือยูบ่นนั้น

ไม่ได ้ เราตอ้งถอยกลบัมา ส่ิงท่ีถอยกลบัมาน่ีมนัเส่ือม เส่ือมอยา่งน้ีไง ถา้มนัเส่ือมอยา่งน้ี เราก็
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ตอ้งคาอยูอ่ยา่งน้ี เห็นไหม จะหลบไปทางไหนก็ไม่ได ้จะหลบจะมีวิธีการว่าปัญญาจะผอ่นกิเลส 

ผอ่นความเห็น เป็นไปไม่ได ้ เป็นไปไม่ได ้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพุทธวิสัย

นะ ปัญญามหาศาลกว่าพวกเราน้ี มหาศาลจนเป็นอจินไตย จนเทียบเคียงไม่ได ้ แลว้ทาํไมองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรารถนาร้ือสตัวข์นสัตว ์ทาํไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่

หาช่องทางใหพ้วกเรากา้วเดินโดยสะดวกสบายล่ะ?   

มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะมนัไม่มีวิธีการอยา่งอ่ืนเลยท่ีจะชาํระกิเลสได ้ เพราะกเิลสมนัเป็น

จติปฏสินธิทีเ่กดิมาเป็นเราน่ี ส่ิงทีจ่ติปฏสินธิเกดิมาเป็นเรา ต้องเอาตัวมนัเองชําระล้างตัวมนัเอง 

ถ้าเกดิตัวมนัเองชําระล้างตัวมนัเอง การทีจ่ะเกดิวธีิการชําระตัวมนัเองน้ันคอืมรรค เราต้องมกีาร

สร้างมรรคของเราขึน้มาเอง จะมาให้คนอืน่สร้างมรรคให้เราเป็นไปไม่ได้  

ถ้าเราจะสร้างมรรคของเราขึน้มาเอง เราถงึต้องกาํหนดสัมมาสมาธิ มหาสต ิมหาปัญญา

มนัต้องมสีมาธิไง ส่ิงทีเ่ป็นสมาธิน่ีมนัวปัิสสนาไป พอมสัีมมาสมาธิเหมอืนกบัมดีได้ลบักบัหิน

มนัจะมคีวามคม มดีเราใช้ตลอดไปแล้วไม่เคยลบัเลย แล้วจะไปฆ่ากเิลสทีล่ะเอยีดขึน้ไปอกีน่ีนะ 

มนัเป็นส่ิงทีเ่ข้มแขง็อยู่ในหัวใจนะ แล้วเราจะเอาส่ิงทีท่ือ่ เพราะเราใช้ปัญญามาทัว่ไป แล้วมาใช้

ปัญญากบัส่ิงนีม้นัจะเป็นไปได้อย่างไร? 

มนัถงึต้องกลบัมาพทุโธไง กลบัมาทาํให้มดีนีค้ม แล้ววปัิสสนา ยกขึน้วปัิสสนา  

ถ้ากาํลงัมนัพอมนัจะเยิม้เข้ามา..เยิม้เข้ามานะ พอเยิม้เข้ามามนัสังเวชมนักป็ล่อยเข้ามา 

จติมนัจะปล่อยอาการนีเ้ข้ามา..ปล่อยเข้ามา ซ้ํา! ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ส่ิงนีม้นัจะกลนืเข้ามาทีต่รงจติ

ปฏสินธิไง กลนืเข้ามาทีห่ัวใจ ทาํลายทีห่ัวใจครืนไปหมดเลยนะ กามราคะขาด ว่างหมดเลย เห็น

ไหม น่ีว่าง...  

ไม่มตีัวกขูองกู! ไม่มหีรอก! ว่างหมดเลย  

โมฆราชไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ “ขา้พเจา้พิจารณาโลกน้ีเป็นความวา่ง

ทั้งหมด ว่างหมดเลย แลว้ทาํไมขา้พเจา้ยงัมีกิเลสอยูล่่ะ”   

“มีสิ” 

“เพราะอะไร?” 
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“เพราะใครเป็นคนรู้ว่าว่างล่ะ?” 

