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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ 

ณ วดัป่าสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ฟังธรรมนะ ฟังธรรม ธรรมะของพระพทุธเจา้ แสวงหาธรรมน่ะ พระพทุธเจา้ตรัสรู้ เกิดมา 
พระพทุธเจา้เกิดมา เอกบุรุษเกิดจากโลก โลกธาตุกห็วัน่ไหว ตรัสรู้ธรรม โลกธาตุกห็วัน่ไหว ตรัส
รู้ธรรมแลว้เราถึงไดมี้โอกาสฟังธรรมไง 

พระพทุธเจา้แสดงธมัมจกัฯ จกัรของธรรมไดเ้คล่ือนแลว้ไง พระพทุธเจา้เกิดไง ประสูติ
ออกมาเป็นมนุษยปุ์ถุชนน่ี โลกธาตุน้ีหวัน่ไหวเลย ตรัสรู้กห็วัน่ไหว ปรินิพพานกห็วัน่ไหว 
มหศัจรรย ์เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยท่ี์สุด 

การเกิดน่ะ พระพทุธเจา้เกิดแสนยาก การเกิดเป็นมหศัจรรยข์นาดนั้นแลว้ถึงได ้มนุษยถึ์งมี
ทางออก ถึงไดฟั้งธรรมไง ถา้ไม่มีพระพทุธเจา้มาตรัสรู้กมี็คนอยากจะแสวงหาทางออกอยูน่ะ มี
ลทัธิ มีพวกพยายามหาทางออกอยู ่ พยายามปฏิบติักนัอยู ่ วา่หาทางออกใหพ้น้จากวฏัวนใหไ้ด ้
สงัสารวฏัน้ีน่าเบ่ือหน่ายนกั วฏัวนน้ีหมุนเวียนไป เกิดๆ ตายๆ ซ ้าๆ ซากๆ อยูน่ี่ ไม่รู้จกัหาทางออก 

พระพทุธเจา้แสดงธรรมแลว้ เราถึงไดฟั้งธรรม ธรรมกบัโลกน้ีไม่เหมือนกนัไง ความคิด
ของโลก ความผกูพนัในทางโลก คิดเท่าไรกเ็อาความร้อนมาใส่ตวั ความคิดทางโลกมีแต่ความเร่า
ร้อน ความเร่าร้อนนะ แต่กต็อ้งเร่าร้อนไป เพราะไม่รู้จกัทางออก พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ท่านดบั
กิเลสของท่าน เยน็สบายแลว้ 

เยน็นะ เยน็ไม่เยน็เปล่า เพราะเป็นศาสดา พอเยน็แลว้ยงัรู้ทาง รู้วิวฏัฏะ วฏัวนไง วฏัฏะกบั
วิวฏัฏะ วฏัวนมาอยา่งไรไง บุพเพนิวาสานุสติญาณ มนัวนมานะ มนัวนมาแสน ไม่มีท่ีส้ินสุดได้
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เลย ท่านถึงไดม้าแจงเร่ืองของกรรมไง กรรมจ าแนกใหม้นุษยเ์กิดต่างกนั กรรมจ าแนกสตัวเ์กิด
ทุกข์ๆ  ยากๆ ต่างๆ กนั ไม่เสมอกนั 

แลว้จิตน้ีมนัเท่ียวมา ล่องเล่น เร่ร่อนมา ไม่รู้สกัเท่าไร จิตน้ีมนัเร่ร่อนมานะ ในวฏัจกัรมนั
วนเวียนมาตลอด จิตน้ีถึงไดส้ะสมมาไง มนัสะสมความด ามืดในหวัใจมนัสะสมมามาก มากสุดๆ 
แลว้เราพอจะมาดบัไง เราเร่ิมจะมาใหม้นัสงบลง ท าไมมนัสงบไดโ้ดยยาก น่ีกรรมท่ีมนัสะสมมา
ในหวัใจมนัแสนมหาศาล มนัเยอะมาก มนัเยอะจนแบบวา่เราไม่มีโอกาสไง จะวา่อยา่งนั้นเลยนะ  

เพราะเวลาเราฟังธรรม วา่ “ชาลน้ถว้ย” ชาลน้ถว้ยน่ีมนัใส่เขา้ไปไม่ไดน้ะ น ้าลน้แกว้เราจะ
เติมไปไดอ้ยา่งไร มนักห็กหมด วฏัวนน้ี จิตน้ีสะสมมาจนมนัเตม็หวัใจ พอมนัเตม็หวัใจ ธรรมะ
แทรกเขา้ไปไม่ไดเ้ลย ธรรมน้ีจะแทรกเขา้ไปในหวัใจของจิตอยา่งพวกเราท่ีเกิดซ ้าๆ ซากๆ ได้
แสนยาก ทั้งๆ ท่ีวา่พบพระพทุธศาสนา พบธรรมะของพระพทุธเจา้แลว้ท าไมมนัใส่ไม่เขา้ มนั
ลน้น่ะ กิเลสมนัลน้หวัใจ ลน้จนไม่สามารถธรรมน้ีจะแทรกเขา้ไปในใจเราไดเ้ลย 

แลว้กว็า่พบพระพทุธศาสนา ไดอ้่านพระไตรปิฎก ไดฟั้งธรรม แลว้มนัเขา้ไปถึงซ้ึงใน
หวัใจเราบา้งไหม มนัลน้จนเราไม่สามารถ มนัจะแทรกเขา้ไปไม่ได ้ตอ้งพยายามสงบใจไง จะเผา
อยา่งไรใหน้ ้ าในแกว้ในบกพร่องลงบา้งเพือ่จะใหธ้รรมะเขา้ไปแทรก แทรกเขา้ไปไดไ้ง ถา้กิเลส
มนัยบุยอบตวัลง แกว้นั้นมีท่ีวา่งบา้ง ใหธ้รรมะของพระพทุธเจา้ ใหส้ภาวะตามความเป็นจริงได้
แทรกเขา้ไปไง  

ถึงตอ้งท าความสงบใจก่อน ใจตอ้งมีความสงบ ท าความสงบใจใหเ้กิดข้ึน ท าสมาธิใหจิ้ต
ตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่ จิตไม่คลอนแคลนนะ อยา่งน ้าเตม็แกว้น่ีมนักเ็ตม็แกว้โดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ แถม
เตม็แกว้แลว้มนัยงัแกวง่ไปอีก มนัไม่ตั้งมัน่ มนัแกวง่ ตอ้งใหแ้กว้น้ีอยูก่บัท่ี น ้ าในแกว้นั้นถึงไม่
กระเพื่อม  

น่ีวา่ใจของเรา เราแสวงหาธรรม เราวา่เราประพฤติปฏิบติัธรรม แต่ธรรมชาติของกิเลสท่ี
อยูใ่นหวัใจนั้นมนัลน้แกว้ ลน้แกว้แลว้ยงัขยบั จะเอาแกว้น้ีหนีไม่ใหธ้รรมะเขา้อีกดว้ย ลน้แกว้ยงั
เอาน ้าเทใส่ มนัยงัอยูไ่ดรั้บน ้าน้ีกย็งัดี น่ีมนัแกวง่ไปจนน ้าน้ีกใ็ส่ไม่ลง เห็นไหม พยายามใหเ้กิด
ความมุมานะ เราตอ้งเกิดมุมานะ ตอ้งเกิดความเดด็เด่ียว ธรรมะน้ีเป็นของประเสริฐ สจัจะ อริยสจั
จะ ความประเสริฐอนัเลอเลิศ เอาภาชนะ เอาคนท่ีอ่อนแอ เอาคนท่ีไม่จริงจงั เขา้ไปจบัของ
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ประเสริฐไดอ้ยา่งไร ของประเสริฐมนัตอ้งเอาภาชนะท่ีประเสริฐพอกนั สมควรจะรับกนัไดม้นัถึง
จะเขา้ไปรับธรรมะอนันั้นได ้

ใจผูป้ฏิบติั ใจผูอ้ยากจะพน้ทุกขม์นักต็อ้งมีความเขม้แขง็ มนัตอ้งกดัเพชรขาด มนัตอ้งมี
ความมานะอดทน จงใจ ความจงใจ ความตั้งใจ จงใจใหม้ัน่คง มรรคผลตอ้งมีจริง การประพฤติ
ปฏิบติัจะไม่เหน่ือยเปล่า ในประวติัของพระพทุธเจา้ ในประวติัของอคัรสาวกต่างๆ ไดม้รรค 
ไดผ้ล ต าบลต่างๆ ท่ีไปส าเร็จแต่ละองค ์แต่ละองคม์าน่ีมนัไดฟั้งแต่ข่าวคนอ่ืน แต่กใ็หม้ัน่ใจวา่จริง 
มีจริงน่ะ ของนั้นมีจริงอยู ่ เราตั้งใจ เราจงใจจริงอยู ่ มนัตอ้งเขา้ถึงความจริงนั้นได ้ ถึงวา่ การ
ประพฤติปฏิบติัมนัไม่เสียเปล่า การประพฤติปฏิบติัไม่เสียเปล่ากท็  าใหเ้รามัน่ใจข้ึนมาไง ความจง
ใจ ความมัน่ใจ มนัจะวา่อยูท่ี่ผลไง  

“การท างาน” การท างานถา้ไดส่ิ้งท่ีตอบแทนพอสมน ้าสมเน้ือหรือวา่เกินกวา่นั้นเรากมี็
ความตั้งใจท า การลงทุนท าธุรกิจ การลงทุนท าอะไรกแ็ลว้แต่ การคา้นั้นมีผลก าไรมา การคา้มีผล
ก าไรมาเราจะมีความอยากท า การคา้น้ีลม้เหลว ลม้เหลวทุกที ท าใหค้วามตั้งใจเรากค็ลอนแคลน
ไป น่ีความจริงใจ ความตั้งใจ การคา้ การกระท า การคา้การธุรกิจขา้งนอกมนัยงัมีฝ่ายตอ้งตรงขา้ม
ไง มีผูค้า้ตอ้งมีลกูคา้ เราตอ้งเป็นผูค้า้ ใช่ไหม มนัตอ้งมีตอ้งสนองกนัมนัถึงจะเป็นผลข้ึนมา 

