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ใครภำวนำ ตั้งใจ ฟังธรรมน่ะ ควำมเกิดควำมตำยเป็นเร่ืองปกติ เห็นจนเป็นปกติ แลว้กต็อ้ง
เกิดมำแลว้ก็ตำยไปเป็นควำมปกติ ควำมเกิดควำมตำยเป็นเร่ืองสัจจะ เร่ืองควำมจริง ยอมรับ
เหมือนกบัยอมรับแบบไม่มีทำงต่อสู้ เรำยอมรับควำมตำย เห็นไหม เหมือนกบันกัโทษประหำร 
เขำห้ิวปีกเขำ้ไปยงิเป้ำ เรำก็ยอมตำยอยำ่งนั้นใช่ไหม น่ีพดูกนัแต่ปำกตำมควำมรู้สึกว่ำคนเกิด
มำแลว้ตอ้งตำยทั้งหมด แลว้เหมือนกบัยอมจ ำนนแบบไม่มีทำงออก ยอมตำยไปชำติหน่ึง น่ีกำร
เกิดกำรตำย 

ฉะนั้น เรำเกิดมำพบพระพุทธศำสนำ พระพุทธเจำ้สอนตรงน้ี ตรงเกิดมำพบ
พระพุทธศำสนำ แลว้ท ำใหค้นตำยไปตำยแบบหมดเช้ือ กำรตำยแบบมีเช้ือติดอยู ่ กิเลสตณัหำตำย
ไปพร้อมกบัดวงจิตนั้น กบักำรตำยตั้งแต่รู้ซ้ึงถึงควำมตำยว่ำไม่มีอะไรตำย ถำ้ปฏิบติัธรรมจนเห็น
สัจจะควำมจริงวำ่ไม่มีอะไรตำยเลย สักแต่ว่ำแปรสภำพไป เป็นควำมจริงอนัหน่ึง มนัตอ้งแปร
สภำพไปตำมควำมเป็นจริงอนัหน่ึงแน่นอน เห็นไหม พระพุทธเจำ้สอนอยำ่งนั้น 

แลว้ก็สอนว่ำ ดวงจิตท่ีรู้เท่ำ กำรพิจำรณำ กำรประพฤติปฏิบติั กำรวิปัสสนำ ท ำจนรู้แจง้
แทงทะลุ เห็นไหม น่ีก็ตอ้งตำยเหมือนกนั ตำยแบบส้ินเช้ือ กำรตำยแบบไม่ตอ้งกลบัมำเกิดอีก กบั
กำรตำยแลว้ตำยเล่ำ แลว้ก็ยอมรับกนัอยูว่่ำเกิดแลว้ตอ้งตำย ก็แบบยอมจ ำนนใช่ไหม เรำยอมตำย
แบบยอมจ ำนน มนัตำยไปพร้อมกบัเช้ือ พร้อมกบัควำมทุกข ์

ฟังนะ กำรเกิดน้ีแสนยำก เรำเกิดนะ ปฏิสนธิจิตแลว้ตอ้งอยูใ่นครรภข์องมำรดำอีก ๙ เดือน 
อนันั้นก็เป็นควำมแปรปรวนแน่นอนอยูแ่ลว้ อนันั้นเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั เห็นไหม 
ควำมแปรปรวน ควำมแปรสภำพ ปฏิสนธิในครรภข์องมำรดำ นอนอยูใ่นนั้นน่ะ จนกว่ำจะครบ
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อำกำร ๓๒ แลว้ก็ตอ้งถึงก ำหนดตกคลอด คลอดออกมำจำกช่องแคบ ควำมทุกขอ์นันั้นลืมหมด
เลย ถำ้ผำ่นจำกอนันั้นมำแลว้เกิดเป็นพิกำรไปหน่ึง ผำ่นจำกอนันั้นมำแลว้ก็ตอ้งตำยหน่ึง อนันั้นจะ
ไม่ไดม้ำประสบสภำพแบบน้ีหรอก 

สภำพแบบน้ี เกิดมำรู้ถึงสภำพควำมเป็นจริงนัน่ล่ะ แลว้ก็ยงัตอ้งตำยไปแบบไร้ค่ำ ตกทอด
ออกมำนั้น อนันั้นก็เป็นบุญกุศล มีบุญกุศลอยูถึ่งไดร้อดชีวิตมำ แปรสภำพมำแลว้ช่วงหน่ึง นัน่น่ะ 
มนัก็รอดตำยมำทีหน่ึงแลว้ล่ะ จะว่ำเกิด ๒ หนก็ว่ำได ้ปฏิสนธิทีหน่ึง แลว้คลอดออกมำอีกทีหน่ึง 
กำรเกิดหนท่ี ๒ น่ีไง ตกคลอดออกมำแลว้กย็งัใชชี้วิตแบบฟุ่มเฟือย แลว้ตอ้งตำยเปล่ำไปอีกเหรอ 

กำรใชชี้วิตน่ะ เรำว่ำสรรพส่ิงในโลกน้ีลว้นเป็นอนิจจงั ควำมตำยน้ีก็ไม่คงท่ี ไม่แน่นอน 
ควำมตำยท่ีเรำจะตำยอยูน่ี่ แลว้จะเห็นโทษของตรงนั้นไง ถำ้เรำเห็นโทษของตรงนั้นแลว้ท ำใหเ้รำ
ต่ืนตวั ถำ้เรำไม่เห็นโทษของตรงนั้น เรำใชชี้วิตดว้ยควำมประมำท ชีวิตน้ีจะประมำทมำกนะ 
เพรำะว่ำตอ้งตำยไง ตอ้งตำย แต่เตรียมอะไรเอำไวเ้ป็นสมบติัเวลำตำยไปแลว้ล่ะ 

ไอส้มบติัในกำรท่ีว่ำเรำลงทุนลงแรงกนัมำพอสมควรแลว้ เรำถึงเช่ือในสัจจะควำมจริง 
แลว้ถึงไดย้อมสละควำมสุข ยอมสละควำมเคยใจ ยอมสละควำมอิสระเสรีมำประพฤติปฏิบติั 
ก ำจดัไง ควำมอิสระคือกำรตำมควำมสบำยใจ มำบงัคบัใหอ้ยูใ่นอ ำนำจของตวั อ  ำนำจของตวันะ 

จิตน้ีฟุ้งซ่ำน จิตน้ีคึกคะนอง จิตน้ีหิวกระหำย จิตน้ีหมองไปนะ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมอง
ไปดว้ยอุปกิเลส “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส” คือในดวงจิต ควำมรู้สึกของมนุษยท่ี์ยงัมีลมหำยใจเขำ้ออก
อยูน้ี่คือมีไออุ่น คือมีจิตอยูใ่นตวัของมนุษยทุ์กๆ คน ดวงหวัใจมีสิทธ์ิทุกๆ คนท่ีจะประพฤติปฏิบติั
ไดอ้บรมแลว้หวัใจน้ีประเสริฐ ถำ้ดวงจิตน้ีไม่ไดอ้บรมอยู ่ แลว้คิดไปตำมอ ำนำจควำมคึกคะนอง
ของจิต ควำมเป็นไปของจิต เห็นไหม มนัจะพลิกแพลงทำงออกไดม้หำศำลเลย 

ถำ้ตำยไปอยูก่บัเช้ือต่อไป มนัก็ทุกขอ์ยำ่งนั้น เพรำะมนัเป็นควำมจริงท่ีเรำจะถำมตวัเองได้
ว่ำเรำมีควำมสุขหรือมีควำมทุกข ์มนัหลอกตวัเองไม่ไดไ้ง เพรำะเรำรู้ๆ อยูว่่ำมนัเป็นควำมทุกข ์จิต
ดวงน้ีเป็นควำมทุกข ์จิตดวงน้ีมนัซบัเอำไวเ้ตม็ท่ีเลย มนัถึงคึกคะนอง เรำจะท ำอยำ่งไรใหจิ้ตดวงน้ี
เร่ิมปลดเปล้ืองออกจำกอ ำนำจของกิเลส เรำตอ้งปลดเปล้ืองหวัใจของเรำเองนะ ท ำใหห้วัใจน้ีเป็น
อิสระชัว่ครำวไง 
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กำรท ำใจใหส้งบ ถำ้ปล่อยใจไปตำมอ ำนำจของกิเลส มนัคิดฟุ้งซ่ำนไปตลอด แลว้ดวงจิตน้ี 
กำรเกิดซบัๆๆ ตำยๆ เกิดๆ น้ี มนัสะสมควำมเคยใจ ควำมอหงักำรในหวัใจ ทุกดวงใจตอ้งว่ำสรรพ
ส่ิงน้ีเป็นเรำ สรรพส่ิงน้ีเป็นเรำ เรำเป็นสรรพส่ิงนั้น 

มนัถึงว่ำ เรำศึกษำธรรมะว่ำทุกสรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงั แต่ควำมยดึมัน่ของเรำไม่ใช่อนิจจงั 
เรำมองขำ้งนอกเป็นอนิจจงั แต่ควำมยดึมัน่เรำเป็นควำมจริง พอสรรพส่ิงน้ีเป็นเรำ เรำเอำเรำเขำ้ไป
มดักบัควำมคิดทุกขั้นตอนว่ำเป็นเรำ เรำสมัผสั เรำรู้ พอเป็นเรำน้ีมนัก็เหมือนภเูขำทั้งลูก แลว้พอ
มำปฏิบติัก็เอำมือเปล่ำๆ ไปทุบภเูขำทั้งลูก ภเูขำน่ีทั้งเป็นภเูขำเลย แต่เอำมือเปล่ำๆ ไปผลกั ไปค ้ำ
ใหภ้เูขำนั้นเคล่ือนไป น่ีท่ีจิตไม่เป็นสมำธิเพรำะเหตุน้ีไง เพรำะว่ำภเูขำนั้นเป็นเรำ เรำอยูใ่นภเูขำ
นั้น เรำยดึมัน่ถือมัน่ทุกสรรพส่ิงว่ำเป็นเรำทั้งหมดเลย เพรำะควำมคิดว่ำเป็นเรำไง 

เวลำอ่ำนอยู ่ ธรรมะสอนอยูว่่ำเป็นอนิจจงั ไม่ใช่เรำ จิตน้ีเสวยเตม็อำรมณ์ เสวยเรำน่ีเขำ้ไป
ทั้งหมดเลย แลว้เสวยมำก็เป็นเรำ พอเป็นเรำก็เป็นกิเลส ควำมคิดเป็นโลก เป็นโลกียะ เป็น
ควำมคิดผกูมดัทั้งหมดเลย มนัก็หมุนไปสิ หมุนไป มนัถึงไม่สงบไง 

เรำท ำควำมสงบของใจก่อน ถำ้เรำไม่เร่ิมตน้จำกควำมสงบเลย เรำจะท ำอะไรไม่ไดเ้ลย กำร
ท ำบุญกุศลนั้นเป็นบุญกุศลในกำรเป็นบุญกุศล เพรำะเรำท ำ อนันั้นเป็นบุญกุศลโดยกำรกระท ำขำ้ง
นอกอยูแ่ลว้ เป็นอำมิส เป็นบุญโดยอำมิส แต่กำรท ำใจใหส้งบ บุญกุศลก็เป็นบุญกุศลขำ้งนอก บุญ
กุศลนั้นถำ้มำเสริม มนัก็เป็นบุญกุศล เป็นอ ำนำจวำสนำบำรมี แต่ถำ้เรำไปติด ไปยดึมัน่ในบุญกุศล
นั้น เรำก็จะขำ้มข้ึนมำเป็นสมำธิไม่ได ้เพรำะอนันั้นก็เป็นเรำอีก เรำก็ยดึเขำ้มำผกู 