ส่ิงท่ีว่างน่ะ ส่ิงท่ีเป็นอากาศ มนัไม่รู้ตวัมนัเองหรอก สภาวะจิตน่ีมนัมีชีวิต มนัถึงว่าคนอ่ืน

ว่างหมดเลย แลว้มนัมาหลอกตวัเอง เห็นไหม มนักลบัไปหลบอยูใ่นหวัใจ  

 ส่ิงทีเ่ป็นหัวใจ เห็นไหม จติปฏสินธิไม่ใช่ขนัธ์! วปัิสสนาเข้าไปถงึกามราคะขนัธ์อนั

ละเอยีดในหัวใจน่ีขาดออกไป! มนักลายเป็นตัวจติล้วนๆ มนัไม่มส่ิีงสืบต่อ เห็นไหม มนัไม่มขีันธ์

แล้วมนัจะไปสืบต่อกบัอะไรล่ะ? มนัสืบต่อ มนักพ็ลงังานของตัวมันเอง ส่ิงทีเ่ป็นพลงัคอืตอของ

จติ เห็นไหม อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิญาณ ํอวิชชา ปัจจยาการ  คาํว่าปัจจยา

การ...สืบต่อกนั มนัเป็นอนัเดยีวกนั  

 แต่ขนัธ์ ๕ มนัเป็นกอง กองของรูป กองของเวทนา กองของสัญญา กองของสังขาร กอง

ของวญิญาณ ไม่ใช่จติ! ในเมือ่ละขนัธ์ ๕ เข้ามาทั้งหมดแล้วถงึทีสุ่ดส้ินกเิลส...เป็นไปไม่ได้! ละ

ขนัธ์ ๕ เข้ามาทั้งหมด แล้วใครเป็นคนละขันธ์ ๕ เข้ามา? เพราะจตินีม้นัละขนัธ์ ๕ เข้ามา ละกาย

เข้ามาทั้งหมด เห็นไหม กายนอก กายใน กายในกาย กายของจติไง…  

ส่ิงทีก่ายของจติ ถ้ามคีรูบาอาจารย์ ส่ิงนีสํ้าคญัมาก เพราะอะไร? เพราะมนัจะว่างอย่าง

น้ัน เพราะมนัจะสร้างสถานะอย่างน้ัน มนัจะสร้างความเหมอืนอย่างน้ัน เห็นไหม เพราะในการ

วปัิสสนาอสุภะนีม้นัมเีศษส่วน มนัมเีคลด็ลบัของมันนะ เพราะเราพจิารณาอสุภะมนัปล่อยเข้า

มาหมดแล้วน่ี มนัมคีวามอาลยัอาวรณ์ของมนั เราซ้ําตรงความอาลยัของมนัมนักจ็ะปล่อยเข้ามา

..ปล่อยเข้ามา ปล่อยเข้ามาจนจบัส่ิงใดไม่ได้เลย  

 มอื! เราไปจบัต้องส่ิงใด แล้วเราคลายส่ิงต่างๆ ออกหมด มอืเราว่างไหม? ว่าง เพราะเรา

คลายส่ิงอืน่ออกมา แต่มอืเรามไีหม? มอืเราม ีแล้วมือเรามนัจะรู้สึกตัวมอืเราเองได้อย่างไร ตัวมอื

เราน่ี แล้วมนัจะรู้ตัวมันเองได้อย่างไร แล้วมอืเราน่ีจะทาํลายตัวมนัเองได้อย่างไร? น่ีส่ิงนีถ้้าเป็น

วทิยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้  แต่ถ้าเป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ได้! ได้เพราะ

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าทาํมาแล้วไง หลวงปู่ มัน่ทาํมาแล้วไง 

หลวงปู่ มัน่ทาํส่ิงน้ีมานะ ถึงสอนลูกศิษยล์ูกหาจนเป็นครูบาอาจารยข์องเราท่ีเราเคารพเรา

เล่ือมใสนะ ถึงบอกว่า เรามองส่ิงต่างๆ ทั้งหลายเป็นความว่าง ตอ้งยอ้นกลบัมาถอนอตัตานุทิฏฐิท่ี