แต่การประพฤติปฏิบติัมนัอยูใ่นหวัใจเราเอง มนัเป็นวา่ เรากบัเราเท่านั้น เราเป็นผูจ้งใจ เรา
เป็นผูม้ ัน่คง เราเป็นผูบ้งัคบัใหใ้จเรา เห็นไหม มนัง่ายกวา่กบัท่ีวา่ ตอ้งมีของคู่ ตอ้งมีของคู่ระหวา่ง
ตรงขา้มมนัถึงจะไดเ้ป็นประโยชนข้ึ์นมา แต่น่ีมนักต็อ้งขา้ม แต่ตรงขา้มภายในไง ตรงขา้มระหวา่ง
กิเลสกบัธรรมไง  

น่ีเราเอาธรรมะ ธรรมะของพระพทุธเจา้ ธรรมะของพระพทุธเจา้นะ พระพทุธเจา้บอก 
กิเลสมนักลวัธรรมเท่านั้น กิเลสไม่เคยกลวัใดๆ เลยในโลกน้ี เพราะส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเป็นเหยือ่มนั
ทั้งนั้นเลย ส่ิงของในโลกน้ี วตัถุทุกอยา่งเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เป็นพวงดอกไมน้ะ เป็นเหยือ่
แห่งมาร เหยือ่หมดนะ เหยือ่แห่งมาร ไม่ใช่เหยือ่แห่งธรรม  

ท าไมวา่เหยือ่แห่งมาร? เพราะใจน้ีเป็นมารอยูแ่ลว้ เอาวตัถุมาส่งเสริมไง มนักลุ็กจรดท่วม
เมฆ ไฟกิเลส ไฟราคะ โทสคัคินา โมหคัคินา ไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง มนัไม่รู้ตวัตน ไม่รู้ตวัตน 
อยา่วา่รู้ความโลภเลย ไม่รู้ตวัคน เพราะความโลภกลบทัว่หวัใจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
มนักลบ มนัมิดหวัใจ หวัใจมนัไม่มีทางจะเป็นอิสระ หวัใจไม่มีทางจะผา่นออกมาไดเ้ลย แลว้ยงั
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เอาวตัถุ ยงัเอาเช้ือไฟเขา้ไปเสริมไง เอาเช้ือไฟเช้ือเพลิงใส่เขา้ไปในไฟ ไฟลุกจรดท่วมเมฆเลย ถึง
วา่กิเลสไม่กลวัส่ิงใดๆ ในโลกน้ี ส่ิงใดๆ ในโลกน้ีเป็นเหยือ่ของมนัทั้งหมด เป็นส่ิงส่งเสริมมนั
ทั้งหมด ฉะนั้นการประพฤติปฏิบติัตอ้งดบัใหห้มด 

โลกน้ีมีของโลกเขา เพราะเราไปเกาะเก่ียว โลกน้ีเหมือนไม่มี การประพฤติปฏิบติั ความจง
ใจ ความตั้งมัน่ มีหวัใจกบัเราเท่านั้น มีพทุโธ มีสติ มีความระลึกรู้อยูอ่ยา่งเดียว โลกน้ีมีเหมือนไม่
มี ไม่ยอมรับรู้ส่ิงใดๆ เลย พทุโธ พทุโธ พทุโธ เอาใหอ้ยูไ่ง น่ีท าใหใ้จตั้งมัน่ ตั้งมัน่แค่ใจตั้งมัน่นะ 
แกว้แค่หยดุน่ิงเฉยๆ ยงัตอ้งใหม้นัน่ิงเขา้ไป น่ิงเขา้ไป จบัไวอ้ยู ่ จบัแกว้ใหต้ั้งไวเ้ฉยๆ อยา่ใหม้นั
สัน่ อยา่ใหม้นัไหว  

แลว้ท าอยา่งไรใหน้ ้ าในแกว้นั้นบกพร่องลง? ใจตั้งมนัแลว้ ใหม้นัลงไปอีก ลงไปอีก จิตกบั
สมาธิมนัจะลึกเขา้ไปๆ นัน่แหละถึงจะเร่ิมยบุยอบลง ยบุยอบลงทางโลกไง โลกยบุยอบลง ธรรมก็
ไดข้ึ้น ถา้โลกยงัเป็นใหญ่อยู ่ธรรมเกิดไม่ได ้โลกเป็นใหญ่อยู ่ธรรมเกิดไม่ได ้

โลกในหวัใจ โลกกบัธรรมท่ีใจเรา ใจเราเป็นโลก ใจเราไม่เป็นธรรม ใจเราเป็นโลก โลก
มนัเป็นโลก มนัเขา้กนั มนัคิดไปแต่เร่ืองของโลก มนัไม่คิดมาเป็นเร่ืองของธรรม น่ีเพราะใจมนัยงั
เป็นโลกอยู ่ ถา้ความเป็นโลกท่ีมนัเบาลง เบาลง มนัเบาลง โลกน้ีเป็นธุรกิจ โลกน้ีเป็นการ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ แต่ธรรมน้ีเป็นการใหท้าน ธรรมน้ีเป็นการเผือ่แผ ่ เป็นการเจือจาน เป็นความ
เจือจาน เป็นการใหอ้ภยั ใหทุ้กสรรพสตัวใ์นโลกน้ีมีความสุข 

ขอใหส้รรพสตัวท์ั้งหลาย เพื่อนเกิด แก่ เจบ็ ตาย ทั้งหลายทั้งส้ิน จงมีความสุข ความสุข
เถิด อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย น่ีธรรมมนัจะเกิด ถา้มีธรรมเกิดจะไม่เบียดเบียนกนั ไม่
รังแกกนั ไม่เอาเปรียบกนั แต่ถา้โลกมนัเอาเปรียบตอ้งพยายามใหโ้ลกมนัเบาลง เบาลง เบาลง น่ี
เอาเปรียบในหวัใจ 

หวัใจกเ็ป็นโลก โลกกเ็ป็นโลกเท่าๆ กนั แต่ถา้เป็นธรรมมนัเร่ิมข้ึนมาเป็นธรรม มนักเ็กิด
ความเยน็ ความคิดท่ีเกิดข้ึนมานัน่ล่ะ คิดดี-คิดชัว่นัน่ล่ะมนัย  า่ยกีนัเองในหวัใจ เราคิด ความคิดนั้น
ล่ะ น่ีมนัไม่สงบเพราะอยา่งน้ี เพราะความโลภ โลกมนัยงัหมุนอยู ่ โลกดบั ดบัๆ เราสงสารตวัเรา
เอง ใหส้งสารใจเราเอง สงสารใจไง ใจมนัเร่าร้อนหาผูจ้ะช่วยมนัออก ใจมนัทุกข ์ใจมนัเบียดเบียน 
จนคอตกนะ คอตก เศร้าซึม หงอยเหงานะ น ้าตาร่วง น่ีเวลามนัเกิดความทุกข ์แลว้ใครเป็นคนเสวย
ทุกขล่์ะ? ใจเท่านั้นเป็นผูเ้สวยทุกขน์ะ 
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เวลากิเลสมนัยแุหยใ่จเราน่ะ มนัเผน่ มนัเท่ียวควา้มาทัว่ ความคิดใดๆ ท่ีใครเคยวา่ไว ้
ความคิดท่ีเกิดข้ึนจากในหวัใจท่ีมนัอุ่นข้ึนมากิน ความคิดท่ีเราไม่พอใจ มนัเอามาสุมลงท่ีใจ เห็น
ไหม เราจะบอกมนัเลยวา่อนัน้ีคือกิเลส อนัน้ีเป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เราจะปฏิเสธไดไ้หม ถา้เรา
ปฏิเสธ เราปฏิเสธสิ น้ีแหละเหยือ่ของมนั น่ีมนัเขา้มาทบัถมใจ 

พอมนัเหยือ่ เหยือ่ของมาร แลว้กิเลสกไ็ม่รู้ ไปกวา้นมา กวา้นมากินอาหารเป็นพิษทั้งหมด 
แลว้เวลามนัดบัไปแลว้น่ีกิเลสมนัเส้ียมเขา้มาใหเ้รากลืนแต่อาหารท่ีเป็นพิษเขา้ไป แต่มนุษยเ์วลา
ทุกขข้ึ์นมาน่ีใครทุกขล่์ะ? เหมือนกบัเราเป็นพอ่แม่คน ลกูๆ ออกไป ไปหาแต่เร่ืองหาแต่ราวเขา้มา
ใหเ้รา เราเป็นพอ่เป็นแม่ เรากต็อ้งวิ่งไปแกไ้ขเร่ือง ไปท าเร่ือง ไปวิ่งเตน้เพื่อจะใหเ้ร่ืองนั้นยติุลง 
เพื่อใหล้กูเราปลอดภยั ไม่โดนการท าโทษ 

กิเลสมนัไปกวา้นมากอ็ยา่งนั้นน่ะ มนัวิ่งเตน้ออกไปกวา้นเขา้มา กวา้นเขา้มา เหมือนเป็น
ลกูของใจ อาการของใจ มนัไปกวา้นเอาอาหารท่ีเป็นพิษเขา้มา ไปหาเร่ืองหาราวมา แลว้มนักห็นี
ไป พอกิเลสมนัเป็นผูย้ยุงใหเ้ราคิด พอคิดจบแลว้หวัใจมนัทุกข ์กิเลสไม่ไดทุ้กขด์ว้ย 

ลกูๆ หาเร่ืองมาใหเ้ราเสร็จแลว้ ลกูๆ กไ็ป พอ่แม่เท่านั้นตอ้งมารับหนา้ เวลาใครเขา้มาน่ี
พอ่แม่ตอ้งออกมารับหนา้หมด เพราะลกูของเรา เราตอ้งปกป้อง น่ียงัเห็นเป็นตวัตนนะ แต่ใจมนั
ไม่เห็นหรอกวา่เป็นลกูหรือไม่เป็นลกู เพราะวา่มนัคิดเอง มนักก็วา้นเขา้มาใส่ใจมนัเอง แลว้ใจก็
เร่าร้อน ใจกอ็ยากหาท่ีออก ใจกอ็ยากจะหาคนช่วย น่ีธรรมะพระพทุธเจา้  