จำกท่ีเป็นบุญกุศล ควรจะเป็นประโยชน์ มนัจะเป็นโทษเวลำปฏิบติัไง เช่น นอ้ยเน้ือต ่ำใจ 
“ฉนัท ำมำขนำดน้ี เรำก็สร้ำงบุญกุศลมำมำกขนำดน้ี ท  ำไมเรำถึงภำวนำไม่ได ้ เรำภำวนำมำขนำดน้ี 
เรำพยำยำมท ำใจขนำดน้ี ท  ำไมมนัไม่สงบ” เห็นไหม 

กำรภำวนำน้ีไม่เป็นบุญกุศลเหรอ? เป็น แลว้ท ำไมมนัไม่ส่งเสริมใหม้นัสงบล่ะ? เพรำะไป
ยดึอยูว่่ำเป็นเรำ...ปล่อยใหห้มด วำงใหห้มดเลย เห็นไหม ใหส้ร้ำงเหตุไง เหตุและผลมนัเป็นคนละ
สภำวะของใจ สภำวะท่ีหวัใจน้ีเป็นภเูขำทั้งลูก เรำจะท ำอยำ่งไรใหภ้เูขำนั้นเตียนโล่งได ้ เรำก็ตอ้ง
ตั้งใจสิ เดด็เด่ียวไง ควำมเดด็เด่ียว ควำมตั้งใจ ควำมตั้งใจหกัหำ้ม ตอ้งเอำหวัชนภเูขำนัน่ล่ะ เอำหวั
ชนภเูขำเลย ก ำหนดพุทโธๆๆ เพรำะเรำไม่มีควำมสำมำรถ เพรำะภเูขำทั้งลูก เรำจะไม่มีเคร่ืองมือ
พอ...ใหม่ๆ ไม่มีเคร่ืองมือพอ 
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กำรสร้ำงบำ้น กำรลม้ตน้ไม ้ก่อนท่ีจะลม้ตน้ไมต้อ้งใชข้วำนฟันโคนใหต้น้ไมล้ม้ไป ตน้ไม้
น้ีสร้ำงบำ้นไม่ได ้ ตอ้งเล่ือย ตอ้งท ำใหเ้ป็นไมแ้ปร เป็นเสำ เป็นอะไร ถึงจะสร้ำงบำ้นได ้ เร่ิมตน้
ของกำรวิปัสสนำก็เหมือนกนั เร่ิมตน้ตอ้งท ำใจใหส้งบจำกโลกก่อน ถำ้ไม่ท ำใจใหส้งบจำกโลก 
มนัก็เหมือนเอำตน้ไมท้ั้งตน้จะสร้ำงบำ้นอย่ำงไร เห็นไหม เอำมือทุบภเูขำก็เหมือนกนั 

พระพุทธเจำ้เปรียบหวัใจมนุษย ์ เปรียบเหมือนกบัชำ้สำรท่ีตกมนั มนัมีอ  ำนำจมำก เรำจะ
จบัชำ้งสำรดว้ยมือเปล่ำ กำรจะจบัชำ้งใหอ้ยูใ่นอ ำนำจน่ะ ชำ้งป่ำ เขำตอ้งท ำเพนียด เขำตอ้งขุดหลุม
ดกั แลว้จบัไดจ้ะใหม้นัเช่ือง ใหม้นัอยูใ่นอ ำนำจของเรำท่ีเรำใชง้ำนไดน่้ะ กำรฝึกฝนชำ้ง น่ีก็คือ
กำรฝึกฝนใจไง เรำจะฝึกฝนใจ เรำจะอ ำนำจของใจใหอ้ยูใ่นอ ำนำจของเรำ 

“อยูใ่นอ ำนำจของเรำ” ฟังสิ อ  ำนำจของธรรมไง ธรรม อ ำนำจของธรรม 

ไม่ใหย้ดึสรรพส่ิงเป็นเรำ แต่อ  ำนำจของเรำ เพรำะเรำตวัน้ี เรำขำ้งในน้ีมนัเป็นสักแต่ว่ำ ถำ้
จิตน้ีเป็นสมำธิ เห็นไหม สักแต่ว่ำรู้ กบัรู้ออก น่ีต่ำงกนั 

สักแต่ว่ำรู้ มนัปล่อยหมด สกัแต่ว่ำ รู้อยู ่มีสติอยู ่เพรำะอนัน้ียงัไม่ช ำระกิเลส จิตสงบเขำ้มำ 
รู้ตลอด รู้ไปหมดเลย ถำ้เร่ิมสงบเขำ้มำ มนัเสวยอำรมณ์ท่ีละเอียดข้ึนๆ ดูสิ มนัเสวยไง จำกเดิมกิน
ทุกอยำ่ง อำรมณ์โลก อำรมณ์ควำมคิด กิเลสมนัปรุงมำหลอกเรำนะ เช่น ควำมคิดเกิดข้ึนน่ีเกิดจำก
อะไร? เกิดจำกสัญญำควำมยดึมัน่ถือมัน่ของเดิมทั้งนั้นเลย สัญญำท่ีเรำเคยจ ำไดห้มำยรู้ไง 

บำงท่ีว่ำชำติน้ีเรำไม่เคยพบเห็นเลย ส่ิงน้ีเกิดข้ึนมำไดอ้ยำ่งไร 

สัญญำละเอียดไง สัญญำหยำบ สัญญำละเอียด สัญญำท่ีซบัมำแต่อดีตชำติก็มี เพรำะเวลำ
จิตสงบแลว้มนัยอ้นกลบั บุพเพนิวำสำนุสติญำณ ยอ้นกลบัจำกสัญญำเดิม จำกภพซบัๆๆ มำนัน่น่ะ 
ท ำไมมนัจะยอ้นไม่ได ้ท ำไม่สัญญำจะไม่ขำ้มชำติ สัญญำขำ้มชำติ แต่ไม่ใช่สัญญำอนัเดิมท่ีเรำเป็น
ควำมคิดน้ี มนัเป็นสัญญำในปฏิจจสมุปบำทท่ีมนัย่อยสลำยลงไปแลว้ มนัติดมำจำกจิตปฏิสนธิกบั
วิญญำณรับรู้น่ะ วิญญำณปฏิสนธิกบัวิญญำณรับรู้มนัคนละวิญญำณไง 

วิญญำณปฏิสนธิ ยอ่ยสลำยจำกวิญญำณท่ีรับรู้น่ีมนัซบัลงไปท่ีใจ ถึงเป็นภวำสวะ ถึงว่ำ
เป็นภพ ถึงเป็นขอ้มูลเดิมท่ีเก็บอยู่ท่ีหวัใจไง จิตลงสงบถึงฐำน ฐีติจิตแลว้มนัจะเขำ้ถึงขอ้มูลเดิม
จำกท่ีว่ำสัญญำมนัซบัมำไง ฉะนั้น สัญญำตวัปรุงออกมำ เรำถึงไม่รู้ว่ำสัญญำน้ีเป็นสัญญำตั้งแต่
เม่ือไหร่ เรำถึงไม่รู้เท่ำ พอขยบัป๊ับ เป็นสังขำรปรุง เวทนำรับรู้ เห็นไหม รับรู้ คิดตำม น่ีเสวย
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อำรมณ์เขำ้ไป อำรมณ์ท่ีว่ำกิเลสป้อนใหจิ้ตกินไง มนัก็ไม่สงบน่ะสิ เพรำะเรำเสวยหมด เพรำะจิตน้ี
หิวกระหำย 

ปกติจิตน้ีเป็นธรรมชำติท่ีรู้ จิตน้ีเหมือนยกัษ ์ ปำกใหญ่ไง กินทุกอยำ่งท่ีขวำงหนำ้ สัญญำ
กระเพื่อมแลว้มนัเสวยป๊ับๆๆ พอกิน อำรมณ์ก็เกิด พออำรมณ์เกิดก็หมุนไป หมุนไปก็เป็น
ควำมคิดไปเร่ือยๆ เห็นไหม แลว้มนัหิว มนักินมำกๆ ยิง่กินมำกก็หมุนมำก ก็ฟุ้งซ่ำนมำก มนัก็เป็น
อนัหน่ึงนะ เป็นจิตทั้งแท่ง เป็นควำมคิดเตม็ๆ ฟุ้งซ่ำนไปเลย นัน่มนักห็มุนไปเร่ือยๆ 

ถึงจะศึกษำธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจำ้ยมืมำ กำรศึกษำเล่ำเรียน กำรจ ำมำ เห็นไหม 
กิเลสก็ไปแบ่งมำเป็นกิเลสซะ กิเลสคือควำมคิดของเรำไง ว่ำ “พระพุทธเจำ้ว่ำไวอ้ยำ่งนั้น อำรมณ์
เรำข้ึนอยำ่งน้ี” เป็นธรรมะดน้เดำไง ผูใ้ดปฏิบติัธรรมดว้ยควำมดน้เดำ ผลจะเกิดจำกควำมดน้เดำ 
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เรำตอ้งสร้ำงเหตุใหส้มควรแก่ธรรม 

วำงใจกำรสร้ำงเหตุ เห็นไหม เหมือนกบัเรำเปิดหมอ้ ฝนจะตกขนำดไหน น ้ำคำ้งจะตก ฝน
จะตก เรำเปิดหมอ้ไว ้หนำ้ท่ีของเรำคือเปิดหมอ้ไวใ้หน้ ้ ำตก ใหฝ้นตกใส่หมอ้ หนำ้ท่ีของกำรท ำใจ
ใหส้งบไง ก ำหนดพุทโธ บงัคบัจิตท่ีเคยเสวยอำรมณ์ เสวยควำมคิด เสวยจำกสัญญำ เสวยจำก
สังขำรท่ีปรุง ใหม้ำเสวยพุทโธ พุทโธคือพุทธะ คือผูรู้้ไง ใหจิ้ตกิน เพื่อใหอ้ำหำร อำหำรเป็นธรรม 

จำกท่ีเสวยอำรมณ์ ใหม้ำเสวยพุทโธซะ ใหม้ำเสวยพุทโธๆๆ ท่ีเรำก ำหนดข้ึนมำ หรือเสวย
เสียงน่ี เสวยกำรกระทบรู้ บงัคบัไวไ้ม่ใหม้นัฟุ้งซ่ำนออกไป น่ีบงัคบัชำ้งนะ จบัชำ้งไดแ้ลว้ตอ้ง
บงัคบัใหอ้ยูใ่นอ ำนำจของตวั จิตมนัจะสงบเขำ้มำๆ ถำ้สติเรำดี เชือก จบัชำ้งไว ้จบัเชือก เอำชำ้งมดั
ไวก้บัเพนียด เอำชำ้งมดัไวก้บัเสำ มนัจะดิ้น จิตเรำปล่อยตำมปกติเลย ไม่เห็น วนัทั้งวนัเรำปล่อย
ไป ฟุ้งไปหมดเลย ปล่อยไปเลย ไม่รู้นะ มนัไม่เคยโดนบงัคบัมนัก็อยูต่ำมสบำย 