เห็นว่าว่างไง ใครว่าง? รู้อะไร? ส่ิงไหนรู้? ถา้ยอ้นกลบัมาจบัตรงน้ีได ้น่ีไง! อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
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รา เวลาปริยติัว่ากนันะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ�ฺญาณ ํนัน่มนันกแกว้ นกขุนทอง

มนัท่อง มนัไม่เขา้ใจว่าอวิชชาเป็นอยา่งไรหรอก  

แลว้เวลาวิปัสสนาของเขาไป เขาก็เทียบ “น่ีไง น่ี อวิชชาเป็นอยา่งนั้น..เป็นอยา่งนั้น” เป็น

การสร้างภาพเป็น เป็นการสร้างสัญญาอารมณ์ เป็นการสร้าง...สร้างของเขา ปลาเน่า! ถา้ปลาเป็น

มนัทวนกระแสของมนัเขา้ไปนะ ทุกขย์ากขนาดไหนก็ทน เขาจะว่า “อตัตกิลมถานุโยค” เขาจะว่า 

“น่ีเช่ือครูบาอาจารยโ์ดยไม่ฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ น่ีเช่ือบุคคล” เพราะ

เช่ือบุคคลถึงไดดี้ไง เพราะเช่ือหลวงปู่ มัน่ถึงไดดี้ไง เพราะเช่ือครูบาอาจารยถึ์งไดดี้ข้ึนมาไง แลว้

ถา้เช่ือเขาล่ะ แต่ถา้เช่ือเขาเอง็ก็สงสัย ขา้ก็สงสัย สงสัยกบัสงสัยอยูด่ว้ยกนั แลว้ก็จะสร้างนะ สร้าง

ทฤษฎี สร้างความเห็น สร้างสถานะของความเป็นของเขาข้ึนมา เพื่อไง...เพื่อหลอกสัตวโ์ลกไง  

“โลกน้ีคนโง่มาก หรือคนฉลาดมาก?” เวลาพระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะจะหนี

จากสัญชยัมาไง เพราะสัญชยับอก “อะไรๆ ก็ไม่มี ไม่มีหรอก ส่ิงใดก็ไม่มี ไม่มีก็คือไม่มี” จนพระ

สารีบุตรกบัพระโมคคลัลานะไม่เช่ือนะ มนัไม่มีเหตุมีผลไง เวลาบอกสัญญากนัวา่ “ถา้ใครเจอ

ธรรมก่อนตอ้งมาบอกกนั” พระสารีบุตรมาเจอพระอสัสชิเดินบิณฑบาตอยู่ ทาํไมมนัสงบเสง่ียม 

น่ารักน่าเคารพขนาดน้ีนะ ไปถามนะ ถามวา่  

“ใครเป็นครูบาอาจารย?์” 

“ครูบาอาจารยคื์อองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้” 

“แลว้ครูบาอาจารยส์อนว่าอยา่งไร?” 

“เราเป็นผูบ้วชใหม่ เราเป็นผูมี้ความรู้นอ้ย” พระอรหนัตน์ะ! พระอรหนัตบ์อกว่ามีความรู้

นอ้ย  

“ส่ิงใดๆ ทั้งหลายมาแต่เหตุ! องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ใหส้าวไปหาเหตุ” พระสา

รีบุตรเป็นพระโสดาบนัทนัทีเลย! เพราะเขาทาํความเพียรของเขา เขามีอาํนาจของเขา เขามีความ

พร้อมของเขา แต่ไม่มีครูบาอาจารยส์อนเขา เห็นไหม เวลาพระอสัสชิสอนทีเดียว พระสารีบุตร

เป็นพระโสดาบนั กลบัไปบอกพระโมคคลัลานะ พระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนัทนัทีเลย  
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แลว้ไปชวนสัญชยัชวนอาจารยข์องตวันะว่า “ไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้

เถิด” เพราะสัญชยัน่ีฌานโลกีย ์“ว่างเฉยๆ” เป็นภาษาของเขาอยา่งนั้น น่ีเป็นเร่ืองของโลก ปัญญา

โลกสามญัสาํนึกไง จะดึงกลบัมาหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัญชยัไม่ยอม มาไม่ได ้

เพราะติดในสถานะว่าเป็นศาสดา แลว้พอพระโมคคลัลานะจะไปน่ี สัญชยับอก “ไปเถิด” ใหพ้ระ

โมคคลัลานะกบัพระสารีบุตรไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้ถามปัญหานะ  

“โลกน้ีมีคนโง่มาก หรือคนฉลาดมาก?”  