ถึงจะวา่ ธรรมะมีธรรม ธรรมเป็นน ้า น ้ าดบัไฟ ไฟใหอ้บอุน่ ไฟพอเร่ิม ไฟดบัไปมนักย็งั
ร้อนอยู ่มนักเ็ร่ิมอุน่ เยน็ข้ึน น่ีน ้ าดบัไฟ น ้าดบัไฟ 

จิตใจเร่าร้อน จิตใจหาทางออก จิตใจพยายามจะหาผูท่ี้จะช่วยเหลือ แลว้เราเป็นใคร เห็น
ไหม น่ีกิเลสมนัจะรู้วา่กิเลสกลวัธรรมกลวัอยา่งน้ี จะเร่ิมกลวัธรรมของพระพทุธเจา้ เรากแ็สวงหา
ธรรมเขา้มาสิ วา่ส่ิงนั้นเป็นความผดิ อาหารน้ีเป็นโทษ ส่ิงน้ีเป็นของแสลงใจ เราเร่ิมไม่กิน เราเร่ิม
ฝึกลกูเรา เราเร่ิมฝึกอาการของใจไม่ใหไ้ปจบัตอ้งส่ิงท่ีเป็นไฟ ไม่รู้หรือวา่น่ีเป็นไฟ จบัเขา้ไปก็
ร้อนทุกที...น่ีมีธรรม กเ็หมือนเป็นผูใ้หญ่ข้ึน 

เป็นผูใ้หญ่ข้ึน มนัจะไปหาเร่ืองเขาหรือ มนัไปหาเร่ืองเขานะ มนัจะไปท าแต่คุณงามความ
ดีข้ึนมา ลกูท่ีดีไปท าคุณงามความดีมาเขากช็มวา่ลกูคนนั้นๆ เห็นไหม อาการของใจท่ีท าความดี
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ออกไป เรากท็  า ไปวดัไปวา ไปฟังครูบาอาจารย ์ ไปประพฤติปฏิบติัมนักไ็ดค้วามร่มเยน็เขา้มา น่ี
ลกูออกไปท าความดี มนักเ็ขา้มาถึงใจเหมือนกนั 

ใจน้ีเป็นผูท่ี้จะหาทางออก อาการท่ีคิด อาการของใจ เพราะธรรมชาติของจิตมนัหมุนออก 
มนัเป็นวฏัฏะ มนัวนออกไปอยูเ่ร่ือย การฟังธรรมกเ็พื่อยบัย ั้งไม่ใหกิ้นของท่ีของแสลง ใหพ้ยายาม
สร้างสมคุณงามความดี น่ีอาการของใจมนัออกไป เร่ิมเบา น ้าในแกว้เร่ิมเบาลง เบาลง บกพร่องลง
ไป จากเร่ืองท่ีเป็นพษิ น ้าท่ีเป็นพิษ เป็นธรรม โลกกบัธรรม จนท าเร่ือย ท าเร่ือยน่ี ดูใจของตวัเอง
เร่ือย บงัคบัไปเร่ือย ไม่ใหอ้อกไปเอาแต่ส่ิงไม่ดีเขา้มา หาเร่ือย เช็คเร่ือยๆ เช็คใจ ตรวจสอบกนัอยู่
ตลอดเวลา น่ีมนักเ็ป็นการช่วยเหลือใจโดยอตัโนมติั 

ใจมนัเร่าร้อน ใจมนัจะหาทางออก แต่มนัไม่มีใครช่วยเหลือมนั ธรรมะกเ็ร่ิมช่วย แลว้เราก็
ใชส้ติ สติกเ็ป็นธรรม สติปัญญาน่ี “สติธรรม ปัญญาธรรม” เรากด็ูแลของเราไปเร่ือย ดูแลไปเร่ือย 
แลว้กห็มุนเขา้ไปเร่ือยๆ มนักเ็บาลง เบาลง เบาลง น่ีธรรมะเร่ิมข้ึน ฝ่ายดีกเ็ร่ิมข้ึน เราวา่อนัไหน
เป็นกิเลส น่ีกิเลส น่ีใจเป็นกิเลส ใจมนัควา้เขา้มาเอง แต่เรายบัย ั้งใหไ้ด ้สติกดไวก่้อน แลว้ยงัมีสติยุ
ยงส่งเสริมความคิดท่ีดีดว้ย น่ีธรรมะเร่ิมเกิด ธรรมะเร่ิมหมุนออก  

น่ีกิเลสกลวัธรรม กิเลสไม่กลวัอะไรเลย เพราะของในโลกน้ีเป็นของเสริมกิเลสทั้งนั้น ของ
ใหกิ้เลสมนัไดอ้ว้นพ ี มนัยิง่อว้นพีเท่าไรมนัยิง่ข่มเหงหวัใจเราใหเ้ศร้าหมอง ใหเ้จบ็ช ้า แต่ถา้มนั
ลองเบาลง ธรรมะไดห้มุนข้ึนไป หมุนข้ึนไป ร่างกายคนไม่อว้น ไม่ถึงกบัเสียรูปทรง แต่เขม้แขง็ 
อดทน เขม้แขง็ในทางความดีไง น่ีปัญญาหมุน ปัญญาหมุนเพือ่ใหใ้จน้ีอิสระข้ึนมา ใหแ้กว้นั้นวา่ง
ข้ึนมา ใหเ้ป็นภาชนะท่ีจะมาใส่ธรรมไง  

จากน ้าเตม็แกว้ น ้ ากพ็ร่องแกว้ ใส่ธรรมนะ ใส่ธรรมของพระพทุธเจา้ ธรรมเกิดข้ึนได้
ตรงไหน? จิตสงบน้ีมนัมีมาดั้งเดิม จิตสงบน้ี น่ีแกว้เปล่าๆ มนัมีมาแต่ดั้งเดิม แกว้เปล่าๆ กใ็จไง ใจ
เปล่าๆ “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส” จิตดั้งเดิมน่ีมนัผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส น่ี
แกว้เปล่า 

ผอ่งใส มนัผอ่งใสอยา่งไรล่ะ ผอ่งใสแลว้อะไรมาเกิด ผอ่งใสแลว้ตวัไหนมนัเป็นกิเลสล่ะ? 
“จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสไง ฐีติจิต จิตปกติไง แต่
กิเลสมนัอยูใ่นความผอ่งใสนั้น เพราะมนัเป็นอนุสยัอยูเ่ป็นเน้ือเดียวกนักบัผอ่งใสของจิต จิตเดิม
แทน้ี้ผอ่งใส 
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เร่ิมเติมน ้าเขา้ไป น ้าของธรรมไง “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” พอมนัผอ่งใส มนักมี็ความสงบ มี
ความสุข “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” เยน็สิ กม็นัไม่ออกออกไปกวา้นไม่ออกไปกินเหยือ่ เราควบคุมใจ
ของเราได ้เราก าหนดใจของเราเขา้ไปถึงฐานของมนัไง ฐานคือวา่ตวัหมุนออก ตวัมอเตอร์ ตวัไดร์ 
ตวัป่ันไฟ แต่ไฟน้ีมนัอยูใ่นอ านาจของเรา น่ีมนัผอ่งใส มนัมีพลงังานในตวัมนัเอง ออกไปเร่ือย ไฟ
น่ีออกไปเร่ือย 

แต่เดิมไฟมนัออกไปแลว้มนัออกเขา้ไปในเคร่ืองจกัร ออกไปกวา้น เป็นเคร่ืองจกัรออกไป
กวา้นเป็นโรงงานไปเลย หมุนออกไปเป็นทางโลก เรายบัย ั้ง ยบัย ั้งเขา้มา จนมนัหมุนในตวัมนัเอง 
มนัหมุนอยู ่แต่มนัไม่ไดอ้อกไปเป็นโรงงานประกอบอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมของกิเลส 

ทีน้ีเราพลิกออกมา ถา้อยา่งนั้นแลว้เราไม่ยกข้ึนวิปัสสนามนักจ็ะออกไปอยา่งเก่าเพราะมนั
เป็นธรรมชาติอยา่งนั้นมนัถึงสะสมมา มนัเป็นพลงังานท่ีตอ้งหมุนไปตามวฏัฏะ เพราะมนัมีเช่ืออยู ่
มนัมียางเหนียวอยู ่มนัมีอยา่งเหน่ียวอยู ่มนัตอ้งหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั การเกิด เราเกิดมาน้ี
กเ็พราะตวัน้ี ตวัธรรมชาติตวัน้ีมนับงัคบัใหเ้กิด เราปฏิเสธความเกิดของเราไม่ได ้ เราปฏิเสธความ
เป็นมนุษยไ์ม่ได ้เราปฏิเสธพลงังานตวัน้ีไม่ได ้เพราะมนัเป็นพลงังานธรรมชาติท่ีเป็นไปอยา่งนั้น 

แต่เราเป็นผูท่ี้มีหู มีตา เป็นผูมี้วาสนา เป็นผูเ้ขา้มาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา
สอนลงไปถึงกน้บ้ึงตรงน้ีก่อน แลว้เอากน้บ้ึงตวัน้ีข้ึนมาวิปัสสนา วิปัสสนาในกาย เวทนา จิต 
ธรรม จิตมนัผอ่งใส จิตมนัมีความสุข มนัจะเคลิบเคล้ิมหลงใหล หลงใหลไดป้ล้ืมเลย น่ีเป็นสมาธิ 
สมาธิตวัน้ีจะไม่เกิดปัญญาถา้เราไม่ขดุคน้ เราไม่ขดุคน้เราไม่เร่ิมหดัประพฤติปฏิบติั 