พอเอำสติมำจบั พอเร่ิมก ำหนดพุทโธ มนัจะดิ้น มนัจะออก เหมือนกบัเรำบงัคบัเขำ้มำ แต่
เวลำไม่บงัคบัมนัไปไหนล่ะ เวลำบงัคบั ท ำไมมนัดิ้นรนล่ะ ท ำไมมนัไม่พอใจ มนัจะออกไปนอก
เร่ืองนอกรำวล่ะ ก็ไหนไง ไม่ถำมตวัเองว่ำ ก็ไหนว่ำเรำไม่เห็นตวัจิต ไหนเรำไม่เห็นกิเลสของเรำ 
แลว้ท่ีมนัดิ้นออกมำน่ีเป็นอะไร? เป็นเรำอีกน่ะ เรำมองไม่เห็น พอเรำไม่เห็นมนัก็เป็นเรำออกไป
อีกน่ะ 



ไม่ยอมจ ำนน ๖ 

©2012 www.sa-ngob.com 

น่ีตอ้งยอ้นกลบัมำตรงน้ีไง ตรงท่ีว่ำเวลำมนัติด มนัเป็นนำมธรรม ส่ิงท่ีเป็นนำมธรรม ควร
จะเห็นควำมแปรปรวน มนักลบัไม่เห็น ส่ิงท่ีเป็นวตัถุภำยนอกท่ีมนัเป็นของคมแขง็ ท่ีมนัมีเป็น
เหลก็เป็นกลำ้ เรำยงัเห็นควำมกดักร่อนของมนั เรำยงัว่ำมนัยงัไม่คงท่ี น่ีเวลำเรำส่งออก เรำจะเห็น
ขำ้งนอก เรำจะวิจำรณ์เขำไดห้มด เรำจะรู้ไปทัว่ แต่เรำไม่เคยวิจำรณ์ควำมคิดอนัน้ีเลย เรำไม่
สำมำรถจบัตอ้งควำมคิดเรำไดด้ว้ย เพรำะมนัส่งออกตลอด เพรำะเรำไม่ดูตวัน้ีไง สติมนัไม่เขำ้
ยอ้นกลบั 

ควำมยอ้นกลบัของสติ ของหวัใจท่ีมนัส่งออก มนัเป็นพลงัอ  ำนำจท่ีว่ำมีคุณค่ำมหำศำลนะ 
ถำ้จบัตอ้งไดแ้ลว้พิสูจน์ได ้ ควำมสุขใดๆ ในโลกน้ีไม่เท่ำกบัควำมสุขของใจสงบ ไม่เท่ำกบั
ควำมสุขของกำรวิปัสสนำจนมนัปล่อยวำงเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป ไม่มีหรอก 

พระพุทธเจำ้บอกว่ำ รสใดๆ ใน ๓ โลกธำตุ ไม่มีรสใดเลยจะมีควำมสุข มีควำมเลิศเท่ำรส
ของธรรม รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง “รสของธรรม” ฟังสิ ของใน ๓ โลกธำตุท่ีว่ำมีรสชำติ
มำกน่ะ ไม่สำมำรถมำเทียบกบัรสธรรมะไดเ้ลย ถำ้รสธรรมะอ่อนกว่ำส่ิงเหล่ำนั้น ส่ิงเหล่ำนั้นมี
คุณค่ำมำกกว่ำ ธรรมะไม่ประเสริฐหรอก 

ธรรมะของพระพุทธเจำ้ประเสริฐมำก ประเสริฐเพรำะมีรสชำติท่ีเหนือทุกส่ิง พอจิตได้
เสวยรสอยำ่งน้ีแลว้มนัจะปล่อยรสทั้งหมดเลย จะปล่อยรสทั้งหมดสิ ส่ิงท่ีว่ำแน่ๆ ส่ิงท่ีว่ำมีคุณค่ำ
มำกน่ะ สลดัทิง้หมดเลย เพรำะไม่มีคุณค่ำเท่ำกบัรสของธรรม แค่จิตสงบมนัก็เวิง้วำ้งนะ แค่จิต
สงบ จิตน้ีสงบเป็นสมำธิ มนัจะเวิง้วำ้ง มนัจะตวัเบำตวัลอย 

แลว้ถำ้หวัใจดวงน้ีไม่เคยปฏิบติั หรือปฏิบติัไม่ไดสู้งกว่ำนั้น ควำมสุขอนัน้ีจะฝังอยูท่ี่ใจ 
ฉะนั้น ผูท่ี้ปฏิบติัถึงจุดน้ีแลว้ ถึงจิตน้ีเป็นสมำธิ จิตท่ีมัน่คง เวลำตำยมนัถึงไปเอกคัคตำ เป็นหน่ึง
เดียวไง ถึงว่ำเป็นพรหม มนัเป็นขนัธ์เดียวไง 

น่ีควำมสุขอนัน้ีมนัมีมำดั้งเดิม จิตสงบน้ีมีมำดั้งเดิม ท ำจิตใหส้งบน่ี เพรำะว่ำพวกท่ีเกิด
ตำยๆ เคยเกิดเคยตำยมำ เคยปฏิบติัมำ ถึงไดว้่ำ ในดวงใจของทุกดวงถึงมีอ  ำนำจวำสนำไม่เท่ำกนัไง 
เพรำะเคยผำ่น เคยประพฤติปฏิบติัมำมนัหลำยภพหลำยชำติ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมำมีอ ำนำจวำสนำ 
มนัก็ปฏิบติัง่ำย มนัปฏิบติัง่ำยหมำยถึงวำ่ จิตน้ีมนัจะเป็นไปไดง่้ำย เพรำะมนัมีสมบติัเดิม 
เหมือนกบัว่ำขอ้มูลเดิมอยู ่ เรำคียข์อ้มูลเขำ้ไปถึงอ ำนำจวำสนำเดิม มนัจะส่งถึงกนัไง มนัส่งถึงกนั
มนัถึงเขำ้ออกง่ำย 
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แต่บำงดวงใจ ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัยำก รู้ยำกเห็นยำก เพรำะวำ่ไม่มีขอ้มูลเดิมตวัน้ีไง ถึงว่ำ
อ  ำนำจวำสนำ ไม่ใหดู้ถูกดแูคลนกนัไง แลว้อ  ำนำจวำสนำก็ไม่ใช่ลอยฟ้ำมำ 

ดูอยำ่งชำติปัจจุบนัเรำสิ ชำติปัจจุบนัท่ีเรำทุกขย์ำกอยูน่ี่ มนัทุกขย์ำกไหมล่ะ ผูท่ี้จะมีอ  ำนำจ
วำสนำเขำก็เคยทุกขย์ำกอยำ่งน้ีมำแต่ชำติไหนก็ไม่รู้ ถึงไดส้ะสมมำไง ส่ิงท่ีไดม้ำน้ีไม่ใช่ไดม้ำดว้ย
ชุบมือเปิบหรอก มนัตอ้งไดม้ำดว้ยอ ำนำจวำสนำ ไดม้ำดว้ยควำมเขม้แขง็ ไดม้ำดว้ยกำรประพฤติ
ปฏิบติัของใจดวงนั้นทุกๆ ดวง มนัถึงว่ำไม่ควรจะไปดีใจเสียใจกบัส่ิงนั้นไง เพรำะส่ิงนั้นเป็นอดีต 

ส่ิงท่ีเป็นอดีตเรำแกไ้ขไม่ได ้ เรำเขำ้ไปยอ้นอดีตไม่ได ้ เรำมีแต่ปัจจุบนั พระพุทธเจำ้สอน
ใหปั้จจุบนัธรรม กำรแกกิ้เลส กำรช ำระกิเลส ช ำระดว้ยปัจจุบนัน้ี เพรำะทุกขม์นัทุกขอ์ยูปั่จจุบนัน้ี 
ทุกขเ์ร่ิมจำกปัจจุบนัน้ี เรำก็ตอ้งมำแกท่ี้ปัจจุบนัน้ี พอปัจจุบนัน้ี อดีตอนำคตสั้นเขำ้ๆ มำเป็น
ปัจจุบนัทั้งหมด แกปั้จจุบนัทั้งหมด อดีตอนำคต สักแต่ว่ำ สักแต่วำ่อนำคต แต่ควำมยดึมัน่ถือมัน่
ของใจ ไม่ไปยดึมัน่ถือมัน่ของใจแลว้ก็ประคองไปเฉยๆ ไง ประคองส่ิงท่ียงัมีอยู ่ เวลำสืบต่ออยูน้ี่
ไปแค่เท่ำนั้นเอง 

แต่ถำ้ไม่มำแกปั้จจุบนั อดีตมำก็ทุกขม์ำ เลือดซิบๆ มำเลย แหกมำ เลือดมำซิบๆ มำ มำถึง
ปัจจุบนัน้ีก็ยงัเลือดซิบๆ ไป แลว้ไปอนำคตก็ยงัเลือดซิบๆ ต่อไปอีก เพรำะควำมยดึมัน่ถือมัน่มนัถู 
มนัลำก มนัจูง มนัถู จนหวัใจน้ีตอ้งเผน่ไปตำมมนั หวัใจคือควำมคิดน้ีไง 

โดนกิเลสหลอกใหคิ้ดหน่ึง หลอกแลว้ยงัจูงจมูกลำกไปอีกหน่ึง ถำ้จิตไม่สงบจะไม่เห็น
ตรงน้ี จิตสงบหมำยถึงว่ำ จิตน้ีอ่ิม จิตน้ีเรำกินอำหำรมำพอแรง เรำไดพ้กัแรง คนท่ีจะท ำงำน คนท่ี
มีร่ำงกำยสมบรูณ์จะท ำงำนไดม้ำกกวำ่คนท่ีง่อยเปล้ียเสียขำ จิตของโลกคือจิตท่ีง่อยเปล้ียเสียขำ 
เพรำะมนัจะคิด ๒ อยำ่งไง คิดทำงโลก คิดทำงเกำะเก่ียว จะภำวนำ พรุ่งน้ีเชำ้ไม่ต่ืน จะคิดก็คิด
เร่ืองของโลก เพรำะมนัสัญญำควำมจ ำของโลกปัจจุบนัน้ีมนัชดั มนัเกำะเก่ียวอยูต่ลอด ถึงตอ้งมำ
พุทโธ หรือมำฝืนใหอ้อกจำกโลก 

พอจิตสงบข้ึนมำมนัก็จะเร่ิมเห็นควำมเป็นจริง เพรำะจิตน้ีสงบ มนัมีควำมสุข มนัอ่ิมหน ำ
ส ำรำญ คนท่ีเหน่ือยลำ้มำไดช้ ำระลำ้งร่ำงกำย พกัเหน่ือยแลว้ ถำ้ไม่อยำ่งนั้นไม่ไดพ้กั ตั้งแต่
ปฏิสนธิ ตั้งแต่คลอดออกมำ มนัคิดมำตลอด จิตน้ีไม่เคยพกัเลย ไม่เคย มนัคิดตลอดเวลำ นอนก็ฝัน 
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ฉะนั้น เวลำจิตเป็นสมำธิมนัถึงไดมี้ควำมสุขไง ควำมสุขมำก ควำมสุขมำกเพรำะทุกคนไม่
เคยไดลิ้้มรสอนัน้ี น่ีค  ำว่ำ “ควำมสุขอนัหน่ึง” พอควำมสุขอนัหน่ึง แลว้จิตอ่ิมอนัหน่ึง คือว่ำเหตุ
มนัเป็น ๒ อยำ่งไง เหตุท่ีว่ำมนัปล่อยวำงพลงังำนท่ีเกิดข้ึนแลว้หน่ึง แลว้มีควำมสุขดว้ย มนัถึงว่ำ 
จะเร่ิมชกัเขำ้หำงำน มนัจะไม่ยอมเขำ้หำงำน เพรำะกำรท ำแบบน้ีล ำบำกมำพอแรงแลว้ พอเขำ้ไป
เสวยอำรมณ์น้ีมนัก็ว่ำอนัน้ีเป็นหลกัเป็นฐำน 