พระสารีบุตรบอกว่า “โลกน้ีมีคนโง่มาก คนโง่มากกว่าคนฉลาด”  

“เราจะอยูก่บัคนโง่ เอง็ไปอยูก่บัคนฉลาดซะ” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธศาสนาเป็นเร่ืองของปัญญา ตอ้งใชปั้ญญา 

ตอ้งใชก้ารใคร่ครวญ ผูท่ี้ฉลาดจะมาอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูท่ี้โง่ก็ใหส้ัญชยัมนั

หลอกไง “ไม่มี ไม่เป็น ไม่ทั้งนั้น” อยูใ่หส้ญัชยัมนัหลอกไป แต่พระสารีบุตรกบัพระโมคคลัลา

นะยอ้นกลบัมาอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ สัญชยักระอกัเลือดนะ เวลาเสียสาวก

ไป เพราะเป็นคหบดีท่ีมีฐานะมาก แลว้เสียไปน้ีมนัเสียหายช่ือเสียงไง เสียหายทั้งหมดนะถึงกบั

อาเจียนออกมาเป็นโลหิตนะ อาเจียนออกมาเป็นโลหิต น่ีคนโง่มากหรือคนฉลาดมาก  

น่ีถงึบอกว่า อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา กบัขนัธ์ ๕ ไม่ใช่อนัเดยีวกนั ขนัธ์ ๕ เป็นกอง กองของ

สัญญา กองของรูป กองของเวทนา กองของสัญญา กองสังขาร กองวญิญาณ เป็นกองๆ แล้วเวลา

มนัแยกออกมนัเห็นเป็นกองของมัน เพราะมนัแยกแยะแล้วมันทาํลายได้ แล้วเวลาเป็นอวชิชานะ 

มนัเป็นปัจจยาการ คอืมนัเป็นกองเดยีวกนั แล้วมนัสืบต่อกนัไป แต่การสืบต่อนีเ้ป็นพุทธปัญญา 

ปัญญาขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า บอกไว้เป็นภาคปริยตัิเพือ่ผู้ทีม่ปัีญญา ผู้ทีส่ร้างบุญ

กศุลมาเป็นปัญญามาก เวลาเข้าไปพจิารณาเห็นอาการอย่างนี ้ถงึบอกว่า... 

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านีเ้ป็นยอดของศาสดา!  

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าถงึบัญญตัิศาสนาไว้ ไม่มใีครโต้แย้งได้! 
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ไม่มใีครโต้แย้งว่าปัจจยาการนีม้นัเป็นขนัธ์ ๕ ไม่มใีครโต้แย้งว่าปัจจยาการนีม้นัแยกออก

จากกันได้ เห็นไหม เวลาไปเห็นอาการของมันนะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิญาณํ 

น่ีคอือาการของขนัธ์ ๕ ทีม่นัเกดิดบั...เร็วมาก!  