การท าจิตใหส้งบน้ีเป็นการบงัคบัจิตใหเ้บาบางลง มีความสุขจนเผลอเรอไง น่ีศาสนาพทุธ
ถึงไดเ้ยีย่ม เยีย่มตรงน้ี เยีย่มตรงในมรรค ในความด าริชอบไง ความด าริท่ีจะเกิดคุณงามความดีต่อ
จากจิตสงบ ต่อจากฐีติจิตน้ีไง เพราะฐีติจิตน้ีเราเป็นเรา เราท าจิตใหส้งบ จิตมีความสุข จิต
เพลิดเพลิน เราวา่เราเป็นผูว้ิเศษ 

คนไดล้ิ้มรสความสงบของใจ ความเบา ความเวิง้วา้งอนัน้ีมนัแปลกประหลาดมหศัจรรยอ์ยู่
แลว้ ถา้คนไม่มีวาสนาจะไดแ้ค่น้ีแลว้หยดุ แลว้เขา้ใจวา่อนัน้ีเป็นทางท่ีสูงสุด มนัไปต่อไปไม่ได ้
แต่พระพทุธเจา้เป็นผูช้นะกิเลส พระพทุธเจา้เป็นศาสดาองคเ์อก ไดช้ าระไอย้างเหนียว ไอต้วัน้ี
หมดแลว้ แลว้สอนวา่ความด าริน้ีจะออกจากกิเลสเรายงัไม่ไดท้  า 
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ความด าริออกจากกิเลสนะ กิเลสมนัติดในกายมนุษย ์ ติดในกายเรา ติดในใจเรา ติดใน
ความยดึมัน่ถือมัน่ในหวัใจ มนัถึงไดอ้อกไปวิ่งเตน้เผน่กระโดดขา้งนอกได ้ ฉะนั้นตอ้งใหช้ าระ
กลบัมาท่ีตรงกน้บ้ึงของใจตวัน้ี กน้บ้ึงของหวัใจเป็นตวัติด ติดในกายกติ็ด ติดในความคิดตวัเองก็
ติด ทั้งดีและชัว่มนักติ็ด มนัละดีและชัว่ไม่ได ้ถึงปล่อยไดก้ป็ล่อยไดช้ัว่คราวตรงน้ีไง 

พอปล่อยไดน่ี้มนัเป็นอาการของใจ มนัละเอียดลึกซ้ึงจนจบัตอ้งไม่ได ้ กว็า่มนัไม่มีน่ะ มนั
ละเอียดลึกซ้ึงจนเราจบัตอ้งไม่ไดน้ะ แต่เร่ืองของใจ อาการของใจกบัตวัใจ กบัตวัมรรคอริยสจัจงั 
มนัเป็นนามธรรมเหมือนกนั มนัจบัตอ้งกนัได ้

ความด าริออกจากกิเลส ออกจากกิเลสจะไปปีนตน้ไมไ้หนออกล่ะ จะไปปีนภูเขาไหน
ออก? ภูเขา ตน้ไมไ้หน กปี็นออกไม่ได ้ดวงอาทิตยด์วงไหนกอ็อกไม่ได ้มนัถึงออกได ้ความสวา่ง
กลางหวัใจ เพราะกน้บ้ึงของใจเป็นผูติ้ด เหาะเหินเดินฟ้าไปไหนมนักเ็ป็นไปตามเหาะเหินเดินฟ้า
นั้น จรวดอวกาศเขากไ็ปกนัทัว่ เขาช าระกิเลสไม่ได ้ เพราะกิเลสน้ีมนัอยูท่ี่หวัใจ ฉะนั้น ความใส
กลางใจน้ีกต็อ้งกลบัมาดูความใสกลางหวัใจน่ีไง หนัใจกลบัมาดูมนัจะเห็น เพราะนามธรรมกบั
นามธรรมไง 

ความด าริหกัเขา้มา ความด ารินอ้มใจเขา้มา มาดูกาย ถา้จิตมีวาสนามนัจะเห็นกายข้ึนมา ไม่
มีวาสนากด็ูความเศร้าหมองของใจสิ มนัใสขนาดไหน มนัมีความเศร้าหมองอยูใ่นตวัมนันัน่น่ะ 
พลงังานตวัใดกแ็ลว้แต่ ใชไ้ปแลว้มนัตอ้งเส่ือมสภาพลง พลงังานของจิตน้ีกเ็หมือนกนั พลงังาน
ของจิตน้ีท่ีสวา่งไสวอยูน้ี่มนักเ็หมือนกบัพลงังานทางโลก 

ดูอารมณ์ของเราสิ มนัดี เด๋ียวมนักไ็ม่ดี มนัสุข เด๋ียวมนักทุ็กข ์มนัผอ่งใสขนาดไหน เด๋ียว
มนักเ็ส่ือมสภาพลงมา แต่เส่ือมสภาพไม่เหมือนทางโลก ไม่เหมือนทางวตัถุ ทางวตัถุเส่ือมสภาพ
แลว้จะหมดไปเลย แต่ทางนามธรรมเส่ือมสภาพแลว้กข้ึ็นมามีใหม่ มนัอยากๆ เบ่ือๆ อยูอ่ยา่ง
นั้นน่ะ อารมณ์ความอยาก อารมณ์ความเบ่ือ ความผอ่งใสในใจกเ็ป็นแบบนั้น เด๋ียวเกิด เด๋ียวดบั 
แลว้มนัเกิดดบัได ้ มนัเกิดดบัไดโ้ดยอตัโนมติั เพราะมนัเป็นธาตุรู้ เป็นธาตุอนัหน่ึง แต่เป็นธาตุ
นามธรรม ฉะนั้นดูตวัน้ีเขา้มามนักจ็ะเห็นความแปรสภาพ ความแปรสภาพไง 

ส่ิงใดในโลกน้ี ถา้มนัเป็นอนิจจงัมนัตอ้งเป็นทุกข ์ถึงจะมีความสุขอยูน่ะ ความสุขในความ
ละเอียดของใจนัน่ล่ะ แต่มนักเ็ป็นอนิจจงั มนัแปรสภาพใหดู้ มนัแปรสภาพโดยธรรมชาติ แต่เรา
ไม่เห็นความแปรสภาพอนัน้ี เราจะรู้วา่มนัแปรสภาพต่อเม่ือมนัหมด เส่ือมไปแลว้ พอส่ิงน้ีเส่ือม
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ไปเราจะรู้เลยวา่เพราะมนัเกิดความร้อนข้ึน ความเยน็ในหวัใจมนัหมดไปแลว้มนัจะเกิดความร้อน
แทน เรายงัไมรู้เลย น่ีผูท่ี้ปฏิบติัยงัไม่รู้เร่ืองเลย มนัเกิดข้ึนมาเรากเ็ยน็อยูก่บัมนั มนัเส่ือมไป ยงัไม่รู้
วา่เส่ือม จนกวา่มนัเร่าร้อนแลว้ถึงจะรู้ เพราะความเร่าร้อนนั้นมนับอก แต่ความเส่ือมเราไม่เห็น 

พอความเร่าร้อนมนับอก มนักรู้็วา่มนัเส่ือมไปแลว้ เราจะคืนอยา่งไร? น่ีอาการของใจมนั
เป็นโดยอตัโนมติั มนัเป็นโดยธรรมชาติของใจมนัเป็นอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ เวลาเราแสวงหาเขา้ไป 
แสวงหาเขา้ถึงจุดน้ีมนักแ็สนยากอยูแ่ลว้ แลว้มนัแปรสภาพน้ีเรากไ็ม่รู้อีก เพราะเราไม่ยกข้ึนให้
มนัเป็นของจริง ของจริงหมายถึงวา่มนัเป็นอกปุปธรรม มนัข้ึนเลย มนัไม่เส่ือม มนัไม่แปรสภาพ 
มนัไม่แปรสภาพอีกเลย น่ีมนัไม่แปรสภาพไดก้ต่็อเม่ือมนัตอ้งเผาผลาญตวัมนัเอง มนัตอ้งเปล่ียน
พลงังานในตวัมนัเองใหเ้ป็นพลงังานท่ีเยน็ 

พลงังานท่ีจะเผาผลาญตวัมนัเองน้ี มนักต็อ้งเผาผลาญท่ีกายและจิตน้ี เห็นไหม เอาพลงังาน
ในตวัของมนัน่ะเผาผลาญตวัมนัเอง ใหม้นัแปรสภาพจากของดิบใหม้นัเป็นของสุกไง จากของท่ี
เส่ือมสภาพ อยา่งเช่นดินเหนียว เขาป้ันโอง่ เขาเผาดว้ยไฟแลว้มนัจะกลายเป็นอิฐ พลงังานของใจ
กเ็หมือนกนั เผาดว้ยวิธีการวิปัสสนาไง กายหรือใจ เผาดว้ยตบะธรรม ดคูวามแปรสภาพ วิธีการ
ท างานไง 

วิธีการท างาน ดูสิ ดูความแปรสภาพ น่ีพลงัธรรมกบัพลงัธรรมเจอกนัไง พลงัภายในกบั
พลงักิเลสไง พลงักิเลสมนัแอบแฝงอยูท่ี่ใจ เอาพลงัของธรรมท่ีอยูใ่นหวัใจ เขา้ไปจบัมนั แลว้ใช้
พลงัอนันั้นสู้กนั น่ีวปัิสสนา น่ีธรรมจกัร ปัญญาของธรรมเคล่ือน เคล่ือนเพราะเราเป็นลกูศิษย์
ตถาคต เราเป็นลกูศิษยข์องครูบาอาจารยท่ี์ไดว้างแนวทางไวไ้ง 