เรำดูกำรเกิดกำรดบัสิ ท่ีมนัฟุ้งซ่ำน มนัฟุ้งซ่ำนเพรำะสัญญำใช่ไหม สัญญำตวัเร่ิมใหคิ้ดน่ะ 
เห็นไหม สัญญำ ตวัเหตุคือตวัสัญญำ แลว้สังขำรปรุงล่ะ ท ำไมไม่จบัตรงนั้นมำเป็นจุดเร่ิมตน้ล่ะ 
ในกำรใคร่ครวญ กำรดคูวำมเป็นอนิจจงั ว่ำอนตัตำๆ อนตัตำอยำ่งไร กำรเกิดดบั ฝนตกลงมำแลว้ 
ฝนตั้งเคำ้แลว้ตกมำ จะว่ำเป็นอนตัตำเหรอ...จริงอยู ่มนัก็เป็นอนตัตำ 

อนตัตำคืออะไร? อนตัตำคือเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดบัไป มนัเป็นโดยธรรมชำติของทุกๆ ส่ิง 
มนัตอ้งหมุนไปตำมกำลของมนัอยูแ่ลว้ แต่มนัใหป้ระโยชน์อะไรกบัเรำล่ะ แลว้หวัใจน้ีก็
เหมือนกนั มนัจบัตอ้งอะไรล่ะ ควำมเห็นอนตัตำภำยในน้ีมนัเห็นกำรเกิดดบัเด๋ียวนั้น กำรวิปัสสนำ
ไง จำกขนัธ์ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ในขนัธ์ ๕ น่ะ วิปัสสนำไง จบัแลว้ใคร่ครวญ เห็น
ตำมควำมเป็นจริงปัจจุบนันั้น 

ก็เหมือนเรำเอำเหลก็มำสีไฟ ประกำยไฟเกิดข้ึนเด๋ียวนั้นแลว้ดบัเด๋ียวนั้น เรำเห็นเด๋ียวนั้น
ไง มนัตอ้งเป็นปัจจุบนั อนตัตำในปัจจุบนันั้น ควำมเห็นอนตัตำในปัจจุบนั เห็นคร้ังแรกๆ ยงัไม่
ยอมปล่อยดว้ย เพรำะว่ำควำมยดึมัน่ถือมัน่ กำรสะสมมำของใจมนัหนำมำก แลว้กิเลสมีอ ำนำจ
มำก มนัก็จะหลอกจะเส้ียมนะ กำรวิปัสสนำมนัก็จะหลอกไปตลอด ในหวัใจกำรวิปัสสนำนัน่ล่ะ 
เพรำะว่ำ พอจิตมนัสงบ มนัเวิง้วำ้ง มนัปล่อยวำง มนับอกอนัน้ีใช่แลว้ 

ฉะนั้น ผูท่ี้วิปัสสนำตอ้งท ำซ ้ ำท  ำซำก ตอ้งตรวจสอบไง ส่ิงใดท่ียงัไม่แน่ใจ ฟังสิ มีควำม
ลงัเลสงสัยอยู ่มนัไม่ใช่สมุจเฉทปหำน ถำ้กำรเป็นสมุจเฉทปหำนมนัจะอ่ิมเตม็ทั้งหมด หมำยถึงวำ่ 
จิตท่ีไม่หิวกระหำยน่ี ดูสิ อ่ิมจำกสมำธิกอ็ยำ่งหน่ึง อ่ิมจำกกำรวิปัสสนำ เห็นไหม เมืองพอ 
วิปัสสนำจนพอ เรำตกัน ้ำใส่ตุ่ม ถำ้ใส่ตุ่มจนเตม็ตุ่มแลว้มนัตอ้งลน้ตุ่ม 

กำรพิจำรณำซ ้ำพิจำรณำซำกก็เหมือนกนั พิจำรณำแลว้ปล่อยๆ พิจำรณำจนพิจำรณำไม่ได ้
ถำ้มนัยงัมีเหตุอยู ่ พิจำรณำจนพิจำรณำไม่ได ้ แต่มนัไม่เป็นอยำ่งนั้นหรอก มนัพิจำรณำไป พอมนั
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ขำด ควำมขำดออก จิตท่ีมีควำมสงบนะ จำกสมำธิ มนัมีแต่ควำมสุขเวิง้วำ้ง อนันั้นเป็นควำมสุขเวิง้
วำ้งนะ มีควำมสุขมำก 

แต่วิปัสสนำน่ีมนัเหมือนกบัเรำตอ้งยกข้ึนมำจบัหำเหตุหำผล แลว้ก็ท  ำงำนไป กำรท ำงำนน้ี
จะมีกำรต่อสู้ มีแพช้นะกนัมำตลอด แลว้ถึงจุดหน่ึง พอวิปัสสนำจนถึงจุดท่ีว่ำมนัสมุจเฉทออกไป 
ควำมท่ีว่ำเป็นสมำธินั้นเป็นอำรมณ์อำรมณ์หน่ึง เป็นควำมสุขอนัหน่ึง แต่อนัน้ีมนัลึกซ้ึงกว่ำ เพรำะ
มีควำมสุขดว้ย เพรำะจิตมนัปล่อยวำงจำกกิเลสดว้ยไง 

เรำยมืเงินมำ ฟังสิ เรำยมืเงินใครมำกแ็ลว้แต่ ยมืธรรมะพระพุทธเจำ้มำเรำกรู้็ แต่เป็นของยมื
หรือเปล่ำ? เป็น วิปัสสนำเกิดข้ึนเอง ควำมเห็นเกิดข้ึนเอง เรำหำเงินเอง เรำไม่ไดย้มืใครมำ ฟังสิ 
สมำธิคือว่ำกิเลสมนัยงัอยู ่ ควำมลงัเลสงสยัยงัมีอยู ่ เป็นของยมืมำ มนัจริงในสมำธิไง สมำธิน้ีเป็น
ปัจจตัตงั รู้ตำมควำมเป็นจริงของสมำธิธรรม แต่ยงัไม่รู้จริงตำมวิปัสสนำธรรม เป็นสมบติัยมืของ
พระพุทธเจำ้มำ แต่วิปัสสนำจนขำดออกไปสิ จิตน้ีเป็นสมำธิดว้ย จิตน้ี รสของธรรม รสของกิเลส
ท่ีจำงไปดว้ย 

ถึงว่ำ จิตรวมในสมุจเฉทปหำน ในกำรวปัิสสนำถึงต่ำงกบัสมำธิธรรมดำไง จิตสงบดว้ย 
รู้เท่ำทนัดว้ย รู้เท่ำทนัเพรำะเกิดปัญญำญำณ ปัญญำรู้ว่ำขนัธ์ทุกอยำ่ง กิเลสทุกอยำ่งมนัหลอกกนัมำ 
มนัเป็นควำมเป็นจริงตำมรูปกำร แต่กิเลสมนัหลอกใหย้ดึมัน่ถือมัน่ว่ำเป็นเรำไง กำรยดึมัน่ถือมัน่
ว่ำขนัธ์ ๕ เป็นเรำ ควำมคิดเป็นเรำ สรรพส่ิงน้ีเป็นเรำ อนันั้นคือกำรหลอก มนัไม่ใช่เรำ มนัสักแต่
ว่ำเป็นของส่ิงนั้นๆ มนัสักแต่ว่ำเป็นอำกำรของใจแต่ละอำกำรๆ ไป 

แต่เพรำะเรำเสวยภพ เพรำะเรำเกิดมำ เป็นอำกำร ธรรมชำติของจิตเป็นแบบน้ี เห็นไหม ถำ้
เรำยดึมัน่ถือมัน่ส่ิงน้ี เรำก็ตำยไปแบบยอมจ ำนน เรำตำยไปแบบยอมจ ำนน เพรำะเรำตำยไปพร้อม
กบัขนัธ์ เรำตำยไปพร้อมกบักิเลส กิเลสมนัอยูใ่นขนัธ์ อยูใ่นจิต แลว้ก็เกิดดบัตำยไปพร้อมกบัอยำ่ง
นั้น เรำก็ยอมจ ำนน 

เรำศึกษำธรรมะมำ เรำรู้ เกิดแลว้ตอ้งตำยทั้งหมด พดูกนัทุกคน รับรู้กนัทุกคน แลว้กต็อ้ง
ตำยตำมส่ิงนั้นไป แต่วิปัสสนำจนรู้เท่ำ อำกำรเกิดดบัเท่ำนั้น ธำตุ ๔ ก็ตอ้งกลบัไปเป็นธำตุ ๔ 
ร่ำงกำยน้ียมืมำ ยมืดิน ยมืน ้ำ ยมืลม ยมืไฟ มำเป็นเรำ จิตน้ีปฏิสนธิเกิดข้ึนจำกครรภข์องมำรดำ อยู่
ในครรภ ์ ๙ เดือน ทุกขม์ำ ๙ เดือนแลว้ออกมำ คลอดออกมำเป็นมนุษยแ์ลว้พบพระพุทธศำสนำ 
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พระพุทธเจำ้สอนไง สอนธำตุ ๔ ขนัธ์ ๕ เห็นไหม มนุษยมี์กำยกบัใจ กำยคือธำตุ ๔ ใจคือขนัธ์  
๕ แลว้มีจิตอีกดวงหน่ึง เพรำะขนัธ์ ๕ นั้นไม่ใช่จิต 

แลว้วิปัสสนำจนจบัตอ้งได ้ จนจิตน้ีสงบเขำ้มำเป็นสมำธินะ สมำธิแลว้หนักลบัมำดู สมำธิ
แลว้ไม่ส่งออก หนักลบัมำด ู จบัขนัธ์ไดไ้ง ว่ำขนัธ์ ๕ น่ีสืบต่อเขำ้ไปหำธำตุอยำ่งไร ธำตุ ๔ น่ี
ออกไปอยำ่งไร ยอ้นกลบัเขำ้ไปๆ กลบัเขำ้ไปจนถึงขอ้มูลเดิม ระเบิดถ ้ำออก มนัก็เป็นสักแต่ว่ำน่ี 
ระเบิดแลว้ถ ้ำก็ยงัมีอยูเ่หมือนเก่ำ ระเบิดแลว้ธำตุ ๔ ขนัธ์ ๕ ก็มีอยูเ่หมือนเก่ำ แต่ไอกิ้เลสท่ีมนั
หลอกว่ำอนันั้นเป็นเรำ อนัน้ีเป็นเรำ มนัระเบิดออก เลยเป็นสักแต่ว่ำไง ขนัธ์ ๕ เป็นขนัธ์ ๕ มนัก็
เกอ้ๆ เขินๆ มนัก็เดินอยูอ่ยำ่งของเก่ำ เพียงแต่ว่ำ ควำมผกูพนั ควำมยดึมัน่ถือมัน่ว่ำเป็นเรำมนัหลุด
ออกไป หลุดออกไปจิตก็สงบ รู้เท่ำ เกิดปัญญำญำณตวัน้ี 