“จติเดมิแท้นีผ่้องใส จติเดมิแท้นีห้มองไปด้วยอปุกเิลส”  

น่ีคอืจติเดมิแท้ แต่จติเดมิแท้อนันี้คอืพระอนาคา แต่จติเดมิแท้ของผู้ทีท่าํสัมมาสมาธิ ผู้ที่

เข้าสมาบตั ิ มนักเ็ข้าถงึจติเดมิแท้ได้เหมอืนกนั แต่การเข้าถงึจติเดมิแท้น้ันเข้าไปอยู่ช่ัวคราว คอื

มนัสงบเข้ามาแล้วมนักค็ลายตัวออก มนัเข้าถงึจติเดมิแท้ด้วยพลงังานของสมาธิ สมาธิปลดเข้า

ไปถงึจติเดมิแท้ได้ เพราะเวลาอปัปนาสมาธิน่ีจติเข้ามาสงบถงึทีสุ่ด มนัจะดบัหมด ดบัขนัธ์ ๕ คอื

ดบัอายตนะทั้งหมด ดบัความรู้สึกทั้งหมด จตินีส้งบหมดเลย จตินีว่้างมาก! สัก-แต่ว่ารู้ ดบัหมด 

เห็นไหม จติเดมิแท้! 

แต่จติเดมิแท้นีช่ั้วคราว เพราะเข้าไปด้วยพลงังานของสัมมาสมาธิ เข้าไปด้วยพลงังาน

ของสมาธิ เข้าไปด้วยสมาบัต ิ แต่จติเดมิแท้อย่างทีเ่ราเข้าไปจบัต้องได้อย่างนี้ มนัเป็นจติเดมิแท้

โดยความเป็นจริงไง แล้วมนัไม่เส่ือมสภาพ เพราะเราเข้าไปจบัมนัได้ไง น่ี มนัถงึย้อนกลบั ถ้าครู

บาอาจารย์ช้ีนําตรงนีจ้ะย้อนกลบัเข้ามา ไปเห็น อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา โดยสัจจะความเป็นจริง

ไง น่ีไงคือตัวพญามาร  

ส่ิงทีเ่ป็นตัวพญามารคอืตัวเจ้าวัฏจกัร เจ้าวฏัจกัรนีป้กครองหัวใจดวงนี้  

หัวใจดวงนี้ โลก เห็นไหม โลกนีม้คีวามมหัศจรรย์มาก โลกนีม้คีวามเป็นไป โลกนีเ้ป็นภพ 

แต่ไม่เคยมใีครเหน็โลกใน โลกในคอืโลกตัวนีไ้ง โลกในคอืตัวอวิชชา คอืตัวตอของจติไง น่ีอนุสัย

มนัเกดิจากตรงนี้ไง ภวาสวะ ภพ  ความคดิทั้งหมดเกดิจากตรงนี้ ความเห็นทั้งหมดเกดิจากตรงนี้ 

อาํนาจวาสนาทั้งหมดอยู่ทีจุ่ดนี้ บาปอกศุลทั้งหมดอยู่ทีจุ่ดนี้...  

เพราะจติดวงนีม้นัเกดิเป็นเทวดา เป็นอนิทร์ เป็นพรหม เกดิเป็นเปรต เป็นผี เป็นอเวจ.ี..  

จติดวงนีไ้ม่เคยตาย...  

จติดวงนีม้หัศจรรย์มาก...  
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แล้วถ้าเข้าไปเห็นจติดวงนี ้ แล้วจบัจติดวงนีเ้ห็นสภาวะของจติดวงนีแ้ล้วทาํลายจติดวงนี ้

ทาํลายด้วยอะไร?! ทาํลายด้วยอาสวกัขยญาณไง ญาณอนัละเอยีดมาก ปัญญาอย่างนีล้ะเอยีด

ลกึซ้ึงมาก ถา้ใชค้วามคิดมนัเป็นอุทธจัจะ ในสังโยชน์เบ้ืองบน รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจั

จะ อวิชชา ส่ิงท่ีเป็นอุทธจัจะน้ี ถา้ใชค้วามคิดเป็นอุทธจัจะ น่ีไง น่ี ภาวนามยปัญญาท่ีมนัละเอียด

ลึกซ้ึงนะ  

มนัไม่ใช่ปัญญาอยา่งท่ีเป็นภาวนามยปัญญาท่ีเราใชก้นัอยูน่ะ น่ี ติดอยา่งน้ีตลอดเลย ถา้

ไม่มีครูบาอาจารยช้ี์นาํ ถ้ามคีรูบาอาจารย์ช้ีนําน่ีหักเข้ามาทั้งหมด หักความเห็นผดิของกเิลส! 