ทางมีอยู ่ ปูไวใ้หเ้ดิน เราเองเดินไม่ถกูตอ้ง เดินไม่ถกูตอ้งนะ ไม่ถกูตอ้งแลว้ยงัไม่ถกูตอ้ง
เปล่านะ ยงัหนักลบัมาติเตียนดว้ยวา่ ยกข้ึนวิปัสสนาน้ีใหม้นัเหน่ือย ใหม้นัทุกข ์ ใหม้นัยาก จิต
สวา่งไสว จิตมีความสงบน้ี อนัน้ีกเ็ป็นผลแลว้ วางแนวทางไวแ้ลว้ เราไม่เดินเปล่า ยงัติเตียน น่ีดู
กิเลสสิ ดูกิเลสในใจ ดูโลกในใจน่ี โลกในใจมนัยงัข่ีธรรมในใจเราเลย แลว้จะใหค้นอ่ืนรักเรา ใจ
เราเองมนัยงัไม่รักใจเราเองเลย มนัยงัท่ิมต าในใจเราเอง กิเลสมนัยงัเหยยีบย  า่อยูเ่ลย น่ีหนักลบัมาดู
ใจของตวั แลว้มนัจะประเสริฐ 
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ประเสริฐท่ีวา่ ไหนวา่รักตวัตนจริง ไหนเรารักเราจริง รักเราจริง ท าไมเราไม่ท าใจน้ีใหม้นั
พน้ล่ะ ท าไมเราไม่กินส่ิงท่ีดีล่ะ เราไม่พฒันาส่ิงท่ีดี ไม่ท าตามครูบาอาจารยส์อน ไม่ยกข้ึน
วิปัสสนา  

มนัไม่ยก ไม่ยกเปล่า มนัยงัติมนัยงัเตียน น่ีกิเลสมนัเส้ียมขนาดนั้น แลว้มนัอยูท่ี่ไหน? มนัก็
คือเราน่ีแหละ ความเคยใจในหวัใจนัน่ล่ะ มนัไม่อยากท างาน มนัอยากจะนอนสบายๆ มนัอยากจะ
นอนอยู ่นอนอยูใ่นท่ีนอนไง แลว้กใ็หเ้ขาเอาเงินมากองท่ีหนา้ตกัไง 

พอมนัสงบข้ึนมนักอ็ยากจะเอาผล เอาผลวา่เขามาประเคนใหเ้ลย ใครจะมาประเคนให ้
ประเคนใหก้มี็แต่กิเลสมนัหลอก กิเลสประเคนให ้ มนัวา่อนัน้ีเป็นธรรม บอกเด๋ียวเถอะ เด๋ียวก็
ร้อน ถึงวา่น่ีกิเลสมนัหลอก น่ีเผาภายใน เราถึงไม่ใหเ้ช่ือตนเอง ไม่ใหเ้ช่ือกิเลสมนัเส้ียมไง 

เวลาธรรมะหมุนเขา้ไปเป็นกิริยาฝ่ายธรรมหมุนเขา้ไป ตอ้งคอยเช็ค คอยตรวจสอบอารมณ์
ของตวัเองอยูต่ลอด อยา่ประมาท อยา่นอนใจ อยา่นอนใจตวัเอง อยา่เช่ือความคิดตวัเอง อยา่เช่ือ
ทุกอยา่ง ตอ้งใหม้นัเกิดโดยตามสภาวะ หนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัคอยเพง่ดู คอยยกข้ึนวิปัสสนา คือให้
มนัหมุนดว้ยปัญญาไง 

การเพง่ดูนั้นเป็นการจดจ่อ การใชค้วามคิดผอ่นเป็นบางคร้ังบางคราวไง อยา่งการเรา
ท างานแสนเหน่ือยยาก ท างานน้ีเหน่ือยมาก อยากจะพกับา้ง...ถกูตอ้ง การเพง่อยูน้ี่เพือ่เอาไปต่อสู้
ไง แลว้พกัปุ๊บยนัไวเ้ฉยๆ พกัยกนะ ถา้มนัสู้ปุบๆ มนัหมุนดว้ยปัญญาน่ี พลงังานภายใน พลงังาน
ของร่างกายเราใช ้ เหง่ือไหลไคลยอ้ย มนัลา้ แลว้มนัเหน่ือยมาก พลงังานของใจ ความคิดภายใน
เหน่ือยกวา่ พอเหน่ือยกวา่มาก มนัเครียด มนัตึง แลว้มนัเส่ือมเอา แลว้สู้ไม่ไหว อนันั้นถึงไดเ้พง่ 
เพราะถา้ไม่เพง่แลว้เราแพเ้ลย มนัยอ้นกลบัเลย แลว้มนัจะเบ่ือ เพง่ดู ยนัไว ้ การบนัไวน้ี้มนัมีแรง
ของสมาธิไง จิตน้ียงัมีพลงังานอยู ่ยงัยนัไวไ้ดอ้ยู ่ยนัไวก้พ็กั เฮอ้! ถอนหายใจ ถอนหายใจนะ 

แต่ถา้เป็นวิปัสสนามนัไม่เพง่ มนัหมุนเขา้ไปเลย หมุนเขา้ไปนัน่น่ะ หมุนเขา้ไป อนัน้ีคือ
อะไร ไหนใส ไหนอ่อน ไหนมนัแปรสภาพ น่ีหมุนเขา้ไป หมุนเขา้ไปนัน่นัน่ อนัไหนๆๆ 
ความคิดนัน่ล่ มนัเผาโดยอตัโนมติันะ นามธรรมกบันามธรรมมนัสู้กนั เราคิดวา่ความคิดน้ีคิด
ลอยๆ...ไม่ใช่ ถา้คิดลอยๆ คิดแบบน้ี คิดแบบโลกน่ี แต่น้ีเราต่อสู้มาตั้งแต่น ้าเตม็แกว้ จนพร่องมา 
จนเป็นแกว้วา่งแลว้ แกว้วา่งมนักมี็เวทีต่อสู้ไง 
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ในแกว้น้ีเป็นเน้ือท่ีวา่ง พอเน้ือท่ีวา่งมนักมี็ใหค้วามคิดน้ีหมุนไดไ้ง แต่ถา้เป็นคิดแบบขา้ง
นอกเลยน่ี เออ! อนัน้ีใช่ อนันั้นเป็นความคิดท่ีคิดลอยลม แต่ความคิดหรือความปฏิบติัอนัน้ีมนัไม่
ลอยลม มนัมีเน้ือท่ีวา่งในหวัใจใหมี้การต่อสู้เกิดข้ึนแลว้ มนัเปิดสนามแลว้ เปิดเวทีของใจข้ึนมา
วิปัสสนา มนัเป็นความคิดอนัเดียวกนั แต่ความคิดน้ีมนัพร้อมดว้ยสมาธิ พร้อมดว้ยความเพียร 
พร้อมดว้ยงานชอบ ความคิดอนัน้ีมนัเป็นวิปัสสนา มนัเป็นสงัขาร แต่มนักมี็พลงังานของใจหมุน
เขา้ เป็นความคิดหมุนเขา้ เป็นความคิดเยน็ น่ีธรรมจกัรของพระพทุธเจา้ 

ธรรมจกัรไง จกัรน้ีหมุน หมุนเขา้ไปเชือดไง เผาผลาญพลงังานน้ีจนพลงังานน้ีหรือวา่ตวั
ใจน้ี เป็นตวัใจท่ีสุข เห็นไหม ไม่แปรสภาพ ไม่แปรสภาพนะ พอยนัถึงชุดจุดหน่ึงแลว้กไ็ม่เส่ือม 
จิตน้ีไม่เส่ือม จิตน้ีไม่ตก จะไปขา้งหนา้อยา่งเดียว ไม่เส่ือมลงมาจากน้ีอีกแลว้ เรากเ็ป็นคนท่ีวา่ ข้ึน
ไปอยูบ่นท่ีมัน่คง คนท่ีไม่เคยยนือยูบ่นท่ีมัน่คงเลย ยนือยูบ่นกลางอากาศ กล้ิงหมุนไปตลอด คน
ตกจากอากาศมนัจะกล้ิง มนัจะหมุนตลอด แลว้ความคิดเราหรือในวฏัฏะน้ีมนักเ็ป็นอยา่งนั้น
ตลอดเลย แลว้พอถึงวา่ เรายนือยูบ่นธรรมของพระพทุธเจา้ชั้นหน่ึง คนหมุนกบัคนไม่มีจุดยนื 
ต่างกนัขนาดไหน น่ีความสุขมนัจะเกิดข้ึน 

ความสุขจะเกิดข้ึน เกิดข้ึนมาจากจิตสงบมาเป็นขั้นๆ ตอนๆ นะ จนสงบเฉยๆ กบัจนยนืตั้ง
มัน่ พิจารณาเผาผลาญจนแปรสภาพ ไม่คลอนแคลนอีกแลว้ น่ีจิตของเราชาวพทุธท่ีวา่เป็นผูมี้
วาสนาไง น่ีพยายามข้ึนมานะ เผาข้ึนมา เผาข้ึนมา เผาข้ึนมา พอจิตข้ึนมามนัมีผลมีงาน มีผลงาน
ข้ึนมา มีความสุขข้ึนมา มนัเร่ิมสุขข้ึนมาเร่ือยๆ จิตน้ีกสุ็ขดว้ย 

ความสุขน้ีมนั ๒ ชั้นนะ ชั้น ๑ คือความสุขท่ีเราเวิง้วา้ง เรามีความสงบ ใจมนัเสพธรรมเป็น
อาหาร เยน็สบายนะ แลว้ยงัไม่เส่ือมสภาพอีก...๒ ชั้นไหม? กบัเร่ิมตน้มา ถา้ไปเสพแลว้อนิจจงั
ถอนออก เป็นไตรลกัษณ์ อนันั้นเราเขา้ไปเสพแลว้ออกมามนัเสียดาย คนเคยกินอาหารดีๆ แลว้ไม่
มีโอกาสไดกิ้นอีก มนัคิดถึงอนันั้นแลว้มนักไ็ม่มีความสามารถเขา้ไปกินไดอี้ก เพราะอะไร? 
เพราะมนัท าจิตข้ึนมาจนเสมอระดบันั้นไม่ได ้