เกิดปัญญำญำณ ปัญญำมนัตอ้งหมุนเตม็ท่ีจนมรรคอริยสัจจงั มรรคสำมคัคี มรรค ๘ 
ปัญญำควำมด ำริชอบ ควำมเห็นชอบ เห็นชอบในกำรผกูมดัของกิเลสของกำรหลอกลวง อนตัตำ
คือควำมแปรปรวน มนัเกิดดบัอยูต่ลอดเวลำ แต่เรำไปมองของขำ้งนอก มองแต่วตัถุว่ำเป็นของเกิด
ดบั เห็นกำรแปรปรวน แต่ไม่ไดดู้กำรแปรปรวนของหวัใจ กำรแปรปรวนของเล่ห์เหล่ียม จำก
กิเลสมนัหลอกอยูก่ลำงหวัใจน่ะ 

ควำมแปรปรวนภำยในไง ควำมแปรปรวนอยูข่ำ้งใน แปรปรวนแลว้ไม่แปรปรวนเปล่ำ 
แปรปรวนแลว้ยดึดว้ย พอมนัรู้ว่ำควำมแปรปรวนจริง มนัปล่อย ปล่อยมนัก็เป็นธรรมชำติ เป็นกำร
แปรปรวนไป แต่กิเลสไม่ยดึถือ น่ีก็ผำ่น ผำ่นควำมยดึมัน่ถือมัน่ในสักกำยทิฏฐิ ในควำมยดึมัน่ถือ
มัน่ว่ำเป็นเรำ ถำ้ตำยอยำ่งน้ี ถำ้ตำยระดบัน้ี ตำยไปมนัก็พอใจจะตำย ตำยแลว้รู้วำ่อีกก่ีชำติ ระยะ
ทำงกำรด ำเนินสั้นเขำ้มำๆ แลว้ 

แต่ถำ้พิจำรณำต่อ ถำ้พอใจจะตำย แต่ในเม่ือยงัไม่ตำย ในเม่ือยงัมีชีวิตอยู ่ ในเม่ือยงัมียำง
เหนียวอยูใ่นหวัใจ ยงัมียำงเหนียวอยูน่ี่รู้ ผูป้ฏิบติัรู้ ลองปัญญำเกิดขนำดน้ีรู้ รู้เพรำะอะไร รู้เพรำะ
เรำไดลิ้้มรสตวัน้ีใช่ไหม เรำเห็นควำมแปรปรวน เห็นกิเลสหลุดออกไปช่วงหน่ึง เหมือนเรำซกัผำ้ 
เรำเอำผำ้ลงซกัในกะละมงั ในท่ีซกัผำ้ เรำซกัส่ิงสกปรกออกไป เรำยงัไม่ไดช้ ำระน ้ำสะอำด 

จิตน้ีไดท้  ำควำมยดึ จิตท่ีออกยดึในกำยน้ีออกไปแลว้ มนัรู้เลยวำ่หลุดออกไป แต่ยงัมีอยู ่
เพรำะเป็นคนซกัเอง เป็นคนซกัฟอกจิต เป็นคนใชว้ิปัสสนำญำณเขำ้ไปซกัฟอกผำ่นขั้นตอนมำ 
มนัจะรู้เลยว่ำ ออ้! ส่ิงท่ีจะเขำ้ไปซกัลำ้งยงัมีอยู ่ มนัยงัไม่สะอำดโดยสมบรูณ์ ถำ้สะอำดโดย
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สมบรูณ์ มนัจะไม่เกิด แลว้มนัรู้รสว่ำอนันั้นจะมีควำมละเอียดอ่อนกว่ำน้ีมำก รสขนำดน้ีมนัก็เกิด
ควำมดูดด่ืมมำก มนัเหมือนกบัว่ำเรำก็อยำกจะใหม้นัถึงท่ีสุด 

ผูท่ี้ปฏิบติัไดข้ั้นไดต้อน ผูท่ี้ปฏิบติัถึงจุดแลว้น่ีจะไปใหไ้ด ้ ก็ตอ้งกลบัมำพิจำรณำซ ้ำนะ 
กลบัมำพิจำรณำซ ้ำหมำยถึงว่ำ กำลเวลำ วำ่กำรจะตำยเปล่ำ เห็นไหม ยิง่ระลึกถึงชีวิต กลวัชีวิตน้ี 
ถำ้ตำยไปปัจจุบนัน้ีตอ้งไปเกิดอีก เห็นไหม จำกชำติปัจจุบนัเรำก็เห็นอยูแ่ลว้ว่ำมนัเป็นทุกขข์นำด
ไหน จะเกิดเป็นอะไรก็แลว้แต่มนัตอ้งมีควำมทุกขเ์จือไปในหวัใจทุกดวง หวัใจน้ียงัไม่ช ำระ มนั
ยงัมีทุกขอ์ยู ่ จะทุกข ์จะสูงขนำดไหน จะต ่ำขนำดไหน มนัก็ยงัติดไปดว้ยทุกขต์ลอด เพรำะทุกขน้ี์
เป็นอริยสัจฝังไปท่ีใจ เพรำะใจมนัขดัขอ้งใจ 

ควำมขดัขอ้ง ควำมไม่เป็นอิสระ ควำมไม่เป็นอิสระมนัอยูท่ี่ใจ ควำมขดัเคืองใจ ขนัธ์ ๕ 
นอก ขนัธ์ ๕ ใน กำยนอก กำยใน กิเลสมนัตำมครอบคลุมไวท้ั้งหมดน่ะ น่ีเปลือกไข่ไดก้ะเทำะไป
แลว้ ๑ ขั้นตอน เปลือกไข่น้ีแตกออกไปแลว้ แต่เช้ือในไข่นั้นยงัมี เช้ือนั้นยงัไม่ไดท้  ำลำย 

น่ีก็เหมือนกนั กิเลส ขนัธ์ ๕ ธำตุ ๔ เห็นไหม ควำมปล่อยในธำตุ ๔ ควำมปล่อยในกำยไง 
ควำมปล่อยกำย จิตน้ีมนัติดในกำย พิจำรณำแลว้มนัปล่อยออกไป สักกำยะในกำยไม่มี ปล่อย
ออกไปแต่มนัก็ยงัติดอยูใ่นจิต ในอุปำทำนท่ียดึกนัอยู ่

มนัจะขดัใจเอง มนัจะรู้ ถำ้ผูท่ี้ปฏิบติัเน่ินชำ้อยู ่ ปล่อยไวใ้นใจนะ มนัรู้ มนัขดัขอ้ง 
เหมือนกบัเรำรู้อะไรไม่จบ ถึงว่ำ เรำรู้อะไรไม่จบน่ี เรำท ำอะไรมนัก็ไม่ลงใจ มนัทั้งระแวง ทั้ง
สงสัย รู้คร่ึงๆ กลำงๆ รู้อยูว่่ำตวัเองยงัไม่ส้ิน แต่ถำ้จะออกมำทำงโลกก็ไปไม่ได ้ เห็นไหม ควำมรู้
คร่ึงๆ กลำงๆ รู้ไม่รอบ ควำมรู้ไม่รอบมนัก็ขดัขอ้ง จะยอ้นกลบัมำ ถึงจะไม่ปฏิบติัหรือว่ำปล่อยไว ้
หลงทำงไป เขำ้ใจว่ำส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐแลว้ มนัก็มีควำมคบัขอ้งใจเดด็ขำดเลย มนัรู้เอง ถึงจะ
ปล่อยวำง ถึงจะไม่ไดท้  ำมนัก็รู้เอง 

แต่ถำ้มีครูบำอำจำรยห์รือเรำประพฤติปฏิบติั เรำไม่เขำ้ขำ้งตวัเอง เรำไม่เขำ้ขำ้งกิเลส กิเลส
น้ีเป็นเรำอยูใ่นหวัใจ แต่เรำตรวจสอบ คนท่ีตรวจสอบ คนท่ีท ำอยูต่ลอดเวลำ จะเห็นตวัน้ี เรำไม่
เขำ้ขำ้งตวัเอง เขำ้ขำ้งตวัเองไม่ได ้ เพรำะกิเลสเป็นเรำ เรำเป็นกิเลสอยูแ่ลว้ ควำมวำ่เป็นเรำ ควำม
ถือว่ำเป็นตวัตน อนัน้ีส ำคญัท่ีสุดเลย แมแ้ต่ปฏิบติัไปมนัก็จะหลอกว่ำจะตำย หลอกวำ่จะทุกขจ์ะ
ยำก ควำมทุกขค์วำมยำกน่ีเรำมำเปรียบเทียบไดน่ี้นะ กำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำน้ีตอ้งเป็นทุกข์
ทั้งหมด กำรประกอบกำรงำนน้ีเป็นทุกขท์ั้งนั้น แต่เป็นทุกขท่ี์ไม่มีวนัท่ีส้ินสุด 
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งำนของโลกไม่มีวนัท่ีส้ินสุด ไม่มีจบ กำรสร้ำงโลกไม่มีวนัจบ กำรประพฤติปฏิบติัเท่ำนั้น
ท่ีมีวนัจบ ฉะนั้น เวลำประพฤติปฏิบติั หรือเรำมำท ำควำมเพยีร มนัตอ้งทุ่มกนั เพรำะมนัเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐกว่ำ ส่ิงท่ีประเสริฐกว่ำ ควำมลงมือลงแรงตอ้งเขม้แขง็กว่ำ มนัจะไดผ้ลตอบแทนท่ี
เหนือกว่ำ น่ีมนัเป็นทุกขท์ั้งนั้น ทุกขท์ั้งนั้นเลย เพรำะทุกขน้ี์เป็นอริยสัจ 

แต่ถำ้ปล่อยแลว้มนัไม่ใช่ทุกขเ์ลย งำนสักแต่ว่ำงำน ทีน้ีมนัยงัไม่ปล่อยน่ีนะ เพรำะท ำไป
แลว้มนัจะอ่อนเปล้ีย มนัจะอ่อนแรง ถึงท่ีสุดแลว้กิเลสมนัจะหลอกไปอยูทุ่กท่ี กำรกระท ำต่อไป 
กิเลสมนัก็จะหลอกไปๆ “ไม่ใช่มำกเกินไปหรือ” ถำ้หลอกในแง่ดีนะ “ท ำอยำ่งน้ีไม่ใช่มำกเกินไป
หรือ หรือเพรำะเรำท ำมำกเกินไป มนัถึงไม่เป็นไป” ฟังสิ เพรำะท ำมำกเกินไป ควำมมำกเกินไป 
เหมือนเรำสร้ำงเหตุมำกเกินไป จิตน้ีถึงไม่ลงมชัฌิมำ...เพรำะเรำไปคิดอยำ่งนั้นไง น่ีกิเลสมนั
หลอก หลอกว่ำเรำท ำน่ีเขม้เกินไปแลว้ เป็นอตัตกิลมถำนุโยคแลว้ เรำควรจะปล่อยลงมำๆ มนัก็
เลยไหลลงทะเลไปเลยไง 