กเิลสมนัส่งออก กเิลสมนัสร้างความคดิของมนัออกไป ใช้ปัญญาใช้ความคดิสิ ถ้าใช้ความคดิมนัก็

หยาบออกมา มนักถ็อนออกมา มนัไม่เข้าไปถงึปัญญาญาณอนัน้ัน ถ้าเราใช้ความละเอยีดเข้าไป

ถงึตรงน้ัน แล้วพลกิตรงน้ันส้ิน! เห็นไหม...   

จบส้ินกระบวนการของการประพฤติปฏบิัติ!  

จุดของจักรวาลนี ้จุดของเจ้าวฏัจกัรพลกิควํา่ออกไป!  

...เห็นไหมน่ี ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีโคนตน้โพธ์ิ ท่ีริม

แม่นํ้าเนรัญ-ชรา เกิดข้ึนมาจากหวัใจของหลวงปู่ มัน่ท่ีโคนตน้ไมท่ี้เชียงใหม่ เกิดข้ึนมาจากหวัใจ

ของหลวงปู่ เจ๊ียะท่ีเขาสอยดาวท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ถ่ินกาํเนิดของใจดวงน้ีนะ ถ่ินกาํเนิดของใจดวงน้ี

รู้ดว้ยสติสัมปชญัญะตลอด  

ธรรมคอืธรรม ใจสู่ใจ... 

ใจดวงหน่ึงให้กบัใจอกีดวงหน่ึง... 

ใจของครูบาอาจารย์ของเราส่งต่อมาถงึครูบาอาจารย์ของเรา... 

ครูบาอาจารยข์องเรา เห็นไหม น้ีคือการแสดงธรรมนะ การแสดงธรรมน้ีไม่ไดพ้ยากรณ์

ครูบาอาจารยน์ะ การแสดงธรรมน้ีเป็นการเคารพ แบบหลวงตาว่านะ “เราเป็นชาวพุทธ เรามีครู มี

อาจารย ์อาจารยท่ี์สูงสุดคือบรมครู องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้” 
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อาจารยใ์นสมยัปัจจุบนัน้ี ผูท่ี้บุกเบิกคน้ควา้ข้ึนมาคือ หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ ครูบา

อาจารยข์องเราท่ีประพฤติปฏิบติัมาจนถึงส้ินท่ีเป็นพยานของเราจนถึงปัจจุบนัน้ีมาจากไหน น้ี

สกุลพุทธะไง ถา้สกุลพุทธะมี เราเป็นชาวพุทธ เราประพฤติปฏิบติัของเรามี เราตอ้งภมิูใจนะ ไม่

ตอ้งเสียใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพาน เห็นไหม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้บอก “ไม่มีกาํมือในเรา ไม่ไดมี้ความลึกลบักบัเราเลย วางธรรมไวน้ี้เป็นพร้อมอยูแ่ลว้ ใหมี้การ

ประพฤติปฏิบติัไปเถิด”  

ครูบาอาจารยข์องเราก็เหมือนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เสมอกนัดว้ยความเป็น

การส้ินกิเลส แต่บารมีต่างกนัดว้ยการสร้างมา ส่ิงน้ีเสมอกนั เห็นไหม เรามีธรรม มีวินยั เป็น

ศาสดาของเรา เราปฏิบติัในธรรม ในวินยัเป็นศาสดาของเรา เรานะ เรามีครูบาอาจารยห่์วงหา

อาลยัอาวรณ์นะ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านจะปรินิพพานนะ ท่านพดูกบัหมู่คณะไวต้ลอด...  