แต่ถา้มนัตั้งมัน่แลว้น่ีกลบัมาสงบทนัที ใจมนัอยูใ่นอ านาจของเราไง เราจะกินอาหารชนิด
ไหนเรากมี็ เราพอจะมีกินไดต้ลอด จิตน้ีถึงเร่ิมตั้งมัน่ ไม่เส่ือมสภาพ มนัมีฐานท่ีจะข้ึนต่อไป มีฐาน
แลว้ไง จากเม่ือก่อนบงัคบัไม่ไดเ้ลย จะไปไหนกต็อ้งวิ่งหาไปขา้งนอก แต่เด๋ียวน้ีมนัอยูก่บัตวัเรา
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แลว้ มนัอยูท่ี่ตวัเรา มนัอยูท่ี่ขา้งกายเรา เราจะใชเ้ม่ือไรกไ็ด ้ น่ีจิตตั้งมัน่ จิตท่ีไม่เส่ือมจากฐานอนัน้ี 
มนักด็ู น่ีถา้ใจ  

ทีน้ีพอมนัมีความสุขข้ึนมา แกว้มนัเติมธรรมเขา้ไปแลว้ช่วงหน่ึง ทีน้ีแกว้มนัยงัวา่งอยู ่เราดู
สิ ดูใจ ดูไป จิตมนัมีฐาน มนัท าไดใ้ช่ไหม จิตมีฐานคือจิตมีพื้นฐานอยูแ่ลว้ พอดกูลบัมา กาย 
เวทนา จิต ธรรมอยา่งเก่านัน่ล่ะ “กาย เวทนา จิต ธรรม” พิจารณากายกก็ายได ้ พิจารณาจิตกไ็ด ้
ธรรมกไ็ด ้ไอใ้สๆ ท่ีวา่นัน่ล่ะ มนัใส 

ความใสน่ีมนัต่างระดบัชั้น ความใสนะ จิตใสต่างกนั จิตใส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส แต่หมอง
ไปดว้ยอุปกิเลส กบัจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส แต่กิเลสมนัเร่ิมจางออกไปน่ีความใสต่างกนัแลว้ ความใส
ของพื้นฐานใจกต่็างกนั แต่กิเลสมนักต่็างกนั กิเลสตวัขา้งบนมนักย็ิง่ใสไปอีก ใสกวา่ มนัอยูใ่น
ความใสนั้น แต่ตบะธรรม ความตบะธรรม ความประพฤติปฏิบติั ความจดจ่อ ตอ้งเจอกนั 

ในโอ่ง ในแกว้น่ีมนัมีความวา่งอยู ่ เราเอามือไปควาน ตอ้งจบัตอ้ง อยา่งนอ้ยอากาศขา้ง
นอกกบัขา้งในกต็อ้งต่างกนั อากาศในโอ่งกบัอากาศขา้งนอกมนัต่างกนัอยูแ่ลว้ ชกัมือเขา้ไปกบั
ออกมา ความน้ีต่างกนั ทีน้ีใจเขา้ไปดูกเ็หมือนกนั เอาใจน้ีเขา้ไปเพง่ดูในความรู้สึกอนัน้ี มนัตอ้ง
จบัตอ้งกิเลสได ้จบัตอ้งหมายถึงการพบหนา้ กิเลสน้ีอาศยัเคร่ืองมือคือขนัธ์ คือความคิดของเรานัน่
ล่ะเส้ียมออกมา มนัอาศยัทางสืบต่อไง เราตดัใหม้นัสั้นเขา้มา สั้นเขา้มา เราตดั ขนัธ์นอก-ขนัธ์ใน 

กิเลสน้ีอาศยัพลงังานท่ีวิ่งออกมาแลว้มนักเ็ส้ียมออกมาตลอด มนัอาศยัอนัน้ีเป็นสะพาน 
เป็นทางผา่น แต่จิตเรากย็อ้นกลบั ยอ้นกลบัเขา้ไปดู ทางท่ีมนัวิ่งออกมานัน่ล่ะ ทางท่ีมนัอาศยั
ความคิดเราออกมา จากขนัธ์ภายใน “ขนัธ์ภายใน” คือความคิดภายใน “ขนัธ์ภายนอก” ความคิด
เร่ืองขา้งนอก ขนัธ์ขา้งนอก แต่ขนัธ์ขา้งในมนัอุ่นอยู ่ อยา่งเช่นเราคุยกบัใครกอี็กอยา่งหน่ึง เราคิด
แต่เราไม่ไดพ้ดูออกมากอ็ยา่งหน่ึง น่ีกิเลสมนัอาศยัตรงน้ีเป็นทางออก อาศยัตรงน้ี 

อยา่งเช่นเราพดูเผลอ พดูผดิ พดูถกู ไม่อยากจะพดูมนักพ็ดูออกมา น่ีกิเลสมนัเส้ียมออกมา
ทางน้ี มนัเอาทางน้ีเป็นทางออกมนั แลว้กย็อ้นกลบัเขา้ไปดู ยอ้นกลบั ดูความคิดอนัละเอียดเขา้ไป 
ความคิดอนัละเอียดเขา้ไป จากค าพดูกเ็ป็นความคิด จากความคิด ตน้ของความคิดอยูไ่หน ถา้ใจ
มนัยงัคิดออกมาได ้ อาการของใจยงัคิดออกมาได ้ ธรรมะของพระพทุธเจา้กางเป็นตาข่ายเขา้ไปหา 
“ตาข่าย” ข่ายของปัญญาญาณเขา้ไปดูความคิดของตวั ความคิดน้ีมนักเ็ป็นธรรมชาติ แต่กิเลสท่ีมนั
มากบัความคิดสิ เราจะดูตรงนั้น ตรงท่ีกิเลสมากบัความคิด ดคูวามคิด เวลามนัเกิดท าไมเราดบั
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ไม่ได ้ บางอยา่งเรากรู้็ คิดถกูคิดผดิ แต่พอมนัเกิดข้ึนเราดบัไม่ไดน้ะ เราหยดุใหม้นัหยดุเลยไม่ได ้
เพราะอะไร เพราะมนัมียางเหนียวไง มีตวักิเลสน้ีกระตุน้อยูไ่ง 

ทีน้ีถา้เราใชปั้ญญาเขา้ไปตรวจสอบ เขา้ไป ท าไมมนัหยดุไม่ได ้เพราะเหตุใด เห็นไหม มนั
กเ็ขา้ไปใคร่ครวญอยูภ่ายในอีก น่ีปัญญาญาณ ความคิดจะเร็วขนาดไหนกแ็ลว้แต่นะ ความคิดของ
ใจน่ีเร็วมาก ปัญญากเ็ร็วมาก ถา้เราฝึก เราฝึกบ่อยๆ แพบ่้อย ใหม่ๆ น่ีจะเร่ิมแพ ้ความคิดตรงไหนก็
แพ ้ชั้นไหนกแ็พ ้ความละเอียดเขา้ไปมนัยิง่แพ ้รถวิ่งชา้ รถวิ่งเร็ว รถท่ีเหาะมาเลย 

เวลาความคิดมนัออก มนัลึกเขา้ไป มนัจะเร็วข้ึนเท่านั้น มนัลึกเขา้ไป มนัจะละเอียดกวา่
นั้น ละเอียดจนแบบวา่เราแทบหาไม่เจอ มนัเป็นชั้นๆๆๆ เขา้มานะ เรากต็อ้นมา ตอ้นเขา้มา ตอ้น
เขา้มา ตอ้งใหเ้จอความคิดน้ี ตอ้งจบัตอ้งได ้ ถา้เราจบัตอ้งไม่ได ้ เราจะเอาท่ีไหนเป็นตน้ของ
ความคิด เราจบัตอ้งตวักิเลสไม่ได ้ เราจะเอาอะไรมาเป็นท่ีวิปัสสนา เราจบัตวัความรู้สึกท่ีมนั
กระตุน้ออกมาไม่ไดแ้ลว้เราจะเอาจ าเลยท่ีไหน? งานขดุคุย้ งานคน้เข่ียหากิเลส หาจ าเลย จ  าเลยท่ี
ในหวัใจของเรา จ  าเลยขา้งนอกไม่เก่ียว 

จ าเลยคือวา่ ไอกิ้เลสท่ีมนัยแุหยอ่อกมาจากความคิดท่ีเราไม่พอใจ เราอยากใหม้นัหยดุคิดก็
ไม่ไดน่ี้มนัมาจากไหน? น่ีปัญญาญาณมนัจะตรวจสอบไดน้ะ ปัญญาญาณ วิปัสสนาญาณ สามารถ
ตรวจสอบความคิดตวัน้ีได ้กิเลสอาศยัความคิดออกมา ปัญญาญาณอาศยัตรวจสอบความคิดเขา้ไป 
การต่อสู้เกิดข้ึน วิปัสสนาเกิดแลว้ ปัญญาญาณไดห้มุนแลว้ ความขยนัหมัน่เพียรอยูท่ี่เรา การปลง
ใจ การขดุคุย้ การเพง่ดูอยู ่น่ีงานภายใน 

งานน้ีเป็นงานท่ีประเสริฐท่ีสุด งานอยา่งน้ีเป็นงานท่ีผูจ้ะพน้ออกจากโลกไง น่ีธรรม
พระพทุธเจา้ประกาศกงัวานอยูต่ ั้ง ๒,๕๐๐ กวา่ปีมาตลอด แต่เราไม่เคยไดย้นิเลย ไม่เคยกงัวาน
ข้ึนมากลางหวัใจของเรา เสียงระฆงัเหง่งหง่างกอ็ยูแ่ต่ขา้งนอก มนัไม่สามรถดงัเหง่งหง่างลงไป
กลางหวัใจได ้ ถา้เราใชว้ิปัสสนาญาณน้ีเกิดข้ึน มนัแวว่ๆ มานะ ความแวว่ๆ เสียงแวว่ๆ มนัเขา้
มาแลว้ เพราะอนัน้ีมนัเขา้มาถึงหวัใจแลว้ 