หมุนเขำ้ไป เสริมเขำ้ไป เขน็ครกข้ึนภเูขำตอ้งเตม็ท่ีเลย ก ำหนดไง ก ำหนดดูจิต ก ำหนดเฝ้ำ
จิต ก ำหนดดูจิต ตอ้งขงัใหเ้หมือนนกัโทษ ผูคุ้มคุมจิตไวโ้ดยเตม็ท่ี ก็ตอ้งขงัเหมือนนกัโทษ เพรำะ
กิเลสท่ีอยูใ่นหวัใจมนัจะต่อตำ้นมำตลอด 

กำรยดึพื้นท่ี กำรยดึหวัใจนะ เรำอยูท่ี่ไหนก็แลว้แต่ เขำมำไล่ท่ีเรำ เรำก็ตอ้งไม่ยอม ถำ้
ธรรมะหรือกำรประพฤติปฏิบติัเรำสูงกว่ำ เรำสำมำรถฆ่ำกิเลสได ้เรำสำมำรถฆ่ำกิเลสจริงๆ เพรำะ
มนัตอ้งส้ินไปจำกใจ ถำ้ไม่ส้ินไป มนัก็เป็นเจำ้วฏัจกัรอยูอ่ยำ่งนั้นน่ะ อวิชฺชำปจฺจยำ สงฺขำรำ 
อวิชชำน้ีเป็นเรือนยอด เป็นเจำ้วฏัจกัร เป็นเจำ้อ  ำนำจของหวัใจทุกๆ ดวง หวัใจทุกๆ ดวงเป็นข้ีขำ้ 
ตอ้งไปตำมอ ำนำจของอวิชชำ 

เห็นไหม ท ำไมถึงว่ำเป็นข้ีขำ้ล่ะ? เพรำะมนัไม่รู้เท่ำอวิชชำไง อวิชชำเป็นผูท่ี้มีปัญญำเหนือ
แลว้หลอกได ้หวัใจเรำ เรำว่ำเรำน่ีแน่มำก เรำน่ีฉลำดมำก จะฉลำดขนำดไหน ไม่มีทำงสู้อวิชชำได้
เลย อวิชชำ ค ำว่ำ “อวิชชำๆ” หมำยถึงส่ิงท่ีไม่ดี เรำก็ศึกษำว่ำเป็นส่ิงท่ีไม่ดี แต่ท ำไมเรำคิด ท ำไมว่ำ
ดีล่ะ แลว้ไม่ใช่คิดเปล่ำนะ มนัคิดแบบไฟไง โลภ โกรธ หลง เห็นไหม ควำมหลง ไม่รู้เท่ำน่ะ 

อวิชชำรู้ รู้แบบอวิชชำ คือรู้แบบหลงไง แลว้อวิชชำน้ีอยูเ่หนือหวัใจทุกๆ ดวง แลว้ปัญญำ
อยำ่งเรำมนัอยูใ่นใตอ้  ำนำจของอวิชชำ คืออยูใ่นอ ำนำจ อยูใ่นกำรครอบง ำ คิดอยูใ่นกรอบของ
อวิชชำ ถึงว่ำเป็นผูห้ลงไง 



ไม่ยอมจ ำนน ๑๓ 

©2012 www.sa-ngob.com 

คิดธรรมะมนัก็อยูใ่นอ ำนำจของอวิชชำ ว่ำคิดเป็นธรรมนะ คิดเป็นธรรมหมำยถึงวำ่ฟัง
ธรรมหรือเรำอ่ำนหนงัสือ หรือว่ำเรำอ่ำนธรรมะพระพุทธเจำ้น่ีเป็นธรรม แต่เรำก็ตีควำม หรือเรำ
ประเมินว่ำควรจะเป็นอยำ่งนั้นๆ น่ีกรอบของอวิชชำ 

ท่ีเรำประเมินเพรำะเรำมีกิเลส เรำประเมินดว้ยอ ำนำจของกิเลส เรำประเมินดว้ยอ ำนำจของ
กำรหลง เรำประเมินดว้ยอ ำนำจของอวิชชำ เห็นไหม ท่ีเรำว่ำเรำฉลำด ว่ำเรำฉลำดอยู ่ ท  ำไมเรำ
ประเมินดว้ยอ ำนำจของเรำ เพรำะมนัอยูใ่ตค้วำมคิด ถำ้เปรียบถึงว่ำมนัอยูใ่นส่วนสูงท่ีสุด อยูใ่น
ส่วนของเรือนยอดของใจ มนัเป็นพ่อของนำงโลภ โกรธ หลง นำงตณัหำ นำงอรดี นำงโลภ โกรธ 
หลง ยงัเป็นลูกของอวิชชำ แลว้ก็เอำโลภ โกรธ หลง ตณัหำ รำคะ เอำมำเป็นเหยือ่ล่อ พอเหยือ่ล่อ
เรำก็หลงแลว้ น่ีอยูใ่ตอ้  ำนำจของอวิชชำ ควำมคิดของเรำไง 

น่ียอ้นกลบั ตอ้งเท่ำทนั ถำ้ไม่เท่ำทนัก็ตอ้งอยำ่งท่ีว่ำเขม้แขง็ ตอ้งเขม้แขง็ สยบก่อนไง คน
ท่ีเขำมีกองทพัมำใหญ่โตมำกเลย เรำจะต่อสู้ไม่ได ้ เรำจะท ำอยำ่งไรจะใหก้องทพัเขำเลก็ลง จะให้
ก ำลงัเขำนอ้ยลง เพื่อเรำจะมีอ  ำนำจต่อสู้บำ้ง เห็นไหม ก็น่ีท  ำใจใหส้งบน่ี ถำ้จิตสงบหรือผอ่งใส
เท่ำไร คืออวิชชำเผลอตวัใหจิ้ตน้ีเป็นอิสระ ถำ้มี พออิสระป๊ับ เรำก็พน้จำกอ ำนำจ พน้จำกกำร
ครอบง ำ พน้จำกกรอบของอวิชชำชัว่ครำว กำรพน้จำกกรอบของอวิชชำชัว่ครำวมนัสร้ำงใหเ้รำมี
พลงังำน เวลำจิตสงบมนัจะมีพลงังำนข้ึนมำ พลงังำนตวัน้ีจะไปเสริมปัญญำของเรำ 

สมำธิท่ีแนบแน่น สมำธิท่ีมีคุณค่ำ สมำธิท่ีบริสุทธ์ิ สัมมำสมำธิ เห็นไหม ศีลท ำใหเ้กิด ศีล
ท่ีดี ศีลท่ีบริสุทธ์ิ จะท ำใหเ้กิดสมำธิท่ีบริสุทธ์ิ สมำธิท่ีแนบแน่น สมำธิท่ีเป็นสัมมำสมำธิ สมำธิ 
ปัญญำในแง่บวก จะท ำใหเ้กิดปัญญำท่ีช ำระลำ้งกิเลส เห็นไหม ปัญญำท่ีเกิดข้ึนน่ี เพรำะจิตน้ีสงบ 
จิตน้ีมีพลงังำนแลว้ใคร่ครวญ ปัญญำจะไม่เกิดข้ึนเอง ปัญญำจะไม่ลอยลงมำจำกฟ้ำ ปัญญำตอ้ง
เกิดจำกกำรใคร่ครวญ จำกกำรฝึกฝน เกิดจำกฐำนของจิต เพรำะกิเลสมนัอยูท่ี่จิต กิเลสมนัอยูท่ี่นัน่ 
กิเลสมนัหลอกลวงไปตลอด อยูใ่นกรอบของอวิชชำ 

ปัญญำเกิดข้ึน จิตมีพลงังำนแลว้ก็ตอ้งใชปั้ญญำนั้นทะลุทะลวงออกจำกรอบนั้น ออกจำก
กรอบของอวิชชำ ออกจำกกรอบของควำมหลง ออกจำกกรอบของกำรหลอกลวง เพรำะมีเรำคิด
ไง เห็นไหม อวิชชำเป็นตวัหลอก เป็นตวักรอบ แลว้รำคะตณัหำ ควำมพอใจ ควำมโกรธ อนัน้ีเป็น
เหยือ่ล่อ เหยือ่ล่อใหเ้รำหลงไป 
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มีทั้งตวัหลงหน่ึง มีทั้งเหยื่อล่อหน่ึง เหยือ่ล่อนะ เรำคิดสิ เรำคิดถึงคุณงำมควำมดี เรำคิดถึง
กำรออก เห็นไหม พรหมจรรยไ์ง ท ำไมคิดแลว้มนัอยำกคิด รู้ว่ำเป็นของดี แต่คิดแลว้ควำมคิดจะ
พุ่งโพลงออก เรำคิดถึงส่ิงท่ีอวิชชำมนัหลอกสิ ตณัหำ รำคะ ลองคิดดูสิ พุ่งไปเลย พุ่งไปเลย 

หน่ึง มีตวัอวิชชำ ตวัไม่รู้เท่ำหน่ึง แลว้ยงัมีเหยือ่ล่อควำมคิดอีก แลว้เหยือ่ล่อน้ีเรำเคยกินมำ 
เรำเคยฝังใจมำกนัตลอด เรำเคยฝังใจมำทุกภพทุกชำติ เพรำะกำรขำ้มตรงน้ีเป็นกำรขำ้มยำกไง ส่ิง
ท่ีขำ้มยำก เพรำะควำมเคยชิน น่ีกิเลสคือควำมเคยใจ มนัซบัสมมำ มนัติดเน่ืองมำจำกใจน้ีมหำศำล 
แลว้ดูตวัไม่รู้เขำ้มำล่ออีก มนัถึงเป็นกำรต่อสู้ท่ีแสนล ำบำก 

แต่ล ำบำกขนำดไหน พระพุทธเจำ้เป็นองคแ์รกท่ีผำ่นพน้ออกไป พระพุทธเจำ้ผำ่นพน้
ออกไปแลว้เป็นทำงอนัเอก เป็นทำงอนัประเสริฐ ถำ้ว่ำแยม่ำก ล  ำบำกมำก พวกเรำก็ขำอ่อน แต่พดู
น้ีไม่ใช่พดูเพื่อใหข้ำอ่อน เพื่อใหห้มดก ำลงัใจ น่ีพดูถึงโทษของมนั ใหเ้ห็นโทษสิว่ำโทษของมนั
อยูท่ี่บนหวัใจเรำน่ีมนัรุนแรง มนัมีกรอบควำมแน่นหนำครอบง ำเรำขนำดน้ี 

มนัครอบง ำเรำนะ เพรำะว่ำอวิชชำหรือกิเลสน่ีมนัสำมำรถท ำลำยได ้ ท ำลำยออกไปจำกใจ
แลว้ไม่ใช่เรำ ตกเวทีไง แยง่พื้นท่ีหวัใจ แยง่ควำมบริสุทธ์ิจำกพลงังำนตวัเร่ิมตน้ ไออุ่นไง พลงังำน
ไออุ่นจำกหวัใจน่ะ ถำ้เรำสำมำรถท ำลำยกิเลสออกจำกนั้นไป ใหต้กจำกไออุ่นกลำงหวัใจเรำ เรำ
เป็นอิสระข้ึนมำ ถึงว่ำมนัพน้จำกกำรครอบง ำของกิเลส ถึงว่ำไม่ใช่เรำ ถึงท ำลำยไดไ้ง 