“การแกจิ้ตมนัยากนะ หมู่คณะใหป้ระพฤติปฏิบติัมา ผูเ้ฒ่าจะแกว้่ะ” เห็นไหม ห่วงมาก 

เพราะการกระทาํ คนท่ีผา่นวิกฤตการณ์อยา่งน้ีมามนัห่วงเขามาก  

หลวงปู่ เจ๊ียะนะ...ท่านส่งเสบียงอาหารข้ึนไปทางแม่สอด ท่านบอกประจาํว่า “หมู่...ทาํไม

ไม่เอาการภาวนามารายงานบา้งเลย” เห็นไหม ท่านห่วงไหม? ท่านห่วงมาก ท่านส่งอาหาร ท่าน

ส่งทุกอยา่งเพื่อพวกเรานะ ท่านไม่หวงับุญกุศลจากพวกเราหรอก ไม่หวงัส่ิงใดๆ จากลูกศิษยล์ูก

หาเลย ลูกศิษยล์ูกหา เห็นไหม บริษทั ๔ ส่ิงท่ีเป็นบริษทั เขา้ถึงท่ีสุดแลว้มนัถึงวิมุตติสุขนะ ถา้ถึง

วิมุตติสุขคือใจดวงน้ี ใจดวงน้ีถึงเป็นความสาํคญัมาก  

ฉะนั้น เราถึงกราบครูบาอาจารยข์องเราโดยหวัใจนะ เราสร้างคุณงามความดี เราทาํ

สัมมาสมาธิ ครูบาอาจารยข์องเราจะมาอนุโมทนา เราทาํคุณงามความดีจะถึงครูบาอาจารยข์อง

เราตลอด เราสร้างคุณงามความดี เราทาํเพื่อครูบาอาจารยข์องเรา ไม่ตอ้งเสียใจ ส่ิงน้ีเป็นเร่ือง

สมบติัของโลก เห็นไหม เรามีรถเรามีรา เวลามนัเก่ามนัชราครํ่าคร่าน้ี เราก็ตอ้งสละมนัไป เรา

ตอ้งหารถหาราของเราใหม่ใช่ไหม  

น้ีก็เหมือนกนั ในเม่ือครูบาอาจารยข์องเรา รถราของท่านมนัเสียแลว้ มนัสละแลว้ มนัถึง

เวลาท่านสละออกไปแลว้ ท่านมีความสุขของท่าน ท่านมีความสุขของท่านตั้งแต่ท่านถึงถ่ิน

กาํเนิดของท่าน ถ่ินกาํเนิดคือจิตดวงน้ีมนัไม่มีกิเลส มนัไม่มีตณัหา มนัไม่มีการเกิด และไม่มีการ

ตาย แมแ้ต่การฆ่ากิเลสตายแลว้นะ จิตน้ีสว่าง จิตน้ีมีความสุข ในเร่ืองของจิตนั้นจะไม่มีส่ิงใดเลย  
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ใจสู่ใจ ๒๗ 

 

แต่ทาํไมมนัตอ้งตายล่ะ? ตาย! ตายเพราะธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น้ี มนัเป็นเร่ืองของโลกเขาไง ส่ิง

น้ีมนัชราครํ่าคร่าได ้แต่จิตดวงนั้น ถา้เราเกิดมาในหวัใจ เราเกิดมาในวฏัฏะนะ มนัก็เกิดมาสะสม 

มนัก็มีสูงมีตํ่า มนัก็มีอารมณ์กระทบรุนแรงของมนัเหมือนกนั แต่ขณะท่ีว่าพน้จากกิเลสแลว้นะ 

ส่ิงใดๆ ก็เขา้ถึงจิตดวงนั้นไม่ได ้ใจดวงนั้นพน้ออกไปแลว้ มนัจะไม่มีส่ิงใดไปถึงดวงนั้นเลย แต่

...แต่ส่ิงน้ีมีอยูไ่ง เราถึงบอกตอ้งพดูว่า...  

ครูบาอาจารย์ของเราไม่ไปไหนหรอก  

ครูบาอาจารย์ของเราดูเราอยู่นะ...  

ครูบาอาจารย์ของเราคุ้มครองเรานะ...  

ครูบาอาจารย์นีรั้กเรานะ...  

ถา้เรารักเราเคารพครูบาอาจารยข์องเรา เราตอ้งสร้างคุณงามความดีของเรา ทาํเพื่อถวาย

ครูบาอาจารย ์แลว้เราจะเป็นคนดีนะ เอวงั 
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