ค าวา่มนัจะกงัวานในใจเราข้ึนมาแลว้ น่ีเราถึงวา่เป็นผูท่ี้มีบารมีไง ผูป้ฏิบติัเท่านั้นเป็นผูท่ี้
ยกตนออกจากกิเลส ออกจากวฏัวน ออกจากวฏัฏะนะ วฏัฏะเป็น ๔ ขั้นตอน เราพาด เรากา้วข้ึนมา
เหยยีบขั้นแลว้น่ะ วฏัฏะท่ี ๒ ไง วงเวยีนวงัวนท่ี ๒ เราจะพน้จากวงัวนท่ี ๒ ข้ึนไป น่ีปัญญาญาณ
เกิด เกิดข้ึนจากความมุมานะ ความบากบัน่ แลว้กมี็ช่องทางท่ีพระพทุธเจา้วางศาสนาไว ้เราถึงเป็น
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ผูท่ี้ประเสริฐ เราถึงเป็นผูท่ี้สมควรจะฟังธรรม ฟังธรรมแลว้ปฏิบติัธรรม ฟังธรรม-ปฏิบติัธรรม 
ธรรมกงัวานข้ึนกลางหวัใจ ฟังธรรม-ปฏิบติัธรรม  

ฟังธรรมไม่ปฏิบติัธรรม ฟังธรรม ฟังสกัแต่วา่ฟัง ฟังธรรม-ปฏิบติัธรรม ธรรมประกาศอยู่
โตง้ๆ ธรรมประกาศอยู ่ อกาลิโก ไม่อาศยักาล ไม่อาศยัเวลา ขาดแต่ความมุ่งหมาย ขาดแต่ความ
เพียร ขาดแต่วิปัสสนาญาณท่ีเราไม่ยกข้ึน เรายกข้ึน เรายกข้ึน เห็นไหม เราไม่ยกข้ึน ธรรมเกิด 
ธรรมเป็นไป ธรรมหมุนอยู ่แต่ดว้ยความเซ่อ ดว้ยกิเลสมนัยแุหย ่ดว้ยการปัดมือ ปัดไม ้จากหวัใจ
ไง น่ีกิเลส 

ความคิดท่ีวา่ควรจะเป็น ควรจะใช่...ควร ขนาดมนัหมุนอยู ่ กิเลสมนักย็งัเส้ียมออกมาเลย 
ตรงน้ีใช่ ตรงน้ีมนัหมุนรอบแลว้ความเขา้ใจหยดุ ความเขา้ใจ ความใคร่ครวญ บางทีมนัไม่รอบไง 
มนัใคร่ครวญเขา้ใจพอเขา้ใจ มนัวา่อนัน้ีถกูตอ้งแลว้ มนัไม่สมุจเฉทปหาน ความเขา้ใจเป็นความ
เขา้ใจ ความหมุนไปของปัญญาใหม้นัหมุนไป หมุนไปจนมนัเป็นธรรมจกัร มนัหมุนไปตลอด 
หมุนจนมนัเท่ียง หมุนจนมนัเป็นมรรคสามคัคีไง มนัจะปหานเอง มนัสมุจเฉทเอง เพราะขาด
ออกไปเอง ธรรมเป็นธรรม กงัวานกลางหวัใจ มีความสุข มีความประเสริฐ 

เราเกิดข้ึนจากเป็นปุถุชน มนุษยธ์รรมดาน่ีแหละ ท าไมธรรมมนักงัวานข้ึนกลางใจ ยิม้แยม้
แจ่มใส อ่ิมเอิบกลางหวัใจของตวั มนัชุ่มฉ ่าไปดว้ยธรรมท าไมมนัจะไม่สุข ความสุขแท ้ ความสุข
อนัประเสริฐ ความสุขในโลกไม่มี โลกหาไม่เจอ ความสุขของโลกหาไปหาเถอะ มนัสุขขนาด
ไหน มนักพ็ร้อมกบัความร้อนมาดว้ยกนั ความสุขทางโลกจะสุขแลว้ทุกขไ์ปพร้อมกนั แลว้ทุกข์
มากกวา่สุขหลายร้อยเท่านะ สุขเพราะทุกขม์นัดบัเท่านั้น แต่กงัวานในใจน้ีสุขลว้นๆ นะ สุขลว้นๆ 
สุขเน้ือๆ เลย  

“เน้ือของธรรม” เน้ือของธรรมเขา้กบัเน้ือของใจ ใจท่ีวนไปตามกระแสของโลก คร่ึงหน่ึง
แบ่งออกมาใหธ้รรมแลว้ไง คร่ึงแกว้ วิปัสสนาต่อ พอมีความสุข เสพสุขพอสมควร มนักเ็ห่อเหิม
ไปอยูพ่กัหน่ึงล่ะ แต่ธรรมะของพระพทุธเจา้ยงั...น ้ าคร่ึงแกว้ น ้ ายงัไม่เตม็แกว้  

วกกลบัดูอยา่งเก่า วกกลบัมาดูของเดิม จิตเดิมแทน่ี้ล่ะ จิตเดิมแทน้ี้มนัเป็นกามราคะ จิตเดิม
แทเ้ป็นตวัคิด กายมนัคิดไม่ได ้ ความคิดมนัขาดออกจากขนัธ์ แต่ความคิดท่ีขาดออกมาจากขนัธ์ 
ขนัธ์น้ีมนัเป็นขนัธ์ภายใน แลว้กายน้ีมนัคิดไม่ได ้ กายน้ีมนัเป็นธาตุ แต่ขนัธ์น้ีออกมา จิตเดิมแทน้ี้
ออกมา ออกมาดว้ยกามราคะไง มนัชุ่มอยูใ่นกามของมนัเอง ตวัจิตเป็นตวัคิด ตวัจิตเป็นตวัเสพ ตวั
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จิตเป็นตวักาม ตวัจิตนั้นเป็นตวักาม น่ีตอ้งยกข้ึนอีก เพราะถา้ถึงจุดเขา้ไปคน้ควา้นะ คน้ควา้ใน
โอ่ง ในแกว้ของเรา คน้จนเตม็ท่ีนะ พอเจอตวักาม ตวักามมนัเป็นตวักามมนัเอง ความวา่งในแกว้
นัน่ล่ะมนักเ็ป็นความรับรู้อยูภ่ายใน ตวัชุ่มอยู ่ตวัชุ่มอยูน่่ะ  

“จิตเดิมแท”้ แลว้แทข้นาดไหน? เราวา่จิตเดิมแทน้ั้นมนัประเสริฐ มนัประเสริฐต่อเม่ือคน
อ่ืนมาเสริมมนั มาดมูนั แต่ตวัมนัเองกป็ระเสริฐขนาดไหนมนักชุ่็มอยูใ่นตวัมนัเองไง น่ีมนัจะเผา
อีกล่ะ เผาอยา่งไร? ถา้ลงมา จิตมนัคิดออกมาถึงกาย มนักเ็ป็นกามราคะ ถา้จิตมนัคิดของตวัมนัเอง
อยู ่พิจารณาอยู ่เขา้ไปตรงนั้น มนัเป็นอสุภะไง ความเป็นสุภะ-ความเป็นอสุภะไง 

ความเป็นสุภะมนักติ็ดในความสวยของมนันัน่น่ะ ในความอ่ิมพอใจของมนัไง ฉนัน้ีเป็น
คนประเสริฐ ฉนัน้ีเป็นผูมี้ศกัดินา ฉนัน้ีเป็นคนยอดเยีย่ม ฉนัน้ีเป็นผูท่ี้อยูบ่นหวัคนไง ฉนัน้ีข่ีคอ
คนอยูไ่ง มนัเกิดความมานะ เกิดความอหงัการข้ึนมาน่ะ น่ีติดในความงาม ความพอใจของตวัก็
เป็นกาม กามมนักามฉนัทะ ความพอใจ กามราคะมนักามขา้งนอก กามภายในไง กามภายใน 
ความคิดท่ีมนัเหยยีบย  า่คน ความคิดท่ีมนัเหยยีบย  า่ มนัอยูบ่นหวั น่ีเป็นความคิดของเราเอง แลว้
ความคิดอยา่งไหนมนัคิดเสมอกนัล่ะ น่ีขนัธ์มนัอยูต่รงน้ี ขนัธ์แท้ๆ  มนัอยูต่รงน้ีไง 

ค าวา่ “ขนัธ”์ ขนัธ์คือขนัธ์ ๕ “รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ” มนัหมุนเป็นวงรอบ มนั
ถึงเป็นความคิดข้ึนมาได ้ความคิดเฉยๆ น่ีมนัเป็นตวัใดตวัหน่ึง อยา่งเช่นเป็นสญัญากค็วามระลึกรู้
เฉยๆ สงัขารกป็รุงเฉยๆ ถา้ไม่มีวิญญาณรับรู้ เห็นไหม น่ีตวัขนัธ์ไง ขนัธ์คือมนัวงรอบ มนัจะใส
ขนาดไหนกค็วามคิดท่ีไม่มีตวัตน มนัใสจนจบัตอ้งไม่ได ้ กห็มุนกลบั น่ีปัญญากิเลสมนัหมุนออก 
ปัญญาธรรมหมุนเขา้ หมุนเขา้สิ ถึงจะละเอียดขนาดไหน มนัยดึมัน่ตวัมนัเองขนาดไหนกด็ูเขา้ไป
สิ ดูเขา้ไป เพราะอะไร เพราะหวัใจมนัมีรับรู้ไง มนัมีสุขกบัทุกขไ์ง ถา้คิดอนัน้ีมนัหนกั  