แต่ถำ้เป็นครอบง ำอยูน่ี่มนัครอบง ำดว้ยอวิชชำ อวิชชำเป็นตวัเร่ิมตน้ เพรำะเรำเกิดมำ เรำ
อยำ่เสียใจนะว่ำเรำมีอวิชชำ อยำ่เสียใจว่ำเรำมี ท  ำไมคนอ่ืนเขำไม่มี...มีทุกคน เพรำะคนเกิดมำทุก
คน ตวัหลง ตวัอวิชชำพำเกิด จิตมีกิเลสอยูถึ่งไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ฉะนั้น มนุษยม์องหนำ้มนุษยแ์ลว้มี
ค่ำเท่ำกนัทั้งหมด เพรำะทุกดวงใจมีอวิชชำทั้งหมด 

แต่ธรรมะพระพุทธเจำ้ผำ่นไปแลว้ว่ำส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีว่ำละเอียดอ่อนมำก แลว้ซุกอยูใ่นหวัใจ
ของเรำ ถึงว่ำ เพชรกลำงหนำ้ผำก เรำหำไม่เจอ อ่ำนธรรมะพระพุทธเจำ้นะ ว่ำเป็นนิพพำนอยำ่ง
นั้น อนำคำมีมีควำมสุขอยำ่งนั้น พระอรหนัต ์ พระนิพพำนจะเป็นอยำ่งนั้นๆ เห็นไหม เรำอ่ำน
ออกไปขำ้งนอกไง แต่จริงๆ แลว้มนัอยูท่ี่หวัใจ จริงๆ แลว้มนัอยูท่ี่เรำ จริงๆ นะ เพรำะใจน้ีเสพ
ธรรมะ ใจน้ีเขำ้ไปสัมผสั ใจน้ีเป็นผูพ้น้ จริงๆ นัน่อยู่ท่ีเรำ ถำ้เรำหกัอนัน้ีออกมนัก็เป็นอิสระข้ึนมำ 
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ส่ิงท่ีโดนครอบง ำอยูใ่นหวัใจเรำ กิเลสมนัครอบง ำเรำอยู ่ กิเลสน้ีครอบง ำหวัใจเรำอยู ่ ถำ้
ช ำระออกไปแลว้ถึงหลุดออกไป น่ีแยง่พื้นท่ี แยง่ควำมบริสุทธ์ิมำใหเ้ป็นของของเรำ ถึงว่ำไดเ้ป็น
ควำมสุขแลว้มี มรรคผลก็มี ควำมจริงกมี็ แลว้เรำกถึ็งจุดนั้นได ้เรำถึงจุดนั้นไดห้มดทุกๆ ดวงใจ 

ในธมัมจกัฯ เห็นไหม ในอำทิตตปริยำยสูตรดว้ย อำสเวหิ อำสวะส้ินไป อำสเวหิ จิตฺตำนิ วิ
มุจฺจึสูติ น่ีพระพุทธเจำ้บอกไวน้ะ อำสเวหิ อำสวะส้ิน จิตเรำไง จิตฺตำนิ วิมุตติ จิตน้ีเป็นผูว้ิมุตติ 
เห็นไหม จิตน้ีเป็นผูเ้สพสุข เพรำะจิตน้ีมนัพน้ออกจำกอิสระทั้งหมด มนัสุขในเน้ือหำเลย สุขใน
ควำมจริง สุขแบบไม่มีอวิชชำ ท ำลำยอวิชชำออกจำกหวัใจไป ท ำลำยกรอบควำมคิดน่ี ท  ำลำยตวั
ครอบง ำ ถำ้ตวัครอบง ำน้ีไม่มี ควำมคิดเรำไม่มีอะไรครอบง ำ อิสรเสรี อิสระพน้จำกรอบ มนัเป็น
ธรรมชำติอนัหน่ึงเลย แลว้มีอยูจ่ริงตำมควำมเป็นจริง 

แต่ปัจจุบนัของเรำมนัมีอยูจ่ริงในตำมควำมไม่จริง มีอยูจ่ริงในควำมยอมจ ำนน ถึงว่ำ เกิด
มำแลว้ตำย รู้ๆ วำ่เกิดมำแลว้ตำยก็เหมือนกบัยอมจ ำนนไง เพรำะเรำไม่กลำ้ท ำ เรำเห็นว่ำมนัเป็น
ส่ิงท่ีสุดเอ้ือม มนัเป็นส่ิงท่ีสุด 

อ ำนำจวำสนำนอ้ยไง เรำไปเขำ้ใจวำ่อยำ่งนั้น เรำเขำ้ใจว่ำเรำมีอ  ำนำจวำสนำนอ้ย ผูท่ี้จะถึง
มรรคถึงผลไดต้อ้งบวชพระ ตอ้งเป็นครูบำอำจำรย ์ ตอ้งเป็นลูกศิษยพ์ระพุทธเจำ้ท่ีอยูใ่นคร้ัง
พุทธกำล อยูใ่นต ำรับต ำรำ อ่ำนแลว้แหม! มีควำมช่ืนใจ อยำ่งพวกเรำน่ีมนัพน้กำลพน้สมยั 
พระพุทธเจำ้นิพพำนไปแลว้สองพนัหำ้ร้อยกว่ำปี เรำจะรุ่นหลงัแลว้ เรำไม่ทนั…ไม่ใช่ 

ทุกขอ์ยูท่ี่ใจ อวิชชำอยู่ท่ีหวัใจ อวิชชำไม่อยูท่ี่อ่ืน อวิชชำอยู่ท่ีหวัใจทั้งหมด ท ำลำยกนัได ้
ท ำลำยท่ีหวัใจ วิธีกำรท ำลำยก็น่ี ท่ีเรำท ำกนัอยูน่ี่ เร่ิมตน้จำกหยำบๆ เลยนะ ก ำหนดพุทโธๆๆ อยำ่ง
ก ำป้ันทุบดินเลย อยำ่งกบัเอำหวัชนภเูขำเลย แต่กำรสะสม กำรจงใจ กำรตั้งมัน่ ก ำลงัใจของเรำ
เท่ำนั้นนะ ก ำลงัใจท่ีควำมฮึกเหิม ควำมมุมำนะ 

เวลำเรำไปเท่ียว เรำไปเตร่ เรำอยูใ่นทำงโลก เรำไปทำงไหน เรำท ำไมไปจนลืมวนัลืมคืน
ได ้ แต่เวลำเรำไปประพฤติปฏิบติัน่ีไม่มีควำมลืมวนัลืมคืน ไม่มีควำมฮึกเหิมก ำลงัใจข้ึนมำ...ก็เรำ
ไปว่ำเป็นควำมสุดเอ้ือม นิพพำนอยูไ่กลเกินไปท่ีเรำจะโนม้นำ้วถึงไง 

เรำจะไปโนม้นำ้วท่ีไหน ถำ้เรำไม่หกักลบัมำท่ีว่ำท่ีอยูไ่ง 
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เวลำโดนหลอก เห็นไหม ขโมยเขำ้บำ้นเรำ เรำก็วิ่งออกไปหำขำ้งนอก วิ่งไปแจง้ควำม ไป
จบั วิ่งไปทัว่ ไปหำขโมยไง แต่ควำมจริงน่ีขโมยอยูใ่นบำ้นเรำ มนัเขำ้ไปอยูใ่นบำ้นเรำ อนัน้ีก็
เหมือนกนั จริงๆ แลว้กำรปฏิบติัมนัอยูท่ี่อวิชชำ อยูท่ี่หวัใจ อยูท่ี่กำรเรำนอ้มจิตกลบัมำ นอ้มจิต
กลบัมำ 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้ำ้มพน้
กิเลส เห็นไหม จิตเดิมแทน้ี้กิเลสทั้งดวง จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้ำ้มพน้กิเลส จิตเดิมแทผ้อ่งใสน่ี ควำม
ผอ่งใส ควำมเศร้ำหมอง นัน่น่ะคือตวัจิตเดิมแท ้ นัน่คือตวัขอ้มูลเดิม นัน่คือตวัจิตปฏิสนธิ ตวัจิต
ปฏิสนธินัน่ล่ะ ตอ้งพิจำรณำตวันั้นอีก นัน่น่ะคือตวัอวิชชำ ตวักำมรำคะ ตวัปฏิฆะ ตวัน้ีคือตวัขนัธ์
ของจิต จิตเดิมแทน้ี้ละเอียดจนคิดออกมำเป็นขนัธ์ไม่ได ้ เป็นควำมเศร้ำหมอง เป็นควำมเฉำ เป็น
ควำมสวำ่งกบัควำมเฉำเท่ำนั้น เป็นควำมสว่ำงกบัควำมพร่ำมวั น่ีมนัจะมีสวำ่งข้ึนมำแลว้พร่ำมวัๆ 
อยูอ่ยำ่งนั้น แต่ตวัพลงังำนน้ีมนัเขำ้กบัขนัธ์ ๕ เขำ้กบัตวัสัญญำ ตวัขนัธ์ของใจไง 

ตวัขนัธ์ ๕ ขำด ถึงว่ำกำมรำคะขำด มนัไม่มีกำรเทียบค่ำไง สวยหรือไม่สวย สุภะหรืออสุ
ภะ เห็นไหม ตวัสุภะหรืออสุภะใครเป็นคนบอก ตวัพอใจไม่พอใจใครเป็นคนบอก ตวัพลงังำนน้ี 
เพียงแต่ตวัมำเสริม ตวัอวิชชำตวัเสริม แต่ตวัใหค่้ำคือตวัขนัธ์ คือตวัสัญญำ เห็นไหม สญัญำเคยจ ำ
ว่ำชอบหรือไม่ชอบ เห็นไหม ท ำไมถึงว่ำตวัสัญญำ? เพรำะว่ำควำมชอบของคนไม่เหมือนกนั 
ควำมชอบของมนุษย ์ ควำมชอบของเทวดำ ควำมชอบไม่มีเหมือนกนัเลย ถึงชอบส่ิงเดียวกนัก็ยงั
ละเอียดหยำบต่ำงกนั เพรำะสัญญำไม่เหมือนกนั 

เห็นไหม สัญญำไม่เหมือนกนั เพรำะชอบแลว้สังขำรก็ปรุงสิ เพรำะเรำชอบ เวทนำเสริมสิ 
ชอบแลว้มีรสชำติอยำ่งไร เห็นไหม สังขำรเสริม วิญญำณเสริม ครบรูป หมุนไป อสุภะเกิดกลำง
หวัใจ มนัเสพกำมโดยควำมเป็นใจเลย น่ีรำคะ น่ีกรอบของมนั น่ีตวัอวิชชำไง จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส 
จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้ำ้มพน้กิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นอะไรล่ะ? ก็จิตเดิมแทน้ี้ก็มำเกิด 
ปฏิสนธิในครรภม์ำรดำไง น่ีหมุนมำๆ นะ 