ความสุข ความทุกข ์ อนัละเอียดในใจไง ความสุข ความทุกข ์ อนัละเอียดนะ แมแ้ต่เราคิด 
เรากไ็ม่พอใจ เอะ๊! เอะ๊! เอะ๊! เราคิดเองนะ เราคิดเอง เรารู้เอง คนอ่ืนไม่รู้หรอก เราคิดเอง ถา้มนั
กลบัมาดู เอะ๊! มนัหมอง มนัเศร้าหมอง ความสุข ความทุกข ์อนัน้ีมนัจะเทียบค่า เทียบค่าวา่เราถกู
หรือผดิไง เทียบค่าวา่เป็นระหวา่งโลกไง โลกกบัธรรมไง ระหวา่งความผดิกบัความถกู ระหวา่ง
ความทุกขก์บัความสุข น่ีปัญญามนัหมุนเขา้ไป จบัตอ้งตรงน้ีแลว้ใคร่ครวญ น่ีคือตวัฐานใหญ่ น่ี
คือตวัท่ีเราจะช้ีชดัวา่อนัใดผดิหรืออนัใดถกู ปัญญาญาณตอ้งหมุนเขา้ หมุนเขา้ หมุนเขา้ไป หมุน
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เขา้เพื่อใคร? ไม่ใช่ท างานเพื่อคนอ่ืน ไม่ใช่ท างานเพื่อจะมาพิสูจน์กบัใคร แต่ท างานท่ีกลางหวัใจ 
เพื่อจะดูใจของตวั เพือ่จะยกใจน้ีใหม้นัลอยข้ึนไปสูงกวา่น้ี เพือ่ใหค้วามสุขท่ีละเอียดกวา่น้ี 

ความสุขท่ีไดม้าน่ีมนักป็ระกาศความเป็นจริงอยูแ่ลว้วา่มรรคผลมนัมีจริง วา่ตวัความเป็น
จริงตวัความสุขแท ้ ความสุขท่ีพระพทุธเจา้สอน ธรรมจะกงัวานในใจ มนักงัวานเขา้ไปลึกๆ ลึกๆ 
ลึกๆ เขา้ไปมนัมีความสุขขนาดไหนน่ะ ถา้มัน่ใจมนัหมุนเขา้ไปดู หมุนเขา้ไปด ู หมุนเขา้ไปน่ีใช้
พลงังานอยา่งแรง ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีพลงังานตอ้งแรง เพราะมนัเป็นตวัเราเองแลว้ไง มนัเป็นตวั
ภายใน เม่ือก่อนยงัอาศยัคนนั้นพดูกระทบกระเทือนกนับา้ง แต่ตอนน้ีเป็นความคิดเราลว้นๆ เลย 

จากท่ีตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนมากระทบ แต่ยงัตอ้งอาศยัความสุขความทุกขใ์นใจเราเป็นเคร่ือง
กระทบ ถา้ส่ิงนอกกระทบ เรายงัจะรู้ไดง่้ายกวา่ แต่อาศยัความสุข เอาความเศร้าหมองในใจเท่านั้น 
กระทบนะ มนัละเอียดเขา้ไปไง ความกระทบ ความใหผ้ลของกิเลสมนัใหผ้ลละเอียด ตอ้งใช้
ธรรมะท่ีวา่ละเอียดเขา้ไปจบัตอ้ง จบัตอ้งแลว้กว็ิปัสสนา จบัตอ้งแลว้กเ็ทียบค่า ท าไมเราเซ่อขนาด
น้ี เรากว็า่เราฉลาด เราวา่เราเป็นเรา ท าไมความคิดอยา่งน้ีเราจะปล่อยมนัเกิดข้ึนมาใหย้  า่ยเีราได้
อยา่งไร 

หมุนเขา้ไป พิจารณาเขา้ไป ความสวยและไม่สวยตอ้งหลุดออกไป ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีมีการ
กระทบกระเทือน หรือมีการเคาะ การต่อสู้อยูแ่ลว้มนัจะอยูค่งท่ีได ้ถา้เรามีความมุมานะ ยกเวน้แต่
เราไม่จริง เราท าไม่ไดด้ัง่ใจแลว้เราทอ้แท ้ถา้เรามุ่งมัน่ เรากระทบกระเทือน เราตอ้งตี เราตอ้งต่อสู่
อยู ่ตอ้งชนะเขา้วนัหน่ึง 

สงครามเกิดท่ีใดตอ้งมีแพแ้ละชนะเท่านั้น สงครามเกิดท่ีใด แต่เราไม่ยอมท าสงคราม เรา
ไม่กลา้ต่อสู้ไง เรากลวัแต่จะทุกข ์ จะเหน่ือย จะเม่ือย จะลา้ไง ถา้สงครามเกิด เรามีการต่อสู้ เราสู้
เขา้ไปแลว้ สกัวนัหน่ึง สกัอารมณ์หน่ึง สกัวินาทีหน่ึง สกัจุดหน่ึงท่ีจิตกระเพื่อม...ขาด ขาดเลย 
ขาดอนัน้ี อูหู้! แกว้มนัสะเทือนเลย เกือบเตม็แลว้ น ้ าเกือบเตม็แลว้ ความสูงของน ้ามนัมาก พอมนั
สะเทือน แกว้เกือบเต็มแลว้ จนหมุนเขา้ไปอีกน่ะ แกว้เกือบเตม็ แต่ยงัไม่เตม็ 

ส่ิงท่ียงัไม่เตม็เพราะอะไร เพราะตวัมนัยงัลอยอยูข่า้งบนไง ความวา่งท่ีลอยอยูข่า้งบน
นัน่น่ะ มนัเป็น ๓ ส่วนแลว้ มนัเป็น ๓ ใน ๔ อีกส่วนหน่ึงยงัไม่ไดเ้ติมลงไป เอาท่ีไหนมาเติมล่ะ? 
กต็วัท่ีมนัวา่งอยูน่ัน่น่ะ ไอต้วัท่ีมนัวา่งอยูข่า้งบนนัน่น่ะ มนัมีตรงท่ีวา่ง ตรงท่ีวา่งน้ีเป็นตอจิต 
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ตรงท่ีวา่งน้ีอะไรไปใคร่ครวญมนั เพราะมนัวา่งอยูข่า้งบน อยูภ่ายใน อยูบ่นนัน่น่ะ? กต็วัจิตไง ตวั
จิตน่ะ จิตน่ีหาอยา่งไร? 

ไอค้วามสุข ความทุกขท่ี์เราเทียบค่าเม่ือก้ี มนัยงัความสุข ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนจากภายใน 
แต่ตอของจิต มนัจะเอาอะไรไปเทียบค่ามนั มนัละเอียดยิง่กวา่นั้น ละเอียดลึกซ้ึงยิง่กวา่ท่ีเราจะ
เทียบค่าวา่ความสุขความทุกขภ์ายในท่ีละเอียดเลย มนัเป็นแสงท่ีสวา่งหรือมืดเท่านั้น มนัเป็นความ
ออ้ยอ่ิง ออ้ยอ่ิงออเซาะเท่านั้น มนัเป็นความอาลยัอาวรณ์จากภายในไง มนัจะเติมน ้าเตม็กค็วรจะ
เตม็แกว้ซะ เป็นความอาลยัอาวรณ์ เป็นความออ้ยอ่ิง 

แต่ในการใคร่ครวญ ในการต่อสู้ ในการพิจารณานะ ลึกซ้ึงมาก ลึกซ้ึงจนคนแทบไม่ท า ไม่
ท าเลย เพราะวา่มนัแทบจะใหค่้ากนัไม่ไดเ้ลย มนัละเอียดจนเป็นหน่ึงเดียว ขนัธ์เดียว ขนัธ์ยอด น่ี
ธรรมของพระพทุธเจา้ ถา้ไม่มีพระพทุธเจา้ตรัสรู้ ไม่มีทางเห็น ไม่มีทางหลงเดด็ขาด แลว้เรามี
วาสนาหรือไม่มีวาสนา เราน่ีเป็นผูท่ี้มีวาสนาหรือไม่มีวาสนา เพราะเราเป็นลกูศิษยต์ถาคต พวก
เราน่ีเป็นลกูศิษยต์ถาคตนะ แลว้พระพทุธเจา้ประกาศธรรมกงัวานมาตลอด ๒,๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้ 
หวัใจเราจะตอ้งกงัวานสิ ระฆงักลางใจ เก๊ง น ้ าเตม็เลย 

พอน ้าเตม็ น ้ าอนัน้ีเตม็แกว้ ธรรมเตม็หวัใจ กบัน ้าชาเตม็แกว้นัน่น่ะ เราเติมมนักล็น้ ธรรม
เตม็แกว้แลว้ อะไรมาเติมมนัน่ะ อะไรกใ็ส่ไม่ได ้ อะไรกอ็อกไม่ได ้ ความเตม็ดว้ยธรรม กบัความ
เตม็ของโลก คนละเร่ือง ความเตม็ของโลกมนัมีแต่ความทุกข ์ ความเตม็ของธรรมมนัมีแต่ความ
ประเสริฐ ความประเสริฐเลอเลิศ เห็นไหม น่ีโลกกบัธรรม 

ความเตม็ของโลกมนัเป็นน ้าชาน่ี น ้ าชามนัจะใหป้ระโยชน์อะไร มนัใหค่้าอะไร? มนัจะให้
โทษแก่ร่างกาย แต่น ้าของธรรม น ้าจืดสนิท ธรรมะน้ีจืดสนิท เยน็ เป็นของประเสริฐ ถา้เรากงัวาน
ในกลางหวัใจ หวัใจน้ีเป็นธรรม ธรรมอนัน้ีไม่คลอนแคลน ไม่ใหค่้า ไม่มีการเหยยีบย  า่ใดๆ ทั้งส้ิน 
ไม่วา่ซา้ยหรือขวาดีกวา่กนั ชัว่หนา้หรือหลงั...ไม่มี ใหค่้ากไ็ม่ได ้ลดค่ากไ็ม่ได ้แลว้มนัจะเอาความ
ล าเอียงมาจากไหน ถึงวา่เป็นกลางไง มชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมา ความเสมอตน้ ความเสมอปลาย ไม่
มีการคลอนแคลน ไม่มีล่อลวง ไม่มีการมาแปรสภาพตอนหลงั...ไม่มี มนัตอ้งยนืคงท่ีตลอด คงท่ี 
ถึงวา่เป็นธรรมแทไ้ง  

น่ีธรรมะของพระพทุธเจา้ ฟังธรรม ปฏิบติัธรรม ใหส้มควรแก่ธรรม ฟังธรรมนะ ฟังธรรม 
ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมะกงัวานกลางหวัใจ เอวงั 