ควำมเห็นควำมเป็นจริง ควำมประพฤติปฏิบติัตำมควำมเป็นจริงดว้ยอ ำนำจของธรรม ดว้ย
อ ำนำจของใจท่ีเป็นธรรม ใจท่ีเป็นโลก เห็นไหม จำกใจท่ีเป็นโลก หกัหำ้มเขำ้มำ ดูแต่กำยมนุษย ์ดู
แต่กำยทัว่ไป เห็นไหม ควำมเศร้ำหมองไง 
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ยมทตูถำม “เห็นธรรมไหมๆ” น่ีเห็นธรรมขำ้งนอกไง กำรเกิด แก่ เจบ็ ตำย น้ีเป็นธรรม 
กำรเกิด แก่ เจบ็ ตำย ธรรมขำ้งนอกน่ีเป็นโลก โลกพิจำรณำธรรมขำ้งนอก วนเขำ้มำจนเป็นธรรม
ขำ้งใน เห็นไหม กำรเกิด แก่ เจบ็ ตำย ภำยนอก กำรเกิด แก่ เจบ็ ตำย ของสัตวร่์วมโลก เห็นน่ีมนั
เศร้ำสลดเขำ้มำ เศร้ำสลดเขำ้มำ 

ควำมเกิด แก่ เจบ็ ตำย ของกำยของเรำ ตดักำยของเรำได ้น่ีเป็นอกุปปะขั้นหน่ึง 

ควำมหลงในกำยเขำ้ชั้นใน ควำมหลงในกำยนะ น่ีเกิดอกุปปะข้ึนอีกขั้นหน่ึง 

ควำมเห็นของใจท่ีออกมำเป็นขนัธ์ภำยใน ท่ีมำเสพอสุภะ สุภะอยูน่ี่ ควำมสวยและไม่สวย 
เป็นอกุปปะอีกขั้นหน่ึง 

จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสขำ้มพน้จำกควำมเศร้ำ ควำมพร่ำมวั ควำมผอ่งใส นัน่เป็นอกุปปะท่ีพน้
จำกกำรตำย จะตำยทนัทีเพรำะอวิชชำตำย อวิชชำตำย กรอบโดนท ำลำยแลว้ จิตน้ีอิสระเสรีแลว้ 
ควำมตำยไม่มีควำมหมำย ควำมตำยกบัควำมเป็นอยูมี่ค่ำเท่ำกนั ควำมเป็นอยูก่บัควำมตำยมีค่ำ
เท่ำกนัเลย เพรำะวำ่มนัไม่มีอะไรท่ีจะแปรสภำพอีกแลว้ ไม่มีส่ิงใดๆ จะแปรสภำพอีกแลว้ เพรำะ
อิสระแลว้ ถำ้ยงัแปรสภำพอยูจ่ะเป็นอิสระไดอ้ยำ่งไร จิตใจท่ีเป็นอิสระแลว้ ไม่มีกำรแปรสภำพอีก 
พน้ออกไป พน้ออกไปเลย นัน่น่ะ ถึงว่ำตำยแลว้ไม่เกิดอีก 

กบักำรตำยแบบยอมจ ำนนน่ะ เรำตำยกนัแบบยอมจ ำนน ยอมตำยๆ เพรำะไม่มีทำงต่อสู้ 

๑. ไม่มีทำงต่อสู้ 

๒. ว่ำตวัเองไม่มีวำสนำ 

มนัต่อสู้ไม่ไหว แลว้ก็วำ่ศึกษำธรรมะ มนัรู้จำกควำมจ ำ รู้จำกเงินยมื รู้จำกธรรมะ
พระพุทธเจำ้ว่ำคนเกิดมำแลว้ตอ้งตำยทั้งหมด แลว้เห็นสภำวะตำมควำมเป็นจริงว่ำมนัก็ตอ้งเกิด
แลว้ตำยจริงๆ แลว้ก็ยอม ไม่มีทำงออกก็ตอ้งยอมไปตำมแบบนั้นไง เพรำะไม่มีทำงออก ยอม
จ ำนน ถึงตอ้งยอมตำยแบบนั้น 

แต่ถำ้ศึกษำธรรมะ เรำลงทุนกนัมหำศำล เรำลงทุนลงแรงกนัมำขนำดน้ี ลงทุนลงแรงกำร
สะสมบุญญำบำรมีมำจนเกิดมำพบพระพุทธศำสนำท่ีศำสนำยงัรุ่งเรืองอยูใ่นก่ึงพุทธกำล แลว้ได้
ลงมำประพฤติปฏิบติัทั้งชีวิตทุ่มลงไป ทุ่มลงไปทั้งชีวิตนะ เพรำะใหม้นัตำย ใหกิ้เลสตำยจำกหวัใจ
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ชำติน้ี แลว้มนัไม่ตอ้งเกิดอีก กบัยอมตำยไปแลว้เกิดอีกๆ เกิดอีกก็ไม่มีโอกำส รู้ไม่รู้ โอกำสว่ำจะ
ท ำไดห้รือไม่ไดด้ว้ย 

แต่ปัจจุบนัน้ีธรรมะพระพุทธเจำ้แน่นอน มรรคพร้อม อริยสัจพร้อม ทุกขอ์ยูพ่ร้อม ทุกขมี์
อยูก่บัใจเรำ เห็นไหม ตณัหำควำมทะยำนอยำกใครไม่มี ถำ้มนัจะเป็นนิโรธก็ตอ้งมรรค เรำเดิน
มรรคก่อน อริยสัจไง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

หวัใจน่ี ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เหมือนกบัโรงงำน เรำบงัคบัหวัใจเขำ้ไปในโรงงำน ออก
จำกโรงงำนน้ีมำก็พน้ออกจำกอริยสัจไง อริยสัจน้ีเป็นสำยพำนด ำเนิน จิตน้ีผำ่นเขำ้ไปในทุกข ์เห็น
ไหม มนัทุกขอ์ยูแ่ลว้ ผำ่นเขำ้ไป ผำ่นเขำ้ไปก็ตณัหำ ควำมอยำก ควำมไม่อยำกของเรำ ควำมอยำก
ไง อยำกใหเ้ป็นไปไม่อยำกใหเ้ป็นไป 

นิโรธเกิดจำกอะไร? เกิดจำกมรรค มรรค ๘ มีอะไรบำ้งล่ะ ควำมด ำริออกไหม ด ำริชอบ 
เห็นชอบ สมำธิชอบ ควำมเพียรชอบ กำรงำนชอบ มรรคหมุนออกมำ นิโรธ 

นิโรธเกิดจำกมรรค นิโรธแทไ้ง ดบัพร่ึบ! ออกไปจำกอริยสัจ จิตน้ีพน้ออกไปจำกอริยสัจ 

น่ีโรงงำนไง อริยสัจเป็นโรงงำน เป็นสำยพำนกำรผลิต แลว้หวัใจผำ่นเขำ้ไป น่ี
พระพุทธศำสนำ เรำเห็นพระพุทธศำสนำ เรำเขำ้มำในหวัใจพุทธศำสนำ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 
น่ีหวัใจของศำสนำ แต่หวัใจของเรำเขำ้ไปในหวัใจของศำสนำไหม หวัใจของศำสนำกบัหวัใจของ
เรำ ถำ้หวัใจของเรำกบัหวัใจศำสนำเป็นอนัเดียวกนั เห็นไหม หมุนไปในทำงเดียวกนั แลว้หลุดพน้
ออกไป “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถำคต” ออกไปจำกอริยสัจน้ี 

ถำ้เรำไม่ออกจำกสำยพำนกำรผลิตน้ี ไม่ออกจำกอริยสัจน้ี มนัก็อยูใ่นอริยสัจน้ีไง ทุกข์
ตลอดไป อยูใ่นกรอบของสำยพำนน้ี ยงัหมุนอยู ่ เวียนไปอยู ่ เพรำะทุกข ์ เห็นไหม เรำเป็นทุกขอ์ยู่
แลว้ หมุนอยูใ่นทุกขน่ี์ หมุนอยู ่ อริยสัจเป็นควำมจริง เห็นไหม อริยสัจ เป็นบญัญติัไง แต่น่ีเรำยงั
ไม่ไดเ้ขำ้ดว้ย เพรำะเรำอยูใ่นสมมุติ 

สมมุติ บญัญติั เพรำะอริยสัจน้ีเป็นบญัญติัของพระพุทธเจำ้ เป็นสำยพำนกำรผลิตของ
พระพุทธเจำ้ พระพุทธเจำ้เป็นผูต้รัสรู้แลว้กว็ำงรำกฐำนไว ้แต่เรำยงัไม่ไดเ้ขำ้ไปในสำยพำนนั้นเลย 
เรำอยูใ่นสมมุติไง 
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อำ้ว! ทุกขก์็ทุกข ์ก็ทุกขข์องเรำ ทุกขข์องสมมุติ ยงัไม่ไดทุ้กขใ์นบญัญติันั้น สมมุติ บญัญติั 
พน้จำกสมมุติและบญัญติั พน้จำกดีและชัว่ พน้ออกไปจำกดีและชัว่ไง บุญก็คือบุญ บำปก็คือบำป 
จิตน้ีไม่ติดทั้งบุญและบำป พน้ออกไปจำกบุญและบำป เป็นอริยสัจ เป็นอิสระออกไป 

เกิดจำกควำมมุมำนะหน่ึง เกิดจำกทฤษฎีท่ีถูกตอ้งหน่ึง เกิดจำกครูบำอำจำรยท่ี์ช้ีทำงถูก
หน่ึง ปฏิบติัจริงจงัขนำดไหน ถำ้เขำ้ไม่ถูกทำง ไม่ไดเ้ขำ้ไปในสำยพำนของอริยสัจไง ทุ่มเทขนำด
ไหน ก่อนท่ีพระพุทธเจำ้จะตรัสรู้ มีผูท่ี้ปฏิบติัทั้งชีวิตจิตใจขนำดไหนก็ไปไม่ได ้อยูใ่นฌำน อยูใ่น
สมำบติั แต่ไม่เกิดมรรคอริยสัจจงัตวัน้ีเขำ้มำสมุจเฉทปหำน เห็นไหม ทุ่มเทขนำดไหน จริงจงั
ขนำดไหน แต่ไม่หมุนเขำ้ไปในสำยพำนอริยสัจ ไปพน้ไหม 

น่ีมีอยู ่สำยพำนมีอยู ่ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มีอยู ่เรำสำมำรถเอำหวัใจเขำ้ไปในสำยพำน
กำรผลิตน้ีไดห้รือเปล่ำ สำยพำนกำรช ำระกิเลสไง ช ำระกิเลสใหห้ลุดออกไปจำกใจ พน้ออกไป
จำกใจ ปฏิบติัจริงดว้ย มุมำนะจริงดว้ย แลว้ถูกทำงดว้ย สมควรดว้ย ถึงเป็นมชัฌิมำปฏิปทำของ
องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ 

องคส์มเดจ็พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ตรัสไว ้ มชัฌิมำปฏิปทำ มชัฌิมำปฏิปทำทั้งปฏิบติัดว้ย 
มชัฌิมำปฏิปทำทั้งกำรช ำระกิเลสดว้ย ไม่ใหกิ้เลสมนัหลอกตลอดไป ขำ้มพน้ไปไดด้ว้ยมชัฌิมำท่ี
ควำมจริงจงั ไม่ใช่มชัฌิมำแบบกิเลสมนัหลอก มชัฌิมำแบบนอนจมไง นัน่ก็มชัฌิมำ เพรำะ
มชัฌิมำของกิเลส มชัฌิมำของพระพุทธเจำ้คือว่ำตอ้งจริงจงั ตอ้งท ำจริงใหพ้น้จริงออกไปจำกทุกข์
ไดจ้ริง เอวงั 


